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رفض ذوو ضـحـايـا مـجـزرة الـبو دور في
تـكـريت تـشـيــيع جـثـامـ الـشـهـداء الـتي
اال بـحـضور طـالـتـهم ايـادي الـغـدر امس 
رئـيس الوزراء مـصطـفى الكـاظمي ووزير
ي. وقـال شـهود الـداخـلـية عـثـمـان الـغـا
عـيـان امس إن (أهـالي الـضحـايـا رفـضوا
تـشـيـيع جـثـامـ اوالدهم اال بـعـد وصول
رئـيس الوزراء ووزير الـداخليـة ليسـتمعا
ـطــالــبـهـم الـتي أخــذت تــتــأزم نـتــيــجـة
مـؤكدين ان ـتكـررة) اخلـروقـات االمنـيـة ا
فجر (مـسلح يرتـدوا زيا عسكريـا قتلوا
سـبعـة أشخـاص من عائـلة امس اجلـمعـة
في مـنطـقة الـبو دور بيـنهـم امرأة واحـدة
مـــؤكــديـن ان (الــشـــهــداء بـــاحملـــافــظـــة)
ـغـدورين هم أربـعـة أشـقـاء وشـقـيـقتـهم ا
ـــصـــاب هـــو شـــقـــيــقـــهم وا ووالـــدتـــهم
واشــاروا الى ان (مــجـمــوعـة الـصــغــيـر)
نفذت تقـود عجـليـ تـرتدي زيـا عسـكريـا
ــسـلح). واكـدت خـلـيـة اإلعالم الـهـجـوم ا
االمـني في بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس إن
(اجلـهــات اخملـتـصــة في قـاطع عـمــلـيـات
تـــبــــاشـــر بـــاجـــراءاتـــهـــا صـالح الـــدين
ـة ـعـرفـة مالبـسـات اجلـر الـتـحـقـيـقـيـة 
الـبـشعـة الـتي حـدت مـنتـصف لـيـلة امس
االول في قـرية البو دور منطـقة العوينات
حــيث اقـدمت ــديــنـة تــكــريت  الـتــابــعـة 
عـصابة مسلحة على قتل عائلة مكونة من
وامـرأت في  4اشـخاص مـهنـتـهم كسـبة
دان احملـافظ عـمـار الـدار ذاتـهــا). بـدروه 
إن ( الـهــجـوم اجلــبـان الــذي طـال جـبــر 
واسفر عن اسـتشهاد عـائلة في الـبو دور 
مؤكدا ان ( بينهم نـساء) سـبعة اشخـاص
ان االجـهـزة االمــنـيـة حتـقـق بـشـكل كـامل
وتابع ان (امن لـكشف مالبـسات احلـادث)
ــواطن وامن احملـافــظــة هـو خط احــمـر ا

ـان سـيـوعـز مـؤكـدا أن (الـبـر االرهـابـيـة)
تـابعة بـتشكـيل جلنة حتـقيـقية خـاصة 
ـؤسـفـة). وطـالب الـنـائب هـذه احلـادثـة ا
سالم الـــشـــمــري عن حتـــالف ســـائـــرون
احلـكــومــة بـرد صــارم عــلى اسـتــهـداف
االرهــاب لـــلـــعــائـالت االمــنـــة في صالح
الـدين. وقــال الــشـمــري في بـيــان تـلــقـته
(الــزمـــان) امس ان (تــكـــرار االعــتــداءات
االرهــابــيــة في مـــنــاطق جــنــوبي صالح
ـنـاطق لرد الـدين دلـيل على حـاجـة هذه ا
امــني واسع لـــلــقــضــاء عــلى احملــاوالت
واضاف أن (هذه االرهـابيـة الستهـدافهـا)
ــنــاطق احلــســاسـة ــنــاطق تــعــد من ا ا
راقد ـكتضة بالـساكن  والقـريبة من ا ا
ـقـدسة فـتـعزيـز حمـايـتهـا بات الـدينـية ا
ضــرورة مـــلــحــة). ودان رئـــيس حتــالف
ة البـشعة اجلـر عـراقيون عـمار احلـكيم
في قـتل عائلة باحملافظة.وقال احلكيم في
تـغريدة عـلى تويتـر (فجعـنا بسـقوط عدد
واطن اآلمن من الرجال والنساء من ا

ولن نـسمح بأن تكون صالح الدين مرتعاً
بحق لـتكـرار مـثل هذه اجلـرائم الـشنـعـاء
ومــضى جــبــر الى ( ــواطــنــ االمـنــ ا
ثل هذه احلوادث تـسببـ  الـقول ان (ا
سـيـنـالـون جـزاءهم الـعـادل مـهـمـا كـانـوا
وان الـتـحـقـيـقات ومـهـمـا كانـت االسبـاب

ستويات). جارية بأعلى ا
 واعـلن مــجـلس الــنـواب تــشـكــيل جلـنـة
ـتـابعـة حـادثة الـبور حتـقيـقـية خـاصة 
دور في صـالح الـدين.وقـال الـنـائب األول
حـسن الكعبي في لـرئيس مجـلس النواب
بـيـان تلـقـته (الـزمـان) امس أن (نسـتـنـكر
ـة الــنــكــراء بـحق عــائــلـة بـشــدة اجلــر
داعياً احلكومة نطقة البو دور) عـراقية 
(لـتنـفيذ عـملـية أمـنيـة واسعـة ضد بـقايا
عـصـابـات داعش االرهـابـيـة حلـمايـة أمن
مـشــيـرا الى ان (تــكـرار هـذه ( ـواطــنـ ا
ناطق احملررة يتطلب مزيدا االعمال في ا
من اجلـهد االستخباري بالتعاون مع اهل
ــــــنــــــاطق لــــــكــــــشف اخلـاليـــــا تــــــلك ا

ضـحايـا ب شـهـيد وجـريح جراء عـملـية
وأضاف غادرة وجبانة في منطقة البدور)
(نعرب عن شديد استنكارنا وإدانتنا لهذا
احلــادث اإلجــرامي وجنــدد مــطــالــبــتــنـا
لــلــجــهــات األمــنــيــة  بــاعــتــمــاد اجلــهـد
االسـتخـبـاري لوأد اخملـططـات اإلجرامـية
ـشــهـد مـبــكــرا واحلـيــلـولــة دون عــودة ا
األمـــني الـى زمن االنـــتــــكـــاســــات الـــتي
جتـاوزهـا الـعراقـيـون قـبل اعـوام). ونعت
اسـتشهاد احد نـقابة احملام الـعراقي
ـة الـبو دور.وقـالت مـنـتـسـبـيـهـا في جـر
الـنقابة في بيان تلقته (الزمان) امس إنها
الذي (تـستـنـكـر الفـعل اإلجـرامي الشـنـيع
طـال أرواح األبـريـاء في حـادثـة الـبـو دور
الـذي فقدنا فيه زمـيلنا احملـامي عمر عبد
الـرحـمن مـحــمـد). كـمـا اسـتـنـكـر االحتـاد
الـوطـني الـكــردسـتـاني الـهـجـوم اجلـبـان
الـذي ادى السـتــشـهـاد سـبــعـة اشـخـاص

بينهم نساء. 
وقــال بــيــان امس ان (تـــكــرار مــســلــسل

ـــدن االغــــتـــيــــاالت والـــهــــجـــمــــات في ا
مــؤشـر خـطــر عـلى االوضـاع في احملـررة
ــنــاطق الــتي حتــاول ان تــتـعــافى تــلك ا
وتـسـتـعيـد اسـتـقـرارهـا وال شك ان هـناك
مـحــاوالت العـادة االضــطـرابـات لــلـعـراق
ــدة الــتـي تــســبق االنـــتــخــابــات خالل ا
الـــنــيــابــيـــة). كــمــا دانت كـــتــلــة احلــزب
ـوقـراطي الــكـردسـتـاني في مـجـلس الـد
ــة الـبــشــعـة الــتي طـالت الـنــواب اجلـر
إحـدى العـوائل اآلمـنة في احملـافظـة.وعزا
احلـادث الى الـنــائب مـثـنى الــسـامـرائي 
االهـمــال وتـردي الـوضع األمـني وضـعف
اسـتجابة القوات األمنـية جتاه التحديات
اخلـطـرة الـتـي تـواجه مـنـاطق عـديـدة في
وعـــدم اتــخــاذهــا اإلجــراءات احملــافــظــة
الـكــفــيــلــة بــحــمــايــة األهــالي من بــطش
اإلرهـاب. واقدم  مـسلحـون مجـهولون في
على إعدام  8شـبان ـاضي تـشرين األول ا
في مـنطقة الـفرحاتـية التابـعة لقـضاء بلد

جنوبي احملافظة.

الـــصــحـــراويـــة كـــالــنـــخـــيب في
كربالء. فـيـمـا اكد مـتـنـبىء جوي
ــنـــخــفض الــقــادم من مــغــادرة ا
افـريـقـيـا مــتـوجـهـا الى الـشـرق 
تـركـا خــلـفه مـوجــات من الـغـبـار
مـازالت تـؤثــر في بـعض االمـاكن
اضافه المـطار مـتفـرقه في اماكن
اخـرى. وكــتب صـادق عــطـيـة في
صفـحـته عـلى فـيـسـبوك امس ان
(صـورة الـقـمـر اخلـاص بـالـغـبار
توضح انه ماتزال هـناك موجات
ــثــار بــفــعل وكــتل من الــغــبــار ا
نـشـاط الـريـاح الــشـمـالـيـة تـتـجه
جـنـوبا) واضـاف انه (تـدريـجـيا
تـمـيل الــريـاح لـلـهــدوء وتـسـتـقـر
وتـبــقى ذرات الــغـبــار عــالـقه في
اجـوائـنـا وتـخف شـدتـهـا فـضال
عن امـــطـــار خـــفــيـــفه مـــتـــفـــرقــة
مستمرة في السليمانية وكركوك
ومـــــنـــــاطق من اربـــــيـل ودهــــوك

b «Ë ‰UO S  œÒbM  W {U  U U ≈

ÊU O  w  VÒOG*« w U;«

عـــــلـى قـــــتـــــلـــــة والـــــد الـــــنـــــاشط
اخملـــتـــطـف.وفي مـــقـــطع مـــصـــور
مـتداول أكد ذوو الناشط اخملتطف
أن (اجلــــــــهـــــــة الــــــــتـي قـــــــتــــــــلت
هي ذاتهـا التي اختطفت الـهليجي
ابـنه احملـامـي قبـل عـام ) مؤكـدين
أن (الـشـخص الـذي أعـلـنت شـرطة
مـيسان القبض عليه على أنه قاتل
والــد الــنــاشط بـريء مـن الـتــهــمـة
كما أكدوا عدم وجود وجهة إليه ا
أي خالفــات عــائـلــيــة وعـشــائــريـة
بـــــيـــــنـــــهـم وبـــــ أي جـــــهـــــة في

احملافظة). 
ونـــظـم الـــعـــشـــرات قـــرب ســـاحـــة
مظـاهـرة تـطالب الـتـحـرير بـبـغـداد
بـالكشف عن القاتل احلقيقي لوالد
مـــحــــذرين من ــــغـــيـب احملــــامي ا
جتــاهل مـطـالـبــهم وتـداعـيـات ذلك

على االوضاع في البالد. 
ئات من النجفي قرب كما خرج ا
مـجـسر سـاحة الـعـشرين يـحمـلون
نـعـشـاً رمزيـاً لـلـوالد الـضـحـية مع

وت التي مطالبات بإيقاف عجلة ا
ـتـظــاهـرين تـشـرين .وفي فــتـكت 
اقـدم متـظاهـرون على حرق ـثنى ا
إطــارات وقــطع الـطــرق الــرئـيــسـة
ـــؤديــة الى مــجـــلس احملــافــظــة ا
مـطـالبـ بإقـالة احلـكومـة احمللـية
حامل صور ومـحاسبة الفاسدين
ـغيب. وولده ا لـلـمغـدور الهـليـجي
وفـي ذي قار التي خرجت قبل أيام
من تـظـاهرات احـتجـاجيـة غاضـبة
راح ضـحيتها العشرات من القتلى
نـظـم مــحــتــجــون قـرب واجلــرحـى
ديـنة الناصرية سـاحة احلبوبي 
وتـال أحـدهم بـيـانــا بـشـأن أحـداث
بأن مـيـسـان. وأفـاد مـصـدر أمـنـي 
ي وزيــر الـداخـلـيـة عــثـمـان الـغـا
كـلف مـدير عالقـات واعالم الوزارة
ـتابعة قضيـة مقتل والد الناشط
ـــصـــدر في فـي مـــيـــســـان.وقــــال ا
تـــصــريح امس إنه (بـــتــوجــيه من
ي مدير كلف الـغا رئـيس الوزراء
ــتـابـعـة عـالقـات واعالم الـوزارة 
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ـــــــمــــــــتـــــــلــــــــكـــــــات األضــــــــرار 
.وقـال شـهـود عـيـان إن ـواطـنـ ا
(عاصفـة قوية مـصحـوبة بالـغبار
واالمــــطـــــار قــــادمـــــة من اجتــــاه
الــنـــخـــيب ضــربـت احملــافـــظــة 
وتــــســــبــــبت بــــبــــعـض االضـــرار
) مؤكدين ان واطن متلكات ا
(شدة العاصفة تـسببت في تكسر
ـــنـــازل واحملـــال زجـــاج بـــعـض ا

التجارية). 
كــمــا ضــربت الــعــاصــفــة مــديــنـة
الناصـرية نتـيجة منـخفضٍ جويٍ
تـسـبب بـتــصـاعـد الـغـبـار.ووصل
اجلـــدار الـــغـــبـــاري عـــصـــر امس
اجلــمـعــة الى قــريه اجلــشــعم في
مـنـطـقـة الــصـلـيـلي جـنـوب غـرب
الـبصـرة. وكـانت مـحـافـظـات عدة
في جـــــنــــوب ووسـط الــــبـالد قــــد
تـعـرضت امس لـعــاصـفـة تـرابـيـة
ـــنـــاطق حتـــولت لـــشـــديـــدة في ا

ـنطـقـة احلـدودية . اودية جـبـال ا
ــديـريـة فـي بـيـان تــلـقـته وقـالت ا
(الزمـان) امس انـها (فـرق االنـقاذ
وصــــــــلت إلـى مــــــــوقع واخــــــــلت
كـونة من  25 فردا مع العـوائل ا
ســــــحب  6عــــــجـالت مــــــدنــــــيـــــة
واخـراجــهـا مـن االوديـة من خالل
استخدام مـعدات االنقـاذ الثقيل).
ـديـريـة في وقت سـابق وحـذرت ا
من تــعــرض الــبالد الى عــاصــفــة

قوية . 
ـديــريـة في بـيـان امس ونـشـرت ا
(وصايا وارشادات بـشأن تعرض
البالد لـعـواصف وامطـار تـستـمر
الى اليوم السبت وتـأكيد االلتزام
ـواطـنـ وتـقـيـيد الـتام مـن قبل ا
حــــركــــتــــهم من اجـل سالمــــتــــهم

وسالمة عوائلهم). 
وضــربت الـــعــاصــفــة مـــحــافــظــة
الـــنــجف مـــا تـــســبـــبت بـــبــعض

والسـيـول في منـطـقة عـيـون قرب
مـنــفــذ زربـاطــيـة احلــدودي شـرق
مــحــافــظــة واسط بــعــد ان غـرزت
عـجـالت مـركــبــاتــهم بـالــوحل في
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دني انقذت فـرق مديرية الـدفاع ا
عوائل سائحة حـاصرتها األمطار
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تـمـكنت دوريـات جندة االعـظمـية في
بـــغـــداد مـن إنـــقـــاذ شـــخص حـــاول
االنتحار من أعلى جسر 14 رمضان.
وقـال بـيـان لـوزارة الـداخـلـيـة تـلـقـته
(الـــزمـــان) امس انـه ( مـــشـــاهــدة
ـوجودة الـشـخص من قبل الـدورية ا
عـلى اجلـسـر ليـتم إشـعـار السـيـطرة
ــركـزيـة والــتـوجه له وإنــقـاذه قـبل ا
رمـي نــفــسه وتــســلـــيــمه الى مــركــز
الـــشــرطــة أصــولـــيــا حــفـــاظــا عــلى
سـالمــتـه). وافــادت وكـــالـــة الــوزارة
لـشؤون الـشرطة بـإلقاء الـقبض على
متهم باالبتزاز اإللكتروني المرأة في
ـــدائن.وقـــال مـــديـــر إعالم قـــضـــاء ا
الـوكالـة العـميـد غسـان عبـد الرحمن
ـواطـنات إن (بـالغـاً ورد من إحـدى ا
ــتـهــمــ بـابــتــزازهـا بــقــيـام أحــد ا

الـــكــتــرونــيــا) مـــشــيــرا الى انه (
تــشـكــيل فـريق عــمل وبــعـد تـكــثـيف
دائن اجلـهد تـمكنت دوريـات جندة ا

مـن القـاء القـبض عـليه) وأضـاف ان
ـته ــتـهم اعــتـرف بــقـيــامه بـجــر (ا
الـنكراء وقد  تسـليمه الى اجلهات
اخملــتــصــة لــيـنــال جــزاءه الــعـادل).
واعــلــنـت شــرطــة مــحــافــظــة أربــيل
الـعـثـور على جـثـة رجل في صـندوق
ـنطـقة كـسنـزان.وأوضحت عـجـلته 
الـــشــرطـــة في بـــيــان أنـــهــا (تـــلــقت
مــعــلــومــات بــوجــود جــثــة رجل في
مـنـطـقـة كسـنـزان بـأربيل) وأضـافت
أن (قـــواتــــهـــا تـــوجـــهـت إلى مـــوقع
احلـادث واكتشفت أن شـخصا يدعى
ع  ص  س قـــتل بـــثالثـــة إطالقــات
نـارية ووضعت جـثته داخل صندوق
. وأشـارت إلى أن (الـشـرطة عـجـلته)
فـتــحت حتـقـيـقـا في احلـادث لـكـشف
مـالبـسـاته والــوصـول إلى اجلـنـاة).
والــقت االســتـخــبـارات الــعــسـكــريـة
الـقـبض عـلى تـسـعـة مـتـسـلـلـ عـبر
ـديـرية احلـدود مع سـوريـا.وذكـرت ا
فـي بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس انه
(تـاكــيـدا لـواجـبـاتـهـا االسـاسـيـة في

وبـالــتـعـاون مع الـفـوج الـثـاني لـواء
شاة  8 مـن القاء القبض على احد ا
ـسـؤولـ عن عـمـلـيات االرهـابـيـ ا
اخلــطف والـتـهـجــيـر بـاالشـتـراك مع
عــمه الــقـيــادي في عـصــابـات داعش
بــــحي الــــنــــصــــر في قــــضــــاء عــــنه
ـتـهم من من بـاالنـبـار) مــبـيـنـا ان (ا
ـوجب مـذكرة ـطـلـوبـ لـلـقـضـاء  ا
ـادة 4 إرهـاب). قــبض وفق أحـكـام ا
فــيـمـا عـلــقت اجلـهـات االمــنـيـة عـلى
مــقــطع فــيـديــو انــتـشــر مــؤخـراً في
مــــواقـع الــــتــــواصل االجــــتــــمــــاعي
رور ـشاجرة ب مـواطن ورجال ا
في مــحـافـظــة الـبـصــرة. وقـال بـيـان
امـس ان (هناك صفـحات على مواقع
الـتواصل االجتماعي تعمد على نشر
وتـرويج أخـبـار او مـقـاطع فـيـديـوية
مـنشـوره في وقت سابق في مـحاولة
اليـهام الرأي العام على أنها حصلت
فـي وقت قـريب لــغـايــات في نـفـوس
الــقــائـــمــ عــلى هــذه الــصــفــحــات
قطع ـواقع كان آخرها الـترويج  وا

تـــــــامــــــ احلـــــــدود مع ســـــــوريــــــا
وبـالــتـنـسـيق مع قـسم اسـتـخـبـارات
قـيادة عمـليات غـرب نينوى  تـمكنت
مـــفــــارز شـــعـــبـــة االســــتـــخـــبـــارات
الــعـسـكـريــة في الـفـرقـة 15 والـفـوج
ــــشـــاة 73 مـن الــــقـــاء االول لــــواء ا
الـقبض على تسعة متـسلل بطريقة
غـير مـشروعـة عبر احلـدود العـراقية
الـسـورية ومـن حمـلـة جنـسـية الـبـلد
االخـير عـبر منـطقة سي قـبة التـابعة
لـقـضـاء تلـعـفـر غربي نـيـنوى) الفـتا
ــتـســلـلــ لـلــجـهـات الى (تــسـلــيم ا
ـعنيـة التخاذ االجـراءات القانـونية ا
بـحقـهم). كمـا اعتقـلت االستـخبارات
ـــســـؤولــ عن احـــد االرهـــابــيـــ ا
الــتـهــجـيــر واخلـطف قــبل عـمــلـيـات
الـتحرير. واشار الـبيان الى انه بناءً
عـلى (معلـومات استـخباريـة موثوقة
ومـتابعة دقـيقة وبالـتنسيق مع قسم
اسـتخبـارات قيادة عـمليـات اجلزيرة
تـمـكنت مـفـارز شعـبـة االستـخـبارات
الــعــسـكــريــة في الـفــرقــة الـســابــعـة

فـــديــو في الــبـــصــرة يــوضح وقــوع
ــواطـنــ والـقـوات مــشـاجــرة بـ ا
األمـنـية وحـصول اعـتداء عـلى رجال
وضوع كان قد حصل ـرور وهذا ا ا
قـبل نـحـو سـتة أشـهـر حـيث اتـخذت
فـي وقـــتـــهـــا األجـــهـــزة اخملـــتـــصــة
اإلجـراءات الـقـانـونـيـة الالزمـة بـحق

عتدين).  ا

وديالى) مشـيـرا الى ان (الـرياح
تـنـتــهي تـدريــجـيـا وتــتـحـول من
مـــــدن الـــــشـــــمـــــال الـى االجتــــاه
الــشــمـــالي الــشــرقي) وتـابع ان
(طـقـس الـيــوم الــسـبت ســيــكـون
مــســـتــقــر   مـع بــعض الـــغــبــار
اخلـــفــيـف وانــخـــفـــاض درجــات
احلــرارة  كــمـــا تـــكــون الـــريــاح
شماليـة غربيـة معتدلـة السرعة)
وتابع ان (موجة الغبار موجودة
حــــالــــيـــا فـي بـــاديــــة اجلــــنـــوب
وسـتــتــجه نـحــو غــرب الـبــصـرة
الــسـعــوديــة والــكـويـت). وكـانت
الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة
والرصد الزلزالي الـتابعة لوزارة
النـقل قد رجـحت ان يكـون طقس
ــنــاطق كــافـة الــيـوم الــســبت بــا
صحوا مع بعض الغيوم مشيرة
الى ان (فـرص االمــطـار ســتـعـود
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شـهدت بغداد وعـددا من محافظات
احـتجـاجات غـاضبـة على اجلـنوب
غيب خـلفية اغتيـال والد الناشط ا
في هـــجــوم مــســلح عـــلي جــاسب 
ــحــافــظــة مــيــســان امس االول .
ــئـات وسـط الـعــمـارة وأحــتــشـد ا
مــرددين هــتــافــات تـطــالب بــإقــالـة

احملافظ علي دواي.
 وأعــلــنت الـســلــطـات الــقــضـائــيـة
تــوقـيف مـتــهم بـعــمـلـيــة االغـتـيـال
مـشيرة إلى أن عملـية القتل ترجع
وهـو االمر إلـى خالفـات عـشـائـريـة
مؤكدة أن الـذي نفته عائلـة القتيل 
عـمـلـيـة االغتـيـال مـرتـبطـة بـحـادثة
اخــتــطــاف جنل الـضــحــيــة. ونـفى
نــاشــطــون أن يـكــون ســبب الــقـتل
وعـزوا األمـر إلى خـالفـا عـشـائــريـا
أن يـكـون انتـقامـا من والد الـناشط
ــتـــواصــلــة بـــســبب مـــطــالــبـــته ا
بـــاإلفـــراج عن ابـــنـه ومـــحـــاســـبــة
خــــاطـــفــــيه ســــواء عـــبــــر وســـائل
أو اإلعالم أو الـتواصل االجتماعي
مـن خالل مـشــاركــته بــالــعــديـد من
ـاضية. ـظاهرات في  18 شـهرا ا ا
ــغــيب وكــان احملــامي والــنــاشط ا
قــد اخـــتـــطف في 8 عـــلي جـــاسـب
تشرين األول عام 2019 في مدينة
وانـــقـــطع أثـــره من ذلك الـــعـــمــارة
شـــــيع .فــــــفي مـــــيــــــســـــان احلـــــ
مــتــظــاهــرون غــاضــبــون جــثــمــان
الــقــتــيل وسـط هــتــافــات غــاضــبـة
تــتـسم بــالـويل والـثــبـور من قــتـلـة
مــطـــالــبـــ رئــيس ـــتــظـــاهــريـن ا
الـوزراء بـالـتـحـرك نـحـو عـصـابات
والكـشف عن اجلنـاة في تلك ـوت ا
ـــتــــكـــررة بــــ احلـــ االحــــداث ا
واألخــــــــر.واتـــــــهـم ذوو احملـــــــامي
قائـد شرطة اخملـتطف عـلي جـاسب
مـيسان باالفتراء وتزييف احلقائق
وذلـك عــــقب اإلعـالن عن الــــقــــبض 6
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سـجلت وزراة الصحـة والبيئة 4622
اصــابــة مـؤكــدة بــفـايــروس كــورونـا
وشــفـاء  3397 حــالــة من اجلــائــحـة
وبـواقع  25 وفــاة جـديــدة في عـمـوم
فــيـمــا وافــقت الــصــ عـلى الــعــراق
تزويد العراق مليوني جرعة من لقاح
ــوقف الــوبــائي كــورونــا . واوضح ا
الذي اطـلعت عـليه (الـزمان) الـيـومي 
امس ان (عـدد الفحـوصات اخملتـبرية
الـتي اجـرتـهـا مالكـات الـوزارة بـلغت
اكـثـر من  38فـحص لـعـيـنـات مـشـتبه
اذ  رصـد اصــبـتــهــا بـالــفـايــروس 
 4622 اصــابـة مـؤكــدة بـكـورونـا في
واضـاف ان (الـشـفـاء عــمـوم الـعـراق)
بــلغ  3397 حــالــة وبــواقع  25وفــاة
جـــديـــدة). وحـــددت الـــوزارة مـــوعـــد
اطـالق أكثـر من نـصف مـليـون جـرعة

مـن لــقــاح كــورونــا.وقــال مــديــر عــام
الـصحة العامـة رياض عبد األمير في
تــصـريح امـس إن (دفـعــة الـلــقـاحـات
ــقـبــلـة وحــسب االتــفـاق مع شــركـة ا
كـوفـاكس سـتـكـون في مـنـتـصـف هذا
مـــشــيـــراً الى أن (الــوزارة الـــشــهـــر)
ســتــطــلق بــحـدود  568 ألـف جــرعـة
ــــتـــــوقـع وصــــولـــــهــــا والـــــتي مـن ا
وأضـاف أن (الـوزارة وسـعت قــريـبـاً)
قـدراتها الـتشخـيصيـة والعالجية من
ألـف ســـــريـــــر الى  12ألـف ســـــريـــــر
وأصـبح لديها  60 مـختبراً لـلحاالت 
في ما أصـبحت األجهزة تـشخيـصياً 
الــتـنـفـسـيـة  10 آالف جــهـاز بـعـد ان
كــــانت ال تــــتـــجـــاوز  500 جــــهـــاز).
واسـتجـابت الصـ الى طلـب العراق
ـقدم بـشأن اسـتيراد مـليـوني جرعة ا
مـن لقاحها . وذكرت وزارة اخلارجية
فـي بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان

(الـوزير فؤاد حـس بحث مـع نظيره
الـــصــيــنـي وانغ يــيـي خالل اتــصــال
هـاتفي العالقات الثنائيّة ب البلدين
وسُـبُـل تـطـويـرهـا بـعـد الـوصـول إلى
مــرحــلـــة الــســيــطــرة عــلى جــائــحــة
واعرب حس (عن فـايروس كورونـا)
ـــواقف حــكــومــة شــكـــره وتــقــديــره 
وشـعب الـص الـداعمـة لـلعـراق على
طـول مـسـيـرة الـعالقـات بـ الـبـلدين
الـــتـي كـــان آخـــرهـــا مـــنـح الـــشـــعب
الــعــراقي  50 ألـف جـرعــة من  لــقـاح
مؤكدا (حاجـة العراق لشراء كـورونا)
مــلــيـــوني جــرعــة لــقــاح من الــصــ
قال ـمـكنـة). من جـانـبه  وبـالـسـرعة ا
وانـغ يـيي أن (حـكـومـته سـتـطـلب من
ـعنـيـة تـرتيـب مسـتـلـزمات الـشـركـة ا
الــــطــــلب عــــلى أن تــــكــــون  بـــشــــكل
والــبــدء في الــشــهــر الــرابع دفــعـــات
بـــــــإرســــــال الــــــدفـــــــعــــــة األولـى من

الفــــتـــا الى انـه (من واجب الــــطـــلب)
الـص دعم الشعب العراقي الصديق
وذكــر ان احلـكـومـة الـصــيـنـيـة قـررت
ـدة إرســال  200ألـف جـرعــة  خالل ا
ا ـقبلة إلى العراق كمـنحة إضافية  ا
وتابع ان (الـطـلب على أرسـل سابـقـا)
الــلــقــاح كـبــيــر جـداً ســواء من داخل
الــصـ أو من الـدول األخـرى مع ذلك
نـحن مـسـتـعـدون لـتـلـبـيـة مـتـطـلـبـات
الـشعب العراقي). فيمـا أعلنت الهيئة
تــســهــيل دخـول الــعــامـة لــلــكــمـارك 
صـهـاريج مـحـمـلـة بـأوكـسـجـ طـبي
عـــــبـــــر مـــــركـــــز كـــــمـــــرك ســـــفــــوان
احلــدودي.وقــالت الــهـيــئــة في بــيـان
إن (مــوظــفي تــلــقــته (الــزمــان) امس
كـــمــــرك ســـفـــوان احلـــدودي قـــامـــوا
بـتسـهيل دخول 26 صـهريـجا مـحمل
ادة األوكسج الطبي دعما حلملة

مواجهة جائحة كورونا). 
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غيب). قضية مقتل والد احملامي ا
وكــان الـــســفــيــر الــبـــريــطــاني في
قــد عـلق الــعــراق ســتـيــفن هــيــكي
عــــلى اغــــتــــيـــال والــــد الـــنــــاشط
اخملـــتـــطف في احملـــافـــظـــة. وقــال
إن هـيـكي في تـغـريـدة عـبـر تـويـتر
(مـــقـــتـل جـــاسب عـــبـــود حـــطـــاب
الـــهـــلـــيـــجي هـــو تـــذكـــيـــر مـــروع
بـــالـــتـــهـــديـــد الـــذي يــتـــعـــرض له
الـناشـطون وأولئك الـذين يقـاتلون
بـــشــجــاعـــة من أجل الـــعــدالــة في
واضاف ان (هـناك حـاجة الـعـراق)
ـسـاءلة والـعـدالة  وال مـاسـة إلى ا
يــنــبــغي أن تــكــون أي مــجــمــوعـة
خــارج نــطــاق ســيــادة الــقــانــون).
اكـد سـفـيــر بـعـثـة االحتـاد بــدوره 
االوربـي في الــعــراق مــارتن هــوث
ان (االوضـاع عـادت الى طبـيـعتـها
بـعـد مغـادرة بـابا الـفـاتيـكان وذلك
بـــعــد ســاعـــات من اغــتـــيــال والــد
دني اخملتطف احملامي والناشط ا

الهليجي).

شعار وزارة الداخلية
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ســلم رئـيس ديـوان الـوقف الـسـني
سـعـد كـمـبش  شـيـخ االزهـر أحـمد
الـطيب دعـوة من رئيسي احلـكومة
ان محمد مـصطفى الكاظمي والبر
احلــلـبـوسي لـزيـارة الـعـراق. وقـال
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(كــمــبش نــقل فـي مــسـتــهـل لـقــائه
بـــالـــطــيـب في الـــقــاهـــرة حتـــيــات
الــكــاظـمي واحلــلــبـوسي واعــتـزاز
الــعـراق حـكــومـة وشـعــبـا بـاألزهـر
الـشـريف تـاريخـاً وتـأثـيراً ومـكـانة
) واضاف ان سلم مـرموقة ب ا
(رئــــيس الـــديــــوان ســـلّم الــــطـــيب
رســالـتـ خــطـيـتـ مـن الـكـاظـمي
واحلـلـبـوسي جتددان الـدعـوة اليه
لـــزيــارة الـــعــراق) بــدوره  اعــرب
ـا الــطـيب عن (ســعـادته الـغــامـرة 
تــضــمــنت هــاتـ الــرســالــتـ من

مـعـان عـمـيـقـة الـدالالت ومـن صدق
ــشــاعــر الــنــبــيــلــة جتــاه األزهــر ا
الــــشـــريف) مــــرحـــبـــاً بـ(الـــدعـــوة
ــــة وأنـه في حــــنــــ دائم الــــكــــر
وشـــــوق ال يــــغــــيـب إلى الــــعــــراق
وشـعبه). وعلق أمام جمعة النجف
صـدرالـدين الـقبـاجني  عـلى دعوة
احلــكــومــة لــشــيـخ األزهــر لــزيـارة

الـــــعـــــراق. وقـــــال
الـــــقــــبـــــاجني في
بـــــيــــان تــــلـــــقــــته
(الــزمـان) امس ان
(لـــــقـــــاء احلـــــبــــر
االعــــظم الــــبــــابـــا
فـــــرنـــــســـــيس مع
ــــرجـع الـــديــــني ا
عـلي الـسيـسـتاني
ــــــثـل قــــــفــــــزة  
تـــأريــخـــيــة وكــان
اسـالميـاً عراقـياً 

اذ دعـا البـابا خالل اللـقاء لـلحديث
مـع سـاسـة الــعـالم أن يـقــلـعـوا عن
سـياسات العنف والقمع واحلصار
واالرهـاب) بـشـأن دعـوة احلـكـومـة
لـــشــيـخ االزهــر لـــزيــارة الـــعــراق 
اضـاف الـقـباجني ان (بـاب الـعراق
مــفــتـــوح لــكل االقــطــاب الــديــنــيــة

والسياسية عدا اسرائيل). 
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ـفــكـر الـعــراقي خـيـر ــوت امس ا غـيب ا
الـدين حـسـيب اثر تـلـقي اجلـرعـة الثـانـية
من لقاح كورونا   في بيروت    وبرحيله
فقـد  العراق واالمة العربـية رجال متميزا
له تـاريـخ  مـثـقل  بـاالحــداث  والـقـضـايـا
ــهـــمـــة   وهــو من ابـــرز  اخملــتـــصــ ا
االقتـصـادي  في الـعـراق  قبل خـمـس

عــامــاً اذ  دعي  بـ (شــاخـت الــعـراق) 
وكـان مـسـؤوال ومـنـاضال ومـفـكـرا  خـدم
الــفــكــر الــعــربي فـي بـيــروت او عــواصم
واقـفه  الوطنية اخرى   كـما  اتصف  

ومبادئه  القومية. خير الدين حسيب
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عتمدة وتـزود لبنان بـآخر وقفا لـلمواصفـات ا
هـنا مع آلية دفع مؤجلة تكون لفترة  6 أشهر
ــعـتــمـدة لــلـدفع عــلى األقل".  وخــتم: "اآللـيــة ا

لـيــست من اخـتـصـاص وزارة الـطـاقـة لـقـد 
الــتـفــاوض بـخـصــوص هـذه االتــفـاقــيـة ولـكن

. طبعا لم يتم التوقيع عليها بعد
وذكــرت مـصــادر لــبـنــانـيــة ان وفــدا لـبــنـانــيـا
سـيـزور العـراق لبـحث التـفـاصيل بـعد ان يـقر

العراق ميزانية 2021.
يــذكـر ان الـعــراق سـبق له ان ارسـل صـهـاريج
مـن النفط الـعراقي إلى لـبنان في  8 اب 2020
وذلك ضـمن حملة إغـاثية بعد  4ايـام من كارثة

االنفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت.

مـجـلس الوزراء الـعـراقي بتـزويـد لبـنان بـ500
ألـف طن من الـــنــفط اخلـــام كـــمــرحـــلــة أولى".
وأضـــاف أن "مــجــلـس الــوزراء الــعـــراقي قــرر
تــــزويــــد لــــبــــنـــان بـ 500 ألـف طن مـن اخلـــام
دة عام" وأضاف "أن النفطي كمرحلة أولى و
احلــكـومـة الـعــراقـيـة مـشــكـورة عـلى ذلك وقـد
طـلــبـنـا كـمـيـات أكـثــر ولـكن الـيـوم مـا حتـقق

وكمرحلة أولى يعتبر جيدا".
لـكن الوزير الـلبنـاني اضاف " الوقـود العراقي
غـيـر مـطـابق للـمـواصـفـات التي نـعـتـمـدها في
لــبـنــان ولـكن نـحـن قـادرون عـلى حتــويـله في
الــعــراق أو إجـراء عــمــلـيــة مــقـايــضـة اي ان
إحـدى الشركات العـراقية تستـبدل هذا الوقود
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كـمــا حـدث لـهـديـة الـطـحـ الـعـراقي  10 آالف
طنّ والـتي كان مـصيـر معـظمـها لـلتلـف بسبب
ـلـعب الـريـاضي الن لـبـنـان لـيس خـزنـهــا في ا
لــديـهـا مـخـازن مــنـاسـبـة وانـهــا كـانت تـفـضل
.   الــنـفط الــعـراق احلــبـوب بــدال من الــطـحــ
يـواجه مـشـاكل اعـقـد حسب تـصـريـحـات وزير
ـيـاه في حـكـومـة تـصـريف األعـمال الـطـاقـة وا
ـون غـجــر عـقب لـقـائه الـرئـيس الـلــبـنـانـيـة ر
الــلـــبــنــانـي الــعــمــاد مـــيــشــال عـــون: "نــتــائج
ـديـر الـعام ـفـاوضـات الـتي قمـنـا بـهـا أنا وا ا
لألمـن العـام اللواء عـباس إبـراهيم مـع العراق
لــتــأمــ الــوقــود أفــضت إلى قــرار صــدر عن
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ـواطـن طـالب رئـيس حكـومـة اقلـيم كـردسـتان مـسـرور البـارزاني بـضمـان حـقوق ا
االكراد وارسـاء مبـاد النـظام االحتـادي في البالد بـهدف تـسويـة جميـع االشكاالت

. العالقة ب الطرف
وقـــال الـــبـــارزانـي في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــزمـان) امس (نـحـيي الـيـوم الـذكـرى
الـسنويـة احلادية واخلـمس التـفاقية
11 آذار 1970 الــــــتـي كـــــانـت إجنـــــازاً
تـاريخياً لـثورة أيلول الـعظيمـة بقيادة
الـبارزاني اخلالد) واضاف ان (نضال
الـــشــعب الـــكــردي أجـــبــر احلـــكــومــة
ولـلـمـرة األولى عـلى االعتـراف رسـمـياً
ـشروعة بـجزء من احلـقوق الـقومـية ا
ولـكن لألسف مـا لبـثت احلـكومـة حتى
انـــتــهــكـت االتــفــاقــيـــة في وقت الحق
وجلــــأت نـــتــــيـــجــــة ذلك إلى الــــعـــنف

واحلرب ضد شعب االقليم). 
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واشــار الى انه (لــقـد كــانت االتـفــاقـيـة
نـــتــاج نـــضــال وتـــضــحـــيــات جـــمــيع
كونات اخملتلفة ورغبتهم الطبقات وا
فـي التـعـايش الـسـلـمي ورفض احلرب
واخلـراب) مـشددا عـلى (حل مشـاكلـنا
بـشـكل جـذري مع احلـكـومـة االحتـادية
عــلى أسـاس صــون وضـمــان احلـقـوق
الـدسـتـورية لـشـعب كردسـتـان وإرساء
أسـس ومـبــاد الـنــظــام االحتـادي في
الــعــراق). بـدوره دعــا رئــيس االقــلـيم
نــيــجـيــرفــان الــبـارزاني ,اجلــمــيع إلى
اســتــقــاء الــعـبــر من الــتــاريخ وأغالط
ـاضي وااللتزام بـالدستـور والشراكة ا
ــــشــــاكل وضــــمــــان مـن أجل حـل كل ا
األمـــان واالســتــقــرار والـــتــقــدم نــحــو
مــسـتـقـبل أفــضل لـلـعــراق ومـكـونـاته.
وأشـــار الــبـــارزاني في بـــيــان تــلـــقــته
(الـزمـان) امس ان (اتـفـاقـيـة اذار كانت
ثـمـرة ثورة أيـلـول العـظيـمـة والنـضال

ـاضي نــعـتـبـر من الـتــاريخ وأخـطـاء ا
ونـلتزم بالـدستور والشـراكة والتعاون
بــيـنـنـا لـنــحل كل مـشـاكــلـنـا ونـضـمن
األمـان واالستـقرار والتـقدم ومسـتقبالً
أفــضل لـلـبــلـد ولـكل مــكـونـاته) وجـدد
الــــبـــــارزاني دعــــوة جـــــمــــيع أطــــراف
ومـكونـات االقليم الى (جـعل من إحياء
ذكـرى االتفاقية حـافزاً للتالحم ووحدة
ـشترك والـتعاون ب الـصف والعمل ا
كـونـات في سـبيل جـمـيع األطـراف وا
ــكــاسب وتــرســيخ الــنــظـام حــمــايــة ا
الـفدرالي وضمـان احلقوق الـدستورية
لـــشـــعـب كـــوردســـتـــان). ورأى رئـــيس

ــقــراطي الـــكــردســتــاني احلـــزب الــد
مـسعود البارزاني إن إتـفاقية احلادي
ـــثــابــةِ بــوابــةٍ عـــشــر من آذار كــانت 
ـرحـلةٍ نـضـاليـة جديـدة وخـطوة نـحوَ
حتـقيقِ مكتسباتٍ وإنـتصاراتٍ عظيمة

للشعب الكردي.
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وأكــــد الـــبـــارزاني فـي بـــيـــانٍ امس أن
(إنـكارَ وجتاهلَ حقوقِ شعبِ كردستان
ـــــبــــادىءِ وخـــــرقَ اإلتــــفـــــاقـــــيــــاتِ وا
ــتــعـلــقـة الــدســتـوريــةِ والــقـانــونــيـة ا
بـــحـــقـــوقه ال تـــكـــســـر بـــأيِ شـــكلٍ من
األشــــكــــال إرادتَـه ألن الــــشــــعبَ لــــديه

جتــاربُ طـويــلـة من الــنـضــالِ والـوعي
والـصمود) وتـابع ان (اإلتفاقـية نصت
عـلى إقامةِ منطقةِ حكمٍ ذاتي حملافظاتِ
أربـيل والـسـلـيـمـانـيـة ودهـوك وإجراءِ
تـعـديالتٍ دستـورية تـنصُ عـلى إعتـبارِ
الـقـومـيـةِ الـكـرديـةِ الـثـانـيـة في الـعراق
بـعـد العـربـية وإعـتـبارِ الـلـغةِ الـكـردية
األولـى في مــــنـــــاطقِ احلــــكـمِ الــــذاتي
وتـعـيـ نـائبٍ لرئـيس اجلـمـهـورية من
االكـراد مع خمـسةِ وزراءَ في احلـكومة
وتــرويج الــثــقــافــةِ الــكــرديــة بــإنــشــاءِ
مـحطاتِ بثٍ تـلفزيوني وصـحفٍ ناطقةٍ

بالكردية). 

ــتـيـنـة ــتـواصل واإلصـرار واإلرادة ا ا
لــكـردسـتـان) وتــابع ان (ارادة الـشـعب
كـما كـانت دائماً لـبلـوغ حقوقـها أقوى
مـن الــقــمع والــقــســوة وقــوة الــسالح
فــأضـحت هــذه االتـفــاقـيــة بـالــنـتــيـجـة
ـــكــاسـب أعــظم تـــمــثـــلت في أســـاســاً 
االنــتـفـاضــة وفي الـفــدرالـيـة لـإلقـلـيم)
واضــاف (دعـونــا جـمــيـعـاً فـي الـعـراق

واعـتـرفت احلـكومـة في هـذه االتفـاقـية
لـــلــمــرة األولى بـــاحلــقــوق الـــقــومــيــة
لـالكـــراد مع تـــقـــد ضــــمـــانـــات لـــهم
ــشـاركــة في احلــكــومـة والــتــحـدث بــا
ـــؤســـســات بـــالـــلــغـــة الـــكــرديـــة في ا
التعليمية. من جهة اخرى اعتدى عدد
من مـؤيدي حـزب العـمال الـكردسـتاني
نعهم من الدخول عـلى قوات اجليش 
إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى.
وأظـهرت مقاطع فيديو تناقلتها مواقع
الـتواصل االجتماعي عدداً من مؤيدي
احلـزب يعـتدون على قـوة عسـكرية من

اجليش. 

والـسـادس اإلعـدادي الى اشـعـار اخر).
وكـانت األمـانـة الـعـامـة جملـلس الوزراء
قــد اصـدرت تـفـاصـيل قــرارات الـلـجـنـة
الــعـلــيــا بـشــأن االسـتــمــرار بـالــدراسـة
.وقالت االمـانة بيان امس إن إلـكترونـياً
(الــلـجــنـة قـررت الــتـأكـيــد عـلى وزارتي
الـتعـليم والتـربية االسـتمرار بـالدراسة
إلــكـتـرونـيًــا) وأضـاف أن (الـقـرار نص
نتـهية لـكليات راحـل ا عـلى استثـناء ا
الـــــطـب الـــــبـــــشـــــري وطب األســـــنـــــان
والــتـــمــريض بــالــدراســة احلــضــوريــة
ـنتـهية لـيوم الـعمـلي فقط للـمراحل ا
فــــقـط في األســــبـــــوع واســــتــــئــــنــــاف
امتحانات الدراسات العليا يوم اإلثن
ـقبل). بدوره قال عضو جلنة التربية ا
الــنـيــابـيــة صــفـاء الــغـا في تــصـريح
تــابــعــته (الــزمــان) امس انه (ال يــوجـد
ـدارس األهـلـية في قـانـون يـنظـم عمل ا
عــمــوم مــحـافــظــات الــعـراق والســيــمـا
دارس مـحافظة البصرة) داعيا ودعا ا
ـتعـفـفة األهـلـيـة الى (مرعـاة الـعـوائل ا
واســـر الــشــهـــداء الــذين تـــضــرروا من
جــراء الــظــرف الـصــحي الــذي تــمـر به

البالد). 

