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عاش اهـالي جـانب الـرصـافة من
بـغـداد لـيـلـة االربـعـاء حـالـة من
الــهـلع والــقـلق بــسـقــوط سـبــعـة
ـنطـقة صواريخ كـاتيـوشـا على ا
اخلــضــراء اخــطــأ ثالثــة مــنــهـا
هــــدفه لــــيـــــســــقط فـي مــــنــــاطق
الوزيرية قرب مـدينة الطب وعند
مدخل حديقة الزوراء قرب شارع
الـزيـتـون مـا يـفـتح مـلف الـسالح
ـنـفـلت وتـهـديـد الـسـلم االهـلي. ا
وقــال شـــهــود عــيــان ان ســقــوط
الصواريخ احدث حالة من الهلع
الشديد ب سكان منطقة الكرادة
ــدخل الــشــرقــيــة الــقــريـبــة من ا
اخلــامس لـلــمـنــطـقــة اخلـضـراء
فيما جنت طبيبتان باعجوبة من
سقوط صاروخ مـدينة الطب لوال
عـــــــنــــــايـــــــة الــــــلـه) واكــــــدوا ان
(الـطبـيـبتـ كـانـتا في احلـديـقة
ــــطـــــلــــة عـــــلى دجـــــلــــة وفــــور ا
ــــكـــان ســــقط مــــغـــادرتــــهــــمــــا ا
الــصــاروخ). مـن جــهــتــهــا قــالت
خلـية االعالم االمنـي في بيان ان
(ثالثــة من الـصــواريخ الــسـبــعـة

ـنطـقة اخلـضراء سقـطت خارج ا
وان احــدهــا انــفــجـر فـي اجلـو)
واضـــــافت ان (مـــــكــــان انـــــطالق
الـصــواريخ كــان شـارع الــضـغط
الــعـالي في حـي االمـ الــثـانــيـة
واســفـرت عن اســتــشـهــاد طـفــلـة
واصـــالـــة خــــمـــســــة اشـــخـــاص
) لــكن ــدنـــيــ جـــمــيــعـــهم من ا
اخلـــلـــيــة لـم تــذكـــر اي شيء عن
خـسائـر سـقـوط الـصـواريخ على
ـنطـقـة اخلضـراء فـيمـا كـشفت ا
صور تـداولتـهـا مواقع الـتواصل
عن حــــرائق الــــتـــهــــمت قــــاعـــدة
االطالق وجـرحى في شـارع عـام.
الى ذلك قال القـائم بأعـمال وزير
الدفـاع االمريكي كـريسـتوفر سي
ميللر في البـنتاغون إن الواليات
ـتــحـدة سـتـخــفض قـواتـهـا في ا
والــعـــراق بــحــلــول  15 كــانــون
قبل. أعـلن ميللر خفض الثاني ا
الـقــوات إلى  2500 في الــعـراق
خالل ظــــهـــوره األول فـي غـــرفـــة
اإلحـاطـة في الـبنـتـاغـون. كـاشـفا
عن وجـــود  3000 في الـــعـــراق.
وقال مـيللـر  الذي تـولى منصب
الـقـائم بأعـمـال الـسـكـرتـير في 9

تشـرين الثـاني اجلاري إن (هذه
وافـقة كـاملة من اخلطـوة تمت 
سؤول العسكري في منطقة ا
ركـزيـة األمريـكـية وفي القـيـادة ا
البنتاغـون.  ويتماشى القرار مع
وعـــد الـــرئـــيس دونـــالــد.تـــرامب
بــإعـادة الــقـوات األمــريـكــيـة إلى
الـــوطن مـن "احلـــروب األبـــديــة".
وقال مسؤول دفاعي كبير حتدث
فـي اخلـــلــــفـــيـــة قــــبل اإلعالن إن
الرئـيس كـان ثابـتًـا بشـأن سحب
الــــقـــوات مـن الـــدول. كــــان أحـــد
سبـقة هـو عدم تـهديد الشـروط ا
تـحدة وأمـنها سالمة الـواليات ا
ـسؤول بـهذه اإلجـراءات. وقـال ا
الدفـاعي الـكبـير إنه يـجب تـلبـية
بــــعـض الــــشــــروط في الــــعــــراق
ــســؤول وأفــغــانــســتــان  لــكن ا
ـسؤول امتـنع عن ذكرهـا. وقال ا
تـبقية في إن القوات األمريـكية ا
الــعـراق وافــغـانــسـتــان يـجب أن
همة تكون قادرة عـلى مواصلـة ا
دون أي تــــدهــــور في الــــقـــدرات.
وخــــدم مـــئــــات اآلالف من أفـــراد
اخلـدمـة والـقـوات األمـريـكـيـة من
الدول الشريـكة في العراق. وقتل

أكثر من  6900 أمريكي في هذه
احلــــــروب وأصـــــيب أكــــــثـــــر من
 52000 هذا ال يـحسب مـا يقرب
من  3000 أمــريـــكي قــتـــلــوا في
الـــضـــربـــات اإلرهـــابـــيـــة في 11
ايـلول  2001 والـتي بـدأت هـذا.
اســـتــخــدمت جــمـــاعــة الــقــاعــدة
اإلرهـابـيـة أفـغانـسـتـان كـمـنـطـقة
تــــخــــطــــيـط وتــــدريب وانــــطالق
لــــلــــضـــــربــــات فـي نــــيــــويــــورك
والـبنـتـاغون وبـنـسلـفـانيـا. وقال
ميللر (في ضوء هذه التضحيات
الــهـــائـــلـــة  وبــتـــواضع كـــبـــيــر
ن ســبــقــونــا  أعــلن وامــتــنـــان 
رســمــيًـــا أنــنـــا ســنــنـــفــذ أوامــر
ـواصـلـة إعـادة الـرئـيس تــرامب 
تــــمـــــركــــز الـــــقــــوات مـن هــــذين
البلدين). وهذا يـتفق مع خططنا
ـــــــوضــــــوعـــــــة وأهــــــدافـــــــنــــــا ا
ـدعــومـة من اإلســتـراتــيـجـيــة  ا
الــشـــعب األمــريــكـي  وال يــعــني
تــغـيــيـر الــسـيــاسـة أو األهـداف.
وقـــال مــيـــلـــلــر إن (قـــرار تــرامب
ستمر مع يستند إلى التواصل ا
مــجــلس الــوزراء لألمن الــقــومي
عــــلى مـــدى األشـــهـــر الـــعـــديـــدة

ـاضيـة. وسـننـفـذ عـملـيـة إعادة ا
التموضع بـطريقة حتـمي رجالنا
ـقـاتـلـ  وشـركـاءنا ونـسـاءنـا ا
في مـــجــــتـــمع االســــتـــخـــبـــارات
والسلك الدبلـوماسي  وحلفاءنا
الــرائــعـ الــذين يــلــعــبـون دورًا
حـاسمًـا في إعـادة بـنـاء الـقدرات
األمــنـيــة األفــغـانــيـة والــعـراقــيـة
ـدني من أجل السالم واجملتمع ا
ـضــطـربـة. الـدائم فـي األراضي ا
وقــــال مـــيــــلـــلـــر إنـه حتـــدث إلى
ــسـؤولــ الـعــراقـيــ واألمـ ا
الـــعــــام حلـــلـف الـــنــــاتــــو يـــنس
ستـولتنـبرغ. واضـاف إن (القرار
ال رجــــوع فــــيه. إذا بــــدأت قـــوى
اإلرهـــــاب وعـــــدم االســـــتـــــقـــــرار
واالنــقــســام والــكـراهــيــة حــمــلـة
متعمدة لتعطيل جهودنا  فنحن
عـلى استـعـداد لـتحـالف الـقدرات
الالزمة إلحباطـها). وفي مؤتمره
االســبــوعـي اكــد رئــيس الــوزراء
مصطفى الكاظمي ان (العراق لن
ن يــــرأس الـــواليـــات يــــتـــأثــــر 
تحدة األمريكية فنحن نتعامل ا
مع مؤسسات دولة وال يهمنا من
يـــصل إلى الـــبـــيت األبـــيض بل
يــهـمـنــا مـا اتــفـقــنـا عـلــيه ضـمن
اتـــفــاقـــيــات وتـــعــهـــدات) وقــال
ـا يـريده الـعـراقـيون مـلتـزمـون 
فـي إعـــادة جـــدولــــة انـــســـحـــاب
القـوات األمريـكيـة وعدم احلـاجة
الـى قــوات قــتـــالــيــة أمـــريــكــيــة
والــتــعــاون في مــجــاالت اخــرى
فاوضات مـستمـرة لتذليل كل وا
الـــعــقـــبـــات أمــام الـــوصــول الى
اتفاق نهائي وستسمعون قريبا
أخــبــارا بـهــذا الــشــأن). واكـد ان
(هـــنــــاك خــــوفــــاً مـن مــــوضـــوع
ــنـفـلت وهــنـاك أربـعـة الـسالح ا
أنـــواع من الـــسالح سـالح بـــيــد
مـجـاميع خـارج سـيـطـرة الـدولة
ـة وسالح بـيـد عــصـابـات اجلـر
نـظمـة واخملدرات وسالح لدى ا
بــعـض الــعــشـــائــر وسالح لــدى
اإلرهـــاب وداعش) واضـــافت ان
(احلـكــومـة أخــذت عـلى عـاتــقـهـا
نـفـلت وأقول مـتابـعـة السـالح ا
بـكل صـراحــة: الـقـضـيـة مـعـقّـدة
و تــأسـيــسـهــا خالل فــتـرة 17
سنـة وال تنـتهي بـ يوم ولـيلة
وحتـــــتـــــاج إلـى عـــــمل وحـــــوار
وهنـاك تعـاون وتفـاهم مع بعض
اجلــــمــــاعـــات لــــضـــبـط الـــسالح
وتسلـيمه الى الـدولة). ونوه الى
ان (منطقة البتاوي كيف كانت
قبل أشـهر وكـيف أصبـحت فهي
أفــضـل اآلن ونــســـبــة اخملــدرات
ة انـخفـضت وعـصـابـات اجلـر
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سـيــمـا عـقب اإلنــفـجـار إذ أنـهم
كـــانـــوا من الـــســـبـــاقـــ الـــذين
ـسـاعـدات سـارعـوا الى تـقـد ا
الـعيـنيـة التـي كان لـبنـان بأمس
احلــاجـة إلــيـهــا وأبـرزهــا مـادة
ـــواد الـــغـــذائـــيــة الـــطـــحـــ وا
ووصـــول شـــاحـــنـــات الـــفـــيــول
والنفط في أصـعب األوقات. كما
نــوهـت بــجـــهـــود ومــســـاعــدات
الــدول الــصــديــقــة والــشــقــيــقــة

العربية واألجنبية.
وثمـنت عـكر  عـاليـاً ما يـقوم به
الــعــراق جتــاه لــبــنــان مــؤكــدة
احلـرص عــلى تـوطـيــد وتـوثـيق
ـشــتــركـة واحلــفـاظ الــعالقــات ا
على إستمرارها في ظل تشكيل

حكومة جديدة.
بدوره عـرض حمـاد الوضع في
ـنـطـقــة وشـكـر عـكـر الــعـراق وا
عـلى زيـارتـها مـؤكـداً (مـواصـلة
الـدعم الـعراقـي للـبـنـان في كـافة
اجملــاالت ال سـيـمــا الـعـســكـريـة
منها وفي اجملال النفطي) وقال
إن (الــعـــراق دائــمـــا في خـــدمــة
لـــبـــنــــان  آمالً الـــتــــوافق عـــلى
تـشكـيل حكـومة لـبـنانـية جـديدة
فـي أســـرع وقت والـــعــــمل عـــلى
انــهـاء إتـفــاقـيـات الــتـعـاون بـ

البلدين).
ونـــقــلـت عــكـــر حتـــيــات رئـــيس
اجلمهورية ميشال عون ورئيس
مـــجـــلس الـــنـــواب نــبـــيـه بــري
ورئـــيـس مـــجــــلس الــــوزراء في
حكومـة تصريف األعـمال حسان
دياب الى الرئيس برهم صالح
ورئــيس احلـــكــومــة مـــصــطــفى
الــكــاظـمي والــشــعب الــعـراقي
واعــــربت عـن امـــلــــهــــا أن يــــعم
الــــعـــــراق األمن واإلســـــتــــقــــرار
واإلزدهار والعمل سوياً إلزدهار

الــــبـــلــــدين) وقــــدمت لـه دعـــوة
لزيارة لبنان في أقرب وقت.

وفي اخلتام جرى تـبادل الهدايا
التذكـارية ودونت عكـر كلمة في
الـسـجل الـذهـبي جـاء فـيـهـا (كل
الـشـكـر لـدولة الـعـراق الـشـقـيـقة
حــكـومــة وشـعـبــاً عـلى دعــمـهـا
الــــراسـخ لــــســـــيــــادة لـــــبــــنــــان
وإســــتـــقاللـه ووحـــدة أراضـــيه
والوقـوف الى جانـبه ودعمه في
شـــتى اجملـــاالت ال ســـيـــمـــا في
احملــافـل الــدولــيــة عــلى أمل أن
تبـقى الروابط قائـمة وبـقوة ب

الـشـعـب الـلـبـنـاني والـعراقي).
وكان مجـلس الوزراء قد قرر في
اجــتــمـاعه االســبــوعي الــثالثـاء
حتــمـــيل وزارة الـــدفــاع الـــفــرق
الـنــاجم عن حتـويل الــعـمـلـة من
الــديــنــار الى الــدوالر االمــريـكي
الــبــالـغــة قــيــمـته 406,131,88
ـبالغ بـعـملـة الدوالر دوالرا من ا
ـــوجـــودة ضـــمن الـــفـــائـــضــــة ا
احلسـاب اجلاري لـوزارة الدفاع
ـصـرف الــعـراقي ــفـتـوح فـي ا ا
لـلــتــجــارة ومن مــبــالغ الــعــقـود
االســتــثـمــاريـة عــلى ان تــتـولى
ـالـية وزارة الـتخـطـيط ووزارة ا
الئـمــة بـشـأن اخـذ االجــراءات ا
ـطــلـوبـة الــقـيــود احملـاسـبــيـة ا
ذكور بلغ ا للتسجيل وتـأشير ا
انـفـا لـغـرض قـيـام وزارة الـدفاع
ــبـــاشــرة بـــفـــتح االعــتـــمــاد بـــا
ــطـلــوب اصـولــيـا ـســتـنــدي ا ا
وقانونيا لضمان نصب االجهزة
الــطـــبــيــة فـي مــســتـــشــفى عــام
ـسلـحة. وسـبق حلماد للـقوات ا
ان كشف عن نيـته استثـمار هذا
ـبــلغ لــشــراء اسـلــحــة جــديـدة ا
متـطورة لـتعـزيز قـدرات اجليش

العراقي.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
5 Š s ×  ≠  ËdOÐ

زارت نـــــائب رئـــــيس مـــــجـــــلس
الـــــوزراء وزيــــــرة الـــــدفــــــاع في
حـــكــــومـــة تـــصــــريف األعـــمـــال
اللبنانية زيـنة عكر بغداد وكان
طار في إستقـبالهـا على أرض ا
ـــديــر الـــعـــام لـــوزارة الـــدفــاع ا
الـــفــريق شــوان مــظــهــر ونــائب
امـــــ عـــــام الـــــوزارة ومـــــديـــــر
الـعالقـات الـعـامة الـعـمـيـد عـامر
مـحـسن راضي ثم إنـتـقـلت بـعد
ذلك الى مـقـر الـوزارة حـيث كـان
في إسـتـقـبالـهـا نـظـيرهـا جـمـعة
عناد وأقيم لها إستقبال رسمي
إستعرضت خالله ثلة من حرس

الشرف. 
وخالل احملادثـات ب اجلـانب
 الــــــتــــــداول فـي الــــــعالقــــــات
الــثـنـائـيـة بــ لـبـنـان والـعـراق
وآخـر الــتــطــورات الـســيــاســيـة
والتعـاون العسـكري واألمني ال
سيـمـا مسـودة إتفـاقيـة التـعاون
العسـكري ب البـلدين التي يتم
وضع اللـمسـات األخيـرة علـيها.
وأكـــــدت عــــــكـــــر أن (مـــــســـــودة
اإلتـــفــــاقــــيــــة تــــدرس حــــالــــيـــاً
وسـيـنـتـهي الـعـمل عـلـيهـا خالل
أيـام وسـيـتم االتـفاق عـلى وقت
ومـكـان الدعـوة لـلـتـوقيع عـلـيـها
إضــافــة الى مــســودة إتــفــاقــيــة
الــتـــعـــاون اإلســتـــخــبـــاري بــ
جــهـازي اخملــابــرات الــلــبــنــاني
والعـراقي). وتـناولت احملـادثات
سـاعدات ب اجلـانبـ أيضـاً ا
التي قدمها العراق للبنان عقب
إنـفـجـار مـرفـأ بـيروت وعـرضت
ـرفأ عكـر واقع مديـنة بـيروت وا
ـــئــات ومــا ســـبــبـه من مـــقــتل ا
وجـرح اآلالف وتـشـريـد عـشـرات
اآلالف إضافة الـى عمل اجليش
الــلــبـنــاني وجــهـوده فـي تـوزيع
ــتــضــررين. ــســاعــدات بـــ ا ا
وتــنـاول الـبــحث أيـضــاَ الـوضع
ــتــردي ـــالي ا اإلقـــتــصــادي وا
ووباء كورونـا وكيـفية الـتصدي
له فـي ظل الـــنـــقص فـي الــدواء
ـسـتــلـزمـات الـطـبـيـة وجـرى وا
الـتـطــرق الى الـدول الـتي قـدمت
ـــســـاعـــدات الــطـــارئـــة وعـــلى ا
رأســـهـــا الــعـــراق إضـــافـــة الى
نـتـائج زيارة الـوفـد اإلقـتـصادي

العراقي الى لبنان.
وشـكــرت الــوزيـرة الــلــبـنــانــيـة
الـعـراق حــكـومـة وشـعـبـاً عـلى
جــهـودهـم ودعـمــهم لــبالدهـا ال
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(بـإمـكـان الـطـالب إلـغـاء تـعـديل تـرشـيـحه والـرجوع الى
ــركــزي الــســـابق بــعــد صــدور قـــوائم تــعــديل قــبـــوله ا
الـترشيح خالل ثالثـة أيام عـمل من اعالن نتـائج تعديل
التـرشـيح علـى أن يكـون الـطالب مـسـجال في الكـلـية أو
قـبول فيه مركـزيا) وزارة التـربية تـنشر الرابط عـهد ا ا
ـهـنـيـة / الـدور الثـاني  االلـكـتـروني لـنـتـائج الـدراسـة ا

للعام الدراسي 2020/2019 .
?https://drive.google.com/drive/
folders/
1OnZnVSUgXrSyTFibr9FoW2_yjc32
6FvYusp=sharing
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أعـلـنت وزارة الــتـعـلـيم الـعـالي والـبــحث الـعـلـمي نـتـائج
ــقـبــولـ لــلـســنـة الــدراسـيـة تــعـديل تــرشـيح الــطـلــبـة ا
الــسـابــقـة ونــتـائج قــبـول الــطـلــبـة من خــريـجي الــسـنـة

الدراسية 2019/2018 . 
ـتحـدث الرسـمي حـيدر الـعبـودي في بيـان تلـقته وقال ا
عـلنة في بـوابة الدراسات (الزمـان) امس إن (النتـائج ا
www.dirasat-gate.org ــتــابــعـة والــتــخــطــيط وا
تشـمل القنـاة العامة وقـناة ذوي الشـهداء) الفتا الى أن
(مدة اسـبـوع حـددت لـتدقـيق وارسـال ملـفـات الطـلـبة
الــنــهـائــيـة الـى جـهــة قـبــولــهم الـنــهــائـيــة). وأضـاف أن

أيـــضـــا قـــلّـت ولـــديـــنـــا مـــئـــات
ـــتــابـــعــة الــسالح الــعــمـــلــيــات 
ــــوجــــود بـــــيــــد اجلــــمــــاعــــات ا
اإلرهابـية ونقـوم بعـملـيات شبه
يومـية فـي صالح الدين واألنـبار
وديــالـى وكــركــوك وهـي تــســجل
طـاردة فلول داعش أعلى نـسبـة 
اإلرهـــــابي. الـى ذلك اســــتـــــقــــبل
رئيس اجلـمـهوريـة بـرهم صالح
في قصـر الـسالم ببـغـداد رئيس
هــيـــئــة احلــشــد الــشــعــبي فــالح
الـــفــيـــاض. وقــال بـــيــان تــلـــقــته
(الــزمــان) امـس انه (جــرى خالل
الــلــقــاء الــتــأكــيــد عــلى أهــمــيــة
ـكافـحة مواصـلـة اجلهـد األمـني 
اإلرهـاب ومالحــقـة خاليـا داعش
الـتي حتــاول زعـزعـة االســتـقـرار
ــنــاطـق الى جــانب في بـــعض ا
تعـزيـز سلـطـة الدولـة وأجـهزتـها
االمـــــنـــــيــــــة في حـــــمــــــايـــــة أمن
). وشـــــدد رئـــــيس ــــواطـــــنـــــ ا
اجلمـهوريـة عـلى (أولويـة تعـزيز
األمن واالستقرار وعدم التفريط
ــتـحــقــقــة عـلى بــاالنــتـصــارات ا
اإلرهـــــــاب وضــــــــبـط الــــــــسالح
نـفلت وضـرورة حمـاية الـسلم ا
اجملـــتـــمــعـي واألمن الـــعــام). من
جـهـتـهـا قـالت قـيـادة  الـعـمـلـيات
ـــشــتــركـــة في بـــيــان امس (مع ا
اســتــمـرار احلــكــومــة الـعــراقــيـة
كـتـسبـات الـسيـادية بـتحـقـيق ا
ورفع مــسـتــوى مــهـنــيـة وكــفـاءة
قــواتــنـا االمــنــيــة واسـتــعــدادهـا
جملـابـهـة الـتـهـديـدات االرهـابـيـة
وهو ما تكـلل باالعالن عن سحب
ـئـات من الـقـوات االجـنـبيـة من ا
الـــعــراق تـــصـــر بــعض الـــقــوى
اخلــارجـة عــلى الــقـانــون وعـلى
االجــمــاع الــوطـنـي وعـلـى رؤيـة
ـرجــعـيـة الـديـنــيـة عـلى اعـاقـة ا
ــــنــــجــــزات مــــســــار حتــــقـــــيق ا
الـــســيــاديــة وتـــؤكــد من جــديــد
رهـــــانــــهــــا عــــلـى خــــلط االوراق
ومـــحــاربـــة االســتــقـــرار خــدمــة
ـصــاحلـهـا واهــدافـهـا الــضـيـقـة
صـلـحة الـبعـيـدة كل البـعـد عن ا
الـــوطــنـــيــة).  واضـــافت ان (مــا
شـهـدته الـعـاصـمـة بـغـداد مـسـاء
الـــثـالثـــاء من ســـقـــوط عـــدد من
قذوفات على ساحة االحتفاالت ا
ــنـاطق احملــيـطــة بـهــا وقـرب وا
مـديــنـة  الــطب  والـزوراء وادى
الى اســتـشــهــاد طـفــلـة وإصــابـة
ر دون دني  لن  خمسة من ا
مالحـقـة وحسـاب وان اجـهـزتـنا
االمـــنــيـــة واالســتـــخــبـــاريــة قــد
شـــرعت بـــاجــراءات تـــشـــخــيص
اجلناة لينالوا جزاءهم العادل). 

WO «dF «  «bŽU *« sÒL¦ð dÒJŽ

gO²Hð∫ وزيرة الدفاع اللبنانية خالل تفتيش حرس الشرف في بغداد

ÕU²²∫ وزير الداخلية والسفير السعودي لدى العراق خالل افتتاح منفذ عرعر احلدودي امس ≈

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

سجّـلت وزارة  الصحـة والبـيئة
 2349 إصابة جديـدة بكورونا
وبــلغ عـدد حــاالت الـوفــيـات 43
حالة في عموم احملافظات. فيما
بـلغ عـدد حـاالت الـشـفاء 2151
وتعهـد رئيس الوزراء مـصطفى
الـــكـــاظــمي بـــتـــوفــيـــر الــلـــقــاح
لـــلـــمـــواطـــنـــ في اســـرع وقت
واجهة فايروس كورونا. كن 
وكـــشف الـــنـــقـــاب في مـــؤتـــمــر
صــــحـــــفي اعــــقب االجــــتــــمــــاع
االســــبــــوعـي جملــــلس الــــوزراء
الــثالثـاء عن تــوقـيع احلــكـومـة
اتــفـاقـيـات مع مـنـظـمـة الـصـحـة
ـيـة لتـوفـير الـلـقاح مـؤكدا الـعا
ـالــيـة دفـع بـعض االلــتـزامــات ا
لهذا الغـرض وقال (حققـنا أكثر
ـــئـــة من الـــبـــرنــامج من 70 بــا
احلـــــكـــــومي خالل 164يـــــومــــا
وبـظروف صـعـبة واسـتـثنـائـية
ونـــــحـــــيي فـــــريـق عـــــمل هـــــذه
احلــــكـــــومــــة حــــيـث إن أغــــلب
وزرائها هم من أبـناء الوزارات
فـكــانت إجـراءاتـهـم أسـهل نـعم
هـنـاك مــشـاكل ومـعـانـاة وألنـهم
من أبـــنــــاء الـــوزارات جنـــحـــوا
خـالل وقت قــصـــيـــر في جتــاوز

الكثـير من األزمات). واشار الى
ان (جــــــزءاً مـــــــهــــــمـــــــاً من دور
احلـكـومـة هو مـواجـهـة جـائـحة
كورونا  وهي تشكل حتديا لكل
دول الــــعـــــالم وقـــــد وقــــعـــــنــــا
اتــفـاقـيـات مع مـنـظـمـة الـصـحـة
يـة لتـوفيـر اللـقاح لـلشعب العـا
كن  العـراقي في أسـرع وقت 

ودفعنا بعض التزاماتنا).  
وقـال (في بــدايـة الـعـام اجلـاري
وقــبل تـــســنــمي مـــهــام رئــاســة
ـسـتــشـفـيـات الــوزراء كـان في ا
بحدود  45 ألف سريـر والـيوم
لـديـنـا 57 ألف سـريــر  ونـعـمل
عـــلى افــتـــتــاح مـــســتــشـــفــيــات
الناصـرية والعمـارة والبصرة).
واضاف (عندما تسنمت مهامي
احلــــكـــومــــيــــة في 6 حــــزيـــران
ـاضي كـان لـديـنا 700 جـهاز ا
تــــنــــفس  فـي عـــمــــوم الــــعـــراق
ـصــابـ بـكـورونـا لــلـمـرضى ا
واليوم لـدينا 4 آالف جهاز. ولم
يـــــكن لـــــديـــــنـــــا ســـــوى ثـالثــــة
ـصــابـ مـخــتـبــرات لـفــحص ا
بفايروس كورونـا واليوم لدينا
50 مـخـتـبـرا والـفـحوصـات في
تـصــاعـد وســنـعــمل بـكل جــهـد
ــكن من لــتــوفـــيــر أقــصى مـــا 
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دعـــــا رئـــــيس ديـــــوان رئـــــاســـــة
اجلـمـهوريـة مـهـنـد حـسـام الدين
إلى  مضـاعـفة اجلـهود الـوطنـية
لـــلــحــفــاظ عــلـى اإلرث الــثــقــافي
ــــا واحلـــــضــــاري الــــعــــراقي  
يــــتـــنــــاسب وعــــمق تــــأريخ بالد
الــرافــدين . وشــدد عــلى أهــمــيـة
تـــقــد الـــدعم الــكـــامل ســـعــيــاً
إلدراج حـرفـة صـنـاعـة الـنـواعـيـر
الــعـراقــيـة ضـمـن الئـحــة الـتـراث
ي الـيـونـسـكـو. وقـال خالل الـعـا
إسـتــقـبـالـه عـدداً من الـنــاشـطـ

الـــتـــراثـــيــــ وأعـــضـــاء جلـــنـــة
ـلف صـنـاعـة الـنـاعـور الـتـرويج 
في اعــالي الــفــرات ان (حــضــارة
بالد الرافـدين كانت الـسبّـاقة في
خـــدمـــة االنـــســـانـــيـــة وتـــقـــد
ـــا ـــنـــجـــزات  االبـــتـــكـــارات وا
يتناسب واحلاجـة البشرية مثل
الـــكــتــابــة والـــتــدوين والــزراعــة
وإختراع الـعجلـة وبراعة الـبناء
والعمران وسن القوان ووضع
أسـس الـــســـيـــاســـة والـــعالقـــات
الـدولــيـة والـنـظم االجــتـمـاعـيـة)
واضـاف ان (رئاسـة اجلـمـهـورية
تـــبــارك جــهـــودكم  وتــقـــدم لــكم

الـدعـم الـكـامـل الجنـاح مـســعـاكم
الــــوطـــني  فـي إدراج نـــواعـــيـــر
قــضــاءي حــديــثــة وهــيت ضــمن
ي لليونسكو الئحة التراث العـا
مـا يـفـتح آفـاقـاً جـديـدة لـتـنشـيط
الــقـطــاعـات الــثـقــافـيــة والـفــنـيـة
ا والـسـيـاحـيـة واالقـتـصـاديـة 
وارد ينـسـجم واهـداف تعـظـيم ا
وتنـويع مصـدر الثـروات ). وقدم
حــــســـــام الــــدين بــــأسم ديــــوان
الــرئـــاســة الـــشـــكــر والـــتــقـــديــر
ـلف الوطني للعـاملـ في هذا ا
ــزيـد من الـعـطـاء مـتـمــنـيـاً لـهم ا

ثابرة . وا

 «dH « dOŽ«u½ Ã«—œù ÊuF ¹ ÊuDýU½
uJ ½u¹ W×zöÐ vKŽ_«

لــهـــا والـــتــنـــافس عـــلى اســاس
البرامج وتشكيل الـكتلة العابرة
الــقــادرة عــلى حتــقــيق مــعــادلـة

النجاح). 
وفـي تــصـــريح أثــار االهـــتــمــام
هــاجم الــنـائـب يـوسف الــكالبي
من وصــفــهم بـ (نـاهــبي حــقـوق
الــشــعب) في أربــيل مــؤكـداً أنه
( جـمع تـواقــيع نـيـابـيـة لـربط
رواتب مـــــــوظــــــــفي اإلقــــــــلـــــــيم
بـاحلـكـومـة االحتـاديـة والـزامـها
باستـرداد النـفط). وقال الكالبي
(ذقـنــا ويالت احلـصــار اجلـائـر
ــقـــابل كـــان صـــدام يــبـــني وبـــا
الــقــصـــور ويــعــيش مـــلــكــاً مع
حــاشــيــتـه لــذلك فــنــحن لم ولن
نقـبل ان يـجوع شـعب كردسـتان
ومــوظــفــوه بــســـبب تــصــرفــات
وطــــيش ســـيـــاسـي في اربـــيل).
وتـــابـع (جـــمـــعـــنـــا الـــتـــواقـــيع
ـوظـف الـنيـابـيـة لربط رواتب ا
بـاحلـكـومـة االحتـاديـة والـزامـها
باسترداد النفط وحقوق الشعب
). وكــان مــجــلس مـن الــنــاهــبــ
الــنـواب قــد صـوت فـي جـلــسـته
األخــيــرة عــلى قـــانــون الــعــجــز
ــالي وسط مــقـــاطــعــة الــكــتل ا

الكردية.

