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جمـيع االنـتهـاكـات التي تـرتـكبـها
الـتي تدلل على سلطـات االحتالل 
عدم احـترامـها اتـفـاقيـات جيـنيف
لــســنــة  1949والــبـــروتــوكــوالت
ـلــحـقــة بـهــا  ونــدعـو اجملــتـمع ا
الــدولي إلى االلــتـــزام بــواجــبــاته
وفـق مـبـاد الـقـانون الـقـانـونـية 
الــدولي االنــســاني واالتــفــاقــيـات
االخــرى ذات الـــصـــلـــة بــتـــوفـــيــر
احلــمـــايـــة الالزمـــة لـــلــشـــعب من
االعمـال الـوحشـية) ودعا الـبـيان
الى (موقف عـربي اسالمي مـوحد
دون تـردد أو تـباطـؤ فـي مـواجـهة
ـمـارسـات الـعـدوانـيـة االرهـابـية ا
لـلـكـيـان احملـتـل). كـمـا اسـتـنـكـرت
ملكـة السعوديـة واالردن وتركيا ا
وقـطـر ومــصـر والـكـويـت ولـبـنـان
والـيـمـن وشـيخ االزهـر  اقـتــحـام
قــــوات االحــــتالل اإلســـــرائــــيــــلي
ــــســــجـــــد األقــــصى  بــــاحـــــات ا
واعــــتــــداءهـــــا الــــوحــــشـي عــــلى
ـصــلــ عــادين ذلك اســتــفـزازا ا
ــســلـمــ حـول ـشــاعــر ماليـ ا
العـالم وانتـهاكـا صارخـا حلقوق
ـــــــــــواثـــــــــــيـق اإلنـــــــــــســــــــــــان وا
الـدولــيـة.وتــداول نــاشـطــون عـلى
مــواقـع الــتـــواصل االجـــتـــمــاعي
مقـاطع فيـديـو وصورا من بـاحات
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من بـ كل الـزيـارات الــتي قـام بـهـا قـادة ومـســؤولـون دولـيـون إلى الـعـالم
الــعـربي لم تــأخــذ زيـارة أي من هــؤالء الـبــريق الــذي أخـذتْه زيــارة الـبــابـا
فـرنـسـيس إلى الـعـراق مـطـلع شـهـر مـارس/آذار 2021 . ومن بـ مـئات
شـاهد الـتي بثتـها الفـضائـيات الدولـية ونشـرتْهـا صحف العـالم لم يأخذ ا
ـثل لـقاء الـبـابـا فرنـسـيس بالـسـيد عـلي الـسيـسـتاني مـشهـد كـذلك الذي 
رجع األعلى للـشيعـة. رمزان دينيـان وقوران إجتـمعا في غرفـة خالية من ا
أي بـهـرجة وعـلى مـقـاعـد كـتـلك الـتي في بـيوت فـقـراء وبـسـطـاء الـناس في
ئة. وعلى طاولة صغيرة تفصل ب العراق ونسـبتهم تتجاوز الثمان في ا
ــهـابـة عـلـبـة مــنـاديل ورقـيـة. مـثْل هـذه ـثـيـله في ا ــهـيب  الـزائـر الـروحي ا
البساطة لم يـفتعلها السيد السيستاني فهذه حياته التي هي نقيض الذين
ــطــيـبــات وظالل اإلطــبـاق ـدوا فـي حـمى الــطــبق اإليــراني احلـافـل بـا تــســيَّ
ـسـكون األمـيـركي علـى السـيـادة الـوطـنيـة فـمـا عـاد الـقرار بـإرادة الـذين 
ـا بـات مــزيـجــاً من اإليـحـاءات الــوطـنـيــة والـعـ ــفـاصل الــسُـلـطــات وإ

البصيرة الـسليمانية احلـرسية اجلاحظة والتـسليم األميركي إلى ح بها.
نطـلق باتت اخلطبة السيستانيـة لصالة اجلمعة التي يلقيها من ومن هذا ا
ـسيحيتيْن في رجعيتيْن ا ثله قريبـة الشبه بتلك الـعظات التي إرتبطت بـا
ارونيـة يحـاول تضمـيد تـشققـها ومـطران الطـائفة لبنـان بطـريرك الطـائفـة ا
األرثـوذكـسيـة يرفـد بالـروحيـة نفـسهـا مـا قيل حـول أهل السـياسـة عمـوماً
ـأمول منـهم جتاه الوطن ـارسون ما هـو الواجب عـليهم وا وكيف أنهم ال 
والــشـعـب. وكـمــا أن اخلُـطب الــسـيــسـتــانـيــة احملـتــوى في صالة اجلــمـعـة
ـزيد من والـتـصويـب من خاللـها عـلى الـسـيـاسـيـ لكي يـهـتـدوا أشـعـلت ا
احلماسـة في صفوف عشـرات األلوف الذين ينـشطون تظـاهرات وهتافات
نـاسـبات الـدينـيـة أدت الدور نـفسه فإن عـظـات قداديس يـوم األحـد وفي ا
ــراك الـــشـــعــبي الـــعــراقـي وعــلى رغـم قــســـوة الــتـــعــامل مع فـــارق أن احلَ
يليشـياوي أحياناً أثمر حكومة ما زال رئيسها مصطفى الكاظمي يجاهد ا
عربـيـاً ودوليـاً وإقلـيـميـاً من أجْل أن يـتم طي صـفحـة مـا قبل الـعام 2021
لك فيه أهل احلُكْم قـرارهم وتتحقق ويبدأ الـعراق عودة ذلك الوطن الـذي 
طـالب ويسـتعـيد الوطـن سيادته كـاملـة غيـر منـقوصة. لألطيـاف الشعـبيـة ا
ـراك اللـبـناني فـمـرجأ إلى حـ إنـبثـاق فـجر جـديـد ورؤى حكـيـمة وأمـا احلَ
كـتـلك الـتي رمـزاهــا في الـعـراق: رئـيس اجلـمــهـوريـة بـرهم صـالح ورئـيس

احلكومة مصطفى الكاظمي.
وسط هـذا الـسـعي الـوطـني جـاءت زيـارة الـبـابـا فـرنـسـيس تـعـزز من جـهـة
ـوضوعي الـذي ينـظم خطـواته رئـيس احلكـومة الـشيـعي مع رئيس الـنهج ا
اجلمـهوريـة السُـني وضِمْن إيـقاعـات محـسوبـة بدقـة وتر نـفوسـاً إستـقر
اإلكتئـاب فيهـا إلى جانب الـعيش في رحـاب عمران  تـدميره خالل أربع
رء في حيرة من أمر إستيالدها ومَن هو الطرف سنوات داعـشية ما زال ا
سلم الـذي إستنبط صيغتها وقام بتمويلها لكي تُشوه الدين احلنيف غير ا
بتلى باإلحتالل.. ثم سلم من أبناء الوطن العراقي ا وتُشتت شمل غير ا

لتنمو أغصان هذه الشجرة الشريرة في بلد غير عربي وأجنبي.
أهـمية زيـارة البابا فـرنسيس لـلعراق أنهـا جاءت من صاحب هـمة ثمانـينية
ـتعَـبـون إلـيه لـكي يـسـمـعـوا مـنه الـقول حتـتـاج إلى الـراحـة وإلى أن يـأتي ا
ــثل صــونــكم لــعـائـالتـكم أحـبــوا بــعـضــكم بــعــضـاً وصــونــوا أوطــانـكم 
وأوالدكم. وعــنـدمـا شـاهــد الـعـابـثــون بـاألوطـان والـســيـادات كـيف أن هـذا
احلَبْر الثـمانيني نزل سُلَّم الطائرة دون مساعدة أحد متكئاً على رعاية الله
ـقصـده النبـيل ثم صعـد درجات السُـلَّم درجة درجـة وليس كمـا السُلَّم له و
الكـهربـائي احلـركة وكـيف كان في داخل نـفسـه يسـتعـيد الـقول اإلجنـيلي
"أُعبروا أُعبـروا باألبواب. هيئـوا طريق الشعب. إرفعوا الـراية للشعوب ثم
ـهـجـور ـهـجَّــر وا ـهـمَّش واخلــائف وا ـرحـبــ به وبـيـنــهم ا كـيف خــاطب ا
" عـبـثـوا وخـرَّبـوا وإرتـكـبـوا والـبــاحث عن مـأوى يـعـوضه أفـعـال "جــهـاديـ
ـــشـــ من األفـــعـــال واألهم من ذلك كـــيف وجـــد فـي نــظـــيـــره الـــســـيــد ا
الـسيسـتاني هذه الـبساطـة الغانـدية في الـعيش والبالغـة في التعـبير... إن
الـبابـا عنـدما شـاهد وخـاطب وسمع وأسـمع رأى أن له في رحاب الـنجف
األشرف أخاً تـؤاماً في النظـرة إلى الدنيا وإلى مَن يـشاركه واجب السعي
من دون كـلل من أجْل أن يـسـود الـسالم عـلى األرض وفـي الـنـاس احملـبة
وبالـذات في دول يـعـصف بـكـيـنونـتـهـا بـعض أبـنـائهـا الـذين يـتـعـامـلون مع
ـا هو ورقة لـلبـيع مقابل شـراء حاالت عـابرة من التـرؤس كما الـوطن وكأ
ـا الـطــائـفـة هـي األُخـرى سـلــعـة بـرسم من يــتـعـامــلـون مع طــوائـفـهم وكــأ
يــشـتــري وهـذه ظــواهـر إزدهــرت ومـا زالـت رائـجــة في أقـطــار من الـوطن
الـعربي بـدءاً بلبـنان ومـروراً في اليمن وسـوريا والـعراق ومصـر والسودان
وبـعض دول اخلـلـيج وصـوالً إلى فـلـسـطـ ولـيـبـيـا الـتي إهـتدت إلـى سواء
ـتـبقي حتت مـظـلة من الـتآلف منـتصـف السـبيل وتـتـأهب إلجناز الـنصف ا
الوطني الـقَبَلي ثم تونس التي مـا أن بدأت سيرها علـى طريق الهداية حتى
إنـحـرفت فيـما اجلـزائر حـائـرة في أمرهـا. لعل الـبابـا فـرنسـيس كمـرجعـية
ال من حكام ميسورين روحية ال مصـلحة لها سواء على صعيد إقتناص ا
بـذريـعـة وعــود لم تـلقَ أي تـنـفـيـذ أو عـلى صـعـيـد إنـشـاء شـركـات يـحـقق
شكور لنشر الوئام في نفوس أقران لبناني لسياسي وحزبي السعي ا
عـتل الـذي أراد أن ال يزوره كـمـحطـة توقُّف عراقـيـ عنـدما يـزور لـبنـان ا
ـا أن تكون ـيمـونة وإ وهـو ذاهب إلى بالد الـرافديْن أو عـائد من الـزيارة ا
ـثخن بـجـراح اإلحـقـاد والـتحـزبـات واإلسـتـهتـار بـالـكـيان زيارته لـلـبـنـان ا
دى غير البـعيد ذات مردود معـنوي كتلك التي قام صالح الـناس في ا و
بـها إلى الـعراق وكـتلك الـتي يتـمـنى اإلنسـان العـربي الذي أرهـقه التالعب
د الله بعمره وعمر الـسيد السيستاني وعُمر األميركي- اإلسرائـيلي أن  
ـبادرة الـشيـخ أحـمـد الـطيـب أن حتـدُث من خالل قـمـة مـقـدسـيـة لـتـثبـيـت ا
الـعربـيـة لـلـسالم ولـواقع فـلـسـطيـني إسالمـي- مسـيـحي- يـهـودي مـكـفول
ــيـاً في ضـوء وثـيــقـة جـاهـزة أعـطــاهـا الـبـابــا فـرنـسـيس من ومـحـسـوم أ
الـصـيـاغـة الـكـثـيـر من الـتـأني قـبْل أن يـزور الـعـراق وسـتـكـتـمل تـأنـيـاً بـعد

أمولة. الزيارتيْن.. زيارة العراق التي تمت.. وزيارة لبنان ا
ويبقى الـتمني بـأن تكون جائـزة نوبل للـسالم للعام  2021 والـتي يتنافس
تبع هو اإلعالن يوم  15 أكتوبر/تشرين األول عليها   329 كما التقليد ا
ـؤسـسـة أو البـرنـامج اإلغـاثي الـفـائـز بهـا ثم في ـقـبل عن الـشـخص أو ا ا
قبل يـتم التـسليم عـبارة عن مـفاجأة سـارة جلميع ديـسمبـر/كانـون األول ا
ـبتالة باحلروب والـصراعات واجلـائحة الشـريرة وبحيث شعوب األرض ا
ـنـشـود بـالـفـعل يـتـقـاسـمـهـا الثـنـائي تـكـون هـذه اجلـائـزة جـائـزة الـسالم ا
ـنـطـقـة ونـشْـر احملبـة فـي ربوع الـسـاعي إلزالـة احلـزن من قـلـوب شـعـوب ا
األوطان وطي صفحـات الصراعات: الـبابا فرنسـيس والسيد الـسيستاني.
ـشـهد أمـام الـعالم عن وجتـدر اإلشـارة إلى أنه وفي ضـوء ما إرتـسم في ا
رجـعيتيْـن ذلك أنها لم تكن زيارة العراق فـإن نوبل السالم تـليق بهـاتيْن ا
من أجْل غـسْل مــا في الـقــلـوب من أحـقــاد وتـعــويض مـا دمـرتْـه اجلـحـافل
ـا أيضـاً إلزالة أدران ـيلـيـشيـاوية وإ الداعـشيـة وأكمـلت عـليه اجلـيوش ا
حـقـبـة اإلحتـالل األميـركي لـلـعراق. ومن هـنـا كـان اإلطراء اإلسـتـثـنائي من
جــانـب الـرئــيـس جـو بــايــدن لــهــا وال بــد من جــانب أولــئك الــذين ضــاقت
صدورهم بأثقـال خطايا الذين يتابعون من عليائهم تماماً كما فعل في ذلك
دينة اجلـميلة روما حتترق وكما هنالك بتهج برؤية ا الزمن الغابـر نيرونه ا
توسط تـكئة على شـاطئ األبيض ا مبتهـج بالذي أصاب وما زال تـوأمها ا

ولى تعال جراحها. نفسه... بيروت أم الشرائع مسح ا

سـجـد األقصى  حـيث احلـشود ا
صل الغفيرة التي أتت لنصرة ا
هـنــاك وردد احلـاضـرون خـاللـهـا
الــتـكــبــيــرات والــهــتــافـات وأدوا
ـسـجـد األقصى القـسم بـحـمـايـة ا
في مــشـهــد مــهــيب. فــيــمــا اعـرب
اخلـارجـيـة االمـريـكــيـة عن قـلـقـهـا
إزاء التصـعيد فـي للحـرم القدسي
ودعت األطــراف ذات الــشــأن الى
تفـادي أي خطـوة أحاديـة اجلانب
مــثـل االخالء او الـــبـــنـــاء او هــدم
ـنــازل من شــأنـهــا ان تـؤدي الى ا
تفاقم الوضع وابعادنا عن السالم
.وتأتي هذه األحداث وسط غضب
متـزايد إزاء احـتـمال طـرد عائالت
فلسطـينيـة من منطـقة حي الشيخ
جراح في الـقـدس الـشـرقـيـة التي
يدعي مستـوطنون يـهود ملـكيتهم
إن لـــهــــا. ورأى االحتـــاد األوربي 
الــــــعـــــــنـف والــــــتـــــــحــــــريـض من
الفلـسطيـني واإلسـرائيلـي غير
مـــقـــبـــولـــ ويـــجب مـــحـــاســـبـــة
سـؤولـ عنـهـما. واصـيب نـحو ا
 208فـلــسـطــيـنــيـا عــقب اقـتــحـام
قوات االحتالل اإلسرائيلي بقنابل
ـسـيـل لـلـدموع الـصـوت والـغاز ا
ـــســـجـــد األقـــصى اول بـــاحـــات ا

امس. (تفاصيل ص 2)

لــلـمــحـافــظــة عن تـأمــ احلـدود
اإلداريـة لـلـقـضـاء  بـالكـامل وأن
ــتــلـكــات الــســائــحـ امــوال و

محفوظة من قبل القوات األمنية.
  وقـالت القـائـممـقـاميـة في بـيان
امس انـهحل بـــــــهـــــــدف إرســـــــاء
الطمـأنينـة في نفوس الـسائح
 والســيـمــا اولـئـك الـقــادمـ من
مــنــاطق وسط وجــنــوب الــعـراق
الـى حـــدود الــــقــــضـــاء لــــغـــرض
الـــســيـــاحــة  نــؤكـــد أنه في ظل
وجـــود قـــوات اآلســـايش وقـــوى
األمن الــداخــلي فـإن اخملــالــفـ
واي مــجــمـــوعــة او عــصــابــة لن
تـفلت من قـبـضـة القـانـون). واكد
قائممقام القضاء سيروان خليفة
( نـشــكـر الـقـوات االمــنـيـة اللـقـاء
ــتــهــمــ الــذين الــقــبـض عــلى ا
يـــقــومــون بـــأعــمـــال تــشــوه أمن
الـــقـــضــاء) واضـــاف (نـــطـــمــأن
الـــســــيـــاح الـــقـــادمـــ من وسط
وجــــنــــوب الـــــعــــراق انـــــهم في
وانهم حـمـايـة الـقـوات االمـنـية  
ضـيـوف كرام  وسـنقـدم لـهم كل
اخلـدمــات الـسـيـاحــيـة واالمـنـيـة

لراحتهم). 

لصـيانة عـدد كبـير من الـطائرات
احمللية). 

علـى صعـيد اخـر اعـلنـت مديـرية
مـقـتل شـرطــة مـحـافــظـة دهـوك  
رجل وزوجته اثر نزاع اندلع ب

أســـرتــ فـي قــضـــاء شــيـــخــان.
وذكـرت الـشرطـة في بـيـان تـلـقته
(الـزمــان) امس إنه (جـراء خالف
عائلي حدث ضمن حدود مجمع
انـدلع كـلـكـجي الــتـابع لـلـقـضـاء 
ـا أدى إلى نـزاع بــ اسـرتــ 
مــقـتـل شـخــصــ وهـمــا زوجـان
رجل وامـرأة مع إصــابـة عـدد من
ـواطـنـ بـجروح) واضاف ان ا
(قـــوات الــشـــرطـــة تــوجـــهت إلى
مــحل احلــادث وأصــدرت أوامـر
) مؤكدا أن تـهم قبض بـحق ا
(الشرطة تمكنت من التعرف على
تسبب باندالع تهم ا هوية ا
الـنـزاع).وكـان  الـذعـر قـد حل في
نــفـوس الــسـيـاح الــعـراقــيـ في
محافـظة السلـيمانـية بعد عـملية
تــســـلــيب وابــتـــزاز بــاسم قــوات
االمن نـفـذتـهــا عـصـابـة انـتـحـلت
صـــــفـــــة امـــــنـــــيـــــة. و أعـــــلـــــنت
قائـممقـامية قـضاء دوكـان التابع

رئـيس أركان اجلـيش لـلـعمـلـيات
ومدير االسـتخبـارات العسـكرية
ونائب قائد الـقوة اجلوية  تفقد
الـــقــــاعـــدة اجلــــويـــة بــــجــــمـــيع
أقسامها واستمع الى إيجاز من
قائد القاعدة اللواء الطيار ضياء
الـــســاعـــدي عن عـــمل الــقـــاعــدة

وأقسامها) 
وأكــد األعــرجـي ان (احلــديث عن
وجـود قوات أجـنـبـية قـتـالـية في
بلـد غيـر دقيق بل هـناك شـركات
أجنبيـة مدنية تـعمل على تدريب
الــعــراقــيــ في مــجــال صــيــانـة
الــطـائــرات وهي مــوجـودة وفق
عقود رسمية مع العراق) مشددا
عـلى (دعـم وجـود هـذه الــقـاعـدة
واصـلة جـهود مـحاربة داعش 
وعــلــيـنــا دعم األجــهـزة األمــنــيـة
بـصـنـوفــهـا كـافـة لـلـحـفـاظ عـلى
األمن الــداخـلي وتــعـزيــز مـكــانـة
الـــعــراق داخـــلــيـــا وخــارجـــيــا)
مــشــيـرا الى انـه (الـتــقى بــرفــقـة
بــالــشــركــات األجــنــبــيــة الــوفــد 
العـامـلة في الـقـاعدة  وعددا من
ـــتـــدربـــ الـــذين اكـــتـــســـبـــوا ا
اخلـــبــــرة مـن هــــذه الــــشــــركـــات

اقــلــيم كــردســتــان أو الــتــحــالف
يـــــقـــــوض ســــــلـــــطـــــة الـــــدولـي 
ــؤســســات وســيــادة الــقــانــون ا
الـــعـــراقـــيـــة). وكـــانت تـــقـــاريـــر
صحفية قد افادت  بتعرض ع
األسـد لــهـجـوم بـطــائـرة مـسـيـرة
مـفـخـخــة. وقـالت الـتـقـاريـر انه (
فـي أعــــقـــــاب احلـــــادث  إعالن
إالنذار وإغالق القـاعدة بـالكامل
في ما شهـد طيران مـكثف لقوات
الـــتـــحـــالف ضــــمن مـــقـــتـــربـــات
الـقــاعـدة) مــؤكـدة ان (الــهــجـوم
يــأتي بــعــد ســاعــات عــلى إعالن
الـتــحـالف عن تــسـلـيــمه الـقـوات
احمللـيـة ذخيـرة تـقدر بـنـحو 1.8
مــــلـــيــــون دوالر في عــــ األســـد

اجلوية).
 فــيـــمــا أجــرى مــســتــشــار األمن
الـقــومي قـاسم األعــرجي زيـارة
تـفـقديـة إلى قـاعـدة بـلـد اجلـوية
لإلطـالع عـــــــلـى أوضـــــــاعـــــــهــــــا
األمنية.وذكر بيان تلقته (الزمان)
امـس ان (األعـــــرجـي عـــــلى رأس
وفد مـن وزارة الدفـاع وبـحـضور
ـشـتـركة نـائب قـائـد الـعمـلـيـات ا
وقــائـد الــقــوة الـبــريـة ومــعـاون
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احلـقت طـائـرة مـسـيـرة مـفـخـخـة
اسـتـهـدفت فـجـر امس قـاعـد ع
االسـد اجلـويـة الـتي تـضم قـوات
مـحلـيـة وتسـتـضـيف فيـهـا قوات
اضــرارا امــــريـــكـــيـــة ودولـــيـــة  
بـــحــــظـــيــــرة الـــطــــائـــرات داخل
الــقــاعــدة. وقــالت خــلـيــة االعالم
االمـني في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس  ان (طائرة مسيـرة مفخخة
سقـطت على الـقاعـدة اجلوية في
مـحــافـظــة األنـبـار دون خــسـائـر
ـــتــحــدث تــذكــر). بــدوره  اكــد ا
بـــاسم الـــتــحـــالف الــذي تـــقــوده
تحدة في العراق  أن الواليات ا
طـائرة مـسـيـرة هاجـمت الـقـاعدة
الـتي تسـتـضـيف قوات أمـريـكـية
ودولـــيــة غـــربي الـــعـــراق.وكــتب
الــكــولــونـــيل وين مــاروتــو عــلى
تـويتـر أنه (يـجـري الـتـحـقيق في
بـدئي يشير األمر لكن التـقرير ا
إلى حـدوث الـهـجـوم افـجـر امس
وإحلاقه ضررا بـحظيـرة طائرات
دون تسـجيل إصـابات) وأضاف
ان (أي هجـوم عـلى احلـكـومة أو
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(إدراكـا ألهـمـيـة الـبـحث الـعـلـمي
وجـودته التـي يقـتـضـيهـا الـنـشر
ــــســــتــــوعــــبـــات ـي في ا الــــعـــا
حــقــقت اجلــامــعـات الــرصــيــنــة 
والــكـــلـــيــات الـــعـــراقــيـــة نـــشــرا
متصاعدا في سكوبس خالل مدة
لـتـصل ـئـة  عـام بـنــسـبـة  30بـا
ــنــشــورة الى أعــداد الــبــحــوث ا
اكـــثــر من ســـبــعـــ الف بــحث)
مؤكـدا انه (قد صـاغ هذا اإلجناز
اجلامعـات احلكومـية التي رفدت
حـركـة الــبـحث الـعـلــمي بـسـبـعـة
وسـتــ ألـفـا ومــئـتـ وثــمـانـيـة
وستـ بحثـا علـميا واجلـامعات
والكـلـيات األهـلـية الـتي أسـهمت
بـنـشر ألـفـ وتـسـعمـئـة وسـبـعة
وخـمـســ بـحـثـا) واشـاد بــيـان
ـسار الـنوعي  الوزارة بـ (هـذا ا
تواصل ـضي والعـمل ا ونؤكد ا
عـــــلـى وفق بـــــرنـــــامـج مــــدروس
وتـوقــيـتـات مـحـســوبـة لالرتـقـاء
بــالــبــحث الــعـلــمي كــمــا ونــوعـا
وتــــطـــويـــر مـــؤشـــرات اجلـــودة
وتـأمـ مـتـطـلـبات الـتـنـافس في

ية).  التصنيفات العا
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مــددت وزارة الـــتــعــلـــيم الــعــالي
والبحث الـعلمي  موعد الـتقد
إلـى الــدراســـات الـــعـــلـــيــا حـــتى
الـثــالث عـشـر من شــهـر حـزيـران
قـبل.وذكـر بيـان لـلوزارة تـلـقته ا
(الـــــزمـــــان) امس انـه (مـــــراعــــاة
لــظــروف احلــظــر الــشـامـل الـذي
صــــدر مــــوجـب قــــرار مـــــجــــلس
الــوزراء ذي الـــرقم  158لــلـــعــام
قـررنــا تـمــديـد الــسـقف اجلــاري 
الـزمـني لــلـتـقـد الى الـدراسـات
قبل  العلـيا حتى  13حزيـران ا
وتـــعــديل مــدة تــدقـــيق بــيــانــات
تقدم الى يوم  17من الشهر ا
نــــفــــسه) واضــــاف ان (مــــوعــــد
االمـتحـان الـتنـافـسي بـاق حسب
الـــتـــوقـــيت احملـــدد في ضـــوابط
الـتـقـد والـقـبـول في الـدراسات
العـليـا للـعام الـدراسي اجلاري).
كـــمــا اعــلــنـت الــوزارة  ارتــفــاع
مـؤشر الـبـحث العـلـمي الى أكـثر
من سـبعـ ألف في مـستـوعـبات
سكـوبس. وذكـرت في الـبـيان انه
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توقـعت الهـيئـة العـامة لالنـواء اجلوية
والــرصـد الــزلــزالي الــتـابــعــة لـوزارة
الـنـقل  ان يـكـون طـقس الـيـوم االحد
ـنـطـقــتـ الـوسـطى والـشـمـالـيـة في ا
ـنـطـقة صـحوا  وغائـمـا جـزئـيا في ا
اجلـــنــوبـــيــة مـــشــيـــرة الى الـــطــقس
ـوجـة امـطـار بـدءا من يـوم سـيـتـأثـر 
قبل. وقالت الهيئة في بيان الثالثـاء ا
تـلقته (الزمـان) امس ان (طقس اليوم
نطقت الوسطى األحد سـيكون في ا
والـشمـالـيـة صـحوا  وغـائـما جـزئـيا
ــنــطــقــة اجلــنــوبــيــة  وارتــفــاع في ا
احلــرارة قـلــيال عن الــيـوم الــسـابق)
واضـاف ان (طـقـس يـوم غــد االثـنـ
ـنـاطق سـيــكـون غـائــمـا جــزئـيـا فـي ا
كـــافـــة   وال تـــغــــيـــيــــر في درجـــات
احلرارة) واشـار الى ان (طقس يوم
ـنطـقت قـبل سيـكون في ا الثالثـاء ا
الوسـطى والشمـالية غـائما مـصحوبا
ـوجة امطار تـكون رعـدية احـيانا 
ــنـطــقــة اجلـنــوبــيـة فــيــكـون امــا في ا

الطقس غائما جزئيا). 
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اســتــنــكــر الــعــراق ودول عــربــيـة
واسالمـــيــة  اقـــتـــحـــام الـــقــوات
ــســجــد اإلســرائــيــلــيــة بــاحــات ا
األقــصى  واعــتــداءهـا الــوحــشي
ــــــصـــــلـــــ عـــــاديـن ذلك عـــــلى ا
سلم شاعـر مالي ا استفزازا 
حـول الـعــالم وانـتـهــاكـا صـارخـا
ــــواثــــيق حلــــقــــوق اإلنـــســــان وا
الـــدولـــيـــة. فــيـــمـــا طـــالـب احتــاد
وقف عربي احلقوقـي العرب  
اسالمي مــوحـــد ازاء انــتــهــاكــات
االحتالل العـدوانية والالمـسؤولة
. وقالت وزارة بحق الفـلسـطينـي
اخلارجية في بيان تلقته (الزمان)
امس إن (الــعـــراق يـــدن اقــتـــحــام
ــسـجــد األقـصى قـوّات االحــتال ا
ــارسـة أعــمــال الــتــرويع وبث و
ـــصـــلــ الـــذعــر بـــ صـــفـــوف ا
) مـؤكدا (تـضـامن الفـلـسـطـيـنـي
حكـومـة وشـعب الـعـراق مع أبـناء
الـقدس الـشـريف ونـطـالبُ بـوقفِ
الهـجمـات الـعدائـيـة على اآلمـن

ـبـدئي وجنـدّدُ مـوقفـنـا الـثـابت وا
من الـقضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة التي
كـانت والتـزال قــضـيـة مــحـوريـة).

وانــتـــقـــد الــنـــائب االول لـــئــريس
مـــجــــلس الــــنــــواب حـــسـن كـــر
الكـعبي  الصـمت الـدولي ازاء ما
تــتــعـــرض الــيـه مــديــنـــة الــقــدس
احملــتــلــة من عــمــلــيــات وحــشــيـة
لإلحــتالل اإلســـرائــيــلي. بــدوره 
رأى نـقــيب احملــامــ الـعــراقــيـ
ضـــــيــــاء الـــــســـــعـــــدي ان (اطالق
صل في الرصاص الغادر على ا
االقصى خالل ايام شهر رمضان 
يوضح مدى استهتـار العنصري
الــصـــهـــايــنـــة احملـــتـــلــ لالرض
الـــعـــربـــيــة والـــقـــدس الـــشـــريف
وتمـاديهم فـي سيـاسات الـتـطهـير
مـؤكدا الـعـرقي وتـهـويـد الـقدس) 
طـلـوب هـو يـقظـة الـضـمـير ان (ا
االنساني وموقف دولي حازم ضد
مـا أقـدمت عــلـيه طـغــمـة االحـتالل
الـــعـــســــكـــري الـــصـــهــــيـــوني من
اعــتــداءات شــرســـة ال مــســؤولــة
وتـــوفـــيــــر احلـــمـــايـــة لــــلـــشـــعب
الفلـسطيـني ومقدسـاته وحقوقه).
من جانبه  استنـكر رئيس الـتيار
الصدري مقتـدى الصدر االحداث
التي شهدتها القدس  مشيرا الى
ان مـا يــحـدث من عــنف ضـد رواد
ـة يــجب ان ـثـل جــر الــقـدس  
يـكـون لـهــا رادع دولي وشـعـبي ال

فـلـسـطـيـني فـحـسب. ودان رئـيس
حتـالف عــراقـيــون عــمـار احلــكـيم
االعـــــتــــداءات االثـــــمـــــة وطـــــالب
اجملـــتـــمع الـــدولـي ومـــنـــظـــمـــاته
اإلنـسـانـيـة واحلـقوقـيـة بـالـتـدخل
سـتجـدات اخلطرة. إليقاف هـذه ا
طــــــــالـب احتـــــــاد مـن جـــــــهــــــــتـه 
وقف عربي احلقوقـي العرب  
اسالمي مــوحـــد ازاء انــتــهــاكــات
االحتالل العـدوانية والالمـسؤولة

. وقـال بـيان بـحق الـفـلـسـطـيـنـيـ
لالحتاد تـلـقـته (الـزمان) امس انه
(في ظـل مــــا تــــشـــــهــــده االراضي
الـفـلـســطـيـنـيـة مـن تـوتـر وأعـمـال
ارسـات الكيان عنف ناجـمة عن 
الــصــهـــيــوني  بــاالعــتـــداء عــلى
ـقــدسـات ـدنــيــة وا ـمــتــلـكــات ا ا
فـــأن اقــتــحــام قــوات االسالمــيــة 
االحـــتالل لـــلــــمـــســـجـــد االقـــصى
يــشـكل ــصـلـ  واالعـتــداء عـلى ا

عـــدوانــــا وإنــــتـــهــــاكـــا صــــارخـــا
للـمـواثيـق الدولـيـة وقرارات اال
ـقدسات تـحدة بـشأن الـقدس وا ا
ويـدلل عــلى ســيـاســات االحـتالل
الــدائـــمــة فـي انــتـــهــاك احلـــقــوق
ــشـروعـة ـدنــيـة والـســيـاســيـة ا ا
للشعـب الفلسـطيني) واضاف ان
(احلــقـــوقــيـــ الــعـــرب يــجــددون
تــأكــيــدهـم عــلى حتــمـل اجملــتــمع
ــســؤولــيـة الــدولــيـة عن الـدولي ا
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الـلـقاح في مـراكز الـوزارة منـذ بدء
حــــمالت الـــتــــطـــعــــيم فـي بـــغـــداد
واحملـــافــظـــات). واكــدت الــوزارة 
اســتــمـرارهــا بــاسـتــقــبـال دفــعـات
ــضــادة جــديـــدة من الــلــقــاحــات ا
لـلــجـائـحـة . وقـالت عـضـو الـفـريق
الــــطـــــبي االعالمـي لــــلــــوزارة ربى
فـالح فـي تـــــــــــصــــــــــريـح امـس ان
(الــوزارة ال تـزال تـسـتـقـبل دفـعـات
ـــخــتــلف انــواع مـن الــلــقــاحــات 
مـنــاشـئـهـا ضـمن اجلـدول الـزمـني
ـوجـود مـسـبـقـاً  بـهـدف تـغـطـيـة ا
لـقح خالل كن من ا أكـبر عـدد 
ـــقــبـــلــة) واشـــارت الى ان ـــدة ا ا
ــلـقـحـ خالل (انــخـفـاض اعـداد ا
ــاضــيـة  ســبــبه االقــبـال االيــام  ا
عـلى مـنـافـذ صـرف الـلـقاح مـن قبل
األمــر الـــذي ادى الى ـــواطـــنـــ  ا
نــفـاذ دفـعـة الـلـقــاحـات قـبل مـوعـد
وصـول الـدفـعـة اجلـديـدة) مـؤكـدة
تزايد الخـذ اللقاحات ان (االقـبال ا
جـاء نتيجة الثقة بأنه هو السبيل
الـوحيـد للخالص من الـوباء كذلك
الــتــشــجــيع مـن قـبـل شــخــصــيـات

دينية وسياسية وثقافية). 

اطـــلــعت عــلـــيه (الــزمــان) امس ان
(عـدد الـفحـوصات اخملـتـبريـة التي
اجــرتـهـا الـوزارة بــلـغت اكــثـر من
 32 الـف عــيــنــة حلــاالت مــشــتــبه

اصــابـتــهـا بــالـفــايـروس حــيث 
تـسجيل  4608 اصـابة مؤكدة في
عــــمـــوم الـــبالد) مــــشـــيـــرا الى ان
(الـشفاء بلغ  6203حـالة  وبواقع
 39 حـالـة وفاة جـديدة) وتـابع ان
(اكثر من  425 الـف تلقوا جرعات

 ”U¹ 5ÝU¹ ≠  œ«bGÐ

ســـجـــلـت وزارة الـــصـــحـــة اقـــبــاال
ـواطـنــ عـلى مــتـزايــدا من قـبـل ا
ـضـادة لفـايروس اخـذ الـلقـاحات ا
كـــورونـــا  فـــيـــمـــا رصــدت 4608
إصـــابـــة مـــؤكـــدة وشـــفـــاء 6203
حــالــة  وبــواقع  39 حـــالــة وفــاة
جـــديـــدة في عـــمـــوم الــبـالد. واكــد
ــوقف الــوبــائي الــيــومي  الــذي ا
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دني عـلى حـريق اندلع داخل مـعمـل لألعمـال احلديـدية سـيطـرت فـرق الدفـاع ا
عظم . ومـكائن التخر  يحتـوي على اسطونـات اوكسج في مـنطقة الـباب ا
ـدني في بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان (فـرقهـا كافحت وقـالت مديـرية الـدفاع ا
حـريـقـا انــدلع في مـعـمل  لألعـمـال احلـديــديـة ومـكـائن الـتـخـر سي ان سي 
مـشـيـد من ألـواح الچـبـنـكـو ويحـتـوي عـلى كـمـيات مـن أسطـوانـات األوكـسـج
لالسـتخدام الصناعي) واضاف ان (الـفرق طوقت النيران وابعدت خطرها عن
واخمدت احلادث بعد أسطوانات األوكسج حتسباً إلنفجارها بفعل احلرارة 
وانـهت احلريق دون تـسـجيل اصـابات أو ـباشـر  تنـفـيذهـا عمـلـيات االقـتـحام ا

ادية).  خسائر بشرية مع حتجيم االضرار ا
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تـــــغــــــلــب فـــــريـق نـــــادي
الــشـــرطــة بـــكــرة الـــقــدم
أمس الـسـبت عـلى فـريق
الـكـرخ بثالثـة أهداف من
ـبـاراة التي دون رد في ا
احتضنها ملعب الساحر
احـمد راضي فـي مباراة
مـؤجـلة ضـمن مـنافـسات
اجلـــــولـــــة الـــــتـــــاســـــعــــة
والــــعــــشــــرين لــــلــــدوري
ـمتاز. وجـاءَ الـفوز بعد ا
أن أغــلق فـريق الــشـرطـة
ــنــافـذ عــلى الــكـرخ كل ا
في الــشـوط األول وسـيـر
ـباراة بـأسلـوبه معـتمداً ا
ــرتـدة عــلى الـهــجــمـات ا
وحــفــاظه عــلى تــنــظــيــمه

الدفاعي احملكم   .
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يــخص أجــور واحــتــرام حــقــوقــهم).
وبــحـثت الــشــركـة الــعــامـة خلــدمـات
ـالحــــة اجلــــويــــة فـي الــــوزارة  مع ا
شركات الطيران الـدولية عبر الدائرة

ـغلـقة آلـيـة استـخدام التـلـفزيـونيـة ا
افــضل الــطــرق اجلــويــة اخملــتــصــرة
لــلـطــائــرات الــعـابــرة ضــمن االجـواء

العراقية. 

بـاجراء حتـقـيق لـبـيان أسـبـاب إنـهاء
خـدمات عـدد من الـعـامـلـ من سـكـنة
الــقـضــاء) مــشــيـرا الى ان (الــشــركـة
وجهت دايو الكوريـة بعدم تكرار مثل
هكـذا أمـور واحـترام حـقـوق اإلنـسان
ـشـاكل عـبـر احلـوار ومـتـابـعة وحل ا
األعـــمـــال بـــشـــكـل مـــبـــاشـــر من قـــبل
ـــســـؤولـــ بــاإلضـــافـــة إلى نـــصب ا
لـوحات تـعـريـفيـة لـلـوظـائف واألجور
الـتي تتـقـاضـاها كل الـفـئـات العـامـلة
ـيــنـاء) داعــيـاً ابـنــاء الـفـاو إلى في ا
(عــدم إغالق الـــطــريق والـــعــمل عــلى
ايجـاد شـركة مـحلـيـة الدارة وتشـغيل
الـعـامـلـ و تــكـون حـصـراً من الـفـاو
لـلتـنـسـيق بـ العـامـلـ و ب ادارة

وانئ بهذا الشأن).  شركة ا
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بـدورهـا اعـلــنت دايـو عن (تـوفـر 700
فـرصــة عـمل من الــعـامـلــ احملـلـيـ
العـراقـي واكـثر من  750شاحـنة مع
سائقيـها باالضافـة الى مئات االليات
تـعـاقدة   ,لتـنـفيـذ اعـمال للـشـركـات ا
ــشــاريع الــتي يــجــري ثــانــويــة فـي ا
تـــنــفـــيـــذهــا الـــتي وقـــعت عــام 2019
مؤكدة انـها (حتتـرم القوانـ احمللية
ومـلتـزمـة بـتـنفـيـذهـا بـضمـنـهـا اجور
العـمل االضـافي لـلعـامـلـ معـهـا وما
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وأكـد مديـر عـام الـشركـة عـلي مـحسن
هاشم فـي بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
الحة اجلـوية تـشهـد خالل هذه ان (ا
ـدة اقــبـاالً كـبــيـراً من قــبل شـركـات ا
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ـوانئ العراق كشـفت الشركـة العـامة 
الـتــابـعـة لـوزارة الــنـقل عن امــكـانـيـة
تـــوفـــر اكــثـــر من  700 فـــرصــة عـــمل
جـديـدة من قـبل شـركـة دايـو الـكـورية
ـالـيـة خالل اطالق الـتــخـصـيـصــات ا
لـلمـشـاريع اخلـمـسة لـلـبـنى التـحـتـية
ـيـنـاء الفـاو الـكـبـيـر وتـكـون خـاصة
بـــأهــالـي قــضـــاء الــفـــاو. نــقل بـــيــان
للوزارة تلقته (الزمان) امس عن مدير
عــــام الـــشـــركــــة فـــرحـــان مــــحـــيـــسن
الفـرطوسي الـقول (نـعمل عـلى إيجاد
فرص عـمل لـلعـاطـل ضـمن مـشاريع
الـعـقـود الـتي أبـرمت مع شـركـة دايـو
ـوانئ تسعى لـتشغيل الكورية وان ا
كن من العـامل احمللي اكبر عدد 
في القضاء بعد إطالق التخصيصات
ـقدر ان تـصل ـالـيـة لـلمـشـاريع    ,ا ا
اعداد الـعمالـة للـمشـروع بحدود - 10
 15 الف فرصة عمل مع مئات االليات
ــواد االولـيــة الـداخــلـة ـعــدات وا و ا
بـالـتـنـفـيــذ الـتي سـيـتم اسـتـخـدامـهـا
وتــوفـــيــرهــا من الـــســوق احملــلــيــة)
واضـاف ان (هــنـاك زيـارات مــيـدانـيـة
مـسـتـمـرة لـلـمـشروع   لالطالع  على
العمل في مـيناء الـفاو وحلـحة بعض
ـعــوقـات مع الـشــركـة وااليـعــاز لـهـا ا
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{ طهـران- (أ ف ب) - دانت إيـران أمس السـبت "األعـمال الـوحـشيـة" اإلسـرائيـلـية
ـة حـرب" ترتـكـبـها ـتـحـدة الى التـحـرك في مـواجـهة "جـر في الـقـدس داعـية األ ا
الـدولة الـعبـرية بـعد سـقوط أكـثر من  180 جـريحـا في مواجـهـات شمـلت خصـوصا
ـسجـد األقصى.وفي بـيان ردا عـلى "األعمـال الوحـشية الـتي يرتـكبـها الـكيان باحة ا
تـحدث باسم وزارة اخلارجيـة سعيد خطـيب زاده إن "اجلمهورية الصـهيوني" قال ا
سجد األقصى". اإلسالمية اإليرانية تدين بشدة هجوم العسكري الصهاينة على ا

ـة حرب ورأى ان هذه األعـمـال "جـر
تـثـبـت مـرة أخـرى لـلـعـالـم الـطـبـيـعـة
اإلجـرامـية لـلـكـيـان الصـهـيـوني غـير
الـشــرعي وضـرورة الـتــحـرك الـدولي
العـاجل لـوقف انتـهـاك أبسط مـباد
الـقانـون الـدولي اإلنـسـاني".وأضاف
"اجلمـهوريـة اإلسالميـة إذ تدين هذه
ــة الـنـكــراء بـحق االنـســانـيـة اجلـر
ــؤســسـات ـتــحــدة وا تــدعــو األ ا
الدولية األخـرى ذات الصلة الى أداء
ـة احلـرب واجـبـهــا لـلـتـصــدي جلـر
هــــــذه".وأصـــــــيـب أكـــــــثـــــــر من 175
فــلـــســـطـــيــنـــيـــاً وســـتّــة شـــرطـــيــ
إسرائيـلي بـجروح ليل اجلـمعة في
اشتبـاكات دارت خصـوصاً في باحة
األقـصى في مـواجـهـات هي األعـنف
مـنــذ سـنــوات في الـقــدس الـشــرقـيـة
واجـهات في احملتـلّة.ودارت أعـنف ا
ــــســــجــــد األقـــــصى أولى بـــــاحــــة ا
القـبـلتـ وثـالث احلرمـ الـشريـف
ـسـلـمــ وقـد أشـعل فـتـيـلـهـا لـدى ا
بـحسـب الشـرطـة اإلسـرائـيلـيـة إلـقاء
شبان فلسطيني حجارة وزجاجات
فارغة عـلى عناصـرها في ح اتّهم
شــبّــان فــلــســطــيــنـيــون قــوات األمن
اإلسرائـيـليـة بأنّـهـا هي من بادر إلى
االعـتـداء عـلى مــجـمـوعـة مـنـهم عـنـد
مـدخل األقــصى.وتـأتي االشــتـبـاكـات
وسط تــصــاعــد الــتــوتــر في الــقـدس
الـشـرقـيـة والـضـفـة الـغـربـيـة الـلـتـ

حتـتـلهـمـا إسـرائـيل مـنـذ عام ?1967
حــيث قــتل اجلــمـعــة فــلـســطــيـنــيـان
برصاص اجلـيش االسرائيـلي شمال
الـضـفـة وأصـيب ثـالث إثـر مـحـاولة
مـهـاجـمـة مــوقع اسـرائـيـلي.وتـشـهـد
مــنــطـقــة الــشــيخ جــراح في الــقـدس
مواجـهات يـومية بـ الفـلسـطيـني
ـقـدسـيـ ومـسـتـوطـنـ يـحـاولون ا
الـسـيـطـرة عــلى أربـعـة مـنـازل تـعـود
. وتـزامـنت صـدامـات لـفـلـسـطــيـنـيـ
األمس مع "يوم الـقدس" الـذي حتييه
اجلـمـهــوريـة اإلسالمـيــة سـنـويـاً في
اجلـمـعــة األخـيـر من شــهـر رمـضـان
وأطلـقه مـؤسسـهـا آية الـله روح الله
ـــرشـــد األعـــلى اخلــــمـــيـــني.وقــــال ا

للـجـمهـورية اإلسالمـيـة آية الـله علي
خـامنـئي في كـلـمـة مـتلـفـزة اجلـمـعة
"إسـرائـيل لـيــست دولـة بل مـعـسـكـرا
إرهـابـيــا ضـد الـشـعب الـفــلـسـطـيـني
ــسـلـمـة األخـرى".وشـدد والـشـعـوب ا
على أن "مكـافحة هـذا الكيـان السفاك
هي كــفـاح ضــد الـظــلم ونـضــال ضـد
اإلرهاب وهذه مسؤولـية عامة".وأكد
خطيب زاده في بيانه أن إيران "تقف
بفخر الى جـانب الشعب الفـلسطيني
الــبــطل" داعـيــا "جــمــيع دول الــعـالم
خـاصـة الـدول اإلسالمـيـة الى الـقـيام
بــــواجــــبـــــهــــا الـــــتــــاريــــخـي" لــــدعم
الفلـسطـينيـ في مواجهـة إسرائيل
الـعدو اإلقـلـيـمي اللـدود لـلـجمـهـورية

اإلسالمية.
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تّحدة إلى "وقف كما دعت الواليات ا
العـنف" في الـقدس الـشرقـيـة احملتـلّة
حـيث أصــيب لـيل اجلـمــعـة أكـثـر من
 175فــلــسـطــيــنـيــاً وســتّـة شــرطــيـ
إسـرائـيلـيـ بـجـروح في اشـتـبـاكات
بــ الــطـــرفــ دارت خــصــوصــاً في
ــسـجــد األقــصى في أعــنف بــاحــة ا
ـقـدّسة ـديـنة ا مواجـهـات تشـهـدها ا
ــتـحــدّث بـاسم مــنـذ ســنـوات.وقــال ا
وزارة اخلــارجـــيــة األمــيــركـــيــة نــيــد
تّحدة برايس في بيان إنّ "الواليات ا
ـواجهـات اجلارية قلقـة للـغاية إزاء ا
في الــقـدس... والــتي أفــادت تـقــاريـر
أنّــهــا أســـفــرت عن ســقــوط عــشــرات
اجلرحى".وأضـاف أنّ "الـعـنف ال عذر
له لــكنّ إراقــة الــدمــاء الــتي حتــصل
اآلن مـقــلـقـة بــشـكل خـاص" ال ســيّـمـا
وأنهـا حتـصل في األيـام األخـيرة من
ـــتــــحـــدّث إلى أنّ رمــــضـــان.ولــــفت ا
ـــــــســـــــؤولــــــ واشـــــــنـــــــطن دعـت ا
اإلسـرائـيـلـيــ والـفـلـسـطـيـنـيـ إلى
"العمل بحزم لتهدئة التوتّرات ووقف
العـنف".وشـدّد بـرايس على "األهـمـية
البالغة" لتجنّب أيّ خطوات قد تؤدّي
إلى تـفــاقم الـوضع - مــثل "عـمــلـيـات
اإلخـالء في الـــــقــــدس الــــشـــــرقــــيــــة
نازل والنشاط االستـيطاني وهدم ا
واألعـمــال اإلرهــابـيــة". ودارت أعـنف

ــنــطــقــة كــون مــوقع الــطــيــران في ا
الــعـراق اجلــغـرافـي يـتــمـيــز بــأفـضل
وأقـصـر الـطـرق بـ اخلـلـيج الـعـربي
ـا يـشـجع عـلى اسـتـقـطاب واوربـا 
ـراته شـركـات الـطـيـران السـتـخـدام 
اجلوية الـتي ستـوفر الـوقت والوقود

قصودة). للوصول الى اجلهات ا
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واضاف انه ( عقد اكثر من اجتماع
ناقشة مع شركات الطـيران الدوليـة 
موضـوع توفـير طـرق مخـتصـرة اكثر
للطـائرات العـابرة لألجواء الـعراقية
باإلضافة الى بحث امكانية استخدام
ـمــر اجلـوي الــذي سـوف يــفـتح من ا
الـــكــويت الـى االردن مــبـــاشــرة بـــعــد
ـوافقـات األصـوليـة ب استـحـصال ا
ــــعـــنـــيـــة) وتـــابع ان (هـــذه الـــدول ا
االجتماعات تعد من اخلطوات االولى
الحـــة اجلـــويــة الـــتي تـــقـــوم بــهـــا ا
لالســتـعــداد والــتـحــضـيــر لــتـســهـيل
الـتــدفق اجلـوي لــلـطــائـرات الــعـابـرة
خالل مـــدة اقـــامـــة مـــبـــاريـــات كـــاس
العـالم فضال عن قـرب موعـد معرض
الحة اكسـبـو دبي) مؤكـدا ان (دور ا
اجلوية هام وحيوي في تام سالمة
حركـة الطـائـرات العـاملـة في االجواء

العراقية بانسيابية ودقة عالية).  UMO¡∫ باخرة عمالقة في ميناء البصرة

هــنـاك).  فـيــمـا اعــلـنت دائــرة صـحـة
احملافظة صـدور أمر تعـي خريجي
كـلـيات طب األسـنـان لـلـعـام الدراسي
2019-2018.  وقالت الـدائرة في بـيان
ـشـمـولـ بـالـتـعـيـ امس ان (عـدد ا
بـــلغ  56 طــــبـــيـــبـــا عـــلى ان يـــكـــون
تـعــيـيـنــهم ضـمن الـدرجــة الـسـادسـة
ضـــمن الــســـلم الـــوظــيـــفي). وكــشف
مـــصـــدر في شـــرطـــة احملـــافــظـــة عن
مصرع ثالثة ضباط من وزارة الدفاع
إثر حادث سير غرب الناصرية. وذكر
ـصـدر في تـصريـح امس ان (حادث ا
تــصـادم وقـع عـلى الــطــريق الــسـريع
غـرب الـناصـريـة لـعـجلـة نـوع اوبـاما
ــصـرع مع عــجــلـة أخــرى وتـســبب 
ثالثــة ضـبـاط يــعـمـلــون في الـدفـاع)
ــتـوفــ هم من سـكــنـة مــؤكـدا ان (ا

محافظتي بغداد والبصرة).

