
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7004 Tuesday 29/6/2021الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7004 الثالثاء 19 من ذي القعدة 1442 هـ 29 من حزيران (يونيو) 2021م

طبعة العراق 

w Ëb « wLOK ù« Ÿ«dB « VM&Ë WzbN « v ≈ «u œ

—cM  wB  ≠ œ«bG

رفـض اجملــــــلس الــــــوزاري لـألمن
الــوطــني  جــعـل الــعــراق ســاحـة
لـتـصـفـيـة احلـسـابـات مـسـتـنـكـرا
اسـتـهـداف احلـشـد الـشـعـبي عـنـد
الـــشــريـط احلــدودي مع ســـوريــا.
وقـال بيان تلقته (الزمان) امس ان
(اجملــلس عــقــد اجــتـمــاعــا طــارئـا
اعرب بـرئاسة مـصطفى الـكاظمي 
خـالله عن اســــتـــنـــكــــاره وإدانـــته
لـلـقصف األمـريكي الـذي استـهدف
مــوقـعـا لـلـحــشـد قـرب احلـدود مع
سـوريـا) مـؤكـدا أن (هـذا االعـتداء
ـثل انـتهـاكـاً صارخـاً لـلسـيادة 
ــواثـيق تــرفــضه كل الــقـوانــ وا
الـــدولـــيــة) واضـــاف انـه (يــدرس
الـــــلـــــجـــــوء الـى كل اخلـــــيـــــارات
نع تـكرار مثل تاحـة  الـقانـونيـة ا
هـــذه االعــتـــداءات الــتـي تــنـــتــهك
أجـــــــواء الـــــــعـــــــراق وأراضـــــــيه
بـــاإلضـــافـــة الى إجـــراء حتـــقـــيق
شــــــــامـل فـي ظــــــــروف احلــــــــادث
ومـــســبــبـــاته والــعــمـل عــلى عــدم
تــكـراره مــسـتــقـبال) مــشـددا عـلى
(رفـــضـه الـــكـــامـل جـــعل الـــعـــراق
ســاحـة لـتـصـفــيـة احلـسـابـات أو
اســــتـــخــــدام أراضــــيه وســــمـــائه
لـالعتـداء على جـيـرانه في الوقت
الـــــذي عــــززت فـــــيه احلـــــكــــومــــة
خـطواتها بانتـهاج سياسة هادئة
واعـتماد مبدأ احلوار سبيال للحد
مـن حــدة الـــصــراعـــات وحتـــقــيق
األمـن واالســـتـــقــــرار في الـــعـــراق
ـنطقة) الفـتا الى ان (احلـكومة وا
لـديها جلسات حوار متواصلة مع
اجلـــانب األمـــريـــكي وصـــلت الى
مــراحل مــتــقــدمــة والى مــســتـوى
الـبحث في التفاصيل اللوجستية
النــسـحــاب الـقـوات الــقـتــالـيـة من
الــعـــراق الــذي ســيــتم اإلعالن عن
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لـلمناطق السكنية وعلى امانة بغداد
اسـتنفار طاقاتها وتفعل عمليات رش
ـاء وتشـغـيل الـنـافورات الـشـوارع بـا
واصالح الـعاطل منها وتوفير اجهزة
ــــــاء في االســــــواق واالمـــــاكن رش ا
ـزدحـمـة وتبـني ايـة مشـاكل تـتـعلق ا
ــاء بـــاي انــقـــطــاعــات فـي شــبـــكــة ا
ـياه الـصـالح للـشـرب حيث انـقـطاع ا
عـن مــنــاطـق بــغــداد واحملـــافــظــات)
مــشــددة عــلى (اهــمـيــة حل مــشــكــلـة
االخـــتـــنـــاقـــات عــنـــد الـــســـيـــطــرات
والــتــقــاطــعــات). وقــررت مــحــافــظــة
واسط تقليص ساعات الدوام بسبب
ارتــفـــاع احلــرارة.وبــحــسب وثــيــقــة
مــوقــعـة من احملــافظ مــحـمــد جــمـيل
ـيـاحي فإن (الـتقـلـيص سيـكون الى ا
الـسـاعة الـواحـدة ظهـراً بـدءاً من يوم
امـس).واصـــدرت مـــديـــريـــة الـــدفـــاع
ـــدني مـــجـــمـــوعــة مـن االرشــادات ا
ـــــــواجــــــهـــــــة ارتــــــفـــــــاع درجــــــات
ــديــريــة فـي بــيـان احلــرارة.وقــالت ا
تـلقته (الزمان) امس انه (يجب أخالء
ـواد الـغـازيـة الـقـابـلة الـعـجالت من ا
لألنــفــجــار والــقــداحــات بــأنــواعــهـا

شـروبات الـغازية اخملـتلـفة وقـناني ا
والـعـطـور وبطـاريـات األجهـزة بـشكل
ــواطــنـــ الى (فــتح عـــام) داعـــيــا ا
نـــوافـــذ الـــعـــجالت بـــشـــكل بـــســـيط
ـدة وضــرورة تـعـبـئـة الـوقـود خالل ا
ـســائـيـة فـضال عن عـدم الـسـفـر في ا
أوقــــات ذروة احلـــرارة او تـــعــــبـــئـــة
إالطــارات أكـثـر من الالزم  والســيـمـا
خـالل السـفـر المـاكن بـعـيدة) مـشـددا
عـلـى (اهـمـيـة  األنـتـبـاه من الـعـقـارب
ــزارع والــثــعـابــ الـتـي قـد تــدخل ا
والــــبـــيــــوت لــــلـــبــــحث عـن األمـــاكن
الـباردة) مـؤكـدا (ضـرورة األكـثار من
ـاء والسـوائل اخملـتلـفة خالل شـرب ا
الـتـعـرض ألشعـة الـشـمس). ورجحت
الــهـــيــئــة الــعــامـــة لالنــواء اجلــويــة
والــرصـد الــزلــزالي الـتــابـعــة لـوزارة
الـــنـــقل  ارتــــفـــاع احلـــرارة في اربع
مـــحـــافـــظـــات الى  50درجـــة.وذكـــرت
الـهيـئة في بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (طــقس الــيــوم الـثـالثـاء ســيــكـون
ـنـاطق) مــشـمـسـا حـارا في مــعـظم ا

مــشـيـرا الى ان (بـغـداد سـتـسـجل 48
درجـة  فـي مـا سـتـسـجـل مـحـافـظـات

ثنى الـبصرة والناصريـة وميسان وا
 50 درجة مئوية) وتابع ان (درجات
احلـــرارة في مـــحـــافـــظــتـي الــنـــجف
والديوانية ستكون بواقع  49مئوية)
واضــاف الــبـيــان ان (طـقس يــوم غـد
االربـعـاء سـيـشـهـد ارتـفـاعـا بـدرجـات
احلـرارة وقد تتجاوز معدالتها نصف

درجة الغليان).
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مصطفى الكاظمي

مــواقع احلــشــد دلــيل واضح عــلى
يـأسـهم. وقـال األسـدي في تـغـريدة
عـلى تـويـتـر إن (هـجـوم الـطـائـرات
هـو دلـيل األمـريــكـيـة ضـد احلـشـد 
عــلى يــأسـهم مـن عـزل احلــشـد عن
الـــــدولــــة واجلـــــمــــاهـــــيــــر بـــــعــــد
االسـتعراض الذي أقامه وأثبت من
خـالله أنه الــقـوة الــرســمــيــة الـتي
تــدافع عن الــعـراق وشــعــبه بـوجه
ـــتـــحـــدث بـــاسم األعـــداء). ورأى ا
ـكتب السيـاسي حلركة صادقون ا
مــحـمـود الـربـيــعي أن (الـسـيـاسـة
األمـريـكيـة لن تتـغيـر أبداً وال عالج
لــهـا سـوى الــقـوة الـرادعـة) ولـفت
ة األمريكية الغادرة الى ان (اجلر

بــقــصف رجــال احلـشــد في الــقـائم
دلــــيل دامغ عــــلى ان الــــســـيــــاســـة
الـعـدوانـيـة التتـغـيـر ابـداً). وهددت
جـــهــة تــطــلـق عــلى نــفـــســهــا اسم
قـاومة العراقـية  بالرد تـنسيـقية ا
ـواقع عــلى االسـتـهـداف األمـريـكي 

احلشد. 
ــتـحــدة أنــهـا وأعــلــنت الـواليــات ا
شـــنت غـــارات جــويـــة اســتـــهــدفت
مـنـشـآت تـسـتـخـدمـهـا جـهـات عـلى
احلـدود السوريـة العراقيـة مشيرة
إلـى أن هــذه الـــضــربـــات أذن بــهــا
الـــرئــيـس جــو بـــايــدن في أعـــقــاب
ـصالح ـستـمرة عـلى ا الـهـجمـات ا
األمــريـكـيــة في الـعـراق. (تــفـاصـيل

أالراضـي الــذي أصــبـح يــهــدد امن
واسـتقرار الـبلد. ودانت كـتلة دولة
الـــقـــانــون الـــنـــيــابـــيـــة الـــقــصف
االمـريكي لقوات احلشـد في منطقة
الـقـائم الـتي راح ضـحـيـته عدد من
مـقاتلي اللواء  .14بدوره  اسـتنكر
رئـيس تـيار احلـكمـة عـمار احلـكيم
هـذه اخلـروقـات مـعـربـا عن رفـضه
إنتهاك سيادة العراق من اي طرف
كـان. وطالب احلكيم في بيان امس
احلـكـومـة (بـتـحـمل مـسـؤولـيـاتـهـا
جتـــاه مـــثل هـــذه األفــعـــال). واكــد
ـتحدث باسم حتالف الفتح أحمد ا
األســـدي أن الــضـــربــات اجلـــويــة
تحدة على الـتي نفذتها الواليات ا

ص  .(3فـي تـــطــور  بــــحث رئـــيس
حــكـومـة إقــلـيم كـردســتـان مـسـرور
ــبـعــوث األمـريـكي الــبـارزاني مع ا
اخلـاص في الـتـحـالف الـدولـي ضد
داعـش بــالــوكــالــة جــون غــودفــري
رافق له  آخـر التـطورات والـوفـد ا
ـسـتـجـدات في الـعـراق وسـوريا وا
ـــواجـــهــة واجلـــهـــود احلـــثــيـــثـــة 
الـتـهـديـدات الـتي يـشـكـلـهـا داعش.
وقـــال بـــيـــان امس ان (الـــبـــارزاني
اسـتقـبل في اربيل غودفـري والوفد
ــرافق له ونــاقـشـا مــواصـلـة دعم ا
قـــوات الـــبــــيـــشـــمـــركـــة واجلـــيش
لــلـــتــصــدي إلى هــذه الــتــهــديــدات

نطقة).  وحتقيق االستقرار في ا
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ـفـكـر الـسـيـاسي الــبـارز حـسن الـعـلـوي من حتـول حــذر ا
مـدنــيـة الـدولــة الى ديـنــيـة في حــال الـتــغـاضي عن اهــلـيـة
ـقبـلة. وقال رشحـ للـرئاسات الـثالث في االنتـخابات ا ا
الـعلـوي في مقـالـة تنـشرهـا (الـزمان)  بـدأت بتـنـظم حمـلة
ــة ولم يـتــهم بـوالئه الن يــكـون اي عــراقي لم يــرتـكب جــر
كن تـرشيـحه لواحدة لـغيـر العراق  ,يعـد كامل االهـليـة و
من الرئاسات الثالث  ,وبخالف ذلك  فأن الدولة ستتحول
من مـدنــيـة دسـتــوريـا الى ديــنـيــة وهـو مـايــحـدث حــالـيـا)
واضـاف ان (مـا يــحـصل حـالـيــا هـو اجمليء بـأي شـخص
وبـغض الـنظـر عن مـؤهالته لـيـكون رئـيـسـا للـوزارة وقـائدا
نحه ذهب  عاما وهو لم يؤدي اخلدمة العسكرية ,وكأن ا
ا ـعصـوم  ؤهالت  ولـو امتحـنته بـاسمـاء االئمة ا كل ا
ـرجـعيـة فـهي كـعالقة عـرف اكـثرمن اربـعـة امـا عالقته بـا

مسيحي بلغاري بها).             
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تـــفــاصــيــلـه الحــقــا). بــدوره  قــال
ــتـحـدث بـاسم اخلــارجـيـة أحـمـد ا
الـصحـاف في بيان تـلقـته (الزمان)
امـس إن (بــغـــداد جتــدد رفـــضــهــا
الـتام أن يكونَ العراقُ طرفاً في أي
صـراعٍ أو مـواجـهـة عـلى أراضيه).
مـن جــانــبه  قـــال الـــلــواء يـــحــيى
رسـول الـناطق بـأسم الـقائـد العام
فـي بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس
(الـعراق يتمسك بـحقه في السيادة
عــلى اراضـيه ومــنع اسـتـخــدامـهـا
كساحة لردود الفعل واالعتداءات)
داعـــيـــا الـى (الـــتـــهـــدئـــة وجتـــنب
الــتــصــعــيــد بــكل أشــكــاله). ورأت
هــيـئــة احلــشـد االعــتـداء إضــعـاف
لــلــعــراق وقــواتـه األمــنــيــة.واشـار
احلـــشـــد في بـــيـــان امس ان (هــذا
ـثل اسـتهـدافـا لـسـيادة االعـتـداء 
الـعـراق  والسـيـمـا انه يـتـزامن مع
الــــنـــــجــــاحــــات الـــــتي تــــمـــــثــــلت
ـنـاسـبـة تـأسـيس بـاالسـتـعـراض 
احلــشـد الــذي رعـاه الــقـائــد الـعـام
وانـعقاد القمـة الثالثية في بغداد).
وطـالبت كـتلـة مسـتقـلون احلـكومة
بـتنفيذ قرار مـجلس النواب بإنهاء
الـوجـود الـعـسـكـري األجـنـبي عـلى
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اإلداريـة ومـديـر عـام دائـرة اإلعـمار
ـشاريع ورؤساء جامعات بغداد وا
ــسـتـنــصـريـة والــتـكـنــولـوجـيـة وا
واجلــامـــعــة الــتــقــنـــيــة الــوســطى
عـلومات والـنهـرين وتكنـولوجـيا ا
واالتــصـاالت وابن سـيــنـا لـلــعـلـوم
الــطــبــيـة والــصــيــدالنـيــة والــكـرخ

للعلوم و معاوني محافظ بغداد.
واسـتـعـرض اجملـتـمـعـون مـشـاريع
اجلــامـــعــات في بــغــداد والــســقف
ـطـلـوب لإلجنـاز في ضـوء ــالي ا ا
األولـويات القـصوى التي يـفرضها
ـالية الـظرف احلـالي والتحـديات ا

واالقتصادية والصحية.
وكــشف مــحـافظ بــغــداد عن تـوجه
ـــؤســـســات احملـــافـــظـــة الى دعم ا
اجلـامعية وتـوسيع بناها الـتحتية
توقفة على واستكمال مشاريعها ا
وفـق الــســيـــاقــات الــتي حـــددتــهــا
ــــوازنـــة االحتـــاديــــة مـــؤكـــدا أن ا
ـدن يـرتبط مـقـيـاس الـتـنـمـيـة في ا
ؤسسـات اجلامعيـة فيها بـوجود ا
ـــنـــاخــات وأثـــرهـــا فـي تـــوفـــيـــر ا
الــعـلـمـيـة واخلــدمـات الـتـعــلـيـمـيـة
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وفـي هــذا الـــســـيـــاق أوضح وزيــر
عــــبــــد الـــــصــــاحب أن( تــــطــــويــــر
اجلامعات ودعم مشاريعها وتذليل
ـعـاجلـة الـعــقـبـات أمـامـهـا كـفـيل 
ــــتـــغـــيــــرات الـــتي تــــطـــرأ عـــلى ا
ــســتـوى الــعــلـمي واالقــتــصـادي ا
والــصــحي واالجــتـمــاعي ويــعـالج
مـــؤشــر الـــنــمــو الـــســكـــاني الــذي
يـفـرض طاقـة استـيعـابيـة متـزايدة
سـنــويـا في اجلـامـعـات والـكـلـيـات
ـيـة من ؤسـسـات األكـاد ـكـن ا و
حتــقـيق وظـيــفـتـهــا األسـاسـيـة في
خـدمة اجملـتمع وتـلبيـة احتـياجاته
العلمية والبحثية واالستشارية) .
ــــــوقف الــــــراهن  وأضــــــاف أن ( ا
يـــتــطـــلب خـــطــة مـــتــكـــامــلـــة بــ
اجلـــامــعـــات ومـــحــافـــظــة بـــغــداد
لـالنــطالق في مـــجــاالت الــتــعــاون
والســيـــمــا مــا يــتــعـــلق مــنــهــا في
مــشـاريع الـبـنى الـتــحـتـيـة وخـطط
ية ـؤسسات االكـاد الـتوسع في ا
فـي ضـــوء حــــاجــــة اجملـــتــــمع الى
تـغطيـة متـطلبـاته العلـمية) مـشيرا
فـي الوقت نفـسه الى أن ( الهـيئات
الـتـدريـسـيـة تمـارس مـهـامـهـا على
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اسـتـعـرض رئـيس مـجـلس الـقـضاء
األعـــلى فــائق زيــدان مـع الــســفــيــر
الــبــريــطـانـي لـدى بــغــداد ســتــيـفن
ـنـاسـبة انـتـهـاء عـمله في هـيـكي 
اسـتـعــدادات االنـتـخـابـات الــعـراق 
ـبـكرة. وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) ا
امـس ان (الــطــرفـــ نــاقـــشــا خالل
الــلـقــاء الـذي جــمـعـهــمـا في مــبـنى
االسـتــعـداد لالنـتــخـابـات اجملــلس 
ــقـبـلـة الـتي شــدد اجلـانـبـان عـلى ا
ـوعـدهـا احملـدد اهـمـيـة اجـراؤهـا 
قبل فـي العاشـر من تشـرين االول ا
 كـونــهـا اخلـيـار الـوحـيـد لـلـتـداول
الـسـلـمي لـلـسـلـطـة). وعـيـنت وزارة
اخلـــارجــيـــة الــبــريـــطــانـــيــة مــارك
بـرايسـون  سفيـراً جديداً لـها  لدى
بـــــغــــداد خـــــلــــفـــــاً لــــلـــــســــفـــــيــــر
هــيـكي.وسـيـشـغـل بـرايـسـون مـهـام
عــمــله اجلــديــد خـالل شــهــر تــمـوز
ـــقـــبل. واصـــدر  الـــقـــضــاء حـــكم ا
االعــــدام بــــحق تــــســـعــــة مــــدانـــ
اشـتـركـوا في مـجـزرة سـبـايـكـر عام

 .2014
وذكـر البـيان إن (احملكـمة اجلنـائية
ــركـــزيــة في رئــاســـة اســتــئــنــاف ا
الـرصافة االحتادية أصدرت احكاما
بـــاإلعـــدام بـــحق تـــســـعـــة مـــدانــ
اشـتـركوا بـتنـفيـذ مـجزرة اسـبايـكر
فـي محـافظـة صالح الدين) مـشـيرا
ــــــدانــــــ اعـــــــتــــــرفــــــوا الـى ان (ا
ـة بــاشـتــراكــهم في تــنـفــيـذ اجلــر
وقــتل عــدد مـن االبـريــاء في صــيف
عام  2014 وفـقا خملططات ارهابية
اثـناء سيـطرة عصـابات داعش على
احملـــافــظــة) وتـــابع ان (احملـــكــمــة
دان وجـدت االدلة كافية لتجر ا
ادة الرابعة من قانون وفق احكام ا
مــكــافــحــة االرهــاب رقم  13لــســنــة
2005). وحـكـمت جـنـايات مـيـسان
بـــالــســجن  15ســنــة عــلى مــدانـ
اثــنــ بــتــهــمــة اخلـطـف. واضـوح
الـــبـــيـــان ان (الـــهـــيـــئـــة األولى في
احملــكــمــة اصــدرت ســبــعــة احــكـام

ــدة خـمس عــشـرة سـنـة بــالـسـجن 
عـلى مدانـ اثن لـقيامـهم بجرائم
خــطف ومــســاومـة في احملــافــظـة)
مبينا ان ( االحكام الصادرة بحقهم
ـادة الرابـعة صـدرت وفـقا الحـكام ا
ـادة الثـانـية/ 8 مـن قانون بـداللـة ا
اقــام مـــكــافــحــة اإلرهـــاب). فــيــمــا 
مـجلس القـضاء مجـلس عزاء بوفاة
عــضــو اجملــلس ورئــيـس مــحــكــمـة
اســتــئــنــاف االنـبــار حــمــيــد نـوري
بــــديـــوي. وشــــار الـــبــــيـــان الى ان
(مـجلس العزاء شهد حضور رئيس
الـقضاء ورئـيس احملكمـة االحتادية
جـاسم مـحـمـد عـبـود ونـواب رئيس
واعـضاء محكـمة التمـييز واعضاء
احملـكمة االحتـادية العـليا وعدد من
الــقــضــاة واعــضــاء االدعــاء الــعـام
ـديرين العام العامل في مقر وا
اجملــــلس). الى ذلك  نـــظم مـــعـــهــد
الــــتــــطــــويــــر الــــقـــضــــائـي ورشـــة

تـخصصيـة لقضاة مـحكمة الـتمييز
والـتحـقيق فـي محكـمتـي استـئناف
بــغـداد / الـكـرخ والــرصـافـة . واكـد
الـبـيـان ان (الـورشـة ضـمت خـمـسة
قـضاة من أعـضاء الهـيئة اجلـزائية
فـي الــتــمــيــيــز االحتــاديــة وخــمس
وعشرون قاضي حتقيق من األوائل
فـي بــغــداد) مـــبــيــنــا ان (الــورشــة
طـــــرحت جـــــمــــيـع الــــتـــــفــــاصـــــيل
ـوضـوع واإلشــكـالـيـات اخلــاصـة 
الــقـضــايـا الــتي حتـال إلى مــحـاكم
قـــــوى األمن الـــــداخــــلـي واحملــــاكم
الــعــســكـريــة بــالــنـســبــة لــلــجـرائم
ـرتـكـبة مـن قبل مـنـتـسبي وزراتي ا
الــداخـلـيــة او الـدفـاع او مـنــتـسـبي
هـــيــئــة احلــشـــد الــشــعـــبي بــشــأن
ــتـــعــلـــقــة بـــالــوظـــيــفــة اجلـــرائم ا
وإثــنــائــهـا) وتــابع ان (مــخــرجـات
الورشة ستناقش في جلسة مجلس

قبلة). القضاء األعلى ا
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رصـــــــــــدت وزارة الــــــــــصـــــــــــحــــــــــة
والــبـيــئـة 6346 اصــابــة بـكــورونـا
وشـــفــاء  4698 حـــالـــة وبــواقع 30
وفـاة جـديـدة فـي عـمـوم احملـافـظات.
ــوقف الــوبـــائي الــيــومي واوضـح ا
الـذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان
(الـفحوصات اخملتبرية التي اجرتها
مـالكــات الـــوزارة حلـــاالت مـــشــتـــبه
اصابتها بالفايروس بلغت  44الفا 
حـــيـث  رصــد  6346 اصـــابـــة في
جــمـيع احملـافـظـات) مـشـيـرا الى ان
(الشفاء بلغ  4698 حالة وبواقع 30
وفــاة جـديـدة) مــؤكـدا ان (اكــثـر من
 25 الـف شـــخص تـــلــــقى جـــرعـــات
ـضـاد في مـنـافـذ الـتـلـقـيح الـلــقـاح ا
ـنــتـشـرة في بـغـداد واحملـافـظـات). ا
وفـي ذي قـار  عــطـلـت خـلــيـة االزمـة
دة اسبوع باستثناء الدوائر الدوام 
الـصـحيـة واخلـدمـية مع غـلق جـميع

ـــــوالت ــــــقــــــاهـي وا ــــــطــــــاعم وا ا
واألســـواق واإلبــــقـــاء عـــلى خـــدمـــة
الـــتــوصــيل  بـــســبب تــزايــد اعــداد
االصـابة بالفـايروس. بدورها  قالت
دائـرة صحـة احملافـظة ان (احملـافظة
ــوجــة الـثــالــثـة من اعــلــنت دخـول ا
كـورونـا نـتـيـجة ارتـفـاع مـسـتـمر في
االصـابات والوفيات اضافة الى عدم
االلــتـزام بـالــتـعـلــيـمـات الــصـحـيـة)
واضـــافت ان (خـــلــيـــة االزمــة قــررت
فـــرض حـــظــر لـــلــتـــجـــوال بــدءا من
الــتــاســعــة مــســاء وحــتى الــرابــعــة
صــبــاحــا). وبــاشــرت دائــرة صــحـة
مـحـافـظـة الـبصـرة  بـأصـدر شـهادة
الـصـحة الـدولـية الـتي تـؤيد تـطـعيم
الـــــلـــــقــــــاح لـــــلـــــمـــــواطـن الـــــراغب
بــالـسـفـر.وقــال مـديـر قــسم الـصـحـة
الــعـامـة في الـدائـرة حتـسـ صـادق
الــنـــزال في تــصــريح امس ان (هــذه
الــشـهــادة تـمـر بــثالثـة اقــسـام وهي
الـتــحـصـ  والـوافـدين والـسـيـطـرة

حـيث يـتـم سـحب عـيـنة عـلى االيـدز 
ـواطن من الــدم لـلـتـأكـد من سالمـة ا
اي امراض اخرى ويضاف لها تأييد
بـأخـذ اللـقـاح ونوعه بـعـد التـأكد من
بـطـاقة الـتلـقيح) ولـفت الى ان (هذه
الـشـهـادة تـمنـح مقـابل مـبـالغ مـالـية
وهي مـعـتـمـدة دولـيـاً ومـعـمـول بـهـا
سـابــقـاً واضـيف لـهـا مـوضـوع اخـذ
الـلـقاح) وتـابع ان (الـشهـادة حتتاج
الى نـسـخـة من جواز الـسـفر كـونـها
تــكـتب بـالـلـغــة االنـكـلـيـزيـة اذا رغب
ـــواطن بــذلك). وأعـــلــنت جـــامــعــة ا
أكــــســـفـــورد أنــــهـــا بـــدأت بــــحـــقن
مـــتــطـــوعـــ بــلـــقـــاح  تــطـــويــره
بــالـتــعــاون مع أسـتــرازيـنــيـكــا ضـد
ـتحور بيتا الذي ظهر ألول مرة في ا
جــنــوب إفـريــقـيــا في إطــار جتـارب
سـريـرية لـقيـاس فعـاليـته.وذكرت في
بـيان امـس ان (نحو  2250 مـشاركا
ــمـلـكـة ســيـتم االسـتـعــانـة بـهم في ا
ـتـحدة وجـنوب إفـريقـيا والـبرازيل ا

ـرحـلـتـ الـثـانـية وبـولـنـدا ضـمن ا
والـثالثة لـهذه التجـارب السريرية ).
ـرشح تــقـنـيـة ويــسـتـخـدم الــلـقـاح ا
ـستـخدمة حـاليا الـفايـروس الغدي ا
ضـد كورونا في سـائر أنحـاء العالم.
وقتة ـتوقع صدور البيانات ا ومن ا

لــهـذه الــتـجـارب
الـــســريـــريــة في
وقت الحق خالل
الـــعــام اجلــاري
ها وسـيتم تـقد
إلـى الــــهــــيــــئــــة
ــهــا في لــتــقــو
إطـــار عـــمـــلـــيـــة
ســريـعـة وبـدأت
احلــــــــكـــــــومـــــــة
الـــبـــريــطـــانـــيــة
جتـارب سريرية
وصـــفت بــأنــهــا
األولـــــــــى فـــــــــي
الـــــعــــالـم عــــلى

ـناعـية بـعد أخـذ جرعة االسـتجـابة ا
ثــالــثــة من لــقــاح كــورونــا فـي اطـار
ـملـكة التي حـملـة جرعـة داعمة في ا
تــشـهـد ارتــفـاعـاً في عــدد االصـابـات
ــتــحــورة دلــتــا الـتـي ظـهــرت في بــا

الهند. 

