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قال وزير اخلـارجية فـؤاد حس
ـصري سامح ان زيارة نظـيريه ا
ن الـصـفـدي شـكـري واألردني ا
الى بـغـداد امس تـداولت قـضـايا
ـنطـقة تخص الـبلـدان الـثالثة وا
والــعــالم . واكــد بــنـاء هــيــكــلــيـة
لـلـتـعــاون بـ مـؤسـسـات كل من
بــغـداد وعــمــان والـقــاهـرة عــبـر

. عمل وتخطيط مشترك
واضـــاف ان (الـــوزراء نـــاقـــشــوا
ازمة االمن الـغذائي الـناجـمة عن
احلـــرب الــروســـيــة االوكـــرانــيــة
ومـخـرجات الـلـقـاءات الـسـابـقة)
مـــــــشــــــيـــــــراً الـى ان (نــــــتـــــــائج
االجتـمـاعات الـتي وصـلت الدول
الثالث الـيها تـهدف لـبنـاء تكامل

اقتصادي شامل).
وكــان وزيــرا االردن ومــصــر قــد
اكـــدا دعم بـــلــديــهـــمــا لـــلــعــراق

مــؤكـديـن ان (امن الـعــراق يــعـزز
نـطـقـة وهو من أمن االردن امن ا
ومــصــر). وكــشف الــصـفــدي عن
(اتــفــاق مع الــعـراق عــلى الــربط
الــكـهــربـائي وســيـبــدأ الـتــزويـد

قبل). العام ا
وقـال انــنـا (مــاضـون في تـنــفـيـذ
ئة من االتفاقـيات وحقـقنا  90با
ــــــديـــــــنــــــة مـــــــشــــــروع اطـالق ا
الصـناعـية) فـيمـا اكد شـكري ان
(الـربط الـكـهـربـائي بـ الـبـلـدان
الــــــــــثـالث وصـل الـى مــــــــــراحـل

متقدمة).
واستـقبل رئـيس مجـلس الوزراء
مــــصـــطـــفى الـــكـــاظــــمي كال من
شــكــري والــصــفــدي بــحــضـور

. وزير اخلارجية فؤاد حس
وأعــرب الــكــاظــمي في مــســتــهل
الـــلــــقــــاء عن اعــــتـــزاز الــــعـــراق
بــالـعالقــة مع الــبـلــدين وأهـمــيـة
تـطويـرهـا في مـخـتـلف اجملاالت

وكل مـــا يـــدعم أفـق الـــتـــنـــمـــيـــة
االقـتــصـاديــة واالزدهـار وكـذلك
ـشتـرك. كمـا أكد األمن الغـذائي ا
بــحــسب بــيـان تــلــقــته (الــزمـان)
امس (أهمـية الـتعـاون وتنـسيق
ــواقف إقــلــيــمــيــاً عــلـى مــسـار ا
تـرســيخ الـســلم واالسـتــقـرار في

نطقة).  ا
وأشـار الـكـاظـمي إلى أن (الـبـناء
على مـقررات الـقـمم التي جـمعت
قيـادات البلـدان الثالثـة وآخرها
الـقـمة الـتي اسـتـضـافتـهـا بـغداد
ســـيــــكــــون من شــــأنـه حتـــقــــيق
مـســتـقـبل أفـضـل لـلـدول الـثالث

وللمنطقة).
وجــرت خـالل الــلــقــاء مــنــاقــشــة
الــــتــــعـــاون األمــــني والــــدفـــاعي
شـتـرك بالـضـدّ من التـنـظيـمات ا
اإلرهـــابـــيــــة والـــتـــأكــــيـــد عـــلى
اســـتــمــرار الـــتــنــســـيق وتــبــادل
ـعــلــومــات في هـذا اخلــبــرات وا

ـا يضـمن تـوفـيـر بـيـئة اإلطـار 
آمــــنـــة لالزدهــــار االقـــتـــصـــادي
ستدامة وتعزيز نتائج التنمية ا
و يخـدم شـعوب الـدول الـشقـيـقة

نطقة. الثالث وشعوب ا
واســتــقــبل رئــيس اجلــمــهــوريـة
بـرهم صــالح في قــصـر الـسالم
شـــكــري والـــصــفـــدي بــحـــضــور

. حس
وأكد حـرص الـعـراق على تـعـزيز
الــعالقــات مع مــصـر واألردن في
مـخــتـلف اجملـاالت وتـوســيـعـهـا
عـبـر الـتفـاهـمـات وأطـر الـتـعاون
ُـــتـــفـق عـــلـــيـــهـــا في الـــثالثي ا
اجملــاالت الـســيــاسـيــة واألمـنــيـة
واقف واالقتـصاديـة وتـنسـيق ا
من أجل إرساء األمن واالستقرار
نطـقة الفتـا في بيان تـلقته في ا
(الــــــــزمــــــــان) امـس إلـى أن (أمن
الـــعــراق واســـتــقــراره ومـــوقــعه
اجلغـرافي بـ جيـرانه وأشـقائه

الــعالقــات بــ إقــلــيم كــردســتــان
وبريطـانيـا وال سيمـا أن اجلهات
ـعـنــيـة لـكال اجلــانـبـ ســتـعـمل ا
عـلى نــتـائج الــزيـارة فـي مـجـاالت
الــتـــربــيـــة والــتـــعــلـــيم الـــعــالي
والصـحـة والـتـنـسـيق الـعـسـكري
. ـواجــهــة تـهــديــدات اإلرهـابــيـ
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان
(الـلـقــاء تـنـاول الــوضع الـعـام في
ــشـــاكل الــعـــراق وأهـــمـــيــة حـل ا
الـعــالـقـة بــ االقـلــيم واحلــكـومـة
االحتادية من خالل احلوار وعلى
أســـاس الـــدســـتــــور). وفي لـــقـــاء
خـاص مع مــجــمـوعــة من الــنـخب
اإلعالمـــيــة وصـــنـــاع الــرأي ثـــمن
زيـــدان (عـــالـــيـــا مـــوقف الـــنـــخب
الــــواعـــــيـــــة من صـــــنـــــاع الــــرأي

واإلعالمــــــيـــــ لــــــدفــــــاعـــــهـم عن
إسـتــقاللــيــة الــقـضــاء ومــهــنــيـته
وحيـاديته). مـؤكـداً ان (استـهداف
الـقـضـاء ذو بـعـد سـيـاسي واضح
ـهـنـية وجاء كـردة فـعل لـقراراته ا
اخلالصة حيـال بعض التجاوزات
على مكتسبات الثروات الوطنية).
وشـبه زيـدان (الــقـضـاء بــالـسـنـام
الـــضــامـن لـــلـــدفــاع عـن الـــنـــظــام
الـسـيـاسي ولن نـسـمح بـاي شـكل
من االشكال بـاضعـافه او ثنيه عن
ـسـتـقل والـبـعـيـد ـارسـة دوره ا
ناكفات السياسية). وقال ان عن ا
(حريـة التـعـبيـر يكـفـلهـا الدسـتور
ونــــحـن نــــضـــــعـه في اولـــــويــــات
اهـتــمــامـنــا في تــعـزيــز مــسـاراته
الـصحـيـحـة  ولـن نقـبـل ان يـكون
اداة تــشــهــيــر وجــســرا لــتــمــريــر
مـواقف سـيـاسـيــة عـبـر اشـخـاص
موتورين) واكد (التعامل قضائيا
وفق بـيـانـات مـعـلـومـاتيـة تـتـعـلق
باجـراءات قانـونيـة وال جنتـهد او
ـواقف الـسيـاسة) مـؤكداً نتـأثر 
ان (الــقــضــاء مـــاض في احلــفــاظ
على مـهـنيـته وعـدالـة قراراته ولن
يتـراجع او يـنثـني امـام الضـغوط
من اي طـرف كـان. ونـعــول كـثـيـرا
على اجلمـهور النخـبوي والواعي
في الـدفـاع عن اسـتـقاللـيـة سـلـطة
الـقــضــاء ونـحــتــرم ارائه ونـرحب
بـاالسـتــمـاع الى الـنــقـد في اطـاره
ي لـعـمـلـنـا ال الـتـسـقـيطي التـقـو
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ويجب تفعيل الرقابة على االموال
في حــكــومــة تــصـريـف االعــمـال).
ودعا (جمـيع االطراف الى تـشكيل
ــكن). احلــكــومــة بـــأســرع وقت 
وكــشـف عن ان (الـــعـــراق يــعـــاني
تـراجـعـاً في الـزراعـة نـتـيـجـة شح
ياه وندعـو الى تضيـيق اخلناق ا
عــلـى تـــركــيـــا حلـل االزمــة وادارة
ياه فيها خلل كـبير ويجب حلها ا
ــــطـــــالــــبــــة ومن حـق الــــعـــــراق ا
ــيـــاه ويــجب ان بــاطالقـــاته مـن ا
تـكــون هـنــاك حتــركـات حــكـومــيـة
عاجـلة ويـجب عـلى تركـيا احـترام
ســيــادة الــعــراق واالحــتــكــام الى
القـوان الـدولـية). وعـد العـامري
(قـانـون جتـر الــتـطـبــيع خـطـوة
جـيــدة وقــراراً شـجــاعــاً وكـبــيـراً)
وقــدم (الـــشـــكــر جملـــلس الـــنــواب
ويــجب عــدم الـــتــشــكـــيك من قــبل
البـعض في تـشريع قـانـون جتر
الــتـــطـــبـــيع). وطـــالب الـــعـــامــري
(االخــــوة في االقــــلـــــيم االلــــتــــزام
بــقــرارات احملـــكــمـــة االحتــاديــة).
واسـتــقـبل رئــيس حـكــومـة إقــلـيم
كــردســـتــان مـــســرور الـــبــارزاني
السـفـيـر الـبـريـطـاني لـدى الـعراق
مـارك بــرايـســون ريــتـشــاردسـون.
وفي الـلـقــاء تـطـرق الـســفـيـر إلى
الـزيـارة الـنـاجـحـة لـلـبـارزاني إلى
بريطانيا واستقباله على مستوى
رفيع ولـقـاءاته واجـتـمـاعـاته التي
عقـدها والـتي من شـأنـها أن تـعزز
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طبعة العراق 

نطقة). عنصر ال غنى عنه ألمن ا
وأضـاف أن (هـنـاك حـاجـة مـاسة
لـتـخـفـيف الـتـوتـرات ونـزع فتـيل
ـنــطــقـة والــركـون األزمــات في ا
ـــســائل إلى احلـــوار في حــسم ا
العـالـقة من أجـل تمـهيـد الـطريق
نـحو أطـر تـعاون إقـلـيمي يـرتـكز
عـــلى الــــتـــعــــاون االقـــتــــصـــادي
ـواجـهـة الـتـحـديـات والـتـجـاري 
ــتــمــثـــلــة بــاألمن ــشــتــركـــة وا ا
واالقـــتـــصـــاد وأزمــــة الـــتـــغـــيـــر

ناخي). ا
و أكـــد رئــيس مـــجــلـس الــنــواب
مـــحــمــد احلــلــبـــوسي لــشــكــري
والـصــفـدي حـرص الــعـراق عـلى

تمت عالقاته مع البلدين.
وقال بيان إن (اللقاء بحث تعزيز
ــشـتــرك في اجملـاالت الـتــعـاون ا
الـــــســــــيـــــاســـــيـــــة واألمـــــنـــــيـــــة
واالقتصادية وتأكيد استمرارية
التنسيق والتشاور في إطار آلية
الــتــعــاون الــثالثـي بــ الــعـراق
ـــــواجـــــهـــــة ومـــــصـــــر واألردن 

التحديات الراهنة)
وأكـد احلــلـبــوسي خالل الــلـقـاء
بـحـسب الـبـيـان (حـرصَ الـعـراق
على تـمتـ عالقـاته مع البـلدين
وتـــطــويــر آلــيـــات الــتــعــاون في
اجملاالت كافة فـضالً عن تنسيق
ا واقف في احملـافل الـدوليـة  ا
يـخــدم شـعـوب الــدول الـشـقــيـقـة

الثالث).
وأكد الوزيران (موقفَ قيادتيهما
وحـرص بــلـديـهــمـا عـلـى تـطـويـر
ــشــتـــرك في جــمــيع الـــتــعــاون ا
اجملــاالت ودعم أمن واســتــقــرار
الــعــراق والـــعــمل عــلى تــعــزيــز
مــوقــفه واسـتــعــادة مــكـانــته في
ـــنـــطـــقــة والـــعـــالم فـــضالً عن ا
ـواجــهـة ـدة  تــكـويـن رؤيـة مــوحـَّ
الـــتــحـــديـــات) ونــقل الـــوزيــران
حتـــيــات الــســيــسـي وعــبــد الــله
الـــثــــاني الى كل مـن الـــكـــاظـــمي

وصالح واحللبوسي.
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قـال امـ عـام مـنـظـمـة بـدر هـادي
الــعـــامـــري ان قــرارات احملـــكـــمــة
االحتادية الـعلـيا هي الـفيصل في
حل الـقــضـايــا رغم الــتـشــكـيك في
نـتــائج االنـتــخــابـات الــتي جـاءت
بـشــرعــيـة احملــكــمـة مــشــيـراً الى
ــانه بـــقــراراتــهـــا ودعــوته الى ا
االلـتـزام بـهـا فــيـمـا كـشف رئـيس
مــجـــلس الـــقــضـــاء االعــلـى فــائق
زيــدان عن وقـــوف بــعـض الــقــوى
الـسـيــاسـيـة مع الــقـضـاء عــنـدمـا
تـتـوافـق قـراراته مع طــمـوحــاتـهـا
وتنـتقـده بقـوة باسـتهـداف سلـطة
القـضاء عنـدما تـتعـارض قراراته
مع مصـاحلهـا. وقـال العـامري في
ندوة حـواريـة مع نـواب كتـلـتة ان
شاكل السياسية تستمر نتيجة (ا
هيمـنة دكتـاتوريـة النظـام السابق
دة طـويـلـة واالنسـداد الـسـياسي
ـكونـات الـعـراقـية امر طـبـيـعي وا
لديها تخـوف لضمان مسـتقبلها)
مــؤكــداً ان (احملــكـــمــة االحتــاديــة
أجـازت تـقـد مـقـتـرحـات قـوانـ
داخل مجلس الـنواب ونـشدد على
االلـتــزام بــالــدســتـور النـه اخملـرج
جلـمـيع الـعـقـبـات). وقـال ان (عـدم
ـوازنـة هـو الـتـفـاف على تشـريع ا
قـرار احملــكــمــة االحتــاديــة بــشـأن
قـانـون الــنـفط والـغــاز في االقـلـيم
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الــــدراســـات واالدب والـــثـــقـــافـــة
الــكــرديــة . ويُــعـد الــراحل شــيخ
ـتــرجـمـ في كــردسـتـان ولـقب ا
ـترجـمـ فـقد كـان يـتقن بـأميـر ا
اضــافــة الى لــغــته الــكــرديـة االم
الــلـغــات الـعـربــيـة واالنــكـلــيـزيـة

والفرنسية والفارسية .

لـلــبالغـة الــكـرديــة. وهـو حـاصل
على شـهادة الـدكتوراه في االدب
الـكــردي عن اطـروحـته (الــقـافـيـة
في الشعر الكردي) وحاصل على
دكـــــتـــــوراه ثـــــانــــــيـــــة في االدب
والــتــرجــمــة . وكــان مــبــدعــا في
الشـعر وكـتابـة القصـة فضال عن
ذلك تــرجم اكـثــر من مـائــة كـتـاب
ـيـة احليـة ومن من الـلـغـات الـعـا
امهـات الكـتب الى اللـغة الـكردية
وبـذلك قــد اشـفى غـلــيل الـقـاريء
من خـالل تــهــيــئـــة االجــواء لــهم

ية . لالطالع على االداب العا
يقول عـنه االستاذ الـدكتور عادل
كَـرمــيـاني ( رحـلت ايــهـا الـعـزيـز
وتركت ارثا ادبـيا زاخرا في عدة
ـا في امتك مجـاالت فـقـد كنت عـا
ورائـدا في الـتـواصل احلـضـاري
بـــ ادب الــشـــعــوب وبــرحـــيــلك
غـابت جنـمـة مـضـيـئـة في سـمـاء
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ودعت االوســـــاط الــــثــــقـــــافــــيــــة
ـيـة الـعـلـمـيـة في اربـيل واالكـاد
امس االثــنـ الــعالمــة الـدكــتـور
عزيـز كَه ردي  ( 1947 - 2022)
الـذي وافـاه االجل  بــعـد مـعـانـاة
ــرض وكـان الــفـقــيـد ادخل مع ا
ـــســتــشـــفى الــتـي حتــولت الى ا
ــثــقــفـ مــزار يــومي لالدبــاء وا
واهل العلم وطلبة جامعة صالح
الدين لزيـارة استـاذهم الذي كان

يعاني من مرض ألم به.
والــراحـل من الــقـــامــات االدبــيــة
والــعـلــمـيــة الــكـبــيـرة ويــشـار له
بـــالـــبــنـــان وخــاصـــة في مـــجــال
الـبالغة في الـلـغـة الكـرديـة حيث
كــانت بــاكــورة نــتــاجه الــعــلــمي
ضمن مؤلفاته (البالغة في االدب
الكـردي) وقـد غـدا مؤلـفه اسـاساً
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عزيز كَه ردي 
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اضاف رئـيس التيـار الصدري مـقتـدى الصدر ثالثـة من قيادات الـتيار الى
سيـحي وبـقية االقـليات. وقـالت وثيقـة اطلعت جلنـة ارجاع بيـوت وامالك ا
وسى علـيها (الزمان) أمس ان (الصدر ع كالً من عون آل النبي ومهند ا
ن غتصبة  وحسن كـر الكعبي في اللجنة التي تتكفل بارجاع االمالك ا
عـين اجلدد غتـصب أياً كان) واوصى الـصدر ا (يقـدمون شكـوى بحق ا

بـ(تقصي احلقائق جيداً واتخاذ مسلك االحتياط في كل اعمالهم).
ـا اقـتضى وقـال الـصدر ان (الـلـجـنـة اثـبتـت جناحـهـا في عـمـلـها سـابـقـاً 
تـمـديـده). وزار الصـدر أمس  مـرقـد والده الـشـهـيد مـحـمـد محـمـد صادق

الصدر وجنله. وكان في استقباله وتوديعه حشد من انصاره.
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فائق زيدان هادي العامري 

w  5I¹dŠ œULš≈

ÊU O0 Y UŁË ¡öÐd
d¼Uþ q{U  bL×  ≠ ¡öÐd

w³FJ « rÝU  wKŽ ≠ …—ULF «

ـدني بـانـقاذ جنـحت فـرق الـدفـاع ا
وإخـالء نزالء فندق أبواب احلس
الـــواقع في مــركــز مـــديــنــة كــربالء
ـشـيد من سـبعـة طوابق نـتيـجة وا
انـدالع حـريق طـال الـطـابق الـثاني

للفندق.
واسـتنفـرت فرق االطفـاء واقتحمت
الـفنـدق وباشـرت بعـملـيات اإلنـقاذ
الــتي بـدأتــهـا بــاخالء كـبــار الـسن
واألطــــفـــال مع تــــقـــد اإلنـــعـــاش
الـــرئـــوي لـــلـــمـــصـــابـــ بـــحــاالت
االخـــتــنـــاق من الـــنــزالء نـــتــيـــجــة
اسـتنشاق نواجت احلريق بالتزامن
ـنع مع تــنـفــيـذ عـمــلـيـات اإلطــفـاء 
اتـساع النيـران إلى طوابق الفندق
األخــرى. وأنـهت أعـمــالـهـا بــإنـقـاذ
الـعشـرات من النـزالء دون تسـجيل
خـــســــائـــر بـــشـــريـــة مـع حتـــجـــيم
ـاديـة. وقـال مـصـدر انه األضــرار ا
( فـتح حتقـيق في مـركز الـشرطة
ــسـؤول عن الــرقـعــة اجلـغــرافـيـة ا
بـاالعتـماد عـلى تقـرير خـبيـر األدلة
اجلـنـائـيـة لـتـحـديـد أسـبـاب اندالع
احلــريق داخل الــفـنــدق) واخـمـدت
فـرق االطـفـاء حـريـقـاً ثـانـيـاً انـدلع
فـي دار متخذ لـلزائرين في كربالء.
ديـريـة فـي بـيـان إن (فرق وقـالـت ا
ـدني تـمـكـنت مـن إخـماد الـدفـاع ا
حــــــادث حـــــريق إنـــــدلـع داخل دار
مـكون من طابق متخذ إلستضافة
الـزائـرين في كـربالء مـسـافـر خـانة
في مـــنـــطــقـــة شــارع الـــعــلـــقــمي).

وأضــاف أن (احلـادث شـكل حتـديـاً
ــدني الــتي كــانت لــفــرق الــدفــاع ا
تــكـــافح حــادث حــريق آخــر انــدلع
داخـل فــنــدق أبـــواب احلــســ في
ــنــطــقـــة الــديــنــيــة ذات الــوقـت وا
ـــكــــتـــظـــة ـــهــــمـــة وا ـــقــــدســـة ا ا
بـــالـــزائــــرين). وتـــابع ان (الـــفـــرق
تـمكنت من تـقسيم اجلـهد وجنحت
بــإخـمـاد الـنـيــران ومـنـعت اتـسـاع
الــــنــــيــــران وأنــــهت احلــــريق دون
تـــســجـــيل إصـــابــات بـــشـــريــة مع
اديـة). وأعـلنت حتـجـيم األضـرار ا
عـن إخمـاد حـريق انـدلع في مـولدة
كـهـربـائـيـة مـوضـوعـة أعـلى سـطح
بناية مصرف الطيف اإلسالمي في
الـــعــمـــارة.  وذكــر بـــيــان أن (فــرق
ــدني جنــحـت بــاحــتـواء الــدفــاع ا
وإخــمــاد حــريق نــشب فـي مــولـدة
كـهـربـائـيـة مـوضـوعـة أعـلى سـطح
بــنــايـة مــكـونــة من خــمس طـوابق
ـصـرف الـطيـف). وتابع ان تـابـعـة 
ـدني زجت بـعـجـلـة (فــرق الـدفـاع ا
ـرتفعة الـسلم اخملصـصة لألبـنية ا
وطــوقت وعـزلت الـنـيـران وأبـعـدت
خــطــر امــتــداد احلـريـق إلى خـزان
وقــود الـكــاز اخلــاص بـالــتـشــغـيل
ـالصق لــلــمــولــدة".وأضـاف أن وا
"احلــادث كــاد ان يــحــرق الــبــنــايـة
بـالكـامل إذا ما انـسكب الـوقود من
أعـلى البنـاية إلى أسفلـها) محذرة
ـــــبــــــاني مـن وضع (أصــــــحــــــاب ا
ـولـدات الـكـهـربـائي أعلـى أسطح ا
ـبـاني نظـراً لتـسجـيل العـديد من ا
حـــوادث احلـــريـق نـــتـــيـــجـــة تـــلك

اخملالفة). 
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قبـضت قوات الـشرطـة اإلحتادية
عـلـى ثالثـة مـتـهــمـ لـتــنـفـيـذهم
الــدكــة الـعــشــائـريــة  في بــغـداد.
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) أمس
إن (قـــوة مــشـــتـــركــة من الـــلــواء
اخلـــامس الــفــرقــة الـــثــانــيــة من
الـشـرطة مع مـفـارز إسـتـخـبارات
الفوج الـثالث لـلواء قـبضت على
ـة الــدكـة ثالثــة مـتــهـمــ بـجــر
الـــعــشـــائــريــة فـي مــنــطـــقــة حي

السالم غرب بغداد ). 
وأضـــــاف أن ( الـــــقـــــوة وجـــــدت
بـحــوزتـهم بـنــدقـيـة كـالشـنـكـوف
إطالقـة ومــخــزن بــنــدقــيــة و 13
بندقية مبيناً أنه  إحالتهم مع
ــضـبــوطـة أصــولـيـاً إلى ـواد ا ا
اجلـــهــــات اخملـــتــــصـــة إلكــــمـــال
اإلجراءات القانونية والتحقيقية

الالزمة بحقهم ).
 في سياق متـصل ضمن اجلهود
ــســتــمــرة لــقــطــعــات األمــنــيــة ا
الشرطة اإلحتادية لـتأم حماية
ـنـاطق ( نــفّـذت قـوة من الـلـواء ا
األول الـــفــرقــة األولى لـــلــشــرطــة
اإلحتاديـة باإلشتـراك مع قوة من
لواء مـغـاوير عـمـليـات بـغداد مع
قــوة من ســرايــا مـغــاويــر ألــويـة
الــفــرقـة واجلــهــد اإلسـتــخــبـاري
ضــمن قــاطع مـســؤولــيـة الــفـوج
الــثــاني عــمــلــيــة تــفـتــيش عــلى
رخص ومـصادرة السالح غـيـر ا
مجـمـوعة من األسـلـحة واألعـتدة
ضـــمن مــنـــطــقــة  خـــمــســة دو
بـــبــغــداد ). وقـــال بــيــان تـــلــقــته
(الـــزمـــان) أمس إن (الـــعـــمـــلـــيــة
أســـفـــرت عن الـــعـــثــور عـــلى 21
بندقية مخـتلفة األنواع ومسدس
وخـمــسـة مــخـازن بـنــدقـيـة و22

إطالقــة بــنـدقــيـة ). فـي الـســيـاق
ذاتـه واجلـــهــــود في مـــكــــافـــحـــة
اخملدرات واحلـد من إنـتشـارها (
قبضت قوة مـشترة على مـتهم
إثـــنـــ في مـــنــــطـــقـــة الـــتـــاجي
بـحـوزتــهـمـا  20غـرامــاً من مـادة

الكرستال اخملدرة).
 على صعيد متصل أعلن الناطق
بـــإسم الـــقــائــد الـــعــام لـــلــقــوات
سـلحـة يحـيى رسول اإلطـاحة ا
بـــســـتـــة إرهـــابــيـــ بـــارزين في

مـجـمـوعـة مـحـافـظات .  وحـسب
البيان الذي تلقته (الزمان) أمس
فـإن (حـسب الــتـفـاهم بـ جـهـاز
مـــكـــافــــحـــة اإلرهــــاب وأجـــهـــزة
ـسـتـمر كـردسـتـان والـتـنـسـيق ا
قـبـضت قـوة أمـنـيـة عـلى قـيادات
إرهابية تنتمي لعصابات داعـش
ُـكــنى أبـو مـحــمـد  يـعـمل وهم  ا
حـالــيًــا إداري مـســؤول عن مـلف
القـتـلى حيث أُلـقي الـقبض عـليه
ــــحـــــافـــــظـــــة صالح الـــــدين -

الشـرقاط واإلرهــابي (م.ع) وهو
ــطـــلــوبــة عـــلى رأس األســمـــاء ا
لألجهزة األمـنية العـراقية والذي
يـــشـــغـل مـــنـــصب هـــام جـــدًا في
تـنـظـيـم داعش  ومـعـاون األمـيـر
الــعـســكــري لـقــاطع الــفالحـات -
ُـكـنى  أبـو الـفـلـوجـة اإلرهــابي ا
آية ونُـفذت العـملـية حـيث نُفذت
عـــمــلــيــتي الـــقــبض األخــيــرتــ
بــالـتــنـســيق مع قـوات مــكـافــحـة

اإلرهاب في أربيل ).  

نتخب العراقي من تعديل النتيجة فيـما تمكن العبو ا
رافق نـتخب والوفد اإلداري ا وحتـقيق الفوز. وقرأ ا
سورة الـفاحتة عـلى روح فقيد الـرياضة الـنجم حيدر
ـبـاراة فـلـسـط عـبـد الـرزاق قـبل تـمـاريـن اإلحـمـاءِ 
التي انـطـلقـت في السـاعـة الرابـعـة عصـراً في صـالة

نادي النصر الرياضي.
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ــنـتــخب الـعــراقي لــكـرة الــصـاالت امس من تــمـكن ا
حتـقـيق الـفوز عـلى نـظيـره الـفلـسـطيـني بـنتـيـجة 6-4
في ثــاني مـبـاريـاته ضـمـن بـطـولـة كـأس غـرب اسـيـا
لكـرة الـصاالت اجلـارية في الـكويت. وانـتهى الـشوط
ـنتخب الـفلـسطيـني بهـدف دون مقابل األول بتـقدم ا
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خطرة" أحدهما فتى يبلغ  13عاما
"في حالة حـرجة".واشـار إلى أنها
ـرة األولى مــنـذ عــشـرين عــامـا" "ا
ـسـاحـة الـتي تـشـهـد فــيـهـا هـذه ا
الشـاسـعـة من البـالد عواصف في
وقت واحد.وبـعد ظـهر األحـد كان
هـنـاك سـبــعـة آالف مـنـزل من دون
كـهـربـاء بـعـدمـا وصل عـددهـا في
وقت سـابق إلى  20ألـفــا. وتــوقّع
مديـر "إنـيديس" لـشـبكـة الـكهـرباء
ـتوسط ـنـخـفض وا ذات اجلهـد ا
في فـــرنـــســا أن يـــعـــود الـــتـــيــار
ـنـازل احملـرومة الـكـهربـائـي إلى ا

ســــاء. منه في ا

عـواصف رعــديـة عــنـيــفـة فــرنـسـا
السبت ما أسفر عن مقتل شخص
وإصـــابـــة  15 آخـــرين بــــجـــروح
بــيــنــهم اثــنــان في حــالــة خــطــرة
بحـسب الـسـلـطـات. ولـقـيت امرأة
في الـثـالثـيــنـات حــتــفـهــا بـعــدمـا
ياه وعلقت حتت سيارة جرفتها ا
في روان وفق مـا ذكـر مـصـدر في
ـديـنـة مـكـتب رئـيس بـلـديـة هـذه ا
الـواقـعة فـي غـرب بـاريس لـوكـالة
فرانس برس.وقـال وزير الداخـلية
جيرالد دارمانان للصحافة صباح
األحد إن الـعـواصف خلـفت أيـضا
" 15جريحا بـينهم اثـنان في حالة
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اكد منبئون جويون بلوغ احلرارة
امس االثـــــــنــــــ نــــــصف درجــــــة
الــــغــــلــــيـــان وقــــالــــوا ان (ســــبع
محافظات جتاوزت احلرارة فيها
نـــصـف درجـــة الــــغـــلــــيـــان وهي
مـحــافـظــات الــنـجف والــقـادســيـة
ــثـنـى والـبــصـرة والـنــاصــريـة وا
وبابل وواسط وميسان وتراوحت
درجة احلـرارة فـيـهـا ب 51 – 52
نبئون انخفاض مئوية). وتوقع ا
احلــــرارة الــــيـــــوم الــــثـالثــــاء عن
معدالتها. على صعيد آخر ضربت
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ـحافـظة ديـالى وعلى بـعد ٣٥ كم شـمال شـرق بغـداد هناك تـنطق عنـد مرورك 
الك الدولة السومرية.. لكة عرقية بجذورها التاريخية وهي إحدى 

ة امـا اليوم فهي تـسمى بتل اسمـر بالقرب من إنها اشـنونا تلك الـتسميـة القد
مدينة بهرز التابعة لقضاء بعقوبة .