اخلـــزاعي يـــرافــقه عـــضـــو اجملــلس
االســـتــشــاري عـــبــد الــرضـــا ســعــود
ـــــاء واجملــــاري ومــــديـــــري دوائــــر ا
عوقات شاكل وا وتوزيع الكهرباء ,ا
ــؤســـســات في الـــتي تـــواجه عــمـل ا
القضاءين) واضاف ان (الوفد التقى
قـائــمـمـقـام سـيـد دخــيل حـيـدر عـزيـز
االبـــراهـــيـــمي وبـــحث مـــعه الـــواقع
ـشـاكل اخلـدمي في الـقــضـاء واهم ا
ـواطـنـون في مـجال الـتي يـعـانيـهـا ا
ـيــاه الــصــاحلـة لــلــشـرب شــبــكــات ا
واجملاري والكـهرباء واسـتمع لشرح
قدم مفصل عن واقع الـعمل البـلدي ا
) وتابع ان (الـوفد الـتقى للـمواطـنـ
خالل الــزيـــارة قـــائــمـــمـــقــام قـــضــاء
االصالح أحمد الرميض واطلع على
سير عـملـية تسـويق محصـول القمح
ــشـكالت الــتي تـواجه الــعـمل وحل ا

واحملافظـة والسيمـا ملفي مـدينة اور
واالهــوار. واكــد الــبـيــان ان (الــلــقـاء
شدد عـلى ضـرورة النـهوض بـالواقع
الثقافي باحملافظ  والبدء بعمل جاد
وسـريع لـوضع اخلـطط والـتـصـامـيم
االسـاسيـة الور تـمـهيـدا الحـالـة هذه

الفرص لالستثمار). 
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دينة عانت من جانبه اكد ناظم ان (ا
الـكـثـير ويُـسـجّل لـهـا حـفـاظـهـا على
تـمـاسك نـســيـجـهـا االجـتـمـاعي رغم
الظـروف الـصعـبـة التي عـانـتهـا على
مـدى سـنـوات وعــقـود).  وتـفـقـد وفـد
حـكــومي الـواقع اخلــدمي والـزراعي
في قــضـائي ســيــد دخـيل واالصالح.
واوضح الـــبــيـــان انه (بــتـــوجــيه من
احملـافظ تـفـقـد وفـد بـرئـاسـة مـعـاون
تابعة عباس جابر احملافظ لشؤون ا

الـريـاضـة والــشـبـاب عـدنـان درجـال
واقع الـريـاضـة في احملـافـظـة وسـبل
االرتــقــاء بــهــا عـبــر الــتــنــســيق بـ
ـعـنـيــة. واشـاد اخلـفـاجي الـدوائــر ا
خالل الــــلــــقــــاء (بــــجــــهــــود درجـــال
ـــشــاريع ومــتـــابــعـــته االنــشـــطــة وا
ـا الـريــاضـيـة بـاحملـافـظــة وتـفـهـمه 
جمل االمور طرحناه في ما يتعلق 
ـــشــــاريع اذ اوعـــز واالنــــشـــطــــة وا
بــتــســخــيــر جــهــود الــوزارة الجنــاز
ـشــاريع الـريــاضـيـة ودعم الــقـطـاع ا
عبر تامـ احتياجات مـديرية شباب

احملافظة). 
واسـتــقـبل الـنــائب األول حملـافط ذي
قـــار مـــحـــمــد هـــادي الـــغـــزي وزيــر
رافق الـثقـافـة حـسن نـاظم والـوفـد ا
شاكل له وتنـاول اللـقاء بحث اهـم ا
ـديـنة واالحـتـيـاجـات الـثـقـافـيـة في ا
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اكـــد مـــحـــافظ ذي قـــار احـــمـــد غـــني
اخلـــفــاجي مــوافـــقــة رئــاســة اركــان
اجلــيش عــلـى ابــقــاء مـــقــر الــكـــلــيــة
الـعـسـكــريـة الـرابـعـة في الـنـاصـريـة.
وقـــال اخلـــفــاجـي في بـــيــان تـــلـــقــته
(الــزمــان) امس انه (الــتــقى في مــقـر
وزارة الـدفـاع رئـيس االركـان الـفـريق
االول الــركـن عــبــد االمــيـــر يــار الــله
ناقشة واقع احملـافظة االمني وكذلك
ا ابـقـاء مقـر الـكـليـة في الـنـاصـرية ,
تشكله من اهمية كبرى البناء ذي قار
على الصعيـد اخلدمي واالقتصادي)
واضاف ان (يار الـله وافق على طلب
احملـافظـة بـبقـاء الـكلـيـة هنـاك وعدم
نـــقل مــقـــرهــا الـى مــحــافـــظــة واسط

اجملاورة). 
كــــمــــا بــــحث اخلــــفـــــاجي مع وزيــــر

W¹d UM « w  W¹dJ F « WOKJ « dI  ¡UIÐ≈ sKF¹ włUH)«

—U  Í– ÊUMÝ√ VÞ s  ÎU−¹dš μ∂ 5Fð W×B «

Z_alhilly@yahoo.com

dE²M½Ë Î«dJý ÆÆ vKŽ_« ¡UCI « fK−

W uJ(«  «¡«dł≈

wÒK(« b¹“

Íœ«Ë qOKł

”u «œ qOÐdſ

ا هي عليه اليوم ليـس ببعيد ذلك اليوم الذي تقف فيه احلكـومة عاجزة أكثر 
عن اسـتيـعاب سـيول اخلـريـج من اجلـامعـات الـعراقـية الـرسـميـة واألهلـية 
سـائـيـة  وسيـحـاصـرها اخلـريـجـون من اجلـهات األربع  ولن الـصبـاحـيـة وا
ا جتد لـهـا مـنـفـذا لـلـخـروج من هـذه األزمـة احملـتمـلـة واخلـانـقـة لـلـغـايـة  ور
ـا لـلنـظـام الـسيـاسي بـرمته  وان تشـكل تـهـديدا حـقـيقـيـا لـيس للـحـكـومة وا
اغماض العيون عنها  او ترحيلها لسنوات قادمة لن يزيدها اال تعقيدا  فهي
ككـرة الثـلج يزداد حـجمهـا بدورانـها وطول عـمرهـا  ذلك ان جامعـاتنـا تخرج
سنـويا عـشرات اآلالف من الـطلبـة الذين يـأملـون بعد الـتخـرج باحلـصول على
وظـيفـة في مـؤسسـات الـدولة  وهـو هـدف ال وجود لـغيـره في أذهـانهـم لبـداية
عنوية  وسيُحاجج هؤالء اخلريجون ادية وا حيـاة شبابية لها استحقاقاتهـا ا
احلـكـومـة بـأنـهم من الـكــفـاءات وال يـلـيق بـهم الـعـمـل في مـهن ال تـتـنـاسب مع
شـهـاداتهـم  مع ان الـكـثـير مـنـهم لـم يـحـصلـوا عـلى الـتـأهـيل الـكـافي  لـيس
لـقصور في األداء اجلامعي  بل لـكثرة أعدادهم في اجلامـعة التي ال تتناسب
مع بنـاها التحتية  وقدرات مالكاتها التدريسية  اذ يتعذر ايالء جميع الطلبة
الـقدر نفـسه من االهتـمام الـعلـمي  بسبـب تشتت اجلـهود بـ أعداد غـفيرة ال
تسـتـوعبـهم اخملتـبرات وأحـيانـا حتى قـاعات الـدرس  وبالـتالي عـدم اكتـساب

عرفة الكافية . هارات الوافية وا الطلبة ا
وكــنـا قــلـنــا ان الـتــوسع في الــقـبــول لـيس بــالـضــرورة صـحــيـحــا  وان عـدد
وافـقة على احلاصـل عـلى الشـهادات اجلامـعيـة ليس معـيارا لـلتقـدم  وان ا
ئات  ال يـعني تطورا في اسـتحداث الكـليات األهلـية التي وصل عـددها الى ا
مسـيرة التعليم العالي . فقد أشرعت الكليـات األهلية أبوابها لقبول الكثير من
الفـاشـلـ  وقـد يـحـصل هـؤالء بـعـد الـتخـرج عـلى فـرص تـعـيـ يُـحـرم مـنـها
خريـجو  الكـليات الـرسمية األكـثر تأهـيال وكفاءة  وهـذا ما حصل في الـكثير

من احلاالت .
 وأكـدنا مرارا ان عـلينـا البحث عن الـنوع ولـيس الكم  فبـناء الدولـة واجملتمع
يحـدث بالـنوع حصـرا  وان تركيـزنا يفـترض أن يـنصب على الـطلبـة األذكياء
الذين يـستحقـون التأهيل في أروقة اجلـامعة  ألن طاقات هـؤالء الطلبة تـتبعثر
وتـتالشى ضـمن الـكم الـكـبيـر من الـطـلـبـة . فـمـا الـعـبـرة من أعـداد مـهولـة من
اخلريـج  لـكننـا لم نلـمس ارتقـاء ثقافـيا في الـواقع  وما فائـدتهم عـندما ال
تكـون هنـاك مشاريع تـنمـوية لتـوظيف امـكانيـات األكفاء مـنهم  نـريد أن نؤهل

الناس للحياة  وليس لضياعهم في الوهم  .
راحل الـدراسية  أرى أال طـريق حللـحلة هـذه األزمة سـوى غربـلة مـخرجـات ا
كـافة  ويجـري هذا بالـتنسـيق ب وزارتي التـعليم الـعالي والتـربية  واظن ان
ـعنى ان الـغربـلـة يـجب أن تـكـون على وفـق نسـبـة مـحـددة او معـدل بـعـيـنه  
عدل رحلـة االعدادية مالم يكن ضمن هـذه النسبة او ا الـطالب لن ينتقل الى ا
ـهنـية ومـراكز الـتدريب  احملـدد  وبقـية النـاجحـ يذهـبون الـى االعداديات ا
يـكانيك والزراعة فـنحن بحاجة الى مالكـات وسطية في احلدادة والـكهرباء وا
وغيـرها  بل األفضل لـهؤالء الطلـبة ان يشقـوا مسيـرتهم احلياتـية بتعـلم مهنة
بطـريقة علمـية في حال لم يحصـلوا على وظيفـة رسمية  وكذا احلـال بالنسبة
للـقبـول في اجلامـعات الـتي يفـترض أن تـكون مـعدالتـها عـاليـة جدا  وأال تقل
معـدالت القـبول في الـكليـات األهلـية سوى بـدرجتـ فقط عـما يسـمى بالـقبول
ـوازي وفي جــمـيع االخــتـصــاصــات  وان يـجــري ذلك من خالل اسـتــمـارة ا
وزارية  يـتعـذر التالعب بـها  ومـحاسبـة الكـليات الـتي تخـترقـها  فضال عن
طـلوبة  ستـوفيـة للشـروط ا اغالق جمـيع األقسـام في الكـليات األهـليـة غيـر ا
وان يـطبق هـذا االجراء بشـكل مخـلص ودقيق بـعيـدا عن اجملامالت وغـيرها .
وأرى أن نـضّيق الـقبـول في الـدراسات الـعلـيا الى أدنـى حد ووفـقا لـلحـاجة 
وأال يـسمح ألي كـان بـالدراسـة خـارج الـعراق اال من كـان مـعدله في الـتـخرج
مـساو ألدنى مـعدل مـقبـول في الدراسـات العـليـا في كلـياتـنا
في الـسنـة نفـسـها او الـتي قـبلـها  يـراد لـنا مـؤتـمر عـلمي
نـاقشة واقع الـتربـية والتـعليم في حـقيقي ولـيس اعالمي 
الـــبالد واتــخــاذ قــرارات حــاســمــة  فــمــا زالت صــدمــة

دافوس ترن في الدماغ بالرغم من كونها متوقعة .

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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تحدة  لـو حدث ما سأشير الـيه  في افقر دول العالم حسب تـصنيف اال ا
ـبـابـوي   بـورونـدي  لـيـبيـريـا وإريـتـريـا  واضـيف الـيـها وهي الـكـونغـو  ز
الصـومال  فأن حكوماتها تعلن النفـير العام او تغادر خارج حدودها  خلسة
 فـاألمـر خطـيـر جـدا ومـعـيب جـدا   اما لـو حـدث  في الـدول الـراقـيـة  التي
انـعم الله عـليـها بـالـرقي واخليـرات واألمان  مـثل  سـويسـرا واليـابان وكـندا.
فعـليـكم ان تتـوقعـوا ماذا سـيحـصل  اكيـد ستـستـقيل حـكومـاتهـا في بـيانات
اعـتـذار  فـمن اخملـجل عـلـى دولـة  تـصل نـسـبـة االدمـان عـلى اخملـدرات بـ
ئـة وتبـقى عاجـزة عن ايجـاد حل  قبل ان صـفوف شـبابـها  الى نـحو  50 بـا

ينهار اجملتمع كلياً ..
امس  وانـا اطلع على مـوقع " مجـلس القضـاء االعلى "  هالـني ما قرأت عن
مـا وصلت الـيه جـرثـومة اخملـدرات في جـسـد شبـابـنـا  وحسـنـاً فـعل اجمللس
هم  فـهو جـرس انذار خطـير  نـأمل من اجلـهات اخملـتصة ان بـهذا الـنشـر ا
تـتخذ االجراءات الصارمة  فالتاريخ ال يرحم .. وهنا اسجل الشكر للمجلس
ـعـروفـة الى خـطـورة احلـالة   الـذي نـبه من خالل مـسـؤولـيـته االجـتـمـاعـيـة ا
ـياه  وأشر هـذا الوباء .. وكان فـالنشر عـلى صفحـات موقع اجمللس  حرك ا
لـلـحوار الـذي اجـراه الـزمـيل عالء مـحـمد مع احـد الـقـضـاة  اثـره  في زيادة
رقـعة الضوء عـلى مأساة اخملدرات الـتي تعصف بالـشباب  وما لـفت االنتباه
ـوقع  " أن الوضع هـو  قول  الـقاضي نـبيل الـطائي في احلـوار الذي نـشره ا
ـسيـطر عـليـها هي سـتـقر وانـتشـار مواقع الـتواصل االجـتمـاعي غـير ا غيـر ا
أسـباب سـاهمت فـي انتـشار اخملـدرات لـكنـهـا ليـست أسـبابـا رئـيسـية بل ان
اهم االسـبـاب الـتي ادت الـى انـتـشـارهـا هي االسـبــاب الـتي تـعـود الى الـعـوز
ـادي النـاجم عن سوء االوضـاع االقـتصـادية والـشبـاب الـعاطـل عن الـعمل ا

كل هذه وغيرها تؤدي الى التوجه الى هذا العمل".
ان اخطـر اخملاطر التي جتـابهنا بـكل مسميـاتها وألوانـها  وسوط موجع على
ظـهــر الـتـنـمـيـة الـبـشـريـة في بـلــدنـا الـنـازف  هـو انـتـشـار ضـجـيج ورذاذ آفـة
ـخـتـلف اعــمـارهم ومـشـاربـهم .. ومن اخملـدرات بـ اوسـاط فـئـات شـبــابـنـا 
مـؤشرات تنـامي مشـكلـة تعـاطي اخملدرات تأكـيد اجلـهات اخملـتصـة  ومراكز
ساعدة في مـواجهتها االبـحاث اجلامعيـة  تفاقم الظـاهرة  حيث دعوا إلـى ا
ونـبهـوا إلى أن الـعديـد من جـرائم اغـتصـاب األطـفال وجـرائم الـسرقـة والـقتل
كانت بـفعل إدمان مرتـكبيها عـلى اخملدرات... لذلك بات امـر مكافحة تـعاطيها
ــا في ذلك اجلـهـات األمـنـيـة مــسـألـة تـضـامـنـيـة حتــتـاج إلى جـهـود اجلـمـيع 
ـدى خــطـورة واإلعالمـيــة لـغــرض تـوعــيــة الـشــبـاب وأســرهم 
ـرا وال مـسـتـهـلـكـا اخملـدرات  حـتى ال يـكـون الـعـراق 

لها. 
اقـــول  واكـــرر الــقـــول   بـــصــوت عـــال  ان ظـــاهــرة
اخملـدرات تـتسع فـي بلـدنـا  بـعـد ان كان خـال مـنـها..

فهل من منقذ  للخالص من هذا الشر اخلطير ?

ـــســـجـــد ــــواجـــهـــات في بــــاحـــة ا ا
األقـــصى أولـى الــقـــبـــلـــتــ وثـــالث
ـسـلـم احلـرمـ الشـريـفـ لـدى ا

وقـد أشعل فـتـيلـهـا بـحسب الـشـرطة
اإلسرائيلـية إلقاء شـبان فلسـطيني
حـــجــــارة وزجـــاجـــات فـــارغـــة عـــلى
عــنـــاصــرهــا في حـــ اتّــهم شــبّــان
فلسطينيون قوات األمن اإلسرائيلية
بأنّهـا هي من بادر إلى االعـتداء على

مجموعة منهم عند مدخل األقصى.
وفـجر الـسـبت خـيّم هـدوء حـذر على
الـقــدس الـشــرقـيــة بـحـسـب مـا أفـاد
مراسـلـو وكـالة فـرانس بـرس.وكانت
اخلــــارجـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة أصـــدرت
اجلمعـة قبل وقـوع هذه الـصدامات
بــيـــانــاً أول أعــربت فــيـه عن "الــقــلق
الــعــمــيق إزاء تــصــاعــد الــتـوتــر في
الــقــدس" و"الــقــلق بــشــأن عــمــلــيـات
اإلخالء احملــــــتــــــمـــــلــــــة لـــــعــــــائالت
فـلـســطـيـنـيـة" مـن أحـيـاء في الـقـدس
الــشـرقــيـة و"كــثـيــر مـنــهم بـالــطـبع
يـعـيشـون في مـنـازلـهم مـنـذ أجـيال".
وشدّدت اخلـارجـية في بـيـانهـا الذي

ـتحـدّثـة بـاسـمهـا جـالـيـنا أصـدرته ا
بــورتـر عــلى أنّه "مع دخــولــنـا فــتـرة
حـسّــاسـة" "ســيـكـون مـن الـضـروري
التشجيع على تـهدئة التوتر وجتنّب
حـصـول مـواجـهـة عـنـيـفـة".وأضـافت
"قـــــلـــــنـــــا مـــــراراً وتـــــكـــــراراً إنّه من
الـضـروري جتــنّب اجـراءات أحـاديـة
قد تـفاقم الـتوتـر أو تبـعدنـا أكثر عن
السالم وهذا يشمل عمليات اإلخالء

تعلّقة باالستيطان". واألنشطة ا
¡öš≈  UOKLŽ

ـــتــــحـــدة إســــرائـــيل وحــــثت األ ا
اجلـمعـة عـلى إنـهـاء جمـيع عـمـلـيات
اإلخالء القسـري بحق الفـلسطـيني
في الـقـدس الـشـرقـيـة محـذرة من أن
أفعالها قد تشكل "جرائم حرب".وقال
ـــتـــحـــدث بــاسـم مــفـــوضـــيــة األ ا
ـتـحـدة الـسـامـيـة حلـقـوق اإلنـسـان ا
روبــــرت كــــولــــفـــيـل خالل مــــؤتــــمـــر
صــحــافي دوري فـي جــنــيف "نــدعــو
إســرائـــيل إلى إنــهــاء كـل عــمــلــيــات
اإلخالء الـقـسـري عـلى الـفور".وتـأتي
الـدعـوة إثـر اعـتـقال  15فـلـسـطـيـنـيا

ليال في أعـقاب اشـتبـاكات بـ قوات
األمن اإلسـرائـيـلــيـة ومـحـتـجـ عـلى
إجالء عائالت فلـسطـينيـة من القدس
الـشـرقـيـة بـحـسب الـشـرطـة.انـدلـعت
االشتباكات في حي الشيخ جراح في
الـقـدس الــشـرقـيـة في خــضمّ مـعـركـة
قــضــائــيــة مــحــتــدمــة حــول مــصــيـر
عـائالت فلـسـطـيـنيـة مـهـددة باإلخالء
. لـصــالح مـســتـوطـنــ إسـرائـيــلـيـ
وأضــاف كـولــفــيل "نــود أن نــؤكـد أن
الــقـدس الــشــرقـيــة ال تــزال جـزءا من
األراضي الــفــلــســطــيــنــيــة احملــتــلـة
ويـسـري عــلـيـهـا الــقـانـون اإلنـسـاني

الدولي".
ويـدور الـتـوتــر احلـالي حـول مـلـكـيـة
أراض بـنــيت عـلــيـهــا مـنــازل تـعـيش
فــيــهـــا أربع عــائالت فــلــســطــيــنــيــة.
وأصدرت مـحكـمة مـنطـقة الـقدس في
وقـت ســـابق مـن هـــذا الــــعـــام قـــرارا
لـــصــالح عـــائالت يــهـــوديــة تـــطــالب
ــلــكـيــة في هــذا احلي من بــحــقـوق ا
الــقــدس الــشــرقـيــة الــتي احــتــلــتــهـا
إسـرائــيل وضـمــتـهـا.وفــقـا لـلــقـانـون

اإلســـرائــيــلـي إذا تــمــكـن يــهــود من
إثبـات أن عـائالتهم كـانت تـعيش في
القدس الشـرقية قبل احلـرب العربية
ــكـنــهم اإلســرائــيــلــيــة عـام  ?1948
ـــطــالــبــة بـــاســتــعـــادة "حــقــهم في ا
ـــلـــكــــيـــة". وال يــــشـــمل الــــقـــانـــون ا
تلكاتهم الفلسطيني الذين فقدوا 
خالل احلــرب.وأثـــار قــرار احملــكــمــة
غـضب الفـلـسـطيـنـيـ الذين طـعـنوا
فـيـه ونـظــمـوا احــتـجــاجـات أدت في
كـثـيـر من األحـيـان إلى صـدامـات مع
الـــشــرطــة.وشـــدد كــولــفـــيل عــلى أن
"إســـرائــــيـل ال تــــســـتــــطــــيـع فـــرض
منـظومـتهـا التـشريعـية في األراضي
ـــــا في ذلك الـــــقــــدس احملــــتـــــلــــة 
ــتــحــدث بـاسم الــشــرقـيــة". وتــابع ا
ـتـحــدة الـســامـيـة مـفــوضـيــة األ ا
حلــقــوق اإلنــســان "نــدعـو إســرائــيل
كــذلك إلى احــتـرام حــريـة الــتــعـبــيـر
والـتــجـمـع وهـذا يـشــمل احملــتـجـ
ــارســة عــلـى عــمــلــيـــات اإلخالء و
أقـــصى درجـــات ضـــبط الـــنـــفس في

استخدام القوة".

d¼UEð» ∫ محتجون يحرقون العلم اإلسرائيلي في تظاهرة بيوم القدس
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ُـديـريـة الــعـامـة لـلـتـنـمـيـة اعـلـنت ا
الـصـنـاعيـة إحـدى تـشـكيالت وزارة
ــــعـــادن عـن مـــنح الــــصــــنـــاعــــة وا

530إجـازة حتت الــتـأسـيس إلقـامـة
مــشــاريع صــنــاعــيــة جــديــدة خِالل

الفصل األول من العام احلالـي .
ُديرية عزيـز ناظـم وأكـدَ مُدير عام ا

عبــد ان اجلـهود مُـستـمرة لالرتـقاء
بِـمُـسـتـوى اخلـدمات الـتـخـصُـصـية
ُـقدمـة لـلصـنـاعيـ  مُـفصـحاً عن ا
ُــديــريـــة قــامت خِـالل الــفــتــرة ان ا
قُـطـعة ـذكـورة بـتـخصـيص  252  ا
أرض صــــــــنــــــــاعـــــــيــــــــة وإجـــــــراء
1726كـــشــــفـــا مـــيــــدانـــيــــا ومـــنح
483تـقـاديــر حـاجـة من احملـروقـات
ـواد األولـيـة إضـافـة إلى جتـديد وا
ـشاريع الـصنـاعيـة كامـلة هـويات ا
التأسـيس وبعدد 908 هوية ومنح
43 شــــهـــادة إكــــمـــال الـــتــــأســـيس
للمشاريع الصناعية وإعادة مفعول
 12 إجـــــــازة  مُــــــشــــــيــــــراً الى ان
الصناعات الغذائـية تصدرت قائمة
ــمــنــوحــة خِالل أعـــداد اإلجــازات ا
الـفصل األول من هـذا الـعام وبـعدد
189إجـازة  مُـبـيـنـاً بـأن هُـناك  39
مــشــروع من مـشــاريع الــصـنــاعـات
الـغذائـيـة حاصل عـلى لـقب الـتمـيُز
جلــودة إنــتـاجـه والـتــكــنــولــوجــيـا

ُستخدمة في اإلنتـاج . احلديثة ا

وشـــــاركـت الـــــشــــركـــــة الــــعـــــامــــة
لــلــصــنــاعــات الــتــعــديــنــيــة إحـدى
ـعـادن شـركـات وزارة الـصـنـاعـة وا
في النـدوة التـوعوية الـتي أقامـتها
اجلـامــعـة الـتــقـنـيــة الـشـمــالـيـة في
مُــــحـــافــــظـــة نــــيـــنــــوى بـــعــــنـــوان
(مــنـظـومـــات اإلطـفــاء وأنــواعـهــا)
بِحـضور مُمـثل عن رئيس اجلـامعة
وعُـمـداء الـكُلـيـات ورؤسـاء األقـسام

ُوظف والطلبـة. وعــــــدد من ا
w bM  gO H

وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(مسؤول شُعبة الـتفتيش الهندسي
والــسالمـة الـصــنـاعـيــة في مـصـنع
الــرمــاح الـتــابع لــلــشــركــة أســامــة
مـــحـــمــــد جــبــــر الـــقى مُـــحـــاضــرة
لــلـتــعــريف بـالــتــقـنــيــات احلـديــثـة
لِـمُـكافـحـة احلرائـق وأمن البـنـايات
ُشاركة في كاتب  وتأتي هـذه ا وا
ضـــوء تـــوجــــيـــهـــات دولـــة رئـــيس
الــوزراء ومــعـالي وزيــر الــصـنــاعـة
ـعــادن بــتــبـني حــمالت تــوعــيـة وا lO∫ التطوير الصناعي يوقع اتفاقية u

اجلـــامع صـــوراً اجـــتــمـــاعـــيــة عن
اجلوامع واحلـياة الـبغـدادية خالل
االحتـالل االمريـكي للـعراق وايـضا
ـؤلف سنـة واحدة قبـله . واخـتار ا
الظـهــار بــشـاعــة االحــتالل وألـوان
الــعـــذاب الــتي جتــرعـــهــا الــشــعب
الـعــراقي في الـسـنـة الـتي رصـدهـا
قــــلم الــــشــــيخ . واقــــول احلق اني
فوجـئت بالكـتاب المرين  االول ان
عمراً ظل لي مـجهوالً فـي السنوات
الـتـي شـغـلـهـا بـوظـيـفـته في وزارة
االوقاف والـشـؤون الديـنيـة  ولوال
ــا اكـتــشـفت مـا قــرأته في كــتـابه 
الوظيفة التي تـقلدها حتى الساعة
. واقــول احلق اني عـــنــدمــا قــرأت
عـنــوان الــكـتــاب لـلــوهــلـة االولى
حلـظـة تــسـلـمـه من يـد زمـيــلـنـا طه
جــــزاع الــــذي زارنــــا الـى جــــريـــدة
(الـزمان) حـامالً االمـانة  انـصرف
ذهني الى شيــــخ قــــد يعرفه عمر
او اطـــــلع عـــــلى احــــــــــواله لـــــكن
ســرعــان مــا تـبــدد وهــمي فــعــرفت
بـالـــــــقـلم والــصــــــورة حــقـــــيــقـة

عمله . 
وهـذا امــر يـسـجل لـصـاحله اذ مـا
عتقداته يوماً ولم رأيناه يجاهر 
يـــلـــزم احــداً بـــالــتـــنــصـت الــيه او
ـــا يـــؤمن كـــمـــا لم يـــكن ـــان  اال

مغالياً لو متشدداً . 
وهـكـذا شـاع بـالـنــسـبـة لـنـا وجـهه
االخر شاباً مولعـاً بالكتابة  وجد
فــرصــة لــتــجــربــة مــآثــرهــا  عــبــر

الــــصــــفـــحــــة الــــتي حــــــررهــــا في
(الزوراء) .

االمــر الـثـانـي اني فـوجـئـت بـحـجم
اجلهد الـتأليـفي الذي بذله من اجل
ذكـرات . فهو لم يـختر الكـتاب او ا
الطريق السـهل في اجناز صفحاته
ـركب الـصـعب فـعـمد  بل اخـتـار ا
الى اغنـاء الكتـاب بكل مـا حفلت به
ذاكــــرته كـــــعــــراقـي عــــاش االيــــام
الـعصـيبـة والزلـزال العـاصف الذي
ضـرب الـعراق في 9 نيـسان 2003
بل نـــبش بـــكل مـــا يــفـــيـــد الغـــنــاء
ــواضــيـع الــتي تــنــاولــهــا  لــغــة ا
ومــصـــادر ومــراجع وتـــصــويــبــات
والـتـقاطـات ذكـيـة وغيـرهـا  وجاب
اآلفـــاق من اجـل ان يــكـــون اجنــازه
ـثـابــة كـتـاب الــعـمـر . وهـو درس
يــقــدمـه الى اجلــيل الـــشــاب الــذي
يـكــتـفـي بـاســتـيــعـاب الــصـورة من
خــارجـهــا ويــعـتــمــد الـســطــو عـلى
اجلهـود التـأليـفيـة لآلخـرين  حتى
اذا كــان بــصـــدد اجنــاز رســالــة او
اطــــروحـــة  فــــضالً عن االكــــتـــفـــاء
بـاالعـتـمـاد عـلى مـلـفـات االنـتـرنت 
بــــرغم مـــا تــــزدحم به مـن اخـــطـــاء
وخــطــايــا وعـــدم دقــة في الــوقــائع

والتواريخ .
لـقد قـدم عمـر علي حـيدر في كـتابه
ــــؤلف واجــــبـــة صـــورة المــــانــــة ا
االعـتمـاد عنـد التـأليف  سـواء كان
ذلك كتاباً او مقـالة صغيرة . ولهذا
فـان كــتــابه لم يـقــتــصـر عــلى سـرد
احلوادث والوقـائع بل يجـتهد الى
الــتــحــلـيـل بـالــشــواهــد احلــيـة او
الـنــصـوص الــتي ال حتــتــمل الـشك
ـــراجــعــة النـــهــا مــســـتــقــاة من وا

كتبة الواقعية وليس الرقمية. ا
في ســــنـــــوات عالقــــتـي اخلــــالــــدة
ـوسوعي حميد ؤرخ والباحث ا با
ا سمـعت منه القول طبعي  لـطا ا
)  وحـقـاً ــ (الــهـامش اغــنى من ا
فان هوامـش الكتب الـرصينـة غنية
ـؤلف بــالـهـوامش وتـعــكس جـهـد ا
ـــتـــابـــعـــة والـــنـــبش وشـــغف فـي ا
الــــبـــــحث الـــــعــــلـــــمي . ورددت في
ــطــبـعي مــنـاســبــات عـديــدة قـول ا
وترجمـته بأمانـة وصدق في بعض
ابــــحــــاثي والســــيــــمـــا رســــالــــتي
للمـاجستـير واطروحتي لـلدكتوراه
. وســيــاق هــذا اجلــهــد يــتــوضح 
ـــــصــــادر في عــــادة  في كـــــثــــرة ا
ــقـتــبـسـات مع الـهـوامـش وسـعـة ا
تـدخل ملـحوظ لـلـمؤلف او الـباحث

. تأييداً او حتفظاً او حتليالً

ثـم تــــزامــــلــــنــــا انـــــا وحــــيــــدر في
الــصـحــافــة الـعــســكـريــة  كــان قـد
سـبــقـني الى مـجـلـة حـراس الـوطن
ومــلــحــقــيــهــا جــريــدتي الــيــرمـوك
والقـادسية  وعـرف بسـعة عالقاته
بـكـبـار ضـباط جـبـهـة احلـرب . كان
يقيم كـثيراً في اخلطـوط االمامية 
عارك النه شغوف بتغـطية وقائع ا
والسـيـمـا في اجلنـوب . وامـضـيـنا
بضع سنوات فيها احللو واغلبها
ــر والـتـوتـر . وعــنـدمـا رحل عـلي ا
ـــاً حــــيــــدر الى جــــوار ربـه تــــرك ا
وغصة في قـلوبنا بـرغم انه ابتعد
في ايامه االخيرة عن بغداد وعاف
اجواء الصحافة التي عرفته بالقلم
الـنـبـيل واخلـلق النـادر والـضـحـكة

اجمللجلة. 
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ومضى نحـو عقد من الـزمان  فاذا
اصــــــــادف جنــــــــله مــــــــشــــــــرق في
طـبوعات االسـبوعيـة وعمل معي ا
في (نـــبض الـــشـــبـــاب)  ووجـــدته
شـاباً يـافعـاً يدرك حـرفة الـصحـافة
ويــتـــمــيـــز بــرصـــد االخــبـــار غــيــر
ـعــهـودة في الـصـحف الـيـومـيـة . ا
دة الـتي امضيتها في وبرغم قلة ا
هــذه اجلــريــدة اال انـي ال انــكـر ان
مشرقـاً اتعبـني وشكل بالـنسبة لي
هــاجــســاً في كــيـفــيــة كــبح جــمـاح
انــطالقــته الـتـي كـانت حتــتـاج الى
قومات تأهيل اكـبر والتزام اشـد 
اخلبر وال سيـما الصدقـية والدقة.

كان مـولعـاً باالثـارة التي سـببت له
شكالت في عهد وللجريدة بـعض ا
ــركـــزيــة الــصـــــارمــة في عـــرف بــا

االعالم .
اما جنل علي حـيدر الثـاني  عمر 
فان خـبرتي في الـتعـامل معه كانت
مــحـــدودة  حلــ وجـــدته بـــطــابع
شــخــصــيـة ابــيه  خـالل زيـارة الى
الـشـارقــة شـاركت خاللـهـا في دورة
معرض الكتاب الدولي . وتواصلت
راسالت عالقتي به عبر الهاتف وا
احملدودة  لكني استفدت من عالقة
كــثــيــرة الـتــمــيـز تــربــطه بــالــزمـيل
الـدكتـور طه جزاع  الـذي غـالبـاً ما
يـشيـد بـأخالق عـمرويـنـحت صورة
جمـيلة عن سـجايـاه  لكني مع ذلك
فوجئت بكـونه كان (امام جامع) او
(شيخ جامع) في حقبـة التسعينات
ـاضي  حـتى وصـلـني من الـقــرن ا
كـــتــــابه (مـــذكـــرات شــــيخ جـــامع)
الــــصـــادر حـــديـــثـــاً عن دار دجـــلـــة
ـيـة . ولـلـتــعـبـيـر عن  عـمق االكـاد
صــلــته بــجــزاع فــان االهــداء الـذي
قدمه عـمر جاء بـقلم اسـتاذه جزاع
ـذكـرات الــذي عـرفت وانـا اطــالع ا
انه عــمل مــعـه مــحــرراً لــلــصــفــحـة
الـديــنـيــة في اسـبــوعـيــة (الـزوراء)
التي رأس جـزاع حتـريرهـا قبل ان
يـتـراجع شـأنـهـا بـاقـصـائـه وحـلول
آخـرين مـحلـه في تراتـبـيـة عجـيـبة
ادت الى انـــــحــــطـــــاط مــــهـــــني في
خـطـابـهـا . تـتـضـمن مـذكـرات شيخ

لــقـد ظــهـرت
شـــخــصــيــة
شـــــــــــــــــــيـخ
اجلـــــــــــامـع
جـــلــيــة في
مــذكــراته 
باستخدام
الـــــســــجع
والــــلــــغـــة
الــبالغــيـة

واالهــــتــــمــــام بــــالــــتــــراث
ــــواقف واالحـــــتــــفــــاء بـــــا

االخالقية واالجتـماعية . وبرغم ان
ؤلف عكس اجواء مـا بعد سقوط ا
ـاريـنـز االمـريـكي  بـغـداد بـأيـدي ا
ـأساة  وهي مـفـجـعة وحـاشـدة بـا
اال انه لم يــــنـــكـــر عـــلـى الـــبـــيـــئـــة
االجـتمـاعيـة مـواقفـها الـنبـيلـة ايام
الشدة والضيق والعسر سواء في
احلـصــار االقــتـصــادي الــظـالم  او
ـوت اجملاني ايام الـقـتل األعمى وا
على الهوية والثأر الطائفي  وتلك
صور كانت (تستـيقظ على فترات 
بــ صــحــو وســبــات  كــمــوجــات
سافات يصطدم بـعضها بـجدران ا
 ويرسو آخر بـسواحل الذكريات .
كان رأسي كـقدر كبـير يـرفع الزمان
غطاءه متى شاء  فـيريني ما فيه 

او يغطيه فال اوريه) .
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هــذا مــقــطـع واحــد يــظــهــر بــجالء
االسلـوب الذي صـاغ فيه عـمر علي
حيدر موضوعات كتابه وكشف عن
ايــــام اجلـــمــــر (امـــامـي جـــامع) ال
يـعـيش حـيـاة رغـيـدة او مـيـسـورة
شاكل والهموم بل اياماً حاشدة با
ـواقـف احملــرجـة والــتــطــلــعــات وا
ـعــنى آخـر والـصــعـوبــات . كــان 
يـــعــيـش مـــواطـــنــاً صـــادقـــاً يـــأكل
ـشي بـ النـاس لـكنه ويـشرب و
اسـوة حــسـنـة وفـعل خـيـر . ولـهـذا
ــصـلـون ـواطــنـ  وهم ا شــارك ا
ومـــــريـــــدي اجلـــــامع وجـــــيـــــرانه
هـــمـــومـــهـم واوجـــاعـــهم وعـــوزهم
وحــرمـــانــهـم  مــثـــلــمـــا شـــاركــهم
افــراحـهـم واعـراســهم وحـاول حل
مـــشــاكــلـــهم وتــفـــادي الــوقــوع في
كاره وما ال يحـمد عقباه وله في ا
هـــذا اجلــــانب قــــصص تــــدخل في
الـغـرائـبــيـة والـعـجــائـبـيـة واخـرى

تتسم بالفكاهة واالضحاك.
لـقد صـحح عمـر عـلي حيـدر صورة
رجل الـــديـن او االمـــامـي او شـــيخ
اجلـامع في اذهــان الـبـعض  وهي

ــطــيـة قــوامـهــا رفـاهــيـة صـورة 
العيش وبحبوحة احلياة الداخلية
عـاضل والتحديات  وخلوها من ا
. كــان صــادقــاً جــداً في الــوظــيــفـة
ـــوكـل بـــهـــا وسـط جـــو عـــاصف ا
وعالقــات مـتـأزمـة ووجـود طـارئـ
ــهـنــة الـفــاشـلــ وانـا وصـفــهـا 
اســتــعــيـــر عــنــوان كــتـــاب الــعــالم
االجـتـمــاعي الـكــبـيــر عـلي الـوردي
فاصفهم بوعاظ السالط  من كل
ـكـونـات واالطـيـاف وحتت جـميع ا
سميات  واذا كنا عايشنا وجود ا
الطارئ في مهنة الصحافة فاننا
لم نــسـمـع بـتــســلل الــطــارئـ الى
اجلـــــوامـع لــــيـــــئـــــمــــوا الـــــنــــاس
ويــواسـوهم أو يـرتــبـوا شـؤونـهم
ــســاء. والــفــضل كل الــفــضل مع ا
للشـيخ عمر علي حـيدر الذي فضح
ـتــسـلــلـ  الـذي هـذا الــنـفــر من ا
الشك فـي ان ال مـــــهــــــنـــــة اخـــــرى
تستوعبهم او تـقبلهم في صفوفها

وترحب بهم في عقر دارها . 
وفي خـطـبـته االولى الـتي تـصدرت
ـقدمة) حتدث عن (صور الكتاب (ا
اجلـــنـــود الـــهـــاربـــ والـــضـــبـــاط
ـعــســكـرات اخملــربـة الــتـائــهــ وا
دمرة والرتب العسكرية واآلليات ا
ـــــشّـــــمـــــرة) . كــــمـــــا حتـــــدث عن ا
ـترجـم ـلثـم وا (اجلـواسيس ا

. ( تعاونـ اخلائن نحرفـ وا ا
كـــان حــديـــثه عــبـــارة عن كـــامــيــرا
الـتــقــطت صـوراً اذا اســتــرجـعــنـا
مالمـــحـــهـــا اآلن فـــانـــنـــا نـــشـــعــر
بــاخلــجل او نـصــاب بـاالحــبـاط او
نتراجع الى الوراء عشرات القرون
 ونتمـنى ان ال تكون هـذه االمة قد
ولـدت وهــذه الــبـالد قـد تــأســست

على ضفاف الرافدين.
(اقول قـولي هـذا .. واتذكـر ان فرخ
الــبط عــوام .. وان هــذا الـشــبل من
ذاك االسـد . ورحم الـله عـلي حـيدر

الذي اجنب شيخ اجلامع) .    