ــؤســســات الـدولــيــة ذات الــتـقــنــيـة وا
ـنـظـمـات الـدولـيـة ومـنـصة الـعـالـيـة وا
ــيــة). من جــهــة اخـرى ــعــرفــة الــعــا ا
اتــخــذت وزارة الـتــربــيـة قــراراً جــديـداً
بـشـأن مـوعـد االمـتـحـانـات الـتـمـهـيـديـة
لــطــلــبــة اخلــارجي.وقــالت الــوزارة في
بـيـان تلـقـته (الزمـان) امس إن (الـلجـنة
الـدائمة لالمتحـانات تُعلن تـغيير موعد
االمـتحانات التمهـيدية لطلبة اخلارجي
لـــلــعــام الـــدراسي احلــالي 2020-2021
واعيـد اجليددة الحقا) وسـوف تعلن ا
مـــشــــيـــرا الى ان (هـــذا الــــقـــرار يـــأتي
تــمـاشـيـاً مع مــقـررات الـلـجـنــة الـعـلـيـا
لــلـصـحــة والـسالمـة بــاسـتـمــرار حـظـر
الــتــجـوال الــشـامل واجلــزئي من أجل
احلـفـاظ عـلى سـالمـة طلـبـتـنـا). أعـلـنت
ـديـريـة الـعامـة لـلـتـربيـة في مـحـافـظة ا
الـنجف تـأجيل االمـتحـانات التـمهـيدية
راحل الـنهائية إلى اخلـارجية لطـلبة ا

إشعار آخر.
ـــديـــريـــة في بـــيـــان تــلـــقـــته وذكـــرت ا
(الـــــــزمـــــــان) امـس انـه ( تـــــــأجـــــــيل
االمتحانات التمهيدية اخلارجية لطلبة
ـتوسط الـسـادس االبـتدائي والـثـالث ا

واالتـصاالت التي اقترحها الوزير نبيل
كـاظم عبـد الصاحب وفـقا لالخـتصاص
ــوافــقــة عــلـى هــيــئــة الــرأي وجــاءت ا
ـــشـــروع). وكـــانت بـــاإلجـــمــــاع عـــلى ا
ـنظمة قد دعت الى شراكة مع الوزارة ا
إلنـشاء مركز وطني للـتعليم اإللكتروني

الذكي. 
وجاء في رسالة اليونسكو الى للوزارة
ان (مـعـهـد اليـونـسكـو الـدولي لـلتـعـليم
اإللــكـتــروني قـدم مــقـتــرحـا الى مــكـتب
ـنــظـمـة اإلقـلـيـمي في بـيـروت إلنـشـاء ا
مـركز وطني لـلتعـليم اإللكـتروني الذكي
فـي إحـــدى اجلـــامـــعـــات الـــعـــراقـــيــة)
واضــافت ان (الـشـروع بــهـذه الـشـراكـة
سـيكـون من خالل توقيع خـارطة طريق
بــ الـوزارة ومـكــتـبي الـيــونـسـكـو في
ـــعـــهــد الـــدولي الـــعـــراق وبــيـــروت وا
( لـلتـعلـيم العـالي واالبتـكار فـي الص
مــشــيــرة الى أن (اجلــامـعــة الــعــراقــيـة
الــشــريــكــة سـتــســتــفــيــد من الــتــعـاون
نح الـبحثي وتبادل العـلماء وبرنامج ا
الـدراسـيـة مع شـبـكـة الـيـونـسـكـو الـتي
تـضـم خـمـسـة عـشـر جـامـعـة من أفـضل
اجلــــامـــعـــات فـي أفـــريــــقـــيــــا وآســـيـــا
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اتـفق العـراق واليـونسكـو على اخـتيار
ـــعــلــومــات جــامـــعــة تــكــنـــولــوجــيــا ا
ـوجب مــوافــقـة هــيــئـة واالتــصــاالت 
الـــرأي فـي وزارة الـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي
ــركـز والــبــحث الــعــلـمـي الحـتــضــان ا
الـوطـنـي لـلـتـعـلـيم اإللـكـتـروني الـذكي.
وقــال بـيــان لـلــوزتـرة تــلـقـتـه (الـزمـان)
امس ان (اجـتماعا اإللكتـرونيا مشتركا
جـمع مـديـر عـام البـحث والـتـطـوير في
الــوزارة غــســان حــمــيــد عــبــد اجملــيــد
ـعلومات ورئـيس جامعـة تكنولـوجيا ا
واالتـصـاالت عـبـاس الـبـكـري وعـدد من
ـثلي دوائر الوزارة ومسؤولي مكتب
الــيــونــسـكــو اإلقــلــيــمي في بــيـروت و
نـطـقـة العـربـية ـنـظـمة الـدولـيـة في ا ا
ركـز الوطني وبـغداد لـبحث مشـروع ا
لـلتعليم الذكي في العراق الذي سيوفر
مـنـاخا مـنـاسبـا وإيـجابـيا لـدعم وبـناء
الـقـدرات اخلاصـة بالـتـحوالت الـرقمـية
في الـــتــعــلــيم الــعــالي وتــأمــ جــودة
الـــتـــعــلـــيم االفـــتـــراضي) واضــاف ان
(اجملــتــمــعــون اتــفــقــوا عــلى اخــتــيــار
ـــعــلـــومــات جـــامــعـــة تــكـــنـــلــوجـــيــا ا
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قـد يـجادل الـبـعض في اولـويـة الـدولـة او اجملتـمع وهـذا لـيس جـداال مـثل مـوضوع
ـوضوعي كلها تفيد البيـضة او الدجاجة الن التاريخ الـقد واحلديث والتحليل ا

ان اجملتمع قبل الدولة وان اجملتمع هو الذي يقيم دولته ويقيمها على شاكلته.
اوال في الـتاريخ القـد قبل حوالي 7 االف سنـة نشأت اوال التـجمعات الـبشرية
على شكل قـرى زراعية صغيـرة ثم بعد فترة طـويلة نشأت الـدول. كانت البداية في
وادي الــرافـدين حــيث بــدات "الـســلـطــة االجــتـمــاعـيــة" في الــظـهــور ثم "الــسـلــطـة

دن.  السياسية" فقيام دول ا
ثـانــيـا الـدول احلـديـثـة (بــعـد مـعـاهـدة وســتـفـالـيـا عـام 1648) نـشـأت بـفـعل تـطـور
مجـتمـعاتـها: الـثورة االنـكلـيزيـة في عام 1688 والـثورة االميـركيـة ب عامي 1775

الى 1783 والثورة الفرنسية عام 1789 وهكذا.
ان احلكومة الشرطة ثالثا واجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والسياسية (البر
ـدرســون .. الخ) هم من ابـنـاء اجملــتـمع يـؤثـر ـوظـفـون احلـكــومـيـون ا االحــزاب ا
سـلــوكــهم الــفــردي عـلى ســلــوكــهم الــعـام فــان صــلــحــوا صـلــحت هــده االجــهـزة

ؤسسات والعكس بالعكس. وا
طـاف شخصيـة معنـوية قانـونية تـتألف من عـدة عناصر رابعا والـدولة في نهـاية ا
اولـهـا واهـمـهـا الـشـعب. فــمن الـطـبـيـعي ان تـتـأثـر الـدولـة صالح وفـسـادا بـحـجم

الصالح او الفساد في الشعب.
لـهـذا نـقـول ان اصالح الـدولـة اي االصالح الـسـيـاسي واالداري بـالـدرجة االولى
يـتـطـلب االصالح االجـتـمـاعي او الـشـعـبي. والـعـمـلـيـتـان تـسـيـران جنـبـا الى جـنب

ومتداخلتان تؤثر احداهما باالخرى. 
ـكن ان يــتم عن طــريق االنــتـخــابـات اذا تــوفـرت واذا كــان االصالح الـســيــاسي 
شروطهـا او عن طريق الثـورة اذا تراكمت مـقتضيـاتها فـان االصالح االجتماعي
ــدرســة واالحـزاب الــصــاحلـة ــكن ان يــتم عن طــريق الــتـربــيــة والـتــعــلـيم اي ا

دني ومراكز التوجيه واالشعاع الدينية وغيرها. ومنظمات اجملتمع ا
انتاج اجملتـمع لدولته الـصاحلة عمـلية طـويلة تسـتغرق وقـتا وتتطـلب جهدا والذين
يـتطلـعون الى انتـاج دولة صاحلـة عليـهم ان يتحـلوا بالـصبر واالسـتعداد لـلتضـحية

والبذل والعطاء.
قال وكـاتبه بـالتـنظـير. ويـقولون بـعض القـراء سوف يـتهـمون هـذا ا
"شبعـنا من الـتنـظير". وقـد يكـونون محـق بـسبب اسـتمرار
مـعـانــاتـهم لـفــتـرة طـويــلـة لـكـنــهم لـيـســوا عـلى صـواب في
مـوقـفهم الـسـلبـي من "التـنـظيـر" الن الـعـمل يبـدأ من فـكرة
ويــسـتـنـد الى فــكـرة وبـدون هـذه الــفـكـرة ال يـوجــد مـعـيـار

ومقياس للعمل الصالح.
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راهـقـات لـلـهـواتف دون مـراقبـة وال مـتـابـعـة وخـاصة- وهن ـراهـقـ وا إن إقتـنـاء ا
يعشن فـي مجتـمع مادي بحت- أمـر خطيـر تتحـمل أسرهن عواقب أمـور قد حتدث

لهن ال قدر الله خارج التقدير والتوقعات.
ـراهقـة الن مـسؤولـيتك حـاول أيهـا االب واألم والخ الـكبـير مـراقـبة الـفتـاة في سن ا
أمام الله واجملـتمع التنـتظـر أن يقع اخلطـأ وبعدهـا تعاقـبوهم حتـدث أشياء جـسيمه
قفله للـعوائل الذين يوفـرون للمراهقـ هذه الغرف بهدف داخل الغرف اخلـاصه وا
االسـتـقالل الذاتي واحلـريه الشـخـصيه في عـصر الـتـطور والكن اليـوفرون احلـمايه
راهقه مـن باب اخلصوصـية تصرفات راهق وا الكافـيه والرقابة لـهم قد يتصـرف ا
ركـزكم االجتمـاعي ابحث عن اخلطـأ وحاول أن جتد احلل قد التـليق باجملـتمع وال
ـنـاسب قـبل فـواة األوان تأكـد من األصـدقـاء الـذين بـرفـقـته وأصـدقـائه التـعـطوهم ا
كن أن تتأثر في مواقع راهقه  فـرطه التي تنعكس إلى تصرفات سلبيه ا احلريه ا
ـواقع التي تـأثـر عـلى تصـرفـاتهم اومـواصـلة ألفالم الـتواصل االجـتـماعـي لبـعض ا
ـراهق أثـناء مـتـابعـة هـذه احملتـويـات بأنه سـلـسالت الغـيـر هـادفه والتي يـعـتقـد ا وا
شـخص مـظـلـوم ومضـطـهـد ويبـدء بـالـتـمرد ومـن ثم يفـقـد الـسـيطـره عـلى تـصـرفاته
تـابعه والرقابة ضروريه في هـذه الفتره األبناء كل زرع ويحاول الـهرب النصائح وا

كلما اعتنيت به حصدت ثماره.
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شـدد مـســتـشـار االمن الــقـومي قـاسـم االعـرجي عـلى
ـشولـ بـقـانـون الـنـاجـيـات االيـزيـديـات من تـعـويـض ا
الـفـئـات االخرى . وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس ان
(األعـرجي ترأس اجـتـمـاعـا لتـفـعـيل قـانون الـنـاجـيات
األيـزيــديــات بـحــضـور الــوكـيل األقــدم لـوزارة الــعـدل
ـثـلي مـفوضـيـة حـقوق ووكـيل جـهاز األمـن الوطـني و
اإلنسـان وجهـاز اخملابـرات الوطنـي ومستـشارين في
مــسـتـشـاريـة األمن الـقـومي) ,وأثـنى اجملـتـمـعـون عـلى
(جــهــود مــجــلس الــنــواب واجلــهــات الــتي ســعت إلى

ـكونات إنصاف وحـمايـة النـاجيـات من األيزيـديات وا
ــسـيـحـيـات والـشـبك), األخـرى مـن  الـتـركـمـانـيـات وا
وأكــد األعـرجي (أهــمـيــة اإلسـراع في تــفـعـيـل قـانـون
شمولة بالقانون الناجيات وتعويض وحماية الفئات ا
 لــتــحــقـــيق األهــداف الــتي من أجــلــهــا  إقــرار هــذا
ــنــصف ,كــمــا وجّه بــاعــتــمــاد الـــقــانــون اإلنــســاني ا
ـــقـــتــــرحـــات الـــتي تـــمــــخـــضت عن الـــتــــوصـــيـــات وا
ـسـتـوى لدعم وتـشـكـيل فـريق عـمل عـالي ا االجـتـماع
ـعـنـيــة في تـنـفـيـذ الـقـانـون وحتـقـيق أهـدافه اجلـهـات ا

اإلنسانية).

≈ŸUL²ł∫ األعرجي يترأس إجتماعاً خاصاً بقانون الناجيات اآليزيديات 

ا تـفاعل مع مـحمـد مواطن عـراقي يعـيش منـذ خمـسة عـشـر عامـا في بريـطانـيا طـا
اجملتمع االنـكليـزي حتى اصـبح  اكثر انـكلـيزية مـنهم  وتـخاله  عنـد االنفراد  به ان
جده لويس الـسادس عشـر وجدته اليـزابيث بنـت تايلـر  وغالبـا ما يسـتعمل  مـحمد
ـفـردات االنكـلـيـزيـة في كالمه واليـلبـس اال مالبس اجلـنس  " الكـاوبـوي " ويـعـتلي ا
على راسه الـقـبعـة االفـرجنيـة    مـتنـاسـيا " عـقـال " الوالـد ابـو الطـابـق و "عـصـبة
الـوالـده " اليــأكل اال " الـكـيـنـتـاكي " و " الـهـمـبـركـر " واذا سـلم عـلـيك قـال " هـاي "
نـاسـيــا كـلـمـات االهل والـديـرة " مـرحـبـا " و " الـگـوة " و " الـله بـاخلـيـر " وان سـمع
ـوسـيقى االفـرجنـية تـمايـل جسـمه طربـا دون ارادته  وتـناسـى رقصـة اجلوبي ٠٠ ا
نسي محـمد وهو في الغربة اكلـة " الباقالء بالدهن احلر " صبـاحا واكلة " الباجة "
عـنـد ابن طـوبـان او احلـاتي ظـهـرا ٠٠ مـحـمد عـاد مـؤخـرا الى بـغـداد وبـقي طـعم "
الـكنـتاكـي "  بالـدهن االفـرجني يشـد لـسانه ويـعـرقل كلـمـاته عاد مـحـمد الى بـغداد
ـا حـقـقه في بالد الـغـربة مـن اجناز واعـجـاز وتـسكـع ٠٠ عاد مـحـمـد وقد مـزهوا 
انـعكـست اخالقـه على اصـدقـائه ومـحـبـيه ومـا ان دخل احلـارة  التي تـنـبـعث مـنـها
لء فمه الطفال يـلعبون في الشارع  وبالـلغة االنكليزية روائح البخـور والنذور قال 
" هلو بـويز بـليس  بـيت اجلمـيلي  ويـر " وما ان سـمعه والـده وكان في سـطح الدار
ـتـعه مع عدد مـن طيـور الـزاجل " مطـيـرجي " حتى امـسك بـحذائه يـقـضي اوقات 
وهـوى به عـلى رأسه  قـائال له " ولك عـدل حـلـكك واحـچي زين  ابن الـطـراك " تـقبل
محمـد بضربـة راس حذاء والده ووقف مـندهشا فـكانت الضـربة دواءا اعاد  توازنه
ـيـري ومـا ان دخل بـيـته حـتى لـبس لــبـاس االهل " الـدشـداشـة " و" الـشـحـاطـة  " ا
ـا حـصل مـعه في بالد الغـربـة  وبدأ واخذ يـتـبـختـر بـ اهله واصـدقـائه مـنتـشـيا 
يقص علـيهم قصص بطوالته وصـوالته  وغرامياته مع الـنساء االنكليـزيات وعيونهن
الـزرقــاء واخلــضــراء وقـوامــهم الــرشــيق وكــيف كــان يـصــول ويــجــول الخـذ ودهن
وصداقتـهم وماحصل له مع مدام " بروكي " في عيد احلب عندما  تعرف عليها في
احد  االنديـة الليليـة واصطحبـها  الى شقته لالنـفراد بها  واتـضح له بعد ذلك انها

التشبه النساء بانوثتها وانها 
ـصطلحات الـدارجة " كيكي " وما رجل بهيـئة امرأة " شاذ"  او مايـطلق عليه  في ا
ان اكتشف حـقيقته  لم يستطـع التخلص منه اال بشق االنفس بـعد تدخل العراقي
زيـفة حتى احس مـحمد اجملاورين له في الـسكن ومـا ان خرجت مدام " بـروكي " ا
ان هـمـا كبـيرا قـد انزاح مـن صدره ومـا ان هم صبـاح اليـوم الـتالي  بـاخلروج  من
شقته شـاهد مجموعة من الشواذ  " الـكيكية " وهم يركبـون دراجات نارية بانتظاره
لالنتقـام لصديقهم " كيكي " الذي اعـتدى محمد على كرامته االنـسانية فعاد محمد
ـأزق  الـذي ادراجـه الى شـقـته واتــصل بـالـشــرطـة الـتي وصــلت النـقـاذه مـن هـذا ا
يـشـكل ظاهـرة غـريـبة عـلى مـجتـمـعنـا وعـند اسـتـفسـاره عن  هـذه الظـاهـرة الغـريـبة
اتـضح له انهـا  طبـيعـية في اجملـتمع الغـربي وكثـيرا مـا تسـفر  عن عـقد زواج مـتعة
ب " كيكي وكيكي " ولهم طقوس يعتزون بااللتزام بها وهم في كل االحوال ينتمون
ـكن  مـنـع نشـاطـهم الى جتـمع " الـكـيـكـية " حتـسـب له الـدول حـسـابات خـاصـة ال
طروح هل تـنتمي هـذه اجملموعـة جملموعـة النساء ام والعبث بـتقالـيدهم  والسـوآل ا
لـتجـمع الرجـال وكان الـله في عـونك يامـحمـد  وحسـنا فـعلت يـوم عدت الى الـعراق
زيف ـرأة احلقيقي وليـس بعيدهم ا معززا مـكرما ب اهـلك وخالنك لتحتـفل بعيد ا
عيد " الكـيكية "فتهنئة خالصة لـلمرأة العراقية وهي حتتفل بعيدها
 وهي  تزهـو باجـواء  هادئـة مع اخـيهـا الرجل الـذي هو عـونا
لهـا في السراء والـضراء وحتيـة لكل ام عراقـية اجنبت اولئك
ــلـتــزمـ بــتــقـالــيـد الـرجــال الـعــراقــيـ  االصالء االفــذاذ ا
مجتـمعنـا وتاريخـنا احلضـاري الذي نفـتخر بـاالنتماء له و "

زغردي ينشراح "

مسرور البارزاني
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ال نذيع سراً اذا قلنا :

انّ الثقافة الـفقهيـة ذات منسوب مـنخفض في عمـوم الديار ال في ديارنا
فقط .
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والثقافة الفقهية مطلوبة على نحو اإللزام حيث انّ هناك أحكاماً شرعية
ارساتنا ارستنا احلـياتية من أقوال واعـمال وحركات فلـيست  لكل 
ـشـروع مـنـهـا وغـيـر مـعـصـومـة من االرتـطــام بـاحلـرام والـتـمـيـيـز بــ ا

تفقهون في الدين دون سواهم. شروع هو ما ينفرد به ا ا
ـتـديـن انـفـسـهم فـقط بل تـمتـد لـتـشمل وآثار الـتـدين ال تـنـعكس عـلى ا

اآلخرين أيضا .
ـتـدين يـصـون نَـفْـسَهُ من الـوقـوع في احلـرام  ويـصـونُ حـقـوق غَـيْرِهِ فـا
ــشـروع  بـاحلــفــاظ عـلــيـهــا واالبـتــعــاد عن كل ألـوان الــتــجـاوز غــيـر ا
واحملـصــلـة الـنــهـائـيــة لـكل ذلك بــاهـرة األبـعــاد واآلثـار والــنـتـائج ديــنـيـا

واخالقيا واجتماعيا وانسانيا وحضاريا .
عـرفـة الفـقهـيـة تكـثـر اخلطـايـا واالخطـاء  ونُـهدرُ احلـقوق وح تـغـيب ا
ــشــكالت واألمــوال  ويُــعـــتَــدَى عــلى األنـــفس والــكـــرامــات  وتــكــثـــر ا
واألزمـات وكـل ذلك يـؤثـــــــــر بــشـكـل سـلــبي عــلى اســتـقــرار اجملــتـمع

وأمنه...
من اجلــمـيل جــداً وجــود أصـحــاب االخــتـصــاص في مــخــتـلف الــعــلـوم
والفـنون ابـتداء بـالطب والـهنـدسة واالقـتصـاد والقـانون وانـتهـاء بالـفنون
عرفة الفقهية الثغرة الكبرى التشكيلية فيما تبقى الفراغات الهـائلة في ا

التي تهدد التعايش السلمي واالمن االجتماعي .
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كتب طبيب مُتدين الى أحد كبار مراجع الدين يسأله :
هل يجوز أنْ أكتب للمريض اسم دواءٍ باهض الثمن مع وجود دواء آخر

نافع له بسعر يقل عن ذلك ?
ـتـدين من اإلضــرار بـاآلخـرين انـظـر الى مــقـدار حتـرج هــذا الـطـبـيـب ا
ـتدين وبـ حيـتان الـفسـاد الكـبرى التـي نهبت وقارنْ بـ هذا الطـبيب ا
البـالد والعـبـاد  وحـوّلت مـلـيارات الـدوالرات الى اخلـارج واسـتـحوذت
ـال الـعام بـشـتى الـوسـائل الالمـشـروعـة عـبـر الـعـقـود الـوهـمـية  عـلى ا
اليـ من ــطـاف الى تــزايـد عــدد ا والـعــمـوالت الــفـلـكــيـة وانــتـهى بــنـا ا
الـعراقـيـ الـذين هم حتت خط الـفـقـر في بـلـد هـو من اغـنى الـبـلدان في

العالم بثرواته وموارده .
-4-

ـظـاهــر فـمـا قِــيـمـةُ احلج اذا كــان بـأمـوالٍ انّ الـتـديـن لـيس بـاالدعــاء وا
مسروقة ?

وكم مِنْ متـستـر بالـعبـاءة الديـنيـة وهو من أذكى تالمـيذ ابـليس واكـثرهم
زيغا وفسادا ?

ا قال الشاعر : وقد
وابن اخي عالّمةُ الزمانِ 
أفتى بأنَّ الصوم ركعتانِ

وهـو يـهـزأ ويــسـخـر بـأدعــيـاء الـعـلم والــدين  ومـا أكـثــرهم في عـصـرنـا
الراهن..!!
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انّ تزكية النفوس منهى عنها بنص القرآن 

( فال تزكوا أنفسكم )
النجم / 32

وليس ثمة من تزكية أهم من االلتزام احلقيقي بحدود الشرع واحكامه 
ومِنْ أبرز االحـكـام الشـرعـيـة وأجالها وجـوب االمـانة واجـتـناب اخلـيـانة

فهل أدّى السلطويون في العراق اجلديد ما أئتمنوا عليه ?
وال يــلــومُ الــذين أنــتــخــبــوا اولــئك اخلــائــبــ إالّ
انَـفُـسَـهم ألنـهم ظـلـمـوا انـفـسـهم بـهـذا االخـتـيـار
البـائس كـمـا ظلـمـوا وطـنـهم وشعـبـهم وهـذا ما
يجب اال يغـيب عن البال ونـحن نقتـرب من موعد
زمــع عقدها في 10/10  االنتخابات الـنهائيـة ا

.2021 /
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واضـافت ان (اجلـنـيـبـة واحد (1991
حـــزيـــران واجلـــنـــيـــبـــة ٧ نـــيـــســان
مــحــتــجــزة لــدى ايـران قــبـل أحـداث
وان اجلــنـيــبــة الــنــصـر وآذار 1991
واكـدت ـيـاه اإلقـلـيـمـيـة) غـارقـة في ا
الــوثــيــقــة ان (عــدم حـسـم مــوضـوع
الــنـــاقـالت احملـــتــجـــزة واجلـــنـــائب
احملتجـزة والغارقـة بشأن معـاجلتها
ـالـيـة لـلـشـركـة عـلى في الـسـجالت ا
الـــرغم من كـــثــرة اخملــاطـــبــات مــنــذ
ــالي الفــتــة الى ان (الــقــسم ا (1998
فـي شـــركـــة نـــاقالت الــــنـــفط اوضح
بكتابه ذي العدد 36 في 29 اذار عام
2017 ان اجلــانب الـكـويـتـيـافـاد بـان

 ÊU e « ≠ œ«bG

دعـــا الــنــائـب كــاظم الـــشــمــري إلى
دراء في وزارة إعادة تـقو بـقيـة ا
ـاليـة بعد سـحب يـد مديـر مصرف ا
الـرافـدين اثـر مـخــالـفـات قـانـونـيـة.
وقــال الــشــمـــري في بــيــان تـــلــقــته
(الـــزمــان) امس (نـــشــيــد بـــخــطــوة
الـــوزيـــر عـــلـي عالوي وســـحب يـــد
ـــصــرف الـــرافــدين ـــديــر الـــعــام  ا
ـديــر الـعــام لـلــمـصـرف وتــكـلــيف ا
ـصرف بـدالً عنه الـصنـاعي بإدارة ا
حــــــــتى انــــــــتــــــــهــــــــاء اجــــــــراءات
داعـياً إلى (شـمول بعض التـحقيق)
ـدراء الــعـامــ بـإجــراءات سـحب ا
الــيـد واســتــبـدالــهم بــآخـرين أكــثـر
نــــزاهـــــة وكــــفـــــاءة وإخالصـــــاً في
عملهم). وكان عالوي قد اصدر أمراً
بــســـحب يـــد مـــديــر عـــام مـــصــرف
الــــرافـــدين وكــــالــــة حـــســــ عـــلي
مـحــيـسن.وبــحـسب األمــر الـوزاري
لـعالوي فـانه تقـرر (إحـالة مـحـيسن
الى الـتحـقيق وذلك لـقيـامه بتـوقيع
عـــقــــد مع إحــــدى شـــركــــات الـــدفع
االلـــــكــــتــــرونـي دون اســــتــــكــــمــــال
واضاف انه االجـراءات الـقانـونـيـة)
ـصـرف (تـقـرر تــكـلـيف مـديــر عـام ا
بـتـمــشـيـة الـصــنـاعي بالل صـبــاح 
ــصــرف حلـ االنــتــهـاء من أمـور ا
الــتــحــقــيق). وأشــاد مــوظـفــون من
ــؤســـســات مــخـــتــلـف الــدوائـــر وا
احلكـوميـة بقرار الـوزير بـسحب يد
محـيـسن واحـالـته لـلـتـحـقـيق بـتهم
فـسـاد تـتـعـلق بـالـتـوقـيع مع احـدى
شـــركــات الـــدفع االلـــكـــتــروني دون

مــوافـقـة الــوزارة وخـارج الـضـوابط
. والقوان

ـوظــفـون في تــصـريح امس  وأكــد ا
ان (مـحـيـسن شـخـصيـة غـيـر كـفوءة
ـصرفي وغـير مـهنـية إلدارة الـعمل ا
مـثل هكـذا مـصرف كـبـير في الـعراق
ـصــرف لـلـوراء) وتـسـبب بــارجـاع ا
على حد تـعبيـرهم. مطالـب (الوزير
ــصـرف الى حـيث بــضـرورة عـودة ا
مــا كــان عــلـيـه سـابــقــا من الــتــطـور
واحلــضــارة واســتــخــدام االنــظــمــة
االلـكـتـرونـيـة فـي تـمـشـيـة مـعـامالت
ـتـقـاعـدين ـوظـفـ وا ـواطـنـ وا ا
ومن بينها عودة التقد االلكتروني
عـلى الــسـلف بــعـد ان قـام مــحـيـسن
بالغاءها واسنادها بالتقد الورقي
فـي الـفـروع حـيث ان هــذه الـطـريـقـة
اســـتــــخــــدمت فــــيــــهــــا الــــرشـــاوى
ـــنــســـوبـــيــة في واحملــســـوبـــيــة وا
احلــصــول عــلى الــســلف) عــلـى حـد
قولهم. فيـما دعا عضو جلـنة الطاقة
جمـال احملمـداوي صندوق الـنيـابيـة
اســتــرداد األمـــوال الــعــراق الــتــابع
ووزارة الـنـفط لـبذل جملـلس الـوزراء
زيـد من اجلهـد حلسم مـصير اربع ا
نـقالت نـفط عـراقــيـة مـحـتـجـزة لـدى
الكويت واربعة جنائب بحرية اثنان
ــيـاه االقــلـيــمـيـة مــنـهـا غــارقـة في ا
واالخــرى مـــحــتــجـــزة لــدى ايــران .
واطلعت (الـزمان) على وثـيقة حتمل
جــاء فـيــهـا انه تـوقــيع احملــمـداوي 
(اشـارة الى تــقــريـر ديــوان الـرقــابـة
ــالــيــة االحتــادي في 24 ايــار عـام ا
ــالـيـة اخلـاص بــالـبـيــانـات ا  2018

تلك السفن البحرية عدت غنائم حرب
ـعدات التي شانـها شـان االسلـحة وا
واوضـحت الـوثيـقة خـلـفتـها احلـرب)
انه (خـالل مــقــارنــة ديـــوان الــرقــابــة
ـالـيــة االحتـادي لــمـجــمـوع نـاقالت ا
الـشـركـة احلـاليـة الـبـالغ عـددها 4 مع
مجـموع حمـوالت الناقالت احملـتجزة
الحظ الـديـوان ضـآلـة الـنـسـبـة حـيث
اذ ان الشركة فقدت 91 ئة بلغت 9 با
ـئة من طاقـاتهـا التي كانت مـتاحة با
ـــمــلــوكـــة قــبل لــهـــا من نــاقـالتــهــا ا
واسـتـطردت احـتـجـاز تـلك الـنـاقالت)
الــوثــيــقـة بــالــقــول ان (وزارة الــنـفط
ــاضي اجــابت بــتــاريخ 23 شــبــاط ا

بــتـوقف الــعـمل بــالـلــجـنــة اخلـاصـة
ــوضـوع الـنـاقالت احملـتـجـزة لـدى
الــكـويت وايــران بـسـبـب تـوجـيه من
صــنــدوق اســـتــرداد أمــوال الــعــراق
ــتــضـمن الـتــابع جملــلس الـوزراء وا
ايــقــاف عــمل اي جلــنــة أو فــريق أو
ـاثـلـة ألهـداف وفـد مـشـكل ألهـداف 
ودعـا احملــمـداوي عــبـر الـصــنــدوق)
ـزيد الـوثـيـقـة الصـنـدوق الى (بـذل ا
من اجلـهــود في مـا يـخص الـنـاقالت
واجلــــنــــائب احملــــتــــجــــزة من خالل
ـا لـها من عـنـية  مـفـاحتة اجلـهـات ا
االثر الكبير على نشاط الشركة ورفد

االقتصادي الوطني). 
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لــشــركــة نـاقـالت الـنــفط الــعــراقــيـة
,ضـمن رصـيـد حـسـاب وسـائط نـقل
ؤرخ في وانـتقـال كمـا في الـكتـاب ا
مــبــلغ 31 كــانــون االول عــام 2016 
اكـــثـــر من 43 مـــلـــيـــون ديـــنـــار في
ـثل ــاضي  تـســعـيــنـيــات الـقـرن ا
قـــيــمــة اربع نـــاقالت نــفـط عــمالقــة
محـتجزة لـدى دولة الكـويت واربعة
ياه جنـائب اثنان مـنها غارقـة في ا
االقـلـيـمـيـة واالخرى مـحـتـجـزة لدى
واشــارت الى ان (الــنــاقالت ايــران)
تنبي هي الناقلة طارق بن زياد و ا
و القادسية وحـط محتجزات لدى
الـــــــــكــــــــــويـت مـــــــــنـــــــــذ احـــــــــداث
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جـددت وزارة الـزراعة دعـوتـها
الى مــجــلـس الــنــواب بــزيـادة
مـخـصـصــاتـهـا ضـمن مـوازنـة
الـعــام اجلـاري دعـمـا لــلـقـطـاع
الـــزراعي ومـن اجل تـــخــفـــيف
. وقـــال الـــعـبء عن الـــفالحـــ
كــر اخلــفــاجي في تــصــريح
تـــابــــعـــته (الــــزمـــان) امس ان
ـــــــوارد قـــــــلـــــــلـت من (وزارة ا
ائية نتيجة انحسار احلصة ا
اذ االمـــــــــطـــــــــار فـي الـــــــــبالد 
جتــــاوزنــــا بـــــأمــــان اخلــــطــــة
الـشتويـة ولكـننا مـقبـلون على
خـــطـــة صــــيـــفــــيـــة تـــتــــطـــلب
تــخــصـصــيـات اضــافـيــة كـون
ان خـفض حـصة الوزارة البـر
الى  150مليار دينار من أصل
وهـــو  650مـــلــــيــــار ديــــنــــار 
واضـاف ( تـقـلـيص مـؤثـر جـداً
ان (هـــنـــاك جتـــاوبـــا من قـــبل
الية بشأن زيادة هذا اللجنة ا
الــتـخـصـيــصـات عـلـى اعـتـبـار
انـــهـــا تـــؤثـــر عـــلـى األســـمــدة
والــبـذور الــتي نــسـتــلم مـنــهـا
 400 الـف طن تـــزرع الـــوزارة
مــنـهـا  14مــلــيـون دو خالل
هـــذا الــعـــام من اجل حتـــقــيق
األمن الــغـــذائي بــعـــد تــوفــيــر
مـليـون طن من احلنـطة و750
مشيرا مليون طن من الشعير)
الى (ابالغ وزيــرة الـزراعـة في
اقــلـــيم كــردســتــان الــتي زارت
بـغـداد قـبل أشـهـر عـن ضرورة
دخـــول احملـــاصـــيل والـــســـلع
الـزراعـيـة واحلـيـوانـيـة بـطرق
غـــيـــر شـــرعــيـــة بـــســبـب عــدم
وتابع نـافـذ) الـسـيطـرة عـلى ا
ـــنـــافــذ ـــئـــة  من ا ان ( 90بـــا
مـســيـطــر عـلــيــهـا في الــعـراق
والبد من الـتنـسيق مع االقـليم
لــضــبط الــتــهــريب لــتــحــقــيق
ـشـتـركـة الن هـناك ـصلـحـة ا ا
والسيما ان ة اقتصادية  جر

وأضاف اكرم  أن  ( خبراء من
ــائــيـة وصــلـوا ـوارد ا وزارة ا
الى نــاحـيـتي مــنـدلي وقــزانـيـة
ــوقف واجـراء مـسح لــدراسـة ا
شــــــامل لـإلبــــــار االرتــــــوازيـــــة
ــــوجــــودة من اجل الــــســــعي ا
إلحيائها من جديد لتام مياه
خـــــام حملـــــطـــــات االســـــالـــــة  
بـاإلضـافـة الى تـوفـيـر حـصص

مائية للبسات الزراعية  ) .
واشـار  اكــرم  الـى ان  (مــركـز
نـــاحــيـــتـي مـــنــدلـي وقـــزانـــيــة
تعتمدان عـلى محوري لتام
مـيـاه الـشـرب هـمـا وادي حـران
وقــنـاة مــنـدلـي وكـلــيـهــمـا بـات
ـــيــاه مـن خاللـــهـــمــا وصـــول ا
صــــعب ومــــعــــقــــد جــــدا   مـــا
يـــســـتــدعــي اجــراءات بـــديـــلــة
تــــســـــهم في حـل مــــلف مــــيــــاه

احلدود ). 

الــسـيــطــرة عـلى ذلـك سـيــضـاعف
ـنافـذ احلـدودية) مـشـيرا أربـاح ا
الـى ان (هــــــنــــــاك  5 االف حـــــــقل
دواجـن حلم مــــــتـــــــوقــــــفــــــة وهي
تتعرض خلسائر وعلى اصحابها
ـبادرة الزراعـية على قروض من ا
االقل  200ملـيون دينار لـلشخص
الـــواحــد ويــتــحــمـــلــون خــســائــر
ومـضـى الى الـقـول ان الـتـهــريب)
صرف الزراعـي أساء التصرف (ا
ـبـادرة الـزراعــيـة بـقـيـمـة ـبــلغ ا
تريـلوني دينـار في آلية الـتسليف
وهـنـاك  900 مـلــيـار ديــنـار غــيـر

مستردة حتى االن).
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 كـــمـــا اعـــلـــنت الـــوزارة من خالل
دائرة الثروة احليوانية عن زيادة
اإلنـتـاج احملــلي لـقــطـاع الـدواجن
ــاضي من حلـوم لــشـهــر شـبــاط ا

ائدة.  الدواجن وبيض ا
وذكر بيان للـوزارة تلقته (الزمان)
امس ان (الـتــوجـيـهــات الـصـادرة
كــان لـــهــا تـــأثــيــرات عن الـــوزارة
إيجابية في إرتـفاع معدالت إنتاج
ــــــــــائــــــــــدة وحلــــــــــوم بــــــــــيـض ا
حـــــيث أشـــــرت دائــــرة الـــــدواجن
الــثـــروة احلــيـــوانــيـــة ومن خالل
الــتــقـاريــر الــشـهــريــة الـواردة من
مـديـريـات الزراعـة في احملـافـظات
كـافـة عـدا إقـلـيم كـردسـتـان إنـتاج
ـــائــدة  251مــلـــيــون مـن بــيض ا
ـشاريع الـعـاملـة واجملازة ضـمن ا
و الــبـالغ عــددهـا  168مــشـروعـا 
 9637طن حلـم صــافي من حلــوم
641 ضــــــــــــــــــمـن  الــــــــــــــــــدواجــن
مبـينـا ان (عدد الـدجاج مـشروعـا)
ــســـوق مـــنـــهــا بـــلغ 6261130 ا
ـفــاقس الـعــامـلـة دجــاجـة وعــدد ا
بواقع   70 مفقسا حيث  إنتاج
فـي مــا بــلغ  19643928 فــرخــة 
عـدد اجملـازر الـعـامـلـة  6و جزر
 2113200فـرخة وإنـتاج 3170  
كـــمـــا بـــلـغ عــدد طن حلم صـــافي 
عدل معامل العلف  63 معمال و

مــؤكـدا إنــتــاج بـلغ  131981طن)
ان (الـــــوزارة مــــــنـــــحت إجـــــازات
ـارسـة مـهــنـة لـنـحـو 6 رخـصــة 
مـشـاريع دواجن ومـنحـهـا رخـصة
ـهنـة لـنـحو  4مـشاريع ـارسـة ا
اخرى و نقل مـلكيـة لنحو  5منها
اضـــافـــة الى تـــوســعـــة وجتـــديــد

مشاريع عدة). 
…bzU*« iO

نـافـذ احلـدودية وتمـكـنت هـيـئـة ا
من ضبط أكثر من  2100 كارتون
ـائـدة مخـبأة في من مـادة بيض ا
ثـالث عـجالت لــغــرض تــهـريــبــهـا

حيث  نفذ زرباطية احلدودي
ـضـبـوطـات وفق مـحـضر إحالـة ا
اصـولي إلى اجلـهــات الـقـضـائـيـة
اخملــــتـــصـــة التــــخـــاذ اإلجـــراءات
الـــقــــانــــونـــيــــة الالزمــــة. وكـــانت
االســتـــخــبــارات الــعــســكــريــة قــد
ضبطت شاحنة في كركوك محملة
ـــنــــوعـــة من ـــواد غــــذائـــيــــة 
االسـتيـراد. وذكرت االسـتخـبارات
العسكرية في بيان تلقته (الزمان)
امـس انه (بــالــتــنــســـيق مع قــسم
ـــتـــقـــدم ــــقـــر ا اســــتـــخـــبـــارات ا
ــــشـــتــــركـــة في لــــلـــعــــمـــلــــيـــات ا
تـــمــكــنت مــفــارز شــعــبــة كــركــوك
االســتــخــبـــارات الــعــســكــريــة في
الـفـرقـة  8 وبـالـتـعـاون مع الـفـوج
الــثــاني لــواء اآللي 31 من ضــبط
ـعـلـبـة عــجـله مـحـمـلـة بـالـلـحـوم ا
ــمـنــوعــة من االسـتــيــراد حـسب ا
ـنع الـصـادرة من الـزراعة قـوائم ا
فـي سيـطـرة الـتـون كـوبـري مدخل

واضـاف انه ( اربــيل- كــركــوك)
ـعـنـيـة تــسـلـيـمـهـا الى اجلــهـات ا
الـــتي قــامت بــاتـالفــهــا في مــوقع
االتالف اخملـــــــصـص لــــــذلـك). من
جـانـب اخـر كـشـفت قـائــمـمـقـامـيـة
قضـاء بعقـوبة في محـافظة ديالى
 عن اعـتـماد سـتراتـيـجيـة النـقاط
ـــنـع االســـتـــيالء عـــلى اجلـــوالـــة 

امالك الدولة في بعقوبة.
وقـال قائـمـمـقـام القـضـاء عـبـدالله

ان احلــــــيـــــالـي لـ  ( الـــــزمـــــان ) 
(قـائمـمقـاميـة بعقـوبة بـالتـنسيق
مع عــــقـــارات الــــدولــــة وبـــقــــيـــة
اجلــهــات ذات الــعالقــة احــبــطت
خالل الـعام اجلـاري في اسـتيالء
جـهـات مـتــنـفـذة عـلى نـحـو 200
دو مـن االراضـي الــــــعـــــــائــــــدة
لـلحـكومـة في بعقـوبة ومـحيـطها
من خالل اوراق غـيــر نـظــامـيـــــة

وبطرق ملتوية جـــدا ) .
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واضــاف احلــيـــالي  انه  ( عــقــد
اجــتـــمـــاعـــا مــوســـعـــا مع قـــائــد
الـشـرطـة الــلـواء حـامـد الـشـمـري
جرى خاللها االتفاق على اعتماد
ستراتيجية النقاط اجلوالة التي
تـــنـــتـــشــــر في االراضي واالمالك
احلــكـومــيــة الـتي مــنع اســتـيالء
متنفذين علـيها في اوقات سابقة
ـنـع عـودتـهم من الـعــام اجلـاري 

والـــســـعي الى اتـــخـــاذ اجــراءات
ـتـجـاوزين وفق قـضـائـيـة بــحق ا
نع تـفاقم ظاهرة االطار الرسـمي 
الــتــهــمـت مــســاحــات هــائــلــة من
اراضي الــــدولـــة في الــــســـنـــوات

اضية ) . ا
واشــار احلــيـالـي  الى ( ضـرورة
واطـنـ مع توجـيـهاتـنا تـفـاعل ا
ــنع شـراء اي اراضي مــتـجـاوز
عـــلـــيــــهـــا في بـــعــــقـــوبـــة ألنـــهـــا
ستعرضـهم للمسائلـة القانونية )

.
ومن جـانب آخر قـال مديـر ناحـية
قزانـية مازن اكـرم  لــ ( الزمان ) 
ان  ( مـــركـــز نـــاحــيـــتي قـــزانـــيــة
ومــــنــــدلي شــــرق ديــــالـى والـــذي
يــســكـتـه قــرابـة  50 الـف نــســمـة
مـقبـل على مـوجة شـح قاسـية في
مـيــاه الــشــرب ألسـبــاب مــتــعـددة

قبل ) . اربيلخالل فصل الصيف ا
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جنح فريق طبي مختـص بالقسطرة
عـاجلة مريض راقد دينـة الطب 
بـواسطـة رسم الـقـلب ثالثي األبـعاد
في حـالـة تعـد األولى من نـوعـها في

الـعــراق.وذكـر بـيـان لـوزارة الـصـحـة
ان والـبــيـئــة تـلــقـته (الــزمـان) امس 
(فريـقا طبـيا مـختصـا بالقـسطرة في
مــســتـشــفى دار الــتـمــريض اخلـاص
دينة الطب تمـكن من اجراء عملية

ـريض راقـد كـان يـعـاني من تـسـارع
نـــبض الـــقـــلـب نـــتـــيـــجـــة احلـــزمـــة
ن الكـهربـائية الـتي تربط األذين األ
ن القـريـبة من احلـزمة بـالبـطـ األ
الـرئـيـســة). فـيـمـا اعـلــنت الـعـيـادات

الطبية الشعـبية في محافظة ذي قار
عن اســـتــقـــبـــال اكـــثــر من  15 االف
مـــراجع خـالل شـــهـــر اذار اجلـــاري.
وقـال مـديـر عام الـدائـرة مـحـمـد علي
الفـرطوسي في بـيان تـلقـته (الزمان)
امس ان (عـــدد مـــراجـــعـي مـــديـــريــة
الـعـيـادات الـطـبيـة الـشـعـبـية في ذي
اذ اســـتــــقــــبـــلت قــــار بـــلغ  15827
العيادات  13611 مراجع كما اجرت
الـلجـان الطـبيـة لـلسـياقـة فحـوصات
لنحو  2116 والتعي مئة مراجع).
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مـؤكــدا (اسـتــمـرار تــقـد اخلــدمـات
الطبية والتشـخيصية والعالجية في
اضـافـة الـى تـوفـر مـعـظم الــعـيـادات 
ــزمـنـة االدويــة لالمـراض الــعـامـة وا
الـتي تـوزع شهـريـا وحـسب البـطـاقة
الـدوائـيــة لـكل مـراجع تـتـضـمن نـوع
ونــسـعـى لـتــوفــيـر الــدواء وكـمــيــته 
افضل خـدمة طبـية للـمواطن وحسب
ـصـلـحـة الـعـامـة). كـما مـاتـقـتـضـيه ا
اعــلــنـت دائــرة الــعــيــادات الــطــبــيــة
الـشــعـبـيــة عن مـبــاشـرة اخملــتـبـرات
االهـلـيـة الـتي تـعـاقـدت مـعـهـا الجراء

فــــحــــوصــــات فــــايــــروس كــــورونــــا
ــواطــنــ الــراغــبــ بــأســـتــقــبــال ا
ــســافــرين بــالــفــحص اضــافــة الى ا
.ونـقل الـبـيان عن الـفـرطـوسي الـقول
ان ( 13 مــخـتــبـرا في بــغـداد وثالثـة
في مــحــافــظــات الــنــجف والــبــصـرة
واطن باشرت بأستـقبال ا وديالى 
الراغبـ بأجراء فحـوصات فايروس
ــســافــريـن بــعــد اكــمــال كــورونـــا وا
االجـراءات كــافــة وتــوفــيــر االجــهـزة
مشيرا الى انه ستلزمات الالزمة) وا
قـبلـة قائـمة ( ستـصدر خالل االيـام ا
اخرى باسمـاء مختبرات اهـلية تقوم
بـفـحص فـايـروس كـورونا فـي بعض
احملــافــظــات). واجــرى الــفــرطــوسي
زيـارة مــفــاجــئـة الى قــسم الــتــدقـيق
لالطالع عــلى الـعـمل والــتـعـرف عـلى
ـشــاكل الــتي تـواجـه مـوظــفـيه اهـم ا
ـديـر الـعـام الى (عـدد من .واسـتـمع ا
ـــواضـــيع من قـــبل ـــقـــتـــرحـــات وا ا
ــوظـفــ الــتي تــســهم في تــطــويـر ا
الـــــعـــــمـل وجتـــــاوز الـــــروتـــــ وفق
مـؤكـدا ان الــضـوابط والـتــعـلـيــمـات)
ــريـــحــة تـــســاعــد (اجـــواء الــعـــمل ا

ـوظف عــلى االبـداع وتـقـد اجنـاز ا
كما يجب ان تنعكس في مجال عمله 
ـوظفـ ايجـابا الـعالقة بـ جمـيع ا
عــلى الــعــمـل ويــصب في مــصــلــحــة
الــدائـرة في تــقـد افــضل اخلـدمـات
). وقـامت جلـنـة الــطـبـيـة لـلـمـواطـنـ
ــديـريــة الــعــيـادات في الــتـفــتــيش 
واسط بــــزيــــارة اجلــــنــــاح اخلــــاص
ستشـفى الكرامة الـتعليمي لالطالع
. ـقـدمـة للـمـواطـن اعـلى اخلـدمات ا
واشـار الـبـيان انه (بـأشـراف مـبـاشر
من قـبل مـديـر مـديـريـة الـعـيـادات في
واسط مــنـتــظــر عـلـي عـبــد احلــسـ
ه وتالفي ــتــابـــعــة الــعــمل وتـــقــو
زارت جلــنـة الـســلــبــيـات ان وجــدت 
ـديـرية اجلـانح اخلاص الـتفـتـيش با
ــتــابــعــة االجــراءات ــســتـــشــفى  بــا
ــتــخــذة ضــد فــايـروس الــوقــائــيــة ا
ــقــدمــة كــورونــا ومــدى اخلـــدمــات ا
لـــلـــمـــرضى الـــراقـــدين فـي اجلـــنــاح
اخلــاص ومــتــابــعــة احــتــيــاجــاتــهم
لـلـنهـوض بـالـواقع الـطـبي واخلدمي
ـالكـــــــات الــــــطـــــــبــــــيــــــة مـن خالل ا

تخصصة).  ودة في القربى)ا (قل ال أسألكم عليه أجرا إال ا
دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى يوم وطني للتسامح والتعايش
ـنـاسـبة لـقـاء الـسـيـسـتاني الـسلـمي بـتـغـريـدة عـلى حـسابه فـي تويـتـر 

والبابا فرنسيس.. في السادس من آذار اجلاري.
تنص حـكمـة االمام احلـسن بن علـي بن ابي طالب.. عـليه الـسالم: "حري
بـالـرجل قـائال فـاعال" والـكـاظـمـي يـعـلن عن الـتـسـامح والـوحـدة الـوطـنـيـة
إبتـهـجـا بزيـارة الـبـابـا مبـتـدئـاً بنـفـسه وعـلى الـشعب أن يـتـبع الـدعوةى

وليس شخص مطلقها حتديدا; ويترك للتاريخ تدوين احلق.
نح احلديث عن الـتـسـامح وإستـحـداث يومٍ لـلـسلـم االهلي بـ االديـان 
رحلة فرصة للعبور فوق الضغائن واالحقاد والغيظ وبهذا تبدأ الدعوة ا
من اإلنـسـان إذا تـصـالح مـع نـفـسه ضـمن الـعـالـم عـطـفـا عـلى احلـديث

النبوي الشريف: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته".
فإذا كل مـنـا راعٍ من موقـعه إذن كـلـنا شـركـاء في وطن بحـاجـة لتـوحـيد
ن حولنا في العراق.. هنا وقف بنوايا صادقة مع الذات واآلخر بدءاً  ا

واآلن.. إسهاما في التنمية الوطنية..
فلننسِ قضايـا عابرة مرت وإنتفت ونـتوقف عند القضـايا اجلوهرية التي
من شأنـها االرتـقـاء بالـعراق.. واالرتـقـاء بالـعراق يـحـتاج نـية صـادقة ألن
الفعل جاهز.. ثروات في مكامنـها داخل طبقات االرض.. زراعة وصناعة
ومعادن ومـياه وتنـوع بيـئي من قمم اجلبـال الى اهوار الـسهول.. سـياحة
نـزلـة والوضـعـية بأنـواعـهـا طبـيـعة ومـقـدسات تـشـمل الـديانـات كـافـة.. ا
يـة منـهجـية مـيدانـية وأيـد عامـلة تبـحث عن فـرصة كي تدك وعقـول أكاد

االرض فينبجس الذهب.
وإمتثاال لـهدي احلديث الـنبوي الـشريف; أنا داعم لـلحكـومة.. من موقعي
مهمـا ضاقت مسـاحته وحتـددت سلطـته; ألن االنسـان الوطني ال يـتخطى
مصلحة وطنه.. سواء تماهى مع احلكومة أم إنفصل عنها; فالوطنية جزء
من كرامة احلكومة.. وافقناها ام عـارضناها.. تبدأ من اإللتزام بإشارات
ـرور وتـمـر بـاحلــفـاظ عـلى أمن وإقـتــصـاد الـعـراق واإلمـتــثـال لـلـقـوانـ ا
; ألن كل فـدس والعـمل بنـزاهة تـنبـذ الـفسـاد وحتاصـرة اجلواسـيس وا
حكومة سـواء إختلفـت معها شـخصيا او وافـقتهـا بالنتـيجة هي خالصة
ـثـلـة ـرحـلــة و إرادة الـشـعـب إنـتـخــابـيـا.. جــسـر الـعــبـور فـوق أزمــات ا
للعراق.. محليا وخارجيا مـا يوجب حتييد الرأي الشخصي والتأمل في
ما توجه به واالستـجابة له من منـظور وطني; لذا أجـد في دعوة الكاظمي
للـتـسـامح كـلمـة رتـيس حـكومـة وبـالـنتـيـجـة الكالم عـن التـسـامح والـسلم
االهلـي ال يخـتـلف فـيه إثـنـان سـواء صـدر عن رئـيس وزراء ام من عـابر
سبـيل في سـوق شـعـبي; ألن كالهـمـا يـقول مـا يـحـتـاجه الـعـراق في هذه

رحلة وعلينا اإلنحناء إجالال في حضرة العراق. ا
ــانــا بـالــله ووالءً لــلــوطن وخــدمـة واي عـراقـي يـجـب ان يـحـب ويـكــره إ
للشعب متبعا أولي األمر عندمـا يصلحون مساعدا في تنفيذ كالم احلق
من حـيث مـا صـدر وعـلـيه.. أجـدنـي مـلـزمـا بـالـوقـوف مع الـوطن أدعـمه
بـاالمـتـثـال لـدعــوة الـسـلم االهـلي مع أنــني ال أرجـو من احلـكـومـة اال مـا
يرجـوه أي عـراقي.. رفاه عـيش كـر والتـمـتع بالـثـروات ووفرة اخلـدمات
ـودة في القـربى".. االية 23 مـكن "قل ال أسـألكم عـليه أجـرا إال ا باحلـد ا

سورة الشورى.
ـنـاسـبــة مـثـلى أن نـطـلـق تـاريخ زيـارة الـبـابـا وإنـهـا 
العراق يـوما للـسلم اجملتـمعي والتـعايش االهلي
والتسامح الوطني; بدعوة شعـبية رديفة للكاظمي
توازيهـا إلتزامـا فاخليـر من حيث مـا يأتي علـينا

مؤازرته.
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ــكـتب شـؤون هــونغ كـونغ الــتـنـفــيـذي 
ومــاكـاو في مـجــلس الـدولـة الــصـيـني.
شكلة في هونغ كونغ هي وأضـاف أنّ ا
مـشكلة سياسية مكرّراً االتهامات التي
غالباً ما توجّهها بك لكن من دون أن
تـقـرنهـا بأيّ إثـبـات بأنّ قـوى خارجـية
تـقف وراء االضطـرابات الـتي هزّت هذا
ي. وقال هذه منافسة الي العا ـركز ا ا
بـ االسـتيالء عـلى السـلطـة ومواجـهة
االسـتيالء على السلطة وب التخريب
ومــكـافـحـة الـتـخــريب وبـ الـتـخـريب
والـتـصـدّي لـلتـخـريب مـشـدّداً على أنّه
لـيس بـوسـعـنـا بـتـاتـاً الـتـنازل فـي هذه

القضية.
 WHOHÞ WŠ«dł

اضية خالل مـؤتمره السنوي الـسنة ا
وافـق احلـزب الـشــيـوعي عـلى اعــتـمـاد
قــانــون األمن الــقـومـي في هـونـغ كـونغ
الــذي أدى مـنـذ ذلك احلـ الى اعـتـقـال
. وال أو مــحـاكــمـة عــشـرات الــنـاشــطـ
ـوافـقـة تــزال الـتـغـيــيـرات الـتي تــمت ا
عـليـها هذه الـسنـة بحاجـة إلى إقرارها
ـوجب الـقانـون الـسيـاسي في البالد
لـــكن يــرجح أن تـــشــمل مـــراقــبــة االراء
الـسـياسـية لـلمـرشحـ جمللس الـنواب
فـي هونـغ كـونغ وخـفض عـدد األعـضاء
الــذين يـتم انـتــخـابـهم بـشــكل مـبـاشـر.
وســيـتم تـوسـيع الــلـجـنـة االنــتـخـابـيـة
الـنـافـذة في هـونغ كونغ والـتي تـخـتار
ـديـنة رئـيس الـسـلـطة الـتـنـفـيذيـة في ا
وتـضم من اآلن مـوالـ لبـك لـيـصبح
عــدد اعــضـائــهـا  1500 بــدال من 1200.
وقــال تــشـانـغ عن مـقــتــرحـات اإلصالح
عـلى وجه الـدقـة  هذه جـراحـة طفـيـفة.
وأضــاف تـتــمــيـز اجلــراحـة الــطــفـيــفـة
الــتــوغل بــالـتــســبب بــنـدوب صــغــيـرة
واخـتراق عميق لكن مع الـتعافي بشكل
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- (أ ف ب) - أكّــــد مــــســـؤول { بــــكــــ
صـيـني كبـير اجلـمعـة أنّ خطط الـص
إلصـالح الـنـظــام االنـتـخــابي في هـونغ
كــونغ تــمـثـل مع قـانــون األمن الــقـومي
الـذي أقـر في اآلونـة األخـيرة مـجـمـوعة
اجـراءات حازمـة تهدف لـوقف الفوضى
ـسـتـعـمرة الـبـريـطـانيـة الـسـابـقة. في ا
شـهـدت هـونغ كـونغ تـظـاهـرات حـاشدة
ـوقراطـيـة تخـلـلهـا عنف مـطـالبـة بـالد
أحيانا في  2019 احـتجاجا على تقييد
دينة. بـك احلريات الفـردية في هذه ا
ومـــنــذ ذلـك احلــ عـــمــدت احلـــكــومــة
ـعارضة مع اعتقال الـصينية الى قمع ا
عــشــرات الــنــاشــطــ واخــمــاد حــركــة
االحــتـجــاج عـبـر اعــتـمــاد قـانـون األمن
ـشـدد. اخلــمـيس عـمـدت الى الــقـومي ا
كنهم إدارة الـتأكيد أن الوطني فقط 
ـديـنـة ح أقـرت اجلـمعـيـة الـشعـبـية ا
الـوطـنـيـة تـعديالت كـبـرى عـلى الـنـظام
ـا يـشـمل االنـتــخـابي في هـونغ كـونغ 
صـالحـــيــــة االعــــتــــراض عــــلى بــــعض
الـترشـيحات. لـكن سرعـان ما القت هذه
تـحدة اخلـطـة انتـقادات من الـواليـات ا
واالحتـاد االوروبي وبـريـطـانـيـا الـقوة
ـستـعمـرة سابـقا لـهونغ كـونغ والتي ا
ـوجب سـلـمـتـهـا لـلـصـ الـعام  1997
نــظــام خــاص يــقــوم عــلى أســاس بــلـد
. وقـال مسـؤول صـيني واحـد بـنـظامـ
مـكـلف شؤون هـونغ كونغ لـلصـحافـي
اجلــمــعــة ان الــفــوضى فـي الــســنـوات
االخـيـرة أثـبـتت ان الـنـظـام االنـتـخـابي
ــديــنــة يــتــضــمن ثــغــرات ونــقـاط في ا
ضـعف. الى جانب قانون األمن القومي
تــشـــكل هــذه اخلــطــوة مـــجــمــوعــة من
االجـراءات الـنافـذة من أجل التـمكن من
ــســتـمــرة كــمــا قـال ضــبط الــفــوضى ا
ـــديــر تـــشـــانغ شـــيـــاومـــيـــنغ نـــائـب ا
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{ واشنـطن-  (أ ف ب) - أشاد الـرئيس األمـيركي جـو بايـدن بالـتقـدّم الهـائل الذي
تّـحدة في حـملـة التـطعـيم الوطـنيـة ضدّ كـوفيد- 19الـتي قد تـسمح حقّـقته الـواليات ا
ببـدء عودة الوضع إلى طبيـعته بحلول الـعيد الوطني في  4تـموز/يوليو في وقت علق

عدد من الدول التلقيح بعقار استرازينيكا.

dLðR∫ مسؤول يوضح خالل مؤتمر صحفي هدف الص من إصالح النظام اإلنتخابي في هونغ كونغ

وحـركة طالبان مع اقتـراب انتهاء مهلة
األول مـن أيار/مـايو النـسـحاب الـقوات
األمــيـركـيــة بـالـكــامل من أفـغــانـسـتـان.
وجـــاء في رســالـــة لــوزيــر اخلـــارجــيــة
األمـــيــركــيــة كـــشــفــتــهـــا وســائل إعالم
أمــــيـــركــــيــــة أن هـــذه اخلــــطــــة تـــنص
خـصوصـا على تشـكيل حـكومة جـامعة

جديدة.
ودعـت واشـنــطـن االثـنــ إلـى تـســريع
عـملـية الـسالم في أفـغانـستـان معـتبرة
ــوازاة ــكن. و أن حتــقـــيق الــتــقــدم 
اإلعالن الـروسي أعلـنت تركيـا اجلمعة
أنـها تـعتـزم استـضافـة محـادثات سالم
أفـــــغـــــانـــــيـــــة فـي اســـــطـــــنـــــبـــــول في
نـــيـــســـان/أبـــريل عـــلـى مـــا قـــال وزيــر

خارجيتها مولود تشاوش أوغلو.