ـمـلـكة عـلى نـهـري دجـلـة والـفـرات في االلف الـثـالث ق.م في عـهد شـيـدت تـلك ا
ـلك نبوخذ نصر  هذا وقد  تمكن العيالميون من احتاللها في فترة حكم حكم ا
لك شـمـشي ادد اآلشـوري ولـكن بـعـد مـضي من الـزمن تـمـكن حمـورابي من  ا

استعادتها وضمها إلى احلكم البابلي. 
ـملـكـة في بـداية الـقـرن الـعـشرين حـيث بـدأت أعـمال كـان أول اكـتشـاف لـتـلك ا
التـنقيب عنـها عام ١٩٣٠ وقد اكـتشفت فيـها تل اسمر بـاإلضافة إلى تل اجرب

وتل اتشالي وتل خفاجي. 
تلك هي اشـنونا يتحدث عـنها التاريخ رغم صمت الـزمان  ورغم الغموض الذي
ـاضية التي رحلت مع مازال يـكتنفهـا فإن للتاريخ لـسان يحكي عن آثار األ ا

مضي العصور .
البد أن انـقف على عتبات تلك احلضارات التي يان بها احلاضر معلال  سكوته
بثـورة الطبقـات اجليولـوجية التي طـمرت تلك احلـضارات ومحت مالمـحها التي

لم يبقى منها سوى جدران متهالكة وسقوف خاوية  
نعم البـد من احلديث عن آثارنا وتسليط الضوء عليها لكي ترعاها اجلهات ذات
ـثـقـفـ من أبـنـاء الوطن االخـتـصـاص حـيـنـما تـسـمع نـداء ا

ولع باآلثار والتراث . ومن ا
تـراثنـا وحـضـارتـنـا في اعـنـاق رؤسـاء ومـدراء دوائر
ـنضـمـات الثـقافـيـة والتي لـها اآلثار بـاإلضـافة إلى ا
ـوروث واالهـتـمـام بـكل ما الدور الـكـبـيـر في أحـياء ا

عرفة  . ت بصلة إلى الثقافة وا
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كـالويز خـطـابـاً مـنـفـتـحـاً وحـوارياً
اجته نـــحـــو الــســـلـم والــتـــعـــايش
ــنـاطـقــيـة واجلــنـدريـة مـتــجـاوزاً ا
وااليـدلــوجـيـة والـتـشـرذم بل وقف
مـفــرق الـنــزعـة الــقـومــيـة من أجل
إيــــجــــاد روح كــــونــــــــيــــة حتـــاور

اجلميع ) .
ـهــرجـان كالويـز تــيـمـنـاً  وسـمي ا
ــشــهـور بــإسم الـروائـي الـكــردي ا
إبراهـيم أحمد الـذي أصدر مـجلة (
كالويـــــــز ) فـــــــي بــــــغـــــــداد خالل
األعــــــوام  . 1949 -1939ونــــــظم
ـــهـــرجـــان نــــدوات وأمـــســـيـــات ا
وإتــصل بــاألدبــاء الــكــرد والــعــرب
والـــفــرس والـــتـــرك داخل الـــعــراق
ـهـرجـان في كل وخـارجه ويـكـرم ا
دورة مـجــمـوعـة من االدبـاء ويـعـلن
اسم الــشــاعــر أو الــشــخــصــيــة أو
ــرشح لــنـيل ــتـرجم ا الـكــاتب أو ا
جائزة كالويز ويـقدم جائزته بإسم
كــردسـتـان فــقـدم في دورته األولى
إلى الـشاعـر ادونـيس وفي الـثانـية
ـــــــاني مـن أصل إلـى الــــــروائـي األ
كــردي شـــركــو فــتـــاح وفي الــدورة
ـاني فــولـكـر الــثـالـثــة لـلــشـاعــر األ

براون . 
وشــهــدت الــدورة احلــالــيــة إقــامـة
مـعارض تـشكـيلـية وأخـرى للـكتاب
حتت عنـوان ( الكتـاب قنديل الـفكر
) . كـــمــا عـــرضت أفالم وثـــائــقـــيــة
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مــنــذ تــأســـيــسه في الــعــام 1996
حـقق مــهــرجـان كالويــز الـثــقـافي
مـنـجـزات بـارزة تــمـثـلت بـتـواصل
ثـقف في دوراته وسعة حـضور ا
نــشــاطــاتـه وتــنــوع احملــاور الــتي
يـــتـــنـــاولـــهــــا في كل دورة. وحتت
ــوهـبـة واحلـريــة تـعـانق شـعـار (ا
كـالويـز) انــعــقــدت الـدورة  25من
ـهـرجان فـي الســـلـيمـانـية لـلـمدة ا
اضي بحضور من  29 -27آيار ا
عـــــــراقي وإقـــــــلــــــيــــــمـي ودولـــــي

واســــع. 
وقـــالت رئــــيـــســـة مــــركـــز كالويـــز
الدكتـورة ابتسام اسـماعيل قادر لـ
ــــهـــرجــــان أقـــيم (الـــزمـــان) إن ( ا
بـالــتـعــاون مع وزارة الــثـقــافـة في
حــكــومــة إقــلــيم كــردســتــان حتت
رعـــايــة األســتـــاذ مال بــخـــتــيــار) .
وأضافت أن ( جـهات عـدة بعـضها
دولــــيـــة مـــدت يــــد الـــدعم إلجنـــاح
ــــهـــرجــــان عـــلى الــــصـــعــــيـــدين ا

اللوجستي والفني). 
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وكـتبت في مـقدمـة كتـيب التـعريف
قائلة إن ( مـهرجان كالويز ولد من
رحم الــظــروف الــصــعــبــة لــيــبــني
مــنـــبـــراً إنــســـانــيـــاً حـــراً لألدبــاء
والفنان إجتاهاً ثقافياً مرناً بدالً
مـن الـصـراع احملــتـدم. لــقـد أصـبح
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حذر قـائمـقام قضـاء بعـقوبـة االستـاذ عبد
ولدات االهلية من الله احليالي اصحاب ا
واطنـ   بعد صدور قرار من استغالل ا
ـسلـمة وزارة النـفط بـتقـليل كـمـية الـكاز ا

لهم .  
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وقـال احلـيــالي لــ ( الـزمـان  ) أمس (  في
الوقت الـذي نسـتغـرب بقـيام وزاره الـنفط
باستـبدال ماده الـكاز اخملصـصة لتـشغيل
اده بديـله.. تعـتبـر ملوثه ومن ولـدات  ا
مــخــلــفـات الــنــفط اخلــام الــذي حتـذر من
اســتــخــدامه الــدوائــر ذات االخــتــصـاص
بسـبب تأثـيره عـلى الصـحة والـبيـئة ومن
ثم العـدول عن قرارهـا وارجاع مـادة الكاز
ـقـررة مـع تـقـلــيل الـكــمـيه الى لــلـحـصـه ا

النصف  ) . 
واضاف احليالي ( نـعلن عن تضـامننا مع
ـولدات األهـلية كـونه سبب لهم اصحاب ا
ضـررا كـبـيـرا   لـكن بـنـفس الـوقت نـحـذر
بعض اصـحـاب النـفوس الـضـعيـفة مـنهم
وضوع والـضغط على من استغالل هـذا ا
الـناس الـفـقراء وبـحـجه عدم وجـود الـكاز
واالضراب وعدم الـتشـغيل لـهم واجبارهم
الى االنصـياع لعـدم حتمل ارتـفاع درجات

WFÐU²∫ صاحب مولدة اهلية يتابع عملهاحلرارة  ) . 

ابتسام اسماعيل قادر
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بواجبـاتهم بـنفس الوتـيرة وهنـاك مداولة
مع الـسيـد احملـافظ إلجـراء زياده بـسـيـطة
بسعر االمـبير لـتقليل الـضرر عن اصحاب
ولـدات األهـليـة الرسـمـية اجملـازة والتي ا
ـاده الـكـاز من وزاره الـنـفط حل جتـهز 
ــقــررة لــهم عــلى عــهــد ارجــاع احلــصـه ا
سـابقـهـا  ) . ١الى ذلك اعـلن عضـو رابـطة
ــولــدات االهــلـــيــة في ديــالى اصـــحــاب ا
خضير العزاوي   عن بدء االضراب العام

ولدات في احملافظة .  ألصحاب ا
ان ( وقــــال الــــعــــزاوي   لـ  ( الــــزمــــان ) 
ـولــدات االهـلـيـة بـدأوا فـعـلـيـا اصـحـاب ا
باألضراب الـعام والذي دخل حـيز التـنفيذ
بعد  12من ليلة امس في بعقوبة كمرحلة
ـدن   مبـينا اولى قبل انـتقـاله الى بقـية ا
ان االضــراب جـــاء بــســبب قــرارات وزارة
الــنـفط اجملــحــفـة بــاسـتــبـدال الــوقـود ثم
ـــولــدات تــراجـــعت لـــتــخـــفض حـــصــة ا

للنصف) . 
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واضـاف الـعــزاوي ان ( االضـراب رسـالـة
احتـجاجـية وجـاء بعـد سلـسلـة تظـاهرات
سلـميـة في بعـقوبـة وبقـية مـدن ديالى من
ـــوقف خــاصــة وان قــرارات اجل تــدارك ا
وزارة النفط االخـيرة ستـؤدي الى خسائر

مادية تصل الى  . 50%
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اربيل

معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كردستان احملترم
م/ شكوى ضد جامعة نولج في اربيل

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
اناشد معاليكم فتح حتقيق رسمي للتاكد من صحة اتهاماتي ادناه ضد جامعة
وظف في اجلامعة منذ عام 2020 نولج في اربـيل بسرقة رواتب  االساتذة وا

وحلد االن:
ة وافق  1/6/2022رسـالة نـصـية مع مـكـا - وصـلتـني مـسـاء  يوم االربـعـاء ا
هاتـفية ( نـسخة مـرفقة مـنها ) عـبر الـواتس آب من الست بيـخال كر  رئـيسة
قـسم اللـغـة االنـكلـيـزية  تـفـيـد بعـدم جتـديد عـقـدي للـعـام الـدراسي القـادم ولـقد
حدث نـفس الـشيء قـبل عـامـ وبـالتـحـديـد يوم  8/7/2020عـنـدمـا اتصل بي
ــــوبـــايل هـــاتـــفــــيـــا رئـــيـس الـــقــــسم انـــذاك اســــتـــاذ مـــحــــمـــد كـــيــــاني( رقم ا
 (07510291160واخبرني بعدم جتديد العقد معي للعام الدراسي التالي
وكان الـهدف من هذا العمل هو سرقة راتب العـطلة الصيفية تموز واب من ذلك
الـعـام والـذي يـؤيـد اتـهـامي هـذا ان جتـديـد عـقـدي انـذاك  في ) 1/7/2020
تـكررة ( نـسخة مـرفقة ) نسخـة مرفـقة ) وعلى الـرغم من مطـالباتي الـرسمـية ا
بصـرف راتب العطلة الصيـفية تموز واب لعام  2020لـكنني لم احصل عليهما

حلد هذا اليوم .1/6/2022
- علـما ان هذا القرار الشفوي بعدم جتديد عقدي مع اجلامعة قد اعطى بعض
ضـعــاف الـنــفـوس لــنـشــر االشـاعــات عـني في كـل مـكــان وأرسل لي أحـدهم (
أحتـفظ باسـمه) رسائل عـبر اواتس أب ( نـسخ مرفـقة) تـفيـد بأنه قـد  فصلي
من اجلامـعة وبأنني عـاطل عن العمل وبأنه عـلى استعداد لـكي أعمل حمال معه
في الشـورجة النه يـعمل تـاجر فـيهـا فـقمت بـرفع دعوى تـشهـير ضـده ( نسـخة
مـرفقة) وانـعقـدت اجللـسة االولى يوم  2022 /24/5واجلـلسة الـثانـية ان شاء

الله يوم .15/6/2022
- ومرة ثـانية حتاول جـامعة نـولج سرقة راتب الـعطلـة الصيـفية تـموز واب لهذه
السـنة باتبـاع نفس اسلوب عـدم جتديد عقـدي شفويا ولـيس حتريريا من خالل
رسالـة رسمية حتمل توقيع رئيس اجلامعة أو من يخوله رسميا حسب االصول
الـقـانـونـيـة  عـلـمـا ان عـقـدي مع اجلـامـعـة قـد جتـدد تـلـقـائـيـا يوم )1/6/2022

نسخة مرفقة) .
ـوظف لـشهري - كذلك قـامت اجلامعـة بسـرقة نصف راتب بـعض االساتذة وا
اذار ونـسيان  2020بحـجة عدم وجود سيولـة مالية كافيـة ولكن بعد ان توفرت
ـا هــذه الـسـيــولـة رفــضت اجلـامــعـة دفع الـنــصف الـثــاني لـهــذين الـشــهـرين 
اضطـرني الى تقـد بالغ رسمـي ( نسـخة مرفـقة) فـي شهـر ايلول  2020عن
طريق كـاتب العدل لكي تـدفع اجلامعة الـنصف الثاني لـهذين الشهـرين وبالفعل
دفـعـته اجلـامــعـة عـلـمــا ان بـعض االسـاتـذة لـم يـحـصـلــوا حلـد االن عـلى هـذين

. النصف
  لذلك أنـاشد معاليكم لـتشكيل جلنـة من الوزارة لالطالع على كشوفات رواتب
شـهـري اذار ونـيـسـان  2020لـلـتـأكـد مـن أتـهـامـاتي لـلـجـامــعـة وكـذلك مـقـابـلـة
وظف الذين أسـتلموا نـصف راتب فقط لهذين الـشهرين وسؤالهم االساتـذة وا
حتت القـسم أذا كانوا قـد أستلمـوا النصف الـثاني علـما ان اجلامـعة قد  بدات
منـذ هذا اليـوم باستـخدام سيـاسة الـترغيب والـتهديـد معـهم والدليل عل كالمي
هــذا هـــو ان احــد الـــزمـــيالت في الـــقــسم قـــد أبــدت يـــوم أمس الـــســبت /4/6
2022استعدادها لالدالء بشهادتها أمام جلنة الوزارة ولكنها غيرت موقفها

هذا الـيوم وقـالت لي بالـنص (( لقـد وضعـتني في مـوقف محـرج مع اجلـامعة))
فاعـتذرت لها وأرسلت لـها رسالة نـصية عبـر الواتس أب ( نسخـة مرفقة) حول

وضوع. نفس ا

كركوك
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مـنذ يومـ وانا مـتردد في نشـر هذا الـكالم وهذه الـصور.. ألني الزلت اعيش حـالة الـصدمة ..
وانـا متـفاجـىء وحزين بـذات الوقـت .. كيف انـشـغل النـاس بتـصـوير هـذه الـفاجـعـة ولم يفـكروا
باالنـقاذ .. وال تـقولـوا لي كيف ? فـالوسـائل كثـيرة .. الزلت اعـيش الصـدمة وانـا ارى ذلك الذي
فوق السطح .. يذوب كـالشمعة التي انارت موبايالت الباحـث عن ( الطشة ) !!! كالشمعة التي
انـطفـئت لتـشعل بـقلـبي نـار احلسـرة .. وانا اتـذكر انـنا اول الـبلـدان حضـارة بالـتاريخ واخـرها
اذا ال نـستوردها .. تـطورة واحلديثـة .. ترى  بالـتقدم .. ! هـناك الكثـيييـير من وسائل االطـفاء ا
ــوبــايـالت واحــدث ال....... ? ..  وال نــســتــورد ــاذا نــســـتــورد احــدث الــســـيــارات واحــدث ا
ـاذا ... وما من مـجيب ألن اذا و ـاذا و #كـرةاطفـاءاحلريق  الـتي تطـفىء احلـرائق في ثواني .. 
صاحلهم وال تهمهم مـصالح الرعية وحتى حياة ابنائها .. والة االمر وصناع القـرار منشغل 
ـاذا .. ?احلـريق ليس ذلك وال ألـومـهم بل ألوم نـفـسي وبـاقي ابـناء الـشـعب .. واعتـقـد تـعرفـون 
ـتـفـحـمة و الـذي احـرق الـبـنـايـة ومن فـيـهـا .. فـهـذا احلـريق قـد انـطـفىء و دفن اجلـثـامـ ا
تـسجـيل احلـادث ضد مـجهـول او تعـلـيقه عـلى شمـاعـة التـماس الـكـهربـائي !! .. بل ان احلريق
احلقيقي هـو حريق القلوب التي تكـتوي بهلب احلسرة عـلى حال العراق في ظل حكم الرعاع ..
سؤولـياتهم قـيتـة والطائـفية الـلعيـنة .. غـير ابهـ  ـتخـلفون .. الالهـون باحملاصـصة ا اجلـهلة ا
اني ويـقـيني بـعدالـة السـماء جتاه الـشعب .. ولـعل مـا يصـبرني فـقط ا
فأينمـا ذهبوا ومهـما فعلـوا فأنهم عاجال" أم اجال" سـيالقون اجلبار
ـقتـدر يوم ال ينـفع االنسـان اال عمله .. وصـدق نبـينا الـكر ح ا

قال .. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .
اللهم اني بلغت .. اللهم فأشهد .
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وقــرئت قــصــائــد عــربــيــة وكــرديـة
وقـدمت حـفالت مـوســيـقـيـة لـكـبـار
وسيقي كالفنان شهدام ناظري ا
الـــذي حـــصـــد جـــائــزة الـــيـــوبـــيل
الـفـضي كــمـا شـارك الــفـنـان أنـور
ــلـــحــمـــة مــوســـيــقـــيــة قـــرداغي 
عـــنـــوانـــهـــا ( رحـــلـــة في مـــديـــنــة
الـسـليـمانـيـة ) فضالً عـن مشـاركة
مـطربـ مثل لـقمـان سلـيم وهروي
عــثــمــان عـــلي و ســفـــيــان عــبــاس

معروف .
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 و عـــرض أزيـــاء تـــمـــثـل الـــلــون

ــتـــنــاغم من تـــصــمــيم الـــعــراقي ا
الـــفــنــانــة هــزار مـــحــمــد صــديق .
ـهـرجـان تـقد وشـمـلت مـفردات ا
جـوائز تـقديـرية لـلتـجارب والرؤى
ـستـقبـلـية فـضالً عن إقامـة حفل ا
تـوقــيع كـتـاب (الــتـشـكــيل الـكـردي
ـؤلـفه شوقي عـارض )  الـعـراقي ا

وسوي .  ا
وتـنـوعت اجلــلـسـات فـي الـيـومـ
الـتالـيـ بـ الـسـيـاسـة والـثـقـافة

والفلسفة واألدب والتأريخ .
هرجان أعلنت أسماء  وفي ختام ا
الـفائزيـن الثالثـة بجـوائز اليـوبيل
الـفضي في مـجال الـشعـر والقـصة

والدراسات . 
وأشــــــاد مـــــشــــــاركــــــون بـــــعــــــمق
احملـاضـرات الــتي الـقـيـت وكـثـافـة

بغداد أعلن مدير عام دائرة الفنون
فاخر مـحمد عن نيـة الدائرة اقامة
مهرجان تشكـيلي لفناني كردستان
لـــعــــــــرض أعـــمــــالـــهم في الـــرسم
والـنحت واخلـزف. وأضـاف محـمد

الـــفــعـــالــيـــات وحــسن الـــتــنـــظــيم
والــــرعـــايــــة والــــتـــكــــر وعـــدوا
ــهـرجــان عالمــة ثـقــافــيـة فــارقـة ا
مــــتـــمــــنـــ انــــتـــقــــال دوراته إلى
احملــافـظــات خــارج اإلقــلــيم . وفي

الـــذي كــان ضــيـــفــاً في مـــهــرجــان
ـشـروع قـائم وهـنـاك كالويـز أن ( ا
إنـفتـاح على فـناني كـردستـان فقد
شــارك الـعـديـد مـنـهم في مـهـرجـان

اضي .   الواسطي العام ا

ــعـادن مــنـهل ورحب وزيــر الـصــنــاعـة وا
عـــزيــز اخلــبـــاز بــالــتــحـــاور مع اجلــانب
الـــبـــرازيــــلي من أجـل تـــطـــويــــر الـــواقع
الـــصــنــاعي في الــبِـالد والــدفع بــعــجــلــة
اإلقتصاد الـعراقي في اإلجتمـاع الذي عُقد
. وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) ب اجلـانبـ
أمس إن (اخلـبـاز بـحث مع وزيـر الـشؤون
اإلسـتــراتـيـجـيـة فالفــيـو أغـوسـتـو روشـا
والوفـد الـبرازيـلي كيـفـية تـعزيـز الشـراكة
الــصـنــاعـيــة مع الـبــرازيل في اجملــاالت).
وأضـاف أن (اإلجــتـمـاع تـضـمـن مُـنـاقـشـة
واقع الصناعة العراقية وإمكانية مساهمة
الــبـرازيل في تــطـويــره كـونـهــا من الـدول
اخلـبـيـرة فـي مـجـاالت صـنـاعـيـة كـثـيـرة).
وبـحـسب الـبـيـان فـإن الـوزارة ركزت عـلى
تــطـويـر اجلــانب الــصـنـاعـي خـاصـة وإن
احلـكـومة الـعـراقـيـة تـتجه نـحـو اإلنـفـتاح
على دول الـعـالم كافـة وذلك بـبنـاء عالقات
جيـدة وإتخـاذ مواقف سـياسـية مـعتـدلة).
مــشـيــراً إلى أن (الــصـنــاعــة بـحــاجـة إلى
تــطــويــر وحتــقــيـق شــراكــات صــنــاعــيـة
حــقـيــقـيـة و إيــجـاد فــرص لـلــتـعـاون مع
شـركـات رصـيـنـة). ولـفت إلى أن (الـوزارة
ـصانع في مـجاالت تمـتلك عـدد كبـير من ا
صناعية مختلفة منها الصناعات الدوائية
والــتـعــديـنــيـة والـغــذائـيــة والـصــنـاعـات

يكـانيكيـة واألسمدة والكـيميائـيات كما ا
أن عــمــلــيــة الــتــحــول إلى الــســوق احلـر
تـتـطــلب بـنـاء شـراكـة فــاعـلـة مع الـقـطـاع
اخلاص). مـن جانبه روشا أكد رغبة بِالده
بـنـقل اخلبـرات والـتـكـنولـوجـيـا والـسعي
لـتـطـوير مـجـال الـصـنـاعات الـفـوسـفـاتـية
واألســمـدة والـتــعـدين الفــتـاً إلى أهــمـيـة
ـــكن اإلتـــفــاق حتـــديـــد اجملـــاالت الـــتي 
بــشـــأنــهــا مع اِســتــمــرار الــتــواصل بــ
الطـرف لـتحقـيق جناحـات ترفـد مصـلحة
الــبــلـديـن). فـي سـيــاق مــتـصـل (تـواصـل
الـشـركـة الـعـامـة لـلـصـنـاعـات الـتـعـديـنـية
إحدى شركات الوزارة جتهيز أمانة بغداد
ـنـتـجـاتـها اإلسـفـلـتـيـة اخملـتـلـفـة حسب
ـطـلـوبـة). وقال بـيـان تـلـقته ـواصـفات ا ا
(الـزمـان) أمس إن (الـشـركـة جـهـزت دائرة
ادة الكات شاريع التابعة ألمانة بغداد  ا
نـتجات ـنتج في معـمل ا باك ٣٠ أم سي ا
اإلسـفـلـتيـة بـكـمـيـة بـلغت  ٥٥٠,٤٣ مـتراً
مكـعباً تـستـخدم للـرش عندَ تـبلـيط الطرق
للطـبقات الـسفلـية والعـلويـة بـحسب قول
مـديــر عـام الـشــركـة رافـد عـبــد اجلـلـيل) .
نتجات اإلسفلتية في وأضاف أن (معمل ا
ذكورة وكات باك ٧٠ ادة ا الشركة ينتج ا
أر سي والـــبــرا كـــوت والــفــلـــنت كــوت
ـاسـتك احلـار وقـيـر اإلكـساء ومـنـتـجـات ا
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ُـدن الـصـنـاعـيـة الـتـابـعة - بـحـثـت هـيـئـة ا
ـــعــادن مع شـــركــة لـــوزارة الــصـــنــاعـــة وا
الـصـنـاعـات احلـربـيـة الـعـامـة الـتـابـعـة إلى
هـيــئـة الـتـصـنـيع احلــربي إمـكـانـيـة إنـشـاء
مـدينة صنـاعية للـصناعات احلـربيـة . وقال
بـيان تلـقته (الزمان) امس ان (وفـد من هيئة
ُـدن الـصنـاعيـة برئـاسـة مُديـر عام الـهيـئة ا
حـامــد عــواد محـمــد زار شـركة الـصـنـاعات
َّ عـقـد اِجـتـمـاع احلــربـيـة الـعـامـة  حــيث 
مُــوسع مع مُــديــر عـام شــركــة الـصــنــاعـات
ُـهـنــدس جـالل عـبــاس احلــربـيـة الــعـامــة ا
ُـنــاقـشـة إمـكــانـيـة إنـشــاء مـديـنـة حــسـيـن 
صـناعية خاصة بالصناعات احلربية لتكون
أول مـدينة صناعية مُتـخصصة بالصناعات

احلربية ) .
ُـدن الـصـنـاعـية واوضح مُـديـر عـام هـيـئـة ا
إمـكانية الهيـئة وضع تخطيط شامل ودقيق
إلقـامة مـدينـة صنـاعيـة خاصـة بالـصنـاعات
ـشاريع الـصـناعـية الـتي سوف احلـربـية وا
ديـنـة مُسـتقـبالً ودور الـهيـئة في تُـقـام في ا
ـا تمـتلكه ـشاريع  الـتخـطيط إلجنـاح هذهِ ا
من كـوادر فنية وإداريـة تسعى لتنـفيذ هكذا
مـشاريع وبـسُرعـة إجناز عـاليـة  وقد أسـفر
االِجـتـمـاع عن وضع آلـيـة للـتـعـاون والـعمل
ُـدن الصـنـاعـية ُـشـتـرك لتـنـفـيذ مـشـروع ا ا
احلـربيـة .ومـن جانبه أشار مُدير عام شركة
الـصنـاعات احلـربيـة إلى أنَّ (هذهِ الـصنـاعة
فـيـهـا فائـدة أمـنيـة وإقـتـصاديـة ألن الـعراق
سـيكـون مُصـنعـاً ألسلـحته داخل الـبلد ومن

الـناحية اإلقـتصادية توفـير العُملـة الصعبة
بـسبب تقليل اإلستـيراد ومضى بالقول : إنَّ
هـيئـة الـتصـنيع احلـربي ومع أنهـا ما زالت
ـطية فـتيـة جادةً بإدخـال مُنـتجات جـديدة 
ـطـيـة ).الى ذلك أعـلن رئـيس هـيـئة وغـيـر 
الـتـصنـيع احلربي مـحـمد صـاحب الدراجي
سيَّرة في مصنع إنـتاج طائرة صقر واحد ا
الــكـرامـة الـتـابع لــلـهـيـئـة مــبـيـنـا ان (هـذه
راقـبة احلـدود وخطوط الـطائـرة تسـتخـدم 
الـــنـــفط وابـــراج نـــقل الـــطــاقـــة).واضح ان
(الــتـصـنــيع اجلـزئي لــهـذه الــطـائـرة  في
ـية) الـعـراق بـامتـيـاز من شـركـة ايكل الـعـا
الفــــتـــا الـى ان (طـــائــــرة صـــقـــر  1حتــــمل
مـواصـفات حـديـثة وتـتـطابق مع مـتـطلـبات

شتركة). العمليات ا
…œUO « WOÝULŠ

 وأضـاف ان (الــهـدف من صـنـاعـة الـطـائـرة
يـأتي حلماية امن وسيادة العراق وكرامته"
مـنـوها انه "سـيـتم تطـويـر هذه الـطـائرة في
ـسـتقـبل الـقريب  مـشـيدا بـجـهود مـصنع ا
تميز).وكان الدراجي الـكرامة لهذا اإلجناز ا
حـضــر الى مـصـنع الـكـرامـة لألشـراف عـلى
اجـراء الــتـجـربـة الـنـهـائــيـة لـلـطـائـرة الـتي
حـــلـــقـت في ســـمـــاء بـــغـــداد  مـــؤكـــدا ان
(الــصـنــاعـات احلـربــيـة تــشـهــد تـطـورا في
الـوقت الراهن  اذ  تصنيع قنابر الهاوان
ومـختلف االعتدة إضـافة الى طائرة صقر 1
الـتي أجريت لها التـجربة النهـائية بحضور
شـتركـة).جدير بـالذكر أن قـيادة الـعملـيات ا
ارتـفـاع الطـائرة يـبلغ  4كـيلـومتـرات  فيـما
ــسـافـة الــتي تـطــيـر بـهــا نـحـو 30 تــبـلغ ا
.وكـان الـدراجي اجـرى الـتـجـربـة كـيـلـومـتـراً
الـنهائية الختبـار مسدس بابل الذي انتجته
الـهـيئـة  فيـما يـجري الـعـمل في مصـانعـها
حـالـيــا عـلى انـتـاج بـنـدقـيـة الـرافـدين لـسـد

حاجة األجهزة األمنية.
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واشي  سجلت أسعار بيع ا

واألغـنام انـخـفاضـا كـبيـرا في عـلوة
العـمارة لـلـمواشي حـيث لم يتـجاوز
ســـعــــر الـــرأس أكـــثـــر من  150ألف
دينـار مقارنـة بالسـعر الـسابق الذي

يصل إلى  250ألف.
وقال عـدد من البـاعة إنـهم (يجـلبون
ــواشي مـن مـربــيــهـا في األغــنـام وا
نـــاحـــيـــتى الـــسالم وســـيـــد احـــمـــد
الرفاعي وبـعضها مـن قرى تقع على
الـشــريط احلـدودي وبــسـبب تــفـشي
ـرض احلـمى الــنـزفـيـة اإلصـابــات 
تـراجـعت مـبـيـعـات تـلك احلـيـوانـات
وحــتـى حــركــتــهــا وانــتــقــالــهــا بـ
ـديـنة األقـضـية والـنـواحي ومـركـز ا
حــيث  مــنـعـه وذلك احلق الــضـرر

ربي احليوانات). بهم و
وكانت حكومة مـيسان قد أعلنت في
ــنع وقت ســـابق عن صـــدور قـــرار 
ـــــواشي واألغـــــنــــام بــــ حــــركــــة ا
األقـضــيـة والـنــواحي بـعـد تــسـجـيل
ــــرض احلـــمى حــــاالت اإلصـــابــــة 

النزفية.
الى ذلـك اعــلــنت تـــركــيــا أن نــصف

صـادراتهـا من الـلـحوم الـبـيـضاء 
تـصـديـرهــا الى الـعـراق خالل الـعـام

اضي. ا
وقـال مـديـر شـركـة لـيـزيـتـا لـتـصـدير

اللحوم البيضاء مسعود ارغول في
تـصــريـحــات أمس إن (انــتـاج حلـوم
الدجاج في تركـيا ارتفع بـنسبة 5.1
ئة عام  2021مقارنة بالعام الذي با
سبـقه والـذي بلغ  2ملـيـونان و245
الـفـاً و 770طـنـاً) مــبـيـنـاً أن (حـجم
بـيعـات السـنويـة للـحوم الـبيـضاء ا
رتـبة العاشرة التركيـة التي حتتل ا
عــلـى مــســتــوى الــعـــالم بــلــغت 5.5

مليارات دوالر).

