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إلـى حــمــاس � اشـــار الى أنّ (حــمــاس
مـستعدة للتعاون مع األطراف كافة من
مـنطلق إنساني)� وتـابع انه (لم يحدث
جــديــدا  في مــلـف تــبــادل األسـرى ألنّ
ا�ـشـكـلـة لـيـست في حـمـاس وا�ـا في
االحــتالل الــذي يـحــاول أن يــربط هـذا
ا�ــلف �ــلــفـات أخــرى ونــحن نـرفض
ذلك)� واضــاف ( نــحن غــيــر مـعــنــيـ�
بـاحلـرب والـعـدو الـصـهـيـوني هـو من

يـتحمل مسـؤولية التـصعيد ورغم عدم
سـعينا للحرب إال إننا جاهزون للدفاع
عن شـعـبنـا وحمـايـة األقصى والـقدس
وابـلـغنـا اجلـانب ا�صـري أن االحتالل
عــلـيه جلم الـعـدوان إذا أراد أن نـلـتـزم
بــاتـفــاق الـتـهــدئـة) . وكــان وفـد أمـني
إسـرائـيـلي رفـيع ا�سـتـوى من مـجلس
األمن الـقومي برئـاسة �رود شـيفر قد
وصـل الى الــقــاهــرة. وكــشف مــصــدر

الــــقـــيــــادي في فـــتـح حـــمّـل حـــمـــاس
مـسؤولية عدم انعقـاد اجتماع القاهرة
.وعـن تـدخل أطــراف إقـلــيــمـيــة وعـلى
رأسـهـا إيـران إلفـشـال الـدور ا�ـصـري�
قـال القانـوع أن (قرار حمـاس ينبع من
ذاتــهــا وال تــقــبل أن يــتــدخل أحــد في
قـرارها واخملـابرات ا�ـصريـة تعلم ذلك
جيدا)�  وبـشأن ملف اإلعمار واشتراط
اجملــتـمع الـدولي عـدم وصـول األمـوال

أمــني فـي تــصـريـح امس أنحل الــوفـد
األمــني سـوف يـطـرح إمــكـانـيـة إجـراء
مـباحـثات بـشأن صفـقة تـبادل األسرى
وسـوف يطـرح الوفـد إمكـانيـة منـاقشة
سـبل الـتوصل إلى هـدنة طـويلـة ا�دى
مع حـماس � وفـي تعـقيبـها عـلى زيارة
الـوفد اإلسرائيلي أبـلغت حماس مصر
رفـضها ربط صفقـة تبادل األسرى بأي

ملفات أخرى). 

 “U�L*U� d��� WL�UF�«Ë WO�«u�b�« vK� ‚ ÒuH�� ¡«—Ëe�«

”U� 5�U� ≠ œ«bG�

عــاودت اصـابــات كـورونـا بــاالرتـفـاع
مجددا � لتسجل اكثر من خمسة االف
حـالة مشخصـة ضمن ا�وقف الوبائي
الـــيـــومي �ـــا ســيـــزيـــد ذلك الـــقــلق
واخلـــشـــيـــة من رفـع الــقـــيـــود الـــتي
تــفــرضـهــا وزارة الــصـحــة والــبـيــئـة
لـتـفادي خـطر اجلـائـحة. واكـد ا�وقف
الـوبـائي الـيومي �الـذي اطـلـعت عـليه
(الــزمـان) امس الى ان (الــفـحـوصـات
اخملـتــبـريـة الـتي اجـرتـهـا مـخـتـبـرات
الــوزارة حلــاالت مـشــتــبه اصـابــتــهـا
بـالفايـروس بلغت  45 الـفا � حيث �
رصــــد  5235 اصــــابــــة في جــــمــــيع
احملـافـظـات)� مـبـيـنـا ان (الـشـفـاء بـلغ
 4776وبـــواقع  25 وفـــاة جـــديـــدة)�
وتـابـع ان (اكثـر من  22 الـف شخص
تـلقى جرعات اللقاح ا�ضاد في منافذ
الـــتـــلـــقـــيح ا�ـــنـــتـــشــرة فـي بـــغــداد
واحملــافـظــات). بـدورهـا � قــال عـضـو
الــفــريق االعالمـي لـلــوزارة ربى فالح
فـي تـصــريح امس ان (الــوزارة قـررت
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وذكـر بـيـان تـلـقـته (الزمـان) امس انه
(إســــتـــنــــادا إلى قــــانـــون ا�ــــوازنـــة
والــتــعــلــيــمـات الــصــادرة بــشــأنــهـا
�اسـتكملت الوزارة ا�ـتطلبات الالزمة
مـن قـبـل مــجــلس اخلــدمــة االحتـادي
إلجنــاز الــتـعــيــيــنـات ا�ــركــزيـة وفق
قانون التدرج الطبي والصحي رقم 6
لـعام 2000 وتـعديالته)� واضـاف انه
(� إرسـال قـوائـم أسـمـاء ا�ـشـمـول�
بـالـقـانون وجـداول االحـتيـاج لـدوائر
الـصـحـة في بغـداد واحملـافـظات وفق
الــدرجــات اخملــصــصــة لــهم من قــبل
وزارة ا�ــالـيـة الى اخلـدمـة االحتـادي
والـوزارة حـالـيـا بـانـتـظـار ا�ـصـادقـة
عـلى الـتعـييـنـات الستـكمـال اجراءات
الــتــوزيع وا�ــبــاشــرة). فــيــمــا اكـدت
مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا�ـية� أن بـعض
االلـتهـابات الفـطريـة التي يصـاب بها
االنـــســان قـــد تــعـــود إلى اخلـــمــائــر
والـبـعض اآلخـر إلى الـعـفن. وأشارت
ا�ـنظمة إلى أن (هذه اخلمائر والعفن
تـوجد بشكل شـائع في البيئـة ولكنها
تـؤثـر على األشـخـاص الذيـن يعـانون

مـن ضـعـف في جــهــاز ا�ــنـاعــة� مــثل
مــرضى الــســكــري أو الــســرطـان� أو
أولـــئك الــذين يــســـتــخــدمــون أدويــة
مـعينة �دة طويلة)� واضـافت (ننصح
بـالتـقليل وعـدم اإلفراط في اسـتخدام
أدويـــة الــكـــورتــيــكـــوســتـــيــرويــدات
وا�ـضـادات احلـيـويـة)� مـشـددة عـلى
(ضــرورة تـنــظـيف وتــعـقـيـم ا�ـعـدات
الـطبـية احلـيويـة بشـكل صحـيح� �ا
فـي ذلك أجـهـزة الــتـنـفس الــصـنـاعي
والــقــسـطــرة الـوريــديـة)� واوضــحت
ا�ـنـظـمـة أنه في (حـالـة � تـشـخيص
ا�ـريض بـهـذه الـعدوى� فـإنه يـحـتاج
إلـى العالج �ضادات الـفطريات� اما
فـي حالة داء الغشاء اخملاطي� فيجب
ان يكون هناك حاجة إلى االستئصال
اجلـــراحي)� ومـــضـت الى الـــقــول ان
(الـعـدوى النـاجمـة عن اخلـمائـر  مثل
ا�ــبــيــضـات � �ــكن أن تــتــسـبب في
حـدوث التهـابات في مجـرى الدم وقد
تـسبب أحـيانًـا مرض الـقالع األبيض
الـــذي يــعــرف بــالـــفــطــر األبــيض أو

األصفر). 
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حــقق فــريق الــزوراء بـكــرة الــقــدم الــفـوز
مــــســــاء امس االثــــنـــــــــــ� عـــــلى فــــريق
الـديـوانـيـة بـهـدف من دون رد في ا�ـبـاراة
الـــتي اقـــيــــــــــــمت عـــلى مـــلـــعب االدارة
احملـلـيــة  وذلك ضـمن مـنــافـسـات اجلـولـة
الـثـانـيـة والـثالثـ� من مـسـابـقـات الـدوري

ا�متاز.
وسـجـل هـدف الــلـقـاء الــوحـيــد من سـرب
الــنـــوارس الالعب مـــنــتـــظـــر مــحـــمــد في
الـدقيقة  70 من زمن ا�ـباراة � فيما تغلب
فـريق الـقــاسم بـهـدف عـلى حـسـاب فـريق
امــانـة بــغــداد جــاء بـتــوقــيع الالعـب عـلي
كــر� في الـدقــيـقـة  42 في ا�ــبـاراة الـتي

استضافها ملعب بغداد.
وحلــسـاب ذات اجلــولـة حــســمت نــتـيــجـة
الـتــعـادل الـســلـبي بـدون اهــداف  مـبـاراة
فـريقي الكـهربـاء والنجف الـتي احتضـنها

ملعب التاجي .

بـناء عـلى تـوصيـات اللـجنـة العـلمـية
االسـتشـارية لـبرنامج الـتحـص� ضد
كـورونــا� شـمـول الـنـسـاء ا�ـرضـعـات
بـالتطعيم ا�ضاد لـلفايروس وبجميع
انـواع اللـقاحـات ا�تـوفرة)� واضـافت
ان (الـقرار يـهدف الى مـنحـهن مـناعة
قــويـة وتــسـلــيح اجلـنــ� بـاالجــسـام
ا�ـضـادة وحمـايـة األطفـال ا�ـعتـمدين
عـــلى الـــرضــاعـــة الـــطـــبــيـــعـــيــة من
األمـراض)� مــشـيـرة الى (عـدم وجـود
مــخـاطـر أو تــأثـيــرات جـانـبــيـة عـلى
االطــفـال الـرضع� إذ تــأخـذ ا�ـرضـعـة
عــادة لــقـاحــات احلـصــبــة والـنــكـاف
واحلـصـبـة األ�انـيـة من دون حـصول
أيـة مضاعفات). وتشـير االحصائيات
الــصـحـيـة الى تـلــقـيح اكـثـر من 763
ألـف مواطن حتى االن بلقاحات فايزر
واســتــرازنــيــكــا وســيــنــوفـارم الــتي
يـعتمدها الـعراق ضمن اكثر من 700
مـنــفـذ تـلـقـيـحي مــنـتـشـرة في بـغـداد
واحملـافظـات. كمـا كشـفت الوزارة عن
اجـراءتهـا بشـأن التـعيـينـات ا�ركـزية
وفـق قانون التدرج الـطبي والصحي.
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قدم عـضو مـجلس الـنواب� جـمال
احملمـداوي شـكـوى لالدعـاء الـعام
تفـيـد بعـدم جتاوب وزيـر الـتربـية
مع الـتـسـاؤوالت الـنـيـابـيـة بـشـأن
مخـالـفـات مـاليـة واداريـة في عـقد
جتهـيز ا�ـواد اخملـتبـرية واجـهزة
العـرض التـفاعـليـة والبـرمجـيات.
واطــلــعت (الــزمــان) عــلى وثــيــقـة
يطـالب فيـهـا احملمـداوي � االدعاء
الــــعـــام ( بــــتــــحـــريـك اإلجـــراءات
الـقــانـونــيـة بــحق وزيــر الـتــربـيـة
�وذلك لــعــدم اجـــابــة وزارته عــلى
األسئـلـة الـبـر�انـيـة وجتـاوز ا�دة

القانونية الالزمة لذلك). 
واضـافت ان (األسـئـلـة الـبـر�ـانـية
التي لم جتيب عنها الوزارة كانت
عن اخملالفات ا�الية واإلدارية في
عــقـــد جتــهــيـــز ا�ــواد واألجــهــزة
اخملـــتـــبــريـــة واجـــهـــزة الـــعــرض
التفـاعليـة والبـرمجيـات ا�برم مع
الشركة الـعامة للتـأهيل والفحص
الهـندسي)� مشـيرة الى ان (هـناك

مـخــالـفـات مــالـيــة وهـدر في ا�ـال
العام في عـقد ا�ـشاركة ا�ـبرم ب�
الشركة العامة النتاج ا�ستلزمات
الــــتـــربــــويــــة وشـــركــــة الــــوفـــاق

للطباعة). 
 واشـــــارت الــــــوثـــــيــــــقـــــة الى ان
(احملــــــمـــــداوي طــــــالـب الـــــوزارة
بــتــوضــيـح اســبــاب الــتــزايــد في

ا�ــبــالغ ا�ــصــروفــة في ا�ــديــريــة
العـامة العـداد ا�عـلم� والـتدريب
والــتــطــويــر الــتــربــوي من اجــور
الــــــدورات خالل 2018 و 2019 �
بـرغم من تـنـاقص اعـداد الـدورات

وا�تدرب�). 
وأصــدرت الــهــيــئــة الــثــانــيــة في
مـحـكــمـة جـنــايـات صالح الـدين �
خــمــســـة احــكــام بـــحق الــقــاضي
الـــــشـــــرعي لـــــداعـش عن جـــــرائم
مـخـتـلـفــة. وقـال مـجـلس الـقـضـاء
االعـلى في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان)
امس أن (محـكـمة جـنـايات صالح
الديـن نظـرت بـدعـاوى جملـرم عمل
�ـــــا يــــســـــمى  قـــــاضي شـــــرعي
وأصــدرت لـــعـــصــــابـــات داعش � 
احـكــامـهـا بــاالعـدام أربــعـة مـرات
شـنـقــا حـتى ا�ـوت بــحـقه� في مـا
كــان احلــكـم اخلــامس بـــالــســجن
ا�ؤبد)� مبـيـنـا ان (ا�تـهم اشـترك
بعمـليات عـدة منهـا �تفجـير عبوة
نـاسـفـة عـلى دوريـة لـلـجـيش ادت
الى اسـتشـهـاد خـمـسة مـنـتـسـب�
واشـــتــــراكه مع مــــدانـــ� اخـــرين

بــخــطـف احــد ا�ــواطـــنــ� فــضال
االشـتـراك بـالـهـجـوم عـلى نـاحـيـة
أمرلي �ختلف االسلحة مع افراد
داعش اضافـة الى جـرائم اخرى)�
مــؤكـــدا ان (هـــذه االحــكـــام بــحق
ا�تـهمي � جاءت اسـتـنادا الحـكام
ا�ـادة الــرابــعــة / اوال من قــانـون
مـكـافــحـة االرهـاب رقم  13لـسـنـة
 .(2005عــلـى صــعـــيــد مـــتــصل �
احـبــطت هــيـئــة الـنــزاهـة تالعــبـا
بأولـيـات عـقـاراتٍ تقـدر �ـلـيارات

الدنانير في محافظة. 
وقال بيـان للهـيئـة تلقـته (الزمان)
امس ان (فـــريق عــمـلٍ من مـــكــتب
حتقـيق الـهـيـئة في الـنـجف � بـعد
انتقاله إلى بلدية احملافظة � جنح
في ضبط كتب التقدير لنحو 135
عـقــاراً تـقـع في مـواقع مــتـمــيـزةٍ �
مـذيـلَـة بــتـواقـيع ا�ـتــهـمـ� الـذين
مارسـوا بدورهم الـضغط لـغرض
ولفت إعطـاء صـادر لتـلك الـكتب)� 
الى (ضبط أربـعـة من  ا�تـورط�
في عـملـيـة الـتالعب� وبـعـد إجراء
الـتـحـقــيـقـات األولـيـة � اتضح أن

الكتب غير صحـيحة ونظمتْ بناء
عـــلـى أولـــيـــات وهـــمــــيـــة وغـــيـــر
صحـيـحة لـتلك الـعـقارات� كـما �ّ
ضـبـط سـنــدات ومـحــاضــر كـشف
وخــرائط عــقـارات مــرافــقــة بــتـلك
�( الكتب اتَّضَحَ أنها غير صحيحةٍ
وتـابـع ان (قـيــمــة تـلك الــعــقـارات
تـقـدر بــنـحـو  20 مـلـيــار ديـنـار)�
مشيـرا الى (تنـظيم محـضر ضبط
أصـولي بـالـعـمـلـيـة وتـفـاصـيـلـها�
وعرضه رفـقة ا�ـتهـم� وا�ـبرزات
ا�ضـبوطـة� على قـاضي التـحقيق
اخملتص� بغـيـة تـصـديق أقـوالهم
قـــضـــائـــيـــاً� وإصـــدار الـــقـــرارات
ا�ـنــاسـبــة بـحــقـهم). كــمـا أوصتْ
الهيئة بضـرورة قيام قسم العقود
�ــــراعــــاة في وزارة الـــــزراعــــة � 
الـتـوقـيـتـات ا�ـنـاسـبـة عـنـد إبـرام
عــــقـــود األســــمـــدة �ــــا يــــضـــمنُ
تــوفـــيــرهــا لـــلــمُـــزارعــ� مع بــدء
لـيتـسـنّى ا�ـوسم الـزراعي� ا�ـقرر� 
لـوزارة الصـنـاعـة وا�ـعـادن إعداد
خطة التجهيـز في ضوء مُتطلَّبات

األولى.
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 تـــوجه رئــيـس الــبـــر�ــان مـــحــمــد
احلــلـبـوسي عـلى رأس وفـد نـيـابي
الى إلـى الــعـــاصــمــة الـــفــرنـــســيــة
بـاريس تلبيةً لدعوة رسمية� لبحث
مـلـفات الـتـعاون مع ا�ـسـؤول� في
اجلــمــعـيــة الــوطــنـيــة الــفـرنــســيـة
ورئــيـس مـجــلـس الــشــيــوخ. وقـال
بـــيـــان تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس ان
(احللبوسي توجه الى باريس على
رأس وفــد نــيـابي � تــلـبــيـة لــدعـوة
رســـمـــيــة حـــيث ســـيـــلــتـــقي خالل
الـزيارة رئـيسي اجلـمعيـة الوطـنية
ومــــجـــلس الـــشــــيـــوخ� وعـــدداً من
ا�ــسـؤولـ� الـفـرنــسـيـ�). والـتـقى
احلــلــبـوسي قــبل مــغـادرته بــغـداد
�وفــدا من صــنــدوق األ� ا�ـتــحـدة
لـلـسكـان برئـاسـة مسـاعد أمـ� عام
األ� ا�ــــتــــحـــدة ونــــائب ا�ــــديـــرة
الـــتـــنـــفــــيـــذيـــة لـــلـــصـــنـــدوق إيب
بــيـتـرسن.وذكـر الـبــيـان ان (الـلـقـاء
بـحث موضـوع التـنمـية الـسكـانية�
وأهـــمـــيــة وضـع ســيـــاســـة حتــقق
أهـداف الـتـنمـيـة ا�ـستـدامـة� فضالً
عن تـعزيز العالقات ب� ا�ؤسسات
احلـكومـية ذات الـعالقة فـي العراق
وصـنـدوق األ� ا�تـحـدة للـسـكان)�
واضـاف ان (اجلـانـبـ� اسـتـعـرضا
األزمــات الـتي تـعـرَّضت لـهـا الـبالد
نـــتــيــجـــة اإلرهــاب� ومــنـــهــا مــلف
الـنازحـ� وإعادة االستـقرار� فضالً
عـن مـلف الــشـبــاب وتـوفــيـر فـرص
العمل ودعم ا�رأة وضمان حقوقها
وحمايتها)� وشدد احللبوسي على
(ضـــرورة تـــعـــزيـــز وزيـــادة الـــدعم
الــدولـي والـدول ا�ــانــحــة لــبــرامج
الـصـنـدوق في الـعـراق� �ـا يـسهم
فـي جتاوز نتائـج األزمات وحتقيق

االســتـــقــرار). فــيــمــا ســيــخــصص
مـجلس الشؤون اخلارجية لالحتاد
األوربي قـسمـاً من جلـساته لـلبحث
فـي عالقـــات االحتـــاد مع الـــعــراق.
والـــتـــقى وزيـــر اخلــارجـــيـــة فــؤاد
حـس� �بنظيرته الهـولندية سيكرد
كـاخ في لـوكسـمـبورغ� عـلى هامش
مـــشــاركــته فـي اجــتــمـــاع مــجــلس
الـشؤون اخلارجية لوزراء خارجيَة
دول االحتــاد . وقــال بــيــان تــلــقــته
(الـــــزمــــان) امس ان (اجلـــــانــــبــــ�
تـباحثا بـشأن سُبُل تدعـيم التعاون
الـثـنـائيّ بـ� البـلـدين� و�ـا يصُبُّ
في مـصلـحة الـشعـب� الـصديـق�)�
واكـد حـسـ�  (حرص الـعـراق على
إجــراء االنــتــخـابــات في مــوعــدهـا
ا�ـــقـــرر وتــطـــلـــعه إلى دعـم الــدول
األعــــضــــاء في االحتــــاد �ـــراقــــبـــة
االســـتـــحــقـــاق لـــضــمـــان حتـــقــيق
انــتـخــابـات حـرة ونــزيـهـة)� وتـابع
الــبـيــان ان (اجلـانــبـ� شــددا عـلى
ضــرورة الـتــعـاون والــتـنــسـيق في
مــجــال حــقــوق اإلنــســان من خالل
اجملـــلس في جـــنـــيف)�مـــبــيـــنــا ان
(الــلــقــاء بــحث مــوضــوع رفع اسم
الـــعـــراق من الئـــحـــة ا�ـــفـــوّضـــيّــة
األوربـــيّـــة لـــلـــدول ذات اخلـــطــورة
الــعـالــيـة في مــجـال غــسل األمـوال
وتـــمـــويل اإلرهـــاب� حـــيـث وعــدت
الـوزيـرة بـدراسـة ا�ـلف ومـتـابـعـته
والــتـنـسـيـق مع دول االحتـاد بـهـذا
الـشأن)� واشـار حـس� إلى (الـتزام
احلـكـومة �ـعايـير حـقوق اإلنـسان
وســعــيـهــا لــلـتــعــاون مع اجملــتـمع
الـــــــدولـيّ فـي هـــــــذا اجملــــــال)� مـن
جـــانــبـــهــا � اعـــربت كـــاخ عن (دعم
بـالدها جلُـهُـود الـعـراق في حتـقيق
األمـن� واالســـــتـــــقــــرار)� مـــــؤكـــــدة
(اسـتــمـرار الـتـعـاون بـ� الـبـلـدين�

والــــعـــــمل عــــلـى دعم احلــــكــــومــــة
الـــعــراقـــيــة فـي إرســال ا�ـــراقــبــ�
�ـراقبـة سيـر العـملـية االنـتخـابية).
وتـألف اجـتمـاع اجملـلس الذي عـقد
امـس �ــشـــاركـــة وزراء خــارجـــيــة
االحتـاد � ثالثـة مـحـاور مـخـصـصة
لـكل مـن بيـالروسـيا والـعالقـات مع
دول أمــــــريـــــكــــــا اجلـــــنــــــوبـــــيـــــة�
وسـتـراتيـجيـة االتـاحد في الـعراق.
وقـــــــال بـــــــيـــــــان امـس ان (وزيــــــر
اخلــارجـيـة فـؤاد حـسـ� شـارك في
االجـــتـــمــاع بـــعـــد دعـــوته لـــزيــارة
لـوكسـمبـورغ �وسيـكون له سـلسـلة
اجـــتــمـــاعــات مع وزراء خـــارجــيــة
االحتــــاد يــــتـم فــــيه تــــبــــادل اآلراء
ووجــهـات الـنــظـر بـ� اجلــانـبـ�).
وتــتـمـثل ا�ــسـائل الــسـتـراتــيـجـيـة
األوربـية في العراق � فـي التنسيق
مـع احلـكــومـة �ــجــاالت الـتــعـاون
اإلنـــســاني وقـــضــايــا االســـتــقــرار
واإلصالحـات األمنـية والـسيـاسية.
ويـطالب العـراق بإستـمرار االحتاد
بـإخراجه مـن قائـمة الـدول اخلطرة

في مجال غسيل األموال. 

ا�ـسـتـقـر وا�تـطـور مـقـارنة بـبـقـية
ا�ــــنـــاطق). وكـــان الــــد�ـــقـــراطي
الــــكــــردســــتـــانـي قــــد راى وجـــود
ا�ــراقـــبــ� الــدولــيـــ� �ســيــعــطي
ا�ــصـداقـيــة لالنـتــخـابـات ويــبـعـد
الـشــكـوك بـشـأن نـزاهـتـهـا� مـبـديـاً
تـرحبيه بقرار األ� ا�ـتحدة ا�ؤيد
جلــــهــــود احلــــكـــومــــة فـي إجـــراء
االنـتخـابات النـيابـية ا�بـكرة.وقال
جـهاز االنـتخابـات ا�ركزي لـلحزب
فـي بـيـان إنه (يـرحب بـقـيـام فـريق
تـــــابع ل�� ا�ـــــتــــحـــــدة مــــعــــززا
�ـــوظـــفـــ� إضــافـــيـــ� �ـــراقـــبــة
االنــتــخــابــات في الــعـراق بــأوسع
تـغـطـيـة جـغـرافـيـة �ـكـنـة وتـقد�
تـقريـر بشـأن عمـليـة سيـر االقتراع
الـى األمـ� الـعـام لـ�� ا�ـتـحـدة)�
وتــابع ان (احلـزب كـان سـبـاقـاً في
دعــوته لــلـمــراقــبـ� الــدولــيـ� في
االنـتخـابات الـبر�ـانيـة والرئـاسية
الـــــــتـي جـــــــرت في االقـــــــلــم خالل
األعـــوام ا�ـــاضـــيـــة� كـــون وجـــود

تــطــلـــعــات مــخــتــلف ا�ــكــونــات).
ونـاقش رئيس احلزب الد�قراطي
الكردستاني مسعود البارزاني مع
تـــولــــر� األوضـــاع الـــســــيـــاســـيـــة

واالنتخابات ا�قبلة . 
واشـــــــــار بـــــــــيـــــــــان امـس الى ان
(اجلــانــبـ� بــحــثـا خالل الــلــقـاء �
األوضـاع السـياسيـة واالنتـخابات
ا�ـقــبـلـة � وكـذلك الـتـحـديـات الـتي
تـواجه العمليـة السياسية)� مـبينا
ان (اجلانب� ثمنا خطوات توحيد
وتــنــظــيم صــفــوف الــبــيــشــمــركـة
وتــشــكــيل مــراكـز الــتــنــســيق بـ�
الــقـوات ا�ـركـز واالقـلــيم �ـواجـهـة
تهديدات اإلرهاب)�من جانبه � قدم
الــسـفـيــر (تـعـازيـه ومـواسـاته الى
الــبـارزاني �ــنـاســبـة إســتـشــهـاد
كـوكـبة من الـبيـشـمركـة خالل ا�دة
ا�ـاضيـة على أيـدي مسـلحي حزب
الــعــمــال)� مــشــددا عــلـى (أهــمــيـة
إسـتقرار االقلـيم والعراق بالـنسبة
لـبـالده� وصـفـا االقـلـيم بـالـنـمـوذج
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شــــدد رئــــيس حــــكــــومــــة اقــــلــــيم
كــردســتــان مــســرور الــبــارزاني و
الــســـفــيــر األمــريــكي لــدى بــغــداد
مـاثـيـو تـولـر عـلى ضـرورة تـمـهـيد
الـطـريق الجـراء انـتخـابـات نـزيـهة
وعـــادلــة تـــلـــبي طــمـــوح الـــشــعب
وتــطـــلــعــاته. وقــال بـــيــان تــلــقــته
(الـــــزمــــان) امس ان (الـــــبــــارزاني
اسـتـقـبل تـولـر في اربـيل � وبـحـثـا
آخـر الـتـطـورات وا�ـسـتـجـدات في
الــعـراق � اذ جـرى  تـأكــيـد أهـمـيـة
مـــواصـــلــة اإلصـالحــات في وزارة
الــبـيــشــمـركــة ومـســاعـدة الــقـوات
وإســـنـــادهـــا �ـــواجـــهـــة اإلرهـــاب
واحلــفـاظ عــلى األمن واالســتـقـرار
فـي ا�ــــــنــــــطــــــقـــــة)� واضــــــاف ان
(اجلـــــانــــبـــــ� نــــاقـــــشــــا ظــــروف
االسـتحـقاق ا�ـرتقب � وشـددا على
ضــرورة تــمـهــيـد الــطــريق إلجـراء
انـتخابات حرة ونزيهة �ا يضمن

نــازح فـي الـبـالد ونــحـو  300ألف
الجـئ من دول أخـرى � غــالـبـيــتـهم
يــعـيـشـون في االقـلــيم). فـيـمـا دعـا
رئـيس االقليم نيجيرفان البارزاني
الـى مـــوقف يـــد� الـــتـــفـــاهم بـــ�
بـغداد واربيل النهاء مواقف الصد

والرد بينهما. 
وقـال الـبارزاني خـالل حفل تـخرج
طـالب اجلــامـــعــة األمـــريــكـــيــة في
مـحـافـظـة دهـوك �بـحـضـور رئـيس
احلـكـومـة والـقـنـصل األمريـكي في
االقـلـيم � أنـه (�ـكن إعـادة الـعراق
إلـى مـــســــاره� بـــاالســــتــــفـــادة من
األخــطـاء الــسـابـقــة والـتــخـلي عن
عـقـلـيـة القـوة والـضـعف� وبـاتـباع
رؤيـة جـديـدة علـى ضوء الـدسـتور
وا�ـبـاد� التي بـني عـليـها الـعراق
اجلـــــديـــــد� و�ـــــكن مـن خالل ذلك
لــــبــــغـــداد وأربــــيل أن يــــصال إلى
تــفــاهـم دائم وأن يــنــهــيــا مــواقف
الصد والرد بينهما). (تفاصيل ).
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تـوقـع مـتــنــبئ جــوي� تــأثـر الــطــقس بــأول مــوجـات
الــصـيـف الالهــبـة مــطــلع االســبــوع ا�ــقـبـل. وكـتب
صادق عـطـيـة في صـفـحته عـلى فـيـسـبوك امس ان
(درجات حـرارة خمسينية او اكثـر قليال ستسجلها
مــــدن اجلــــنــــوب وأقل من ذلـك بـــقــــلــــيل فـي ا�ـــدن
االخـــرى)� وتـــابع ان (حـــركـــة الـــريــاح مـــســـتـــمــرة
ومـــصــحــوبـــة بــبـــعض الــنـــشــاط في مـــدن الــوسط
واجلـنوب والـغربـيـة هذا االسـبوع � حـتى تـعود الى

السكون مطلع االسبوع ا�قبل). 
ورجـحـت الـهـيـئـة الــعـامـة لالنــواء اجلـويـة والـرصـد
الـزلـزالي الــتـابـعـة لــوزارة الـنـقل � ان يــكـون طـقس
اليـوم الثالثاء في ا�ـناطق كافة صـحوا وال تغير في
احلـرارة. وقــالت الـهـيـئــة في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امس ان (طــقس الــيــوم الــثالثــاء سـيــكــون صــحـوا
مشـمسا في ا�نـاطق كافة ودرجـات احلرارة مقاربة
لـلـيـوم الـســابق). وضـربت عـاصـفـة قـويـة مـحـافـظـة
كايـجيانغ في سيتشوان الصينية � واستمرت لنحو
يــوم كـامـل� اذ بـلغ هــطـول األمــطـار أكــثـر من 200
مـلـمـتـر. كـمـا اجـتـاحت الـفـيـضـانـات بعـض ا�نـاطق

األخرى. 
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ا�ـــراقـــبـــ� يــعـــطي ا�ـــصـــداقـــيــة
لالنـتـخـابـات ويـبـعـد الـشـكـوك عن
نـزاهـتـها). وكـشف رئـيس حـكـومة
االقــلـيم في وقت ســابق� عن حـجم
الـــتـــكــــالـــيف ا�ـــطـــلـــوبـــة إليـــواء
ومساعدة النازح� ا�وجودين في
االقـلـيم. وكـتـب الـبارزانـي تـغـريدة
عـلى تويتر تابعتها (الزمان) امس
ان (عـدد الـنـازحـ� ا�ـوجودين في
االقـــلـــيم يـــبــلغ  928 ألـــفــاً و674
نــازحــاً والجــئــاً من داخـل وخـارج
الـعراق� وأن كردستان بحاجة إلى
 869 مــلـيــون دوالر سـنـويــاً لـسـد
احـتـيـاجـات ومـتـطـلـبـات االيـواء)�
مــخــاطــبــا الــنــازحــ� والالجــئـ�
بـالقول (كـردستان ا�الذ والـكرامة�

فيها بيتكم).
 مـن جـانــبه� ذكـر ا�ــتـحــدّث بـاسم
ا�ـــفــوضـــيــة الــســـامــيـــة لــشــؤون
الالجــئـ� الـتـابـعـة ل�� ا�ـتـحـدة
فـي الـعــراق� فـراس اخلــطـيب� أنه
(ال يـزال هنـاك  ملـيون و 200 ألف
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اعـرب رئـيس الـتيـار الـصدري مـقـتدى
الـصـدر� عن امـله في ان ال يـجـلب فوز
ابـراهيم رئـيسي بـالرئـاسة االيـرانية �
الـتشـدد والصرعـات للمـنطـقة� مطـالبا
طــهــران والــريــاض بــإتــخــاذ احلـوار
ســبـيال حلـل اخلالفـات .وقــال الـصـدر
في تــغــريـدة عــلى تــويــتـر تــابــعـتــهـا
(الــزمـان) امس إن (الـعـراق قـادر عـلى
أن يـكون حلـقة وصل ب� دول ا�ـنطقة
ويـأمل في إقامة عالقات حسن جوار)�
مـطـالـبـاً إيـران والـسـعـوديـة بـ(اتـخـاذ
احلـوار سـبيالً فـيمـا بيـنهـما)� وأعرب
الـصـدر عن أمـله بـأن (ال يـفيء وصول
رئـيسي �ـنصب الـرئاسة عـلى ا�نـطقة
بـالتشدد وتصـاعد الصراعات). وأعلن
رئـيـسي� أنه ال نيـة لـديه للـقـاء نظـيره
األمـريـكي جـو بـايـدن� في وقت يـجري
بــلـداهــمـا مـفــاوضـات غــيـر مــبـاشـرة
حملـاولـة إنـقـاذ االتـفـاق الـدولي بـشـأن
الـنووي اإليـراني.وأجاب رئـيسي على
سؤال طرحته وسيلة إعالمية أمريكية
بــشـأن نـيّـتـه عـقـد لـقــاء مع بـايـدن في
حــال ســمـحت احملــادثــات بـتــخــفـيف
الـعـقوبـات عن إيران� وبـهـدف تسـوية
ا�ـشكالت الـقائـمة ب� الـبلـدين اللذين
انــقــطـعت الــعالقــات الـدبــلــومـاســيـة
بـيـنـهـمـا مـنـذ أكـثـر من أربـعـ� عـامـاً�
قـائال (ال اريـد لـقـاء بـايدن)� مـؤكـدا ان
(كـل ما فـعـلـته خـالل سـنوات خـدمـتي
كــان دائـمًـا مــوجـهًـا نـحــو الـدفـاع عن
حــــقــــوق اإلنــــســـان)� مــــشــــيــــرا إلى
(انــتـهـاكـات لــلـدول الـغــربـيـة في هـذا
اجملـال)� وأضــاف انه (العـقــبـات أمـام

اسـتـعـادة العالقـات الـدبـلومـاسـية مع
الـسـعـوديـة وإعادة فـتح الـسـفـارت�)�
وتابع ان (بالده لن تسمح �فاوضات
جملــرّد الـتــفـاوض بــشـأن بــرنـامــجـهـا
الـنووي)� مـشيدا بـ(بـا�شاركة الـفاعلة
لـلــشـعب اإليـراني في مـراكـز االقـتـراع
�بـرغم احلـرب الـنـفـسيـة الـتي يـشـنّـها
أالعـداء). فـيمـا اكـد ا�تـحدث اإلعالمي
حلـركة حمـاس عبد الـلطيف الـقانوع �
أن حـوار الفـصائل الفـلسـطينـية الذي
كـان مقـررا عقده في الـقاهـرة لم يفشل
ألنـه لم يـبــدأ� بـعــد أن � تـأجــيـله من
قــبـل اخملــابــرات ا�ــصــريــة الــراعــيــة
الــرســـمــيــة له� وأضــاف أن (حــمــاس
أبــدت مـرونـة كـبـيــرة في الـتـعـامل مع
الـقـضايـا الـوطنـيـة وكان آخـرهـا ملف
االنـتـخـابـات إال أن الـرئـيس أبـو مازن
أرجـأ تلك االنتخابـات وهو مَن يتحمل
ا�ـــســـؤولــيـــة). وكـــان عــزام األحـــمــد

مقتدى الصدر
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كـردسـتـان والسـلـطـة الـشـرعـية� وأن
يلـتزم بقـوان� اإلقـليم). وأكد أنه (ال
يـــجــوز بـــأي شــكل مـن األشــكــال أن
تـكـون احلـدود مــصـدراً لـلـتـهـديـدات
والــــهــــجــــمــــات ضــــد دول اجلـــوار�
وتـــــســـــتــــخـــــدم لـــــتـــــخـــــريب األمن
واالســــتـــقــــرار). وقـــتل 6 أفـــراد من
البـيشـمـركة ) في هـجومـ� �سـلحي
بي كا كـا اإلرهابـية بـوقت سابق من

حزيران اجلاري في دهوك .
يـذكـر أن تنـظـيم بي كـا كـا يـتـخذ من
جبال قنديل شـمال العراق معقال له�
ويــــنــــشـط في الــــعـــــديــــد من ا�ــــدن

وقــال الــبــارزاني (يــتــوجـب عــلــيــنـا
جمـيعـاً أن نـقول بـصوت واحـد لـبي
كـــا كـــا  كــفى عـــدم االحـــتــرام إلرادة
أهـالي إقـليم كـردسـتـان ومـؤسـساته
الـــشــرعــيــة وعــدم الـــنــظــر �ــصــالح
وأمـالك شــعـب اقــلـــيم كـــردســـتــان)�
وأضـاف أن (عـلى  كــا كـا إبـعـاد ذلك
عن شعب إقـلـيم كردسـتان)� مـضيـفا
أن (بي كا كـا تخـوض حربـا ال طائل

منها).
وأشــــار  إلى أنه (عـــلـى الـــتـــنـــظـــيم
االبـــتـــعــاد عـن ســكـــان اإلقـــلــيم وأن
يــحـــتــرم ســـيـــادة الــعـــراق وإقـــلــيم
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حتــديـد األعــداد الــنـهــائــيـة �ــراكـز
ومـحطـات االقـتراع الـتـابعـة �ـراكز
التـسجيل االنـتخـابية� بـعد انـتهاء
حتــــــديث ســــــجل الــــــنـــــاخــــــبـــــ�

البايومتري . 
وذكــر الـبــيـان انـه (جـرى تــصـديق
مــجــلس ا�ــفــوضـ� عــلى عــمــلــيـة
االنـتــشـار الـنـهــائـيـة بـواقع 8273
مــركـز اقــتــراع تـضم �ــجــمـوعــهـا
55041 محطة اقتـراع� إذ تستقبل
كل محطة 450 ناخبـاً كحد أقصى
 ,كون عملـية االنتشـار لهذه ا�راكز
حتـــدد بــاالعــتــمــاد عـــلى بــيــانــات
الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة ومـحل سـكن
الــنــاخب). مــؤكــدا انــهــا (حتــرص
عــلى ضـــمـــان نــزاهـــة الــعـــمــلـــيــة
االنتـخابيـة باتـخاذ الـسبل الالزمة
إلجنــاحــهــا ,فــهي بـــصــدد دراســة
اإلجـراءات الـكـفـيـلـة بـتـرصـ� هذه
الــعــمــلــيـة). واضــاف انه (ال يــحقّ
لـلـحـزب تـغـيـيـر مـرشـحـيه وتـقـد�
أســـمـــاء جُـــدد لم يـــرشّـــحـــوا قـــبل

بغداد

sÞ«u*« 5Ð W¹d�UM²�« W�öF�«

 sÞu�«Ë WMÞ«u*«Ë

ÍË«d�« wIŠ

عمان
wz«d�U��« bL×�

 w�Oz— ô ÆÆp�Oz— rO¼«dÐ≈

W�UDÐ∫ عاطلون عن العمل يتجمعون امام احدى الدوائر لتقد� طلبات التعي�
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كــشـــفت وزارة الــعـــمل والــشــؤون
االجـتمـاعية عـن برنـامج بالـتعاون
مـع مـنــظــمــة الــيــونــيـســيف لــدعم
العـاطـل� عن الـعمل  ,مـشـيرة الى
ارتفاع عدد العمال ا�ضمون� الى
570 الـف عـــــــــــامـل خـالل ا�ــــــــــدة
ا�ـاضـيـة. وقال مـديـر دائـرة الـعمل
والـتــدريب ا�ــهـنـي بـالــوزارة رائـد

الفـتـا الى ان (الـفـرق ا�ـتـخـصـصـة
فـي دائـــــــــرة شـــــــــؤون األحـــــــــزاب
والتـنظـيمـات السـياسـية � تواصل
زياراتها لـلمقـرات احلزبية �ـتابعة
تـنـفـيـذ اإلجـراءات اخلـاصـة بـسـير
عمل مقرات األحزاب  احلائزة على
إجـــازة تـــأســيـس رســمـــيـــة� الــتي
تشمل تـدقيق األخـتام وا�سـتندات
والــســجـالت والــوثــائق ا�ــصــادق
عـلـيـهـا مـن قـبل كـاتب الـعـدل الـتي
أوجـبـتهـا تـعـليـمـات تـنفـيـذ قـانون

األحزاب).
وتـابع الــبـيـان ان (عــضـو اجملـلس
أحالم اجلـابـري بـوصـفـهـا رئـيـسـة
اللجنة العليا ا�شرفة على مشاركة
ا�رأة في االنـتـخـابات ,شاركت في
مـؤتـمر إطـالق خطـة الـلـجـنـة الذي
أقـــامــتــة دائــرة تـــمــكــ� ا�ــرأة في
األمـــانــة الــعــامـــة جملــلس الــوزراء
وبالتعاون مع هـيئة األ� ا�تحدة�
كما وشـاركت في النـدوة احلوارية
الـــتي أقـــامـــهــا مـــركـــز الـــشـــبـــكــة

انتهاء ا�ـدة أو استبدال الـسابق�
�رشّـح� غـيرهم ,إال إذا استـبـعد
بــــــعـض ا�ــــــرشــــــحـــــــ�� وطــــــلب
اســتـبــدالـهم بــغـيــرهم وخالل مـدة
حتـــددهـــا ا�ـــفــوضـــيـــة � لـــذا قــرر
مـجـلس ا�ـفـوضـ� حـذف ا�ـتـوف�
من قــوائم ا�ـرشــحـ� ا�ــسـتــوفـيـة
للـشـروط القـانـونيـة� وعـدّها نـافذة
وال يـــجـــوز تـــعـــويـض ا�ـــتـــوفّـــ�
�ـرشـحـ� آخـري; بـسـبب انـتـهـاء

مدة الترشيح).
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مبينا ان (ا�ديرين العام� يجرون
زيـــارات مـــيـــدانـــيـــة الى ا�ـــكـــاتب
االنـــتــخـــابــيـــة واخملــازن ومـــراكــز
التـسـجيل  ,للـتـأكد من جـاهـزيتـها
فنيًا وإداريًا استعدادا لالنتخابات
ا�بكـرة� وعقـد اجتمـاعات مشـتركة
مع أعضـاء الـلجـنـة األمنـية وإدارة
مــكــاتب احملــافـظــات االنــتـخــابــيـة
�ـنـاقـشـة أعـداد احلـمـايـة ا�ـتـوفـرة

والسالمة الوقائية).
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قـــال رئــــيس إقـــلــــيم كــــردســـتـــان  �
نيـجيرفـان البـارزاني� إن منـظمة بي
كا كا اإلرهابية� في اشارة الى حزب
الـعـمـال الـكــردسـتـاني ا�ـتـغـلـغل في
مناطق بالعـراق واحملظور في تركيا
 ال حتـتـرم إرادة شــعب ومـؤسـسـات
اإلقــلــيـم� داعــيــاً إلى اتــخــاذ مــوقف
مــوحــد ضـدهــا. جــاء ذلك في كــلــمـة
ألـقـاهـا خالل حــفل تـخـرج دفـعـة من
طــلــبـــة اجلــامــعـــة األمــريـــكــيــة� في

محافظة دهوك.
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رائد جبار باهض

جـبـار بـاهض في تـصـريح تـابـعـته
(الـزمـان) امس إن (الـوزارة أطـلقت
عــــدداً مـن احلـــــمالت فـي بـــــغــــداد
واحملــــافـــظـــات من أجـل تـــطـــبـــيق
قــــانــــونَـي الــــعـــــمل والـــــضــــمــــان
االجـتــمـاعـي� �ـا أســهم بـارتــفـاع
عـدد ا�شـمولـ� بـقانـون الضـمان).
واضـاف ان (الـعـمل جـادة بـشـمـول
جــمـــيع الــعـــمــال فـي الــقـــطــاعــات
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بغداد
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ماذا لو اجريت االنتخـابات ا�بكرة في غـير الظروف الصـحيحه وا�ناسبه
 � هل سنترحم على مخرجات انتخابات 2018 رغم ماشابها من تزوير.
كل ا�عطـيات الـواقعيه والـقانـونيه والـلوجسـتيه والـشعبـيه واالمنـيه وا�اليه
والسيـاسيـة تقول ان انـتخـابات عام  2021 ان اجريت في مـوعدهـا بعد
اربـعه اشـهر فـي ظل ظـروف ومعـطـيـات صـعـبـة فـانـها سـتـشـهـد عـمـلـيات
تزوير منظم وتاثير واضح للسالح وا�ال الـفاسد وعزوف كبير للمواطن�
الذين اصبـحوا عـلى قناعـة بعـدم جدوى ا�شـاركة في االنـتخابـات لوجود
دالئل واضحه على تزوير ارادة الناخب. لالسباب التاليه التي طا�ا نادى

بها ا�واطن� شباب ومتظاهرين ومثقف� وهي. 
1- اهمية احلد من سطوة السالح غير ا�سيطر عليه في الشارع

2- اهمـية تـقـليل او احلـد من  تـاثيـر ا�ال الـسـياسي الـفـاسد سـواء على
ارادة الناخب او الوظيفه والقرار االداري االنتخابي. 

