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اقــتـرحت وزارة الـصــحـة والـبــيـئـة
عــلى الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــصــحـة
والــسالمـيـة الـوطـنــيـة من جـائـحـة
الـغـاء الـدوام احلـضـوري كــورونـا 
ـدارس بـعــد تـســجـيل حـاالت فـي ا
اصـــابـــة بـــفـــايـــروس كــورونـــا في
صـفوف الطلبة  فـيما حذرت جلنة
نـيابيـة من فقدان الـسيطـرة وتفاقم
حــــاالت االصـــــابــــة بــــ الــــطالب.
وســجـلت الـصـحـة امس االربـعـاء 
 6858 اصــابــة مــؤكــدة بــكــورونــا
وشـــفــاء  7052حـــالــة وبــواقع 44
ـــــوقف وفـــــاة جــــديـــــدة. واشــــار ا
الـــوبــائي الــيــومي الــذي اطــلــعت
عـــــــــلـــــــــيـه (الـــــــــزمـــــــــان) امس ان
(الــفـــحــوصــات اخملــتـــبــريــة الــتي
اجــرتـهـا الـوزارة  بــلـغت اكـثـر من
 45 الـف عــيــنــة حلـــاالت مــشــتــبه

اصــابــتـهــا بــالـفــايـروس حــيث 
تـسـجيل  6858 اصـابـة مـؤكدة في
الــبالد) واضــاف ان (الــشـفــاء بـلغ
 7052 حــــالـــة وبـــواقع  44 وفـــاة
جــديـدة) مــؤكــدا ان (اكــثـر من 11
الف شـخص تـلقـوا جرعـات اللـقاح
ــنــتــشــرة في فـي مــراكـز الــوزارة ا
بـغداد واحملافظات). واعلنت وزارة
الــــصــــحـــة فـي حـــكــــومــــة اقـــلــــيم
كـردستـان تسـجيل  17 حـالة وفاة
جــديـدة و 1031إصــابــة بـكــورونـا
ـاضـيـة. وكـشفت خـالل السـاعـات ا
وثـيـقـة صـادرة عن الصـحـة تـقـترح
الـــــغــــاء الـــــدوام احلــــضـــــوري في
ـدارس بعد تـسجيل اصـابات ب ا

صـفوف الطلبـة . واطلعت (الزمان)
عـلـى وثـيـقـة لـلوزارة مـوجـهـة الى
الـلجـنة العـليا لـلصحـة والسالمة 
جــاء فـيــهـا (نــقـتــرح الـغــاء الـدوام
ــــــــدارس او احلـــــــــضــــــــوري فـي ا
بعد اسـتمراره وحصره الكـترونياً 
تــســـجــيل اصــابــات بــ صــفــوف
الــطـلـبــة). وحـذرت جلـنــة الـصـحـة
والـبيئة النيابية وزارة التربية من
فــقـدات الــســيـطــرة وتـفــاقم حـاالت

االصـابات بـ الطـلبـة. وقال عـضو
ــوســوي انه (من الــلــجــنــة جـواد ا
لوحظ ـسـتـمـرة  ـتـابـعـات ا خالل ا
ازديـاد اعداد االصابات ب الطالب
وهـذا الوضع يـنذر بـخطـورة بالـغة
قـــد تــصل الـى فــقـــدان الــســـيــطــرة
وتــكــبـيــد الـبـالد خـســائــر صـحــيـة
كـبـرى) مـؤكـدا ان (اللـجـنـة سـترفع
تــوصـيــات الى الـصــحـة والــلـجــنـة
الــعـلـيـا اليـقـاف الـدوام احلـضـوري
واحلـــفـــاظ عــلـى سالمـــة الــطالب).
وكـــانت وثـــيــقـــة صــادرة عـن قــسم
الـــصــحــة الـــعــامـــة في مــحـــافــظــة
الـبصرة موجهة إلى مـديرية تربية

احملــافـظـة  قـد أشـارت الى (ظـهـور
 14 إصــابـة جــديـدة بــكـورونـا في
مـدرسـة الـفـرح االبـتـدائـيـة مـوزعـة
بـ أربـعـة مـراحل دراسـيـة). فـيـمـا
اكــدت وزراة الــتــربـيــة عــلى لــسـان
الــنـاطق الــرسـمي بــاسـمـهــا حـيـدر
فــــاروق  ان (الــــوزارة مــــلــــتــــزمـــة
ـقـررات جلـنـة الـصـحـة والـسالمة
الـوطـنـيـة بشـأن الـدوام احلـضوري
ــراحل االبـتــدائــيـة االول لــطــلـبــة ا
نتهية راحل ا والثاني والثالث وا
الـسادس ابـتدائي والثـالث متوسط
والـــســـادس إعــدادي) واضـــاف ان
(تـعليق الـدوام احلضوري أو زيادة

ـقـررات احلـكـومة  أيـامه مـرتـبـط 
كن إيـقاف الدوام من وبـالتـالي ال 
دون اإليعاز من قبل اللجنة العليا).
فـي غــضــون ذلك  أظــهــرت دراســة
أجــرتــهــا وكـالــة الــصــحـة الــعــامـة
أن جــرعــة واحـدة من اإلنــكــلـيــزيـة 
كن لـقـاح فـايزر أو أسـتـرازيـنيـكـا 
أن تـقـلص احـتـمال انـتـقـال كـورونا
بـنـسـبـة تصـل إلى النـصف تـقـريـبًا
حـيث ـنــزل الـواحــد  بــ قـاطــني ا
يـكون خـطر الـعدوى مـرتفـعًا.وقالت
الــــــهـــــيـــــئــــــة في بــــــيـــــان امس إن
(األشـــــخــــاص الــــذيـن أصــــيــــبــــوا
بـالـفايـروس بـعد ثالثـة أسـابيع من

تــلــقي جــرعـة من الــلــقـاح  هم أقل
ـئـة إلى 49 عــرضـة بـنـسـبـة  38بــا
ـــئــــة من أولـــئك الـــذيـن لم يـــتم بـــا

تطعيمهم).
 بــــدوره  قـــــال وزيــــر الـــــصــــحــــة
الـبـريـطـاني مـات هـانـكـوك أن (هذه
الــدراسـة تـعـد األكـثــر شـمـوالً الـتي
أجـريت في ظروف حقـيقيـة وتظهر
أنــــهــــا تــــقــــلل مـن انــــتــــقــــال هـــذا
الــفــايـروس). شــمـلت الــدراسـة 57
ألـف شــخص ضــمن  24ألـف أسـرة
حـيث ثـبـتت إصـابـة شـخص تـلقى
الــلـقــاح وتـمت مــقـارنــتـهم بــنـحـو

. مليون شخص غير محصن
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وصل رئيس اجلمهورية برهم صالح
وكـان في  امـس االربـعــاء إلى ربــيل 
اســتــقـبــال رئــيس اقــلـيم كــردســتـان
نــيـجــيـرفــان الـبــارزاني. وقـال بــيـان
مــقــتـضـب تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(صـــالح ســـيـــلـــتــقـي خالل الـــزيــارة
لبـحث االوضاع بـالـقيـادات الكـرديـة 
في الـعـراق و الـتـحضـيـرات اجلـارية
ـشكالت لالنـتـخابـات الـتشـريـعيـة وا
ركـز واالقليم). وصوت الـعالقـة ب ا
مــجـلس وزراء االقـلـيـم عـلى قـانـوني
احملـكمـة اجلنـائيـة اخملتـصة بـجرائم
وتــنــفـــيــذ وتـــعــديـل قــانــون داعـش 
االسـتـثـمـار الصـنـاعي في الـقـطـاع
اخلـاص واخملـتلط. وقـال بيـان تلـقته
(الــــزمـــان) امس ان (اجملــــلس عـــقـــد
اجـتماعه األسـبوعي برئـاسة مسرور
الــبــارزاني وحــضــور نــائــبـه قــوبـاد
الــــطـــالـــبـــاني  صـــوت خـالله عـــلى
قـوانـ احملكـمة اجلـنـائيـة اخملتـصة
بــجـــرائم داعش وتــنـــفــيــذ وتــعــديل
قــانــون االســتــثــمــار الــصــنــاعي في
الـقطاعـ اخلاص واخملتـلط وتعديل
قــوانــ احتــاد الــغــرف الــتــجــاريــة
والـصـنـاعيـة وقـانون وزارة الـتـجارة

والــصــنـاعــة والــقــانـون الــتــجـاري 
ـان لتـشريـعها) واحـالتـها  إلى الـبر
واضـاف ان (اجلـلـسـة شـهـدت عرض
الية واالقـتصاد آوات شيخ وزيـري ا
جـــنــاب والــتـــخــطـــيط دارا رشــيــد
ـتـعـلـقة تـقـريـراً بـشـأن آخـر األرقـام ا
ــشــروع مــوازنــة اإلقــلــيم  اذ قــرر
اجملــــلـس تــــشــــكــــيل جلــــنــــة إلدراج
الحـظات ضـمن القـانون اسـتعداداً ا
لــلــتـصــويت عــلــيه قــبل إحـالــته إلى
ـان). واستقـبل البارزاني وزير الـبر
اخلــارجــيــة اإليــراني مــحــمــد جـواد
ظــريف فـي اربـيل وبــحــثــا تــطــويـر
الــعالقــات االقــتــصــاديــة والــتــبــادل
الـتـجاري بـ اجلانـبـ .وذكر بـيان
تــلـقـته (الـزمـان) امس ان (اجلـانـبـ
بـحثا خالل اللقـاء الذي حضره نائب
رئـيس احلـكـومـة قـوبـاد الـطـالـبـاني
سـبل تـعزيـز العـالقات بـ اجلانـب
ــصــلــحـة عــلى أســاس االحــتــرام وا
ــتـبـادلــ وكـذلك مــنـاقـشــة آلـيـات ا
تـــطـــويــر الـــعالقـــات االقــتـــصـــاديــة
والـــتـــبـــادل الـــتـــجــاري) وتـــابع ان
(الــطــرفـ شــددا كــمــا عـلى أهــمــيـة
ـوازنـة وااللـتزام به تـنـفـيـذ قـانـون ا
الية سـتحقـات ا إلى جـانب إرسال ا
حلـكومـة االقليم من قـبل بغـداد). كما

التقى رئيس االقليم الوزير االيراني
رافق له  ونـاقشا العالقات والـوفد ا
ومـسـانـدة الــعـريـقـة بــ اجلـانـبــ 
ـسـتـمـرة لإلقـلـيم  حـيث اكد إيـران ا
الــبـارزانـي خالل الـلــقـاء ان (االقــلـيم
سـيظل عامل أمـان واستقـرار وينظر
بـاهتـمام وعلى أسـاس حسن اجلوار
ـشـتـركة إلى عـالقاته مع ـصـالح ا وا
إيــــــران). وشـــــــدد رئــــــيس احلــــــزب
ــقـراطي الـكـردسـتـاني مـسـعـود الـد
البارزاني  عـلى اهمية دعم إستقرار
نـطقة والـتصدي لإلرهاب الـعراق وا
والـــتـــطــرف. واشـــار بـــيــان امس ان

(الــــبـــارزاني اســــتـــقـــبـل ظـــريف في
مـصـيف صالح الـدين  وجـرى خالل
الـــلـــقــــاء بـــحث الـــتـــطـــورات داخل
الـعملية السياسية في العراق وكذلك
ـنـطـقـة) األوضــاع الـسـيـاسـيــة في ا
مــبــيـنــا ان (الــلــقـاء نــاقش وجــهـات
الــنـــظــر حــيــال ســبـل الــتــوصل الى
نطقـة والتصدي إسـتقرار العـراق وا
لـإلرهاب والتطرف  وتـأكيد ضرورة
تــعــزيـز الــعالقــات الـتــاريــخـيــة بـ
). من جانبه  اكد ظريف ان اجلانب
(إسـتـقـرار االقـلـيم لـه أهـمـيـة خـاصة

لدى بالده). 
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ي كـشـف مـؤشـر جـودة الـتـعـلـيم الـعـا
ــنـتــدى االقـتــصـادي في الــصـادرعن ا
عن تـدني ترتـيب اغـلب الدول دافـوس 
الـعربية في مجال جودة التعليم. وقال
ــرتــبـة ــنــتــدى في بـيــان امس ان (ا ا
االولى حـصدتـها سـنغـافورة ثـم تلـتها
ـرتـبـة الـثـانـيـة وفـنـلـنـدا سـويـسـرا بـا
ـرتبة الرابعة رتبة الثـالثة وقطر با بـا
ــتــحــدة ــيــا  وحـــلت الــواليــات ا عــا
رتـبـة الـثامـنـة عـشر  االمـريـكـية فـي ا
ـــارك ومــتـــبــوعــة مـــســبـــوقــة بـــالــد
ـانيـا جاءت بـالـسـويد) واضـاف ان (ا
ـرتبة ـرتبـة العـشرين وفـرنسـا با في ا
رتبة الـثانية والعشـرين واليابان في ا
الـواحد والثالث متبـوعة بأستراليا 

رتبة السابع بينما حلت اسبانيا في ا
ـرتـبة واالربـع  وجـاءت تـركـيا في ا
) مـشـيـرا الى ان اخلـامس والـتـسـع
ـرتـبــة االولى عـربـيـا  (قــطـر حـلت بــا
ــرتـبــة الـعــاشـرة تــلـتــهـا االمــارات بـا
ـرتـبـة اخلامس رتـبـة في ا ولـبـنـان بـا
ـرتـبة والـعـشـرين  ثـم البـحـريـن في ا
ــرتـبـة الـثـالث والـثـالث  فــاالردن بـا
ـــــيـــــا  اخلـــــامـس واالربـــــعـــــ عـــــا
ـــرتـــبـــة الـــرابع والـــســـعـــوديــــة في ا
واخلمس من ب  140 دولـة شملها
مــؤشـر اجلـودة  كــمـا احــتـلـت مـصـر
ـــركـــز قـــبل ـــرتـــبـــة  139  وهـــو ا ا
ؤشر (ليبيا والسودان االخير) وعـد ا
وسـوريا والعراق والـيمن والصومال 
دوال غـير مصنفة النـها ال تمتلك ابسط
مـعاييـر اجلودة في التـعليم). ويـستند

تـرتــيب الـدول في تـقـريـر الـتـنـافـسـيـة
ـــؤشــر الـــذي حــدده ــيـــة الى ا الـــعـــا
ي  ويـتم ــنـتـدى االقــتـصــادي الـعـا ا
ـؤشــر عن طـريق احــتـســاب درجــات ا
جــمع الــبــيــانـات الــعــامــة واخلــاصـة
ـتعـلقة بـنحو  12فـئة اساسـية تضم ا
ـؤسسـات واالبتـكار وبيـئة االقـتصاد ا
الـكــلي والـصـحـة والـتـعـلـيم االسـاسي
والـتـعلـيم اجلامـعي والـتدريب وكـفاءة
اسـواق الـسلع وسـوق العـمل وتطـوير
ـال واجلهـازيـة التـكـنولـوجـية سـوق ا
وحــــجم الـــســـوق وتــــطـــور االعـــمـــال
ـوذج واالبــتـكـار. وتـعـد ســنـفـافـورة 
جتـرجة فـذة لنهـضة امة  ففي اقل من
خـمس عاما حتولت من جزيرة فقيرة
يـقـطنـها غـالبـيـة اميـة من السـكان الى
دولــة صــنــاعــيــة مــتــقــدمــة تــضــاهي

مـسـتـويـات مـعـيـشـتـهـا نـظـيـراتهـا في
الـدول الـصـناعـيـة االكثـر تـطورا  ذلك
فــطن الن رئـــيس وزرائـــهـــا لي كـــوان 
حــقـيـقـة ان الــتـعـلـيـم عـامل حـاسم في
تــطــويــر الـقــوى الــعــامـلــة لــتــحــقـيق
االهــداف االقــتــصــاديـة حــيـث لـعــبت
احلـاجـات االقـتصـاديـة في سنـغـافورة
دورا هـامـا في حتـديـد مـعـالـم سـيـاسة

التعليم . 
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أعـلــنت دائــرة صــحــة مـحــافــظـة
االنـبــار عـن والدة تـوأم ربــاعي 
اثــنـــان من الـــذكــور واثـــنــان من
االنـاث في مـسـتـشــفى الـفـلـوجـة
لــــــلـــــنــــــســــــائـــــيــــــة واألطــــــفـــــال
الـــتـــــــــــعـــلـــيـــمي. وقـــال بـــيـــان
لــلــدائـرة تــلــقــته (الــزمــان) امس
(امــرأة فـي الــعـــقـــد الــثـــالث من
عــمــرهــا  اجنــبت تـــوأم ربــاعي
حتت إشراف بعمـليـة قيـصيـرية 
فريق طبي متخصص) واضاف
ـوالـيــد بـصـحــة جـيـدة و ان (ا
تابعة وضعهم في ردهة اخلـدج 
حـالـتــهم الـصــحـيـة  فـضال عن
احلالـة الصـحية الـتي تـتمتـع بها
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ــفـوضـيــة الـعــلـيـا طـالب مــكـتب ا
حلــقــوق االنــســان في مــحــافــظــة
البصرة  احلكومة بـاجراء عاجل
ازاء إعادة العـراقي العـالق في
كتب في بيان تلقته الهند. وقال ا
(الــزمـــان) امس ان (الـــعـــراقـــيــ
الـعـالقـ هـنـاك أوشـكت امـوالـهم
عــــلى الـــــنــــفــــاذ في ظـل تــــفــــشي
ـتـحـورة  اذ مـطـلوب اجلـائـحـة ا
من احلكومة اعادتهم بأسرع وقت
الى البالد ووضعهم حتت احلجر
ــنـــزلي) مـــحــذرا مـن (تـــبـــاطــؤ ا
االجــراء احلــكــومـي ومن انــعــدام
اجلدية أزاء الـتعامل مع تـداعيات
ـتالحـقة). واعـلنت وباء كـورونا ا

