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طبعة العراق 
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عـاد بابا الـفاتيكـان فرنسيس االول
الـى بــغـــداد بـــعـــد انـــهـــاء قـــداســاً
تـأريخياً بحضور  10 آالف مواطن
فـي مــلــعب فـــرانــســـو حــريــري في
اربـيل الـتي كـانت مـحطـته االخـيرة
قـبل التـوجه الى روما. وقال الـبابا
عــــقب انــــتــــهـــاء مــــراسم الــــصالة
االفـخارسـتيا الـثالـثة ان (الكـثيرين
في الـعـراق يحـمـلون جـراح الـعنف
ـرئـيـة) مــخـاطـبـاً ــرئـيـة وغـيــر ا ا
اجلــمـوع الــغــفـيــرة احملـتــشـدة في
ـلـعب بـالـقول إن (صـبـركم هـو ما ا
جـعـلـني أحج إلى الـعراق) مـشـيدا
بـ (الـعراق وشعبه الصابر) مؤكدا
(يـجب أن تكـون القـلوب نـظيـفة من
االزدواجـيـة) وتـابـع ان (الـكـنـيـسة
ـسـيح حيّـان في الـعراق) مـشـيرا ا
الـى ان (حلــظــة الــعــودة إلى رومــا
اقـتربت  لكنّ العراق سيبقى دائماً

معي وفي قلبي و الله معكم). 
واعـــرب احلــبــر االعــظـم  لــرئــيس
االقــلـيـم خالل لـقــائـهــمـا في مــطـار
أربـيل الدولي عن تقديره الحتضان
وصل ـسـيـحـي مـن ا الـنـازحـ ا
وسـهل نينوى وقـرقوش والنازح
ــكـــونـــات األخـــرى رغم انـــكم مـن ا
تـخـوضـون احلرب. وافـادت رئـاسة
االقــلـيـم في بـيــان تـلــقـته (الــزمـان)
امـس إن (الـبــابــا فـرنــســيس أشـار
لـدى ترجله من الطائرة إلى األرض
قـائالً لـلرئـيس الـبارزاني يـسـعدني
أن نـلـتقي من جـديد هـنا) واضـاف

(جـئت لـكي نـدعو ونـصـلي مـعاً من
ـــســـيـــحـــيـــ أجـــلـــكـم ومن أجل ا
واإلنــسـانـيـة جـمــعـاء وجـاء الـعـدو
لـيخرب هذا البلد لـكنكم بأصالتكم
خــدمــتـم واســتــقــبــلــتم الــنــازحــ
ــكــونــات األخــرى والســيــمــا ان وا
احلـرب دمار وخراب لكـنكم هزمتم
الــعــدو وتــعـيــدون إعــمــار الـبالد)
ـبـاركـة ومــضى الى الـقـول (جــئت 
هـذه األرض فـأنـتـم أطـهـار و مدد
يــد الـعــطف لــلـجــمـيع فــادعـوا لي
ا تفعلونه وتبذلونه أيـضاً وشكراً 
ـكونـات). بدوره لـكل األديـان وكل ا
 قــــال الـــبــــارزاني (نــــؤمن تــــمـــام
ــــان بــــاحلـــــريــــة الــــديــــنــــيــــة اإل
وبـالـتعـددية الـدينـيـة وـن التـسامح
والـــتـــعـــايـش وقـــبـــول اآلخـــر بــ
ــكـونــات هــويـة وثــقـافــة عـريــقـة ا
بــكـردســتـان ونـعــمل بـكـل الـصـور
عــلى حـمـايــة هـذه الـثـقــافـة و إنـنـا
دائـمـاً إلى جـانب الـسالم واحلوار
ونـــرفض اإلرهـــاب والـــتـــشــدد وال
نــسـمـح أبـداً بــأن يـكــون أي مـكـون
ديــــنـي أو قــــومي في كــــردســــتــــان
ضــــحـــيـــة لـإلرهـــاب والــــتـــشـــدد)
وأضــاف ان (مــكــونــات كــردســتـان
تـــصــدت مــعــاً وعـــلى مــدى ســنــ
كــثــيــرة لــلــدكــتــاتــوريــة واإلرهــاب
وقــدمت مـعـاً تــضـحـيـات جــسـيـمـة
ولــنـا مـعـاً جـمـيــعـاً مـاضٍ مـشـتـرك
ونـعمل كلنا معاً في سبيل مستقبل
مــشــتــرك أفــضل) مــشــيــرا الى ان
ـكــونــات الــديــنــيـة (الــتــعــدديــة وا
والــقـومـيــة هي مـصــدر قـوة وثـراء
إلقــــلـــيـم كـــوردســــتـــان و ال نــــريـــد
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تـفـقد رئـيس اجلـمهـورية الـسـابق فؤاد
مــعـــصــوم رئـــيس حتـــريــر (الـــزمــان)
الــدكــتــور احــمــد عــبــد اجملــيــد. وقــدم
مـعصـوم له في اتصال هـاتفي مـباشر 
(الـتمنـيات بالشـفاء العـاجل من جائحة
كـــورونــا) مـــبـــديـــا (اســفـه الصــابـــته
ن علـيه وعلى رض ودعـا الـله ان  بـا
ـرضى بـالـعافـيـة واسـتـئـناف جـمـيع ا

النشاط الصحفي). 
فـيما اعرب السفيـر الكويتي لدى بغداد
ســالم غــصــاب الـزمــانــان عن مــشــاعـر
الـتضامن مع رئـيس التحـرير بعـد تأثر
صـحته بـسبب اصـابته بـكورونـا. وقال
الـزمـانـان في بـرقـيـة تـلـقـتـهـا (الـزمـان)
امس (عــلــمت بـتــأثــر خــبـر اصــابــتـكم
بـــفـــايـــروس كـــورونـــا  واود فـي هــذا
الــظــرف الـــعــصــيب ان اعـــبــر لــكم عن
مـشاعـر الـتضـامن واالهتـمام  مـتقـدما
الـيــكم بــخــالص تــمـنــيــاتي بـالــشــفـاء
الـعاجل  وتـقبـلوا مـني اسمى عـبارات
الـصــدق والـتــقــديـر). كــمـا تــلـقى عــبـد
اجملــيـــد رســالـــة رقــيـــقــة مـن الــروائي

ـقــيم في الــشـارقـة الـعــراقي الـكــبـيــر ا
جـمعة الالمي  حـيا فـيهـا العـامل في
(الــزمــان) وتــمــنى لــرئــيس الــتــحــريـر
الـشـفاء الـتـام. وتلـقى عـبد اجملـيد االف
الــرســائل واالتــصــاالت من فــعــالــيــات
سـيـاسـية واعـالميـة وثـقـافـية من داخل
الــعـراق وخــارجه لـلــسـؤال عن حــالـته

الصحية. 

فؤاد معصوم

لــلــمــســيــحــيــ وال لإلزيــديـ وال
ألبـــنـــاء أي مـــكـــون أن يـــهـــاجـــروا
ويــــغـــادروا الـــوطن) مــــبـــيـــنـــاً أن
ـسـيـحيـ مـكـون أصـيل ورئيس (ا
لـكـردستـان وأنهم مـجـتمع مـسالم
كان له وال يزال دور كبير في بناء
وتـطـوير وحـمـاية الـبلـد وقـد بذلـنا
كـل ما في وسـعنـا ولم نـدخر جـهداً
مـن أجل حمايتهـم وزيارة قداستكم
حتـمـل مـعـهـا الـبـركـة ونـتـطـلع إلى
دعــــائـــكم وصــــلـــواتـــكـم ودعـــمـــكم
ـسـاعدة كـردستـان ومكـوناتـها من
كــافــة األوجه). بـدوره  اكــد رئـيس
حـكـومة االقـليم  مـسرور الـبارزاني
أن (زيـارة بـابا الـفـاتيـكـان منـاسـبة
تــاريــخــيــة لإلقــلــيم) مــشــيــراً إلى
(االلـتزام بـثقـافة التـعايش الـسلمي
والـتـسـامح). اهـدت الـنـائـبـة بـيداء
الــسـلـمـان الـعــلم الـعـراقي واشـارة
حــركـة بـابـلــيـون لـقــداسـة بـابـا في
كـنـيـسـة الـطـاهـرة الـكـبـرى بـقـضاء
احلـمـدانـيـة وفي الـيـوم األخـيـر من
زيــارة الـبـابـا الــتـاريـخـيــة لـلـعـراق
الـتي حتصـل وسط إجراءات أمـنية
مــشـدّدة قــال الــبـابــا قـبل أن يــبـدأ
الـــصالة قـــرب أنـــقـــاض كــنـــيـــســة
الـطـاهـرة السـريـانـية الـكـاثـوليـكـية
ـوصل ان ــدمّـرة في ا ـة وا الــقـد
ـأساوي في أعداد (هـذا التـناقص ا
ــسـيح هــنـا وفي جــمـيع تـالمـيـذ ا
أنــحــاء الــشــرق األوسـط إنّــمــا هـو
ــكن تـــقــديــره) ضـــرر جــســيـم ال 
مــضــيــفــاً (لـيـس فـقـط لألشــخـاص
ـعنـية بـل للـمجـتمع واجلـمـاعات ا

نفسه الذي تركوه وراءهم). 
ووصـف رئـيس حتــالف عـراقــيـون
عــــمـــار احلـــكــــيم زيـــارة الــــبـــابـــا
فـرنسيس إلى العراق بأنها محطة
عـــلـى طـــريق اســـتـــعـــادة الـــعـــراق

مكانته الدينية.
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة 3359
إصـابة مؤكدة بفـايروس كورونا وشفاء
 3509 حـالـة شـفـاء وبواقع  24 حـالـة
وفـاة جـديـدة في عـمـوم الـبالد. واوضح
ـوقف الـوبائي الـيومي  الـذي اطـلعت ا
عـــــــلــــــيه (الـــــــزمــــــان) امس ان (عــــــدد
الـفحوصات اخملتبـرية ليوم امس بلغت
اكثر من  35الف فـحص لعينـات مشتبه
اصــابــتـهــا بــالــفــايـروس  اذ  رصــد
 3359 اصــابــة مـــؤكــدة بــكــورونــا في
عـموم الـعراق) مـشـيرا الى ان (الـشـفاء
بـــلغ  3509 حـــالـــة وبـــواقع  24وفـــاة
جـديدة). وأعـلنت دائـرة صحـة محـافظة
الـنــجف تـسـجـيل  360إصــابـة جـديـدة
بـفــايـروس كـورونـا وشـفـاء  455حـالـة
وبــواقع حــالـتـي وفـاة. وكــشــفت دائـرة
صـحـة محـافـظـة ذي قار عن عـدم الـتزام
ــــواطــــنــــ بــــاجــــراءات الــــوقــــايـــة ا
بـالتعلـيمات الصـحية وتطـبيق احلظر 
مـتـوقـعةً زيـادة بـاعـداد االصـابات خالل
ـقبـلـة.وقال مـديـر قسم الـصـحة االيـام ا
الــعـامــة في الـدائــرة حـســ ريـاض ان

(مـديــنـة الــنـاصـريــة تـخــلـو تــمـامـاً من
تــطـــبــيق احلـــظــر الـــصــحي) مـــؤكــدا
(تـسجيل خروقات كثيرة وغلق للمطاعم
واحملـال اخملـالفـة لـلتـعـلـيمـات احلـظر)
واضـاف ان (هـنـاك عـدم تـعاون مـن قبل
وجودة في احملافظة) الـقوات االمنية ا
ـواطنـ الى (اتـبـاع االجراءات داعـيـا ا
الـوقائـيـة وجتنب الـتجـمعـات الي سبب

كـان الن احملافظة ستشـهد موجة جديدة
ـصـابـ بـكـورونا). من ارتـفـاع اعـداد ا
زيـادة وكــان الـوزيــر حـسن الــتــمـيــمي 
االصــــابــــات بـــكــــورونــــا خـالل االيـــام
ــقـبــلـة.وقــال الــتـمــيــمي في تــصـريح ا
تــابـعـتـه (الـزمــان) امس (الحـظــنـا عـدم
الـتزام الـزائـرين بالـتـعلـيمـات الـصحـية
ونـاقـشـنا االسـتـعـدادت اجلـارية في ظل
الـزيـادة في أعـداد اإلصـابـات) واضـاف
ـوقف الـوبـائي ونـتـوقع زيادة (نـراقب ا
ـقبـلة) مـشـيرا اإلصـابـات خالل األيام ا
الى ان (فـرض حــظـر الـتـجـوال اجلـزئي
والـشـامل أسهـم بشـكل كـبيـر في تـقـليل
ئة) اإلصـابات بكـورونا بنـسبة  40 بـا
مـؤكدا ان (مالكـات الوزارة الحـظت عدم
ــواطــنــ بـــلــبس الــكــمــامــة الــتــزام ا
واالجـراءات الوقـائـية وهـذا أمر يـسهم
بـاسـتـمـرار تسـجـيل اإلصـابـة بـكـورونا
ويـعرض سالمتهم للخطر) الفتا الى ان
(ازديـاد احلــاالت احلـرجــة لـلـمــصـابـ
ـشاكل كـبرى وضغط بـكورونـا سيؤدي 
ــؤسـسـات الـصـحـيـة) وتـابع ان عـلى ا
(االجـتماع  ناقش االستعدادات اجلارية
في ظـل الـزيــادة في أعــداد اإلصــابـات)

وطــالب الــتـمــيــمي (األجــهـزة األمــنــيـة
عنية لتنفيذ بإسناد الوزارة واجلهات ا
قـرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة
الـوطــنـيـة). من جـانـبه  أكـد مـديـر عـام
دائـرة الصحة العامة في الوزارة رياض
احلـلفي أن قرار حظر الـتجوال الشامل
لم يُـتخذ بعد فيما أشار إلى أنه ال يعلم
هل سـيُـعقـد اجـتمـاع الـلجـنـة العـلـيا أو
يــؤجـل لــوقت أخـــر.وقــال احلـــلــفي في
تـصريح امس (نحن ننتظر عقد اجتماع
الــلــجــنــة الــعــلــيــا  وال نــعــلم إن كــان
سـيـؤجل أو يعـقد) وأضـاف أن (مقـترح
حــظـر الــتـجــوال الـشــامل لم يــقـدم إلى
الـلـجـنــة ألن مـوعـد االجـتـمـاع لم يـحـدد
حـتى نقـدم الدراسة) مـبيـنا أن (رؤيـتنا
وقف الوبائي نحتاج إلى تطبيق وفق ا
حـظـر الـتـجـوال الـشـامل لـكن الـقـرار لم
رور يـتخذ بعد). بدوره  دعت مـديرية ا
قررات واطنـ الى االلتـزام  الـعامـة ا
جلـنة الصحة والسالمـة الوطنية.وقالت
ـديـرية في بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس ا
ـقررات ـواطـن الى االلـتزام  (نـدعو ا
ا يخص حظر التجوال الـلجنة العليـا 

الكلي واجلزئي كونه حظراً صحياً).
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دعـا مـسـتـشـار االمن الـقومـي قاسم
االعـرجي ورئـيس ائتالف الـوطنـية
ايــاد عالوي الى تـكــثـيــفف احلـراك
لالنــفـتـاح اكــثـر عـلى الــعـالم.وذكـر
ـكتب االعالمي لالعـرجي في بيان ا
تـلقـته (الزمـان) امس ان (اجلانـب
بـحثا األوضاع السيـاسية واألمنية
فـي الـــبالد  واســـتـــعـــراضـــا آخـــر
الـتـطـورات عــلى الـصـعـيـد الـعـربي
واإلقــلـيــمي والـدولي) واضــاف ان
(الــطـرفــ تـبــادال وجـهــات الـنــظـر
ـتـعلـقة ـلـفات ا بـشـأن الكـثيـر من ا
بـــالــــســــيـــاســــة واألمن وعـالقـــات
ـــحــــيـــطه اإلقــــلـــيـــمي الـــعـــراق  
والـدولي  إلى جانـب تأكـيد أهـمية
ـرحـلـة احلـالـيـة حـراكا أن تـشـهـد ا
كـثـيفـا من أجل االنـفـتاح أكـثـر على
ا يـخدم مصلـحة العراق الـعالم  
وشـعبه). فـيمـا ناقش األعرجي مع
الـسـفــيـرة االسـتـرالــيـة لـدى بـغـداد
بـوال غــانـلي مـســتـجـدات األوضـاع
الـســيـاســيـة واألمــنـيـة فـي الـعـراق
ـنـطقـة .وذكـر الـبيـان ان (الـلـقاء وا
شـهد استعراض العالقـات الثنائية
بــ الــعــراق واســتــرالــيــا وســبل
تـعــزيـزهــا في اجملـاالت كـافــة كـمـا

جـــرى بــــحث آخــــر مــــســـتــــجـــدات
األوضـاع السيـاسية واألمـنية على
الــصــعـيــدين اإلقــلــيـمـي والـدولي)
وثــمّن األعــرجي  بــحــسب الــبــيـان
(مـواقف احلــكـومـة األسـتـرالـيـة في
رعـايـة مـصــالح اجلـالـيـة الـعـراقـيـة
داخل اســـتـــرالـــيــــا والـــتـــنـــســـيق
والـتـواصل مع احلـكـومـة الـعـراقـية
فـي هــذا اجملـال) مــشــيــدا بـ(الـدعم
ـــســـتــــمـــر الــــذي تـــقــــدمه الـــدول ا
الـصـديـقة لـلـعـراق من خالل تـبادل
ــواجــهـة ــعــلــومــات واخلــبــرات  ا
اخلاليـــا اإلرهـــابـــيـــة).  كـــمـــا دعـــا
األعـرجي القـائم بـاألعمـال اليـاباني
في الـــعـــراق مـــســـاهـــمـــة بالده في
ـــنـــاطق احملـــررة. واشــار إعـــمــار ا

حسن التميمي
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تـوقـع متـنـبـىء جوي  تـأثـر طـقس
نخفض خمـاسيني محمل الـبالد 
بـــأنـــحــدار ضـــغط عـــالي ونـــشــاط
ثـيرة لـلغـبار بـالريـاح الـسطـحيـة ا
ومـصـحـوبـة بـأمـطـار بـدءا من يـوم
قبل. وكتب صادق عطية االربعاء ا
فـي صفحته علـى فيسبوك امس ان
ــنــخــفض (طــقس الــبـالد يــتــأثـر 
خــمــاسـيــني قـادم مـن مـصــر يـصل
الــعـراق لـيل يـوم االربـعـاء او فـجـر
) واضــاف ان ــقــبــلـ اخلــمــيس ا
ـنـخفض مـحـمال بأنـحـدار ضغط (ا
عـــالي يـــؤدي الى نـــشـــاط الـــريــاح
ـثـيــرة لـلـغــبـار الـتي الــسـطـحــيـة ا
تــصـل هــبــاتــهــا مــا بــ 80 - 90
كـيلـومتـرا بالـساعة  و تـهدأ مـساء
ـقـبـلـة مع حتـول الـرياح اجلـمـعـة ا
الـى شـــمـــالي غـــربي وانـــســـحـــاب
ـنخـفض شرقـا مصـحوب بـامطار ا
ــــدن كـــافــــة وبـــدرجـــات تــــشـــمل ا
مـتفـاوتة يومي اخلـميس واجلـمعة
). ورجـحت الهـيـئة الـعـامة ـقـبلـ ا
لـالنواء اجلـويـة والـرصـد الـزلزالي
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الــبـيـان الى ان (األعــرجي بـحث مع
الـقـائم بـأعمـال الـسـفـارة اليـابـانـية
في الـــعــــراق تـــعـــزيــــز الـــعالقـــات
الــثـنــائــيـة بــ بــغـداد وطــوكــيـو)
مـشـيدا بـ(مـواقف اليـابـان  الداعـمة
لـــلــعــراق) ولـــفت االعــرجي إلى أن
(الــعـــراق بــحــاجــة إلـى أصــدقــائه
ــنــاطق الـــتي دمــرهــا إلعــمــار كـل ا
داعش) مـبيـنا أن (اليـابان كـان لها
دور سـبّـاق في دعم الـعراق) داعـيا
إلى (مــسـاهـمــتـهـا فـي دعم وإعـمـار
قـضاء سـنجار) مـشددا عـلى (إدامة
وتـعزيز أواصر الصداقة التأريخية
ـا الـتي تــربط الـعـراق بــالـيـابـان 
يـخـدم مـصـالح الشـعـبـ والـبـلدين

 .( الصديق
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كـشف مـصـدر أمـني ان االنـفـجارين
الـــلـــذين ســـمـــعـــا فـي بـــغـــداد كــان
مــــصـــدرهــــمـــا عــــبـــوة وقــــنـــبــــلـــة
صدر في تصريح .وذكر ا صـوتيت
امـس ان (عـبـوة صـوتــيـة انـفـجـرت
بـالقرب من مـقهى شعـبي في مدينة
الـــصــدر) وأضـــاف ان (االنــفـــجــار
أسـفر عن أضـرار ماديـة فقط) الفـتا
الـى ان (مـنـزالً تــضـرر مــاديـاً جـراء
انـــفـــجــار رمـــانـــة صــوتـــيـــة كــانت
مـوضـوعة أمـامه). واعـلنـت مديـرية
دني اخـماد حـريقـاً اندلع الـدفـاع ا

داخـل مجـمع جتـاري لـبيع الـعـطور
ـالبس في مـــنـــطــقـــة الـــشـــرطــة وا
ـديـريــة في بـيـان الــرابـعـة.وقــالت ا
تــلــقــته (الــزمــان) امس أن (فــرقــهـا
تـمكنت من السيطرة وإخماد حادث
حــــريق انـــدلع داخـل مـــجـــمع رزان
ـكـون من ثالثـة طوابق الـتـجـاريـة ا
مـــتـــخـــذة خلـــزن وبـــيـع الـــعـــطــور
ـالبس في مـــنـــطــقـــة الـــشـــرطــة وا
الــرابـعـة بـإشـراف مــبـاشـر من قـبل
دني اللواء كاظم مدير عام الدفاع ا
شـاركة  7 فـرق سـلـمان بـوهـان و
إطــفــاء بــإسـنــاد فــرق إنــقــاذ فـريق
الـبـحث واإلنقـاذ الدولي الـتابع إلى

ـديـرية) وأضـاف أن (فـرق الـدفاع ا
ـنـع امـتداد ـدني طـوقـت الـنـيران  ا
الـسنتها إلى االبنية اجملاورة لتنفذ
ـبـاشر بـعـدهـا عـمـلـيات االقـتـحـام ا
لـلـسيـطرة عـلى الـنيـران من الداخل
حـتى تمكنت من إنهاء احلادث دون
تـسجيل خـسائر بشـرية مع حتجيم
ادية). وأفاد مصدر ثان اضـرارها ا
بـأن قنـاصاً أطـلق النـار على ضابط
في اسـتخبـارات اجليش في مـنطقة
صـدر في تصريح الـطارميـة.وقال ا
امـس إن (قـناصـا اسـتـهـدف ضـابط
فـي استـخـبـارات فـوج الـثـالـث لواء
ــــــار يـــــاســـــر فـي قـــــضـــــاء  54 أ

الـطارمية على اثرها توفى الضابط
فـي احلـال حـيث نـقـل جـثـمـانه إلى
دائــرة الــطب الــعــدلي).في غــضـون
ذلك  عـثرت قـوة من قيـادة عمـليات
اجلــزيــرة الــتــابـعــة لــلــحــشـد عــلى
مـضـافـة لـعـنـاصـر داعش فـي جرف
الـنصر شمالي بـابل.وذكرت مديرية
احلـــــشــــد في بـــــيــــان ان (قــــوة من
اللوائ  47 و 46 الـتابعة لـلقيادة
نـفـذت عـمـليـة اسـتـباقـيـة بـنـاء على
مـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة دقـيـقـة في
مـنـقطـة الـعـويسـات بـجرف الـنـصر
أسـفــرت عن الـعـثـور عـلى مـضـافـة
لـداعش و تـدمـيـرهـا بـشـكـل تام)

مـشيرا الى ان (قوات احلـشد تكثف
مـن إجـــراءاتـــهـــا االســـتـــخـــبـــاريــة
ـنع أي مــحـاولـة تــسـلل واألمــنـيــة 
لــعــنـاصــر داعش واســتــهـداف أمن
ــواطــنـ ضــمن مـنــاطق شــمـالي ا
بــابـل).وشــهــدت مــحــافــظــة ديــالى
ـنـاقشـة العـملـيات اجـتـماعـا امنـيا 
األمــنــيـة اجلــاريــة في مــنـاطق زور
نـــهــر الــونــد.وذكـــر اعالم مــديــريــة
احلــشـد الـشــعـبي في بــيـان تــلـقـته
(الزمان) امس أن (اجتماعا عقد في
مـقـر الـلـواء  20 لـلـجـيـش  حـضره
رئـيس اركان اجلـيش الفـريق قوات
خـاصـة الـركن عـبـد األمـيـر يـار الـله

وقـائد قاطع عـمليـات ديالى لـلحشد
ـــوســوي وقـــائــد الـــقــوات طـــالب ا
الـبـريـة الـفريق الـركن قـاسم مـحـمد
صـالح  نـاقـشـوا خاللـه العـديـد من
القضايا االمنية واالنسانية ووضع
ــــطـــاردة فـــلـــول اخلــــطط الالزمـــة 
داعـش وانـهــاء تــواجــدهــا في تــلك
ـــنــاطق). كــمـــا اكــد مــصــدر اخــر ا
بـانتـحار مـدير مديـرية الـشهداء في
الــــبـــصــــرة قـــصي مــــســـلـم بـــنـــدر
صدر ان (بنـدر انتحر .وقـال ا شـنقاً
بـواســطـة سـلك كـهـربـائي في غـرف
احـدى منزل شـقيقـته النائـبة صفاء
مـسـلم) مــبـيـنـا ان (الــضـحـيـة كـان

يــعـاني من أزمــة نـفـسـيــة ومـشـاكل
عـــائــلـــيــة) وأضـــاف ان (األجــهــزة
اخملـــتــصـــة فــتـــحت حتـــقــيـــقــا في
احلــادث ونــقــلت اجلــثــة الى دائـرة
الـــطـب الـــعـــدلي). وفي مـــيـــســـان 
تـمكـنت دائرة التـحقـيقات في هـيئة
ـدير الـنـزاهة االتّـحاديـة من ضبط ا
الـسـابق لبـلديـة العـمارة ومـسؤول
شــعـبـة احلـاســبـة بـقـضــايـا تـزويـر
والــــــتـالعـب بــــــقــــــوائـم اســــــمــــــاء
ـستفيدين. وقالت الـهيئة في بيان ا
تـلقته (الـزمان) امس ان (فريق عمل
مـن مــكـــتب حتـــقــيـق الــهـــيـــئــة في
مـيسان تـمكن من ضبط مُديـر بلدية

الــتــابــعـة لــوزارة الــنــقل ان يــكـون
ـنــطـقـة طــقس الـيــوم االثـنــ في ا
الـوسـطى غـائم جـزئيـا وصـحو في
ـنـطـقـت الـشـمـالـية واجلـنـوبـية. ا
وقــالت الــهــيــئــة في بــيــان تــلــقــته
(الـــزمــان) امـس ان (طــقس الـــيــوم
ـــنـــطـــقــة االثـــنـــ ســـيــكـــون في ا
الـوسطى غـائم جـزئيا وصـحواً في
ـنـطقـت الـشمـالـية واجلـنوبـية) ا
واشـــــار الى ان (طــــقـس يــــوم غــــد
الـثـالثـاء سـيـكـون غـائم جـزئـيـا في
ـنـطقـة الـوسطى والـشـمالـية  مع ا
فـرصة لـتسـاقط زخات مطـر خفـيفة
في امـاكن مـتـفـرقـة مـنـهـا ودرجات
احلـرارة تـنـخـفض قـلـيال عن الـيوم
ـــنـــطـــقـــة الـــســـابـق امـــا طـــقس ا
اجلـنوبـية سيـكون صـحواً مع قطع
مـن الـغــيــوم وال تـغــيــر في درجـات
احلــــــــرارة) وتــــــــابـع ان (طــــــــقس
قبل سيكون غائم جزئيا االربـعاء ا
واحـيـانـا غـائم مع فـرصـة لـتـساقط
زخــات مـطـر لـيال تـكـون رعـديـة في
ـنــطـقـتـ الـوسـطى والـشـمـالـيـة ا
بـيـنـما تـكـون االجـواء مسـتـقرة في

نطقة اجلنوبية).  ا
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حـــددت وزارة الـــتـــعـــلــيـم الــعـــالي
والـبـحث العـلمي آلـية االمـتحـانات
لـــطـــلــبـــة الـــدراســـات األولــيـــة في
اجلـامــعـات والـكـلـيـات احلـكـومـيـة
واألهـــلـــيـــة. وقـــال بـــيـــان تــلـــقـــته
(الــزمــان) امس ان (الــوزارة قـررت
أداء االمـــتـــحــــانـــات الـــنـــهـــائـــيـــة
إلــكـــتــرونــيــا لــلــدراســات األولــيــة
لــلـمـواد غـيـر األســاسـيـة في ضـوء
ـثــبـتـة في الــتـقـو الــتـوقـيــتـات ا
اجلـــامـــعـي واســـتـــمـــرار الــدروس
الــعــمــلــيــة الــســريــريــة لـلــمــراحل
ـنـتـهيـة لـكـلـيات الـطب الـبـشري/ ا
ـرحـلـة السـادسـة وطب األسـنان/ ا
ــرحــلــة اخلــامــســة والــتـمــريض ا
ـرحـلة الـرابعـة بواقع يـوم في ا
ــوجـب قــرار الــلــجــنـة االســبــوع 
الـعليـا للصحـة والسالمة الـوطنية

رقم 10 لـعـام 2021) واضـاف انه
(تــــقـــــرر تــــأجــــيـل االخــــتــــبــــارات
احلــضـــوريــة لــلــمــواد الــدراســيــة
األســاســـيــة الــتي حــددت في وقت
سـابق بنسبة  60 بـالئمة للمراحل
ـئة مـا فـوق األولى ونـسـبة  40 بـا
ـــواد األســاســيــة لــلــمــرحــلــة من ا
الــدراســيــة األولى). وكــانـت دائـرة
الـبـحث والـتـطـويـر فـي الـوزارة قد
اصـــدرت تـــعـــلــيـــمـــات تـــضــمـــنت
(االسـتـمـرار بـالـدراسـة الـكـتـرونـيـا
لـطلبة الدراسات االولية للجامعات
الـعـراقـيـة واسـتـئـنـاف امـتـحـانـات
نـــهــايـــة الـــكــورس االول لـــطــلـــبــة
الـــدراســات الــعــلـــيــا في اخلــامس
عـشر من الـشهـر اجلاري حـضوريا
ويـؤخـذ بـنـظـر االعـتـبـار تـوقـيـتات
بـدء وانتـهاء احلـظر اجلـزئي اثناء
تمديد اجلدول الزمني لالمتحانات

مع مراعاة طلبة احملافظات). 

الـعـمـارة الـسـابق ومـسـؤول شـعـبة
احلـاسبة فـيها على خـلفية الـقضية
ُــتـــعــلــقــة وقــائــعـــهــا بــالــتــزويــر ا
والــــــتـالعـب بــــــقــــــوائـم أســــــمــــــاء
ُــســطــرة في قــرار ُــســتـــفــيــدين ا ا
تـــوزيع قــطـع األراضي الــســـكــنيَّ)
مُــؤكـدة (ضـبط الــفـريق األولـيـات و
األضـابير اخلاصة بـالعقارات حيث
جـرى تنظـيم محضـر ضبط أصولي
وعـرضه رفــقـة األوراق بــالـعــمــلـيــة
ُتهـم على احملـكمة الـتحقـيقيـة وا
اخملـتصة الـتي قررت توقـيفهم وفق
ـــــادة ٣٤٠ من قـــــانــــون أحـــــكــــام ا

العقوبات).  كاظم سلمان بوهان
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اسـتـقـبل اهـالي قـرقـوش ضـيف الــعـراق الـبـابـا فـرنـسـيس االول بـاالعالم الـعـراقـيـة
واغصان الـزيتون تـعبـيرا عن فرحـهم بهذه الـزيارة الـتأريخـية. وقال الـبابا فـرنسيس
قــبل مـغــادرته حـوش الــبـيــعـة إن (زيــارته إلى الـعــراق القت تـعــاونـاً كــبـيــراً) داعـيـاً
ـنـاطـقـهم في نـيــنـوى) واضـاف ان (الـتـنـاقص في اعـداد ـسـيـحـيـ إلى (الــعـودة  ا
ـسـيحـيـ في الشـرق االوسط يـعد ضـررا جـسيـمـا) وتابع (نـرفع صالتـنـا ترحـماً ا

على ضحايا اإلرهاب).
وغادر الـبـابـا حـوش البـيـعـة بـأجتاه
كنـيـسـة الطـاهـرة الـكبـرى حـيث كان
بأسـتـقبـاله حـشـود غفـيـرة من اهالي
قرقـوش باالعالم الـعراقـية واغـاصان
الزيـتـون. واستـمع الـبـابا (لـشـهادات
مــســيــحــيي قــرقــوش إبــان ســيــطـرة
إرهابـيي داعش) واكـد البـابا (أشـكر
الله الذي منحـني هذه الفرصة ألكون
بينكم) واضاف ان (هذا الوقت ليس
ـــبــاني فـــقط بل لـــتــرمــيم لــتـــرمــيم ا
الروابط ب اجلـميع فـحافـظوا على
). وكـان الـروابط الـتي جتـمــعـكم مـعـاً

واخلراب) مـنتـقدا (اختـيار مـثل تلك
نطقة بينـما هناك عدد من الكنائس ا
التي  اعمارهـا وتاهيـلها سواء في
ـن وااليــســر) ــديـــنــة اال جــانـــبي ا
واضاف محـمود ان (هـناك كـنيـست
في اجلــانب االيــســر  تـاهــيــلــهــمـا
وافـتـتـاح احـدهــمـا قـبل نـحـو عـامـ
بـيــنـمـا بــقـيت االخــرى مـغــلـقـة لم 
جتديـدهـا امـا الـكنـيـسـة في اجلانب
ن فقـد  تاهـيلـها وافتـتحت في اال
ــاضـي) وتــابع ان نــهـــايـــة الــعـــام ا
(االستعـدادات انطلـقت بشكل مـتاخر
لتشـمل قيام الـبلديـة بتوسيع االرض
الـتي ســيـقــيم فــيـهـا الــبـابــا الـصالة
مـتــجـاوزا بــذلك عـلـى مـدرســة يـربـو ,

تاريخ تـاسيسـها لـنحـو قرن حيث 
جتــريـفــهــا خالل تــلك االعــمــال الـتي
قــامـت بــهـــا مالكــات الـــبــلـــديــة). من
جـــانـــبـه قـــال صـــفـــوان حـــمـــيـــد ان
ـوصل بـشـكل (اسـتـعـدادات مـديــنـة ا

عــام من زيــارة الـبــابــا تــتـلــخص في
ـنـطــقـة الـتـي سـيـقـوم بــهـا الـصالة ا
فحـسب دون وجـود الفـتـات كـبرى او
اي شي يـشيـر بـشـكل قـريب او بـعـيد
ـنـاطق الـتي ـقــارنـة مع ا لـلـزيـارة بـا
ستشهد زيارة البابا مثلما تابعنا في
ــديــنــة بــغــداد ــا يــخـص  االعالم 
والصور الكبيرة التي حملتها اعمدة
االنــارة ) مـــؤكــدا ان (هـــنــاك صــورا

صغـيـرة تـوضح شـخـصيـة الـبـابا 
لصقها على اجلدران القريبة من هذه
ـنـطـقـة وتـلــفت االنـتـبـاه كـون شـكل ا
الـــدمـــار واخلـــراب يـــطـــغي عـــلى كل

االجزاء احمليطة). 
WHK²  b¼UA

شهد في قضاء احلمدانيـة يختلف ا
تـمـامــا حـيـنــمـا تـرصـد صــور الـبـابـا
عـلـقـة على االعـمـدة اضـافة لالعالم ا
العراقية وعلم دولة الـفاتيكان اضافة
لالفتات الـترحـيب التي  رفـعها في

هذا الـقـضاء الـذي يـشكل فـيه اغـلبـية
مسيحية. وقـال هرمز كوركيس (نحن
مـســرورن بـزيــارة شـخــصـيــة الـبــابـا
لــلــقـــضــاء الــذي عــانـى مــا عــانى من
اهوال سيطرة تنظيم داعش والسيما
وان هـذه الــزيـارة حتـمـل الـكـثــيـر من
الـدالالت والـقـيم الـتي تـمـنح الـتـفاؤل
الهــالي الــقــضــاء ســواء الـذيـن بــقـوا
فيها اوعادوا اليها بعد محنة النزوح
والــــتـــــهــــجــــيــــر) مـــــشــــيــــرا الى ان
(االستـعـدادات التي شـهـدها الـقـضاء
دينة بكونهـا ظاهرة مهـمة تشهـدها ا
لـلتـعـبـيرعـمـا يـشـعر به اهـالـهـا جتاه
حتديات الـبابا لـلظروف االسـتثنـائية
وجتاوزه لـهـا وقبـوله بـزيارة الـعراق
في خــضم مــا يــشــهــده مــثل ســقــوط
ــنــاطق االمــنـة او الــصـواريخ عــلى ا
مواجهة فايروس كورونا واالجراءات
الصـحيـة التي تـفرضـها خـليـة االزمة
في ضوء تـفـشي هذا الـفـايروس). من

ــوصــلــيــ قــد اعــدوا حتــضــيــرات ا
دينة ناسبة قدوم البـابا في مركز ا
ثالن ابرز وقضاء احلمدانية اللذان 
احملطات التي سيتوجه اليهما احلبر
االعـظم ضـمن بـرنـامج الـزيـارة. وقـال
ـديــنـة مــؤمن مـحــمــود احـد ســكــان ا
ة ان (حجـم االستعـدادات التي القـد
نـطقة ابداها الـقائمـون على الـزيارة 
حـوش اللـبـيـعـة التـتـنـاسب بـتـاتا مع
الـشخـصـيـة الـتي تـشـكل مـركـز الـثقل
ــسـيــحي فـي الـعــالم حــيث مــازالت ا
ـــنــطـــقــة عـــلى حــالـــهــا مـن الــدمــار ا

جهـته اكـد مهـند مـهيـمن ان (مـنطـقة
بغـديـدا بـدت كعـروس جـمـيلـة تـتزين
الــيـــوم بــســعـف الــنــخـــيل والــصــور
ــلـــونـــة اضــافـــة الى االعالم بـــهــذه ا
ـهـجـرون الـزيـارة الــتي عـبـر عـنــهـا ا
ــنـــطــقــة عن والــنــازحـــون من هــذه ا
ـشـاركة امنـيـاتـهم بـالعـودة الـيـها وا
في تـلك الـزيــارة الـتي كـان يــتـرقـبـهـا
مسـيـحـيـو العـراق مـنـذ عام 2000 اال
ان الظـروف الـتي كانت تـسـود البالد
لم تـكن مـواتــيـة لـتـحـقــيـقـهـا من قـبل
البابا الراحل يوحنا بولص الثاني)
الفـتـا الى ان (االمـنــيـات الـتي يـطـمح
الـيـهــا مـسـيــحـيـو نـيــنـوى من زيـارة
البابا هي التـفات الراي العام الى ما
عـانـوه خـصـوصــا وان الـبـابـا ضـمن
ــسـيــحــيـة حــديـثـه لـلــشــخـصــيــات ا
بـاالشـارة الى ان الـعــراقـيـ عـمـومـا
تـعـايـشـوا مع الـصـعاب وعـاشـوه مع

كل ساعة من حياتهم).

ان برئاسة محمد احللبوسي W∫ جانب من إحدى جلسات البر Kł

واحلـوزة الـعـلـمـية الـتـي تدافـع دائـما
بـاد الـنبـيـلة ال يـعـرف الكـثـير عن ا
مـــاهـــو الـــدور الــذي لـــعـــبه اخلـــوئي
الشاب في أسهام وأتـمام زيارة البابا
فــرانــيــســيس الى الــعــراق والــنــجف
بـاالخص الـتي يـتـحـدث عـنـهـا الـعـالم
والــعـراقــيــ بــأنــهـا تــظــهــر اجلـانب
هـد احلضـارات وأنهـا نصراً شـرق  ا
وفـخـر لـلـعـراق زيـارة أسـمـهـا احلـبر
االعظم بـالواجب لـتضـميـد جراح هذا
ظلـوم من حقـنا كـشباب أن الشعـب ا
نفتخـر بهكـذا طاقات وندعـمها وليس
الــعــكس الــذي يــعــمل عــلــيه ضــعـاف
ــشي الــنــفــوس هـــذا الــرجل الــذي 
مـردداً مـقـولة جـده عـلي عـلـيه الـسالم
(الناس أعداء ما جهلوا فيسامحهم)
واالخـرى (الـنـاس صــنـفـان إمـا أخ لك

في الدين أو نظير لك في اخللق).

نعـذر كثـيراً من ال يـعرف هـذه الطـاقة
الـنـجـفـيـة  هـذا الـنـجـفي الـشـاب هـو
جــواد مــحــمــد تـقـي اخلــوئي حــفــيـد
ـرجع االعــلى أبــو الـقــاسم اخلـوئي ا
هذا فـقط مـا يعـرفه اجلـمـيع أال أنني
مـشفق عـلـيـهم النـهم ال يـعـرفـون مدى
ــديــنــة حب هــذا الــرجـل لــلــعــراق و 
النجف الـذي دائما مـا يقدمـها أين ما
أرحتل قــبل نــفـسه ويــجــتــهـد الى أن
ـــدن تـــكـــون الـــنـــجـف في مـــصـــاف ا
ــــيـــة فــــفي عـــام 2017 مُـــنح الـــعــــا
اخلوئي جـائزة أمـبادوقـليس لـلحوار
ــيــة دراســات بــ األديــان مـن أكــاد
ـــتـــوسـط في جـــزيـــرة صـــقـــلـــيـــة - ا
إيـطالـيـا وتـقـدم هذه اجلـائـزة لـلـمرة
األولى بـــعــــنـــوان احلـــوار ولـــبـــاحث
وعــالم ديـن مــســلم حـــيث يــعــد هــذا
ــديـنـة الــنـجف الـتــكـر لــيس له بل 
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ـستـفيـد األول من تدحـرج كرة اجلـهل السـياسي في الـعراق ال مراء أن ا
ـعـرفي "الـقــوى اجلـاثـمــة " الـتي ال تــريـد اإلعـتــراف بـعــجـزهـا وفــقـرهــا ا
وبالدتـهـا الـسيـاسـيـة ; وإذا كـان الـصـراع الـفـكـري قـد أخـذ مـنحـى آخر
ليتحول إلى تصـفية سياسـية وجسدية واحتـيال واستالب وإدخال الناس
في دوامة حتى تضيع فرص "صنـاعة الوعي" ما هي مهمـة القوى العاقلة
في هذه اللحظـات الفاصلة? وأن كـان الكثير قد يـأس من استبدال الواقع
الـســيـاسـي واالنـتــخـابـي بـواقع آخــر وراح يــدعم عن عـلـم وجـهل الــقـوى
ـتربـصـة خلف الـسـتار فـإن والدة الـوعي اجلديـد تـكاد تـكون االنتـهـازية ا
اثـل يشـير إلى أن حـيـاة العـراقيـ ارتـبطت بـأحزان مسـتحـيـلة? الـواقع ا
ا عـميـقا متـناسـلة ومـأس متـعاقـبة لم تـمـر سنـة إال وحمـلت في طيـاتهـا  أ
يـضـاف إلى سـلـسـلـة الـعـذابـات التـي مـني بـهـا الـعـراقيـون عـلـى مخـتـلف
ما عـذبـ "الـلـون"  ألوانـهم كـان الـسـوط األوجع الـذي ضـرب به هـؤالء ا
احلل ليس بيد ـوحد   سمح بتفـكك بعض األلوان وخروجـها عن النسق ا
تـخبون كمـا يتصـور الكثيـر وال بطبقـة سياسيـة أو مكون ما أو الرؤساء ا
ان جهـة أو دولة احلل يـكمن في "الـداخل"  إذا اسـتطـاع العـراقيـون اإل
ـسؤول عـلى مـراكـز الـقرار ارسـة الـضـغط ا بأنـفـسـهم وقـدراتـهم علـى 
بـأسـالـيب حـضـاريــة واعـيـة وعـرف اجلـمـيع حـقــوقه وواجـبـاته بـعـيـدا عن
ـصـالح الـضيـقـة وأرتـفـعت لديه تـبـايـنـة وجترد من األنـا وا السـلـوكـيـات ا
مـنــاسـيـب اإلدراك والـوعي وأســتـيــقظ من ســبـاته الــفــكـري وتــخـلص من
األوهام الـتي صـنعـهـا له األعداء الـداخـليـ واخلـارجيـ حـينـهـا سيـكون
ـنــشـود  مـا يــعـني أن عـلى الــفـرد الـعـراقي "مـهـاتــمـيـا" صـانــعـا جملـده ا
ستقبلية دون الذهاب ؤمن بأهمية وطنه أن يحـدد األهداف ا سؤول " ا "ا
ـاضــويـة إلى مـاض مــتــنـاقض لم يــعـشـه  يـذهب إلى طـي الـصــفـحــات ا
ظـلـمـة واإلسـتفـادة من الـنـفحـات اإليـجـابـية احلـاضـرة والـعمل بـواقـعـية ا
ــفـاهـيم ووضع األمــور في نـصـابـهــا أعـتـقـد أنــهـا من مـكـمالت وتـفـريق ا
ـرجتاة  كـذلك احملافـظة على الـتوازنـات في احليـاة والوقوف "النهـضة" ا
برهة مع النفس بشـكل دوري سينقل الفرد وبالـتالي اجملتمع إلى مصاف
النجاح والتـميز واأللق احلضـاري  عندها ستـبنى األوطان وترتقي األ

 مشكلـتنا أننا دائـماً نبحث عن احلـلول في اخلارج ولم نلـتفت إلى القوة
ـكـنـونـة في الـداخل وقـدرتـهـا عـلى صـنـاع الـتـغـيـيـر الضـغط الـنـفـسيـة ا
ــســائــلـة الــفــهم إرغــام اخلــارج عــلى االنــصــيــاع إلى إرادة الــداخل ا
ـســتـبــدون) عـلى طــول الـتــاريخ  كـمــا يـصــفـهم الــشـيخ عــبـد الــرحـمن (ا
الـكـواكبـي " بأنـهم أكـثـر احلـكـام جـبـنـا في الـعـالم "  لم تـصـنـعـهم وتـبني
ـتـكاسـلة إذن أركان قالعـهم احلـصيـنـة إال النـفوس الـواهـنة ..اإلرادات ا
تحضر أن يغير أفكاره ويصححها ويجيد على اإلنسان ا
إسـتـخـدامـهـا  ويــحـسن قـدراته الـذاتـيــة ويـنـمي مـهـاراته
ويستـثمر أوقـاته بشـكل أمثل سلـيم  ليـنتقل إلى مـرحلة
نهضوية تعيد له الروح   ليتمكن من صناعة واقع أكثر

إشراق وحتضر.

