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كتشفة وتـتضمن قائمـتهم ألهم النباتـات ا
حــديـثـا نـوعـا جــديـدا من الـنــبـاتـات آكـلـة
احلـشـرات وأنــــــــــواع جديـدة غـريـبة من
زهــــــــــرة األوركـيـد بــاإلضـافـة إلى أنـواع
جـديــــــــدة من الـنــــــــبـاتـات الـتي تـعرش
حتـــمل خــصــــــــــائص طـــبــيـــة فــعـــالــة لم

تستخدم بعد.
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دأب عـشاق جمع الـنباتـات على البحث في
الـعـجـائب اخلـفـيـة لعـالم الـنـبـاتـات لـقرون
طـويـلـة.وقـد اكتـشف عـلـمـاء من بـيـنهم من
ـلكـية الـنـباتـية يـيـتعـامـلون مع احلـدائق ا
فـي لنـدن "كيـو غاردنز"  100 نـبـتة جـديدة

عام  2018.

WOÐdŽ ‰Ëœ

وفــقــدت الــدول الــعـربــيــة الــعــديـد من
اضي ـشـاهـيـر فـفي الـ  21 مـن آب ا ا
رحـل األديب الـســوري حـنـا مــيـنه ,عن
عــمـر نــاهـز الـ  94عــامـا بــعـد مــعـانـاة
ـرض.كان ميـنه أحد رموز طـويلة مع ا
الـروايـة في الـعـالم الـعـربي,وانـتـشـرت
أعـماله عـلى نطاق واسع,مـتناوال فـيها
كـافة القـضايا اإلنسـانية واالجتـماعية
والــســيــاســيـة,كــاالســتــغالل واجلــشع
ـرأة وغـيـرهـا الـعـديد من واضـطـهـاد ا
ـــعــانــاة الـــقــضـــايــا الــتـي تــتـــنــاول ا
اإلنـســانـيـة.وهـو من مـوالـيـد الالذقـيـة
عام  1924و سـاهم في تأسـيس رابطة
الــكــتـاب الــسـوريــ واحتــاد الـكــتـاب

العرب عام 1969.
وفـي الــتـــاسع عــشـــر من ايـــلــول رحل
ــصـــري جــمــيل راتب ,بـــعــد ـــمــثل ا ا
مــســـيــرة فــنـــيــة طــويــلـــة بــدأت مــنــذ
ـاضي من خالل خــمـســيـنــات الـقــرن ا
ـسـرح والسـيـنـما أعـمـاله الـفـنيـة في ا
ــصــريـة.وهــو من مـوالــيـد والــدرامـا ا
الـقاهرة عام  1926مـن أبوين مصري

ـرحــلـة الـثــانـويـة,درس بــعـد إنـهــائه ا
احلــقــوق في الـقــاهــرة لـعــام واحـد,ثم
انـتـقل إلى بـاريس لـيكـمل دراسـته.قدم
خـالل مــســيــرته الــفــنــيــة  67فـــيــلــمــاً
.ادى راتب الـكثـير من أدوار سـينـمائـياً
الــشــر بــســـبب مالمح وجــهه الــبــارزة
واحلـــادة. ولم تـــتــصـــر أعـــمــالـه عــلى
ـصـريـة فـقط,بـل شارك في الـسـيـنـمـا ا
عــشـــرات األفالم األجــنــبــيــة وخــاصــة
صرية ونال الـفرنسية,والـعربية غير ا
جـوائز عـديدة على أدواره. وفي الـ 23
ـــمــثــلــة ــاضـي تــوفــيت ا من تـــمــوز ا
ــعــارضـة مـي سـكــاف في الــســوريــة ا
الـعـاصـمـة الـفـرنسـيـة بـاريس بـسـكـتة
دمـاغية قبل بلوغها سن اخلمس بعد
أن اضـــطــــرت إلى تـــرك بـــلـــدهـــا عـــام
2013.وجـاءت وفاتهـا في الغربة وهي
التي كانت تتمنى أن تموت في سوريا
وتـــدفن فــيــهـــا حــيث عـــبــرت في أيــار
ـاضي عـبر صـفـحتـها عـلى فـيسـبوك ا

