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قـرر مـجـلس الـوزراء امس الـثالثاء
تـخفيف قيـود حظر جتوال اجلزئي
ـقـبل  والـشـامل بـدءا مـن االثنـ ا
قـاهي بفتح والـسمـاح للمـطاعم وا
ـــواطــــنـــ مع صــــاالتـــهـــا امــــام ا
نع االلـتزام بـالتعـليمـات الصحـية 
انتشار كورونا  فيما حددت وزارة
ــقــبـل مــوعـدا الــتــربــيــة الــســبت ا
الجــراء امـتـحــانـات الـكـورس االول
ونـصف السنـة حضوريا . في وقت
ســجــلت وزارة الـصــحــة والـبــيــئـة
ارتــفــاع غــيــر مــســبــوق الصــابـات
اجلــائـحــة في عــمـوم الــبالد. وقـال
ــتــحـدث بــأسم احلـكــومـة  وزيــر ا
الــثـقــافـة حــسن نـاظم في تــصـريح
تـابعته (الزمان) امس ان (احلكومة
قـررت تخفيف قيـود احلظر الشامل
واجلـــزئـي بـــدءا من يـــوم االثـــنـــ
ـــقــبل  حـــيث ســيـــكــون احلــظــر ا
اجلزئي خالل االيام االعتيادية من
الــسـاعـة الـتــاسـعـة مـســاء ولـغـايـة
اخلــامـســة صـبــاحـاً  امــا الـشـامل
فـسـيـكـون يومي اجلـمـعـة والـسبت
فـــقط مع فـــتح احملالت و األســواق
ـقاهي وفق ـطـاعم وا الـتـجـارية وا
ـتبعة) مـشيرا إجـراءات السالمة ا
الـى ان (احلـكومـة تـواجـه حتـديات
واطن الـوباء وتهديده القتصاد ا
وأمــنـهـم ومـعــيـشــتـهم) مــؤكـداً أن
الكــات الـصـحــيـة تـبــذل جـهـوداً (ا
كـــبــــيـــرة في تـــقــــلـــيل اإلصـــابـــات
ونــخــشى من ارتــفــاعـهــا مــجـددا).
وسـجلت الوزارة ارتفاع  بإصابات
الــــفـــايــــروس في الــــبالد. واوضح

ــوقـف الــوبــائي الــيــومي  الــذي ا
اطـــلــعت عـــلــيه (الـــزمــان) امس ان
(عـدد الـفحـوصـات اخملتـبـرية لـيوم
امـس الـثالثــاء بـلـغـت اكـثـر من 39
الف عـــيــنـــة مــشـــتــبـه اصــابـــتــهــا
بـــالــفــايــروس  اذ  رصــد 5267
اصـابـة مـؤكـدة بـكـورونـا في عـموم
الـعراق) الفـتـا الى ان (الشـفـاء بلغ
 4564 حـــالـــة وبــواقع  39 حـــالــة
وفــاة جــديـدة فـي عـمــوم الــعـراق).
ـــــتــــحــــدث بــــاسم بــــدوره  قــــال ا
الــوزارة سـيف الـبــدر في تـصـريح
امـس ان (الوضـع في الـعراق حتت
ـوقف) الــســيـطــرة رغم خــطــورة ا
داعــيــاً إلى (االلــتــزام بــااالجـراءات
الـوقـائـية) مـبـينـا ان (نـسبـة الذين
تـلـقـوا الـلـقـاح في حـمـلـة الـتـطيـعم
ضـد الـوباء مـا زالت قـليـلة) وتـابع
ان (هناك جرعة ثانية للقاح وتكون
بـفارق أسبوع عن التطعيم األول
). كما لـكي يكون الـشخص محصـناً
اعـلن اقـلـيم كـردستـان عن تـسـجيل

 353 إصـــابــة جـــديـــدة بــكـــورونــا
صاب منذ لـيرتفع إجمالي عـدد ا
دخــــول اجلـــــائــــحــــة لــــلـــــبالد إلى
113457  . وقـــال وزارة الــصـــحــة
فـي االقـلــيم ان (اإلصـابــات تـوزعت
بـــواقع  162 فـي أربـــيل و  87 في
الـسليـمانية و  82 في دهوك و 18
فـي كـــــرمـــــيــــان و 4 فـي رابـــــرين 

اضــافــة الى تــمــاثل  201 مــصــاب
لـلشفاء  وتـسجيل   6وفيات خالل
اضية). في غضون ذلك الساعات ا
 حــددت وزارة الــتـربــيـة  الــسـبت
ـقـبل موعـدا المتـحـانات الـكورس ا
األول ونــــصف الــــســــنــــة لــــلــــعـــام
راحل الـدراسي احلـالي وجلـمـيع ا
الـدراسية. وقال بيان للوزارة تلقته

(الـــــزمــــان) امـس ان (الــــتـــــربــــيــــة
ـوافـقـات الـرسـمـيـة اسـتــحـصـلت ا
النـطالق امـتـحـانـات نـصف الـسـنة
ونــهــايـة الــكــورس االول لـلــدراسـة
االبـتدائـية والـثانـوية) مـشـيرا الى
ان (الـلـجـنـة الـدائـمـة لالمـتـحـانـات
ــقـبل مـؤعـدا حــددت يـوم الـسـبت ا
النـطالق االمـتـحـانات اذ سـتـنـتهي

امـتحـانات الدراسـة االبتدائـية يوم
وافق   29 اذار اجلاري  االثـن ا
امـا امـتـحـانـات الـدراسـة الـثـانـوية
وافق 31 تنتهي في يوم االربعاء ا
مـن الشهر ذاته  على ان يكون يوم
الـــــــــســــــــبـت ضـــــــــمـن ايــــــــام اداء
االمـــتــحـــانــات) واكـــد الــبـــيــان ان
(اجلـداول االمتحانية يتم حتديدها

ـدارس) مــشــددا مـن قـبـل إدارات ا
ـــــــدارس عــــــــلـى (إلــــــــزام ادارات ا
بـــتــطــبـــيق اإلجــراءات الــوقـــائــيــة
والــتــبــاعــد االجــتـمــاعي) ومــضى
الـبـيـان الى الـقـول ان (احلـديث عن
عـطـلـة نـصف الـسنـة اليـزال مـبـكرا
ــقـــبـــلـــة ســيـــتم وان اخلـــطـــوات ا

االعالن عنها مستقبال). 
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حقق فريـق الزوراء بكـرة القدم امس الـثالثاء  الفـوز بثالثيـة في شباك
باراة الـتي احتـضنـها مـلعب الشـعب الدولي وذلك فريق احلـدود في ا
ضـمن مــنـافـســات اجلـولـة الــرابـعــة والـعـشــرين من الــدوري الـعـراقي
ــمـتـاز.وسـجل اهــداف الـلـقـاء من سـرب الــنـوارس الالعب عالء عـبـد ا
الــزهــرة في الــدقــيــقــة 13 و 28  والالعب مــهــنــد عــبــد الــرحــيم في
الدقيقة 19 . وحلساب ذات اجلـولة خطف فريق الصنـاعات الكهربائية
 3  نقاط في غاية األهمية بفوزه على فريق الكهرباء بهدف من دون رد
باراة التي أقيمت في ملعب الصناعة. الهدف الوحيد جاء بتوقيع في ا
 الالعب أسعـد عبـد الله في الدقـيقة  39  ليـمنح فـريقه الـفوز  لـيسكن
ـهــددة بـالـهـبــوط لـلـدرجـة ــنـاطق ا مـركـز الــثـالث عـشــر لـيـبــتـعـد عن ا
األولى.وتـغـلب فـريق نـفط الوسـط على فـريق أربـيل بـنـتـيـجـة هدف من
بـاراة التي جرت  على ملعب فـرانسو حريري وشهدت دون رد  في ا
ـباراة أفـضـلـيـة نسـبـيـة ألربيـل في الشـوط األول وأبـعـد حـارس نفط ا
الـوسط عـلي كــطـفـان كـرة لـشـيـركــو كـر وأخـرى حلـيـدر قـهـرمـان
لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.وفي الشوط الثاني رغم أفضلية
ـست كـرة أربــيل لـكن نـفط الــوسط حـصل عـلـى ركـلـة جـزاء بــعـد أن 
باراة رسالن حنـون يد مدافع أربيل سجل منهـا سجاد جاسم هدف ا
الـوحـيـد في الـدقـيـقة 69. ورفع نــفط الـوسط رصـيـده إلى الـنـقـطـة 39
ركز اخلـامس فيمـا جتمد رصـيد أربيل عـند النـقطة  25 في ليحـتل ا
rOK  ÊUD  ∫W b ركز الرابع عشر.                                ا

VÒOG  u*«

bL √ dNE  ‰UL  Œ—R*«
X u  Èb  ≠ œ«bG

ـوت امس الـثالثـاء الـعالمة غـيب ا
ـؤرخ كمـال مظـهر أحـمد عن عـمر ا
نـــاهــز  84 عـــامـــا بــعــــــــد صــراع
ـــــرض في غــــــربـــــته طــــــويل مـع ا

انيا.  با
وبـرحيله خسر العـراق قامة علمية
وانـسانية سـاهمت في رفد احلركة
ـيزة في الـعراق الـعـلمـيـة بنـخب 

والعالم العربي. 
وعــزى رئـــيس الــوزراء مــصــطــفى
ــؤرخ الــذي الــكـــاظــمي بــرحــيل  ا
ــــنــــجـــزات حــــفــــلت ســــيــــرته بــــا
ــيـة وتــراك ارثـا غــنــيـا من االكــاد
الـبحـوث والكتب والـدراسات التي
اغـنـت احلـيـاة الـفـكـريـة الـعـراقـيـة
مــؤكـدا تـكـفل اجلـهــات احلـكـومـيـة
انيا الى بـنقل جثمان الراحل من ا

مثواه االخير وطنه العراق .
 وكــــان الـــراحـل قـــد أشــــرف عـــلى
الـــعــديـــد من رســائـل وأطــروحــات
الــدراســات الــعـلــيــا في جــامــعـات
عـديدة وكـانت معظم هـذه الرسائل
واألطـروحـات تدور حـول الـشؤون
اإليـرانـيـة وقـضـايـا تـاريخ الـعـراق
ــعــاصــر والــســيــاســة الــتــركــيــة ا
ومـــســـائل الــفـــكـــر واالســتـــشــراق
والــشـخــصــيـات الــتي قـدر لــهـا أن

تـقوم بـدور مهم فـي تكويـن العراق
ـعـاصـر. ابـرز مـولـفات احلـديث وا
الـــراحـل كــردســـتـــان فـي ســـنــوات
ـــيــة األولـى وثــورة احلـــرب الـــعـــا
الـــــعـــــشـــــرين فـي االســـــتـــــشــــراق
الـسوفـييتي  وأضـواء على قـضايا
دولـــيـــة في الـــشــرق األوسط ودور
الـشعب الـكردي في ثورة الـعشرين
الــعـــراقــيــة  والــطــبـــقــة الــعــامــلــة
ـيكـافيـلية الـعراقـية ومـيكافـيلي وا
وصــــفـــحـــات في تــــاريخ الـــعـــراق
ـعاصر  وكـركوك وتوابعـها  كما ا
أن له مــؤلـفـات بـالـلـغـتـ الـكـرديـة

والروسية.

كمال مظهر أحمد
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اكــــد رئـــــيس الــــوزراء مـــــصــــطــــفى
الـكـاظـمي عن جنـاح الـقـوات االمـنـية
في احـــبــاط مـــحــاولـــة تــخـــريــبـــيــة
الســتـهــداف ابـراج الــطـاقـة  والــقـاء
نفذين. وقال الكاظمي الـقبض على ا
فـي بـــيــــان امس ان (احلـــكــــومـــة لن
تـتهاون مع من يحـاول عرقلة الوضع
األمـــنـي في عـــدد من احملـــافـــظـــات)
مـبـينـا ان (هنـاك محـاوالت تخـريبـية
لـتفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية
 حــيث تـمـكـنت الــقـوات االمـنـيـة من
الـقـاء الـقبـض على عـدد مـنـهم وهذا
االمــر لن يــتم الــتــســاهل مــعه كــونه
ـس االمن الــوطــني) داعــيــا وزارة
ــهــامــهـا الــداخــلــيــة الى (الــقــيــام 
واطنـ واحملافظات وعلى حلـماية ا
ــسـؤولــ الـعــمل بـجــديـة لـتــذلـيل ا
الــعــقــبــات الــتي تــقف امــام تــوفــيـر
احــتــيـــاجــاتــهم). وفــكــكت مــديــريــة
مـكـافحـة إجـرام بغـداد شبـكـة تتـاجر

ـــواد اخملــــدرة بـــيـــنـــهم أطـــفـــال بـــا
ــديــريـة في قــاصــرين . واوضــحت ا
بــيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (قـوة
ـكـافـحـة جرائم من مـكـتب الـرصـافـة 
االجتــار بـالــبـشــر تـمــكـنت مـن إلـقـاء
الـقـبض عـلى مـتـهـمـة مـطـلـوبة مع 6
آخـرين بينهم أطفال قاصرين بقضية
ــواد اخملــدرة وضــبط ــتـــاجــرة بــا ا
بــحـوزتـهم 20 شــريـطـا من احلـبـوب
مع كـيس يـحـتوي مـادة الـكرسـتال و
4 امـبـوالت لـلـتـعـاطي). كـمـا تـمـكـنت
مـفارز الشرطـة اجملتمعـية من احباط
ثالث عــمــلــيــات أبــتــزاز الــكــتــروني
لـفـتـيات فـي بغـداد. وقـال بـيان امس
ان (مــفـــارز الــشــرطــة اجملـــتــمــعــيــة
احـبـطت خالل عـمـلـيـات مـنـفـصـلة 3
مـحـاوالت ابتـزاز إلكـتروني) مـشـيرا
فـارز اسـتـطـاعت الـوصول الـى ان (ا
لـلمـبـتزين وإنـقاذ الـفتـيات من إثـن
مـنهن من بغداد والثالثة من محافظة
الــديــوانـيــة). فــيــمـا كــشــفت شــرطـة
مـحـافظـة صالح الـدين عن مالبـسات

حــادث قـتل بـحق امــرأتـ اثـنـ في
مــنـطـقـة الــديـوم بـاحملــافـظـة.وذكـرت
ــديـريــة في بـيــان تـلــقـتـه (الـزمـان) ا
ــعـــلــومــات امـس انه (بــعـــد جــمـع ا
الـدقـيـقـة وخالل الـبـحـث والـتـحري 
تـوصـلت مفـارز مكـافحـة اإلجرام الى
ـتــهم الـذي أقـدم عـلى قـتل امـرأتـ ا
بــدوافـع مــاديـة) الفــتــا الـى (احــالـة
ــتـهـم إلى الـقــضـاء لــغـرض إكــمـال ا
اإلجــــراءات الـــقــــانــــونـــيــــة بــــحـــقه
أصوليا).وتضرر منزل مواطن خالل
الـقـصف الصـاروخي الـذي استـهدف
قــاعـدة بــلـد اجلــويـة. وكــانت خـلــيـة
االعـالم االمــــــــــنـي قـــــــــد اكـــــــــدت ان
صـاروخ سقطـا خارج القاعدة دون
خـــســائــر تــذكــر.الى ذلك  أوضــحت
قـيادة شرطـة كربالء تفاصـيل اعتقال
أحــد االشــخـاص الــذي كــان يــخـطط
لـضـرب دوائر حـكومـية وشـخصـيات
مـــخــتــلـــفــة في احملــافـــظــة . واشــار
ـتـحدث بـاسم القـيادة الـعمـيد عالء ا
ي في بــيـان تــلـقــته (الـزمـان) الــغـا

امـس ان (خــــــلــــــيــــــة الــــــصــــــقــــــور
االسـتـخـبـارية سـبق لـهـا ان اعـتـقلت
ــــدعـــو ح. ز. ح فـي أحـــد مــــنـــاطق ا
كــــربـالء بــــعــــد ورود مــــعــــلــــومـــات
اسـتخباراتية دقيقة تفيد بتعامله مع
ـتـهم جــهـات أجـنـبـيـة) مــؤكـدا ان (ا
كـــان في كــنـــدا وضــبط بـــحــوزته30
شـريـحـة هواتف واتـصـاالت اجنـبـية
وتــمـكن من إيـجـار بـيت في اإلسـكـان
ـــــديــــــنـــــة) الفــــــتـــــا الى ان وسـط ا
ـعـلـومـات الـتي جـمـعـتـهـا الـقـوات (ا
تـفـيد بـأنه كان يـخـطط لضـرب دوائر
ـــاضي حــــكـــومـــيــــة خالل الـــعــــام ا
واغــتـيــال شـخــصـيــات واسـتــهـداف
أمـــاكن حـــســـاســـة بـــهـــدف زعـــزعــة
االســتــقـرار وحــصــول فـوضى داخل
ــديــنـة). وفي االنــبـار  اعــلن قــائـد ا
. الـعمليـات االطاحة بأربـعة إرهابي
وقــــال الـــغــــنـــام في بــــيـــان امس ان
(اجنـــازات االبـــطــال وهم يـــطــاردون

فــلـول اإلرهـاب مـسـتـمـرة  حـيث 
اعــتـقـال داعــشـيـ من قــبل عـنـاصـر

حسن ناظم
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اصـدرت حـكـومــة إقـلـيم كـردسـتــان  قـراراً بـتـعـطــيل الـدوام الـرسـمي في
ـنـاسـبـة أعـيـاد نـوروز.وقال دة  5 أيـام  ـؤسـسـات احلـكـومـيـة  الـدوائـر وا
تـحدث بـاسم احلـكومـة جوتـيـار عادل في بـيان تـابـعته (الـزمان) امس إنه ا
نـاسبـة أعيـاد نوروز إعـتبـاراً من يوم  21 لـغاية 25 (تقـرر تعـطيل الـدوام 
من شـهـر آذار اجلـاري) واضـاف ان (العـطـلـة تـبـدا من يـوم االحـد ولـغـاية
ـواطـنـ إلى (االلـتـزام بالـتـعـلـيـمات ـقبل) دعيـا ا اخلـمـيس من األسـبـوع ا

الصحية اخلاصة بالوقاية من فايروس كورونا خالل االحتفال بنوروز). 

اجلـيـش وبـالـتـعـاون والـتـنـسـيق مع
افـراد جـهـاز اخملـابـرات بـاحملـافـظة).
والــقت الـقــوات االمـنـيــة في مـحـافظ
نـــيـــنــوى الـــقـــبض عـــلى عـــلى احــد
عـنـاصـر عـصـابـات داعش في مـديـنة
ـوصل الذي كان يعمل بصفة مقاتل ا

في ما يسمى ديوان اجلند. 

W UD « Ã«d √ ·«bN ù ôËU  j % WOM √ œuN
ÊËd UE Ë Êu  qIM « œuI

 —U  Í– vHB  ÊuIKG  
 ÊU e « ≠ œ«bG

 ÊU e « ≠ W d UM «

اقــدم الــعــشــرات من احملــتـجــ في
الــنـاصـريـة عـلى  اغالق مـصـفى ذي
قــار الــنــفــطي لــلــيــوم الـثــالث عــلى
.وذكر وظف التوالي ومنع دخول ا

شـــهـــود عـــيـــان ان (الـــعــشـــرات من
ـعـاهـد الـتـقـنـيـة وكـلـيات خـريـجي ا
الـهنـدسة تـظاهـروا امام مـصفى ذي
ــركـبـات ـوظــفـ وا قــار ومـنــعـوا ا
نتـجات النفطية من اخلـاصة بنقل ا
الـــدخـــول احــــتـــجـــاجـــا عـــلى عـــدم
ــصـفى تــعــيـيــنـهم) مــؤكــدين ان (ا

الزال مــتـــوقــفــا عن الــعـــمل لــلــيــوم
الـــثــالـث عــلى الـــتــوالـي بــعـــد مــنع
ـوظـفـ من الـدخـول اليه) واشـار ا
الـشـهـود الى ان (احملـتـجـ أغـلـقوا
كــــذلك مــــبــــنى ديــــوان احملـــافــــظـــة
وأشــعـلـوا إالطـارات ومــنـعـوا مـرور
ــركـبـات عـبــر جـسـور الــنـاصـريـة ا
ـركـزيـة ـاطـلـة احلـكـومـة ا بـسـبب 
بـتـنـفـيـذ مـطـالـبـهم لـتـعـيـ محـافظ
ــســؤولـ جــديــد وإقــالـة جــمــيع ا
احملــلــيــ ومــحـاســبــة الــفــاسـدين
ـتـظـاهـرين) الفـت الى ان وقــتـلـة ا
ـــتـــظـــاهـــرين قـــطـــعـــوا جـــســـور (ا
الـناصريـة الثالث النصـر والزيتون
واحلـضارات). كما افـاد الشهود بأن
مـندسـ فيـالتظـاهرات اعـتدوا على
ـكـلـف امام مـوكب مـحـافـظ ذي قار ا
شـركـة مصـافي اجلـنوب. ومـنـذ أيام
تـشهـد محـافظـات الوسط واجلـنوب
مــنـهــا الـنــجف وبـابـل والـنــاصـريـة
والـسماوة تـظاهرات احتـجاجا على
ســوء اخلـدمـات ومـطـالـبــة بـتـغـيـيـر
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اخملـتـلـفـة الـتي تـتـعـلق بـالـوضع في
ـنطقـة والتطرق ال أبـرز التطورات ا
االقـلــيـمـيـة والـدولـيـة ذات االهـتـمـام
ــشــتــرك) مـن جـانــبه قــدم حــسـ ا
ـناسـبة (الـتهـنئـة لنـظيـره القـطري 
إعـادة العالقات ب قطر والسعودية

إلـى مــســارهـــا الــصــحـــيح ثم وجّه
الــدعــوة له لــزيـارة الــعـراق) بــدوره
أبـدى آل ثـاني (قـبوله الـدعـوة ووعدَ
ـقـبـلـة). كـما ـدة ا بـإجـرائـهـا خالل ا
توجّه حس يرافقه السفير العراقي
لـدى الدوحة عمـر البرزجني إلى مقر

تـابعة سيـر العمل . مؤكّداً الـسفارة 
(أهـمية تـعزيز حضـور العراق ضمن
سـيــاسـة الـتـوازن وبـنـاء االسـتـقـرار
ا واالنـفـتاح عـلى جـميع األطـراف 
ــنـطـقـة). يــخـدم مـصــالح الـعـراق وا
والــتــقـى وزيــر الــداخــلــيــة عــثــمــان
ي امـس االول في الــدوحــة  الـــغــا
رئـــــيس مــــجـــــلس الــــوزراء ووزيــــر
الـــداخــلــيـــة خــالـــد بن خــلـــيــفــة بن

عبدالعزيز آل ثاني.
 وقـال بيان ان (اجلانبـ بحثا عددا
شترك وضوع ذات االهتـمام ا مـن ا
حـــيث تـــأتي هــذه الـــزيــارة بـــدعــوة
ـعـرض رســمـيـة من قـطــر حلـضـور ا
الـدولي الـثـالث عشـر لألمن الـداخلي
ــدني مـــيــلــيـــبــول قــطــر والـــدفــاع ا
(2021 واضـــــــاف ان (الــــــلـــــــقــــــاء
اسـتـعـراض الـعالقـات الثـنـائـيـة ب
الـبـلـدين والـسـبل الـكـفـيـلـة بـدعـمـها
وتـــطــويـــرهــا خــاصـــة في اجملــاالت
ا يـحقق األمـنيـة وتبـادل اخلبـرات 

شتركة).  صالح ا ا

مصطفى الكاظمي
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رجــحت الــهــيــئـة الــعــامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـــوزارة الـــنــقل  ان يـــكـــون طــقس
ـنــاطق كـافـة الــيـوم االربـعــاء في ا
غــائم جــزيــئــا مــصــحــوب بــفـرص
امـــطــار شـــمــاال فـــيــــــمــا اعـــلــنت
ــراصــد الــزلــزالــيــة في الــهــيــئــة ا
تـــســجـــيل هــزتـــ ارضــيـــتــ في

خانق . 
وقـال بـيان لـلهـيـئة تـلـقته (الـزمان)
امـس ان (طــقـس الــيـــوم االربـــعــاء
سـيكون غـائم جزئي واحيـانا غائم
ـناطق كـافة مصـحوب بفرص في ا
امـطـار شـمـاال وال تــغـيـر بـدرجـات

احلرارة).
 وأضــــــاف أن (طــــــقس يــــــوم غـــــد

اخلـمـيس سيـكون غـائم جزئـيا في
ـنـطـقـتـ الـوسـطى والـشـمـالـيـة ا
ودرجــات احلـرارة تـنـخـفض بـضع
ـنطقـة اجلنـوبية درجـات اما في ا
سـيكـون الطـقس صحـواً مع بعض
الـغـيـوم ودرجات احلـرارة مـقـاربة

لليوم السابق).
راصد الزلزالية في  فيما سجلت ا
الـهيئـة هزت أرضيـت فجر امس
الـثالثاء قرب محافظة ديالى. وذكر
الـبيـان ان (الهـزت بـلغت قـوتهـما
 2.8و  3.3 بـــالـــقـــرب مـن قـــضــاء
خـانق  مـن دون تسجيـل خسائر
ـواطـنـ الى (أخذ تـذكـر) داعـيـا ا
احلــيـــطــة واحلــذر واالبــتــعــاد عن
الـــشــائـــعــات واألخـــبــار الـــكــاذبــة
واإللــتــزام بــالــوصـايــا الــزلــزالــيـة

الصادرة من الهيئة). 
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بـحث وزير اخلـارجية فـؤادي حس
مع امـير قطـر تميم بن حـمد آل ثاني
 الـعالقات ب البلـدين وكيفية خلق
قبلة  رحلة ا فـرص االستثمار في ا
فـيمـا داعا الـشركات الـقطـرية لـلعمل
في الـعـراق وعـلـى مـختـلـف الـصُـعُد.
وقـــالت الـــوزارة فـي بـــيــان تـــلـــقـــته
(الــزمـان) امس ان (اجلـانـبـ بـحـثـا
ــنـــطــقــة حي الـــوضع األمــنـي في ا
جـرى تأكيد البـدء بالعمل جتاه خلق
ـبــادرات اجلـمـاعـيـة لـلـحـفـاظ عـلى ا
ــنــطـــقــة وإيـــجــاد األُطُــر أمـن دول ا
ــمــكــنـة احلــواريــة الــصــحـيــحــة وا

رجوّة). للوصول إلى االهداف ا
 كــمــا الــتـقى حــســ خالل الــزيـارة
بـــنـــظـــيــــره الـــقـــطـــري مـــحـــمـــد بن
عـبـدالـرحـمن آل ثـاني  وجرى خالل
الـلقاء (إستعراض العالقات الثنائية
بـ البلدين الشقيق واالتفاق على
ضـرورة زيادة التـنسيق في اجملاالت

دن. وفي بغداد احملـافظ في تـلك ا
 تـظـاهـر مـوظفـو اخلـطـوط اجلـوية
الـعراقـية  اعـتراضاً عـلى بنـود عقد
وزارة الــنــقـل مع شــركــة مــيــنــزيس
الــبــريـطــانــيــة اخلـاص بــاخلــدمـات
األرضــــــيـــــة فـي مــــــطـــــار بــــــغـــــداد
ـــتــــظــــاهـــرون في الــــدولي.وعــــزا ا
تــصــريح امس احــتــجــاجـاتــهم الى
ـا فيه من غـ حلقوق (بـنود الـعقد 
ــلــيــارات الـــشــركــة وهــدر أمـــوال 
الــدنــانـيــر) عــلى حـد قــولــهم. وكـان
عــضــو جلــنــة اخلــدمــات واإلعــمــار
الـنـيابـية جـاسم الـبخـاتي أبدى في
وقـت سابق حتـفـظه لـعقـد اخلـدمات
ـطـار.وقـال الـبـخاتي األرضـيـة" في ا
ان (هــنـاك مـشــكـلـة في الــعـقـد الـذي
ابـــــرمــــتـه الــــوزارة مـع الــــشـــــركــــة
الـبـريـطانـيـة الـتي  إيـقاف عـمـلـها
ـــطــار  لـــكــنـــهــا أقـــامت دعــوى بـــا
قــضــائــيــة عــلى اخلــطــوط اجلــويـة

بـكلـفة  250 مـليون دوالر  حـيث 
طار).  إعادة الشركة للعمل با
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اطلق مـصرف الـرافـدين سلف 10
مالي دينـار للـعاطلـ عن العمل
 فــيـــمــا دعـــا مــصـــرف الــرشـــيــد
مـــنـــتــســـبـي وزارتي الـــداخـــلـــيــة
والدفـاع الى الـتـقـد عـلى الرابط

اجلديد اخلاص بالسلف . 
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان
(الـــــرافــــــدين قــــــرر مـــــنـح ســـــلف
لــلـــعــاطــلـــ عن الــعـــمل ومن كال
اجلـنــســ وذلك لــغــرض تــوفــيـر
فــرص عـــمل لـــهم لـــلـــوصــول الى
مــســـتــوى مــعـــاشي مـــنــاسب من
خالل مـــنـــحـــهم ســـلـــفـــة النـــشــاء
مـشـروع بــسـيط) مـشــيـرا الى ان
(الــتـقــد يــكــون حــسب الــرقــعـة
ـــســـتــلف اجلــغـــرافــيـــة لـــســكن ا

ــنـــاطق عـــلى الـــفــروع وتــوزيـع ا
اعـلن ــنح).  بـدوره   ـكــلــفــة بــا ا
بـاشرة بـالعمل مصرف الـرشيـد ا
عـلى الــتــطـبــيق اجلـديــد اخلـاص
بــــســــلف مـــــنــــتــــســــبي الــــدفــــاع
ــــكـــتب والـــداخــــلـــيــــة. واوضح ا
االعالمي للمصرف في بيان تلقته
(الـــــــــزمــــــــان) امـس انـه ( عـــــــــلى
نـتسـب كـافة مـسح اي تطـبيق ا
قـــد بـــاسم الــــرشـــيـــد وتـــنـــزيل
الـتـطـبـيق اجلـديـد  لـلـتـقـد عـلى
السلف) مؤكدا ان (ان العمل جار
ــتـقــاعـدين ومن ثم عـلى شــمـول ا
ــوظــفــ بــالــقــروض والــســلف ا
الــفــوريــة) وتــابع الــبــيــــــــان ان
(مــبــلغ الــســلــفــة هـو  10 عــشـرة
ماليـ ديـنـار كحـد اعـلى وحـسب
حدود صـافي الـراتب).  فـيـمـا قرر