شـهد في الـساحـة الـعراقـية بـعد وصـول  احلبـر االعظم بـابا وانا اتـابع ا
الفـاتيـكان  فـرنـسيس لـلعـراق  وفرض احلـكومـة حـظرا لـلتـجوال الـشامل
بـسـبب  احلـد من انـتـشـار وبـاء الـكـورونـا كـمـا تدعـي ٠٠ تـذكـرت احداث
صري من خيبة امل صري " طبـاخ الرئيس" وماحدث للـرئيس  ا الفيلم ا
بعد تـصمـيمه تـنفيـذ جوله له في شـوارع القـاهرة دون حـمايات وامالءات
للـقاء الـشعب والـتعـرف على مـشاكـله مبـاشرة ولم تـتحـقق امنـيته بـعد ان
واطـن رغم كثافة سكان القاهرة الذين وجد الشوارع خالية مقفرة من ا
يقدر عددهم ب ٣٤ مليون مواطن  ليس خـوفا من  انتشار  وباء الكورونا
 كـما يـحـدث في الـعـراق بل نـتـيـجـة اشـاعه احـد افـراد حـاشـيـة  الرئـيس
نع  لقاء الرئيس بالسكان  خوفا من معرفة  اوضاع صري ومشورته   ا
نحـرف ان كسوفا للشمس سيحصل وان سؤول ا واطن وقال  ذلك ا ا
واطـنـ ويؤدي الى االصـابـة بالـعمى هذا الـكسـوف سـيؤثـر عـلى عيـون ا
ومـا ان وجـد الـرئـيس الــشـوارع  فـارغـة من الـســكـان حـتى  اتـصل وهـو
يـتـجــول في شـوارع الــقـاهـرة بــاحـد افـراد حــاشـيـتـه مـتـســائال " وديـتـوا
صري حصل لبابا الفاتيكان خالل الشعب ف " ومثلما حصل للرئيس ا
زيـارته للـعـراق حـ شـاهـد شـوارع بـغداد مـقـفـرة بال سـكـان بـعـد فرض
رافقـ له  " وديتـوا الشعب حظر الـتجـوال فقال  الحـد افراد احلـكومـة ا
واطـنـ  بـعـفـويـة الـشـعب جـوعـان وعـريـان  ويسـكن فـ " قـال له احـد ا
مـسـاكن تـشبـه بيـوت اجلـان والـشـعب يـخـشى  انـتـشـار وبـاء انـتـشـر ب
الشـعب انـتشـار السـرطـان والشـعب غـضبـان يـبحث عـمن يـنقـذه من هذا
الطغيان  وانت تنادي بتـوحيد االديان لنصرة االنـسان  ٠٠ ومثلما تعرف
ـصـري عـلى  عـامل مـطــعم شـعـبي صـغـيـر واعـجب به بـعـد ان الـرئـيس ا
اسـاة الـتي يعـيـشهـا الـشـعب وسط ارتفـاع االسـعار كشف له مـسـتـوى ا
والـتضـلـيل الـذي يـواجـهه في ظل حـاشـية فـاسـدة حتـيط بـالـرئـيس الـتقى
واطن البابا  ايـضا وهو يـتجول في شـوارع بغداد اخلـالية من الـسكان 
ـر بـهـا ــاسـاة الـتي  ــسـتـضـعـفـ وكــشف  له بـصـراحـة ا فـقـيـر   من ا
ــتــردي وارتــفـاع ــواطن الــعــراقي وسط حــالــة الــوضـع االقــتــصــادي ا ا

االسعار  وبطالة السكان 
ــســؤول الــعـراقـي لـنــداءات االنــســان ومــحــاولـة كــتم وعــدم اسـتــجــابــة ا
ـستلبـة وطالب بانصـاف هذا االنسان ناديـة باعادة حقـوقها ا االصوات ا
الذي تقول الروايات انه ينحدر  الى اقدم حضارات  عرفها السكان التي
عرفة وكانت مهدا لالنبياء واالولياء ومن خلفهم من اغنت العالم بالعلم وا
ـان والـتـوحـيـد من ـكـان بـدأ اال االتـقـيـاء االوفـيـاء وقـال الـبـابـا من هـذا ا
ــنع من يـســتـغل الــدين كــغـطـاء ارض نـبــيـنــا ابـراهــيم  ونـحن يــجب ان 
واطن في معتقده وهو حق اساس  وقال واضاف يجب ان نحترم حرية ا
حيـنـمـا  هاجم االرهـاب هـذا الـبلـد فـقـد هـاجم جزء من الـتـاريخ ٠٠ بـهذه
الكلمات والروحية عبر البابا عن اهداف زيارته عسى ان تكون منهجا لنا
ر به من تـشـتت وضـياع  وبـهـتـان ٠٠ وفي كل االحوال في معـاجلـة مـا 
فـان الـزيارة فـرصـة  لـتـغـيـيـر افـكـار الـعـالم نـحـو العـراق ومن خـالل هذه
ـسيـحـي  في الـعـالم لـزيـارة الـعراق الـزيـارة سـوف تـتجـه انـظـار العـالـم ا
ـكان من قـدسيـة تاريـخيـة كبـيرة ـا لـهذا ا وتقـليـد خطـوات احلبـر االعظم 
ـطـلوب من احلـكـومـة اسـتثـمـار الـزيارة سـيح ومن هـنـا ا التبـاع الـسـيـد ا
لصـالح مـحافـظـة النـاصـرية وان جنـعل من هـذه احملافـظـة مكـان سـياحي
يجذب انظار الزائرين في العالم وسيعـود االستثمار بالفائدة على العراق
ـنطـقـة بـالذات خـاصـة وان العـراق سـيـكون مـلـجأ روحي لـكـافة وسكـان ا

الطوائف واالديان 
ـقـدســة والـتالوة بـهــا وسـيـجــلب لـلـعـراق ــراقـد ا لـزيـارة ا
ايـرادات مــالـيــة تـوازي في حــجـمــهـا ايـرادات الــنـفط "
خـاصــة وان الــعــراق يــضم مـراقــد مــقــدســة لـدى كل
الطوائف واالديان عندها من حقنا ان جنلس مبتهج

لء فمنا " زغردي  يا انشراح " ونقول 

بغداد
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التعاقد مع شركة مينزز البريطانية. 
واطـلــعت (الـزمـان) عـلى وثـيـقـة حتـمل
تـوقيع احملمداوي جاء فـيها انه (وفقا
لـلمعلومات والوثائق فأن وزارة النقل
قـامت بـالـتـعـاقـد مـع شـركـة بـريـطـانـية
لــغــرض تــطــويــر اخلــدمــات األرضــيــة
ــنـاولـة اخلــاصـة بـخــدمـات الـوقـود وا

قدمة للطائرات). ا
واضـاف ان (شعـبة اخلـدمات األرضـية

الـتابـعة لـشركة اخلـطوط اجلـوية كانت
ذكـورة آنـفـا و انـها تـقـوم بـاخلـدمـات ا
تـقدم تلك اخلـدمات للـطائرات الـعراقية
مــجـانـا في حـ ســتـقـدم اخلـدمـات من
قــبل شـركـة مــيـنـزز لــقـاء مـبـالـغ مـالـيـة
تـصل سـنـويـا إلى أكـثر من  41 مـلـيون
دوالر لـلسـنة الـواحدة عـلى أساس عدد
رحـالت يـــبـــلغ  9.209 رحــــلـــة من وإلى
مـــطــار بـــغــداد ,وبـــذلك فـــإن اخلــطــوط

ـــواد االســـتـــهالكـــيـــة حـــتى أســـعـــار ا
ـنـتـجـة مـحـليـا  بـنـسـبـة جتاوزت 30 ا
ا أضـاف عبء آخر عـلى كاهل ئـة  بـا
الـعـائلـة الـعـراقيـة وشـكّل ضغـطـاً على
ــعـاشي لــلــمـواطن الــبــسـيط الــوضع ا

وتسبب بارباك واضح في السوق).
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وتـــابع ان (رهن االقـــتــصـــاد بــامالءات
صـندوق النقد الدولي واستجابة الكتل
ــثل انـعــطـافـة الــسـيـاســيـة الــنـافـذة 
خــطـرة سـتــؤثـر عـلـى مـسـتــقـبل الـبالد
وتـضع مـقدراته وثـرواته بـيد الـقرارات
اخلــارجــيـــة الــتي اخــر مــا تــفــكــر فــيه
مـــصــالح الـــبــلـــد وشــعـــبه) مــطـــالــبــا
بـ(إعــعـادة سـعـر صـرف الـدوالر إلى مـا
كــان عـلـيه سـابــقـا ونـؤكـد إن الــسـلـطـة
التشريعية هي صاحبة الكلمة النهائية
في جـميع الـقضـايا الـتي ترتـبط بامور
ـــالــيـــة من خالل ــســـائل ا تـــســيـــيـــر ا
الــتــشــريــعـات الــقــانــونــيــة داخل قــبـة
ـان وبــرغم ان رفع ســعــر صـرف الــبــر
الـدوالر جـاء بـقـرار من الـبـنـك وبـتـأثـير
ـمــكن حــكــومي وخــارجي اال انه مـن ا
ـان حتى تـصـحيح الـقرار من قـبل الـبر
وإن اسـتلزم األمر تعديل قانون البنك).
بـدوره كشف الـنائب جمـال احملمداوي
ـئــة من واردات شـركـة عـن هـدر  70 بــا
اخلــطــوط اجلــويــة الــعــراقــيــة بـســبب
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اجلــويـة ســتـفــقـد من ايــراد الـطــائـرات
االجـنـبـية  28 مـلـيـون دوالر يـطـرح منه
ـئـة اخلـاصــة بـاخلـطـوط نــسـبـة 13 بــا
اجلـــويــة الــتـي تــبــلغ 3 مـــلــيــون دوالر
وبــذلك يـكــون صـافـي ايـراد الــطـائـرات
األجـنـبـيـة  24مـلـيـون دوالر في ح أن
اإليـــــرادات الـــــواردة من الـــــطـــــائــــرات
الــعـراقـيـة  41مــلـيـون دوالر ,لــذا يـكـون
مــــجـــمـــوع اإليـــرادات مـن الـــطـــائـــرات
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طـــالب مـــجـــلـس الـــنـــواب احلـــكـــومــة
بـأرجاع سعر صرف الدوالر الى وضعه
الـــســابق واال ســيــكـــون هــنــاك تــوجه
ـركزي الـعراقي بـتـعديل قـانون الـبنك ا
ــواطن من ضـرر ــا تـعـرض له ا نــظـرا 
ـدروسة. كـبـير نـتـيـجة الـقـرارات غيـر ا
وقـال الـنـائب عن كـتـلـة الـنـهج الـوطني
حس العقابي في بيان تلقته (الزمان)
امـس انه (مع ارتــفـــاع اســعـــار الــنــفط
اخلـام وتــنـامي االيـرادات الـنـفـطـيـة مـا
الية علي عبد االمير عالوي زال وزير ا
مـــــصـــــراً عـــــلـى رفع ســـــعـــــر الـــــدوالر
ـواطـنـ العـراقـي والـتـضـييق عـلى ا
ـسـوغـات والسـيـمـا مـحـدودي الـدخل 
مــرفـوضــة تــمـامــا) واضـاف (تــابـعــنـا
بـإستغراب شديـد تصريحات  عالوي 
بـشأن عـدم امكـانية تـغيـير سـعر صرف
الــدوالر ألنه مـعـقــول وان الـقـرار اتـخـذ
ركـزي وصـندوق بـالـتـشاورمع الـبـنك ا
الـنـقـد الدولي والـكـتل الـسيـاسـية وان
األســواق تـقـبـلـته وســتـعـمل احلـكـومـة
ــتــضـررين ـقــاولـ ا عــلى تــعـويـض ا
مـنه) مؤكدا (ال نعـلم هل يعيش الوزير
فـي العـراق ام فـي دولة أخـرى كـونه ال
يـــعي حــجم الــضـــرر الــذي تــعــرض له
دروس ـواطن جرّاء هـذا القرار غـير ا ا
الــــذي أدى إلى ارتــــفــــاع جـــنــــوني في
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الـعـراقـية واألجـنـبـية  56 مـلـيون دوالر
ــصــاريف الـتــشــغـيــلــيـة وعــنــد طـرح ا
التقديرية البالغة  4 مليون دوالر يكون
الــبــاقي  61مــلــيــون دوالر وعــنــد طـرح
حــصـة اخلــطـوط اجلـويــة الـبــالـغـة 30
ــئــة اي بـنــســبـة  18 مــلــيـون دوالر بــا
ـبــلغ الـذي يـتم عــنـدهـا يـكــون صـافي ا
دفـعه إلى شـركـة مـيـنـزز هو 42 مـلـيـون

دوالر). 
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وأشـــــارت الى ان (ايــــرادات الـــــشــــحن
اجلــوي ســتــفــقـد شــركــة اخلــطـوط 70
ــئـة من إيـراداتـهـا امـا بـشـأن ايـراد بـا
الــــشـــــحن اجلــــوي اخلــــاص عـن نــــقل
ركزي فإنها ستفقد ما شـحنات البنك ا
ــــئـــة مـن اإليـــرادات يــــصل إلى 50 بــــا
ناولة األرضية باالضافة الى ايرادات ا
لـلـوقـود فإن اخلـطـوط اجلويـة سـتدفع
ايـرادات الطائرات األجنـبية من الوقود
ـــال الــعــام وال وهـــذا يــعـــد هــدرا في ا
ـالي في يـتــنـاسب مع ظـروف الـعـجـز ا
مــيـزانـيـة الـدولــة حـيث ال مـسـوغ لـدفع
ــبـالغ إلى شــركـات أجــنـبــيـة عن تــلك ا
خــدمـــات تــقــوم تــقـــوم بــهــا اخلــطــوط
اجلـــويـــة دون أي مـــشـــاكـل وبـــكـــفــاءة
جـيدة) وحمل احملمداوي (وزارة النقل
سؤولية عن هذا وإدارة الشركة كامل ا

الهدر).  جمال احملمداوي

ناسبة الزيارة التاريخية حكومة إقليم كردستان تصدر طوابع بريدية 
لقداسة البابا إلى كردستان

وصل  احلبر األعظم يطلق حمامة السالم من وسط ركام ا
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الـتـقى وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحة
عـــدداً من واآلثـــار حــــسن نـــاظـم 
للـنظر موظـفي الوزارة في مكـتبه

بـالـطـلـبـات الـتي تـتـعـلق بـاطالق
وزيـادة الــتـرفــيــعــات والــعالوات
ــوظـــفي اخملـــصـــصـــات أُســـوةً 
الـــوزارات األخـــرى. وقـــال بـــيــان

تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (نــاظم
الــتـقى عـدداً من مــوظـفي الـوزارة
بـعـد وقفـة احـتجـاجـية في مـكـتبه
ـــأمــون نــطـــمــهـــا مــوظـــفــو دار ا

احتجاجا على قـرار هيكلية الدار
انــتـــــــهت بــحـضــور الـوزيـر الى
مــوقـع الــوقــفــة واالســـتــمــاع الى

.( وظـــــف شكاوى ا
ــطــالب تــضــمــنت واضــاف ان (ا
الـغـاء الـهـيــكـلـيـة اجلـديـدة لـلـدار
ـوظـفـ وتـعــديل رواتب جـمـيع ا
ــنح مــخــصــصــات ــطــالــبــة  وا
وتـخـصـيص قـطع أراض سـكـنـية
نـتسـبي الوزارة أسـوة بوزارات
ومـــؤســــســــات ودوائـــر الــــدولـــة
األخـــــرى وتـــــشــــكـــــيـل مــــجـــــلس
اسـتشـاري من الكـفاءات والـنخب
ـية العـاملة في الثـقافيـة واألكاد
الثـقافـة حصـراً من دون االعتـماد
عــلى الــفــرق االســتــشــاريـة الــتي
الفــتـا تــعـمـل من خــارج الــوزارة)
الى ان (الــوزيــر تــعـهــد بــتـلــبــيـة
الــطـلــبـات الــتي تـتــعــلق بـاطالق
وزيـادة الــتـرفــيــعــات والــعالوات
ــوظـــفي اخملـــصـــصـــات أُســـوةً 

عبد العزيز بن سلمان
وقت ســابق إلى أعـلى مــسـتـويـاته
عند 64.51 دوالرا.وقال مصدر في
أوبـك  إن (اجملـمـوعــة اتـفــقت عـلى
إبـــــقـــــاء مــــســـــتـــــويــــات إنـــــتــــاج
واضـاف انه (تقـرر السماح النفط)
لـروســيـا وقــازاخـســتـان بــزيـادات
إنــتــاجــيـــة مــتــواضـــعــة في إطــار
االتــفــاق). وفي ظل ارتــفـاع الــنـفط
توقع متخطيا 60  دوالرا للبرميل
بــعض احملــلـــلــ أن تــزيــد أوبك+
اإلنـــتــاج نـــحــو 500 ألف بـــرمــيل
يوميا وأن تنهي الـسعودية جزئيا

أو كليا خفـضها الطوعي اإلضافي
الـبـالغ مـلـيــون بـرمـيل يـومـيـا.لـكن
وزير الطاقة السعودي عبد العزيز
بن سـلــمـان ونـائب رئـيس الـوزراء
حــثـا الــروسي ألــكــســنــدر نــوفــاك
الـــيـــوم عـــلى تـــوخي احلـــذر. قــال
الوزيـر السعودي (الـضبابـية التي
تكـتنف وتيـرة التـعافي لم تنـحسر
وسأعاود احلث على توخي احلذر
قــال نــوفـاك إن والــيــقـظــة).بــدوره
(سـوق الــنـفط لم تـتــعـاف تـعــافـيـا
كــــامـال وإن إصــــابــــات فــــايـــروس
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دعت جلـــنــة الــطـــاقــة الـــنــيـــابــيــة
احلكومة ووزارة النفط الى اتخاذ
خـــطــــوات جـــديـــدة بــــشـــأن مـــلف
ـــصــــاحب اســــتــــثــــمـــار الــــغــــاز ا
لالســـتــــفـــادة مـــنـه وســـد حـــاجـــة
مـحطـات تـوليـد الـطاقـة في البالد.
وقـــال عــــضـــو الـــلــــجـــنـــة صـــادق
الــســلــيــطي في تــصــريح تــابـعــته
ـــــلف (الـــــزمــــان) امـس إن (هــــذا ا
بــحــاجــة الى خــطــوات جــديــة من
الــنـفط ومـجــلس الـوزراء لإلسـراع
صاحب) باستثمار الغاز احلر وا
مؤكـدا (وجود بـنوداً تـلزم شـركات
جــوالت الــتــراخـيص بــاســتــثــمـار
الـغاز) واضـاف أن (اللـجنـة قدمت
أســئـلــة شـفــويـة الـى وزيـر الــنـفط
الـسـابق ثـامـر الغـضـبـان وتـابعت
ـــــوضـــــوع وحـــــثـت عـــــلى هـــــذا ا
اذ ان الوزارة ـلف االهتـمام بـهذا ا
كــانت قــد وقــعت عــقــداً مع شــركـة
جي آي الســــتــــثــــمـــار الــــغــــاز في
مــحــافـــظــة ذي قــار ضــمن حــقــول
الــــغـــــراف الـــــنــــفـــــطي وحـــــقــــول
وفي الــبــصــرة هــنـاك الــنــاصــريــة
فـرصـة اسـتـثــمـاريـة مـطـروحـة في
عهد الوزير السابق وهي استثمار
حـقـول ارطـاوي وتـشـمل حـوالي 5
وأشــار الى أن حـــقـــول نــفـــطـــيـــة)
(هــنـاك مـفــاوضـات جتـرى اآلن مع
ـية لـغـرض إحالـة هذه شـركات عـا
وتــابع  ان احلــقــول لالســتــثــمـار)

(عـقـداً سـابـقــاً مـوقـعـاً مع شـركـات
تـركـية و كـويـتيـة و كـورية لـغرض
لــكن ــنــصــوريـة اســتــثــمــار غــاز ا
ائــتالف الــشــركــات الــثالث لم يف
ا دفع بوعـوده منـذ العام 2012 
الـــوزارة إلـى إلــغـــاء هـــذا الـــعـــقــد
االسـتـثــمـاري وإجـراء مــفـاوضـات
ــيـة عـلى طــرحه عــلى شـركــات عـا
ومــــضى أخــــرى لـالســــتــــثـــــمــــار)
السلـيطي الى القـول (اما بالـنسبة
حلقل عكـاز الغازي ,فقـد  توقيع
عـقـد مع شركـة كـوكاز الـكـورية في
عام 2012 لكن بـعـد دخول داعش
واقع اضـطـرت الشـركـة الى تـرك ا

الفـــتـــاً الى أنه ( واالنـــســـحــاب)
إجـــراء مـــفــاوضـــات مع الـــشـــركــة
لـغـرض مـعـاودة الـعـمل في احلـقل
لـكـنــهـا لالسـف تـتـحــجج وتـرفض
الــعـودة الـى الـعــمـل حتت مــسـوغ
عــدم اسـتــقـرار الــوضع االمـني في

حافظة االنبار). مدينة القائم 
فـيـمـا أفـاد مـصدر بـارتـفـاع أسـعار
الـــنـــفط بـــأكـــثـــر من خـــمـــســـة في
بعد ورود تقـارير إيجابية من ئة ا

اجتماع أوبك.
WKł« œuIŽ

وارتــفــعت الــعــقــود اآلجــلــة خلــام
ـئة برنت 3.06 دوالر أو 4.8 في ا
كـمـا إلى 67.13 دوالرًا لــلـبــرمـيل ,
ارتفع خـام غرب تـكسـاس بنـحو 3
ــــــــئـــــــــة إلى دوالرات أو 4.7 فـي ا
بعد أن صعد في 64.17 دوالرا

كورونا مـازالت تلقي بـظاللها على
االوضاع). وكانت روسيا تصر من
قـــبل عـــلى رفع اإلنـــتــاج لـــتــفــادي
ا يدعم ارتفاع األسعار من جديد 
إنـتاج الـنـفط الصـخـري بالـواليات
ــتـحـدة وهي لــيـست عـضـوا في ا

أوبك.
dCš√ ¡u{

لـكـن مـوسـكـو أخـفـقت في أن تـرفع
اإلنتاج رغم حصولـها على الضوء
إذ أثـــر طـــقس األخـــضـــر من أوبك
شـتوي قـارس عـلى إنتـاج احلـقول

ــنــظــمــة ــتــقــادمــة. وخــفـــضت ا ا
ـــقــدار قـــيــاسـي الــعــام اإلنـــتــاج 
ــاضي بــلغ 9.7 مــلــيــون بــرمــيل ا
يـومـيـا مع انـهــيـار الـطـلب بـسـبب
اجلــــــــــــــــائـــــــــــــــحــــــــــــــــة.وفـي اذار
واصـــــلـت أوبك  خـــــفض احلـــــالي
اإلنتاج سبعة مالي برميل يوميا
ـئة من ـا يـعـادل نـحو سـبـعـة بـا
ي. وبإضـافة اخلفض الطـلب العـا
يصبح إجمالي السعودي الطوعي
اخلــفض ثــمــانــيــة ماليــ بـرمــيل

يوميا.
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كـــمـــا نـــاقش الـــوزارات األخـــرى 
اللـقـاء بـعض األمـور الـتـنـظـيـمـية
الـتـي وعـد بــدراســتــهـا واإلداريــة
واتــــخــــاذ اإلجـــراءات واحلــــلـــول

ناسبة بشأنها). ا
بحـسب الـبـيان الى واشـار نـاظم 
انه  (طـــــالب مـــــجـــــلـس الــــوزراء
واعطاء نـاقشة قـضية الـرواتب
كون صالحـيـاتٍ بـشـأن هـذا األمـر
الـثـقـافـة ليـست الـوزارة الـوحـيدة
الــــــــــتـي تــــــــــعــــــــــانـي مـن هـــــــــذه
فـهناك أربع وزارت تعاني سألة ا
من هـــذا الـــوضـع ومـــنـــهــا وزارة

الشباب والرياضة).
وأضاف (لـقد حتـدثت في اجمللس
الـوزاري لـلـتنـمـيـة البـشـريـة الذي
وقـد طـلب يـضم 7 وزارات مـهــمـة
رئـيس مــجـلس الـوزراء أن يـرأس
هـذا اجملــلس الـذي درجت الـعـادة
حيث أن يترأسه وزيـر التخـطيط 
اكــدنــا ان هــذه فــرصــة مــنــاســبـة

لـــنــــطــــالب بــــحــــقــــوق مـــوظــــفي
وتابـع ان (مسـألـة زيادة الـوزارة)
ستحقات مـرتبطة بسلم الراتب ا
وهـــــو قــــانـــــون ال نـــــســـــتــــطـــــيع
امــــا بــــالـــــنــــســــبــــة تــــغــــيـــــيــــره
للمخصـصات التي  طرحها من
قبلنا إلى مجلس الوزراء مرهونة
ـــصــــادقـــة ـــوازنــــة وا بـــإقــــرار ا
مؤكدا (طـرحه مشـكلة 55 علـيهـا)
مـــوظــــفـــاً مـن خـــريـــجـي أقـــســـام
السـياحـة والفـندقـة الذين نُـسبوا
لـــــلــــعــــمل فـي وزارة الــــتــــربــــيــــة
وبـشـأن مـوضوع ـطـالـبة بـهم) وا
ــــــأمــــــون لــــــلــــــتــــــرجــــــمـــــة دار ا
ومـقـتـرح دمـجـهـا مع دار والـنـشـر

الشؤون الثقافية العامة .
وضوع واوضح ناظم (سنعالج ا
وهـو امر قـيد وفق قانـون الوزارة
ــأمــون لم ولــكنَّ دار ا ــنــاقــشـــة ا
ومــا زالت ضـمـن الـهــيــكـلــيـة تــلغ

التنظيمية).  
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ألول مرة مـنذ  مايـقارب سبعـة عشر عامـا عمت الفـرحة البالد وابتـهج العباد
بزيـارة احلبر األعظم (البـابا فرنسيس) بـابا الكنيـسة الكاثولـيكية ورئيس دولة
الفـاتيكان إلى العراق في زيارة وصفت بالتاريـخية وتابعها العالم اجمع  منذ
أن حـطت طـائـرته ارض  مـطـار بـغـداد الـدولي يـوم اجلـمـعـة اخلـامس من آذار
وتسـتمر حتى الثامن منه شملت أربـعة محافظات ( بغداد  النجف االشرف 
اربيل )  حـيث سيـجـري لقـاءات رسمـية وزيـارات لـعدة مـواقع دينـية ذي قـار 
رجع وأثريـة كما سيزور مدينة أور األثرية ومحافظة النجف حيث سيلتقي با
وصل الديـني األعـلى في العـراق الـسيـد علي الـسـيسـتاني ثم سـيـنتـقل إلى ا
ـوصل من أجل ضـحـايا داعش حـيث سيـصـلّي في كـنـيـسـة الطـاهـرة غـرب ا

ويختم زيارته في أربيل حيث سيترأس صالة موحّدة على الهواء.
رحب الــشـعب الـعــراقي بـكل طـوائــفه ومـكـونـاتـه بـزيـارة الـبــابـا رافـعـ أعالم
الـسالم وهـتـافـات وأغـاني تـتـغـنـى بـاحلب والـسالم وإطالق حـمـامـات بـيـضـاء

ترفرف في كل مكان .
خدمات وسرعة اجناز 

ا دن وجتميلها  استعداد لزيارة البابا وفي نشاط غير مسبوق    تنظيف ا
يلـيق بـزيـارة احلبـر األعـظم  وتنـظـيف مـنطـقـة الكـرادة وتـزي احلـواجـز التي
عـابد حتيـط بكـنيـسة سـيدة الـنـجاة  وألول مـرة إنارة زقـورة أور (أحد أقـدم ا
األثـرية في الـعراق) وسط صـحـراء ذي قار  وتـعبـيـد شوارع بـلدة قـره قوش
وصل وتزيينها وإعادة ترميم كنيسة الطاهرة غرب 25  كيلومتراً شرق ا
ــوصل  من خالل حـمــلـة اخلـدمــات الـهـائــلـة وسـرعــة إجنـاز بـعض مــديـنـة ا

شاريع الصغيرة في مناطق مهملة ألن البابا سيمرّ فيها أثناء زيارته. ا
عراقيون يناشدون البابا حلل مشكالتهم 

ولّدت هـذه الترتيبـات السريعة واجناز اخلـدمات موجة من السـخرية العارمة 
حيـث انتـهـز العـراقـيون الـفـرصـة وعجت مـواقع وسـائل الـتواصل االجـتـماعي
حتت هاشتاغ #اطلب_من_البابا من خالل  التعليقات والتغريدات والفيديوات
 بالكثير من الرسائل الساخرة بان اخلدمات  ال تقدم إال عند مجيء شخصية

كبيرة تزور العراق .
وفي فــيـديــو تــداولــته وســائل الــتــواصل نــاشــد فـيـه الـعــراقــيــون الــبـابــا حلل
مـشــكالتــهم   يــقــول صــقـر الــعــراق " اطــلب من الــبــابـا أن يــتــفــضل بــطـلب
ـدة سـنـة عـسى أن يـصـلح اجلـنـــــــــــسـيـة الـعـراقـيـة وان يـعـيش فـي الـعـراق 
اء والـكهربـاء وتبـليط الـشوارع  ونرى الـقوات األمـنية تـسيـطر على خدمـات ا
الدكـات العشائريـة والرمي العشوائي"  وكـتب عباس الزيـدي " التسرع يابابا
ت البنايات فهـناك شوارع بلطــــــــت وأخـرى قد نظفت وغسلت وصـبغت ور
ونافـورات شـغلت وإنـارة الشـوارع خالل أسبـوع فـقط "  أمـا بالـنسـبة لـنبع
فتـقول  " لو الـبابـا يجيـنا كل شـهر كان وصـلنا لـلمـريخ قبل اإلمارات " مـرفقة
صـورة  إنارة زقورة أور للمرة األولى منذ أربـعة آالف عام  وفي تغريدة لعلي
ـستشـفيات وحمـاماتها الكـاظمي يقـول فيها " اطـلب من البابـا أن يتجول في ا
وغرف الـطوار ياريت ينظفـوها  وأخر تغريدة كانت من سـتار عويطة يقول "
اطــلب من الــبـابـا طــلب واحــد فـقط  اريــدة أن يـأخـذنـي مـعه من يــرجع ألنـني

مخطوف من احلياة وعايش أتعس عيشة على وجه الكرة األرضية".
فيـما اعتـبر محـلل سيـاسييـنا إن زيارة الـبابا لن تـغير من الـوضع السياسي
في الـبالد  هي مـجـرد رسـالـة مـحـبـة وسالم بـ األديـان وسـتـعـطي قـوة دفع
تبـق في العـراق الذين تعـرضوا لالضـطهاد والـتهجـير  حيث للـمسيـحيـ ا
ـليون نسمة كـان عددهم في العراق قبل عام 2003 أكـثر من مليون ونصف ا

 أما اآلن بعد الغزو األمريكي للعراق وظهور داعش تناقص
سيحي إلى نحو ثالثمائة ألف فقط . عددهم ا

 وخـتـاماً البـد من تـــــــــــــقـد كل الـشكـر والـتـقـدير
لــلـبـابـا الـفــاتـيـكـان لـزيــارته لـبـلـدنــا احلـبـيب وإدخـال
الـسعـادة والفـرح لـقلـوب كل العـراقـي وإشـاعة روح
ـكونـات العراقـية بكل حب احملـبة والتـعايش ب كل ا

وسالم .
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ؤمن يبـحث عنـها أمالً باالنـتفاع بـها واالرتـفاع الى حيث تـسمو احلكـمةُ ضالـةُ ا
واقف روحُه وتصـفو نـفسه  ويـطيب فـعلُه وقـولُه  وتزدان سـيرتُه بـاجلمـيل من ا

مارسات . وا
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واالمام الـكاظم (عـليه الـسالم) هـو منـبعُ احلكـمة  ومـنـهلُـها الـعذب الـذي يزدحمُ
على ضفافه عشّاق العلم واحلكمة واالخالق ...

درسة الربانية الفريدة بعلومها وآفاقها ومنهجها انّه وارث النبـي والوصي وا
السـديد في تربيـة الفرد واجملـتمع واالمة تربـيةً اسالميـة رائدة يفوح مـنها شذا

االستقامة على خط الطاعة لله ورسوله (ص) .
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وقد روي عنه (ع) انه قال :
( السـخيُ احلَسَنُ اخلُلُق في كنف الله  ال يتخـلى الله عنه  حتى يدخله اجلنّة 

وما زال أبي يوصيني بالسخاء وحسن اخللق حتى مضى )
ْ لـهما دورهما ن يفهم مدلـول الكالم أنّ هناك عامـليْن مُهمَ من الواضح اجنـلى 
ـركـزي في االنـضـواء حتـت خـيـمـة الـرعـايـة االلـهـيــة من جـانب  والـتـوجه نـحـو ا

استحقاق وسام التكر العالي عبر الدخول في اجلنة من جانب آخر .
وهذان العامالن هما :

السخاء 
وحسن اخللق 

السخاء انعكاس حقيقي لِحُسْن الظنِ بالله والثقة به  
وهكـذا يجود االسخيـاء بأموالهم ال عـلى أهليهم وأقـربائهم فحـسب  بل باالنفاق
ـستـضعـف والـبائـس الـنافـع في ميـادين البـر والنـفع االجتـمـاعي  وال سيـما ا
واحملـرومـ الــذين يـعــانـون من الــفـاقـة واحلــرمـان وتــشـرأبُ أعـنــاقُـهم الى مَنْ

يُعينُهم على جتاوز ما يعانونه من مشاق ومصاعب...
ستوصفات ستشفيـات وا ـدارس وا عابد وا سـاجد وا ا قامت ا ولوال الـسخاء 
ا كان للمشاريع احليوية مكان في دنيا الناس . ؤسسات اخليرية  و الطبية وا
السـخاء واالنفـاق في سبـيل الله هـو السبـيل إلرساء قـواعد التـكافل االجـتماعي
وتـغـطيـة احلـاجـات الـضروريـة لـلـمجـتـمع فـاذا شـحّت النـفـوس وأوصـدت أبواب
غاب عن اجملتمع االستقرار واالزدهار وشاعت االضطرابات االنفاق االجتماعي 

واالنهيارات االخالقية واالجتماعية ...
ؤمن العزيز : أيها ا

كن سـخـيـاً كـما أَرادَكَ االمـامُ الـكـاظم (ع) ولـتـكنْ يـدُك العـلـيـا واشـكـر نِعَـمَ اللهِ
عـليـك بفـعـلك واحـسانك  كـمـا تـشكـره بـقـولك ولـسانك وكن واثـقـا مـطمـئـنـا بأنَّ
سـخـاءك في مضـامـيـر البـر واالحـسان والـنـفع االجتـمـاعي لن يـورثك االّ العـاقـبةَ

احلسنة والفوز بالنعيم الدائم .
ــقــتـدين ال تــكن من الــبــاكــ عـلى االمــام الــكــاظم (ع) فـقـط دُونَ أنْ تـكــون من ا

ستنيرين بأضواء حكمته . بسيرته وا
أقرأَت ما يقول التاريخ عن امامك الكاظم (ع) :

" كان موسى بن جعفر اذا بَلَغَه عن الرجل ما يكره بعث اليه بِصُرّةٍ دنانير 
ائت  وكانت صِرارُه ما ب الثالثمائة الى ا

ثل " ويضرب بها ا
? سيئ فكيف يكون مع احملسن فاذا كان االمام الكاظم (ع) سخيا مع ا

وأين نحن من هذا السخاء والعطاء ?
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وأمـا حـسن اخللـق فانه عـنـوانُ االنسـانـية وأهم عـوامل الـسمـو في الـشخـصـية
ستويات : وصاحب اخللق احلسن يسجّل جناحاته على كل الصعد وا

نَفْسِيْاً  واجتماعيّاً  ودينيّاً ويكون من الفائزين :
نَفْسُه مِنْهُ في راحة 

والناسُ منه في راحة 
الئكة التي ترصده وتراقبه منه في راحة  وا

وهو يـتوّج ذلك كُلَّه برضا الرب العظيم حيث يرعاه بعينه التي ال تنام في الدنيا 
ويدخله في جناب النعيم في االخرة .

وهــكــذا يــدعـــونــا االمــام الــكـــاظم (ع) الى مــراجــعـــة أنــفــســنــا
واخـتـبـارهـا فـانْ كـانت مـتـسـمـةً بـالـسـخاء وحـسن اخلـلق
رضيّ فطـوبى لها  ولتواصِلْ الشوط على هذا النهج ا

السليم .
اضي وتبدأ وإنْ كانت بـعيدةً عنهما فلـتطِو صفحاتِ ا
عـلى بـركــات الـله بـصـفــحـاتٍ جـديـدة  بـكــون عـنـوانـهـا

البارز السخاء وحسن اخللق .
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رأى اخلبـيـر القـانوني طـارق حرب
إن الـبـابـا فـرنـسـيس لم يـسـتـحـسن
الــــــهـــــدايــــــا الــــــتـي قــــــدمت لـه من
الشخـصيـات العراقـية خالل زيارته
ـا اســتـحـسن احلــالـيـة لــلـبالد وإ
الهالهـل التي أطـلقـتهـا النـسوة في
كنيـسة القـديس مار يوسف بـبغداد

احـتــفـاءً به. وذكـر حـرب

في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) امس أن
(الـهالهل الـبغـداديـة الـتي اطـلقـتـها
الـفـاضالت في كـنـيـسـة مـار يـوسف
الــتي اسـتــحــســنــهـا الــبــابــا كـانت
ـقـدمة افـضل من الهـدايـا الكـثـيرة ا
له من الــسـيــاسـيــ ورجـال الـدين
بــدلــيل انه لم يــسـتــحــسن الـهــدايـا

ا ـقدمـة له من أيـة شـخصـيـة وا ا
اســتــحــسن الــهالهل الــبــغــداديــة)
واضــــاف (طـــوبى لــــلـــبــــغـــداديـــات
أصـــحـــاب الــــهالهل الـالتي جـــلـــ
الــفـرح لـلــبـابـا وهي بــادرة وطـنـيـة
عليا منـهن وتوجب لهن التكر من
الـدولـة). وفي بـاحـة كـاتـدرائـيـة مار
يوسف للـكلدان انتـظرت جموع من
سيـحي الـذين تضاءلت صلـ ا ا
أعدادهم عـلى مرّ االعـوام في بغداد
بـصمت مـهـيب رجالً لم يحـلـموا قطّ
بـرؤيــته.هــنــاك أقـام الــبــابـا لــلــمـرّة
األولى قــداسـاً بـالـطــقس الـكـلـداني
ـشـاركـات به من الـنـسـاء فـاق عـدد ا
الرجال ارتدت بعضـهن غطاءَ أنيقاً
أســــود أو أبـــيض فــــوق رؤوســـهن
احـتـراماً لـلـزعـيم الـروحي ألكـثر من

1,3 مليار مسيحي في العالم
بــالــبــاحــة وانــتــظــاراً ألول قـدّاس
يــحــيــيه حــبــر أعــظم في الــعــراق
جـــلـس احلـــضـــور عـــلـى مـــقـــاعـــد
خـشــبــيـة مــزيـنــة بــأزهـار زاهــيـة
حـاملـ بـأيديـهم مـسـابح أو كتب
صـالة صـغــيـرة فــيـمـا فــصـلــتـهم
دقـــائق قـــلـــيـــلــة لـــلـــقــاء الـــبـــابــا
فرنـسيس. وفـجأة انـكسـر الهدوء
الــذي كــان يــخــيم عــلـى األجـواء
وارتــفـعت مــئـات األيـادي بــشـكل
عفـوي إلى السـماء. وصل الـبابا
البـسه الـبـيـضـاء إلى الـبـاحـة
اخلـــارجــــيـــة لـــلـــكـــاتـــدرائـــيـــة
وبــالـزغـاريــد وتـراتـيـل الـطـقس
الـشــرقي الــتي تــلــيت بــالــلــغـة
ـصـلـون الــعـربـيــة اسـتـقـبـل ا
بــعـــد طــول انـــتــظــار الـــبــابــا
أخــيــراً. وعــبــر احلــبـر األعــظم

ــؤدي إلـى الـكــنــيــســة لم الــرواق ا
يـتوانَ احلـضـور مـراراً وتـكراراً عن
رفع هواتـفهم اللـتقـاط صورة ذاتـية
معه بل نزعوا كماماتهم عدة مرات
لتظهر ابـتسامات فرحـةً لم يتمكنوا
نـاسبة من احتـوائها في ظلّ هـذه ا
الـتـاريـخـيـة  حـيث بـدت احلـمـاسـة
واضحـةً أيضـاً على وجـوه الشـباب
مـن احلــضـــور رغم أن عـــددهم كــان
قــلــيـالً.واســتــعــدت جـــوقــة أطــفــال
السـتــقـبــال الـبــابـا بــالـتــراتـيل من
بـيـنـهم فـتـاة صـغـيـرة وضـعت عـلى
رأسهـا قبـعة كبـيرة احلـجم وعلـيها
صورة الـبابـا قالت وقـد بدا عـليـها
احلمـاس (تدربنـا لثالثـة أيام كـاملة
اســـتــعـــداداً الســتـــقـــبــال الـــضــيف

االستثنائي). 
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بعـد ذلك توجّه الـبابـا إلى احلضور
بكلمة عن الـتواضع واحملبّة أججت
مـشــاعــر نـبــيل يــعـقــوب الــبـالغ من
الــعــمـر 46 عــامــاً الــذي يـقــطن في

بغداد منذ زمن طويل. 
وقـال (لـقــد جنـوت من كل شيء من
الــــطـــــائــــفـــــيــــة مـن الــــعـــــنف من
التـفجيـرات في بغـداد) فيـما جلس
في الصف األول في بـاحة الـكنـيسة
حــيث شـاهــد الـقــداس عـبــر شـاشـة
رغم الــفـرح الـعـارم الــذي خـيّم عـلى
ـــــكـــــان إال أن احلــــــضـــــور داخل ا
الكـنيـسة كان مـحدوداً عـلى خلـفية
تـفـشي وبـاء كـورونـا إذ مـنـحت كل
رعـــيّـــة فـي بـــغــداد 13 دعـــوة فـــقط
لتوزيعها على الرعايا التابع لها
كــــمــــا قــــال األب نــــظـــيــــر دكــــو في
الـكـاتـدرائـيـة ويـسـمح لـهـؤالء فـقط

بـدخـول الـكـنـيـسـة. وقـال دكـو الـذي
تـلى خالل الـقـداس نـصاً مـن إجنيل
الـقــديس مـتى بـلــحنٍ شـرقيّ خـاص
بــطــقـــوس الــكــنــيــســة الــكــلــدانــيــة
ـشرقـيـة إن (هذا أول لـقاء حـقـيقي ا
يــــجــــمع قــــداســـتـه مع رعــــيــــته في
الـقــداس) وبـارك الـبـابــا فـرنـسـيس
الـقــربـان والــنـبــيـذ الــلـذين يــرمـزان
بالنسبة للـمسيحي إلى دم وجسد
سيح بحضور جمع من الفعاليات ا
ـان الــسـيـاسـيـة مـنــهم رئـيـسـا الـبـر
مــحـمــد احلـلــبـوسـي واجلـمــهـوريـة
برهم صـالح ووزير اخلـارجيـة فؤاد
حــســـ اضـــافــة الى رئـــيس تـــيــار
احلـكمـة عـمـار احلكـيم لـكـنّه لم يقم
نـاولة شـخصـياً.وقـام بدالً بطـقس ا
مـــنه الـــعـــشــــرات من رجـــال الـــدين
. وطـلبت بـتـقد الـقـربان لـلـمـصلـ
امــرأة من الــكـاهـن أن يـضع قــطــعـة
الـقــربـان لــهـا فـي صـنــدوق صـغــيـر

لـــــتــــــأخـــــذه مـــــعــــــهـــــا إلـى قـــــريب
ـغادرة مـريض.وفـيمـا همّ الـبـابا بـا
بــدأ احلـضـور بـهـتــاف عـبـارة فـيـفـا
بـابـا أو ليـحـيـا البـابـا.وكـانت زيارة
البابا فـرنسيس حتى اآلن مـحكومةً
بـقواعـد احـتـواء الفـايـروس وبدأت
بـلقـاءات رسمـية فـي بغـداد اجلمـعة
ـرجع األعـلى ـاضـيـة  ولـقـاء مع ا ا
علي السيـستاني السـبت باإلضافة
إلى زيــــارة ألور االثــــريــــة جــــنــــوب
الـعراق. لـكن كل تـلك اللـقـاءات خلت
من اجلـمـوع الـغفـيـرة الـتي عـادة ما
تالقي حـــبـــراً أعـــظم في مـــثـل هــذه
الــزيــارات.وأثـــارت تــلك الـــتــدابــيــر
ــــســــيــــحــــيــــ غـــــضب عــــدد مـن ا
ـن لم يــتـــسنَّ لــهم الــبــغـــداديــ 
ــــــشــــــاركـــــة فـي الـــــقــــــداس داخل ا
الكنيسة رغم أنّهم عانوا في جتنّب
احلـواجــز األمــنــيــة الــعــديـدة الــتي
ــؤيـدة أقــيــمت في جــمــيع الـطــرق ا
إليها ليصـلوا إلى بواباتها.من ب
هــــؤالء الـــذيـن بــــقـــوا فـي اخلـــارج
ســـمــيـــرة يـــوسف الـــتي جـــاءت مع
أخــتــهـا حملــاولـة حــضـور الــقـداس.
وقالت  (كنت أنتظر خارج الكنيسة
مــنـــذ الــظــهــر,إذ لم يـــســمــحــوا لي
بـالـدخـول). وقف طـفل صـغـيـر وهـو
يــنـظـر إلى حــراس الـفـاتــيـكـان وهم
يغلـقون بوابـة الكنـيسة الـتي تفوقه
طــوالً بــثالثــة أضــعــاف. وقــال فــهـد
يبلغ من العمر 12 عاماً (أنا أعيش
فـي اجلـــوار وآتي إلـى هـــنـــا طـــوال
الـوقت إلضــاءة الـشـمـوع) وأضـاف
(لـكن الـبابـا هـنا الـيـوم و أتـمنى أن
يــصـبـح األمـر طــبـيــعـيًــا ويـأتي إلى

العراق طوال الوقت). 

 طارق حرب

داس االول من نوعه في بغداد
احلبر االعظم خالل احياء ق بغداديات يستقبلن البابا فرنسيس بالزغاريد
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تــونس- (أ ف ب) - كــادت نــاديـة
"تخـسـر كل شيء" حـتى طـفلـتـها
عنـدما تقـدمت خالل فترة اإلغالق
اضـية بـشكـوى قضـائية الـسنـة ا
ضـــد زوجــهـــا الــعـــنـــيف في ظل
ــؤســســات صــعــوبـــة تــطــبــيـق ا
الـتـونـسيـة لـلـقـوانـ الـرائدة في
البالد على صعيد مكافحة العنف

رأة. ضد ا
تؤكد السلطـات التونسية أن عدد
ـــتــعــلــقــة بــالــعــنف الــشــكــاوى ا
اجلـسـدي والـلـفـظي ضـد الـنـسـاء
تـضاعف خـمس مرات خالل فـترة
احلــــــــجــــــــر بــــــــ آذار/مـــــــارس
وحزيران/يونيو  .2020وال يزال

نحى التصاعدي مستمراً. ا

وتــلــقى مــركـز اإلصــغــاء اخلـاص
بـ"اجلـمـعـيـة الـتـونـسـيـة لـلـنـسـاء
ــــقــــراطــــيــــات" في تــــونس الــــد
الــعـاصــمـة فـي األشـهــر األخـيـرة
عـددا كبـيرا من الـشهـادات لنـساء
تــعـرّضن لــلـعــنف األســري يـفـوق
ـسـجـلـة في الـفـتـرة بــكـثـيـر تـلك ا

عينها من العام الفائت.
nMF « W UJ

ان الـتونسـي في العام وأقـرّ البـر
ـكـافـحـة  2017قــانـونـا طـمـوحــا 
ـــــرأة ودعـــــمه الـــــعـــــنـف ضــــد ا
سياسيون ومـنظمات من اجملتمع
رأة دني تـعمل على أن تـكون "ا ا
الـتونـسيـة" تقـدميـة ومتـحرّرة من

كل القيود االجتماعية.

