
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6306 Monday 25/3/2019الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6306 االثن 17 من  رجب  1440 هـ 25 من آذار (مارس) 2019 م

ÊU e «–  …d¼UI «–   ËdOÐ

ـفجع ـوت ا مـنذ حـادث عـبـارة ا
والــكـثــيــر من الـفــنــانـ الــعـرب
يــعــبــرون عــبــر صــفـحــاتــهم في
مواقع الـتـواصل االجتـماعي عن
ــا حــدث. حــزنـــهم وصــدمــتـــهم 
ـطــربـة الـلـبــنـانـيـة حـيـث نـعت ا
نـانــسي عـجــرم الـضـحــايـا حـ
غـردت عـبـر تـويـتـر(مـشـهـد مـؤلم
ومحـزن كتيـر.. الله يـرحم أطفال
وصل ويصبّر وضحايا عبـارة ا

صـدر حديثـا كتاب
ســمــاحــة الــعالّمـة
الـــســـيـــد حـــســـ
الـــــــصـــــــدر (بــــــ

صالح) باد وا ا
والـــــكـــــتـــــاب هــــو
اجلـــــزء الــــــثـــــامن
واألربـــــــعـــــــون من
موسـوعـة (الـعراق
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النبل العراقي 
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بأحر التعازي قائال( اتقدم بأحر
التعـازي من أسر ضحـاية حادث
عـبّـارة اجلـزيــرة الـسـيـاحـيـة في
وصـل ومن اهلـنـا في #الـعراق ا
احلبيب راجياً من الله ان يتغمد

الضحاية بواسع رحمته).
وبــكـلـمــات مـؤثــرة نـعى الــفـنـان
محمـد عسـاف الضحـايا مرفـقها
بــــصـــورة عـن احلـــادث( ارتــــقت
أرواحــهـم إلى بــارئـــهــا بــعــد أن
عبروا من ضـفة الدنـيا إلى ضفة

كنيسـة ريفرسايـد بحي مانهاتن
فـي مــديـــنـــة نــيـــويـــورك.وتــضم
ــهــاجــرين الــلـــوحــات وجــوهــا 
حقيـقي بيـنهم معـلمون ورجال
ـرضـات وربـات مـنزل أعـمـال و
ثلون وسـياسيون جاءوا من و
آســـيـــا وأفـــريــــقـــيـــا وأمـــريـــكـــا
الالتــيـنــيـة ومــنـطــقـة الـكــاريـبي
ــهــاجــرين وأوروبــا. ومن بـــ ا
وافــــــدون جـــــدد عـــــلـى األراضي
األمـريـكـيـة وآخـرون جـاءوا مـنـذ
وقت طـــويل. كـــمــا أن بــعـــضــهم
حصل عـلى اجلـنسـية األمـريكـية
فـــيـــمـــا يـــحـــمل آخـــرون وثـــائق
ـلك آخرون اإلقامـة الالزمـة وال 
أي أوراق.وتــــــــســـــــرد قـــــــصص
هـاجرين الـتي كتـبتـها آشـتون ا
وعــلـــقــتـــهــا بـــجــوار كل لـــوحــة
عـــنــاءهـم لالنــدمـــاج مع ثـــقــافــة
جـديـدة وتـعــلم لـغـة جـديـدة أمال

في حياة أفضل.
ــــهــــاجــــرين الــــذين ومـن بــــ ا
رسـمـتـهم آشـتـون عـبـد الـصـبور
وهــو أفــغــاني كــان يــســاعــد في
تعلـيم القـوات األمريكـية الثـقافة
األفغانـية ثم هاجـر إلى الواليات
ـــتـــحــــدة قـــبل قــــرابـــة خـــمس ا

وتــــابع(أغـــلـب الـــضـــحــــايـــا من
ـواطـنـون الـنـســاء واألطـفـال وا
ـتـواجـدون في مـحـيط احلـادث ا
ساعدة). لم يستطيعوا تقد ا
وفي مـفــتـتح احلــلـقـة االولى من
باشـر لبرنامج مرحلة الـعرض ا
(عـرب كـوت تـالـنت) الـذي عرض
مسـاء الـسبت عـلى قـناتي ام بي
سـي وان وام بي سـي الـــــعــــراق

الــفـنـانــة جنـوى عــلى مـا كــتـبت
واعادوا نشر تعليقها.