الكل يـعلم ان اغلب القادة السياسي في العراق وقيادات االحزاب احلاكمة فيه
قد جـاءوا بالدبـابات االمريـكية يـوم احتالل العراق في  9نـيسان من عام 2003
وقد سـبقت ذلك مناقشـات ومؤتمرات في واشنـطن وغيرها يحـرضون االمريكان
الحتالل الـعراق والـتخلص من نـظام صـدام . حتى جاء جـورج بوش االبن وقرر
ـفـتـري االخـر بـلـيـر رئـيس الـوزراء وجـود اسـلـحـة دمـار شـامل في الـعـراق مع ا
البـريطاني انذاك . والـذي اعتذر مؤخـرا من الشعب الـبريطاني والـعالم بانه كان
عـلى خــطـأ فـي دعـمه لــلـحــرب عــلى الـعــراق مع جــورج بـوش االبن . وان فــريـة
اسلـحة الدمـار الشامل كـانت قد لفـقت العطاء مـبرر الحتالل الـعراق .  واالنكى
من ذلك تسـليم احلكم الحزاب وشـخصيات غيـر مؤهلة  كـان من نتائجـها خيبة
امل الـعـراقــيـ بـهـذه االحـزاب جلـهــلـهـا بـادارة احلـكـم  وفـسـادهـا الـذي ازكم
االنوف الى حـد حرمـان الشـعب العـراقي من كل مقـومات احلـياة االسـاسية من
ـؤسـسـات الصـحـيـة والـتعـلـيـمـية والـصـنـاعـية مـاء وكهـربـاء ودواء   وتـصـفيـر ا
والـزراعـيـة الــتي كـانت قـائــمـة  .  في عـمل تــخـريـبي مـبــرمج . وفي خـضم هـذه
الـفـوضى السـيـاسيـة واالدارية  يـطل عـليـنا وزيـر اخلـارجيـة الـسابق  في خـتام
تحـدة باخـراج قواتـها وقـواعدها من وسـكو لـيطـالب الواليـات ا زيارته االخـيرة 
ـثل إهانة لـلعراقـي وللـسيادة الـوطنيـة للبالد . العراق عـلى اساس انتـشارها 
ونحن عـلى يـق بـانه لم يـنس بعـد ان هـذه القـوات هي الـتي جلـبـته وزيرا لـدولة
برمج  . في الوقت كانت فاعـلة على الساحت االقلـيمية والدولية قبل تـخريبها ا
هنة  فاحط من قـيمة هذه الدولة الذي كـان يعمل حملة دار مع احـترامنا لهـذه ا
باطروحـاته الهلـوسية التي يـعرفها الـقاصي والداني . ليـقول كلمـة حق اريد بها
ـان لـيـقـر قـانـونـاً بـاطل . كـمـا دعـا الـنـائب األول لـرئـيس مــجـلس الـنـواب  الـبـر
يقـضي باخراج القـوات األميركيـة من البالد مؤكداً أن وجـود هذه القوات يـفتقد
إلى الغـطاء القـانوني . وتـصاعدت في األيـام األخيرة دعـوات ميـليشـيات  اخرى
مع قادة سـياسـي اخـرين باخـراج الـقوات االمـريكـية من الـعراق . في تـصعـيد
خطـير لالصطفاف مع القـادة االيراني جلعل الـعراق منطقـة للصراع االمريكي
االيراني الـذي يتصاعد يومـا بعد يوم كلـما زادت العقوبات االمـريكية . . بالرغم
من ان كل الـعــقالء يـدعــون الى عـدم جـعل الــعـراق مـحــور الـصـراع بــ هـاتـ
الدولـت . . حيث اكتوى العراق بـنيران احلروب اخلارجيـة والداخلية على مدى
اكثـر من ثالث عاما والى يومـنا احلاضر ولم ننس بعـد ما الذي فعله الدواعش
بـاهـلنـا ومـدننـا وقـد بذلـنـا الغـالي والـرخيـص في سبـيل اخـراجهم من اراضـيـنا
ـدن عراقية نـتيجة اخراج التي دنـسوها بافكـارهم العفنـة  بعد ان  احتاللهم 
القـوات االمريكية من العـراق . واالبقاء على جيش الـدمج  الذي سلم كبار قادته
ـركزي ـدن  كمـا سلـموا كل الـياتـهم ودبابـاتـهم ومبـالغ طائـلة من الـبنك ا هذه ا
ـوصل  اننا النقـول ذلك دفاعا عن بقـاء القوات االمريـكية في العراق . اال فرع ا
ـرة . او ان يـكون الـعـراق مـنحـازا لـطـرف على انـنـا النـريد ان نـكـرر الـتجـارب ا
حــســـاب طــرف اخـــر في اخلالف االمــريـــكي االيــرانـي حــول االتــفـــاق الــنــووي
واحلـرس الـثـوري االيـرانـي وغـيـرهـا من نـقـاط اخلالف . واذا كـنـا نـريـد حتـقـيق
ـغادرته  وعلى االستقـالل الناجـز فعلـينـا مطالـبة كل اجلـيوش احملتـلة للـعراق 
ـيلـيشـيات الـتابـعة لـها بـقيـادة قاسم االخص الـعـناصـر والقـوات االيرانـية وكل ا
سلـيماني والتي عاثت فسـادا وتدميرا فيه   ويشـمل هذا ايضا كل القوات التي
طالـبة باخـراج جهة دون جـهة اخرى فان دخلت الـعراق بايـة حجة كانت . امـا ا
ذلك سـيـؤدي الى االخالل بـتــوازن الـقـوى ويـعـطي االرجـحـيـة لـلـقـوات االيـرانـيـة
الفـاعلـة بالـعراق لـتصـول وجتول دون رادع  ان عـدم حتقـيق التـوازن في احلكم
بـ مـختـلف طـوائف وقـوميـات وديـانات الـشـعب الـعراقي تـدفع بـاجتاه الـشـعور
بـاالحـباط وعـدم احملـافـظـة على الـعـراق كـدولـة موحـدة فـاعـلة وعـادلـة  وان بـقاء
القـوات االمريكية يحقق نـوعا من التوازن ب مكونـات  وقوميات واديان الشعب
ـا بــقـيت . اضــافـة الـى ان خـطــر عـودة الــتـطــرف االسالمي مــازالت قـائــمـة طــا
وغرافي  ومنع فئات من الشعب العراقي ؤدية له ومنها التغيير الد االسبـاب ا
ـهجرين في اخليام . وان وجود من التـنقل بحجج شتى مع بـقاء عدد كثير من ا
قوات الـتحالف وخصوصا الطيران احلربي واجلهد االستخباراتي يعد اساسيا
ـزيـد من دمـاء الـشـعب ـنع اعـادة ظـهـور هـذا الـتـطـرف الـذي يـؤدي الى سـفك ا
الـعـراقي بـكـل طـوائـفه وقـومــيـاته ان بـقـاء او رحــيل الـقـوات االمـريــكـيـة في هـذه
رحلـة هي مسـألة براغـماتيـة يتـوجب ان ينظـر اليهـا على وفق مـصلحـة العراق ا
ـيــلـيـشـيـات احلـزبـيـة داخل كـيـان اجلـيش احلــقـيـقـيـة  خـصـوصـا وان تـغـلـغل ا
العـراقي قـد اضر بـوحـدته . وان وجود احلـشد الـشـعبي كـرديف له قـد اضعف
وحـدة الـقرار الـسـياسـي والعـسـكري  وهـو يـؤدي بالـتـاكيـد الى االزدواجـية في
ـرجوة  اتـخـاذ الـقرار الـصـائب وبـالـتالي تـشـتـيت اجلـهود الخـتالف االهـداف ا
ا ان هناك جهات متعددة تخرق هذه والمجال هـنا للمزايدة بحجة السيادة  طـا
وضوع في هـذا الوقت له اهداف حزبيـة مشبوهة التراعي السـيادة وان اثارة ا
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نكون غير مدرك لقيمة هذه النباتات".
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يـوجـد في الـعـالم مـا يـزيـد عن  150 نـوعـا
من الـنـبـاتـات آكلـة احلـشـرات. لكن الـنـبـتة
ـكـتـشـفـة حـديـثـا تـعـيش فـقط فـي جـزيرة ا
صــغـيـرة اسـمــهـا "جـزيـرة بــيـاك" في "نـيـو
غــيـنـيـا" واطــلق عـلـيــهـا اسم "نـيــبـيـنـذس
بــيـاك".وتـعــد هـذه الـنـبــتـة مـهــددة بـسـبب
الـــــســـــيـــــاحـــــة في اجلـــــزيـــــرة. ويـــــقــــول
مـارتـ شـيك عـالم الـنـبـاتـات في الـدكـتـور
كــيـو غـاردنـز  "تــنـتـزع تـلك الــنـبـاتـات من
مـوطـنـهـا في الـبـراري لـكـي تـبـاع لـلـسـياح
الــعـابـرين ومــا لم تـتـخــذ إجـراءات جـديـة
حلـــــمـــــايــــــتـــــهـــــا ســـــتــــــكـــــون عـــــرضـــــة
لالنـقـراض".ويـضـيـف "واجبـنـا أن نـحـافظ
ــسـتــقـبل". عــلى تــلك الـنــبـاتــات ألجــيـال ا
وتـمـلك آكالت احلـشـرات خـصـائص ترجح
إمــكـانــيـة اســتـخــدامــهـا طــبـيــا والـتي لم
تـسـتـكشـف بالـشـكل الـكامل بـعـد. زهـرة قد
ستقبل النبتة تـكون مضادةللسرطان في ا
اجلـديـدة الـتي أطلـق علـيـها اسـم "كيـنـديا
غـانـا" تـنـتـمي لـنـفـس الـفـصـيـلـة لـنـبـاتات
. وقـد الحظ علماء "كـيوغاردنز" حـبوب ال
في رحـــلــة مـــيــدانــيـــة أنــهـــا تــنــمـــو عــلى
مـنـحـدرات من احلـجـر الـرمـلي بـالـقرب من