وأضـــــاف أن (صــــادرات الـــــلــــحــــوم
ـاضي بـلغت 632 الـبيـضـاء لـلعـام ا
الف طن مــحــقــقــة عــائــد بــالــعــمــلــة
االجنـبـية مـقداره  894ملـيون دوالر
مـــقـــارنـــة بــصـــادرات الـــعــام 2020
والتي بـلغت  539الف طن) مشـيراً
إلـى أن (تـــركـــيـــا صـــدرت الـــلـــحـــوم
الـبـيـضـاء الى  93دولـة خالل الـعـام
ـــاضي ومـــا يــقـــارب نـــصف هــذه ا

الصادرات ذهبت الى العراق).

واشي في العمارة uKŽ…∫ علوة ا

سيرة (صقر ١)  dzUÞ… ∫ استعراض للطائرة ا
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وبـــ احلــيــالـي  انه (  لن نــتـــهــاون مع
هـؤالء بـفـرض غـرامـات كـبـيـره وايـضا 
االتفـاق وبتـوجـيه من قبل الـسيـد احملافظ
واالتفـاق مع السـيد قـائد شـرطه ديالى ان
ـناطق تأخـذ األجهـزة األمـنيـة دورها في ا
ضـرب عن التشغيل واحاله اخملالف وا
ادة ٢٤٠ من الى احملاكـم اخملتـصـة وفق ا

قانون الـعقوبـات العراقي وهـذا العمل من
واجب واختصاص قـواتنا األمنيـة لتوفير
ـواطـنـيـنا   اضـافه الـراحـة واالسـتـقـرار 
الى وجـود جلـنه جـواله لـهـذا الـغرض مع

اخملتارين  ) . 
واكــد احلــيــالي  انه (  تــوجــيـه مـدراء
النـواحي الـتابـعة لـقضـاء بـعقـوبة لـلقـيام

WLK∫ مال بختيار يلفقي كلمته
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غالف الكتاب

; وأسّسَ الــتـعـاقب الـعـدديّ الــتـقـلـيـديّ
تـقـاليـد مُعـيّنـة عـلى مسـتوى إشـكالـيّة
ــكــان والالمــكـان فــصــار "الـطــوفـان ا
الــثــاني" مــنـاظــراً لـلــطــوفـان األوّل من
حـيث إعـادة إنتـاج الـرؤية واإلشـكالـيّة
ـتعـلّقة بـالهُـويّة وفلـسفـتها ورؤيـتها ا

السرديّة.)
يــخــوض الـبــحث في مــقــاربـة نــقــديـة
كانـية في الرواية لـتوصيف الـهوية ا
مـن خالل جـــســـر مـــكـــاني يـــربـط بــ
(لــنـدن) و(بـغــداد) عـبـر (عــمّـان) وهـو
مـكان مـتمـوّج بحـسب ما يـرى الباحث
عـــلـى نـــحـــو يــنـــســـجـم مع حـــقـــيـــقــة

األطروحة السردية في الرواية:
(تــظـهــر في روايـة "الــطـوفــان الـثـاني"
ــرجــعــيّــة شـــبــكــة من األمــكــنــة ذات ا
عـروفـة والسـيّمـا مـديـنتَي الـواقـعـيّـة ا
"لـنـدن" و"بغـداد" بوصـفـهمـا احلاضـنة
ـكانيّة األصل للحدث الروائيّ فضالً ا
عــلى مـديـنـة "عـمّـان" بـوصـفـهـا مـديـنـة
وســيـطـة لــلـعـبـور وأمــكـنـة مــتـحـرّكـة
تنوّعة ومـتحوّلة مثل وسائـط النقل ا
وأمـكنة أخرى عديـدة كالفنادق والدور
الـــســريّـــة في الـــصــحـــراء الــعـــراقــيّــة
ـستـأجَـرة وغـيرهـا غـير أنّ والـغـرف ا
هـذه األمكنة كـلّها على صعـيد عالقتها
بــالـشــخـصـيّــات بَـدَتْ وكــأنّـهـا خــالـيـة
كانيّة الـقائمة على تـماماً من الهُـويّة ا
ـكان الـثـبـات والـصـيـرورة واألمـان فـا
الــســرديّ في عالقــته بــالــشـخــصــيـات
يـظـهـر ويـغـيب يتـحـرّك ويـقف يـتـكلّم
ويـــصــمت يــبـــرز ويــخــتـــفي يــحــمي
ويــخــون اعـتــمـاداً عــلى قـوّة حــضـور
الـشخـصيّة فـيه وقدرتـها على الـتعامل
مـعه وتشغيله سردياً على النحو الذي

يخدم احلادثة السرديّة.) 
تـتنـوع األمكنـة الداخـلية بـحسب رؤية
الـــبـــاحث داخـل أجـــواء احلــرب الـــتي
رافــقت االحـتالل في الـعـراق فـتـكـشف
ـكن الــروايــة في إطـار الــصـراع بــ ا
والـال مــكـــان عن طــبـــيــعـــة الــهـــجــمــة
الـشرسـة التي تعـرّض لهـا العراق في
ظـلّ فتح األمكـنة على احمليـط اإلقليمي
والــدولي وحتــويل احلــرب إلى صـراع
غـــــــــامـض وواضح فـي وقـت واحــــــــد
وتـتـعـرض بـعض األمـكـنـة مـثل (مـلـجأ
الــعــامــريــة) إلى تــدمــيــر بـشـع ألنـاس

بريئ ال عالقة لهم باحلرب:
(تــهـيـمن أجـواء احلــرب عـلى الـفـضـاء
الـــســـرديّ في الـــروايـــة وهي تـــســهم
كـثـيراً في تـقويض األمـكـنة وتـدميـرها
وإزاحـتـهـا تـشـكـيـلـيـاً نـحـو فضـاء الال
مــــكـــان ويـــنـــتـــخـب الـــراوي في هـــذا
الــسـيــاق مـكـانــاً مـخــصـصـاً الخــتـبـاء
الـناس في أثـناء القـصف اجلويّ الذي
يــطـال األمــكـنــة الـظــاهـرة فــوق سـطح
ــلـجـأ" ـكــان يـسـمّى "ا األرض وهــذا ا
ويـشـيّـد في مـنـاطق آمـنة حتت األرض
بـتقانـات حماية كـافية ويـشير الراوي
كـلّي الـعلم إلى مـلجـأ شهـير في بـغداد
هـو "ملجـأ العامـريّة" لم يصـرّح باسمه
لـكنّ الـدالئل تـشـيـر إلـيه تـلمـيـحـاً هـنا
وقـد كان لفـرط قوّته األمـنيّة مـخصّصاً
ـسؤول في لـعوائل كـبار الضـباط وا
الــعــراق وقت احلـرب لــكنّ الـطــائـرات
تـمكّنت من اقـتناصه وتدمـيره بالكامل
ئات فـي فاجعة كبـيرة راح ضحيـتها ا
مـن البشـر وإذا ما قـاربنـا احلسـاسيّة
لجأ" وما حصل ـكان "ا ـكانيّة لهذا ا ا
ـفـصل من مفـاصل الـسرد لـه في هذا ا
الــروائـيّ فــبــوســعــنــا الــقــول إنّ هـذا
ـــكــان هـــو في األصل "ال مـــكــان" ألنّه ا
يـــخـــتــفـي حتت األرض وال يُـــرى عــلى
الـسطح لـذا فهو مـكان مخـبوء ال يُرى
ـــعــنى أنّه ال مــكــان كـي يــتــمــكّن من
ّـا احلــفـاظ عــلى سـريّــته وخـفــائه و
ضــاعف مـن مـحــو مــكـانــيــته تــعـرّضه
لـلـهجـوم واحـتراقه ومـحـوه على نـحو
يـــســرد فـــيه الـــراوي أبــعـــاد هــذه الال

مكانيّة).
جــاء الـبـحث الــثـالث بـعــنـوان (رمـزيّـة
الــعـنـوان وإسـقـاطـاته الـداللـيـة: قـراءة
نــقــديــة في روايــة "الـطــوفــان الــثـاني"
لـفـاحت عـبـد السّالم) لـألستـاذ الـدكـتور
مــحـمــد شـيـرين تــشـكــار (رئـيس قـسم
الـــلــغــة الــعــربــيّــة وبـالغــتــهــا/كــلــيــة
اإللـهيات/جامـعة يوزجنو يـيل/تركيا)
والـدكتـور مراد كـافي وقد ركّـز البحث
فـي قــراءة نـقــديــة مــســتــفــيــضـة عــلى
فـلـسـفـة الـعـنـونـة وشـحـنـات الـعـنـوان
السيميائية من خالل رؤية نقدية ذات
طــبـيــعـة فــلـســفـيــة حـاولـت أن تـقـارب
الــعــنــوان مــقـاربــة ثــقــافـيــة تــتــجـاوز

الفضاء اللغوي العام:
(أفـرغ فاحت عبـد السالم صاحب رواية
"الــطـوفـان الـثـاني" حــمـوالته الـفـكـريـة
عــلى امــتـداد مــسـاحــة ســرديـة بــلـغت
ثـالث مائة وأربع وست صفحة طرح
فـيـها قـضـايا مـختـلـفة تـتـعلق بـصراع
ـــتـــنـــاقــضـــات واألضـــداد; كـــالــوطن ا
والـغربة والـوجودية والعـدم االنتماء
والــتـأقـلم احلــقـيـقــة والـوهم احلـريـة
سـتحيل الـتبعية مكن وا والـتقييـد ا
واالسـتقاللـية احلـلم والواقع وغـيرها
مـن الــقــضــايــا الـتـي تــصــوّر مــعــانـاة
ـغـتـرب الـهارب من اإلنـسـان الـعـربي ا
أتــون احلــروب الـســاعي إلى الــبـحث
ـهـجـر األوروبـية عـن الـذات في بالد ا
حـيث تنـتفي القـيم الشرقـية مصـطدمة
وتـابوهات اجملتمعـات الغربية; لتؤول
الـذات الشرقـية إلى ذات أخرى حتاول

االنــدمــاج مـع إحــداثـيــات جــديــدة في
مـجـتـمع جـديـد يـفـرض عـلى الـوافدين
ـنـفتح إلـيه ارتـداء الـلـبـوس الـغـربي ا
احلـرّ مـقـابـل مـنـحهـا أبـسـط حـقـوقـها
ـفـتـرض أن تـنـعم بـهـا الــتي كـان من ا
فــي بـالدهــــــــــا األم; مـن مــــــــــثـل األمـن
والــسـالم ومــســاحـة ال بــأس بــهــا من

حرية الرأي والفكر.)
وســـعت الــبـــحث إلى حتـــلــيل صــورة
ـــا تــنــطــوي عـــلــيه من (الـــطــوفــان) 
حـموالت لـغويـة وفلـسفـية وأسـطورية
ضـاربة فـي أعماق الـتاريخ اإلنـساني
والــــعـــربي مـــنه عـــلى نـــحـــو خـــاص
وإخـضاع هذه الـرؤية لفـاعليـة سردية
تــتـســردن فـيــهـا األشــيـاء والــقـضــايـا
واألفــكــار والـقــيم عـلى الــنـحــو الـذي
يـكـشف عـن قدرة الـروائـي علـى عرض
األحـداث وتصويـرها برؤيـة معاصرة
تـــســتـــحــضـــر الــتــاريـخ واألســطــورة
ـتـوارث من أجل والــذاكـرة واحملـكـي ا
بــعث رؤيــة جــديـدة تــشــتــغل عـلــيــهـا

الرواية:
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(لـــقــد جنح الــكــاتب في ســردنــة هــذه
الــقــضـايــا عــنـدمــا أبــدع في تــوظـيف
خـيـاله الـروائي اخلـصب وهـو يـخـتار
لــهـا عـنـوًنـا رمـزيًّـا جـامـعًـا (الـطـوفـان
الـثـاني) وقـد اجتـمـعت مـعاجم الـلـغة
عـلى أنّ الطـوفان هـو ما كان كـثيرًا أو
عـظيـمًا من األشـياء واحلـوادث بحيث
يـطـغى على غـيـره سواء كـان سيـلًا أو
ريـــحًــا أو ظالمًـــا أو نــارًا أو أي شيء
يـزيد عن حـدّه وتكون نـتيـجته الهالك
وهـي مـــشـــتـــقــة مـن الـــطـــوف; أي مــا
يطوف ويدور ثمّ أطلقت على احلادثة
اء الـتي حتيط بـاإلنسـان ح يـكون ا
الـعـظـيم عـامـلـهـا وقـد ورد في الـقرآن
قـــوله تـــعــالى:{ فَـــأَرْسَــلْـــنَــا عَــلَـــيــهِمِ
} وقــوله تــعــالـى أيــضًـا{ الــطُّــوفَــانُ
} إشارة إلى الهالك فَـأَخَذَهُمُ الطُّـوفَانُ

رسل). ا
لـقـد تـوغل الـبحث عـمـيـقا في بـاطـنـية
الـعنـونة ثم من بعـد ذلك ا الروائي
لـلـحـصول عـلى نـتـيجـة قـرائيـة تـؤكد
ـوضــوع الـسـردي في تــمـامــاً غـزارة ا
هــذه الـروايـة وانـطـوائـهـا عـلى أبـعـاد
ـــعــنـى الــعـــابــر لـــلــحــدود زاخـــرة بــا

التقليدية في السرد:
(أراد فـاحت عـبد الـسالم لـهـذا العـنوان
أن يـخـلق إلـهـامًا لـدى مـستـقـبـله وهو
يــقـلّب فـصــول روايـته جـالــبًـا األبـعـاد
الـتـرميـزية احملـتـملـة للـطـوفان الـثاني
لــكي تــعـيــنه عــلى قــراءة أكـثــر عـمــقًـا
ودرايــة عـلى اعــتـبــار أن الـراوي كـان
راويًــا عـلــيـمًــا بـالـســرد وفق مـا أراده
فــاحت من تــوظــيف عـمــلــيـة الــتــبـئــيـر
الـسـردي لـراويـه بحـيـث يـحيـط عـلـمًا
باحلقائق الواقعة والتي ستقع الحقًا
ولـــكن يــهــمّه أن يــخــلق حسّ اإللــهــام
تـلقي وهو والـشغف الـقراءاتي لـدى ا
يــبـحـر في سـرديـات الـطـوفـان الـثـاني
مـسـتـذكرًا دائـمًـا أنّ ثـمّة طـوفـانًـا آخر
يـسـبـق هـذا الـطـوفـان. لـقـد أحـاط هذا
الــعـنـوان بــأحـداث مـنـعــطف تـاريـخي
ـنطقـة العربـية (الشرق كـبير شـهدته ا
أوســطـيـة) عـبـر بـوّابـة الـعـراق حـيث
بـدأت خريـطة جـديدة لـلشرق األوسط;
ّـــا أفـــرز مــعـــطـــيــات جـــديـــدة عــلى
ــــوغـــــرافــــيــــة ـــــســــتــــويـــــات الــــد ا
واإليـديولوجية والـعقائدية إلى جانب
ـستـويات االقـتصـادية واالجـتمـاعية ا
والــثــقــافـيــة خــلـقـت قـوانــ جــديـدة
وأفــرزت دســتـورًا جــديــدًا في عالقـات
الــشـرق األوسـط الـعـربـي والـســيـاسـة
األمــريـكـيـة األوروبـيـة وكل هـذا وذاك
حـمّله الكاتب رمزية العنوان" الطوفان
الــثـانـي" الـذي اكــتـسب أهــمـيــته عـلى
أبــعــاد ثالثــة هي: الــبــعـد الــتــركــيـبي

والداللي والتداولي.)
عـالج الـبحث الـرابع مـوضوع الـذاكرة
وجــاء بـعـنـوان (الـذاكـرة والـبـحث عن
الـهـوية الـضـائعـة: اشـتغـاالت الـذاكرة
فـي روايـة (الــطـوفــان الــثـاني) لــفـاحت
عـــــبــــد الـــــسالم) بـــــقــــلـم أ.د ســــوسن
الـبياتي/ جامعة تكريت/ كلية اآلداب
وقـــد ركــزت الــبــاحــثــة عــلى فــعــالــيــة
االسـتـذكـار بـوصـفـهـا فـعـالـيـة سـرديـة
تــــعــــرف في الـــنــــظـــريــــة الـــســــرديـــة
بـ(االســتـرجـاع) وحـاولت من خاللـهـا
ضبط اإليقاع الروائي الزمني في هذه
الرواية عبر الشخصيات التي تختلف
فـي اعـتــقـاداتــهـا إلفــراز مـادة ســرديـة

مناسبة للرواية:
(فـي الــــروايـــــة جنــــد الـــــكــــثـــــيــــر من
االســتــذكـارات الــتي جنـد من خاللــهـا
فـاعـلـية الـذاكـرة واشـتغـالـهـا بحـيـوية
وطــاقـة مـركـزيـة لــتـكـون بـؤرة سـرديـة
يــنــطـلق مــنـهــا اغــلب الـشــخـصــيـات
فـهـنـاك قـصـة شـهـاب وما حـدث له مع
ـوروث الــدبــة وفــيه جنــد اشـتــغــال ا
ـان الـشـخــصـيـات بـهـذا اخلــرافي وا
تعلق بتلبس اجلان وكيف ـوروث ا ا
يـصبح االنسان تابعا له وهناك قصة
حـج العـمـة نـوال الـتي يـرويـهـا احدى
ــقـربــة من عم كــمـال الــشــخـصــيـات ا
وكــــيف انـه رأى الـــعـــمــــة نـــوال وهي
تـطـوف حـول الـكـعـبـة في الـوقت الذي
لـم حتج فـــــيه الــــعــــمـــــة داللــــة عــــلى
الــكــرامـات الــتي عــرفت بــهـا وهــنـاك
قـصة سجن العم وكيف أطلق سراحه
وغـيرها من القصص التي تعتمد على
ـتطلـباتهـا السردية. الـذاكرة وترضخ 
لـــقـــد اســـتـــطـــاعت

صــدر من (حتـريـر وتــقـد ومـشـاركـة)
الـدكـتور مـحمّـد صابـر عبـيد واألسـتاذ
طـالل زيـنـل سـعــيــد الــكـتــاب الــنــقـدي
ــوسـوم (الـروايــةُ احلـديـثــةُ وأسـئـلـةُ ا
الـتـنويـر/دراسات في روايـة "الطـوفان
الـثاني" لـفاحت عبـد السالم) مـنشورات
االحتــــاد الــــعـــام لألدبــــاء والـــكــــتـــاب
الــعـراقـيــ هـذا الـعـام 2022م أســهم
( فــيه (نــخـبــة من الــنـقّــاد والــبـاحــثـ
أكّــدوا جــمــيــعــاً عــلى طــلــيــعــيــة هـذه
الــروايـة وتـنـويــريـتـهـا عــلى مـسـتـوى
ــقـولـة الــفـنـيــة اجلـمـالـيــة من جـهـة ا
ـوضوعـاتـية قـولـة ا وعـلى مـسـتـوى ا
والـثقـافيـة من جهـة أخرى فـضالً على
تــمــيّـز بــحــوث الـكــتــاب بـالــتــنـوّع في
قــضــايــا الـســرد الــروائي وحـداثــتــهـا
ضـمـن الـتـنـاول الـنقـدي اخلـبـيـر عـلى
الـنـحـو الـذي جعل مـن الكـتـاب إضـافة
مــهــمـة لــلـمــكـتــبـة الــنـقــديـة الــعـربــيـة

احلديثة.
ـؤلـفان ـقـدّمـة الـتي كـتـبـهـا ا حـمـلـت ا
كـثيرا من الرؤيات الـنقدية التي جتلّت
فـي بحوث الكـتاب وأشارت إلى موقع
ــنـــجـــز اإلبــداعي هـــذه الـــروايــة مـن ا
الـروائـي لـلـقاص والـروائـي فـاحت عـبد
ـــا عـــرف عـــنه من دقـــة في الـــسـالم 
الـعمل وعنايـة فائقة بالـلغة واألسلوب
داخـل الـرؤيــة الـعــامـة لــهـذا اخلــطـاب

ميز منذ نشوئه: السردي ا
(تـأتي رواية "الطـوفان الثـاني" للقاص
والـروائيّ واإلعالميّ فاحت عبد السالم
لــتــتــوّج مــســيــرة إبــداعــيّــة شــاســعـة
وعـميقة وثريّـة جتاوزت األربعة عقود
مـن اإلبــــداع والــــتــــقــــصيّ والــــبــــحث
ــــدهش ـــــتــــواصل عـن اجلــــديــــد وا ا
ــتـمــيّـز وهي الـروايــة الـثــالـثـة في وا
ســلـسـلـة إنـتــاجه الـروائيّ بـعـد روايـة
"عــنـدمـا يـســخن ظـهـر احلـوت "1993
وروايـة "اكـتـشـاف زقّـورة 2000 ولـعلّ
ــكن كــثــيــراً مـن األواصـر الــســرديّــة 
تــلـمّــسـهـا بــ الـروايـات الــثالث عـلى
ــوضـوعــاتيّ واألســلـوبيّ الــصــعـيــد ا
مــــعـــاً إذ إنّ فـــاحت عـــبــــد الـــسالم من
ــا الـــكــتّــاب الــذين يُـــعــنَــون كــثــيــراً 
يـــكــتـــبــون عــلى نـــحــو شــديـــد الــدقّــة
واالنــضــبــاط وهــو ال يـفــرّط بــالــلــغـة
والـسرد والتـشكيل والـتعبـير بل يولي
ذلـك كــلّه عــنــايــة فــائــقـة لــذا حــظــيت
ـزيـد من روايــته "الـطــوفـان الـثــاني" 
الــرعــايــة عـلـى مـســتــوى الــفـعّــالــيّـات

(. كونة للفضاء السرديّ األساسيّة ا
ــقــدمــة عــلى الــشــخــصــيـة ثـم تــركّـز ا
ـركـزيـة (كـمـال) بـوصـفـهـا شـخـصـيـة ا
مـحوريـة للـعمل تدور كل الـشخـصيات

األخرى حولها بشكل أو آخر:
(حـاول فـاحت عـبـد الـسالم أن يـقـتـنص
حلــظــات إنــســانـيّــة بــاهــرة في حــيـاة
ـركــزيّــة في هـذه شــخــصــيّـة "كــمــال" ا
ـوازية الـروايـة وشـخـصـيّـة "سـالـي" ا
ا انـطوت عليه من لـشخصيّـة "كمال" 
خـصوصيّة تركيبيّـة وشخصيّة العمّة
"نـوال" العـرفانـيّة وقـد اجتـهد الروائيّ
فـي منحها طاقات غيـبيّة غامضة ظلّتْ
مـستـورة حتى نـهاية الـرواية لـلكشف
وروث - شـعبيّ عـن طبـيعة اخملـزون ا
ــان ــضـــمــار من حـــيث اإل فـي هــذا ا
بـــالـــكــرامـــات وحتــقّـــقــهـــا عــلى أرض

الواقع).
‰ö²Šô«  U¹œdÝ

قـدمـة أيضـاً إلى مـا سـمّته وتـتـطـرق ا
ــا بـــســرديـــات االحــتـالل واحلــروب 
تــنــطــوي عــلــيه من ســخــونــة ســرديـة
وإثارة موضوعية كبيرة حتفّز مجتمع

التلقي على مزيد من التواصل:
ـتـعـلّق ـوضــوع ا (ال شـكّ في أنّ هـذا ا
بـــســرديــات االحـــتالل واحلــروب ومــا
يــتــعـلّق بــهــا من زخم حـكــائيّ عــنـيف
ــا ومـــتـــســـارع وصـــاخب وكـــثــيـف 
يــنـطـوي عــلـيه من إشـكــاالت هـائـلـة ال
حـدود لها يـبقى مُثيـراً ومُحفزاً لـكثير
مـن الـــروائـــيــــ عـــلى نــــحـــوٍ خـــاص
لـــولــوجـه والــغــوص فـي مــجــاهـــيــله
واتّـخـاذه جـوهـراً سـرديـاً يـنـفـتح عـلى
آفـاق ال متـناهيـة تقـترح سبالً مـتعدّدة
ومـــتــنـــوّعــة لـــلــمــواجـــهــة الـــســرديّــة
احملـتـدمة وهـو ما يُـلقي عـلى الروائيّ
أعـــبــاء ال حــصــر لــهـــا البــتــكــار رؤيــة
ــنع ســرديّــة فــيــهــا من الــتــمــيّــز مـا 
مــشـابـهـتـهـا لــغـيـرهـا إذ ال شيء مـثل
التشابه والتكرار والتقليد يقتل العمل
الـروائيّ ويفرغه من مـحتواه اإلبداعيّ

ليظلّ حكاية مجرّدة ال قيمة لها.)
قـدمة بالتـأكيد على طـليعية وتـنتهي ا
الـرواية وتنويريتـها في مفاصل كثيرة
حـاول فيـها الـروائي فاحت عـبد السالم
مـقـاربـة الـكـثـيـر من الـشـؤون اخلـاصة
بــاجملـتـمع الـعـراقي عن طـريق شـبـكـة
األحـــداث والــشـــخــصـــيــات واألزمـــنــة

واألمكنة:
ــكـنــنـا أن نــعـايـن روايـة "الــطـوفـان )
الـثـاني" لـفـاحت عـبـد الـسالم بـوصـفـها
مـن الـروايـات التـي تـنـطوي عـلـى بـعد
تـنـويـريّ في أكثـر من مـجال والسـيّـما
أنّـهـا تقـارب قـضيّـة بالـغـة األهمـيّة في
مــوضـوع الـهـجـرة والـنـزوح والـهـويّـة
واالنــتـمـاء والـوطن واحلــرب وتـفـكـيك
ــــصــــيـــــر ولــــكلّ وحــــدة الـــــدولــــة وا
مـوضـوعيّـة من هـذه الوحـدات كـيانـها
تعلّق بجـملة هائلة اإلنـسانيّ الكبيـر ا
ـــفـــاهـــيـم والـــرؤيـــات واألفـــكـــار مـن ا
والـقـيم هي بـحـاجـة إلى وعي وخـبرة
وجتـربـة ومـعـرفـة كي تـبـلغ مـسـتـواها

طلوب.)  ا
قدمة قد وضعت النقاط وبـهذا تكون ا
عـلى احلروف في كل مـا يتـعلّق بـهوية
الــــروايـــة الــــســـرديــــة ومـــقــــولـــتــــهـــا
وأطــروحـتــهـا األســاسـيــة وقـد جـاءت
الـبحوث لتجيب على كثير من األسئلة
ــوضــوعــيـة الــفــنــيــة واجلــمــالــيــة وا

ـتعـلقة بـالروايـة من منطـلق اخلطاب ا
عاصر وكان البحث الروائي العربي ا
األول بـعـنـوان (شـعـريـة الـسـرد: كـتـاب
) لـلـدكـتـورة ـوذجـاً الــطـوفـان الـثـاني 
بـــشــرى الــبــســتـــاني الــتي حــاولت أن
تــفـسّـر طــبـيـعــة الـهـويـة الــسـرديـة في
الـروايـة وكشـفت بـرؤية نـقـدية حـاذقة
عـن شـعـريـة الـلـغـة التـي اسـتـخـدمـتـها
الــروايـة عـلى صــعـيـد تـفــاعل عـنـاصـر

السرد وبخصوص األسلوب:
(إن مــتـأمل الـروايـة يـجـد أن االسـلـوب
كـــان مــوضع عــنـــايــة مــهـــمــة من قــبل
الـكاتب وهـو القاص والروائـي والناقد
الـرص متـحاشيـا العبـارات اجلاهزة
ومـجريـات السيـرة الذاتـية التي كـثيراً
مـا تهيمن على أسـلوب الروي ومعبراً
بــأسـلـوب لم تـفـارقه الـسـمـة الـشـعـريـة
الـتي ظـلت تـعـلن عن جـمـال حـضـورها

عبر السرد.)
كـما أن الـباحثـة شدّدت على مـوضوعة
الــروايــة وثــيــمــتـهــا األســاســيــة الـتي
مـــنــحــتــهــا هــذه الــطــاقــة الــشــعــريــة
ـتـعـلق بـالـهـويـة فـي هذه ـوضـوع ا فـا
كان الـرواية إذا أخذنا بنظر االعتبار ا
اجلــوهـريـة الـذي اشـتـغـلت عـلـيه وهـو
(عــراق مـا بــعـد االحــتالل) سـنـدرك أن
ــواطــنــة الـــرؤيــة اخلــاصــة بــأفـــكــار ا
واخــــتالف الـــديـــانـــات والـــقـــومـــيـــات
ـذهب والعقـائد كان موضـوعا أثيرا وا

من موضوعات فكرة الهوية:
(تـــكـــونت روايــة "الـــطـــوفــان الـــثــاني"
لـلـمبـدع العـراقي فـاحت عبـد السالم من
عـــشــرين فــصالً في 364 صـــفــحــة من
ــتــوسط مــتــنــاولــةً قــضــيـة احلــجـم ا
ـواطنـة والهويـة واحلريـة السيـاسية ا
ـسـتـعـمـر واالحــتالل والـنـضـال ضـد ا
فـهـذه الروايـة وثـيقـة تاريـخـية سـجلت
مــعــانـاة الــشـعب الــعـراقي ضــد أبـشع
احـــتـالل ال أخالقي شـــهـــده الـــعـــصــر.
عـنـوانهـا يـحيـلـنا عـلى الـطوفـان وهو
تـسمـية تطـلق على قـصة طوفـانٍ عظيم
يُـــنــسب لــعــصــر الـــنــبي نــوح حــصل
ـرويات بـسـبب طغـيـان البـشر حـسب ا
عـلى األرض وعـصـيـانـهم وبـالرغم من
اخـتالف الـقـصـة اختالفـات جـزئـية في
ـعـتـقـدات إال أن مــخـتـلف الـديـانـات وا
ـــضـــامــ والـــعــبـــر الـــواردة فــيـــهــا ا
ــطــرَ مـــتــقــاربــة إذ أنــزلت الــســمــاء ا
كـذبي النـبي نوح دون الـشـديد عـقابـا 
ــؤمـــنـــ ســوء. ومـن تــأمل ـسَّ ا أن 
مـضـامـ الروايـة جنـد أن العـنـوان قد
أدى مــهـمــته الـتــقـنـيــة والـداللـيــة عـبـر