يوسع هـذا النص القـانوني الذي
لـــقـي إشـــادات كـــثــــيـــرة نـــطـــاق
الـــــتــــجـــــاوزات الـــــتي تـــــعــــرّض
مـرتـكـبـيـهـا لـلعـقـاب عـلـى صـعـيد
الـعنف ضد الـنسـاء ويؤكد جـليّاً
ـــنـــطــقـــة في ريـــادة تـــونس في ا
رأة ويكـفل حماية مجال حـقوق ا
قانونية ومادية لضحايا العنف.
ـــقــابل يــبــقى إحــقــاق لــكن في ا
احلق للضـحايا مسـاراً صعباً في
ظـل غــيـــاب اإلرادة الــســـيــاســـيــة

وارد. ونقص ا
حتـمّـلـت نـاديـة األربـعـيـنـيـة سـوء
مـــعـــامــلـــة زوجـــهــا وتـــهـــديــداته
سـنـوات عـدة ولم تـدّع عـلـيه أمـام
الـقضـاء في غـياب أي مـورد مالي

مستـقل لها.وتقـول لوكالة فرانس
برس "كـان يـفـعل ذلك (الـتـعـنيف)
عــنـدمـا يــكـون في حـالــة سـكـر ثم
يـعتـذر وكان يـسافـر شهـورا عدة
سنـويـا لـلعـمل خـارج الـبالد لذلك

فضّلت أال أفعل شيئا".
وتـتـابع بـتأثـر ظـاهـر "لكن وخالل
نـزلي وجـد نـفسه فتـرة احلـجـر ا
عـالــقـا في الــبـيت وكــان مـتــوتـرا
ويسرف في الـشرب. وفي يوم من
األيــــام أفـــشت لـي طـــفـــلــــتي أنه

يلمسها بطريقة غير الئقة".
إثـــر ذلك ســـارعت نــاديـــة لـــطــلب
الـشرطـة التي اسـتدعـته بعـد أيّام

للتحقيق معه.
- "التحرّر" -

لم تـــفض جـــلــســـات االســـتـــمــاع
لزوجـها إلى نـتائج ملـموسة. ولم
تـتـمـكن نـاديـة مـن تـأكـيـد الـتـهـمة
عـلــيه إذ تــمـكّـن من خالل مـوارده
ـحام فيما اليـة من االستعانة  ا
هي تـفـتقـر لإلمـكـانـيـات وتـخشى
إمــكـان دفــعه رشـى لــتـبــرئــته في

القضية.
وطـلـبت الـشـرطـة من نـاديـة جـمع
ــتــوافـرة كـلّ األدلــة والـبــراهــ ا
لـديـهـا فـي قـرص مـدمج وهـو مـا

عنَّفة. فعلته الزوجة ا
وبــعـد أســابــيـع طـويــلــة من دون
حتقـيق نتيـجة وخوفـا من فقدان
حضانة ابنتها في حال االنفصال
عن زوجــــهــــا اخـــتــــارت نــــاديـــة
الـلجـوء إلى "اجلمعـية الـتونـسية

قراطيات". للنساء الد
وكلـفت اجلمعيـة محامـيا اكتشف
عــنــد فــتـــحه مــلف الـــقــضــيــة أن
الـشـرطـة لـم تـرسل الـقـرص الـذي

يحتوي األدلة إلى القضاء.
وتـــقــول نــاديـــة "من حــسن احلظ
أني حـظـيت بـدعم كنت سـأخـسر

ا في ذلك طفلتي". كل شيء 
nK  q u%

وجـرى حتـويل مــلـفـهـا الى قـاض
آخــر وبــعــد أيّــام قــلــيــلــة أوقــفت

الشرطة زوجها.
ولـلتـكـفل بالـنـسـاء البـاحـثات عن
حــمـايــة الـشــرطـة أنــشـأت وزارة
الـداخـلـيـة الـتـونـسـيـة  130فـرقة
مـتـخـصـصـة في هـذا اجملـال مـنـذ

العام .2018
ـئات من عـناصر الـشرطة وكُلّف ا
ـهمات ـدرّب خصـيصـا لهذه ا ا
مـن بـيـنــهم نـســاء الـتـحــقـيق في
حــاالت الــعـنف األســري وتــنـفــيـذ
األوامـر الـقضـائيـة إلبـعاد اخلـطر

عن الضحايا.
وبــاتـت مــدارس الــشـــرطــة تــقــدّم

تعـليـماً خـاصاً لـعنـاصرهـا بشأن
التعامل مع هذه الـقضايا كما أن
الــعـنـاصــر الـذين يـحــاولـون ثـني
الــنـــســاء عـن مالحــقـــة أزواجــهم
ــعــنّــفــ يــواجــهــون احــتــمــال ا

السجن.
غـيـر أن حـمـايـة الـنـسـاء ضـحـايـا
العنف األسـري تتطلب الـكثير من
الـصــبـر واجلـهـد وفـق مـنـظـمـات

دني. اجملتمع ا
وتـــقـــول رئـــيــــســـة "اجلـــمـــعـــيـــة
قراطيات" التونسـية للنسـاء الد
يــســرى فـراوس لــوكــالــة فــرانس
بـرس إنّ "هـناك تـبايـناً كـبيـراً ب
ـــــمـــــارســــات قـــــانــــون  2017وا
ـؤسساتـية واالجـتماعـية والتي ا
ــــــــنـــــــحى ال تـــــــواكـب هــــــــــــذا ا

التحرّري".
ويـلــحظ الـقــانـون ســبل الـوقــايـة
واحلــمـــايــة من الـــعــنف األســري
ومعاقبة مـرتكبيه والتعويض عن
ضــحــايــاه و"هــذا يــتــطــلب بــنى
حتـتـيـة ومـراكـز إصغـاء ومالجئ
لكن الـدولة لم تـخصص ميـزانية"

لذلك وفق فراوس.
يُـضــاف الى ذلك "غـيــاب الـنـقـاش
العـام بشـأن قضـايـا النـساء" مـنذ
انتـخابات  2019التي تـقدّم فـيها
احملـافـظون.الى ذلك خـمـد اجلدل
يراث ـساواة في ا حول مـسألة ا
بـــعــد ان أطــلق الــرئــيس الــراحل
الـبـاجي قائـد الـسبـسي في الـعام
 2018مـبــادرة قـانـونــيـة من أجل
التـساوي في عـملـية توزيع اإلرث

رأة. ب الرجل وا
وفي تـــقـــديـــر فـــراوس "يـــجب أن
نـخـوض مـعـركـتـ بـشـكل مـتـواز
تشـمالن القوانـ والعقـليات" من
خالل تــدريب قـــضــاة ومــحــامــ
والــشــرطــة واألطــبــاء "لــيــتــولــوا

ساواة". ا
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عـادالت التاريـخيـة  وقوانـ التـطور  جتـزم بأنه لـيس بـاستطـاعة قـوة أو تنـظيم ا
حزبي أو جـماعة أن توقف معادالت العالقـة ب الشعوب وال بإمكـانها مهما بلغت
من الـقـسـاوة ان ترجع الى الـوراء بـدواعي مـذهبـيـة دينـيـة أو فـكريـة ظالمـية  وإذا
تـمكـنت بحـكم بعض الـعوامل الـداخلـية واخلـارجية  فـإنهـا التسـتطـيع حتـما لـفترة

خارج قياساتها .
ـنـظـومـات الـدولـية  إال تـلـك الدول فـالـوضع الـعـراقي اصـبح شـاذا بـ مـجـمـوع ا
ئة من مـجموع السكان البالغ نـهكة  فليس منطقـيا أن تصبح حالة الفقر  37 با ا
ـطلق عـدده  40 ملـيون شـخص حـسب تـقديـرات اجلـهات اخملـتـصة  وال يـجوز بـا
حسب قوان التطور  أن تبقى ثلة من احلاكم تتربع على مصادر القوة والقرار
ية  ـدني واالنسجام مع التـطورات العا وتعـيد البالد من حالة النـهوض الشعبي ا
إلى حالـة االنـكفـاء والبـحث عن مصـادر الـعيش  أو الـبحث عن طـرق اخلروج الى

الدول األوروبية  بغية احلفاظ على ماتبقى من قوة اجلهد .
يـحـدث هـذا االن وفي هـذا الـقـرن الـواحــد والـعـشـرين  في بـلـد يـغص بـالـكـفـاءات
ـوارد الـتي ال حصـر لـها  والـسبب الـبـشريـة واالمكـانـيات االقـتـصاديـة الهـائـلة وا
ا لـدى عـامة تـابـع وأصـحـاب اخلبـرة فـقط  وإ واضح لـيس عـنـد اخملتـصـ وا
ـوالـ والــكـتـلـويــة واحملـاصـصـة الـنــاس  هـو الـنــظـام الـقـائـم عـلى اجلـمـاعــات وا
واالقطـاعيات احلزبية والسـياسية  هؤالء يتصـورون بأنهم هم الباقون وهم األقوى
وهم االقدر تشـبثاً بالسلطة والـبقاء فيها اكثر من سـنوات الصراعات الدموية التي

اريد منها أن تكون معاول لتهد البالد .
شاريع مرت عـلى العراق سـنوات حـكم  منهـا من أسس لقـيام الـدولة والتـخطـيط 
ذات قيـمة اقتصادية  ومنها من تـصور هو العراق وهو احلاكم األوحد المنازع له
 ودخل في صـراعات مع الـشـعب تارة واحملـيط بـالعـراق تـارة أخرى وراح أجـيال
شاريع مهـمة  ثم غادر اتفقنـا أو اختلفنا لـكنه أسس  من الشـباب واموال هائلة 
ـغادرة  لكن األمـر في جوهره إذا كـان احلاكم ومن معه فـي جبهة  على صـيغة ا

قابلة البد أن يغادر.  والشعب واغلبيته في اجلبهة ا
وفي هذه الـسنوات يـتصور من في احلـكم  بأن احلصـول على مواقع في الـسلطة
كنه الـبقـاء في احلكم غصـباً على شكـوك في نزاهتـها أو الـنزيهـة  باالنتـخابـات ا
نع الناس من التسـول والفقر والبحث عن األماكن غالـبية الشعب وهو لم يقـدم ما
االمنـة أمراً في غايـة اخلطورة  كونه يـؤسس لصراع بـ الشعب واحلـاكم على

اختالف توجهاتهم .
ا فيهـا وما عليها  نـقول ذلك ليس لالستذكار في السنوات ال  (17) الـتي مرت 
ـا بـغـيـة االسـتـدراك لـلـحـالـة الـقـادمـة الـتي من احملـتـمل أن تـخـلق صـراعـا بـ وإ
أصـحاب شـبـكة الـرغـبة في الـتـسيـد بـاحلكم أو بـيـنهـا وبـ عمـوم اجلـماهـيـر التي

حدداغلبيتها الواعية ضرورة التغيير .
ـمـارسـات الـالحـضـاريـة  ـذهـبــيـة واألفـكــار وا الـسالح واسـتــغالل االفـتـراقــات ا
كـنها ابـداً أن تكـون حائـالً دون النهـوض والعـمل لـبنـاء دولة مدنـية مـؤسسـاتيه ال
ثلث  أن يفرض قوتـه وارادته لفترة لكنه ال يستطيع ابداً أن كن لهذا ا قانـونية  

يقنع أصحاب البطون اجلائعة وهم األغلبية ببقاءة في سدة احلكم .
ا نحن نـعيش شـئنـا أم ابيـنا في مـفتـرق طرق  أمـا النـهوض بـالبالد الى االمـام 
نـطقة  أو القبول تمتـلكه من إمكانيات اقـتصادية وماليـة هائلة تكاد تـكون فريدة با
والبقاء في الدعوات التي في اساسياتها خلدمة أصحابها وليس تعبيراً عن جوهر

تفردون في الدين واإلنسانية . ماقدمه االعالم الكبار ا
ــاجــرى قـبل اربع ســنـوات  ولـم نـطــلع عـلى كل الـذي يــجـري االن هــو انـعــكـاس 
شــعـورا وعـمال مـشـتـركـاً لــنـقـد احلـكم ومـرحـلـة االصــطـفـافـات حـول احملـاصـصـة
ـواقع علـى شركـاء احلـكم من تـلك األطراف  لم نـطـلع أيـضا الـسـيـاسيـة وتـوزيع ا
على مشـروع وبرامج اقتصادية وسياسـية وثقافية تستـجيب الرادة الشعب وتعبير

عن احلاجة للعبور للضفة األخرى .
بسبب هذا النظام اصبح للفاسدين منظومة اقوى من جبهة التصحيح واحلساب 
ال العـام قوة حتميهم  وصـار االقتصاد حالـة جتريبية بدال من واصبح لـنشالي ا
خـطط مـوثـوقة تـؤسس لـسـنـوات الـنهـوض اخلـمـسـة القـادمـة  وان حـدث مـثل هذا
شـوه والرافـض له . لم نسـمع بأن الضرورة التـفكير فـأنه يواجه طوابـير من ا
ـمـثــلـة لألحـزاب ـعـبــرة وا تــقـتـضي جتــذيب الـدولـة وازاحــة الـكـثــيـر من الـزوائــد ا

والكيانات السياسية ليست جزءاً من حركة تطوير النظام العام للدولة .
هذا الـوضع يؤكد بـأن النظـام القـائم فاشل بامـتياز  وان الـنظـام الوطني بـكفاءات
عالـية الـعـمل واإلخالص للـبالد هـو األساس  وإال ال فـائدة من االسـتـمرار بـطحن
احلصـو بغـيـة تشـويه احلـقائق وتـضـليل اجلـمـاهيـر. والبد أن
كن أن يعـلم اجلـميـع بأن حـركـة التـاريخ وقـوة التـطـور ال 
يرغـمـها أحـد أو جـماعـة أو حـزب عـلى التـوقف  والـشعب
ــانـيــكـيــة احلـركــة وجـدلــيـة احلـوار الـعــراقي مـعــروف بـد

والتساؤل  البد من ادراك اجلميع هذه احلقائق ..
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 1- في الوقت الـذي يعـاني فيه الـعراق من ضـائقـة مالـية وأزمـة اقتـصاديـة خانـقة
ئة من الـية الـتي تشكل 90 بـا بسـبب انخـفاض أسعـار النـقط و تراجع عـائداته  ا
موازنـة البلـد تقـدم احلكـومة مـوازنة انفـجاريـة تعـد األكبـر من كل موازنـات العراق
مــنــذ عـام  2003 والى  هــذا الـعــام مع الــعــلم ان احلـكــومــة اتــخـذت الــعــديـد من
ـوظــفـ ـوازنــة مــنـهــا  مـحــاوالت خـفـض رواتب ا اإلجــراءات الـتــقـشــفـيــة لــدعم ا
تقـاعدين ورفع قيمة الدوالر على حساب العـملة العراقية الذي تسبب إرباكاً في وا
واد الغذائـية في ح السـوق العراقـية بسبـب ارتفاع أسعـار السلـع والبضائـع وا
ـوازنة تـضـمنت أبـواب صـرف غيـر مـنطـقـية وخـيـاليـة لـلرئـاسـات الثـالث منـها ان ا
لـلـتـنـظـيف ولـصـرفـيـات وقـود الـعـجالت ولـلـحـمـايـات وغـيـرهـا الـتي خـصـصـت لـها

عشرات الترليونات   !! 
ـنع  2- اسـتـبـشـر الـعـراقـيـون خـيـراً بـصـدور قـرار من حـكـومـة الـعـبـادي آنـذاك 
صرف الـرواتب التقاعدية للوزراء  وأعضـاء مجلس احلكم وأعضاء مجلس النواب
الذي يـقضون في اخلـدمة أربع سـنوات فقط  لـكن جرى االلتـفاف على هـذا القرار
وأعـيـد صرف الـرواتب الـتـقـاعـدية لـلـمـومـا إلـيهـم هذه الـرواتب الـتي تـكـلف خـزيـنة
ليارات من الدنـانير شهرياً والبـلد في ظرف مالي حرج مع العلم أن الدولـة مئات ا
ـتقاعـدون لم يخدمـوا خدمة فـعليـة إال أربعة سـنوات وبعـضهم أقل من هذه هؤالء ا
ـوظف والـعـسـكـري من الـراتب الـتـقـاعدي إذا كـانت ـدة في الـوقت الـذي يـحـرم ا ا
وظفي الدولة الذين لديهم خدمته أقل من عشرة سنوات علماً إن الراتب التقاعدي 

خدمة خمسة عشر عاماً هو ( 450) ألف دينار يالها من عدالة !
 3- واتـخـذت حكـومـة الـكاظـمي قـراراً يحـدد رواتب مـحـتجـزي رفـحاء الـتي تـكلف
لـيارات من الـدنانـير سـنويـا براتب واحـد لرب الـعائـلة وليس خزينـة الدولـة مئـات ا
لـكل أفـراد الـعـائـلـة حـتى من يـولـد مـنـهم  حـديـثـاً لـكـنهـا سـرعـان مـا تـراجـعت عن
قرارهـا وأعيد صرف الـرواتب الغير مـستحـقة لعشـرات اآلالف من هؤالء ومنهم لم

يشاهد رفحاء أصالً . 
قـراطـيـة والـتـعـدديـة  والـشـفافـيـة  واحلـريـات الـشـخـصـيـة ودولة  4- في بـلـد الـد
ثـال فان أفـراد الـعوائل الـقـانون و و و... تـطـبق القـوانـ بانـتقـائـية وعـلى سـبيـل ا
ـقربـة من األحزاب الـدينيـة وأقربـاء السـياسيـ احلالـي ومن يـنتمي إلى الدينـية ا
أحد أحـزاب السلـطة أو من يـتوسط له مسـؤول كبـير غيـر مشـمول بقـانون اجـتثاث
سائلـة و(الالعدالة )حتى وان كـانت درجته في حزب الـبعث كبيرة البـعث ومن ثم ا
ـنح مــنــاصب رفــيــعـة ويــتم تــرقــيـتـه إلى أعـلـى الـرتب ويــعـاد إلى الــوظــيــفـة بـل و
كـرودة والذين ليس لـهم قريب أو مع نـاصب بالنـسبة للـعسكري ,أمـا أبناء ا وا
أو ظـهر يـسـتنـدون عـليـه أو حزب أو كـتـلة سـيـاسيـة يـنتـمـون إلـيهـا فـهم مشـمـولون
ـسـائـلـة والعـدالـة وحـضـر حـزب الـبعث ويـحـرم من راتـبه الـتـقـاعدي بـاالجـتثـاث وا
ويـطـارد حـتى إذا كــان بـدرجـة عـضـو فـقط في حـزب الــبـعث والـشـواهـد عـديـدة ال

مجال لذكرها هنا!
عتقد وحرية التظاهر  5- كفل الدسـتور العراقي للمواطن حرية الرأي والـفكر وا
الـسـلـمي لـلـمـطـالـبـة بـاحلـقـوق وحتقـيـق اإلصالحـات وتـوفـيـر اخلـدمـات األسـاسـية
تظاهرين سوؤل احلكومي إن قواتهم األمنية تقوم بحماية ا للشعب  ,ويتشـدق ا
ـؤثـر والـكبـيـر وفي جـميـع محـافـظات وعـندمـا تـأخـذ التـظـاهـرات مداهـا الـشـعبي ا
الـعـراق لــتـظم أغـلب شـرائح اجملـتـمع مـطـالــبـة بـالـقـضـاء عـلى الـفـسـاد ومـحـاسـبـة
الـفـاسـدين وتـوفــيـر اخلـدمـات وتـوفـيــر فـرص الـعـمل وإصالح الــنـظـام الـسـيـاسي
سـاواة ب فئـات الشـعب وشرائحه سـيس وحتقـيق العـدالة وا وإصالح القـضاء ا
ــضــايـقــة بـغــلق الــطـرق واجلــسـور ومـن ثم الـتــصـدي اخملــتــلـفــة تـبــدأ عــمـلــيـات ا
لـلـمـتـظـاهـرين بـالـضـرب واالعـتـداء واسـتـخـدام مـخـتـلف الـوسـائل من قـبل الـقـوات
احلـكـوميـة لـغرض تـفـريـقهم وفض الـتـظـاهرة وقـد تـتطـور هـذه األعـمال لـتـصل حد
ا يـؤدي الى سقوط عدد تظـاهرين  ـفرطة والـعتاد احلي ضـد ا استـخدام القوة ا
من الـشـهداء األبـريـاء واجلرحى  بـاإلضـافة الى اغـتـيال الـنـاشطـ مـنهـم واعتـقال
شاركـة في أي تظاهرات مستقبالً آخرين وتعـذيبهم وتوقيعهم عـلى تعهدات بعدم ا
وهـذا مـا حـدث ويحـدث مـنـذ سـنـ عـديـدة وتـصاعـدت هـذه األعـمـال بـشـكل كـبـير
ـاضي والى أيامنا حـيث تصاعدت وخطـير بعد تـظاهرات تشـرين األول من العام ا
دهش  لم يقدم الى لفت للـنظر وا تظاهرين والنـاشط  وا عملـيات قتل واغتيـال ا
تـظـاهـرين الـسلـمـيـ وجرائم الـقـضاء من ارتـكب جـرائم الـقـتل الـوحشـيـة  بـحق ا
االغـتــيــاالت الـتي نــفــذت بـحق الــنــاشـطــ والـنــاشــطـات  في الــتــظـاهــرات وبـحق

اإلعالمي .  

هلنسكي

بولندا
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{ طـــــــهــــــــران- أ ف ب - دعـــــــا
الـــــــرئــــــيـس اإليــــــرانـي حــــــسن
روحـاني امس الـدول األوروبـية
الى جتـــنب "لــغــة الـــتــهــديــد أو
ــــارســــة الــــضــــغــــوط" في أي
مـــفـــاوضــات مـع اجلــمـــهـــوريــة
اإلســالمـــــــــــــيـــــــــــــة وذلـك خـالل
استقباله األحـد وزير اخلارجية
ون كـوفيني في اإليرلـندي سـا
ظل جـهـود دبـلـومـاسـيـة الحـيـاء

االتفاق النووي لعام 2015.
وبـــــدأ كـــــوفـــــيـــــنـي زيـــــارة الى
الـعــاصـمــة اإليــرانـيــة تـأتي في
سـياق دور بالده كـمـسهّل لـقرار
مــــجــــلس األمـن الــــدولي الــــرقم
 2231الــــــــــذي وضـع اإلطــــــــــار
ـبــرم بـ الــقـانــوني لالتــفــاق ا
إيـران والــقــوى الـسـت الـكــبـرى
ــتـــحـــدة وفــرنـــســا الــواليـــات ا
ــانـيــا وروسـيـا وبـريــطـانــيـا وأ
والـصـ بشـأن بـرنـامج طـهران

ـقـرر أن لـلـطــاقـة الـذريــة".ومن ا
يلتقي كوفـيني في إيران نظيره

محمد جواد ظريف.
وكـان األخـيـر أعـلن عـبـر تـويـتـر
اجلمعـة أنه سيقدم قـريبا "خطة
عــمل بـــنــاءة مـــلــمـــوســة عـــبــر
ناسبة" القنوات الدبلـوماسية ا

من قبل طهران.

القـرار أمام مجـلس حكام الـوكالة
جــاء بـعـد "إشـارات مـشـجـعـة" من
اجلـانب اإليـراني في شـأن احـياء
االتــــفــــاق.ورحـــبـت اخلــــارجــــيـــة
اإليـــرانــــيـــة بـــاإلجـــراء األوروبي
مــعـتــبــرة أن اخلــطـوة "قــد تــبـقي
مفتوحا طريق الدبلوماسية الذي
بــدأته إيــران والــوكـالــة الــدولــيـة

أمـــام مـــجـــلس حـــكـــام الـــوكـــالـــة
الـدولــيـة لـلـطــاقـة الـذريـة يــنـتـقـد
إيــران عــلى خــلــفــيــة قــرارهــا في
شـبــاط/فـبــرايـر تــقـلــيص بـعض
جوانـب عمل مـفتـشي الوكـالة ردا
عــــــــلـى عــــــــدم رفـع واشــــــــنــــــــطن

للعقوبات.
وأكـد روحاني لـكـوفيـني أن إيران
"ال زالـت عــــاقـــــدة الـــــعـــــزم عـــــلى
الــتـــعــاون مع الــوكــالــة الــدولــيــة

للطاقة الذرية" وفق الرئاسة.
hOKI  …uD

وقبيل دخول خطـوة تقليص عمل
ـفــتـشـ حـيــز الـتـنــفـيـذ في 23 ا
شباط/فبراير توصلت إيران الى
ــديــر اتـــفــاق تـــقــنـي مــوقت مـع ا
الـــعــام لــلــوكــالـــة الــذريــة رافــايل
غروسي يتيح اسـتمرار نشاطات

لفترة تصل الى ثالثة أشهر.
وأوضح مــــصــــدر دبـــــلــــومــــاسي
فـرنــسي أن الـتـراجع عن مـشـروع

ـسـتـويات الـثـنائـيـة اإلقـليـمـية ا
والــدولـيــة هي إجـراء مــحـادثـات
ــتــبـادل عــلى أســاس االحــتــرام ا
ارسة بـعيـدا عن لغـة التـهديـد و
الـضــغـوط" وفق بـيــان لـلــرئـاسـة

اإليرانية.
وانـــتـــقـــد "عـــدم مـــبـــادرة أوروبــا
بتـنفـيذ تعـهداتـها" حيـال االتفاق
مــــعــــتــــبــــرا أن إيـــران "الــــتــــزمت
بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا حـــيـــال االتـــفــاق
وحـــافـــظـت عـــلـــيه وهي الـــطـــرف

الوحيد الذي دفع ثمن ذلك".
وشــدد روحـاني عــلى أن "الـوضع
ـكن أن يـســتـمـر عــلى الـشـكل ال 
احلـالي بل يــجب تـنــفـيــذ الـقـرار
 2231... مـن قـبـل كــافــة األطـراف
ـعـنـيـة بـاالتفـاق إلحـيـاء االتـفاق ا

واحلفاظ عليه".
وعــدلت الــدول األوروبـيــة الـثالث
ـنضـوية ضـمن االتـفاق الـنووي ا
اخلـمـيس عن طـرح مـشـروع قرار

الــــــنــــــووي وفـق مــــــا أعــــــلــــــنت
اخلارجية اإليرلندية.
U uI  ÷d

ــتــحــدة وانــســحـــبت الــواليــات ا
أحاديـا من االتفـاق عام  2018في
عــهــد الـــرئــيس الــســابق دونــالــد
تــرامب وأعــادت فـرض عــقـوبـات
اقـتـصـاديـة قــاسـيـة عـلى طـهـران.
وأبدت إدارة الرئـيس اجلديد جو
بايـدن نيتـها العـودة الى االتفاق
لكـنها اشـترطت لـذلك عودة إيران
الى تــنــفـــيــذ كــامل الـــتــزامــاتــهــا
الــنـوويــة الــتي بــدأت بــالــتـراجع
عــــنـــهـــا اعـــتـــبـــارا من 2019. في
ـــقـــابـل تـــشـــدد اجلـــمـــهـــوريـــة ا
اإلسالمــــيــــة عــــلـى أولــــويــــة رفع

العقوبات عنها.
وقــال روحــاني خالل اســتــقــبــاله
الــوزيـــر اإليـــرلــنـــدي "الـــطــريـــقــة
شـاكل مع الشركاء األفضل حلل ا
حسن روحانياألوروبـــــيـــــ عـــــلى مـــــخـــــتـــــلف
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{ رانـغـون- (أ ف ب) - يـتـواصل
الــــقــــمع فـي بــــورمــــا امس ضــــد
وقراطية متظاهرين مؤيدين للد
نــــزلـــوا بــــاآلالف إلى الــــشـــوارع
واصـــيب عـــدد كـــبــــــــيـــر مـــنـــهم

بجروح.
في بـاغـان (وسط) في مـكـان غـير
بـــعـــيـــد عن مـــوقع أثـــري كـــبـــيــر
ـة سُـمع ــعـابـد قــد ومــشـهـور 

دوي انفجارات.
ــســعـف كــو كــو لـــوكــالــة وقـــال ا
فرانس برس إن "مـراهقاً يبلغ 18
عـاماً أُصيـب برصاصـة في الفك"
في وقت حتـدثت وسـيلـة إعالمـية
مــــحـــلــــيــــة عن "جــــرح خـــمــــســـة

أشخاص على األقل بجروح".
في رانغون العاصـمة االقتصادية
للبالد أطـلقت الشـرطة الرصاص
مـجـدداً لتـفـريق جتمـعـات. وهتف
ـتظـاهـرون "لـنـطرد الـدكـتـاتور!" ا
أي قـائــد اجملــمـوعــة الـعــسـكــريـة

مينغ أونغ هالينغ.
ونُــــظّـــمت جتـــمّـــعـــات أخـــرى في
مــــانـــــداالي (وسـط) ثــــانـي مــــدن
الـبالد وفي داوي (جـنـوب) حيث
قُـتل عـدد من احملـتـّجـ في األيام

األخيرة.
ـــــــــؤيــــــــدة ودعـت احلــــــــركـــــــــة ا
وقراطيـة إلى تعبـئة حاشدة للـد

. األحد واالثن
وقــالت مــونـغ ســاونــغــكــا إحــدى
الشخصيات في حركة االحتجاج
"ال يكـفي أن نـدعـو إلى الـعـصـيان
ــدني واإلضـراب بــدون الــنـزول ا
إلـى الـشـوارع. عــلـيــنـا احملــافـظـة
عـلى نـضـالـنـا في أعـلى مـسـتـوى

(...) حتت مستعدّون للموت".
وحــــــذّرت وســـــائل اإلعـالم من أن
ـضـرب ـوظـفـ احلـكـومـيـ ا ا
عـن الــعــمل "ســيُــتـم تــســريــحــهم
اعــــــتـــــــبــــــاراً مـن الـــــــثــــــامـن من

آذار/مارس".
لــــهـــذه الـــدعــــوات إلى اإلضـــراب

تــأثـيـر كــبـيـر عـلـى عـدد هـائل من
قـــطــاعــات االقـــتــصـــاد الــبــورمي
الضعيـف أصالً مع مصارف غير
قـادرة عـلى العـمل ومـسـتـشـفـيات

مغلقة ومكاتب حكومية فارغة.
ويـسـيـطـر اخلـوف عـلى اجلـمـيع.
فقد قُتل أكثر من خمس شخصاً
مــنـذ بــدء الــتـمــرّد الـســلــمي ضـد

انقالب األول من شباط/فبراير.
وانـتـشـرت مــشـاهـد بـشـكل واسع
عـلى مواقع الـتواصل االجـتماعي
تُـــــظـــــهــــر قـــــوات األمـن تُــــطـــــلق
الــرصـاص احلـيّ عـلى جتــمّــعـات

وتنقل جثث متظاهرين.
ويـشـارك حزب االحتـاد لـلتـضامن
دعوم من اجليش في والتنمـية ا

الهجمات.
وقُـــتل أعـــضـــاء من هـــذا احلـــزب
ـثل مـحلّي اجلـمـعة إضـافة إلى 
لـــلـــرابــــطـــة الـــوطـــنـــيـــة من أجل
ـوقــراطـيــة حـزب الـزعــيـمـة الـد
احملـتــجـزة أونغ ســان سـو تـشي
ومـراهق يـبـلغ  17عـامـاً بـحـسب
جــمـــعــيــة مــســاعـــدة الــســجــنــاء

. السياسي
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وواصـــلت قـــوات األمـن الـــســـبت
إطـالق الـــــرصـــــاص احلـيّ عـــــلى
نظمة تظـاهرين بحسب هـذه ا ا

غير احلكومية البورمية.
وتنـفي وسائل اإلعالم من جهـتها
أي تـورط لـلـجــيش والـشـرطـة في

وفاة متظاهرين.
نفذ العسكـريون عمليات دهم ليل
الــــســـــبت األحـــــد اســــتـــــهــــدفت
خــصــوصــاً مــســؤولـ فـي حـزب
الــــرابـــطــــة الـــوطــــنـــيــــة من أجل
ــــوقــــراطـــيــــة. وقــــال أحـــد الــــد
سـؤول في احلـزب سو وي "ال ا

نـعـرف عــدد األشـخـاص الـذين 
توقيفهم".

وكـان محـام في احلزب مـستـهدفاً
أيضاً إال أن قوات األمن لم جتده.

وقال نائب سابق "تـعرض شقيقه
لــلـضــرب (...) والــتـعــذيب ألنه لم

يكن هناك أحد ليتمّ توقيفه".
وحـذّرت وسائـل اإلعالم األحد من
أن الــنـــواب الــذين ال يـــعــتــرفــون
بشـرعـية االنـقالب وشـكلـوا جلـنة
ـــدنـــيــة لـــتــمـــثـــيل احلـــكـــومــة ا
يرتكبون "خـيانة عظمى" قد تصل

. عقوبتها إلى السجن  22عاماً
وأوقف مــئـــات األشــخـــاص مــنــذ
األول من شباط/فبراير من بينهم
مـسـؤولون مـحلـيون وسـياسـيون
وصحافيون وناشطون وفنانون.
وغـالبـاً ما يـتمّ اقتـياد األشـخاص
الذين يـتمّ تـوقـيـفـهم في رانـغون
إلـى سـجـن "إنــسـايـن" حــيث نــفّـذ

كـثـر مـن الـسـجــنـاء الـســيـاسـيـ
عـــــقـــــوبـــــات قــــــاســـــيـــــة فـي ظل

دكتاتوريات سابقة.
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وفي مـواجهـة تـدهور الـوضع فرّ
عدد من البورمي البالد.

ووصـل حوالى خـمـسـ شـخـصاً
بـينهـم ثمانـية شـرطي يـرفضون
ــشــاركـة في الــقـمـع إلى الـهــنـد ا

اجملاورة.
وطــلـبت بـورمــا من الـهــنـد إعـادة
الــشــرطــيــ الــثــمــانــيــة "بــهـدف
احلــفـاظ عــلى الــعالقـات اجلــيّـدة
بـ الـبـلــدين" في رسـالـة اطـلـعت

عليها وكالة فرانس برس.
وال يـــزال حــــوالى مـــئــــة بـــورمي

مـتــجــّمـعــ عـلـى احلـدود آمــلـ
السماح لهم بالدخول إلى الهند.
يـــــصمّ اجلـــــنـــــراالت آذانـــــهم في
مــواجـهــة مــوجـة الــتـنــديــد الـتي
نـقسمة تطـلقهـا األسرة الدولـية ا
حــيــال االســتــجـابــة لــلــوضع في
بـورمـا. ولم يـنــجح مـجـلس األمن
الـدولي اجلمعـة في التـوافق على
إعـالن مـــشـــتـــرك. ويُـــفـــتــرض أن
ــفـاوضــات األســبـوع تــتــواصل ا
ـــــقــــــبل بــــــحـــــسـب مـــــصـــــادر ا
دبـلــومــاسـيــة.وأعـلــنت الــواليـات
ــــتـــــحـــــدة واالحتـــــاد األوروبي ا
تدابير قسرية ضد اجليش. إال أن
مراقبـ يدعون إلى الـذهاب أبعد
من ذلـك مع فــــرض حـــــظــــر دولي

على تسليم األسـلحة للجيش في
قـرار يـتطـلب تـوافق كـافة أعـضاء
اجملـلس. غـير أن بـكـ وموسـكو
احلـليـفتـ الـتقـلـيديـتـ للـجيش
البورمي ومصدرتي األسلحة إلى
الــبـالد تــرفــضــان الـــتــحــدث عن
"انـقالب" في وقت وصـفـت وكـالة
األنــــبـــاء الــــصــــيــــنــــيـــة مــــطــــلع
شـبــاط/فــبـرايــر مــا حـصـل بـأنه
مــجــرد "تـعــديل وزاري". ولـم تـرد
اجملـموعـة العـسكـرية التـي تشكك
في نــتـيــجــة انـتــخـابــات تــشـرين
الـثــاني/نــوفـمــبـر الــتي فـاز بــهـا
حــــــزب أونغ ســــــان ســـــو تــــــشي
بـأغلـبـيـة سـاحقـة عـلى اتـصاالت

عديدة لوكالة فرانس برس.

راة امس  ∫ تونسيون خالل احتجاجات تطالب بحقوق ا U U «
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غـاز االنـثـركس الـذي اتضـح زيف تلك
الـدعـاوى وهو مـا كـشف عنه الـرئيس
األمـريـكي جورج دبـليـو بوش  بـعد أن
مـشّطت القوات األمريكية العراق طوالً

. وعرضاً
WOKš«b « …œUO «

وإذا كـان ذلك يـشـمل مـفـهـوم الـسـيادة
اخلـارجـيـة لـلـدولة الـعـراقـيـة  فإن من
ـتـلك الـسـيـادة الداخـلـيـة في الـعراق
أخــضع لــتــوزيع طــائــفي وإثــني مــنـذ
مــــجـــلس احلـــكـم االنـــتـــقـــالي وكـــرّس
لـألسف قـانـون إدارة الـدولـة لـلـمـرحـلة
االنـتـقالـية الـصادر في 8 آذار (مـارس)
مـن قــــــــبل 2004 والــــــــذي ثُــــــــبّـت في
ستفتى عليه في 15 الـدستور الدائم ا
تــشــرين األول (اكـتــوبـر) الــعـام 2005
كوّنات والـذي حتدث عن مـا يسمى بـا
واد قـدمة (مرتـان) وفي ا  وذلـك في ا
9 و 12و49 و125 و142 ولــــيس ذلك
سـوى نـظـام سـيـاسي يـقـوم عـلى مـبدأ

احملاصصة والتقاسم الوظيفي.
وأعـــتــقــد أن ذلك بــدأ يـــتــحــسّس مــنه
الـعـديـد من الـقـوى والـشـخـصـيات بل
إن بـعـضهم يـعلن بـراءته منه ويـحاول
ـمــكــنــات لــتــغــيــيـره أو الــبــحث عـن ا
لـــوضع حـــد له  ألنه في الـــواقع أوقع
الـبالد في ورطة حقيقية أنتجت نظاماً
مشوّها يقوم على الزبائنية السياسية
ـغـا الســيّـمـا في واحلــصـول عــلى ا
ظـلّ ضــعف مـــرجــعــيـــة الــدولــة وعــدم
تــطــبــيق حــكم الــقــانــون وولّــدت هـذه
الي واإلداري احملـاصـصـة:  الـفـسـاد ا
واسـتـشراء الـعـنف واإلرهـاب السيّـما
بــشــيــوع ظــواهـر الــتــعــصّب وولــيـده
الـتطرّف التي لعبت سنوات االستبداد
والـدكتاتورية في ظـل النظام السابق 
إضــافــة إلى احلــروب واحلــصـار دوراً
كـبيراً في تغذيتهـا خصوصاً بانتشار
الـسالح واالستقواء به عبر ميليشيات
وقــوى مــسـلــحــة بـاســتــخـدام أجــهـزة
الــدولــة أحـيــانـاً أو قــوى مـنــفـلــتـة من

خارجها.
وبـالـطـبع كـلّـمـا كـانت الـدولـة صـاحـبة
سـيادة كـاملـة كلّمـا تمـكنت من اخـتيار
نـظامها السيـاسي واالجتماعي بحرية
وارد ا فيـها الـسيطـرة على ا كـاملـة 
االقـتـصـاديـة والعـكس صـحـيح أيـضاً
كـلما كـانت الدولة مـثلومـة السيادة أو
مـنـتـقـصـة أو مـبـتـورة كـلّـمـا اضـطرّت
ـتنـفّذة فـيهـا سواء لـلرضـوخ للـقوى ا
ـستـوى اخلـارجـي اإلقلـيـمي أم عـلـى ا
ــســتـوى الــداخــلي الــدولـي أم عــلى ا
دون أن يـعني ذلك االنعزال عن احمليط
الـــدولي والـــعالقـــات الــدولـــيـــة الــتي
سـتترك تـأثيراتـها سلـباً وإيجـاباً على

سيادة الدولة واستقاللها.
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الســـتـــعـــادة الـــســيـــادة كـــامـــلــة عـــلى
ـسـتـوى اخلـارجي يـحـتـاج األمر إلى ا
إعـادة الـنظـر بـعالقتـنا الـدولـية فـعلى
الرغم من وجود قوات أمريكية ودولية
بــطــلـب من احلــكــومــة الــعــراقــيــة إثـر
هــيـمـنـة تـنــظـيم داعش اإلرهـابي عـلى
ــــوصل في 10 حـــزيـــران (يـــونـــيـــو) ا
ـهمة ينبغي 2014 فـإنه بانتهاء هذه ا
انـتهـاء وجود هـذه القـوات خصـوصاً
ان اتـخذ قـراراً بذلك بـتاريخ وأن الـبـر
2020/1/5 وال بــدّ مـن حتـديــد ســقف
زمـني لتنفيذه وإلّـا بقي األمر مفتوحاً
عـلـمـاً بـأن الـقـوات األمـريـكـيـة مـارست
مــنــذ الــعـام 2003 وحــتى اآلن أعــمـاالً
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الـعراقي وثانياً لكي ال يكون جزءًا من
تصارعة احملاور اإلقليمية والدولية ا
وثــالــثـاً  يــســتـطــيع أن يــقــيم عالقـات
مـتـوازنـة مع دول اجلوار غـيـر الـعربي
مـن جهة ومع الدول األجـنبية األخرى
فضالً عن إعادة بناء العالقات العربية
نافع شتركة وا صالح ا على أساس ا
ـتبادلة وبروح السلم واألمن واإلخاء ا
ـشـاكل الـعـالـقة وعـدم االعـتـداء وحل ا
بـالطـرق السلـمية والـدبلـوماسيـة وفقاً
تبادلة. نافع ا شتركة وا للمصالح ا

أمــا بـخـصـوص الـســيـادة الـداخـلـيـة 
فـــيــتــطـــلب إعــادة الـــنــظــر بـــالــنــظــام
الـسـيـاسي ككـل واخلطـوة األولى تـبدأ
من الدستور إما بإلغائه وسنّ دستور
جـديد أو بتـعديله جـذرياً علـماً بأن ما
ورد فـيه من حـقوق وحـريـات واعتـماد
ــواطـــنــة هـي أمــور جـــيــدة مـــبـــاد ا
ومـتـقدّمـة  لكـنهـا تـقدّم بـيد لـتقـيّد في
الــيــد األخــرى فــضالً عـن الـعــديــد من
ــان الـــقــوانـــ الــتي شـــرّعــهــا الـــبــر
واجلـــانب اإلجــرائي فـي ذلك اعــتــمــاد
اآللـيات الواردة فيه خصوصاً بإجراء
مـراجـعـة شـامـلـة كـان ال بـدّ مـن الـقـيام
بـها خالل أربـعة أشـهر بعـد انتـخابات

العام 2005.
واألمـر يـتـعـلق أيـضاً بـعالقـة الـسـلـطة
االحتــــــاديـــــة بـــــاإلقـــــلــــــيم مـن حـــــيث
واد اخلاصة ـا فيهـا ا الـصالحيات 
بـالـنـفط وتنـازع الـقوانـ عـلى أساس
ـعـمول به قـواعـد الـنـظـام الـفـيـدرالي ا
دولـــيـــاً في أكـــثـــر من  40 بـــلـــد وقـــد
حتــتـاج هـذه األمــور إلى حـوار وطـني
شــامل يــشــارك فـيه اجلــمــيع من قـوى
ــيـة ومــنــظــمـات وشــخــصــيـات أكــاد
وثــقــافــيــة وحــقــوقــيــة ومن مــخــتــلف
الــتـوجـهــات الـفـكــريـة واالجـتــمـاعـيـة
والـهـدف هو حتـقيق الـسـيادة الـكامـلة
وبـــنــاء نــظـــام ســيــاسـي عــلى أســاس
ـواطنـة العـابرة للـطوائف واإلثـنيات ا
واحلــاضـنــة لـلــتـنــوّع والـقــائـمــة عـلى
ـسـاواة والـشـراكة أسـاس الـتـكـافـؤ وا
ـشاركة والعدل االجـتماعي وهنا ال وا
بـــدّ من حتـــديــد األولــويـــات والــتــدرج
فـيهـان خصـوصاً في ظل إرادة وطـنية

شاملة .
ـســاهـمـة فـي كـتـاب من نــشـرت هــذه ا
إعـداد وتـقـد د. إبراهـيم مـحمـد بـحر
" وسوم "أزمـة العراق سيادياً الـعلوم ا
 دار الـــعـــلـــمــ لـــلـــنــشـــر والـــعــارف
لــلـمــطـبــوعـات  إصــدار مـلــتـقـى بـحـر
الــعـلـوم لـلـحـوار  الـعـراق  الـكـوفـة -

النجف األشرف 2021.
والــبـحث  جـزء من مـشـروع يـنـاقش 5
رؤســـــــــاء وزارات هـم : إيـــــــــاد عالّوي
ــالـكي وابــراهـيـم اجلـعـفــري ونـوري ا
ـهـدي وحــيـدر الـعـبـادي وعــادل عـبـد ا
ومــنـظــورهم لـلــسـيــادة  كـمـا يــنـاقش
ــان هم : حـاجم مــنـظـور 5 رؤســاء بـر
ـشـهـدانـي وإيّاد احلـسـنـي ومـحـمود ا
الـسامـرّائي وأسامة الـنجيـفي و سليم
اجلـــــــبــــــوري  وشــــــارك في احلــــــوار
ية وفـكريـة وثقـافية شـخصـيات أكـاد
وســـيـــاســـيــة في  5 مـــحـــاورٍ شـــمــلت
الــنـظــام الـسـيــاسي والـوعي بـأهــمـيـة
الـعوامل اإلقـليـمية والـدوليـة وإدارتها
ـصالح الوطـنية والتّـوازن اإلقليمي وا
الــدولي وكــيف تــعـاطت حــكـومــات مـا

بعد العام 2003 مع مباد السيادة.

{ باحث ومفكر عربي

بــــالـــقـــرارات 1637 في 18 تــــشـــرين
الـثـاني (نـوفـمـبر)   2005و1723 في
26 تــشـرين الـثـاني (نـوفـمـبـر) 2006
والــــــــقــــــــرار  1790الـــــــــصــــــــادر في
12/18/ 2007الذي مدّد بقاء القوات
األجـــــنــــبــــيــــة إلى 31 كــــانــــون األول

(ديسمبر) 2008.
وقــد تـغــيّـرت الــوضـعــيـة الــقـانــونـيـة
لــلــقــوات األمــريــكــيــة الــتي ضــغــطت
لـتوقيـع اتفاقـية العام 2008 لـتكريس
شـــرعــيــة وجــودهــا فــبــعــد أن كــانت
"قـوات مـحـتـلـة" حتولت إلـى فريق في
قــوة مـتـعـددة اجلـنـســيـات بـقـيـادتـهـا
مـتـعاقـدة مع احلـكومـة الـعراقـية  أي
أن "االحــتالل الــعـســكــري" حتـوّل إلى
"احــــتالل تـــعــــاقـــدي" أو تـــعـــاهـــدي 
وامــتـلــكت الـقـوات األمــريـكـيــة حـرّيـة
اســـــــتـــــــخــــــدام األراضـي واألجــــــواء
ــواجـهـة أي خـطـر ـائـيـة  ــمـرات ا وا
يــتــهــدّد الـســلم واألمن الــدولــيـ أو
يـــعـــرض احلـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة أو
ــقـراطي دســتــورهــا ونــظـامــهــا الــد
لـلتهـديد  فضالً عن مـواجهة اإلرهاب

الدولي.
وهـــكــذا أنـــشــأت عــدداً من الـــقــواعــد
ـا فيها الـعسكـرية وتصرّفـت بحرّية 
الــقـيـام بــارتـكـابــات شـنـيــعـة حلـقـوق
اإلنــسـان ســواء في الـســجـون أو من
ـبـاشرة حتت زعم واجـهـات ا خـالل ا
مـالحقـة اإلرهـابـيـ دون احلـاجة إلى
اتـباع اإلجراءات التي يتطلبها وجود
قــــوات عـــســـكـــريـــة في أراضي دولـــة
أجـنـبـيـة مـتـعـاقـدة مـعـهـا األمـر الذي
ـــعــــاهـــدات يــــتــــنـــافى مـع قـــانــــون ا
واالتـــفــاقــيــات الــدولـــيــة  والســيّــمــا
ـعاهدات اتـفاقـية فيـينا حـول قانون ا
لــعـام  1969الــتي تـفــتـرض أن يـكـون
االتـفـاق بـ طـرفـ مـتـكـافـئـ وعلى
أســاس اإلرادة احلـرة دون أن يـشـوبه
أحــد عـيــوب الـرضــا ولـيس كــمـا هـو
واقـع احلال بـ طرفـ أحدهـما قوي
ومــحــتـل واآلخــر ضــعـيـف ومــحــتــلـة

أراضيه.
وبـــالــطـــبع فـــقــد جتـــاوزت الــواليــات
ـتـحـدة عـلى قواعـد الـقـانـون الدولي ا
تـعلّـقـة باتـفاقـيات جـنيف ـا فـيهـا ا
لـعام 1949 ومـلـحـقيـهـا لبـروتـوكولي
ـتـعـلقـة بـاحلرب جـنـيف لـعام 1977 ا
وآثـــارهــا; األول- اخلــاص بــحــمــايــة
ـسلـحة ـنازعـات الدولـية ا ضـحـايا ا
والــثـاني- اخلـاص بـحـمـايـة ضـحـايـا
ــسـلـحــة غـيـر الــدولـيـة  ــنـازعـات ا ا
مــسـتــنـدة بــذلك إلى قــواعـد الــقـانـون
الــدولي الــتــقــلــيــدي الـذي أصــبح من
اضي والذي يقوم على مفهوم تراث ا
"احلـــــرب الــــوقــــائــــيــــة" أو " احلــــرب
االسـتبـاقيـة"  علـماً بـأن القرار 1373
الـذي صـدر في 28 أيـلـول (سـبـتـمـبـر)
2001  عــــــقب أحـــــداث  11أيــــــلـــــول
(سـبـتمـبر) اإلرهـابـية اإلجـراميـة التي
ــتــحــدة إثـر حــصــلـت في الــواليــات ا
ـيـ قد تـفـجـير بـرجي الـتجـارة الـعا
أعـاده إلى الواجـهة بـأن أعطى احلق
فـي شن احلـــرب فــــيـــمـــا إذا شـــعـــرت
الـدولة أن ثـمة تهـديداً إرهابـياً وشيك

الوقوع أو محتمل.
واســـتــنـــدت واشــنــطـن إلى ذلك حــ

احـــتــلت أفــغــانــســتــان الــعــام 2001
والــعــراق الــعــام 200 بــزعـم الـعـالقـة
بـاإلرهـاب الدولي إضـافـة إلى امتالك
ا فيها الـعراق أسلحة دمـار شامل  

بغداد
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وازنـة واحملـكمـة االحتاديـة قد حتـوال  الى بـرامج دعايـة انتـخابـية يبـدو قانـوني ا
تـظاهري مبـكرة .. مقـابل التـزامات اعـمال مـجلس الـنواب امام اسـتحـقاق مـهم 
تـشـرين في حتـقيـق انتـخـابـات تـاسيـسـيـة نـزيهـة .. وعـلى الـرغم من كـون قـانون
ـطـلب اجلـوهـري بـتـغـيـرهـا الى نـظـام الـدائـرة االنـتـخـابـات اجلـديـد قـد تـضـمن ا
ـبـاشــر  ..اال ان واقع احلـال مــا بـ مـوعــد صـدور هـذا الـواحــدة واالنـتـخــاب ا
القانـون وموعد اإلنـتهاء من نـظام الدوائـر االنتخـابية  فـيه تكشـف حقيـقة احتواء

ضي قدما في االلتزام بها . مطالب احتجاجات تشرين وعدم ا
ـوازنـة 2021 وقــانـون ـنــاقـشــات اجلـاريه حــول قـانــون ا واالنــكى من ذلك ان ا
بكـرة فكل طرف احملكـمة االحتاديـة  قد حتولت إلى مـباراة لـلدعايـة االنتخـابيـة ا
ا لديهم فرحون  من دون ان يتبلور  موقف مشترك  يحقق للشعب تلك العدالة
ـنـشـودة لـكل الـعـراقـيـ  .. وهـكذا  يـتـكـرر اخلالف بـ اإلقـلـيم االجـتـمـاعـيـة  ا
الكـردي واحلكومة االحتادية  في تفسير  نصـوص دستورية  فيما تختلف ايضا
في تشـريع  مواد في قـانون احملكـمة االحتاديـة  ..الن جميع األطـراف تبحث عن

ضمان حقوق مكونات  ال حقوق مواطنة دستورية.. 
لذلك  مـطلوب اليـوم ان تكون شعـارات ساحات التـحرير العـراقية منـهجية.. وان
تسارع  الـلجان التـنسيقيـة  الى االعالن عن برنامج متـكامل  للسيـاسات العامة
ـقبلـة لتكون انـتخابـات تاسيسـية نزيـهة  .. والعمل تبدا من حـوكمة االنـتخابات ا
ان  وبـ تشـكـيل احلكـومة  ..من خالل الـفصل ـنهـجي بـ البـر على الـفصل ا
رشح خلوض االنتخابـات والوصول الى مقاعد مجلس النواب ب شـخوص ا
نح اي حـكـومة ـا   وبـ من يـرشـحون  حلـقـائب وزاريـة او منـاصب مـهنـيـة ..
هني  ..ال مـفاسد احملـاصصة.. واعتـقد  بضرس مقـبلة خصـوصية االحـتراف ا
قاطع  ان اغلـبيـة التـحالفـات االنتـخابيـة  بإمـكانـها  االعالن عن تـشكيـلة حـكومة

مقترحة وبرنامجها خالل الدعاية االنتخابية. 
لكن ...