وزارة الــصــحــة اتـــخــاذ خــمــســة
قرارات بـشأن الـوافـدين من الهـند
خـــوفــــاً من الــــساللــــة اجلــــديـــدة
لـكـورونـا.واطـلـعت (الـزمـان) عـلى
وثيقة حتمل توقـيع الوكيل الفني
الـوزارة هـاني مـوسـى جـاء فـيـهـا
(نــظـــرا لــتــفـــشي ساللـــة جــديــدة
لكورونا في الهند التي تكون أشد
ضـــــــراوة وأوسـع إنـــــــتـــــــشـــــــارا
وإلحتماليـة دخول إصابات وافدة
الى الــــعـــراق يــــتـــطــــلب حــــجـــر
الوافـدين بـصـورة مـبـاشـرة وغـير
دة  14 يومـا في أمـاكن مبـاشـرة 
تـخصـص من قـبل دوائـر الـصـحة
مع أخـذ مـسـحـات بي سي ار لـكل
ــــؤكـــدة وافـــد وعـــزل احلــــاالت ا
ــؤســـســات مــخـــتــبـــريــا ضـــمن ا

الــصــحـــيــة اخملــصــصـــة لــلــعــزل
وإتـــخــاذ االجـــراءات الـــوقـــائـــيــة
والــــعالجــــيــــة الـالزمــــة وحــــسب
البـروتـوكوالت الـعالجـيـة مع أخذ
مسـحة ثـانـية لـلمـحـجورـن بـعد 7
ـسحـة السالـبة األولى) ايام من ا
ــســحـة واضـافت انـه (اذا كـانت ا
الثـانيـة سالـبة يـتم تنـفيـذ احلجر
ــدة اســبــوع ثــالث ــنــزلي لــهـم  ا
ومتابـعة الوضع الـصحي لهم من
قـبل فــرق االسـتــجـابــة الـســريـعـة
وحـسب الــرقــعـة اجلــغـرافــيـة ثم
تــقـــوم الــفــرق اخملـــتــصـــة بــأخــذ
مــسـحــة في نــهــايــة مــدة احلــجـر
ـــنــــزلي مع إتــــخـــاذ االجـــراءات ا

الوقائية الالزمة). 
ـية واكدت مـنـظـمة الـصـحـة العـا

تحـورة الهنـدية التي يُـشتبه أن ا
ـــســـؤولـــة عن إغــراق في أنـــهــا ا
الهـنـد في أزمة صـحــــــــية كـبرى
قــــد رُصِــــدت في  17 دولــــة عــــلى

األقل. 
ـنـظـمـة في بـيان امس إن وقالت ا
ـعـروفــة عـلـى نـطـاق (الـنــسـخــة ا
ــتـحـوّرة الــهـنـديّـة أوسع بـاسم ا
رُصِـدت في بــلـجــيـكــا وسـويــسـرا
والـيـونـان وإيـطـاليـا وغـيـرهـا من

الدول).
 وأصبحت الهند مركز الوباء منذ
تحورة أيام مع انتشار النسخة ا
ــاضي  حــيث ســجّـلـت االثــنـ ا
اكثر من  352الف إصابة جديدة 
في أعــلى حــصـيــلــة إصــابـات في

العالم إضافة إلى  2812 وفاة.
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رجــحـت الــهــيــئــة الــعــامــة لالنــواء اجلــويــة والــرصــد
الزلـزالي الـتـابعـة لـوزارة النـقل ان يـكون طـقس الـيوم
ـنـاطـق كـافـة صـحـوا ودرجـة احلـرارة اخلـمـيس في ا
الـعظمى في بغداد  37 مئـوية. وذكر بيان للـهيئة تلقته
(الـزمان) امس ان (طقس الـيوم اخلميـس سيكون في
نـاطق كـافـة صـحـوا ودرجات احلـرارة تـرتـفع قـليال ا
دينة توقعة  عن اليوم السابق  حيـث تكون العظمى ا
مــئـــويــة) واضــاف ان (طـــقس يـــوم غــد بـــغــداد  37 
ـنطـقـتـ الـوسـطى واجلـنـوبـية اجلـمـعـة سـيـكـون في ا
صـحوا  وغائـما جـزئيـا في الشـمال). ووثـقت مقاطع
فــيـديــو مــتــداولـة عــلى مــوقع تــويــتـر الــســيـول الــتي
كرمة اول امس  نتيجة أالمطار شهـدتها مدينة مكة ا
الـــغــزيـــرة عــلى مـــنــاطـق مــتــفـــرقــة مـــنــهـــا.وأظــهــرت
الــفــيــديــوهــات اجنـــراف عــدد من األشــخــاص جــراء
ناطق السـيول القـوية في سـوق الضيـافة وغيـره من ا
ركـبات وتسببت احمليـطة. وغمرت الـسيول عددا من ا
بتوقف احلركة وخروج اغلب الشوارع عن اخلدمة. 
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عـزت تـقاريـر صحـفـية اسـباب تـوقيف
قـيادات امـنيـة في حرس احلدود  الى
خــرق امـني في أحــد الـنـقــاط األمـنـيـة
ـنـطـقـة عـرعـر احملـاذيـة لـلـسـعـودية.
وقـالت الـتقـاريـر نقال عن مـصـدر امني
ان (اخلـرق االمـني حـصـل بـعـد هـجوم
داعـش عـلى الـنـقـطـة واالسـتـيالء عـلى
ـنتـسـب الـذين قـاموا بـترك أسـلـحة ا
الـنـقـطـة  دون عـلـم قـائـد حـرس حدود
ـنطقة اخلـامسة باحلادث) واضافت ا
انـه (في الـيـوم الـثـانـي بـعـد ان عـلـمت
قـامت بـإبالغ قوة الـقـيـادات باحلـادث 
لــلـخـروج الى الــنـقـطــة وكـان الـطـريق
ملغماً بالعبوات الناسفة وأثناء مرور
انفجرت عبوة عـجالت القوة السانـدة 
نــاســفــة اســفــرت عن اصــابــة ضــابط
) عـلى بـرتـبة نـقـيب ومنـتـسبـ اثـن
ـصدر صـدر. ووفـقا لـذات ا حـد قـول ا
الـــذي اكــــد (صـــدور اوامـــر من وزيـــر
ـي بـايـداع الــداخـلــيـة عــثـمــان الـغـا

الــتــوقــيف كـل من قــائــد قــوات حـرس
ـنــطــقـة اخلــامـســة وامـري احلــدود ا
نطقة الـلواء والفوج الثالث في ذات ا
ـهام وذلك لـعـدم التـزامـهم في تنـفـيذ ا
ـناطة بهم). وفـككت قوة أمنـية تابعة ا
لقيادة الشرطة االحتادية شبكة بينهم
واد ـتاجـرة وتعـاطي ا امـرأة بـتهـمة ا
اخملــدرة.وقــالت وزارة الــداخــلــيــة في
بـيان تـلقته (الـزمان) امس ان (قوة من
الــلــواء الـرابع الــفــرقـة األولى شــرطـة
احتــاديـة بـالـتـنــسـيق مع مـفـارز األمن
الــوطــني وشــعــبــة مــخــدرات مــديــنـة
تــمــكـــنت من الــقـــبض عــلى الـــصــدر 
مـتهم اثن وامرأة بتجارة وتعاطي
ــواد اخملــدرة في مــنــطــقــة الــدســيم ا
بــــبــــغـــداد) واضــــاف انه ( ضــــبط
بـحـوزتهم  4 أكـيـاس صغـيرة حتـتوي
عـلى مـادة بـيضـاء مـخدرة و 80 حـبة
مــخـــدرة وقــداحــتــ بــاإلضــافــة الى
حـــيــازتــهـم مــســدس غـــيــر مــرخص)
ـــتــهــمــ  مع مــشـــيــرا الى (اجــالــة ا
ــضـبـوطــات إلى جـهـة االخــتـصـاص ا

اصـولـياً إلكـمـال اإلجراءات الـقـانونـية
والـتحقيـقية الالزمة بحـقهم). وتمكنت
ـشاة الـسـادسـة خالل عمـلـيات فـرقـة ا
تهم اسـتباقيـة من اعتقال عـدد من ا
وفق مـواد قانونية مختلفة. وقال بيان
لـقيـادة عمـليـات بغـداد تلـقته (الـزمان)
ــشـــاة احلــاديــة عــشــر امـس (فــرقــة ا
مـســتـمـرة بـتـامـ احلــمـايـة لـلـمـراكـز
االنـتـخابـيـة وتـنفـيـذ واجبـات الـبحث
ـسـؤولـيـة والــتـفـتـيش ضـمن قــاطع ا
الـــتي نــتج عـــنــهــا اعــتـــقــال عــدد من
ـتـهمـ وفق مواد قـانونـيـة مخـتلـفة ا
ـواد اخملدرة) بـيـنـهم مـتهم بـتـرويج ا
ـــشـــاة مــــؤكـــدا ان (قـــوة من فــــرقـــة ا
الـسـابـعة عـشـر وبـنـاء على مـعـلـومات
جنـحت بأعتـقال متـهم اسـتخـبارية 
ــادة  4/1 إرهـــــاب في اثـــنـــ وفـق ا
مـنطـقة الـرضوانـية  كـما الـقت الـفرقة
الـقـبض األولـى في الـشـرطـة احتاديـة 
عــلى مــطـلــوبـ وفـق مـواد قــانـونــيـة
ــفــارز مـــخــتـــلــفــة) واشـــار الى ان (ا
ـشـتــركـة في الـقـيـادة اعـتـقـلت مـتـهم ا

بــتــرويج اخملــدرات وضــبط بــحـوزته
مـنوعة اضافة الى واد ا كـميات من ا
ضـبط عجـالت ال حتمل اوراقـا ثبـوتية
فـي جانـبي الـكـرخ والرصـافـة). وألقت
قـوة أمــنـيـة الـقـبض عـلى مـتـجـاوزين
عـلى عقارات تـابعة لـلدولة. وذكـر بيان
امس ان (مـفارز شرطـة األمانة الـتابعة
لــقـيـادة شــرطـة بـغـداد ألــقت الـقـبض
عـلى متـهمـ اثنـ وفق احكـام القرار
ــتـجـاوزين عـلى 154 لـسـنـة 2001 وا
أراضٍ تـابعة للدولة واتخاذ االجراءات
الـــقــانـــونــيـــة الالزمــة بـــحــقـــهم وفق
الــقـانـون) واضــاف انه ( اســتـقـدام
أربع متهم آخرين لنفس الغرض من
قــبل الـشــرطـة وتــأمـ مــثـولــهم أمـام
الــقـضـاء). ونــفـذت مـديــريـة مـكــافـحـة
اجــــرام بـــغــــداد اوامـــر قـــبـض بـــحق
مـتـهمـ اثنـ اقدمـا عـلى خطف فـتاة
ورمــيـهــا في الــطـمــر الـصــحي.وقـالت
ــديـريـة في بـيـان امس أن (مـفـارزهـا ا
فـي مــكـــتب اجـــرام ابي غــريـب الــقت
الـقبض علـى متهمـ اثن اقـدما على

خـطف فتـاة تبلغ من الـعمر ثالثـة عشر
عـاما ورميـها في الطـمر الصحي وهي
ال تـزال عـلـى قـيـد احلـياة) مـؤكـدا انه
(بـعد اخذ إفادة اجملـني عليها  اتضح
أن الشخص اغتصبا الطفلة واعتديا
عـلــيـهـا بـالـضـرب ورمـيـهـا في الـطـمـر
الـــصــحي ظـــنــا مـــنــهـم أنــهـــا فــارقت
احلــيــاة) مــؤكــدا (اتــخــاذ اإلجــراءات
الـقـانـونـيـة بـحـقـهـمـا واحـالـتـهمـا إلى
الـقـضـاء ليـنـاال جـزاءهمـا الـعادل وفق
الـقـانـون). كـما تـمـكـنت قـوة اخرى من
حتـريـر مـواطن بـعد اخـتـطـافه من قبل
نـطقة الزعـفرانية شـخص من داره 
واقــتـيــاده الى مـنــطـقــة في مـحــافـظـة
ديـالى. وافـاد مـصـدر امـني فـي شـرطة
ـقـتل شـخـصـ مـحـافـظـة الـبـصـرة 
ـــشـــاجــرة واصـــابـــة ثالثـــة آخــرين 
مــســلـحــة في ســوق سـوادي بــقــضـاء

الزبير. 
ـــدني واصـــدرت مـــديـــريـــة الـــدفـــاع ا
الـعــامـة تـنـويـهـا مـهـمـاً بـشـأن هـاتف
ــديـريـة في بـيـان الــسـيـطـرة.وذكـرت ا
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حـقق فريق الشرطة بـكرة السلة امس
االربـعاء   ,فـوزا مسـتحقـا  على فريق
اخلـطـوط اجلـويـة  بـنـتـيـجة 92 - 53 
ـبـاراة الــتي احـتـضــنـتـهـا نـقــطـة في ا
صـالة الـشعب وذلك ضـمن منـافسات
ـمــــــــتــاز بــكـرة  الــدوري الــعـراقـي ا

السلة .
ـباراة نـدية قـوية في جـميع وشـهدت ا
اشـواطها لـكن التكـتيكـات والتغـييرات
الـتي اجراها مدرب الـشرطة  حسمت

باراة بهذا الفارق الكبير. ا
وحلــســاب ذات اجلــولــة تـمــكن فــريق
الــنـفط  من حــصـد الــعالمـة الــكـامــلـة
عـلى حـساب فـريق االعـظـميـة بـنتـيـجة

111 - 83 نقطة.
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تـلقته (الزمان) امس انهـا (تلفت عناية
ـواطـن إلى تـوقف اإلتـصال بـهاتف ا
دني 115 مـن شبـكة سـيـطرة الـدفـاع ا
ـصـدر آســيـاســيل بـســبب عـطل مـن ا
وان االتـصـال يـكون عـبـر شـبـكتي زين
وكـورك للتبلبغ عن أي حادث يحصل).
قـبول ودعت وزارة الـدفاع الـطلبـة ا
في الدورة 111 الـى االلتحـاق بالكـلية
الـعـسـكـريـة في الـرستـمـيـة.وقـال بـيان
لـلــوزارة تـلـقـته (الـزمـان) امس (نـدعـو
ــقــبـــولــ في الــدورة الى الــطـــلــبــة ا
االلــتــحــاق لــلـكــلــيــة الــعــســكـريــة في
قبل من خالل بوابة الـرستمية االحد ا
عـــشـــتــار مـــقــابـل شــارع الـــقـــنــاة مع
ـسـتـمسـكـات الـثبـوتـية اسـتـصـحاب ا
االصـلية للطالب وتقرير طبي حكومي
يـــؤكـــد الــسـالمــة من وبـــاء كـــورونــا
ستـلزمـات الشخـصية بـاالضافـة الى ا
ـــهـــمــة لـــلـــطــالب) وتـــابـع ان (مــدة ا
=االلـتحـاق تكـون محـددة باأليام 2 و3
ــقـبل وبــخالفه يــعـد قــبـول و4 ايــار ا

الطالب ملغياً). 
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اعـــلن مـــحــافـظ ذي قــار احـــمـــد غــني
اخلـفـاجي عن خـطـة خـدمـية مـتـكـامـلة
تـسـتـهـدف تـطـويـر وتـاهـيل  الـشوارع
الــرئــيــســة وارصــفــتــهــا  في مــديــنــة

الناصرية . 
وقـــال اخلـــفـــاجي في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الــزمـان) امس ان (احملــافـظــة بـاشـرة
بـتـنــفـيـذ خـطـة خـدمـيـة كـبـرى العـمـار
الــــنــــاصــــريــــة ضــــمن خــــطــــة عــــمل
وتـخصيـصات مالـية من موازنـة العام
اجلـاري) واضــاف ان (اخلـطـة تـشـمل
شــوارع عـديـدة فـي احملـافـظـة) ولــفت
الى (اخـــتــيــار الــتــشـــكــيــلــيــة ســؤدد
الــرمـــاحي والــرســامـــة امــيــنــة ذيــاب
لـالشـراف واخـتـيـار االلـوان واالشـكال
ـــشــروع  تـــاهـــيل شــوارع الـــفـــنــيـــة 
الــنــاصــريـة). كــمــا الــتــقى اخلــفـاجي
ـديرة مكتب حقوق االنسان في بعثة
ـتحدة في العـراق. وذكر البيان األ ا
مديرة ان (احملـافظ استقبل في مـكتبه 

مـكـتب حـقـوق االنسـان في بـعـثة األ
ــتـــحــدة في الــعــراق دانـــيــيال بــيل ا
ونــاقــشـا مــلف حــمــايــة الـتــظــاهـرات
وضــمـان حـقـوق االنـســان) فـيـمـا اكـد
باشرة بـحملة امـ بغداد عالء مـعن ا
تــطـويـر شـامــلـة في شـارع الــصـنـاعـة