ـطربة الـلبنـانية إلـيسا وعبّرت ا
عـن أســفــهــا لــلــضــحــايــا الــذين
راحـوا ضــحـيــة غـرق عــبّـارة في
نهـر دجلـة كما أعـلنت تـضامـنها
مع الـــشــعب الــعـــراقي إثــر هــذه
ــأسـاة وعـلــقت في صــفـحــتـهـا ا
الــــرســـمـــيـــة عـــلى أحـــد مـــواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي ( مـؤسف
جـــدا خـــبـــر غـــرق الـــعــبـــارة في
الــــعـــــراق وســــقـــــوط عــــشــــرات
الضـحايـا. تعـازي جلمـيع أهالي
الضحايا وكل مشاعر التضامن

مع الشعب العراقي احلبيب).
ونشرت الـفنانـة ماجي بوغصن
وقع عبـر حسـابـها الـشخـصي 
تـويــتـر تـغـريـدة تــعـزي بـهـا في
ضــــــحــــــايــــــا حــــــادث عــــــبـــــارة
ـــوصل.وكــتـــبت (مــؤلم كـــتــيــر ا
ـــــــوصل حـــــــادث #عـــــــبـــــــارة_ا
ومأسـاوي شـو بـشع كل كم يوم
يكون في خـبر مـحزن هلـقد الله
يرحم الشهدا.. ويصبّر أهاليهن

وصل). العراق #ا
ـصــري عـمـرو ونـعى اإلعـالمي ا
ـوصل أديب ضــحـايــا عـبــارة ا
قائلًـا(فاهم مـشاعر الـعراقي

وقــلـــبـــنــا يـــدمع مـــنـــظـــر بــشع
ومصـيـبـة كبـيـرة).وأضاف خالل
تــــقــــد بـــــرنــــامـج احلــــكــــايــــة
الــتــلــفـــزيــوني( اإلهــمــال في كل
األحــــيـــــان أقــــوى من اإلرهــــاب
احلـادث بشـع للـغـايـة وبـدلًا من
ــركب  100شـخص أن يــحــمل ا
حـــــــمل  238مـــــــا أســـــــفـــــــر عن
استـشـهاد  100مواطـن عراقي).

الرحمـة إننـا حملزونون ونـشاطر
األلم مع #الــعـراق احلـبــيب بـعـد
أن طـــفت أجـــســـاد أبـــنـــائـــهــا و
وت على انقـلـبت بهم #عـبارة_ا
ضــــــفــــــاف نـــــهــــــر دجــــــلــــــة في
وصل#نـينـوى اللّـهم تغـمدهم #ا
بــــرحـــمـــتك و أنـــزل الـــصـــبـــر و
الــــســـلــــوان عـــلـى عـــائـالتـــهم و

أحبابهم ).
طربة اللبنانية جنوى وكشفت ا
كـرم عن حـزنـهـا عـلى الـضـحـايـا
الــذين ســقــطـوا
بحـادثة الـعبّارة
 حـــيث تـــمـــنت
الــراحــة لــنــفس
الـــــضـــــحـــــايــــا
وكــــتـــبت عــــبـــر
حـــــســــــابــــــهـــــا
اخلـــــاص عـــــلى
أحـــــــد مــــــــواقع
الــــــــــتــــــــــواصـل
اإلجـــــتــــــمـــــاعي
الــتـــالي:(يــا ربّ
تــــرَيّح نــــفـــوس
هـــالــــضـــحـــايـــا
وتـــصـــبّـــر قـــلب
األهـــــــــــــــــــــــالــي
صــلــواتــنـا لــكلّ
ضـــــــــحـــــــــيّـــــــــة
ومـــــــــــجــــــــــروح
وفقيد صلواتنا
لـــــكـل الـــــعــــراق
وشعـبـها عـبارة
وصل).وانهال ا
ت الــتـعــلـيــقـات
من قــبل مــحـبي
ومـــــــتـــــــابـــــــعي