أيـار/مـايـو. وأوضـحت الـنـاطـقـة بـاسم
وزارة اخلـــارجـــيـــة الــروســـيـــة مـــاريــا
زاخــاروفــا لــلـصــحــافـيــ قــبل أقل من
أســـبــوع عـــلى اســتـــضــافـــة مــوســـكــو
مـحـادثات أفـغـانيـة تـشارك فـيـها حـركة
طــالـبـان وسـلـطـات كــابـول أن  تـشـكـيل
إدارة مـــوقــتــة جـــامــعــة ســـيــكــون حال
شكـلة ضم حـركة طـالبان إلى مـنطـقيـا 
احلـياة السياسيـة األفغانية.ويأتي هذا
ـؤتمر الذي تشارك فيها أيضا الص ا
ـتحـدة وباكـستان في وقت والـواليات ا
حتـــــاول فــــيـه واشــــنـــــطن تـــــنــــشـــــيط
ــفــاوضــات الــهــادفـة إلـى إيـجــاد حل ا

سلمي للنزاع في أفغانستان. 
ــتــحــدة مــقــتـرح وعــرضت الــواليــات ا
سـالم جــديـــدا عــلـى ســلـــطــات كـــابــول

{ مـوسكـو - (أ ف ب) - عبـر الكـرمل
ــتـزايـد اجلــمـعــة عن قـلــقه من الــعـدد ا
ـدنـيــ في بـورمــا حـيث لــلـضــحـايــا ا
تـقـمع اجملـمـوعـة الـعـسـكـريـة احلـاكـمـة
ــــنــــددة بــــاالنــــقالب الــــتــــظــــاهــــرات ا

العسكري. 
ـتري وقـال الـنـاطق بـاسم الـكرمـلـ د
بـيــسـكـوف في تـصـريح صـحـافي نـحن
ـعلـومات اآلتـية من هـناك قـلـقون إزاء ا
والـــتي تـــشــيـــر الى عـــدد مــتـــزايــد من

. دني الضحايا في صفوف ا
كـمـا أعربت مـوسكـو أمس عن تـأييـدها
تشكيل إدارة موقتة تضم حركة طالبان
لـقيادة أفغـانستان في وقت تـتكثف فيه
اجلـهـود للـتوصـل إلى اتفـاق سالم قبل
انـسحاب محـتمل للقـوات األميركية في
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ال زلت محتـفيا بزيـارة قداسة الـبابا.. الـتي اشعرت مـعظم العـراقي بـعظمة االرض
نـع ان اكتب عن جوانب اخـرى.. فد تـبدو محض التي يقـيمـون عليـها.. لـكن هذا ال

تكهنات لبعض القراء الكرام.
الـثابت.. ان اخلـيط الرفيع الـذي يربط بـ الزيارة الـتاريـخية لـقداسـة بابا الـفاتـيكان
الى مقام ابراهيم في مدينة اور التاريخية.. هو في تلك احملاولة اجلادة العادة قراءة
الـنص الديـني.. على ان تـكون فـكرة الـتوحـيد فـكرة مـحوريـة.. تتـناول االوطان اوال..

قدس ثالثا. واالديان ثانيا.. و ا
كان البابـا فرنسيس.. مسلحا باالفكار.. راسما خارطة طريق جديدة.. ينتقي كلماته

بقدر.. ويؤشر تنقالته بحذر. 
ا حتمله من اختـزال شديد وسيميـائيات مكثفة ولو عملـنا حتليال لنمط خـطاباته و
لوجدنـا ان الرجل.. جاء وهو يـقدم مشروع امل بـهاجس ديني.. يقـترب من مشروع

( الشرق االوسط اجلديد) ذو البعد السياسي.
ـيـة مـصـرية وضـوع.. مـا قـرأته مـؤخـرا لـبـاحثـة اكـاد لـقـد سـاعـدني في فـهم هـذا ا
اسـمـها هـبـة جـمـال الـدين.. تنـاولت في بـحـثـهـا فكـرة اقـامـة ( الـواليات االبـراهـيـمـية
ـسـار الى مـشروع سـار ابـراهـيم وامـكـانيـة حتـويل هـذا ا ـتـحـدة ) او مـا يـعـرف  ا
ة.. الن ـقـدسات الـقـد ـنـطقـة عن ا سيـاحي ديـني كـبيـر.. عـلى ان تتـخـلى شـعوب ا
ـنطـقـة الـعـربـيـة اضـافـة الى اسـرائيل الـفـكـرة االبراهـيـمـيـة سـوف جتـمع شـعـوب ا
ـا هـو وتـركـيــا وايـران.. عـلى اسـاس فــكـرة صـهـر االديــان.. وتـقـد قـراءة جــديـدة 

مقدس وغير مقدس . 
شروع اجلدي الذي اعلـنه وبشر به قداسة بابا الـفاتيكان.. كان قد  طبعـا.. هذا ا
طـرحه في بـدايـة الـتسـعـيـنـيـات.. ثم اخـذ بعـدا جـديـدا ومـكـثفـا في واليـة ابـومـا سـنة
٢٠٠٣ ومثابـرة من وزيرة اخلـارجية هـيالري كلـنتون.. بـعدها انـتقل الى اجلـامعات
شـروع بعدا رموقـة.. مثل جامـعة هارفـارد وجامعـة فلوريـدا.. ليكـتسب ا الـكبيـرة وا
ـنطلـقات.. ولكي يـا اخر وقيـمة معـرفية كـبيرة عـلى مستـوى االفكار وا عـلميـا اكاد

ثقف ووسائل االعالم في العالم اجمع. فكرين والكتاب وا يكون مقبوال لدى ا
علـيـنا ان نـعـرف ايضـا.. انه ومـنـذ عقـود.. واالجـتمـاعـات مسـتـمرة بـ رجـال الدين
ـطلـوب من هؤالء العـمل على فـكرة الـبحث عن قيم ثـلون االديـان الثالثة.. وا الذين 
ي ) هو السائد مشتـركة.. لصهـر االديان الثالثة.. ولـيكون الدين االبـراهيمي ( العـا

نطقة العربية. هيمن في ا وا
واردهـا الطبيعية الكبيرة خلدمة هذا نطقة  اما البعـد االقتصادي.. يكمن بتحويل ا
ـشروع ـساعـدة التـكنـولوجـيا الـغربـية.. شـرط ان يكـون هذا ا ـشروع اجلـديد.. و ا

نطقة. عزل عن توجسات ومخاوف وتساؤوالت شعوب ا برعاية امريكية.. 
قـبول اسـرائيـليـا.. سيصب عـد امريـكيـا و ا شـروع ا بـقي لنـا ان نعـرف.. ان هذا ا
حـتـمـا في خـدمـة االمن االمـريـكي.. ويـحـقق مشـروع اسـرائـيل الـكـبـرى الـتي جـعلت
حدودهـا مـفتـوحـة حلد يـومـنا هـذا .. عـلى قاعـدة ان اوالد ابـراهيم الـذين يـتـحكـمون

نطقة الشرق االوسط هم اولى بتحديد هويتها وشكل انظمتها ودياناتها.
الـسؤال االصـعب.. الـذي يـطـرح االن.. هل تتـنـازل الـسـعوديـة عن دورهـا في تـنـظيم
ورعــايـة احلج الى مـكــة وتـتـخــلى عن الـقـبــلـة.. لـصـالـح مـقـام ابـراهــيم ومـديـنـة اور

العراقية..?? 
اعتـقـد جازمـا.. ان الـتطـبـيع مع اسرائـيل ولـيـومنـا هذا.. ظـل محـصـورا ب احلـكام
نـطقـة مـتوجـسة من الـعرب واسـرائيـل.. بيـنمـا بـقيت شـعـوب ا
كن ان ينجح علـنة / فكـيف  عـلنة وغيـر ا نوايا اسـرائيل ا
ـــشـــروع االبـــراهـــيـــمـي اجلـــديـــد.. واســـرائـــيل هي هـــذا ا
ستـفيدة بالدرجة االولى / دينيا واقتصاديا وتاريخيا .. ا

صالح  التاريخية للعالم االسالمي.. على حساب ا

lL∫ قوات حكومية تقوم بقمع تظاهرات منددة باإلنقالب العسكري في بورما
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في زيارة تاريخـية للبابا فـرنسيس الى العراق وصفـها العالم بأنهـا فاحتة خير على
اهل العراق.. لـقاء البابـا واالمام يغيظ سـاسة العـراق وينالون تـوبيخا تـاريخيا.. من
بيت السـيد السيستاني الى بيت نبي الله ابـراهيم علية السالم من سيدة النجاة الى
وصل واربيل رحـلة حج بابوية تاريخية رحـلة فريدة من نوعها حتدث ألول مرة في ا
تـاريخ الـعـراق والـذي استـقـبل الـشـعب الـعـراقي هذه الـزيـارة بـالـفرح الـغـامـر رحـلة
اختصـرت حوار االديان وخلصت مأساة بالد الرافـدين بسبب احلروب التي مر بها
الـعـراق وبـسبب احلـروب األهـلـية والـديـنـية والـطـائـفيـة الـتي دمـرت التـعـايش وخـيوط
الـتواصل بـ سمـاء ابراهيم وسـماء احـفاده لـقد تمت الـزيارة بـنوعـ من اخلطوات
خـطـوات فـعـليـة داست عـلى األرض وتـنقـلت بـأمـاكن مـعلـومـة وهـناك خـطـوات رمـزية
داست عــلى مــفـاصل تــاريــخـيــة وروحــيـة مــهــمـة بــدأت من األرض الــتي وصــفـتــهـا
الـيونسـكو بـانهـا تتربع عـلى عرش الـتاريخ.. امـا ماهي الـرسائل التـي اطلقـها الـبابا
في سـماء الـعراق واول الـرسائل الـتي اطلـقها ولـفضـها الـبابـا من ارض العراق هي
الـتعايش لـقد قـال للعـراقيـ تعـايشوا ألنـكم تتـنفسـون حتت سمـاء نبي الـله ابراهيم
عليـة السالم.. مسلمـ مسيحـ أزدي ملداءين سـنة او شيعـة وهذه الرسالة ال
تكفي ألن البـابا ال توجد لديه سـلطة فعليـة على العراقيـ ألن السلطة بـيد العراقي
انـفسهم سـوى كانت عـند حـكامهم الـدينـ او الدنيـوي هـذه القـضية لـيست قـضية
تـعايش بل قـضية اسـتيالء عـلى حقوق وهي قـضيـة قوان وانـظمـة وتشريـعات.. اما
اذا البابا اصر على زيارة السيد السيستاني ألنه يرى فيه السلطة الروحية سؤالنا 
ـدنـيـة واسـتـقاللـيـته عـلى الـسـلـطـة الـعـلـيـا لـلـشـيـعـة في الـعـالم ويـرى فــيه الـسـلـطـة ا
. فهل العراق سوف ينفتح على العالم اخلارجيـة وهو صمام امان وثقة كل العراقي
تحدة االمريكية وسفير بريطانيا.. وكلمة وهذا ما اشار اليه كل من سفير الواليات ا
ـكـان مكـان الـله هـنا ولـدت ديـانات بـاركـة االصـول واليـنـابيـع في اور هذا ا البـابـا ا
العـالم عـاش ابـونـا ابـراهيـم ويبـدو انـنـا نـعود الـى بيـتـنـا االول بـهذه
الـكـلمـات نقـول هل سـيعـود العـراق الى الـعالم حـيث بدأت من
أور وهل زيـارة الـبـابـا سـوف تـكـون انـعـكـاسا تـاريـخـيـا عـلى
الـعـراق وهل سـيـشـهـد الـعـراق زوار لـلـحج في بـيت ابـراهـيم
ـقدس.. وهـل احلكـومة الـعـراقيـة سـوف تهـتم بـبنـاء وتـرميم ا

أور وتهيئتها للحج والسياح...
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أســرع بـعـد اجلـراحــة. وشـدد عـلى انه
سـتتمكـنون من سماع أصوات مـختلفة
فـي حــــكــــومـــــة هــــونغ كـــــونغ. ورفض
ــسـؤول الــصـيــني االنـتــقـادات لــهـذا ا
االصـالح الـــتي صـــدرت عن الـــواليـــات
ـــتــحــدة واالحتـــاد االوروبي مــشــدّداً ا
عـلى أنّ بـكـ لـن تقـدّم أي تـنـازالت في
مـواجـهة قـوى أجنـبيـة تسـعى لزعـزعة
اســـتـــقـــرار هـــونغ كـــونغ. وكـــان وزيــر
اخلـارجـيـة األمـيـركي أنـتـوني بـلـيـنـكن
قـال في بيـان إنّ اخلطـوة التي قـام بها
ــان الـــصــيــني اخلــمــيس تــمــثّل الــبــر

هــجـومــاً مـبــاشـراً عــلى احلُــكم الـذاتي
الــــذي وعُــــد به ســــكّــــان هــــونغ كــــونغ
ـوجب اإلعـالن الـصيـنـي-الـبريـطـاني
ـشـترك الـذي وقّـعته لـنـدن وبكـ قبل ا
سـتـعـمرة في  1997 وأضـاف تـسـلـيم ا
أنّ هــذه الــتـدابــيـر حتــرم أهــالي هـونغ
كـونغ من أن يكـون لهم رأي في حـكمهم
ــشـاركــة الـســيـاســيـة ألنّــهـا حتــدّ من ا
وقراطي وتخنق وتـقوّض التمثيل الد
الــنـــقــاش الــســيــاسي. وحضّ الــوزيــر
األمــيــركي ســلــطــات هـونـغ كـونـغ عـلى
ـضيّ قدماً في االنتخابـات التشريعية ا

ــقــرّرة في أيــلــول/ســبــتــمــبـر والــتي ا
ـؤيّــدة لـبـكـ ــديـنـة ا أحملت حــاكـمـة ا
كـاري الم إلى أنّهـا تعـتزم تأجـيلـها مرة

أخرى. 
بـــدوره نـــدّد االتّــحـــاد األوروبي بـــهــذه
الــتــعــديالت مــهـدّداً بــفــرض إجـراءات
إضـافــيـة ضـدّ بـكـ بـســبب انـتـهـاكـهـا
مـبـدأ بلـد واحد بـنظـام الـذي تعـهّدت
ـسـتـعـمـرة الـبـريـطـانـيـة تـطـبــيـقه في ا
الـسـابـقة. وقـال وزيـر خارجـيـة االحتاد
األوروبي جوزيب بوريل في بيان صدر
بـاسـم الدول الـ 27األعـضـاء في الـتـكتّل

إنّ الــقــرار الــذي اتّــخــذ الــيــوم يــشــكّل
ــبـــدأ +بــلــد واحــد انـــتــهــاكــاً جـــديــداً 
+  سـيـنـظـر االحتاد األوروبي بـنـظـامـ
فـي اتـــخـــاذ إجـــراءات إضـــافـــيـــة ضــدّ
. وقــــال وزيــــر اخلـــــارجــــيــــة الــــصـــــ
الـبريطاني دومينيك راب إنّ التعديالت
الـتي تـسـعـى الـصـ إلقـرارهـا سـتـقـيّد
ــوقــراطي في مــســاحــة الــنــقــاش الـد
ا يتناقض والوعود التي هونغ كونغ 
. وأضاف هـذا سيـمعن قـطعـتهـا الصـ
ـصداقية في وفاء في تـقويض الثقة وا

سؤولياتها الدولية. الص 

وأمــر بـايـدن فـي اخلـطـاب الــذي ألـقـاه
مـن الــبـــيت األبـــيض واتّـــسم بـــنـــبــرة
حتــذيــريــة وتــفــاؤلــيـة فـي آن مـعــا كل
الـواليات إلى الـرفع الـتدريجـي للـقيود
الـعمـرية عـلى التـلقـيح لكي يـصبح كل
أمـيركي مخوال احلصول على التطعيم
بــحــلـول األول من أيــار/مــايـو مــشـددا
ا كـان متـوقعـا لكن هـذا أبكـر بكـثيـر 
ــعــركــة أبــعــد من أن تــكــون قـد هــذه ا
ــنــاسب انـــتــهت هـــذا لــيس الــوقـت ا
لـلتراجع. وأعلن الـرئيس األميركي عن
ســلـسـلــة خـطـوات لـتــسـريع عــمـلـيـات
الــتـلـقــيح في الـبالد واعـداً مــواطـنـيه
بـأنّهم في حـال عمـلوا بـخطـته القـائمة
عـلى تـلقّـي اللـقـاح وااللتـزام بـالقـواعد
الـصحيـة فإنّ هذا األمـر سيوفـر فرصة
جـيّدة بأن يـجتمـعوا ضمن مـجموعات
صـغيـرة لالحتـفال بالـعيـد الوطني في
 4تــــمّـــوز/يـــولــــيـــو. وإذ حـثّ بـــايـــدن
ضادة مـواطنيه على تلقّـي اللقاحات ا
لـلفيروس واالستـمرار في اتّباع قواعد
الـتبـاعد االجـتمـاعي ووضع الكـمامات
ــطـاف الــواقــيـة أكّــد أنّه في نــهــايـة ا
سيسجّل التاريخ أنّنا واجهنا وتغلبنا
عــــلى واحـــدة مـن أصـــعب الــــفـــتـــرات
وأحــلـكـهـا في تـاريخ هـذه األمـة. وادى
كـــوفـــيـــد- 19إلـى وفـــاة أكــثـــر من 2,6
مـليون شـخص في العالم بـحسب آخر
حـصيلة لوكـالة فرانس برس. من جهة
أخــرى أدان بــايــدن جـرائـم الـكــراهــيـة
اخلـبـيثـة التـي يتـعرّض لـهـا مواطـنوه
ـتحدّرون من أصول آسيوية منذ بدء ا
جــائــحــة كــوفــيــد- ?19مــعــتــبــراً هــذا
الـسـلوك غـير أمـيـركي ومطـالـباً بـوقفه
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فـي أوروبــا أعـــطى االحتــاد األوروبي
الـضـوء األخضـر لـلقـاح جـونسـون اند
جونسون األميركي الوحيد في العالم
الــذي يــعـطى بــجــرعـة واحــدة. وقـالت
فوضية األوروبية ة أورسوال رئـيسة ا
ـزيـد فــون ديـر اليــ تـصل األســواق ا
من الـلـقاحـات اآلمنـة والفـعالـة مشـيرة
إلـى أن  200 مــــــلـــــيــــــون أوروبي قـــــد
يــطـعـمـون بـهــذا الـلـقـاح اإلضـافي. في
ـقابل يـجد لقـاح أسترازيـنيكـا نفسه ا
فـي عـــ الــــعــــاصــــفــــة مع تــــعــــلــــيق
ـارك وإيــسـلــنـدا اســتـخــدامه في الــد
والــنــروج فــضال عن تــايـالنـد. وكــانت
ــبــادرة إلى ذلك مــتــوخــيــة الــنـــروج ا
احلــذر جــراء تــســجــيل حــاالت جتــلط
خــطـرة لـدى أشـخــاص تـلـقــوا الـلـقـاح
ـكن االستـنتـاج راهنا حـتى لو أنه ال 
بــوجـود رابط بــ الـلــقـاح والـتــجـلط.
وحتـدثت السلطات الصحية النروجية
وااليـسلندية عن مبدأ االحتراز لتعليق

اســـتــخـــدام الــلـــقـــاح. أعــلن مـــســؤول
تايالندي اجلمعة أنّ بالده قررت أيضا
إرجـاء بدء حـملـة التلـقيح ضـدّ فيروس
كـورونا بـاستـخدام لقـاح أستـرازينـيكا
بــسـبـب مـخــاوف من تـســبّــبه بـتــجـلّط
الـدم. مـن جـهـتـهـا قـالت وكـالـة األدويـة
األوروبـية في رسالـة الكتـرونية لـوكالة
ـتـوافرة ـعـلـومـات ا فـرانس بـرس إن ا
حــتى اآلن تــشـيــر إلى أن عــدد حـوادث
االنـسـداد الـتـجـلـطي لـدى الـذين تـلـقوا
ـا يـسـجل لدى الـلـقـاح لـيـست أعـلى 
عــامــة الــنــاس. وقــالت وكــالــة األدويـة
األوروبــيــة في بــيــان إن مــوقـف جلــنـة
الـسالمـة الـوكالـة هـو أن فـوائد الـلـقاح
ــكن مـــا زالت أعـــلى من مـــخــاطـــره و
االســتـمــرار في إعــطـائـه فـيــمـا يــجـري
الـــتــــحـــقـــيق فـي حـــاالت اجلـــلـــطـــات.
وبــانـتـظــار نـتـائـج الـتـحــقـيق اجلـاري
اعـتبرت الهـيئة أن باالمـكان االستمرار
بــاسـتـخـدام الــلـقـاح. وســارع اخملـتـبـر

ـنـتج لـلـقـاح الـبــريـطـاني-الـسـويـدي ا
واحلـكـومـة الـبـريطـانـيـة إلصـدار بـيان
أكـــد أن الــــلـــقـــاح آمن وفـــعـــال. وقـــال
ــــتـــحــــدث الـــرســــمي بـــاسـم رئـــيس ا
احلـــــكـــــومــــة بـــــوريس جـــــونـــــســــون
لــلـصـحـافــيـ قـلـنــا بـوضـوح إنه آمن
وفــعـال ... وعـنــدمـا يُـطــلب من الـنـاس
الـتـقـدم لـتـلـقـيه يـجب أن يـفـعـلـوا ذلك
بـثـقـة. وأعـلن حتالف الـلـقـاحـات غافي
ـــشــارك فـي قــيـــادة آلــيـــة كـــوفــاكس ا
الـهــادفـة إلى ضـمـان الـوصـول الـعـادل
إلى الـــلــقــاحــات إنـه ســيــنــتــظــر رأي
ـيــة. وقــالت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــا
مـتحـدثة باسـم حتالف اللـقاحـات نعلم
أن الـسلطات الوطنية ومنظمة الصحة
ــيـة يــراقــبـون الــوضع عـن كـثب الــعــا
وســـــوف نـــــتـــــبع تـــــوجـــــيـــــهـــــاتـــــهم

وتوصياتهـم. 
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فوضية األوروبية القلقة من وأعلنت ا
نـقـاط ساخـنة عـدة إنـها سـتمـدد حتى
نـهاية حزيران/يونيو آليتها لألشراف
عتـمدة منذ عـلى صادرات اللقـاحات ا
نـهـاية كـانـون الثـاني/يـنايـر. وأشارت
انية إلى ارتفاع السلطات الصحية األ

كـبـيـر في اإلصابـات مـعـربة عـن قلـقـها
من بـدء موجـة ثالـثة. وتـستـعد فـرنسا
ــــنـــاطق لــــنـــقـل مـــرضـى من بــــعض ا
ـســتـشـفـيـات لــتـخـفـيف الــعبء عـلى ا
الـتي وولت إلـى قدرتـهـا االسـتـيـعـابـية
الـقصوى وال سيمـا في منطقة باريس.
لــكـنــهـا أعـلــنت مـراجــعـة اعــتـبـارا من
ـفـروضـة مع سـبع اجلــمـعـة لـلـقـيــود ا
دول خـارج االحتاد األوروبي من بينها
ـقابل ـتـحـدة واليـابـان. في ا ـمـلـكة ا ا
عــرضت الــبــرتــغــال خـطــة تــدريــجــيـة
لــــلـــخـــروج مـن االغالق مـــشــــيـــرة إلى
مـسـتـويـات انـتـقـال عدوى هـي من ب
األدنـى في أوروبـــــا راهــــنـــــا. أمــــا في
الـــبــرازيـل حــيـث يــســـتــمـــر الـــرئــيس
ـتطـرف جايـير بـولسـونارو الـيمـيني ا
بـالتـخفـيف من خـطورة اجلـائحـة فقد
سـجل عـدد قيـاسي جديـد لـلوفـيات في
غضون  24ساعة بلغ  .2286وبات عدد
الـوفيات اإلجـمالي في هذا الـبلد يصل
إلى  270,656وفــــاة. وقــــال مـــاغــــريت
ـو طبـيبـة األمراض الـرئوية في دالـكو
ـرجــعي لــلـصــحـة مــعـهــد فــيـوكــروز ا
الـعـامـة لـوكـالـة فرانـس برس نـحن في
أسـوأ مـرحـلـة من اجلـائـحـة ومـسـتوى

ــتــحــورات يـزيــد من انــتــقــال عــدوى ا
خـــطــــورة اجلـــائـــحـــة. والـــعـــام 2021
سـيكـون صعب جدا أيـضا. وفي فـيديو
نـــشــر اخلــمـــيس حث أربـــعــة رؤســاء
أمــيـركـيـ ســابـقـ هم جــيـمي كـارتـر
وجـورج دبــلـيـو بـوش وبـيل كـلـيـنـتـون
وبـاراك أوبـامـا األمـيـركـيـ عـلى تـلقي
الـلقاح. وقـال اوباما هـذا اللقـاح يحمل
األمل سيحميكم ويحمي من حتبون. 
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في آســـيـــا حـــيث أعـــلــنـت كــمـــبـــوديــا
اخلـــمــيس أول وفـــاة عــلى أراضـــيــهــا
نع تهـديد الوباء جـراء كوفيد-19 لـم 
مـئـات آالف الهـنـود من االستـحـمام في
ـنـاسـبـة عـيـد هنـدوسي نـهـر الـغـاجن 
مـهـم. وتـنـتـظـر سـلـطـات هـاريـدوار في
واليــة اوتـــاراخــانــد في شــمــال الــبالد
مشاركة  2,5 مليون شخص بعيد ماها
شـيـفراتـري. وقال نـيتش كـومار الـبالغ
ــراسم ــشــارك فـي هــذه ا  31عـــامــا وا
رض وما من سبب الهند تغلبت على ا
لـلـقلق. وأعـربت الـيونـيـسف عن قـلقـها
من مـصير أطفال ومـراهق منذ اندالع
اجلــائــحــة.وقــالت مــديــرتــهــا الــعــامــة
هـــنــريــيــتـــا فــور ثــمـــة زيــادة في عــدد

األطـفال الذين يـعانون اجلـوع والعزلة
ــــعـــامـــلـــة والـــقــــلق والـــذين وســـوء ا
يــعـيـشـون في فـقــر أو الـذين يُـجـبَـرون
عـلى الـزواج. ومـنـعت اجلـائـحـة الـعام
اضي  12مـليـون امرأة مـن احلصول ا
عــلى وســائل مــنع احلــمل مـا أدى إلى
 1,4مـليون حالة حمل غير مرغوب بها

تحدة. بحسب تقرير لأل ا
أعـلنت احلـكومة الـيابـانية اجلـمعة أنّ
رئـيـسـها يـوشـيـهيـدا سـوغـا سيـسـافر
ــــــــتّــــــــحــــــــدة في إلـى الــــــــواليــــــــات ا
نـيسـان/أبريل للـقاء الرئـيس األميركي
جـو بـايـدن في قـمّة سـتـجـعل منه أول
زعــيـم أجــنــبي يـــلــتــقي ســـيّــد الــبــيت
األبـــيض وجـــهـــاً لـــوجه مـــنـــذ تــســـلّم
ـوقـراطي مــهـامه. وقـال الــرئـيس الــد
ـتـحدّث بـاسم احلكـومـة كاتـسونـوبو ا
كــاتــو لـلــصــحـافــيــ إنّه إذا ســمـحت
ظـروف شتّى بذلـك فإنّ رئيس الوزراء
ـتّـحـدة فى ســوغـا سـيـزور الـواليــات ا
الـــنـــصف األول مـن نـــيــســـان/أبـــريل.
وأضـــاف بـــهــذه الـــزيـــارة يـــتــوقّع أن
يـصبح رئيس الوزراء سوغا أول زعيم
أجـــنـــبي يـــجـــتـــمع وجـــهـــاً لـــوجه مع

الرئيس بايدن.
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ي عـدة ايام  لكي ال رأة الـعا اخترت ان اكـتب مقـالتي هذه بـعد ان تـمر عـلى  يوم ا
أُخرج نصف اجملـتمع وام النـصف االخر وبـنته واخته  وزوجـته من فرحتـها بعـيدها
ـصانع الذي اخـتيـر لـيكـون عيـدا لهـا تخـلـيدا  لـصمـود مجـمـوعة من عـامالت احد ا
صنع في األمريكـية في اعتصامهن للمطالبـة بزيادة اجورهن  فاحتجزهن صاحب ا
ـصنع في  8  آذار  1908 فصـارت احـتفـاليـة  تقـوم على مـصنـعه ثم احرقـهن مع ا
ـطالـبـات بـحـقوقـهن بـدال من يـكـون عـلى اسـاس اجناز رمـاد جـثـثت تـلك الـعـامالت ا
مـتمـيز يحـسب لهن او مـكانة اعـطيت الـيهن كـما فعل  االسالم وقـبل اكثـر من اربعة
عـشـر قرنـا حـ اعـطـاها مـكـانـتـهـا التي تـسـتـحق فـمـنع وأد الـبنـات فـاعـاد لـها حق
احلـيـاة وجـعل لـهـا سـور وايـات في الـقـران تـخـصـهـا وتـوضح حـقـوقـهـا وواجـبـاتـها
وكذلك ماجـاء في السيرة الـنبويـة الشريفـة لنبي االسالم مـحمد صـلى الله عليه وآله
وصحبه وسـلم من تكر وتوصيات حلفظ مكـانتهن واكرامهن حيث ذكرهن في عدة
احـاديث شــريـفـة فـقـال رفـقـا بـالــقـواريـر وهـنـا يـشـبـهــهن بـقـارورة الـزجـاج الـتي قـد
حتطمهـا اصغر احلصى حلـساسيتهن ورقـتهن وقال استوصـوا خيرا بالنـساء فيما
وعد من كان له بـنتان فاحـسن تربيـتهمـا باجلنة وهـو الذي الينـطق عن الهوى ان هو

اال وحي يوحى.
كن  وصفها اال نـطلق واستخالصا لـعبر تلك الواقـعة االليمة  الـتي  ال ومن هذا ا
ــرأة بــكل عــنـاويــنــهـا ــجـد ا بــاجملـزرة اإلرهــابــيـة ومـن الـصــنف االول  يــجب ان 
يا كونها تتحمل أعباءً ثقيلة جدا في منزلها وادوارها في اجملتمع محليا وعربيا وعا
نـزل  اضافة الى ومحل عمـلهـا فهي أم ومدبـرة منـزل وزوجة ومربـية اجيـال داخل ا
كـونـهـا طـبـيـبـة و مـهـنـدسـة و مـحـامـيـة ومـعـلـمـة ومـدرسـة واسـتـاذة ومـوظـفـة وعـامـلة
انية ووزيرة فهي تـخدم اجملتمع بخط متوازي خط رضة وفالحـة ومديرة  وبر و
نزل ويحرص على بناء اللُبنة االولى للمجتمع اال وهي االسرة بناءً رصينا يبدأ من ا
مـتقـنا واعـدادُ اجيـاله من اول نشـأتـها وتـهيـأتهم الداء ادورهم احلـقيـقيـة في االسرة
واجملـتــمع وخط اخـر  خـارج الـبـيت يـكــون  مـسـاره ومـكـانه احـدى مـجـاالت وأركـان

اجملتمع التي مر ذكرها وحسب تخصصها . 
ويـبدو  ان اخلط الـثـاني الذي اخـذ  جل كل جـهدهـا ووقـتهـا و اثقل كـاهـلهـا قد ادى
ـا افقـدها انـوثتـها بهـا الى نسـيان كـونهـا امرأة ذات احـاسيس ومـشاعـر مخـتلـفة 
التي خلـقها الله من أجلهـا فصارت تميل كـثيرا الى اخلشونة واالسـترجال  فترتدي
مالبس الـرجال وتـقـلد قـصات شـعره وحـركاته وتـزاحـمه في تخـصصه في االعـمال
ا افقدهـا الكثير من صفـات ومعان االنوثة في الـوقت الذي اخذت الرجولة الثقيـلة 
تتراجع كـثيرا بسبب محاولة االجيال اجلديدة التشبه بالنساء الى احلد الذي صرنا
ـكـياج البس وقـصـات الـشعـر وا ـيز بـ الـذكـر واالنـثى من شدة الـتـشـابه في ا ال
واحلركات وطـريقـة الكالم  وحـتى مجاالت الـعمل . ومن هـنا وبـعد كل مـاتقدم  وفي

الوقت الذي نعيب على بعض الرجال تخنثهم وعلى بعض النساء  استرجالهن 
ندعـو  كال اجلنس  لـلعودة الى جنـسه الذي خلـقه الله له فال يليق
رأة اال انـوثتهـا وحياؤها ونـعومتـها مثـلما اليـليق بالرجل اال با
ـرأة الحتتاج لـرجل ليس لديه من رجولـته وخشونـته وقوته. فا
الرجـولة اال اسمها  مثلما اليحتاج الرجل المرأة الحتمل من
سات االنوثـة اال اسمها وكـذلك حتتاج االسرة واجملـتمع الى 

االنوثة مثلما يحتاجان الى خشونة الرجولة وقوتها .

واجهة تداعيات كورونا lO∫ الرئيس األمريكي جو بايدن خالل توقيعه على حزمة من القرارات  uð يوشيهيدا سوغا
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إبــطـه. وبـعــد أن سـار حــوالي مـائـتي
يــاردة ( 183مــتــراً تــقــريــبــاً) اسـتدار
لـــيــدخـل في درب ضـــيّـق يــفــضي إلى
خـــــان أو حـــــوش كــــــان في جـــــانـــــبـه
الـمـقـابـل بـاب عـلـيـه الفـتـة نـحـاسـيـة
دفـــعــه فـــانـــفـــتـح داخـالً في مـــكـــتـب.
ونــهـض مــوظـف شـاب عــراقي طـويـل
نــــظــــيــف ومــــهــــنــــدم مـن وراء آلــــتـه
الــكــاتــبــة واتــجـه نـحــوه مــبــتــســمـاً

مـرحّـبـاً .“
Íd  ŸUL «

ويــــدخــل الــــكــــابــــتــن كــــروســــبي في
مـــكــتـب مــســتـــر داكــيـن. ونــعــرف أنّ
الــكـابـتـن كــروسـبي وصـل إلى بـغـداد
عـــائــــداً مـن كـــركـــوك وأنّ هـــمّـه وهـمّ
الــــمــــســــتـــر داكــــيـن كــــان مــــراقــــبـــة
اجــتــمـاع ســرّي سـيــعــقـد في بــغـداد.
وتـــســـاءل الــــكـــابـــتـن كـــروســـبي هـل
يــنـوي الــدّكـتــاتـور الـكــبـيــر (ويـعـني
بــه رئـيـس قــوّة أوربـيــة عــظـيــمـة) أن
يــــــأتـي إلى بـــــــغــــــداد. ونــــــعــــــرف أنّ
كـــــــارمــــــايــــــكـل  Carmichaelوجــــــد
مــــعـــلــــومـــات بـــعــــثـــهــــا عـن طـــريـق
Salah Hassan صـــالح حــــــــــــــــــســن

بـشـفـرة سـرّيـة.
وبــعــد أن تــركـه الــكــابــتـن كــروســبي
هــمـس مـسـتـر داكـيـن لــنـفـسـه : (لقد
They Came to جــــاءوا إلى بـــغـــداد
Baghdad.  ) وعـــــــــلـى ورقـــــــــة رسـم
دائــــرة كـــــتـب تــــحـــــتــــهــــا (بــــغــــداد)
وحـــــولـــــهـــــا خـــــطـط صـــــورة جـــــمـل
وطـــائــرة وبـــاخـــرة وقــطـــار صــغـــيــر
يـــنــفـث دخــانــاً تــتـــجـه كــلّــهــا نــحــو
الــــدّائـــرة. وفي زاويـــة رســم شـــبـــكـــة
عـــنــكــبــوت وكــتــب في وســطــهــا آنــا
شـــــــــــــــــيــل  Anna Scheel ووضـــع
تــحــتـهــا عـالمـة اســتــفـهــام كـبــيـرة).
ــطــربــة ونــقـل بــعض الــبـــاحــثــ أن ا
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وشخصيات فنية وأدبية وغيرهم. ففي
عـــــــــامي 1964و 1965 أقـــــــــام فـــــــــيه
صـريـ على مـجـموعـة من الـفنـانـ ا
رأســـهم عـــبـــد احلـــلـــيم حـــافظ أثـــنــاء
زيـارتـهم لبـغـداد حيث أقـيـمت حـفلـتان
فـي بــــغــــداد لــــيــــومي الــــثالثــــاء  9و
اخلـــــمـــــيس  11حـــــزيـــــران  1964في
ســيـــنــمــا الــنــصـــر; دعــمــا لــصــنــدوق
. وكـان ذلك في عـهـد الـرئـيس فـلـسـطـ
عــبـد الــسالم عــارف فـغــنـوا وأنــشـدوا
لـلـقـومـيـة الـعـربـيـة والـوحـدة الـعـربـيـة
وجلـمــال عـبـد الـنـاصـر بـعـد عـام عـلى
انــقالب 8 شــبــاط 1963 واعــدام عــبــد
الـــكــــر قـــاسم ورفـــاقـه. ورافق عـــبـــد
احلـلـيم حـافظ كل من جنـاة الصـغـيرة
ــطــلب فــائـزة احــمـد مــحــمـود عــبـد ا
فــائــدة كـامـل كـارم مــحــمـود شــريــفـة
فــاضل لــبـلــبــة مـحــمـد قــنــديل هـدى
سلطان صباح فهد بالن مها صبري
ـطـلـب سـمـيـرة تـوفـيق مــحـمـد عـبـد ا
مــحـمــود شـكــوكـو أحــمـد غــا ثـريـا
. وعــريف حــلـــمي إســمــاعــيـل يــاســ
مثل حسن يوسف. كما حضر احلـفل ا
مثالت أميـنة رزق ومر فخر احلـفل ا
الـدين. نقل احلفل تـلفزيـون بغداد على
الــهــواء مــبــاشــرة لــتــضــطــر يــومــهـا
الــشــرطــة الى غــلـق شــارع الــســعـدون
مـرات عديدة بسبب تزاحم احلاضرين
مـن رجال ونسـاء على احلضـور ليصل
عجـب أن يقفـوا طوابير امام االمـر با
الــبـاب الـرئــيـسـة لــفـنـدق بــغـداد الـذي
سـكنه الـوفد الفـني ومعه عدد كـبير من

وسيقي الكبار.  ا
 —œUB*«

- موسوعة ويكيبيديا
طر  –رائد جعفر مطر - موسوعة شذرات ا
- صحـيفة الصــباح في 29 نـيسان 2019
ـــــدى في 7 نـــــيـــــســــان 2019. - مـالحق ا

ـشاة (بـالك بالك) وكـتبـتها وصـياح ا
بـاالنـكـلـيـزية. كـمـا تـصف احلـيـوانات
ـــســـتــخـــدمـــة اخملــتـــلط بـــضـــجــيج ا
الـسـيارات ومـنبـهـاتهـا. ومن الواضح
أن الــــكــــاتــــبــــة جتــــولت فـي بــــغـــداد
وشــوارعـهـا وأسـواقـهـا  وتـعـرف عن
قـــــرب عــــلى الـــــســــكــــان وعـــــاداتــــهم

ولهجتهم. 
( تــبــدأ الــرّوايــة بـخــروج الــكــابـتـن
كــــروســــبي مـن أحــــد الــــمــــصـــارف:
والــشّــارع الّــذي كـان فــيـه الــكــابـتـن
كـروسـبي يـدعى بـشـارع الـبـنـوك في
وسـط الــعــاصــمـــة بــغــداد ألنّ أغـــلـب
بــنـوك الـمـديـنـة تـقـع فـيـه. وكـان في
داخــل الــــبــــنـك شـيء مــن الــــبـــرودة
والـــعـــتـــمـــة أو بــاألحـــرى شيء مـن
الـــعـــفــونـــة. وكــانــت ضــربـــات عــدد
كــبــيـر مـن اآلالت الــكـاتــبــة تـتــعـالى
فـي خـلـفــيـتـه. أمّـا في خــارجـه فـقـد
كــــــانـت الــــــشّــــــمـس حــــــارّة. وكـــــان
الـــغــبـــار الــمــتـــطــايـــر يــمـأل شــارع
الــبــنــوك وكــانـت الــضّــوضــاء فــيـه
شــــديـــدة مــــتــــنـــوعــــة الـــمــــصـــادر:
أصـــوات الـــمـــنـــبـــهـــات الـــمـــلـــحّــة
وصـيـاح بـاعـة الـسّـلـع الـمـخـتـلــفـة.
وكـــان هــنـــاك مــشـــاجــرات حـــامــيــة
بـــــيـن أعـــــداد مـن الـــــنّــــاس يـــــبــــدو
عـــلـــيـــهـم أن بـــعــضـــهـم عـــلى وشـك
قــــتـل الــــبــــعـض اآلخــــر ولــــكـــنــــهـم
كـــانــــوا في الـــحـــقــــيـــقـــة أصـــدقـــاء
أحـــــــبّــــــاء وأعــــــداد مــن الــــــرّجــــــال
والــصّـبـيـان واألطـفــال يـبـيـعـون كـلّ
أنـــواع الـــنـــبـــاتـــات والـــحـــلـــويـــات
والــبــرتـقــال والــمـوز والــمِــنـشــفـات
واألمـــــشــــــاط وأمـــــواس الـــــحـالقـــــة
وســـــلـع أخـــــرى يــــدورون بـــــهــــا في
الـــــشـــــوارع عـــــلى صـــــوانـي. وكــــان
هـــنــــاك أيـــضـــاً أصـــوات تـــنـــحـــنـح
الـــنّــاس الـــمــســـتــمـــر وبــصـــاقــهـم
ويـعـلـو فـوق ذلـك كـلّـه عـويـل سـوّاق
الــــحـــمـــيـــر والــــخـــيـل الــــمـــقـــهـــور
الــمـرتــفـع الـنّـبــرات في وسـط هـديـر
الـــسّـــيّـــارات وصـــيـــاح الـــمـــشـــاة :
 Balek ! Balek . ! بــــــالـك! بـــــالـك
لـقد كـانـت الـسّـاعــة الـحـاديـة عـشـرة
صــبـــاحــاً في مــديــنــة بــغــداد. ولـقـد
أوقــف الــكــابــتـن كــروســبي صــبــيــاً
كــان يــركـض بــســرعــة وعــلى ذراعـه
حـــمــولــة جــرائـــد واشــتــرى واحــدة
مـــنـــهــا. وبـــعــد أن خـــرج مـن شــارع
الـــبــــنـك دخـل في شـــارع الـــرّشـــيـــد
وهــــو شــــارع بـــغــــداد الــــرّئــــيـــسي
يــــخــــتـــرقــــهــــا عـــلى مــــدى أربــــعـــة
مــــــايـالت (سـتّ كــــــيـــــلــــــومـــــتـــــرات
ونـــصـف تــقــريـــبــاً) مــحـــاذيــاً نــهــر
دجــلـــة. وألــقى الــكــابــتـن كــروســبي
نـــظــــرات ســـريـــعـــة عـــلى عـــنـــاويـن
أخــبـار الــجـريــدة ووضـعــهـا تـحـت

 بغداد
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ـــمــلــكــة الـــعــراقــيــة بــعـــد تــأســيس ا
واتـصـالـهـا بـالـعـالم اخلـارجي وتـدفق
الـــســـيــــاح والـــتـــجـــار والـــبـــاحـــثـــ
والــدبـلـومـاسـيــ عـلى بـغـداد  كـانت
أغـلب فـنادق الـعاصـمة مـتواضـعة في
الــبــنــاء واألثـاث واخلــدمــات. وبــقـيت
فــنـادق بـغــداد عـبـارة عـن طـابق ثـاني
فـوق احملالت التـجاريـة كمـا في شارع
الـرشــيـد وشـارع الـسـعـدون وغـيـرهـا.
فـكـانت بال مدخل أرضي وال اسـتقـبال
وال مــــطـــــعم أو مــــقـــــهي وال قــــاعــــات
اجــتـمـاعـات أو أيـة خـدمـات أخـري بل
مـجرد غرف مصفوفة في كل منها عدة
أسرة مع حمام مشترك. وكانت الغرف
تــــطل عـــلـى الـــشــــارع ولـــهــــا شـــرفـــة
وشـــبــابــيك. وال تـــزال هــذه الــفــنــادق
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في ثـالثيـنـيـات القـرن الـعـشـرين بدأت
احلــاجــة لـبــنــاء فــنـادق راقــيــة تــلـيق
بـــالــضــيــوف والـــزوار الــقــادمــ إلى
ـدن الكـبـرى كـالبـصـرة. ففي بـغـداد وا
الـبـصرة قـامت اإلدارة االنكـلـيزيـة عام
بــبـــنــاء فــنــدق شط الــعــرب إلى1931
جـانب مطار الـبصرة. وكـان أول فندق
خــمـس جنـوم فـي الــبــصــرة وجــنـوب
الـعـراق واخللـيج في وقـته. وقـد نزلت
ـــيـــة ومـــلــوك فـــيه شـــخـــصـــيــات عـــا
ورؤســـاء. وكـــان مــحـــطـــة دولـــيــة في
ـنطـقة آنـذاك. في عام 2003 اتـخذته ا

القوات البريطانية مقراً لها. 
من أقـدم الـفنـادق الـعصـريـة هو فـندق
TIGIRIS PAL-  تـــيـــگـــرس پــاالس
ACE HOTEL أو قـصـر دجلـة الذي
 إنــشـاؤه فـي بـدايــة الـثالثــيـنــيـات.
وقـيل أن الـذي صـمـمه وبنـاه مـهـندس
مـن دولـة عـربــيـة. وقـد زيــنه بـزخـارف
وتـماثيل وزهور وساللم مزدوجة. كما
كــان لـكل غـرفـة شـرفــة تـطل عـلى نـهـر
دجــــلــــة. وفــــيه قــــاعــــات لــــلــــطــــعــــام
واالجـتماعات وكافتيريا بأثاث جميل.
فـي عـــام 1932 قــــام الــــفـــيــــلــــســـوف
والــشــاعـر الــهــنـدي طــاغـور (1961 -

 ) بـزيارة إلى العراق. وقد حظي1941
بـاستقبال شـخصيات سيـاسية وأدبية
ـــــلـك فـــــيـــــصل األول عـــــلـى رأســـــهم ا
ومـجموعـة من الشخصـيات السـياسية
أمـثـال الـسـيـد مـحمـد الـصـدر وجـعـفر
بـاشا العـسكري ومـحمد بـهجة االثري
ومــعـروف الــرصـافــي وجـمــيل صـدقي
الـزهـاوي ونوري ثـابت صاحب جـريدة
(حــــبـــزبــــوز) وغـــيــــرهم من الــــوجـــوه
ـــعــروفـــة آنـــذاك. وكــان طـــاغــور أول ا
شـخصـية حـائزة عـلى جائـزة نوبل في