3- لم يتـضمن قـانون االنـتخـابـات  حتديـد نسـبة احلـد االدنى للـمشـاركة
في االنتـخابات او عـتبـة قبـول اضفاء الـشرعـيه.  لوجـود نيه عـزوف عاليه

جدا. 
4- لم يـتـضـمن قـانـون االنتـخـابـات حتـديـد نـسـبـة احلـد االدنى لـعـمـلـيات
التزويـر ا�قبـوله او ا�سمـوح بها والـتي من ا�تـوقع انها سـتزيد عن نـسبة
ماحـصل فـي عام 2018 5- اليـوجـد نص قـانـوني يـعـاقب عـلى الـتـزوير
االلـكـتــروني في االنـتـخــابـات. الن جـرائم الـتــزويـر االلـكــتـروني واخـتـراق
االنـظـمه  االلـكـتـرونـيه االنـتـخـابـات ال�ـكن ا�ـعـاقـبه عـلـيـهـا وفق الـقـوانـ�
الـنـافــذه بل حتـتـاج الى قــانـون لـلـجــرائم االلـكـتــرونـيه وا�ـعــلـومـاتـيه والن
التـجر� والعـقاب يـجب ان يكـون وفق مبـدا الشـرعيه اجلـنائـيه ( الجر�ة

والعقوبه اال بنص ). 
6- اليوجـد اشـراف دولي حـقـيقي عـلى عـمـلـيات االقـتـراع وادخـال وفرز
البيانات وستكون البعثه اال�يه شاهد زور على ذلك. كما حصل في عام

 . 2018
7- لم يـتم اعـتمـاد الـبـطـاقه الـبـايـومتـريه الـتي يـعـول عـلـيـها فـي احلد من

التالعب والتزوير. 
خصوصا مع ثبوت سهوله التالعب من خالل الـبطاقه العمياء العاديه مع
وجود اخبار عن سرقه او فقدان اكثر من مليون بطاقه لم يحدد مصيرها

او اسقاطها حلد االن. 
ونقول خـتاما ونـتسـائل هل العبـره في اجراء انتـخابـات مبكـرة مستـعجله
عـلى عالتـهـا وفـيـهـا شـائــبـة الـتـزويـر. ويـسـتـمـر الـتـدهـور . ��  ام الـعـبـره
باجراء انتخابات نزيـهه آمنة تضمن احلد االدنى لـلتمثيل احلقيقي الرادة
الـنـاخـبـ� لـنحـصـل بـالنـتـيـجه عـلـى استـقـرار سـيـاسي واجـتـمـاعي يـهيء
االرضيه لـبنـاء اجملتـمع وموسـسات الـدولـة وفق مايـتمـناه كل مـحب لبـلده

اسئله مشروعه بحاجه الى اجابه.

�WLK∫ رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني خالل كلمة في اجلامعة االمريكية بدهوك
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ال غرابة في األمر.. قبل يـوم� انتهت اإلنـتخابات اإليرانـية بفوز ا�رشح
(إبـراهـيم رئـيـسـي). وأيـضـا ال غـرابـة في األمــر رغم ضـعف ا�ـشـاركـة.
والرئـيس اجلـديد مـحـسوب عـلى اجلـنـاح احملافظ ا�ـتـشدد الـذي يـدعمه
ا�ـرشــد اإليـراني.. وال غــرابـة فـي األمـر كــذلك !! كل هـذه ا�ــعـطــيـات ال
غرابة فـيها لـسبـب� األول ألنه شأن إيـراني داخلي بـحت (من ا�فروض)
أنه ال يهمنا.. والـثاني ألن من يقرأ ا�ـستجدات األخـيرة ومعطـياتها على
الساحة اإليرانيـة واإلقليمية وانـعكاساتها عـلى ا�نطقة سيـجد تبعا لذلك
أن فـعال ال غـرابــة في األمـر.  ولـكـي ال يـخـلـو مــقـالـنــا من غـريب األمـور
وعجيبـها فالغـريب كل الغريب.. والعـجيب كل العجـيب أن جند من يهلل
ويزمـر ويـطبل لـفـوز الرئـيس اإليـراني اجلديـد بـينـنـا من الـعراقـي�... أو
يفترض أنـهم كذلك !. وهؤالء ما عـادوا مخفـيون على أحد فـهم إيرانيون
أكثـر من اإليـرانيـ� ذاتـهم. وهم ال يـخفـون ذلك ال بل ويـفـاخرون به وهم
من يدعون بالـوالئي� أي من كان مـنهم والؤه وانتمـاؤه إليران ال العراق.
بل منـهم من ذهب إلـى أبعـد من ذلك حـ� يـقـول جهـارا نـهـارا ومن على
الـتـلــفـاز بـأن لــو قـدر وانـدلـعـت احلـرب بـ� إيــران والـعـراق فـإنـه حـتـمـا

سيصطف إلى جانب األول ضد الثاني !!. 
مشـكلـتنـا مع هـؤالء الذيـول الذين ارتـضوا ان يـكـونوا تـابعـ� رخيـص�
اذالء إليران لـيـست �شـكـلة شـخـصيـة أو سـطحـية آنـيـة بل هي مـشكـلة
مصيرية صمـيمية تمس جوهـر شخصيتـهم ألنها تتعلق بـالوطنية والوالء
واالنتـمـاء. وأنا ال أتـخـيل كـيف يسـتـطيـع اإلنسـان أن يـكون ابن بـلـد ولد
وعاش وأكل وشرب من خيراته وسيـدفن فيه ويكون انتـماؤه لبلد آخر !.

أليس األولى واالجدى به ان يعيش و�وت هناك فيريح ويستريح. 
من يشـاهـد الكـثـيـر من صفـحـات الفـيس الـصـفراء ا�ـأبـونة وهي تـبـتهج
وترقص فرحا بفوز الرئيس اجلديد وانتـصاره على اقرانه فسيعتقد بأن
هذا الرئيس سيجعل من بالدنا جنة وأنه ا�نقذ ا�نتظر !. ونحن بالتأكيد
ليس لدينا مشكلة مع إيران أو السعودية أو تركيا أو أمريكا أو أية دولة
من الـدول اذا مــا كــان الـتــعـاطي مــعـهــا يـجــري وفق مــبـاديء ا�ــصـالح
ا�شتـركة واالحتـرام ا�تـبادل وعدم الـتدخل في الـشؤون الداخـلية. ال بل
من الواجب أن نسعى لتحس� وتطوير عالقاتنا مع تلك الدول وفقا لتلك
ا�بـاديء والـقـيم. وأن نـكّـون مـعهـا عالقـة مـتـنـاظرة هي عـالقة الـنـد لـلـند
ولـيـست عالقـة الـتـابع بـا�ـتـبـوع.. أو اآلمـر بـا�ـأمـور.. أو الـسـيـد بـالـعـبد

ا�سود.
لهذا نقول لكـل هؤالء ا�طبل� الـراقص� من حقكم أن
تـفـرحـوا وترقـصـوا وتـبـتـهـجـوا بـذلك لـكن لـيس من
حـقــكم فــرض اجــنــداتـكم وعــقــيــدتـكـم عـلــيــنـا ألن

إبراهيم (رئيسكم)... ال (رئيسي)
....والسالم على من اتبّع الوطن !!.
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دعت ا�ـفـوضـيـة الـعـلـيـا ا�ـسـتـقـلة
االنتخابات  ,ا�رشح� ا�ـشمول�
بإجراءات قانون ا�ساءلة والعدالة
الى تـقد� مـا يـثبـت عدم شـمـولهم
بإجـراءات االجتـثاث حـتى يوم 30

من حزيران اجلاري. 
وقــالـت الـهــيــئــة فـي بـيــان تــلــقــته
(الزمـان) امس (يـنبـغي عـلى هؤالء
ا�ـــرشــحــ� جـــلب مــا يـــؤيــد عــدم
شمـولهم بـإجراءات الـهيـئة � وذلك
من خالل كـتب رسـمـيـة من الـهـيـئة
أو قـرارات قـضـائـيـة حتـى يوم 30
حــزيــران اجلــاري� وبــعــكــسه فــإن
ا�فوضية ستضطر إلى تنفيذ قرار
ا�ــســاءلــة تــمـاشــيــاً مع ا�ــواعــيـد
احملـــــددة لــــــلـــــجــــــدول الـــــزمــــــني

لالنتخابات). 
وضــمن اســتــعــدادات ا�ــفــوضــيــة
�رحـلة االقـتـراع إلجراء انـتخـابات
مجـلس النواب ا�ـقررة في الـعاشر
مـن تـــشـــرين األول ا�ـــقـــبل� جـــرى

حيـنـما جتـد ان كل مـجـتمع او جتـمع بل كل فـرد من افـراده يـسعى الى
تـفــضــيل حــاجـاتـه ومـصــاحله واهــدافه الــذاتـيــة عــلى االهـداف الــعــامـة
ومـتضـمـنـاتـها االنـسـانـيـة فان ا�ـواطـنـة تـفـقد اسـسـهـا الـقيـمـيـة في بـناء
وتعزيز عنصر االنتماء بل يستشعر الوطن هو االخر في ان
يجد مكاناً امناً يلـجأ اليه مهما تعالت االصــوات الى

ضرورة االلتصاق به اواالنتماء اليه .
{ عن مجموعة واتساب

الــقــانـــونــ� تــنص عــلى حــصــول
الـعـمـالـة األجـنـبـيـة عـلى تـصـاريح
الـعـمل مـقـابل تـشغـيل نـسـبـة ما ال
يــقل عن 50 بــا�ــئــة في ا�ــشــاريع

االستثمارية والقطاع اخلاص).
 U½UOÐ …bŽU�

مـــــؤكــــدا ان (الـــــوزارة مع وجــــود
اخلـبــرات األجـنـبــيـة � لـكـن بـشـكل
نــوعي ولـيس كـمي الــذي تـتـسـبب
في ازديـاد أعـداد الـعـاطـلـ� لـنـحو
ملـيون و600 ألف عاطل مسـجل�
في قــاعــدة بـــيــانــات الــوزارة� إلى
جـانب عـدد �ـكن أن يـكـون �اثال
وتابع من غـيـر ا�ـسجـلـ� لـديـها) ,
انـه (� االتــــفــــاق مع احلــــكــــومـــة
احمللية في ذي قـار على تخصيص
أراض إلنـشاء مـجمـعات تـسويـقية
تــنـفــذهـا الــوزارة بـهــدف تـشــغـيل

الشباب الباحث� عن فرصة).
واســتــطــرد بــالــقــول  ان (الـوزارة
تمتـلك قاعدة بـيانات كامـلة بأعداد
الـــبــاحــثــ� عن الــعـــمل تــتــضــمن
بــيــانــات الــبــاحــثــ� ومــؤهالتــهم

وحتصيلهم الدراسي). 
مـن جــــانــــبــــهــــا  ,اعـــــلــــنت وزارة
الـتــخـطـيـط� عن وجـود انــخـفـاض
طــفــيف في اســعــار قــسم االغــذيـة
وا�شروبات غـير الكحولـية بنسبة
0.3 بـا�ــئـة خالل الـشـهـر ا�ـاضي�
مؤكدة ان مـعدل التضـخم الشهري
ســجل ارتــفــاعــا خالل شــهــر ايــار

ا�اضي بنسبة  0.04 با�ئة. 
وعـــزا ا�ــتـــحــدث الـــرســمـي بــإسم
الـوزارة عـبـدالـزهـرة الـهـنداوي في
بــــيــــان تـــــلــــقــــته (الــــزمــــان) امس
(انـخـفاص اسـعـار ا�ـواد الغـذائـية
الى انخفاض اسـعار الل� واجل�
والـــبــيـض بــنـــســـبــة 1.9 بـــا�ـــئــة
واخلضـراوات بنـسبة 1.8 با�ئة),
مـــــؤكــــدا ان (اجلــــهـــــاز ا�ــــركــــزي
لالحـصـاء اسـتـمـر بـرصـد االسـعار
خملـــــتــــلـف االقــــســـــام في عـــــمــــوم
احملافظات� واصدر تقريره النوعي
الـسـادس لـلـرقم الـقـيـاسي اخلاص
باسعار ا�سـتهلك في ايار ا�اضي�
بعد تغـيير سعـر صرف الدينار في

تشرين الثاني من العام ا�اضي).
 واشـار الى ان (اسعـار قـسم الـتبغ
سجلت ارتـفاعا خالل الشـهر نفسه
بنسبة 1.9 با�ئة ,مقارنة مع شهر
نــيـــســـان� كــمـــا ارتــفـــعت اســـعــار
ا�البـس واالحــذيـــة بـــنــســـبــة 0.2

با�ئة .
—UFÝ« ÷UH�½«

امـــا قـــسم الـــســـكن فـــقـــد شـــهــدت
اسعـاره انخـفاضـا بلغ 0.2 با�ـئة�
كـمـا وتـراجـعت اسـعـار االيـجـارات
بــنـســبـة 0.6 بــا�ـئــة� وفي ا�ــقـابل
سـجـلت اسـعـار قـسم الـتـجـهـيـزات
وا�ــعــدات ا�ــنــزلـــيــة والــصــيــانــة
ارتـــفـــاعـــا بـــنـــســـبــة 0.2 بـــا�ـــئــة
وارتــفــعت اســعــار قــسـم الــصــحـة

ا�ـــشــاركـــة في االســتـــحــقــاق� وإن
ا�ــفــوضــيــة ســتــتّــخــذ اإلجــراءات
الـقـانـونـيــة ا�ـنـاسـبـة بـحقّ كلّ من
يـعـمل عـلى زعـزعـة ثـقـة الـنـاخـبـ�
بـــعـــمـــلـــهـــا� ويـــبثّ الـــشـــائـــعـــات
واإلدعـاءات ا�ـغـرضـة الـراميـة إلى
عــــدم ا�ــــشــــاركـــة الــــفــــاعــــلــــة في

االنتخابات). 

للدراسات والبحوث الـستراتيجية
بـعـنـوان ا�ـرأة نـاخِـبـة ومـنـتـخَـبـة,
وأهـمـيـة صـوتـهـا في االسـتـحـقـاق

ا�قبل).
مــــشـــيــــرا الى ان (اجملـــلـس يـــحث
شـركـاء الـعـملـيـة االنـتـخـابـيـة على
أخـــذ دورهم الـــفـــاعل في تـــوعـــيــة
الـنــاخــبــ� وتــثــقـيــفــهم بــأهــمــيـة
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والــبــلــدات� كــمــا يـحــتل  515قــريـة
كـرديـة� حـسـب احلـزب الـد�ـقـراطي
الـــكــردســتــاني� بـــزعــامــة مــســعــود

بارزاني.
WO�dð  UL−¼

وتـشن ا�نـظـمة االنـفـصالـيـة من تلك
ا�ـنـاطق هـجـمـات بـ� فـتـرة وأخرى
عـلى الـقـوات الـعـراقـيـة� إضـافـة إلى
هـــــجــــمـــــات أخـــــرى داخل األراضي
التركية. وأعلن مدير عام مرور إقليم
كردستان اللواء عبدالقادر عزيز� عن
اتـــفــــاق بــــ� وزراتي الــــداخــــلــــيـــة
االحتـــاديـــة واالقـــلــيـم عــلـى �ــوذج
مـوحـد لـلوحـات الـعـجالت مع وضع
بـعض احلـروف الـتي تـمـيـز لـوحـات
كل جــانب.وقــال عــزيــز في تــصـريح
امس إن (الـنـمـوذج اجلـديـد الذي �
اختياره العتمـاده للوحات العجالت
ال يشـبه الـلـوحات ا�ـعـمول بـها اآلن
ســــــــواء فـي االقــــــــلــــــــيـم أم بــــــــاقي
احملافظات) ,واضاف ان (ا�شروع ال
يـزال في مـراحـلـه األولـيـة وتـطـبـيـقه
بـــــحـــــاجـــــة إلى وقت) ,مـــــؤكــــدا ان
(اللوحات اخلاصة بـإالقليم ستحمل
حروف كي  ,ار  ,جي وهي اختصار
حلكومة كردستان� من أجل تمييزها
عن لوحـات بـقيـة احملـافظـات). وكان
مــديــر ا�ــرور الــعــام� الــلــواء طــارق
إسـمــاعـيـل� قـد افــاد في وقت سـابق
بـالــتـوصل التــفـاق أولي مـع االقـلـيم
لـتوحـيـد لـوحـات التـسـجـيل. ورصد
مديـر ا�ـرور الـعام  ,إحدى ا�ـركـبات
أثــنـاء اخملــالــفــة لــقــواعــد الــســيــر ,
جتــواله �ــتــابــعــة حــركــة ا�ــرور في
بــغـداد. وقــال بـيــان امس ان (مــديـر

ا�ـرور قام �ـحـاسـبة سـائق ا�ـركـبة
اخملـالـفـة  ,ووجه سـائــقي ا�ـركـبـات
كافة بضرورة اإللتزام بقانون ا�رور
والسـيـما واإلبـتـعـاد عن اخملـالـفـات ,
اخملـالــفـات الـتـي تـتـســبب بـحـوادث
مرورية ومـنها مخـالفة الـسير عكس

االجتاه).
علي صعيد اخرأعلنت هيئة النزاهة
الـــعــامــة عـن صــدور قــرار قـــضــائي
بــوضع إشـارة عــدم الــتـصــرف عـلى
 844عقـاراً تقـدر قيـمتـها   85ملـيار
ديـنار في مـحـافـظة نـيـنوى  ,بسـبب
مـخـالـفـات في عـمـلـيـة الـتـخصـيص.
وقــالت الـــهــيـــئــة في بـــيــان تــلـــقــته
(الـزمــان) امس ان (قـاضـي مـحــكـمـة
التحـقيق اخملتـصة بقـضايا الـنزاهة
في احملــافــظــة اصــدر قــراراً بــوضع
إشـــارة عـــدم الـــتـــصــرف عـــلى 844
قــطـــعــة أرض تـــابــعـــة لــلـــدولــة ,تَم
فِ�َ تخـصـيصـهـا للـمواطـنـ� وا�وَظـَّ

وفق القرار 70 لسنة 2019).
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مـشـيـرا الـى ان (الـقـرار صـدربـسـبب
تشـخـيص مخـالـفات عـدة في عـملـية
الــتـــخــصــيص) ,وتــابـع ان (قــاضي
محكمـة التحقيق ,وبعد اطالعه على
مــــــحـــــضــــــر الـــــضــــــبط األصــــــولي
والـتـحـقـيـقـات األولـيـة الـتي أجـراها
فريق الـعمل ا�ـيداني الـتابع �ـديرية
حتــقـــيق الـــهـــيــئـــة في احملـــافـــظــة�
وضبـطه أصل مُعــامالت تخـصـيص
قـــــــــطـع األراضي� تـــــــــوصـل إلى ان
تـقـديـر أسـعـار األراضي كـان �ـبـالغ
زهيدة عن القـيمة احلقـيقية ل�رض�
وتوزيعها ب� فئاتٍ ال تنطبق عليهم

الـضـوابط والــشـروط� ولـيس لـديـهم
اخلدمـة الفـعـليـة� فقـرر وضع إشارة
عـدم الـتصَـرف عـلى تـلك الـعـقارات),
ولـفـت الـبـيـان الـى ان (الـتـحــقـيـقـات
األولــــيــــة قــــادت إلـى أن عــــمــــلــــيــــة
تـــخــــصـــيـص األراضي شــــابـــتــــهـــا
ـلَتْ �ـخـالـفـة مـخــالَـفَـات أخـرى تَـمـثـَّ
الـقرار 120� وعدم تـدقـيق مـعامالت
الـفـئـات الْـمُــخـصـصَـة لـهم من حـيث
االســــتـــفــــادة من عــــدمه� فــــضالً عن
االعـتــمـاد عــلى كـتب مــزورة في تـلك
ا�ُــعـــامالت) ,مـــؤكـــدا ان (الــقـــيـــمــة
الـتــقـديــريــة جملـمــوع قـطع األراضي
تقـدر بـنـحو  85 مـليـار ديـنـار). كـما
كــشــفت الــهــيـئــة عن تــفــاصــيل أمـر
االستقدام الصـادر بحق ا�دير العام
األســبق لـلــشــركـة الــعـامَــة لـكــبـريت
ا�ــشــراق. وذكـر الــبــيــان ان (قـاضي
مـحـكـمـة حتـقـيق نـيـنـوى اصـدر أمر
اسـتقـدام بـحق ا�ـدير الـعـام األسبق
لـلشـركـة� عـلى خلـفـيـة توقـيـعه عـقداً
بــقــيــمـة  32مــلــيـار ديــنــار� إلنــشـاء
مـحـطةٍ كـهـربـائيـة خالفـاً لـتعـلـيـمات
وزارة الصنـاعة وا�ـعادن� فضالً عن
وجـــود مـــغــــاالة بـــقـــيـــمــــة الـــعـــقـــد
ومــخـالـفــاتٍ مـثــبـتـة مـن قـبل ديـوان
الـرقــابـة ا�ــالـيــة االحتـادي) ,واشـار
الى ان (احملـكمـة اصـدرت أمـر قبض
بــــحق عــــضـــو ســــابق في مــــجـــلس
احملافظة ,استنـاداً إلى أحكام ا�ادة
340 من قانون العقوبات) ,مبينا ان
(األمر جاء على خلفية فقدان العجلة
الــتي كــانت بــذمـتــهــا عـنــدمــا كـانت
تـــشـــغل مـــنـــصـب عـــضـــو مـــجـــلس

احملافظة). 

اخملـتلـفة بـالقـانونَـ�). مشـيرا الى
انه (الوزارة اطلقت بـرنامجاً يدعم
الشباب بالتعاون مع اليونيسيف,
لالنــتـــقــال من الــتـــعــلم وتـــنــمــيــة
ا�ـــهـــارات الـى الـــعـــمـل الالئق من
خالل مـجاالت الـعمل احلـر وسوق
الـعمل� والسـيمـا ان أي بـلد �ـتلك
ثـروات يـجب أن تــنـعـكـس إيـجـابـاً
عـلى اجملــتـمـع). مـبــيـنــاً أن (بـنـود

بــنــســبـة 0.1 بـا�ــئــة). مـبــيــنـا ان
(اسـعــار قـســمي الـتــعـلـيـم والـنـقل
حـــافــظـت عــلى مـــســـتــويـــاتــهـــمــا
ا�سـجلة في شـهر نيـسان ا�اضي�
وســـجــلت اســـعــار قــسـم ا�ــطــاعم
ارتفاعا بنسبة 0.1  با�ئة � في ما
ارتـفعت اسـعـار السـلع واخلـدمات
ا�ــتــنــوعــة بــنــســبــة 1.5 بــا�ــئــة�
واسعار قسم االتصـال بنسبة 0.3
بــا�ـــئـــة� وشــهـــدت اســـعـــار قــسم
الــتــرفــيه ارتـــفــاعــا بــنــســبــة 1.5
با�ئة) ,وتابع ان (مؤشـر التضخم
سـجل ارتـفاعـا تـراكمـيـا منـذ شـهر
كـــانـــون االول من الـــعـــام ا�ـــاضي
2020حـتى ايار من الـعـام اجلاري

بلغ 5.6 با�ئة).



www.azzaman.com

d�—UI�Ë —U��«3
‰œU��� w�UM� q�UJ� oOI%Ë ÊËUF��« ÊUA�UM� oA�œË œ«bG�

‰Ëb‡�« q‡� l‡� �U‡�“«u� s‡� Y‡��� ‚«d‡F�« ∫Í—u��« ÁdOEM� “U�)«

بغداد  –الزمان 
دمشق  –الزمان 

دعــا وزيـر الـصـنـاعــة وا�ـعـادن مـنـهـل
عــزيــز اخلـبــاز نـظــيـره الـسـوري زيـاد
صــبـحـي صـبـاغ ¨ الـى اسـتــمـار فـرص
الــتــعـاون ا�ــشــتـرك لــتــحـقــيق تــكـامل
صناعي متبادل ب� منتجات البلدين ¨
مـؤكدا ان العراق يبـحث عن مشتركات
وتــوازنــات مع كل الــدول. وقــال بــيـان
تـلقته (الزمـان) امس ان (اخلباز التقى
خـالل زيــــارته الـى دمــــشـق نــــظــــيــــره
السوري ¨ وجرى عقد اجتماعا موسعا
في غُـــرفــة صـــنــاعـــة دمــشق وريـــفــهــا
بـحضور وفدي الطـرف� ومجموعة من
الـــصــنـــاعــيــ� الـــســوريـــ� في شــتى
الـــقــطــاعــات)¨ واكـــد اخلــبــاز ان (لــدى
الــــعــــراق إمــــكــــانـــــيــــات في عــــدد من
الـصناعات¨ فـي ما يفتقر إلى صناعات
اُخــرى وهـذا يـتـطـلب الــعـمل ا�ُـشـتـرك
والســــيــــمـــا في لــــغـــرض إعــــادتـــهـــا ¨ 
الـصـنـاعـات الـتي تـتـمـيـز سـوريـا بـهـا
وهي ¨ الــنــســيج والــغـزل)¨ داعــيــاً إلى
(إمـــكــانــيـــة الــتـــعــاون في صـــنــاعــات
ا�ُـبيـدات الزراعـية واألدويـة البـيطـرية
واألدويـــة والــســـمــنـت والــصـــنــاعــات
الـكـهــربـائـيـة والـتـحـويـلـيـة كـاالسـمـدة
والــفــوسـفــات والـكــبــريت وصـنــاعـات
الـورق والـسـكـر)¨ مـشـيـرا الـى ان (لدى

الــــوزارة فُـــرصــــا كــــثـــيــــرة مُـــتــــاحـــة
وإمـكـانـيـات اُخـرى لـتـحـقـيق الـشـراكة
بــ� الـبـلـديـن الــشـقـيـقـ�)¨ مــبـيــنـا ان
(الـزيارة تهدف الى مد جسور وتوطيد
الـروابط اإلجتمـاعية واإلقتـصادية ب�
الـبلـدين الشقـيق�)¨ واسـتطـرد بالـقول
(ضـرورة وضـع رؤى فاعـلـة وتـخـطـيط

واضح وسـلـيم لـلمُـضي بـإجتاه إنـشاء
صـناعات مُتقدمـة تليق بأسم البلدين)¨
داعـيا الى (إيجـاد صيغ توافقـية وبناء
صــنـاعــة مُـشـتــركـة وتــوسـيع الــتـبـادُل
الـتجاري خلدمة مُجـتمعاتنا ¨ والسـيما
ان لـلـعـراق بـيئـة إسـتـثـماريـة مُـنـاسـبة
وبـاإلمـكـان التـعـاون وحتقـيق الـتـكامُل

الـصناعي في الـعديد من الـفرص التي
�ــكن حتــديــدهــا كــأولــويــات لــلـعــمل

ا�ُشتـرك).
واشــــار الى ان (تـــطـــمـح بـــأن تـــكـــون
الصناعة احمللية في افضل ا�ستويات
وتليق باسم العراق وتلبي احتياجاته
وقــادرة عـلى مـنــافـسـة صــنـاعـات دول
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بـــحث وزيــر الـــنــقل نـــاصــر حــســـ� بــنــدر
الــشـبـلـي مع مـحـافظ واسـط مـحـمــد جـمـيل
ا�ــيــاحي  ,ســبل تــطــويــر مــشــاريع الــنــقل
بـاحملافظـة. وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (الـوزير الـتقى ا�ـياحي فـور وصوله الى
واسـط عــــلـى رأس وفــــد يـــــضم ا�ـــــديــــرين
الـعام�  لشركات أدارة النقل اخلاص ونقل
ا�ــسـافـرين والـنـقل الـبـحـري ,وجـرى بـحث
سبل تطوير مشاريع الوزارة في احملافظة),
واكـــد الــــشـــبـــلي ان (هــــذه الـــزيـــارة تـــأتي
انــسـجــامــاً مع تـوجــيــهـات رئــيس الـوزراء
مــصــطـفى الــكــاظـمي ,بــضــرورة ا�ـتــابــعـة
ا�ـيدانية للمشاريع احلـكومية للوقوف على
نــسب االجنـاز ا�ـتــحـقـقــة فـيـهــا �ـا يـخـدم
ا�ــــواطن) ,واضــــاف ان (الـــــلــــقــــاء نــــاقش
مــوضـوع تـأهـيـل مـرآب احملـافـظـه وتـفـعـيل
الــتـكـسـي الـنـهــري وكـيـفــيه زج الـبـاص ذو
الـطـابـق� لـلـعـمل على مـسـارات مـحددة في
احملــافـظــة). من جـانــبه اعـرب ا�ــيـاحي عن
(امــتـنــانه لـلــجـهــود الـتي تــبـذلــهـا الـوزارة
بـتشـكـيالتهـا كافـة من اجل خدمـة ا�واطن).
وافتتح الشبلي على هامش الزيارة ,مرسى
الـتـكـسي الـنهـري في واسط. وقـال الـشـبلي
خـالل االفـتـتـاح انه (ا�ـشــروع سـيـسـهم في
تـسهيل حركـة النقل وتوفـير وسائط جديدة
لــتــخـفــيف حــدة االخـتــنـاقــات ا�ــروريـة في
احملــافـظـة) ,ولــفت الى ان (الـوزارة تــعـتـزم
تـوفـيـر خـطـوط نـقل جـديـدة وتـقـد� افـضل
اخلـدمـات الهالي واسط). كـمـا تفـقد � خالل
جــولــته في واسط � مــرآبَ الــكــوت ا�ــوحـد
لالطـالعِ عـلى سـيـر الـعـمـل وتـطـويـر الـبـنى

التحتية �رافق النقل. 
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واكـد الشـبلي انه (سيـتم العملُ عـلى تأهيل
وتـــطـــويــر مـــرآبَ الـــكــوت ,ضـــمن اخلـــطــةِ
االســتـثـمـاريــة لـيـخــدم شـريـحـةً كــبـيـرةً من
اهـالي احملافـظة). ووضـعت الشـركة الـعامة
�ـوانئ العراق التـابعة للوزارة ,آلـية جديدة
لــصـيـانــة احلـفـارات والـســاحـبـات لــتـذلـيل
الـصـعوبـات والروتـ� احلـاصل في صيـانة
الــقـطع الـبـحــريـة وقـال مـديــر عـام الـشـركـة
فـرحـان مـحـيسـن الفـرطـوسي انه (اسـتـناداً
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الـى توجـيهات ,� وضـع اخلطط والـبرامج
الالزمــة لـصـيـانـة الـقـطع الـبـحـريـة ,حـسب
الـسـياسـة التي اتـبعـتـها االدارة الـعلـيا في
الــشــركــة)� مــؤكــدا انه (� تــشــكــيـل جلــنـة
�ـتـابـعة األعـمـال وفق جدول زمـني مـحدد),
مـشددا على (ضرورة تعـاون جميع األقسام
والـشعب فـي الشركـة من أجل إجنـاز أعمال
الــصـيـانــة وفق مـا هـو مــخـطط لــهـا). كـمـا
اسـتقـبل الفـرطوسي وفـداً من شـركة نـافكو
لـتـقـد� دراسة حلـلـول السالمـة في أرصـفة
ا�ـــــوانئ . واشـــــار الـــــفـــــرطـــــوسي الى ان
(الـشــركـة اسـتـقـبـلت وفــدا مـتـخـصـصـا من
نــافــكـو لــبــحث  اجـراء مــسح عــلى جــمـيع
األرصـــفــة الـــتي تــعـــمل عــلـــيــهـــا شــركــات
الـتشغيل ا�شترك في ا�وانئ بهدف تطبيق
مـعايير السالمة واالمـان الواجب اتباعها),
وتـــابع ان (االجــتــمــاع تـــوصل الى تــقــد�
دراسـة ذات جدوى اقتصادية وفنية لنصب
كـاميرات مراقبة متحسسة ومنظومة اطفاء
تـعــمل بـتـلـقـائـيـة في حـال حـدوث خـطـر او
حـريـق).وتـفـقـد مـديـر عــام الـشـركـة الـعـامـة
لــتـنـفــيـذ مـشــاريع الـنــقل وا�ـواصالت زيـد

“�U—…∫ وزير النقل خالل زيارته محافظة واسط

اجلـوار)¨ مـتـمـنـيـا (الـتـوصل لـشـراكات
حــقـيــقـيــة تــؤسس لـصــنـاعــات مـهــمـة
وتــوفــر مــنــتــجــات في الــســوق تــعـود
ومـــضى الى بــالــنـــفع لــكال الــبــلــدين)¨ 
الــقـول ان (الـهـدف من  االجـتـمـاع هـو¨
لــوضع خــارطــة طــريق لـلــتــعــاون بـ�
الـــبـــلـــدين والـــوصـــول الى الـــتـــكـــامل
الــصـنـاعي ومـايـصـبــو الـيه الـشـعـبـ�

الشقيق�). 
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قـــال الـــصـــبـــاغ (حـــرص مـن جــانـــبه ¨ 
الــطــرفــ� لــوضع الـنُــقــاط األســاســيـة
آللــيـات الـعـمل ¨ وهــذا يـدُل عــلى رغـبـة
اجلـانـبـ� إليجـاد مُـشـتـركات صـنـاعـية
مــؤكــدا (االســتــعـداد تــخــدم اجلــمـيع)¨ 
لـدعم رجـال األعـمـال والـصـنـاعـيـ� في
كِال الـبـلدين لـتـوط� عالقـات صـناعـية
تـكـامُـلـية وتـقـد� مُـنـتج عـراقي سوري
يــدخُل إلى الــسـوق)¨ وتــابع ان (غُــرفـة
صـناعـة دمشق مـن الغُرف الـعريـقة في
ســوريــا ويــنـتــمي لــهــا مــجــمــوعـة من
الــصــنــاعــيــ� الــســوريــ� ا�ــعــروفـ�
بـــقــدرتـــهُم عـــلى اإلنــتـــاج رُغم ظــروف

احلرب واحلصـار). 
كــمـا الـتـقى اخلـبـاز ¨ وزيــر اخلـارجـيـة
وا�ـغـتـربـ� الـسـوري فـيـصـل ا�ـقــداد¨
ونــاقـــشــا الــعالقــات الـــثُــنــائــيــة واُفق
الـتعـاون ب� البـلدين. ونقل الـبيان عن

اخلــبـاز تـأكـيـده عــلى (عُـمق الـعالقـات
الــتــاريــخــيـة والــتــقــارُب اإلجــتـمــاعي
وأواصــــر احملـــبــــة الـــتي جتــــمع بـــ�
مـبينا الـبلـدين وشعبـيهمـا الشقـيق�)¨ 
ان (احلـكـومـة تـسـعى ألن يـكـون هـنـاك
تــوازن إقـتـصــادي وصـنـاعي وجتـاري
مـبـني عـلى أسـاس اإلحـترام وا�ـنـفـعة
ا�ُـتـبـادلـة من أجل إسـتقـرار ا�ـنـطـقة)¨
ولــفت الى (تـوصــيـات وحـرص رئـيس
الـــوزراء عــلى حتـــقــيق هـــذا الــتــوازن
وبـشـكل حـقـيـقي ويـكـون الـعـراق فاعل
والعـب رئيـس كـونه كـان ومازال مـحط
أنـــظــار الـــعــالـم)¨ مـــعــربـــا عن (ســعي
الـعــراق وتـطـلـعه الى تـعـاون صـنـاعي
ومُــسـتـقــبل أفـضل مـع سـوريـا في ظل
الـتقارُب الكـبير ب� الـشعب�¨ وأمل ان
تـثمر الـزيارة وا�ُباحـثات اجلارية إلى
تـــوســيـع اُطــر الـــتــعـــاون والــشـــراكــة
الـصـنـاعـيـة وحـجم الـتـبـادُل الـتـجاري
ا�ــشــتــرك). من جــانـبه ¨ رحـبَ ا�ــقـداد
(بـزيارة الـوزير والـوفد ا�ُرافق¨ واشار
إلـى ان لـــلـــعـــراق وســـوريـــا مـــصـــيـــر
ومـاضي وحاضر ومُسـتقبل واحد وان
كِال الــبــلـديـن حـريــصـان عــلى ســيـادة
مـــؤكـــداً وإســــتـــقالل الــــبـــلـــد األخـــر)¨ 
(احلـاجة إلى تـكثـيف اللـقاءات ب�َ كِال
الـطـرف� وإقـامـة عالقات وثـيـقة تـخدم

ا�صالح ا�ُشتركة). 

مــؤتــمــر مــارلـوج ١٠ الــذي انــعــقــد بـنــفس
الـــوقت).  وأضــاف ان (شـــركــتــنـــا حــظــيت
بـاهـتـمـام عربـي وعا�ي في مـؤتـمـر مـارلوج
10 وبــأفـكــارهـا الـســاعـيــة لـبــنـاء الــشـركـة
بـالطرق الـعلمـية احلديـثة� حيث انـها بدأت
الـعمل  بالتحـول الرقمي منـذ فترة مايقارب
الـــســـنــتـــ� وبـــإشـــراف شــركـــات عـــا�ـــيــة
مــتـخـصــصـة � مــؤكـدا أنـنــا مـتــجـهـون الى
الـــتـــعــاون الـــدولي فـي شــتـى اجملــاالت في
الـعـمل ا�ـيـنـائي وخـصـوصـاً الـرقـمـنة� وان
الـعـراق من ا�تـطـلعـ� والـداعمـ� لـلتـعاون

العربي ا�شترك) .
واوضـح ان (وزارة النقل مذكرة تفاهم بهذا
اخلصوص منذ عام 2013 و� تـفعيلها في
عام 2017 وكـذلك � التطرق لـها وتفعـيلها
في الـزيـارة االخـيـرة �ـعـالي الـسـيـد الـوزير
�ـصـر ولقـاءه وزير الـنـقل ا�صـري و رئيس
اجلـامـعـة الـعـربـيـة لـلـعـلـوم والـتـكـنـلـوجـيـا
والـنقل البحري حيث امر مـعاليه بالتسريع
بــالــعــمل بــهـذه ا�ــذكــرة كــونــهـا تــصب في
مـصلـحة وتطـوير الكـوادر البشـرية للـشركة

العامة �وانئ العراق .
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ال أكـتم الـقـار� الـعـزيــز سـرّاً بـأني أضـيق ذرعـاً بـاجملــامـيع الـكـبـيـرة من
أصــحــاب ا�ــواهب واألقالم� الــذيـن يــؤثــرون الــصــمت� ويُــحــجــمــون عن
ا�شـاركة الـفـاعلـة في احلراك الـفـكري والـثقـافي واألدبي � البل يُـسلـمون
أنفسهم الى حـالة من اجلحـود والركود� وهم بذلك يـحرمون أنـفسهم قبل

أنْ يحرموا اآلخرين مِنْ نعمةِ االبداع والعطاء النافع ...
-2-

وعـزيـزنـا اخلطـيـب األديب الـشـيخ مـاجـد الـصـيـمري  –حفـظـه اللـه - هو
واحد من اولـئك األدباء ا�ـوهوبـ� � وقد عـزّ علـينـا أن تغـيب عنـا قصـائده

ومقاالته ولم نعلم بأسرار هذا الغياب وأسبابه .
واليوم األحد 6/20/ 2021 وصلتنا رسالته الكـر�ة بل مقالته اجلميلة
يوّضح فيـها أسبـاب ذلك الغيـاب� مُعتـذراً عن االحتجـاب الذي أَمْلَـتْهُ عليه
ظروف خـاصـة قاهـرة.. فـدعونـا الـله سبـحـانه وتعـالى له �ـوفـور الصـحة

والسالمة والتوفيق واخلالص من كل ما يُعيقه عن احتافنا بالروائع ...
واليك الـرسالـة التي بـعـثهـا اليـنا واخـتتـمهـا بـأبيـات عَذْبـة وله منّـا الشـكر

اجلزيل والثناء اجلميل . 
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قبل أسابيع نشر سماحة العالمة الصدر مقاالً تنويريّاً يستثير فيه عزائم
ا�ثقف� �ـختلف أصنـافهم وتوجهاتـهم � وقد وضع سماحـته النقاط على
احلـروف مـنـطـلـقاً مـن غـيرتـه عـلى الـثـقـافة وا�ـثـقـف .. متـألّـمـاً من صـمت
احلنـاجـر واألقالم .. وهي قـادرة على الـعـطـاء واإلبداع .. �ـتـلكـة آللـيات
التعبير بالـصوت والقلم .. عن هموم األمـة ومعاناة أبنائهـا .. محرّكاً فينا
جميعـا كوامن الفـكر ومنابع االحـساس اإلنسانـي الذي �تلك مـنه السيد
الصدر السـهم األوفر في رهافـة شعور يتـعذر أن جند مـثيالً لها في زمن

غارق في بحور التعالي والكبر ا�قيتة .. 
ولـعـلّي ال أكـون مـتـطفـالً اذا أضـفت الى األصـنـاف الـتي ذكـرهـا سـمـاحة
العالمـة الـصـدر ( أيّـده الله ) صـنـفـاً آخر مـن أصحـاب ا�ـواهب وعـشاق

األدب والفكر وخُلَّصِ أبنائهما � ليكون صنفاً خامساً � هم : 
ا�وهوبـون الذين حتاصرهـم الظروف القـاسية من كـل جانب .. ظروف قد
تكون صحية تارة � واجتماعية تارة أخرى .. ور�ا كانت من نوع آخر ..
ظروف وضغوطات ال تسمح لهم بالركون الى أدواتهم وأوراقهم وأقالمهم

إال �اماً ..
هذا الـصـنف بال شك لـيس من ا�ـنحـدرين الى صـنف األمّـي� .. ولـيـسوا
أيضـا من الذين يـبـذلون مـدائحـهم وثـناءهم طـلبـاً لتـحـقيق أهـداق قصـيرة
ورخيـصة تـشهد لـهم مسـيرتـهم الطـويلـة بالـتّنـزّه عنـها .. وبـغضـها بغض

الشيطان نفسه .. 
فتراهم ب� مدٍّ وجزر � مبدع� متفـاعل� ح� تسنح لهم فرصة للكالم أو
الـكـتـابـة .. لـهم وجــهـة نـظـرهم الـتي تالمـس الـواقع في أحـايـ� كـثـيـرة ..