وازي للجامعة التكنولوجية. ا

احمد غني اخلفاجي

U‰∫ البارزاني يستقبل صالح في مطار اربيل امس I «
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أبــرزهــا دور سـلــيــمـاني قــائــد قـوة
الـــقـــدس فـي احلـــرس الـــثـــوري في
ـيدان) الـسـياسـة اخلـارجـيـة وأن (ا
حــــظي بــــأولــــويــــة عــــلـى حــــســـاب
الــدبـــلـــومـــاســيـــة وفق صـــحـــيـــفــة
ــز" األمـيـركــيـة.وأكـد "نـيــويـورك تـا
ــتـحــدث بـاسم اخلــارجـيــة سـعــيـد ا
خـطــيب زاده اإلثـنــ إن الـتــسـجـيل
مقتطع مـن حوار لسبع سـاعات غير
مـخـصص لـلـنـشـر وتـضـمن مـواقف

"شخصية" للوزير.
وكــــان الــــرئـــــيس اإليــــرانـي حــــسن
روحاني امس األربـعاء قـد اعتـبر أن
تـسريب الـتـسجـيل الـصوتي الـعـائد
لوزير خارجيته محمد جواد ظريف
يـــهـــدف الى الـــتــســـبب بـ"اخـــتالف"
ــبــاحـثــات في داخــلي تــزامــنــا مع ا
فــيـيــنـا مـع الـقــوى الـكــبـرى إلحــيـاء
االتـــفــــاق حـــول بــــرنـــامج طــــهـــران
الــنـــووي.وقــال روحــاني فـي كــلــمــة
مـتـلـفـزة خالل االجـتـمـاع األسبـوعي
للحكومة إن "سرقة مستند تسجيل
اذا في هو أمـر يـجب الـتحـقـيق به. 
هـذا الـوقت? أعـتـقـد أن هـذا الشـريط
ـكن أن يتم نـشره قـبل أسبوع كان 
أيــضــا".وأضــاف "لـكـن  نـشــره في
وقت كــانت (مــبـاحــثـات) فــيـيــنـا في
ذروة جنــاحــهــا وذلك بــهــدف خــلق
اخـــــــــتـالف داخـل" إيـــــــــران في أول
تعليق له على التسريب الذي حتدث
فـــيه ظــريف عـن دور لــلــعـــســكــر في
السيـاسة اخلارجـية وأثار جدال في
اجلمـهوريـة اإلسالميـة.وتزامن نـشر
الــتـســجـيل مع مــبـاحــثـات جتــريـهـا
طــــهــــران والــــقـــــوى الــــتي ال تــــزال
ـبرم منـضويـة في االتـفاق الـنووي ا
عــــام  ?2015لـــــلــــبـــــحث فـي عــــودة
ــــتـــحــــدة إلــــيـه بــــعـــد الــــواليــــات ا
انـسحـابـهـا األحـادي مـنه عام 2018
وإعـــادتـــهـــا فــرض عـــقـــوبـــات عــلى
طـــــهـــــران وعـــــودة األخــــــيـــــرة الى

ـوجـبـه والـتي كـانت الـتــزامـاتـهــا 
تـراجـعـت عن غـالـبـيــتـهـا في أعـقـاب
االنـسحـاب األمـيـركي.وأبـرم االتـفاق
في الــواليــة األولى لــروحــاني بــعـد
مفاوضات شاقـة قادها ظريف بشكل
أســاسي.وفـي اآلونــة األخــيــرة أكــد
ــبـاحــثـات حتــقـيق مــشـاركــون في ا
تقـدم في سـبيـل إحيـاء "خطـة الـعمل
ــشــتـركــة" مع إقــرارهم الــشــامــلــة ا
بـوجود الـكـثـيـر من الـعـمل اإلضافي
ـــــطــــــلــــــوب لـــــبــــــلــــــوغ نـــــتــــــائج ا
مــلـــمـــوســـة.ويـــتـــحـــدث ظـــريف في
متد لـنحو ثالث ساعات التسجـيل ا
ونـشـرته األحــد وسـائل إعالم خـارج
إيــران الى دور وازن لــلــعــسـكــر في
السـياسـة اخلـارجيـة أداه خصـوصا

اللواء الراحل قاسم سليماني
.وتــــطـــرق روحــــاني الـى هـــذه
ـــســــألــــة مــــشــــددا عــــلى أن ا
ـــيـــدان الـــدبــــلـــومــــاســـيــــة وا
العـسكـري شقـان ال يتـعارضان
ــيـدان في إيــران.وأوضح أن "ا
والـدبـلومـاسـيـة لـيسـا مـجـال
. اذا اعـتقـد أحد أن متـعـارض
ـــيـــدان أو الــدبـــلـــومــاســـيــة ا
الـــســـيـــاســيـــة اخلـــارجـــيــة أو
السياسة الدفاعية أو يجب أن
ـفـاوضـات ــيـدان أو ا يـنـجح ا
(أحـدهمـا فـقط) فـهذا أمـر غـير

دقيق"
وشـــدد عـــلى أن في إيـــران "كل
ــعــقـدة لــلــســيــاسـة ــســائل ا ا
اخلــارجــيــة واجملــال الـدفــاعي
تــتم مــنــاقــشــتـهــا في اجملــلس
األعــلـى لألمن الــقـــومي".ونــوّه
روحـــاني بـــســلـــيــمـــاني الــذي
اغتـيل بـضربـة جويـة أمـيركـية
قـرب مـطار بـغـداد مـطـلع الـعام
 .2020وكــان الــقــائــد الـســابق
لـــــقــــوة الــــقــــدس في احلــــرس

الـــثــــوري اإليـــراني يـــعـــد من أبـــرز

لــكـنــهـا تـعــمـقـت دائـمـا" مــؤكـدا أنه
دائـما مـا أشـاد بـ"صالبـة انسـانـية
الـــبــــحـث عن الــــسالم وشــــجــــاعـــة
الـشهـيـد سـلـيمـاني" في تـصـريـحاته
داخـل إيــران وخـــارجـــهـــا.واعـــتـــبــر
ــيـدان ظــريف أن الـدبــلــومـاســيـة وا
ــثالن "جــنـاحـي قـوة" الــعــســكــري 
لـلـجـمـهـوريـة اإلسالمـيـة.وأوضح أن
"الفكرة األساسيـة" التي حتدث عنها
في الــتـسـجـيـل كـانت الـتــركـيـز عـلى
"احلاجة الى تعـديل ذكي في العالقة
بـــ هـــذين اجلــــنـــاحـــ وحتـــديـــد
األولويات ضـمن الهيـئات القـانونية
وحتـت اإلشــراف الــعــظــيـم لــلــقــائــد
األعــــــلى" فـي إشـــــارة الى مـــــرشـــــد
اجلمـهوريـة اإلسالميـة آية الـله علي
خـامـنـئي. وأكـد أن (حـمـايـة مصـالح
ـــــقــــاوم الـــــبالد وشـــــعـب إيـــــران ا
الصبور الباسل هو عهد سألتزم به
حتى اللـحظـة األخيرة) مـشددا على
أنـه (دائــمـــا مــا اتــبـع الــســـيــاســات

قررة للبالد ودافعت عنها بقوة). ا
ـــتــحـــدث بــاسـم احلــكـــومــة وكـــان ا
اإليرانـيـة علي ربـيعـي أعلن الـثالثاء
أن الـــرئــيـس حــسـن روحــانـي طــلب
الـــتـــحــقـــيق في مـــؤامــرة" تـــســريب

تسجيل ظريف. 
WOł—Uš WÝUOÝ

متد ويتحدث ظريف في التـسجيل ا
لـنـحـو ثالث سـاعـات ونـشرتـه األحد
وسـائل إعالم خـارج إيـران الى دور
وازن في الـسـيــاسـة اخلـارجـيـة أداه
خصوصا سليـماني.وأثار التسجيل
الــــذي يــــأتـي نــــشـــــره قــــبـل أقل من
شـهرين عـلى االنـتخـابـات الرئـاسـية
وفي ظل مــــبــــاحـــثــــات مع الــــقـــوى
الدولية الكبرى إلعادة إحياء االتفاق
حــــول بـــرنـــامج طـــهـــران الـــنـــووي
عـارض انتـقـادات من احملافـظـ ا
ـــــعــــتــــدل حلـــــكــــومـــــة الــــرئـــــيس ا
ـسـائل من روحـاني.وتـطـرق ظـريف 
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وأن الــوزارة مـــســـتـــمـــرة حـــالـــيــاً
تـفق علـيها يـاه ا بأيـصال كـميـة ا
من نهـر دجلـة الى شط العـرب عند
احلــدود الــفــاصــلــة مع مــحــافــظــة
ميسـان والتي لم تقل عن 75م3/ثا
وهـذه الـكـميـة كـافـيـة أليـقـاف تـقدم
ـسافـات كبـيرة ـلحي  د ا ا

في شط العرب . 
وقـــالـت في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الزمـان) امس ان (االرتفاع
الـنــسـبي لألمـالح في مـيـاه
شـط الــعـــرب في مـــنـــطـــقــة
سـيحـان يـعـود الى الـنقص
يـاه الواردة من في كمـيـة ا
نــهــر الــكــارون أضـافــة الى
قـــــيــــام اجلــــانـب األيــــراني
بـــتـــصـــريف مـــيـــاه الـــبــزل
الــزراعي عــنــد مــصب نــهـر
الـــكـــارون في شـط الـــعــرب
والـــــذي أعــــتــــرضـت عــــلــــيه
الــــــوزارة لــــــعــــــدة مــــــرات)

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ــــائـــيـــة ـــوارد ا طــــمـــأنـت وزارة ا
ـسـتـفـيــدين من مـيـاه االنـهـار في ا
ـياه كافـة مـحافـظات الـعـراق بأن ا
ـــوسـم الــصـــيـــفي احلـــالي خالل ا
سـتـكون مـتـوفـرة وبـنوعـيـة جـيدة

بابل
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بغداد
wLEŽü« XÐUŁ

مــهــنـدسـي الــســيــاســة اإلقــلــيــمــيـة
لــلـــجــمـــهــوريـــة اإلسالمــيـــة ألعــوام

طويلة.
ــــســـــتــــشــــار األفـــــضل في وقــــال "ا
الــسـيــاســة اخلـارجــيــة أقـله بــشـأن
نطقـة كان الشـهيد سلـيماني. هذا ا
يـعـني أنـه إذا أردنـا أن نـتـحـدث الى
شـــخص عـــلى اطالع بـــالـــســيـــاســة
اإلقـــلـــيــــمـــيـــة ولــــديه آراء مـــحـــددة

صريحة كان الشهيد سليماني".
—«uŠ qO− ð

ـــتــحــدث بــاسم اخلــارجــيــة وكــان ا
سـعــيـد خـطـيـب زاده أكـد اإلثـنـ أن
الـتـسـجـيل هـو جـزء من حـوار امـتـد
ســبع سـاعــات ولم يــكن مــخـصــصـا
لــلـنــشـر وتــضـمن "آراء شــخـصــيـة"
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d»¡…∫  اكراد يشاركون بنادي للقراءة في اربيل

أربـــيل  (أ ف ب) - تـــنـــتـــظـــر هــدى
كـاظـم الـبـالــغـة من الــعـمـر  17عـامـاً
بــفــارغ الــصـبــر الــتــعـلــيــقــات عـلى
روايــتــهـــا األولى أمــام أعــضــاء نــادٍ
للقراءة بأربيل في كردستان العراق
يـوفّـر فـسـحة لـلـكـتـاب الـشـبـاب لبثّ
الـروح في األدب الــكـردي الــذي بـقي

شفوياً لقرون.
تقول هدى التي تـدرس الطب لوكالة
فرانس برس بـعدما تـلقت ردود فعل
قــراء شــبـــاب وكــتــاب وأســاتــذة في
األدب عــلى روايــتــهـا "لــقــد تــعــلـمت
كـثيـراً عن الـكتـابـة وهـذا يشـجـعني
ـواصـلـة".بـعـدمـا قـدّمت قـصة عـلى ا
قــصــيــرة لألطـفــال كــأول عــمل لــهـا
تــــروي هـــدى فـي روايـــتــــهـــا األولى
"بـــــاراــــــــني مـــــارغ" أو "مـــــطـــــر من
األمــوات" قــصــة كــردي انــتــمى إلى
جـماعـة مـسلـحـة عنـدمـا كان في سنّ
اخلـامـسـة عـشـرة هربـاً من خـالفات
عــائـــلــيــة ولــتــنــاسي انــفــصــاله عن

حبيبته.
وتشبه هذه الرواية قصـصاً حقيقية
ــاثـلــة عـدة في اإلقــلــيم ذي احلـكم
الــذاتي فـي شــمــال الــعــراق والــذي
يـــــــعـــــــيش نـــــــزاعـــــــات مـــــــنــــــذ 40
عــــامـــاً.وأصـــبـــحت نـــوادي الـــكـــتب
الثمـاني في اإلقليم الـتي تضع على
عاتقها تقد الكتّاب اجلدد مساحة
ـواضـيع االجتـمـاعيـة تلك نـاقـشة ا
فـضـالً عن روايـات اخلــيـال الـعــلـمي

فـي حــديـــثه لــوكـــالــة فـــرانس بــرس
ـــكن لـــهم بـــذلـك مــثـالً أن يــزوروا "
بــاريـس بــاخلــيــال".غــالــبــيــة األدب
الـكردي الـذي يـنشـر حـالـياً مـكـتوب
بــالــســوراني والــكــرمــاجني وهــمـا
اللهجتان الكرديـتان الرئيسيتان في
الـعـراق وال يـتـرجم أبـعـد من حـدود
كردستان الـعراق.تنـقل بعض الكتب
إلى الـعـربيـة والـفـارسـية والـتـركـية
جلمـهـور األكـراد في الـدول اجملاورة
الـذيـن غـالـبـاً ال يــتـحـدثـون الــلـهـجـة

نفسها.
Íœd  »œ«

ويـرى صبـاح أن "ال إرادة سـيـاسـية"
لتـعـزيز األدب الـكـردي "فالـعـديد من
الـدول تـكـرس ميـزانـيـة لـنـشـر أدبـها
في اخلـارج لــكن هـنــا ال نـفـعل ذلك".
مـع ذلك تـــســــعى دار "نــــووســـيـــار"
لـلنـشـر الـتي أسـست قـبل عـام في
كــوبـنــهــاغن إلى قـلـب اآليـة وإلــقـاء
الــــــضــــــوء عــــــلـى األدب الــــــكــــــردي
ونــشـره.تــنــشـر الــدار كل عــام ثالثـة
كـتب لـكـتــاب شـبـاب وتـعـمل حـالـيـاً
عـلى تـرجـمـة مـقـتـطـفـات من الـشـعـر
ــــعــــاصــــر إلى الــــلــــغـــة الــــكـــردي ا
اركـيـة فـضالً عن روايـت إلى الـد

اركية واإلنكليزية والفارسية. الد
ـتـرجم يـؤكـد مـؤسـسـهـا الـشـاعـر وا
آالن بــاري لـوكــالــة فــرانس لـرس أن
ـكـلف جــداً تـرجـمـة "من الـصــعب وا
وتصدير األدب الكردي لكن هذا حلم

أعمل عـلى حتـقيـقه".وبـ الروايـت
الــلــتــ يــســعى إلى إلــقــاء الــضـوء
عــلـيــهــمـا أوّل روايــة خــيـال عــلـمي
مــكــتــوبـــة قط بــالــكـــرديــة لــغــوران

صباح.
ـعـنـونـة "زاهـقو وتـتـطـرق الـروايـة ا
األرواح" إلى قــضــيــة تــشــكّـل خــطـاً

أحـــمــــر كـــبــــيــــراً في الــــعـــراق رغم
انـــتــشــارهـــا وهي االنــتـــحــار.تــدور
أحداثها في العام 2100 حينما تهبّ
نـقذ بعدما شابة كرديـة لتلعب دور ا
أخفقت األديان والتكنولوجيا والعلم

في وقف موجة انتحار.
احلـلّ الــذي تــبــتــكــره هــذه الــبــطــلـة

ـدورة ذات الـبـوابـات ـنـصـور ا عـلى الـرغم من ان بـــــــغـداد أو مــديـنـة ا
االربع قــد اســـست في مـــطــلع اخلالفـــة الــعــبـــاســيـــة وبــقــيت عـــاصــمــة
االمبـراطوريـة االسالمـية الـعـتيـدة خلمـسـة قرون فـانهـا الـيوم بال مـتحف
اسالمي الئق بل هي بال مـتـحـف اسالمي اصال اال قـسم بـائس هـنـا او

هناك .
اذا تـخلـو بغـداد االسالميـة من مـتحف يـكون احـد معـالم هويـتهـا واحد
ها بـعمارة اسالمية رائـدة  ذات بصمة بـغدادية مؤسسـة باعتبار ان معا
الـعـاصــمـة الـسـابــقـة لـهــا اعـني دمـشق الــشـام كـانت ذات هــويـة رومـيـة
مـشـتـهـرة وحـتى جـامــــعـهـا األمــوي لم يـخل من تـلك الـهـويـة الـواضـحـة