اآلداب (1913) يزور العراق.
وقـد  اخــتـيـار فـنـدق تـيـگـرس پـاالس
رافق القـامة طـاغور وزوجـته والوفـد ا

 حيث قضى عشرة أيام.  له
ــعــلــمــ حــفــلــة عــشـاء وأقــام نــادي ا
لــطـــاغــور في إحــدى قــاعــات الــفــنــدق
عـارف عبـد احلس بـدعوة من وزيـر ا

اجللبي. 
وألــقى فــيـهــا مـحــاضـرة عن الــتـعــلـيم
عـلمات في احلـر. كما زار طـاغور دار ا
بـغـداد وألـقى بـعـضـاً من قـصـائده. في
األول مـن حـزيران 1932 غـادر طـاغـور
ومـرافـقـوه إلى كـلـكتـا من مـطـار بـغداد

على م طائرة هولندية. 
وبـعـد عودته إلى الـهـند وصف طـاغور
رحـلـته في كتـاب نشـره بعـنوان (رحـلة

إلى بالد فارس والعراق).
وفـي فــنـــدق تـــيـــگـــرس بــاالس أقـــامت
الــكـاتـبـة اإلنـكــلـيـزيـة أجــاثـا كـريـسـتي
(1890- 1976). وتــوجــد صــورة لــهـا
في شرفة غرفتها بالفندق وهي تتناول
الـشاي. وخال اقـامتهـا في بغـداد كتبت
They قــصــتــهــا (لــقــاء في بــغـداد) أو
came to Baghdad . وقــــد نــــشــــرت
ألول مــرة في 5 آذار 1951. وتــتــنــاول
الـقـصـة اخـتـيـار بـغـداد لـعـقـد اجـتـماع
سـري يــضم قـادة الـدول الـعـظـمى بـعـد
ـيـة الثـانـيـة غـيـر أن هذه احلـرب الـعـا
ـعلـومة تـسربت فـوصلت إلـى منـظمة ا
سـريـة تـسـعى إلـى إفـشـال هـذه الـقـمة.
تــــصف كــــريـــســــتي أجـــواء الــــشـــارع
الــبــغـدادي آنــذاك وتـصــرفــات الـبــاعـة

ــــصـــريــــة زارت بـــغــــداد عـــام 1932 ا
وقـدمت 12 حـفــلـة غـنـائـيـة في مـسـرح
الــهالل أو (تــيــاتـرو الــهالل) كــمــا كـان
يـسـمى. ويـقع الـهـالل في سـوق الـهرج
ــيـــدان وأقـــامـت هي وفـــرقـــتـــهــا فـي ا
ــوســيـقــيـة 12 حــفــلـة. وقــد نـزلت أم ا
كـلـثـوم في غـرف مـخصـصـة لـلـضـيوف
فـي مــســرح الــهالل. وكــان قــد وصــلت
بـغداد بالـطائرة في 17 تـشرين الـثاني
 ولـقيت استـقباال من شـخصيات1932
عـراقـيـة عـلى رأسـهـم الـشـاعـر مـعروف
الــرصـافي في مــطـار الـوشــاش (مـطـار

ثنى) في الكرخ.  ا
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في مـنـتصف اخلـمسـيـنيـات بدأ إنـشاء
فــنــادق الـدرجــة األولى في الــعـاصــمـة
بـغداد حـيث  بــناء فـندق بـغـداد عام
 بــطــوابــقه1958 وافــتــتـح عـام 1956
ـطـلة عـلى نـهـر دجـلـة وشارع الـسـتـة ا
آبـي نــؤاس. ومن اجلــانب اآلخــر عــلى

شارع السعدون التجاري. 
يـضم الـفـندق 160 غـرفـة مكـيفـة ولكل
مــنــهــا شــرفــة تــطل عــلى نــهــر دجــلـة.
ويـحـتوي الـفـندق عـلى أكـثر من عـشرة
أجـنحـة رئاسـية فـاخرة وغـرف خاصة
ــقـهى ــطــعم وا بــالــعــرسـان. ويــضم ا
الـــبــغـــدادي وقــاعـــات لـــلــمـــنــاســـبــات
واالجـتــــــــــــمـاعات ذات 350 شـخصاً
. ويــوجـد مـسـبح وأقــلـهـا 50 شــخـصـاً
ونـادي صحي وحالق ودكاكـ للتحف
والــهــدايــا. بــقي فــنــدق بــغــداد يـحــتل
الـــصــدارة مـــنــذ انـــشــائه وحـــتى عــام
 حــــيث بـــدأ إنــــشـــاء الــــفـــنـــادق1980
احلـــديــثــة ذات اخلــمس جنــوم. وكــان
ضـيوف العراق وزوار العاصمة الكبار
يـقيـمون فـيه باعـتبـاره أفضل الـفنادق.
فـقـد نـزل فيه زعـمـاء سـياسـيـون وقادة
ثلـو منظمات دولية ودبـلوماسيون و
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ـعـارف فـيـنشـغل لـو سـئـلت.من من االعالم. الـذي اليـعـرف كم يـكـتـنـز عـقـله من ا
ـسؤول عن ـكانـته.ومن ا باسـباب واعـتـاب الطعـام اوالده ناسـيـا.مكـانه غـير ابه.
ــؤسـســة الـتـي يـنــتـمي الــيـهــا.وهـو رجل.عــلم ديــني ومـدني هــذه احلـالــة.سـوى ا
اليـضــاهى.انه رحــيم ابـو رغــيف قـتل الــفـقــر عـلــمه.ومـؤســسـته الــديـنــيـة تـمــتـلك

موازنات.تكفي العالة نصف فقراءباكستان
ـؤسسـة الدينـية ان حتـتفظ بـاسماء من يـعمل في مـحيـطها من االعالم اليـجدر با
كرحـيم ابو رغيف وتخصص له والمثاله رواتب شهرية حلمايتهم وحماية التشيع
من رؤيتـهم بال مصدر للرزق.والتـشيع اغنى من اهل السنـة واغنى من الكاثوليك

والبروتستانت.
ـدنـي رحـيم ابـو رغــيف ان يـضع كـتــابـا بـاسم ـفــكـر االسالمي ا كـان بـامــكـان ا
رجعـية اجللـيلة مستـعار يعـرض حلاالت عوز فـي البيـئة الشـيعيـة خارج محـيط ا
.كشـيعي اشـعر بـذنب لرؤيـة عوائل شـيعـية بال مـصدر لـلرزق وهم اغـنى مذاهب
االرض.لــوجــود ابـواب شــرعـيــة في مــذهـبــهم كــاخلـمـس.الـذي يــدفـعـه كل مـؤمن
شـيــعي.. والـزكــاة االسالمـيــة.واكـرر الــنـذور.وهي  اوسـع ابـواب الـرزق لــعـوائل
نذور الفقـهاء الشيعـة.وكانت عادة النذور تصل الـى حد اجازة التسلـيب للطفل ا
حـيث اخـذتـنـي والدتـي الى مـخـازن اورزدي بـاك قـبل ان تـؤ وتـسـرق.واشـترت
ـالبس واخـذتـني لـزيــارة االئـمـة عـلــيـهم الـسالم فـتــقـدم احـد البـسي طـقـمـا من ا

العـمامة اخلـضراء من خدم االمـام وانا خائف مـنه السيما
عـــنــدمـــا بـــدأت والـــدتي بـــتـــقــد مـــا اشـــتـــرته لي الى

السيد.نفسه وهو يعيد بيعها لوالدتي .
هذه الـعادة الغاها الشهيـد عبد الكر قاسم بعد ثورة
ـنـزلـة الـسـادة  من خـدم الـضـريح.14  تـمـوز. حـمـايـة 
واستـبدلها بـتخصـيص رواتب محددة لهم. من مـيزانية

الضريح.
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A.ZOU مـن الـلـغـة الـســومـريـة حـيث
اء). تعني (الذي يعرف ا

وهـناك ايضـا بعض الرسائل االجـنبية
الـتي اكدت ان االطـباء الـبابـليـ كانت
لــديــهم مــكــانـة مــرمــوقــة في اجملــتـمع
وبـعض الـبـلدان اجملـاورة تـستـشـيرهم
ـمـارسـون فـي بـعض االمـور اذ عــرف ا
الــطـبــيـون في وقـت مـبـكــر من األلــفـيـة

الثالثة ق. م.
{ مـــا دور االلـــهــة فـي مــعـــاجلـــة االمــراض

ا? قد
ــة تــؤمن - كـــانت احلــضــارات الـــقــد
بـدور الاللهـة في الشفـاء خاصة عـندما
يـعـجـز الـعلم في ذلـك فنـجـد ذكـر االلهه
كـــوال (الــســيـــدة الــشــافـــيــة) و(ســيــدة
احلــيـاة)و(الـتي تـبـعث االمـوات) وكـان
لـلمعبـد شهرة في العـالم القد  حيث
كــان عـــلى االطــبــاء ان يــؤدوا قــسم او

 الوالء الى العرش.
وكــان يــتم تــعــيــ "األشــيــبــو" أيــضــاً
ـعــبــد ألداء وظـائف كــمــوظـفــيــ في ا
خـاصـة مـثل الـتعـاويـذ أو طرد األرواح
لك نفـسه. وقد خدم الـشريرة من قـبل ا
ـلك وأصـبـحـوا جز بـعض "األشـيـبـو" ا
ًءا من مـوظفي القصر الدائمي ايضا
أفــراد آخــرين مـن الــعــائــلــة احلــاكــمـة
ـسـؤولـ احلـكـومـيـ وبـعـض كـبـار ا
اســـتــخـــدمــوا "األشـــيـــبــو" كـــجــزء من
. لكن على األرجح مـوظفـيهم الدائـميـ
ــعــبـد عــمل اغــلب "األشــيــبـو" خــارج ا
وحـصلوا على دخلهم من الرسوم التي
إسـتـوفـوها من الـنـاس العـاديـ الذين

رض أو سوء الطالع. يعانون من ا
{ مـــا دور الــســـحــر والـــشــعـــوذة في عالج
ا? االوبئة واالمراض في بالد الرافدين قد
ـرضى يـسـتـعـيـنوا - كـان الـبـابـلـيـ ا
; ـــمــارســ الـــطــبــيــ بـــنــوعــ من ا
"األشـــيـــبــو" الـــذين كـــانت عـالجــاتـــهم
سـحـريـة و"اآلسـو" الـذين كـان عالجهم
طــبــيًــا بـشــكل أســاسي. ويــشــيــر أحـد
االمــثــال الــبــابــلــيــة إلى تــوافــر هـؤالء
األطــبــاء: "الــعـدوى بــدون طــبـيـب مـثل
اجلـــوع بـــدون طـــعــــام". لم يـــكن اخلط
مارس صـعب التمييز الـفاصل ب ا
ـعـوذ" فــقـد اســتـخـدم "األشــيـبــو" أو "ا
أحـيانًا العقاقـير واستخدم "اآلسو" أو
الــطــبــيب الــتــعــاز أحــيــانًـا وبــعض
ـــمــارســات الــســـحــريــة األخــرى. في ا
الــواقع قـد يـعــمل احملـتـرفــان مـعًـا في
حــالـة مــرضــيـة مــعـيــنــة وكـمــا تـفــيـد
الـــرســالـــة اآلشــوريـــة الـــتــالـــيــة: "دعه
"أشـيـبـو" و"آسـو" ودعـهـم يؤدون يـعـ

عالجهم معًا نيابة عني.
{ كيف تمـكن االطباء الـعراقيـ القدماء في
مــواجــهــة االوبــئــة واالمـــراض الــفــتــاكــة في

ة? العصور القد
- عـمل االطبـاء العراقـي القـدماء على
دراسـة والـبحث في انـواع مخـتلـفة من
االمـــراض  من خالل مــتـــابــعــة حــالــة
ــريض واالعــراض الــســريــريـة الــتي ا
ــرض وحـتى كــانت تــدون من بــدايــة ا
بـعد الشفاء لـقد أجرى األطباء فح ًصا
ســريــريًـا لــلــمـريض مـع قـيــاس درجـة

احلـــرارة وضـــربــات الـــقــلـب كــذلك 
تـدوين ومالحظة أي تغيرات في اجللد

وااللتهابات وحتى لون البول.
حـــيث  الـــعـــثــور عـــلى الـــنـــصــوص
الــطـبـيـة من األلف الـثـالث ق. م. ولـكن
مـعظمها يـأتي من مكتبـة آشوربانيبال

تــشـيـر ثالث كـلـمــات (سـاخـارأشـوبّـو
أبـــقــو جــرابــوا) أي "اجلــرب" والــتي
حتـفز بـطبـيعـة احلال التـكهـنات بـأنها
أمـــراض جـــلــديـــة أكــثـــر خـــطــورة من

ا. األكز
{ مـا ابـرز الـعالجـات الطـبـيـعـية والـعـشـبـية
التي كـانت يـعتـمـد علـيـها االطـبـاء العـراقـي
ــرضــيـة ــا في عالج بــعـض احلــاالت ا قــد

وكيف كان يتم ذلك?
ــارســة - فـي بالد الــرافــدين لم تــتم 
عــمــلـيــة تـشــريح اجلــثث لــتـشــخـيص
االمـراض لذلك لم تكن تُعرف األعضاء
الـداخـلـية جلـسم اإلنـسان إال من خالل
عــمـلــيـات الــتـفـتــيش الــعـرضـيــة عـلى
اجلــروح واإلصــابـات. حــيث ارتــبـطت
كـلـمة "بـوشانـو" بالـعديـد من األمراض
ـشـتـركة هي احلـديـثـة ولـكن الـسـمـة ا
الـعدوى البـكتيـرية التي تـصيب اجللد
Leprosy in Meso- .والـــــفم واألنف
potamia, David Simcock,
2012, p. 147. واعـتـبر الـدمـاغ جزءا
من الـرأس ولم يـكن مـرتبـطـا بالـنـشاط
تـــمـــكن األطـــبـــاء الـــعــــقـــلي. ومع ذلـك
الــبـابــلــيـون واآلشــوريـون من حتــديـد
أعـــراض الــعــديــد مـن األمــراض الــتي
Brain Dis- .تـؤثـر عـلى هـذا الـعـضو
eases in Mesopotamian Socie-
ties, Piedad Yuste, 2010, p.75.
مـن  حتـــــديـــــد عـــــدد من األعـــــراض
والــــتـــشـــخــــيص لألمــــراض من خالل
تــطـويـر سـلــسـلـة من نــصـوص الـفـأل.
ـرور الوقت بـدأ الطب في اسـتخدام
مــواد ذات أهــمــيـة عالجــيــة. وتــرتـبط
بـعض الـعالجـات في الـشـكل أو الـلون

رض. با
ــثـال  عالج الــيـرقـان عــلى سـبــيل ا
بـــاألدويــة الــصـــفــراء. أيـــضــاً لــوحظ
الــوقت الـدقـيق جلــمع األعـشـاب وهي
مــعـرفــة ال غــنى عـنــهــا حـتى ألعــشـاب

اليوم.
لح الصخري وكـانت الوصفات تضم ا
ـلح )كلـوريد )نـتـرات البـوتـاسيـوم( وا
ذكورة. عـادن ا الـصوديوم( من أكـثر ا
ومع ذلـك فإن الوصفات الـطبية ذكرت
أيــضــاً االسـتــفــادة من احلـلــيب جــلـد
الــثــعــبــان الــزعـتــر الــتــنــوب الــتـ
والـتمر.  تخـزين العينـات إما كمواد
صـلـبـة أو مـساحـيق السـتـخـدامـها في
ــــــــــراهم إعـــــــــداد الـــــــــعـالجـــــــــات - ا
ــسـتـخـلــصـات لـيـتم وضــعـهـا عـلى وا
; أو مـساحـيق مـذابة اجلـسم خـارجيـاً
غـالبًا في البيرة ليـتم تناولها داخليًا.
لــسـوء احلظ فــشـلـت هـذه الــوصـفـات
الـسـومـريـة في حتـديـد الـكـمـيـات التي
يجب استخدامها والكمية التي سيتم
ــرات الــتي يــجب إعــطـــاؤهــا وعــدد ا

تناول هذا الدواء فيها. 
ـا كـل من كـتب هـذا الـلـوح الـطـيـني ر
ا لم هنية أو ر أراد حماية أسراره ا
تـكن هذه الـتفـاصيـل مهـمة. هـناك لوح
طــيـني آشــوري مـوجــود في مـكــتـبـات
أشــــور ونـــيـــنــــوى يـــســـرد أكــــثـــر من
أربــعـمـائـة كـلــمـة سـومـريـة لــلـنـبـاتـات
واد األخـرى مع ما يقرب والـفواكه وا
ـائة مرادف سـامي حيث كان مـن ثما
مـا يـقرب من نـصف هذه الـنبـاتات لـها
Daily Life in Ancient .قـيمة طبية
Mesopotamia, Karen Rhea
Nemet-Nejat, 1998, p. 81.

عالجهم معًا نيابة عني.
{ هل عـــثـــر عـــلـى أي اداة او مـــواد كـــانت
ارسـة الطب في وادي تسـتخـدم في حـقل 

ا? الرافدين قد
- لـالسف لم يتم الـعثـور على أي مواد
او مـنحـوتة جداريـة او رسومـات تب
ا طـرق العالج في وادي الرافدين قد
ثقوبة اال انه وجدت بعض اجلماجم ا
فـي مـــوقع لـــكش ويــــرجح الى انـــهـــا
اجـريت لـهـا عـمـلـية جـراحـيـة لـكـنـنا ال
ــلك ادلـة عــلى كــيـفــيـة تــطـبــيق تـلك

العملية بالتفصيل.
ــكــتــوبــة كــمــســلــة امــا الــنــصــوص ا
حـــمــورابي  1750-1792ق.م  والـــتي
عـثـرت الــبـعـثـة الـفـرنـسـيـة عـلـيـهـا في
مـدينة سـوس عاصمـة العيالمـي بعد
ان نـــهــبت من عـــاصــمـــة الــبــابـــلــيــ
ـوجـودة حـالـيا في مـتـحف الـلـوفر وا
بباريس وتتضمن تسعة فصول تعالج
ـارسـة جــمـيــعـهــا مـواضــيع تـخـص 
مـهنـة الطب وتؤكـد على ضمـان حقوق
ـــواطـــنـــ بــكـــافـــة مـــســـتـــويــاتـــهم ا
االجــتــمــاعــيــة اذ تــشــيــر بــعض تــلك
الـــنـــصــوص الى حتـــديـــد تــســـعـــيــرة
ــراجـعــة الـطــبــيب وفـقــا لـلــمـســتـوى
ـريض االجـتـمـاعي لـلـمـريض اذ كـان ا
حـــرا فـــانـه يـــدفع ضـــعف مـــا يـــدفـــعه
ـــــريض الــــعـــــبــــد فــــضـال عن اجــــر ا
لـلـعـملـيـات الكـبـرى حـسب خطـورتـها
كذلك العقوبات التي يواجهها الطبيب
ـهنـته قـد تصل الـذي يـرتكـب اخطـاء 
الـى حــد قــطع الــيــد في حــالــة ثــبــوت
احلــكم عــلــيه وادانــتـه بـالــتــســبب في
ـريض وغـيـرهـا مـن الـعـقـوبات مـوت ا

واالجراءات.
كـما وجدت وثـيقتـان تعتـبران من اقدم
ـعـبـد (كوال) من الـوثـائق الـطـبيـة في ا
رقم طـينية تعود الى القرن الثامن ق.م
مـن الــعـــصـــر الــكـــاشي تـــذكـــر وجــود
ــعــاجلــة مـغــني مــســتــشــفى خــاص 
عبد وكانت مـكتوبة باللغة ومـغنيات ا

السومرية.
ـــارســة الــعـــراقــيــ { مـــا الــدلــيـل عــلى 

هنة الطب? القدماء 
- ثــبت وجـود االطــبـاء في كـل عـصـور
بـــابـل واشــو رواكـــد وكـــانـت الـــلـــغــة
ـة االكـديــة هي الـلـغـة الـسـامـيـة الـقـد
الــــوحــــيـــدة الــــتي اشــــارت الى االسم
asou أي الـطب وهـذه الـكـلـمـة تـنـحدر

لــسـنـا بـصــدد تـقـد االدلـة الــعـلـمـيـة
ــطـلــقـة عــلى دور بالد الــرافـدين في ا
مـجال الطب اال انني احاول ان اجزم
عـلى دور العراقـي القـدماء في مجال
الــطب ومـجــابـهـة االوبــئـة واالمـراض
االمـر الـذي سـاهم بـاسـتـمـرار احلـيـاة
ــعــمــورة مــنــذ غــابــر االزمــنــة عــلـى ا
ولـغايـة يومـنا هـذا من خالل االشارة
الى ان اول كـتـابـة  الـتـعـرف عـلـيـها
من قــــبل الـــبـــشـــريــــة هي الـــكـــتـــابـــة
الــســومـريــة الــتي تــعـود الـى حـوالي

القرن  3000ق.م .
والـــــتـي  اخـــــتـــــراعـــــهـــــا من قـــــبل
الــسـومــريـ في بالد الــرافـدين( بالد
مـــابــ الــنـــهــرين) الــتـي اثــمــرت عن
الحم االسـطورية تـدوين العـديد من ا
ومن اهـــمــهـــا (مــلـــحــمـــة كــلـــكــامش)
عروفة الـشهيرة والتي تدور قصتها ا
حـول اخللـود االبدي من خالل الـبحث

عن شجرة احلياة.
ـا كانت لـلمالحم من اشـارات رمزية و
ـكن ان نـسـتـدل مـنهـا ان الـعـراقـي
الـقـدمـاء قـد اهـتمـوا بـاحلـيـاة واطـالة
ســنـ الـعـمـر وادركــوا جـيـدا اهـمـيـة
الــطـبـيــعـة واالعــشـاب وقـدرتــهـا عـلى
حتـقيق ذلك الهـدف الذي اطلـقوا عليه

تسمية (شجرة احلياة).
حـيث تـكشف االقـراص الطـيـنيـة التي
 الـعـثور عـليـهـا بعض اسـرار الطب
ـــتـــبــعـــة مـــنــذ االف الـــســـنــ وعن ا
ـشـترك لـلـسحـر والدواء االسـتـخدام ا

رضى. في عالج ا
ـيدان مـن اجل البـحث اكـثـر في هـذا ا
الـتـقيـت بالـدكـتور لـيث مـجيـد حـس

رئــيـس قــسم االثــار في كــلــيــة االداب/
جـامعـة بغـداد الذي اجـابنـا بدوره عن
بــعض الـتــسـاؤالت الــعـديــدة حـول هـا

وضوع. ا
{ ما ابرز سمات الطب في بالد الرافدين?
- لـــقــد عــانـت ســمــعــة الـــطب في بالد
الـرافـدين كثـيراً من كـتـابة هـيرودوتس
فـي الــقــرن اخلــامس ق. م. حــيث قــال:
"إنــهم يُـخـرجـون جــمـيع مـرضـاهم إلى
ـــلــكـــون أطــبــاء الـــشــوارع ألنـــهم ال 
رون يقدمون . النـاس الذين  حـقيقي
ا ريـض سواء  ـشورة لـلشـخص ا ا
مــروا بـه شــخــصــيــاً لــعالج مــثل هــذه
ــرضــيـــة أو مــا عــرفــوه عن احلـــالــة ا
شـخـصا آخـر  عالجه. وهـذا االمر لم
يـكن حقيقة بل على الـعكس تماماً فقد
ــمـارســون الـطــبــيـون في وقت ُعــرف ا
مـبـكـر من األلـفـيـة الـثـالـثـة ق. م. حيث
رضى أن يـستعـينوا ـكن للـبابلـي ا
; ـــمــارســ الـــطــبــيــ بـــنــوعــ من ا
"األشـــيـــبــو" الـــذين كـــانت عـالجــاتـــهم
سـحـريـة و"اآلسـو" الـذين كـان عالجهم
طــبــيًــا بـشــكل أســاسي. ويــشــيــر أحـد
االمــثــال الــبــابــلــيــة إلى تــوافــر هـؤالء
األطـباء بالـقول: "العـدوى بدون طبيب

مثل اجلوع بدون طعام".
ـعـوذ" فــقـد اســتـخـدم "األشــيـبــو" أو "ا
أحـيانًا العقاقـير واستخدم "اآلسو" أو
الــطــبــيب الــتــعــاز أحــيــانًـا وبــعض
ـــمــارســات الــســـحــريــة األخــرى. في ا
الــواقع قـد يـعــمل احملـتـرفــان مـعًـا في
حــالـة مــرضــيـة مــعـيــنــة وكـمــا تـفــيـد
الـــرســالـــة اآلشــوريـــة الـــتــالـــيــة: "دعه
"أشـيـبـو" و"آسـو" ودعـهـم يؤدون يـعـ

في نـينوى. الـنصوص تـأتي من سومر
. وبـابل وآشور وحتى منطقة احليثي
الــنــصـوص الــطـبــيــة هي في األسـاس
: أوصـاف األعـراض تــتـألف من نــوعـ
وقــوائم الــعالجــات.  تـعــيــ اجلـزء
األخــيــر من هــذه الـســلــســلـة الــفــألــيـة
ا لـلمشاكل الطبيـة للنساء واألطفال 
فـي ذلـك احلـــــــمـل والــــــــوالدة وســـــــوء
الـتغذية. حاولت بعض الطوالع التنبؤ
ـرأة احلامل بـجنس الـطفل مـن بشرة ا

وشكل جسمها وما إلى ذلك.
اذ كـان يـتم حتديـد أعـراض العـديد من
األمـراض التي تؤثـر على هـذا العضو.
Brain Diseases in Mesopotami-
an Societies, Piedad Yuste,
2010, p.75. كــمـا  حتــديـد عـدد من
األعــراض والـتـشــخـيص لألمـراض من
خالل تــطــويــر ســلـســلــة من نــصـوص
ــرور الــوقـت بــدأ الــطب في الـــفــأل. 
اســتـخـدام مـواد ذات أهـمــيـة عالجـيـة.
وتـرتبط بعض العالجات في الشكل أو

ـثال  ـرض. عـلى سـبـيـل ا الـلـون بـا
عـالج الــيـــرقــان بـــاألدويــة الـــصــفــراء.
أيــضــاً لــوحـظ الــوقت الــدقــيق جلــمع
األعــشـاب وهي مـعــرفـة ال غـنـى عـنـهـا
حــتى ألعـشــاب الـيــوم. وقـد ُكــتب أقـدم
نص طــبي مــعـروف لــنـا وهــو قـائــمـة
بـالـوصـفـات الـطـبـيـة في نـهـايـة األلف

الثالث ق.م.
{ كـــيف كـــان يـــتم الـــتـــعــامـل مع الـــنـــســاء
رضى في تلك العصور وما أهم اإلشارات ا
ــعــديــة في الــتــأريــخــيــة لـوجــود األمــراض ا

? احلياة اليومية لبالد الرافدين القد
- مـن بـ أهـم اإلشـارات الــتــأريــخــيـة
ـعــديـة في احلـيـاة لــوجـود األمـراض ا
الـيومـية لـبالد الرافـدين القـد رسالة
من الـعصر البابلي الـقد أرسلها ملك
ــلـكــة مـاري زمــري- لــيم إلى زوجـته
شـيـبـتـو في حـوالي  1780ق. م حـيث
يـــرد مــا نــصـه: "ســمــعت أن الـــســيــدة
نــانــامـه مــريــضــة وهي عــلى تــواصل
وجودين في (احتكاك) مع العديد من ا
الـقصر وتـلتقي مع الـعديد مـن النساء
في مــكــان إقــامــتــهــا اذ أعــطــوا أوامـر
صـارمـة بـأن ال يـشـرب أحـد مـن الـكوب
الــذي تـسـتــخـدمه وأن ال يــجـلس أحـد
ـقـعـد الـذي جتـلس عـليه وأن ال عـلى ا
يـجــلس أحـد عـلى الـسـريـر الـذي تـرقـد
عــلـيه و يـتـوجب عـلــيـهـا أن ال تـلـتـقي
رض مـعدي." بـنـساء في بـيتـها. هـذا ا
Daily Life in Ancient Mesopo-
tamia, Karen Rhea Nemet-
Nejat, 1998, p. 78. .
ـة (اجلـذام) فـهـو ومـن االمـراض الـقـد
مـعروف في جنوب آسيا منذ  2000ق.
م. فـي حـ ال يــوجـد دلــيل مــادي عـلى
نطـقة قبل حوالي 50 رض في ا هـذا ا
م. تُـرجمت خمس كـلمات مختـلفة على
أنـــــهــــا "اجلـــــذام" في نـــــصــــوص بالد
الـرافـدين ويرد بـعـضهـا بـشكـل متـكرر.
اسـتنـادًا إلى النـصوص نـاد ًرا ما يتم
اسـتـخدام كـلـمة "گـراصـو" وهنـاك دليل
عـلى أن الكلـمات األربع األخرى تـتعلق
ـــــكن عـالجــــهـــــا وتــــمت بـــــأمــــراض 
مـــعـــاجلـــتـــهــا ولـم تـــتــطـــلـب دا ًمــا
ـتـأثرين بـشكل دائم اسـتـبعـاد األفراد ا

من اجملتمع. 
من هــذا نـسـتــنـتج أن الـكــلـمـات األربع
الــشــائــعــة ال تــصف اجلــذام احلــديث.
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فندق بغداد

 ليث مجيد حس يتحدث لـ (الزمان)

ـديـنة فـال يظـلم احـد فـيهـا .ذات يـوم ابن احلـاكم صفع  كـان هـنـاك حاكم عـادل 
ـدينة على خده .فكان الشاب ابن يـهودي فذهب اليهودي لطلب العدل شاب من ا
ـلك الـقيـام بـاجلداوه من احلاكم فـقـال له لك مـا شئت. طـلب الـيـهودي عـلى ابن ا
لك اقناع اليهودي بالرجوع عن د يده للماره) .حـاول ا دة شهر ( في الشـارع 
ـلك العـادل لطلب الـيهودي رأيه لكن الـيهـودي رفض واصر على الـطلب .خضع ا
د يـده للـمـارة .عنـدمـا انتـهى الـشهـر عاد ابن لـك  ـدة شهـر ابن ا ونـفـذ الطـلب 
البس .لكن لم يصبر باجللوس في لك لـلقصر بعد ما اخذ االستحمـام وتغير ا ا
القـصر عاد مـسرع الى الشارع ومـد يده للـمارة .امر احلـاكم احلرس ان يقبض
علـية وارجـاعه للـقصر .مـرة اخرى سـنحت له الـفرصـة وهرب من الـقصر وذهب
للـشارع ومد يدة للـمارة .استدعى احلاكم األطـباء لعالج ابنه لكن لم يـجدي نفعا

د يدة للمارة.  اصر الولد ان يكون في الشارع و
الهـدف من اليهـودي هو ازالة الـقناعـة لدي ابن احلاكم هـكذا حال الـعراقيون في

احلصار الذي فرض عليهم فترة 2003-1991.
احلصـار الذي فـرض على العـراقيـ بعد حـرب اخلليج االولى  1991الى نـهاية
ودخول االمـريكان واسقـاط حكومة الـدكتاتور صـدام بعد حكم دموي دام 2003

أكثر من  30سنة .
اضـطـر الـعـراقـيـون في احلـصـار الى الـعـمل لـيال ونـهـارا لـكسـب العـيـش ومنـهم
ـلك في سبـيل العيش هاجـر الى الدول االوربيـة لطـلب اللجـؤ ومنـهم باع كل ما 
ا اجـبر نفسـه الخذ الرشوه, وظف راتبـة ال يكفي لـشراء كيـلوا طمـاطة  فكـان ا
من التالمـيذ وهكذا بـالنسبـة للموظـف بدوائر الدولـة والضابط باجلـيش والشرطة
وكافة اجـهزة الدولة االمنية فـانتشار الفساد واصبح ثـقافة عامة ب الناس  الى

ا يكسب . ان وصل العراقي الى عدم القناعة 
اما الـعراقـيون الـذين اضطـروا لـترك الـبلـد وهاجـروا الى دول اجـنبـية فـهم كذلك
ـسـاعدات االنـسـانـيـة التي تـهب الـيـهم من تـلك الـدول والتي هي يـعـيـشون عـلى ا
عــبــارة عن مــســاعــدات اشــبه بــاجلــداوة من تــلك الــدول فــهم ال يــخــتــلـفــون عن

العراقيون في الداخل كالها قد ازالة القناعة لديهم .
عـروف عنهم اما العـراقيـون الذين كـانوا مـعارض الـسيـاسيـ للنـظام الـبائـد ا
ـسـاعدات ال يـعـيـشـون عـلى مـسـاعـدات تـلك الـدول الـتي يـعـيـشـون فـيـهـا وهـذه ا

تختلف عن اجلداوة التي عاشوا عليها العراقيون بشكل عام .
هـوالء الـعراقـيـون جمـيـعا عـنـد سقـوط نـظام صـدام الـبائـد قـد تولـوا ادارة الـدولة
رض نفسي اال ابتـداء من اصغر موظف الى اعلى الهرم بالدولة وهم مصابون 
وهو عدم الـقناعة بسبب الظروف التي عاشوهـا فظهرت عليهم تلك االمراض عند
نـصب لم يـقتـنع بـالراتب الـذي يـستـلمه تـولي احـدهم منـصب مـا فبـدأ صـاحب ا
ال نـصب فذهب يـسـرق مسـتغل مـنصـبه اما بـالرشـوة او سرقـة ا مقـابل ذالك ا
تلك العـام الذي يسيطر عـليه فظهرت عـدم القناعة لديـهم الى ان اصبح احدهم 
ـرضى في مـعتـرك احلـياة يـجـوبون ـلـيارات تـارك الـفقـراء او ابـناء الـشـهداء وا ا

الشوارع لطلب اجلداوة من أجل لقمة العيش. 
ـرض الـذي اصاب الـعـراقيـون من الـصعب ايـجاد هذا ا
الـــعالج له بــعـــد مــا اصـــبح الــقـــوي يــأكل الـــضــعــيف
وانحـدار اجملتـمع نحـو االسوء فـلم يبـقى شئ للـشرفاء
الـذين حافـظـوا على انـفـسهم فـتـجردوا من كل شئ بل
حـــتى الــبـــعض مــنـــهم قــتـل او هــدد بـــالــقــتـل من قــبل

الفاسدون الذين عاثوا بارض الرافدين فسادا.

ـختلف الـتسمـيات نبعـث لها التـهاني واإلحـترام والتقـدير فمن لكل إمرأة فـي العالم 
رأة? إنـها أمـي وأختي وزوجـتي وإبنـتي هي تـلك التي ربـتـني وسهـرت لرعـايتي هي ا
ووقـفت بـجانـبي ونـصحـتـني وحمـتـني .هذه الـكـلمـات حتـمل معـاني كـبيـرة من احملـبة
رأة ناسبة يوم ا والثنـاء والتبجيل قد يكـتبها أنت أو أنا تعـبيراً عن الفرح والعرفـان 
ناسبة العظيمة تستدعي منا أن نكتب بقلوبنا وأرواحنا وأقالمنا ي  فـعال هذه ا العا
لـتـلك اخمللـوق الـعـظيم...هي من نـذرت عـمــرها لـلـعطـاء كي تـزرع الـبسـمـة مع مــرارة
ن حـولـهـا هي الـتي تـمـيل إلى كل ـال ألوالدهـا هـي الـعـاطـفـة  الـشـقـاء هـي رأس ا
جانب مع الرياح لكنها التنكسر هي العظيمة التي أجنبت كل عظيم .قرأت في إحدى
الصفـحات اإللكتـرونية قصـة رائعة لفـنان عظيم له لـوحة انبهـر بها كل من رآها وذلك
الـفنان طـفل عمره  12 سنـة.خبر هـذه اللـوحة اثار اإلعـجاب والـشجن.. رسمـها طفل
هـنـدي كان في  2016  بـعـمر  12  سنـة تـقريـباً لم يـعبـر حـدود الهـند إلى الـقار

Thris- ي حينها والعودة إلى خمس سنوات إلى الوراء لبلدة اسمها العربي والعا
sur في والية "كيراال" الساحلية باجلنوب الغربي الهندي إلى بيت عائلة هندية اعتاد
Vinaylal التـلـميـذ بـالصف الـتـاسع أن يسـمع والدهAnujath  أحـد أطفـالهـا وهو
يقـول في شكوة حاله لـصديق أو ألحد اجلـيران: إنه يعمل ويـكد ويتعب طـوال النهار

بينما زوجته  Sindhuال تفعل شيئا سوى التواجد في البيت بال أي إنتاج.
ـا يـقـوله أبـوه عـن والـدته ألنه كـان يـراهـا  إال أن "أنـوجـاث" اإلبن لم يــكن مـقـتـنـعــا 
البس وتنشـرها على احلبال لتجف تشـقى وتتعب في البيت بال معـ فهي تغسل ا
ـطبخ وغـيـرها ثم تـهم بـكيّـهـا وتمـضي بـعدهـا لـتطـبخ وتـعـد الطـعـام وتغـسل أواني ا
اء من البئر .. وإذا احتاجت ما ينقص وتنظف األرض وتخرج أحيانا لتمأل اجلرة با
الـبـيت تـشـتـريه من بـائع مــتـجـول بـاحلي وحـ جتـد شـيـئـا تـعَـطَّل تـسـرع إلصالحه
بنفـسها وإذا جاع رضيعها ترضعه وفوق ذلك تالعب بقية أطفالها وتسليهم وترعى
شؤونـهم.وفي يـوم من األيـام قـرر "أنوجـاث" أن يـراقب أمه ويـدقق بـها أكـثـر لـيرسم
ـاء كل مـا تـقـوم بـه من عـمل ألنه هـاوٍ كـبـيـر لـلـرسم  ومع الـوقت ولـدت من بـألـوان ا
ا تقـوم به أمه "سيـندو" من عـمل يومي يـنتهي ا رسم فـيهـا  ريشـته لوحة ضـاقت 
بعـودة األب عند الغروب لـيرى أن كل شيء في البيت معـد إلسعاده من دون أن يعير
ا انتهى اإلبن من الرسم سمى ـَّ إنتـباهاً لتفـاصيل ما تقـوم به زوجته من عمل شاق و
الـلوحـة (أمـيـوأمهـاتـاحلي) واحـتـفظ بهـا.بـقـيت الـلوحـة مـحـفوظـة في الـبـيت ألكـثر من
ية  Shankar لـلفنون سـابقة شهيرة أقـامتها أكاد  Anujath  عام إلى أن علم
ورصدت لها جائزة إحياء لذكرى رسام كاريكاتير محلي بوالية كيراال فتقدم وشارك

فيها بلوحته التي اكتسحت كل عمل فني آخر. 
ـرصـودة كانت من إال أن عـمـر الـفرحـة كـان قـصـيرا جـداً فـمـا إن علم أن اجلـائـزة ا

نصـيـبه حتى جـاءه نـعي والدته.. الـتي أراد أن يهـديـها الـفوز
ــاذا ال نـنـصــفـهن بـدالً أن فـفـارقت احلــيـاة لـعــلـة بـقــلـبـهـا.
نحـاربهن ونـنصـحهن بـدالً أن نحـاسبـهن ونحـترمـهن بدالً
من احتـقـارهن ونـفـتخـر بـهن بـدالً من اهـانتـهن ونـتـشارك
احليـاة مـعـهن بـدالً من الـتسـلط عـلـيـهن ونـقـدرهن بدالً أن
نحط من قـدرهن وننصفـهن بدالً أن نظلمـهن... إمنحهوهن

نحن احلياة . احلياة مثلما 
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عقدت الـهيئة العامة لنادي الطلبـة اجتماعها االستثنائي في مـقر وزارة الشباب والرياضة العراقية.
وذلك بـنـاءً على دعـوة الـهـيئـة اإلداريـة وبـحـضور وزيـر الـشـباب والـريـاضـة عدنـان درجـال وأحـمد
وسوي مـدير دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب.  وتضمن االجتماع قراءة التقريرين اإلداري ا
ـثال عن الـنـادي في ـالي والـتــصـويت عـلـيـهـمـا إضـافـة إلى تـسـمـيـة مـحــمـد طـالب الـهـاشـمي  وا
ركـزي لكـرة القدم.  وقـدم أعضاء الـهيئـة االدارية استـقاالتهم اخلـطية اجلمعـية العـموميـة لالحتاد ا
حيث  التـصويت عليها وقبولها بشكل منفصل لكل عضو.  وانتهى االجتماع بتسمية هيئة مؤقتة
ـؤقـتة من لقـيـادة دفة الـنـادي لثالثـة أشـهر بـحـيث تـعمل عـلى تـنظـيم انـتخـابـات. وستـتـألف الهـيـئة ا
صالح هادي الفـتالوي رئيسا وبـاسم عباس نائبـا للرئيس وعلي نـعيم جاسم أمينـا ماليا ووصفي

كر عباس أمينا للسر ووائل حسن عضوا.
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{ لــــنـــدن- وكـــاالت: انــــتـــزع مـــيالن
تـعادلًـا قـاتلًـا مع مـضيـفه مـانشـسـتر
يـــونــايـــتــد   1-1 عـــلى مـــلــعـب أولــد
تـــــرافــــورد فـي ذهــــاب دور الـ 16من
الدوري األوروبي. وأحرز أمـاد ديالو
هــدف الــيــونــايـتــد في الــدقــيــقـة 50
ـيالن في وتــعـادل سـيــمـون كــايـيــر 
الـدقــيـقـة  2+90 بـعـد خــطـأ فـادح من
دين هــنـدرسـون حــارس الـشــيـاطـ
احلــمـر في الــتـصــدي لـضــربـة رأس
ــاركـي. وســجل رفــائــيل لــيــاو الــد
مــهـــاجم مــيـالن هــدفـــا بــالـــدقــيـــقــة
اخلامسة لكن احلكم احتسب اللعبة
تسـلال على الـبرتـغالي. وفي الـدقيـقة
السابعـة استلم مارسـيال الكرة على
حـدود مـنــطـقـة جـزاء مــيالن لـيـطـلق
تسديدة قوية بقدمه اليسرى أبعدها
احلارس دوناروما إلى ركنية. وتمكن
فــــرانـك كــــيــــسـي من الــــتـــــســــجــــيل
للروسونيري عـندما أطلق قذيفة في
شـبـاك هـنــدرسـون لـكن احلـكم ألـغى
هذا الهدف أيضا بعد العودة لتقنية
سة يد الفيديو وذلك بدعوى وجود 
عــــلـى اإليـــــفـــــواري. وأهـــــدر هــــاري
مــاجـوايــر مـدافع يــونـايــتـد فــرصـة
خـطيـرة في الـدقـيـقة  38 بـعـد ركـنـية
مرت مـن أمام دونـارومـا إلى الـزاوية
الـبـعيـدة لـتـجـد األول الـذي سدد في
الــقـائم من مــسـافــة قـريـبــة لـلــغـايـة.
وتـــمــكن الــبــديـل أمــاد ديــالــو الــذي
شــــارك كـــبـــديل مع بـــدايـــة الـــشـــوط
الثـاني من تسـجيل هـدف الشـياط
احلـمـر بــالـدقـيـقـة  50 بـعـد تـمـريـرة
تازة من بـرونو فيـرنانديز طوليـة 
ــؤخـرة رأسه ســاقـطـة في ضـربــهـا 
شـبـاك دونـارومـا الـذي كـان مـتـقـدما
عـن مـــرمــاه. حـــاول مـــيـالن الـــعــودة
وتعديل النتـيجة ووصلت الكرة إلى
كيسي في الناحيـة اليسرى فسددها
لكن هندرسون جنح في التصدي لها
وإبـعـادهـا لركـنـيـة. واسـتـمـر الـفريق
اإليـطـالي في مـحـاوالته الـهـجـومـيـة
حيث مرر كاالبريا كرة عرضية متقنة
نـطقـة ارتـقى لهـا كرونـيتش داخل ا
وضـــربــهــا بــرأسـه فــوق الــعــارضــة.
وأهـــدر جــيــمس العب مـــانــشــســتــر
يـونـايـتد فـرصـة مـحـققـة لـلـتـسـجيل
بالدقيقة  71 بعد تمريرة عرضية من
الـناحـيـة الـيمـنى من جـريـنـوود لكن
ــلــعب. األول ســدد بــغـــرابــة خــارج ا
وأثـــمـــر ضـــغط مـــيالن فـي الــدقـــائق
األخيـرة عن هـدف ثمـ في الـدقيـقة

 عن طـريق سـيـمـون كـايـيـر الـذي 92
قـابل ركـلــة ركـنـيـة بـضـربـة بـرأسـيـة
ـسـت يـد هـنــدرسـون قـبـل أن تـسـكن
ــــبــــاراة الـــــشــــبــــاك لــــتـــــنــــتــــهـي ا
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اقــتــنص آرســنــال اإلجنــلــيــزي فـوزا
ثــمــيـــنــا عـــلى مــضـــيــفه الـــيــونــاني
ـــبـــيـــاكــوس  1-3 مـــســـاء الـــيــوم أو
اخلـــمـــيس في ذهـــاب ثـــمن نـــهــائي
الــدوري األوروبي.  وتــقــدم آرســنــال
أوال عبر مارتن أوديجارد  34 قبل أن
يـعادل يـوسف الـعـربي النـتـيـجة في
الدقـيـقة  58 وأعاد جـابـريـيل الـفريق
اللندني للمقدمة في الدقيقة  79 قبل
ـــصــري مــحــمـــد الــنــني أن يـــطــلق ا
رصـــاصــة الـــرحــمـــة عــلـى أصــحــاب
األرض بـهدف ثـالث في الـدقـيـقة 85 
وسنحت أول فرصـة خطيرة لـلجانرز
في الــدقــيـقــة الــثـالــثـة عــنــدمـا وجّه
تيرني كرة نحـو أويجارد الذي سدد
بجانب القـائم البعيـد. وبعدها بأربع
دقـائـق رفع بـيـلــيـرين كـرة عــرضـيـة
قـابـلهـا أوبـامـياجن بـرأسه لـيـصـدها
احلـارس قـبل أن تـرتـطم بـالـعـارضـة.
وواصل آرســنــال أفــضــلــيــته وهــيـأ
أوديــجــارد الـــكــرة إلى بــارتي الــذي
رمى بـالدقـيقة  15 وهدد سدد فـوق ا
الفريق الـيوناني مـرمى ضيفه لـلمرة
األولى في الدقيقة  21 عندما وصلت
الكرة إلى بروما الذي أطلق تسديدة
اني قوية سـيطر عـليهـا احلارس األ
بـيــرنـد لـيـنـو.  ومـن ركـلـة حـرة هـدد
ـبـيـاكـوس لكن أوبـامـياجن مـرمى أو
احلــــارس خــــوســــيـه ســــا تــــصــــدى
حملــاولــته في الــدقــيــقـة  .23وتـمــكن
آرسـنــال من افـتــتـاح الـتــسـجـيل في
الدقـيقة  35 عنـدما مـرر بارتي الـكرة
إلى أوديـجـارد الـذي أطـلق تـسـديـدة
ـــــرمى.   وكـــــان قـــــويـــــة في قـــــلـب ا
ــبــيـــاكــوس الــطــرف األفــضل في أو
مــطـــلـع الـــشـــوط الــثـــانـي وانـــتــزع
الـتـعـادل بـالـدقـيـقة  58 عـنـدمـا سرق
الـــعــــربي الــــكـــرة مـن الـــبــــديل داني
سيـبايـوس ليسـدد على يـسار لـينو.
بـيـاكـوس من الـتـقدم في واقـتـرب أو
النـتـيجـة بـالدقـيـقة  67عنـدما أرسل
البـديل ريانـديلـوفيـتش كرة عـرضية
قـابــلـهـا الـعــربي بـتـســديـدة خـطـيـرة
اصـطدمت بـبـيـليـرين ومـرت بـجانب
رمى. وتعاون أوديجارد وساكا في ا
النـاحـية الـيمـنى لـتتـهيـأ الكـرة أمام

األول الذي أطلق تـسديدة ارتدت من
الـدفـاع بـالـدقـيـقـة   70 وأثـمـر ضـغط
الفـريق اللـندني عن اسـتعـادة تقدمه
في الـدقـيـقة  79 عـنـدمـا رفع ويـلـيـان
كرة عرضـية قابـلها جابـرييل برأسه
بـــعــيــدا عن مـــتــنــاول احلــارس ســا.
واحـتـاج احلـكم لالسـتـعـانـة بـتـقـنـيـة
الـــفــيــديــو لــلــتــأكــد من عــدم وجــود
ـــدافع الــبــرازيــلي. مـــخــالــفــة عــلى ا
ـباراة تـمـاما وقـضى آرسنـال عـلى ا
في الدقيقة  85 عندمـا انطـلق البديل
صري محمد النني بالكرة وأطلق ا
تـسـديـدة قـويـة اسـتـقـرت عـلى يـسـار
ــبــاراة بــفــوز احلــارس لـــتــنــتــهي ا
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قــاد هـــاري كـــ فـــريــقـه تــوتـــنـــهــام
هــوتـــســبـــيـــر لــلـــفــوز عـــلى ضـــيــفه
الــكــرواتـي ديــنــامــو زغــرب  0-2 في
ذهاب ثـمن نـهـائي الدوري األوروبي.
ثــنـائـيــة الـسـبـيــرز سـجـلــهـا كـ في
الــدقـيــقــتـ  24و 70 لــيــعــزز فــرص
فـــريـــقه في الـــتـــأهل لــدور الـ 8 قــبل
مواجهة اإلياب التي ستجمع بينهما

اخلــمـيس الــقـادم. ودفع الــبـرتــغـالي
جوزيه مـورينـيو بـقوته الـضاربة في
تـشــكـيـلـتـه األسـاسـيـة فــيـمـا أجـلس
الــويـلــزي جــاريث بــيل عـلـى مـقــاعـد
الــــبـــدالء قـــبل إشـــراكـه في الـــشـــوط
الثـاني. ولم تظـهر اخلـطورة على أي
رمـي في أول  20 دقـيقـة رغم من ا
مـحـاولـتـ مـن الـضـيـوف لـكـنـهـا لم
تـمـثل أي تـهديـد لـلـحـارس الـفـرنسي
هـوجـو لوريس. ومـع حلـول الـدقـيـقة
توغل المـيال داخل مـنـطقـة جزاء ?24
زغرب وسدد كرة ارتطمت في القائم
لترتـد إلى ك الـذي أودعها الـشباك
مـحـرزًا هدف الـتـقـدم. وحـاول بـرونو
بـيـتــكـوفـيـتش الـتــسـديـد لـكن الـكـرة
ذهـبت بـ أحـضـان لـوريس قـبل أن
يـســود الـهـدوء حـتى نــهـايـة الـشـوط
األول بتـقـدم السـيرز 0-1. ومع بداية
الشوط الثـاني طالب العبو تـوتنهام
بـاحـتسـاب ركـلـة جـزاء بـداعي إعـاقة
نـدومـبـيـلـي لـكن احلـكم لم يـسـتـجب
لـهم بـعــد الـلـجـوء لـتـقـنـيـة الـفـيـديـو.
وتلـقى بيـتكـوفيـتش تمـريرة عـرضية
أرضية داخل مـنطقـة جزاء السـبيرز

ليقـابلهـا بتسديـدة يساريـة مباشرة
لكن كرته مرت بجوار القائم. وسجل
كـــ الــهــدف الــثــانـي بــعــدمــا فــشل
كاثـيـرين في إبعـاد الكـرة عن مـنطـقة
جزاء فريقه لـتتهيـأ أمام هاري الذي
ســـــدد أرضــــيــــة زاحــــفـــــة إلى داخل