ا يتطلب أعـلى مستوى مسـؤول 
دعـمها من خالل توفيـر مستلزمات

ناسب) . السكن ا
وأعـلـنت التـعلـيم ومـحافـظة بـغداد
خـالل مــؤتــمــر صــحـــفي مــشــتــرك
تـشـكـيل جلـنـتـ تـتـولـى إحـداهـما
ــنـــاســـبـــة إلدخــال رسـم اخلــطـط ا
مـشـاريع الـتـعـلـيم  ضـمن مـشـاريع
مـحـافظـة بغـداد وتـضطـلع الـلجـنة
األخـرى بـإشـراك مالكات احملـافـظة
ضـمن بـرامـج الـزمـاالت والـبـعـثات
الـدراسيـة وخطة الـدراسات العـليا
لــتــطـويــر الــكــفـاءات فــيــمــا كـشف
اجلــانــبـان عـن مـشــروع اســتـمالك
األراضي لـلـمـؤسـسـات التـعـلـيـمـية
ـــعــاجلــة مـــشــاريع االســـتــحــداث
مــشـيـرين في الـوقت نـفـسه الى أن
همـة ستكون ـشاريع اجلامعـية ا ا
ضـمن خطـة تنمـية األقـاليم وبكـلفة
تـقــديـريـة تـصـاعـديـة قـد تـصل الى

ستة وعشرين مليارا.
وفـي اخلـتـام أعــرب اجلـانــبـان عن
ـتـبادل تـقـديـرهمـا لـهـذا الـتعـاون ا
واحلـرص على توفير بيئة التكامل

ب مؤسسات الدولة.
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طـالـبت مفـوضيـة حـقوق االنـسان في
الــعـــراق رئــيس الــوزراء مــصــطــفى
الـكـاظـمي باتـخـاذ تـدابيـر احـتـرازية
ــواجـهـة مـوجـة احلــر مـشـددة عـلى
ضـــرورة تــقـــلـــيص ســاعـــات الــدوام
الـرسـمي اضافـة الى فك االخـتنـاقات
ــروريـة في الــتـقـاطــعـات وتــسـهـيل ا
ـواطنـ في الـشوارع الـعـامة امـور ا
وفـي الدوائـر اخلـدمـيـة.وقـالت عـضو
ــفــوضـيــة فـاتـن احلـلــفي في بــيـان ا
امـس إنه (من مــــنــــطـــلـق الـــرعــــايـــة
ـسؤولية في حمـاية سالمة وحياة وا
ـواطن وحتت وطـأة ارتـفـاع درجات ا
ـقـلـقة احلـرارة والـتـنـبـؤات اجلويـة ا
ـقبـل ادعـو احلكـومة لالسـبـوع ا
الى االيـعاز لـلوزرات اخلـدميـة القـيام
بــتـدابــيـر احـتــرازيـة وبــذل الـعــنـايـة
الــواجــبــة في سـبــيل تــســهــيل امـور
ـواطـنـ في الـشـوارع الـعـامة وفي ا
الـدوائر وحـتى في منـازلهم) مـطالـبة
وزارة الـكـهـرباء بـ(مـضـاعفـة سـاعات
وكـمـيـات تـزويد الـطـاقـة الـكهـربـائـية
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فاتن احللفي

أحـمـدي جنـاد إنه يـؤيـد مـطـالب الـعـمـال الـتي
اعــتـبـرهــا "مـشـروعــة وقـانـونــيـة".وأضـاف في
ــســـؤولــ (في بـــيــان "أحـــذر الــســلـــطــات وا
الشـركات الـعامة) من أن جتـاهل احتـجاجات
ــمـنـوعــ من الـتـعــبـيـر عن مــطـالـبـهم هـؤالء ا
بـجـمـيع الـوسائل الـعـاديـة لن تـكـون له عواقب
ـوارد جـيـدة عـلــيـهم".وأضـاف "بـالــنـظـر الى ا
ـطـالـبـهم الــهـائـلـة لـوزارة الـنـفط االسـتـجـابـة 
قـاومـة الالمنـطقـية لـيسـت بهـذه الصـعوبـة وا
لــهم مــتـجــذرة في الــفــكـر الــرأســمــالي الـذي
يتـحكم بـالـوزارة والوطن".وصـرح وزير الـنفط
االيـــرانـي بـــيــجـــان نـــامـــدار-زنـــقـــنه من دون
الـتـطــرق الى االضـراب ان "مـشــكـلـة الــعـمـال
ـتــعـاقــدين" مـرتــبـطــة بـقـانــون الـعــمل ولـيس ا

يزانية الدولة.
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{ طـهران - ا ف ب: أعـلن الـرئـيس االيراني
األسـبق مــحـمـود أحـمــدي جنـاد دعـمه األحـد
ــضـربــ في الـبالد لــعـمــال قـطــاع الـطــاقـة ا
وحض السـلطات على تـلبية مـطالبهم. وذكرت
وكـالـة أنـباء الـعـمل االيـرانـية "إيـلـنـا" أن بضع
عشـرات من الشركات في قطاع النفط والغاز
ــا في ذلك في طــهـران تــأثـرت بــاإلضــراب 
ومــحــافــظــة بــوشـهــر حــيث يــطــالب الــعــمـال
تـعاقدون برفع رواتبـهم لتتساوى مع رواتب ا
.وتـواجه إيـران ارتفـاعا في وظـف الـدائـم ا
مـعـدالت التـضـخم جراء الـعـقوبـات الـتي أعاد
الــرئــيس األمــيــركي الــســابق دونــالــد تــرامب
فــــرضــــهــــا.وذكــــرت وســــائل إعـالم تــــابــــعـــة
ضـربـ يـطـالـبون لإلصالحـيـ أن الـعـمـال ا
ــئـة.وقـال بــزيـادة رواتـبـهـم بـأكـثـر من  30 بـا

WH∫ موظفو توزيع كهرباء ميسان يطالبون احلكومة خالل وقفة احتجاجية بحمايتهم من االعتداءات Ë

UI¡∫ رئيس القضاء خالل لقائه بالسفير البريطاني في بغداد امس

حافظة بغداد WDI∫ العطا وعبد الصاحب مع مسؤول في لقطة تذكارية 
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اتـــفــقت وزارة الـــتــعـــلــيم الـــعــالي
والـبـحث العـلمي ومـحافـظة بـغداد
عـــلى دعم واســـتـــكــمـــال مـــشــاريع
الــبــنى الــتـحــتــيـة في اجلــامــعـات
وتـعزيز مـساحاتـها وإطالق برامج

دراســيـة لـتـطـويــر الـكـفـاءات. جـاء
ذلـك خالل االجتـمـاع الـذي عـقد في
مــبـنى مــحـافـظــة بـغـداد بــحـضـور
وزيــر الــتــعــلــيم الــعـالـي والـبــحث
الـعلـمي  نبيل كـاظم عبـد الصاحب
ومـحافظ بغداد  محمد جابر العطا
ووكــيل وزارة الــتــعـلــيم لــلــشـؤون
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مــنه بــاعــتــمــاد مــبــدأ الـربـح جلـمــيع
ـــــكـن أنْ يـــــكـــــون هــــذا األطـــــراف و
الــتــحــالف في اجملــاالت االقــتــصــاديـة
والــعـلــمـيـة والــبـحــثـيـة والــسـيــاحـيـة
والـــنــقـل واالتــصـــاالت إذ إنَّ الــعــراق
ـا يــعـاني من تـراجع بــيـئـة األعـمـال 
أدى الـى تـــراجع الـــواقـع الـــصـــنـــاعي
واإلنــتـاجي بـضــمـنه تـنــامي احلـاجـة
لـلـمنـتـجات الـدوائـيَّة) ,مـؤكدا ان (ذلك
ــوازنـــة الــعــادلــة يـــؤشــر صــعـــوبــة ا
ـنـتـجـات الـبـلدان بـالـتـبـادل الـتـجاري 

الشقيقة مع العراق).
واقـتـرح اجلـواهري  أنْ (يـتم تـبني كل
دولـة لـبـناء مـديـنـة صنـاعـيـة متـكـامـلة
اخلــــدمــــات فـي الــــداخل تـــــقع ضــــمن
مـقـتـربات مـحـافـظـتي نيـنـوى واألنـبار
دن الصناعية ضـمن مخططات هيئـة ا
ــا ــعــادن  فـي وزارة الــصــنــاعـــة وا
نـتج احمللي يـسهم فـي حتس قـدرة ا
ـنــتــجــات الـتي وزيــادة الــتــنـوع فـي ا
ــكن تـصـديــرهـا عـنــدئـذ الى أسـواق
ـشترك األشـقاء) ,داعـيا الى (الـتنفـيذ ا
ــشــروعــات إنــتـاجــيــة كــبــرى تـعــطي
الـــصــدى الالمع لـــهــذا الــتـــحــالف من
خالل شـــركــة عــربــيــة مـــشــتــركــة لــكل
مـشــروع تـسـهم بـهـا الـدول الـثالث كل
ة واإلدارية بـقـدراته الـفنـيـة والتـنـفيـذيـَّ
والـتسويـقية) ,ومـضى الى الـقول (أما
الـــتــمــويل ,فـــيــمــكن مـن خالل حــزمــة

يـجذب لهـا االستثـمارات اخللـيجية أو
ـــقــتـــرحــة ـــشـــاريع ا غـــيـــرهــا ومن ا
ــدروسـة بـدرجــات مـخـتــلـفـة  ,مــثل وا
مـشروع الـبتـروكيمـياويـات في منـطقة
الفاو واألسمدة الكيمياوية اجلديد في
خـور الـزبـيـر ومـشروع جـديـد لـلـحـديد
والــصــلب فـي مــنــطــقــة خــور الــزبــيـر
ومـشروع جـديد لألسـمدة الـفوسـفاتـية
في الــقــائم ومــشـروع مــتـكــامل جــديـد
لـلـسكك يـربط ميـناءي الـفاو وأم قـصر
والـبصـرة مع مـنطـقة فـيشـخابـور على

احلدود التركية نحو أوربا). 
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من جــهـة أخــرى قـالت رئــيس الـهــيـئـة
الـوطـنـيـة لالسـتثـمـار سـهـا داود جنار
ان الــــهـــــيــــئــــة تــــواصـل جــــهــــودهــــا
ـــراجــعــة ـــتــعـــلــقــة  واجـــراءاتــهــا ا
تــخــصـيص االراضـي لـلــمــسـتــثــمـرين
بـكـافـة اولـيـاتـهـا بـهـدف الـوقوف عـلى

سار. حاالت التالعب و تصحيح ا
وأضـــــافت ان وجــــود 850 مـــــشــــروع
اســتــثـمــاريـاً فـي الـعــراق مــتـوقــفـاً او
مــتــلـكــئــاً يــعـكس هــدراً مــالــيـاً كــبــيـر
يـــســـتـــوجب تـــظـــافـــر اجلـــهـــود بـــكل
عـنـيـة والتـحـلي بـاحلزم ـؤسـسـات ا ا
واالرادة الـالزمتـ اليـقاف هـذا الـهدر
مـــضـــيـــفـه أن (الـــيـــات مـــنح االراضي
بــأسـعــار شــبه مـجــانـيــة تــخـضع هي
االخــرى الى مــراجــعـة وتــدقــيق حـيث

لــلـعـراق في الـسـاحــة الـعـربـيـة وهـذه
اخلــطــوة يـــجب ان نــســتــفــيــد مــنــهــا
ونــســتـثــمــرهـا بــالــشـكل الــذي يــخـدم
ـصلحة الـوطنية الـعليا) ,ولـفتت الى ا
ان (الـتحديـات الراهنـة التي يواجـهها
الــعـراق تـتـطـلـب الـدعم من قـبل الـدول
ا الـعـربـية وتـقـويـة الـعالقات مـعـهـا 
نفعة للجـميع ويقوي مواقفنا يـحقق ا
عـلى السـاحة الـدوليـة وبنـاءً على ذلك
نــأمل أن يــقـوم رئــيــسي اجلــمـهــوريـة
والـوزراء بـاسـتـثـمار هـذه الـقـمـة بـهذا
االجتـاه).  من جانبه  ,راى اخلـبير في
الـتنـميـة الصـناعـية واالسـتثـمار عـامر
اجلــواهـري ان  الـتـعــاون االقـتـصـادي
ـتـكـامـلـة الـعــربي والـسـوق الـعـربـيـة ا
ـشـتـركـة طـمـوح يـجـري الـتـفـكيـر به ا
ا تـتضمنه البـلدان العربية مـنذ عقود 

وارد الطبيعيَّة.  من تكامل في ا
وقـــال اجلـــواهـــري في بـــيــان امس ان
(هـذا الـتكـامل يحـفز لـوضع آليـة جادة
مـتـكـامـلـة للـتـعـاون في اجملـاالت كـافة
مـع بــرامج زمـــنـــيـــة تــتـــضـــمن زيــادة
االســتــثـــمــارات في مــشــاريع عــمالقــة
ــكن أنْ تــســتـقــطب مــشــتــركــة الــتي 
اسـتثمـارات عربية من خـارج التحالف
الــثـالثي ضــمن مـــنــهــجــيـــة لــتــعــزيــز
االسـتثمارات العربـيَّة البينية) ,مشيرا
الى ان (الــقــمـة جــاءت لـوضع الــلـبــنـة
لـهذا الـتوجه الـستـراتيـجي الذي ال بد
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امـس ان (الـــوزارة وتـــوابــــعـــهـــا من
مـديـريات شـرطة بـغـداد واحملافـظات
والـدوائـر االخـتـصـاصـيـة وبـاشـراف
مـبـاشر من قـبل الـفريق عـمـاد محـمد
ـهام مـحـمـود بـتـنـفـيـذ الـواجـبـات وا
االمـنيـة على مـدار االسبوع  ,جنحت
فـي الـقـبض 796 مــتـهــمـا بــقـضــايـا

مختلفة).
واضــاف ان (احلـــصــلــيــة تــضــمــنت
اعــتــقــال 157 مــتــعــاطــيــا ومــروجــا
لـلـمـخـدرات وضبط 43 قـطـعـة سالح
غـير مرخص مع الـقبض على  19من
شاجرة مـرتكبي الدكة العـشائرية وا
ـسـلـحـة اضـافـة الى اعـتـقـال اربـعة ا
اشــخـاص بــتــهـمــة االبـتــزاز وضـبط
716مـركبـة مخـالفـة وعلـيهـا اشارات
حـجـز) ,مــبـيـنـا ان (الــقـوات االمـنـيـة
الــقت الــقــبض عـلى  208 مــخــمـورا
وحـجز 108 دراجـة ناريـة  فضال عن
تام ومعاجلة خمس عبوات ناسفة
والــعـثـور عــلى سـبـعــة اكـداس عـتـاد
واربع رمـانات يديـوية واجراء حـملة
عــلى 263مــتــســوال  ,كــمـا  تــأمـ

.( مظاهرت سلميت
وتــابع ان (مـفـارز الـشـرطــة الـنـهـريـة
انـــقــذت اربــعـــة اشــخـــاص حــاولــوا
االنـتحار وانتشلت اربعة جثة قضوا
غـــرقـــا واعــتـــقــال عـــشـــرة اجــانب ال

بيروت
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ا نـعمل على حتديد اسعار االراضي 
يــتــنــاسـب مع مــواقــعــهــا وقــيــمــتــهــا
االقـتصادية الفعـلية التي يصل هامش
الـربح من االستـثمارات فـيها الى 400
ــئــة احــيـــانــا حــيث يـــقــوم بــعض بـــا
ـستـثمـرين او (السـماسـرة والتـجار) ا
بــاعــادة بـيـع االراضي الـتـي حـصــلـوا
عـليـها بـأسعـار طائـلة مـستـغلـ بذلك
االمــتـيــازات الـتي  مــنـحـهــا لـهم من
أعـــفــاءات كــمـــركــيــة وســـمــات دخــول
وغـيـرهـا مـحـقـقـ بـذلك اربـاح كـبـيـره
جــدا عــلى حــســاب خــدمــة االقــتــصـاد
والـبنى الـتحـتية لـلمـجتـمع العراقي) 
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عدد من مؤلفاته

ـو االجـيـال و االحـداث في الـعراق ايـن كانت و اين مـثـلي مـثل اي مـواطن يتـابع 
تسير و تمشي و ماذا انتجت و ستنتج و ماذا اخذت و قدّمت?

نـحن جيل ادرك ثورة تموز 1958 وازاحة كـر قاسم للعرش الفـيصلي الهاشمي
يزين لكية العـراقية اطفاال  وقد كان قاسم مـرافقا لنوري السعـيد قبلها و نتـذكر ا
هم هو الريف وابن الريف و لصعوبة ـن عا و طفولـتي مثل طفولة ابناء وقتنا ذاك 
ـا عـن ابن احلـضـر . و وعــيت عـلى ـا هــو اسـرع ر احلـيـاة يــنـمـو و يــتـسع افــقه 
1963 حــيث قـتل الــرئـيس عــارف االصـغــر صـديــقه رئـيس الــوزراء و صـرت في
واجـهة بـال ازدحام احـزاب و يقـود ثورة ايـلول حـزب كان يـومهـا يـعمل في سـوح ا
القوميـة الوطنيـة و شاهدت شقـيق الرئيس وهو عـارف االكبر الذي خـلعه البعث عام
1968 و عـشت ايام اتـفاقـيـة اذار ثم االنتـكاسـة ثم ثورة الـربيع" گـوالن" واللـجوء
قـبل ذلك الى ايـران والعودة بـعد مـعارك و حتـديات يـصدق فـيها قـول علي بن ابي"
يـهـرم فـيـهـا الـكـبـيـر و يشـيب فـيـهـا الـصـغـيـر و يـكـدح فـيـها مـؤمن حـتى يـلـقى ربه"
ال مصـطفى البـارزاني بعد عـقود كفاح شوار مع الـرفاق فقـدنا خالله ا واستمـر ا
مـر و فقـدنا ادريس سريـعا بعـد حمل اثقـال تنوء بـها العـصبة من الـرجال و الوف
نكـسرين و الشادي االمـل على اجلراح و مثـلهم من باقي صابـ و ا الشهـداء و ا
سـار. منـذ بـاكر االمـر انتـبهت واجـهة حـقا لـتـصحـيح ا العـراقيـ الذين اخـتـاروا ا
على فخ التجـهيل الذي جتتـهده السلطـة ضد شعبـها فتدخر االتـهامات التي توازي
ـعـارف النـاس فـتـقسـمـهم شـيعـا و اتـبـاعا و مـا شـرعته هـي من عقـوبـات و تـمكـر 
منبوذين و مـقرب و مستبعدين و مع ذلك اجلهد فـهي سرعان ما تزول مخلفة ندبا
ـها لكن اثرهـا ال يزول. مضت عـلى زوال النظـام السابق ما مـقداره عمر قد يروح ا
ولـيـد صـار له حق االدالء بـصـوته في االنـتـخـابـات و هي مـدة لـو تـعـلـمـون خـطـيرة
ـكن ان تسـهم في جتـاوزها و كن ان تـعـقـد االمور االجـتـماعـيـة و السـيـاسيـة و 

التعقيد يكون بالتجهيل و احلل يكون بالتوعية.
كـان الرئـيس مسـعود الـبـارزاني اكثـر رجال كـردستـان و الـعراق تـعرضـا حلمالت
ـساواة الـتي يريدهـا الكرد شـعبـا و حزبا و ال اريـد هنا انـظمة تـكره االنـعتاق و ا
ـقراطي الكـردستاني الـذي وان كان حزبا اختصـار احلراك السيـاسي بحزبـنا الد
ابـا ألغلب االحـزاب و الـكـوادر الـعامـلـة في تـوجـهات اخـرى اال انه يـعي الـتـبدالت و
الـتــغــيـرات الــتي تــطــال تـقــدم احلــيـاة و اثــمــار االجـيــال وال بــاحلـركــة الــتـحــرريـة
ـقابل الكـردستـانـية فـتجـارب ورجاالت الـعـراق قبل الـيوم كـانت معـطـاء واعيـة و با
كـان الــرئــيس مـســعــود الـبــارزاني و من قــبــله الــرئـيس الــوالــد و الـشــهــيـد ادريس
حـريصـ عـلى تـوعيـتـ تـوعيـة سـياسـيـة حـزبيـة تـخص هدف حـراكـنـا بواقـعـية و
توعية شعـبية للـحفاظ على توجه من يـتقيد من مـواطنينا بـبرنامجنـا القومي الوطني

دون بث فرقة او تدليس او بهت او التجني حتى على اخلصم فيما لم يقترف.
ارى ان فـوات االوان عراقـيا عـلى عدم بث وعي وطـني حقـيقي غيـر منـحاز وال مـقيد
ن سيـضـمنـهم التـاريخ نفس بثـارات ماضـية حـقـيقـية او مـكذوبـة سيـربح بـعضـا 
مكان الذين ذبـحوا العراق قبال لكنه سيزيد اخلـسارات اضعافا مضعافة و لندكر
ـبـاد االخالقـيـة الـوضـعـيـة كـلـهـا تقـف ضد ان الـرسـاالت الـسـمـاوية و الـقـيم و ا
ا يـجـنـيه الـناس من جـاهـلـيـة ايا كـانت ديـنـية ام طـائـفـية ام ـعرفـتـهـا  التـجـهـيل 

عرقية.
اخيرا ان كنت افتتحت كلمتي بعرض سريع للماضي الذي رأيته
فألجـل ان اقــدم شـــهــادة عـــيــان ال ســـمـــاع عــلى فـــداحــة
نـا مـنتـزعيـهـا و ال يصح اخلـسـارات دما و مـقـدرات ذ

ان تتكرر.
قراطي الكردستاني كتب السياسي للحزب الد { سكرتير ا

يــحـمـلــون مـســتـمـســكـات ثـبــوتـيـة).
وكــشـفت مــديـريــة شـرطــة مـحــافـظـة
ـة قــتل وصـفــتـهـا الــنـجف عن جــر
بــالـغـامـضـة ,إذ اقــبل زوج عـلى قـتل
ــا تــسـبب شــريــكـتـه ضـربــا بــيـده 
بـتـمـزق الـطحـال وحـدوث كـدمات في

الكلى واجلسم.
Â«dłô« W× UJ

ــديــريــة في بــيــان امس إن وقــالـت ا
(حـالـة وفـاة امـرأة  تـسـجـيـلـها في
مــركـز شــرطـة الــغـري بــأنـهــا قـضـاء
ـتــوفــيـة وبــعـد وقــدر من قــبل زوج ا
اجـراء الـتحـقيق احـيلت الـقضـية من
قــبل الــقــاضي اخملــتص إلى شــعــبـة

ــكــافــحــة االجــرام حــيث  الــكــرار 
رأة قد قـتلت وايد ذلك اكـتشـاف أن ا
وت وصـول تقرير الطب العدلي إن ا
كـــان بـــســـبب الـــضــرب فـي مــنـــاطق
مـخـتلـفة  ,اذ جـرى اثـبـات  ان الزوج
هــو من قـام بــقـتـلــهـا بـســبب شـجـار
عـائلي وتركها متوفية وبعد ساعت
قـام بـنــقـلـهـا إلى مـسـتـشـفى احلـكـيم
وادعى انـهـا تـوفيت وفـاة طـبيـعـية),
مـؤكدا ان (التقـرير اثبت كذب ادعائه
ـا سـبب بـأنــهـا تـعـرضت لـلـضـرب 
تـمـزق الـطـحال وكـدمـات داخـلـية في
الــكـــلى والــقــفص الــصــدري  ,حــيث
اعـــتــرف بـــضــربـــهـــا بــقـــوة واحــيل
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ـســتـقل ثــائـر مــنـيـر اكــد الـســيـاسي ا
الــزبــيــدي ان عــقــد  الــقــمــة الــثالثــيــة
ســـيـــعـــزز دور الـــعــراق فـي مـــحــيـــطه
الـــعـــربي واالقـــلــيـــمي بـــشـــكل خــاص

ي بشكل عام. والعا
وقـال في بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(اجلــمــيع يــنــتــظــر مـن قــادة الــبــلـدان
ــوقف جتــاه االزمـات الــثالثــة وحـدة ا
ـنطـقة ـهمـة التي تـسود ا والـقضـايا ا
الـعـربيـة والـشرق األوسط) ,داعـيا الى
(تـفعيل سريع لالتـفاقيات في اجملاالت
االقـتـصاديـة والـتبـادل الـتجـاري وفتح
االسـواق في االردن ومصـر للـمنـتجات
والـــبــضـــائع الــعـــراقــيــة وان اليـــبــقى
الـعــراق سـوقـا لـصـرف الـبـضـائع دون
تــبـادل مــشـتـرك) ,مــطـالــبـا بـ(ضـرورة
االسراع بالربط الكهربائي ب البلدان
الــثالثــة وان تــكــون الــعـالقــات بــدايـة

النضمام دول عربية اخرى). 
WOÐdŽ n «u

بـدورها  ,دعت الـنـائبـة عالـية نـصيف,
رئـــيــسي اجلــمـــهــوريــة والــوزراء الى
اســتـثــمـار انــعــقـاد الــقـمــة لـتــحـشــيـد
ـواقف العربية الى جانب العراق في ا
ـــر فــيه. ظـل الــظـــرف الــراهـن الــذي 
وقـالت في بيان امس ان (انعقاد القمة
فـي بـغــداد هــو بـحــد ذاته اجنــاز مـهم
عـلى صـعـيـد استـعـادة الـدور احملوري
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وأكــدت في تــصــريح امس أن (ايــقـاف
مـنح االجـازات في بـغداد واحملـافـظات
وخــضــوعــهــا لــلــتــدقــيق كــان من اول
االجــراءات الــتي اتــخــذتــهــا الــهــيــئــة
لـلـحـفـاظ عـلى اصـول واراضـي الـدولة
خــاصــة مع وجـود 2300 مــشـروع في
بــغـداد واحملــافــظـات لم يــنـجــز مـنــهـا
ـا يـعـنـي وجود سـوى 300 مـشـروع 
نـحو 1800 مـشروع مـتوقف او وهمي
نـــعـــمل عـــلى اســـتـــكـــمـــال االجــراءات
ــتــخــذه بـخــصــوصه بــشــكل مــكـثف ا
يـنـعكس ايـجـابا عـلى واقع االسـتثـمار

في العراق).

سها داود جنار
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قــال اخـصـائـي دقـيق جـراحــة اجلـهـاز
الـــهــضـــمي والـــكــبـــد عــلي نـــاجي في
تــصـــريح العالم دائــرة الــصــحــة يــوم
ـاضي انه ( استـدعائي من الـسبت ا
قـبل اخـصـائي جـراحة الـصـدر اخلـافر
حـول حـالـة طـفل يـبلغ من الـعـمـر سـنة

واحده  كان قد أبتلع خا معدني .
وأوضـح نــاجي (وبــعـد

أخــــــــــــــذ
الــرقــائق
الــشـعـاع
يــة تــبـ
أن

اخلـــــــــا
مـــــوجــــود
فـي أعـــــلى
ر  بعد ا
ذلـك قـــمـــنــا
بــإسـتــدعـاء
الـــــــــكـــــــــادر
الــتـمـريـضي

فـي مركز اجلـهاز الـهضمي
والــــكــــبـــد كـل من م.جـــراح
خـــالــد الــوائــلي م . جــراح
ـمرض أمـجـد اجلـبـوري وا
اكـرم اجلـنـابـي  وقـد قـمـنا
بـــــــإجــــــراء الـــــــنـــــــاظــــــور
الــتــشــخـيــصي والــعالجي
وقـــــــد  إزالـــــــة اخلـــــــا

ـــــريض واســـــتـــــخـــــراجـه من مـــــر ا
بــنــجــاح). مــؤكـداً ان (اجنــاز عــمــلــيـة
الـناظـور بـدأ الطـفل يتـحسن تـدريجـياً

ستشفى). و إخراجه من ا
ونـــصــــــــح رئـــيس الـــفـــريق الـــطـــبي
ة بـاالنتباه الى (جـميع العـوائل الكر
االطـــفــال  وعــدم تــرك االشـــيــاء الــتي
ــكن إبــتالعــــــهــا من قــبل االطــفـال 
حـــيـث في بـــعـض االحـــيـــان يـــقـــوم
األطــفـــال تــنــاول أي شئ أمــامــهم 
وهـــذا مــــا يـــشـــكل خــــطـــورة عـــلى

حياتهم).
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اطـاحت الـقـوات االمـنيـة بـنـحو 796
متهما في قضايا جنائية مختلفة في
بــغـداد واحملـافـظـات االخـرى  ,فــيـمـا
كــشـفـت هـيــئـة الــنـزاهــة الـعــامـة عن
اوامـر اسـتـقـدام بـحق مـسـؤولـ في
ـلـحق وزارة الــداخـلـيـة لـلـتــحـقـيق 
ـتـسـيـوبـيـشي. عـقــد شـراء عـجالت ا
وقـــالت وكــالــة الـــداخــلــيـــة لــشــؤون
الــشـرطــة في بـيــان تـلــقـتـه (الـزمـان)

ـة ولم يـتـهم بـوالئه لـغـير بـدأت بـحـمـلـة تسـعى الن يـكـون اي عـراقي لم يـرتـكب جـر
العراق.وهو كامل االهلية مرشحا لواحدة من الرئاسات الثالث.