ــكـتــبه بــبــغـداد شـيخ جــنــكي 
االثـــنــــ وقـــال بـــيـــان تــــلـــقـــته
(الزمان) امس انه (تمت مناقشة
ـشـهـد السـيـاسي في تـطـورات ا
الــعــراق والــعـالقــة بــ بــغــداد
وحـكـومـة اقـلـيم كـردستـان وحل
االشــكـالــيــات الــعــالــقــة جــددنـا
موقـفنـا الرافض لـكسـر اي جهة
سيـاسيـة واكدنـا موقـفنـا الداعم
حلل االشـكــالـيـات الـعـالـقـة عـبـر
ـصـلـحـة الـعـراقـيـة الـدسـتـور وا
نفعة لكل الشعب العراقي) . وا
بكرة ا يتعلق باالنتخابات ا و
اكـد الـبـيـان (اهـمـيـة االسـتـعـداد

الــوطـــنــيـــة وشــعب كـــردســتــان
وأهــــــــالي أربــــــــيـل عـــــــلـى وجه
اخلــصــوص ســائــلــ الــلـه عـزّ
وجلّ أن يــسـكـنه فـســيح جـنـاته
وأن يـلــهـمــنــا جـمــيـعــاً الـصــبـر
والــســـلــوان. وســـتــبـــقى ذكــرى
ومـــواقف فــرست صـــوفي حــيــة
وخالـدة). كمـا وجه رئيس اقـليم
كردسـتان نـيجـيرفـان البارزاني
تـعــازيه لـعـائــلـة وألهـالي أربـيل
وكردستان قائالً إن (صوفي كان
إنسـاناً كـفوءاً ومخـلصـاً). وعبر
(مـن أعـمــاق الــقــلب عن حــزنــنـا
وأسـانــا لـرحـيل مــحـافظ أربـيل
ونعزي عائـلته وذويه وكل أبناء
مــحــافــظــة أربــيل وكــردســتـان).
واضـــاف مـــارس صـــوفي مـــنـــذ
بــدايـات نــشـأتـه دوراً مـهــمـاً في
صفـوف احتـاد طلـبـة كردسـتان
ثم كـان كـادراً متـقـدمـاً في مـجال
الــعــمـل اجلـمــاهــيــري وكــان له
انياً نشـطاً وقانونياً بصفته بـر
قـــديـــراً دور مــشـــهـــود جـــداً في

ان االقليم). بر
 وفي بــغـــداد اســتـــقــبـل رئــيس
حتـالف عـراقـيـون عـمـار احلكـيم
ــــشـــتــــرك لالحتـــاد الـــرئــــيس ا
الــوطــني الــكـــردســتــاني الهــور
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 نـعت حــكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان
مــحــافظ أربــيل فـرسـت صـوفي.
وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس
ان (رئـــيـس حـــكـــومــــة اإلقـــلـــيم
مـسـرور الـبـارزاني عـزى بـوفاة
مــحــافظ أربــيل فـرسـت صـوفي.
وقـــال (بــــبــــالغ األسـى واحلـــزن
الـعــمـيــقـ تــلـقــيـنــا نـبــأ وفـاة
مــحــافظ أربــيل فـرسـت صـوفي
الـــــرجل الـــــوطـــــنـي واخملـــــلص
والكفوء والذي كرّس جل حياته
في خـــدمــة الــوطن والــنــاس بال
كـــلـل. وحـــ كــــان عــــضـــواً في
ـان دافع بـقـوة عن عـمـلـية الـبـر
اإلصالح كــــــمـــــا أدّى مـــــهـــــامه
بــــــــإخـالص وتــــــــفــــــــانٍ فـي كل
ـــواقع الـــتي ـــســؤولـــيـــات وا ا
تــبــوأهــا وبــاألخص كــمــحــافظ
أربــيل). وقــال الــبـارزانـي (كـنتُ
شــاهــداً عن قــرب عــلى إخالصه
وتــفــانــيه ونـــزاهــته في خــدمــة
أربيل وإقـليم كـردستـان عمـوماً
ــني كــثــيــراً لــذا فــإن رحــيــله آ
ووفاته خـسارة باهـظة حلـكومة
ناسبـة االليمة اإلقليم. وبهـذه ا
نـــعـــربُ عن تـــعـــازيــنـــا ألســـرته
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أتذكر الى حـد ما االحداث والـوقائع من عام 1958 الن حدثت فيه هزة
لكي  وغيـرت معالم احلياة وخـرجت الناس الى الشوارع قلعت النظـام ا
اذا يـصرخ لم بالـتصـفـيق والهـتـافات تـايـيدا لـلثـورة ولـو سألت الـهـاتف 
ام يكن لـديه اجلواب إال تـخاريف مـدسوسـة الى مخه من انـاس لديـهم إ
في اســتــغالل ســذاجــة الــنــاس احملــرومــ من الــتــعـلــيـم ومن هــنــا بـدأ
واطن كمـيليشيات مـساندة للسلـطة وكل نظام باسم مع  استغالل ا
ـيـلــيـشـيــات او احلـمـايـات واصـبح اجلـيـش مـهـمـشــا الى حـد مــا امـام ا
اخلاصـة بـشـخصـيـات السـلـطـة والكـارثـة هـنا كـانت شـديـدة في إختالل
نـسـوبـيـة كـظـاهرة مـوازين االخالق والـقيـم عنـدمـا دخـلت احملـسـوبـيـة وا
ـسـؤل في إفتـراضـية لـلـسـيطـرة عـلى احلكـم من قبل جـمـيع احلـكام وا
ـستـولـية عـلى الـسلـطـة واخيـرا يـقال بـان احلـمايـات قد جمـيع االنـظمـة ا
وصـلت الى افـواج وسرايـا وحـظـائـر كل حـسب درجـة مـسـؤلـيـتـة وكذلك
ؤسـسـة او الـدائـرة الـتي يـديـرهـا وبـعـد كل هـذه هل تـبقى مـوظفـيه فـي ا
ن ليـس له ولي في السـلطـة وللوطـن من يحـميه اذا كان درجات شـاغرة 

كل شيء في البالد اصبح رمزا لفئة معينة   .
ال أقول ايام زمان بل قبل سن ماضية قرابة  40سنة كان لكل شخص
ان كان مسـؤوال في الدولـة او موظـفا او عامال بـسيـطا اوغنـيا او فـقيرا
كبـيرا او صـغـيرا كـرامـته وعزة نـفسـه وشهـامته هـي خط احمـر لديه وال
ــكن جتــاوزه مـن قــبل االخــريـن وكــان احلــاجــز االســـاس في انــعــدام
نـسوبية متلـكات العـامة والرشـوة واحملسوبـية وا الفسـاد والسرقة فـي ا
ـثـال وزير كانت شـبه مـعـدومـة في دوائر الـدولـة إال نـادرا وعـلى سبـيل ا
الية ساسون حسقـيل وهو يهودي في بداية تأسـيس احلكومة العراقية ا
ثل في النزاهة وكذلك عـبد احملسن السعدون رئيس الوزراء يضرب به ا
لـكي الـذي انتـحـر اجالال لكـرامـة وسيـادة الـعراق وتـمـثاله في العـصـر ا
كن الـتأكـد من اسباب شاهد الـعصـر على ذلك الى يـومنـا هذا وكـذلك 
انتـحـاره من الـرسـالـة الـتي تركـهـا البـنه عـلي في كـتـاب تـاريخ الوزارات

العراقية للمؤرخ عبد الرزاق احلسيني   .
اما الـيـــــوم نشـاهد مـسؤولـ كبـار محـميـ من قبل حـراسهم مـطوق
من قـبل اجلـمــاهـيــر مـطـاولـ عـلـيـهم بـااليــادي وبـالـفـاظ نـابـئـة من شـتم
ــرون في ومــســبــة ويــهــرب من بـــيــنــهم بــشق االنــفـس وكــذلك آخــرين 
دججة باالسلـحة يسمعون ما يقال لهم اقوال كما الشوارع بحماياتهم ا
يـقـال ال يــلــــــــبس عـلـيــهـا عـقــال والفـتـات امـامــهم عـلى الـطــريق بـنـفس
ـنصب رون مـرور الـكرام وال يـعـيـرون االهمـيـة إالُ لـلمـال وا الكـلـمـات و
واقـتــربت الـســاعـة من الــعـبــارة الـتي كــنـا نــسـمــعـهــا ايـام زمـان ديــنـهم
دنانـيـرهــــم مع اضـافـة مـناصـبـهم الـيـها اخـيـرا والـناس يـنـظـرون الـيهم
بنـظـرة الـيـأس واالشـمـئزاز ولـوسـمع او قـرأ أي مـسـؤول في الـدولـة قبل
40 عامـا او أي شـخص اعـتـيـادي حـاليـا تـلك الـكـلـمـات لولى مـن البالد

فرارا .
استـغـرب من كل هؤالْ كـيف طـوعتـهم قـلوبـهم في سـماع مـا نوهـنـا عنـها
واقف وفي جـلسـاتهم كل ويتـغاضـون عنـها عـندمـا يظـهرون في بـعض ا
منهم يتهم االخر بالرشوة واالخـتالس والسرقة ويعلمون بان آية
ـنـافق ثالث  اذا حـدث كـذب واذا اؤتـمن خـان واذا ا
وعد اخـلف واي دولـة مـسؤولـوهـا يـصابـون بـوسـمة
واحـدة مـنـهــا تـنـجـر الـى حـافـة الـهــاويـة فـكـيف ان

يصابون جميعهم بالوسمات الثالث 
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.. في ذاكرة احملكوم باإلعدام قبل الشنق?!. مَن يُوقف النزفَ
سألتُ الـشـاعر الـكـبيـر عـبد الـوهـاب البـيـاتي هذا الـسـؤال ليـبـدأ لقـاؤنا
األوّل ب نزيف وحبـال ومقاصل وذكـريات محـكومة بـالدم والدمع حتى

أننا ظنّنا أنفسنا في تلك اللحظات شهود إثبات في معتقل!.
ـقراطيـة في أوربا وفي تلك األزمـنة اخلـوالي كانت مـوجة الـتطـورات الد
ا يـشبه (الربيع الـعربي) ووجدتهـا فرصة أن أسأل الشرقيـة قد بدأت 
البياتي وقد تفكّك االحتاد السوفـيتي إلى جمهوريات إذا كان قد تخلّى
عن (عـقـيـدته) االشـتـراكـيّـة لـيــكـون "رأسـمـالـيّـاً" بـحـسب ريـاح الـتـغـيّـيـر
(الـغالسـنوسـت) و (البـروسـتـاريـكـا) ?!.. ولم يـجـبـني عن الـسـؤال لـكنه

ابتسم في وجهي قائالً:
كان بـإمـكاني أن أصـبح مـلـيونـيـراً ولكن أن تـصـبح "الشـاعـر في روما"
ـثـل ولـيس في قـريـة فـذلك أمــر صـعب دونه خـرط الـقـتـاد.. كـمـا يـقـول ا
ولــهـذا فــإنــني أفــضّـل أن أكـون األوّل فـي رومـا عــلـى أن أكـون صــاحب
اليّــ لـــوهــبــتـــهــا لــلـــفــقــراء ــال ولــو كـــنت أمــلـك هــذه ا اليّــ مـن ا ا

.! واحملتاج
كـان الــبـيــاتي يـنــام أقلّ من ربع الــنـهــار ويـقــضي أكــثـر من نــصـفه في
القراءة والتأمّل وربعـه اآلخر في التسكّع والبـحث عن حدائق خفيّة في

مدن يغطّيها الصقيع!. 
ووجدته ال يفرح الفرح احملض وال يـحزن احلزن احملض بل كانت هناك
ه إلى حـرائق وكـان هو وسط نار تـتـقد فـي داخله لـيل نـهـار وحتيل عـا
.. وكـان كثـيـر االسـتـماع هذه احلـرائق يـبـتـسم مـتى تـقـطر حـزنـاً وفـرحـاً
واالسـتــمـتــاع بـصــوت مـغنّ من الــيـمـن أبـو بـكــر سـالـم لم يـكن يــعـرفه
ـغـنّي بقـوله: إنه ال يُدرك كثـيرون في الـعـراق وهو يُـفسّـر عـشقه لـهذا ا

عمق صوته إال من عانى الغربة داخل بيته أو داخل وطنه!. 
ـبدع عدنان الصائغ انحشرنا ذات مـرّة نحن الثالثة: البـياتي والشاعر ا
وأنا في سـيّـارة أجرة وذهـبنـا من حيّ الـطـالبـيّة في بـغـداد إلى دار ابنه
علي في شارع فـلسـط فتـنهّد الـبيـاتي بحسـرة طويـلة من أعمـاق قلبه
وت.. وحملت سحابة من احلزن تلـمع في عينيه ليقـول: غرباء يا وطني 

وقطارنا أبداً يفوت!. 
مرّة سألته عن حظّه من الدنيا فكان ردّه: إنه غير محظوظ!.  وفي حلظة
سرح في ملكـوت الله ثمّ عاد لـيقول: احلـياة لغـز غامض واإلنسان ذرّة
تتـطايـر في النـور.. احلظّ مجـردّ كلـمة واحلـزن مجـرّد كلـمة وكلّ الـعالم
كلـمـات في كلـمـات لكـنّ عصـا الـشاعـر الـسحـريّـة هي التي جتـعل لـهذه
الكلمات سيـاقاً ونُبالً وأصالة.. ومن دون اإلنسـان ليس هنالك في اجلبّة
شيء: (ما في اجلـبّة إال اإلنـسـان).. ولم أفهم مـاذا يقـصـد ولم يسـألني

ماذا فهمت?!. 
رتبكة.. عاد البـياتي من اسبانيا ليقيم في العراق ?وفي تلك السنوات ا
ـا فــتـحـوا وسـمـعـت مـنه يُـردّد: إن كــثـيـراً مـن الـنـاس لم يــروا بالدهم إ

عيونهم وقلوبهم على اخلارج وأقفلوها على أنفسهم!.
همّ أن يسافر الغريب إلى بالد غريبة بل أن يعود وكنت أقول له: ليس ا

ا رأى وسمع وقرأ!. إلى بلده ليقول لعلّ أحداً ينتفع 
ــا رحـبت وعـنــدمـا ضــاقت األرض عـلـى الـبــيـاتي 
وضـاقت الــقــلـوب الــتي في الــصـدور وجــد نــفـسه
يهـاجـر الـهـجـرة األخـيـرة ليـمـوت هـنـاك بـعـيداً في
مـنـفــاه وهـنـاك يُــدفن في مـقــبـرة مـحــيي الـدين بن

عربي بدمشق.. ولهذه احلكاية قصة أخرى!.

اكر اخلبيث كوفيد W∫ أول صورة لعـالم النفس الدكتور قاسم حس صالح  في معركة قـاسية جدا ضد القاتل ا dF
ـانيـة والفـرنسـية. ـوت صدقـوني .. مجـهـد ..منـهك .عشـرات االبر األ 19وصـلت الى (الزمـان) وقال فـيـها (مـا خفت من ا
والكانـونات  وأنواع احلـبوب ..يداي امتألت ثـقوبا .. شـكرا حملبـتكم..لدعمـكم .. لنبل مـوقفكم ..كـانت لي مصدر قوة زاد

من مناعتي السيكولوجية.. احبكم. حفظكم الله ورعاكم).

مــنــاطـق جــذب اقــتــصــاديــة وتــدر
امـــــواال خلــــزيـــــنـــــة احملـــــافـــــظــــة
واالســـتـــفـــادة مـــنــهـــا فـي اعـــمــار
وصيـانة الطـرق اضافة الى تـوفير
ــشـروع فــرص عـمـل). وتـابع ان (ا
ســيــرى الــنـور بــعــد االنــتــهـاء من
االجــــراءات االداريــــة والــــفــــنــــيـــة
ومخاطبة مجلس الوزراء بذلك). 
وكـان الـعـطا قـد عـقد اجـتـمـاعا مع
ـناقـشة تـطويـر مداخل احلـسـاني 
بــــغــــداد..وتــــضــــمـن االجــــتــــمـــاع
ـبـاحـثـات الـتي عـقدت اسـتـكـمـال ا
في االمـانة الـعـامة جملـلس الوزراء

وحتـــــديــــــد االولـــــويـــــات مـن اجل
الشـروع في تطـوير مـداخل بغداد
حـــيـث اشـــار الـــعـــطـــا الى انه (
ادراج خــمـسـة مـداخـل لـبـغـداد من
اجـل الـــــــبــــــــدء والــــــــشــــــــروع في
تطـويرها) ,واضاف ان (االجـتماع
ركّز على حتديد آلية عمل واختيار
الئمة), طريقة التنـفيذ والشروط ا
مـــــؤكــــدا انه (تـــــفــــرع تـــــمن هــــذا
االجـتــمـاع جلـنـتـان االولى إلعـداد
الوثائق والدراسات من اجل دعوة
ــيـة ــكــاتب االســتــشـاريــة الــعــا ا
ــــنــــاطق واالخــــرى لــــتــــحــــديــــد ا

االعــمـــار واالســكـــان جـــابــر عـــبــد
خاجي احلسـاني ومدير الـتخطيط
الــعـمــراني في احملــافــظـة فــاطــمـة
احلـسنـاوي وقـائمـمـقام ابـو غريب
عــثـــمـــان عــادل ومـــديـــر بــلـــديــات
احملـافـظـة يـاسـر الـقـريـشـي ومـدير

ناحية الرشيد).
Í—U& ‰œU³ð

واوضح الـعـطـا ان (االخـتـيـار وقع
عـلى ارض تربط مـا ب الـطريـق
الــســريع والــقــد في قــضــاء ابـو
غــريب لــتــكـــون ســاحــة لــلــتــبــادل
الـتــجـاري فـضال عن ايـجـاد ارض
مشابهة عـلى طريق بغداد-احللة),
الفتا النظـر الى ان (هذه الساحات
سـتـكون لـلتـبـادل التـجـاري واشبه
بـالـســوق احلـرة لـتـخــفـيف الـزخم
ــــروري ودخـــول الــــشــــاحــــنـــات ا
واحلـموالت الى مـركـز العـاصـمة),
ــشـروع يــنـدرج مــبـيــنـا ان (هــذا ا
ـداخل ضـمن مــشــاريع لـتــطـويــر ا
بـالـتـنـسـيق مـع االعـمـار واالسـكان
وقـيادة عـمليـات بغـداد للـبحث عن

شروع). ارض مناسبة الجناز ا
 بدوره اشار الوكيل الفني للوزارة
الى ان (الــزيــارة تــاتي بــعــد عــقــد
اجــتــمــاعــات عــدة بــ احملــافــظــة
عنية لتطوير والوزارة واجلهات ا
مـــداخـل الــعـــاصـــمـــة) مـــؤكــدا ان
(مـواقع التـبـادل التـجـاري ستـكون

اخملـصـصـة لـلـتـبـادل الـتـجاري في
مداخل العاصمة).

 في غــضــون ذلك  ,اعــلن احملــافظ
عن تـقدم الـعمـل  في اكسـاء خمس
مـحـالت سـكـنــيـة بــقـضــاء الـزهـور
نـطقة احلـسينـية.جاء ذلك خالل
تابعة زيارة العطا الى احلسينية 
ـشـاريع الـتي تـنـفـذهـا احملـافـظـة ا
في الــقــضــاء يــرافــقه قــائــمــمــقــام
الـزهـور حـسـام الــسـاعـدي ومـديـر
بــلــديــات احملــافـظــة يــاســر امــجـد
الــقـريــشي ومـديــر بـلــديـة الــزهـور
مــحــمـــد طــالب. وذكــر الــعــطــا ان

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ
اطـلع مـحـافظ بـغـداد مـحـمـد جـابر
الـعـطــا عـلى اعـمـال تـطــويـر فـلـكـة
دائن وباقي مداخل العاصمة في ا
قضاء ابو غريب وناحيتي الرشيد
واليوسـفية ,فيـما اكـد تقـدم العمل
في اكـسـاء خـمس مـحـالت سـكـنـية

نطقة احلسينية. 
واشـــــــار احملــــــافظ خـالل زيــــــارته
يدانية الى ناحية اجلسر يرافقه ا
مدير بلديات احملـافظة ياسر امجد
الـقـريــشي الى ان (اعـمــال تـطـويـر
ـتـنـزهـات الـفـلـكـة شـمـلت انـشـاء ا
ـــمـــرات واالرصـــفـــة وتـــوســـيع وا
الـشـارع لـلـتــقـلـيل من االزدحـامـات
ـــروريـــة وكـــذلك اعـــمـــال االنــارة ا
ونـصب الشـاشات لـيكـون متـنفـسًا
مؤكدا للـمواطنـ وبحلـة جديدة) ,
ان (جـمـيع االعـمال تـتم بـامـكـانات
ذاتـيـة لـتطـويـر الـفلـكـة الـتي عانت
اضية).  االهمال طوال السنوات ا
واجــرى الـعــطــا جـولــة مــيـدانــيـة
شمـلت قضاء ابـو غريب ونـاحيتي
الرشـيد والـيوسـفية بـهدف تـطوير
مــداخل الـعـاصــمـة وايـجـاد اراض
وساحـات للـتبـادل التـجاري. وذكر
الــبـيــان ان (احملـافظ اجــرى جـولـة
مـيـدانـيـة شمـلت قـضـاء ابـو غريب
ونــاحـيــتي الـرشــيـد والــيـوســفـيـة
يــرافـــقـه الــوكـــيـل الــفـــنـي لــوزارة

(نــسب اجنـاز احملـالت الـســكــنــيـة
221 و204  و219 و227,217
ئة بـعد االنتهاء بلغت نحو 70 با
مـن جــــمــــيع اعـــــمــــال الــــرصــــيف
اجلــانــبي الــبــوركــيــربــر وتــعــديل
الـطـريق وخدمـات الـبنى الـتـحتـية
االخـــرى) ,ولـــفـت االنـــتــــبـــاه  الى
(ادراج بـــقـــيــــة احملالت لالكـــســـاء
ضــمـن خــطـــة احملــافـــظـــة لــلـــعــام
قبل) ,وتابع ان (الـبلديـة باشرت ا
ـــدخل ايـــضــــا بـــزراعـــة شـــتالت ا
واجلزرات الـوسطـية بـنحو 2600

شتلة).
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افـــتى اجملــمـع الــفـــقــهي الـــعــراقي
ـشــتــرك حلـسم بـحــرمــة االتـفــاق ا
امالك وزارة االوقــــاف والــــشـــؤون
ـلـغـاة وقـال اجملـمع في الـديــنـيـة ا
بـــيـــان امس انه (يـــفـــتي بـــحـــرمــة
ـا فيه من تالعب والـتحكم االتفاق 
بـــأوقــاف مـــحــبــوســـة لــله تـــعــالى
ومـقــيــدة بـشــرط واقـفــهــا) وطـالب
بالغاء االتفاق الذي  توقيعه ب

الوقفـ الشيـعي والسني في 25/
اضي وصادق عليه تشرين االول ا

الكاظمي. 
وتــفـــتح هــذه الــقـــضــيــة االبــواب
لعـاصفـة من االعتـراضات ومواقف
الرفض ب القوى الـسياسية التي
تـتـبــنى االتـفــاق وقـد تـوقظ فــتـنـة
طـائـفـيـة في الـعـراق. وكـان حتالف
الـقـوى الـعراقـيـة قـد رفض االتـفاق
وطــالب رئــيس الــوزراء مــصــطـفى
الكاظمي بانهاء عمل رئيس الوقف
الــســني واخــتــيــار احـد مــرشــحي
اجملـمع الفـقهي بـديال عـنه. وينص
االتفاق الـذي اطلعت (الـزمان) على
نـسـخـته الـتي وقعـهـا حـيـدر حسن
جليل رحيم الـشمري رئيس الوقف
الـشـيـعي وسـعد حـمـيـد كـمبش عن
الـوقف الــسـنـي عـلى تــثـمــ هـذه
ــبـادرة احلــكــيـمــة لــدولــة رئـيس ا
الـــوزراء احملـــتـــرم في حـــسم هـــذا

قــراراتــهــا بــاالغــلـبــيــة بــضــمـنــهم
الــرئــيس وتــتـــولى االشــراف عــلى
تــنـــفــيــذ فــرز االوقـــاف االسالمــيــة
واالمــــوال الـــــتــــابـــــعــــة الى وزارة
لـغاة االوقـاف والشـؤون الديـنيـة ا
ب الوقف الشـيعي والسني وفقا
لـــــلــــجـــــدول الــــزمـــــني واخلـــــطــــة
ـنـصــوص عـلــيـهـا في بــنـود هـذا ا
الـقـرار وتــوفـيــر الـدعم احلــكـومي
طلوب لـتذليل العقـبات. ومتابعة ا
شـكلة في البند سير عمل الـلجنة ا
ثـانيـا. ومتـابعـة تسجـيل الـعقارات
وحل االشــــــكـــــــاالت كــــــافــــــة خالل
التـنفيـذ. وتوجـيه دوائر التـسجيل
العقاري وعقارات الدولة واجلهات
ذات الـــعالقـــة بــتـــزويـــد الــوقـــفــ
بــصـور وقــيــود احلـجـج الـوقــفــيـة
وسـنـدات التـسـويـة وكافـة الـقرائن
الـــتي تـــدل عــلـى عــائـــديـــة الــوقف
سـجلـة باسم وسـندات الـعقـارات ا
لغـاة والغاء جلنة وزارة االوقاف ا
الـفـك والـعــزل ومــا نـتج عــنــهـا من
قـرارات. كــمـا يــنص عــلى تـشــكـيل
جلـنـة فـرعــيـة بـرئــاسـة من يـحـدده
الـسـيــد رئـيـس الـوزراء وعــضـويـة
وكــيل رئـــيس الـــديـــوان في كل من
ديـواني الــوقف الـشـيـعي والـسـني
ــــــثـــــلــــــ اثـــــنــــــ عن كـل من و
ـــــذكــــوريـن انــــفــــا الـــــديــــوانــــ ا
يـرشحـهمـا رئـيس الديـوان على ان