ور�ا تكون بعيدة عنه شأنهم في ذلك شأن غيرهم من األقالم .. 
ومـا أكثـر مـا يـذكي الـسـيـد الـصـدر النـار في الـرمـاد مـنـبّـهـاً الى خـطورة
الصـمت وعدم الـتفـاعل مع احلـراك األدبي والفـكري والـثـقافي .. مـشفـقاً

على موهبةٍ هنا وطاقةٍ هناك .. 
للـسيـد الصـدر الشـكر بال حـدود على هـذا الشـعور الـنادر بـا�سـؤولية ..
وعلى تـفقُّـده الدائم جلـمـيع أصدقـائه الذين يـتشـرّفـون بكـونهم أبـناءً لـهذه
الشخـصية الـكبـيرة في إنسـانيـتها .. الـغزيرة في عـطائـها .. ا�تـنوعة في

اهتماماتها .. ا�تفرّدة في أسلوبها ..
لـلــســيـد الــصــدر أبـاً ورائــداً ومــنـاراً حتــيــة واعـتــذار من أخــيه األصــغـر
الصيـمري ا�ـنتـسب الى الصـنف اخلامس من األصـناف سـالفـة الذكر ..
فـمـا أكـثـر أبـواب ا�ــعـرفـة الـتي فـتح عـلــيـهـا عـيـونـنـا � ولـم نـسـتـفـد مـنـهـا
االستفادة الالئـقة بكـرم اإلثارة .. فمـا أعظم شعوري بـاخلجل والتـقصير

وأنا أرزح حتت وطأة حياةٍ فوق ما أطيق .. 
فال أجد مـفـرّاً االّ أن أقـول : وأنا أقـرأ سـطـورك عن الشـعـور بـا�سـؤولـية
سيـدنا احلبـيب � أجدني غـارقاً في اخلـجل من سـماحتـك � غير أن األمل
يـحـدوني أن أكــون من الـركب الــذي حتـدو به كـلــمـاتك وإثــاراتك .. عـلّـني
أكون من أصـحـاب ا�ـشاركـة الـفـاعلـة عـطـاءاً وأخذاً .. عـلى رغم بـضـاعة

هي أقل من أن أعتدَّ بها .. وختاماً أقول لك : 
كفانا أن نراك أباً شــفيقا
أضاء بكل� داجيةٍ طريقا 

يصوغُ بناتِ فكرٍ باهراتٍ 
مألن سماء دنيانا بريقــا

أطوفُ �ا وهبتَ طوافَ حبٍّ
كـما طاف الـورى بيتــاً عتيقا 

فدُم للخير سيدنا مــناراً
وجنحَ محبّةٍ أبداً خَفوقا

ماجد الصيمري 
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التحريض علـيها� أو على أي فرد من
أفراد األسرة أو على مقدم اإلخبار.
- مـنع ا�ــشـكـو مــنه من دخـول ثـانــيـاً
منزل الضحـية او االقتراب من أماكن

تواجده.
- تمك� الضحية� أو من �ثلها ثالثاً
من دخـــــول بــــيت األســــرة بــــوجــــود
ا�ــوظـف ا�ــكـــلف� ألخــذ �ـــتــلـــكــاته
الشخصية �وجب محضر اصولي.
- ضـــبط أي سـالح بـــحـــيــازة رابـــعـــاً

. ا�شكو منه إذا كان ذلك ضرورياً
-عــدم االتـصــال بـالــضـحــيـة خـامــسـاً
سواء في ا�ـنزل� أو في مـكان الـعمل�
إال إذا قــصـــد مــنـه الــصـــلح األســري

بأشراف ا�ديرية .
-اشعار اجلهات ذات العالقة� سادساً
بـإيـقـاف الـعـمل بـالـوكـالـة الـعـامـة أو
اخلــاصــة ا�ـمــنــوحــة من الــضــحــيـة

لـلـمـشـكـو مـنه من تـاريخ تـقـد� طـلب
احلماية.

- إلـــزام مـــرتــــكب الــــعـــنف ســــابـــعــــاً
باخلضوع لدورات تأهيل من السلوك

العنيف في مراكز متخصصة.
: يحـيل القـاضي أطراف الـشكوى أوالً
إلى الـبـحث االجـتـمـاعي إلصالح ذات
الـبـ�� وله االسـتـعـانـة �ـحكـمـ� من

طرفي الشكوى للغرض ا�ذكور.
- إيـقـاف االجـراءات الـقـانـونـية ثـانيـاً
ا�تـخـذة بـحق ا�شـكـو مـنه إذا حصل
الــــصـــلح والــــتـــراضـي بـــيــــنه وبـــ�

الضحية.
و يـــــقــــــول احملـــــامـي طـــــارق جـــــواد
كاظم/بسبب انتـشار هذه الظاهرة لم
تتمـكن األجهـزة األمنيـة من إخفـائها�
وأكدت وزارة الـداخـلـية الـعـراقـية في
يـولــيــو/تـمــوز ا�ــاضي� أن أكــثـر من
1300 قـضـيـة عـنف أسـري سـجـلـتـها
الـوزارة خالل السـتـة أشـهـر ا�ـاضـية
فقـط� وأن الشـكـاوى الـتي سـجلت في
بـــغــداد واحملـــافـــظـــات شــمـــلت 611
قضيـة عنف أسري و367 أمرًا بإلقاء

القبض.
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وسـجـلت الـوزارة 183 حـالـة اعـتـداء
من اآلبــاء عــلى األبــنــاء و617 حــالـة
اعـتـداء من األبـنـاء عـلى اآلبـاء� فـيـمـا
أسفرت نتـائج قضايـا العنف األسري
خالل األشـهـر الـسـت ا�ـاضـيـة أيـضًـا
عن 43 محـكومًا و345 مفرجًـا عنهم�
وال يزال 374 شـخـصًــا مـتــهـمًـا رهن

التحقيق بقضايا العنف األسري.

قد تكون أعـداد حاالت العنف األسري
أكبر بكثيـر من اإلحصاءات الرسمية�
بــسـبب الــتــفــكك اجملـتــمــعي وغــيـاب
الــقـــانــون وحــيـــازة األســلــحـــة غــيــر
ا�ـرخص بـهــا بـشـكل واسع� وحتـدث
جـــرائم الـــعـــنف في غـــالـب األحـــيــان
ألسـباب تـافـهـة يـعـززهـا االفـتـقار إلى
الوعي واألمراض الـنفسـية والسـلطة
الذكورية.فيما تب�   أ.د سعاد سبتي
الـــشـــاوي  ســـؤولـــة وحـــدة االرشـــاد
النـفـسي والـتوجـيه الـتـربوي / كـلـية
الـتربـيـة لـلـبنـات/ ان ظـاهـرة  الـعنف
األسـري ضـد األطـفــال لـيـست جـديـدة
كــمــا يــعـتــقــدهــا الــبــعض � أذ  أنــهـا
مـوجـودة مــنـذ قـد� الـزمــان ولـكـنـهـا
تفاقمت وأنتشرت مـؤخراً بشكل كبير
بـــســــبب مـــجــــمـــوعـــة مـن الـــظـــروف
والـعــوامل ســاهـمت عــلى حـدوثــهـا �
ومـــنــهـــا  عـــدم جـــاهــزيـــة الـــزوجــ�
لالجناب  وأرتـفـاع نـسب الـطالق ب�
ا�تـزوج� � ونـشوء أحد الـوالدين أو
كالهما في أسرة وبيـئة جتعل العنف
أمر طبيعي يـحدث في كل بيت� أو قد
تـكـون بـسـبب حـاجـة ا�ـعـنف لـتـفـريغ
الـضـغـوطـات واالنــفـعـاالت الـسـلـبـيّـة
وغيرهـا من االمور الـتي يتعـرّض لها
في اجملـــتــمع �فـــضال عن أنـــخــفــاض
ا�ستـوى ا�عـيشي وتعـرض الزوج�
لالزمــات االقــتـصــاديّــة� والــتي تــزيـد
بـدورهـا الـضـغوطـات عـلى الـوالـدين�
وتــشــعـــرهــمــا بــالــعـــجــز والــضــعف
كـالـبـطـالـة� والـفـقر� وتـراكـم الـديون �
كــمـا أن لــوســائل االعالم  دور كــبــيـر

على تشـجيع الـعنف من خالل االفالم
ا�عـروضة � وقـصور بـعض القـوان�
والتشـريعات التـي تعمل عـلى حماية
الــطــفل من الــعـنـف � وقـّلــة الــثــقــافـة
والوعي بـأسـاليب الـتـربيـة الـسلـيـمة
والــنـاجــحــة� وغــيـاب أو قــلّــة وجـود
ا�ـؤسّـسـات اجملـتـمـعـيّة الـتـي تـرصد
األطـــفــــال ا�ـــعـــرّضــــ� أو احملـــتـــمل

تعرّضهم للعنف بكافّة أنواعه.
ويـقول الـدكـتـور احـمـد كـامل  اسـتاذ

في علم النفس االجتماعي / 
الــعــنف األســري  ضــدّ األطــفــال  أنه
إســاءة مــعــامــلــة وإيــذاء من هم دون
سنّ الثامنة عشر� و�كن للعنف ضدّ
األطفال أن يحمل الـعديد من األشكال
الـــتي تـــتــســـبب في إحلـــاق الـــضــرر
الــفـعــليّ أو احملــتــمل بــحــيــاتـهم� أو
صـحّـتـهم� أو �ـوّهم� هـذا فـضالً عن
كونها تهـدّد ثقتهم بأنـفسهم� وتُعطّل
قدراتهم وإمكانـيّاتهم على اإلحساس
ــة. أسـبــاب الــعــنف ضـد بــا�ـســؤولــيّ
األطفال تساهم مجموعة من الظروف
والعوامل عـلى حدوث ظاهـرة العنف
ضدّ األطفال� وقد تكون هذه الظروف
فـرديّــة� أو مــجـتــمـعــيّــة� أو في إطـار
الـعالقـات� ومن األسـبـاب التـي تؤدّي
إلى حــــدوث ظـــاهــــرة الـــعــــنف ضـــدّ
األطفال� مـا يأتي: نشـوء الوالِدَين أو
أحــدهـــمــا في أســـرة وبــيــئـــة جتــعل
العـنف ضـدّ األطفـال يـبدو وكـأنه أمر�
طــبــيــعيّ يـــحــدث في كل بــيت� إذ إنّ
تــعــرُّض أحـــد الــوالِــديـن أو كالهــمــا

للعنف أثناء طفولتهما.
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ظـاهــرة الـعـنـف االسـري ضـد الــطـفل
مـوجــودة مـنــذ قـد� الــزمن  وفي كل
دول الـعـالم  في نـسب مـتـفـاوتـة  �ا
فـيـهـا الـعـراق لـكن تـفـاقمـت  بـصورة
مخـيـفـة في اآلونـة االخـيرة  وازدادت

حاالت العنف.
اذ يـشــيـر تــقـريــر الى حـالــة الـطــفـلـة
ا�عـنـفـة سـبأ ذوي الـعـشـرة اعوام �
تــعـــنــيــفـــهــا من قـــبل والــدهــا اذ  ان
والدها منـفصل عن والدتـها وسبأ لم
تكن ا�رة االولى تـضرب بهـا وحشية
والــدهـا فــاقت كل االعــراف قــد كــسـر
يـداهـا االثــنـتـ�  الـتي كــانت تـعـد له
الطـعام وتـغـسل مالبسه بـهن اذ ترك
اثار وحشـيته الـكاسـرة على جـسدها
كله ولم يكتفي بـالضرب فقط اذ تف�

بالتعذيب بأفراد  عائلته
وايـــضـــا حـــادثـــة اخـــرى حـــدثت في
اواخــر الـــعـــام ا�ــاضي  2020/ األم
التي  ألقت طفـليها في الـنهر اذ تب�
ان بسـبب انفـصالـها من زوجـها لكي
تــنــتــقم مــنـه الــقت ابــنــهــا الــبــالغ 3
سنـوات وشقـيقـته البـالغة عـام� من
فــوق اجلــســر الـذي يــطـل عـلـى نــهـر
دجلـة في بغـداد حـادثة اثـارث غضب
الناس وجميع الناس تأ�وا و أدانوا
 هـــذه األم والـــقــضـــاء اخـــذ مـــجــراه
بــجــدارة وبــحــزم.  عــلى مــر االزمــنه
كانت االم ترمي نفسها لتنقذ اطفالها
 تـضحي لـتـمـنـحـهم احلـيـاة لكن االن
انـهــا تـضــحي بــهم لـتــمـنح نــفـســهـا

احساس االنتقام.

وفي هـذا الــصـدد يــبـ� لـنــا احملـامي
طارق جواد كاظم بنود القوان� التي

حتمي األسرة من العنف /
- �ن تـعــرض لـلــعـنف االسـري�  -أوالً
أو من ينوب عـنه قانـوناً� تـقد� طلب
الى القـاضي اخملـتص لغـرض إصدار
قــرار احلـــمــايـــة وايــداعه فـي ا�ــركــز

اآلمن.
i�d%Ë ‘d%

-عــلى احملــكــمــة اصــدار قــرار ثــانــيــاً
احلـمـايـة خالل أربع وعـشـرين سـاعـة
و�ــدة ال تــزيــد عــلى (30) عــامــًا هـذا

القانون.
تعفى الطلبات ا�ـنصوص عليها في-
يتـضـمن قـرار احلـمـاية إلـزام ا�ـشـكو
مـنه� بــتـدبــيـر أو أكـثــر من الـتــدابـيـر

اآلتية:
: عـدم الـتـعـرض لــلـضـحـيـة وعـدم أوالً

خليل شعالن ,مشروع بناية اجملمع اإلداري
لـــلــنــقـل الــبـــري. وقــال شــعـالن انه (ضــمن
تـــوجــيــهــات الــوزارة ,بـــضــرورة تــنــســيق
اجلـهـود بـ� الـتشـكـيالت كـافـة وحل جـميع
ا�ــعـوقـات ,اوعــزنـا خالل زيـارتــنـا �ـشـروع
بـناية اجملمع اإلداري للـنقل البري بضرورة
الــعـمل اجلـاد وا�ـثــمـر مع �ـثــلي الـشـركـة
وبــذل قــصــارى اجلــهــود إلجنــاز ا�ــشــروع
بـــا�ـــدة احملـــددة وا�ـــواصـــفـــات الـــفـــنـــيــة
ا�ـطـلـوبـة) ,مـؤكــدا ( قـيـام ا�الكـات الـفـنـيـة
والـهندسية برفع الكرفانات لدائرة ا�هندس
ا�ـقـيم لـلـشـروع بـتنـفـيـذ الـسـيـاج اخلارجي
لـلـبـنـاية وأعـمـال ا�ـوقع الـعام) مـثـنـيـاً على
(اجلــهـود ا�ـشـتـركــة �الك ا�ـشـروع ودائـرة
ا�ــهـنـدس ا�ـقـيم  ,كــمـا أبـدى دعـمه الـكـامل
حلـل ا�ـعــوقــات كـافــة لــغــرض اإلسـراع في

إجناز ا�شروع). 
W�d�A� œuN�

ووقــعت الــشــركــة الــعــامــة �ــوانـئ الــعـراق
الـتـابـعـة لـوزارة الـنقل اتـفـاقـيـة تـعـاون ب�
األكـاد�يـة العـربيـة للـعلـوم والتـكنـولوجـيا
ا�ـــتـــمـــثـــلـــة �ـــعـــهـــد تـــدريب ا�ـــوانئ في

االســكــنـدريــة والــنــقل الـبــحــرى فى مــجـال
الــتـدريب واالسـتــشـارات . وقـال مــديـر عـام
شــركــة فــرحـان مــحــيــسن الــفـرطــوسي انه
(حــسب تـوجــيـهـات الــوزيـر نـاصــر حـسـ�
الــشــبـلي � تــوقــيع هـذه االتــفــاقـيــة� الـتي
ســـتــســهم فـي تــطــويـــر ورفع كــفــاءة واداء
مالكـات الـشـركـة وزيادة رأس ا�ـال الـفـكري
لـلــشـركـة وتـعـزيـز الــتـعـاون مع األكـاد�ـيـة

العربية .
جـدير بـالذكر ان مـوانئ العـراق كُرمت بدرع
الـتـمـيـز واالبـداع خالل مـؤتـمـر مـارلوج 10
الـذي اقــيم بـجـمـهـوريـة مـصـر الـعـربـيـة � و
الـــذي شــارك فـــيه عـــدد من قـــامــات الـــنــقل
الــبـحـري و ا�ـوانئ الـعـا�ــيـة بـرعـايـة وزيـر

النقل ا�صري و رئيس اجلامعة العربية).
وشــــاركت فـي اجـــتــــمــــاع مـــجــــلـــس ادارة
ا�ـوانئ الـعربـية �ـنـاقشـة مخـرجـات مؤتـمر

مارلوج 10.
و قـال الفرطوسي (حضرنـا إجتماع مجلس
إدارة ا�ــوانئ الـعـربـيــة وكـان احلـضـور من
مــعـظم الـدول االعـضــاء " � مـوضـحـا أنه �
الـتـطـرق  في هـذا االجـتـمـاع الـى مـخـرجات

في عا�نـا العربي لم تـكن تنشـئة احلاكم في ظل الـد�قراطـية الصـحيحة
وا�ا تـتم تنـشة في ظل ظـروف غامـضة مـصحـوبة بـالتـشرد � الـسجن �
الـهـرب او ظـروف عـائــلـيـة مـنـهــا الـفـراق الـعـائــلي كـالـطالق او احلـرمـان
العـاطفي �ـا يؤدي الى تـكوين شـخصـية مـضطـربة حتـتوي عـلى الكـثير
من االمـراض وفي الـنـهايـة اذا صـاحب هـذه الـشـخـصـيـة يـعـتلـى كرسي
احلكم بـحجـة أنه كـان يجـاهد ضـد الظـلم مـتنـاسي شخـصـية ا�ـضطـربة
التي تنـكشف بـعد اجللـوس على كرسي احلـكم فتـظهر االعـراض جديدة
لم يتوقعـها احد حتى نفـسه فيكون مـتهور او مغـرور متزمت فتـظهر عليه
االضـطـرابـات الـوجـدانيـة الـتـي  تتـسـم بـاحلزن ا�ـفـرط او عـلى الـنـقـيض
نتيجة الظروف السابقـة التي مر بها او من آجل الصراع من آجل البقاء
عـلى كـرسي احلـكم فــفي هـذه احلـالـة يـبــدو في حـالـة من ارتـفـاع الـروح
والثـقة بـالنـفس ولكـنة في نـفس الـوقت عرضـة لالثارة والـغضب الـسريع
ويـبـدو حـديــثه سـريـعـاً ويــغـيـر مـوضـوعــاته بـسـرعـة وتــتـركـز افـكـاره في
ا�شروعات العظيمة لتـحقيق الثروة والقوة والشهرة �  واذا عارضه احد
بعـض االصدقـاء او االقـارب فـانه يـنـظـر الـيه عـلى أنه عـدو أو خائن وأذا
غضب فانه قـد يهاجم هجـوماً مبـاشراً فه ينـشط جسمـياً الى احلد الذي
قد يوقعهم في ا�ـتاعب بسبب تـصرفاته االندفاعـية وغير ا�الئمـة فينطلق

بطريقة غير مألوفة وبحيويه .
اسـبــاب االضـطــراب الـوجـدانـي االشـبــاع الـزائـد جــداً وكـذلـك االشـبـاع
الضئـيل خالل ا�رحـلة الفـميـة من مراحل العـمر حـسب تصنـيف مدرسة

التحليل النفسي 
كما أن هناك عـوامل بَيئِية الـتي قد يكون لَـها دَور فيِ ذَلِك�  مِثل اإلجهاد
النفـسي الدائم أو الفُـقدان ا�ُبَـكَّر لَأَحَـد األَشخاص ا�ُقَـرَّب� أو ا�رور مِن
جتـــارِب صــادِمَـــة مِـــثل الـــتـــعــرض لِـإليــذَاء اجلِـــنـــسي أو الـــعَــاطِـــفي أو
اجلَـسَـدي.هـذه االضـطـرابـات كـانت مـصـاحـبـة لـلـكـثـيـر من الـقـادة الـذين

يتسمون بالدكتاتورية .
ان جذور االضـطراب الـوجداني فـي الشـخصـية يـقـوم على الـتسـلط على

االخـرين وجـعـلـهم مـوضــوعـا خـاضـعـا الرادته حـتى
يصبح احلاكم ا�طـلق ويستطيع اسـتخدام سلطته
الذالل االخــرين ومـــعــانــاتـــهم عن طــريـق تــعــزيــز
ا�ــعــانــاة وارغــامــهم عــلـى ذلك حــتى ال يــكــونــوا
قــادرين عـــلى الــدفـــاع عن انــفـــســهم�  وفي ذات

الوقت�  التلذلذ بالهيمنة الكاملة على االخرين. 
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في هـذه احلــلـقـة من سـلــسـلـة هـنــا الـبـصـرة..هــنـا ا�ـعـقل�أحــاول االسـتـعـانـة
بـالتاريخ ( كباحث اجتماعي وليس مؤرخ) لالجابة عن السؤال احملوري الذي
جعـلـني امـضي في هـذه الـسـردية الـبـصـريـة وا�ـعقـلـيـة كي أذكّـر نـفـسي قبل
الشـبـاب �ـا مـنح حواضـرنـا شـخـصيـتـهـا ا�ـدينـيـة?وكـيف �ـكن اخلروج من
جدلـية التـريّف-التمـدن بصـيغة تـكفل للـمدن وظـيفتـها االجتـماعيـة�دون فقدان
خلصـوصيـتـها لـصالح الـريف? وسـأسلك طـريق الـعشـار-ا�عـقل لـلتـعبـير عن
أصـالــة الـبـصـرة وحـداثـويـة ا�ـعـقل! لـكــني اريـد الـتـنـبـيه اوال ومـجـددا اني ال
اقـصـد في سـرديـتي الـبـصريـة-ا�ـعـقـليـة اي نـزعـة جـغـرافيـة انـعـزالـية وال اي
انـتقـاص من اي شـخص او مـديـنـة او قـرية او ريـف.فبـصـريـتـنـا هي جزء من

عراقيتنا الضاربة اطنابها في جذوع نخلنا ومياه شطنا.
معروف ان البصرة هي اول مدينة اسالمية خارج اجلزيرة حيث مُصّرت عام
 15هجـري اي قبل سـنت� من تـمصـير الكـوفة(ثـاني العراقَـ�)�لكـني ساركز
عـلى التاريخ احلديث للبصرة لعالقته �وضوع اهتمامي. وعلى الرغم من ان
والية الـبصـرة كانت تـابعـة لبـغداد في الـعهـد العـثمـاني لـغاية  1875م فـأنها
كـانت من أهـم الـواليــات الـعــثـمــانـيــة ال جلـغــرافـيــتـهــا فـحــسب بل لـتــأثـيــرهـا
األقتـصادي البالغ. تـشير السجالت الـعثمانيـة مثال انه في الوقت الذي كانت
فيه قـيمـة الواردات لواليـتي البـصرة وبـغداد متـساويـة تقريـبا في الـعقد االول
من الـقرن الـعشـرين فـان صادرات الـبصـرة(حـوالي ملـيني ديـنـار)كانت اكـثر
�رتـ� ونصف تقـريبا من صادرات واليـة بغداد! وقد ادرك الـبريطانـيون عند
احتاللـهم العراق االهمية االسـتثنائية لـلبصرة التي كان احـتاللها كأول مدينة
عثـمانـيـة البـداية احلـقـيقـيـة لسـقوط الـدولـة العـثمـانـية. وكـان احـتالل البـصرة
البـوابة الفـعلـية لدخـول العـراق آنذاك عصـر الصـناعة والـتكـنولوجـيا احلـديثة
بخـاصة في قـطاعي الـنقل واالتـصاالت وهـما الـقطـاع� الـلذين �ـثالن البـنية

التحتية االساسية ألي تطور.
فـفـضال عن مــيـنـاءهـا الــذي شـيـده االنـكــلـيـز عـام 1919 لـيــكـون االكـبـر في
ا�نـطقة�فـقد � انشـاء خط سكة حديـد حديث امتـد لبغـداد فيمـا بعد.وفي عام
1923 � انـشاء اول محطة السلكي في ا�ـعقل كانت في نفس الشارع الذي
نـسكـنه بالـقرب من نـادي(البورت كـلُب). وفي عام 1922 � نـصب اول بدالة
اوتـوماتيكية في البصرة بسعة 800 خط. وفي الوقت الذي كانت فيه العوائل
البـصرية تتواصل بالهاتف خالل حقبة العشرينات والثالثينات�لم يجرِ نصب
بـدالة مـشابـهة في بـغداد اال بـعد 16 عـاما. والزلتُ لـليـوم أذكر 7202 الـذي
يــجـــعل هــاتف بـــيــتــنــا يـــرن حــ� تــطــلـــبه. وقــد ســيّـــرت شــركــة ا�ــواصالت
االمبـراطـوريـة الـبـريطـانـيـة أول خط جـوي ب� الـقـاهـرة والـبصـرة ومن ثم الى
الـهنـد واستـراليـا عام 1927. عـلى اثر ذلك � انـشـاء ميـناء الـبصـرة الدولي
عام 1936 لـيكون االكبر واالحدث آنذاك وانـشئ معه فندق شط العرب الذي
كان يـعـد بكل ا�ـقـاييـس حتفـة فـنيـة وكـانت كل غرفه وصـاالته مـكيـفـة. وكانت
هناك 9 شركـات طيران عا�ـية(مثل بان اميـريكان) تسيـر رحالت ب� البصرة
واهم مدن العالم. فالبصرة لم تكن فقط ميناءً بحريا بل وميناءً جويا للعراق. 
ونـظـرا لبـنـيـتهـا الـتحـتـية ا�ـمـيـزة فقـد بـاتت البـصـرة مـدينـة صـناعـة وخـدمات
(جتـاريــة ولـوجـسـتـيــة) ال لـلـعـراق فــحـسب بل لـكل ا�ــنـطـقـة. وبــاتت مـقـصـدا

سياحيا وحضاريا بالذات لسكان اخلليج العربي .
 هـنــا أود الـتـذكــيـر بـاالسـم الـذي كـان يــطـلـقه الــواح االجـانب عـلـى الـبـصـرة
(فيـنيسيا الشرق) كناية عن كثرة وجمال ونظافة انهارها التي تعد بالعشرات
وتـشـكل شـبــكـة مـائـيـة مـعــقـدة و�ـيـزة كـنت اتــذكـرهـا كـلـمـا زرت فــيـتـيـسـيـا
قـائال(ر�ـا بـتـحـيـز مـقـبـول)�بـصـرتي ومـجـاريـهـا ا�ـائـيـة كـانت أجـمـل�وبـلـمـنا

العشاري احلى بكثير من جندولها االيطالي.
تـشيـر االحصـاءات ا�أخـوذة من وزارة االقتـصاد الـعراقـية ان الـبصـرة كانت
تتـمتع باعلى معـدل تشغيل لاليدي العـاملة في مجال الصـناعة. فهناك 11.3
شـخص لكل الف بصري يعملون في الصناعة مقابل 7 شخص لكل الف في
بغـداد. كمـا ان اعلى مـعدل تـشغيـل للنـساء الـعراقـيات في الـصنـاعة كان في

مكابس تمور البصرة! 
هذه االهمية االستراتيجية القصوى للبصرة جعلتها بيضة القبان في ا�عادلة
السـيـاسـيـة لتـأسـيس دولـة الـعـراق احلديـثـة بـخـاصة وان هـنـاك دعـوات قـوية
آنذاك لـتنـصيب الـوجيـه البـصري الـسيـد طالب الـنقـيب ملـكا لـلعـراق بدالً عن
ا�ـلك فيـصل االول رحمه الـله ال  لكـونه عراقي فـقط بل لسـعة عالقـاته ونفوذه
في كل الـعراق واخللـيج العربي. لـكن يقـال ان االنكلـيز كانـوا يخشـون طموح
الــسـيــد طــالب ونــفــوذه الــذي قــد يـؤدي لــتــغــذيــة الــروح ا�ــقـاومــة لالحــتالل
واالنفـصال عند الـعراقي��لذا فـضلو ا�لك فـيصل.والرضاء السـيد طالب فقد
اســنــدوا له وزارة الــداخــلــيـة وهـي االهم في الــوزارة الــعــراقـيــة االولى الــتي
تـــشـــكــــلت عـــام 1920 من رئــــيس وثـــمــــان وزراء بـــضــــمـــنــــهم اثــــنـــان من
البـصريـ�(الداخلـية والـتجارة)? وقـد اشتـرط السـيد طالب لـقبـول ا�نصب ان

يكون راتبه مساويا لراتب رئيس الوزراء وهي سابقة لم حتصل ولم تتكرر!
واضح ان التـكوين الـبنيـوي والوظـيفي للـبصـرة احلديثـة جعـلها مـدينـة ليست
فــقـط حــضــريـــة وا�ــا جــاذبـــة لــلــهـــجــرات من ا�ــدن
واالريـاف االخرى في العـراق�فكيف تـمكنت الـبصرة
من صـهر كل تلك الهجرات ولعلدة صياغتها ضمن
الـشـخـصـيـة الـبـصـريـة ا�ـمـيـزة? هـذا  مـا سـأحاول

االجابة عنه في احللقة القادمة.
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ا�عنيـة بالنزاع التـي توصلت إلى اتفاق
هش لوقف احلرب.وحتاول ليبيا جتاوز
عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر
الـــقــــذافي الـــعـــام 2011. وســـيـــبـــحث
اجملــتــمــعــون في بــرلــ� في الــعــمــلــيــة
االنـتقـالـية الـلـيبـيـة منـذ ا�ـؤتمـر األخـير
و"ا�راحل ا�ـقبـلـة لفـرض استـقرار دائم"
لـــــلـــــوضع عـــــلـى مـــــا أوضـــــحت وزارة
اخلــــارجــــيــــة األ�ــــانــــيــــة ا�ــــضــــيــــفــــة
لــلــمـؤتــمــر.ومن ا�ــقـرر أن يــقــوم األمـ�
العام ل�� ا�تحدة انـطونيو غوتيريش

�داخلة عبر الفيديو. 

وســتــمــثـل الــواليــات ا�ــتـــحــدة بــوزيــر
اخلـارجـيـة انـتـوني بـلـيـنـكن الـذي يـقوم

بجولة أوروبية.
WOÝUz—  UÐU�²½«

وسـيــكـون الــرهـان األســاسي ضـمـان أن
تـنــظم في  24كــانــون األول/ديــســمــبـر
ا�ـقـبل انـتـخـابـات رئـاسـيـة وتـشـريـعـيـة
وعدت احلـكومة االنـتقـالية بـرئاسـة عبد
احلــمـيـد الــدبـيـبــة بـإجــرائـهـا.لــكن ثـمـة
شــكـوكًـا حــول إرادة الـسـلــطـة الـفــعـلـيـة

بتنظيم هذا االقتراع.
وكـان وزيــر الـداخـلــيـة الـلـيــبي الـسـابق

{ بــــرلـــ�� (أ ف ب) - تــــلـــتــــقي الـــدول
الـرئيـسـيـة ا�عـنـية بـالـنـزاع اللـيـبي غداً
األربـــعـــاء مــجـــددا في بـــرلـــ� في إطــار
مـؤتمـر جـديد الـهـدف منه ضـمـان إجراء
انـتــخــابــات في لــيـبــيــا نــهـايــة الــســنـة
احلـالـيـة وانــسـحـاب الـقـوات األجـنـبـيـة
وا�ـرتـزقـة من هـذا الـبـلـد.ولـلمـرة األولى
تشـارك احلـكومـة االنتـقالـيـة اللـيبـية في
ا�ؤتـمـر الذي يـعقـد عـلى مسـتوى وزراء
اخلارجية. في 19 كانون الـثاني/يـناير
 2020جـمع مـؤتـمـر أول في الـعـاصـمة
األ�انية برعاية األ� ا�تحدة قادة الدول
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رئـــــــــاســــــــة اجلـــــــــامـــــــــعـــــــــة" في
مـنـاسـبـت�.ويـشـتـبه بـأنه تـقاضى
مـبالغ نـقـدية مـقابـل خدمـاته.ومثل
ا�شـتـبه به السـبت أمام قـاض أمر

�واصلة حبسه.
وتــأتـي الـــقــضـــيـــة في ظـل تـــوتــر
الـعالقـات بـ� روسيـا وأ�ـانـيـا إثر
مــلــفــات عــديـدة �ــا فــيــهــا سـجن
مـــعـــارض الــكـــرمـــلـــ� ألـــيــكـــسي
نــافـالـني� الـذي خــضع لـلـعالج في
برلـ� بعد تـعرّضه لعـمليـة تسميم
كـادت تــودي بـحــيـاته.كــمـا عــمـلت

األول/أكـتــوبـر 2020 عـلى أقـصى
تقدير".

وكـان إيـلـنـور إن. يـعـمل كـمـسـاعـد
باحث في مـجال الـعلوم الـطبيـعية
والـتكـنولـوجـيا في جـامعـة أ�انـية
لم يتم الكشف عن اسمها إلى ح�
تـوقيـفه.ويعـتقـد مدّعـون فدرالـيون
بـأنه الـتـقى ثالث مـرّات عـلى األقل
بـــعـــنـــاصــــر من االســـتـــخـــبـــارات
الروسية ب� تشرين األول/أكتوبر

 2020وحزيران/يونيو 2021.
ويــشـتـبه بـأنه "نـقل مـعـلـومـات من

بغداد
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فــتــحي بـاشــاغــا الـذي يــرجح أن يــكـون
مرشحا في االنتخابات الـرئاسية ا�قبلة
التي تـقام لـلمـرة األولى باالقـتراع الـعام
ا�ـــــــبــــــاشـــــــر� نــــــبـه في الـــــــثــــــانـي من
حــزيــران/يــونـيــو احلــكـومــة من مــغــبـة
تــأجــيل االنــتــخــابــات.وأوضـح لــوكــالـة
فــرانس بـــرس "بــطـــبــيـــعــة احلـــال فــإن
احلــكـــومـــة تــتـــمــنـى أال تــتـــحـــقق هــذه
االنـتـخابـات ولـكن هي مـلـزمـة بـأن تدعم

هذه االنتخابات".
وقال جالل حـرشـاوي اخلبـيـر بالـشؤون
الليبية في مؤسسـة "غلوبال إنيشاتيف"
البحـثيـة لوكالـة فرانس برس إن مـؤتمر
بـرلـ� قد "يـكـتـفي بـاعالن نـوايـا بـسيط"
لــكــنه قــد يــسـمح كــذلك بــاحــراز "تــقـدم"
بــاجتـــاه تــنــظـــيم انــتـــخــابـــات كــانــون
األول/ديــسـمـبــر مع اتـفــاق مـحــتـمل في
تــمـوز/يـولــيـو عـلـى األسس الـقـانــونـيـة

لالقتراع
w³O� —«uŠ

.وبــعـد فـشل مــتـكــرر إلخـراج لـيــبـيـا من
الفوضى اسـتمر عقـدا من الزمن� أفضى
حـــوار لـــيــبي رعـــته األ� ا�ـــتـــحــدة في
جـنـيف في اخلـامس من شـبـاط/فـبـرايـر
ا�ـــاضي إلى تــشـــكــيل مــجـــلس رئــاسي
وحـكومـة مـوحـدة يرأسـهـا عـبد احلـمـيد
الـدبــيــبــة صــادق عــلــيــهــا الــبـر�ــان في

آذار/مارس. 
وأعاد ذلك األمل ا�فقود باحتمال حتسن
الــوضع.ويـعــول االحتــاد األوروبي عـلى
الـسـلـطـة كـذلك حلل مـشـكـلـة ا�ـهـاجـرين
الذين يبحرون من السـواحل الليبية في
زوارق غير آمـنة حتمل أكـثر من طاقـتها
في غالب األحيـان� في محاولـة للوصول
إلـى أوروبــا.لـــكن االنـــقـــســامـــات عــادت
لتظهر ب� السلطة في طرابلس وا�شير

خليفة حفتر في شرق البالد.
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Žورغم الـهدنـة الـرسمـيـة القـائمـة مـنذ في

تشرين األول/أكتوبر حذر ا�وفد الدولي
اخلـاص إلى ليـبـيا يـان كـوبـيتش من أن
عملـية سحب الـقوات األجنـبية وتـوحيد
ا�ؤسسات� تشهد جمودا.وتشكل مسألة
سحب القوات األجنبيـة نقطة مركزية إذ
تغذي قوى خارجـية بشكل واسع النزاع

في ليبيا.
وقــال وزيـر اخلــارجـيـة األ�ــاني هــايـكـو
ماس في مقابلة االثن� مع صحيفة "دي
فيـلت" إن "األطـراف الذين تـعـهدوا خالل
اجـتــمـاع بـرلــ� األخـيـر (خـالل ا�ـؤتـمـر
الـــســــابـق) ســـحـب قـــواتــــهـم لم يــــفـــوا
بـوعدهم" في إشـارة مـبـطنـة ألى روسـيا

وتركيا واإلمارات العربية ا�تحدة.
وأضـاف "إذا أردنـا ان يتـمـتع الـلـيـبـيون
بــحق تــقــريــر ا�ــصــيــر يــجب أن تــرحل
الـــــقـــــوات األجــــنـــــبـــــيـــــة".في كـــــانــــون
األول/ديـــســمــبــر قـــدرت األ� ا�ــتــحــدة
بنـحو 20 ألفـا عدد ا�ـرتـزقة وا�ـقاتـل�
األجـــــانب فـي لـــــيـــــبـــــيـــــا مـن روس في
مــجـمـوعــة فـاغـنــر اخلـاصـة وتــشـاديـ�
وسودانيـ� وسوري� وغـيرهم.وينـتشر
مـئـات من الــعـسـكـريـ� األتـراك �ـوجب
اتفـاق ثنـائي مبـرم مع حكـومة طـرابلس

السابقة.
في نهـاية نـيـسان/أبـريل طالـبت جامـعة
الدول الـعربـية واأل� ا�ـتحـدة واالحتاد
األوروبي واالحتـــــاد اإلفــــريـــــقي مـــــعــــا
بانسحاب الـقوات األجنبيـة من ليبيا.إال
أن دبلوماسي� في األ� ا�تحدة أعربوا
عن خـشـيتـهم من الـتـهـديد الـذي يـشـكله
هؤالء الـرجـال ا�دجـجـون بالـسالح على
ا�ـنــطــقــة عــنــد انــســحــابـهـم. فــقـد قُــتل
الرئيس التـشادي إدريس ديبي إتنو في
نـــيــــســـان/أبــــريل خـالل هـــجــــوم شـــنه

متمردون تشاديون انطلقوا من ليبيا.

{ رام الله (األراضي الـفلسـطيـنية)�
(أ ف ب) - أعـــــلـــــنـت الـــــســـــلـــــطـــــة
الـفـلـسـطـيـنـيـة عن  إلـغـاء اتـفـاق مع
إسـرائـيل لـتــسـلم مـلـيـون جـرعـة من
لقاح فايزر ا�ضـاد لفيروس كورونا�
ألن صالحــــيـــتــــهــــا تــــشـــارف عــــلى
االنتـهـاء. وكانت الـدولة الـعـبريـة قد
أعـــربـت في وقت ســــابق عن وجـــود
اتـفـاق تــنـقل �ـوجـبـه إلى الـسـلـطـة
الفـلسـطينـية مـليـون جرعـة من لقاح
فــايـزر تـنــتـهي صالحـيــتـهـا قــريـبـا�
مــقــابل مـنــحــهـا "نــفس الــكـمــيـة من
اجلـــرعـــات" عـــنــدمـــا يـــتـــســـلـــمـــهــا
الفلسطينيون من اخملتبر األمريكي.
وقـــال ا�ـــتـــحـــدث الـــرســــمي بـــاسم
احلكـومـة إبراهـيم مـلحم فـي مؤتـمر
صـحـفي مشـتـرك مع وزيـرة الـصـحة
مي الكـيلـة إنه (بعـد فحص الـطواقم
الـفــنـيـة في وزارة الــصـحـة لــلـدفـعـة
األولى من لــقــاحــات فــايـزر الــتي �
استالمهـا مساء الـيوم من إسرائيل�
فــقـد تــبـ� لــنـا أنــهـا غــيـر مــطـابــقـة

للمواصفات الواردة باالتفاق).
وأضاف مـلحم أن (احلـكومـة ترفض
تـلـقي لـقـاحـات تـشـارف صالحـيـتـها
على االنتهاء)� مشيرا إلى أنه (جرى
تسلم 90 ألف جرعة من إسرائيل.) 
ولم يـوضح ا�ـتـحـدث تـاريخ انـتـهاء
صالحـية الـلـقـاحات� فـيـما انـتـشرت
صـــــور عــــــلى مــــــواقع الــــــتـــــواصل
االجتماعي تظهـر عبوات لقاح فايزر

كتب علـيهـا حزيران/يـونيو .2021
ولم تؤكـد احلكـومة الفـلسـطيـنية في
وقت ســــابـق إبــــرام اتـــــفــــاق حــــول

ا�وضوع مع إسرائيل. 
في ا�ــقـابل� حتــدثت وزارة الـصــحـة
الــفـلـســطـيـنــيـة فـقـط عن مـبـادرة من
شركة فايزر لتبادل جرعات لقاح ب�
إسـرائـيل والــسـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة�
وافقت األخيرة عـليها لتـسريع حملة

التلقيح. 
WÐuKD�  «¡UI�

إبــــراهــــيـم مــــلــــحـم إن احلــــكــــومــــة
الـفــلـسـطـيـنـيـة تــنـتـظـر اآلن مـخـتـبـر
فـايـزر لـتـسـلـيم الـلـقـاحـات ا�ـطـلـوبة
مباشرة� بدون أن يكشف موعد ذلك.
ولم تشـأ وزارة الصـحة اإلسـرائيـلية
الـــرد عـــلى ســؤال لـــوكـــالــة األنـــبــاء
الفـرنسـية للـتعـليق عـلى تصـريحات

اجلانب الفلسطيني. 
وقــــــال مــــــكــــــتـب رئــــــيس الــــــوزراء
اإلسرائيلي ووزارتا الدفاع والصحة
في بـــيــان مـــشــتــرك فـي وقت ســابق
اجلـمـعة إنه (مـقـابل الـلـقـاحـات التي
اقــتــرب انــتــهــاء صالحــيــتــهـا الــتي
سـتـســلم لـلــسـلــطـة الــفـلـســطـيــنـيـة�
ستحصل إسرائيل على نفس الكمية
من جــــرعــــات فـــــايــــزر في شــــهــــري
أيــــلـــــول/ســــبــــتــــمــــبـــــر وتــــشــــرين

األول/أكتوبر .(2021
من جــــهـــتـه� قــــال وزيـــر الــــصــــحـــة
اإلســـرائـــيـــلي اجلـــديـــد نـــيـــتـــســـان

هـورويــتـز عـبـر تــويـتـر إن (فـيـروس
كــورونـا ال يــعــرف حـدودا وال �ــيّـز
بــ� الــشـعــوب. هــذا الـتــبــادل ا�ـهم

للقاحات في مصلحة الطرف�).
بفضل حـملة تطـعيم واسعـة النطاق
أطــــــلـــــقـت في نــــــهـــــايــــــة كـــــانـــــون
األول/ديسمـبر بـعد اتفـاق مع شركة
األدويـــة الــعــمالقــة فـــايــزر� طــعّــمت
إســــرائـــيل نــــحـــو  55بـــا�ــــئـــة من
الــــســـكــــان� أو حـــوالي 5,1 مالي�

شخص� بجرعت� من اللقاح.
أمـا عـلى اجلـانب الفـلـسـطـيـني� فـقد
تـــــــلـــــــقى 270,604 أشـــــــخــــــاص
جــرعــتــ�� بــحــسب وزارة الــصــحـة
الفلـسطيـنية. ويعـيش أكثر من 2,8
مليون فلسطيـني في الضفة الغربية

احملتلة ومليونان في قطاع غزة.
وســجـلـت بـ� اخلــمـيـس واجلـمــعـة
165 إصــابـــة جــديـــدة في األراضي
الــفـلـسـطــيـنـيـة� لــتـرتـفع احلــصـيـلـة
اإلجمالية إلى 312 ألف إصابة منذ
ظـهــور الـوبـاء بــيـنـهــا نـحـو 3540

وفاة. 
وأحــــصت إســــرائــــيل 25 إصــــابـــة
جديـدة بالـفيروس خالل  24ساعة�
وفق السلطات الصـحية التي أعلنت
في اإلجــمــال عن 840 ألف إصــابــة

بينها أكثر من 6420 وفاة.
عـلى صعـيـد آخر وفي بـيـتهـا ا�ـبني
مـن الــصـــفـــيح في قـــريـــة صـــوانــ�
الـــبـــدويــة في صـــحـــراء الــنـــقب في

وحــاولت إســـرائــيل طــرح مــشــاريع
لـتـجمـيع الـبـدو في مـكـان واحـد عام
2013 عن طــريق هــدم حــوالى 40
قـريــة غـيـر مــعـتـرف بــهـا ومـصـادرة
أكــــــــــثـــــــــــر مـن 700 ألـف دو� من
أراضــيــهـم� لـكــنــهــا تــراجــعـت بــعـد
احـتـجـاجـات شـعـبـيـة قـام بـهـا عـرب
داخـل إســـــرائـــــيل.ومـع ذلك هـــــدمت
إســــرائــــيل فـي الــــنــــقـب أكــــثــــر من
10769 مـنــزال بـ� األعـوام 2009
و2019 وفـق اجملـــلس اإلقــــلــــيـــمي

للقرى غير ا�عترف بها.
ويـقـول الدكـتـور عـامـر الـهـزيل الذي
يعمل مع اجمللس إن ذلك "حرم قرابة
33690 طـــفـال من بـــيــــوتـــهم� وهم
تعرضوا لصدمـات نفسية ال تقل عن

صدمات احلرب".
وفي ســوق مــديــنــة رهط الــشــعــبي�
تـتسـاءل أم أنس ( 42عـامـا) "دمّروا
قـريـة الـعـراقـيب أكـثـر من 150 مرة
وهجروا أهلها. �اذا يفعلون ذلك?".
وتــتـــابع "ابــنــتي تـــعــيش في قــريــة
شـــقــورات غــيـــر ا�ــعــتـــرف بــهــا� لم
تـصـلـهـا ا�ـيـاه مـنـذ أكـثـر من شـهر"�
مــضـيــفـة "هــذه الــدولـة ال تــعـمل أي
شـيء ســــوى هــــدم دور الــــعــــرب. ال
�كنـنا الـوثوق بحـكوماتـهم".ويقول
الــهـزيل الــذي يـعــمل عــلى تـخــطـيط
اسـتراتـيـجي لـلمـديـنـة إن السـلـطات
اإلسـرائــيـلــيـة صـادر مــعـظم أراضي
رهط الـــتي تــعــتــبــر من أكــبــر ا�ــدن
الـبدويـة� وأصـبحت "كـثـافة الـسـكان
فـي رهط أعـــلـى مـــنـــهـــا فـي مـــخـــيم
جـبـالـيـا بـغـزة"� مـشـيـرا الى أن "50
بــا�ـــئــة من األزواج الــشـــبــاب لــيس

لديهم مساكن".
Œ—U� eOOLð

ويــتــهـم احلــكــومــات اإلســرائــيــلــيـة
بــالــتــمــيــيـــز الــصــارخ ضــد الــقــرى
البـدويـة� متـوقـعا "أن تـكـون حكـومة
بيـنـيت األسوأ مـعهـا".ويـقلّل الـهزيل
من أهمـية االعتـراف بالـقرى الثالث�
قائال "يريدون االعتـراف بقرية خشم
زنه منذ زمن ألنهم سيصادرون فيها
20 ألف دو� لـــشقّ طـــريق ســـريع�
وقريـة عبـدة التي أعـلنـتهـا إسرائيل
قــريــة سـيــاحـيــة بــدويـة� وبــالــتـالي
ستسـتخدمـها جلذب الـسياح".ويرى

أن "هذه ليست مكاسب" للعرب.
ويـســتـخـدم الــنـاس في الــقـرى غـيـر
ا�ــعــتــرف بـهــا األلــواح الــشـمــســيـة
لـلـحصـول عـلى الـكـهـرباء� ولـكن في
فـصل الـشتـاء� ال كـهـربـاء. وتـقول أم
جــواد "نـــعــيش زمـــهــريـــر الــشـــتــاء
وقـــســاوة بـــرده".ويـــتــدخل زوجـــهــا
مـحــمـود أبـو قـويـدر مــضـيـفـا "تـهبّ
الــريح الـقـويــة في الـشــتـاء فـتــقـتـلع
الــزيــنـــكــو (الــصــفــيح)� ونــبــقى بال
مـــأوى. وتـــصـــبح األرض طـــيـــنــة ال

�كن السير عليها".