واال فالدولة تـتحول من مدنـية دستوريـا الى دولة دينيـة.وهو مايحـدث حاليا.اذ يؤتى
باي شـيـعي وبغض الـنـظر عن مـؤهالته لـيكـون رئـيسـا لـلوزارة وقـائـدا عامـا وهو لم
ؤهالت .وهو لو امتحنته باسماء نحه كل ا يؤدي اخلدمة العسكرية..وكأن التشيع 

ا عرف اكثر.من اربعة.. عصوم  االئمة ا
رجعية فهي كعالقة مسيحي بلغاري بها. اما عالقته با

ان رئاسة الوزارة تعطى لالكثر علما ونزاهة ونضاال من اي مذهب كان.
سلم اما االنتساب للتشيع فهذا شأن مرجعيتنا.في النجف االشرف.وعالقة الفرد ا
بـهـا.واال فـان هـنـاك شــيـعـة بـعـثـيـ وشـيـعـة شـيــوعـيـ وشـيـعـة اسالمـيـ واخـرين
سألة.لكنـها بالتأكيد ستعطي رجعيية تتعـفف من اخلوض في هذه ا .لكن ا ليبراليـ

موقفها اذا حدث التباس.
ـلـكي وان كـانت تـسـيـر عـلى تـقـلـيـد عـثمـاني.اي  ان جتـربـة الـعـهـد ا
رئاسة الوزارة كانت من زعماء سنة ولكنهااحيانا من زعماء
ـمن ينحدر عن عـائلة شيـعية مؤهال شيعـة.. االن انبصمت 
ـا سيـجعـلنا كـان ام غيـر مؤهل وال تـعطـى لعراقـي سني.
نــعـيش مع زعـمــاء اليـصـلـحـون الدارة انــفـسـهم. وال سـنـد

دستوري او شعبي لهم.

بغداد
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اضي امتألت اسـماعنـا شعارات مـاقدر الله عـلى مدى اكثـر من سبعـة عقود من الـزمن ا
لها من سلطان عن فـلسط وكان ابرزها فلـسط عربية فالتـسلط الصهيونية حتى اصم
هـذا الشعار من كثـر تكرارهاذانـنا وبتنا نـعيش في تيه  ونتسـاءل مع انفسنا وفـيما نكتب
متى تـسقط الصـهيـونية ورغم احلـروب الثالث التي شـنتهـا الدول العـربية الزالـة اسرائيل
ائة عام  وباتت دولة قوية يشار لها لم تسقط هذه الدولـة اللقيطة  التي عمرها اليتجـاوز ا
بـالبـنان وبـغض النـظر عن االسـاليب الـتي اتبـعتـها هـذه الدولـة في ترسـيخ بنـيان عـمودها
وحتـقـيق  طمـوحـاتهـا وحـلمـها  االسـتـعمـاري في تـكوين دولـتـها .. انـشـغلـنـا نحن الـعرب
ـسـتـعـربة بـبـنـاء االحالم في رمـال االوهـام  والـتـيه حـتى بـات كل فـرد فـيـنـا يـردد اغـنـية ا
طـربـة اللـبـنانـيـة فـيروز االن االن ولـيس غـدا .. اجراس الـعـودة فـالتـقـرع " وانتـظـرنا ان ا
ـوعودة ولم تـقرع  ووقـعت وسط هـذا التـردي مـجادالت ومـناكـفات تقـرع هذه االجـراس ا
ــطـربــة فــيـروز ــسـاومــات وبــقي احلـال مـن احملـال ٠٠ ورد عــلى ا ودخــلــنـا فـي سـاحــة ا
الـشاعر الـلبنـاني نزار قبـاني وقال (اجراس الـعودة لن تقـرع ٠٠ النها حتـتاج الى مدفع)
ثم ردد  الـشـاعـر الـفـلـسـطـيـني  تـمـيم  الـبـرغـوثي قـائال (عـفـوا فـيروز احلـال االن افـضع
وقع يحتاج لشعب وزمان زعمائنـا ابشع ٠٠ اوغاد تلهو بامتنا وبـلحم االطفال الرضع وا
والــشـعب يــحـتــاج مـدفع) ورد عــلـيـهـم  شـاعـر عــراقي  اهـتــزت مـشــاعـره بــعـد االحـتالل
االمـريـكي لـلـعـراق قـائال (ال االن االن ولـيس غـدا اجـراس الـتـاريخ تـقـرع "" بغـداد حلـقت
بالقدس والـكل على مرأى ومسمع ٠٠ والشعب الـعربي ذليل ما عاد يبحث عن مدفع ورد
عليهم الشـاعر السوداني  قيس عبد الرحمن عمر قـائال (عفوا الدباء امتنا فاحلال تدهور
لالبـشع ٠٠ فالـثورة مـاعادت تكـفي ٠٠ فالـسفـلة منـها تـستـنفع والـغيرة مـا عادت جتـذبنا
ـنبع٠٠ الشيء عـاد ليـربطنـا ٠٠ ال دين  بات يـوحدنـا ٠٠ العرف عاد النـخوة انـتهت في ا
لـيترفع فال قلـم بات ليوحد امـتنا واحلال االن هـو االبشع " وردت عليـهم جميـعا الشاعرة
السودانية قائلة " عفوا الخوتي الشعراء ٠٠ النخوة الزالت فينا شيبا شبابا او رضع ٠٠
وج ولن تصرع سنـعود كمـا كنا وستـرفع امتنا االشـرع  وتسير سـفينة امـتنا وتخـوض ا
٠٠ ونقـود الـناس كـمـا كـنا في عـهـد محـمـد ولن جنزع ٠٠ فـيـروز انتـظـري عودتـنـا كادت
ـصـنع اوشك ان يـبنى ـدفع يـحتـاج الى مـصـنع وا اجـراسك  ان تـقـرع وصبـرا  قـبـاني ا
واخلير بامتنا ينبع وعفو لتميم البرغوثي فالشعب محال ان يقنع ومهال لشاعرنا العراقي
اجـراس الـتاريخ  سـتـقـرع وتـعود الـقـدس وبـغداد ونـصـلي في االقـصى ونـركع لـله وحده
ع لن نـرضى بـالـذل وقريـبـا لـلـشـام سنـرجع سـنـعـود لـنـهج مـحمـدنـا ولـنـهج صـحـابته اال
االرفع ويعـود اجملـد المـتـنـا ونـقـود الدنـيـا  وعـلـيـهـا نـتربـع ٠٠ فالـله وعـدنـا بـالـنـصـر وانا
لـلنـصـر نـتطـلع ٠٠ سـيـعـود الـعز المـتـنـا ولغـيـر الـله لن  نـخـضع ٠٠ ورد علـيـهم حـشـدنا
ـقدس في استـعراضه الـعسكـري هذه حـشودنا   لن تـركع ومثـلما ا
اسـتبـسل اجـداددنا   في يـوم اخلنـدق  فانـه في اندفـاعه لن يركع
وسـيـحــرر الـقــدس ومـا حــولـهـا مـن ارض فـلـســطـ بــالـصـاروخ
ـدفع  وســيـجــعل اجــراس الـكــنـائس تــدق ايـذانــا بـيــوم ابـشع وا
قـدس لن نركع ولن نتـسكع وستـكون صوالتـنا  انفع وبـحشدنـا ا
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عمان

أسـلم الدكتور عماد عبد السالم رؤوف
الـــروح إلى بـــارئـــهـــا اول أمس األحــد
وبــذلك فـقـد الــعـراق مـؤرخـاً ومــحـقـقـاً
ومـوثـقـاً كـبـيراً واسـتـثـنـائـيـاً بل رمزاً
ـدرســة الـتـاريـخـيـة كــبـيـراً من رمـوز ا

عاصرة. العراقية ا
ـــؤرخ رؤوف في بـــغـــداد ســـنــة ولـــد ا
1948 مـن عــائـــلــة مـــوصــلـــيــة األصل
عـباسـية النـسب وتلـقى علـومه األولية
فـــيـــهـــا. دخل كـــلـــيـــة اآلداب في قـــسم
الـتـاريخ وتخـرج فيـها الـعام 1970 ثم
واصـل دراســته الــعــلـــيــا في جــامــعــة
ـاجـسـتيـر في الـقـاهـرة ونـال شـهـادة ا
الــــتـــاريخ احلــــديث الـــعـــام 1973 عن
ـــوصل في الـــعــهــد رســـالــتـه (واليــة ا
اجلـلـيلي 1749-1834). ونـال شـهادة
الــدكـتـوراه الـعـام 1976 فـي اجلـامـعـة
نــــفـــــســــهــــا عـن رســــالــــتـه (احلــــيــــاة
االجـــتــمـــاعــيــة فـي الــعــراق فـي عــهــد
ـمـالـيك 1750-1831). وعـ رئيـساً ا
ـركز إحياء التراث العلمي العربي في
جــامــعـــة بــغــداد واســتــاذاً لــلــتــاريخ
احلـديث في كـلـيـة الـتربـيـة في جـامـعة
بـغـداد. وصل الـدكـتـور رؤوف في علم
الـتاريخ إلى مرحلة الفقاهة وترك لنا
مـا يـزيـد عـلى 102 كـتـابـاً بـ حتـقيق
ومـؤلف مـنـهـا أربـعـون كتـابـاً مـحـقـقاً

والــبـاقـي مـؤلــفـات في الــتــاريخ أغـنت
ـكـتبـة العـراقـية والـعـربيـة فضالً عن ا
إشــــرافه عــــلى الــــعــــديـــد مـن طـــلــــبـــة
ــاجـســتـيـر والــدكـتـوراه فـي الـتـاريخ ا
اإلسـالمي وكـتب عن اعـمـاله عـديـد من
ـاجـسـتـير ـي وا رسـائل الـدبـلـوم الـعـا
والـدكتوراه في العـديد من اجلامعات
الـعــربـيـة وتـرجـمت بـعض مـؤلـفـاته
إلـى عـديــد مـن الــلــغــات وبــخــاصـة
اإلنـكـلــيـزيـة والـفـرنـسـيـة والـتـركـيـة
والـفارسية والكرديـة واإلندونيسية
إلـى جانب نـشـره عـشـرات الـبـحوث
فـي الـعــديــد من اجملالت الــعـلــمــيـة
ـيـة واحملـكـمـة فـي الـعراق واألكـاد
والـــــوطن الــــعـــــربي. كــــانـت له في
الـتاريخ آراء ونظـرات استشفـفتها
مـــنه خالل مـــرافــقـــتي له بـــحــكم
عـــمـــلـي الـــصـــحـــفي في حـــقـــبـــة
ـاضي وحتى تـسـعيـنيـات الـقرن ا
بـعد أشـهر من االحـتالل األمريكي
لــلــعــراق إذ تـفــرقت بــنــا الــسـبل
فــغــادر هــو إلى شــمــالي الــعـراق
وأقــام هــنــاك وتــوجــهت أنــا إلى
اإلقــامـة في سـوريـا ثم الـبـحـرين

ثم األردن. 
مـن تلك اآلراء والنـظرات أنه كان
يــجــد الـتــاريخ مــهـمــاً في حــيـاة

وبـشروا بنـهاية التـأريخ والذين قالوا
إن هــذه هـي نــهــايــة الــتــأريخ بــأنــهم
كـانوا على صـواب إن كان قصدهم من
ـة إلـغـاء هـذه الـتـعـدديـات وهذه الـعـو
الــهـويـات وهــذه الـقـيم ألنـه لن يـبـقى
هـنـاك شيء سوى نـظـام شمـولي واحد
واقـتـصـاد واحد ودولـة واحـدة تـفرض
هـيـمنـتهـا عـلى العـالم كـله لكـنه برغم
ذلـك كـان يـرى ان هـذا شيء لم يـخـتـبـر
بـعـد وأنـنـا ال نـسـتـطـيع ان نـقـيـم هذه
الـتـجربـة اجلديـدة فـهنـاك من التـنوع
مـا هو ضـروري الستمـرار احلياة وأن
إلــغــاء هـذا الــتــنـوع يــعــني أن الــعـالم
سـينتهي كما هم يقـولون لكنه يعتقد
إزاء هــذا الــتــنــوع الــشــديـد فـي الـقــيم
واحلـضــارات والـثـقـافـات أن الـنـهـايـة
الـتي قـالـوا بـهـا غـيـر مـتـحـققـة وهي

في االقل غير مجربة إلى اآلن.
كـان يـؤكـد أن الـعـلـة في تـأخـرنـا تـكمن
في "الـعمل" فاآلخـرون عملوا فـصنعوا
حــاضــرهم ومــســتــقــبـلــهم أفــادوا من
مـاضـيـهم وتـفـاعلـوا مـعه وصـنـعوا
حـــــاضــــــرهم وهـم االن يـــــبـــــنـــــون
ـستقبلـهم ونحن ال نعمل وال فرق
بيننا وبينهم سوى العمل وحتى ال
نـندثر علـينا أن نعـمل ألننا في حال
انـدثارنا سـيخسر الـعالم نفسه ألنه
كن أن يؤدي دورا سـيفـقد عـنصـراً 
فـي استمرار التـاريخ واالندثار ليس
الــقــصـد بـه اجلـانب الــفــيـزيــائي بل
ـعـنـوي مـن الـوجـود ألنـنـا اجلــانب ا
ســنُــطــرد من دائـرة احلــيــاة ونــعـيش
مــســتــعـــبــدين ألولــئك الــذين عــمــلــوا
فــاســتـعــبــدونــا كـمــا يــحـدث اآلن في
الــــعـــالـم فـــهــــنــــاك شـــعــــوب مــــهـــددة
بـاالنقراض كـما هو احلال في افـريقيا
ــــهـــددة بـــاالنــــقـــراض بــــاجملـــاعـــات ا
ـؤرخ جـمـال واحلــروب األهـلـيـة يـرى ا
ــؤرخ األســتــاذ الـــدين الــكــيـالني أن "ا
الـدكتور عـماد عبد الـسالم رؤوف تميز
ـزايا شخصـية وعلمـية كثيـرة عرفها

طـالبــه وزمـالؤه وكـل مـن كـــــــــــانـت لـه
فـرصة اللقـاء به وفي تقديري فإن أهم
ـــبــدع بــ ــزايـــا هــو اجلــمع ا تـــلك ا
بادئه الوطنية واإلسالمية اإلخـالص 
ـنـهج العـلمي في واإلخـالص لقـواعد ا

كتابة التاريخ".
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ؤرخ الـكبـير الـدكتـور عماد أفـدت من ا
عـبـد الـسالم رؤوف الـكـثـيـر عن تـاريخ
بـغـداد وخطـطهـا وصرت أعـرف مواقع
ـــنـــدثــرة وأهم بـــنـــايــاتـــهــا آثـــارهــا ا
ومـؤسـساتـها الـتي كانت عـلى العـصر
الـعـبـاسي والـتي اخـتـفت من الـوجود
مـنـذ زمن بـعـيـد وقـد ثـبتّ ذلك كـله في
حتـقيقات نشرتها مجلة (ألف باء) في
حــيـنــهـا. إن رحــيل األسـتــاذ الـدكــتـور
عـماد عبد السالم رؤوف خسارة كبرى
كـتبة الـعراقـية والعـربية مـنيت بـها ا
ـا بـل رز بــرحـيــلـه الــعــراق واألمــة 

أجنزه خالل حياته وهو كثير كثير. 
. السالم على روحه والعزاء لنا جميعاً

ه صــورة الـــشــعـــوب من خـالل تــقـــد
اجلـذور الـتي يـنـتمي إلـيـهـا أي شعب
ـثل الـهـويـة لكـل شعب إذ فـالـتـاريخ 
ـفـاهـيم ال يـبـقى غـيـر حـيـنــمـا تـخـتل ا
الـــتــأريـخ هــويـــة ثـــابــتـــة لــشـــعب من
الـشعوب واألمة التي جتـهل تأريخها
ـكن أمـة بال هـويـة ومن ال هـويـة له 
أن يـقع ضحيـة اآلخرين ويسقط حتت
ـا ــسـتــمـرة ور تــأثـيــر الـتـحــديـات ا
اخـتـلت قـنـاعـاته وسـلـك مـسـلـكـاً يـضر

صاحله الوطنية.
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كــان يــرى كــذلك أن احلــلم األمــريـكي
ــســتــقـبــلي مــبــني أيــضــاً عـلـى فـهم ا
لـــلـــتـــأريخ وكـــان يـــردد أن كـــثـــيـــرين
يــقـولــون إن الـعـالم اجلــديـد ولــد عـنـد
اكـــتــــشـــافه عــــلى يـــد كـــريــــســـتـــوفـــر
كـولـومـبس مـع أن الـعالـم اجلـديـد هو
امـتداد للـعالم القد وهـو تطور منه
وهـو والدة جديدة له وإن اإلنسان في
أمـــريـــكـــا هـــو نـــتـــاج

تـراكمي حلـضارات كثـيرة اسـتطاع أن
يـتـفاعل مـعـها تـفاعالً حـيـاً لكي يـحول
هــذا الــتــفــاعـل إلى طــاقــة تــدفــعه إلى
األمـــام ويــشــدد عــلـى أن هــذه قــاعــدة
عـامـة لـكن نـحن اكـتـفيـنـا بـالـنـظر إلى
عـنى التوقف ـاضي واالعجـاب به  ا
عـنـده وحتويـله إلى ما يـشبه أن يـكون
وجـبة غذاء ال تـنتهي مع ان وقـتها قد
انـتـهى وأصبـحت بنـا حاجـة إلى غذاء
جـديد أي ان نـتوافق مـع زمانـنا الذي
نــعـيش وأن نــبـني لـزمــان مـقـبل وإن
األمــــريـــكـــان أيــــضـــاً اســـتــــفـــادوا من
حـاضـرهم ومـن مـاضـيهـم فـاحلـضارة
األمريكية هي نبت احلضارة األوربية.
ة على ويـنظـر إلى الذين روَّجوا لـلعـو
أنـــهــــا الـــبـــودقـــة االخــــيـــرة لـــصـــهـــر
ـية واحدة احلـضارات فـي حضـارة عا
ي وبـشـروا بـظهـور نـظام سـيـاسي عا
واحــد يـلــغي تــعـدديــة األ وتـعــدديـة
الـــثـــقـــافـــات والـــقـــومـــيـــات واألديـــان
ـــفــاهــيـم والــقــيم وا

عماد عبد السالم رؤوف

ثائر منير الزبيدي

لــلـــقــضــاء لــيـــنــال جــزاءه الــعــادل).
وتـــمـــكــنت قـــوة امـــنــيـــة في قـــيــادة
عـمـلـيات بـغـداد من اعـتـقال مـتـهـم
بـيــنـهم خـمـسـة في قـضـايـا ارهـابـيـة
وضــــبط عـــبــــوات نـــاســــفـــة ومـــواد
مــتـفــجـرة فـي بـغــداد. والـقت مــفـارز
الــشـرطـة االحتـاديـة  ,الــقـبض ثالثـة
ـادة 1/4 إرهــاب و مــتــهــمــ وفق ا
وتـسـعـة اخـرين وفـق مـواد قـانـونـية
مـخـتـلفـة بـينـهم فـتـاة بتـعـاطي مواد
مـخـدرة اضافـة الى ضبط  500غـرام
من مـادة الـكـرسـتال من قـبل قـطـعات

اللواء 15. 
واعــلـنت الــنـزاهــة عن إصـدار أوامـر
سؤول في استقدام بحق عدد من ا
فـتش العـام على الـداخـليـة بيـنهـم ا
خـلـفـيـة الـتـحـقـيق في قـضـيـة ملـحق
ـيـتـسـوبـيـشي. عـقــد شـراء عـجالت ا
وقـــالت الــنـــزاهــة في بـــيــان تــلـــقــته
(الـزمـان) امس ان (مـحـكمـة جـنـايات
ـركـزيـة اصـدرت مــكـافـحـة الـفــسـاد ا
أوامــــر اســــتــــقــــدام بــــحق عــــدد من
ـسـؤولـ في الـوزارة عـلـى خـلـفـية ا
الــتــحـــقــيق في الــقــضــيــة اخلــاصّــة
بـشكـوى أحد اعضـاء مجـلس النواب
ـتضـمنة تـوجيه اتـهامات بـحصول ا
جتـاوز عـلى أموال الـدولة في مـلحق

يتسوبيشي) ,.  عقد شراء ا
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في احـتــفـالـيــة هي الـثـانــيـة الـتي
تقيمها دار بابل للثقافات والفنون
واالعـالم بــعـــد امـــســـيــة مـــقـــرهــا
الـرئــيس بـبــغـداد اسـتــضـافت في
مقرهـا ببابل / احلـلة / شارع 40
 عـــددا من االســـمــاء الـــثـــقــافـــيــة
الــكــبــيــرة لالحــتــفــاء بــالــشــاعـرة
ـيـعـة عـبـاس الـعـراقــيـة الـكـبـيــرة 
ـفـكر عـمارة شـارك بـهـا الكـاتب وا
ـعــمــوري رئــيس االحتـاد نــاجح ا
العـام لالدبـاء والكـتـاب العـراقـي
الذي قدم مداخلـة استذكارية لدور
شهـد الثقـافي العراقي يعـة في ا
داعيـا الى احتـفـاء اكبـر وبفـعالـية
وطـنـيـة تـعــيـد لـهـا حـضـورهـا في
ذاكــــرة الـــقـــصـــيـــدة الـــعـــراقــــيـــة

والعربية .
WIOL  …¡«d

ــتـرجم بـاقـر بـعـده قــدم الـنـاقـد وا
جاسم محمد قراءة عمـيقة لتجربة
ـيـعـة عـبــاس عـمـارة مـركـزة عـلى
اجلــوانب اخلــاصــة في ابــداعــهــا
شـــاعـــرة جتــمـع بـــ الــثـــقـــافــات
ندائية ة ال سيما ا العراقية القد
التي سبقت الـديانات االخرى  في
طــقـوس ديــنـيــة و مــنـاح ثــقـافــيـة
عديـدة وحضـور تلك الـطقوس في

يعة . نصوص 
اما الـشاعـر د. علي الـشاله والذي

ـيـعـة مع سـبق وان درس جتـربــة 
شـــواعـــر عــربـــيـــات أخــريـــات في
رأة شاعرة اطروحته  للدكتوراة ا
.  الـقــصـيــدة الـنـســويـة الـعــربـيـة
احلـديــثـة فـقــد حتـدث عن جـوانب
مـهمـة من جتـربتـهـا وقـارن بيـنـها
الئــــكـــة فـي نـــواح وبــــ نــــازك ا
مختـلفة وقد سـبقته قـراءة شعرية

مهدة للمـيعة لشاعرة
من اجلــــيل اجلـــديـــد
في ساللة الـلـميـعات
هي الـشــاعـرة سـارة
حـسن الــتي حــمـلت
هموم امـرأة عراقية
ـيـعـة تـالـيـة جلــيل 
بعقود عدة  ولفتت
االنـتـبـاه بـصـورهـا

ولغتها.
في حــــــ قــــــدمت
الـدكـتـورة خـمـائل
مـــحـــسن قـــراءات
شعرية بانورامية
 لـلـمـيـعـة سـاحت
بــهــا فـي مــجــمل
جتـربتـهـا بـالـقاء
ـيـعة حـمل روح 
وداللها وجنحت
فـي تــــــــــقـــــــــد
صورة الشاعرة
عبـر نصـوصها

التي اختـارتها د. خـمائل بحـرفية
عاليـة في ح قدم الـشاعر احللي
ـعــروف حـامــد كـعـيــد اجلـبـوري ا
قصـيدة شعـبيـة للشـاعرة الـراحلة
ـمـيـز اسـتـحـسـان نـالت بـالـقــائه ا
اجلـــمــيع وقـــد ادار االحــتــفـــالــيــة
الـشــاعــر صـادق الــطـريــحي الـذي
ـيعة وركـز على استـعرض سـيرة 

بعض خصائصها الشعرية .
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ـستـعمـر االنكلـيزي لـلبـصرة عام 1914 شاهـد مديـنة عـامرة بـاحلياة حـينـما دخل ا
وسوعة البريطانية لعام 1911 ان لـكنها بائسة بالتقدم واحلضارة. تؤكد ا والتجارة
ويـسـكـنـهـا 200000 نـسـمـة (اي مـا مــسـاحـة الـبـصـرة كـانت 16.470 مــيل مـربع
ـسـلمـ مع وغـالـبـيـة سـكـانـهـا من الـعـرب ا يـعـادل %8 تـقـريـبـا من نـفـوس العـراق)
وسوعة ان البصرة .وتقول ا ندائي 6000 مسيحي و 4000 يهودي وقليل من ا
يا للتمور التي تعـد االفضل.كانت هناك رحالت بحرية اسبوعية يناء االكـبر عا هي ا
منتظـمة للهند وتركيا وان الصادرات السنوية للبصرة حوالي مليون باون(اي ضعف
صادرات والية بـغداد). وكانت هناك قنصليات لكل من بريطانيا وفرنسا وروسيا في

البصرة.
مـع ذلك فأن الـبـصـرة كانت تـعـاني عـلى ما يـبـدو من الـنـاحيـة الـعمـرانـيـة حيث ادرك
كلف بتطـوير وحتس البصرة انه ليس هنـاك الكثير ليفعله ـهندس ميدوز ا النقيب ا
ولـذلك  الـتفـكيـر بانـشاء مـدينة لـلمـدينـة القـائمـة لكي تـستـفيـد منـها قـوات االحتالل
ــيــنـاء ال لــتــمـثـل مـعــســكـرا لــلــقـوات بل لــتــكـون عــقــدة مـواصالت جـديــدة حتــيط بـا
يـناء ويديره. اسـتراتيـجية ومنـطقة خدمـات لوجسـتية ومقـر أقامة لكـل من يعمل في ا
دينة اجلديدة عام 1915 والذي هندس البريطاني بوكانن لوضع مخطط ا  جلب ا
ا رآه عـند وصـوله لـلبـصرة فـقـال(لم اشاهـد في حيـاتي مـثل هذه الـفوضى تفـاجـأ 
اضـية منذ احـتاللنا لـلبصرة)? اال واالوحال واتسائل مـاذا كنا نـفعل طوال الـسنة ا
انه كـان يـدرك اهـميـة مـوقع الـبـصرة واحـتـمـاالت تطـورهـا فـاسـتدرك قـائال:(سـتـكون
الـبصـرة في القـريب أعظم مـينـاء في الشـرق االوسط-وقد اصـبحت كـذلك فعال فـيما
أن بالد مـابـ الـنـهرين بـعـد- وسـتدرك الـهـنـد الـتي كـانت جوهـرة الـتـاج الـبـريطـاني
ـنـتـجـاتـهـا).هـذا الـقـول يـخـتـصـر نـظـرة من صـمم وفـارس سـيـكـونـان اعـظم سـوقـ 