غالف الكتاب

للتعريف بِمُسببات احلرائق وطُرق
الوقاية منها وكيـفية التعامُل معها
والـتوصـيف الـصحـيح لِـمـنظـومات
ُبكـر) . اإلطفاء التلقائي واإلنذار ا
وقــعـت هــيـأة الــبــحث والــتــطــويـر
الصناعي الـتابعة لـوزارة الصناعة
ـعادن آلـية لـلتـعـاون العـلمي مع وا

نارة للعلوم الطبيـة . كُلية ا
جـاءَ ذلك خِـالل إستـقبـال مُديـر عام
الـهـيـئـة منـعـم أحـمــد حـسـن عـمـيد
الـكُـلـيـة فـي مُـحـافـظـة مـيـسـان فـرج
مـــحـــمــــد عـــبــــد الـــله حـــيـث جــرى
ـــشـــاريع اســـتــــعـــراض عـــدد مـن ا
الــبـــحــثـــيــة اخلـــاصــة بـــالــهـــيــئــة
ومـراكـزهـا الـبـحـثـيـة واإلمـكـانـيـات
راكز العـلمـية وخاصـةً إمكـانيـات ا
الـدوائـيـة وتأكـيـد اسـتعـداد الـهـيأة
لتـبادُل اخلـبرات والتـعاون الـعلمي
والـــبــحـــثي مع الـــكُـــلــيـــة من خِالل
توقيع آلية لـلتعاون من أجل تكامُل
قُـدرات الـطــرفـ في مـجـال الـبـحث
الــــــعـــــــلــــــمـي ونـــــــقل وتـــــــوطــــــ

الـتكـنـولوجـيـا .وأكـدَ الـطرفـان على
(الــتـواصل والــتـعـاون الــعـلـمي مع
ـؤسسـات الـبـحـثـية ذات ـراكـز وا ا
الــــعـالقــــة من أجـل دعم مــــســــيــــرة
ـعلـومات الـبحث الـعـلمـي وتبـادُل ا
واخلــبــرات وتــقــد االســتــشـارات
الـفـنيـة في مـجـال تخـصُـصـها ومن
ـراكز (مركـز أبحاث ابن أبرز هذه ا
الـبـيـطـار ومركـز أبـحـاث ابن سـيـنا
ومـــركــز بـــحـــوث وإنــتـــاج األدويــة
الــبـيـطـريـة ومــركـز بـحـوث وإنـتـاج
َ الــعُــدد الــتـشــخــيــصــيــة) كــمـا و
االتفاق على دعم البـحوث الدوائية
ُـتــعـلـقـة الـتــطـبـيـقــيـة والـبــحـوث ا
ُــسـتــخــدمــة في ــواد األولــيــة ا بــا
صــنــاعــة األدويــة وإجــراء بــحــوث
مُشـتركـة تهـدف إلى تعـزيز الـنشاط
العـلمـي) .وأطلعَ عـميـد الكُلـية على
عـدد من مــراكـز الـهــيـئــة الـبـحــثـيـة
ُــشــتـرك الــدوائـيــة ذات الــنــشــاط ا
ُــخـتــبـرات واخلُـطـط الـبــحــثـيــة وا

واألجهزة العلميـة .
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ـا كـان االمر هـذه الـصـورة تـلخـص الـوضع الـعـراقي ومـلـفه الـكـردي. ر
هكذا منذ بدايات تشكـيل الدولة العراقية. ولكن مـا كان ينقصنا و ماكان

ر بكل أبعاده. يحتاجه االمر هو صورة ملونة تعكس الواقع ا
جـبل مـتـ حتت نـفـوذ اجلـيش الـتـركي حـيث اخلـارطـة الـرسـمـيـة لـلـدولـة
العـراقيـة تضم هـذا اجلبل وسـلسـلة جـبال أخـرى من كردسـتان الـعراق.
قراطي الكردستاني وهي منطقة تقع حتت نفوذ و سيطرة احلزب الد

ويفـتـرض باخلـطـاب الـرسمي الـعـراقي أن يـقول كـلـمتـه عن هذا الـتـجاوز
الفظ  عـلى السيـادة العـراقيـة.  وقال تـلك الكلـمة عـلى استـيحـاء  عوضا
عنه وعن حكومة االقليم ايضا . و انقـرة تعلم ان االحتجاج الديبلوماسي
ــوقف الـقـومي الـكـردي ـوقـف الـوطـني الـعـراقي وا ـان في ا اضـعف اال

بينما الفعل التركي اعتداء فاقع على شروط اجليرة احلسنة.
الصـورة لوزيـر الـدفاع الـتركـي خلـوصي اكار وهـو يـتفـقد قـواته الـتركـية
على أرض عراقية دون أن يرف له جفـن.. قوات مدربة في صف متناسق
تقـدم تـعـظـيم سالم لقـائـدهـا الـعسـكـري الـقادم مـن أرض الوطن األم الى
ال الـسائب ) الـتي تـغري كل من هب و دب لـيـدلو بـدلوه بـغرس (أرض ا

شوكته في خاصرة الوطن االفتراضي.
كانت االدبيات العـثمانية تـسمي هذا اجليش بالـغضنفر وهي كـلمة عربية
أصيله دخلت قاموس اللغـة التركية مثلها مـثل  كلمة الغازي التي حتاكي

عاصرة. في معناها االيجابي كلمة الفاحت ا
ويتذكـر العراقـيون قول اجلـنرال االنكـليزي مـود ح دخل بقـواته بغداد:

جئناكم محررين  ال فاحت . 
ناسبة أين بغداد من كل هذا? ولكن با

وخـلوصي اكـار يـصـول ويـجـول في أرض أسـتـلـمتـهـا كـغـنـيـمـة حرب من
العثمانلي دون أن تفي بأحتياجـات الوطنية احلقة? بل أين كردستان بكل
هذا الكم  الهـائل من مفردات الـشعر وأدب الـقاومة ضـد احملتل االجنبي
تمدد عـلى طول كردستان احملررة من وهي غافلة عن احلضور الـتركي ا
) مـنذ 1991 وخـصـوصـا في مـنـطـقـة نـفـوذ حلزب قوات (صـدام حـسـ
ـا رفع من منـسـوب الشـعارات الـقـوميـة الـطنـانة حـيـنمـا يـتعـلق االمر لطـا

باالستهالك احمللي وشروط التصارع الداخلي.
أين الغيرة الوطنية العراقية وأين الهمة القومية الكردستانية التي صنعت
مصدات نفسيـة عميقة جتاه الـوجود العسكري الـعراقي و تناست الطمع

متد عبر التاريخ القريب والبعيد. التركي ا
صـد القـومي الـكردي يـتـحدى احلـضور الـعـراقي ويعـجز عن أن أم أن ا
ــثـله في غــيـره و يـعــجـز من انــتـاج مــفـاهـيم بــيـشــمـركـاتــيـة جتـاة يـأتي 

احلضور التركي.
مـحـزن جـداً أن الـعقـيـدة الـعـسـكـريـة لـلـعـراق اجلـديـد كـسـابـقـته الـعـقـيدة
لـكي واجلـمهـوري  يغـرق في تـفاصـيل الكـرامة العـسكـريـة في العـراق ا
ـلف الـكردي ولـكـنه يـتـناغم مع والنـخـوة الـوطـنيـة حـيـنمـا يـتـعلـق االمر بـا

احمليط االقليمي ومتطلباته التوسعية التي تلثم السيادة العراقية. 
ـشــهـد كــله هــو الـعــنـصــر االصـيـل الـوحــيـد في ــنـدهش مـن ا والـكــلب ا
ـركبـة لهذه االرض ـلونـة.كلب عـراقي - كردي يخـتزل الـهوية ا الصورة ا
ـآثرها اجلغرافـية والطبيـعية اخلالبة وينسى الطبية التـي يتفنى اجلميع 
اجلمـيع واجبـاتهم جتـاهه. فتـحيـة لك أيهـا الكـلب الوفي. في عـالم تزدحم
ركزية و الفرعية دون أن تتمكن من ضبط العالقة بينهما . فيه الهويات ا

سامات بالضبط. ا يدخل الغريب من تلك ا وأ
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يـعد عـناء نهـار طويل دلفت الى مـقهى قرب
سـاحـة العـروبـة الحتـساء الـشـاي.. وعنـدما
نــظــرت جلـــدرانه ايــقــنت ان صــاحــبه عــزم
ئـات الصـور التي اطرات ـتحف  لـتحـويله 
جــدرانه وعـكــست واقع احلـيــاة الـســيـاسـة
ــلـكي والــعـهـد واالجــتـمــاعـيــة في الـعــهـد ا
اجلــمــهـوري ومــا تالهــمــا تــرى مـا حــكــمـة
ــقــهى من جــعل جــدرانه نــاطــقـة صــاحب ا
قهى عـرفتـنا اي وظـيفـة ا ـاضي  بـصوت ا
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سـافـر وشـرب الـشاي ـاشي وا اسـتـراحـة ا
ولعب الطاولي والدمينو..

{ يقـول رعد جنم عباس االبن االكـبر للحاج جنم
قهى? والي يتولى ادارة ا

ـافيه - االعـتـزاز بـتراث الـعـراق وتاريـخه 
من شـخـصـيـات وطـنـيـة وفـنـيـة وريـاضـية..
قـهى على ابـرز االحداث رتـادين  واطـالع ا
بــعـــد تــأســيس الــدولـــة الــعــراقــيــة 1921.
الـــصــورة تـــوثق احلـــدث والــلـــحــظـــة وقــد

حرصت على عرضها امام عيون الناس.

ـكن ان يـكـون للـمـقـهى وجه اخـر يـضاف { هل 
عروف بها? ة ا للوجوه القد

ــقـهـى الـذي عــرفـنــا وجــوده في الـعــهـد - ا
الـعـثـمـانـ يحـمل وظـائف مـتـعـددة اضـافة
لــوظــيــفــته االســاســيــة اســتــراحــة الــنـاس
ـــارســـة االلـــعـــاب الـــبـــريـــئـــة الـــطــاوي و
والـدومـيـنـو وتـدخـ الـنـركـيـلـة فـهـو مـكـان
لـسرد القصص واحلـكايات وكتـابة الشعر..
فـلـماذا اليـكـون ايضـا متـحـفا يـخـلد الـتراث
ـــآسي ـــاضي بـــاالفــراح وا ويـــتـــكــلـم عن ا

بصور جدرانه.
ـــقـــهى ن يـــعــــود الـــفـــضل فـي وجـــود هـــذا ا  }

التراثي?
ــقـهى - لــوالــدي احلـاج جنم الــذي اسس ا
راحل عديدة ليصل شكله عام 1921 وفـر 
ـقـهى زيارات احلـالي.. واضـال لـقـد شـهـد ا
لـقـادة سـيـاسيـ ووجـهـاء قـوم ورجـال علم
وثــقـافــة ومــنـهم الــشـيـخ زايـد رئــيس دولـة
تحـدة والزعيــــمان عبد االمـارات العربـية ا
الـسالم عـارف وعـبـد الكـر قـاســـم اضـافة

قهى وخلفهم صور محفوظة u—…∫ رواد ا

لـزيارات عبد الرحمن عارف وكان من رواده
الـــدكــتـــور عــلـي الــوردي عـــالم االجــتـــمــاع

عروف. ا
{ كم عدد الصـور الفوتوغرافـية التي ازدانت بها

قهى ? وما ابرزها? جدران ا
ـقــهى 4000 صــورة او قـل مــئـات -يــضـم ا
ــلك فــيــصل االول الــصــور تـــبــدا بــصــور ا
لك غازي مـؤسس الدولـة العراقـية وجنـله ا
وحـفيـده فيـصل الثـاني وصور الـزعيـم عبد
الـكر قـاسم مؤسس اجلـمهوريـة العـراقية
 1958وصـور تـعـود لفـتـرة حـكم البـكـر وما

بعدها.. 
wK  Âd

ـكي الـتــقـطت سـنـة وهــنـاك صـور لـلــحـرم ا
ـطـر الـذي وصل 1941 وتــظـهـر مـسـتــوى ا
احلـجـر االسـود وعـلى ذكـر الفـيـضـان هـناك
صـورة لعالوي احلـلة وهـي تغـرق بفـيضان
بــغــداد عــام  1954وعـــلى اجلــدران ايــضــا
ـراد في احلـضـرة الـكـاظـمـيـة صـور لــبـاب ا
ـطـهـرة وصـورة االمـام علي بـن ابي طالب ا
(عـليه السالم) منقوشة على جلد الغزال في
ـتــحف االيـطـالي .. كـمـا حـظـيت اجلـسـور ا
بـــنــصــيـــبــهـــا في احلــضـــور فــهـــذا جــســر
اجلـمهورية سنة 1974 وذاك جـسر االحرار
ـقـهى صور عـام 1918 كـمـا تظـهـر جدران ا
جلــوهـرة بــغـداد شــارع الـرشــيـد في الــعـام
ــقــهى يــنــاديك 1925..  وفـي احــد اركــان ا
فــوتـوغــراف مـطــرب الـريف حــضـيــري ابـو
عــزيــز وفــريق الــزورخــانه الــعــراقي 1950

وشقاوة الفضل ابوالهوب 1950.
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ايها الطريح وما عرفتك منذ رايتك طريحا.
. ايها الغافي بال نعاس وما عرفتك "مذ عرفتك"غافياً

ايها الصوت الذي لم يرتفع حتى لو احتدم 
الكالم.

فـفـيك من اخالق اجــدادك ائـمـة قـريش مــا فـيـهم من الــثـبـات والـوقـار
واحلنكة.

تسعون عاما..ما المستك هواءها بريح هوجاء الن وقارك غالب.
علو انفاسك من علو انسابك.

وبساطتك بساطة الذرى.
قاعد العالية. ت بصلة الى صرعى ا وكرسيك مالئكي ال

ثلك على ابناء وبنات بررة? أيبخل اخللق 
اتركـهم كـمـا ترك احلـسـ ابـناءه لـرحـمـة من لم يـلتـقـوا مـعنـا بـاالرحام

االولى يا ابن ابي 
يا شقيق هادي وعم هادي وعمر وهنوف.

ولم ترتوِ عيونهم برؤياك.
كاظم ياسمي ابن الصادق هل عرف الكذب لسانك والكره قلبك?.

نح تيـهـاً الـذي 
الـطـهـر لــلـطـاهـر
نع الـعـهر عن و
الــــعـــــاهــــر  هل
زاغ قـلـبـك يـومـاً
زوغان الباطل?.
يــــــــــــاجــــــــــــامـع
الـــــفــــــضــــــائل
وطارد الـرذائل
 اال تـــــشــــــفع
عـــــنــــــد الــــــله
واحــدة مــنــهن

فــــــيــــــنــــــجــــــيـك من
الهالك?.

لء االفواه واحلناجر ال اخ لي بعدك..وكل امثالك اخواني. اخي 
انت تـعـلم انـنـا لم نـنم في بــيت واحـد النـنـا من امـهـات لم تـلـتق الـواحـدة
االخرى ولم تصطـدم الواحدة بضـرتها لكن شـقيقتـنا غزية وهي من ام

غير امك كانت تفضلك علينا انا وهادي.
قادير. لالجال خواتيم لكنها اساءت االختيار فبئس ما تفعل وبئست ا

تسعون عاماً كأنها طيف منام كأنها حتية تلقى من عابر
جنان ستعيش في الفراغ مع انك أكرر ال تعرف رغائب النساء.

كانت طالباتك يحببنك بال حتفظ وكنت استاذاً لم تتحول الى صائد.
ايـهـا االسـتـاذ كـرسـيـك شـاغـر لـكن اسـمك سـيــطـوف عـلـيـنـا مـا طـافت

االحالم.
نتعلق برحمة الرحمان.

اخوك 
 } } } }
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ـنـاضل والـرئـيس الحـقـا.جالل طـالـبـاني اديـبـا بـالـعـربـيـة والـكـردية كـان ا
واالنكليزية والفارسية ولغات اخرى.

كان راوية عربيا لالدب الفارسي والكردي ولغات اخرى.
كان ثوريا مـقاتال في اعالي اجلـبال.ومفاوضـا من اجل السالم اليشق له

غبار.
ينه مشروع.للسلم االهلي. في يساره بندقية وفي 

المه قوم النه محارب.والمه قوم النه مسالم.
واطن وليس اخلصم. مع الدولة العراقية لكنه قد يثور عليها.ثورة ا

رافقـته.اعـالميـا وهـو يـصـدر اجنح الـصـحف لـلـقار
العربي.

واجنح الصحف للمقاتل الكردي .
الصديق عـنده دائم والعـدو غائم عمـره عمر غـيمة

مارة.

تعرفت في مـدرسة (اجلمهورية) على صحفي وكتاب بارزين  مثلما صادفت زمالء تركوا بصمة في نفسي وفي مجال
عملهم  واذا اردت تعداد اسمائهم  فان عشرات الصفحات ستزدحم بها .

كان علي حـيدر واحداً من زمالئي في (اجلمهورية)  جاءنـا اواخر السبعينات شـاباً مفعماً باحليـوية والنشاط انعكسا
ـلـحق في غـزارة انـتــاجه وفي حـداثـة مـا كــان يـخـوض من مـوضــوعـات الـسـاعــة . وبـرز كـاتب حتـقــيـقـات مـتـمــيـزاً في ا
االسبوعي جلـريدة اجلمهوريـة  الذي كان يرأسه الـناقد الكبـير محمد اجلـزائري  وجنح في حتويله الى مـطبوع ينافس

(اجلمهورية) بطبعتها اليومية . 
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في بالد سومـر كان اعـتـقاد الـعراقـي بـأن االلـهه هي مصـدر العـداله.وما
احلـكـام اال أدوات تـمـثـلـهـا عـلى االرض  لـتـسـيـيـر شـؤون الـرعـيه وتـطـبـيق
الـقـانـون وبـالـتـالي فـأن االصالح هـو إلـهـام الـهي يـقـوم به احلـاكم تـنـفـيـذاً
لرغـبة الـسـماء. وتُـعد إصالحـات (اوركـاجيـنا) حـاكم مـدينـة (لگش) 2355
ـيالد اقــدم إصالحـات عـرفــهـا الـتــاريخ اإلنـسـاني حــيث طـالت بُـنى قـبل ا
اجملتـمع السـومري حـينـذاك اقتـصاديـاً واجتـماعـياً وقـانونـياً. واعـلنت مـنذ
اكتـشـافهـا من قـبل البـعـثه الفـرنـسيه الـعـاملـة في مـوقع لگـش األثري سـنة
1878 مــيالديــة عـن وجــود رجل دوله أجنـــبــته ارض (الــشـــطــرة) في تــلك

االزمان السحيقة.
ان االسباب التي دعت اوركاجينا الى اعالن إصالحاته تلك هي انخفاض
ـا دفع احلـكام الـسـابـق له فـرض الـضرائب موارد الـدوله االقـتصـاديه 
والرسوم اجملـحفه بحق عـامة النـاس رافق ذلك انتشـار الفسـاد والفوضى
ـا خلـق حـالة ـعـبـد  ـقـربـ من الـقـصـر وا ـتـنـفـذين وا االداريه من قـبل ا

تذمر واسعه أدت الى وصول اوركاجينا الى دفة السلطه.
لقـد تـضمـنت إصالحـات اوركـاجيـنـا إلغـاء الـقـوان اجلـائـره وانهـاء حـالة
قـرب من احلـكومه والـعمل عـلى إقامة ارسـها ا الظلم واالنـحراف الـتي 
الــعــدل وانـصــاف الــفــقــراء وتــخــفــيض الــضـرائـب والــرسـوم ووضـع حـدّ
ألستـحـواذ احلـكـام وحـاشـيتـهم عـلى امالك الـدوله كـمـا خـصص مـعـونات

ظلوم من سجون السلطه. لشرائح اجملتمع الفقيره وأطلق سراح ا
لقد نادت تلك اإلصالحات بحقوق االنسان وأوردت ألول مره كلمة (حرية)
ا يعكس وعي الـعراقي السومري ama-ar-ge في مدونات العالم الـقد 
ساواة ورفض الـظلم والفـساد  في فترة آنذاك وادراكه مفـاهيم العـداله وا
صلح ان يـعلنـها حرباً ضـد رؤوس السلطه ا حـدا با مبكره من الـتاريخ 
نـاصب العـليا ال الفاسـده مرسـخاً مبـدأ(احلريه في حـدود القـانون) وان ا

سائله القانونيه. تعفي أصحابها من ا
نحن الـيوم في الـعراق اجلـديد اذا كـنا بـعيـدين زمنـياً عن ثـورة اوركاجـينا
اإلصالحية فـنحن جغـرافياً نـعيش ب اطالل مـسرحهـا..اما روحيـاً فنحن
ــا حتـمـله من بــعـد انـســاني وقـيـمي  وتــكـاد احـداث لـگش نـنـتــمي الـيـهـا 
ـتـرنـحـة بـ انـتـخاب الـسـومـريه يُـعـاد بـثـهـا من جـديـد في طـيـات أيـامـنـا ا
وانتـخـاب دون ان يحـضى شـعب سـومر بـبـارقة أمـل . حتى عـنـدما تـتـوفر
النيات الصادقه لفعل اصالحي حـقيقي فغالباً ما نـراها تخبو امام سطوة
الكهـنه اجلدد الذين خـبروا مطـبات الطـريق وهم يتفـننون في حـرف العربه

عن اجلاده السليمه.
وب هذا وذاك ونـحن نستـعد لـعرس انتـخابي اخر
بـشـمـوع نـتــمـنى ان تـكـون غـيــر رديـئـة الـصـنـاعه
ورخيصة الـثمن يبـقى شعبـنا شعب سـومر يغلي
عـلى وقع طـبـول حـرب مـؤجـله حـتى اشـعـار اخر
ا نرضى بنصف بأنتظار اوركاجينـا جديد او ر
.. وكل عـرس ــعــدمــ اوركـاجــيــنــا  لـيــصــفق له ا

انتخابي وسومر باالنتظار.
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آثــار قــرار الــرئـــيس الــفــلـــســطــيــني
محـمـود عـباس بـتـأجيـل االنتـخـابات
الــتــشــريـعــيــة بــعــد رفض إســرائــيل
مشاركـة سكان الـقدس فيهـا حالة من
اجلـدل عـلى الـسـاحـة الــفـلـسـطـيـنـيـة
فبينـما اعتبـرت السلطـة الفلسـطينية
وحـركـة فـتح أن عـدم مـشـاركـة سـكـان
ـكن جتــاهـله الـقــدس خط أحـمــر ال 
اعـتــبـرت حــركـة حـمــاس والـفــصـائل
ـوالـيـة لـهـا أن تـأجـيل االنـتـخـابـات ا
ســوف يــزيــد حــالــة االنــقــســام عــلى
الساحة الـفلسطيـنية  ووسط اجلدل
الـدائــر أدلى احـمــد مـجـدالنـي عـضـو
نـظـمـة التـحـرير اللـجـنة الـتـنـفيـذيـة 
الـفلـسـطـيـنـيـة واألمـ الـعـام جلـبـهة
النضـال الشعـبي الفلـسطيـني بحوار
خـاص تـنـاول فـيـه وجـهـة نـظـره إزاء
تـــــــلك الـــــــتـــــــطــــــورات فـي احلــــــوار

الصحفي:-
ـوجـهـة { مـا هـو ردكم عـلـى االنـتـقـادات ا
من بــعض الــفــصـائـل لـقــرار الــرئــيس أبـو
مـازن بـتـأجيـل االنتـخـابـات بـدعوى أن ذلك

سوف يزيد من حدة االنقسام ?
- رغم قنـاعـتـنـا بأن االنـتـخـابات حق
ـقراطي ألبـنـاء شعـبـنا دستـوري ود
الـــفــلـــســـطـــيـــني  إال أنـــنـــا نــرى أنّ
ـغــامـرة بــإجـراء االنــتـخــابـات دون ا
القدس يعني تـفريطاً وتنـازالً مجانياً
لالحــتـالل عن الــقـــدس عــاصـــمــتـــنــا
احملتلة وقبـوالً بنتائج صـفقة القرن 
وهذا يضعنا أمام مسؤولية سياسية
ووطــنـــيــة ; أيــهـــمــا نــخـــتــار إجــراء
االنتـخـابـات دون الـقـدس ومـا يـعـنيه
ذلك  تنازل مجاني عن أولى القبلت
وثـــــالث احلــــــرمـــــ  وتـــــنـــــازل عن
الـعـاصـمـة األبـديـة لـدولـة فـلـسـطـ 
ها على طبق من ذهب وبالتالي تقد
لدولـة االحـتالل وأحـزابهـا الـيـميـنـية
تـطرفـة  أم نتـخذ قراراً العنـصريـة ا
شـجـاعـاً بـإرجـاء االنــتـخـابـات لـتـظل
الــقــدس احملــتــلـــة عــنــوان الــنــضــال
والـصـراع مـع االحـتالل اإلســرائـيـلي
وقف واضح ـنـطقـة. ا وكل أدواته با
فــان إرجــاء االنــتــخــابــات الــعــامـة ال
يـلـغي أو يـضع حـد إلنـهـاء االنـقـسـام
سـبوق  بـل يجب أن تـتضـافر غيـر ا
ـسار كافـة اجلـهـود لـلـحـفـاظ عـلى  ا
الــســيــاسي الــذي بــدء ثــنــائــيــا بــ
حركتي فـتح وحمـاس واصبح شامال
بـــلــــقـــائـي الـــقــــاهـــرة شــــبـــاط واذار
اضيـ إلنهاء االنـقسام والـشراكة ا
الـــســــيـــاســــيـــة مـن خالل اإلســـراع 
بتشـكيل حـكومـة وفاق وطـني تشارك
فيـها " الـقـوى الوطـنـية واإلسالمـية "
بـإطار بـرنـامج سـيـاسي عـلـى اساس
ــقـرة عـام وثـيــقـة الــوفـاق الـوطــني ا
1996 واتـــفـــاق اكـــتـــوبـــر عــام 2017
لـتــأخـذ عــلى عـاتــقـهــا تـوحــيـد كــافـة
ــدنــيــة واألمــنــيــة بـ ــؤسـســات ا ا
شـطــري الــوطن خالل فــتــرة مــحـددة
بـهـدف إنـهـاء االنـقـسـام وإزالـة آثـاره
وتـداعـيــاته  وإنّ ذلك يـأتـي انـطالقـاً
من مبـدأ الـشراكـة الـوطنـيـة اجلامـعة
ـشـاورات لـتـشـكيل " وعلـى أنّ تبـدأ ا
حكومـة الوفاق الـوطني "  خالل مدة
ال تتعدى الشـهر من اآلن  وتكون من
أولويات " حكومـة الوفاق الوطني " 
وخالل شهرين من تشكـيلها  الدعوة
إلجـراء االنــتــخــابــات احملــلـيــة خالل
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مــراحــلــهـــا األولى ومــشــاركـــتــهــا مع
األخـرين فــيــجـري اســتــغالل اإلربـاك
الـنـاجـم عن ذلك من قـبل أولــئك الـذين

ؤامرة. يروجون لنظريات ا
ـنطقية توضح وثمة بعض األسباب ا
ــكن لــفــيــتــامــ "د" أن يــكــون ــاذا 
مـفـيـدا في عـالج مـرض كـوفـيـد 19 أو
الــوقــايــة مــنه. فـــهــو يــلــعب دوراً في
نـاعة وبالـفعل يوصى تقويـة نظام ا
ـتـحدة ـمـلـكـة ا ـقـيـمـ في ا جـمـيع ا
كـمل الغـذائي في فصل بتـناول هـذا ا
الشتـاء كما يُـنصح األشـخاص الذين
يعانون من نقص فيـتام "د" بتناوله

على مدار السنة.
وحتى اآلن لم يُـظهـر أي بحث تـأثيراً
ـســتـوى كــاف لـدعم تــقـد مـقــنـعــاً 
رض جرعات عـالية مـنه للوقـاية من ا
أو عالجه - وهـذا ال يــعـني أن ذلك لن

ستقبل. يتغير في ا
لذا كان مفهوماً سبب تداول الكثيرين
عبـر اإلنـترنـت لنـصـيحـة تـنـاوله لكن
البعض ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير.
ـنــتــديـات عــبـر فـقــد أشــارت بـعـض ا
موقع "ريـديت" لـلـتواصل االجـتـماعي
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مع تــفـــشي مــرض كـــوفــيــد 19 حـول
الـعـالم انـتـشـرت مــعـلـومـات خـاطـئـة
أيـضـاً بــشـأن كـيــفـيــة عالجه. بـيـد أن
ـــعـــلـــومـــات اخلـــاطـــئـــة مـــثل هـــذه ا
ـــضـــلــلـــة قـــد تـــنـــشـــأ في بـــعض وا
األحيـان حـول أفكـار حتـمل جزءاً من
احلـقـيـقـة وقــد يـكـون هـذا الـنـوع من
ـعــلـومــات هــو األكـثــر صـعــوبـة في ا

التعامل معه.
 "د"? { ماذا فيتام

- ثمة العديد من العالجات والعقاقير
الـتي اقــتـرحـت لـعالج مــرض كـوفــيـد
19. فعالجـات من أمـثـال هـيـدروكسي
كلـوروك وإيـفرمـكتـ وفيـتام "د"
كــــانت كــــلـــــهــــا في طــــور الــــدراســــة
كن التجريبيـة تشير إلى أن العالج 
ـزيد يكـون فـعـاال ولـكن بـعـد إجـراء ا
من األبــحـاث نــكــتــشف أنــهــا لــيـست
كـذلك وهـذا جـزء من مـسـار الـعـمـلـية

العلمية العادية.
ــشــكـــلــة في أنه قــد جتــري بــيــد أن ا
عـمـلــيـة نـشــر أبـحـاث عــلى اإلنـتـرنت
تـــكــون مـــنـــخـــفـــضــة اجلـــودة أو في

øU Ë—u  ”Ëd U Ë œ 5 U O  5  W öF « WIOI  U  

إلى أن احلــكـومــات "نــادرا مــا تــذكـر"
فـعـالـيــة فـيـتــامـ "د" وبـدالً من ذلك
تـصب جل تـركـيـزهـا عـلى "الـلـقـاحات
وخـطط الـدولــة الـبـولــيـسـيـة لــتـعـقب
" أو صـاب تـصـل بـا االشخـاص ا
زعـمت أنه  جتــاهل الـفـيــتـامـ ألن
يـة "عـلى قائـمة منـظمـة الـصحـة العـا
من تــــــدفع لـــــهـم شـــــركـــــات األدويـــــة

الكبرى".
وواقع احلال إن احلـكـومات اعـتـمدت
عالجات أخـرى رخـيصـة وفعـالـة مثل
ـجــرد إثــبـات الـديــكــســامـيــثــازون 
فعاليتها كـما أن الفيتامـينات نفسها
صــــنــــاعــــة ضــــخــــمــــة تــــدر ماليــــ

الدوالرات.
{ ماذا تقول الدراسات?

-أظـهـر الـعـديـد من الـدراسـات وجـود
عالقـة بــ فـيـتــامـ "د" وكــوفـيـد في
احملصلة العامـة لكن الدليل على ذلك
الحــظـــة إلى حــد ظل قــائـــمــا عـــلى ا
ـا يــعـنـي أنه يـنــظــر في مـا كـبــيــر 
يـــحــدث لـألشـــخــاص الـــذيـن لــديـــهم
مستويـات أعلى وأقل من فـيتام "د"
من دون التحكم في العوامل األخرى.

وهــذا لـيـس دلـيـالً قـيــاســيــاً ذهــبــيـاً
ويظل بـحـاجة إلى جتـربـة على عـيـنة
حتـكم عــشــوائـيــة حـيـث يـتم إعــطـاء
عالج جملــمــوعـة مــقــابل عالج وهــمي
جملــمــوعـة أخــرى مـن لــلـنــاس حــتى
يــتـــمـــكن الـــعــلـــمــاء مـن أن يــعـــرفــوا
بــوضــوح أن الــتــغــيــرات احلــاصــلــة
نـاجتــة عن الــعالج نــفـسه ولــيس عن

عوامل أخرى.
وتــظــهـــر الــدراســات الــقـــائــمــة عــلى
الحظـة أن مـجمـوعـات معـيـنة أكـثر ا
عرضـة لإلصـابـة بـنـقص فـيـتـام "د"
واإلصـابـة بــكـوفـيــد مـثل كــبـار الـسن
واألشـــخــــاص الــــذين يــــعـــانــــون من
الـسـمــنـة واألشــخـاص ذوي الــبـشـرة
ـا فـي ذلك الـسـود وسـكان الـداكـنة (

جنوب آسيا).
وقد يـكـون نـقص هـذا الـفـيـتـامـ هو
السـبب في أن هـذه اجملـمـوعـات أكـثر
عـرضــة لـلـخــطـر أو قــد تـكــون هـنـاك
عوامـل صحـيـة وبـيـئـيـة أخـرى تؤدي
إلى انخفـاض مسـتويـات فيـتام "د"

وزيادة التعرض للفيروس.
وتـنــصح هــيــئـة الــصــحــة الـوطــنــيـة
البريطانية األناس ذوي اجللد الداكن
ــنــحــدرين من ــثــال ا (عــلى ســبــيل ا
أصول أفـريقـية أو كـاريبـية -أفـريقـية
أو من جـنـوب آسـيــا) أن يـضـعـوا في
بـالــهم تـنــاول مــكـمالت فــيـتــامـ "د"

"طوال العام".
كما قد تنـخفض مستويـات الفيتام
أيضاً نـتيـجة للـمرض نـفسه بدال من

أن تكون مسببا له.
وسـنـكـون قـادرين عـلى حتـديـد نـقص
الفيـتامـ بوصـفه عامال مـساعدا في
رض من خالل التـسـبب باإلصـابـة بـا
إجراء جتـارب على عـيـنات عـشوائـية
ويــــتـم الــــتــــحـــــكم فـي ظــــروف هــــذه
التـجـارب بـشكل صـحـيح كـتـلك التي
جتري حـاليـاً في جـامعـة كـوين ماري

في لندن.
{ دراسات إسبانية

-وقـد لـفـتت ورقـة بـحـثيـة خـاصـة من
جـامـعـة بـرشـلــونـة تـزعم أنـهـا تـقـوم
بـهـذا الــنـوع من الــدراسـة بــالـضـبط

االنتباه.
وتقول الدراسـة إن استخدام فـيتام
"د" حـقق جنـاحـاً مـذهـالً  بـتـخـفـيض
ــرض الـتي عـدد حــاالت اإلصــابــة بــا

حتتاج إلى العناية الـفائقة بنسبة 80
ـئة وانـخـفـاض مـعـدل الـوفـيات في ا

ئة. بنسبة 60 في ا
و تـداول نـتـائج هـذه الـدراسـة عـلى
نـطــاق واسع عـبــر اإلنـتــرنت لـكــنـهـا
سُحبت بعد ذلك جـراء "مخاوف بشأن
وصف الــبــحث" وتــقــوم اآلن مــجــلــة
"النسيت" بالتحقيق في نشر الورقة .
بــيــد أنه لم يـــتم تــداول خــبــر ســحب
الدراسـة بنـفس القـدر والطـريقـة التي
 فــيــهــا تــداول الــدراســة األصــلــيــة

األولى.
وقـد أعـطي فـيـتـامـ "د" في الـتـجـربة
الـتي اعــتـمـدت عــلـيــهـا الــدراسـة لـكل
سـتشفى رضى في جمـيع أجنـحة ا ا
رضى بحسب التي عادة ما تعـني با
مدى شـدة مـرضـهم ولم تـقـدم لألفراد
بــشـكـل عــشـوائـي.وكــان لـدى مــرضى
كـوفـيـد الـذين مـاتـوا جـراء إصـابـتـهم
ــرض الـذيـن شــمــلـتــهـم الــدراسـة بــا
مستويات مـختلفـة كلياً من الـفيتام
ا يـشير إلى أنهم كانوا في البداية 

قام األول. أشد مرضاً في ا
وقال الـنـائب احملـافظ ديفـيـد ديـفيس
ـــان إلى تـــقــد الــذي دعـــا في الـــبـــر
سـتشفيات مكمالت فيـتام "د" في ا
لـــــبـي بي سـي إنه عــــــلى الـــــرغـم من
سحب الدراسة إال أنه يـعتقـد أنها ما
زالت تُظهر أن فيـتام "د" عامل مهم
زيد وحض احلكـومة عـلى أن تمـول ا

من األبحاث في هذا الشأن.
وقـــــــالـت أورورا بـــــــالـــــــوجـــــــا وهي
أخـصــائـيـة تــخـديــر وطـبــيـبــة رعـايـة
مـركــزة في إســبـانــيـا راجــعت دراسـة
برشلونـة جمللة النـسيت قبل سـحبها:
"إن نوع التأثير "الـشديد" الذي كشفت
عنه الدراسة لم يُعثر عليه إطالقاً في
الــتـجــربــة الــتي أجــريت عــلى عــيــنـة
ا عشوائـية في ظروف مـتحكم بـها 
يــجـــعل من احملــتـــمل جـــداً أن تــكــون

نتائجها ناجمة عن التحيز".
وأضـافت: "وعـلى الــرغم من أن نـقص
فيـتامـ "د" كـان "عامل خـطر راسـخا"
بـــ األشـــخــــاص الـــذين مــــاتـــوا في
العـنايـة الفـائـقة إال أن االعـتمـاد على
مـكـمالت فــيـتـامـ "د" وحــدهـا كـانت
دائماً طريقة فاشـلة في تقليل اخملاطر
رضى.وتـوضح بالـوجا على أولـئك ا
أن النـقص غـالـبـاً ما يـكـون نـاجتاً عن WLF: مجموعة من األطعمة الغنية بفيتام د «
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يشـكل الـعامل االقـتـصادي عـصب احلـياة لالنـسـان وللـدولة  والـتـاريخ احلديث
ــعـاصــر يـجـيب عــلى ذلك وخـيــر مـثـال مــاحـصل لــلـدول االوروبـيــة من تـطـور وا
شتـركة وانعـكاساتـها االيجـابية اقتصـادي من خالل اتفـاقية الـسوق االوروبيـة ا
على منـاحي احليـاة االخرى الـسياسـية والـتكـنولوجـية واالجـتمـاعية والـعسـكرية
ـشـترك   حـينـما واالمـنـية . وان الـقارىء لـتـجارب الـعمل الـعـربي االقتـصادي ا
ـشتـركة شـروعات االقـتصـادية ا يراجع هـذا التـاريخ على مـستـوى الـتجـارب وا
يـجـد نـفسه امـام فـشل مـتواصل ألسـبـاب مـنهـا مـاهو داخـلي ومـا هـو خارجي 
ومع هذا الـيأس لالنـسان الـعربي  فإن االمل يـبقى هـو الدافع في عـدم التراجع
شرق اجلديد ـشروع ا وفي التـقدم الى امام  النه سنة احلـياة .  وان دراستنا 
ـواطن في هذه الدول في حـيرة من امره  هل ( العـراق االردن مصـر) يجعل ا
شروع الى حتقيق تنمـية جدية وحتقيق مصالح اسـتراتيجية وبنية سيقـود هذا ا
حتـتـية لـهذه الـدول والـدول التي سـتـدخل فيه مـسـتقـبال بـوصفه مـشـروع مفـتوح
عـربـيًـا ? بـخـاصـة اذا مـا  دراسـة وحتــلـيل اسـبـاب الـفـشل في جتـارب الـعـمل
ـشتـرك وهي كـثيـرة . ان هذا الـعمل يـعد من اهم مـجاالت االقتـصادي الـعربي ا
ـتـجـاورة وبشـكل اخـص التي الـتـعـاون االقـتـصـادي ب الـدول بـخـاصـة الـدول ا
اضي  تنـتمي الى قـوميـة واحدة  وبرز هـذا العـمل منـذ النـصف االول للـقرن ا
وعـادة ال تـختـلف مـسألـة هذا الـعـمل الذي يـهـدف حتقـيق الـتكـامل عـلى مسـتوى
الـدول في دراســته عـلى مــسـتــوى الـدولــة الـواحـدة  لــكن االولى تــدرس بـشـكل
واسع النهـا على مستـوى عدة دول لها ظـروفا وواقعها ومـشكالتها الـتي تختلف
عــنـهــا في الــدولـة الــواحـدة  وعــادة ان لـكل عــمل اقـتــصـادي مــشـتــرك اهـداف
اقتصـادية وتتـعداها الهداف سـياسيـة وعسكـرية وامنيـة واجتمـاعية  وتـستخدم

الدول في حتقيق ذلك العديد من اآلليات ابرزها:   
ـفروضـة عـلى الـسلع 1- رفع احلـواجـز والـرسوم اجلـمـركيـة والـقـيود االداريـة ا

ستوردة .   صدرة وا ا
2 - تطبيق تعريفة جمركية مشتركة واحدة على جميع الدول االعضاء .  

3-اعتمـاد سياسـات زراعية وصـناعيـة والبنيـة التحـتية بـخاصة الـنقل ب الدول
االعضاء . 