ــا يـــرسخ مــبــدأ ــلف الـــوطــني  ا
االخــوة والــتـراحـم والــتـكــامـل بـ
اطـيــاف الـشــعب الـعــراقي الــعـزيـز
ونــــــود ان نـــــؤكــــــد عـــــلى ان ادارة
االوقـاف تسـتمـد تـعالـيمـها وآلـيات
ادارتـهـا من احلـجج الـوقـفـيـة وهي
الـــوثــائق الـــشــرعـــيــة الـــتي حتــدد
مـصارف وارداتـها وكـيفـية ادارتـها
وتـــنــمــيـــتــهــا وحتـــدد االشــخــاص
واجلـهـات الــتي تـتـولى جـمـيع ذلك
ـــرجـــعـــيــة اضـــافــة الـى فـــتـــاوى ا
الدينية الـعليا وقانـون الوقف كما
ـا تـمـتـلك من واردات ان االوقـاف 
كــبـيــرة تــعـد رافــداً مــهـمــا جلــمـيع
ـــكــنه ان يــســهم في الــعــراقــيــ 
الـتخـفـيف من معـانـاة الفـقراء وفي
ـشـاريع اخلـيـريـة ذات الـنـفع دعم ا
. العام وذلك حسب شروط الواقف
وقـد  االتفـاق بـ الـوقفـ بـشأن
ــقـــدمــة من مــكــتب دولــة الــورقــة ا
رئــيس الـــوزراء احملــتـــرم عــلى مــا
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اوال: تـشـكـيل جلـنــة عـلـيـا بـرئـاسـة
رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل
من وزيـــر الـــعـــدل ورئـــيس ديـــوان
الــوقف الـــشــيــعـي ورئــيس ديــوان
الــوقف الــســـني ورئــيس الــلــجــنــة
شـكلـة في الـبنـد (ثانـيا) الـفرعـيـة ا
ومـديـر عـام عقـارات الـدولـة وتـكون

ـرشـحـ عن ال تـقل درجـة اي من ا
مــديــر عــام وتــعــمل هــذه الــلــجــنـة
ـوافـقـة الـلـجـنـة الـعـلـيا الـفـرعيـة 
ـشــكــلـة (اوال) وتــكــون قـراراتــهـا ا
باالغلبية بضمنهم الرئيس وتكلف
ـهمـات حتـديد االوقـاف واالموال
الـتي تـتـوافـر فـيـهـا حـجج  وقـفـيـة
شـرعـية صـحـيحـة لـيتم تـسـجيـلـها
عـني وفي حال عدم باسم الـوقف ا
وجـــود حــجـــة الــوقـف الــشـــرعــيــة
الــواضـحــة يــصــار الى الــســنـدات
صادق عليها من طرفي والقرائن ا
هـذا االتــفـاق الــدالـة عــلى عـائــديـة
راقد قامات وا الوقف باستثناء ا
ـقـابـر الـعـامة. وتـثـبـيت عـائـدية وا
جــــــــــمـــــــــيـع االمــــــــــوال واالراضي
ـسـجـلـة بـاسم وزارة والـعــقـارات ا
لـغاة االوقـاف والشـؤون الديـنيـة ا
ـا لم يــثـبت ازاءهـا وجـود حـجـة
وقف او ســنـد او قــريــنــة مــصـادق
عـلـيـها من طـرفي هـذا االتـفـاق تدل
على العـائدية. فـيتم عنـدها الركون
ـعتمدة في الى النسـبة السـكانية ا
كل مـحــافـظـة ونــظـرا لــعـدم وجـود
تـعـداد عـام لــلـسـكـان مـعــتـمـد عـنـد
وزارة التخطيط او اي من اجلهات
الرسـميـة االخرى فتـعتـمد النـسبة
الـسـكـانيـة الـنـاجتة عن انـتـخـابات
مجـالس احملافـظات االخـيرة (لـعام
راقد قـامات وا 2013© باستـثناء ا
ــقــابــر الــعــامــة ويــطـبـق مــبـدأ وا
الــنـصــيـفــة في مــحـافــظـة كــركـوك.
ـســاجـد الــرئـاســيـة او وتـقــســيم ا
شيدة من قبل الدولة ب الوقف ا
ـعتمدة بحسب الـنسب السـكانية ا
في الـــفـــقــرة (2) مـن هــذا الـــبـــنــد.
ـشـيدة ـسـاجد ا وحتـديد عـائـدية ا
ــســجـــلــة بــاسم من قــبـل االفــراد ا
وزارة االوقـاف والـشـؤون الـديـنـيـة
لـغاة بـحسب الـفقرة (1©  من هذا ا

البند. 
ويــــعـــــد مـــــذهب الـــــواقـف احــــدى
ساجد القرائن فتعود اجلوامع وا
الـسـنيـة الى ديـوان الـوقف الـسني
ساجد واحلـسينيات واجلوامع وا
الـــشــــيـــعـــيــــة الى ديــــوان الـــوقف

الشيعي.
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امـا احلـاالت الـتي يـتعـذر حـسـمـها
نصوص وفقا لذلك فتطبق االلية ا
عليها في الفقرة (2) من هذا البند.
ــنــدرسـة ــقــابــر ا وحتــديـد ادارة ا
عـني بـحسب لـتـكون بـيـد الوقـف ا
ـدفـون فـيهـا اما مـذهب اكثـرية ا
ندرسة فتكون مشاعة قابر غير ا ا
ـــدفن لـــكل مـن يــرغـب فـــيــهـــا من ا
. واشـار الى ان االراضي ـسـلـم ا
والـعـقـارات الـوقـفــيـة الـتي اقـيـمت
عليها منشآت من قبل احد الوقف
ـــســتـــثــمــرين او من قـــبل بــعض ا
ـتـعـاقــدين مع احـد الــوقـفـ يـتم ا

التعـامل مع ارضها
حـــسب مـــا ورد في
الـــنــقــطــة (1) و(2)
من الــبـنـد (ثــانـيـا).
وان الــــــــعــــــــقــــــــود
الــــنــــاشــــئــــة عــــلى
االمالك الوقـفية عن
طريق جهة الـتعاقد
) وايا (احد الوقـف
كــانت طــبــيــعــتــهــا
وتــــســـــمــــيـــــتــــهــــا
ووصـــفـــهــــا فـــيـــتم
حـــســـمـــهـــا بـــأحــد
البنـود االتية: التي
يـــنــعـــقــد اخـــتــيــار
واحد منـها او اكثر
الى ديـــوان الـــوقف
ـلك الــذي آل الـيـه ا
ـــــــوقـــــــوف وهي: ا
يـحل ديـوان الوقف
الــــــــــذي آل الــــــــــيـه
وقف محل ديوان ا
الـوقف السـابق من
حـــــيـث احلـــــقـــــوق
وااللـــتـــزامــات ازاء

الرابطة العقدية الناشئة عن طريق
االخير وتعتبر هذا احللول امتدادا
قـانونـيا لـلـرابطـة العـقديـة وحتسم
ـنــشــآت عــنــد عـدم الــنص اقــيــام ا
ـبـرم مع الوقف عـلـيـها فـي العـقـد ا
الـــســابـق من حـــيث االيـــلــولـــة الى
تـعاقد تـعاقدة ومـطالـبة ا اجلهـة ا
معه بها حتتسب اقيـامها مستحقة
قلع ويتحمل من آل اليه العقار دفع
مـبــالـغــهـا واجــاز االتـفــاق لـديـوان
الـوقف الــذي آل الـيه الـعـقـار احلق
بـرم ب في تـنظـيم ملـحق للـعقـد ا
ـسـتـثـمـر وديـوان الـوقف الـسابق ا
ويـعد مـكمال ومـتمـما لـلعـقد االصل
ولــــديــــوان الــــوقف الــــذي آل الــــيه
الـعـقار حـسم الـرابـطة الـعـقـدية مع
ــتـعــاقـد مــعه وفــقـا لــآللـيــة الـتي ا
ـتفـقـة مع مـبـاد الـشرع يـقـرهـا وا
احلـنـيـف. ورفع مـوقف شـهـري الى
ــذكـورة في هـذا الـلـجــنـة الـعــلـيـا ا

االتــفــاق لــبــيــان االعــمــال الــتي 
كن اجنازها. كما قال االتفاق انه 
شـكلـة وفق احـكام لـلـجنـة الـعلـيـا ا
ـشــار الـيه في اعاله الــبـنـد (اوال) ا
استثـناء عقارات مـحددة من احكام

ذكور انفا.  البند (ثانيا) ا
ونـــــــقل ارشـــــــيف وزارة االوقــــــاف
لغاة كامال الى والشؤون الدينـية ا
مـــكـــتب رئـــيس الــوزراء ويـــلـــتــزم
الـوقفـان الـشيـعي والـسني وجـميع
اجلهات احلكوميـة االخرى يتسليم
ـمــتــلـكــات والــوثـائق االرشـيـف وا
ـتـعـلـقـات واالحـكـام الـقـضـائــيـة وا
كــافـة الـتي كــانت عـائـدة الى وزارة
لـغاة االوقـاف والشـؤون الـدينـيـة ا
قـبل تـاريخ 2003/4/9 الى مـكـتب

رئــيس مــجـلس الــوزراء خالل مـدة
اقــصـاهـا نــهـايـة 2020 ولـدواوين
االوقـــــاف الــــشـــــيــــعـي والــــســـــني
ـسـيـحي احلـصـول عـلى نـسـخة وا
من االرشيف او بعضه عند الطلب.
وتـلتـزم جـميـع اجلهـات احلـكومـية
ذات الـصـلـة بـالـتـعـاون حلسـم هذا
ــــوضـــوع قــــبل نــــيـــســـان 2021 ا
وتــــوجـه الــــعـــــقــــوبـــــات االداريــــة
والـقـضـائـيـة اليـة جـهـة تـخـفي ايـة
مــعــلـومــة او وثــيــقــة تـخـص عـمل
ــنــصــوص ــا في ذلك ا الــلــجــان 
عـلـيـهــا في الـبـنــد رابـعـا في اعاله
واحالة كل من تثبت مقصريته الى
اجلــهــات الــقــضــائــيــة اخملــتــصـة.
واســتـدرك االتـفـاق بــالـقـول انه في
حــال ظـهــور اي عـقــار بـاسم وزارة
لـغاة االوقـاف والشـؤون الديـنيـة ا
بـدءا من نــيـسـان 2021 يـحـال الى
ـشـكـلـة في الـبـند اللـجـنـة الـعـلـيا ا
(اوال) ويـــعـــامل عــلـى وفق مــا ورد
بــــاحـــكــــام مـــا ســــبق وتــــتــــحـــمل
ـســؤولـيــة االداريـة والــقـضــائـيـة ا
عــلى وفق احــكــام الــبــنــد (رابــعـا)
والـتــشـريــعـات الــنـافــذة ايـة جــهـة
تـــخـــفي اي وثـــيـــقــة تـــخص عـــمل
ـذكــورة في هـذا االتـفـاق الــلـجـان ا
واحالة كل من تثبت مقصريته الى
اجلــهــات الــقــضــائــيــة اخملــتــصـة.
ويــخــول رئــيس الــلــجـنــة الــعــلــيـا
ـشــكـلـة في ـنـصــوص عـلـيــهـا وا ا
ــصـــادقــة قــرارات الـــبــنـــد (اوال) 
ــذكـورة في وتـوصــيـات الــلــجـان ا
هـذا االتــفــاق ويــخــول صالحــيـات
وقر فـيما يـتعلق مجلـس الوزراء ا

وضوع عملها.     

شعار اجملمع الفقهي العراقي
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قـال نحن اليران مـثل لبنـان لسوريـا بأستـنثنـاء ان سوريا دخـلت لبنان خالصة ا
النها نراه مقتطعاً منها فتمكنت  بقرار عربي في قمة الرياض 1976 من تغطية
دخـولهـا العـلني ثم لتـكون مـركز تـعي رئـاسات لـبنان حـتى قبل مـؤتمـر الطائف
1989 فالعراق الذي يستعد االمريكان ألخالئه سيكون لبنان ايران دون قرار
بشرعـية اقليمية او دولية. نفس الثالثة التيارات الرئيسية بلبنان التي تعاملت مع
الوجـود السوري لـها شـبيه في العـراق تيـار يرفض ايـران و تيار يـريد ايران و
ـزج ب الـرفض وب الـتعـامل مع واقع النـفوذ وهـذا ماكـانت علـيه لبـنان ثالث 

مع سوريا و لم تزل. 
نـظور حاال ان يتـفوق التيـار الرافض للـتأثير نـتظر قريـبا و ال ا قطعـا ليس من ا
االيراني في الـتحكم بـصنع رجـال مراكز الـقرار العـراقي فالذي يـدرك هوية من
يـتـحكم فـيـمن يـكـون رئيـسـا لـلسـلـطـات الثالث في عـراق مـابـعد 2003 يـجب ان
يكون قد استوعب ان التصريحات التي يكتبها قادة االحزاب العراقية ليست اال
بيانـات صارت سرعـة نسيانـها عن اجلمهـور العراقي تـغلب سرعة عـدم االهتمام
بها من نـفس اجلمهـور فاالزمة االقتـصادية و االمنـية ليسـتا فقط بسـبب الفساد
الـرسـمي بل صـارتا اداتـ تـسـتـخدمـان لـفـرض واقع يـبـيح استـمـرار مـضـمون
الـسلـطـة احلـالـيـة وان تـبدلت االسـمـاء والـشـكـليـات. كـنت في لـبـنـان و اذكـر ايام
الوجـود السوري في عـز توغله ان صـور الرئيس حـافظ االسد هي اكثـر رسمية
في بيـروت وغيرها من صور الياس سركيس. ومـيشال عون الذي عمل مع بشير

اجلمـيل حتت اسم مسـتعار ثم فـر الى فرنـسا لم يكن لـيصبح
رئيـسا لوال الـرضا السـوري فسوريـا صارت بلـبنان هي
الثـابت و لبنان يـبقى متحـوال و ال يثبت كـقيمة سـياسية
اال برضـا سوريـا كذلك بـدا العـراق و كذلك سـيكون
يـكـون مـثل لـبـنـان ال كـمـا يـرجـوه الـفريـق اللـبـنـاني بل
الفـريقان الـلبنـاني الذي يصـنعه السـوريون و السوري

الذي يصنع لبنان.

إعتدت بـ مدة وأخرى زيارة  الدكتورأحمد عبد اجمليد  رئيس التحرير في مكتبه
 وغالبـا ما يكون محور حديثنا مواضيع صحـفية وإعالمية  وثقافية عامة  ومنها
 حركة الـنشـر والتـاليف  واالصـدرات  احلديثـة .. ومن ب الـكتب احلـديثـة  كتاب
طلب  مـحمود صدر مؤخـرا  في بغداد  عن الـشاعر حـميـد سعيـد للدكـتور عبـد ا

بعنوان (كمن ال يعرف الشاعر) ..
وقـد نشـرت صحف مـحلـية وعـربيـة كثـيرة من  بـينـها (الـزمان) عـروضاً ودراسات
ـا يشكله ـؤلف والكتـاب فهو جديـر بالقـراءة  والعرض    ومقاالت عن الـشاعر وا

كتبة الثقافة  عامة والشعر خاصة .. من  إضافة نوعية 
وعـنـدما قـررت أن أكتب عـن الشـاعر والـكـتاب وجـدت نـفسي في حـيـرة  (كحـيرة)
االستـاذ محيي الـدين اسماعيـل  أفصح عنهـا في مقال له ضـمن ملف خاص عن
الشـاعر أصـدرته مجلـة االقالم العراقـية عام  2000 م ... فـهو ال  يدري أشـعرية
حـميـد سـعـيـد في شـعره أعـظم أم شـعـريـته في شـخصـيـته أعـظم ?.. لـكن حـيرتي
ـكن جتاوزها  والكالم ـساحة في الـصفحة ال  مضاعـفة  الن كلـماتي محددة 
ا تـضمنه من عن الشاعـر الكبـير كثـير والكـتاب الذي صـدر عنه في بغـداد غني 

جهد متميز ومعلومات  واراء قيمة    ..  
الشعـر عند حميـد سعيد حـياة .. والشعـر جعله أكثـر إحساسا بـاحلياة  على حد
ـلف  .. لـهذا فـعـمـر الـشـاعر مـا قـاله  الشـاعـر نـفـسه في حـوار مـعه ضـمن ذلك ا
رور نـجـز الشـعري لـه  فهـو يتـحـول عنـده  ـبدع ال يـحـسب بالـسنـوات  بل بـا ا
ـكن أن تــفـصل شـعـره عن الـزمن الى نـبض أخــر يـكـون تـوأم نـبـض الـقـلب فال 
شـخــصـيـته ..  جتـد أثــرهـا واضـحـا في  شــعـره الـذي يـتـقــدم عـلى مـا سـواه من
نـشـاطـات  أخـرى لـلـشاعـر لـيـكـون  في الـنـهـاية خـالصة لـتـجـربـته االنـسـانـية رغم

تنوعها ..
ـبدع  بـالـسنـ   بقـدر مـا يعـرفون كم لـذلك ال يعـرف الـناس كم عـمرالـشـاعر أو ا
أنتج  وأبدع  وتـكون (شهادة وفاته) احلقيقية عـندما يتوقف نبض كلماته  وحتى
ؤقت لـزمن مع فـهو مـحسـوب و (مرصود) عـند الـناقد وفي صمته الـشعـري   ا

التاريخ ..
ـنح االنسـان عـمـرا آخر يُـعـد هو عـمـره احلقـيـقي  ولـيس كم عاش من االبـداع  
السنـوات .. عمره  يقاس بالكلمـات .. فتمنحه  الكلمـة  وليس السنة صفة اخللود
ـبـدعـون عـلى مـر الـتـاريخ .. فـكم من الـشـعراء ـعنـوي .. وهـكـذا هم الـعـظـمـاء وا ا
ـا تركـوه من أثار أدبـية  خـالدة غـادروا احليـاة مبـكرين بـالـسنـ  لكـنهم أحـياء 

مثل امرؤ القيس والسياب وبوشك ولوركا وأخرون غيرهم ..   
 ال أعـرف مـن أين ابـدأ مـع الـشــاعــر حـمــيــد سـعــيــد ..? وكــيف السـطــر مــعـدودة
ـساحـة عـمود صـحـفي أن  تغـطي مـسيـرة  صـحفـيـة واعالميـة  كـبيـرة  وابداع
اضي والى األن) تد  بتـواصل من (أواخر  العقـد الستيـني من القرن ا شعـري 

والى ان يشاء الله  في قضائه...
مـهــمـا ضـغـطت االفـكـار وبــرعت في فن االخـتـصـار تـبــقى دون مـسـتـوى الـطـمـوح
والوصول الى عـمق  تلك الشخصـية بكل أبعادها  وإضـافاتها  االدبيـة ومحطاتها

الكثيرة ..
دراسات ومـقاالت  كثيـرة ورسائل  جامـعية  وكتب  صـدرت  وستصـدر حتما عن

الشاعر حميد سعيد  وال يزال  هناك الكثير الذي لم يكتب بعد ..
و من بـ هـذه االصدارات  اجلـديـدة كتـاب صـدر مـؤخرا  لـلـشاعـر الـدكتـور عـبد

طلب محمود بعنوان (كمن ال يعرف الشاعر) .. ا
ؤلف فقط   بل عند  القارىء والباحث كذلك... عنوان الكتاب له داللة ليس عند ا
طلب  محمود  موفقا مبدعا  في إختيار العنوان  فهو رغم لقد كـان الدكتور عبد ا
ـعروفة   مع الشاعر حـميد سعيـد  لكنه أراد  أن يوحي من خالل عنوانه عالقته ا
ية  وانه ال يزال هـناك الكثـير الذي ال يعرف لالخرين  منـهجيته الـعلميـة واالكاد

عن الشاعر  ويحتاج الى دراسات  وبحوث وكتب كثيرة ..
ي مـرجعيـات التراث وموجـهاتها ـنهج أكاد   تناول الـكتاب في فـصوله االربعة 
ـثابـة دراسات ـتابـعة  كـبيـرة كانت   في شـعر حـميـد سعـيد .. وحـظي الكـتاب  
ـوروث  شفاها إضافيـة عن الشاعـر ومنهـجه في كتابـة الشعـر وعالقة قصـيدته با
ي والـعربي ـا في ذلك  الـفلـكـلور والـتـراث العـا ة   أو كـتابـة واحلـضارات الـقـد
ا في ذلك اذج من دواوينه  راحلـه اخملتلفة ومطابقته  منهجه في البحث على 
غـرب واسبانيا  (االغـاني الغجرية) و (حـرائقاحلضور )  دة الـتي عاشها في ا ا
ثـال سـامي مـهدي وأراء نـقديـة  لـشـعـراء وباحـثـ ونـقاد  ..  مـنـهم عـلى سـبيـل ا
ـانا عـميـقا ومـنفـتحـا على الـذي يرى (أن الـشاعـر حمـيد سـعيـد مؤمن بـالـتراث ا

ي  ساعيا الى حتقيق التواصل والتجديد) .. منجزات التراث العربي والعا
وبـهـذا يــشـكل (الـتـواصل بــ الـقـد واحلـديث عـنــد حـمـيـد سـعــيـد رؤيـة جـديـدة

ؤلف .. لشعرية جديدة) على حد ما يرى ا
ـطـلب مـحـمـود جـهـد مـتمـيـز واضـافـة نـوعـيـة في الـدراسات كـتـاب الـدكـتـور عـبد ا
اجلـادة عن  الـشـعـر عـامـة والـشاعـرخـاصـة  وعـالقة شـعـره بـالـثـراث لـيس كـنص

جامد بل  يتعامل معه بروح معاصرة ويبعث فيه احلياة من جديد  ..
مـسيـرة شعـرية مـبدعـة أهلت الـشاعـر  بجـدارة ليكـون واحدا من أهـم االسماء في
عاصـروتكون له جتـربته اخلـاصة التي ال حتـصر مـرجعيـتها في الشعـر العربـي ا
ـرجعيات مـحددة .. تلك هي مـرجعيـات احلياة ليس رجعـية واحدة او  ابداعهـا 
في الـشـعـر حــسب بل في جـمـيع عـنـاويـن االبـداع  وان من يـحـاصـر أفق إبـداعه
نـأى عن جوهر االبـداع على حد رجعـية واحـدة أو مرجعـيات محـددة سيكـون 
تعبـير حميـد سعيد في احـد مقابالته الصـحفية وأشـار فيها الى أنه مـنذ البدايات
ـاضي واحلـاضر .. من ومـا زال يـشـرع أبواب احلـيـاة ونـوافـذهـا للـقـصـيـدة من ا
ا ـكـتـوب .. من الـواقـعي واالسـطـوري ..   الـعـربي واالجـنـبي .. من الـشـفهي وا

سمع وما راى من الشعري والنثري ..
كـتاب قـيم ودراسـة جـادة تـستـحق أن تـكـون مـصدرا ومـرجـعـا  مـهمـاً عن الـشـعر

والشاعر موضوع الدراسة .
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∫ bOH  Âö
من جمـيل ما يروى عن كر أهل البيت احلـسن اجملتبى أن جارا له أصابه العوز
الشـديد فاقـترحت عـليه زوجـته أن يذهب الى االمـام احلسن ويـعرض عـليه حاله 
وإن لم يذهب هـو فيتركـها تذهب اليه .. فـقال لهـا ساكتب له  وكان شـاعرا فكتب

بيت من الشعر وأرسلهما اليه ..قال فيهما :
لم يبق عندي ما يباع ويشترى
يكفيك رؤية مظهري عن مخبري

إال بقية ماء وجه صنته
عن أن يباع وقد وجدتك مشتري

قــرأهــمــا االمــام احلــسن وبــكى وجــمع مــا عــنـده مـن مـال
وأرسله اليه وكتب له :

عاجلتنا فأتاك عاجل برنا
نزرا ولو أمهلتنا لم نقتر

فخذ القليل وكن كأنك لم تبع
ما صنته وكأننا لم نشتر



عايير تختلف وما نريد الوصول ألـغيتها  فا
إلــيـه أحــيــانًــا يــحــتــاج حلـــالــة من الــصــمت
ـواقف وحـاالت عشـنـاها ونـشـعر واسـتـعادة 

أننا ال زلنا أسرى لها.  
{ فقـد اخـتار الـتعـبـيريـة الـتجـريديـة مـدرسة له ألنه

وجد نفسه فيها:  
الـتـعـبيـريـة مـدرسـة مهـمـة كـما الـتـجـريد في
طـبيعتي أجد نفسي تعـبيريًا وأحيانًا أتوقف
الخـــتــزل الـــتــفـــاصـــيل األمــر يـــتــوقـف عــلى
اإلحـسـاس والـشعـور الـعـفـوي لقـوى داخـلـية
ـسـاحـة الـبـيـضاء تـدفـعـني لـلـعـمـل وحتـدي ا

دون خطة مسبقة.  
 يــنــوه أنه كــان له أسـلــوب خــاص به ولــكـنه

ابتعد عما أسماه باألسر يوضح قاالً:  
ال أريــد الـتــقـوقع في أســر أسـلــوب أكـرر فـيه
رات الفنان ليس جامدًا عليه ذاتي عشرات ا
الـبـحث عن فـضاءات وإمـكـانات جـديـدة لدي
أسـلـوبي اخلـاص مـنـذ زمن طـويل لـكنـني في
حلــظـة مـا تــوقـفت ألعـمل بــحـريـة بــعـيـدًا عن
قـفص صنـعته كوني فـنانًا يـعني أن أرسم ما

أحب وما أريد وما أنا شغوف به.  
مـستاء من حاضر ال ينـتج غالبًا إال القبح!  ال
يــهــمه الــتــكــر بــقــدر االشـتــغــال عــلى ذاته

وتطوير فنه مؤمن برسالة الفن اخلالد:  
الــفن ســيــبــقى الــســر الــذي يــتــركه الــفــنـان
واإلنـسان ال يندثـر وال ينتهي عـلى العكس قد
يـعـاد اكـتـشافـه لضـرورة فـهـمه مـرة أخرى ال
أسـتطـيع القـول إنني أحـتاج إلى الـتكر وال
يـهمـني كثـيرًا بـقدر اشـتغـالي على ذاتـي فأنا
أعــمل لــذاتي أولًــا هـنــاك حــاجـة فـي داخـلي
لـلتعبير.  نحن الشعراء والفنانون وأي مبدع
آخـر سـنبـدع حتـى لو لم نـستـطع الـعيش من
خـالل الفن...
حــــــــتى لـــــــو
عــــــــشـــــــنـــــــا
وحــيـدين بال
صـــديق وبال
. الفنان مـع
احلـــــقــــيــــقي
يــــعــــمل دون
أن ينتظر من
هــــذا الــــزمن
الـــذي يــنــتج
الــقــبح أكــثـر
مـن اجلــمـال
والـدمار أكثر
مــــــــــــــــــــــــــــــن
اإلنــســانــيــة.
أحـــــــيــــــانًــــــا
نــــشــــعــــر أن
ـــــرضى في ا
اخلـارج أكـثر
خـــــــــــطــــــــــرًا
وجــنـونًـا من
ـــــــصح فـي ا

ـعـتصم بـالـله قـراره بـبنـاء عـاصـمة أتـخـذ ا
لـكه بديالً عـن مديـنة الـسالم أوعز جـديـدة 
ـهنـدس بـاحـضار أصـحـاب اخلبـرات من ا
والــبــنــائــ والــفــنـانــ وجــمــعــهم من كل
ــتـرامــيـة األطــراف وأغـدق أمــصـار دولــته ا
عــلـيـهم الــعـطـايــا لـيـبــنـوا له مـديــنـته الـتي
سـتسـتمـر طويالً وكـثيـراً في التـاريخ وكان
الــعـــراقــيــون الـــقــدمــاء بــارعـــ في قــطــاع
الـــهــنــدســة والـــبــنــاء والـــــــــــفــنــون وذلك
لــعـمـقــهم احلـضــاري وهـذا مـا جــعـلـهم في
شتغلـ في تلـــــــك القطاعات فقد مـقدمة ا
كـانت لـهم سـمـعة طـيـــــــــبـة سامـيـة ولـهذا
نـرى إن تراث بالد الرافـدين كان حاضراً من
ـبـاني وتـوظـيف الـعـنـاصر خالل تـخـطـيط ا
ـة والـزخـارف في عـاصـمـة الـعـمـاريـة الـقـد

 ; العباسي
وبــعــد الــفــصل اخلــامس تــضــمـن الــكــتـاب
الـكـثـيـر من اخملـطـطـات واألشـكـال والـصـور