حكومـة ا�ستـشارة األ�انـية أنغيال
مــيــركل لــلــمــحــافــظــة عــلى نــظــام
الـعـقوبـات ا�ـفـروض على مـوسـكو
عـلى خـلــفـيـة ضـمــهـا شـبه جـزيـرة
الـقـرم� حيـث تتـواصل ا�ـعـارك ب�
انـــفــصـــالــيـــ� مــوالـــ� لــروســـيــا
واجلــيش األوكـــراني.مع ذلك ورغم
االنـتـقـادات الـدولـيـة� مـضت بـرل�
قـدما بـخطـتـها اسـتكـمال بـناء خط
أنـــابــــيب "نـــورد ســـتـــر� 2 الــذي
يتوقع بـأن يضاعـف إمدادات الغاز

الطبيعي من روسيا إلى أ�انيا.

uJÝu� »U�( t���²Ð t³²AÔ¹ UO½U*√ w� wÝË— r�UŽ nO�uð
{ برل�) ,أ ف ب) - أعـلن مـدّعون
فـــدرالــــيـــون أ�ــــان أمس االثــــنـــ�
تــوقــيف عــالـم روسي اتّــهم بــنــقل
مــعـلــومــات حـســاسـة مـن جـامــعـة
أ�ـانـيـة إلى مـوسـكـو مـقـابل أموال

نقدية.
وأفــادوا في بــيــان أنه � تــوقــيف
ا�ــشــــــتـبه به� الــذي � الـتـعـريف
عـنه بـإسـم "إيـلـنــور إن."� اجلـمـعـة
لالشــتـــــــبــاه بــأنه "عــمل لــصــالح
جــــــــــــهــاز اســتــخــبـارات روسي
»UI²Ž‰∫ قوة امنية ا�انية تنتشر بالقرب من مكان اعتقال العالم الروسيمـــــــنــــــذ مــــــطـــــــــــــــلع تـــــــشــــــرين

»�VIM∫  قرية صوان� البدوية في صحراء النقب
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فـي لقـاء �ـيـز جـمعـني مع الـشـاعـرة ا�ـميـزة �ـيـعـة عبـاس عـمـارة حـيث تـقيم
�ـدينة سـاندييـغو بأمـريكا عام 2015 نـتج عنه تسـجيل فديـوي �دة أكثر من
سـاعتـ�. ودار احلـديث عن جـوانب غيـر مـا ذكرتـه في وسائل إعالم سـابـقة�
وبـقي لـدي غـيـر مـنـشـور. حـيـنـهـا عـرضت عـلـيـهـا مـوضـوع طـبـاعـة أعـمـالـهـا
الشـعرية الكـاملة بكتـاب� رحبت كثيـرا بالفكـرة وقالت لندرسـها. وبعد عودتي
إلى أ�ـانيا� أرسلت لي جميع دواوينها� كما أرسلت لي كل ا�سودات ا�تعلقة
بـعملها يوم سجلت على الدكتوراه في فرنسا عام 1976 بتشجيع من رئيس
قــسم األديــان الـبــروفــســور أنــدريه كــاكـو حــيث إخــتــارت مــوضــوعــا ضـمن
الدراسـات األنـثروبـولوجـيه في ثـقافـة الـطعـام عنـوانه " الـطعـام عنـد الـصابـئة
ا�نـدائيـ� وعالقته بالـصحـة واجلمـال" مسـتفيـدة من معـايشـتها لـبيـئة أهـلها�
وكانت تـرغب بإكمـال ذلك بشكل أكاد�ي. إنـشغلنـا بإعداد دراستـها وعملت
معـها فيه حـتى نالت درجتـها من أكاد�ـية الدراسـات ا�ندائـية وصدر عـملها

بكتاب. 
وعدت مـرة أخرى في مـهاتفـاتي معـها ألطلب مـنها إصـدار اجملمـوعة الكـاملة
بـعد أن تواصـلت مع عـدد من دور النـشر الـذين رحبـوا بالـفكـرة� خاصة وأن
دواوينـها غـير مـتوافـرة في ا�كـتبـات ليـقتـنيـها الـراغبـون ويتـعرفـوا أكثـر على
شاعـرة متميـزة في الشعر ومـلهمة لـلشعراء أيضـا� وفي كل مرة كانت تؤجل
األمـر. وقبل حوالي ستة أشهر� وبعد ما تعرضت له من أزمات صحية� عدت
في إتصـال معـها إلبالغهـا برغـبة إحدى دور الـنشـر بطبـاعة األعـمال الكـاملة
لـهـا. مـا أعـجـبـنـي في �ـيـعـة أنـهـا ظـلت وآلخـر فـتـرة مـحـتـفـظـة بـذاكـرة وقـادة
أحسـدها عليـها� فهي تذكـر وتستشـهد بوقائع وحـوادث بعيدة� ومـا تذكر لها

قوال من شعرها إال وتكمل عليه. 
قـالت لي: أنا أرغب تـمامـا في أن يصـدر كتـاب يـضم أعمـالي الشـعريـة ولكن
هـذا األمـر يـتـطـلـب جـهـودا كـبـيـرة في ا�ـتـابـعـة واجلـمع وبـعض الـتـصـويـبـات
ألخـطاء حـصلت في طـباعـة الدواوين ومـا �ـكن أن يضـاف� وإختـيار الـفونت
والتـشـكـيل وغـير ذلك �ـا ال أقـوى عـليه وال يـسـاعـدني الـيوم بـصـري. وح�
أجـبت بـأن هـنـالك من �ـكن أن يـتـبـنى كل ذلك� قـالت: دعـنـي أكـون صـريـحة
مـعك� أنا ال أحـبـذ أن تصـدر أعمـالي الـشعـريـة من أي دار نشـر فال يـزيدني
نـشرها من ناشر شـيئا� بل إني أرغب أن يتم تبـني ذلك من وزارة الثقافة في
بلـد عربي� وستكون سـعادتي كبيرة يـوم تطبع من وزارة الثقـافة العراقية. إن
نشـرها من وزارة الثقافـة العراقية هـو تكر� لنا نـحن اإلثنان. وح� وجدتني
سـاكتا قـالت: ها� أين أنت? قـلت: والله� خـير ما تـقولـ� وتطـلب� وإنه حق لك

وواجب عليهم. 
وها أنـا أدون ذلك ألشـكر الـسيـد وزير الـثقـافـة األستـاذ الدكـتور حـسن ناظم
الذي بـادر هو ولم يـحملـني عنـاء اإلتصال ونـقل وصية الـشاعـرة �يعـة عباس
عمـارة بهـذا اخلصوص� فـيوجه من جـانبه بطـباعـة األعمال الـشعـرية الكـاملة
لـشـاعــرة الـعـراق احملـبـوبـة كـجـانب من إكـرامــهـا ألنـهـا كـانت األصـيـلـة الـتي
أكرمـت العراق في كل ما قالت وظلت نخلة برحية عراقية باسقة

حيثما حلت. 
نسـجل إمتنانا للسيد الوزير لرعاية ثقافة اإلبداع� ونحن
عـلى إستعداد إلبداء التعاون حتى في ما ظلت الشـاعرة

حتفظه في أدراجها �ا هو غير منشور.          

جنـوب إسرائـيل� تؤكـد أم جواد أبو
قــويــدر عــدم ثـقــتــهــا بـأن ا�ــشــاركـة
األولى مـن نــوعـــهـــا حلـــزب إسالمي
عـــربي فـي احلـــكــــومـــة "ســـيــــغـــيّـــر
الـســيـاسـة اإلسـرائـيـلــيـة" بـالـنـسـبـة
لالعــتـراف بــالـقــرى الـبــدويـة ووقف
هــدم ا�ـنـازل فــيـهــا.وقـدمت مــوافـقـة
رئــــــيـس "احلـــــــركــــــة اإلسـالمــــــيــــــة
اجلــنــوبــيــة"مــنــصــور عــبــاس الـذي
حصل على دعم كبير في االنتخابات
الـــتــشــريــعــيــة األخــيــرة من الــقــرى
البدويـة في إسرائـيل� على ا�ـشاركة
فـي االئـــتـالف احلـــكــــومي� فــــرصـــة
الســتـكـمــال الـتــشـكـيــلـة احلـكــومـيـة
ووضع نـــهـــايـــة ألزمـــة ســـيـــاســـيـــة
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ويشـكّل انضـمـام عبـاس الى ائتالف
"التغيير" احلكومي الذي شكله زعيم
ا�ـــعــارضــة يـــائــيــر البـــيــد ويــرأسه
الـيـمـيـني ا�ـتـطـرف نـفـتـالي بـينـيت�
خطوة لم يقدم عليها أي حزب عربي
من قــبـل.وفي مــقــابـل دعــمه� حــصل
على وعـد باالعـتراف بـثالث قرى في
النـقب وجتميـد هدم بـيوت سكـانها�
بــــاإلضــــافـــة الـى وعــــود بــــتــــقـــد�
ا�ـسـاعـدة لـلـبـدو وتـخـصـيص مـبـلغ
بــقــيــمـة 30 مــلــيـار شــاقل (حــوالى
تسعـة مليـارات دوالر) لدعم اجملتمع

العربي� وفق ما ذكرت تقارير.
ويـعــيش الـبــدو في صـحــراء الـنـقب

منـذ أجـيال� ويـشكـون من الـتهـميش
في إسـرائـيل ومـن الـفـقـر. وهم عـرب
من أحفـاد الفـلسطـينـي� الـذين بقوا
عـلـى أراضـيـهم بــعـد قـيــام إسـرائـيل

عام 1948.
وقــال نــفـــتــالي بــيــنــيت في خــطــاب
تــسـلــمه رئــاسـة احلــكـومــة "سـنــبـدأ
عملية تـنظيم التجـمعات البدوية في
الـــنـــقب حـــتى يــــتـــســـنى �ـــواطـــني
إســـــرائـــــيل مـن الـــــبـــــدو الـــــعـــــيش
بكرامـة".وتنـتشر مـنازل الـصفيح في
صـــــوانـــــ� عـــــلى أرض تـــــرابـــــيـــــة
صحراوية. وهـي واحدة من أكثر من
ثالث� قـرية بـدوية غـير مـعتـرف بها
من إسـرائــيل ال حتـصـل عـلى مـاء أو
كهـرباء أو خـدمات طـبيـة من الدولة.
وغـــالــــبـــا مــــا تـــقــــوم الـــســــلـــطـــات
اإلســـرائــيــلــيــة بــهــدم ا�ــنــازل الــتي
يــبـــنــيــهـــا الــبــدو فـــيــهـــا� لــطــردهم
منها.وتقول أم جواد (40 عاما) "أنا
ال أثق بــــاحلـــكــــومــــة اجلــــديـــدة وال
القـد�ة� كل وعـودهم كـاذبة".وتـتابع
"عــنـدمـا يــطـرحــون مـوضــوع الـنـقب
على طاولـة الكنـيست� تقف األغـلبية
اإلســرائـــيــلــيــة ضــد احلــلــول وضــد
الــعـرب. أعــضـاء الــكـنــيـست الــعـرب
عــددهم قــلـيل� حــاولــوا في الــسـابق

ويحاولون اآلن...
ويقول النائب سعيد اخلرومي� وهو
بدوي من الـنـقب والوحـيـد من نواب
الـقــائـمـة الــعـربـيـة ا�ــوحـدة األربـعـة
الذي امتنع عن التصويت على الثقة
لــلــحــكـومــة� "ال أســتــطــيع أن أشـرح
لسكان النقب أنني جزء من االئتالف
عـــنـــدمـــا تـــتـــجه اجلـــرافـــات نـــحـــو
مـــنـــازلـــهم".ويـــســـكن مـــديـــنـــة رهط
نـحـو90 ألف بـدوي. ويــقـول رئـيس
بـلـديـتــهـا فـايـز أبـو صـهـيـبـان� وهـو
عضـو في ا�ـكتب الـسيـاسي لـلحـركة
اإلسالمـيــة اجلـنـوبـيــة� إنه "مـتـفـائل
بحذر"� مـضيفـا "هناك اتـفاقات� وإذا
لم تف احلـكـومـة بـكل بـنـود االتـفاق�
لن تــكـون هـنـاك حــكـومـة� والــقـائـمـة
ا�ـوحـدة هي الـرسن".ويـشـيـر الى أن
احلكومـة "ستعـترف بثالث قـرى غير
معتـرف بها خالل 45 يوما� وتـباعا
بـ14 قـــريـــة". وعـن قـــضـــيــــة قـــريـــة
الــزرنــوق غـيــر ا�ــعـتــرف بــهــا الـتي
يـعـيش فـيـها  4500شـخص وتـريد
الــسـلـطــات نـقل ســكـانــهـا الى رهط�
يقـول أبو صـهيـبان "سـنقـوم بنـضال
جـــمـــاهــيـــري من أجـل عــدم إســـكــان
هـؤالء الــنـاس فـي رهط� لـيس كــرهـا
بـــهم ولــكن ألنــنــا ال �ـــلك مــســكــنــا
لـشـبــابـنـا وأهـلــنـا في رهط".ويـتـابع
"نحن نقول لسكان الزرنوق: ناضلوا
على أرضـكم حـتى تعـتـرف احلكـومة
بــــقـــريــــتــــكم. إســــرائـــيـل تـــعــــتـــرف
بعـشوائـيات اسـتيـطانـية في الـضفة

الغربية... لم ال يعترفون بكم?"

عمان
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بغداد

والـــطـــريف أن الـــروائـــيـــة  اغـــاثــا
كـريــسـتـي  اسـتــلـهــمت  اجـزاء من
مـعالم �ـرود في روايـتـها (جـر�ة
في قـطـار الـشرق الـسـريع) بـعـد ما
اذهــلـتــهـا اجــواء الــقالع  وشـكــبـة
طــرق ا�ــديـــنــة خالل مـــرافــقـــتــهــا
لــزوجـهــا عـالم االثــار الــبـريــطـاني

ماكس مالوان .
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مدينة �رود  �ا تمتلك من رصيد
 ا�ـديـنـة الـفـارهة تـمـثل مـسـتـودعاً
حـضـاريـاً �ـوجـودات نـادرة  لـدولة
عظيمة   � ولـذلك تعاقب اللصوص
على الـتسـلل اليهـا طمـعا بكـنوزها
مـن الــذهب واالحـــجــار الــثـــمــيــنــة
الـبـاهـرة � ولـكثـرة مـا نـهب مـنـها �
اســاطــيــرهــا لم تــنــقــطع�  فــمـازال
سكان القـرى احمليطة بهـا يتناقلوا
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ويــالـربــاطـة  جــأش  هــذه ا�ـديــنـة
وياحلراس �ـرود وقد حتدثـوا لنا
بــخـــبــرة ادالء اثـــار تــمـــكـــنــوا من

مهمتهم 
 لـقـد ادهـشـونـا حـقـا �عـلـومـاتـهم
الـواسعـة الـتي تضـاهي مـعلـومات
اسـاتــذة مـتـمــرسـ� بـعــلـوم االثـار
ولــكن لم اجــد لـديـهـم اجـابـات  عن
ا�ـوعد  الـقاطع لـتـحريـر �رود من
االنــــتــــظــــار واعــــادة  االلق الــــذي

افتقدته .
 ا�ـعـلـومـات مــتـضـاربـة عن نـخـوة
اجـنبـيـة  � واخلالصة ان ا�ـعـاجلة
الــســريــريــة بـحــاجــة الى مــثــابـرة
يـابــانـيـة وشــطـارة ايـطــالـيـة � امـا
سـلــطـة االثــار الـعــراقـيـة فــمـازالت
حتت طـائلـة النـعاس �  ولـكن ليس

على ظهر ثور مجنح.....

سـفـراً عـمـرانـيـاً  �ـنـصـات هـيـبـة
شـــا٦خـــصـــة �قـــصـــور فـــارهـــة  �
واعــمــدة  بــاهــرة و شــبــكــة مــيـاه
مـــبــطـــنــة  تـــخــتـــرق ا�ــديـــنــة في
مـسارات عـنكـبوتـية لـتوفـير ا�ـياه
لـسـكـانـهـا وحلـدائـقـهـا � وطـقوس
مـوسـمــيـة لـلـســلـطـة واحلـصـاد  �
والــــصـــوم � وصــــوالت قـــضـــاء  �
ونزول حـكام الى معـايشـة  الناس
من مــــوقـع الـــفـالح  � او الـــعــــامل
الــبـســيط  � او اجلــنـدي بـدون اي
رتـب  ��ــارســـة االدارة من مــوقع

ادنى.
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يــعـود تـاريخ مـديـنـة الـنـمـرود الى
الـقــرن الـثــالث عــشـر قــبل ا�ـيالد�
فــــقـــــد بــــنــــاهــــا ا�ــــلك االشــــوري
شــلـمـنـصـر االول � وأخـذت حتـبـو
بـالـنـمو  الـعـمـرانـي  وكأنـهـا عـلى
مــوعـد مع حــضــور من الــصــرامـة
الـــتــحـــســبــيـــة ا�ــزيـــنــة بــتـــكــهن
االنتـصارات  � وقـد اختـارها ا�لك
االشوري ناصربال الثاني عاصمة
له بـــعــد ان اضــاف الى مـــعــا�ــهــا
فـــضــاءات هــنــدســـيــة �ــؤشــرات
عسـكريـة تضمـنت توسـيع قلعـتها
واسوارها� وكذلك تأثيث بواباتها
بالثـور اجملنح رمز الثـبات والقوة

واالقتحام .
هي من اوائل مـدن مابـ� النـهرين
الــتي وضع عــلـمـاء االثــار ايـديـهم
عــلــيــهــا مــنــذ عـام 1820 � ثم بـدأ
الــتـنــقـيب بــهـا بــشــكل اوسع عـام
1899بعد ان اكتشـفها خبير االثار
الــبــيــريـــطــاني اوســ� اليــارد  ثم
جتـــــدد الــــــتـــــنـــــقـــــيـب بـــــهـــــا في
اخلمسينـات من القرن العشرين  �

بغداد
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 يــســتــوقـفـك احلــزن حـقــا � وانت
تبـاشر الوقـوف على اثار الـنمرود
في زيـارة لـهـا قـد ال تـتـوفـر فـرصة

اخرى من اجلها.
 مــا حــصل ان الــســيــدة بــاســكـال
وردا رئـيــسـة مــنـظــمـة حــمـورابي
حلــقــوق االنــسـان اصــطــحــبــتـني
ضـــمن وفــدٍ لــلــمـــنــظــمــة زار هــذه
ا�ــديــنــة حـاضــرة االمــبــراطــوريـة

االشــوريـــة ورصــيـــدهـــا ا�ــمـــهــور
بـأطاللة تـاريـخيـة غـاية في الـطراز

ا�عماري 
لـــقــد � تــدويـن الــكــثـــيــر عن هــذه
ا�ــديــنـة الــعــراقــيـة  ا�ــرشــحـة ألن
تــكـون عـلى الئـحـة الـتـراث الـعـا�ي

�نظمة 
هـي لم تــكـن فــحـــسب الـــعــاصـــمــة
الـعـسـكـريـة لـلـدولـة االشـوريـة�  بل

عبر االجيال قصصاً مدهشةً ملبدةً
 بــالـــغــمــوض  واخلــوف ا�ــلــغــوم
بالسحر � لكن  الـصاعقة االرهابية
التي ضربـتها في اذار 2015 كانت

االوحش واالشد جسامةً.
 لـقد طـال التـدمـير االرهـابي زقورة
مــعـــبــد عـــشــتـــار  � وكـــذلك جــرف
االرهـابــيـون بــاجلـرارات الــثـقــيـلـة
ســورهــا ونــيـاشــ� حــصــونــهـا  �
وحــطـــمــوا الـــثــيـــران اجملــنـــحــة �
وبـعــبـوات نــاسـفـة ثــقـيـلــة فـجـرّوا

صاالت القصر االمبراطوري 
مـاذا بـقى من �ـرود  �  هـنـاك االن
جـدران شــوّه بــعـضــهـا الــرصـاص
وبقـايا معـالم على هيـأة اكوام وقد
� تـغطـيتـها بـاقمـشةٍ عازلـةٍ  � لكن
عــبق الـتـاريخ ابى ان يــسـتـسـلم  �
يـــالــــصـــمـــود وجـــلــــد الـــتـــاريخ  �
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الغدير � فأجبت احداهما انه أميري وامير
الـعــا�ــ� الـضــارب بــالـســيـفــ� والــطـاعن
بـالـرمـحـ� ذلك اسـد الــله الـغـالب عـلي بن
ابي طالـب ( لقـد كـان سـؤال االمـام الـقاسم
سؤاال احـتـرازيا لـعـلـمة ان قـد تـقصـد بـنو
العـبـاس وبـنـو امـيه (عـلـيـهم لـعائـن الله )
االنهم كانو يـاخذون صفات امـير ا�ؤمن�
عــلـي بن ابي طـــالب ويــضـــعـــونــهـــا عــلى
انفسهم ) فطمأن قـلبه وقال لها اال تدليني
على رئيس حـيكم ? فقـالت انه والدي فنزل
الـقـاسـم عـلـيه الــسالم طـاويــا ثالث ايـامـة
االولى في احلي ضـيـفـا عـلى رئـيس احلي
فلما كان اليـوم الرابع دنا من الشيخ وقال
له يـاعم اني سـمـعت �ن سـمع من رسـول
الله  ان الـضـيـافـة ثالث ايـام ومـازاد على
ذلك يــتـــعــبــر صــدقـه  وانــا الاحب ان اكل
الـصـدقه وقـد طـاب لي ا�ـقـام عـنـدكم فـقـال
الشيخ إذا ماتريد فقال االمام اني احب ان
اكل من كد �ـيـني بـالـعمل عـنـدكم فـقال له
الشي بني اخـتر لك عمل  فـقال االمام اني
رايت في مـحــلـكم عــمل يـحـتــاج الى عـامل
فـقـال له الــشـيخ ومـاذلك الــعـمل ? قـال له 
االمام ان احـمل ا�اء من الـفرات وامال بـها

الكيزان فقال الشيخ لك ماتريد .
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وفي احـدى الـلـيـالي خـرج الـشـيخ لـقـضـاء
حاجه فـراى نورا من مـحل اقـامة  الـقاسم
واالمــام واقـــفـــا بــ� يـــدي الـــله  يـــصــلي
بــخــشـــوع عــظـــيم وبــعـــد ان راى الــشــيخ
عبادته وورعه زادت ثـقته بالـشاب الغريب
فـعـزم علـى تـزويج احـدى بـنـاته فـاعـترض
افـارد عــشـيــرة الـشــيخ ولــعـدم مــعـرفــتـهم
بنسب الـفتى وعشـيرته ولكن الـشيخ اصر

على ان �ضى على ماهو عازم عليه .
فتـزوج االمام من تـلك الفـتاة التـي اقسمت
بـصــاحب بـيــعـة الـغــديـر واجنب لـه طـفـله
اسـمـاهــا فـاطــمـة عـلـى اسم جـدته فــاطـمـة
الزهراء ومـع كل هذا فـقد ابقـى االمام على
اسمه وحـسبه ونـسبه مـخفـيا عن اجلـميع
حــتـى عن زوجـــة و�ــا  اشـــتـــد به ا�ــرض
ودنت مـنه ا�ـنــيه جـاء الــشـيخ اله وجـلس
عـــنــــده فـــقــــال له يـــابــــني بــــالـــله عــــلـــيك
االمااخـبرتـني من اي عـشيـرة انت فـقال له
االمـــام اجــــلس يــــاعم فــــقـــــــد حــــلى وقت

احلديث .
قال يـاعم :  ان كنت تـسال عن الـبلـد? فأنا
من مدينة شرفها الله � وان كنت تسال عن
النـسب? فـأنـا هاشـمي وان كـنت تـسال عن
الـبـيت فــأنـا من بـيت يــتـشـرف بــخـدمـتـهم
جبرائيل ومالئكة الـسماء ياعم انا القاسم
أبن االمام موسى بن جعفر (عليهم السالم
) فلـمـا سـمع الـشيخ اخ 1يلـطم عـلى راسه
ويقـول وا حيـائي من جـدك وابيك ... فـقال
له االمـام يــاعم انت مــعـنــا في اجلـنه فــقـد
اويتني واكرمتني ياعم ان انا مت حنطني
وكفني وارفع من قبري  واكتب على قبري
هـذا قـبر الـغـريب ابـن الـغريـب لـكي تـهوى
طائفـة من شيعـتنا لـزيارتي  ... وطلب من
الشـيخ ان يـاخـذ ابـنـته الوحـيـده (فـاطـمة)
بعد وفاته الى ا�ـدينة ا�نـوره عند ذهابهم
الى احلج فـانهـا سـتـدلـهم عـلى اهل ابـيـها
بعـد ان أعـطاهم صـفـة الدار ,وفعال حصل
ماأخبر به عليه السالم بـعد تنفيذ وصيته

بتعرف أهل أبيها عليها .
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تـوفي عــلــيه الــسالم في ســنـة 192هـ قـبل
أخيـة االمـام الرضـا علـيه الـسالم بـسنـت�
وقـد جتـاوز عـمـره االربـعـ� سـنه وله عـدة
زيارات خاصة مـنها في ذكـرى وفاتة وهي

مـديـنـة تــعـلـو جنـومـهــا الـسـمـاء ..وتـتألأل
خـيــوط قـبــتــهـا الــذهـبــيــة وتـرتــفع ايـادي
مأذنـتيـها نـحو الـغيـوم  وترتـشف عبـقات

قدسيتها من مناهل ال محمد االطهار .
حـتى اصــبــحت مـديــنـة الــقــاسم ا�ـقــدسـة
مقـصدا للـزائرين والـوافدين مـن كل انحاء
ا�ــعـمــورة تــهــفــو الـقــلــوب صــوب ســلـيل
االمـامــة� وا�الذ من مــخـاطــر الــزمـان فــقـد
اصـبح الـغـريب عـنـوان لـلـبـشـريـة جـمـعـاء
ومحل قـبره الـشريف الـيوم مـهوى  افـئدة

ا�الي� .
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هـو الــقـاسـم بن االمـام مــوسى الــكـاظم بن
االمـام جــعـفــر الــصـادق بن االمــام مـحــمـد
الـبـاقـر بن االمـام عــلي الـسـجـاد بن االمـام
احلسـ� شهـيد كـربالء. (عـليـهم سالم الله

اجمع� ) .
ويـقع مــرقـده في مــحـافــظه بـابـل / قـضـاء
الــقـاسـم عــلى الــطـريـق الــعـام ا�ــؤدي الى
مـحــافــظـة الــديــوانـيــة ويــبـعــد عن احلــلـة
حوالي 37 كم جـنـوبـا وعن الـديـوانـيـة 45
كم شماال يحدها من الشمال قضاء القاسم
ومن الـغــرب نـاحـيــة الـكـفـل ومن اجلـنـوب
نــاحــيــة الــطــلــيــعـة ومـن الــشــرق نــاحــيـة
الشوملي والدغارة كمـا يحدها من الشمال
الشرقي ناحـية ا�دحـتية ( احلـمزه الغربي
) ويعتبر موقع ا�دينة ستراتيجيا ً لكونها
تـــقع عـــلى طـــريق الـــذي يـــربـط اجلـــنــوب

�حافظه كربالء ا�قدسة...
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بعد سنت� او اقل من والدة االمام علي بن
مـوسى الـرضـا ( علـيـه السـالم ) سـنة 148
أطل وجه ســيــدنــا ومــوالنـا الــقــاسم عــلى
ا�ــعــمـورة مـن فـتــيــة غــذاهــا لــ� الــنــبـوة
وحفـظهـم شرف االنـتمـاء الى االمـامة واذا
كانت العصمة قد فاتته فأن شرف االنتماء
الـيــهـا والــسـهـر عــلى حـمــايـتــهـا لم تــفـته
ويـســتـدل مـن ذلك من احلــديث ا�ـروي عن
االمام الكاظم ( عليه السالم) عندما خاطب
به يزيد بن سـليط في كـتاب الكـافي ( ياأبا
عـمــارة إني خــرجت من مـنــزلي فــأوصـيت
الى ابـــني عـــلـي ةأشـــركت مـــعـــة بـــني في
الــظـاهــر وأوصــيــته في الــبــاطن وأفــردته
وحــده ولـــو كـــان االمـــر الي جلـــعــلـــته في
الـقــاسم ابــني حلــبي ايــاه اورافــتي عــلـيه
ولـكـن ذلك الى الــله تـعــالى يــجــعـلـه حـيث

يشاء
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خــروج االمــام الــقـــاسم عــلـــيه الــسالم من
مـديـنــة جـده رسـول الــله ( صل الـلـه عـلـيه
واله وسلم ) مـتخـفيـا عن انظـار السـلطات
العباسيه .بحـيث اخفى اسمه ونسبه وكل
مـــايـــشـــيــر او يـــدل عـــلـى انه من ال بـــيت
الرسالة ...يعطي دلـيل على إن احد معاني
هـذا احلــديث ان االمـام مــوسى بن جــعـفـر
عـلــيـهـم الـسالم اراد ان يــوهم الــسـلــطـات
العباسيه التي كانت تضع االمام انا حتت
االقامة اجلبريـه او تعتقلـه في ا�طامير او
تقـوم بـاغـتيـاله وهـذا االمـر يكـشف أهـمـية
الدور الذي قام به االمام القاسم في الدفاع
االمـام الـشـرعي فـيــتـجه االمـام صـوب بـلـد
الـــتـــشـــيع الجـــداده ومـــحط رحـــال أمـــيـــر
ا�ؤمنـ� وعنـدما وصل الى مـشارف احلي
الذي كان يطلق عليه اسم .( حي باخمرا )

النهم كانوا يشتهرون بتخمير الط� .
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فوجـد فتـات� كـانت تمـآلن اجلرار من نـهر
ســورى تـقــسـم واحـدة لـالخــرى بـصــاحب
بـيـعـة الـغــديـر فـسـألـهــا عن صـاحب بـيـعه
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عــــــــلـى رواتـــــــــ� االولـى فـي االول من ذي
احلجـة  عـلى روايه والـروايـة الـثـانـية 22
جمادي االخر  وزيارة سيدنا القاسم عليه
الـسالم في ذكــرى اســتـشــهـاد ابــيه االمـام
الـكـاظم عـلـيه الــسالم وكـذلك زيـارته عـلـيه
الـــسالم في ذكـــرى شـــهـــادة اخـــيـه االمــام
الـــرضـــا  في أواخـــر صـــفـــر وايـــضـــا في
اربـعـيــنـيـة االمــام احلـسـ� حـيـث تـتـوافـد
للمـرقد الشـريف مالي� الزائـرين الوافدين
الى كربالء سيـرا على االقدام فـيكون محط

رحالهم في مدينة القاسم ا�قدسة .
وكان علـيه السالم �ا قـرب أجله قد أوصى
شيخ باخمـرى أن يقوم بـتغسيـلة وتكـفينة
ودفنه في ا�كان احلالي والذي أختاره هو

بنفسه .
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مر ا�ـرقـد الـشـريف بـعده مـراحل لـلـعـمران
كــان اول تـــلك الـــعـــمــارات هـي تــلـك الــتي
اقـامـوهـا اهـالي احلي عـرفـانـا ورد جـمـيل
لالمــام الــقـــاسم عــلــيـه الــسالم واليــعــرف
تاريخـها بـالضبـط والعمـارة الثـانيه كانت
في الــــــقــــــرنـــــ� الــــــرابـع واخلـــــامـس من
الهجرة(447-334هـ) � ا�وافق سنة (-945
1058مـ) في عصـر الـبويـهـي�. لم تـكن لـنا
مـعـلـومـات تـفـصـيـليـة عـن هـذه الـعـمارة� 
والــعــمـــارة الــثــالـــثــة كــانت فـي الــقــرنــ�
وهـذه الــســادس والــســابـع من الــهــجــرة ,
العمـارة هي االخرى لـيس لدينـا معـلومات
تفصيلـية عنها سـوى ما ورد عن ابن عنبة
النـسـابـة ا�ـتـوفي سـنة (828© ـ� والـعـمارة
الرابـعه يعـود تاريـخها إلـى القرن الـتاسع
هـ وذلك في عهد الـصفوي� الهجري(814© 
والـشـاهــد عـلى هــذه الـعـمــارة مـا جـاء في
مـــــــراقــــــــد ا�ــــــــعـــــــارف:  ,(183) :2من ان
الصفوي� قـاموا بهذه العـمارة برعاية من
السلطان شاه أسماعيل االول ,الذي يعتبر
اول من زار الـعـتـبـات ا�ـقدسـة فـي الـعراق
من الـصـفـويـ�  ,امـا الــعـمــاره اخلـامــسـة
يـعـود تـاريــخـهـا إلى اوائل الــقـرن الـثـالث
ا�ـوافق عـشــر لـلــهــجـري ســنـة (1204© هـ ,
سنة (1784©  م قام بها آل سعد من عشائر
كربالء ا�قدسة والشاهد على هذه العمارة
مـــا جـــاء كــــتـــاب (الـــضــــرائح وا�ـــزارات)
والـعـمـارة اخملـطـوط لـلـســيـد جـواد شـبـر ,
السادسة. يعود تاريخها إلى اواخر القرن
الــثـالـث عـشــر لــلــهــجــرة ســنـة (1288© هـ,
ا�وافق (1871© م� وقد شهدت هذة العماره
تطـور ملـحوظ من نـاحـية الـبنـاء والتـطور
في الـشـكل الـعـمـراني والـشـاهـد عـلى هـذه
الــعـمــارة رخــامــة مــرمــر صــفــراء بـنــيت 
بــجـــانب ا�ــدخل الـى احلــرم الــطـــاهــر في
الـيــســارمن االيـوان الــكــبـيــر�كــان طـولــهـا
نـصف مـتـر وعـرضـها ربـع مـتـر في سـبـعة
اســطــر بــخط ثــلــثـي والــيك نص مــا كــتب
عــلـيــهــا (قــد بــني هــذا ا�ــشــهــد الـشــريف
والـضـريح ا�ـبـارك ,قـربـة إلى الــله وطـلـبـاً
�ـرضـاة الـســيـد احملـتـرم قــاسم بن مـوالنـا
االمام الـهـمـام مـوسى بن جـعفـر () الـسـيد
اجلليل والـسعيـد النبيـل العلوي الـفاطمي
اقــا عـلـي شــاه احلـســيــني أبـن الــسـيــدين
احملتشمـ� السيـد حسن احلسـيني ا�دعو
بـــاقـــا خــان ,واخملـــدرة اجلــلـــيـــلـــة بي بي

ســركـاه ,وكــان ذلك في شــهــر ذي الــقــعـدة
احلرام من شهور سنة 1288هـ).
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اما الـعمـارة الـسابـعـة يعـود تـاريخـها إلى
الـــنــصـف االول من الـــقـــرن الـــرابع عـــشــر
لـلــهــجـري ســنـة (1325) هـ ,ا�ـوافق ســنـة
(1904) م بـرعـايـة سمـاحـة الـعـالم اجلـلـيل
الــســيــد مــحـمــد الــقــزويــني  جنـل حــجـة
اإلسالم السـيد مـعد الـقـزويني وعـلى نفـقة
الـشـيخ خـزعل الـكــعـبي أمـيـر عـربـسـتـان 

وتضمنت هذه العمارة ما يلي:
أنـشـاء شـبــاك جـديـد حـول الــقـبـر ا�ـقـدس
ويتكون مـن عشر قطع أي مكسي بـالفضة ,
كل ثالث قـــطـع في كل جــــانب من الـــطـــول
وقـطعـتـان في كـل جانـب من الـعـرض وهو
مــصـنــوع من الــبــرجن (الــورشــو) مـكــسي
بالفـضة ا�ـنقـوش عليـها ابـيات من الـشعر
الـــعـــربـي والـــفـــارسي وأســــمـــاء اجلاللـــة
واالئمة االطهار,وقد أرخ عمل هـذا الشباك
بـيت من الـشــعـر كـتب عـلى بــابه بـالـفـضـة
وفـيه ان االمـيـر خزعـل اشاده ,وهذا نـصه
():لالمام القاسم الطهر الذي قدس روحا .
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والـعـمـارة الــسـابـعـة يـعــود تـاريـخـهـا إلى
أواخــر الـــنــصف األول مـن الــقـــرن الــرابع
عشـر الـهجـري سـنة (1341)  ا�وافق سـنة

(1922) م.
ولـهــذه الــعـمــارة حـادثــة لــطـيــفـة وهي إن
الـســلــطـات احلــاكــمـة أنــذاك فــرضت عـلى
الـعــشـائـر الــسـاكــنـة  في مــديـنــة الـقـاسم
ا�ـقـدسة ,مـبـلـغـاً من ا�ـال لـغـرض تـسـديد
الـغــرامـات ا�ــلــقـاة عــلى عـاتــقـهـم من قـبل
الـسـلـطـة� و�ـا عـدلـت الـسـلـطـة عن أخـذهـا

منهم.
أجمع رؤوسـاء الـعـشـائر عـلى بـنـاء صحن
كـبـيـر �ـرقـد اإلمـام الـقـاسم (عـلـيه الـسالم)
وذلك �وافقـة أرباب األموال� وبـالتالي �

بناء الصحن.
الـعــمــارة الـتــاسـعـه يـعــود تـاريــخــهـا إلى
أواخـــر الـــقـــرن الـــرابع عـــشـــر الـــهـــجــري

سنة(1384© هـ ,وا�وافق (1964© م.
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وتـتـضـمن هــذه الـعـمـارة إنـشــاء وتـشـيـيـد
ومحيـطها(5) م ,في مآذنه بارتفاع (26) م ,
قـمــتــهـا رمــانه ذهــبــيـة ,تـتــكــون من ثالثه
كؤوس مـصـنـوعـة من الـصـفـر وزنـها (18)
حقة  ,ومطلية بالذهب مقداره (24) مثقال,
وتـعــتــبـر ا�ــاذنــة األولى الــتي شــيـدت في
قدغـلف ا�ـزار الـشـريف وا�ـوجـود حـالـيـا ,
جــدارهـا بــشــكل دائــري من األســفل حــتى
أعـلى ا�ـنـارة بالـكـاشي الـكـربالئي االزرق.
قــام بــانــشــائــهــا أهـــالي مــديــنــة الــقــاسم
ا�قدسة ,نعم ان الرمانة الذهبية ا�وجودة
في ا�ــنـارة قــد تــبــرع بـهــا أهــالي مــديــنـة
كـــربالء ا�ـــقـــدســة ,وقـــد طـــرأت عـــلـــيـــهــا

ترميمات.
الـعــمــارة الـعــاشــرة يـعــود تـاريــخــهـا إلى
أواخــر الـــقـــرن الـــرابع عـــشــر الـــهـــجــري,
سنة(1386) هـ ,ا�وافق(1966) م وتضمنت

انشاء ماذنة ثانية للمرقد الشريف
العـمارة احلـادي عشـر يعود تـاريخـها إلى
أواخر الـقرن الـرابع عشـر الهـجري ايـضا,

في عـهـد مـرجــعـيـة اإلمـام الــسـيـد مـحـسن
احلكـيم() ,بسـعي وإشـراف سـماحـة حـجة
اإلسالم وا�سـلمـ� السـيـد الشـهيـد محـمد
تقي اجلاللي(رحـمـة الله ) ,حيث اسـتـطاع
ان يــــــجــــــمع مـن أهــــــالي الــــــقــــــاسـم مـــــا
يعادل(1200) ينار وبـضمن ا�ـبل� قطع من
الـذهب والـفـضة ,وقـد اسـتـطـاع ان يـجـمع
ذلك ا�ـبـل� في يـوم حـافل مـشـهـود اجـتـمع
فــيه الــنــاس عـلـى اخـتـالف طــبـقــاتــهم في

الصحن الشريف.
وكــان ذلـك الــيـــوم هــو  /15شــوال/ ســـنــة
1385هـ ,ا�وافق سـنة  1965م ,حيـث أعلن
السـيد اجلـاللي(ع) للـناس عـامـة عن عزمه
�ـقـابــلـة الــسـيـد اإلمــام مـحـسـن احلـكـيم()
وتـســلـيــمـة ا�ــبـل� ,فـســار إلـيـه في مـوكب
حــافـل وســـلــمـه ا�ــبـــل� ,ووعــده الـــســـيــد
احلكيم() باجنـاز ا�شروع الـذي هو إنشاء
وتشـيـيد شـباك مـن الذهب يـتـوج به القـبر
الــشـــريف وفي ســـنــة (1968) م ,� صــنع
الـشـبـاك حـسب أمـر الـسـيد اإلمـام مـحـسن
احلـكــيم () وقـد ثــبت تــاريخ الـصــنع عـلى
الـشــبــاك في اجلــانب الـشــمــالي �ــا يـلي
قبضـة البـاب في سنة (1398) هـ وا�وافق

(1978) م
العمارة الثـانية عشر هي الـعمارة األخيرة
القـائمـة حـاليـا وكـانت في منـتـصف العـقد
الثـاني من الـقـرن اخلـامس عشـر الـهـجري
ســـنــة (1415) هـ وا�ــوافـق ســـنــة (1995)
ودامت تـسع ســنــوات حـيث انــتـهت ســنـة
(1423) هـ وا�ــــوافق ســــنــــة (2003) م في
عـهــد مـرجــعـيــة اإلمـام ايــة الــله الـعــظـمى
الـســيـد عــلي الــسـيــسـتــاني () و�ـبــاركـة
وإشــراف حــجـــة اإلسالم الــشـــيخ عــبــاس
اخلاقاني (دام تـأييـده) وبدعم سمـاحة آية
الــله الـــعــظــمـى الــســيـــد مــحــمـــد ســعــيــد
احلكـيم(ع) وبـسـعي أهالي الـقـاسم الـكرام
الذين بـذلـوا أقـصى مـا يتـمـكـنـون بذله من
اجلهـود ا�اديـة وا�عـنويـة بكـافة أشـكالـها
وعلى مـختـلف طبـقاتـهم رغبـة منهـم وحباً
لسـيـدهم وقـرة أعـيـنـهم الـقاسـم أبن اإلمام
مــوسـى بن جــعـــفـــر (ع) حــيـث رام أهــالي
ا�دينة ا�قـدسة أتمام هذا األمـر مهما كلف
من ثمن ولـو كان بـبذل مـهجـهم فتـسارعوا
لـلـعــمل مـجــانـاً حتت إشــراف ا�ـهــنـدسـ�
واخملـتـصـ� ,وكــان بـغــيــة كـل فـرد مــنــهم
توسـيع ا�ـرقـد الطـاهـر وتـشيـيـده على ا�
صـور الــعـمـران اإلسـالمي أسـوة بــا�ـراقـد
األخـرى مـثل الـنـجف وكـربالء والـكـاظـمـية
وغيـرهـا من ا�شـاهـد ا�شـرفـة وهم كل فرد
من أهـالي مـديـنـة الـقـاسم ا�ـقـدسـة هـو ان
تـكــون الـقــبـة مــرصـعــة بـالــذهب اخلـالص
وتوسـيع احلرم وتـطـوير الـصحن وإنـشاء

ا�رافق السياحية خلدمة الزائرين.
b�d*« WF�u�� Èd�� l�—UA�

وفعالً � ذلك بـعـون الله وقـوته حـيث بذل
اخليرون من أهالي ا�دينة ا�قدسة جهوداً
مشكورة بجمع التـبرعات إلتمام العمل وال
ننسى بالذكر منهم ا�رحوم احلاج الوجيه
حس� عبود احلداد الذي سعى جاهداً في
أواخر حـيـاته بـجمـع التـبـرعـات من أهالي
ا�ـديــنــة ا�ـقــدســة ومن خـارج ا�ــديــنـة في
إنحاء العراق الواسع وخارج العراق. وقد
عاضده في ذلك احلاج كاظم عماش  وبعد
تـسلـم االمانـة الـعـامـة لـلـمـزارت الـشـيـعـية
الشريـفه للـمزار الشـريف لم يتـوقف العمل
فــقـــد  قــامت االمـــانــة اخلـــاصــة لـــلــمــزار
الــشــريف و�ــتــابـعــة وتــوجــيه مـن لـدن 
سـمـاحـة الــشـيخ عـبــاس اخلـاقـاني االمـ�
اخلـاص للـمـرقـد ا�ـطـهـر بـأانـشـاء الـطابق
االول وكــذلك هـــنــاك مـــشــروع لـــتــســـقــيق
الصحن اسوة بالعتبة احلـسينية والعتبة
العباسية وقد احيل هذا ا�شروع للتنفيذ 
وهنـاك مـشـاريع اخـرى من اهمـهـا تـوسيع
الـصــحن الــشــريف وأســتـمالك الــعــقـارات
احمليطة بالصحـن ا�طهر على بعد 80 متر
محـيطه بـا�رقـد الطـاهر االسـتيـعاب اعداد
الـزائــرين وا�ــواكب احلــسـيــنــيـة الــوافـدة
للمدينة ا�قدسـة ايام الزيارات وا�ناسبات

التي تقام با�رقد ا�طهر .
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امــضى زوج حـال بــنت صــدام حــســـ� في الــســجن. مــدة 18عــامـــا وهي ا�ــدة
ا�ـتـعــارف عـلـيـهــا والـتي يـقــضـيـهـا احملــكـوم بـالـســجن ا�ـؤبـد.لـكـن احـتـجـاجـات

اعترضت على قرار اخالء سبيله.
وعنـد النظر في سيرته لم يكن �ن ارتكب اعماال.منافية حلقوق البشر.لكنه ر�ا
عــاش في رغــد احلـيــاة كـون زوجــته ابـنــة رئــيس اجلـمــهـوريــة واحلـاكم الــفـردي

للعراق..
اذن الـرجل دفع الـثـمن سـجـنـا �دة 18 سـنة حـولـيـة.وهـذه مـدة طـويـلـة جـدا على

سج� سياسي.
18 سنـة يـعني ان من ولـد في يـوم سجـنه اصبح رجال كـامل االهـليـة الن ؤتزوج
ويـنـجب ويـصــبح.عـمـر ابـنه 17عــامـااي ان االبن قـد درس االبـتـدائــيـة والـثـانـويـة

واجلامعة وابوه سج�.
انـا عـشت مـرات في الـسـجن الـسيـاسي كـنت  ابـحث عن وسـيـلـة لالنـتـحار..النه
اسهل من بـقائي رهـينا.ومن يـحرص السـجانـون على اتالف اي وسيـلة �كن ان

تستخدم لالنتحار.
ال يعرف الشوق اال من يكابده...