‰öý w  W³AŽ vKŽ —u¦F «

اكــتـشف الــبـروفــسـور أيي لــيـبــيه نــبـتـة
مـتـسلـقة اسـتـثنـائيـة علـى صخـور بالـقرب
من شـالل في سـيــرالــيـون غــرب إفــريـقــيـا
وأرسـل عــيــنــة إلـى "كــيــو غـــاردنــز" حــيث
صـنـفت كـفـصـيـلـة نـبـاتـيـة جـديدة. وأطـلق
عـلى النبتة اسم "ليبيه غرانديفلورا" تيمنا
ـكـتـشـفـهـا الـبـروفـسـور أيي لـيـبـيـه.وقال
الـــبـــروفــســـور لـــبي بي بـي سي: "إن لــدى
الـنبـتة خصـائص فريـدة ال تشبه أي نـبتة
أخــرى في تـلـك الـساللــة الـنــبـاتــيـة وهـذا
جــعــلــني أدرك عــلى الــفــور أنـنـي صـادفت
شـئيـا فريدا واسـتثنـائيـا للغـاية". وأضاف
"سـيرتبط اسـمي بهذه الـنبتـة االستثـنائية
لألبـــد". وصُــنــفت الـــنــبــتــة كـــنــوع مــهــدد
ـنـطـقة بـاالنـقـراض إذ يـرى الـعـلـمـاء أن ا
حـيث عـثر عـليـها يـجـري فيـها الـكثـير من
شروع عادن إضـافة  عـمليـات استخـراج ا
الـطـاقـة الكـهـرومـائـية (اسـتـخـدام قوة دفع
ـياه لتـوليد الـكهربـاء) ما يرجح أنـها قد ا
تـنـقرض في غـضون بـضع سـنوات.ويـقول
الـبـروفـسور لـيـبيـه "كل نبـتـة عـلى كوكـبـنا
مـهـمـة جدا لـبـقـائنـا وإذا لم نـرع ونـحافظ
عــلـى الــنــبــاتــات ونــســمح بــأن تــنــقــرض
وتـخـتـفي فـإن الـعالـم سيـخـسـر وبـالـتالي

بلدة كينديا في غينيا بغرب أفريقيا.
ـسـتـخـلـصـة مـنهـا إلى أن ـواد ا وتـشـيـر ا
ـا مـضـادة لـديــهـا خـصـائص دوائـيـة ور

للسرطان.
زهرة أوركيد من "الوس"
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الــنـبــتــة اجلـديــدة من نــوع أوركـيــد اطـلق
عـليـها اسم "بـافيوديـلوم بـابيلـيو التـيكوز"

معرضة لالنقراض بشكل خطر.
نبتة يام من جنوب إفريقيا

 الــعـــثــور عــلى نـــبــتــة "يــام" ذات زهــور
أرجــوانــيـة فـي سـتــة مــواقع في كــوازولـو
نـاتـال في جنـوب أفـريقـيا. وتـصـنف بأنـها

عرضة لالنقراض.
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كتـشفة حـديثا  أطلق عـليها هـذه النبـتة ا
اسم "اوركـاريس تـريـبـراكـتـيـات" شـوهدت
في رحـلـة استـكـشافـيـة إلى شمـال فـيتـنام

تحدة. ملكة ا ت في ا وبعد ذلك 
هـذه الشـجرة الـضخـمة شـوهدت ألول مرة
في الـغـابـات االسـتـوائـيـة فـي غـيـنـيـا غرب
إفـريقـيا.شجـرة جديـدة من فصيـلة نـباتات
الـتوابل.هذه الشجرة اجلديدة أطلق عليها
اسم "بـيـمنـتا بـيرسـيلـيا" وهي من فـصيـلة