التي تدعم الدراسة.   
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ـقص هنـا كمـا ورد في التـعاريف ليـس معدنـيّاً مـثلـما  ألفـناه  وإنّـما هـو  مقص يـتشكّل من ا
ات حتديد حتتوي بشكلـها الطبيعي على جزيئت من احلمض جزيئات  أو كما أُطـلق عليه إنز
الـنـووي الـرّيـبي(آر-ان- أي) وجـزيــئـة پـروتـ واحـدة تـسـتـطـيـع فـلع  أو  شق جـزيـئـة احلـمض

سؤولة عن حمل الصفات الوراثيّة( دي-أن  -أي) في الكائن احلي. النووي ا
ـنـشور  في عـدد صـحـيـفـة الزمـان الـصـادر  بـتاريخ  11 نـيسـان (أبـريل) من هذا في مـقـالي ا
ـســتـقـبـلـيّــة في اطـار احلـمض الـنـووي الـعـام  2020  كـتـبـتُ سـطـوراً عن اجلـيـنــوم وأهـمـيـته ا
تـسـارعة فـيـها  بـعـد اجنازات الـعالِم ـيّـة ا واجلـينـات والكـرومـوسومـات والـبحـوث الـعلـمـيّة الـعا
ـرحوم الـدكتـور أحمـد زويل  في حـقل كيـميـاء الفـمتـو- ثـانيـة(واحد مـقسـوم على ألف الـعربي ا
مليون مـليون من الثانية) وحصـوله على جائزة نوبل للعام 1999). وكذلك تـطوّر تقانات النانو(

تر) وتطبيقاتها في هندسة اجلينات واألنسجة. واحد مقسوم على ألف مليون من ا
لكيّة السويديّة للعلوم يّة ا اضية أعلنت األكاد وفي متابعة علمـيّة على مدى األسابيع القليلة ا
 في شهـر تـشرين األوّل (أكـتـوبر) نـتـائج احلـائزين عـلى جـائـزة نوبل  في الـكـيمـيـاء لهـذا الـعام

.2020
ـانوئـيل شـارپنـتيه(فـرنـسا) و جـنيـفر دودنـا (أمـيركـا- جامـعة ـتان  ا لـقـد فازت بـاجلائـزة العـا

بيركلي) إلجنازهنّ في تكنولوجيا وهندسة كرسپر-كاس9
الذي يـعمل في (دي أن أي) خـليّـة الكـائن احلي  ونسـخ حترير اجلـينـات واجليـنوم.  إنّـه تعاون
ـتـ  في األحـيـاء اجملـهـريّـة والـكـيـمـيـاء احلـيـاتـيّـة  يـقـود الى اجنـاز يـخـدم ي بـ عـا عـلـمي عـا

البشريّة في دراسة اخلليّة وتطوير  أساسيّات فهمها في علوم الطب واألحياء والزراعة.
مقدمة تعريفيّة مبسّطة:

كـرسـپـر  هـو  عــائـلـة من مــتـسـلـسالت احلــمض الـنـووي الـوراثـي (دي أن أي) الـتي تـوجـد في
جينومات اخلليّـة بدائيّة النواة للكائنات احلـيّة كالبكتريا وكائنات مـجهريّة أحاديّة اخلليّة وبدائيّة
الـنـواة. وفي هـذا  اإلطـار  يعـاني الـكـائن احلي  اخلـلـيـوي بـدائي الـنـواة عادة من نـقص غالف
فهوم  اجلزيـئي نتحدّث عن بـكتريا  وميـتاكوندريا  لنـواتها يعرفه كـامل للنواة وفي نفس هـذا ا
ـتسـلـسالت من حـطـام  (دي ان أي) الـبـكـتـريـا  الـتي أصـابت الـنواة اخملـتـصّـون. تُـشـتق هـذه ا
اثـلـة أثـناء انـتـقاالت الـبدائـيّـة  بـعدوى مـسـبقـاً وتـكـشف وحتطّم احلـمض الـنـووي من بـكتـريـا 
ـنـاعي الـعـدوى.  أمّـا (كـاس9) فـهـو نـوع من الـپـروتـ الـذي يــؤدي دوراً حـيـويّـاً في  الـدفـاع ا
لـــبــعـض أنــواع الـــبـــكـــتــريـــا ضـــد  ڤـــايــروســـات احلـــمض الـــنـــووي وبــعـض الــبـــنى جـــيـــنـــيّــة

التركيب(الپالزميدات). 
يُسـتخدم هذا الـنوع من الپروتـ بشكل فـعّال وبثقل في تـطبيـقات الهنـدسةالوراثيّـة وإنّ وظيفته

الرئيسيّة هي قطع (دي ان أي)
 وتعديل اجلينوم.    ونؤكّد ماذكرناه  سابقاً بأنّ اجلينوم 

ادة الوراثيّة بأكملها  وأنواع (دي ان أي) وجينات خاليا الكائن احلي. يحتوي  على ا
ة األمريكيّة جنيفر دودنا ? ماذا  حتدّثت العا

ـبادىء الـعـلمـيّة الـتي قـالتـها جـنيـفر في حديث مـخـتصـر أمام قـليل مـن احلضـور أترجم أهمّ ا
وكما يأتي:

انوئـيل شارپـنتيـه إخترعـتا تكـنولـوجيا جـديدة لـطبع اجليـنومـات تسمّى ...قـبل سنـوات هي وإ
(كرسپر-كاس9). 

بواسـطة هذه التقـنيّة يستـطيع العلـماء إحداث تغيـيرات في احلمض النووي لـلخليّة  تـمكننا من
معاجلة األمراض الوراثيّة.    

ومن اجلدير بالذكر أن نعرف بأنّ 
هـذه التـكنـولـوجيـا  قـد انبـثـقت من مشـروع بـحوث أسـاسـيّة الـهدف مـنـها هـو إكـتشـاف  كـيفـيَة

محاربة البكتريا للعدوى الڤايروسيّة.
تتعـامل البكـتريا في مـحيطهـا مع هذا النـوع من العدوى وكـأنّه قنبلـة يتحـكّم بها مـؤقّت (يتكتك)

رور الثواني وإنّ لدى البككتريا  دقائق قليلة لتعطيل هذه القنبلة قبل أن تتحطّم . 
في العديد من  البـكتريا يوجد في خالياها جهاز مناعي متكيّف يسمّى كرسپر الذي يساعدها
في الـكشف عن احلـمض النـووي الڤـايروسي ويـقضي عـليه. والـپروتـ (كاس-9) هـو جزء من
كن أن يـقطعه ـتللك الـقابلـيّة عـلى التحـرّي عن احلمض النـووي الڤـايروسي و كرسـپر والذي 
ويـحـلّل  (دي ان أي) الـڤـايـروسي بـطـريـقـة مـحـدّدة.   من هـنـا بـدأ  الـبـحث ومـايـزال في  فـكرة
إستغالل وظيفة ونشاط هذا البروت كتكنولوجيا  في الهندسة الوراثيّةحلذف أو أدخال  أجزاء
ضئـيـلة من  احلـمض الـنـووي الى اخللـيّـة بـدرجة عـالـية مـن الدقـةالـتي تكـاد  التُـصـدّق ولم تكن

. هكذا سابقاً
لقد دخلت تقـنيّة كرسپر عمليّـاً لتغيير (دي-أن-أي) في خاليا الـفئران والقردة وكائنات أخرى.
كن اسـتخدام هذه التقنيّة  لـتغيير جينات في خاليا وقد أثبت  علماء صـينيّون حديثاً على أنّه 
أجـنّــة بـشـريّـة وإنّ عـلـمـاء في فــيالدلـفـيـا (أمـيـركـا) تــمـكّـنـوا من إزالـة (دي-أن-أي) من خاليـا

متكاملة لڤايروسات حتمل عدوى األيدز.
ماذا يحدث? وأين نحن اآلن?

عـندمـا تصـيب ڤايـروسات أيّ خـليّـة بعدوى فـإنّهـا حتقن فـيهـا حمـضهـا النووي (دي-أن-أي).
وفي البكـتريـا توجد مـنظـومة كرسـپر الـتي تسمح بـنزع هـذا احلمض  من الڤـايروسـات وتدخله
بـأجزاء ومقـادير ضئيـلة  الى الكرومـوسوم - (دي-أن-أي) البـكتريا- لـتصبح أجزاء (دي-أن-
ــشـتـق من احلـرف األول من أي) ڤـايــروسي تــدخل الى مـوقـع يـســمّى كـرســپــر  وهـذا اإلسم ا

كلمات انگليزيّة. 
رور الوقت. واألهم  أنّ كرسپر هو آليّة تسمح للخليّة بتسجيل الڤايروسات التي تتعرّض لها 
هذه األجزاء تُمـرّر الى ساللة(نسل) اخلاليا ولـهذا تكون اخلاليا مـحميّة من الـڤايروسات ليس
فـقط فـي  اجلـيل األوّل ولـكن لـعـدّة أجـيـال من اخلاليـا.  وهـذا سـيـسـمح لـلـخاليـا في أن تـتـابع

وتسجّل العدوى وكأنّ  موضع كرسپر قد أصبح   
بطاقة لقاح وراثيّة في اخلاليا كما قال (بيك ڤايندنهفت).

وحال دخول هذه األجـزاء من  (دي-أن-أي) الى الكروموسوم  ستصنع اخلليّة نسخة صغيرة
) الريـبوسـومي آر-أن- أي)  الـذي هو نـسخـة طبق من جـزيـئة تـسمّى احلـامض الـنووي الـريبـيّ

األصل  من (دي-أن-أي) الڤايروسي.
يقال عن (آر-أن- أي) بأنّه ابن العم الكيمياوي احلمض  (دي-أن- أي)

توائم. ومن موضع كرسپر  تتحد تسلسـل ا وتسمح للـتفاعل مع جزيئات (دي-أن- أي)ذات ا
 هذه األجزاء الصغيرة من (آر-أن- أي) مع خاليا الپروت  (كاس-9) الذي يقطع

ـكن أن نـصف مركب احلـمض (دي-أن-أي) الـڤـايروسي. إنّه يُـحـدث كسـراً دقـيقـاً هـنا حـيث 
احلـراسـة ( آر-أن- أي) في (كـاس-9) كـمـقص يـقـدر عـلى قـطع (دي-أن-أي)-يـصـنع كـشـراً
مـزدوجـاً في ضـفـيـرة  أو لــولب (دي-أن-أي). واألهم أيـضـاً إنّ هـذا الـتـركـيب قـابل لـلـبـرمـجـة
وباإلمكان برمـجته للتعرّف عـلى متسلسالت مـعيّنة من (دي-أن-أي) وتستـطيع أن تصنع كسر

وقع.  في(دي-أن-أي) في ذلك ا
وتـضـيف جتـيـفـر بـأنّه  اسـتغالل هـذا  الـنـشـاط في هنـدسـة اجلـيـنـوم والسـمـاح لـلـخاليا في
واقع إحداث الكـسر وهذا يـشبه تمامـاً استخدام إحـداث تغيـيرات دقيقـة في   (دي-أن-أي) 

معالج احلاسوب في تصحيح خطأ  بوثيقةما.
مسيرة علوم  وسيرة علماء:

وهكذا يستمـر عطاء اإلنسان في التـخصّصات العلمـيّة واإلنسانيّة والـتكنولوجيّة من أجل إعالء
قص سيكون ثورة في تكـنولوجيا الوراثة على اط احلياة في جمـيع أركانها وألوانها. فهـذا ا أ
مدى الـسـنـوات العـشـر القـادمـة مثـلـمـا كان اجنـاز اخـتراع الـكـهربـاء والـتـرانزسـتـور  وتقـنـيّات

النانو. 
لقد أوجزتُ بعضاً من  جوانب حديث 

ت وسـتكون للبقيّة فسحة أخرى في هذا الـعمود بسبب تفاعل هذا اإلختراع علميّاً إحدى العا
ومهنيّاً ومجتمعيّاً كما هو متوقّع. 

وأضيف هنا بـأنّ هناك نتائج أولية تشير الى أن تـكنولوجيا كرسپر-كاس9 هي أمينة ومرشّحة
لإلستخدام في معـاجلة أمراض بشريّة بضمنها أنواع من السرطانات. وها نحن عرضنا جانباً

كن أن تهاجمها. ت وهو محاربة البكتريا للعدوى الڤايروسيّة التي  من إختراع العا
سطور اخلتام:

من فــلم (شــاطىء احلب).. ريــد األطـرش وســمــيــرة أحــمـد (1961) أتـذكّــر عــبــارة(..األشــيـاء
الواضحة مثل الشمس حتتاج الى تفكير ..!).

ـكتبات قد أعادت فـتح أبوابها أو على وشك ستمنح جـائزة "غونكور" أهم اجلـوائز األدبية الفـرنسية يوم 30 تشرين الثانـي اجلاري مع أمل بأن تكون ا
ـيون في غونـكور اجلـمعة 13 تشريـن الثاني من يـة غونـكور في بيـان "التـقى األكاد ـنظـمة اخلـميس.وقالت أكـاد إعـادة فتـحها وفـق ما أعلـنت اللـجنة ا
تشرين خالل مؤتـمـر عبـر الـفيـديو وبـعـد تصـريح رئـيس الوزراء في الـيـوم السـابق قالـوا إنـهم سيـعـلنـون عن الـفائـز بجـائـزة غونـكور 2020 االثن 30 

ح رئيس احلكومة الفرنسية جان كاستيكس إلى إمكان إعادة فتح األعمال "غير األساسية" اعتبارا من األول من كانون االول.  الثاني.واخلميس أ
ية غونكور إلى أجل غير مسمّى اإلعالن الذي كان مقررا في 10 تشرين الثاني/نوفمبر عن الفائز بجائزة "غونكور" وذلك وفي 29 تشرين األول  أرجأت أكاد

كتبات التي اضطرت إلى اإلقفال بسبب جائحة كوفيد-19. "تضامنا" مع ا
ية فرنسواز روسينو في رسـالة قصيرة لوكالة فرانس برس وقـتها أن "جائزة غونكور ستُـمنح في موعد غير محدد نظرا إلى فوضة العامة لـألكاد وأوضحت ا
ـنحـوا اجلـائزة" في ظل هـذا اإلقـفال إذ أن "مـنـصات الـبيع يـة أن  ـكتـبات لـن تكـون مفـتـوحة في 10 تشـرين الـثاني/نـوفـمبـر. ومن غـير الـوارد ألعضـاء األكـاد أن ا

األخرى" هي التي ستستفيد على حد قولها.
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صـدر مؤخراً لـلباحث الـدكتور قـيس حس
رشـيد كـتاباً مـوسوماً بـ (االرث في الـعمارة
 –الــــغــــاطـس من الــــعـــــمــــارة الــــديــــنــــيــــة
الـسـامرائـيـة) مـراجعـة الـكتـاب الـتاريـخـية
والــعــلـمــيـة لــلــدكـتــورة جنــاة عـلـي مـحــمـد
الـــتــمــيـــمي االســتـــاذة في كــلـــيــة الـــعــلــوم
االسالمــيــة / جــامــعــة بــغــداد تــنـاول فــيه
الــبـاحـث رشـيــد الـتــأثـيــر الــرافـديــني عـلى
الـتفكير والـتخطيط والتـنفيذ للـقائم على
ـيـدان بـنــاء الـعـاصـمـة (سـامـراء) في هـذا ا
ا سيجد باحثون آخرون الحقاً حصراً ور
مـواضع أخرى للـحديث عن عـمارة سامراء
وقــد يـكـون هــذا الـبــحث مـفـتــاح شـهــيـتـهم
لـدراسـة الـتـأثـير الـعـراقي الـقـد عـلى هذه

همة. العاصمة ا
وبــ رشـيـد في كـتـابه هـذا إن احلـديث عن
ـرور عـلى األصول الـتـاريخ ال يـكـتـمل اال بـا
واجلـــــــذور األولـى مـن أســـــــمـــــــاء ومــــــدن
وحـواضــر وهـكـذا كـان مع مـديـنـة سـامـراء
دينـة لم تكن مـبتورة (سـر منْ رأى) فهـذه ا
اجلـذور ح غفت عـلى الضفة الـشرقية من
نـهر دجلة اخلالد معلنة عن نفسها عاصمة
ُــلـك بــني الــعــبــاس بـل كــانت حتــمل بــ
طـيـات تـفـاصـيـلـها الـعـمـاريـة والـفـنـيـة إرثاً
اً رافق مـتنهـا وهامشـها على رافـدينيـاً قد
ــعــتـصـم الـتي حــدٍ ســواء إنـهــا ســامـراء ا
ورثت الــتـاريخ كـله بـدءاً مـن الـتـسـمـيـة إلى
آخـر أبنيـتها التي أصـبحت وثيقـة ومرجعاً
مـهمـيّن للـمتـخصـص في مـيداني الـعمارة

والتاريخ.
وذكـــر رشـــيـــد إن هـــنـــاك دراســـات عـــديــدة
تـضـمــنت هـذا الـتـأثـيـر الـذي ألـقى بـضالله
عــلى الـــعــاصــمــة اجلــديــدة لــلــعــبــاســيــ
(ســـامـــراء) إلّـــا أن هــذا الـــتـــضـــمـــ كــان

ـا لوروده في سـياق مـقـتضـباً وسـريـعاً ر
الـبحث احلديث عن مـوضوع رئيس كما لم
جنــد بــحـثــاً مــفـصـالً عن هــذا الـتــأثــيـر في
حـدود الــعـمـارة الـديـنـيـة لــلـمـديـنـة وعـلـيه
ـوضـوع علـنّـا نـساهم في خـضـنـا في هذا ا
تــكـثـيف وحــصـر هـذا االرث الــذي ظـهـر في
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ـواضــيع الـتي إن هــذه الـدراســة سـتــبــ ا
رصـد فـيـهـا الـبـاحث رشيـد شـيـوع الـتـأثـير
الــرافـــديــني عــلـى بــنــاء مــديـــنــة ســامــراء
واعــتـمـدت الـدراسـة عــلى مـراجع ومـصـادر
تـاريـخيـة مـهـمة وكـان الـعمل احلـقـلي على
األرض من أهــمـهـا وجتـسـد في مـرحـلـتـ

األولـى إذ شــغل الــبــاحـث الــدكــتــور قــيس
حـس رشيـد مهام مـدير آثار وتـراث مدينة
ســـامـــراء مـن عــام  1995إلـى عــام 2000م
والـثــانـيـة اطـروحـته الـتي نـال من خاللـهـا
شـهـادة الـدكـتـوراه في عام 2017م إضـافـة
عـلى ذلك فـقـد شـغل مـنـصب رئـيس الـهـيـئة
الــعـامـة لـآلثـار والــتـراث ومـديـر عـام دائـرة
الـتحـريات والتـنقيـبات إضافـة إلى منصب
وكــيل وزيـر الـثـقـافــة وشـغل مـنـاصب عـدة
ــتـاحف أخــرى مـنــهـا مــديـر عــام دائـرة ا
ومــديــر عــام دار اخملــطــوطــات الــعــراقــيــة
ومــديـــر عــام دائــرة الــتــراث ولــهــذا كــانت
ـا للـباحث الـدراسة عـلـميـة وعمـليـة بحـتة 
من خــبـرة ودرايــة وفـكـرة عــمـيــقـة عن هـذه
دينة وقال رشيد:" لكن تبقى هناك حقيقة ا
ثـابــتـة ال بـد مـنـهـا وهي أنه ال يـوجـد عـمل
بــحــثي بـلـغ الـكــمــال كـله ولــهــذا سـوف لن
أدعـي إن هــــــذه الــــــدراســــــة قــــــد أحــــــاطت
ـوضــوع بــشـكل تــام قــدر ادعـائي إنــهـا بــا
ـكن أن تـكـشف وتـسـاهم في اعـداد نـافــذة 

دراســات أوسع وأدق وأشــمل ال سـيــمـا أن
عـمـلـنـا في حـقل اآلثار مـلئ دائـمـاً بـاجلـديد
ـتـغـيّـر تـبـعـاً ألجـراء أعـمـال الـتـنـقـيـبـات وا
يـدانـية والـدراسات سـوحـات ا اآلثـاريـة وا

العلمية احلديثة ونتائجها ".
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لـقد اقتضت منهجيـة البحث العلمي تقسيم
الــدراســة إلـى خــمــســة فــصــول فــضالً عن
اخملــطـطـات واألشــكـال والـصــور فـقـد جـاء
الــــفــــصـل األول حتت مــــســــمى (ســــامــــراء
الـعبـاسيـة وريثـة سامـراء ما قبـل التاريخ)
بــيّن فـيه الـبــاحث اجلـذور األولى حلـضـارة
ـعـتـصم لـيـبـني عـلـيه ـوقع الـذي اتـخـذه ا ا
عــاصـمـته اجلـديـد إذ أن أرض سـامـراء من
الـــنــاحــيــة اجلـــغــرافــيـــة قــد شــهــدت والدة
حـــضــارة تــاريـــخــيـــة رائــدة مــنـــذ األلــفــ
ــيـالد والــتي الـــســادس واخلـــامس قـــبل ا
تـمثلت في مـوقع هما مـوقع (سامراء ما
قـبل التاريخ) والتي تـقع حتت بعض أبنية
الـعـاصـمـة الـعـبـاسـيـة ومـوقع تـل الـصوان
الـذي يـقع جنـوب مركـز مـدينـة سامـراء; أما
الـفصل الثاني فـكان بعنـوان (نشأة سامراء
الـعـاصمـة) إذ كان ال بـد من وقـفة تـاريخـية
ـديـنـة الـتي أضـافـهـا الـعـبـاسـيـون لـقـصـة ا
خلــارطــة الـعــالم وذكــر الـبــاحث رشــيـد إن
ــعــتــصم بــالــله عــنـدمــا أســتــخــلف ســنـة ا
(218هـ/ 832م) أقـــام في مـــديـــنـــة الــسالم
ســنـــتــ ثم انــتــقـل مع جــنــده األتــراك إلى
مـدينـة سر منْ رأى الـتي بناهـا وجعل فـيها
مـحل اقامته ومركز قيـادته العسكرية وكان
ــــعـــتـــصم إلـى ســـر منْ رأى عـــلى خـــروج ا
مـرحلتـ األولى إلى القاطول فـنزل قصراً
ابتناه حيث حفر قاطوله ثم همَّ بتمصير ما
هـناك وأبـتدأ ببـناء مـدينة وتـركها ثم رأى
تـمصيـر سر منْ رأى فمـصرها ونـقل الناس
إلـيـهـا وأقـام فـيـهـا وأسـمـاها (سـر منْ رأى)
الـــتي تــقع أطـاللــهــا الـــيــوم عــلى الـــضــفــة
الـشـرقـيـة لـنهـر دجـلـة عـلى مـسـافة 130 كم
ـعتـصم شـمـال بـغـداد وقـد يـكـون انـتـقـال ا
بـالـله من مـدينـة الـسالم إلى قـاطول أوالً ثم
ـؤرخـون إلـى سـر منْ رأى هـو الــذي جـعل ا
يـختلفون قليالً في السنة التي بدأ بها بناء
الــعــاصــمــة اجلــديــدة بــ عــامي (220هـ/
835م) و (221هـ/ 836م) والـباحـث رشيد
يــرجـح أن ســنـة (220هـ/ 835م) هـي الـتي
عتصم بالله في القاطول ولم يبدأ قضاها ا
بــبــنــاء ســر منْ رأى إلّــا في ســنـة (221هـ/
836م); وبـــيّن الـــفــصل الـــثـــالث الــعـــمــارة
الــديــنــيــة الــعــامــة فــقــد ذكــر الــبالذري إن
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سالم أحمد مستاء من حاضر ال ينتج غالبًا إال القبح : 

ظهرت موهبته الفنية باكرًا في منطقة تعج
بـاالخـضـرار واجلمـال الـسهـول والـوديان
الــتالل واجلــبــال وأنــاس طــيــبــ وشــجـر
الــزيــتـون الــكــثــيف هــنـاك تــشــكل مــصـدر
إلــهــامه وإبـداعه األول وجــســد كل هـذا في
أعـمـاله طـوال مـسـيـرته الـفـنـيـة فـيـمـا بـعد
أصــبـحت لــلـغـربــة مـكــان ونـصـيـب جـعـلت
ـا من إقـامـة تـشـبه ريـشـته تـنـطق حـزنـا وأ
جـبـرية من جـهـة ومن احتالل مـوطنه األول
من جـهة أخـرى تالـيًا محـاولًا فـضح القبح
والــظـلم مـن خالل تـرجــمـة أفـكــار تـدور في
خــلـــده تــعــكس مــأســاة واقـــعه ومــحــيــطه

بأسلوب تعبيري جتريدي جميل.  
عـندما يـصافح ريشته يـنسى كل ما حوله
يـتيه عشقا أمـام لوحة قد تمتـد عامًا يثابر
دائــمًـا إلـى تـطــويـر نــفـسه ســبق أن كل له
أسـلوب فني خاص به لكنه فضل الغور في
فــــضـــاءات أرحـب دون قـــيـــود. إنـه عـــاشق

للحرية!  
بـدأت مسيرة ضـيفنا الفـنية كَفـنان محترف
في 2001 ومــنــذ ذلك حــ أقــام وشـارك في
ـعـارض الفـرديـة واجلـمـاعـية في عـشـرات ا
الـوطن وسويسـرا ودول أخرى. وهو عضو
. احتـاد الفـنان الـتشكـيليـ السويـسري
تحف الوطني خبير الترميم السابق لدى ا

بحلب.  
لـديه ديوان شـعري األول "سـرير العـتمة

تخيل 2006"   :2004 ومراءاة ا
سالم أحـمد فنان تشكيلي من مواليد مدينة
حافـظة حلب ـ سوريا 1970يـحمل عـفرين 
إجـازة في الـفـلـسفـة ودبـلـوم التـربـيـة وعلم

النفس ومقيم في سويسرا.  
نص احلوار ....  

{ تعرفَ على ميوله الفنية في وقت مبكر:  
- بـدايـتي الـفـنيـة بـدأت عـنـدما كـنت طـفـلًا
حـينها رسمت كثيرًا بـأدوات بسيطة كالقلم

درسي.    الرصاص والدفتر ا
فــيـمــا بـعـد رفــدته بـيــئـة مــوطن الـطــفـولـة

بالنسغ اإلبداعي:  
زيـنة كـنت أحب كـثيـرًا الطـبـيعـة اجلبـال ا
بـالـشجـر الزيـتون الـكثـيف وديان وسـهول
مـنطـقة عـفرين باجملـمل طبـيعـة عفرين هي
مــصــدر ورافـــد عــمــيق لي كــذلك اإلنــســان

ــلـونـة الــطـيب فــيـهــا الـنـســاء بـأزيــائـهن ا
باألزرق والبنفسجي.  

لــلـعــفـرين حــيث مـســقط رأسه لــهـا مــكـانـة
خـاصـة في وجـدانه ودفـتـر ذكـريـاته وعزف

منفرد على مساحة لوحاته:  
عـفـرين تـسكـنـني ال أعـتقـد أن أي أحـد قادر
أن يـخرج مدينة النساء الساحرات والرجال
ديـنة الـبسـطاء الـطيـب من الـذاكرة! هـذه ا
الـعظيـمة يوجد بـ أبنائـها رابط عميق من
احلب األمــومي فــأنـا ال أســتـطــيع مـقــاومـة
لحميـة رقصها عيون أناسها مـوسيقاها ا
الـواسعة إنها مدينـة تتعدى الزمن تشكلت

عبر تاريخ يسجله أبناءها.  
{ عن مدى جتسـيد األفكار الـفلسفـية في أعماله

   : يجيب قائالً
- الـفلسفة هي حكمة ومحبة العمل الذي ال
أشــعـر به ال أسـتـطـيع تــقـبـله وال أسـتـطـيع
ا أفعله... أن الرسم إن لم أجد نفسي محبًا 

لم أجد فيه غاية ومعنى وجودي.  
 ال أســــتـــــطــــيع أن أفـــــهم الــــرسـم من خالل

الـفلسفة أفهم وأعي دائـمًا أن الوجوه تعبر
عن فـــلــســفــة اخلــيــر الــذي يــتــضــاءل أمــام
مــسـاحـة الـشـر والــقـبح واالبـتـذال عن عـدم
وجـود الـعدل وأنـنـا نـخادع ذواتـنـا حيـنـما
نـعـتـقـد بانـتـصـار اخليـر الـواقع يـشـير إلى
عـكس ذلك السؤال: هل يجب أن نتوقف عن
احملـاولـة? اإلجـابـة عـلـيـنـا أن جنـعل الـعالم
مــكــانًـا أقل شــرًا عــبـر احلــفـاظ عــلى حــريـة
ــان عـلى األقل بــقـيم جتـمع الــتـعـبــيـر واإل
الــبــشــر وهي جــعل الــعــالم أقـل اسـتــغـاللًـا

وشرًا الفن هو أحد أدوات هذا الفهم.  
{ مدة إجنـاز لـوحـة لـديه قـد تمـتـد عـامًـا والـسبب

باالختصار في الكلمات التالية:  
لــيس لــدي مــدة مـعــيــنـة بــعض الــلــوحـات
تستغرق أشهر أو سنة ثم أعود إليها ألضع
ـسـات كانت مـفـتقـدة لدي في تـلك الـلحـظة
بـعضـها يخـرج منـتهيًـا.  األمر ال يـكون كأي
دة مـنـجز مـادي بل اإلبداع أحـيانًـا يتـوقف 

طويلة أن لم يجد الفنان ما يبحث عنه.  
 في حـضـرة الريـشة واأللـوان يـغيب الـعالم
كليًا عند الفنان سالم أحمد وكأنه لم يكن:  
ال أفـكــر بـشيء أمـام الـقـمـاشـة الـبـيـضـاء ال
أضع حــتى فـكـرة مـا كل مـا أفـعـله هـو تـرك
الــلـون يــأخـذ حــيـاتـه احملـدودة عــلى سـطح
الـلوحة الفكـرة تغيب كما العـالم كما الناقد
كـما وجودي الـفيزيـائي العالم يـتوقف على
مـسـاحــة الـعـمل الـذي يـولـد شـيـئًـا فـشـيـئًـا
أحـيـانـا أحتـرك قـلقًـا أو أنـظـر من بـعـيد إلى
الـعـمل وأشـعر بـالـغضـب واخليـبـة ألنني لم
أســتـطـع الـوصــول إلى نـتــيــجـة تــرضي مـا
ـعـادلـة أبــحث عـنه  لـيس دائــمًـا تـتـحــقق ا
الـناجحـة التي ترضيـني كثيـر من اللوحات

الـعـقـلي والـكراهـيـة بـاتت كالـصـحـراء التي
تتمدد بشكل مخيف.  