4- اعتـماد سيـاسات مشـتركة لتـنظيـم حركة انتـقال االشخـاص والسلع  ورأس
ــشــروع ـــال بــ الــدول االعـــضــاء . فــإن هـــذه اآللــيــات كــفـــيــلــة الن جتـــعل ا ا
االقـتـصــادي الـتـكـامــلي نـاجــحًـا .. فـضال عن ذلـك البـد من دراسـة مــوضـوعـيـة
ـعـاصر ـشـروعات الـسـابـقـة كي ال يـتـكـرر الـفـشل  فـالـتـاريخ ا السـبـاب فـشل ا
يوضح انـه منذ قيام جامعـة الدول العربية عام 1945 وحـتى اآلن  والذي عبرت
نـعقدة في عام 1957 ثم قـرار السوق الـعربية عنه اتـفاقيـة الوحدة االقتـصادية ا
ـعـنى كان ـشـتـركـة عام 1964  لم يـتحـقق من ذلـك اال اجلزء الـيـسـيـر جـدا   ا
نـصـيبـهـا الـفـشل .. وهـذا يـعني البـد من قـراءة اسـبـاب الـفـشل فيـهـا عـنـد الـبدء
شروعات االخرى  لم شـروع اقتصادي عربي مشتـرك  فضال عن ذلك فان ا
ـثال ال احلصر  مجـلس التعاون العربي تتـمكن من حتقيق اهدافـها على سبيل ا
ـاضي بــعـد احــتالل الـعـراق الــذي تـأسس عـام 1989 الـذي اصـبح شـيء من ا
ــغـاربي عـام 1989 الـذي هــو ايـضـا لـم يـحـقق لـلــكـويت عـام 1990 واالحتـاد ا
وارد اهدافه  فـكان هذا الـفسـاد نصيـب هذه التـجمـعات بالـرغم من امتالكـها ا
والـثـروات الــقـادرة عـلى حتـقـيـق اهـداف اقـتـصـاديــة كـبـرى او حتـقـقت االرادات
شتركـة في احلياة االوربية . السـياسية كمـا حدث في اتفاقـية السوق االوربيـة ا
ـشـرق ـشـروع ا مـصــر)  االردن وبـالـرغـم من اسـتـعـداد الـدول الــثالث (الـعـراق
اجلـديد  وانعقاد قمت االولى في مصر في آذار 2019 والثانية في االردن في
آبو 2020 وبانـتظار انـعقـاد القمـة الثالـثة في الـعراق قريـبًا  والـذي خرجت تلك
دينـة االقتـصادية القمم بـتصـريحات وبـآليـات عمل اقـتصادي مـشتـرك كتنـفيـذ ا
ـشـتركـة بـ العـراق واالردن وتـعزيـز الـتـبادل الـتـجاري بـ الـبلـدين ومـشروع ا
انبوب النفط الذي يربط البصرة بالعقبة فضال عن مشاريع فرعية مشتركة تعزز
شـترك الى ـصالـح االستـراتيـجيـة للـبلـدين وتعـيد الـعمل االقـتصـادي العـربي ا ا
شترك في واجهـة االحداث بعد سنوات طويلة من االخـفاق االقتصادي العربي ا
ـعــاصـر  وكــذلك عــودة الـنــقل الـبــري بــ االردن ومـصــر عن طـريق الـتــاريخ ا
مديـنتي نـويبع والـعقـبة . وهـذه العالقـات تشـكل نواة تـعاون اقـليـمي عربي يـعزز
ـشـتــرك  ويـقـود لــتـعــزيـز هـذا الــعـمل سـيــاسـيًـا الـعــمل االقـتـصــادي الـعــربي ا
وعسكـريًا وأمنـيًا  والذي يعـود بتشغـيل اعداد هائـلة من االيدي العـاملة من تلك
ـشـروعات الـفـرعيـة .. وجتـدر االشارة الى ان هـنـالك معـوقات الدول من خالل ا
ـشـروعـات الـسـابـقـة البـد من وحتـديـات داخـلـيـة وخـارجـيـة حـالت دون حتـقـيق ا
ـعوقـات والتـحديـات الداخـلية قرائتـها بـشكل جـيد واالسـتفـادة من دروسهـا . فا
تتمـثل في اوال طبيعـة االنظمة الـسياسيـة احلاكمة في الـدول العربيـة التي تقترب
من الدكتـاتورية وسيـاساتها الـفردية وثانـيا اختالف الـسياسات االقـتصادية ب
ـديونـية ـوارد والثـروات ورابعـا حجم ا الدول وثـالثـا االختالف في حـم ونوعـية ا
عـوقات او الـتحديـات اخلارجـية فـأبرزها اوال الـسيـاسات الـدولية الكبـير . امـا ا
ـة االقـتـصـاديـة بـأذرعـهـا كـالـشـركـات مـتـعـددة اجلـنـسـيـة بـخـاصـة ظـاهــرة الـعـو
ـتـحدة  ـالـية الـدولـية اخلـاضـعة لـسـيطـرة الـواليات ا ـنظـمـات االقتـصـادية وا وا
ـة . وثـانـيـا واسـتـخـدام الـدوالر االمـريــكي كـأداة هـيـمــنـة  في ظـاهـرة هـذه الــعـو

شـروع االسرائيـلي التـوسعي على حـساب العـرب  واطماع ا
الـدول االقــلـيـمــيـة االجــنـبــيـة في الــوطن الـعــربي كـايـران
وتـركــيـا  والـتي حتـول دون حتـقـيـق ايـة خـطـوة عـربـيـة
شـروع الشرق اوسطي. مـشتركة  وتـشابك ذلك مع ا
ولذلك البـد من قراءة جيدة لتلك الـتحديات بخاصة ان
ـشـرقي والـشـرق االوسطي ـشروعـان االقـتـصـادي ا ا
هما مشروعان تنافسيان في االهداف وفي الوسائل.
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فتـرة وجـيزة كـذلك إجـراء االنتـخـابات
لالحتــادات الـــنــقــابـــيــة والــشـــعــبــيــة
والطالبية خالل العام اجلاري كمقدمة
إلعـــادة تــــرتــــيب أوضــــاع الـــســــاحـــة

الفلسطينية ككل .
ــوقف آمــا عن االنــتــقــادات وغــيـرهــا 
الرئيس إزاء تأجيل االنتخابات فنحن
ـــــواقف نـــــحــــــتـــــرم كـــــافــــــة اآلراء وا
ـوضـوعــيـة الــبـعــيـدة عن الــتـخـوين ا
والتكفير والتشهير ومحاولة التشويه
والذي يـفـترض بـنـا الـعمل بـكل جـدية
لــتــطـــويــر شــكل ومـــضــمــون احلــوار
الـوطــني الــفـلــسـطــيـنـي وتـوحــيـد كل
اجلهـود لـطي صـفـحة االنـقـسـام وهذا
يتـطـلب إرادة حـقـيـقـيـة من قـبل حـركة
حمـاس وعدم ربط احلـوارات السـابقة
ومداراتها بتأجـيل االنتخابات  حيث
ـعطيـات خطيرة خضع قرار الـتأجيل 
وعلى رأسها موضوع القدس وهذا ما
يـجب أن تــعـيه حــركـة حـمــاس وكـافـة
عـارضة للـتأجـيل  حيـث كنا القـوى ا
أول من دعـــا لالنـــتـــخــابـــات كـــونـــهــا
ــمـكــنـة إلنــهـاء الـوســيـلــة الـوحــيـدة ا
االنـقـسـام ولـكن بـتــقـديـرنـا أن قـضـيـة
القدس قـضيـة سيـاسيـة ويجب تـعزيز
مــعــركـــتــهــا االن وبـــشــراكــة وطـــنــيــة
باعـتبارهـا معـركة مـصيـرية لـشعـبنا .
مــواقف وقــلــبــهــا وطـبــيــعـي جـداً أن
ـواقف حـول يـكـون هـنـاك تــبـاين في ا

مختلف القضايا.
{ مــا هي اخلـطــوات الـقــادمـة الــتي تـنـوون
ــواجـهـة خـطـر انـقـسـام الـسـاحـة اتـخـاذهـا 

الفلسطينية ?
رحلة احلسـاسة والدقيقة - في هذه ا
سـنـعـمـل جـاهـدين  السـتــعـادة مـسـار
ــتـقق احلـوار الــوطـني عــلى االسس ا
عليها  والـتحرك نحو تشـكيل حكومة
ـــشــــاركـــة حـــمـــاس تـــوافق وطــــني 
ــشـــاركــة والــقـــوى الــتـي تــرغـب في ا
ليكون على جدول أعمـالها توفير كافة
ـنـاخـات إلنــهـاء االنـقـسـام األجـواء وا
ؤسسـات الوطنـية  وكذلك وتوحيـد ا
ـركزي سنـعمل بـاجتـاه عقـد اجمللس ا
الــفـلــســطــيـنـي لـيــبــحث بــدوره كــافـة
الـقــضــايـا والــتــحـديــات الــتي تـواجه
شعبـنا وقضـيتنـا ومشروعنـا الوطني
ــنــظـمــة الــتـحــريـر وإعـادة االعــتــبـار 
الفـلـسـطـيـنيـة كـمـمـثل شـرعي ووحـيد
لــشــعــبـــنــا عــلى أن يــشـــكل اجــتــمــاع
راجـعة كـافة ـركزي مـحطـة  اجمللس ا
أوضـاعـنـا وانـتـخــاب جلـنـة تـنـفـيـذيـة
واسـتـكـمال تـشـكـيل الـدوائـر فـي إطار

اللجنة التنفيذية .
{ في ظل استـمرار االنتهاكـات اإلسرائيلية
ـواطنـ الـفـلسـطـيـنـي في األراضي ضـد ا
احملــــتـــلـــة وخـــاصـــة فـي الـــقـــدس  مـــا هي
اخلــطــوات الـتـي تـنــوون اتــخــاذهـا لــتــوفــيـر

? واطن احلماية لهؤالء ا
- نؤكد على موقفنا الثابت بأن إجراء
أي تـغـيـيـرات في مــديـنـة الـقـدس وفي
ـسجـد األقـصى هو اسـتـمرار محـيط ا
غرافي حلملة التهويد  والتغيير الد
الـذي تـسعـى دولـة االحـتالل الـفـاشـية
لـفـرضه  ونــحن نـراهن عـلى شــعـبـنـا
وعلى حـركـتـنا الـوطـنـية في الـتـصدي
ــارســات لــســيـــاســات وإجـــراءات و
االحــتالل  ومن هــنــا فــإنــنــا نــشــيــد
بـصــمـود أهــلـنــا في مـديــنـة الــقـدس 
وثباتهم وإرادتهم  وتضحياتهم التي
ـــواجـــهــات جتـــســدت مـــنـــذ انـــدالع ا

سـجد األقصى األخيرة بالـدفاع عن ا
ــقــدسـة انــتــصــرت عــلى ــديــنــة ا وا
ــطــلــوب الــعــدوان اإلســرائــيــلي  وا
تــعــزيـــز هــذا الــصــمـــود ودعم كــافــة
ـقــدسـيـة الــتي ضـربت الـفـعــالـيــات ا
أروع األمثـلـة في الـنضـال والـتـصدي

لالحتالل .
هم التأكيد أن إزالة االحتالل  ومن ا
لـكــافـة اإلجـراءات الــتي وضـعــهـا في
بـاب الــعــامــود بـالــعــاصـمــة الــقـدس
ـقــدسي انـتــصــاراً إلرادة الــشــبــاب ا
ؤمن بعروبـة وفلسـطينيـة عاصمته ا
 والــذي فــرض إرادته بــواقع جــديــد
عــلى االحـــتالل. ومن خالل مـــنــبــركم
ـديـنة أتـوجه الـتـحـيـة لـكـافـة أبـنـاء ا
  الذين صمدوا ودافـعوا عن القدس 
القدس التي تنتـصر بوحدة وتماسك
وصالبة  أبـنـاءهـا فـهم رأس احلـربة
ـقـدسـات ودحـر إرهاب بـالـدفـاع عن ا
ارسه االحتالل ـنظم الـذي  الدولة ا
واقف عـربية اإلسرائيـلي.  نطـالب 
واسالميـة ودولـيـة واضحـة وجـريـئة
في الــتـصــدي خملــطــطــات ومــشـاريع
االحتـالل في القـدس احملـتـلـة ونـدعو
اجلامـعة الـعربـية لالنـتقـال من موقع
التنـديد واالستـنكار الى مـوقع الفعل
احلقـيقي إلجـبـار إسرائـيل على وقف
حـماقـاتـهـا اخملـالـفـة لـكـافـة الـقـوان

والشرائع الدولية  .
{ هـل تــــرى أن قــــيــــام حـــــمــــاس بــــرشق
ستـوطنات اإلسرائيلية بالصواريخ يحول ا
االنـتـظـار عن انـتـفـاضـة الـفـلـسـطـيـنيـ في

القدس ?
- حق طبيـعي لشـعبنـا وقوى شعـبنا
في مقاومة االحتالل وعلينا أن نوحد
جـــهـــودنـــا وبـــوصـــلـــتـــنـــا في إطـــار
رجـعـيـات الـوطـنيـة واتـخـاذ الـقرار ا
ــنــاسـب بــأشــكـــال الــنـــضــال الــتي ا
ـرحــلــة الـتي تــعــيـشــهـا تـنــســجم وا
الـقـضــيـة الـفــلـســطـيـنــيـة  وفي هـذا
اإلطــار نــرفض أي شـــكل من أشــكــال
ـتـفق عـليه العـمل االرجتـالي وغـيـر ا
وطنـياً وان ال يـقرر فـصـيل ما الـشكل
الـنــضـالي والــكـفـاحـي الـذي يـرتــئـيه
بــــعـــيــــداً عـن اإلجــــمـــاع الــــوطــــني .
وطـبــيـعي بــان لــدى حـمــاس تـنــظـيم
ثل هذا مسلح ولديـها من اجلاهـزية 
اخلـيــار الـعــسـكــري ولـكن نــرى عـلى
ضرورة الـتوافق وطـنيـاً ب مخـتلف
الـــقـــوى والـــفـــصـــائل عـــلى الـــشـــكل
ــرحـلـة ـتــاح وفي هـذه ا الـنـضــالي ا
ـقـاومـة الـشـعـبـيـة عـلـيـنـا تـصـعـيــد ا
يدانية بكافة أشكالها في مواجهة وا
االحــتالل وتــوســيع دائــرة الــنــضـال
الـشـعـبي واجلـمـاهـيـري في مـخـتـلف
اذج مهـمة للمقاومة واقع وهناك  ا
الـشــعـبـيــة في عــدة مـحـافــظـات وفي
القـدس التي يـنـبغي تـطـويرهـا بزخم
شـعــبـي وإعالمي وســيــاسي . وكــمـا
أكدنا مـراراً فان تغـليب شـكل نضالي
معـ في مـرحـلـة ما ال يـعـني إسـقاط
أشــكــال الــنــضــال األخــرى ولــكن في
ـــشــــتـــرك والـــرؤيـــة إطـــار الـــعــــمل ا
ـشترك وهذا ال شتركـة والبرنامج ا ا
يـــقــرره فـــصـــيل مـــا هـــنـــا أو هـــنــاك
ولوحده  بل يحتاج لقرار وطني عام

   .
ـوقف اإلدارة األمريـكية { ما هي رؤيـتكم 
اجلديـدة من األزمـة ? وهل تلـمسـون موقف
أكــثــر إيــجـــابــيــة لـــتــلك اإلدارة من اإلدارة

السابقة ?
- لم نــــراهن يــــومـــاً عــــلى الــــواليـــات
ـتعاقبة تحدة األمريـكية وإداراتها ا ا
التي أثبتت تاريخـياً عدائها لـقضيتنا
وحـقــوقـنــا الـوطــنـيــة الـفــلـســطـيــنـيـة
ودعـمـهـا وإسـنادهـا لـدولـة االحـتالل 
ــواقف األمــريــكـيــة مــنــحـازة وكـافــة ا
إلســرائـــيل الـــدولــة الـــقــائـــمــة بـــقــوة
االحـتـالل  ونـحـن عـلـى قـنــاعــة تــامـة
ــواقف بــعـــدم إحـــداث تــغـــيـــيــر فـي ا
األمريكية بدون أن يكون هناك مواقف
دوليـة وعربـية داعـمـة لعـدالة الـقضـية
الـفـلـسـطـيـنـيـة وتـطـوير عـمـل الـلـجـنة
الرباعية الـدولية وتوسيـعها وحتقيق
الـشــراكـة الـدولــيـة لــرعـايـة الــعـمــلـيـة
الـسـيـاسـيـة وإنـهـاء الـتـفـرد األمـريـكي
الذي ثـبت فـشـله وانـحـيـازه وشـراكته

لالحتالل.
طـلوب قـبل كل شيء هـو إعادة بـناء ا
العالقات الفلـسطينيـة األمريكية ولكن
عــــلى أسس ومــــرتــــكــــزات واضــــحـــة
تبـادل وبشرط ألّا أساسها االحـترام ا
تكـون مرتـبطـة باجلـانب اإلسرائـيلي 
حيث انحـازت اإلدارة األمريـكيـة دائماً
تـعاقبـة  ونحن حلكـومات االحتـالل ا
نـنـتــظـر بــأن تـقـوم إدارة بــايـدن بـرفع
الـعـقـوبـات والـقـرارات اجملـحـفـة الـتي
اتــخــذتــهــا إدارة تــرامب في الــســابق
ــا يـخص مــنـظـمــة الـتــحـريـر سـواء 
الـفـلـسـطـيـنـيّة أو مـسـألـة ضـم الـقدس
ــتــعـلــقــة بــالـقــضــيـة وكل الــقـرارات ا
الـفـلــسـطــيـنـيــة ومـحـاوالت الــنـيل من
احلقـوق الـوطنـيـة الـفلـسـطـينـيـة التي
أقـرتــهـا الـشــرعـيــة الـدولــيـة من خالل
ـتـحـدة ذات الـصـلـة   قـرارات األ ا
وعلى إدارة الـرئـيس بـايـدن أن تراجع
مواقـفهـا وسيـاساتـها اخلـارجيـة على
ـستويـات وبخاصـة سياسـاتها كافة ا
نحازة في الشرق األوسط ومواقفها ا
إلسـرائـيل وتــنـكـرهـا حلــقـوق الـشـعب
الـفــلـســطـيــني الـتي حتــظى بــإجـمـاع
دولي  وأن تــقـــرأ األوضــاع بـــصــورةٍ
مختلـفة ارتبـاطًا بالـتوازنات اخملـتلفة
وجودة علـى الساحة الـدوليّة  ومن ا
هــنــا جـاء تــرحــيــبــنــا بــتــصــريــحـات
الرئيس األمـريكي جـو بايدن بـالتزامه
بـحل الـدولـتـ  وهـذه الـتـصـريـحـات
تتـطـلب خـطـوات عـملـيـة مـلـمـوسة من
خالل إعادة العالقات الدبلوماسية مع

ـــثـل الـــشــــرعي والـــوحــــيـــد م.ت.ف ا
ـثـلـيـة لـلـشـعب الـفـلـسـطـيـني وفـتح 
مــنــظـمــة الــتــحــريــر الــفـلــســطــيــنــيـة
بــواشــنــطن   واالعــتــراف الــصــريح
والواضـح بأن الـقـدس الـشـرقـيـة جزء
من أراضي دولـة فــلـسـطــ احملـتـلـة 
واعادة فتح القنـصلية االمريـكية فيها
ا وجزء من احلل الـعـادل والشـامل 
فيه عـودة الالجئـ إلى ديـارهم طبـقاً

لقرار 194.
{ في ظل اجلــهـود الـتي تـقـوم بـهـا كال من
مـصـر واألردن وأطــراف أخـرى السـتـئـنـاف
عـمـليـة الـسالم  هل تـتـوقعـون أن تـتـمخض
تـلك اجلـهـود عن عـقد مـؤتـمـر دولي لـلسالم

وما هي فرص جناحها ?
- هنـاك ضرورة السـتنـهاض وتـطوير
ـــوقف الـــعـــربي وإعـــادة االعـــتـــبــار ا
للـعمق الـعربي لـلقـضيـة الفـلسـطيـنية
واإلسنـاد الـعـربي الرسـمي والـشـعبي
لنضـال وحقوق شـعبنـا الفلسـطيني 
وهــذا واجب األمـــة الــعــربـــيــة اجتــاه

ركزية . قضيتهم ا
ـصـريـة واألردنـيـة نـرحب بـاجلـهـود ا
الـرامـيــة إلعـادة اسـتـئــنـاف الـعــمـلـيـة
ـفـاوضـات عـلى قـاعدة السـيـاسـيـة وا
قـــرارات الـــشـــرعــيـــة الـــدولـــيـــة وحل
الدولت وتـمك الشـعب الفلـسطيني
ــســتـقــلـة عــلى حـدود إلقـامــة دولـته ا
الرابع من حـزيران 1967 وعاصـمتـها
الـقـدس الــشـرقــيـة .ونـطــالب األشـقـاء
الــعـــرب وخــاصــة فـي األردن ومــصــر
بدعم مـبادرة الـرئـيس محـمود عـباس
لــعـــقـــد مــؤتـــمــر دولـي لــلـــسالم وحل
الـقـضـيـة الــفـلـسـطـيــنـيـة عـلى أسـاس
تحدة  القرارات الصـادرة عن األ ا
ونــعــتــقـــد أن تــوفــر اإلرادة الــدولــيــة
ــتـعــددة سـيــشــكل مـدخل واألطـراف ا
جــدي لــهــذا االجتـــاه وبــخــاصــة وان
الـصـ وهي دولـة صـديـقـة سـتـتـولى
رئـاســة مــجــلس األمن قــريــبــاً وكـذلك
وجود مبادرة صينية في هذا اإلطار 
مـارسة ونعـتقـد أن الـفرصـة سانـحـة 
حتـرك ســيــاسي وجــاد من قــبل كــافـة
األطــراف إلنــهـــاء الــتــفـــرد األمــريــكي
ـتعاقبة وانحياز اإلدارات األمـريكية ا
إلسرائيل والتي أفـشلت دوماً اجلهود

الدولية والعربية .
{ في النـهاية فـي ظل تصاعـد احتـجاجات
ــمــارســات الــشــعب الــفــلــســطــيــني ضــد ا

عــامل آخـــر أكــثـــر جتــذراً مـــثل ســوء
الـتــغـذيـة أو الــفـشـل الـكـلــوي ولـيس
حــــاالت وفـــــاة نــــاجـــــمــــة عـن نــــقص

. الفيتام
{ ما هي األضرار?

-عنـدمـا تـتوافـق النـتـائج مع وجـهات
نظر الناس حـول العالم كأن تقول إن
كن أن تؤذيك" "األشياء الطبيعية ال 
فذلك يـزيد من احـتمـاليـة تداولـها ب
الــنــاس كــمــا يــوضح الــبــروفــيــسـور
سـانـدر فـان ديـر لـيـنـدن; عـالم الـنـفس
االجــتــمــاعـي بــجــامــعـــة كــامــبــريــدج

البريطانية.
يـرى خــبـراء في الــصـحــة الـعــامـة أن
عملـية التـحص بـاللقـاحات قد تـغير

شكل العالم تدريجيا
ورغم اخــــــتالف عـــــوالـم الـــــصـــــحـــــة
الــطـــبـــيــعـــيــة والـــطب الـــبــديـل عــلى
اإلنــــــتـــــرنـت وعــــــوالم األشــــــخـــــاص
ـــنــاهـــضـــ لـــلــتـــطـــعـــيم ألســـبــاب ا
أيديولوجية إال أنهم قد يتداخلوا مع
بعضـهم البـعض.ويقول الـبروفـيسور
فــان ديـــر لــيـــنــدن إن الـــتــعـــلــيـــقــات
ـنـاهـضـة لـلـتـطـعـيم والـتـصـريـحـات ا
ــواضــيع "مــرتــبــطــة بــشــكل وثــيق 
وعـوامل أخـرى مـثل الـدين والـتـداوي
بــــــاألعــــــشــــــاب والــــــطـب الــــــبــــــديل
واد واجملـتمـعـات الـداعـيـة العـتـمـاد ا
الــطــبــيــعــيـــة فــقط". ويــوضح أن ذلك
ـكـنهـم تداول مـوضـوعات يعـني أنه 
تتقـاطع مع اهتـمامـات األشخاص في
تــلك اجملــتــمــعــات ونـشــر رســالــة في
صـفـحـاتـهم ومـواقـعـهم االلـكـتـرونـية
كنك فقط مثل "ال حتتاج إلى لقاح و
تــنـــاول فــيـــتــامـــ د"من دون أن يــتم
اإلفــصــاح صـــراحــة عن أنـــهــا تــدعــو

ضمنيا إلى مناهضة اللقاحات.
وعـمـومــاً يـعــتـبـر فــيـتـامــ "د" آمـنـا
نــســبــيـــاً (عــلى الـــرغم من أن تــنــاول
جرعات عالية منه قد يؤدي إلى تشكل
ـا ال يـبدو حصى فـي الكـلى) لـذلك ر
قارنة مع نشر أنه األكثر ضرراً عنـد ا
ـضـلــلـة.فـاخلــطـر  كـمـا ـعـلــومـات ا ا
يوضح الـبـروفـيسـور فـان دير لـيـندن
كمل هو عندمـا يقول النـاس إن هذا ا
ثابة معـجزة عالجية وإنه يجب هو 
اســـتـــعـــمــــاله بـــدال عـن الـــلـــقـــاحـــات
والـــكــمـــامـــات وإجـــراءات الــتـــبـــاعــد

االجتماعي.

احمد مجدالني
اإلســرائــيــلــيـة فـي األراضي احملــتـلــة  هل

تتوقعون اندالع انتفاضة جديدة ?
اجملــتــمع الـــدولي الــذي لم يـــســتــطع
ــســاح حــتى اآلن إلــزام االحـــتالل بــا
بـإجـراء االنــتـخـابــات بـالـقــدس وفـقـا
ـوقع عام 1995 والذي للـبروتـوكول ا
ـــوجـــبـه ثالث انـــتـــخـــابـــات جـــرت 
1996وعام 2005و2006 باعتـبار أنها
جزء من األراضي احملتـلة  إلى الكف
كيالي والتحرك عن سياسة الكيل 
الـفــوري حلـمــايـة أبــنـاء شــعـبــنـا في
الــــقــــدس مـن اعــــتــــداءات قــــطــــعــــان
ــسـتــوطــنــ  وتــطــبــيق الــقــانـون ا
الـدولي وقــرارات الـشـرعــيـة الــدولـيـة
ذات الـصلـة بـالـقـضـيـة الفـلـسـطـيـنـية

تعلقة  بالقدس. ا
نــحن نــصــر عــلى الــتــمــسك بــإجــراء
االنتـخـابات في الـقـدس  باعـتـبار أن
القدس الشرقية هي أراضٍ فلسطينية
مـــــحــــتـــــلـــــة  مــــثـل بـــــاقي األراضي
الــفـلــســطــيــنــيــة األخـرى  لــذلك دون
إجــراء انـــتـــخــابـــات في الـــقــدس  ال
ــكــنــنــا إجــراء االنــتــخــابــات  وأن
ـــقـــدســـيــ تـــرشـــيـــحــا مـــشــاركـــة ا
وتصـويـتـا في الـقـدس لـيـست قـضـية
فنـيـة بل هي قـضيـة سـيـاسيـة تـتـمثل
برفضنا لضـمها إلسرائيل وبـتمسكنا

. باعتبارها عاصمة دولة فلسط
استمرار الصمت الدولي جتاه إرهاب
ـنظم مـن قبـل قوات االحـتالل الدولـة ا
وبقرار سياسي وخصوصا في القدس
يــنـــذر بــتــفــجــيـــر األوضــاع في كــافــة
األراضـي الـفـلــسـطـيــنـيـة  فال أمن وال
ـنـطـقـة دون حل سـالم وال استـقـرار بـا
عـادل وشـامل لـلـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـية
.شـعبنا الفلسطيني سيواصل النضال
وطـريق احلـريـة في مواجـهـة االحتالل
ـقاومـة الشـعبـية في تـطور مـستـمر وا
وهـي مـــدعــــومــــة بـــحــــراك ســـيــــاسي
ودبـلوماسي من القـيادة الفلسـطينية 
ومــســألــة انــدالع االنـتــفــاضــة لــيـست
بـحاجة لترتيبات فاالنتفاضة الشعبية
مـندلعة أصالً في القدس وفي كل مكان
وعــلـى الــعــالم أن يــواجه احلــقــيــقــة 
صر على حـقيقة الشعب الفـلسطيني ا
نــيل حــريــته واســتـقاللـه وعـودته وان
يـنتـهي هذا االحـتالل وسينـتهي حـتماً
ـقاومـة وثبـات صمود شعبنا حتت

راية وحدته الوطنية .
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{ لــــنــــدن- وكــــاالت: عــــلق الــــنــــجم
البـلجـيكي كـيفن دي برويـن متوسط
ميدان مـانشسـتر سيتـي على شعور
فـريقه بـعـد الـتـأهل إلى نـهائي دوري
أبــــطـــال أوروبـــا لـــلــــمـــرة األولى في
تـاريـخه إلى جـانب تـسـلـيط الـضـوء
على تواجده في مراكز مختلفة حتت
ــــدرب بــــيب جــــوارديـــوال. قـــيــــادة ا
وحتـدث دي بـروين عن شـعـوره بـعـد
إطالق احلـكم صـافـرة نـهـايـة مـبـاراة
إيــاب نــصف الــنــهـائـي أمـام بــاريس
ســان جــيــرمـان في حــديــثه لــســكـاي
سبورتس: شعور بـاإلثارة ولكن بعد
الـبــطـاقـة احلـمــراء (طـرد أنـخـيل دي
ماريـا) كـان لدي الـشعـور بـأنه لديـنا
فـــرصــة كــبــيــرة لــعــدم خــســارة تــلك
ــــواجــــهـــة ومـع الـــصــــافـــرة ازداد ا
الـشعـور بـاإلثـارة بعـد مـعـرفـتك بأنك
باراة النهائية الكل كان ستخوض ا
باراة . سعيدًا للغايـة ويتطلع لتلك ا
وال يــــرى دي بــــروين أن نــــتــــيــــجــــة
مـواجـهة الـسـبت أمـام تـشـيلـسي في
ـيـرلـيج ستـمـثل ضـربة ألي من الـبر
الطرف قـبل مواجهتـهما في نهائي
األبــطــال قــائــلًــا: بــعض األشــخــاص
باراة بـصورة مختـلفة ولكن يرون ا
لكل فريق أهداف مختلفة اآلن. وجدد
دي بـروين عـقــده لـعـامـ إضـافـيـ

بعـدمـا اعتـمـد البـلجـيـكي على شـركة
ـــعــرفـــة اجتــاه جلــمع الـــبـــيــانـــات 
السيتي ومدى أهمية تواجده لنجاح
الـــفـــريق. وعـن تـــلك الـــفــــكـــرة عـــلق
البلـجيكي: أردت أنـا واألشخاص من

حولي معـرفة كـيف ينظـر الفريق إلى
سـتقـبل وبالـتالي كـان األمر يـشبه ا
ـقـارنـة بـ الـسـيـتي وبـاقي الـفـرق ا
بالـنـظر إلى الـعـمر والـعقـود وكـيفـية
مــسـاعــدتي لـلــفـريق لــلـمـضـي قـدمًـا.
ـقـارنـة وأضـاف: لم يــتـعـلق األمــر بـا
اديـة بل ببنـاء الفريق وما باألمور ا
هـو أفــضل قــرار لي لم أكن بــحـاجـة
ـسـاعـدة ولــكن لـتـأكـيـد األمـور الـتي
أعتـقد فـيـها كـان حتلـيل جيـد النـظر
إلــيه. وتــابع: أرى أن اإلحــصــائــيـات
باريات اخلاصة بأداء الالعـب في ا
كثـيـرة للـغـاية وخـاصـة العبي وسط
ـــكـــنك الـــقـــيــام ـــلـــعب ومـع ذلك  ا
بـالــعـديـد من األمــور اجلـيـدة الـتي ال
تــعــكــسـهــا االحــصــائــيـات. وواصل:
أعـرف الـكـثــيـر من األشـخـاص الـذين
قارنات وفقًا لإلحصائيات يجرون ا
ولــــكـــني ال أهــــتم بـــذلـك أنـــظـــر إلى
ــعــرفــة هــيــكل اإلحــصــائــيــات فــقط 
الفريق ونـظرته للـمستـقبل هذا جزء
من احلـياة اآلن واألمـر يـختـلف عـما
كان الوضع عليه منذ  10أو  15عامًا
عــــنـــدمـــا كــــان كل شيء تــــتم رؤيـــته
بـالـعـ ويـحـكم الـبـعض مـا إذا كان
الالعب يقدم مستوى جيد أم ال. وعن
ركـز الذي يـشارك فـيه مع السـيتي: ا
ـا يطـلب مـني مـهمـا كان فقـط أقوم 
ذلك الدور أعـتقـد أنـني في مسـيرتي
ـراكز عدا قـلب الدفاع لعبت في كل ا
ــكــنـــني الــلــعب في أي وبــالـــتــالي 
مركز مؤخرًا  تغيير مركزي لسبب
مــــا ال أعــــرف مــــا هـــــو قــــرار بــــيب

(جوارديوال) ولكني سعيد للغاية. 
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استعاد نيوكاسل مذاق االنتصارات
وتغلب على مضيـفه ليستر سيتي /4
ــرحــلـة 2  في افــتــتــاح مــنـافــســات ا
اخلـــامـــســـة والـــثالثـــ مـن الــدوري
ـمـتـاز. ورفع نـيوكـاسل اإلجنـلـيـزي ا
رصيده بذلك إلى  39نقطة ليقفز إلى
ــركـز الــثـالث عــشـر بـيــنـمــا جتـمـد ا
رصيـد ليـستـر سيـتي عند  63 نقطة

ركز الثالث بفارق نقطت أمام في ا
ركز الرابع الذي تشيلسي صاحب ا
يـحل ضـيفـا عـلى مـانـشسـتـر سـيتي
ــرحــلـة نــفـســهـا. غــدا الـســبت في ا
وتــقــدم نــيـوكــاسل بــأربــعــة أهـداف
ســـجـــلــهـــا جــوزيـف ويــلـــوك وبــاول
دومــيت وكــالــوم ويــلــســون (الـثــالث
والـرابع) في الــدقـائق  22 و 34 و64
و74.  وبــعـــدهــا رد لــيــســتــر ســيــتي
بـهـدفـ أحـرزهـمـا مـارك ألـبـرايـتون

وكــيـــلــيـــتــشي إيـــهــيـــانــاتـــشــو في
الدقيقت  80 و87.
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قـلل يـورغن كـلـوب مـدرب لـيـفـربـول
ــوسم من فــرص فــريــقه في إنــهــاء ا
ـربع الـذهبي لـلـدوري اإلجنلـيزي با
ــبــاريــات مــشــيــرا إلى أن الــفــوز بــا
ـتـبـقيـة قـد ال يـكـون كـافـيا اخلـمس ا
لضمان التـأهل لدوري األبطال. وفاز
ــوسم لـــيـــفـــربــول بـــلـــقب الـــدوري ا

ـاضي لـكـنه واجه إصـابـات ا
وسم وتراجـع مسـتـواه هـذا ا

ــركــز الــســابع حــالــيـا لــيــحــتل ا
ـركز الـرابع مـتـأخرا بـ 7نـقـاط عن ا

ؤهـلـة لدوري األبـطال. ـراكـز ا آخر ا
وقـال كلـوب في مـؤتـمـر صـحـفي قبل
مواجهة ضـيفه ساوثهـامبتون  لست
وسم واثـقا من فـرصـتنـا في إنـهـاء ا
ـربع الـذهـبي لـكـنـنـا سـنـحـاول في ا
جـاهدين لـتـحـقيق هـذا الـهـدف. وأقر
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جانب من مواجهة
السيتي وباريس
التي انتهت بفوز
كتيبة غوارديوال
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تابع صعوبـة في  متابعة شؤون وشجـون الرياضة العراقية اليجد ا
تكررة من لهجـة االندية والفرق كلما حينما يلمس ذات االسطـوانة ا
اقـتــربت اسـتــحـقــاقـات الــبـطــوالت والـدوريــات لـتـكــشف عن خــفـايـا
وكـوالــيس مـريــرة تـعــيـشـهــا تـلك االنــديـة لـتــبـدد احالمــهـا ولــتـحـيل
مـشـاركـتـهـا في تـلك الـبـطـوالت الى كـوابـيس مـقـلـقـة  تـقظ مـضـاجع

القائم عليها .
ـوسم نفس اسـطوانة ـمتاز  لـهذا ا ففـيما  شـهدت احـداث الدوري ا
االحتـجاجـات التـي  وصلت الى الـتلـويح بـورقة االنـسحـاب  من تلك
البـطـولة حـتى اقـتـرب استـحـقاق دوري الـدرجـة االولى  ليـسـهم هذا
ـشـاركـة بـالـبـطـولة الـدوري ايـضـا بـالـكـشف عـمـا تـعـيـشه االنـديـة  ا
ـتمـثـلـة بوزارة ـا التـعـنى بهـا  مـرجـعـيتـهـا ا ـذكورة من شـؤون  ر ا
الشـباب والـرياضـة  كونـها اجلـهة التـي تعـنى بشـؤون االندية وتـهتم

بتسيير وتدبير امورها .
ويبـقى الـتـساؤل االبـرز في اهـمـية اسـتـضافـة الـبـطوالت  واالهـتـمام
العب  البـرز الــبـطـوالت اخلـلـيـجــيـة وصـحـفـنـا ـلـفـات  ضــيـافـة  ا
وصفـحاتـنـا الريـاضيـة مـازالت تسـيل مدادهـا حـول  قضـايا  الـعوز
ادي والـتلـويح بـاالنسـحاب من بـطولـة دوري الـدرجة االولى مـثلـما ا
هو احلـال حينـما اصـدت صفـحة الـرياضة بـصحـيفـة الصـباح شبه
الرسميـة  عن اثن من ابرز الـفرق وهما كال من  فـريقي بابل الذي
ـاليـة على حـالها  من دون هدد باالنـسحـاب  في حال بـقاء  االزمة ا
حـلـول كـمـا اشـار بـذلك مـراسل اجلـريـدة  في مـديـنـة احلـلة الـزمـيل
محمد عجيل  وتناول  االخير تـصريحات منسوبة الى رئيس النادي
 اكـــد من خاللـــهـــا  ان مــعـــانـــاة الــنـــادي من هـــذه االزمـــة فــاق كل
التصـورات  حتى بعد تـهديد الـدائن  اليـقاف تدريـبات  الفريق في
حـال عـدم دفع مـسـتـحـقـاتـهم  وذلك قـبـيل ايـام من انـطالقـة الـدوري

ذكور . ا
ـعـنـوي الـذي ونـفس احلـال عـاشه فـريق نـادي كـربالء  رغم الـدعم ا
قدسة لتحفيز الالعب على تقد افضل ما ابرزه  محافظ كربالء ا
ذكور مـتطرقا ان من ب صـور ذلك التحفيز لديهم  خالل الدوري ا
ـاديـة فـضال عن تخـصـيص قطع اراض ـكـافات ا اغراء الالعـبـ با
جلمـيع الالعـبـ  واجلـهـاز الفـني  واالداريـ في حـال حتـقـيق حلم

متاز. نافسات الدوري ا التاهل 
نتـباينـة التي تبـرز في صفوف فـريق وتظهر مثل تلك الـتصريـحات ا
عند فـريق اخر تـصيب الالعبـ باالحـباط  او تشـعرهم بـكونهم  اال
وسيلة دون ادراك ان الرياضة مسؤولية مهمة تتظافر فيها اخلبرات
ـدرب مع قـدرات الالعـبـ في سـبـيل حتـقيق وتـتوحـد فـيـهـا افـكار ا
امول  وليس في كونه فرصة في ان تتحول مالعب التدريب للفرق ا
ـالـيـة الى فــرصـة  من قـبل الـتي تـعــاني اصال من  وطـاة االزمــات ا
ـتـلـكـئـ بتـسـديـد ديـونهم الـدائـن لـتـصـفـية حـسـابـاتـهم ومالحـقة ا
وارهـاق الـالعـبـ بــتـلك الــدوامـة عــبـر زجــهم في اتـونــهـا وتــشـتـيت
تركيزهم عما هو  ابرز من  تصفية احلسابات  وارهاق الفريق ككل

من خالل  الديون  وتبعاتها .
ـنافسات دن في ان تـرى فرقهـا وهي ترتقي   اضافة المـال بعض ا
ـا هـي عـلــيه  فــتـســهم  بــابـراز كـل قـدراتــهـا وتــوفــيـر كل افــضل 
ـناسـبـة لـلـتدريب العب ا مـستـلـزمـات حتـقـيق االجناز عـبـر تـوفـيـر ا
درب دون اجـراء التـدخالت الـتي تربـك عمل اجلـهاز وتطـابق رؤيـة ا
الفـني من خارج  ذلك االطـار عبـر تدخل المـبرر له من قـبل  اعضاء
النـادي  في فرض اسـماء مـعيـنة  وتـهمـيش اخرين  كـلهـا تصب في
طلوب سواء من غير مجراها لتسهم بخلط االوراق وافقاد التركيز ا
ـنـاسـبـة ـنـاسب واخلـطط ا ـدرب واخـتـيـاره لـلـتـكـتـيك ا خالل رؤيـة ا

كن ان يخوضها . الئمة الي مباراة  وا
هي ذات االسطوانة الـتي كلما اقـترب اي استحـقاق  فحيـنها سوف
لن جتهـد نفـسك في  رؤية مـثل تـلك التـصريـحات الـتي تبـرز معـاناة
درب  فـتـختـفي تلك ـادية  امـا ا االنديـة التـي التنـتهي من االزمـات ا
االصوات لـتـبـقى مجـرد هـمسـات في كـواليـس التـدريب تـرتفع كـلـما
مني الـفـريق  بخـسـارة حيـنـها سـتـتوارى  الـشـكوى من جـراءاالزمة
ـالـيـة فـحـسب وتـبـقى مـشـكـلـة الـفـريق في ذلك الـوقت ا
ــدرب عـلى ايــصـال افــكـاره مـرهــونـة بــعــدم قـدرة ا
لالعـبــ من اجل جتــسـيــدهـا لـنــقـاط ثالثــة  تـذهب

بالفريق الى مديات ابعد .

كلـوب بأن فريـقه وجد صـعوبة في
الــتـعــامل مع إصـابــات خـطــيـرة
لالعب بارزين مثل فيرجيل
فـــان دايك وجـــو جـــومـــيــز
وجــــــــويـل مــــــــاتـــــــــيب
وجوردان هندرسون
ضـــــمـن آخـــــرين.

ـا يـعــتـقــد الـنــاس أنـنـا وأضــاف: ر
نـخـتـلق األعـذار لـكـنـنـا فـقـدنـا جـهود
خط الدفاع كامال. لعب الفريق بساق
ـكـنك أن تـعـرج لـكن بـعد مـكـسورة. 
أن حتـــول العـــبـــو الـــوسط ألداء دور
ـدافـعـ وتـعـرض الـعـمـود الـفـقري ا
لـلــفـريق لـلــكـسـر أصــبح جتـاوز هـذا
الــوضع صـعــبــا جـدا. وتــابع: لــكـني
ــواقف أتــعـــلم الــدروس دائــمـــا من ا
اخملتلفة. سـأستغل هذه اخلبرات في
ـسـتـقـبـلي. وتـأجـلت مـبـاراة عـمـلي ا
لـيــفـربـول أمـام مــضـيـفه مــانـشـسـتـر
يـونــايـتـد  بــسـبب احـتــجـاجـات في
أولــد تــرافـــورد. وعــبــر كــلــوب عن
مــســانــدته حلق اجلــمــاهــيــر في
الـــتـــظـــاهــر لـــكـــنه شـــدد عــلى
ضــــــرورة أن تـــــــكــــــون هــــــذه
االحتجاجات سلمية. وتابع:
ـــقــــراطـــيـــة. أؤمـن بـــالــــد
أشـــــجـع الــــــنـــــاس عــــــلى
التعبير عن رأيهم. سمعت
أن بــعض أفــراد الــشــرطــة
أصـيـبــوا ومـا كـان لـهـذا أن
يـحدث. لم تـكن احـتـجـاجات
سلمية تـماما. وقال كلوب إن
الــقــائــد هــنــدرسـون الــذي لم
يـــــــــلــــــــعـب مـــــــــنــــــــذ أواخــــــــر
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط بـــعـــد أن خـــضع
جلــراحــة في أعــلى الــفــخــذ بــدأ في
الركض مجددا لكنه لم ينضم
لـلـتـدريـبـات اجلـمـاعـية
لــــلـــفــــريق حــــتى

اآلن. 
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يشـاركُ احلـكمـان الـدوليـان حـسن محـمـد وهاوكـار سـاالر في إدارة مبـاريـات بطـولة
صريـة القـاهرة للـفترة من كأس العـرب لكـرة الصاالت الـتي ستـقام في العـاصمـة ا
العـشرين حتـى الثالث مـن الشهـر احلالي. ويـعدُ الـدوليـان حسن مـحمـد وهاوكار
درجـ في قـائـمـة الـنـخـبـة اآلسـيـويـة حلـكـام الـصاالت سـاالر من أبـرز احلـكـام ا

وسبق لهما التواجد في العديد من البطوالت العربية واآلسيوية.
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االحتاد األوروبي لكرة الـقدم يويفا
أن ســـيـــجـــري مـــعـــاقـــبـــة األنـــديــة
ــئـة من ــنــســحــبـة بــحــجب  5بــا ا
ـاليـة اخلاصـة بـهم فيـما الـعوائـد ا
دة ـسابـقـات األوروبيـة  يـتـعلق بـا

موسم واحد فقط. 
وذكـر الــبـيـان أنه ســيـجــري أيـضـا
إجبار كل نـادي من األندية الـتسعة
بلغ  15ملـيون يورو على الـتبـرع 
للمبـادرات الشعبـية مشيرا إلى أن
أي مــحـاولــة أخـرى لالنــفـصـال عن
االحتـــــاد األوروبي ســـــتـــــؤدي إلى
غــرامـة قــدرهـا  100 مــلـيــون يـورو.
ــقــابل ســيـــواجه بــرشــلــونــة وبـــا
ومـدريد ويـوفـنتـوس عـقوبـات أشد
مـن االحتــاد األوروبي لــكــرة الــقـدم
بـــســـبب تـــصـــرفــاتـــهـم ورفــضـــهم

التخلي عن السوبر ليغ.

{ لـــنــدن- وكـــاالت: أعـــلن االحتــاد
وافـقـة على األوروبي لـكرة الـقـدم ا
إجراءات إعادة دمج  9 أندية كانت
قـــــد شـــــاركـت في إطـالق رابـــــطـــــة
متاز السوبر ليغ الدوري األوربي ا
عـقب انـسـحـابـهـا من الـبـطـولة مع
فــرض عــقـوبــات خــفـيــفــة عـلــيــهـا
ـــــا ذكـــــر مـــــوقـع غــــول وفـــــقــــــــــا 

الرياضي. 
وكانت أنديـة إنتر ومـيالن و مدريد
وأتــلــتـيــكــو مــدريــد ومــانــشــســتـر
يــونـــايــتـــد ومــانــشـــســتـــر ســيــتي
ولــيــفـربــول وآرســنــال وتـوتــنــهـام
وتـشـيـلسي قـد أعـلـنت انـسحـابـها
من تلك الـبطـولة فـيمـا أصرت فرق
برشلـونة وريال مدريـد ويوفنتوس
عـــلى الــــبـــقـــاء فـــيـــهـــا حـــتى اآلن.
وأوضح بـــيـــان رســـمي صـــادر عن

الـنسـوي بكـرة القـدم واحتاد الـكرة
الـفـرعي ومـديـريــة الـشـبـاب  ووعـد
بجـهود الـوزارة حملافـظة  ذي قار .
وقـــال اخلـــفـــاجي وجـــدت الـــوزيــر
مـتـفـهـمـا كـثـيرا لـواقـع احلـركـة الر
يـاضــيـة  والـشـبــابـيـة  بــاحملـافـظـة
وبــــــصـــــدق واعـــــلـن عـــــزمـه عـــــلى
االســـتـــمــــرار في تـــوفــــيـــر  كل مـــا
حتـتاجه االنـديـة ومديـريـة الشـباب
من اجـل تـامـ اجـواء عــمل الـفـرق
الـر يـاضيـة واعـطى االمور  اهـمـية
ــــسـت من خالل واضــــحــــة كــــمــــا 
حــديــثي مـــعه.  واشــاد اخلــفــاجي
بروحيـة درجال  الذي استـمر مثاال
ــثـــابــر واالداري الــنــجــاح لالعب ا
وهو  الذي انفـتح باحلديث بصدق
 بـأدق الـتفـاصـيل  وهـذا دلـيل على
اسـهـام الوزارة فـي تطـويـر ريـاضة
احملـــافـــظــات الـــتي الزالـت تــشـــكل
نتخـبات  الوطنية ما روافد لدعم ا
يــتـطـلـب مـو اكـبــتـهــا لـلـتــطـور الـر
يـاضي   من خـاال اهـتـمـام حـكـومي
جـاد.  عــلى صــعـيــد مـتــصل  اعـلن
مـــــحــــافـظ ذي قــــار احـــــمــــد غـــــني
اخلـــفـــاجي  رفـــضـه  إحـــالــة أرض
تـابـعة لـنـادي الفـرات الـرياضي في
قـــضــاء ســوق الــشـــيــوخ كــفــرصــة
اســتـــثـــمــاريـــة .  وذكـــرت وثــيـــقــة
حصلت  الزمان   عـلى نسخه منها
 بـــان احملـــافظ اوعـــز الـى هـــيـــئــة
استثمار احملـافظة بعدم منح أرض
تــابــعـــة لــنــادي الــفـــرات كــفــرصــة
استثـمارية.  واضافت الـوثيقة بان
احملـافظ الزم اجلـهـات ذات الـعالقة
بـاستـكمال اجـراءات حتويـل ملـكية

ذكور . األرض إلى النادي ا

بي حيث  مناقشة مجموعة حلول
لعب الذي يـعد نقطة لتنـفيذ همـا ا
نشآت الرياضية حتول في مسار ا
التي تعـاني منهـا مدينة الـناصرية
رغـم حـــجم ســــكـــانـــهـــا.  واضـــاف
اخلـفـاجي ان درجـال  وعـد وبـشكل
شاريع استثمارية لالندية دقيق  
الــر يــاضــيــة  بــاحملــافــظــة  ووعــد
ايــضــا بــدعم مــنــتــخـب احملــافــظـة

اخلفاجي محافـظ ذي قار  بعد لقاء
مـع  درجــــال  بـــــحث فــــيـه الــــواقع
الـريـاضي  والــشـبـابي بــاحملـافـظـة
ـشـتـركـة لال رتـقـاء بـهـما اجلـهـود ا
فـي احملـافــظـة. واضــاف اخلــفـاجي
ـسـنا  تـفهـمـا  واضحـا من الـوزير
لــدعم ريــاضــة وشــبــاب احملــافــظـة
حـيث  الـبـحث في عمـلـيـة  اجناز
ــلـعب االو ـديــنـة الــريـاضــيـة  وا ا
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 وجــة وزيــر الـر يــاضــة والــشــبـاب

عدنان د رجال  بتاهيل ملعب  االدا
ة احملــلــيـة فـي مـديــنــة الـنــاصــريـة
حافظة ذي  قار والعمل ان يكون
جـــاهـــزا بـــاقـــرب وقت الســـتـــغالله
ـــبـــاريـــات الـــرســـمـــيــة بـــاقـــامـــة ا
واالنـــشــطـــة الــريــاضـــيــة االخــرى.
اعـلـن ذلك لـلـزمـان الـريـاضي احـمـد
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وزير الشباب والرياضة مع محافظ ذي قار

نفط الوسط لـيعادل النتـيجة عنـد الدقيقة
 عـن طـــريـق الالعـب ســـجــــاد جــــاسم. 69
واختـتم العب القوة اجلـوية حسـ جبار
مهرجان األهـداف في الدقيقة  87 لتنتهي
باراة بثالثة أهداف مـقابل هدف للقوة ا

اجلوية.