فصول الرواية)
لـــذا جــاء الــروايـــة عــلى هـــذا الــنــحــو
وبـحـسب رؤيـة هـذا الـبـحث لـلـدكـتورة
الـبسـتاني فضـاءً للـكشف عن الطـبقات
اجلـوانـية لـهذه الـهويـة والصـراع ب
أصـحاب األطـماع بـأجنداتـهم اخلبـيثة
الـكـارهـة لـلـعـراق وأصـحـاب الـوطـنـيـة

هموم بحب العراق: احلقّة ا
(روايــة الــطـوفــان الـثــاني نص عــمـيق
ـــتع مـــتـــداخل عـــمل عـــبــر امـــتــداد
صـفـحـاته على تـكـريس الـفكـر الـوطني
ـشــكـلـة لـلــمـجـتـمع ووحــدة األطـيـاف ا
الـعراقي الـذي مزقـته النـزعة الـطائـفية
الـتي جـاء بهـا احملتل والـزمـر العـميـلة
الــتي آزرت دخـوله لـوطن احلـضـارات.
ـسـتـعـمـر التي وحـيـنـهـا أدركت قـوى ا
احـتلت العراق أنّ تعدد أطياف الشعب
ـتحـضّر يـشكل الـعـراقي بهـذا الشـكل ا
عـــامل قــوة عـــراقــيــة يـــجب أن تُــقــاوَمَ
بـالـعـمل عـلى تـفـكـيـكـهـا وهـكـذا كـانوا
يـقتـنصـون الفرص لـزرع بذور الـشقاق
واخـــتالق الــفــ بــ ثــنــايــا الــشــعب
الـــواحــد حــتى جــاءتــهم فــرصــة حــكم
سـخـرته كل شيـاط األولـ واآلخرين
حلـرق العـراق وذبح العـراقيـ وسرقة
حــيـاتـهم في تــلك األحـزاب وعـصـابـات
الــشـر واجلـهل والــتـخـلف فــعـاثـوا في
أرض الـرافدين فسادا وأحرقوا احلرث

والنسل.) 
أمــا الـبـحث الـثـاني فـقـد جـاء بـعـنـوان
" وإشـكالـيّة الـهُويّة: "الـالمكان الـسرديّ
ــوذجــاً روايـــة "الــطـــوفــان الـــثــانـي" 
لـلـدكـتـور مـحـمّـد صـابـر عـبـيد وسـعى
فـيه البـاحث إلى مقـاربة مـصطلح "الال
مــكـان الـسـردي" وعالقـته بـالـهـويـة في
هــذه الـروايـة وال شك في أن أطـروحـة
(الـال مكـان) في السـرد الروائي جـديدة
ومــثــيــرة وتــقــوم عــلى جــهــد تـأويــلي

محنّك:
(تـــشــتــغل روايــة "الـــطــوفــان الــثــاني"
شـروعاً من عتبـة عنوانهـا على فرضيّة
"الـالمــــكــــان" اســــتــــنــــاداً إلى مــــعــــنى
ـكـان/األرض "الــطـوفـان" الـذي يُـلـغي ا
اء أسـاسـاً عن طـريـق محـوه وإحـالل ا
كان يتيح فرصة كافية مـحلّه وإلغاء ا
الفـتراض حضور الالمكان داخل دائرة
احلـــدث الـــســـرديّ الــقـــادم في فـــضــاء
الــــســـرد فـــفـــكـــرة الـــطـــوفـــان هي في

جـوهرها تقوم على إحالل
كان ح الـالمكان محـلّ ا
يـكـون الـالمـكـان مـفـتـوحاً
عـــلى فـــضــاء االحـــتــمــال
الـالمــــحــــدود وإذا كــــان
ـوصـوف" اجلـزء األوّل "ا
مـن الـــعـــنـــوان الـــروائيّ
"الــطـوفـان" بـحــسـاسـيّـة
اإلفـــــراد والـــــتـــــعـــــريف
اخلـبـريّ الـبـارزة يـحتلّ
نـــــــــصف الــــــــصــــــــورة
الـعـنـوانيّـة فـإنّ اجلزء
الـثاني "الـصفـة" يحيل
عــلى تــعــمــيق الــبُــعـد
الـالمـــكـــانيّ في جـــزء
الـــصـــورة "الـــثـــاني"
ــــــعـــــنـى أنّ ثـــــمّـــــة
طــــوفـــانـــاً أوّلَ ســـبقَ

الـــطــوفــان الــثـــانيّ بــحــكم

الـذاكـرة ان تـخـلـق مـادة سـرديـة قـابـلة
إلعـادة انـتـاجهـا وتـركـيبـهـا من جـديد
الســيـمــا وان مـرجــعـيــتـهــا الـواقــعـيـة
ــرن ـــثل هـــذا الــتـــحـــول ا تـــســـمح 
وتـستوعب نقاط التـحول فيها فذاكرة
الــشــخـصــيـات مــرنـة تــوجه األحـداث
عـلـى الـنـحو الـذي تـسـعى إلـى ربـطـها
ـــــا تـــــتـــــعـــــرض لـه من أحـــــداث في
حـــاضــرهــا وكــأن بــ االثــنــ خــيط
ــــكن فــــصل أحــــدهــــمــــا عن رابـط ال 

االخر.)
جـاء البـحث اخلامس بـعنـوان (الرؤية
ـكـانـيـة في روايـة (الـطـوفـان الـثاني) ا
لــفـاحت عـبـد الـسالم) بــقـلم أ.د. نـبـهـان
حـسون السـعدون قسم الـلغة الـعربية
/ كــلـيـة الـتـربـيـة االسـاسـيـة بـجـامـعـة
ـوصل كي يـتناول الـرواية من خالل ا
ـفـاهـيم السـرديـة حول مـجـمـوعة من ا
ا أن الـرؤية الـسـردية تـعدّ الـرؤيـة و
أسـاسية وجوهـرية في العمل الروائي
فـــقــد اجـــتــهــد الـــبــاحث فـي إخــضــاع
قـاربة تتسـم بالبعـد النظري الـرواية 
فـبـدأ بحـثه بـ(مدخل: مـفهـوم مصـطلح
ـكـانـيـة) صـال وجـال فـيه من الـرؤيـة ا
ـعـروفـة ـراجع الـسـرديـة ا خـالل أهم ا
فـي هــذا اجملـــال وقـــسم بـــحــثـه عــلى
مــبـحـثـ جـاء األول بـعـنـوان (الـرؤيـة
الــتـشــكـيـلــيـة) تـنــاول فـيه ثالث صـور
لـــــــهــــــذه الــــــرؤيــــــة هـي:  (الــــــرؤيــــــة
األفـقـية/الـرؤية الـعمـودية) ثم (الـرؤية
الــتـشــكـيــلـيــة من اجلــزء إلى الـكل) ثم
(الـــرؤيــة الــتــشــكــيــلـــيــة من الــكل إلى
اجلـزء) وجاء الـثاني بـعنـوان (الرؤية
الــسـيــنـمــائـيـة) وقــد تـنــاول فـيه ثالث
صـور أيـضـاً هي: (الـرؤيـة الـشـمـولـية:
ـشهـدية: الرؤيـة التـجزيـئية) الـرؤية ا
جموعة من االقتباسات من وقـد مثّل 
ـ الـروائي لـلتـدلـيل عـلى كل صورة ا
مـن صــور هــذه الــرؤيــة مــؤكّــداً عــلى
وعـي الـــروائي بـــذلك والـــعـــمل عـــلـــيه

عرفة وإدراك وفن وجمال.
عـنـون أ. د. إبراهـيم مصـطفى احلـمد/
كــلــيـة الــتــربـيــة لــلـعــلــوم اإلنـســانــيـة
بـجامـعة تـكريت بحـثه في هذا الـكتاب
بـ(مَــتـاهـة الــعـالم في روايــة الـطـوفـان
الــثـاني) فـهـو يـشــيـر في هـذا الـبـحث
إلـى جـمـلـة من الـقـضـايـا الفـنـيـة الـتي
أجــاد الـروائي في االشــتـغـال عــلـيـهـا
فـضالً عن جـملـة من الـقضـايا الـفكـرية
ذات الــطـابع اإلنـسـانـي وقـد اسـتـطـاع
الــروائي اإلحــاطـة بــهــا بـذكــاء سـردي

واضح:
(إنــنـا إزاء روايـة مـكـتـنـزة بـالـواقـعـيـة
هـا الـكاتب الـسـحـرية الـتي رسم مـعـا
ــهـارة عـالــيـة اسـتـطــاع من خاللـهـا
مـنحنا مشاهد متشابكة ومتداخلة حد
ــهــا واضــحـة الــغــمــوض لــكـن مــعــا
ـهـارة وحـرفـيـة ـدودة  وخــيـوطـهـا 
ــا حــدا بــنــا إلى الــقـول إن بــاذخــة 
الـكاتب هـنا يرسم مـتاهة الـعالم وهو
يــجـعل من عــنـوان الـروايــة "الـطـوفـان
الـثـاني" دالـة أيـقونـيـة تـتجـلى في كل
ـــ الـــروائي لـــلـــروايـــة تــــفـــاصـــيل ا
وتـتقاطع مع أحداثها ومفاصلها كافة
فـالرواية عـبارة عن طوفانـات متالحقة
ومــتــداخــلــة ومــتــشــابــكــة عــلى نــحـو
ســوريـالي غـائم مُـحَـيّـر غـطى الـكـاتب
فــــيـــهـــا كل احلــــروب الـــتي جـــرت في
الــــعـــصــــر احلـــديث بــــدا من احلـــرب
ا نعيشه اآلن ية وليس انتهاء  الـعا
ألن الــروايـة ذات نـهــايـة مـفــتـوحـة وال
أقـول سائـبة فـهي مفـتوحـة علـى نحو
قـصدي يحـتمل تأويالت كـثيرة مـثلما
هـو الـوضع الـراهن الـذي لم يـنـته إلى
نــهـايـة مـعـيــنـة واضـحـة حلـد اآلن بل
مـازال مفتوحـا على توقـعات وتنبؤات
واحـتـماالت ال حـصر لـها تـنظـر إليـها
الـشـعوب بـعيـون راجـية بـينـمـا ينـظر
الـسـياسـيـون بعـيـون مخـاتـلة ومـريـبة
وبـراغماتية نفعية ال حتسب للجوانب
اإلنــسـانـيـة حـسـابـا بــقـدر مـا يـهـمـهـا
الـــبــنــاء االقــتــصــادي الــهــائل لــلــدول
ـتقدمـة على حسـاب تدميـر الشعوب ا
والـسـيـطرة عـلى مـقدراتـهـا وخيـراتـها
ــة والـــفـــكــر فـي ظل ســـيــاســـة الـــعـــو
الــــرأســـمـــالـي الـــذي يـــغــــذي الـــفـــكـــر
الــراديــكـالي اإلسالمــوي لـدى شــعـوب

العالم الثالث لتحقيق مآربها).
وجـاء بحث طالل زيـنل سعـيد بـعنوان
(مـسـتـويـات الـشخـصـيّـة احملـوريّة في
روايــة "الـطــوفـان الــثـانـي") وقـد قـارب
سـتويـاتها فـيهـا عنـصر الشـخصـية 
اخملـتلـفة وذلك على اعـتبار أن عـنصر
الـشخـصية هـو واحد من أبرز عـناصر
الــتـشـكـيل الـسـردي في الـروايـة وبـدأ
مـع الـشـخـصـية احملـوريـة فـي الـرواية
مـن بــدايــة تـــشــكّــلــهـــا في احلــادثــة

السردية الروائية:
(تـقدّم رواية "الطوفـان الثاني" لفاحت
عـبـد السالم شـخـصيـة "إدغار/كـمال"
بـوصفهـا الشخـصية احملـورية األبرز
عــلى طــول مـســاحــة الـفــعل واحلـدث
الـروائي فـبـعد أن الـتـقـطه "كريـسـتو"
اإلجنـليزي هو وزوجته من البحر وقد
غـرق أبوه وأمه وهم يحاولون الهجرة
ـخــاطــرة غـيــر مـأمــونـة مـن الـعــراق 
الـــعـــواقب ويـــصــبـح عــلـى نــحـــو مــا
ابـنـهمـا ليـطلـقا عـليه اسم "إدغـار" بدالً
مـن اسـمه األصـلي "كـمـال" ويـتـعـهّـداه
بـرعـايـة سلـيـمة مـشـفوعـة بـاإلنسـانـية
والــوعي تــبـدأ شــخـصــيـته بــالـظــهـور
حتـت عنايـة كريستـو على هـذا النحو
الـذي يجعل مـنه أشبه بابن حـقيقي له

ال يــقـصّــر في تـربــيـته عـلـى أفـضل مـا
يكون)

إذ إن شـخصية (كمـال) هي الشخصية
احملــــوريــــة فـي الــــروايــــة وهي الــــتي
صــنــعت بـؤرة الــتــوتـر في الــفــعـالــيـة
الــسـرديـة لـلـحـدث الـروائي وقـد وجـد
الـــبــاحث أن الـــروائي جنح في صــوغ
مـجمـوعة مـن التمـثالت الـسرديـة لهذه
الـشخصية عبّرت عن جوهر األطروحة
الـسرديـة فيـها وقـد توغل الـباحث في
أعــمـاق هـذه الـشـخـصــيـة لـلـكـشف عن
وظيفتها السردية في تشكيل الرواية:
ـــكن الــقــول هــنـــا إن الــشــخــصــيــة )
احملــوريـة "كـمــال" تـفـاعـلـت عـلى نـحـو
كـبـير مـن منـاطق الـتوتـر الرئـيـسة في
احلـــدث الــروائـي وذلك في مــخـــتــلف
مـــنــاطق وطــبــقــات وحتــوالت الــســرد
بـحيث اسـتجـابت الشـخصـية لـطبـيعة
احلـدث اسـتـجـابـة كـامـلـة إذ إن كشف
مــنـاطق الــتـوتـر الـســردي في الـروايـة
ـيـدانـيـة بـواقـعـها يـتـجـاوز األحـداث ا
احلـركي الـظـاهـر إلى اجلـانب الـفـكري
في تمثالت الشخصية احملورية حيث
تــبــدأ هــذه الــشــخــصـيــة من خـالل مـا
تـــصــادفـــهــا من تـــوتــرات كــبـــيــرة في
مــســيــرة احلــدث بــطــرح أســئــلــة ذات
طــبـيــعـة وجـوديــة جتـعل من الــتـوتـر
احلــدثـي سـبــيـالً إلطالقــهــا حـتـى ولـو
ــكـــنــة بـــدت وكـــأنــهـــا بال إجــابـــات 
ومـحتملة وتـصعّد من حدّة اإلحساس
اخلــطـر بـاحلــيـاة في ظـروف حــيـاتـيـة

ونفسية بالغة التعقيد)
جـاء البحث األخير في الكتاب بعنوان
ـغيَّـبة/قراءة في (الـبحث عن الـذاكرة ا
روايـة "الطوفـان الثاني" لـلعراقي فاحت
عــبـد الـسالم) لـلــبـاحث مـروان يـاسـ
الـــدلــيـــمي وقــد عـــالج الــبـــاحث هــذه
الـرواية بـرؤية جـمالـية ومـوضوعـاتية
حــــــرة من خـالل الـــــتــــــركـــــيــــــز عـــــلى
ـركـزيـتـ في الـرواية الـشـخـصـيـت ا
وهــمــا شـخــصـيــة (كـمــال) وحــبـيــبـته

(سالي) وعالقتهما بالوطن: 
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(فـي روايـة "الـطوفـان الـثـاني" لـلـكـاتب
فـاحت عبـد السالم الـصادرة عام 2020
عـن الدار العـربيـة للـعلـوم ناشرون في
ــنــفى إلى مــحـرك بــيــروت يــتـحــول ا
أساسي لفعل السرد وفي رسم مصير
الــشــخــصــيــتــ الـرئــيــســتــ كــمـال
وســالي خــاصــة وأنـهــمـا لـم يـخــتـارا
ا كان نفى بـإرادتهما إ الـعيش في ا
اخلـيـار ابـعـد مـا يـكـون عـن إرادتـهـما
بـــســبب احلــرب الــتي كــانت تــعــصف
بـبلدهما العراق وحتى بعد أن ابتعدا
مــسـافــات بـعــيـدة عـنه اجــتـازا فــيـهـا
بـــحــارا ومــحــيــطـــات وحــطت بــهــمــا
الـرحـال في انـكـلـتـرا إالَّ أن الوطن ظل
يتبعهما. كمال الذي غادر العراق وهو
طـفل صغير في عامه اخلامس لم يكن
يـدرك حقـيقـة عالقته بـالوطن ولم تكن
قـــد تــشــكـــلت مــعه عالقـــة وجــدانــيــة
خـاصـة وأنـه في أثـنـاء رحـلـة الـلـجوء
فَــقَـدَ والـديه وشـقـيــقـته الـصـغـيـرة في
الــبـحــر لـكــنه بـقـي هـاجــسـا غــامـضـا
يـراوده فـبدت الـعالقـة بـينـهـما تـطرح
عـلـيه أسـئـلـتـهـا وأمـام سـطـوتـهـا كان
يــحـاول أن يــقـتـرب مــنـهـا لــيـفـهــمـهـا
ويـفـتـح مـغـالـيقـهـا حـتـى غـدا الـعراق
مـكـانا مـجـهوال يـناديـه بصـوت هامس
ـنعه ويـدفـعه إلى أن يسـتكـشفه ولم 
مـن االسـتـجـابـة إلـى هـذا الـصـوت مـا
كــان يـسـمـعه من أخـبـار تـرسم صـورة
عـن بلـد يـسوده الـعنـف واالقتـتال ألن
هــــاجس الــــبـــحـث الـــذي يــــســـري في
عـــــروقه كـــــان أقــــوى من أن يـــــدفــــعه
اخلـوف إلى التـراجع عن محـاولته في

اكتشاف جذوره).
ـعـرفـيـة واســتـنـتج الـبـاحث الــقـيـمـة ا
ــهم بـ لــهـذه الــروايـة في الــصـراع ا
ــتــخــيّل حــيث إن الــروايـة الــواقع وا
ــرجع تـــقــدم واقــعـــاً مــســتــعـــاراً من ا
الــواقـعي لألحـداث لـكـنـهـا تـمـضي في
فــضـاء الـتـخـيـيل بـدرجـة مـنـاسـبـة من
درجـاته عـلى النـحـو الذي جـعل منـها
روايـة تنـويرية:(نـحن أمام رواية فـيها
جــهـد فـنـي كـبـيــر لـبـنــاء عـالم واقـعي
مـــتــخـــيل قــرين لـــلــواقع الـــذي عــاشه
الـعـراقـيـون في األيام األولـى لالحتالل
األمـيركي وتـكتـسب أهميـتهـا في أنها
تـطـرح لغـة مـفارقـة تتـوغل في أعـماق
الــشــخــصــيــة الــعــراقــيــة الــتي عــانت
ظـروف احلصار خالل تسعينات القرن
ـــاضي ثـم رصــدتـــهـــا عــنـــد تـــخــوم ا
ـنـافي وهي تواجه مـحـنة االغـتراب ا
ومـن ثم العـودة إلى الـوطن األم بحـثا
عـن اجلـذور ولـتـهــرب مـرة أخـرى إلى
ــــنـــفى بـــعــــد أن حتـــوَّل الـــوطن إلى ا
خراب).إنّ هذا الكتاب بال أدنى شك له
أهـمية تتجاوز حدود االحتفاء بروائي
عــراقـي تــسـتــحـق أعــمـالـه االحــتــفـاء
وتـنطوي على أهمية متنوعة من حيث
تـعدد البحوث وتنـوعها ضمن مشروع
بــحـثي ونــقـدي قـاده الــنـاقـد الــدكـتـور
مـحمد صابر عبـيد قبل سنوات وكوّن
لـه فــريــقــاً بـحــثــيــاً نــقــديــاً أنــتج فــيه
نهـجية عـشرات الـكتب وصارت هـذه ا
الـتي انـتهـجهـا مسـارا نقـديا سـار فيه
كـثـيـرون ويـأتـي هـذا الـكـتـاب الـنـقدي
الـــذي قـــارب وقـــرأ روايــة (الـــطـــوفــان
الـثاني) لفـاحت عبد السالم لـيتوّج هذه
كـتـبة ـسـيـرة; وليـكـون له شـأن في ا ا

النقدية العربية احلديثة بكل قوة.
{ كلية اآلداب/جامعة سامراء
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-1-
من نافلة القول :

وهيهات ان تراهم على التـذكير باختالف الطبائع واالمزجة والسمات ب الناس 
حالةٍ واحدٍ من النقاء والصفاء النفسي واالخالقي والروحي .

-2-
ويتـسم أصحاب النفوس الكبيرة باالعتدال والتوازن والترفع عن احراج اآلخرين

فضالً عن ايذائهم واالساءة اليهم .
-3-

أما أصـحاب الـنفوس الـشريـرة التي تـغلي في أعـماقـها مـراجل احلقـد والسخط
على الـناس فانـها ال ترى في اآلخـرين ما يـعجبـها فـتمعنُ في الـهجـاء ويحمـلها

ثالب . عائب وا اخلبث على إبراز ا
-4-

ومن أبرز اجملـاهرين بالـهجاء والقـذف البذيء ( احلُطـيئة ) الـذي قاده البحث عن
عائب الى أنْ يهجو نفسَهُ ح لم يجد أحداً يهجوه فقال : ثالب وا ا

أبت شفتايَ اليوم االّ تَكَلُماً 
بسُوءٍ فال أدري ِلمَنْ أنا قائِلُهْ 
أرى بي وجهاً قبّحَ اللهُ خَلْقَهُ
فقُبِحَ مِنْ وَجْهٍ وقُبِحَ حامِلُهْ 

ثم انه تطاول على أُمّه وهجاها فقال :
تنحيْ فاجلسي عنّا بعيداً 

ينا  أراحُ اللهُ منكِ العا
أغرباالً اذا استُودِعِتِ سِرّاً 

تحدثينا  وكانوناً على ا
حياتُكِ ما علمُت حياةَ سوءٍ 
وموتُك قد يَسرُ الصاحلينا 

وقد كشف بهجائه لِأُمّه عن باطن نَتْنٍ ونَفْسٍ مسكونة باحلقارة والعُقد.
-5-

غيـر أنَّ احلطـيـئة عـلى عالته يـفضل مَـنْ يرى نـفسـه فوق اجلـميع حـيث ال يـسلم
من لسـانه أحد  بـينـما هو في بـحبـوحة من الـرضا عن نـفسه الـتي ال تتورع عن
إلصـاق شتى العـيوب باآلخرين والـفرق ب احلـطيئـة وب الذين ال يـحسنون اال
فنّ االسـاءة الـى االخـرين  ان احلـطــيـئـة لم يـكـن راضـيـاً عن نـفــسه  وانه هـجـا
نفـسه قبل أنْ يهـجوه اآلخـرون  بيـنما لم نـشهـد مِنَ االخرين اية حـركة نـقدية او

سارهم احملموم . تصحيحية 
-6-

لقد بلغ الصلف والوقاحة ببعضهم الى احلدّ الذي هجا فيه الفمر فقال :
يهدُم العمر  

نزل   ويُوجبُ أجرةَ ا
ويُع السارق ... 

جعل نقص األعمار بتوالي الشهور من عيوب القمر ومساوية
رتبط ابتداؤه بالقـمر من مساوية ايضا حيث يتوجب على وانقضـاء أيام الشهر ا

ستأجر. ستأجر ان يدفع بدل االيجار الى مالك القمار ا ا
سروقة..!! ثم انَّ شعاع القمر يستع به  السُرّاق وهم يسطون على البيوت ا

تـغزلون ـثالب وأسـندها الى الـقمـر الذي يتـغزلُ به ا عائب وا أرأيت كيف جـمّع ا
كأبهى صورة للجمال ..?

-7-
ولقد هجا أحدهم رجالً ولم يستطيع أن يثلم شخصيته في اجملتمع فقال :

ولقد قتلتُكَ بالهجاء فلم تَمُتْ 
إنّ الكالبَ طويلةُ األعمارِ 

واستبطأ موته فشبهه بالكالب التي تطول أعماُرها ..
-8-
ولقد هددّ أحدُهم كاتبَ السطور وقال له :

احذر هجائي 
فما ردّ عليه  وكتب هذين البيت :

ال تَخَلْ وَيْكَ إن قولك أهجوكَ 
مُثير لوحشتي واكتئابي 
إنْ تلذذتَ بالهجاء فانّي 

صنتُ نفسي عَن اخلنا والسُبابِ 
-9-

انّ الترفع عن جواب الهجائ يجعلهم يعيشون اخليبة ويتركهم يصطلون بنيران
األحقاد وهذه هي أول العقوبات الدنيوية 

وتنتظرهم عقوبات أخروية جتعلهم حطباً للنار وبئس القرار .
-10-

اننا ال نكره أحداً 
ــنــكــرة وشــتــان بـ ــا نــكــره األقــوال واألعــمــال ا وا
الـتـركـيــز عـلى الـبــعـد الـشـخــصي وبـ الـتــركـيـز عـلى

ستهجن من األقوال واألفعال . ا

أضرار وخسـائر العراق كبيرة وهائـلة بسبب الفساد الذي يكـاد ينتشر ويسيطر
اء الكهربـاء الزراعة وآخرها تـسريب اسئلة اخلدمـات ا الصحة في كل مكـان
االمـتـحـانات وغـيـرهـا.. لـكن أغرب واوضـح ملف فـسـاد هـو سـوق العـمـلـة الذي
يتـسـبب(بـاضرار بـاخلـزينـة الـعـامة تـبـلغ حوالي 4 تـرليـونـات ديـنار جـراء فـساد
ـصارف نـافـذة بيـع العـمـلـة وهـو فـساد واضـح ومسـتـمـر يـسـتنـزف اخلـزيـنـة وا
ُقدَّمة من قبل ُستمسكات ا ستفيد من عمليَّات التحويل وغالبية ا ة كانت ا األهليـَّ

صارف مُزوَّرة).  بعض تلك ا
مزاد العـملة هـو سوق للـعملة األجـنبيـة يتم فيه تـلقي الطـلب على العـملة(الدوالر)
تـوفر منها بشـكل مستمر وعلى أسـاسه يتكون سعـر الصرف للدينار وعرض ا
العـراقي الـذي ظل مـستـقـراً لـسنـوات طـويلـة عـلى سـعر 120 ألف ديـنـار  فيه
ـرونـة واالطــمـئـنـان في مـقــابل الـطـلب الـذي تـزايــد عـلى الـدوالر بـسـبب تـوفـيـر ا
الــفــســاد الــذي شــاب عــمــلــيــات الــتــحــويل وهــو مــا ادى الى انــخــفــاض ســعـر
زاد الـوحيد ـتداول هذه االيـام وهو ا عروف ا الديـنارامام الـدوالر الى السعـر ا
في مـنطـقة الـشـرق األوسط ولم يكن مـعـروفا قـبل عام 2003 لـكن تـبنّى الـعراق
نظـام اقتصادي مـختلف عـما كان علـيه وحتولهـا من االقتصـاد االشتراكي الذي
ـفـتـوح  وكـان الـقـصـد من كـانت تـسـيـطـر عـلـيه الـدولـة الـى اقـتـصـاد الـسـوق ا
اسـتـحداثه رفع قـيـمة الـدينـار الـعراقي وتـبـلغ عمـلـيات الـبيـع فيه أكـثر من 200
ـئـة مـنه ـبـاع ويـشـكل 70 بـا مـلـيـون دوالر ومــصـدره إيـرادات الـنـفط الـعـراقي ا

استزاف وضرر للخزينة العامة. 
صارف تنفذة وا كاتب االقتصادية لبعض االحزاب ا ان ضعف الـدولة ونشوء ا
االهـليـة التي تـدخل مزاد الـعمـلة يـتسـبب باستـنزاف وخـسارة لـلخـزينـة العـراقية
كشف عنـها السياسي العراقي احمد اجللبي قبل وفاته عندما كان رئيسأ للجنة
وضوع ـاليـة جمللس الـنواب الـعراق عام 2015 و تشـكيـل جلنـة حتقـيقـية بـا ا
صارف االهلية وتهريب العملة.   توصلت عن وجود ملفات فساد كبيرة على ا
ادة (2) من (قـانون مكـافحـة غسل االموال ة غسل األمـوال نصت علـيها ا جـر
وتمويل االرهاب رقم (39) لسنة2015 ) وعـرفتها (بتحـويل األموال أو نقلها أو
ة لغرض استـبدالها من شخص يعلم أو كان عليه أن يـعلم أنها متحصالت جر
ـشروع و أخفاء األمـوال او تمويه حقـيقتها  أو أخفـاء او تمويه مصـدرها غير ا
مصدرهـا أو مكانها أو حالتها أو طريـقة التصرف فيها  أو انتـقالها أو ملكيتها
تعلقة بـها  من شخص يعلـم او كان عليه ان يعلـم أنها متحصالت أو احلقـوق ا

ة).  من جر
ان مـعـاجلة مـا يـجـري من فـساد وغـسل امـوال وتـهـريب للـعـمـلـة الصـعـبـة خارج
ــركــزي الـــعــراقي من الــعـــراق هــو من مـــســؤولــيـــة اجلــمــيع خـــاصــة الــبـــنك ا
ـادة( 8) خالل مـكــتب مـكـافـحــة غـسل االمـوال وتــمـويل االرهـاب نـصـت عـلـيه ا
ادة (9) وهـو مسؤول عن احالة يتـولى بصورة مـركزية تسع مـهام حسب نص ا
اإلبالغات في عـملـية غـسل اموال او تـمويل ارهـاب او جرائم اصـليـة الى رئاسة

االدعاء الـعام التـخاذ االجـراءات القـانونـية واشـعار اجلـهات
الــرقــابــيــة او اجلــهــات اخملـــتــصــة االخــرى بــاخالل أي
مـؤسـســة مـالـيــة او اعـمــال ومـهن غـيــر مـالـيــة مـحـددة
بأحـكـام   الـقانـون والـذي مـازال قاصـراً حـتى الـيوم
عن ضــبط مــا يــجــري في ســوق مــزاد الــعــمـلــة ســيئ