اإلنتاج الشعري...  
عــنـوانـا الـديـوانـ " ســريـر الـعـتـمـة 2004  
ـتـخـيل 2006" جــاءا كـتـعـبـيـر عن ومــراءاة ا

النص السابح في فضاء احلرية:  
ديـوان " سـرير الـعـتـمة" هـو احلـياة الـسـرية
الــتـي نــعــيــشــهــا ونـــقــيض مــا في اخلــارج
ـبـهـرج أنه أشـبه بــقـنـاع نـضـعه اخملــادع وا
لـــنــضــحك فـي اخلــفــاء. الــديـــوان الــثــاني "
تخيل" فهو اللحظة التي نحاول أن مراءاة ا
ًــا مـــخــتــلـــفًــا يـــوازي اخلــيــال نـــصــنع عـــا
بـإبداعيته... بقـوة بصيرته ونكـتشف بعدها
أن اخلـــيــال أصــدق وأقــوى في رؤيــاه أمــام

تصدع ما خلقناه.  
يـعـتـقـد بإمـكـانـيـة أن يـصبح الـفـنـان شـاعرًا

ويأتي باألمثلة:  
بدع قد يكون حالة استثنائية عندما تكون ا
لـديه الـقدرة عـلى التـخيل والـتعـبيـر الفـنان
تـلك موهـبة قـادر علـى كتـابة الـشعر الـذي 
ورسم الـلـوحـة بالـكـلـمات لـديـنا الـكـثـير من
الـشعراء الفنان مثلًا جبران خليل جبران
ـاني نــيــتـشه وغــونــتـر غــراس الـروائـي األ

كفيلسوف وموسيقي وغيرهم...  
الـنص لـوحـة بال لـون والـلـوحـة كـلـمـة ولـغة
ــكن تـفـكـيك بــنـيـتـهــا بـامـتالكـنــا مـفـاتـيح
مـتاهتـها.  ال يشـعر باالغـتراب بقـدر شعوره

  : بالغ واأللم العميق
" حـ حتـاول أن تخـلق جسـرًا ثـقافـيًا ولـغة
بصرية وحوارًا ب ثقافت وتكتشف أن كل
مـا تبنيه يتوقف علـى حكم باإلقامة اجلبرية
(اإلقـامـة الــسـويـسـريـة) بـحـيث ال تـسـتـطـيع
الـتـغـييـر هـذا الروتـ الـشـبيه بـالـتدرج الال
إنـساني مـن حيث الـقيـمة بحـيث تـكون أمام
خـيـارين أمـا أن تـكـون آلـة بال روح أو فـنـانًا
وتــغـيــر شـكل وظــرف إقـامــتك يـتــحـدد بـأن

تكون أحدهما سجينًا أو آلة.  
{ يـتـابع: األمـر ال يـتـعـلق بـاالنـدمـاج فـحـيـاتي هـنا
(في سويـسرا) وطـبـيعـة تفـكيـري تتـماشى وطـبيـعة
الثقافة الغربية العيش في الغرب يتيح مساحة من
احلرية ال تـتاح في مجتـمعاتـنا القائـمة على احملرم
ـفـردات واألسـمـاء لدى ـقـدس.  مـعـاني بـعض ا وا

الفنان التشكيلي سالم أحمد:   
احلـب: مـــعـــنـى الـــوجـــود. الــــصـــدق: مـــرآة
مـحطمة. الـتجاعيـد: الزمن الذي نرى رماده.
ـدن: غـاية. ـنا وجـودهم. ا الـغـربـة: بشـر يـؤ
الــســفـر: اكــتـشــاف. الــطـبــيــعـة: أمــنــا الـتي

تركناها وحيدة. 
الــلـيل: سـر خــبيء. عـفـرين: حــيـاة. سـوريـا:
وطن لـم يتـكون بـعد. سـويـسرا: سـجن كبـير

تناقض.    وحزين. الهوية: تآلف ا
خـتامًا أشـكر الشـاعر خالـد ديريك على هذه
الـبـادرة الـطـيـبـة خـدمـة لـلـثـقـافـة والـفن كـما
أتـــمــــنى له دوام الــــتـــقــــــدم في مــــســـيـــرته

الشعرية.  

4

ـعتصم بـالله عنـدما همَّ ببـناء سر منْ رأى ا
سـنـة (221هـ/ 836م) بـنى مـسـجداً جـامـعاً
فـي طـرف األســواق وكــان ضــمن تــخــطــيط
الـعـاصمـة اجلـديدة مـسجـداً جـامعـاً واحداً
ـسجـد واخـتطت األسـواق حوله وقـد خط ا
ـسـجـد كان احملـور األسـاس الـثابت أي أن ا
ـعــتـصم بـالـله في الــتـخـطـيط ولـم يـجـعل ا
مــســجــده مـالصــقــاً لــقــصــره كــمــا كــان في
ـدورة والرصـافة ومـا كان ديـنة ا تـخطـيط ا
دن العربية االسالمية شـائعاً في تخطيط ا
ـا جـعله قـرب األسواق كي يـكون مـحور وإ
جتـــمـع أصـــحـــاب احلـــرف وأهل الـــســـوق
ونـعـتقـد إن هذه احلـالـة جديـرة بأن نـتوقف
ـرة األولى الـتي عــنـدهـا طـويالً إذ أن هي ا
ـســجـد عن الــقـصـر أو (دار يــفـصل فــيـهــا ا
االمـارة) عمـارياً وجـغرافـياً وهـو ما يـعكس
ــا فــصل الــدين عـن الــســيـاســة فـي هـذه ر
ـرحلة التاريخية في الدولة االسالمية; أما ا
الــفـصل الـرابـع فـقـد تــكـلم فـيـه الـبـاحث عن
الــعـــمــارة الــديــنــيــة اخلـــاصــة ثم الــفــصل

اخلــامس واألخـيـر الـذي
كــــان أســــاس الــــدراســــة
وخـالصـتــهــا وبــيّن فــيه
الــــبــــاحث الــــتـــأثــــيـــرات
الـــرافــديـــنـــيــة عـــلى هــذه

العمارة الدينية.
 UOKB*«Ë …dOGB « błU *«
جـاء في الفـصل الرابع من
الــكـتــاب لم تــكن مـســاجـد
ـساجـد اجلامـعة) الـدولة (ا
تـفِ بــاحلـــاجـــة إلى أمـــاكن
لـتـأديـة فـريـضـة الـصالة في
الــعـاصـمـة اجلـديـدة لـلـدولـة
الـــعــبــاســيــة لـــيس بــســبب
الــعــدد الــكــبــيــر لــلـنــاس في
ـــديــنــة حـــسب بل لـــســعــة ا
مـساحة الـعاصمـة وامتدادها
ا استوجب انشاء الـطولي 
مــسـاجــد في بـعض الــقـصـور
واالقـطاعات ومسـاجد صغيرة
(مـــصـــلــــيـــات) في كـــثـــيـــر من
الـــبـــيـــوت وال ســـيــمـــا في دور
اخلـاصـة والتي غـالـباً مـا كانت

تنفذين. للقادة وا
f U)« qBH «

أمـا الـفـصل اخلـامـس فقـد تـكـلم
فــيه الـبـاحث رشـيـد عن خالصـة
دراسـته الـتي شـملـت الكـثـير من
الـتـفـاصيل فـقـد ذكـر فيه عـنـدما

p¹d¹œ b Uš

دمشق

غالف الكتاب

لوحتان من اعمال سالم أحمد

(3)(الي- فاي) الزمان 
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©WOK×  W UŽ WB UM  ÊöŽ« ≠ œuLB « vHB  Ø‰ULA « w UB  W dý®
كاتب ناشئ فـعلى الراغـب باالشـتراك من الشـركات او ا ـواصفات الـفنيـة وا بيـنة في اجلدول ادنـاه وجدول الكـميات وا تـعلن شركـة مصافي الـشمال (مـصفى الصـمود) احدى تـشكيالت وزارة الـنفط عن اعالن (منـاقصة عـامة محـلية) وحسب الـتفاصـيل ا
w «dŽ —UM¹œ n « WzU  jI  ©±∞∞[∞∞∞® Á—b  mK³  qÐUI  WB UM*« ozUŁËË  UOLJ «Ë  UH «u*« ‰Ëbł s ذكورة في ادناه مراجعة مقر شركتنا في بيجي  –مصفى الصمود اعتبارا من تاريخ نشر االعالن الستالم نسخة  ن تتوفر فيهم الشروط القانونية ا تخصصة  ا
Ø±≤Ø∏ o∞≥∞≥ وفي حالة مصادفـة يوم الغلق عطلة رسمية او حظـرا للتجوال من قبل اجلهات الرسمية «u*« ¡UŁö¦ « ÂuO WB او تغـيير اسلوب تنفيذها عـلى ان يتم تسليم العطاء بظرف مـغلق في او قبل الساعة الواحدة ظهرا  UM*« ¡UG « ‰UŠ w  ô« œd?K  WKÐU  dOſ

ؤتمر اخلاص باالجابة عـلى االستفسارات في تمام السـاعة العاشرة من صباح يوم ناقصة اجور نـشر االعالن والرسوم القانونيـة علما انه سيتم عقـد ا فيكون تاريخ الغـلق في اول يوم دوام رسمي يلي تاريخ العطـلة او احلظر ويتحمل من حتال بـعهدته ا
وافق ٢٠٢٠/١٢/١ في نفس مكان القطع. الثالثاء ا

≠∫¡UDF « l  UN U —« »uKD*«  UJ L² *« ≠∫ôË«

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارسة مهنة  –عقد التأسيس- النظام الداخلي للشركة). ١- هوية الشركة او مكتب (متخصص) نافذة لعام ٢٠٢٠ مع ارفاق (شهادة تأسيس  –اجازة 

صارف احملظور ركزي العراقي المر شركـة مصافي الشمال على اال يـكون ضمن ا ـغنط او خطاب ضمان صادر من مـصرف حكومي او مصرف اهلي مـعتمد من قبل البـنك ا بـ في اجلدول اعاله على شكل صك مصدق  بلغ ا ٢- التأمينـات االولية حسب ا
ناقصـة او رفض التصحـيح على اخطاءه ناقـصة ويتم مصـادرة التأميـنات عند الـنكول عن توقـيع العقد بـعد التبـليغ بكتـاب االحالة او عنـد سحب مقدم الـعطاء لعـطائه خالل فترة نـفاذه وبعد غـلق ا ـرفقة ضمن وثـائق ا ـبينة في الـقائمة ا التعـامل معها وا

احلسابية في العطاء وتتخذ بحقه االجراءات القانونية.
ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذة لعام ٢٠٢٠ (تصوير ملون) باسم الشركة مقدمة العطاء (حصرا). انعة من االشتراك با ٣- جلب كتاب عدم 

ستمسكات اعاله (بظرف مغلق). اثلة بالتجهيز على ان يتم تقد العطاء مع ا ٤- اعمال 
ناقصة (االصلي). ٥- وصل شراء وثائق ا

٦- تقد ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله باجراءات احلجب.
≠∫bIF « s  √e−²¹ ô «¡eł ÁU½œ« Wł—b*«Ë WÐuKD*« ◊ËdA « d³²Fð ≠∫UO½UŁ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فوض حصرا. دير ا ١- يتم توقيع العقد بعد االحالة من قبل ا

واصفات او الكميات. ٢- يكون التجهيز حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشئ وشروط في جدول ا
ناقصة ويهمل اي حتفظ يرد على فترة نفاذية العطاء. دة (١٢٠) يوم من تاريخ غلق ا ٣- يعتبر العطاء نافذ 

٤- شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
دون كتابة نـاقصة خالية من احلك والشطب وخـتمها ومصادقتها عـلى جميع الصفحات ويعـول على السعر ا رفقة طي هذه ا داد) على جدول الـكميات ا ٥- يكون التسـعير بالدينار العـراقي حصرا ويتم تثبيت االسعار رقـما وكتابة (طباعة الـكترونية او با

دون رقما كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة. في حال اختالفه مع السعر ا
ناقصة او اجراء تعديل عليها. قدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق ا ٦- ال يجوز 

ناقصة بصورة مباشرة او غير مباشرة ويتحمل اخملالف التبعات القانونية. نتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في ا ٧- ال يجوز 
ناقصة الواحدة. فوض في اكثر من شركة تقد اكثر من عطاء واحد في ا ٨- ال يجوز للمدير ا

٩- تقد احلسابات اخلتامية للسنت االخيرت كحد ادنى.
١٠- ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه الى شخص اخر وفي حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه.

وجب القوان النافذة. فروضة  ناقصة كافة الضرائب والرسوم ا ١١- يتحمل من حتال بعهدته ا
١٢- العقد خاضع للضريبة وكافة الرسوم القانونية وقانون حتصيل الديون احلكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ والقوان العراقية النافذة.

عدلة والوثائق القياسية. لحقة بها ا عدلة والضوابط ا ١٣- يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ ا
ناقصة تقد كفالة حسن التـنفيذ بنسبة (٥ %) من مبلغ االحالة تغطي كامل مدة العقد وفـترة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد على شكل خـطاب ضمان او صك مصدق صادر من مصرف حكومي او مصرف اهلي معتمد لدى ١٤- يلتزم من حتال بعهدته ا

ركزي العراقي المر شركة مصافي الشمال (ش ع). وزارة النفط والبنك ا
تقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والبريد االلكتروني وبشكل دقيق وواضح. ١٥- على ا

١٦- يعتبر مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه.
(https://NRC.OIL.GOV.I) نشورة على موقع شركتنا على االنترنت كنكم االطالع على صيغة العقد والشروط التعاقدية من خالل االطالع على نسخة العقد ا  -١٧

ـمنوح لشركتـنا بخصوص قبول ناقصة مع مـراعاة االستثناء ا هـا مع وثائق ا رفـقة طيا والتي يجب خـتمها وتقد عدلة والوثائق القـياسية ومعايـير الترجيح ا فاضـلة واالحالة ستكون وفق تـعليمات تنـفيذ العقود احلـكومية رقم (٢) لسنـة ٢٠١٤ ا ١٨- ا
s ®∞≥ •© عن الكلفة التخمينية اذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حسب قرار اجمللس الوزاري للطاقة رقم (١) لسنة ٢٠١٩ .  d¦ « W³ MÐ العطاء الذي يقل

ناقصة او الغائها في اي مرحلة من مراحلها دون حتمل اي تبعات مالية او قانونية. ١٩- لشركتنا احلق في تمديد موعد غلق ا
دفوعات العراقي. ناقصة على حساب (IBAN) حسب نظام ا ستحقات للشركة احملال بعهدتها ا   ٢٠- يتم صرف ا

طلوبة باالعالن. تقدم بكافة الشروط ا  ٢١- يلتزم ا
تقدم اوطأ العطاءات.   ٢٢- للجنة دراسة وحتليل العطاءات اهمال اي عطاء في حالة وجود اخطاء في االسعار او حك او شطب او تصحيح او تعديل حتى وان كان ا

ناقصة في كافة ايام االسبوع (ايام الدوام الرسمي) من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا واعتبارا من تاريخ نشر االعالن. ٢٣- يكون القطع واالشتراك با
وافق  ٢٠٢٠/١٢/٩ في مقر شركتنا في بيجي  –مصفى الصمود. ثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات في تمام الساعة التاسعة صباح من يوم االربعاء ا ناقصة او  شترك با ٢٤- بامكان كافة ا

ستحقات النهائية اال بعد تقد براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب. ٢٥- ال تصرف ا
واصفات والكميات الواردة بجدول الكميات. ستحقات بعد التجهيز بالكامل ومطابقتها من قبل شركتنا حسب ا  ٢٦- تدفع ا

عد من قـبل وزارة التخـطيط اخلاص بـالشركـات العامة واصفـة والنوعـية وحسب الـدليل السـنوي ا صنـعة من قبـلها مع مـراعاة ا ضافـة البالغـة (٢٠ %) للمـواد ا   ٢٧- لشركـات القطـاع العام افضـلية بـالسعـر بنسـبة ال تزيد عن (١٠ %) عـند حتقق الـقيمـة ا
وازنة العامة االحتادية. ادة (٣) من تعليمات تنفيذ ا صنعة استنادا الى ا ا

رقم ع/ ١٩٠٠٦/٧ في ٢٠١٩/٨/٦  ٢٨- الزام شركات القطاع اخملتلط بتقد التأمينات االولية استنادا الى كتاب وزارة التخطيط/ دائرة العقود احلكومية العامة  –قسم االستشارات والتدريب ا
.(https://NRC.OIL.GOV.I) ية كن تصفح موقع شركتنا على الشبكة العا ناقصة اعاله  واصفات اخلاص با  ٢٩- لالطالع على الشروط اخلاصة بالتقد وجدول ا

٣٠- يجب االطالع على الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها.
.(nrelocalcontract@nre.oil.gov.iq) ناقصة يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني  ٣١- لالستفسار على ا

ت

١

ناقصة رقم ا

٢٠٢٠/٦٦ ميزانية تشغيلية

ناقصة موضوع ا

جتهيز انابيب مبادالت مختلفة القياسات

عدد مرات االعالن

للمرة االولى

الكلفة التخمينية

(٥٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) فقط خمسمائة
وخمسون مليون  دينار عراقي

مدة التجهيز

١٢٠ / يوم

طلوبة الهوية ا

هوية شركة او مكتب متخصص
نافذة لعام ٢٠٢٠

مبلغ التأمينات االولية

(٨٫٢٥٠٫٠٠٠)  ثمانية مالي ومائتان
وخمسون الف دينار عراقي

جتهيز ونصب سيطرة لوحدة تعامالت٢٠٢٠/٦٧ ميزانية تشغيلية٢
ياه الصناعية لقسم مصفى الدهون (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) فقط للمرة االولىا

هوية شركة او مكتب متخصص١٨٠ / يوماربعمائة مليون دينار عراقي
نافذة لعام ٢٠٢٠

 (٦٫٠٠٠٫٠٠٠)
ستة مالي دينار عراقي

5 Š sLŠd « b³Ž rÝU
ÂUF « d¹b*«

  …—«œô« fK−  fOz—

‰bF « …—«“Ë

W UF « Í—UIF « qO− ² « W¹d¹b

≤ Ø WOLþUJ « w  Í—UIF « qO− ² « …dz«œ s

W U ô« ‰uN−  s¹b  mOK³ð ÊöŽ≈

rþU  —U³ł bL×  s¼«d « v «

‰Ë√ mOK³² « Ÿu½

∑∞∏∞Ø± ∫WFDI « r — Ë« q K ² «

—u³ « l³Ý ∫WFÞUI*« rÝ«Ë r — Ë« WK;«

÷—« WFD  ∫fM'«

مـقـدار الدين (٢٦٫١٦٦٫٦٥٩) ديـنـاراً ستـة وعشـرون مـليـون ومـئة وسـتة
وستون الف وستمائة وتسعة وخمسون دينار

رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

ب بالعقد: ١٨٥/١م  ٧ البور محل االقامة ا
ـب اعاله وطلب الـدائن حتصـيله وبالـنظر بنـاء على اسـتحقـاق الدين ا
ـب بـالـعـقـد وانه لـيس لك مـحل اقـامـة مـعـلوم لـعـدم اقـامتـك في احملل ا
غيـره فتعتـبر بذلك مـجهول مـحل االقامة فعـليه قررنـا تبلـيغك بلزوم دفع
الـديـن وتـوابـعه خالل ١٥ يـومـاً اعـتـبـاراً من الـيـوم الـتـالي لـتـاريخ نـشـر

زايدة وفقاً للقانون. وصوف اعاله با االعالن واال فسيباع عقارك ا
 ≤ Ø WOLþUJ « w  Í—UIF « qO− ² « …dz«œ d¹b

‰bF « …—«“Ë

W UF « Í—UIF « qO− ² « W¹d¹b

≤ Ø WOLþUJ « w  Í—UIF « qO− ² « …dz«œ s

W U ô« ‰uN−  s¹b  mOK³ð ÊöŽ≈

gMŠ “—Ë wKŽ s¼«d « v «

‰Ë√ mOK³² « Ÿu½

¥μ¥∑±Ø± ∫WFDI « r — Ë« q K ² «

—u³ « l³Ý ∫WFÞUI*« rÝ«Ë r — Ë« WK;«

÷—« WFD  ∫fM'«

مـقـدار الــدين (١٢٫١٦٦٫٦٤٤) ديـنــاراً اثـنـى عـشـر مــلـيــون ومـئــة وسـتـة
وستون الف وستمائة واربعة واربعون دينار

رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

ب بالعقد: احلرية / م ٤٢٨ ز ٣٧  د٣٠١ محل االقامة ا
ـب اعاله وطلب الـدائن حتصـيله وبالـنظر بنـاء على اسـتحقـاق الدين ا
ـب بـالـعـقـد وانه لـيس لك مـحل اقـامـة مـعـلوم لـعـدم اقـامتـك في احملل ا
غيـره فتعتـبر بذلك مـجهول مـحل االقامة فعـليه قررنـا تبلـيغك بلزوم دفع
الـديـن وتـوابـعه خالل ١٥ يـومـاً اعـتـبـاراً من الـيـوم الـتـالي لـتـاريخ نـشـر

زايدة وفقاً للقانون. وصوف اعاله با االعالن واال فسيباع عقارك ا
 ≤ Ø WOLþUJ « w  Í—UIF « qO− ² « …dz«œ d¹b

‚«dF « W¹—uNLł

WOKš«b « …—«“Ë

‰«uŠô« W¹d¹b
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 W U ô«Ë

‰«uŠ« W¹d¹b

W U d « Øœ«bGÐ

‰«uŠ« ÊËRý r

W U d « Øœ«bGÐ

ÊöŽ« ØÂ

ار علي واطن (ا قدم ا
عــبـــد احلــســـ عــودة)
دعـــوتـه الـــقــــضـــائــــيـــة
لــتـبـديل (لــقـبه) وجـعـله
(الـــســعـــيـــدي) بــدال من
(الــلـــمــلــوم) فـــمن لــديه
اعـتـراض مـراجـعـة هذه
ـديــريـة خالل خــمـسـة ا
عــشـر يــومــا من تــاريخ
الـنـشـر وبـعـكـسه سوف
ـــديــريــة تــنــظـــر هــذه ا
بــطـــلــبه اســـتــنــادا الى
ــادة (٢٢) من احـــكـــام ا
قـانون البطاقـة الوطنية
رقم (٣) لــــســــنـــة ٢٠١٦

عدل. ا
مع التقدير.

‰«uŠ« ÊËRý r  d¹b

W U d « Øœ«bGÐ
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ÊU e « ≠ œ«bGÐ
اعلن نادي القوة اجلوية الرياضي ان قائد فـريق كرة القدم وعضو الهيئة االدارية

حمادي احمد استقال من منصبه االداري.
وذكر الـنادي في بـيان ان الـكابـ حمـادي احـمد قـدم استـقالـته من الهـيئـة االدارية

لنادي القوة اجلوية الرياضي.
واضـاف ان حـمــادي وسـيـكـون جــاهـزا لـقــيـادة الـصــقـور في مـبــاراة الـفـريق امـام

مصافي الوسط في دور الـ 32 من بطولة كأس العراق.
يذكر ان الئحة التطبيعية تمنع اجلمع ب منصب في الدوري العراقي.