مــــتـــمــــنـــيــــا ان يــــفـــرج عـن اي ســـجــــ� ســـيــــاسي لم
يرتكب.جر�ة اجتماعية.

وبـــغـــيــر ذلك فـــســـيــبـــقى الـــعــراقـــيــون ســـجـــنــاء وهم
طـلـقــاء.فـتـشـتـعل روح االنــتـقـام والـثــار بـدل الـتـسـامح

والوئام.ولن تقوم للدولة قائمة.
ان قاعدتنا تلخص..وان تعفوا اقرب للتقوى.

في الـرابع من شبـاط عام 2004 اكتـشف الـطالـبـان االمريـكيـان مـارك زوكربـيرغ
وادوارد سـافـيـرين الـلـذان يـدرسان فـي جامـعـة هـارفـارد األمـريـكـيـة في بـوسطن
خدمـة التواصل االجتماعي ( الفـيسبوك) لغرض إقـامة عالقان تواصل اجتماعي
بـ�  الـناس عـلى مـستـوى الـعـالم وتبـادل االفـكار الـبـنـاءة التي تـخـدم اجملتـمـعات
واألشـخـاص اضـافة الى نـشـر  كل مـايـسـتجـد من تـطـورات عـلـميـة او ثـقـافـية او
تـكـنولـوجـيـة او ريـاضـية وفـنـيـة اضـافـة الى االسـتخـدامـات الـتـجـارية كـالعالنات
والتـسوق وغيـر ذلك من االستخـدامات ذات ا�ـنفعـة العامـة واخلاصة وهـكذا كان
وهـكـذا اســتـمـر حـتى تـوسع انـتـشـاره فـدخـلت لـه مـخـتـلف ا�ـسـتـويـات الـثـقـافـيـة
والعلـمية واالجتماعية من البشر  حيث راحت كل فئة من تلك ا�ستويات تستخدم
هــذه اخلـــدمــة ا�ــتــطــورة حــسب اهــوائــهـــا ومــيــولــهــا وال نــريــد ان نــخــوض في
االستخـدامات الصحـيحة وا�عقـولة من قبل بعض الـفئات ا�تـخصصة كل حسب
مـجـاله فـهـذا هـو من صـلب مـهـمـات وأهــداف هـذا ا�ـنـجـز الـكـبـيـر عـلى مـسـتـوى

التواصل االجتماعي .
ا�ا سـنتعرض الى بعض التصرفات التي ال تمت �هام هذا التطبيق بصلة والتي
تعاكس الـغاية االساسـية من اكتشافـها فصار جمـهور ا�شتركـ� فيه يعانون من
بعض هـذه التصـرفات ا�ـملـة فعال فصـرنا جنـد صفحـات البـعض من ا�شـترك�
الهم لهـا سوى ذكريات ا�ـتوف� قـبل عشرات السـن� وما أكـثرهم وعلى االخرين
التـعاطف معهم وهناك من ينـشر ويصور زيارة جاره او زمـيله له مع انهم يلتقون
ور�ـا يـأكـلـون ويـشـربـون سـويـا كـل يـوم وهـنـاك من يـسـتـغل مـجـلس عـزاء ألحـد
معـارفه او اقـرباءه لـيـصـور نفـسه وسط اجملـلس لـيبـلغ الـعـالم كله انه أدى واجب
العـزاء لصاحبه دون مراعاة �ـشاعر اصحاب الـعزاء ا�نكوب� بـفقدان عزيزا لعم
وهناك مـن يستغل حاجة الفقير  ليتصدق عليه واليعطيه شيء اال بعد ان يصوره

لينشره امام ا�أل  دون مراعاة حلالة ومشاعر ذلك الفقير الذي تصدق عليه 
وهــنـاك من حــول هـذه اخلــدمـة مــنـبــر لـنــشـر اخلالفــات والـفــ� وا�ـهــاتـرات بـ�
ا�ـتلـفـ�  اضافـة بـعض االسـتخـدامـات غـير الالئـقـة خـلقـيـا واجتـمـاعـيا كـنـشر
الصور والـفيـديوهات الـسيـئة وا�عـيبـة عدا التـعدي عـلى حسابـات ا�شـترك� من

خالل اختراق حساباتهم 
او مايـسمى بـالهـكر لالسـاءة لهم او الـتحـدث باسـمهم بـامور غـير صـحيـحة دون

علمهم ونشر بعض ا�وبقات  على حساباتهم..
وهنـا ندعُ من أبـدع في اكتـشاف الـفيـسـبوك وأجـرى كل تلك الـتحـديثـات الراقـية
عـلـيـه ان يـضع حـدا لـتـلـك االخـتـراقـات وذلك بـوضـع أسـالـيب وإجـراءات ال�ـكن
اختراقها لغرض حماية حسابات مشتركيهم  كما نرجو من ا�شترك� الكرام ان
اليشـغلوا اصدقائهم بامور االحزان خصوصا التى مضى عليها سن� طوال فال
بـأس أن نـنـشـر خبـر وفـاة احـد افـراد االسرة او االقـربـاء او حـتى صـديق مـقرب
لـكي يـعلم أصـدقـاؤنا بـاخلبـر لـكن ماذنب الـناس ان تـبـقى مشـغـول بشـوقك لذلك
ا�ــتــوفي فــتــنـشــر شــوقك له في كـل حلـظـه ولـســنــ� طــوال وعــلى أصــدقـائك ان

يـجـامـلـونك واال فـر�ـا سـتـغـضب مـنـهم ومـاعـالقـة الـناس
بـادائك لواجب عزاء لصـاحبك فال اظن هنـاك داع لنشر

مثل هكذا امور .. 
لنـجعل من هذه ا�ـنصـة الرائعـة مكانـا لتـبادل الثـقافات
والـعـلــوم واالراء واألخـبـار ولـنــعـزز تـواصـلـنــا �ـايـنـفع
مـجـمـتـعـنـا وعوائـلـنـا ال ان جنـعـلـهـا مـنـاحـة وبـكـاء مدى

احلياة و بال حدود .

العنـصرية والطائفية غـرائز متجذرة في النفس البـشرية� ومتفرعة في دول العالم
أجـمع� ال تـفرق بـ� شـعـوب متـحـررة كـانت أو همـجـيـة� فالـكل يـخـضع لـقانـونـها
الـوحـشي� ومـا حـدث في احلـرب الـفرنـسـيـة األهـلـيـة خـيـر دلـيل عـلى أنـهـا ولـيدة
الداخل اإلنـسـاني� ولـيست صـنـاعة من الـرأي الـعـام اخلارجي� وكل مـا حتـتاجه

بعض احملفزات لتبدأ وتسري في شوارع األ�. 
ال يـختـلف أثـنـان عـلى أن الـطـائـفيـة بـدأت تـنـمـو في الـعـراق� بصـورة عـلـنـيـة بـعد
2003 عنـد مشاركـة الشيـعة في احلكم والـعمل السـياسي� �ا حـرك العنـصرية
داخل نفـوس قادة من حكمـوا البالد لثمـان� سنة في الـداخل واخلارج� لينـقلوها
بخـطاباتهم إلى جـماهيرهم الـعراقية� كل ذلك بـسبب نظرة األسـتعالء  لديهم� ألن
الدولـة كانت لهم على مـدار مدة طويلـة بخرابهـا ودمارها?! وال �كن أن يـسمحوا

�شاركتها مع الشيعة!
مـا حـدث بـعـد سـقـوط الـطـاغـيـة وخـاصـة  في سـنـة 2006 جـعل أرضـنـا خـصـبـة
إلستـقبـال السـيارات ا�ـفخخـة واإلرهاب� بـتمـويل اخلارج وتـنفـيذ الـداخل.. حتى
أخـذت مـأخذهـا من مـناطق الـشـيعـة في الـوسط واجلنـوب� فـكان لـبـغداد احلـصة
األكبـر من القـتلى� األرامـل واليـتامى� و�ـا أن لكل فـعل ردت فـعل فكـان للـشيـعة
ردهم في بــغــداد فــقط حلــمــايــة أنــفــسـهـم.. �ـا جــعل الــوضـع يـصـل إلى وتــيـر
اإلنفجـار� و لوال تدخل مرجع ا�ذهب الشيعي السيـد السيستاني� بفتوى مفادها
"أن الــسـنــة أنـفــسـنـا" الــتي كـانـت احلـد الـفــاصل لـوقـف اإلرهـاب الـعــراقي ضـد

الشيعة� �ا بقي سالم و تعايش سلمي في العراق..
�ا أن العـنصرية إحدى غرائز النفس البشرية� لذلك لم تتوقف الطائفية عند هذا
احلد� بل عـادت أقوى وأشرس� وأكثـر عالنية من قبل� لـتؤسس لنفـسها ساحات
في ثالث مـحـافـظــات عـراقـيـة� وتـعـلـن مـا يـسـمى (الـدولــة اإلسالمـيـة في الـعـراق
والـشـام) وكانت أهـم شعـاراتـها هي الـقـضـاء على الـشـيعـة وقـتـلهم� كـذلك تـهد�
مـراقـد أئـمــتـهم في الـوسط واجلــنـوب� والـغـريب أن ا�ــروجـ� لـهـذا الــتـنـظـيم في
وسائل الـتواصل يـعتبـرون (داعش) هم ثوار من أهل الـسنة الـعراقـي�� حيث في
إحـدى مـنشـورات عـامر الـكبـيـسي يـقول "مع أول حلـظـة لسـقـوط بغـداد ستـنـتهي
خرافـة األغلبـية الشـيعيـة� وسيظهـر السنـة والكرد أنـهم بحدود 60 بـا�ئـة سترون

العجب� ووحدها داعش �كنها ذلك" 
كذلك أحـمد البـشيـر يقـول في أحدى تـغريـداته "ثوار العـشائـر سيـدخلـون بغداد�

ويسقطون حكم الشيعة لتعود القيادة ألهلها"..
كل هذه الـتغريدات تضاف لها تغريدة فائق الشيخ علي األخيرة� التي يطالب بها
أهل الـسـنـة بـحمـل السالح وقـتـال الـشـيـعة� وغـرف بـرنـامج "كـلـوب هـاوس" التي

تضج بعبارات الطائفية �قاتلة الشيعة ليس لها إال معنى واحد.. الطائفية.
كل هذه دالئل عـلى أن الـتـطرف والـعـنـصريـة مـوجودة في داخـل كل اجملتـمـعات�
وما حـدث في العراق من طـائفـية كان عـبارة عن حـقد جتـاه التمـثيل الـشيعي في
احلكم.. لـكن األهم من ذلك أنها توقفت بعـد أن عرف كافة العراقـي�� أننا(شيعة�
سنـة واكراد ) في وطن واحد إن غـرق.. نغرق كـلنا. كل هـذا أوجد حقـائق أهمها

أن من ساهـم في حترير ا�ـوصل وانقاذ الـعراق من الطـائفية�
هم احلـشـد الــشـيـعي وفـتـوى ا�ـرجـعــيـة� كـذلك احلـقـيـقـة
األهم� أن داعش لم تـكن صــنـاعــة خـارجـيــة.. بل كـانت
حـقـيـقة داخـلـيـة مـتـجـذرة� نـتـيجـة نـرجـسـيـة وعـنـصـرية
ألنـاس مأل احلقـد قلـوبهـم واسودت أنـفسـهم.. مع قرب
بــدء حـمـالت ا�ـرشــحــ�� وبــعــد هــذا الـكـم الـهــائل من
الـتـفرقـة نـنتـظر خـفـايا مـا بعـد اإلنـتخـابـات� هل ستـكون

هناك طائفية أخرى أم سنكتفي بحرب أهلية?

القاسم بن اإلمام موسى الكاظم عليهما السالم
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توّجَ فـريق نفط الوسط لـكرة الصـاالت بلقب بـطولة الـدوري  ا�متاز
لـلـموسم 2020- 2021 للـمـرة الـثـامـنة في تـاريـ�ه� قـبل اخـتـتام
الـبطـولـة بثالث جـوالت بـفارق 12 نـقطـة عن أقـرب مـنافـسـيه فريق

الشرطة.
وجاءَ تـتـويج نـفط الوسـط بالـلـقب بـعد فـوزه عـلى مـصـافي الوسط�
بأربـعة أهـداف مقابـل ثالثة في ا�بـاراة التي جـرت على قـاعة نادي
التـضامن في مـحافظـة النـجف االشرف� حلـساب اجلولـة التـاسعة

والعشرين من الدوري ا�متاز لكرة الصاالت.

‚«dF�« fM�� ÎöD� ÃÒu�� b�“ u�√ bL��

عبد اخلالق مسعود
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كشف نـائب رئـيس االحتاد الـعربي
لـكــرة الـقـدم الــسـابق عــبـد اخلـالق
مــســـعــود�  تــداعـــيــات انـــســحــاب
الــعــراق من الــتــرشــيح لــعــضــويـة
االحتــــاد الــــعــــربـي لــــلــــعـــــبــــة في
االنــــتـــخــــابـــات الــــتي جــــرت يـــوم

اخلـمـيس ا�ـاضي �ـديـنـة جدة في
ا�ملكة العربية السعودية.

وقال مـسعـود في بيـان صحفي  ان
االحتــاد الـعــربي لم يــرفض اطالقـا
تـــرشـــيـح شـــامل كـــامـل �ـــثال عن
الـعــراق في تـلك االنـتـخـابـات كـونه
عضـو التطبـيعيـة مؤقتة كـما اشير

الـى ذلك بــدلـــيل قــبـــول تــرشـــيــحه
والـدخـول في ا�ـنـافــسـة لـلـفـوز في
ا�ـقعـد العـربي كـونه عضـوا سابـقا
في االحتاد العراقي لكرة القدم كما
حـصل في تـرشـيح هـانـي ابـو ريدة
رغم ان هــــــيــئـة تــطــبـيــعــيـة تــديـر
الـــعــمـل في جـــمــــــهـــوريـــة مـــصــر
الـعــربـيـة� مـبــيـنـا ان احــمـد كـوجـر
حـضــر الى االنـتــخـابــات لـيــصـوت
فــــقط دون تقد� اي اوراق رسمية

لترشيحه.
 واشار مسعود الى ان اتفاقا جرى
بـ� �ثـلي االحتـادات العـربـية عن
قارة افـريـقـيـا الخـتـيـار مـرشـحـيهم
قـبل الـدخـول الى االنتـخـابـات على
عــكس �ـثـلي االحتــادات الـعـربـيـة
عن قـــارة اســـيـــا لـــيـــطـــلب رئـــيس
االحتـــاد الــفـــلـــســطـــيـــني جـــبــريل
الــرجـــوب اجــتـــمــاعـــا مع �ـــثــلي
االحتـادات الـعـربـيـة عن قـارة اسـيا
بغـية االتفاق عـلى عدد من ا�ـمثل�
او االتــفــاق عـلى انــســحـاب �ن ال
�ـتلـكون حـظوظـا با�ـنافـسة وهذا
مـا حصل �ـمثـلي الـعراق والـكويت
وسـوريـة الـذين انـسـحـبـوا لـضعف

حظوظهم بالفوز.
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رفض مــدرب ا�ـــنــتــخب الـــوطــني بـــكــرة الــقــدم
سريـتـشـكو كـاتـانيـتش� عـرضـاً تدريـبـياً لـقـيادة

منتخب طاجكستان.
 وقـال مصـدر مـقرب من كـاتـانيـتش في تـصريح
صـحــفي ان كـاتــانــيـتش تــلـقـى عـرضــاً لـقــيـادة
مـنتـخب طاجـكسـتان في االسـتحـقاقـات ا�قـبلة�
حـيث اعـجب االحتاد الـطـاجيـكي بـا�درب خالل

ا�باراة الودية في البصرة.
 واوضح ان كــاتــانـــيــتش�رفض الــعــرض عــلى
الـفـوز ومنح الـتـطـبيـعـية  10أيام من اجل دفع
باقي مـسـتحـقاتـه ا�الـية ا�ـتـأخرة مـنـذ خمـسة
أشـهـر ولـلـجـلـوس عـلى طـاولـة احلـوار وحـسم

مستقبله.
يـذكـر ان كـاتانـيـتش� لم يـحـسم امـره مع اسود

الرافدين حتى االن.
وفي سيـاق مـتـصل دخلـت الهـيـئة الـتـطـبيـعـية
لالحتاد العراقي بـكرة القدم� في سبـاق للتعاقد

مع مدرب اسباني.
 وذكــرت صـحـيـفــة مـاركـا االســبـانـيـة فـي تـقـريـر
صحـفي  ان االحتـاد العـراقي دخل في مفـاوضات
رسـمـية مع ا�ـدرب ا�سـاعد لـنـادي اتلـتيـكو مـدريد

سيرجيو بيرناس.
 واوضـحت ان  الـعـراق يـرغب بـالـتعـاقـد مع بـيـرناس�
كي يـنـضم الى الـكــادر الـتـدريـبي لـلـمـنـتـخب االو�ـبي�
مـبــيــنـاً ان الــعــراق يـواجه مــنــافـســة عــلى ا�ـدرب من
الــســعـوديــة واالمــارات وقـطــر � والــصـ� � والــهــنـد �
وآسـيـا � ومن الـيونـان والـد�ـارك � في أوروبـا.  حتى

في إسبانيا.
 يـذكــر ان الـتـطـبـيـعـيـة تـعــاقـدت مع ا�ـدرب الـتـشـيـكي
مـيروسالف سـوكوب لقـيادة الـفريق في االسـتحـقاقات

ا�قبلة.
ومن جـهـة اخــرى    فـرض فـريق أربـيل الــتـعـادل عـلى
الطـلـبة بـهـدف �ثـله � ضـمن مبـاريـات اجلولـة الـثانـية

والثالث� لدوري الكرة ا�متاز.
وأفتـتح الطـلبة الـتسجـيل من العبه محـمد خالـد جفال
في د 49 قــبل ان يـســجل مــومـوني شــافـيــو مـحــتـرف

أربيل هدف التعادل لفريقه في د 76.
وبـهـذا فـقــد واصل الـطالب نـزيف الــنـقـاط في الـدوري
وأمـسى �ـلك 30 نـقــطـة فــقط وبـات قــريـبــاً من شـبح

الهبوط للدرجة األولى.
فيما بقي أربيل عن ا�ركز 12 برصيد 36 نقطة.
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نــفى مــديــر ا�ـكــتب اإلعالمي
لـــــنــــادي الـــــقــــوة اجلـــــويــــة
الريـاضي عالء محمـد األنباء
الــتي تـنـاولـتــهـا الـبـعض من
مـواقع التـواصل االجـتـماعي
ووســائل اإلعالم بــشــأن فـتح
قــنـوات االتــصـال مع العــبـ�
جــدد لـــتــمـــثــيل الـــفــريق في
ا�وسم ا�قـبل.وأوضح محمد
في بـيان  صـحـفي� ان رئيس
الـهيـئة االداريـة لـنادي الـقوة
اجلــويــة الــريــاضي الــفــريق
الــــطـــيــــار شــــهــــاب جــــاهـــد
وأعــضــاء اإلدارة أكــدوا عـدم
مـفــاحتـة أي العب في الـوقت
احلالي وأن اجلـميع مـتمسك
بكافة عناصر الفريق احلالي
للعب في ا�وسم الـقادم�نافيا
مــــا� تـــداولـه بـــخــــصـــوص
اســـتـــقـــطـــاب العـــبـــ� جـــدد
ومتمسكـون بجميع الالعب�
والكادر التدريبي.وأضاف أن
هــــذه االخــــبــــار عــــاريــــة عن
الصـحة كون ا�ـوسم الكروي
احلـالي لم يـنـتـهي بـعـد الفـتا
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جنــحـت الــعــداءة  دانـــة حــســ�� في
الـتـأهل الـى او�ـبـيـاد طــوكـيـو ا�ـقـرر

اقامتها الصيف احلالي.
 واســـتـــطــاعـت حــســـ� في حتـــقــيق
ذهـبيـة رابعـة للـعراق بـبطـولة الـعرب

ا�قامة منافساتها في تونس.
وجـاء اجنــاز حـسـ� في سـبـاق 200
مــتـر ســيـدات� حــيث انــهت الـســبـاق
بــــرقم 22:50 لــــتـــنــــجـح بـــالــــتــــأهل

لالو�بياد.
وبفـوز حسـ�� زاد منـتخـبنـا الوطني
أللـعـاب الـقـوى غـلتـه من األوسـمة في
الـبــطـولــة الـعــربـيــة بـنــسـخــتـهـا 22
اجلـاريـة مـنـافـســاتـهـا في الـعـاصـمـة
الـــتـــونـــســـيـــة وارتـــفع رصـــيـــده من

األوسمة إلى  10حتى االن.
ومن جـــهـــة اخـــرى تــوج العـب نــادي
أربـيل مـحـمد أبـو زيـد� بـطالً لبـطـولة

التنس في العراق.
وفـاز أبـو زيـد في ا�ـبــاراة الـنـهـائـيـة
عــلى العـب نــادي الــزوراء عـــبــد الــله
علي� بنـتيجـة شوط� نظـيف� بواقع

.(6-3) (6-2)
وفـي ا�ـبـاراة الـتـرتيـبـيـة خـسـر العب
أربــيل فـــارس أيــاد أمـــام العب نــادي
اجليش محمد هاشم بنتيجة شوط�

مقابل شوط واحد.
وبـــعـــد نـــهـــايـــة ا�ـــبـــاراة قـــام وزيــر
الــــــــــشـــبـــاب و الـــريـــاضـــة عـــدنــان
درجــــال� بــــتــــوزيع اجلــــوائــــز عــــلى

الفائزين.

جانب من
تكر�

درجال لبطل
التنس

إلى أن "الــتــركــيـز فـي الـوقت
احلــــــالـي مــــــنـــــــصب عـــــــلى
ا�ـباريـات ا�قـبلـة للـفريق في
الــدوري ا�ـــمــتـــاز فــضال عن
نــهـائي كـأس الــعـراق.وأشـار
إلى أن جهود الهيئة االدارية
لـلــنـادي والــكــادر الـتــدريـبي
والالعـب� تـنـصب في كـيفـية
الـــتــتـــويج بـــلــقـــبي الــدوري
والـكـاس�مـبـيـنـا أن مـوضـوع

الـــــتـــــعـــــاقـــــد مع
العـــبــ� جــدد

سيتم حتديده من قبل الهيئة
اإلداريــة والــلــجــنــة الــفــنــيـة
وبــــالـــتــــشــــاور مـع الــــكـــادر

التدريبي.
كـــمــــا دعــــا مـــديــــر ا�ــــكـــتب
االعالمي وسائل االعالم كافة
إلى توخـي احلذر والـدقة من
قــبل اشــخــاص يــتــصــيــدون
با�ـاء العكـر ينشـرون أخبارا
كـاذبـة لـلـتـأثـيـر عـلى مـسـيرة
الــــــفـــــريـق خالل ا�ــــــوسم

اجلاري.

ومـــأســاتــهــا� بــعــد أن كــان أيــقــونــة
الرياضيـة وأفراحهـا. وكم تمنيت في
حـيــنـهـا أن يـنــهض راضي من جـدثهِ
ليرى ولـو لبُـرهة من الـزمن� وينصت
ولــو �ــرة واحـدة� مــاذا نــطق اإلعالم
ا�ــرئي وا�ـــســمــوع? مــاذا كــتبَ عــنه
مـحـبّـيه ومـعـزّيه? ريـاضـ� وفـنـان��
زعماء ومسؤول�� عراقي� وأجانب�
ماليـن الــدمـــوع ذُرفت عـــلى رحـــيــله�
آالف الـصـور رفـعت� مـئـات الـكـلـمات
قـيلـت بحـقه� عـشـرات ا�ـواقع حـملت
أســمه� رِثـاء وثــنـاء فــاق الـتــصـوّر...
هـذا مـا اسـتـحـقه أبـا هـيّـا ومـا مـيّـزه
وســيــمــيّـزه بــ� اخلــالــدين� ولــسـان

الشاعر يقول:
(كأنك من كل النـفوس مركب� • • •
فأنت إلى كل األنام حبيبُ)فهل كل

هؤالء أرضوا راضي...?
أما نـحن فـنبـتهل ونـقـول: ليـحسن
الـله عــزاء الـعـراق والــعـراقـيـ� عن
ابـــنــــهم الــــبـــار� ويــــجـــعـل من إرثه
الريـاضي وتـاريـخه احلـافل عزاءً عن
هذه الصدمة� وال عزاء بعده� ويجعل
من ابـــنه فــيــصل� وأبـــنــائه اآلخــرين
خير خلف له� وسيـبقى التاريخ يَذكر
بأحرف من ذهب إجنازاته الـرياضية
الـتـاريـخـيـة الـكـبـيـرة� ومـا الـبـقاء إال

لله...
(ومــا تــدري نــفس مَّــاذا تــكـسـب غـدًا
وما تـدري نـفس بأَي أَرضٍ تـموت إِنَّ

اللَّه عليم خبير )
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احمد راضي قبل وداعه االخير

هنـاك من كان يـتربّص أحـمد راضي�
ويترصّده أينما يـذهب ويتبعه أينما
يحلّ وينتظر حلظة اصطياده� ليطفأ
إلـى األبــد تــلك الــشُــعــلــة الــوهّــاجــة
ا�ـــت�لـــئــــة وهـــو بـــعـــيــــد عن أهـــله
وأحــــبــــائه� وهــــذا مــــا سَـــلـمَ به ذلك
الـفـايـروس الـقـاتل الـذي ظلَّ يـصارع
أبا فيصـل سبعة أيـام بليالـيها حتى
انـتـصــر عـلـيه في الــرمق األخـيـر من
حــيــاته� قـــبل أن يــودّع اجلــمــيع بال
وداع...! ودّعـنـا وودّعَ مـعه آمـال أمّـة
مـــفــجـــوعــة وأمـــاني شـــعب مــرزوء.
وخالل ســويـعــات أصـبح الــنـجم في
خـــبـــر كـــانَ مــفـــارقـــاً ســطـح الــوطن
وســمـــاءه� قــابــعـــاً حتت ثــراهــا� في
مقبرة الـغرباء� بال غُسُل وال كَفن وال
تابـوت وال لَـحَـد وال مُـشيّع وال صالة
مـــيّت عـــلى روحه� لـــكن رحــلـــته إلى

حياة البَرْزَخ وعا�ها قد بدأت...!
وما صالة الـغـائب التي أقـيـمت على
روحه الـطـاهـرة في مـسـجـد الـتـقـوى
بــضـــاحـــيـــة خـــلــدا فـي عــمّـــان� ذلك
ا�سجد الـذي كان يتردّد علـيه الفقيد
فجر كل يوم إلداء الـصالة فيه وبقية
الـفـرائض� مـا هي إال تـعـبـيـر صـادق
وعــرفــان نــبــيل مـن أبــنــاء اجلــالــيـة
الـعـراقـيـة في األردن وروّاد ا�ـسـجد�

ألخيهم التقيّ وهو في علّي�.
اآلن وبــعـد سـنــة عـلى فــقـده; فـكــلّـمـا
ذُكـرنا كـورونـا تذكّـرنـا أحـمد راضي�
الــــذي أصــــبح أيــــقــــونــــة كــــورونــــا

أُقـيم في قـاعة الـريـحـاني بالـعـاصـمة
عمّـان قـبل أن تمـنع خـليـة األزمة ذلك
النشاط االجتماعي ونشاطات أخرى;
بــاعُــثــهــا تــفــشّي الــوبــاء في األردن�
فـمَـنـعت الـسـفـر مـنـهـا وإلـيـهـا� فـكان
إلـزامــاً وأمـراً عـلـى أحـمـد راضي� أن
يبقى حبيس احملبس�; ال السفر إلى
الـعـراق وال حتـى اخلروج مـن البـيت

كأقرانه ا�واطن� في عموم البالد.
لـكن حـبّهُ لـلـوطن وطـمـوحه ا�ـشروع
في الــتــنــافس مع زمالءه فـي ارتــقـاء
مـــنــاصب ريـــاضــيـــة عُــلــيـــا وحتــمّل
مـسـؤولـيــة جـديـدة; جـعـلـته يـتـحـدّى
السـكون ويـحمل جـسده للـرحيل إلى
بــغـداد خِــلــسـةً...! فــطــار يـوم /16/4
مع طـــائــرة عــراقــيــة خــاصــة 2020
نـقـلت عــراقـيـ� عـالـقـ� في األردن ال
مُـعـيل لـهم� فـودع عـائـلـته الـصـغـيـرة
عـلى أمل أن يـلـتـقـيـهم بـعـد حـ�� من
حــيث ال يـعــلم إن وداعه كــان الـوداع
األخـيــر لـهم...! بـعــد وصـوله بـغـداد�
بــدأ مـشـواره الــطـويـل الـقـصــيـر! مع
إخـــوانـه وأحــبـــائـه لـــيــبـــدأ صـــراعه
الـــشـــريف ونـــضـــاله احملـــمـــوم ضــد
منافسـيه وخصومه� الحتـمالية فوزه
بــحــقـيــبــة وزيـر الــشــبــاب أو رئـيس
احتــــاد كـــرة الـــقــــدم أو أي مـــنـــصب
ريــاضي آخــر� يـخــدم فـيـه الـريــاضـة
والـريـاضـيـ�. وكـان قـاب قـوسـ� أو

أدني من حتقيق ذلك!
لــكن مـن بــعــيــد وفي اخلــفــاء� حــدث

q�U� r�U� �uH�

بغداد

في هذا الـيوم الـصمـوت نسـتذكـر بلـوعـة األلم ونار الـفراق� الـذكرى الـسنـوية األولى
وما أعجـلها� لرحيل العبنا الدولي أحمد راضي� ومـعها نستذكر ما خطّيناه عن ذلك

ا�صاب اجللّل في ذلك اليوم...! 
صـحا الـعـراقيـون على 21 حـزيران من الـعـام ا�نـصرم 2020  فـفي فـجر يـوم األحد 
وقع خبـر محزن وصدمـة أليمـة; فَطَرت قـلوبهم. لم يصـدّقوا في بادئـها هول الـفاجعة
والشّدّة� لـكنها حقيقة واقعة ال محال� وقدر� مـحتوم ال مستحيل� فطرقَ سمعهم أُفول
جنم� كبـير سـطعَ في سمـاء بلـده سنـوات طـوال� لكـنه هوى مـنهـا بسـرعة الـضوء. إنه
جنم النـجوم� الرياضي األنيق والعب الـكرة الرشيق أحمـد راضي الصاحلي� بعدما
أصَـابته بـليّـة كـورونا الـلـعيـنة� لـيـكون الـشهـيـد األخيـر لقـائـمة طـويـلة من شـهداء ذلك

الوباء...!

رحمـهم الله جمـيعـهم� كانـوا في قمّة
عطـاءهم الـفني لـلـرياضـة� لهم أحالم
وطـمــوحـات وأصــبـحــوا من ا�ـاضي
الــــفــــاتـن� ولم يـــــبق مــــنـــــهم ســــوى

الذكريات الطيّبة وتاريخ ناصع.
 كــان أحــمــد راضي� يــعــيش عــيــشـةٍ
هــنــيّــة في مــنــزله اجلــمــيل بــعــمّـان�
يسـتنـشق هواءهـا العـليل صـباح كلَّ
يوم� يـجوب شـوارعهـا كسـلطـان غير
مــتــوّج� يــرافــقه ولي عــهــده فـيــصل�
ويـحـلّـقنَ فـوق رأسه بـناتـه العـرائس
كـطـواويس خـضـراء� مـطـمـأن الـبـال�
كــثـــيــر األصــحــاب واخلــلّــان� مــعــزّز

ومقدّر من اجلميع.
شـاهـدته أخـر مـرة مـسـاء يوم /11/3
في أخـر مـجـلس عـزاء عراقي 2020

به الــوطن واألجـيـال الــقـادمــة� فـلـكل�
أجل كتاب.

لــكن أن يــرحل مـرء قــبل آوانه فــهُــنـا
اخلـسارة أعـظم والـفـاجعـة أكـبر� وال
رادَّ لـقــضـاء الــله وال مـعـقّـب حلـكـمه.
فا�وت كـلمـة من ثالثة حروف� سـهلة
الكـتابـة والنـطق� لكـنّهـا تهـزّ القـلوب
وتدرُّ ا�دامع. كـلمة� وتقضُّ ا�ضاجع
تُــخـبــرك عن إنـســانٍ فـارقك إلى غــيـر

رجعة أو لقاء� بعد ح�.
 قبـله بأيام قـليـلة رحل وبـنفس الداء
اخلنّاس� الالعـب علي هادي� عن 53
عـاماً� وبـعـده بأسـابـيع الـتحق بـهـما
زمــيل دربــهـم الــطــويل الالعب نــاظم
62عـامـاً� أعـقـبـتـهم قـافـلة شاكـر عن 
أخـــرى من الـــريــاضـــيـــ� ا�ــبـــدعــ�

مالعب الكـرة كـما هي مالعب احلـياة
ودّعَـت هــذه األســـطــورة� فـــانــتـــقــلت
روحه الطاهرة من دار الفناء إلى دار
الـبقـاء مُـخـلّفـاً وراءه زوجـة صـبورة�
وأربـــــــعـــــــة أوالد زغـبَ احلـــــــواصل�
يرفعون أسمه إلى العاللي ويحملون

تاريخهُ في القلوب.
هو هكذا حال العظماء في بالدهم ...
فكلّـما هوت قـامة عراقـية; نعـيناه في
صـدورنـا وحتـدثـنـا عن مـآثـره وقـلـنا
خسِره الـعراق والـعراقيـون� وأُطلقت
بـــحـــقّه كـــلـــمـــات الـــرثـــاء واحـــتـــفيَّ
�ـسـيـرته الـطـويـلـة� بـعـد أن بـلغ من
الــعـمــر عـتـيّــا وأخـذ اســتـحــقـاقه من
احلياة وقدّم مـا عنده من عطاء ورفع
اسم بلـده عاليـاً في احملافل� لـيفـتخر

ملعب الساحر احمد راضي

شعار نادي القوة اجلوية الرياضي



الــثالثــاء في ا�ــبـاراة
ا�ـصــيـريـة لـبالده في
اجلــولــة األخــيــرة من
مـنـافـسـات اجملـمـوعـة
الـــــرابـــــعــــــة لـــــكـــــأس
أوروبــــــــــــا.وكــــــــــــانـت
اسـكتـلنـدا تعـول كثـيراً
عــلى العب تـــشــلــسي
اإلنــكـلــيــزي الــبـالغ
 20عـامــاً �ـبـاراة
الـــثالثــاء ضــد
كـــــرواتـــــيــــا
وصـــيـــفــة
بـــطـــلــة
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{ برل� - وكـاالت: عزز فوز أ�انيا الكبير على البرتـغال حاملة اللقب فرصة فريق ا�درب يواخيم
لوف فـي الـتـأهل �ـراحل خـروج ا�ـغـلـوب في بـطـولـة أوروبا 2020� كـمـا أنه أيـضـا أشـعل حـماس

اجلمهور ولو في مرحلة متأخرة� بإمكانية ا�نافسة فعليا على لقب البطولة القارية.
وبـعد الـهز�ـة أمام فـرنسـا ثم الـفوز عـلى البـرتغـال أصبح ا�ـنتـخب األ�اني في حـاجة لـلفـوز على
نظيره اجملري في اجلولة الثالثة واألخيرة من دور اجملموعات األربعاء ا�قبل� لضمان التأهل لدور

 16عن اجملموعة السادسة.
وقال ا�ـدرب لوف بفوزنا عـلى البرتغـال وصلنا إلى البـطولة وبعد  15عـاما فاز خاللـها مع الفريق
بكأس العالم  2014 سيتـخلى لوف عن قيادة اجلهاز الفني للمنتخب األ�اني بعد البطولة احلالية�
وهو بالـتأكيـد يرغب في الرحـيل بصورة مشـرفة ومخـالفة لـلتوقـعات التي لم تـرشح فريقه لـتحقيق

نتائج متميزة في البطولة احلالية.
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{ طـوطــيـو - ا ف ب:  أنــهى مـنــظّـمـو
أو�ـبــيـاد طــوكـيــو االثـنـ� شــهـورًا من
التكهنات مع إعالنهم السماح بحضور

 10آالف مــــشـــجـع كــــحــــد أقــــصى في
ا�ـنـشآت الـرياضـيـة� قبل قـرابـة الشـهر
من انـــطالق احلــدث الـــعــا�ـي ا�ــؤجل�

مـضـيـف� أن ا�ـنـافـسات قـد تـقـام خلف
أبـواب مــوصــدة في حــال ارتـفــاع عـدد
االصابـات بفـيروس كـورونا.يـشكل هذا

الــقـرار نــبـأ ســارًا لــلـريــاضـيــ� الـذين
سـيحـظون بدعـم جمـاهيري ولـو خافت
نسبيًا مقارنة بالنسخ السابقة بدال من
ا�ـنـافــسـة امـام مـدرجــات فـارغـة� وذلك
بــعــد حــظـر ا�ــتــفـرجــ� الــقــادمـ� من
اخلــارج في آذار/مــارس ا�ــاضي.وقـال
ا�ـنـظـمـون في بـيـان "في ضـوء الـقـيـود
احلـكـوميـة ا�ـتعـلـقة بـاألحـداث العـامة�
سيُسمح بحضور جماهيري بنسبة 50
في ا�ئة من سـعة ا�نشـآت� بحد أقصى
يـصل الى  10آالف شـخص فـي جـمـيع

ا�نشآت". 
»UF�√ —uC�

وأضافوا في بيان أن الـقرار بشأن عدد
ا�شجعـ� الذين سيُسـمح لهم بحضور
األلـعاب الـبارا�ـبـية سـيتـأجل حتى 16
تمـوز/يوليـو تموز� أي قـبل أسبوع من
مـوعـد انطالقـهـا.هـذا وترك ا�ـسـؤولون
الــبـاب مــفـتـوحًــا أمـام احــتـمــال إقـامـة
ا�ـنــافـســات خــلف ابـواب مــوصـدة في
حـــال تـــفـــاقم الـــوضع الـــوبــائـي.قــالت
حـاكـمــة طـوكـيـو يـوريـكــو كـويـكي قـبل
اإلعـالن عن الــقـــرار "إذا طــرأ تـــغــيـــيــر
جـذري في عـدد االصابـات� فـقد نـحـتاج
إلى إعـادة النـظر في هـذه ا�سـألة وإلى
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{ غـالســكـــو- ا ف ب: أعــلن
االحتـاد االسـكـتـلـنـدي لـكرة
الــقـدم اإلثـنــ� عن إصـابـة
العب وسـط ا�ــــــنــــــتــــــخب
الــوطــني بــيــلي غــيــلــمـور
بـــفــــيـــروس كــــورونـــا� مـــا

ســــــيــــــحــــــرمـه من
ا�ــشــاركـة

{ بـاريس- وكاالت: انتزع كـيليان مـبابي مهاجم مـنتخب فرنـسا إحدى ا�زايـا التي يتمتع
بها زميله أنطوان جريزمان خالل مشوار الديوك في بطولة يورو 2020.

وكـشفت شـبـكة �RMCالفـرنـسـية أن مـبـابي سيـتـولى مـهمـة تـسديـد الـكـرات الثـابـتة في
ا�ناطق ا�واجهة �رمى ا�نافس� أو حتمل فرصة واعدة للتهديف.