السمعة. 
دعي العام   { القاضي ا
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ـسـلم من مــنـطـلق حُــسْن الـتـربــيـة الـديــنـيـة في اجملــتـمع الـفــلـسـطــيـني الـعــربي ا
ـسـيـحي عــلى حـد سـواء إفـتـرضْـنــا أن اإلسـرائـيـلـيـ حــكـومـة قـبل الـرعـايـا وا
ة التي أصابت الضمير اإلنساني بندبة ال ندري متى ؤ سيتعاملون مع الواقعة ا
تمثلة بإغتـيال اإلعالمية الفلسطيـنية احلاضرة في ذاكرة متابعي شفاؤه منـها وا
التطـورات في األراضي الفـلسطـينيـة احملتلـة من خالل فضـائية "اجلـزيرة" وكيف
أن مـعـاجلة شـيـرين أبـو عاقـلـة للـتـطـورات كانت في إسـتـمـرار في رحاب اإلعالم
تـابع عـرفة واحلـقيقـة. وهي في ذلك لهـا مكـانتهـا وتقـدير ا ـتزن الـذي يروم ا ا
ـثل التقدير من النسيج نفسه خلمسة إعالمي فقدناهم قبل أسابيع إلطالالتها 
ـرض الـذي ال يـرحم إلى شـاطئ الـتـعافي وهم بـعـدمـا لم يـصل صـمودهم أمـام ا
اإلعـالمي الـسـعــودي مـحـمـد أحــمـد الـشــدي و"الـنـهـاري" ريــاض جنـيب الـريس
الـناشـر بعقـلية دور الـنشـر البريـطانـية وعبـدالكر أبـو النـصر "النـهاري" اآلخر
في السبـعينات عبوراً إلى "الشركة الـسعودية لألبحاث واإلعالم" ناشرة "الشرق
األوسط" ومجـلة "اجمللة" ومجلـة "سيدتي" ومجلة "الـرجل" وصالح منتصر الذي
ـا كان عـطـاؤه في صـحـيفـة "األهـرام" ثـريـاً من حيث الـبـراعـة في تـرويض ما طـا
ـها لـقارىء الـصحـيفـة التي خـفي من الوقـائع احملـجوبـة لدواع مـوضوعـية وتـقد
ـن رحـلـوا من أهل تـزداد عـراقــة ومن دون أن يـتـســبب في أي خـدوش مــعـنـويـة 
ن يـواصـلون ـباركـيـة.. وكـذلك  احلـكم بحُـقـبه الـثالث الـنـاصـرية والـسـاداتـيـة وا

الدور السياسي في احملروسة مصر.
بـعد رحـيل رفـيـقيْ سـنـوات "الـنـهـار" ريـاض الـريس وعـبـدالـكـر أبـو الـنصـر ثم
صـالح منـتصـر الـزميل والـصديق عـلى مـدى عالقة عـقـديْن ربطـتني " األهـرام"
" اخملـضـرم وكـذلك الذين واصـلوا من بـعد يـباغـتنـي كمـا كوكـبة من "الـنهـاري
إغـترابـنا األوروبي نـشراً وتـأليـفـاً احلفـاظ على مـا يتـيسـر احلفـاظ علـيه من بريق
الـسُلـطـة الرابـعة في الـوطن الصـابـر على اإلجـتيـاحات رحـيل الـزميل والـصديق
راجـح اخلوري أحـد الذين حتـتضـنهم صـحـيفـة العـرب الدولـية "الـشرق األوسط"
يـواصل من خـاللـهـا إلى جــانب مـقـاالتـه "الـنـهـاريــة" تـفـســيـر ألـغــاز الـصـراعـات
السيـاسية اللـبنانـية لألشقـاء العرب وللـبناني الـبعيد عـن الوطن من واشنطن إلى
عاصر جليل إحتالل فلسط القدس حـيث عبث بعض قليلي التربية من اجليل ا
نـاسـبة تـسـتـوجب اإلحتـرام إلى درجـة الصالة ـسـيحـيـة  سـلـمة وا الـعربـيـة ا
ناسبـة جنازة زميـلتنا الـفضائـية شيرين أبـو عاقلة حـيث حاول البعض ونعني بـا
ـسـجى فـيه جثـمـان إنسـانـة كانت في من أولـئك الـعابـثـ اإلساءة إلى الـتـابوت ا
تـغطـيـتـها لألحـداث من خالل واجـبـها اإلعالمي حـريـصة الـتـركـيز عـلى مـا سبق
بادرة الـعربية ـوجب إعتمـاد ا وقررته الدول الـعربيـة وهو السالم الـعادل الذي 
يــعــيش اجلـمــيع في خــيـمــة تـمــتـد من الــبـحــر إلى الـنــهـر ومـن اجلـلــيل إلى غـزة
ـ فال تتطـور األمور إلى أن حتدُث ذات زمن متـجاورين متـسا وبـالتالي سا
هـجـرة مـعـاكسـة لـلـيهـود من فـلـسطـ إلى الـديـار الـتي أتوا مـنـهـا تتـلـوهـا عودة
الفـلسطيـني من مالذات الـلجوء الـذي دخل عقده الـسابع إلى رحاب وطن اآلباء

ورثوه من األجداد. وتبدأ عند ذلك حقبة جديدة من الصراع.
وما هـو أكثر أسـفاً من مـحاولـة عبث الـبعض وعـلى مرأى األمن اإلسـرائيلي أن
رمـوز الـسُـلـطــة في إسـرائـيل لم يـكـونـوا عـنــد حُـسْن الـتـوقع بـأن حـادثـة إغـتـيـال
شـيرين أبـو عاقـلة تـستـوجب وقـفة إعـتذار من قـمة الـسلـطة اإلسـرائيـليـة من نوع
إعـتـذار وتقـد مواسـاة الـرئيس جـو بايـدن ثم بـعد ذلك احملـاكـمة واإلدانـة لرجل
الـشـرطـة األمـيـركي األبـيض الـذي أزهق روح أمـيـركي أسـود. لـكن تـلك الـسُـلـطة
تعـاليـة لم تمارس األصـول ولم تتـوجه بزيارة ذوي الـفقـيدة تعـتذر مـنهم. وغاب ا
عن رموز احلـكم اإلسرائيـلي كيف أن اجلـانب الفـلسطـيني وعـلى مسـتوى رئيس
صـري حسـني مبارك مـارسا أرقى أصول السلـطة الـوطنيـة وقبل ذلك الـرئيس ا
تـقد الـتعـازي في منـاسبـات إسرائـيلـية تـستـوجب التـعزيـة بهـا إحداهـا التـعزية

. بإسحق راب
كـذلك مـا هو مـدعاة لـلحـزن بـعد رحـيل شـيرين أنه كـان هنـالك الـتوقع بـأن يؤدي
ـدرسة الـتي ستـبقى ـثل وقفـته إلحتـواء فاجـعة ا الـرئيس جـو بايـدن وقفـة عزاء 
نـدبـة في جبـ مـجـتـمع أهل الـقـرار األميـركي والـتي فـيـهـا بـعض أوجه الـتـشابه
بــالـنـدوب الــتي إرتـبـطت بــالـدور احلـربي األمــيـركي في الــعـراق وكـيف أن ألـوف
ـنـكـوبـة قـضوا حتـت مـلـجأ ـدرسـة األمـيـركـيـة ا األطـفـال بـأعـمـار أطـفـال وفـتـيـة ا
الــعـامــريـة الـذي إحــتـواهم مع بــعض اآلبـاء واألمــهـات واجلــدات واألجـداد بـأمل
العب. النـجاة من القـصف وهم في بيوتهـم أو مدارسهم أو خالل وجودهم في ا
ومثـلما أن الرئيس بـوش األب لم يعتذر عن فعـله الصاروخي الذي أحدث حاالت
من التفـحم في ملجأ العامـرية فإن الرئيس بايـدن لم يبادر إلى وقفة أسى عميق
ـواطنـته الـفلـسطـينـية  _األميـركيـة شـيرين أبـو عاقـلة الـتي حدث جتاه مـا حدث 
ا عبَّر عنه بعض إغتيـالها قريب الشبه من إغتيال الرئيس جون كيندي مكتفياً 
سـؤول في إدارته ومنهم وزير اخلارجية انطـوني بلينكن الذي عزى في سياق ا
تصريح طـالب فيه بـضرورة إجراء حتـقيق فوري واصـفاً شـيرين بأنـها "محـترمة

جداً في العالم أجمع".
بقـدر احلزن الوجداني على زمالء تـسببت أحوال األمة ومـا تعيشه من صراعات
ـستـشـري في عدد كـبـير من أقـطـار األمة وطـغـيان حـزبيـة وحـاالت من الـفسـاد ا
سالح البـاطل روسياً على أوكرانيا وإسرائيلياً  _دوليـاً على فلسط وإيرانياً _
تـركيـاً على سـوريا والعـراق وليـبيا ولـبنـان في ضغـوط نفسـية ثم صـحيـة عجلت
ـرء بالتـكر الـذي لقيـته شيـرين أبو عـاقلة من في رحـيلـهم بالـقدر نفـسه يعـتز ا
بـــني قــومــهــا ومـن أصــفــيــاء الــضــمــيـــر في الــعــالم فــضـالً عن أنــهــا جــســدت
سـيحي للشعب الفلسطيني إضافة إلى سلم  _ا بإسـتشهادها جوهر التكوين ا
أن جنـازتـهـا ورغم بـشاعـة الـتـعامـل من جانب عـنـاصـر إسـرائيـلـيـة معـبـأة حـقداً
وعنصـرية مع التابوت احملـتضَن بالعَـلَم الفلسطـيني وبأكوام باقـات الورد ذكرتْنا
ـشيعـ بجنـازة الرئيس رفـيق احلريري في من حيث عفـوية التـشييع ومـشاعر ا
بيـروت وجنازة الرئيس ياسـر عرفات في رام الله وقبل ذلك بجـنازة اجلنرال عبد
ـنعم ريـاض في الـقاهـرة مـا يعـني أن لـلـبطـولـة النـقـية وصـفـاء اجلوهـر الـوطني ا
ـســجى في الـتـابـوت مـكــانـهـا في قـلـوب الــنـاس. ولـعل الـصالة عــلى اجلـثـمـان ا
سجد األقـصى وكنيسة الـقيامة وكل تربة قدس الـذي يفوح منه شذى نـسائم ا ا

عنى. انية في فلسط احلرم الثالث كانت التأكيد لذلك ا إ
تطمـئن القـلوب في حال إكـتمل رد الفـعل األميـركي بحيث يـعوض الرئـيس بايدن
عن بـساطـة رد فـعله إزاء اإلغـتـيال عن سـابق كـراهيـة عنـصـرية من جـانب تـعبـئة
ـفرطـة في الـتـربيـة الـعسـكـرية اإلسـرائـيلـيـة ضد أي صـوت فـلسـطـيني العـداوة ا
ـضي إلى حلظـة احلقـيقة كـاملـة في التـحقيق الـذي أشار إلـيه الوزير متوازن وا
بليـنكن وعدم اإلسـترخاء في متـابعة وإصـرار السُلـطة الفـلسطـينيـة على حضور
وشراكة دولـية في التـحقيق الـذي نتـطلع كمـا اجلموع الـفلسـطينـية إلى أن يصل
إلى حلـظــته الـعــادلـة مـن دون مـداهـنــات خـصــوصـاً أن الــضـحــيـة شـيــرين رمـز
ـسيـحية  _الـيهودية  _مضـافة إلى ذلك جنـسيتـها الثـانية لـفلسـط العـربية  _ا

(األميركية).
لم تـكن شـيرين مـثل لـيـلى خالـد في مـهـمة خـطف طـائرة وهـي حتلق في الـفـضاء
فة بـها تـنبـيه العـالم إلى قـضية ـكلـَّ ـستـحبـة في نظـرنا ا آملـة من العـملـية غـير ا
وطـنهـا من خالل هذه الـعمـلـية الـتي قامت بـهـا بتـأثيـر العـقـيدة الـثوريـة احلديـدية
ـا كانت شيرين من التي تقـمصتهـا وأقنعهـا منظـرو العمل الثـوري بتنـفيذها وإ
يـكـروفون وأمـامـها زمـيـلهـا مـصور "اجلـزيرة" نسـيج الـثوريـة الـناعـمـة بيـدهـا ا
ودائـماً عـيون متـابعي الـفضائـية شـاخصة كـما آذانـهم لسمـاع تقـاريرها الـهادئة
الهادفـة كخط عام إلى احلل الذي يؤكد خصوصية فلسط مسيحية  _إسالمية
 _يهودية بطي متأن لوعد بلفور ورؤية أميركية منطقية تستهدف حتويل كثرة

الـتـصـريـحـات األمـيـركـية عـن احلل بـصيـغـة الـدولـتـيْن إلى تـنـفـيـذ. ويـا ليـت نوبل
للـسالم تكون من حق شيريـن أبو عاقلة إلى جـانب "وسام القدس" الذي أرفق به
غطى بالعلم الفلسطيني الذي الرئيس مـحمود عباس اكليل الورد على جثمانها ا

تتفاقم كراهية اإلسرائيلي لرؤيته مرفوعاً ومرفرفاً.
بادرة العربية.. فلسط لعلـنا في زمن لن يكون بعيداً نبدأ الكتابة عن فلسط ا
ـسلمة  _اليـهودية.. دولـة الديـانات الـسماويـة الثالث ذات الـرعاية ـسيـحية  _ا ا
األمــيـركـيـة كي ال يـسـتـأثـر بـهـا أحـد. وهـذا مـا رسـمت مـعـالم هـذا األمل الـواعـد
شـيرين أبـو عاقـلة بـرحيـلـها الـذي يبـقيـها حـيـة في الوجـدان اإلنسـاني. والرحـمة
للزمالء اخلـمسة الذين ننتـمي كما كوكبات من الـذين يواصلون الكتـابة والتحليل
ـنـال من رؤية أهل الـنـظام تـوازنـة نـفسـهـا والتي هي األقـرب إلى ا إلى الـرؤيـة ا
اإليـــراني الـــذي يــخـــوض مع أهل الـــنــظـــام اإلســرائـــيــلي صـــوالت وجــوالت من
التهـديدات وتصـوير هذا الـتبارز وكـأن فلسـط مسـألة حصراً
ـنطقة في مـدار عدم االستقرار. بالـنظاميْن الـلذيْن وضعا ا
ويكـفي تدليالً على ذلك التأمـل وبتجرد في أحوال العراق
ولــبـنــان وسـوريــا والــيـمن وغــزة حـيـث لـلــنـظــام اإليـراني
حضـوره الفـاعل وقواه الـضاربـة. والله الـسمـيع البـصير

واحلَكَم العدل.
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ان العالقة ب احلصول على االسئلة االمتحانية بسهولة مفرطة والفوز خاللها
بـاقــتـدار مـتــمـيـز فـي احلـيـاة دون االخــرين  لـيــست هي الـعـالقـة االسـاس في
اتصـاالتنا االنـسانيـة وهدف اخلـلق كما يـنبغي فـي اعتقـادات بعضـنا احملدودة

قيدة. ا
فـاسئـلة الـعـبادات السـيمـا العالقـة ب الـعبـد وربه واسئـلة الـقيم االنـسانـية في
الـعالقـة الالئـقـة بـ العـبـد واخـيه الـعـبد مـيـسـرة في احلـياة

وظاهرة للعيان ولكن اكثرهم قد ال ينجحون .
ولكـننا ينبغي ان نستدرك فيـما تقدم ان الصعوبة تكمن
في تــدريـب الـنــفس عــلـى اعـتــمــاد احلــقــائق الــقــيــمــيـة
ـكـارم االخالق بـهـدف الـوصـول الى الـفـوز االنـســانـيـة 

العظيم .

تعلن شـركة مصافي اجلنـوب (شركة عامة) عن
زايـدات العـلنـيـة للـمرة االولى اليـجار اجـراء ا
ـــدرجــة اوصـــافـــهــا الـــســـنــوي لـــلـــعــقـــارات ا
وتفاصـيلها ادناه وحـسب ما مب في اجلدول
زايدات العلنية فعلى الراغب باالشتراك في ا
ــــكــــان احملــــددين احلــــضــــور فـي الـــزمــــان وا
ـدرجة مـستـصـحبـ معـهم مبـالغ التـأميـنات ا
ذكورة لكل ازاء كل عـقار ومراع الـتفاصـيل ا
دنية عقـار على حدة مع جـلب هوية االحـوال ا
ـوحـدة وبطـاقـة السـكن مع براءة او الـبطـاقة ا
ذمة صـادرة من الهيئـة العامة لـلضرائب ضمن
مـنــطـقــة سـكـنــاهم ويـتــحـمل مـن تـرسـو عــلـيه
ـزايـدة اجـور نـشـر االعالن والـداللـيـة واجـور ا

اعضاء جلنة البيع وجلنة التثم والتقدير.
ــزايــدة عـــطــلــة مالحـــظــة : اذا صــادف يـــوم ا
رســمـيـة يــكـون الــيـوم الــتـالي هــو يـوم اجـراء

زايدة. ا
مع التقدير
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ساحةرقم احلانوتت زايدةمبلغ التأميناتا زمان ومكان ا
٢٨٨٫٠٠٠٢٠٢٢/٦/٢٦ الف دينار٨٢٫٤٥  متر مربعحانوت رقم (١)١

شاريع النفطية  الوحدة السكنية في الشعبية/ دور ا

٢٨٨٫٠٠٠٢٠٢٢/٦/٢٦ الف دينار٧٧٫٦  متر مربعحانوت رقم (٢)٢
شاريع النفطية  الوحدة السكنية في الشعبية/ دور ا

١٨٠٫٠٠٠٢٠٢٢/٦/٢٦ الف دينار٢٢٫٧٩  متر مربعحانوت رقم (٣)٣
شاريع النفطية  الوحدة السكنية في الشعبية/ دور ا

١٨٠٫٠٠٠٢٠٢٢/٦/٢٦ الف دينار٥٢٫٥٤ متر مربعحانوت رقم (٤)٤
شاريع النفطية  الوحدة السكنية في الشعبية/ دور ا

١٨٠٫٠٠٠٢٠٢٢/٦/٢٦ الف دينار٩ متر مربعحانوت رقم (٥)٥
شاريع النفطية  الوحدة السكنية في الشعبية/ دور ا

٢٨٨٫٠٠٠٢٠٢٢/٦/٢٦ الف دينار٩٥٫٨٨ متر مربعحانوت رقم (٦)٦
شاريع النفطية  الوحدة السكنية في الشعبية/ دور ا

٣٦٠٫٠٠٠٢٠٢٢/٦/٢٦ الف دينار١٤٤٫٥ متر مربعحانوت رقم (٧)٧
شاريع النفطية  الوحدة السكنية في الشعبية/ دور ا

٢٨٨٫٠٠٠٢٠٢٢/٦/٢٦ الف دينار١١٠٫٥ متر مربعحانوت رقم (٨)٨
شاريع النفطية  الوحدة السكنية في الشعبية/ دور ا

١٨٠٫٠٠٠٢٠٢٢/٦/٢٦ الف دينار٢٤٫٣٨ متر مربعحانوت رقم (٩)٩
شاريع النفطية  الوحدة السكنية في الشعبية/ دور ا

٣٦٠٫٠٠٠٢٠٢٢/٦/٢٦ الف دينار١٥٣ متر مربعحانوت رقم (١٠)١٠
شاريع النفطية  الوحدة السكنية في الشعبية/ دور ا

٢٨٨٫٠٠٠٢٠٢٢/٦/٢٦ الف دينار٦٦٫٢٥ متر مربعحانوت رقم (١١)١١
شاريع النفطية  الوحدة السكنية في الشعبية/ دور ا

١٨٠٫٠٠٠٢٠٢٢/٦/٢٦ الف دينار٤٠٫٥ متر مربعحانوت رقم (١٢)١٢
شاريع النفطية  الوحدة السكنية في الشعبية/ دور ا

١٨٠٫٠٠٠٢٠٢٢/٦/٢٦ الف دينار٣٠٫٨ متر مربعحانوت رقم (١٣)١٣
شاريع النفطية  الوحدة السكنية في الشعبية/ دور ا
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اقــتـــضى حــضـــــــــــورك الى مــديـــريــة بـــلــديــة الـــعــمــارة
لـغــــــــرض احلـصـول عـلى اجـازة بـنـاء لـلـعـقـار تسـلـســل
(١٦/٧٩٣ / ابـو رمانـة) كون مـنـاصفـة بيـنـنا وخالل فـترة
(٣٠/ يومـا) من تاريخ نـشر االعالن في اجلـريدة وبـعكسه
يتم السير في اجراءات احلصول على اجازة بناء ويسقط

حقك في االعتراض مســــتقبال.
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اقـتضى حـضـــــــــورك الى صـندوق االسـكـان فرع مـيـسان
كـوني اروم احلـصـول عـلى قــرض بـنـاء لـلـعــقـار تـسـلـسل
(١٦/٧٩٣ / ابـو رمانـة) كون مـنـاصفـة بيـنـنا وخالل فـترة
(٣٠/ يومـا) من تاريخ نـشر االعالن في اجلـريدة وبـعكسه
يــتم الـــســيــر فـي اجــراءات احلــصـــول عــلى الـــقــرض من
صندوق االسكان فرع مـيسان ويسقط حقك في االعتراض

مستقبال.
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ـؤهل وذوي اخلـبرة لـتقد عادن / شـركة ديـالى العـامة) بـدعوة مقـدمي العـطاءات ا يـسر (وزارة الصـناعـة وا
وجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: عطاءاتهم 

ؤهل والـراغب في احلصـول على معلـومات اضافيـة االتصال (شركة ديـالى العامة) ٤-  على مـقدمي العطـاء ا
ـقـدمي الـعـطاءات مع وعـبـر البـريـد االلـكـتروني( info@dialacompany.com)  وكـمـا مـوضـحـة بالـتـعـلـيمـات 

مالحظة مايلي:-
أ. الكلـفة الـتخـمينـية لـلمـناقصـة هي (٦٢٥٠٠٠٠٠٠) دينـار عراقي (فـقط ستمـائة وخـمسـة وعشرون مـليـون دينار

عراقي ال غيرها) واصل خازن شركة ديالى العامة.
ب. مقـدار مبلغ التـأمينات االولـية للمنـاقصة هو (١٨٧٥٠٠٠٠) ديـنار عراقي (فقط ثـمانية عشـر مليون وسـبعمائة

ه مع العطاء . طلوب تقد وخمسون الف دينار عراقي ال غيرها) وا
ج. ان سـعـر بيع مـسـتـنـدات لـلمـنـاقـصـة هو (١٥٠٠٠٠) ديـنار عـراقي (فـقط مـائـة وخـمـسـون الف ديـنـار عراقي ال
نـاقصـة من قبل شـركتـنـا حيث تـعاد ثـمن الوثـائق فقط دون تـعويض غيـرها) غـير قـابل لـلرد اال في حـال الغـاء ا

قدمي العطاءات.
اذج العـطاء) ويجب ان ـوجود في الـقسم الرابـع ( وذج صيـغة الـعطاء ا هـ - على مـقدم العـطاء ان يـستخـدم 
يتـم تعـبئـة الـنمـوذج بـالكـامل دون اي تغـيـير في شـكـله ولن تقـبل اي بـدائل كمـا ويـجب تعـبـئة جـمـيع الفـراغات

طلوبة. علومات ا با
> ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا.

طلوبة: (كما مبينة في وثائق العطاء). ٢- متطلبات التأهيل ا
٣- يـتم تسلـيم العـطاءات الى الـعنـوان االتي (شركة ديـالى العـامة/ طـريق بغـداد بعقـوبة  اجلـديد - قـرب تقاطع
ناقصة في ٢٠٢٢/٦/٢١ القدس) وان اخـر موعد لتسليم العطـاء سيكون الســــاعة الثانيـة ظهرا من تاريخ غلق ا
ثـليـهم الراغـب ـتأخـرة سوف تـرفض وسيـتم فتح الـعطـاءات بحـضور مـقدمي الـعطـاءات او  وان العـطاءات ا
بـاحلضـور في الـعنـوان االتي (مـقـر شركـتـنا / غـرفـة جلنـة فـتح الـعروض) في الـسـاعة الـتـاسعـة صـباحـا لـيـــوم
٢٠٢٢/٦/٢٢ وفي حـالة مـصـادفـة يوم الـغـلق عـطلـة رسـميـة يـكـون اليـوم الـتـالي للـدوام الـرسـمي هو اخـر مـوعد

لتقد العطاء ويعتبر موعد الغلق ...مع التقدير

ديالى
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ائيـة الرئـيسـية لـلعـراق  حيث ـوارد ا يشـكل نهـرا دجلـة والفــرات وروافدهـمـا ا
ـعـدل الــسـنـوي لـواردات نـهــر دجـلـة  وروافــــده (الـزاب الــكـبـيـر  الـزاب بـلـــغ ا
الصغير  العظيم  ديالى) في   بحدود 49,4 مليار متر مكعب/سنة  فـي ح
عدل  السـنوي لواردات نهـر الفرات بحدود 30,3 مـليار متـر مكعب/سنة بلـغ ا
عـدل ايراد كلي لـلنهـرين وروافدهـما بحدود 79,7 مـليار م/3سـنة. في عام أي 
2008 اصـــبـح مــعـــــدل واردات نـــهـــر الـــفـــرات بـــحــــدود 19,6 مـــلـــيـــار مـــتــر
مكـعب/سـنـة وبـلغ مـعـدل واردات حـوض دجـلـة  بـحدود 30 مـلـيـار مـتـر مكـعب
/سـنة  ,أي بـواردات كـلـية 49.6 مـليـار مـتـر مكـعب/سـنة ,وبـلـغت االحتـيـاجات
ــتـوقع زيـادة هــذا الـنــقـصـان في الـكــلـيـة 66 مـلـيــار مـتـر مــكـعب /ســنـة. ومن ا
ـشروع الـسنـوات الـقادمـة ليـكـون في عام 2015 عـند أكـمال مـنـظومـة الـسدود 
ياهـالواردة ما تـاح من ا جـنوب شـرق االناضول (GAP) فـي تـركيا أن يـكون ا
ـتــوقــعـة 77.35مــلـيــار مــتـر ــئـة فــقط من االحــتــيـاجــات الــكـلــيــة ا ــثل 55 بــا

مكعب/سنة.
ئـة من إيرادات نـهر ئـة من إيرادات حـوض نهـر دجلة و97 بـا أن حـوالي 68 بـا
الــفــرات تـــرد من خــارج الــعــراق (تــركــيــا ســـوريــا  إيــران) ونــتــيــجــة لــتــطــور
ـيـاه فـي تـلك الـدول (أنـشـاء مـشـاريـع الـري والـتـخـزين) وبـغـيـاب اسـتـخـدامـات ا
صب  ,لذلك ـياه وكون الـعراق دولة ا االتفـاقيات الـتي حتدد حصـة كل بلد من ا
جـعـله في مـوقف حـرج كـونه سـيـتـأثـر سـلـبـاً بـإجـراءات الـدول الواقـعـة في أعـلى

اجملرى.
التحديات: 

1- عام 2015  ايقـاف العمل بالـدراسات االنگليـزية والروسيـة وفرض منهاج
ـياه وارد ا ـائـية حتـتى مـسمى (الـدراسـة االستـراتـيجـيـة  وارد ا جـديـد الدارة ا
واالراضـي الــرطـــبـــة في الـــعــراق ( 2035 — 2015)  اعـــتـــمــاد الـــدراســة

ياه واالراضي الرطبة في العراق( 2035 — 2015) وارد ا االستراتيجية 
ائـية االفـتراضي ( 35 مـليـار متـر مكـعب / سنـويا) لتـحـديد  سـقف للـواردات ا
قننة (القنوات ورفع كفاءة االرواء  الى نسبة 85 بأعـتماد طرق الري احلديثة و ا
غـلقة وأنظمة الـرش والتنقيط)  السـتهداف كثافة زراعـية بنسبة115  من نـسبة ا
الطرق الـتقـليديـة. والزام احلـكومة الـعراقـية على تـخصـيص مبلـغ اربعة مـليارات
دوالر سـنـويا لـتـطـويـر الـبـنى الـتـحـتيـة لـقـطـاع الـري. واالسـتـغـناء عـن اخلزن في
قدرة باربـعة مليارات ـائية فيـه ( التبخـر ) ا الثرثـار واالستفادة من الـضائعات ا

متر مكعب سنويا النعاش االهوار. 
ـائـيـة وتـركـيـا عـلى 70 من 2- بـعـد اسـتـحـواذ االيـرانـ عــلى كـامل الـواردات ا
شار اليه في ـائية العراقيـة. لم يتحقق سقف االيـرادات األفتراضي ا الواردات ا
اخلطـة وال مبلـغ االربعة مـليـارات سنويـا لتـطوير قـطاع الري  ,وال االسـتغـناء عن
اخلزن في مـنخفض الثـرثار الذي مازال يـستخدم كـخزان وضائعاتـه على حالها

مع ضـائـعـات  اضـافـيـة جديـدة بـسـبب الـتـبـخـر في مـسـطـحـات االهـوار الذي 
ائيـة باربعـة ملـيارات متـر مكعب سـنويا. ومع كل ـوارد ا تقـديره من قبل وزارة ا

هذا لم جتر اية معايرة او حتديث لهذه الدراسة منذ اعتمادها في 2015.
3 - استـمرار اعتماد هذه الـدراسة  بدون حتديث او معايـرة سيتسبب في تلوث
ـياه الـكافـية النـعاشـها وتـتحـول الى بيـئة طاردة مياه االهـوار بسـبب عدم تـوفر ا
وسيـصل التصـحر حتى تخـوم بغداد عـند العام 2035 ) حـسب تقدير مـنظمات
ـغرافي في ـيـاه).عنـد ذاك يـكـون قد حتـقق الـتـغيـر الـد ـعـنـية بـا ـتـحدة ا اال ا

نظمات اليهودية  جنوب العراق الذي تستهدفه ا
4- يتطـلب وقفة وطنية يجـتمع فيها خبـراء العراق من كافة التخـصصات لتحليل
ـائي عـلى ضـوء تدنـي الواردات ورسم خـطط انـيـة واسـتراتـيـجـية مـوقف الـبالد ا
عاجلـته والسعي لتـحقيقـها من خالل تسمـية ( مجلس وطـني للميـاه) متخصص

ياه و االيرادات بعيدا عن الضغوط الدولية. يعني بشؤون مستقبل ا
ـنـاخـيـة وامنـيـات بـالـتوصل الى 5- احلـديث الـسـائد هـذه االيـام عن الـتـغـيرات ا
ـائية مبـررات الجتد فيهـا نفعا اتفاقـات مع االتراك  و االيرانيـ لتبريـر الشحة ا
وتسـاهم في ذر الغبـار لتـعطيل جـهود الـدولة عن معـاجلة خـطر ( الشـحة ) الذي

يهدد مستقبل العراق  كونه اخطر من داعش االجرامي.
 6- تـفـعـيل مـشـاريع الـسـدود اخملـطط لـهـا مـسـبـقـا (سدود طـق طق والـبـغدادي
ـتـوقفـة مـثل (سد ومـنـداوة وباكـرمـان) واستـئـناف الـعـمل في مشـاريع الـسدود ا
ـقدار 33 مـلـيـار مـتر بـخـمـة وسـد بادوش) الضـافـة سـعـات خـزنـيـة وتنـظـيـمـيـة 

مـكـعب/سـنـة وهـذه الـطـاقة اخلـزنـيـة االضـافـيـة سـتـعوض
تـوقع من الـواردات اضـافـة الى انـتـاج طـاقة الـنقـص ا