“U²L*« Í—Ëb « w  ÍœUÒL( …«—U³  ‰Ë√ ∫jÝu « w UB

ÎU¹œË ÊU² JÐ“Ë√ vKŽ “uHð s¹b «d « œuÝ√

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
حـقق فريق الـكـرخ فوزا كـبيـرا على
ـبـاراة التي مـضـيـفه الـهنـديـة في ا
أقــيـمت  في مـلـعـب الـكـفل حلـسـاب

الدور 32 من كأس العراق.
ـبـاراة وحتكم سـيـطر الـكـرخ على ا
في إيـقـاعـهـا وتـمـكن من الـتـسـجيل
مبكرا عبر العبه منتظر عبد األمير
وضاعف النـتيجة الالعب عـمر عبد
الــرحـــمن. وواصـل الــكـــرخ عــرضه
ـميـز ليـحـتسب احلـكم ركلـة جزاء ا
سجل منـها محمـود خليل الهــــدف
الثـالث. وفي الشـوط الثـاني اختتم

العب الـكـرخ مـهـنـد كـر الـنـتـيـجة
Æ4-0 باراة بهدف رابع لتنتهي ا
وتــأهل فــريـق الــكــرخ لــلــدور ثــمن

النهائي من بطولة كأس العراق.
وبــلغ فـريق الــشـرطـة دور الـ16 من
بـطـولة كـأس العـراق بـتغـلـبه على
مـضـيــفه خـالص بـخــمـسـة اهـداف

دون رد.
وحـــمـــلت خـــمــاســـيـــة الــقـــيـــثــارة
اخلـــضــراء تـــوقـــيع كل من:احـــمــد
جالل هـدفـ وجـاسم مـحـمـد هدف

ومراد محمد هدف
وفي بــقــيــة الــنــتــائج خــسـر نــفط

الوسط امام الصناعـات الكهربائية
بـهدف دون رد فـيمـا تـغلب الـقاسم
عـلى الـكـهـربـاء بـثـالثـة اهداف دون

رد.
يـذكـر ان نـاديي الـسمـاوة والـطـلـبة
سابقة انسحبا بشكل رسمي من ا
ومـن جـــهــة اخـــرى دعت الـــهـــيـــئــة
اإلداريــة لـنــادي الــطــلـبــة الــعـراقي
ـعـاودة الـتـدريـبات العـبي الـفـريـق 
الـيـوم  األربـعـاء في تــمـام الـسـاعـة
الـثــانـيـة ظــهـرا من أجل احملــافـظـة
على اسم وتاريخ النـادي ومسيرته

متاز. في الدوري ا

الـعـالـم. سـجل لـلـعـراق مهـنـد عـلي
وعـلي (مـيــمي) في الــدقــيــقـة (64© 
عـدنــان من ركـلــة جـزاء بــالـدقــيـقـة
(85© فيـما سجل هـدف أوزبكـستان

 Æ©39) خامداموف بالدقيقة

باراة في بدايتها إلى ولم ترتقي ا
ــنـتــظـر وبــدأ يــرتـفع ــسـتــوى ا ا

واجهة تدريجيا. مستوى ا
وحــاول مــهــنــد عــلي بــعــد تــلـقــيه
تمـريـرة عـرضـيـة مـتـقـنـة من هـمام
طــارق لـــكن مــدافع أوزبـــكــســتــان

شتت الكرة قبل أن ينفذها مهند.
ـباراة ركـلة جزاء واحتـسب حكم ا
ألوزبكـستان جنح خـامداموف من
تـسـجـيل هدف الـتـقـدم في الدقـيـقة

 Æ©39)
وكــاد أن يــســجل عــلي عــدنــان في
مـرمـاه بـعـد أن أبـعـد الـكـرة برأسه

اصطدت بالعارضة.
وحــاول هـمــام طـارق من تــسـديـدة
مـــرت بــجــوار الــقــائــــم لــيــنــتــهي
ـنــتــــــخب الـشــوط األول بـتــقـدم ا

Æ©1-0) األوزبكي
ــسـتـوى وظـهــر الـشـوط الــثـاني 
أفضل وسيـطرة واضحـة للعراقي
وكاد أن يهـز إبراهيم بـايش شباك
أوزبــكــســتــان من تــســديــدة ردهــا

احلارس.
ومرر علي عدنان كرة عرضية أمام
ــرمى لم جتـد مـن يـكـمــلـهـا داخل ا

الشباك.
وتـوغـل الـبــديل مــحــمـد قــاسم من

تشكيلة فريق الكرخ بكرة القدم

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
نـتخب الـعراقي فـوزا وديا حقـق ا
عـلـى أوزبـكـسـتان بـهـدفـ مـقـابل
هـدف واحد  في مـديـنـة دبي ضمن
الــتــحـضــيــرات لـتــصــفـيــات كـأس

 ôU Ë ≠ b¹—b
حقق مـنتـخب إسبانـيا انـتصارًا
أمـام عـــريــضًــا بــنـــتــيــجــة (6-0© 
ـــانــيــا   في إطـــار مــنــافــســات أ
دوري األ األوروبــيــة لــيــحـسم
ــاتـادور عـبـوره لــنـصف نـهـائي ا

البطولة.
سـجل أهـداف إســبـانـيــا مـوراتـا
فـي الـــــدقــــيـــــقــــة 17 ورودري في
الــدقـــيـــقــة 38 وفـــيـــران تــوريس
ثالثـيـة "هـاتـريك" في الـدقائق 33
و55 و72  وأوريـــــــــازابــــــــــال في
الــدقــيــقـة 89.وبــهــذا االنـتــصـار
نـتـخب اإلسبـاني رصـيده يـرفع ا
إلى 11 نـــــــقــــــطــــــة فـي صــــــدارة
اجملـمـوعـة بـيـنـمـا جتـمـد رصـيـد
ـانـيـا عـنـد 9 نـقاط في مـنـتـخب أ
الـوصـافـة.بـدأ اإلســبـان الـهـجـوم
مُبـكرًا بتـسديدة أرضـية ضعـيفة
من ألــفــارو مــوراتــا أمــسك بــهـا
بسهولة مانويل نوير في الدقيقة

الثانية.
باراة ركلة حرة واحتسب حكم ا
مــبــاشـــرة عــلى حـــدود مــنـــطــقــة
اجلـزاء إلسبـانيـا نـفذهـا راموس
قـائـد إســبـانـيـا وتــألق نـويـر في

التصدي لها في الدقيقة 6.
وتــــــــــــعــــــــــــرض
ســيــرجــيـو
كـانـالـيس
العب خط
الــــــوسط
لإلصـابة
 خـــــالل
استقبال
ه إحـــدى
الــــكــــرات
دون

الــتــحـام مع
العـــــــــــــــــــبـي
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ؤهـلة لكـأس العالم 2022 بفوز ا
ثـمـ 2/ صـــفـــر عـــلى مـــضــيـــفه
مـنـتـخب بـيـرو  في خـتـام اجلـولة

الرابعة من التصفيات.
ـــنـــتـــخـب األرجـــنـــتـــيـــني ورفع ا
(راقـصــو الـتــاجنـو) رصــيـده إلى
ــركـز عــشــر نـقــاط لــيـتــقــدم إلى ا
الـــثــاني بــفــارق نـــقــطــتــ خــلف
نـــظـــيـــره الـــبـــرازيـــلي مـــتـــصـــدر
الـتصـفيـات وبـفارق نـقطـة واحدة

فقط أمام نظيره اإلكوادوري.
ــنـــتــخب ـــقــابل  واصـل ا وفي ا
الـبـيروفي تـرنـحه في الـتصـفـيات
ـة الثـالـثة احلـالـية ومـني بـالهـز
على التوالي ليتجمد رصيده عند
ــركـز الـتـاسع نــقـطـة واحـدة في ا
قـبل األخـيـر بـفـارق األهـداف فـقط

أمام بوليفيا.
ـــنــتــخب األرجــنــتــيــني وتــرجم ا
تـــــفـــــوقه فـي الــــشـــــوط األول إلى
هدف نظيف سجلهما نيكوالس
جــونـزالـيس والوتـارو مـارتـيـنـيـز

في الدقيقت 17 و28
.وفي الشوط الـثاني  عاند احلظ
الــنــجم الـكــبــيـر لــيـونــيل مــيـسي
نتـخب األرجنـتيني في ورفاقه بـا
أكــثــر من كــرة أمــام مــرمى بــيـرو
لـتـظل الـنتـيـجـة كمـا هي ويـنـتهي
الــلــقـاء بــفــوز الـتــاجنــو بـهــدفـ

. نظيف
نـتخب األرجنتـيني عرضا وقدم ا
جـيـدا في الـشـوط األول حـيث بدا
ــا كــان الــفــريق بـــشــكل أفــضل 
ـاضــيـة الـتي ـبــاراة ا عـلــيه في ا
تـعـادل فيـهـا مع بـاراجواي 1 / 1

ـــــنـــــتـــــخب قـــــطـــــر. وغـــــاب عن ا
الـبــرازيـلي الــعـديـد مـن الالعـبـ
بسبب كوفيد- 19واإلصابة ومن
بــيـنــهم نــيـمــار لــكـنه كــان أقـوى
كـثـيـرا مـن مـنـافـسـه الـذي لم يـفـز

عليه منذ 2001.
وأحــرز أرتــور الـهــدف األول بــعـد
 34دقيـقة عـندمـا أبدلت تـسديدته
من خارج منطقة اجلزاء اجتاهها
لتستقر في شباك مارتن كامبانيا
حـــــــــارس أوروجــــــــواي ثـم هــــــــز
ريتـشـارلـيـسـون الـشـبـاك بـضـربة
رأس من ركـلــة ركــنـيــة قــبل ثـوان

على االستراحة.
وفي غـــــيــــاب لـــــويس ســـــواريــــز
صاب بـفيروس كـورونا سددت ا
ـرمى مرت أوروغواي في إطار ا
في الـشـوط األول لكـن سوء احلظ
استمر عندمـا تدخل حكم الفيديو
ــســاعــد لـــيــقــنع احلـــكم بــطــرد ا
إديـنسـون كافانـي بسـبب مخـالفة
عـنـيــفـة ضـد ريـتـشــارلـيـسـون في
الدقيقة 71. وواصلت أوروغواي
الـكـفـاح وسـدد مـارتن كـاسـيـريس
من مـدى قــريب فـي الـشــبــاك قـبل
14 دقــيــقـــة عــلى الـــنــهـــايــة لــكن

الهدف ألغاه احلكم التشيلي.
والفوز في مـونتفيـديو هو الرابع
لــــلــــبــــرازيل عــــلـى الــــتــــوالي في
الــتــصــفــيــات وأصــبــحت الــدولـة
الـوحــيـدة في تــصـفــيـات أمــريـكـا
ـؤهـلـة لـكـأس الـعالم اجلـنـوبـيـة ا
الـتي تــفـوز بـجــمـيع مـبــاريـاتـهـا.
وتسـتأنف الـتصـفيـات مرة أخرى

في مارس آذار 2021.
وتتـأهل الـفرق األربـعة األولى في
التصـفيات التي تـضم عشرة فرق
إلـى كـــــأس الــــعـــــالم مـــــبـــــاشــــرة
ركز اخلامس ويخوض صـاحب ا
مــواجـهـة فـاصــلـة مع مـنـافس من

قارة أخرى.
وفـي كـراكـاس حــصـدت فــنـزويال
نقاطها األولى في التصفيات بعد
أن منحها هـدف متأخر عن طريق
ســالـــومــون رونـــدون الــفــوز 2-1
عــلى تــشــيــلي.ووضـع جــيــيــرمـو
ـنـتخـب الفـنـزويلي في مـاريـبان ا
ـقــدمـة بـعـد ثـمـاني دقـائق ورغم ا
أن أرتــــورو فـــيـــدال أحــــرز هـــدفه
الـــثــالـث في مــبـــاراتــ لـــيــعــادل
الـنـتـيــجـة لـصـالـح تـشـيـلي جنح
روندون بهدفه في الدقيقة 81 في
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ـنـتـخب األرجـنـتـيـني لـكـرة عـزز ا
الــــقـــدم مــــســـيــــرته اجلــــيـــدة في
تـصفـيـات قارة أمـريكـا اجلـنوبـية

وطـالب بـالـتـغــيـيـر وقـرر إنـريـكي
الدفع بـإريك جارسـيا بـدال منه في
الدقيقة 43. وانتهى الشوط األول

بتقدم اإلسبان بثالثية نظيفة.
ومع بـدايـة الـشـوط الـثانـي سجل
فـــيــــران تـــوريس الـــهـــدف الـــرابع
ـنـتـخب إسبـانـيـا في الدقـيـقة 55
حـيث تـلـقى كــرة عـرضـيـة أرضـيـة
نـطقـة من زميـله جـايا وسدد في ا
ـ احلـارس نـويـر.وكـاد أقـصـى 
فـيــران تـوريس أن يُـسـجل الـهـدف
حـيث اخلــامس في الــدقــيــقـة 62  
ـنــطـقـة مــرر له كـوكـي كـرة داخل ا
رمى وسدد بقوة لكن مرت أعلى ا

بقليل.
وجنح فيـران تـوريس في تسـجيل
الــهـــدف اخلــامس إلســبـــانــيــا في
الدقيقة 72 حيث تلقى تمريرة من
فـابـيـان رويـز وسـدد أسـفل يـسـار

نوير.
ــانــيـا في وجـاء أول تــهــديـد من أ
ـــبــاراة في الـــدقــيـــقــة 77 ا
بــــتــــســـديــــدة قــــويــــة من
ســــيــــرجـي جــــنــــابـــري
اصـطدمـت بالـعـارضة
ــــــرمى األفــــــقــــــيــــــة 

إسبانيا.
وسجل أوريـازابال
الـهــدف الـسـادس
إلســـبـــانـــيـــا في
الـــدقـــيـــقـــة 89
بــعـدمــا تـلـقى
تــــــمــــــريـــــرة
داخــــــــــــــــــل
مـــنــــطـــقـــة
اجلـــــــــزاء
مــــــــــــــــــن
جـــــايــــا
وســـــدد
فــــــــــــــي
الـشـباك
اخلــــالـــــيــــة

بكل سهولة.
واسـتمـرت سـيـطرة
اإلســبــان عــلى الــلــعب
ان مع التراجع الـغريب لأل
في وسط مــلـعــبـهم دون مــحـاوالت
ـباراة لـتقـليص الـفارق لـتنـتهي ا
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قــاد هــدفــان في الــشــوط األول عن
طــريـق أرتــور وريــتــشــارلــيــســون
الــبـرازيل لــلـفـوز 2- صـفــر خـارج
ملـعبـها عـلى أوروغواي واحلـفاظ
عـلى عالمــة الـنــجـاح الـكــامـلـة في
ؤهلة تصفيات أمريكا اجلنوبية ا
لكأس العالم لكرة القدم 2022 في

ـانـشـافت وقـرر لـويس إنـريـكي ا
ــديــر الـفــني إلســبــانــيــا الـدفع ا
بـفـابيـان رويـز بـدلًا من كـانـاليس

في الدقيقة 12.
وجنح ألفارو موراتـا في تسجيل
هدف التقدم إلسبـانيا في الدقيقة
17 من ركلـة ركنـية نـفذهـا البديل
فــابــيــان رويـــز وصــلت إلى رأس
مـوراتـا الـذي أسـكـنـهـا في شـبـاك

نوير ببراعة.
ومرر فيران توريس كرة عرضية
ــوراتــا الـــذي ســدد في أرضــيـــة 
ـبـاراة ألغى الـشـبـاك لـكن حـكم ا
الهدف بداعي التسلل في الدقيقة
23.وانـطــلق فـيـران تـوريس عـلى
ن وانفـرد باحلارس الطـرف األ
نـويــر الـذي تـصــدى لـتــسـديـدته
وحـولـهـا إلـى ركـنيـة فـي الـدقـيـقة
30.وضــــاعف فــــيــــران تــــوريس
ــنـتـخب إلسـبـانـيـا في الـنـتـيـجـة 
الــدقــيــقـة 33  بـركــلــة حــرة غــيـر

مــبــاشــرة من كــوكي داخل
ــنــطــقــة ســددهــا داني ا
ـــــو بــــالـــــرأس لــــكن أو
الــــــكــــــرة اصـــــــطــــــدمت
بالـعارضـة وارتدت أمام
تـــــــوريـس الــــــذي ســــــدد

أقصى  نوير.
وســــجـل رودري الــــهــــدف
الـــثــالث إلســـبــانـــيــا في
الــدقـيــقـة 38 حـيـث نـفـذ
زميله فابيان رويز ركلة
ركـنـيـة وصـلت إلى رأس
رودري الذي سدد أقصى

يسار نوير.
وســــــقـط رامـــــــوس عـــــــلى
األرض واشـــــتــــكى من آالم
ن عـضلـية فـي الفـخذ األ
ـــلــــعب وخـــرج مـن أرض ا
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مطلع هذا األسبوع.
وبدا أن راقصي الـتاجنو يـسعون
بـاراة مبـكرا حـيث ترجم حلسـم ا
الـفــريق تــفــوقه في الــشـوط األول
إلى هـدفــ نـظـيــفـ لــتـكـون أول
مباراة له يتـقدم في شوطها األول
ــبـاريـات األربـعـة بــهـدفـ خالل ا
الــتي خــاضــهــا فـي الــتــصــفــيـات

احلالية.
وبعـد عدة مـحاوالت جنح خاللـها
الـفـريق فـي االنـتـشار بـشـكـل جـيد
واالسـتــحـواذ عــلى الــكـرة بــشـكل
أكـبــر كـمـا صــنع جنـوم الــتـاجنـو

ـسـاحـات ألنفـسـهم رغم الـتـكتل ا
الـــــــدفـــــــاعـي مـن قـــــــبـل العـــــــبي
ـــــنــــــتــــــخب بــــــيـــــرو.وســــــجـل ا
األرجــنــتــيــني هــدف الــتـقــدم عن
طـريق نـيـكـوالس جـونزالـيس في

الدقيقة 17.
وجـاء الهـدف اثـر هجـمـة سريـعة
منظمـة تالعب فيهـا جيوفاني لو
ســـيــــلـــســـو بـالعـــبي بــــيـــرو في
الـنـاحـيـة الـيـسـرى ثـم مـرر الـكرة
عـــرضـــيــــة زاحـــفـــة لــــتـــصل إلى
جونزاليس على بعد خطوات من
ـرمى حـيث هــيـأهـا لــنـفـسه في ا

وطـالب الــنــادي العـبــيه في بــيـان
بــالــتــحــمـل والــصــبــر بــالــنــســبــة
ـالـيـة حلـ إقـرار لـلـمـسـتـحـقـات ا
ـــوازنــة واســـتالم اخملــصـــصــات ا
قررة وفق القانون من قبل الية ا ا
وزارة الــتـعــلــيم الــعــالي والــبـحث

العلمي.
وتــــأتي هـــذه الــــدعــــوة لـــتــــجـــنب
الــعــقـــوبــات كــون االنــســحــاب من
الـدوري يـعـرض الـنـادي لـعـقـوبـات
ــسـابــقـات في وفق لـوائح جلــنـة ا

احتاد الكرة.
وتنص اللوائح عـلى هبوط الفريق

إلى دوري الـدرجــة األولى في حـال
االنسحاب من الدوري.

وتابع الـنادي ختـاما نـناشد وزارة
الـتعـلـيـم العـالـي والبـحـث العـلـمي
بــــضـــرورة اإلســـراع في تـــســـديـــد
الـية للكادر التدريبي ستحقات ا ا
والـالعـبـ كـونـهـا مـصـدر أرزاقـهم

وعوائلهم.
وأ نــحث الالعــبــ إلى الــعــودة
الـسـريـعـة للـتـدريـبـات خـدمـة السم
الـنـادي وتـاريـخه الــكـبـيـر والـعـمل
ـسـتــوى الـذي يـلـيق عـلى تـقــد ا

باسم نادي الطلبة.
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ـهـنـد اجلـانـب األيـسـر ومـرر 
عـلي لــكن الـكـرة كـانت أسـرع
من مــهـــنــد لـــتـــضــيع فـــرصــة
الـتــعــادل.وكـاد أوزبــكـســتـان أن
تـــــســـــجـل هـــــدف ثـــــاني مـن كــــرة
إلسماعـيلوف لـوال تدخل احلارس
مـــحـــمــد حـــمـــيـــد الــذي أبـــعـــدهــا
نتـخب العراق بقـدمه.وعدل الكـفة 
مـهنـد علي الـذي سدد الـكرة أخـطأ
احلارس في إبعادها لتلمس قدمه
وتدخل الشـباك محرزا في الـدقيقة
ــنـتــخـب الـعــراقي (Æ©64 وواصـل ا
ضـغـطه عــلى مـرمى أوزبــكـسـتـان
وأضـاع فـرصـت ثـمـيـنـت األولى
عن طــريـق عــلي عــــــــــدنــان الــذي
تـأخـر في تـسديـد الـكـرة والثـانـية
حملـــــمــد قــاسم الــذي ســدد الــكـرة
وأبـــعـــــــــــدهـــا احلــارس وحـــصل
الــــــــعــراق عـلى ركــلـة جــزاء بـعـد
إعاقـة البـديل مازن فـياض سجل
منها علي عدنان الهدف الثاني
فـي الــــدقـــــيــــقــــة (Æ©85وجنح
ــــنــــتــــخب الـــــعــــراقي في ا
احلـفـاظ عـلى الـنـتـيـجة من
خالل االعــــــتـــــمــــــاد عـــــلى
االسـتحـواذ وتـدوير الـكرة

باراة. حتى نهاية ا جانب من مباراة العراق واوزبكستان
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أعلن االحتاد الدولي لـكرة القدم فـيفا بشكل
رسـمي مـواعــيـد انـطالق مـنــافـسـات بـطـولـة
كأس العـالم لألندية لـلموسم احلـالي بعدما

كانت مهددة باإللغاء.
وســبق وتــنــاولت الــعــديــد من الــتــكــهــنــات
احـتمـاليـة إلغـاء بطـولة كأس الـعالم لـألندية
للموسـم احلالي بسبب أزمـة تفشي فيروس
ـستجد الـذي أثر بشكل كـبير على كورونا ا

النشاط الكروي.
وخالل بـيـان رسـمي أصـدره االحتـاد الدولي
عبر مـوقعه اإللكـتروني أن النسـخة اجلديدة
من بـطـولـة كـأس العـالـم لألنـديـة ستـقـام في
ـقــبل في الــفــتـرة من  1 إلى 11 شــبــاط ا

قطر.
ــــــــــاني وقـد حـسم بـايـرن مـيـونخ األ
ــنــافــســــــــــات كــأس الــعــالم تــأهــله 
لألندية كبـطل لدوري أبطال أوروبا
ومـــــازال الـــــصـــــراع بـــــ األهـــــلي
ثل والـــــــزمـالك لم يـحسم عـلى 
إفـريــقــــــــــيــا وكـذلـك بـطل دوري

أبطال آسيا.
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ـنتخب الـوطني بكرة وصل مجنس ا
ــاريـو مــايــفــيــــــــلـد الى الــســلــة د
تـركــيـا لـتـعــزيـز صـفــوف سـلـة اسـود

الرافدين.
وقال ام سـر االحتاد خالد جنم في
تصريح صحفي  ان مجنس منتخبنا
ـاريـو يصل الـوطـني لـكـرة الـسـلـة د
ـعـسـكر إلى مديـنـة انـقـره لـيلـتـحق 

منتخبنا الثاني بتركيا.

ـــنـــتــخـب الــوطـــــــــــني واوضح ان ا
يــجــري وحــداتــــــــه الــتــدريــبـــــــــيـة
بـانـتـظــــــــــام وسـيـخـوض مـبـاراتـ
وديــتــــــــ اســتـعــــــــــداداً لــلـنــافـذة
الــــثـــــانــــيــــة من الـــــتــــصـــــــــــفــــيــــات

االســــــيوية.
ـنتـخب الـوطني وصل الى يـذكر ان ا
اضي وسيتوجه تركيا فجـر االحد ا
ـــواجـــهــة اصـــحــاب الى الـــبــحـــرين 

االرض نهاية الشهر احلالي.

شرفة على قرعة دوري الشباب اللجنة ا
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تسـلـمت الـهيـأة الـتـطبـيـعـية كـتـابا
رسـمــيـا من نـادي الــسـمـاوة يــفـيـد
بــانــســحــاب فـريــقــهــا الــكـروي من
مــنــافـســات بــطــولـة كــأس الــعـراق

للموسم 2021-2020. وبينت ادارة
الـسمـاوة ان اإلنسـحاب من مـباراة
الـشــرقـاط ضــمن بـطــولـة الــكـأس
جـاء لـعـدة اسـباب من اهـمـهـا بُـعد
ـسـافـة مـا بـ مـديـنـتي الـسـماوة ا

وزاخـو  اضف الـى ذلك ان مـبـاراة
الفـريق في الدور الرابع سـتقام في
الـبـصـرة وبـالـتالي يـصـعب عـلـيـنا

التنقل.
واوضــــحـت االدارة في كــــتــــابــــهـــا
رسل لـلهيأة التـطبيعية: الرسمي ا
ر بها نادي الية التي  ان األزمة ا
الـــســـمـــاوة هـي ايـــضـــا من ضـــمن
ــبــاراة اســبــاب االنــســحــاب من ا
لـذلك قـررنـا رسـمـيـا االنـسـحاب من

باراة. ا
سابـقات جتري قرعة دوري جلنة ا
الـــشــبــاب والــرديـف لــفــرق بــغــداد
لـــلــمــوسم 2021- 2020 بـــحــضــور
رئـيس الـهــيـأة الـتـطـبــيـعـيـة  ايـاد
بنيان  واألم العام محمد فرحان

سابقات. واعضاء جلنة ا
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نتخب الوطني كشف حارس مرمى ا
جالل حـسن اخر مـسـتجـدات وضعه
الــصــحـي بــعــد اصـــابــته بـــفــيــروس

كورونا.
وقـال حـسن في تـصـريح صـحفي  إن
وضعي الصحي مستقر نوعاً ما وال
تــوجـد أي مـضـاعـفـات او تـخـوف من

االصابة كون االعراض بسيطة.
واوضح ان الفحوص الطبية اظهرت
اصـابـتي الـطفـيـفـة بالـفـيـروس كوني
ـــســـاعــد كـــنت مـالمــســـاً لـــلـــمـــدرب ا
الــيــتـش بــالــتــالي ســيــخــضع كالنــا

للحجر.
وســيــغــيـب جالل عن مــبــاراة الــيــوم

امام اوزباكستان في دبي

ة تاريخية من نظيره االسباني اني هز نتخب اال ¼W1e∫ تلقى ا

حـراسـة مـدافـعي بـيـرو وسـددها
زاحـفة في الـزاوية الـبـعيـدة على

يسار احلارس.
ـنــتــخب األرجـنــتــيـني وواصل ا
مـحــاوالته في الــدقـائق الــتـالــيـة
حـتى سجل هـدف االطـمئـنان في
الــدقــيــقــة 28 بـــتــوقــيع الوتــارو

مارتينيز.
وجـاء الهـدف اثر هـجمـة سريـعة
مــرر مــنــهـا لــيــانــدرو بــاريـديس
الـكـرة بــيـنـيــة إلى الوتـارو الـذي
تــقـدم إلى داخـل مـنـطــقـة اجلـزاء
وسط تغطية غير متقنة من دفاع
بــــيــــرو  وراوغ الالعـب حـــارس
بـيرو ثم سـدد الـكرة بـيـسراه في
ـــــرمـى.ورغم ظـــــهــــــور بـــــعض ا
احملاوالت من مـنتـخب بيـرو بعد
ــنــتــخب الــهــدف الــثــاني  ظل ا
األرجــنـــتــيــني هـــو األفــضل رغم
فـروضة على الرقـابة اللـصيـقة ا
جنـمه الــشـهـيــر لـيـونــيل مـيـسي
مـنـذ بـدايـة اللـقـاء والـتي حـرمته

توقع منه. من تقد األداء ا
وبـــاءت مـــحـــاوالت الــــفـــريـــقـــ
بـالـفشـل في الربع سـاعـة األخـير
من الشوط األول ليـنتهي الشوط
بــتــقـــدم مــســتــحق لـــلــمــنــتــخب

. األرجنتيني بهدف نظيف
ومع بـــدايــــة الـــشـــوط الــــثـــاني
ــنــتــخب الــبــيــروفي اســتــأنـف ا
محاوالته الهجومية غير اجملدية
فـي ظل الــــتــــنــــظــــيـم الــــدفــــاعي
للمـنتخب األرجنـتيني الذي حرم
مـنـتـخب بـيـرو مـن أي مـسـاحات

لالختراق.
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ـثل الفـيلم الـقـصيـر (روح أليـفة) لـلمـخرج
مـحــمـد ســرحـان مـصــر في مـسـابــقـة قـسم
أفالم الهواة بجانب 12 فيلماً آخرين ضمن
مــهـرجـان الـقـدس الـســيـنـمـائي الـدولي. ولم
تــكــتف مـــصــر بــذلك فــتـــشــارك أيــضــاً في
مسـابـقة األفالم الـروائيـة الـقصـيرة بـثـمانـية
أفالم وبـخـمـسـة أفالم في مـسـابـقـة األفالم
ـهـرجـان الـوثـائـقــيـة الـقـصـيـرة.ويـأتي هـذا ا
ـهرجـانـات التي واحـداً من ضمن سـلـسلـة ا
شارك فـيـهـا مـؤخـراً فـيـلم روح ألـيـفـة حيث
كـان قد  تـرشـيح الفـيـلم كأفـضل فـيلم في
مهـرجان بـالـسويـد مع ترشـيح بـطلـة الفـيلم
ثـلة عن دورها نـسمة نـور الدين كأفـضل 
هرجانات الدولية وقبـلها ترشح للعديد من ا
مـنهـا مونـتريـال واالناضـول الدولي وجـوائز
الـفــيـلم الـســويـدي كـمـا حــصل عـلى جـائـزة
ـهـرجـان اجلـسـر الذهـبي في أفـضل فـيلم 
تركـيا. والـفيـلم من تألـيف وإنتـاج علي قطب
ونــســمـة نــور الــدين وتــصــويــر كــر ديـاب
وإخـراج مـحـمــد سـرحـان وقــد وجه صـنـاع
ـدحت الـعدل عـلى مشـاركته الفـيـلم الشـكر 
بــصــوته في الـــفــيــلم ويــدور الـــفــيــلم حــول
ـسـتــجـد الـذي انــتـشـار فــايـروس كـورونــا ا
اجــتــاح الــعــالم وتــســبب فـي وفـاة
كن لـهذا الـكثـيرين وكـيف 
الـفايـروس الـتأثـيـر على
حـياة احليوانات

األليفة.
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ي الـعــراقي شـارك الـثـالثـاء في جـلــسـة حـواريـة االكـاد
اقامـها نادي الـوعي السـياسي حـول (تأزم الـعالقات ب

ركز واالقليم اسباب وحلول). ا
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مدير الـثقافة بالسـويداء في سوريا اعلن اختـتام فعاليات
مـهـرجان الـتـراث الشـعـبي الـسادس امس االربـعـاء الذي
ـديـريـة بـالـتـعـاون مع مـديـريـة الـتـراث في وزارة اقـامـته ا

الثقافة.
 w³łd « U1œ
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لـكية لفنون الطهي فازت ية ا الطالـبة االردنية في األكاد
رتـبة الـرابـعة في مـسـابقـة الكـيك الـدوليـة االفـتراضـية بـا
بـفـئـة كـعك الـزفـاف الـتي اقـيـمت مـنـافـسـتـها عـن بعـد في

اضي. تحدة السبت ا ملكة ا برمنكهام با
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ــهـــمــة الـــتي أقـــتــنـــيت عــام 1982 من احــد ا
مــعـارض دائــرة الـفــنــون عـلى قــاعــة الـرشــيـد
بعـنوان (ثـورة العشـرين).و إعادة تـأهيل هذه
ـرسـومـة بـالـزيـت عـلى كـنـفـاس بـعـد الــلـوحـة ا
تـكونة مـن ستة رسم جزئـ مفـقودين مـنهـا وا
أجزاء والـتي سبق أن فـقدت من مـركز الـفنون