الــنـتــيـجــة عن طــريق العـبـه شـريف عــبـد
الـكـاظم في الـدقـيـقة  13 لـيـنـتـهي الـشوط
األول بـالــتــعـادل بــهــدف لـكـل فـريق. وفي
ـــبــــاراة الــــثـــاني وضـع الالعب شــــوط ا
ـقدمة شـريف عبـد الكـاظم الصـقور في ا
بـهـدف سـجـله فـي الـدقـيـقة  57 فـيـمـا عاد
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قررت الهـيأة التطـبيعيـة لإلحتاد العراقي
لـكـرة الـقـدم إرجاء إقـامـة اجلـولة الـثـانـية
ـمـتاز والـثـالثـ من مـنـافـسـات الـدوري ا
لـلـموسم  2020-2021 إلى مـا بـعـد انـتـهاء
ــزدوجـة الــتي سـتــقـام في الــتـصــفـيـات ا
ـقــبل لـغـرض الـبــحـرين بــدايـة الـشــهـر ا
نـتخبـنا الوطني إعطـاء الفرصـة الكامـلة 
ـباريـات الـتصـفـيات ثـالي   لالسـتـعـداد ا
ـدرب كـاتــانـيـتـش وطـلـبه. وفـقــا لـرؤيــة ا
ـنـتـخـبـنا داعـ الـله عـزوجل بـالـتـوفـيق 
قـبل الجـتـيـاز تلك الـوطـني في مـشـواره ا
ــرحــلـة من الــتـصــفــيـات الــتي يـتــصـدر ا
مـجـمـوعـتـهـا الـثـالـثـة بـرصـيـد 11 نـقـطة
والـتطـلع بـثـقـة لـتـحقـيق آمـال وتـطـلـعات
جــمـــهـــورنـــا الــكـــر بـــالـــتـــأهل لـــكــأس
الـعـالــــــــم 2022. ومن جـهــة اخـرى حـقق
نادي الـقوة اجلويـة  فوزاً بـثالثة أهداف
مــقــابل هــدفــ عـلـى نـادي نــفط الــوسط
ؤجـلة حلساب اجلولة باراة ا وذلك في ا
ـمـتـاز. وسـجل 28  من الـدوري الـعـراقي ا
نـــفط الـــوسط هـــدف الـــتـــقــدم عـن طــريق
الالعب مــحــمــود زعــتــرة عــنــد الــدقــيــقـة
ــبـاراة لــيـعــادل الـصــقـور الــثـامــنـة من ا

على اجلـانبـ الذهنـي والنفـسي إضافـة إلى كيـفية
. وقـالَ رفع مـنـسـوب الـلـيـاقـة الـبـدنـيـة لـدى الالعـبـ
بعـيوي: إن استعداداتنـا جارية على قدم وساقٍ رغم
عوقـات التي واجهتنـا والتي تلخصت الصـعوبات وا
ــشــاركـات بــقــصــر فــتــرة اإلعــداد واالبــتــعــاد عن ا
اخلــارجــيــة بــســبب جـائــحــة كــورونــا. وأضـافَ: ان
الـهـيئـة الـتـطبـيـعيـة في اإلحتـاد الـعراقـي لكـرة الـقدم
وفرت مـعـسـكـراً خـارجـياً فـي دبي والذي نـأمل من
ــثـــالــيــة قــبل خـالله الــوصــول الـى درجــة اإلعــداد ا
. مـخـتـتـمـا حـديـثه: أن ـبـاراتـ الـدخـول في أجـواء ا
ـنـتـخــبـات الـقــويـة في الـقـارة مــنـتـخب تــايـلـنـد مـن ا
اآلسـيـويـة ويـتـحـتم عـلـيـنـا الـتـحـضـيـر اجلـيـد وبـذل
زيـد من اجلهود من أجل الظفر ببطاقة التأهل الى ا

نهائيات كأس العالم وهذا ما نسعى إليه.
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اخـتـتمَ مـنتـخـبـنـا الـوطـني لـكرة الـصـاالت مـعـسـكره
الــداخـــلي الــذي انـــطـــلق  في مـــحــافـــظــة الـــنــجف
األشـرف في إطــار بـرنـامـجه الــتـحـضـيـري خلـوض
ـؤهل لـكأس الـعـالم أمام مـنـتخب لـحق اآلسـيوي ا ا
تايـلنـد في العشـرين واخلامس والـعشـرين من شهر
ؤمل أيـار احلالي في دولـة اإلمارات الـعربيـة. ومن ا
نـتخب الى دبي مـنتـصف األسبوع أن تغـادر بعـثة ا
قـبل إلقامة معسكر تـدريبي قصير يخوض خالله ا
مــبــاريــات وديــة أمــام مــنــتـخــبــات لــبــنــان وفــيــتــنـام
ــديـر الك الــتــدريـبي بــقــيـادة ا واالمـارات. وركــزَ ا
الـفـني للـمـنـتـخب هيـثم عـبـاس بـعيـوي في مـعـسـكر
النـجف عـلى اجلانب الـتكـتـيكي وآلـية تـوظيف االداء
ـلـعـب وكـذلك الـتـركـيـز الـفــردي واجلـمـاعي داخل ا
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وحدات تدريبية
نتخب الصاالت

في النجف
½jH∫ جانب من مباراة القوة اجلوية ونفط الوسط



AZZAMAN SPORT

{ لـندن- وكـاالت: أكـد جراهـام بـوتـر مدرب بـرايـتـون آند هـوف ألـبيـون أنه يـركـز فقط عـلى وظـيـفته
احلـالـيـة مع نـاديه وال يـهـتم بـالـشـائـعـات والـتـكـهـنـات الـتي تـرشـحه بـعـضـهـا لـتـولي تـدريب تـوتـنـهام
هوتـسبير اللنـدني. وتوقعت تقاريـر إعالمية في بريطانـيا أن يتولى بوتـر تدريب توتنهام بـعد استغناء
اضـي وتعـيـينه العـب الوسط الـسـابق رايان األخـير عن مـدربه الـبـرتغـالي جـوزيه مـورينـيـو الشـهـر ا
وسم. وقال بول بـاربر الرئيس الـتنفيذي لـبرايتون في وقت سابق ميـسون مدربا مـؤقتا حتى نهـاية ا
إن الـنادي ال يـخطط لالسـتغـناء عن بـوتر. وقـبل مبـاراة برايـتون خـارج أرضه أمام ولـفرهـامبـتون في
الدوري اإلنـكليزي الـيوم األحد علق بـوتر: تركيـزي منصب على مـهمتي هنـا ال يزال لدينـا الكثير من
العمل هنا وأنا بالفعل سعيد. وأكد بوتر أن الشائعات والتكهنات سواء كانت سلبية أو إيجابية هي

جزء من مجال كرة القدم في الوقت احلالي.
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كنك الفوز بدوري { مدريد- وكاالت: 
أبــطــال أوروبــا ثـالث مــرات وبــطــولـة
الـــدوري اإلســـبـــانـي مـــرتــ و 13 من
أصل  14 جــــولــــة من مــــراحـل خـــروج
ــهـزوم في دوري األبـطــال مـا لم تـكن ا
مــدربـاً جــيـداً هـذا جــنـون. هــكـذا عـلق
الـصحافي الـرياضي الفرنـسي جوليان
لــوران عـلى إجنـازات زين الـدين زيـدان
فـي مــجـــال الــتـــدريب خـالل الــنـــشــرة
ـوقع يــورو لــيغ وكـان مع الــصــوتـيــة 
الــصــعب أن يـخــتــلف مــعه أحـد. ورغم
حتـقـيق زيدان سـبع ألـقاب كـبرى خالل
أربـع مواسم ونصف منذ توليه منصب
اإلدارة الــفـنـيـة في ريــال مـدريـد يـصـرّ
بـعضـهم على النـظر إلـيه على أنه ورقة
لـعب قـويـة لـلنـادي االسـبـاني أكـثر من
كــونه مــدربــاً مــتــمــكــنــاً عــلـى صــعــيـد
الـتخطيط نـاسب جناحه لـلحظ أكثر
هـارة.  يـعدّ زيـدان واحـداً من ب مـن ا
ثالثـــة مــدراء فـــنــيــ فـــقط تــتـــضــمّن
مـسيرتهم الفوز بثالثة ألقاب من دوري
ـدربـ اآلخـرين أبــطـال أوروبـا. لـكن ا
بــوب بـايـسـلي وكـارلــو أنـشـيـلـوتي لم
يـحـققـا األلـقاب بـشكل مـتـتالٍ في ثالث
مــواسـم مــتالحــقــة. وبــعــد أول مــوسم
كــامل له مع ريــال مــدريـد حــقق زيـدان
الـثنائية لقب الدوري اإلسباني الليغا
رة ولـقـب دوري أبطـال أوروبـا وهـي ا

األولـى الــتـي يـــحــقـق فـــيـــهــا الـــفـــريق
الـثـنـائـيـة مـنـذ عـام 1958.  إضـافـة إلى
ذلـك حقق زيدان االنتـصار في أكثر من
ـبــاريـات الـتـي قـادهـا 70 ـئــة من ا  بــا
خـالل واليــــــته األولـى. وفي الــــــواليـــــة
اضي تمكن الـثانية التي بدأت العام ا
مـن اقـتــنـاص لــقب الـدوري اإلســبـاني
ــوسم بـتــحـقـيق ــكن له أن يــنـهي ا و
ــوسم وصل ثــنــائــيــة جــديـدة. وهــذا ا
زيـدان بـفريـقه إلى نـصف نـهائي دوري
أبـطال أوروبا أمام تشـيلسي. ولم يهزم
فـي أي جــــــولــــــة من جــــــوالت خــــــروج
ـهــزوم بـاسـتـثـنـاء مـرة واحـدة أمـام ا
ــاضي ــوسم ا مــانــشــســتــر ســيــتي ا

ـبارات -4 عـندمـا خسر في مـجموع ا
 عــــلى الــــرغم من إجنــــازات زيـــدان .2
يــســـعى مــنــتـــقــدوه إلى الــتـــقــلــيل من
مهاراته مشيرين إلى قوة الفريق الذي
يـديـره خصـوصـاً بوجـود كريـسـتيـانو
رونــــالـــدو في حــــقـــبـــة الــــذروة. كـــمـــا
يـــلـــحــــظـــون انـــقالب بـــعض األحـــداث
ـتـقـدمة لـصـاحله مـثل حـظـوظ فريـقه ا
فـي الـقــرعــة واإلصــابــات في صــفـوف
الــفـرق الـتي واجـهـهــا في الـنـهـائـيـات.
ومـن باب إنـصـاف زيدان فـإنه ال يـنفي
أن يـكـون احلظ قـد لـعـب دوراً إيـجـابـياً
فـي مــســيـــرته مع ريــال مـــدريــد. وقــال
لـلـصـحـافـيـ في مـقـابـلـة مـطـلـع الـعام

ـاضي: أقـبل أن أكـون مـحظـوظـاً لـقد ا
كــنت مـحـظــوظـاً في حــيـاتي وعـلي أن
أشـعر باالمتنان وأعمل ألجل ذلك. وقال
وقع ـشاركـون في النـشرة الـصوتـية  ا
ـيـز يــورو لـيغ إن زيــدان مـديــر فـنـي 
عـلى مـستـوى الـتخـطـيط بشـكل يـفوق
مـــا يــحــصـل عــلــيـه من تــقـــديــر. وقــال
الـصـحافي الـرياضي اإلسـباني غـوليم
بــاالغ في الـنـشـرة: يــقـوم زيـدان بـعـدة
ـبـاريـات عـلى خــدع خـطـطـيـة تـســهل ا
فـريـقه; تفـاصـيل صغـيرة مـثـلمـا حدث
أمـام لـيـفـربـول في لـقـاء الـعـودة ضمن
ربـع نــــهــــائي دوري أبــــطــــال أوروبــــا.
وأضــاف: كــان لــيـفــربــول يــعـانـي عـلى
مــسـتــوى اسـتــنـفــاذ الـطــاقـة الــبـدنــيـة
لالعـــبــ لــذلك دعــونــا نــلــعب بــشــكل
مــتالحم وسـريع ونـسـتــغل الـهـجـمـات
ــــســــاحــــات أمـــام ــــرتــــدة ونــــوفـــر ا ا
ـديـر فـالـفـيـردي. وتـابع بـاالغ: حتـدث ا
الــفــني لــلــيـفــربــول عن الــبــدالء وكـيف
ـباراة وجـعـلوهـا أسهل غـيـروا شكل ا
لــريــال مــدريــد بــســبب قــرارات زيـدان

الصحيحة. 
وسم هـو األهم لـزيدان وأضـاف: هـذا ا
في تـاريـخه فـالفـريق يـفتـقـد سيـرجـيو
رامــــوس وداني كـــارفـــاخــــال بـــســـبب
اإلصــابــة عالوة عــلى رحــيل رونــالـدو
إلى يـوفـنتـوس وهـو ما يـعـني أن على

زيـدان زيــادة تـأثـيـره الـفـني لـتـعـويض
تـــلك الـــغـــيـــابـــات.  خالل عـــمـل زيــدان
كــمـدرب حتت الـقـيـادة الـفــنـيـة لـكـارلـو
أنـشيلوتي ضمن فـريق ريال مدريد عام
ـــديــر الــفــني اإليــطــالي 2013  أشــار ا
يــومـهــا إلى أهم مـوهــبـة يــتـمـتـع بـهـا

النجم الفرنسي. 
ـــتــلك زيــدان كل وقــال أنـــشــيــلــوتي: 
ـيـزاً ــؤهالت لـيـكــون مـديـراً فـنــيـاً  ا
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شـابـس إن االحتـاد اإلجنـلـيـزي لـكـرة الـقـدم
يـجـري محـادثات مع الـيـويفـا بشـأن تـغيـير
ــبـاراة مـشــيـرا إلى أنّ "الــقـرار في مــكـان ا
الـنـهايـة بـيد يـويفـا". وأشـار شابس إلى أن
"بـريطانيـا لديها سجلّ نـاجح في استضافة
مــبـاريــات بـحــضـور جــمـهــور ولـذا فــنـحن
مـأهلـون لذلك".وتـابع قائالً "نحن مـنفـتحون
ـطـاف لـلـغــايـة عـلى ذلك ولـكن في نـهـايـة ا
الـقـرار يـرجع لـلـيـويفـا. ولـكن نـظـرا لـوجود
فـريق إجنليزي في النهائي فإننا نتطلع
إلى ســمـاع مـا سـيـقــولـونه".وعـلـمت بي بي
سي أن احلـــكـــومـــة ســـتـــنـــظــر فـي حـــلــول
ا ـباراة الـنـهائـيـة  تـعـلقـة بـا لـلـظـروف ا
فــيــهـا اعــفــاءات خــاصـة بــالــســفـر لـالعـبي
واطـن .ويُـفرض عـلى ا ومـوظـفي النـادي
ـدرجة الـبـريـطـانـيـ الـعـائـدين من الـدول ا
ضــمن "الــقــائـمــة احلــمــراء" أن يـخــضــعـوا
دة لـلـحجـر في فنـدق معـتـمد من احلـكومـة 
ــبـاراة في عــشــرة أيـام.وفي حــالــة إقـامــة ا
تــركــيــا قــد يــؤثــر احلــجــر عــلى الـالعــبـ
ـشـارك في بـطـولة كـأس األ األوروبـية ا
يـــونـــيـــو/ 11الـــتي ســـتـــنـــطـــلق في  2020
ـبـاراة إلى بـريطـانـيا حـزيـران.وإذا نُـقلت ا
ــبـلي في لـنــدن اخلـيـار ســيـكـون مــلـعب و

األبرز الستضافتها.

وزيـر الـنقل الـبـريطـاني غـرانت شابس إن
ــدرجـة ضــمن "الـقــائــمـة احلــمـراء" الــدول ا
اخلـاصة بـكوفـيد-" 19يـجب أال تُزار إال في
حـــاالت الــضــرورة الـــقــصــوى".وأضــاف أن
ـباراة احلـكـومة مـنفـتـحة عـلى استـضـافة ا
في بـريـطانـيـا.وكان االحتـاد األوروبي لـكرة
الـقـدم (يويـفـا) يأمل إعـطاء كـلّ من النـادي

تـــذكــرة عــلى األقل حلـــضــور نــهــائي 4000
ـبي. وقال الـبـطولـة في ملـعب أتـاتورك األو

{ لــــــدن - وكـــــاالت: قــــــالت احلــــــكـــــومـــــة
الــبــريـــطــانــيــة إنه ال يــنـــبــغي جلــمــاهــيــر
تـشـيـلسي ومـانـشـستـر سـيـتي الـتوجه إلى
إســطـنـبـول حلـضــور نـهـائي دوري أبـطـال
أوروبـا بـعـد أن أُضـيفـت تركـيـا إلى قـائـمة
الـدول التي يُـمنع السـفر إلـيها من إجنـلترا
قرر إقامة إال في الـضرورة القصـوى.ومن ا
ـباراة النهـائية ب الـفريق اإلجنـليزي ا
فـي إسـطــنـبــول يـوم  29مــايــو/ أيــار.وقـال

أخبار النجوم
WO¼U — pK/ ô ∫wA² ≈ »Ò—b  

UGOK « w  ‚UHšù«

{ باريس- وكـاالت: حسم نيمـار جونيور جنم باريس
سـان جـيــرمـان قـراره بــشـأن االسـتـمــرار مع الـنـادي
الفـرنسي من عدمه فـي ظل بعض األنبـاء التي أفادت
بـاحـتـمــالـيـة رحـيـله هـذا الـصــيف. وكـشـفت صـحـيـفـة
ليـكـيب في خبـر حـصري أن نـيـمار سـيوقـع على عـقد
ــدة أربـعـة جـديـد مع ســان جـيــرمـان غـدا الــسـبت و
مـواسم ليـمـتد ارتـباطه بـالـفريق حـتى صيف 2026.
وأشـارت إلى أن الـنـجم الـبـرازيـلي حـسم قـراره بـعـد
انـتــظـار طــويل وجـدل كــثــيـر ولن يــرحل عن أجـواء
الـدوري الــفــرنــسي صـيـف الـعــام اجلــاري. وانـضم
الالعب الـبـرازيـلي لـصـفـوف بي إس جي في صـيف
 قــادمــا من بــرشــلــونــة اإلســبــاني ويــنــتــهي 2017
قـبل صيف 2022. ـوسم ا تـعاقـده احلـالي بنـهايـة ا

ويـعد نـيمـار جونـيور الالعب األغـلى في تاريخ كـرة القدم
حـيث انضم لـسان جـيرمان مـقابل كـسر الـشرط اجلزائي

في عقده بقيمة  222 مليون يورو. 
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ـلك سـيكـسرز 45 الـقـسم الشـرقي. و
فــــوزا و 21 خـــــســــارة مـــــقــــابل 43
ة لنتس ثم يأتي انتصارا و 24 هـز
ـركـز مــيـلــووكي بـاكس  24-42 فـي ا
الـثـالث. وحـافظ شـيـكـاجـو بـولـز على
آمـــاله الــضــعــيـــفــة في بــلــوغ األدوار
اإلقـصائـية بـالفوز  99-120 مـضيفه
تــشـارلــوت هـورنــتس. ويــحـتل بــولـز
ـركـز  27-39  فـي الـشـرق خـلف 11 ا

واشنطن ويزاردز 30-36.
كـمـا حقق هـومنـتـمن فوزا كـبيـرا على

حــــســـاب أنــــيـــبــــال زحـــلـــة
بــنــتــيــجــة  67-85 عــلى
مـلعب مدرسة راهبات

لـــكـــنه يــتـــأخــر  1-2 أمـــام بــلـــيــزرز.
وسـتـكون مـبـاراة بلـيزرز الـثـالثـة ضد
لـــيـــكــرز يـــوم الـــســـبت حـــاســمـــة في
ــبــاشــرة بــيــنــهــمـا إذ ــواجــهــات ا ا
انـــتــصـــر كل فــريـق في مــبـــاراة عــلى
اآلخـر. وفي مبـاراة تبادل فـيها داالس
ونـتس الـتـقدم  19مـرة بـاإلضـافة إلى
الـتعادل  11 مـرة انتهى الشوط األول
 لــصـاحب األرض عــلى الـرغم 63-62
مـن تــفـــوقه بـــفــارق عـــشــر فـي الــربع
األول. ويـدين نـتـس بـالـفضـل لـكـايري
إيــرفــيـنج الــذي أحـرز  25 نــقــطـة في
الشوط األول. وبدأ نتس الربع الثالث
بـتسـجيل سـبع نقـاط متتـاليـة ليـنتزع

وشـهـدت األربـاع سـيـطـرة الـشـانـفـيل
حــيث انـتـهى األول  12-27 والــثـاني
 وســــجل .59-64والــــثــــالث   46-37
جنـم الشانـفيل إيـلي رستم  25 نـقطة
مع  6 مـتابعات و 5 تـمريرات حاسمة
كـأفـضل مسـجل والعب في اللـقاء. من
جـهته سـجل جنم احلـكمـة كريـستوف
خــلــيل  22 نـــقــطــة مع  8مــتــابــعــات
كـــأفـــضل مـــســـجـل في فـــريـــقه. ورفع
الـشـانـفـيل رصـيده إلى  15 نـقـطة في
وصـافــة الـتـرتـيب مالحـقـا الـريـاضي
ــركـز فـي حـ تــراجع احلــكـمــة إلى ا

الرابع بـ  15 نقطة.
وحــافظ داالس مـافـريـكس عـلى
تــفـوقه عـلى لـوس أجنـلـيس
لــيــكـرز وبــورتالنــد تـريل
بـــــلــــيـــــزرز في صــــراع
ـــــبــــاشــــر الـــــتــــأهل ا
لـألدوار اإلقــصــائــيــة
بــدوري كــرة الـســلـة
األمـــــــــــــــريـــــــــــــــكـي
لـلـمـحـتـرفـ بـعـد
تـغـلـبه 113-109
عــــــلى ضــــــيـــــفه
بــروكـلـ نـتس.
وبــــعـــد تــــأخـــر
وسم انطالق ا
احلـــالي حـــتى
ديـــــســـــمـــــبــــر
كــانــون األول
واالكـــــتــــفــــاء
بــــخـــوض كل
72 فـــــــــــريـق 
مـــــــــبـــــــــاراة
أدخـلت رابطة
الـــــــــــــــــــــدوري
تــعـديالت عـلى
نـــظــام الــتــأهل
لــــــــــــــــــــــــــألدوار
اإلقـــــصــــائــــيــــة.
ويـتـأهل أصـحاب
ـــراكـــز الـــســـتــة ا
األولـــــى فـــــي كـــــل
قــسم مـبــاشـرة إلى
األدوار اإلقـصـائـيـة
بـــيــــنـــمـــا تـــخـــوض
ـــراكــز من الــســابع ا
وحـتى العاشـر ملحق
الــــــــــــتــــــــــــأهـل. ورفـع
مـافـريكس رصـيده إلى
28 فـــــــــــــــــوزا و 38
ــركــز خـــســارة في ا
اخلـامس في القسم
الــغــربـي مــتــفــوقـا
عـلى لـيـكرز 37-28 
وبـــــلـــــيــــزرز 37-29.
وتـــــعـــــد مـــــبـــــاريـــــات
ـتـبقـيـة أسهـل مقـارنة مـافـريكس ا
ــــنـــــافــــســــيه إذ يـــــتــــفــــوق في
ـبـاشــرة عـلى لـيـكـرز ــواجـهـات ا ا

ة   0-2 أمـام { مـدريد- وكـاالت: بـدا فـران إسكـريـبا مـدرب إلـتـشي حزيـنـا بـعد الـهـز
ريـال سوسـيداد خالل مـباراة أثـر على نـتيـجتهـا كثـيرا طـرد جوتي مـعتـرفا بـأن فريقه ال
ـلك خيـار اإلخفاق بـعد اآلن. وقـال إسكريـبا: لـدينا  9 نقاط مـتبـقية ونـهائي يـوم الثالثاء
يجـب أن نفـوز به عـقب اخلـسارة عـلى يـد ريـال سوسـيـداد بـسبب قـرار مـثـير لـلـجدل من
لعب ـعلومات. رأيت اللـعبة في ا احلكم كورديرو بـيجا. وأضاف: ال أملك الـكثير من ا
بـدون إعـادة ثم أنـني لم أشـاهـد هذه الـيـد الـتي تـتـحدثـون عـنـهـا. كانت مـبـاراة صـعـبة
ستوى وتزداد تعقـيدا إذا كنت متـأخرا بهدف. إال أن إسكـريبا عاد وأكـد رضاه عن ا
ر به الفريق مؤكدا أن إلـتشي يستطيع عقد الـذي  الذي قدمه العبـوه رغم الوضع ا
راكز الـستـة األولى ونافـسنا مواجـهة أي فـريق. وختم: واجهـنا الـفرق الـتي تشـغل ا

على نحو رائع.

الـقــلـبـ األقـدسـ ضـمن مـنـافـسـات
اجلـولـة التـاسـعة واألخـيـرة من ذهاب
ـــبـــاراة تـــفــوق الـــدوري. وشـــهـــدت ا
أنـيـبـال في الـربع األول بـنـتـيـجة -17
-38 والـثـاني لـصـالح هـومـنـتمن  13
-54 والـثـالث لـصـالح هـومـنـتمن  33
23. وســــجل بــــاسل تـــقـي الـــدين 52
نـقــطـة كـأفـضل مـسـجل في الـلـقـاء مع
 مـــتــابــعــة فـي حــ ســجل العب 19
أنــيــبــال أنــدريه تــنـوري  17 نــقــطــة.
ورفـع هـــومـــنـــتـــمن رصـــيـــده إلى 11
ـركـز الـتـاسع في حـ لم نـقـطـة في ا
يــسـجل أنـيــبـال أي فـوز لــيـحـقق 9

نقاط من  9 مباريات. 
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{ بــيـروت- وكـاالت: حـقق الـشـانـفـيل
فـوزا مثيرا على حساب
احلـكـمـة بنـتـيـجة
 ضــــمن 86-78
مــــنـــافــــســـات
اجلـــولـــة 9 
مـــــــن دوري
الــــــســـــلـــــة
الــلـبـنـاني.

الـتقدم لـكن مافريـكس استعـاد تفوقه
قـبل أن يخطف الفريق الضيف التقدم
 قـــبل بـــدايــة الـــربع األخـــيــر. 83-82
وبـعد تقـدم مافريكس  92-94لـم يترك
الـفـرصـة لـضـيـفه وعـزز تـفـوقه بـفارق
ســــبع نـــقــــاط بـــفــــضل تـــألـق لـــوكـــا
دونـتشيتش وتيم هارداواي جونيور.
وتـصـدر دونتـشـيتش قـائـمة مـسـجلي
مـافريـكس بـرصيد  24نـقـطة مـتفـوقا
بـنـقـطـة واحـدة عـلى زمـيـله هارداواي
جـــونــيـــور. ولم تــكن  42 نـــقــطــة من
إيـرفـيـنج كـافـيـة لـيـسـقط نـتس لـلـمرة
الـرابعة على التوالي ويبتعد أكثر عن
فـيالدلفـيا سيـفنـتي سيـكسرز مـتصدر
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كأس أبطال أوربا

لـديه الكـاريزمـا الشخـصيـة واخلبرة
وعـندما يتحدث ينصت الالعبون. ذلك
يــفـسّــر مـا يــجـعل زيــدان مـديــراً فـنــيـاً
عروف مـناسـباً لـريال مدريـد النـادي ا
بــشـراء الالعــبـ الــبـارزين خـالل قـمـة
عطائهم الكروي أكثر من تقد العب

صــغـار ومــنــحـهم الــفــرصـة لــلـتــطـور.
ويــقـول بـاالغ: ســيـواصل ريــال مـدريـد
سـيـاسته في شـراء الالعـب الـبارزين

لـذلك فـهـو بحـاجـة لـزيدان ألنه
يــوفـر الــذكـاء الــتــكـتــيـكي وفي
ــــنـح الالعــــبــــ الــــوقـت ذاته 

حـــريـــة كــبـــيـــرة لـــلــتـــعـــبــيـــر عن
إمــكـانـاتــهم. ويـشــيـر بـاالغ إلى أن
أفـــضل مـــثــال عـــلى الـــتـــوافق بــ

الـنادي وزيدان هـو تطور أداء بدالء
ريـــال مــريـــد مع زيـــدان في الـــنــصف

الثاني من موســـم 2019 -2018. 
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زيدان يحمل كأس أوربا
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- وكاالت: كشف تـقريـر صحفي عن { برلـ
تطور جـديد بشأن مستقبل النرويجي إيرلينج
هـاالنـد مهـاجم بـوروسيـا دورتمـونـد. وحسب
صـحيـفة مـاركـا فإن دورتـمونـد سيـوافق فقط
على بيـع هاالند بعرض يفوق التوقعات خالل
قـبل ويبلغ  200 مـليـون يورو لكن الصـيف ا
ريــال مــدريـد ال يــنــوي دفع هــذا الــرقم. وأكـد
دورتمـوند أنه ال ينـوي بيع هاالنـد في الصيف
ـاني اسـتخـدام هذه ـقـبل وسبق لـلـنادي األ ا
ــبـلي إلى االسـتـراتــيـجـيــة في بـيع عــثـمـان د
بـرشلونة عام 2017.  وأشارت الـصحيفة إلى

ــوقـفـه الـصــارم في أن دورتــمــونـد ســيــتــمــسك 
فـاوضـات لرفـع قيـمـة العـروض الـقـادمة لـهـاالند. ا
وأوضحت أن دورتـموند قـام بنـفس األمر في صـفقة
بـلي وحصل في الـنهـاية على  145 مـليون يورو د
يركاتـو. وقالت ماركا وهو رقم جتاوز الـتوقعـات في ا
إن دورتـمـونـد يـســتـهـدف من الـصـفـقـة احلـصـــــــــول

على  180 مليون يورو باإلضافة إلى العموالت. 

ـبـلي عـثـمـان د

حـارس مـرمى مــيالن. وأشـارت إلى أن يــوفـنـتـوس
يـعـاني لـلـتـخـلص من تـشـيـزني حـيث أنه فـشل
حـتى اآلن في إيـجـاد فـريق واحـد مـسـتـعد
لـدفـع راتـبه الــبـالغ  6.5 مــلـيــون يـورو

سنويًا. 
وأوضـــــحت الـــــصــــحـــــيــــفــــة
اإليـطـاليـة أن تـشـيزني ال
يـزال مـرتبـطًـا بـعـقد مع
يــــــوفـــــنــــــتـــــوس حــــــتى

صيــــف 2024. 
 يــذكــر أن الــعــديــد من
الــــتـــقــــاريــــر أكـــدت أن
يـوفـنـتـوس لـديه اتـفاق مع
دونـــارومــا لـالنــتـــقــال إلى
صـــفــوفـه واحلــصـــول عــلى
راتب سـنـوي يـبـلغ  10 مالي

يورو. 

{ مـدريد - وكاالت: أعلن نادي ريال مدريد أمس
يرجني السـبت تعـرض سيـرجيو رامـوس قائـد ا
إلصـــابــة جـــديــدة. وقـــال ريــال مـــدريــد فـي بــيــان
رسمي: بـعـد الـفـحـوصـات التي أجـراهـا سـيـرجـيو

رامـوس من قـبل اخلـدمـات الـطـبـيـة في الـنـادي 
تشـخيص حـالته بأنه مـصاب بـالتهـاب في العـضلة
الـغــشــائـيــة في أوتـار الــركــبـة الــيـســرى. وأضـاف
ـلـكي: مـوعـد عـودة رامــوس يـعـتـمـد عـلى الـنــادي ا
تقـييم عـملـية تعـافيه من اإلصـابة. يـذكر أن راموس
دة  90 دقيقة في مباراة تشيلسي األخيرة شارك 

في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. 
كمـا أكـد تقـرير صـحفي إيـطالي أمس الـسبت أن
نـادي يـوفـنـتــوس يـعـاني لـلـتـخـلص من أحـد العـبـيه
ـوسم احلـالي. ووفــقًـا لـصـحـيـفـة الــبـارزين خالل ا
كــوريــري ديال ســيــرا فــإن يــوفــنــتــوس يــرغب في
التـخلص من حارسه الـبولندي فـويتشـيك تشيزني
من أجل الـتعـاقد مـجـانًا مع جـيانـلـويجي دونـاروما
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ـثـابـة سـيـرة ذاتـيـة ويـصحّ هـذا الـقول مـع سـعدي قـصـائـد الـشـاعـر هي 
ّ الــشـاعـر هـنــدسـة قـصـائـده يــوسف وال يـصحّ فـمـن الـنـاحـيـة الــفـنـيـة أ
ـمـيّـز اخلـاص بـهـا لـكي تالمس أرواحـنـا بـطـريـقـة خـاصـة. مـنـذ بـالـشـكل ا
ّا يزل صبيا وحتى اليوم "القـرصان" قصيدته األولى والتي كتبهـا وهو 
كلّ صفـحة من كتاب سعدي فيها اكتشاف ال يشابه سواه فيها كل ما هو
غيـر مألوف وعذب وفيها ما يصحّ به تعريف الشاعر اإلنكليزي وردزورث

للشعر: هو احلقيقة التي تصل القلب رائعة بواسطة العاطفة.
"أسير مع اجلميع ..."

الصـدفة وحدها ألـقت بهذا الـبيت الشهـير على دربي كي أبـدأ منه اخلطوة
ــا يـأتـي به الـتــرتـيب. األولى والـصــدفـة تــأتي دائــمـا بــأفـضـل ألف مـرة 
الـقصـيدة مـكتـوبة عام 1967 في اجلـزائر ومـهداة إلى مـحمـود البـريكان
صـديق الـشـاعـر والذي كـان يـسـرّه بـكلّ مـا يـنوي فـالـقـصـيـدة إذن تـشبه

رسالة يشرح فيها سعدي وضعه اجلديد في الوطن اجلديد اجلزائر.
هنـالك حيـرة وعـذاب يتـأكالن قلب الـشـاعر وهـو احلديث الـعـهد في جتـربة

االبتعاد عن األهل: 
أين أمي? 

ويسقط الوردُ ظالً قاتما فوق وجهي... 
الـفــراغ الــذي تـركـه الـشــاعــر قـبـل احلـدث الــذي جــاء بـديـال عن اجلـواب:
"ويسـقط الوردُ ظالً..." يـدلّ على أن لـيس ثمـة جواب. ألوف الـفراسخ تـبعد
الـسـائل عـمن يـسـأل عـن مـكـانـهـا مـثل طـفل تــائه. ويـتـكـرر االسـتـفـهـام في

القصيدة:
أين أمي?

سؤال مـباشـر وقـاطع وال يحـتمل الـتـأويل أو التـأخيـر أو الـتسـويف سؤال
ا لم يكن سعدي يوسف يُلـقى دون تنميق مثل فـأس تسقط على هدفهـا. ر
يخـتلف عن عموم الناس غير أن مصـيره الذي رآه في غمار الصدمة التي
خـلـقتـها له هـذه الـقصـيدة سـوف يـجعـله فـريدا. الـشاعـر يـسكن اجلـزائر
وأمه في الــعـراق; ونـداؤه يــبـدو مـوجــهـا إلى الـنــجم ال إلى أحـد واجلـواب
اء. ال الذي ينـشده يريـده بسيـطا ويتقـبله بدون تـفكيـر كما يـتقبل الـنبات ا
ة بحـاجته إلى كن لـلشـاعر إقـناع اآلخـرين الذين ثـقفـوا األسالـيب القـد
رأة األم وهو في مـنفاه فالعاطفة لدى الشـاعر احلديث تشبه األنوثة عند ا
في عصـرنا اإلخفـاء هو أحسن وسـيلة لـلظهـور. ويأتيه اجلـواب مثل قبض

ريحٍ:
... ويبقى وجه وظلٌّ وريحُ ثم ترمي أوراقيَ الريحُ للريحِ

هـو ظلّ الورد ووجه الورد وعِـطرُ الورد ,وهـذه كلّها أم الـشاعر أو ذكرى
واحدة منها فحسب.

 اختفت الـطريقـة العاطفـية الفـجة في التـعبير وحـلّت بدلهـا مفاهـيم مغايرة
ـقطع الـتالي يـصوّر مشـهدا تـمثيـليـا من حياة في بناء الـقصـيدة فـها هو ا

الشاعر في الوطن اجلديد اجلزائر:
 _يا سيدي سيدتي آنسة

ما جئت عند الساعة اخلامسة
- آسف  –فالصفُّ كما تعلمون 

... يحتاج في الصرفِ دروساً ولكن... آهِ
الـشـعـرُ سـرديّ وحـواريّ ومـسـرحيّ وجـديـد عـلى الـقـار الـعـربيّ في ذلك
الـزمن كلّ مـلـليـمـتر في مـسـاحة الـنصّ حـتى الفـراغ الـذي يسـبق الـقول
ـاهـيـة الـشـعر صـار له اشـتغـال ومـقـصـد يـخـتـلف ويـثـيـر أسئـلـة تـتـعـلق 
األسـاسـية. الـشـاعر يـروي لـنا وبـواسطـة الـنثـر كـيف أن البـيـئة اخـتـلفت
درسـة فيـهـا سيـدات وآنسـات وهذا أمـر غريـب على الـشابّ الـقادم من وا
ـا هو كـشف يتمّ صحـراء العـراق كمـا أن االعتـذار هنـا ليس حـقيـقيا وإ
وبطـريقة جريئة حلالـة عدم االنسجام مع الواقع اجلديـد. الشاعر يخفي ما
ا يريـد أن يقـوله ويظـهره في نـفس الوقت بـكلـمات دقـيقـة ومحـسوبـة كأ

بالعدّاد وبعيدا عن استثمار نظم البالغة السابقة: 
 : إن الساعة اخلامسة والربع ال بأس... سأحكي عن "الكامل" ال بأسَ

كما تعلمون 
ا ال... كما علمتم هو بحر إلخ... إ

الـشـاعـر يـهـذي أو يـعـيـد الـقـول أو ال يـتـمّه فـهـو مـرتـبك إذن من الـداخل
ــا يـجــري في الـسـاحــة الـسـيــاسـيـة واخلــارج وصـورته تــمـثّل انـعــكـاسـا 
بالـدرجـة األساس ألن الـشـاعـر منـاضل شـيـوعيّ قبـل أن يحـمل أي صـفة
أخـرى وإذا عـلمـنـا أن القـصيـدة قـيلـت قبل شـهـر تقـريـبا من مـوعـد نكـسة
العرب الـشهيـرة تغـيّرت عنـدها قراءتـنا لـلقصـيدة وتغـيّر مـفهومـنا للـشعر

باألساس.   
تطوّر جند ثروة لفظية منحت الكاتب قدرة على جمع كلمات غير التكنيك ا
ال توجـد آصرة طـبـيعـية بـيـنهـا والـهدف من وراء ذلك خـلق لـغة جـديدة من

ستعملة:  ركام اللغة ا
"فكيف أغلّق األبواب واألصوات تأتيني 

أكفّاً ال تُرى مائية الل 
حتشرجُ ثم تعلو ثم تعلو... 

ما يـجـمع ب األبـواب واألكفّ هـو الصـدّ أو الردّ واألصـوات هـنا مـبـعثـها
" أي أن الـذكـرى وهي الـتي صـارت بـواسـطـة الـشعـر أبـوابـاً "مـائـيـة الـل
الـشـاعــر تـمـكن من جــمع مـا ال يُـجــمع في الـنـمـط الـدارج من الـتــفـكـيـر أو
ـاء وكــان الـقُــرب بـ الـثالثــة في الـقــصـيـدة ـنـطق: الــصـوت والــبـاب وا ا
منـطقيـاً ومعـقوال رغم أن الروابط غـير مـرئية وهـذه وظيـفة الشـاعر: خلق
أفكـار جديدة عن طريق ابتـكار عالقات جديدة داخل الـلغة واإلصرار على
قـطع كـان يسـبقه كالم تثـبيـتـها في الـعقل وفـي القـلب. ال ننـسى أن هـذا ا
ــنـحـني ألـوانه غـارق فـي بـحـر من اخلـمــرة: "يـحـمـلـنـي الـنـبـيـذُ  |سـاريـةً 
". هنالك غياب للروح البطولية التي النبيذُ... يجعلني أعرفُ أن العالمَ النبيذُ
شرقة تنقـلها عبر األجيال لغة سادت الشـعر العربي منذ عهود فـاألفكار ا
مشـرقة هكـذا تتسـيّد اللـغة اجلديـدة أذهاننـا دون أن تعلن األمـر صراحة.
ُحدثـة خلق لـغة أخرى سـتعـملـة ا عنى أن األفـكار تـكون ولـيدة للـكلـمة ا
يـعـني مــحـاولـة خلــلق مـجـال لــلـمـاضي كـي يـرحتل أو يـتــثـبت. ومع مـرور

الزمن تبقى األفكار في حال تغيّر دائم.
تُحشرِجُ (األصواتُ) ثم تعلو وتعلو ثم تلقيني 

على ط اجلذور ونبعة الورد  
يقـرّر الشاعر العودة إلى الديار محموال عـلى بساط الشعر الطائر غير أن
نشودة ويختار سعدي يوسف العودة لـيست كافية بذاتها لتحقيق الغاية ا

أن يسلك في هذا السبيل: 
طريقا لم تفارقه اخلطى ألقي عليه خطوتي البيضاء... 