عقل بنيت كمدينة للمستقبل ال للحاضر حسب. (ماركيل) وميناءها ويؤكد ان ا
هـارات الـتي يتـطـلبـهـا عمـل معـقد ونـظرا الفـتـقاد الـبـصرة عـلى مـايبـدو لـلخـبـرات وا
ـا لعدم ثـقة الـبريطـاني عقل (او ر ـيناء ومـدينة كـبيـرة محيـطة به كـا وكبـير كبـناء ا
بـرجـال االعـمـال في الـبــصـرة آنـذاك) فـقـد  الـتـعـاقـد مـع مـقـاول صـيـني عـمل مع
وباشـر بالـعمل الـفعـلي عام 1916.  جـلب 4000 الـبريـطانـي في مـينـاء بومـبـاي
هونـك كوجن وشنغهاي) عـامل ماهر و1000 عامل اسيـوي غير ماهر(من سـنغافورة
شـروع الـضخم. وهـؤالء هم الذيـن سكـنوا فـيـما عـرف فيـمـا بعـد باحلي للـعـمل في ا
الصـيني (اجلـيـنكم)اجلـميل الـذي سكـنـته اسرتي فـيمـا بعـد وانـطلـقتُ منه في رحـلة
شـاريع العـسكـرية ـعقل.كـما  جلب 25000 عامل هـندي الجنـاز ا ذكـرياتي عن ا
وكـذلك 10000 هـنـدي لـلـعمل فـي مشـاريع الـري والـبـزل والـصرف ومـا يـرتـبط بـها
ـيـنـاء شـمـاال.هذه مـتـد من ا ـشـروع سـكك احلـديـد ا و2000 هنـدي آخـر  الـصـحي
ـعـقل بـقي مـنـهم الـكـثـيـر بـعد االعـداد الـكـبـيـرة من الـهـنـود الـعـامـل فـي البـصـرة وا
ـشـهـورة (وبـخـاصـة الـسـمـبـوسـة االحـتالل وشـكـلـوا جـالـيـةً كـبـيـرةً لـهـا مـطـاعـمـهـا ا
ولهم اسواقهم التي مازال سوق الهنود البصريـة التي لم جلد مثلها حتى في الهـند)
شاهـداً عـليـها.لـذلك فـأن احدى مـشـاهد شـريط ذكريـاتي عن الـبصـرة عـمومـا هو ان
يـجـيدون كـثـير مـن كـبـار الـسن في الـسـتـيـنـات كـانـوا كـسكـان اخلـلـيـج العـربـي االن
.وكـانت هـناك مـحـلـة مخـصـصة الـلغـتـ الـهنـديـة واالنكـلـيـزية حـتى وان كـانـوا اميـ
ـعــقل وهـنــاك اكـثـر من مــطـعم وخـيــاط هـنـدي فـي سـوقـهــا(اخلـمـسـ لـلـهــنـود في ا
عقل ايـضا. ولعل حوش).هـذا فضال عن استـخدام االف االسرى االتـراك في بنـاء ا
عقل.أما مواد ـعقل شاهدا ماثال لالن على إسهام االتراك في بناء ا شط الترك في ا
وبخاصة الـصاج فجُلبت من الهند وبورما. وهنا ـستخدمة في بناء االرصفة البناء ا
ــوانـئ االســبق عـن حــالـــة اخلــشب الـــصــاج الــذي اذكــر مـــا قــالـه لي مــديـــر عــام ا
ـة في بـدايـة االلف الـثانـيـة(اي بـعد اسـتـخـرجوه من احـد ارصـفـة مـينـاء الـفـاو القـد
ـاحلـة) إذ وجـدوهـا مازالت حـوالي 100 سـنـة من وجـودها فـي اعمـاق مـيـاه الـفـاو ا

جيدة وغير متآكلة!
ا يـعـادل ربع سـكان (اكـثر من 50000 عـامل و هـذه االعـداد الكـبـيرة من الـعـاملـ
والـتي لم يـألـفـهـا الـبـصـريـون من قـبل ال بـد انـها الـبـصـرة كـلهـا) في مـشـروع واحـد
خـلـقت حالـة من الـتـفـاعل االنـساني واالجـتـمـاعي بـ البـصـريـ وبـينـهم. فـالـبـصرة
ا نشاهده االن في معظم دول اخلليج العربي.كما يا مشابها  آنذاك كانت خلـيطا ا
ينـاء والسكك ستـخدمة آنـذاك في بنـاء ا ان الـتكنـولوجيـا واسالـيب العمل احلـديثـة ا
نـفتـحة على ال شك انهـا اثرت في الـشخصـية الـبصـرية ا طـار واالحيـاء السـكنيـة وا
العالم اساسا بـسبب ميناءها وجتارتها.معلوم ان التعرض للتكنولوجيا واستخدامها
ـكن ان حتصل الي مجموعة هي من اهم عوامل التـغيير الثـقافي واالجتماعي التي 

سكانـية.من جهة اخرى فأن مثل هذا العمل الضخم كان البد
ان يتـطلب اعـمال وخـدمات مـحليـة سانـدة له. وهذا ال شك
يـسـتـدعي ايـضـا هـجـرة الـبـعض من مـدن وقـرى مـجاورة
ـشـروع.هذا كـله خـلق بـيئـة تـفاعل اجـتـماعي لـلعـمل في ا
وانـســاني غــنـيــة انــعـكــست فــيـمــا بــعـد عــلى شــخـصــيـة
الـبـصـريـ وثـقـافـتـهم وهـذا مـا سـاتـطـرق له تـفـصـيال في

احللقات القادمة.
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قُـتـل سـبــعــة عــنــاصــر من فــصـائل
عــراقــيــة األحـــد في غــارات جــويــة
ــتــحــدة ضـد شــنــتــهــا الــواليــات ا
مـواقــعـهـم عـلى احلــدود الـســوريـة
العراقـية مـا أثار خـشيـة من توتر 
فيمـا توعد احلـشد الـشعبي بــالثأر

قاتليه.
وتـــأتي الــــضـــربـــات فـي مـــرحـــلـــة
حساسة إذ تتـهم واشنطن فصائل
عراقيـة بشن هـجمـات على مـنشآت
عـراقـيـة تـؤوي عـنـاصـر أمـيـركـي

في وقت تـــتـــواصل فـــيـه اجلـــهــود
الــدولــيــة إلعــادة تــفــعــيل االتــفــاق

النووي مع طهران.
ـتــحـدث بــاسم الـبـنــتـاغـون وقـال ا
جون كيـربي في بـيان إنه (بـتوجيه
من الـرئـيس األمـيــركي جـو بـايـدن
شنت القـوات العـسكريـة األميـركية
ـسـاء غـارات في وقت سـابق هــذا ا
جويـة دفـاعـيـة دقـيقـة ضـد مـنـشآت
تستخدمـها ميليشـيات مدعومة من
إيران في مـنطـقـة احلدود الـعراقـية

السورية).
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وأضــاف (بــالــنــظـــر إلى ســلــســلــة
ـسـتـمـرة الـتي تـشـنـها الـهجـمـات ا
جمـاعـات مـدعـومـة من إيـران التي
ـصـالح األمـيـركـيـة في تـسـتـهـدف ا
ــزيـد من الـعــراق وجّه الــرئــيس 
الـعـمـل الـعـســكـري لـتــعـطـيل وردع
هـــجـــمــــات كـــهـــذه).واســــتـــهـــدفت
الــضـــربــات األمــيـــركــيــة مـــنــشــآت
تـشــغــيـلــيــة ومــخـازن أســلــحـة في
مـوقـعـ في ســوريـا ومـوقع واحـد
ـرصـد الـسوري في العـراق.وأفـاد ا
حلـقــوق اإلنــسـان عـن (اسـتــشــهـاد
سبـعة مـقـاتلـ عـراقيـ على األقل
جـراء الــضـربــات األمـيــركـيــة الـتي
اســـتـــهـــدفـت مـــقـــرّات عـــســـكـــريّـــة
وحتـــــــــــــرّكــــــــــــــات داخـل األراضـي
السوريّة).كما حتدثت وكالة األنباء
الــســوريــة الــرســمــيــة (ســانــا) عن

عــدوان جــوي فـي ريف ديــر الــزور
الشرقي أسفر عن مقتل طفل.

وأعـلن احلـشــد الـشـعــبي في بـيـان
اسـتــشــهــاد عـدد من مــقــاتــلـ في
الـضـربـات األمــيـركـيـة فـي مـنـطـقـة
القـائم احلـدودية مع سـوريـا فيـما
أفـــادت مــــصـــادر مــــنه أن أربــــعـــة
عنـاصـر من كتـائب سـيد الـشـهداء

استشهدوا في الغارات. 
وأكـد احلــشــد الــشــعــبي في بــيـان
(نــحن بــكـامـل اجلـهــوزيــة الــتــامـة
ورهن اشـارة القـيـادة الـعـامـة لـلرد
واخذ الـثـأر) مشـدداً (لـقد قـلـنا من
قبل بأنـنا لن نـسكت على اسـتمرار
وجود قوات االحتالل األمـيركيوها
هي قــوات االحـــتالل تــتـــمــادى في
إجـرامـهــا بـتـكــرار اعـتـدائــهـا عـلى
رابـط على قاتـل الـعراقيـ ا ا

احلدود مع سورية).
ــتــحـدث بــاسم اخلــارجــيـة وقـال ا
اإليراني سعيـد خطيب زاده إن (ما
ـتـحـدة يـزعزع تقـوم به الـواليـات ا
ــنـطــقــة) مــعـتــبــراً أن (أحـد أمن ا
ضــحــايـــا زعــزعــة االســـتــقــرار في
تـحدة نـطقـة ستـكـون الواليـات ا ا
نــفــســهــا). وتــتـمــتـع اجملــمــوعـات
ــوالـــيـــة إليـــران وعـــلى رأســـهــا ا
فصائل من احلشد الـشعبي بنفوذ
ـنطقـة احلدودية ب عسكري في ا
ســوريــا والــعــراق وتـنــتــشــر عــلى
الـضـفـة الـغـربـية لـنـهـر الـفـرات في
مــحــافــظــة ديــر الــزور احلــدوديــة.
وغالـبـاً ما تـتـعـرّض شاحـنـات تقل
أسلحة وذخائـر أو مستودعات في
نطقـة لضربات تُـنسب إلسرائيل. ا
وتُــشــكل الــضــربــات اجلــويــة يـوم
األحــد ثـــاني هــجـــوم أمــيـــركي من
نــوعه عــلى فــصــائل مــدعــومــة من
إيــــران في ســــوريــــا مــــنــــذ تــــولي
الـرئـيس جـو بـايدن مـنـصـبه فـفي
شــبــاط اســـتــشــهـــد أكــثــر من 20
مقاتالً عراقـياً في ضربات أمـيركية
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جاء في التاريخ :

ـهـدي كان عـنـد الرشـيـد  فاذا رسـول قـد أتى ومعه أطـبـاق علـيـها " ان ابراهـيم بن ا
مناديل ومعه كتاب  

فجعل الرشيد يقرأ الكتاب ويقول :
أبره الله  
وَصَلَه الله 

أحسن الله اليه  
فقلت :

ؤمن : يا امير ا
مَنْ هذا الذي أطنبت في ذكره حتى نشركك في جميلِ ذِكْرِهِ 

قال :
هذا عبد الله بن صالح 

ناديل  فاذا أطباق في احدها فستق  ثم كشف ا
وفي آخر بندق 

الى غير ذلك من أنواع الفواكه الرطبة  فقلتُ :
ؤمن : يا امير ا

االّ أنْ يـكون فـي هذا الـكـتاب ما فـي هذا الــبر مـا يسـتـحق به هـذا الدعـاء والـوصف 
شيء قد خفي عليّ 

فنبذ اليّ الكتاب فاذا فيه :
ؤمن بستانا في داري  { دخلتُ يا أمير ا

عمرّته بِنِعْمَتِكَ 
وقد أينـعت فواكهها  فأخذتُ مِنْ كُل شيءٍ وصيّرته في أطباق قضبان  ووجهتُه الى
ؤمن من بركة دعائه مثل ما وصل اليّ من نوافل بِره . ؤمن ليصل أمير ا امير ا

وعندها قال ابراهيم للرشيد :
ؤمن ما في الكتاب أيضا ما يستحق به الثناء  واللهِ يا أميرَ ا

فقال لي :
أما ترى كيف كـنّى بالقضبان عن ذكر اخليزران إعظاماً لنا بسبب أمّنا رحمها الله "

تاريخ الغرابي /ص  261-262
-2-

هدي السـر الذي دعا الـرشيد للـتفاعل احلار مع الـكتاب الذي لم يدرك ابراهـيم بن ا
ارسله (عبد الله بن صالح ) مقرونا باألثمار والفواكه 

لقد عـزف (عبد الله بن صالح) أحلاناً أطربت الـرشيد وهزّتْه في الصميم  حيث لهِج
بِذِكْر ما أنعم به الرشيد عليه وتغنّى بالبّر الواصل اليه منه ...

عزوفة مُحرّكةً ألوتار قلبِ الرشيدِ وأطربتُه أيّما طرب . وهكذا جاءت ا
-3-

ـلق الـرخيص الـذي يُحـسنه ـديح الزائف  وا انّ مـعظم الـسلـطويـ تُـطربـهم أحلانُ ا
ا بـاعةُ الـضـمـائـر من االنتـهـازيـ والـوصولـيـ فـتـراهم يخـطـبـون ود الـسلـطـويـ 

يدبجونه من معسول الكالم ورقيق العبارات :
انهم ال يكفـون عن التسبيح بحمد ذوي السلطة والنفوذ ويصلون عن هذا الطريق الى

ما يريدون .
أما األحـرار واحلـرائر فـلـيس من شأنـهم عـبادة االصـنـام البـشـرية ويـجـعلـون هـموم
ــعـظم الــشــعب والـوطـن نـصب أعــيــنـهـم حـ يــخــاطـبــون احلُـكّــام وهــذا مـاال يــروق 

السلطوي .
-4-

ـلـق والـدجل يُــقــدَّمَــونُ عـلى وال تــعـجب بــعــد هــذا إنْ رأيتَ أصــحـابَ الــبــراعـة فـي ا
ـهـارة والــقـدرة عـلى أصــحـاب احلس الـوطــني من ذوي الـكــفـاءة وا

سؤوليات الكبيرة . النهوض با
انـهم يـسـتـبـعـدون ألنــهم ال يـنـحـازون الى ارضـاء احلُـكّـام

ا ال يريدون االستماع اليه ..!! ويواجهونهم 
-5-                                             

همة ماال يستحقون واقع ا وهكذا يحتل االنتهازيون من ا
ا يستحقون . هنيون الوطنيون   ويحرم اخلبراء وا

اســتـــهــدفت مـــواقــعـــهم في شــرق
ــتــحــدث بــاسم ســوريــا.وأوضح ا
ــنــشــآت الــتي الــبــنــتــاغـــون أن ا
اســتــهــدفــتــهــا الــضــربــات األحـد
(تسـتخـدمـها مـيلـيـشيـات مدعـومة
من إيـــران تـــشـــارك في هـــجـــمــات
بــطـــائـــرات بال طـــيــار ضـــد أفــراد
ومـنــشــآت أمــيـركــيــة في الــعـراق)

بحسب قوله. 
ومنـذ بدايـة الـعام اسـتـهدف أكـثر
من أربـــعــــ هـــجـــومــــاً مـــصـــالح
تحدة في العراق حيث الواليات ا
يـنـتـشر 2500 جنـدي أمـيـركي في
إطار حتـالف دولي حملاربـة تنـظيم
داعش. ويُشـكل استـخدام طـائرات
بال طـــيـــار خالل اآلونـــة االخـــيــرة
مــصــدر قــلق لـــلــتــحــالف ألن هــذه
ـكـنـها اإلفالت األجهـزة الـطـائـرة 
من الـدفــاعـات الــتي عـمــد اجلـيش
األميـركي الى تركـيـبهـا للـدفاع عن
قواته ضد الهجمات الصاروخية.
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تـحدث إن الضربـات تشكل وقال ا
(عمالً ضرورياً ومناسباً ومدروساً
للـحد من مـخاطـر التـصعيـد ولكن
أيــضــاً من أجـل بــعث رســالــة ردع
واضـحـة ال لــبس فـيــهـا). وعــشـيـة
اســتــعـــراض عــســكــري لـــلــحــشــد
الشـعـبي اسـتـهـدف هـجـوم بثالث
طــائــرات مــســيــرة مــفــخــخــة لــيل
اجلـمـعـة قـرية واقـعـة عـلـى أطراف
أربـــيل في إقـــلـــيم كـــردســـتـــان في
مــنـطــقــة قــريــبـة مـن الـقــنــصــلــيـة
األمـيـركـيـة.وقــال وزيـر اخلـارجـيـة
أنـتـوني بـلـيـنـكن (كـمـا يـتّـضح من
الضربات الـتي شُنّت مـساء اليوم
كان الرئيس بايدن واضحاً في أنّه
ســـيـــعــمـل عـــلى حـــمـــايـــة األفــراد
).وجـــاء اإلعالن عن األمـــيـــركـــيّــــ
الضـربات قـبل يوم من لـقاء بـايدن
نظيره اإلسـرائيلي رؤوفـ ريفل

في البيت األبيض. 
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اليـة علي عبداألمير ترأس وزير ا
عالوي جــلــسـة مــتـابــعـة تــنـفــيـذ
مـــشــروعــات الـــورقــة الــبـــيــضــاء
بحـضور مسـتشـار رئيس الوزراء
دير الـتنفـيذي للـجنة االصالح وا
االقتصادي السـيد عالء الساعدي

ووكيل الوزارة  ومستشاري وزير
. ديرين العام الية وعدد من ا ا
وجــرى خاللــهـا مــتـابــعـة تــنـفــيـذ
ــشـروعــات الـتـي أقـرتــهـا خــطـة ا
ـــالـي واإلقـــتـــصــادي  اإلصالح ا
ـــحـــور الــنـــفـــقــات ــتـــعـــلـــقــة  ا
ـتـضمـنـة مـشروع احلـكومـيـة  وا

وازنة تقليص الـفجوة في عـجز ا
العامة عند مستويات آمنة.

اضـــافــة الـى مــنـــاقــشـــة مــشــروع
االنــفـــاق الـــعـــام والـــعـــمل نـــحــو
تـــوجــــيــــهه لــــتـــعــــزيــــز اجلـــانب
ــــردودات االســــتــــثــــمــــاري ذات ا
االيـــجــــابــــيـــة لــــصــــالح مــــجـــمل

االقتصاد الوطني.
وقـال بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) امس
ان (األجتـماع ناقـش دراسة الدعم
احلــكـــومي لــلـــشــركـــات الــعـــامــة
وتركـيـز الدعـم بأجتـاه الـقطـاعات
ـساهـمة في ـنتـجة ا والشـركات ا

الناجت احمللي االجمالي) .
وأكـــد عـالوي اثـــنــــاء اجلــــلــــســـة
(مواصلة اجلهـود والعمل بأجتاه
تـعـظـيـم االيـرادات غـيـر الـنـفـطـيـة
والـتـوجه نـحو تـخـفـيف الـنـفـقات
ــالـيـة الــتي تـتـحــمـلـهــا مـوازنـة ا
الي الدولـة نتـيـجة أعـباء الـدعم ا
لــلــشــركـات الــعــامــة ذات الــنـسب
العـالـية  الـتي تـلقي بـظاللـها من
أثـار سلـبـية عـلى تـنمـيـة وتطـوير

نتجة) .  باقي القطاعات ا

جو بايدن

WODHM « l —UA*« W d

WB UM  Êö «



www.azzaman.com

d —UI Ë —U √ 4Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7004 Tuesday 29/6/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7004  الثالثاء 19 من ذي القعدة 1442 هـ 29 من حزيران (يونيو) 2021م

ÂUF « d b*«

Ê«bI

فقد سند ارض زراعي ملك صرف
ـرقم ٥٩ ت١ في ١٩٩٢ . بـغـداد  ا
احملــمـوديــة.. رقم الـقــطـعـة :١٦ /
ــــقــــاطــــعــــة :١٧.. اسم ٣٤. رقـم ا
قـاطـعة: سـويب.. جـنس العـقار ا
..` b?  wK?  —u? :بـسـتـان.. بـاسم »
على من يـعـثر عـلـيه تسـلـيمه الى
طــابـــو احملــمـــوديــة مـع الــشـــكــر

والتقدير.
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بغداد
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 اعــتـــرف:ان الــقـــضــيـــة بــدأت مــعـي قــبل ســـقــوط نـــظــام صــدام
.فــفي ذلك الـوقـت كـنت غـاضــبـا جـدا,وتـائــهـا بــكل مــعـنى حـسـ
الكلمة.ان النظام الشمولي يقتل عند البشر ذلك االحساس الرائع
ـلل الـذي يـشـبه حـالـة الـشـيـخـوخـة بـالــوطن.بل يـصـاب الـنـاس بـا
احملـطمـة حـ يجـدون ان نظـامهم الـسيـاسي يريـد ان يبـقى اطول
ـكـنـة.مـا حــدث لي هـو انـني اصـبـت بـضـعف في ذاكـرتي فـتــرة 
ـسح بـفرشـته الـسوداء كل مـا اقـرأه.كمـا انني فصـار النـسـيان 
فـقـدت االحـساس بـكل شيء مـن حولي,وكـأني سجـ في زنـزانة
كـبـيـرة ادور في ارجائـهـا طـوال الوقت.لم اعـد احس بـشيء لـكني
كنت ملـيئا بعشـقي المكنة فقـدت جمالها بـسبب االهمال.كان لدي
الوطن,وبـعض الـتاريخ الـذي يـنطق به حـجـر مسـجـد االحمـدية,او

مرقد احلالج.
 بـعـد اسقـاط نظـام صدام حـس بـدا الـقلق يـأخذ شـكال اخر.انه
قـــلق مـــســـتـــمــر ال يـــنـــتـــهي.ان حـــكـــايــات الـــفـــســاد,والـــصــراع
السياسي,والهـيمنـة االقليـمية والـدولية وضـعف النظـام السياسي
ـمـكـن تـسـمـيـتـهـا جتــعل اي شـخص يـعـاني من حــالـة عـامـة من ا
بالـكآبـة الوطنـية التي تـعني ان النـاس قلقـ على الدوام من شيء

ما.
كن تـقسيـم الناس الى فـئتـ هما:الـفئـة االولى فئـة تعيش   لـذا 
كل همـومها وهي تـنتظـر حلظة احلـصول على فـرصة ذهبـية تقلب

احلال الى وضع افضل,وهذه الفئة لديها امل ما.
  امــا الـفـئــة الـثـانــيـة فـهـم اولـئك الـذيـن يـحـســون بـانـهم خــائـفـ
وحـزانى الن الـوطن بال نظـام سـياسي حـقيـقي.ان حـديث الفـساد
يشبه حـكم االعدام بالنـسبة الى الفئـة الثانيـة.الوطن يعني لهم كل
شيء.وحـديث الـصـراع الـسـيـاسي يـفـهـمـونه عـلى انـه خـيـانة,وان
االمتـيـازات تـصيـبـهم بـدوامة من الـشك بـان االنـسان مـخـلوق من
ـنـصـب.هـكـذا يـفـكــر اصـحـاب الـفـئـة ـال وا شـهـوتـ هــمـا حب ا

الثانية,وانا منهم.
 لقـد احرق الـوطن مالي اخلاليـا في داخلي,وجعـلني وحـيدا مع
كآبة ال عالج لهـا.ومن الطريف انني وفي حلظـة بحث اكتشفت ان
جــمـيع الــذين يـنــتـمـون الى الــفـئــة الـثـانــيـة اولــئك اخلـائــفـ عـلى
وطنهم,ويتمنون ان يـكون اكثر تطورا ومـوحدا اقول ان جميع تلك
الفئـة هم يشـبهـون مكـيافلـي.لقد عـثرت عـلى دراسة نـقديـة الليوت
اوضح فيهـا ذلك الناقد الـعظيم ان مكيـافلي اسيء فهمه,وانه كان
وطنيا جدا,وخائفـا على ايطاليـا من التمزق.وكـان شعوره الوطني
صـادقــا الى ابـعــد احلـدود.في الـواقـع كـشـفت لي دراســة الـيـوت
ــكـــيــافــلــلـي الــذي كــونــا عــنـه صــورة بــشــعــة ال وجـــهــا جــديــدا 
تـطــاق.مـكـيــافـلـلي كــمـا قـدمـه الـيـوت في مــقـال حتـلــيـلي رائع هـو
شـــخص مـــعـــذب بـــحب ايـــطـــالــيـــا الـــتي تـــمـــزقت جـــراء صــراع
االمراء,وكان مكـيافللي يـعاني جدا ويفـكر كيف يجـعل من ايطاليا
موحـدة.اذن نحن امـام عاطـفة انـسانـيـة رائعـة لم نكن نـعرفـها عن
ـا مر به ـر  ـعذب.ويـبـدو انـنا  ذلك االيـطـالي ا
مكيافـللي ذلك الن ما نعانـيه ونعيشه من خراب
سياسي كفيل بـان يجعلنا بـشرا نتعذب ان كنا

نتحدث عن حب حقيقي للبلد.
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على الرغم من سعيّ اإلنسان لتحقيق
الــسالم واألمن إالّ أن الــتــنــاقــضــات
اجملــتـــمــعـــيــة والـــدولــيـــة قــادته إلى
االنــــخـــــراط في حــــروب ونـــــزاعــــات
وصراعات ال حدود لها وكان التغوّل
ومـا يـزال عـمــلـة مـتـداولـة بـكـثـرة في
الــتـعــامل الــســيـاسي وقــد ســاهـمت
وسـائـل االتـصـال احلــديـثــة والـثـورة

الـعــلـمـيـة - الـتـقـنــيـة وتـكـنـولـوجـيـا
ـواصالت في اإلعالم واالتـصــاالت وا
ظل الــــــطـــــور الــــــرابع مـن الـــــثـــــورة
ــة من الــصــنــاعــيــة في عــصــر الــعـو
اذج مـخـتلـفة وغـيـر مألـوفة تعـمـيم 
لــــلـــذوق الـــســــيـــاسي واألخـالقي في

التعبير عن أمور عديدة. 
ولعل ما استوقفني على هذا الصعيد

مــؤخـراً هــو الـصـفــعـة الــتي تـلّــقـاهـا
ـانـوئيل رئـيس جـمـهوريـة فـرنـسـا إ
ماكرون وردود فعله الهادئة والباردة
والـــقـــانــونـــيــة واألخـالقــيـــة إزاءهــا.
وإعالمـيــاً كـنتُ أتـابـع بـعض رسـامي
الـــكــاريــكـــاتــيــر أو بـــعض مــحــاوريّ
ـتــلــفــزة عــلـى اســتــخـدام الــبــرامـج ا
تعابيـر نابيّة أو مـسيئة لـلكرامة على
نحو أحـمق وأخرق وخال من الذوق
بـهــدف احلـصـول عـلـى أكـبـر عـدد من
ــــتـــــابـــــعــــ واألمـــــر ال عالقـــــة له ا
بالـسـخريـة كـفّن من الفـنـون ووسيـلة
حتريض وتعبئة وهي جزء من هدف
ســامٍ أحــيــانـاً غــرضــهـا الــتــبــخـيس
بـــالـــعــدو أو اخلـــصم وإظـــهـــار قــبح

أفعاله وسوء تصرفاته.
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لقد جتـدد قاموس اإلهـانات واكتسب
بـعداّ جـديـداّ مـنذ أن قـذف الـصـحافي
العراقي مـنتظـر الزيدي جـورج دبليو
بـوش بـحـذائه في بـغـداد تـعـبيـراً عن

اسـتيـائه من احـتالل بـلـده. لـيس هذا
فــحـسب بل إن الــرئــيس جـو بــايـدن
ه الـــرئــــيس الـــروسي قـــال عـن غـــر
يـر بوت قـبل لقـائه في جنيف فالد
بـأنه قــاتل وفـاشل والـقــائـمـة تـطـول
ن اسـتخـدم عـبارات مـقـززة أحيـانا
وصوالً إلى الرئيس البرازيلي جايير
بولـسنـارو الـذي ضرب رقـماً قـياسـيّاً
مـسجالً سـابـقـة باسـتـخـدام الكـلـمات
ُـخـجـلة مـثـلـمـا فـعل قبل ـشـينـة وا ا
ذلك ضد القـوى اليسـارية فذهب إلى
الــــســـخـــريـــة من مـــاكـــرون وزوجـــته
ومظـهـرها وسـنّـها وهي طـريـقة غـير
الئـقـة وغـير دبـلـومـاسـيـة بل خـارجة
عـن أدبـــيــــات الـــتــــخـــاطـب وذلك في
مـــعـــرض اجلـــدل حــــول ســـيـــاســـات
الـــبــرازيل الــبــيــئــيــة وعــدم االلــتــزام
بــالــوعـود الــتي قــدمــتـهــا خالل قــمـة
ــقــابـل أبـدى ــيــة. وبــا ــنــاخ الــعــا ا
مـاكــرون أسـفه مـن أن يـكـون الــشـعب
الـبـرازيـلـي حتت قـيـادة رئـاسـة بـهـذا

سـتوى عـلى الـرغم من أن وصولـها ا
كان ترجمة إلرادة صندوق االقتراع.
وإذا كان ثمـة مشتـركات ب الـفاشية
ـة والنـازيـة اإليديـولـوجيـة فإن القـد
هـــنـــاك تـــعـــارضـــات بـــيـــنـــهـــا وبــ
الـشـعبـويـة الـعـنـصريـة اإلسـتـعالئـية
اجلــــــديـــــدة فــــــاألولـى اعـــــتــــــمـــــدت
"االنضـباط" حـتى وإن كـان مصـطنـعاً
بــزعم االلــتــزام بــتـعــالــيم الــكـنــيــسـة
كمرجـعيـة أخالقية وهـو ما عـبّر عنه
بــحــزم اجلـنــرال فــرانـكــو الــذي حـكم
إسبانـيا باحلديـد والنار قـرابة أربعة