الشباك. 
ونـــفــذ جـــاريث بـــيل ركــلـــة حــرة من
مـــســــافـــة بـــعــــيـــدة لــــكن احلـــارس
الــكـرواتـي أبـعــد تـســديــدته الـقــويـة
بقبضـتي يديه إلى الركـنية ليـستمر
تـــــقــــدم الـــــســـــبـــــيــــرز  0-2. وأرسل
بـيـرجـويـن كـرة عـرضـيـة كـاد بـيل أن
يــضـعــهـا داخل الــشــبـاك لــكن كـرته
مـرت بـجــوار الـقـائم لــيـطـلق احلـكم
بعدها صافرة النـهاية بفوز أصحاب
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تـقـدم روما اإليـطـالي خـطـوة عـمالقة
نحو الصعود لدور الثـمانية ببطولة
الدوري األوروبي عقـب فوزه الكـبير
 على ضـيـفه شاخـتـار دونتـيسك 3-0
16 األوكـــــــــراني فـي ذهــــــــاب دور الـ
للـمسـابقـة القـارية. وافـتتح لـورينزو
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ريفـاس بتـسديـدة من خـارج منـطقة
اجلزاء أخـطأ في تـقديـرها احلارس
سالم مـــــطـــــلب لـــــتـــــدخل مـن بــــ
قـــدمـــيــــه.  وفـي الــشـــوط الـــثـــاني
حــاول الــقـــاسم الــتـــعــديل وكــانت
أخـطـر فـرصه تـســديـدة الـسـنـغـالي
داودا الـتي أبـعدهـا احلـارس أحـمد
بــاسل. وفـــاجئ الــشــرطـــة الــقــاسم
بـهـدف ثـان سجـله مـحـمـد قاسم من
تـسـديـدة قـويـة اسـتـقـرت في شـبـاك
احلـــارس سالم مـــطــلـب لــتـــنـــتــهي
ـبـاراة بـانــتـصـار الــشـرطـة. ورفع ا
الشـرطة رصـيده إلى الـنقـطة  43في
ـركـز الثـاني مـؤقـتا بـيـنمـا جتـمد ا
رصـيـد القـاسم عـنـد النـقـطة  21 في

ــــــركز 18.  ا

ــبــاراة لــيــهــدر ــيــزة األبـــرز في ا ا
الـفـريقـان عـدة فـرص محـقـقة. ورفع
أربـيل رصــيـده إلى الـنـقـطـة  25 في
ـركـز  13 بـيــنـمــا رفع الــديـوانــيـة ا
ركز 14. رصيده إلى  25 نقطة في ا
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عـاد فريق الـشـرطة بـالـنقـاط الثالث
من ملعب الكفل بـفوزه على مضيفه
فــريق الـقــاسم بــهـدفـ

مــــــــــــــــــــــــن دون رد.
الــشـرطــة افــتـتح
الــنــتــيــجــة في
الـــدقــيـــقــة 27
عــــبــــر العــــبه
الــفـــنـــزويـــلي
جـــــيـــــلـــــمـــــ

من إعـــادة فــريــقه لـــلــمــبــاراة بــعــد
إحـرازه هـدف الـتـعـادل في الـدقـيـقة
ـــبـــاراة كـــون 38  ورغـم أهـــمـــيــــة ا
ـتأخرة راكز ا الفـريق مـهددين بـا
إال أنــهـمــا لم يــنـجــحــا في تــغـيــيـر
الـنـتـيـجـة لتـنـتـهي بـالـتـعادل. ورفع
الصـناعات الـكهـربائيـة رصيده إلى
ركز  16 بينما رفع النقطة  23 في ا
احلـدود رصــيــده إلى الـنــقــطـة 19

ركز 19.  في ا
وخــيم الـتــعـادل الـســلـبي عـلى
مــواجــهــة فــريــقي الــديــوانــيـة
وأربـــيل عـــلـى مـــلـــعب اإلدارة
احملــلــيـة في الــديـوانــيـة. ورغم
الــــفــــرص الــــتـي تــــهــــيــــأت في
اجلــانــبــ إال أن الــتــســرع كـان

فـــــريـــــقه 1-2 .  وفـي الـــــوقت بـــــدل
الــضـائع تـمــكن مـصــطـفى عـلي من
تــعــديل الــنــتـيــجــة لــلـكــهــربـاء 2-2
ليخـطف األخير نـقطة ثـمينة. ورفع
نـفط الـبـصـرة رصـيـده إلى الـنـقـطة
ــــركـــز  26  بـــيــــنــــمـــا رفع 12 في ا
الــكـهـربـاء رصـيـده إلى الـنـقـطـة 22
ـركـز 15. قــبل فـريــقـا احلـدود في ا
والـصـناعـات الـكهـربـائيـة مـناصـفة
الـنــتـيـجـة وتـعـادال  1-1 في مـلـعب
الـتـاجي حلـسـاب اجلـولـة نـفـسـهـا.
البـداية كـانت ناريـة من الصـناعات
الــكـهـربــائـيــة وتـقـدم ســريـعــا عـبـر
مــهــاجــمه مــصــطــفى مــحــمــود في
ـبـاراة لـكن عـبـد الـدقـيـقة  10 من ا
الـله كـوفي مـحـتـرف احلـدود تـمـكن

مـضاعفـة النـتيـجة بـالهـدف الثاني.
وتـــقــدم الــنــجف لــلـــمــركــز الــثــالث
برصيد  43نقطة فيما جتمد رصيد
ركز 11. يناء عند  26 نقطة في ا ا
خـطف الـكـهـربـاء نــقـطـة ثـمـيـنـة من
تــعـادله مع نـفط الــبـصـرة بـهـدفـ
لـكل مـنـهـمـا   علـى مـلـعب الـفـيـحاء
ـــديــنــة الـــبــصــرة رغـم الــبــدايــة
الـطيـبة لـفريق الـكهـرباء وتـسجـيله
هـدف الــسـبق في الـدقـيـقـة 19 عـبـر
الالعب سـامر مـاجد لـكـنه فشل في
تألق احلفـاظ على تقـدمه. وتمـكن ا
أحـمد زامل من إعـادة نـفط البـصرة
للمباراة بتسجيل هدف التعادل في
الدقيقة  50 وعاد زامل بعد دقيقت
فـقط لـيـسـجل هــدفـا ثـانـيـا لـيـتـقـدم

في الـدقـيـقـة ?75وبـعـد ذلك تـعـرض
إبـراهـيم بـايش لـلــطـرد بـعـد تـلـقـيه
بـطـاقـة صـفـراء ثـانـيـة. ورفع الـقـوة
اجلــويـة رصــيـده إلى  50نـقــطـة في
صدارة الترتيب فـيما جتمد رصيد
ــركـز الــزوراء عــنـد  41نــقــطــة في ا
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ـيــنـاء فـاز الــنـجـف عـلى نــظـيــره ا
بهـدفـ دون رد على مـلعب الـشعب
الـدولي. النـجف قـدم مبـاراة كبـيرة
وتمـكن من السـيطـرة على مـجريات
ــيـنـاء في األمــور ووصل لـشــبـاك ا
الـدقـيـقة  26 بـواسـطـة الالعب عـلي
عبد الله وقبل نهاية الشوط األول
تـــمــكن مـــحــمـــد عــبــد الـــزهــرة من
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أشـــــادَ رئـــــيس جلـــــنــــة
احلـكام فـي الهـيئـة الـتطـبـيعـية
سـتوى أداء عالء عبـد القـادر 
الـطـاقـم الـتــحـكـيــمي الـذي أدار
مـباراة الـقـوة اجلويـة والزوراء
ضمن منافسـات اجلولة الثالثة
متاز والعشرين لدوري الـكرة ا
. وقــالَ عـبــد الـقــادر  إن احلـكم
مـحـمـد سـلـمـان امـتـاز بـالـهدوء
وحسن الـتصـرف والقـدرة على
اتخـاد القرار الـسلـيم لقربه من
مــــوقـع احلــــدث إضـــــافــــة الى
تـــعــــاونـه الـــتــــام مـع الـــطــــاقم
ـؤلف من ـسـاعـد ا الـتـحـكـيـمي ا
واثق مـدلل وأحـمد صـبـاح الذي
ـســتـوى قـدم مــبــاراة عـالــيــة ا
وكــان من أهم عــوامل الـنــجـاح.
وأضــــافَ جنح احلـــكـم الـــدولي
باراة محـمد سلـمان في قيـادة ا
الى بر األمان بـعدما ظـهر بأداءٍ
مـــنــضـــبط جــدا طـــيــلـــة شــوطي
الـلـقاء وبـراعـته في الـتـعامل مع
ـــواقف بــحـــكــمــة. الـــعــديــد من ا
واخـــتــتمَ رئـــيس جلـــنــة احلـــكــام
الـدكـتـور عالء عـبـد الـقـادر  بـالـقول
نــتــطـلـع إلى جنــاحـات مــتــواصــلـة
لــلـطــواقم الــتـحــكـيــمــيـة في قــيـادة
ـمـتاز ـبـاريـات في دوري الـكـرة ا ا
ــــظــــهــــر الالئق وإظــــهــــارهــــا بــــا
فـالـتـحــكـيم يُـعــد من أهم مـرتـكـزات

جناح الدوري.
انـــفـــرد الـــقــوة اجلـــويـــة بـــصــدارة
ــمــتــاز بــفـوزه الــدوري الـعــراقي ا
ه بــهــدفـــ من دون رد  عـــلى غــر
الزوراء على ملـعب الشعب الدولي.
ـباراة بـدأت بتـحـفظ من الطـرف ا

وانـــحــصـــر الــلــعـب في مــنـــتــصف
ـلــعب وفي الـدقــيـقــة الـثــانـيـة من ا
الوقت بدل الضائع استغل إحسان
حـداد كـرة عرضـيـة لـيسـجل مـنـها
هــدف الــتــقــدم لــلــقـوة اجلــويــة مع
نهاية الشوط األول. ورغم محاوالت
ـبـاراة لـكـنه الـزوراء لـلـعـودة إلى ا
اصـطـدم بـالـتـنظـيم الـدفـاعي لـلـقوة
اجلـويــة الـذي اسـتـغل كـرة مـرتـدة
وصــلـت إلبــراهـــيم بـــايش
الذي أودعهـا داخل الشباك

 ∫·b¼

فريق القوة اجلوية
اثناء تسجيلهم
هدف الفوز على
الزوراء بعدسة
قحطان سليم

بـــيـــلـــيـــجـــريـــني
التسـجيل لروما
في الـدقـيـقة 23
فــيـــمــا أضــاف
زمـــــــــــــــــــــيــاله
ســـــتـــــيـــــفــــان
الـــشــــعـــراوي
وجــيـانــلــوكـا
مـــانــــشـــيـــني
الـــــــهــــــدفــــــ

الـــــــــــثـــــــــــانـي
والـــــثـــــالـث في

الدقـيقـت  73و77
وأصــــبـح يــــكــــفي رومــــا

اخلسارة بفـارق هدف في لقاء
الـعـودة الـذي سـيـقـام خـارج
ـقـبل مـلــعـبه األسـبــوع ا
من أجـل الــــتـــــأهل إلى

دور الثمانية. 

راضي
شنيشل



dOB  r ×¹ ÊU dOł ÊUÝ

U¹—U  Íœ

AZZAMAN SPORT

{ مدريـد- وكاالت: ذكـر تقـريـر إعالمي إسبـاني أن رئـيس نادي بـرشلـونـة اجلديـد خوان البـورتا
ديـر الفـني الهـولنـدي رونالـد كـومان. وأفـادت إذاعة كـادينـا سيـر بأن البـورتا يـفكـر في اإلطاحـة بـا
يعتـبر كـومان إرث سلـفه جوسـيب ماريا بـارتوميـو ويخـطط لإلطاحة به ضـمن مشـروعه اجلديد في
برشلـونة. وقال الصحفي مانو كارينيو في برنامج إل الرجـيرو على محطة كادينا سير البورتا يكن
الكثـير من االحترام لكومان ولكنه لم يعينه من أجل مشروعه. قد يبقى ولكنه يفضل مدرب آخرين
وسم ما إذا بينـهم ناجلسمان مدرب اليبزيج. وسيكـون على البورتا أن يقرر من اآلن وحتى نهاية ا
درب ـتد عـقده مع الـفـريق حتى  2022 أم سـيفـضل االسـتعـانـة  كان سـيـبقي عـلى كـومان الـذي 
آخـر. جدير بالـذكر أن ناجـلسمان ( 33عـامًا) الذي ينـتهي عقـده مع اليبزيج في  2023 من األسـماء
ـانـيـا بـعـد كـأس األ ـنـتـخب أ ــطـروحـة أيـضًـا خلالفـة يـواخـيم لـوف عـلى رأس اإلدارة الــفـنـيـة  ا

األوروبية.
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{ مــــدن - وكـــاالت: أحـــرز تــــوبـــيـــاس
هــاريس  24 نــقـطــة لـيــقـود فــيالدلـفــيـا
سـيفنتي سيكسرز للفوز  105-127على
مـضـيـفه شـيـكـاغـو بـولـز فـي دوري كرة
الــسـلـة األمـريـكي لــلـمـحـتـرفــ الـلـيـلـة
ـاضـيـة رغم غـيـاب جـويل إمـبـيـد وبن ا
سـيمـونز. ولم يشـارك إمبـيد وسيـمونز
ألسـبـاب مـتـعلـقـة بـبـروتوكـول الـصـحة
كافحة فيروس كورونا وهو والسالمة 
األمــر الــذي أبــعــدهــمــا عن مــبــاراة كل
الـنــجـوم مـطـلع األسـبـوع احلـالي. لـكن
سـيكسـرز لم يواجه صعـوبات إذ سجل
سـبعة العب عـشر نقاط على األقل لكل
مـنهم. وبعـد التعادل  52-52قـرب نهاية
الـربع الثـاني فرض سيـكسرز سـيطرته
بــفـضل هــاريس وصــانع الـلــعب سـيث
كـــري. وحــافظ الــفــريـق الــضــيف عــلى
تــفــوقه في الــربع الــثـالث الــذي أنــهـاه
مـتـقـدمـا بـعـشـر نـقـاط. وبـدأ سـيـكـسـرز
الــربـع األخـيــر بــتــســجــيل  11 نــقــطــة
مـتـتالـيـة ليـتـقدم  85-108 ويـنـهي آمال
ـبـاراة. وتـصـدر بــولـز في الـعـودة في ا
هــاريس قــائــمــة مـســجــلي ســيــكــسـرز
برصيد  24 نقطة وتبعه دوايت هاوارد
وله  18 نـقطة باإلضافة إلى استحواذه
عــــلى  12 كــــرة مـــرتــــدة. وكـــان لـــوري
مــاركـانن األكـثــر تـسـجــيال في صـفـوف
بـولز وله  23 نـقـطة. وحـافظ سـيكـسرز

عـلى صدارة القسم الـشرقي برصيد 25
ـة مـتــفـوقـا عـلى فــوزا مـقـابل  12 هــز
بــروكــلـ نــتس الــذي تــغـلب 121-109
عــلـى ضــيــفه بـــوســطن ســيـــلــتــيــكس.
وانـــتــصــر نــتس في  25مـــبــاراة لــكــنه
خـــــســـــر في  13مـــــواجـــــهـــــة. ويـــــأتي
ركـز الرابع بـيـنمـا ما سـيـلتـيكـس في ا
ــؤهل ــركــز  11غـــيــر ا زال بـــولــز في ا

لحق األدوار اإلقصائية.
WłËœe  ÂU —√ 

وحــقق يـانــيس أنـتــيـتــوكـومـبــو ثالثـة
أرقـام مزدوجـة ليـمنح مـيلـووكي باكس
الـفـوز  101-134 عـلى ضـيـفه نـيـويورك
نـيـكس. وأنـهى أنـتـيـتوكـومـبـو الـفـائز
بـــجــائــزة أفـــضل العب فـي مــبــاراة كل
ــــبـــاراة ــــاضي ا الــــنــــجـــوم األحــــد ا
بـتـسـجيل  24نـقـطـة واالسـتـحـواذ على
عـشـر كـرات مرتـدة بـاإلضافـة إلى عـشر
ركز تـمريرات حـاسمة. ويحـتل باكس ا
الــثـالـث في الـشــرق بـرصــيـد  23 فــوزا
و 14 خـسـارة فـيـمـا تـراجع نـيـكس إلى
ة  19 في 38 ـركز الـسابع بـعد الـهز ا
مــبـاراة. وتــغـلب أتالنــتـا هـوكس -121
 120 عـــلى تـــورونــتـــو رابـــتــورز كـــمــا
انــتــصــر مــيـامـي هـيـت وصـيـف حـامل
الـلـقب  103-111 عـلـى ضيـفـه أورالندو
مـاجيك. وفاز تشـارلوت هورنتس -105
 102 عـلى ديـتـرويت بـيـسـتـونـز بـيـنـما

خـسـر نيـو أورليـانـز بلـيكـانز 135-105
أمـام ضــيـفه مـيـنـيـســوتـا تـيـمـبـرولـفـز.
ووضـع لـوس أجنــلــيس كــلــيــبــرز حـدا
لـثالث هزائم مـتتالـية بتـغلبه 130-104
عــلى ضــيــفه جــولـدن ســتــيت وريـورز.
وحــقق فــيـنــكس صــنـز فــوزه اخلـامس
عـلى التـوالي بانـتصاره  121-127عـلى
مـضيـفه بورتالنـد تريـل بليـزرز. وسقط
داالس مــافــريـكس  108-116فـي مـلــعب
أوكـالهــومـــا ســـيـــتي ثـــانـــدر. وتــلـــقى
ة  14 عـلى هـيـوسـتـون روكـتس الـهـز
الـــتـــوالي بـــخـــســارته  105-125 أمـــام
مـضيفه سـكرامنـتو كيـنجز. كـما أعلنت
رابـــطــة دوري كــرة الـــســلـــة األمــريــكي
لـلــمـحـتـرفـ الـيـوم اخلـمـيس إيـقـاف
مـايرز ليونارد العب فريق ميامي هيت
ه  50ألـف دوالر وذلك بــعــدمـا وتــغــر
أدلى بـتـصـريـحـات مـعـاديـة لـلـسـامـيـة.
وأدلى لــيـونـارد بـتـصـريـحـاته اإلثـنـ
ـــارســتـه ألحــد ـــاضي وذلـك خالل  ا
ألــعـاب الــفـيـديــو عـلى الــهـواء قـبل أن
يـعتذر عنها فيمـا بعد. وقال آدم سيلفر
مـفوض الرابـطة تصـريحات مـايرز غير
مـبررة ومؤذيـة وال يوجد لـها مكان في
دوري السلة األمريكي أو في مجتمعنا.
ـصـاب وذكــرت الـرابـطــة أن لـيـونــارد ا
حــالــيًـــا ســيــشــارك أيــضًــا في بــرامج

التوعية بالتنوع االجتماعي. 
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ـوسم ألول مرة منذ 60 كصانع هذا ا
عامًا من خالل فـريق ريسـنج بوينت
مـلوك لـلمـلـيارديـر الكـندي سابـقـا وا
لــــورانس ســــتـــرول. وفي الــــســـبـــاق
االفتـتـاحي للـموسـم في البـحرين في
 28 مــارس/آذار اجلــاري ســتــظــهــر
ســيـارة مـرســيـدس بــالـلــون األحـمـر
بيـنمـا ستـكون سـيارة أسـتون مارتن
ــاني بــيــرنــد خــضــراء. وســـيــظل األ
مـايالندر واجلـنـوب أفـريـقي آالن فان
ديـر مـيرفـي سائـقـ لـسـيـارة األمان
والــسـيــارة الـطــبـيــة عــلى الـتــرتـيب.
وتـســتـخــدم سـيـارات مــرسـيـدس في
ـوسم في حلـبة السـباق الـثاني من ا
ــوال اإليـــطـــالـــيـــة وســـيـــتــقـــاسم إ
ـهـمـة خالل مـا تـبـقى من الـفـريـقـان ا
وسم بـعـد ذلك. وقال مـايـكل ماسي ا
مــديـــر الـــســبـــاقـــات ســيـــارة األمــان
والسـيارة الـطبـية هـما جـزء أساسي
من تنـظيـم وتأمـ سبـاقات الـبطـولة

في كافة اجلوانب.

وسم احلالي. سباقات البـطولة في ا
وظـل مــرســـيـــدس مـــصـــدرًا وحـــيــدًا
لــلــســيــارتــ مــنـذ  1996 قــبل طــرح
ـاضي. الـتـرتـيـبـات اجلـديـدة الـعـام ا
وتـعـود أسـتـون مـارتن إلى الـبـطـولـة

{ مــــــدن - وكـــــاالت: أكــــــد االحتـــــاد
الدولي لـلسـيارات الـيوم اإلثـن أن
فـريــقي أسـتــون مـارتن ومــرسـيـدس
سيكونان مسئول عن توفير سيارة
األمـــان والـــســـيــارة الـــطـــبـــيــة خالل

W¹œUF   U×¹dBð V³ Ð w UO  VŽô V UFð wJ¹d _« WK « Í—Ëœ WDÐ«—

◊d²A¹ W½uKýdÐ

Ëd¹uſ√ WO×Cð

{ مــدن - وكـــاالت: وضع نــادي بـــرشــلـــونــة شـــرطًــا
لـلـتـعــاقـد مع األرجـنـتـيـني سـيـرجـيـو أجـويـرو مـهـاجم
ـقبل. يـركـاتـو الصـيـفي ا مـانـشـستـر سـيـتي خالل ا
ويـنتـهي عقد أجـويرو مع مانـشسـتر سيـتي الصيف
هاجم األرجنتـيني التوقيع مجانًا قبل ويسـتطيع ا ا
مع أي فريق. وزعمت تـقارير أرجنتينية مؤخرًا أن
خــوان البـورتــا الـرئـيس اجلــديـد لــبـرشـلــونـة قـدم
عرضًا رسـميًا ألجويـرو. ووفقًا لـصحيـفة سبورت
فــإن بـرشــلــونـة لن يــبـرم صــفــقـة أجــويـرو إال إذا
الي جاءت بـظـروف اقـتصـاديـة منـاسـبة لـلـوضع ا
ــكـنه لـلــبـارســا. وأشـارت إلى أن بــرشـلــونـة ال 
حتـمل راتب أجــويـرو الـذي يـتـجـاوز  15 مـلـيـون
ـوسم الواحد. وأوضحت أن بـرشلونة يورو في ا
يــشـــتـــرط تــخـــفـــيض راتب أجـــويـــرو ألكـــثــر من
الــنـــصف لــلــتــفــاوض عـــلى الــعــقــد. وذكــرت أن
ـهـاجم األرجـنـتـيـنـي يـدرك أن عـمـره مـتـقدم اآلن ا
 32 عـامًا كـما أنه سـيحـصل على فـرصة مـزاملة
مــواطـنه وصــديــقه مـيــسي. وقــالت الـصــحـيــفـة إن
احلـالة الـبدنـية لالعب قـد تمـثل عائـقًا في الـصفـقة
ألنه لم يـخض سوى  3 مبـاريـات أساسـيًـا فقط في

وسم.  الدوري اإلجنليزي هذا ا

أخبار النجوم

{ مــدن - وكــاالت: رغـم أن غــيـاب
أفضل  3 العبـ على مر الـعصور
ثابة خسارة هائلة بالنسبة هو 
ألي ريــــــاضـــــــة لــــــكـن أنــــــدريــــــا
جــــاوديـــنــــتــــسي رئــــيـس احتـــاد
محترفي التـنس يقول إن رياضته
ـا يـكفي لـلـتقـدم واالزدهار قـوية 
حتى في حال اعتـزال السويسري
روجــر فـيـدرر واإلسـبــاني رفـائـيل
نــــــادال والـــــــصـــــــربي نـــــــوفــــــاك
ديــوكــوفــيـتـش. وعــاد فـيــدرر إلى
العب مـؤخـرا بـعـد غـيـاب طويل ا
اسـتـمر  14شـهـرا بـيـنـمـا يـسـتـمـر
نـشــاط نــادال وديـوكــوفــيـتش في
مـنــافـسـات الــلـعـبــة وال يـوجـد مـا
يـشـيـر إلى عـكس هـذا الـوضع في
ــدى الـقـريب. لــكن جـمـيع هـؤالء ا
الثالثة جتاوزوا  30عاما وال بد
ـنافـسات يـوما أن يتـركوا ا
مـــــــــا. وعـن ذلـك قـــــــــال
جاوديـنـتسي ال أشـعر
بأي قـلق على اإلطالق
على ريـاضاتـنا إذا ما
فـــعـــلـــنـــا الـــصـــواب.
وتابع: هـذا ال يـعني
التـقلـيل من شأن
هــــــــــــــــــــؤالء
الـــــثـالثــــة.
ـا فـهم ر
أفـضل مـا
أجنــــــــبت
ريــاضــتــنـا
حـــــــتى اآلن
ا يبقون ور
كـــــذلـك حـــــتى
وقت طــويل جـدا.
ويتقاسم فيدرر الذي سيكمل 40
ــقـبل عــامـا في أغــسـطس/ آب ا
ونادال  34عامـا الـرقم القـياسي
ي لـــعـــدد مـــرات الـــفـــوز الـــعـــا
بألقاب البـطوالت األربع الكبرى
برصيد  20 لقبا لـكل منهما في
حــ حــصــد ديــوكـوفــيــتش 33
عاما  18 لقبا في هـذه البطوالت
حــتـى اآلن. ويــحـــتل األمـــريــكي
ـــــعــــتـــــزل مـــــنــــذ  2002 بـــــيت ا
ـــركــز الــثــالث في ســامــبــراس ا
الـقائـمـة برصـيد  14 لقـبـا كبـيرا
بعـد أن اعتـقد كـثيـرون أن رقمه
ا لألبد. سيـصمد طـويال أو ر
وأشــار جــاوديــنــتــسي إلى أنه
شـخـصــيـا كـان يـعــتـقـد أن رقم
ســامــبـــراس ســيــصــمــد لألبــد
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{ لـــــنــــدن- وكـــــاالت: قــــال جـــــوزيه
مـورينيـو مدرب توتـنهام إنه واثق من
مــشـاركــة هــاري كــ في مــواجــهـة
آرســـنــال فـي الـــدوري يـــوم األحــد
ـقبل. وأجاب مورينيو عند سؤاله ا
عن مـدى إمكانيـة مشاركة ك في
ـبـاراة احلـاسـمـة آلمـال تـوتـنـهـام ا

ــربع الــذهـبي: ــنـافــسـة عــلى ا في ا
أتـمــنى ذلك وأعــتـقــد أن هــذا سـيــحـدث.

وتابع: إنـهـا مبـاراة مهـمة. أعـتقـد أن إصابـة قويـة فـقط هي ما سـتمـنعه من
شاركة وال أعتقد أن هذا حدث. لكننا سنرى في الغد. أتمنى أن يكون ا
بـحالـة جـيدة. وهـز كـ الشـبـاك مرة في كل شـوط قـبل مواجـهـة اإلياب
قبل وحذر مورينيو فريقه في دور الـستة عشر في كرواتيا األسبوع ا

ـدرب الـبـرتـغالـي: (ديـنـامو) من أن صـعـوده لم يـتـأكـد بـعـد. وقـال ا
دافع بـشـكل جيـد عـنـدمـا كانـت النـتـيـجة  0-1في الـشـوط الـثاني
وواصل محاوالته لإلبقاء على هذا الفارق لذا تراجع للدفاع وقام
ـكن أن بـذلك بـشـكل جـيــد. وبـيّن: األمـور لـيـسـت سـهـلـة. كـان 
كـن تسجـيل هدف ثـالث لكن لم يكن تكـون النـتيجـة أكبـر. كان 
ــقـدر أن يـحــدث ذلك. وأضــاف: الـفـوز  0-2 عــلى مـلــعـبــنـا من ا
واجهة ما زالت مفتوحة. نتيجة إيجابية لكننا لم نحسم التأهل وا
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{ بـاريس- وكـاالت: أكد تـقـريـر صـحفي فـرنـسي  أن مـسـؤولي بـاريس سان
جيـرمان حـسمـوا فعـليا قـرارهم بشـأن مسـتقـبل األرجنـتيـني أنخـيل دي ماريا.
ـقــبل وبـالـتـالي ويـنــتـهي عـقـد دي مــاريـا مع الـنــادي الـفـرنـسي في الــصـيف ا
يـسـتـطـيع الـتوقـيع مـجـانًـا ألي نـادٍ. ووفقًـا إلذاعـة مـونت كـارلـو الفـرنـسـيـة فإن
مـصادر مقربة من دي ماريا أكـدت أن الالعب توصل إلى اتفاق كامل مع سان
جــيــرمــان حــول تــمــديــد عــقــده حــتى صــيف 2022 وأشــارت إلى أن الـطــرفـ

ـقـبـلـة إلعالن جتـديـد دي مـاريـا رسـمـيا. سـيـوقـعـان الـعـقـود خالل األسـابـيع ا
وذكـرت أن رغبـة سان جـيـرمان كـانت واضحـة بـرفض رحيل دي مـاريـا مجـانًا

قبل. في الصيف ا

{ مـدريـد- وكـاالت: كـشف تـقـريـر إعالمي إسـبـاني  عن تـطـور جـديـد بـشـأن
مسـتقبـل البرتـغالي كريـستـيانو رونـالدو جنم يـوفنتـوس. وينـتهي عقـد رونالدو

مع يــوفـنــتــوس في صـيف  2022 لـكن زعــمت الــعـديــد من الــتـقــاريـر أن
ـــقـــبل. ووفــــقًـــا لـــبـــرنـــامج الـالعب قـــد يـــرحـل خالل الـــصـــيـف ا

الـشيـرجنيتـو اإلسبـاني فإن خـورخي مـينديـز وكيـل رونالدو
حتــدث مـــؤخــرًا مع ريـــال مــدريــد حـــول إمــكــانـــيــة عــودة
ـلكـي. وجاء ذلك بـعد أن ودع كـريسـتـيانـو إلى الـنادي ا
يــوفــنــتـوس مــنــافــسـات دوري أبــطــال أوروبــا أمـام
بـورتو في الـدور ثمن الـنـهائي من الـبطـولة. يـذكر
أن رونـالـدو انـتـقل من ريـال مـدريـد إلى صـفوف
يـوفنتوس في صيف  2018خالل صـفقة تخطت

قيمتها  100 مليون يورو.
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 61 ثـانــيـة بـالـفـتـرة األولى في طـريـقه
لـلـفوز  1-5 عـلى نـيـويورك ريـنـجرز في
دوري هـوكي اجلليـد بأمريـكا الشـمالية
ـاضـيـة.  وسـجـل لـبـنـجـويـنـز الـلــيـلـة ا
أيـضـا يفـجيـني مـالكـ وجـون ماريـنو
وسـيدني كروسبي وزاك أستون-ريس.
وأنــــقـــذ كــــيـــسي ديــــســـمــــيث حـــارس
بـنـجـويـنز الـذي شـارك لـلـمرة الـثـانـية
مـــنــذ  11 فـــبـــرايــر شـــبــاط  23من 24
مــحـاولـة لـنـيــويـورك عـلى مـرمـاه. وفي
مـباريـات أخرى فاز نـاشفيل بـريدتورز
 3-4 عـــلـى داالس ســـتـــارز بـــضـــربــات
الــــتــــرجـــيـح وأحـــرز كـل من ألــــيـــكس
أوفــتـشــكـ ودمــيـتــري أورلـوف هــدفـا
لــيــفـوز واشــنـطن كــابــيـتــالـز  1-3عــلى
فـيالدلـفـيـا فاليـرز. وسـجل أنـديرس لي
وبـروك نـلـسـون هـدفـ فـي غـضون 62
ثـانية ليقودا نيويورك ايالندرز للتغلب

 2-5 على بافالو سابرس. 

{ مـدن - وكـاالت: تـألـق احلـارس كـابو
كـاهكونن ليقود مينـيسوتا وايلد للفوز
 0-2 عـلى فـيـجـاس جـولـدن نايـتس في
دوري هـوكي اجلليـد بأمريـكا الشـمالية
. وأنـقذ كـاهكونن 26 مـساء يـوم اإلثن
مــحـاولـة عــلى مـرمـاه لــيـخـرج بــشـبـاك
ـسابـقـة. وسجل نـظـيـفة ألول مـرة في ا
كــيــفن فــيــاال ويــونـاس بــرودين هــدفي
مـيـنيـسوتـا الـذي كان يـخوض مـباراته
الــثـالــثــة عـلى أرضه مــنـذ  31 يــنــايـر/
ـدة كــانــون الــثــاني بــســبب الــتــوقـف 
أســـبـــوعــــ بـــســـبب حـــاالت إصـــابـــة
بـكـوفـيـد- 19 وخـوض مـبـاريـات خـارج
ــبـاراة سـلــسـلـة أرضـه. وأوقـفت هـذه ا
من  6انــتـصــارات مـتــتـالــيـة لـنــايـتس.
وحـقق احلـارس كاهـكونن الـبالغ عـمره

 24عاما فوزه السابع على التوالي. 
كـما أحرز كاسبري كابانن هدفا وسجل
بـيتـسبرج بـنجويـنز ثالثيـة في غضون

بـسـبب خضـوعه ألكـثـر من عمـلـية
جـراحـيـة في الركـبـة. وعـاد فـيدرر
ـالعب هـــــذا األســــبــــوع عن إلى ا
طـريق بـطـولة قـطـر الـتي غـادرها
مـن ربع الـنــهـائي بـعــد اخلـسـارة

أمام نيكولوز باشيالشفيلي.
كمـا تبخـرت آمال فيـدرر في الفوز
بــلــقـــبه الــرابع في بــطــولــة قــطــر
فتوحة لـلتنس بعد خروجه ا
من دور الــثــمــانــيــة لــكن
الالعب الـسـويـسـري قال
إن أول مـــــــســـــــابـــــــقـــــــة
يخوضهـا بعد اخلضوع
جلـراحتـ في الـركـبة
نــقـطــة انــطالق حـيث
يـســتــهـدف اســتــعـادة
كامل ليـاقته قبل موسم

واآلن لـديـنا  3 أشـخـاص فـعـلـوا
ذلك. لــذا ال يـجب أن نـسـتـبـعـد أي
شـيء عـــلى اإلطالق. وتــــســـتـــمـــر
سيطرة الثالثة الـكبار على الكثير
من البطوالت حتى اآلن. وفي آخر
 68بطولة كبرى حصل الثالثة

الـــكــبــار عــلى  57 لــقـــبــا ومع ذلك
يــعــتــقـــد جــاوديــنـــتــسي أن هــذه
الـبـطـوالت ستـشـهـد ظهـور أبـطال
ـسـتـقـبل. وقـال وجنـوم جـدد في ا
ـسـؤول عن ذلك: عـلـينـا الـتـحلي ا
بـالـواقــعـيـة رغم عـلــمـنـا بـأن هـذه
الـشـخــصـيـات تـتــطـور عـلى مـدار
أعـــوام. وأضــاف: ســـنــتـــمــكن من
تقـد شخـصيـات جديـدة وأبطال
جـــــدد لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــور. وأشـــــار
جـاوديــنـتـسي إلى أن تـفـاؤله هـذا

العب الــعــشــبــيــة. وفــاز فــيـدرر ا
بـاجملـمـوعة األولى أمـام نـيـكـولوز
بــاســيالشــفــيــلي قــبل أن يــقــاتل
الالعب اجلـورجي لـيـفوز  6-3و-6 
 1و 5-7 لينهي مشوار منافسه

الـســويـسـري فـي الـبـطــولـة وهي
أول مـســابـقــة يــخـوضــهـا في 14 
شـهرا. وقـال فيـدرر الذي فـاز على
دان إيــفــانـز فـي دور الـســتـة
: أنا عـشـر لـلصـحـفـيـ
ســعـيـد حــقـا لـقـدرتي
على خوض مبارات
مـتـتـالـيـتـ من ثالث
مـــجــــمـــوعـــات أمـــام
العـب بـارزين. إنـها
خـطــوة مــهــمــة جـدا

لألمام.

يــــنـــبع من كـــون الــــتـــنس أفـــضل
ساواة ب رياضة فيما يـتصل با

. اجلنس
قــرر الــسـويــســري روجــر فــيـدرر
االنسحاب من بطولة دبي للتنس
الـتي ســتـنــطـلق مــطـلـع األسـبـوع
ــواصــلــة تــأهــيــله الــقــادم وذلك 
البـدني. وكتب فـيدرر عبـر حسابه
على موقع تويتر العودة لبطوالت
الـتـنس من بوابـة قـطـر أمر رائع.
وأضــــاف أشــــكــــر أفــــضـل فــــريق
مخلص ساعدني في الوصول إلى
هـنــا. وتــابع من األفــضل الــعـودة
إلى التدريب ونتيجة لذلك قررت
االنــــســــحــــاب من بــــطــــولــــة دبي
ـقـبـل. وكـان فـيـدرر قـد األســبـوع ا
دة  14 شـهرًا العب  ابتـعـد عن ا

×U«∫ حلظة إنسحاب روجر فيدرر من بطولة دبي للتنس ½≈
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مـن حــــصــــول الـــقــــصـف اجلـــوي
االمـريــكي اشـر الى ذلك حــيـنـمـا
جاء فـيه "انـتـظـرت هيـئـة احلـشد
الـــشـــعــبـي مــدة مـن الــزمـن حــتى
اكـتمال الـرواية الـكاملـة حول هذا
االعتداء والتحـقق من ان مقاتلينا
لم يــــكن مــــتــــواجــــديـن في عــــمق
االراضي الـسورية عـكس ما قـالته
ـعتدية رواية الـقوات االمريـكية ا
وان ابطـالنـا كانوا ضـمن الشريط
احلــدودي بــ الـبــلـديـن حلـمــايـة
االرض الـــعـــراقـــيـــة من اإلرهـــاب.
وبـعد هـذا التـأكد نـعلن رسـميا ان
قــواتـنــا كـانـت ضـمن خط الــدفـاع
الـعـراقي وان هـذا االعـتـداء يـنبئ
بـتطورات مـستـقبلـية خطـيرة البد
من الوقوف دون حـصولها وعلى
عنـية القيام اجلهات اخملـتصة وا
بــواجــبـهــا اجتــاه ابــنــاء احلــشـد
الـــذين ضـــحـــوا ومـــا يــزالـــوا في
ســـبـــيل امـن الــعـــراق".   ورغم ان
واشـنطن اصـرت على االدعـاء بأن
ضـــــربـــــاتـــــهــــــا كـــــانت فـي داخل
االراضـي الـــــــســــــوريــــــة ولـــــــيس
الــعــراقـيــة اال انـهــا حتــدثت بـكل
وضـــــوح وصـــــراحـــــة بـــــأن تـــــلك
الضـربات كـانت عبـارة عن رسائل
موجهة الى طهران ولعل تصريح
ـتـحـدثـة جـ سـاكي يـسـتـبـطن  ا
ــعــنى حــيــنــمــا قــالت "إنّ هــذا ا
الرئيس جو بايدن يبعث رسالة ال
لـبس فيهـا بأنه سيـتحرك حلـماية
األمـريـكـيـ وعـنـدما يـتـم توجـيه
الــتــهـــديــدات يــكـــون له احلق في
اتخـاذ إجراء في الوقت والـطريقة

اللذين يختارهما".
   وبـــعــيـــدا عـن الــتـــصـــريـــحــات
الـرســمـيـة فــأن اصـحـاب رأي في
مراكـز دراسـات وبـحوث امـريـكـية
قـريبـة من مـراكـز الـقـرار حتـدثوا
بوضوح اكـبر فهذه دارين خـليفة
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ـلـيــار مـسـلم قـد أرجــو من الـقـار الـكــر أن ال يـذهب بـعـيــداً لـيـضن بـأن شــوكـة ا
تماسـكت واشتدت في عالم التناقـضات والتي حتل فيه إرادة األقليـة لتحكم األكثرية
كما في مـجلس األمن حيث تمتعت والزالت تـتمتع الدول الكبرى بـحق النقض الفيتو
وازين لـلقـرارات التي ال تـنسجم مع مـصاحلـها حيـث وضعت تلك الـدول القـواعد وا
ـية الـثـانيـة وكـان الفـيتـو من حـصتـها اخلـاصـة بهـا إلدارة عـالم ما بـعد احلـرب الـعا
الرئيسية إليقاف القرارات التي تبتعد عن مصاحلها وقد ازداد اللجوء إلى الفيتو من
ـتـعلـقة تـحدة األمـريـكيـة أبـان احلرب الـبـاردة لتـوقف كل الـقرارات ا قبل الـواليـات ا
باحلل السليـم والعادل للقضية الـفلسطينيـة ولتدعيم اسرائيل حلـيفتها بالرغم من كل
رصاد للدول اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة التي ترتكبها كما أنها كانت با
ـطـالـبة بـحـقـوقهـا. وفي الـوقت احلـاضـر جند أن روسـيـا الـتي نادراً مـا جلـأت لـهذا ا
احلق الباطل تـقف موقف العدوان األمريكي إليقاف القرارات اخلاصة بسورية والتي
ـنـطق الـعـدالة تـدعـو إليـقاف الـدمـار والـقـتل بـحق الـشـعب الـسـوري ألنـهـا ال تـفـكـر 
صاحلهـا الذاتية تـفكر بأنـها قد تفـقد قاعدتـها البحـرية في طرطوس ـا  الـدولية وإ
وهذا هو مربط الـفرس بالنـسبة إليهـا  أما أن يقتل ويـهجر يوميـاً السوريون األحرار

فهذا بعيداً عن مصاحلها البركماتية.
ان وهم يناقشون موضوع لعل من فكر بـاستخدام الفيتو من قادتنا في مـجلس البر
سلم لالعتراض على القوان والقواعد احملكمة الدسـتورية العليا ومنحها لفقهـاء ا
قراطي لعـلهم عامدين سـمّوا النقض بـالفيتو اخلاصة بإدارة احلـكم في العراق الـد
نتهكة لقـواعد القانون الدولي كي ينهـجوا النهج البعيد عن ـوقف الدول ا إلعجابهم 

طلوبة في العراق اجلديد. القانون والعدالة ا
ـتـعـلـقة ـوضـوع اخلـطـيـر أن أنـاقش بـعـض األمـور ا ال بـد لي وأنـا أخـوض في هـذا ا
بـاحملكـمـة  الـتي تارة تـسـمى احملـكـمة الـفـدرالـية الـعـلـيا وتـارة احملـكـمة الـدسـتـورية
الـعـلـيا أو احملـكـمـة العـلـيـا أن أضع الـنقـاط عـلى احلـروف بـكل صـراحة وشـفـافـية. 
قراطـية احلديـثة التي سـوف تنشـأ وليس الدولـة احلالية   اوال:   أرى أن الدولة الـد
ـفــكـكـة يــجب أن تـكــون فـيـهــا مـحـكــمـة دسـتــوريـة عــلـيـا كــمـا نـشــاهـده في الـدول ا
ـقراطـيـة احلديـثـة نظـراً ألهـميـة وجـود مثل هـذه احملـكمـة لـلرقـابـة على الـقـوان الـد
الصادرة عن اجملـلس النيابي والتي تتعارض مع الدستـور أو تناقض بعضها بعضاً
ـركز. ويكـون لها الـدور الفصل في كما تـفصل في النـزاعات ب اإلدارات احملـلية وا
ـنازعات. لكن يجب ان تتوفر في هذه احملـكمة شروط مهمة أولها: واقف وا كل هذه ا
أن ال يـكـون عـلى رأسـهـا قـاضي يـرأس ثالث مـؤسـسـات قـضـائـيـة مـهـمـة الـتـمـيـيـز
ـؤسسات عـمل يختلف عن واحملكمة الـعليـا ومجلس الـقضاء األعلى فـلكل من هذه ا
األخـرى ويـتمـيـز بالـتعـقـيد وضـرورة الـتفـرغ والـعمل فـيه بـكل الوقت فـكـيف يسـتـطيع

ؤسسات?  شخص واحد إدارة مثل هذه ا
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: يجب أن يـكـون على رأس هـذه احملكـمـة قاضي له خـبـرة واسعـة في القـضاء   ثـانيـاً
ويـتمـيز بـثـقافـته القـانونـيـة ومعـرفته لـلـقوانـ كمـا يـجب ان يتـمتع بـالـنزاهـة والكـفاءة
ـؤسسـة  ويكـون مـستـقالً وال ينـتـمي إلى أي من التـكتالت الالزمـة إلدارة مثل هـذه ا

احلزبية أو الطائفية أو القومية حتى ال يقع حتت تأثير أي من هذه التكتالت.
: يجب اختيـار أعضاء احملـكمة من الـقضاة األكفـاء أصحاب اخلـبرة والدراية    ثالثـاً
العالية فـي القضاء ومعرفة القوان العديدة التي يـتعلق بها مصير شعب يطمح لبناء
ـقـراطيـة حـديثـة. ويـجب على مـجـلس الـنواب الـذي ال يـحظى حـالـياً بـاحـترام دولـة د
عـرفـة والنـزاهة الـعـراقيـ أن يـنتـخب هـؤالء احلكـام من مـنـطلق الـكـفاءة والـقـدرة وا
واالسـتقالليـة فال مجال بـعد األن لـلمحـاصصة الـطائفـية الـلعيـنة التي دمـرت نسيج
ـؤسـسـات الـعراقـيـة وأفـضت إلى فـشلـهـا فـقـد وضع في رئـاستـهـا أشـخاص ومن ا
ـؤســســات  اخـتــيــارهم عـلـى أسس خـاطــئــة رجـال زوروا ضــمن الـعــامــلـ فـي ا
ـلـكـونه أنـتـسـابـهم إلى هـذه أو تـلك من الـكـتل الـطـائـفـية الـتي شـهـاداتـهم وأهم مـا 
الـي واإلداري والسـياسي. وهـا هو الـبلـد غارق في تـميـزت بعـدم النـزاهة والـفسـاد ا

متاهات احملاصصة الطائفية وال نعلم متى نخرج منها.
ـقالـة أقف وقـفة قـصيـرة أمـام تهـديد خـطيـر يحـيط بـنشـأة احملكـمة  وفي ختـام هذه ا
الدستورية العليا. وهذا التهديد كما نراه ونسمعه ونراقبه في مجلس النواب ينحصر
في مــحــاولــة نـواب الــكــتل اإلسالمــيــة مــحـاولــة أدخــال فــقـهــاء الــدين في احملــكــمـة
الدستوريـة احملكمة القـانونية والرقابـية على مجلس الـنواب واحلكومة واإلدارة ومنح
هؤالء حق الـفيـتـو إليقـاف ما يـروه مـناقـضاً ومـعارضـاً لـسلـوكهم. ومـحـاولة فـرضهم
ـوغلـة في القدم والـرجعيـة والتي تـتنافى ومـنطق الـقوان احلـديثة األحـكام الديـنية ا
تـطور. فكـيف أجاز هؤالء ألنـفسهم أن يـفكروا بـإخضاع أهم مرفق ومنطق الـعصر ا
قضائي يتـعلق به مصير القوان واألحكام القـضائية واإلدارية بفيتو يعود إلى رجال
دين ال يفـقهـون في نـظريـة أو فلـسـفة الـقوانـ احلـديثـة التي يـجب أن يـعرفـها جـيداً
ـعمـقـة واخلبـرة الـكبـيرة ولـكـنهم ويـتعـمق بـأحكـامـها الـقـضاة أصـحـاب الدراسـات ا
ـوجـود في اجلـمـهـوريـة يـريــدون حتـويل احملـكـمـة إلى مـصــلـحـة تـشـخـيص الـنــظـام ا
اإلسالمية والتي مـهمتها خنق وإيقاف القوان والتشريعات احلديثة التي يرون فيها

كفراً وخروجاً على الشريعة.
وال غـرابـة في مـوقــفـهم هـذا. أذ سـبق وأن وقــفـوا أمـام قـانـون األحــوال الـشـخـصـيـة
ـرأة والرجل في الـصـادر عام 1959م ,بـعـد ثورة تـمـوز اخلالـدة والـذي ساوى بـ ا
ـواريث فـاعتـبروه كـفـراً وإحلاداً وقـاومـوا حكـومة قـاسم بـانقالب  8شـباط 1963م, ا
وحدثت اجملازر الـبشعـة بحق اخمللـص من أبنـاء الشعب الـعراقي وكذلك مـحاولتهم

في فترة مجلس احلكم بإلغاء قانون األحوال الشخصية وقد أصدر اجمللس قراره.
دني ووقوف األحزاب رأة ومنظمات اجملتمع ا ة الشجاعة التي قادتها ا إال إن  احلملـ

ذكور.  ر إلى إلغاء القرار ا العلمانية اضطرت احلاكم بر
وهـم نفس الرجـال الذين تـناسوا اإلرهـاب والفـساد وحـاجة العـراقيـ إلى اخلدمات
. تناسوا همـة في حياة الـعراقيـ كـهرباء مـاء طرق البـطالة وغـيرها من اخلدمـات ا
ــقــدسـة ــدن ا ــرأة في الــدوائــر وفي ا كل ذلك ووضــعــوا نــصب أعــيــنـهـم حـجــاب ا
كـالـكاظـمـية حـيث مـنـعوا دخـول غـيـر احملجـبـات لـها بـاإلضـافة إلى حتـريـضـهم على
ؤسسات الـثقافية كـاحتاد األدباء ونوادي األقليـات العرقية باسم مهاجمـة النوادي وا
الدين واحملافـظة على األخالق. فـأي أخالق دينيـة تسمح بـالتزويـر والرشوة والـفساد

وسرقة أموال الشعب وال حتارب اإلرهاب بجدية.
ولنعد إلـى محاولة خبراء الفقه االسالمي حق الفيـتو على قرارات احملكمة الدستورية
كن أن الـعلـيا أن احلـديث عن الـفقـه سواء كـان فقـه القـانون أم فـقه الـشريـعـة. فال 
يـكــون له فـسـحـة أو مـجـال في وضع الـقــوانـ أو اصـدار األحـكـام من قـبل احملـاكم
دنـيـة فكـيف يكـون األمر مع اخـتصـاصات وعـمل احملكـمة الـدستـورية اجلنـائيـة أو ا
الـعلـيـا الـتي من مـهمـاتـهـا األسـاسيـة الـرقـابة عـلى الـقـوانـ التـي تتـنـاقض وأحـكام

الدستور أو تفسيرها وصحة أحكامها.
إن فـقه الشـريعـة بـعيـد كل البـعد عـن عمل الـقضـاء ووضع الـقوانـ فال عالقة له من
طبقة في العراق أو الدول احلديثة أو التي قد تلقب قريب أو بعيد بالقوان احلديثة ا
ة. فتطور احلياة وتعقيدها والتطور احلاصل في العلوم والتكنولوجيا بالدول اإلسالميـ
صـارف والشـركات الـداخلـية والـدولية والـعالقات اإلنـسانيـة والدولـية وتـطور عـمل ا
حـتّـم ظـهـور قـوانـ جـديـدة ال عالقـة لـهـا بـالــشـريـعـة اإلسالمـيـة عـدا مـا تـعـلق األمـر
طبـقة في الـعراق جـاءتنا ـوضوع - اإلرث ,والزواج ,والطالق فـعشرات الـقوانـ ا
ـصـرفيـة واالئـتـمان دنـيـة والـتـجاريـة وا ـتـطورة فـي مجـاالت الـعالقـات ا من الـدول ا
دنـيـة واجلـنـائـية والـتي لم ـرافـعـات ا وكـذلك في مـجـال الـقـانـون اجلنـائي وأصـول ا
تـعرف الدولـة اإلسالميـة أيام اخلالفـة األمويـة والعبـاسيـة والعثـمانـية أي شيء عـنها
فـكـانت الـدولـة آنـذاك هي دولـة اإلسالم وخـارجـهـا دولـة الـكـفـار وكـان اخلـلـيفـة ومن
توكل ال واجلـواري حتى أن أحد خـلفاء بـني العبـاس ا حوله ال يهـمهم سوى جـمع ا
تلك  6آالف جارية فـكيف يهتم أولئك اخلـلفاء بشؤون الـرعية ويحكـموا بالعدل كـان 
بـيـنـهم وال أنـكـر ان اإلسالم في وقـته تـضـمَّن الـكـثيـر من أحـكـام الـعـدالـة واألنـصاف
ـستحـصلة ولـكنـهم أي اخللفـاء تنكـروا لذلك وكان هـمهم امـتالك اجلواري واألموال ا
بـالــقـوة من رعـايـاهم. قـد يـتـســاءل الـقـار من أين جـاءت فـكـرة حـق الـفـيـتـو لـفـقـهـاء
الشـريعـة اإلسالميـة على احملـكمـة العـليا واحلـكم في قضـايا الـدولة اخملـتلـفة سواء
تعلق األمـر بالتشريع أو اإلدارة أو االقتصاد وال عالقة له بفـقه الشريعة مطلقاً سوى
قراطـية احلديـثة بسـلطاتـها الثالثة أنهـم بهذا الطـريق يبتـغون عرقـلة قيـام الدولة الـد
التـشريـعيـة القـضائـية اإلداريـة والفـصل فيـما بـ السـلطـات ووجود رقـابة احملـكمة
ـؤسـسات الـدسـتـورية الـعـلـيا فـي حالـة اخلـروج عـلى أحكـام وسـلـطات كل من هـذه ا
احلـديثة. وهـناك أمـر في غاية األهـمية وهـو اختالف الـفقه والفـقهـاء اإلسالمي فـيما
الكي تتعارض األحكام فيها بينهم فـالفقه اجلعفري واحلنفي والشافعي واحلنـبلي وا
ذاهب فـي مختـلف الشؤون الـتي تقـضي وتفتي بـها. فمن سـيتـرشح من فقهـاء هذه ا
للمحكـمة العليا ليقضي بـشرعية أو عدم شرعية القوانـ فكيف ستحل هذه القضية
ـذاهب لـم تـتـفق حـتى األن عـلى رؤيـة هالل إذا اتـفـقـنــا جـدالً عـلى صالحـيـتـهـا. إن ا
رمـضان والـعـيد والـعـالم الذي وصل إلى مـعـرفة أدق األسـرار عن الـنجـوم واجملرات
التي تبعـد مالي السن الـضوئية. وكـان لفتوى العـالم الراحل السيد مـحمد حس
فـضل الــله وزنـهـا الــكـبـيــر في اعـتـمــاد الـنـواظــيـر احلـديـثــة لـتـحــديـد مـطـلـع الـشـهـر
ثـلهم فـي احملكـمة الـدسـتوريـة الـعلـيا وهم في الـفـضيل.فـكـيف سيـتـفقـون على مـن 
األسـاس مخـتـلفـون في أغـلب قضـايـا الفـقه اإلسالمي حـتى وصل األمـر إلى القـتال
ـمـزق. أن دقـة األحـكـام ودقـة الـقـوانـ والـنـزاع واحملـاصـصـة الـطـائـفـيـة في بـلـدنـا ا
تستوجب تـشريعاً صـحيحاً ونـاضجاً ومتـكامالً كيال يُسـمح بالتالعب أو الـتفسيرات
اخلـاطـئـة في صـدور األحـكـام. ولـذلك يـتـوجب اخـتـيـار قـضـاة لـهم بـاع طـويل وخـبرة
كـبـيـرة في الـقـضـاء حـتـى يـتم الـسـيـر بـالـنـهج الــصـحـيح في أدارة احلـكم وفي عـمل
التشريع فاحملـكمة العـليا مهمـتها األساسيـة رقابة القـوان وانسجامـها مع الدستور
. لذا نحذر من محاولة ركز وتـفسير القوانـ وفض النزاعـات ب اإلدارات احمللية وا
فـرض فقهـاء في احملكمـة العلـيا يتـمتعـون بالفيـتو ألن قيـام مثل هـذه احملكمـة سيكون
قراطـية حديثـة.كما نحذر من عقبة كـأداة أمام تطور الـعراق وحتوله إلى جمـهورية د
انية ففي إبرام صفقة احملكمة ان من قبل الكتل البر إبرام الصفـقات في دهاليز البر
بوجود فقـهاء للشريعة مع حق الفيتو تدميـر للخطوات الدستورية التي نأمل أن يسير

عليها العراق اجلديد.
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بغداد

   فـرضــيـتـان الثـالث لـهـمـا فـيـمـا
يتعلق بخلفيات وظروف الضربة
اجلوية االمريكـية االخيرة لقوات
ـتـمـركـزة على احلـشد الـشـعـبي ا

احلدود العراقية-السورية.
   واشـــنــطـن ادعت ان الــضـــربــة
تــمت وفق تـــنــســيق مـــســبق مع
اجلــهــات الــرســمـيــة الــعــراقــيـة
ووزارة الـــدفـــاع الـــعـــراقـــيـــة من
جانبها نفت تلك االدعاءات جملة
وتـفـصـيـال مـؤكـدة ان الـتـنـسـيق
مع قـوات مــا يـسـمى بــالـتـحـالف
الـدولي تـقــتـصــر عـلى الـقــضـايـا
ـهام التدريـبية وليس تـعلقة با ا
القتالـية ونفس الشيء صدر عن
وزارة الـداخــلـيـة الــتي قـالت في
بـــيــان لـــهــا بـــالــنـص ان آلــيــات
الـتــعــاون مع الــتــحــالف الــدولي
تــنـــحـــصــر فـي تــطـــويـــر قــدرات
ومــهــارات الــقـــوات األمــنــيــة في
ـا مــجـال الــعـمل الــشـرطــوي و
يـعـزز قـابلـيـات قـوات الوزارة في
تـعـزيـز األمن الـداخـلي ومـحـاربة
ــــة وحتـــــقــــيق الـــــســــلم اجلـــــر

اجملتمعي".
   في حـــــال صــــدقت واشــــنــــطن
بأدعاءاتها هذه فحينذاك يتحتم
عـــلـى الــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقــوات

اجـابــات مـقـنــعـة عــلـيـهــا من قـبل
اصحاب الشأن والقرار.       