وأضافت أن جريزمان سيحتفظ �يزة تسديد الركالت احلرة غير ا�باشرة.
وتــابـعت "أمـا بــشـأن ركالت اجلـزاء� فــإنه من الـوارد اتــبـاع سـيــاسـة الـتـدويــر بـ� العـبي

ا�نتخب الفرنسي حسب شعور الالعب بالقوة الكافية للتسديد في وقت مع�".
وأوضحـت الشبكـة الفرنسـية أنه لهذا الـسبب� تفاجئ الـكثيرون بـتواجد مبـابي وجريزمان
أمام ركـلة ثابتـة بعد مرور  27دقيقـة من مباراة اجملـر� قبل أن يسدد مـهاجم باريس سان

جيرمان الكرة� لكن هذا لم يكن من تلقاء نفسه.
وعلق مهاجم برشـلونة على األمر "لقد أخـذ مبابي الكرة وأراد تسديـدها� إنه يجيد تسديد
مـثل هذه الكـرات في التدريـبات� وسجل منـها كثـيرا� ولكن لألسف لم يـنجح هذه ا�رة في

ا�باراة".
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التـفكيـر في خيار عـدم وجود متـفرج�
في ا�ـنــشــآت".مع اقـتــراب مـوعــد حـفل
االفـتــتـاح ا�ـقـرر في  23تـمــوز/يـولـيـو
ا�ـــقــبل� ســبق أن أكـــد كــبــار اخلــبــراء
الــطــبـــيــ�� �ن فـــيــهم مـــســتــشــارون
لــلــحــكــومــة� أن إقــامــة االلــعـاب خــلف
أبـواب مـوصــدة سـيـكـون "مــثـالـيًـا" من
وجهة نظر صحية.إذ يخشون أن تؤدي
حشود ا�ـشجعـ� إلى زيادة جديدة في
اإلصــابــات في بــلــد ال يــزال يــتــســابق
لــتــطـعــيم ســكـانه.وصــدر الــقـرار بــعـد
محادثات خـماسية ب� مـنظمي طوكيو
 2020ومــــســــؤولـــ� مـن احلــــكــــومـــة
الـيـابـانيـة وحـكـومـة طـوكـيـو والـلـجـنة
األو�ـبـية الـدولـية والـلـجنـة الـبارا�ـبـية
الدوليـة.وفي حديث قبل االجـتماع� قال
اال�ــاني تـومــاس بـاخ رئــيس الــلـجــنـة
االو�ـبيـة الدولـية إنه "مـتأكـد تمـامًا من
أنه ســيــكــون قــرارًا حلــمــايــة الــشــعب
الـيـابــاني وجـمــيع ا�ـشـاركــ� بـأفـضل
طــريــقــةو".أفـادت تــقــاريــر أن الـلــجــنـة
ا�نـظـمـة ألـغت خـطـطًـا لـبـيع ا�ـزيد من
الــتــذاكـــر� وقــد تــواجه صــعــوبــات في
الـسـمــاح بـحـضـور جــمـيع االشـخـاص
الـذين سبـقـوا ان اشتـروهـا.قبل تـأجيل شعار او�بياد طوكيو

االفـصـاح عـن أسـمـاء� أنـه "سـتـتم
مــــــعــــــاقــــــبــــــة كـل االشــــــخـــــاص
ا�ـــتـــورطــــ�".وكـــان أحـــد جنـــوم
ا�ـنـتـخب وهـو أرتـورو فـيدال� مع
ا�ـدافـع غـاري مــيـديـل� نـشــر عـلى
مـــواقع الـــتـــواصل اإلجـــتـــمـــاعي
صـوراً تـظـهـر قـيـام أحـد احلالق�
بـقـص شـعــره� عـلـى مـا يــبـدو في
الــفـنــدق حـيـث يـنــزل مـنــتـخب "ال
روخا"� وذلك قبل لقاء االخير أمام
بوليـفيا -1صفـر اجلمعـة حلساب
مـنــافــسـات اجلــولــة الـثــانــيـة من
مــنـافــسـات اجملــمــوعـة االولى في
الـبــطـولـة الــقـاريـة.وعــبّـر االحتـاد
الـتـشـيـلي فـي بـيـانه عن أسـفه �ـا
حـصل مــقـدمــاً اعـتــذاره "عن هـذه
ا�سألة� ونعلم اجلميع أن أعضاء
الـوفـد قـدمـوا نـتـيجـة "بي سي آر"
سـلـبـيـة السـبـت".وضـمن الـسـياق
ذاتـه� دان مــــــــدرب تـــــــشــــــــيــــــــلي
االوروغـــويـــاني مـــارتن الســـارتي
تـصـرف بـعض الالعبـ� واعـتـبره
نـسـبـيـاً� مــعـتـرفـاً في الـوقت ذاته
خالل مـؤتـمـر صـحـافي افـتـراضي
من ملعب "أرينا بانتانال" أن "هذه
احلـــالـــة أزعـــجـــتــنـي� وهـــذا أمــر
طـبـيـعي. بـامـكـانـنـا أن نـعـتـبـر ما
حـصل خـطـأ جـسـيمـاً� وقـلـة حذر�
واالمــــــــــور عـــــــــــلـى ا�ــــــــــســــــــــار
الصحيح".وتابع "يجب دفع الثمن
من أجل هــذا اخلــطــأ� وأن نــكـون سيرجيو راموس
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{ مدريد- وكـاالت: كشف تقرير صحـفي إسباني� عن موقف ريال مدريد
من عــودة الالعـب الـكــولــومــبي خــامـيـس رودريـجــيــز� جنم إيــفــرتـون� إلى

سانتياجو برنابيو هذا الصيف.
ورحل خــامــيس إلـى إيــفــرتــون في الــصــيف ا�ــاضـي� بــنــاءً عــلى طــلب من
أنشـيلوتي مـدرب التـوفيـز وقتـها� قبـل أن يعود كـارلو مـجددًا لـقيـادة ا�يرجني

هذا الصيف.
وبحسب موقع "ديـفنسا سيـنترال"� طلب أنـشيلوتي من ريال مـدريد إعادة خاميس

مرة أخرى� خاصة وأن الالعب يجيد بشكل واضح حتت قيادته.
وأوضح ا�ـوقع أن ريال مـدريد ال يرحب بـطلب أنشـيلـوتي� وال ينوي ضم خـاميس مرة

أخرى.
وأضـاف أن هناك  3أسـباب وراء رفض الـريال الـتعاقـد مع خامـيس� أولهـا هو تراجع
مـستـواه بـشـكل واضح بـعد تـعـرضه لـلعـديـد من اإلصـابات� حـيث قـدم أداءً رائـعًا في
موسـمه األول مع ا�ـيـرجني� وتراجع بـعض الـشيء في ا�وسم الـثـاني� قبـل أن ينـحدر

تمامًا في ا�وسم الثالث.
وحـتى بعد إعارتـه لبايرن مـيون�� لم يحـقق االنتفـاضة ا�رجـوة� فعاد إلى ريـال مدريد �دة

موسم لم يقدم فيه أي شيء يذكر� ليرحل إلى إيفرتون.
وبالتالي� هـناك اعتقاد بأن عودة خاميس �ستواه الذي رحل به من ريال مدريد من شأنه
أن يعـيق فـرصـة العبـ� شـبـاب مثل مـثل مـارتن أوديـجـارد أو تاكـيـفـوسا كـوبـو أو بـراهيم

دياز.
أما السبب الثاني فهو عمره� حيث يبلغ  29عامًا� وبالتالي فإن مرحلة التطور قد توقفت.
أمـا السبب الـثالث واألخيـر� فهو راتـبه� حيث يتـقاضى خامـيس ما يقرب من  8-7مالي�

يورو في ا�وسم.

{ رومـا- وكاالت: أكـد تـقريـر صـحفي إيـطـالي�  أن البـرتـغالي جـوزيه مـوريـنيـو� ا�ديـر الـفني
لروما� مصمم على التعاقد مع اإلسباني سيرجيو راموس� قائد ريال مدريد� هذا الصيف.

ا رحيل رامـوس بنهايـة عقده هـذا الصيف� بـعد فشل الـتوصل التفاق وأعلن ريال مـدريد رسمـيً
حول توقيع عقدٍ جديد.

وبحـسب صحـيفة "الجـازيتا ديـلو سـبورت" اإليطـالية� فـإن موريـنيو يـحاول بـشتى الطـرق إقناع
راموس بقبول اللعب في روما� حيث يرغب في االستفادة من فنيات وخبرات قائد ريال مدريد.
وأضافت الـصـحيـفـة� أن ا�يـزة التي يـسـتنـد عـليـهـا روما� هـو خصم 50 بـا��ة عـلى الـضرائب

ا�فروضة على العبي كرة القدم الوافدين من خارج إيطاليا.
باإلضافة إلى �ل�� �ـكن أن يستخدم راموس القاعدة التي � تقد�ها في عام  ?2017والتي
بـفضـلها سـيتـع� عـليه فقط دفع  100000يـورو مقابل جـميع أربـاحه بعـيدًا عن إيـطالـيا نفس

القاعدة التي يستخدمها رونالدو.
وأوضحت الصحيفـة� أن روما سيدفع راتبًا أقل بكثير من الذي كان يتقاضاه راموس في ريال
مدريد� حيث يـستعد الـذئاب لتقـد� عرضًا قمته  7.5مليون يـورو مستـفيدًا من ميـزة انخفاض

الضرائب� بينما كان يتقاضى ا�دافع اإلسباني  12مليون يورو� ولكن بضرائب باهظة.
ـا باالنـتـقال إلى أنـدية مـانـشسـتـر سيـتي وتـشيـلسي جديـر بـالذكـر أن اسم رامـوس ارتبط أيـضً

وباريس سان جيرمان.

األلــــعـــــاب في الــــعـــــام ا�ــــاضي� بــــاع
ا�ـنـظـمـون حوالي  4,45مـليـون تـذكرة
لاللعـاب االو�بيـة وقرابـة مليـون تذكرة
لـلبـارا�بـية. في كـانون االول/ديـسمـبر�
قـالـوا إنهم سـيـعـيدون  18في ا�ـئة من
تذاكر األو�بياد التي � شراؤها محليًا
و  21فـي ا�ـــــــــــئـــــــــــة لـأللـــــــــــعـــــــــــاب
الـبـارا�بـيـة.تعـتـبر الـيابـان أقل تـضررًا
نـسبـيًا من فـيـروس كورونـا مقـارنة مع
العـديد من الـبلـدان األخرى� مع حوالي
 14500حـــالــة وفـــاة.وكـــانـت حـــمـــلــة
الــتــلـقــيح أبـطــأ مـقــارنـة بــالـعــديـد من
البلدان ا�تقدمة� لكن وتيرتها تسارعت
مـؤخــرًا� حـيث � تـلـقـيح أكـثـر من 6,5
بــا�ـئــة من الـســكــان بـشــكل كـامل.كــمـا
يـواجه ا�ـنظـمـون مخـاوف وشـكوك من
قـبل الـرأي العـام.  إذ غـالـبًا مـا أظـهرت
استطالعات الرأي ان غالبية الياباني�
يؤيدن إما تأجيل آخر لاللعاب او إلغاء
كــامل.لـكـن في اآلونـة االخــيـرة� أشـارت
اســتـطالعــات جـديـدة إلـى تـراجع حـدة
ا�ـعـارضـة الـشـعــبـيـة� حـيث بـات قـسم�
أكـبـر يؤيـد إقامـة االلـعاب هـذا الـصيف
بــدال مـن إلـــغــائـــهـــا� في حـــال لم يـــكن

التأجيل خيارًا متاحًا.

{ اوسـلـو - ا ف ب:  قــررت اجلـمـعــيـة الــعـمـومــيـة لالحتـاد
النروجي لكرة الـقدم األحد عدم مـقاطعة مـونديال قطر 2022
في أعـقـاب عـملـيـة تـصـويت جـاءت عـلى خـلـفـيـة تـنـديد بـعض
أطراف الـلعـبة بـأوضاع حقـوق اإلنسـان للـعمـال األجانب في
الـدولـة اخلـلـيـجـيـة.وفي مـؤتــمـر اسـتـثـنـائي دعـا إلـيه االحتـاد
النروجي لكرة الـقدم للنظـر في هذه القضيـة الشائكة� صوت
 368مندوباً لصـالح اقتراح يرفض ا�ـقاطعة� في مـقابل تأييد
.121وكانت الـدولـة النـفـطـية الـصـغيـرة عـرضة النـتـقادات من
منـظمات غـير حـكومـية عـدة� على خـلفيـة تعـاملـها مع الـعمال
األجـانب ا�تــ� من قـارتي إفــريـقـيــا وآسـيـا لــلـعـمـل في بـنـاء
مــرافق ومالعب ا�ــونــديـــال.وبــخالف مــا يــتم تــداوله� تــؤكــد
الـسلـطـات في الـعـاصـمـة الـدوحة أنـهـا بـذلت جـهـوداً جـبارة�
وأكثر من أي دولـة في ا�نـطقـة� بهدف حتـس� ظـروف العمل
للـعـمـال األجـانب.وحتـتل الـنروج� الـتي لم تـشـارك في بـطـولة
دولــيــة كــبــرى مــنــذ كــأس أوروبـا 2000� ا�ــركــز الــرابع في
اجملـمـوعـة الـسـابـعـة من الـتـصـفـيـات ا�ـؤهـلـة �ـونـديـال قـطـر�
وهولندا برصيد  6 نقاط من فـوزين وخسارة� خـلف تركيا 7 
ومونتـينـيغرو ( 6 لكل مـنهمـا).وبالـتالي� في حـال جنحت في
الـتــأهل إلى الــنــهــائـيــات� ســتـشــارك الــنـروج في ا�ــونــديـال
القطري ا�قررة إقامته العام ا�قبل من  21 تشرين الثانيحتى

 18 كانون األوّل.
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{ رومــــــــــا - ا ف ب: خلـص غالف
صـحـيـفـة كـوريـري ديـلـلـو سـبورت�
امـس اإلثـــنــــ�� ا�ـــزاج الــــعـــام في
إيـــطــالـــيـــا بــعـــبــارة "نـــحن قـــصــة
خيالية".ولم حتلم إيطاليا بانطالقة
أفــضـل في بــطــولــة أوروبـا ?2020
بـعــدمـا فـازت �ــبـاريـاتــهـا الـثالث
وتصدرت اجملموعة األولى� لتنتظر
مــواجــهــة صــاحب ا�ــركــز الــثــاني

باجملموعة الثالثة في دور .16
وقـال أنـطونـيـو كـونتي إن مـنـتخب
بالده "من ا�رشحـ� للوصول خلط
الـنــهـايـة"� بــيـنـمــا وصـفه كالوديـو
رانييري بأنه "يستحق التصفيق".
وينبع الـشعور باإلثـارة عقب الفوز
 0-1عــــلى ويــــلـــز أمـس األحـــد� من
طريقـة هيمنة فـريق ا�درب روبرتو
مـانــشـيــني� رغم تــغـيــيـر  8العـب�

بالتشكيلة األساسية.
ونـالت قــدرة مـانـشــيـني عــلى مـنح
إيـطــالـيـا� هـويــة قـويـة� مــنـذ تـولى
الـقـيـادة في  ?2018تـقـديـرًا هـائـلًـا�

لكن مـباراة األمس كـانت خيـر دليل
على ذلك.وفي نـهاية ا�ـباراة� كانت
هـناك تـشكـيلـة كامـلة جـديدة تـمامًا
في ا�ـلــعب� وحـتى حـارس ا�ـرمى�

لكن إيطاليا واصلت التفوق.
وخـاض كل فــرد اآلن بـالــتـشــكـيــلـة
ا�ؤلـفة من  26العبًـا� جتربـة اللعب
في بـــطــولـــة كــبـــرى� بــاســـتــثـــنــاء

احلارس الثالث أليكس ميريت.
وقـال العب الــوسط مـاركـو فـيـراتي
"�ــكــنــني اجلــلــوس عــلـى مــقــاعـد

البدالء مع ا�نتخب الوطني".
bN� ‰c�

وأضاف "يـشعر  26العبًـا بأنهم من
احملـــظـــوظـــ� بـــتــــمـــثـــيل بالدنـــا�
واجلــمـيع عــلى قـدم ا�ــسـاواة ومن

يلعب يبذل كل جهده".
وكـــان فــــيـــراتـي ضـــمن عــــنـــاصـــر
احـتـيـاطـيـة عــديـدة سـتـفـرض عـلى
مـانــشــيـنـي� الـتــفــكـيــر جــيــدًا قـبل
ا�بـاراة ا�ـقـبـلـة� بـجـانب فـيـدريـكو
كـــيـــيـــزا رجل ا�ـــبـــاراة� ومـــاتـــيــو

بــيــســيـــنــا صــاحـب الــهــدف.وقــال
بيسـينا "كـان األداء مثالـيا وهذا ما
حــلم به اجلـمـيع� أن نــحـسم الـفـوز
في بـطــولــة كـبــرى� ور�ــا لن أنـام
لبعض األسابيع بعد هذه ا�باراة".
وبهـذه الـنـتـيـجـة� عـادلت إيـطـالـيا�
الرقم القـياسي الوطـني الذي صمد
 82عــــامًــــا بــــخـــوض  30مــــبــــاراة

مـتتـاليـة دون هز�ـة� بيـنما حـققت
الـــــفــــوز  11عــــلـى الــــتـــــوالي دون
اسـتـقــبـال أي هـدف. لـكـن الـشـعـور
اجلــيـد في الــبالد امــتــد ألبــعـد من
ا�نـتخب الـوطني� بـالنـظر إلى أداء
العبي منتخـبات أخرى من ا�نتم�
لـلـدوري اإليطـالي.وجـاءت أكـثر من
ثلث أهداف البـطولة حتى اآلن� 19

من إجـمـالي  55هـدفًـا� عـبـر العـب�
من دوري الدرجة األولى اإليطالي.
ونال العبـو الدوري اإليطـالي� أكبر
نــصــيب من جــوائــز رجل ا�ــبــاراة
خالل البطـولة بواقع  9مرات حتى
اآلن� فـيمـا جـاء الدوري االجنـلـيزي
ا�ـمـتـاز في ا�ـركــز الـثـاني بـخـمس

جوائز.

الـعـالم في غالسـكـو� السـيـمـا بـعد
األداء ا�ــــمـــــيــــز الــــذي قـــــدمه في
اجلـولـة ا�اضـيـة ضـد إنكـلـترا في
لـندن (صفـر-صفـر)� ما خـوله نيل
جـــائـــزة أفـــضـل العب. وحتـــتـــاج
اسكـتلـندا الى الـفوز الـثالثاء لكي
تـدخـل في حـســابــات الـتــأهل الى
ثــــمن الــــنــــهــــائي.وقــــال االحتـــاد
االسـكـتلـنـدي في بـيـان "بـإمـكـانـنا
الـتـأكـيـد أن نـتـيـجـة اخـتـبـار أحـد
أعــــضــــاء ا�ــــنــــتــــخب الــــوطــــني
االسكتلندي� بيلي غيلمور� جاءت

إيجابية بكوفيد-"19.
WO�U��« W�O��

وأفاد االحتاد االسكـتلندي الى أن
غــيــلـــمــور كــان عــلـى تــواصل مع
السلـطات الصـحية اخملتـصة بعد
صــدور الـــنــتـــيـــجــة اإليـــجــابـــيــة
و"سيعزل بيلي نفسه اآلن �دة 10
أيام� وسيغيب بالتالي عن مباراة
اجملـمــوعـة الـرابــعـة لـويــفـا يـورو
 2020ضــــــــد كــــــــرواتــــــــيــــــــا في
هـامبـدن".ولم يُـطلب من أي عـضو
آخـــر في الـــفـــريق بـــعـــزل نــفـــسه
بــسـبب االحــتـكــاك بـغــيـلــمـور في
مــعــســكــر تــمــارين ا�ــنــتــخب في
مـــيـــدلــزبـــره.وســبـق لالعب وسط
اسكـتلـندي آخـر وهو جـون فليك
أن دخل في عزل صحي �دة 10
أيام قبل البطولة بعد أن ثبتت
إصـــابــته بــالـــفــيــروس خالل
مــــعـــــســــكـــــر تــــدريـــــبي في

إسبانيا.
من جـانب اخـر  أقـرّ اإلحتاد
الـتـشـيـلـي لـكـرة الـقـدم االحـد
خـرقه لـلـفــقـاعـة الـصـحـيـة في
مـسـابـقـة كـوبـا أمـيـركـا ا�ـقـامة
حالـيـاً في الـبـرازيل� عـلى خـلـفـية
حـضور مـزيـن لـلشـعـر مـحـلي إلى
مـقر اقـامة أبـطـال نسـختي 2015
و 2016فـي مـديـنـة كــويـابـا وسط
الــدولــة ا�ــضـيــفــة.وأفــاد اإلحتـاد
احمللي لـلعبـة في بيان نـشره على
مـــواقع الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي
باقراره "مع الـطاقم التـقني بخرق
الــفـقــاعـة الــصـحــيــة لـلــوفـد بــعـد
الـــدخــــول غـــيـــر ا�ــــرخص �ـــزين
لـلـشـعر بـرازيـلي الـذي عـلى الرغم
من ابـرازه نـتـيــجـة كـشف سـلـبـيـة
لـــــفــــحـص "بي سـي آر"� إال انه لم
يــكن يـــتــوجب عـــلــيه أن يـــخــالط
الـالعــــــبــــــ�".وأضـــــــاف� من دون

منتخب ايطاليا
فرح بعد منح
هوية في اليورو

{ تـونس - ا ف ب: تـواصل جنـمة الـتـنس الـتونـسـية� أنس
جـابر� جـولتـها الـبريـطانـية اسـتعـدادا لبـطولـة و�بـلدون�

فـبعد تتـويجهـا األحد ببـطولة برمـنجهـام� ستشارك
في بـطولة إيستبورن ( 500 نـقطة)� التي تبلغ
قــــيـــمــــة جـــوائــــزهـــا ا�ــــالـــيـــة  565 ألف
دوالر.وسـتـفـتـتح أنس جـابـر مـشـاركـتـهـا
في هــذه الـبــطـولــة� يـوم الــثالثـاء ا�ــقـبل�
�القــاة الالعـبــة الــتــشـيــكــيــة مـاركــيــتـا

فوندروسوفا� ا�صنفة  41 عا�يا. 
وســــبـق أن تــــقــــابــــلت الالعــــبــــتــــان في
مـناسـبتـ�� األولى عام  2015في بـطـولة
بــراج� وانــســحـبـت أنس في اجملــمــوعـة

الثانية بسبب اإلصابة.
وكــانت ا�ــنــاســبــة الــثــانـيــة فـي بــطــولـة
سـونريز  2016� وانـتصرت فـيها الـبطلة
الـتـونسـيـة �جـموعـتـ� دون رد� بواقـــع

3-6 و3-6.
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مــثــالــيـــ� نــظــراً لــلـــحــظــة الــتي
نـعـيـشـها� ونـأمل أالّ يـنـعـكس هذا
اخلـــطـــأ عــلـى الــلـــعب بـــطــريـــقــة
سلـبيـة".في ا�قـابل� اعتـبر حارس
وقــائـد ا�ــنـتــخب كالوديـو بــرافـو
( 38عاماً) أن مثل هذه التصرفات
"تضـرّ" بعنـصر التركـيز للـمنتخب
في كـــوبــا أمـــيــركـــا� وقـــال "نــحن
مـدركـون �ا نـعـيشه مع اجلـائـحة.
نعرف كمنتخب أنـنا ارتكبنا خطأ
ونتحمّل ا�سؤولية عن عواقب كلّ
ذلك. من شارك حتملـوا ا�سؤولية

عن اخلطأ وعواقب فعلتهم". 
w��œQ� nK�

وبـحـسب وسـائل إعالم تـشـيـلـيـة�
سـيـعمـد احتـاد أميـركـا اجلنـوبـية
لـكـرة الـقـدم "كـو�ـيـبول" إلـى فتح
مــــلـف تــــأديــــبي بــــوجه االحتــــاد
احملـلي لــعــدم احـتــرام اإلجـراءات
الصـارمـة لـلـبـروتـوكـول الـصحي�
في ح� أن الـبرازيل ا�ضـيفة هي
ثـانـي دولـة تــعـانـي من تـداعــيـات
"كـــوفــيــد- "19مـع قــرابـــة نــصف
مــــلـــيــــون حــــالـــة وفــــاة بــــســـبب
الــوبـاء.وال يــسـمح لــلـمــنـتــخـبـات
ا�ــشـاركــة في ا�ـســابـقــة الـقــاريـة

االحـتــكــاك مع أشــخـاص
آخـــــرين� فـي حــــ�

أكـــــــــــــــــــــــــــــــد
"كو�يبول
" أنـــــــــــــــه

سـيـتم فـرض عـقـوبـة مـاليـة تـصل
إلــى  30ألــف دوالر عــــــــــــــــــــــــلــى
اخملالف�.وكان سـبق لفيدال الذي
دأب عــــــلـى خــــــرق الــــــقــــــوانـــــ�
والـتصـرف بـطريـقـة طائـشة خالل
مـــســيــرته� أن أصـــيب بــفــيــروس
كــــورونـــــا في بــــدايـــــة الــــشــــهــــر
احلـالي.وكـانت أمانـة الـصـحة في
سـانــتــيـاغــو دي تــشـيــلي فــتـحت
حتــقـيــقــاً بـشــأن جنم وسط إنــتـر
اإليـطـالي بـطل الـ "سـيـري أ"� قـبل
مــبــاراتي الــتــصــفــيــات ا�ــؤهــلــة
�ــــــونــــــديــــــال قــــــطـــــر  2022في
حــزيـــران/يــونـــيــو احلـــالي عــلى
خــلـفــيـة خــرقه لـقــوانـ� الــصـحـة
اخلـاصـة بـالـريـاضـيـ�� ومن أجل
حتـــديــد الـــظــروف الـــتي آلت إلى
اصابته بالفيروس.وتلعب تشيلي
الــتـي حتـــتل ا�ـــركــز الـــثـــاني في
اجملـموعـة االولى برصـيد  4نقاط
من مـــبـــاراتـــ� بـــالـــتـــســـاوي مع
االرجـــنــــتـــ� ا�ــــتـــصــــدرة� أمـــام
االوروغواي في كويابا اإلثن� في
اجلــــــــولــــــــة الـــــــثــــــــالــــــــثــــــــة من
ا�ـنافـسـات.ويحـتل زمالء ا�ـهاجم
لويس سـواريس ا�ركـز الرابع من
دون أي نـقـطـة بـعـد اخلـسـارة
أمـام "راقــصي الــتـانــغـو"
بـنـتــيـجــة صـفـر- 1في
مسـتهل مبـارياتهم في

البطولة القارية.
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دُشن مـتحف جـديد مخـصص لسيـرة مؤسس علم ا�ـصريات ا�ـعاصر ا�ـعروف بتـفكيـكه رموز الهـيروغلـيفيـة ا�صريـة سنة �?1822جان-فـرنسوا شـامبلـيون� اجلمـعة في منزله
الـعائلي قرب مـدينة غـرونوبل� جنـوب شرق فرنسـا. يفتح ا�ـتحف الواقع في مـنطقـة فيف اليوم الـسبت أبوابه أمـام العامـة� بعد خـمس سنوات من التـخطيط واألشـغال التي تـولتها
السـلطات احمللية في منطقة إيزير �عاونة متحف اللوفر الذي أعار ا�وقع  82قطعـة.و�كن التنقل في أرجاء هذه الدارة البرجوازية السابقة والغوص في األجواء العائلية جلان-
فـرنسوا شامـبليون 1790-  1832والـدور "ا�ؤسس" للـشقيق األكـبر جاك-جـوزف شامبـليون-فـيجاك في االكـتشافـات البارزة لـشقيـقه األصغر� بـحسب حافـظة ا�تـحف كارول�
دوغان. ويكتشف الـزائر أثناء التجوال في الغرف اخملتلفة االهتمام الكبير الذي كان يظهره هذا الباحث بالشرق� إذ �كن رؤية اسمه منقوشاً باألحرف الهيروغليفية على عتبة في الغرفة�

وزخارف مستوحاة من الفن الفرعوني على خزانة� ولباس مصري ارتداه شامبليون خالل زيارته للبالد سنة 1828.
وأتاح شـراء السـلطـات احمللـية لـلمـبنى سـنة  2001عرض مـجمـوعات خـاصة مـحفـوظة من الـورثة في الـعائـلـة� بيـنهـا ختم من حـجر رشـيد الـذي شكّل مـفتـاح حل شامـبلـيون لـغز الـكتـابة
الهيروغلـيفية� إضافة إلى "مـكتب تفكيك الـرموز"� وهو مكتب خـشبي صغير كـان يعمل شامبـليون عليه في شقـته الباريسيـة عندما جنح في فك الرمـوز الهيروغلـيفية سنة  1822ما شكّل
نقطة انطالق عـلم ا�صريات ا�عاصر. وأوضحت إحدى ا�افظـات الرئيسيات للمتحف� فلورنس غـومبير-موريس� أن بعض القطع ا�أخوذة من مجمـوعات قسم اآلثار ا�صرية في متحف اللوفر

تذكّر بأن شامبليون "الذي كان يدرك أنه يعرّف بحضارة جديدة" لباريس والعالم� كان قد صمم سنة  1826أولى الصاالت اخملصصة �صر القد�ة في اللوفر.
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فراس االسدي (يا لك منْ مُستفز أبيضْ)

سـبق عمـره وعـليـكم اكـتشـافه !. فـالكـتاب
والدة 2020م ولــكـــنه ســيــقــرأ حــتى عــام

2060م.. •
قراءة مغامرة� ورهان

وهـنا اطـرح سـؤاال لألسـتاذ(مـحـمـد زمان
الــكــربالئـي). �ــاذا تــصـــرّ ان اجملــمــوعــة
الــشـعــريـة كـتــاب? اال االجـدر تــسـمـيــتـهـا
(مجمـوعة شعـرية). �اذا تـقول مؤلف ولم
تقل شاعراً. كأن مقدمة(زمان) كانت قراءة
مـغــامـرة� ورهـان جتـذب ا�ـتــلـقي وتـكـسـر
جـــدار ا�ـــألـــوف فـي مـــحـــاولـــة اقـــتـــنـــاء
اجملــمـوعـة الــشـعـريــة ووضع الـقـار� في
مــحــاولـة الخــتـبــار ذائـقــته واحلــكم عـلى
االحــســاس الــنـثــري فــيـهــا أو االعــتـراف

باخلطاب الشعري ال باحملتوى. 
اما الـقـراءة النـقديـة التي �ـتلك ذائـقتـها
تقول: ان الشعر بهذا االسلوب� يكون ب�
مـنطـقـتي الشـعـر الواقـعي والـسردي رغم
وجود حضور ومالمح مشتركة ب� هذين
ا�نطقتـ�� ابرزها اقحام الـشعر بتوترات
احليـاة وصراعـاتهـا اليومـية� وتـوظيـفها
توظـيفاً سـرديا ادراميـاً لالبتـعاد بالـشعر
عن نـثريـة البـوح ا�بـاشر. فـالشـاعر مـلزم
بالتعبـير عن نفسه بصـدق وامانة� ويقرأ
الـشـعــر بـحـفـاوة حـ� يـعـبـر عـمـا يـرتـبط
بــالـشــعـب واكــثــر اثـارة حــ� يــعــبــر عن
افكـاره بال غرور او تصـنع� وشعـره ينبع
من نـفس بـساطـته كـانـسان !. وهـو يـعلن
هــذه الـــبـــســاطـــة االســلـــوبــيـــة من خالل
انــسـانــيــته وعالقـتـه بـا�ــكـان والــتـاريخ�
وهــذا مـــا مــكـــنه في تـــمــايـــز الــذاتي في
قـصـيـدة (أتأرشفُ فـي ا�ديـنـة )� فـأهـمـية
ا�كـان الـواقعي وتـمـاهي الذات مـعه. كان
هذا التمايز هو الذي يُنضج وعي ا�تلقي
كــكـــائن� وعــيـه بــكــربـالء وبــتــاريـــخــهــا�
وبـتـاريـخه الشـخـصي. فـيـقـول:/ تـمارسُ

الــشــائع لــدى قـراء الــشــعـر ومــتــذوقـيه
كـشف ا�ـهـيـمنـات االسـلـوبـيـة� والـبحث
عن الــبـــصــمــات اجلـــمــالــيـــة ألســلــوبهِ
اخلـاص ضـمن مــبـدأ الـتـنـوع الـصـوري
في قصـائد أي الـشاعـر. وقصـائد فراس
االســدي.. (يــا لك مـنْ مُــسـتــفــز أبــيضْ)
تـتحـرك اسـلوبـيـاً على أكـثـر من منـطـقة
شــعـريـة كــونـهـا تـنــتـقـد الــهم الـوطـني�
وتـــتـــحـــدد بــاحلـــسّي� والـــتـــعـــبـــيــري�
والـرؤيوي والـتـجـريدي. لـذا كـان مدخل
اجملــمـوعـة ظـاهــرة شـبـابـيـة تــشـريـنـيـة
شــكـــلت أكـــبــر مـــطــالـــبــة في احلـــقــوق
والـتسـاوي ومـحـاربة الـفـسـاد يطـرحـها
الواقع الشبابي ميدانيا فكانت النتيجة
قـرابـ� من الــدم ألجل وطن حـر وشـعب
مــتـمـكـن من الـعـيـش بـسالم. فــقــصـيـدة
(طيـور اخلريطـة التـشرينـية) فـكرة على
شـكل صــورة ا�ـا هي الـشــعـر� وجتـمع
جــمــيع ا�ـفــردات اجملــردة� مـحــســوسـة
لـتــكــون مــلـمــوســة� وبـوســعــهــا جتـعل
اخلفيف ثقيل والكثيف سائل وبوسعها
ان تزاوج  ب� شـيئ� مـختلـف� وتمزج

بـ� اجملـرد واحملـسوس لـيـتـمم احـدهـما
االخر. والقار� ا�تـأمل لقصائد(االسدي)
يستطيع ان يتحسس مئات الصور التي
جتسد الهم الوطني للشباب� ح� يقول:
/ وطني .. يا أول احلرف.. جاءَ جرحُكَ..
�ــقـدار الـذين طــالـبــوا بـقـلــوبـهم فـيك/.
وهـو االســتـفـزاز الــروحي االبـيض الـذي
يحـاول "االسدي" اظهـاره من خالل حسه
الــشـعــري. وقــد اشــار الــشــاعــر الــقــديـر
واخملضرم(محمـد زمان الكربالئي)..وهو
يقدم مقدمة الكـتاب الى رمزية االستفزاز
بــالــرمــزيــة وااليــحــاء االيــجــابي.. وهــو
تشخـيص دقيق لـتجربـة الشاعـر. اضافة
الى طرحه سؤال� فيـهما من اخلبرة في
وضـع الـكــلــمــة �ــوقــعـهــا دون ان �س
مــشـاعــر ا�ـؤلـف. الـســؤال االول كـان في
جناح قصيدة النثـر واستيفاءها لشروط
الوحدة الـعضـوية للـقصيـدة ?. والسؤال
الـثـاني هل لـلقـصـائـد اسـتقـرأت تـغـريدة
ا�ؤلف االدبية?. ويـترك "زمان الكربالئي"
االكــتـشـاف لـلـمــتـلـقي ا�ــتـفـحص. وكـانه
يريد ان يـقول: ان الشـاعر فراس االسدي

كـربالءُ ..غـوايـةَ أرشـفـتي.. من رحـيـقِـهـا..
يتبـلل قلبي/.  يعـبر بهذه الـشعرية أنه ال
انــفـصـال الـذات ا�ــبـدعـة عن ا�ــكـان فـهي
تــعـيش فـيه كــمـتالزمـة. ان الــقـصـائـد في
النهاية اشارات على نحو �طي لقصيدة
الـنثـر� وهي حتـتـاج الى وقفـة مـتفـحـصة
لفـك سر ثـمرة جـهود الـشـاعر الـذي اطلق

عليه( زمان الكربالئي) با�ؤلف. 
d  VFK

مـجـمـوعـة تــلـعب في مـلـعب حـر عـلى •
سطح ابيض

ر�ـا يـحـيـلـنـا هـذا ا�ـنـطـوق الى ا�ـواجه
ا�باشرة لتـوضيح كتابات داللـية متنوعة
فـيــمــا يــخص عــمــوم اجملـمــوعــة� مــنــهـا
الـعـنـوان اخلـارجي� ومـا جـسـد بـا�ـقـدمـة
كـتـعـلـيق افـتـتـاحـي. فـاجملـمـوعـة بـرمـتـها
تـلــعب في مـلــعب حـر عـلـى سـطح ابـيض
إلنــتــاج تــوجـه داللي كــمــا فـي قــصــيــدة(
مـدارات) يــضع حـصـاد خـبــرته ا�ـعـرفـيـة
واالبــداعـيـة في مـجــمـوعـة اسـئــلـة تـنـظـر
اجوبة مقنعة تنـويرية فاعلة.. لذا قال في

مطلع القصيدة:
 /  عالقـتي مـتـيـنـة� بـالـكـون.. ولكـني� .. ال

أستع�ُ بالنجومِ/. 
مــا الــذي اراد ان يــقــوله?� مــاذا يــريــد ان
يــرسل لــلــمــتـلــقي مـن تـوجـه. حـ� ارجع
البصـر الى اغلب االعـمال السـابقة يـتب�
على الفور مشاريع مخـتلفة با�عنى الذي
يتـداوله ا�ثقـفون في منـظومـتهم الفـكرية
 –عــمـلـيــة جـاهـزة تــريـد بـادعــاء وكـبـر ال
حــدود لــهـــمــا. مــا بــ� وضع احلـــقــيــقــة
الـــوجــــوديــــة وكـــشف غــــطــــاء عن امـــور
مجهولة تسـهم في ا�عرفة� او لديه توجه
عسـيـر الفـهم� او ينـشـد التـنويـر الروحي
وفـق قــنــاعــته نــحـــو عــالم اصــلح. نــفس
النفس الـشعري في قـصيدة( وسـائد تنامُ

في الـكـتابـة) كـأنه يـجـيب عن اسـئـلته في
(مـــدارات)/ كـــيـف ألحـــدٍ.. أن يـــواجه ذلك
السيلَ .. من الـبالءاتِ/.. ما يُصـيبني من

حجم األلمِ .. أحاجِجُهُ ..بكمية االمل/.
كل هــذه احلــيـــرة ا�ــرتــبــطـــة بــاألمل هي
أشبـاه لداخـلية الـشاعـر ا�تأجـجه نفـسياً
وفــلـسـفــيـاً. مـا جــعل الـصـورة الــشـعـريـة
تطفو بحريـة وال ترسو وال تُفسَّر. أي برأ
قــوله في خــتــام الــقـصــيــدة / هــا أنـا.. ال
زلتُ.. أواجهُ الكالم.. بـالكتـابة الصـامتة..
ومداد أقالمي.. الذي صار أزمـنة ملونة/.
كـــذلك الــهم الــشــعـــري في قــصــائــد(وطن
يــــوســـــفي) و(تــــســــريــــبــــات)و(شــــجــــرة
الـتــكـرار)و(تـنـاقض) و(جــنـون األسـئـلـة)�
تتسم بهم لـغة التخـاطب الوطني واحللم
االجـتــمـاعي ا�ـثـالي� مـشــحـونـة بـا�ـعـنى
والـــصـــور الى اقــــصى درجـــة وصـــلـــهـــا
االسدي في فـكـره وعقـيدته ا�ـركزيـة التي
تـــعــود بـه دائــمــا الـى الــوعي االنـــســاني
وطبـيعـة االنسـان.  �كن لـكال االجتاه�
(الــفـــكــر والـــعــقـــيــدة) قـــد عــمال في روح
الشاعر الـواحد نفسه� فـجمع ب� هم� (
الــوطـن والــدين) كــربالء والــعــالم االخــر�
الــبــيت وخــارجه الــكــاره واحملب. صـراع
داخـلي اخرج نـصـوص موجـوعـة دمجـها
في الـتـاريخ واجملـتمع وقـدمـهـا بـالـطريق

اخملتصر السحري.
/ ال يــدهــشــني في هــذا الــعـالـم ..سـوى..

مدينة ا�اء/ (تسريبات).
/ ألجل �ارسة إغوائه ..يدعـو .. لتحرير
الـعـقل.. وهـو.. يـعـيش الـظـلـمـة في ذاته/

(تناقض).
/ وطني .. مثُلك كمـثل يوسف.. يحاولون
إخمـاد صـوتك.. وإسـقاطك من عـلى بـئر..
ولـــــكــــنك ســــتـــــبــــقى أجــــمــــلـــــهم .. وهم

سيموتون/ (وطن يوسفي).

فـي دقـــائق مــــهـــربـــة من •
عقارب غافية

ثم يـــخــتـم(يــا لك مـن مُــســـتـــفــز
أبــيـض) بــعــشــرين من الــدقــائق
ا�ــهـــربــة مـن عــقـــارب غــافـــيــة..
ومــضـــات شــعـــريـــة قــريـــبــة من
الـصور الـسـرديـة حتـيط باألصل
الـــشـــعــري او جتـــتــز� بـــالــنص
فــقط.. مــفـردات داللــيـة مــتـنــوعـة
يــطـــلـق عــلـــيـــهـــا في االصـــطالح
الــنـــقـــدي( مـــوجــهـــات الـــقــراءة)
اخلــاصـــة لــلـــشـــاعــر جتـــمع بــ�
الــفــكـــرة واحلــكــمــة والـــتــجــربــة
واشارات مـتـقاطـعة.. فـقد امـتازت
بــالـرقـة ودفـق اخلـيــال واحلـضـور
ا�ــــوســـيــــقي. يـــبــــدأهـــا / افــــكـــر
باحتياجي للـتالشي... ويختمها /
الـرقصُ مُـزاح� مُـزور�... وا�ـوسيـقى

بصمات ارواح مجروحة/.
oOL  Ã«e

بـقي عــلـيـنـا ان نــبـحث ونـسـأل عن
مـزاجـيـته بـشـكل اعـمق وادق ونـدعو الى
قراءته. وقد تناولت مـجموعته اوال لكرمهِ
في االهـداء� وثانـيـاً لتـناولـه غربـة الوطن
داخل الـوطن ورفـضه لـلـفـسـاد واالرهاب�
فـتــنــقل عــبــر مـجــمــوعـتـه بـروح الــشــعـر
واحلــدس والــقــبــول والـرفـض بـطــبــيــعـة
الـــتـــشـــاؤم والـــتـــفـــاؤل� واالنـــا وا�خــر�
والواقع واحلـلم� واخلالص ولإلخالص..

خالصة  طريق االسدي •
هــــذه هــــو (فــــراس االســــدي) الــــشــــاعـــر
والـصـحـافي� عـضـو احتـاد الـعام لـألدباء
كـــتـــاب الــــعـــراقـــيـــ� فـي كـــربالء. عـــرف
بـاإلعالمي ومـقدم بـرامج ثـقـافيـة وأدبـية�
واشـتــهـر �ــديــنـته بــالـشــاعــر الـشــعـبي

االرجتـالـي وله نـصــوص شـعـبــيـة يـقف
عــنــدهــا ا�ــتــلـقـي مـتــأمال –حــسـجــته-
الــشــعــبــيــة.. وحـــالــيــا صــدر له كــتــاب
(قــصــائــد شـــهــيــدة) عن مـــركــز كــربالء
لـلدراسـات والبـحـوث كتـاب وثـائقي عن
برنـامج قصـائد شـهيـدة الذي عُرض في
قناة كربالء الفضائية يوثق سيرة حياة
الـشــعـراء الـشـهـداء حــصـرًا. وله أيـضـا
كـــتــاب (في مـــدار الــقــوافـي رســالــة في
األدب الــشـــعــبي ومــجــاوراته)� وخــيــرا
مـجمـوعـته جـاءت مجـمـوعـته (يا لك من
مُـــســـتـــفـــز أبـــيـض) الـــذي قـــامت عـــلى
اصـدارهـا دار ا�ـفـكـر لـلـنـشـر والـتـوزيع
ضـمن مـشـروع مُـفـكـر في مـديـنة كـربالء

ا�قدسة. 
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مذكراتـها� يسـتدعي الوقـوف واعادة سرد
القصة من جديد وكـما قال احد الكتاب ان
"كل شيء في حـيـاة سعـاد حـسـني البد أن
يــقــودك إلي الــدهــشــة جـــمــالــهــا ..فــنــهــا
..حيـاتهـا …موتـها".   أن يـتم الكـتابة عن
الـــســنــدريال شـيء وأن يــتم تــتـــبع قــصــة
حـيــاتـهـا في عــمل أدبي روائي شيء اخـر
بل ومـــخــتــلف وبــاالخص عــنــدمــا يــكــون
ا�تتبع روائي عراقي ابن  مديـنة جنوبية
عراقـيـة أصـيلـة ضـاربة جـذورهـا في عمق
الـتـاريخ االنـسـاني� انه الـروائي الـعـراقي
جنـم والي ا�ـــقـــيم فـي أ�ـــانـــيـــا وروايـــته
اجلديـدة ( سعـاد والـعسـكر) الـصادرة عن
دار سـطـور لــلـنـشـر والــتـوزيع في بـغـداد.
 من عــنـوان الــروايــة يـدرك الــقـار� أنــهـا
تــتـحــدث عن الـفــنـانــة ا�ـصــريـة الــراحـلـة
سعـاد حـسـني ومن كلـمـة العـسـكر وان �
حجـبها بـاللـون األسود عن قـصد من على
غالف الــروايــة� نــدرك جـيــداً أنــهــا روايـة
تبحر في احملظور وتميط اللثام عن كل ما
هو مـسـكوت عـنه في حـياة هـذا الـفنـانة (
اخـت الــقـــمــر) أو بـــاالحـــرى جتــيـب عــلى
الـعديـد من االسـئـلـة حول ا�ـصـيـر ا�ـفجع
التي آلت إليه حـياة سعـاد حسني. رواية
سعاد والعسكر لـيست سيرة ذاتية صرفة
وال هي بـالـيـومــيـات بـقـدر مـاهي مـغـامـرة
ســرديــة تـــشــابك فــيــهــا الــواقع الــصــرف
باخليال ا�فتوح ليـكونا رواية كاملة تدفع
الـــقـــار� لالجنـــذاب لـــلـــفـــكــرة الـــتي اراد
ايصـالـها الـكاتب. يـقـول الروائي الـعراقي
وارد بدر سـالم في مـقالـة له حول الـرواية
بـعــنـوان ( درامــا الـواقع وعــسـكــرة الـفن)
نـــشــرت في صــحـــيــفــة الــعـــرب الــدولــيــة
(أصـبـحت روايـة سـعاد والـعـسـكـر وثـيـقة
درامــيــة فـي واقــعــيـــتــهـــا وخــيــالـــهــا في
مسرودهـا الشـعري� الذي مـنح طاقة فـنية
مـوازيــة لـلـواقـع من الـروايـة). عــنـد قـراءة
الـروايــة والـتي جتـري أحــداثـهـا في 375
صـفـحـة تـتـضح لـنـا مـدى قـدرة جنم والي
االبداعـيـة على الـولوج لـدواخل شـخصـية
مــشـــهـــورة وأن يـــتـــجـــول في حـــيـــاتـــهــا
الــشــخـصــيــة الـتـي بـدت خــلــفـيــة لــلـنص
ولــيـست جــزءاً مـنـه وهـذا مــا سـهل عــلـيه
مزج الـواقـعي با�ـتخـيل مـا جعل الـقارىء
مشدوداً للنهايـة خاصة وأن بطلة الرواية
هـي شــخــصــيــة مـــعــروفــة جــدا� ومــا زال
حضـورهـا طازجـا لـدى زمالئهـا الـفنـان��
وكــذلك لــدى جــمـــــهــورهــا الــواسـع الـذي
صُدم بخـبر رحيلـها في لنــــــــدن منتصف

عام 2001.
كمـا عودنـا جنم والي في روايـاته "احلرب

امام ا�لك فاروق للغناء بأحدى ا�ناسبات
الوطنيـة وحتى حلظة سـقوطها من إحدى
شـرفـات مــبـنى سـتـيــوارت تـاور �ـنـطـقـة
مـايـدا فـالي غـرب الـعـاصـمـة الـبـريـطـانـيـة
لندن عام � ?2001والذي استدعى الـكثير
والكـثـير من تـساؤالت وعالمـات اسـتفـهام
حـول أسـبـاب الـوفـاة الـتي عـدهـا البـعض
حادث انتـحار بـينمـا يراهـا آخرون حادث
قتل متـعمد من قـبل جهة مجـهولة مـتنفذة
كانت على ارتباط بالفنانة الراحلة.  