استذكرت جلنة حتكيم البرنامج
وت اذ قدم مدير ضحايا عبارة ا
عــام شــبـــكــة قــنــوات ام بي سي
عـــلي جـــابـــر الــتـــعـــازي الهــالي
الـضـحـايــا ولـلـعـراقـيـ عـمـومـا
ــطــربــة جنــوى كــرم وتــقــدمـت ا
بـاحـر تــعـازي لـهم واكـدت ان مـا
اصـــابــهـم يــصــيـب االنــســـانــيــة
مثل احمد حلمي. وكذلك فعل ا
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ســنـوات.ويــقــول عـبــد الـصــبـور
الـــذي حـــصل عـــلى اجلـــنــســـيــة
األمـريــكـيـة (إن مــعـرض آشـتـون
فـرصـة أمـام األمـريـكـيـ لـتخـيل
أنـــفـــســـهم في مـــكـــاني).ويـــضم
معرض آشتون  16لوحة زيتية.
هاجرين وتسعى لـضم لوحتـ 
آخـــرين مـن دول مـــثل فـــنـــزويال

وسوريا الستكمال اجملموعة. 
وقـــال بــوريـــز لــوكــســـامــا وهــو
مـهــاجـر جـاء من هـايــتي ومـعـلم
لــــلــــريــــاضـــــيــــات في مــــدرســــة
بنيويـورك في تصريح (لم أرغب
في أن أكـــون في دائــرة الـــضــوء
لــكـنـهــا (آشـتـون) كــانت مـقــنـعـة
بـشـدة). ورغم اخــتالف أعـراقـهم
ومـعـتـقــداتـهم وأصـولـهم تـقـول
هاجرين يتقاسمون آشتون إن ا
ـــشــكالت الـــعــزم عـــلى جتــاوز ا
الـــــــتـي دفـــــــعـــــــتـــــــهـم لـــــــتــــــرك
ديـــارهـم.وقـــالت آشـــتـــون الـــتي
كـانـت مـراسـلـة صــحـفـيــة لـقـنـاة
(سي.بـي.إس نـــــيــــــوز) (إنـــــهـــــا
الــشـجــاعـة واجلــرأة والـصــمـود
والتـضـحـية وخـوض اخملـاطر...
هـاجرين التي هذه هي صفـات ا

نحتفي بها).
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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

ـناسـبة أعـياد وصل  وت الـتي حولت فـرحة أهـلنـا في ا عبـارة ا
الـربـيع الى مـأسـاة حـقـيــقـيـة بـعـد ان أغـرقت أبـنـائـهم وأطـفـالـهم
ونسـائهم في مـياه دجـلة ولم تعـبر لـلضـفة الـثانـية الن الـفاسدين
همـهم احلـصول عـلى األمـوال وبـأي طريـقـة حتى ولـو كـانت على
حــســاب أرواح الـــعــراقــيــ األبــريــاء الــذيـن أصــبــحت دمــائــهم
وأرواحهم رخـيصة لدى بـعض من يسمون أنـفسهم بالـسياسي
هم هنا  من الذي صرح لهكذا عبارة تصنيع محلي  ,والسؤال ا
عــبــارة عن (دوب ومــحــركــات ) بــالــعــمل وهـل طــلب من مــالــكي
العـبارة تـأمـ  وسائل الـسالمة واألمـان وعلى اقل تـقديـر وجود
اذا ال جنادات يلبسها األطفال والنساء قبل الصعود للعبارة ? و
توجـد زوارق إنقاذ قرب منطـقة عمل العبـارة مع متخصص في
سموح اذا يسمح بـركوب إضعاف العدد ا عمـليات اإلنقاذ ? ثم 
به في الــعـبـارة ومن الــذي سـمح بـذلك ? أســئـلـة كـثــيـرة لـكن من
يجـيب عليها والفساد وأمـوال السحت تسد أفواه وكروش بعض
ساسـة نينوى وحكومتهـا احمللية وقادتها األمـني وتسكتهم على
كل الـتجاوزات واألخـطاء واألخطـار حتى وان كانت عـلى حساب
كن ان حتدث  في أسـاة  أرواح أهـلنا في نـينوى  ,ومـثل هذه ا
محـافظات العـراق ومدنه األخرى  فالفـساد واحد في كل العراق
ـكن ان حتـدث في الـبـصـرة والـنـاصـريـة ـوصل  فـمـثل كــارثـة ا
والعـمارة والـكوت وجزيـرة بغـداد السيـاحيـة وغيـرها من األماكن
ـشهد في العراق و الـرقابة معدومة التـرفيهية الن الـفساد سيد ا