نباتات التوابل.
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الـى ذلك شـــيع مـــثـــقـــفــون وادبـــاء في
اخلــامس من الـشـهـر اجلـاري الـشـاعـر
عـريـان السـيـد خلف الى مـثواه ,ويـعد
خـلف أحـد أقطـاب الشـعـر الشـعبي في
ـحـافـظة الـعـراق ولـد في قـلـعة سـكـر 
ذي قار عام  1941وبـدأ بنشر قصائده
مــــطــــلـع الــــســــتــــيــــنــــات من الــــقــــرن
ـاضي,وأصـدر ست مـجـاميع شـعـرية ا
من بـينها (تل الـورد) و(صياد الهموم)
و(الـقــيـامـة). وحـصل عـلى الـعـديـد من
اجلـوائز.وعمل في الـصحافة الـعراقية
و الـتلـفزيـون و اإلذاعة وهـو عضو في
نـقـابـة الصـحـفـيـ العـراقـيـ واحتاد
الـصحفـي العـرب ومنظـمة الصـحافة
يـة وعـضـو في جمـعـية الـشـعراء الـعـا
. وكـتب للـعـديد من الـشـعبـ الـعراقـ
ـطـربـ مـنـهم: فـؤاد سـالـم وقـحـطان ا
الـعطـار وسعدون جـابر وريـاض أحمد
وأمـل خــــضــــيــــر وعــــبــــد فـــــلك.ورحل
ـي طــارق حـــسن ـــوســـيــقـي االكــاد ا
فـريـدفي الـ 21مـن الـشـهـر اجلـاري اثر
اصـابته بجلطة دماغية أدت الى وفاته

.وهــو مـن مـوالــيــد كــربـالء عـام 1934
ــــعــــلــــمــــ أنــــهـى دراســــته فـي دار ا

االبتدائية .
وفـي عــام  1956دخـل قـــسم الـــعـــلـــوم
ـــــوســـــيــــقـــــيـــــة في جـــــمـــــهـــــوريــــة ا
ســولـفـاكـيـا,وأصــبح الحـقًـا واحـدًا من
ـية في ـوسـيقى األكـاد أهـم مدرسي ا
الــعــراق.ويــعــد الـراحـل مـؤسـس قـسم
ـوسـيـقى في كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلة ا
بــبـغـداد,وهــو شـقــيق الـفــنـان الـراحل

بدري حسون فريد. 
وسـيقي الـعراقي كـمـا رحل قبل ايـام ا
والـتدريسي في معـهد الفنـون اجلميلة

جمال حمودي اثر مرض عضال.
ـــطــرب ـــوت ا وقـــبـل ايــام غـــيــــــــب ا
ـطرب تـركي الـريـحـانـي وهو شـقـيـق ا
صـــــبــــــاح خـــــيـــــاط ومـن اشــــــــــــهـــــر
اغــانـيه(شـلــون حظ).كـمـا فــقـدت فـرقـة
ـقـام الـعراقي احـد مـطـربيـهـا الراحل ا

محمد سعد.

يــام مـعـدودة ونـودع عـام  2018 الـذي
ــشــاهــيــر في رحـل فــيه الــعــديــد من ا
مـخـتلف انـحـاء العـالم. في مـوضوعـنا
هـذا نـستـذكـر مـشاهـيـر فقـدهم الـعراق
ودول عربية اخرى.ففي الـ  16من اذار
وت الفنان العراقي طه ـاضي غيب ا ا
ســالم عن عـمــر نـاهـز الـ88 عــامـاً,بــعـد
ثل ـرض.وسالم  صـراع طويل ضد ا
رائـد ومؤلف مسرحي بدأت اهتماماته
ـسـرحيـة منـذ عام 1946 وكـتب عدداً ا
ـسـرحـيـات ذات الـطـابع الـشـعبي من ا
مـنــهـا (الـطـنـطل) و(الـبـقـرة احلـلـوب).
ومـن أشهر افالمه (أبو هيلة) و(شايف
خــــيـــر),وهـــو ابـــو الـــفـــنـــانـــ شــذى

سالم,وسهى سالم,وفائز سالم.
ـــاضي وفـي االول من شـــهـــر تـــمـــوز ا
توفي اخملرج االذاعي حسن االنصاري
اثـر مرض عـضال.. والـراحل من عـائلة
فـنـية فـهـو شقـيق اخملـرج االذاعـي
الـرائـد مهـنـد االنصـاري والـتلـفـزيوني
الـراحل علـي االنصاري وعـم اخملرج
حــيـدر وعالء االنـصــاري. وفي الـثـاني
مـن تشريـن االول اعلـنت دائرة الـفنون
الـعامة في وزارة الـثقافة وفـاة مديرها
ـهـدي عـن عـمر الـعـام الـفـنـان شـفـيق ا
نـاهـز  62عـامـا,الـذي ولـد في مـحـافـظة
الــديــوانــيــة عـام 1956. وحــصل عــلى
درجــة دكــتــوراه فــلـســفــة في الــفن من
جــامـعـة بـغـداد عـام 1996 نــال مـرتـبـة
اســــتـــاذ مـــســــاعـــد عـــام 1997 شــــغل
مـــنــاصب عـــدة في مـــؤســســات وزارة
الـثـقافـة فـعمل مـديـرا عامـا لـدار ثقـافة
الطفل عام ,2003ثم اختير مديراً عاما
ـسـرح  عـام 2008. آخـر لــلـسـيـنـمـا وا
مـناصـبه كان مـدير عام لـدائرة الـفنون