تــداول وكــتب الــكــثــيــر عـن حــيــاة ســعـاد
حــســني وعن عالقــاتــهـا بــالــوسط الــفـني
واالجـتـماعي والـسـيـاسي بل والـعـسـكري
ايـــضـــاً� فـــمــا تـــزال هـــنـــاك الـــعـــديـــد من
الفـرضـيات الـتي تـقول ان الـفـنانـة كانت 
عـــلى عالقــة وثــيــقـــة بــجــهــاز اخملــابــرات
ا�ــصــري ولــعل تـلـك الـعـالقـة نــشــأة بــعـد
تــنــازل ا�ــلك فــاروق في عـن عــرش مــصـر
خالل ثورة  23يونـيـو عام  1952لصـالح
تـنـظـيم الـضـبـاط األحـرار� بـيـنـما يـدحض
البعض ذلك. دأبت اجهزة اخملابرات حول
الـعـالم وحتـديــداً مـخـابـرات بـعض الـدول
العربـية في فتـرة ما على جتـنيد الـعامل�
في الوسط الفني من �ثل� و�ثالت من
لـهم قاعـدة جـماهـيـريـة واسعـة� حـيث يتم
جتــنــيــدهم ضـمـن شـبــكــات مــتـخــصــصـة
لـــصــــالح أعـــمـــال واهـــداف
حتت شعـار (خـدمـة الوطن)
وذلك عـن طــــريق االبــــتـــزاز
اجلـسدي لـلـضـحيـة طـا�ا ال
تسـتطـيع ان تقـاضي اجلهة
الـــــتي تــــقــــوم بــــاالبــــتــــزاز�
لـتـتـحــول حـيـاة هـذا الـفـنـان
الى جـحـيم ال يـطـاق� يعـيش
حالـة من االنـفعـاالت والرعب
والــقـــلق الــدائم� يـــشــعــر انه
مــــــــراقب وحتـت ســــــــطــــــــوة
وســيـــطــرة اشـــخــاص قــد ال
يـعــرف اسـمـائــهم احلـقـيــقـيـة
لــــيـــصل بــــعـــد ذلك مــــرحـــلـــة
االنـــــهــــيــــار هــــذا إذا لـم يــــتم
الــتــخـلص مــنه نــهــائـيــاً بــعـد

االكتفاء منه. 
ومـــا مـــر عـــلى حـــيـــاة ســـعــاد
حسـني وعالقـاتهـا وابـتعـادها
عن الوسط الفـني وسفرها الى
لـلـعــاصـمـة الـبـريــطـانـيـة لـنـدن
حتى وفاتـها وما أثـير بعد ذلك
من ســيـنـاريــوهـات وفــرضـيـات
حــول أسـبــاب الـوفــاة وقـضــيـة
عالقـاتـها بـاخملـابـرات واخـتـفاء
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بغداد

في حي الـطـرب"� "ومـكـان اسـمه كـمـيت"�
"وتل الـلــحم" الـتي فـضح فـيــهـا الـفـسـاد
االمـني لدى الـسـلطـة الـعراقـيـة السـابـقة
جنــده هــنــا يــقــوم بــفــضح ا�ــمــارســات
االمنية لـنظام عـربي ليس في العراق بل
في مــصـر. وكـمــا اشـار احـد الــكـتـاب ان
"الـــعــســـكــر أخـــذوا حــصـــة كــبـــيــرة في
اشـتغـاالته الـسـرديـة مـنـذ روايته األولى
احلـــرب في حي الــطـــرب وفــيـــهــا إدانــة
واضـحـة لــلـنـظم الـعـســكـريـة االنـقالبـيـة
التي غـيـرت حال الـشـعوب ر�ـا لالسوء
وما تزال تعانـي حتى اللحظـة".�ناسبة
صـدور الـطبـعـة الـثـانيـة لـروايـة ( سـعاد
والـــعــســـكــر) بـــالــتــوازي مـع صــدورهــا
بالترجـمة األ�انيـة للمتـرجمة ا�سـتعربة
األ�انـية كـريتـسيـنه بتـرمان كـان لي هذا
احلــــــوار مع جنـم والي حـــــول ســـــعـــــاد

والعسكر.     
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قــلـم عــراقي يــخــوض في حــيــاة فــنــانــة
مـــصـــريــة أثـــارت الـــكــثـــيـــر من اجلــدل�
الـبـعـض يـراهـا مـغـامـرة ســرديـة بـيـنـمـا
يؤكد والي انها" بالـفعل مغامرة سردية�
ولــكـن حــيــاة ســعــاد نــفــســهــا مــغــامـرة
بثرائها وتـنوعها بأسرارهـا وجتلياتها.
أب كــوردي ســوري� يــهــاجــر إلى مــصـر
وابنة لـه من عدة بنـات تظـهر تفـرداً منذ
طفـولـتهـا� حـينـمـا تغـني وهي تـعلي من
شـأن نــفـســهـا "أنـا ســعـاد� اخت الــقـمـر�
طـولي شـبـر�..."� وكــأنـهـا ومـنـذ الـبـدايـة
تـعـلن� انـهــا سـتـصـبح امـراة ذات شـأن�
وطــفــلــة بــهـذا الــوعـي وهـذه اجلــرأة لن
يـكون غـريب من الـغـريب أنهـا سـتـصبح
أحدى أشهر �ثالت الـسينما في تاريخ
السـينمـا العربـية كمـا ستـصبح حيـاتها
مـدار قـصص وتـكــهـنـات� انـا نـفـسي� لم
اكن اتـخـيل نــفـسي أكـتب عـنـهـا روايـة �
وحتى الـيـوم ال اعرف كـيف ومـتى حدث
ذلك بــالــضــبـط. ولــكن ألــيــست تــلك هي
الصـورة التي تـكون عـليـها ا�ـغامرات? 
مـن يــعــرف مــتـى تــبــدأ وكــيـف تــنــتــهي

مغامرة ما". 
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يـــرى جنم والـي ان الــعـــســـكـــر نــقـــيض
اجلــمــال والــفن� وهــذا مــا اراد ايـصــاله
لـــلــقـــارىء من خـالل الــروايـــة� وعن ذلك
يــقــول " وضــعت الــعــســكــر في الــروايـة
نقـيضاً لـلجمـال� تدمـير حيـاة فنانـة كما
ســـعــاد هــو تــدمــيـــر جلــمــال� لــلــبــراءة�
للـعـذوبـة� لالختالف.  الـعـسـكر وفي كل
زمان ومـكـان يسـعـون لفـرض لـون واحد
يـطــغي عـلـى احلـيـاة انـه الـلـون الــكـاكي
مثلـما يـريدون أن يسـير كل شيء حسب

أوامرهم". 
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عن نسـبة ا�ـتخـيل واحلقـيقي في سـعاد
والـعـسـكـر يــقـول والي انه" من الـصـعب
االجابة عـلى هذا الـسؤال بـاعطاء نـسبة
حـسـابـيـة مـعـيـنـة� الن االثـنـ�� ا�ـتـخـيل
واحلقيقي يـتبادالن ا�واقع أصالً في كل
عـمل روائي اكـتـبه بـشـدة�وأشـده حـصل
هذا التداخل في سعاد والعسكر� لدرجة
انني نفسي مـا عدت اميز حلظـة الكتابة
بــ� مـا هــو مـتــخـيـل ومـا هــو حـقــيـقي.

واســـمح لي أن اســـتــعـــيــر جــمـــلــة  من
الفرنسي بوريس فيان� تلك اجلملة التي
ســـبق وان افــتــتـــحت بــهـــا روايــتي (تل
اللحم)� دار الساقي  �2001والتي تقول
(هـذه الـقــصـة حـقـيـقــيـة ألنـني أنـا الـذي

تخيلتها).
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يستعمل كل روائي تـقنية خاصـة لكتابة
عمل مـا واحيـانا يـلجـأ الى عدة تـقنـيات
لـكـتابـة عـمل واحـد أمـا في روايـة سـعاد
والــعــســـكــر فـــقــد تــعـــددت الــتــقـــنــيــات
�ـسـتـويـاتـهـا الـسـرديـة وعن ذلك يـقـول
جنـم والي ان "الـــــســــرد بـــــكل أبـــــعــــاده
وتـــقــنــيــاته� تــيـــار الــوعي� ا�ــونــولــوج
الـــداخــلي� الــروائـي الــعــلــيـم� احلــبــكــة
البـوليـسيـة� الفالش بـاك� و..و..و... لكن
يــبـقـى أهم شيء�هــو تـعــدد مــسـتــويـات
الـــســرد كــمـــا في جــوانب اســـتــحــضــار
ا�اضي البعيد والقريب. الناشر اال�اني
ســألـنـي ذات مـرة وهــو يـقــرأ الــتـرجــمـة
األ�انـي للـروايـة� كم  مـاض استـخـدمته
في الـرواية يـا جنم? فـكـما تـعـرف� هـناك
الراوي الذي يروي رحلته لـلقاهرة�هناك
سـيـمـون سـيـروس الـذي يـروي مـاضـيه�
هـناك الـدفـاتـر االحدى عـشـر الـتي تروي

حياة السندريال منذ ان كانت طفلة". 
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لـعل قـار� يـسـأل �ـاذا اخـتـار جنم والي
ســعــاد حــســني بــالــذات مـن دون بــقــيـة
جنــوم الــفن وعن ذلك يــجــيب "�ــكن ان
نقول� لتـعدد أوجه حياة الـسندريال بكل
ما حـوته من خبـايا واسـرار. هي غادرت
الــعـالـم واخـذت مــعــهـا اســرارهــا... أمـا
ا�ـذكرات الـتي قـيل انـها كـتـبـتهـا فـلم تر
الــنــور حــتى الــيــوم� لــذلك كــانـت فــكـرة
اخـتــراع دفـاتـر مـذكــراتـهـا كـتــبـتـهـا هي
بـضـمـير الـشـخص الـثـالث فـكـرة مـغـرية
بـالنـسـبـة لـلروائـي مثل جنـم والي يحب
ا�غـامرة� ا�غـامرة في احلـياة وا�ـغامرة
في السرد. من يقرأ الروايـة يشعر بعمق
االزدواجيـة التي عاشـتهـا سعـاد حسني
اثــنــاء عـمــلــهــا في اخملــابـرات خلــمــسـة
 أعـوام والـتي مـنــعـتـهـا من الـوقـوع في
احلب والـــزواج ومـن ثم تـــكـــوين اســـرة
وفي ذلك يـرى جنم والي " أن مـا عـاشته
ســـعـــاد حــســـني فـي الــروايـــة� من ثـــقل
الـواجب الـذي القـوه عـلـيـها وارتـبـاطـها
بـشــخـصـيــة الـضـابط شــريف الـذي كـان
يحركـها بـاالجتاه الذي يـريد لـدرجة دمر
حياتهـا وعواطفهـا جتاه الرجال اجمع".
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الـكـثــيـر من االعـمـال الــروائـيـة كـانت قـد
سببت اشـكاالت لـلكاتب نـفسه سواء مع
القراء او مـع السلـطات لـدرجة ان بعض
تلك االعـمـال منـعت في مـعـارض الكـتاب
بل ومـنع طـبــعـهـا وتـوزيـعـهـا في بـعض
البلدان� وروايـة مثل سعاد والـعسكر قد
تـســبب الـعــديـد من اإلشــكـاالت لــلـكـاتب
نـــفــسه ســواء مـن قــبل أســـرة الــراحــلــة
نـفـسـهـا او من قـبل الـسـلـطـات ا�ـصـريـة
هـناك وعن يـقـول جنم والي "جـائـز جداً�
لكن في ما يـخص أسرة سعـاد االحتمال
ضـعـيف� الن الـروايـة حتـوي عـلى كـثـيـر
من اخلـيـال� وهي بـقـدر مـا تـسـتـند عـلى

حياة السندريال بقدر مـا تبتعد عنها في
الـوقت نـفـسه. ر�ـا اإلشكـاالت تـأتي من
الـسـلـطــات الـعـسـكـريـة هـنـاك� الن كـلـمـة
عسكر هي تابو في كل الدول العسكرية�
فلماذا ستكون مصر االستثناء? وهذا ما
اسـتـدعـى وضع الـبـلــوك االسـود كـشـرط
لـنشـرهـا".الكـتـابة عـن اجلانب احلـقـيقي
حلياة فنانة مشـهورة مثل سعاد حسني
بـــحـــاجــة الـى وثــائق وشـــهـــادات ر�ــا
احلصـول عليـها لـيست بـا�همـة السـهلة
 " اسـتـغـرقت قـرابـة سـنـتـ� وأنا أجـمع
مواد� اغـلبـها قـيل انهـا وثائق تـاريخـية
حـول حـيـاتهـا� ولـكن من يـثـبت ذلك? من
يـقــول إنـهــا بـالـفــعل وثـائـق وحـقـائق ال
تــقـبل الــدحض? وكم كــانت دهــشـتي في
الـنـهـايـة� ومع كل مـعـلـومـة جـديدة كـنت
أتــســاءل مع نــفــسي: مــعــقــولـة كـل هـذه
الـــقــصص هي عـن ا�ــرأة نــفـــســهــا? عن
الـــســـنـــدريال? لـــكـن اجلـــانب الـــوحـــيـــد
احلــقـيــقــيي هـو: إن كل هــذه الــقـصص�
وبكل تـنوعهـا واختالفـها تـرسم وجوهاً
مــتـنـوعـة ومــخـتـلــفـة عن بـعض� لــكـنـهـا
تــلــتـقـي في نـقــطــة واحــدة� إنـهــا تــمـثل
وجـوه إنــسـانـة كــان من غـيــر ا�ـمـكن أن
تكون بغير الشخصية التي كانت عليها�
الــدلــوعــة ســعـاد� أو كــمــا قــالت هي عن
نفسها في مقـابلة تلفزيونـية معها� إنها
)� بـأعـتـقـادي لــيـست هـنـاك إمـرأة: (كُـمِـلْ
حـيـاة فـنـانـة عـربـيـة أخـرى بـثـراء حـياة
الـسنـدريال وتـعـدد وجـوهـها� انـهـا اكـثر

من رواية� حياة كما ا�لحمة". 
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كـــبـــاقي عـــواصـم الـــعــالـم زارت ســـعــاد
حسـني خالل جوالتـها الفـنيـة العـاصمة
بـغداد والـقـارىء سـيرى تـركـيـز الروائي
عــلـى تــلك الــزيـــارة بــالــذات دون بــقــيــة
الـزيـارات الـتي قـامت بـهـا الـراحلـة وعن
ذلـك يــــجـــيـب جنم والـي " نـــعـم� ألنــــهـــا
شـاركت بتـمـثيـل فيـلم يـدعو لـلـعنـصـرية
والـــكـــراهـــيـــة واحلـــرب� فــــيـــلم دعـــائي
أيـديـولـوجـي بـهـدف واحـد: احلـديث عن
الــفــرس بـــوصــفــهم "الــفــرس اجملــوس"�
وتمـجيـد معـركة الـقادسـية الـتي إنتـصر
بـهـا الـعـرب بــجـيـشـهم الـذي ضم قـبـائل
�ـنـيـة جـاءت حتـارب من أجل الـغـنـيـمة
وتـشارك بـدمـار حـضـارة كـبيـرة. كل ذلك
يـخـفـيه الـفـيـلم� ألن هـمه إيـصـال رسـالـة
واحــدة� عــظـــمــة مـــعــركـــة الــقـــادســيــة�
وبالـتالي أن يقـول للـناس: أنـظروا ليس
من العـبث أن احلـرب الـتي شنـهـا صدام
حــسـ� عــلى إيــران في  22ســبـــتــمـــبــر
هـي تــكــمـــلــة حلــرب الـــقــادســيــة 1980

القد�ة� والبد له من اإلنتصار".  
مالـذي كان يـرمي إلـيه ضابط اخملـابرات
شريف عنـدما طلب من سـعاد أن تضربه

بالسوط? 
ر�ا تـلك هي صـحـوة قـصيـرة في حـياة
الضابط شريف� أن تعاقبه سعاد بيدها�
لـكي يـرتـاح من ذنب إرتـكـبه� ألن شـريف
في الــنـهـايــة هـو شـخــصـيـة تــراجـيـديـة
. أنه جالد سعـاد� لكنه جالد نفسه أيضاً
. فـهـو له مـيول جـنـسـيـة مـثـلـية ال أيـضـاً
يـبوح بـها� يـكـتمـهـا� وبدالً مـن االنعـتاق
من نـفــسه� كـان يـكـبت مــيـوله� ويـحـاول

الـتـصرف بـغـيـر مـا هو عـلـيه في دخـيـلة
نـفـسه أصالً� وهـذا الـشـعور بـالـذنب مع
نـفـسه من نـاحيـة ومن الـنـاحـيـة األخرى
أمام سعاد� ألنه في داخلة يحبها لكنه ال
يستطـيع البوح بذلك أيـضاً� أو ألنه غير
قادر أن يكون مـعها بصفـتها إمرأة وهو
رجل� أقول� هـذا الشـعور بـالذنب هـو ما
جعـله يلـجـأ إلى هذا احلل: عـقاب نـفسه

بأن يُضرب بالسوط على يدها". 
إثم سـارة� سعـاد والـعسـكـر� روايات عن
نساء� االولى سعودية والثانية مصرية�
هل تـفــكـر بـكــتـابـة عــمل ثـالث عن امـرأة

عراقية?
نـعم� ثالثيـة نـسـاء يربـطـهن خـيط واحد
"نساء يقاتلن الصخر بجسد من زجاج"�
وقـد إنـتـهـيت من الـروايـة الـثـالـثـة. ر�ا

ستصدر في نهاية هذا العام. 
تنحـاز دائمـا للشـخصيـات النسـائية في
رواياتك بينما جند شخصياته الذكورية

عنيفة ومتسلطة وفاسدة مالسبب?
"ر�ــــا ذلك هـــو اجلــــانب الـــوحــــيـــد في
رواياتي الـذي هو غيـر متـخيل. حـقيقي.
ألـسـنــا نـحن مـجـتـمــعـات ذكـوريـة تـقـمع
ا�ـرأة بـإسم الـدين� لـكـنـهـا في احلـقـيـقـة
تــــفــــعل ذلـك وهي تــــلــــبي نــــداء عـــادات
وتـقالـيـد قـبـليـة بـدويـة تـرجع إلى أعوام
سـحـيـقـة. في ا�ـاضي� في الـعـصـر الذي
أطلقوا عليه باجلاهلية� وهي جاهليتهم
في احلـقــيـقــة� كـان عـرب شــبه اجلـزيـرة
الـعـربـيـة يــقـومـون بـوأد بـنـاتـهم. الـيـوم
يـعـلبـوهن في احلـجـاب� �ـنـعـون عـنهن
في أوروبا حتى التمتع باشعة الشمس�
لـدرجة إنـهن يـفـقدن بـهـذا الـشكل مـنـاعة
مقاومـة األمراض فيمـ� ببطء. أسأل كل
طـبــيب في أوروبـا ويــحـدثك عن أهــمـيـة
شـعـاع الشـمس وعالقـته بـفـيـتـام� دي.
الـذكــوريـة كــعالمـة مــوت لألنــوثـة. ر�ـا
أحلم� ر�ـا ال� ال أدري� ألنني عـلى يق��
أن النسـاء وحدهن القـادرات على تغـيير
كل هـذا الـظــلم واخلـراب و... اجلـاهـلـيـة
الـتي حتكم اجملـتـمعـات الـناطـقـة بالـلـغة
العربية". ماذا على الفرد ان يفعل عندما
يـجـد نـفسه  قـلـيل احلـيـلـة وعـاجـز أمام
جتاوزات السـلطة احلـاكمة?هـذا السؤال
يــقـــودنــا إلى قــضــيــة وجــوديــة كــبــرى�
والسيما �ن يـعيشون حتت وطـأة سلطة
األنظمة الديكتاتورية وهي: كيف يسمح
الشـخص لنـفـسه بالـتحـول إلى ضحـية?
نـــحن نــشــتـــكي دائــمــاً� أنـــنــا ضــحــايــا
ديـكــتـاتـور وســلـطـات غـاشــمـة ال تـرحم�
لــكـنــنــا ال نـســأل أنـفــسـنــا: ولــكن� كـيف
ســـمــحــنــا ألنــفــســنــا بــأن نــتــحــول إلى
ضحايـا? ألن فيمـا يخص اجلالد� ال أحد
يعترف أنه جـالد. هل سمعت بديـكتاتور
صرح ذات يـوم بـأنه مجـرم? الـديكـتـاتور
فـي ا�ـنــطــقــة الــعــربـيــة يــأتي بــطــريــقـة
ويـخـرج بـالـطـريـقـة نـفـسـها� كـمـا وصف
طـــريـــقـــة مــــجـــيـــئه لــــلـــحـــكم ذات يـــوم
الــديــكــتـاتــور الــعــراقي الــســابق صـدام
. جـاء حــسـ�� وفي هــذا لم يــخــطـأ أبــداً
بـا�ـسـدس وذهب إلـى حـتـفه بـا�ـسـدس.
حـــكــومـــاتــنــا ال تـــســقط بـــفــارق صــوت

واحد!".
 { كاتب وصحفي من العراق  

غالف الكتاب

غالف الرواية

جنم والي في رواية

مـنــذ الـصـغــر ونـحن نـردد كــلـمـات اغـاني
الـفـنـانـة ا�صـريـة الـراحـلـة سـعـاد حـسني
التي غنتـها في أفالمها الشـهيرة� فصورة
هــذه الـفــنـانــة مــا تـزال عــالـقــة في اذهـان
اجلمـيع �ا تـمتـعت به من سحـر وجاذبـية
خـــاصــة عـــلى صــعــيـــد الــشـــكل وعــذوبــة
الـــصــوت ورقـــة األحــاســـيس ودقــة األداء
الـتـمـثـيــلي سـواء عـلى ا�ـسـرح او شـاشـة
الـتـلفـاز والـنـابع من مـوهـبـة فنـيـة فـطـرية
جـعــلـهـا االولى عــلى نـظـيـراتــهـا في عـالم
الفن. ان االثر ا�ـنحـوت الذي تركـته سعاد
حــسـنـي في  ذاكـرة ا�ــشــاهــد ال �ـكن ان
يـطـويه الـنسـيـان او �ـحى بـتـقـادم االيام
بل ســتــبـقى صــورهــا واصـداء كــلــمـاتــهـا

وموسيقى صوتها حية لدى اجلمهور . 
يــقــال ان الـفــنــان يــعـيـش احلـيــاة مــرتـ�
االولـى أمــام الــكــامــيــرا والــثــانــيــة خــلف
الـكـاميـرا وهـنـا تكـمن صـعـوبـة الـعمل في
اجملــال الــفــني عــلى صــعـيــد الــتــمــثـيل و
الـغــنـاء� فـمـا يــردده الـفـنـان ويــعـيـشه من
حلـظـات أمـام االضـواء شيء ومـا يـعـيـشه
خــــلف االضــــواء والـــشـــهــــرة شيء اخـــر.
وحـيــاة الـفـنـانــة الـراحـلـة ســعـاد حـسـني
حافلة بالقصص واالسرار التي لم يكشف
الـنـقـاب عـنـهـا مـنـذ حلـظـة ظـهـورها االول
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عــطَّــلت جــائــحـة كــورونــا بــشـدة
تـــقـــد� اخلـــدمــــات الـــصـــحـــيـــة
األســاســيــة في مــنـطــقــة الــشـرق
األوسط وشـــــمــــال أفــــريـــــقــــيــــا.
وأظــــــهــــــرت جــــــولـــــتــــــا مــــــسح
اســتــقــصــائي الســتــطالع الــرأي
أجـرته مـنـظـمـة الصـحـة الـعـا�ـية
أنه في الــفــتــرة بــ� مــايــو/أيــار
وسـبـتــمـبـر/أيـلـول  2020أفادت
 %74من البلدان بـتعطّل خدمات
عالج األمـراض الـسـارية� و73%
بتعـطّل خدمات الـتطعيم� و38%
بـــتـــعـــطّل عالج األمـــراض غـــيـــر
الـساريـة. وقـد حتسَّـنت األوضاع
مــنـذ ذلك احلـ�� إال أن  %45من
الــبــلــدان ال تــزال تـفــيــد بــتــعـطّل
خدمـات عالج األمراض الـسارية�
و %28بــتـــعـــطّل خـــدمــات عالج
األمــراض غــيــر الـســاريــة. وعـلى
الــرغم من مــحــدوديـة الــبــيــانـات
ا�تـاحـة� فـإن الشـواهـد ا�سـتـقاة
من بـلـدان أُتـيـحت عـنـهـا بـيـانات
مـثل تـونس وعُمـان وقـطـر تُـظـهِر
أيـضا ازديـاد الوفـيات اإلضـافية�
وهو ما يكـشف عن الوفيات التي
ال تُـــعــزَى إلى فـــيــروس كـــورونــا

بــســبب تــدنِّي مـعــدالت الــفـحص
واالخـــتـــبـــار� وكـــذلك الـــوفـــيــات
الـناجمـة عن التـخلِّي عن الـرعاية

في حاالت أخرى.
واسـتـجــابت بـلــدان ا�ـنــطـقـة في
مـــواجـــهــة هـــذه الـــصـــدمــة لـــكن
اعـتـمـاد تـدابـيـر لـتـعـزيـز ا�ـرونـة
واإلنـصاف في األنـظمـة الصـحية
مـازال منـخفـضا.  وأظـهرت نفس
الــدراســة ا�ــســحــيــة الســتــطالع
الـــــرأي أن  %59من الـــــبـــــلــــدان
أبــرزت احلـاجـة إلى فـرز ا�ـرضى
واالستـفـادة من خـدمـات الـصـحة
اجملتـمـعـية أو الـسـعي إلى تـبنِّي
نـظام الـرعايـة في ا�نـزل. وأفادت
نـسـبـة تقل عن  %40من الـبـلدان
عن اسـتـخـدام أسـاليـب الطب عن
بُــــعـــــد� أو تــــمــــديــــد صالحــــيــــة
الــوصــفـات الــطــبــيـة� أو تــعــيـ�
موظفـ� إضافي�.وتُـظهر مسوح
اســتــقـصــائــيــة عــالـيــة الــتــواتـر
لـلمـتـابـعـة أجراهـا الـبـنك الدولي
التـأثير عـلى مستـوى السكان: إذ
إن نحو  %40من الـسكـان الذين
احـتـاجوا إلى رعـايـة طبـية أثـناء
اجلـائــحـة لم يــتـلــقـوا رعــايـة في
الـــوقت ا�ـــنــاسب فـي جــيـــبــوتي

والـعـراق وتــونس. وفي الـنـصف
األول من عــــــام  ?2020عــــــجــــــز
نــصف األطـــفــال في ا�ـــغــرب عن
احلـصـول عـلى خـدمـات صـحـيـة�
وهــو مــا قــد تــكــون له تــأثــيـرات
مـستـد�ة تتـناقلـها األجـيال على
رأس ا�ــال الــبــشــري. وكــمــا هـو
مـتـوقع� فإن الـوضع يـزداد سوءا
فـي الــبـــيــئــات الـــتي تـــعــاني من
الـهـشـاشـة والـصـراع مثـل اليـمن

والضفة الغربية وقطاع غزة.
rMÓ�GÔ� r� W�d� 

فـي ظل اجلائـحـة ومـا اقتـرن بـها
من عدم استقرار سياسي ومالي�
قـد ال يكون هـذا أفضل وقـت لبدء
تنفيذ إصالحات هيكلية لألنظمة
الـصـحـيـة. ومع ذلك� فـإن صـدمـة
جــائـحـة كــورونـا تـظــهـر ضـرورة
حتــســ� مــســتــويــات اإلنــصـاف
وا�ـرونـة والـقـدرة عـلى الـصـمود
في أنــظــمـة الــرعـايــة الــصـحــيـة.
وا�ـغـرب هـو مــثـال لـبـلــد يـغـتـنم
الفرصة الـسانحة إلصالح نظامه
الـصـحي� حـيث أعـلنت احلـكـومة
عن مـــجـــمــوعـــة من اإلصـالحــات
الطموحة في يوليو/تموز 2020
يـــجـــري تـــنـــفــيـــذهـــا في الـــوقت

احلـــالي. وتــشـــتــمل اإلصالحــات
على دمج برامج التأم� الصحي
اجملزأة� وتوسـيع نطاق التـغطية
ا�الية لتشمل أكثر من  11مليون
شخص إضافـي�� وكذلك السعي
نـحـو تـبـني �ـوذج لـطب األسـرة
يـــــــكــــــون ا�ـــــــريض مـــــــحــــــوره.
وســـتـــســـاعـــد هــذه اإلصـالحــات
ا�غرب عـلى تقوية صـمود نظامه
الــصـحـي وقـدرته عــلى مـكــافـحـة
اجلـوائح في ا�ـسـتـقـبل وحتـقيق

التغطية الصحية الشاملة.
w�U*« eO(« oO{

وشـهـدت بـلــدان مـنـطــقـة الـشـرق
األوسـط وشـــــمــــال أفـــــريـــــقـــــيــــا
انـخـفاض مـتـوسط نصـيب الـفرد
مـن إجــــمــــالي الـــــنــــاجت احملــــلي
احلـقـيـقي بـنـسـبة  %5.3في عام
 ?2020وتـــــراجــــعـت اإليــــرادات
احلـكــومـيـة احلــقـيــقـيــة بـنــسـبـة
 .%24ويـشـير هـذا الـسيـاق على
صـعـيـد االقتـصـاد الـكـلي إلى أنه
حـتى إذا كــانت الــبـلــدان تـعــتـزم
تـــطــــبـــيق إصـالحـــات جــــريـــئـــة
ألنـظـمتـهـا الصـحـيـة� فإنـهـا جتد
صـعـوبـة في الـقـيـام بذلـك بسـبب
ضـيق احلـيـز ا�ـتـاح لإلنـفـاق من
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{ ريـــــو دي جـــــانـــــيـــــر-  ا ف ب:
وأضـحت الــبـرازيـل الـســبت ثـاني
دولــة فـي الــعــالـم بــعـــد الــواليــات

ا�تـحـدة تـتخـطّى عـتبـة خـمسـمـئة
ألف وفــــاة بــــكــــوفــــيـــد-19� وهي
تُسـجّل في اآلونة األخـيرة ارتـفاعاً

في عدد الوفيات اليوميّة� ما يؤكّد
أنّ موجة ثالـثة من الفيروس باتت
وشـــيـــكــة.واســـتـــنــاداً إلـى أحــدث

تــقــاريــر وزارة الــصــحّــة� سـجّــلت
الــبالد  500,800 وفـــاة� بــيـــنــهــا
 2301 خـالل الـــــســــاعـــــات األربع

والـعـشـرين ا�نـصـرمـة� وهي أرقام
يعتبر كثيـر من علماء األوبئة أنّها

أقلّ من العدد الفعلي.
�UO�Ë ŸUH�—«

وخـالل هـــــذا األســـــبـــــوع� ارتـــــفع
ا�ــتــوسّـط األســبــوعي لـــلــوفــيــات
اليوميّة إلى أكثر من 2000� للمرّة
األولى مـنـذ  10أيّـار.كــمـا أحـصت
الــبالد الـبــالغ عـدد ســكّـانــهـا 212
مـلــيــون نـســمـة�  82288 إصــابـة
جديـدة يوم الـسبت وحده� لـيرتفع
الــعــدد اإلجــمــالي لإلصــابــات إلى
.17,883,750 وقـــــــالت إيـــــــتــــــيل
مـاسييل� عـا�ة األوبـئة في جـامعة
إسـبيـريتو سـانتـو� لوكـالة فرانس
بـرس إن "ا�ـوجـة الـثـالـثـة في طور
الوصول� لكنّ التطعيم الذي يُمكن
أن يــحــدِث فـارقــاً� ال يـزال بــطـيــئـاً
جـداً� وال يـبدو أن الـسـلطـات تـريد
اتـخـاذ إجـراءات جـديـدة".في ا�ـدن
الـــبــرازيــلــيّــة الـــكــبــرى� يــبــدو أنّ
احلياة عادت إلى طبيعتها تقريباً�
إذ فــــتـــحت ا�ــــطـــاعـم واحلـــانـــات
وا�ــــتــــاجـــر أبــــوابــــهـــا ويــــجـــول
أشــخـــاص كــثــر في الــشــوارع بال

كمامات. 
ورغم ذلك� يـبـقى الـوضع الـصحي

حـرجاً في  19 من أصل الـواليـات
البـرازيلـيّة الـ27� مع إشغـال أكثر
مِن 80 بــا�ـئـة مـن أسـرّة الـعــنـايـة
ا�ركـزة� بـينـمـا تـصل النـسـبة إلى
90 با�ئة  في ثماني واليات.وقال
ألـكـسـنـدر دا سـيـلـفـا� ا�تـخـصص
في الـصـحـة الـعامـة واألسـتـاذ في
جامـعة سـاو باولو "لـدينا انـطباع
بــأنـنــا لم نـخــرج أبـدًا من ا�ــوجـة
األولى. يــــــبــــــدو أن الـــــوبــــــاء في
الـــبـــرازيل يـــتـــصـــرف مــثـل عــدّاء

ماراثون".
�U�UI� ‰u�Ë

ووصـــلت مــؤخــرًا شــحــنــات عــدة
كبيـرة من اللقـاحات إلى البرازيل�
وال ســـيــــمـــا مـن شـــركــــة فـــايـــزر�
وبـالـتـالي تـمـكـنت بعـض ا�دن من
تــســـريع حــمـالت الــتــطـــعــيم� وال
ســيـمـا ريــو وسـاو بـاولــو� األكـثـر
اكـتظـاظًا بـالسـكان في الـبالد.وعد
الرئـيس الـيمـيـني ا�ـتطـرف جـاير
بــولــسـونــارو بــتــحــصــ� جـمــيع
السـكان بحلـول نهايـة العام� وهو
هــدف يـــصـــعب حتـــقـــيـــقه وفـــقًــا
لـــلــمــتـــخــصــصــ�.وكـــتب لــويس
إيـنـاسيـو لـوال دا سيـلـفا� الـرئيس
الـيــسـاري الــسـابق 2010-2003

وا�ـرشح احملتـمل في االنـتخـابات
ا�ــقـبــلـة� عــلى تـويــتـر " 500 ألف
متـوفى �رض يوجـد له لقاح� في
بـلـد كـان مـرجــعـا عـا�ـيــا لـنـاحـيـة
الـتطـعـيم. هذا له اسم� وهـو إبادة
جــمـاعــيـة. تــضـامــني مع الــشـعب
الـبــرازيـلي".وكــتب وزيـر الــصـحّـة
مــارسـيـلـو كـويـروغــا عـبـر تـويـتـر
"وفــاة  500ألف شــخص بـــســبب
اجلـائـحــة الـتي تـضــرب الـبـرازيل
والـــعـــالم".وفي وقت ســـابق بـــعــد
ظـهـر الـسـبت� أفـاد جتـمّع وسـائل
اإلعـالم الــــــــذي يــــــــضـمّ أكــــــــبـــــــر
اجملـمـوعــات اإلعالمـيّــة في الـبالد
ويـنـشر حـصـيـلـة يومـيـة اسـتـناداً
إلى تـقاريـر احلـكومـات اإلقلـيمـيّة�
بـــأنه � إحــصــاء  500 ألف و22
وفــــاة.وعــــادةً مــــا تــــصـــدر وزارة
الـصـحـة تــعـدادهـا الـيـومي قـرابـة
السـاعة  21,00 ت غ.و�ّ إحصاء
أكـثـر من سـتــ� في ا�ـئـة من هـذه
الــوفـيــات مـنــذ بـدايــة الـعـام 303
آالف و 550 وفـــــــاة.وشــــــــهـــــــدت
الـبـرازيل موجـة ثـانيـة شـديدة من
اجلـائـحة في بـدايـة العـام أسـفرت
عن أكـــثـــر مـن أربـــعـــة آالف وفـــاة
يوميا. وتخشى البالد أن تضربها

مـــوجــة ثـــالــثـــة مع ذروة جـــديــدة
حـققـها عـدد االصابـات.وأورد آخِر
تـــقــــريــــر أســــبــــوعي �ــــؤســــســـة
"فيـوكـروز" ا�رجـعـيـة على صـعـيد
االبــحـــاث الــطــبــيـــة أن الــبــرازيل
تـشـهـد وضـعـا "حـرجـا" مع "سـقف
مــرتــفع مـن الــوفــيــات واحــتــمــال
تــــدهـــور الــــوضع فـي االســـابــــيع
ا�ــقــبــلــة مع حــلــول الــشــتــاء" في
الــــنـــصف اجلــــنـــوبي مـن الـــكـــرة
االرضـيـة.ويـبــدي اخلـبـراء قـلـقـهم
لـبطء حــمـلـة الــتـلــقـيح والــتـفـشي
السـريع لـنـسخ مـتـحـورة وانـعدام
الــتـــدابــيــر الــوقــائـــيــة من جــانب
الرئيس جايـر بولسونارو الذي ال
يــزال يــعــارض عــمــلــيــات االغالق
ووضع الكمـامة.لكن وزيـر الصحة
قال في تـغريدته السـبت إنه يعمل
"مـن دون هـوادة لــتــلــقــيح جــمــيع
الـــبــــرازيــــلـــيــــ� في أســــرع وقت
وتـغــيــيـر هــذا الـســيــنـاريــو الـذي
نـعانـيه منـذ أكثر مـن عام".وافادت
ا�ــعـطـيــات الـرسـمــيـة بـأن  29في
ا�ـئــة من الــســكـان تــلــقـوا جــرعـة
واحدة من اللـقاح فيمـا لم تتجاوز
نسبة الذين تـلقحوا تماما 11,36

في ا�ئة.
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الـتي تـريد جتـنب أي فـلـتـان عـند
اســتــقـبــاله من قــبل أنــصـاره في

أبيدجان.
واعــتــقل غــبـــاغــبــو في نــيــســان
 2011بــــــعــــــد أزمــــــة أعــــــقــــــبت
االنـتـخــابـات واســتـمــرت اشـهـراً
بــســبب رفــضه االعــتــراف بــفــوز
احلــسن واتــارا في االنــتـخــابـات

الرئاسية في 2010.
وأدت األزمـــة إلى ســـقـــوط ثالثــة
آالف قتيل. وبسبب أعمال العنف
هـذه� اعـتــقل غـبـاغـبـو في شـمـال
سـاحل الــعـاج ثم نُـقـل في نـهـايـة
 2011إلى احملــكــمــة اجلــنــائــيــة
الــدولــيــة في الهــاي الــتي بــرأته

أخيراً في االستئناف.
◊u��Ë œuF�

ومـر غــبـاغــبـو ( 76عــامـا) طـوال
حياته السياسية �راحل صعود
وهــبــوط� بــ� مــعــارض ورئــيس
ومن ثـم ســـــجــــ�� لـم تُــــضـــــعف

شعبيته في ساحل العاج.
ونــشـــبت األزمـــة بــســـبب رفــضه
االعتراف بفوز احلسن واتارا في
االنتـخابات الـرئاسية في 2010.
وفي الهاي� أراد خالل اجلـلسات
إبــــراز "حـــقــــيــــقــــته" من دون أي

تشكيك في نزاهته.
فـي نـــــــظـــــــره تــــــــقـف الـــــــقـــــــوة
االسـتعـماريـة الفرنـسيـة السـابقة
فـي سـاحل الـعـاج وراء "مـؤامـرة"
أدت إلى اعتقـاله في أبيدجان من
قــبل قـوات احلــسن واتــارا بـدعم

من باريس. 
وقــال جــيل يــابي مــؤسس مــركـز
"واثي" لــلـتـحــلـيل الــسـيـاسي في
غرب إفـريـقـيا إن غـبـاغـبو "ال زال
يـــجـــســـد الـــقـــطـــيـــعـــة مع اإلرث
االستعـماري الفرنـسي"� موضحا
أن هــــذا ا�ـــوقـف "يـــبـــقـى عـــامال
رئـيـسـيـا لشـعـبـيـته لـدى األجـيال

الشابة".
وهـذه الشـعبـية لم تـتآكل عـلى ما
يــبـــدو أثــنــاء غــيـــابه عن ســاحل
الـــعــــاج حــــيث يــــســـتــــعـــد آالف
األشــخــاص لالحــتـفــال بــعـودته.
وينطـبق ذلك أيضا بالـتأكيد على
ا�نطقـة التي يتحدر مـنها غانيوا

(وسط الـغـرب) وعـلى قريـته مـاما
حــــــيث جتــــــري اســـــتــــــعـــــدادات
لتخصيص استقبال حافل للرجل
ا�ـلقب بـ"أسـد إفـريقـيا" أو "وودي
مــامــا" وهي عــبــارة تــعــني "رجل
حـقيقي" بـلغـة مجمـوعته العـرقية

"البيتي".
WK�U� WI��

واألجواء نفسها تسود في أحياء
الـطبـقة الـعامـلة فـي أبيـدجان �ا

في ذلك في معقله يوبوغون.
إلـى جـانب مـســيـرته الـســيـاسـيـة
تــرتــبط شــعـبــيــته بــشــخــصـيــته
الـصـاخـبــة ومـواهـبه اخلــطـابـيـة
خالفـا لــلـشـخــصـيـتـ� ا�ــهـمـتـ�
األخري� على السـاحة السياسية
في الــــبالد احلــــسـن واتـــارا (79
عــامـا) والــرئــيس األسـبق هــنـري

كونان بيدييه ( 86عاما).
وغــبــاغــبـــو الــذي جــاء من وسط
مـتـواضع� اشـتـراكي يـقـدم نفـسه
عــلـى أنه مــدافع عن ا�ــظــلــومـ�.
ويرى جيل يابي أن خطابه "يؤكد
على رغبـة بالسيـادة" في مواجهة
"اخلطب البـاهتة والتكـنوقراطية"
لواتارا وكونان بيـدييه "ا�تناغمة

مع الالعب� الدولي�".
ومـن اخلــــارج بــــقي غــــبــــاغــــبـــو
صـاحب الـقـرار في حزبه اجلـبـهة
الـشـعـبيـة لـسـاحل الـعـاج� مـؤكدا
رغـــــــبـــــــتـه في أن يـــــــشـــــــارك في
االنتـخـابات الـتـشريـعـية األخـيرة
في آذاربـعــد مـقـاطــعـته عـمــلـيـات

االقتراع لعشر سنوات.
ويرى ا�قربون منه أن ذلك إشارة
إلـى أنه عـــائـــد بــــدون رغـــبـــة في
االنــتــقــام ويــنــوي ا�ــشــاركــة في
سـيـاسة "ا�ـصاحلـة الـوطنـية" في
بــــلـــــد ال يــــزال �ـــــزقه الـــــعــــنف
الــســيـاسـي الـعــرقـي الـذي طــغى
تـــاريــــخه في الـــعــــشـــرين عـــامـــا
ا�اضـية. لكن ضـحايا الـعنف قبل
عــشــر ســـنــوات الــذيـن يــديــنــون
"اإلفالت من العقـاب" يشككون في
ذلك. وغباغبو درس التاريخ وهو
صــاحب مــسـيــرة مـهــنــيـة بــدأهـا
كــطــالب نــقــابي في ســبــعــيــنــات

وثمانينات القرن ا�اضي.