ووسائل األمان ال يسأل عنها والضمائر ميتة . 
شـكلـة ان دماء أهـلـنا في نـينـوى لم جتف حلد اآلن ومـدينـتهم وا
مدمـرة بسـبب الـفـساد أيـضـاً الذي مـارسه الـقادة  الـسـياسـيون
ـديـنـة بـيـد والـعـسـكـريـون واالمـنـيـون والـذي تـسـبب في سـقـوط ا
داعـش وخالل سـاعــات ومـا قــامت عـصــابــات داعش من جـرائم
القـتل والـذبح والتـعـذيب والسـبي  والـتهـجـيرواجلـرائم الـوحشـية
األخرى بـحق أهلـنـا في نيـنوى وبـسـبب عمـليـات الـتحـرير أيـضاً
نتـيجة القـصف العنيف والـرمي وما نسمـعه عن االعمار ليس إال
هــواء في شــبــكـــة وحلــد اآلن الزالت أعــداد كــبـــيــرة من نــازحي
وصل يـعيـشون في اخلـيام  الن مـنازلـهم وأمالكهم مـدمرة ولم ا
يــجـــري تــعـــويــضـــهم وفـــوق كل هــذا  فـــهم يـــعــانـــون من عــودة
ـسؤولة الـتي جعلت أهل مارسـات غير ا مـارسات الطـائفيـة وا ا
نيـنوى  ينفـرون من األجهزة األمـنية وقادتـها وتسـببت في سقوط
ـديـنـة خالل سـاعـات بـيـد داعش قـد عـادت هـذه األيـام وبـوتـيرة ا
ارسـهـا  بـعض قـادة األجـهـزة األمنـيـة وضـبـاطـها مـتـصـاعـدة و
ـيــلـيــشــيـات  لألسـف الـشــديـد ــســؤولـ مـن ا بــعض الــقـادة وا
ـعـامل ـيـسـورين  وأصـحـاب الـشـركـات وا فـاالتـوات تـؤخـذ من ا
والـفـنـادق ومـحـطـات الـوقود  نـهـاراً جـهـاراً واالعـتـقـاالت لـغرض
ـعـتقـل احلصـول عـلى األموال (الـفـدية)  مـقـابل إطالق سراح ا
مارسات الطائفية اخلطيرة هي عن قضايا كيدية عادت أيضاً وا
األخرى عـادت وحتت مـرأى ومسـمع األجهـزة األمـنيـة واحلكـومة
احمللية وإذا بقيت األمور في نينوى على ما هي علية ودون حلول
ـاسي األكــبـر سـنــسـمـعــهـا ونـشــاهـدهـا حــقـيـقــيـة فـالــكـوارث وا
ولألسف الشديد ب فترة وأخرى  ,فمـن ينقذ نينوى من محنتها
نع عنهم ومآسـيها ? ومن يعيد ألهلهـا األمن واألمان والكرامة و
قيتة مارسـات الطائفية ا ضايقات واالعتداءات وا التـجاوزات وا