عقود من الزمن.
قــد يـســتـسـيـغ الـبــعض مـنّــا لـدرجـة
االسـتمـتـاع ح يـسـمع كالماً بـذيـئاً
أو جـــارحــاً أو تــعــريـــضــاً نــابــيــاً أو
تـشهـيـراً صادمـاً أو فـضـيحـة مـدوّية
أو اتـهـامـا خـارقـاً لـعـدوه أو خصـمه
وال يـهم إن كـان مـثل هـذا الـسـلوك أو
الــتــصـرف خــارج دائــرة الــقـيـم الـتي
ـباد الـتي يروّج لـها يدعـو إليـها وا

من قبيل احترام الرأيّ والرأيّ اآلخر
والـــتـــعـــدديـــة والـــتـــنـــوع واحلـــوار
ــــوضـــــوعي وحــــتى خــــارج دائــــرة ا
األخالق والعقالنية التي يتشدّق بها
ــا أنـهـا تــسـتـهــدف اآلخـر/الـضـد طـا
بـهدف إقـصـائه من اجملـال العـام عـبر
شـيــطـنـته وتــشـويه صــورته بـحـديث
غـيــر الئق وشـتـائم رخــيـصـة وألـفـاظ
ثل محـقِـرّة دون أن يدرك من يـقـوم 
هـذا الـفـعل الـشـنـيع أنه يـنـتـزع جزءًا
من إنــســانـــيــته ويـــبــتــر قـــطــعــة من

ضميره.
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السلوك السياسي السويّ واألخالقي
غالـبـاً ما يـكون مـنطـقـياً ومـوضوعـياً
ورزيـنـاً وهـو مـا يـقـدّره اجلـمهـور في
طـاف أما االزدراء واالحتقار نهاية ا
والـتـسـقـيط والـنـبّـذ بـهدف الـنـيل من
اآلخــــر أو اإلســــاءة إلــــيه أو تــــزويـــر
احلـــقــــائق أو الــــدعــــايـــة الــــســـوداء
وأساليب التضليل فإنها في أيّ دولة

يــكـــون الـــقــضـــاء فــيـــهــا مـــحــتـــرمــاً
ومــســتــقالً نــزيــهــاً وعــادالً يــعـرّض
أصـحــابـهـا لـلـمـســاءلـة بل قـد يـكـون
رادعاً لـهـا وخـصوصـاً في الـدفاع عن
الــقـــيم اإلنـــســانـــيــة فـــثــمـــة فــوارق
جوهرية ب حرية التعبير-وهو حق
من حـــقــوق اإلنـــســان ال جـــدال فــيه-
ارسة التـشهير كصـفة ذميمة وب 

غير محمودة.
لــقـــد أصــبـــحت بــعـض الــفـــظــاظــات
السـياسـية وانـفالت اللـسان أو الـقلم
طريقـة جذّابة ومُـغرية لبـعض النخب
ــا أنـــهــا تــســـتــهــوي اجلـــمــاعــة طــا
احملــتـزبــة أو مـسـتــويـاتــهـا الــدنـيّـا
ويــلــجــأ الــبـعـض إلى ذلك كــأســلـوب
محـبّب للـتفـكّه والتـنّدر ويـسميّه دون
وعـيّ حــريّــة الــتـــعــبــيـــر بل يــطــالب
أحــيــانــاً من تــلــحــقـه اإلســاءة بــالـرد
عـلـيـهـا كي تـسـتـمـر لـعـبـة الـتـشـهـير.
ويــكـــفي أن نــراقب بـــعض احملــطــات
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أو بـــعض مـــواقع

الـتـواصل االجـتـمـاعي لـنـرى مـا يُـبثّ
ويـنـشـر فـيـهـا من غثّ وسـمـ حـيث
يـتـم الـتـراشق والــتـنـابـز والــتـفـاضل
والـتــفـاخــر إلى درك تـشــويه اخلـصم
ونعته بأقـذع النعـوت وانساب كل ما
هـو قـبـيح وســيئ له واعـتـبـار كل مـا
هـو جمـيل وخـيّر حـكـراً عـلى دينه أو
طـــائــــفـــته أو قـــومـــيـــته أو حـــزبه أو

جماعته أو دولته.
ــعــنــيــ من ويــصــبـح لــزامــاً عــلى ا
صنّاع القـرار من تربوي وجـامعي
وفعـاليـات سيـاسيـة وثقـافيـة ودينـية
ـــســـؤولـــ عن مـــواقع ومـــدنـــيـــة وا
التواصل االجتماعي أن يضيفوا إلى
بــــرامــــجــــهـم "عــــلم األخـالق" و"عــــلم
اجلـمــال" و"حـقـوق اإلنــسـان" كي يـتم
ـعنى تـنـزيه الـسيـاسـة وتـهـذيبـهـا بـا
الـنـبـيل الـذي قـال به أرسـطـو بـ"أنـهـا
اخلـــيــــر الـــعــــام" وهـــو مــــا واصـــله
مـؤسس عـلم االجتـمـاع عـبـد الـرحمن

بن خلدون.

 ÊU F  5 (« b

بيروت

 ÕuLD «Ë l «u « 5  —u b « h

ـــتـــجـــارة بـــاخملـــدرات واالجتــار بـــا
بــاخملــدرات من اجلـــنــايــات واثــنــاء
تــفـتـيـش عـجـلــته او مـنــزله ضـبـطت
هــذه اخملــدرات فـــانــنــا نـــكــون امــام
جناية مشهـودة وبالتالي تبيح هذه
ـشــهــودة الـقــاء الــقـبض ــة ا اجلــر

عليه.
امــا لــو وجــهــنــا ســهــام الــنــقــد الى
ــــــشـــــرع الــــــعـــــراقـي الـــــذي وضع ا
الــدسـتــور وقــبل الـنــقـد نــقـول : من
ــقـدار ـة وفــقـا  الــبــديـهي ان اجلــر
عـقوبـتهـا تقـسم الى جـنايـات وجنح
ومخـالفـات وان عقـوبة اجلـناية هي
الــســجن من خـمــســة سـنــوات حـتى
تــــصل الـى االعــــدام وان عــــقــــوبــــة
ــة اجلــنـحه احلــبس مـن ثالثـة جــر
اشهر الى خـمس سنوات واخملـالفة
من 24 ســاعــة حــتى ثـالثــة اشــهـر .

فــايـهــمـا االشــد خـطـراً وضــرراً عـلى
اجملتمع ? اليست اجلناية?  فألى اي
ــشـرع بــتــوفــيـره مــعــيـار اســتــنــد ا
ة االشد احلمـاية واحلـصانة لـلجـر
خـطـراً وضـرراً عـلى اجملـتـمع ? والى
شرع عـندما ميّز عضو ماذا استند ا
واطن مجلس الـنواب على حـساب ا
البسيط  وهل ان طبيعة عمل عضو
مجـلس النـواب ذو طبيـعيـة تنفـيذية
وتـقــتـضي احـتـكــاكه بـاجلـمـهـور في
ـنح تلك احلـماية? ام الشـارع حتى 
يـتـمـثل عـمـله بــطـبـيـعـة مـوضـوعـيـة
بـسن التـشـريعـات والرقـابـة وغيـرها
وهذه كـلهـا واجبـات كتـابيـة وليست
ــشــرع صــدامـــيــة? وبـــذلك نــاقـض ا
نــفــسه بــنــفــسه الن ذلك الــتــمــيــيــز
يـنـاقض مـاجـاء بـديـبـاجـة الـدسـتـور
وبـــاقي مـــوادة من حتـــقـــيق الـــعــدل
ـسـاواة وان اجلــمـيع سـواسـيـة وا
ويناقض مبدأ استقالل القضاء وان
السلطان عليه لغير القانون واليتفق
ــقــراطي لــلــعــراق مع الــتــوجه الــد
اجلــــديـــد اضـف الى ذلك الـى انـــنـــا
ــاضـيـة من وعــلى مـدار الـســنـوات ا
ان ورغم مـاعانا مـنه بلدنا عمر الـبر
من اخــــــتـــــفـــــاء ثـــــرواته الـخ ورغم
اعــتـــراف بــعـــضــهـم عــلى شـــاشــات
الـفــضـائـيـات والــتـبـجح بـذلك وذلك
بـــســــبب عـــدم قــــيـــام الــــســـلــــطـــات
بواجـباتهـا بشـكل صحيح لم نالحظ
رفع احلـصــانـة عن احـد واذا رفـعت

فــفـي حـاالت فــرديــة اليــتــجــاوز عـدد
اصــابع الــيــد اليـتــنــاسب مع مــقـدار
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وفي الــوقت نـفــسه المــانع فـيــمـا لـو
مـنــحت احلـصــانــة لـعــضـو مــجـلس
الــنـــواب عـــلى اســـاس مـــوضــوعي
ولـــيس اجـــرائي كـــمـــا لـــو مــنـــحت
احلـصـانـة اثـنـاء عـقـد اجلـلسـات في
االمــــــور الـــــــتي حتـــــــدث مع زمـالئه
ـشادة الخ وان كتـوجيه الـقذف او ا
يحسم موضـوع رفع احلصانة خالل
مــدة الــعــضــويــة او اصــدار قــرارات
بـــشــــأن ذلك  كـــمـــنـــعـه من الـــســـفـــر
لـلـحيـلـولـة دون هروبه خـارج الـقـطر
بــعــد انــتــهـــاء مــدة عــضــويــته وان
التــكــون احلــصــانــات عــلى حــســاب
اسـتــقالل الــسـلــطـة الــقــضـائــيـة في

واجباتها .
 ولـــله درك من قـــضـــاء فـــرنـــسي في
مـــواجـــهـــة هــذا اخلـــلـل اذ تـــصــدت
مـحــكـمـة الــنـقض الــفـرنــسـيــة لـهـذه
ــشــكـلــة بــقـرارهــا الــصـادر في 27 ا
حزيران 2018 عندمـا الغت حـصانة
ادة انيـ واخضـعتـهم حلكم ا البـر
432-15 من قــــانـــون الـــعــــقـــوبـــات
الفرنسي كونهم مكلف بخدمة عامة
 وذكـرت ان مـهـمة الـقـاضي تـفـسـير
الـقـانـون الـذي يـطـبق بـصـورة عـامة
ومــجــردة عــلى اجلــمــيع بــعـد رفض
اعـــتــــراض احـــد اعـــضــــاء مـــجـــلس

ـادة الـشـيـوخ بـحـجـة عـدم تـطـبـيق ا
اعاله عـلى من يـتـمـتع بـحـصـانـة من
ــادة ـــان . وتـــنص ا اعــضـــاء الـــبــر
432 - 15من قـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات
عدل بالقانون رقم 1672 الفرنسي ا
-2020 في 24 شـــــبـــــاط 2021 (كل
شخص يشـغل سلطة عـامة او مكلف
بــخــدمــة عــامــة او مــحـاسـب عـام او
امــ عـــام او احـــد مـــرؤوســيـه قــام
بــأتالف او اخــتالس او سـحـب فـعل
ـتلـكات عـامة او سنـد أو اموال او 
ـسـتـندات او االوراق او خـاصة او ا
ــالــيــة الــتي حتل مــحــلــهـا  او أي ا
شيء أخر حصل عـليه بسـبب مهامه
ـدة او مــهــمـته  يــعــاقب بـالــســجن 
عــــشـــر ســـنــــوات وغـــرامــــة قـــدرهـــا
ـــكن 1000000 مـــلـــيــــون يـــورو  
ـة مــضـاعــفـتــهـا مـن عـائــدات اجلـر
(تـــمت زيـــادة مـــبـــلغ الـــغـــرامـــة الى
2000000 مــــــــلـــــــيـــــــونـي)  يـــــــورو
ـبــلغ بــتــضـاعف ويـتــضــاعف هــذا ا
ـة  وعـنـدمـا تـرتـكب عـائـدات اجلـر
من قـبل عصـابـة منـظمـة . واهـتمـاماً
شـرع الفـرنسي بالـتشـديد على من ا
مكـافـحة جـرائم االخـتالس فقـد جعل
عـقـوبة الـشـروع فيـهـا بـنفس عـقـوبة

ة التامة . اجلر
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غربي اذ شرع ا وكذلك حسناً فـعل ا
تخلى دستور عام  2011 نهائياً عن
ــرتـــكب من قــبل حــصــانــة الـــفــعل ا

ـان وجـعـلـهم في حـالـة اعـضـاء الـبـر
ـة فــانــهم يـحــاكــمـون ارتـكــاب جــر
ــواطــنـ مع حــالــهم كــحــال بــاقي ا
االحتـفاظ بـحصـانة الـراي داخل قبة

ان … البر
امـا الـشــريـعـة االسالمـيـة الـسـمـحـاء
فقـد سبـقت قبل اربـعة عـشر قـرناً كل
الـقــوانـ الـوضـعـيـة عـنـدمـا شـمـلت
ــســؤولــيــة احلـــكــام مــهــمــا كــانت ا
تــســمــيــته ســواء كــان اخلــلــيــفـة أو
احلـــاكـم أو االمــــام أو الـــقــــاضي أو
الــــوالي أو االمــــيــــر أو الــــوزيــــر أو

احملتسب ...الخ.
  فــكــان هـــوالء اشــخــاصـــاً عــاديــ
القداسة لهم الن الشريعة االسالمية
تـساوي بـ رؤسـاء الدول والـرعـايا
في ســريــان الــقــانــون ومــســؤولــيــة
اجلمـيع على جرائـمهم قـال تعالى: (
فَـاحْكُم بَـيْنَ الـنَّاسِ بِـالْحَـقِّ وَلَا تَـتَّبِعِ
الْــهَــوَيـ فَــيُـــضِــلَّكَ عَن سَـــبِــيلِ الــلَّهِ )
[سورة ص: 26]  وقـال رسـول الـله
صــــلـى الــــله عــــلــــيـه واله (الــــنــــاس
شط) وقـد سار سواسـيـة كأسـنـان ا
اخلــــلـــفـــاء الــــراشـــدون عــــلى هـــدى
الرسول صـلى الله عـليه واله وسلم
وكـانـوا يـعطـون الـقـود من انـفـسهم
وقـد قـال سـيـدنـا ابـو بـكـر يوم تـولى
اخلالفـــة ( أيــهـــا الــنـــاس قـــد ولــيت
علـيـكم ولست بـخـيركم  إن احـسنت
فــأعـيــنـوني وإن اســأت فـقــومـوني 
وقال ايـضاً اطيـعوني مـا أطعت الله

ورســوله فـأن عــصـيت الــله ورسـوله
فال طاعة لي عليكم ).

 وكـان سـيـدنـا عـمـر رض عـنه يـعـني
الـقـود عن نـفـسه اكـثـر من مـرة فـلـما
سُــئـل قــال (رأيت رســول الــله صــلى
الــله عـــلــيـه واله يــعـــطي الـــقــود من
نفسه وانا اعـطي القود من نفسي )
ــؤمــنـــ عــلــيه وهــذا عـــلي أمــيـــر ا
الـــسالم الـــرئـــيس االعـــلـى لـــلـــدولــة
االسالمـــيـــة فــبـــعـــد أن عــ شـــريح
ـنصب فـيأتـي ويخـتصم الـقاضي بـا
امـــامـه في واقــــعـــة شــــأنه شـــأن اي
مواطن بـسيط وقـد ذكر في ذلك  أن
عـلـيـاً(عـلـيه الـسالم) خـاصم يـهـوديـًا
عــــنــــد الـــقــــاضـي شـــريـح فـــجــــلس
علي(عـليه الـسالم) في صدر اجمللس
وجــلس شــريح والــذّمي دونـه وقـال
علي: لـوال ان النـبي (صلى الـله عليه
وآله وسـلم) عــفـا عن مـسـاواتـهم في
اجملـالس جلـلــستُ مـعه وهـذا يـؤكـد
عــــلى ان ال حــــصـــانــــة ال حــــد امـــام
ــوارد الـقـرآنــيـة الـدالـة الــقـضـاء وا
على سواسية النـاس كثيرة والتراث
االسالمـي حـــــــافـل بـــــــالـــــــروايـــــــات

واحلوادث التي تدل على ذلك
نـأمل من اخملـتـصـ بـوضع مـسودة
تعديل الدسـتـور والقوان اخذ هذه
الحــــظـــات وغـــيــــــــــرهـــا بـــنـــظـــر ا
االعـتـبـار مسـتـقـبالً خـدمتـاً لـلـصالح

العام …
{ حقوقي 
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قبل ايام اصـدرت احملكمـة االحتادية
قـــراراً بـــشـــأن تـــفـــســـيـــر مـــوضــوع
احلصانـة لعضو مـجلس النواب في
اجلنـايات الـغيـر مشـهودة وقـد اثار
هـذا الــتـفــسـيــر اعـجـاب الــكـثــيـرين
والـذين اشادوا به ولـكن من يـتـمعن
بــتـــفـــســـيــر ذلـك الــقـــرار يالحظ ان
ـاء احملـكـمـة االحتـاديـة قـد فـسـرت ا

اء .. بعد اجلهد با
فــبـــيــنـت احملــكـــمــة في قـــرارهــا ان
شمول بها عضو مجلس احلصانة ا
الــنـــواب هي في اجلـــنـــايــات غـــيــر
ــا مــعــنــاه ان جــرائم ــشـهــودة   ا
ـــشــــهــــودة واجلـــنح اجلــــنـــايــــات ا
واخملالفـات غير مشـمولة بـاحلصانة
ـوضـوع ? في  فــمـا هـو اجلــديـد بــا
الوقـت الذي جنـد مافـسـرته احملكـمة
ادة 63 االحتادية موجود في نص ا

من دسـتـور جـمـهـوريـة الـعـراق لـعام
.2005

وكــان االجــدر بــهـــا اذا كــانت تــريــد
حمايـة حقوق االنـسان وتاكـيد مبدأ
العـدل ان يكون تـفسـيرها بـتوضيح
ـسـائـل  الـتي تـصــعب عـلى بــعض ا
الـقانـوني وغيـر الـقانـوني كمـثال ان
ـنــحـهـا تــبـ ان احلــصـانــة الـتـي 
عـضـو مـجـلس الـنـواب تـشـمل الـقـاء
الــــقــــبـض فــــقط والتــــشـــــمل بــــاقي
االجراءات الـتي يـنص علـيـها قـانون
اصــــول احملــــاكـــمــــات اجلــــزائــــيـــة
كـالــتـكــلـيف بــاحلـضــور او تـفــتـيش
مـــنـــزل او عـــجــلـــة عـــضـــو مــجـــلس
الـنــواب وبـالـتـالـي فـان اتـخـاذ هـذه
االجـــــراءات ســـــوف تــــقـــــودنـــــا الى
ـشـهــودة فـمــثالً لـو كـان اجلــنـايــة ا
عـــضــو مـــجـــلس الــنـــواب مـــتــهـــمــاً
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ـلكـة النـحل ملـكة أنـثى واحدة  ,وهي  تـسيـطر عـلى 
تكون اغلبهم من االناث ,ويقسم النحل تـقود شعبها ا
الـعامل الى عدت واجبـات منها ,حـراسة بوابة وحدود
ـلكـة وقسم ـملـكة اي مـا يـعرف (اخلـليـة) وحـراسة ا ا
ـمــلـكــة اشـبه بــواجـبـات اخـر يــكـون واجـبـه تـنـظــيف ا
(الـبــلـديــة) فـضال عـن قـسم مــعـني بــرعـايــة الـيــرقـات
الـصغـار واطعـامهن   ,ونـحل اخر يـقوم بـجلب حـبوب
الـلقاح  والـرحيق لقسم الـبنائـي الذين يـكون واجبهم
بـنـاء الــعـيـون الــسـداسـيـة الــشـمـعــيـة من خالل إفـراز
الـغدد الشـمعية من الـنحلـة. ان احكم النـحلة يدوم من
٣ إلى ٥ أعـوام وال يـسمح ألي نـحـلة بـوضع الـبيض ,
واذا  اكـتـشـافــهـا يـتم إعـدامـهــا  فـورا . عـنـد ظـعف
الـقـيـادة لـلــمـلـكـة تـضـعف احلــراسـات مـعـهـا ويـحـدث
تـقــصـيــر في أداء الـواجــبـات .. حــيث تـضــعف هــيـبـة
الــدولــة وهــذا الـضــعـف يـؤدي إلـى طـمـع دول اجلـوار
ـمـلـكـة الـضـعـيـفة ـمـالك  الـقـوية  ويـتم الـتـدخل في ا ا
ـتـلـكـاتـها ونـهب خـيـراتـهـا والتـسـتـطـيع  الـدفـاع عن 
عـند ذلك يقـوم النحل (الشـعب) بانتـخاب ملـكة جديدة
قـويـة  ,اذ يـخـتـارون يـرقــات صـغـار الـسن ويـغـذونـهـا
لـكي  لـتكـبر خالل ايـام عـدة وعنـدما تـخرج بـالغـذاء ا
ـلـكة ـرشـحـ للـقـيـادة) تـخـتـار ا ـنـتـخـبـة (ا ـلـكات ا ا
ــلــكــات األقــوى مــنــهـم . ويــتم الــتـــخــلص من بـــاقي ا
ـنـافـسـة  وتـبـقى واحـدة مـنـتـخـبـة هي األقـوى لـتـنـذر ا
ـلـكـة الـضـعـيـفـة األم بـالـرحـيل  . اكـرامـا لـتـاريـخـهـا ا
ـملكة وتـأخذ قسم من اجليش لكة األم عن ا وتـرحل ا
لكـة عذراء منتـخبة حتى مـعها  . ويبـد عصر جديـد 
لـكة في رحلة ملـكة  وبعد عـايام عدة تـخرج ا حتـكم ا
طـيران افقي تـختار وقته في يـوم هاد قبل اخلروج ,
ــمــالك الـقــريــبـة بــانــهـا وتـبــعث جلــمـيـع الـذكــور في ا
ــلـكي ويــتـوافـد سـتــخـتـار مــلـكــا واحـدا في الــعـرس ا
مالـك القريبـة لتلـبية دعوة الـعشرات من الـذكور  في ا
لكة العذراء  ,حيث لكي وحتدد الوقت هي ا الزفاف ا
تـنـطـلق في يـوم جـميـل وهاد وتـطـيـر طـيـران عـمودي
لـيـلـتـحق بـهـا جـمـيع الـعـرسـان وتـخـتـار األقـوى مـنـهم
لـلـتـزاوج في أعـلى نـقـطـة في االجـواء. يـحـدث الـعرس
ـلـكـة إلى ـلك بـعــد الـتـلـقـيح وتـرجع ا ـوت ا وبـعـدهـا 
ـملـكـة ويسـتـقـبلـهـا شعـبـها بـفـرح ابـتهـاجـا بالـعـصر ا
اجلـديد.ليتنـا نحن البشر نـتعلم القلـيل من هذا النظام

وهذا االعجاز. 
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رمى. ليسدد األخير بعيدًا عن ا
وحتـصلت البرتغال على ركلة حرة في
الدقيقة 24 نـفذها رونالدو مسددًا كرة

قوية تألق كورتوا في التصدي لها.
وهـزت بلجـيكا الشـباك للمـرة الوحيدة
باراة بالـدقيقة 42 عـبر تسديدة فـي ا
صاروخية أطلقها ثورجان هازارد من

خارج منطقة اجلزاء.
ومع بـداية الشـوط الثاني سـقط كيفن
دي بــروين جنم بـلـجــيـكـا عـلى أرض
ــلــعب مــشــيــرًا إلى عــدم قـدرتـه عـلى ا
ـواصـلـة بسـبب إصـابـة تعـرض لـها ا
فـي الــشـــوط األول لــيـــتم اســـتـــبــداله

ونزول درايس ميرتينز.
ومـع فشـل الـبرتـغـال في الـوصـول إلى
مـرمى بـلـجـيـكا في أول 10 دقـائق من
الـشوط الـثاني أجرى مـدرب البـرتغال
فـيـرنانـدو سـانتـوس تبـديـل بـدخول
فـــيـــلـــيـــكـس وبـــرونـــو عـــلى حـــســـاب
بــيــرنــاردو ســيـلــفــا ومــوتــيــنـيــو في
الـدقـيـقة 55.وأهـدرت الـبرتـغال فـرصة
مـحقـقة لتـسجـيل التعـادل في الدقـيقة
ـيزة 58 بـعـدما مـرر رونـالدو بـيـنيـة 
جلوتا داخل منطقة اجلزاء الذي سدد

أعلى العارضة بقليل.
وفـي الــدقــيــقــة 61 ارتـــقى فــيــلــيــكس
لـعـرضيـة من سانـشـيز مـسددًا رأسـية

أمسك بها كورتوا بسهولة.
وواصـلت البرتغال زحفها جتاه مرمى
بـلجيـكا بتـسديدة قـوية من برونو من
خـارج مـنطـقة اجلـزاء في الـدقيـقة 62

ذهبت أعلى العارضة.
وظـهـرت بلـجيـكـا هجـومـيًا في الـشوط
الـثـاني لـلـمـرة األولى في الـدقـيـقة 63
بـــتــســديــدة قـــويــة من لـــوكــاكــو فــوق
ـــرمى.وكــادت الـــبــرتــغـــال أن تــعــدل ا
الـنـتيـجة في الـدقيـقة 82 عـندمـا سدد
روبـن دياز رأسـية قـويـة تألق كـورتوا
في الــتــصـدي لــهــا.وبـعــدهــا بـدقــيــقـة
واحـدة سـدد رافـائـيل جـيـريـرو مدافع
الـبـرتـغـال كـرة أرضـيـة قـوية مـن على
حـدود منطقة اجلزاء لـكنها اصطدمت
بــالـقــائم.وفي الــدقـيـقــة اخلـامــسـة من
الـوقت بـدل الـضـائـع صوب فـيـلـيـكس
كــرة أرضـيــة مـرت إلـى جـانب الــقـائم
لينتهي اللقاء بفوز بلجيكا بهدف دون
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تــعـادل مـنــتـخب الــبـرازيل مع نــظـيـره
اإلكـوادوري بـنـتـيـجة (1-1) فـي خـتام
مـنـافـسات اجملـمـوعـة الثـانـيـة لبـطـولة
كـوبــا أمـريـكـا. سـجل إيــديـر مـيـلـيـتـاو

فـي وجه مــاتــيــاس دي لـــيــخت مــدافع
ــسه هــولـــنــدا في الــدقــيــقــة 55 إثــر 
ـتـعـمـد لـلكـرة بـالـيـد مـا مـنع بـاتريك ا
شـــيك مــهــاجـم الــتــشــيـك من االنــفــراد

رمى. با
وكان احلكم قد أشهر البطاقة الصفراء
واحــتـسـب خـطــأ عـلـى حـدود مــنـطــقـة
اجلــزاء لــكــنه بـعــد مــراجــعـة تــقــنــيـة

الفيديو عدل قراره للطرد.
وكـاد بافيل كـاديربيك العب الـتشيك أن
يـفتتح التسجيل لبالده في الدقيقة 65
ــنـطـقــة تـألق حــيث سـدد كــرة داخل ا
دومـفـريس مدافع هـولنـدا في التـصدي
لــــهـــا. وجنـح تـــومــــاس هـــولــــيس في
تــســجـيـل هـدف الــتــقـدم لــلــتـشــيك في
الـــدقــيــقــة 68  فـــمن ركــلـــة حــرة غــيــر
ن وصـلت مــبـاشـرة عـلـى الـطـرف األ
الــكـرة إلى تـومـاس كـاالس الـذي أرسل
تـمــريـرة بـالـرأس لـهـولـيس الـذي سـدد

رأسية قاتلة في الشباك الهولندية.
ــنـتـخب الـتـشـيـكي الـضـغط وواصل ا
حـــيث ســدد ســـوشــيك كـــرة من خــارج
ــنـطــقـة تــصـدى لــهـا ســتـكــلـيــنـبـرج ا

بسهولة في الدقيقة 77.
وضاعف باتريك شيك النتيجة للتشيك
فـي الـدقــيـقـة 80 حــيث تـلــقى تــمـريـرة
ــنــطـــقــة من زمـــيــله عـــرضــيــة داخـل ا
ـ تــومــاس هــولــيس وســدد أسـفـل 