ـانـية .. ومـا بـ الـتحـالـفات مـا يـحصل هـذه األيـام  من مـناكـفـات ومـناورات بـر
كن وصفه بغـير كونه دعاية انـتخابية اجلديـدة  داخل اروقة  مجلس النـواب ال 
ـوازنة الـعامة 2021.. في غيـر محـلهـا ..بل انها ادت الـى تأخيـر إقرار قـانون ا
رجوة نع الفوائد ا شاريع االستثمارية و االمر الذي سيؤدي الى الغاء جميع ا
وازنة على واقع اقتصادي هش .ولعل من اثار هذه النمطية في تشريع قانوني ا
واحملكـمة االحتـادية  ..تـلك االصوات الـداعيـة الى اعادة الـنظـر في سعـر صرف
الدوالر مـقابل الدينار الـعراقي .. والتي صمتت عـلى قرار تخفيض قـيمة الدينار
اصال  .. يــضـاف الى ذلك  مـا يــثـار  عن االخـتـالفـات في مـواد تــشـريع قـانـون
باديء احملكـمة االحتاديـة..حملاكـاة اهواء االسالم السـياسي في دسـتور التـزم 
ـقراطية  كصـنو  مطابق لاللـتزام  باحكام ثـوابت الدين اإلسالمي  كمصدر الد
للـتشـريع .. ومثل هـذا االختالف في تـفسـير  نـصوص دسـتوريـة .. من ذا الذي
س تشريع احملـكمة االحتادية صـاحبة االختصاص  في يحـكم فيه واالختالف 
مثل هـذه األمـور  ..حتى بـات قول الـشـاعر فـيك اخلـصام وانت اخلـصم واحلكم
يــطـابق واقـع مـجــلس الـنــواب وهـو يــنـاقـش تـشــريع قـانــون احملـكــمـة االحتــاديـة
صاحـبة االختصاص في تفسير النـصوص الدستورية  ..وهذا  تراجع كبير عن
روح الـدسـتور الـعراقي  وتـعـقيـد جديـد في إجـراءات اي تغـييـر مـقبل لـبنـاء دولة
مـدنـية عـصريـة. كال احلـالتـ  لم جتعل سـاحـات التـحريـر الـعراقـية  تـصدر اي
بـيـان تـوضـيـحي  او مـواقف اعالمـيـة  لـلـكـشف عن هـذه اخملـالـفـات الـدسـتـوريـة
..وكان تـنسيقيات  هذه الـساحات  قد اكتفيت بـتاسيس احزابا  وتعمل من اجل
ـا بــدا . واين هي قـيـمـة دمـاء عـشـرات الـشـبـاب حتـالـفـات مـقـبـلـة... فـمـا حـدا 

تـظاهـرين  ?? كلـما تـقدم يـؤكد ئـات  من ا التـشريـني  وا
ـقــبـلـة مــفـصــلـيـة في اعــادة تـاسـيس ان االنـتـخــابـات ا
العـمـليـة السـياسـيـة  .. وان لعـبة شـد األطراف  داخل
ــا ســتـجــعل ــا  اقــول ر وخــارج مـجــلـس الـنــواب ر
واطن الـناخب  يفقد االمل كلـيا بجميع األطراف  من ا
اجل حـكم رشـيـد في عـراق واحـد وطن اجلـميـع  ..ولله

في خلقه شؤون!!
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حـسـنـاً فـعل مـعـهـد الـعـلـمـ ومـلتـقى
بــحــر الــعــلـوم لــلــحــوار حــ حـاوال
" اســتـشــراف " أزمـة الــعـراق ســيـاديـاً
وذلـك من خالل منـاقـشـة رؤية خـمـسة
رؤســــاء ســـابــــقـــ جملــــلس الـــوزراء
ـسـؤولـيـة بـعد تـعـاقـبـوا عـلـى دست ا
االحــتـالل األمــريــكي لــلــعــراق الــعـام
2003 وهـم كـل مـن : د. إيـــــــاد عالوي
ود. ابـراهـيم االشيـقـر (اجلعـفري) وأ.
الـكي ود. حيدر الـعبادي  وأ. نـوري ا

هدي. عادل عبد ا
بادرة وحلمتها هو وكـان سدى هذه ا
مـوضوع الـسيـادة  سواء بـإجابـاتهم
ــشـاركـة رؤسـاء مـجـلس الـنـواب أو 
الــــســــابــــقـــ أيــــضــــاً إضـــافــــة إلى
ــيـــة وثــقـــافــيــة شـــخــصـــيــات أكـــاد
وســيـاســيـة والــهـدف من ذلـك تـقـد
رؤيــة نــقــديــة حتــلــيــلــيــة  لإلجــابـات
ـذكـورة على أن تـلتـئم ندوة جلـميع ا
ـشـارك لـلـتوصل إلى اسـتـنتـاجات ا
وتـوصيات لـيصار إلى تـعميـمها على
أصــحـاب الـقــرار ثم لـنـشـرهــا كـامـلـة

باللغت العربية واالنكليزية.
بادرة  ا

ـبـادرة أهـمـيـة بـالـغـة تــكـتـسب هـذه ا
لألسباب التالية: 

- إنـهـا تـعـيـد طـرح الـقـضـايا ذات أوالً
الـطبيعة اإلشكـالية النظريـة والعملية
فـي مـا يــتــعــلّق بــالــسـيــادة ارتــبــاطـاً
بــالـنـظـام الـسـيـاسي وآفـاق الـعـمـلـيـة
الـسياسـية التي تأسـست على قاعدته
 خــصــوصـاً بــعـد حــركــة االحـتــجـاج
الــشــعـبــيـة الــتي بـدأت في  1تــشـرين
األول (أكـتوبـر) العام 2019 والـتي ما

تزال مستمرة. 
ــوضــوع وثـــانــيــًا- إنــهــا تــنــشــغل 
الـسـيـادة ومـدى حتـقـقهـا عـمـلـيـاً بـعد
أكـثـر من 17 عـامـاً من االحـتالل وهو
أمــر مـهم ومــطـلــوب خـصـوصــاً بـعـد
تـصـويت مـجلـس النـواب عـلى إخراج
القوات األجنبية كافة إثر مقتل قاسم
ســـلـــيـــمـــاني رئـــيس فـــيـــلق الـــقــدس
ـهـنـدس أحـد اإليــراني وأبـو مـهــدي ا
أبـرز مـسـؤولي احلـشد الـشـعـبي  يوم
 3يـنـايـر (كـانـون الـثـاني)  2020عـلى
يـد القوات األمريكـية  مع األخذ بنظر
ـــتــعـــارضــة من ــواقف ا االعـــتــبـــار ا
وجـــود الــقـــوات األمــريــكـــيــة وقــوات
الــــتـــحـــالف الـــدولي بـــشـــكل خـــاص
ـا والــقـوات األجـنــبـيـة بــشـكل عـام 
فـيها توغل القوات العـسكرية التركية
ـــتـــكــرر إضـــافـــة إلى ـــســـتـــمـــر وا ا
قـواعدهـا العسـكريـة التي أقامـتها في
الـعـراق ناهـيك عن الـتغـلـغل والنـفوذ

. اإليراني
- إنــهـــا تــضـع هــدفـــاً لــهــذه وثـــالــثـــاً
ــراجــعــات يــتــلــخص في إمــكــانــيـة ا
الـتوصّل إلى مشـتركات واستـنتاجات
وتـــوصـــيــات الســـتــعـــادة الــســـيــادة
الـــعـــراقــيـــة الـــتي ظـــلّت مـــنــقـــوصــة
ومـجـروحـة ومعـوّمـة  منـذ غـزو قوات
الــنــظــام الــســابق لــلـكــويت في 2 آب
(أغـــــســــطس)  1990 وحـــــرب قــــوات
الــــتـــحـــالـف الـــدولي في 17 كــــانـــون
الـــثـــاني (يـــنـــايــر) 1991 لـــتـــحـــريــر
الـكويت وما أعقبها من فرض حصار
دولـي شـامل عــلى الــعــراق حـيث زاد
عـــدد الــقــرارات الــتـي صــدرت بــحــقه
أكــثـر من  75قــراراً دولــيـاً (نــحـو 60
قــراراً مـنــهـا  قـبل االحــتالل والـبــقـيـة
بــعـده) ويـعــدّ بـعـضــهـا خـرقــاً سـافـراً
لـلـسيـادة وبعـضـها اآلخـر تقـيـيداً لـها
ــاً أو انـــتـــقـــاصـــاً مـــنـــهـــا أو تـــعـــو

مارستها.
- إنهـا تشتـبك باتفـاقية اإلطار ورابـعاً
االسـتـراتـيـجي الـتـي  تـوقيـعـهـا في
الـوقت نفـسه مع االتفاقـية العـراقية -
األمـريـكـيـة لـعام 2008 والـتـي انتـهى

مـــفــعـــولــهــا في 2011/12/31 حـــيث
اضـــطـــرّت الـــقـــوات األمـــريـــكـــيـــة إلى
االنـسحاب مـن العراق ألسـباب عديدة
مـنـهـا مـا تـكـبـّدته مـن خـسـائـر بـشـرية
ومـاديـة ومـعـنـويـة  نـاهـيك عن ضـغط
ي  الـــرأي الــعـــام  األمــريــكـي والــعــا
الـية واالقتصادية إضـافة إلى األزمة ا
ـية وانـعـكاسـاتـها عـلى الـواليات الـعـا

تحدة . ا
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ـارستها إذا كـان موضوع الـسيادة و
قد ورد مشوشاً في اإلجابات اخملتلفة
ســـــواءً عـــــدم اجملـيء عـــــلى ذكـــــره أو
اإلتـــيــان عـــلــيـه بــصــفـــته مـــوضــوعــاً
" وأحـياناً اخـتلط مع مواضيع "نـظرياً
ــــــفـــــهـــــوم " أخــــــرى أو أنه ارتــــــبط 
ـكوّنـات" وبعض تـفسـيرات الـدستور ا
اخملـتـلفـة دون الـتوقف عـنـد اجلوانب
الـعملية التطبـيقية (البراكسيس) فإن
مثل تلك االلتباسات القانونية الفقهية
والـــســيــاســيــة وردت هي األخــرى في
الـــقـــرارات الـــدولــيـــة الـــتي أصـــدرهــا
مـجـلس األمـن الدولـي بـدءًا من الـقرار
 1483الـــصـــادر في 22 أيـــار (مـــايــو)
2003  والـذي أعـلن انتـهـاء العـملـيات
تحدة احلـربية وتـعامل مع الواليـات ا
وبـريطانيـا بوصفهـما دولت قـائمت
بـاالحـتالل والـقرار 1500 الـذي صـدر
في 14 آب (أغــــســــطس) 2003 الــــذي
اعـتبر مجلس احلـكم االنتقالي "خطوة
مــهــمـة فـي تـشــكـيـل حـكــومــة عـراقــيـة
ـارسة مـعـتـرف بـهـا دولـيـاً وتـتـولّـى 
ـا الــسـيــادة " أو الـقــرارات األخـرى 
فــيـهــا الـقــرار الـذي ســبـقه ونــعـني به
الـــقــرار 1490 الـــصـــادر في  3تـــمــوز
(يـوليو) 2003 أو الـقرارات الـتي تلته
 والسـيّـمـا الـقـرار  1511 الـصـادر في
 16تــشـرين األول (اكـتـوبـر) أو الـقـرار
 1518الـصـادر في 24 تـشـرين الـثاني
(نــوفـمـبـر) 2003 وجــمـيـعــهـا صـدرت

ضمن الفصل السابع.
كـمـا صدر الـقرار 1546 في 8 حـزيران
(يـونـيو) 2004 ضـمن الـفصل الـسابع
أيـــضــاً (بـــعــد إلــغـــاء مــجـــلس احلــكم
االنـتـقـالـي) ودعـا إلى حـكـومـة عـراقـية
مـؤقـتـة مـسـتـقـلـة وتـامـة الـسـيـادة لـها
سـؤوليـة والسلـطة بـحلول 30 كـامل ا
حــزيـران (يـونـيـو) 2004 لــكن الـقـوات
احملــــتــــلــــة اســــتــــمــــرت فـي الــــعـــراق
بــامـتـيـازاتـهــا وحـصـانـاتـهــا الـكـامـلـة
تعاقدين معها علماً بأن بجيوشها وا
الـقرارات السابقـة  تعاملت مع القوات
احملـــتـــلــة نـــظــريـــاً عــلـى أقل تــقـــديــر
ـسـؤولـة عن إدارة الـعراق بـوصـفـهـا ا
وضــــمن  الـــفـــصل الـــســـابع اخلـــاص
ادة 39 إلى  42 من بـالـعـقـوبـات (من ا
ـتــحـدة) إلّـا أن صـدور مــيـثـاق األ ا
أعـــــاد وضع الــــفــــصل الــــقــــرار 1546 
الـسـابـع قيـداً جـديـداً في عـنـق الـعراق
ـقيّد أساسـاً بنحو 60 قـراراً كانت قد ا
صـدرت قبل االحتالل كلّها كانت ضمن
الـفصل السابع باسـتثناء القرار 688
الــــذي صـــدر في 5 نــــيـــســـان (أبـــريل)
1991 وهـــو الــقــرار الــيــتــيم والــتــائه
ــنـسي من سـلـســلـة الـقـرارات الـتي وا
أصــدرهـا مــجـلس األمن الــدولي وهـو
الـــقــرار اخلــاص بــوقـف الــقــمع الــذي
ـنـطـقــة الـكـرديـة وبـقـيـة تــتـعـرض له ا
مـنـاطق العـراق وكفـالة احـترام حـقوق
اإلنـسـان واحلقـوق السـياسـية جلـميع

. واطن ا
إذا كـان العراق قد استمر في الرضوخ
مـكرهاً لتنـفيذ االلتزامـات الدولية فإن
ـوجب احملــتل حتــرر من الــتــزامـاتـه 
اتــــفــــاقــــيــــات جــــنـــيـف لــــعـــام 1949
ومــلـحـقـيــهـا وأصـبح حـرّاً طــلـيـقـاً من
الـقيـود بزعم مطـاردة اإلرهاب الدولي

الــذي فـتـحت احلــدود أمـامه حـيث 
تـــمــديــد مـــهــمــة الـــقــوات األجــنـــبــيــة

ا فـيها تـتنـافى والسـيادة الـعراقيـة 
الــقـيــام بـبــعض األعــمـال الــعـســكـريـة
بـالضد من إرادة الـدولة العـراقية التي
لـم حتسب لـها أي حـسـاب كمـا حصل
فـي حتلـيق طـائـرات فوق مـطـار بـغداد
وتــعـقب عـنـاصـر تـعــتـبـرهـا إرهـابـيـة
مــنــهم من له مــسـؤولــيـات في أجــهـزة

الدولة العراقية.
ــــــوقـف مـن وجــــــود ولـألسـف فـــــــإن ا
الـــقـــوات األمــريـــكــيـــة لــيس مـــوحــداً
فـالتـحالف الـكردسـتاني لم يـحضر في
التصويت على جالء القوات األجنبية
وكــذلك الـتـحــالـفـات والـقــوى الـسـنـيّـة
بـأسـمـائهـا اخملـتـلفـة بل عـلى الـعكس
مـن ذلك فإنها تعتقد أن وجود القوات
واجـهة داعش من األمـريكـية ضـرورة 
جــهــة وتـدريب الــقـوات الــعـراقــيـة من
جــــهـــة أخــــرى فـــضالً عـن وجـــودهـــا
سـيكون عامل تقلـيص للنفوذ اإليراني
فـي العـراق وغـيـابهـا سـيـعزز من دور
مـا يـسـمى بالـقـوى الـشيـعـية والـنـفوذ
ـتـعـاظم  سـواء أعـلنت ذلك اإليـراني ا
أم لـم تـعــلن لــكن ذلك واقـع احلـال في
حـــ أن الــقـــوى الــقــريـــبــة من إيــران
والـتي يسمى بعـضها بالـوالئية  تصرّ
عــلى خــروج هـذه الــقـوات بل ويــقـوم
بـــعــضـــهــا بـــقــصف مـــواقع لـــلــقــوات
ا فـيها السفـارة األمريكية األمـريكية 
ــنـطــقــة اخلــضــراء خــارج إطـار فـي ا
الــقــوانــ واألعــراف الــدبــلــومــاســيـة
والــتـزامـات احلـكـومـة الـعـراقـيـة الـتي

يدخلها في حالة حرج وتناقض.
ومـن مظاهر انـخرام السيـادة العراقية
ن هــو زيـارات مــسـؤولـ أمــريـكـان 
فـيهم الرئـيس األمريكـي دونالد ترامب
لـلقـاعدة الـعسـكريـة األمريـكيـة في ع
األســد شـمـال بـغـداد في 24 ديــسـمـبـر
(كـــــانــــون األول) 2018 دون إشـــــعــــار
احلـكـومـة الـعـراقـيـة  ناهـيك عـن طلب
إذنـها وكمـا زار وزير اخلارجـية مارك
بــومـبــيـو الـقــاعـدة يـوم 28 ديــسـمــبـر
(كـانـون األول) 2019 واألمــر مـسـتـمـر

ومتكرر منذ العام 2003 وحلد اآلن.
والســتـكـمـال الـسـيــادة الـعـراقـيـة عـلى
جــمــيع األراضي الـعــراقــيـة فــيـتــطـلب
األمـر أيـضـاً الـطلب مـن تركـيـا مـغادرة
األراضـي العـراقـية وتـفـكيك قـواعـدها
ولـــيـس حـــجـــة وجـــود قـــواعـــد حــزب
الـعمـال الكـردستاني PKK وى ذريـعة
ــكن قـبــولـهـا ألنــهـا تــتـعـارض مع ال 
مـــبـــاد الــســـيــادة  والبـــدّ من إعــادة
الـنظـر بجمـيع االتفـاقيات الـتي تسمح
لـــلــقــوات الــتــركــيــة بـــالــتــســلل داخل
األراضـي الـعـراقـيـة مـنـذ الـعام 1984.
كــمـا إن اســتـكــمـال الـســيـادة يــتـطـلب
ــائـيــة مع إعــادة بــحث االتــفــاقــيــات ا
ا يضمـن تأم حقوق العراق تـركيا 
وحـصته وفـقاً لقـواعد القـانون الدولي
فـيـمـا يـتـعلـق باألنـهـار الـدولـيـة ومثل
هـذا األمر يـنطـبق على إيـران وبسبب
اســتــفــراد الــدولــتــ واســتــغاللــهــمـا
ضـعف الـعراق وتـعو سـيـادته قامـتا
بــعـدد من اإلجـراءات الــتي من شـأنـهـا
ا ـائيـة  حـرمـان العـراق من موارده ا
صالح يلحق ضرراً بالغًا بالسيادة وا

الوطنية العراقية.
أمــا بـشــأن الـتـغــلـغل اإليــراني الـنـاعم
والـنفوذ السياسي الهاد  فال بدّ من
اعـتـمـاد اسـتـراتـيـجـيـات جـديـدة وفـقـاً
لـلـمـصالح الـعـراقـية أوالً لـكي ال يـكون
الــعـراق ســاحـة لــلـصـراع األمــريـكي -
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الــبـرنـامج األكــثـر شـهــرة في الـواليـات
ـاذا ــا في الــعــالم.لــكـن  ــتــحــدة ور ا
ـقـابـلــة الـتي يـنــتـظـرهـا الـرأي بــاتت ا
الـعام الـبريـطاني بفـارغ الصـبر مـثيرة
لــــهـــذه الــــدرجـــة ومــــثــــار جـــدل وهل
الـزوجان ال يزاالن عـضوين في الـعائلة

الكة?. ا
حــضـرت مـضـيــفـة ومـقـدمــة الـبـرنـامج
"أوبـــرا ويــنـــفـــري" حــفل زفـــاف هــاري
ومــيــغــان عــام 2018 ويــعــتــقــد أنــهــا

Í—Ëô —u½UO ≈ ≠ ÊbM

قــبل أكـثــر من عـام أعـلن األمــيـر هـاري
وزوجــته مــيــغــان مــاركل دوق ودوقـة
ســــاســـــكس عن تـــــخــــلــــيـــــهــــمــــا عن
وقـعهما في رتـبطة  مـسؤولياتـهما ا
ـالكـة البريـطانـية.وقـد تنازل الـعائـلة ا
هـاري ومـيغـان الـلذان يـعيـشـان حالـياً
ـتــحــدة عن دوريـهــمـا فـي الـواليــات ا
بـشـكل رسمي وسـجال مـؤخراً مـقابـلة
مــطـولــة مع أوبـرا ويـنــفـري صــاحـبـة
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تـــعـــيش قـــريـــبــة مـــنـــهـــمــا فـي واليــة
كاليفورنيا األمريكية.

ـقــابـلـة وقــالت مـاركـل في مـقــطع من ا
بــثـته مــحـطــة سي بي أس األمـريــكـيـة
كن أن الـيـوم االثـن (ال أعـرف كـيف 
يـــتـــوقــــعـــوا بـــعـــد كل هـــذا أن نـــلـــوذ
لكية تلعب ؤسـسة ا بـالصمت بينما ا
دوراً فـــــــاعـالً في نـــــــشـــــــر األكـــــــاذيب
قابلـة في وقت تمر فيه حـولنا).تـأتي ا
ـرحـلــة مـضـطـربـة. ـالــكـة  الــعـائـلـة ا
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شعـرت بحزن عمـيق بعد أن تسـرب الى مسامعي نـبأ إصابة أسـتاذي الدكتور
احمـد عبـد اجملـيد بـالفـايروس الـلـع كـورونا.. أصـابة رئـيس حتـرير صـحيـفة
الزمـان طبعة العراق الدكتور احمـد عبد اجمليد هزه كبيرة للوسط أالعالمي في
ا يحمله شـخصه الكر من ثقـل صحفي يتجـاوز حدود احمللية .. هو العـراق 
فارس الـقلم وعـاشق الصـحافـة وبيرقـها الـعالي وهـذه كلـمة حق ال يـتنصل عن
قولـهـا من خط كـلـمـة عـلى ورق.. تـعـود مـعـرفـتي بـأالسـتـاذ قـبل أن يـنـال درجة
اضي عندمـا وجلت الصحافة اجـستير والدكـتوراه مطلع تسـعينيات الـقرن ا ا
عـيته لعام 1998م حـيث تبوأ مناصب أخرى مـتدربا في آب 1991م وبـقيت 
ـاجسـتير في اإلعالم من كـلية اآلداب لـيرأس حتريـر عدة صحف بـعد أن نال ا
1996م ثـم الــدكــتـــواره في اإلعالم من نـــفس الــكــلـــيــة عــام 2000م عـــنــدمــا
اسـترجع شـريط الـذكـريـات مع أستـاذي الـذي امـتـهن الصـحـافـة عام 1977م
يقفز لذاكرتي أول موضوع نشره لي عنوانه اضحك.. اضحك من واقع احلياة
ثم لقـاء مع الـفـنان الـراحل سـليـم البـصـري بعـنـوان مسـلـسالت جـديدة لـسـليم
ـختـلف فـنون الـصحـافة أمـا مـواقفه اإلنـسانـية ـواضيع  البـصـري ثم توالت ا
التي أدعـو بها الباري تبارك في عاله ليمن عليه بالشفاء العاجل والتي المست
بعـضها عن قـرب أولها اصـطحابي مـعه عند خـروجه من العمل إليـصالي أثناء
طريـقة الى بـيته لـكراج الـبيـاع وكثـيرا مـا كان يـجلس مـعه قرب مـقود الـسيارة
طـبعي أو شـقيقـة الصـحفي باسل عـبد اجملـيد وثانـيها رحـوم حمـيد ا األديب ا
العـائلة التي كان طفلها يعاني من أزمة صـحيه وقصدت جريدة القادسية لتنال
ـصـاريف الـعالج فـوضع الـدكـتـور احـمـد عـبـد اجملـيـد أحد عطـف من يـتكـفل 
بلغ في زمانه وثالثها عشـر ألفا في جيب العائلة دون علم احد ومـا اكبر هذا ا
شـراء مـدفـئـة كـهـربـائـية صـغـيـرة كي يـشع الـدفئ في جـو غـرفـة االخـيـرة أثـناء
الشـتاء ورابعـها دفعه اكـراميات من جـيبه اخلاص لـلعامل الـذي يتولى إصالح
اي عـطل  يـصـيب كـهـربـاء الـغرفـة  وخـامـسـهـا نصـيـبي من مـواقـفه اإلنـسـانـية
عـنـدما شـاهـدني أعـاني من ضـائقـة مـالـيـة صيف 1997م اجـلـسـني بـسـيارته

وانــطـلــقـنــا إلى األســتـاذ الــصـحــفي زيـد احلــلي الــذي لم تـخــدمـني
الـصــدفـه لــتــعـرف إلــيـه ســابــقـا
جـلسنـا في مكتـبه ودار بينه وب
الـدكتـور حـديث هامس لم يـسمح
لي مـــوقــعـي الـــذي جــلـــست فـــيه
بـســمــاع مــا دار تـفــصــيال وبــعـد
مـــــرور يـــــوم او يــــومـــــ نـــــاداني
الـدكـتور ووضع في يـدي مـبلغ من
ـــال مـــوضـــحــا انـــهـــا جــاءت من ا
األســــتــــاذ زيــــد ورغم فــــشــــلي في
ـــبــــلغ خلـــلــــو جـــيــــبي لم إرجــــاع ا
يـحرجـني لتـسـديده ومـنذ ذلك الـيوم
بـدأت أتـابع مـا يــكـتـبـة األسـتـاذ زيـد
احلــلي وخـــصـــوصــا بـــعــد 2003م
وجـاءت محـبتي له من محـبة الـدكتور
له واعــتـزازه به ورغـم انه ال يـعــرفـني
ـعرفـته على انـفراد ولم اتـشرف انـا 

وتابعت آخر ما أصدره األستاذ زيد احللي من كتب  50 عاما في الصحافة
تابعة عموده وعمدت  في الصحافة والثقافة والفنون واحلياة  السـن انحكت 
األثـيــر لـلـزمــان الـذي يـكــتـبه حتت عــنـوان فم مـغــلق .. فم مـفــتـوح أعـود ألقـول
سنـوات ربيع عـمري الصـحفي الـتي قضـيتهـا بالـقرب من الدكـتور الـراقد على
سريـر العافيـة جعلـتني متأثـرا بسلوكه وطـباعه معـتبرا إياه مـثالي األعلى حتى
حفـظت عنه مثله الـشهير (سوي خـير وذب بالشط) وبصـقه على األرض عندما
زعـجة وال يعـرف ذلك أحد إال مـن يتابـعه بدقـه وكنت مـتأثرا ـواقف ا تـواجهه ا
بتـصرفاته مـقلدا حلـركاته.. وحتيـته لألخري كـل يوم وهو سالم يـعرف شحته
من يـعمـل في مـيدان اإلعـالم.. وكنـت عنـدمـا أضع عـلى مـكـتـبـة مـاده صـحـفـية
كلـفني بها أو اختـرتها من أفكاري بصـحبة صور ناطـقه يثني علي قائال (بارك
الله فـيك يا عـامر) انـقطـعت لفـترة طـويلـة عنه وعصـف بي الشوق وعـزمت على
مـقابـلته وحـدث ذلك مطـلع صيف 2013م بـعد أن نـشرت لي جـــــريدة الـزمان
ــحـطات الـفرح) يـوم الـــسبت 4/ أيار/ مقـاال بعـنوان (قـطار احلـياة يتـوقف 
2013  علـى صفحتـها السـابعة الـنصف اآلخر ويـوم قابلـته رحب بي وسألني
ـقال حـاولت التـهرب من ال يـعـادل مكـافأة ا عن عائـلـتي واكرمـني مبـلغـا من ا
ذلك لـكن كرمه اكـبـر  من حيـلـتي ثم اهداني من كـتـبه الصـادره حـديثـا (الوطن
في ذاكرة الـزمان) ودعاني لـرفد صحـيفة الـزمان بالـتحقـيقات الـصحفـية وعبر
تاعب الـطريق .. اللهم شـافي مطفـأ احلرائق ولسان البـريد االلكـتروني جتنبـا 

الفقراء ومربي اجيال الصحافة .. امي .

لكة فـاألمير فيليب جد هاري وزوج ا
ــســتـــشــفى حــيث ال يــزال يـــرقــد في ا
خـضع إلجراء طبي في الـقلب قبل أيام

قليلة.
ز" البريـطانية ونـشرت صحـيفة "التـا
قـبل أيام تـقريراً قـالت فيه إن ثالثة من
مــوظــفي الــقــصــر ســبق وأن تــقــدمـوا
بـــشــكــاوى ضـــد مــيــغـــان خالل فــتــرة
وجـودهـا في الـقـصر. إذ قـامت مـيـغان
ساعدين الشخصي بـطرد أثن من ا

مـن الـقـصـر وقـوضت ثـقـة مـوظف آخـر
بنفسه".

ـــتــحــدث بــاسـم الــدوقــة إنــهــا وقــال ا
(تـشعر باحلزن بسـبب "الهجوم األخير
ـلكي عـلى شـخـصـهـا).وأعلن الـقـصـر ا

أنه يحقق في هذه الشكاوى.
ـلـكــة عن األمـور ونــادراً مـا تــتـحــدث ا
ـنـاسـبات الـشـخـصـيـة بـنفـسـهـا وفي ا
الــقـلــيـلــة الـتي حتــدث فـيـهــا أفـراد من
ــالــكــة عـلــنــاً عن حــيــاتـهم الــعــائــلـة ا
اخلـاصـة والـعالقـات بـ أفـراد األسرة
فـــإنـــهــا نـــادراً مـــا كـــانت مـــحط رضــا

القصر.
تـــتـــسـم الـــعالقـــة بـــ األمـــيـــر هـــاري
ومــيــغــان والــصــحـافــة الــبــريــطــانــيـة
بـــالـــعـــداء مــنـــذ بـــدايـــة عالقـــة هــاري

يغان. 
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وكــســبت مـيــغــان مـؤخــراً دعــوى ضـد
صــحـيــفـة "مــيل أون صــنـداي" بــسـبب
نـشـرهـا مـقتـطـفـات من رسـالة مـكـتـوبة

بخط يدها إلى والدها.
و ال يـزال األمير هـاري وميغـان أعضاء
الـكة لكنهـما غير فاعالن. في الـعائلة ا
يـفتـرض أن يقـوم كبـار أعضـاء العـائلة
ـلكة هـام رسميـة نيـابة عن ا ـالكـة  ا
مــــثل تــــمــــثــــيل الــــعـــرش فـي جـــوالت
خـارجية وترؤس الفعـاليات التي تقام
ــنــاســبــات واألحــداث الــوطــنــيـة في ا
ؤسـسات اخلـيـرية.في بـداية ورعـايـة ا
عــام 2020 أعــلـن الــزوجــان نــيــتــهــمـا
"الـــتـــخــلـي" عن أداء هــذه الـــواجـــبــات
دة وانـتقـالـهمـا إلى أمريـكا الـشمـاليـة 
عـــام مع إمــكــانـــيــة إعــادة الـــنــظــر في
الـتـرتـيب بـعـد ذلك.وفي شـبـاط من هذا
الــــعــــام تــــأكــــد أن هــــاري ومــــيــــغــــان هاري وميغان خالل لقائهما مع أوبرا وينفري 

الكي نوري ا حيدر العبادي إياد عالوي هدي عادل عبد ا

سـيتـنحيـان بشكـل نهائي عن دوريـهما
لـكة بـيانـاً قالت فيه ـلكي وأصـدرت ا ا
سؤوليات إنهما لن "يستمرا في أداء ا
ـــرتــبـــطـــة بـــاخلـــدمــة والـــواجـــبـــات ا
الـــعــامــة".هـــذا الــتـــرتــيب يـــســتــوجب
تـخليهما عن الرتب العسكرية الفخرية
لـكية ـمنـوحة لـهما وعـن رعايتـهمـا ا ا
ــؤســســات وسـيــتم لــلــمــنــاسـبــات وا
تـوزيع مهـامهـما ومـسؤولـياتـهمـا على

الكة. األعضاء العامل في العائلة ا
وسـيحـتفظ هـاري وميـغان بـلقبي دوق
ودوقـة ساسكس اللذين منـحتهما لهما
ـلـكـة ولـكن لـن يخـاطـبـا بـصـاحب أو ا
لكي بعد اآلن.ال يزال صـاحبة السمـو ا
هـاري أمـيـراً ألنه ولـد وهـو يـحـمل هذا
الــلـقب وال يــزال الـسـادس فـي تـرتـيب
تـولي الـعرش بـعد والـده وأخيه األكـبر
وأبـــنــاء وأبــنـــة أخــيه.والـــتــقى هــاري
ـيـغـان فـي عام 2016 كـانـت األخـيرة
ـثـلة في الـدراما األمـريكـية الـناجـحة
"Suits ويـعتـقد أن صـديقاً مـشتـركاً قد
عــرفــهـمــا عــلى بـعـض وأن عالقـتــهــمـا
تـطـورت خالل انخـراطهـما في األعـمال
اخلــيـريـة.أعـلـنــا خـطـوبـتــهـمـا في عـام
2017 وتـزوجـا في قـلـعـة ونـدسـور في
الـــعــــام الـــتـــالي فـي حـــفل بــــثت عـــلى
شـاشـات التـفـزيون شـاهده 18 مـلـيون
ـاليـ حـول الـعــالم.بـعـد بــريـطـاني وا
ـلكـية انـتقل الـتـنحي عن واجـباتـهمـا ا
الـزوجـان لـفـتـرة وجـيـزة إلى كـنـدا قبل
أن يـستـقرا في واليـة كاليـفورنـيا حيث
ولـدت وتـرعـرت مـيـغـان وحـيـث ال تزال

والدتها تعيش.
وُلــد ابــنــهــمــا الــبــكــر آرتــشي فـي عـام
2019 ويـــتــوقع الــزوجـــان طــفــلـــهــمــا

. الثاني قريباً
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{ مدريد- وكاالت: واصل بـرشلونة
انـتصـاراته في اللـيـغا بـالفـوز على
مـضـيـفه أوسـاسـونـا  0-2. في إطار
منافـسات اجلولة 26. وسجل هدفي
الفـريق الكتـالوني جـوردي ألبا في
الدقيقة  30 وموريبا في الدقيقة 83.
وبــهـذا االنـتــصـار يـرفع بــرشـلـونـة
ــركــز رصــيــده إلى  56نــقــطــة في ا
الـثــاني بــجـدول الــتـرتــيب بــيـنــمـا
يـتجـمـد أوسـاسونـا عـند  28 نقـطة
ــركــز الــثـــالث عــشــر. وأشــعل في ا
البـلوجـرانا بـذلك الصـراع على لقب
الـلـيـجـا حـيث أصـبح الـفـارق بـيـنه
ـتـصدر أتـلـتـيكـو مـدريـد نقـطـت وا
فقط قـبل مواجـهة األخـير مع جاره
الـلدود ريـال مدريـد غـدًا في ديربي
الـعـاصـمة اإلسـبـانـيـة لـكن الروخي
بالنـكــوس لـعـبـوا مـبـاراتـ أقل من
بــرشــلــونــة. وبــدأت مــبــاراة الــيـوم
بتـهديـد مبـكر من أوسـاسونـا حيث
كـاد جـونـاثــان كـالـيـري يــهـز شـبـاك
الـضــيـوف عـنـدمـا حـاول اسـتـغالل
تـقدم احلـارس تـيـر شتـيـجن وسدد
اني فـي اإلمسـاك بـها كـرة جنح األ

في الدقيقة 2. 
وتــألق تــيــر شــتــيــجن مــجــددا في
الـتـصـدي لـتـسـديـدة صـاروخـيـة من
كيـكي بـارخا العـب أوساسـونا من
عـــلى حــدود مـــنـــطــقـــة اجلــزاء في
الـدقــيـقـة  14 وحــولـهـا إلى ركــنـيـة.
ـــبــاراة الـــبــطـــاقــة وأشـــهــر حـــكم ا
احلــمـراء في وجـه هـيــريـرا حـارس
مرمـى أوساسـونا بـعـد خروجه من
منطقة اجلزاء وتدخله العنيف ضد
مـيـسي لكـنه تـراجع عن قـراره بـعد
العودة لتقـنية الفيـديو التي أثبتت
وجـود الـبـرغـوث في الـتـسـلل وذلك
في الدقـيـقة 20. وجنح جوردي ألـبا
في تسجيل الهدف األول لبرشلونة
في الدقيقة  30 عندمـا تلقى تـمريرة
في عمـق منـطقـة اجلزاء من مـيسي
وســدد صــاروخــيــة يـســاريــة أعــلى
 احلـارس. وحـرم تيـر شتـيجن
روبن جارسيا العب أوساسونا من
تـسـجيل هـدف الـتعـادل لـفـريقه في
الدقـيـقة  33 بـعـدما تـصـدى بـبـراعة
لتصويـبته. وحاول ميـسي التسديد
عـــلى حــدود مـــنـــطــقـــة اجلــزاء في
الــدقـيــقـة  43 لــكن كــرته اصــطـدمت
بـــالــدفـــاع ومــرت بـــجــانب الـــقــائم
األيـسر. ومع بـدايـة الشـوط الـثاني

ـديــر الــفـني دفع رونـالــد كــومــان ا
ـبـلي بـدال لـبـرشـلــونـة بـعـثـمــان د
صامـويل أومتيـتي لتـتحول طـريقة
اللعب من 2-5-3  إلى  3-3-4 بوجود
مــيـنــجــويــزا ولـيــنــجــلـيت فـي قـلب
الــدفــاع. وكــاد كــالـيــري أن يــســجل
هـــدف الــتـــعــادل في الـــدقــيـــقــة 70
حـيــنـمــا تـلــقى كــرة عـرضــيـة داخل
ـنـطـقة ووجه ضـربـة رأسـيـة مرت ا
ن لـتير شـتيجن بجانـب القائم األ
حــارس بـرشــلــونــة. وجنح الــبــديل
مــوريـبـا في إضـافــة الـهـدف الـثـاني

لــبـرشـلـونـة فـي الـدقـيـقـة  83 حيث
تلقى تمريـرة من ميسي على حدود
نطقة وراوغ الدفاع قبل أن يُسدد ا

على  احلارس هيريرا. 
وحافظ العبو برشلونة على تقدمهم
في النـتيجـة حتى صـافرة النـهاية
نقاط لـيحـصـد الفـريق الـكتـالوني  3
ثمـينـة تزيـد من فرصه فـي الصراع

على اللقب.
Êd¹U³ « “u

فـــشل بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد في
احلــفــاظ عــلـى تــقــدمه أمــام بــايــرن

ميونخ ليخسر في الوقت القاتل -2
24. في إطـار منـافـسات اجلـولة الـ4

اني.  من الدوري األ
ـاني هـانــز فـلـيـك اعـتـمـد ــدرب األ ا
ـعـتادة  1-3-2-4 كـما عـلى طـريقـته ا
واصل الــــدفـع بـــنــــيــــكالس ســــولي
ـن مــعـــوضًـــا غـــيــاب كـــظـــهـــيــر أ
الــفــرنـسـي بـيــنــيــامــ بـافــارد..في
اني إيدين تيرزيتش قابل بدأ األ ا
مــدرب دورتــمــونــد بــطــريــقـة 3-4-3
ــري تــشـان حــيث أعــاد مــواطــنه إ
لـعب رفقة الثـنائي توماس لوسط ا

ديالني ومحمود داوود. 
œdHM  ·eŽ 

الـبدايـة جـاءت صادمـة للـجـميع في
مـلـعب ألــيـانــز أريـنـا وذلك بــعـدمـا
ه بــهــدفـ فــاجـأ دورتــمــونــد غــر
مـتـتـالـي عـبـر إيـرلـيـنج هـاالند في
ـــبـــاراة..وبــرهن أول  9دقـــائق من ا
ــهــاجم الــنــرويـــجي عــلى قــدراته ا
الـتـهـديفـيـة االسـتثـنـائـية بـتـحـويله
الـكرة في الـشـباك من أول فـرصـت
ـباراة. وظل هـاالند وصلـتـا له في ا
مصـدر اخلـطر الـوحيـد على الـدفاع

الـبــافـاري نــظـرًا لــعـدم قــدرة بـاقي
زمالئه عــلى إنـهـاء الـهـجـمـات الـتي

ســـــــــنــــــــحـت لــــــــهـم بــــــــذات
الـطـريقـة..وعـاب العـبو

Ÿ«d∫ برشلونة تدخل بقوة في صراع على صدارة الليغا
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ـستـقـبل يـكـون افضل الـله ونـأمل ا
وافضل.

{ هـــنــالـك مــعـــلــومـــات تـــشــيـــر بـــأنــكم
ـــشــــــــكالت كـــثـــيــرة مع تـــتـــعـــرضــون 
الالعـــــبـــــ ويــــطـــــلـــــقـــــــــون عـــــلــــيـــــكم
بـ(مــشــكـــلــجي) مــا مـــدى صــحــة هــذا

الشيء?
- ابــدا انــا مــرح مع اجلــمــيع وال
يـــوجــد لـــدي خالف مع اي العب
اطالقــا لــكـون اجلــمــيع اخــوتي
ــنـتـخب ســواء في األنـديـة او ا

الوطني.
ـكنك االعـتـزال عن كرة { مـتى 

القدم?
- عــــنــــدمـــا ال اســــتــــطــــيع
ـارسة كـرة الـقدم او أرى
قــدمي ال تـســتـطـيـع الـلـعب
عــنــدهــا ســاقــرر االعــتـزال
خالف ذلك انــا مـسـتـمـر في

كرة القدم.

{ هل هـنالك. فترة.تعتبرها افضل فترة
بالنسبة لك?

 - افــــضـل فـــتــــراتي الــــتي ســــطع
جنــــمـي بــــهــــا هي بــــطــــول كــــاس
اســـــــيـا  2015 مع الـكـاب راضي
ــركـز شــنــيــشل وحــصــلــنــا عــلى ا

الرابع في تلك البطولة.
ـباريـات الـيك وعالـقة في { مـا افضل ا

ذهن ضرغام اسماعيل?
 - مــبـاريـات ايـران الـتي فـزنـا بـهـا
في ركالت الـــتــرجــيح فـي بــطــولــة
كــاس اســيـا  2015 بــعــد الــتــعــادل
االيـجـابي وفـزنـا بـهـا كـانت مـهـمـة
جــدا بـالــنـســــبــة لـلــجـمــيع وكـأس
الــعــالم لــلــشـــبــاب ايــضــا مــحــطه

مهمــة.
{ كيف تنظر الى واقع الكرة العراقية?
- الــــواقع الــــريــــاضي في تــــطـــور
نتـخب يضم عناصـر جيدة جدا وا
باالمكان العبور والوصول ان شاء

ن تأثرت? مستواها 
ثل االعلى الكاب - تأثرت اكيد وا
راضي شنيشل مـحليا وبـعدها كبر
ــيـا ربــرتـوا الــطـمــوح واصـبح عــا
كــارلـوس الــبــرازيـلي ومـن بـعــدهـا
احـبـبت مـارسـلـوا والـطـمـوح يـكـبر
ن هو شيئا فشيـئا والتأثر يكون 

يا. افضل عا
{ كـــابـــ ضـــرغــام مـن افــضـل مــدرب
ـنـتـخـبات او اشـرف عـلى تـدريـبـكم في ا

في بدايتكم?
ــدربـون كـثـيــرون اشـرفـوا عـلى - ا
نتخبات لكن تدريبي في االندية وا
افضل من اشرف عـلى تدريبي على
ـســتـوى الــعــالي الـكــابـ راضي ا
شــنــيـشل والــكــابــ حـكــيم شــاكـر
صـاحب الــفـضـل عـلــيـنــا وضـرغـام
ـنـتـخـبات اسـمـاعـيل عـلى صـعـيد ا
ولــكن راضـي شــنــيــشـل اعــاد الــيه

بريقي في ا اسيا 2015.

{ مـا الـصـعـوبـات الــتي. واجـهـتك عـنـد
انتقالك الى الدوري التركي?

- الـلغـة فقط.كـانت صـعبـة وبعـدها
تـــعـــلـــمـت الـــلـــغه وتـــاقـــلـــمت امـــا
الــبــاقــيــة.فـكــانـت اجــواء مــثــالــيـة

ورائعة جدا. 
{ بـحـكم جتـربـتك واطالعك عـلى الـكـرة
االوربـية مـا الشيء الـذي ينـقص الدوري

العراقي? 
- مالعـبنـا حتتـية وتنـظيم صـحيح
واعـتـقد الـتنـظـيم والتـصـحيح االن
مــثـالي بل نــســبـة لــلـجــولـة االولى
ـبــاريـات مــثــالـيــة فـقط وجــدولت ا

العب.  ا
{ مـا سبب خـروجك من نادي الـشرطة
هل االسـبـاب مـاديـة أم اسـبـاب فـنيـة مع

الكادر التدريبي?
- سبب اداري فقط.

{ في بـــدايـــة مـــشـــوار الالعـب يـــتـــأثــر
بـشخصيـة رياضيـة يطمح ان يصل الى

نـافسـة محـصورة بـ القوة لـكن ا
اجلـويـة والـزوراء والـشـرطة إال إذا

فاجآت. احدثت بعض ا
{ عـلى طـول مسـيـرتك الـكـرويـة احرزت
اهـدافـا كـثـيـرة مـا افـضل هـدف احـرزته

في مشوارك? 
 - االول في مرمى ايران في بطولة
اسيا  2015في الدقيقة   115 الثاني
في مـرمى الـسـعوديـة بـطولـة اسـيا
حتت  22سـنـة في عـمـان كـان هـدف
عــلى الــطـــايــر والــثــالث مع نــادي
الشرطه ضد وادي الـنيز في بطوله

كاس االحتاد االسيوي.
{ كـــابــ ضـــرغـــام من خـالل لـــعــبـــكم
بـالـدوري الـتـركي وجتـربـتك مـا شـعـورك

لنقلة بحياتك الرياضية? 
- جتــربه جــمــيــلــة ونــاجــحــة جـداً
واضـافـت لي الـكـثـيـر لـكن االصـابـة
اخـذت مـني الــكـثـيــر وان شـاء الـله

تتكرر التجربة.
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هـــو من مـــوالـــيــد  23 مـــايــو 1994
تاز لعب في نادي العب كرة قدم 
ـنتخب (تشـايكـور ريزه الـتركي) وا
ــــنــــتـــخب الـــعــــراقي وتــــأهل مع ا
العراقي الى نهائيات كأس اخلليج
العـربي وتـأهل مع منـتخب الـعراق
لـلشـباب الى نـهـائيـات كأس الـعالم
لــلــشـبــاب حتت سن  20 عــامـا انه
ــبــدع ضــرغــام اســمــاعــيل االعب ا

التقيناه وكان هذا احلوار:
{ في اي نادي بدأت مشوارك الكروي?
- داءة في مدارس مدينـتي العمارة
ـية عـمو بـابًا ثم وبـعدهـا في اكاد
فـي نــــــــادي احلـــــــدود ومـن ثـم الى
الـفـئــات الـعـمـريـة بــنـادي الـشـرطـة

وتدرجت في بعض النوادي. 
{ مـا افـضل نادي من وجـهـة نـظرك في

الوقت احلالي? 
- كل الـفـرق مـنـافــسـة مع بـعـضـهـا
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وكــرة الـقــدم عـلى وجه اخلــصـوص
كـــــونـــــهـــــا حتـــــمل دالالت ورســـــائل
إنسـانيـة سامـية.  واضـاف انه" على
الــرغمِ من قـصــر الـلــقـاء الــذي شـهـد
إهــداء قــمــيص أســود الـرافــدين إلى
قــداسـة الــبــابـا إال أنه حــمل جــمـيع
أشكـال التـفاعل والـدعم وان العراق
عــبـــر وزارة الـــشـــبــاب والـــريـــاضــة
وإحتــاد الـكــرة مـقــبالن عـلى تــوقـيع
مــذكـرة تــفـاهـم وتـعــاون ريـاضي مع
اإلحتـاد اإلسبـاني لـكرة الـقـدم.وتابع
درجـــــــال اذ حث قـــــــداســـــــته عـــــــلى
ـكن للـشباب تخـصيص أكـبر وقت 
وأوسع مــســاحــة لـهم لــيــعــبـروا عن
مواهبهم وإبداعاتهم لكون الرياضة
كـفـيـلـة بـتـنـمـيـة روح الـسالم واحلب
واألخــوة بــيــنــهم وهــو هــدف أمــثل
نــسـعى لهُ جـمــيـعًـا بــشـتى الـظـروف
وجنتهـد من أجلهِ وحتقـقه الرياضة

على الدوام.

الــبــابـا مع الــريــاضـة والــريـاضــيـ
وشــبــاب الــعـراق وتــأكــيــداته أثــنـاء
الـلـقــاء الـذي جـمـعـنـا بـقـداسـتهِ يـوم
أمـس عـــلى ضــــرورةِ دعم الـــشـــبـــاب
ـمــارسـةِ وتــوفــيـر األجــواء الالزمــة 
األلــعـاب الــريـاضــيـة بــصـورةٍ عــامـة
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كـــشف وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة
عـــدنــان درجـــال عن مــحـــاور لــقــائه
باحلبر االعظم فرنسيس االول خالل
زيارته الى العـراق. وقال درجال في
بـيان صـحـفي.نـشيـد بـتفـاعل قـداسة

وفـي سـيـاق مــنـفـصل تــعـززت حـظـوظ
فـــريـــقي الـــشــرطـــة والـــقــوة اجلـــويــة
الســتــضــافــة مــبــاريــات دوري ابــطـال
آســـــيــــا. وقــــال مــــصــــدر في االحتــــاد
االســـيـــوي في تـــصـــريح صـــحـــفي إن
االحتـاد االسـيـوي وضـع شـرطـا جـدـداً
سـيـعـزز حـظـوظ االنـديـة الـعـراقـية من
استضافة مباريات دوري أبطال آسيا.
واوضـح أن الـشـرط يـنص عـلى وجـود
ــديــنـة مــلــعــبـ جــاهــزين في نــفس ا
باريات وهـذا ما ينطبق على إلقـامة ا
مــلـفي الـبـصـرة الــذي قـدمه الـنـاديـان.
يـذكر ان االحتـاد االسيـوي سيـعلن عن

ستضيفة األسبوع القادم. الدول ا
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تـــلــقى نــادي الــقــوة اجلــويــة ضــربــة
مـوجـعـة قبل مـبـاراة الزوراء في دوري
ـمـتــاز. وقـال مـصـدر في ادارة الــكـرة ا
الــنـادي في تـصــريح صـحـفي.ان نـادي
الـقوة احلوية تلقى ضـربة موجعة قبل
لـقاء النوارس بعـد ثبوت أصابة جنمه
كـرار نـبـيل بفـيـروس كـورونا. واوضح
ان الـالعب يـخــضع لــلـحــجـر الــصـحي
ــدة تـصل السـبـوعـ وبـالـتـالي االن و
ــقــبــلــة امـام ـبــاراة ا لـن يــشـارك فـي ا
الـــزوراء. يـــذكـــر ان نــبـــيل يـــعـــد احــد
االعــمــدة االســاســيــة فـي نــادي الــقـوة

اجلوية. 