ألقاها تشقُّ على الطريق خطوط مسراها 
غـزى السياسيّ واضح في كالم الشاعر لـكنه غير مباشر بل وغامض ا
وقائـله مناضل في العقـيدة الشيوعـية ويريد كذلك أن يفـتح بابا جديدا في

مدينة األدب وليس لديه من وسيلة غير اللغة اجلديدة: ............... 
أسير مع اجلميع وخطوتي وحدي

ثمة إشباع شعريّ في هذا البيت إلى درجة أنه صار مثال شائعا يقوله كل
من هــو عـلى غـيــر وفـاق مع مـا حــوله من الـنــاس أو مع األشـيـاء... أو مع

أرجاء نفسه. 
هنالك قصيد يحوي شاعرا وبيت فيها يحتويها... 
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ـا جرى ويـجرى وقـد ال يكـون وجعـنا 
فى أفـغـانسـتان مـخـتلـفا كـثـيرا  ويـكاد
يـشبه وجع األفغـان فى بعض وجوهه 
فـقـد عـرفنـا الـنور األفـغـانى مع األسـتاذ
جـمـال الـدين  وعاش بـيـنـنا وكـأنه مـنا
ومـن سادة عـقـولـنـا  كـان ذلك قـبـل قرن
ونـحـو نـصف القـرن  لـكن الـظالم الذى
هبط على بلده األصلى فى نصف القرن
األخــيـر  أرخى سـدوله عـلــيـنـا أيـضـا 
وفـى صـورة جـمــاعـات إرهــاب وتـخـلف
هـمجى  تلقت دروس الـقتل وفنونه فى
جـــبــال أفــغـــانــســتـــان  ونــشــرت الــدم
والـفوضى فى كثير من األقـطار العربية
 ولم تــفـكـر أبـدا فى الـذهـاب لـقـتـال مع
كـيان االحتالل اإلسرائيلى  وهو العدو
األقـرب إلينا من حـبل الوريد  بل كانت
دائـما عونا إلسرائـيل بالقصد أو بدونه
ـسلمـ أضعاف  وقـتلت من الـعرب وا
أضـعـاف مـا قـتـلت "إسـرائـيل"  ولـعـبت
أدوارا خـفية فظاهرة فى تدمير عدد من
األقـــطــار الـــعــربـــيـــة  وبــدعـــوى طــلب
(خالفـة) موهومة  التـعدو كونهـا سبيا
وخـــرافــة وجـــهال وقـــطــعـــا لــلــرءوس 
وقـطعانـا تتالعب بـها أجهـزة مخابرات
دولية وإقليمية  وتلوث سيرة الثورات
ــعــاصــرة  وحتــولـهــا إلى الــعــربــيــة ا
مــحـارق وقــبـور وحــروب دمـار شـامل 
ونــشـــر لــلــتــخــلف الـــطــائــفى وتــزويــر
لـإلسالم  ومع تـوقع الـعــودة لـلـحـروب
نـهكة  الـدينـية إياهـا فى أفغـانستـان ا
وعـلـو كـعب حركـة "طـالبـان" من جـديد 
وفـهـمـهـا الـقـبـلى الـصـحـراوى الـبـدائى
لـعـقـيـدة اإلسالم  واتـاحتـهـا لـبـيــــــــئة
تفكير جاذبة جلماعات اإلرهاب الوافدة
 فال نـستبعد أن يعـود وجعنا األفغانى
لــلـنـزف من جـديـد  وأن يــتـجـدد إيـقـاع
احلــمـالت األفـغـــــــــانــيــة  وأن حتــظى
بـــالــــدعم الـــقـــد ذاتـه من اخملـــابـــرات
األمــريــكــيــة وغــيــرهــا  وبــهــدف حـرق
أفـغانستان ذاتيا  حتى ال تستفـــــــــيد
ــنــافــســـــــــة بــامــتــيــازاتــهـا الــصــ ا
اجلــغـرافــيـة  وجــعل أفـغــانـــــــــســتـان
ـلــكـة ذهـبــــــــيـة جلـمـاعـات الـتـطـرف
ــسـتــــــــقــبل ــشــوه لإلسـالم الـقــاتـل  ا

سلم . ا

األطــلـنــطى عـلى مــدى الـعـشــر سـنـوات
األخــــيـــرة  وتــــراجع مــــهـــام الــــقـــوات
وحــجـمـهــا من مـئـة ألف  إلـى مـا يـزيـد
قـلـيال عـلى عـشـرة آالف  إضـافـة لـنـحو
7800 مـتـعـاقد أمـريـكى خلدمـة الـقوات
الـــقــتــالــيـــة  قــرر الــرئــيـس األمــريــكى
الــســابق دونــالــد تــرامب ســحــبــهم فى
اتـفـاق الـدوحـة (فـبـراير 2020) ثـم جاء
الـرئـيس احلـالى جـوبـايدن لـيـنـفـذ قرار
تــرامب  مع تـأجــيل مـوعـد االنــسـحـاب
النهائى إلى 11 سبتمبر 2021 أى بعد
عـشرين سـنة من حـرب عظـيمـة الفشل 
كـلـفت أمـريـكـا آالفا من الـقـتـلى  ونـحو
الـتريليـونى دوالر  ومن دون أن ينتهى
وجـــود تـــنـــظـــيم الـــقـــاعــدة فـى جـــبــال
أفــغــانـســتــان  بل أضــيف إلــيه وجـود
مــلــمـوس لــتــنــظـيم الــدولــة اإلسالمــيـة
(داعـش)  ومع بـــــقــــاء نـــــصف أراضى
أفـــغــانـــســتـــان حتت ســيـــطــرة حـــركــة
"طــالــبــان"  الــتى تــتـأهـب لـلــزحف إلى
دن الكبرى بعد انسحاب األمريكي  ا
واقــتالع احلــكــومــة الــفــاســدة الــهــشـة
ـوالـيـة لألمـريـكـيـ  فى حـرب أهـلـية ا
جديدة منتظرة  قد تكرر فيها (طالبان)
مـا فـعـلـته سـابـقـا  وتـهـزم مـنـافـسـيـهـا

لتعيد أفغانستان إلى ما كان.
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ة األمريـكي بعد وقـد تلفت النـظر هز
ــة الـسـوفـيت بـثالثـ سـنـة  وقـد هـز
كـانت أفغـانسـتان دائمـا  بتـضاريـسها
الـوعرة وطبـاع أهلهـا احملاربة  عـصية
دائـــــمــــا عـــــلى الـــــغــــزاة  مـن غــــزوات
"اإلســــكـــنــــدر األكـــبــــر" حـــتـى الـــغـــزوة
األمـريـكيـة  وإن لم يـنجـح األفغـان أبدا
فـى صــيـــاغـــة نــظـــام ســـيــاسـى صــالح
مـستقر ومـنذ ترك االحتالل الـبريطانى
ألجــزاء كـبـيـرة مــنـهـا عـام 1919 كـانت
أفــــغــــانـــســــتــــان تــــعــــيش فى الــــظالم
والـفوضى  حتت ملك أسرة ظاهر شاه
 الـــتـى حـــكـــمت من عـــام 1933 حـــتى
1973 حــ انــقــلـب مــحــمــد داود خـان
ـلك األخـيـر  ثم انـقـلب عـلـى ابن عـمه ا
عـلـيه احلـزب الـشـيـوعى (حـزب الـشعب
ــقــراطـى) عـام 1978 ولـم تــنـفــعه الــد
" الــسـوفـيــتى بـقـوات جنــدة "الـكـرمــلـ
اجلـيش الـرابع  وظلـت فصـائل احلزب

مـدعـومة بـسالح وتخـطيط األمـريكـي
لـنـحـو عـشر سـنـوات  كـانت واشـنطن
تـقصد بها استنزاف موسكو  ودفعها
ـة أمـريـكـا األسبق ـة تـشبـه هز لـهـز
فى فــيــتــنــام (الــشــيــوعــيــة) ســابــقـا 
وحتــقق لـواشـنـطن وقـتـهـا مـا أرادت 
وانـــســحـــبت مــوســـكــو مــهـــزومــة من
أفـغـانـسـتـان عام 1989 ولـكن من دون
أن يـــعــنى ذلك انـــتــصــارا لإلسالم وال
لـلمسلمـ  فقد كان التـجييش الدينى
حـرب أقنعة كاذبة  سـرعان ما حلقتها
حـرب أهـلـيـة مـهلـكـة فى أفـغـانـسـتان 
دارت بــ جــمـاعــات إخـوانــيــة وشـبه
إخـوانـية وشـيـعـية وعـرقـية وغـيـرها 
أنــهـتـهـا حــركـة "طـالـبــان" الـقـادمـة من
أقــبــيــة اخملــابــرات الــبــاكــســتــانــيــة 
واســـتــطـــاعت ســـحق كل اجلـــمــاعــات
(اإلسـالميـة) إيـاهـا فى ظـرف سـنـت 
ال وحــولت أفـغــانـسـتــان إلى إمـارة "ا
عـمر" فى 1996 واسـتمـر حكمـها حتى
نــــــهـــــايـــــات عـــــام 2001 حـــ قــررت
ـرة غـزو أفـغـانـسـتـان واشـنـطن هـذه ا
بـــعـــد حــوادث  11ســـبـــتــمـــبــر 2001
وبـدعـوى اقـتالع حـكـم طالـبـان حـلـيف
تــنـظـيم الــقـاعـدة وجـمــاعـة أسـامـة بن
الدن  وحتـــقـق ألمـــريـــكـــا خــــلع حـــكم
طــالـبــان من أول غــارة  وقـتل بن الدن
فى مــخــبـئه الــبــاكـســتـانـى قـبل عــشـر
ســنـوات خـلت  لـكن واشـنـطن وجـدت
ـسـتــنـقع  بـرغم نــفـسـهــا غـارقـة فـى ا
تــخـفــيض أمـريــكـا لــقـواتــهـا وحــلـفـاء

صري من ونفيه ـ من أيقونات كفاح ا
ساواة. أجل االستقالل والتقدم وا

فـارقة ظاهرة بـ معني  وقـد تبدو ا
ـنــسـوب لألســتـاذ مــعـنـى "األفـغــانى" ا
جــمـال الــدين  ومــعـنى "األفــغـانى" فى
عـــقـــودنـــا األخـــيـــرة  فـــقـــد كـــان وعى
عايير زمانه  األفـغانى األول متقدمـا 
ومـيـزت مـدرسـته بوضـوح بـ الـدائرة
الـعـربـيـة والـدائـرة اإلسالمـية األوسع 
وقـد دعـا بن بـاديس ـ مـثال ـ إلـى وحدة
عـربـية تـامـة  وإلى تضـامن جـامع ب
األ الـــقــومـــيــة الـــتى يـــضــمـــهــا دين
اإلسـالم  وبـذات الـفـهـم الـذى ظـهـر فى
األدب الـسـيـاسى جلـمـال عـبـد الـنـاصـر
فـيــمـا بـعـد  بـيـنـمـا كـان االنـقالب عـلى
اختيارات جمال عبد الناصر بعد حرب
أكــتــوبـر 1973 ودهـس الـذين "هــبـروا"
لدماء الذين عبروا  وما تاله من ذهاب
إلـى تيه وموات طويل  كان من دواعى
اسـتدعاء مـعنى "أفغـانى" نقيض  ح
لـعب الـرئيس الـسـادات دورا مريـبا فى
احلـملة األفـغانيـة  التى أدراتهـا وكالة
ـــركـــزيـــة األمـــريـــكـــيـــة  اخملـــابـــرات ا
وحــشـدت أمـواال من فــوائض الـبـتـرول
اخلـــلــيــجى  وجـــمــاعــات مـــهــولــة من
الـشبـاب (اإلسالمى) فى مصـر بالذات 
وتـــورط اإلعالم الـــرســـمـى مع مـــنـــابــر
ـسـاجـد بـتـعـبـئـة ال تـنـسـاهـا الـذاكـرة ا
ـصـريـة  إدعت أن حـرب أفـغـانـسـتان ا
ــســلـــمــ ضــد (الـــكــفــرة) هى حـــرب ا
الــــســــوفـــيـت  وظــــلت احلــــرب دائـــرة

قــد تــكــون أفـغــانــســتــان بـعــيــدة عــنـا
جـــغــرافـــيـــا  فــمـــا من دولـــة عــربـــيــة
جتــــــاورهــــــا  وهـى من دول آســــــيــــــا
الـوسطى  تقع شمالها "طاجيكستان "
وأوزبـكستـان" و"تركمـانستـان"  وكلها
من الــكــيــانـات (اإلسالمــيــة) الـتــابــعـة
لالحتـاد السـوفيـتى سـابقـا  والقـريبة
ســـيـــاســيـــا من روســـيـــا إلى الـــيــوم 
وجتــاور الـصـ أفـغـانــسـتـان شـرقـا 
إضـافـة إلى باكـستـان جـنوبـا  وإيران
غـربـا  وبـرغم كـون أفـغـانـسـتـان دولـة
حــبـيـســة بال شـواطئ  فــإنـهـا صـارت
رقـــمـــا مـــحــســـوســـا فى حـــيـــاة عــرب
الـعصـور الوسـطى  منذ جـرى فتـحها
إسـالمــــيــــا أواسط الــــقــــرن الــــســــابع
ــلك مــراقب حلــيـاتــنـا ــيالدى  وال  ا
الـفكـرية األحـدث  إال أن يلـحظ وجودا
مــؤثـرا لـقــامـة كـبــيـرة اسـمــهـا "جـمـال
ؤسس الـدين األفغـانى"  وهو الـرمز ا
فى سـيرة مدرسة اجلامعة اإلسالمية 
الـتى تخـرج فيـها اإلمـام "محـمد عـبده"
عـنوان التـجديد الديـنى األزهرى  كما
بـشر األول "عـبـد الرحـمن الكـواكـبى" ا
ــلــتــحف بـــاخلالص من االســتــبـــداد ا
بـلـبـاس الـدين  واإلمـام "عـبـد احلـمـيد
بن بـاديس" رائد الـتحرر من اسـتيطان
فــرنـسـا االسـتــعـمـارى لـلــجـزائـر  أمـا
جــمـال الــدين األفـغــانى نـفــسه  فـكـان
راعـيا لـلثـورة العـرابيـة  التى أخـفقت
ــصـر فـى مـنع االحــتالل الــبــريـطــانى 
سـنة 1882 وظـل الرجل ـ بـرغم عـقابه

الـشيوعى يقتل بعضها بعضا  وإلى
أن جــاء دور اجلـمـاعــات (اإلسالمـيـة)
ـــتــحــاربـــة حــتى الـــفــنـــاء عــلى يــد ا
"طـــالـــبـــان"  ومـــا من عـــاقل يـــتـــوقع
اسـتقرارا ألفغانستان حتى بعد جالء
األمــريـكـيـ  وهـو مــا تـدركه الـقـوى
ـــتــصـــارعــة عـــلى مــصـــيــر الـــعــالم ا
ومـــصــائــر آســـيــا  وخـــصــوصــا من
تداخـلة جغـرافيا وعـرقيا مع الـدول ا
أفــغــانـســتــان  وبـالــذات من الــصـ
اجملاورة السعيدة بخروج األمريكي
 وتـعـتبـر أفـغانـسـتان مـهـمة فى شق
ى  طــريق (احلـريــر) الـصـيــنى الـعـا
وقــد جنــحت الـصــ فى اســتـقــطـاب
بـاكستان جتـاريا واقتصـاديا  وتريد
اإلفـادة من أولوية الـدور الباكـستانى
فـى الـوضع األفــغــانى اجلــديـد  ومن
ــرة مع روســيــا دون تــنـــاقض هــذه ا
احلـليـفة الـيوم  بـعكس مـا كان عـليه
احلـال الصينى زمن الغزو السوفيتى
 وبــغــيـــر تــنــاقض مع دور إقــلــيــمى
مـنتظر تزايده إليران فى أفغانستان 
وال حـتى مع دور إقليـمى وارد لتركيا
بـحـكم طـبـائع أفـغـانسـتـان الـعـرقـية 
فــفى أفــغـانــسـتــان أعــراق مـتــعـددة 
ــمــتــدون من أهــمــهـــا (الــبــشــتــون) ا
بــاكــســـتــان إلى أفــغــانــســتــان  وهم
مـسلمون سنة  يشكلون نحو سبع
ـــئــــة من األفـــغـــان  إضـــافـــة إلى بـــا
ـــاك) (الـــطــــاجـــيك) و(األوزبك) و(األ
و(الـتـركـمان) و(الـهـازارا)  والعـرقـية
ذهب الـشيعى األخـيرة يـسود فـيهـا ا
بـنـسـبة %20 مـن مجـمـوع الـسـكان 
وهم نــقــطــة ارتـكــاز ثــابــتـة لــلــنــفـوذ
اإليـرانى  واحملصـلة ظـاهرة  وفـيها
مـزيج من توقع اشتـعال حروب الدين
ـذاهب وحروب مزارع واجلـماعات وا
"األفـــيــون"  وضــعـف مــركــزيـــة حــكم
توقـعة عـودته  مع تنامى "طـالبـان" ا
ــصــالح االقــتــصـاديــة والــتــجــاريـة ا
لـلص بالذات  واتصال أدوار (لعبة
) عـــلى جــثـث وأشالء األفــغــان  األ
اليــ  إضــافــة الــذيـن قــتل مــنــهم ا
ـدن والـقـرى ونـشـر لـتــخـريب أغـلب ا
فــكـر اإلرهـاب  فى بـلــد يـبـلغ تـعـداده
الـيـوم ما يـزيـد قلـيال على 38 مـلـيون
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من الالزم التذكير بوجوب االمتناع
ـــكـــر في الـــســـيــاق عن الـــكـــيــد وا
االنتـخابي الـعام  ولـيكن الـتنافس
في اطـار مـشـروع يتـقـدم فـيه أولوا
هـنيـة والقدرة اخلبـرة والكـفاءة وا
عــلى خـدمــة الـشـعـب والـوطن عـلى
ــــلــــكـــون ــــرشــــحـــ الــــذين ال  ا
ـمثـلي الـشعب ـطلـوبـة  ـؤهالت ا ا

العراقي الكر .
ال السياسي هو ان شراء الذ با

كر . من أكبر مصاديق الكيد وا
وانّ أية محـاولة للـتالعب بأصوات
النـاخب عَـبْرَ التـزوير هي األخرى
مــصـداق بـارز من مـصــاديق الـكـيـد

كر . وا
وقـى الـلـه الـعــراق احلــبــيب مِنْ كُلّ
ــكــر وأنــقــذه من ألــوان الــكــيــد وا

فسدين . الفاسدين ا

وهــؤالء لـيـسـوا مـنـصـفـ حـيث أنَّ
الــقــرآن الــكــر ذَكَــرَ مَــكْــرَ الــرجـالِ

أيضا :
كما جاء في قوله تعالى :

(وقـــد مَــكَـــرُوا مَــكْـــرَهُم وعــنـــد الــله
مَـكْرُهُم وإنْ كـان مَـكْرُهُم لـتـزولَ منّهُ

اجلِبال ) 
ابراهيم /  46

-3-
ـهم لـلغـاية الـتذكـيـر بحـقيـقةٍ ومن ا

غَفَلَ عنها معظمُ الناس وهي :
انّ وصف النسـاء بالكـيد في القرآن
الكر جاء على لسانِ عزيز مصر 
كر الذي يزيل أما وصف الرجال با
اجلــبــال فـقــد جــاء عــلى لــسـان ربّ
العزّة جلّت آالواه وعظمت قدرته -

-4-
ويـعمـد بعض الـرجـال الى التالعب

الى النساء وحدهن 
ــا ورد فـي الــقــرآن ويـــســتـــدلــون 

الكر وهو قوله تعالى :
(انّ كيدكن عظيم ) 

يوسف /  28

-2-
والسؤال اآلن :

هل يختص الكيد بجنس مُعيّن ?
واجلواب :

انّ بـعض الـرجال يـصـرفون الـكـيد

-1-
سـمومـة التي كـثيـرة هي اخلطـط ا
تُــوضع لاليــقـاع بــبــعض الــنـاس 
وبـعضُ تـلك اخلـطط قـد ال يـتـوصل

اليها الشياط ..!!

بألفاظ القران فيقول :
( وإنْ كـــان مــــكـــرُهن لـــتـــزول مـــنه

اجلبال ) 
بيـنما اآليـة تقول (وإنْ كـان مَكْرُهُم

لتزول منه اجلبال) .
ومــــا هــــذا الـــــتالعب االّ الـــــدلــــيل
الــــــصــــــارخ عـــــــلى االنــــــحــــــيــــــاز
الالمـشــروع لـصــالح الـذكــور عـلى
حساب اإلناث وصـوالً الى تفضيل

الرجال على النساء 
وهي مــحــاولـة كــســيـحــة قــبـيــحـة
رأة الـصاحلة تـفوق الـكثـير من فـا
ـنـزلــقـ الى الـرجــال الـعــابـثــ ا

مهاوي الفساد والعصيان .
-٥-

وحـــيث أنـــنــا نــقـــتــرب مـن مــوعــد
زمع االنتخابـات النيابيـة العامة ا
اجـــراؤهــا في 2021/ 10/ 10 نــرى
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مع عـشـرة اضـعـاف (الـضـحـايـا او
ـنـطق يـقـول انه لـو ) وا ـنـاضـلــ ا
ناضل كانت كل هذه االعداد من ا
ــــا دعـت احلـــــاجــــة الـى حـــــربــــ
ـيـتــ تـخـلـلـهـمـا حـصـار جـائـر عـا
ا طويل إلسقاط النظام السابق  و
اجاب مديـر هيئـة التقـاعد الوطـنية
قــبـل ايــام جــوابـــا عن ســؤال : اين
ذهـــبت امــوال صــنـــدوق الــتــقــاعــد
ـاذا تعـطـيـكم الدولـة مـلـيار دوالر و
شهريـا .. انها رفـحا .. نعم الـعدالة
ـة من جـهـة واالنـتـقـاميـة من الـكـر
جهـة اخـرى التي حـطـمت الدسـتور
وألـغـت حـقـوق االنــسـان وقـبــلـهـمـا
ـنفذة الشرع  وجتـاوزت اجلهات ا
لـتـلك القـوانـ قـوانيـنـهـا مسـتـغـلة
غــمـوضــهـا لــتـنــتـصــر عـلى االرامل
وااليـــــتــــــام من خــــــلف ((الــــــبـــــعث
ورمـــوزه)) كــمـــا يــقـــول الــدســـتــور
نسب رغما ليصبح حتى اجلندي ا
عنه بـإمر عـسكـري ((رمزا من رموز
الـبـعث)) يـنــبـغي قـطع رزق خـلـفه 
ولـيـصـبح مـديـر قســــــــــــم حتقـيق
قــد يـكــون نـصــيـرا في احلــزب رمـز
ـــســـــــــــاءلــة ولـــتــجـــعل ا ايـــضـــا 
والـــعــدالـــة حــتـى مـــــــــــديـــر قــسم
الـــســـودان فـي اخملـــابـــرات مـــديــرا
لــقــسـم حتــقـيـق ولــتــهــلل الــلــجــنـة
اخملتـصـة فتـبـصم  وليـهـلل قاضي
الـبـداءة فـيـبـصم ولـتـهـلل الـتـمـيـيـز
االحتــــــاديــــــة وتـــــبــــــصـم ايــــــضـــــا
  والـدســتـور قــال رمـوز الــبـعث 
والبـعث هو لـيس النـظام  ورموزه
لـيس اجلـنــدي في فـدائـيـو صـدام 
ـالزم الــــــنــــــصــــــيــــــر في ولــــــيس ا
اخملــابـرات . والـى لـقــاء مــبـارك في
اجلـزء االخيـر الـقـادم ألقص عـلـيكم
قـصـة الـتـعـسف في تـنـفـيـذ قـوانـ
الـعـدالـة (االنـتـقـامـيـة ) ومـجـلـسـكم
ـتــفـرجـ  او ـوقــر مـتــفـرج مع ا ا

داعم مع الداعم

غـيب تـطرح بخجل نطرح قـضية ا
ووجل وأيـــام من الـــقــلـق والــســـهــر
فــضال عن ان فـاعــلـيــهـا يــتـحــدثـون
وكأنهم حرروا الـقدس مرات ومرات
ـوضـوع الى الـقـانـونـية . . احـلـتم ا
لدراستهـا واعادتهـا للقراءة الـثانية
الــتي افــتت بــإن بـيت الــنــائب غــيـر
مـــحـــصن وخـالل ســـاعــات تـــفـــصل

منتصف الليل عن الفجر .
كما سمـعنا (سـويعات فقط ) بـينما
لم تــتـمـكن تــلك الـلـجــنـة من تــنـفـيـذ
امــركم رغم مــرور (20) الف ســاعــة
تـقـريـبــا ولـيس سـويـعـات .. نـشـرت
وضوع الكـثير في الـصحف حـول ا
 بــعــنــاوين مـســتــفــزة (عــاجل جـدا
لـــلــســيــد احلــلـــبــوسي ) (هــام جــدا
للـسيد احلـلبـوسي ) وا يـتضمن
كــيف ان هـــنــاك كـــارثــة انـــســانـــيــة
سـتـحصـل ألكثـر من (3000) عـائـلة
ومن غـــيــر ــعـــتـــرضــ  مـن غــيـــر ا
احملــســومــة اضــابــيـرهـم ونـصــحت
باالنتباه ومساءلة اللجنة القانونية
لـعـدم تـنـفـيـذهـا امـركم  ومـحـاسـبـة

تابعة وغير ذلك ??  منظومة ا
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كـان مــصـيـرهـا كـمـصــيـر خـطـابـاتي
الــســتـــة جملــلس الــقــضــاء االعــلى 
وجملـــلس الـــوزراء الـــذي حــتـى هــو
نـسى مقـتـرحه ولم يـتـابـعه ... والله
امـر غـريب.. نــعم غـريب امـر الـدولـة
العـميـقة  وأن لم تـكن السـبب  فما

هو السبب ?? 
هل يوجـد غيـر نقص في الـكفاءة او
اخلبرة او االختصاص ال سمح الله
او انه انصراف اجلـهد ألمور اخرى
مـــعـــروفــة لـــدي من خالل تـــعـــامــلي
كــمـحـام لــضـحـايــا قـوانـ الــعـدالـة
االنــتـقــامـيــة  ولــيس كل مـا يــعـرف

يقال
األخـــيـــرة هي ان لي هـــاجس دائم 
ـة جدا وهو ان قـوانـ العـدالـة كر

حتيـة معـطرة بعـطر انـفاس جـائعة
صائمة بال افطار

نعم سيدي الرئيس  وسأشرح لكم
الحقـا تلك العـبارة بـعد ان ان انهي
شروع معكم قضية القراءة الثانية 
تـــمـــديــد عـــمل جلـــنــة احلـــجــز ألنه
يـرتـبط بـأمـركم الـديـواني احملـير ..
ولــعل احملــيــر فـيه هــذه الــســرعـة 
والـطــرقـة الــتي اديـرت بــهـا االمـور
والـتي ابـدت ضـعـفـا غـيـر مـبـرر من
ـــا حق االســـتــقـــالــة جــانـــبــكـم طــا
ــا الــرزق عــلى رب مــوجــود  وطـــا

العباد .
اذا اعددت كيف كانـت سريعـة ?? و
انـــا االمــر ضـــعـــفــا ?? اذكـــركم بــإن
مـجــلس الـوزراء رفع لــكم مـقــتـرحـا
لــتــعــديل الــقــانــون 72 والــذي هـو
ـنـحه الـقــانـون الـوحــيـد الــذي لم 
الـــله الــشــرعــيـــة  وأســمــيه مــدمــر
لـــلــدســـتـــور ألنه خـــرق ثالث مــواد
اســاسـيــة فـيـه فـضال عـن تـنــاقـضه
الصـارخ مع اعالن حـقـوق االنـسان
ووثيـقـة العـهد الـدولي  ولم تـطلب
منكم (احلكومة) شـيئا سوى تمديد
ـــصــادرة عـــمل جلـــنـــة احلـــجـــز وا
ـكن مـن اموال الغـتـصـاب اكـبـر ما
ــشــمــولــ  وعــنــدمــا اســمــيــهــا ا
(اغتصاب) ألني اعـرف ان الدستور
ـــــلــــــكـــــيـــــة اعــــــدهـــــا هــــــكـــــذا (( ا
اخلاصـة مـصونـة )) و (( ال يـجوز
ــنـفــعـة ـلــكـيــة اال ألغـراض ا نــزع ا
الـعـامـة مــقـابل تـعـويض عـادل)) ..
نـــعم مـــجــرد اعـــطــاء وقـت اضــافي
الغــتـصــاب االمــوال  وفي الــقـراءة
االولى تعالت االصوات ( الـضحايا
. الــضــحـــايــا ) وال ادري مــا عالقــة
الــــــــــــيـــــــــــــتــــــــــــيـم واألرمــــــــــــلــــــــــــة
بــالـضــحـايــا  الـيـسـت ((الـعــقـوبـة

شخصية)) ??? 
ضعفـتم رأسا فكـلكم ضعـاف عندما
تـطـرح تـلك الـكـلمـة  بـيـنـمـا عـنـدما
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واضـحه او قـاعده تـربـويه تتـناسب مع
ــتـطــلــبـات الــعـمــريه لــكل مــرحـله من ا
ـــعـــرفي والـــلـــغــوي مـــراحل الـــنـــمـــو ا
واجلـــســـمـي والـــعـــقـــلي واالنـــفـــعـــالي
والـــقــيــمي واالجـــتــمــاعـي لالشــخــاص
وللمواقف احلياتيه كافه الدارة اجلهود
ـقدمه بتـقنية عـاليه متمـيزه تسهم في ا
بناء التاسيسات التربوية الســليمة في

اجملتمع الواحد .
ـعـنى اخـر ايـضاً ان تـاسـيس الـبنى و
الـتحـتيه االنـسانـيه التـربويه والـقيـميه
الـــســـلــيـــمه يـــكـــون من خالل حتـــســ
وتـطـويـر مـهارات اآلبـاء اوالً في كـيـفـية
الــتـعــامل مع االبــنـاء وانــتــقـاء الــصـيغ
ـعرفيه الـبديله في اسالـيب  استخدام ا
الـتـوجيه واالرشـاد بشـكل مـدرك مقـبول
دون اســـتـــخـــدامـه بـــشـــكل يـــسيء الى
مـضـام الـرسـاله التـربـويه وطـرائقـها
ـقدمه الى االبناء الـتواصليه الـسليمه ا
ويــنـطــبق ذلك حــقـاً عــنـد االخــذ بـنــظـر
االعـــتــبــار مــنــاهـج االعــداد والــتــدريب
الــتــربـــوي والــتــعــلــيــمـي لــلــمــعــلم في

ؤسسه التربوية والتعليمية .  ا
ـــــكــــنــــنـــــا االضــــافه وكـــــذلك احلــــال 
واالســـتــزاده في هـــذا اجملــال  بـــأنــهــا
سـبقه لالسـتخدام تـمكـننا مـن الدرايه ا
االمــثل لـتـلك الـتــوجـيـهـات واالرشـادات
ــــاذا عـــــلى وفـق مــــتـى واين وكـــــيف و
وكــذلك احلــال االدراك االداري الــقــيـمي
ــنــاسب في اســتــخـدام لــلــتــوقـيــتــات ا
احلـوار والتهـديد والعـقاب واالرشاد او
ـقارنه بـالقدوه احلـسنه حـتى ال يكون ا
هــــنــــاك صـــراع واضـح بـــ االجــــيـــال
واجلـيل الـواحد فـيمـا بيـنهم ( االبـناء )
وسالمـة حتقيق الرساله التواصليه الن
تـلك الـرسـاله يـنـبـغي ان تـنـتـقل انـتـقاالً
سـلـيـمـاً وتقـبل من خالل شـعـور االبـناء
بـالـوديه والرغـبه والرضـا قبل كل شيء
بـل ونـــدرك حـــقــــاً ان لـــكل مــــرحـــله من
مـراحل النـمو الـعمريـه لها خـصائـصها
وقـــدراتـــهـــا الـــعـــقـــلـــيـــة والـــثـــقـــافـــيه
واالجـتــمـاعـيه وتـخــــــتـلف من شـخص

الى اخر .                          

ــعــاصــره وكــيــفــيــة الــتــربــيـه الــوديه ا
حتــقـيــقـهــا بــفـاعــلـيه وقــائــيه مـتــحـديه
ـعالم هـو اننـا ينـبغي اعـتماد واضـحة ا

البدء في االتي :-
ان الـنصح والتوجـيه واالرشاد التربوي
ـــؤســسه الــعـــائــلــيه ( والـــنــفــسي في ا
االسـره) جتاه مواكـبة التغـيرات احلاليه
ـواقف يــنـبـغـي ان يـنـطــلق من تـعــزيـز ا
ـثـال ال احلـصـر الــوديه عـلى شـسـبــيل ا
ـواقف احملببـة للقيم اخلـاصه باحترام ا
االنـظمه والقـوان السـائده في اجملتمع
او الـقـيم اخلـاصه بـالصـدق لـدى االفراد
ــثـال ال احلــصـر واظــهـار عــلى ســبـيل ا
ــــخـــاطـــر الـــكـــذب ـــواقـف اخلـــاصه  ا
نـحرفه ال وتـبعـاته السـلوكـيه القـيمـيه ا
سـيمـا عنـدما نـعرض الـشخص الى ذات
ــتــغـيــرات آنــفـة ــواقف الــتي حتــمل ا ا
الــذكــر فـاالنــســان يـجــد نــفـسه مــقــبـوال
مــرحـبـاً به بـانـصــات فـعـال من االخـرين
جتـاهه عـنـد تـبـنـيه  لـلـمـواقف الـصادقه
وغـير مقبول بل معزول عـنهم عند تبنيه
لـلمواقف الكاذبه وامثله بديله كثيرة في
ـواقف الـقـيـمـيه غـيـر ذلـك عـنـد تـعـزيـز ا
االخــرى لـتــربــيـتــهـا في نــفـوس االبــنـاء
بـطـريقـة اكـتـشافـهم الـذاتي للـخـطأ ال ان

نوبخهم في ذلك.
b b  ZNM

ومن هنا يستطيع اولياء االمور وبتمكن
ان يــجـدوا مـنـهــجـاً جـديـداً فـي الـتـربـيه
ـنـهج الـتـقـلـيدي ـعـاصـره يـبـتعـد عن ا ا
والـذي يستند على االمر والنهي والزجر
والـتجـاذب والعـراك ومصـادرة احلريات
فـي الـتـعــبـيـر واحلــوار ومـا الى ذلك من
وســائل غـيــر عـلــمـيه مــسـتــخـدمه لــنـقل
الـرسائـل التـواصلـيه القـيمـيه او غيـرها
بـــطــريـــقــة تــســـهم في اثـــارة وتــقـــلــيب
ــواجع احلـيــاتـيه وتــعـكـر ــشـكالت وا ا
ــعـاصــره يـنـبــغي ان جتـد صــفـوتــهـا  ا
مـكـانـها عـنـد عقـول االجـيـال في قبـولـها
بـرضاهم كمـفهوم واضح مـعلوم االجتاه
ــــؤســـسـه الـــتــــربـــويه ( فـي االســـره وا
ــدرسه  اجلـامـعه ). فـضال عن ان هـذا ا
الــقـبــول يــنـبــغي ان يــسـبــقه مــنـهــجـيه

ـكننـا القول ان مـفهوم الـتربيه الوديه
ــــثل كـل الــــتــــصـــورات ــــعــــاصــــره  ا
والـــطــرائق والــوســائـل واالمــكــانــيــات
ستخدمه جتاه رعاية كل ما والقدرات ا
من شـانـه لـلعـمـل عـلى تـقـد اخلـدمات
وتـوظيفـها في البـناء التـربوي الواقعي
واجـهـة التـحـديـات والتـغـيرات الالئـق 
ـــــفــــــاجـــــئه فـي ثـــــورة االتـــــصـــــاالت ا
ــــفــــاهـــــيم اخلــــاصه واالخــــتـالف في ا
ــواطــنه وكــذلك بــاجملــتــمع والــوطن وا
ـنـظومه الـقـيـميه احلـال االخـتالف في ا
جتـــاه الــنـــظــر الى الـــذات االنــســـانــيه
ومـظـاهـرهـا الـشـخـصـيه وبـنـاء االسـره
وطـرائق الـبـناء الـقـيمي االنـسـاني على
وفـق اجملـتــمع الــواحـد والــتــغـلـب عـلى
ـرب من مـبـدأ الـثبـات واجلـمود لـدى ا
علـم في اعتمـادهم للطرائق اآلبـاء وا
الـــتــربـــويه والـــتــعـــلــيـــمــيـه واالســريه
الــتـقـلـيـديه جتــاه تـربـيـة االجـيـال وذلك
لــلــوقــايه من االنــحــرافــات الــســلـوكــيه
والـتربويه والـقيمـيه الطارئه واحلد من
مـــؤشـــر (صــراع االجـــيـــال) وتـــفــاقـــمه
وايـجاد التـأسيسات الـتربويه الـسليمه
الـــتي تـــتـــوافق ظـــاهـــريــاً ومـــوقـــفـــيــاً
ـا يــنـبـغـي ان يـكـون عــلـيه وجــوهـريــاً 
تـربية االجيال جتاه مـواجهة التحديات
ـكن ان يــنـعـزل او كــافه النـنــا جـزء ال 
ـباشر يـتجـزأ او ان ال يصيـبه التـأثير ا
ـتـمــثل بـالـعـالم من او غــيـره من الـكل ا
حــولــنــا مع ضــرورة ان نــســتــفــيــد من
ـتــقـدمه في الــفـرص الــتـقــنـيـه لـلــدول ا
الــعــالـم ونــشــاركــهم الــتــقــدم واالبــداع
ومة ذلـك التقدم ودعمه ونـسعى الى د
مـع االبـــــــقــــــــاء واحملـــــــافــــــــظه عــــــــلى
خــصـوصــيــاتـنــا الـثــقـافــيه والــقـيــمـيه
والـعقائديه احلـضاريه في حتقيق رضا
الـله واجملتمع في مؤسسة االرض الذي
ــعــنى نــنــتـــمي الــيــهــا النــهـــا تــمــثل ا
احلـقـيـقي لـلـحـياة االنـسـانـيه وسـلـمـها

القيمي .
 والـذي نسعى الـيه في هذا الصدد دون
ــفــاهـيم الــكــثـيــره الـتي الــضــيـاع في ا
ــفـهـوم تــبـعــدنـا عن حتــقـيـق اهـدافــنـا 
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منذ ان بدأت قناة الشـرقية انطالقتها عام  2004 كانت تشير برامجها
على انـهـا ليـست مـثل بقـيـة القـنـوات  وان خطـابـها االعالمي يـنـفرد عن
عـلومة الدقيـقة التي يبحث ؤسسـات االعالمية بانحـيازها الى ا جميع ا
تـلق ـتلـقي اينـما كـان  وهذا مـا جعـلهـا تصبـح محط اهـتمـام ا عنـها ا
ورقما صعـبا وسط كم كبيـر من الفضائـيات العراقـية التي انتـشرت بعد

العام 2003 . 
وفي مقدمتها قناة خالل مسيرتها هذه واجهت مؤسسة البزاز االعالمية
حـربـا شـرسـة  تـوزعت فـيـهـا االدوار عـلى جـهـات الـشـرقـيـة الـفـضـائـيـة
حزبـية طـائفـية عـديدة  انـبرت فـيـها االقالم بـشتى اسـاليب الـطعن  في
محـاولـة يائـسـة لـتهـشـيم وتزيـيف صـورتـها الـنـاصعـة الـتي تـرسخت في
ـتـلـقي  لـكـنـهـا فـشلـت ولم حتـقق مـا كـان بـجـعـبـتـها مـن نـوايا اذهـان ا
ـتابـع والـسبب في ذلك يـعود الى رتـبة االولى لـدى ا وبقـيت حتظى بـا
شـروع الـشـرقـيـة االعالمي لـم تأت بـه الـصدفـة الى ـسـؤول االول  ان ا
ـهــنـيـة ـسـيــرة ا مـيــدان االعالم  ولم يـدخــله من االبـواب اخلــلـفــيـة  فــا
وهي رحـلة طـويلـة وحافـلة بـاالجنازات النـاجحـة لسـعد الـبزاز تـشـهد له
عـنـدمـا كـانت انطـالقته مع اضي  ابتـدات في مـطـلع سـبـعيـنـات الـقـرن ا
ـرحـلـة ــوصل وفي حـيـنه كــان طـالـبــا في ا ــديـنـة ا الـتـلــفـزيـون احملـلي 
االعداديـة  وما ان ظـهـر على الـشـاشة مـذيـعا لـنشـرة االخـبار ومـحاورا
تلكه من قدرة ا كان  في برامج ثقافية استـطاع ان يلفت االنتباه الـيه 
امـثـال الفـيـتوري والـقـباني على مـحـاورة ابرز االدبـاء والـشعـراء الـعرب 
ـوصل والـبــردوني وغــيـرهـم من االسـمــاء الــكـبــيـرة الــتي كــانت  تــزور ا
حلـضور مـهـرجـانـاتـهـا الـثقـافـيـة الـتي كـانت تـقـام فـيهـا سـنـويـا  ومـنـها
مهرجـان ابي تمـام الشعـري  بنفس الـوقت كان الـوسط االدبي العراقي
قد انتبه الـيه  باعتبـاره كاتبا قـصصيا شابـا تمكن من ان يـجد له موقعا
متـمـيزا بـ كـتاب الـقـصة الـعـراقيـة وكان اجـتـهاده وراء اسـتـمراره في
النـجاح والـتقـدم في مجـال عـمله االعالمي  وهـذا ما دفع بـغداد الى ان
والنه اتـسم بالـذكاء عـرف كيف حتتـضنه وتـفتـح  االبواب امـام تطـلعـاته 

يغتنم الفرصة لتحقيق ما كان يصبو اليه من رؤية في مجال االعالم .
اتضحت ستـراتيجـيته في العمل عـندما اسـتلم ادارة االذاعة والتـلفزيون
ـرفق فشـهدت اروقـة هذين ا ـاضي في بغـداد خالل ثمـانيـنات الـقرن ا
ه من برامج نشـاطا ملـحوظـا  ونقـلة نـوعيـة في طبـيعـة ما كان يـتم تقـد
واعمال درامية  النه كان حريـصا على متابعة ادق الـتفاصيل الفنية مع
وهذا مـايـشـهـد علـيه كل الـعـامـل العـامـلـ في اي جتـربـة يتم انـتـاجـهـا
سواء في االذاعـة او التلـفزيـون  مع ان هامش احلـرية لم يـكن مفـتوحا
كـمـا هـو عــلـيه االن  الن الـسـلــطـة انـذاك كـانت تــضع حـدودا وخـطـوطـا
حمـراء يصعب عـلى اي مبـدع في مجـال عمـله ان يتـجاوزهـا مهـما كان

تلك من دهاء . 
WOLKŽ  ö¼R

بــعــد الــعـام  2003 تــغـيــرت االحــوال فـي الـعــراق  وكــان االعالم اول
السـاحـات الـتي احـتشـد فـيـها كـل من هب ودب  ولم يـعد مـجـال الـعمل
ؤهالت العلـمية وال اخلبرة العملية  لكن الذي تلك ا مقتصرا على من 
تلـق ما بدأت به قنـاة الشرقية من بـرامج  حيث كان هدفها تفاجأ به ا
فـتـوجـهت بـخـطـابـها ـهـمَّش  ان تـمـنح االمل والـثـقـة لالنـسـان الـعـراقي ا
ومحتوى برامجها الى شرائح مجـتمعية مختلفـة تعيش اوضاعا معيشية
ـتفـوق وانسـانيـة صـعبـة ولم تـنس في برامج اخـرى ان تـدعم الطـلبـة ا
في دراسـتـهم واخـرى كـانت تـرافق الـبـسـطـاء من الـعـمـال مـنـذ سـاعات
الى ان يـعودوا مساء الفجر االولى وهـم يتوجهـون صوب اماكن عـملهم 

بعد رحلة شاقة في  العمل الشريف الى بيوتهم. 
ـبتـكـرة شـكال ومـضمـونـا في قـناة لم تـتوقف مـاكـنـة االفكـار اجلـديـدة وا
ودائـما مـا كانت دوراتـها الشـرقيـة منـذ ان انطـلقت وحـتى هـذه السـاعة
ـتلـق ـسـرة واالمل لدى ا البـرامجـيـة حافـلة بـخطط ومـفـاجاءات تـبعث ا
ـسـؤوليـة االخالقـيـة الـتي يـتـحـمـلـهـا االعالم جتاه وتـعيـد الـثـقـة الـيـهم بـا
تد على اشهر الـسنة  ولن يقتصر على والعمل بهذه الوتـيرة  واطن  ا
شهر رمضان فقط  كـما جرت العادة لـدى معظم الفضائـيات العراقية 
اال ان الشرقيـة في هذا الشهـر الكر يـرتفع رصيدهـا من برامج اخلير
ـسـاكـ من الـعـراقـيـ  واالنـسـانـيـة الـتي تـفـيض بـهـا عـلى الـفـقـراء وا
ــا اليـحـلـمـون به  فـكم هي الـبـيـوت الـتي فـتـجـود بـعـطـاءاتـهـا عـلـيـهم  
عـتمـة بعـد ان فتـحت الشـرقيـة لسـاكنـيها اضيـئت الفـرحة في اركـانهـا ا
ــا ــرضى الــذين مـــدَّت إلــيــهم يــد الــعــون  ابــوابــا لــلــرزق   وكـم من ا
يحتـاجونه من مـال حتى يـستـطيـعوا ان يـكمـلوا رحلـة عالجهم  وكم من

عائلة غمرتها الفرحة بعد ان منحتها الشرقية سقفا يأويها. 
ــآثـر االنــســانــيـة الــتي وقــفــهـا ســعــد الــبـزاز وإذا مــا اردنـا ان نــعــدد ا
ا توقفنا إالَّ اضـية  خالل السبعـة عشر عاما ا عبربرامج قناة الشـرقية 
بعد ان تـنال منـا الدهشـة ويستـولي عليـنا العـجب فما قـدمه هذا الرجل

قال . اكبر من ان يختصر 
WOLKŽ W½UJ

ثلة بقناة الشرقية وصحيفة الزمان سعد البزاز وعبرمؤسته االعالمية 
 يقف الـيـوم في مكـانـة عالـيـة  يحـسـده علـيـها الـكثـيـر من العـامـل في
ـعـايـيـر مـيـدان االعالم  وتـمـكن خالل مـسـيــرته الـطـويـلـة من ان يـضع ا
تـلقـ  وإذا ما فـكرت اي مـؤسسة اعـالمية االخالقيـة لكـسب احتـرام ا
هـنـيـة  ومن ثم حتظى ان ترتـقي بـخـطابـهـا  وان تـستـقـيم بـخطـواتـهـا ا
بالنـجاح  يـتوجب عـليـها ان تقـتفي جتـربته  ولـعل ابرز مـا يتسم به انه
يعرف جـيدا كيف يـختار الـعناصـر الكـفوءة التي يـعتمـد عليـها في تنـفيذ
ا ما يـتطـلع الـيه  وهذه خـصلـة لم يـكتـسبـها مـن تراكم اخلـبرة فـقط ا
كانت مـعه في طبـيـعته  فـاالدارة النـاجـحة الي مـشروع حتـتاج اوال الى
شخص يـتمـتع بـقدرات ذاتـية تـؤهله الن يـكـون في موقع الـرجل اخملطط
ـفـكـر ومن ثم الى عــنـاصـر كـفـوءة ومـخـلـصـة تــلـتف حـوالـيه لـتـكـون وا

اجلسر الذي تعبر افكاره بواسطته .  
الـيـوم بــات جـمـيع الــعـراقـيــ والـعـرب يــعـرفـونه جــيـدا  ويـعــرفـون نـبل
هنية واالنسـانية التي يحملـها مشروعه االعالمي  فمن يعمل االهداف ا
اخلـيـر لـعـامـة الـنـاس دون مـقـابل وفي اصـعب الـظـروف  البـد له من ان
ـقابل كان من ينال مـحبـتهم  ويـدخل الى بيوتـهم دون استـئذان  وفي ا
ا يُقدم عليه الطبيعي ان يتحرك البعض  وبدوافع مختلفة للطعن به  و
من اعمـال انـسـانـية تـزيح الـهم عن اولـئك الـذين ضـاق بـهم وطـنهم  من

نـبت الـطيب البي ولكـن ا بعـد ان تـخلت عـنـهم حـكومـتـهم
ـنـعه من االجنـرار الى سـاحـتـهم  فـيـكـتفي الطـيب 

ن يستحق العطاء .  بالعمل والعطاء 
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مـستـوى القـول والـعمل  وقـد عرف
النـاس من حـوله هذه اخلـصيـصة 
سوا ذلك وعدوه صـاحب كرامـات و
س الـيد  فـاطـمـأنت اليه قـلـوبهم 
وتباركوا به  وتدافعوا ليغرفوا من
بــركـة خــيـره  وافــاضـوا في وصف
حـكــمـته  وفـقــهه  وبالغـته  وقـوة
شـعـره  ومـكـانتـه ب قـومه  وأهل

وصل  .  بلده  العراق ومدينته ا
ال حــسن الــبــزاز بــصـره في فــقــد ا

آخر ايامه  وساءت احواله فقال :
وقـعتُ من الــبـزازة في خـمـول اطـال

علي الزمان به عتابي
أيسلبـني الزمانُ ثيـاب عزي وأكسو

اهلهُ جُدد الثياب ِ ?
وظل كــذلك حــتى تـوفـي رحـمــة الـله
عليه سنة   1887ميالدية . وقد ورد
في كــتـاب ( الـعـقــود اجلـوهـريـة في
مُـداح احلــضـرة الــرفـاعــيـة) إلحــمـد
ـوصـلي  ان عـزت بــاشـا الـعـمـري ا
ــوصل  خـــرجــوا في عـــمــوم اهـل ا
جــنــازته صــغــيــرا وكــبـيــرا  النــهم
كــانـوا يـجـدون فـيـه داعـيـا لـلـصالح

واخلير .
ال حـسن الـبـزاز بـأنه اتـسم شـعـر ا
رائق  بـــلـــيـغ  واكـــثـــره في مـــديح
الــرسـول الـكــر مـحـمــد صـلى الـله
عــلــيه وســلم  وفي الــتـصــوف وقـد
طـبع تـلــمـيــذه احلـاج مـحــمـد شـيت
ــــوصــــلي ديــــوانه في اجلــــومـــرد ا
القاهرة سنة  1305هجرية اي سنة

1887.
ومن شعره :

العلم اشرف ما يسمو به السامي ×
لذاك اترعت ُ من صهبائه جامي

إظــهـاره ُ حــجه لـلــمـرء كــافـيـة من ×
محنة اجلهل ب اخلاص والعامِ

لم ال أمــــيل ُ الى حتــــصـــيــــله × وبه
أسودُ ما ب اترابي واقوامي

فأصـرف زمانك نـحو العـلمِ مجـتهدا
× واليصدكَ عنه جهل لوا امي

فلعلم ينـصب مخفوض احملل على×
 تمييزه نصب توقير ٍ وإكرام ِ

ـا قــاله انه طـر بـيــتي الـشـافـعي و
(من الكامل)

" اني بــلــيتُ بـأربـع يـاســيـدي " وبك
التجائي من عظيم بالئي

عـنـهــا تـفـرعَ كل مـا اشـكـوه إذ " هي
اصل كل بليةٍ وعناءِ "

"ابـليس والـدنـيـا ونفـسي والـهوى "
كل يروم اساءتي وشقائي

إن لم تخلـصني بلطـفكَ منهم ُ "كيف
اخلالص واربع خصمائي

حتـدث الـدكتـور فـاحت عـبـد السالم 
وهو حفيد الشاعر  عن ديوان جده
وقـــدم له بـــذكـــر اســـمه  ونـــســـبه 
ووالدتـه  ووفــــــاته  وبــــــيــــــئــــــته 
ونـشأته  وثـقافـة عـصره  و شـعره
وطــبع ديــوانه  واغــراض شــعـره 

وومضات من سيرته.