عام 2003.
ـــديــر الــعـــام لــدائــرة الـــفــنــون الـى ذلك تــابع ا
االسـتــعـدادات الــتـنـظــيـمـيــة النـطالق مــهـرجـان
الـواسـطي في الـ 28 من الـشـهـر اجلـاريـووجه
ــعــايــيــر ــعــرض بــضــرورة االلـــتــزام  قـــسم ا
ـــا الــــعـــرض الــــفـــنــــيـــة و
يــتــطــابق مـع دور الــعـرض
ـية واعـتـماد اسـاليب العـا
الــــعــــرض احلـــــديــــثــــة من
تـأثــيــرات فـنــيـة في مــجـال
االنـــــارة وتـــــرتـــــيب وفـــــرز
االعــمــال وفق اجـــنــاســهــا
دير العام تعددة.واعلن ا ا
ان (الــــدائـــرة ســــتــــصـــدر
جـريـدة الــكـتـرونـيــة يـومـيـة
تـــتــــابع وتــــغــــطي اخــــبـــار
فــــعــــالـــيــــات ونــــشــــاطـــات

هرجان). ا
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كرم مـدير عام دائـرة الفنـون العامة عـلي عويد
الـتــشـكـيـلي نـاجي حـسـ بـعـد تـأهـيـله لـوحـته
الـفـنـيـة ثـورة الـعـشـرين.وجـاءت مـبادرة تـأهـيل
اللـوحة  وبعـد أن دعته الدائـرة للـتعاون مـعها
في إعـادة احلـيـاة إلى لـوحـته كـمـا كـانت عـلـيه
من قبل.وقـال عويـد(سـعداء جـدا بتـواجد قـامة
كـبـيـرة وهـو الفـنـان الـتـشـكـيـلي نـاجـي حـس
الــذي يــعــيــد احلــيــاة لــلــوحــته الــرائــعــة ثــورة

العشرين).
تحفية ولوحة ثورة العشرين هي من األعمال ا
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الـــصـــور عـــلى مـــواقع الـــتـــواصل
اإلجتـمـاعي الـتـقـطـتـهـا في جـلـسة
تــصـــويــر خــضــعت لــهــا مــؤخــراً.
وظــهـرت عــبــد الـنــور بــإطاللـة
خـاطــفـة مــرتـديــة فـسـتــانـاً من
اجلـلد األسـود وبأكـمـام طويـلة
وأكــمـلت إطـاللـتــهــا بـنــظـارات
شمـسية سـوداء منـحتهـا نوعاً
مـن الـغـمـوض عــلى إطاللـتـهـا.
كـما اعـتمدت سـيريـن تسـريحة
شـعر ذيل احلـصـان إلطاللتـها.
وعلّقت عـبد النـور على الصور
قـائــلــة (حلّ فـصل الــشــتـاء مع
فـانـدي).وانـهـالت الــتـعـلـيـقـات
اإلجــابـيـة عـلى عــبـد الـنـور من
ـتـابـعــ الـذين أثـنـوا جــانب ا
ميزة على إطاللتـها الشتـوية ا
واللوك اجلديد الذي اعتمدته.
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ـمثـلة والـفنـانة الـلبـنانـية نـشرت ا
سـيـرين عـبـد الــنـور مـجـمـوعـة من

{ لوس اجنـلـوس - وكاالت  —فاجـأت مـلكـة جـمال
ـا فـقيه أميـركا لـعام 2010 من أصول لـبـنانـية ر
زوجـهــا وسـيم صــلـيــبي بـهــديـة غــيـر مــتـوقــعـة له
ـنــاسـبــة حــلـول عــيـد مــيالده وهي عــبـارة عن
ســـــيــــارة فـــــورد كـالســــيـــــكـــــيـــــة من الـــــطــــراز
ـا متـابـعيـها عـبر حـسابـها الرفـيع.وشاركت ر
اخلـاص عــلى مــواقع الــتــواصل اإلجــتــمـاعي
مـقـطع فـيـديـو وثـقت فـيه حلـظـة دخـولـهـا الى
سـاحــة مــنـزلــهـا وتــقــود الـســيـارة بــاجتـاه
زوجها وتـضع عليـها ربطـة حمراء لـلداللة

على أنها هدية.
وعلّقت الفقيه على الفيديو قائلة(عيد
مـــيالد ســـعـــيـــد لـــشــريـك احلـــيــاة
وأكثـر... كان عـلي أن أحـضر لك
هذه الـسيـارة الى هـنا حـبـيبي ..
أتــــمــــنـى أن أجــــعل كـل أحالمك

تتحقق حياتي).

تـوفـر وقـتـا كبـيـرا الـيـوم خالل ساعـات عـمـلك وتـنمى
مهاراتك فيه.رقم احلظ .9
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 احلــصــول عــلى قــسـط من الــراحــة الــنــفــســيــة امـر
ضروري يوم السعد الثالثاء.
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 ال تـتـردد فى طـلب احلـقـوق اخلـاصـة بك الـيـوم يوم
السعد االربعاء.
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ال تــتــردد فى خـوض جتــربــة ريـاضــيـة جــديــدة حـتى
حتقق أهدافك.رقم احلظ .3
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خالل االجــتــمــاع مع رئــيــسك تــتــمـكـن من الــوصـول
حللول جيدة للعقبات التى واجهتك .
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حتقـق خطـوات مـؤثـرة وظـاهـرة فى مـسـيـرتك ويـثنى
عليك الكثيرون .
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أنـت رومـانــسـى وهـو مــا يــتــســبب فى مــشــكالت مع
شريكك الذى يفكر بواقعيه أكثر.
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تـتـجنب الـدخـول فى جـدال مع احملـيـطـ بك لـراحتك
. الشخصية يوم السعد الثن
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ا حتتـاج الستشارة صديق مـقرب حول اخلطوات ر
القادمة بخصوص تكوين أسرة  .
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ـسـاء لديك أكـثـر من فرصـة لـتعـويض مـا فاتك عنـد ا
اضية . فى خالل الفترة ا

Ë«b «

لـديك خـطـة مـتــكـامـلـة خالل الـفـتـرة الـقـادمـة لـتـطـويـر
رقم احلظ.2 لياقتك البدنية
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 صـــديق مـــقـــرب لك فى حـــاجـــة شـــديـــدة لـــوجــودك
يوم السعد السبت. بجانبه
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانــــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

الـكـاتبـة االردنـيـة صدر لـهـا عن دار ورد األردنـية لـلـنـشر
والـتـوزيع روايــة (ضـجـيج الـفــراق)  ولـوحـة الـغالف من
رسـومـات الـرجبي والـتي تـوحي بـالضـجـيج الـذي حتاول

البطلة ايقافه من خالل تشابك ايديها أمام وجهها.

الــكـاتــبـة الــسـوريــة صـدرت لــهـا عن دار ظــمـأ لــلـطــبـاعـة
والـنـشـر روايـة (ومـيض فـي جـبـال األنـديز) 192تـقع في

توسط. 192 صفحة من القطع ا

التشـكيـلية الـعراقيـة تلقت الـتهاني
من االهل واالصـدقاء في محـافظة
ــركــز الـثــالث في بــابل لــنــيـلــهــا ا
ــسـابـقــة الـدولـيــة الـتي أقــامـتـهـا ا
مـؤسـسة عـشـتـار الدولـيـة لـلثـقـافة
والفـنون عن لـوحتـهـا التي نـفذتـها

ائية وتمثل اهوار العراق . بااللوان ا

ـترجم الـعـراقي حاضـر في ورشةً تـطويـريةً ي وا األكاد
نظورة نظّمها  قسم بشأن التـرجمة التعاقبية والتـرجمة ا

أمون للترجمة والنشر. الترجمة في دار ا
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مــعــاون عــمــيــد كــلــيــة الــعــلــوم الــســيــاحــيــة بــاجلــامــعــة
ـسـتـنصـريـة ضيـفـته كـلـية الـتـربيـة لـلـبنـات في اجلـامـعة ا
العـراقـيـة الثالثـاء بـورشـة الكـتـرونـية عـنـوانهـا (الـتـعايش

والسلم داخل احلرم اجلامعي).

ا فقيه ر

الـذي يــتـذكــر انه كـان يــلـهــو وهـو
طـفل بــ غــرف الـقــصـر األربــعـ
(أنا دائما اشعـر باحلزن والغضب
عنـدما انظـر الى منزل كـابور الذي
ـــــــــاضـي قـــــــــصـــــــــرا كـــــــــان فـي ا
جـــمــــيال).واضـــاف (كـــان جـــمـــيال
لـلـغـاية من الـداخل. الـبـنـاء ال يزال
سليما لكن بعض اجلدران انهارت
ومـعـظم أخـشابه تـضـررت).ومـنزل
عائلة النجم كابور الذي توفي عام
1988 عن 63 عـــامـــا يــعـــد حتـــفــة
مــعـــمــاريــة وتــصـــمــيــمـه مــتــأثــر
بـاألسلـوب الهـندسي إلمـبراطـورية
ـغــول والــعــمــارة الــبــريــطــانــيـة ا
وأبـــوابه اخلـــشــــبـــيـــة احملـــفـــورة
وشــــرفــــاتـه ونــــوافــــذه مـــــنــــفــــذة

باألسلوب القوطي.
نشأ النـجمان في احلي الذي يضم
سـوق قصـة خـواني الذي يـتـشارك
ـسـافـرون والـعـابـرون روايـة فـيه ا
قـصص مغـامـراتهـم. وكومـار الذي
يبلغ 97 عاما اآلن أعاد الفضل في

{ بيشاور (أ ف ب) - تذكّر دارتان
ضــائــعــتــان بــ األزقــة احملــيــطـة
بــالـســوق الـشـعــبـيــة في بــيـشـاور
عـائـدتان الثـنـ من جنوم الـعـصر
الــذهـبي في بـولــيـوود بـأن جـذور
السينـما الهنديـة ضاربة أيضا في
ــديـنــة الـبـاكــسـتـانــيـة.قـرب هـذه ا
ــديــنـة بــازار قــصــة خـوانـي في ا
يـسـتـمر الـعـمل إلعـادة احلـياة الى
ـهــمـلـ الـلــذين كـانـا الـقــصـرين ا
مــــلـــكــــا الثـــنــــ من أبــــرز جنـــوم
الــســيــنــمــا الــهــنــديــة راج كــابـور
وديــلـــيب كــومـــار بـــعــد تـــخــلص
بـاكـسـتان من سـنـوات من سـيـطرة
.ويقول فريق تطرف االسالمـي ا
ــنـطــقــة إنه (عـلى عـلم اآلثــار في ا
ــبـنــيـ وشك االســتـحــواذ عــلى ا
ــــديــــنــــة الــــواقــــعــــ فـي قــــلـب ا
التاريخية ويـزيد عمرهما عن 100
عـام من مـالـكـيـهـا األصـلـي وذلك
بـهـدف تــرمـيـمـهـا وحتــويـلـهـا إلى
مــتــاحف).وقـال ســمي الــدين خـان

حتت االستعمار البريطاني.وحقق
ــمــثـالن الــنــجــومــيــة في الــوقت ا
نـفـسه مع ظهـورهـمـا معـا في فـيلم
إنداز عام  1949الذي لـقي جنـاحا
كـبـيــرا.  وقـال عـبـد الــصـمـد مـديـر
ـتــاحف في واليـة خــيـبـر اآلثــار وا
بـخـتونـخـوا (عـاصمـتـها بـيـشاور)

مـسـيـرته الـنـاجـحة إلـى نشـأته في
هــذا احلـي حــيث تـــعـــلم فن تالوة
الـقـصص لــلـمـرة األولى.وكــمـعـظم
ـمثـل الـصـاعدين انـتقل االثـنان ا
من بـيــشــاور إلى بـومــبـاي مــركـز
صـنــاعـة الــتـرفـيـه في الـهــنـد قـبل
االنـفــصـال عـن الـهــنـد الــتي كـانت

(هـــذا تـــراثـــنـــا الـــثـــقـــافي ونـــحن
فـخــورون به. نــحن فــخــورون بـأن
ديـــــلـــــيب كـــــومــــار وراج كـــــابــــور
يــتــحـــدران من بــيــشــاور).كــمــا ان
الـنـجم الـهـنـدي الـكـبـيـر شـاروخان
لك بـولـيـوود تـعود الـذي يـعـرف 
ـنــطـقــة وتـمـلك أصـوله إلى هــذه ا
عائلته منزال فيها..لكن عقبات عدة
ال تـزال ماثـلـة من أجل إنـقاذ قـصر
كـابـور فـمـالـكـه حـاجي عـلي قـديـر
قـــال لـــوكــــالـــة فـــرانـس بـــرس إنه
سـيـقــاضي الـسـلــطـات في حـال لم
تـدفع له مـلـيـاري روبـية عـلى األقل

(12,5 مليون دوالر).
وأضاف (قلت لهم إنه أثري وسعر
الـتـحــفـة األثـريـة يـتــضـاعف عـشـر
مـرات) مشـيرا الـى انه (سيـحصل
عـلى أمــوال أكــثـر اذا بــنى مــركـزا

جتاريا هنا). 
وكــشــفت إدارة اآلثــار أنـهــا سـوف
تـلـجـأ الـى اسـتخـدام صـالحـيـاتـها
الــقــانــونـيــة إذا لــزم األمــر لــشـراء

قـصري
كـــــابـــــور
وكـــــــومـــــــار

بـأمـوال دافـعي
الــضـرائب وبــسـعـر
حتـــــــدده الحــــــــقـــــــا
الية في السلطات ا

الوالية.

وكــــــــــانـت رغــــــــــبــــــــــتي
الـشـخـصـيـة وبـتـشجـيع
االهل لي دخــلـت مــعــهـد
الـفـنون اجلـمـيـلـة و كان
شعورأ ال يوصف. واول
عـمل نـحـتي كـان تـمـثـاال
بــــــــحـــــــدود مــــــــتــــــــرين
عهد ومن الطروحتي بـا
شـدة اعــجـاب االســاتـذة
نــصــبــوا الــتــمـثــال  في
ــعــهــد. و كــان ســاحــة ا
مـصـدر فـخـر كـبـيـر الني
اجنـزت الــعـمـل لـوحـدى
وبــتــشــجـيـع اسـتــاذتي.
(قـــــلت لــــــهـــــا :- كـــــيف
جتـــمـــعـــ الـــرسـم بــ

النحت? 
-انـــــا رســـــامـــــة بــــروح
نــحـاتــة قـويـة ال تــهـزمــهـا الـصــعـوبـات
واجـيـد االثـنـان وحـصـلت من خاللـهـمـا

يداليات واجلوائز. على الكثير من ا
{ هل تاثرت بفنان محددين?

ــيــ -نــعم تــاثــرت بـــالــفــنــانــ الــعــا
بــيــكـاســو ومـايــكل اجنــلـوواحــبـبت ان
اقــتــرب كــثــيــرا مــنــهــمــا في بــدايــاتي
السـيــمـا االشـكـال الـهـنــدسـيـة الجنـيـلـو
والوانه الـبراقـة.ثم بعـد جاءت تـاثيرات
الــفـنــان جـواد ســلــيم وتـراثــيـاته.واالن
اســعى لــتــعـزيــز اســلـوبـي اخلـاص في

ية. الواقعية واالكاد
{ هل ترسـم مباشرة ام تعمل اسكيجات

او تخطط قبل ذلك? 
-اقـــدر ان ارسم مــبــاشــرة بــالــفــرشــات
وااللوا ن لكني احـرص على دقة عملي
لـذا اقـوم مـسـبـقـا بـعـمل اسـكـيـجـات او
ارسم بـالـقـلم السـيـمـا في اعـمـالي الـتي

عارض.  اشارك فيها با
هرجانات ? عارض وا { مشاركاتك في ا
ـــعــــرض شــــخـــصي - لـالسف لم اقـم 
بـــرغم احلــاح االهل واالصـــدقــاء.لــكــني
ـعـارض مع فـنـانـ داخل شـاركت في ا
الـــعــراق وخــارجه واحــدهـــمــا في بــلــد

ــهـرجـان عــربي حـصــدت فـيه جــائـزة ا
االولى.

{ هل ان وجود فـنان تـشكـيليـ بكـثرة هو
ظاهرة ايجابية ام...?

- نــعم ظـاهــرة ايـجــابـيـة والتــنـسى ان
الــعــراق يـعــد من اهم الــدول الــعـربــيـة
تــشــكـــيــلــيــا لــذا جتـــد هــذه الــظــاهــرة
مــوجـودة عـنــدنـا واكـيــد انـهـا ســتـفـرز

بدع واالصيل. الفنان ا
{ هل رسمت نفسك?

-نعم رسـمتهـا مرة واحـدة في حياتي..
وافـــضل ان يـــرســمـــني  غــيـــري النــني

الاحبذ ذلك.
{ هوايات اخرى غير التشكيل?

ـــــارســـــة الـــــريــــاضـــــة و ســـــمــــاع  -
وسيقى. ا

{ طموحاتك?
طــــمـــوحـــاتـي هي وصـــولـي الى اعـــلى
مــرتــبـــة بــالــفـن الى جــانب االهـــتــمــام

وتطوير نفسي كفنانة محترفة.
{ أي اسلوب حتبذين?

درسـة الـواقـعـية - امـيل الى اسـلـوب ا
ية. واالكاد

{ كيف تنظرين الى االلوان ? 
-احب واعشق االلوان الشرقـية الدافئة
السـيـمـا اللـون االزرق و مـشـتـقـاته حلد

التركوازى و الفيروزى.
{ الــتــكــرار فـي الــلــوحــة هل يــعــني ضــعف

مخيلة ام...?
-ال امـيل الى الـتـكـرار في الـلـوحـات بل
اميل لسـتايل مـحدد وتكـنيك خاص في
الـعـمل لكي اتـرك بـصـمـةخـاصة بي في
كل لوحاتي و يكون رمزا شخصيا مثل
ـرأة والـتـراث الـكردي والـوانه وجـود ا

الشرقية .
ستخدمة?   { واخلامات ا

-استخدم الزيت و الـقماش و الكانسن
لـلــتـخـطـيط و الــكـوالج مـرات وخـامـات
ــســتــهـلــكــة وســلك الــلــحـام الــبــيـئــة ا
وعجينة السـيراميك للنحت وانواع من

اخلشب.
{ لكن في اوربا غادروا الرسم بالزيت?
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يـا بالـذكرى أحتـفل موقع الـبحث األشـهر عـا
ــيالد الــفـنــان الـراحل احلــاديـة والــسـبــعـ 
أحـمــد زكى الـذى حل مـيـالده امس الـثالثـاء
حــيث إنه مــوالــيــد 18 تــشــرين الــثــاني عــام
حافظة الشرقية 1949 فى مدينة الزقازيق 
عتادة بصورة للفنان. وقام بتغيير واجهته ا
بدأ زكـى مسـيره نـحو الـنـجومـية عـندمـا قدم
سرحيـة الكوميدية (العيال دور البطولة فى ا
كــبــرت) عـام 1978 ثم انــتــقل إلـى الـتــمــثــيل

التليفزيونى مؤديًا دور عميد
األدب الـعـربـى طه حـسـ فى
مــســـلــسـل األيــام. أول أفالمه
كان أبنـاء الصمت عام 1974
وفى عـام  1980كـان قــد مـثّل
ـــــا فـــــيـــــهـــــا ســـــتـــــة أفالمٍ 
اإلســكـــنــدريــة لـــيه? وهــو من
إخــــراج اخملـــرج الـــعـــبـــقـــرى
يـوسف شـاهـ وتُـقـدّر أفالم
أحـمــد بـأكــثـر من 60 فـيــلـمًـا
عــلى مــدار حــيـاته. ويــعــتــبـر
ـمـثلـ فى زكى ثـالث أكـثـر ا

قـائــمـة أفـضل 100 فـيـلـم مـصـرى عـام 1996
حيث شـملت الـقائـمة 6 أفالم له هى البريء
زوجـة رجـل مـهم احلب فــوق هـضـبــة الـهـرم
إسـكـندريـة لـيه أحالم هـنـد وكـاميـلـيـا وأبـناء

الصمت. 
وحــصل زكى عــلى عــدة جــوائــز وتــكـر من
بــيــنــهــا مــهــرجــان اإلســكــنــدريــة عــام 1989
ومـهــرجـان الـقـاهـرة الـســيـنـمـائى عـام 1990
وتــوفى فى 27 آذار عــام 2005 بــعـــد صــراع

طويل ضد مرض سرطان الرئة.

تارا شارة مان
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(تارا شـازه مان ) فـنانـة تشـكيـلية
جتـمع مــابـ مـن الـســلـيــمـانــيــة
الـــرسـم والـــنــــحت تــــمــــيل الى
تــكــرارســتـايل وتــكــنــيك الــعـمل
حــــــــــتـى يــــــــــصــــــــــبـح رمــــــــــزا
ة العمالها.ترسم بواقعية اكاد
وعــمــقت وصــقــلت مــوهــبــتــهـا
بــــالـــدراســـة وحـــ قـــدمت
نصبـا هو اول اعمـالها
انـــبـــهـــر االســـاتـــذة به
ـوهــبـتــهـا وتــتـويــجــا 
وضع النـصب في ساحـة معـهد الـفنون
اجلــمــيـلــة.وهي رســامـة بــروح نـحــاتـة
التقهرها الصـعوبات بل تتحداها.وهي
مـسـتشـارة في مـؤسـسـة مـيزوبـوتـامـيا
للـتنمـية الثـقافـية وتعـمل ضمن اهداف
ــؤســســة عــلى تـوطــيــد الــعالقــة بـ ا
الفنـان االكراد والعـرب ونشر الـثقافة
واجلـمال في سـمـاء كل العـراق وتـقوم
بتنسـيق النشاطـات والفعاليـات الفنية

والثقافية للمؤسسة في كردستان.
تقـول تارا عن حبـها لـلفن (منـذ صغري
بـعـمر 6 سـنـوات ارسم و احب الـرسم.

- أجد ان العمل بااللوان الزيتية اسهل
من الـوان االكــرلـيك.ومع ذلك اســتـخـدم
االثن في لـوحاتي حتى تكـون اللوحة

اجمل واسهل .
{ مــــاذا يـــــعــــنـي وجــــودك فـي مــــؤســـــســــة

ميزوبوتاميا?
- هي مؤسسة تطوعية غير ربحية لكن
ـجال الـعمل فـيـها يـعنـي نقـلة رفـيـعة 
الثقـافة و التـنمية الـذاتية لي شـخصيا
و بــوابــة لــتــحــقــيـق اهــدافي الــفــنــيــة
والــــتـــــعــــارف مـع فــــنــــانـي الــــوسط و
واعـتـبـر نـفـسي سـفـيـرة لـلـفن اجلـنـوب
ونــقل الـتـراث الــكـردي الى مـحــافـظـات
العراق الى جـانب نقل التـراث العراقي
بـكل تفـاصـيله الى كـردسـتان أي تـبادل
. و الـعـمل ـنـفــعـة لـلـطــرفـ اخلــبـرة وا
سوية باعـمال تبهر اجلـميع و نطورها
يـة بجـهود و مـساعدة للـعربـية و لـلعـا
ــؤســسـة  وكل الــفــنـانــ في االقــلـيم ا
وبـقـية مـحـافـظات الـعـراق .اضـافة الى
اني نــائــبــة او اســتــشـاريــة في االدارة
واخـتـيـار افـضل احلـلـول والـعـمل عـلى
اشاعة الثقافة واجلمال. واجناز افضل
االعمال الفـنية والثقـافية بارشاد ودعم

كــــبـــــيـــــريـن من رئـــــيس
ـؤسسـة الـدكـتور ا
محمـد الطائي
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وأضافوا أنّ ما جرى (الئحة اتهام
ـــواجـــهــة شـــكـــلـــيــة لـــتـــنـــظـــيم ا
مـستقبالً). وتابعوا أن األمر (ليس
أقـوال طـارق رمضـان مقـابل أقوال
ــرأة مــقـابل ــرأة بل هـذه ا هــذه ا
أكـــاذيــبــهـــا اخلــطــيـــرة). ولــعــبت
شـهادة مـنيـة ربوج دورا مـهما في
ــوجـهــة لــرمــضـان وهي الــتــهم ا
كــانت طــرفـا أســاسـيــا في قـضــيـة
الـــــبـــــغـي الـــــتي تـــــعـــــرف بـــــاسم
�كــــارتــــون �والـــتـي كــان مـن بــ
ديـر الـسابق لـصـندوق أطـرافـهـا ا
الـنـقد الـدولي دوميـنيك سـتروس-
ـرأة بـدعـوى ضـد كــان. وتـقـدمت ا

ــــفـــكـــر اإلسـالمي في ا
2018 آذار/مـــــــــــــارس 
تــــــتــــــهــــــمه فــــــيــــــهـــــا
بـاغتصابها تسع مرات
فـي فـــرنــــســــا ولــــنـــدن
وبــروكــسل بــ عـامي
 2013و2014. وأقـــــــرّ
5 رمـــــــــــــضـــــــــــــان فـي 
حــزيـران/يـونــيـو عـقب
شـهـادة ربـوج بـعالقات
مــعــهـا ومـع عـشــيــقـات
أخـــــــــريـــــــــات قــــــــــدّمن
شــــهــــادات مــــا شــــكل
نــقـطـة حتـول رئـيـسـيـة

لف. في هذا ا
تهم وتـوجه رمضـان ا

ÂUI²½≈ nK ∫Ê«ušù« fÒÝR  bOHŠ
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{  نـيـويورك-(أ ف ب)  —أكّـدت تـايـلـور سـويـفت أن حـقـوق ألـبـومـاتـهـا
الـسـتـة األولـى بـيـعت إلى شـركـة اسـتـثـمـار خـاصـة من دون عـلـمـهـا في

أحدث فصول النزاع القائم حول األعمال السابقة لنجمة البوب.
غنية البالغة من العمر 30 عاما من الفنان األكثر درّا لألرباح وباتت ا
في الـعـالم بـعـدمـا تـصـدّرت بـأغـانـيـهـا الـنـاجـحة مـثل �شيك إت أوف�

بيعات ألكثر من عقد. و�آي نيو يو وير ترابل ?�قوائم أفضل ا
ــاضي نــزاعـا مــحــتـدمــا مع قــطب اإلنــتـاج غــيــر أنـهــا خــاضت الــعـام ا
ـوسيقي سـكوتر بـراون الذي يديـر أعمـال فنانـ مشهـورين من أمثال ا
جاسـ بيبـر وأريانا غرانـديه بعدمـا قرّرت شركته شـراء حقوق أغـلبية

تسجيالتها.
وكـشفـت سويـفت أنـها بـذلت مـسـاعي حـثيـثـة الستـعـادة الـسيـطـرة على
تسجيالتها األصلـية للعام األخير في تغريـدة نشرتها في ساعة متأخّرة
من مـسـاء االثـنـ تـلـت مـقـاال جملـلّة �فـرايـيـتي �ورد فـيه أن بـراون بـاع

احلقوق ذات الصلة في مقابل 300 مليون دوالر.
وبالـرغم من مـحاولـة الـتـفاوض مع بـراون تـلقّى فـريق تـايلـور سـويفت
�رسـالة من شـركـة اسـتثـمـار خـاصة اسـمـها شـامـروك هـولديـنـغز �جاء
ـوسيقيـة من أغان وفـيديوهات فـيها أن هـذه األخيرة اشـترت أعمـالها ا

وألبومات.
ـوسيـقية ـرّة الثانـية الـتي تباع فـيهـا أعمالي ا وكتـبت سويفت �إنـها ا
من دون عـلمي ?�مع اإلشـارة إلى أنـهـا بدأت بـإعـادة تـسـجـيل أغـانـيـها

السابقة.
ـاضي بــاسـتـعــادة الـسـيــطـرة عـلى وتــعـهّـدت تــايـلـور ســويـفت الـعــام ا

ألبوماتها الستة األولى من خالل إعداد تسجيالتها اخلاصة.
ـاضي بــعـد شـراء األخـيـر ونــشب الـنـزاع بــ سـويـفت وبـراون الــعـام ا

غنية ألكثر من عقد. شركة �بيغ ماش �التي تولّت إنتاج أعمال ا
وقالت تايلور سويفت إن �بيغ ماش �منعتـها من تأدية أغنـياتها على

التلفزيون أو عرض وثائقي على (نتفليكس) لكن الشركة نفت ذلك.
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ال يـنـبـغي أن يـقـول أي مـسؤول له صـالحيـات تـنـفـيـذية
كـامـلة مـدعـومـة بـالـدسـتـور والـقـوانـ انَّ هـنـاك جـهات
ــنــعــون مالحــقـة الــفــاســدين . ألنَّ هـذا وأشــخــاصـاً 
الـكالم يـرسـل رسـالـة احـبــاط كـبـيـرة لــلـشـعب الـذي ال
يـنقـصه احـبـاط جـديـد كـمـا يـعـني انَّ الـفـاسـدين جـهة
ـسؤول أعـلـى من الـقـانـون والـدسـتـور كـما يـعـنـي انَّ ا
خـاضع ضـمـنـاً لـلضـغـوط مـا لم يـتم االسـراع بـكشف

ها الى القضاء. هذه القوى الضاغطة وتقد
نع بال شك انَّ القـوى التي تـستـطيع أن تـرفع صوتـها 
ساس بالفاسدين هي جزء منهم وانّها تمتلك عوامل ا
الـقــوة واالرادة واالســبـاب لــفـرض مــا تــريـده عــلى أيـة
واجهـة حكـومية أمـامهـا. وهنا نـعود الى نـقطة جـوهرية
جتـتـمع عنـدهـا جمـيع مـشاكل الـعـراق هي فـرض هيـبة
الدولـة وجعل الـقانـون أعلى من األشـخاص واألحزاب
ـــســألـــة بــاتت تـــصــنـف الــيـــوم في الــبـــلــد من وهــذه ا
سـتحيالت أو أنَّ األوان قـد فات مـنذ أكثـر من عشر ا

سنوات على هذا النوع من االجراءات.
ـشاكل من وقت الى آخر ومن حكومة الى لغة ترحيل ا
أخــرى ومن مـســؤول الى مــسـؤول ال تـزال تــسـود في
ــشـهــد الـســيـاسـي وهي لـغــة تـتــسـتــر عـلى اســبـاب ا
االزمـات ومجـاالت عالجـهـا وهي لغـة الـيأس الـتي لـها
ؤجلة. ومـا نشهده من أزمات وقـوتة ا مفعول الـقنابل ا
ـشاكل هي ذاتها متكـررة ب بغداد واربـيل يثبت أنَّ ا
كـانت مــوجـودة قـبل عــقـد من الـزمــان لـكـنـهــا في لـغـة
الــتــحــالــفــات االضــطــراريــة لم تـــكن تــســمى مــشــاكل
وأزمات وكـانت تغـلّف باألغطـية وتـزيّن بااللوان وحتف
ــمـيّـعـة بــهـا االبـتــسـامـات الــعـريـضــة والـتـصــريـحـات ا
لـلعـقـبات من أجـل غايـات أكبـر في نـظر بـعـضهم وهي
الـتـحـالـفات الـتي تـد الـسـلـطة وتـبـقي فـئـة دون أخرى

على كراسيها.
الـيوم يـنـقلـب السـحر عـلى الـسَحَـرة من دون أن يـكون

رجو للعالج. في حوزة أي طرف ذلك الترياق ا
وجـــود االعــتــراف بـــأنَّ الــفـــاســدين أقــويـــاء ويــهــددون
ويـعـتـرضون يـعـني أنَّ األمل غـيـر مرئـي حتى الـلـحـظة.