قدار 2000 ميكاواط. كهربائية 
7- أعـاده الــنـظـر فـي أسـتــخـدام مـنــظـومــات الـتــبـريـد
فـتوحة للمحطات البخارية العاملة حاليا ,واستبدالها ا
ـيكـانيـكيـة. وجتنب غـلـقة ا نـظومـات تبـريد الـدورات ا

استخدام مياه االنهر لالغراض الصناعية.
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البد للنفس البشرية من أن تمر بأزمات نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية يصعب
جتاوزهـا قد تصل بـصاحـبها إلى مـرحلـة  اليأس من جتـاوزها  والـتخلص مـنها
ـا قـد تؤدي به إلى الـتـفكـيـر بحـاالت غيـر مـرغوب بـهـا  كالـهـروب  والهـجرة أو
ا قد تضـطره إلى االنتحار االنعـزالية عن باقي اجملتـمع والناس احمليـط به ور
ـشكـلته التي يـعاني مـنها مـتناسـيا قُدرة ظنا مـنه بعدم إمـكانـية وجود أيـة حلول 
انه  بالله وقدرته على تسهيل احلياة وتيسير األمور إلى ا لقلة إ الله وقَـدره  ر
ـان احلـد الـذي ال يـتــوقـعه  هـذا اإلنــسـان اجلـاهـل حـتى بـأبــسط مـتـطــلـبـات اإل
والقـناعة بقدرة اخلالق  الذي خـلقه من العدم وجعل منه مـخلوقا بأجمل وأحسن
خـلق وتـقو وجـعـله مفـضال عـلى بقـيـة مخـلـوقاته األخـرى فـبدال من الـلـجوء إلى
اخلالق الـعظيم جـلت قدرته والـرجاء منـه واليه أن يعـينه عـلى جتاوز محـنته  نراه
يـلـجأ إلـى وساوس الـشـيـطـان الـلـعـ وإغـراءاته الـدنيـويـة الـدنـيـئـة كـاالنـتـحار أو
ا يزيـده هما فـوق همومه  ألنه ـشكلـة ماديـة  ا السـرقة إذا كانت ا الهـروب ور
سيـبقى في حالة قلق  وخوف  من عـواقب جلوئه إلى مثل تلك احللـول الشيطانية

البائسة.
بـينـما لـو حاول الـلجـوء إلى قدرة الـله سبـحانه وتـعالى بـقنـاعة تـامة وبـقلب سـليم
ـان والطاعة لـله عز وجل فسيـجد الراحة النـفسية الـتي يفتقـدها حتما مليء باإل
ساعـدة وكلما عندمـا يبتـعد  وينأى بـنفسه عن مـناجاة ربه والـطلب منه العـون وا
تقرب إلـى ربه فسيـجده قريـبا منه  كـما يقـول  سبـحانه وتعـالى في كتابه الـعزيز
بسم الـله الـرحمن الـرحيم ( فـاني قـريب أجيب دعـوة الداعي إذا دعـاني ) صدق
ـرء بشدة االزمـات فانه يـشعـر بعـدم امكـانية الله العـظيم. وهـكذا عـندمـا يشـعر ا
احلل فيـصِل بذلك الى مرحـلة الـيأس والتـفكـير باحلـلول غيـر العـقالنية ثم اذا به
يعـود الى ربه  او يجد هنالك من يـعينه على االهـتداء الى سبيل ربه فيـجده قريبا

جدا مـنه فـيـهـديه الى ايـسـر الـسـبل حلل مـشـاكـله وجتاوز
همـومه من حـيث اليعـلم  وال يشـعـر كمـا في قوله تـعالى

( بسم الله الرحمن الرحيم
 ومن يــتق الــله يـجــعل له مـخــرجـا ويــرزقه من حـيث ال
يحـتسب صدق الله العظيم ) وهذا ما اشار اليه االمام

 الشافعي ح قال :-
ا استحكمت حلقاتها .   ضاقت و

 فرجت وكنت اظنها التفرج

 s ;« —bOŠ

بغداد

اء ...وقـطع مـارسـيل خـبـزه إلى أجـزاء صـغيـرة وحـال بـ زوجـته وبـ شـرب ا
قائال انه غيـر معقم طـالبا إليـها أن تستـبدله بالـنبيذ. ولـكنها ال حتب الـنبيذ ألنه
يـبـعث الـرغـبـة بـالـنــوم في أوصـالـهـا. وتـضـمـنت قــائـمـة الـطـعـام شـرائح من حلم

اخلنزير فقال مارسيل: 
"إنهم ال يـأكلـونه ألن القـرآن يحظـر أكله ولـكنـهم ال يعـرفون أن حلم اخلـنزير إذا
اذا أجيـد طهيه ال يسـبب مرضا ونحن الـفرنسيـ خير من يجـيد الطهي. آه. 

تفكرين?".
ولم تـكن زوجـته تـفـكـر بـأي شيء ال سـيـمـا بـتـلك الـفـكـرة التي

جاء بـها زوجها عن انتصار الطباخ على األنبياء. ولكن
علـيها أن تسرع فسيغادرون الواحة في صبيحة اليوم
التـالي إلى اجلنوب وعليـهما أن يجتمـعا بعد ظهر ذلك

اليوم بجميع التجار من ذوي األهمية في البلدة...
×

رأة الزانية" أللبير كامو. من قصة  "ا
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يــضع االخــر الـلــقـاء
فـي األهـــــــــمـــــــــيـــــــــة
الـــقـــصـــوى لـــلـــثـــار
ـنـافـسة ومـواصـلة ا
عـلى الــوصـافـة وكل
مـــا يــــحـــاول عـــمـــله
الديوانيـة قهر الكرخ
في مـلـعـبه لـلـتـعـجيل
بـاخلـروج من مـنـطـقة
اخلـــطـــر فــيـــمـــا يــرى
الــكــرخ انـــهــا خــطــوة
ــوقع ويــبــحث لـــدعم ا
الــنــجف عن اســتــعـادة

ـتواضع الـتـوازن عـنـدمـا يـسـتـقـبل ا
يناء. ا

الـهـبــوط لـلـدرجـة االولـى بـعـد عـودة
فــاشـلــة ويـامل الــكـهــربـاء مــواصـلـة
ـطلوبة تقد قـوة االداء و النتائج ا
وإســنـاد مــركـزه الــثـامن 46 عـنــدمـا
يـسـتــقـبل نــفط مـيـســان الـذي كل مـا
يـريـده حتــقـيق الـفـوز بـعــد سـلـسـلـة
نــتــائج مــتــعــثــرة الــزمــته الــتــراجع
للثـالث عشر وتنـتظره مبـاراة صعبة
الن اصـــــــحــــــاب االرض فـي افــــــضل
فـتـرات الدوري ويـسـعون الـتـقدم في

الترتيب.
¡UFÐ—ô«  U¹—U³

وجتـري غـد األربـعـاء قــمـة مـبـاريـات
االسـبـوع بـلــقـاء الـنــفط الـبـاحث عن
ـرحلـة األولى فيـما تـكريس نـتيـجة ا

ـبـاريـات الـفـاصـلـة ويـدرك االعـبـ ا
احلـاسـمــة تـظـهـر اكـثــر صـعـوبـة مـا
يـتـطـلب خـوضـهـا بـاهـتـمـام وبـشـكل
جــيــد وبــدون اخــطــاء واخــذ االمـور
عــلـى مــحـــمل اجلـــد بـــعــدمـــا فــرض
الــتــعــادل عـــلى الــفــريق األســتــرالي
ـسـار وقـد ـتـكــامل والـتـحــول في ا ا
يـــكـــتـب صـــفـــحـــةاخــــرى في ســـجل
الـبــطـولـة ويــامل ان تـقــدم اخلـطـوط
ــــطـــــلــــوب وفـي اســــتـــــغالل االداء ا
الـفـرص وان يـعـتـمـد الـتـشـكـيل عـلى
نـفــسه في حــسم الـنــتـيــجـة من دون

التعويل على اللقاء اآلخر .
w³*Ë_« W d

وبـعــيـدا عن كـل االحـتــمـاالت تــظـهـر
بي مثـالية حلسم التاهل فرصة األو
في احلـصــول عــلى إحـدى بــطــاقـتي
تواضع التأهل عند مقابلة الكويت ا
ــنـافس ـقــدوره تـخــطي حــاجـز ا و
واجملـمـوعـة واالنـتقـال لـلـدور الـتالي
وهـــو مــا يــنـــتــظـــره الــشــارع في ان
يــــتـــمــــكن من حتــــقـــيـق رغـــبــــته في
اخلروج بالنتيجة والنقاط الثالث .

35—Ëb «  U¹—U³

يسعى فريق االمانة اليقاف تداعيات
النـتائج احملبـطة بعـد ستة ادوار من
دون فـــوز قـــبـل ان يـــنـــدب حـــظه في
ــبـاريـات احلـرجـة مـواجـهـة جـدول ا
ـتالحــقــة امــام الــفـرق والــصــعــبــة ا
اجلــمـــاهــيــريـــة عــنــدمـــا تــعــادل مع
اجلــويــة وخـســر مـن الــزوراء الـدور
ـاضي وســيـواجه الــشـرطــة الـيـوم ا
ــنـــافــســة ويـــامل الــعـــودة الجــواء ا
لــعالقــتــهــا في تــقــريــر مــصـيــره في
الدوري بـعد التـراجع للخـامس عشر
وبـــات مــهــدد بــقــوة مـن الــصــنــاعــة
والـقـاسم فيـمـا يبـحث الـشرطـة لدعم

رصيد النقاط بعدما حسم اللقب.
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وتظهر الفرصـة مواتية الربيل للفوز
ـــتــوقـع وخــطف الـــنـــقــاط كـــامـــلــة ا
ـا الـتـقـدم لـلـحــفـاظ عـلى مـكــانه ور
مـوقع من مــواجـهــة ضـيــفه سـامـراء
الـذي انـتـهت عالقـتـه بـالـبـطـولـة اثـر

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ركـز االول في سباق 70 كم دوران ـنتخب الـعراقي لـلدراجات لـفئـة الشبـاب وهبي سـليمـان ا حقق العب ا
في سباق اجلائزة الكبرى التي اختتمت في ايران.

نسق االعالمي الحتاد الدراجات العـراقي في تصريح صحفي إن الالعب سليمان توج وقال سـاجد سليم ا
ركز الـرابع فيما اوال وحـصد الوسام الـذهبي بسباق  70كم مضـيفاً ان الالعب عـلي عبد اخلضـر حقق ا

تقدم . ركز السابع بينما جاء احمد عبد اخلضر عاشراً في فئة ا حقق الالعب عبد الله عبد اخلضر ا
ا واشار الى ان الـبطـولة اقـيمت في مـدن اراس وطـهران ومـازندران وشـارك العـراق بدراجـات متـواضعـة 
نـتخب نـوزاد مصـطفى من الـسباق الـذي كاد يـحصل عـلى احد االوسـمة  وذلك اثر ادى النسـحاب العب ا

عطل في دراجته قبل  3 دوارت من نهاية السباق.
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pO∫ احدى مواجهات الكيك بوكسينغ الدولية

ـعظم قنواتـها  ان الرياضـة بالنسـبة لها هي يوم إثر يـوم تؤكد وسائل االعالم 
كـرة القـدم وحسب  و تـكرس كـل جهـدها ووقـتهـا لدعـمهـا  وتسـتقـطب في هذا
ـدربـ اخملـضـرم  الـسـبـيل عـدد كـبـيـر من الالعـبـ الـدولـي الـسـابـقـ  وا
واالكـاد الـبارزين لـتـحلـيل مبـاريات الـلـعبـة  وكل ما تـفـرز عنـها من مـشاكل
فـنيـة وادارية صـغيـرة كانت ام كـبيـرة .. وال تفـعل ذلك مع كـرة اليـد وكرة الـسلة
ـصـارعـة والـسـبـاحـة وااللـعاب والـكـرة الـطـائـرة ورفع االثـقـال والـعـاب الـقـوى وا
الكـمـة  رغم ان لـهذه ـبـارزة وا ـضـرب  وكرة الـريـشـة وا الـقتـالـيـة  والـعـاب ا
درب اخملضرم االلعاب ايـضاّ عدد كبير من الالعـب الدولي السابـق  وا
منهج  واالكاد الـبارزين  واجلمهور تماما مثل كـرة القدم ..هذا االقصاء ا
اسـهم في عـزل هـذه االلـعاب عن الـرأي الـعـام الريـاضي  و(عـدم ) وصـول عدد
عـنويـة  وتسبب كبـير من العبـي ومدربي واداريي هذه االلـعاب  الى حـقوقـهم ا
االقـصـاء ايـضــا ب (عـدم) بـروز كـفـاءات اعالمــيـة  حتـسن اخلـوض في شـؤون
ـعقول هـو واحد  وهو سوغ في هـذا التـغييب غـير ا وشجون هـذه االلعـاب  وا
ـتـابـعـة  ويجب ان كـرة الـقـدم فـعالـيـة ريـاضـيـة شعـبـيـة حتـظى بـقـدر كبـيـر من ا
نـطقي ان تـخصص اكـثر منـحهـا كل الوقت. وتـساءل مـحلل ريـاضي  هل من ا
من خمسـة برامج رياضـية تبثـها قنـوات فضائـية مهـمة  كل وقتـها  وعلى مدى
ـبي لكـرة القـدم  و ال تمر نتـخب االو اربعة او خـمسـة ايام  البـعاد العب عـن ا
بياد شـباب العالم  بـالقفز بـعصا الزانة ابن على خبـر اصابة بطل الـعراق و او
ـثـابـر منـتـظـر فـالح  او االشارة الى احـراز الـربـاع الواعـد عـلي عـمار الـنجف ا
يسـر مـيدالـيتـ فضـيتـ في بـطولـة شبـاب العـالم الـتي جرت في اثـينـا عاصـمة
اليـونـان .. وال تـكلف مـعـظم وسائـل االعالم نفـسـها بـالـتحـقـيق عن قـلة الـقـاعات

ومالعب التدريب لبعض هذه االلعاب في بغداد ومدن العراق كافة .
واقف نـعم االلعـاب الـرياضـية غـير احملـظوظـة بدعـم االعالم  (لم) تتـأثر سـلبـاّ 
وسائل االعالم مـنها  بل حتدت هذا التحيز السافر  بالعمل اجلاد .. فاين هي
قروء ـرئي وا طـالبـة بدعم االعالم .. االجـابة هي ان االعالم ا اذا ا شـكلـة  و ا
وااللـكـتروني  أدى و اليـزال يـؤدي دور الرقـيب عـلى النـشـاط الريـاضي بـرمته 
وعليه فـان االلعاب الرياضـية كلها  وليس فـعالية رياضـية واحدة هي كرة القدم
 في حاجة مـاسة الى وسائل االعالم لتقيّم وتقّوم عملها باستمرار  وأقول ذلك
مارسة من قبل وزارة الشباب الية  ا الن الرقابـة االدارية والفنية والى حد ما ا
بـية الـوطنـية الـعراقـية  عـلى اعمـال االحتادات واالنـدية والـرياضـة واللـجنـة االو
طـلوب .. وهـنا ال اعـترض عـلى من يخـتلف معي ستـوى ا الـرياضـية  لـيست بـا
حـول الــدور الـرقـابـي لـوســائل االعالم  واقـول نــعم ان هـذا الــدور ال يـرقى الى
بيـة الوطنية اهمية الـرقابة التي تـمارسها وزارة الـشباب والريـاضة واللجـنة االو
الــعــراقـيــة عــلى االنــديــة واالحتــادات  الن آلــيــات الــرقــابـة
) تــخـتــلف تـمــامـا عن آلــيـات ــؤسـســتـ اخلــاصـة بـ(ا
تـابعة الرقـابة االعالميـة .. ولكن تبـقى خصوصـية ا
االعالمـيـة  حـيـويـة ومـهـمـة في كل وقت ..والـعـدالة
الـنـسـبـيـة يـجب ان تـكــون قـائـمـة من جـهـة الـرعـايـة
االعالميـة للفعاليات الرياضية كلها  ليأخذ كل ذي

حق حقه.
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بي يطمح بالتأهل عبر بوابة الكويت نتخب االو ÕuLÞ∫ ا
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ـبي الـلـعب بـشـعار يـتـحـتم عـلى األو
الــفـوز وحتـقـيـقه اذا مـا أراد الـتـأهل
والــلـعب فـي دور الـثــمـانــيــة عـنــدمـا
يـواجه نـظــيـره الـكـويــتي في الـلـقـاء
احلـاسم عـنــد الـرابـعـة عــصـر الـيـوم
الـثـالثـاء ضـمـن اجملـمـوعــة الـثــانـيـة
لـبــطــولــة آسـيــا حتت سن 23 ســنـة

قامة في ازوبكستان. ا
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نـتـخب الفـوز بهـدف ويـتطـلب من ا
لــتـجــنب نـتــيـجــة الـتــعـادل الــتي قـد
ينتهي عـندها لقـاء استراليا واألردن
الــذي ســيــقــام بــنــفس الــوقت حــيث
ــتـــلك االول فــارق هـــدفــ واالخــر
ــبـي بــدون اهــداف واي هـــدف واالو
نـتيـجة غـير الـفوز سـتقـصيه رسـميا
وتـقضي عـلى تـطلـعـاته في مواصـلة
شوار في البطـولة التي عانى فيها ا
في لقاء االفـتتاح بـعدما تـاخر بهدف
د 56 قـــبل ادراك الـــتــعـــادل من قـــبل
وكاع رمضان د 69 كمـا تتـكرر نفس
السيناريو مع استراليا السبت التي
تـقـدمت د 47 بــعـشـرة العـبــ فـيـمـا
تــمــكن حــسن عــبــد الــكــر حتـقــيق
التعادل د 56 وتسجيل هدف االنقاذ
ـنـافـسة الـذي قـد يـبـقى الـفـريق في ا
ـستـوى الذي لـوقت اطول وبـفـضل ا
قـدمه احلــارس حـسن احـمـد في تـلك
ـواجهـت بـعدمـا استـحوذا االردن ا
واسـتـرالـيـا عـلـى الـكـرة اغـلب وقـتي
ــبـاراتــ قــبل ان يــتــدارك الــفـريق ا
مخاطر النتيجت عندما وجد نفسه

حتت الضغط والتراجع .
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وسـيكـون اليـوم امام الـتحـدي االكبر
مع الكويت رغم خروجـها رسميا من
الــبــطــولــة لــكــنــهــا تــبــحث عن فــوز
بي خـوض اللقاء معنـوي وعلى األو
بــطــمــوحــات االنــتــصــار اذا مـا أراد
االبـــــقـــــاء عــــلـى حــــظـــــوظه ولـــــدعم
نافـسة بعـد االنتقال إلى طموحـات ا
ــرحـلــة األخــرى الـتي ســيــكـون كل ا
ـبــاريـات شيء وارد فـيــهــا بـســبب ا

غا عريبي
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ـــركـــزي لــــلـــكـــيك حـــدد االحتــــاد ا
بـوكـسـيـنغ مـوعـد إقامـة مـنـافـسات
بـطولـة األنديـة لـلمـتقـدم لـلفـترة
من الـــســـابـع وحـــتى الـــتـــاسع من

قبل في مدينة الكوت. تموز ا
ـــكــتــب اإلعالمــي وقــــال مــديــــر ا
الحتاد الكك بـوكسيـنغ أحمد رحيم
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فـازَ مـنـتـخـبــنـا الـوطـني الـنـسـويّ
لكرةِ الصاالت على فريقِ ليگ برتر
سـابع الـتـرتـيب في دوري الـدرجـة
األولى اإليــراني وبــنــتــيــجـة 6-3
وقدمـت العباتُ مـنتـخبـنا مـستوى

باراة. يزاً طوال دقائق ا
ومع بـداية الـلقـاء تـقدمَ مـنتـخبـنا
ـتـألـقة بـالـهـدف األول عن طـريـق ا
شــوخــان نــور الـــدين ثم أضــافت
ديــريـن مــحــمــود الــهــدفَ الــثــاني
ليأتي ردّ الفـريق اإليراني مستغالً
الهفواتَ الدفاعيّـة ليعادل النتيجةَ
ــبـاراة الــتي انــتـهـى بـهــا شــوطُ ا
ــبــاراة الــثــاني بــدأ األول.شــوطُ ا
بــضــغطٍ واضحٍ لـلــفــريقِ اإليـراني
مــحــاوالً تــســجــيلَ هــدف الــتــقــدم
هاراتَ الـعالية وحسن مستثـمراً ا
الــتـنــظــيم ولـكن هــجــمـات الــفـريق
جـوبهت بجدارٍ دفـاعي صلبٍ أفسد
كلَ مـــحــاوالت الـــفــريـق اإليــراني
قابل كان هناك إصرار واضح وبا
من العباتِ منتخبنا بالتقدم وكان
له ذلك بـالــهـدفِ الــثـالث بــإمـضـاء
شــوخـان نــور الـدين هــذا الـهـدفُ
مـنح العـبـاتَ مـنـتـخـبـنـا مـزيداً من
ـبادرة وشنت الثقـة وأخذن زمام ا

d…∫ منتخب

العراق للنساء
بكرة الصاالت

ـشــــاركـة الـعــديـد مــن شـهــر آب 
ــقــــرر أن تــكـون الــبـلــدان ومــن ا
هــذه الـــنــســـــخــة هـي اخلــامـــســة
تاريخياً وستـقام في مدينة قونية
الـتركـيـة.وتابــع نـعـمة أن حـظــوظ
ـنـافـســة مـنـتـخـبـنــا جـيـــدة فــي ا
ــتــقــدمــــة ونـيــل ــراكـــز ا عــلــى ا
لـونة بـتواجـد أســماء األوســمـة ا
ـيـزة أثـبتـت جـدارتـهـا بتـمـثـيــل

البلد في احملافل الدولية.
وأوضـــح نــعـــمــــة أن الـــبــطـــولــــة
ـقــبــلــــة سـتــشــــهـد اخلــارجــيــــة ا
مـشـــاركة 6000 العــب والعـبة من
54 دولــــة وتــــقــــام حتـت إشـــراف
االحتــــــاد الــــريــــاضــي أللــــعــــــاب

التضامــن اإلسالمي.
ÈuI « »UF «

ــســــابـقــة تــتــضـمــن مــبــيــنـا أن ا
الـعـديـــد مــن الـفـعـالـيـــات ومـنـهـا
كـــــرة الــســــلــة 3*3 واجلــمــبــــاز
وألــعـــاب الــقـــوى وكــــرة الـقـــدم
وتـــنــس الـــطـــاولـــة والـــرمـــايــــة
ـــــصـــــارعـــــــة والـــــدراجـــــــات وا
ـــــبــــــــارزة واجلـــــــودو ورفــع وا
االثــــــقــــــــال والــــــكــــــراتــــــيــــــــــه
وكرة والســـباحـة والـتـايكـوانــدو
الــــيــــد والـــــكــــيك بــــوكـــــســــيــــنغ
والــكــــرة الــطــائــــرة والــبــوتــشي

والقــوس والســهم والريشة.

الـــذي ســـــيـــكـــون عـــلــى عـــاتـــقــه
اختيــار األفضــل واألنسب لتمثيل
اللعبة في االستحقاقات اخلارجية

قبلة. ا
وأشــــار نــعــمــة إلى أن الــبــطــولــة
ستكـون أفضل إعداد لالعبـينا قبل
خـوض غــمـــار بـطــولـة الــتـضـامن
االســالمي الــتي ســـــتــنــطــلق في

نـــعــمـــة في تـــصــريح صـــحــفي إن
احتــــاد الــلــعــبــــة حــــدد الــشــــهـر
ـقـبــل موعـداً النـطالق منـافـسات ا
ـتقـدمــ  بـطولـة الـعراق بـفئـــة ا
ؤمل ـســـابـقة مـن ا مـضـيـفـــاً أن ا
ان تـــشــــهـــد مـــشــــــاركـــة واســـعـــة
ــتـابــعـة وســــتـحــظى نـزاالتــهـــا 
نتخـبنــا الوطني الك التدريـبي  ا
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العديد من الهجمات وضاعت عدد
من الـفـرصِ حـتى تـمكـنت سـمـيرة
رؤوف من إضـافـة الـهـدف الـرابع
واستمر ضغطُ العـباتنا في األمام
مـع انـضـبـاطٍ دفــاعي رائعٍ لـتـعـود
شـــوخــــان نـــور الـــديـن لـــهـــوايـــة
الـــتــهـــديف وتـــضـــيف الـــهـــدفــ
ـنــتــخـبــنـا اخلــامس والـســادس 
وفي الـــلــحــظــات األخـــيــرة قــلصَ
الــــفـــريـق اإليـــراني الــــنـــتــــيـــجـــة

بـتسـجيـله الهـدف الثالـث لينـتهي
الـلـقـاء بـفوزٍ مـسـتـحـقٍ ومـسـتوى
جـيــد. وعـبــرت مـدربـةُ مــنـتـخــبـنـا
الـــوطـــنـي شـــاهـــنــــاز يـــاري عن
ارتياحها التام لـلمستوى بالقول:
إننا نـتطور وسـيكون هـناك مزيد
من الــتـطـور مــسـتـقــبالمـبــيـنـةً إن
الـالعـبـات الـعـراقـيـات وكـمـا قـلت
سـابـقاً لـديـهن الـشجـاعـةُ العـالـية
واالســتــعــداد الــكــبـيــر لــلــتــطـورِ

ــقــبــلــة ســيــكــون هــنـاك واأليــام ا
تصاعد كبير في اجلانب الفردي
واجلـــمــــاعي.وطــــالـــبت العــــبـــات
مــنــتـخــبــنـا الــوطــني اجلــمـاهــيـر
ــزيــدٍ من الــتــشــجــيع الــكــرويّــة 
ــثــلن مـــنــتــخب الــعــراق ألنــهـن 
وواجــهــة لــلــريــاضــة الــنــســويــة
والـتشجـيعُ يـساعدهـن كثيـراً على
حتـــقـــيق نـــتـــائج إيـــجـــابــيـــة في

البطوالتِ اخلارجية.
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ـه) عـمل مــسـرحي اســطـوري من (مــطـر 
إعـــداد عــــواطف نـــعــــيم عن مــــجـــمـــوعـــة
قـصصـية بـعنـوان طقـوس زجنيـة للـقاص
ـبــدع عــزيـز فــهــد االســدي..ومن اخــراج ا
ه صــرخـة في وجه خــيـون..كـانـت مـطـر 
الـطـغـيـان والـعـبـوديـة والـظلـم..لم تـعرض
ـسـرحـيـة سـوى عـرض واحـد يـتـيم هـذه ا
ـسرح عـلى مـسرح الـرشيـد في مهـرجان ا

العربي في بغداد عام 1990.
لن أنــسى الــلـحــظـات الــتي تـصــــــــاعـدت
فــيــهــا الــســـــــــــــنــة الــلـهـب قــبل نــهــايـة
الـعــرض بـدقـائق مـعـدودات.. كـان حـريـقـاً
مــخـيـفـاً وانـا مــازلت مـعـلـقــاً في الـفـضـاء
ـسـرح اخلـلـفـيـة ويـلـتـهم يـلـتـهم سـتـائـر ا
ـمـثـلـ الـشـبـاب.. كـانـت حلـظات بـعض ا
رهـيبة وعـرضاً ساخـناً أحال اخلـشبة الى
ــــمــــثــــلـــ نــــيــــران لــــشــــدة انــــفــــعــــال ا
بــأحــاســـــيــســهم ومــشــاعــرهم وهم عــلى
ـسرح التي امـتدت ب اجلـمهور خـشبة ا
مع انـسجـام اجلمهـور وتلقـيه هذه احلمم
ـسـرح والقـاعـة الـى قـطـعة الـتي أحـالـت ا

من جحيم.
WOŠd  ÷dŽ

امــا مــســرحــيــة (اجلــنــة تــفــتح ابــوابــهـا
مـتـأخـرة) فـهي لـصـيـقـة روحي وذاكـرتي..
سـرحي الذي لـم ولن أنساه هـي عرضي ا
يــومـاً ..عـرض خـمـاسـي تـشـكل من مـؤلف
ــســرح واإلنــســان هــو فالح مــهــووس بــا
شـاكر .. ومـخرج محـترف الـصنعـة ومعلم
فـي فن القـيادة وخبـير في فـن االيقاع..إنه

اخملرج محسن العلي.
ـثـلـة كبـيـرة شامـخـة تـبحـر في أعـماق و
الـشـخـصـية وتـغـوص فـيـها حـد االلـتـحام
والــتـوحــد ..إنـهــا شـذى ســالم .. مع رائـد
ـســرح ولـعـبـته مــحـسن الـعــارف اسـرار ا
سرح ـنغـمس في ذات ا الـطفـوليـة..وأنا ا
ـتشـظي عشـقاً فـيه...اجلنـة عرضت في وا
بـغـدادعلى مـسرح الـرشـيد الـذي لم يشـهد
اقـباالً حقيقياً  إال في اجلنة.. القاعة كانت
ــشـاهــدين الـذيـن أدمـنـوا ــئـات ا تــكـتظ 
..كما مـشاهدتـها وذابوا فـيها حـباً وحنـ
أنــهــا عــرضت في عــدة بــلــدان هي مــصـر
ــانــيــا وقــطـــر والــشــارقــة وأبــو ظـــبي وأ
سرحية في ..وكـانت عروس ايام قرطاج ا
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تـونس عام  1999 وتـوجت بجـائزة أفضل
عــرض مــسـرحـي مـتــكــامل ومــنـحـت لـقب

جائزة القرن.
{ الــقـصـيــدة ... مـاذا تـشــكل في تـاريخ جـواد
ـمثـل اليـوم غير الـشكـرجي .. علمـا ان بعض ا
قـادر عـلى حـفظ خـمـسـة ابـيـات .. اراك في اداء

القصيدة كانك شاعرها ?
- يـقـول الـشـكرجي :الـقـصـيـدة هي غذائي
الــروحي ..مــنـهــا اســتـلــهم عــبق الــكـلــمـة
ـزدحـمة بـعـشرات بل وعـطـرهـا الفـواح وا
مـئـات الـصـور..كـنت احـلم حـ كنـت فتىً
ان اكـون شاعراً ..وألنـني لم افلح ان اكون
كــذلك ..فـقـد وجـدت ضــالـتي في ان يـكـون
الـتـمــثـيل وسـيـلـتي لـلـوصـول الى غـايـتي
وهي الصورة الشعرية..فمثلما كل الفنون
تــسـعى ألن تـكــون مـوسـيـقـى..سـعـيت أنـا
ـــســـرح لــــتـــكـــون رقــــصـــة روحي عــــلى ا
شـــعــرا..كـــان الــراحـل الــكـــبــيـــرالــشـــاعــر
عــبـدالـرزاق عـبـدالـواحــد يـنـاديـني بـتـوأم
روحي الـذي يـبكـيني شـعـري ح اسـمعه

منك ياجوادي ..
القصيدة عندي شجرة باسقة عالية

وفضاء مفتوح بال حدود..
وبـساط ريح يـحلق بي عـاليـاً ب الـنجوم

وفوق السحب..
  قائد اعلى

مـثل يحتاج الى قيادة ... من من اخملرج { ا
يقود الشكرجي ?