ال ــا وقـف عــنـده ان الــشــاعــر ا و
حسن الـبزاز  هـو حسن بن حـس
ال علي الـبزاز من اسرة عـربية بن ا
خـــزرجـــيـــة أزديـــة اصـــيــلـــة تـــرجع
بنسبها الى الصحابي اجلليل انس
بـن مــــالـك رضي الـــــله عـــــنه . وقــــد
حلة حسان البكري سكنت اسرته 
في الـسـرجــخـانـة  وفــيـهـا مــسـجـد
ــســجــد حــسـان تــاريـخـي يـعــرف 
الــبـكــري وقـد عــمـر مـؤخــرا من قـبل
االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز و افـتـتـاحه
ال بـاحـتفـال جـمـيل .وكـانت اسرة ا
حـسن تـمـتهن الـبـزازة  وزاولـتـها 
ال حسن بالزهد  والتقوى وعرف ا
 والــــورع الــــشــــديــــد شــــأنـه شـــأن
مجايليه  فالعصر  الذي عاش فيه
كان عـصر دين وأدب وتـصوف لذلك
ال حـسن الــبـزاز ابــرز شـاعـر كــان ا
عـراقي في القـرن الـتاسع عـشـر ترك
لنـا شعـرا في مديح الـرسول الـكر
مـحمـد صلى الـله عـليه وسـلم  وقد
اشتهرت قصيدته التي يقول فيها :
هـذا الــعـقـيقُ وهـذا الـبـانُ والـعـلم ُ×

فإخلع نعالكَ فيه إنه حرمُ
وقف عـلى اجلــزع نـقض حق أربـعـةٍ

ُ ×  فإنها اربع عندي لها ذِ
وهــو بـهـذا يـسـتــشف روح قـصـيـدة
الــبـردة وفــحـواهــا دون ان يـقــلـدهـا

فنيا .
وهذه القـصيدة يـقول الدكـتور فاحت
عبد السالم ذاع صيتـها بدليل كثرة
الــقــصـص والــروايــات الـــتي تــدور
حـولـهــا ومـنـهــا ان الـشـاعــر الـبـزاز
كـتـب هـذه الـقـصـيـدة واهـداهـا سـرا
الـى الـرســول الـكـر مــحـمــد صـلى
الله وسلم  ولم يكن قـد اطلع عليها
أحد .اال ان شـيخ البـزاز   واستاذه
الشيخ عـبد الله افنـدي العمري رأى
في مـنـامه حـلمـا  كـان فـيه الـرسول
االعظم يقول له :  قل لتلميذك حسن
انـني قـبـلت هـديـته  فـقـال عـبـد الله
افندي الـعمري في مـنامه : وما هذه
الهـديـة يا رسـول الله فـقال الـرسول
صلى الله عليه وسلم قصيدته التي
أهــداني ايـاهــا سـرا  وخــذهـا عـني

واكتبها ومطلعها :
 هـذا الـعقـيق وهـذا الـبـان والـعلم ×

فأخلع نعالك فيه انه حرمُ
فلما استيقظ الشيخ عبد الله افندي
الــعـمـري من مـنـامـه وجـد نـفـسه قـد
كــتـبــهـا فــعال عن رسـول الــله صـلى
الــله عــلــيه وســلم وعــنــدمــا حــضـر
الشاعر البـزاز مجلس استاذه رحب
به االســـتــاذ وســلـــمه الــقـــصــيــدة 
ال حسن الـبزاز وهذه هي وسمـاه ا
رة االولى التي يطلق على الشاعر ا
ال ) وهذه الـقصة سجلها تسمية (ا
الـــدكــتـــور فــاحت عـــبــد الـــسالم  في
نــيــسـان  1987عن والــده نــوري بن
ال حـسن الــبـزاز  وعن يـحـيى بن ا
ال حسن محـمد عن عمـه نوري بن ا
افـــنـــدي الـــبـــزاز  وعـن يـــحـــيى بن
محمد عن عثـمان افندي الديوه جي

وصلي اجلليل .  العالم ا
وقــد اجـــد نــفــسي مـــلــزمــا ان اذكــر
الـقــار الــكـر ان امــيــر الـشــعـراء
احـمـد شـوقي اسـتـشف  ايـضا روح
عروفة هذه القصـيدة في قصيـدته ا

ب(نهج البردة ) ومطلعها :
ر عـلى الـقاع بـ الـبـان والـعلم ×
أحلّ سفك دمي في األشهر احلرم

ال حـسن الــبـزاز  مـات  وهـو في ا
بــدايــة الــعــقــد اخلــامس من عــمــره
تاركا سيـرة وضاءة  فهو - بحق -
رجل صاغ حياته بـإسلوب روحاني
فـلـسـفي خـاص به مـلتـزم بـالـرسـالة
االسالمـــيـــة احلـــقـــة  وســـائـــرا في
سـبـيلـهـا .. ولألسف ال تـوجد لـديـنا
مــعــلــومــات مــفــصــلــة عن حــيــاته 
ـا قـيل عــنه أُخـذ شـفـاهـا وكــثـيـرا 
وقد عرف ب الـناس كرجل صالح 
ووقــور حـــتـى حتــدث الـــبـــعض عن

كرامات له .
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ـا اريــد ان اقـوله ان الــرجل كـان و
واقـعــيــا في حــيــاته لم يــعــرف عـنه
التـطرف او الغـلو كان رجال واقـعيا
في سـلوكه الـيـومي  وتـعامالته مع
الــنـاس  وابـتــدأ حـيــاته مـزارعـا له
اراض زراعيـة في قـرية جـيلـوخان 
وكـــــان يـــــلـــــتــــــزم زراعـــــة االراضي
اجملاورة لهذه القرية من امالك اسر
ـوصل  ويـقـال ان الـسـلـطـان عـبـد ا
احلـمــيـد الـثـاني  1909-1876أهداه
ارضا في حاوي الكنـيسة  لكن تلك
االراضي لـم تـــســـجل فـي الـــطـــابـــو
لـــوقــــوع االحــــتالل الــــبــــريـــطــــاني
لـــلـــمــوصل   . 1918وقــد عـــانى من
الـيـة عـنـدما زرع اراض اخلـسـارة ا
كــثـيــرة لم يــحــصـد مــنــهـا شــيــئـا 
فالـسنـة كانت مـجدبـة فتـرك الزراعة
واجته نحو مهنة ( البزازة) أي بيع
االقمشـة في سوق البـزازين  ومنها
جاء لقبه الـبزاز .. ومن الطريف انه
كان يـعمـد الى غلق دكـانه بعـد فترة
قــصـيـرة من فـتـحــهـا في الـصـبـاح 
وينصـرف الى الدراسة وعـندما كان
الــنـــاس يــســـألــونه يـــقــول انه بــاع
اشتروا من جـاري الذي لم يسـتفتح

بعد .
وقـــد عـــكس كـل هـــذه االوضـــاع في

قصيدة له يقول فيها :
وقــالــوا كــنتَ ذا مــال جــزيل ×وانتَ

اليوم تشكوه انتزاعا
تـراك أضعـته في ارض فـقـر × فـقلتُ

نعم لزمتُ به الضياعا
تـنــبـأ بـوفـاته  واخـبـر اهـله بـهـذا 
وطــلب ان يــحــفــروا له الــقــبــر يــوم
اخلمـيس  وكانت وفـاته رحمـة الله
عـلـيه وجـزاه خيـرا في الـيـوم نـفسه
الذي حدده وحتـدث عنه وهـو اليوم
دفــ مـقـبــرة حي الـثــورة بـاجلـانب
ـوصل . ويـشـير ن من مـديـنـة ا اال
حـــفـــيــد الـــشـــاعـــر االخ والــصـــديق
الدكتور فاحت عبد السالم  نوري بن
ال حــسن افـنـدي الــبـزاز  نـقال عن ا
ال احلــاج يــحـــيى بن مــحـــمــد بن ا
حسـن البـزاز انه سـمع هذه الـرواية
ال من مصادر موثوقة كثيرة منها ا
خليل شنشل أحـد معاصري الشاعر
ـرحـوم احلـاج  يحـيى بن الـبـزاز وا
مــحـمــد الـبــزاز له الــفـضل االول في
حتــفــيـز الــدكـتــور فــاحت ودفـعه الى
حتقيق ونشر ديوان البزاز اول مرة
سـنـة  ? 1988وهــو من تــكـفـل بـدفع
نـــفــــقـــات طـــبع الــــديـــوان من مـــاله
اخلـاص وهـذه احلـقيـقـة لم يـذكـرها
عـنــدمــا اصــدر الــطــبـعــة االولى من
الــديــوان احــتــرامــا لــرغــبــة احلـاج
يــحـيى في عــدم ذكـر ذلك  لــكـنه في
ـعلـومة الطـبعـة الثـانيـة  وجد ان ا

هذه البد وان توثق للتاريخ.

اعــــود قـــلــــيال الـى ديـــوان الــــبـــزاز
بـطبـعته اجلـديـدة ألقول ان الـطبـعة
اجلـديـدة  ضـمت قـصـيـدة نادرة لم
ال حـسن تــنـشــر من قـبل لــلـشــيخ ا
الـبــزاز سـبـق لـلــدكـتــور فـاحت عــبـد
الــــسالم قـــد نـــشـــرهــــا في مـــجـــلـــة
(دراســــات عـــربـــيــــة ) الـــتـي كـــانت
تــصـدرهـا دار الـطـلــيـعـة في بـيـرون
سنة  1993والقصيدة كانت محفظة
عند الدكتور محمد صديق اجلليلي

ومطلعها :
هل االنس اال بانـفـرادي ووحدتي ×

أم العز اال في خضوعي وذلتي 
وعتقي برقي وافتقاري هو الغنى ×

ومنشأ افراحي أنيني وحسرتي 
ـا × ُ احلــيــاة وا ومــوتي بــكم عــ

فنائي بقائي بل وجودي بغيتي 
جــنــوني عــقل واعــتـاللي صــحـة  ×

ومسكنتي فيها حلول سكينتي 
والــقـصـديــدة طـويــلـة تـقع في ((62

بيتا ويختمها بالقول :
احــبــتـــنــا والــقــلـب الشك عــنــدكم ×

وديعتنا الله في ذي الوديعة 
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كــمــا تـــضــمن الـــديــوان دراســة في
ســيـرة الـشــيخ عـبـد الــسالم الـبـزاز
 2007-1911بقلم الكاتب والباحث
والـصــحــفي االســتــاذ ســعــد الـدين
خـضـر وهي دراسة قـيـمـة .والـشيخ
ال حسن عبد السالم بن نوري بن ا
افـــنــدي الـــبـــزاز وفــيـــهــا يـــذكــر ان
االبـيــات الـتي كـانـت مـوجـودة عـلى
بــاب جـــامع الـــنــبـي جــرجـــيس في
ـــة والــذي فـــجــرته ــوصـل الــقــد ا
عنـاصر داعش عـند سـيطـرتهـا على
ـــوصل  2017-2014هي مـن نـــظم ا
ـال حـسن الـبــزاز وتـقـول الــشـاعـر ا

القصيدة :
زر حـضـرة مـلئت نـورا وتـقـديـسا ×
واقــــصــــد نــــبـي الــــهــــدى ذا اجملـــد

جرجيسا
مـازاره قــاصـد يــشـكــو مـلــمـته × اال

ونفس عنه الكرب تنفيسا 
وفي الــديـوان قــصـيــدة نـادرة بـخط
ال حـسن الـبـزاز يـهـديـهـا الـشـاعـر ا
ــنــاســبــة الى اخــيه عـــلي افــنــدي  
تــخـرجه ونــيــله االجــازة الــعـلــمــيـة
وتسمـيته بلقب ( نـور الدين )  سنة
 1274هجرية  1858 –ميالدية .وفي
ـنــظـومـة عـلى حـسـاب الــقـصـيـدة  ا
اجلمل او التـاريخ الشعـري يقول له

:
تكـامل احلـسن فيه واجلـمال كـما  ×

للعلم في صدر نور الدين تكميلُ 
ــعي الــذي من نـور فــطـنــته × قـد اال

استنار ألهل العلم قنديل 
فـلــلـيـراع اذا مــا حل في يـده × عـلى

السيوف وسم اخلط تفضيلُ 
وفي ســـمـــاء الـــعال نـــادى مـــؤرخ ×

للعلم في صدر نور الدين تكميل 
ويـتــوافق الـشـطـر الـثـاني بـحـسـاب
اجلـمل مـع الـسـنـة  1274هـجـريـة –

 1858ميالدية . 
واخــيـــرا ديــوان الــبــزاز بـــطــبــعــته
اجلـــديــدة يـــقع في ( (228صـــفــحــة
ويـلـيـه (ديـوان احلـاج مـحـمـد شـيت

اجلومرد ) ويقع في ( (30صفحة .
عــمل عــلــمـي رائع  كم انــا ســعــيــد
وفــرح ألن  احلــفـيــد الــدكـتــور فـاحت
ال حسن البزاز عبد السالم نـوري ا
 ومـنـذ سـنـوات طـويـلـة  لم يـجـلس
على الـتل وانتـظر  مـن يعـيد اصدار
ديــوان جـده  بل تــقـدم الــصـفـوف 
وقام بتقد دراسة وافية عن ديوان
ال حــسن الــبـزاز  جــده الــشــاعــر ا
ومـن ثم نــشــر الــديــوان واضــاف له
ـا جـديـدا لم يـنـشـر من قـبل وهـذا 
يسـجل له  فبـورك  وبورك جـهده 

والى مزيد من التقدم . 
{ كاتب ومؤرخ عراقي 

الـيـوم أريــد أن أحتـدث لـكم عن رمـز
ــوصل  عــاش في آخــر مـن رمــوز ا
اواخـر الـقـرن الـتـاسع عـشـر  وكـان
ا دينيـا  وانسانا تقيا شاعرا  وعا
ال حسن افـندي مؤمـنـا نبـيال  انه ا
ـوصـلي اخلزرجي  - 1261 البـزاز ا

 1305هجرية - 1845-1887
ميالدية . 

ومـن حــــــسـن احلظ ان حــــــفــــــيــــــده
الصـديق الدكـتور فـاحت عبـد السالم
أعاد اصدار ديوانه مع دراسـة قيمة
لــشــعــره ســنـة   ? 1988ولم يــكــتف
بـذلك بل اعـاد اصـدار الـديـوان سـنة

  2010بعد تزييده  وتنقيحة 
ؤسسة العـربية للدراسات وتولت ا
والــنــشــر طــبــعـه بــحــلــة قــشــيــبـة 
واخــــراج رائع يــــســـتــــحــــقه  وقـــد
خــصـني بـنـسـخــة من الـكـتـاب وهـو
مـتـوفـر في مــكـتـبـتي الــشـخـصـيـة 
ــ كـثــيــرا  فــأنـا وانـا شــاكــر  و
ال حـسن الـبـزاز في اعـرف مـكـانـة ا
خارطـة النـهوض الـفكـري والثـقافي
والــشـعـري في الـعــراق واسـهـامـاته

في التجديد واليقظة . 
ال  حسن الـبزاز   شـاعر كـبير  وا
صادر منها ورد ذكره في كثير من ا
ـــطــران ســـلـــيــمـــان صــائغ كـــتــاب ا
ــوصل ) والـذي ــوســوم (تــاريخ ا ا
اصــدره بــثالث اجــزاء في الــقــاهـرة
اضي. خالل العشرينات من القرن ا
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ـطـران سـلـيـمـان صـائغ ـا قـاله ا و
في اجلزء الـثـاني من كتـابه ( تاريخ
ال ـال حـــــسن بـن ا ــــــوصل ) ان ا ا
حـس الـشـهيـر بالـبـزاز من موالـيد
مـــــحــــلــــة حـــــســــان الــــبـــــكــــري في
وصل سنة 1845 السرجخـانة في ا
 1261)هجرية )  وانه اكمل حفظ
ودراســـة الـــقــــرأن الـــكـــر  واخـــذ
العـلـوم عن عالمة عـصـره صالح بن
احلاج طه اخلطيب  وان الـشعر قد
غلب عليه  فإشـتغل به مع اشتغاله
في حـرفـة الـبـزازة  ومـا زال شـعـره
يرق  ويـروق حـتى اشتـهر به وذاع
صـيــته .اهــتم ايـضــا بــالـتــصـوف 
وبالطرق الـصوفية  واخـذ الطريقة
الرفـاعية عن الـشيخ حاجي سـلطان
 والطـريقـة النـقشـبنـدية عن الـشيخ

محمد النوري.
ال حسن الـبزاز  لم يعش ومع ان ا
ا يـتجاوز طويال فـقد توفي وعـمره 
ال ( (44سـنـة اال ان شــهـرته  فـاقت
شــهــرة من عــرف مـن الــشــعــراء في
عـصـره كانت له شـخـصـية كـارزمـية
تــســتـــنــد الـى ثــقــافـــة شــمـــولــيــة 
وســلـــوكـــيـــة اتــســـمت بـــالـــتـــقــوى
واالســتـقـامـة ; لـهــذا كـان مـا يـصـدر
عــنه من شــعـــر وخــاصــة في مــديح
ـرســلـ مــحــمـد صــلى الـله سـيــد ا
عــلــيه وســـلم كــان مــتــطــابــقــا عــلى
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ـنشور في جريدة الزمان ناقصة ا تقرر تمـديد ا
ـــرقم (٦٩٤٧) في ٢٠٢١/٤/٢١ إعالن بـــالـــعــدد ا
مــنـاقــصـة حتـمــيل وتـفــريغ احلـبــوب في فـــــرع
دهـوك / سايـلـو زاخـو والـشـيخـان تـقـرر تـمـديد
ــنـاقـصــة من تـاريخ يــوم االثـنـ ٢٠٢١/٥/١٠ ا
ـقــتـضــيـات ولـغــايــة يـوم األحــد ٢٠٢١/٥/٢٣ و

صلحة العامة لذا اقتضى التنويه.  ا
”bMN*«
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رقمة ٦ / م/د ي أ/ ٢٠٢١ ناقـصة االستيرادية ا تقرر تمديد ا
جتهـيـز (اجزاء خـشـبيـة خاصـة حملـوالت القـدرة والـتوزيع مع
نـشور في صـحيـفتـنا بـالعدد (٦٩٥٧) تـيب وسلـيف قطـني) وا

بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣ .
ـنـاقـصـة لـيـكـون ٢٠٢١/٦/٢ حـيث تـقـرر تـمـديــد تـاريخ غـلق ا

بـــــدال من ٢٠٢١/٥/١٩
لذا اقتضى التنويه

غالف الديوان
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للمـرة (االولى) وبكلـفة تخـمينـية مقـدارها (١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) دينـار عراقي (مائـة وعشرون
ـواصفات والـشروط التي وجب ا دة تـنفيـذ (١٥٠ يوم)  ملـيون دينـار عراقي ال غـير) و
ـكن احلـصــول عـلـيـهـا من امـانــة الـصـنـدوق لـقـاء مـبــلغ قـدره (١٥٠٫٠٠٠) ديـنـار (مـائـة
ــشــاركـة من ذوي وخــمـســون الف ديــنــار الغــيـر ) غــيــر قــابل لــلـرد فــعــلى الــراغــبـ بــا
االخـتــصـاص تـقـد الــعـطـاءات  بـالـديــنـار الـعـراقي  (مـع مـراعـاة تـرقـيـم صـفـحـات هـذه
دة التـقل عن (١٢٠ يـوم) مع ارفاق الـتأمـيـنات االولـية والـبالـغة العـروض) ويكـون نافـذاً 
(٣٫٦٠٠٫٠٠٠) ديـنار عـراقي (ثالثـة مالي وسـتمـائة الـف دينـار عراقي) عـلى ان يتـضمن

علومات التالية:-  العرض ا
ناقصة: موضوعها: تاريخ الغلق: رقم ا

قدم  تاريخ نفاذ السعر التجاري ا
تاريخ نفاذ التامينات االولية 

كتب مع تثبيت البريد االلكتروني العناوين الصريحة للشركة او ا
وتـسلم الـى استـعالمـات الـشـركـة بأغـلـفـة مـغـلقـة ومـخـتـومة مـثـبت عـلـيـهـا رقمي االعالن
والـطلبية في مـدة اقصاها الـساعة (الواحدة ) بـعد الظهر لـيوم ٢٠٢١/٥/٣١ ويتحمل من

ناقصة اجور نشر االعالن  .. مع التقدير .  ترسو عليه ا
 ≠∫ WEŠö

١- يتم تـقـد العـروض وفقـاً لـلوثـائق القـيـاسيـة وفي حـال عدم الـتزام مـقـدم العـطاء في
ا يقتضي مراعاة تطبيق الوثيقة القـياسية بكافة اقسامـها فانه سيتم استبعـاد عطاءه 

ذلك عند التقد 
درجة ادناه عند القطع وشراء التنادر :- ٢- جلب الوثائق ا

أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ. 
قدم العطاء او من ينوب عنه.  دنية او جواز سفر نافذ  ب- هوية االحوال ا

٣- اذا تـصادف تـاريخ الـغـلق اعاله عـطـلة رسـمـيـة يرحـل الى اليـوم الـتـالي بـعد الـعـطـلة
مباشرة. 

ـسـاهمـ في ـفـوض او احـد ا ٤- تـقـدم الـتـامـينـات االولـيـة بـاسم الـشـركـة او مـديـرهـا ا
وجب عقد مشاركة.  الشركة او الشركات 

ـنـاقصـة الـتواجـد في مـقر شـتـرك في ا ـكـاتب ا ثـلي الـشـركات او ا ٥- بـإمـكان كـافـة 
الشـركـة حلضـور ومتـابعـة فتح الـعطـاءات من قبل الـلجـنة وذلك في الـيوم الـتالي لـتاريخ

الغلق الساعة العاشرة صباحا.ً 
ناقـص توجه االنـذارات من القسم الـقانوني في ٦- في حالة وجـود مخالـفات من قـبل ا

شركتنا دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل. 
٧- تصادر التأمينات االولية للشركات في حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة

الفنية والتجارية للطلبيات. 
٨- تـقدم الـتامـينات االولـية عـلى شكل ( خـطاب ضمـان او صك مصـدق او سفـتجة ) ومن

تضمنة في الوثيقة القياسية. عتمدة ا صارف ا ا
٩- ال تـتم مـطالـبـة شـركتـنـا بـكتـاب تـسـهيل مـهـمـة من الكـمـارك وكـذلك الـضريـبـة واجازة
واد الى شـركتنا. ناقـصة مسـؤولية جتـهيز وايـصال ا شتـرك في ا االستـيراد ويتـحمل ا

(اذا تضمن العمل بتجهيز مواد)
واد من ـطـالبـة باي تـمـديدات لـفـترات الـتجـهـيز السـبـاب تتـعلـق باخـراج ا  ١٠- ال تتم ا

وانئ. (اذا تضمن العمل جتهيز مواد) ا
 ١١- سيـتم استـبعاد الـعطـاء الذي يـقل او يزيـد مبـلغه عن ٢٠ % من الـكلـفة الـتخـميـنية

الغراض االحالة.
ـــوقع االلـــكـــتـــروني :- ـــكن االطـالع عـــلى شـــروط تـــقـــد الـــعـــطـــاءات وعـــلـى ا  -١٢ 

www.mrc.oil.gov.iq 
 ١٣- سيتم اسـتقـطاع (١٠٠٠ ديـنار) الف ديـنار عـراقي رسم طابع لـبنـاء مدارس ورياض

اطفال.
نـاقصـة اعاله تقد كـتاب تـأييد من وزارة تـقدمـة باالشـتراك في ا  ١٤- عـلى الشـركات ا
الـعـمل والـشـؤون االجـتمـاعـيـة / دائـرة الـتـقـاعد والـضـمـان االجـتـمـاعي الكـمـال اجراءات

وافقات االمنية في حال التآلهل. ا
ـنـاقـصـات مـن الـشـركات  ١٥- يـتم اسـتـقـطـاع مـبـلغ (٢٥٠٠٠) الف ديـنـار عـراقي عن كل ا

العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.

Ê«bI

ــــرقم ٦٤٥٨٠٢ في فــــفــــقــــد الــــوصل ا
٢٠٢١/٣/٢٥ الصادر من مديرية بلدية
ـواطنـة جبـرية موزان العـمارة باسم ا
زغـيـر اخلاص بـدخـول مـزايـدة الـكشك
ـــرقم ٢١٦ حي الـــرســالـــة فــعـــلى من ا
يعثر عليه تسليمه إلى جهة اإلصدار

Ê«bI

 فــفــقــد مــني بــاج وزارة الــكــهــربـاء
ـرقم بـاسـم (عـلي مــحــمـد عــلــوان) ا
٩٦٤٠٢٤٩١ S الــصــادر من الـشــركـة
الـعـامـة لـتـوزيع كـهـربـاء بـغـداد فمن
يــعــثــر عــلـــيه تــســلــيـــمه إلى جــهــة

اإلصدار
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ـؤهـلـ وذوي اخلـبـرة (شـركات 1- يـسـر (شـبـكـة االعـالم العـراقـي) دعـوة مـقـدمي الـعـطـاءات ا
ومـكـاتب) لتـقـد عـطاءاتـهم لـلـعمل اخلـاص بـتـجهـيـز وتنـصـيب وتـشغـيل وتـصـميـم منـظـومة
اســـتـــوديــو عـــالي الـــدقـــة مــتـــكـــامل في بـــنـــايــة ســـتـــوديــو (800)  وبــكـــلـــفــة تـــخـــمــيـــنـــيــة
قدرها (1.725.350.000) مليار وسبعمائة وخمسـة وعشرون مليون وثالثمائة وخمسون الف

دينار عراقي ال غير.
وازنة اجلارية االحتادية الية ضـمن ا 2-  تتوفر لدى (شـبكة االعالم العراقي) التخـصيصات ا
وتنوي استخدام جـزء منها بتجهيز وتنصيب وتشغيل وتصميم منظومة استوديو عالي الدقة

متكامل في بناية ستوديو (800) على ان تكون مدة التجهيز ( 120 يوم).
3-  بامـكان مقدمي الـعطاء الـراغب في شراء وثـائق العطـاء (باللغـة العربـية) مراجعـة (شبكة
ــنـاقــصـات الـكــائن في بـغــداد/ الـصـاحلــيـة/ مــبـنى االذاعـة االعالم الـعــراقي قـسم الــعـقـود وا
ستردة البالغة (250,000) (مائتان وخمسون والتلفزيـون) بعد دفع قيمة البيع للوثـائق غير ا
ـزيـد من الف ديـنـار عــراقي ال غـيـر) وبـامــكـان مـقـدمـي الـعـطـاء الـراغــبـ في احلـصــول عـلى ا

ب في اعاله. علومات مراجعة العنوان ا ا
4- تسلم الـعطاءات الى الـعنوان االتي (شـبكة االعالم العـراقي/ التشـريفات الـكائن في بغداد/
الصاحلية/ مبـنى االذاعة والتلفزيون ويـكون تقد العطاءات لـغاية (الساعة الثـانية عشر بعد

تأخرة. وافق 2021/5/31) وسوف ترفض العطاءات ا الظهر من يوم االثن ا
ثلـيهم الراغـب باحلـضور في نفس 5- سيـتم فتح العـطاءات بحـضور مقـدمي العطـاءات او 
الـزمـان والـتـاريخ اعاله. ويـجب ان تـتـضـمن الـعـطـائـات ضـمـان لـلـعـطـاء (الـتـأمـيـنـات االولـية)
والبالغة (2 %) من مبـلغ الكلفة الـتخمينيـة على شكل (خطاب ضـمان مصرفي او صك مصدق)
ـبلغ (34,507,000) اربعـة وثالثون مـليـون وخـمسـمائـة وسبـعـة الف دينـار عراقي ال غـير) و

ناقصة. وسيتم اعتماد الوثائق القياسية اخلاصة بتجهيز السلع في جميع مراحل ا
طـلوبـة ضمـن الوثـائق القـياسـية ـعـاييـر ا 6- سيـتم استـبعـاد اي عطـاء غـير مـستـوفي الحد ا

. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد شروع  اخلاصة با
قدمي العطاءات , ـقدمي العطاء اضـافة او حذف او تعديل عـلى كل من (تعليمـات  كن  7- ال 
ـطلـوبة يـتم ملـئـها من قـبل الشـركـة هي (القـسم الرابع/ الـشروط الـعامـة لـلعـقد) امـا االقسـام ا

استمارة تقد
العـطاء واسـتـمارة مـعلـومـات التـأهـيل القـسم الـسادس/ جـدول الفـعـاليـات) اضـافة الى تـقد

طلوبة واحملددة في ورقة البيانات العطاء 12 - 1 . الوثائق ا
ناقصة اجور النشر واالعالن. 8- يتحمل من ترسو عليه ا

ـوقع ــنــاقـصــات هـو (contract@lmn.iq) وا 9- ان الــبــريـد االلــكـتــروني لــقـسـم الـعــقـود وا
.(www.imn.iq) االلكتروني لشبكة االعالم العراقي هو

مع فائق التقدير واالحترام
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ـتابـعة مَع بـعض الـناسِ الـذين كنت تُـهمـلهم  ابـدأ با
يوم السعد االربعاء.

qL(«

تهم بالعناد او التكبر  ال جتعل نفسك في وضع ا
كن متواضعا .

Ê«eO*«

ــــكـــــنك الـــــتـــــوسع و إجــــراء بَـــــعْض االتـــــصــــاالت
اجلديدة.يوم السعد الثالثاء.

—u¦ «

قــد تـكـون األمـور مــتـشـابــكـة  لـذا افـعـل مـا بـوسـعك
لإلبْقاء على األشياءِ واضحة. 

»dIF «

 قد جتد ان بعض االصدقاء قد يكونون سبيلك الى
عمل جديد لم تكن حتلم به .

¡«“u'«

اسـتفـد من جتارك الـسابقـة في بنـاء عالقاتك احلـالية
. .يوم السعد االثن

”uI «

حــاول ان تــركــز عـــلى عالقــات الــعـــمل في مــجــاالت
ستقبل . جديدة تفتح امامك ا

ÊUÞd «

احلب في قمـة االزدهار ال ترجئ عمل اليوم الى الغد
بسبب التشتيت.

Íb'«

خبر مهم قد يغير حياتك.أنت تُستقبل بترحاب حيثما
 . تَذْهبُ

bÝô«

ـقربـ سيـشعرك بـفراغ كـبير سـفر احـد االصدقاء ا
.يوم السعد السبت.

Ë«b «

ة و صبرك يـساعدك على ترمـيم عالقات احلب القد
تصحح بعض االمور.

¡«—cF «

الـشـريك في حالـة شك عـليك أن ال تـزيـدها .سـتواجه
جتديداَ في صداقاتك و ارتباطاتك.

 u(«
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مجموعـة من الكلمات
ـكن كـتـابـتـهـا الـتـي 
افقيا وراسيا في ذات
الـوقت/وهو ما يظهر
من خـالل كــــــتــــــابــــــة
مـــرادفــــات ومـــعـــاني

الكلمات االتية:
1-صوت احلمار

2-ساكن وخامد

3- يزيل األثر
4-راهب الدير

…dOš_« q³11
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ÊËUFð∫ مسيرة إبداع فني جمعت ناظم الغزالي وناظم نعيم
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ـوت األربـعاء عـن عـمر الـكـاتب واألديب االردنـي  غـيبـه ا
يـنـاهز  65 عـامـاً.بعـد مـسـيرة جـمع فـيـها بـ تـخـصصه
ي الـعلـمي وإبـداعاته األدبـيّة في أعـمـاله الروائـيّة األكـاد
والــقـصــصــيــة ودراسـاتـه الـنــصــيّــة في قــضـايــا الــفــكـر

والثقافة.
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مــراسل (الـزمــان) في مــحـافــظـة
الـــنــجف تـــلــقـى امــنـــيــات زمالئه
بالـشفاء العـاجل هو وزوجته بعد

ان اصابهما فايروس كورونا.
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الــفــوتــوغــرافي الــعــراقي ضــيــفـتـه اجلــمـعــيــة الــعــراقــيـة
لـلتـصويـر اجلمـعة ضـمن موسـمهـا الثـقافي االفـتراضي

للحديث عن (اهمية االضاءة في صور البورتريه).
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الـكـاتب الـسـوري صـدر له عن  الـهـيـئـة الـعـامـة الـسـورية
لـلـكـتـاب ضـمن سـلسـلـة آفـاق ثـقـافيـة كـتـاب بـعـنوان (من

توسط. قضايا الثقافة) يقع في  431 من القطع ا

رئـيس مـؤتــمـر الـقـمــة الـثـقـافـي اعـلن ان مـحـور(الــثـقـافـة
والنظـام الفيدرالي والـعالقة مع إقليم كردسـتان) سيكون
ضـمـن مـحاور( مـؤتـمـر الـقـمـة الـثـقـافي الـعـربي الـثـاني )
الذي سيفتتح في محافظة ميسان يوم 25 ايار احلالي.
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هُمَّ إِني أَسْأَلُكَ فِـيهِ مَـا يُـرْضِيكَ (الـلـَّ
وَ أَعُـوذُ بِكَ فِــيهِ مِـمَّـا يُــؤْذِيـنى بِـأَنْ
أُطِـيـعَـكَ وَ لَـا أَعْـصِـيَكَ يَـا عَـالِـمـاً

.( َ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِ
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{ مـكة  –وكـاالت - وثّقت الـرئاسة الـعامـة لشؤون
سجد الـنبوي مـقام إبراهيم ـسجد احلـرام وا ا
ــطــاف عـــلــيه الـــسالم الــذي يـــقع في صـــحن ا
ـكي بـصـور نـادرة وجـديـدة بـأحـدث بـاحلــرم ا
ـصـورة.وأشارت الـرئاسـة إلى قول الـتـقنـيات ا
قـام ياقـوتتـان من ياقـوت اجلنـة طمس الـنبي ) :?الـركن وا
الــله نـورهــمـا ولـوال أن الــله طـمـس نـورهـمــا ألضـاءتــا مـا بـ
قـام مربع الشكل ويقع في وسطه أثر غرب).وبيّنت أن (ا ـشرق وا ا
قـدمي النبي إبراهيم وهما حفرتان على شكل بيضاوي ويبلغ عرضه
وطـوله وارتـفاعه  50سم ويـقع أمـام باب الـكعبـة علـى بعد  10 أمـتار
ـروة).كماوثـقت رئاسة تـجه للصـفا وا من نـاحيـة الشرق في اجلـزء ا
Focus Stack Panorama شــؤون احلـرمــ احلـجــر األسـود بــتـقــنـيـة
وهي عــبـارة عن جتـمـيع الـصـور بـوضـوح مـخــتـلف حـتى تـنـتج لـنـا

صورة واحدة بأكبر دقة.
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مثل الـسوري استـكمل تصويـر مسلسل دفـا بعدما  ا
ـوسم الـرمـضاني تـأجـيل تـصـويـره وعـرضه إلى خـارج ا

احلالي.تأليف بسام مخلوف وإخراج سامي اجلنادي.
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نــــعــــيم كــــان يـــتــــردد عـــلـى دار االذاعـــة
والـتـلـفـزيـون وعــرفـته بـالـرغم من صـغـر
عــــمـــري في اواخــــر الـــســـبـــعــــيـــنـــيـــات
كمـوسـيـقار كـبـير وكـان يـحاورنـا ويـهتم
ـوسـيقى ارسـة ا بـنا ويـشـجعـنـا عـلى 
والـولــوج في هـذا الــعـالم وكــان اليـبـخل
بــايـة مــعــلـومــة مــوسـيــقـيــة او ثــقـافــيـة
لـتالمـذته وكـان يــشـعـر بـالـفـخـر والـفـرح
ــارس الـعـزف وله عـنــدمـا يـجــد شـابـا 
تـطـلـعـات حلـنـيـة وهـذا مـاضـاعف حـبـنا
لـلــمـوســيـقى وبــالـتــالي الـلــحن وحـزنت
وسيقي ان كثيرا عندما اخبرني احد ا
نـــعـــيم تـــرك الــعـــراق وغـــادره لـــظــروف
تــخـصـه عـام  1982 لــيــحط الــرحــال مع
عائلته في أمريكا وحلبه لعمله بدا هناك
ـوسـيــقى مـنـذ الـيـوم يـعـمل فـي مـجـال ا
هجر) واضاف االول لوصوله إلى بالد ا
زيارة ان (نعيم  ولد في بغداد عام 1925
ويــعـــد أشــهــر وأبــرز مــلـــحــني الــعــراق

والـوطن الــعـربي من خالل مــا قـدمه من
أحلـان وصــلت شــهـرتــهــا إلى الـســاحـة
الــغــنــائــيــة الــعــربـيــة ومـن أشـهــر تــلك
األغــانـي الــتي حلــنـــهــا لــلــفـــنــان نــاظم
الـغـزالي (فـوك الـناخـل طـالعـة من بـيت
أبوهـا أحـبك وأحب كـلمن يـحـبك يا أم
العـيـون السـود ماريـده الـغلـوبي مروا
عـلي احللـوين). كـمـا قـدم أحلانـاً كـثـيرة
لنـجوم الـغنـاء العـراقي كوحـيدة خـليل
مـائدة نـزهت أحـالم وهبـي فؤاد سـالم

وغيرهم). 
×و ناظم نـعيم سـلمـو مولـود في بغداد
بـتـاريخ  1/ 7 / 1925  لـعــائـلـة عــشـقت
ـسـتـوى ـوسـيـقى وتـعـايـشت مـعـهـا  ا
احلـرفـة; كـان والـده نـعـيم سـلـمـو عازف
كمـان مقـتدر عـمل طويالً عـازفاً ورئـيساً
وسـيقـية الـعراقـية في مخـتلف الـفـرق ا
الـرائــدة فـنـشـأ  نــعـيم مـنــذ صـغـره في
أجواء النغم ليأخذ في بداية أمره زِمام

الــكــمــان والــعــود مــحــرِّكــاً أصــابع يــده
الناعمة فوق األوتار مـستخرجاً األنغام
الشائعة: وبهذا كان الوالد معلِّمه األول.
وكــذلك عــمّه شــاكــر كـان عــازفــًا لــلــعـود
وعمل في دار اإلذاعة العراقية عام 1943
كــعـازف لــلــكـمــان وســاهم بـشــكل فــعـال
بتطوير التراث الـلحني البغدادي وكون
ـطـرب مع الـشــاعـر جـبــوري الـنـجــار وا
ـوسيـقي جـميل بـشـير ناظم الـغـزالي وا
مـجـمـوعـة فــنـيـة رائـعـة أخـرجت لـلـذوق
طرب ناظم الغزالي العام أجمل أغاني ا
لـحن ناظم نـعيم في الذي تـعرف علـيه ا
ــوشـحـات األنـدلـســيـة الـتي كـان فـرقـة ا
يــشــرف عـــلــيــهــا الــشـــيخ عــلي درويش
ـوسـيـقـار روحي اخلـمـاش الـذي قـال وا
يل الـشـديد عنه (لـقـد وجـدت في ناظـم ا
قـام الـعراقي عـندمـا سمـعته في تأديـة ا
يؤدي أول مـره مقـام احلويـزاوي وبدأت

اعطي له احلاني).

الـتدريـسي في كـلـية االعالم بـجـامعـة بـغـداد تلـقى تـهاني
زمالئه حلصـوله على لقب االستاذيـة في العالقات العامة

وفقية والنجاح. متمن له دوام ا

الكـاتب الـصحـفي الـعراقي تـلقى
امـــنــــيـــات االوســــاط االعالمــــيـــة
واالجـتـمـاعــيـة بـالـشــفـاء الـعـاجل
بــعـد ان ارقــده فـايــروس كـورونـا

فراش العافية.
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مــرت قـبل ايــام الــذكــرى االولى لــرحـيل
ـلـحن الــرائـد نـاظم نــعـيم عن عـمـر 95 ا
ـوت في  22 نـيـسان عـامـا حيـث غيـبه ا
ـــديـــنـــة   2020 فـي دار لـــلـــمـــســــنـــ 
ديـــتــرويـت األمــريـــكــيـــة  بــعـــد ان قــدم
الــراحل الـــعــديــد من األحلـــان لــكــبــار
ـطربـ الـعـراقـيـ من أمـثـال ناظم ا
الغزالي الذي رافق مسـيرته بالعزف
عــلـى آلــة الــكــمــان وقـــيــادة فــرقــته
ـوسـيـقـيـة فـضال عن الـعـديـد من ا
ــوســيـقــيــة اآللــيـة ــقــطـوعــات ا ا
ـــــــســــــــرحـــــــيــــــة لألعـــــــمـــــــال ا

والسينمائية.
ــلــحن صــبـاح  واســتـذكــر ا
زيـارة االيـام الـتي سـبـقت
سفره الى امـريكـا فقال
لـ(الــــــــــــــزمـــــــــــــان)  ان
(استاذنـا الكبـير ناظم

الـنــظــر وتــقــريــبــهــا لـصــالح الــفن
الـــتــشـــــكــيـــلي والــنـــهــوض به من

جديد.

تعاون مـستقـبلي مشـترك. هذا وقد
جنح االجـتمـاع بتـحقـيق الشـفافـية
في طرح االشكاالت وتبادل وجهات
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بهـدف ان تـكـون جـمـعـيـة الـفـنـان
الـتـشكـيلـيـ صنـوا ورديـفا لـدائرة
الـفــنـون الــعــامـة قــام وكـيل وزارة
الـثــقـافـة عــمـاد جـاسـم بـزيـارة الى
ـاضي لـيـعـقد اجلـمـعـيـة الثـالثاء ا
اجــتـــمــاعـــا مع الــهـــيــئـــة االداريــة
لـلـجـمـعـيـة والـتي يـرئـسـهـا الـفـنان
قـاسم سـبتي.حـيث تـناول الـطـرفان
اهـمية تـثبـيت الهـوية الـفنيـة للـبلد
والـتـي تـتـجـذر في عـمق احلـضـارة
الـعـراقـيـة وتـشـكـيـلـهـا ضـمن رؤى
ـيــة مـعـاصـرة يــشـارك فـيـهـا أكـاد
الفـنانـون التـشكيـليـون في العراق
وذلـك من خـالل وضع مـــــعــــايـــــيــــر
وأسس يـتـفق عـلـيـهـا الـطـرفان في
الــوزارة واجلـمــعــيـة لــبــلـورة أفق

الــقــاهــرة. وتــولى أيــضــا مــنــاصب
ـوسيـقـي أكـتر نـقابـيـة في نـقابـة ا
مـن مـــــرة األمـــــر الـــــذي اضـــــطــــره
لالعتذار عن كثير من احلفالت التي
كـانـت تــعــرض عــلـيـه خــارج مــصـر
وداخــلـــهــا هـــذا فــضال عـن مــرضه
خالل سـنـوات عـمـره األخـيـرة حـيث

كـان يـعـاني مشـكـلـة في الـتـحدث.
تـكــر الــعــطــار من قــبل مــهــرجـان
ـوسـيـقى الـعـربـيـة في ا
دورتـه الـ  29 بــــــــــــــــدار
ـصـرية وتـسلم األوبرا ا
اجلـائـزة عــنه جنـله أحـمـد
وذلك في  تشرين الثاني من

اضي  2020.  العام ا
وكـــان الــــعـــطـــار قــــد نـــقل إلى
سـتشـفى قبل أيـام إثر الـتهاب ا
في الـشعب الـهوائـيـة وضيق في
التـنفس ونفت مـصادر مـقربة من
ـرض عــائـلــته عــائـلــته إصـابــته 

كوفيد 19.