عالم. ا
غول كان سقوطا  علي الشاله: وقد يتعذر معتذر بأن سقوطها على يد ا
انتحـاريا بـيد قوة غـاشمة بـدائيـة منحـطة ال حتتـرم الثـقافة وال الـعمارة 
ـها وكـتبهـا ومقـتنيـاتها اال ان عا وقد حمل هـذا السـقوط تخـريبـا كبيـرا 
ا فـات  خصوصا هذا اليعفي الـدول واحلكومات الـتالية من االهـتمام 
ـمـجدون مع نـشوء الـدولـة الـعراقـيـة احلـديثـة والـتي حـكـمهـا الـقـوميـون ا
للـخالفـة الـعبـاسـيـة وغيـمـة هـارون الرشـيـد وخـراجهـا الـعـائد الـيه ايـنـما

نزلت.
عـلي الـشاله: وــــــــــهل يـعـقل ان بــغـداد في الـعـهـد الـعـثـمـاني ومـا تاله
لديـها مـتـحف بغـدادي مهـمـا اختـلفـنـا على قـيمـته في حـ غاب ذلك عن
البـعد العـباسي لـها  واذا كـان العـــــــثمـانيون قـد عنـوا بتـهمـيش بغداد
لكي ال تـؤثـر على دولـتـهم وعاصـمـتهـا فـلمـاذا أصر االخـرون عـلى األمر

نفسه ?
عـلي الـشاله: وقـد تـنـبـهت شـخـصـيـا لـذلك مـنـذ عـقـدين تـقـريبـا وحـاولت
التـنبيـه اليه علـنا ودعـوت رسمـيا ان يـكون جـامع الرحـمن وملـحقـاته قيد
االنشـاء متـحفـا اسالميـا مع بقـاء جـزء منه كـجامع رئـيس ولم يصغ الي

احد بل عد ذلك تشهيرا بأحدى اجلهات .
ـاذا لم تهتم الـدكتاتـورية السـاقطة في سـنوات الوفرة والسؤال االهم .. 
ـالـيـة قـبل احلـروب واحلــصـارات بـذلك مـثل اهـتـمــامـهـا بـانـشـاء مـبـنى ا

وريتاني ? التلفزيوني ا
 علي الـشاله: واجلـــــــــواب واضح وهـو قيـام ايـدلوجـيـتـها عـلى نـقيض
ذلك وان ميـشــــــيل عـفلق وتالمــــــــــــذته الـنـجبـاء لـيس لهم اال اهـتـمام
واحــد هــو بــنــاء دولــــــــــة عـــربــيــة قــومــيــة من احملــيـط الى اخلــلــيج مع
عـلــمـــــــــهم انـهــا مـســـــــكـونـة مـن قـومـيــات عـدة وال يـجــمـع بـيــنـهـا اال

االسالم .
علي الـشاله: واليوم اجـدد الدعـوة النشـاء متـحف اسالمي كبـير بـبغداد
(ال دولـة اسالمــــــــــيـة كـمــا سـيـفـهم اجلـهـلــة من اعـداء اي مـفـهـوم فـيه
ستـنصرية ـدرسة ا اسالم ) يكون مصـدر انعاش لـهويتهـا ويشكل مع ا
عـالم االخـرى قـصـة عـظـمـة مديـنـة اسـتـثـنـائيـة  تـروى لـلـسـياح وبـعض ا

وللعالم كله .
بغداد ..عاصمة اخلالفـة االسالمية وقد انشئت من

اجل ذلك فهل وصلت الرسالة اخلالدة حقا ?
علي الشاله: علي الشاله 

شــركــة نــفط الــبــصــرة بــاحملـالــيل
ـلـحيـة وعـلى دُفـعـات وفق الـعـقد ا
ُـبـرم ب الـطـرفـيـن . وقــالَ مُـدير ا
عـام الـشـركـة ريـاض جـاسـم كـاظـم
ان مالكـات مـعــمل إنـتـاج احملـالـيل
ـلـحـيـة فـي مـصـنـع الـثـغــر قـامت ا
خِالل شهر نيسان احلالي بِتجهيز
شركة نـفط البصـرة بِوجبـة جديدة
بـلـغت 225 مـتــراً مُـكــعب من مـادة
ـــلــحـي بِــكـــثـــافــة 2.1  احملـــلـــول ا
غم/سم3 والــــذي يُـــســـتــــخـــدم في
إصالح اآلبـار النـفـطـية ضِـمنَ عـقد
َ إبــرامه مع شــركــة نـفط ســنـوي 
البصـرة لِتـجهيـزها بِمـادة احمللول
ـلـحي شـهـريـاً وحـسب احلـاجة  ا
ـلحـية مُبـينـاً بأن مـعمل احملـاليل ا
لحي بِكثافة يُنتج أيضاً احمللـول ا
18.1 غم/سم3 والذي يُستخدم في
ـلــحي مــعــامل الــثــلج واحملــلــول ا
بِكثافة 24.1 ويُستـخدم في إخماد

اآلبار النفطيـة .

ونـــوهت الى أن (الـــوزارة حــالـــيــاً
تدير تشـغيل القنـاة األروائية التي
ياه من مـنطـقة كتـيبان الى تنقـل ا
مــنـطـقــة رأس الـبــيـشــة في أقـصى
اجلنوب وهذه القناة تضمن تأم
ميـاه جيـدة لكـافة مـشاريع األسـالة
الـواقـعـة عـلـيـهـا ولـكـافـة األقـضـيـة
والـنــواحي أبـتـداءً مـن قـضـاء شط
العرب وصوالً الى الفاو وبضمنها
نــاحــيـة الــســيــبـة والــتي ســتــلـبي
أحــــتـــــيــــاجــــات مـــــيــــاه الــــشــــرب

والبلديات). 
WŠuK  ŸUHð—«

وكـــانـت تـــقـــاريـــر قـــد حتـــدثت عن
ـــلـــوحــة فـي مــيـــاه شط ارتـــفـــاع ا

العرب.
عـلى صعـيـد اخـر تسـتـمـر الـشـركة
العامة للصناعات التعدينية إحدى
ـعادن شـركات وزارة الـصـنـاعـة وا
ومن خِالل مـصــنـع الـثـغـــر الـتـابع
لهـا في مُحـافظـة البـصرة بِـتجـهيز
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{ طــهــران) ,أ ف ب) - أبــدى وزيــر
اخلــارجــيـة اإليــراني مــحــمــد جـواد
ظـــريف في مــنــشــور عـــبــر تــطــبــيق
انـســتـغـرام األربــعـاء أسـفـه لـتـحـول
ـســربـة الى (اقــتـتـال تــصـريـحــاته ا
داخـــلي) في إيـــران بــعـــد انــتـــشــار
تسـجـيل صـوتي حتـدث فيه عن دور
العسكر في الدبلوماسية وأثار جدال

واسعا في طهران.
وفي ح أكد ظـريف طبيـعة العالقة
الوثيقة التي جمعته باللواء الراحل
قاسم سلـيمـاني أحد أبرز مـهندسي
الـســيـاسـة االقـلـيـمـيــة لـلـجـمـهـوريـة
اإلسالمـــيــة شــدد عــلـى أن الــفــكــرة
األسـاسيـة من حـديـثه كـانت تـقـديره
وجـود حـاجــة الى (تـعـديل ذكي) في
ــيـــدان الــعـــســكــري الـــعالقـــة بــ ا
والـــدبــلــومــاســيـــة في إيــران.وكــتب
ظـريف "آسف بشـدة كـيف أن حـديـثا
نـظــريـا عن احلـاجــة الى تـوازن بـ
ـيـدان من أجل ان الـدبـلـومـاسـية وا
يـــســتـــخــدم من قـــبل رجـــال الــدولــة
ـقبـلـ عبـر االسـتفـادة من اخلـبرة ا
ـاضـية الـقـيمـة لألعـوام الـثـمانـيـة ا
حتول الى اقـتتـال داخلي".كـما أبدى
ـسارات أسـفه ألن تـقـيـيـمه لـبـعض ا
اإلجـــرائـــيـــة " تـــأطــيـــره عـــلى أنه
انـــتـــقـــاد شــــخـــصي".وأرفق ظـــريف
وثق بشريط نشور عبـر حسابه ا ا
مصور لـزيارة قـام بها هـذا األسبوع
الى موقـع اغتـيال سـليـمـاني القـائد
الـسـابق لـفــيـلق الـقـدس في احلـرس
الثوري والـذي قضى بضـربة جوية
أميركيـة قرب مطار بـغداد في كانون

الثاني/يناير .2020
وشـدد الـوزيـر الـذي يـتـولى مـنصـبه
مــنــذ الــعـام  ?2013عــلى أنه حــظي
"بـشـرف صداقـة عـمـيـقـة وتـعاون مع
احلــاج قــاسم ألكــثــر من عــقــدين من
الــزمـن وعالقـــاتــنـــا الـــشــخـــصـــيــة
هنيـة لم تخفت حتى اسـتشهاده وا
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ائية وارد ا شعار وزارة ا

الـــتي بــــدأت تـــزدهــــر أيـــضــــا.وكـــان
الـروائي غــوران صـبــاح أول من فـتح
الـطــريق أمـام هــذا االجتـاه بــإنـشـائه
نــاديه في كـانــون الـثــاني/يـنــايـر في
مــقــهى بـأربــيل.ويــرى صــبــاح حـامل
الــــدكــــتـــوراه بــــاألدب مـن جــــامــــعـــة
ـتـحـدة أن كـانــسـاس في الـواليــات ا
ثلى لتبادل النوادي تشكّل "الطريق ا
األفـكـار وخلـق شعـور بـاالنـتـمـاء لدى
الــشـبـاب" فـي مـنـطــقـة تـهــيـمن فــيـهـا
عــائــلـتــان عـلى احلــيــاة الـســيـاســيـة
واالقـتـصـاد ال تــفـتـحـان اجملـال أمـام

جيل جديد ذي أفكار حديثة.
ويـعـتــبـر صـبـاح فـي حـديث لـفـرانس
بـــرس أن تـــلك الـــنـــوادي عـــبـــارة عن
"مـدارس لـلتـنـويـر: هي تـخـلق أجـياالً
ذات ثقـة بالـنفس وتـغيّر اجملـتمع من
الــقـــاعــدة" رغـم الــفـــقــر والـــبــطـــالــة
تـزايـدين والتـقـاليـد احملـافظـة التي ا

تكبّلهم.
ويـضـيف "الـبـعض يـهـرب من الـواقع
عــبـر مــشــاهـدة كــرة الـقــدم وآخـرون

يفضلون الكتابة والقراءة".
بـالـنـسـبــة لـزمـيـله في نـادي الـقـراءة
أستاذ الـلغـة الكرديـة بختـيار فاروق
"فإن الـشبـاب األكراد يكـتبـون تعـبيراً
عن غضبهم وآالمهم لـكن أيضاً هرباً
من الـواقع".ويــضـيف أن "الــعـراقـيـ
يقرأون ليسـافروا" فجوازات سفرهم
ال تسمح لهم بزيارة الكثير من الدول
األخرى بسهـولة أو بالهجـرة متابعاً

بغداد
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يقول الكاتب االنكليزي جورج أوريل:
اذا كان النـاس ال يسـتطيـعون الـكتابـة بشكـل جيد فـإنهم ال يـستطـيعون
التفكيـر جيدًا وإذا لم يتمـكنوا من التفـكير جيدًا فـسوف يقوم اآلخرون

بالتفكير من أجلهم.
كلماتي آلصـحاب الذوق في متـابعة ابداع الـكلمات أقـول لكم  انا مثال

ا رحبت اما أن اكتب أو اقراء  .. ح تضيق بي اآلرض 
وقد اذهب الى حديقة بيتي التي ال تتجاوز مساحتها عشر أمتار .. 

اشم رائحة وردة آلعود ثم يأخذني احلـن للكتابـة . ال أملك ذنباً .. انها
هوايـتي واحتـيـاجي لروحي ونـفـسي  ثم اعود آلحـتضن اآلوراق دون

ا سأكتب تستهويني الكلمات فأبحث في خبايا جعبتي ..  علمي 
وأن اسـنــعـصى اآلمــر أبـحـث في اعـمــاقي فـأرسـل الى الـقــلب نـبــضـات
ـا آلنـنـا كـبـار الـسن نـأسف عـلى ـدد يـأتـي  ر اشـتـيـاقي فـأكـتب  آلن ا
اضـية لم الوقت الـذي يـرحل دون أبداع وسـنـوات العـمـر ا
تــهـديــنــا مــفــاتـيـح راحـة الــبــال واآلمــاني واآلمــنــيـات
ـطر في واآليام الـتي ضـاعت كـمـا تـضـيع قـطـرات ا
اآلنهـار واحمليـطات  هي مـن اسبـاب حبـنا لـآلبداع

والكتابة حتى وأن لم يعترف البعض فينا 

اخلــارقــة الــشــابــة إقــبــاالً بـحــسب
كـاتب الروايـة الـذي تـمنّـع عن كشف
تــفـــاصـــيل حــفـــاظـــاً عــلـى عــنـــصــر
التشويق. وستطبع نسخ جديدة من
هذه الرواية بعد نفاد النسخ الـ500
الــــــــــتـي طــــــــــبــــــــــعـت فـي أواخـــــــــر

شباط/فبراير.

لــظــريف الــذي يــتــولى مــهــامه مــنـذ
2013. وشدد روحـاني الـذي ال يحق
له دسـتــوريـا الـتـرشح لـالنـتـخـابـات
قـبـلة عـلى أن "من مـواضع الفـخر ا
ــكن لــلــمــســؤولــ في بـالدنــا أنه 
التعبير عن رأيـهم بحرية لكن بعض
اآلراء الــتي يــتم الـتــعــبـيــر عـنــهـا ال
ــكن نــشـرهــا ألن الـعــدو ســيـسيء
اســتــخـدامــهــا. عـادة مــا نــصـفــنــهـا

ســريــة".وأشـار الـى ان بـعـض مـا 
نشـره من آراء لظـريف "طبيـعي لكن
بــعـضــهـا لــيــست رأي احلـكــومـة أو
كن الرئـيس. أي وزيـر أو مسـؤول 
أن تـــــكــــون لـه آراء ويـــــرغب في أن
تــــبـــــقـى طي الـــــكــــتـــــمـــــان من أجل

ستقبل". ا

محمد جواد ظريف
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نوع من احلـشرات الـطائـرة  ارتبط ذكـره بالـصحراء ومـعروف عـنه بأنه
ــسـاحـات اخلــضـراء من مــزارع وحـقـول يـأتي بــأسـراب كـبــيـرة لــغـزو ا
فيـنقَّض عـليهـا بطـريقـة همـجيـةٍ ويلـتهم مـا زرع االنسـان من قوت لـنفسه

ولآلخرين !! 
كان عرب الصحراء ومـازال البعض منهم ينـتظرون مواسم قدوم اجلراد
ا تـكون احلـسنة لغرض اصـطيـاده ومن ثم تنـاوله كوجبـة طعـام وهذه ر
الوحيدة السـراب اجلراد سيـئة الصـيت  حيث انهـا تسهم في سد رمق

البعض على اعتبارها مصدرا من مصادر البروت احليواني !!
ÍdA³ « œ«d'«

ال أعـرف الـكـثـيـر عن فـوائـد اجلــراد غـيـر الـذي ذكـرت لـكـني اعـرف بـأن
أسراب اجلراد بعد ان تلتهم احلقول تغادرها.

وليس عندي رغبة في البـحث في علم االحياء وتفاصـيله الكثيرة عن هذه
الكائنات.

لكني ومنذ سـن أرى اسراباً من اجلـراد البشري وهي تكـتسح مدينتي
التي أحببت وتلتـهم قيم احلضارة وصورها التي حـفظتها عقـولنا وكتبنا

وقصائدنا وأغانينا وبيوتنا وشوارعنا.
قد يصلح جراد الصحراء وجبة طعام لسد رمق انسان جائع.

لـكن اجلـراد الـبـشـري اليــصـلح لـشيء ولن يـغـادر حــقـولـنـا النه اليـشـبع
ـكـافحـته أو إيـقاف غـزوه الـذي اليسـتـثني ولست اعـرف وسـيلـةً مـحددة 

شيئا حتى وإن كان رغيف انسان جائع !! 