   هـذا جــانب من صــورة احلـدث
وهـنــاك جـانب اخـر تــمـثل في ان
الـضـربـة اجلـوية وقـعت في داخل
االراضـي الـعــراقــيــة ولــيس كــمـا
ادعى الـبـعض بـأنـهـا وقعت داخل
االراضـي الـــــســـــوريـــــة وانـــــهـــــا
اســتـهـدفت مــقـر الـلــواء الـسـادس
واالربــعـــ لــلــحـــشــد الــشـــعــبي
وتـــســــبـــبت بــــســـقــــوط شـــهـــداء
وجــــرحى نــــاهــــيك عـن االضـــرار
اديـة.. وهـذا يعـني فـيـما يـعـنيه ا
انــتــهــاكـا ســافــرا اخــر لـلــســيـادة
الوطـنية كـما حصل مـرات عديدة
اضي كان اخـرهـا مـطـلع الـعـام ا
ـة اغتـيـال كل من نائب قـبـيل جر
رئــيس هــيــئــة احلــشــد الــشـعــبي
ــهــنـدس الــشــهــيــد ابـو مــهــدي ا
وضـــيـف الـــعـــراق رئـــيس فـــيـــلق
الــقــدس االيـراني الــشــهـيــد قـاسم
ســلــيــمــاني.       هــيــئــة احلــشــد
الـشـعـبي تـريـثت قـلـيال في تـبـيان
مــــوقــــفـــهــــا من االعــــتــــداء الـــذي
تـعرضت له احـدى قطـعاتـها حتى
ـعـطـيـات تـتــبـ لـهـا احلـقـائق وا
بشكل كـامل ولعل بيانـها الصادر
بعـد حوالي اثنـ وسبعـ ساعة

ـسـلحـة ورئيـس مجـلس الوزراء ا
الـعـراقي مـصــطـفى الـكـاظـمي  ان
ا حصل يقدم توضيحـات مقنعة 
مـثلـمـا دعـا عدد مـن الشـخـصـيات
والـزعـامـات الـسـيـاسـيـة وقـيادات
احلشـد الـشـعـبي الن ذلـك لـو كان
صـحيحـا فأنه يـنطـوي على امور
خطـيرة لـلغـايـة ويسـتدعي اتـخاذ
خطوات معينة. اما في حال كانت
واشـنـطن تـكــذب وتـلـفق من اجل
خـلط االوراق واثـارة الــفـتـنـة بـ
ــؤســســات واالجــهــزة االمــنــيــة ا
الـعـراقيـة فهـذا هو االخـر يتـطلب
اتـــخــاذ خـــطـــوات من نـــوع اخــر
وتــبـني مـوقـفـا حــاسـمـا وحـازمـا
ـسـؤولـيـة الـرئـيـسـية تـقع وهـنـا ا
عـلى عــاتق الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات

سلحة. ا
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   في ذات الـوقت الـذي تـصـاعدت
ـطـالـبـة بـالـكـشف فـيه االصـوات ا
عن تـفـاصــيل مـا دار في االتـصـال
الهاتفي االخير ب رئيس مجلس
الـــوزراء مــــصـــطـــفى الــــكـــاظـــمي
والـرئــيس االمـريـكـي اجلـديـد جـو
بــايـــدن الن تـــزامن االتـــصــال مع
الـقـصف االمـريـكي يـثـيـر اكثـر من
عالمــة اسـتـفــهـام البــد من تـقـد

ـتـعـلـقـة بـعـوائـد تـصـديـر الـغاز ا
االيـرانـي لـلــعـراق لـكـن يـبـدو ان
هنـاك امورا اخـرى اكثـر احلاحا
جـعــلت رئــيس الـوزراء الــعـراقي
مــصـطـفى الــكـاظـمـي يـوفـد وزيـر
خارجـية حكومـته الى طهران في
هـذا الـوقت بــالـذات كـمـا سـربت
ذلك مـصـادر واوســاط قـريـبـة من
احلـكــومـة كـان اخـرهــا واهـمـهـا
ـقرات الـقصف االمـريكي االخـير 
حلــشــد الــشـــعــبي عــلى احلــدود

العراقية السورية.
   ومن الطـبيـعي جدا ان حترص
بــغـداد كــثـيــرا عـلى خــفض حـدة
التـصـعـيـد في ذات الـوقـت الذي
يفـترض فـيه الـتركـيـز على انـهاء
الـــتــواجـــد االجــنـــبي من اراضي
رجعية الدينية البالد كما دعت ا
ان والـرأي العـام وكمـا قرر الـبر
ـشـهـد االقـلـيـمي بـيـد ان وقـائـع ا
الــــعــــام تـــوحـي ان الـــقــــضــــايـــا
ـلــفـات مـتــداخـلـة مـتــشـابـكــة وا
وواشـنـطن تتـحـرك بذات االلـيات
والــسـيـاقــات الـسـابــقـة في حـ
تأمل التوصل الى نتائج مغايرة
رغم ادراكـهــا ان مـعــادالت الـقـوة
لـيـست في صـاحلهـا بـالـكامل او
ـقدار انـها لـيـست في صاحلـها 
كـبير فـقصـفها احلـشد الـشعبي
والـقـصف االسـرائـيـلي لـسـوريـا
وحتركـات اخرى من هذا الـقبيل
ــكن ان تــقــابـل بــرد فــعل قــوي
ومربك ومـقلق بالـنسبـة لها ولتل
ــســـيّــرات ـــا تــكـــون ا ابـــيب ر
اليمـنية( (Dronesالتي وصلت الى
الــعـــمق الـــســعــودي مـن جــديــد
واحراق السفينة االسرائيلية في
عـرض الـبـحـر اشـارات ورسـائل

اولية وليست نهائية!.

{ كاتب وصحفي 
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النجف

الـبـاحـثـة في مـجـمـوعـة األزمات
الــدولــيــة تــقــول " إن واشـنــطن
تبـدو كمن يـرسل إشارة أنـها لن
تـــتـــســـاهل مع أنـــشـــطـــة إيــران
اإلقـلــيــمـيــة لـصــالح احملــادثـات
الـــــنــــوويـــــة" في حـــــ يــــذهب
الـــبـــاحث فـي مـــعـــهـــد دراســات
احلـرب نـيــكـوالس هـيـراس الى
"ان ادارة  بــايـدن تـوجه رسـائل
إلى خـــصـــوم ســـيـــاســتـه جتــاه
إيـران في الــداخل مـفــادهـا بـأن
تحدة قادرة أن تكون الواليات ا
قاسية جتاه إيران  وأخرى إلى
إســرائــيل بــأن واشــنـطـن قـادرة
أيــضـاً عـلـى ضـرب اجملــمـوعـات

التابعة إليران". 
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ـكن الـقول ان   بـعـبـارة اخـرى 
االعـتـداء االمـريـكي االخـيـر يـعـد
رســـالـــة واضـــحـــة مـــفـــادهــا ان
واشـنطـن لم تتـغـيـر ولن تـتـغـير
رغم تغـير الرئـيس والرد علـيها
يـكـون بأنـهاء الـتـواجد االجـنبي
واســتـعـادة الــسـيـادة الــوطـنـيـة
الكـاملـة جوا وبرا وبـحرا وهذا
مـا قـاله بطـريـقة او بـأخـرى عدد
من الــشـخـصـيـات والــسـيـاسـيـة
والعسكـرية واالمنية في حتالف

الفتح احلشد الشعبي.
    وقــــد التــــكـــون زيــــارة وزيـــر
اخلـارجيـة العـراقي فؤاد حـس
اليران لـلـمـرة الـثـانيـة خالل اقل
مـن شـهــر بــعــيــدة عن تــفـاعالت
وتـداعـيات احملـاوالت االمـريكـية
تواصلة خللط االوراق وتأز ا
االمور. صـحيح ان هنـاك قضايا
شــائـكـة ومـلـفــات مـتـداخـلـة بـ
بــــغــــداد وطــــهـــران ذات طــــابع
اقـتـصـادي وسـيـاسي من قـبـيل
الية لطهران في االستحقاقات ا
ذمـة بـغـداد وكـيـفـيـة تـسـديـدهـا
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ُــهــددة ألمــنــهـــا وإســتــقــرارهــا ا
ورفــــاهــــيـــة شــــعـــوبــــهـــا. تُــــعَـــد
الـدبـلـومـاسـيـة أحـد أهم عـنـاصـر
الــقـوة الــوطـنــيـة الــتي تـتــبـعــهـا
الــدول لــصـــيــاغــة ســيـــاســاتــهــا
اخلــــارجــــيــــة وتـــوســــيـع دائـــرة
تــأثــيــرهــا بـــإســتــخــدام مــبــاد
ــــــــــــوجـه و وأســس احلـــــــــــوار ا
إسـتراتـيجيـات التـفاوض الـفعال
وتكـتيكـاته ومناهـجه للمـساهمة
في حتــقـيـق أهـدافــهــا الـوطــنــيـة
والــســيـاســيــة وبـلــورة رأي عـام
دولي و إقــلــيــمي داعم ومــســانـد
ـــواقـــفــهـــا الـــرامـــيـــة حلـــمـــايــة
مـصاحلـها ومـصالح رعـاياها في
الــــــــدول األخـــــــــرى.  تُــــــــعَــــــــرَّف
الـدبـلـومـاسـيـة - من وجـهـة نـظـر
الــكـاتب-  بـأنــهـا " أحـد عــنـاصـر

ـــفــهــوم األمن تــعـــريــفــات أوسع 
القومي يتضـمن أبعاداً اقتصادية
ودبــــلــــومـــاســــيـــة وســــيـــاســــيـــة
وجـيـوسـتـراتـيـجـيـة واجـتـمـاعـيـة
وغـيـرهـا وهـو مـا ذهب إلـيه عـدد
من رواد مــدرســة كـــوبــنــهــاجن و
مـفـكــريـهـا امـثـال "بـاري بـوزان" و
"أولي ويــــفــــر" بــــشــــأن تـــوســــيع
دراسـات األمـن إلبـعـاد أخـرى غـير

االبعاد العسكرية. 
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إن بــنـاء الــدولـة يــرتـبط ارتــبـاطـاً
وثـيـقــاً بـقُـدرة مــؤسـسـاتــهـا عـلى
إدارة مواردهـا وتـنـفـيذ وظـائـفـها
بـالــشـكل الـذي يـضــمن صـمـودهـا
بــوجه عـمــلــيـات الــتـغــيـيــر جـراء
الصـدمات الداخـلية أو اخلـارجية
ـتــوقـعــة ذات الـتــداعـيـات غـيــر ا

الـقوة الوطـنيـة التي تـستخـدمها
الدول لتحقيق اهداف سياساتها
اخلــارجـيــة وفــقــاً جملــمـوعــة من
الــقــواعــد واألعــراف والــقــوانـ
التي تُنظم عالقاتها ضمن البيئة
الدولـيـة ". إن دور الـدبلـومـاسـية
فـي مــــواجـــــهــــة الـــــتــــحـــــديــــات
والتهديدات التي قد تتعرض لها
ـنـظـومة الـدولة ال يـقـل عن دور ا
كن األمنـية والعـسكريـة بل قد 
إعــتـــبــارهــا حـــائط الــصــد األول
للحـيلولة دون تـنامي الصراعات
ـــواجـــهــة ُـــســـلــحـــة وخـــطــر ا ا
ــبـــاشـــرة نــتـــيـــجــة لـــتـــقــاطع ا
مــــصـــاحلـــهـــا مع مـــصـــالح دول
أخـرى عالوة عـلى مـا قـد يـترتب
عــلـى ذلك من تــداعــيـــات أمــنــيــة
وســــيــــاســــيــــة وإقــــتــــصــــاديــــة

وغرافية.  ود
لــقـــد حــددت اتــفـــاقــيـــة فــيـــيــنــا
للـعالقات الدبـلوماسـية في العام
 1961اإلجـــــراءات والــــضــــوابط
اخلــاصـة بـالــعـمل الـدبــلـومـاسي
بــ الــدول كـمــا بــيـنت احلــقـوق
والـــواجــبـــات اخلــاصـــة بــأفــراد
البعثـات الدبلوماسـية. إن تعزيز
الــدور الـــدبـــلــومـــاسي بـــشـــقــيه
ــتــعــدد لإلضــطالع الــثــنــائـي وا
ـســؤولـيـة الـدفــاع عن مـصـالح
الــدول الـعـلـيـا وأمــنـهـا الـقـومي
عالي يتطلب فريقاً على مستوى 
من الــقـدرة والـكـفــاءة والـنـزاهـة
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بغداد

مـزوداً بـالتـوجـيـهـات السـيـاسـية
ـعـلـومات األسـاسـيـة والـرؤى وا
الالزمة لفهم أوسع لشكل النظام
ي وطـــبـــيـــعـــة الـــعـالقــات الـــعـــا
ـــا في ذلـك تـــقــيـــيم الـــدولــيـــة 
ـــواقف و اخملـــاطـــر و حتــــلـــيل ا
اسـتـشـراف الـقـضـايـا الـتي تـؤثر
بشكل او بآخر عـلى مكانة الدولة
ضـــــمن مـــــحــــيـــــطــــهـــــا الــــدولي

واإلقليمي.
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في ضــوء مــا تــقــدم وفي ســبـيل
حتــــقـــيق ذلـك البـــد أن يــــتــــمـــتع
أعــضــاء هـــذا الــفـــريق الســـيــمــا
مــوظـفــوا الــسـلـك الـدبــلــومـاسي
ــهــارات خــاصــة تُــعَــدُ أصــوالً
مـهــنــيــة لـلــعــمل الــدبــلــومـاسي

ومنها:
الــقــدرة عــلى فــهم وحتــلـيل .1

واقف والتحديات. وتقييم ا
ـهـارة والـتــخـطـيط اجلـيـد ا .2
علومات من مصادرها في جمع ا

تنوعة. ا
ـــوضــوعـــيــة في الــدقـــة و ا .3
قترحات طرح اآلراء واألفكـار وا
وقــول احلــقــيــقـة لــلــســلــطـة دون
حتـيـز أو مـحـابـاة أو ضـعف مع
مـــــــــــــراعـــــــــــــاة آداب احلـــــــــــــوار
ومسؤوليات التراتبية الوظيفية.
الـــــقـــــدرة عـــــلى اإلبـــــداع و .4
ـشـاكل وإدارة اإلبـتـكـار فـي حل ا
األزمـات و اتـخـاذ الـقرارات حتت

واقف الصعبة. الضغط وفي ا
ــعـرفــة الـواســعـة والــفـهم ا .5
الـشــامل لــلــشـؤون الــدولــيـة مع
ــعــايـــيــر الـــثــقـــافــيــة مــراعـــاة ا
واالجــتــمــاعــيــة بــاإلضــافــة إلى
ـعرفـة الـتامـة بـعـادات وتقـالـيد ا

ضيف. الدولة ا
الـقـدرة عـلى تـشـكيل وإدارة .6
ـهام ـتـامـسـكـة إلجنـاز ا الـفـرق ا
وكلة مع التأكيد على أن يكون ا
داخل هـذه الـفــرق من يـلـعب دور
ُحـدد لإلخفاقات ونقاط الناقد وا
الــضــعف أو مــا يُــطــلق عــلـيه بـ

.Red team
احلـزم واإلصـغـاء والـلـيـاقة .7
ظهر. واللباقة والهدوء وحسن ا
هارات التفاوض و مع التحلي 
الـــقـــدرة عـــلـى تـــعـــلـم الـــلـــغـــات
والـــتــــواصـل الـــفــــعــــال وبــــنـــاء
العالقات وتشكـيل التحالفات في

أوقات السلم واحلرب.
ُـالحــــظــــة وســــرعـــة دقـــة ا .8
الـبـديـهـة واحلـذر من الـوقوع في
شرك األجـهـزة اخملـابـراتـيـة التي
ـــــوظـــــفــــ عـــــادة مـــــا تـــــضع ا
الدبـلوماسـي هدفـاً لها السـيما
في األنــظـمـة الــدكـتـاتــوريـة وقـد
أشـــارت بـــعـض الـــدراســـات الى
ـهارات أالمـنية ضـرورة تطـوير ا
واألستخبارية للموظف العامل .
{ باحث في شؤون السياسة
اخلارجية واألمن الدولي.

 الــدبــلــومــاســيـة هـي " أن تــقـول
لـــلـــنــاس اذهـــبـــوا إلى اجلـــحــيم
بـطـريــقـة جتـعـلـهم يـسـألـونك عن
االجتاهات ". وينستون تشرشل.
 شـهــدت مـرحـلـة مــا بـعـد احلـرب
البـاردة تطـورا ملحـوظاً في شكل
الـعالقـات الـدولـيـة السـيـمـا فـيـما
يـتـعلق بـشـؤون الـنـظـام الـدفاعي
ي وثوابـته الـتقـلـيديـة التي العـا
فــــــــــرضـت رؤيــــــــــة جــــــــــديـــــــــدة
السـتــراتــيـجــيــات األمن الــقـومي
كــمــحـور أســاسي في ســيــاسـات
الـــــــدول اخلـــــــارجـــــــيــــــة ?إلدارة
ـــصـــالح و الـــصـــراعــــات ودعم ا
تـوسيع الـنفـوذ وإتخـاذ القرارات
ـــســــتـــــــــويــــ الــــدولي عــــلـى ا

واإلقليمي.
لــقــد دعت احلــاجــة إلى صــيــاغـة
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خـالل تــــســــلــــيط الــــضــــوء عــــلى
حـضارة الـعـراق وتراثه وتـساهم
في خـلق دعاية مـجانيـة للسـياحة
الـديــنــيـة واألثــريـة مــوجــهـة إلى
االحتـــــاد األوربـي ذو األهـــــمـــــيــــة
االقتـصاديـة وباقي دول الـعالم ال
ر بـظروف أمنية سيمـا أن البلد 
داخـلـيـة وخـارجـيـة صـعـبـة وهذا
بــحـد ذاته ســيــخــلق رغـبــة قــويـة
لــزيـارة الــعــراق والـتــعــرف عــلـيه
ــهـمــة الـتي وعــلى هـذه األمــاكن ا

قام البابا بزيارتها. 
إت الـــزيــارة حـــظـــيـــة بـــتــرحـــيب
سيـاسـي وشعـبـي علـى حـدٍ سواء
ـكـوكـية وخـاصـة بـعـد الـزيـارات ا
التي قام بـها الوفد برئـاسة سفير
الفاتـيكان في الـعراق التي جابت
ــدن الـــعــراقـــيــة شـــمــالًــا أغــلـب ا
ـا مـن لـقـاءات رسـمـيـة في وجـنـوبً
بغداد واحملافـظات اجلنوبية وفي
الشمـال فكان اجلمـيع يتوق لهذه
الـــــزيــــارة وقـــــد زيــــنـت شــــوارع
الـــعـــاصـــمــة بـــغـــداد بــيـــافـــطــات
تــرحــيــبــيــة حتــمل صــور الــبــابـا
فـرنسيس وكـتبت عـليهـا شعارات
تـرحـيـبيـة ورسـائل سـالم وهـناك
من استعـمل هذه اليافـطات بشكل
آخــر ووضــعــهـــا في الــكــثــيــر من
االمــاكن الـــتي تـــعــاني مـن نــقص

قدمة لها. اخلدمات ا
بــطــبــيــعــة احلــال الــزيــارة غــيــر
مـــرحب بـــهـــا عــنـــد األصـــولـــيــ
ـــتـــشـــددين الـــذين اإلسالمـــيـــ ا
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األنبار

اجــرى الـبــابــا فــرنــسـيـس زيـارة
رســـمــيــة إلـى الــعــراق وصـــفــهــا
بـــ"رحــــلـــة حـج" عـــبــــر حـــســــابه
الــرســمي في تــويــتـر وطــالب من
ــســيــحــيــ بــالــصالة من أجل ا
جنـاحـهـا وهـي زيـارة تـاريـخـيـة
حـــاول الــبــابـــا الــراحل يـــوحــنــا
بــولس الـثــاني الـقــيـام بــهـا لـكن
بـسبب ظروف الـعراق الـسيـاسية
ـــتـــحــدة وحـــربه مع الـــواليـــات ا
األمــريــكـيــة أجــبــرته عــلى إلــغـاء
الـزيـارة التي قـرر القـيـام بهـا عام
2000 وقـبل ايـام قــداسـة الـبـابـا
اجـرى زيارة مهـمة يصـفها كـثير
ـراقـ بـأنـهـا رسـالـة مـحـبة من ا
وحوار وسالم ألنه التقى خاللها
بــشـخـصـيـات حـكـومـيـة وديـنـيـة
ــا عـن الــلــقــاءات مع أبــنــاء فــضــلً
ـــكـــون الـــشـــعـب الـــعـــراقـي من ا
ـــســـيــحـي في بـــغــداد و أربـــيل ا

مــعـه من أجل الــنــهــوض بــواقــعه
تردي في شتى القطاعات فضلًا ا
ـسيحي كون ا عن إظهـار قضيـة ا
ومـــا تــــعـــرض له.ديـــنــــيًـــا: تـــأتي
أهـمـيـتـهـا من كـون الـبـابـا سـيزور
الــــنـــــجـف ويـــــلــــتـــــقـي بـــــاإلمــــام
راجع السـيسـتاني الـذي هو من ا
والـرموز الـعـظـام عـند الـعـراقـي

وشيعـة العالم ويصـفه الكثير من
ــراقـبـ بــاالعـتـدال والــوسـطـيـة ا
ـديــنـة احلـكــيـمــة وكـذلك زيــارته 
أورجـنـوبي الــعـرق يــعـتـقــد أنـهـا
مـــســـقط إبـــراهــــيم اخلـــلـــيل أبـــو
ثل رمزًا لـلتقارب األنبيـاء الذي 
بـ األديـان اإلبـراهــيـمـيـة الـثالثـة
إسالم مـسـيـحـيـة يـهـوديـة وهي
عـاصمـة الـدولـة الـسـومـرية 2100
ـيالدوتــضم الـزقـورة مـعـبـد قـبل ا

اآللهة "إنيانا" آلهة القمر.
ــا: تـكــمن أهـمــيـتــهـا من اقـتــصـاديً

ـــكــون ونـــيـــنــوى ســـيـــمـــا وأن ا
ــســـيــحـي كــان قـــبل عــام 2003 ا
ـئة من سـكـان الـعراق يـشكل6 بـا
أمــا اآلن يـعــتـقــد أنـهم ال يــزيـدون
عن250000نـسـمـة أو مـا يـعـادل1
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ـا كـان لــهـا أهـمـيـة كـبـرى سـيـاسـيً
ألنهـا الـزيـارة األولى للـعـراق بـعد
االحـتالل األمـريـكي ومـا مرّ به من
أحـداث أمنـية وظـروف احلرب مع
داعش كــمـــا أن شـــخص بـــحــجم
ثـلهـا من مكـانة عـند البـابا ومـا 
ـسيحي واعطى انـطباعًا العالم ا
ـا ونــظــرة مـخــتــلـفــة جتـاه مــريــحً
العـراق وحـكـومـته ال سيـمـا أنـها
تــواجه حتــديــات كـثــيــرة وأخـرى
صحـية وأنه بـرهن ويؤكد لـلعالم
أن الـعـراق بـلــد مـهم من الـنـاحـيـة
اجليـوسيـاسية وضـرورة الوقوف

الـرغم من وصـول دفـعـة من لـقاح
الفايـروس من الص وبـدأ حملة
تطـعـيم أولـية في عـمـوم الـعراق
وهـذه خــطــوة مـتــأخــرة مـقــارنـة
بالدول اإلقليـمية التي انتهت من
ــرحـــلــة الــثــانــيــة مـن عــمــلــيــة ا
الـــتــطـــعــيـم وعــجـــز احلــكـــومــة
العـراقيـة بتـوفيـر حمـاية صـحية
ن وأمنية لشعبها فكيف توفرها 
هم من غير شـعبها ال سـيما بعد
أن طــلب وفــد الـــبــابــا بـــتــوفــيــر
حـمـايـة أمـنـيـة وصـحـيـة عـراقـيـة
ــــا عن حتــــمل لــــزيــــارتـه فــــضــــلً
احلــكــومــة الــعـــراقــيــة تــكــالــيف
الـزيـارة! وأنه طـلب نقـله بـطـائرة
تابعة للخطوط اجلوية العراقية.
لـــكن هـــنـــاك ســـؤال يـــجـــول في
الـذهن مـا هي الـغـايـة احلـقـيـقـية
من الـزيارة وخـصـوصًا أنـها أول
زيـارة خارجـيـة يـقـوم بهـا الـبـابا
بعد تفشي جائحة كورونا فضلًا
عن الـــتـــوتـــرات األمـــنـــيـــة الـــتي
شـهـدهـا الـعراق مـؤخـرًا وقـصف
ـواقع تواجـد الـقوات صـاروخي 
األمــريــكــيــة في أربــيل واألنــبـار?
فهل هي رسـالة واضـحة من أجل
إفــشــال الـــزيــارة? أم أن الــزيــارة
حــــظــــيت بــــضــــوء أخــــضــــر من
ـــتــــحــــدة وســـتــــتم الــــواليــــات ا
بحمايتـها? وماهي الرسائل التي
أراد الــبــابــا تــوجــيــهــهــا لــلـدول
اجملـاورة لـلـعـراق من خالل لـقائه

بالسيستاني? 

ينظرون إليهـا بحذر شديد خوفًا
من أن حتـمل طــابـعًــا تـبــشـيــريًـا
وهناك من ارتاب منها ألن الزيارة
هي للسالم واحلوار ب األديان.
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 وهم يـعـتـقـدون أن هـذه الـرسـالـة
تــخـفي بـ سـطـورهــا الـغـامـضـة
كـلــمــة تـطــبــيع مع إســرائـيل وأن
ــثـابــة الــوسـيط أو الـبــابــا هـو 
ـــبــارد بــفـــتح قـــنــوات احلــوار ا
وهـذا من بـاب الـشـك ال سـيـما أن
الـــبـــابـــا قــــام بـــزيـــارة إلى دولـــة
اإلمارات الـعربـية في شهـر شباط
من عـام  2019 حــيث الــتــقى في
ـــــســــؤولــــ الـــــزيــــارة كـــــبــــار ا
اإلمــــاراتــــيــــ إلى جــــانب إمــــام
وشـــيخ األزهـــر أحـــمـــد الـــطـــيب
فــكـــانت نــتــيــجــة الــزيــارة حــوار
ثـالثـي ضــم كـل مــن اإلمـــــــــــــارات
وإســرائــيل والــبــحــرين بــرعــايــة
تحدة فكانت اإلمارات الواليات ا
أول دولــة عـربــيــة تـعــلن تــطــبـيع
عالقـــاتــهــا مـع إســرائــيـل بــشــكل
عـلـني وهـذا مـا جـعل اجلـمـاعات
ــســلـحــة تــنــظـر إلى الــعــراقــيـة ا
الـــزيــــارة نـــظــــــــــرة قــــلق وعـــدم

تفاؤل.
وهـــــنـــــاك مـن تـــــوقع أن ظـــــروف
الـزيــارة وجتـمــهـر الــنـاس لــلـقـاء
الـبـابا سـيـضاعف عـدد اإلصـابات
بـجـائـحـة كـورونا مـع شـبه عـجز
الـــقـــطـــاع الـــصــحـي في الـــعــراق
ـواجــهـة الـساللــة اجلـديـدة عـلى
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السماوة

ـيـزة عنـدما تـوقف الـبطل ص22 انـعـطافه 
عن اسلوبه احلاد بقوله

عرض) (سيدتي اال غفرت وحضرتي ا
ص23 نــســجل عـلـى الـكــاتــبه عـدم اهــتــمـام

بطلها (نبض) بصديقاتها
(حـدثــني مـاذا فـعـلت بك اخلـمـسه وعـشـرون

عاما....)
في ص 48 تــوثق الــكــاتــبه ســلــوك الــنــظـام
الــسـيــاسي في الـعــراق في تـلك احلــقـبـة في

اضي ثمانينيات القرن ا
وقف وحـديث عن نهايات متـداولة (فتدارك ا
تـنا هنـاك دون ان يعـرف بنا بـلحـظتهـا واال 

احد
ــراة وصـدقــهـا ص53 تــرسم لــنـا مــشـاعــر ا
ونـبـلهـا تـمنـيت ان اقـول لهـا نعـم تمـنيت ان
ادافـع عن حـبي غـير انـي تـذكرت انـني احـبه

حتما
ص58 تطرح سؤال تعرف اجابته

ـاذا لم اقتحم قلبك واستبحته ما دمت انني
كنت احبك كل هذا احلب.

ص73 هـذه الـعـبارة / ال تـعـدم انـوثـتي على
مشانق قسوتك وشرقيتك الزائفة!

ص78 نـص شــــعــــري مــــزيج بــــ الــــطــــبع
العراقي والفلسطيني!

ص89 شـاركت الـكـاتـبه البـطـلـة اختـيـاراتـها
وذوقــــــــهـــــــا قــــــــالت امـه هـي بـــــــيــــــــضـــــــاء

..... وشعرها......
ص93 مـالمح احلزن الـسـومـري واضحه في

تشيع ناجي!
ص96 انـعـطـافه اخرى واحلـديث عن انـسان

مسحوق (كاسر)
ص133 اسـتـذكـارات مـبـطـنه مـرة مع الـبطل

ومرة هي تتذكر في ص 141
WKD  U d –

حـاصرتني ذكريات البـطلة و تلبست مواجع
شاعر واألحاسيس! تلقي بصدق ا ا

ص174 مـثال عظيـما (اليـتيمـة التي في بيت
عمها)!!

ص 222 اجـــتــيــاحـــات كــثــيـــرة في الــزمــان
كان وا

ص 244 شـاعريه فائقه تتـنفس الهواء الذي
مر عليك لتحبسه في صدرها!?

اخلاتمة

قـدمـت سالفـة االسـعـد عـمال روائـيـا نـاضـجـا
ــــرهف ــــرأة ا مــــتـــــكــــامال وادارت بــــحـس ا
حـوارات عـمـيـقه عـلـى مدار 275 صـفـحـة من
ـتــوسط حــمــلت مـعــهــا عـقـل وقـلب الــنــوع ا
ــتـلـقي وابـكـته فـي مـواضع كـثـيـره وادعـوا ا
قـاربة هـذا العـمل الكـبيـر واالنساني الـنفـاذ 
سـيـما مـا جاء بـه عن بغـداد وطبـيـعه النـظام
وســقـوط رمـز احلـضـارة والــعـزة بـيـد الـغـزو

األمريكي
الحــظـات عــلى الــعـمل كــمــا اسـجل بــعض ا

جمله :
1- ظـهرت مالمح البـرجوازية والسـلطة على

جميع أبطال الرواية عدا البطل كاسر
2-تـعـرضت لـسـقـوط بـغـداد نـفـسـيـا واثـرهـا
عـارضة اصال ولم تـتعمق في عـلى العـائلـة ا

تداعيات االحتالل
وت زوج الـبـطـلة 3- كـانت مـقـاربـة الكـاتـبـة 
واطفالها باهتا حتى انني اشك انها وضعت
هـذا احلــدث لـتـلـمـلم عـمــلـهـا الـروائي وانـهـا
ارادت بــذلك ان تــفــتح الــبـاب لــعــودة كــاسـر

حلياتها مرة أخرى!
4-اجــتـيـاحــات كـثـيــرة اصـرت الـكــاتـبه عـلى
ـا يـحـعل حــصـولـهـا في عــمـلـهـا االبــداعي 
ــتــلــقي (الــشــرقي) اكــثــر تــاثــر وعــاطــفــيـة ا

والوقوف بجانب البطلة
5- اسـجل اعـجـابا شـديـدا بـأسلـوب الـكـاتبه

وشاعريتها
6- تمكنت الكاتبه بهذه اللغة وطراوة السرد
ان تــقــدم عــمال ابــداعـيــا هــائال و اســتــطـيع
اجلــزم بــانــهـا تــمــتــلك الــقـدرة عــلى الــبــنـاء

القصصي ضمن البناء الشعري
Ÿ«b ù« —«b  ÎU «œË 
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ام بـاللـغة االم راد تـرجمـته وإ التـرجمـة فن وذوق ومهـارة واحسـاس مرهف وتـذوق للـنص ا
ـتـرجم ـراد الـتــرجـمـة مـنـهـا. وعـنــدمـا تـغـيب احـدى الـشـروط يــضـعف الـنص ا وبـاألخـرى ا
ترجم عروف ان مهارة ا ويبرزاإلخفاق في الـنقل حتى يبدو النص مبهما ومتـرجما بالفعل. وا
ـترجم نفـسه ال ينقـله. وبذلك برز احملـترف تكـمن في جعل القـار يدرك انه أزاء نص يـكتبه ا
مترجمون عـمالقة في العراق والوطن الـعربي من الذين تركوا بصمـة واضحة في سماء حركة

الترجمة المانتهم وحرفيتهم في فهم النص واستيعاب معناه قبل الشروع  في نقله.
أمـون للـترجمـة والنـشر هـذه الدار التي واحلديث عن الـترجـمة يقـودنا الى احلـديث عن دار ا
ـوقع الـذي تسـتـحقه واسـتـقـطبت اقالم عـدد كـبيـر من أفـضل مـترجـمي الـعراق من احتـلت ا
ـكـتـبـة الـعـراقـيـة الـذين تـخـلـدت  أسـمـاؤم وامـكــانـاتـهم من خالل سـيل أعـمـالـهـم الـتي اغـنت ا
والعربـية بكـتب رصينـة ماكان لـلقار الـذي ال يجيـد لغة اجـنبيـة ان يحلم بـاالطالع عليـها.وقد
صاعب أولها إيجـاد النص الذي يستحق الترجمة مرورا ترجمـون الكثير من ا القى هؤالء ا
وعـملـية الـنشر وصـعوبـتهـا ناهيك عن ضونـها حـتى إجناز أعـمالهم بـاألشهر الـطويـلة الـتي 
ـالي الـذي يـأتي بـعـد الـعـنـاء الـطـويل في الـتـفـكـيـر بـاخـتـيـار الـكلـمـة األنـسب ـردود ا ضـآلـة ا

واجلملة األحلى.
امـون للـدراسات والبـحوث التي تـشرفت بإدارة  لقـد جنح متـرجمو الـدار في إصدار مجـلة ا
حتــريــرهــا لــثـمــان ســنــوات واصــبـحـت اجملـلــة في وقـت قـيــاسي اســمــا المــعــا بـ اجملالت
تـرجـمة في الـعراق والـوطن الـعربي وجنـحت في اسـتقـطاب أقالم ـتخـصـصة بـالدراسـات ا ا
تخصص باللغات االجنبية كافة ونشرت ملفات عن الترجمة في كل عدد ترجمـ ا خيرة ا
فكـانت التـرجمة االسـتراتـيجـية الـترجـمة اآلليـة التـرجمـة االعالميـة مصادر يـلجـأ اليـها طـلبة
الدراسـات العـليـا في العـراق. وشهـدت مـجلـة كلـكامش بـاللـغة االنـكـليـزية جنـاحا كـبيـرا حيث
أصدرت مـلفـات حـول مدن الـعراق وتـاريـخهـا وحضـارتـها. امـا مجـلـة بغـداد الصـادرة بـاللـغة
واضـيع الثـقافيـة الهـادفة حـتى ان اساتذة الـفرنـسيـة فقد جنـحت في إصدار الـتحـقيقـات وا
فـرنـسـيـ اصبـحـوا من أهم كـتـابـها.وجنح كـادر الـتـرجـمة في الـدار في تـرجـمـة روائع الـكتب
ية اخملـتصة في االدب والسياسة والفلسفة. واصدرت الدار ايضا نشرة شذرات من دار العا
ترجـمون الفوريون في الدار في الترجمة ا أدته الدار. كما جنح ا امون التي جـاءت ناطقة  ا
ـؤتمرات الـتي شهـدها العـراق وأجنزوا اعـمالهم بـحرفـية وجناح مـنقطع الفوريـة للـعديد من ا

النظير.
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ـرات عدة. امـثال االسـتاذة وبـرز متـرجمـون عـمالـقة حـصدوا جـوائز إبـداع من وزارة الـثقـافة 
ان علي اركان شهداني  ا فوزية ناجي مـحمد درويش مها محمد محمد كاظم   سناء ا
ـأمون شـهدت بـزوغ مواهب بيـثون اشـراق العـبادي وغـيرهم .لـيس هذا فـحسب بل ان دار ا
اعالمـية من موظـفي الدار جنحت في رسم بـصمة متـميزة  لـها في ميدان الـصحافة واالعالم

امثال االستاذ عباس اخلفاجي واالستاذ حس اخلفاجي.
ـفــعـمـة بـالــعـمل الـدؤوب والــنـجـاحــات تـقـتـرح وزارة ـسـيــرة الـطـويــلـة ا والــيـوم وبـعــد هـذه ا
ـأمـون لـلتـرجــــــمة الـثـقــــــــــــافة والـسـيــــــــــــاحـة اعـادة هـيكـلـة الوزارة ومـن ضمـنـها دار ا

والنشر وضمها الى دار الشؤون الثقافية.
ـتـرجم بـوصـفه مـوهـبـة وامـكـانـيـة  وان تـمـد جـسـور  وكـان أولى عـلى الـوزارة ان تـعـتـرف بـا
الـتـعاون مع جلـنـة الثـقـافة واالعالم الـنـيابـيـة إلقتـراح مـشاريع قـوانـ تكـفل امـتـيازات خـاصة
ـترجـم وأن تـضيف لـلمـترجـم مع مـخصـصـات خطـورة من شانـها احلـفاظ عـلى حـقوق ا

ترجم من جهد وما يتمتع به من مقدرة وفن. ا يتالءم مع مايبذله  ا عليها 
ـأمون لـلـترجـمـة والنـشـر ونـظمـوا وقـفات احـتـجاج امـام مـبنى وزارة لـقـد انتـفض كـادر دار ا
الـثقـافـة والسـيـاحة واآلثـار مـطالـب بـإلـغاء قـرار هـيكـلـة الوزارة والـغـاء قرار تـشكـيل مـجلس
ترجـمي الدار احملتـرف الذين استـشاري من الكـفاءات الـعاملـة خارج الوزارة واالسـتعانـة 
ي وتمت اعـادة طبعها ؤلفات الـتي ترجموهـا لروائع االدب العا تخلدت اسـماؤهم من خالل ا
نتسبي الوزارة أسوة طالبة بتخصيص اراضي سكنية  ونشرها الكثـر من مرة. فضال على ا

بوزارة ومؤسسات ودوائر الدولة االخرى .
ـترجـم تـرجمـ الدكـتور عـبد الـواحـد مسـلط  واالخوة في جـمعـية ا وبـدوري ادعو عـميـد ا
ساعدة في إلغاء  قـرار الوزارة. ألن اهل مكة ادرى بشــــــــــعابها العراقيـ الى التدخل وا
ــؤلـفــات األدبـيــة مـايــصـعب وان الـدكــتـور عــبـد الــواحـد مــتـرجم اســتـشــاري قـديــر وله من ا
ـسـؤولون في وزارة الـثقـافة تـرجـم بـعد ان عـجز ا احـصاؤهـا. وهو االقـدر عـلى إنصـاف ا

والسياحة واآلثار عن قول كلمة حق بشـــــأن صرح الترجمة العظيم .
ـكـانـة التي ـتـرجـمـ هم جـيش الثـقـافـة ودرعـهـا احلـص وان  انـصـافـهم واعـطـاءهم ا ان ا
يسـتـحـقونـهـا هي من أنـبل الـسبـل للـحـفـاظ على مـاتـبـقى من حـركة الـتـرجـمة الـتي بـاتت تـلفظ

انفاسها االخيرة. فهل من مجيب? أمل ذلك.
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بغداد

بغداد واحلب واجتياحات متداوله
سالفة فتحي االسعد

مواليد بغداد العراق 1966
اجلنسية أردنية

الــتـحــصـيل الــدراسي بــكـالــوريـوس درامـا
تلفزيونية 

جامعة بغداد 1989
احلالة االجتماعية متزوجة

هنة معلمة في مدارس االحتاد العقبة ا
مخرجة  مسرحية

 العنوان األردن العقبة االصدارات 
رواية وغَادرتَني
رواية وماذا بعد

رواية وقالت حتت الطبع
إصدارات إلكترونية

رواية  حوت من صفيح
يوميات عشق بغدادي

في اطـار زمـني ومكـاني و بـحبـكه مـنقـطعه
الــنـظــيـر  و بــجـمل شــاعـريـه فـريـده ادارت
الــكــاتــبه حــورارت شـخــوصــهــا بــاخـتالف
ثـقافاتهم واعمارهم واعطت صيغة حواريه

واحده
يز  بـغية حتقيق الغايه وباخراج سردي 
اضي و ولـكـون النص يـغلب عـليه الـزمن ا
كـثرة ظروف االشـخاص في العـمل السردي
لـلـروايه ومـاذا بـعـد وبـاسـلـوب خـبـري هذا
الـنـوع احملبب لـلـمـتلـقي يـجعـله يـعيش مع
أبــطـــال الــروايــة حتــركــاتـــهم وحــواراتــهم

ويندمج مع النص السردي
كــمـا أبــدعت في تـوظــيف اجلـمل اخلــبـريـة

ـــضــارع فـي احلــوار يـــجــعل بـــاســتـــخــدام ا
القاريء بصورة الوضع

كـما تتميز حوارات الروايـة التي يغلب عليها
ـكـان والزمـان غـايته ـاضي ويـحدد ا الـزمن ا
ـركب ليرتقي سـرد األحداث باسـلوب السرد ا
تلقي وبالذوق اجلمـالي عنده كما حافظت بـا
الــكــاتــبـه عــلى خــيــال الــقــار من الــتــشــتت
بـوضوح اجلـمل السـردية وشـعريـتهـا وعاش

بأجواء الوجدان والرومانسية
لــقـد تـنــامت أحـداث الــروايه افـقــيـا اي نـفس
االسـلوب والوتـيرة وماذا بـعد وادخل الزمان
ــكــان في جـــمــيع اجلــمل ورغم ان يـالصــقه ا
بـعض اجلمل استـخدم فيـها النـمط االنشائي
ـا كــانت الـكـاتـبه تـسـيـطـر عـلى احلـوارات ا

تقن وتعيدها لنمطها اخلبري ا
ــيـزة فـي هـذه ولــكــون احلــبــكـة الــدرامــيــة 
الــروايــة يــتــتــابع وتــســلـسـل األحـداث الــتي
تـكونت منها قصص األبـطال مع التأكيد على
عالقـه األحـداث بــبــعـضــهــا ألجل تـولــيــد اثـر

تلقي يز وفني بارع لدى ا عاطفي 
لـقـد اتـبعـت االسعـد اسـلـوب ( فالش باك) في
كــــتـــابه روايــــتـــهــــا وذلك لـــفــــهم الــــعالقـــات
الـشــخـصـيـة وخـلـفــيـات االبـطـال اضـافه لـهم
ــا يــحــدث في الــزمـان دوافــعــهم ونــظــرتـهم 
ــكــان اضـافه لــتــأخـيــر الــتـرتــيب الــزمـني وا

والسردي مزيدا من العمق او التشابك
ــفــاجــأه عن هــذه الــروايــة من خالل غــابـت ا
اعـطـاء االدلة والـتلـمـيحـات وقد اعـتـمد كـتاب
كــثـيــرون عـلى هــذا األسـلــوب جلـذب انــتـبـاه
ــتـلـقـي وهـنـاك أعــمـال كـثــيـره مـشــابه مـثل ا

االوديــسه خــمـسه اشــخــاص تـقــابــلـهم في
اجلــنــة وحـاصــد الــشـعــيــر كـقــول الــكـاتــبـة
األمـريـكيـة كـاثرين ان بـوتـر بان الـقـصه لكن
ـقــام األول ثم وجـهه الــتي تـقــدم فـكــرة في ا
نـظر ومعـلومة عن الـطبيـعه البشـرية حلبس

عميق وباسلوب ادبي مكثف
هـنا اقـول ان القـصة تـكمن في داخل الـكتاب
وهـي تــمــثل بـــعــضــا من جتـــاربه وعالقــاته

وباالشياء أيضا
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وال اظــني أخــطـأ بــان اصــنف هـذه الــروايـة
ســيــكـولــوجـيــا كــونـهــا تــصـور االشــخـاص
وافـــكــارهم الــداخـــلــيــة وحـــتى الــنـــفــســيــة
وتــداعــيــاتــهم ومــشــاعــرهم واحــاســيـســهم
جنـحت االسـعد في ابـعـاد النـهايـة احملـتمـلة
لـدى القـار من خالل تـدوير احلوار وكـتبت

يز روايتها بأسلوب تدويري 
كـمـا ان اختـيـار الكـاتـبة لـعـنوان ومـاذا بـعد
يـطرح سـؤاال استنـكاريـا فاحلوار بـ اثن
عـاشا هذه االحـداث وهم ابطالـها ولكن ماذا
بــعــد تـعــني تــســلــسال زمــنـيــا وارهــاصـات
عــاشـهـا الـبـطــلـ دون بـوح وجـعل هـذا (ال

ماذا بعد)
ربط ب كل فصول العمل الروائي

فـي كل مــره اقـــرا فـــصــول الـــروايـــة اصــاب
بـاالسـتـفزاز واجـدني ابـكي بـشهـقه في أكـثر
ـتـداولة من مـوضع وفي نـهـايات الـفـصول ا
وفي حلـظـة ما كـنت اعيش مع الـبطـلة قـصة
احلب الـتي نتـحدث عنـها وانـفعل في بعض
ـواقـف واعـزز ثـقـتي بـهـذا احلب الـصـامت ا

بحسرة شديدة ودمعة حارة
اعـتبر الروايـة عمال محكمـا متكامال وبعض
الحــظــات الــتـي ســجـلــتــهــا مــثـل أخــطـاء ا
طـبـاعـيه او امالئيـه ال تتـحـملـهـا االسـعد بل

نفذة للعمل الروائي اجلهه ا
ان اســـلــوب الـــروايــة الـــســردي وجـــمــلـــهــا
الــشـعـريــةتـثــبت بال شك ان ثـقــافـة الــكـاتـبه
وشـخـصيـتـهـا االجتـمـاعيـة اسـهمت بـظـهور
ـسـتـوى الالئق من الـثـقـافة ابـطـالـهـا بـهذا ا

والوعي واالنتماء
ص 19 بــبــدويه تــظـهــر لــنـا الــكــاتـبـه عـمق
ماساة بطلها (كاسر) واسلوبه الذي يتحدث

عن األنا الطاغية

وت النـحات اإليطالي أرتـورو دي موديكـا صاحب نصب الثـور البرونزي الـشهير رمـز وول ستريت بنـيويورك إذ تـوفي ليلة اجلـمعة على الـسبت عن عمر غيّب ا
يناهز الثمان على ما أفادت وسائل إعالم إيطالية.