احلارس مارتن ستكلينبرج.
واســـتــمــرت ســيـــطــرة الــتــشـــيك عــلى
ـبـاراة في الـدقـائـق األخـيرة دون أي ا
رد فــعل يُـذكـر من جـانـب الـهـولـنـديـ
ليودع منتخب الطواح البطولة.
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تأهل إلى ربع حلـقت بلجيكـا بركب ا
نـهائي اليـورو عبر اإلطـاحة بالـبرتغال
حـــامــلــة الــلــقب (0-1) عـــلى مــلــعب ال

كارتوخا في إشبيلية.
وسـجل هدف بلـجيكـا الوحيـد ثورجان
هــازارد فـي الــدقــيــقـة (42) لــيــضــرب
الـشـيـاطـ احلـمـر مـوعـدًا مع إيـطـالـيا
في ربـع الـنـهــائي عـلى مــلـعب ألــيـانـز

أرينا في ميونخ.
وكــشـرت الـبـرتـغـال عـن أنـيـابـهـا أولًـا
بــواسـطــة هــجـمــة مـرتــدة سـريــعـة في
الــدقـيـقــة الـسـادســة بـدأهـا ســانـشـيـز
ـررًا بينـية جلوتـا الذي دخل منـطقة
اجلـزاء مـسـددًا كـرة أرضـيـة مـرت إلى

جوار القائم.
وأتى الــرد الــبــلــجــيــكي فـي الــدقــيــقـة
الـعــاشـرة بـعـدمـا مـهـد لـوكـاكـو الـكـرة
لــهـازارد عــلى حــدود مـنــطـقــة اجلـزاء
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ـنـتـخب الـتشـيـكي مـفـاجأة من حـقق ا
الــعـيــار الــثـقــيل بـالــفـوز (0-2) عــلى
هــولــنـدا فـي ثـمن نــهــائي كـأس األ

األوروبية (يورو 2020).
ســجل لـلـتــشـيك تـومــاس هـولـيس في
الـدقيقة 68 وبـاتريك شيك في الـدقيقة

.80
ــنـــتـــخب بـــهـــذا االنـــتـــصــار حـــسـم ا
الـتـشـيـكي تـأهـله لـلـدور ربع الـنـهـائي
ـارك الــتي لــلــبــطــولــة لــيـواجـه الــد

تفوقت على ويلز أمس.
باراة بتهديد مُبكر من منتخب بدأت ا
الـتـشـيك بـتـسديـدة قـويـة من تـوماس
هـوليس مرت أعلـى مرمى ستكـلينبرج

حاس هولندا في الدقيقة .1
ــنــتــخب الـهــولــنــدي فــرصـة وأهــدر ا
تـسجـيل هدف الـتقـدم بغـرابة شـديدة
حـيث أرسل بليند كـرة عرضية وصلت
لــدي لــيــخـت الــذي ســدد كــرة رأســيـة
وصــلت لـزمــيـلـه ديـبــاي الـذي صـوب
بـرعـونة بـعـيـدًا عن مرمى الـتـشيك في

الدقيقة .7
وأرسل بـيـتـر سيـفـشيك العب الـتـشيك
ن داخل كـرة عـرضيـة من الـطرف األ
مـنـطقـة جزاء هـولـندا لـزمـيله تـوماس
سـوشـيك الـذي سـدد كـرة رأسـيـة مرت
ـن لـيُـهـدر فـرصـة بــجـانب الـقـائم األ

التقدم في الدقيقة .22
وسـدد بــاتـريك شـيك مـهـاجم الـتـشـيك
ــنــطــقـة لــكن مــارتن كــرة من خــارج ا
ستكلينبرج حارس هولندا تصدى لها

بسهولة في الدقيقة .28
ـنـتخب وأرسـل أنتـونـ باراك العب ا
الـتـشـيـكي تـسديـدة اصـطـدمت بـدفاع
هـــولـــنـــدا وحتـــولـت إلى ركـــنـــيـــة في

الدقيقة 38.
ـــنــــتـــخب وهــــدد دومـــفــــريس العـب ا
ـجـهـود الـهــولـنـدي مـرمى الـتـشـيك 
ـنطـقـة إذ راوغ الظـهـير فـردي داخل ا
األيــســر وأرسل كــرة أبــعــدهــا حـارس

رمى فاسليك في الدقيقة 39. ا
ــفـيس ـيــز من  ــجــهـود فــردي  و
ديــبــاي انــطـلـق بـالــكــرة وراوغ دفـاع
الـتـشيـك مرر كـرة في الـعمق لـبـاتريك
فـان أنهـولت الذي سـدد بجـانب القائم
األيـــســر في الــدقــيــقــة 45 لـــيــنــتــهي
الـشوط األول بـالتـعادل الـسلـبي بدون
أهـداف. وتـألق فـاسلـيك حـارس مرمى
الـتـشـيك فـي الـتصـدي النـفـراد صـريح

لهولندا عبر مال في الدقيقة 50.
ـباراة البطـاقة احلمراء وأشـهر حكم ا
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تالحـق سلطـات الشرطـة امرأة تـسببت
بـــواحــد من أســوأ حــوادث الــدراجــات
الــهــوائــيــة في تــاريـخ بــطــولــة طـواف

فرنسا الشهيرة.
وفـقا لـصـحيـفة ديـلي ميل الـبريـطانـية
تـواجه مشجعة للسـباق عقوبة السجن
لـعـام كامل بـعد تـسبـبـها بـحادث لـعدد
كـــبــيـــر من الـــدرجــات خـالل الــســـبــاق

الشهير.
ـــتـــســـابـــقـــ من أحـــد وقـــبـل مـــرور ا
ـشــجــعـة حــامــلـة الــشــوارع خـرجـت ا
لــوحـة كـارتــونـيـة ووقـفـت عـلى جـانب
الـطريق لتـعيق مسـار الدراجات األمر

ــتـسـابـقـ الــذي أدى الصـطـدام أحـد ا
باللوحة الكبيرة والوقوع على الشارع

. تسابق ليقع خلفه العشرات من ا
انـية لوحة عـليها شـجعة األ وحـملت ا
عـبـارة حتيـة جلـدها وأرادت إظـهـارها
أمـام الكـاميرا الـرئيسـية لـلسبـاق أثناء

. تسابق وصول ا
شجعة التي تسببت باحلادث هـربت ا
ـوقـع احلادث قـبل وصـول الـسـلـطـات 

وهي اآلن مطلوبة للعدالة.
ـشجـعة تـابـع ا وهـاجم الـعديـد من ا
ــســـتــهــتــرة عــلـى وســائل الــتــواصل ا
االجــتـمـاعي مــطـالـبــ بـإنـزال أقـصى

العقوبات بحقها.

بــــ حـــــمـــــودي ان أداء مــــثـل هــــذه
الـــصــاالت يــنــطــوي عـــلى جــانــبــ

رياضي وجتـاري وبـقدر تـعـلق األمر
بــاالحتـــادات الــريــاضــيــة فــان األمــر
ينـقـطع للـجانب الـريـاضي بعـيداً عن
التـجـاري لذا سـتنـحـسر مـسؤولـيات
االحتـــادات الـــريــــاضـــيـــة بــــانـــشـــاء

راكز التدريبية. يات وا األكاد
وأضــــاف حـــــمـــــودي ان مــــثـل هــــذه
الــصــاالت قــد تـلــقى رواجــاً لــتــنـاول
نشـطة واحملـظورة التي العـقاقيـر ا
تــمــر لـلــتـعــاطي بــتـســمــيـة مــكـمّالت
غــذائــيـــة لــكــنـــهــا قـــد تــســبب األذى
الصحي لـفتيـاننا وشـبابنـا لذلك فان
إصـــدار مـــثـل هـــذه االجـــازات يـــجب
خــضــوعه لــدراســة ورقـابــة صــحــيـة
وأمنيـة وفنـيّة.الى ذلك فقـد أكّد نائب
رئــيس جلــنــة الــشــبــاب والــريــاضــة
ــجـــلس الـــنـــواب الـــدكـــتـــور ديــار
برواري على ضرورة التريّث بأصدار
ا تنصّ مثل هذه االجازات والتقيّد 

عـلـيه الـقـوانـ
الــــــعـــــراقـــــيـــــة
الـنـافـذة بـصدد
شـــــــــــــــــــــــــروط
الــــــــــسـالمــــــــــة
الـــــصـــــحـــــيـــــة
واألمـــــــنــــــيــــــة
مؤكدا على انه
ــــــــــــــــــــــكــن ال
ـوافــقـة عـلى ا
إقـــــامــــة مـــــثل
هـذه الـصـاالت
مــــــــــــــــــــن دون
مـــــراعــــــاة ذلك
وفقاً للقانون.
هــــذا وحــــضـــر
الـــلــقـــاء أيــضــاً
الـدكـتـور تـيرس

ــديــر عــوديـــشــو وا
الي أحمد ا

بية بلجنة الشباب والرياضة صبري. ŸUL: جانب من اجتماع االو «
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Ÿ«œË∫ منتخب البرتغال يودع اليورو بهدف من بلجيكا

وفي ســيــاق آخــر قــال رئــيـس جلــنـة
الـشــبـاب والـريــاضـة الـنــائب عـبـاس
عليوي انه مع إصـدار إجازات إنشاء

الـقـاعـات الـريـاضيـة ولـكن عـلى وفق
ضـــوابط أمــنـــيــة وشــروط صـــحــيــة
ـكن جتــاوزهـا. وفي هــذا الـصـدد ال

U—…∫ الصحفي علي كاظم يزور منزل عائلة الراحل احمد راضي  “
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ســـقط الــقـــوة اجلــويـــة في فخ الـــتــعــادل مـع أربــيل فـي اجلــولــة 33 من الــدوري الـــعــراقي
باراة واالقتراب خطوة جديدة من حسم مـتاز.وفشل فريق القوة اجلوية في خطف نقـاط ا ا
الــلـقب لـصـاحلـه مـبـكـرا حـيث فــرض عـلـيه أربـيـل صـاحب األرض الـتـعـادل الــسـلـبي حـتى
النـهاية.وبـهذا التـعادل رفع القـوة اجلوية رصـيده إلى النـقطة 73 في صـدارة جدول ترتيب

الدوري العراقي بفارق 8 نقاط أمام الشرطة الوصيف قبل 7 جوالت من النهاية.
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ـبــيـة إســتــقـبل رئــيس الــلـجــنــة األو
الــوطــنــيــة الــعـراقــيــة الــكــابــ رعـد
ـــكـــتـــبه رئـــيس جلـــنـــة حـــمـــودي 
الـشبـاب والـرياضـة النـيـابيـة الـنائب

رافق له. عباس عليوي والوفد ا
وبـــحـث اجلــانـــبـــان تـــفـــعـــيل إطالق
ميـزانيـات االحتادات الـرياضـية عـبر
الـلـجنـة الـثالثـيـة الـتي تـعـتزم وزارة
الـشـباب والـريـاضـة تـسـميـتـهـا لـهذه
ــهــمـة عــبـر عــضــويـة مــشــاركـة من ا
ـبــيـة وزارة الــشـبــاب والـلــجـنــة األو

وجلنة الشباب والرياضة النيابية.
ودعــا حـمــودي الى ضــرورة تــسـريع
عـمـلـيـة إطالق مـيـزانـيـات االحتـادات
عـبـر منـاقـشـة منـاهـجـهـا وأنشـطـتـها
احمللية واخلارجيـة خصوصاً وانها
بـانــتـظـار االسـتـحـقــاقـات الـرسـمـيـة
ـبـيـة سـتـدعم مـبـيـنـاً ان الـلـجـنـة األو
االحتـــادات الـــوطـــنـــيـــة الـــتي تـــأهل
ـبياد طوكـيو كألعاب العبوها الى أو

الــقــوى والـرمــايــة والـتــجــذيف عــبـر
تـأم مـعـسـكرات تـدريـبـية خـارجـية

قبلة. دة القليلة ا خالل ا
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لــلــبـرازيـل في الـدقــيــقـة (37) وأهــدى
آنــخــيل مــيــنــا الــتــعــادل لــلــمـنــتــخب
اإلكــوادوري في الــدقـيــقـة (53). بــهـذا
الـتـعـادل لم يـحـقـق راقـصـو الـسـامـبا
الـعالمـة الـكـامـلـة بل أصـبح رصـيـدهم
10 نـقاط من 4 مـبـاريات.بـيـنمـا ارتفع
ــنــتــخب اإلكــوادوري إلى 3 رصــيـــد ا
ــركـز الــرابع لـيــلـحق نــقـاط مــحـتال ا
ـتـأهـلـ لـدور الـثـمـانـيـة.أراح بـركب ا
تيتي مدرب البرازيل عددا من جنومه
مــســتـغال ضــمـان الــتــأهل في صـدارة
اجملــمـــوعــة لــذا لم يــخـــلق مــنــتــخب
الــسـامــبــا فـرصــا عـديــدة عــلى مـرمى
ـنـافس.بل كـاد منـتـخب اإلكوادور أن ا
يــســجل هـدفــا مـبــكــرا بـعــد مـرور 11
دقـيقـة حيث سـدد إينيـر فالـنسـيا كرة
ـلعب مـسـتغال سـاقـطـة من منـتـصف ا
تــقـدم احلـارس ألـيــسـون بـيـكـر إال أن
ـــــــــهــــــــــاجم احلـظ لـم يـــــــــحــــــــــالـف ا
قابل جاءت خطورة اإلكـوادوري.في ا
ــنــتــخب الــبــرازيــلي من تــســديـدات ا
ن لـوكـاس بـاكــيـتـا كـمـا اجلــنـاح األ
أضـاع جابرييل باربوزا فرصة محققة

بـــــالــــــتـــــســــــديـــــد فـي جـــــســـــد
احلــارس.وفي األمــتـار األخــيـرة
مـن الشوط األول لـعب إيـفرتون
كــرة عـرضـيـة ارتـقـى لـهـا إيـديـر
مــيــلــيــتــاو بــرأسه في الــشــبـاك
مــسـجال الــهـدف األول لـيــتـقـدم

نتخب البرازيلي (.(1-0 ا
بــدأ مــنــتــخب إكــوادور الــشـوط
الثاني بأداء أفضل نسبيا سعيا
إلدراك الـتعادل حيث سدد آجنيلو

بـــريــســـيـــادو كــرة أبـــعــدهـــا احلــارس
ألـيسون.ومن ارتباك لـلدفاع البرازيلي
مـهد إينـير فالـنسيـا كرة برأسه لـزميله
آنــخـــيل مــيــنــا الـــذي ســدد بــقــوة في

الشباك مسجال التعادل.

كنـا اكثـر من سعـداء لالستـجابـة السـريعـة التـي ابداها
االخــوان والــزمالء  وهم يــؤكــدون  دعــمــهـم لــلــمــبـادرة
االنسـانيـة التي اطـلـقهـا كاتب الـسطـور وتفـاعل معـها 
حلد االن اكـثـر من ثالثـ شخـصـا بعـنـاوين مـختـلـفة 
الزمـيل الـدكـتـور عمـار طـاهـر  واثنـاء احلـوار مـعه  قال
كـلــمـة بــلــيـغــة جـدا (ال نــصـدق ان هــنــاك صـحــافـة بال
انــســانــيــة ) في هــذه االثــنــاء شــاهــدنــا الــزمــيل حــا
العـيساوي وهو يتوكأ على عكـاز بسبب انه يقوم بعملية
(غسل كـلـيـته) بـشكل مـسـتـمـر وكان وضـعه الـصـحفي
صعـبا  بصراحة وصدق لـو كان اي مبلغ قد  جمعه
ـبــادرة االنــسـانــيــة لـكــان مـنــحــنـاه الى االخ من هــذه ا
الــعـيــسـاوي بــدون تـردد  في وقت تــسـتــحق به عــائـلـة
ـرحـوم ( الـصـحـفي الـريـاضي)  حـيـدر مـدلـول زيـارة ا
خاصـة لتفقد احوالهـا والوقوف معها بـعد رحيل زميلنا

الغالي عند  رب رحيم  .
ساهم بادرة باختصار شديد  ان هذه العدد من ا ا
بلغ (عشرة ا يـصل الى اكثر منه بكثير يـتبرعون  ور
االف دينار شهريا ) من اجل دعم اي زميل صحفي او
ـالي وكذلك اعالمي  يـكـون بأمس احلـاجـة الى الـدعم ا
الوقـوف مع اية عـائلة فـقيرة فـضال عن تفقـد دار رعاية
سـن  قال رسـول الله ( صلى االيـتام واالرامل ودار ا
اللـه عليه وآله )  اتقوا الـنار ولو بشق الـتمرة  فإن الله
عز وجل يـربـيـهـا لصـاحـبـهـا كمـا يـربي أحـدكم فـلوه أو
فـصـيـله  حـتى يـوفـيه إيـاهـا يوم الـقـيـامـة  حـتى يـكون

أعظم من اجلبل العظيم .
ـبــادرة االنـســانـيـة وتــصـبح ــكن ان تـكــبـر هــذه ا هل 
عنـوان بارز يشار لهـا بالبنان وينـضم حتت خيمتها كل
الـزمالء وهم يسجلون مواقف مشرفة جتاه زمالء لهم 
بل ويسـهمون بـتأسيس ثراء انـساني عظـيم يبقى طويال
لسـنوات بعيدة  جنزم انها ستكون كذلك مادام الهدف
منـها مـشاركـة احملتاجـ همـومهم ومـعانـاتهم ومـحاولة
تـقد يد العون لهم وهو واجب و ال  يكون منة من احد
 االهم من كـل ذلك ان رابــطــا عــظــيــمــا ســيــجــمع بــ
ـساهـمـ وهـو االتـفـاق عـلى ان نـكـون يدا الـزمالء او ا
ــبــدأ واحــدة بل عــائـــلــة واحــدة  جتـــتــمع عــلـى هــذا ا
نتـحدث هـنا العـظـيم  حب ألخيك مـثلـمـا حتب لنـفسـك 
بلـغة بـسيطـة جدا مـثل امنـياتـنا البـسيـطة جـدا  ونحلم
شـروع الى حقـيقة ان يـتحول هـذا ا
فـي ارض الـــــــــــواقـع وهــــــــــو
ســـيــصــبح كـــذلك بــوجــود
هـــــــذه الــــــنـــــــخــــــبـــــــة من
االشـخاص الذين تفاعلوا
مــعــنــا بــصــــــدق ونــيــات

طيبة .

توماس
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وأنــا اتـمـعن بـصـورة فـيـصل وهـو
يقف بجـانب صورة  والده الراحل
اعـادني شـريط الـذكـريـات الى عـام
2013 عــنــدمـــا زرت الــكــابــ  في
بيته بعمان والتقيت بفيصل وكان
عمره ثالثـة سنوات مالمـحه تشبه
أباه تعلق أحمـد بولده  وال يفارقه
أبدا حتى عـندما يسـافر احمد الى
دول اخلـلـيج أو الـعـراق يـخـصص
احــمـــد ســاعـــات الــلـــيل لــفـــيــصل
ويـتـحـدث معه عـبـر الـفديـو يـسأله
مـــاذا فـــعـــلت الـــيـــوم وأين ذهـــبت
ومـاذا اكـلت واحـمد يـسـتـمع لولي
عـهــده بـفــرح وسـعــادة فـهــذا ابـنه
الـوحـيـد بـعـد ثالثـة بـنـات وقـبـلهم
طــفل اسـمـه مـحــمــد رحل وعــمـره
ســتـة أشــهـر فــلــهـذا كــان لـفــيـصل
حـظـوة واهـتـمـام خـاص من والـده
النـه يـحـمل اسـمه وخـلـيـفـته بـعـده
اتـه وهذا مـا حصل فـعال عنـدما
القى فيصل قبل أيام  كلمة العائلة
فـي حــفل الـــتــأبـــ الــذي أقـــامــته
الـسفـارة الـعراقـيـة في عمـان وقبل
ذهــابه بـسـاعـات اتـصـلت بـفـيـصل
وجاء صوته العذب هـلو عمو علي
شلونك  حبيبي فيصل اليوم انت
تـلـقي كـلـمــة الـعـائـلـة واريـدك مـثل
بابا رفعـة رأس  أن شاء الله عمو
فـيـصل كـوالـده  يـعـشـق كـرة الـقدم
وقــبل ســـنــوات ســألـت احــمــد هل
تـتـمـنى فـيـصل يـكـون العـبـآ مـثـلك

ـسـات كــان  جـوابه فـيـصـل عـنـده 
جـمـيـلـة عـلى الـكـرة ويـحـتـاج وقت
حـتى نــسـتــطـيع صــقل مـوهــبـته 
رحل احــمـد  وفي قـلــبه غـصـة النه
ـني الـنـفس أن يـحـظنـه قبل كـان 
ـــوت وهــــو الـــذي قــــال لي  بس ا
اشـوف فـيـصل اصـير زيـن  لكن ال
احمـد رأى فيصل وال فـيصل حظن
والـــده  وفي أيــــامه األخـــيـــرة في
ــســتـــشــفى كـــان فــيــصـل يــفــتح ا
كاميرة الفديـو معه ويكلمه واحمد
يـــســـتـــمع له بـــشـــوق وحـــنــ وال
يـســتـطــيع أن يـتـكــلم مـعـه بـسـبب
ضيق الـتنـفس وكان فـيصل يـبعث
مـسـجــات صـوتـيـة أيــضـا  لـوالـده
عـــــسى أن يــــصـــــحى   ضـــــمــــيــــر
الـفــيـروس الـلــعـ ويـغــادر جـسـد
والده رفقـا به لكن مع مرور الوقت
بــســرعــة رحل احــمــد تــاركــآ ولـده
الــــوحــــيــــد في حــــزن وآسى وقــــد
أوصى زوجـته ام فـيـصل أكـثـر من

مرة به 
االن فـيـصل  عـمـره عـشـرة سـنوات
وأشعر من خالل تـواصلي اليومي
مــعه أنه يــســابق الــزمن لــيـصــبح
العـــبــا مــثل والـــده  فــتــراه الــيــوم
يـلـعب كـرة الـقدم بـشـغف لـسـاعات
طويـلة وشاهـدت عدة فـديوهات له
وهو يلعب كرة القدم ولديه  بعض
ـسـات والــده عـنـدمــا كـان يـصـول

العب . ويجول في ا
فـيـصل نــورس صـغـيــر واجـنـحـته

حتـتاج لـلتـدريب والـدعم والرعـاية
واالهــتــمــام  حــتى يــســتــطــيع في
ـسـتـقبل الـطـيـران مـثل والده في ا
العب ونــسـمع صـوت اجلـمـهـور ا

يعيد هاتفه القد 

مع بعض التغيير الطفيف
هذا فيصل يا ناس يسوى الدوري

والكأس 
رحمه الله احمد 
وحفظ ابنه فيصل
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أكــد نــائب رئــيس جلــنــة الالعــبــ
ـغـتربـ في الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـية ا
عــلي شــهــيم ان انــسـحــاب الالعب
ـنـتخب شـوان سـيـروان من بـعـثـة ا
الــشـبـابي خالل مـشـاركـته بـبـطـولـة
ـصرية كاس الـعرب في الـعاصـمة ا
الـقاهرة يـعد امـراً طبـيعـياً وشـائعاً
في جـمـيع مـنـتـخـبـات الـعـالم. وقال
شـــهــيم فـي تــصـــريح صـــحــفي  ان

حـــالــــة انـــســـحــــاب الالعــــبـــ من
ـنـتـخـبـات امـر طـبـيعـي وسبق ان ا
حـــــدثت مع اســـــود الــــرافـــــدين في
بـطـولـة الـعـالم لـلـقـارات عـام 2009
عــنـدمـا انـســحب احلـارس الـسـابق
نـــور صـــبــري من بـــعـــثــة الـــفــريق
س تـفهـماً من الهـيئة منـوها بانه  
الــتــطـبــيــعـيــة والــطـاقم الــتــدريـبي
الـلـذين يـسـعـيـان الى تـوفـيـر مـنـاخ
إيـــجــابي مـــثـــالي ألي العب يـــكــون

ــنــتــخــبــات .وبــ مــتــواجـــداً في ا
ـــغـــتـــربــ شـــهــيـم ان الالعـــبـــ ا
ـولــودين في اخلــارج يــحـتــاجـون ا
الى فــتـرات أطـول من اجل الــتـكـيف
والــتــأقــلم مع بــاقي الالعــبـ خالل
التجمعات بسبب اختالف الثقافات
في الــفـئــات الــعـمــريــة عالوة عـلى
جتـاوز األخــطـاء اإلداريــة والـفــنـيـة

التي حدثت في السابق.
وتـابع شهـيم ان الالعب شـوان يـعد

ــمـيــزة الـتي ــهـجــر ا من خــامـات ا
برزت مع نادي شباب التسيو حتت
 18عاماً وسيكون جاهزاً وعنصراً
ـقــبـلـة فـاعالً فـي االسـتـحــقـاقــات ا
وكــذلك حــظي بــإعـجــاب واهــتــمـام
ـبي ـنــتــخب الـعــراقي األو مــدرب ا
اجلـديـد الــتـشــيـكي ســوكـوب الـذي
سـيـراهن عـلــيه مع بـقــيـة الالعـبـ
ضمن الـتشـكيل الـذي يروم جتـريبه

قبلة . ودعوته ضمن التجمعات ا
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مثلة التونسية عائشة بن أحمد قريباً تعود ا
الى مـصـر بـعـد قـضـائهـا اجـازة طـويـلـة في
تونـس من اجل تصوير فيلم سينمائي جديد
لم تــكـــشف عن تـــفــاصـــيــلـه.وكــانت أحـــمــد
شــاركت في مـســلـسل (لــعـبــة نـيـوتن) بـدور
اميـنة الذي حـقق جناحاً كبـيراً  وايضا في

مسلسل (احلرقة) التونسي.
وتنـتظر احمـد طرح فيلـمها اجلديـد (ريتسا)
مـثل الـذي تـشـارك في بـطـولتـه بجـانـب ا
ـصري محمود حـميدة اذ يعود حداد ا
ــصــري إلى الـوطن بــعـد الــقـبــطـان ا
رحـلـة غـربـة أكـثـر من خـمـسـون عـام
ـــراهــقــة لــيــبـــحث عن بـــقــايــا حب ا
ويـواجه بكثـير من اخلطـوط الدرامية
تباينة في الطباع في واألشـخاص ا
تشـابك مثـير لـلعالقـات اإلنسـانية
بـ جميع األطـراف لنـكتشف في
الـنهايـة مفاجـأة مذهـلة في إطار من
الــتـشــويق والـرومــانـســيـة الــبـديــعـة.
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مقررة جمعية الشعر في احتاد الكتاب العرب صدرت
لهـا مجموعـة شعريـة جديدة عن االحتاد بـعنوان (ثقب

في ذاكرة احلياة).

ـتـرجـمـ الـعـراقـيـ في شـيخ ا
مـجـال األدب الــروسي نـعـته دار
ـأمون للترجمـة والنشر بعد ان ا
ــوت عن 85 عـــامــاً في غـــيــبـه ا
مـوســكــو. والـراحل مـن مـوالــيـد

البصرة.
÷U¹— WLŠ—
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الـكـاتـبة الـسـوريـة  صـدرت لهـا حـديـثاً قـصـة لالطـفال
بــعــنـــــــــــوان (لــغــز عـشــبــة احلـيــاة). تــنـاولـت فـيــهـا
مــوضــوع تــنـــــــــمــيــة اإلرادة والــقــوة عــنــد الــفــتــيـان
والــتـمــسك بــاالنـتــمــاء وحب األهل واألســرة بـأســلـوب

تشويقي.
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مع فـــنـــانــ شـــبـــاب من مـــديـــنــة
وصل في احلادي والـعشرين من ا
حـزيران اجلـاري إحـتفـاليـة مـغلـقة
اشــتـمــلت عـلى عــدد من الـعـروض
ـنـاسـبـة ـوسـيـقـيـة والـغـنـائـيـة  ا
ي لـــلـــمـــوســيـــقى  الـــيـــوم الــعـــا
بــحــضــور عــمــيــد كــلــيــة الــفــنـون
اجلـمـيـلـة نـشـأت مـبـارك صـلـيـوا 
وقــــد عــــكس هــــذا احلــــفـل وفــــقـــا
لــصـفـحــة الـكــلـيــة في (فـيــسـبـوك)
الـــثـــــــــراء الـــفـــني الـــرفــيـع الــذي
ـــوروث  الــــثـــقـــافي يـــحـــظـى به ا
وصلي بصورة خاصة والعراقي ا
عــلى وجـه الــعــمــوم.ويــعــد الــيـوم
ي لـلـمــوسـيـقى  أكــبـر حـدث الـعــا
فــني عــلى مــســتــوى الــقـارات  إذ
ــنـاسـبــة أكـثـر من حتـتــفل بـهـذه ا

120 دولة.