ـركزي العراقي  االشراف البنك ا
صرف الزراعي.  على عمل ا

وقـال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس
انه (في اطـــار بــــرنـــامج االصالح
ـصــرفي الــذي بـاشــر بـتــنـفــيـذه ا
البنك  ومن اجل الـنهوض بواقع
ـصــرفي احلـكـومي.قـرر الـقـطـاع ا
ــــركــــزي الــــشـــــروع بــــعــــدد من ا
ــــيـــــة في االجـــــراءات الــــتـــــقـــــو
صـارف احلـكـومـيـة وسيـتم في ا
بـاشـرة بـاالشراف هذا الـسـيـاق ا
ــــصــــرف الــــكــــامل عــــلـى عــــمل ا
الـزراعي الــتـعـاوني) واضاف ان
(اإلشـــراف ســــيـــتــــضـــمـن خـــطـــة
الــتــأهــيل والــتــقــو لــعــمــلــيـات
ــا يــنـســجم مع ـصــرف كــافــة  ا
ـــنـــشـــود في الـــتــنـــمـــيــة الــدور ا

UI¡∫ وزير اخلارجية يلتقي امير قطر في الدوحة امس االقتصادية). 
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احملـافظـة / قـسم جتهـيـزات األثاث
حـيث ضـبطت  387جـهاز تـكـييف
ــديـريـة) واضـاف ان في مــخـازن ا
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بــحث رئــيس مــجــلـس الــقــضـاء
االعـلى فـائق زيـدان مـع الـسـفـير
االيــــرانـي لــــدى بـــــغــــداد ايــــرج
مسجدي سبل تفعيل التفاهمات
الـتي  مـنـاقـشـتـهـا خالل زيارة
رئـيس الـســلـطـة الـقــضـائـيـة في
ايــــران ابــــراهـــيـم رئـــيــــسي الى
بــغـداد.وذكــر اجملــلس فـي بــيـان
تــــــلـــــقــــــته (الــــــزمـــــان) امس ان
(اجلـانــبـ بـحــثـا سـبل تــفـعـيل
الـتـفـاهـمـات التـي  منـاقـشـتـها
خالل زيارة رئـيسي الى بـغداد).
فــيــمـا ضــبـطـت هـيــئــة الـنــزاهـة
االحتادية  387جهاز تكييفٍ في
مـديـرية تـربـية مـحـافظـة الـنجف
لم يـــتـم اســـتـــعـــمـــالـــهـــا بـــرغم
إدخـالــهـا قـبل سـبع اعـوام.وقـال
الـهيـئة في بـيـان تلـقته (الـزمان)
امس ان (عمـليـة الضـبط نفـذتها
مـالكـات مـكــتب حتـقــيق الـنـجف
الـتي انتـقـلت إلى مديـريـة تربـية
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اســتــذكــرت فـعــالــيــات ســيــاســيـة
ـــة حــلــبـــجــة بـــالــدعــوة الى جــر
ــتــضـرريـن من احلــادثـة تــويض ا
الـتي مضى عـليـها  33عامـا. وقال
رئيس اجلمهورية برهم صالح في
تغـريدة تابـعتهـا (الزمان) امس ان
(حـلـبجـة جـرح غـائر في وجـدانـنا
تـتــجــسـدُ فــيــهـا مــعـانــاة الــشـعب
الكردي ونضاله لنيل احلرية حتى
اضحت رمـزاً للتـضحية) واضاف
ــة بـحق أهــلـهـا (نــسـتـذكــر اجلـر
اآلمــــنـــــ وبــــحق الـــــعــــراقــــيــــ
واالنسـانـية) واكد رئـيس الوزراء
مــصـطـفـى الـكـاظــمي ان  حـلــبـجـة
تـذكــرنـا بـفـداحـة الـظــلم وتـلـهـمـنـا
ـقــراطي.وقـال بـبــنـاءعــراق حـر د
الـكاظـمي في بـيان تـلـقته (الـزمان)
ة في امس ( نستـذكر انعطـافة مؤ
تاريخ نضـال شعبنا ضـدّ الطغيان
والــدكــتــاتــوريــة إذ تــمــرّ عــلــيــنــا
ة قصف حـلبجة الذكرى  33جلر
الـشـهـيـدة في كـردسـتـان بـالـسالح
الــكـيــمـيــاوي الــتي أودت بـحــيـاة
( ــدنــيــ اآلالف مـن الــضــحــايــا ا
مـبيـنـا ان (احلـادثـة تـذكـرنـا بـغور
اجلرح وفداحة البغي والظلم ح
يــكــون أداة بــيــد احلــاكم لــكــنــنــا
نستلهم تضحيات الشهداء وآهات
أرواحــــهم وهـي تــــنــــازع من أجل
بــــنـــــاء عــــراق آخـــــر عــــراق حــــر
قراطي يعزّ أهله ومواطنيه في د
قـدسة). ودعا كل شبـر من أرضه ا
ـان محـمـد احللـبوسي رئـيس الـبر
ناسـبة الى توحيد اجلهود بهذه ا
ـــواجـــهـــة الــــتـــحـــديـــات من أجل

أسـفـرت كذلـك عن ضبط مُـسـتـندات
اإلدخــال اخملـزنـي واألولـيــات كـافـة
اخلــاصـة بــإدخــال تــلك األجــهـزة)

مــبــيــنــا ان (األجــهـزة غــيــر قــابــلـةٍ
ُدة طويلة كونها معرضة للتخزين 
لـلـعـطل والـتــلف بـسـبب مـتـغـيـرات

درجـــــة احلـــــرارة) وتـــــابع انه (
تـــنــظــيـم مــحــضــر ضـــبط أصــولي
ضـبوطات وعـرضه على قاضي با
محكمة الـتحقيق اخملتـصة بقضايا
الــنـــزاهـــة في احملـــافــظـــة التـــخــاذ
ناسبة). كما اإلجراءات القانونيّة ا
اعـلـنت الـنـزاهـة عن ضـبط عـددٍ من
نـطقة تـهمـ في مديـرية كمـرك ا ا
الــشــمـالــيـة في مــحــافـظــة نـيــنـوى
لـقـيــامـهم بـنـصـب سـيـطـرات بـدون
صــفــة قــانــونــيــة فــيــمــا  ضــبط
مـــتــــهـــمـــ آخـــريـن في ضـــريـــبـــة
ُـعـامالت احملـافـظــة لـتـعـقـيـبــهـمـا ا
داخـلـهـا دون صـفةٍ قـانـونـيـة. وذكر
الـــبــيــان ان (فـــريق عــمـل مــديــريــة
حتـقـيق نـيـنـوى تـمـكن من ضـبط 4
نـطقة من مـوظَّفي مُـديريـة گمـارك ا
الـشــمـالــيـة في نــيـنـوى لــقـيــامـهم
بـنـصب سـيـطـرة لـتـفـتـيش عـجالت

(االجـهــزة لم يـتـم تـنـصــيـبــهـا رغم
وجـــودهـــا فـي اخملـــازن مـــنـــذ عــام
(2014 مــشـيـرا الى ان (الــعـمـلـيـة
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احلمل دون صفةٍ قانونية بهدف
ابــــــتــــــزاز ســــــوَاق الــــــعــــــجالت
وإرغامهم على دفع مبالغ مالية)
مـؤكــدا ان (هــذا الـعــمل يــخـالف
قـــرار مـــجــــلس الـــوزراء رقم 13
لـلـعـام (2019 ولـفت الـبـيـان ان
(الفريق نفسه انـتقل إلى ضريبة
نـيـنــوى وضـبط مـتـهــمـ اثـنـ
ُـعـامالت داخـلـهـا لـتـعـقـيـبـهـمـا ا
دون صـفةٍ قـانـونيـة وبـشكلٍ غـير
أصــولي وأسـفـرت الـعـمـلـيـة عن
ُــــــعــــــامالت ضــــــبـط عــــــدد مـن ا

بـــحــوزتـــهـــمــا) مـــؤكــدا انه (
تــــنــــظــــيـم مــــحــــضـــــري ضــــبطٍ
أصـــولــيــ وعــرضـــهــمــا رفــقــة
ــضــبــوطـات عــلى ــتــهــمــ وا ا
قـاضي مـحـكـمـة حتـقـيق نـيـنـوى
اخملتـصة بقـضايا الـنزاهة الذي
ضبوط تـهم ا قرر توقيف ا
في الــعـمــلــيـتــيـ وفــقـاً ألحــكـام
ــــــــــادة  307مـن قـــــــــــانــــــــــون ا

العقوبات). 

ــســتـقــبل.وقــال احلــلـبــوسي في ا
تغريدة تابعتها (الزمان) امس إنه
(في الذكرى الـ  33لفاجعة حلبجة
الــتي ســتــبــقى جــرحــاً غــائــراً في
ضـمير اإلنـسانيـة نؤكـد تضامـننا
مع ذوي الـضــحـايـا ووقــوفـنـا إلى
جــانب مـــظــلــومــيــة وتــضــحــيــات
أهلـها) داعيـا الى (توحـيد جـهود
ـواجــهـة الـتــحـديـات من اجلـمــيع 
ــســـتــقــبل). بــدوره  طــالب أجل ا
رئيس إقـليم كـردستـان نيجـيرفان
الــبــارزاني احلــكــومــة االحتــاديـة
العراقيـة بتأدية واجبـاتها واتخاذ
خـطوات عمـليـة لتـعويض الـسكان
ـــســـمـــمـــة ـــدمــــرة ا والــــبـــيـــئـــة ا
للمحافظة.وقال البارزاني في بيان
تـلقـته (الـزمـان) امس (تـمـر عـلـيـنا
الـذكـرى التي اسـتشـهـد فيـها أكـثر
مـن خـــمـــســـة آالف مـــواطن بـــريء
دينة وجرح آالف آخرين وتدمـير ا
وتشـريد أهـاليـها) مشـيرا الى انه
(لن ننـسى أبـداً لـلـفـاجعـة الـكـبرى
الــتي حــلـت عــلى شــعـــبــنــا وإلى
جـانب التـحيـة والسالم واالنـحناء
إجالالً لـلـشـهـداء والـضـحـايـا كـما
نؤكـد على وحـدة الصف والتالحم
ووحـــدة كـل أطـــراف ومــــكــــونـــات

كردستان).
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ـدينة وبعد  33عامـاً على قـصف ا
بـاألسـلــحـة الــكـيـمــيـائــيـة ال تـزال
مـعـانـاة الـنـاجـ تـذكّـرهم كلّ يـوم
ـأسـاة وهم يـنـتـظـرون من دون بـا
جدوى حتقيق الـعدالة. ب هؤالء
هــاوكــار صــابــر الــذي يــعــجــز عن
.كان التـنفس بدون جـهاز أكسـج
صابـر في الثالثـة من العمـر عندما

ـاذا احلـركـات االسالمـيـة.واحـزابـهـا والـبـلـدان  الـتي تـشـكل مـرجـعـيـتـهـا سـنـة
وشـبـعـة.التمأل الـفـراغ وتـركت الـدولـة هـائـمـة فتـلـقـفـهـا من لم يـعـرف كـيف تدار

مدرسة ابتدائية .
ـاذا لم تـتـحـرك سوريـة الـتي و مـا سـر الـصـمت االيـراني ولـهـا اتـبـاع عـراقـيـون
حتمـلت موجـات .عراقـية دخـلت الى دمشق وتـسبـبت بارتـفاع اسـعار الـعقارات

واد الغذائية.ولدمشق رجالها في العراق وانا واحد منهم. ا
ان سـوريـة وماتـدفـعه مـن اثمـان.نـتـيـجـة مـوقـفـهـا الـقـومي وعـدم انـحـنـائـهـا امام
ـعروفة بـثرائهـا.حتى صـار من يتوجه الى الضـغوط االمريـكية والـدول العـربية ا
دمــشق مـارقــا ومـخــالـفــا لـقـرار الــعـرب الــتي قـاطــعت دمــشق ارضـاء  لــلـقـوى

الدولية.والسرائيل.
اعتقـد ان دمشق.ستستجيب الية دعوة لعقد سالم يعيد اليها مرتفعات اجلوالن

والسياح اخلليجي في وقت واحد ويوقف انهيار عملتها.
لـو كـنت مكـان الـرئـيس بـشار لـفـعـلت مـا فعل الـشـهـيـد انور الـسـادات. واعـلنت
الـصــلح وانـهــيت مـشــكـلـة تــسـبـبت.فـي تـخـلف الــعـرب.دوال وشــعـوبـا.فــاخـتـفت
انـية.ومـعهـا االحـزاب واعطت قـضيـة فلـسـط مـبررا لـلضـباط االنـتخـابـات البـر
االحرار للـقيام بانقالبات عسكـرية فتسلموا السـلطة في مصر وسورية والعراق
ـالك عــربــيـة والــسـودان ولــيــبــيـا.وفــشــلت مـحــاوالت واحلــمــدلـله.فـي االردن.و
اخرى.فـتسلم ادارة الدولة ضباط لم يتدربوا عـلى وظيفة مدير ناحية على.حدود

ملكة العربية السعودية.. ا
صــحـــيـح ان جـــمـــال عــبـــد الـــنـــاصـــر وهـــو من الـــضـــبـــاط االنـــقالبـــيـــ جنح
نـبوذ فـاروق بن فؤاد ـلك ا كزعـيم.اليضـاهى لكن.مـصـر خسـرت  الكـثيـر بعـد.ا
االول.كان اول دولـة عربـية تـقيـم.نظـام السـكك احلديـد بـعد.ظـهورهـا في اميـركا
باربع سـنوات وبـعد.مـئـة عام اصـبحت مـصر اخـر دولة في الـشرق االوسط.في
النـقل بالقطارات لرداءتها وتخلـفها..وهذا ما كان سيحدث لو
ـلـكي ..اقـول قـولي هـذا وانـا بـعـثي من اسـتـمـر الـنـظـام ا
اجلـنــاح الـذي يـوالي جـمـال عـبــد الـنـاصـر.وان كـنت قـد
هــاجــمـته بــســبب اعــدام ســيـد.قــطب. افــضل من درس

القران.كنص ادبي.

أصـيب بالـقصف الـكيـميـائي وفقد
ثالثةً من أفراد عائلته في  16آذار
ـدة عام .1988فـفـي ذلك الـيـوم و
خــمس ســاعــات قــصف الــطــيـران
احلـــربي رجــاالً ونــســـاء وأطــفــاالً
ــــزيـج من غـــــاز اخلــــردل وغــــاز
األعــصـاب تـوبـان وغـاز الـسـارين
بحـسب خبراء وقـتل نحو  5آالف
مـنـهم. ووقع الهـجـوم اثر سـيـطرة
قـــــــــوات االحتـــــــــاد الـــــــــوطـــــــــني
الـكـردستـاني بـدعم من إيـران على

حلبجـة الواقعة في منطـقة جبلية
في حــ كــانت احلــرب الـعــراقــيـة
اإليــــــرانـــــــيــــــة تــــــشـــــــارف عــــــلى
نهايتها.برغم مرور  اعوام طويلة
دينة البالغ عددهم ال يزال سكان ا
 200ألـف نــســـمــة  يـــعـــانــون من
أسـاة من بـيـنهم 486 تـداعـيـات ا
مصـاباً يـعيـشون في وضع صحي
صـعب عـلى مـا يـقـول لـقـمـان عـبد
الـقــادر رئــيس جــمــعــيــة الـقــصف

الكيمياوي حللبجة. 

واكـد عـبـد الـقادر الـذي فـقـد بدوره
ستة من أفراد عـائلته في القصف
أن (هــــؤالء يــــعــــانــــون من ضــــيق
التنفس وضعف في النظر) عازيا
صـعـوبـة وضع الـنـاجـ إلـى (عدم
وضـع بــــرامج صــــحــــيــــة إلنــــقـــاذ

.( صاب ا
 وال تـنـتــهي مـعـانــاة الـنـاجـ من
أساة عـند الضرر اجلسدي هذه ا
فـهـنـاك  142طـفالً فـقـدوا حــيـنـهـا
بــعــدمــا نــقـــلــوا إلى إيــران أثــنــاء

القـصف و لم يعـثر ذووهم عـليهم
حـــتى اآلن وفق مــــا يـــشـــرح أيـــد
آراس رئـــيس فـــرع حـــلـــبـــجـــة في
منـظـمـة حـمـايـة األطـفـال. وال تزال
دينـة تعاني مـن وضع اقتصادي ا
واجتـماعي وبـيئي صـعب.ويسعى
أهــالي حــلـبــجــة اآلن إلى حتــقـيق
الــــــعـــــدالــــــة من خـالل مالحــــــقـــــة
أشخـاص يتهـمونهم بـأنهم دعموا
الـنـظــام الـسـابق الرتــكـاب مـجـزرة

حلبجة. 
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توازيـة وأشرت إلى تعاظم سبق لي ان اسـتعرضت خـطوط السـكك احلديديـة ا
شـبكـات الـربط السـكـكي وحاجـة الـبلـدان لـتسـييـر قـطاراتـهـا بخـطـوط متـوازية
ـشاريع الـصينـية والـهنـدية ومسـتعـرضاً حـزمة من تـلك اخلطوط مستـشهـداً با
ـشاريع توازيـة. لكـن بعض الـغمـانسـتانيـ اعتـرضوا عـلى حديـثنـا عن هذه ا ا
ـا قادهم وجـودة عـلى أرض الـواقع وانـكروهـا جـمـلة وتـفـصـيال ور الـدولـيـة ا
تـفـكيـرهم الـضـيق لـهذه الـتـصـورات احملدودة مـعـتـمـدين في تسـويق نـظـريـاتهم

نفردة. ة ا البليدة على تعايشهم اليومي مع خطوطنا القد
ؤلـفات العراقيـة التي حتدثت عن تشابـكات خطوط السكك ونشـير هنا ألفضل ا
رسوم (جـغرافية الـنقل ب احلديـدية وكثـافتها والـتي ورد ذكرهـا في الكتـاب ا
الـنظـرية والـتـطبـيق) من تألـيف الدكـتور مـحـمد أزهـر سعـيد الـسمـاك والدكـتور
أحمـد حامد العبيدي والدكتور محمد هاشم ذنون احليالي وهو من اصدارات
ا ـية الـرحـبة فـإ عـام  .2020نـحن عـندمـا ننـطـلق بكـتـاباتـنـا نحـو اآلفـاق العـا
ا يـدور حولنـا من مشاريع نـهضوية نـشودة أسوة  نسعـى لتحقـيق النهـضة ا
منـتجـة وليس في كالمـنا أي إسـاءة للـمتـقوقـع حـول أنفـسهم والـذين يظـنون

أنهم أذكى من غيرهم واكثر ادراكا من اآلخرين.
الـعــالم من حــولـنـا يــتـحــرك بـقــفـزات مـتــسـارعــة بـيــنـمـا يــسـعى
الغـمانستانيون نحو فرض احلـصار علينا والعودة بنا الى

عصور التكهف.
لعمرك ما األبصار تنفع أهلها
إذا لم تكن للمبصرين بصائرُ

{ عن مجموعة واتساب

تسـود في كل حقـبة تـاريـخيـة ألقـاب معـينـة ذات وهج فـوسفـوري جاذب يـخطف
ضـام لتصبح األبصـار إال أنها تفرغ أحـيانا من محـتواها وتغدو مـنزوعة ا
ـفرطـة أو البـؤس الشـديد بـحيث يـؤكد مـرادفـة لصـورة ذهنـية تـعبـر عن القـوة ا
ـكن إن تـصلـح مفـاتـيح لـقراءة ـنـظريـن أن مثل هـذه األلـقـاب الرائـجـة  بـعض ا

ظواهر اجتماعية وسياسية في عصر ما.
وفي أيامـنا تسود مفردة (مـستشار) الكـلمة التي يتم تـداولها على نطاق واسع
وتطـلق علـى العـالم واجلاهل في آن واحـد بعـد أن حتولت إلى مـنصب يـحلم به
ـوضوع برمته اجلـوهر ويضحى غرية لـيفقد ا البـاحثون عن اجلاه والـرواتب ا
مــجـرد مـظــهـر لـذا بــتـنـا ال نــكـتـرث ألقــوال أي مـسـتــشـار ألنه في احلـقــيـقـة ال

يستشار مطلقا.
ـقفع ألخذ ستـشارين بحـاجة الى قـراءة كتاب كـليلـة ودمنة البن ا بعض هـؤالء ا
احلكمـة من أفواه الـطيور أو يـطالع ما كـتبه الفـونت عـلى ألسنـة هذه الكـائنات
الـرائـعـة أو يـطـلع عـلى ”مـنـطق الـطـيـر ”لـفـريـد الـدين الـعـطـار أو ”احلـيـوان”
للجـاحظ ويتعلم أن يعبر بـأصدق لسان وأجمل بيان عـما ينفع وال يضر فتأتي
كــلـمـاتـه واقـعـيــة وعـبــاراته مـنــطـقــيـة تــلـمس اجلــرح وتـصف الــدواء بـعـد ان
استـشرى الداء وأشـرف الوطن على الـوداع فهو في الـنزع األخيـر.. ان كانوا

ال يعلمون.
نـمـقة ـفـردات ا ـستـشـار حتتـشـد فيه ا  نـستـغـرب أحيـانـا ونحن نـقـرأ خـطابـا 
ـوت واحلـياة فـبغـداد يجب أن كلـها لـتجـمـيل واقع رديء انطالقـا من ثـنائـية ا
تذوي لتـبعث من جديد في متوالية تاريخـية بال نهاية عنوانها القتل واخلراب..
تُـستـهدف دورهـا ومدارسـها وجـوامعـها ومـستـشفـياتـها.. فـتشـيد من جـديد

وكأنها تعيش في دوامة التيه والعـــدم    
زيارة البـابا الناجحة ببـعدها الديني وإثرها احلضـاري لم تلغ مأساة العاصمة
ـيا اذ تكـاد تالمس القـاع بالـترتيب فـإكساء وهي تتـربع على عـرش االسوأ عا
شـارع او فـتح زقــاق او تـنـظــيف مـحـلــة يـصـادف حــظـهـا الـطــيب درب احلـبـر
ـاضي وتـسـتـعـيـد ألـقـهـا وتـسـتـرد األعـظم ال يـعـني ان بـغـداد تـنـفض غـبــار ا

عافيتها وتستقطب علمائها ومفكريها.
ـؤقتـة وعبـروا عنـها في عـاجلات ا لـقد سـخـر النـاس من احللـول التـرقيـعيـة وا
شبـكات التـواصل االجتـماعي بـشتى الـصور ومـقاطع الـفيـديو.. بـعضـهم ناشد
الـبـابا فـرنـسيس الـبـقاء مـدة أطـول في بال مـا ب الـنـارين لتـصل اخلـدمات الى
ـطبـات واجلسور مـلوءة با ـوت ا ـعنـية الى طرق ا منـاطقهم وتـلتـفت اجلهات ا

اآليلة للسقوط فوق رؤوس العباد.
ـسـتـشـار يـظن أن انـتـشـار الـظـلم وتـفـشي الـقـهـر يـولـد االبـداع وهـو خـطاب ا
ـظلـمة ويـتنـاقض تمـاما مع أفـكار تـهدف إلى بـناء ينـاسب الفـرد في العـصور ا
دولة حـديثة فالبـلدان ال تبني على وفق نـظرية (الفزعـة) وايقاد احلماس وحث
ـثـقل بــالـهـمـوم الــنـاس بـشـعــارات مـا عـادت تـصــلح او تـنـطــلي عـلى الـشــارع ا

واألزمات.
ا ومـثقفـا يجب ان يـكون حـكيـما في الـنصـيحة ستـشار السـيمـا إذا كان عـا ا
صادقـا أمام نفـسه لغته واقـعية ولـيست مجـرد جمل براقة
وضوعـية فهـو امام مسـؤولية كـبيرة خارج الـسياقـات ا
للـحفاظ عـلى ما تبقى من الـعراق بعـد أن.. غاب العمل
ال وشحت الـفرص ودب اليأس وحـلت البطالـة وقل ا

في قلوب البشر واحلجر واخمللوقات جميعا.
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 اســــتــــكـــمــــلـت وزارة الــــتــــربــــيـــة
اسـتعداداتـها الـفنـية واللـوجسـتية
الجـراء امــتـحــانـات نــصف الـســنـة
والـــكــورس االول والـــتـــمـــهـــيـــديــة
ـتـحدث الـرسمي حـضوريـا. وقال ا
بـــــاسـم الـــــوزارة حـــــيـــــدر فــــاروق
الــســـعــدون في تـــصــريح امس إن
(الــــــوزارة اســــــتــــــعــــــدت الجــــــراء
امتـحانات نـصف السنـة والكورس
االول للمراحل الدراسـية االبتدائية
والثـانوية والـتمـهيديـة للخـارجي
ـنـتـهـيـة الـثالث) الفـتـا ـراحـل ا وا
الى ان (هـناك تـنسـيـقا مع اجلـهات
االمـنـيـة والـصـحـيـة واخلـدمـيـة من
ـالئــــمـــة اجل تــــوفــــيــــر االجـــواء ا
لالمـتـحـانات) مـبـيـنـا ان (مـجـموع
ـسـجـلـة بـكـورونـا مـنذ االصـابـات ا
بــدء اجلــائـــحــة بــلغ  8االف طــالب
الكــــات ونــــــــحــــــــو  3االف بـــــ ا
التدريسـية والتعلـيمية وهي ارقام
ضـئـيـلة الن اعـداد الـطـلبـة تـتـجاوز
 11مليون طالب وتلميذ واكثر من
 480الف تربوي في عـموم البالد).
وتــوقــعـت عــضــو جلــنــة الــتــربــيـة
الـنـيـابـيـة هـدى جـار الـله أن يـكـون
ـقـبـل مـوعداً بـدايـة شـهـر نيـسـان ا
إلجـراء إمــتـحــانـات نــصف الـســنـة
دارس .وأكـدت جارالله في لطلـبة ا
بـــيـــان تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس إن
(االمــتـــحـــانــات ســـيـــتم إجـــراؤهــا
حـضـوريـاً ولـيس إلــكـتـرونـيـاً  وال
يــــوجـــد أي مـــقــــتـــرح إلقـــامــــتـــهـــا

مـشـيرة إلـكـتـرونـيـا عـلى االطالق) 
الى ان (إمتحانات نصف السنة لن
ا تكـون خالل الشـهر احلـالي  وا
ـقبل سـتكـون بـداية شـهر نـيـسان ا
وعد غير حسب توقـعاتنا  وهـذا ا
مـحـسـوم لـغـاية اآلن بـإنـتـظـار قرار
رسـمي من التـربـية). وأجـرى وكيل
الـوزارة ا لـلـشـؤون الفـنـيـة  حـس
صـبـري الالمي زيـارة مـيـدانـية الى
ديـرية الـعامـة للـتربـية في ديـوان ا
مـحــافــظـة واسـط ضـمن بــرنــامـجه
لـتـفـقـد الـواقـع الـتـربـوي ومـتـابـعـة
سير الـعمل فيهـا . وقال بيان امس
ـشـاكل ان (الـزيــارة تـأتي لـتـذلـيل ا
ــعــوقــات الــتي تــعــتــرض ســيـر وا
الـعـملـية الـتربـوية والـتـعلـيمـية في
احملـافظـة  حيث شـهد الـلقـاء الذي
حــضــره مــديــر عــام تـربــيــة واسط
مـــنـــعم صـــادق عـــابـــدي وعـــددٍ من
مُــدراء األقـــســام  طــرح مـــواضــيع
ــديـريــة والـنــهـوض تـخص عــمل ا

بواقعها اخلدمي والتربوي).
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مشـيرا الى ان (الالمي الـتقى خالل
ــدارس الــزيـــارة عـــدد من إدارات ا
الكـات الـتعـليـمـية والـتـدريسـية وا
واستمع الى مشاكلهم وطروحاتهم
فــضـالً عن لـــقـــائه مـــجـــمــوعـــة من
ـراجعـ واوعز بـتلـبيـة مطالـبهم ا
خدمـة للصـالح العـام ). وأدى ثمان
وعـشرون ألف طـالب في الـدراسات
العليا االمتحانـات النهائية للفصل
األول للسنة الدراسية احلالية  في

اجلـامـعـات كـافـة الـتي وفـرت كامل
تـطلبـات اإلجرائيـة واللوجـستية ا
ألداء االمتحانات احلضورية. وقال
بــيـــان لــوزارة الـــتــعـــلــيم الـــعــالي
والـبـحث الـعـلــمي تـلـقـته (الـزمـان)
ـتـقدم في الك ا امس ان (أعـضاء ا
الوزارة تـابعوا مـجريات االمـتحان
فـي اجلـامـعـات وسـجـلـوا حـضـورا
ــمـتــحــنــ في مــهــمــا لــلــطــلــبــة ا
ـاجـسـتـيـر والدكـتـوراه والـدبـلوم ا
ـسـتـلـزمـات الـصـحـية مع تـوفـيـر ا
الالزمـة ومـراعـاة اجلـانب الـوقائي
ــوجب قـرارات الــلـجــنـة الــعـلــيـا

لــلــصــحــة والــسالمــة الــوطــنــيــة)
واضـــاف ان (الــــوزارة تــــثـــمن دور
اجلامعـات وكليـاتها وأقـسامها في
نـاسبة تـوفير الـبيـئة االمتـحانـية ا
وتـشيد بـأبنـائنـا الطـلبـة وحرصهم
عـلـى اسـتـكمـال مـشـوارهم الـعـلـمي
فـي الــدراســات الــعــلـــيــا وحتــقــيق
أهــدافـهم الـعـلـمـيـة الـتي تـصب في
خــــدمـــة اجملـــتـــمع ومــــتـــطـــلـــبـــاته
الـتعلـيمـية عـلى الرغم مـن الظروف

االستثنائية).
واشـرف رئـيس اجلـامعـة الـعـراقـية
عــلي صـــالح اجلــبــوري بــحــضــور

عميد كلية الـعلوم االسالمية محمد
ثل عن الوزارة شاكر الـكبيـسي و
عـلى امـتـحـانـات الـدراسـات الـعـلـيا

في الكلية.
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كــمــا تــفــقــد وكــيل الــوزارة غــسـان
حــمــيــد عــبــد اجملــيــد امــتــحــانـات
الــفــصل االول  لــطـلــبــة الــدراسـات
الـعـليـا في اجلـامعـة الـتكـنـولوجـية
برفقة رئيس اجلامعة احمد الغبان
. واستـعرض الـغبـان خالل اجلولة
ـعـمـول بـهـا (اإلجـراءات واخلـطط ا
خـالل االمـــتــــحــــانــــات و تــــوفــــيـــر