واشارت صحـيفـة "ال ريبـوبليـكا" عـلى موقعـها اإللـكتروني إلـى أن أرتورو دي موديـكا الـذي توفي في منـزله في فيـتوريـا بالقـرب من راغوزا بـجنوب صـقلـية "كان
يصارع السرطان لسنوات وتفاقمت حالته في األسابيع األخيرة".

ثبتـة بالقرب من نحـوتته البـرونزية التي يـبلغ وزنها  3,2 أطنان (بطول  4,9 أمتار وارتفـاع ثالثة أمتـار) ا واشتهر الـنحات الصـقلي الذي عاش  40 عاماً في نيـويورك 
بورصة نيويورك.

سمى بالغنكليزية "تشارجينغ بول" وموّله على نفقته بأكثر من  350 ألف دوالر في ذلك الوقت. وتولى الفنان اإليطالي نحت هذا التمثال ا
الية عام  1987  كرمز "لقوة الشعب وسلطته". ووضع الثور بشكل غير قانوني بالقرب من بورصة نيويورك في أعقاب االنهيار الذي شهدته سوق األوراق ا

يالد لسكان ـثابة هدية عيد ا يالد أمام بورصة نيويورك ليكون  وكان دي موديكا نقل تمثاله بشاحنة في كانون األول 1989 إلى مانهاتن السفلى ووضعه حتت شجرة عيـد ا
نيويورك.

وبعد أسابيع قليلة وافقت بلدية نيويورك على وضع الثور في موقعه احلالي شمال بولينغ غرين بارك عند تقاطع برودواي.

رسالة روما
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الصحفية اللبنانية روال دوغالس لـ(الزمان): 
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آخرون? وهل تتـوقع انكِ سـتنغمـس اكثـر فأكثر

في عالم الرواية مستقبلًا?
- بــعـيـداً عن الـصــحـافـة تـتـيـح لي الـكـتـابـة
الغوص في أغوار نفسي. لكن بعيداً عن هذا
األمـــر فـــإنّ الــســـبب األول الـــذي يـــدفـــعــني
ساهـمة في تـطوير لـلكـتابة هـو رغبـتي في ا
الـعقليات وتغييـر نظرة اجملتمع إلى العديد
ـهــمــة بـالــنـســبــة لي. أكـتب من الــقــضـايــا ا
لـلحض على التـفكير وهـدفي األول هو البعد
اإلنـساني  ومالمسة القراء بعمق.  وهذا ما
يـفـسّر أسـلوبي الـسلس والـواضح. انسـياب
الــكــلـمــات يــجـعل الــقــار يـشــعــر أنه  يـرى

القصة تمرّ  كفيلم أمام عينيه.
{ هل ثـــمـــة روايـــة جــديـــدة فـي االفق? ومـــا الــذي

يشغلكِ اآلن?
- أنــتـظــر بـفــارغ الــصـبــر صـدور الــنـســخـة
الـعـربـيـة من روايـتي "الـيـوم الـذي لـم تـشرق
ــشــرق" في فـــيه الــشـــمس" عن "دار ســائـــر ا
ـقـبلـة. هـذا الـعـنوان هـو الـتـرجـمة األشـهـر ا

احلرفية لعنوان النسخة الفرنسية.
 لم نـخـتـر بـعـد الـعـنـوان الـنـهـائـي لـلـنـسـخة
العربية. انوي أيضاً نشر هذه الرواية رقمياً
لــكي تـصل ألكـبــر عـدد من الـقــرّاء في الـعـالم
الـعربي. على مستوى آخـر أنكبّ على كتابة
أطـروحـة دكـتـوراه بـشـأن الـدور الـذي تـلعـبه
وسـائل االعالم في لبـنان في تـغييـر اجملتمع
لـيكـون أكثـر عدالً ومـساواةً وأتـوقع االنتـهاء

منها قبل نهاية عام 2021.
{ عـنوان روايـتك الـثانـيـة يذكّـرنـا بروايـة (وال تزال
الــشـمس تــشـرق) الــشـهــيـرة  إلرنـسـت هـمــنـغـواي
وروايـة ثم تـشرق الـشـمس لــثروت أبـاظـة وأكـيد ان
االمـر غــيـر مـقـصــود ولـكن اعـتــقـد ان من االفـضل
اختيـار عنوان آخر غـير تقلـيدي ? وقد رُشِحت هذه
الـروايـة لــنـيل جــائـزة مـســابـقـة ادبــيـة مـعــتـبـرة في
فــرنـــســا ووصــلت الـى الــقــائــمـــة اخملــتــصــرة هل
تتوقعـ انها ستالقي الصـدى نفسه عنـد ترجمتها

الى العربية? 
-  فـيما يتعلق بـنشر روايتي باللـغة العربية
 أتمنى أن يكون لها أصداء طيبة ب القراء
الـــعــرب. فـــأنــا أرغـب في إثــارة الـــتــأمالت 
والـشـروع في مـنـاقشـة جـمـاعـية لـلـمـواضيع
الـتي تـتنـاولـها والـتي هي الـيوم في صـميم
ـسـتـشري يـومـيـات كـثيـرين في ظـل الوبـاء ا
وت فـي العالم مثل اخلـوف من أن يخطف ا
 احِــبـاءً  لــنــا وصـعــوبـة االنــفــصـال عن مَن
نــحب واحلــيــاة الــتي يــجب أن تــســتــمـر...
وكـذلك الصمت ب الـزوج واألشياء التي
ال تُـقال وانقطاع التـواصل ب حبيب برغم

الكالم بينهما.
{ روايتك الثـانية الصادرة بالفرنسية رُشِحت لنيل
جائـزة مـسابـقـة ادبيـة مـعتـبـرة في فرنـسـا ووصلت
الى الـقائـمة اخملـتصـرة هل تتـوقعـ انهـا ستالقي
نـفس الـصـدى عـنـد تـرجــمـتـهـا الى الـعـربـيـة? وانتِ
تـقـول انـكِ كتـبـتـيـهـا بلـغـة سـلـسـة حتى تـصل الى
الـقلـوب فكيف سـتضمـن مـثل هذه السالسـة عند
صدورها بالـعربية? ومن سيتولى ترجـمتها للعربية?
- فـيمـا يتـعلق بـالتـرجمـة إلى العـربيـة  فقد
 إجنـــازهــا عـــلى مـــراحل عـــدة فــقـــد عــمل
مـترجمان عـلى ترجمة النص من الـفرنسية 
ثم قــامت مـتـخـصـصـة في تـرجـمـة الـروايـات
ــراجـعـته. وســوف اقـوم بـقـراءتـه بـنـفـسي
ـوافقـة عليـه قبل ان يعـاين النص الـناشرُ وا

ـشـرق) االسـتـاذ انـطـوان سـعـد (دار سـائـر ا
في اخلطوة األخيرة.

{ في حـوار صــحـفي مـعكِ قــلتِ: (ان اإلبـداع هـو
كـتــابـة دائــمـة "عــكس الـســيـر" أريــد أن أكـتب دون
, حسـابات ضـيـقة يـقع الـكاتب في مـطـباتـهـا أحيـاناً
فـيـبـقى لــذلك صـوته مـنـخـفـضـاً كي ال يـزعج أربـاب
ا فيـها الـسلـطة الـثقـافية)  السـلطـة بكل أنـواعهـا 
هل تعتـقدين ان في بلد مثل لـبنان تتـقاذفه التيارات
ــكن المـرأة ان تـكــتب عـكس ـصــالح اخملـتـلــفـة  وا
الـتيـار لـيرتـفع صوتـهـا? وكيف لكِ ان تـواجـهي مثل

هذا التحدي?
- الـيـوم حـريـة الـتـعـبـيـر في لـبـنـان مـهـددة 
فكر احمللّل أو تكلم (الكاتب ا سواء أكان ا
أي مـواطن آخـر)  رجـالً أو امرأة. بـالـرغم من
ذلك ال يـزال لـديـنـا مسـاحـة لـلـتعـبـيـر بـفضل
عـدد من دور النشر وبـعض الصحف التي ما
زالـت تـدافع بـشـراســة عن احلـريـات. أظن أن
اخلطرَ األكبر الذي تواجهُه مجتمعاتنا يَكمن
فـي أن نـــخـــاف أن نـــغــــمض أعـــيــــنـــنـــا عن
احلــقـيــقـة  أن ال  نــطـرح األســئـلـة أن نــكـتم

أفواهنا.
{ هل لديكِ طقـوس معينة عنـد كتابة الرواية? ام ان

بإمكانكِ الكتابة وقتما تشائ ?
- عالقـتـي مع الـوقت كـمـا طـبـيـعة مـا أكـتب
تـؤثـر عـلى  طـقـوسي فـي الـكتـابـة. فـي بـداية
ــديــنــة  بـ الــعــمل  أحب أن أغــوص في ا
أحب أن أجـلس في مـقـهى أن أراقب الـنـاس 
ــارة  أن أسـتـمع إلى أحــاديـثـهم أن أغـرق ا

في (عجقة) احلياة. 
ولـكن عندما تتكـون الرواية في ذهني عندما
أرسم صـور أبطـالهـا وسبل حـياتـهم وعـندما
واعـيد مـحددة احـتاج يـتـع عـليّ الوفـاء 
إلـى الــهــدوء كـي أكــتب. فـــأَعــزل نـــفــسي عن
الــعــالم. أفــضل حــيـنــهــا أن أكــتب في الــلـيل
.احب كـثيراً هدوء وسـكينة الـساعات القـليلة

التي تسبق الفجر.
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{ هـل ترين نـفسكِ اآلن أفـضل عـمّا كـنتِ علـيه قبل
سنوات ? هل ازدادت ثقتك بنفسكِ أم ان التابوهات

تعرقل مسيرتكِ?
ـا وثـقت بــنـفـسي مــنـذ صـغـري  في - لــطـا
ـهنـية عـلى حد سواء. حـياتي الـشخـصية وا
ومـا علمتـني إياه التجـارب هو أن أكون أكثر
واقـعـيـةً. التـغـيـير يـأخـذ وقـتًا وهـو ال يـسـير

بخط مستقيم.
{ ثمـة قـول مـفـاده ان(مـا نكـتـبه هـو ابن مـا نـقرأه)
َن مِن الـروائـيـ أخذتِ فـلـمن قـرأتِ في بدايـاتك? و
تقرئـ عند نضوجكِ ? وهل تفـضل قراءة االعمال

االجنبية على العربية?
- أحب كـثـيراً كـتابـات الـروائي الفـرنسي من
أصـول تشيكيـة ميالن كونديرا. كـما تعجبني
دقـة وأسلوب الكاتب اللـبناني الفرنسي أم
مــعــلــوف. أتــشــاركُ مــعَه آراءه حــول الــوطن
ــواطـــنــة حــول اإلنــتــمــاءات والــهــويــات وا
ـــتــعـــددة. أود ان أقــرأ لــكـــتّــاب وكـــاتــبــات ا

عراقي فبمن تنصحني?
{ هل راودتكِ فكرة زيارة العراق ?

- كـنت قـد خطـطت لزيـارة العـراق في خريف
ؤسفة ثم إلّـا أن احلالة األمنية ا عام  2019
تـفـشـي الـوبـاء قـد مـنـعـاني من الـقـيـام بـذلك.
بـالـنـســبـة لـلـسـاحـة الـفـنـيـة الـعـراقـيـة أحب

دفعي. موسيقى وأغاني إلهام ا

ثــمــة ســمــة الفـتــة حــظــيت بــهــا الــروائــيـة
والـصحفية اللبنانية االصل الكندية االصل
روال دوغالس تـكـاد تتـميـز بـها دون الـكثـير
وهـي انه رغم ابــتــعــادهــا عن وطــنــهــا األم
لـبنان سنـوات طويلة والـعيش في كندا اال
انـها لم تنس قضايا ابنـاء جلدتها فعاجلت
تـــلك الــقــضـــايــا في روايـــاتــهــا وعـــمــلــهــا
الــصـحـفي الـيــومي وحـتى في نــشـاطـاتـهـا
اجملــتـمـعــيـة االخـرى فـي لـبـنــان بل وانـهـا
فـضلت الـعودة الى لـبنـان لتـكون اقرب الى
قـضـايا مـواطـنـيهـا . ودوغالس الـتي تركت
لـبنان مـبكرا فـفارقت لغـتها الـعربيـة طويلًا
حــــتى انـــهــــا اخـــذت جتــــد صـــعــــوبـــة في
اسـتــخـدامـهـا اضـطـرت لـكــتـابـة روايـتـيـهـا
ـبهج ان الـروايت بـاللـغة الـفرنـسيـة لكن ا
لم يـبتعدا عن الهـم اللبناني فـهما يعاجلان
قـضايا لبنانية  –عـربية وابطالـها يحملون
اسـماء عربـية  لتؤكـد بذلك انهـا لم تنسلخ
عن جـذورها. لم يـكن هذا االمـر هو الـوحيد
الــذي اثـار انــتـبــاهي بــدوغالس االنـســانـة
ــثـقـفــة وجـعـلــني أُقـدم عــلى اجـراء هـذا وا
ـوذج لـلـمـرأة احلـوار فـالـسـيـدة روال هي 
الـعربية الواعية بقضاياها والطامحة ألداء
دور مـهم وفعال في اجملتـمع. هي شعلة من
الــنـشـاط واحلــيـويــة تـتــمـتع بـديــنـامــيـكـة
ــواهب واالهــتـمــامـات مــبــهـرة مــتـعــددة ا
فـفيما فـكرها منـهمك بأمر مـا ترى ان يدها
تــتـحـرك نـحـو هــدف آخـر في وقت يـنـبض

خالله قلبها الى جوار حدث ما .
(الــزمـان) الـتــقت بـدوغالس وكــان الـسـؤال

االول عن مسيرتها االدبية فأجابت:

- مـنذ صِغَـري لم يكن يضـاهي حبي للـكتابة
إال حـبّ الـــقــــراءة. اضف إلى ذلـك مـــخــــيّـــلـــة
جـامـحة تـهوى مـزج اخليـال بـالواقع. حـينـما
كــنت صـغـيـرة كـنت أســرد حملـيـطي قـصـصـاً
خـيالية أخترعهـا من العدم أو أستوحيها من
نـظــرة من حـركـة من كـلـمــات سـمـعـتـهـا. مع
ـهــنــيـة ذلك كــانت خــيــاراتي اجلــامـعــيــة وا
األولـى بــعــيــدة عـن عــالم األدب. بــعـــد نــيــلي
إجــازة في عـلـوم احلـيـاة واألرض وحـصـولي
ـاجـسـتـيــر في الـتـربـيـة درّستُ عــلى درجـة ا
الـعلوم لسنوات في كندا. لكن في عام 2004
شـعرتُ بنـوع من النقص نوع من غـياب كما
لـــو أنــنـي أمــرّ بـــجـــانب حــيـــاتي من دون أن
رحـلة قـررت  كتـابة أعـيشـهـا فعالً. في تـلك ا
روايـتـي األولى الـتي كـانت قـصـة مـسـتـوحـاة
من الـواقع  هي قـصـة امرأة مـعـنّـفة أعـرفـها.
رحلة كان مـوضوع العنف األسري في تـلك ا
يـقع ضـمن احملـظـورات في لبـنـان. وقـد أسهمَ
نـشرُ روايـتي تلك فـي اإلضاءة علـى هذه اآلفة
الـتي مـا زالت لألسف مـنتـشـرة جداً. تـزامنت
هنية كصحافية. الرواية مع بداية مسيرتي ا
ــهــني نــاجـمــاً عن لــقــد كــان هــذا الـتــحــول ا
مــأسـاة: إنّـهـا حـرب تـمـوز 2006. فـي نـهـايـة
احلـرب التحقت بـجامعة "باريس  2بـانتيون
آســاس" ضـمن بــرنـامج يـقــام بـالــشـراكـة مع
اجلامعة اللبنانية. بعد  18شهراً نلتُ دبلوم
دراسـات عـليـا في الـصحـافـة الفـرنـكوفـونـية.
وقــد جــاءتــني فــكــرة روايــتي الــثــانــيــة قــبل
ســنــوات حـ وجــدت نـفــسي أعــيش خـوف
فـقدان شخص عزيز عليّ.  لكنني كنت عاجزة
عن الـكتـابة  فـكان عـليّ ترويض اخلوف أوالً

ثم انــتـظــار الـعــاصـفـة حــتى تـهــدأ. في عـام
ــشــروع. 2018 قـــرّرت الــغـــوص في هـــذا ا
اتـصـلت بـنـاشـرتي وغـرقت فـي الـكتـابـة. لم
يـكن األمـر سـهـلًـا وسط مـسـؤولـيـات مـهـنـية
واجـتمـاعـية كـثيـرة لكـنّني جنـحت في ازالة
الـتــحـدي. وقـد رُشِـحت الـروايـة جلـائـزة أور
كـونكور دي ليسييان األدبية في فرنسا لعام
2019/ 2020ووصـــلـت الى الـــنـــهـــائـــيـــات
بــدخـولـهــا الـقـائـمــة اخملـتـصــرة الـتي تـضم

افضل خمس روايات.
{ تنـاولتِ في روايتك االولى (عـندما كـان الصمت
ـرأة  فـمــا هي الـثـيـمـة مـخـيــمًـا) قـضـيـة تـعــنـيف ا
الرئيسـة لروايتك الثـانية الصادرة بـاللغة الـفرنسية

بعنوان(اليوم الذي لم تشرق فيه الشمس)?
-  فـي روايـــتي الـــثـــانـــيـــة أردتُ أن أُظـــهــر
هـشاشة اإلنـسان لكن أيـضاً قوته خوفه من
فـقدان أحبـائه شكوكه والـوقع الذي يُحدثه
ـوت والغـياب والصـمت. كمـا تطرقت عـليه ا
إلى اجلـراح التي تخـلّفهـا احلرب في نفوس
من يـــعــيـــشــونــهـــا إلى جــانب الـــصــدمــات
ـراسـلون اثـناء الـنـفسـية الـتي يـصاب بـها ا
تـغطيـتهم ألعمـال العنف في احلروب.  وهي
رأة  28عـامـاً حتـكي قـصـة زوجـ  تـبـلغ ا
وهي رسـامـة. أما الـزوج فصـحافي يـكبـرها

ببضع سنوات. 
يــعـــيــشــان في مــون روايــال أحــد األحــيــاء
الــسـاحـرة فـي مـونـتــريـال. يــعـيـشــان حـيـاة
ســعـيــدة إلى أن تــنـقــلب األمـور رأســاً عـلى
عــــقب في  16كـــانـــون الـــثـــاني 2008. وإذا
كــانت الــقــصــة غــيــر واقـعــيــة إال أنّ مالمح
الـبطل وأجزاء من طباعـهما ومن أفكارهما
حــقـيـقــيـة. كــذلك فـإنّ أجـزاء مـن قـصـتــهـمـا
حـقيقـية. عالوة على ذلـك يجمعـني بالـبطلة
شـتـركة: الـهـجرة إلى الـعـديد من الـقـواسم ا
كـندا حبّ الـطبـيعة األلـوان احليـاة مغيب
الــشــمـس واحلــاجــة إلى الــتــعــبــيــر عن كل
ــقـــابل فـــإنّ حــيـــاة الـــبــطـــلــة شيء... فـي ا

مختلفة كلياً عن حياتي.
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{ ال تكـرس نفسـك كروائية رغـم صدور روايت
لك?

- اجلـواب عـلى هـذا الـسؤال مـعـقّـد وبـسيط
في آن. اهــتــمــامــاتـي مـتــعــددة لــكــنّــهــا في
الـــنــهــايـــة تــصبّ في األهـــداف ذاتــهــا وهي
ــســاهــمــة  في بــنـاء ا
اجملـــتــــمع وتـــعـــزيـــز
الـــقـــيـم اإلنـــســـانـــيــة
واإلحـساس  بنوع من
الـــرضـــا الـــذاتـي. امــا
الــصـحـافـة والــتـعـلـيم
الــــعــــالـي والــــبــــحث
واإلرشـــاد والــكـــتــابــة
فــــيــــصـــــعب عــــليّ ان
اخــتـار مـا هـو األقـرب
ـا يـأتي الـى قـلـبي. ر
يـــوم أجــبــر فــيه عــلى
فــــعل ذلك. عــــنـــدهـــا 

أختار الكتابة.
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{ مـــا الـــذي دفــــعكِ الى
الــروائـيــة هل هــو ركـوب
ــــوجـــة كــــمــــا ركـــبــــهـــا ا

غالف الرواية
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ابو ظبي 

هذه طـبعـة كـاملـة من " الثالثـيات" الـتي كتـبتُ "القـسم األول" منـها مع بـداية الـعشـرية الـسابـعة من
ُرافق لنـهر الـفرات الى حيـث قرية الـنَواويس مـثابةً لـلتأمل القرن الـعشـرين  متخـذاً من الطـريق ا
والتدبر في شـأن أخالقي هيمن على عـقلي ووجداني وكان يُـصفّي روحي حلظـة بعد أخرى حتى
اعلن عن حضوره في طبعة "الثالثيات" األربع األولى في سنة  ?1978بعد ثالث ( (3سنوات على
حبـسـها في أروقـة الرقـابـة احلكـومـية . وعـنـدما غـادرت وطني  –العـراق مع بـداية سـنة ?1979
قام بـإمارة الشـارقة مع بدايـة سنة  ?1980كانت فـكرة "الثالثـيات السـبع" تلحّ عليّ واستقـر بي ا
كـثيراً وتدعـوني إلى طريق جديـد متجـدد يعيد إليَّ  ضَـربي في فضاء قـرية النـواويس وبالد ميشا
وأُوروك  ولكن في فـضاءات ثقـافية وجـغرافـية وتاريـخية أُخـرى.كانت صـحراء الشـارقة وزَنْقـاتها
غـرب واجلزائر وقبـرص واليونان ومـقاهي أبوظبي وحـاناتها وخـاناتها وتـرحالي ما بـ سورية وا
ـة واجلـديـدة واحلـجـاز وجنـد  وسـفـري في ولـبـنـان والـكـويت ومـصـر واألُردن وبـالد عُـمـان الـقـد
احمليـط األخضـر والـبحـر األبـيض وبحـر الـعـرب ثمّ انغـمـاري في ثـقافـات وأمـكنـة أخـرى من طراز
ؤمن ردة والشياط وا جبال الهماليا واالنـديز وغابات افريقيا والبحار السبع وعوالم األنبياء وا
هـيأت لي شـخصـيات جـديدة تـستـأهل ان تكـون مخـلوقـاتي في "الـثالثيـات" الكـاملـة كما والكـفرة 
أنـا  اكتب في شـأن أيـام اخلـلق السـبـعة اخلـاصـة بي . وكان كل أردتُ لـهـا أن تكـون سـبعـاً : إذاً 
سطر وكل جـملـة  اكتبـها في كـشكول خـاص بي يعـني لي عروجـاً نحو"ثالثـية جـديدة".يومـاً بعد
آخـر على امتداد أربـعة عقـود تصرَّمنَ  تـخيَّرتُ ثالثَ "ثالثيـات" من تلك السـطور لتـشكّل "القسم
ـلكـوت مرة ـوت الى حيث ا الـثاني" من مـجمـوعة نـصوص سـرديـة كتـبتـها وانـا ما بـ احلـياة وا
ومرة وأخرى كانت دلـيلي الى احلب الذي اعـادني إلى عُذرية البـشرية األولى . وهكـذا إمتدّ زمني
ـات. وهنَّ أوجـه من ثـقـافـتي الـشـخـصـيـة في خـلق نـصـوصي الـسـبـعـة : انــهنَّ سَـبع كـواكب كـر
مُستقبالً الـثقافات األرضية مـا ب سجن ومعتـقل ومنفى أو جوّاباً في فضـاءات وجدان الله قلقاً
ؤمن بوحدة مـا ب األرض والسمـاء ثم متوحداً في هـذه الطبيـعة الالنهائـية  والتي ال يتـسنّى االّ 
الوجود  معرفة مـبدعها وعمقها ومركـزها وحافاتها الالّمحدودة.هـذه هي ثالثياتي مُتجلّية عن نور
كوكب درّي يوقد من شجـرة مباركة زيتونة سميته "الـثُالثيّة األُم"  التي ستبقى معي ما دمت على
علن قيد هذه احلياة الدنيا  أكتب فيها ثم امحو حتى تكتمل تمام االكتمال  فأكون انا الظاهر وا
ـ والـهامش  عـنـدمـا أواجه الكـاتب األول  والـصـانع األول  والفـنـان األول  وحـينـهـا سوف  ا
ـبدع  –الـكامل .  وعـنـد ذلك ستـكـون "الثالثـيـات السـبع" قد هُو ا أقـدمـها الـيه  لـتكـون صورة لـه 
اكتملت في زمان جـديد لكاتب مؤمن  سيواصل بـحثه حامالً على كتفيه صـخرته أو صليبه  نحو
طلق. هذه التذكرة وتلك التبصرة  رسالة شخصية منّي الى قارىء يقظ  ابتغي منه ان االحتاد با
معاً  الى الـنشوة التامة يُتعب عقله وروحه وجـسده معي  لكي نصل  في حلـظة اليقظة الـعظمى 

ونحن  معاً  في حضرة الواحد األحد الفرد الصمد.
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يـعد علي جاسب أحد رموز احلراك الشعبي في مدينة ميسان وقد اختطف
في الــثـامن مـن أكـتـوبــر من عـام  2019 أمــام جـامع الــراوي وسط مــديـنـة

العمارة في محافظة ميسان.
امس اغـتـيـال والد احـمـد جـاسب حـمل نعش االنـسـانـيـة وكيف لـنـا نـصمت
وهـو قـلـبـه يـصـرخ مـنـذ اكـثـر من عـام ايـن ولـدي كـان خـطف ابـنه مـوثق من
ـراقـبة وتـعجـز احلكـومـة عن االعتـراف باجلـهة الـتي خـطفـته على كـامرات ا
مـدار اكــثـر من عــام وهـو يـســتـجـدي عــطف احلـكــومـة واالحـزاب ومــقـتـدى
الـصدر والسستاني وبعد زيارة البابا فرنسيس حاول ايصال صوته عسى
يـعـرف مـصـير ولـده ..كـيف نـسـتـطـيع ان نـهـدأ ومات وعـيـنـات تـنـتـظر رأيت

فرزت كبده ...
قـال نـاشطـون ووسـائل إعالم عـراقـية وشـهـود عـيان إن مـجـهـول اغـتـالوا
والـد الـناشط واحملـامي الـعراقي اخملـتـطف منـذ عـام علي (أحـمـد) جاسب

في مدينة العمارة جنوبي العراق.
وقــال أحـد جــيـران الــضــحـيــة إن والـد احملــامي اخملــتـطـف واسـمه أحــمـد
ـعارض قرب الـهلـيجي الـذي يسـكن في منـطقـة "اجملبس" قـتل في مـنطـقة ا

مركز مدينة العمارة.
وقـال ناشـطون عراقـيون إن والـد احملامي علي جـاسب شارك قـبل ساعات
ـعروف ـيسـاني ا ـقـتل النـاشط ا من اغـتـياله في مـراسم الـذكـرى السـنـوية 
عـبـد الـقدوس الـذي قـتل بـعـد فتـرة من اخـتـطـاف جاسب عـلى يـد مـجـاميع

مسلحة.
وضـجت مواقع الـتـواصل االجتـماعي بـخبـر االغتـيال خـاصة وأن الـضحـية
دأب عـلى تعبـئة الرأي العـام للضـغط من أجل معرفـة مصيـر ابنه اخملتطف
ولـكن بـدون جدوى.واخـتـطف عـلي جاسب األب لـطـفـل من مـنـطقـة سـكنه
في مـحــافـظـة مـيــسـان اجلـنـوبــيـة عـلى يـد مــسـلـحـ يــعـتـقـد أنــهم تـابـعـون
ـعرفة ـطالـبة  ـيلـيشـيات.وطـوال فتـرة اختـطاف االبن لم يـسكت األب عن ا
مـصـيـر ابـنه وأصـبـح الـرجل مـألـوفـا في كل الـتـجـمـعـات االحـتـجـاجـيـة في
الـعـراق وهـو يحـمل صـورة ابـنه كـمـا أن الرأي الـعـام الـعـراقي تـعاطف مع
قـضـيـته وطالـب بإطالق سـراح ابـنه أو كـشف مـعلـومـات عن مـصـيره...هل
اخـتيـاله سيمـضي كمـا مضى سلـفه من دماء ام سـوف يكون
الـرأي العام موقـفه ..ام سوف يحيل للـجنة التـحقيقات
ومـسـألـة وقـت لـلـتـتـسـوف وتـدرج ضـمن قـائـمـة الـله
لف لـلقديـر ليأخذ يـنتقم من الـقتله ونـكتفي بـرفع ا

يليشات بثار ..هنا العراق بحكم االحزاب وا
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مـرة أخرى أعـود لتـحليـل عقـليـة البازار الـتي يـعتـمدها األيـرانيـون حالـيا في
بـعد ان أثـار مـقـالي الـسابق عن عـقـلـية مـواجهـة االدارة االمـيـركـية اجلـديـدة
رة السـابقة أسـتشهدت الـبازار ردود افعـال واسعة بـ مؤيد ومـنتقـد .في ا
بتـصريحات السيد ظـريف للصحافة الغـربية للتدليل عـلى عقلية البازار التي
تـتعامل بها الـدبلوماسـية األيرانيـة فيما يـخص عالقاتها مع امـيركا واالتفاق
ـقـارنـة بـ عـقـلـيـة الـبـازار الـتـفـاوضـيـة وعـقـلـية رة احـاول ا الـنـووي. هـذه ا
فاوض األميركي األميركان أستنادا الى أول تصريحات صحفية أدلى بها ا
ـهم. معلـوم أن مولي كان وقع أكـسيوس االعالمي ا مع أيـران روب (مولي) 
احــد مـن صــمــمــوا االتــفــاق الــنــووي مع أيــران وبــالــتــالي فــهــو أحــد أشــد
ـتـحـمـسـ لـه والـعـارفـ به.لـذلـك أخـتـاره بـايـدن ووزيـر خــارجـيـته لـيـكـون ا
ـثـلـهـمـا في مـحـاولـة اعـادة احـيـاء االتـفـاق الـنـووي الـذي يـعـاني في غـرفـة
االنـعاش بعد الـضربة القـاسية الـتي وجهها له تـرامب. ولذلك ايضـا تكتسب
ـؤيـد تـصـريــحـاته هـذه دالالت أعــمق النـهـا صــادرة من اجلـانب االمــريـكي ا

لالتفاق والداعي للعودة له.
يـبـدو واضـحـا من تـصـريـحـات مـولي أن األدارة اجلـديـدة قـد أسـتـفـادت من
رة لـيس مجـرد الوصول أخـطاءهـا في االتفـاق النووي الـسابق وتـريد هـذه ا
ـا صيـاغـة أتفـاق قـابل لـلحـيـاة على هـمـة منـجـزة وأ الى أتـفاق لـكي تـعـد ا
صـالح األميـركية الـتي باتت أكـثر تشـعبـا من مجرد ـدى الطويل ويـراعي ا ا
مـنع ايران من امتالك الـقنبـلة النـووية. هنا تـكمن واحدة مـن أهم الفروق ب
ـاضي ليـسـتـفـيـد منه في الـعقـل البـازاري والـعـقل الـغـربي. فالـغـرب يـحـلل ا
ـاضي صـيـاغـة اتـفـاق افـضل وهـو حـ يـفـعل ذلك ال يـتـوقف عـنـد ظـروف ا
فـحـسب بل يـهـتم اكـثــر بـظـروف احلـاضـر ومـا طـرأ عـلـيه من مـتـغـيـرات. ان
اجلـانب االمـريـكي يـدرك انه ال ايران  2021هي نـفس أيـران مـاقبل 2015
ـنـطـقـة والـعـالـم وحـتى امـيـركـا هي ذاتـهـا قــبل ذلك الـتـاريخ.أمـا الـعـقل وال ا
كن تكراره اضي في (بلف) الزبون  الـشرقي البازاري فيعتقد ان جناحه ا
ـة أو حـتى بـاستـخـدام اسلـوب جـديد! أنه بـأستـخـدام نفـس األسالـيب الـقد
تلـكون ذكـاء ايضا يـغفل أنه لـيس الذكي الوحـيد في الـسوق وأن االخـرين 
وقـد يـكـونـوا افـضل مـنه في اتـخـاذ الـقـرار بـخـاصـة اذا تـوفـرت لـهم قـدرات
أجـاك الـواوي)الـتي تــسـتـمـد وظـروف افـضل مــنه. أن عـقـلــيـة (أجـاك الـذيـب
جـذورها من حـكمـة كلـيـلة ودمـنة الـتي تـشًرب بـها األيـرانيـون (ونـقلـوها لـنا)
والـتي جنـحت سابـقـا ويـحاولـون تـكـرارها الـيـوم لن تـنجح
رة. وهي فضال عن احـتماالت فشلها كـما يبدو هذه ا
الـعالية قد تكون خطـيرة ليس فقط على العراق الذي
بل على قُـدر له ان يـصبح الـسـاحة اخلـلـفيـة اليـران
أيـران ذاتـها الـتي تـعـاني بـشـدة من وطئـة عـقـوبات
ترامب التي لم يرفع ولو جزءً منها بايدن الى االن.
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ـكـان حـيـزآ او فـي الـوقت الـذي شـكـل ا
حـافزآ للـعمل واالبداع كانت اجلـغرافيا

العراقية
 عامال لزعزعة بناءه :-

جــغـرافـيـة مــفـتـوحــة - بـلـد لــلـهـجـرات
(صراع البداوة واحلضارة) 

بـلــد طـبـيـعـة مـتـألــفـة - انـعـكـست عـلى
طـبيـعة االسـتقـرار البـشري وثـبطت من
ـته (قـلق) جـار حـاسـد او حـاقـد - عــز
مـحـتل مـرة  ومـحـتلٍ شـعـب مـسـتـفـزآ 
ضــائع  او شــعب بــائس مــرة اخـــرى 

ألدامة حربه تاريخيآ 
فـي قـــبـل االسالم :- شــــعب الــــعـــراق 
وارض الـــعــراق كـــانت مـــحط تـــنــافس
فــارسي  رومـاني  يـونــاني  وصــراع 
بـويهي  عثـماني  انـگليزي سـلجوقي 

 امريكي  داعشي .
الغريب أن العراقيون بعد االسالم:-

كـان العراقيـون رأس منطقـتهم - حركة
الفتح األسالمي  وبسبب وعي ورفض

وتمرد اهله:
×صــار بـــيــئــة جــيــدة ألنــتــاج حــركــات

معارضة.
×صـار مــحـطـة لـنـشـوء الـفـرق الـديـنـيـة
زنــدقـة  والــفــكــريــة الـكــبــرى (مــوالي 

قرامطة زجن) . 
× بلد خبرات سائبة

×بلد قائمة على اقتصاد ريعي .
×غــيـاب فـكـرة الـعــدل وان حـضـر فـيـهـا
ـفـهوم دولـة الـفـرد  الـقـائم على تـبـعـآ 
فـكـرة ال مصـلـحة لـلـفرد واجملـتـمع امام

مصلحة الدولة العميقة .
×بلد حتكم اقتصاده ثالث أقطاعيات:
أ. اقـطــاعـيـات سـيـاسـيـة (عـوائل ) مـلك

ناصب . ابن الهة ساسة يتوارثون ا
ب. أقـــطـــاعـــيــات زراعـــيـــة (أغـــنـــيــاء 

( واقطاعي
ج. اقـطـاعـيـات ديـنيـة (كـهـنـة  رهـبان 

رجال دين) .
أجتماعيآ :- 

ـسـتـوى غــيـاب الـبـنـاء الـوطــني عـلى ا
الــسـيــاسي والـتــاريـخي واالقــتـصـادي
ـيل الى والـعـراق بـلـد مـتـنـوع عـرقـيآ 
يل ـركـزيـة حـ يـحـضـر الـقـوي او  ا
لالمــركـزيــة حـ يـغــيب الـقــوي فـأنـتج

مجتمعآ 
مـــتــنــاشــزآ / مـــنــاكــفــآ داخـل الــنــسق

اجلمعي 
ـــيل الى حــكـم الــقــوي مـــتــغــالـــبــآ / 
ويـفضله في بعض االحيان على غيره .

ــال او صـاحب ــيل الى ا ـآ/  مــتـغــا
ـال وتـرجح كـفة قـبـوله االجـتمـاعـية . ا
ســمــات اجملـــتــمع الــعــراقي بــعــد هــذا

يل الى ان الـتكـوين: فردآ ومـجتـمعـآ 
متـطرفـآ) واالسباب عنـيفـآ يـكون (قـلقـآ

تعود الى 
1-الن الــفـــرد يــحــمل قــيـم مــجــتــمــعــة
الـــعـــربي الـــقــائـم عــلـى فــكـــرة الـــغــزو
(الــبـداوة ) لـلـحـصـول عــلى مـايـحـتـاج
أل) تركت أثارها على تفكيره (الـكأل وا

.
2- الــصـراعــات اجملـتــمـعــيـة احلــيـازة
واحلـــمــا( الـــصــراعـــات الــقـــبــلـــيــة او
ال او ـاء وا الـطـائـفيـة عـلى االرض وا
الـسـلـطـة ) لـقـد تـركت اثـارهـا علـى قيم

اجملتمع فأنهكته .
ـيـالـة 3-انــتـشـار الـسالح لــطـبـيـعــته ا

للقوة.
مكنت الناس من 4- احلـروب الطويلة 

امتالك السالح .
علي الوردي يقول في هذا الشأن:-

ان الــقـيـم االجـتــمـاعــيـة التــزول بـزوال
اســبـابــهـا فـهـي تـبـقـى في الـنـاس وان

كانت ضعيفة. 
عـوامل ساهـمت في تدهـور الشخـصية

العراقية :-
ــا تـقـدم تـشــكـلت داخل تـفــكـيـر هـذه

الشخصية (عُقد عديدة)
•عُـقـد تـاريـخـيـة: بلـد مـنـاكف لـلـسـلـطة

رافض لها وقابل بالقوي كحاكم له.
•عُــقــد اجــتــمــاعــيــة : صــراع بــ قــيم

البداوة وقيم التحضر (احلداثة )
•عُـقد اقـتصـادية : غـياب مـفهـوم العدل

النسبي .
•عُــقــد ثــقــافـيــة : غــيــاب فــكـرة الــوطن
ـوالي ( عرق  ـكون ا وحـضـور فكـرة ا
طــائــفـة  دين  قــبـيــلــة  حـزب ) لــهـذا
وذاك الـطـائـفـة فـوق الـوطن  الـعـروبـة

فوق الوطنية  الوطنية الضائعة .
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الـــعــنف حتـــول من ســلـــوك فــردي الى
ســلـوك جــمـعي او ثـقــافـة ســائـدة لـدى

البعض لتحقيق اهدافه:
 _الفرهود واحلوسمة كثقافة .

 _احلـرامي بـطل عـنـد الـعـشـيـرة /اخو
اخيتة يجيب خبزتة .

 _الـقوي بطل عند الـعائلة / سبع اخو
أخيتة .

ـتــمـرد / بـطل رافض لـلـجـوع شـقي _ا
او حرامي .

الـقراءة اجلديـدة تكمن في :غـياب فكرة
الهوية الوطنيه اجلامعه 

ـواطـنـة : أي غـياب 1-غـيـاب مـفـهـوم ا
فكرة الوالء بسبب تعدد والءات الفرد 
علو الثانوي والفرعي على االساسي .
٢-غــيـاب الـنـخـبـة الــوطـنـيـة : صـاحب
ـشــروع الـتـنـويـري وحـضـور الـرمـوز ا

واالشـخاص أي ( العمل اجلمعي غائب
بسبب غياب الطبقة الوسطى).

٣-غــيـــاب الــدور احلــقــيـــقي لــلــدولــة :
وحـضور مشروعها ليس كنتاج وحراك

وطني  بل مفروضة من اخلارج . 
ب) غياب فكرة التعايش اجلمعي :

-الـــبــعض حــائــر فـي انــتــمــاءاته وهي
تــغـيب وحتــضـر تـبــعـآ لـتــطـور الـوعي
وثـــقـــافـــة اجملـــتــمـع فـــأنــتـــمـــاءات ابن
ــديــنــةتــخــتــلـف عن ابن الــريف وابن ا

العاصمة  غير عن ابن االطراف .
-والـــبــعض ذهـب الى تــطـــبــيـق فــكــرة
الــثــقـافــات احملــلـيــة عــلت من نــفـســهـا

وانتقامها .
-ثم ذهــــبــــنـــا الى مــــفـــهــــوم انـــتــــقـــام
اجلـغـرافـيا ومـشـاريع الـشرق اوسـطـية

اجلديدة.
زعزعة لـنمو الشـخصية الـتوصيفـات ا

-:
ـلـك فيـصـل الذي مـثـال عن ذلـك "بيـان ا
شـــكك فـي وجــود مـــجـــتــمـع عــراقي او
نسيج مجتمعي او بلد اسمه العراق" 
ـقـولـة قـد اسـتـنـدت الى قـنـاعـات هـذه ا

مسبقة عبر عنها 
رؤيـا اسـتعـمـاريه : اكد عـلـيهـا الـباحث
الـبريطـاني ستانـفيلـد في كتابه اجملمع

العراقي /هويات سيوسولوجية .
يــقـول فــيـهـا : لــقـد عــاش الـعــراق مـنـذ
تـــأســـيـــسـه عــام /1921مـن افـــتـــقــاره
ـوحدة .. لـلـهـويـة الـوطـنيـة اجلـامـعـة ا
ويـضيف آيضاً العراق مـصطلح خلقته

بريطانيا .
في حـ رّد عـليه عـالم االجـتمـاع لنـدنز
فـي قولـه " الـهـويـة الـعـراقـية  _يـقـصـد
بـهـا  فهـم النـاس ألنـفسـهم وتـصورهم
ألنــفـســهم ومــايـعــتــقـدون وخــصـائص
الـهـويـة العـراقـية اجلـامـعة _الـطـبـقات

األثنية 
 _الطبقة االجتماعية 

إذ الـهوية انتماءات اجتـماعية جماعية
ـلك وتــوصــيـفــات الـثــانــيـة تــذكــر ان ا
فـيصل في وثيقـة له رغم أننا نشكك في
... بل مكتوبه له  يقول فيها : نـسبها لهُ
"لـيس هناك بعـد شعب عراقي  بل كتل
مـتنافرة في البشـر مجردة من أية فكرة
وطــنـيــة  غـارقــة في اخلـرافــة واجلـهل
والـــفــقــر... تـــفــتـــقــر الى أيـــة رابــطـــــة
مـــشــــتـــركـــة  مــــيـــالـــة الـى الـــفـــوضى
ومـستعدة ابـدآ للتمرد عـلى أية حكومة

مهما كانت .
والـرجل قد دان نفـسه بنفسه كـما يقول
عــــالم االجـــتــــمـــاع (انـــدريـــاس) اذآ ان
ا يـعود الى اسـبـاب ضعف الـروابط ا

عامل .
ــــا يــــعـــود األول :ضــــعـف الـــروابـط ا
ــدني  اي ضــعف لــضــعـف اجملــتــمع ا
ـدنــيـة وحـضـور الـروابط مــؤسـسـاته ا

الفردية .
عاصرة الـثاني :بسبب ضعـف الدولة ا

ساواة . عن تطبيق ا
الــثــالث : وجــود الــتــمــيــز الــســيــاسي

واالجتماعي والعرفي والطبقي .
والــتـوصـيف الـثـالث /تــوجـيـفـا بـايـدن

يقول:-
يـقـول أن الدولـة العـراقيـة لم تكن نـتاج
تـفاعلي محلي ... بـل هي نتاج ( مؤتمر
و ) / نيسان 1920في باريس سـان ر
 وهي كــمــنـظــومـة ســيــاسـيــة .. كـانت
بـنـاءآ خـارجيـآ اشـرفت بـريطـانـيـا على

تــوطــيـد بــعــد احــتاللــهـا بــعــد احلـرب
ية االولى. العا
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وكـذلك قـراءة الدكـتور عـلي الوردي في
مـؤلـفـاته العـديـدة من طـبيـعـة اجملـتمع
الـعراقي وانـتهـاءآ بلمـحات اجـتمـاعية
تـساوي ب الفرد واجملتمع ويعتقد ان

_غـياب الوعي الفـردي (تخلف اجملتمع
(

 _وتـناشـز بنيـته اجملتمـعية (صَـدر لنا
فردآ  او مجتمعآ أزدواجيآ)

 _هو حائر اذ ان مشكلته تأتي . 
مـن كــونه شــعب حـــائــر بــ نــظــامــ
مـتـناقـضـ من الـقيم االجـتـماعـيـة قيم
الـبـداوة األتـية مـن الصـحـراء اجملاورة
أو قـيم الـتـعـصب الـقـادمـة من الـتاريخ
ُــفــرق  او من عــقــدة الــقــطــيـع الـذي ا

يقوده القوي .
ـنبـثـقـة من تراثه وفي قـيم احلـضـارة ا
احلـضـاري الـقـد وقـيم احلـداثـة التي
كــانت الــتي كــانت نـتــاجــآ لـلــحــضـارة
والــصـنـاعــة  فـصـار الـفــرد يـخـرج من
أزمـة ليدخل االخرى فأنتـقل فيها الفرد

ونظامه السياسي في مراحل ثالث : 
 _دولـة حتت الوصاية (1958-1921)

 _دولة جائرة  (1963-1958)
 _دولـــــــة حـــــــروب و دويالت (1968-

(2003
_دولة متخبطة (2017-2003) 

قراءة الدكتور عبد اجلليل الطاهر 
وضوع تدهـور الشخصية فـأن قراءته 
الــعــراقـيــة ...وقــد احـال الــتــخـلف الى

موضوع مهم :- 
1- اعـادة انـتاج الـقـبـليـة والـعشـائـرية
وغـيـاب الـنـظـام الـسـيـاسي في الـعراق
مـن خالل عــمل االحــتـالالت الــســابــقــة
عــلى انـتـاج و دعم وتــقـويـة الــعـشـيـرة
والـذي اعـاد انتـاج التـنافـر االجتـماعي

واطنة . واضعفت مفهوم ا
2- اذكـاء روح الـغـضب  والـذي سـببه
تـدعـيم فـكـرة ان احلـقـيـقـة مـطـلـقـة وان
احــتـكـارهـا خـاص بــهـذه الـعـشـيـرة او
ــنــطــقـة دون هــذه الــطــائــفـة او هــذه ا
غــيــرهــا فــضــاع مــوضــوع الــتــعــايش

وحظر مفهوم رفض االخر .
3- مـحاولـة األخر ( الـقوى االقـليـمية 
اجلـــارة او الــدولــيـــة احملــتـــلــة ) عــلى
اضـعاف وتضعيف قوة الدولة وشيوع

مـــفــهــوم الــعـــراق الــضــعــيـف  عــقــبه
السيطرة عليه .

ويــؤكــد الـدكــتـور الــعــطـيــة أن تــخـلف
آ الـشـخـصـيـة واجملـتـمع الـعـراقي قـد

ا يعود :- وحديثآ ا
ستشري في البيئة القبلية أ- اجلـهل ا
اجملـــتــمع الــعـــراقي وغــيـــاب الــهــويــة
الــوطـنـيـة اجلـامـعــة وحـضـور الـهـويـة
تقاطعة مع مفهوم تعارضة ا القبلية ا

واطنة . التعايش وا
ـارسـة الـدولـة لـدورها في ب- غـيـاب 
االخـذ بـيـد مـجتـمـعـهـا لتـحـقـيق الـعدل
واالنــطالق من الـهـويــات الـفـرعـيـة الى
الـهـويـات اجلامـعـة فـحـضرت الـسـلـطة
دنية.  الغاشمة وغاب مفهوم الدولة ا

قراءة الدكتور ابراهيم احليدري :-
هـذهِ الـقـراءة تذكـرنـا بالـعـقـدة الديـنـية
الـتـاريخـية والـقـراءة تصـور ان مفـهوم
ا أزومية في الشخصية ا الضعفاو ا

هو قائم على فكرة مفادها :-
1-ان الـعراق كمجتمع يعيش عقدة انه
خـائن لالئمـة او هو خـائن لالمانة النه
كــان مــصـدر قــلق لــلـخـالفـة األمــويـة و

العباسية
2- وان فــكـرة مـايـعـيـشه من (ضـنك او
كــرب) وذلك بـسـبـب خـذالنه في حـروب

اهل البيت وعدم نصرته لهم . 
حروب االمام علي عليه السالم .