ـمـثل أيضـاً قـائد في مـيـدانه..وان كان - ا
البـد مـن قـائـد أعـلى يـقـود الـعـمل ..فـالـذي
يـقـودني هـو اخملـرج الذي يـعـرف مـفـاتيح
هـــو اخملـــرج الـــذي صــــنـــاديق أســــراري 
يــداعب الــطــفل الــذي في داخــله ..يالعــبه

ح يكون يقظاً ويصمت ح ينام.
مـفـردة حـرب لم تـفـارق الـنص او الـعرض
ـسرحي العراقي منذ  50عـام ماذا تشكل ا
مثل ? فردة في بنية النص واداء ا هذه ا
نــحن جـمــيـعـاً أبــنـاء وطن عـاش تــاريـخـاً
دمــويــاً يــطــول شــرحه..فــمن احــتالل الى
مــؤامـرات الى اغـتـيـاالت الى اضـطـرابـات
الـى انـقالبــات الى مـظــاهـرات الى ثـورات
الـى حـروب وحـصــار واحـتالل..كــيف لـنـا
نـحن الفـنانـون ان نزيح عـنا وعـن نتـاجنا
ــــــفـــــردات الــــــفــــــنـي واألدبي كـل هــــــذه ا
واألحـداث.. نـحن الـفـنـانـون كـنـا ومـازلـنـا

UNÐ«uÐ√ `²Hð WM'« w  ô≈ ÎUOIOIŠ ÎôU³ ≈ bNA¹ r  bOýd «

√ULŽ‰∫ جواد الشكرجي في مشاهد من أعمال عدة
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ي الــعــراقي شــارك بــاحـتــفــال مــنـتــدى الــشـرق االكـاد
األوسط في طوكيو باصدار أول كتاب باللغة اليابانية عن
اضي واحلاضر) الذي عنون (البصرة في ا البـصرة وا
راجع الــكــتــاب وكـتـب مــقـدمــتـه. ويـقـع الــكـتــاب في 144

صفحة.
wLO b « .d  q U

الــنـاشـط الـعــراقي شــكـر كل من
شـــارك الــــعـــائـــلـــة بـــالـــعـــزاء في
مـــصـــابــهـــا من خالل االتـــصــال
واحلــــضـــور  ومن خـالل مـــواقع
الـتواصل االجـتماعي سـائال الله

ان يجنبهم كل مكروه.
 ÍËUL×  w×³

ـكــتـبـة الــوطـنـيـة الــروائي االردني احـتـفـت االحـد دائـرة ا
عـنـونـة (هـاني بـعل الـكـنـعاني) بـروايـته الـثـالـثـة عـشـرة ا
كتبة نضال العياصرة وحتدث فيها بندوة قـدمها مدير ا
ـيون جنود حـوامدة رياض يـاس جمـيل كتاني االكاد

والباحثة إلهام الشرع.
d¼UD « r UÝ »UJŽ

ــكـتـبي والــنـاشــر الـعـراقي  اشــرف عـلى جــنـاح الـدار ا
الـعربـيـة للـعلـوم في مـعرض بـغداد الـدولي لـلكـتاب  في

دورته الثالثة والعشرين التي اختتمت مؤخرا.
Êu Š Ècý

ـطربـة العـراقـية نـشرت صـورة بوسـتر لـها عـلى وسائل ا
نفردة التواصل االجـتماعي مـشوقة متـابعيـها ألغنـيتهـا ا
اجلديدة الـتي تستـعد إلطالقهـا في فيديـو كليب بـالتعاون

مع الفنان نور الزين واخملرج مراد الترك.
UÝu  ÂU Ð

ـواقـع الـتـواصل ــمـثل الــسـوري كــشف في صـفــحـته  ا
االجـتـماعي عن بـوستـر شـخصـيته في مـسـلسل الـسر 2
ــقــرر عـرضه خالل الــذي يـحــمل عــنـوان (الــتــحـدي) وا
ـقـبـلـة.وهـو من تـألـيف مـؤيـد الـنـابـلسـي وإخراج الـفـتـرة ا

مروان بركات.
b U  .dJ « b³Ž

الشـاعر العراقي صدر له ضمن منشورات االحتاد العام
لألدباء والـكتّاب في الـعراق كتـاب نقدي بـعنوان ( رهان

الستينات- نقد البيان الشعري).
v OŽ 5ÐË—

الــفــنـانــة الـســوريــة تـخــوض أولى جتــاربـهــا اإلخـراجــيـة
ـؤسسة الـعامة لـلسيـنما الـسيـنمائـية وذلك بالـتعاون مع ا

من خالل الفيلم االحترافي القصير (فيلم طويل جداً).
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{ واشــــنـــــطن (أ ف ب) - تــــتــــخــــوف
رأة من مـنـظـمـات الـدفـاع عن حـقـوق ا
ـواجهـة القـضائـية ب أن تـكون ا
جـوني ديـب وأمـبـير هـيـرد في
ـتبـادلة قـضـية االتـهامـات ا
بـالتشهيـر وما رافقها من
نــقل تـلــفـزيــوني مــبـاشـر
لـكل تـفـاصـيـلـهـا تـركت
اثـراً "قد يـكون كـارثياً"
عـلى ضـحـايـا الـعنف
األســــري. وحتـــوّلت
اجلـــلـــســـات الـــتي
اســـتــمــرت ســتــة
أســــــــابـــــــيـع في
مـــــــحــــــكـــــــمــــــة
فــــــيـــــرفـــــاكس
بــــالــــقــــرب من
واشـنـطن إلى
عـــــرض عـــــلى
ـأل حلــــــيــــــاة ا
الـــــــــــزوجـــــــــــ
الـنجمـ اللذين اتهم كل
ــمــارسـة مــنــهــمـا اآلخــر 
الـعـنـف االسـري.وجـاء قرار
هـيئـة احمللّفـ في القـضية
األربـعـاء لـصـالح جنم "ذي

رغـم عــدم ذكــرهـــا اســمه صـــراحــة في
ـقالة. وكانت القـاضية بيني أزكاريت ا
ســمــحـت حملــطــات الــتــلــفــزيــون رغم
مـعارضة وكالء الدفـاع عن هيرد بنقل
وقـائع اجللسات في هذه القضية التي
حــــظـــيـت بـــاهــــتـــمـــام إعـالمي واسع.
واعـتـبرت أسـتاذة الـقانـون في جامـعة
سـتـانـفـورد الـناشـطـة ضـد االعـتداءات

" إذ قضى بـايـرتس أوف ذي كاريـبيـ
بـــإلــزام هـــيـــرد دفع أكــثـــر من عـــشــرة
مـالي دوالر كتـعويضـات عطل وضرر
مثـلة البـالغة 36 لـديب نظـراً إلى أن ا
عـاماً شوهت سمـعته في مقالة كـتبتها
في صــحـيـفـة "واشـنـطن بـوست" سـنـة
 2018 ووصــفت فـيـهـا نـفــسـهـا بـأنـهـا
"شـخصـية عامـة تمثّل الـعنف األسري
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كـشف الــفـنـان الــقـديــر دريـد حلـام في
لــقــاء تـلــفــزيــوني عن بــدايـاتـه الـفــنــيـة
مــــوضــــحـــــاً أن (ظــــهــــوره األول كــــان
بــشـخـصــيـة إسـبــانـيـة تــدعى كـارلـوس
مـــيـــرانــدا). وأوضـح أن (خــيـــاره كــان
خــاطـــئــاً وأن الــنــاس لم يــحــبــوا هــذه
الــشـخـصــيـة وفـكــر فـيـمـا بــعـد طـويالً
بـالسبب الذي دفعهم لكرهها ليكتشف
أن الـنــاس تــتـعــاطف مع الــشيء الـذي
يـشـبهـهم وشـخـصـيـة كـارلـوس بـعـيدة
عـنهم حتى اهتدى إلى شخصية غوار
ــفــتـرض أن الـطــوشــة الــتي كــان من ا
يــكــرهــهــا الــنــاس كــونــهــا شــخــصــيـة
انـتـهازيـة لـكن الـنـاس تـعـاطـفـوا مـعـها
وأحــبـوهـا كــونـهـا شـخــصـيـة ضــعـيـفـة
تـنتصر عـلى األقوياء باحلـيلة والذكاء).
ــســلــسل وأعــرب حلــام عن إعــجــابه 
(عـلى قيـد احلب) الذي شـارك فيه في
نـصـرم ألنه بعـيد ـوسم الرمـضـاني ا ا
عـن أعـمـال الــبـيـئــة الـشـامــيـة وأعـمـال
.وهــو مـن تـألــيـف فـادي الــعــنـف أيـضــاً

قوشقجي وإخراج باسم السلكا.
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دارت كـــامـــيــــرا الـــفــــنـــان واخملـــرج
الــــســـــوري وائل رمـــــضـــــان األحــــد
لــتــصــويـر فــيــلم ســيـنــمــائي جــديـد
بـــعـــنـــوان (كـــازي روز). الـــعـــمل من
ــهــنــا تــألـــيف رنــا الــعــضـم وعالء ا
وحـوار نـعـيم احلـمـصي والـتـعـاون
الــفــني لــسالف فــواخـرجـي وشـادي
عــلي. وتــدور أحــداث الــفــيــلم داخل
طاعم الـذي يجمع أشخاص إحدى ا
عــدة من فــئــات وطــبــقــات مــتــعــددة
ومــخــتـلــفــة وفي إحـدى الــســهـرات
ــطــعم يـــتــعــرضــون لــظـــرف داخل ا
يـــجــعــلــهم يــعـــيــشــون حلــظــات من
اخلوف والـتنـاحر أحـيانـاً والتـقارب
أحياناً أخرى حيث تـتكشف األقنعة
وتــسـقط والسـيــمـا عــنـدمـا تــقـتـرب
الـلـحـظـات األخـيـرة من حـيـاة هـؤالء
األشـخــاص.الـعــمل يـضم نــخـبـة من
جنوم الـدراما السـورية مـنهم مـيرنا
شـلـفـون يــزن خـلـيل جـيـني إسـبـر
بشار اسماعيل جمال العلي أندريه

سكاف طارق مرعـشلي رنا العضم
وائل زيــدان هــدى شــعــراوي وفــاء
ـصطفى مر موصللي مـصطفى ا
عـلي سـلـيـمـان رزق وغـيرهـم.و هذه
لـيـست الـتـجـربـة اإلخـراجـيـة األولى
لــلــفـنــان وائل رمــضــان حـيـث سـبق
وأخــرج الـعــديـد مـن األعـمــال مـنــهـا
"اســــــــــأل روحك" "نــــــــــاس من ورق"

وغيرها.
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{ افــرزت مــرحـلــة الــثــمـانــيــنـات وحــتى نــهــايـة
ـثالت مـسـرح  مـثل شـذى سالم التـسـعـيـنـات 
وســهــيــر ايــاد وهــديـل كــامل .. هل تــعــتــقــد ان
ــســرح الـعــراقي االن قــادر عــلى جــذب امـرأة ا
تــــســـتـــطـــيـع أن تـــصل الـى اداء مـــا ذكـــرت من

أسماء?
- شـذى سالم فنانة كبـيرة وطاقة متجددة
ـثـلة راسـخـة..بزغ جنـمـها مـنـذ أواخر و
الـسبعينيـات والتزال.. وكانت هناك إقبال
نـــعــيـم وإنــعـــام الــبـــطــاط فـي مــنـــتــصف
الـثمـانينـيّات.وفي أواخرهـا ظهرت سـهير
تلئـة حيوية واجـتهاد وكان ثلـة  أيـاد 
ـمكن ان حتـقق الكـثيـر الكـثيـر لكـنها من ا

على ح غفلة إنزوت وأعتزلت.
وكــــانت ســـهــــا ســـالـم التـــقل كــــفـــاءة عن
زمــيالتـهــا فـقـد اثــبـتت في اكــثـر من عـمل
ثـلة مـتميـزة..هديل كامل مـسرحي انـها 
لم يـكن لها حضـور مثلما كـان لها حضور
وتـميـزفي السـينـما والـتلـفزيـون والننسى
والـدتـها الـفـنانـة الكـبـيرة فـوزيـة الشـندي
وشــقــيـقــتــهـا هــنــد كـامل ..وكــانت هــنـاك
ـثالت جيدات في منتصف الـتسعينيات

... أبرزهن الفنانة الكبيرة آالء حس
œ«bGÐ  «—UŠ

ـسرح العراقي وعـلينـا ان ندرك جيداً ان ا
ـــمـــثالت في الـــعــراق قـــد أجنب خـــيــرة ا
والــــــوطن الــــــعــــــربـي..زيـــــنـب..نــــــاهـــــدة
الـرماح..آزادوهي صاموئيل.. مي شوقي..
إقــبــال مــحــمـد عــلي.. ســعــديــة الــزيـدي..
ســلـيـمــة خـضــيـر. فـوزيــة عـارف..فــاطـمـة

نُــمـيت الـيـأس لـيــحـيـا األمل.. احلـرب كـنـا
ـوت الى نـحـيـلـهـا الى حب وكـنـا نـحـيل ا

حياة.
{ ماذا لـو كـنت االن ..مع ... يوسف الـصائغ..

فالح شاكر .. عزيز خيون.. هاني هاني?
- لــو كــنـت مع يــوسف الــصــائغ لــقــلت له

مثلما قال شعراً :
نذر علي إن عدت معافى
أخرج عارية للناس

وأرقص أرقص أرقص
حتى يندى احلجل وأختبل

وأقـــول لــــلـــبـــعـــيـــد الــــقـــريب ..اجملـــنـــون
احلكيم..أقول لفالح شاكر:

قـريـبـاً سـنـقـدم مـلـحـمـة مـسـرحـيـة جـديـدة
نعيد للجنة ألقها وفرحتها ..

ليكون محسن العلي قائدها وربانها..
ولو إلتقيت بالعزيز خيون منفرداً ..

لعانقته ..وإلى صدري ضممته..
وبقبلة على جبينه ختمته..

ســأهــمس في أذنه..مــا كــان من حــقــنـا ان
نضيع الذي باحلب صنعناه..

مــاكـان مـن حـقــنـا ان نــبـحــر في مـتــاهـات
الـــــظالم..بل كـــــان عـــــلــــيـــــنــــا ان نـــــكــــمل

الدرب..ونخلق الفرح والود واألمان..
أما أنت أيها احلبيب..هاني هاني..

أيــهـا الـراهب والـقــديس في مـحـراب الـفن
واحلـب..أيـهــا الــصــديق الــوفي الــشــقي..
ـــاذا غــادرتـــنــا مـــســـرع اخلــطى.. ـــاذا.. 
وحـملت معك كل حقـائبك احلبلى باألحالم

واآلمال..

الـربيعي.. سهام السـبتي.. سعادعبدالله..
هـــنـــاء مـــحـــمـــد.. أمـــيـــرة جـــواد.. زهـــرة

الربيعي.. ليلى محمد..
ـاذا { لـو عـدنـا الى مـرحـلـة الـطـفـولـة الـيـوم ..

نجز الكبير? يحلم جواد الشكرجي بعد هذا ا
- أن أعـود طـفالً يـقـبل أمه كل صـباح وأن
ألـــعب فـي حـــارات بـــغــداد وأن أكـــبـــر من

جديد في ربوع الوطن.
{ مـاذا لو كنت وزيـرا للثـقافة أو نـقيبـا للفـنان
في ظل هـذا االقـصـاء والـتـهـمـيش الـذي نـال من

الفنان?
ؤسف جـداً أنـنا لـم نحـظى بـوزير - مـن ا
ثـقـافـة حـقـيقي بـعـداألحـتالل إال بـاألسـتاذ
مـفـيد اجلـزائري والـدكـتور مـاهراحلـديثي
الـلـذين لم يـستـطـيعـا بـدورهمـا ان يـحقـقا
شـيئـاً بسـبب الضـغوط الـتي حدثت جراء
الـوضع االسـتـثـنـائي في الـعـراق وبـسبب
ـــتــنـــفــذة تـــســـلط األحــزاب االسـالمــيـــة ا
واحملـاصـصـة وغـيرهـا.. لم أفـكـر يـوماً ان
أكـون وزيـراً لـلـثـقـافـة أو نـقـيـبـاً لـلـفـنـان
ألنـــني ســـبق وان تــولـــيت ادارة الـــفــرقــة
الـقـوميـة للـتـمثـيل بـعد عـودتي من تونس
ــدة عــامــ تــقــريــبــاً وكــان عــام  1997 و
حـيـنهـا االستـاذ فاروق سـلوم مـديراً عـاماً
ـسـرح..وبـالـرغم من لــدائـرة الـسـيـنـمــا وا
راتــبـي كــان دوالرين فــقط وكــان هــذا هــو
ـوظف حينـها ايام احلصـار لكنني راتب ا
كــنت اعــمل بـكل طــاقـتـي لـيالً ونــهـاراً من
سـرحـية في الـعراق اجل خـدمـة احلركـة ا
بــغض الـنــظـر عـن أيـة مــنـفــعـة مــالـيـة او

ـسـرح هـدفي ومـشروعي مـعـنـويـة.. كـان ا
واليـزال.. كنت صـاحب مشروع إقـامة أيام
بـغداد الثقافية الذي استمرخمسة أشهر..
لـــكــنـــني تــركـت ادارة الــفــرقـــة وبــإرادتي
إلحــــســــاسي بــــاخلــــذالن واخلــــيـــبــــة من
الــكـثـيــرين الـذين كـنـت اعـتـقـد انــهم اهـلًـا
ا جعـلني ابتعد لـلثقة واحملـبة والتقـدير
تــمـامـاً عـن فـكـرة االدارة..ومع ذلـك فـإنـني
أدعـو وزيـر الـثـقافـة الـقـادم ان يـحل دائرة
ـســرح من ادارتـهـا الــعـامـة الــسـيـنــمـا وا
لـتـكـون مـديريـات مـسـتـقلـة تـرتـبط بـوكيل
الــوزارة األقــدم ..وتــتــشــكل عــلى الــنــحـو
مديرية الـتالي:مديـرية السـينما الـعراقيـة 
ـــــوســـــيــــقـى والـــــفـــــنــــون ـــــســـــارح وا ا
مــديــريــة الــفــرقــة الــوطــنــيــة الــشــعــبــيــة
الـعـراقـية,وتـنـقـسم الى : الفـرقـة الوطـنـية
لـلـمـحـتـرفـ والـفـرقـة الـوطـنـيـة لـلـشـبـاب

. بدع ا
سرح العراقي ينظم مهرجانا عربيا { لو كان ا
هرجان  أو دوليا  سـنويا .. هل تعتـقد أن ذلك ا
سيـغـيـر من خـارطة قـبـول االعـمال الـعـراقـية في

هرجانات العربية? ا
-مـن واجب وزارة الـــثـــقـــافـــة وعـــمـــلـــهـــا
وأولـويـاتــهـا بـاألضـافـة لـدائـرة الـسـيـنـمـا
ـسرح بهيكلها احلـالي ونقابة الفنان وا
بــهـــيــئــتــهــا اجلـــديــدة ان تــدعــو الــدولــة
بـضـرورة إقـامـة مـهـرجـان مـسرحـي عربي
ودولـي ســـنـــوي من اجل إعـــادة احلـــيـــاة
ـسرحيـة بشكل خاص واحلـياة الثـقافية ا

بشكل عام في العراق.

سوء التفـاهم بينك وب شريكك سـيتبدد بسرعة يوم
السعد االربعاء.

qL(«

ال تــثق بــبـعـض األشـخــاص الــذين يــخـفــون نــوايـاهم
احلقيقية عنك . رقم احلظ  2.

Ê«eO*«

ـطـروقـة  سـتـرى إذا قـررت اخلـروج عن األسـالـيب ا
فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك .

—u¦ «

ال تــقـــلل من جــهــودك وال وقــتـك لــتــكــون مــشــاريــعك
ناجحة.يوم السعد االربعاء.

»dIF «

ـشاكلـك العائـليـة. اتخـذ أسلوب ستـجد حـلوالً جـيدة 
حياة أكثر رويّة .

¡«“u'«

في العائـلة هنالك بعض التغـيير من الطرف اآلخر قد
يكون سببه الغيرة.

”uI «

ألنـك صرفت مـالك بدون حـسـاب ستـجد نـفسك اآلن
في حالة مالية صعبة .

ÊUÞd «

انهض ودافع عن حـقوقك فأنت تستحق األفضل. كل
األنظار موجهة إليك.

Íb'«

تشعـر بنـدم مؤلم. احلل هو بـاتخـاذ بعض االجراءات
السريعة لتجاوز االزمة.

bÝô«

عــلــيك أن ال تــرتــبك و أن ال حتس بــالــرهــبــة  اتــخـذ
خطوات جريئة و آراء قوية .

u b «

الــعـائـلــة سـوف تـدعــمك لـتــخـطي ازمــتك . أنت تـقـدّم
أفضل ما لديك.

¡«—cF «

اتبع حدسـك فهو لن يخذلك . ال تـقع فريسة الضعف
فهذا الوقت غير مناسب لذلك .

 u(«
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اكــتـب مــرادفــات
ومــعــاني الــكــلــمـات
أفــقــيـــا ضــمن الــدوائــر
ــطــلــوبـة: لــتـقــرأ الــكــلــمـة ا
(انـــــكــــــلـــــيــــــزي مـــــخــــــتـــــرع

يكروفون): ا
رأة بـعد  1- فـتـرة تقـضيـهـا ا

وفاة الزوج
 2- نـبات حـولي من الفصـيلة

النجيلية
 3- مستأنسة مع البشر
 4- من مراحل التعليم
 5- التدافع على الشيء

 6- مراحل النمو
 7- تأجيل

 8- وضعت خلسة

5 Š s ×  ≠  ËdOÐ

هـذه  صـور من سـفـرة نـظـمـتـهـا عـام 1972
لــبــعض الـزمالء فـي (واع) وعـوائــلـهم الى
جـزيـرة ام اخلنـازيـر في نـهر دجـلـة قبل ان

تبنى فيها الدور السياحية..
في الـــصــورة  1الــزمـــيالن الـــعـــزيــزان طه

دول اخــــــرى كـــمــا فـــعـل الـــكــثـــيـــرون من
الزمالء?

ـرحــوم ابــراهـيم الــصـورة   3 لــزمـيــلــنــا ا
الــعــيــدان ابــو مــيــادة وتــبـدو الـى جـانــبه
تولي وميادة.  الزميلة ام ميادة وحيدة ا
ــرحــوم ســعــدون فــاضل من الــصـورة  4 ا

الــبـصـــــــــــــــري وحـارث طــاقه رحــمـهــمـا
الله.

وفي الـصـورة  2 ثالثـة مـن الـزمالء هم من
الـيـمــ زكـيـة يـوسف ثم انــاهـيـد كـريـكـور
وادور خورين  من القـسم الفني .. ال ادري
اين هـم االن وهل هـم في الــــــعـــــراق ام في

تميزين في (واع) فباالضافة الى الزمالء ا
شــخــصـيــتــة احملـبــوبــة كـان مــرحــا يـحب
احلـيـاة لـكـنه تـوفي في وقـت مـبكـر. رحـمه
الــلـه.و تــبــدو في الــصــورة الــزمــيــلــة امل
الشـرقي ام مصـعب التي تـعيش حـاليا في

السويد.
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أطلت الفنانة السورية نسرين طافش على صفحتها اخلاصة على موقع
التواصل اإلجتماعي ونشرت مجموعة من الصور اجلديدة لها وعلقت
:(القوي ال يؤذي أحد الضعيف يفعل ذلك وقوان احلياة بكل الطرق
تابعون مع مكنة ستعيد لك ما منحتك لآلخرين فكن قويا). وتفاعل ا ا
منشور نسرين وأعادوا تداوله على صفحاتهم اخلاصة وتركوا لها

الكثير من عالمات اإلعجاب والتعليقات التي كان من بينها :"قمر  14 اللي
وقف عند يوم  14ومش عاوز يتحرك أبدا" "اييه كل اجلمال ده يا نيسوسو
?!! هو انتي مش هتبطلي حالوة بئى الزم تستلمي منصب سفيرة العرب

الديف ألنك أحلى من زارها بجد". والوجه العربي للسياحة في ا
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 وائل رمضان

اجلـنسـية في احلـرم اجلامـعي ميـشيل
دوبـر أن هذا "أسـوأ قرار بـالنـسبة إلى
الـضـحايـا تـتخـذه مـحكـمـة منـذ عـقود"
ويُـظـهـر "سـوء فـهم الـقـاضـيـة الـعمـيق
لــلــعـنـف اجلـنــسي".والحــظت دوبـر أن
هـيـرد اضطـرت بـسبب هـذا الـقرار إلى
أن "تــروي عـــبــر شــاشــة الــتــلــفــزيــون
تـفـاصـيل االغتـصـاب" الذي قـالت أنـها
تــــعـــرضت لـه من ديب. واضــــافت "إنه
أمـــر صـــادم ويــشـــكّل إســـاءة جلـــمــيع
الـنساء والـضحايـا سواء أيّدن احلكم
ـرة األخـيـرة الـتي أم ال". وذكّـرت بـأن ا
أجـبرت فـيهـا ضحـية اغـتصاب إلى أن
تـخـبـر قصـتـهـا علـنـاً كـانت عام 1983.
ورأت مــيــشــيل دوبــر أن "ال مــصــلــحـة
كن أن تـكون عـامـة في هذه الـقضـيـة 
أهـم من الـضــرر الـذي يــتـســبب به بث
جــلـســاتـهـا مــضـيــفـة أن "كل ضــحـيـة
سـتفـكر من الـيوم فـصاعـداً مرتـ قبل
الـتـقـدم بـطـلب أمر تـقـيـيـدي أو إلخـبار
أي شـخص عن اإلسـاءة التي تـعرضت
لـــهــا". واشـــارت إلى أن "الـــنــســـاء قــد
يـتعرضن لألذى أو حتى للقتل إذا لم
ـســاعـدة" مـعــتـبـرة أن "هـذه يــطـلـ ا
الـــقـــضـــيـــة كـــانت مـــضـــرّة جـــداً ومن

احملتمل أن تكون كارثية". 
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أعـضـاء مـجـلس الـنـواب في الـعـراق وجـوه تـلـفـزيـونـيـة
أكـثر منهم وجوها نيابية لهم مهمات محددة حتت القبة
الـتشريـعية. هـناك سـيل كبيـر من التـصريحـات النيـابية
عـبر شاشات الفضائيات بشأن مختلف القضايا التي
ان وهذا ال لم يـعالج اغلبها في نـقاش رسمي في البر
يــتــيح انـتــعــاش احلـيــاة الــنـيــابــيـة احلــقــيـقــيــة وتـعــزيـز
الـتشريعات بقدر ما يفـرز اثاراً جانبية لكالم يخلو من

ناسبة. واقف ا سؤولية وتقدير ا ا
مـا مـعـنى أن نـرى نــوّابـاً يُـعـلـون الـصـوت بـشـأن نـقص
ــوصل أو اخلــدمــات في مــســتـــشــفى في ذي قــار أو ا
الـــكــوت وذلك عـــبــر شـــاشــات الـــتــلـــفــزيــون وكـــأنّــهم
يـخاطـبـون الشـعب بـحثـاً عن حل لإلنـقـاذ من مسـؤول
سـيئ في ح انّ الـعالقة الصحـيحة هي انّ الشعب
يـخاطب النوّاب بحثاً عن حل أو انه يفترض انّ النائب

شاكل. ان حامال تخويال بنقل الهموم وا يدخل البر
 كـثيـرا مـا سـمعـنـا تصـريـحـات تشـعل األجـواء وتصب
الـزيت على النار من نواب حتولوا ألبواق بشأن قضايا
لـيس لهم فـيهـا اطالع عـميق وهـذا ينـعكس سـلبـاً على

تلق من عامة الناس. ا
ـكن لدراسي احلياة النيـابية في العراق ان يرصدوا  
ــدفــوعـ بــأجــنـدات ــعـدود مـن الـنــواب ا ذلك الــنـفــر ا
سـيـاســيـة ال خـدمـيــة وحـزبـيــة ال وطـنـيـة وقــد شـغـلـوا
مـسـاحـات كـبـيـرة في االعالم سـنـوات عـدة في ح ال
وجـــود ألغــــلـــبـــيـــة الـــنـــواب االخـــريـن من حـــيث الـــرأي

عرفي للقضايا. عمقة ذات التأسيس ا داخلة ا وا
سـيأتي يوم تـظهر فـيه دراسات البدّ من جـمع موادها
مـنذ اآلن لـكشف األكـاذيب التي حـملت عـناوين نـيابـية
بـراقة فيما تـزداد أحوال الشعب األسـاسية اهماالً من
ان الـذي لم يشـهد حـمالت كبـيرة للـتعـبئـة باجتاه الـبر
انـشـاء مديـنـة عـمالقـة لـلطب مـثال في بـغـداد أو مـديـنة
عـراقية منكوبة بسوء اخلدمـات الصحية بقدر ما شهد
حــمالت ســيــاســيــة من اجل اقــالــة وزيــر في مــنــاكــفــة
سـيـاسـية او من اجـل وضع عثـرة أمـام تـشـريع بدوافع

جهوية.
هـناك امـراض متـأصلـة في الـعمـليـة السـيـاسيـة انتـقلت
ـان وأخـرى مـكـتـسبـة بـفـعل عـوامل بـسـهـولـة الى الـبـر
عـدة مـعظـمـها عـقـد نـقص وخفـة وزن وشـعـور بالـدونـية

والنبذ أمام الشعب.
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{ بــكـ (أ ف ب)  –وصل ثـالثـــة
رواد فــضــاء األحـد إلى »الــقــصـر
السماوي ?«احملطـة التي تـبنـيها
بـــكــ في مـــدار األرض وتــعـــتــزم

إشغالها بصورة دائمة.
ركـبة الفضـائية اخلاصة ودُفعت ا
ـــهــمـــتـــهم »شــنـــتـــشــو -«14
بــصــاروخ »لـــونغ مــارش  2اف«
الـذي انــطـلق في الـسـاعـة 10,44
صباحا بالتوقيت احمللي (02,44
بــتــوقــيت غــريــنــيـتـش) من مــركـز
اإلطالق جـيوتـشـيوان في صـحراء
غــوبـي (شــمـــال غـــرب). وعــرضت
هيئة البث العامة  CCTVلقطات

حية من عملية اإلطالق.
وأعـلن مسـؤول من وكـالـة الفـضاء
ـأهــولـة ـســؤولـة عن الــرحالت ا ا

»جناح «عملية اإلطالق.
وبــعــد نــحــو »ســبع ســاعــات من
ــركــبـة الــتــحــلـيق ?«الـتــحــمت ا
عــصــراً في احملــطـة الــفــضــائــيـة
بحسب قناة »سي سي تي في.«
ـهـمة وعـلى غـرار الطـاقم الـسابق 
شــنـــتـــشــو - ?13الـــذي عـــاد في
مــنـــتـــصف نـــيـــســـان/أبـــريل من
ــتــوقع أن يــبــقى رواد الــفــضـاء ا
ن فـــيــــهم امـــرأة في الـــثـالثـــة 
احملــطـة الــفـضـائــيـة لــنـحــو سـتـة
ــفـتــرض أن تــصـبح أشـهــر.ومن ا
هـذه احملـطـة الـتـي سُمـيـت بـالـلـغة
الـصــيـنـيــة تـيــانـغـونغ (»الـقـصـر
الـسـماوي («لـكـنّـها تُـعـرف أيـضا
باسمهـا اخملتصر ») CSSمحطة
الــفــضــاء الــصــيــنــيــة «بــالــلــغــة
اإلنـكلـيزيـة) جاهـزة للـعمل بـكامل

طاقتها بحلول نهاية العام.