ـقدمة مسـتوى اخلـدمات الـطبـية ا
لــلــمــواطـن وحــسب مــاتــقــتــضــيـة
ـصـلـحـة الـعامـة). وتـفـقـد مـعاون ا
مـدير عـام الدائـرة دريد قـاسم عمل
نــظـــام الــتـــحــقـق من فــحـــوصــات
ـــطــار بــغـــداد الــدولي. كـــورونــا 
ونــقل بــيــان عن قــاسم الــقــول انه
ـديـر الـعـام  , (بـحـسب تـوجـيـهـا ا
اجــريــنــا زيــارة الى مــطــار بــغـداد
تابعة العمل في نظام التحقق من
نـتـائج كـورونـا االلـكـتـرونـي ومدى
ألـتــزام الـعـامــلـ وتـدقــيق نـتـائج
ـــــزورين أن الـــــفـــــحص وكـــــشف ا
وجـــدوا اضــافــة الـى االطالع عــلى
مــدى كـفــاءة ودقــة الـنــظــام وكـيف

تسير عملية التحقق).
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اطــــلع فـــريـق مـــيـــدانـي من دائـــرة
العيادات الطـبية الشعبـية التابعة
لــوزارة الـصــحــة والـبــيــئـة  ,واقع
الـعـمل واخلـدمـات في مـسـتـشـفيي
أبن الهـيثم والـواسطي الـتعـليمي.
وقـال بيـان للدائـرة تلـقتـه (الزمان)
ـيـداني امـس ان (فـريق الـتـقــيـيم ا
ـديـر الـعام وبـنـاء عـلى تـوجـيـهـا ا
محـمد علي الـفرطوسي  ,زار ردهة
اجلـنـاح اخلـاص في مـسـتـشـفـييي
أبن الـهــيـثم لــلـعـيــون والـواسـطي
ـيـة الـتـعـلـيــمي لـلـجـراحـة الـتـقـو
لألطالع عــــلى واقع الــــعـــمل وأهم
ـــعــــوقـــات وأيـــجـــاد ـــشــــاكل وا ا
ـناسـبة لـها من أجل رفع احللـول ا
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بغداد

نبض القلم

تــنـــاول الــزمــيل مــحــسن حــســـ في مــقــاله  في الــزمــان (2021 – 4 – 24)
جتـربـته مع أحـد لـصـوص الـوتس آب )  .. وكـيف ( هـكـر ) عـلـيه  أحـدهم  لـكنه
صرف في دبي كـان قد أخذه نقدا  ولم يبق فيه تخـلص من  (الن حسابه في ا

سوى تفاليس) على حد تعبيره  ..
الـصـدفـة أو الـقـدر لـعب دورا فـي فـشل عـمـلـيـة الـقــرصـنـة الـتي تـعـرض لـهـا الن

حسابه بدون رصيد يكفي .. فاعتذر ..
ـا تـعــرض له  الـزمـيل أبـو عالء   فـقـد أخـرون كُـثـر - وأنـا مــنـهم  - تـعـرضـوا 
تسـلـمت  قبل ايـام رسـالة عـبـر الوتـس آب ايضـا من صـديق عزيـز  في مـصر ..
صرية .. (هل أنت بدأهـا (بالسالم  والتحية والبركات) وسـؤال  وطلب باللهجة ا

كن) ..  فاضي دلوقتي محتاج منك خدمة اذا كان 
بعد رد السالم  .. أجبته : تفضل  ..

احلقهـا  برسالة أخرى  مستفسرا .. إن كان  عنـدي  بطاقة بنكية فيزا أو مستر
كارد .. وطـلب أن أرسل له صورة البطـاقة البنكـية من اجلهتـ (ليجرب أن يدفع

بلغ ..) .. منها مبلغا إذا ضبطت معه يحول لي ا
طـلب غـريب  إذ لـيس بـيـني وبـ صـديـقي أي مـبـلغ أو تـعـامل من هـذا الـقـبيل 
ومـثل هـذا الـطـلب ال يـرسل بـرسـالـة بل يـتـصل هـاتـفـيـا العـتـبـارات كـثـيـرة مـنـهـا
اجملامـلة  واالعتذار والـتوضيح والـشكر اذا ما حتـقق االمر الخ من كالم يبرر به

الطلب  ..
أجبتـه بالنص (ما عنـدي .. ال املك بطاقـة بنكية) وهي حـقيقة ولـيس تهربا .. ولو
كـنت أمـتـلك بـطـاقــة بـنـكـيـة لم اتـردد في ارسـال صــورتـهـا له  بـعـد الـتـاكـد  النه

صديق ولن أرد له طلبا ..
وفي الـيـوم الــثـاني وردتـني رسـالــة من  الـصـديق  يـوضح فــيـهـا انه تـعـرض الى
عملـية  (هكر) تخلص منهـا وعاد هاتفه للعمل بـصورة صحيحة   ويرجو إذا ما

تكررت العملية االتصال به على هواتفه االخرى ..
- دعوة الى احلـذر واالحتراس من هذه احملاوالت والسرقات االلكترونية  ومنها
ـرسل باالتصـال به  خاصة  وان  عبـر الهواتف وضـرورة التاكـد من شخـصية ا

االتصاالت مجانية  وعدم االكتفاء بالرسائل النصية فقط ..
- ودعـوة  أخـرى  الى شـركات االتـصـال لـتطـويـر خدمـاتـهـا في مجـال االخـتراق
شتـرك  وبذلك إسوة بـخدماتـها االخـرى  النها حتـقق موارد عالـية جـدا من ا
تسـاعدهم في التـخلص من (لصوص  الـهكر) الـذين وصلوا الى درجـة عالية من

االحتراف واختراق  الهواتف واحلسابات ووسائل التواصل االجتماعي ..
يقـابل (الهاكر الالخالقي) هـناك  (هاكر أخالقـي) مهمته  افـشال محاوالت (هذا
ـام الـكـافي  بـوسـائل الـهـاكـر الـلص) بـطـريــقـة  شـرعـيـة ونـظـامـيـة  مـن خالل اال
االخـتـراق  واكتـشـاف الثـغـرات وتبـسـيـطهـا لالخـرين  .. فـهو ال يـسـتخـدمـها في
الـتـخــريب والـسـرقــة بل في إبـطـال اخلــروقـات وإصالح نـقــاط الـضـعف وتــعـلـيم
االخرين  وسـائل التخلص من االختراق  ومعرفتها من خالل نشر ( ثقافة ابطال
االخـتـراق) كـمـا نالحـظـهـا ونـقـرأ عـنـهـا  في وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي وهي

طلوبة الفشال اخلروقات  .. مفيدة النها توضح اخلطوات ا
باختصار هدف (الهاكر االخالقي) حماية االنظمة وليس إختراقها .

ومن أغرب واقـوى  ما قرات في حينه إخـتراق حساب الرئـيس االمريكي السابق
ترامب عـلى تويتر  وهو مـا نفاه البـيت االبيض وتويتر لـكن اخملترق أكده  وبرره
راحل بدافع اخالقـي على حد زعمه ونشر صورة للحساب الذي اخترقه خالل ا

االخيرة من االنتخابات االمريكية ..
ـضاد) أصـبحت مـسالـة  دوليـة  تتـخطـى االهتـمامات عـملـية (الـهكـر) و (الهـكر ا
ؤتمرات الدولية  للحد من هذه الشخـصية واحلدود   وتتظافر اجلهود  وتعـقد ا
واقع ة  ومـنها لصـوص الشيكـة العنكبـوتية وبحث وسـائل منع اختراق ا اجلر

احلكومية واحلسابات الشخصية والتجسس االلكتروني وما الى ذلك ..
الهكر عملية نصب وإحتيال ..

ـكـر واخلداع واخـتـراع االعـذار الـتي تـوقع وهـنـاك أشـخـاص إحـتـرفـوا عـمـلـيـة ا
الضحايا  فريسة  سهلة لهم وبالذات الذين يتعاملون بحسن النوايا فيكونون هم
راوغ البارع في إيـقاع (الفريسة) في شباكهم التي لن االسهل لـلنصاب وا

يجد الضحية فكاكا منها ..
فاحذر هؤالء.. 
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عـجزة عمل خارق للـعادة  ويحمل صـفة التحدي  لـقدرة البشـر والقرأن مثال ا

في االعجاز الذي يحمل صفة اخللود  ..
القرأن (مُعجز ومحفوظ)  بامر الله (انا نزلنا الذكر وانا له حلافظون) ..

هـذه الــصـفـة الـربـانـيـة جـعــلت لـلـقـران مـيـزة الـقــوة والـتـأثـيـر في اآلخـر ( قـارىء
ل القـارىء من كثرة قراءته   الن له ومسـتمع ومتـدبر) وإن لم يكن عربـيا  وال 

حالوة وانسا والفة ووقعا  وتأثيرا في النفس ال يجدها في أي كتاب اخر ..
وهنا تظهر قيمة التدبر والتفكير التي تختلف عن القراءة السريعة ..

كان دأب الـعلماء والصـاحل في رمضان أن يجـعلوا للقران طـقسا خاصا به ..
ا يقرأونه من يكـون هدف القراءة  هو التدبـر حصرا ..  و قياسهم  هـو التأثر  
أيات (كم مـرة يتـأثر الـقلب والـعـقل  بالـقران ولـيس كم مرة  يـختم  الـقران)  ....
ان  وتـذوق حالوة القران) على حد التـدبر  هو (انفع للـقلب وادعى حلصول اال

قول أحد العلماء ... 
خصـوصية  شـهر رمـضان ليس في الـصيـام  فقط  على عـظمـته  بل في القرآن
أيضـا ..  كيف جنعل منـه محطة  دوريـة للمـراجعة واالستـذكار  والتـدبر والتأمل

انا ويقينا وقربا من القران وسيد االكوان .. في الكون وفي انفسنا لنزداد ا
تلك  هي ثمرة الشهر الفضيل .. 

ان لـكل نـبي مـعـجـزة عادة مـا تـكـون فـوق قـدرة البـشـر لـكي يـؤمـنـوا به   وتـؤكد
ـسـتـوى قدرة الـبـشـر ال تـكون صـدقه  وأنه رسـول الـله حـقـا   النهـا إذا كـانت 
ـقـارنـة  وبامـكـان أي انـسان أن يـدعـيـها أو مـعـجزة  وتـصـبح عـرضـة للـشك وا

يقلدها  ..
لذلك كـان االختـيار لـلـرسول والـنبي دقـيـقا  من  الـله سبـحـانه وتعـالى من  حيث
الصفـات التي تؤهـله حلمل الرسالـة واعبائهـا  اجلسيمـة  وتضمن قنـاعة الناس
به في السـيرة والسلوك ويؤيد ه الـله سبحانه وتعالى  بـالدالالت  والبينات  التي
همة العـظيمة لكي يطـمئن الناس اليه ويعـتقدون بصدق دعوته تساعـده في هذه ا

وارتباطه بالله ...
عجزات  وتفاصيلها بدءا من  نوح وسفينته  وصالح وناقته يورد الـقران هذه ا
ا بعد أن حطم أصنام قومه ودعوته إياهم الى  وابراهيم  وخروجه من النار سا
التوحـيد .. فالقوه في الـنار  لكنها كـانت  (بردا وسالما) عليه ومـعجزة العصا
وسى ووالدة سيدنا عـيسى من أم فقط دون أب وتكليمه وهو في وإنفالق الـبحر 
ـوتى بـاذن الله وإبـراء االعـمى واالبـرص  وإنزال هـد   ومـعـجزاته فـي إحيـاء ا ا
مائدة من السماء  و‘عمـال تماثيل من الط  ثم ينفخ فيها فتكون طيرا  وانتهاء
بسيـد الكائنات محمد (ص)  ومعجزاته الـتي تزيد على االلف  واهمها  واعظمها

القران ..
الـقـران  كان وال يـزال وسـيـبـقى مـعـجزة الـله لـنـبـيه الـكـر محـمـد (ص) لـتـأكـيد

صدق رسالته وعظم مهمته  ..
لقـد حتدى الله  قريش وهم أهل الفصاحة والبالغة والبيان  واال بعدها  الى أن

ثل القرآن أو دونه .. تقوم الساعة بأن يأتوا  
ومعجـزة القران تتمـيز عن معجزات االنـبياء والرسل االخرين احلـسية التي انتهت

بانتهاء صاحبها وموت من رأها  (كالناقة والعصا والسحر مثال الخ)  ..
القرآن  مـعجزة خالدة   متـجددة مع الزمان  وكلمـا يتقدم بنا الـزمن تظهر معاني
جـديدة لم تـكن مـعروفـة سابـقـا لتـطور الـعـالم واالكتـشافـات الـتي تؤكـد ما ورد في

القران عنها من اشارات.
العالـم اليوم يختلف عن عـالم نزول الوحي على الرسول الـكر  محمد ص .. فقد
تطـور كثـيرا  بـشكل يـصعب عـلى الوصف واالحـاطة واالحـصاء  ومع ذلك يـبقى
الـتـحـدي  قائـمـا الى ان يـــرث الـله االرض ومن عـلـيـهـا والـعـقـول قـاصـرة أن تاتي

ثله  ..
إعـجـاز القـران  في مـا تـضـمـنه من  مـعـجـزات  كـثـيـرة .. في بالغـته وبـيـانه ولـغته
واسلـوبه  وما جاء به  من احكام  وتشـريعات  تصلح لـكل زمان ومكان  وما فيه
من  اعـجـاز علـمي واسـرار عجـيـبة عن هـذا الـكـون  لم تدركـهـا العـقـول وقت نزوله
فـاثـبــتـهـا الـعـلم الـيـوم  بـعـد ان وصل الـى هـذه الـدرجـة من الـتـقـدم  والـقـدرة عـلى

االكتشافات  ..
اعـجـاز  يـعـجـز كل مـخـلـوق  من اجلن واالنس عن االتـيـان به  (ولـو كـان بـعـضـهم

لبعض ظهيرا) .
القران بـاعجازه ومـعجزاته  الـعلـمية واالدبـية  معـجزة  الرسـول الكر مـحمد ص

اخلالدة ..
قال رسول الله (ص) القران مأدبة الله في االرض فتعلموا من مأدبته ..

مادبة  طـيبة  غنية جنـد فيها ما لذ وطاب من الـنعم واألداب واالحكام  لكي نعمل
قتضاها ..

ؤمن من تأدب بادب القران .. وا
جعل الله ايامكم ربيعا دائما بالقران ..
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ـا (ال حتـزن عـلى شـحـص تـغـيـر في عـالقـته مـعك  ر
يكـون أرهقه التمـثيل وعاد الى شخـصيته احلقـيقية) ..

سقراط
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يحمـل بعض السـلع البسـيطة التي
يـحتـاج اليـهـا كل منـزل ويدور بـها
نـازل يطرق أبوابـها ويسأل على ا
أهـــلـــهـــا ان يـــشـــتـــروا مـــنـــهـــا مـــا
يــحـتــاجـون الــيه  لــكي يــسـتــطـيع

تأم مصاريفه الدراسية .
وفي يومٍ مِنَ األيـام أصابَهُ الـضعف
الشـديد والـتعب الـكبـير فَـطَرقَ بابَ
ــنـزل ــنــازل وخــرجتْ ربّــة ا أحــدِ ا
والحـظـت مـا هــو عــلــيه من الــتـعب
واالعـيـاء فسـارعتْ الى تـقـد كأسِ
مـن احلـلــيب واخلــبــز الـيه  –وكـان

في أشد احلاجة الى الطعام .
ومرّت األعوام واستـطاع هذا الفتى
الـكـادح أنْ يُـواصل دراسَـتَهُ لـيـكـون
طــبــيــبــاً يُــمـارس عــمــله فـي احـدى
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ــــكـن أنْ يُــــعـــــنى به مـن أهم مـــــا 
الـتوّاقـون الى أنْ تكـون صـحائـفهم

مستشفيات مدينته .
وقــد جيء ذاتَ يــوم بــامــرأةٍ كـانت
ـســتــشـفى فـي وضعٍ حـرج  الـى ا
الـذي يعـمل فيـه هذا الـطبـيب وما
كان منه االّ أنْ يبذل عنايته الفائقة
بـهـا لــيـنـقـذهــا من الـوضع احلـرج

الذي كانت فيه .
ـرأة في وطـالت مـدةُ مـكـوثِ هـذه ا
ــســـتـــشـــفى حـــتى اســـتــرجـــعت ا

صحتها .
وكــان من الــصـعـب عـلــيــهــا وعـلى
ـطـلـوب من ـبـلغ ا زوجـهـا تـأمـ ا
ـسـتـشـفى  وحـارا في قـبل ادارة ا
ـرآة األمــر  وفي االثــنـاء وَجَــدَتْ ا

ورقةً مكتوبا عليها :
بلغ مدفوع  " ا

مــزادنــةً بــاجلـــمــيل مِنَ األعــمــال 
والـوضيء مِنَ القَـسَـمَات  والـنَدِيّ
مِنَ الـسـمــات هـو انـتــهـاز الـفـرص

عروفِ - حسب الوسع إلسداء يدِ ا
والطاقة - حيثما وجدوا مَنْ ينتظرُ
ساعـدة الجتـياز ما منـهم العـون وا
يعانـيه مِنْ أوضاعٍ صـعبة وحاالت
مُــضـنــيـة وشــدائــد تُـوهن الــقِـوى

وتهز الكيان في الصميم .
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ـعروف أنْ يـكون وال يـلزم في هـذا ا
بـاهض الـثـمن فــقـد يـكـون مـسـحـةً
عــلى رأس يــتــيم إلشــعــاره بــاحلُبّ
واحلـنـان  وقـد يـكــون كِـسـرةَ خُـبـزٍ
وكــأسـا من احلـلــيب لِـسَـدّ فـورةِ مَنْ

أنهكه اجلوع ...
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ومن روائع الــقـصص الـتي قـرأتُـهـا
في هـــذا الــبـــاب : قــصــةَ فـــتىً كــان

انّه كـأس احلــلــيب الـواصـل الـيــنـا
قبل عدة سنوات "

انّ هـذه الـقـصـة بــلـيـغـةُ في الـداللـة
عـلى اآلثــار االيــجـابــيـة لالحــسـان
ــعـــروف لن وأنَّ أبـــسط صـــنــائـع ا
تـضـيع  وهي مـذخـورة لصـاحـبـها
يــــلـــقـــاهــــا في أحـــرج الــــســـاعـــات

والظروف .
ـــــعــــروف فـــــطــــوبـى لِـــــعُــــشّـــــاق ا

واالحسان.
ـعـروف مـطـلـوبـاً في كل واذا كـان ا
آن فــهـو مــطـلــوب بـشــكل أكــبـر في