حروب االمام احلسن عليه السالم .
احلس عليه السالم وواقعة كربالء.
خطبة السيدة زينب عليها السالم . 
٣- فــكــرة اســتــحــضــار الــوعي ذهــبت
بـأنتاج الطقس والشعيرة ونسف فكرة

النهضة .
-جـــعــلت الـــفــرد واجملـــتــمـع والــدولــة

ا ضد شعائره . يتعامل معها وكا
-او انـهـا خـائـنـة لـنـامـوس اهل الـبيت

فغالى بالعبرة
- فـــهـــو بـــارع في ضـــبـط ماليـــيـــنـــهــا
الــســائــرة لـكــنه عــاجــز من ان يــضـبط
ايـقاعـهـــــا في مـفاصل احلـياة االخرى
-والـفـرد ملـتـزم بالـشـعيـرة احلـسيـنـية
لـكـنه ضـعـيف في الـتـعـبـيـر عن بـعـدها
االخـالقـي الـــــــوطــــــــنـي االنــــــــســــــــاني
االعتـــــدالي في مشروعه االجتماعي .
-ان جـلـد الذات مـدعاة ألذكـاء كثـير من
االشـكاالت اجملتـمعيـة والتاريـخية وان
جــاز لـنـا ان نــلـخص قـراءة اســاتـذتـنـا
الــوردي والــطــاهـر واحلــيــدري فــنـحن
ـكن ان نقـول ان "الوردي" عـزا تخلف

الـفرد والـذي ساهم في تـخلف اجملـتمع
بــالــتــالي وشــيـوع مــفــاهــيم الــتــغـالب
والــتـغـا واالزدواج  فـأوجـد مـجـتـمع

متناشز الشخصية .
أمــا الـدكـتـور " الـطــاهـر " فـقـد عـاكس "

الوردي" ح اعتقد : 
أن الـتـخـلف فـي الـشـخـصـيـة الـعـراقـية
ـــا يــعــود لـــتــخـــلف اجملــتـــمع فــهــو ا
مـحـصــورآ بـالـعـشـيـرة كـمـنـظـومـة بـدل
هــذا الـذي سـاهم بــعـد ذلك في الــدولـة 

انتصار فكرة البداوة على احلضارة.
أمـــــا " احلــــيـــــدري" فــــعـــــزى تــــدهــــور
ا الـشخـصية الـعراقيـة عبر الـتاريخ ا

يعود الى : 
ط الــثـقـافـة وغـيـاب اســتـراتـيـجـيـات
الـتـعـلـيم الـسـائـدة فـيـهـا والتـي كرست
ـفــهــومــهــا الــفـردي فــكــرة اخلــيــانــة 
واجلـــمــعي فـــصــارت وظـــلت ومــازالت
الــشـخـصـيــة الـعـراقــيـة جتـلـد نــفـسـهـا
وتــشـــتــغل بــالــطــقــوس عـــلى الــقــبــلي
والــفـرعي عــلى الـرئــيس والـقــائم عـلى

التنويري .
نـعم لـقـد ظـلـمت الـشـخـصـيـة الـعـراقـية
بـسـبب عـنف وطـمع جـهـات مـتـعددة :-

عنف الدولة ضد الفرد  •
وعنف الفرد ضد الفرد  •

وعـــنف الـــطـــبـــقـــة ضـــد الـــفــرد •
وعـنف وطمع اجلـار (األقليمي ) •

ضد الفرد          
فـضاعت الدولة وضاع الـفرد وبقى هنا
بـقـايـا فـرد وشخـصـيـة مـثقـلـة بـالـديون
والـهـموم .                       لن يـستـقر
حــال الـعـراق اال بـأسـتــقـرار شـخـصـيـة
ـكن ابـنـاءه وهـو امـر لـيس بـاحملـال و
ستلزمات التالية ان جنـد ذلك في ظل ا

-:
 1-اســـتــــقـــرار نـــظـــام احلــــكم ولـــيس
ــومــتـه ( تــداول ســلــمي لــلــســلــطــة د
مـــســاواة  حــريـــة مــكـــفــولــة ).        
2- تـوفير  امن مـجتمـعي للوصول الى

مرحلة الرفاه االجتماعي .
ــواطـنــة واعالئــهـا 3-تــكــريس فـكــرة ا
دســتـــوريــآ ومــجــتــمــعـــيــآ عــلى فــكــرة
ـــــــكـــــــونــــــات.                              ا
4- اســـتــثـــمــار فـــرصــة االنـــتــصــارات
ـتالحــقـة ألعـادة مــفـهـوم الــعـسـكــريـة ا
الــتــعـايش والــتــسـامح اجملــتــمـعي من

وارد البشرية . خالل تطوير ا
5- الـسعي خللق بيـئة اقليـمية ودولية

بغية حتقـيق مصالح العراق.
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هـنالك الـكثيـر من النقـاشات هـذه االيام بخـصوص مراجـعة سعـر الصرف
وهل سيتم تغييره ام ال وارجاعه الى 1200

اوال أن اي تــغـيــيـر بـســعـر الــصـرف بــهـذه الــفـتـرة الــقـريــبـة ســتـكــون لـهـا
انعكاسات كبيرة من ضمنها فقدان الثقة باالقتصاد العراقي 

ثــانـيـا ان سـعــر الـصـرف  بــضـغط من الـبــنك الـدولي واجلـهــات الـدولـيـة
الـداعـمة لـلـعـراق وعمـلـية اعـادة الـسـعر سـتـؤدي الى تقـلـيل الـدعم من هذه

اجلهات 
ــواد لن تــعـود الى ثــالـثــا حــتى مع تــغـيــيـر اســعــار الـصــرف فــأن اغـلب ا
اسـعـارهـا الطـبـيـعيـة مـباشـرة بل سـيـسود فـتـرة من عـدم الثـقـة في الـسوق
ـستوردين يـحافظون عـلى سعر صـرف عالي خوفا من الـعراقيـة ستجعل ا

احتمالية عودة ارتفاعه 
رتفع حـاليـا في الشروع رابـعا عـلى احلكومـة االستـفادة من سعـر النـفط ا
واد شـاريع االستـراتيـجيـة الصـنـاعيـة والقـادرة على تـوفيـر ا فـورا ببـنـاء ا
االولـيـة للـصـناعـات الـتحـويـليـة االمـر الذي سـيـدعم من توفـيـر منـتج مـحلي

نتوجات للسوق العراقية  قادر على توفير مختلف ا
خـامسا ان كان البـد من تغييـر سعر الصـرف فاالفضل التـوجه نحو تعو
الـدوالر بـدال من سيـاسة الـسيـطـرة على سـعر الـصـرف واستـنزاف الـعمـلة

الصعبة للمحافظة على سعر صرف ثابت 
ـطـلوب من وزارة الـتخـطيط الـعمـل بقـوة على تـوضيح الـقطـاعات سـادسا ا
االكـثر تؤثر بارتفاع سـعر الدوالر والعمل بشكل حـثيث على القيام باطالق
حـزم بـرامج لــتـقـلـيل تـأثـيـر انـخـفـاض سـعـر الـديـنـار عـلى هـذه الـقـطـاعـات

وخصوصا في القطاع الغذايي والصحي 
سـابعـا العـمل على اصـدار تقـرير مـتابعـة االداء اخلاصـة باخلـطة الـتنـموية
والــتي هي االســاس في بــنـاء الــبــلـد  وتــفــعـيل الــســيـاســات االقــتـصــاديـة
الـصـحـيحـة بـدال من الـتـركيـز عـلى الـسيـاسـة الـنـقديـة والـتي تـعتـبـر داعـما
لـلـسـيـاسة االقـتـصـاديـة ولـيست ركـيـزة االقـتـصـاد العـراقي ثـامـنـا ضرورة
ـركزي لـدعم الـفـئات تـفـعـيل مـبادرة ال 3 تـرلـيـون التي اعـلن عـنـها الـبـنك ا

الهشة والعمل على تفعيل البطاقة التموينية وحتس مفرداتها .
{ عن مجموعة واتساب
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(يـــحــضـــر الـــطالب الـــيــوم األول من
درسة في بلدة الباستيدا الصغيرة ا
بــإسـبــانـيـا في  8ســبـتـمــبـر. وجـدت
دراسـة حـديـثة عـدم وجـود صـلـة ب
طـفرات فـيـروس كورونـا وإعـادة فتح

دارس في البالد). ا
عــلى الــرغم من اخملــاوف الــواســعــة
االنـتـشـار  تظـهـر دراسـتان دولـيـتان
جديدتان عدم وجـود عالقة ثابتة ب
التعليم الشخصي من رياض األطفال
حـتى الـصـف الـثـاني عـشـر وانـتـشار
فــيـروس كــورونــا. وأظــهــرت دراسـة
ــتــحــدة عــدم ثــالــثــة من الــواليــات ا
وجود مخاطر متـزايدة على العامل
في رعــايـة األطــفــال الــذين بــقـوا في

العمل.
باالقتران مع الـتقارير الـقصصية من
عـدد من الــواليــات األمـريــكـيــة حـيث
ــدارس مـفــتــوحـة  بــاإلضــافـة إلى ا
لـوحـة مــعـلـومـات جـمــاعـيـة حلـوالي
 2000مدرسة أمريكـية  يقول بعض
اخلـبـراء الـطبـيـ إن الـوقت قـد حان
ـنـاقـشـة من مـخـاطـر فـتح لـتـحـويل ا

دارس إلى مخاطر إبقائها مغلقة. ا
وقـــالت الـــدكـــتـــورة دانـــيـــيل دولي 
ديرة الطـبية في مسـتشفى األطفال ا
الــوطـني بــواشـنــطن الــعـاصــمـة  لـ
" :NPRبصفتي طبـيبة أطفال  أرى

بــالـــفــعل اآلثـــار الــســـلــبـــيــة إلغالق
دارس على األطفال". لقد عانوا من ا
مـشـاكل الــصـحـة الـعــقـلـيـة واجلـوع
والسمـنة بسـبب قلة النـشاط وفقدان
الـرعـاية الـطـبـيـة الـروتـيـنـيـة وخـطر
إساءة مـعامـلة األطـفال - عالوة على
درسة فقدان الـتعليم. "الـذهاب إلى ا
أمـــر حــيـــوي حـــقًـــا لألطـــفــال. فـــهم
درسة يحصلون عـلى وجباتهم في ا
ونـــشـــاطــــهم الـــبـــدنـي ورعـــايـــتـــهم

الصحية وتعليمهم بالطبع"
قالت مـيلـينـدا بونتـ  رئيـسة قسم
الــســيــاســة الــصــحــيــة فـي مــدرسـة
فـانـدربــيـلـت لـلـطـب  الـتي دعت إلى
ـدارس بــاالحـتـيـاطـات: إعــادة فـتح ا
"نـــحن نـــقــود الــســـيــارة مـع إطــفــاء
ـصـابـيح األمـامـية  ولـديـنـا أطـفال ا

في السيارة"
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Pol- قـام إنـريك ألـفـاريـز من جـامـعة
 itècnica de Catalunyaبـــفــحص
مـنـاطق مـخـتـلفـة داخل إسـبـانـيا من
أجل ورقـــة الـــعــمـل الــتـي شــارك في
وجة الثانية تأليفها مؤخـرًا. بدأت ا
من حاالت اإلصابـة بفيـروس كورونا
في إسبـانيا قـبل بدء الـعام الدراسي
فـي سـبـتـمـبـر. ومع ذلك  انـخـفـضت
ناطق بعد ثالثة احلاالت في إحدى ا

ــدارس  أســابـــيع من إعــادة فـــتح ا
بـيــنـمــا اسـتــمـرت حــاالت أخـرى في
ــعــدل الـســابق  االرتــفــاع بــنــفس ا

وبقيت حالة واحدة ثابتة.
وجــد الـبــحث أنـه لم يــكن هــنـاك أي
ارتفاع تزامن مع إعادة االفتتاح: "ما
ـدرسـة [الــتي يـتم وجــدنـاه هــو أن ا
افــتــتـــاحــهـــا] ال حتــدث فــرقًـــا عــلى

NPR. اإلطالق"  قال ألفاريز لـ
تـشـمل تـدابـيـر الـسـالمـة هـذه ارتداء
األقنـعة جلـميع األطـفال األكـبر من 6
سنـوات  والتهـوية  وإبـقاء الطالب
فـي مجـمـوعـات صـغـيـرة  والـتـبـاعد
ـقـدار  1.5مـتـر - أقل االجـتــمـاعي 
ـوصى بـهـا في بـقـلـيل من  6أقـدام ا
تحدة. عند اكتشاف حالة الواليات ا
 يـتم إرسال اجملـموعـة بأكـملـها إلى

نزل للحجر الصحي. ا
 Insights for Education?هــي
ــشــورة لــوزارات مــؤســســة تــقــدم ا
الـتــعـلــيم في جـمــيع أنـحــاء الـعـالم.
بالنسـبة لتقـريرهم  الذي لم يخضع
الستـعراض األقـران  قامـوا بتـحليل
ــــدارس مـــــواعــــيـــــد إعــــادة فـــــتح ا
واجتـــاهـــات فـــيـــروس كـــورونـــا من
فبراير حـتى نهاية سـبتمبر في 191

دولة.
قالت الـدكتورة رنـدا جروب زخاري 
ط ــنــظـــمــة: "ال يــوجــد  رئـــيــســة ا
دارس ثابت". "ليس األمر أن إغالق ا
يؤدي إلى انخفاض في عدد احلاالت
ـــــدارس يـــــؤدي إلى  أو أن فـــــتـح ا

زيادة في احلاالت"
 فتح بـعض البـلدان  مـثل تايالند
وجـنـوب إفـريـقـيـا  بـالـكـامل عـنـدمـا
كــانت احلـاالت مـنـخـفـضـة  مع عـدم
وجــود تــأثــيــر واضح عــلى انــتــقـال
الـعـدوى. دول أخــرى  مـثل فـيــتـنـام
وغــامـبــيــا  شــهـدت حــاالت ارتــفـاع
خالل الـعـطـلـة الـصـيـفيـة  لـكـن هذه
ـعـدالت انـخـفـضت في الـواقـع بـعد ا
دارس. وشـهدت اليابان إعادة فتح ا
أيــضًــا ارتــفــاعًـا في
عـــــدد احلــــاالت  ثم
تراجـعت مـرة أخرى
 عــنـدمـا أعــيـد فـتح
ـــدارس بــالــكــامل. ا
ـتحدة ـملـكة ا لكن ا
شــــهــــدت اجتــــاهًــــا
تـصـاعـديًـا قـويًـا بدأ
فـي وقت قـــــريـب من
دارس. إعادة فتح ا
قـــــــــــالـت جـــــــــــروب
زخـــــاري: "نــــــحن ال
نــقـول عــلى اإلطالق
ـــــدارس لـــــيس إن ا
لــــــــــهــــــــــا عـالقـــــــــة
بالقضايـا". ما تشير

إلــيه الـبــيــانــات بـدالً مـن ذلك هـو أن
ــدارس ال يـــؤدي حــتـــمــاً إلى فـــتح ا

زيادة عدد احلاالت.
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في  14أكـــتــوبـــر  قــدمـت جــمـــعــيــة
ـعـديـة األمـريـكـيـة إيـجازًا األمـراض ا
ــدارس اآلمـــنــة. حـــول إعــادة فـــتح ا
احلــد األدنى? قــال الــدكــتــور بـريــتي
مــــاالني  اخــــتــــصـــاصـي األمـــراض
ــعــديــة في كـلــيــة الــطب بـجــامــعـة ا
مـيـتـشـيـغـان: "الـبـيـانـات حتى اآلن ال
ـــدارس هي مـــوقع تـــشـــيـــر إلى أن ا

فائق االنتشار".
يــبـدو أن مـكـانًـا واحـدًا في الـواليـات
تحدة يتم فيه جمع البيانات بشكل ا
مـنـهـجـي - يـوتـا - يـعــكس الـنـتـائج
الــتي تـــوصــلـت إلــيـــهــا الـــدراســات
الــدولــيــة اجلــديــدة. تــشــيــر قــاعــدة
بــيـــانــات واليـــة يــوتـــا عن كـــورونــا
ــرتـــبـــطــة بـــوضـــوح إلى احلـــاالت ا
نطقة. وعلى الرغم درسة حسب ا با
من أن انــتــشــار الــفــيــروس الـتــاجي
مـــرتــفع نــســبـــيًــا في الــواليــة  فــإن
ـشرف عـلى التـعلـيم العـام بالـوالية ا
دارس  سيدني ديكسـون تعتقد أن ا
في الــغــالب  ال تــؤدي إلى انــتــشــار
ـرض. قالت ديـكسـون: "عـندمـا ترى ا
حـاالت تـتزايـد في أحـد األحـياء  في
مـــقــاطــعـــة  نــرى ذلك يــنـــعــكس في
ــدرســة". "لــكن ال نـشــهــد انــتــشـارًا ا

درسة معًا" بحكم وجودنا في ا
قـــال تــــوم هـــوداتــــشــــكـــو من وزارة
الـصحـة بالـوالية إنه بـعد إعـادة فتح
ـدارس في أوائل سبتمبر الكليات وا
 كـان هـنـاك ارتـفـاع في احلـاالت بـ
الفئة العمرية  24-15عامًا. ولكن مع
ـستـهـدفة  رسـائل الـصحـة الـعامـة ا

بدأت تلك احلاالت في االنخفاض.
قـال هـوداتشـكو إنه بـالـنسـبـة للـجزء
دارس األكـبـر  تـركزت مـجـمـوعـات ا
دارس الثـانوية. "لقـد كان لدينا في ا
ـــرض في بــــعض حــــاالت تـــفـــشـي ا
ــتـوسـطــة. لـقــد كـانت أقل ـدارس ا ا
تـــواتــرا بــكــثـــيــر. ويــبــدو أن أعــداد
ـرة واحـدة هـنا ـدارس االبـتـدائـيـة  ا
وهــــــنـــــــاك"وقــــــد  إرجـــــــاع هــــــذه
ــا في ذلـك تــفــشي اجملــمـــوعــات - 
واحـد كــبـيـر  اإلبالغ عـنه مع مـا ال
يقل عن  90حـالـة - إلى الـتـجـمـعـات
نازل االجتمـاعية غـير الرسمـية في ا
 وليس في الـفصـول الدراسـية. (قال
ألفاريز  في إسبانـيا  إن التجمعات
بـــ الــــشـــبـــاب هـــنــــاك تـــعـــود إلى
ا في ذلك التـجمعات االجـتماعـية  

احلفالت على األسطح والشاطئ).
عــــدد قــــلــــيـل من الــــدول يـــــبــــلغ عن
ـدرسة بوضوح ـتعلـقة با البـيانات ا
Buntin مثل والية يوتـا. قال بونت

رء بأننا من فاندربيلت: "قد يجادل ا
جنري بالفـعل جتربة وطنـية ضخمة
ـدارس  وال في الـوقـت احلـالي في ا

جنمع بيانات موحدة.. وهذا عار".
لقد حظي أكبر جهد مركزي في جمع
مــثـل هــذه الــبــيــانــات في الــواليــات
ـــتــــحـــدة - لــــوحـــة مــــعـــلــــومـــات ا
ـدرسيـة لـكـورونـا غـير االسـتـجـابـة ا
شـتركـة من اجلـمهور - الـرسمـية وا
بالكـثير من الدعـاية. لكن يتم اإلبالغ
عـنهـا ذاتيًا  ولـيست عـينـة تمـثيـلية

دارس. من ا
قـال بـونـتـ وخـبراء آخـرون إنه من
احملــتــمل أن تــكـون لــوحــة الــقــيـادة
ـدارس الـتي تـقـوم مــتـحـيـزة جتـاه ا
ـوذجي في اتباع احـتياطات بعمل 
ـشاركة ـا يكفي  السالمـة ومنظـمة 
نــتـائــجـهــا. أيــضًـا  ال تــوفـر لــوحـة
الـقـيـادة الـقـدرة عـلـى مـقـارنـة حاالت
بلغ عنها اإلصابة بفيروس كورونا ا
ـــــعـــــدالت احلـــــاالت ـــــدارس  في ا

احمللية.
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فـي ظل غــيـــاب الــبـــيــانـــات  هــنــاك
ـعلـم حـكايـات مخـيفـة ومأسـاوية 
ـوتون من في جـمـيع أنحـاء الـبالد 
كـورونا. لـكن من الـصعـب االستـقراء
من هذه احلوادث. ليس من الواضح
ـعـلـمـون قد عـلى الـفـور مـا إذا كـان ا
درسة  أو أصيـبوا بالـفيـروس في ا
مـا إذا كــانـوا جــزءًا من مـجــمـوعـات
مــدرســيــة  أو مــا هي احــتــيــاطــات
ـدارس الــسالمــة الــتي اتــبــعــتــهــا ا

عنية أم ال. ا
ــكن أن تــلــقي دراســة حــديـثــة من
جـامعـة ييل بـعض الـضوء عـلى هذه
األســــئــــلــــة. تــــتــــبــــعت  57000من
الـعامـلـ في مجـال رعـاية األطـفال 
وتقع في جميع الـواليات اخلمس 
واشـنطن الـعاصـمة  وبـورتوريـكو 
لألشهر الـثالثة األولى من الوباء في
ــتــحــدة. واصل حــوالي الــواليــات ا
النـصف رعاية األطـفال الصـغار جدًا
 مـثل أطـفال الـعـامـل األسـاسـي 
نزل. بيـنما بـقي النصف اآلخـر في ا
ولم جتـد الدراسـة أي فـرق في مـعدل
اإلصــابـــة بــفـــيـــروس كــورونـــا بــ
اجملـمـوعـتـ بــعـد حـسـاب الـعـوامل

وغرافية.  الد
ؤلف الرئيسي حذّر والتر جيليام  ا
لــلـدراســة وأســتــاذ عـلـم الـنــفس في
مركز دراسـات الطفل في جـامعة ييل
 من صـعـوبـة تـعــمـيم هـذا الـتـقـريـر
عـــلى مـــدارس الـــتــعـــلــيـم األســاسي
والـثــانــوي  ألن األطـفــال كــانـوا في
الــغـالب دون سن الـســادسـة وكـانـوا
في وضع جـيـد لـلـغـايـة. مـجـمـوعـات
صــغـــيــرة - وكــمـــا قــال   تــدريب

الــعـامــلــ في رعــايـة األطــفــال عـلى
الــصــحــة والــسالمــة و اإلبالغ عن
اتــبــاع بـروتــوكــوالت صــارمــة حـول
التـطهـير. ومع ذلك  قـال: "أعتـقد أنه
ســـيــــكـــون مـن الـــرائع إجــــراء هـــذه
ـدارس ومعرفة الدراسة مع مـعلمي ا

كننا اكتشافه" ما 
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عنـدما تـضيف مـا نعـرفه وحتى ما ال
نعـرفه حتى اآلن  قال بـعض األطباء
ـدافــعـ عن الـصــحـة الــعـامـة أن وا
هناك حججًا قوية للتعليم الشخصي
حـيـثـمـا أمـكـن ذلك  خـاصـة لـلـطالب
األصــغــر سـنًــا وذوي االحــتــيــاجـات

اخلاصة.
قـال الـدكـتـور رايـنـو كـوشـال من طب
وايل كــــورنــــيل: "األطــــفـــال دون سن
العـاشرة بشكـل عام معـرضون خلطر
ضــئـيل لــلـغــايـة لإلصــابـة بــأعـراض
ــرض من فـيـروس كــورونـا. ونـادرًا ا
مــا يــنــقــلــونـه أيــضًــا. قــال كــوشــال
وآخــرون إنـهــا صــدفـة ســعــيـدة  أن
األطـفـال الـصغـار يـواجـهون مـخـاطر
أقل وهـم أيــضًـــا الـــذين يـــواجـــهــون

أصعب وقت في التعلم االفتراضي.
قـالت ماالني من جـامـعة مـيتـشيـغان:
"أود أن أرى الـــــــطالب  وخــــــاصــــــة
الــشـبــاب مـنــهم  يــعـودون". "أشــعـر
ـكن أن بـالــتـشــجـيـع أكـثــر ألن ذلك 

يحدث بطريقة آمنة ومدروسة"
يـبـدو أن مـدارس شـيـكـاغـو الـعـامـة 
ـــنــاطق في وهي واحــدة مـن أكــبــر ا
الـــبالد  تـــأخـــذ هــذا الـــتــوجـــيه في
االعـتـبـار عـنـدمــا أعـلـنت مـؤخـرًا عن
إعادة فتح مرحلي بدءًا من مرحلة ما

قبل الروضة والتعليم اخلاص.
هم أن تضع في قال كوشال إنه من ا
اعــتــبـــارك أن مــجــتــمـــعــات الــســود
والالتـيـنـي واألمـريـكـي األصـلـي
تـتـأثـر بـشـدة بـفـيـروس كـورونا. وأن
الـعـديـد مـن "األطـفـال األكـثـر تـعـرضًا
ـرض  هم أيـضًـا خلـطـر اإلصـابـة بـا
األكثر عرضة خلـطر عدم فتح مدرسة
 ســواء كـــان ذلك لألمن الــغــذائي أو
وقت الــبـالــغــ أو األمن أو إضــاعـة
هارات التي الوقت للتعلم أو فقدان ا
اضي حـصـلـوا عـليـهـا خالل الـعـام ا
أو نـــحـــو ذلك ". وقـــالت إن أي قـــرار
درسة يجب يُتخذ بشـأن إعادة فتح ا
أن يــركــز عــلى اإلنــصــاف فــضالً عن
الـسالمـة. ال توجـد مـقايـضـات سهـلة

هنا.
قالة:  # هذه ترجمة 
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اعـتـدنـا عـنـد محـاورتـنـا الي مـبدع ان
يدور احلـوار في اطـار عمـله االبداعي
اال اننـا في سلسـلة لقاءات مـع فنان
ومــثــقــفـ ابــتــعــدنــا عن واحــة الـفن
مقـترب من الـوجه االخر لـهم.واليوم
ــطـرب كـر نـحــاور عـبـر االنــتـرنت ا
محمد الذي اختار بلـجيكا لتكون مقر

اقامته الوقتي:
{ بعـيدا عن الفن اي الـهوايات التي تـتميز

وتبدع بها ?
- الــريـاضــة عـمــومــا وكـرة الــقـدم

خصوصا.
{ اخلــــطـــــوة االولى الــــتـي قــــادتك ان

حتفر لك اسما متى كانت ومع من ?
كــــانت في نــــهـــايـــة عـــام 1984من
خـالل بـــرنـــامـج اصـــوات شـــابـــة
بـاغــنـيـة (خــلـيك اكـثــر صـبـر) مع

لحن سرور ماجد. ا
{ تاريخ في حياتك لن تنساه ?

- هــــو ذلك الــــتــــاريخ الــــذي لن
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ـصــريــة غــادة عـادل ـمــثــلــة ا بـعــد أن أعــلــنت ا
ستجـد وطلبت من إصابتـها بفـايروس كورونـا ا
كل شخص خـالطها ان ينـتبه الى نفسه و قالت
ـنـزلي وأشـارت إلى أن انـهـا مـلـتـزمـة بـالـعـزل ا
(حـالـتـهــا مـسـتـقـرة وال تـعـاني من أيـة أعـراض
تنـفـسيـة غـيـر عاديـة). واضـافت انـها (اكـتـشفت
اصـابـتـهـا بـعـد ان شعـرت بـأعـراض نـزلـة الـبرد
سحة وتب انها دة  3 أيام فـخضعت  الـعادية 
ايـجـابـيـة ) واشــارت انـهـا (تـخـضع لـبـروتـوكـول
العالج الالزم والذي تشرف عليه وزارة الصحة
ـسحـة ثانـيـة بعـد ايام قـليـلة لـلتـأكد وستـخضع 
عـلى صـحـتـهـا). وكـانت عـادل بـدأت الـتـحـضـير
لفيـلمها اجلديد (بيت عز) وهو من تأليف أحمد
سـالم ويــوسف سـالم وإخــراج مـر األحـمـدي
قرر أن يتم اإلعالن عن باقي فريق العمل ومن ا
قبلة.وتـنتظر عادل طـرح فيلم (قمر 14) الفتـرة ا
قـصــة وسـيـنـاريـو وحــوار مـحـمـود زهـران ومن
إخراج هادي الـباجوري ويشاركـها في البطولة
شـيرين رضـا خالـد النـبوي أحـمد الـفيـشاوي
ـصـريـة ـمـثـلــة ا أحـمــد مـالك. الى ذلك أكــدت  ا
رانيـا فـريد شـوقي أنهـا مـحظـوظـة للـغـاية ألنـها
الوحيـدة ب شقيـقاتها التـي وقفت امام والدها
صـري الراحل فـريد شـوقي). ووصفت مـثل ا ا
رانــيــا والــدهــا بـــأنه (شــخص لن يـــتــكــرر عــلى
سـتوى اإلنسـاني والفني) الفـتة الى أنه (كان ا
طـيـبـاً وقـويـاً في الـوقت نـفـسه).وكـانـت رانـيـا قد
شـاركت في مـسلـسل (ضربـة معـلم) من بطـولة
محـمد رجب مي سـليم ريـاض اخلولي مـحمد
عز ياسـم البشبيشي إنعام سالوسة سلوى
عـثـمـان مـحــمـد جنـاتي من تـألــيف أحـمـد عـبـد

الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.
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ـمــثـلــة الـســوريـة ردّت ا
شكران مرجتى بطريقة
طــريـفــة عـلى مــتـابع
عــــرض عـــــلــــيـــــهــــا
الـــزواج ونــشــرت
عـبــر صـفــحـتــهـا
اخلـــاصــــة عــــلى
مــوقع الــتـواصل
اإلجــــــتــــــمــــــاعي
منـشـور للـحوار
الــذي دار بـيــنـهـا
تابع الذي وب ا
يلـقّب نفسه بـ(رجل
ضبابي) إذ كتب لها:
(عم أعرض عـلـيكِ الزواج)
لــــتـــــقــــول له: (بـس تــــطـــــلع من
الــضـبـاب).وكـانـت شـكـران عـايـدت
ي من خالل رأة في يـومهـا العا ا
صورة لـها نـشرتهـا عبـر صفحـتها
ـرأة اخلـاصــة وعـلّـقت: (في يـوم ا

ي .. حتـية لـكل إمرأة ال تـعلم العـا
أن هنـاك عيداً يحـتفل بـها اليوم ..
حتــيـــة لــكـل إمــرأة تــقـــبع في ركن
بــعـيــد حتـضن حــزنــهـا وتــبـكي ..
حتــيــة لــنــســاء يـقــبــعنَ فـي زوايـا
الــذاكـرة.. حتــيــة لـكل الــنــسـاء في

أمي).
ــمـثـل الـســوري يـزن كــمـا كــشف ا
ـمثـلة السـيد أن (صورة لـزميـلته ا
الـسـوريــة دانـا جـبـر مـن مـسـلـسل
سنة ثانية زواج أوقعته في موقف
ــوقع الــفن مــضــحك).وقــال وفــقـا 
(نــشـرت دانــا صــورة عــبــر مـواقع
التواصل االجتماعي ببطن منفوخ
مـن كــوالــيس الـــعــمل فـــصــدّقــهــا
الـنــاس وظـنــوا أنـنــا تـزوجــنـا في
احلقـيقة وأننـا في طريـقنا إلجناب
الــــــــــــطــــــــــــفـل األول). وأضــــــــــــاف
(كـــثــيـــرون اتـــصـــلــوا بي ســاخـــراً
لـيـسـألوني عـن حقـيـقـة األمر وفي
كل مرة كـنت أؤكد لهم أنـنا زوج

{ ماهي صفات الصديق اخمللص ?
- صفـات الصـديق اخمللص.. الـصدق

والوفاء وقت الشدائد.
{ اول مـــديــنـــة عــراقـــيــة وعـــربــيـــة زرتــهــا

وعشقتها ?
- مــديـنــة الــبـصــرة عـراقــيــا ودمـشق

عربيا.
{ مكان بغدادي تعشقه وتود زيارته ?

- شـارع الـرشـيـد النه يـعـنـي الـشـباب
والنقاء. 

اذا ? { اي من فصول السنة تعشق و
- فــصل الـشـتـاء واعـده فـصل االنـاقـة

والهدوء.
{ اول كتاب قراته وتاثرت به ?

- (الى حبـيبتي) لـلشاعـر الكبـير نزار
قباني.

{ كــيـف تــقـــضي يــومـك في ايــام احلـــظــر
الصحي ?

- اقــــضي يــــومي فـي ايــــام احلــــظـــر
ـتابـعـة اخبـار بلـدي الـعراق الـغالي

والعزف على الة العود.

انـسـاه عـنـدمـا كـنت طـالـبـا في مـعـهـد
الــدراســـات الــنـــغــمــيـــة في مــنـــطــقــة

الوزيرية.
{ متى تشعر باحلزن وااللم ? 

- اشـعـر بـاحلـزن وااللم عـنـدمـا يـكـون
بـــلــدي وشــعـــبه في وضع ال يـــحــســد

عليه.
{ ومتى تذرف دمعا ?

واقف - اذرف دمـعـا عـنـدمـا اشـاهـد ا
غير االنسانية من قتل وظلم وجوع

{ مالذي يشعرك فخورا ?
- الـشي الي يـجـعـلـني فـخـورا مـحـبـة

الناس واعتزازهم واحترامهم لي.
{ هل شعرت بالندم في مشوارك الفني?

كال لم اشعر بالندم.
{ مالذي يغضبك ?

يـــغـــضــــبـــني الــــكالم اجلـــارح وعـــدم
صداقية. ا

{ ماذا تعني لك الطفولة ?
- تعـني لي الطـفولـة البراءة وكل شي

جميل واحلى ايام عمري.

{ مـوقفك من وسائل التـواصل االجتماعي
التي تفبرك اخبار كاذبة ?

- مــــوقــــفي ســــلــــبي من صــــفــــحـــات
الــتـواصل االجــتـمــاعي الــتي تـفــبـرك
ت الخالق االخبار الكاذبة الن ذلك ال

العراقي االصالء.
{ هل تـــتـــواصل مع الـــريــاضـــة واي نــوع

منها تعشق ?
- نــعم اتـــواصل مع ريـــاضــة اجلــري

النها تمنحني طاقة ايجابية.
{ متى تشعر باالمن واالمان ?

- اشـعـر باالمن واالمـان عـندمـا يـكون
بــلــدي خــالـــيــا من مــظـــاهــر الــسالح
ـنـفـلت والـتـفجـيـرات ويـنـعم شـعبي ا

باخلير والصحة والسالمة
{ ماذا تعني لك االم ?

- تـعـني عــصب كل حـيـاتـي طـفـولـتي
ـــــؤجـــــلـــــة وتـــــربـــــيـــــتـي واحالمـي ا

وتـاريخي.
{ وماذا تعني لك العائلة ?

- تعني لي العائلة غذاء الروح.
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رئيس منظـمة الوان للحوار والثقافة العامة شارك في الندوة
االلــكــتــرونــيــة الــتي نــظــمــهــا امس اجلــمــعــة مـركــز كــربالء
للدراسات والـبحوث في العتبـة احلسينية بـعنوان (السماحة
والـقداسـة في ساحـة احملبـة والسالم والـوئام - الـنجف هي

نطلق والعنوان). ا
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مدير منـطقة الشرق األوسط وشـمال أفريقيـا وعضو مجلس
إدارة مؤسسة غالوب الدولية تضيفه قناة (الشرقية) يوم غد
االحـد ضـمن برنـامج (اطـراف احلـديث) الـذي يـعـده ويـقدمه
االعالمـي مــجـــيـــد الـــســامـــرائي ويـــخـــرجه اخملـــرج حـــيــدر

االنصاري.
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ـؤسـسـة الـعـربـيـة الـكـاتب واإلعالمي االردني صـدر له عن ا
لـلدراسـات والنـشر كـتابه اجلـديد (ايـام القـلم) ويضم 220
مــقـاالً ســيـاســيـاً واجـتــمـاعــيـاً نــشـرهــا عـلـى مـدار االعـوام

اضية في مختلف الصحف العربية. ا
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رئـيس فـرع احتـاد الـكـتـاب الـعـرب بـالالذقـيـة بـسـوريا غـيـبه
وت عن عمر ناهز الـ  66 عاماً جراء أزمة قلبية. ا
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ي الـعـراقي يشـارك في الـندوة الـعلـمـية االلـكـترونـية االكاد
التي يقيـمها الـيوم السبت قـسم االعالم بكليـة االمام الكاظم
عزز في االخبار التلفزيونية). (ع) بعنوان (توظيف الواقع ا
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الـتـشـكيـلي الـسـوري الـتـقط أحداث
احلرائق الـتي طالت مناطق مـختلفة
من سـوريـة قـبل عـدة أشـهـر لـيـعـيـد
ــة بـرؤى ـؤ ـشــاهــد ا انــتـاج هــذه ا
فــنــيــة مــخــتــلـفــة مـن خالل لــوحـات
معـرضه (حـريق وحرقـة) في صـالة

الف نون للفنون والروحانيات.
.d  Èd ¹

ـرأة الـعـراقـيـة فـي األمـانـة الـعـامة مـديـر عـام دائـرة تـمـك ا
ـاضي في فعالية جمللس الوزراء الـعراقي شاركت االربعاء ا
عـنون (الـعنف االسري في لـتقى الـنبأ لـلحـوار ا افتـراضيـة 

عاصرة.. انتهاكات ومعاجلات). اجملتمعات العربية ا
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فكر الفلسطيني صدر له عن دار العائدون أستاذ الفلسفة ا
لـلـنــشـر والـتــوزيع وضـمن سـلــسـلـة (مــخـتـارات الــعـائـدون
اإلبـداعيـة) كـتاب بـعـنوان (احلبّ واحلـريّـة واحليـاة: تأمّالت

في الشعر والفَلسفة) يقع في  400 صفحة.

ــــســــلــــسل فــــقـط ولــــيس في في ا
احلقيقة). ويشار إلى أن يزن ودانا
انـتهـيـا من تصـوير عـشـارية (سـنة
ثـانـيـة زواج) من تـألـيـف مـجـمـوعة
ـــان إبــــراهـــيم كـــتّـــاب وإخــــراج 
بـــشــــخـــصــــيـــتي قــــصي وروال.مع
االشارة الى ان  يزن السيد متزوج

ى الرهوجني ولديهما آدم. من 
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طـــــريـق رسم الـــــشــــخـــــصـــــيــــات.
و(الطـاووس) بطـولة الـنجم جـمال
سـلـيـمـان سـمـيـحـة أيـوب وسـهـر
الصايغ وأحمد فؤاد سليم  رانيا
مـــحــمــود يــاســ وهــالــة فــاخــر
وخـالـد عـلـيش ســيـنـاريـو وحـوار
كر الدلـيل وإشراف على الـكتابة
ؤلف محمد ناير وإخراج رؤوف ا
عـبـد الـعـزيــز.وكـانت آخـر األعـمـال
الـتي شـارك فـيهـا سـلـيمـان بـطـولة
اجلـــــزء الــــثــــانـي من مــــســـــلــــسل
(احلــرمـــلك) واجلـــزء الــثـــاني من
مـسـلـسل (أفـراح إبلـيس). الى ذلك
ـصري هاني سالمة مثل ا شارك ا
متـابعيه مـجمـوعة من الصـور عبر
صـــفـــحـــته اخلـــاصــة عـــلى مـــوقع
الـتواصل اإلجـتمـاعي من كـواليس
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نــشـر اخملـرج رؤوف عـبــد الـعـزيـز
فـي صــفــحـــته عــلى (فـــيــســبــوك)
سـلسـله اجلديد لـصق الرسـمي  ا
(الطـاووس) استـعدادا لـعرضه في
ـوسم الرمـضاني الـقادم.وتـصدر ا
النجم جمال سليمان الذي سيظهر
في العـمل بـدور محـامي يدافع عن
قضية حترش وسـتكون هي محور
أحـداث الـعمل. الـبـوستـر الـرسمي
سـرح العربي للـعمل رفـقة سيـدة ا
سـمـيـحـة أيـوب والـفـنـانـة الـشـابـة
ســهــر الـــصــايغ و تــنــفــيــذ
الـبــوسـتـر عن

ـــشــاهــد جـــمــعه تــصــويـــر أحــد ا
مثلـة درة أثناء اجتماع األسرة با
لـتـنـاول الـفـطـور. ويـواصل أبـطـال
مـــســـلـــسل بـــ الـــســـمــا واألرض
تــصـــويــر مــشــاهــدهم إســتــعــدادا
إلنــــطالق عـــــرضه فـي الــــســــبــــاق
ــقــبل لــعـام   و(ب الــرمــضــاني ا

الـــســـمــــا واألرض) مـــؤلف من 15
حــلـــقـــة قــصـــة جنــيـب مــحـــفــوظ
ســـيــنـــاريــو وحـــوار إسالم حــافظ
إخــراج مـحـمـد الــعـدل يـشـارك في
بـطـولـته هـاني سالمـة درة أحـمد
بدير أحمد رزق جنالء بدر يسرا
الـلــوزي مـحــمـود الــلـيـثـي أحـمـد
الـــــســـــلـــــكــــــاوي ونـــــدى مـــــوسى
ـــســـلــــسل مـــأخــــوذ من روايـــة وا

األديب جنيب محفوظ.

صـرية يـاسم مـثلـة ا كـما بـدأت 
صــــبـــري تــــتــــواصـل مع عــــدد من
ؤلف من أجل إختـيار سيناريو ا
مـناسب يـدفعـها بـقوة الى الـعودة

للدراما التلفزيونية.
توقع ولم حتقق صبري الـنجاح ا
بـعـد أخر أعـمـالهـا مـسلـسل فـرصة
ــوسم تـــانــيـــة الـــذي عــرض فـي ا
ــاضي وتـــعــرضت الــرمـــضــانـي ا
وقـتـهـا لإلنـتقـادات بـسـبب أدائـها
ـســلــسل والـذي الــتـمــثــيـلـي في ا
وصفه البعض بـالضعيف.  وكانت
صـبـري قـد بـدأت قــراءة سـيـنـاريـو
فـيـلم جــديـد إذ تـنــوي أن تـعـوّض
غـيـابـهـا عن الـدرامـا الـتـلـفـزيـونـية
بفيـلم من بطولـتها خصـوصًا بعد

غيابها لسنوات عن السينما.

تـتمتـع بكل مقـوّمات الـنجاح إنـه يوم تقـدّم كبـير على
هني. الصعيد ا

qL(«

ـفـيـدة لـلـصـحـة أمـر جـيد ـارسـة بـعض الـهـوايات ا
.يوم السعد االربعاء.

Ê«eO*«

يـتــعـرّض أحــد أفـراد األســرة لـعـارض صــحي قـوي
. تماسك قليالً

—u¦ «

قبـلة حاول أن تسـتفيد احلظ إلى جانبك فـي األيام ا
ستطاع. من الوضع قدر ا

»dIF «

يــحـمل هــذا الـيــوم وعـوداً جــريـئــة وخـيــارات وحـلـوالً
ناجحة ومهمة جدًّا.

¡«“u'«

. تسمع حتقق مكـاسب طال انتـظارها ال تكن جلـوجاً
أخباراً سارّة.

”uI «

 علـى الرغم من تـمـتعك بـصـحة جـيـدة فإنك سـتـعاني
مشكلة في اجلهاز الهضمي.

ÊUÞd «

ــفــاجـآت الــسـارّة عــلى صـعــيـد احلــيـاة يـوم غــني بـا
هنية. رقم احلظ.8 ا

Íb'«

قــد تـــعــيــد الـــنــظــر في عـالقــات لك وفي ارتـــبــاطــات
رقم احلظ.9 مهنية

bÝô«

يـــســود مـــنــاخ مـن الــتــســـلــيـــة والــتـــرفــيـه واألخــبــار
السعيدة.رقم احلظ.8

Ë«b «

تعـيش حـالة من االرتـيـاح الكـبيـر وعـدم فقـدان الثـقة
رقم احلظ .3

¡«—cF «

  ال تـكـثـر من تـنـاول الـطـعـام وال تـنـقطـع عـنه كـيـفـما
كان. رقم احلظ 

 u(«

Âu−M «Ë X½√ W¹œuLF « WLKJ «

اكتب مرادفات للكلمات
ـذكـورة ادنـاه افـقـيـسا ا
لـتــحــصل عــلى الــكــلــمـة
الــضــائــعـــة في الــعــمــود
الـــوسـط رأســيـــا: (ســـائل

مشتق من النفط):
 1-مدينة في فلسط

 2-سمعة
 3-نواقص وعيوب
 4-تــــــــــــخـــــــــــويـف

بالعنف
 5-ضاحكة

  6-وحــــــدة قـــــيـــــاس
اطوال

 7-رفع احملصول
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بغداد
wLO b « rO‡¼«dÐ≈ wKŽ

øs¹√ v ≈ ÆÆ W UI¦ « …—«“Ë

همة في وزارة الـثقافة يفترض في حساباتنا أن تكون من الوزارات السيادية ا
احلـكومة العـراقية كـونها صـوت ثقافي مهم نـحتاجه في مـرحلتـنا اجلديدة.. ال
أن تـكـون وزارة مــهـمـشـة (ال ذوق وال طـعـم وال لـون) مـثـلـمــا أرادته احلـكـومـات

تتالية منذ عام  2003 وحتى اآلن!! الفاسدة ا
نـحن ال نلـوم وزير وال وكـيل وال مديـر عام في الـوزارة على ما آلـت إليه الوزارة
ـثقـف الـعراقـي بـشكل عام.. من بـؤس شديـد في رواتب موظـفيهـا وتهـميش ا
وتـلكوء وتراجع في نشاطاتـها بسبب عدم تخصـيص مالي يليق بها ونقص في
كـفاءتـهـا ولـكن نلـوم جـمـيع احلكـومـات الـتي جعـلت من وزارة الـثـقـافة ألـعـوبة
أطـفال ضمن احملاصصة الطائـفية السخيفـة ألرضاء الطرف الثاني في الكتل

السياسية (الفائزة / الفاشلة) في االنتخابات السيئة الصيت! 
وهـذا ال يعفي أن نشيـر بكل أسف إلى سوء وفسـاد كابينات الـوزارة السابقة..
ومـا تـزال مـلـفـات الـفـسـاد الـتي تـزكم األنـوف مـوجـودة بـدون إتـخـاذ أي إجراء

قانوني بحقهم..!!
نـعم.. أصبـحت وزارة الثـقافـة اآلن عبء ثـقيل عـلى احلكـومة ومـهمـشة بـعمق
جـداً ليس لها حتى مكـان تستقر به بل متـجاوزة على بناية مـركز الفنون هذا
ـركز الذي كان في يوم ما مـنارة للفن والثقـافة العراقية في الـعالم نفتخر به ا
تحفـية على مدى أكثر من قرن ولكنه تعرض وكـان يضم أآلف األعمال الفنية ا
لـلسرقة في أثناء اإلحتالل األمريكي البغيض وعندما جئنا لنعيد أمجاده كانت
الـوزارة قد أستـعمرت جـميع طوابـقه وما تبـقى من أعمـاله الفنـية ما تـزال تقبع
ــا تـعـرضت ـواصــفـات  في مـخــزن / مـقـبــرة غـيــر صـالح لــلـخــزن من كل ا
مـحتـويـاته ألضـرار جـسـيـمـة جداً رغـم أنهـا  تـاهـيـلـهـا وصيـانـتـهـا لـكـنـها لم

ؤلم.  تعرض في قاعات عرض منظمة بل تذهب إلى مقبرة اخلزن ا
ال بـدّ من احلكومـة أن تعيد الـنظر واإلعـتبار والـتقديـر في رسالة وزارة الـثقافة

منها:
: فك إرتـباط هيأة السياحة واألثار وتعـود إلى عهدها السابق.. لنجاح مهام أوالً

عملها التخصصي.. وتكون (وزارة الثقافة والفنون) حصراً.
: تـخصـيص بنايـة مجـلس محافـظة بـغداد لوزارة الـثقـافة وهو مـكانـها قبل ثانـياً

االحتالل.
: تكون رواتب موظفي وزارة الثقافة أسوة بباقي الوزارات األخرى. ثالثاً

: إعادة الدار الوطنية للنشر واإلعالن كونها اجلهة اخملتصة الوحيدة في رابـعاً
ـطـبــوع الـعـراقي إلى جـمــيع إنـحـاء الـعــراق وخـارجه.. واإلسـتـفـادة من نـشـر ا

الي. مردودها ا
ـوظف من دوائر شؤوم الـذي أضر با : إلـغاء نظام (الـتمويل الـذاتي) ا خـامساً

الوزارة العاملة فيه.
: تأهيل بنـاية مركز الفـنون وفتح جمـيع طوابقها لـغرض عرض األعمال سـادساً

كافة للحفاظ عليها من التكدس واألضرار األخرى.
: تخصيـص مبلغ مالي من ميـزانية احلكومـة يليق بفعـالياتها ونـشاطاتها سابـعاً

التي تتفاعل بها مع اجملتمع.
وأتــرك الــنــقــاط األخــرى جلــمــيع من يــتــفــهم عــمل وزارة

الثقافة ان كان موظفاً فيها أو من خارجها.. 
ؤلم.. أو اطـلقوا رجـاءً أنقـذوا وزارة الثقـافة من واقـعهـا ا

رصاصة الرحمة عليها!! ومن الله التوفيق.

مثلة الهندية الشهيرة بريانكا { بومباي  –وكاالت - روجت ا
شوبرا لكتابها الذي طرحته مسبقاً باللغة اإلنكليزية ويحمل
على غالفه صورتها و ترجمته حالياً من اإلنكليزية إلى
الهندية بحسب ما ذكرت شوبرا في صفحتها اخلاصة على
موقع التواصل اإلجتماعي ونشرت فيديو للكتاب اخلاص
بها. وكانت بريانكا قد تصدرت مؤخراً  بعد إطالقها عالمة
جتارية خاصة للعناية بالشعر وأعلنت اخلبر على صفحتها
اخلاصة على موقع التواصل االجتماعي مشيرة الى إطالقها
عالمة(انومالي) التي تتميز عن غيرها كونها نباتية بالكامل
نتج صديق للبيئة وسعره زهيد يز مشيرة الى ان ا أمر 
كن الي شخص ان يشتريه ويبلغ حوالي  5,99دوالرا

أمريكياً فقط.

UNÐU²J  ÃÒËdð «dÐuý

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

ـفـروض انَّ الـفـشل في كـشف أسـمـاء قـاتـلي أبـنـاء ا
العراق في بغداد واجلنـوب ال يصاحبه فشل آخر في
انـقاذ أرواح الـذين جرى تغـييـبهم قـسراً عبـر عمـليات
اختطاف طالت متظاهـرين بسطاء وناشط معروف

ــلف مــركـونــاً ال أحــد يـنــادي بــفـتــحه في وال يــزال ا
ــان او اجـتــمــاع حــكـومــة. الــسـيــاســيـون جــلــسـة بــر
مــشـغــولـون في الــتـحــضـيـرات لــطـبــخـات اســتـبــاقـيـة
لالنـتـخـابـات في حـ انّ مــصـائب الـشـعب كـانت من
نتـاج  تـعـاطي هؤالء الـسـيـاسيـ انـفسـهم مع مـلـفات

ُبتلى. البلد ا
ــلـفــات الــتي البـدّ من ـغــيــبـون قــسـراً هــو أخــطـر ا ا
ـلف مفـتـوح فـمه مثل التـصـدي حللـهـا ذلك أنّ هـذا ا
تن أهوج يلتـهم أبناء البلد غيـر مبال بوجود حكومة

أو عدم وجودها.
الـذين يـقـولـون أنّــنـا نـكـافح االرهـاب ويـجـتـمـعـون مع
الـناتـو والتـحالـف الدولي لـوضع خطط اخـماد أنـفاس
داعـش االخيـرة في الـصـحـارى والكـهـوف عـلـيهم أن
يـــدركــوا أنـــهم غـــائــبـــون عن قـــضـــيــة هي مـن صــلب
كن أن يـنقذوا من خاللها أرواح واجباتهم الـوطنية 
عدد من الشبان الذين ربّما ما زالوا على قيد احلياة.
البــدّ من تـكــريس اجلــهــود االسـتــخــبــاريـة في الــبــلـد
والـقيام بـحمالت واسعـة تشـترك فيـها منـابر اجلوامع
ساجـد واحلسيـنيات من أجل أن نـقطع دابر الذين وا
أحــالـوا حــيـاة بــعض الـعــراقـيـ الـى جـحـيـم وتـركـوا

عوائلهم في مهب اجملهول .
ـغـيـب من االفـضل أن يـتم الـتعـاطي عـلـنـاً مع مـلف ا
قسـراً وفي جـمـيع مـجـاالت اجملتـمع وفـعـالـيـاته لكي
ـبـادىء أنّ هـناك ـارقـون عن جـمـيع الـقـيم وا يـسـمع ا
احتـاداً شعـبيـاً ورسمـياً في الـعمل من أجل انـقاذ مَن
ـكن انـقــاذه وقـطع دابـر الـذين اشــاعـوا ثـقـافـة الـدم
واخلـطف والـتـهـديـد واالغـتيـال وجـعـلـوا مـنـهـا عـنـواناً

أبدياً في اجملتمع .
ال مـعـنى حلـوار استـراتـيجي بـ الـقـوى قد  يالمس
مــــا يـــتــــحـــرك فـي الـــرؤوس مـن مـــصــــالح  من دون
ـــســاس بــقـــضــايــا مـــزقت قــلـــوب األمــهــات واآلبــاء ا
والـــزوجـــات واألبــــنـــاء حـــســـراتٍ عـــلى الـــذين جـــرى
ضـحك القـول انّها اخـتطـافهم ومن جـهات بـات من ا

مجهولة.
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