الــعـامــة. وفي مـنــتـصف تــشـرين االول
ونتيرة السـينمائية تـوفيت الفنانـة وا
ـثلـة عراقـية . وهي   فـرجـينـيا يـاس
بــدأت مـســيـرهــا الـفــني عـام  1964مع
الـفـرقـة الـقومـيـة لـلـفـنون الـشـعـبـية ثم
انـتقـلت الى الـتمـثيل الـدرامي وبعـدها
الى الــســيــنــمــا شــاركت بــالــعـديــد من
األعـمال في التلفـزيون العراقي وعملت
اضي كـمونتـيرة سيـنمائـية. وفي آب ا
غتربة سحر طربة العراقية ا تـوفيت ا
طـه عن عـمـر نـاهز الـ 61عـامـا فـى أحد
ــتـــحــدة مـــســـتــشـــفـــيــات الـــواليـــات ا
األمـريكية بعد صراع طويل ضد مرض
الـسـرطـان,وكـانـت قـد بـدأت مـسـيـرتـها
ها الـفنـية عام 1990 واشـتهرت بتـقد
لألعمال التراثية العراقية,حصلت على
ـعـهد شـهـادة فى الـعـود والـغـنـاء مـن ا
الــوطـنـى لـلــبـنــان فى عـام 1989  كــمـا
حتـمل شـهـادة الـدكتـوراه الـفـخـرية من
فـتوحة جـامعـة احلضـارة اإلسالميـة ا
فـى بـغداد,وصـدر فـى واليـة مـيـشـيـغان
طـــــابـع بـــــريــــــدى مـــــحــــــلي يــــــحـــــمل
هنية صـورتها,بـاإلضافة إلى حياتـها ا
كــتــبت في الــعــديـد من ـوســيــقى فـى ا
الـصحف العـربية والـلبنـانية فضلَ عن
كـونهـا عضـو شرف فى مـؤسسـة منـير
ــؤســســة الــدولــيـة بــشــيــر لــلــعــود وا
ـوسـيـقـيـة.وفي ـوســيـقـيـة لـلـفـنــون ا ا
وت اضي غيب ا مـطلع تشرين االول ا
اخملـــرج مــحـــمـــد الــدوري الـــذي شــغل
ــكــتــبــة االذاعــيــة مــنــصـب مــســؤول ا
بــاذاعـة بــغـداد.وفي الـ 30 مـن تـشـرين
الـثـاني رحل كـاتب الـزاويـة الصـحـفـية
(ولــيـديـات) ولـيـد إبــراهـيم  اثـر وعـكـة

. صحية لم تمهله طويالً

ــوت فـي الــغــربـة عن خــشــيــتــهــا من ا
.وكــانت ســكــاف قــد وقــفت إلى جــانب
تظاهرين واالحتجاجات منذ بدايتها ا
ـا وضـعهـا في مواجـهـة مبـاشرة مع
الـــســلـــطــات.وادت الـــكــثـــيــر من ادوار
الـبـطــولـة مـنـهـا فـيـلم صـهـيل اجلـهـات
لـلـمـخـرج مـاهـر كـدو عـام 1991 وفـيـلم
طر للمخـرج عبد احلميد عيد صـعود ا
الـلـطـيف.كمـا اخـتارهـا اخملـرج الراحل
ـالح لـبـطــولـة مـسـلـسل أسـرار نــبـيل ا
الـشــاشـة الـتي تـمـيـزت فـيه إلى جـانب

سلسالت السورية. العديد من ا
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ــمــثــلـة كــمــا تــوفــيت الــعــام احلــالي ا
ـصرية مـديحة يـسري  عن عمـر ناهز ا
رض,وكان  97 عـاما بعـد صراع ضد ا
اســمـــهــا احلــقـــيــقي هــنـــومــة حــبــيب
خـلـيل.واخـتيـرت واحـدة من بـ أجمل
عــشــر نــســاء في الــعــالم خالل حــقــبـة
األربـعيـنات,وامـتـدت مسـيرتـها الـفنـية
احلــافـلـة اكـثـر من ســبـعـة عـقـود.بـدأت
شهد صامت في فيلم رحـلتها الفنيـة 
ـوسـيـقـار مـحـمـد ـنــوع احلب أمـام ا
عـبـد الـوهـاب في عام
1942. وبـــــــــــــعـــــــــــــد
,لـــــعـــــبت دور عـــامــ
الـــبــطـــولــة في فـــيــلم
أحـالم الـشــبــاب أمـام
ـــــــطـــــــرب فـــــــريــــــد ا
األطــرش.قـدمـت أكـثـر
من  90فـيلما,بـعضها
مـن كالســـــيــــكـــــيــــات
ـصــريـة الــســيـنــمــا ا
مـــثل حــيــاة أو مــوت
مـع الـــفــــنـــان عــــمـــاد
حـمدي,واخلـطـايا مع
ــطـرب عـبـد احلـلـيم ا
حـــــــافظ,وأيـــــــوب مع
ـي عـمـر ــمـثل الــعـا ا
الـــشــريف.وكــان آخــر
أعـمالـها الـسيـنمـائية
فــــيــــلم اإلرهــــابي مع
الـفنان عادل إمام في عام 1994. وعلى
شـاشـة الـتلـفـزيون,قـدمت  12مـسـلسال
مـنـهـا هـوا غـاردن سـيـتي,ووداعـا يـا
ربــــيع الــــعــــمـــر,والــــبــــاقي من الــــزمن
ســاعـة.وتـزوجـت مـديـحــة يـسـري أربع
مـثل محـمد لـحن وا مـرات,أولـهـا من ا
طرب ,ثـم اخملرج أحمـد سالم,ثـم ا أم
ـلـحن مـحـمـد فوزي,وأخـيـرا الـشيخ وا
إبــــراهـــيـم سالمــــة راضي. كــــمـــا رحل
ــغـني اجلـزائــري رشـيـد طه,عـن عـمـر ا
نــاهـز  59عــامــا. اثـر اصــابـتـه بـنــوبـة
قلبية في منزله في باريس.واشتهر طه
بــأســلــوبه الــذي كــان يــخـلـط فـيـه بـ
مــوســيــقى الــراي اجلــزائــريـة,والــروك
ــهـاجــرين الــغــربــيــة. وهــو من جــيل ا
اجلـزائـرين األوائل,الـذين اسـتـقروا في
فـرنسـا مع عـائلـته في فتـرة السـتيـنات
اضي. وتـوفي خالل الـعام مـن القـرن ا
ــــصـــري حــــمـــدي اجلــــاري اإلعالمي ا
قــنــديل عن عــمـر نــاهـز  82عــامـا بــعـد

ـــغـــطس من اجلـــانب الـــنـــهــر وفـــتح ا
األردنـي عـام 2002 وفــتــحت إســرائـيل

جزءا منه في عام 2011.
وتــــعـــمـل جـــمــــعـــيــــة هـــالــــو تـــراست
الــبــريــطــانــيــة عـلـى إزالــة األلـغــام في
مــواقع عــدة في الــعــالم وأعــلــنت عـام
 2016 بــدء الـعـمل عـلى مـشـروع إزالـة
األلـغام في مـنطقـة قصر الـيهود إال أن
الـعمل الـفعـلي بدأ في ربـيع عام 2018
بـــعـــد مــفـــاوضــات شـــاقـــة مع جـــمــيع
األطـراف  بدءا بـالسلـطة الـفلسـطيـنية
ــدنــيــة اإلســرائـيــلي ومــكــتب اإلدارة ا
واجلــــيـش اإلســــرائـــيــــلـي إلى جــــانب
احلــصـول عـلى مـوافــقـة سـبع طـوائف
فـلـسطـيـنيـة مـسيـحـية حـول ملـكـية كل