{ اســـطـــنــــبـــول - وكـــاالت - ذكـــرت
وســائـل اعالم تــركـــيــة ان الـــنــجـــمــة
الـتــركـيـة تــوبـا بــويـوكـســتـون بـدأت
بـعالقـة حب مع الـفـنـان الـتركـي مراد
ـسـلـسـلـهـا بـوز الـذي انـضم مـؤخـرا 
(نـفس آخــر) اذ ان الـثـنــائي الـتــقـيـا
وأمـضـيــا سـويـا سـاعــات طـويـلـة مع
ــقــرر ان يــعــرض بــعــضــهــمــا.ومن ا
مــســلـــسل (نــفس آخـــر) عــلى إحــدى
ـنـصـات اإللـكـتـرونـيـة. علـى صـعـيد ا
آخـر كـانت قـد نـشـرت بـويـوكـسـتـون
مـنــذ فـتــرة صـورة عــفـويــة لـهــا عـلى
صـــفــحـــتـــهــا اخلـــاصـــة عــلـى مــوقع
ا لم تنتبه التواصل االجتماعي ور
اذ ان الـــصـــورة غـــيـــر مـــعـــدلــة وأن
الزاويـة التي الـتقـطت منـها الـصورة
أكدت ان شكل اسنانها غير متناسق
عـــلـى عـــكس مـــا تـــظـــهــــر عـــلـــيه في
سلسـالت والصور االخرى.الى ذلك ا

حاول أن تفكر جيدًا وال تتهور عند اتخاذ قرار جديد
هنية. فى حياتك ا

qL(«

حترص على اسـتقرار عالقتك مع الـشريك. استشير
زمالئك فى حل مشاكلك.
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 حـتـى تـســتــطــيع الــتــقــدم خــطــوة لألمــام حـاول أن
اضية. تصحح أخطائك ا

—u¦ «

ؤجلـة منـذ فترة طـويلة حتـرص على إجنـاز أعمالـك ا
رقم احلظ .9
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يـجـب أن تـعـتــرف بـتـقــصـيــرك جتـاه الـشــريك وتـقـدم
االعتذار له عما بدر منك.

¡«“u'«

ال تنفعل على الشريك عند مناقشة أى مشكلة تمرون
بها رقم احلظ.3
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زيد من  حتى تـتحسن عالقتك بزمالء العمل جتنب ا
شاكل. اخلالفات وا

ÊUÞd «

الـعـصـبـيـة مع الـشـريك لن حتل أى شىء وتـزيـد من
. مشاكلكم وخالفاتكم معاً

Íb'«

يـجب أن تــضـبط مـواعـيـد نـومـك  حـتى تـتـخـلص من
األرق وتسترخى طوال الليل.

bÝô«

حــاول أن تـتــخــلص من وزنـك الـزائــد من
Ë«b «

يـوم حـدوث تــغـيـرات إيـجـابــيـة فى حـيـاتك الــعـاطـفـيـة
السعد االربعاء.
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هـنـيـة نتـيـجة  حـدوث تـغيـرات إيـجـابيـة فى حـيـاتك ا
اجتهادك فى عملك .

 u(«
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اكـــتـب مــــرادف الــــكــــلــــمـــات ذات
االحـــرف االربـــعـــة حـــول نـــقـــطـــة
االرتــكـــاز حتــصل عـــلى الــكـــلــمــة
ـــطـــلـــوبــــة:(رســـول حـــمل دعـــوة ا

االسالم الى ملك احلبشة):
1- من فصول السنة

2- نيشان
3- من احليوانات

4- هيبة (م)
طربة لبنانية 5- االسم االول 

هن 6- من ا
7- جزيرة اماراتية
8- غامق اللون

9- شراب وطعام مفيد
10- لقب مطربة لبنانية

ية 11- ماركة عا
نقطعة عن الزواج  12- العذراء ا

13- مدينة اوربية
14- من الرسل (م)

15- جازف 
16- يعترف(م)

ـــطــربـــــــــــة الــعـــراقــيــة احــيت حـــفل تــخــرج طالب ا
مـعـربـة عن  امـنـيـاتـهـا اجلـامـعـة األمـريـكــيـة في دهـوك
شاكـرة االستـضافة ـوفقـية والـنجـاح جلمـيع الطـلبـة با

الرائعة .

القـاضي العراقي استضـافه السبت  اجمللس العراقي
ولودون للـسلم والـتضامن أللـقاء مـحاضرة بـعنـوان (ا

وذجا). شكلة االيزيدية  خارج نطاق الزواج/ا

الشـاعر االردني ضيـفته السبت جـمعية احتـاد الكتاب
واالدبــاء بــعـمــان بــامـســيـة شــعــريـة نــظــمـهــا وأدارهـا

ي عبدالغني احلجير. االكاد

االعالمـي والـبـاحث الـعــراقي تـلـقى تــمـنـيـات االوسـاط
يـة بالشفاء العـاجل الصابته وعائلته الثـقافية واالكاد
بـكـورونــا. و (الـزمـان) تــتـمـنى ان يـحــيـطه الـلـه بـلـطـفه

وعنايته.

ÍdLA « ÂU ²Ð«

ـهـا بدرع االبـداع والـتمـيز احملامـيـة العـراقيـة  تـكر
من مؤسـسة أفاق العدالـة للدعم القانـوني مع مجموعة

. من احملام

توبا بوسكشتون

وكــــانت دومـــــاً حتــــاكي حـــــالــــهــــا
وتــطــبــطب عــلـيــهــا فــهي مــبــتـورة
الـظــفــائـر والتــسـتــطــيع بـنــاء مـدن

للعشق الكبير.
كـتــبت كــلـمــات لـيــست كـالــكـلــمـات
وتالعـبت بـالـقوافـي وكأنـهـا تـعزف
سـيمـفـونيـة نـحويـة جمـيـلة لـترحل
بهـا صوب احلب وحتـلق منه نـحو
الــزهـــو والــفـــرح..حــطت رحـــالــهــا
بـعـيـداًعن أمـانـيـهـا الـضـالـة تـنـشـد
األمــاني احلـقــيـقــيـة رغم الــصـعـاب
الـــتي واجـــهـــتـــهـــا ألن احلـــيـــاة لم
تمنحها طـرقاً مبلطة مـلساء لتسير
فـــوقـــهـــا دون مـــطـــبـــات وعـــثـــرات
وأرصفـة ملـئى بـالورود تـستـقبـلها

لتكمل مسيرتها...
( يــسـرى فــخـري احلــسـيـنـي) أبـنـة
ــوصـل الــتي تـــراكــمت بـــرأســهــا ا
الكـلمـات واالشعـار واالفكـار فقررت
ان تـكـسـر الـقـيود لـتـكـتب مـايـجول
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أسترجاع الذكريات كان بحد ذاتـــه
أمـــــــــــــرمـــحـــزن ألن مــامـــضى لن
ا آمنت قولة التي طا يعود ..هذه ا
بـهـا دومـاً...إمـرأة موصـلـيـة عـريـقة
شـاعرة رقـيقـة كلـمـاتهـا نفـحات من
عطر الـزمن اجلميل ..أعتـنقت فكرة
الــعـيش بــاخلـيـال الــذي هـو احلـلم
احملــــــــــســــــــــوب عــــــــــلـى الــــــــــوقت
فقط...صنعت لنفسها بهجة خاصة
بــهـا وتـركت الــيـأس جـانــبـاً وظـلت
دومـــاً تـــســعـى لــلـــصـــعـــود صــوب
أحالمهـا وأمانـيهـا ألنهـا مؤمـنة أن
الــغـنى هــو بــالـقــنــاعـة والــطــمـوح
..كــــتــــبت  ريـح من الــــزمـن الى من
سـكن بــذاكــرتـهــا وفـيـه قـالت أيــهـا
ــقل أيــهــا الــفــجــر ــســكــون فـي ا ا
الــبـاسـم كـنت لي فــرحـاً أبــديـاً ولك
وحــدك قـصــائــد مــعـطــرة بــرائــحـة

طر.. ا

بــخـــاطــرهـــا وتــنـــطــلق بـــالــشـــعــر
ــوزون لـيـمــيـزهـا عن الــعـمـودي وا

سواها من شاعرات جيلها...
حلـمت وهي بعـمرالـ 18 أن تشارك
ـــهــرجـــان لـــلـــشـــعـــر فـي بـــغــداد
الـعاصـمة احلُـلــم لكن حـلمـها تـبدد
قــبل أن يـتـرجــمه الـواقع ويــتـحـقق
..لـكـنه ظل يراودهـا وظـلت تـسـتمع
وصل وتـقرا لـهم : ذنون لشـعـراء ا
االطرقجي.. وعبدالـوهاب أسماعيل
يل لـكتابـة الشعر س فيـها ا الذي 
فوقف الى جانب موهبتها ومنحها
مـتــسع وفـســحـة من وقــته لــتـجـدد
املـها  ونشـرت في جريـدة احلدباء

وكانت هذه هي البدايــــة..
أكـمــلت تــعـلــيـمــهـا بــاد األمـر في
عـلـمـ لـتـصبح مـعــــــــهـد أعـداد ا
دارس فـيـمـا بعــــد مـديـرة ألحـدى ا
ــــــدة عــــــشــــــر ــــــوصـــــل  فــــــــي ا

سنوات..
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ـهـرجانـات الـعربـية اليخـتـلف اثنـان عـلى سر تـالق االغـنيـة الـعراقـية من حـضـورها في ا
ـسـابـقـات الـتي التـخـلـو من حلن عـراقي خـالص والـدولـيـة الى جـانب تـصـدرهـا بـرامج ا
فبـرنـامج احلى صـوت السـنوي تـتصـدر مشـاركاته بـ االصوات الـشبـابيـة حلن عراقي
ـهــنـيـة الـتي نـالت اعـجـاب مـايـؤكــد قـوة ورصـانـة االحلـان الـعـراقـيـة الــتي تـعـتـمـد عـلى ا
ة التي اجلمـهور العربي لتتصدر االحلـان العربية وتبقى حاضـرة وخاصة االحلان القد
ـراكز االولى ويـقيـنا ان االحلان تـسابـقون لتـكون االولى في الـتنـافس على ا يخـتارهـا ا
ها وشهرتها عند انطالقها العراقية التي التغيب رغم مضي عشرات السنوات على تقد
من العـراق لتتصدر االحلان في غالبيـة الدول العربية وخاصة اخللـيجية القريبة جدا من
ـتصـدرة للـفنـون تاثـرت باحلان االحلان الـعراقـية ويـقيـنا ان مـصر الـتي تعـد من الدول ا
عراقـية  ويـقينـا ان االحلان العـراقيـة التي استـطاعت ان تثـبت قوتـها من خالل الكـلمات
ـومـة االغـنـيـة  واليـوم وبـالـرغم من ـهم الـذي يـعـلن جنـاح ود والـلـحن واالداء الـثالثي ا
تـصدرة من خالل محـاولـة طمس االغـنيـة العـراقيـة واتهـامهـا بـاالسفـاف تبـقى االولى وا
ا قدموه من نـاسبة رحـيلهم وفـاءا  لحـن الرواد الـراحل الـذين نستـذكرهم  اسمـاء ا
ـلحنـ يعـطي حافزا منـجز حلـني خالل مسيـرتهم الـطويـلة ويقـينـا ان استذكـار الرواد ا
ـوسـيــقي الـعـراقي الــذي يـفـخــر بـرمـوز ه لــيـبـقى مــادة دسـمـة لــطـلـبـة وقـوة لـلــمـشـهــد ا
ـعاهـد والكـليـات يتـعلـمـون منـها اصـول اللـحن التي تـعتـمد ـوسيـقي في ا االختـصاص ا

ـقـامــات االصـيـلـة  ويــقـيـنـا ان الــوقت حـان لـنـتــصـدى لـلـذين عــلى ا
يـحاولون اتهام االغنيـة العراقية باالسـفاف والتدني  في وقت تبقى
فرداتـها كبار ـتصدرة االحلان الـعربية والـتي يستـع  االولى وا
طـرب الـذين قدمـوا باصـواتهم اغـاني عراقـية  تـراثية ـلحنـ وا ا

وحديثة .
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يسرى احلسيني

ـنـعـهـا عـمـلـها ولم 
من االسـتــمـراربـنـشـر
ــــقـــاالت والــــقــــصص ا
ــتـنـوعـة في الــقـصـيـرة ا
جـريـدة احلـدبـاء الـبـيت
الـــذي ضم نــــتـــاجـــهـــا
واحــتـوى مــوهـبــتـهـا
..ولـم يـــــــــــتــــــــــوقـف
طـمـوحــهـا الـعـلـمي
كــــذلـك فــــأكـــــمــــلت
دراســــــــــتــــــــــهــــــــــا
اجلــــامـــعــــيــــة في
االرشـاد الـتـربـوي
وعـــــلـم الـــــنـــــفس
لــتـصـبـح مـرشـدة
تــــــربـــــــويــــــة في
الــــتــــشــــخــــيص
لـبـطـيـئي الـتـعلم
مـن عــــــام 2004

وحتى االن.
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ــــطـــــرب اإلمـــــاراتي حـــــســــ أحـــــدث ا
نشوره اجلديد اجلـسمي ضجة كبيـرة 
الـذي كتـبه عـلى صـفـحـته اخلـاصـة على
موقع التواصل االجتماعي اذ قال: (قلة
األدب ال تــعــني قـوة الــشــخـصــيـة) دون
الــكــشـف عــمــا اذا كــان يـــقــصــد أحــدا
بـكالمه أم مجرد منـشور عادي ال رسالة
نـشـور اعـجـاب عدد مـنه ألحـدهم.ونـال ا
ـــتـــابـــعـــ الـــذيـن وافـــقــوا كـــبـــيـــر من ا
اجلـســمي الـرأي في هــذا الـقــول. وكـان
طـرح اجلسمي أغنيـة بعنوان (فوق) على
قـنـاته  عـلى (يـوتـيـوب). وهي من كـلـمات
أحـمد الـصانع أحلـان حـس اجلـسمي
وتـوزيع ومـكس ومــاسـتـر حــسـام كـامل.
ويــقـول مــطـلع األغــنـيــة:( أنـا الــلي فـوق
وقـلبك مـا يـبي يصـعَـد وماني قـادر انزل

لك وال اوصل لك).

بوحدة الركن الفرانكوفوني/ قسم
الـبـعـثـات والعـالقات الـثـقـافـية في
وصل وبالـتعاون رئاسـة جامعـة ا
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ــعـهـد الــثـقـافي الــفـرنـسي- نـظم ا
ـــرتــــبط ـــوصـل ا الــــعــــراقي فـي ا
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ضـجّت الصـحـافـة الـتركـيـة بـخـبر

ــمـــثل الـــتــركي انــفـــصـــال ا
أوراز كـايـغالر أوغـلـو
عن حــــبــــيــــبــــته
قـــــــــــوجلــــــــــان
ارســــــــــــــــــــالن
خصوصا بعد
انتـشار صورا
لـهــمــا مــؤخـرا
بــــــــــأوضـــــــــاع
حـمـيـمـة وهـمـا
يـــســـتـــجـــمـــان
حتت أشــــــعــــــة
الـــــــــــشــــــــــمـس
ويقضيان عطلة
ترفيـهيـة سويا
اال ان الــثـنــائي
لم يــعـلــقــا بــعـد
على هذا اخلبر.
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ـصـرية عال غـا الى انـها مـثـلة ا اشـارت ا
سـتـأخــذ اسـتـراحـة بـعـد تــخـرج ابـنـتـهـا من
اجلـــامــعــة كـــاشــفــة بـــدورهــا عن عـــمــرهــا

احلقيقي قائلة:
(عــشــان أنــا كــنـت بــابي ومــامي) في نــفس
الوقت بعد انفصالي عن زواجي األول حيث
جـرى االنفصال في البداية دون طالق حتى
تـكون فـرصـة لي إلمكـانـية الـعـدول عن قرار
االنـــفــصــال خـــاصــة وأن زوجي األول كــان
مُـــــصـــــراً عـــــلـى عـــــدم الـــــطالق وأن أراجع

نفسي). 
وأضــافـت (مــارجـــعــتـش نــفـــسي وفـــضــلت
مــصـرة عـلى رأيي وبــدأت عالقـتـنــا تـتـحـول
لـصـداقـة حـتى يـكـون بـوسـعـنـا الـتـعـاون في
تـربية البنات). وجاء حديث غا في برنامج
تـلفـازي .واضافت: (تـزوجت في سن مبـكر
17 عـاما أنـا خالص هـكمل 50 سـنـة آخر

نوفمبر القادم). - نـــعم اهـــتـم بـــالـــتـــراث الـــبـــغــدادي
واســــتـــمع إلـى االغـــانـي الـــتــــراثـــيـــة

ة. القد
{ ماهو الشيء الذي تتفاءل به دائما?

- عــنـدمــا يــقـدم االنــســان كل شئ في
سبيل اآلخرين أكون قريبا منه.

{ حلم حققته?
- دراســـة الـــفن الـــتـــشــكـــيـــلي حـــيث
اســتــطــعت أن أجــد لي قــدم في الــفن

التشكيلي العراقي.
{ أبرز صفة في شخصيتك? 

- التواضع والطيبة.
{ ماذا علمتك احلياة?

- علـمتـني التـفاعل وان الـقادم أفضل
وكل مشكلة لها حل.

{ اول بلد زرته?
- انـهـا زيـارتي لالردن لـلـمـشـاركـة في
ــعـــرض الـــدولي الـــفـــني الـــعـــراقي ا
وبعدها توالت زياراتي لبلدان أخرى.

{ أول شئ تقوم به صباحا? 
رسم - إنهض صبـاحا واتوجه إلى ا
ــدة ســاعــتـ النــنـي إنـهـض بـكــامل

لياقتي البدنية.
{ أول هدية تلقيها في حياتك? 

- من مــدرس الـتــربـيــة الـفــنـيــة الـذي
اهداني علبة ألوان.

{ تاريخ التنساه? 
ــواقف صــعــبــة فـان - عــنــدمــا أمـر 
تـاريخ حـدوثهـا يـبـقى في الـذاكرة مع

ذكريات مرة تعيد لي صور آخر.
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عند محاورتنا ألي مبدع يدور احلوار
فـي إطـار عــمـله اإلبــداعي أال إنــنـا في
سـلـسلـة حـوارات مع فنـانـ ابتـعـدنا

عن الـفـن مـقــتـربــ من الــوجه اآلخـر
لـهم .واليـوم ضيفـنا الـتشـكيـلي ستار

لقمان عبر هذا احلوار:
{ هل لديك موهبه مخبأ عدا الفن?

{ - هل شعرت بالندم على شئ اجنزت?
نـدمي عـلى عـدم إكـمـال دراسـتي لـذلك

أتألم كثيرا.
{ مكان حتن لزيارته دوما?

- أين يــوجــد الــفن أذهب إلــيه ألنــني
أشـعـر هـنـاك من يــحـرك الـطـاقـات في
داخلي وأرى عالم الفن بشكل اوسع.

ن تقول شكرا?   }
ـ والسـاتـذتي الـذين - لـلـه رب الـعـا

علموني.
{ هل انت انسان عاطفي?

- نعم بحيث تثيرني اللوحة اجلميلة
راة. وا

{ هل حتب اسمك ومن أطلقه عليك? 
- أنــــــــــا أحب
اســـــمـي ألنه
ـــــيـــــزني
عـــــــــــــــــــن
االخــرين
ولـــــقـــــد
أطــــلـــقه
عــــــــــلي
والدي.
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افـتـتــحت نـقـابـة الــفـنـانـيــ الـعـراقـيـ
ــــعــــرض الـــــفــــني ــــاضـي ا الــــســـــبت ا
االستذكاري للفنان الراحل بالسم محمد
عــلى الــقـاعــات الــتـشــكــيــلـيــة لــلـنــقــابـة
وبــحــضــور ابـنــة الــراحل (ســارة). وفي
بــدايـــة احلــفل الــتـــأبــيــني رحـب نــقــيب
الفنان جبـار جودي باحلضور النوعي
ـــهـم الـــذي أوفى حق فــــنـــان كـــبـــيـــر وا
بــالــعــطــــــاء وصـاحـب الــثـراء بــابــداعه
وأعــلن عـن بــدء الــفــعـــالــيــات اخلــاصــة

. بالتأب
حيث عرض وللمـرة األولى اللقاء االخير
لــــلـــراحل بـالسم مــــحـــمــــد مع الــــكـــاتب
احلـوار ـالــكي  والـســيــنـارست حــامــد ا
ـــضـــمــون الـــذي خــيـم فــيـه اجلـــمــال وا
الـنـاضج وابـرز امـنـيـات الـراحل لـبـغداد
والــــعـــراق.وبــــعــــدهـــا تــــواصل احلــــفل
الـتــأبـيــني بـرثــاء زمالئه وكـانـت رسـالـة

الرثاء للفـنان عزيز خـيون وكذلك العزف
ــايـــســـتـــرو كــر ـــنـــفـــرد لــلـــفـــنـــان ا ا
ـعــرض الــذي تــســتــمـر وصــفي.شــهــد ا
ـدة عـشرة أيـام اقـبـاالً واسـعاً فـعالـيـاته 

وتـفـاعال رائـعـا لـلـمـعـرض الـذي يـعرض
الـنـتــاجـات االبـداعــيـة االخـيــرة لـلـراحل
وكـذلك أبـرز الـتـصـامـيم الـفـنـيـة وبـعض

مقتنيات الراحل بتفاصيلها الدقيقة.
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{ بروبـوليـنغـو (اندونـيسـيا) (أ
صـل على ف ب)  –سار آالف ا
بـركان إنـدونـيـسي نـشط الـسبت
إللـقـاء مـواش وأضاح أخـرى في
ــتّـقــدة خالل طـقـوس الـفــوهـة ا

تقليدية عمرها قرون.
 وفي كل عـام يـجـتـمع أفـراد من
ــرتـفــعـات قــبــيـلــة تــيـنــغــر من ا
احمليطة لـرمي الفاكـهة واخلضر
والزهور وحـتى احليـوانات مثل
اعز والدجـاج في فوهة بركان ا
جـبل بـرومو كـجـزء من مـهـرجان

يحمل اسم (يادنيا كاسادا).
ـصـلـ وشق صف طـويل مـن ا

مع رؤوس مـــاعـــز تـــتـــدلى عـــلى
ظــهــور بـعــضــهم طــريـقــهم إلى
القـمـة عـلى أمل إرضاء األسالف
واآللــهـة الــهـنـدوســيـة وحتــقـيق

الرخاء جملتمعاتهم.
وقال بوروانـتو الـذي يعرّف عن
نــفــسه بـــاســمه األول فــقط عــلى
غرار إنـدونـيسـيـ كثـر عـارضا

من الــرجــال في حــركـة نــشــطـة.
ولهذا الـديكور وظيـفة مزدوجة
ــتـوفى إذ إنه كــان يــبـرز ثــراء ا
كـــمــــا أنه كــــان يـــتـــيـح تـــقـــد
األضــاحي بــصــورة مـتــواصــلـة
إلــيـه لــضــمــان خالصه األبــدي.
ويــــوضح مــــديــــر قـــسـم اآلثـــار
ــصــريــة في مـــتــحف الــلــوفــر ا
فـنــسـان رونـدو لــوكـالـة فـرانس
ة (كان برس أنه في مصر القد
يـراد لـلـمـتـوفى أن يـبـقى إنـتـاج
الــغـــذاء هـــذا بــصـــورة أبـــديــة
ونصـوّر بـالتـالي كل هذا الـعالم
الـقـروي في عـز احلـصـاد. ويـتم
تصوير مشاهـد احلياة اليومية
بــأدق الـتـفـاصــيل مـا يـجــعـلـنـا
نــغـــوص في قــلب الـــتــقـــنــيــات
الــــزراعـــيــــة لـــلــــتـــذريـــة ودرس
احلـــنــــطـــة والــــنـــقل). وتــــتـــيح
عــروض فــيـــديــو تــســـتــنــد إلى
ـاذج ثالثـيـة األبـعـاد لـلـمـعـلم
ـــوقع مــا رؤيــة الـــديــكـــور في ا
يـضــفي حــيــويـة عــلى مــشــاهـد
الـعـمل في احلـقـول. واسـتـحـوذ

{ باريس (أ ف ب)  –بـعد أربع
سـنـوات من الـتـرمـيم تـسـتـعـيد
مصطـبة أخاثيـتيب إحدى أبرز
صرية في عروضات األثـرية ا ا
مـتــحف الـلــوفــر رونـقــهـا بــعـد
إعـادتـهـا إلى حـجـمـها األصـلي
مــا يــتـــيح لــلــزائــريـن الــتــمــعن
بصورة أفضل بهذا العمل الذي
يــروي قـصــة احلــيـاة في مــصـر
ـة قـبل أربـعـة آالف سـنة. الـقـد
ويـــنــدرج ذلـك في إطــار أعـــمــال
جتـــــديــــــد الــــــقــــــسـم الــــــواسع
ــصـريـة في اخملـصـص لـآلثـار ا
ـتــحف الــبــاريـسـي الـشــهــيـر. ا
ويــســعى الــقــائــمــون عـلـى هـذا
القسم إلـى حتس إبـراز القطع
اجلـــديـــدة ضــمـن مـــجــمـــوعـــته

ة فيه. ر واألعمال ا
 وفي قاعة االستقبال بات يقف
صنوع من تمثال كلب أسيوط ا
الكلس والعائد على األرجح إلى
نـهـاية عـصـر األسـرة الـبطـلـمـية
يالد) بـعدما (القرن األول قـبل ا
خــضع ألعـمــال تـرمــيم طــويـلـة.
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ـلونة (الـيوم أحضرت دجاجته ا
دجــاجــة لألسـالف). كــذلك حــمل
رجل آخـر يـحـمل اسم وانـتـوكو
عـيـنـات من مـحاصـيـله عـلى أمل
أن يــــجـــــلب له إلـــــقـــــــاؤهــــا في

البركان حسن الطالع.
وقــــال (لـــــقــــد أحـــــضــــرت هــــذه
احملـاصـيل طلـبـا لـلـخـصـوبة في
حـقـلي ولـلـحـصـول عـلى حـصـاد
وافــر). ويـــقف قــرويــون آخــرون
لـيـسـوا من قــبـيـلـة تـيـنـغـر عـلى
ــنـحــدرات الـقــريــبـة من فــوهـة ا
الــبـــركـــان مـــحــاولـــ الـــتـــقــاط
القرابـ باستـخدام الشـباك قبل
أن تــــخـــــتـــــفي وسـط الـــــدخــــان
تـصاعـد. وهذه ثـاني مرة يـقام ا
فيها مهرجان يادنيا كاسادا منذ

بدء جائحة كوفيد -19.
دة هرجان الذي يستمر  يعود ا
شــهــر إلـى أســاطــيــر من الــقــرن
ـلـكة اخلامـس عشـر عن أمـيرة 
ماجاباهيت اجلاوية الهندوسية
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قـمـة بـغداد تـقع فـي التـسـلـسل الـرابع لـلـتـنـسـيـقـات الـثالثـية
ـشتركة مـنذ سنـة ونصف السنـة لكن االجتـماع األخير في ا
بـغـداد كـان األهم كـونه يـتـوافـر عـلى صـيغ تـنـفـيـذيـة لـلخـطط
والـتـفـاهـمـات فـضال عن بـقـاء هـامش كـبـير مـن الـتنـسـيق في
كن مـلفـات تخص أطرافـاً أخرى ولـها نـهايات مـفتـوحة وال 

جلهة البت بها لصلتها بقضايا اإلقليم والساحة الدولية. 
اهـم مـــشــــكـــلــــة تـــواجه الــــدول الــــثالث قـــبـل عـــامــــلَي األمن
واالقـتـصاد هـو الـوقت الـذي بـات سيـفـاً مُـسلّـطـاً عـلى الدول
ـشتـرك قـبل أن تسـتـفحل الـثالث إلجنـاز االتفـاقـات والعـمل ا
مـشكـالت أمنـيـة تـلوح هـنـا وهنـاك وقـبل أن تـخـرج تفـاقـمات
الـواقع االقـتـصــادي عن الـسـيـطـرة وتـنــعـكس عـلى اسـتـقـرار
الـشارع العربي في هذه الدول. وهـذا هو التحدي الذي يجب
ان تـظهـر مـعاجلـاته واضحـة وعـلى نحـو سـريع في الشـهرين
ـقبـل كـأبعـد تقـديـر وذلك ألسبـاب عدة مـنهـا مداهـمة وقت ا
ـانية الـعراقـية وما سـيترتب عـليـها من تغـيير االنـتخابـات البر
حـكــومي شــبه حــتــمي وانــشـغــاالت مــفــاجـئــة كــان الــشـارع
الـعراقي ولـودا لـها طـوال ثمـاني عشـرة سـنة. و كـذلك قضـية
مـصر الشـاغلة في تـرتيبـات ملء سد النـهضة في اثـيوبيا في
مـرحـلـته الـثـانــيـة والـتي تـكـاد جتـري من دون اتـفـاق مـصـري
سـوداني اثـيـوبي وهـذا أمـر ال يـحـتـمل الـتـأخـير فـي حسـمه
خـشـيـة أن حتـدث الـغـفـلـة الـزمـنـية و يـعـود اإلقـلـيم الـسـاخن
أصالً الى مـواجـهـة سيـاسـات االمـر الـواقع ومـحاكـاة حـقـبة
الـثمانـينـات والتسـعيـنات في الـعالم العـربي التي تـعني تـوفير

العوامل اخلصبة إلنتاج احلروب. 
ولـنكن واضـح فـإنّ كلّ دولـة تتـكتم عـلى الفـائدة اخلـاصة
ـشـتــركـة الـتي تـتـطـلع لــهـا من هـذا اخلط الـثالثي من غـيـر ا
الـتعاون الى جانب الفوائـد التي ال تظهر إال من خالل توزيع

نافع على أصحابها الثالثة.  ا
اذا اردنـا ان يــكــتب لـقــمــة بـغــداد االسـتــمــراريـة وان تــكـون
شـارك في مـشروعـا مسـتدامـاً البدَّ من الـتفـكيـر بتوسـيع ا
لـتقـى االستـراتيـجي كمـا البـدَّ من عقـد جوالت جـديدة هـذا ا
لـلـمكـاشـفـة حول فـاتـورة الـنجـاحـات واالخـفاقـات وعـدم ترك
األمـور عـلى عــواهـنـهــا لـلـزمن السـيــمـا حـ تــنـشـغل الـدول
ـفـاجئـة التي تـلـهيـهـا عن مواكـبة لـفـاتهـا الداخـلـية ا الـثالث 

شترك.  قطف ثمار العمل العربي ا
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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

ازداد الـصـخب وتـداخـلت األصـوات داخـل الـغـرفـة.. قـلتُ ألفـتحَ
عيـني وليحدث ما يحدث وهالـني ما رأيت: كانوا أربعة أشخاص
مسـتـغـرق بـشـرب الـعـرق (الفل) الـذي يـبـدو أنَّهـم جاءوا به من
ؤكد انـهم حملوه حتت قمصـانهم مثلما أزقَّة احلـيدر خانة ومن ا
نـفــعل نـحن; إذاً.. هـا هُـم بـعض األتـراب من طــائـفـة الــصـعـالـيك
وأنـصـار الــوشق ومـا أكـثـرهم في احلـانــات أصـبـحـوا مـعـنـا في
الغـرفة اآلن.. الغـريب لم يأبهـوا لشيء واستـمروا في ضحـكاتهم
ـتـوتـر ووجـدت الـسـؤال يــخـرج من فـمي مـوتـوراً هـو وحـوارهـم ا

اآلخر:
- من أنتم رجاء? وكيف دخلتم? 