„UF  ÆÆ ÁËËËËËËu ¬∫ÕuÐ

آلوووووه .. معاك العراق !
مـعاك كلّ شجـرةٍ ونخـلةٍ ونبـتةٍ ومخـلوقٍ فـوق أرضِ سومر  وبـابل  وآشور أقدم
احلـضارات  مـعاك نـبـوخذ نـصر  وحـمورابي  وكلّ حـرفٍ مـنقـوشٍ في مسـلتهِ
يـنطقُ باإلنسانية  ح وضع قوان احملبة للبشر في الالزمان والالمكان  وهو
فـعول  يـسألُ ظـامئـاً  فيـما إذا كـانت قوانـينهُ اإلنـسانـية  —احلـضاريـة ساريـة ا

ويُؤخذُ بها حتى هذا التاريخ !? أم أنها في ذاكرة النسيان!?
 آلوووووه .. معاك العراق !

مـعاك تـتـكـلمُ أقـدمُ نخـلـةٍ في الـتـاريخ  غـرستـهـا يـدُ الـله فـوق ترتـبـته  وتـنـاسلت
بـصفـاء هـواءٍ  ونـقـاء قطـراتِ مـطـرٍ  وأصبـحت ماليـ في شـمـوخ وكبـريـاء ثـمرٍ
مـتـنـوع  يـسـابقُ في طـعـمه مـا أنـتج الـعـالم كـله من فـاكـهـةٍ .. حتـدت الـعـواصف
ـفـتـعــلـة  صـنـاعــة األنـظـمــة الـطـاغـيــة  وظـلت وفـيـة والــزالزل ونـيـران احلــروب ا
جلـذورِها وسعفِها وتمرِهـا وعصافيرِها  وتفيضُ أفـياؤها بالفرح واألمان واأللفة
 نـسيج ذاكـرة اإلنـسان الـبسـيط الـكادح الـتي اليـطالـهـا صدأ الـنـسيـان  وثروتهُ
قـلـبهُ  وحبّ لـوطـنه .. ويـغـضبُ ثـمرهـا  ويـبـخلُ بـطـعـمهِ حـ تـمـتـهنُ الـسـلـطات
ـواطن الــعــراقي  أو تـصــادر حــريـته وأحـالمه  وحتـرمـه من أبـسط احلـاكــمــة ا
ـســتـقـبل  وعـنــاق الـصـبـاحـات حـقـوقه في احلــيـاة  وتـربك طـريق أطــفـاله إلى ا

اجلديدة .
آلووووووه .. معاك العراق !

مــعــاك أحـــفــاد الــذين فــجـــروا بــراكــ ثــورة الــعـــشــرين الــعــظـــيــمــة  وهــزمــوا
اجلـنرال�مـود �وقـواته  بسالحـهم الـتقـلـيدي  ألنـهم كـانوا يـحاربـون بـقلـوبهم 
وسالحـهم األكـثـر مـضاء حـبّ الوطن  والـصالة لألرض  ال عـقـائـد مـزيـفة  وال
أحزاب مـتجبرة  وال ميليشيـات طاغية مستبدة  وال حكـومات فاشلة تابعة لقوى
خـفـيـة وظـاهـرة  تـسـيّـرهـا وطـوع أمــرهـا عـلى حـسـاب حـيـاة ووجـود شـعـبـهـا ..
آلـوووووه معـاك أحفـاد ثـورة العـشرين  مَن كـانت احلريـة مـعبـودتهم  وقـد غدت
ـضـيئـة في أرواحـهم الـتي صـاغت األهـزوجة قـدراً .. إلـهاً أسـطـوريـاً  مـعابـدهُ ا
اخلالدة العظيمة  �الطوب أحسن لو مكواري  �حلـظة طرد األجنليز من كل شبر

 واالنتصار على جحافل جيشهم.
آلووووووه .. معاك العراق !

ـالك ومـنـارات اللـغـة والفـقه والـشـعر واحلـضـارة .. من الـنجف والـكـوفة مـعاك 
وواسط والـبصـرة معـقل فـصحـاء وبلـغاء الـعرب قـاطـبة  حـيث مدارس الـكوفـي
والـبـصـريـ  مَن أرسـوا قـواعـد الـنـحـو والـبالغـة والـلغـة فـي دروس ظامـيء لـها
الـعالم أجمع  وحـيث وضعَ أبو األسـود الدؤلي النـقاط عـلى احلروف العـربية  ..
آلـووووه معاك مَنْ وضعوا حـجر األساس لعمـارات شاهقة للـغة العربية واألدب 
سـحـرت الـقـاصي والـداني  بـقـواعـد وأسس ونـظـريـات ومـفـاهـيم عـابـرة لـلـبـحار

والقارات واحلدود واألزمان :  �تكلمْ حتى أعرفك !
ـوصل  وسالحـهم في مـعـاك فـرسـان الــلـغـة والـبالغـة مـن الـبـصـرة والـكـوفــة وا
مـواجهة بالدة العـالم اللغة بـطزاجة حروفـها  والبالغة في روعـة وجمال صورها

 والشعر في جديده وثورته في الالزمان .
 آلووووووه .. معاك العراق !

مـعاك قالع ومـنابـر الـشعـر والـفن  بجـنودٍ نـهـاري دهـري .. مـعـاك أبو الـطيب
ـتـنبي رسـول احلـكـمـة الـذي مأل الدنـيـا وشـغل الـنـاس  وأحفـادهُ الـتـمـوزيون  ا
الئكـة وحسـ مردان وفوزي الـرصافي واجلـواهري والسـياب والـبياتـي ونازك ا
كـر  مَن فجـروا أنهـار اللـغة  وجـددوا في قـوان الـشعـر  واستـبدلـوا السـتة
بـادرة .. آلووووه معاك عـشر بحراُ  بـستمائـة بحر  وهم يـعطون للـكلمـة حرية ا
جـواد سلـيم  وشـاكر حـسن آل سـعيـد  وقاسم حـول  ومـنيـر بـشيـر  ويوسف
الـك الفن الـعـاني  وحـضـيري أو عـزيـز  وفـاضل عـواد … مـعـاك مَنْ أسـسـوا 

وسيقا والغناء . سرح والسينما وا التشكيلي وا
. آلوووووه .. معاك العراق !

مـعاك نينوى  وأور  واحلدباء  وأم الربيع دروس بليغة للتاريخ وإنسان اليوم
والـغد واآلتي اجلـميل .. ! آلـووووه معاك أمـواج دجلـة والفـرات  الشـاهدين على
أصـالــة اإلنــســان فـوق هــذه األرض الــذي اليـقــبل اخلــيــانـة
ـستـقـبل اجلمـيل  واحلـياة واإلذالل واالمـتـهان  صـانع ا
األجــمل  واألجـيــال بــقـلــوبٍ من صــوان  خـارج قــوانـ
احلـكومـات التـتـرية الـبـائدة  وتـبعـيـتهـا الفـاضـحة لـآلخر
ــســتــقــبـل الــقــادم بــخــطــوات الـــغــريب .. مــعــاك عـــراق ا

القديس واألنبياء !
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{ واشــنـطن-(أ ف ب)  —كـشف
نـــحــو مـــئــة ألف شـــخص أنــهم
وقـــعـــوا ضــحـــيـــة انــتـــهـــاكــات
جــنـســيـة ارتـكــبـهــا أعـضـاء من
كـشّــافــة شــبــاب أمــيــركــا (بـوي
ســـكــاوتس أوف أمـــيــركــا) بــ
شــبــاط/فـبــرايــر ويـوم االثــنـ

ـهـلة احملـدّدة لالسـتـفادة وهي ا
من صنـدوق تعـويضـات أنشأته
أكبر حـركة كـشفيـة في الواليات

تحدة. ا
وقـال بـول مـوزيـز مـحامـي عدد
من الـضــحـايـا في تـصـريـحـات
ّ حـتّى لـوكــالـة فــرانس بـرس (
اليوم التقدّم بـ 95 ألف شكوى)
من أمــيـركـيـ تــراوح أعـمـارهم
ب 10 ســنــوات وأكـثــر من 90

سنة.
وتــكـشف هــذه األرقــام عن هـول

ــسـاعـدة مــسـارا ســهل الـنــفـاذ 
ـــطـــالـــبـــة الـــضــــحـــايـــا عـــلى ا
بــتـعــويـضــات. وجـوابــهم مـؤلم
بــالـفــعل ونـأسف مـن كلّ قـلــبـنـا

على ما حصل.�
وكــانت �بــوي ســـكــاوتس أوف
أمـيـركـا �الـتي طــالـهـا وابل من
اتـهامـات الـتجـاوزات اجلـنسـية
أفضى إلى محـاكمات مكـلفة قد
أشــــــــهـــــــــرت إفـالســــــــهـــــــــا في
شـبـاط/فــبـرايــر بـغــيـة جتــمـيـد
ـقـدّمـة من طـلـبــات الـتـعـويض ا
كشّاف سابقـ وتوجيهها إلى

صندوق للتعويضات.
ولـم حتــــــــدّد اجلــمــعـــيــة الــتي
تــقــــــــدّر أصــولــهــا بــأكــثــر من
ــبـلغ الـتي مــلـيـار دوالر قــيـمـة ا
تــــنــــوي تــــخـــصــــيــــصه لــــهـــذا

الصندوق.

ـا شـكّـلت أرضـا الـكـشــفـيـة لـطـا
خـصــبــة لـلــتــحـرّش بــاألطــفـال
�فــالـفــتــيــان يــقـطــعــون الــوعـد
الــكـشـفي ويُــبـعــدون عن أهـلـهم

ويعزلون في الطبيعة.�
وجـــــاء فـي بـــــيـــــان صـــــادر عن
ـشار إلـيها اجلمـعية الـكشـفية ا
بـ (بـي اس ايه) لم تــــؤكّــــد فـــيه
ـقـدّمة (نـحن مذهـولون األرقام ا
بـعــدد األشـخـاص الــذين عـانـوا
من انــــتـــهــــاكـــات ارتـــكــــبت في
اضي في الـكـشّافـة ومتـأثّرون ا
بــــجــــرأة من كــــســــروا حــــاجـــز

الصمت). 
وأضافت اجلمعـية التي أسّست
ســنــة 1910 وهي تـــضمّ نــحــو
2,2 مـــلــيـــون عـــضـــو تـــتــراوح
أعــمــارهم بـ  5ســنــوات و21
لء إرادتــنــا ســنــة  أطـــلــقــنـــا 

االنـتهـاكـات التي يـشـتبه في أن
قـادة الـكـشّافـة ارتـكـبـوهـا طوال
عـقــود وهي تـتـخــطى بـأشـواط
تـــلك الـــتي طـــالت الـــكـــنـــيـــســة
الــكــاثــولــيــكــيــة في الــســنــوات

األخيرة.
وقال أندرو فان أرسدل العضو
ثّل ضحايا في فريق محامـ 
هذه االنتهاكات (جرى على حدّ
علمي التـقدّم عمومـا بأحد عشر
ألف شـــكــوى ضـــدّ الــكـــنــيـــســة
الـكــاثــولــيـكــيــة) وهــو عـدد أقلّ
بـــثـــمـــاني مـــرّات مـن ذاك الــذي
ســــــــــــــــجّـل فــي حـقّ (بــــــــــــــوي

سكاوتس). 
وأكّد بول موزيز �إنها بال أدنى
شكّ أكــبـر فـضــيـحـة انــتـهـاكـات
تحدة?� جنسية في الـواليات ا
مـع اإلشـــارة إلى أن احلــــركـــات

{  لـــنـــدن- فـــيـــيـــنـــا -(أ ف ب) —
خــــلص بــــاحـــثــــون في جـــامــــعـــة
أكـسـفورد إلى أن لـعب الفـيديـو قد
يــكـون مـفـيــدا لـلـصـحــة الـذهـنـيـة
وذلـك إثر حتـلـيل سلـوك أشـخاص
مـن مــحــبـي (أنــيـــمل كــروســـيــنغ)
(نــيـنـتـنـدو) إحــدى أكـثـر األلـعـاب
شـــعــبــيــة في الــعـــالم و(بالنــتس
فـــرســـز زومــبـــيـــز) (إلــكـــتـــرونــيك
آرتـس). وأشار الـبـاحـثون إلى أنه
(خالفـا لـلـمخـاوف الـسائـدة بـشأن
إمـكـان أن يـؤدي الـوقت الـزائـد في
الـلعب إلى اإلدمان مع تـبعات على
الــصـحــة الـذهــنـيــة خـلـصــنـا إلى
وجــود رابـط صـغــيــر بــ الــلــعب

والرفاه) . 
وأوضـح مـاتي فـووره أحـد مـعـدي
الــدراسـة لـوكـالـة فـرانس بـرس أن
(نـتـائـجـنـا تـعـزز فـكـرة أن األلـعاب
اإللـكـتـرونـيـة تـوفـر بـديال مُـرضـيـا
ـرحلة باشـرة في هذه ا لـلقـاءات ا
االســتـثــنـائــيــة خـصــوصـا في ظل
تـــدابـــيــر احلـــجـــر حـــول الــعـــالم.
ويـنـسب كـثر إلى ألـعـاب الفـيـديو
خـصوصـا عبـر اإلنتـرنت إحلاقـها
أذى بـالــصـحـة الـذهـنـيـة لالعـبـ

كـما أن دراسات سابقة حتدثت عن

طولة أثـر سلبي جللسـات اللعب ا
عـلى الالعب األصغـر سنا). ومنذ
2018 تــصـنـف مـنــظـمــة الـصــحـة
ــيـــة اإلدمـــان عـــلى ألـــعــاب الـــعـــا
الــفــيــديــو ضــمن خــانــة األمـراض
الذهنية �في قرار واجه انتقادات

من باحث كثر ?�وفق فووره.
ولــــتـــعــــلــــيل هــــذا الـــتــــبــــاين في
اخلـالصات تـطـرق الـبـاحـثون في
جــامـعـة أكـسـفــورد إلى اسـتـخـدام
بـيانـات عن وقت اللـعب مقـدمة من
مـــطـــوري ألــــعـــاب فـــيـــمـــا كـــانت
دراسـات سابقـة تستـند إلى تقو
ـســتـطـلـعـة ذاتـي من األشـخـاص ا
آراؤهـم. وأوضح الـبــاحــثـون �في
دراسـتـنـا الـرابط بـ وقت الـلعب
الــفــعــلي وارتــيــاح الالعــبــ كـان
ـتـصل ـقـارنـة مع ذلك ا أقـوى �بــا

بلغ عنه. بوقت اللعب ا
ولــفـت األســتــاذ اجلــامــعي أنــدرو
بــرجـيــبـيــلـســكي وهـو أيــضـا من
مـعدي الـدراسة في بيـان صحافي
إلـى أنـه مـن خـالل الــــــــعـــــــــمـل مع
شــــركـــتـي (إلـــكــــتـــرونــــيك آرتس)
ــطــورتـ أللــعـاب و(نــيــنـتــنـدو) ا
الـفـيديـو (تمـكنـا للـمرة األولى من
طـرح تـساؤالت بـشـأن العالقـة ب

.( طريقة اللعب وراحة الالعب
وبـــــيّــــنت نـــــتــــائـج الــــدراســــة أن
األشـخاص الـذين أمضـوا أكثر من
ـعدل في أربـع ساعـات يومـيا في ا
لــعب (أنــيــمـل كـروســيــنغ)  قــالــوا

إنهم أكثر سعادة.
فــيـــمــا أعــلــنت مـــنــظــمــة (نــويب)
عـنية الـنمـسوية غـير احلـكوميـة ا
بـــحـــمـــايـــة اخلـــصـــوصــيـــة عـــلى
اإلنــتـرنت عن تــقـد شــكـوى ضـدّ
ـانــيـا وإســبـانـيــا عـلى (آبـل) في أ
خـلـفيـة استـخدام رمـز لـلتـعقّب في
هــواتـفـهــا الـذكـيـة يــتـيح مــتـابـعـة

. وهـذا الـرمز ـسـتـخـدمـ سـلـوك ا
ــعــروف بـ (آي دي اف ايه) (رمـز ا
) تـسـتـخدمه الـتـعـريف لـلـمـروّجـ
(آبـل) في هـواتـفـهـا �مـن دون عـلم
ــســتــخــدم أو مــوافـقــته وفـق مـا ا
أفـــادت مــنـــظــمـــة (نــون أوف يــور
شـار إليـها بـ (نويب). بـيزنـيس) ا
ـــثـــابــة ويـــعـــدّ (آي دي اف ايـه) 
سـتـخدم خالل (مـتـعقّـب) يتـقـفّى ا
تصفّح االنترنت على هاتفه ويوفّر
ـــروّجــ رمـــزا فـــريـــدا في وسع ا
اســتـهـدافه من دون مــعـرفـة هـويّـة

الشخص.

{ بــــــــاريس-(أ ف ب)  —يــــــــواجه
فكر االسالمي السويسري طارق ا
رمــضــان الــثالثــاء أمــام مــحــكــمـة
بـاريس منيـة ربوج إحدى الـنساء
الـلــواتي اتـهـمـنه بـاالغـتـصـاب في
وقـــائع تــعــود الى عــامي 2013 و
ــتــهم 2014  وتـــوجه رمــضـــان ا
بـاغـتـصـاب خـمس نـسـاء الـسـاعـة
 09,00) 10,00ت غ) إلـى مــكـــتب
قــاضي الـتــحـقـيـق وفق مـا ذكـرت
مـــراســـلــة وكـــالـــة فـــرانس بــرس
رة . وهي ا يـرافقه خمسـة محام
ــفـكـر األولـى الـتي يــواجه فـيــهـا ا
اإلسـالمي الــذي يــعـــتــبـــر نــفــسه
ضـــحـــيـــة النــــتـــقـــام عـــشـــيـــقـــاته
الــسـابـقـات فـتـاة مــرافـقـة سـابـقـة
تــبـلغ 47 عــامًـا وتــقـدمـت بـدعـوى

ضده في آذار/مارس 2018. 
ووجـهت لـلـمـفـكـر الـبـالغ  58عـامًـا
الئـــحــة اتـــهــام بـــارتــكـــاب جــرائم
االغــتــصــاب هــذه في 22 تــشــرين
األول/أكـتوبر بعد جـلسة استماع
أمـام قـاضي التـحـقيق االمـر الذي
طـــالــبت بـه الــنــيـــابــة مــنـــذ ربــيع
2018.  وقـال وكالء الـدفـاع نبـيـلة
عــــثـــمـــان وعــــدي احلـــمــــامـــوشي
وفـيليب أوهايـون عند اخلروج من
جــلـسـة االســتـجـواب في مــحـكـمـة
بـاريس �إنه �ال يـوجـد أي عـنـصر
جـديـد �فـي التـحـقيـق منـذ عـام

بـخمس جرائم اغـتصاب األسبوع
ـاضي إلى جـنـيف لـيـسـتـمع إليه ا
ــــدعـي الــــعــــام بـــــشــــأن جــــرائم ا
االغـتصـاب التي تـتهـمه بـها امرأة
تُـدعى (بريـجيت) في سـويسرا في
عــــام 2008. وخُـــــفّــــفـت مــــؤخــــراً
الـرقـابـة القـضـائيـة عـلـيه ليـتـمكن
من السفر خارج فرنسا والرد على
ـدعي الـعام في جـنيف اسـتـدعاء ا
فـي تـــــشــــــرين األول. وحــــــصـــــلت
مـــواجـــهــتـــان بــ �بــــريـــجـــيت�
ورمـــــضــــان فـي مــــكـــــتب قـــــاضي
الــتــحــقـيـق في بــاريس في أيــلـول

وتشرين األول.

{ كراتشي-(أ ف ب)  —أثـار مسلسل على
اإلنـترنت يدور حـول مجموعـة من النساء
الـلــواتي يـنـتـقـمن من الـرجـال ردود فـعل
عـنيـفة في باكـستان احملـافظة حـيث تمنع
اثـلة قـواعـد الرقـابـة الصـارمة عـروضـا 

من الظهور على شاشات التلفزيون.
وصُـوّر مسلـسل (تشوريـلز) أو (ويتـشيز)
بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيـة أي ســاحــرات في
كــراتـشي لــكـنه عُــرض عـبــر خـدمـة لــلـبث
الـتــدفـقي تـتـخـذ مـقــرهـا في الـهـنـد وهـو
يــروي قـصـة أربع نــسـاء افـتــتـحن وكـالـة
حتـقيقات سرية حتت غطاء متجر مالبس

للقبض على أزواج خونة.
سلـسل مواضيع لم يجر وتـغطي وقائع ا
ثـلي الـتطـرق إليـها قـبال مثل عالقـات ا
واالســتـغالل اجلــنـسي وهــيـمـنــة الـذكـور

وهوس باكستان بالبشرة الفاحتة.
لــذلك تــســبب بــضــجـة بــ الــكــثــيـر من
جــمـهـوره عـبـر اإلنــتـرنت غـالــبـيـتـهم من

ــكـنـهم الــبـاكـســتـانـيـ األثــريـاء الـذين 
نـصـة لـكنه حتـمل رسـوم االشـتـراك في ا
أثـار غضب احملافظ عندما بدأت مقاطع
تنتشر على وسائل التواصل االجتماعي.
ـمـثـلـة مـهـر بـانـو �عـنـدمـا قـرأنـا وقـالت ا
جـــمــيــعــنـــا الــنص ألول مــرة فـــكــرنــا في
أنــفـسـنـا (هـل يـسـمح لــنـا حـتى بــالـقـيـام

بذلك).
تــؤدي بــانـو دور زبــيــدة وهي شــابـة من
الكـمـة عــائـلـة فــقـيــرة وتـقـلــيـديـة حتـب ا

ارسة الرياضة. نوعة من  لكنها 
وأوضـــحت لــوكــالــة فـــرانس بــرس (كــنــا
نـعرف مـا كنا نـسير بـاجتاهه وعلـمنا أن

شيئا كهذا سيثير الكثير من الكراهية).
ـسـلسل نـادر ويركـز عـلى النـساء ونص ا
في بــاكـســتــان حـيث غــالـبــا مـا تــقـتــصـر
ــتـوتــرة بـ الــعــروض عـلى الــعالقــات ا
الــزوجــات غـــيــر الــعــامالت وحــمــواتــهن
ــتـطــلـبــات. وقـال اخملــرج الـبـريــطـاني- ا

الــبـاكـسـتـاني عـاصـم عـبـاسي الـذي كـتب
ؤلف من  10حـلقـات قبل ذلك ـسلـسل ا ا
لـم أسـمع أو أشـاهــد هـؤالء الـنــسـاء عـلى
ـنــصـات شــاشـات الــتــلـفــزيـون أو عــلى ا
الـرقــمـيـة أو في الـسـيـنـمـا رغم أني كـنت

أعرف أنهن موجودات.
وواجـه عباسي اتهامات بـ(جتميل صورة
ــــســـلـــسل ــــجـــرد بـــدء بث ا الــــفـــسق) 
خـصـوصـا بـعـد انـتـشـار مـقـطع مـنه عـلى

وسائل التواصل االجتماعي.
قطع شخصـية سيدة أعمال وصـور هذا ا
نـــاجــحـــة نــاقـــشت احلـــاجــة إلى تـــقــد
خـدمـات جنـسـيـة لرئـيـسهـا في الـعمل من
أجـل احلصول عـلى ترقـية. وقامت (زي5)
ـسـلــسل مـوقـتــا بـعـدمـا الحــقـا بـســحب ا
تــلـــقت شــكــوى مـن هــيــئــة الـــتــلــفــزيــون
الـبــاكـسـتـاني. وقـالت بـانـو عن الـشـكـوى
الـتي قدمتـها (شرطـة اآلداب) كيف نصلح

شيئا ما إذا لم نتحدث عنه?

{ واشـــنـــطن- (أ ف ب)  —انـــضم
أربــــعــــة رواد فــــضــــاء هم ثـالثـــة
أمـيــركـيـ ويـابـاني الـثالثـاء إلى
مــحـطـة الــفـضـاء الــدولـيـة بــعـدمـا
ــــدار عـــلى مـــ انـــتــــقـــلـــوا إلى ا
كــبـســولـة (دراغــون) مـصـنــعـة من
شــركـة (ســبـايس إكـس) اخلـاصـة.
والــتـحـمت مـركـبــة (ريـزيـلـيـيـنس)
الـثالثاء عنـد الساعة  04,01ت غ
وفق ما أظهرت صور نشرتها على
اإلنـترنت وكـالة الفـضاء األميـركية
(نــــاســـا) الـــتـي تـــأمل فـي إنـــهـــاء
االعـتماد على الـصواريخ الروسية
لـنـقل روادهـا إلى مـحـطـة الـفـضاء

الدولية. 
واسـتـقبل األفـراد الثالثـة في طاقم
احملـــطــة رواد الـــفـــضــاء األربـــعــة
بــــعـــدمــــا طـــافــــوا وسط انــــعـــدام

اجلـــاذبــيــة داخـل غــرفــة مـــعــادلــة
الــــضــــغط وصــــوال إلى مــــحــــطـــة

الفضاء الدولية.
أهولة في وقالت رئيسة البرامج ا
وكــالـة نــاسـا كــايـثي لــوديـدرز في
تـسـجـيـل مـصـور عُـرض أمام رواد
الـفضاء (أشكركم عـلى تمكيني من
إلـــقــاء الـــتــحـــيــة عـــلى اجلـــمــيع)
مضيفة (أود فقط التعبير عن مدى
ـركبة التي فـخرنا بـكم). وأطلقت ا
ســمـيت (ريــزيـلــيـيـنس) بــواسـطـة
صـــاروخ (فــالــكــون 9) مـن شــركــة
(سـبـايس اكـس) اخلـاصة وتـشـكل
وسـيـلـة الـنـقل الـفـضـائي اجلـديدة
لـنـاسـا بـعـدمـا اعـتـمـدت علـى مدى
ـــركـــبـــات تـــسـع ســـنـــوات عـــلى ا

الروسية.
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