الـكـبــيـر الـراحل عـبـداحلـلـيم حـافظ
الــــذي ربـــطــــتـه به عالقــــة صــــداقـــة
قـــويـــة.وفي ذروة جنـــاح الـــعـــطـــار
انشـغل في منـاصب وظيـفيـة أبعدته
عـن عـالم الــغـنــاء حـيـث كـان يــعـمل
بـــوزارة الــثـــقـــافــة وأصـــبح الحـــقــا
مستـشار لوزير الـثقافة كـما انخرط
في الـــعــمل الـــســيـــاسي حـــيث كــان
عضـوا في اجملـلس احملـلي حملافـظة

السيـنمائيـة ال تتجـاوز سبعة أفالم
منهـا: احترس من احلب مع الـنجمة
زبــيـــدة ثـــروت الــنـــغم احلـــزين مع
سامية جمال وبـنات بحري مع عبد
الـسالم الـنابـلـسي وزيـنـات صدقي
كـــــمـــــا شـــــارك أيـــــضـــــا في بـــــعض
ـسـرحـيات.ورفض الـعـطـار بـطـولة ا
فـيـلم "حـسن ونـعـيـمـة" حـيث رشـحه
ــوســيـقــار مــحــمـد مــنـتـج الـفــيــلم ا
عــبــدالــوهــاب لــكــنه اعــتــذر ألنه لم
يـقـتـنع بـنـفـسه في دور "مـغـني فالح
يرتدي اجللباب" حسب قوله ورشح
صديقه محـرم فؤاد للفـيلم الذي كان
ـثــابـة شــهـادة مــيالد لـلــنـجــمـ
العمالق سعاد حسني ومحرم
فــــــؤاد عـــــام 1959. وحــــــقق
الــفـيــلم جنـاحــا سـاحــقـا
حينها مـا جعل العطار
يـــــــنـــــــدم عــــــــلى تــــــــلك
الفـرصـة.واعتـبـر العـطار

في فترة مـا منافـسا للـمطرب

ومـن ثم شـــجــعـه عــلـى دخــول عـــالم
الـــفن والـــغــنـــاء.بـــعـــد تــخـــرجه من
ـعـهد اجلـامـعـة حـصل عـلى دبـلـوم ا
الـعـالي لـلـمـوسـيـقـى الـعـربـيـة.تزوج
العطـار من الباحـثة اإلعالميـة فايزة
مـحمـود نـسـيم وأجنب مـنهـا أحـمد
الــذي احــتــرف الــغــنــاء مـثـل والـده
وريــهــام الــتي عــمــلت مــذيــعــة وفي
مــجــال اإلرشـاد الــسـيــاحي.اشـتــهـر
بـغــنــاء الـلــون الــشـعــبي في حــقــبـة
اخلمسينـيات والستيـنيات وتعاون
ـلـحـنـ وأبـرزهم مـحـمـد مع كـبــار ا
ــوجي وبـلــيغ حـمــدي ومن أشـهـر ا
أغــانـيه: بــلـغــوه داب قـلــبي افـرش
مـنــديـلك عـلى الـرمــلـة مـ يـآمن لك
مـــ ورد اجلــنـــانـــ قـــمـــري أنــا
واحلــارس الـــله.شــارك الــعــطــار في

حــــــفـالت أضـــــواء
ــــديــــنــــة وفي ا
عـدد مـحدود من
األفــــــــــــــــــــــــــــالم
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ـصـري ـا لم يـعـرف كـثـيـر من ا ر
ـطرب خاصـة من فئـة الشـباب عن ا
مـاهـر الـعـطـار إال نـبـأ وفـاته.وتـوفي
العطار مساء اإلثن الثالث من ايلر
رض اجلاري بعد صراع طويل مع ا
عن عـمــر نـاهـز  83عـامــا.بـزغ جنـمه
في حقبة الـستينـيات والسبـعينيات
ــاضي لـــكــنه غــاب عن مـن الــقــرن ا
الساحـة الفنـية منـذ سنوات طـويلة
ولـم يــــظـــــهــــر ســـــوى في لـــــقــــاءات
تـلـفــزيـونـيـة مــحـدودة لـلــغـايـة..ولـد
الـــعــطـــار في حـي بـــاب الــشـــعـــريــة
ـصرية الـقاهرة في 22 بالعـاصمة ا
كـانــون الـثــاني عـام 1938 . وتـخـرج
من كــلــيـة الــتــجــارة بـجــامــعــة عـ
شمس عام  1965 لكن أثـناء دراسته
غــنى في بــرنـامـج لـلــهـواة بــاإلذاعـة
ـصـادفة ـصـريـة واسـتـمع إلـيه بـا ا
وسيقار الراحل محمد عبدالوهاب ا
الـذي أعــجب بـصـوتـه وطـلب لـقـاءه

الفجر 3.33
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الكـثيـر من البـرامج  التي يـتم إنتـاجهـا خصـيصـاً لشـهر
ـهني وال تـتضمن أي ـبارك تـفتـقر إلى األداء ا رمضان ا
مـعلـومـات مـفـيدة أو إثـارة نـافـعـة للـمـتـلـقي وحـتى برامج
الـكـومـيـديـا تـفـتـقـر هي األخـرى إلى صـنـاعـة اإلبـتـسـامـة
ويطغـى عليـها األسـلوب الهـزيل واخملجل أحـيانـاً وهنالك
برنـامج ابتـعدت كـثيـراً عن الرسـالة الـفنـية و بـدأت توغل
في التمـادي وبعضـها حتمل أجـندات القـنوات الفـضائية
كنها التي تنتجها مبتعـدة عن أي هدف جمعي وثقافة  
أن تصنع مجتـمعاً مثقفـاً  واألخطر من هذا وذاك بعض
ـسـلـسالت حتــمل في طـيـاتـهـا تـنـمـراً وعـنـفـاً الـبـرامج وا
مارسـات التنـمر اإلجتـماعي واستـنهاض لـلعقد مسوقـة 
والــضـغــائن ودعــوات إلى الــثــأريــة مـا يــضع الــنــقـاد  و
شـاهـدين أمـام حتديـات مـنـاهضـة هـكـذا توجه إعالمي ا
ودرامي وحتـــصــ وحـــمــايــة أفـــراد األســرة (اجملـــتــمع
تسارع الصغير) من هـذا العصف اإلعالمي والثـقافي ا
وللحيلولة دون تفكيك اجملتمع الكبير وخروج الناس على
ــوروثــة  كــان األجــدر بــصــنـاع الــتــقــالــيــد واألعــراف ا
ـسلسالت إعطـاء محتوى البرامج الرمـضانية ومـنتجي ا
بـرامــجي ودرامي ذا نـفع ومــعـلــومـات ذات قـيــمـة عــالـيـة
فاهيم وقيم جميلة  تعبر عن العمق احلضاري وتكريس 
لـبالد مـا ب الـنـهـرين وهـويـة العـراق الـديـنـية والـثـقـافـية
واالجتـماعـية  وفي طـليـعتـها الـتركيـز على قـيم التـعايش
ـفـاهـيم الـسـلـمـي وتـعـزيـز الـوحـدة الــوطـنـيـة والـتــسـويق 
التـكـافل االجـتمـاعى سـيـما أنـنـا في أيـام صعـبـة ونواجه
حتـديـات صــحـيـة وأمــنـيـة واقـتــصـاديـة كــبـيـرة وحتـوالت
مفصلية وفتـرات انتقالية وتـوهان مجتمعي  بدالً من بث
السم في العـسل وتسـميم الـعقول بـبرامج هـابطة وتـافهة
وتـســطـيح لــلـفــكـر اجلـمــعي ورغـبــة مـفـضــوحـة لــصـنـاع
ـسلـسالت لـتحـطـيم اجملتـمع فـكريـاً وثـقافـياً والبـرامج وا
ـكن تـسـمـيـة إعــطـاء مـحـتـوى بـرامـجي مـليء وإال مـاذا 
ـغزى من بـالـشتـائم والـسب واأللـفـاظ الـنـابـيـة ?!  ومـا ا
وراء كتـابـة برنـامج سـطحي تـافه يـفتـقـر ألبسـط مقـومات
الــبــنــاء الــفــني والــثــقــافي?  وهل غــفل كــتــاب الــبــرامج
سلـسالت إلى أخطر انـعكاس لـهذه األعمـال وهو بناء وا
عية أسـرته هكذا أعمال شخصية الـطفل الذي يشـاهد 

هابطة ومحتويات مخجلة وغير مسؤولة ? 
اثل تـضامنية مسؤوليـة مناهضة هـذا اإلنهيار الـثقافي ا
ويـنــبـغي أن يــكـون لـلــفـعـالــيـات الـثــقـافـيــة واإلجـتـمــاعـيـة
عنية بـالفن والثقـافة إيالء األمر أهمـية كبيرة والنقابـات ا

ووضع ضــوابط صـــارمــة ومــحــددات
مـــوضـــوعـــيــة عـــلـى هــكـــذا بـــرامج
حتــاشــيــاً  لـــوصــول اجملــتــمع إلى

إنهيار قيمي ال حتمد عقباه .

بغداد
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فـجع الـوسط الـفـني في مـصـر اجلـمـعـة
ـصري جـمال سالمة ـوسيـقار ا بوفاة ا
إثر إصـابته بـفايـروس كورونا عـن عمر
يناهز  75 عاما داخل مستشفى الهرم.
ــوســيـقــيـة ـهن ا ونـعــاه رئــيس نـقــابــة ا
صرية هاني شاكـر وكتب في صفحته ا
على مـوقع لـلتـواصل االجتـمـاعي مرفـقاً
إياها بصورة للراحل جاء فيها :(انا لله
وانا الـيه راجـعون انـعي صـديقي واخي
ـوسـيـقـار الـكـبـيـر جـمـال سالمه الـذي ا
نـيه صباح الـيوم وادعوا الله ان وافته ا
يـتـغـمده بـرحـمـته ويـدخـله فـسـيح جـنـاته
ويلهم اهـله ومحـبيه الصـبر والـسلوان).
و في رصبد الراحل العديد من األعمال
الـفـنـية اذ انـه حلّن لـلـشـحـرورة صـباح
في عـام  1980 أغـاني فــيــلم لـيــلــة بـكى
فيـها الـقمـر وكان من بـ أغانـيه أغنـية
سـاعـات.. سـاعـات كـما حلّـن لـلـمـطـربة
سمـيـرة سـعـيد في  1981 أغنـيـة احكي
يــــاشــــهــــرزاد الـى جــــانب اغـــــاني مش
حتنازل عنك في عام  1986 وقال جاني
بــعــد يــومــ وواحــشــني بــصــحــيح في
 1983وســـيـــني لــــوحـــدي ومـــوشح يـــا
مالكي في عام  1988 وتعبك راحـة وآه

لو منتش حبيبي في عام 1989.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

راقب هل انّ عملـيات قصف القواعد يتساءل كثيـر من ا
العراقيـة التي تضم جنـوداً أمريكي أو مـن دونهم أحياناً
ستسـتمر الى مـغادرة آخر جـندي امـريكي وهل سيـكتفي
ـغـادرة الـسـفـارة الـقـاصـرون بـذلك ام انــهم سـيـطـالـبــون 
نعهم عن كن أن  االمريكية برمتها من الـبلد? وما الذي 
فـعل ذلك? ويـأتي سـؤال الحق هـو هل حـقـاً انّ الـسـلـطات
االمـنيـة والـرصـد االمـريـكي اجلـوي في مـكـان ال يـتيـح لهم
كشف اجلهات التي تقصف وباتت ال تعلن عن مسؤوليتها
ـوقف لـدى مـنـذ عـدة شـهـور? ويـبـرز سـؤال آخـر هـو مـا ا
ـفــاوضـات الـنـوويـة بـ اجلـهـات الـقـاصــفـة إذا أسـفـرت ا
ــتــحـدة عـن نـتــائج ايــجــابــيـة إيــران وأوروبـا والــواليــات ا
ـبرم في وعادت االمـور الى نصـابهـا في االتـفاق الـنووي ا
العام 2015 وتدفـقت االمـوال اجملمـدة وعادت الـتـحويالت
ـالـيـة االيـرانـيــة تـتـحـرك من دون عـقــوبـات امـريـكـيـة? هل ا
سـيــبـقى الــقـاصـفــون يـصــرون عـلى مــطـالـبــهم في خـروج
تفـق على وجودهم من قبل احلكـومة العراقية? االمريكان ا
ـنع أي ومـاذا لـو طــلـبت واشـنــطن من طـهـران أن تــتـدخل 
قصف ضـد مـصـاحلـها في الـعـراق? مَن سـيـلتـزم بـالـقرار

االيراني ومَن سيتمرد عليه? 
عنـدما يـكون هـنـاك قصف حـر مسـتمـر غـير مـسيـطر عـليه
عــلى مــطــار بــغــداد الــدولي أو مــطــار أربــيل أو الــقــواعــد
اجلوية وال تـوجد اجراءات حـكومية حـاسمة فـي التصدي
صـالح العـليـا للـبالد فإنّ لف كـونه يتـعارض مـع ا لهـذا ا
االحتماالت ال حدود لها كما انـها مشاعة لتكون في مرمى
رؤى اجلميع وتكون كل االسئـلة واردة في النظر الى حالة
غـيـر مسـيـطـر عـلـيـهـا في ظـاهـرهـا  لـكن اسـئـلـة كـثيـر من
العراقيـ  ال ترى تناقـضاً ب اجلـهات القاصـفة واجلهة
ـعــتــرضــة عـلى الــقــصف من بــاب ان االســئـلــة من حق ا
اجلـمـيـع اسـتـنــاداً الى وقـائـع مـحـيــرة ومـتــعـددة اجلـوانب
سؤول تختلط فيها الدولة بـالالدولة والقانون بالالقانون وا

احلكومي بآخر مرتبط بأكثر من أجندة. 
فاوضات وبعد ذلك يظهر سؤال آخر هو ماذا لو انهارت ا
االمريكية االيرانية في فيينا وانقطعت الشعرة التي تتعلق
لـفـات ليـكون االنـهـيار الـكـامل لكل حـدود ضبط بهـا كل ا
النـفس وقررت الـقوات االمـريكيـة الرد عـلى اجلهـات التي
تـعــتــقـد انــهـا مــســؤولـة عن قــصف جــنـودهــا وســفـارتــهـا
ومـصــاحلــهــا داخل الــعــراق ولــيس خــارجه? يــا تُـرى اين

سيتجه البلد في تلك الساعة?

ا ال يـخـتـلف اثـنـان في  ان االقـتـصاد الـعـراقي هـو فـي أسوأ حـاالتـه ر
منذ ما يزيد على قرن من الزمان!

قـد يـعـتـرض رجل مـا ويـشـيـر الى مـظـاهـر عـمـران والى سـيـارات فـارهة
قدسة! ومطاعم فخمة والى قبب الذهب التي تزين مراقدنا ا

حالـنـا يا صـاحـبي  يشـبه حـال الصـبي سـميـر الـذي كانت تـمأل جـيوبه
توفى ودخان سكائره األجنبية وبريق سيارته الفضية وصور نقود أبيه ا
بنات الهوى التي حملها في جيب سترته االيطالية وهو يقرض إرثه الذي
ـشـلـولـة طـريـحـة الـفـراش تاركـاً اخـوته فـي جـوع ومرض غـنـمه من أمه ا

ودون تعليم!
ما الذي نعنيه عندما نتكلم عن اقتصاد?

ال يعني االقـتصاد انك تـأكل ما وهـبته الطـبيعـة لك أو ما أنتـجه غيرك. إن
االقتصاد الصـحيح هو ما تخلـقه أنت من قيم نافعـة مضافة بعلم وإدارة
ودراية مـستعـينـاً وبانـياً عـلى موارد الـطبيـعة ومـنتـجات غـيرك من مـعرفة

ومهارة.
ـقــايـيس تـكــشف عن عـورة ـوجب هــذه ا إن حـوكــمـة اقـتــصـاد الـعــراق 

اقتصاد عراقنا احلالي.
جتول في األسـواق فـلن جتـد صـناعـة عـراقـيـة وانظـر الى مـائـدة طـعامك
ن وهـبته الطـبيعـة لك أو ما أنتـجه اآلخرون وليس حتى فسـتجد كـثيراً 

أنت.
ا وفي الـسـالف كـانوا قـد قـالـوا وصـدقـوا: ال خـيـر في أمـة تـأكل أكـثـر 

!? تنتج! فما عساك بأمة ال تنتج أصالً
كيف يعيش اليوم شعب العراق?

يسـتخـرجون الـنـفط من باطن األرض يـبيـعـونه بسـعر بـخس ال ارادة لهم
بتـحـديـده يـسرق احلـرامـيـة ربـعه ونـهدر ربـعه اآلخـر غـبـاءً وسوء إدارة
. اقتصادية نوزع الباقي دون عدالة على موظف مستهلك غير منتج
ـا يـنـسـجـونه ويـحـيـكـونه ونـقـود نـأكل من مـنـتـجـات جـيـرانـنـا ونــلـبس 
سيـارات مـسـتوردة ونـشـاهـد من خالل تـلفـازات ونـتـواصل عبـر شـبـكات

وهواتف أجنبية. ما نضيفه نحن فقط: أطفاالً الى بيئة غير صحية!
فال مدارسنا تعلم وال مشـافينا تشفي وال فالحـون يزرعون وال صناعنا

ينتجون!
انه يا سـادتي خراب اقـتـصادي وهـدر لثـروة ينـبغـي تثـميـرها في خـدمة

العباد والبالد.
كيف السبيل?

ايقاف سرقة ربع الدخل.
تغيير العقول والنفوس السارقة والغبية واآلثمة.

نـتج وتشـغيل جيوش الـعاطل عن تسخيـر بنية حتـتية واعيـة لتحـفيز ا
. قنع العمل الظاهرين وا

دة شروطة والنظيفة لالنتاج الوطني و الدعم واحلماية الوطنية الواعية وا
محسوبة.

ـشـروعــات االقـتــصـاديـة  الـتـعــاون الـواعي فـي ا
ـــشـــتـــركــة احلـــرة ذات اجلـــدوى مـع أصـــدقــاء ا

صدوق غير محتل أو مستعمرين.
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فـحــتى عـلى الــدراجـات الـهــوائـيـة
احلــذر واجب وفق مـســتـخــدم آخـر
عـبر نكـستدور. وهـو يحض سائقي
الــدراجــات عـــلى الــدوس بــبطء ألن
ــنــســـحق عــلـى مــســارات الــزيـــز ا
الـــتـــنـــقل (اخلـــاصـــة بـــالـــدراجــات
الـهـوائـيـة) مـزعج لـلـغـاية. لـكن رغم
ذلك يـــجب عـــدم تـــنـــاسـي أن هــذه
احلــشــرات غــيــر عــدائــيــة كــمـا أن
ـنـتـشرة حـالـيا في زمن ـقـارنات ا ا
اجلـائـحة مع غـزوات اجلراد لـيست

في محلها.
وقــد يـلـحق الــزيـز أضــرارا بـبـعض
األشـــجــــار لــــكــــنه لــــيـس مــــؤذيـــا
لألشـجار والـنباتـات بصـورة عامة.
ـتخـصص في احلـشرات ويـوضح ا
بـجـامعـة مـيريالنـد مـايكل ج. راوب
لـقناة سي بي اس بالتيمور ببعض
من الــفـكـاهــة أن حـشــرات الـزيـز ال
تــــعض وال تـــــلــــسع. هـي لن تــــأتي
خلـــطف األطــــفـــال أو الـــكالب مـــثل

القردة في قصة +ساحر أوز+.
ويـضـيف الـعـالم هي لن تـأتي كذلك
لـتـعـكـر علـيـكم صـفـو حـفالت شواء
الــلــحــوم ألنــهـــا تــتــغــذى من نــسغ
الــنــبــاتــات. وهي لــيــست مــهــتــمـة
بـشــطـائـر الــبـرغـر ونـقــانق الـهـوت
ـكن للـمـغـامرين ـقـابل  دوغ. في ا
الـراغبـ في حتويل حشـرات الزيز
إلى أطـبـاق االطالع عـبـر اإلنـتـرنت
عـلى وصفـات حضـرتهـا سنة 2004
ـة األحيـاء جـينـا جـادين بيـنـها عـا

زيز بالفطر أو الشوكوال.

ـقـرف أشــار إلى أنه رغم شـكــلـهــا ا
وهي ال تــزال يـرقــات فــإن رؤيـتــهـا
تـتـحول إلى حـشـرات بالـغة في أقل
من سـاعة أمر مذهل. ولـلراغب في
ـرتقب تـوثـيق مشـاهـداتهم لـلـغزو ا
في  2021 أطـــلق تـــطـــبــيـق خــاص
يـحمل اسم سيكادا سفاري يتضمن
ــــكن وضع الــــنــــقـــاط خـــريــــطــــة 
اجلــغــرافــيــة الــتي شــهــدت ظــهـور

الزيز مع نشر صور لها.
وعـلى شـبـكـة نـكـسـتـدور لـلـتـواصل
االجـتـمـاعي بـ اجلـيـران تـتـكـاثـر
وضوع مع سيل الـتعلـيقات عـلى ا
من الـنصـائح بـشأن سـبل التـعايش
الـسلـمي مع الزيـز حينـما سـتنـتشر

هذه احلشرات في كل مكان.
صـورة غـير مـؤرخة تـظـهر حـشرات
زيـز نشـرها قـسم علم احلـشرات في
جـامـعة نـبـراسكـا األميـركـية في 15

نيسان/ابريل  2004
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نـبراسـكا/ا ف ب/ارشـيف قسم علم
احلــشــرات في جــامـعــة نــبــراســكـا
ـستخـدمات اشتروا وتـقول إحدى ا
لـكـم غـطـاء شـفــافـا لـلــوجه ضـعـوا
قبعة واحملوا معكم مضربا للذباب
وأبـقوا نوافذ سـياراتكم مغـلقة عند

القيادة.
ويـــســـتـــنــــد الـــبـــعـض إلى خـــبـــرة
شــخــصــيـــة خالل غــزوات ســابــقــة
لـلــزيـز إذ ال يـقـتــصـر الـوضع عـلى
إمـكـان تــسـبـبـهـا بـحـادث إذا تُـركت
تدخل إلى السيارات أثناء القيادة.

{ واشـنطن (أ ف ب)  –عـلى أعتاب
غــزو مـرتـقـب سـتــقـوم به مــلـيـارات
ـنـاطق شـاسـعة في حـشـرات الـزيز 
ــتـحــدة بـعــد االخـتــبـاء الــواليـات ا
سـبعـة عشر عـاما في باطن األرض
يـتـبـادل أمـيــركـيـون كـثـر الـنـصـائح
بـشأن طريقة مواجـهة هذه الظاهرة
الـطبـيـعيـة االستـثنـائـية الـتي تثـير

قلق البعض وحماسة آخرين.
قـــبـل غـــزو الــــشــــوارع واحلـــدائق
اجــتــاحت هــذه احلــشــرات وســائل
اإلعالم وشـــــبــــــكـــــات الــــــتـــــواصل
االجـتمـاعي واألحاديث ب الـسكان
خـــصــــوصـــا فـي شـــرق الــــواليـــات
ـتحـدة. فـفي منـطـقة تـضم حوالى ا
خـمس عشـرة والية يتـوقع العـلماء
وصـول مليارات حشـرات الزيز بعد
االخـتـبــاء حـوالى عـقـدين في بـاطن
األرض بـغيـة التـكاثـر واإلباضة ثم
ــــوت مـع مـــــا يــــثـــــيـــــره ذلك من ا
ضـوضاء هائـلة حتدثـها الذكور في

مسعاها جلذب اإلناث.
وفـيــمـا تـعـود آخــر ظـاهـرة من هـذا
الـــنـــوع إلى ســـنـــة  2004 يُـــرتـــقب
تـــكـــرارهـــا في وقت قـــريب لـــكن ال
ــوعـد ــكن الــتــكــهن مــنــذ اآلن بــا
احملـدد إذ يعـتمد األمـر على ظروف
مــنـاخــيـة خــصـوصــا درجـة حـرارة
الـتربة إذ إن أي بـرودة محتـملة قد
ـرتـقـبـة. لكن تـؤخـر هـذه الـهجـمـة ا
بـعض التوقـعات تتـحدث عن إمكان
حــصـول ذلك فـي خالل أيـام قــلـيــلـة
اعـتـبـارا من منـتـصف أيـار احلالي.
ويـرصد بعض السكـان منذ أسابيع
أي إشـــارات لــوصــول الـــزيــز وهم
يـتـشـاركـون صورا ألنـفـاق حـفـرتـها
هـذه احلشـرات لشق طـريق لها إلى
ـــا تـــصـــبح جـــاهــزة الـــســطـح حــا

لالنطالق.
وبـدأ تيم فايـفر التـحدث عن احلدث
عـبر تويتر. ونـشر الشاب البالغ 28
ـقــيم في ســيـلـفــر سـبــريـنغ عـامــا ا
بــواليـة مــيـريالنــد قـرب الــعـاصــمـة
واشــنـطن مــقـاطـع فـيــديـو لــبـعض
تقدمة على ما يبدو عن احلشرات ا
أتـرابـها تـزحف عـلى شرفـة مـنزله.
وهــو قـال لــوكـالـة فــرانس بـرس إن
الـقـلق يـغـلب احلـمـاسـة لـديه لـكـنه
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عيشة أقل كلفة في الـسويد حيث ا
لـدرجة أنهم أقاموا دعـاوى قضائية
عـلـى الـدولـة الــنـروجـيــة إلجـبـارهـا
عـلى رفع احلـجـر الـصـحي اإللزامي
ـطـلوب عـند عـودتـهم إلى ديارهم. ا
وعـادة ما يبـتسم سـائقو الـسيارات
الــقالئل الــذين يــســتــخــدمــون هـذا
اجلــســـر أو يــلـــوحــون لـــلــرجُـــلــ

اجلالس على كرسييهما.
رض وأصـبح أوال وهـو مسـاعـد 
ضي وقته اآلن في تصميم سـابق 
ـــــســــارح ــــشـــــاهـــــد فـي أحـــــد ا ا
وبـونتوس وهو فنان وخبير طيور
شاهـير احمللـي ويقود هـاوٍ من ا
بـــعض األشـــخـــاص مـــا يـــصل إلى
خـمس سـاعـات فـقط اللـتـقـاط صـور
لـهمـا. وأوضح أوال هذا لـيس مهـما
جـدا بالـنسبـة إليـنا. مـا هو مهم أن
نـكـون قــادرين عـلى االجـتـمـاع مـعـا
والــتـحـدث عن أي شـيء نـريـده. من
تـميـز وجد االثـنان في مـكانـهمـا ا
بـعض األحـيان نـفـسيـهـما يـقـومان
بـدور مــهـربـ خـيــرين مـثل الـيـوم
الـذي سـلّــمـا فـيه جـروا مـولـودا في
الــســـويــد لــعـــائــلــتـه اجلــديــدة في

النروج.

والـسـبعـ والـثـالث والسـبـع في
ــكـان في  20 نــسـيــان عـامي هــذا ا
 2020 و 2021 وقــال بـونـتـوس من
اجلــانب الــسـويــدي إنه أمــر غـريب
جـدا لكـنه أصبح حـاجة مـلحـة ألننا
اعـتـدنـا أن نـرى بعـضـنـا بـعـضا كل
أســـبــــوع وأردنـــا مــــواصــــلـــة ذلك.
نـعنا الـوباء من رؤية وأضـاف لم 
بـعـضـنـا بـعضـا وبـالـنـسـبـة إلـيـنا
هــذا انــتــصــار. وفي حــ تــغــيـرت
الــقـيـود احملــلـيـة خـالل األشـهـر مع
تـــطــور الـــوضع الـــوبـــائي بـــقــيت
احلـدود مـغـلـقـة.وقـد أثـارت عـمـلـيـة
اإلغالق غــضب الــنـروجــيــ الـذين

نزلي بعضهما بعضا. 
يــعـيـش أوال في هـالــدن في جــنـوب
شـرق النـروج إلى حـيث انتـقل قبل
 40عـاما تقريبا من أجل احلب فيما
يـعيش بونتوس عـلى مسافة نصف
ســـــاعــــة بــــالــــســــيـــــارة في بــــلــــدة
ســتـــرومــســـتـــاد في جــنـــوب غــرب

السويد.
وبـدال من ذلك يـجتـمعـان هنـا على
مـسـافـة تــراعي الـقـواعـد الـصـحـيـة
إلى حـد ما على جسر سفينيسوند
ــتـــد عــلى مــضــيق الــقــد الــذي 
بـــحـــري بــ الـــبـــلـــدين. واحـــتـــفل
الـرجالن بـعـيـدَي مـيالدهـمـا الـثاني

{ سـفيـنـيسـوند (الـنروج) (أ ف ب)
 –اعـتـاد توأمـان سـويـديان يـبـلـغان
من العمر  73عاما االلتقاء كل سبت
عـلى جسـر يربط الـنروج والـسويد
كل مـنـهـمـا عـلى جـانـبه مـن احلدود
بـعدما وقف وباء كوفيد- 19حاجزا
. كل أسـبـوع يـأتي بـ الــشـقـيـقــ
كان أوال وبونتوس بيرغلوند إلى ا
حـامــلَـ كــرسـيي تــخـيــيم وأوعـيـة
تـيرموس وسـندويـشات ويجـلسان
جـنــبـا إلى جـنب فـيــمـا يـفـصل خط
رفيع على األرض بينهما. وقال أوال
فـيما يـرفرف وراءه علمـان صغيران
لـلــنـروج والـسـويــد فـوق اجلـسـر ال
يـسمح لنـا بعبـور احلدود. يجب أن
أبــقى عـلـى مـســافـة مــتــر واحـد من
جـانبي وعلـيه أن يبقى عـلى مسافة

متر واحد من جانبه.
وأضـاف وهـو يـبـعد كـرسـيه بـعـدما
أدرك فـجـأة أنه قـريب جـدا يجب أن
يـكــون هــنـاك مــتــران بـيــنــنـا. عــنـد
قـــدمــــيه رسم عــــلى الـــطــــريق خط
أبـيض بسيط وكـتبت كلـمة النروج
عـلى جـانب والـسويـد عـلى اجلانب

اآلخر.
وتــسـبب الـوبــاء بـتــوقف الـزيـارات
ـتـطـابـقـ األسـبـوعـيـة لـلـتـوأمـ ا
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{ واشنطن  –باريس ) –أ ف ب) –
جتـــري كـــبـــســـولـــة ســـتـــاراليـــنـــر
الــفـــضــائــيــة من بـــويــنغ الــتي من
شـأنـهـا مـستـقـبال نـقل رواد فـضاء
إلى مـحطة الـفضاء الـدولية مـهمة
جتـريبية جديدة غير مأهولة نهاية
تـمـوز/يولـيـو بـعد تـأجـيلـهـا مرات
ـهـمـة عــدة. وبـات مـوعـد انـطالق ا
في  30تـمـوز/يـولـيـو عـنـد الـسـاعة
 18,53) 14,53ت غ). وإذا مــــــــــــــــا
حـصلت األمور بالشكل اخملطط له
ــتـوقع أن تـلـتـحم الـكـبـسـولـة من ا
ـحطـة الفضـاء الدوليـة في اليوم

الــتــالي. وأشـارت وكــالــة الـفــضـاء
األمـيـركيـة (نـاسا) في بـيان إلى أن
نــــافــــذة اإلطالق اجلــــديـــدة تــــأتي
بـــالـــنــــظـــر إلى اجلـــدول الـــزمـــني
ـتـوجـهـة إلى احملـطـة لـلـمـركـبـات ا
الـــفـــضــــائـــيـــة والـــتـــحـــضـــيـــرات
لـ+ســتــاراليــنــر+ وتــوافــر صـاروخ
ــــســـتـــخـــدم إلطالق +أطـــلس  +5ا

الكبسولة. 
ولــــفــــتـت نــــاســــا إلى أن بــــويــــنغ
ســـتـــواصـل أيـــضـــا الـــعـــمل عـــلى
بـرمجيات لرحلتها األولى مع رواد

فضاء (…) حتى أواسط الصيف.

ستقبل بعد مـراجعة ذاتية بشـأن ا
ــقـاطــعـة نــشـأت إثـر تــهـديــدات بـا
اجلــــدل األخــــيــــر. وقــــد سُــــحــــبت
عـضويـة الرئـيس السـابق للـرابطة
اضـي بعدما فـيليب بـيرك الشـهر ا
وصف حـركـة حـيـاة الـسـود مـهـمـة
في رسـالـة إلكـترونـيـة بأنـها حـركة
كــــراهــــيـــــة كــــمــــا أن اثــــنــــ من
ـسـتشـارين الـذين استـعـانت بهم ا
رابــطــة الـصــحــافــة األجـنــبــيـة في
ـعـاجلة مـشـكالت نقص هـولـيوود 
الـتنـوع استقـاال بسـبب عدم إحراز

أي تقدم على هذا الصعيد.

الـرابطة لوكالـة فرانس برس طالبا
عـــــدم كــــشف اســـــمه أن قـــــلّــــة من
األعــــــــضــــــــاء صــــــــوتــــــــوا ضــــــــد
(اإلصـالحـــات) أو امـــتــــنـــعـــوا عن
الـتصويت واألكثريـة أيدتها. وقال
أنـا مـرتاح لـلغـاية. عـلـينـا التـغيـير
ويــجب أن نـحـسّن أنــفـسـنـا إذا مـا

أردنا االستمرار.
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وال تـــزال جــوائـــز غــولـــدن غــلــوب
حتـظى بـأهمـيـة كبـيـرة رغم تراجع
ــتــابـــعــة لــهــا من اجلــمــهــور في ا
الـــســنـــوات األخــيـــرة. وهي بــدأت

الـتصـويت بأكـثريـة كبـيرة إلصالح
الـــرابــطـــة يـــجــدد الـــيـــوم تــأكـــيــد
تـصـميـمنـا عـلى التـغـييـر. وأضاف
ـــاســـة ألنــــنـــا نــــفـــهـم احلـــاجــــة ا
لــلـشــفـافـيــة وأهـمــيـتــهـا سـنــبـقي
أعــضـائـنـا بـاســتـمـرار عـلى اطالع
بـــالـــتـــقـــدم الـــذي نـــحـــرزه جلـــعل

منظمتنا شاملة ومتنوعة أكثر.
وأوضـح ســـار نــــفــــهم أن الــــعـــمل
الـــصـــعـب بـــدأ لـــلـــتـــو. ســـنـــبـــقى
مـصـمـمـ علـى أن نصـبح مـنـظـمة
وذجا للتنوع والشفافية أفضل و
ــســؤولــيــة. وكــشف عــضــو في وا

ــالي وهي اتــهــامـات بــالــفــســاد ا
ز آب سـبق أن وجـهتـها حـركة تـا

ناهضة للتحرش اجلنسي. ا
وأقــر أعــضـاء الــرابـطــة اخلــمـيس
بـاألكثرية سلسلة تدابير ترمي إلى
مـعاجلـة الوضع بـينـها زيـادة عدد
ـئـة في أعــضـائـهـا بـنـسـبـة  50 بــا
ــقـبـلـة األشــهـر الـثـمــاني عـشـرة ا
خـصـوصا من أجل ضمّ صـحافـي
ســود إضـافـة إلى إصـالح الـنـظـام
عـتمـد لقـبول ـتشـدد ا الـغامض وا
األعــــضــــاء اجلــــدد. وقـــال رئــــيس
الـــرابــطــة عــلـي ســار في بــيــان إن

تـحدة الـسـينـمائـيـة في الواليـات ا
نظمة جدال بـعد األوسكار. وتثير ا
كـبيـرا منـذ كشـفت وسائل إعـالمية
في شـبـاط/فـبـرايـر الـفـائـت أنـها ال
تـضم في صـفوفـهـا أي شخص من
أصــحـاب الـبـشــرة الـسـوداء. وإثـر
ـــعـــلـــومـــات الـــكــــشف عن هــــذه ا
تـوجـهت مجـمـوعة من حـوالى مـئة
مــهـني في قـطـاع الـتــرفـيه رسـمـيـا
بــرســالــة إلى الــرابــطــة تــضــمــنت
انـتـقـادات صـريـحـة لــسـلـوكـيـاتـها
ـهـنـيـة الــتـمـيـيـزيـة والـنــقص في ا
واالنـتـهاكـات األخالقـية واتـهـامات

{ لـوس اجنليس (أ ف ب)  –أقرت
ـنظمة القائمة على توزيع جوائز ا
غـــولـــدن غـــلـــوب امـس ســـلـــســـلــة
إصالحـات لتـحس تـمثيل الـفئات
اخملـتلـفة في صـفوفـها في مـسعى
لـتـطويق اجلـدل بشـأنهـا بعـد سيل
االنـــتــقـــادات في هـــولــيـــوود عــلى
خلفية نقص التنوع في أعضائها.
وتـتألف رابطة الـصحافة األجـنبية
فـي هـــولـــيــــوود (اتش اف بي ايه)
مـن حــوالى تـــســـعــ صـــحــافـــيــا
يــشــكّــلــون جلــنــة حتــكــيم جــوائـز
ـــكـــافــآت غـــولـــدن غـــلــوب أبـــرز ا
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{ ســنـغــافـورة (أ ف ب)  –يــسـتــنـسخ
مـخـتـبـر في سـنـغافـورة مـزود تـقـنـيات
حـديثة أطباقا آسيوية شهيرة باعتماد
بــدائل عن الــلــحـوم الــنــبــاتـيــة بــهـدف
ـنـطـقة ـتـزايـدة في ا إشـبـاع الـشـهـية ا
ــــســـتــــدام. يــــعـــمل عــــلى الــــطـــعــــام ا
مـتخـصصـون في النـكهـات وخبراء في
الــطــعـــام مــرتــدين مــعــاطف بــيــضــاء
نشأة التي ـستخلـصات نباتيـة في ا
افـتُـتحـت حديـثـا من أجل ابتـكـار نسخ
نـبـاتـيـة من أطـبـاق حلـوم تـقـلـيديـة مع
احلـفاظ على طعمها احلقيقي. والطلب
ستـدامة في آسيا رغم عـلى األطعمـة ا
صـغر حـجمه مـقارنـة بالـغرب آخذ في
االرتــفـــاع مــتــرافــقــا مع زيــادة الــوعي
بــالــطـعــام الــصـحي واخملــاوف بــشـأن
الــتـأثـيــر الـبـيــئي السـتـهـالك الـلـحـوم.
ووجـــد الـــبـــرغـــر الـــنـــبـــاتي وشـــرائح
ــنــطــقـة في الــدجــاج طـريــقــهــمـا إلى ا
الــــــســـــابق لــــــكن شــــــركـــــة إيه دي إم
ـعـاجلـة األغـذية األمـيـركـيـة الـعمالقـة 
تـركّز جهودها اآلن عـلى األطباق األكثر
جــذبـا مـحـلـيــا. وقـال ديـرك أوين نـائب
رئـيس الـشـركـة في جنـوب شـرق آسـيا
ـديـر العـام لـقسم الـتـغذيـة الـبشـرية وا
نـحن نـعـمل مع طـهـاة وزبائن مـحـلـي
ـا ــذاق وتــكـيــيــفه  بــهــدف تـطــويـر ا
يــتـنـاسب مع مـا هـو مــطـلـوب هـنـا في
ـفـتـاح حـتى آسـيـا. وأضـاف هـذا هـو ا

نتمكن من ابتكار الذوق احمللي.
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وابـتكر مختبر إيه دي إم نسخا نباتية
من الـساتاي (أسياخ حلـم مشوية تقدم
مع صلصة الفول السوداني) وريندانغ
(كـاري حلم بقري مطبوخ ببطء بحليب

جوز الهند وتوابل مختلفة).
ـكـونـات ويـأمـل اخملـتـبـر في حتـسـ ا
ـثل هـذه األطـبـاق الـشـهـية األسـاسـيـة 
وتــسـويـقــهـا لـلـشــركـات االسـتــهالكـيـة
ومــتـاجـر الـســوبـرمـاركت. ويــسـتـخـدم
الـعلماء أحدث الـتقنيات لـدمج التغذية
والــقـوام والـرائــحـة والـنــكـهـة من أجل
ابـتكار بدائل نباتية غـنية بالبروتينات
بـاســتـخـدام الـصـويـا والـبـازالء بـشـكل
أســاسي. وحتــاكي مـنــتــجـاتــهم حلـوم
ـأكوالت الـبـقـر واخلـنزيـر والـدجـاج وا
ــكن اســـتــخــدامــهــا في الــبـــحــريــة و
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنــوعـــة مـن األطـــبــاق
اجلـــاهــزة. كــمــا أنـــهم اســتـــنــســخــوا
مــنـتـجـات حلــوم مـصـنـعــة مـثل الـلـحم

{ لــــــوس اجنــــــلــــــوس- (أ ف ب) -
تـطوّع أكـثر من  45ألـف شخص لقتل
 12 من أبــقــار الـبــيـســون في مـتــنـزه

غـرانـد كـانـيـون الـوطـني فـي الـواليات
ــتــحــدة كــجــزء من بــرنــامـج جــديـد ا
ــــتــــزايـــــد من هــــذه إلدارة الــــعـــــدد ا
احلــــيـــوانــــات كــــمــــا أعـــلــــنت إدارة
ـتــنـزهـات الــوطـنـيـة اجلــمـعـة.وقـالت ا
تنـزهات الوطـنية نـاطقة بـاسم إدارة ا
كـايتـلـ تومـاس لوكـالة فـرانس برس
ــكن أن تـدمـر إن (هــذه احلـيـوانـات 
األنـظـمة الـبيـئيـة لـلمـتنـزه مـثل الغـطاء
الــنـــبــاتي والــتــربـــة إذا مــا ارتــفــعت
أعـدادهـا بـشكل كـبـيـر). وأضافت أن
(هـــنــاك قـــلـــقــا مـــتـــصــاعـــدا بـــشــأن
ــتـــزايــدة عـــلى مــوارد الـــتــأثــيـــرات ا
ــيــاه والــنــبــاتــات ــتــنــزهـــات مــثل ا ا
ــــواقع األثـــريـــة).لـــذلك والـــتـــربـــة وا
ـسـؤولـون فـي مـتـنـزه غـراند تـوصل ا
كـانيون الوطـني في أريزونا إلى فكرة
ميتة وإتاحتها إطالق عملية اإلزالة ا
ـتطـوع من الـعامـة.وتلـقوا أكـثر من
 45 ألـف طـــلـب خالل يــــومـــ فــــقط

واخــتـــاروا مــجــمــوعـــة أولــيــة من 25
اســمـا عن طـريق الــسـحب بــالـقـرعـة.
وســــيــــجــــري الـــتــــأكــــد مـن أن هـــذه
اجملــمــوعــة تــمــلك مــعــايــيــر الــرمــايـة
همة طلوبة لتنفيذ ا واللياقة البدنية ا
وســيــخــتـار  12 شــخــصـا مــنــهـا في
الــنـهـايـة بـحـلـول  17 أيـار. ويـجب أن
ـتــطــوعــ مــواطــنـ يــكــون جــمـيـع ا
أمـيــركـيـ وأن يـكـون لـديــهم بـنـدقـيـة
صـيد خاصة وسيسمح لكل شخص
بـقـتل بـيـسـون واحـد.وأوضحت إدارة
ـميـتة ـتنـزهـات الوطـنيـة أن اإلزالة ا ا
ال تـعـتـبر عـمـلـيـة صيـد ألنـهـا تـخضع
ــتـنــزه وتــخـدم لــســيـطــرة ســلـطــات ا
ـصالح الـعامـة والتـرفيـهيـة على حدٍ ا
ـتنزه سـواء.ومنـذ العام  2019 يـنقل ا
الــــوطــــني األعــــداد الــــفـــائــــضــــة من
حـــيــوانـــات الــبـــيــســـون إلى مـــنــاطق
أخـــرى. ويـــعـــيش مـــا بــ  400و600
بـــيـــســـون في اجلـــزء الــشـــمـــالي من
ـتـنـزه. فـي غـضون  10سـنـوات من ا
ـتـوقع أن يـزداد عـددهـا ثالث مرات ا

إلى حوالى  1500 حيوان.

ـنـافـسة الـشـديـدة. وتـعد سـنـغـافورة ا
مـوطنا جملموعة من الـشركات الناشئة
احملـلـية الـتي تـصنـع أغذيـة مـستـدامة
ـــأكــــوالت الـــبـــحـــريـــة تـــتــــراوح من ا
ــزروعــة في اخملــتــبــر إلى الــفــطــائـر ا
صـنوعة من فاكـهة مدارية الـتقلـيدية ا

بدال من حلم اخلنزير.

تـدمـيـر الـغـابـات الـتي تـعـتـبـر حـواجز
ي. ناخي العا طبيعية لالحترار ا

وفــيــمــا يـــتــزايــد الــطــلب عــلى بــدائل
الــلــحــوم في آسـيــا مــا زالت شــركـات
عــلى غـرار إيه دي إم تــواجه حتـديـات
سـتهـلك بـتغـيير تـتراوح من إقـناع ا
ة إلى عـادات اسـتـهالك الـطعـام الـقـد

تعقيدا. وتتركّز اخملاوف بشأن التأثير
الـبـيـئي السـتـهالك اللـحـوم عـلى كـمـية
ــيــثــان وهــو أحـد غــازات الــدفــيــئـة ا
اشية وكذلك الـشديدة التي تـنتجهـا ا
قـطع األشجـار وإزالة الـغابـات إلفساح
اجملـال لــلـمـراعي. وفي بـعض الـبـلـدان
مـثل البـرازيل يسـاهم هذا الـقطاع في

الــصـنـاعي والـنـقـانـق. وتـعـتـبـر آسـيـا
واد الغـذائية النباتية مـوطنا لبعض ا
مــــثل الــــتـــوفــــو والـــتــــمــــبـــيـه (طـــبق
إنـدونـيـسي مصـنـوع من فول الـصـويا
اخملـــمــر) لـــكن مـــجــمـــوعــة إيه دي إم
األمـــــيـــــركـــــيـــــة تـــــأمل فـي أن تـــــقــــدم
لــلـمـسـتـهـلــكـ خـيـارات أوسع وأكـثـر
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