اخـرى سمى االحتـاد االسـيـوي بـكرة
القدم طاقمـاً حتكيمياً عـراقياً لقيادة
زدوجة. احدى مباريات التـصفيات ا
وقــــال رئــــيس جلــــنــــة احلــــكــــام في
الــتــطــبــيـعــيــة عالء عــبــد الــقـادر في
تـــــصـــــريـح صـــــحـــــفي. ان االحتـــــاد
االسـيـوي سيـسـتـعـ بـطـاقم حتـكيم
عـراقي لــقـيـادة مـبـاراة طــاجـكـسـتـان
ومنـغولـيا في الـتصـفيـات االسيـوية.
واضـاف ان الــطـاقـم يـتــألف من عـلي
صـبـاح حـكـماً لـلـسـاحـة وحـيـدر عـبد
احلـســ مـســاعـد اول وامــيـر داوود
مساعد ثاني وزيد ثـامر حكماً رابعا.
ـبـاراة سـتـقـام يـــــــوم 25 يـذكـر ان ا

اذار احلالي.
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ـــديـــر االداري لـــلـــمـــنـــتـــخب اعـــلن ا
الــوطــني بـاسـل كـوركــيس عـن طـبع
اسم الــبـابـا فـرنــسـيس عــلى قـمـيص
نتـخب الوطني. وقـال كوركيس في ا
تــــصــــريح صــــحــــفـي.ان الــــهــــيــــئـــة
الـتـطــبـيـعـيـة وافـقـت عـلى مـقـتـرحي
بــطـــبـع اسم الـــبـــابــا عـــلـى قــمـــيص
نـتخب الـوطـني الهدائه الى احلـبر ا

االعظم. 
ه الى ــقــتــرح  تـقــد واوضح ان ا
رئـاسة اجلـمـهوريـة كي يـسـلم للـبـابا
خالل زيـارته لـبغـداد لـكن لالسف لم
اتــلق رداً من احلــكـومــة لـذلـك لم يـتم
تـسـلـيم الـقـمـيص لـلـبـابـا. ومن جـهـة
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ـوسم لـكـنه امـتـاز في الـوقت هـذا ا
ذاته بـقـدرته عـلى الـعـودة مـن بـعـيد
وقلب األمور لصـاحله وهو ما ظهر
الــــلـــيـــلـــة في الـــكـالســـيـــكـــو..ورغم
االرتـبــاك الـواضح لالعــبي الـبـايـرن
في الــدقــائق األولى وهــو مـا ظــهـر
بفقدان الكرة بسهولة إال أن الفريق
استطاع الوقوف على قدميه سريعًا
مع انــتــصـاف الــشــوط األول..وجلـأ
الــــبــــايــــرن فـي الــــبــــدايــــة لــــسالح
الــعــرضـــيــات حـــيث حــاول ضــرب
ختلف الطرق دفاعات دورتمونـد 
سواء بـتمـريرات أرضـية زاحـفة أو
نـحـو رأس روبـرت لـيـفـانـدوفـسـكي
الــــذي اســــتــــغل إحــــداهــــا وقــــلص

النتيجة. 
‰u% WDI½ 

ـنـطـقة تـراجع دورتـمـونـد مـبـكـرًا 
جـزائه بـعـدما اطـمـأن لـلنـتـيـجة
عقب الـتقـدم بهـدف وهـو ما
أتاح للبايرن فرصة الضغط
علـيه وصنـاعة الـكثـير من
الــــــــفـــــــــرص وســـــــــجل
..وحتــــــولت هــــــدفـــــ
ـــبـــاراة كـــلـــيًـــا مع ا
بـــــدايـــــة الـــــشـــــوط
الثاني وبالـتحديد
مــنــذ الـدقــيــقـة 58
الـــــتـي شـــــهـــــدت
خــــروج هــــاالنـــد
مصابًا لـتنكسر
شوكـة الضـيوف
فـــي بــــــــــــــــــــاقــي
بـاراة..ولم يعد ا
لـــــــــــدى أســــــــــود
الـفـيـسـتـيـفال أي
حـلـول هـجـومـية
بــــــعــــــد خــــــروج
هــاالنـد لــيــصـبح
العــــبـــوه تــــائــــهـــ
بــــالــــكــــرة داخل أرض
ــا حـــول دفــة ـــلـــعب  ا
ــــــبــــــاراة لــــــصــــــالـح أصــــــحـــــاب ا
األرض..ولم يــيـأس العـبــو الـعـمالق
الــبـافــاري إذ قــامــوا بــالــعـديــد من
احملـــاوالت حــــتى نــــالـــوا
مــــــرادهم فـي الـــــدقــــــائق
األخيرة التي ظل فيها
دورتـمـونـد مـتـمـركزًا
أمــــام مـــــنــــطــــقــــة

جزائه.

دورتــمـونــد تـســرعــهم وتـرددهم في
التسديد داخل منطقة اجلزاء حيث
حـــاولــوا الــبــحث عن هــاالنــد في
ـا أضاع أغـلب الـهجـمـات 
ـباراة عـلـيـهم فـرصـة قـتل ا

مبكرًا بهدف ثالث. 
W¹—U UÐ …œUŽ 

اعــــــتــــــاد حـــــــامل لـــــــقب
البوندسلي
جا الـتـأخر
فـي كـــثـــيــر
مــــــــــــــــــــــــــن
ـــبـــاريـــات ا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ـسـابقـات في الـهيـئـة التـطبـيـعيـة كـتابـاً رسـميـاً من إدارة نـفط الوسط يُـفـيد بـنقل تلـقت جلـنة ا
مـباريـات فـريقـها الـكـروي الى ملـعب كربـالء بدال عن مـلعب الـنـجف ابتـداءً من اجلـولة الـثالـثة
ـمـتــاز والـتي سـتــجـمع نـفط الــوسط والـكـرخ. وأكـدَ عــضـو جلـنـة والـعــشـرين لـدوري الــكـرة ا

ـسابقات وافقت على طلب سـابقات علي عبيس.ان ا ا
إدارة نــفط الــوسط بــالــعــودة الى مــلـعـب كـربالء
ــذكــور ســبق أن كـان ــلــعب ا عــطــفـا عــلى ان ا
أرضــاً لــلـــفــريق الـى جــانب مـــلــعب الـــنــجف
وبـالتالي ال مانعَ من العودة للعب على ملعب

قبلة. كربالء بدءا من اجلولة  23 ا
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{ مـدن وكاال: توّجـت الالعبة الـتشيـكية
بـتـرا كـفــيـتـوفـا بـلــقب بـطـولـة الـدوحـة
لــلـــتــنس بـــعــد فـــوزهــا الـــســبـت عــلى
اإلســبــانـيــة جــاربــيــني مــوجـوروزا في
الــنـهـائـي بـواقع مــجـمــوعـتـ دون رد
وهـو ما حـدث أيـضا خالل مـواجهـتهـما
فـي نــــســــخــــة الــــبــــطــــولــــة عـــام 2018
واحـتــاجت الـتـشــيـكـيـة ( 30عـامـا) لـ67
دقـيقة للفـوز على اإلسبانيـة بنتيجة -6
ولم تـفز جاربيـني -التي تمتلك .1-6و 2
في جـعـبتـها  7ألـقاب- بـأيـة بطـولة مـنذ
كسـيكية في فـوزها ببـطولة مـونتيـري ا
عام  .2019يـذكر أن جعبة كل واحدة من
الالعـبـتـ تضم بـطـولـتي جـراند سالم
حـــيث فــــازت مــــوجـــوروزا بــــبـــطــــولـــة
ـــــبـــــلــــدون  2017 وروالن جـــــاروس و
بـيـنــمـا حـقـقـت كـفـيـتــوفـا بـطـولـة 2015

بلدون في عامي  2011 و2014.  و
كــمـــا أكـــد العب الـــتــنـس الــنـــمـــســاوي
دومـينيك ثـيم حامل لقب بـطولة أمـريكا
ـفتـوحة لـلتنس  2020 أن هـدفه األكبر ا
وسم -وخالل مسيرته أيضا- هو هذا ا
الـفوز ببطولة روالن جاروس. وقال ثيم
في تـصــريـحـات عـقب تــرشـيـحه ضـمن
فـئـة الريـاضـي لـنـيل جائـزة لـوريوس
إن الـهدف األكـبر لـعام  2021هـو بطـولة
فتوحة. وأضاف: إنها البطولة فـرنسا ا
الـتـي حـقـقت فــيـهــا أفـضل الـنــتـائج في

ـاضي. مـر وقت طـويل مـنـذ أن خـضت ا
نـهائي تلك البـطولة للـناشئ وكان ذلك
مـنـذ  10 سـنـوات كـنت أبـلغ حـيـنـهـا 18
أو  19عــامـــا. وزاد: بــعـــد الــفـــوز بــأول
ـفـتـوحـة بـطـولـة جـرانـد سالم أمـريـكـا ا
 فــإن بــطــولـة روالن جــاروس هي 2020
هــدفي األكــبــر حــالــيــا والــتي أرغب في
حتـقـيــقـهـا حـقـيــقـة. وأشـار ثـيم إلى أنه
ـدى يـحـب حتـديـد أهـداف ســواء عـلى ا
الـطــويل أو الـقــريب مـؤكـدا أن بــطـولـة
فـرنـسـا هي شيء كـبيـر لـلـغـايـة وصعب
حتــقـــيـــقه ولــذا يـــعــد أهـم هــدف خالل
مـسـيـرته االحــتـرافـيـة.  وتـنـطـلق الـيـوم
األحـد وعلى مدار  14يـوما بطـولة سوق
ـشـاركة دبي احلـرة لـتـنس الـسـيـدات 
أبــرز الالعـبــات عــلى مــسـتــوى الــعـالم
والـتي تـقـام حتت رعـايـة الـشـيخ مـحـمد
بن راشـد آل مكـتوم نائب رئـيس الدولة
رئـــيـس مـــجــــلس الــــوزراء حــــاكم دبي

وحتـــمل نــــســـخــــة الـــســــيـــدات رقم 21
بإجمالي جوائز تبلغ 8ر 1 مليون دوالر.
 يـشارك في الـنسـخة اجلديـدة للـسيدات
ـصــنــفـات الـ 4 األوائل 10العــبــات من ا
ـيًـا و 12 ضــمن قـائــمـة األفـضل 20 عــا
عـلى الـعـالم تـتـقـدمـهم بـطـلة تـنس دبي
لـعامي  2017 و 2018 األوكـرانية إيـلينا
ـصـنــفـة الـسـادسـة عـلى سـفـيـتــولـيـنـا ا

العالم. 
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وقــال بـيـان لـلـمــنـظـمـ إنه ال يـزال من
ـمـكن ضـمـان سالمـة اجلـمـهـور. غـيــر ا
ـروح عـريف رحـيـمـوف سـتـبقى وقـال ا
سالمـــة وصـــحـــة جـــمـــيع الـــعـــامـــلــ
ــــشــــاركــــ في احلــــدث عــــلى رأس وا
أولــويـاتــنــا هـذا الــعـام أيــضـا. وشــهـد
الــسـبـاق خالل أيـامه الـثالثـة في 2019
حـضور  85 ألـف مشجع ربـعهم تقـريبا
من اخلـارج. وسيكـون سباق أذربـيجان
اجلـولة الـسادسة من بـطولـة العالم في
ــوسم احلـالي وسـيــقـام في الـسـادس ا
مـن يــونـــيـــو/ حــزيـــران بـــ جـــولــتي
مــونـاكــو وكـنــدا. وبـهــذا يـكــون سـبـاق
أذربــيــجـان أول ســبــاق حــتى اآلن هـذا
ـوسم يـؤكـد غيـاب اجلـمهـور.وأقـيمت ا
ـاضي بـدون ـوسم ا مـعــظم سـبـاقـات ا
جــمــهـــور أيــضــا. وســيــنــطــلق مــوسم
الــبـطـولـة احلـالـي في الـبـحـرين في 28
مـن مـــارس/ آذار اجلــــاري وســـتــــتـــاح
ن حـصـلـوا على تـذاكـر الـسـبـاق األول 
الـلقـاح ضد الـفيـروس أو الذين تـعافوا

من العدوى.

بـاكو بدون جمهور في يونيو/ حزيران
ـاضي ــقـبل بــعـد إلـغــائه في الــعـام ا ا
بـــســـبب اســتـــمـــرار تـــفــشي جـــائـــحــة

كظوفيد-19. 

{ مـدن - وكـاالت: قـال مـنظـمـون الـيوم
اجلـمــعـة إن سـبـاق جـائـزة أذربـيـجـان
الـكبـرى ضمن بطـولة الـعالم لسـباقات
فـورموال  1لـلسـيارات سيـقام في حـلبة
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{ بـروكـسل- وكـاالت: أبدى الـبـلـجـيـكي تـيـبـو كـورتـوا حـارس مرمـى ريال
مدريـد أسفـه لغـياب الـتقـدير الـذي يشـعـر به في بالده حيث أكـد أنه ال يتم
ـلــكي من مـســتــوى في الـوقت احلــالي. وقـال تــقـديــر مـا يــقـدمه مع فــريـقـه ا
كورتـوا في حوار صحـفي السـبت "قضيت  3 أعوام رائـعة مع أتلـتيكـو مدريد

وتـلـقــيت إشـادة من اجلـمــيع في بـلــجـيـكـا.. حــصـلت عـلـى العب الـعـام في بالدي
آنـذاك وفكرت فـي أن كل شيء يسيـر بشـكل جيـد". واستدرك "لـكني أشـعر اآلن بأن كل
ـستـويات مع الـنادي ما أقـدمه بات أمـرا طبـيعـيا.. يـبدو أن مـواصلـة الالعب في أفضل ا
األكـبـر في الـعـالم ال يـسـتـحـق العـنـاء". وأضـاف صـاحب الـ 28عـامـا "بـإمـكـاني فـهم فـوز
رومـيلو (لوكـاكو) بأفضل العب خـارج بلجيـكا لقـد استحقـها وأخبرته بـهذا.. لكن أال يتم
ترشيحي حـتى جلائزة رياضي العـام ووضع أسماء أخرى فـاألمر يبدو سخـيفا.. أشعر
بـوجـود تـقـديـر أكـبـر لي فـي إسـبـانـيـا أو حـتى خـارجـهـا عـمـا يـحـدث في بـلـجـيـكـا". ورد
احلارس الـدولي على االنتـقادات الـتي تلقـاها من وسـائل اإلعالم البـلجيـكيـة بعد الـغياب
لكي رات حيث برر األمـر بأنه كان منضما لـتوه للنادي ا نـتخب في إحدى ا عن قائمة ا
دون حتى أن يخـوض فترة اإلعداد مع الـفريق. وقال في هـذا الصدد "عـندما ترى من أين
أتـيت قبل االنـضمـام لريال مـدريد تـرى أنني تـخطـيت تسـونامي.. في  2020 فـزت بلقب
كـأس الـسـوبـر بـتـصـدٍ حـاسم في ركالت الـتـرجـيح وأرى بـعض احملـلـلـ يـقـولـون إنـني
أســتــحق جـائــزة أفــضل ريــاضي في بـلــجــيـكــا أقل من لــوكــاكـو ألنه دائم الــتــواجـد مع
ـارك ألنـني بـبسـاطـة كـنت عـائـدا لـتوي من ـنتـخب". وأردف "لم أشـارك في مـبـاراة الـد ا
إجـازة وفكرت حـينهـا أنني أحتـاج خلوض فترة إعـداد جيدة مع الـفريق". واختـتم كورتوا
احلوار بالتأكـيد على أن هدف "الشياط احلمر" هـو التتويج بلقب بطولة األ األوروبية
ـقبلـة حيث قال "إذا كـا لدينـا أفضل نـسخة من هـازارد وكذلك من دي بروين ولـوكاكو ا
فـسـتــكـون لـديـنــا حـظـوظ في الــتـتـويج.. فــريـقـنــا احلـالي ال يـقل قــوة عن الـذي شـارك في

ونديال". ا
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وتـبعه توبياس هاريس وله  22نـقطة
بــاإلضــافــة إلى اســتــحــواذه عـلى 10
كــرات مـرتـدة. كــمـا سـجل هـاوارد 12
نـقـطة. وكـان مـيتـشل األكـثر تـسـجيال
فـي صـفــوف جـاز بــرصـيـد 33 نــقـطـة
وتـــــبــــعه مـــــايك كــــونـــــلي وبــــويــــان
بــوجــدانــوفــيــتش ولــكل مــنــهــمـا 18

نقطة.
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وأحــرز هـاريـسـون بـارنـز  4نـقـاط في
آخـر  30ثـانـيـة لـيـسـتـغـل سـكـرامـنـتو
كـينـجز غـياب لـيبـرون جيـمس ويفوز
عـلى ضيفه لـوس أجنيليس 123-120
ـة الـسـابـعة لـيـكـرز. وهـذه هي الـهـز
فـي آخر  10مــبـاريـات لـلــيـكـرز حـامل
الـلقب الذي تـراجع للمـركز الرابع في

الغرب. 
وســجل دامـيــان لـيالرد رمـيــة ثالثـيـة
قــبل  14ثــانــيــة من شــارة الــنــهــايـة
لـيقلب بورتالند تـريل بليزرز تأخره
إلـى انتـصار  106-108عـلى ضـيفه
جــولــدن سـتــيت وريـورز. وتــغـلب

كــرة الــسـلــة األمـريــكي لــلـمــحـتــرفـ
واجـهة ب ـاضية. وكـانت ا الـليـلة ا
ـتصدرين إذ يعتلي كل من سيكسرز ا
وجـــاز صــدارة الـــقــســمـــ الــشــرقي
والـغـربـي عـلى الـتـرتـيب. وبـعـد تـقدم
سـيـكـسـرز بـفارق  6نـقـاط في الـبـداية
انـتزع جاز التفوق لينهي الربع األول
لـصـاحله  26-34رغـم تـسـجيـل إمـبـيد
نـقـطة. واسـتمـرت سيـطرة الـفريق 12
الــضـيف الـذي عـزز تـفـوقه بـفـارق 13
نــقـطــة بـفـضل األداء اجلــمـاعي الـذي
ـدرب كوين سـنايدر كـان سمـة فريق ا
الـذي سـيـقـود فـريق لـيـبـرون جـيـمس

في مباراة كل النجوم.
 ويــدين سـيـكـسـرز إلمـبـيـد بـتـقـلـيص
الفارق إلى  9 نـقاط في نهـاية الشوط

األول. 
وســاهم دوايت هــاوارد وإمـبــيـد وبن
ســيــمـونــز في وصــول الــفـارق إلى 3
نـقـاط فـقط لـصـالح جـاز في مـنـتصف
الــربع الــثــالث. ورغم مــحــاوالت جـاز
السـتـعـادة هـيـمـنـته فـشل في تـوسيع

فـي الـقـسم الـغـربي خـلف يـوتـا
جـــــاز وفــــيـــــنــــكـس صــــنــــز
ه لــوس ـــنــتــفض وغــر ا
أجنـــلـــوس لـــيـــكــرز عـــلى
ـلك كـلـيـبرز الـتـرتـيب. و
ة 14فوزًا مقابل  24  هز
قــبل بـدايـة عـطـلـة مـبـاراة
كـل الـنـجـوم.وعـلى اجلـانب
اآلخــــــــر عــــــــوض ويـــــــزاردز
خـــســارتـه في آخــر مـــبــاراتــ

لـيحـقق انتصـاره السابع في
 مــبــاريــات ويــحــافظ 10
عــلـى آمـالـه في بــلـوغ

األدوار
اإلقـصـائيـة بـعد
الــــــــبــــــــدايــــــــة
الــكــارثـيــة هـذا
ــوسم عـنـدمـا ا
انــــــتـــــصـــــر في
مـــــبــــاراتــــ من
أول  10 مــــنــــهـــا
اخلـسارة في أول
مـبـاريـات. وفاز 5
ويـــــزاردز في 14
مـباراة مقابل 20
ــة لـيــحـتل هــز
ـــــركــــز  12 في ا
الــشـرق ويــقـتـرب
ـــراكــز مـن دخـــول ا
مـن الـــســــابع وحــــتى
الـعاشر وخـوض ملحق
الــتـأهل. ويـدين ويـزاردز
فـي انتصاره على كليبرز
إلـى بــــرادلي بـــــيل وراسل
وسـتبـروك بعـد تسجـيلـهما
نـــقـــطــة وهـــو أكـــثــر من 60
نــــصف مـــا أحـــرزه الـــفـــريق.
باراة متـكافئة حتى وجـاءت ا
مـنـتـصف الربع الـثـاني قبل أن
يـسجل كـليبرز  10نـقاط مـتتـالية
ويــــــتـــــقـــــدم 42-54.  لــــــكن بــــــيل
ووسـتبروك جنحا في تقليص الفارق
إلى  7 نــقــاط فــقط بــنــهــايــة الــشـوط
األول. وبـــدأ ويــزاردز الـــربع الـــثــالث
بــــشـــكل أفـــضل وأحـــرز  12نـــقـــطـــة
مـتـتـالـيـة لـيـنـتـزع الـتـقـدم. واسـتـعـاد
كـليبرز تفوقه في الربع األخير بفضل
سؤولية كـواي ليونارد الذي حتـمل ا
فـي غيـاب بول جـورج. وتـقدم كـليـبرز
دقـائق ونصف 4 قـبل نـحو  106-102
مـن الـنـهــايـة لــكن ويـزاردز أحـرز 11
نـقطة متـتالية ليـتفوق بفارق  7 نقاط

في آخر  46ثانية.
كـمـا أحـرز الكـامـيرونـي جويل إمـبـيد
كــرة 19 نــقــطــة واسـتــحــوذ عـلى  40
مــرتـدة لــيـقــود فـيالدلــفـيــا سـيـفــنـتي
سـيكسـرز للفوز  123-131عـلى ضيفه
يـوتا جاز بعد وقت إضافي في دوري

{ بـاريس- وكاالت: أكـد تـقـريـر صحـفي بـريـطـاني أن بـاريس سـان جيـرمـان الـفـرنسي
يراقب أحـد الالعب الـبارزين في صـفوف مـانشـستـر يونايـتد. ووفـقًا لـصحـيفة "ذا صن"
الـبريـطانيـة فإن األرجنـتيـني ماوريسـيو بـوكيتـينـو مدرب سان جـيرمان طـلب التـعاقد مع
اإلسـباني دافـيـد دي خـيا حـارس الـشيـاطـ احلـمر. وأشـارت الـصحـيـفـة إلى أن باريس
سان جـيرمان يراقب وضع دافيد دي خيا صاحب الـ 30عامًا في مـانشستر يونايتد قبل
الـقيـام بغـارة صيـفيـة على الـصفـقة. وأوضـحت أن سـان جيـرمان أحـد األنديـة القـليـلة في
كـنـها دفع راتب دي خـيا ( 375 ألـف إستـرليـني إسبـوعيًـا) باإلضـافة إلى أوروبا الـتي 
انشـستر يونـايتد. وذكـرت أن سفر دي خـيا إلى إسبـانيا لـلتواجد مع تقـد رسوم جيـدة 
قعده زوجـته أثناء اسـتقبال مـولودهما األول فـتح الباب أمام خـسارة احلارس اإلسبـاني 
األســاسي فـي مـانــشــســتــر يــونــايــتــد لــصــالح دين هــنــدرســون. وقــالت إن أولـي جــونـار
سولسـكايـر مدرب مانـشسـتر يونـايتـد يخطط لالسـتغـناء بالـفعل عن أحـد احلارس في
ـقـبل كـما أشـارت إلى أن هـنـدرسون  ربـطه أيـضًا بـالـعـديد من األنـديـة لكن الـصيف ا

الي. ستوي الكروي وا رحيل دي خيا سيكون أفضل للنادي على ا

ـعتـزل بالسـخريـة من رافائيل { مدريـد- وكاالت: قام كـارليس بـويول مـدافع برشلـونة ا
مـاركـيز زمـيـله الـسـابق في خط دفـاع الـفريق الـكـتـالـوني. وكان مـاركـيـز يـشاهـد انـتـصار
برشلـونة على أوساسـونا في اللـيجا بنـتيجة  ?0-2أمس السـبت عندما كـتب على حسابه
وقع التواصل االجـتماعي "تويتر": "برشلونة يلعب بثالثي في الدفاع في بعض األوقات
كنه كـسر اخلـطوط أو إرسال تـمريرات لكن مـا يحـتاجون إلـيه هو العب في قـلب الدفـاع 
الستغالل حتركـات أنطوان جريزمـان بشكل مبـاشر.. ما رأيكم?". ورد بويـول على تغريدة
مـاركـيز سـاخـرا: "عـندمـا كـنـا نـلعب مـعًـا أنـا من كان مـسـؤولًـا عن مـنح هذه الـتـمـريرات
ـزح مع زميـله الـسابق ـباشـرة". وأوضـحت صـحيـفة "مـاركـا" أن بويـول بـرده هذا كـان  ا
ركز الثـاني في جدول ترتيب الدوري اإلسباني بطريقة سـاخرة. يذكر أن برشلونـة يحتل ا

برصيد  56 نقطة.
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مــــدن - وكــــاالت: تـــلــــقى لـــوس
أجنـلـوس كـليـبـرز اخلـسارة
الـثالثة على الـتوالي عندما
ســــــــــقط  119-117أمـــــــــام
مـــــضــــيـــــفه واشـــــنــــطن

ويــــــــــــــزاردز فـي
دوري الــــســــلـــة
األمــــــــريــــــــكي
. لـلـمحـتـرف
وتـــــــــــراجـع
كـليبرز إلى
ــــــــركـــــــز ا
الــــــــــرابـع

تـفـوقه لـيـنـتـهي الـربع الـثالث .89-84
وبـعد تسجيل جو إجنـلز رمية ثالثية
فـي الــثـــواني األولى لـــلــربع األخـــيــر
انــتــفض سـيــكــسـرز بــقـيــادة هـاوارد
لـيـنـتـزع الـتـقـدم ألول مـرة مـنـذ بـداية
ـبـاراة. وظـلت الـنـتـيـجـة مـتـأرجـحة ا
إلـى أن تـقـدم جاز  115-118قـبل 21.5
ــبــاراة. وســجل ثــانــيــة مـن نــهـايــة ا
إمـبيد رميـة ثالثية في آخر  6.5ثـانية
لـيلـجأ الفـريقـان إلى الوقت اإلضافي.
بـعد تقدم سـيكسرز  123-126لم يترك
ـنــافــسه واســتــغل خـروج الــفــرصــة 
دونــوفــان مــيــتــشل بــســبب خــطــأين
فــنـيـ لـيــحـسم انـتـصـاره  24في 36
مـبـاراة ويـحافظ عـلى صـدارة الـشرق
قـبل عطلة كل النجوم. وألول مرة منذ
يـنـايـر/ كـانـون الثـاني يـخـسـر جاز 9
مـبـارات مـتـتالـيـت لـكـنه ما زال في
صــدارة الـغـرب بــرصـيـد  27فـوزا و9
هـزائـم وهو أفـضـل سجـل بـ جمـيع
فـرق الـبـطولـة. وتـصدر إمـبـيد قـائـمة
مـسـجلي سـيـكسـرز برصـيد  40نـقـطة

w  Íd¹bIð ÂbŽ ∫«uð—u

nO Ý UJO−KÐ

U³Ý‚∫ إستعدادات إلقامة سباق الفورميال 1 في أذربيجان

w  dNý_« »Ò—b*« VÒOG¹  u*«

wMOB « «b½«Ë ÊUO «œ a¹—Uð

—uNLł ÊËœ Èd³J « ÊU−OÐ—–√ …ezUł ‚U³Ý W U ≈

u“∫ الالعبة التشيكية تفوز بلقب بطولة الدوحة

Í—Ëœ∫ جانب من الدوري األمريكي بكرة السلة للمحترف

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6909 Monday 8/3/2021 الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6909 اإلثن 23 من رجب  1442 هـ 8 من آذار (مارس) 2021م

اني يورجن كـلوب مدرب لـيفربـول على أن فريـقه ال يفكـر حاليًـا في حتقيق لـقب دوري أبطال أوروبا. { لندن- وكاالت: أصـر األ
وقال كلوب في تـصريحات أبرزتها شبكة "سـكاي سبورتس": "سنلعب مع فولهام وبـعد ثالثة أيام نلعب مع اليبزيج ولم نضمن
كننـي التفكير في الفوز بلقب دوري أبـطال أوروبا اآلن ألننا يجب أن نعبر أولًا قبل". وأضاف: "ال  بعد تأهـلنا إلى الدور ا
هذه اجلـولة الصـعبة". وتـابع: "هذا األسبـوع سنخوض  3 مبـاريات أيام اخلـميس واألحد واألربـعاء حيث سـنحصل على
وسم ما يـجعل األمر صعـبًا". وواصل: "سنرى من واجـهات ونحن اآلن في مرحـلة متقـدمة من ا راحة يومـ فقط ب ا
شاركة في مباراة األربـعاء لكن هذا ال يعني أننا نتخلى عن مباريات يستطـيع اللعب يوم األحد ومن ثم من يقدر على ا
كن أن نلعبها ونخسرها ثم يقول الناس: (نعم.. انظروا إلى يـرليج. هذا لن يحدث أبدًا". وأكمل: "ال توجد مباراة  البر
تشكيـلة الفريق)". وأردف: "ليفـربول نادٍ كبيـر جدًا والكثيـر من الناس مهتـمون به. نحن ال نلعب خـلف أبواب مغلقة وفي
سؤولية في كل مباراة وأن علينا تقد كل ما لدينا لتحقيق الفوز". غياب الكامـيرات. إننا نلعب أمام اجلمهور ونشعر با

واختتم: "إذا لم يحدث ذلك سيفكر اجلمهور أن ما نقدمه ليس كافيًا.. نحن ال نغير أسلوبنا".
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بــورا مـيـلـوتـيــنـوفـيـتش عــنـدمـا بـلـغت
الــصـ نـهـائــيـات كـأس الـعــالم لـلـمـرة

األولى واألخيرة حتى اآلن في 2002.

قــالت وسـائل إعـالم صـيـنــيـة إن تـشي
ــدرب األســـــــبـق لــنـادي شــانــغــبــ ا
ـــنــــافس بــــالـــدوري دالــــيـــان وانــــدا ا
الـصـينـي لكـرة الـقدم تـوفي الـســــــبت

عن  71 عامًا. 
وقـــــاد تــــشـي وهــــو العـب وسط دولي
ســابق أيـضًــا دالـيــان وانـدا إلـى قـمـة
الـكـرة الـصـيـنـيـة في تـسـعـيـنـات الـقرن
ـــاضي وفـــاز الــنـــادي حتت قـــيــادته ا
بــــلــــقب الــــدوري الــــصــــيـــنـي مــــرتـــ

متتاليت في 1996 و1997.
ــتـــمــيــزة حــقق وخالل هـــذه الــفــتــرة ا
ة في دالـيـان مسـيرة خـاليـة من الهـز
مـباراة متـتاليـة وهو رقم قياسي ال 55
يـزال صامدًا على مستوى الص حتى

اآلن. 
وبـعــد الـفـوز بـلـقب الـدوري احملـلي في
 اسـتقال تـشي من تدريب داليان 1997
درب منـتخب الص وأصـبح مساعـدًا 

تشي شانغب

{ مــدن - وكــاالت: اعـتــذر األمــريـكي
بـــول أريـــوال العب ســــوانـــزي ســـيـــتي
ـــنـــافـس في دوري الـــقـــسـم الـــثـــاني ا
اإلجنـلـيـزي لـكــرة الـقـدم عن تـعـلـيـقـات
ـة أدلى بهـا عبـر وسائل عـنصـرية قـد
الــتــواصل االجــتــمــاعي قــبل نــحـو 10
ـعـار أعـوام. ونـشـر أريـوال  26 عـامـا ا
من دي.سي يــونــايــتــد األمــريـكـي هـذه
الــتـعـلــيـقـات في  2012 لــكـنـهــا ظـهـرت
مــؤخـرا عــبــر تــويـتــر لــيــعـتــذر الالعب
األمـريكي الـدولي عنـها بـعد ذلك. وقال
أريــوال في بــيــان عــبــر تــويــتــر أشــعــر
بــاخلــجل وأعـتــذر عن هــذه الــكــلــمـات
قـبـولة في ـسيـئـة والـعنـصـرية غـيـر ا ا
ـاضي وفي الـوقـت احلالـي. وأضاف ا
الـبيان أؤكـد لكم أنـني تطورت وتـعلمت
بـعـد ذلك وهـذه الـكلـمـات لم تـكن تـعـبر
بــشـكـل دقـيـق عـني كــإنــســان في هـذا
الـوقت وبالتأكيد فإنهـا ال تمثلني حاليا
أيـضـا. ووعــد الالعب األمـريـكي بـعـدم
تــكــرار مــثل هـــذه الــتــعــلـــيــقــات الــتي
صــــدرت عــــنه قــــبـل انــــضــــمــــامه إلى
سـوانزي. وقـال سوانـزي في بيـان نود
الـتـوضـيح بـأنـنـا ال نقـبل أي شـكل من
أشــكـال الــســلـوك الــعــنــصـري من أي

شخص مرتبط بالنادي.
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{ مـدن - وكاالت: أبـدى لـيـون جوريـتـسـكا وتـومـاس مولـر العـبـا بايـرن مـيونخ
ـثــيـر عـلى بـوروسـيـا دورتـمـونـد  4/2 الـسـبت في الـدوري ســعـادتـهـمـا بـالـفـوز ا
اني. وقال جـوريتـسكـا: رد فعلـنا كـان سريعـا مع تسـجيل هـدف في الدقائق األ
األخـيـرة.. أحاول أن أتـصور مـا كـان سيـحدث لـو كـانت اجلمـاهـير حـاضرة في
لعب (ألـيانز أريـنا). وتابع: قـدمنا أداءً رائعًـا وبذلنـا الكثـير من الطـاقة واجلهد ا

للـعودة في النتيـجة.. دافع دورتموند بـقوة عقب الهدف
لكـنهم لم يتمـكنوا من إيقـاف هجومنـا.. كان شعورًا
رائــعًـا عـنـدمـا سـجـلت هـدفي األول ضـدهم. وعن
زمـيـله تـومـاس مـولر قـال: مـولـر العب يـسـاعدك
ـنحك دائمًـا الشـعور بأنه مـهما في الهـجوم و
ـكـنك قلب الـلـقاء. من جـانبه كانت الـنـتيـجة 
قال مولر: الروح القتالية موجودة في حمضنا
الـنـووي لـكن األمـر شـاق ال نـخطـط حلدوث
هاجم باراة. وتقدم ا ذلك أثناء وضع خطة ا
النـرويجي الـشاب إيـرلينج هـاالند بـهدف
مبـكرين لـدورتمـونـد في الدقـيقـت الـثانـية
والـتـاســعـة قـبل أن يـرد بــايـرن بـربـاعـيـة
ســجل مـــنــهــا روبـــرت لــيــفــانـــدوفــســكي

هاتريك وتكفل جوريتسكا بهدف.

ديــتـرويت بـيـسـتـونـز  105-129 عـلى
مـضيفه تورونتو رابتورز كما انتصر
إنــــديـــانـــا بـــيـــســـرز  111-114 عــــلى
كــلـيـفالنـد كـافـالـيـرز. وسـجل أتالنـتـا
هوكس  4رميات حرة في آخر  8ثوان
لــــيـــفـــوز  112-115 عــــلى مـــضــــيـــفه
أورالنـدو ماجـيك. وانتـصر تـشارلوت
هـــورنـــتـس بـــســـهـــولــة  102-135في
مـلعب ميـنيسـوتا تيـمبرولـفز. وخسر
نـيو أورليـانز بلـيكانز  124-128 أمام
ضـيـفه شـيـكـاجـو بـولـز بـيـنـمـا تغـلب
داالس مــــــافــــــريــــــكس  78-87 عــــــلى
أوكـالهــــــومـــــا
ســـيــتي

ثاندر.

توماس مولر

تيبو
كورتوا
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ن اطـلع على حديث االمام الـسيستاني قد يتـفاجأ البعض 
ـبــهـرة الــتي طـرحــهـا وهـو مع الــبـابـا فــرنـســيس بـاالفــكـار ا
يـتحدث  عـما يعـانيه الكـثيـرون في مختـلف البلـدان من الظلم
والـقهر والـفقر واالضـطهاد الـديني والـفكري وكـبت احلريات
االسـاسـية وغـيـاب الـعـدالـة االجـتمـاعـيـة ودعـوته الى تـغـليب
جانب العقل واحلكمة ونبذ لغة احلرب و تأكيده  على أهمية
تـضــافـر اجلـهــود لـتـثــبـيت قـيـم الـتـآلف والــتـعـايش الــسـلـمي
والـتضـامن االنـسـاني في كل اجملـتـمـعـات و رعـايـة احلـقوق
تـبـادل بـ أتـبـاع مـخـتـلف االديـان واالجتـاهات واالحـتـرام ا

الفكرية. 
وقـد يـتـســاءل الـبـعض من اين اتى الــسـيـسـتـاني وهـو رجل

? الدين القابع في النجف منذ عقود من السن
ــشــايخ  هــو:"من اجلــواب اجلــاهــز كــمـا عــبــر عــنه احــد ا

اإلسالم و روايات أهل البيت".
ولكن كيف? 

فـالسـيـستـاني ليس مـفكـرا وضعـيا مـثل جان جـاك روسو او
ادم سـمـيث او كارل مـاركس او جـون راولز بـحـيث يسـتـطيع
اطالق الـعنـان لـعـقلـه ليـتـجـول في عالـم االفكـار بل هـو فـقيه
مـحكـوم بـالـنصـوص الـشـرعيـة الـواردة في الـكتـاب والـسـنة
واصــول الـفـقه والــقـواعـد الـفــقـهـيــة وغـيـر ذلك من االدوات
الـفـكـريـة الـتي يـسـتـخـدمـهـا الـفـقيـه في الـوصـول الى احـكام

الشريعة االسالمية. 
اجلواب على سؤال "ال كيف" يقتضي ان نفهم بصورة اولية
بـعض جـواب عـمل الـفـقـيه. وسـوف اذكـر امـرين بـقـدر تـعـلق

قال.  االمر بهذا ا
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امـا ان يـكــتـشف الــفـقـيه "الــنـظـريـة الــتـحـتــيـة" وراء االحـكـام
ــعـروفــة عـلى اعــتـبــار ان "االحـكــام" هي الـبــنـاء الــشـرعــيـة ا
العـلوي للـشريعة ويـتع على الـفقيه اكـتشاف النـظرية التي
تـستنـد اليـها االحكـام كمـا فعل الصـدر في عمـلية اكـتشاف
ذهب االقتصادي االسالمي ودونها النظرية االقتصادية او ا

في كتابه الشهير "اقتصادنا". 
ويكمن السبب في ضـرورة عملية اكتشـاف النظرية  في انها
يسـور احلصـول عليـها مـباشرة من الـنصوص" "لـيس من ا

كما قال السيد الصدر.
هــذه حـالــة واحلـالـة الــثـانــيـة ان يــرصـد الــفـقــيه "الـقــضـايـا
ــسـتــحـدثــة" ويـبــحث عن مــوقف الــشـريــعـة مــنــهـا من اجل ا
الـوصــول الى مـســوغـاتـهــا الـشــرعـيــة ان وجـدت كـمــا فـعل
الـشـيخ مـحـمـد حـسـ الـنـائـيـني (1856-1936)  في كـتـابه
لـة" في عام 1909 على بعض ـعروف "تنـبيـه االمة وتنـزيه ا ا
االقـوال حيث واجه الـعقل الـفقـهي االسالمي قضـايا الـدولة
انـيـة واالنـتخـابـات وغـير احلـديثـة والـدسـتور واجملـالس الـبـر

ذلك.
 او كــمــا فــعل الــفــقــيه ايــة الــله الــعــظـمـى الــشـيـخ مـرتــضى
احلائـري الـيزدي (1334- 1406 هـجـري) في كتـابه "ابـتـغاء
الـفـضــيـلـة في شــرح الـوسـيــلـة" وهـو يــتـحـدث عن الــتـكـيـيف
الفـقـهي للـحـكومـات الـقاـــــــئمـة في "عـصرنـا الـراهن" حيث

قال:
ـعـمـولـة في عـصـرنـا الـراهن: فـإنْ حـصلت "فـامـا احلـكـومة ا
بـتـوكيـل جمـيع ذوي احلـقـوق حـتى الـصـغـار واجملـانـ باذن
وليـهم فـداخلـة في بـاب الوكـالـــــــــــــة والـظـاهر حـيـنئـذ عدم
ـتـصـدين واعانـتـهـا. لكن اإلشكـال في تـصـرـــــــــــــــــفـات ا
يـجب ان يـكون الـتـوكيل في ضـمن عـقد الزم ..." ( ج 1 ص

.(280
ومن احملــتـمل ان الـســيـسـتــاني قـام بـاالمــرين مـعـا ذلك الن
امـتلك نـاصية االمـرين اعني االجـتهـاد الفقـهي في الشـريعة

واكبة الواعية لتطورات وحتوالت عصره.  وا
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في كتاب "االجتهاد والتقليد واالحتياط" وهو تقريرات السيد
طبوع بنسخته السيستاني بقلم السيد محمد علي الرباني ا
االولى في عالم 1435 مع ان الــسـيــسـتــاني يـقــول "بـثــبـوت
واليـة الفـقـيه في االمور احلـسبـيـة وهي كثـيرة" اال انه ادخل
ـسـألة فـاضـاف: " ولـيـست الـوالية مـفهـوم "االنـتـخـاب" في ا
ـنـتـخب مـن قـبل الـنـاس". وفي ثـابـتـة لــكل فـقـيه بل لــلـفـقـيـه ا
ثال تصدي لهذه االمور  التفصيل قال:"فال بد وان يـكون ا
ـكن ا ال  " "وحـيث ان الـقـسط والـعـدل الـعـام  لـلـمـسـلـمـ
ــسـلــمـ فـالبـد وان يــكـون ذلك ــبـاشــرة عـمــوم ا حتــقـيــقه 
ـسـلمـ بـانـتخـابـهم شـخصـا او اشـخـاصا بـالـتسـبـيب من ا

للتصدي لهذه االمور". (ص129-128). 
او كـمـا فــعل وهـو يــبـحث في احــد االحـكـام الــشـرعــيـة عـلى
اساس قاعـدة االلزام (سنة 1409 هجرية) حـيث طرح فكرة
ـتـبادل ومـفادهـا انه "اذا كان بـناء اجملـتمع قـانون االحـترام ا
ذاهب اخملتلفة على التعايش السلمي تشكّل من االديان وا ا
فـان ذلك يـسـتـدعي احــتـرام كل من االطـراف قـانـون الـطـرف
االخـر". ( كـتاب "قـاعـدة االلـزام" تـقـرير الـسـيـد مـحـمـد علي

طبوع سنة 1436). الرباني ا
وهذا دلـيل عـلى اهـميـة االجـتهـاد كـاليـة تـواكب الشـريـعة من

كان:  خاللها متغيرات الزمان وا
ةً ـ فَـلَوْلَـا نَـفَـرَ مِن كُل فِـرْقَةٍ "وَمَـا كَـانَ الْمُـؤْمِـنُـونَ لِـيَنـفِـرُوا كَـافـَّ
مـنْهُمْ طَـائِفَـة ليَـتَفَـقَّهُـوا فِي الدينِ وَلِـيُنـذِرُوا قَوْمَـهُمْ إِذَا رَجَعُوا

إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ" (التوبة  122).
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الــفــلـكــيّــة ويــنــدي فــريـدمــان الى
نـتـائج مـهـمـة عن عـمـر الـكـون من
بــيــانــات مـــأخــوذة من قــيــاســات
تـلــسـكــوب هـابل . وبــذلك أدخـلت
إســمــهــا فـي قــائــمــة الـــبــاحــثــ
عنـي بتمـدد الكون وعالقة ذلك ا
بــعـمــره الــتـخــمـيــني وهـو  7.13
ملـيـار سـنة بـنـسبـة خـطأ مـقـارها
ـائـة. وفي الـعـام 2012 عـشـرة بـا
أثـبــتت وكـالـة نـاســا  صـحـة هـذه
الـتـخـمــيـنـات عن طـريق  مـشـروع
مـــايــكــلـــســون فــوجـــدت أنّ عــمــر

الكون هو  13. 772مليار سنة.
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ّ فــي عـــــــــــامـي  2003و 2010¨ 
حتـــديـــد الـــعـــديــد مـن األصـــنــاف
احلـــيـــاتـــيّـــة الـــتي أضـــيـــفت الى
ـوجودة أسـاساً شـجرة األسـماء ا
ومنـها مـاكان يعـيش قبل مـليوني

سنة.
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لــقــد كــتـبــنــا في مــقـاالت عــلــمــيّـة
ســابــقــة مــنــشــورة في صــحــيــفـة
الـزمـان عـن هـذا اإلشـعـاع وتـولده
بــعــد اإلنـفــجــار الـكــبــيـر لــنــشـوء
الــكــون.  وضــمـن هــذا االنــفــجــار
وحــالــة درجـة احلــرارة الــعـالــيـة
أخـذ الــكــون تـدريــجـيّــاً بــالـتــمـدد
والـتـبـريــد  مـولّـداً هـذا الـنـوع من
اإلشـعاع والـذي أُكتـشف ألول مرة
اضي. وفي في ستّـينيّات الـقرن ا
بــدايــة أعــوام الـ( 2000) أجـريت
قـياسـات تفـصيـليّـة لهـذا اإلشعاع
من قـــبـل فـــريق عـــلـــمي أمـــريـــكي
يـقـوده الـفـيـزيـاوي الـفلـكـي  جون
كـروسروم. لقـد  أظهـرت البـيانات
والـنــتـائج كـيـفــيّـة تـعـرّض الـكـون
حلـالــة تـمــدد هــائل ودالالت تـدعم
ـظـلـمـت ـادة ا وجـود الـطـاقـة وا

بنسب عالية فيه.
hI ®dá d  dB  w  ‰u b «

©WÒO «—u « UHB «

نشور كن الـرجوع الى مقـالي ا
فـي عدد صـحـيـفة الـزمـان الـصادر
بتاريخ   2020/11/18في العمود

الي-فاي الزمان(3).
هتمّ ببحوث اخلاليا إنّه حقل ا
ومــكـوّنـاتـهـا وطـبع ال(دي أن أي)
وإعــادة اإلســتــنـــســاخ بــعــد قص
بـــعض الــــصـــفـــات فـي جـــيـــنـــوم

اخلليّة.
وفـي الـــعـــام  2018 أجــــريت  في
الص بـحوث على خـاليا توأم
ـرض األيـدز جلـعــلـهــمـا مـقــاوين 
واإلســـتـــمــرار بـــطــبـع اجلــيـــنــات
بضـمـنـها  مـوضـوع جـائـزة نوبل
كن في الـكيـميـاء للـعام 2020.  
إعــتــبــار هــذه الــتـــقــنــيّــة كــعــامل
ـسـار أسـاسي لــتـحـديـد مــصـيـر ا
ــســتــقــبــلي ومــقــاومـة الــوراثي ا

األمراض.
هــــــذه مــــــجــــــمـــــوعــــــة مـن إبـــــرز
اإلكـتــشـافـات واإلخـتــراعـات الـتي
حـقّـقهـا الـعقل الـبـشري عـلى مدى
ـــاضــيــة مـن الــقــرن الــســـنــوات ا
احلالي عـلّها تـكون حافـزاً  لعودة
 لــلــعــلــمــاء الــعــراقــيــ والــعـرب
سار الـعلمي الذي األصالء الى  ا
أُبـعدوا عـنه. وأخـيراً أتـرجم قول

:  نلسون مانديالّ
(الوجـــود لـــعـــاطـــفـــة أو  لـــعـــيش
ــسـتـوى أقل من قــابـلـيـتك حـيـاة

على العيش).
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التـسـتـخـدم هـاتـفك اجلـوّال أثـنـاء
تـوصيـله بـنـقطـة كـهربـاء لـلـشحن
ــوجــات  وكــذلك أبــعـد لــتــجــنّب ا
ســــلـك الــــشــــحـن عــــنـك إذا كــــنت
نـام فهنـاك مجال تشـحنه أثـناء ا
مـغـنـاطـيـسي يـتـولّـد حـول السـلك
أثـناء الشـحن. كمـا ويفـضّل إبعاد
الهاتف اجلـوّال عن مالمسة األذن

ات. كا أثناء ا

يـــعــزلـــهـــا عن كلّ مـــا يـــحــيـــطـــهــا
والـسـائل  الـهـالمي الـذي حتـتـويه
أو الــــســــايـــــتــــوبـالزم واحلــــمض
الـــــنــــووي  ( دي أن أي) في نــــواة
اخلـلـية   والـذي  يـحدّد مـاتـقوم به
ادة اخلليّـة وكيف تعمـله ويحمل ا

الوراثيّة.
 تـصنّع اخللـية  الـبشـريّة عادة من
  23 زوجــاً من الــكـرومــوســومـات
ويـحـتـوي  كلّ  واحـد عـلـى مـئات-
آالف من اجلـيـنــات. ومن جـزيـئـات
احلـمـض الـنــووي  هـذه(و عــددهـا
  23) يـنـشـأ كــتـاب فـيه تـعـلـيـمـات

بناء جسم بشري.
ّ إعالن بـــــــتــــــاريخ 2003/4/14 
إجنـاز  مـشروع اجلـيـنوم الـبـشري
ـتـواصل بـعـد ســنـ  من الـعــمل ا
1990- 2003 بـتــنـسـيـق وتـعـاون
بــاحـــثــ مــتــخـــصــصــ في هــذا
اجملـــال. ومن اجلــديـــر بــالــذكــر أنّ
ـشروع األهـداف األسـاسـيّـة لـهـذا ا
هي إكــتـشـاف اجملــمـوعـة الــكـامـلـة
لــلــجــيــنــات الــبــشــريّــة وجــعــلــهـا
مــتـيـسّــرة    لـلـدراسـة األحــيـائـيّـة
بـاإلضــافـة الى حتــديـد الـتــسـلـسل
تـكامل  لـقواعد احلـمض النووي ا

في اجلينوم البشري.  
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مــنــذ الـــتــنــبــؤ بـــوجــود الــثــقــوب
الــــســـــوداء قــــبل أكـــــثــــر من قــــرن
وصـورتـهـا غائـبـة عن العـيـون وما
يــرى فـقط تـاثــيـراتـهـاحــتى حـلـول
الـــــعــــام  2019 حـــ ألــــتــــقــــطت
الـــتــلــســـكــوپــات الـــراديــويّــة  أوّل
صــورة لـــثــقب أســـود( لــديـــنــا في
صـحيـفـةالزمـان مقـاالت سابـقة عن
الــثـقــوب الـســوداء اوهي األشــيـاء

األكثر فتنة في الكون).
 يـــظـــهــــر هـــذا الـــثـــقـب أكـــبـــر من
مـنـظـومـتـنـا الـشـمـسـيّة ويـقع عـلى
بـعـد  53سـنــة ضـوئـيــة في مـجـرة

(ماسيي  87).
Â«b ù«  œUF  b b  ŒË—U

كـان أحــد أهــداف رحالت الـفــضـاء
واليـــزال هـــو إرســـال إنـــســـلن الى
الـفـضاء وعـودته بـأمان بـآلـيّة ذات
مـــوثــوقـــيّـــة عــالـــيـــة.   بــعـــد عــدّة
space  مـحـاوالت فـاشـلـة  طـوّرت
  x في شــهـر  12من الــعـام 2015
كـنـه الـذهاب بـنـجـاح  صـاروخـاً 
الى الـــفــضـــاء لـــيـــؤدي وظـــيــفـــته
ّ والـــهــــدف. وفـي الــــعـــام  2017
إســـتـــخـــدام أداة لـــتـــدعـــيم إطالق
الصاروخ بـغية وضـعه في اخلدمة
 وفـق الــبـــرنـــامـج اخملـــطط  له في

العام  2020.
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لقـد  رُصد  هذا  الـكوكب الذ ي  لم
يــــــكن مــــــوثّـــــقــــــاً في األدبــــــيـــــات
ـتـخـصّـصـة من مـرصـد في واليـة ا
ّ تـوثيـقه في الـعام كالـيـفورنـيـا و
اثـالً الى الهـيئـة اجلديدة 2005 
الـتي إنحـدر  اليـها الـكوكب پـلوتو

في العام 2006
كــقــزم ولـكنّ الــكــوكب إيــراس بـدا
أكـبــر  حـســبـمــا  أفــصـحت  جــهـة

الرصد.
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 •إكتـشاف بـعض من أقدم  الـفنون
في العالم:

اكـــــتــــشـــــاف بــــعـض آثــــار صــــور
حــيـــوانــات وزخــارف فــنـــيّــة عــلى
جـــدران كــهــوف فـي إحــدى اجلــزر
اإلنـدونيـسيّـة التي يـعود تـاريخـها
الى  40 ألف عـام وتعـتبـر من أقدم

الفنون.
 أمّـا في جـنـوب فرنـسـا وفي الـعام
ّ إكتشاف أعمال فنيّة 1994 فقد 
أخـــرى تـــنـــدرج في قـــائـــمـــة الـــفن

. ي القد العا
وبـذلك يـعـتـقـد اخملـصون بـأنّ مـثل
هــذه اإلكـتــشــافـاتت تــزيــد في فـهم
تـطـوّر العـنـصر  الـبـشري واحلـياة

عبر التاريخ.