ـسـتـلـزمـات االمـتـحـانـيـة وحـسب ا
تـوجـيهـات خلـيـة االزمة مـن ناحـية
الــــتـــبــــاعـــد االجـــتــــمـــاعـي ولـــبس
الـكمـامات اثـناء تـأدية االمـتحـانات
لـلــحـد من انـتــشـار وبــاء كـورونـا).
وكــان الـــوزيـــر نــبـــيل كـــاظم عـــبــد
الـصـاحب قـد اشـرف مـيـدانـيـاً على
سـيـر العـمـلـيـة االمـتـحانـيـة لـطـلـبة
الدراسات العليـا في جامعة بغداد.
وأكــد خـالل اطالعه عــلى الــقــاعـات
االمتحانية في كلية اآلداب بجامعة
تطـلبات بغـداد (أهمـية استـكمـال ا
الـعــلــمــيــة في الــدراســات الــعــلــيـا
وااللتـزام بـقـرارات الـلـجـنـة الـعـلـيا
للصحة والسالمة الوطنية) معربا
عن ثقـته باجلـامعـات العـراقية (في
ــتـــغـــيـــرات وإدارتـــهــا تـــكـــيــيـف ا
مـكـنة واعـتـمـاد اآلليـات الـعلـمـيـة ا
إلكـمـال السـنـة التـحـضيـريـة لطـلـبة
الـدراســات الـعـلــيـا في اجلــامـعـات
كـــافــة لــلــســنــة الــدراســيــة /2021
(2020 مثينا على (جهود الكليات
وأقــسـامــهـا وطــلــبـتــهـا في الــتـزام
اإلجــراءات والـــقــواعــد الــصــحــيــة
ـــتـــبـــعــة إلجنـــاح االمـــتـــحـــانــات ا
احلــضـــوريـــة وتــدعـــيم مـــقـــومــات
الـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـميـة فـي الـعراق)
مــــؤكــــدا أن طـــلــــبــــة اجلـــامــــعـــات
وطـواقـمـهـا الـتدريـسـيـة حـريـصون
عرفة وقادرون على على حتصيل ا
تـذليل الـتـحديـات في ضـوء قرارات
الـلـجـنة الـعـليـا لـلـصحـة والـسالمة

الوطنية). 
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جنـح فـــــريق طـــــبـي في طـــــواريء
مــديـنــة الـصــدر الــطـبــيـة بــأجـراء
لــرفع عــمــلــيــة جــراحــيــة طــارئــة 
ــــريض في الــــقـــولــــون الــــكــــامل 

السبع من عمره .
ونــقل بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس
عن االخـــتـــصـــاص فـي اجلـــراحــة
تقدمة ألورام القولون الناظورية ا
ـسـتـشـفى احـمـد ـسـتـقـيم في ا وا
ريض كان قد كاشف الغطـاء ان (ا
ـسـتـشـفى وهـو يعـاني من راجع ا
إنـســداد الـقــولـون احلــاد نـتــيـجـة

الناجم عن تضخم وشلل القولون 
وازاء ذلك ـــزمن  كــسـل االمــعـــاء ا
ومن أجل إنقاذ حياته ,تقرر إجراء
عــمـــلــيــة طـــارئــة لــرفع الـــقــولــون

بالكامل)
مـبيـنا أن (صـعوبـة العـملـية تـكمن
واإلجراءات ريض  في تقدم عمر ا
الــضــروريـــة اإلحــتــرازيــة بــســبب
إال أنــنـا جنـحــنـا في رفع كــورونـا 

القولون بالكامل)
ــريض جــيــدة وتــابع ان (حــالـــة ا
ـسـتـشـفى ــؤمل أن يـغـادر ا ومن ا
في اي وقـت). وأجـرى فــريق طــبي

ـديـنـة ذاتهـا عـمـليـة نـاظـورية في ا
نــادرة هـي األولى عـــلى مــســـتــوى

الــعــراق والــثــالـثــة فـي الـعــالم 
خاللها رفع اكياس مائية كبرى من
ريـضة في مـنطـقة أسـفل الـلسـان 

العقد الثاني من العمر. 
واوضح اخـتصـاص جـراحة االنف
واالذن واحلـنجـرة احمـد جمـعة ان
ـستـشفى وهي ريـضـة راجعت ا (ا
تـشـكـو من صـعـوبـة في البـلع والم
وبـعـد في مـنـطــقـة أسـفل الــلـسـان 
اتـضح وجود إجـراء الـفـحـوصـات 
أكـيــاس مـائـيــة كـبـيــرة احلـجم في

حيث تقرر رفع هذه قاعدة اللسان 
) مــؤكــدا انه االكــيــاس نـــاظــوريــاً
(بعد ذلك قررنا إجراء هذه العملية

التي تكللت بالنجاح)
ــائـــيــة في وتـــابع ان (االكــيـــاس ا
مـنطـقـة قاعـدة اللـسـان حالـة نادرة
جـداً وهـنـاك حـالــتـان مـسـجـلـتـان
دة متباعدة على مستوى العالم و
أحداهما سنة  1972والثانية عام
مـبـيـنا 2007 وكالهـمـا في الـهـنـد)
ائـية عـادة ماتـنتقل ان (األكيـاس ا
لإلنسان عن طريق ناقل حيواني).
فــيـــمـــا حـــددت دائــرة الـــعـــيــادات
اسماء اخملتبرات الطبية الشعبية 
اخلاصة بفحص كورونا في بغداد
واحملـافــظــات. واطـلــعت (الــزمـان)
عـلى وثـيـقـة لـلدائـرة جـاء فـيـها ان
(الـدائـرة حــدد اسـمـاء اخملــتـبـرات
اخلاصـة بفـحص فايـروس كورونا

في بغداد واحملافظات).
W U  «d

واضــاف ان (اخملـتـبــرات اخلـاصـة
بــبـغـداد هي اخملـتـبـر االسـتـشـاري
الطبي الذي يقع في حي القادسية
مـــجـــاور مــســـتـــشـــفى الـــيـــرمــوك
وفي الـتـعـلـيـمي مـدخل الـطوارىء 
جـانب الـكرخ مـخـتـبران في مـديـنة
االمــامــ الــطــبــيـــة ومــســتــشــفى
اما في جانب اليـرموك الـتعـليمـي 
الـــرصــافــة من الــعـــاصــمــة يــكــون
الفـحص في مـستـشفى االمـام علي
ـديـنـة ودار الـتــمـريض اخلـاص 
واشــــارت الى ان (هــــنـــاك الــــطب)
مـخـتـبـرين فـي مـحـافـظـة الـبـصـرة
وانىء داخل مستشفـيي القرنة وا
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ــســتــقــلــة ــفـــوضــيــة الــعــلــيـــا ا حــثت ا
واطن الشباب من مواليد لالنتخابات ا
ـراجــعـة مـراكـز الــتـسـجـيل  2003-2001
ـنــاطق لـتــحـديث ــنـتـشــرة في جـمــيع ا ا
بــيــانــاتــهم واحلــصـــول عــلى الــبــطــاقــة
الـبـايـومــتـريـة.  واكـد مـصـدر لـ (الـزمـان)
ـــفــوضــيــة تــأمل تــأديــة هــذه امس ان (ا
نـشود الن مـعظم العـملـية الى الـتغـييـر ا
مـواليـد هـذه االعـوام يطـالـبـون بتـحـس
ـــعـــاشــــيـــة وايـــجـــاد فـــرص االوضـــاع ا
ـنـشـود مـشـيـرا الى ان (الـتـغـيـيـر ا عـمل)
الذي عبرت عليهـة االحتياجات في بغداد
لن يــــتـــحـــقق دون اقـــدام واحملـــافـــظـــات
الـــشــبـــاب وبـــضــمـــنـــهم مـــوالــيـــد عـــقــد
شـاركة الـواسـعة في الـتسـعيـنـات علـى ا
ثليـهم احلقيقي االنتخابات واخـتيار 
ــان تـمـهــيـدا الحــداث الـتـغــيـيـر في الــبـر
واسقاط ذرائع الـفشل في اجنـاز مشاريع
ـــطــالب الــتي او تــطـــويــر الــواقع وهي ا
صدر واضاف ا عبرت عنـها التظـاهرات)
الـــذي طــلـب عــدم الـــكــشف عـن اســمه ان
(وجــود آالف الــبــطـاقــات الــبــايـومــتــريـة
نجزة لكـنها لم تسـلم ومازالت مخزونة ا
ـواطـنـ الى داعـيـا  ا ـراكـز) في ادراج ا
(احلضور لتسـلمها من مـنطلق ان الدولة
وان الـبطـاقة صرفت عـليـها امـواال طائـلة
اصبـحت وثيـقة رسـميـة ال غنى لـلمواطن
وتـابع ان (بـعض هـذه الـبـطـاقـات عـنـهـا)
ـصـدر عن وكـشف ا ( مـنـجـزة مـنـذ عـامـ
ــراكـز بــارســال فــرق جــوالـة من (قــيــام ا
موظـفيهـا في مناطق سـكانـهم للمـساعدة
مؤكدا ان (الـبطاقة في حتديث البيـانات)
الـبـايـومتـريـة وثـيـقـة تتـضـمن مـعـلـومات
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تــــبـــقى صـــاحلــــة لـــثالث او اربع دورات
انــتـخـابــيـة وان الـشــركـة الـتي اجنــزتـهـا
صدر الى القول يا) ومضى ا معروفة عا
ان (دوام مراكز الـتسـجيل سبـعة ايام في
وانــهــا ال تــغـلـق خالل احلــظـر االســبــوع
الصحي بهدف اتاحة الفرصة للمواطن

ــراجــعــة خـالل اوقــات فــراغــهم). عــلـى ا
ركزين والحظت (الزمان) خالل زيـاراتها 
في الــكـرادة الــشـرقــيـة ان الــعـمــلـيــة تـتم
بـانـسـيــابـيـة عـالـيـة وان الـتـعـامل مـرن ال
يستغرق انتظارا او يؤدي الى ازدحام. 
ـراكـز وقـال مـصـدر ثـان لـ (الـزمـان) ان (ا

ـراجـعـ االول تـتــعـامل مع نـوعــ من ا
غــيــر احملــدث لــبــيــانــاته وغــيــر مــســجل
بايومـتريا وهـذه االخيرة تـتضمن صورة
الــنـاخـب وتـبــدو بـطــاقـة رصــيــنـة من كل

ستويات). ا
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ـراجع مضيـفا (امـا النوع الـثاني من ا
فـهم الـذين ال مـعـلـومـات لـديـنـا عـنـهم وال
حتـمل بــطـاقـاتـهم االنـتـخــابـيـة الـسـابـقـة
صـورة وفي كل االحـوال ال صـعـوبات في
هم جـلب البطـاقة الوطـنية او االجناز وا
ـسـتـمـسـكـات وبـطـاقـة الـسـكن). وكـانت ا

فوضية اعلنت عن تسجيل أكثر من 15 ا
وحتديث نـحو ملـيـون بطـاقـة بايـومتـريـة
مليون بـطاقة لـلناخبـ و توزيع قرابة
 13ملـيـوناً و500 ألف بطـاقـة بايـومتـرية
جــديــدة حــتى اآلن و تــســجــيل 3 آالف
ـدني ـنــظــمـات اجملــتــمع ا مــراقب تــابع 
وألـف و 643مــراقـبــاً تـابــعـاً لــلـكــيـانـات
ـفـوضيـة مـستـعـدة إلجراء الـسيـاسـية وا
قرر في العاشر االنتخابات في موعدها ا
ـقـبل واسـتـمـرار فـرق من تـشـرين االول ا
ــفــوضـيــة اجلـوالــة بـتــحــديث بـيــانـات ا
الـــــــنـــــــاخب وإصـــــــدار الـــــــبـــــــطـــــــاقـــــــة

cHM∫ احد منافذ مفوضية االنتخابات اخلاصة بالتحديث البايومتري

مـشيرة كن استـغاللهم بسـهولة) و
الـى ان (غــــلق مــــلف الــــنــــزوح يــــتم
ـشـاركـة بـ احلـكـومـة االحتـادية بـا
مؤكدة ـنظمـات الدوليـة) واالقليم وا
انه (مـنـذ بـدايـة تـشـكـيل جلـنـة األمر
الديواني بـأمر من رئيس الوزراء

الـتـنــسـيق مع جـهــاز األمن الـوطـني
ومــــســــتــــشــــاريــــة األمـن الــــوطــــني
ـــشــتــركــة ووزارتي والـــعــمــلــيــات ا

الداخلية والهـجرة واالجهزة االمنية
إذ يقع على لف االخرى إلنهاء هذا ا
عاتق االجهزة األمـنية تـأم مناطق
واخـتــرنـا بــعض الـعــائـدين الــعـودة
ليتم وضعهم في مناطق بديلة حل
تـأم مـنـاطـقهم األصـلـيـة وأغلـبـية
ومستحيل أن ناطق احملررة آمنـة  ا
ـنطـقة غيـر آمنة) نعـيد اي شخص 
ومـضت جــابـرو الى الـقــول (طـلـبـنـا
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ـهــجـرين جــددت وزيـرة الــهـجــرة وا
ايــفــان فــائق جــابــرو حتــذيـرهــا من
مـحـاوالت بـعض اجلـهـات اسـتـغالل
معربة عن قاطني اخمليمات سياسياً
شكـرها حملافـظ السلـيمـانيـة والقليم
كـردسـتـان عــلى تـضـيـيف الـنـازحـ
مـــنـــذ عـــام 2014 ولـــغـــايـــة الـــيـــوم
ـلف وتـعـامـلـهـم اإلنـسـاني مع هـذا ا
.وقالت جـابرو خالل مؤتـمر مـشترك
عقدته مـع محافظ الـسليـمانيـة هفال
يدانية أبو بكر ان (هدف الزيارات ا
الـتي تـقــوم بـهـا الـوزارة هـو إلنـهـاء
ملف الـنزوح ضـمن تنـفيـذ البـرنامج
احلـكـومي وكـذلك الـعـودة الـطـوعـيـة
حـيث لـكـل الـقـاطــنـ في اخملـيــمـات
كـانت لـنـا زيـارة الى احـد مـخـيـمـات
والحظنا رغبة كبيرة من السليمانية
القاطـن في اخملـيمات بـالعودة الى
لــهــذا مــنـــاطق ســكــنــاهم االصــلــيــة
السبب اجـتمعنـا مع احملافظ لوضع
خــطـــة رصـــيــنـــة لـــتــســـهـــيل عــودة
الراغب بالعودة بعد توفير وتهيئة
واضــــافت ان الئــــمـــة) الــــظــــروف ا
(هـــنـــاك تــعـــاونـــاً كـــبـــيـــراً من قـــبل
كـما ان احملافظ يـتعامل السلـيمـانية
ـلف من مــنـطـلـق انـسـاني مع هــذا ا
وهناك حوار مشترك وليس سياسي
بـ احلكـومـة االحتـادية واحملـافـظة
ــلف وتــشــجــيع قــاطــني حلل هــذا ا
ــة اخملــيـــمــات عــلى الــعــودة الــكــر
وأعـربت جـابرو نـاطـقهم االصـلـية)
عن شـــكــــرهـــا (لـــلـــشــــعب الـــكـــردي
الحـتضـانه الـنـازحـ باعـداد كـبـيرة

ـــكـــونـــات خالل ازمـــة مـن جـــمـــيع ا
النـزوح) واضافت  (كـما نـنقل شـكر
احلكومـة االحتادية الى الـسليـمانية
لـتـعــامـلـهـا االنـســاني مع الـنـازحـ
فالنازحون وتشجيـعهم على العـودة
كـانـوا ضـيـوفـاً كـرمـاء وفي الـنـهـايـة
يعود الضيف الى بيته معززاً مكرماً
ـسـنـا عـدم وجـود تشـنج كـمـا انـنـا 
الفتة الى بهـذا الشأن في احملـافظـة)
ان (الوزارة تـسـاند الـسلـيـمانـية في
كـمـا ــشـاريع الـكــبـرى والــرصـيـنــة ا
تـسـانـد االنــدمـاج الن كل عـراقي حـر
وهناك االف العوائل في مكان عيشه
تــــرغب بـــــاالنــــدمــــاج وال مـــــانع في
ــبـالغ وتــطـرقـت جـابــرو الى (ا ذلك)
التي كـانت قد خـصصـتهـا احلكـومة
االحتـاديـة لـلـنـازحـ خالل مـوجـات
اذ بلغت مليارات النزوح عام 2014
صـرفت وكــمـثـال عـلى ذلك الـدنـانـيـر
الـــوزارة ألربــــيل نـــحـــو27 مـــلـــيـــار
لكن حـتى هذه الـلحظـة لم تقم دينـار
وكذلك لـلسلـيمانـية التي بتسـويتـها
كــانت لــهــا حــصــة كــبــيــرة مـن هـذه
ونـعــمل حـالـيـا عـلى تـسـويـة ـبـالغ ا
ـبالغ وسـنـدعم بـهـا احملـافـظة هـذه ا
ـندمـج في ما يـخص النـازح وا

فيها).
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وأبـــدت الــوزيــرة أســـفــهــا لـ(وجــود
تـدخل سـياسـي في مـلف الـنزوح في
في حــ ان هـذا مــعــظم اخملــيــمــات
ـــلـف انـــســـاني وســـيـــحل بـــطـــرق ا
فالـناس انسـانـية ولـيست سـيـاسيـة
ــوجـوديـن في اخملـيــمــات بـســطـاء ا

عـقـد اجـتـمـاع مـشـتـرك بـ الـهـجـرة
واالجــــهــــزة االمـــنــــيــــة وحــــكــــومـــة
ولكن لم يـعقـد هذا االجـتماع االقلـيم
حلـــد االن بـــســـبب انـــشـــغـــال وزيــر
والســيــمــا ان مــطــلــبــنـا الــداخــلــيــة
الوحـيد هـو أن يكـون هنـاك تشـجيع
والــبـــاقي نــحن عـــلى الــعـــودة فــقـط
أوضح ابـو بـكـر ان نـتـواله). بـدوره 
(هـنـاك الـفي عـائـلـة راغـبـة بـالـعـودة

ــنــاطــقــهم االصــلـيــة في مــحــافــظـة
اذ  تــســجــيــلــهم في صالح الــدين
قـاعـدة بـيـانـات احملـافـظـة) مـؤكـدا 
(اسـتـعـداد احملـافــظـة لـلـتـنـسـيق مع
ـنـاطـقـهم الـوزارة من اجل عـودتـهم 
وتـقد كـافة االصلـيـة بصـورة امنـة
الــــتــــســــهــــيالت لــــعــــودتــــهم ودمج
اخمليـمـات وانهـاء مـلف الـنزوح بـعد

رجوع اخر نازح). 
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وفــــــــــــــــــــــــــــــي
محافظات بابل
والـــديـــوانـــيـــة
وذي قــــــــــــــــــــار
مــــخــــتــــبــــرات
الصحة العامة
وفي كـركوك /
مــــســــتــــشــــفى
الــــــــــــــــــــــــوالدة
واالمـــــــــــــراض
الــــنــــســـائــــيـــة
واالطـــــــــفـــــــــال
بــيـنـمــا يـكـون
الـــــفـــــحص في
الـــــــــــنـــــــــــجـف
ـــســــتـــشـــفى
احلكيم ودائرة
الصحة العامة
وفـي كـــــــربالء
ـخـتبـر الـصـحة

امــا الـفــحص في مــيـسـان الـعــامـة
يـــكــــون في مـــســــتـــشـــفـى الـــطـــفل

والـوالدة) واكـدت الـوثـيـقة انه (
تـخصـيص مخـتبـر الصـحة الـعامة
لـلـراغـبـ بـالـفـحص في مـحـافـظـة
ديالى ومـستشـفيي بلـد والنسـائية
واالطفـال ومخـتبـر الصـحة الـعامة
وفي في مــحـــافــظــة صـالح الــدين 
ـسـتـشفى ـثـنى يـكـون الفـحص  ا
وواسط في مـسـتـشـفى الـنـسـائـيـة 
بــيــنــمـــا يــكــون فــحص الــكــرامـــة 
ــســتــشـفى كــورونــا في نــيـنــوى 
ومختـبر الـصحة الـعامة في االثيـر
االنـــبــار). وقــام فــريق الـــتــفــتــيش
ـديـريـة الـعـيـادات الـطـبـية الـتـابع 

الــشـــعــبــيـــة في نــيــنـــوى بــزيــارة
تـفـتـيـشـيــة الى عـدد من عـيـاداتـهـا
تـابعة سـائيـة  والـلجـان الطـبيـة ا
ـتـخذة الـعـمل وتأكـيـد االجراءات ا
ضد فـايروس كـورونا حـفاظـا على
بــــنـــــاء عــــلى سـالمــــة اجلـــــمــــيـع 
توجيهات مديـر عام الدائرة محمد
عــلي الـفــرطـوسي. مـن جـانب اخـر
استقبلت مديريـة العيادات الطبية
الــشـعــبــيـة في احملــافــظـة 14535
مــــراجع ,مــــنــــهم 10395 مــــراجع
امـــراض مـــزمـــنـــة و 314 مـــراجع
كــمــا وصل ل عـدد امـراض عــامــة 
سـائية مـراجعي الـلجـان الطـبيـة ا

3152 مراجع .

وذلك بـعـد اسـتـثـنـائهـا من الـبـايـومـتـريـة
قرار حظر التـجوال. فيما كـشف مستشار
رئـيس الوزراء لـشـؤون االنـتخـابـات عـبد
عن رقم مفـاجئ لعدد احلس الـهنـداوي 
ـقـرر ان األحـزاب الــسـيـاسـيــة الـتي من ا
تـــشــارك فـي االنــتـــخـــابـــات الــنـــيـــابـــيــة
ـــبــكــرة.وقــال الــهـــنــداوي في تــصــريح ا
تــابـعــته (الــزمـان) امس ان ( 107أحـزاب
قـبلة من فقط سـتشارك في االنـتخـابات ا
أصل أكـــثـــر من 300  مـــســـجـــلـــة وقـــيـــد
مــقــابل ذلك حــدث نــحــو 16 الــتــســـجــيل
مــلــيــون نــاخب ســجــله االنــتـخــابي و25
الفتا الى ان مليـون يحق لـهم التصـويت)
فوضية رفـعت وتيرة العمل في الوقت (ا
احلالي حتضيرا الكمال جميع االجراءات
ـــلف ـــتــــعـــلـــقــــة بـــا الــــلـــوجـــســــتـــيـــة ا
وتــابع ان (هــنــاك تــعــاونــا االنــتـــخــابي)
فـوضية وتنـسيقـا عالـيا ومسـتمـرا ب ا
ـتحدة يـونامي وكذلك وخبراء من اال ا
خـبراء دولـيـ بشـأن آلـيـات العـد والـفرز
واســتــخـدام االجــهــزة احلـديــثــة في هـذا
الفـتـا الـى ان (مـجـلس مـفـوضـيـة اجملـال)
اذج من االنتـخـابات وافق عـلى ارسـال 
اوراق االقـــتــراع إلى الــشـــركــة الــكــوريــة
مـبينا ان صنـعة لالجهـزة االلكتـرونية) ا
(هناك 83 ورقة اقتراع عـلى اساس هناك
83 دائرة انتخابية ولكل مـنها مرشحيها
اخلــاصـ بــهـا) واســتـطــرد بـالــقـول ان
ـوذج ورقـة االقـتراع (ورقـة االقـتـراع أو 
رشح التصويت ستثبت فيها اسـماء ا
اذ سـيوضع في هـذه الـورقة اسم الفـردي
ـــــرشـح ورقــــمـه مع صـــــورتـه وصــــورة ا
حتالـفه مع وضع مـربع مـخصص لـلـختم

االلكتروني اي مكان التصويت).
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قـبور مـفتـونـاً بذاته الى حـدّ بعـيـد  وكان يُـحب أنْ يضـفي عـليـها من كان الـطاغـيـة ا
الصفـات والنعوت مـا يرقى به الى مرتبه (قـديس) مع انّه أبعد النـاس ال عن القداسة

وحدها بل عن كل معاني الرحمة واالنسانية فضالً عن الورع والتدين .
-2-

ومن اخلُدع التي سـاقها اليه جَـهْلُه بأحكـام الدين كتابـةُ القرآن الكر  –وهـو الكتاب
طهرون  –بِدَمِهِ النجس ..!! سه االّ ا الذي ال 

ـنقبة العظيمة  مع انّها في وهكذا طبّـل االعالمُ وزمّر ( للقائد الضرورة ) على هذه ا
الواقع لم تكن االّ بِدْعَةْ ما أنزل الله بها من سلطان .

-3-
وانـطلت الـلعـبة عـلى اجلُهـال  وأحجـم اخلائـفون من بـطشه عن اعالن انـكارهم لـهذه

البدعة...!!
-4-

سمومة الغريبة مشهداً بعد مشهد : سرحية الرهيبة تُطّلُ بفصولها ا واليوم بدأت ا
لـقد انـتشـرت صورُة رجل يـرتدى مالبس االحـرام والى جـانبه زوجـتُه بثـياب االحرام

أيضا.
وجاء في التعليق :

ـالـية الـضـعـيفـة ال تـمـكنـهـما من انـهـما يـحـجـان الى ( أور )  حيث أنَّ اوضـاعـهـما ا
احلج الى مكة ..!!

-5-
سـلم انّ احلج - رغم كـونه من اركان االسالم اخلـمسة  –لم يفـرض على جـميـع ا

ستطيع منهم خاصة  بل على ا
قال تعالى :

( ولله على الناس حِجُ البيت مَنْ استطاع اليه سبيال ) 
ال عمران / 97

فـوجـوب احلج وفق منـطـوق اآلية يـدور مـدار االستـطاعـة  فـان وُجَدَتْ وجب  واالّ لم
يجب أصالً .

عيّن قال تعالى : ثم انّ للحج زمانه ا
( احلجُ أشهر معلومات ) 

البقرة /197
وأشهر احلج هي شوال وذو القعدة وذو احلجة .

تـجـهيْن وال يـقع احلج االّ ضمـن هذه الـشـهور فـمـا معـنى إطالق صـفـة احلج عـلى ا
بثياب االحرام الى (أور) في شهر رجب ? !
-6-

انّ األمر إمّا ان يكون صادراً عن جهل  –وهذا أحسن االحتماالت -  
كر وخبث ودهاء خللط األوراق عدّة  سرحيات ا وامّا ان يكـون فصالً من فصول ا
وتشويه احلقائق حتت غطاء الدعوة الى ( االبراهيمية) التي يُراد لها ان توّحد اتباع
سـيحيـة واالسالم) في بودقـة واحدة  وهو الـديانـات السمـاوية الكـبرى (الـيهوديـة وا
مـشــروع أعـدّه أعـداء االسالم لــلـنـيل مــنه  والـبـصـــــمـات الـصـهــيـونـيــة فـيه شـديـدة

الوضوح  .
-7-

وجاءت محـاولة من أدعّى أنَّ الكعبـة في (أور) ال في (مكة) لتكـشف عن خيوط التآمر
الصريح على أقدس مقدسات االسالم .

ديـنة الى مكة  وكـانت آخر حجة ان هذا الزعم يُـخطّا الـرسولَ (ص) الذي حجّ من ا
ؤرخ . له في السنة العاشرة للهجرة بأجماع ا

انّ للحج  –كما هو معلوم  –مواقيت معلومة .
نازل) في الطـائف ومنها نورة ومـنها ( قـرن ا ديـنة ا منها (مـسجد الـشجرة) في ا

دينة . (اجلحفة) وهي في الطريق ماب مكة وا
عظمة اركانها   وللكعبة ا

ولها حجرها األسود 
زعومة في أور ? وأين هذا كله من الكعبة ا

-8-
احلذر احلـذر من كل ما يُعدّه األعداء للنيل من االسالم العظيم
ـسـلـمـون  مـن خـطط مـاكـرة خـبـيـثـة  والبـد أنْ يـتـحـصن ا
شبوهة . شاريـع ا طـلق لكل ا باليـقظة التـامة والرفض ا
ــعـالـم والـفــرائض واالسالم  – بـحــمــد الـله  – واضـح ا
والعـبادات فيه محددة حتديداً ال يُبقي مجاالً ألحد في أنْ

يدس أنفه في تفاصيلها أو أوقاتها وأماكنها ...