ويـضـم الـطـاقم بـشـكل خـاص لـيـو
يـانغ ( 43عــامــا) الـتـي كـانت أول
امـرأة صـيـنـيـة تـصل إلـى الـفـضاء
( .(2012ويــرافــقـهــا تــشـ دونغ
( 43عـــامــــا) وكـــاي زوزهي (46
عـامـا) الــذي يـقـوم بــأول رحـلـة له
إلـى الــفــضــاء بــعـد  12عــامــا من

التحضير.
ويـكـمن الـتـحـدي الـرئـيـسي لـطاقم

»شنتشو - «14في تسلم
-مـختبـرين سيتم وتركـيب وحدت
إرســاؤهــمــا فـي احملــطــة.وســيــتم
إطـالق اخملــتــبـــرين من األرض في
تـــــمـــــوز/يـــــولــــــيـــــو وتـــــشـــــرين
األول/أكـتــوبـر. وسـيـؤدي ذلك إلى
زيــادة حـجم احملــطـة الــفــضـائــيـة

ونطاقها بشكل كبير.
ـوقع وقــال تـشـ الن احملــلل في ا
Go- اإللكتروني غـو-تايكونوتس
تخصص  Taikonauts.comا
في قـطاع الـفـضاء الـصـيني »بعد
إرساء الوحدت بنجاح سيحتاج
الـطــاقم إلى اسـتــخـدام ذراع آلــيـة
لإلمساك بهما وفـكهما وتدويرهما
 90درجة وإرسائهما في ميناء

آخر.
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يـــجب تـــنـــفـــيـــذ هـــذه اإلجــراءات
هندس احلاسمة بالتـنسيق مع ا

على األرض.
وقــال تــشـ الن »لم تــقم الــصـ
ـعـقـدة ـثل هـذه الـعـمـلـيـة ا قـبال 
الـتـي تـمت فـقط في (مـحـطـة) مـيـر
دارية) ومحطة الفضاء الدولية. (ا
وسـيـكــون ذلك اخـتـبـارا حــقـيـقـيـا

عدات.« للطاقم وا

جرد تثبيت هات الوحدت – و
اخملـتبـرين سيـظهـر الهـيكل الـعام
لـلمـحطـة بشـكل نـهائي عـلى شكل

حرف (»تي.(«
ــاثــلــة في وســتــكــون بــعــد ذلك 
احلـجم حملـطـة »مـيـر «الـروسـيـة
الـسوفـياتـية الـسابـقة. ويُـتوقع أن
يـكــون عـمــرهـا االفــتـراضي عــشـر
ســنـــوات عــلى األقـل وصــوال إلى

 15سنة. كما سيقوم طاقم
»شنتشو - «14بطلعات إلى

الـفضـاء اخلارجي إلجـراء سـلسـلة
مـن جتــارب وعــمــلـــيــات صــيــانــة

للمحطة.
ولـلـمــرة األولى سـيـقــوم طـاقـمـان
صينيان بعمـلية تسليم وتسلم في

دار في احملطة. ا
وعنـد اقتـراب نهـاية مـهمـتهم قبل
العودة إلى األرض سيمضي رواد
الفـضاء الثالثـة في مهـمة شنـتشو
- 14فـي الــواقع بــضــعـة أيــام في
دار مع زمالئهم الثالثة في مهمة ا

ستقبلية. شنتشو - 15ا
وقـــال عـــالم الـــفـــضـــاء في مـــركــز
هارفارد  –سميثـسونيان لـلفيزياء
ــتــحـدة الــفــلــكــيـة في الــواليــات ا
جـوناثـان ماكـدويل لـوكالـة فرانس
برس »مع شـنتـشو  ?14 –تعـبر
الــرحالت الـفــضــائـيــة الـصــيـنــيـة
أهـولة مـحطـة جديدة «مع »بدء ا
اإلشغال الدائم لـلمحطة.«وأضاف
»بعبارة أخرى من اآلن فصاعدا
الهدف يكمن في توفير وجود دائم
لــــرواد فــــضــــاء صــــيـــنــــيــــ في
الـفــضـاء.«ودُفــعت الـصـ لــبـنـاء

ــــقـــالــــة لـــيــــستْ هي هـــذه ا
دعــايـــة انــتـــخــابــيـــة لألدبــاء
األحـــيــاء; إنَّـــمــا هي دعـــايــة
انـتـخـابـيـة صـريـحـة لألدبـاء
الـذين رحـلــوا إلى الـسـمـاء;
ولــــيــــستْ جلــــمــــيـع األدبـــاء
الـذين فـارقـوا احلـيـاة; إنَّـما
هي انـــتـــقـــاء لــــكـــوكـــبـــة من
ـبــدعــ مــنــهم; عــسى أنْ ا
يــــكـــــتــــبـــــهــــا أحـــــد األدبــــاء
احلـقيقي في ورقة اقتراعهِ
حـــــــتـى يــــــردَّد الـــــــقـــــــاضي
ـــضــيــئـــة عــلى أســمـــاءهم ا
مــــســــامع احلــــاضــــرين من
األدبـــاء فــهم يـــســتـــحــقــونَ
الـكـثـيـر الـكــثـيـر من الـوفـاء;
ــــا كـــــان هـــــنــــاك ولــــوالهـم 
احتــــاد أدبـــاء في الـــعـــراق;
ولـو كــنتُ حــاضــراً في يـوم
االنـــتــخـــابــات; لـــكــتـــبتُ في
ورقــــة اقـــتــــراعي األســــمـــاء

التالية:
1- محمد مهدي اجلواهري

2- مُظفَّر النوَّاب
3-سعدي يوسف

4- حسب الشيخ جعفر
5-گزار حنتوش

6- محمود عبد الوهاب
7- حس عبد اللطيف

8-كاظم األحمدي
9- غني العمَّار

شــعـرهــا الــطـبــيــعي وشـعــرهـا
ـسـتــعـار.واشـارت رودريـغـيـز ا
ـرأة الــتي لم تـذكـر أي إلى أن ا
تـفـاصـيـل أخـرى عـنـهـا حـمـلت
ــسـتــعـار 68“ حتت شــعـرهــا ا
عـــبـــوة أســــطـــوانــــيـــة ســـوداء
حتتوي على مسحوق أبيض.”
وأضـافت رودريـغـيـز في مـقـطع
فيديو نُشر على حساب النيابة
الـــعــامــة عــلـى تــويــتــر أن هــذا
األسـلـوب في تـهريـب اخملدرات

“غير مسبوق ”في بنما. 
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{ ريــــو دي جـــانـــيـــرو (أ ف ب) –
اسـتــقـطب مـتـجـر حـلـويـات افـتُـتح
اضي في منطـقة إيبانيما الـشهر ا
ـــــديـــــنــــة ريـــــو دي جـــــانـــــيــــرو
الــبـــرازيــلــيــة أعـــدادا كــبــيــرة من
الــــزوار الـــراغـــبــــ بـــاكــــتـــشـــاف
مـــنـــتــجـــاته احملـــضــرة بـــأشـــكــال
جـنــسـيـة لـكنّ شـكـاوى كـثـيـرة من
الـسـكـان دفـعت بـالسـلـطـات أخـيراً

إلى التحرك.
ستهلك فـقد أمرت هيئة حمـاية ا
فـي وزارة العـدل قبل أيـام بـتعـليق
ـنـتجـات التي حتـاكي شكل بـيع “ا
األعــضــاء اجلــنـســيــة و/أو أجـزاء
اجلـسم بطريقـة جنسيـة أو إباحية

أو خالعية ”للقصّر.
ـــتــجـــر الــذي  فـي الــواقع كـــان ا
يــــــحــــــمـل اسم “ال بــــــوتــــــاريــــــا”
ـومس (”يـرفض مـنـذ افـتـتاحه “)ا
بــيـع حــلــويــاته (وهي مــخــبــوزات
“وافل (”لـلـقـصّـر. لـكـنه تـلـقى أمراً
أيـضاً بـإخفـاء الفتتـه ما دفعه إلى
تــغـطـيــتـهــا بـلـوحــات ورديـة لـون

ؤسسة. ا
وقـالت البـرازيليـة جولـيانا لـوبيز
سؤولـة عن امتيـاز العالمة وهـي ا
الـتـجاريـة الـتي افـتتـحت قـبل ريو
دي جـانـيـرو مـتـجـراً في لـشـبـونـة
وآخــر في بــيــلــو هــوريـزونــتي في
جــــنـــوب غـــرب الــــبـــرازيل “لـــقـــد

فاجأني ذلك كثيرا.”
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{ بــاريس (أ ف ب)  –رقــبــة الــزرافـة لم
تــكن طــويــلـة مــنــذ الـبــدايــة إال ان هـذا
ا فـضل استـخدام أسـلوب احلـيـوان لطـا
الـنطح للدفاع عن موقعه وهو ما يظهره
اكــتـشــاف عـيــنـة أحــفـوريــة لـنــوع غـيـر
مـعـروف سابـقا من الـزرافات كـان يتـمتع

ا يشبه الدرع الدماغية احلقيقية.
ويـعزز هـذا االكتـشاف الـفرضـية الـقائـلة
بأن احملرك األولي الستطالة رقبة الزرافة

كان االنتقاء اجلنسي.
واكـــتُـــشف  Discokeryx xiezhiفي
ــثل لــنـوع شــمــال الــصـ وهــو أول 
جـديد تـعود متـحجرته إلى حـيوان عاش

قــبل حــوالى  17مــلــيـون عــام بــحـسب
دراســة نُــشــرت نــتــائــجــهــا في مــجــلــة
»ساينس «هذا األسبوع. وكان لدى هذا
ـتـحـجـر بــحـجم غـزال كـبـيـر احلــيـوان ا
قـرص عظـمي سميك فـي أعلى اجلمـجمة
قاومة وعـنق به فقرات الفـتة تسـمح له 
الـصـدمات األمـامـية الـعـنيـفـة وفق عالم
ية احلـفريـات شي تشي وانغ من األكـاد
ـعد الـرئـيسي الـصـينـيـة للـعـلوم وهـو ا

للدراسة.
هـذا الـشكل »اخلـاص كـان مـتكـيـفـاً على
األرجـح مع سـلـوكـيـات نـطح الـرأس بـ
الـذكور ?«وفـق افتراض البـاحث الذين
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وبعد ساعات قليلة أعلن مكتب
ـدعيـة الـعـامـة تـوقيف “امرأة ا
ثـانــيـة ”بـحــوزتـهـا  67“عـبـوة
مخدرات ”مخبـأة حتت شعرها
ــســتــعــار وكــانت مــتــوجــهــة ا
أيـــضــــاً من كــــولـــومــــبــــيـــا إلى

إسبانيا.
وأوضــحت مــصــادر في مــكــتب
ـدعـية الـعـامـة لـوكـالـة فرانس ا
ـــوقـــوفــة الـــثـــانـــيــة بـــرس أن ا
كولـومبـية أيـضا. وتُـعتـبر بـنما
الـبـوابـة الـرئـيـسـيـة في أمـيـركا

الـوســطى لــلـمــخـدرات الـواردة
من أمـــــيـــــركـــــا اجلـــــنـــــوبـــــيــــة
وخصوصاً مـن كولومبـيا أكبر
مــنـتج لــلـكـوكــايـ في الــعـالم
ــــتـــــجــــهـــــة إلى الـــــواليــــات وا
ــــتــــحـــــدة الــــدولــــة األكــــثــــر ا

استهالكاً في العالم.
إال أن الــســلـــطــات في أمــيــركــا
الـوسطى الحـظت زيـادة كـبـيرة
فـي تــــــهـــــــريب اخملـــــــدرات إلى
أوروبا وخصوصـاً عبر موانئ

البحر الكاريبي.

ـبـارزات بـ قــارنـوا هـذا الــسـلـوك »بـا
ذكــور الـزرافــات بـاألعــنـاق .«وتــتـواجه
وجـودة حالـياً في الـعالم في الـزرافـات ا
صــراعـات من أجـل الـهـيــمـنــة عن طـريق
الـتـنـاطح بـقـوة مع قـرونـهـا الـصـغـيرة

ضد اخلصم.
ويـوفر اكتشاف علمـاء االحاثة الصيني
مـعلـومات ذات أهـمية حـاسمـة في نقاش
ــاذا تـمـتـلك قــد قـدم عـلم احلــفـريـات: 

الزرافة رقبة طويلة?
ا دافع عـلماء األحـافير عـن فرضية ولـطا
ـيزة البيئـية التي تعتـبر أن هذه الرقبة ا
الـطـويلـة كـانت تـعطي الـزرافـات حيـنـها
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{ بــــنــــمــــا (أ ف ب)  –أوقــــفت
سلـطات مـطـار توكـومن الدولي
فـي بــنـــمــا اجلـــمـــعــة امـــرأتــ
كـولـومـبــيـتـ كـانـتـا تـعـتـزمـان
تهريب كميـة من الكوكاي إلى
إســبــانــيــا من خالل إخــفــائــهـا
ـسـتعـار على حتت شعـرهـما ا
مـا افــادت الـنــيـابـة الــعـامـة في
الـــدولــة الــواقــعـــة في أمــيــركــا

الوسطى.
ـكافـحة ـدعيـة العـامة  وكانت ا
اخملـــدرات في بــنـــمــا زيـــومــارا

رودريـغــيـز أعــلـنت في الــبـدايـة
عن تــوقــيف امــرأة كـولــومــبــيـة
واحـدة كانـت في رحلـة مـتـجـهة

إلى مدريد.
رأة واعـترضت الـشـرطـة هـذه ا
ـــــطــــار بـــــعــــدمـــــا أثــــارت في ا

تسريحة شعرها الشكوك.
ـــاسح وبـــعــــد فـــحــــصـــهــــا بــــا
الـــضــوئي (الـــســكــانـــر) تــبــيّن
ـشـتـبه لـعــنـاصـر الـشـرطــة أن ا
بها كانت تـخفي حبـوباً مخدرة
عــــلى رأســـهـــا  بـــ ضـــفـــائـــر

مـــحـــطـــتـــهـــا اخلـــاصـــة بـــســـبب
اسـتـبــعـادهـا من مـحــطـة الـفـضـاء
تحدة الدولية إذ تمـنع الواليات ا
وكـالـة »نـاسـا «من الــتــعـاون مع
.واسـتثـمر الـعمالق اآلسـيوي بـك
مــلـيـارات الـدوالرات فـي بـرنـامـجه

الفضائي لعقود عدة.
وأرســلت الـصـ أول رائــد فـضـاء
لــهـا إلى الـفــضـاء في عـام .2003
ومــنـذ ذلـك احلـ حــقــقت بــعض

اإلجنـازات الـكبـيـرة خـصـوصا في
السنوات األخيرة.

فـي بــدايـــة عــام  ?2019هـــبــطت
مـركبـة تابعـة للـص عـلى اجلانب
ــظـــلم من الــقـــمــر ألول مــرة في ا
التـاريخ. وفي عام  ?2020أعادت
عــيـنـات من الـقـمـر وأجنـزت نـظـام

»بيدو «للمالحة عبر األقمار
الـصـنـاعـيـة وهـو مـنـافس لـنـظـام
GPS)) ي ــواقع الــعــا حتــديــد ا

األميركي.
وفي عـــام  ?2021هــــبط روبـــوت
ريخ. صـيني صـغـير عـلى سـطح ا
وتـخطط بـكـ إلرسال رواد فـضاء

إلى القمر بحلول عام .2030
وقــال قــائــد الــبــرنـامـج الــصـيــني
ــأهــول تـــشــو جـــيــانــبـــيــنغ في ا
آذار/مارس إن الصـ تخطط على
ــــدى الـــطـــويـل إلتـــاحـــة رحالت ا

للسياحة الفضائية.

10- حامد فاضل
11- صاحب الشاهر 

12- محمد علي اخلفاجي
وزاني  13- حس ا
14-علي جواد الطاهر
15-عبد اجلبار عباس
16-حميد العقابي
17- جليل القيسي
18-محمود جنداري
19-معد اجلبوري
20-كمال سبتي

21-محسن اخلفاجي
22-عقيل علي

23-محيي الدين زنگنة
عاضيدي  24-خليل ا
25-إبراهيم اخليَّاط
26-يوسف الصائغ

27-سلمان داود محمد
28-عبد الستار ناصر
29-حس إطيمش
الئكة 30-نازك ا

من الكرد:
شيركو بيكس
صالح اشوان
من التركمان:

عبد اللطيف بندر أوغلو
من السريان:
سرگون بولص

× لــــقــــد تــــركت اسـم نـــازك
الئـكــة مـسك خــتـام لــهـذه ا
ـــبــــدعـــة الـــتي الــــكـــوكـــبـــة ا

خسرها البالد.
× إذا كــانت هـــذا األســمــاء
بـــاطـــلـــة وفق نـــظـــام احتـــاد
األدبـاء; فـسـأدع ورقـتي في
صندوق االنتخاب بيضاء

مــيـزة حــاسـمـة فـي الـوصـول إلى أوراق
الـشـجـر الـعـالـية. أمـا الـنـظـريـة األخرى
األحـدث واألكـثر إثـارة للـجدل فـتفـترض
أن الـرقـبـة الطـويـلـة والـقويـة تـؤثـر على
عـارك بـ الـذكـور وقـد شجّع نـتـيـجـة ا

وها. ذلك على 
تـتـفق الـدراسـة الـتي أجـراهـا شي تـشي
وانـغ وزمالؤه مع هذه الفرضية األخيرة:
ـا السبب هـذا النـوع من القـتال هو »ر
األول لــتــطــور الــرقــبــة الــطــويــلــة لـدى
الـزرافات ?«مـا أتـاح لهـا بـعد ذلك مـيزة
الـرعي على أوراق الـشجـر العالـية. وقال
تحف عـالم االحاثة غـريغوار ميـتيه من ا

الـوطني للتاريخ الـطبيعي في باريس إن
ــوذجـا حــالـة هــذه الـزرافــات تـشـكل »
سبق وهي ـا يُعرف بـالتكـيف ا ـتازا 
مـيزة يـقدمـها عـضو سـيثـبت الحقـا أنها
مـــفـــيـــدة الســـتـــخـــدام آخـــر .«ووصف

الدراسة بأنها »جميلة جدا.«
واعـتـبـر مـيـتـيه أن الـزرافـات شـرعت في
»سباق «للحصول على رقبة طويلة

ومــقــواة. وهـذا »يــظــهـر مــرة أخـرى أن
ـنـافـسـة اجلـنـسـيـة هي أحـد مـحـركـات ا
الـــتـــطـــور مـــا يـــؤدي إلـى ابـــتـــكــارات
كن اسـتخدامها ألغراض مـورفولوجية 
Discokeryx xie- أخرى .«فـي حالة

 ?zhiتمثل مورفولوجيتها »أفضل
تـكيف للمبـارزة بالتناطح عنـد مقارنتها
بـاألنواع احلـالية «الـتي تشـارك في هذه
ـمارسـة وفق الدراسة.كـدليل على ذلك ا
اذج بـيانـية مـعلـوماتـية لـتأثـير تـشيـر 
الـتـنـاطح عنـد تـطـبيـقـها عـلى مـجـترات
ـسك إلى أن مــقـاتـلــة أخـرى مـثـل ثـور ا
Dis- الشكل اخلاص جدا لرأس وعنق«

 cokeryx xiezhiكان مرتبطا
ـمـارسـة مـكثـفـة لـلـتـناطح كـمـا أن هذا
الـشكل منح هذا النوع من الزرافات قدرة
ال تـــضــاهى عــلى »امـــتــصـــاص طــاقــة
الـصــدمـة وحـمـايـة دمـاغه كـذلك أثـبـتت

الـدراسة بوضـوح أن هذه احلفـرية كانت
عـبـارة عن زرافـة ظهـرت قـبل حوالى 20
مـليون سـنة والنـوعان الوحـيدان اللذان
ال يــــزاالن مـــوجـــوديـن هـــمــــا الـــزرافـــة
ـاذا لم يطور واألوكـابي. ولكن بـعد ذلك 
  Discokeryx xiezhiرقبة طويلة

أيـضا? أوالً ألنه لم يكن في حـاجة إليها:
فــقــد عـاش مــرحــلــة هـامــة من الــعــصـر
ـيـوسيـني الذي شـهد احـترارا مـناخـيا ا
مـلحوظا ما أتـاح له الرعي حتى الشبع.
ثـم ألن ذلك كــانت فــقط »بـــدايــة تــاريخ
الـزرافـات ?«بـحـسب مـيـتـيه وبـالـتـالي

و رقابها الطويلة. بداية 
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{ طـوكـيـو (أ ف ب)  –أصـبـح بـحّار
يـاباني يـبلغ  83عـاماً وصل الـسبت
إلى الـيابـان بعدمـا عبر مـنفرداً ومن
دون تــوقـف احملـيـط الــهــاد أكــبـر
شـخص يحـقق هذا اإلجنـاز على ما
أعـلن منـظمـو الرحـلة.وانـتهـت رحلة
ـغـامـر اليـابـاني كـينـيـتـشي هوري ا
في مـضيق كي (غرب اليابان) بعدما
كــانت انــطــلـقت في  27آذار/مــارس
عــــــلى مــــــ الـــــزورق الــــــشـــــراعي
“سنتوري مرميد  ”3من ميناء في
سـان فـرانسـيسـكـو واستـمرت ألكـثر
مـن شـهـرين.وأعـلـن فـريق الـعالقـات
العامة التابع له أنّ عودة هوري إلى
الـيابان الـسبت جعلـته أكبر شخص
فـي الـعـالم يـنـجح في عـبـور احملـيط
ــفـــرده ومن دون تــوقف. الـــهــاد 
وكــــان زورقه الـــشــــراعي مــــجـــهـــزاً
بــألـواح شـمــسـيــة.وكـتب هـوري في
مــدونـته اجلـمـعـة أن االيـام األخـيـرة
مـن رحلته كانت اشبه بـ”مـعركة ”إذ
واجه خـاللـهــا تــيـارات مــتــقـاطــعـة.
واضاف “إنني على وشك عبور خط

الـنهـاية ?”مـشـيراً إلى أنه “مـنهك.”
وتــشـكل هــذه الـرحـلــة أحـدث إجنـاز
يـحققه هذا الياباني الثمانيني الذي
عــبـــر احملــيط الــهــاد ســنــة 1962
عـنـدمـا كـان يـبلغ  23عـامـاً مـنـتـهـكاً
الـقـانون الـيـاباني الـذي يـحظـر على
الــبـــحــارة مــغــادرة الــبالد إبــحــاراً
تـحدة. وكتب ودخـل سراً الواليـات ا
عـبر مـدونته في نيـسان/أبريل “قبل
 60عاماً كنت قلقاً ومتوتراً من أن
تُـكــشف فـعـلـتي لـكنّ األمـر مـخـتـلف
ـرة إذ مثّـلت في رحلـتي عدداً هـذه ا
كـبيراً من األشـخاص وأتلـقى دعمهم
مـن خالل أنـظــمـة الــتـتـبـع والـراديـو
الـالسلكي.”وحـقق كـينـيتـشي هوري
إجنــازات أخـرى في الـبـحـر أبـرزهـا
رحـلة بطول  7500كـيلومتـر قام بها
ســنـة  1993 عــلى مـ قـارب يـعـمل
بــالـدواسـات بـاإلضــافـة إلى عـبـوره
عـام  2008احملـيط الـهاد عـلى م
قـارب مصنـوع جزئيـاً من مواد مُعاد
تــدويـرهــا وتـعـتــمـد قـوة دفــعه عـلى

األمواج.
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اجلـيل" وكــذلك جـائـزة
أفـضل أغـنـيـة عن "أون
مــــــاي واي" ("مــــــاري
ـمثل مي"). وحـصل ا
52 جــــــــــــاك بـاليـك (
عــامــاً) عــلى جــائــزة
ـيــة عن مـجـمل تــكـر
ـمثل مـسـيـرته.وقـال ا
دانـــــيـــــال رادكــــلـــــيف
مازحاً لدى نيله جائزة
أفــضـل شـريــر فـي فـيــلم
"ذي لــــوست ســــيــــتي" إن
لـهـجته الـبـريطـانيـة جتـعله
.وأضـاف "إنـهـا يـبــدو شـريـراً
ـعـترف ـطلق ا لـهـجة الـشـر ا

." ياً بها عا

فــيـــلم نــظــراً إلى مـــا حــقــقه من
مــداخـيل عــالــيـة جــعـلــته يــحـتل
رتبة الثالثة في تاريخ السينما ا
ـداخيل عـلى اإلطالق من حـيث ا
مـحــقـقـاً  1,9مـلـيـار دوالر في كل
أنـحـاء الـعالم.واسـتـحـقت زنـدايا
عن هــذا الــفـــيــلم جــائــزة أفــضل
تـمـثـيل الـتي نـالـهـا أيـضـاً شريك
حـيـاتهـا تـوم هوالنـد الـذي يؤدي
دور الرجل العـنكبـوت في العمل
إال أن الــــزوجــــ لـم يــــحــــضـــرا
احــتـفــال تــوزيع اجلــوائــز الـذي
أقـيم في سانـتـا مونـيكـا بالـقرب
من لـــوس أجنـــلـــوس.ولم تـــوفّــر
ـمثلـ اخملضرم إذ اجلوائز ا
مُــنـحَت جــنـيــفـر لــوبـيــز "جـائـزة

الـــشــاشـــة وهــمــا مـن اجلــوائــز
الــــغــــريــــبــــة الــــتـي وُزعت خالل
االحـــتــفـــال ومن بــيـــنــهـــا كــذلك
"أفضل قبلة" و"األداء األكثر إثارة
للـرعب".وحتـصل اإلنتـاجات ذات
الشعـبية الـكبيـرة على جوائز "إم
تي في" إذ يـتم اختـيـار الفـائزين
بــنـاء عــلى تــصـويـت اجلـمــهـور
فتكون الغلـبة تالياً لألعمال التي
عـجـب حتـظى بـعدد كـبـيـر من ا
الـفـاعلـ عبـر شـبكـات الـتواصل
االجـــتـــمـــاعي ويُــــطـــلب مـــنـــهم
التصـويت أكثر من مـرة ألعمالهم
ـفــضــلــة.ومن هــنـا لم يــكن من ا
ـفـاجئ أن يـفـوز "سـبـايـدر-مان: ا
نــو واي هـــوم" بــجــائـــزة أفــضل

{ لــــوس اجنــــلـــوس (أ ف ب) -
ـمثلة األمريـكية زندايا سيطرت ا
األحد على احتـفال توزيع جوائز
"إم تي في" الــتي شـهــدت تـتـويج
مـسلـسلـها لـلمـراهقـ "يوفـوريا"
بجائـزة أفضل برنامج تـلفزيوني
واإلنـتاج الـضـخم "سبـايـدر-مان:
نــو واي هـــوم" بــجــائـــزة أفــضل
ــمــثــلــة نــفــســهـا فـيــلـم.وفـازت ا
بـجـائزة أفـضل أداء عن مـسـلسل
"يــوفــوريــا" من إنــتــاج "إتش بي
أو" الـذي يـضيء بطـريـقة قـاتـمة
وقـاسـية فـي معـظم األحـيـان على
.ونـال "يـوفـوريا" ـراهقـ حـيـاة ا
أيــــضـــاً جـــائـــزة "أفـــضل عـــراك"
وأفــــضل "عـالقـــة عــــابــــرة" عـــلى

إلـــيـــهـــا الحـــقـــاً كـــعـــازف غـــيـــتـــار
رئـيـسي.ولـ"بـون جـوفي" شـعـبـيـة في
مــخــتـــلف أنــحــاء الــعــالم وال تــزال
مبـيعـات ألبومـاتهـا تُعتـبر من األعلى
في تاريخ الروك ولـها مكـان في قاعة
مـشــاهـيـر الــروك آنـد رول.بــقي ألـيك
جـون سـاتش مع الـفـرقـة من 1983
إلى  1994في ح تركها سامبورا
عام   2013لكنهمـا حضرا مع بقية
أعضـاء الفـرقة االحتـفال بـانضمـامها
ـشاهـير إلى عام  2018إلى قـاعة ا

العب الريـاضـية خالل حتـييـهـا في ا
ـية تـستقـطب جمـاهير جـوالتها الـعا
كـبـيـرة.وكـتب جـون بـون جـوفي عـلى
تويتـر أن الراحل "كان جـزءاً ال يتجزأ
مـن الفـرقـة بـصـفـته عـضـواً مـؤسـساً
فــــيـــــهـــــا". ولـم يـــــشـــــر إلى ســـــبب
الـوفـاة.وأضـاف جـون بـون جوفي أن
ألــــيـك جـــون ســــاتـش كـــان صــــديق
الطفولة لعـازف الدرامز تيكو توريس
وأحـضـر ريـتـشي سـامـبـورا حلـضور
إحـدى حـفالت الـفـرقـة قـبل أن يـنضم

{ واشـنــطن (أ ف ب) - تـوفي عـازف
ـؤسس الــغــيـتــار األول والــعــضــو ا
لـفرقـة الـروك األمريـكـية "بـون جوفي"
أليك جون ساتش عن عمر يناهز 70
عاماً عـلى ما أعلن األحد قـائد الفرقة
جون بون جوفي.حـققت "بون جوفي"
شعـبـيـة كبـيـرة في ثـمـانيـنـات الـقرن
العشرين بـفضل أغنيـات ناجحة على
غــرار "لـيــفــ أون إيخ بــرايــر" و"يـو
" و"وانـتـد ديـد غـيف الف إيه بـاد نـا
أور أاليف" وكـــانت احلــــفالت الـــتي
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جانب فنانـ كبار وفرق

تـاريـخيـة مـثل "بيـتـلز"
و"رولــيــنغ سـتــونـز"

" و"لـــيــد زيـــبـــلــ
وبــــــــــوب ديالن

و"بينك فلويد".
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