أسـودين كـبرهـان لـبعض عـنـاصر
الــــــنــــــظـــــريــــــة الــــــنـــــســــــبــــــيـــــة
الــعـامـةآليـنــشـتـاين قــبل أكـثـر من
مـائـة عـام.  انّ مـوجـات اجلـاذبـيّة

هي معطيات  
ــؤثـرة تـوضّـح طـبــيــعــة الـقــوى ا
وكـــذلـك لـــلـــتــــحـــرّي عـن أعـــمـــاق

الفضاء.
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الـــبـــوزونـــات هي أحـــد ى نـــوعي
اجلـسيـمـات األوليـة التي تـصفـها
إحــصـائــيّـات مـيــكـانــيك الـكم  وال
يـوجــد حتـديـد عـلـى عـددهـا الـذي

ستوى الكمّي. يشغل نفس ا
تنبّأ بوجودها پيتر هگس كباحث
ّ رئــــيــــسي فـي الــــعـــام  1964و
الـكـشـف عـنـهــا عـمــلـيّــاً في الـعـام
 2012 حـيث ظـهرت فـي منـظـومة
الـــتــــصـــادم الـــكــــبـــيـــرة هـــادرون
لألبــحــاث الــنــوويــة األورپـيّــة في
سـويــسـرا. وكــانت هــذه هي جـزء
مــفـقــود في الــنــمــوذج الــقـيــاسي
ادة للذرة ونتائـج تعليل إمتالك ا

للكتلة.
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عـلى مـدى سـنـوات ونـحن نـعـيش
فعـلـيّـاً عـصر الـذكـاء اإلصـطـناعي
وذلك عن طــريق مــواجـهــة الــعـقل
الـــبـــشـــري لـــبــــرامج احلـــاســـوب
نافسات في مـسابقات األلعاب وا
ـــتــنــوعـــة وكــذلك تـــأديــة مــهــام ا

حياتيّة ووظيفيّة وطبيّة.
فـي الـــعـــام  2016 أُنـــشــــأ مـــوقع
گـوگل بـرنــامـجـاً يـعـكس إمـكـانـيّـة
تــعــلّم  وإدراك بــرامج احلــاسـوب
واجهة ب وفيها ألعـاب جتسّد ا
 الذكـاء اإلصـطنـاعي لـلـبرمـجـيّات
وذكـاء الـعــقل الـبــشـري ومـا زالت
زيد في األرض والفضاء. تعطي ا

 •محاربة أمراض رئيسيّة:
ڤايروس إيبوال قاتل ومدمّر مثلما
احلـال مع ڤـايـروس كـورونـا الـذي
يجري انتاج لـقاحاته في أكثر من
ّ تطـوير بلـد.  في العام 2015  
لـقـاح ضد إيـبـوال فـي كـنـدا ووُجد
أنّـه فعّـال بـعد انـتـشار الـڤـايروس
قـبل ذلك الـعـام. وفي الـعام 2019
ـصـادقــة عـلى هـذا الـلـقـاح تـمّت ا
فـي أورپــا  رســـمـــيّــاً وأصـــبح في
مـتـنـاول اجلـهـات  الـصـحـيّـة ذات

العالقة.
وهــنـاك تـطــويـر لـلــقـاحـات أخـرى
الريـا وكذلـك حتسـ لـقاح ضـد ا
األيـــدز   ( H I V ) في أمـــريـــكـــا

وأورپا.
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إنّ مـعـرفــة هـذا الــشـريط الـوراثي
لللولبي  وفهـمه يجيب عن الكثير
من الـــتــســـاؤالت ويـــحل األلـــغــاز
ــســتــقــبــلــيّــة  الـتـي لــهـا عـالقـة ا
بوظائف أعضاء اجلسم البشري.
واخلـــلـــيّـــة هي أصـــغـــر جـــزء في
الــــكـــــائن احلـي ولــــهـــــا وظــــائف
فــيــزيــولــوجــيّــة ودورة حـيــاة في
أجــــهـــــزة اجلــــسـم الــــتـي تــــؤدي
وظــائــفــهــا فــيه. تــشــتـرك جــمــيع
اخلاليا في أيّ كائن بثالثة أشياء
 أساسيّة هي;  غشاء اخلليّة الذي
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 في محاوالت البحث في الفضاء
اخلــــارجي عـن كـــواكـب جـــديـــدة
مـشابـهة في خـصائـصهـا لكوكب
األرض ورغم وجــود اآلالف فــقـد
أُعـــلـن بـــتـــاريخ  2015/7/23عن
إكــتـشــاف كـوكـب يـعــتـبــر كـتـوأم
لـألرض في اخلـــــصــــائص وهــــو
الكوكب كپلر 452b.  يبعد   هذا
الكوكب عن األرض مسافة تعادل
ّ  1402ســـــنـــــة ضـــــوئـــــيّــــة  و
الـــتـــعـــرّف عـــلـــيه بـــإســـتـــخـــدام
تلـسـكـوب كپـلـر الـفـضائي . وإذا
ما إفـتـرضـنـا إمكـانـيّـة  الـوصول
الــيـه وهــو أمــر غـــيــر مـــحــتــمل
اثالً  لـكوكب األرض فـسيـكـون 
من حـيث خـصائـصه وإحـتـمالـية
ـــفـــتـــرض مـع وجــود الـــعـــيش ا
تـأثـيـرات فـيزيـولـوجـيّـة  كـتـأثـير
كن أن قوّة اجلـاذبيّـة فيه الـتي 

تؤثر على متانة العظام.
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ّ إقتـراح وجودها في العام لقد 
1859 من قــــبل الــــكـــيــــمــــيـــاوي
بــــنــــجـــامــــ كــــولــــنــــز  ولــــكن
حتــضـيــرهـا واحلـصــول عـلــيـهـا
وجـــعـــلـــهـــا في مـــتـــنـــاول الـــيــد
إسـتـغـرق   145عــامـاً.  فـمـنـذ أن
ــعـروف طــرح عــالم الــفــيــزيــاء ا

ريتشارد فاينمان
 ( 1988 -1918) فــكـرة تـقـنـيّـات
الـنـانـو ألوّل مرة بـعـبارة شـهـيرة
تـــــســـــارعت في الـــــعـــــام 1959 
بإطّراد الـبحوث والتـطبيقات في
هذا اجملـال الذي تـسنّم الذرو في
اإلكـتشافـات ومنـها مـادة  جديدة
ّ إكـتـشـافـها . لـقـد  هي الـگـراف
وحتـضـيـرهـا ألول مـرة في الـعام
 2004 بــتــشـكــيل طــبـقــة واحـدة
(ثنائـيّة األبعـاد)من ذرات منفردة
ــسـتـخــدم في قـلم لــلـگــرافـايت (ا
الـــــــرصـــــــاص اإلعـــــــتـــــــيـــــــادي)
وبـــخـــصـــائـص  أبـــرزهـــا ســـمك
مـــلــــيــــون مــــرة أقل مـن شــــعـــرة
واحـــــدة مـن رأس  اإلنـــــســـــان و
 200 مــــرّة أقــــوى مـن الــــفــــوالذ
وسـيـشــاع إسـتـخـدامـهـا  مـثـلـمـا
ـادة الـپالســتك عـلى مـدى حـدث 
ــادة قـــرن من الــزمن.لــكــونــهــا  ا
األكـثـر تـوصـيـليّـة  لـلـكـهـربـائـيّة.
يـسـتـخـدم الگـرافـ بـشكل واسع
فـي األلـــــــكـــــــتــــــــرونـــــــيّـــــــات وله
اسـتــخـدامــات أخــرى  تـصل الى
ادة مـنظـومـات الفـضاء. تـمتـاز ا
ــمـتـازة أيـضــاً بـتـوصــيـلـيّــتـهـا ا
ّــا فــتح لــهــا  آفــاقـاً لــلــحــرارة 
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مـثــلــمــا هـو احلــال مع الــثــقـوب
الـسـوداء فإنّ مـوجـات اجلاذبـيّة
كـانت مـوضـوع نـظريّـات الـبـحث
العلمي عـلى مدى قرن من الزمن.
ـوجـات يـتــولّـد هــذا الـنــوع من ا
عــنـد حـركـة جـسم بـكــتـلـة هـائـلـة
.ا كـافيـة  كالـثقـوب السـوداء مثالً
ّ وفي الـــــعـــــام 2015  فـــــقـــــد 
ــوجـات ألول الــكــشف عن هــذه ا
مرة كمويجات تنتقل في الفضاء
تــولّـــدت بـــعــد تـــصـــادم ثــقـــبــ

بــ حــ  وآخـــر  نــطلّ من خالل
ـــجـــمـــوعـــة من هـــذا الـــعـــمـــود 
العـنـاوين الـعـلمـيّـة الـتي نـحرص
ــخـــتــلف أن تــصل الـى الــقـــرّاء 
شـــرائـــحــهـم وبــأســـلـــوب عـــلــمي
ومــهــني مــبــسّط  نــعــرف تــمــامــاً
ــاذا وكـيف  حــامـلـ مـانــكـتب و
مــاتـعـلّـمــنـاه من مـصــادر  عـلـمـيّـة
ومــنـهـجـيّــة  رصـيـنــة في مـيـادين
ــعــتــمــدة الــعـــمل ومــؤســســاتـه ا
والسائـدة  قبل العام 2003.   إنّه
جــهـد لــيس بـالــيـسـيــر  أن جنـمع
ـــعــــلـــومـــات الـــعــــلـــمـــيـــة هـــذه ا
ونـترجـمهـا الى العـربيّـة بتـصرّف
مـسـتـدركـ مالـديـنـا من مـؤهالت
مــؤشـرة عــنّــا في مـنــصّــة گـووگل
ـيّـة ـسـيـرة الـبـحـثـيّـة واألكـاد وا
والـشـمول بـقانـون رعـاية الـعلـماء
رقم  1لـــســـنــة  1993ومـــنـــحـــنــا
ملكة عضوية معهد الفيزياء في ا
ــتــحــدة مــنــذ الــعــام  2005 عن ا
طـريق اإلنـتـخـاب وحصـولـنـا على
CRDF  ـنــظـمـة زمــالـة بــحـثـيّــة 
ــــدة ســـــتـــــة أشـــــهــــر  Global  
بـجامـعة والية فـلوريـدا األمريـكية
ن يريـد التـأكد. في العام  2015 
إنّهـا لـيـست عـنـاوين آخـبـارية بل
فهرسة علميّة موجزة ندرجها ب
فـــتــرة وأخــرى لــيــطّـــلع  عــلــيــهــا
الـقـارىء ويـتــفـاعل مـعـهـا دون أن
يـحـتاج الى دعـايـة أو محـاصـصة
وعـنـاء  ألنــنـا تـعـلّـمـنـا بـأنّ الـعـلم

تناولهم . للجميع و
وهــنـــا البــدّ أن نــشــيــر بــالــبــيــان
ـنـهـجـيّـة الـعـلـمـيَـة والـبـنـان الى ا
ــــاط اإلدارة واخملــــتـــــبــــريّـــــة وأ
الـرصـيـنـة الــتي رسّـخت الـتـوافق
ـعرفـيّة الـعلـميّـة قبل واألسـاليب ا
الــــعــــام  2003وفـي كــــثـــــيــــر من
اإلجنــــازات ونـــذكــــر مـــثـالً نـــدوة
الــنـهــوض بـالــتـعــلـيم الــعـالي في
بـدايـة التـسـعيـنـات بإداارةسـيادة
الــوزيــر األسـتــاذ الــدكـتــور هــمـام
عــبـداخلــالق عــبـالــغـفــور وبـرامج
مـنـظـمـة الـطـاقـة الـذريّـة الـعـراقـيّة
عــلى مــدى سـنــ وحــتى رئــاسـة
الدكـتور فاضل اجلنـابي للمـنظمة
قـبـل اإلحـتالل  والـدكــتـور جــعـفـر
ضياء جعفر والـدكتور عبداحلليم
ابــراهــيم احلــجــاج والــعــديــد من
أنشـطـة مـؤسـسات مـتـمـيـزة يأتي
ذكـرهـا تـبـاعـاً بـعـيـداًعن الـتـزويق
والـكتابـات الوصـفيّة غـير الـعادلة

. أحياناً
في أول عـشـرين  عــامـاً من الـقـرن
احلــــــــالـي تــــــــزايــــــــدت  أعـــــــداد
اإلختراعات واإلكتشـافات العلميّة
بــشـكل مــلــحـوظ  لــتــشـمـل طـيــفـاً
واسـعاً من الـنظـريّات  والـتطـبيق
تمـتد في فضـاء شاسع  الينـحسر
نزل من أجل خدمـة اإلنسـان في ا

ومواقع العمل.
 وإذا مــــاأردنـــا اإلشــــارة الى أهم
هذه الـعـناوين الـعـلمـيّـة فسـنـجد
أنـــفـــســنـــا  أمـــام صــفــــــــــــحــات
ــتــحــقق رصــيـــنــة من الــعــطـــاء ا
وبـعـامل تـأثــيـر يـتـفق عـلـيه جـمع

اخملتصون. 
وفي أدنـــــاه خـالصـــــة ألهم هـــــذه

تحققة لغاية اآلن: اإلجنازات ا
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لـلبكـتريـا سمعـة سيـئة تمـتد ب
كـونـهـا أسـبـاب ألمـراض وإتالف
ـقـابل لـهـا الــطـعـام.  ولـكـنّـهــا بـا
فــاعــلــيّــة مــفــيــدة في عــمــلــيــات
الـهضـم وتصـنيـع بعض األغـذية

كاألجبان.
في الــــعــــام 2010  تــــركــــيب
خـاليـا بــكــتـيــريّــة من قـبـل فـريق
ـــكـن أن تـــطـــوّر عــــمل عـــلــــمي 
سالح بـايـولـوجي وكـذلك مـفـيدة
في انــــتــــاج مــــواد صـــنــــاعــــيّـــة
كــالـپـالسـتك وتــصــنـيـع نـوع من

اللقاح.
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إنّ فــــــهـم احلــــــمض الــــــنــــــووي
والـشريط الوراثي يـجعـلنـا نفهم
الــــــعـــــــالم الـــــــذي نــــــعــــــيـش به
ّا والتسلسـل اجليني لألجيال 
أوصل هــذا احلـقل الـعـلـمي  الى

نيل جوائز نوبل وأخرى. 
في الـعـام  2010نـشـر  بـاحـثـون
ـاني قي مـعــهـد مـاكـس پالنك األ
توضـيحات عن الـعالقة اجليـنيّة
بـــ إبــــنيّ عـم عـــاشــــا زمــــنـــ

.  وفـي الــعـام 2013 مــخــتــلــفــ
ــعـهــد خـارطــة اجلـيــنـوم نــشـر ا
كــامـلــة مــسـتــدالًّ عــلى امـكــانــيّـة
إسـتــحـضــار  مـعـلــومـات تـخص

اجلينوم من ماضي العيش.
 نذكّـر بنشـر مقاالت سـابقة حول
اجلــيـنــوم في صــحـيــفـة الــزمـان
ـكن مراجـعـتهـا ومنـها مـاأُجنز
في الـــــســــنـــــوات الـــــقــــلـــــيـــــلــــة

اضية(سنة  2020وماقبلها). ا
 •إكــتـشـاف  مــكـوّنـات أســاسـيّـة

لبناء  احلياة ماوراء  األرض:
وتـســتـمـر  عـمـلــيّـات الـبـحث عن
هـتمّ أسـباب احلـياة من قـبل ا
ا وراء الطـبيعة ومنـها تشكيل
احلـوامض  األمـيــنـيّـة كـعـنـاصـر

أساسيّة للحياة. 
 وبـاإلضـافـة الى ذلـك فـقـد أكدت
وكــالـة نـاســا الـفـضــائـيّـة وجـود
مكـوّنـات عـضـويّـة في بـخـار ماء

موجود في أحد أقمار زحل.
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في الـــعــام   2005 وجـــد فــريق
عـــلــمي من جـــامــعــة كـــارولــيــنــا
الـشـمـاليّـة األمـريـكـيّـة عـظم فـخذ
ديناصور عمره  68 مليون سنة.
وقد خضع لدراسة خالياه و(دي
أن أي) إعتماداً على حقيقة طول
عـــيـش الـــپـــروتـــ واألنـــســـجــة
كن . و الي الـسـنـ الـرقـيـقـة 
ـكـتـشـفة ـعـلـومـات ا أن تـعـطي ا
فــــهم أســــاســــيّــــات وعــــنــــاصـــر
التراكـيب  اجلزيئـيّة خلاليا هذه
ـــاط اخملــــلــــوقـــات وتــــطــــور  أ

حياتها. 
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هــنـــاك قــوى خــفــيّـــة في الــكــون
ـائة كانت تشـكّل أكثر من  85با
ومـاتــزال هي مـواضــيع لـلــبـحث
الــعـلـمي والــتـكـنـولــوجي. يـعـود
ــظــلـمــة والــقـوى ــادة ا تــاريخ ا

ذات العالقة الى العام  1884
حـ عـبّـر عنـهـا اللـورد كـلڤن في
ادة ـشكـلة هي أنّ ا نظـريّاته. وا
ــظـــلــمــة مــوجـــودة في الــكــون ا
ويـجب قـبـولـهـا بالـرغـم من أنّـها
غـيــر مـرئــيّـة. وعـلى مــدى عـقـود
بـــقـــيـت وتـــواصـــلـت فـــكـــرتـــهـــا
وتـأثيـراتهـا على قـوى مرئـيّة في

الطبيعة ومنها اجلاذبيّة. 
في الـــعــام  2006رصـــد مــرصــد
األشعة السينيّة شاندرا   التابع
لـــوكـــالـــة نـــاســـا الـــفـــضـــائـــيّـــة
األمـريـكــيّـة تـصـادم مـجـمـوعـتـ
مــجـرّيــتـ في بــيـانـات ونــتـائج
تـؤكد بـشكل مـباشر  عـلى وجود

ظلمة.  ادة ا هذه النسب من ا
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ة في العام  2001 توصّلت العا
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بغداد
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ا ـكـتـوبـة التـي تؤثـر وتـتـأثـر  وا
يـــجـــري ًً فــــيـــمــــا جـــســـدت إرادة
احملـتجـ بشـتى وسائط االتـصال
للتـعبير عن حـرية الرأي الذي دفع
من أجـلـه الـثـمن بـاهـضـاً ًً إضـافـة
الى حتــدي الــسـلــطــة في عــدد من
احملـــــافــــظـــــات الــــتـي يــــتـــــواصل
ويـتـسـاند نـاشـطـوها يـومـيـاً وكان
آخـــرهــــا احـــتــــجـــاجــــات ذي قـــار
وواسط وكربالء وبابل والديوانية
وبـغـداد اذ وصل الـتـحـدي والـثمن
ســـــقـــــوط عــــــدد من الــــــشـــــهـــــداء
واجلـــرحـى. بـــيـــد ان الــــوظـــيـــفـــة
الـــكـــاشـــفـــة لـــلـــرأي الـــعـــام حــول
تـوجـهات اجلـمـهور ومـصـاحلهم ًً
لم تـــنـــعــكـس بــشـــكـل جــدي عـــلى
قرارات الدولة ًً فما زالت االسباب
ـعــضالت الـتي ادت الى خـروج وا
التـظاهـرات ودينامـيات االحـتجاج
قـائــمـة ًً واهـمــهـا غــيـاب الــعـدالـة
االجـــتـــمـــاعــــيـــة فـــفي الـــعـــراق –
فوضية حقوق االنسان  - استناداً
يـوجد  13 مـلـيـون مـواطن يـعـاني
من الـفـقر ويـحـصل على مـا يـعادل
دوالرين فـي الـــيــوم ًً اضـــافـــة الى
نــقص اخلــدمـــات وتــهــالك الــبــنى
الـــتـــحـــتـــيــة وتـــراجـع احلـــاجــات
االنسـانـية ًً واسـتمـرار الـتدخالت
االقـلــيـمـيــة الـدولـيــة . حـتى وصل
االمــر ان ســفـيــري تــركــيــا وايـران
اصـبــحــا يــتــبــاكــيــا عــلى ســيـادة

العراق!

او هـو إتـفـاق جـمـاعي لـدى غـالـبـية
فئات الشعب أو اجلمهور جتاه أمر
او ظـاهــرة أو قــضـيــة أو مــوضـوع
مــعــ يــدور حــوله اجلــدل ًً وهــذا
االجـــمـــاع لـه قـــوة وتـــأثــــيـــر عـــلى
ـوضـوع الذي يـتـعلق الـقـضيـة أو ا

به .
واذا كان الرأي العام يقترن بقضية
ما ووقت ومـكان مـحدد ًً فأن الرأي
الـعـام الـعـراقي إزاء الـقـضـايـا التي
تـهم اجلـمـهـور ًً أصـبـحت مـتـعـددة
وبـاشـكـال مـختـلـفـة . بـالرغم من ان
الرأي العام يـتصف بالتـغيير وعدم
الـــثـــبــات ًً غـــيــر أن الـــرأي الـــعــام
الـعـراقي أصـبح ثــابـتـاً ومـسـتـمـراًًً
جـــــراء وجـــــود ذات الـــــقـــــضـــــايـــــا
ــــشـــكالت عـــلـى مـــدى عـــقـــد من وا

الزمن.
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وعدم الـتغـييـر والتـراجع يعود الى
اجتــاهـات اجلـمـهـور الـتي اتـسـمت
سبق والقناعة نتيجة باالستعداد ا
ـا يـجري من اخلـبـرة واالستـيـعاب 
وقــائع وقـضــايـا تــتــطـلب االشــهـار
والــتـعــبــيــر عن االفــكـار ًً إزاء تـلك
كتوبة عضالت من خالل الكلمة ا ا
ـــــنـــــطــــوقـــــة والـــــتــــظـــــاهــــرات وا
واالحتـجاجات الـتي يشـهدها الـبلد
ًً وأضحت عالمة على عدم استقرار
النـظـام الـسـيـاسي وبيـئـة مـنـاسـبة

للتدخالت االقليمية والدولية .
فـالـشـعـارات والـرمـوز والـكـرافـيـتي

رأي أغلـبيـة اجملتـمع إزاء موقف أو
قضية  –مؤيدة أو معارضة  –تثار
لــهـا صــلـة بــأهــتـمــامـات ومــصـالح
الـناس في وقت مـع بـعد تـناولـها
بــأسـلـوب واعـي في وسـائل االعالم
واالتصال بـغية حتقـيق هدف يتفق
ـــا يــنـــســـجم مـع الــقـــيم عـــلــيـه و
االجتـماعيـة والثـقافيـة والسيـاسية
في ذلك اجملـــتـــمع .ويـــذهب بـــعض
اخملـتـصـ الى ان الـرأي الـعـام هو
الـرأي الـسـائـد ب أغـلـبـيـة الـشعب
بالنـسبة الواعـية في فتـرة معـينة ًً 
لــقــضـيــة أو أكــثـر ًً يــحــتـدم فــيــهـا
اجلـدل والـنـقـاش ًً وتـمس مـصـالح
هـذه االغـلبـيـة او قـيمـهـا االنسـانـية

مساً مباشراً . 

السياسي واالقتصادي واخلدمي .
وتــمــثـلت تــلك الــظــروف بـتــوفــيـر
شـــروط الــرأي الـــعــام ًً كــاالرادة ًً
قراطي ًً حرية االعالم النظام الد
ووســائل الـــتــواصل االجـــتــمــاعي
والوعي  ًً بأهـمية التـغييـر للواقع
ــشـكالت الـتي اضـحت ـكـتـنـز بـا ا

عائقاً  أمام تقدم البلد . 
هــذه الـــشــروط أفـــضت الى بــزوغ
رأي عــــــام عــــــراقـي جتــــــســــــد في
الــتـظـاهـرات واالحـتـجـاجـات الـتي
بدأت قبل عـشرة اعوام ًً وما زالت

ستويات مختلفة. قائمة 
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والرأي الـعام هـو خالصة مـجموع
آراء االفـراد واجلــمـاعــات لـتــشـكل

إثــر تالشي الـــرأي الــعــام الــبــاطن
الذي يتـسم بالكـبت وعدم االفصاح
والـنقـاش العـلني خـوفاً من اجـهزة
الـنظـام السـابق القـمعـية وقوانـينه
وقــراراته الــتي كــانت سـائــدة. بـرز
اضـية بعد الـتغيير خالل االعوام ا
في شكل الـنظام الـسياسي ًً إجتاه
لــدى غـالــبـيــة اجلـمــهـور بــالـرفض
شكالت التي لعديد من القضايا وا
تــمـس حــيــاتــهم بــشــكل مــبــاشــر ًً
مـــــــــعـــــــــضـالت أضـــــــــحـت تـالمس
إهــتـمـامـات االنـسـان واجملـتـمع في
حـــيـــاتـه الـــيـــومـــيــة ًً وقـــد وفـــرت
ـوضــوعـيـة ًً الـظــروف الـذاتـيــة وا
االشـــــــهــــــار والــــــرفـض ووجــــــوب
االصالح والتغييـر لتحس الواقع

اجملــســد عــلى اجلــدران اخلــاصــة
والـعـامـة واألنـفـاق لـتـلك الـقـضـايا
ومــا جـــرى من فـــعــالـــيــات اثـــنــاء
االحــتـجــاجـات الــتي تـنــفـجــر بـ
احلــ واالخـر ًً إزاء الـــقــــضـــايـــا
تـغيرة في بـيئـة هشة ًً الثـابتـة وا
تــكــشف عن وعـي سـيــاسي وإرادة
جمـاهيريـة تشكل شـريحة الـشباب
الــقــوة الــرئــيــســة لــهــا فــضالً عن
ا الـقوى االجـتمـاعيـة السـاندة ًً 
خـــلق اجتـــاهــــاً لـــدى اجلـــمـــهـــور

بضرورة االصالح والتغيير . 
إذ ان الــــــقــــــضــــــايــــــا احملــــــركــــــة
لالحتجاجات حفزت االجتاه العام
لـــدى اجلـــمـــهـــور عــــلى الـــتـــبـــني
ـا افضى صـاحلهم  الرتبـاطهـا 
الى ديناميتها . وان عدم تراجعها
يـــعــود الى عـــدم االســتــجـــابــة في
مـعـاجلــتـهـا من الـســلـطـة الـتي مـا
بــرحت مـتــمــسـكــة بـشــكل الـنــظـام
احملـاصـصي والـفـسـاد الـذي انـتج
ـشكالت ًً والـصـراع مع جـمـهـور ا
يعاني من قضـايا تؤثر على جودة
شـاركة حيـاته وجتـاهله في عـدم ا

في صناعة القرار السياسي .
وبـذلـك فـأن شـروط صـنـاعـة الـرأي
العام توفـرت في البيئـة العراقية .
ـســتـخـدمــ لـوسـائل إذ أن عـدد ا
الــتــواصل االجـتــمـاعـي ارتـفع الى
اكــثــر من  25مــلــيــون مــســتــخــدم
فـضـال عن تـعـدد خـطـابـات وسـائل
ــــســـمــــوعـــة ــــقـــروءة وا االعالم ا
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درسة وقال ستـنصريـة) على أنهـا واقع حال آلت إليه تـلك ا ـدرسة ا وقع األثري (ا ـة ألعمال تـرميم وتأهـيل ا تداولت وسائل الـتواصل االجتـماعي صوراً قد
راحل األولـى من أعمـال الـتـرميـم والتـأهـيل الـعام 2013. ـاء العـكـر اسـتـندوا عـلى صـور تـعود الـى ا ن يتـصـيـدون في ا ـغـرضـ  بـيان تـلـقـته (الـزمان) ان (ا
درسـة الـعريـقة في تـداولة هـي ضمن مـلف إعادة تـأهـيل ا ـرفـقة ضـمن هـذا التـوضيح أن (الـصـور ا واضافت الـوزارة أن تـوضح أنه وبدلـيل الـصور األخـيرة ا
واقع األثرية وقد انتهـت تلك اإلجراءات الفنية الـتي اشتغل عليها ـبني على احملافظة عـلى ا خطواتها األولى  التي حترص الـوزارة على االهتمام بهـا ضمن منهاجها ا
ياه ياه الراكـدة التي يعني دوام ركـودها تأثّر البـناية برمتـها بالرطوبـة نتيجة بـقاء تلك ا مهندسون وفـنيون مختـصون منذ أشـهر عدة وكان الهـدف منها التـخلّص من ا

رازيب). ياه عن طريق نصب (ا في أسطح البناية وقد تعامل اخملتصون بطرق علمية مع احلالة عبر سحب ا
ـة وسيلـةً وحيـدةً للـقدح والـذم). وقالت ان الوزارة (إذ ـرازيب) منـذ أشهـر عدة لكن مـن يريد اإلسـاءة للـوزارة ومشـاريعـها اعتـمد الـصور الـقد ّ رفع تلك (ا  ومن ثم 
تـمثل بـاجلهات عـلومة مـن مصدرهـا الوحـيد ا ـقروءة الى تـوخي الدقة وأخـذ ا سمـوعة وا ـرئيـة وا تصـدر توضيـحهـا هذا فهي تـدعو وسـائل اإلعالم بكـافة مسـميـاتها ا

سؤولة بالوزارة ومكاتبها اإلعالمية). ا

رسالة بغداد
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ح يحلو لهم اخلوف للكاتب محمد رشيد شمسي

ــؤلف الـــبـــنــائـــيــة في حـــسب لــعـــبـــة ا
وكـمـا في الـتـجـريب الـكـتـابي لـلـروائـيـة
مــدلـولــيــة اقـوام ساللــة اصــحـاب"الــيـد
الثقيلة" و منها اضطرارهم  للسير على
اطــرافـهم االربع جـراء هــذا الـثـقل الـذي
يـنـوء بـهم لالنـحـناء والـتي صـنع مـنـها
الـكـاتب داللـة فـنـيـة لـتـنـضـيج و ومـسك

تلقي.  قبول ا
وقد اعـتمـد الكـاتب "محمـد رشيـد" تعدد
اصـوات الروي  وفق مـفـهوم  –الـرواية
ــثل اخــتــفــاء الــبــولــيــفــونــيــة -وهي 
الـراوي وراء شخـوص الـروي احلـكائي
ـتــبـدلــة االدوار في الـسـرد ـتــعـددة وا ا
والـــتي اشــار لـــهــا  الــلـــغــوي الــروسي
تـعـددة األصوات " - الـروايـة ا "بـاخـت
أو الـروايـة الـبولـيـفونـيـة (هي سـمة من
سـمــات الـسـرد الــقـصــصي ونـوع أدبي
للـرواية احلديثـة الذي يفـسر الواقع من
عدة وجهات نظـر متراكبة في آن واحد
وال تــعـتــمـد فــحـسـب عـلى وجــهـة نــظـر
وحـيـدة. ويصـبح الـواقع بـداخلـهـا أمرًا

معقدًا للغاية...
كما تطـرق الدكتور جنم عـبد الله كاظم
في كتـابه (الروايـة في العراق  1965 -
1980الى بـــعـض الــروايـــات مـــتـــعــددة
مثل روايات (خمسة أصوات) األصوات
ــبــعـدون) لــغــائب طــعــمــة فــرمــان و (ا
لـهـشــام تـوفـيق الـركـابـي و(الـسـفـيـنـة)
و(الــبــحث عن ولــيــد مــســعــود) جلــبـرا
ابراهـيم جبـرا...ملـتفتـا الى خصـوصية
بناء الشخصيـات فيها وتقد وجهات

نظر مختلفة لألحداث نفسها.
وحــرص اخلـطـاب األدبي لــلـروايـة هـذهِ
ـــواطـن لـــطــرد عــلـى دعـــوة األنـــســان ا
اخلـوف والـتـوجس واخلـشــيـة بـوقـفـته
ـانــعـة حلـريـته لـنـيل لـتـفــكـيك الـقـيـود ا
حيث شـديد اجـرائات حـقوقه احلـياتـيـة
شـكلـة من افـراد ساللة (الـيد الـسلـطـة ا
وقـــد جتـــلى ذلك الـــرفض الـــثـــقـــيـــلـــة) 
لــــشـــخـص "يـــد الــــقـــمــــر" لـــكـل عـــوامل
االســتـالب احلــيــاتــيـــة لالنــســان. وهي
رحلـة كشف عن اخلـراب واجلحـيم عبر
الـزمن السـيـاسي وعبـر الـزمن النـفسي
ـتأتي من اضـحويـة الـرعب والتـعذيب ا
لنظام استبداد حكم القبيلة  او الساللة
ــــتــــمــــثل في سـاللــــة اقــــوام االيـــادي ا
الـثـقـيـلـة.فـمن خـوف االم (أم يـد الـقـمـر)

في  سـردهـا و من صـنــاعـتـهـا وجـلـبـهـا
ـ الـرواية كـمـا في سجن االغـتـصاب
الـعام اضـافة لـلـمالئمـة الفـنيـة والقـبول
لـــتــرمــيــز  –الــيــد الـــثــقــيــلــة  –وســيــر
اصــحــابــهـــا عــلى اطــرافـــهم االربــعــة 
تلقي  لتكوين الـوقع األكثر تأثـر لدى ا
شدود حـقاً مع صـناعات ذلك القـاريء ا
مــخـــيــال الــكــاتـب مــحــمــد"الـــشــمــسي"
ــشـوق ومـن اسـتــأنــسـاس ومــثــولـهــا ا
وقـــــبـــــول الـــــقــــــاري في الـــــبـــــحـث عن
مـيـتـاسـرديـة الروايـة لـتـوجـهـات حرص
الــكــاتـب عــلى االعــتـــنــاء في تـــنــوعــهــا
وتــزويق ســردنــة احملــكي ومن تــوحش
هــذه احلـــيــاة لـــتــحـــفــيـــز اخلالص من
اســتالبــات احلــيــاة ألخــرى مــخــتــلــفــة
بـدرجـة عـالـيـة كــمـا رمـز لـهـا في عـيش
بـطل الروايـة "يد الـقمـر" مع احليـوانات
فـي الــغـــابـــة وانـــبالج لـــبــعـض حــاالت
الـــشـــفـــافــيـــة واجلـــمـــال في الـــســـلــوك
احليواني ليشكـل تغريب عجائبي انتج
خــطـــاب ادبي واضـح ازاء اخملــلـــوقــات
نـقلـبة ضـد قيـمها ـتخاذلـة ا الـبشـرية ا
االنسانـية في مطالـبها باحلـرية وعدالة
الــعـيـش الـبــعــيــد عن اخلــوف واجلـوع
والـتـهـديـدات االخـرى الـسـالـبـة الحالمة

بجمالية وجوده.
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وقلد الضبع مناصب عالية
واستبدل النباح بالعواء
اظهارا للنية الصافية

سبحة تضاعفت حباتها ا
والرقعة في ثوبنا بادية "

وفي اجملـمـوعـة الـثــانـيـة ( ذاكـرتي وربـيع
ـــر) الــتـي اهــداهـــا الى زوجــته . الـــزهــا
والصـادرة عن دار امل كـذلك عام  2017
والتي اشار في مـقدمتها الـى ادانة للربيع
الــعـربي الــذي اقـدم عــلى (مـحــو لـلــذاكـرة
الـعــربـيـة وانــهـاء مــاتـبـقى مــنـهـا من ارث
حضاري كـانت في يوم ما تـتباهى به على
ـر بــقـيـة اال .......بـدأت عـالمـات الـزهـا
الــعـــربي تــظــهـــر من خالل هــذه االحــداث
ـرعـبـة من قـتل وتـدمـيـر وتـخـريب وحرق ا
للـثـقافـة وتـفـجيـر لـلـشواخص احلـضـارية
واالثـار الـتـي ورثـهـا العـرب عـبـر اكـثـر من

سبعة االف سنة ).
وفي هــذه اجملـــمــوعــة قـــفــز الـــشــاعــر من
ــبــاشــرة في اجملــمــوعـة االولى حــواجـز ا
واخلـطاب الـعـاطفي والـبـوح بال مرتـكزات

داللية  الى لغة اكثر ثراء من سابقتها :
"يالأليدي 

كــيف تـســنى لـهــا ان تُـبَــضعَ هـذا الــكـائن
االسطوري
لتتركه حطام
يالهذا الركام

اجلاثم فوق االرض"
ويقول في قصيدة (اتذكر):

أتذكر 
"ح كان الدفء شحيحا
كنا نتوضأ ببقايا الشمس

لصالة الفجر"
وتـلـتـهـا اجملـمــوعـة الـثـالـثـة الـصـادرة عن
الدار ذاتها ( أزاهير آنية الشمس) في عام

 .2017
والـتي اهداهـا الى بثـينـة ابنـته الصـغرى;
الـتـي احـبـها حـد الـوجـع كمـا اشـار ; عـلى
الـرغم مـن صـدور اجملـمـوعـتـ االخـيـرت
في سنة واحدة اال انها ضمت دراسة قيمة
لـلــنـاقــد االسـتــاذ عالء احلـامــد .يـقـول عن
اجملــمـوعــة ( وهـا هـنــا الـشــاعـر الــعـراقي
طارق الكنـاني يقودنا من خـالل مجموعته
الشعرية (ازاهيـرانية الشمس) وهو يدخل
مـنـطــقـة الــفالش بـاك في تــوظـيف ذاكـرته
عتقة وما ب سترجعة ماب الرسائل ا ا
وحدة احلدث الشعري الذي نقله من خالل

تفتحة..) البصرية ا
ان الـشـاعـر طارق الـكـنـاني جاهـد عـاطـفته
لالرتقاء بها الى مـنازل االخرين  متوحدة
مـع الهم الـعـام والـعاطـفـة اجلـمعـيـة  كـما
هو حال الشاعر الـعربي القد على الرغم
من االختالف في بنية القـصيدة ونسيجها

صـدرت للـشاعـرواالعالمي طـارق الكـناني
عن دار أمـل اجلــديــدة/ في عــام   2016
ســوريـــا ; اجملــمــوعــة الــشــعــريــة األولى
(قصـائد بـتاريخ الـغد) . احـتوت على 28
نـصـا نــثـريــا. وقـد أهـداهــا الى امه الـتي
فـارقـته عـلى حـ غـفـلـة من الـزمن; تـاركا
ـانع من حـضـور جـنـازتـهـا لـوعـة بُـعـده ا

وحنينا متجددا.
احــتــوت عــلى 108صــفــحــة من الــقــطع
ـــتـــوسط . وكـــمـــا يـــقـــول الـــكـــاتب عن ا
ـرحــلـة االولى مــجـمــوعـته هــذه "تـمــثل ا
للكتابة النثرية بالنسبة لي كشاعر والتي
ظلت مخزونة لسنوات طوال مخبوءة في
دهاليز الـتردد من نشرها واالكـتفاء بنشر
ــــواقع الــــنــــصــــوص فـي الــــصــــحف وا
االلكترونـية.ان معظم النـصوص تتمحور
ـر بـالـعراق حـول الـوضع الـراهن الـذي 
وهذا الهم الوطني واالجـتماعي للمواطن

الـعــراقي والـتي حـاولت فـيـهـا

أن ارسم مـلـمـحـا للـجـمـال وازاحـة احلزن
ـقابلة الـركود السياسي من خالل الشعر 
مـثـلـمـا حـاولت من خالل هـذه الـنـصوص
عانـاة التي عصـفت بالبالد توثيـق هذه ا
حيث تـطرقت إلـى نتائـج اساليـب الشحن
الطائفي والبحث عن حـقيقة هذا الصراع
رير سيكون هو الطاغي وب ان الواقع ا
عـلى نصـوص اجملـموعـة لكـنـها نـصوص

أيضا لألمل".
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ان الــشــاعـر له اهــتــمـامــات بــالـتــحـوالت
اليـومية ;خاصـة االجتمـاعية والسـياسية
منـتقدا الفـساد ;معـريا التـخلف ;كما هي
تعـددة في مجاالت اهتـمامـاته الثقـافيـة ا
ابـداعـيـة مـخـتـلـفـة بـ الـنـقـد والـبـحـوث
ـــقـــاالت الــــســـيـــاســــيـــة واحلــــوارات وا
الـسيـاسية والـفكـرية والـعقائـدية . حـاليا
مدير حتريـر صحيفة احلـقيقة في العراق

االلكترونية.
يـتـجلـى الوطن في عـيـنيه سـاطـعا نـقـيا 
ودافـئــا كـمــا هـو حــضن االم;حتـنــو عـلى
اوالدها الـذين يظلـون صغـارا في عينـيها
علم ان يشرح معنى وطن  "ح طالبه ا
صمت برهة ومن ثم دس يده في جيبه

وصاح هذا مـعنى الوطـن...فاخرج صورة
أمه" ومـن هــنـــا جنــد ان اجملـــمـــوعــة هي
اشــراقــات يــتــداخل فــيــهــا ضــوء االم او

اجلدة او الوطن :
"في وادي السالم 

ضاع النغم في اصابع الناي
تتساءل عيون الصبية ن هذا التنور

اذا التفوح منه رائحة اخلبز
اذا طعم الرغيف يبدو بلون اخلوف

اذا البياض 
يغادرنا الى حيث االعصار "

يقول في قصيدة حتمل اسم اجملموعة :
"فط قام بشحذ الهمم

همته عالية
أعفى احلمار من منصبه
عزى برّي الساقية وكلف ا
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 وتــفــاوت الــنــظم  واخــتـالف الــبــحـور
والتحول الكبير من الشعر العمودي الى
الـشعـر احلر الى قـصيـدة النـثر  لم تـفقد
الـقـصــيـدة مـركـزهـا الـشــعـري ولم تـخـتل
نقطة دورانـها  اذ ان الشاعـر اعتمد على
البوح الوجداني والـعاطفي; على صياغة
باشرة او االحساس صـياغة بعيـدة عن ا
طــغـــيــان الـــســذاجـــة او االنــغـــمــاس في
الـســطـحـيــة  الـشــاعـر يـنــقب في جـوهـر
االشـيـاء ومكـامن الـلغـة وسـيمـاء دالالتـها
وايـحاءاتـها  واسـتبـطان اخلـطاب لـتمام
اخلــطــاب الــشــعـري الــذي يــعــتــمــد عـلى
ـتــعـددة  ــوحـيــة واحلـركــة ا الــصـورة ا
وليس حسرة او قطرة دمع او آهة ولوعة
..وكلـما كان الـشاعـر منفـتحا عـلى غيره 
ســواء كـانت جتـاربـاً او حـيـاة يـومـيـة او
بـحث عن اسـاليب اكـثـر نضـجـا ومغـايرة
وثـراء  كــلـمــا كـان اكـثــر تـاثــيـرا واعـمق
وصـوال واكثـر ارتـكـازا مـعـرفيـا بـطـبـيـعة

الشعر وغاياته.
لـذلك فـان الـشاعـر طـارق الـكـناني  وظف
الـذاتيـة احملضـة باجتـاه مظـهرا تـعبـيريا
ـرهف والوعي شامال  من خالل احلس ا
ـســؤولـيـته االجـتــمـاعي  واالحـســاس 
الـشـعـريـة في تــاسـيس قـيم سـيـاسـيـة او
اجـتــمـاعـيـة رصــيـنـة مـنــتـجـة . من خالل
ارتقاء العـاطفة وانتقـالها من الذاتية الى
دارات ما يـشكل فضـاء خارجـيا متـحدا 
االخـرين . فـي (نـصـوص مـتـنـاثـرة) يـقول

الشاعر:
"ح كنت انظف الذكرة 

عــثـــرت عــلـى آثــار بـــعض بـــقــايـــا حــبك
الراحلحاولت تنظيفها فلم تفلح معها كل

أدوات النسيان"
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تناهية في احللم ..وهو يحلق البساطة ا
بنا; زاده االثر العـاطفي الذي استمده من
نـســيج عالقـاته الـشــخـصـيـة والــعـائـلـيـة
ورؤيــته لــلــوطن والــنــاس .. ثــمــة عالئق
متشـابكة ب مـثابات نصـوصه  مرتبطة
بــالـهم الـيــومي والـلـوعــة الـتي خـلــفـتـهـا
ذاكـرة حتـاول اسـتـذكــار مـجـدهـا وتـعـيـد
قـراءة سطـورها الـتي حتـاول االيام مـحو

مالمحها :
بعثرة حتت الدوالب  "االوراق ا

ارة اخبئها عن انظار ا
السجان يسالني عنها باستمرار

ماذا دونت فيها
ستخدم فيها عن لون احلبر ا

من يقراها بصوت خافت 
اذا نهايات تلك االوراق معقوفة "

ويقول في قصيدة( وهم):
"أبحث عن فتوى تمنع جتر احلب

تمنع جتر ان تعيش حياة زاهرة
تلك االخرة" فالله وحده 

طارق الكناني يشتغل بذاكرته ويتعكز على
صدق مشاعره وجدية حلم يسعى للتحليق

عاليا فوق ألسنة اخليبة . 
يقول الشاعر في قصيدة (انا وهي):

"ح يشرد مني الذهن 
أتشبث بضفاف الذكرى 
فانا ال اقوى على النسيان
هي ال تقوى على الوصال 

فكالنا فقد قواه 
فحديثنا صار رماد".