شهر رمضان .
نسأله تعالى ان يـوفقنا واياكم لِأَْن
ـعروف في نَكُـونَ مِنْ أهـلِه  فأهلُ ا
عروف في اآلخرة. الدنيا هو أهل ا
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يــعـاني كـثــيـر من مـوظـفي وزارات
الدولة العراقية اخملتلفة من الطمر
الــوظــيـــفي  والــطــمــر لــغــةً ( دفن
ــــعـــنى الـــشـيء أو خـــبــــئه ) وبــــا

وظف قصود تقيـيد و حتجيم ا ا
في األعــمــال ذات الــطــبــيــعــة غــيـر
ـسـاحــة الـكـافـيـة الـتـطــويـريـة أو ا
إلبراز قـدراتهم ومـؤهالتهم  وعدم

ـتوافـرة لدى اسـتـثمـار الـطاقـات ا
وزارات الــدولـــة بــشــكـل صــحــيح
وحتـقـيق اقـصى استـفـادة مـنهم 
كــغـــيــاب مـــشــاركـــتــهـم في جلــان
تــنـاسب طــمـوحــاتـهـم وتـدريــبـهم
بـشـكل مـثـالي  واحـيـاناً نـابع من
ـــســـؤول بـــقـــدرات ـــان ا عــــدم إ
وظـف ما يـؤدي إلى عدم الـرضا ا
والــسـخط  وغـيــاب الـدافع  وهـو
مــا يـــؤول لـــلـــعـــزلـــة  فـــضالً عن
األضــــرار الــــنـــفــــســــيــــة  ذلك أن
رور وظف يـرغب بأسـتمـرار (  ا
الــزمن ) االنـــتــقــال إلى مــســتــوى
مختلف من األعـمال  ومن منظورٍ

ـوظف بالتـفرقة في آخر فـشعور ا
طريقـة التعامل وأسـلوب التوجيه
بـــيـــنـه وبـــ اآلخـــرين أو حـــجب
ـعـرفـة عن الـبـعض ـعـلـومـات وا ا
عزل ها لـلبعض اآلخـر (  وتقـد
عــنه ) يُـــســبـب إشــاعـــة لــثـــقــافــة
مـنـظـمـيـة قـائـمة عـلـى اإلهـمـال ما
يـخـفضُ والءهُ وثـقـته في اإلدارة 
وعــلــيه  وفـي حــال زيــادة أعــداد
ـقـيـدين عن الـسـاحـة الـوظـيـفـية ا
ســيـنــحــو األداء الــوظـيــفي نــحـو
ــرجــوة الــهــبــوط دون األهــداف ا
بـــشــكل فــعّــال وكـــمــا هــو مــرجــو

ورد البشري. لإلفادة من ا

ـا أســلـفـنــا ... يـتـعـرض تـعــلـقـاً 
ثل هذا النوع من وظفـ  أغلب ا
اإلهــمــال وعــلى وجه اخلــصـوص
ن يحملون وجهات نظر جديدة
لـتـطـويـر بـيـئـة الـعـمل   وإلحـقاق
احلـق وعــــــدم رؤيــــــة األمــــــور من
مـنظـور وزاويـة واحدة فـإن بعض
ــوظــفــ يــتــحــمــلـون جــزءاً من ا
الــتــحـــجــيم أو تـــقــز أنـــفــســهم
بـــأنــفــســهم ! ويـــعــود ذلك لــعــدم
حتـريك أفــكــارهــم ومـقــتـرحــاتـهم
ـؤسـسة الـتي يـعمـلــــون نـحــــو ا
بــــــهـا ( جـمــود وظـيـفي )  إذ من
ـعـاجلـة ــمـكن إجـراء شيءٍ مـن ا ا

خالل مقترحات عدة تـستفيد منها
وزارات العراق كافة  أهمها : 

- االبـتـعـاد كلـيـاً عن تـأثيـر الـهـالة
سؤوليات. هام وا في توزيع ا

ــوظـــفــ بــجـــمــيع - مــشــاركـــة ا
النشاطات لزيادة معارفهم.

- عـــقـــد اجـــتــــمـــاعـــات دوريـــة أو
ــبــاشـر ــسـؤول ا مــبـاشــرة بــ ا

. وظف وا
ـشـاكل الــشـخـصـيـة عن - إبـعـاد ا

العمل.
ـوظف بشـكل مستمر - تشجيع ا
عــلـى تــقــد مــقــتــرحــات وأفــكــار

وربطها بحوافز مادية.

بغداد

‚öF « ÊuM  ÍbN
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4 يـة حلرية الصحافة يـونسكو/غييرمو ـتحدة للتربيـة والثقافة والعلـوم (يونسكو) التي تتخـذ من باريس مقرا لها فوز الـصحافية االستقـصائية الفيلـبينية ماريا ريسـا باجلائزة العا علنت منظمة األ ا
وقع اإلعالمي االلكتروني نظمة في بيان الـثالثاء بأن التحقيقات التي أجرتها ماريا ريسا ( 57 عاما) مديرة ا كان للعام  2021 بتوصية من جلنة حتـكيم دولية من مهني في مجال اإلعالم.وذكرت ا
اضي مراسـلة لشبكة سي إن إن في جنوب ضايـقات عبر اإلنترنت.هذه الصـحافية االستقصائـية التي عملت في ا شاكل القضائيـة والتهديدات وا "رابلر" واجـهت في السنوات األخيرة العـديد من ا
تـوسط أكثر من تسـع رسالـة كراهيـة في الساعـة على فيـسبوك".وقالت مارسة مـهنتـها" بيـنما "تـلقت في ا لـتزمة الـدفاع عن حريـة الصحافـة "أوقفت بسـبب جنح مفـترضة مـرتبطـة  شرق آسـيا وا
نـظمة عن الصحافيـة االستقصائية رئيسة جلنة التـحكيم الدولية لـلجائزة ماريلو مـاستروجوفاني إن "كفاح مـاريا ريسا في سبيل حـرية التعبير مـثاال يحتذى به للعـديد من الصحافي فـي العالم".ونقل بيان ا
وقراطيـة".وسيث حفل تسـليم اجلائزة الـتي تبلغ قـيمتها  25ألف دوالر وحتمل اسم ية التي تـهدد فعلـيا حرية الـصحافة فـتهدد بذلك الـد اإليطاليـة تأكيدهـا أن "قضيتـها تعتـبر خير مـثال على التـوجهات العـا
ي حلـرية صحـافي كـولومـبي اغـتيل في   1986 على االنـتـرنت في الثـاني من أيـار/مـايو من ويـندهـوك في نـاميـبـيا.وتـنـظم اليـونـسكـو ب  29 نـيسـان/ابريل و 03 أيار/مـايـو في وينـدهـوك "مؤتـمـر اليـوم الـعا
الصحافة" الـذي يحتفل به في الثالث من أيـار/مايو.وقالت اليونـسكو إن هذا اليوم يجب أن يـكون "مناسبة لـلصحافي احملتـرف وغيرهم من الفاعـل في قطاع وسائل اإلعالم للـمطالبة باتخـاذ تدابير عاجلة
ؤتمر الذي يستمر خمسة أيام "للوقوف على ستقلة واحمللية في جميع أنحاء العالم وتفاقمت بسبب وباء كوفيد-"19.وستعقد نـحو أربع جلسة خالل ا للتعامل مع التهـديدات التي تواجهها وسائل اإلعالم ا
ـستقـلة التي تكـافح لتجاوز ؤتمـر "سيتطـرق كذلك إلى السـبل الكفيـلة بتـعزيز ودعم وسائل اإلعالم ا ـعلوماتـية".وقال الـب إن ا ـنصات اإللكـترونية وأهـمية الـدراية اإلعالمية وا جمـلة من القـضايا من بيـنها شفـافية ا
الي وغـيـره من الضـغـوط التي تـهدّد اسـتـمراريـتـها وتـضع وظائف األزمـة التي تـفـاقمت بـسـبب جائـحـة كوفـيد- "19 بيـنـما "تـواجه وسائل اإلعـالم الوطـنيـة واحملـليـة في جـميع أنـحاء الـعـالم تضـعـضعـا في وضعـهـا ا

الصحافي الذين يعملون فيها على احملك.

رسالة باريس
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wBBI « œd « w  w UO « nMF «
النص بالكثير من جدية الفن وخصائصه
األسـلـوبـيـة والــفـنـيـة واعـطـائه حـالـة من
ـقصـود منه إعالء شأن حاالت التـغريب ا
ـشهـد الـدرامي الذي يـحمل الصـورة أو ا

روح الصراع...)..
ÕËd « VOK

من هـنـا يـتـضح جـلـيـا بـأن مـنـطق الـقوة
والصلف السلطـوي والقدرة على البطش
وتــســلــيب الــروح اإلنــســانــيـة مـن روعـة
صفائـها هو مـايحمل قـطاع الثـقافة الذي
يــعـــني بــشــؤون األدب والـــفن في خــانــة
ــضي في طــريق مـهـول االنـصــيـاع إلى ا
ومــتـعـثــر وهـذا األمـر يــدفع الـكــثـيـر من
الكتاب وخاصـة( القصة أو الرواية ) إلى
فـرط لـلـرمـزيـة واالسـطورة اإلسـتـخـدام ا
مـثــلــمــا يــفــضل الــكـثــيــر من الــفــنــانـ
الــتــشــكــيـــلــيــ فن الــتـــجــريــد في رسم
لـــوحـــاتـــهـم الـــتي تـــعــــبـــر عن واقع دام
ومــريـض تــعــيــشـه الــنــاس ومن دون أي
لل أو الـضيق وكـأنه صار أمرا شعور بـا
مــألــوفــا تــتــعــايش به جــمــيع مــكــونـات
ـــثــقــفــون عــلى وجه اجملـــتــمع ومــنــهم ا
الـتـحـديـد...ويـشـيـر الـدكـتـور عـبد جـاسم
السـاعدي في بـحـثه أنف الذكـر إلى حجم
عاناة التي عاشـها الكثير من كتاب تلك ا
الـروايـة و الـقـصـة خـاصـة في مـرحـلـتي
السـتيـنيـات والسـبعـينـيات ومـاتالها إذ
روت لنا كل كل أفكار وحكايا ما جاء في
مـعـظـم الـكـتـابـات بـأنــهـا اخـتـصـرت تـلك
ـضـنيـة بـاللـجوء إلى تـعـبة وا ـرحلـة ا ا
إستـخدام الـرمـزية في الـكتـابة لـلتـخلص
من تـبـعـات مايـفـسـره الـسلـطـويـون لـتلك
الرؤى واألحـداث التي قـد تتصـل بالواقع
ـارسه أبطـال تلك الـقصص من خالل ما
داخـل مـجــريــات الــبــنــاء الــفـنـي لـلــقص
والروايـة...وقد أخـتـار البـاحث السـاعدي
الكـثيـر من الـنمـاذج في القـصة والـرواية
ـرحـلـة احلـرجـة الـتي عـاشـتـها عن تـلك ا
الــبالد بــعــد أن مـرت بــأســتـشــراء حــالـة
التـخـبط السـيـاسي والفـوضى في إتـخاذ
قرارات سريـعة وغيـر مدروسة ومـشوشة
قــادت إلى الــدخــول في مــعـتــرك خــطــيـر

وشــائـك أســـفـــر عن ســـقـــوط ضـــحـــايــا
وخـسـائر وزاد من الـطـ بـله كـمـا يـقال
تـطلـعـ إلى غد اكـثر بأن غـصت آمـال ا
إشـراقـا في دهـالـيـز مـظـلـمـة ومـوحـشـة
حتى أن هـذا األمر صـار أشـبه باحلـقيـقة
وجـعة الـتي جتوس أعـماق الـكثـير من ا
ــ بـتـحـقــيق مـايـصــبـون إلـيه من احلـا
أهـداف جتـعـل مـنـهم أكـثــر ثـقـة بـالـواقع
ستقبل الذي أتـضح لهم فيما بعد أنه وا
مــرهــون بــإرادة حــفــنــة من األشــخــاص
الذين اليفقـهون فن السياسـة ومساراتها
ــرعـبــة فــكـان أن ــتــعـددة وصــورهــا ا ا
ـرحلة ـوذجا حيـا من تلك ا أختار لـنا ا
إال وهـو( تـشـكــيل الـصـورة في قـصص "
خريف البلدة " للقاص احمد خلف والتي
صـــدرت عـــام 1995. ويـــقـــول الـــبـــاحث
الــسـاعــدي أن الــنـصــوص الــفـنــيـة في "
خــريـف الــبــلــدة " تــقــتــرب من قــارئــهــا
ـسـافــات بـيـنــهـمـا إلى درجـة وتـضــيق ا
االنـغـمـار بـها والـدخـول في تـفـاصـيـلـها
حــيــنــمــا يــنــشــأ هــاجس من الــتــواصل
واحلـوار الــداخـلي يــتـشـكل ويــنـمـو في
مـفاصل الـعالقـة عـلى تنـوعـها ويـتـوافر
عــنـصــر اإلحـســاس بــعـامل الــصـدق في
النص فـتحقق الـقراءة غـرضهـا ويصبح
صـــوتــا من أصـــواته..  مــضــيـــفــا بــأن "
خريف البلـدة " خرجت حتمل في نـفسها
دوافع الـكـتابـة وكـأنـهـا تـبحـث عن قراءة
ــتـــتــالي لــهــا تـــخــرجـــهــا من الـــركــام ا
إلصـدارات قـصـصيـة ظـهـرت لـقـصـاص
من جـيل الـكـاتب " الـسـتـيـني" كـمـا سرت
ا تقدم يتب بأن الكتابة تسميتهم "  و
رتـبطة خلف قضـبان احلـياة احلديـدية ا
بــاشـــكـــالــيـــة احلـــكــايـــة احملــددة وذات
طـلوبة للمـرحلة التي تكتب واصفات ا ا
بهـا والتي تـخضع في أكـثر األحـيان إلى
لك أو إلى مـجـمـوعة ارادات احلاكـم أو ا
أفراد أو جماعات لها ايدلوجيات محددة
وتخـتلف اخـتالفـا كلـيا مع مـثيالتـها في
الـــعــالم الــعـــربي والــغـــربي... وفي هــذا
احملـور فــأن هـنـاك الــكـثـيــر من األبـحـاث
األدبــيــة والـنــقـديــة تــنـاولـت مـوضــوعـة

العنـف واالضطهـاد الثقـافي ومنـها على
ثـال ال احلـصـر كـتـاب( الـعنف سـبـيل ا
الـثـقـافي ) لـكـاتـبه حـسن خـاقـاني الـذي
صـدر في بـيـروت والـذي يصـف فيـه بأن
العنف يتـصل بجذور عـميقة في حـياتنا
اإلنسانيـة حتى يكاد يـكون جزءا أصيال
ـارستـنـا احليـاة بـشـتى مجـاالتـها من 
وقـد كـان له من الـتـأريخ الـطـويل أدواته
ووسائله فإن الغايات الرئيسية له تظل
واحدة وهي الـسيـطرة واخـضاع اآلخر

طائعا مكرها. 
ــؤلـف أصــول الـــعــنف في وقـــد رصــد ا
الثـقافـة اإلنسانـية عـامة والـتركـيز على
نطـاق مـحدد مـنه هو( الـعـنف الثـقافي )
وبـيان مالمـحه الـتي طـغت عـلى خـطاب
خـصـوم احلـداثة الـعـربـيـة..وقـد وجـهوا
ــا يـتـجـاوز سـهــام نـقـدهم احلــاد لـهـا 
ــقـبـول إلى الــتـجـريح اجلـدل الــفـكـري ا
العـنـيف بالـكلـمة الـعـنيـفة الـتي حتولت
الحــقــا إلى سـالح مــادي حــقــيــقي أوقع
نا ـفكرين في عا ضحاياه من األدباء وا

عاصر ... العربي ا
nMF « W œd

وتـأسـيــسـا عـلى ذلك نــقـول بـأن الـنـاقـد
والباحث الـدكتور عـبد جاسم الـساعدي
إستـطاع في كـتابه الـعنف الـسياسي أن
يجـمع بـ معـالم سـردية الـعـنف والذي
واجـهــته الـقـصـة والــروايـة آنـذاك وبـ
قدرة كـتابـهـا التـغلب عـلى حالـة اخلوف
والــريــبــة واألجــواء اخملــيــفــة من خالل
ــرحـلــة من كــتــابـات مــاصــدر في تــلك ا
قصصية وروائية لكتاب محترف أمثال
فـؤاد الـتـكـرلي وعـبـد الـرحـمن الـربـيـعي
وجنم ولي وشـاكر األنـبـاري وعادل عـبد
اجلـبــار وعـبـد الــسـتـار نـاصــر وهـيـفـاء
زنـكنـة ومن الـعـرب عـبد الـرحـمن مـنيف
ولطيفة الزيات الذي وقف عندها الكاتب
الـكـبيـر مـحـمـود امـ الـعالم طـويال في
قــراءته لــكـتــاب( حــمـلــة تــفـتــيش ) في
الفـصل األخيـر إذ جتري حـملـة تفـتيش
بـالــغــة الــعـنـف بـجــانــبــهـا الــتــفــتـيش
ـقاومـة. وفي الـتـجـربة الـذاتـيـة أشار وا