ـدمرة وأمالكـهم الضـائعـة وحريـتهم قبل ان يـعيـد لهم مـنازلـهم ا
ارسـاتهم الالأخالقـية سـلوبـة ? ومن يـكف أيدي الـفاسـدين و ا
عنـهم وهم في هذه الـظروف الصـعبـة أسئـلة نضـعهـا أمام رئيس
احلـكــومـة ومـجـلس الــنـواب الن األوضـاع في نـيــنـوى ال تـتـحـمل
ـمـارسات ـمارسـات الـطائـفـية وا ـآسي والكـوارث وا زيـد من ا ا
شـاكل نيـنوى ـقيـدة للـحريـة  ويجب وضع حـد  سـؤولة وا غيـر ا
ـدينـة وواقـعـها بـحـلـول سريـعـة وعـملـيـة  وواقـعيـة تـراعي وضع ا
وطبـيعـة مجـتمـعهـا في احلسـبان  ال حـلول تـرقيعـية ال تـغني  وال
تـفـيد وحـبـذا لو يـؤخذ بـتـوصيـات جلـنة تـقـصي احلقـائق لـنيـنوى
ديـنة  ,وفـي نفس ففـيه حـلوالً ومـقـترحـاتِ عـديدة حلل مـشـاكل ا
الـوقت نـحــذر من مـؤامـرة كــبـيـرة وخـبــيـثـة حتـاك  في الــدهـالـيـز
ظلمة لسلب أقضية  ونواحي من نينوى وضمها ضيئة وليس ا ا
إلقـلــيم كـردسـتــان حتت مـا يــسـمى تـطــبـيق الــدسـتـور من خالل
نـتهيـة صالحيـتها مـنذ عام ادة  140 سيـئة الصـيت وا تـنفـيذ ا
2007 ولم تـنــفـذ في حـيــنـهـا  ألسـبــاب يـعـرفــهـا رئـيس الـوزراء
ورئيس مجلس النواب ويعرفها ساسة االنفصال والتقسيم جيدا
وثـمن هـذه الـصـفـقـة بل الـكـارثـة الـله يـعـلـمـهـا والـفاسـدون كـذلك
وهـذه االقـضـيـة والـنـواحي (مـصالويـة قح) كـمـا يـقـول أهـلنـا في
وصل وعـراقية أصيلة أصالة آشور وأكد وبابل ولم تكن كردية ا
في يوم من األيـام و من ضـمنـها تل كـيف واحلـمدانـيـة وبعـشيـقة
وبرطـلة وربيعـة وسنجـار والشيخـان وزمار فانتـبهوا يـا أهلنا في
نـيـنوى وسـهل نـينـوى ويا سـاسـة نيـنـوى الشـرفاء ويـا عـشائـرها
ـسـيـحـية وااليـزيـديـة األصـيـلة وإذا كـانت الـعـبـارة قد الـعـربـية وا
ن فــيـهـا االبــريـاء وعــبـروا بـفــسـادهم فال أغـرقـهــا الـفــاسـدون 
ـرة ألنـهم ان عـبـروا سـيـقـرأ عـلى نـيـنوى تـدعـوهم يـعـبـروا هـذه ا