انتهج الشـاعر طارق الكناني اسـلوبا مهما
ــعــنى  ــفـــردة وايــصــال ا فـي صــيــاغــة ا
وحتويل العـاطفة من الـتعبيـر السطحي أو
ألـوف الى نضـوج الداللة مـوظفـا االيحاء ا
ــبـاشــرة صــنــو الــوجـدان و الــرمــز  الن ا
اجلـــامع وفـــورة الــعـــاطــفـــة  واحــسب ان
الــكــنــاني في هــذه اجملـمــوعــة قــد امــتـطى
ـرات صــهــوة الــعــاطــفــة اجلــامــحــة فـي 
مـشاعـره الطـافـحة بـاحلب واالمل والتـطلع
الى افـاق رحبة بـحجم انـسانـيته  مـتحوال
ـباشـرة الى الـنسج الـفـني الذي يـكفل من ا
له انضاج جتـربته العـاطفية /الـشعرية من
خالل انفعاالته ودوافعه وتاثراته احملتدمة
ـســتـوى وتــوظــيـفــهـا ســواء كــانت عـلـى ا
الـشـخـصي او اجلـمــعي ;تـوظـيـفـا شـعـريـا
موفقـا  مستـعينا احـيانا بتـوظيف الرموز
ســواء كــانت الــتـاريــخــيــة او الـديــنــيـة او
ـيـثـولـوجـية  لـلـوصـول الى مـعـان حتمل ا
دالالت اوسع مـن حــدود الــكــلــمــات كــلــغــة

وحية : مستعينا باخليال والداللة ا
"أغيثوني اآلن بآلهة حتاورني 

حول ساقية جف ماؤها
اغيثوني بآلهة االن

لتوصي الكهنة بتغيير لون السماء
ايتها االلهة

هل يكمن اخللل في لون اخلمر
ام لون الدم

كالهما ارجوان"
وكـمـا هـو معـلـوم; ان الشـعـر الـوجداني او
العاطفي; نابع من ضمير الشاعر لذلك فان
طـارق الـكنـاني يـحـاول ان التغـلب عـاطـفته
هـــــذه من فـــــرح وحـــــزن وعـــــطف فـــــائض
مـحـددات الـنص الـشـعـري ..كـمـا انه يـنأى

عن الغموض واإلبهام.
 ويـسعى الى اسـتـنطـاق االشيـاء ومحـاولة
مشاركتـها في انضاج الـفكرة  سواء كانت

مظاهر خارجية اوعواطف شخصية :
ا"نا ال ارسم صورة وطن بال حداد

فوطني متشح بالسواد 
تهز الناقوس ريح النار

لتعلن مولد العام اجلديد".
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متـلكـات الشخـصية طـر هو من اقـدم ا ثمة اسـباب كـافية لالعـتقـاد بأن ا
عونته تسـتجمع االرض قدراتها للطبيعـة فال ابتداء له من جهة الـزمان و

على االنبات مانحة الكائنات اسباب وجودها .
طر من ضبابية فاتنة ولم اره يوما اال كائنا عيانيا  جذابا . اليخلو ا

ادين لـلـمـطـر بـاول مـعـرفـة لي بـفـنـون االداء الصـوتـي حـيث اخلـريـر الذي
ـناخ احتـفالي مـعمد ـشفـوعة  ـؤتلف من االصوات ا الينقـطع والنـشيج ا

ا رأيت االشجار  تقف حتته لتحتفل عارية. ياه طا با
اء حـينـما يـكون نـاطقا ـطر عـبر نـبرات زخـاته فكـرة فريـدة عن ا يلـهمـنا ا
فليس بـوسع ذاكراتـنا مفـارقة تلك االشـراقات من الـعواطف  حلظـة يقرع
سطوح بيوتنا بحشد متشابك من االصوات مستعينا بقدرته على محادثة
االشياء وتقويلهـا والتي تكاد ان تضعه في مـرتبة الكائن احلي ناهيك عن
شـاعـر الـتي يولـدهـا في حلظـة مـا ويـتشـاطـرها كـثـيـرون فعـنـدما يـتـبدل ا
مزاج السماء في حلظات قالئل تستأثـر بنظرنا حباته التي تراقص الريح
زوجـة احيانـا بكـرات البرد الـشديـدة البيـاض اننـا نتوارث والتي تكـون 
ـتقـد في ـطـر وبـأمـكـان كل مـنـا  رؤيـة بـريـقه ا الـكـثيـر من االشـيـاء عـبـر ا
طر في كل ية الـغيمة وهي تعيد جتارب ا ترافق مع عا عمورة  ا ارجاء ا
دن واجلبـال والصحاري واحملـيطات  ومجاهل عمـورة فوق ا مكان من  ا

االصقاع البعيدة .
طر فرصا فريدة ونادرة لاللتـقاء بشريك مجهول قد يقع في طرف يوفر ا
طر يـنعم ا يـجعلـه ا اثـله  ر من بالد اخرى ويـتمـتع بفـضاءات مـطريـة 
شاهـدة  كائنـات العالم بـاسرها ويـتيح في الوقت ذاته الـعودة السـعيدة
الى مبـاهج الطـفولة فـي فهم الظـواهر الـطقـسيـة فيـشدنـا خاطر مـبهم الى
غيمة ماطرة تسـتحضر ب ثنـاياها اعجوبة التـجاور الفطري اللولن قوس

قزح.
ائـية ثم ما ان تلـبث الغيمة ان طـر من السماء فـيحادثنـا بالفاظه ا ينهار ا

تهوى على االرض مفرغة ذاتها من اجل غنى اآلخرين.
الئـمـة مـروضـة قـسـوة اجلـفـاف  ومــتـيـحـة الـفـرصـة النــعـقـاد الـعالقـات ا

لالنبات.
ـوجـودات حضـورا انه ـطـر بـالـتـصـبب حـتى يـصـبح اكـثـر ا مـا ان يبـدأ ا
ـدن خـلف عـتـمـة مـراياه يـربك الـطبـيـعـة ويـتـسـلق كـائـنـاتهـا ثم تـتـضـاءل ا
ألـوفة تـختـفي ثم فـجأة تـعاود الـظـهور في الـلحـظة وحتيـد عن صورتـهـا ا
الـتي تــضـاء فــيـهـا قــبـة الــسـمـاء وتــكـشف عـن سـعـتــهـا في ضــوء الـبـرق

الكاشف لوجه السماء بلمح خاطف.
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طر فال نـرى في الصـحو اال شكال على هذا الـنحـو تشتـد حاجـتنا الـى ا
ـائـيـة الـهـابـطة ـقـابل الـبـيـان الـطـقسي لـيـوم مـاطـر مـلئ يـالـكتل ا فـارغا 

واحململة باسباب احلياة.
تـفصـح مخـيـلـة ورؤى الـكـاتب مـحـمـد خـضيـر عن الـتـقـاط اربـعـة مـشـاهد
مطرية تشير الى االتصال ب بعض امكنة العالم تفصلها اصقاع وبحار

ومحيطات وازمنة لكن ثمة مذياع وضع قرب النار.
مذياع واغتـية عن االمطار الـتي تهطل عـلى شوارع (كاراكاس) وفي ذات
ـنـدب) وعـلى اسـلـحـة الـثوار في الـوقت عـلى الـسفن الـراسـيـة في (بـاب ا
عطلة في سيناء درعات ا مشارف العاصمة الكمبودية (فنوم بنه) وعلى ا
ـطـر تـكـمن في قـدرتـه علـى اقـامة ـعـنى االكـثـر سـريـة لثـراء صـورة ا ان ا
وجب ايقاظ غريـزة االحتماء اجلماعي حيث يصبح االتصال ب الناس 
طر  اذ  يتبادل التقارب التـام بينهم ارضاءا حلـاجات جسمانـية يثيرهـا ا
ـتـنــقـلـة مـشـاعـرا نـادرة  تـبـعــثـهـا حـالـة الـتـخـفي حتت ـظالت ا حـامـلـوا ا

مظالتهم .
يظهـر الكمأ  بـوصفه بيـاضا يبـزغ من سواد االرض لكن لـيس على هدي
الصدفـة وحدهـا فالـغيـمة الربـيعـية اجلـوالة يـضعهـا اخليـال الفـطري على

مفترق طرق ويتوزع مصيرها ب خيارات ثالثة .
البرق
الرعد
الكمأ

وأجواء مـعبـئة بـدمدمـات رعديـة مـفرطـة تهـتز لـها االرض وتـتيح لـلكـمأ ان
يخرج منهـا مشرأب االعناق ان ثـمرة الكمأ هي نـتاج زمن وسيط يقع ب
زمنـ متـضـارب احـدهمـا صـمت مطـبق يسـبق ذروة الـرعد ويـرجأه الى

ح واآلخر  يعقبه ويدفع به الى العلن.
ـكـان  تـظـهر ـطر نـفـسه بـصـورة حيـة مـالـئـا ارجاء ا في الـبريـة يـعـرض ا
الغيوم في البراري بـشكل متفرق ثم  ماتـفتأ ان حتتضن السـماء بأكملها
لتـتحول بـعد حـ الى فيض مـائي منـهمـر ملئ بـاالحداث والـصور فـيلوح
عـلى مـدى الـبـصـر ظالم الـبـريـة لـكـنه  يـنـشق فـجـأة بـفـعل سـطـوع الـبرق

وسرعان مايعود الى االلتحام .
ـقــدورهـا ان تـوافــيـنـا بــشئ من حـكــمـة الـبــداوة الـطـقــسـيـة ان الـبـاديــة 
كنهم اسـتكشاف ماتـخبئه الغيـوم من نوايا مطرية وصولة باشـخاص  ا
وتشـخـيـصـها بـالـنـظـر اليـهـا حـسب فـهي اما امـطـار (الـوسـمي)او(الطش
طر الرحيم نهمر) ويـسمى ا ة) او (الودق) او (الغـيث ا والرش) او (الد
يصـيب االرض فـيـخصـبـهـا فتـسـتدبـره الـريح وتـسوقه حـيث مـاتـشاء الى

مواطن الكأل.
ـتصلـة بالنفـع لكنهـم يعرفون ـتنلـقون في الصـحراء ثمـار الغيث ا يجني ا
قادير قدوره ان يعـلم  راد باالمطـار عواقبهـا العواجلهـا وال احد  ان ا
طـر في النهـاية يوفي االرض حقـها فيـصيب (اليابس طـر لكن ا ومنازل ا
تهـافت) ليجـعل اخلضرة اسـرع اليه ان الغـيوم في البـراري يستـفرغها ا
العـطاء من غـيثـها لـكنـها في نـهايـة االمر تزيـح عقـدة عجز االرض وتـقطع

صلتها باجلفاف .
طر التي ترسم اشكاال بوسع متتبعي األثر تعقب مـعاني ودالالت حبات ا
 غـريـبــة عـلى رمـال الــصـحـراء  مـن شـأنـهــا فك رمـوز  مـجــهـولـة لــلـمـطـر
ـطر  كـلـها وماتـتـلقـفه االرض من عـطـاء يجـمع في قـبضـة واحـدة خيـوط ا

طر مدرار التأخذه هوادة. حيث تنشط ذاكرة االرض وتنتعش 
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ومن مقتل زوجـها الذي تـمرد على
انع له بـالزواج مـن عامة العـرف ا
لـوك الذي النـاس وهو من طـبقـة ا
رمــزهم الـكــاتب بــاصــحـاب -الــيـد
الـثـقـيـلـة-  ومـا تـبـعه بـعـد ذلك من
ــثل حــجــر اخــفــاء االم لـــولــدهــا 
اجـبـاري له بـعد مـقـتل أبـيه  والذي
اسـتــمـر لــعـشــرين عـامــا خـوفـا من
ـلك وجـمـاعته. لـكـون الـولد بـطش ا
ورث األذرع الـثـقــيـلـة من أبــيه كـمـا
ورث مــــــنـه روح الــــــثــــــورة وعــــــدم
طـالبة بـحقوقه ,هذه السـكوت عن ا
التـحوالت الـتي جاءت مـتنـاسقة مع
ـتـشـظي ب  –يـد الـقـمـر - اجلـدل ا
ووالـدته والـذي حـمل بـ أبـجـدياته
نـزعـات مـتـبــايـنـة فـرضـتـهـا واقـعـيـة
ـــؤدلج االحــــداث في عــــقل الــــولــــد ا
حلمل فـكرة الـثورة الـتي حتولت الى
خــوف كـبــيـر لألم من اجملــهـول الـذي
ـا يـحـمله يـنتـظـر ولـدهـا الـوحـيـد و
ـلك وحــاشـيـته من ارهـاب الزم  تـلك ا
االم مـن أن يـتـحـول ولـدهــا الى ضـحـيـة
مـثل والـده. لــقـد صـيـر لــنـا الـكـاتب "يـد
الـقمر " شـخصـية طـازجة لـتفـهم وتفعل
الـــكـــثــيـــر.وحـــتى انـــكــســـاره الـــعــدمي
الـتـرمـيـزي الـدال من ذهـابه لـلـعـيش مع
احلـيـوانـات في الـغــابـة ومـا جـانـبه من
مــواقــفـه لــلــحــيــوانــات وســلــوكــيــتــهــا
وتعـاملهـا الشفاف مـعه لتشـكيل فهم و
مـــوقف وجـــودي يـــعـــكس اإلنـــعـــطـــاف
االنــطــولــوجي لــســرديــة الــروايـة الــتي
ســـطــــعت بــــهـــذا االفـــراز االفــــتـــراضي
ا للكاتب  –محمـد رشيد الـشمسي- و
يعلل للكـثير من صناعـاته الغرائبية في

احملكي وسلوك الشخوص.
w œ« »UD

واتضح هنا حرص الـكاتب على تشكيل
ـوقف اخلـطـاب االدبي لـلـروايــة بـنـقـد ا
تخاذل لدى عامة الناس كما والسلوك ا
في تذيلهم وتـبعيتـهم كرجال امن يخدم
سـلـطـة الـعـائلـة احلـاكـمـة والـذي يوحي
كتض بـهذه الرموز على واقع العـراق ا
الـسـارقـة والـقاتـلـة لـلـمواطـن في دعوته

ومطلبيته لنيل حقوقه احلياتية. 
ثوالت في  محكي وتبقى هناك بـعض ا
ا يالئم دقة السرد يـراد األكثر تنـضيج 
ثوالت النشطة حساسية غرائبية هذه ا

غالف الرواية

غالف الكتاب

ـكن ان يـقع ضـمن الـسـرد الـغـرائـبي 
حيز احملاوالت التجـريبية لتوجه نهج
حتديث كتابـة الرواية ومن تضـمينها
الــفــني الــذاهب إلشــبـاع تــصــوراتــهـا
بــالـــكــثــيــر من الــتــلــغــيــز والــتــرمــيــز
صاحب للحدث والتغريب وااليحاء  ا
ـثــولـهـا الـسـيــسـيـولـوجي واحلـوار 
ــابــعـد الــنص.ولم الــشـارح والــعــابـر 
تـــظــهـــر هـــذه الــتـــولــيـــدات وتـــرتــبط
ــتالزمـــة الــســـرد بل تـــنــاقـــلت عــنه
وتـــقــاربـت هــنــا مـــرة وهــنـــاك حــسب
الــقــصــد الــفــني اخلــارج عـن مــكــنـون
ــتــعـلق الــكـاتـب و داللـته وعــبــروهـا ا
تـهـيـئـة هي االخرى لـلـذوات االخـرى ا
لـذلك الـعـبـور لتالقح يـنـضح تـفـاصيل
احملـــكـي الـــروائي وبـــشـــتى االمـــكـــان
ــــعـــنـــاه  –االخـــر إلدراك االيــــصـــال 
ــتــلــقي- لــتــقـع ضــمن الــتــوجــهــات ا
الـتـجريـبـية احملـثة  لـتـقبل ال طـبـيعـية
الــنص وغــرابــتـه. وكــمـا فـي مــعــتــمـد
التوجهات الكتـابة الروائية في الفترة
االخــــيــــرة الســــلــــوب الــــغــــربــــائــــيـــة
والعـجـائـبـيـة حـيث بـدئت في نـهـجـها
عــنــد الــعــقــدين االخــيــرين مـن الــقـرن
ـــا يــفــتح لــراوي الــســرد و ــاضي  ا
نــافـذة ألوكــسـجــ الـعالقــة الـبــيـنــيـة
للـكتاب والنـص والقاريء علـى اعتبار
واحــد هـــذه االنــفــتــاح طــارد لــدخــان
ا يـناسب التـأزم الوجـودي وحصـاره 
ـعـاصـر في احلـيـاة ــثـول الـسـردي ا ا
ـليـئـة من غـريب اإلستالب وعـجـائبه ا
اجملـانب لـلـجوج تـسـائل االنـسان ازاء
محنـته.  وأضحى هذا االسـلوب اليوم
ـعيشة على مسـتوى السـرد واحلياة ا
ـــألـــوف ـــنـــا ا طـــيـــفـــاً من ألـــوان عـــا
فـارقات  ”حيث ـشحـون بالـتوتـر وا ا

يــصـيــر اإلنـســان في ظل قــلق الـعــصـر
ــــعــــاصـــر كــــمـــا وشــــروخ الــــوجـــود ا
اوضحـها "تودوروف" في كـتابه (مدخل

إلى األدب العجائبي).
لـذا حـرص الـسـرد الـفـني احلـديـث هذا
ــ احلـكــائي  لـلــروايـة عــلى تـأثــيث ا
ــعــاصــرة بــكل مــجــاالت الــعــجـائــبي ا
والـــغــرائـــبـي لــيـــجـــعالنـه أكــثـــر وسع
لـقـبولـيـة الـقراءة و من قـابـليـة الـتأويل

والنقد واستاناس القراءة.
وتـبقـى الكـتابـة احلقـيـقة واالفـتراضـية
الـتـخـيـيـلـيـة تـقـوم علـى فـكرة الـتـداخل
الـنـصي الـتي يـعـمـد الـسـارد الى كـسـر
اخلـطـية الـتتـابـعيـة لتـنـامي احلكي في

البنية السردية .
¡UM Ë œd

ـكن ان نــرى اعــتـمــاد الــكـاتب  ومـنـه 
الـروائي " مــحــمـد رشــيـد شــمـسي" في
ســـرد وبــــنـــاء روايـــتـه االخـــيـــرة ( يـــد
قـمــر...حـ يــحـلــو لـهم اخلــوف) مـيـله
لـذلك الـتوجه اجلـديـد في سرد حـكـايته
عتمد الـعابر للتراتب بكسر األسلـوب ا
ـروره و  والــتـوالـي في مــ الــروايــة
الكثير على مفاصل البناءات من وقائع
وسلـوكيـات واسمـاء شخـوص واماكن
ـا يلـفت انـتبـاه الـقاريء وعـدم تركه و
للـوقوع بـالروتـ في استقـباله وتـقبله
ــكــتـــوب الــروايــة. فــمن اسم الــروايــة
واسم بـطـل الـروايـة "قـمـر يـد" و تـغـيره
الى "قمـر يد" ومـا دالة تـغيـر االسم هذا
الــتي مـثــلت تـتـويــجـا لــدالـة تـطــلـعـات
وتـوجـهــات "يـد الـقـمــر" الـذي يـحـلم ان
يــحـقق احلــيـاة األمــنـة ويــعـيـشــهـا في
مــجــتـمــعه و الــتي تــكــشف عن جــوهـر
مــيـتــاسـردي يــكـون فــيه فـعـل الـكــتـابـة
والـســرد قـصـديـا وواعــــيـا ومـتــقــــلـبـا
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أًثيـرَت الكثير من التـساؤالت حول دوافع ظهور و تـسليط الضوء بـصورة مفاجئة
على  الـسيدة رغد اِبنة الرئيس العراقي الراحل صدام حس من خالل سلسلة
الـلقـاءات األعالمـية احلـصـرية والـتي أجرتـهـا قنـاة العـربـية الـفضـائـية والـتي يتم
ـواقف ـمـلـكــة الـعـربـيـة الـسـعـوديــة.  واجلـديـر بـالـذكـر بـأن ا تـمـويــلـهـا من قـبل ا
السـياسيـة األعالمية واجلـهادية الـسعودية كـانت بالـدوام ضد النظـام الصدامي
ـوقف بصورة غير خـاصة بعد غزوه لـدولة الكويت في عام 1990 والـيوم أنقلب ا
ـقبور مسـبوقة ويـحاول بدوره أي الـنظـام السعـودي في تبيـيض وجه الدكـتاتور ا
ا عُمِلَ لها كن تسـميتهـا بالدمية آنـابيل صدام حسـ (  من خالل اِبنـتة والتي 
كياج الدخاني مع الزهري التي غير صورتها احلقيقية) يك اب وا من عمليات ا
حيث تـشير الوقـائع بان السـيدة رغد لم تـكن يوماً بـتلك الشـخصيـة القادرة على
ستوى احمللي أو الوطني وماهي شاركة في اللعبة السياسـية على ا الدخـول وا
اِال احـدى الفـقـاعـات الهـشـة فـكريـاً واخملـتـبئـة خـلف عـباءة والـدهـا الـفضـفـاضة
والتي  تـداولها و أستغاللهـا من قبل األنظمة اخلـليجية والـغرض منها  اِحداث
جـلـجــلـة طـائـفــيـة ذات صـوت مـدوي وفــارغ كـالـصـوت الــنـاجت من طـرق األواني

الفارغة.
لست هـنا بصـدد التعلـيق على الـتخاريف الـواردة من لقاء الـدمية رغد مـع القناة
العربـية ألنهـا غير جديـرة بالذكر سـوى اِنها أرادت خالل مقـابلتهـا في تصحيح
ـكـن أعـتـبـارها الـصـورة الـبـشـعـة الـتي طـغت عـلى نـظـام حـكم والـدهـا ومن ثم 
ـناكـفة األعالمـية مـاب مشـروع سمـساري قـبضت أجـره  لـكي تنـجح خاللهـا ا
ناكفة مـاب الهالل السني والشيعي تصارعـة و نقصد به ا األطراف األقلـيمية ا
نـطقة. كذلك ال نـود الدخول في تفـاصيل فترة احلـكم للنظـام الصدامي وما في ا
جالت الـيه األوضاع السيئة الصيت حينـها من خالل حتويل البلد الى جمهورية
اخلـوف و مـاكـنـة لـلـحـروب اسـتـهــلـكت خاللـهـا ماليـ األرواح الـبـريـئـة ودمـرت
األقتصـاد والبـنيـة التـحتـية لـلبالد وغـيرهـا من األنتـكاسـات والويالت الـتي مرت
على الـعراقيـ والغـرض من اعمـاله هذه هـو اِشباع رغـباته وحل عـقده الـنفـسية
سؤولـ حلد اآلن يهـابون اخلوض في الـكتابة (هنـاك العديد مـن الناس ومنـهم ا

والتكلم ضد النظام السابق). 
ونحن هـنا بدورنـا لسـنا في صدد الـتشـفي بالنـظام الـسابق على حـساب الـنظام
احلـالي والــذي جـاء مع األحــتالل خالل عـام 2003 طــبـيـعــة الـنـظـامــ الـسـابق
واحلالي وجـهان لعـملة واحـدة فاألحـزاب السيـاسيـة التي سيـطرت عـلى العمـلية
السـياسيـة بعد سـقوط الـنظام األسـتبـدادي الصدامي فـشلت الـفشل الذريع في
بـنـاء مـؤسـسـات الـدولـة عـلـى الـنـحـو الـسـلـيم والـتـي  تـدمـيـرهـا كـامالً من قـبل
ــا ســـعت جـــاهــدة لـــلــدخـــول في صــراع األحـــتالل األمـــيــركي بـــعــد 2003 واِ
ـفاصـل احليـويـة في الـعراق األسـتـحواذ عـلى الـسـلـطة والـسـيـطرة عـلى جـمـيع ا
خلـدمـة أغراضـهـا الشـخصـيـة واحلزبـيـة  ولهـذا وصل الـبلـد الى مـراحل سـيـئة
يـنـدى له اجلـبــ  من خالل اِخـفـاقـهــا الـتـام في عـمــلـيـة أِدارة الـبــلـد في جـمـيع
اجملاالت ونـتيجة لهذه النتائج الوخيمة  نشاهد اليوم ردود فعل عديدة من جمع
قبور. غفرة والرحمة على روح الدكتاتور ا من أبناء الشعب العراقي تطلب فيه ا
وكمـا يقال فأن الغاية في نفس يـعقوب فأن الهدف من أستـخدام السعودية لهذا
تمـثل بالدمـية آنابـيل  جنـباً الى جنب مع تـزايد نشـاط الدواعش وعودة الطـعم ا
العمليات األرهابية في العراق ماهي اِال رسائل تبثها السعودية وحلفائها ضمن
ـنطـقة وخـاصة في هذه ـناهضـة الهـيمـنة والـنفـوذ األيراني في ا الهالل الـسني 
ـتمـيزة بـوصول الـرئيـس األميـركي اجلديـد جو بـايدن الى دفـة احلكم  رحـلة ا ا
وكــمـا هــو مالحظ بــأن األحـداث تــشــيـر الى الــتـغــيــيـر احلــاصل في الــسـيــاسـة
نطقة وخاصة مع أيران حيث يتم احلديث اليوم اخلارجية األميركية جتاه دول ا
عن عـمـلـيـة الـتـفـاوض واجلـلـوس مع الــنـظـام األيـراني ألِمـكـانـيـة الـعـودة لألتـفـاق

النووي ومن ثم حلحلة األمور فيما بينهم . 
ومن هـنـا تبـ الـوقـائع بأن رغـد صـدام قـبضت رسـوم سـمسـرتـهـا خالل لقـائـها
ـنطـقـة والذي من خالله األعالمي أعاله ألِثـارة اللـعب عـلى احلبل الـطائـفي في ا
ـناكـفة من الـطرفـ السني سوف يـدر الفائـدة على جـميع األطـراف السـياسـية ا
سـيطـرة على والشـيعي. وتـشيـر األحـداث والوقـائع بأن األحـزاب السـيـاسيـة  وا
دفـة السـلـطة في الـعـراق تراجـعت شعـبـيتـهـا الى مسـتـويات دنـيئـة وخـاصة بـعد
ثـورة تشرين الوطـنية عام 2019 وذلك لـفشلهـا الذريع في قيـادة الدولة واألزمات

العديدة التي تعسف بالعراق اليوم .
     ومن هنـا نالحظ بأن  األحزاب السياسيـة العراقية ونخص منـها الثيوقراطية
ـنـطقـة وتـقوم بـتـوظيف تـقـوم بدورهـا في أسـتغالل الـنـزاع الطـائـفي الـدائر في ا
ـصاحلهـا احلزبية حـيث تتف تـاحة ضمن دائـرة النزاع هذه  جمـيع الوسائل ا
وبـبـراعـة بـأسـتـخـدام الـورقـة الـصـدامـيـة في تـرهـيب الـشـعب الـعـراقي وبألخص
الــشــيــعــة و األكــراد مـن خالل طــرق جــرس األنــذار و األيــحــاء بــعــودة الــبــعث
الصـدامي للـسلطـة ويسـتخـدمهـا ايضـاُ كدعـاية أنـتخـابية له  و
أخـيـراً يـستـخـدامـهـا كأداة لـتـقـويض وأختـزال ثـورة تـشرين
ــاكـيـنــة األعالمـيـة ـبــاركـة من خالل الــقـمع وتـشــغـيل ا ا
حلـــزبه لـــبـث األكـــاذيب والـــقـــاء الـــتـــهم اجلـــائـــرة بـــحق
ــتــواجـديـن في سـاحــات الــعـز ـتــظــاهـرين الــشــرفـاء ا ا

والكرامة . 

OIKð`∫ منتسب يتلقى جرعة من لقاح كورونا في احدى مستشفيات بغداد

اصبح فايروس كورونا واقعا
في حـيـاتـنـا الـيـومـيـة بـعـد ان
ــخـــتــلف هــدد االنـــســانـــيــة 
االعــــمــــار واالجــــنــــاس وبــــدا
يــــحـــصـــد ارواح الــــنـــاس في
غــالـــبـــيـــة الــدول .اال ان االمل
بالـقضـاء على هـذا الفـايروس
بـدأ بعـد طرح شـركات االدوية
ـــيــة مــصـال مــضــاداً له الـــعــا
واخـــذت مــعـــظـم دول الــعـــالم
ـقيـم بـتـلقـيح مـواطنـيهـا وا
فـــــيــــهـــــا به بـــــأمل احلـــــد من

. انتشاره والقضاء عليه الحقاً
( الزمـان ) تواصلت الكـترونيا
بـــعــدد من اطــبــاء واخــصــائي
ـعـديـة االجـهـزة الـتـنـفـسـيـة وا
لــلــتــعــرف اكــثــر عــلى الــوبــاء
وطـرق الــعالج والـتـعـرف عـلى
الطـرق الـسهـلة الـتي تـقيك من
الـوبـاء وكـيـفـيـة االكـتـشاف اذا
كنت مـصابا به ومـاهي الطرق
السـليـمـة الواجب اتـباعـها في
حـــالــة االصــابــة . وتــوجــهــنــا
غربي بـالسؤال الى الـطبـيب ا

ـكـيف.. الـتـعـرض لـلـبـرودة وا
وللعلم أن الرقم الهيدروجيني
للـفايروس التـاجي (الكورونا)
يـــــخــــــتـــــلـف من 5.5 إلى 8.5
ولــذلك كل مــا يــتــعـ عــلــيــنـا
الـــقـــيــام به  لـــلـــقــضـــاء عــلى
زيد الفـيروس هو اسـتهالك ا
مـن األطــعــمــة الــقــلــويــة فــوق
مــــســــتــــوى احلـــمــــوضــــة في
الــفـــيــروس مـــثل : الــلـــيــمــون
األخضر - 9.9 درجة حموضة
 الليمون األصفر - 8.2 درجة
احلموضة  األفوكادو - 15.6
الثوم - 13.2 درجة حمـوضة 
ماجنو - 8.7 درجة حـموضـة 
ــنــدرين - ا درجــة حــمــوضــة 
األناناس 8.5 درجة حمـوضة 
- 12.7 درجـــة حــــــــــمـــوضــة
اجلــــرجـــــيــــر - 22.7 درجــــة
الـــبــرتــقــال - 9.2 حـــمــوضــة 
درجــة حـمــوضــة ). وعن كـيف
يـــعـــرف الــــفـــرد انه  مـــصـــاب
بـــفـــايــروس كـــورونـــا يــوضح
ـن (االعــــراض الـــــطــــبـــــيب ا
جفاف تـشمل حـكة في احلـلق 
احلـــلـق  الـــســـعـــال اجلـــاف 
درجــة حــرارة عــالــيــة  ضــيق
الــتـــنــفس مـع فــقـــدان حــاســة

الشم).

اخـــذ نــفس عـــمــيق شـــهــيق و
زفــيـر حـتى يـنـفـتح صـدرك وال
يــصـيــر ضـيــقـا .  بــعـد الــيـوم
الــعـــاشــر إن شـــاء الــله تـــبــدأ
األعـراض تذهب شـيـئـا فشـيـئا
وبـــعـــد الـــيـــوم الـــرابـع عـــشــر
تـقريـبا تـنـتهي األعـراض كلـها
و ترجع عـافـيـتك إن شـاء الله.
االهم ان تــبـعـثـوا الـطــمـأنـيـنـة
ال لــــلــــنـــاس وال تــــقــــلـــقــــوهم 
هــذا صـار واقــعـا تــخـوفــوهم 
لكل الـناس  إن شاء الـله فترة
وتزول ).وعن االدوية التي يتم
اخذهـا في مـستـشفـيات الـعزل
ن يــقـــول يــقـــول الــطـــبــيب ا
C-1000 محمد (انـها فيتام
فـيـتـام E(هـ ) مع اجلـلـوس
مـن الــــــســـــــاعــــــة  10 الي 11
اجلــلـوس فـي أشـعــة الــشـمس
ــدة 20-15 دقـــيــقـــة وتــنــاول
وجبـة من الـبـيض مـرة واحدة
يــومـــيـــا ونــأخـــذ قـــســـطــاً من
الــراحـة والــنـوم  8-7ســاعـات
كـحــد أدنى ونـشـرب 1.5 لــتـرا
اء يومياً ويجب أن تكون من ا
كل الــوجــبــات دافـئــة ولــيـست
باردة. وهذا كل ما نقوم به في
ــســـتـــشــفـى وذلك لــتـــقـــويــة ا
ـــــنــــاعـي مع عــــدم اجلــــهــــاز ا
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ـأساة مـلجا الـعامـرية في الـثالث عـشر من أسـاوية الـثالث  مـرت الذكـرى ا
والـذ ي  قصـفه في السـاعـة الرابـعة والـنصف من فـجر ذلك شـباط/2021
ـشـؤم  2/13 /1991  قـبل ثالثـ  عـامـا من قـبل طـائـرات امـريـكـية الـيـوم ا
ـلـجأ عـلى النـاس الـعزل من االطـفال حـملت فـتابل ذكـيـة خصـيصـا لـتدمـير ا
وقـد استذكرت قناة لجأ  والـنساء وكبار السن الـذين جاءوا لالحتماء بـهذا ا
روسـيـا الـيوم  RT في اخلـامس والـعـشرين من هـذا الـشـهر مـشـكـورة  هذه
ي  نــصـيــر شـمـة ـوســيـقــار  الـعــراقي الـعــا ـأســاة  واجـرت حــوارا مع  ا ا
ـوسيقـار نصيـر شمة عـراقيان ـتحاوران كل من االسـتاذ سالم مسـافر وا وا
وخالل  احلـوار طرحت افكـار جديرة باالهـتمام اذ ان هذه ووطـنيان بامـتياز 
ة الـنـكـراء ال يجب ان تـتـقـادم بل البد مـن احيـائـها سـنـويـا  الن الذين اجلـر
اسـتشـهـدوا لم يكن اسـتـشهـادهم في جـبهـة عـسكـرية بـل  في ملـجـا يحـتمي
فـيه الـعـزل من الـنـاس والـذي جتـاوز عـددهم االلف بـ طـفل رضـيـع واطـفال
هذه هي الثقـافة األمريكية ثقافة القتل واالرهاب بـعمر الورود ونساء وشيوخ 

والتدمير التي جسدها اجملرم بوش االب واالبن لعنة الله عليهم . 
ـوقف من ان الـذين اسـتـشــهـدوا هم عـراقـيـون عــزل ال عالقـة لـقـضـيــتـهم  بـا
الـنظام السياسي اتفقـنا او اختلفنا معه هي مـأساة انسانية اصابت  عوائل
من الـشعب العراقي لـيس لهم  ذنب في كل ما جـرى فلو كان لـدى االمريكان
ــة الـبـشـعــة ولـكن من يـراجع ـا اقـدمــو عـلى هـذه اجلـر ذرة من االنـسـانــيـة 
ـا فـعـلـوه مع سـكـان الـتـاريخ يـعـرف ان  تـاريخ امـريـكـا تـاريخ اسـود وبـشع 
امـريكا االصـلي حـيث كانوا يـتفنـون في اساليب الـقتل البـشعة وهم يـأكلون
ـارستـهم  ابـشع اسالـيب الـقتـل ومنـها ويـشربـون ويـتداولـون الـنكـات اثنـاء 

سلخ جلود ضحاياهم .
نـعم هـكـذا هم االمـريـكـان ذوو تـاريخ بـشع واسـود  وهـو تـاريخ ال يـزيـد عـلى
ـة هو ثالثـمائـة  سـنة ان لم يـكن اقل من ذلك  وان الـسـكوت عـلى هـذه اجلر
ــــــــتهم فـما الـذي يجب بـحد ذاته مـشاركـة للـمجـرم الـقـتـــــــلـة  في جر

فعله . 
بل ة كبـيرة  وان الـزمن ال يلـغي  جرما  ـة بشـعة  وجـر ـة جر بـداية اجلر
تحـاوران  وان اقامة الـدعوى على ة قائـمة وساخـنة كمـا وصفهـا ا هي جـر
االدارة االمـريكـية وتـوثيـقهـا باحملـكمـة الـدوليـة لتـبقى عـار في تاريخ الـواليات
ـتحـدة االمـريـكيـة  امـر في غايـة  االهـمـية ومن يـتـوا طئ لـطمس مـعـالم هذه ا
وهنا يبرز دور وزارة الثـقافة والسياحة واالثار ة يكون مشاركا فيـها  اجلـر
ة ـلجـأ وادامـته وجـعله مـتـحـفا يـوثق هـذه اجلـر ـوقع ا من حـيث االهـتمـام 
ـلـجـأ مزارا ـعـلـومـات لـيـطـلع الـعـالم  وجلـعل ا ـة بـالصـور وا وبـوثق  اجلـر
ـلـجـأ في كـتيب لـلـعـراقيـ والـعـرب واالجـانب من الـسـيـاح  من  حـيث درج ا
واقع السيـاحية واالثارية والتـاريخية في العراق يـتضمن ا
وهي مـا اكثرهـا بعد ان  يـكون االمن واالمان قـد توفر
وبـالـتأكـيـد سـيـكـون معـلم تـاريـخي ودلـيل ادانـة على

ة كما يولد ايراد لوزارة الثقافة .  مرتكبي اجلر
ة  كذاكرة تاريخية هم هو التوثيق لهذه اجلر لـكن ا

للشعب العراقي تتداولها االجيال .
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كالرياضي هي اكثر االجسام
تضررة). ا
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وعن اعـراض الــوبــاء يــضـيف
عـبـد الـسالم (األعـراض األولى
تـــبــدأ من الـــيــوم الـــثــاني إلى
الــيــوم اخلــامس من اإلصــابــة
واألعـــراض هي  الـــســـخـــونــة
تـعب  وضيق نـحـول باجلـسم
بـالنـفس  فـعـند تـنـاول  أدوية
ـريض أحـسن حـاال  يـصـبح ا
بـــعــد ســاعــة تــرجع األعــراض

يجب عدم القلق واخلوف .
 تــزداد األعــراض و تـشــتـد من
الــــيـــوم اخلـــامـس إلى الـــيـــوم
الـعـاشـر وهي سـخـونـة تـزداد
إســــهـــال  ضــــيق بـــالــــنـــفس
وجع باجلسم وفقدان الشهية
. أبــــدا ال تـــخـــاف  حـــاول في
هــذه األيـام الــتي تــزداد فـيــهـا
قــــــوة األعـــــراض أن تـــــشـــــرب
تعرض نـفسك عصـير بـرتقـال 
أكل الــثــوم  وشـرب لــلـشــمس 
ليمون  ,نعم قد تمنعك الشهية
ــاء لـــكن حـــاول ثـم غـــرغـــرة 
ومــــلح دافـئ وعــــنــــد ارتــــفـــاع
حــرارة جــســمك  اغــسل يــديك
ورجـلـيك حتى نـصف السـاق

اغـسل وجـهك كل ربع سـاعة 

زيـن عـبـد الـسـالم  اخـتـصـاص
ـعـدية االمراض الـتـنـفـسـيـة وا
والكـبد والـبنـكرياس والـباحث
ـسـتـجـد في وبـاء كـوفـيـد 19 ا
وســالـنــاه عن اســبـاب اصــابـة
االنـســان اخلـالي من االمـراض
االخـرى والسـلـيم من االمراض
ـزمــنـة وخـاصـة الــريـاضـيـ ا
مـنهم حـيث  اصابـة اكثر من
شخـصيـة ريـاضيـة وجنوم في
ــجـــال الــريـــاضــة بـــلــدانـــهم 
والــقــسم مــنــهم فــارق احلــيـاة
بـسبب اصـابته بـالوبـاء فقال (
نـعم ان الكـورونا مـرض خبيث
يـخــتـرق االجــهـزة الـتــنـفــسـيـة
لالنـــســـان بــغـض الـــنــظـــر عن
عـــمــــره وحـــالـــته الـــصـــحـــيـــة
ونــشـاطه الــيــومي فـقط جــهـاز
ــنــاعـــة لــدى اي انــســان هــو ا
الوحيد الذي يصد الوباء واذا
ـنــاعـة مـاحــسـنــا اداء جـهــاز ا
لـدينـا فانـنـا نوفـر احلمـاية لـنا
من الـوبـاء قـبل اصــابـتـنـا به )
ويضيف ( نعم اصيب اكثر من
رياضي بـالوباء وتوفي نـتيجة
االصـــابــة وهــنــا يـــكــمن خــبث
الـكـورونا فـانـه عـندمـا يـصـيب
االنــــســــان اول مــــا يــــخــــتـــرق
اجـهزته التـنفسـية فيـصبها ثم
يـعطـلها وخـبث وباء الـكورونا
انـه يــــــبــــــحـث عن االجــــــهــــــزة
الـــتـــنـــفـــســيـــة لـــدى االنـــســان
وخـــاصـــة الــــغـــيـــر مــــصـــابـــة
بـامراض ونظـيفة ونـشطة جدا
يـــعــنـي لـــيس بـــالـــضــرورة ان
يكون االنسان مصابا بامراض
مـزمـنــة او يـعــاني من امـراض
اخرى وهـنا يكمن خـطر الوباء
عنـدما يـختـرق اخلاليا ويـتجه
الــــفـــــايــــروس نــــحــــو االعــــلى
فـيــصــيب مـبــاشــرة اخملـاطــيـة
مــنــهـا مــثل الــبــكـتــريــا ويــبـدا
بـقـتـلــهـا ويـنـتـقل الى االجـهـزة
التنفسية ويقتلها تباعا ويزيل
مـنها ثـاني اكسيـد الكربون من
الـدم ولــهــذا جنـد ان االجــسـام
الـنـشطـة والصـحـية والـنـظيـفة
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{ قــــرقـــوش - (أ ف ب) : قــــبل
ســـبع ســنـــوات هــجّـــر مــنـــيــر
جــبــرائــيل من بــلــدته قــرقــوش
هـربـاً من داعش بـثـيـاب سوداء
دمـروا مديـنـتـه وكنـيـسـته لـكن
سيحي من شمال العراق هذا ا
وقف الـيــوم في تـلك الـكــنـيـسـة
نــفـســهـا مــنـتـظــراً رجالً بـرداء

أبيض هو البابا فرنسيس.
وأكد أسـتاذ الـرياضـيات الـبالغ
من الـعــمـر  61 عــامـاً لــفـرانس
برس أن "الوضع بات آمناً أكثر
هنـا. من الـرائع أن نرى الـبـابا.
لم نــتــوقع قط أنه قــد يـأتي إلى

قرقوش".
ـا قـد يــسـاعـد ذلك وأضــاف "ر
في إعادة بنـاء البالد وإحضار
الــسالم واحلب أخــيــراً. شــكـراً

له".
على مداخل الـبلدة وقف سكّان
قـرقــوش عـلـى جـوانب الــطـرق
حامل سعف النخيل وأغصان
الزيتون كتلك التي استقبل بها
ـسـيح فـي أورشـليـم تـرحـيـباً ا
بالـزائـر غيـر العـادي فيـما رفع
صـلـيب عـنـد مـدخل الـبـلـدة. هم
هــؤالء أنـفـســهم الـذين اعــتـلـوا
شـاحـنات ومـعـهـم فقـط الـثـياب
الـتي عــلى أجـسـادهم هـربـاً من
تــنــظـيم الــدولــة اإلسالمــيـة في

صيف العام 2014.
حــيــنــهــا وخالل بــضــعــة أيـام
فــقط فــرّ غـالــبــيــة مــســيـحــيي
الـبـلـدة الـبـالغ عـددهم  55ألـفاً
وجلـأ مـعـظـمـهم إلى كـردسـتان

وبينهم جبرائيل.
فــــرّ الـــــرجل من قـــــرقــــوش إلى
أربــيل لــثالث ســنـوات ثـمّ عـاد

إلـــيــهــا فـي الــعــام  2016بــعــد
حتـــريــــر شـــمــــال الــــعـــراق من
ـتـطـرف وتمـكّن من الـتـنـظـيم ا
إعـــادة بــــنـــاء مـــنــــزله في عـــام

.2020
رغم مـحاولـة التـنظـيم إلغاء أي
ـــســيـــحي في أثـــر لــلـــوجـــود ا
البـلدة الذي يعـود تاريخها إلى
قــرون خــلت يــبــلغ الــيــوم عـدد
الــــعــــائــــديـن إلــــيــــهـــا  26ألف
مــسـيـحي انــتـظــر اآلالف مـنـهم
األحـد بـفـرح كـبـيـر الـبـابـا قـرب
كـــنــيــســـة الــطـــاهــرة الـــكــبــرى

وداخلها.
وعـلى وقع األحلـان الـسـريـانـية
وبـالـورود دخل الـبابـا كـنـيـسة

الطاهرة الكبرى.
في الـداخل سمح فـقط حلاملي
دعـوات خـاصة بـالتـواجد. ومن
البـسهم بـينـهم نسـاء ورجال 
الــتـقــلــيـديــة وأطــفـال حــمــلـوا
الـــــورود احـــــتـــــفـــــاالً بـــــأحـــــد

استثنائي في بلدتهم.
عـــــلى الـــــرغم مـن أن عــــدداً من
شـاركـ لم يضـعـوا كمـامات ا
ّ اتــــبــــاع بــــعـض اإلجـــراءات
الــصـحــيــة مــثل قــيــاس درجـة

حرارة الداخل إلى الكنيسة.
وعـكست الـفرحة الـكبـيرة حجم
األلم الــكــبــيـر الــذي تــعـرض له
أبــــنــــاء قـــــرقــــوش. إذ رأوا في
زيـارة الــبـابــا لـهـم ومـيض أمل
في وقت ال تـــــزال الــــذكــــريــــات
ـوجــعـة ألهــوال احلـرب حــيّـة ا

في نفوسهم.
وهــــيــــمن اجلــــهــــاديـــون عــــلى
تــــفــــاصــــيل حــــيــــاة قــــرقـــوش
اليومية... فـرضوا هنا عقوبات

دامــيــة وإعـــدامــات وأنــشــأوا
أســـواق بــيـع رقــيق وســـاحــات
جــــلــــد عـــلــــني وغــــيــــرهـــا من
االنتـهاكات العـنيفة والـوحشية

حلقوق اإلنسان.
و دعــا الــبــابـــا فــرنــســيس إلى
"احـــتـــرام حــــريـــة الـــضــــمـــيـــر
واحلــريـة الـديــنـيــة واالعـتـراف
بـهـا في كل مـكـان" خالل صالة
وقع الذي في أور في العراق ا
يــعـتـقـد أنه مـكــان مـولـد الـنـبي

ابراهيم في جنوب العراق.
وأضـاف "إنها حـقوق أسـاسية
ألنـــهـــا جتــــعل اإلنـــســـان حـــراً
لـلـتـأمل في الـسـمـاء الـتي خـلق
ـسيـحيـون نحو لهـا". ويشكل ا
ــــئـــــة من ســــكــــان واحــــد في ا
الــــعــــراق ويـــــقــــولـــــون إنــــهم
يتعرضون للتمييز. وكان البابا

غرب. اثالً في ا أطلق نداء 
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زيــارة مـديــنــةوفي الــنــاصــريـة
اخـتـار الـبابـا فـرنـسـيـس زيارة
مـدينـة أور مـسـقط رأس الـنبي
ابـراهــيم وفق الـتـقـلــيـد لـيـحج
إليها ضمن محطات زيارته الى
الــــعـــراق لـــكــــنه لن يــــجـــد في
مــحــافــظــة ذي قــار في جــنــوب
الــعـراق إال عــائـلــة مـســيـحــيـة

واحدة.
ويـؤكد مـاهر طـوبيا ( 53عاما)
لـوكالـة فرانس بـرس أن عائـلته
ـســيـحـيـة هي آخـر الــعـائالت ا
في احملـافــظــة حـيـث مـوقع أور
األثـري ويحـقق حـضور الـبـابا
بالنـسبـة اليه حلـماً كـبيراً. ذلك
أن زيــارته هي "اســاسـا رســالـة
مـحــبـة وسالم" كــمـا يــقـول من

غــرفـة اجلــلــوس في مـنــزله في
الناصرية.

قـبل احلـصـار االقـتـصـادي على
الـعراق في الـتـسـعيـنـات كانت
الناصريـة تضمّ ما ب "عشرين
إلى ثالثــ عـائـلـةً مــسـيـحـيـة"
وفق طـوبـيا. لـكن اليـوم لم تبق
إال عائـلتـه وعائـلة شـقيـقه. وقد
ــسـيــحـيــ عـلى تــراجع عـدد ا
مــراحل ال ســيــمــا بــعــد الــغــزو
األمــــيـــركـي لـــلـــعــــراق في عـــام

.2003
ـنـطـقة وقـتل قـبـل أسـبوع فـي ا
ستـة متظاهـرين خالل احتجاج
عــلى أوضــاعــهم االقــتــصــاديـة

عيشية. وا
وكــــان الــــبــــابـــــا تــــضــــامن مع
االنتفاضة الـشعبية التي قادها
شـبـاب في الـعـراق اعـتـبـارا من
نــهــايــة  2019 ضــد الـــطــبــقــة
السـياسـية والـفسـاد. ودعا الى
عــدم قــمـعــهــا. وقـتل خـالل تـلك
الــــتــــحــــركــــات  600 شــــخص

وأصيب ثالثون ألفا بجروح.
ومـع الـــــبـــــابـــــا فـــــرنــــــســـــيس
األرجـنـتـينـي األصل الـذي يأتي
الى الـــعــــراق حـــامـالً "رســـالـــة
صـداقـة وسالم" كـمـا قـال يـثق
طـوبـيـا ب"حتـسن األوضاع" في

الناصرية.
ـــاضـــيــ وخالل الـــعـــامـــ ا

ـديـنـة تـظـاهرات شـهـدت هـذه ا
احتـجـاجاً عـلى تـردي األوضاع
عـيشـية في الـعراق والـفساد ا
تـخـلــلـهـا عــنف مع قـوات األمن

راح ضحيته العشرات.

ويتابع بأمل "إذا نظمت الزيارة
كن أن تكـون لها بـشكل جيـد 

انعكاسات كبير".
وبـدأ البـابـا اجلمـعـة زيارة إلى
الـعــراق تـنــتـهي االثــنـ وهي
أول زيـارة بابـويـة على اإلطالق
لـهـذا البـلـد ومن شـأنهـا تـقد
دعم مـعـنـوي مهم لـلـمـسيـحـي
الــذين تــعـود جــذورهم في بالد
الـــرافــــدين إلى تــــاريخ طـــويل
ولــكـــنــهم عـــانــوا في الـــتــاريخ
احلـــــــديـث من اســـــــتـــــــهــــــداف
وصـعوبات دفـعت العديـد منهم

الى الرحيل.
ــــســـيـــحـــيـــ وتـــراجع عـــدد ا
تـدريـجـيـا في الـعـراق ال سـيـمـا
بعد االجتـياح األميركي في عام
 2003الـــــذي تـــــلــــــته حـــــروب

طائفية.
ويروي طوبيا أن أباه كان رجل
دينة حينما أعمال استقـر في ا
كــــــــــــانــت حتـت ظـلّ احلــــــــــــكـم

العثماني. 
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وعـلى مر العقـود التي تخلـلتها
ــيــة ثــانـيــة وســقـوط حــرب عـا
ــلـكــيــة في الــعــراق وصــعـود ا
نـظــام حـزب الــبـعث لـم تـبـارح

دينة. عائلة طوبيا ا
لـــــكن غــــيــــاب فـــــرص الــــعــــمل
و"إهـــمـــال الـــدولـــة" بـــالـــدرجــة
األولـى وفـق طــــــوبــــــيـــــــا دفع
ــغـادرة. ويـضـيف آخـرين الى ا
"من كــان لـديه مـشـروع كـمـطـعم
مــثـالً غـــادر بــســـبـب الــضـــيق
ـسيـحيون الى ـادي". وغادر ا ا

بــغـداد أو شـمــال الـعـراق وفق
طــــوبــــيــــا أو إلى اخلــــارج مع

مرور األيام.
ــــســـــيــــحــــيــــ وبـــــات عــــدد ا
الـــعــراقــيــ مــا بــ  300 إلى
 400 ألف بــعـدمـا كـان مـلـيـون
ليون قبل عام 2003. ونصف ا
ن ال يـزالون ويـحلم كـثـيـرون 
في الــعـراق بــالــرحـيـل بـدورهم
في ظل األزمـــــــة االقــتــصــاديـة
الــتي يــغــــــرق فـــيــهــا الــعــراق
وعــدم االســتـــقــرار الــســيــاسي

واألمني.
إال أن مــاهــر طــوبــيـــا مــتــعــلق
ديـنة التي بـجذور عـائلـته في ا
تــعــود إلى أكــثـر من مــئــة عـام
ويـقــول "نـحـن في ذي قـار مــنـذ

عام  1900 تقريباً".
وتــخـلـو مــديـنـة الــنـاصـريـة من
الـكـنـائس لذلك يـتـوجه طـوبـيا
إلى بــــغـــداد أو الــــبــــصـــرة في
اجلنـوب لألعراس واجلنازات.
مع ذلـك فـــهــو يـــؤكـــد أن لـــديه
"انـتماء" إلى مـدينـته يدفعه إلى

البقاء فيها رغم كل شيء.
ويـــتـــمـــنى أن تـــفـــتـح الـــزيــارة
البـابوية البـاب أمام قدوم مزيد
ـنـطـقـة من احلـجـاج إلى هــذه ا
ــقــدســة. ويــقــول "هــذا حــدث ا
ـــســـتـــوى كـــبـــيـــر قـــد يـــرفع ا
ـنطـقـة قد يـفتح ـعيـشي في ا ا
الباب أمـام مزيد من احلجاج...
ــــــنـــــــاطق شـــــــرط تــــــأهـــــــيـل ا

السياحية".
كـمـا يـأمل أن تـدفع الـزيارة إلى
"بناء كنيسة في ذي قار" أيضاً.