بغداد

يقينـاً أن مدرسة اإلمام السيسـتاني هي امتداد للمدرسـة احملمدية ومدرسة آل البيت
ـدرسة الـتي شاء الله أن تـكون سـراجاً مـنيـرا لكل باحـث عن التدين عـليـهم السالم ا
وعظة احلسنة والزهد والتواضع والصدق  ومنذ زيارة قداسة الصادق واحلـكمة وا
الـبـابـا فرنـسـيس الى الـعـراق وحتديـداً تـشـرفه بزيـارة اإلمـام الـسيـسـتـاني " دام ظله
كن القول الشريف " ووسـائل اإلعالم بتفرعاتها ال تكاد تبرح تغطية احلدث  الذي 
ـا حـتـى نـهـايــته  إذ الـتـقى وبـضــرس قـاطع أنه االهـم خالل الـقـرن حــتى االن  ور
سـيح  زعيما أكبر طائـفت  وهو حدث راح يترقبه وللمرة األولى بـتاريخ التشيع وا
اجلـمـيع  اذ الـتـقى االعـتـدال بـاالعـتـدال واحلـكــمـة بـاحلـكـمـة والـتـواضع بـالـتـواضع
والزهد بالـزهد  ولكن كل على دينه وطريقته وفهمه  فجسّد هذا اللقاء خالدة سيدنا
ترفع ومنار تق وامام الزاهدين ومثل ا وأمامنا وقدوتنا وشفيعنا ومثلنا   سيد ا
درسة ـتواضـع  إمـامنا عـلي بن ابي طالب  حـينـما أطـلق خالـدته التي أسـست  ا
اإلنسانـية والتسامح الديني والوحدة االجتماعية " الناس صنفان أم اخ لك في الدين
رجع األعلى حديثه مع أو نظيـر لك في اخللق " وهي اخلالدة التي شرع بها سيدنا ا
ا خلـفيات  وفـتح بها باب سافـات  وأزال بها هـواجس  ور ضيفه  فـقصّر علـيه ا

حديث اإلنسان لإلنسان . 
ـسـيـحي يـجده سـلـسـلـة متـصـلـة ال تـنفك  من ـتـتـبع حلـوادث التـاريخ اإلسالمي ا وا
األخـوة والـتـصـالح والـتـيـامن والـنـصـرة  فـالـنـجاشـي ملـك احلبـشه هـو أول من آوى
سـلم سـلم والـدعوة لم تـلبث أن تـخرج الى العـلن  وا وحـمى ونصـر اإلسالم وا
فرادا  قلـة يتهددهـم الشرك  وقد تـكالب علـيهم كل وثنيـي قريش  وهل من منصف
مـتتـبع أن يغـفل وقـفة وهب يـوم سُبـيت اخملـمرات  وراح من عـمت بـصيـرتهم وبـاعوا
س بالـسـبايـا من نـسل الـرسول وفـاطـمة ومن آخرتـهم بـدنيـا غـيرهـم  يتـبـارون في ا
سـيح في مـحـنـتهم تـتـبع وقـفـة إمامـنـا الـسيـسـتـاني مع ا ـان  أم نـسي ا تـبـعهم بـإ
واإلرهـاب راح يضـرب بإجـرامه طـولهم وعـرضهـم  بعـد أن هجـروا وقتـلـوا واستـبيح
ـسـيـحـيـ وغيـرهم من ـواطـنـ ا مـالـهم ".........نـؤكّـد عـلى وجـوب احـتـرام حقـوق ا
االقـليـات الديـنيـة ومـنهـا حقـهم في العـيش في وطـنهم الـعراق في أمن وسالم ....." "
ـسـاعـدات الـتي راحت تـتـوالى 15 رجب 1425 هـ " وهل غـاب عن الـذاكـرة قــوافل ا
نـاطق الـتي ضرب اإلرهـاب اطـنابه فـيـها  تـترا من الـنـجف وكـربالء الى أهالي كـل ا
ـعـاصر . فـقـتل آمـنـ وسـبى نـسـاء وأطـفـال  في مـشـهـد هـو األقـسى في الـتـاريخ ا
ويـبــدو أن من تـسـاءل عن الـسـر في الـزيـارة ومـا تـخـفي ومـا يـقف وراءهـا  نـسي أو
جهل أو تـنـاسى التـاريخ واحلـاضر وحـتى تقـوم الـساعـة  فـاإلمام الـسيـسـتاني كـما
سلـفه من مـدرسـة أهل الـبـيت لم يكـن في يوم من األيـام لـلـشيـعـة من اتـبـاعه حسب 
لـكنه للمـسلم جـميعا  ولـلسنة قـبل الشيعـة  وللمسـيح والصابئـة وااليزيدين  وما
ـواقف والوقـفـات  وهو من أطـفأ نـاراً أريـد لهـا أن حترق بـلد خـفي كان أعـظم من ا
وأخمد فـتنة أوقدها من أراد بالـعراق سواءً  وآخا ب مسـلم  ورعى ابناء ديانات
تـرفع عن الـدنـيـا عـلى سـر عـلي " عـليـه السالم " وطـوائف وقـومـيـات  وهـو الـزاهـد ا
سـتأجر من األعيان  والـقد في العمر فسكن وآهل بـيته  الصغيـر من البيوت  وا
ـتـهـالك في الـعـمـران  ويـتسـآلـون عن الـسـر في زيـارة مـرجـعـنـا  فـشـاء الله أن  وا
ـتـزعم لـلـكـاثـولـيك من ـنـتـمي لـلـمـسـيـحـيـة في الـدين  ا يـشـهـد الـقـادم من الـغـرب  ا
الــطـوائف  عـلى تــواضع سـيـدنــا وحـكـمـتـه وزهـده وبـيـته ومــجـلـسه وحــديـثه الـدافئ
ا رأى وسمع وحدّث  فكان في لقاء رجع يشهد  احلميـمي الصادق  فراح ظيف ا
ـرجع لـلـمرجع  درس فـي الكـرم والـكـرامـة  فـمرجـعـنـا لم يُـغـير بـيـته ولم يـسـتـبدل ا
ضيافـته  ولم يعدل منهاجه وهو يستقبل كل قادم قاصد  فكان حديثه مع قاصده 
تـدين لـلـمـتدين  والـوطـني لألجـنبي  ـرجع لـلمـرجع  والـكـبيـر لـلـكبـيـر  وا حـديث ا
فحمل العـراق هماً  واإلنسانية شئناً والتواضع رفعة واحلكمة دليالً  فخرج الظيف
رجع األعلى يوم ولدت ا رأى واستمع وما استُقبل به  سلـماً عليك سيدي ا محدثـاً 
ويـوم تـصديت ويـوم حـمـيت ويـوم مـثلّت ويـوم جـالـست وحتـدثت ووعـضت وأرشدت 
ـتصدي فـرفعت شـأن  ونصّـعت صفحـة  وحفـظت كرامـة  وأعليت مـكانـة  وعلى ا
ـفدى  وهم يـستـقبـلون الـنظـراء  ويجـالسون من السـاسة االتـعاظ بـسيـرة مرجـعنا ا
صـلحة  األجـانب  ويسـتقـبلـون الظـيوف  ويتـحدثـون عن الـعراق  ويدافـعون عـن ا
تـصدي فـالعـراق أكبـر بشـعبه وكـرامتـه وتاريـخه وحاضـره وثرواته وأرضه  وعـلى ا
من الـسـاسـة مــغـادرة عـقـدة الـتـصــاغـر أمـام  األجـنـبي  والــتـرفع عـلى ابن الـوطن 
ـنح  يـسـتـثمـر وال يـجـود  يـبحث عن فـاألجـنـبي قـادم يأخـذ وال يـعـطي  يـطلب وال 

الـفـرصـة وال يـوفـر  راغب في خـيـره ال راغب عـنه  وعـلى كل
من تصـدى أن يرفع رأسه فهو عـراقي  فالعراق كـبير بدينه
وتــاريـخه وأرثه وعــلـمـائه ومــفـكــريه وأدبـائه وفــنـانـيه وزرعه
ــرجـع وســيــرته وحــرثـه ونــســلـه  وســعــيـــد من اتــعـض بــا
ومـسـيرته وأمـسه ويـومه  فمـا ظل مـتصـدي اقـتدى بـسـيرة
عـظــيم كـمـرجــعـنـا  حــفظ الـله الــعـراق وشـعــبه  ومـد بـظل

UI¡∫ وزيرة الهجرة خالل لقائها احملافظ هفال ابو بكر في السليمانية

محمد علي الفرطوسي



d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

W “√ jÝË œu u « dFÝ l dð oA œ

…œUŠ W¹œUB² ≈

UÐU³K  WO M'« `MLM

œ«bý sÐ …d²MŽ Ë bO:« s Š wKŽ

في اواخـر ايـلـول 2019 بث مـوقع لـطـيف يــحـيى الـذي قـال انه شـبـيه عـدي
- الزال لطيف يـتشبه بالشـكل بعدي حتى بعـد جلوئه للخارج و صدام حـس
بعـد مـقـتل عدي- بث رسـالـة صوتـيـة موجـهـة من عـلي حسن اجملـيـد الى ابنه
ـستـمع لـلـرسـالـة لن يـخرج حسـن او احلسـن كمـا سـمـاه هـو في رسـالـته وا
بفـهم جـديـد للـتـحوالت الـتي تـطـرأ على عـقل الـفرد اذا مـا فـقـد سلـطـة ما بل
سـتـمع الـواعي بـفهم جـديـد لـعقـلـية جـيل تـمـكن او جـرى التـمـك سيـخـرج ا

جملموعات منه ان تكون ضمن السلطة.
تتـلـخص وصيـة علي اجملـيـد البنه والـتي خـتمـهـا ببـيت شـعر مـنسـوب لـعنـترة
نطـقه بلهجة و لغاية تختصر فهمة للموت اشرحه في احدى النقاط التي ثبّتُّها

على الرسالها هي:
1- اغلب قـيادة البـعث ال يستـحقون الـقيادة و اغـلبهم تـوسطوا عـند زعامات

روحية و قبيلة للخالص من السجن.
2- يقـول ان قـيادة الـبعث هي قـيـادة النـكبـة وان الزمن لـو عـاد به فلن يـعمل

معها.
ـوجهة له و يقول ان احـكامه فيها سـبع اعدامات و اكثر 3- يتـبرأ من التهم ا

من 100 سنة سجنا.
ن يحمل السالح لطرد االمريكي 4- يوصـي بنقل حتياته و رجاءه عبر ابنه 

. و االيراني
صـير  فغرائـبية للـمستمع و اما الـصورة التي يـرسمها صـوته له من حيث ا
الـعارف بسيرة الرجل وقـد كان يوما مدير امن ووزيـر دفاع وعضوا ظهر في
طـالبـة صدام بأعـدام عبـداخلالق الـسامرائي قاعـة اخللـد متطـوعا او مـكلـفا 
لـكنه في التـسجيل الـذي يبدو انه  قـبل اعدامه بأيـام و كان يقرأه من ورق-
ألستـرسال افـكار ويـبدو انه مـسجل عـلى هاتف مـحامـيه- يقـدم اجمليـد نفسه
مـنـاضال مـخـلصـا مـعـتزا بـصـدام حـس مـسـلـمـا بالـقـضـاء له ثـقته بـحـكـمة
السـماء اذ تمتحنه حتى كأن الذي ظهرت له مقاطع فلمية بصحبة الراقصات
مخـمورا ويـدق بالـدف و يرفس احـداهن وقد بدت عـليه الـثمـالة لـيس هو نفس
عـلي اجمليـد الذي لم يـبق ب رقـبته و احلـبل اال جرة قـلم وال هو نـفسه الذي
يـقـف عـلى جـثــامـ لـقــتـلى في عــقب مـعــارك لـيـطــلب عـرضـهـم عـلى االهـالي

لتخويفهم.
هنـا يكـمن السـؤال عن فهم الـعقـائد الـدينـية و الـقيم االنـسانـية و كـيف كانت
تقـدم و من الذي يقدمها وكيف تؤتِ ثمـارها ليكون علي اجمليد و من هم مثله
في زمنه و بـعد زمنه و قبلهما يستطيعـون التكيف مع احلياة و متقلباتها التي

صارع على غير اشتهاء النفس?. تكتب ا
يـخـتـتم اجملـيد رسـالـته بـالتـرحم عـلى عـنـترة الـشـاعـر لـيقـول بـيـتا مـنـسـوبا له
ـنـة ما ريـدها ـعـروفة  و تـشكـيل مـغلـوط و اضـافة و حـدف " جِـنة  بلـهـجة ا

" نزلِ جهنم بالسيف طيب ا
لعـله يريد ان يقول انه لن يـتنازل ليقبل بـوساطة فيبقى حـيا وانه يفضل جهنم

على ذلك.
بـقي فـقـط ان اذكـر بـيـتـ كـمـا قـيل عن عـنـتـرة وهـمـا من قـصـيـدة يـقـال انـهـا
ا في الفاظهـا من مفردات معاصرة و ليس فـيهما ذكر السيف الذي منـحولة 
ا لتكرار جملة سيوف مشرعة بيد القائد: زاده اجمليد ر

ال تسقني ماء احلياة بذلة 
 بل فأسقني بالعز كأس احلنطل

ماء احلياة بذلة كجهنم
 وجهنم بالعز اطيب منزل.
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لم أسمع أبـداً عن إمرأة عراقـية فـقدت أوالدها الـثالثة عشـر جميـعاً دون صدى
إعالمـي واسع!!! وأعـتـقد أن اجلـمـيع لـم يـعرف بـهـا فـهي رفـضت الـتـعـاطي مع
اإلعالم وبالـرغم من ذلك القت إهتماماً مـن قبل رواد السوشال مـيديا فهي حالة
ة قد تكـون ليست نادرة بالنسـبة لعطاء األمهات الـعراقيات لكنهـا تعد فاجعة مؤ

.. ولم يسمع الكثير منا بها فعائلة عدنان الطعان فقدت أوالدها جميعاً .
رأة إسـمـها"خـنـساء احلـويـجة" أم لـ 13 شـهيـداً وهي تـعيش بـدون مـعيل تـلك ا
سـوى رأفـة ولـطف اخلـالـق األم احلـزيـنـة الـتي تـكـالـبـت عـلـيـهـا الـهـمـوم واحملن
وتــعــيش مع مــرارة الـفــراق والــوحــدة والــظــلم لم تــسـتــقــبل ال الــســيــاسـ وال
اإلعالمـيـ فـهي تـرفض أن تـكـون سـلـعـة سـيـاسـيـة أو إعالمـيـة جتـاريـة بـهدف
التـأثير والـضجة ولـيس بهدف مـساعدتـها! وكـيف سيسـاعدوها? هل سـيعودون
بـأوالدهـا الى احـضـانـهـا من جــديـد أم سـيـقـدمـون لـهـا تـعـويض مـالي وكم هـذا

الي تعوض األبناء?  التعويض مليون أو مليوني دينار ? وهل ا
خـنـساء تـكـنَّى أم عبـدالـله التريـد من الـسيـاسـي شـيء ألنهـا إمـرأة ذكيـة ال بد
أنهـا تعلم أنـهم يأخـذون واليعطـون ولن يعـطوها شيء لـم يبقَ لهـا سوى احلزن
فـهـو رفيـقـها الـدائم.. وتـعوض غـيـاب أوالدها بـزيـارتهـم لتـخـفف األلم عن قلـبـها

قبرة التي دُفن فيها أبناؤها . جاورتهم كل خميس فهي تزور ا
ــسـكـيـنــة إال مالزمـة الـصــبـر فـاالمــهـات يـفـقــدون شـهـيـد لــيس أمـام هـذه األم ا
أوشهـيدين لكن أم عبد الله راح لها ثالثة عشـر فقيد بتفجير إرهابي حدث ذلك

في عام 2014 بأحدى "سيطرات" كركوك األمنية حسب ماهو معلوم .
ـرأة إسم على مُسَمّى فهي جبل من الصبر والتستطيع هذه ا
ـفـردات أن تـعـبـر عـنهـا مالمـح وجهـهـا احلـزيـنـة تُـفـطر ا
القـلب وتُدمع العـيون لشدة بـؤسها وعذابـها.. عسى الله
أن يـلـهـمـهـا الـصـبـر والـقـوة فـهي أم تـؤمن بـعـدالـة الرب

والتطلب العدالة إال منه .

wÐdF « ‰UN²Ð«

بغداد

اضي أنـه "نتـيجة الـسوريـة األسبـوع ا
ــشـــتــقــات تـــأخــر وصــول تـــوريــدات ا
ـتــعــاقــد عــلــيــهــا بـســبب الــنــفــطــيــة ا
الـعقـوبات واحلصـار األميـركي" عمدت
ـوزعة إلى "تـخـفيض كـميـات البـنزين ا
ـئة عـلـى احملـافـظـات بـنـسـبة  15فـي ا
ـئة ـازوت بـنـسـبة  20فـي ا وكـمـيـات ا

حل وصول التوريدات اجلديدة".
WK¹uÞ dOÐ«uÞ

ويـفاقم رفع األسـعار مـعاناة الـسوري
الــذين يـنــتـظـرون في طــوابـيـر طــويـلـة
ـــدعــوم لـــلــحـــصـــول عــلى الـــبـــنــزين ا
ويـشـكـون من الـغـالء وارتـفـاع األسـعار

تواصل. ا
ويـعيش غـالبـية الـسوريـ اليوم حتت
ـتـحـدة بـيـنـما خط الـفـقـر وفق األ ا
تــضــاعــفت أســعــار الــسـلـع في أنــحـاء
الــبـالد خالل الــعــام األخــيــر. ويــعــاني
 12,4مـليـون شخص من انـعدام األمن
ي. الغذائي وفق برنامج األغذية العا
وقـال راني ( 37عــامـاً) الـذي يــشـتـري
عـامل ليوزعـها على مـواد غذائـية من ا
احملالت الـصغيرة لوكالة فرانس برس
"الـيوم بكل تـأكيد سـوف نضطـر لزيادة
أسـعـار منـتجـاتنـا لـتغـطيـة زيادة سـعر
الـبنـزين (...) هذا األمـر سوف يـنسحب

على كل شيء".

{ دمــشق (أ ف ب) - رفــعت احلـكــومـة
الـسـوريـة سعـر الـبنـزين بـأكـثر من 50
ـــــئـــــة وسط تـــــفـــــاقـم أزمـــــة شحّ فـي ا
احملـروقات وانهـيار اقتصـادي متسارع
يـــضــرب الـــبالد الـــتي اعـــتــادت خالل
اضية على مشهد الطوابير األسـابيع ا
أمــام مــحـطــات الــوقـود. وهــذه لــيـست
ـرة األولى الـتي تـرفع فيـهـا احلكـومة ا
الـــســوريـــة ســعـــر الـــبــنـــزين في وقت
تــســـجل الــلـــيــرة الــســوريـــة انــهــيــاراً
متسارعاً. وقد تخطى سعر الصرف في
الـفتـرة األخيرة عـتبة  4200فـي مقابل
الــدوالر في الــسـوق الــسـوداء بــيـنــمـا
ــعـتــمـد من ســعـر الــصــرف الـرســمي ا
ـركــزي يـعـادل  1256لــيـرة ــصـرف ا ا
في مقابل الدوالر. وتشهد سوريا التي
دخـل الـنــزاع فــيــهــا األســبــوع احلــالي
عــامه احلـادي عـشــر أزمـة اقـتــصـاديـة
خـانقة فاقمتها مـؤخراً تدابير التصدي
لـوبـاء كـوفـيـد- .19كـذلـك زاد االنـهـيار
ـــتـــســـارع في لـــبـــنــان االقـــتـــصـــادي ا
اجملــاور حــيـث يــودع ســوريــون كــثـر

أموالهم الوضع سوءاً في سوريا.
pKN² *« W¹ULŠ

وأعـــلــنت وزارة الــتـــجــارة الــداخـــلــيــة
سـتـهـلك مسـاء االثـنـ على وحـمـايـة ا
صـفـحــتـهـا عـلى فـيـسـبـوك أنـهـا عـدلت

ســوريــة مـقــارنـة مع  2700لــيـرة في
السابق. ومنذ بدء النزاع العام 2011
مُــني قـطـاع الــنـفط والـغــاز في سـوريـا
بــخـسـائـر كــبـرى تـقـدّر بـ 91,5مــلـيـار
عارك وتراجع االنتاج مع دوالر جراء ا
فـقـدان احلكـومة الـسـيطـرة على حـقول
كـبرى فضالً عن الـعقوبات االقـتصادية
الـتي تفرضـها الدول الـغربيـة وآخرها
الـعقوبـات التي أعلـنت عنـها بريـطانيا
االثــــنـــ وطـــالـت ســـتـــة مــــســـؤولـــ
. وأعــــلــــنـت وزارة الــــنــــفط ســــوريـــــ

ـمتـاز أوكتان 90 سـعر لـيتـر البـنزين ا
"لـلــكـمـيـات اخملـصـصــة عـلى الـبـطـاقـة
" إلى اإللـكترونـية مدعوم وغـير مدعوم
 750لـيرة سورية لـليتر الـواحد بعدما
كـان  475 أي بـزيـادة قـدرهـا نـحو 58
ـئة. كذلك زادت سعر الـبنزين غير في ا
ـدعـوم إلى ألـفـي لـيـرة لـلـيـتـر الـواحد ا
بــعــدمــا كـان  1300لــيــرة أي بــزيـادة

. ئة تقريباً نحو  54في ا
وقــررت الــوزارة أيــضــاً حتــديــد ســعــر
ـنزلي بـ 3850لـيرة أسـطـوانـة الغـاز ا

ــتــحـدث بــاسم إســرائــيل. كــذلك نــدد ا
اخلـارجـيـة األردنـيـة ضـيف الـله الـفـايز
االثـن بقرار بـريشتيـنا. وقال في بيان
إنّ "أي إجـــــراءات أو قــــرارات تــــهــــدف
لـتغييـر وضع مدينة الـقدس أو مركزها
الـقـانوني تـعـتبـر بـاطلـة وغـير شـرعـية

ومنعدمة األثر القانوني".
m UÐ oK

واألحـد أعربت تركيا عن "قـلقها البالغ"
و"إدانـــتــهـــا بــأشــد الـــعــبـــارات" لــهــذه
اخلـــطــــوة. وقـــالت وزارة اخلـــارجـــيـــة
الـــتـــركـــيــة فـي بــيـــان "نـــدعـــو الـــقــادة
الــكــوســوفــيــ إلى اإلصــغــاء لــصـوت
ــنـــطق الــســلــيـم والــتــراجع عن هــذه ا
ــــســــؤولــــة وغــــيـــر ــــبــــادرة غــــيـــر ا ا

القانونية".
و افــتـتـاح مـقـر الـبــعـثـة في احـتـفـال
مـقتـضب رُفع خالله عـلم كوسـوفو امام
ــبـنى وعُـلق عــلى مـدخـله الفــتـة حُـفـر ا
عـليـها "جمـهورية كـوسوفـو" باأللبـانية

والعبرية واإلنكليزية.
وأقــامت كـوســوفـو وإسـرائــيل عالقـات
دبـلومـاسيـة في شباط/فـبرايـر ما أثار
اســتـيــاء بـلـغــراد الـتي ال تــزال تـرفض
االعـــتــراف بـــاســتــقـالل مــقـــاطــعـــتــهــا

السابقة.
ولـم حتظ كــوســـوفــو بـــعــد بـــاعــتــراف
الــصـ وروسـيــا وخـمس دول أعـضـاء

في االحتاد األوروبي باستقاللها.

{ الــــــــــــــقــــــــــــــدس (أ ف ب) - نـــــــــــــدّد
الـفـلـسـطـيـنـيـون امس بـقـرار كـوسـوفو
فـتح سفارة لـها في القـدس لتكون أول
دولــة ذات غــالــبــيــة مـســلــمــة تــعــتـرف

بالقدس عاصمة للدولة العبرية.
وســتــحــصل بــريـشــتــيــنـا لــقــاء إقــامـة
بـعـثتـها الـدبلـومـاسيـة في القـدس على
اعـتـراف إسـرائيل بـاسـتقالل كـوسـوفو

عن صربيا عام .2008
وانـتقد الـفلسـطينـيون الذين يـعتبرون
ــديـنــة عـاصــمـة الــقـسـم الـشــرقي من ا
ـسـتـقـبـلـيـة قـرار كـوسـوفـو لـدولـتـهم ا

بشدة.
وأكـــــد الـــــنـــــاطق بـــــاسـم الـــــرئـــــاســــة
الـفلسطينية نبيل أبو ردينة أن االجراء
"مـخـالف لـلقـانـون الـدولي الـذي يعـتـبر
" مـؤكـدا أن الـقــدس عـاصـمـة فـلـسـطـ
"أي خـــطـــة بــهـــذا االجتـــاه مــرفـــوضــة
تـمـامـا". من جـهـتـهـا اسـتـنـكـرت حـركة
حـمـاس الـتي تـسـيـطـر عـلى قـطـاع غزة
احملــاصـر الـقــرار واعـتــبـرته "انـتــهـاكـا
فـــاضــــحـــا لـــكل الــــقـــرارات الـــدولـــيـــة
واثيق اإلنسانية" واتهمت كوسوفو وا

بـ"انحياز سافر إلسرائيل".
واشــارت إلى أنه "يــأتي بــتـشــجـيع من
خـطوات التطبيع التي قامت بها بعض
األطــراف الــعــربــيــة" مع إســرائــيل في
إشـارة إلى تـطبـيع اإلمـارات والبـحرين
ـــغـــرب والــــســـودان عالقـــاتـــهـــا مع وا
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W∫ العاصمة السورية تشهد زحاما اثر ازمة وقود “«

مشهد الصورة التي بدا فيها قداسة البابا فرنسيس وهو يقبل العلم العراقي
الذي كـان يضـعه ب يـديه  وكذلك قـوله للـعراقيـ في رسالـته الوداعـية وهو
في الـطائـرة مغادراً مـطار بـغداد : انـني ذاهب الى رومـا لكن الـعراق سيـبقى
وقفان اللذان يـتسمان باحلميمـية ويعبران عن محبة معي وفي قـلبي  هذان ا
ـقـابل مـشـاعر مـحـبـة حمـيـمـية وتـقـديـر قداسـته لـلـعـراق وشعـبه  قـد أثـارا با
اثـلة لغالبـية العراقـي لضيـفهم الكبيـر رغم ان زيارة البابـا فرنسيس هذه
لـلـعـراق ودعـواته ألحالل الــسالم واألمن لـلـعـراق واحملـبــة والـتـسـامح مـا بـ

العراقي قد أغاضت بقوة اعداء العراق وشعبه في الداخل واخلارج !
رء وهو يشاهد تقبيل ولعل ما يثير الغرابة وااللم في آن واحد هو ان يتذكر ا
البـابا للعلم العراقي والتأكيد للعراقي بأن العراق سيبقى معه وفي قلبه وهو
يـغادر الى رومـا  ان هناك مـن العـراقي مـن ال يحتـرم العـلم العـراقي ويرفع
بـدال عنه في شـوارع بغـداد وفي مـدن اخرى اعالم دول اجـنـبيـة يعـتـبر نـفسه

موالياً لها .
شهدان من مواقف قداسة البابا جتاه العراق والعراقي  ما هي اال هـذان ا
ــشـاهـد الــتي عـبـر عــنـهـا خـالل االيـام الـثالثــة لـزيـارته ـواقف وا بــعض من ا
لـلـعــراق والـتي عـبـر من خاللـهــا بـتـصـريـحـاته وعـظـاتـه وصـلـواته عن مـحـبـته
ـذهبـيـة والعـرقـية بـدعواته واعتـزازه لـلعـراق وشعـبه بـكل أنتـمـاءاته الديـنـية وا
لــلـسالم واحملــنـة والــتــآخي وان يـتــحـقق لــلــعـراق والــعـراقــيـ االمن واسالم

واالستقرار .
ـعنـويـة والديـنـية والـسيـاسـية الـتي انـطوت عـلـيهـا هذه ان االهمـيـة والدالالت ا
الزيـارة وما عبر خاللـها قداسـته من مواقف محبـة وتقدير لـلعراقيـ وللعراق
عنية بـالدولة منحه اجلـنسية العـراقية  خاصة وانه تسـتوجب على اجلهـات ا
عبـر رغـبـته هذه بـأقـتـنائـهـا . فـخالل زيـاة السـيـد رئـيس اجلمـهـوريـة د. برهم
ـاضي  صدر صـالح للـبابـا في الفـاتيـكان في يـناير  –كـانون الـثاني الـعام ا
بيـان من الفاتيكان عن الزيارة استعرض فيه ما دار من حوار خاللها  وجاء
في البـيـان ايـضاً  ان قـداسـة البـابـا أخبـر الـرئيـس صالح بـأنه (يـريد بـطـاقة
هويـة عـراقيـة تعـرفه انه سلـسل الـنبي ابـراهيم ) الـذي مـهده ومـقامه في بـلدة
(اور) العـراق . وما يـشرف البـاب يشرف  بـطبيـعة احلال  جـميع العـراقي
ـعنـيـة  بـأسم الـعـراقـي الـذين يـنـتـمـون ألرض الـعـراق .. فلـتـمـنح اجلـهـات ا
اجلـنسية العـراقية الى قـداسة البابا فـرنسيس االول  الذي
يـشـرف الـعـراقـيـ  ان يـتـشــرف قـداسـته بـاجلـنـسـيـة
الـعـراقـيـة الـتي عــبـر عن رغـبـته بــحـمـلـهـا خالل زيـارة
رئــيس اجلــمـهــوريــة لـقــداســته في الــفـاتــيــكـان الــعـام

اضي . ا
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تـعد احملـاكم الـدسـتـوريـة او احملاكم
العـليـا هي أعلى سـلطـة قضـائية في
الــبالد تـــتــحــدد طـــريــقــة اخـــتــيــار
قضاتها وصالحيـاتها ضمن دستور
الدولة وتختلف من دولة إلى أخرى
ولــكـن بـــشـــكل عـــام فـــإن احملـــكـــمــة
الـــدســتــوريــة هي صـــاحــبــة الــقــول
الـفصل بـتـوافق أي قـرار أو مـرسوم
أو قـــــانــــون أو حــــكم قـــــضــــائي مع
الـدستـور الـذي هو الـتـشـريع األعلى

في البالد وال يجوز مخالفته.
يــتـم إحــالــة الــدعــوى إلى احملــكــمــة
الـدسـتـوريـة عـادة من طـريـق األول
هـو تـدخل احملـكـمـة تـلـقـائـيـا عـنـدما
تشك احملكـمة بعـدم دستوريـة قانون
مـعـ وبـالـتـالي تـقـوم هي بـتـحـريك
الـــدعــــوى لــــدراســــة دســــتـــوريــــته.
ـــــكن والــــطـــــريـق اآلخــــر هـــــو أن 
ـان  (أو أي جـهة لـلـحكـومـة أو الـبـر
أخرى حسب دستـور كل بلد) الطعن

بـدستـوريـة تشـريع أو حـكم قـضائي
ما فتقوم احملـكمة الدستـورية العليا
ــوضــوع بــالـــنــظــر في دســتــوريــة ا

طعون فيه. ا
كـمــا تـخـتص احملــكـمـة الــدسـتـوريـة
بـتـفـسـيـر مـواد الـدسـتـور بـنـاءً عـلى
طــلــبــات تــقــدم إلــيــهــا (أيــضــاً وفق
دسـتـور كل بـلـد) لالسـتـرشـاد أثـناء
ـراسـيم والــتـشـريـعـات. وقـد وضع ا
يـضـاف إلـى صالحـيـاتـهــا مـحـاكـمـة
ــســؤولــ فـي الــدولــة مــثل كـــبــار ا
رئيس اجلمهـورية حسب دستور كل
دولــة. وإن األحــكــام الــصــادرة عــلى
احملـكـمـة الـدسـتـوريـة قـطـعـيـة وغـير
قابلة لـلطعن باعـتبارها أعـلى سلطة

قضائية في البالد.
وقد ورد النص على تشـكيل احملكمة
الــدســتــوريـــة الــعــلــيـــا في الــعــراق
بتسمـية (احملكـمة االحتادية الـعليا)
في الدستور الـعراقي لعام  2005في

واد  92الى  94منه وكاالتي: ا
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اوالً :ـ احملكمة االحتادية الـعليا هيئة
قضائية مستقلة مالياً وإدارياً.

ثـانــيـاً :ـ تـتـكـون احملــكـمـة االحتـاديـة
العـليـا من عددٍ من الـقضـاة وخبراء
في الفقه االسالمي وفـقهاء الـقانون
يُـــحــــدد عـــددهـم وتـــنــــظم طـــريــــقـــة
اخـتـيـارهم وعـمل احملـكـمـة بـقـانـونٍ
يُـسن بـأغـلبـيـة ثـلـثي اعـضـاء مـجلس

النواب.
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ا تختص احملكمة االحتـادية العليا 
يأتي:

اوالً :ـ الرقابة على دستورية القوان
واالنظمة النافذة

ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثــالـثــاً :ـ الـفــصل في الـقــضـايــا الـتي
تنشأ عن تـطبيق القـوان االحتادية
والـقـرارات واالنـظــمـة والـتـعـلـيـمـات
واالجــراءات الــصــادرة عن الــســلــطـة
االحتادية ويكفل القانون حق كل من
مــجــلـس الــوزراء وذوي الــشــأن من
ـبـاشر االفراد وغـيـرهم حق الـطعن ا

لدى احملكمة.
ـنـازعـات الـتي رابـعـاً :ـ الـفــصل في ا
حتـــصل بــ احلــكـــومــة االحتــاديــة
وحـــكــومــات االقـــالــيم واحملـــافــظــات

والبلديات واالدارات احمللية.
ـنازعـات التي خامـساً :ـ الـفصل في ا
حتصل فيما ب حكومات االقاليم أو

احملافظات.
ســـادســـاً :ـ الــفـــصل فـي االتــهـــامــات

ــوجــهـة الـى رئـيس اجلــمــهــوريـة ا
ورئــيس مـجــلس الــوزراء والـوزراء

وينظم ذلك بقانون.
ـصــادقـة عــلى الـنــتـائج ســابـعــاً :ـ ا
الــنــهــائــيــة لـالنــتــخــابــات الــعــامــة

لعضوية مجلس النواب.
ثامناً : ـ

أ ـ الـفــصل في تــنـازع االخــتـصـاص
بـ الــقـضـاء االحتـادي والــهـيـئـات
القضـائية لالقـاليم واحملافـظات غير

نتظمة في أقليم. ا
ب ـ الـفـصل في تـنـازع االخـتـصـاص
فــيــمــا بــ الــهــيــئــات الــقــضــائــيـة
نتظمة لالقاليم أو احملافظات غير ا

في أقليم
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قـرارات احملــكـمـة االحتـاديــة الـعـلـيـا
باتة وملزمة للسلطات كافة.