ردَّ أحدهم على سؤالي بصوته األوبرا لي واثقاً:
- لقد وجدنا الباب موارباً فدخلنا..

ثمَّ أردف بعد أنْ نفث دخان سيجارته اللف في فضاء الغرفة:
- إنها غرفة الوشق وال يحق لك السؤال..

كرعَ رشـفة عرق من الـزجاجة مبـاشرة خمَّنتُ أنَّ االشـتباك معهُ
ـتي حتـماً; فـلقـد كان من الـضخـامة والـطول ما يـؤهله يعـني هز
لالنـتــصـار حـتى عـلى مـصـارع مـحـتـرف لم أجـد سـوى الـوشق

الذي مازال غافياً بوداعةٍ لالستغاثة به.. فاستعنتُ بهِ:
- أرجوك استيقظ لقد وقعتْ الكارثة..

ـدتـ وحـ أبـصـرهم ـرمـَّ  تـمـطَّى الــوشق قـبل أنْ يـفـتـح عـيـنـيه ا
صرخ بوجوههم واثقاً:

- أيـهــا األوغـاد من أوصـلـكـم إِلى هـنـا? هـيَّــا بـسـرعـة عـودوا من
حيث جئتم وسألتحق بكم بعد ساعة..

 انفـجر األربعـة بالضـحك وهم يجـمعون الـليمـون الذابل من فوق
الطـاولة التي تنـاثرت عليـها أعقاب سـجائر اللف وغـادروا الغرفة
دني أحدهـم بعـقوبـة موجـعة في قـابل األيام.. بـيد أن بعـد أن توعـَّ

الوشق طمأنني قائالً:
- ال تقـلق من تـهديـده اخلُلَّب ال تـرتـاع من قامـته الـطويـلة فـهذا

تلك قلباً طيباً وهو فنان مسرحي يعجبك.. الكائن 
ثمَّ قذف بـقملة قنـصها من حتت إبطه إِلى أرضيـة الغرفة.. ماهي
إالَّ دقـائق حـتـى دخـلت وجـبـة أخرى مـن الـصـعالـيـك إِلى الـغـرفة
يتـقدَّمهم الشاعر الـغجري وقبل أنْ يعـترض الوشق على قدومهم
باغته الغجري برشقة من القبالت وهو يتوسَّل على عجلٍ قائالً:
ـكث طـويالً.. مـفرزة أمـن دخلت إِلى - اطـمئن أيـهـا الـوشق لنْ 
; ولم جند سوى غرفتك للتخفي بها.. الفندق تبحث عن الهارب

 صرخ الوشق بعصبية:
- أية غـرفة? نـحن اسـتولـيـنا عـلـيهـا بـاالحتـيـال; ثمَّ من أين جئت

عقول أنَّ االنضباطية داخل الفندق? بهذه الكذبة هل من ا
سادَ صمت قلق للحظات حتى ضحك الوشق ليقول ساخراً:

هزلة; ماذا سيقول الشعراء العرب?  - يا لهذه ا
الـتـفت إِلى وجه الــغـجـري مـسـتـطـلـعـا مالمـحه لـيـوقن من صـحـة
الـكالم الــذي ال يـصـدقه أحـد; فـبــادر األخـيـر وهـو يــعـيـد تـرتـيب

رآة: خصالت شعره احللزونية أمام ا
ـا فــيـهم أنت - كـمــا تـعــلم أن مــعـظم األدبــاء فـرُّوا من احلــرب 
فرزة الـتي أعنيـها الشرطة هربت أيـضا من اجليش الشـعبي وا

من األدباء الذين قدموا قائمة بأسمائنا إِلى رئيس االحتاد..
هيـمن عـلى فضـاء الـغرفـة هدوء مـخـيف فجـأةً اسـتمـر لـدقائق ثمَّ
سمـعنـا ضحكـة أحد الـشعـراء الصـعالـيك كالـصهيل ونـطقَ لكي

يردع الغجري: 
ا جئنا لكي نشرب العرق.. - كفْ عن هذا الدجل وقل لهم إ

نـحنُ في مـعـضـلـة.. اجلـمـيع ال يـصـدق أنَّ الـغـرفـة ال تـعـود لـنا…
الـكـائن الـوحيـد الـذي ظلَّ صـامـتاً بـ جـلـبة الـصـعـالـيك هو ذلك
الــذي يــشـبه بــرديـة جــنـوبــيه كــانت خـصالت شــعـره مــخـضــبـة
باحلـنَّاء وقـد ابتعـد عن ثرثـرتنا إِلـى الشرفـة وزجاجـة ربع العرق
تـسـتـقر بـكـفه كـطـائـر جـريح.. تـنبَّه الـوشق لـهـذا الـكـائن الـنـحيل

واقترب منهُ متسائالً:
- إذا لمْ أكنْ مــخــطــئــا فـــالــذي أراه أمــامي اآلن هــو الــشــاعــر

? يسين
تبـسم الشاعر القـروي مندهشا ورشف جـرعة من الزجاجة التي

بيده ثمَّ أجاب:
عقول أنك ال تعرفني? - عجباً أيها الوشق.. هل من ا

: تراقص الوشق مرحاً وهو ينفثُ الرذاذ بوجه الغجري حانقاً
اً لك أيـهـا الـغـجـري.. كان عـلـيك إخـبـاري مـبـكـرا عن وجود - تـبـَّ
ضيف من العيار الثقيل معنا في الغرفة.
قـرع الـوشـق كـأسه بـربع الــعـرق الـذي

بيد الشاعر القروي وقال بحبور:
- نـــــخـــــبك.. يـــــا أهـال بـــــالـــــشـــــعــــراء
الـصــعـالـيك.. الــلـيـلــة سـنـشــعل بـغـداد

بقصائدنا.

{ طوكيو (أ ف ب)  –قد يصعب
إدراك ضـــخــــامــــة الـــعــــاصــــمـــة
الـيابـانـيـة من البـر لـكن مـراصد
مـنتـشـرة في أنحـاء مـختـلـفة من
طــوكــيـو تــتــيح الــتـمــتع بــرؤيـة
شـامـلـة لـلـمـديـنـة الـتي تـتـحـضر
ــبــيـة الســتــضـافــة األلــعـاب األو

قبل. الشهر ا
ويضم بـرج  طوكـيو سـكاي تري
وهــو الـــذي دُشن ســـنـــة 2012  
أعــلى مــبــنى في الــيــابـان (634
مـتــرا) مـنـصـتي مـراقــبـة كـانـتـا
ــعــدل 4,5 تـــســتـــقــطـــبــان فـي ا
ماليـــــ زائــــر ســـــنــــويـــــا قــــبل

اجلائحة.

ويــقع مــرصــد (تــمــبــو دك) فـوق
وسط البرج بـقلـيل متيـحا رؤية
بانـورامية لـلغـابة احلـضرية في
األســـــفل خــــــلف الـــــواجـــــهـــــات
ـنـصة الـزجـاجـيـة. كـمـا تـعـطي ا
الـثـانـيــة الـزائـرين رؤيـة شـامـلـة

على علو 450 مترا.
وفي حــاالت الــطــقس الــصــافي
ــــتـــد حــــقل الـــرؤيــــة من بـــرج
“طوكـيـو سكـاي تري ”حتى 70
كـيــلـومــتـرا مع جــبل فـوجي في

اخللفية.
ـعـالم الـبـارزة األخرى في ومن ا
الــعــاصـمــة بــرج طــوكــيـو وهي
مــنــشــأة مــعــدنــيــة مــســتــوحــاة

مباشرة من بـرج إيفل لكن بطول
أعلى بقليل (332,6 مترا).

ــشــيـد ويــتــيح بــرج طــوكــيــو ا
بـاألحـمـر واألبــيض لـوني الـعـلم
الــيــابــاني لــلــزائــريـن مــعــايــنـة
العاصمـة من مرصدين أعالهما

على علو 250 مترا.
شـيد سنة 1958 وشهد الـبرج ا
في سنـواته األولى عـلى األلـعاب
ــبــيــة الــتي اســتــضــافــتــهـا األو
طـوكـيـو سـنة 1964 خالل فـترة
كـــانت الـــيــابــان تـــعــيـش طــفــرة
ـية اقـتصـاديـة بعـد احلـرب العـا
الــثـانـيــة. وتـخــتـلف أجــواء تـلك
األلـعــاب الـسـابـقـة عــمـا تـشـهـده

حقبة ما بعد اجلائحة في حدث
نُقل بـالتـزامن على شـاشات عدة

من أحجام مختلفة.
وفي هذا العرض الذي أقيم أمام
جـمـهـور ارتـدوا مـعاطـف سوداء
فـي بــاحــة مــبـــنى (مــوبــيـــلــيــيه
نـــاســـيـــونـــال) الــــتـــابع لـــوزارة
الــثــقــافـة الــفــرنـســيــة تــعـاونت
مـصـمـمـة اجملـمـوعـات الـرجـالـية
لـــدى (هـــيـــرمـــيـس) فـــيـــرونـــيك
نــيـشــانـيــان لـلــمـرة الــثـالــثـة مع
سرحي سيريل تيست. اخملرج ا
وقـالت نــيـشـانـيــان في كـوالـيس
احلـدث (هـذا عـرض أزيـاء مـعـزز
مع عـــــارضـــــ حـــــقــــيـــــقـــــيــــ
وصحـافيـ حـقيـقيـ وجمـهور
حـقـيـقي. في الـوقت عـيـنه نـقوم

{ بـانــتـان (فــرنـسـا) (أ ف ب) –
الزمـان -  شارك حوالى 30 ألف
شــخص الـســبت في بــاريس في
(مـسيـرة الـفخـر) للـمـثلـيـ التي
انطـلـقت من ضـواحي العـاصـمة
الــفــرنـســيــة لـلــمــرة األولى مــنـذ

.1977
وأوضح الـنـاطق بــاسم مـنـظـمي
سيرة ماتيـو غاتيبون-باشيت ا
أن الـهـدف من هـذه اخلـطـوة هو
ــتــطــوعــ أن (يــشــبه احلــدث ا
ــنــظــمــ الــذين ال يــقــيــمـون وا
جـمـيعـهم في بـيت بـطـبـقـت في
حي مــاريه الــتـاريــخي في وسط
بـاريس لـكن في الـضـواحـيـوذلك
ـسيـرة في بانـتان قبل انـطالق ا
وصـوال إلى سـاحـة اجلـمـهـوريـة

(ال ريبوبليك) في باريس).
شارك وأكد رومان وهو أحـد ا
ــســـيــرة أن اخـــتــيـــار هــذا فـي ا
سار (جيد جدا) إلبراز حضور ا
ـديـنـة مضـيـفا ـثلـيـ خارج ا ا
ثليون الباريسيون ال يعرفون (ا
سوى القـليل عن الـضواحي لذا
فـإن إحضـار مـسيـرة الـفـخر إلى
هنا يظهر أنها تنتمي للجميع).
كما أن لهذا اخليار بعد سياسي
إذ إن مــنـطــقــة ســ سـان دوني
(حـيث تقع بـانـتان) تُـعـتبـر أفـقر
الـضـواحي الـبـاريـسـيـة لـذا فإن
ثـلي مـنها له انطالق مسـيرة ا
داللة قوية وفق ماتياس نوفيير
ـنـظـمـة أحـد رؤسـاء اجلـمـعـيـة ا

للمسيرة.
فـــيـــمــا قـــدمت دار (هـــيـــرمــيس)
الـفـرنـسـيـة الـسـبت عـرض أزيـاء
رجالـية أمـام جمهـور في باريس
تضمن مـجمـوعة قطع تـمزج ب
ـطـلـوبة خالل األنـاقة والـراحـة ا

ـــديــــنـــة حـــالــــيـــا حتــــضـــيـــرا ا
ـــبــيـــاد اجلــائـــحــة ”الــذي لـ”أو
تطبعه جملة قيود مفروضة على

. شارك جميع ا
أمــا (شـــيــبــويــا ســكــاي) أحــدث
مرصد في طوكـيو فيقع في حي
شــيــبـويــا الــراقي الـشــهــيـر مع
ـرات ضـخـمة لـلـمـشاة خـمسـة 

مكتظة باستمرار.
ـنــصـة أبــوابـهـا وفــتـحت هــذه ا
ســنـة 2019 عــلى ســطح مــبـنى

جديد بعلو 230 مترا. 
ن وهي تـــضم أيـــضــا أراجـــيح 
يــــرغـب في تـــــأمل الـــــســـــحــــاب

باستمرار.

بـلـعـبة بـالـشـاشـات لـنـتـيح رصد
الـتــفـاصــيل بـدقــة). واصـفـة ذلك
بـأنـه (قـيــمـة مــضـاف). وأشـارت
فـــيــرونــيـك نــيــشـــانــيــان إلى أن
(األنـــاقــة اجلـــديـــدة تُــتـــرجم من
خالل قـوام حـر مع مـزج لأللـوان
ـواد). وقـد كــان زي االفـتـتـاح وا
في الـعرض خـيـر دلـيل عـلى هذا
الــــتـــــوجه وهـــــو مــــعـــــطف من
الــنـــايـــلــون بـــالـــلــون األخـــضــر
الــشــاحب ونــسـيـج غـبــردين من
الـقــطن الـبــيج وشــورت بـرمـودا
ـصـمـمـة إلى مع حـزام. ولـفـتت ا
البس الــقـابــلـة لــلـتــحـويل أن (ا
أســـاس احلـــداثـــة أي األشـــيــاء
ـكن أن نصـطحـبهـا معـنا التي 

خالل السفر).
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مـتـحف الـلـوفـر سـنـة 1903 من
صطبة مقابر سقارة على هذه ا
ـنـع تـفـتـيـتــهـا من جـانب جتـار
مـحــلـيـ (إذ كـان يــقـضى عـلى
ـــكن هــذا الـــتـــراث لـــدرجــة ال 
تــصـــورهـــا) بــحـــسب فــنـــســان
رونــــــدو. وفي 1905 وُضــــــعت
ــصــطــبــة الـتـي جيء بــهـا من ا
مصر في جناح فلور في اللوفر
قبل نقلـها سنة 1932 إلى قاعة
جـنـاح سـولي. وبـعـد مـرور قـرن
ـصطبة على االستـحواذ على ا
عُـثــر حتت الـرمـال بــفـضل عـمل
صبور من البحوث واحلفريات
وضع الدقيق وخصوصا على ا
اجملمع الـهـندسي الـواسع الذي
كـانت جـزءا مـنه مـا أتـاح رؤيـة
ـــوقع بـــدقــــة. وســـيـــخـــصص ا
متـحف اللـوفر في تـموز/يـوليو
أنــشـطـة عن أخــاثـيـتــيب الـثـري
لك الـذي تزوج جنـله من ابـنـة ا
آنـذاك تـشمل بث مـسـلـسل عـبر
اإلنـــــتــــرنت بـــــشــــأن مــــعــــبــــده

ومصيره.

وفـي الـقــاعـة الــثـانــيـة واجــهـة
كــبـــيـــرة حتـــمل اسم (قـــامــوس
اآللــــهــــة) تـــــربط كـل حــــرف من
األبجدية (آمون) حلرف (ا) على
ــــثـــــال بــــتــــمــــاثــــيل ســــبــــيل ا
ومـجمـوعـات مـرفقـة بـشـروحات
عن الـفـنـون والـديـانـة في مـصـر
ة. وتشـكل القـاعة التـالية القـد
ـــســـار أبـــرز مـــحــــطـــات هـــذا ا
اجلـديـد. فـبفـضل حـمـلـة أطـلقت
نــهــايـة 2016 وجــمـعـت نـصف
مليون يورو أعيد تشكيل معبد
ـصــطـبــة أخــاثـيــتـيب يُـعــرف 
بــالــشـــكل الــذي كــان عـــلــيه في
مـقـابــر سـقـارة من خالل رفـعـهـا
لـسـبـعـ ســنـتـيـمــتـرا إضـافـيـا
مـقــارنـة مع مـا كــان عـلـيه قـبال.
ـصـطبـة حـجرا وجـرى تفـكـيك ا
حـــجـــرا وتـــنــظـــيـف كل مـــنـــهــا
وترمـيمه وتـصويـره ثم حتويله
ــكن حـــالــيــا رقــمـــيــا. وبـــات 
وبـفـضل إضـاءة خـاصـة تـضيء
نـحـوتات عـلى كامل تـفـاصـيل ا
ــتــعـددة األلــوان تــأمّل أفـواج ا
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في إطــار الـقـضـايـا الـغـريـبـة الـتي
صري في اآلونة شـغلت اجملتمع ا
األخـيرة تـفجـرت مؤخـرا قضـية ما
يـسمى باالغتصاب الزوجي والتي
ـمـارسة تـنص عـلـى قـيـام الـزوج 
الـــعالقــة الــزوجـــيــة بــغـــيــر رضــا
حــيـث أظــهـــرت دراســة الـــزوجـــة 
ــراكـز حــديــثـة نــشــرتــهـا إحــدى ا
ـئـة عـلى األقل الـبـحـثـيـة أن 10 بـا
مـن الزوجات يتعـرضن لالغتصاب
الـزوجي  وروت بـعض الـناجـيات
مـن تلك الظاهرة أن زوجة أصيبت
بــنـزيف في الـرحم بـيــنـمـا تـوفـيت
زوجـة أخرى بعد إصابـتها باإليدز
 وقـالت عبير سليمان الباحثة في
رأة ورئيس مؤسسة ضد شـئون ا
الــتــمـيــيـز أن ظــاهــرة االغـتــصـاب
الــــزوجي أصــــبـــحت مــــنـــتــــشـــرة
ولألسـف فـإنـهــا قـضــيـة مــسـكـوت
عـنها العتبـارات دينية ومجـتمعية
وأضــافت أن االغــتـصــاب الـزوجي
ـة بـشـعـة وهـو نـوع من يـعـد جـر

اإلهـــانـــة واالســتـــبـــاحـــة والــقـــتل
ــعـنـوي لـلـمــرأة ألن الـعالقـة بـ ا
الـزوج والزوجة قائمة على القبول
والـــرضـــا وإذا لم يـــتـــوافــر ذلك ال
ــكن أن تـســلب احلـقـوق غــصـبـا
وأوضـحت آن االغـتصـاب الزوجي
أحــــد أســـبـــاب ارتــــفـــاع اجلـــرائم
األسـريـة وارتـفـاع مـعـدالت الطالق
واخلــلع  فـيـمــا أوضـحت د. هـدى
بــدران رئـــيــســة األحتــاد الــنــوعي

رأة من حقها أن لـنساء مصـر أن ا
تـرفض الـعـالقة مـع زوجهـا في أي
وقت ألنـها مـبنـية عـلى الرضـا لكن
الـفتـاوى  وتفسـير الـشرع بطـريقة
غـيـر صحـيحـة هي التي تـقود إلى
مـواقف ومشكالت زوجـية وطالبت
هــدى بـدران بــسن قــانـون يــعـاقب

ة. على تلك اجلر
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ــعـــتــقــد وزوجـــهــا. وبـــحــسـب ا
ـــارسي هـــذه الــــســـائـــد لــــدى 
الــــطــــقــــوس طــــلب الــــزوجــــان
سـاعـدة من اآللـهة بـسـبب عدم ا
قـــدرتــهــمــا عـــلى اإلجنــاب بــعــد

ســــنــــوات مـن الــــزواج.  وتــــمت
االسـتجـابـة لـصـلواتـهـمـا ووُعدا
ـوافقة على بـ25 طفال في حال ا
الـتــضـحـيـة بــطـفـلـهــمـا األصـغـر

بإلقائه في جبل برومو.

الـعـمل إلى الـطـرف الـشـخـصـيـت
ـيـلـيـشـيا الـرئـيـسـ وهـمـا قائـد ا
الـبرجـوازية في أمسـتردام فرانس
بـانـينغ كـوك ومـساعـده الـعسـكري
فــيــلـيـم فـان رويــتــنـبــرخ بــحـسب
ـــوازاة ذلك جــرى ديـــبــيـــتس. و
تــرمـيـم الـطــيف الـضــائع لـرجــلـ
وفــتى من اجلـانب األيـسـر لـلـوحـة
حــــيث اقـــتُــــطع جــــزء بـــطـــول 60
سـنـتـيمـتـرا مـا شوّه الـلـوحة. ومع
ذلـك بـقـيت مـقــاسـات الـعـمل 3,79
مــتـرا عـلى 4,36 مــتـرا. وســيـبـقي
مــتـــحف ريــكــمــيــوز الــذي أعــاد
أخــيــرا فـتـح أبـوابـه إثـر تــخــفـيف
تـدابير مكافحـة جائحة كوفيد-19
ـعاد تـشكـيلـها عـلى هـذه األجزاء ا

خـالل ثالثة أشـهر في إطـار عمـلية
تـرمـيم واسـعة لـلـعمل انـطـلقت في
2019 ونُــقــلت بـبث مــبــاشـر عــبـر
اإلنــتـــرنت. وقــد أجنــز رامــبــرانت
لــوحـة (دوريـة الـلـيل) سـنـة 1642
دني في بـطـلب من قائـد احلـرس ا
أمــســتــردام فــرانس بــانــيـنـغ كـوك
لـــتـــجـــســـيـــد ضـــبــاطـه وأعـــضــاء
ـيليشيا التي يقودها. وبعد  مدة ا
ــيـــلــيـــشــيــا 73 عـــامــا في مـــقــر ا
البرجوازية نُقلت اللوحة إلى مقر
بــلـديـة أمــسـتــردام لـوضـعــهـا بـ
ــكـان لم يــكن يـتـسع بــابـ (لـكن ا
لــهـا) وفق ديــبـيــتس. عـنــدهـا قـرر
األشــخــاص الـذين تــولــوا نـقــلــهـا
تـقـطــيـعـهـا واسـتـعـانـوا بـبـسـاطـة

ـقصات لتقطـيعها عند كل جانب
مـن اجلهات األربع ولم يُعثر يوما
ـقـتــطـعـة. وهـذا لم عــلى األجـزاء ا
يــكن سـوى أول غـيث االنــتـهـاكـات
في حق لوحة “دوريـة الليل ”التي
تــــعــــرضت أيــــضــــا لــــلــــتــــشــــويه
بــالـسـكــاكـ سـنـة  1911عــلى يـد
رجـل ثم أخرجت مع  30ألف عمل
ية آخـر وخبئت خالل احلـرب العا
الـثـانـية. وكـان آخـر مـخبـأ لـها في
كــهف مــاســتــريــخت (جــنـوب) ثم
تـعرضت مجددا للتـشويه بالسك
عـلى يد شـخص مختل عـقليـا سنة
 1975وجـــرى رشـــهــا بـــاحلــمض

الكاوي سنة 1990. 
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بـحـجـمه األصـلـي: فبـفـضـل الـذكاء
االصــطــنــاعي ونــســخــة صــغــيـرة
تــعــود إلى الــقـرن الــســابع عــشـر
تــوصل عـلـمـاء إلـى إعـادة تـشـكـيل
الــقــطع الــضــائــعــة الــتـي أعــيـدت
طـبـاعتـهـا ووضعـها حـول الـتحـفة
الـــفــنــيـــة.ويــقـــول مــديــر مـــتــحف
ريـكـميـوز تاكـو ديـبيـتس لوكـالة
فـرانس بـرس (هـذا يـثـيـر حـمـاسـة
كــبـيــرة حـقـا. ألنــكم تـعــرفـون هـذا
الـعمل منـذ الطفـولة تشـعرون كما
لـو أن الـزمن عـاد بـكم فـجـأة ثـالثة
قــــــرون إلى الــــــوراء). وتـــــعــــــكس
الـلوحة بـشكلهـا احملدّث الديـنامية
ــوجــودة في الــلــوحــة األصــلــيـة ا
لــرامـبــرانت. وهي تــنـقل من وسط

{ مــــســـتـــردام (أ ف ب)  –أعــــيـــد
بـفـضل الذكـاء االصطـناعي تـكوين
لــوحــة (دوريــة الـلــيل) الــشــهــيـرة
لـلـرسام الـهـولنـدي رامـبرانت بـعد
أكــثـر من  300عــام من تــعـرضــهـا
ألســوأ عـمل تـخـريــبي يـطـال عـمالً
فـنياً إذ أمـكن بفضـل هذه التـقنية
اسـتكـمالهـا بأجزاء اقـتُطعت مـنها
في الــقـرن الـثـامن عـشــر لـتـسـهـيل
نــقــلــهــا. وقـد مــرت هــذه الــلــوحـة
الضخمة وهي من ب األشهر في
الــعـالم بـصــعـوبـات كــثـيـرة. فـفي
سـنـة 1715 جــرى تـقـطــيـعـهـا إلى
أجـزاء صـغيـرة بهـدف نـصبـها في
مــقـر بــلــديـة أمــسـتــردام.وبـات في
إمـكان الزائـرين حاليـا رؤية العمل
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