الـــبــاحـث الــســاعـــدي إلى أن الـــســيــرة
الـذاتـيـة ظـهـرت بـعد أن ادعـمت إلـى حد
كـبـيـر بـالـتـجـربـة والـتـفـاعل واحلـضـور
اإلجتمـاعي والسياسـي احلر إلى العمق
الشعبي متناغما مع الوعي واالنتماءات
اإلجــتـمــاعـيــة والـفـكــريـة والــسـيــاسـيـة
ونظريات الـتغيير وحـركات الثورة التي
ـيـة اجـتـاحـت الـعـالم بـعــد احلـرب الـعـا
فــزخـرت الــكـتــابــة الـروائــيـة الــثــانـيــة 
احلديـثـة وبخـاصـة في مراحـلـها األولى
بــجــوانب مـهــمــة من الـســيــرة الـذاتــيـة
كـروايـة ( مـوسم الـهـجـرة إلى الـشـمال )
للطيب صالح ورواية ( احلي الالتيني )
لــــســــهـــيل إدريـس وروايـــة( األشــــجـــار
واغـتيـال مـرزوق ) لعـبـد الرحـمن مـنيف
وروايـة( اخلبـز احلـافي ) حملـمـد شـكري
الــتي حــددت الــصــراع واالخــتالف بــ
اجلـمــاعـات الـسـيــاسـيـة واالجـتــمـاعـيـة
ـتـنـورة ـدنــيـة ا احملـافــظـة وبـ قـوى ا
وحـركت عـوامل الـوعي والـتـغـيـيـر عـلى
ـنـاقـشـات. نـقول أن مـسـتوى احلـوار وا
كــتــاب(الـــعــنف الــســيــاسي في الــســرد

القصصي العراقي) ... 
يعد وثـيقة مهـمة إستـطاع فيـها الباحث
الكبير الدكتور  عبد جاسم الساعدي أن
يـوثق مــراحل خـطــيـرة في تـأريخ األدب
الــعـراقـي والـعــربي وبــأسـلــوب مــبـسط
وسـلس ومـدعوم بـالـشـواهـد واإلشارات
عرفية التي تع القاريء العادي على ا
جتاوز حالـة الغـموض وتعـيد إلى ذهنه
مـــامــر من حـــوادث وحــكــايـــا في ســفــر
الـتــأريخ الـذي مــرت به الـبـالد وخـاصـة
ـســيــرة الــذاتــيــة لــلــروايــة والــقــصـة ا
الـعــراقــيــة و مــثــيالتــهــا الــعــربـيــة من
مـصــاعب وكـوارث فـكـريـة واجــتـمـاعـيـة
إستطاع كتابـها وبحرفية ومـهنية عالية
من جتــاوزهـا وحتــقـيق الــروائع في فن
القص والـروايـة التي صـارت مـنارا إلى
ـعــرفـة الـسـر يــومـنـا هـذا لــلـمـتـلــهـفـ 
احلـــقــيـــقي وراء بـــزوغ أســمـــاء المــعــة
سجلت حضورا بعد أن عانت كل أنواع
االضـطهـاد الـنفـسي والـروحي والـبؤس

والـشــقـاء الـذي مــنـحـهـا
الــــقـــوة والـــصـالبـــة في
ـــــــــــــوقــف االبـــــــــــــهـى ا
ثـل هذا واخلـصـوصـيـة 

النوع من االدب...
وكـمـا قـال الـكـاتب الـبـيـر
كـامـو ...لم اتـعـلم احلـرية
من كــارل مـاركس ولــكـني

تعلمتها من البؤس.. 
وفـي الــــــفــــــصـل الــــــرابع
واألخـيـر يـتـحـدث البـاحث
الـــســـاعـــدي عن الـــروايـــة
وجتــــــــربــــــــة الــــــــعــــــــنف

السياسي... 
إذ تـــنــاول روايــة "غـــيــابــة
الـسـنــدبـاد " حلـسـ كـمـال
والـذي أعــدهـا من األعــمـال
الــتي تــمـثل الــدخــول احلـر
إلى عـالم الــكـتـابـة اجلـديـد
ووصفه بأنـه حالة الشـتعال
الـذاكــرة واسـتــعـادة مــعـالم
كـان واألشخـاص واحلركة ا
عـرفة وحيـوية الـبـحث عن ا
اثلها بصورة إستثنائية ال 

واهب واإلبداع والـتمرد على إال تفجـر ا
ــكــان...ويــؤكــد الــســاعــدي بـأن عــزلــة ا
الروايـة كانت بـحاجـة إلى لغـة قصـصية
جديدة ورؤيـة فنيـة تخرج فيـها عن تلك
الــضـغــوط الــسـيــاســيـة وردود األفــعـال
باشرة فالـقاريء الذي يبحث عن الفن ا
والــلـغــة واخلــيـال واالســطــورة ومـتــعـة
الـــقــراءة ال تــؤهـــله لــلــدخـــول إلى عــالم
الـرواية الـسـياسـيـة بالـطـريقـة الـنمـطـية
والسرد الطولي. وهـذا يعني أن الدكتور
عـبــد جـاسم الــسـاعـدي يــرى أن الـنـمط
ـمـزوج بـخـياالت األسـطـوري والـرمـزي ا
الـكتـاب هـو الذي يـوحـد قضـيـة الكـتـابة
عندما تكون مـأسورة جلناح مع حتدد
فيه الرؤيـا والداللة واالجتـاه الذي يحرم
ـــتــدفق أن ــنـع اخلــيـــال ا الـــتـــوسع و
سموح بها والتي يتجاوز احلدود غير ا
ـعنيـ بشؤون تشكـل عامل خطـر على ا
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نـوع مـن قـزم غــريب واقــتـرنت والدته
ـــوسـم جــفـــاف قـــاس حـــمـل رجــال
القـرية عـلى اإلعتـقاد ان وجـوده سبب
الـــشـــؤم الــذي أصـــابـــهم . وأجـــبــروا
والـده رغم مـقـاومـة األم عـلى إبـعـاده
عن الــقــريــة بــرمــيه عــلى مــقـربــة من
ديـنة. ونـسيانه. آدم نـفسه لم بوابـة ا
يكن يـعرف شيـئا عـنه.  كبـر ذلك القزم
ديـنة برعـاية رجل مـحـسن من أهل ا
اســمه جــمــال. كــان اإلنــتــقــام من أهل
القرية اسمى غايات وجوده. مستعينا
ـال بــشــخص مــتــســول اســتـدرجـه 
مـــســـروق مـن الـــســـيــــد الـــذي رعـــاه.
عـنى فقد اسمى وللتـشديد عـلى هذا ا
ـا يـحـيل ـنـتــقم. ر نـفـسـه أولـتـر أو ا
اسم  آدم عند هذه اللحظة من القراءة
إلى اإلنـسـان بــعـامـة أبـيض وفـارس
ـــشــوه إلـى الـــشـــيـــطـــان أو الـــشــر ا
األسود. بدأت في القرية تنتشر أعمال
ســـرقـــة غــــامـــضـــة وحــــرائق وقـــتل

مجهولة السبب.
ÊUJ « …d

 أجبـرت مـعظم سـكـانهـا عـلى الهـجرة
نتقم نفسه من دينة. كان ا منها إلى ا
لـكون يقـوم بنـقل القـروي الـذين ال 
ـدينة مـهربا إياهم حق الدخول إلى ا
عبر الـنهـر في قارب متـهالك ال يـتوفر
على أدنى شروط األمان منتزعا منهم
آخــر مــا في جــيــوبــهم من أمــوال. في
رحـلـة عبـوره األخـيـرة كـان آدم نـفسه
ب الركـاب فهـو لم يعد يـطيق الـبقاء
في الـقريـة بعـد هـجرة شـمس وبـسام.
وتـعــرض حـال بـقـيـة الــركـاب لـلـغـرق.
يبدو أن هذه النهـاية لم حتقق للكاتب
أغراضـه فتـعـ علـيه أن يـضيف آلدم
وت في عمـرا آخـر. أخـرجه من ظالم ا
قـرارة النـهـر. ووضـعه مـرة أخرى  في
جـدل األسـود واألبـيض. هـكـذا نُـفـاجـأ
في الــروايـــة بــظــهــور رســام مــهم في
ــديــنــة مــوهــبــة نــادرة يــدور حــول ا
أعـمـالـهــا جـدل كـثـيـر. اسـمه نـيـجـروم
الـبا يـعـيش في فوضى عـبـثيـة تـشبه
أعــمـــاله حتــوطه رعـــايــة أب مــثــقف
يـشـغل وظـيـفـة قـاض اسـمه جـمال. ال
المح عالقــة أللــبــا بـــآدم من حــيث ا
لـــون الــشــعــر والــعـــيــون. ثم نــعــرف
لـدهـشـتـنـا أنه مـصـاب بـعمـى األلوان.
ــؤلف يــبــدو أن لــهــذه اإلشــارة لـدى ا
مـدلوالت ضـمن سـيـاق رؤيـته لـعـمله.
مدلـوالت تضمـنهـا االسم اجلديد آلدم
نيجروم ألبا تعـني بالالتينية األسود
واألبـيض. ال يــسـتـسـلم ألــبـا لـلـعـجـز
يــقـتـحـم بـفـرشــاته الـلــوحـات مــلـونـا
بــكـيــفـيــة عـشــوائـيــة أصـابت الــعـالم
بالذهـول. وبات بـسبب ذلك واحدا من
. تـــأتــــيه دعـــوة اشـــهــــر الـــرســـامــــ
لـلمـشـاركـة في مـعـرض دولي يـقام في
الـعاصـمة. فـي الطـائـرة يلـتقـي بشـابة
من عــمـره يـعــرف مـنــهـا أنـهــا ذاهـبـة
ــعـــرض وأن رســـامـــهــا ـــشـــاهـــدة ا
فضل هو ألبا. وح يعرفها بنفسه ا

والتطـير الـتي وسمت مـجتمع الـقرية
وصنفتها كلها في خانة األسود. 
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أرادت فـي رســـالـــة فـــارس أن تـــعـــيـــد
اإلعتبار إلى إنـسانيته فـهي تعبر عن
عقدة الـشعـور بالذنب بـوصفهـا نوعا
من مـحاكـمـة الـذات ويقـظـة الضـمـير
وحلــــظــــة إعــــتــــراف ونــــدم وعــــذاب.
والـرواية فـعـلت ذلك أيـضـا للـمـتـسول
أسـعــد الـذي رمى نــفـسه مـن الـطـابق
الـرابع لـلـســجن مـنـتـحـرا اسـتـجـابـة
لقانون الضـمير اإلنسـاني ومحاكمته
ـدني لـذاته قـبل نـفـاذ حـكم الـقـانون ا
فيـه. في هذه الـلـحظـة يـتحـول األسود
إلى األبـيض وتـسود الـعـدالـة الـعالم.
إلى جــانـب الـرســالــة ســاعــة فــضــيـة
ـتـوارثـة الــسـاعـة الـتي سـاعــة األب ا
كانت آخر ما ودعه آدم حلظة مغادرته
الـبـيت. وهي الـشيء الـوحـيـد النـاجي
من احلريق. إنها حلظة استعادة تمام
ـا كـانـت تـلك الـلـحـظـة الـذات آلدم. ر
مـناسـبـة تمـامـا لـوضع نقـطـة النـهـاية
للـرواية. وترك الـباقي خملـيلـة القراءة.
تقدم لـنا الـرواية في كل شـخصيـاتها
رؤيـة هـرمـسـيـة لـلـعـالم تـتـلـخص في
كــــون األســـــود واألبــــيـض لــــيـــــســــا
مــنـفـصــلـ إنـهــمـا يـنــبـعـان من ذات
واحــــدة مــــثل عـــقــــربي ســــاعـــة األب
الـفـضــيـة الـلـذين يــدوران عـلى مـحـور
واحد. إن للـخيـر والشر وجـها واحدا
كمـا يـقول بـاولو في تـصـدير الـرواية.
كـمـا في احلـكـايـات وقـصص األطـفال
تـنتـهي الـرواية فـي حلظـة تـصالح مع
العـالم. علـى الرغم من أن الـكاتب أراد
ـغــزى عن طــريق أمـكــنـة أن يــوصل ا
مـتخـيـلـة بيـد أن ضـغط الـواقع تـفوق
علـيه فـقد جتـمع في الـرواية أكـثر من
ــوصل دال تــشــيــر جــمــيــعـهــا إلى ا
وجــود الـنــهـر وغـرق الــقـارب يــشـبه
كـــارثـــة غــرق الـــعـــبــارة وذكـــر زهــرة
البـابوجن وتـوقيف آدم بـسبب لـوحة.
يـــبـــدو أن عالقـــة الـــكــــاتب بـــالـــنص
مــتـــوســـطـــة بــنـــوع من الـــقـــدريــة أو
ـكـان والـلـغـة. الـقـهـريـة هي الـرمـز وا
روايـــة اســـود أبـــيض تـــكـــشـف لــدى
كــاتــبـهــا الــذي مـا يــزال فــتـيــا (تــولـد
إمكانات غيـر عادية في بناء ?(2003
الــــشــــخــــصــــيــــة وإدارة احلـــوارات
وتـقـنيـات الـسـرد الـقـادرة علـى حبس
القاريء واستدراجه إلى حالة تواطؤ
معه أو توريطه في قراءة النص حتى
الـنـهـايـة. هل كـنت قـارئـا مـتـواطـئا أو
مــتـورطـا فــعال..?. بـالــنـسـبــة لي كـنت
ــشــاعــر الــنــقــيــة ــذاقــات ا مــلــتــذا 
واخلـالـصـة والــبـكـر لـدى شـخـصـيـات
الــروايــة. وحـــتى في طــراوة وصــفــاء
لـغـتــهـا رغم مـا اعـتــورهـا من أخـطـاء

مؤسفة. 
{ صدرت مؤخرا عن دار سطور في
وصل. بدعم من بغداد ودار سنا في ا
مؤسسة بيتنا الثقافية.  
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وأنه هو نفـسه ألبا تـصاب بالـدهشة.
صادفة. لم وتعرب عن مسرتها بهذه ا
ــر ســريــعــا وهـو يــشــعــر بــالــوقت 
منـغمس في حديـث لذيذ مـعهـا حلظة
فــاجــأتــهم الــطــائــرة بــهــيــوطــهــا في
الـعاصـمـة غـادرته عـلى عـجل قبل أن
ـعرض كان يعرف شـيئا عـنها. وفي ا
ينـتظـر قـرب لوحـته الوحـيدة مـترقـبا
حــضــورهــا. لم تــمــكـث ســعــاد وهـذا
ـا اسـمـهـا طـويـال إلى جـانب لـوحـته 
حضرت ذهبت للبحث عن صديقة لها
أشــد حـمــاسـة مــنـهــا ألعـمــاله. وحـ
عادت رفقة صديقتها كان ألبا مصفد
الـــيـــدين بـــ مــجـــمـــوعـــة من رجــال
الــشـرطـة يــقـتــادونه إلى أحــد مـراكـز
عروضة التوقيف بتهمة أن اللوحة ا
تــتــضـــمن مــعــان تــسيء إلى ســمــعــة
ـهم تــركض الـشــابـتـان وراء الـبـالد. ا
ـا تلـتقي عـيـون صديـقة سـعاد البـا و
بـعـيون ألـبـا تـصـرخ عـلى الـفور آدم
آدم. كان صوتها يالحقه بـينما سيارة
الشرطة تتحرك مبتعدة. إنها صديقته
شـــــمس. أمــــام شــــمـس تــــهــــاوت كل
الـــتـــزويــقـــات الـــتي حـــرص آدم عــلى
إضــافــتــهــا إلى نــفــسه لــكي يــصــبح
شخصية ألبا. الـعيون الزرق والشعر
األشقر فـضال عن تغيـير االسم ومحو
الذاكرة. ح يغادر بعد شهر السجن
يجد اصـدقاءه مـنتظـرين خروجه قرب
الــبــاب في لــهــفـة وشــوق إلى جــانب
الــسـيــد جــمـال األب الــراعي له. هــنـا
تـبـدأ عـمـلـيـة حتـطـيم شـخـصـيـة الـبا
ويـستـعـيـد آدم ذاته وهويـته الـقـروية
النقية. في هذه اللحظة يكشف السيد
جـمــال عن رسـالــة وصـلت إلى آدم من
إدارة السجن. في الرسالة تتكشف كل
ؤلف اخلطـوط الـتي اشتـغل عـليـهـا ا
رسِل ـغزى الـعـميق لـهـذا الـنص. ا وا
ـنتـقم كـتبـهـا قبل هـو السـيد فـارس ا
ســاعـات من إعــدامه وطــلب من إدارة
الـسـجن إيـصــالـهـا إلـيه. نـكـتـشف أن
نـتـقم فارس شـقـيق آدم وهو يـعرفه ا
تـمامـا لـكن رغـبـة اإلنتـقـام لـديه كانت
من الــقـوة إلى درجــة جـعــلـته يــتـمـنى
مــوتـه غــرقــا. وحــ ســمـع بــنــجــاته
وعـرف من حتـرياته أن الـسـيـد جـمال
الذي تولى رعايته هو نفسه من شمل
آدم بـرعـايتـه. كتـب له في الـرسـالة: لم
ا فـقدته بل يُعـد لي االنـتقـام شيـئـا 
جعلـني أفقـد نفسي. ولن يـعيد األسف
مـا فـقدته لـن يعـيـد جـمـيع من مـاتوا
جميع األرواح التـي أزهقتهـا لن يعيد
أمي وال أبي..أشعـر أنني عـشت كثـيرا
ومت أكـثر. بـقدر مـا اشـتغـلت الـرواية
ــنـتــقم  بــجــعـله عــلى هــجــاء اولـتــر ا
قــمـيـئــا وحـاقــدا ولـصـا شــيـطــانـيـا
ـتــسـول اجلـائع الـذي وكـذلك أســعـد ا
ــنـتــقم الــضـارب حتــول إلى ســاعـد ا
يالحظ  أن الشـخـصيـت تـعانـيان من
الهامـشية والالتواصـل فعلت الشيء
نـــفــسه في هــجــائـــهــا حلــالــة اجلــهل