لقـد تـأخر مـجلس الـنـواب كثـيرا في
اصـــدار الـــقــــانـــون الـــذي كــــلـــفه به
الـدسـتـور في مـادته  92الـتي نـصت
عــلى (تــتــكــون احملـكــمــة االحتــاديـة
العليا من عـددٍ من القضاة وخبراء
في الفقه االسالمي وفقهاء القانون
يُـــحـــدد عـــددهم وتــــنـــظم طـــريـــقـــة
اخـتيـارهم وعـمل احملـكمـة بـقـانونٍ
يُسـن بأغـلبـيـة ثلـثي اعـضاء مـجلس

النواب.).
ـــؤسـف ان يـــتـم اســـتــــخـــدام ومـن ا
وتــسـيــيس هـذه احملــكـمــة من حـيث
التشـكيل ومن حـيث اصدار الـقانون
الــذي بــنــظم عــمــلــهـا وســلــطــاتــهـا

السباب عديدة منها:
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الدوحة

 -1موضـوع االنتخـابات وتـوقيتـاتها
وقانونـها والذي مـا زال موضع جدل
ب القوى والـكتل السيـاسية التي ال
تــريــد ان تــفــقــد امــتــيــازاتــهــا الــتي

حققتها منذ  2005حتى االن.
 -2مـوضــوع الــهــيــمــنــة الــطــائــفــيـة
وحتويـل العـراق الى دولـة ولي فـقيه
عــلى غــرار اجلــمــهــوريــة االسالمــيـة
وهــذا واضح من الــتــوجه لــتــشــكـيل
احملـكــمــة طــائــفــيــا ولــيس مــهــنــيـا
ن يـطـلق عـليـهم واعـطـاء دور كـبـيـر 
تسـميـة (خبـراء الشـريعـة االسالمية)
) واقــحـام و (اخلــبـراء الــدســتـوريــ
الوقفـ الشـيعي والسـني في عمـلية
االخـتـيـار وهـما جـهـتـان حـكـومـيـتان
تنـفيـذيتـان تخـضعـان لسـلطـة القوى
ــهــنــيــة الــســيــاســـيــة وتــفــتــقـــدان ا
واحلــيـــاديــة وبــالــتــالي فــان حــصــر
انـتـخـاب او اختـيـار الـفـقـهـاء بـهذين
الـــوقــفــ اجتــاه خــطـــيــر ومــخــالف

الستقاللية القضاء.
ان االصـل في تــــاســــيس احملــــكــــمـــة
االحتــاديــة الــعــلــيــا انــهــا مــحــكــمــة
دستـوريـة علـيـا يجب ان تـضم خـيرة
ــــؤهــــلــــ قــــضــــاة الـــــعــــراق مـن ا
واصـحاب الـتـاريخ الـقـضائي  وهي
تراقب دستـورية القـوان والقرارات
أمـا مـوضوع اضـافـة (فـقـهـاء قـانون)
و(فـقـهاء مـذاهب)!!! فـهـو امـر خـطـير
مع احــتـرامـنـا وتــقـديـرنـا لــلـشـريـعـة
واتـفاقـنـا مع مـا نص علـيه الـدسـتور
من عدم قبول تشريع قانون يتناقض
مـع ثـــــــــوابت االسـالم مـع ان هــــــــذه

لـــبــثــوابـت حتــتــاج الى تـــخــحــديــد
وتثبيت واتـفاق على ذلك ال ان تبقى
عـائمـة. ونـقول هـنـا اذا كان اخـتـيار
الــفــقــهــاء وحــتـى فــقــهــاء الــقــانـون
الـــدســتــوري ((من غـــيــر الــقــضــاة))
لعضوية احملكمة االحتادية يجب ان
يكون الغرض هو السـتشارتهم (عند
ثـابـة خبـراء فقط... وال احلاجـة) و
يـكـون صـوتـهم مـلـزمـا لـلـقـضـاة وال
صــوت لـهم فـي الـتــصــويت.. ولـيس

لهم حق الفيتو.
 اال انه لالسف تـريـد قـوى سـيـاسـية
ـوضــوع من اجل مــعــلـومــة حــرف ا
خـدمـة اغـراض مشـبـوهـة لـتـجـعـلهم
ـثــابـة (اعـضـاء فـاعــلـ ومـؤثـرين
!!!) في احملــكـمــة.. وهـذا ومــعـرقــلــ
اجتـــاه ومــســلـك مــشــبـــوه الــنــوايــا
قـاصد.. فـالقـضاة الـعراقـيون هم وا
اسـاسـاً بــحـكم تـاهـيــلـهم وخـبـرتـهم
الــطـويــلـة هم (خــبـراء دســتـوريـون)
وهم بـنـفس الـوقت (خـبـراء بـاحـكـام
الــــشـــرع االسالمي).. وبــــالـــتـــالي ال
داعي القـحـام من يسـمـون بـاخلـبراء
والـفـقـهـاء في ((عـضـويـة)) احملـكـمـة
االحتــاديـة الـعــلـيــا مـالم تــكن هـنـاك
اغراض سـيـاسيـة مـحددة ومـعـروفة
سلفاً.. ويعني انه ستـكون بالنتيجة
مــحـكـمــة داخل مـحــكـمـة وســتـكـون
احملـكـمـة خـاضـعـة لـلـهـوى الـطائـفي
والسياسة بعـيداً عن نزاهة وحرفية
القضاء التي عرفـناها وعهدناها في

القضاء العراقي عبر العصور...
{ استشاري قانوني

كـنّـا دومًـا نقـول ونـردّد إنّ في الـعراق
خــزيـــنًــا واســعًــا من األفـــكــار والــقــيم
كن االعتمـاد عليها في والـرؤى التي 
صــنع حــيــاة جــديــدة ألبــنــاء الــعــراق
ومــشـاركـتــهم لإلنـســانـيـة جــمـعـاء في
كن أن ـعاصر الـشامخ الذي  الـبناء ا
يشكّل قاعدة معيارية مستقبلية إلعادة
بـــنــاء الــشـــخــصــيـــة الــعـــراقــيــة وفق
مـــقــايـــيس وطــنـــيــة جتـــابه الـــعــصــر
واحلـاجة والـظرف بـعد جرفـها مـرغمةً
بـطوفان الـتبعيـة والوالئيـة والتقديس
ـفـرط ألشخـاص ومـسـمّـيات الـعـبـثي ا
ومــراسم ومـظـاهـر دخـيــلـة وغـريـبـة ال
تــــرقى لــــتــــاريخ الــــوطن احلــــضـــاري
غـاالة في أية والـثـقافي والـتعـددي. فـا
مـظـاهر "تـقديـسيـة" لـلفـرد أو اجلمـاعة
ــذهـب أو الــطـــائــفــة أو أو الـــدين أو ا
الـقـومـية أو الـعـشيـرة أو الـقـبيـلـة وما
سـواهــا من مـفـردات دونـيـة أو فـرعـيـة
ثـانـويـة هي في نـظـر القـيم الـسـمـاوية
ـقدَّسة (بـفتح الفـاء) خروج عن طاعة ا
خــالق الــسـمــاء واألرض والــعـنــاصـر.
فــهـو وحـده هـو الــقـدّوس الـطـاهـر وال
أحــــدَ ســـواه إالّ مـــا يــــخصّ األوطـــان
الـطيبـة التي حتتضـن البشر الـقاطن
ـعـتـاش ـسـتـغـيـثـ بـهـا وا فـيـهـا وا
عـليهـا بفضل نـعم السمـاء ورحمة الله
اخلــالق الــواســعــة. وأيـة مــحــاولـة أو
اجنـرار باجتاه إضفاء صـفة "القداسة"
ـقـدَّس" أليـة مسـمـيـات أخرى لـغـير و"ا
الــــلـه بــــقــــدرتـه اجلــــبــــارة واألوطــــان

ـا فــيـهـا من بــخـيـراتــهـا الــفـيـاضــة 
مــسـمــيـات بــشـريــة ضـعــيـفــة ومـواقع
مــســتـحــدثــة لــلـعــبــادة والــزيـارة هي
ـاسك خــروج عن إرادة الــله الــقــديــر ا
األرض والـسمـاء بيـديه دون سواه. بل
يُـعدّ ذلك عبثًـا ومساسًا بـصفة ال تليق
إالّ باخلالق العظيم وأوليائه وقدّيسيه
األصــفـيــاء بـعـد أن انــتـشــرت مـؤخـرًا
ـقدَّس" صـيـحـات نـشاز تُـسـبغ سـمـة "ا
عـــلـى بـــشـــرٍ وأضـــرحـــة ال شـــأنَ لـــهــا
بــأضـرحــة األئـمــة والـقــدّيـســ الـذين
أكــرمـهم الــتـاريخ ومــنـحــهم حقّ حـمل
هـذه الـصفـة حصـرًا حـفظًـا لـكرامـتهم
ـنـزلـتـهم الــتـاريـخـيـة وعـلـوّ وتـقــديـرًا 
شــأنـهم بــ الـبــشـر بـفــضل أعـمــالـهم

الطيبة وكراماتهم.
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ـقدمـة يتـرافقُ مع مقـترح رائع مـربط ا
ألحــد الــزمالء في نــخــبــة اقــتــصــاديـة
مــتــمـيــزة في تــغــريـدة أخــرجــهــا بـكلّ
جـدارة وجرأة نـابعـة عن حرصٍ وطنيّ
غـيـر مـشكـوكٍ فـيه. وفي حـالة تـطـبـيقه
ســــيـــكــــون له شــــأن في إعـــادة بــــنـــاء
الــشـــخــصــيــة الــعــراقــيــة وزرع بــذور
الــتـنـويـر في صــفـوف الـشـعب الالّهث
وراء تـرّهـات وتقـالـيد غـيـر منـتـجة في
حـيـاته عـنـدمـا يـجـري تـعـطـيل احلـياة
قـسرًا في مناسبات الـزيارة األربعينية
ـــــذهب ألخـــــوة الـــــوطن مـن أبــــنـــــاء ا
الـشيعي وغيرها من مناسبات مذهبية
وأليــام عـديــدات كـمــا هي احلـال هـذه

ـنــاسـبـة األيــام في تـقـلــيـد اسـتــفـزازيّ 
زيــارة اإلمـام مـوسى الـكـاظم. فـفي هـذه
ليونية غير احلضارية التي الـزيارات ا
ـنطق تـتـقـاطع مع الـعـقل واحلـكـمـة وا
صـــارت تــتـــأثــر بــهـــا مــصـــالح الــوطن
والــنـــاس عــلى الــســواء ألنــهــا جتــري
بــغــــيـر مــســوّغ وال حقّ بل  أصــبـحت
تُــفـرض عـلى عـمــوم الـنـاس ورغـمًـا عن
اجلـــمــــيع. وفي هـــذا الــــســـلـــوك غـــيـــر
ــســـوّغ الــشيءُ الـكــثـيــرُ من انــتـهـاكٍ ا
حلــقـوق الــنــاس واغـتــصـابٍ حلــــريـات
ـــكــــوّنـــات أو حـــتـى لـــشـــرائح بــــاقي ا
ــذهب الـذين كــبــــــيـرة مـن أبـنــاء ذات ا
يــنـســاقـون إلــيـهــا تـمـاهــيًـا مـع الـدعـاة
إلـيها حتى في حالة إدراكهم انسياقَها
ألخـذ مـسارات وأشـكالًـا غيـر حضـارية
ومع مـا تـسـبـبه من اخـتـنـاقـات مـرورية
بــســبب قــطع طــرقٍ لــتـأمــ مــســيـرات
ا عـتقـدين  الـزوار البـسطـاء السـذّج ا
ال يـــفــقـــهــون بـه أو يــدركـــونه. هــذا إذا
أضــفـنــا إلى هـذه جــمـيــعًـا مــا تـعــانـيه
مـؤسـساتُ الـدولة الـعراقـيـة طيـلة فـترة
ـنـاسـبـة من شـللٍ شـبه مـطـبق يُـضفي ا
ـسـلـوبـة أصالً ضـعــفًـا عـلى هـيـبـتــهـا ا
ويــلـــقي بــظالله عــلـى وســائل تــنــمــيــة
ـــتـــرنّح. وهـــذا مــا اقـــتـــصـــاد الـــبالد ا
يــتـــطـــلّبُ تــنـــضــيجَ األفــكـــار وتــنــويــر
الـبــسـطـاء من الـنـاس الـذين يـنـسـاقـون
كـــاخلــــراف بال رويـــة وال تـــفـــكـــيـــر وال
تــمــحــيـص وراء دعــوات وحتــريــضـات
دعــاة تـكـريس الـتـخــّلف وإبـقـاء الـبـشـر
أسـرى مـثل هذه الـتـقالـيـد االستـهالكـية
ـــتــخــلــفـــة الــتي ال تــخـــرج عن ســمــة ا
الـتـبـعيـة الـسـاذجة ألولي األمـر بـدعوى
شـاركة أو "الـتـشويـر" في حـالة رفـض ا
ذهبـية التي عـدم االنصيـاع للضـرورة ا
يـــعـــدّهــا هـــؤالء جـــزءً من ســلـــوكـــيــات
ــرام ـــانــيــة ال بـــدّ مــنـــهــا لــبـــلــوغ ا إ
وحــصـول الـكـرامـات وتــعـزيـز الـقـدرات

وإنفاذ سلطة احلكم. 
ـبــدع في أفـكـاره  فــكـرة هـذا الــزمـيل ا

تــنــبـع من مــداركه الــواســعــة ورؤيــته
الــوطـنــيـة الــطـيــبـة بــتـطــرقه الـعــمـلي
إلمـكانيـة تغييـر شيءٍ كثيـرٍ من مظاهر
"الـتــقـديس" غـيـر اجملـديـة اجلـاريـة في
دن ـليونية إلى ا مـناسبات الزيارات ا
ـقــدسـة!". وقـد تـنـفع الـفـكـرة أيـضًـا "ا
حـ تطبـيقهـا في غيرهـا من الزيارات
ــنــاسـبــات الــشــعـبــيــة عـنــد ســائـر وا
ــكـوّنـات األخـرى فـي جـنـوب الـعـراق ا
ووســطـه وشــمــاله حـــتــمًــا في حــالــة
وجــود اإلرادة الـكـافــيـة لـتــحـويل مـثل
ناسـبات إلى أدوات لشـحذ همم هـذه ا
الــزوار وتـوجـيـهـهم بــاجتـاه "صـنـاعـة
بـادرة بزرع نخلة نادرة احلـياة" عبر ا
أو شــــجــــرة مــــثـــمــــرة لــــكلّ زائــــر في
األراضـي الـــتي يــــجـــتــــازُهـــا الــــزائـــر
قصودة. وبذلك واقع ا للوصول إلى ا
نـكـون قـد حـوّلنـا الـصـحراء واألراضي
الــــبــــور إلى مــــزارع وارفــــة وحــــدائق
خـضـراء مثـمرة وأعـدنا الـبالد لتـكون
"أرض ســــوادٍ" مـن جــــديــــد تــــخــــتــــال
بـخضـرتـها وتـطيبُ بـثمـرتهـا لتـضيفَ
عـوائـد غـيـر مـسـبـوقـة خلـزيـنـة الـدولة
ـنـهـار. ولـنا تـعـزيـزًا القـتـصاد الـبالد ا
في مـبـادرة الـفـتـاة الـكـرديـة في شـمال
الــوطن بـكـردسـتــان ومـثـيـلــتُـهـا الـتي
أقــــرتـــهـــا حــــكـــومـــة رئــــيس الـــوزراء
ـوذج األثــيـوبي "آبي" مـؤخــرًا خـيـر 
لـــــزرع بــــذور األمل بـــــ احلــــكــــومــــة
والـشعب وتـعزيز أدوات جـديدة إلدامة
تـعظـيم الـثروات والـعمل عـلى تنـظيف

ناخ. ا
وألجـل بــلــوغ هــذه الـــغــايــة ال بــدّ من
تـكاتف اجلـهود اجلـماعـية والـتوعـوية
عـــبــر مــواقع الـــتــواصل االجـــتــمــاعي
ـتعددة وجهاتٍ ذات قـدرة في التأثير ا
عـلى إرادة الزوار وسلوكيـاتهم ومنها
ـتمدنة تنورة وا ـرجعيـات الدينيـة ا ا
ــنــفــتــحــة بــالـتــعــاون مع وأدواتُــهــا ا
أجـــــــهـــــــزة الــــــدولـــــــة فـي الــــــوزارات
ـــعـــنـــيـــة والـــدوائـــر ـــؤســـســــات ا وا
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ـنــظــمـات اجلــمــاهـيــريـة اإلعالمــيــة وا
ـكـنـهـا الـتـكـفّـل جـمـيـعًا ـدنـيـة الـتي  ا
ـــبــادرة عـــبــر تــهـــيــئــة بـــإدامــة هــذه ا
مـستـلـزماتـها وضـمان مـتابـعة إروائـها
ــا هـو مــتـيــسـر ومــتـاح من ــوّهـا  و
أجــهـزة ريّ مــتـطـورة. وبــتـطــبـيق هـذه
ـؤمن ــبـادرة الـرائــدة يـكـون الــزائـر ا ا
ــواطن الــنــاضـج قـد ســاهـم روحــيًـا وا
عـتقـده بدل إسـباغ ـانه  بـشيء من إ
صـفــة الـقـداسـة اعـتـبـاطًـا عـلى احلـجـر
والـبـشـر وتـرسـيم خـطـوط حـمـراء على
تـقاليد ومظـاهر استهالكية غـير منتجة
بل خـارجة عن سـمة التـحضّر والـتمدّن
فـي عـصـرٍ مـضــنك لم يـعــدْ في مـقـدوره
الـقبول بـتخريـفات وتأويالت وأحاديث
وطـرائف عفا عليهـا الزمن السيّما بعد
ـة إلى أن اجــتـازَ الـبـشـر مـرحــلـة الـعـو
سارية الرمز الرقمي الذي يتحكم اليوم

في كلّ شيء وأيّ شيء. 
…b¹bł W¹ƒ—

مـن هــنــا نــقــول إنّ حــاجــات اإلنــسـان
ـتــغـيـرة تـقـتـضي الـيـوم الـتـزام رؤيـة ا
عاصرة جديدة في النظر إلى احلياة ا
إلى "صـنـاعة احلـيـاة" وليس بـالـتراجع
اضي ـتـقهـقر إلى تـاريخٍ أصـبح من ا ا
ولم يـعد مـقبوالً إعـادةُ توليـفه وإنتاجه
بــوسـائل غـيـر حـضــاريـة فـيـهـا الـشيء
الـكثير من مظاهـر الغرابة في التقديس
ــبــرّر وفي الــبـذخ واالســتــهالك غــيــر ا
الـذي يـحضّ ألشكـالٍ جـديدة من أدوات
الــفـسـاد. فــهـذه كــمـا نـشــهـد جـمــيـعًـا
صـارت تــكـلّف الـدولـة والـشـعب أوقـاتًـا
ضــائـعـة ومـبــالغ مـهـمّــة هي والـشـعب
بـــأمسّ احلــاجــة إلـــيــهــا إلعـــادة بــنــاء
نهـارة والسيّما ـتخلفـة ا ـؤسسات ا ا
الـتربويـة والتعـليمـية منـها والتي هي
الـسبب الرئيـس بالهرولـة باجتاه إبقاء
ــنــتــجـة ــمــارســات غــيــر ا زخم هــذه ا
وإدامـة تدويرها بشـكلٍ كارثيّ سنة بعد
أخـــــرى بــــالـــــرغـم من حتـــــوّلــــهـــــا إلى
تـقـالــــــيـد اسـتهالكـيـة متـخـلفـة ال تمتّ

ان واالعتقاد.  بصلة إلى عمق اإل
ـاضي اآليل الذي يـكـفيـنـا التـعـظيم بـا
ــكن فـقط اسـتــنـبـاطُ أفـضل الـدروس
مــنه وأيــســرهــا بــغــيــة إصـالح الـذات
واجملـتمع والـدولة عـلى ضوء نـتاجات
األمـس ولــيـس بــتـــدويـــر مــحـــتـــواهــا
ومـظاهرهـا التي لم تعد تـنفع مع تقدم
الــعـصـر وتــزايـد احلــاجـة إلى وسـائل
أخــرى تـسـاهم في بـنــاء كـيـان الـنـفس
ــانــيــة أكــثــر ــظــاهــر إ الــبــشـــريــة 
مـقبـولية وأكـثر تـمدنًا.  فـاحلاضر أهمُّ
كن مـن األمس. ولـكلّ زمنٍ هـمُّهُ. فـمـا 
أن تـقدّمه هذه وبدائلُـها احلضارية من
اجـل تــقـــدم اجملـــتـــمع وتـــطـــور مـــدنه
وبـلــداته والـسـيـرالـصـحـيح واحلـثـيث
نــحــو ســلّـمِ رقيّ الــوطن ورفــعــته بــ
األ وشـــــعـــــوب ودول الـــــعـــــالم هي
األَوْلـى بــالــســـمع والــطــاعـــة. كــمــا أنّ
ـتـمـدّن في جـزئـياتٍ من اإليـغـال غـيـر ا
ــمــارســات االسـتــهالكــيــة غــيـر هــذه ا
ــنـتــجـة عــنــدمـا تــطـغى عــلى قـدرات ا
الــعــقل وتــسـلــبــهــا إرادتـهــا وفــكــرهـا
وتـمـحـيصـهـا فـإنـها بـالـنـتيـجـة تـقود
الـــعــقـل والــعـــقالء إلى مـــرافئ اجلــهل
والـتـخلّـف. حيـنـئذٍ تـتـضاعف تـكـاليفُ
اجلـهـل ويـصـعب مـعـاجلـتُه إالّ بـالـكيّ

وهو آخر العالج.
ـانــيـة ـســتـشــارة األ عــنـدمــا سُـئــلت ا
أجنـيال ميركل يومًا عن فحوى اإلنفاق
عـرفة والـعلـم والعـلماء الـكبـير عـلى ا
ردّت بـأنّ تـكـالـيف اجلـهل أكـثـر بـكـثـير
عرفة داعية إلى ضرورة من تـكاليف ا
"تــهــد أســوار اجلـهل وضــيق األفق
ألن ال شـيءَ يـبــقـى عـلـى حــاله". هــكـذا
الــــشــــعــــوب الــــتي خــــرجـت من نــــفق
الــتــخـــلّف واجلــهل وجــدت تــقــدمــهــا
وتـطـورهـا بـاسـتـقالل إرادتـهـا ونـضج
انية تـفكيرها وحداثة تصوراتها اإل
ولـيس بالـطاعـة العمـياء والـسلـوكيات
غــيـر احلـضـاريـة الـتـي تـضـرّ بـقـدر مـا

تنفع.
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نـطقة  1- بال شك أن اإليـرانيـ هم أفضل الـعارفـ بالـسياسـة األميـركيـة في ا
. ألن االيـراني وبـعد جناح وافـضل العـارف بطـريقـة فهم  احلـوار مع األميركـي
ثورتهم عام 1979وجدوا أرشيـفًا أميركيًا  صـخماً ومهما وفـريدا  بسبب العالقة
اخلـاصــة واإلسـتــراتــيـجــيـة الــتي كــانت ولــعـقــود طـويــلــة  بـ الــنـظــام الــبـهــلـوي
ـتحدة وإسرائيل نـاهيك أن النطام اإلسالمي في إيران الشاهـنشاهي والواليات ا
وال حـتى لم يـنـتـقم ويُـبـيـد دبـلـومـاسي وجـنـراالت ورجـاالت وخـبـراء  نـظـام الـشاه 
اخملتـصـ واخلبـراء في السـياسـة األمـيركـية  بل أبـقوا عـلى  اغـلبـهم واالستـفادة
منهم بـتدريب كوادر النظـام االسالمي اجلديد وهذا يُـحسب للسيـد اخلميني الذي
ـطـاردات بـحق رمـوز  مـعظم خـطـوط ورمـوز نـظام أمـر بـذلك واوقف االعـدامات وا

الشاه  .
2- من اجلانب اآلخر  :-

فـااليرانـيون معـروفون بـأنهم أصـدقاء  تـقليـدي لـرموز احلـزب اجلمـهوري . ولكن
نـطقـة في سبيل بـعد مـجيء الرئـيس  باراك أوبامـا وتنـازالته إليران في الـعراق وا
فـاوضات حول الـبرنامج الـنووي اإليراني  نُـسجت عالقات أقناعـهم بالقـبول في ا
وقـراطي بأنهم . بل عرف االيرانـيون نوايا الد وقراطـي جيدة بـ طهران والد
لـيسـوا صقـور حرب.بل هم خبـراء في السـياسـة اخلبيـثة والـدسائس بدال من شن

احلروب. 
وبالتالي فـعندما فاز الـرئيس بايدن بالرئـاسة أخيرا عرف وتـيقن االيرانيون بأن ال
حـرب ضدهم  ولـكن عـليـهم احلـذر من اخملـططـات الـسريـة .السـيمـا وان الـرئيس
بـايـدن قـد أعـلنـهـا وهـو يـتـحـدث عن سـيـاسـاته اخلـارجـيـة عـنـدما قـال ( لن نـذهب
وضوع في مقاالت الحقة.  للحرب من أجل أسقاط ديكتاتور) وسوف نعود لهذا ا
3- وبالـتـالي فـأن مـايـفـعله  الـرئـيس األمـيـركي  بـايـدن وادارته في الـضغـط  على
وعدم الـتنـازل هـذه الفـترة  هـو ضـغط وقتي لـكي ال يـفلت الـعـيار .والـسبب إيـران 
ـقبـلـة والتي سـنـكون  في ألن الـرئـيس بايـدن يـنتـظـر نتـائج االنـتـخابـات االيـرانيـة ا
حـزيـران 2021 والـتي أحـتـدم الصـراع من أجـلـهـا ب احملـافـظـ واالصالحـي
.وحـينهـا سوف نقـرأ ونسمع تـعاطيـا أميركـيًا جديـدا مع طهران وعلـى غرار نتائج
األنـتـخـابـات الـقادمـة. ال سـيـمـا وان الـرئيـس بايـدن قـد أبـلغ إسـرائـيل بـتاريخ 19

شباط 2021 عزمه العودة الى االتفاق النووي االصلي مع إيران.
≠∫ °Ê«dNÞ X½QLÞ u¼UOM²½Ë Êb¹UÐ 5Ð W öF « ¡uÝ

هناك حـقيقة مهمة وجديدة وهي ان من يحيط بالرئيس بايدن هم من أدارة أوباما.
ولديهم رغـبة في األنتقام من  رئيس الوزراء االسـرائيلي بنيام نـتنياهو في ملفي
( إيـران وفــلـسـطــ ) بـســبب الـضــغط  الــذي مـورس عــلى الـرئــيس تـرامب و من
نتنيـاهو شخصـيا ليخـرج من االتفاق النـووي مع ايران .ويسقط مـسار مفاوضات
ـفرده لـيـعتـرف بـالـقدس عـاصـمة الـسالم بـ إسرائـيل والـفـلسـطـيـنيـ .ويـذهب 
إلســرائـيل. بل تـمــادى تـرامب أكـثــر واكـثـر وبـضــغط من نـتــنـيـاهـو لــيـهب  تـرامب
ودون االكتراث للتاربخ وللقرارات الدولية. اجلوالن السـوري احملتل الى اسرائيل 
ويذهب ترامب لـيشن حمالت تـسقيـطية واعالميـة ضد ادارة الرئـيس أوباما وضد
رشح بايدن .وبهذا أثبت نتنياهو بأنه مصر على شخص الرئـيس أوباما  وضد ا
مالحقة الـرئيس اوباما وادارته بالـتقز والتـشويه . ال بل أزاد نتنيـاهو العيار من
ـنــافـسـة ــوقف الـســلـبي  ضـد بــايـدن ولــصـالح الـرئــيس تـرامب  أثــنـاء ا خالل  ا

األميركية. 
وبالتالـي ان هؤالء احمليطـ بالرئيـس بايدن جعـلوا نتـنياهو يـنتظر لـ 35 يـوماً ولم
يـتـصل بـه الرئـيـس بايـدن وهـذا لم يـحـدث من قـبـل مع أي رئـيس أمـيـركي مـابـعد
ـناسبـة فلن  يلـتقي الرئـيس بايدن  نـتنيـاهو قبل انـتخابات أحـتالل فلسـط  ..وبا
إسـرائــيل. وكـذلك قـبل  انــتـخـابـات الــكـونـغـرس . فـبــنـيـامـ نــتـنـيـاهـو  بــالـنـسـبـة

لالميركي بات ( بطة عرجاء) وبات غير مؤثر على قرارات واشنطن ...!
ـا  زاد في ثـبـاتـها وحتـديـهـا لـواشـنـطن وإسـرائيل وان ايـران تـتـابع ذلك بـدقـة . 
معا.فـعرفت طهران وتيقنت أن إسرائـيل غير قادرة على اجملازفة ضد إيران. وهي
عزولة التي لآلن لم يسمح لها باحلوار مع ادارة بايدن. وفي نفس الوقت عرفت  ا
طـهـران ان الـرئـيس بـايـدن لن يـكـون مـجـنـونًـا ويـشن حـربـا ضـد ايـران وهـو الذي

يرجتف من التطورات الداخلية ويعاني من األزمة االقتصادية . 
بل لـدى بـايـدن أمل وحلم وهـو ان تـغـير االنـتـخـابات اإلسـرائـيـليـة نـتنـيـاهـو ويأتي
شـــخص جـــديـــد في إســـرائـــيل. وفي نـــفس الـــوقت لـــدى بـــايـــدن  أمل ان تـــفــرز
االنـتـخـابات االيـرانـيـة حكـومـة ايـرانـية جـديـدة قـادرة على الـتالقي مع االمـيـركـي
ضي ـفـقـودة ب الـطـرفـ وا ألحـيـاء االتـفاق الـنـووي ووضع أسس ثـابـتة لـلـثـقة ا

قدما لصنع أحداث حتسب الدارة بايدن    . 
#لـذا فإيران وعـندمـا ثبـتت على مواقـفهـا وعدم تـنازلهـا الدارة بايـدن فهي أنـطلقت
تحدة من أنها صـاحبة حق كونها لم تخرج هي من االتـفاق النووي. بل الواليات ا
هي التي خـرجت  وبـدعم إسـرائيـلي. فـعـليـهـا الـعودة ولـكن بـشـرط رفع العـقـوبات
الـقـاسـية ضـد ايـران .والـتي كان وراءهـا نـتنـيـاهـو وصهـر تـرامب كـوشنـيـر ووزير
اخلارجيـة الثرثار بومـبيو. ونعتـقد ان  األوربي مع طهران ,وان بـايدن يعرف ذلك

.ولكنه يبحث عن مجدا شخصيا وليس اصالح امجاد أوباما.
 فـإيـران غـيـر مـكــتـرثـة والزالت  لـتــهـديـدات واشـنـطن وتل أبــيب .ألنـهـا تـعـرف ان