نطقة. منها للكنائس واألديرة في ا
وتـمكـنت اجلمـعيـة من جمـع التـبرعات
شـروع نزع األلـغام الـذي تقدر لـلبـدء 

تكلفته بثالثة مالي دوالر أمريكي. 
وبــدأ فـريق مــكـون من  22 خــبـيـرا في
ـتـفجـرات بـالعـمل عـلى إزالة األلـغام ا
وقـالت اجلمعية إنـها تمكنت حتى اآلن
مـن إزالــة  1500 لـــغم من مـــجــمـــعــات
نطقة.واستخدم أديـرة وكــــنائس في ا
اخلــــبــــراء اخلــــرائـط الــــعــــســــكــــريــــة
اإلســرائــيــلــيــة لــلــتـعــرف عــلى مــواقع
األلـغـام والـقنـابل والـصـواريخ األخرى
نطـقة معرضة الـتي لم تنفـجر إال أن ا
لـلـفـيـضـانات مـا يـعـني أن هـذه األلـغام
ـا تـكـون قد حتـركت من أمـاكنـهـا ما ر
يـجــعل عـمـلـيـة الــبـحث عـنـهـا أصـعب
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ويـزيـد من خطـورتـها.وتـقـام احتـفاالت
عــيـد الـغــطـاس اجلـمـاعــيـة لـلــكـنـائس
الـغربية في السادس من يناير/ كانون
الــثـاني أمــا الـكـنــائس األرثـذوكــسـيـة
الـشرقية فتقيم احتفاالت عيد الغطاس
في  19مـن الشهـر ذاته. ويتـوجب على
انه. كل مـسـيحي أن يـتعـمـد كخـتم إل
سـيحيون ولم يـتمكن الـفلسـطينـيون ا
ـــــــــغــــــــــطـس ألعـــــــــوام مـن زيــــــــــارة ا
طـويلة.والتقت بي بي سي رجال مسنا
يـعيش في أريـحا هـربت عائـلته إلـيها
فـي حـــرب  1948مـن قــريـــة عــ كــارم
قــرب الــقــدس. ويــروي بــولص يــاكــيم

ـتفـجـرات من إزالة وقـد تـمـكن خبـراء ا
األلــــــغـــــــام من الــــــكـــــــنـــــــــــــــيــــــســــــة
الـــفـــرانـــســيـــســـكـــانــيـــة ومن اجملـــمع
الـيوناني ومن الديـر اإلثيوبي لكـــــــــن
الـعمل مازال مـستمـرا إلزالة األلغـــــــام
من الـــديـــر الــســـريـــاني والـــكــنـــيـــســة
الــروســـيــة والــديــر الــقـــبــطي والــديــر
توقع أن ينجز العمل الروماني ومن ا

بحلول 2022.
ويــتـــمــتع مــوقع الــغـــطــاس بــأهــمــيــة
اقتصادية كبيرة إذ تزايد عدد احلجاج
والـسائح إليه منذ افـتتاحه ليتجاوز

800 لف سائح في عام 2018.

الـــذي كـــان يـــلـــهـــو مع أحـــفـــاده أمــام
ـدينة الـكنـيسة الـفرنـسيـسكانـية في ا
كـيف لم يتمكن من تعـميد ابنه األصغر
ألنـه ولـــد بـــعـــد حــرب 1967 أي بـــعـــد
إعالن مـنطقة الغطاس مـنطقة عسكرية
مــغـلـقــة ويـقـول: "كـل شيء تـغـيــر بـعـد
احلــرب لم يــعـد أي شيء عــلى حـاله 
ـنع من زيارتـها الـكـنائس مـهجـورة و
".وفـي الواقع فـان قريـة ع كـارم التي
ـوقع هُــجـر مــنــهـا يــاكـيم مــرتــبـطــة 
الـغـطـاس إذ يعـتـقـد أنهـا مـسقط رأس
عمـدان يحي بن زكـريا الذي يـوحنـا ا

سيح في نهر األردن. عمد ا
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مــا زالت الـرحــلـة إلى ثــالث أهم مـوقع
ــســيـحــيــة قـرب أريــحـا في الــديــانـة ا
مـحـفوفـة باخملـاطـر وهو مـا تشـعر به
عــنـد اقـتــرابك من بـوابـة حــاجـز أمـني
إســـرائــيـــلي في بـــدايــة طـــريق ضــيق
عــبـدته الــسـلـطــات اإلسـرائــيـلــيـة قـبل
سـبـعـة أعـوام. ينـبـهك حـراس احلـاجز
ــوقع مــتــاحــة لــســاعــات بــأن زيــارة ا
مـحـددة فـقط فـالشـارع الـذي عُـبـد عام
ـغــطس عـنــد نـهـر 2011 لــيـصل إلـى ا
األردن حــيث يـعـتــقـد حـسـب الـديـانـة
ـسـيح عُــمـد عـلى يـد ــسـيـحـيــة أن ا ا
ـعمـدان) يـحـيى ابن زكـريا ( يـوحـنـا ا
مـحاط بكـنائس ومبان مـلغمـة منذ عام
1968. وتـبدو آثار الرصـاص والقنابل
واضـــحـــة لــلـــعـــيــان عـــلى كـــثـــيــر من
ـبانيمنذ احتالل الـقوات اإلسرائيلية ا
لــــتــــلـك األراضي فـي حـــرب  ?1967إذ
ســرعـان مــا زرع اجلــيش اإلسـرائــيـلي
حـيـنـهـا آالف األلغـام وأعـلـنـها مـنـطـقة
عــســـكــريــة مــغــلــقـــة.ويــقــول مــوشــيه
وقع شـرف الـوطني عـلى ا هـيـلمـان ا
أثـناء زيـارة نُظـمت للـصحـفيـ لزيارة
ـــوقع: "غــالـــبــاً مــا تـــكــون الـــفــخــاخ ا
ــتــفــجـرة قــريــبــة من أبــواب األديـرة ا
والــكـنـائس أو نـوافـذهـا إذ يُـتـوقع أن
يــعــبـــر الــنــاس من هــذه األمــاكن" في
إشارة إلى الفلسطيني الذين حاولوا
الـعـودة بعـيـد حرب 67 عـن طريق نـهر
ــــنــــعــــهم مـن االخـــتــــبــــاء في األردن 