ö…∫ البابا فرنسيس يصلي للشهداء في كنيسة الطاهرة الكبرى بقرقوش
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تـواصل (الـزمـان) أستـذكـارها لـرمـوز الفن
ـنـا اآلخـر والـثـقــافـة الـذين رحـلـوا الى عـا
ـا قـدمـوه خالل مـسيـرتـهم الـطـويـلة وفـاء 
من مــنـجــز ثـقــافي وفـني مــازال في ذاكـرة

اجلـمــهـور الـعـراقي والـعـربي
والـيوم نستـذكر احد رموز
الــــفن الــــعـــراقـي الـــذي
جـسـد شـخـصـيات في
ـسرح الـتـلـفـزيـون وا
والـسـينـمـا واالذاعة
بـــقـــيت عـــالــقـــة في
ــشــاهــدين قــلـــوب ا
انـه الـــــــــفــــــــــنـــــــــان
طـلب الـسنـيد عـبـدا
ــوت الـــذي غــيـــبه ا
قـبل ثالثـة اعوام في
واليـــة مــشــيــغــان

ـرض حتديدا األمـريكيـة بعد مـعاناة مع ا
فـي السابع من اذار عام  2018 بـعد توهج

في عالم الدراما ألكثر من ثالثة عقود. 
بـدأت أولى احملطات الـفنية لـلسنـيد مطلع
ــاضي في مــديــنـة ســبــعـيــنــيــات الـقــرن ا
الـناصـرية جنـوب العراق وبـقي حضوره
الـفـني كمـمـثل من طراز رفـيع مـضيـئا
بــرصــيـد مـن الـشــخــصــيــات الـتي
ها ولتـبقى خالدة اضـطلع بتقـد
في ذاكــرة اجلــمــهــور الــعـراقي
وكـــــانـت شـــــخـــــصـــــيـــــة هالل
الــدوســري الــشــاب الــقــادم من
ـــديـــنـــة بــكـل مــا الـــريف إلى ا
حتـمـله من بـساطـة وعـفـوية في
مــسـلــسل (الـدواســر) عـام 1976
أول إطـاللـــــة له عــــــلى شـــــاشـــــة
الـدرامـا الــتـلـفـزيـونـيـة تـمـكن من
خاللــهـا أن يـضـع قـدمه بـثــقـة عـلى
طـــريق الـــنـــجـــومـــيـــة وكـــان أداؤه
لــلــشــخــصــيـة حتـت إدارة اخملـرج
ــــصــــري إبــــراهـــيـم عــــبـــد ا
يالد اجلـليل إيـذانا 
ـثل كبيـر يحمل
وعيا جديدا في
الـــتــعــامل مع
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لـلـتــخـطـيط/ الـبــورتـريه بـإشـرافٍ
ورعــايــةٍ مــبـــاشــرة من قــبل وكــيل
وزارة الـــثــــقــــافــــة والــــســــيــــاحـــة
واآلثار.نـوفل أبو رغيف وبـحضور
عمـيد كليـة الفنـون اجلميـلة مضاد
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أقـامت(مـجـمـوعــة فـونـيم لـلـثـقـافـة
والــفــنــون) وبـالــتــعــاون مع قــاعـة
بـرونـز مـعـرضـاً لـلـصـور واألعـمـال
ـشـاركـة في مسـابـقـة فـائق حسن ا
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صـري مـدحت صـالح صورة ـطـرب ا نشـر ا
ـة له بـرفـقـة والـدته تـظـهـر تـقـبـيـله يـدهـا قـد
وذلك عــــلـى حــــســــابه اخلـــــاص كــــشف من
خاللهـا عن مفاجـأة للجـمهـور تزامنـا مع عيد
ــــقـــبل.وكــــان صـــالح قـــد األم في  21 اذار ا
نـتظـر الذي يـتضمن أنهى تـسجـيل ألبـومه ا
مجـموعـة من األغـنيـات وهي :حـالتـي صعـبة
كــلـمــات إيـهــاب عـبــد الـعـظــيم أحلــان عـمـرو
الــشـاذلي وتــوزيع مــحــمــد شـفــيق.وردي من
ـــصـــري أحلـــان عـــمـــرو كـــلـــمـــات عـــمـــرو ا
الـشـاذلـي تـوزيع مـحــمـد شـفــيق.قـربـلي من
ن عـز أحلان مـحمـود أنور توزيع كلـمات أ
مــحـمــد شــفـيـق.شـوف يــا مــعـلم مـن كـلــمـات
محـمد مصـطفى أحلـان محمـود أنور توزيع
ن محـمـد شقـيق.أحـلى الـناس من كـلـمات أ
عــز أحلــان مـــحــمــود أنــور تـــوزيع مــحــمــد
ـفـيـد من كـلـمـات مـحـمد شـفـيق.بـاخملـتـصـر ا
عـاطف أحلــان أحــمـد زعــيم تــوزيع مـحــمـد
ن عـز أحلـان شـفــيق.شـويـة زعل كـلــمـات أ
مــحـمـود أنــور تـوزيع مــحـمـد شــفـيق.يــتـقـال
كلـمات تامر حـس أحلان تـامر علي توزيع

أحمد وجية.

اجلــمـيـلـة في جـامـعـة بـغـداد. وفي
ـعـرض أشـار ابـو كـلـمـة افـتــتـاح ا
ــــســـابــــقـــة رغـــيـف إلى أن(هـــذه ا
حـظـيت بـلـجـنـة حتـكـيم احـتـرافـية
تمتلك خـبرة متراكمـة ووعياً عالياً
ـشاركـات عـلى مسـتوى وتـنوعت ا
جـمـيع مـحـافظـات الـعـراق فـكانت
احلصيلة تمثل األعمال التي قُبلت
في دائـرة التـنافس وضـمت سبـعة
وسـتـ عـمالً  وأمـا األعـمـال التي
فـــازت بــاجلـــوائـــز االولى فـــكــانت
أربــعــة أعــمـال تــســتـحـق الـتــمــيـز
واإلشـادة) كــمـا أوضح ابـورغـيف
بـــأنَّ (الــــوزارة تـــنــــظــــر الى هـــذه
األعـــمــال االبـــداعـــيـــة (الــســـبـــعــة
) بـــوصـــفــهـــا جـــهــوداً والـــســتـــ
ابـداعــيـة فـائـزةً جــمـيـعــهـا  ألنـهـا
تــعــكس مـــواهب وطــاقــاتٍ واعــدة
ومـــهـــمـــة  ومـــاهـــو مـــوجـــود في
ـعـرض مـدعـاة لإلعـجاب لـوحـات ا

عـــجـــيل  ونـــخـــبـــة  من اســـاتـــذة
اجلـامـعـة  بـعـد جـهـودٍ مـتـواصـلة
طـيـلة شـهـرين قـدمهـا فـريق فـونيم
ـــبــدعـــ والــفـــنــانــ وعـــدد من ا
ــثـقـفــ وطـلــبـة كـلــيـة الــفـنـون وا

واإلشادة سواء ما قدمه طلبة كلية
الـفــنـون اجلــمـيــلـة اخملــتـصـون أم
ــشـارب ــشــاركــون من ا مــاقـدمه ا
اخملــتــلــفــة في احلــقــول الــطــبــيـة
والعلمية واالنسـانية للمبدع
الـذين أشـتـركـوا في حتـقيق
هــــذا احملـــفـل اجلـــمــــالي
ــمــيــز)  عــادّاً (هــذه ا
ـــســابـــقـــة عالمــةً ا
تـــــــــضـــــــــاف إلى
رصـــيــــد الــــفن
الــتــشــكــيـلي
عــــمــــــومــــاً
فــــــــــــــــــــــي
الـــــعـــــراق
وإلـــــــــــــــى
رصـــــــيــــــد
الــــثـــقــــافـــة
واحلــــــــــــراك

الثقافي).

اجـستيـر في كلـية الـفنون فـأكمل دراسـة ا
اجلـمـيـلـة في جـامـعـة بـغـداد ومن بـعـدهـا
ــتـحـدة انــتـقل عـام  1981 إلى الــواليـات ا
األمـريــكـيــة لـيـنــال شـهـادة الــدكـتـوراه في
ـســرحي وقــرر في حــيـنــهـا أال اإلخــراج ا
يــعـود إلى الـعـراق بــسـبب األوضـاع الـتي
كـانـت تـهـيــمن عـلى بــلـده نـتــيـجـة احلـرب
الــعـــراقــيــة اإليــرانــيــة  1988 -1980 وفي
واليـة مشيغان األمريكـية عمل على تشكيل
مــؤسـسـة ثــقـافــيـة فــنـيــة حتت اسم (بـيت
الــعـرب الــثـقــافي) كــان تـعــمل عــلى إدامـة
. الـنـشـاط الـثـقـافي للـمـغـتـربـ الـعـراقـي
وفي عام  1984 أقدم على إخراج مسرحية
اخلـرتــيت لـلـكـاتب يــوجـ يـونـســــــــــكـو
عــلـى خــشــبــة مــســرح (األريـــنه) في قــسم
ـــســـرح فـي جـــامـــعـــة لـــوس أجنـــلـــوس ا

الرسمية.
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ـغنـية الـصلـعاء أيـضا وأخـرج مسـرحـية ا
لـلـكـاتب يوجـ يـونـسـكو لـلـعـام الدراسي
 1987-1986 وكـانت سعـادته آنذاك كـبيرة
في أن يـكــتب اسـمه كـمـخـرج مـسـرحي في
جـامعـات أمريـكيـة حسـبمـا جاء في حوار
أجـري مـعه في إحـدى الـصحف الـعـراقـية.
وفي مـــا بــعــد أخــرج أول عـــمل مــســرحي

أدواته مـبتـعدا في جتسـيده لـلشخـصيات
عن اإلفـــراط فـي االنـــفـــعـــال والـــتـــعـــبـــيـــر
اجلـسـدي والـصـوتي كـمـا هـو سـائـد لـدى
ـمـثلـ الـعـراقـيـ نـتـيـجـة عدم غـالـبـيـة ا
ـسرحي اهـتـمـامهم بـالـتـمـييـز بـ األداء ا

واألداء أمام الكاميرا.
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فـكـان الـراحل األكـثـر تمـيـزا وحـضـورا ب
ـمـثـلـ فـي تـقـد أداء يـتـسم أقـرانـه من ا
ـسـتنـدة إلى وعي بـالـعـفـويـة والبـسـاطـة ا
ي في كـيـفـيـة الـتـعـبيـر عن مـنـهـجي أكـاد
ـشاعر الداخلية بدون حاجة الستعراض ا
وبـــهــرجـــة في تـــقـــنــيـــات اإليـــصــال. وفي
عـــام 1980 وصـل ذروة أدائه وجنـــومــيـــته
عـندمـا اضـطلع بـتأديـة شـخصـية (شـكيب)
في مـسـلـسل (فتـاة في الـعـشرين ) لـلـكاتب
صـبـاح عطـوان واخملرج عـمـانوئـيل رسام
فـــكــــان بـــحـق الـــنــــجم األول في الــــدرامـــا
ـا جعـله الـتـلـفـزيـونـيـة الـعـراقـيـة آنـذاك 
مــنـافـســا ألسـمـاء رائــدة كـان لـهــا حـضـور
رصــ لـــدى اجلــمــهـــور الــعـــراقي أمــثــال
يــوسف الــعــاني وسـامـي قـفــطــان وســلـيم

البصري.
لم يـــتـــوقف الـــراحل عـــنــد حـــدود الـــعــمل
ــيـة كــمــمــثل بل واصـل الــدراســة األكــاد

جلـمـعـيـة الـتـراث العـربـيـة األمـريـكـيـة عام
ـهـرج لــلـكـاتب  1999 وكــانت مـسـرحــيـة ا
ـاغـوط.  خالل مـشواره الـسـوري مـحـمـد ا
الـفني الطـويل كانت له مـشاركة عام 1977
في الــبــرنـامـج الـتــلــفــزيـونـي الـتــعــلــيـمي
الــشــهــيــر (إفــتح يــا ســمــسم) ادّى فــيــهــا
شـخصـيـة انيس ونـال البـرنامج في حـينه
صـدى وقبوال كبيرين لدى شريحة األطفال
والــفـــتــيــان وتـــــولت إنــتــاجـه مــؤســســة
ـشـتــرك في اخلـلـيج اإلنـتــاج الـبـرامــجي ا

العربي. 
كــــمــــا شــــارك أيـــــضــــا في الـــــعــــديــــد من
ـسلسالت الـتلفـزيونيـة التي  إنتـاجها ا

ب العراق وسوريا ولبنان واألردن.  
بـعد عام 2003 اخـتار أن يعـود إلى العراق
لــيــعـــمل مــدرســا رئــيـــســا لــقــسم اإلذاعــة
والـتلـفزيـون في جامـعة ذي قـار في مديـنة
الــنـاصــريـة لــيـعــود بــعـدهــا الى امـريــكـا
ـرض حيث يـقـيم في والية ويـشـتد عـلـيه ا
مـشـيـكـان حـتى وفاتـه في السـابع من اذار
 2018 ونـعته حينـها نقابة الـفنان وكتب
الـعديـد من الفـنان ذكـرياتـهم عن السـنيد
سـرحية الـذي قدم الـعشـرات من االعمـال ا
ـثال ومخـرجـا الى جانب اعـماله كـاتـبا و

التلفزيونية.
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{ لــــوس اجنـــلــــوس - وكــــاالت - فــــاجـــأت
النـجمة شارون ستون متابعيها البالغ عددهم
وهـبـتـهـا الفـنـيـة اجلـديدة وهي  2.4 مـلـيـون 
الـرسم.ونـشــرت سـتـون فـي صـفـحـتــهـا عـلى
موقع لـلتواصل االجـتماعي صـورة من لوحة
ــاكــيــاج رســمـــتــهــا مــســـتــخــدمــة فـــراشي ا
وعـنـونـتهـا األم األرض ظـهرت فـيـها الـسـماء
بـتـفاصـيل رائـعة ومـشـاهد لـلـهضـاب والتالل
ـمـرات الـصـخـريـة الـوعـرة. وعـلـقت سـتون وا
على لـوحتها بالقول: (حـسناً اآلن لقد انتهيت
بالـفعـل. إليـكم أمـنا األرض). وكـانت الـنجـمة
الـبالغة من العمر  62 عـاماً عرضت قبل أيام
مدى الـتـقدم الـذي أحـرزته عـبر صـورة أولـية
ـائيـة التي طـغت عـليـها غـير مـكـتمـلة لـلوحـة ا
ــتـدرج والــبــرتــقـالي. ألـوان الــبــني واألزرق ا
ـتـمـرسـة حــالـيـاً عـلى ثالثـة ـمـثـلــة ا وتــعـمل ا
أفـالم يتـوقـع صـدور أول اثـن مـنـهـمـا خالل
الـــعــام احلــالي عــلى أن يــصــدر األخــيــر في

قبل.  شباط من العام ا
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الـفـوتوغـرافي الـعراقي ضـيـفته اجلـمـعة اجلـمـعيـة الـعراقـية
لــلــتــصــويــر عــبـرمــنــصــة (زووم) في نــدوة بــعــنـوان ( إرث
وجتـــارب) ضــمن نـــدوات الــســيـــرة لــلـــمــنـــتــدى الــثـــقــافي

األسبوعي.
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الي الـعراقي حاضر امس اخلبـير ا
ـالي عـبيـد محل االحد مع اخلـبـير ا
في النـدوة االفتراضيـة التي نظـمتها
اجلمعـية العراقية للسياسات العامة
والـتـنمـيـة الـبـشـريـة بـعنـوان (مالمح
وازنة االحتادية 2021). وسمات ا
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أسـتــاذ االقــتــصــاد الــســيـاسـي الــدولي في قــسم الــعــلـوم
الـسيـاسـية في جـامعـة مؤتـة االردنيـة صدر له عن دار ورد
األردنــيــة لـلــنــشــر والــتــوزيع كــتـاب (الــوجــيــز في الــنــظـام
االقـتــصـادي الــدولي/ دراسـة فـي الـعالقــات االقـتــصـاديـة

الدولية).
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الرئـيس التـنفـيذي لـلمـكتب الـعراقي لـلتـطويـر واقتـصاديات
الـطاقـة حتـدث عن (مخـاطر امن الـطـاقة في الـعراق) بـندوة
ـيـة ـاضي بـالــتـعـاون مع االكـاد ـكـتـب الـسـبت ا نـظـمـهـا ا
ي ـعـهـد االكـاد االمــريـكـيـة لـلـتـعــلـيم الـعـالي والـتــدريب وا

تجددة ودراسات البيئة. الدولي للطاقة ا
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ي االردني قدم قـراءة نقدية في الندوة التي نظمتها االكاد
رابــطـة الـكـتـاب فـرع إربــد ومـلـتـقى إربـد الــثـقـافي بـعـنـوان
(قـراءات في رواية أخـناتـون ونفـرتيـتي الـكنـعانـية) لـلروائي
صبـحي الـفحـماوي. فـيمـا ادار اللـقـاء الشـاعر عـبدالـرحيم

جداية.
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الـكـاتب والـسـيـنـاريسـت السـوري اطـلق الـدورة الـثـانـية من
وجهة للقاص الشباب مسابقـة القصة القصيرة العربية ا
. وأهــدى هــذه الــدورة لــروح شــقـيــقه حتت الــثالثــ عــامــاً

الكاتب الراحل يوسف سامي يوسف.
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ـصـري اطـلق أغنـيـته (زوق) عـلى قـناته الـرسـمـية طـرب ا ا
على يوتيوب كلمات مجدى جنيب واحلان وجيه عزيز.
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الشاعرة الـعراقية صدر لها مؤخـرا عن دار الفينيق للنشر
والـتـوزيع األردن ديـوان (أسـتــأنـفك سـؤاال) احـتـوى عـلى
 37 قـصـيــدة مـتـنـوعـة وجـاء في  112 صـفـحـة من الـقـطع

توسط. ا

WO×B « œuOI « nOH ð l  tÐ«uÐ√ `²  bOF¹ b½ô w½e¹œ
الـتـرفـيـهـيـة من إعـادة فـتح أبـوابـهـا
اعــتـــبــارا من األول من نـــيــســان في
قاطـعة التي تـتبع لها حال لم تعـد ا
مــصـنــفـة مـنــطـقــة أرجـوانــيـة وهـو
مـــســتــوى اخلــطــر األعـــلى بــحــسب

معايير كاليفورنيا.
وال تزال مـقاطـعتا أوراجن حـيث تقع
مديـنة ديزني النـد التـرفيهـية ولوس
أجنــلــوس الــتي يــتــبع لــهــا مــجــمع
يـونـيـفـرسال سـتـوديـوز مـصـنـفـت
ـــنـــاطق األرجـــوانـــيــة لـــكن ضـــمن ا

{ لوس اجنلـوس (أ ف ب) - أعلنت
كاليفورنـيا تخفيف القـيود الصحية
ا ـتــصـلـة بــجـائـحــة كـوفـيـد- 19 ا
يـتيح إعـادة فـتح مـجـمع ديـزني الند
ومـراكز تـرفـيـهيـة أخـرى إضـافة إلى
دارج في الهواء الطلق اعتبارا من ا
األول من نــيــسـان اذا مــا تــضــافـرت
عوامل محددة.ويـأتي هذا القرار إثر
ضــغــوط قــويــة مــارســهــا مــشــغــلــو
اجملــمـعــات الـتــرفـيـهــيـة والــتـراجع
السـريع في عدد اإلصـابات اجلـديدة
بـفـايـروس كـورونـا في الـوالية الـتي
تضررت بـشدة جراء اجلـائحة خالل

الشتاء. 
ـــكن وبـــفــــضل هــــذا الـــتــــحـــسـن 
لــكــالــيــفــورنـيــا أن تــعــاود بــصـورة
تدريجية وآمنة فتح بعض األنشطة
خصوصا تـلك التي تقام في اخلارج
ـكن فـيــهـا وضع كــمـامـات والـتـي 
ـــســؤول عن قـــطــاع عـــلى مـــا قــال ا
الـصحـة في كـاليـفـورنيـا مـارك غالي

في بيان.
وفي التفـاصيل ستـتمكن اجملـمعات

ـفــتـوحـة وغــيـرهـا من ــدارج ا أمـا ا
نشآت في الهواء الـطلق فسيُسمح ا
لها بإعـادة فتح أبوابـها للمـنافسات
الـريـاضـيـة أو احلـفالت اعـتـبـارا من
األول من نيـسـان  أيا كـان مـوقعـها
مع قيـود علـى قدرتـها االسـتيـعابـية.
وال تـــزال ديــزنـي النــد ثـــاني أكـــثــر
مجمع ترفـيهي استقـطابا للزوار في
العالم وسـائر اجملـمعات الـترفيـهية
في كاليفـورنيا مغـلقة منـذ منتصف

آذار  2020 بسبب اجلائحة.

تـصنـيـفهـمـا قد يـتـراجع إلى مـناطق
حمراء خالل بضعة أسابيع. غير أن
الــقـدرة االسـتـيــعـابـيــة لـلـمــجـمـعـات
ـــنــاطق احلـــمــراء ـــفـــتــوحـــة في ا ا
ئة من الطاقة ستقتصر على   15 با
ـنـاطق ـئـة في ا االعـتـيـاديـة   25 بـا
ـناطق ـئـة في ا الـبرتـقـالـية و 35 با
الـــــصـــــفـــــراء) ووحـــــدهم ســـــكـــــان
كـاليـفورنـيـا سيـتـمكـنـون في مرحـلة
أولى الـولـوج إلـيـهـا بـحـسب هـيـئـة

الصحة العامة.

اجلزائر  –وكاالت - كشفت الفنانة
اجلـزائـريـة الـتي حتـمـل اجلـنـسـية
الــســويــســريــة يــاســمــ نــيـار أن
(حـــديــثـــهــا الـــذي أدلت به جملـــلــة
أوروبــيـــة كـــان يـــتـــضـــمن بـــعض
األسئـلة حول اجلـرأة و من بيـنها
ســؤال حـــول عــرض وصــلـــهــا من
مجلة إباحية) و قد أشارت حينها
الى أنـها (رفـضت الـظهـور في تلك
ـطـبـوعة مـقـابل مـبلغ مـالي كـبـير ا
ألسـباب كـثيـرة أهمـها قـناعـتها أن
اجلــــرأة ال تـــعـــنـي الـــوصـــول الى
ـا أكون مـثيرة الوقـاحة) وقالت(ر
في الـــكـــثــــيـــر من اطالالتي وهـــذه
حــريــتي لــكن هــذا ال يــعــني أنــني
ـــكن أن أخــــلع كل مـالبس أمـــام
ـال الـكــامـيـرا من أجل حـفـنـة من ا
الن كـياني لـيس سـلعـة).نيـار قالت
وقع الفن أن (الـبعض ترجم وفقـا 
احلـوار و سـلط الـضـوء عـلى جـزء

أظــهـرهـا و كــأنـهـا وافـقت
عـــلى أن تـــكـــون جنـــمـــة
تــــعـــري وهي نــــاحـــيـــة
تــرفـــضــهــا تـــمــامــاً) و
(لـــست أشـــارت قــــائـــلـــةً

فـــنـــانـــة عـــربــيـــة كي أخـــاف من
مسـألة الـتقـاليد لـكن في نفس
ــايــوه و الــوقـت أظــهــر بـــا
البس الـتي أشـعر فـيـها ا
بــالـراحــة وال أسـمح الحـد
أن يــحـولـني الـى دمـيـة بال

ــتــاجـــرة بــهــا). ــكـن ا روح 
وأضـافت(أنـا صحـيح جـريـئة
لــكـن في نــفس الــوقت غــيـر
عشوائية و ما استعرضه
هــــو جــــانـب جــــمــــيل في

كــيـانـي وهــو جـســدي كــوني
ريــاضـــيــة مـن الــطــراز االول
ومـن تـــــزعـــــجه صـــــوري ال

ينظر اليها بعد االن).
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طلب عبدا
السنيد 

بعض االشخـاص لن يدركوا االمـور كما تفـهمها انت
 ,اشرح لهم االمر.
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الـتعب مـوجود وذلك الن الـطاقـة الـسلـبيـة اآلن تتـغلب
على الطاقة االيجابية. 
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 تهـتم بـشؤون مـهمـة اليـوم أو بـصديق يـجتـاز مرحـلة
صعبة. رقم احلظ .9
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خـذ مالحظـات الشـريك بعـ االعتـبار فـهي قد تـكون
في صاحلك .
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جتـنب اجلـدل فى أيـة موضـوعـات وقت الـغـضب يوم
السعد االربعاء.
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ـشــكــلـة نــهــاركم سـعــيــد. اعـد الــتــفـكــيــر مـجــددا بــا
العالقة.رقم احلظ .8
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ال حتـقـد عــلى احلـبـيب إذا انـتـقــدك بل انـتـظـر هـدوء
وضوع. أعصابك لتبحث ا

ÊUÞd «

عـلـيك اعــادة تـقـيــيم االمـور بـكل هــدوء. الن الـتـسـرع
يسبب اضطرابات .
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سـوف تــتــوفـر لـك الـظــروف مــنــاسـبــة لــدفع أعــمـالك
نحوالنجاح فال تتقاعس.
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بالتـاكيد لـديك احلق بان تبـحث عن ما يريـحك ماديا.
رقم احلظ.1
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ـزيـد من الوقت وال تـسـال عنـها امـهل بـعض االمور ا
بل اجعلها تاتي لوحدها اليك .
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تهتم بـأحد الزمالء وتفرض شـروطك وتوجهاتك فقط
ساعدته.رقم احلظ.2
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اكــتب مــرادف
ومــــــــــــعــــــــــــانـي
الـــكــــلـــمــــات الـــتي
تــسـيــرعــكس عــقـارب

الــسـاعــة. اجــمع حـروف
ـنقطـة لتـقرأ الكـلمة الدوائر ا
ـطـلـوب مـعــرفـتـهـا: (مـديـنـة ا

لبنانية):
 1-صفوف منتظمة

 2-ثمن + احد االنبياء
 3-مادة للتدخ
 4-مكاسبي

 5-من سور القرآن الكر
 6-أبنية مرتفعة

{ لوس اجنلوس - وكاالت - بعد أشهر قليلة
ية شاكيرا على طرحه كسر كليب النجمة العا
(كرل اليك مي) حاجز الـ  300مليون مشاهدة
عبر يوتيوب وقد إحتفلت شاكيرا بهذا الرقم

الكبير بفيديو نشرته عبر صفحتها اخلاصة على
تابع موقع التواصل اإلجتماعي وتفاعل معها ا

بشكل كبير وعبروا عن حبهم وإعجابهم بأعمالها.
يذكر أن شاكيرا أطلقت األغنية قبل أشهر

بالتعاون مع فريق(بالك ايد بيس)  عبر يوتيوب.
وظهرت كعادتها بلوحات إستعراضية مختلفة
مفعمة باحليوية واإلثارة ونشرت مؤخراً بعد

طرحه صوراً من كواليس العمل وكتبت: (فقط بـ
 48ساعة نال فيديو أغنية (بالك ايد بيس)

شاهدة وهذه بعض الصور من الكليب). مليون ا
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عرض    عدسة - رسول علوان نوفل أبو رغيف يطلع على لوحات ا
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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

زيارة قـداسة الـبـابا فـرانسـيس الى بغـداد والنـجف واور واربيل
ــوصل زيــارة روحــيـة ذات اهــمـيــة كــبـيــرة لــلـشــعب الــعـراقي وا
واالنسـانية جـمعـاء وكان قلب وروح هـذه الزيـارة هو اللـقاء الذي
ثال عن اكـثر من مليار مسيحي جمع صـاحب اللباس االبيض 
ـاليــ من ـــثل مـــئــات ا مـع صــاحب الـــلـــبــاس االســـود الــذي 
ومــابــ الــثــوب االبــيض واالســود يــولـد امـل جــديـد ــســلــمــ ا
لالنسـانية مبـني على التسـامح وقبول االخر واحلـوار ب اطياف
والـوان جـمــيـلـة زيـنـت تـاريخ هـذا الــبـلـد الــعـريق بـعــمق الـتـاريخ
وانتـجت اروع اكتشـافات للـبشـرية من الكـتابة والـقانون والـعلوم

والفنون. 
ان قداسـة البابا في زيارته ولقاءه التاريخي بسماحة السيد علي
الـسـيـسـتـاني ومـادار بيـنـهـمـا من حـديث كـان لـهـا دالئل ومـعاني
كـثـيرة نـاجتـة عن الـتقـديـر الكـبـيـر من احلبـر االعـظم والـفاتـيـكان
سـيـح سـلـمـ وا ـرجع الـكـبيـر في صـون ارواح ا لـسـمـاحة ا
ـعتـدل ورفضه لـلعنف واالقلـيات في الـعراق وخـطابه االنـساني ا
والـــتــهــجــيـــر والــظــلم ووقـــوفه مع شــعـــبه الــذي عــانـي الــكــثــيــر

اضية.  خالل الـ 50 سنة ا الكثير
لقـد كان خطاب قـداسته في قصـر بغداد والكـنيسـة وأور يتطابق
ـضـمون مع خـطاب الـسـيد الـسيـسـتاني بل ان مـعظم ـعنى وا با
الـنـصائح الـتي قدمـهـا احلبـر االعظم لـلـطبـقة الـسـياسـية كـان قد
سـبق وقـدمهـا سمـاحة الـسـيد لـنفس الـطبـقـة السـياسـية عـبر 17

عام. 
نأمل جـميـعا ونـدعوا الـله سبـحانه وتـعالى ان تـكون هـذه الزيارة
والــلــقــاء الــتــأريـــخي مــحــفــزا لــلــســيـــاســيــ الــعــراقــ لــلــبــدأ
الـذات وصـحـوة لـلـجـمـيـع لالمـتـثـال لـرغـبـات الـقـطـبـ ـراجـعـة
الديـن الكـبيرين والـشعب العـراقي الذي ينـتظر هذه
الصـحـوة منـذ سـن لـيـعيش بـسالم بـكل الوانه
واطيـافه ويتنعم بثراء ارضه ونفطه وماءه وعقول

 . بدع ابناءه ا
انهـا دعوة صادقة من اجلمـيع املنا ان يتـلقفها

السياس بقلب مفتوح 
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ية ليلي { لندن  –وكاالت - اشترت النجمة العا
جيمس البالغة من العمر  31 عاماً منزلها األول في
لندن بـ  30 مليون جنيه استرليني.ورصدت عدسات

الكاميرات صوراً حلبيب ليلي جنم الروك مايكل شومان
نزل حيث أوردت البالغ من العمر  35 عاماً في محيط ا

ية أنه كان يزور النجمة في منزلها. تظهر وثائق السجل وسائل اإلعالم العا
مثلة التي نشأت في إيشر في مقاطعة سري في انكلترا اشترت العقاري ان ا

سجل من الدرجة الثانية في شمال لندن دون مقرض في تشرين الثاني. نزل ا ا

يذكر أن ليلي ومايكل لم يعلنا بعد بشكل رسمي عن عالقتهما.
ية باميال أندرسون ماليبو بعدما باعت منزلها وقررت الى ذلك غادرت النجمة العا
اإلنتقال للعيش في منزل جدتها السابق في كندا مع زوجها اجلديد دان هايهرست
بلغ وصل الى 15 نزل  بحسب ما ذكره موقع غاست غيرد.وباعت أندرسون ا
مليون دوالر وهو يضم  4غرف نوم فقط. ويأتي ذلك بعد عام تقريبا من انفصالها
دة  12 يوما فقط وكشفت عن زوجها اخملرج جون بيترز والذي تزوجته 
أندرسون في تصريحات لصحيفة أميركية (أنها وزوجها قررا قضاء بعض
الوقت إلعادة تقييم ما يريدان من احلياة ومن بعضهما) مضيفة(لقد تأثرت
بالترحيب احلار بجون واحتادنا سويًا).
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{ تــــيـــــرانــــا (أ ف ب) - شـــــهــــدت
عــمــلــيــات الـــتــجــمــيل ازدهــارا في
ألـبــانـيـا خالل جـائــحـة كـورونـا مع
ازديـاد الـتركـيز عـلى الـوجوه خالل
مـحـادثـات الـفيـديـو واإلجـهـاد الذي
سـببه الـوبـاء... لكن في بـلد يـنتـشر
فـيـه االقـتـصــاد غـيـر الــرسـمي يـتم
استدراج العديد من األشخاص إلى
مـراكـز جتمـيل غـيـر مـحتـرفـة وغـير
مجهزة تقدم عروضا رخيصة لكنها
ــرضى.ولـفت تــشـكل خــطـرا عــلى ا
األطـبـاء إلى أن هـذه الـزيـادة تـعزى
إلى الــشـابـات بـشــكل أسـاسي مـثل
آنـا كيال وهي طـالبـة تبلغ  20عـاما
في تـيرانـا كبـرت حجم شـفتـيها في
كــانـون االول.وقـالت كــيال عن رؤيـة
شـكـلهـا خالل الـدروس االفتـراضـية
في جــامــعــة تــيــرانــا حــيث تــدرس
االقـتـصـاد (كل مـرة كـنت أرى فـيـهـا
وجــهي عـلى الــشـاشــة كـنـت أشـعـر
بـضيق).وأضافت (كنت أبدو قبيحة
مع هـــــاالت ســــوداء حتـت عــــيـــــني
وأنـــفي الــــكـــبــــيـــر جـــدا وشــــفـــتي
الـــــرقـــــيـــــقـــــتــــ كـــــانـت كـــــارثــــة
حـقيـقـية).وبـعـد خضـوعـها لـعـملـية
لـزيادة حجم شفتيـها كانت سعيدة
بـالنتـيجة.لـكن وجود مراكـز جتميل

غير محترفة وغير مجهزة قد تشكل
خـطرا على الراغـب والراغبات في

اخلضوع لعملية جتميل.
 قـالـت األسـتـاذة في جــامـعـة الـطب
في تـــيـــرانــــا مـــونـــيــــكـــا فـــيـــدا إن
صـالـونـات جديـدة تـفـتح يـومـيا مع
عـــروض جملــــمــــوعــــة واســـعــــة من
الـعالجات من دون موافقـة طبية أو
إشــراف.وعـــبــر وســائـل الــتــواصل
االجــتــمــاعي يــتم اإلعالن عـن هـذه
الـعـروض الـرخــيـصـة الـتي تـعـتـبـر
مــغـــريـــة في بـــلــد يـــبـــلغ مـــتــوسط
الــرواتب الـشــهـريــة فـيه مــا يـعـادل
 420يــورو.ويــقــول أحــد اإلعالنــات
(تــعــالـــوا كــمــجــمـــوعــة من أربــعــة
لالسـتمـتاع بخـصم يزيد عن  50في
ـــئـــة عــــلى نــــفخ الـــشــــفـــاه ورفع ا
األرداف).ويـفيد آخر (احلياة ليست

مثالية لكنّ حاجبيك مثاليان).
ـتـخصـصـة في العالج وأوضـحت ا
ـيـزوثـيـرابي الـتي تـشد بـالـلـيـزر وا
اجلــلـد بــرونـيــلـدا بــاردي إن (هـذه
الـصالونـات تسـتخدم مـعدات يجب
أن يــتـعــامل مـعــهــا مـتــخـصــصـون
وأطــبــاء فــقط).ووفــقــا إلحــصـاءات
أجـرتـهــا جـمـعـيـة ألطـبـاء األمـراض
اجللدية والتجميل تترأسها باردي

فــإن حـوالى  70 مــركـز جتــمـيل في
تـيرانـا حتوي أجهـزة ليـزر يشغـلها

أفراد غير مؤهل لذلك.
وضـعـت إيـفـا كــوال طـالــبـة الــعـلـوم
الـسـيـاسـيـة الـبـالـغـة من الـعـمـر 21
عــامـا ثــقــتــهـا في صــالــون تــتـابع
نـــــــشــــــــاطـــــــاتـه مِن كــــــــثب عــــــــلى
إنــســتـــغــرام.وهي دفــعت  20يــورو
ـــثل األحــرف مـــقــابل إزالـــة وشم 
األولى من اسـم حبيبها السابق عن

إصـبعـها.لكن هـذا اإلصالح السريع
لم يـســر كـمـا هـو مـخـطط له.وقـالت
كــوال لـــوكــالـــة فــرانـس بــرس وهي
تـبـكي فـي غـرفـة االنـتـظـار الـتـابـعـة
لــــقــــسم األمــــراض اجلــــلــــديــــة في
مـسـتـشــفى تـيـرانـا اجلـامـعي (مـنـذ
أســـبــوع وحـــيـــاتي جـــحـــيم).فـــقــد
تـســبـبت أشـعــة الـلـيــزر الـتي تـمت
مـعـايـرتــهـا بـشـكل سـيّئ في حـروق
من الـــدرجــــة الـــثــــالـــثــــة ورد فـــعل

حتــســـسي قــوي. وهي تـــعــاني من
حمى وألم ال يطاق في كل ذراعها.
وقـالت الدكـتورة فـيدا (في عـيادتي
هــــنــــاك خــــمس إلى ســــبـع حـــاالت
مــعــظــمــهــا لــفـــتــيــات يــعــانــ من
مـشكالت خطرة وحـروق والتهابات
ونــدوب نـتــيـجــة الـعــمــلـيــات الـتي
أجـريت في مراكز جتميل تفتقر إلى
طـاقم طبي محـترف). وقال الـدكتور
كـوســتـانــدين بــالـومــا مـديــر مـركـز

لــويس الــطـبي فـي تـيــرانـا إن (30
ــئــة مـن زبــائــنه هم ضــحــايــا في ا
أخـطـاء ارتـكــبـتـهـا مـؤسـسـات غـيـر
مـتـخصـصة). ويـفـترض أن يـخضع
قـطاع الـتجـمـيل في ألبـانيـا لقـانون
صـدر عـام 2017 لـكن األطـبـاء يرون
أنه متشعب جدا ويفتقر إلى حتديد
ــكـنه إجـراء الــعالجـات وبـأي من 
مـنـتـجـات ومـعـدات.ويـوضح أطـباء
أن (الـعالجـات الــتـجـمـيـلـيـة األكـثـر
طـــلـــبـــا خـالل الـــوبـــاء كــــانت تـــلك
ـرتبـطة بـالوجه حـقن البـوتوكس ا
وشـــــد الـــــوجه وغـــــيـــــرهـــــا مع
اســتـمــرار شــعــبـيــة جــراحـات
الـــــــــثــــــــــدي واألرداف). ومع
اعـتـبار الـسـمـنة عـاملَ خَـطَر
لـلذين يصـابون بكـوفيد-19
فـإن عمـليـات شفط الـدهون

مطلوبة أيضا.
وقـــال الــدكـــتـــور بــالـــومــا
(االجتـاه واضح. عـمـلـيات
جتــمـيل األنف تــضـاعـفت
تـقريبـا منذ رفع إجراءات
اإلغـالق فـي تـــــــــمــــــــوز).
وأضـــــاف (تــــــعـــــتــــــبـــــر
اجلــراحـة الــتـجــمــيـلــيـة
وسيلة مريحة للتخفيف

من الــشـــعــور بــانـــعــدام األمــان في
حـياتـنا اليـوميـة واللـجوء إلى عالم
تـخصـصة يـجمل الـوجه). ولفـتت ا
في علم النفس السريري في جامعة
تــيـــرانــا جـــوريــدا زيـــغــالي إلى أن
(الـضـغـوط التي فـرضـهـا الـتواصل
االفـتـراضي زادت من الـتـركـيـز على
ــــــظــــــاهــــــر الــــــتـي أصــــــبــــــحت ا
هـــوســـا).كـــذلـك سُـــجّل ضـــغط
لــلــعــودة من فــتــرات احلــجـر
الـطــويـلـة بـشــكل مـحـسّن

بطريقة ما.
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ــمـارســة عـلـى وسـائل الــتـواصل ا
االجتماعي. 

وقالت اقتصادية دبي في التغريدة
(اســتــخــدام زجــاجــات األطــفــال ال
يــــتـــعــــارض فـــقـط مع الــــثـــقــــافـــة
والــتــقـالــيــد احملــلـيــة ولــكن سـوء
الـــتــعــامـل مع الــزجــاجـــات أثــنــاء
ـــكن أن يـــســاهم في الـــتــعـــبــئــة 
انـــتـــشــار كـــوفـــيــد- 19 ). وحـــثت
الـهيئة الـسكان على اإلبالغ عن أي
ـارسات سلبـية واحدثت مقاهي
الــرضـــاعــات انــقــســامًــا بــ رواد
مــواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي بـ
مــؤيــد ومـعــارض وسـاخــر.ومـا أن
قهى في دبي بنشر خبر قـام أحد ا
تـوفير عـبوات رضاع الكـبير حتى
تـوالت الـتـعـلـيـقـات بـ الـسـخـرية
والــتـــرحــيب واالســتــنــكــار حــيث
ـبـتـكرة وصف الـشـبـاب الـفـكـرة بـا
وقــرروا جتـربـتــهـا فـيــمـا سـخـرت
فـتـيـات من تـعـلـيـقـات الـرجـال على
ــــنـــتـج اجلـــديـــد الــــتـــرحــــيب بـــا
واســتـــنــكــرته مـــجــمــوعــة أخــرى
سيء والذي يـفقد واصـفة األمر بـا
الـرجال أو الـفتـيات رصـانتـهم عند
استخدام رضاعة األطفال في مكان

عام.

أن وجــدت الــســلــطــة أن الـزائــرين
يــجــلــبــون زجــاجــات األطـفــال إلى
لء الـقــهـوة وغـيـرهـا من ــقـاهي  ا
ــقــاهي ــشــروبــات في عــدد من ا ا
ـــطـــاعم.واســـتــدعـى مــفـــتـــشــو وا
ـقـاهي بـعد ـثلي ا اقـتـصـاد دبي 
نـشــر مـقـاطع فـيـديـو وصـور لـهـذه

وقـالت اقـتصـاديـة دبي في تغـريدة
نـشـرتـها عـبـر صـفحـتـهـا الرسـمـية
عـــــلى مــــوقـع تــــويـــــتــــر أن (هــــذه
مارسة ضد العادات احمللية كما ا
أنـها تـنتـهك اإلجراءات االحـترازية
ــــعـــمــــول بـــهــــا ضـــد انــــتـــشـــار ا
كـورونـا).وجاءت الـتوجـيـهات بـعد
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وجــهت الــسـلــطــات في إمـارة دبي
ـــقــــاهي بـــالـــتـــوقـف عن تـــقـــد ا
ــشـروبـات في زجــاجـات األطـفـال ا
وذلك بـعـدمـا أثـار انتـشـار صـورها
الــــكـــــثــــيــــر مـن اجلــــدل في دولــــة
اإلمـــارات وعــدة دول خـــلـــيــجـــيــة.
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{ لـوس اجنلوس (أ ف ب) - تلقى
عـدد من الـقـردة الـعلـيـا في حـديـقة
احلـيوانـات في مدينـة سان ديـيغو
األمـريكـية لـقاحا مـضادا لـفايروس
كـــــورونـــــا صـــــمم خـــــصـــــيـــــصــــاً
ــا جــعــلــهــا أول لــلـــحــيــوانــات 
رئـيـسـيـات غـير بـشـريـة تُـلـقّح ضد
كـوفيد- ?19عـلى ما أفـاد مسؤولو
احلـديـقـة عـبـر تـويـتـر.وكـانت قردة
غـوريال في هـذه احلـديـقـة الـواقـعة
فـي جــنــوب كـــالــيـــفــورنـــيــا وهي
واحـدة من أكبر حدائق احليوانات
فـي الــعــالم أصـــيــبت بـــفــايــروس
كــورونــا في مــطــلـع شــهــر كــانـون
الـثاني الـفائت فـأخضـعت للـحجر
الـــصــحي بـــعــد ظـــهــور األعــراض
عـــلـــيــهـــا.وكــانـت هــذه أول حـــالــة
مـعـروفة النـتـقال الـفـايروس بـشكل

عـما قدمه سـابقاً من أدوار).والـفيلم
وفـقاً لعابدين سيكـون تونسياً مائة
ـائــة و سـتــروي حـكــايـته واقع بــا
البالد بعد عشر سنوات من الثورة
والـتــحـوالت الـتي عـرفــهـا اجملـتـمع
الـتونسي. وتطرق الـفنان التونسي
في لـــقــــاء صـــحـــفـي إلى إجنـــازاته
األخــيــرة مـــتــمــثـــلــة في بـــطــولــته
مـــســـلـــسـل (عـــروس بـــيـــروت) إلى
جـــانـب كـــارمـن بـــصــــيص والـــذي
اخـتـتم مـوسمه الـثـاني ومـشـاركته
في فـيــلم (الـعــنـكـبـوت) مـن بـطـولـة
أحــمـد الــسـقــا ومـنى زكي ويــسـرا
الـلـوزي وإخـراج نـادر جالل وفـيلم
الــرعب (خط دم ) الـذي تــقـاسم فـيه

. البطولة مع نيللي كر
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أعــلـن الــفـــنـــان الــتـــونـــسي ظـــافــر
عنون الـعابدين عن فيلـمه اجلديد ا
(غــدوة) أو (غـــداً) الــذي ســـيــتــولى
إنــتـاجه إخــراجه في أولى جتـاربه
في اإلخـراج الـسـيـنـمـائي. وتـنـطلق
عـمـلـيـة الــتـصـويـر الـثالثـاء الـقـادم
بــأمــاكن مــخـتــلــفــة من الــعــاصــمـة
تـــونـس.الـــفــــيـــلـم هـــو من الــــنـــوع
االجـتـماعي ويـروي قصـة أب وابنه
ويـــشـــارك فـــيه عـــدد من الـــنـــجـــوم
الـتــونـسـيــ كـنـجالء بن عــبـد الـله
وربــــاب الـــــصـــــرايــــري وبـــــحــــري
الـــرحـــالي. وشــــدد الـــعـــابـــدين في
تـصـريح عـلى أن (الـشخـصـيـة التي
سـيـقـدمهـا في هـذا الـعـمل مخـتـلـفة

هــذا احلـــســاء. ومن بــ الــطــهــاة
ـشارك في احلدث كانت طاهية ا
تـمـثل الـقرم وقـدمت حـسـاء بورش

بالذرة والسفرجل واخلزامى.

األشـهر واألكـثر شعـبيـة.وقد أشعل
ذلـك نـــقــــاشـــات مــــحـــتــــدمـــة بـــ
مـسـتـخـدمي اإلنـتـرنت في الـبـلدين
وصــراعـات افـتـراضـيـة عـلى نـسب

مــنــاطق الــبالد في كــيــيف لــطــهـو
الـوصفـة التـقلـيديـة حلسـاء بورش
في مــنــطـقــتـهم في حــدث اسـتــمـر
ســــاعـــتـــ نُــــقل مـــبــــاشـــرة عـــلى
اإلنـترنت ووصفه كـلوبوتـنكو بأنه
مـاراثون.وقـال ييفـغ كـلوبوتـنكو
عـــنــد إطالق الـــبــرنـــامج (عــلـــيــنــا
لك ونحب واإلكثار ا  الـتصرف 
فـي الـــــكالم عــــــنه والـــــتـــــرويـج له
ـكن). وبعد وحـفظه بـأكبر مـقدار 
إعـالن أوكـرانــيــا عـزمــهــا تــرشـيح
حــســـاء الــبــورش لالنــضــمــام إلى
قــائـمــة الـيــونـســكـو لــلـتــراث غـيـر
ـادي على غرار فن صـنع البيتزا ا
في نـابولي اإليطالـية أو فن الطهو
الـــفــرنــسي اعـــتــبــرت احلـــكــومــة
الـــروســيـــة عــبـــر تــويـــتــر أن هــذا
احلـسـاء هو من األطـبـاق الروسـية

{ كـيـيف (أ ف ب) - اجتـمع طـهاة
ـــنـــاطق األوكــــرانـــيـــة كـــافـــة مـن ا
اجلــمــعــة في مــاراثــون مـخــصص
حلـساء البورش التـقليدي احملضر
ــلــفــوف والــذي مـن الــشــمــنــدر وا
تـسعى أوكـرانيـا إلى ضمـه لقـائمة
الــــيــــونـــســــكــــو لــــلـــتــــراث غــــيـــر
ـــــادي.وأثـــــارت مـــــبـــــادرة وزارة ا
الـثقافـة األوكرانية الـتي تقدم ملف
الـتـرشح لـلـيـونسـكـو خالل الـشـهر
اجلـــاري غـــضب مـــوســـكــو الـــتي
تـــنــسـب هــذا الـــطــبق احملـــبب في
ــنـطـقـة إلى تـراثــهـا الـوطـني مـا ا
يـثـير مـعركـة دبـلومـاسيـة وثـقافـية
ـــابـــدرة من غـــيـــر مـــســـبـــوقــة. و
الــطــاهي يــيــفــغــ كــلــوبــوتــنــكـو
وتــرويــجــا لـلــتــرشـيـح األوكـراني
اجــتــمع  25 طــاهــيــا من مــخــتـلف
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بـ احليـوانات الـتي تلـقت الـلقاح
الــتــجــريــبي انــثى األورانـغ أوتـان
كــارن الــتي كــانت عـام  1994 أول
كـائن غـيـر بشـري جتـرى له عمـلـية
قـلـب مـفـتـوح. وأظـهـرت الـدراسات
أن أنـواعـاً مـعـينـة من الـرئـيـسـيات
ـــكـن أن تـــصـــاب بـــالـــفـــايــروس

سؤول عن كوفيد-19.  ا

طـــبــيـــعي إلى الــقـــردة الــكـــبــيــرة.
وتـــعـــافت احلـــيــوانـــات مـــنــذ ذلك
.وفي الـشـهـر الــتـالي تـلـقت احلــ
أربـعة قـرود أورانغ أوتان وخـمسة
قــرود من الــبــونــوبــو فـي حــديــقـة
احلــــيـــوانـــات فـي ســـان ديــــيـــغـــو
جـرعـت من لـقـاح جتريـبي طورته
ـتخصـصة زويتيس.ومن الـشركة ا
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ايسـترو عالء مجيد عـند استقبال وسيقي العـراقي بقيادة ا تصدرت اغنـية (هال بك) التي انشدتـها الفرقة الوطـنية للتـراث ا
البابـا فرنـسيس في صـالة الشـرف الكـبرى في مطـار بغـداد الدولي عـند صوله بـغداد اجلـمعة
ايسترو ي وعن ذلك كتب ا اضـية (الترند) العا ا
عالء في صـفحـته في (فـيـسـبـوك) (نفـخـر بـتـصدر
اغنـيـة هالبك  التي قـدمـتـها الـفـرقة عـنـد استـقـبال
ي في غـضـون سـاعات قداسـة الـبـابا الـتـرنـد الـعا
ــشـاهـدات فـاقت الـ  100 مـلـيـون قــلـيـلـة فــنـسـبـة ا
مـشاهدة فضالً عن نـقلها على  380 قـناة فضائية
عربـيـة وغـربـيـة ) مـضـيـفا(و أن دل عـلى شـيء فأنه
يعـني اننا أصحاب حـضارة عظيمـة وعريقة تضرب
.. دام العراق جـذورها بـعمق االرض آالف الـسنـ

وشعبه عظيماً ومبدعاً ومحباً للسالم).
∫W−NÐË Õd

مشاهد من اإلحتفاء والفرح والبهجة بالزيارة التاريخية األولى من نوعها للبابا فرنسيس إلى العراق
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