ثل .   السالم كما يقول ا
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عـائالتـهم.. قـلـوبـنـا مع أهـالـيـنـا
بالعراق ).

فيما كتبت الفنانة اللبنانية يارا
( فــاجـــعــة عــصـــفت بـــقــلـــوبــنــا
جـمـيـعـاً… خـبـر مـؤسف ومـحـزن
والـله قـلـوبـنـا مـا بـتـتـحـمّل بـقى
عظَّم الـله أجركم يـا أهل العراق
ورحــم الــــــــــــــلـه شــــــــــــــهــــــــــــــداء
ــوصل والـلـه يـصــبّـر #عـبـارة_ا

أهاليهم ).
ــطـرب عـاصي احلالني وتـقـدم ا

وصل في وقفة لتأب ضحايا العبّارةŸuLý∫ اهالي الكاظمية وزوارها يوقدون الشموع لضحايا العبارة 5ÐQð∫ مشهد لطلبة ومالك جامعة ا

فقودين وت عند ضفة دجلة بأمل العثور على ا شاركات في مهرجان بابل توقد الشموعاهالي ضحايا عيّارة ا احدى ا

{ نـيـويـورك  –وكـاالت - حتـدق
ــهـــاجــرين في لــوحــات وجــوه ا
بــاحلــجم الــطــبــيــعي رســمــتــهـا
الــفــنــانــة األمــريــكــيــة بــيــتــسي
آشتون في ع الناظرين وكأنها
تتـلهف لـسرد قـصص أصحـابها
الـذيـن تـركــوا أوطـانــهم خلـوض

صـــــراعـــــات جـــــديـــــدة في أرض
غــريــبــة.وتــقــول آشــتــون (إنــهــا
أبـــدعت الـــلــــوحـــات الـــزيـــتـــيـــة
ــا تـصـفـه بـاخلـطـاب لـلــتـصـدي 
ــــغــــلـــوط إلدارة الـــســــيــــاسـي ا
الــــــــــــرئـــــــــــــيـس دونـــــــــــــالــــــــــــد
تــــــــرامـب).وأضــــــــافت (قــــــــررت

بـــبـــســاطـــة أن الـــوقت قـــد حــان
إلضـــفــاء بـــعض الـــتـــوازن عــلى
القـصـة وحملاولـة الـتصـدي لـهذا
ــوجه ألنــاس ال الــغــضب اجلم ا
يــســـتــحــقــونه).وتــقــدم آشــتــون
لــــــوحــــــاتـــــــهــــــا في مــــــعــــــرض
(بـــورتــريـــهــات مـــهــاجـــرين) في

هـــذه الــصـــغـــيــرة الـــتي لـم يــتم
تــسـمــيــتـهــا بــعـد مــصــدر جـذب
كـبيـرا لـلـزوار اعـتـبـارا من الـيوم
االثــنــ عــنـــدمــا تــخــرج لــلــمــرة
األولى أمـــام اجلــمـــهــور.وســوف
دة تظل تـونيـا وصـغيـرتهـا معـا 
عـامـ آخـرين حـيث سـيـتم بـعد
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ذلك إرسال الـصغـيرة إلى حـديقة
حـــــيــــــوان أخـــــرى.ولن يــــــلـــــعب
فولـودجا والـد الـصغـيرة أي دور
في تــربــيــتــهــا كــمــا هــو مــعــتـاد
بـالـنـسـبـة لـهذه األنـواع. وانـتـقل
األب بـالـفـعل إلى حـديـقـة حـيوان

في هولندا.

{ برلـ - وكاالت - خـطت أنثى
دب قــــــطـــــبـي صــــــغـــــيــــــرة أولى
خـطـواتـهـا خــارج حـظـيـرتـهـا في
حديقة حـيوان تيـربارك في برل
 حـيـث أخـذت تــتــعـثــر في بــركـة
حتت بـصــر أمـهــا تـونــيـا الــبـالغ
عــمـــرهــا تــسع ســـنــوات.وولــدت

األنــثى الــصـــغــيــرة في األول من
كانـون األول لكـنـها أمـضت ثالثة
أشــهـر ونــصف تــعــيش في ظالم
مع أمــــهـــا داخـل حـــظـــيــــرتـــهـــا.
وحتـتــاج صــغــار الـدب الــقــطـبي
التي تـولـد صمـاء وعـميـاء رعـاية
مكثفـة من األمهات.وقـال فلوريان

سيـكس حارس الـدب القـطبي في
حديقة احليوان (االرتباط بينهما
وثيق للغاية. تونيا أم جيدة جدا
وتـعــتـني بــصـغـيــرتـهــا بـشـكل ال
يصـدق وال تتـركهـا مطـلقـا بعـيدا
ـكـننـا الشـكوى). عن نظـرها. ال 
وتتوقع حديقة احليوان أن تكون

بيتسي اشتون تتحدث مع زوار معرض