الـكنائس واألديرة واستخدامها لتنفيذ
. وبعـد مرور هـجمـات ضد إسـرائيـليـ
50 عـاماً مازالت أديـرة موقع مـعمودية
قـصر الـيهود مـنطـقة عسـكريـة مزروعة
ـــا يــقــدر بــنــحــو  6500 لـــغم أرضي
ومـصـائـد مـزروعـة على مـسـاحـة تـمـتد
ـقدس وقع ا ـئـات الكـيلـومتـرات في ا
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ورغـم أن قــــصــــر الـــــيــــهــــود يـــــقع في
األراضي الـتابعة لـلسلطـة الفلسـطينية
إال أنـه يـخــضـع لإلدارة اإلســرائــيــلــيـة
ويـــقع ضــمن مـــتــنــزه وطــنـي أنــشــأته
إسـرائيل. وسـمي بقـصر اليـهود نـسبة
إلـى ديـر أرثــوذوكــسي يــونـانـي ضـخم
يـشـبـه الـقـصـر بـني قـريـبـا من الـضـفـة
الـغـربـية لـنـهـر األردن وتشـيـر الـرواية
الـتـوراتـيـة إلى أن الـيـهـود عـبـروا نـهر
األردن إلى فــلـسـطـ الـتــاريـخـيـة بـعـد
وقع. ورغم الـفرار من مـصر عبـر هذا ا
أن احلـكـومـة األردنـية جنـحت بـانـتزاع
ـوقع احملدد اعـتـراف كنـسي يـؤكد أن ا
ـسيح يـقع عـند لـلـمغـطس حـيث عمـد ا
الــضـفـة الــشـرقـيــة لـنـهـر األردن إال أن
وقع عـددا كبيرا من احلجاج يزورون ا
مـن اجلــانب االســـرائــيــلـي خــاصــة أن

أمتارا قليلة تفصل ضفتي النهر.
وقــد أدى خالف بـعــد اتـفـاقــيـة الـسالم
األردنــيــة مع اســرائــيل عـام 1994 إلى
مــسـح ضــفــتي الــنـــهــر ومن ثم تــقــرر
ــوقع من جــانــبي الــســمـــاح بــزيــارة ا

مــســيـرة حــافــلـة امــتــدت عـقــوداً .ولـد
حافظة الشرقية في مصر عام قنديل 
دة ثالثة  1936ودرس فـي كلية الطب 
أعـوام ولـكنه هـجـرها إلـى كلـية اآلداب
مــــــــفــــــــضال الــــــــدراســــــــة فـي قــــــــسم
الــصــحــافـة..اشــتــهــر قـنــديل بــتــقـد
الـعديـد من البرامـج السيـاسية,أبـرزها
ـصـري رئــيس حتـريــر بـالـتــلـفـزيــون ا
وفـضائيـة در اخلاصة,وقـلم رصاص
بـتـلـفـزيـون دبي والـفـضائـيـة الـلـيـبـية.
وكـــان يــرصـــد في بــرامـــجه األوضــاع
الــسـيـاسـيـة واالقــتـصـاديـة في الـوطن
الــعـــربي..وكــان قــنــديـل مــتــزوجــا من
ـمـثـلـة جنالء فـتـحي مـنـذ عام 1995. ا
وتــوفـيت الـفــنـانـة الـفــلـسـطــيـنـيـة ر
بــنـا 52,عــامـا,بــعـد صــراع ضـد مـرض
الـسرطـان في أحد مـستـشفـيات مـدينة
ــاضي .كـانت بــنـا الــنـاصــرة في آذارا
مـطربـة وملحـنة فـلسـطينـية من مـدينة
الـناصـرة باجلـليل وهي ابـنة الـشاعرة
الـفلـسطـينـية زهـيرة صـباغ وتـخرجت
ــعــهــد الــعــالي لــلــمـوســيــقى في من ا
مـــــوســــكـــــو.تــــزوجـت عــــام 1991 من
ــــوســــيــــقي األوكــــرانـي لــــيــــونــــيـــد ا
ألــيــكــسـيــانــكــو وأجنـبــا ثالثــة أبــنـاء

وانفصال عام 2010. 
ولـهـا العـديد مـن األلبـومات الـغـنائـية.
ـــمــــثل ــــوت مـــؤخــــرا ا واخــــتــــطف ا
ــطـرب األوبـرالي حـسن كـامي .كـمـا وا
ـصـري جالل ــفـكـر ا تــوفي الـكـاتب وا
ـرض عن عـمـر أمــ بـعـد صـراع مـع ا
وت اإلذاعية ناهز  83عـاما.كما غيب ا
ـصرية أمـال فهمي عن عـمر ناهز 92 ا
عــــامــــا بـــعــــد صــــراع طـــويــــــل ضـــد
ــــــــرض في نيسان 2018. وحصلت ا
عـــلى لـــقب مـــلـــكــة الـــكالم فـي الــوطن
الـعربي,تـقديـرا للـباقـتهـا وتمـكنـها في
إدارة احلـــــوار اإلذاعي. كـــــمــــا أطـــــلق
عــــلـــيــــهـــا اجلــــمـــهــــور لـــقـب مـــلــــكـــة
الـفوازير,بـعد أن أدخلـت الفوازير ألول
ــــــــــصـــــــــــريــــــــــة مــــــــــرة لـإلذاعـــــــــــة ا
والعربية,بـالتعاون مع الشاعرين بيرم
.وتعـد فهمي الـتونسي وصـالح جاه
مـن أوائل اإلذاعـــيـــ الــذيـن خـــرجــوا
ــيــكـــروفــون من االســتـــوديــوهــات بـــا