شاكل الداخلية !  وا الطرف غارق في مستنقع االزمة االقتصادية
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ماني الـذي مرر للـدولي البـرتغالي
فـــســـدد األخــيـــر الـــكــرة بـــالـــزاويــة
الضيقة.وكادت رأسية كودي تباغت
لـيـفربـول في الـدقـيـقة 49 بـيـد أنـها
ابـــتـــعـــدت قــلـــيال عن
ـرمى وهـدأت ا
األمــور حــتى
الدقـيقة 62
عـــــنــــدمــــا
كـــــــــــشـف
ولـــــيـــــان
دفـــــــــــاع
ليفربول
بـلـحاقه

اخلــامس وست هــام فــيـمــا جتــمـد
رصـيــد وولــفـرهــامــيـتــون عــنـد 35

ركز الثالث عشر. نقطة في ا
واعـتــمــد مــدرب لـيــفــربــول يـورجن
كــلــوب عـلى طــريــقـة الــلـعب 4-3-3
حــيث وقف نـاثــانـيل فــيـلــيـبس إلى
جـانب أوزان كــابـاك في عـمق اخلط
اخلـلــفي بــإســنــاد من الــظــهــيـرين
تـريــنـت ألـكــســنــدر أرنــولــد وأنـدي
روبــرتــســون وأدى فــابــيــنــيـو دور
العب االرتــــــكـــــاز وحتـــــرك أمـــــامه
جـورجــيــنـيــو فــيـنــالــدوم وتـيــاجـو
سـيـلـفـا فـيـمـا تكـون اخلط األمـامي
مـن مــحــمــد صالح وســاديــو مــاني

وديوجو جوتا.
ـقــابـلــة جلـأ مـدرب فـي الـنــاحـيــة ا
وولـفـرهــامـبـتــون نـونـو إيــسـبـرتـو
سـانـتــو إلى طـريـقـة الـلـعب 3-4-3
حيث تـكون اخلط اخلـلفي من ويلي
بــــولـي وكــــونــــور كــــودي ورومــــان
لعب سايس وتواجـد على طـرفي ا
كل من نـيلـسـون سـيمـيـدو وجوني
فـيـمـا تــمـركـز الــثـنـائي الــبـرتـغـالي
روبن نـيفـيس وجواو مـوتـينـيو في
لـعب وأدى ويـليـان جوزيه وسط ا
ــــــهــــــاجم الــــــصـــــريـح بـــــ دور ا
اجلـــنــاحــ أدامـــا تــراوري وبــدرو
نـيتـو. كانت بـداية لـيـفربـول مهـتزة
بـــعض الـــشـيء فـــأســـاء احلـــارس
أليـسـون بيـكر الـتعـامل مع عرضـية
مـرسـلـة من أدامـا تـراوري لـتـسـقط
مـنـه الـكــرة ويــفــشل ســيــمــيـدو في
الـتـعـامل مـعـهـا بـالـدقـيـقـة الـثـانـية.
وانــطـلق تـراوري بــالـكـرة مــسـتـغال
مـساحـات شـاسـعة بـ خـطي دفاع
ووسـط لـــيــــفــــربـــول لــــيـــمــــرر إلى
سيميـدو الذي سدد كرة تـصدى لها
ألـيـسـون دون صعـوبـة في الـدقـيـقة

اخلامسة.
وارتدت تـسديـدة سيـميـدو من دفاع
ليفربـول في الدقيقة 11 ورد الريدز
في الـدقـيـقـة 13 عـنـدمـا مـرر كـابـاك
ــلــعب نــحـو الـكــرة من مــنــتـصف ا
مــــاني الــــذي تــــمــــكن من تــــخــــطي
احلــارس روي بـــاتـــريــســـيـــو لــكن
الــزاويـــة ضـــاقت عـــلـــيه. وانـــطــلق
وولـفـرهــامـبــتـون بـهــجـمــة مـرتـدة
لــتـــصل الـــكـــرة إلى تـــراوري الــذي
تأخر في التـسديد ليـقطع كاباك من

أمامه الكرة في الدقيقة 14.
ومرة أخـرى شـكل تراوري خـطورة
بـانـطالقـاته وراوغ أكـثـر من العب
لــكـنه فــشل في إيــصـال الــكـرة
إلى ويــلـــيــان بـــالــدقـــيــقــة
21.وبـــعـــد 10 دقـــائق

بــســبب الـتــدخل الــعـنــيف من تــيـر
شــتـيـجن حــارس مـرمى بــرشـلـونـة

على رافا مير مهاجم هويسكا.
وانـبــرى رافــا مـيــر لــتـنــفــيـذ ركــلـة
اجلـزاء حيث سـدد عـلى يسـار تـير
شــتــيـــجن ويــســـجل الــهــدف األول

لفريقه في الدقيقة 49.
وانـــتــــهى الـــشــــوط األول بـــتـــقـــدم

برشلونة بنتيجة (2-1).
ومع بــدايـة الـشـوط الــثـاني سـجل
أوسـكار مـيـنجـويـزا الهـدف الـثالث
لــبـرشـلــونـة في الـدقــيـقـة 53 حـيث
تــلـــقى كـــرة عــرضـــيــة من الـــطــرف
األيـسـر من لـيـونـيل مـيـسي وسـدد
كــرة رأســيــة أســفل يــســار ألــفــارو

فيرنانديز حارس مرمى هويسكا.
وأهــدر رافــا مــيـر العـب هـويــســكـا
فــرصـة ســهــلــة لـتــســجــيل الــهـدف
الثاني برعـونة شديدة في الـدقيقة
57 حــــيث اســــتــــغل زمــــيــــله داني
إسـكــريــتـشـي تـقــدم تــيـر شــتــيـجن
حــارس بــرشـلــونــة وأرسل له كـرة
عرضـية أمـام الشـباك اخلـاليـة لكنه
ـرمى حـيث اصـطدمت سـدد أعـلى ا

الكرة بكتفه.
وأضــاع مــيــسي فــرصــة تــســجــيل
الـــهـــدف الـــرابع لـــبـــرشــلـــونـــة في
الدقـيـقة 71 حـيث اسـتـغل اخلروج
ــتــهــور مـن ألــفــارو فــيــرنــانــديــز ا
حــارس مـــرمى هــويــســكــا وراوغه
لــكــنه ســدد كــرة قــويــة مـرت أعــلى
ـرمـى اخلـالي.واسـتــغل رافـا مـيـر ا
مهاجم هـويسكـا خطأ من تـرينكاو
وحــصل عـلى الــكـرة داخل مـنــطـقـة
بـرشـلونـة وسـدد كـرة قـوية لـكـنـها
مـرت أعـلى مـرمى تـيـر شـتيـجن في

الدقيقة 82.
وعــاد مــيــسي لـــتــســجــيل الــهــدف
الـــشـــخـــصي الـــثـــاني له والـــرابع
لبـرشـلونـة في الـدقيـقة 90 بقـذيـفة
أرضـيـة زاحـفـة عـلى حـدود مـنـطـقة
اجلزاء على  حارس هويسكا
ليحصـد البارسا 3 نقاط ثـمينة في

صراعه على اللقب.
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حـقق لــيـفـربــول فـوزا ثــمـيــنـا عـلى
ضـيـفه وولـفـرهـامـبـتـون بـهـدف من
دون رد  في خـتـام اجلولـة الـثـامـنة
والـعـشـرين من الـدوري اإلجنـلـيزي

متاز. ا
باراة وسجل ديوجـو جوتا هـدف ا

الوحيد في الدقيقة 45+2.
 بهذا الـفوز ارتفع رصـيد ليـفربول
ـركـز إلى  46نــقـطــة لـيــتـقـدم إلـى ا
الــســادس بــفـــارق نــقــطــتــ وراء

ôU Ë ≠b —b

واصل برشلونـة سلسلـة انتصاراته
في الـلـيـغـا بـالـفـوز بـنـتـيـجة (4-1)
عـلى هـويـسكـا في إطـار مـنـافـسات

اجلولة 27.
وسجل لبرشلونة ميسي هدف في
الـدقـيـقـت 13 و90 وجـريـزمـان في
الدقيقة 35 ومينـجويزا في الـدقيقة
53 بـيــنــمــا ســجل رافــا مــيــر هـدف
هويسـكا الـوحيد من ركـلة جزاء في

الدقيقة (45+4).
وبــهـذا االنــتـصــار يـرفـع بـرشــلـونـة
رصـيـده إلى 59 نـقــطـة فـي وصـافـة
جـدول تـرتيب الـلـيغـا بـيـنمـا جتـمد
رصـيـد هويـسـكـا عـند 20 نـقـطة في

ركز األخير. ا
ـباراة بـتهـديد من هـويسـكا بدأت ا
حيث سدد رافـا مير كرة تـصدى لها
ـاني تـير شـتـيـجن حـارس مرمى األ

برشلونة في الدقيقة 3.
وجاء الرد سريعًا من ليونيل ميسي
جنم وقـائــد بـرشـلـونـة الـذي سـجل
الـهـدف األول لـلـبـارسـا في الـدقـيـقـة
13 بـتـســديـدة صـاروخـيـة ارتـطـمت
بــالـعـارضــة األفـقـيـة قــبل أن تـسـكن

شباك هويسكا.
وتــألق تـيــر شـتــيـجن في الــتـصـدي
لــتــسـديــدة قــويــة من مــافــيــو العب
هــويــســكــا فـي الــدقــيــقــة 25 داخل
مــنـطــقـة اجلــزاء بـعــدمـا راوغ دفـاع
الــبـــارســـا وأمــسـك بــهـــا احلــارس

. اني على مرت األ
وسـدد جوردي ألـبـا الظـهـير األيـسر
ـنـطـقة لـبـرشـلونـة كـرة من داخل ا
ارتــطــمت بــالـقــائم األيــسـر أللــفـارو
فـيـرنـانـديـز حـارس مـرمى هـويـسـكا

في الدقيقة 32.
وجنـح أنــــطـــــوان جـــــريــــزمـــــان في
تـسـجـيل الـهدف الـثـاني لـبـرشـلـونة
في الـدقــيـقـة 35 بــنـفس ســيـنــاريـو
ميسي في الهدف األول حيث أرسل
قــذيــفــة يــســاريــة صـاروخــيــة عــلى

حـدود مـنطـقـة اجلـزاء أقـصى 
ألـفــارو فــيــرنــانــديــز حـارس مــرمى

هويسكا لتهز الشباك.
وكـاد فـريــنـكي دي يـوجن أن يُـسـجل
الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة
42 حـيث تـلــقى كـرة عـرضـيـة داخل
ـــنــطـــقـــة وســـدد مــبـــاشـــرة أعــلى ا
احلــارس ألــفــارو فــيـرنــانــديــز لــكن
الـكرة اصـطدمت بـالـعارضـة األفقـية
قبل أن يُشتتها احلارس في اللحظة

ناسبة. ا
ـبـاراة ركـلـة جزاء واحـتـسب حـكم ا
لــصـالح هـويــسـكـا في الــدقـيـقـة 46
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نتخب الوطني السابق بكرة اليد محمد دريول اثر مضاعفات إصابته بفايروس كورونا. توفي العب ا
ـنتخب الـوطني الـسابق محـمد دريول تـوفي صباح وأفاد مصـدر طبي في حديث صـحفي  أن العب ا

اليوم بإحدى مستشفيات محافظة البصرة نتيجة مضاعفات إصابته بفايروس كورونا.
ـنـتخب الـوطني في يذكـر ان دريول شـغل مـنصب عـضو هـيـئة إداريـة في نادي نـفط الـبصـرة ومثل ا

اضي. حقبة التسعينات من القرن ا
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ــــدرب بــــاسـم قــــاسـم أن حــــظــــوظ  أكـــــد ا
نتخب العراقي كبيرة من أجل حجز تذكرة ا
الـتــأهل لــلـمــرحـلــة الـنـهــائـيــة من الــتـصــفـيـات
ـونـديال 2022 وكأس آسـيا ـؤهـلة  ـشـتركـة ا ا

.2023
وقــال قـــاسم  في تــصـــريح صــحـــفي مــنـــتــخب
ــبـــاريــات إلى الــعـــراق اســتــفـــاد من تــأجـــيل ا

قبل. يونيوحزيران ا
وأضــاف هــنــاك فــرصــة جــيــدة إلعــداد الـفــريق
ـاثـلـة ألجواء بـشـكل مـثـالي في منـاخ وبـيـئة 
الـبحـرين باإلضـافة إلى إقـامة وديـت أو أكـثر

قبلة. خالل األيام ا
ـدرب الــســلــوفــيـنـي سـريــتــشــكـو وأوضـح أن ا
ـســتـوى كــاتــانـيــتش بـات عــلى درايــة تـامــة 
ــدة الالعـــبــ بـــعــد اســـتــقـــراره مع الــفـــريق 
درب يحتاج إلى . وأوضح أن ا جتاوزت عام
االســتـقــرار عـلى الــتـشــكـيـلــة والالعـبــ الـذين
سيخـوضون التصـفيات باإلضـافة إلى اللجوء
لالسـتشـارة الـفـنـيـة من خالل اخـتـيـار مـدرب
نـاقشـة كاتـانـيتش من أجل بـلوغ مـخضـرمـ 

نهائيات كأس العالم.
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Ÿ«d∫ برشلونة تدخل في الصراع على مقعد الصدارة في الليغا

مهدي طارمي

وحتــدث سـكـوتـشــيـتش الـذي شـغل
مـنـصـبـه احلـالي في فـبــرايـر شـبـاط
بدال من مارك فـيلمـوتس عبر مواقع
التواصل االجتـماعي وقال إن القرار
نتخبات. ال يصب في مصلحة كل ا
وقــال مـدرب إيـران عـلـى إنـسـتـجـرام
في رأيـي كـــان يــــجب عــــلى االحتـــاد
اآلسـيـوي أن يـجـد حال يـكـون مـفـيدا
بــطــريــقــة مــتــســاويــة لـكـل األطـراف
ولـيس لــطـرف واحــد ويـتــخـذ قـراره

وفقا لروح الرياضة.
وأضـاف لـكن في الـنـهـايـة سـيـتـع
عــلى كل الــفـرق مــواجــهـتــنــا ونـحن
بــدون شك ســنــمــلك حــضــورا قــويـا

وقف. وسنجتاز هذا ا
ويـتـصـدر الـعـراق تـرتـيب اجملـمـوعة

ـركــز الـثـاني وتـأتي الـبــحـرين في ا
بــيــنـمــا حتــتل إيــران الــتي تــأهـلت
ركز آلخر مسابقتـ لكأس العالم ا
الثالث بفارق خمس نقاط عن القمة

لكن يتبقى لها مباراة مؤجلة.
ويـضـمن مـتـصـدر اجملـمـوعـة فـقط
من اجملـمـوعـات الـثـمـاني الـتـأهل
مــبـــاشــرة إلـى الــدور الـــتــالي من

التصفيات.
نتظر إقـامة مباريات هذه ومن ا
ـرحــلـة من الــتـصـفــيـات خالل ا
الفـترة من 31 مايـو أيار وحتى
15 يــونـــيـــو حـــزيــران بـــعـــدمــا
تـأجـلت الــتـصـفـيــات اآلسـيـويـة
خالل 2020 بــــســــبب جــــائــــحـــة

كوفيد-19.
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تـسـاءل دراجان سـكـوتشـيـتش مدرب
ـــهــاجم الـــشــهـــيــر مـــهــدي إيــران وا
طــارمي عـن الــســــــــــــبب وراء قــرار
اســتــئـنــاف الــتـصــفــيـات اآلســيــويـة
ــؤهـلــة لـكــأس الــعـالم لــكـرة الــقـدم ا
بـإقــــــــــامـة مــبـاريــات في الـبــحـرين

بــــــــدءا من يونيو حزيران.
وأبـلغ االحتـاد اآلسـيـوي لـكـرة الـقـدم
ـاضي أن الـبـحرين إيـران األسـبوع ا
ســــتـــســـتــــضـــيف بـــاقـي مـــبـــاريـــات
اجملـمــوعـة الــثـالـثــة في الـتـصــفـيـات
اآلسيـوية والتي تـضم أيضـا العراق

وكمبوديا وهوجن كوجن.
واتهم طارمي مهـاجم بورتو االحتاد
اآلسـيـوي بـالتـحـيـز ضـد إيران خالل

تــــعــــلــــيق عــــلى مــــواقع الــــتــــواصل
االجــــتـــمــــاعي وتــــســــاءل عن ســــبب
حصول البحرين على حق استضافة
ـمكن بـاريات في الـوقت الذي من ا ا
أن تــصل فــيه درجــة احلــرارة هــنـاك

إلى 38 درجة مئوية.
وكـتب مـهـاجم إيـران على تـويـتـر أنا
أتساءل مـتى ستنتـهي هذه القرارات
ـتـحـيـزة من االحتـاد اآلسـيـوي ضد ا

كرة القدم اإليرانية.
وأضـــاف حـــرارة الـــبــحـــرين وبـــاقي
عـــنــاصـــر االســتـــضــافـــة اخملــتـــلــفــة
اذا هـناك? ال أزال جتـعلـني أتـعجـب 
ـاذا هـذه الـقـرارات ال تـنـتـهي. أفــكـر 
لـقــد عـانـيـنــا من ذلك طـوال حــيـاتـنـا

وهذا قرار إضافي.

هــادئـــة عــادت احلـــيــاة لـــتــدب في
ــدافع فــيــلــيـبس الـلــقــاء فــتـدخل ا
باقـتدار لقـطع عرضـية من النـاحية
اليمنى قـبل أن تصل ويليان في

الدقيقة 32.
 وقام ليفربول بهجمة
مـنـظـمـة في الـدقـيـقة
39 عــــنـــــدمــــا مــــرر
صـالح الــــكـــــرة إلى
ألــكــسـنــدر-أرنــولـد
الــــذي أرســـــلـــــهــــا
عرضية غاص لها
مـاني بـرأسه بـيـد
أن مـحـاولـته عـلت

رمى. ا
 ومـــرت عــرضـــيــة
مـن نـــيــــتـــو أمـــام
مــــجــــمــــوعــــة من
الالعــبــ لــتــصل
إلى نـيـفـيس الذي
ســـدد بــــعــــيــــدا عن

رمى في الدقيقة 45 ا
قــبل أن يــتـمــكن جــوتـا
مـن افــتــتـاح الــتــســجــيل
ـرمى فـريـقه السـابق في
الــوقت بــدل الـضــائع عــبـر

هـجــمـة بــدأهـا صالح
ووصــلـت الــكــرة

إلـــــــــــى
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قبلة بعد بيون) بحسابات الربح واخلسارة في االنتخابات ا ينـشغل (االو
ان حـــسم تــوافـق الــقــراريـن الــعـــراقي والــدولي االمـــور ولم يـــعــد صــراع
ـبية اضي والـيوم تـدير االو الشـرعيـة والالشرعـية قائـما اذ اصـبح من ا
جلـنـة ثالثـيـة مـحـايـدة بـهـدف اجنـاز االسـتـحـقـاق االنـتـخابـي حتـديـدا اما
(االحتـاديـون) ونـعــني بـذلك االحتـادات الــريـاضـيـة فـهم جــزء من الـلـعـبـة
االنتـخابية ومشغولون بها ايضـا واحتاداتهم الرياضية في شبه (سبات)
اذ ال مـشـاركـات خـارجـيـة تـذكـر والنـشـاطـات داخـلـية كـالـسـابق بـسـبب
ـشـهد ـالـيـة وجائـحـة كـورونـا.. والـهم االنـتخـابي!! ولـهـذا حتـول ا االزمـة ا
الـريـاضـي واعالمـيـا بـالـذات الى مـشــهـد كـروي عـلى االغـلب وحتـديـدا
ينـشغل اجلمـيع التطـبيعـية وجلـانها واالنـدية الريـاضية وفـرقها واالعالم
سـابقة دوري كـرة القدم الريـاضي بكل توصـيفـاته واجلمهـور الواسع 

متاز  .. الذي يسخن يوما بعد اخر. ا
ـنــاطق احلـسـاسـة من خـارطـة صـراع احلــصـول عـلى درع الـدوري وفي ا
سابقة وحتى عند منطقة اخلطر حيث شبح الهبوط محتدم وب اغلب ا
اطراف التـنافس ثـمة مشـاكل بعضـها طبـيعـية ومتـوقعة واخـرى مفتـعلة
تـسـوغ فـشال هـنـا وفـشال هـنـاك وثـالـثـة (ضـارة) اذ تـسـتـخـدم اسـالـيب
(مــحـرمـة) في الــقـانـون الـريـاضـي والـعـرف االجـتــمـاعي وفـيـهــا احـيـانـنـا
(تسـقط) بعض اخلطوط احلـمراء التي ال ينـبغي جتاوزها مـطلقا في وسط
رياضي شـعـاره (الريـاضـة حب وطاعـة واحـترام) كـمـا علم الـكـبار صـغار
الريـاضة ذلك منذ ان دخل هذا الـنشاط الرياضي االبـداعي الراقي بلدنا
شـاكل هـذه قد تـشـعل حرائـق السمح الـله امـست احلاجـة مـاسة الى وا
تـطـويـقــهـا واخـمــادهـا والى ( رجـال اطـفــاء) من اهل الـريـاضــة يـسـعـون
شـهد الـكروي وال ـمكن والـكلـمة الـطيـبة من اجل ان ال يـتضـرر ا بالـفعل ا

وسم الكروي بسالم. ر ا سابقة الكروية الكبرى ولكي  تتصدع ا
ال احتدث هـنا عن حالة معينـة او مشكلة بحـد ذاتها لكنني احتدث عن كل
شـاكل وارقب بقـلق واتمنى بـل ادعو الى تطـويقـها وحلـها ويـحفظ الله ا

سبحانه وتعالى رياضتنا وجمهورنا ووطننا من كل سوء.
سابقة شاكل ب منظم ا من يحـرص على الرياضة ومستقبلهـا يرى ان ا
ـشاركة ال تخـدم الطرف هـمة واالندية ا واليوم تـنهض التطـبيعيـة بهذه ا
وال مـسـتقـبل الـلـعـبـة اذ كـلمـا كـان االنـسـجـام والـتعـاون بـيـنـهـما ازدادت
فرص تـقدم الكرة العراقيـة بكل عناوينهـا اكثر واكثر وبخالف ذلك فأن
سوء الـعالقة يؤدي وادى اليواحد من االسباب الرئيسية لتأخر كرة القدم

العراقية.
ـرفـوضـة ب ـشـاحـنـات واالحـتـكـاكـات والـتـصـرفـات ا ـتـابع ان ا ويـرى ا
العـبي فـرق الـدوري يـنـعـكس سـلـبـا عـلى ادائـهم الـفـني والـنـفـسي عـنـدما
نتخب االول واالخير ـنتخبات الـوطنية.. وخاصـة ا يلـتقون في تشكيالت ا
له اسـتـحقـاقات مـهـمة تـتطـلب تعـاون جـميع العـبيه والـلـعب بأسم الـعراق

بعيدا عن الناديوية.
احلال يـنطبق على جميع اطراف الـلعبة وجمهورهـا ايضا واالخير ينبغي
ان يرتـفع فوق احلـسابـات (الـضيـقة) لالنـديـة اثنـاء مسـابقـة الدوري وان
يحـذر القـطيـعـة والبـغضـاء.. والوقـوع في فخ الـتصـادم الن ذلك قد يـقود
السمح الـله الى كارثة انسانيـة وسقوط مسابقـة الدوري بالكامل وضرر
ستوى الدولي. كبير يلحق بسمعة الكرة العراقية على ا
اخلالصــة.. ان مـشــاكل الـكـرة الــعـراقــيـة بـغض
ـسـبــبـ وحـجــمـهـا ـســبـبــات وا الـنــظـر عن ا
ومدى خـطـورتهـا بـحاجـة الى ان يـرتفـع فيـها
صـوت العـقل والى عـقالء الـلـعبـة والـريـاضة
اكـــثــر من اي وقـت.. وقــد جــد اجلـــد في هــذا

هم.   وضوع ا ا

بـتـمـريرة نـيـتـو لكـنه سـدد بـرعـونة
في مكان وقوف احلارس.

وتألق احلـارس ألـيسـون في حمـاية
مــرمــاه من خـطــر عــرضـيــة تـراوري
الـــتـي فـــشـل زمالؤه في الــــوصـــول
إلـيـهـا بـالـدقـيـقـة 65 ودخل جـيمس
مـيــلـنـر ونــابي كـيــتـا إلى تــشـكــيـلـة
ليفربول بدال من فينالدوم وتياجو.
 الـنصف الـثـاني من الشـوط الـثاني
لـم يـــحـــمـل جـــديــــدا مع اعــــتـــمـــاد
ــضـاد لــيـفــربــول عــلى الــهــجــوم ا
واسـتــقــرت رأسـيــة الــبـديل فــابــيـو
سيلفا في أحضان أليسون بالدقيقة
79.وســنـحت فــرصـة خــطـيــرة أمـام
صالح لتسجيل ثاني أهداف اللقاء
عـندمـا وصـلت إلـيه الـكـرة من ماني
فـي الـنـاحـيـة الـيـمــنى لـيـتـقـدم بـهـا
سريعـا ويسـددها من زاوية صـعبة
لكن باتـريسيو تـصدى لها بـالدقيقة
80.وألـــغى احلـــكم هـــدفـــا لــصـــالح
لـيفـربـول أحـرزه صالح في الدقـيـقة
86 بـداعي الـتـسـلل وتـوقف الـلـعب
طويال في الـدقائق األخـيرة نـتيـجة
إصــــابـــة خـــطــــيـــرة تـــعــــرض لـــهـــا
بـاتـريـسـيـو بـعـد اصـطـدامه بـزميـله
كـــودي لــــيـــدخل مــــكـــانه احلـــارس
الـــبــديل جـــون رودي.وأهــدر صالح
فـرصة خـطـيرة عـنـدما سـدد بـجانب
الـقـائـم الـبـعـيـد في الـدقـيـقـة 14 من
الـوقـت احملـتــسب بـدال من

الضائع.
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غـــادر  مــــطــــار بــــغـــداد الــــدولي
لــيـصـل اوال الى مــطــار قـطــر في
رحلـة ترانـزيت ثم وصل الـساعة
الــثـامــنــة  الى مــطـار تــونس في
ـنــتـخب رحــلـة شــاقـة ومــتــعـبــة 
بي العراقي العاب الـقوى البـارا
لـلـمــشـاركـة في بـطــولـة اجلـائـزة
الكـبرى في التي تـقام في تونس
ــــؤهــــلــــة الى دورة االلــــعـــاب وا
ـبــيــة في طــوكــيـو 2021 الــبــارا
للمنافسـة على بطاقات الترشيح
قرر اقامته ـبياد القـادم  ا للبارا

قبل في طوكيو  الصيف ا
يذكر ان االحتاد العراقي  أللعاب
ـبـيـة الـقــوى في الـلـجــنـة الـبــارا
الــعـراقــيـة كــان قــد حـجــز  حـتى

اآلن ( 6) مــــقــــاعــــد مــــؤكــــدة في
ـقـبـلـة  بـعد ـبـية ا الـدورة الـبـارا
مــشــاركــته االخــيــرة في بــطــولـة
الـــــعـــــالم  الـــــتي جـــــرت في دبي
بــاالمــارات  الــعــربــيـة 2019 عن
ولـدان نـزار  في طـريق الـالعـبـ
رمي الـــرمح وجـــراح نــصـــار في
قــذف الــثـقل و كــوفــان حـسن في
رمي رمح وحس فاظل في رمي
رمح جـلـوس وعـلي مـبـارك  400
ثل العراق في هذه متر جري و
الـــبـــطـــولـــة كل من وســـام غـــالي

مدرب اركاض.
والالعـبــ عــلي مــبــارك وحـسن
شــيــال وعــبــد الــســتــار ســلــمـان
وادريـس ســــامي وفــــاطـــــــــــمــــة

فاضل.
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بغداد- الزمان

حـــــددت جلــــــنـــــة كــــــرة الـــــصـــــاالت
والـشاطـئـيـة في الـهـيـة التـطـبـيـعـية
لالحتـاد الــعــراقي لـكــرة الـقــدم يـوم
الـرابع والــعـشـرين من اذار اجلـاري
رحـلة الـثانـية من مـوعدا النـطالق ا

دوري كرة الـصاالت لـلموسم /2020
2021.

وقــالَ رئــيـس جلــنــة كــرة الــصــاالت
والـــشــاطــئــيــة صـــبــحي رحــيم: إن
الـلـجــنـة وبـعـد االتـفــاق مع الـهـيـأة
الـتـطـبـيـعيـة عـلى اإللـتـزام الـتام في

جـمـيع إجـراءات الـوقـايـة الـصـحـية
وتـطـبيق تـعـليـمـات اللـجنـة  الـعلـيا
لــــلـــــصـــــحــــة والـــــسالمـــــة  قــــررت
ـرحلة الـثانية استـئناف مـباريات ا

متاز لكرة الصاالت. من الدوري ا
وأضـــافَ: نـــعــــمل بـــالــــتـــعـــاون مع

التـطـبـيعـيـة عـلى إكـمال  مـنـافـسات
الـدوري بـطـريـقة مـنـظـمـة تـسهم في
االرتـقـاء بواقع الـلـعبـة وبـاكتـشاف
الــطـــاقــات الـــواعــدة لـــضــمـــهــا إلى

نتخبات الوطنية. ا
واخـتـتمَ رئـيس جلنـة كـرة الـصاالت

والشـاطئية صـبحي رحيـم بالقول:
ـساهَـمة الـفاعـلة نـأمل من األنديـة ا
إلجنـاح الدوري واالسـتـعداد اجلـيد
ـظـهر الالئق ـبـاريـاته وإظهـاره بـا
الـذي يــتـنـاسب مع أهــمـيـة الــلـعـبـة

وزيادة شعبيتها.

منتخب
العاب
القوى

بي البارا

باسم
قاسم



ـوصل لـلـسـريـان الـكـاثـولـيك شـارك مـسـؤول كـنــائس ا
االحـد في الــنـدوة احلــواريـة الــتي اقـامــتـهــا اجلـمــعـيـة
العـراقية لـلعلوم الـسياسـية- فرع نـينوى وبـالتعاون مع
جـمـعيـة الـتـحـريـر لـلتـنـمـيـة بـعـنوان( نـيـنـوى بـعـد زيارة

البابا: استثمار الفرص والتحديات ).
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الــتـــشــكــيــلـــيــة الــعــراقـــيــة تــقــيم
مــعــرضــهــا الــشــخـصـي بــقــاعـة
صالح طـاهر لـلفـنون الـتـشكـيلـية
صرية بالقاهرة في دار االوبـرا ا
فـي الـ  23مــن اذار اجلـــــــــــــاري

دة  8 أيام. ويستمر 

وسيـقار الـفلـسطـيني  تـسمـيته شـخصـية الـعام الـثقـافية ا
نجـزاته التي لها دور كبـير في التأكيد لـسنة 2021  تثـمينا 
خاصـة األوبرا الـشهـيرة عـلى الـهويـة الوطـنيـة الـفلـسطـينـيـة 

(كنعان)

رئـيـس مـجــلـس االعـمــال الــوطــني الــعــراقي واخلــبــيـر
االقـــتــصــادي تـــلــقى تـــعــازي االوســـاط االقــتـــصــاديــة
سائـل الله تعالى ان والصـناعية لوفـاة شقيقه مـحمد 

يسكنه فسيح جناته.
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الشـاعـرة االردنـية صـدر لـهـا مـؤخرا ديـوانـهـا احلديث
اس)عن دار خطوط وألوان لـلنشر والتوزيع . (طحـ أ
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ـدونـات ي الـعـراقي حتــدث عن (مـعــالم الـنـشــر في ا االكــاد
العـلمـية)عـبـر منـصة اريـد  ضـمن اسبـوع الثـقـافة االعالمـية.