خالل هذه الفتـرة ظهر كمعارض
رئـيــسي ل"ألبي األمـة" فـيــلـيـكس
هــــوفــــويـت بــــوانــــيـي من خالل
إنشائه سرا اجلبهة الشعبية في
نـــظــام احلـــزب الــوحـــيــد. وهــذا
الـنشاط أدى إلـى سجنه ثـم نفيه
إلى فـرنسـا. - انتخـابات كـارثية
- بدأ غـبـاغبـو الـعمل الـسـياسي
عـلـنا في  1990مع ظـهـور نـظام
الـتـعـدديـة احلـزبـيـة الـذي حارب

من أجله.
وفي  26تــــــشـــــرين األول 2000
انــــتــــخب رئــــيــــســـاً فـي ظـــروف
"كـارثيـة" باعـترافه. فـقد فـاز على
اجلـنـرال روبــيـر غـيي الـذي كـان
قــد قـــام بــانــقالب عـــســكــري في
كـانون األول  1999ولم يـعـتـرف

بهز�ته في هذه االنتخابات.

وبـعد االنـتخـابات الـتي استـبعد
مـنهـا هنـري كونـان بيـدييه الذي
أطـاح به اجلـنــرال غـيي ورئـيس
الـوزراء الـسـابق احلـسن واتارا�
حـــــدثـت أعـــــمــــــال عـــــنف. ورأى
غـبـاغـبـو يـد واتـارا وراء الـتـمرد
الــذي فـشل فـي أيـلـول  2002في
إطـاحته لـكنه سـيطـر على شـمال

البالد.
في مـواجـهة فـرنسـا وا�تـمردين�
اعـتمـد غـباغـبـو عـلى "الوطـنـي�
الشبـاب" الذين أشعـلوا النار في
الــــشــــوارع وبــــرأت احملــــكــــمــــة
اجلنائية الدولـية زعيمهم شارلز
بـلــيه غــودي من تــهـمــة ارتــكـاب
جـرائـم ضـد اإلنــســانـيــة أيــضـا.
وقـع غـبـاغــبـو في  2007 اتـفـاق

سالم مع ا�تمردين.

وعن طــــريق هـــؤالء احلـــلـــفـــاء
لــواتـارا و�ــسـانــدة عــمـلــيـات
قــصف فـــرنـــســيـــة اعــتـــقل في

نيسان 2011. 
وســـجن غــبــاغــبـــو ا�ــســيــحي
االجنيـلي ا�ؤمن في كـورهوغو
(شـمــال سـاحل الــعـاج) أوال ثم
نـقل إلى الهـاي بـيـنـمـا سجـنت
زوجــته ووالــدة ابــنــتــ� له في
ساحل العاج قـبل تبرئتها ومن

ثم العفو عنها.
ولــــــــديـه ابـن مـن زواج أول من
فـرنـسيـة� يـدعى ميـشـال ونائب
عن اجلـبـهـة الـشـعـبـيـة لسـاحل
الــعــاج. وســيــعــود إلى ســاحل
الـعـاج مع رفـيـقـته نـادي بـامـبا
الصحـافية السابقـة البالغة من

العمر  47 عاما.

تخطيط ��ل تعطيل اخلدمات الصحية االساسية

احد مستشفيات البرازيل ا��ت�ة با�صاب� 

ا�ـالـية الـعـامـة. وتُـظهِـر تـوقـعات
الـــتـــمـــويـل في اآلونـــة األخـــيـــرة
جملـمـوعـة من الـبلـدان مـنـخـفـضة
ومتوسطـة الدخل في ا�نطقة أنه

في مــعـظم الـبـيــئـات لن يـنـتـعش
اإلنـفـاق احلـكــومي عـلى خـدمـات
الــرعـايــة الـصــحــيـة ويــعـود إلى
مـــســـتـــويـــاته الـــســـابـــقـــة عـــلى

اجلائـحة في مـعظم البـلدان. وما
لم تـقم احلـكومـات بـزيادة حـصة
الـصــحــة في ا�ــوازنـات الــعــامـة
زيـادةً كـبــيـرةً� فـسـوف يـكـون من

الصعب على بلدان ا�نطقة تنفيذ
إصـالحـات هــيــكــلــيـة لــتــحــسـ�
مستويـات اإلنصاف وا�رونة في

النظم الصحية.

أثــــنـــاء وجـــوده في الــــســـلـــطـــة�
استـضـاف كـينـيث كـوندا الـعـديد
مـن احلركـات الـساعـيـة السـتقالل
دول ا�ــــنــــطـــــقــــة أو ا�ـــــنــــاديــــة
بـا�ـسـاواة� ومن بـيـنـهـا "ا�ـؤتـمر
الــوطـــني اإلفــريــقـي" في جــنــوب

إفريقيا.
ولــقّب الـبــعض كـونــدا بـ"غـانـدي
اإلفـريـقي" لـتـبـنــيه الـنـشـاط غـيـر
الــعـــنــيـف لــنـــيل االســتـــقالل في

الستينيات.
لكن شعبيته في الداخل تضاءلت
حـ� أصــبح اسـتــبــداديـا بــشـكل
مــتــزايــد وحــظــر جــمــيع أحــزاب
ا�ـعــارضـة. وفي نـهــايـة ا�ـطـاف�
غـادر السـلـطة في أول انـتخـابات
مــتـعـددة األحـزاب في عـام 1991
إثـــر هــــز�ـــتـه أمـــام الــــنــــقـــابي

فريدريك تشيلوبا.
فـي وقـت الحـق مـن حـــــــــيــــــــــاته�
اسـتــعـاد كــاونـدا مــكـانــته كـرجل
دولـــــة إفـــــريـــــقي� وســـــاعـــــد في
التوسط في أزمات في ز�بابوي

وكينيا.
من جانب اخـر عاد رئـيس ساحل
العاج السابق لوران غباغبو إلى

بـالده اخلــــمـــــيس وسـط أجــــواء
مـشحـونـة بـعد عـشـر سـنوات من
الـغــيـاب تــخـلــلـتــهــا تـبــرئـته من
احملـكـمة اجلـنائـيـة الدولـية� وفق

ما أفاد مراسلو فرانس برس.
وحــــطت الــــطــــائــــرة اآلتـــيــــة من
بـــروكـــسل فـي حـــدود الـــســـاعـــة
) 16,30بــالـــتـــوقــيـــتـــ� احملــلي
وغـريــنـتش) في مـطــار أبـيـدجـان
فــيــمـــا تــعــرّض أنـــصــاره الــذين
جتـــــمـــــعــــوا فـي مـــــكــــان قـــــريب
السـتـقـبـاله إلى الـتـفريـق علـى يد
الــشـرطـة الـتي اسـتــعـمـلت الـغـاز

ا�سيّل للدموع.
وكــان الـــرئــيس احلــالي احلــسن
واتـارا سـمح لـغـبـاغـبـو بـالـعـودة
إلى بالده ومــــنـــحـه امـــتــــيـــازات
رئـيـس دولـة سـابق بـعــد تـبـرئـته
في  31آذار/مــــــــارس مـن قــــــــبل
احملكـمـة اجلـنائـيـة الدولـيـة التي
حـــاكــــمـــتـه بـــتــــهم جــــرائم ضـــد

اإلنسانية.
وجـرت مــفـاوضــات حـول شـروط
هــذه الـعـودة بـعــد عـشـر سـنـوات
من الغـياب في األسابـيع األخيرة
بــ� حـزب غــبـاغــبــو واحلـكــومـة

{ لــــوســــاكـــا - ا ف ب :تــــوفي
الرئـيس ا�ؤسس كـينـيث كوندا
قـــبل ايـــام عن عـــمــر نـــاهــز 97
عــامــا� بـعــد أيــام من نــقــله إلى
ا�ــســتـــشــفى بــســـبب الــتــهــاب
رئـوي.وقــال ســكــرتـيــر مــجـلس
الوزراء سـيمـون ميتي في كـلمة
بـثها الـتلفـزيون العـام إن كوندا
"توفي بـسالم" الـسـاعـة الثـانـية
والـنـصف بــعـد الـظـهـر (12,30
ت.غ) فـي مـســتــشـفى عــســكـري
حــيث كــان يـتـلــقى الـعـالج مـنـذ

اإلثن�.
œ«b� Êö�«

وأعــــلـــنت احلــــكـــومــــة احلـــداد
الوطني �دة  21يوما وتـنكيس
األعالم وتـعـلــيق جـمـيع أشـكـال

الترفيه.
وقــال الــرئــيس الــزامــبي إدغـار
لونغو في منشور على فيسبوك
"لقد رحلت في وقت لم نتوقعه"�

ووصفه بأنه "رمز إفريقي".
حــكـم كــونــدا زامـــبــيــا �ــدة 27
عــامـا� وتــولى الـقــيــادة بـعــدمـا
حـصـلت الـبالد علـى استـقاللـها
من بريطانيا في أكتوبر 1964.

w�Ëb�« ¡UCI�« s� t�zd�� bF� ÃUF�« q�U� v�� qB� u��U�� 

كينيث كوندا

مواطنون من ساحل العغاج فرح� بعودة رئيسهم السابق بعد التبرئة من القضاء الدولي

�Ãö∫ فريق طبي برازيلي بعالج مرضى كورونا
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احملرر مع عجوب

ÊU�e�« ≠ …d¼UI�«

أحـيت ا�ــطــربـة الــلــبــنـانــيــة نـانــسي عــجـرم
اجلـمـعـة حـفالً في الـقـاهـرة شـهـد حـضـوراً
جـمـاهـيــريـاً كـثـيـفـاً وقـد نـشـرت عـجـرم عـدة
صور لـها من احلفل في صـفحتهـا الرسمية
عـلى موقع للـتواصل االجـتماعي.لـكن عجرم
بدت مـتوعكة ح� كانت تغني إذ لوحظ تغير
صـوتهـا األمر الـذي استـدعى منـها اعـتذاراً
جلـمـهـور احلـفل مـعـلـنة أنـهـا أصـيـبت بـنـزلة
بـرد وقالت :(بعتـذر علي صوتي أنـا مريضة
PCR بس مـا مـعي كــورونـا..الـيــوم عـمـلت
وطـلــعت سـلـبي)� وجـاءت أغـلـب الـتـعـلـيـقـات
على الـفيـديو فـيهـا تمـنيـات بالـشفـاء للـفنـانة

احملبوبة.

W�Kł w� ÍuKŽ

d¹uBð
ÊU�e�« ≠ …d¼UI�«

شــاركت ا�ــمــثـــلــة لــيــلى عــلــوي اجلــمــهــور
مــجــمــوعــة من الــصــور من أحــدث جــلــســة
تصـوير خضعت لها عبر صفحتها اخلاصة
عــلى مـوقع الــتـواصل اإلجــتـمــاعي.وظـهـرت
علـوي بإطاللة شبابيـة وعصرية� ارتدت بدلة
بالـلوج البيج أنيقة� واعتمدت مكياج الترابي
الذي يـلـيـق بـلـون بـشرتـهـا. ونـالـت الـصورة
إعـجاب ا�تابـع� وعبّروا عن مدى
جمـالها لـيلى بجمـيع حاالتها.
ويـعرض في الوقت احلالي
في صـاالت السينـما فيلم
(مــامــا حــامل) لــلــمــثــلـة
لـيـلى عـلـوي من بـطـولة:
بــيــومي فـؤاد ومــحــمـد
ســالم وحــــــــــــمــــــــــــدي
ا�ـــيـــرغـــني ونـــانـــسي
صـــالح وهــــــــــــــــــــــدى
األتــــــــربي وهــــــــو من
تـألــيف لــؤي الـســيـد
وإخــراج مـــحـــمــود

كر�.

rþU½ s�Š

 —UÒLF�« wMſ

 Íœ«uŽ lOÐ—

ÍdÐU'« —U²��«b³Ž

رجل الدين الـعراقي فـي احلوزة الـعلـمية ضـيفـته كـلية
التـربية للبـنات بجامعـة ذي قار في ندوة علمـية بعنوان

(الصراع احلضاري و أثره على اجملتمع).
Í—u½ s¹b�« ¡öŽ ¡«dÝ«

 bFÝ√ uÐ√ «—u�

ا�مـثلة السورية تعود الى الشاشة بعد غياب �دة سبع
ســـنـــوات من خـالل مـــســـلـــسل (روز)� تــــألـــيف طالل

مارديني وإخراج عباس شرف.

U¼b¼UA� e−Mð Ídz«e'«

‘ËbMJ�« w�
اجلزائري تصويـر مشاهدها في اجلزء
الــــثـــــاني من ا�ـــــســــلـــــسل الـــــشــــامي
(الكـندوش) بعـد أشهر طـويلة
مـن الـــــتــــــصـــــويــــــر.وتـــــؤدي
اجلزائري في العمل شخصية
"أم مصطفى" التي لم تخل من
الـكـومـيـديـا رغـم أنـهـا تـكـلـلت

بالشر واجلبروت.
وقــــد شـــــــــكل هـــــذا الــــعــــمل
عــودتـــهــا إلى األضـــواء بــعــد
غـــيــــاب طـــويل لـــتـــشـــارك في
الـــعـــمل الـــذي كــتـــبه حـــســام
حتـسـ� بـيك وأخـرجه سـمـيـر
حــسـ� ويـشـارك فـي بـطـولـته
أ�ــن زيــــــــــــــــــــــــــدان وســالف
فواخـرجي وأ�ن رضا وكـندا
حـــنــــا وصـــبــــاح اجلـــزائـــري
وشـكــران مـرجتى وفـايـز قـزق
ومـــحــمـــد حــداقـي� لــتـــضــمن
ظـهـورهــا لـلـعـام الــثـاني عـلى

التوالي في رمضان ا�قبل.

ÊU�e�«  ≠ oA�œ

اجنــزت  ا�ــمــثــلــة الـســوريــة ســامــيـة

UN³O³Š sŽ ÀÒb×²ð dMOł

oÐU��« مـضـيف ( الـيـوم سـنـسـعى لـتـطـويـر
مشروعنا الثـقافي والفني وتوسيعه
وســتـــســـعى جــمـــعـــيــتـــنـــا وضــمن
مشروعهـا الثقافي لـدورتها اجلديدة
اصدار عدد من الـكتب الفـنية ا�ـهمة
بعد اخـتيار عـناوينهـا بدقة ومـهنية
لــتـــكــون مـــرجــعـــا فــنـــيــا لالجـــيــال

القادمة).
وخـتم ( ان ايـة خــطـوة نـحـو الـنـمـو
الــثــقـافي والــفــني ســتـكــون الــهـدف
االســمى جلـمـعــيـتـنــا لـنـرتــقي نـحـو
حــركــة تــشــكــيـلــيــة عــراقــيــة زاخـرة

با�واهب واالسماء الكبيرة ) .
واحـــتـــوى الـــعـــدد عـــلى مـــواضـــيع
تـشـكيـلـيـة وعـنـاوين مخـتـلـفـة شارك
بكتابتـها وصياغتـها عدد من اسماء
النقاد والفنان� التـشكيلي� اخترنا
سيرة ا�دينة الصورية لعلي الطائي
كتـبهـا الفنـان النـاقد جـواد الزيدي �
وكـتب الــفـنـان والـنـاقــد عـبـد االمـيـر
اخلــــطـــيـب عن (اجلـــفــــاف الـــروحي
لـلـمـدن يـضمـحل بـاالعـمـال الـفـنـية .

علي جبار �وذجا) .
وكــتب الــفـنــان والــنـاقــد عــنـار داود

(دلير شاكر : البيت جناح ).
وكــتب الـــبــاحث واالكــاد� احــســان
فــتـــحـي حتت عـــنـــوان جـــمـــالـــيــات
وتنوعات البيت العراقي مستعرضا

œ«uł ezU� ≠ œ«bGÐ

عن جـمـعـيـة الـفـنـانـ� الـتـشـكـيـلـي�
العراقـي� صـدر العدد احلـادي عشر
من اجمللة الفصلـية (رواق التشكيل)
تــــــضـــــــمن عـــــــدد من ا�ـــــــواضــــــيع
والـتــحـقـيــات وا�ـتـابــعـات اخلـاصـة
با�شـهد التشـكيلي الـعراقي وتصدر
الـعـدد اجلـديـد كـلـمـة بـقـلم مـشـرفـهـا
الـعـام قـاسم سـبـتي وا�ـعـنونـة اربع
ســـنــوات جــديــدة .. نـــحــو مــشــروع
ثـقـافي جـديـد وجـاء فـيه ( نـسـتطـيع
الـــقــول ان الـــنـــجـــاح الـــذي حـــقـــقه
مطبـوعنا االنـيق هذا والوصول الى
حـد الـذي خـطط الــيه لم يـكن بـاالمـر
الهـ� حيث مـرت على الـبلـد والعالم
اجمع ظروف وتداعـيات اثرت بشكل
كــبـيـر عـلـى الـكـثــيـر من الـفــعـالـيـات
الــثــقـافــيــة داخل الــعــراق وخـارجه�
وبـالـرغم من تـعـطـيل احلـيـاة بسـبب
فرظ حـظر الـتـجوال الـوقائي بـسبب
اجلـائـحـة وانتـشـار الـوبـاء اخلـطـير
الــذي اليــزال هــو الــســبب لــتــاخــيـر
انـشــــــــــــطـتــنـا الـفـنـيـة والـثـقـافـيـة
ا�ـــــقــرة ضـمن مـنـهـاجــنـا الـسـنـوي
للـعام احلـالي اال ان طمـوحنـا اليقف
عـــــنـــــد هــــــذا احلــــــــــــد واالصـــــرار
والــتــحــدي هــو مــادفــعــنــا لــتــقــد�

االفضل دائما).

االبنية العراقية التي تعكس اسلوب
احلــيـــاة ومــســتــوى الــذائــقــة الــتي
يعـيشـها اجملـتمع  ومـنهـا البـيوتات

في جميع ا�راحل التاريخية .
وكــتب الــنـاقــد الــفــنـان عــاصم عــبـد
االمــيـــر حتت عــنــوان جـــنــائن الــفن

ومنابـعه وحتت عنوان
الـواقــعـيـة ا�ــسـتـعـادة
وحتـــوالت الــتـــجـــربــة
قـــــــراءة في اعــــــمــــــال
الفنان نشات االلوسي
كتبها الشاعر والنقاد

نصير الشيخ .
ا�ـــصـــور والـــبـــاحث
كـــفـــاح االمـــ� كـــتب
حتـت عـــــــــــــنــــــــــــوان
الـــفــــوتـــغـــراف بـــ�
الــثـــابت وا�ــتــحــرك
رحــلـة الــفـوتــغـراف
عند قـتيبـة اجلنابي
وكـــــــتـب الـــــــروائي
الـــــنـــــاقـــــد جـــــاسم
عــــــــــــــــاصــي حتـت
عـنـوان اســتـنـطـاق
الـــــــــــصـــــــــــامـت ..
تــطــبـــيــقــات عــلى
منـحـوتات الـفـنان
مــــحــــمــــد كــــر� .

{ لــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - كـــشــفت
عـارضـة األزيـاء الـعـا�ـية كـيـلـي جيـنـر عن
عالقـتهـا بـحـبـيـبهـا الـسـابق مـغـني الراب
تايـغا بـعد  4سنـوات من انفـصـالهـا عنه�
قائلة: لسنا أصدقاء وهو ما أكدته للمذيع
آنـــــدي كــــوهــــ� فـي إحــــدى ا�ـــــقــــابالت.
واســتــكـمــلت جــيــنــر قــائـلــة(نــحن لــســنـا
أصدقاء لـكن األجواء طيبـة� فإذا رأيته في
اخلــــارج أو إذا صـــادفــــتـه في أي مــــكـــان
أتـمـنى له الـتـوفـيق الـدائم� وفي احلـقـيـقة

ليس لدي أي مشاعر سيئة جتاهه).
وتعيش جـينـر حياة عـاطفـية مسـتقرة مع
النـجم العـا�ي تـرافيس سـكوت وهـو والد
ابـنـتــهـا سـتـورمي ويــبـسـتـر الــبـالـغـة من
العـمر 3 سنـوات� أمـا تـايـغا فـهـو يـعيش
اآلن قصة حب مع مصمـمة األزياء كمارين
سوانـسـون. من جـهـة اخرى  سـلّط تـقـرير
صــحـــفي في إحـــدى اجملالت األمــريـــكــيــة
الضـوء حـول حتـرّكات قـانـونـية إتـخـذتـها
ا�ـمثـلـة أجنـيـلـيـنا جـولي مـنـذ بـدأ قـضـية
حضـانة األطفـال التي رفـعتـها ضـد ا�مثل
براد بيت. وفي ا�علومات وفقا �وقع الفن
�و رغم أن الـقاضـي كان قـد أمـر بـحـضـانة
مشـتركـة لألطفـال اخلـمسـة للـوالدين� فـقد
� تــسـريب وثــائق جــديــدة من مـحــاكــمـة
حــضـانــة أطــفـال أجنــلــيـنــا وبــراد� حـيث

يـجب أن تنـظم مواعـيد عـملك حـتى تسـتطـيع اإلنتـهاء
من ا�هام ا�طلوبة.

qL(«

تغـيرات إيـجابـية بـانتظـارك فى حيـاتك العـاطفـية� يوم
السعد االربعاء.

Ê«eO*«

أحـــذر من الـــتــعـــرض لإلرهـــاق واإلجـــهــاد وفـــقــدان
الشغف.رقم احلظ.9

—u¦�«

تعيش حـالة من السعادة واالستقرار مع الشريك.يوم
السعد الثالثاء.

»dIF�«

أحــرص عــلى جتــنب اخلالفــات مع الــشـريـك� وأفـتح
صفحة جديدة معه.

¡«“u'«

حاول أن تبـدع أفكار جديدة � حتى تتحسن صورتك
أمام رؤسائك فى العمل.

”uI�«

 ابـتــعـد عن الـعــصـبـيــة الن ذلك يـؤثــر إيـجـابــيـا عـلى
احلالة النفسية لألبناء .

ÊUÞd��«

في الـــعـــمل حتـــصل عـــلـى ا�ـــكــافـــأة ا�ـــالـــيـــة الـــتى
تنتظرها.رقم احلظ.3

Íb'«

يجب أن تتـوقف عن �ارسـة العادات غـير الصـحية�
ومارس الرياضية بانتظام.

bÝô«

حاول أن تنسى ا�اضي وتغلق الصفحة على عالقتك
العاطفية الفاشلة.

Ë«b�«

الـترفيـه يسـاعد عـلى الشـعور بـالنشـاط واحليـوية من
جديد.رقم احلظ.8

¡«—cF�«

تــوقف عن اإلفـــراط فى الــتـــفــكــيــر� ألن ذلـك يــرهــقك
نفسياً ويصيبك بالصداع.

 u(«
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اكتب مـرادف ومعـاني الكـلمات
الرباعـية وا�ـشتركـة فيـما بيـنها
بــــحــــيث تــــســــيــــر وفـق اجتـــاه
الـسـهم.اجـمع حـروف الـدواائـر

واقرأ الكلمة ا�طلوبة:
·ËdŠ 8 wÐdŽ Âb� …d� VŽô

1- �عان
2- من انواع احليوانات

3- جمود
4- يعلم

5- خط فاصل
6- غرفة القيادة
7- اجباري
8- تصون

التـدريسـية في جـامعة الـنهـرين وعضـوة مجلس ادارة
اجلمعـية العراقيـة للسياسات الـعامة والتنمـية البشرية
تـلـقت تـهـائي زمالئـهـا لــتـرقـيـتـهـا الـعـلـمـيـة الى مـرتـبـة

االستاذية� متمن� لها دوام النجاح.

الــكـاتـب واالكـاد�ي ا�ــغــربي صـدر لـه عن ا�ـؤســسـة
العـربـية لـلدراسـات والـنشـر في بيـروت وعـمان� كـتاب
(صورة مـصـر في كـتـابـات الرحـالـة ا�ـغـاربـة) يقع في

976 صفحة من القطع الكبير.

الشـاعر الـعـراقي نعـاه االحتاد الـعام لألدبـاء والكـّتاب
في الــعـراق بـعـد ان غــيـبه ا�ـوت االحـد  فـي مـحـافـظـة

واسط� أثر معاناة مريرة مع ا�رض.

وزير الـثـقـافـة والـسيـاحـة واالثـار الـعـراقي تصـفح في
مكـتبه بـعد عـودته من معـرض بغـداد الدولـي للـكتاب �
كـتــاب (رحـلـة في ذاكــرة شـارع الـرشــيـد) لـلــصـحـفي
ا�قـيم في واشنطن سعدون اجلنابي مبديا اعجابه �ا

تضمنه الكتاب من معلومات وصور نادرة.

 ‚«“d�« b³Ž œULŽ

مسـتشـار الصـحـة النـفسـية فـي وزارة الصـحة الـعراقـية
الــقى الـســبت ا�ــاضي مـحــاضـرة عـن الـعــنف الـزواجي
خالل جائـحة كـورونا في بـغداد�بـتنـظيم مـن مركـز بغداد
للدعم النفسي واالجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة .

كيليل جينر

افـــتــقـــدته في االمـــارات يــحـــضــره
االوالد واالحـــفــــاد في الــــســـنـــوات

السابقة.
بــصــراحــة شــعــرت ان هــذا كــثــيــر

امـــــــس احـتــفل اصـدقـاء وجـيـران
لي فـي جــبــيـل بــلـــــــــبــنـــان بــيــوم
مـيالدي وهــو احلـفل اخلـامس هـذا
الــعــام مــقــابل حــفل عــائــلي واحــد

ور�ا لـه تفـسيـر ان العـمر بـعد الــ
 88 فــيه الــكــفــايــة ! من بــعض مــا
حـــصل في الــيــوم الــتــالي من يــوم
ميالدي  12حزيـران  دعاني جـارنا
الـعزيـز كـاظم شبـر وعقـيـلته  الـهام
اجلــزائـري الى حــفل في مـنـزلــهـمـا

تخللته كيكة ا�يالد.
وفي يوم  14 حزيران فوجئت وانا
اســتــقـــــبل  تــلــفــزيــون الــعــراقــيـة
الجـــــراء مــــقـــــابـالت في بـــــرنــــامج
(خــطى) ان مـــقــدم الــبـــرنــامج االخ
عالء احلـطاب عـضـو مجـلس امـناء
شــبــكــة االعـالم وبــصــحــبــته امــ�
نـاصــر مـديــر مـكـتـب بـيــروت يـقـدم

بــاالمــتــنــان  و�ــا
زاد ذلـك اني عــــنـــد
مــــغـــــادرة احلـــــفل
ســلــمــونـي هــديــتـ�
االولى من عائلة ابو
مــهـنـد والـثــانـيـة من

عائلة مهند نفسه.
الى ابـنــــــائي واحـفـادي الـبـعـيـدين
عــنـا هـذا الـعـام ال تــقـلـقـوا� انـا وام
عـالء مع االصـدقــاء هـنــا في لـبــنـان
بـخـيـر ويـكـفيـني مـنـكم هـذه الـسـنة
رســــائل الــــتــــهــــاني واالتــــصـــاالت
الـــهــاتـــفــيـــة وشــكـــراً لــكـم وشــكــراً

لالصدقاء.

الهواة الـذي يقدمه كـمال عاكف واكمل
دراسـته بـكـلـيـة الـفنـون اجلـمـيـلـة قسم
ا�وسيـقى ويقول ( احـببت الغـناء منذ
طـفـولـتي وكنـت اتاثـر بـالـكالم والـلحن
وكـذلك تـاثـرت بـالـراحل يـحـيـى حـمدي
النه �ـتـلك لـونـا بـغـداديـا والـتقـيت به
وكـان عـمـري  15عـامــا وكـنت اســتـمع
الـى اغـانــيـة وهــو صـاحب فــضل عـلي
ونصحـني في البداية بـاكمال دراستي
وبـعـد تـخـرجي قـدمت مـعه الـكـثـيـر من
احلـفـالت وانـضـمـمت في سـبـعـيـنـيـات
الــقــرن ا�ــاضي الى فــرقــة جنــوم الـفن
الــــتي تــــضم الــــراحل عــــبـــد اجلــــبـــار
الـدراجي ومـحـمـد سـعـيـد بـعـدها قـمت
بـالتـدريس في مـعهـد الـفنـون اجلـميـلة
ومن ابـــرز طـــلـــبــتـي حــســـام الـــرســام
وايــهـاب رضـا اخلـيــاط وسـرمـد جنـاح

عبد الغفور ) .
وعن اهم احملطات التي يعتزبه يقول (
كل مـحــطـات حـيـاتي اعـتـز بـهـا الن كل
واحــدة مـنــهــا حتـمل مــعــانـاة وفــيــهـا
جتارب كان لها دور في تـكويني كفنان

ملتزم محب لفنه ).
     مراكز الشباب

الـى ذلك وفـي لــــقـــــاء لـ(الـــــزمـــــان) مع
ا�ــطــرب خــضــر عــبــاس الــذي عــاصـر

هــمـــيم واغـــاني اخــرى. وشـــاركت في
الـــعــديــد من ا�ـــهــرجــانــات الـــعــربــيــة
والـــدولـــيـــة من خالل فـــرقـــة الـــفـــنــون
الـشــعـبــيــة وبـعــدهــا من خالل االذاعـة
والتلـفزيون حـيث شاركنـا في مهرجان
دمــشق الـــدولي وكـــذلك في مـــهــرجــان
الـــــربــــيع في ا�ــــوصـل ضــــمن فــــرقــــة
تـلفـزيون الـعراق بـقـيادة الـفنـان حسن

الــشـــكــرجي) مـــوضــحـــا(كــذلك
سـجـلت مـؤخـرا عـدد من
االغـــــانـي مع فــــــرقـــــة
الــبــصــرة لــلــفــنــون
الــشــعــبــيــة� مــنــهــا
مـــتـــعـــلـــمـــة مـــنــ�
كـلـمـات طه سـلـمان
واحلـــــــان طـــــــارق
الــشـبــلي واغـنــيـة
داريـــــــتك احلــــــان
طـــارق الـــشـــبــلي
وهي لفرقة فنون
البـصرة وحـاليا
استعد لتسجيل
عــــــــــــــــــــــدد مــن
االغـــــــــــــــــــــانــي
الـــــتـــــراثـــــيـــــة

واحلديثة).

اصـوات كـبـيـرة واخـرى شـبـابـيـة مـنـذ
انطالقـته في سبعـينات الـقرن ا�اضي
من خالل مـركـز شـبـاب الـصـلـيخ � قـال
(تــأثـرت بـا�ـطـرب حــسـ� نـعـمـة الـذي
كـان يـدرسـني في مـدرسـة قـتـبـيـة وهو
مـن شـجــعـني ودعــمـنـي في مـســيـرتي
الـفـنــيـة والـغــنـائـيــة�حـيث كـنت اؤدي
جميع االطوار في الريف وا�دينة.وفي
ســنــة  1977� اخــتــيــاري بــالــفــرقــة
القومية للفنون الشعبية كمنشد� وكان
مـعـي ريـاض احـمـد وقـحـطـان الـعـطـار
وامل خـضـير �بـعـدها بـسـن� انـتـقلـنا
الى االذاعـة والتـلفـزيـون كمـطربـ� انا
وريـــاض وقـــحــــطـــان� وكـــانت جلـــنـــة
االخــتـــبـــار تــتـــألف من وديع خـــونــدة
وكنعنان وصفي وناظم نعيم� حيث �
اجتياز االخـتبار بنجـاح� كمطرب� في
االذاعـة والـتــلـفـزيـون � لـكن لم احـصل
عـلى الـفرصـة ا�ـنـاسبـة لـتسـجـيل عدد
مـن االغــــــــــــانـي اخلـــــــــــــاصــــــــــــة بـي)
مضيـفا(بعدهـا اتصلت بالـفنان فاروق
هـالل و� ســمــاع صــوتي مــرة اخــرى
فـأمـر بــتـسـجـيل عـدد من االغـاني لي �
منها ويلي كلـبي كلمات سعدون قاسم
واحلان كاظم فندي واغـنية �ه احللو
لــلــشــاعــر كــر� الالمي واحلــان كــر�
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كــيـكــة ا�ـيالد بــاسم وكـالــة االنـبـاء
العـراقيـة التي كـنت من مـؤسسـيها

عام 1959.
وفي 15 حــــــزيـــــــــــــــــران اتــــــصل
صـــديق مـن الـــعـــامــلـــ� فـي قـــنــاة
(الـــشــرقــــــــيــة) واخــبــرني ان االخ
ســعـــد الــبـــزاز اتــصل بـــهم وطــلب
اعداد خبر مـصور عني وقد � ذلك

بالفعل.
 في االيـــام الـــتــالـــيـــة دعـــانــا اخي
ا�ـهــنــدس عــبـد اجلــواد والــســيـدة
عـقيـلـته ام حسـ� الى امـسيـة على
البـحر وعـشاء في مـطعم هـناك كان

بديال عن الكيكة.

وفي صباح  19حزيـران حضر الى
شـــقــتـــــــــــــــنــا 4 اصـــدقــاء اعــزاء
رســول عــلــوش وابــتــســام حــسـ�
وفــــائـق الــــبـــــلــــداوي ود. اقـــــبــــال
الـشيـبـاني الـتي كانـت حتمل كـيـكة

ا�يالد.
وفي ا�ساء دعانا جارنا كاظم شبر
وزوجته الـهـام اجلزائـري الى حفل
عــيـد مـيالد ابـنـهـمـا  الـدبـلـومـاسي
مـهــنــد وفــوجـئت ان كــيــكــة ا�ـيالد
حتمل اسـمي الى جـانب اسم مهـند
وكان علي ان اقـوم باطفـاء الشموع

مع مهند
.اخـتــلـطت عــنـدي مـشــاعـر الــشـكـر

ويـــتـــولى الــــفـــنـــان قـــاسـم ســـبـــتي
االشــــــــــراف الـــعــام عـــلى اجملــلــة �
الــــتي يــــرأس حتـــريـــــــــرهـــا جـــواد
الــزيــدي � ومــديــر الــتــحـريــر صالح
عـــــــــبـاس � وا�ــديـر الــفــني سـمــيـر
مــرزة � وا�ــشــرف الــلــغــوي عـيــسى

الصباغ.
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ا�ـوظف في شركة ا�وان� العراقية
كـلفته االدارة الـعليـا �وان� العراق
بـادارة الـعالقــات الـعـامـة واالعالم
فــــيــــهـــا� وتــــلــــقى تــــهـــانـي زمالئه

وامنياتهم بدوام  ا�وفقية.
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يستعد ا�ـطرب وا�لحن بالسم عجوب
الصــدار الــبــوم جــديــد يــضم عــدد من
اغـنـيـاته الـتـراثــيـة والـعـاطـفـيـة مـنـهـا
اغــنـــيــة خــلي اجلــرح يـــنــزف وبــيــني

وبــيـــنـك عـــهــد الـــلـه وحـــنــ� الـــكـــلب
وودعـتــوك � كــتب مــجـمــوعــة االغـاني

هذه الشاعر سالم شريف .
وعجـوب ينـتمي الى جـيل السـتيـنيات
وكـــان اول ظـــهـــور له بـــبـــرنـــامج ركن

عباس في حفل اقيم قبل 40 عاماًخضر عباس

بالسم عجوب
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زعـــــمت األولـى أنَّ ثالثـــــة مـــــنـــــهم أرادوا
الــشـهــادة ضــد والــدهم� لـكـنَّ الـقــاضي لم
يسمح لهم بذلك� وأصدر حكمه.وكان حكم
احلضانة ا�ـشتركـة لم يرضي جولي التي

أرادت والية كاملة على أطفالها: 
باكس 12 عـامـاَ� زهرة 16 عـامـاَ� شـيـلوه
15 عـامـاَ� والـتـوأم نـوكس وفـيـفـيـان 12 
. وأفادت التقارير عاماَ� مادوكس 19 عاماَ
أن األوالد القُـصّر الذيـن كان مقـرراً لهم أن
يـتـحــدثـوا في احملـاكـمــة قـبل أن يـصـدر
الــقــاضي حــكــمه األخــيــر هــمـا بــاكس

وشيلو.
وفي وقت سابق كـانت قدمت جولي
مستـندات تـزعم أنَّ القاضي رفض
سماع أدلة تعتـقد أنها ذات صلة
بالقضيـة� �ا في ذلك شهادات
ألطـفـاله� وزعـمت الـوثـائق أنَّ
(الـــــقــــاضي حـــــرمـــــهــــا من
مـــحـــاكــمـــة عـــادلـــة� كـــمــا
اســتــبــعـــد بــشــكل غــيــر
قـانـوني أدلـةً مـرتـبـطـة
بــالــقــضــيــة تــتــعــلق
بـــصـــحـــة األطـــفــال
وسالمـتهـم; كانت
لـــــــــتـــــــــحـــــــــسم

قضيتها).
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قبل أيام� قـام الفـلسـطينـيون في غـزة بوضع صـور شهداء
احـد الـعمـارات الـسـكـنـيـة فـوق انـقـاضـهـا � كـأنـهـا مـزرعة
ألولئك االطفال والـنساء الذين قـضوا في تلك الـليالي التي
عـصـفت عــلـيـهم فـيــهـا الـطـائــرات بـاحلـمم. انــهم يـخـلـدون
االبرياء الذين كـانوا ينتـظرون صباح الـيوم التالي لـيذهبوا

الى ا�دار� او دكاك� رزقهم أو منازل أهلهم. 
في ا�ـوصل� الــبـلــدة الـقــد�ـة ال تـزال هــنـاك جــثث لم يـتم
اخـراجـهـا حـتى الــلـحـظـة بـعـد أكــثـر من اربع سـنـوات من
جالء تــلك الــ�ــمــة� وهــنــاك مــئــات الــبــيــوت الـتـي جــرفــهـا
االنتهازيون وآكلـو السحت احلرام في غفـلة ومحيت معالم

االحداث قبل ان توثق. 
 بيـوت مـتـهـالـكـة كانـت كل ما �ـكن ان يـسـتـتـر به الـنـساء
واالطفـال والـشـيـوخ حتت قـصف مـعـركـة حتـريـر ا�وصل.
بـيـوت طُـمــرت وعـوائل كـامــلـة ألزقـة في حي الــقـلـيـعـات او
الشـهوان أو ا�ـيدان أو حـظيـرة السـادة أو الفـاروق� كانت
جتتـمع في أعـمق سـرداب �ـنزل هـنـاك فـكان أعـمق مـقـبرة

جماعية لهم بعد ليلة قاصفة.  
هناك عوائل لم يبق منها أحد أو بقي شخص أو اثنان  أو
ثالثـة� صــادف وجــودهم في مـنــاطق اخــرى � وقـد فــقـدوا

االمل في االستدالل على مكان جثث ذويهم. 
أليست ا�ديـنة القد�ة كـانت مزرعة جلثـث الشهداء� اليس
لـهم حق عــلـيـنــا أن نـزرعـهــا بـصـور اولـئـك االهـالي الـذين
كانوا ب� فكي كـماشة من النار. هل يـجوز ان تمضي تلك
االيام السـود من دون ان يكون هـناك استـذكار للـضحايا�
الذين قـبل ان تأكـلهم الـنـيران� كـانوا قـد فقـدوا آخر قـطرة
ماء او كـسـرة خبـز كـانوا بـحاجـة لـها� وهـم محـاصرون ال

مع� لهم. 
هناك تـاريخ من الـصمود االسـطوري لألهـالي في ا�وصل
ال �ــكـن أن نــقـــبل أن يُــطـــمــر كـــمــا طـــمــروا االهـــالي في

السراديب . 
اجليوش ا�نظمـة كانت عند االنسحابـات تضع خططا لكي
ال تدفع اخلـسائـر وتـستـعد لـذلك� فـكيف احلـال �ن كان ال

حول له وال قوة. 
 عليـنا أن نـضيء البلـدة القـد�ة بصـور االهالي الـشهداء�
ونكـرم مَن بقي من تـلك العـائالت ا�بـادة. انَّ التـاريخ الذي
ذهب بـعــضـهم الى تــزويـره أو جتــاهـله بــلـمح الــبـصـر� لن
يرحم ا�زورين واالنتـهازي� والراقـص� على اجلراح� ولن

ننتظر طويالً لنرى ذلك اليوم. 
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{ واشـــنــطن� (أ ف ب) - عــاد
رائـدا الفـضاء الـفـرنسي تـوما
بــيــســكـــيه واألمــيــركي شــاين
كيمبرو األحد من طلعة جديدة
إلى الــفـراغ الـفـضـائي لـنـصب
ألـــواح شـــمـــســيـــة تـــرمي إلى
زيادة قـدرات إنتاج الـطاقة في
مـحطـة الـفضـاء الـدوليـة.وهذا
اخلروج إلـى الفـراغ الفـضائي
هـــو الـــرابع لـــبـــيـــســـكـــيه في
مسيرته� والثاني خالل مهمته
احلـالــيــة.وقــد شـغّـل الـرجالن
الــبــطــاريـة الــداخــلــيـة لــلــبـزة
الفضـائية عنـد الساعة 11,42
ت غ� ثم فــتــحــا فـتــحــة غــرفـة
تـخــفـيف الــضـغط في مــحـطـة
الـــفــــضـــاء الـــدولــــيـــة.وخـــرج
بــيـســكـيه أوالً إلى الــفـراغ� ثم
حلق بـه زمـــــيـــــله.وخـالل ست
ســـاعــات و 28دقـــيـــقـــة أجنــز
الـرائـدان تثـبـيت لـوح شـمسي
أول بــطـول 19 مــتــرا ووصـله
وبـــــاشـــــرا تــــــثـــــبــــــيت لـــــوح
ثـان.وتـرمي ا�ـهـمـة إلى نـصب
ستة ألواح شمسية من اجليل
اجلـديــد حتـمل اسم "اي روزا"
عـلى مـحطـة الـفـضاء الـدولـية.
وشــرع الـــرائــدان في تـــركــيب
أول األلـواح الــسـتـة األربـعـاء�
لـكنّ بـعض ا�ــشـكالت الــفـنـيـة
شـــابت ا�ـــهـــمــة وحـــالت دون
إتــمــامــهــا بــالــكــامل� أبــرزهــا
تــــــتــــــعــــــلـق بــــــبــــــزة شــــــاين
كـيـمــبـرو.وغـرّد بـيــسـكـيه قـبل
ســاعـات من مــهـمــته اجلـديـدة
فـكـتب: "إنـهـا احلـلـقـة الـثـانـية
من اخلــروج في الـفــضـاء. هـو
يــوم آخــر طــويل لــكــنه مــذهل
يـنتـظرنـا شـاين كيـمبـرو وأنا"
.وأضــــاف بــــيــــســــكــــيه عــــلى
الشبكـات االجتماعـية "سنعود
إلـى الـفـراغ الــفـضــائي إلنـهـاء
أعـمـال الـطـلـعـة األولى (نـصب
الـــــلـــــوح الــــشـــــمـــــسي األول)
وتـثـبـيـت الـثانـي".أمـا الـطـلـعة
ا�ـقـبـلـة إلجنـاز تـثـبـيـت الـلوح
الــشـمـسي الـثـاني فـقـد حـدّدت
نــــــاســـــا مــــــوعـــــدهــــــا في 25
حــزيــران/يـــونــيــو.وهي ا�ــرة
الـرابـعـة يـطـفـو الـرائـدان مـعـاً
خـارج نـطاق اجلـاذبـية بـعـدما
كـــانـــا أجنـــزا طـــلـــعـــتـــ� إلى
الـفــضـاء اخلـارجي جـنـبـا إلى
جــنب ســنــة 2017 عــلى عــلــو
400 كــيــلــومــتــر فــوق األرض
مــعــلــقــ� �ــحــطــة الــفــضــاء
الـــدولـــيــة. أمـــا طـــلـــعــتـــهـــمــا
ا�ــشــتــركــة الــثـــالــثــة فــكــانت
األربعاء.والطلعة اجلديدة هي
الـ240 فـي تــــاريـخ مــــحـــــطــــة

الفضاء الدولية.
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