اإلذاعية إلى الشوارع.
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يُـحكى ان امـرأة فقـيـرة للـغايـة ولهـا عائـلة صـغيـرة  هـاتفت مـحطـة أذاعيـة طلـباً
للـمساعدة من الله  وكان رجل مُلّـحد يستمع لهذا الـبرنامج فقرر ان يسخر من
ـرأة  وبعد ان حـصل على عـنوانهـا طلب من سكـرتيـرته شراء كمـية غذاء هذه ا
كـبـيــرة والـذهـاب الى بـيت الــفـقـيـرة وابـلـغـهــا ان تـمـنح الـغـذاء لــلـفـقـيـرة  وابـلغ
الـسكـرتيـرة عنـدما  تـسألك الـفقـيرة من أين جـئت بهـذا الطـعام فـأبلـغيـها انه من

الشيطان !!! 
نفذت الـسكرتيرة اإلمر وذهـبت الى بيت الفقيرة مـحملة بالطـعام وفرحت الفقيرة
ا لم كثيـراً   وعندمـا اكملت الـسكرتـيرة توصـيل الطعـام توجهت لـها بالـسؤال 

تسأليني من اين هذا الطعام ? 
ان :  فأجابت الفقيرة بأ

انـا ال أهـتم من اين هـذا الـطعـام الن عـنـدمـا ُيقّـدر الـله امـراً فـحتى الـشـــــيـاط
تطيعه .

ـرأة فـكـان ردهـا مـزلـزال" تـقـشـعـر له احلـكـمـة ان مـلـحـداً اراد ان يـنـتـقـص من ا
اناً منها بقضاء الله وقدره وتقدير االرزاق على البشر ...  االبدان ا

يالدية ونحن في العراق بلد اخلير  بالد ماب النهرين ومع قرب بداية السنة ا
اجلـديـدة عاجـزون عن ان نقـدم خملـيمـات النـزوح مـايجـعـلهم يـشعـرون بـأدميـتهم
ويــحـفظ لـهم كــرامـتـهـم ..  بل عـلى الــعـكس صـراعــات دامـيـة  تُــسـتـخــدم فـيـهـا
مخـيمات الـنزوح كمـادة اعالنيـة لناقـصي اجلاه حتت شعـار ( صورني واني ما
أدري )   لـتنـهـال دموع الـتـماسـيح انـهاراً امـام كـاميـرات الـفضـائـيات لـلـتظـاهر

ا يتعرض له النازحون !!!  بالتأثر الشديد 
سؤول .. بأن الله عندمـا يريد امراً فحتى اجملرم وسراق ألم يؤمن الـسادة ا
هجرين يكونون منفذين ألمر الله .. ال ال الـعام الذين يحاولون االستعراض با ا
اريـد ان اتـهم احــداً بـالـكـفــر واالحلـاد بـشـريــعـة الـله - السـمـح الـله-   ولـكـني

أحملهم  الكفر واالحلاد بحقوق الناس. 
بل انني مـصر على تذكيرهم  بجوهر ديننا احلنيف وقوله تعالى ( لن تَنَالُوا الْبِرَّ

حَتَّيـ تُنفِقُوا مِمَّا ُتحِبُّونَ ـ...) صدق الله العظيم . 
عاناة الناس ? وأستفـهامنا ; متى تتحرك  االنسانية بداخلكم .. متى تشعرون 

ومتى تصبحون مسؤولون قول وفعل?  
فأطفـالنا ونساؤنا وشيوخـنا يتضورون جوعاً في مخـيمات النزوح  ويتعرضون
لشـتى انواع التعذيب النفـسي واألجتماعي كونهم معـتقل داخل سجن جماعي

وهم في بالدهم ?  أال حترككم قساوة الظروف اجلوية  التي يتعرضون لها  
أو حتركـكم دموع االطـفال  أم أنـ كبار الـسن وأستـحيـاء النـساء الـذي يخفي

حزناً يَهّد اجلبال? 
ها نحن على اعتاب عام جديد تتفاءل به الناس ان يُقدر الله لها االفضل   

ويحـتفل العـالم وكل حكـومات وشـعوب االرض لزرع االبـتسـامة والفـرحة بـقلوب
الفقراء .. فهناك

»بابا نوييل «يدق االبواب ليزرع ابتسامة الفرح  فمن سيزرع االبتسامة على
شفـاه اطفال اخملـيمـات  ومن سيـدخل الفـرحة الى قلـوب النـساء وكـبار السن 
أم تـرضـون بـأحـتـفـالـهم  كل عـام وهـم يـودعـون عـامـا" ويـسـتـقـبـلـون أخـر جـديـد

بالدموع ??? 
اعتـبروها صرخة  مني في ضمائر ماتـبقى من اخليرين .. أنقذوا هذة الشريحة
همـة واعيدوا لهما كرامتهما  وعـمروا لهم منازلهم   وساعدوهم على احلفاظ ا
على مـا تبقى من كرامتهم  كي يكونوا مواطنـ صاحل ومؤمن بأالنتماء لهذا
الـوطن بـعـد أن تـزعـزعت  مـنـظـومـة االنـتـمـاء بـداخـلهـم   اجـعـلـوهم مـعـاول بـناء

ضمن اطار وطنهم ال  أسرى في معسكرات داخل بلدهم  
حتـولـوا كــلـكم - بـابــا نـؤيل- وارســمـوا الـفــرح عـلى وجـوه لم تــعـرف إال الـدمع

والنواح يتسامرون به ويندبون حظهم  العاثر   
وحـتى - السـمح الـلـه - من يـرغب ان يـسـاعـدهم من بـاب الـسـخـريـة سـنـقـبل به

كونه  بالنتيجة تسخير رباني
ـواطن نـازح ولـن يـكـون مـادة انـتــخـابـيـة يـســتـغـلـهـا  
ضعـاف الـنـفوس فـي مدة زمـنـيـة محـددة ثم يـتـخـلون

عنها حال انتفاء احلاجة .
كرامة البلدان وأنسانيتها

تَكّمن بكرامة شعوبها وحرياتهم .
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