مقـرر مـجلـس النـواب الـعراقي الـسـابق تـلقى الـتـعازي
والدعاء لله العلي القدير ان يسكنها لوفاة شقيقته وفاء

فسيح جناته.
 —bO  ‰ö

اخملـرج الــســوري نـال بــجــائـزة الــلــجـنــة اخلــاصـة في
مهـرجان الـبوابـة الدولي لألفالم الـسيـنمـائيـة القـصيرة
 2021 الذي أقـامته وزارة الثقافة والفنون في اجلزائر

عن فيلمه الروائي القصير (فضول).
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اعــتــدنــا عـنــد مــحــاورتــنـا الي
مبدع ان يدور احلوار في اطار
عـــمـــلـه االبـــداعي اال انـــنـــا في
ســلــســلــة لــقــاءات مع فــنــانـ
ومــثـقــفـ ابــتـعـدنــا عن واحـة
الـفن مقـتربـ من الوجه االخر
لهم ووقفتنا اليوم ستكون مع
ـسرح مـديـر قـسم الـسيـنـمـا وا
في دائرة ثقافة وفنون الشباب
بــوزارة الــشـــبــاب والــريــاضــة

وسالناه : محمد عمر 
{ هل لـديك مـوهـبــة مـخـبـاة بـعـيـدة

عن الفن ?
ـوهـبـة - نــعم كـرة الـقـدم هي ا
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ال تـبـالغ فـيـمـا تـنــتـظـره من اآلخـرين وحتـكم في انـفـعـاالتك.رقم
احلظ 2

تـــتــعـــامل بــحـــكــمـــة مع من حتب. تـــعــقـــد صــداقـــات ولــقــاءات
جديدة.رقم احلظ 9

 احـتـرس من دخالء يـعــرضـون عالقـتك بـشـريـكك لـلـتـوتـر.يـوم
السعد االحد.

ـقاومـة رغـبتك في انـتـقاد اآلخـرين وإصرارك  ينـصـحك الفـلك 
على نصحهم. 

 قــد تــنـــجح الـــيــوم في الـــتــخـــلص من ارتـــبــاط مــتـــســرع يـــثــقل
كاهلك.رقم احلظ .3

تـتـوق للـسفـر أو للـمغـامـرة وتمـيل للـتخـطـيط أو للـقيـام برحـلة مع
األصدقاء.

 تـمـيل لــلـتـكـاسل حـتى الــرابـعـة عـصـرا وعـلــيك أن تـكـون يـقـظـا
ساء. وكتوما في ا

 تتعامل مع من حتبـهم بلطف وتقف بجانبهم.الكتمان افضل في
هذا اليوم .
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 تشغلك أمور مالـية أو تتفاوض بشأن حقوق متأخرة.يوم السعد
الثالثاء.

االفصاح عن الشيء قبل اتمامه بشكل كامل عامل سلبي جدا. 

االقتراحات اجلديدة التي دارت في رأسك ستبصر النور االسبوع
القادم .

1-عاصمة عربية
2- من احلـيـوانـات الـصـدفـية

ائية ا
3- اسم علم مذكر
ة 4- قبيلة عربية قد

 ال تـتردد في طـلب مشـورة اخلبـراء فالـيوم مـناسب لالسـتفادة من
خبرات اآلخرين. 
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الــتي اعـــشق ولــعــبت ســابــقــا
بصفوف الزوراء واجلوية .

{ مــاهـــو الــشئ الــذي تـــتــفــاءل به
دائما?

- صـــورة طــفـــلــتي تـــشــعــرني
بالتفاؤل. 

{ كلمة او عبارة تزعجك ?
- يزعجني النفاق والكذب.

{ متى تذرف دمعة ?
- عــنـدمــا احتــسس وارى ظـلم

االنسان الخيه االنسان.
{ حلم حققته ?

- دخولي الوسط الفني .
{ ابرز صفة بشخصيتك ?

فرطة والتواضع.  - الطيبة ا

{ تاريخ التنساه ?
- لن انـسـى يـوم دخـولي كـلـيـة

الفنون اجلميلة عام .1991
{ هل شــعـــرت بــالــنـــدم عــلى شئ

اجنزته?
 - اليـوجـد نـدم  بــبـسـاطـة كل
مـــحـــطـــات حـــيــاتـي وخـــاصــة

الفنية مدروسة.
{  ماذاعلمتك احلياة ?

- عـلـمـتـني احلـيـاة الـصـبـر ثم
الصبر.

{ اخر كتاب قراته ?
ــشــهـد - انه كــتــاب(بــنــائـيــة ا
الــسـيـنــمـائي) لـلــراحل حـسـ

السلمان .

{ اول بلد زرته ?
- سوريا ثم تركيا .

{ اول شئ تقوم به في الصباح ?
افـتـتـح يـومي بـاالســتـمـاع الى

القران الكر .
{ اول هدية تسلمتها في حياتك ?
- من خالي اهـداني سترة لزي

موحد. 
{  اول شـــخص تــتـــمـــنى ان تــراه

صباحا?
- وجه امي.

ن تقول شكرا ?  }
- لوالدتي واخوتي .

ن تعتذر ?   }
- اعتذر من كل شخص اساءت

له في يوم من االيام .
{ مـاهــو الــشئ الـذي يــخــيـفك في

ستقبل ? ا
- تـخيفـني صحـتي واتمنى ان

احقق مااصبو اليه .
{ مكان حتن لزيارته ?
قدسة . - الكاظمية ا

{ كـلـمــة تـقـولــهـا لـنـفــسك بـعـد كل
فشل ?

- احاول مرة اخرى الن اساس
النجاح الفشل. 

{ نـــصــيـــحــة مـن والــديـك مــازالت
متمسك بها?

- ان تـتـعــلم من احلـيــاة ألنـهـا
مدرسة.
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ـلسـوع مـبتـعـدا .. ثم قال و  هـو يـلـوذ الى  الزاويـة : انـفك احمـر !! قـلت : كان في  قـفز كـا
( من غـيـر ان اسـافـر فـحـصت (الال حـقـا ..هل انت مــتـأكـد من سالمـتك ? االصل جـزرة  ! 

طعوم  –اللقاح غدا). ا آخذ ا البارحة ر
 قـال زميل مـتـربص : هـذا يسـمـونه تنـمـر ..!  عـلى الفـور راح عـلى مؤشـر الـبـحث ثم نسخ:
تلك قوة بدنية أو اجتماعية ـسيء الذي  ضايقات التي يرتكبها ا التنمر شكل من أشـكال ا
كن أن يكون وهيـمنة أكثـر من الضحيـة. أحياناً يـشار إلى ضحيـة التنمـر على أنها هـدف. 
ـتنمرون أشـخاصا أكبر أو التـحرش لفظـيا وجسديـا أو نفسيـا. في بعض األحيـان يختار ا
تـنـمـرون األشخـاص لـفـظيـا وجـسـديا. وهـنـاك أسـباب كـثـيرة أصـغـر من حجـمـهم. ويـؤذي ا
تـنمر الـذي يساء تنـمرين أنـفسهم كـانوا ضـحية الـتنمـر  (مثل الـطفل ا لذلك. وأحدهـا أن ا

تنمرين البالغ الذين تعرضوا لإلساءة من جانب زمالئهم). نزل أو ا إليه في ا
عود هذا ابو اطراف احلديث من هيمن واالطول مني ببضع سانتيمرات : ( تنمـر ا اردف ا

يقدر عليه)?!
شيء سـهل ان تـرمي التـهـمة عـلى من الحتب او بـينك وبـيـنه ضغـيـنه او حتسـده كـأن تتـمنى
زوال نعمته :بـان تروج ب الناس بأنه  يشتبه بانـه  مصاب  وكفى!وكما في احلديث النبوي
ـشـتـبـه به ; او مـخـالـطـته  او : (فـر من اجملــذوم فـرارك من االسـد) ..وجب عـدم مـجــالـسـة ا
مصافحته واالمـتناع عن اي صلة حميمة ترفع درجة احلمى وتخفض درجة احلمية حتى لو

كان احملموم من حمولتك وابناء بيتك او ولي أمرك .
  في استـبيان لي تـب : ان جمـيعهم  –من يعـيشـون منـفردين  –تنـتابـهم مخـاوف ان يطلع
ة عـلـيـهم الـصـبح وهم غـيـر قـادرين عـلى حتـريك اطـرافـهم ; حـتى لـو تـلـقـوا مـني دعـوة كـر
جملالـستي في (اطراف احلديث). وثمة اناس  –انـا من بينهم  –حريـصون على التعاطي مع

الطب البديل واللجوء الى العشاب الذي الينتمون الى اجليش االبيض .
 بـيت شعـر اليـفارقـني  في االزمات احملـتـملـة ;كان يـردده طـرفة ابن الـعبـد : حـتى حتامـتني

عبد .. العشيرة كلها وإفردت إفراد البعير ا
قـال بعض الـعشـاب : خـذ منـا نصـيحـة وفق بروتـوكول دون ادويـة ; هنـاك مكـمالت غـذائية
..خذ الـفـلفل االخـضر ; تـناول الـبـرتقـال ; تنـاول اوميـغا  3اوالـسمك ; كل ثـوم ; خـذ بصل
وانس مـاحصل ; فـهمـا اقوى مـحفـز مـناعي ; تـناول االعـشاب الـطبـيـعيـة مثل الـكركم ; فـهو
صـديدلـية مـتكـاملة ضـد الفـايروس .تـناول الـدارس اذا ماشـعرت بـالزكـام في اليـوم مرت
ـريض الـسـكـر )..زيت ـقـدار مـلــعـقـة واحـدة (التـعـطـى  ..خـذ الــعـسل مع احلـبـة الــسـوداء 

الزيتون والزعتر مضاد ناجع للسعال..
 عطست ثم لم  اجد من يـشمتني ! ولقـد اعددت جلمعة  تفـرق الناس في بيوتـهم كتبا اجلت
الـتبحـر فيـها والتـأمل في مفـاتنهـا ومحـاسنهـا  ومبـاهجهـا  الى يوم اليـنفع فـيها اال الـتحوط

والتدثر ..دوما   بانتظار فريق طبي للكشف علينا للمرة الثالثة ..والثالثة ثابتة .
رتـاب  بالقلق وصلتني  رسالـة تقول لي : ان النتيجة  بعد صبر  مـشوب بالدعاء والترقب ا
سلبية  (علـيكم بالبتباعـد ولبس الكمامه دون غرامة ) فـتهبط علي همااليا الـطاقة االيجابية ;
فافـتح الـثالجة الـبـاردة والتـهم مـاكان مـثلـجـا  واشعـر بسـخـونة الـشـاي اكثـر من ذي قبل ;

واقــطع الــشك بــالــيــقـ بــأنــني اشـم واسـتــطــعم واقــضـم والـتــهم ...
وليصمت بعد ذلك من يتمنى  السوء للناس وُيلجم.

تـقرر تـأجيل مهـرجان بـابل ; وتقطـعت آمالي بـأن اكون في رحاب
حـامـورابي.. الذي من مـعـاني اسـمه الرب احلـامي .. الم يـكن هو

رب االسر البابلية قاطبة ?
 ال أدري لم استذكرت قول  اخلنساء:

ِــفـضـالِ في كُل  أَقـسَـمتُ ال أَنـفَـكُّ أُهـدي قَـصـيــدَةً لِـصَـخـرٍ أَخي ا
. مَجمَعِ فَدَتكَ سُلَيم كَهلُها وَغُالمُها وَجُدَّعَ مِنها كُلُّ أَنفٍ وَمِسمَعِ
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مـاغي بو غـصن جـدالً كبـيراً عـبر ـمثـلة الـلـبنـانيـة  أثارت ا
مـواقع التواصل اإلجتماعي
بـعد أن أعلـنت بحزن وأسف
شـديدين هجرة ولـديها العام
ـقــبل من أجل إســتـكــمـال ا
حتـصـيلـهـمـا الـعـلمي.وخالل
ردهــا عــلى ســؤال اإلعالمي
الـلـبنـاني فـيـني الـرومي عـبر
صـفـحـته اخلـاصـة حـول ما
إذا كـان أيــضــاً يــهــاجـر من
لـبــنــان كـتــبت مــاغي: (وانـا
مـــتـــلك. والدي بـــدن يـــفـــلـــوا

الـسـنـة اجلـايـة ويــكـمـلـوا عـلـمن بـرا. شــو بـقـلّن? كـيف بـعـد
بحـبّ بالبلد? خلص صار القرار الن هني عم يعانوا متلنا.

ونحنا منلحقن. الله ال يسامح لي كان السبب).
قرر عرضه في وتقوم بو غصن ببطولة مسلسل (للموت) ا
قبل ويشـاركها فيه دانـييال رحمة بـاسم مغنية رمضـان ا
خـالـد الـقـيش مـحـمـد األحـمـد وصـبـاح اجلـزائـري إخـراج
ـوقـع الـفن فــأن الــفــنــانـة فــيــلــيب أســمــر .الى ذلك ووفــقــا 
الـلـبنـانـيـة  راكـيل نـخول وبـعـد زواجـهـا من رجل االعـمال
الـلـبـنـاني-الـبـريطـاني زاك فـواز تـتـجه الى اإلعـتـزال الـفني
خصـوصاً بـعـد كشـفـها حـمـلهـا من خالل إشـارة نـشرتـها
عـلى مــوقع الــتـواصل االجــتـمــاعي تـفــيـد أنــهـا حــامل.أمـا
اخلـطـوة اجلـديـدة في مـسـيـرة راكـيل فـهـي إفـتـتـاح مـنـصة

البس النسائية من خالل شبكة اإلنترنت. لبيع ا

الـتــاريــخـيــة وصــنــاعـتـه الـدقــيــقـة
ـا يــحـتـويه من وقـيـمــته الـفــاخـرة 
ــاس ذهب ويــاقـــوت والــزمــرد واأل
األصفر.وسبق أن ارتدت هذا العقد
مـاريا فيـليكس ـكسيـكية  مـثلة ا ا
ـمـثــلـة االيـطــالـيـة  عام  1975 وا
مـونيـكا بـيلـوتشي عام  2006 في
مــهـــرجـــان كـــان لألفـالم لــتـــصـــبح
ياسمـ صبري ثـالث إمرأة ترتديه

في العالم.
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ـصـريـة  يـاسـمـ ـمـثـلـة ا لـفـتت ا
صــبـري ألنــظــار بــعــقـد مــؤلف من
تـمـساحـ من تـوقيع دار (كـارتـير)
ــرأة الـثــالـثــة الـتي وتــعـتــبـر هي ا
ترتـديه في العـالم بعدمـا اختـارتها
الـشـركة سـفيـرة حلـملـتـها اجلـديدة

في الشرق األوسط.
وشـغل الــعــقـد الــرأي الـعــام وأثـار
اجلـدل لـدرجــة فـخـامـتـه وألهـمـيـته
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ي الـسعـوديـة ليـوم السـيـاحة الـعا
وأيــضــاً  تــوحــيــد الــبــروتــوكــوالت
الـصـحـيـة لــلـشـروع بـعـودة احلـيـاة
الـطـبيـعـية بـعـد اكتـشـاف اللـقـاحات

هذا العام.

ـية  نـظـمـة الـسـيـاحـة الـعـا الـعـام 
وعددٍ من الـوزراء وستـتخـذ تدابـير
لـتـوحيـد الـبـروتوكـوالت الـسيـاحـية
بـ  الــبـلــدان الـعـربــيـة وســيـكـون
ملـكة العربية هناك دعم لتـضيّيف ا

(حـرص بالده عـلى تـطـويـر الـعـالقة
) ووجَّه دعوةً ب البلدين الشقيق
ـناسـبة ـمـلكـة  إلى نـاظم لـزيارة ا
ـكتب األقـلـيـمي للـسـيـاحة افـتـتـاح ا
في الــســعــوديـة  بــحــضــور األمـ
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ـديـر الـعـام لـدائـرة الـفـنون أفـتـتح ا
الـعامـة علي عـويـد االثنـ معـرضاً
ي ــنــاســـبــة الــيـــوم الــعــا فــنـــيــاً 
ــــعـــــرض الــــذي لـــــلـــــمــــرأة.وضـم ا
احتـضنـته قاعـات الدائـرة  عشرات
األعــــمــــال الــــفــــنــــيــــة لــــفــــنــــانـــات
مـتـمــيـزات.وقـال إن (دائــرة الـفـنـون
العامة تـواصل فعالياتـها الواقعية
ــــعـــارض مـن خالل إقــــامــــة هــــذه ا
الــفـنــيـة) مــشــيـراً الى أن (مــعـرض
ـرأة بـعـيـدها الـيـوم هـو احـتـفـاءً بـا
ي).وأضــاف أن ( 85فـــنـــانــة الـــعـــا
عرض الذي جسد شاركت في هذا ا
وعكس اإلبـداع الذي حتـمله الـنساء
العـراقيات) مـؤكداً (استـمرار دائرة
ـرأة في الـفــنـون في دعم مــسـيــرة ا

هذا اجملال). 
الـى ذلك تــــلـــقـى وزيــــر الـــثــــقــــافـــة
والسياحة واآلثار حسن ناظم دعوةً
ـملـكـة العـربـيـة السـعـودية لـزيـارة ا
يـومي الـسـابع والـثـامن مـن نـيـسان
ــــــقـــــبـل. جـــــاء ذلـك خـالل لـــــقـــــاءٍ ا
افتراضيٍّ ضـمَّ وزير الثـقافة ووزير
الـــســـيــــاحـــة الــــســـعــــودي أحـــمـــد
اخلـطــيب.وأكــد الـوزيــر الـســعـودي

ـمـثـلـة الهـنـديـة  بـريانـكـا شـوبـرا صورة { نـيودلـهي  –وكـاالت - نـشرت ا
جديدة في صفحتها اخلاصة على موقع التواصل اإلجتماعي ظهرت فيها
بدون ماكياج واضعةً منشفة على شـعرها ومرتدية روب إستحمام باللون

األبيض.
والقت الصورة إعجاب عدد كبـير من متابعيهـا الذين أثنوا على جمال

بريانكا الطبيعي وعبروا عن حبهم الكبير لها.
وكـانت بـريانـكـا قـد روجت مـؤخراً لـكـتـابهـا الـذي طـرحته مـسـبـقاً

باللغة اإلنكليزية ويحمل على غالفه صورتها.
 وتـمت ترجـمته حـالـياً من اإلنـكلـيـزية إلى الـهنـديـة بحـسب ما
ذكــرت شــوبــرا في صــفــحــتــــــــــــهــا اخلــاصــة عــلى مــوقع
الـتواصـل اإلجتـمـاعي ونـشـــــــرت فـيـديـو للـكـتـاب اخلاص

بها.
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ـغـني والشـاعـر السـنـغالي وت ا { لـندن  –وكـاالت  :غـيب ا
ثيون سيك عن عمر يناهز الـ 66 عاماً إثر مضاعفات مرض
كان يـعاني منه.وكان ثيون خالل سبعـينيات القرن العشرين
ــوسـيــقى مــغــنــيـاً فـي أوركــسـتــرا بــاوبــاب الــتي تــمــيّــزت 
الــسـالـسـااألفـريــقـيـة الـكـوبـيــة بـنـكـهـة ســنـغـالـيـة وأسس في
الـثـمـانـيـنـيـات فـرقـة رام دام الـتي جـمـعت أنـواعـاً مـوسـيـقـية

محلية عديدة مع الفانك وأحياناً الريغي.
الحقـات قانونـية طـويلة وتعـرّض سيك في األعـوام األخيـرة 
دة  9أشهر في قـضية أوراق نقـدية مزورة أدت إلى تـوقيفه 
عـلى ذمـة احملـاكـمـة عـام 2015 .وفي بـدايـة آذار عـام 2021
ألـغت احملــكـمــة الـعـلــيـا في الــسـنـغــال كل اإلجـراءات ضـده

حسب قول محاميه عثمان سيي.

{ لـوس اجنلوس  –وكـاالت - تعـرّضت النـجمة ?كـاردي بي كما
سـي بي أس الـتــلـفــزيـونــيـة األمــريـكــيـة النــتـقــادات عـدد من قــنـاة 
ثـيـر جـنـسيـاً الـذي قـدمته الـنـاشطـ واحملـافـظـ بسـبب الـعـرض ا
.وعلق  مغنية الراب في حفل توزيع جوائز الغرامي صباح اإلثن
ــبــتــذل مــارك دايس وهــو نــاشط ونــاقــد أمــريــكي عــلى األداء ا
لـ(كــاردي بي) نــاشــراً صــورة لــهــا وهي تــرقص عــلـى عــمـود
مـخـصص لـراقـصـات التـعـري وتـؤدي أغـنيـتـهـا الـتي حتمل
ـتــابـعــ الـذين ووافــقه الـعــديــد من ا كــلــمـات جــنـســيـة 
اسـتــنـكـروا بـدورهم مـا أسـمــوه الـفـجـور في سـاعـات
ـكن لألطفـال أن يشاهـدوا محتوى الصـباح ح 
بـذيــئــاً.كــذلـك اسـتــنــكــر رئــيس مــجــلـس االبـاء
تيم وينتر العرض ووصفه بأنه التـليفزيوني 
(غـــيــــر مالئم تــــمـــامــــا لـــشــــبـــكــــة الـــبث
التـليفزيونـية فى أوقات الذروة) في بيان
صــدر االثـنــ وتـابـع: (لـلــفـنــانـ كل
احلـق في اخلـــــلط بـــــ الــــتـــــمــــكــــ

والـتـحقـيـر  واجلـنس مع الـفـجور 
لـكن شبكـة البث الـتلفـزيوني حتمل
مــــعــــايـــيــــر أعــــلى  خــــاصـــة في
األوقـات الـتي يــحـتـمل أن يـكـون
فـــــيـــــهـــــا األطـــــفــــــــــــــال بــــ
اجلــمــهــور. عـار عــلى شــبــكـة
سـي بي إس).مـن نـــــاحـــــيــــة
أخــــرى شــــتـــــــم مــــغـــني
الـــــــــراب  لـــــــــيـل واين
الـــغـــرامـي وكـــتب في
صـفــحــته (ســحــقـاً

للغرامي).
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احصـائيـة عدد القـتلـى في حرب سـوريا الـتي تطـوي عقداً
من الزمن الـيـوم ليـست دقـيقـة في اجـماع مـصـادر كثـيرة

معنية.
ـعلن 388 بتـلك احلـرب وانَّ عـدد الضـحـايـا يفـوق الـرقم ا
ا يصل الى نصف مـليون قتيل كرقم قريب ألف قتيل ور
من احلــقـــيــقــة. وهــنـــاك ماليــ هــاجـــرت ونــزحت ومــدن
اصابـهـا الدمـار الـكـامل وبلـدات وقـرى لم يـعد لـهـا وجود
والذي يـتـصـدر قائـمـة الفـجـيـعة هـو مـوت االطـفال وتـدمـير

ستشفيات على نحو منظم ودقيق بقنابل موجهة. ا
في النهاية هي حرب شـاملة لكنها لـم تكن حرباً عمياء بل
مُبـصـرة نحـو أهـدافهـا خـسرت سـوريا ثـلـث مـن ناجتـها
القـومي وانـهـارت الـعـمـلة الـوطـنـيـة مع اخلـسائـر الـبـشـرية
العظيـمة موتاً وتـهجيراً ولم تـعد سوريا كـما كانت قبل أن

تندلع احلرب فيها بأي توصيف شئت.
الـعـرب الذيـن شـاركوا فـي تـلك احلـرب واليـزال بعـضـهم
بشكل مباشر أو بالنيابة أو شهدوا عن قرب فصوالً دامية
منها وقادوا حملة جتريد سـوريا من مقعدها في اجلامعة
ـرعـب أو لـصــالح الــعـربــيــة لــصــالح الــفــراغ واجملــهــول ا
عارضـة التي بـاعت واشترت مع االنـظمـة العربـية وأثرت ا
عذب بعض شخصياتها على حساب مالي السوري ا

نرى انهم نـفس العرب الـذين يدعـون في تصريـحات االيام
االخـيــرة لــعـودة ســوريــا الى اجلــامـعــة الــعـربــيــة وحـضن

األشقاء.
ـاذا شاركوا اذا وقـعت احلرب أصالً? و  ال أحد يتـساءل 
ـاذا يـشـاركون ـرتـزقة والـسالح? و ـال واجلنـد وا فيـهـا بـا
اليوم في رسم نـهاية رسمـية لهـا بالرغم من انّ الـعجلة ال

تزال متوقفة عند محطتها االولى منذ عشر سنوات.  
حــرب مَن كـــانت في ســـوريــا? هـل اخــتـــارهــا الـــنــظــام أم
ـغلوب على أمره أم الدول تشـظية أم الشعب ا عارضة ا ا
احمليـطـة أم الـدول الـبـعـيـدة ومن أجل مـاذا تـوافق الروس
واالمريـكان في هـذه الـبقـعة احملـتـرقة من الـشرق االوسط?
ـاذا شـهــدت آخـر جــلـسـات مــجـلس االمـن الـدولي حـول و
ـاذا سـوريــا هـذا االنــسـداد في االفق الــسـيــاسي لـلــحل? 

اجلميع عاجزون?
اسـئـلــة تـمـر أمــام اجلـمـيـع كل يـوم وكُلّ يـحــاول أن يـجـد
اجابات ظرفية أو مـصلحية لـها في ح انّ الدم السوري

ال يزال ينزف عند أعتاب اجتماعات اللجنة الدستورية.

حطت على األرض قـبل سنـة من اآلن جائـحة تشـبه مصـيبة
نــادرة عـظــمى  احــتــارت بــهــا الــنـاس وداخـت في ذكــرهـا
وتفـصيـلهـا وتـفسـيرهـا علـمـاء األوبئـة والفـايروسـات والطب
ـقارن والـلصيـق . إنها كـورنا الـتي بدلـت احلياة اجملاور وا
وطــرائـق الــعــيـش وشــلت الـــتــجـــارة والــصـــنــاعــة والـــفــعل
عـتـاد  فال جمـاهـير تـهتـف خلف الـكرة  وال االجتـمـاعي ا
ـثل وزعـيم ـطـرب وشـاعـر وقـاص و مـنـصـتـ يـصـفـقــون 
ـديح اجلـمـعي  حـتى نـزعت كـثـرة من ابـنـاء آدم يـشـتـهي ا
ســروال الـعــفــة وعــاطــفـة الــرحــمــة والــتـكــافل والــتــعــاضـد
والتضحيـة  فصاروا يجـلبون النـار كلها النـضاج أرغفتهم
ا حتى لـو كان اجلـار جائـعـاً وعلـيالً ال حول له وال حـيلـة 
وت يتجـول بيننا لـكن الدول اخملترعة يصفون وتصـفون !!ا
لـعون مـا زالت مصـرة على » كـتشـفة لـدواء هذا الـداء ا وا
ـطعـوم بـعـذر براءة ـلكـيـة الـفـكـرية  »وعلى احـتـكـار ا حق ا
ا ال يسمح ألي دولة فـقيرة أو متوسطة احلال االختراع  
بـأن تقـوم بـتـصـنـيـعه وتـوزيـعه عـلى رعـيـتـها مـن دون ثمن 
وهذا أمر معيب مش حـرام أرضياً وسماوياً  ألنه يتصل
بصحـة االنسـان األعزل الـذي يواجه وحـشاً قـاتالً ال سبيل
القاته عاريـاً من أي مصد وقـاية وقنـطار خبـز صار تدبره

صعباً .
قد يقول قائل ان جتارة الدواء مـعروفة ومشروعة وهذا أمر
لـعون فقـط  بل هو شامل ال ينطـبق على مـطاعـيم كورونـا ا
أدوية وأجـهـزة كل األمـراض والـعـلل الـتي تـصـيب اإلنـسان
?!قـد يـبـدو هـذا الـقـول صـحـيـحـاً الى حـد قـلـيل جـداً  لـكن
حـالـة هـذا الـفـايـروس الـذي صــار يـتـوالـد ويـتـحـور ويـلـبس
ا يتـصل ويتوعد ويـهـــــــدد حياة وعيش أقنعة متـعددة  ا
األرض كـلـهـا ومـا عــلـيـهـا من بــشـر وحـجـر وزرع وحـيـوان
وحـضـارة  لـذلك كـان عـلى الـدول والـشـركـات االحـتـكـارية
الطماعة اجلـشعة أن تخرج شـرط التجــــــــــارة والربح من
مـلف هـذا الـدواء الـذي مـا زال هو اآلخـر يـتـرنح بـ الـشك
ــئـة من الـبــسـيـط والـيــقـ الــذي قـد يــصل الى تــسـعــ بـا

اإلشفاء حتى اآلن .
ية تتحـدث الدول الـكبـرى والصغـرى ومنـظمـة الصحـة العـا
ـتحـدة وأمـيـنـهـا الـقـلق الـعـاجـز احلـائر دومـاً  عن واأل ا
ضعف الـتمـويل وفـقر دول ال تـسـتطـيع توفـيـر سعـر العالج
وطرائق ايصاله وتـسلمه وتـوزيعه على الـناس  لكن ال أحد
يـفــضح هــؤالء الــقـوالــ الــقـوادين
الــســـمـــاســرة ويـــقـــول لـــهم ان مــا
تخسرونه على الـصواريخ والقنابل
والــطــلــقــات الــتـي تــنــام بــأجــســاد
الــفـقــراء هــو بــحــر أمــوال قــيــاسـاً
للـقـطـرة التي سـتـكـلـفكم في عـمـلـية
انسـانـيـة عـظـيمـة تـواجــــــهـون بـها

صيبة اجلمعية . هذه ا
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بـرومـيـسـيـنغ يـونغ وومان  وهـو مـا
يـشكّل سـابقـة. وباتت جـاو كذلك أول
امـرأة تنافس في أربع فـئات مخـتلفة
ضــمن جــوا األوسـكــار هي أفـضل
فـــــيـــــلم وأفـــــضل إخـــــراج وأفـــــضل
ســـيـــنــاريـــو وأفــضـل تــولـــيف. ومن
األرقـام القيـاسية األخرى هـذه السنة
أن عــدد الـتـرشـيـحــات الـتي حـصـلت
عـلـيـها نـسـاء بلغ  .76وفي وقت أدى
اإلقـفال الكلي لدور السينما في لوس
أجنــلـيـس مـنــذ مـنــتـصف آذار2020
ـرتبـطـة بـاجلـائـحة بـسـبب الـقـيـود ا
إلـى تــأجــيل احــتـــفــال تــويع جــوا

ــقـبل األوســكــار إلى  25 نــيــســان ا
وهـو مـا لم يـحـصـل سـابـقـاً صودف
أن إعـالن الــتـــرشـــيـــحـــات تـــامن مع
الـسـماح لـصاالت الـسيـنمـا في لوس
ـعـاودة نـشــاطـهـا جـئـيـاً أجنــلـيس 
. وإذا كـان غـياب اعـتـبـاراً من اإلثـن
ــثـلـون األفالم الــتي يـتــولى فـيــهـا 
ـآخـذ على سـود أدوار الـبـطولـة من ا
ـيـة جـوا غـولـدن غـلـوب فـإن أكـاد
ـــشــكـــلــة األوســـكــار تـــفـــادت هــذه ا
ورشّــــــحـت جـــــوداس أنــــــد ذي بالك
مـيـسـايـا ”فـي ستّ فـئـات وهو فـيـلم
عـركة في سـبيل يـلقي الـضوء عـلى ا

ـدنيـة في سـتـينـات الـقرن احلـقـوق ا
الـعـشـريـن وجـهود الـ”بـالك بـانـتر”
فـي هــذا اجملـــال. ويــنـــافس دانـــيــال
كـالـويا والكـيث سـتـانفـيـلد مـعـاً على
ــثل في دور مـسـاعـد جــائـة أفـضل 
عن دوريـهما في هـذا الفيـلم علماً أن
هـذه الفـئة تـضم أيضـاً ساشـا بارون
كـــــــوهــــــ عـن ذي تــــــرايل أوف ذي
شـــيــــكـــاغـــو ســـفن ”ولــــيـــلي أودوم
جــونـيـور عن وان نــايت إن مـيـامي”
وبـــــول رايـــــسـي عن ســـــاونـــــد أوف

ميتل.”
ومـن األعـمــال األخــرى الـتـي رشـحت

فـي ست فئـات وتنافس
بــــــجـــــــديــــــة في هــــــذا
االحــــتــــفــــال الــــثــــالث
والـــتـــســـعـــ لــتـــويع
جـوا األوسـكـار فـيـلم
مـيناري ”الـذي يتناول
قـصـة عـائـلة أمـيـركـية
مــن أصــل كــــــــــــــــوري
جــنـــوبي تــنــتــقل إلى
الــــريف ســــعــــيـــاً إلى
حــيـاة جــديـدة و”ذي

فــاذر ”الــذي يـــتــنــاول قــصــة عــجــو
يــــعـــاني اخلــــرف وهـــو من إخـــراج
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أتـنـاول بعض مـا اسـتعـرضـته اللـجـنة في
بـيانـات صحفـية أحـاطت بها الـصحـافي
تعلقة علـومات ا في أواسط شـباط بأهم ا
رحلة ـهرجان والتي تـمت في ا بـبرنامج ا
االولى من  1وحتى  5 مارس 2021. فـيما
 اإلعـالن عن الـــــفــــائـــــزين في  4م ارس
“بـرليـنالة الـقصـيرة و اجليل ”و  5مارس
ــنـافـســة  مـواجـهـات”. وســيـقـام حـفل “ا
خـاص بـحضـور اجلـمهـور لـتوزيع جـوائز
ـرحلة الثانـية في يونيو بـرلينالة  71في ا
ـقـبل وفـيــمـا عـقـدت جـهـود من الـصــيف ا
هـرجـان في الـعام كـبـيـرة لتـطـويـر شكـل ا
 2021  حتـديـد مـفـهـوم جـديـد لـتـكـوين
ـسـابـقـة الـدولـية. اذ جلـنـة حتـكـيم أفالم ا
سـيـقـرر مـديرو سـتـة أفالم فـائـزة بـجـائزة
الـدب الــذهـبي ســابـقـاً جــوائـز مـســابـقـة
الـبـرلـيـنـالـة 71. أعـضـاء جلـنـة الـتـحـكـيم

ومـنـهـا الـعـربيـة مـصـدر قـلق لـلـعـديد من
ـنـظـمـات غـيـر احلـكـومـيـة مـثل مـنـظـمة ا
هـــيــومن رايـــتس ووتش الـــتي ذكــرت أن
كـأس الـعـالم لكـرة الـقـدم تُقـام عـلى ظـهور
1. 6مـلــيـون عـامل مــهـاجـر لم يــتـقـاضـوا
أجـورا زهيـدة فحـسب بل تمت مـعامـلتهم
مـثل الـعبـيـد. ينـحـدر معـظمـهم من جـنوب
آســيـا ويــعـمــلـون فـي بـنــاء مالعب كـأس
الــعـالم فـي قـطــر وهم مـعــرضـون خلــطـر
االسـتغالل واالنتـهاكات اجلـسيمـة وغالبا
مـا يتم حتويلهم إلى العمل القسري. ازداد
الــوعي حـول الــعـالـم مـنــذ اخـتــيـار قــطـر
السـتضافـة كأس العالم لـكرة القدم 2022.
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة مع تـوقـيع  ا
واإلمـارات والـبحـرين ومـصر اتـفـاقا في 5
يـنايـر إلنهاء احلـصار  على قـطر وال يزال
ـوقف  من من غــيـر الـواضح مــا إذا كـان ا
حــقــوق اإلنـســان ســيــتــغـيــر في أي وقت

قـريب. اجلـديـر بالـذكـر أن مـنظـمـة هـيومن
رايـتس ووتش أنـتجت فـيلـما وثـائقـيا عن
الـقـضيـة بعـنوان “قـطر  –كـأس الـعـمال”.
ـتاح مشاهدته سـيكون الفـيلم االفتتاحي ا
ستوى عـلى أونالين ويلقي الضوء على ا
احلـقـيـقي لالسـتغـالل الذي يـنـطـوي عـليه

حتقيق كأس العالم هذا.   
 بـ الشـك والثورة  –نـظرة نـقديـة خاصة
ومـؤثرة لـعالقـات القـوة: تعـرض بانـوراما
الدورة الـ  71 لـبرلـيناله  19 فـيلـما مـنها
 16عـرضـا ألول مـرة علـى مسـتـوى الـعالم
ـانية جـديدة قوية وسـتة ألول مرة. أفالم أ
وذات بـصــمـة فـنـيــة مـتـيّـزة لـ : آن زوهـرا
بـراشــد مـونـيــكـا تـريــوت هـنـريــكـا كـول
وروني تـروكر بـاإلضافة إلى صـناعة أفالم
دولـية متنوعة من  19 دولة بـ  13 لغة من
إخـــراج دامـــيـــان أودول وتـــوني ســـتــون
ــنــتج روبــرتـو وبــرانــو بــيـلي جــونــز وا

ـهرجان برل مـينيرفيني.  نسخة  2021 
الـسـيـنـمـائي الـدولي احلـادي والـسـبـعون
تـعلـقة بـاحلدث : ا سـتكـون علـى مرحـلتـ
الــصـنــاعي لــصــنـاعــة الــســيـنــمــا وقـسم
عتـمدة ـ كانت في الفترة من 1 الـصحافة ا
ــرحـلــة الــثـانــيـة إلى  5مــارس 2021. وا
ــهــمـة من  9إلى  20يــونــيـو  2021 اذ وا
سـتدعو  ”بـرليـنالة ”الـ  71 اجلـمهور إلى
الـعروض الصيفية اخلاصة. دب هذا العام
ـوذجيـة في بـرل ـ تـقول هي شـخـصيـة 
ــديــرة الــعــامــة مــاريــيـت ريــســنــبــيـك ا
لـبرلينـاله في تعلـيقها عـلى فكرة برلـينالة
ـتـعـاطف  2021 إن الـتــصـمـيم الـيــدوي ا
يـضمـن التـفاؤل في هـذه األوقات اخلـاصة
ــرحــلــتـي مــهــرجــان ويــنــشـــر الــتــرقـب 
الـفيلم.وبـأثر رجعي  تخـصيص العرض
ــهـرجــان بــرلـيــنــالـة 2021 االســتـعــادي 
لألعـمال الـكوميـدية لـلممـثالت األمريـكيات

الـــثالث مـــاي ويــست وروزالـــيـــنــد راسل
وكــارول لــومــبــارد. يــتـضــمـن الـبــرنــامج
ـنـسق  27فــيـلـمـاً من عـام  1932وحـتى ا
1943. وخالل هـــذه الــفــتــرة بـــلغ الــنــوع
الــفـرعي من الــكـومــيـديــا احلـلـزونــيـة في

هوليوود ذروته.
  الى جـــانـب االخــتـــيـــار الـــنـــوعي الفالم
الـبـرلـيـنالـة:  تـوسـيع مـنـتدى بـرلـيـنـالة
ومـنتدى برل لوسي فيـنسينتيللي وافالم
بـرلـيـنالـة الـقـصيـرة. يـتـنافس  20 فـيـلـما
قـصـيـرا من  17دولـة عـلى جـائـزة الـدبـبـة
الـذهبـية والـفضـية تـتصـارع مع احلاضر
ـاضي بـطــريـقـة عـنــيـدة وتـعـيـد كــتـابـة ا
بـصراحـة. هناك الـعديد مـن الطرق لـتخيل
ر عبر اختيار األفالم الغد والشوق للقاء 
تفضي الى القول: أخبرني عن نفسك حتى

أستطيع أن أفهم العالم.
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من اصـل تـــــــونــــــسـي ســـــــامي
بـوعـجـيـلـة فـاز بـجـائـزة سـيزار
ـــــثل عـن دوره كــــأب افـــــضل 
يـحـاول ايـجـاد مـتـبـرع بـالـكـبـد
البــنه في فــيـــلم (بــيك نــعــيش)
لـــلــمــخــرج الــتـــونــسي مــهــدي

البرصاوي.

قــصـة فــتـاة اغــتـصــبـهــا رجـال
الـشرطـة وتكـافح لـقد شـكوى
ـنــتج حــبـيب في حـقــهم. أمــا ا
عــطـيــة فالحظ أن (الــســيـنــمـا
الــتـــونــســيـــة تــتــمـــيــز وتــشق
طـريـقـهـا نـحـو فـرض وجـودهـا
ـمـثل الـفـرنسي ـيـا).وكـان ا عـا

واخــرجت بن هـــنــيــة عــددا من
االفالم الـقـصـيـرة والــوثـائـقـيـة
وحـــصــد فـــيــلـــمــهـــا (عــلى كف
عــفــريـت ) اعــجــاب اجلــمــهــور
خالل عرضه ضمن قـسم (نظرة
مـا) في مهـرجان كـان الفـرنسي
الـــعــام  2017 وهــو يـــتـــنــاول

الــشــاشــة الــكــبــيــرة قــضــايــا
مـجـتــمـعـيـة وســيـاسـيـة
كـانت تـخضع لـلـرقـابة
ــــشــــددة قـــبـل ثـــورة ا
ها في  2011 وتقد
طـرح جريء مـسـاهـم

في ظهور سيـنما جديدة.

في  18ديــسـمـبـر  2020 أعــلـنت الـلـجـنـة
هـرجان برل السـينمائي الدولي ـنظمة  ا
في دورتـه احلــاديــة والــســـبــعــ الى أن
مـهـرجـان  2021 سـيـكـون عـلى مـرحـلـت
عـبـر اإلنتـرنت نـظرا لـCOVI. 19 .االولى
فـي آذار ـ مــارس من خـالل عــروض عـــبــر
اإلنـترنت لـلصـناعة واجلـمهـور. وفي شهر
يـونــيـو سـيــكـون هـنـاك حــدث صـيـفي مع
الـعديـد من عـروض األفالم جلمـهور بـرل
 –في دور الــســيــنــمــا وكـذلـك في الــهـواء
الـطـلق. التـقـسيم إلـى قسـمـ كمـا اشارت
ـمـكن احلـفـاظ عـلى الـلـجـنــة يـجـعل من ا
: سـوق األفالم الــركـيــزتـ الــرئـيـســيـتــ
هـرجان أيـضا تقـد التـجربة وعـروض ا
اجملـتمـعية “الـسيـنمـا والثـقافة ”جلـمهور
بـرل ـ واضـافت بانـها سـتعـلن الحقا عن
هرجـان وأعضاء جلان الـتحكيم. بـرنامج ا

الـدوليـة هم: إلديكـو إنيـدي (اجملر)  نداف
البـيد (إسرائيل)  أدينا بينتيلي (رومانيا)
 مـحـمد رسـولـوف (إيران)  جـيـانفـرانـكو
روزي (إيــطـالـيــا) ويـاســمـيال أوبــانـيـتش
(الـبوسـنة والـهرسك) جلـنة حتـكيم األفالم
الـقصيرة الدوليـة تتكون من ثالثة أعضاء:
ـصـورة الـفــنـان بـاسم مـجــدي (مـصـر) وا
ــمــثل كــريــســـتــ مــايــر (الــنــمـــســا) وا
ـانـيـا). سـيـبـاسـتـيـان أورزيـنـدوفـسـكي (أ
جلـنة حتكيم “مـواجهات ”مـؤلفة من ثالثة
أشــخـاص فــائـزين بــجـائــزة أفـضل فــيـلم
وأفـضـل مـخـرج وجـائـزة جلـنــة الـتـحـكـيم
ـوزيـني ـبـرمـجـة فـلـورنس ا اخلـاصـة  –ا
ـديــرة الـفــنـيــة سـيــسـيــلـيـا (فــرنـســا) وا
) واحملـرر والنـاشر بـاريونـيفـو (األرجنـت
ـانيا) جلنـة التحكيم ديـترش ديدرشزين (ا
الــدولـيـة لـلـجـيل  44مـن ثالثـة أشـخـاص.
سـيـشاهـدون مـعا  15فـيـلمـا في الـسيـنـما
K plus سابـقت ويـقررون اجلوائـز في ا
ـمـثـلـة يـلال هازه و  14plusفـي مارس  –ا
ــانــيــا) واخملــرج مــيس بــايــجــنــبـورك (أ
(هـولـنـدا) واخملـرجـة وكـاتـبـة الـسـيـنـاريو
ـانـيا).  سـيـنـمـا السالم مـيالني وائـلـدا (أ
ــنـشق” تــتـوصـى بـالــفــيـلم الــوثــائـقي”ا
لـلـمخـرج بـراين فوغل احلـائـز على جـائزة
األوسـكار والذي يلقي ببراعة الضوء على
ـكن مـشـاهـدته عـلى الـواقع الـسـعـودي ـ 
ـنـشق  –فـيـمـا يـتـعـلق اإلنـتـرنت. يـشـكل ا
بــحـقــوق اإلنـســان في الـكــثـيــر من الـدول
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ــديـر { بــرلــ (أ ف ب) - أعــلن ا
ــســرح فــولــكـســبــونه في الــفــني 
بـــــــرلـــــــ كالوس دور االثـــــــنــــــ
اســتــقــالــتـه من مــنــصــبه بــســبب
ــضــايــقــات وحتـرش اتــهــامــات 
جـــنـــسي وجـــهـــهــا إلـــيه عـــدد من
الـــــنــــســـــاء.وفـي بــــيـــــان أصــــدره
فـولـكـسـبونه الـذي يُـعـتـبر من أهم
ـانـيـة قـال مــسـارح الـعـاصـمــة األ
كـالوس دور (أبـدي اسفـي الـشـديد
فـي حال كـنت أسـأت إلى العـامـل
مـن خالل تـصرفـاتي أو أقـوالي أو

سلوكي).
ــــســــرح فــــتــــحت وكــــانـت إدارة ا
حتـقـيقـاُ في شـكوى قـدمتـهـا إليـها
ـــســـؤول عـــشـــر نــــســـاء في حق ا
نصب منذ الـستيني الذي يتولى ا

الـــعــام 2018. وبـــحــسب حتـــقــيق
أجـــرته صــحـــيــفـــة تــاز تـــتــنــاول
االتـــهــامـــات أقــواالً لـــدور تــنمّ عن

ــرأة وكـراهــيـة لــهـا حتــيّـز ضــد ا
ومـــحــاوالت تــقــرّب عـــدوانــيــة من
ــشـتـكـيـات.ورُفِــعت عـريـضـة إلى ا
بـلديـة برل تـدعوهـا إلى أن تأخذ
عــلى مــحــمل اجلــد الــشــكـاوى في
حـق دور وشــــهـــــادات الـــــنـــــســــاء

عنيات. وتطالب برحيله. ا
وفـي تــطــور آخـــر مــســـتــوحى من
) طـلب حــركــة مي تــو (أنـا أيــضــاً
رئــيـس حتــريــر صــحــيـــفــة بــيــلــد
يـوليان رايشيلت إعفاءه موقتاً من
مــنــصـــبه عــلى رأس الــصــحــيــفــة
ـــانــيـــا من ـــانـــيــة األولـى في أ األ
حــيـث عــدد الــقــراء.وقــدّم عــدد من
الـنسـاء شكـاوى في حق رايشـيلت
ــضــايـــقــات مــعــنــويــة تــتـــعــلق 

وإساءة استخدام السلطة.
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{ الــربـاط-(أ ف ب)  –يــفــخـر جنم
ــغــربي طــوطـو مــوســيــقى الـراب ا
“بالتطور الذي بدأ يعرفه هذا
الــــفن ”والــــذي صـــــار جنــــومه في
ـمـلـكة مـحط اهـتـمام كـبـريات دور ا
ية بعدما كان ينظر ـوسيقى العا ا
إلــــيه “نــــظـــرة دونـــيـــة.”يــــعـــد طه
فــــحـــصي ( 24عــــامـــا) أو طـــوطـــو
ـغربي األكـثـر جناحـا على الـفـنان ا
مــنــصـة الــبث ســبــوتـيــفــاي حـيث
حـصدت أغانـيه أكثر من  20مـليون
اضي. اسـتماع في  92بـلدا العام ا
أمــا قـنـاته عـلى يـوتــيـوب فـتـسـجل
أكثر من  186مليون مشاهدة و1,7
ــثل طــوطــو مــلــيــون مــشــتــرك.ال 
غرب حـيث برز جيل اسـتثنـاءً في ا
جـديد من مغنّي الراب أمثال عصام
وداد وسـنور ودوليبران أو الثنائي
. أعـاد هؤالء النـجوم اجلدد شـايف
رسـم خـريــطــة هــذا الــفـن مــبــدعـ

إيــقــاعــات رنـانــة وعــوالم بــصــريـة
جــذابــة مع حـضــور مــدروس عـلى
مـواقع التـواصل االجـتماعـي إلقامة
روابـط مبـاشـرة مع جـمـهور واسع.
يــلــقب عـصــام حـاريس ( 26عــامـا)
بـ”أمـيـر الـتْراب) ”بـتـسكـ الـتاء)
كـنـايـة عـلى هـذا الـصنـف من الراب
الـــــذي رأى الـــــنـــــور في أتـالنـــــتــــا
األمــيـركـيــة خالل سـنــوات األلـفـ

وارتـــقى إلى الــنـــجــومــيـــة بــفــضل
ألبومه “تراب بلدي) ”تراب أصيل)
الـعـام  .2018سـجـلت هـذه القـطـعة
أكـثـر من  18مـلـيـون مـشـاهـدة على
يـوتــيـوب وتـمـزج بـ عـنـاصـر من
غربية وإيقاعات الـثقافة الشعبية ا
مــوسـيـقى الــراي في فـيـديــو كـلـيب
أنــيق صُـوّر في حي شــعـبي بـالـدار
الـــبـــيــضـــاء.ويـــقــول “نـــحــاول في

الــغـالـب نـقل مــا يـفــعــله في اآلخـر
لـــــــكــــــنــــــنـي أظـن أن من األفـــــــضل
ـا يـحـيط بـنـا .”وهـو االسـتـلـهـام 
مــعـروف بــأشـعـاره الــغـنــائـيـة ذات
ـا مـيـز الــنـبـرة الـشـجـيــة امـتـدادا 
أعـــــمـــــال قــــدوتـه مـــــغــــنـي الــــراي
اجلـزائـري الـراحل الـشـاب حـسني
لـكن مع إيقاعات الكـترونية وفيديو
كـليبات مرتبة بـعناية.بفضل مواقع
الــتـواصل االجـتــمـاعي الــتي تـمـثل
“نقطة القوة ”في صعوده

اســـتــطـــاع عــصــام “إقـــامــة رابط”
ـي. وهـو مــبــاشــر مع جــمــهــور عـا
الـيوم يحضـر إلصدار أول ألبوماته

في نيسان/أبريل.
ال يـــقــتـــصــر صـــدى مــغـــنّي الــراب
ـغاربة على منصـة سبوتيفاي بل ا
يـــتــعـــداه إلى اجلـــارتــ اجلـــزائــر

وتونس وحتى أوروبا.
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{ لـوس اجنليس-(أ ف ب)  –تـصدر
فـــيــلـم مــانك ”الـــســبـــاق إلى جــوا
األوســكـار إذ أن هـذا الــشـريط الـذي
يـتـنـاول العـصـر الـذهبي لـهـولـيوود
وهــــو بـــاألبــــيض واألســــود تـــقـــدّم
بـوضوح عـلى األعمـال األخرى فـيما
تـميّت قائمة الترشيحات التي أُعلِنت

اإلثن بحضور بار للنساء.
وحـــــصل مــــانك ”الــــذي أنــــتــــجــــته
نــتـفـلـيـكس ”وتــولى إخـراجه ديـفـيـد
فــيــنـــشــر عــلى عــشــرة تــرشــيــحــات
ـرمــوقـة الــتي تـمــنـحــهـا لــلـجــوا ا
ية األميركـية لفنون الـسينما األكـاد

وعـلـومـها شـمـلت فئـات أفـضل فـيلم
ــــثل (غــــاري أولــــدمـــان) وأفــــضل 
ــثــلـة في وأفــضل مــخــرج وأفـضل 
دور مـساعـد (أماندا سـيفـريد) وعدداً
من الـفئات الفنية.وتلته مجموعة من
األفـالم الـــتي حـــصـــلـت عـــلى ســـتـــة
تـرشـيحـات أبـرها نـومـادالند ”الـذي
يــعــتــبـره خــبــراء كــثـر األوفــر حــظـاً
وخـــصــوصـــاً بـــعــد فـــوه في جــوا
غـــولــدن غــلــوب ?”وهـــو من إخــراج
كـلـويه جـاو ومـن بـطولـة فـرانـسـيس
مــــاكـــدورمــــانـــد. كــــذلك نــــال ســـتـــة
تـرشـيـحـات فـيـلم ذي تـرايل أوف ذي

شـيـكـاغـو سـفن ”آلرون سـورك من
بـــطــــولـــة ســـاشــــا بـــارون كـــوهـــ

ويـــتـــمـــحـــور عــلـى قـــمع الـــشـــرطــة
احــتــجـــاجــات عــلى حــرب فــيــتــنــام
شـهـدتهـا مديـنـة شيـكاغـو األمـيركـية
ـيـة عـام .1968وكــان الفـتـاً أن أكـاد
األوسـكار الـتي غالبـاً ما توجَه إلـيها
االنــتــقــادات بـســبب ضــعف تــمــثـيل
الـنـسـاء واألقلـيـات في تـرشيـحـاتـها
اخـتارت هـذه السـنة امـرأت من ب
ــرشـحــ اخلــمـســة جلـائــة أفـضل ا
مــــخــــرج هــــمــــا كــــلــــويه جــــاو عن
ــيــرالـد فــيــنـيل عن نــومــادالنـد ”وإ
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برل

الـفرنـسي فلوريـان يلر
ومـن بـطــولــة أنــتـوني
هــوبـكن. وحـصل عـلى
سـتة تـرشيـحات أيـضاً
سـاوند أوف ميتل ”من
بـطولة مغني الراب ري
أحــمـد.وفي فـئـة األفالم
بـلغة أجـنبيـة لم تشمل
الــتــرشــيــحــات الــفـيــلم
الـفرنسي دو ?”في ح
يــــــــبـــــــدو الــــــــشــــــــريط
اركي درانك ”مـن بطولة مادس الـدا

ميكلسن األوفر حظاً للفوز.
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{ لـــوس اجنــلـــيس- (أ ف ب)  –في
رشـح في الـفئات ما يأتي قـائمـة با
الـرئــيــسـيــة جلــوائـز األوســكــار الـتي
سـتقـام دورتهـا الثـالثـة والتـسعون في

 25نيسان/أبريل في هوليوود:
 rKO  qC √ 

”ذي فاذر”
”جوداس أند ذي بالك ميسايا”

”مانك”
”ميناري”

”نومادالند”
”بروميسينغ يونغ وومان”

”ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن”
 Ãd  qC √ 

كلويه جاو عن “نومادالند”
ديفيد فينشر عن “مانك”

لي أيزاك تشانغ عن “ميناري”
يـرالد فينيل عن “برومـيسينغ يونغ إ

وومان”
نوماس فينتربرغ عن “درانك”

 q 2 qC √ 
ريز أحمد في “ساوند أوف ميتال”
تـشادويك بوزمان في “مـا رينيز بالك

” با
أنتوني هوبكينز في “ذي فاذر”

غاري أولدمان في “مانك”
ستيفن يون في “ميناري”

 WK 2 qC √ 
فــايــوال ديـفــيس في “مــا ريـنــيـز بالك

” با
أندرا داي في “ذي يونـايتد سـتايتس

فرسس بيلي هوليداي”
فـانـيـسـا كـيـربي في “بـيـسـز أوف إيه

وومان”
فــــــرانــــــسس مــــــاكــــــدورمــــــانــــــد في

“نومادالند”
كـاري موليغان في “برومـيسينغ يونغ

وومان”
 b U  —Ëœ w  q 2 qC √ 

سـاشـا بـارون كوهـ في “ذي تـرايل
أوف ذي شيكاغو سفن”

دانـيـال كـالويـا في “جـوداس أنـد ذي
بالك ميسايا”

لـيـزلي أودوم جـونيـور في “وان نـايت
إن ميامي”

بول رايسي في “ساوند أو ميتل”
الكيث ستانفيلد في “جوداس أند ذي

بالك ميسايا”
 b U  —Ëœ w  WK 2 qC √ 

مـــــاريـــــا بـــــاكــــالـــــوفـــــا في “بــــورات
سابسيكوينت موفي فيلم”

غل كلوز في “هيلبيلي إيليجي”
ان في “ذي فاذر” أوليفيا كو

أماندا سيفريد في “مانك”
يو جونغ يون في “ميناري”

 أفضل فيلم بلغة أجنبية 
ارك) ”أناذر راوند) ”الد
”بيتر ديز) ”هونغ كونغ)

”كولكتيف) ”رومانيا)
”الرجل الذي باع ظهره) ”تونس)

”كو فاديس عايدة) ”البوسنة)
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”أونوارد”
”أوفر ذي مون”

”إي شــــــــــون ذا شــــــــــيـب مــــــــــوفـي:
فارماغيدون”

”سول”
”وولفووكرز”

wIzU Ë rKO  qC √

”كولكتيف”
”كريب كرامب”

كالوس دور

هـنــيـة قـصــة الـشــاب الـسـوري
ســام عــلـي الــذي اضــطــر بــعــد
تعرضه للتوقيف اعتباطيا الى
الـهرب من بـلده سـوريا الـغارق
في احلـرب تـاركـاً هـنـاك الـفـتاة

التي يحبها ليلجا الى لبنان.
ولـكي يـتــمـكن سـام مـن الـسـفـر
الى بلجيكا ليعيش مع حبيبته
فـيــهـا يـعـقــد صـفـقــة مع فـنـان
واسع الشهرة تقضي بان يقبل
بــــوشم ظــــهــــره وان يـــعــــرضه
كـلوحـة امام اجلـمـهور  يـباع
ــــا يـــفــــقـــده روحه فـي مـــزاد 
وحريـته.ويؤدي ادوار البـطولة
ـــمــثـل الــســوري فـي الــفـــيــلم ا
يـحيى مـهايـني والفـرنسـية ديا
ليـان والبلـجيـكي كوين دي باو

وااليطالية مونيكا بيلوتشي.
ودعـت اخملـــــرجـــــة وكـــــاتـــــبــــة
السـيناريـو االربعيـنية سـلطات
بــلــدهــا إلى تــعــزيــز االهــتــمـام
بالسيـنما معـربة عن املها في
أن(يـشــكل هـذا الـتــمـيــز حـافـزا
ــــزيــــد مـن دعم الــــســــيــــنــــمـــا
.( واالحــاطــة بـالــســيــنـمــائــيـ
وقالت (غالبية اعـمالنا ننجزها
ــفـردنــا في تـونس). تـقــريـبـا 
ـولودة في وتـنـتمـي بن هنـيـة ا
 27 اب  1977 في سيدي
بوزيـد (وسط تـونس) الى جيل
السينمائـي التونسي
الــــشـــــبــــاب الــــذين
نـــــقــــــلـــــوا الى

{ تــــونس (أ ف ب) - وصــــفت
اخملـرجـة الـتـونــسـيـة كـوثـر بن
هــنـيـة بـالـ(احلــدث الـتـاريـخي)
اخـتـيـار فـيـلـمـهـا (الـرجل الـذي
بـــاع ظـــهــــره) اإلثـــنــــ ضـــمن
ـــرشـــحـــة جلـــوائــز األعـــمـــال ا
األوســكـــار وهــو يــتـــنــاول من
خالل قـــــــصـــــــة الجـئ ســــــوري
َي الــتـالقي الــعـــنــيف بـــ عــا
الــالجــــــــــــــئـــــــــــــــ والـــــــــــــــفـن
ــعـــاصــر.ويــتــنــافس الــفــيــلم ا
الــتــونــسي ضــمن فــئــة أفــضل
فـيـلم بـلـغــة أجـنـبـيـة مع "أنـاذر
ـارك) و"بـيتـر ديز" راونـد" (الد
(هـــونغ كـــونغ) و"كـــولـــكــتـــيف"
(رومانيا) و"كـو فاديس عايدة"
(الــبــوســنــة) بــحــسب قــائــمــة
الـتـرشــيـحـات لـلــدورة الـثـالـثـة
.وقالت بن هـنـية في والـتسـعـ
تعلـيق لوكالـة فرانس برس من
مــقــر اقــامــتـهــا في الــعــاصــمـة
الـفـرنـسـيـة بـاريس إن (تـرشيح
فــيـلــمــهـا حــدث تـاريــخي غــيـر
مــــســــبــــوق في الــــســــيــــنــــمــــا
الـتـونـسـيـةّ). أضـافت (إنه حـلم
يـتـحـقق واجنـاز تـوصـلـنـا إليه

فردنا وبعرق جبيننا). 
وفي هــذا الــفــيـلـم الــذي شـارك
الـعـام الــفـائت في مــهـرجـانـات
افــتــراضــيــة وحــضــوريــة عـدة
بينها مهرجان البندقية وايام

قـرطـاج الـسـيـنـمـائـيـة
تــصــوّر كــوثــر بن

كوثر بن هنية 
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