ـا الشك فــيه من أن مـسـيــرة الـبـنـاء
الفـني القـصصي والروائـي في العالم
العربي والغـربي البد أن يكون شامال
ـا يكـفل اخلـروج بنـتـائج إيجـابـية و
كن للدارس و القاريء اإلفادة كبيرة 
مــنـهــا...خـاصــة إذا كـانت بــعض تـلك
الكتابات تمـيل إلى الرمزية أو اخليال
أو إلى عــالم األســاطــيـر ودهــالــيــزهـا
تـشعبـة للـنجاة والـتخلص قـفرة وا ا
من قـيـود الـسـلـطـة ومـتـاريس احلـكام
...وهـنـاك الـكـثـير ـلـوك والـسالطـ وا
من األمـثـلة الـتي تـنـصب في حـكـايات
عن الـــعــنف الــذي واجـــهــته الــروايــة
الــعـــربــيــة والـــغــربـــيــة أو مـــاســمي
بالتـعسف الـثقافي ومـا يوول إليه من
تنـاقضـات ومنـزلقـات تقـود أصحـابها
في بـعض األحيـان إلى مـهـاوي الردى
والــســـقـــوط في قـــبــضـــة الـــســلـــطــة
ـتـنـفـذة التي بـاعتـبـارهـا هي اجلـهة ا
يـقـودهـا أصـحـاب الـقـرار فـيـكـون لـها
الـشـرعـيـة في تـمـثـيل جـمـيع مـكـونات
اجملــتــمع...ولــعل مــا جــاء في كــتـاب(
العنف الرمزي ) للكاتب بورد يو خير
شاهـد على ذلك...وفيـه أهتم بالـكيـفية
التي بـها تـتمـكن السـلطـة الرمـزية من
جعل الثقافة نسقا في األمثلة الثقافية
الــتــعـــســفــيــة فـــتــضــيع احلـــقــيــقــة
للموضوعـية ويصبح اجلهل هو أصل
الــتــنــاقــضـات الــتي تــطــبع مــخــتـلف

االيــدلــوجــيـات بــطــابع رمــزي تــتــعـالق
ـغلـوبة الـتي تعني الثـقافـات الغالـبة وا
ـقـهـورة وفي الـوقت نـفسه بـالـطبـقـات ا
تـمـارس الـنـمـاذج الـثـقـافـيـة االسـتـغـفال
بــحــقــهــا كـي التــكــون لــهــا أي صــحـوة
ثـقـافـيـة...وبــحـسب نص بـحث الـكـاتـبـة
نــاديـة هــنـاوي( الــســلـطــة الـرمــزيـة في
الـعــربـيــة والـعـنـف ) .ومن هـذا جنـد أن
الـباحث الـدكـتور عـبـد جاسم الـسـاعدي
قـــد وفق تـــمـــامـــا في كـــتـــابه( الـــعـــنف
الـــســـيـــاسي فـي الـــســـرد الـــقـــصـــصي
الـعـراقي) عـنـدمـا يـصف ذلك بـالـقول إن
ظـاهـرة الـعـنف تـتـمـدد وتـأخـذ أسـالـيب
عدة لدى األفراد واجلماعات اإلجتماعية
والسـياسـية بأنـعدام احلـوار والبـيئات
الـثقـافـية .. فـيعـود بـعضـهـا إلى جذوره
ـدنـية اإلجـتـمـاعيـة األولى فـيـمـا قـبل ا
فـتـظهـر والءات وقـيـادات تـغـذي أسـباب
واجـهة وخلق بؤرة العنف والتـهديد وا
للفوضى وعدم اإلستقرار فتصبح عندئذ
كـيـانـات هـامـشـيـة مـعـزولـة ذات خـطـاب
يــــتـــسـم بـــالــــعــــنف والــــتـــحــــريض ...
مـســتـفـيــدين من تـفـشـي ظـاهـرة اجلـهل
ــســاواة والــعــدالــة واألمــيـــة وغــيــاب ا

االجتماعية..
بدع إلى ذلك يوضح الروائي الـكبيـر وا
أحـــمـــد خــلف بـــقــولـه:- أن مــا حتـــمــله
الحم واألساطير واحلـكايات من رموز ا
واقـنــعـة وإشـارات مـا يـجـعــلـهـا تـغـني

إنـهـا تـمـثـل حلـظـة تـصـالح الـروح مع
الطبـيعة. أمـا الفعل األهم لـلحسـاسية
قابل لـفعل التصالح مع في الرواية ا
الطـبيعـة فهو فـعل اإلغتـراب إغتراب
شـخـصــيـات الـروايـة عن مــجـتـمـعـهم.
حلقـة مغلقـة مؤلفـة من ثالثة أصدقاء.
آدم بسـام شمس. يـؤسسـون وحدهم
بـسـبب ثـقــافـتـهم وتـطـلـعـاتـهم نـغـمـة
مــتــفـردة فـي مـجــتــمع قــروي مــحـافظ
وتقـليـدي. آدم يتـيم األم فارع الـطول
ابن عـائـلـة فالحـيـة فـقـيـرة شـخـصـية
مـــفــعــمــة بــاحلـــســاســيــة واحلــرارة
واحليوية النفسية. ال يرى في محيطه
سوى أسئلة موجعة. كان قد وعد أمه
وقت أهدته دفـتر رسم وهي عـلى بعد
ــوت قــائــلــة: أريــدك أن خــطــوة مـن ا
تـصـبح رسـامـا كـبـيـرا أن يـحـقق لـهـا
ـــا اضــــطــــرته ظـــروف حـــلــــمـــهــــا. و
ـدرسـة ـعــيـشـسـة الـصـعــبـة لـتـرك ا ا
والـتـفـرغ لـرعـي األغـنـام لم يـتـخل عن
وعده ألمه كـان يحمل مـعه في حقـيبة
جـــلــديــة مــهــتــرئـــة دفــتــر رسم وقــلم
رصـاص ويـشـرع بـالرسـم. كان يـرسم
كل مــا يــصــادفـه لــكـنـه يــعــود دائــمـا
لـــيــجـــرب عــمل تـــخــطــيـط لــوجه أمه
مــحــاوال اإلمـســاك بــخـطــفــة من أنـقى
خـطـفـاتـهـا. إلى أن اقـتـنع بـأنه اقـترب
في واحـدة من رسـومـاته من حـلـمـها.
امسك بـنـبض دمهـا وحـفيف
روحــهـا وخــفق أجــنــحـتــهـا.
فحـمل تـلك الـرسمـة ذات فـجر
إلى قـبـرها فـي جبل األرواح
رفـقــة قـطـته سـكــر ووضـعـهـا
حتت حـجـر جـوار ذلك الـقـبـر
مــوقـنــا أنـهــا سـتــراهـا. بــهـذا
شهد الـطفولي تـبدأ الرواية. ا
بـــــســــام والــــده أثــــقف رجــــال
القـرية يـعـمل مدرسـا للـغة في
ــــديـــنـــة ويـــؤمن لـه مـــرتـــبه ا
مــسـتــوى رفــيـعــا من الــعـيش
وهو مصـدر آدم للتـزود بالكتب
التي يقرؤها. شمس فتاة قوية
تنـتـمي إلى عائـلة غـنـية بـيتـها
من أكــبــر بـيــوت الــقــريـة. وهي
ـزيج من احلب تـنـظـر إلى آدم 
واإلعـجـاب وتــؤمن أنه مـوهـبـة
كــبــيــرة. ثــمــة إغــتـراب مـن نـوع
أقسى يـعاني مـنه فارس شـقيق
غـيـر مـعـروف آلدم. ولـد مـشـوها
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ـــدارس     لــــيس هـــنـــاك اتّـــفـــاق بـــ ا
ـعـاصــرة عـلى الــفـلــسـفــيّـة احلــديـثــة وا
تعريف خاصّ لـلفلسفـة  فلكلّ مدرسة أو
قل لـكلّ فـيـلـسـوف مـنـهـجه وأسـلـوبه في
ــوصل إلى تـــعــريـــفــهــا وفـي الــطــريـق ا
احلقيقة  ومن هنا كان للفيلسوف وعالم
ـاني إدمـونـد هـوسـرل ( الـرّيـاضـيــات األ
منهجه اخلاص في ( 1938ـــ  1859
ـعـرفة ـكـنـات ا فـهـمه لـلـفـلـسـفـة  وفي 

ونقدها  ونقد العقل األداتي .   
    ولد هـوسرل من أبـوين يهـودي لـكنه
تـــنــصّــر وأصــبح لـــوثــريًّــا ســنــة 1887
وحـصل عـلى الدكـتـوراه في الـريـاضـيّات
في شـــتــاء  ? 1882ثمّ تـــفـــرّغ لـــدراســة
الفلسفة دراسة معمّقة على يدي ( فرانس
برنتانو ) األب الروحي للفينومينولوجيا
في فــيــنّـا  ثـمّ قـام بــالــتـدريس بــصــفـته
أستاذًا جامـعيًّا من سنة  1887إلى غاية
كـتــابه  ( 1891نــشــر في ســنـة  . 1901
فـلـسـفـة احلـسـاب ) وفـيـهـا حـلّل مـسـائل
االخـتـراع واسـتـخـدام الـرمـوز الـعـدديّة 
بيـد أنّ نـتاجه الـفلـسـفي األصيل ومـؤلفه
الـــرئــيـس األول الــذي أعـــاد بــواســـطــته
تأسـيس فلـسفـة الفيـنومـينـولوجـيا هو (
ؤلف مبـاحث  منطـقيّـة )  وبفـضل هذا ا
 تعيينه سنة  1901كأستاذ غير عادي
في غــوتــيـنــغن  ولـم يـتــسنّ له الــتــمـتّع
برتـبة أسـتـاذ عادي إلّـا عنـدما بـلغ سبـعًا
وأربـع سـنـة  أي سـنة   1906 وعلى
الرغم من أنّ صيغـة فينوميـنولوجيا  أو
الــظّـــاهــريّـــة  أو الـــظــواهـــراتــيّـــة  قــد
استخـدمت للـمرّة األولى منـذ سنة 1764
من قــبل ( جــون آنــيـرش المــبــيـر ) وذلك
لــلـداللــة عـلـى عـلم الــظـواهــر  فـإنّــهـا لم
تصـبح جـزءًا أساسـيًّا لـلـفلـسفـة  وعلـمًا
على أسس صلبة على فلسـفة بأكملها إلّا
مع هوسرل .    اهتمّت الفينومينولوجيا
بـوصف اخلـبـرة اإلنـسـانـيّـة األسـاسـيّـة 
ومن هنا فـهي معنيـة بالظـواهر والصور
الدالة على الـظهور  ومراد هذه الـفلسفة
أن تـسـتـكشف الـظـواهـر الـتي تـسـلّم بـها
الــعـلـوم الــطـبــيـعـيّــة وغـيــرهـا من فـروع
عرفة عرفـة  والتي جتعل من دعـاوى ا ا
كـنة لهـذا السبب . وحتاول هذه أمورًا 
الفيـنوميـنولوجـيا أن تصف كيـف يتعيّن
أن يبدو العالم بـالنسبة لـلراصد البسيط
 بــشــرط أن يــكــون وصف هــذا الــراصـد
ـسبقة  ومن سـلّمات ا مجرّدًا من كـافة ا
كافـة التـوقّعات الـتي تمـليـها االعـتبارات
الثـقافـيّة  وبـذلك فهو ـــ عـلى رأي بعض
الــبـاحــثــ ـــ يـضع مــبــدأين : أحـدهــمـا
ـبدأ الـسـلبي سـلبي واآلخـر ايـجابي  فـا
أنّه يجب التحرّر من كلّ رأي سابق  لكي
ـوضـوع بريـئًا يـتيح لـلـعقل أن يـتـناول ا

من كلّ واسطـة مشـوّهة فـينـظر فـيه نظرًا
بدأ االيجابي يدلّ على ماهيّة صافيًا  وا
ـوضوع إذ يـقـول إنّه يجب الـذهاب هذا ا
إلى األشــيــاء أنــفـســهــا أي إلى األشــيـاء

الظاهرة في الشعور ظهورًا بيّنًا . 
   لقد بيّن هوسرل بفلسفته أن منهج نقد
طـلـوبة ـعرفـة ال يـقودنـا إلى األهـداف ا ا
رور بـأطـوار ومراحـل  منـها : إلّا بـعـد ا
إنّ معـرفة احلـقيـقة اإلنـسانـيّة وتـعريـفها
بـكلّ أبـعـادهـا ال يـتمّ عن طـريق احلـقـيـقة
الـعلـمـيّة الـفـيزيـائـيّة  بل حـقـيقـة الـنفس
الـبـشـريّـة  أي أن نـضع أمـامـنـا أنّـنـا في
ـعـيار بـحـثـنـا نقـصـد مـا هـو نـفـسي  وا
اخلــاص لــلــنــفــسي أو بــاألصح الــســمـة
العامة الـدائمة له هو أنّه قـصدي  فليس
هـنــاك من نـفــسي دون الـقــصـدي ; وهـذا
ـــفـــهـــوم أخــذه هـــوســـرل من أســـتــاذه ا

برنتانو  هذا أولًا. 
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ــكــنــات ــتــلك حــول     وثــانـــيًــا : أن 
ـعـرفـة اخلاص ـعـرفة  وحـول إمـكـان ا ا
بـهـا  معـارف ال يـبـلـغـهـا الشكّ مـن حيث
ّ ذات ــعـنى األ هي كــذلك  ومـعــارف بـا
صدق وال يـكون في صـدقهـا مدخل لـلشكّ
عــــلى االطالق  وهـــو مـــا أطــــلق عـــلـــيه
هــوســـرل ( احملــايــثــة الــواقــعــيّــة )  أو
ـقـام الــفـعــلـيّـة  أي مــا يـعــني في هــذا ا
الـــشيء نــفـــسه وذاته .    أمــا الـــثــالث :
فــيـــجب أن يـــبــدأ الـــبـــحث الــفـــلـــســفي
بـاستـبـعاد أيّ فـرض مـهمـا كـان مقـنـعًا 
وأيّ حتيّـز مهـما كـان راسخًـا  وأيّ حكم
سـابق مهـمـا بدا صـحـيـحًا  فـذلك سـبيل
إقامة قضايا يقينيّة يقبلها كلّ إنسان وال
يـشكّ فـيهـا أحـد  وهـذه الـقاعـدة تـذكّـرنا
نـهج الـديـكارتي . بـقاعـدة الـبـداهة فـي ا
ومراد هوسرل من ذلك أنّ تفـسير اخلبرة
ـكن أن يـتمّ وفـقًـا لـلـعالقـة الـسـبـبـيّـة ال 
التي جتعل هذه اخلبرة ناجمة عن وجود
ـادي  بل أنّ وعينا وضوع ا الشيء أو ا
كلّه ذو طـبـيعـة قصـديّة  وهـذا معـناه أن
نــكـون دائــمًــا واعـ بــوجــود شيء مـا 
ولـسـنا مـجـرّد واعـ فـحـسب  فـأنا أرى
أمـامي واحــة  وأنـا أتــوق إلى زيـادة في
أجـــــري  مــــاذا أفـــــعـل وكـــــيف أخـــــطّط
الســتــثـمــار وجــود هـذه الــواحــة . وهـذا
وضـوعـات الـتي نـعـيـها يـعـني أنّ هـذه ا
ليس من الضروري أن تكون موجودة في
الـواقع.    وقـد ضــرب هـوسـرل مـثـلًـا عن
ـوســيــقى )  هـذه فــلــسـفــته بـ ( نــبــرة ا
ــــكن أن تـــؤخـــذ كــــمـــثل من الـــنـــبـــرة 
احملــســوسـات عــلى نــحــو مــا هي عــلـيه
كان  وهـي حتتفظ بـهويّة مستـقلّـة عن ا
معيّنة ( أي تـظلّ هي هي ) سواء اقتربت
منهـا أو ابتـعدت عنـها  أو أغلـقت الباب

بـيني وبـ اجلـهـاز الذي تـصـدر عنه 
أو تركت الـباب مـفتـوحًا حـتى يبـلغني
صـوتهـا . فـكلّ هـذه العـوارض ال تـؤثّر
ـوسيـقيّة قـائمة في حقـيقة أنّ الـنبرة ا
بـالــفـعل عــلى الـرغم من كلّ اعــتـبـارات
كانيّة  وتـشير النـبرة من ناحية إلى ا
ت فـيـها كلّ الـظـروف احلركـيّـة الـتي 
ــوسـيـقـيّـة هـو أي أنّ مـظــهـر الـنـبـرة ا

الذي يوحي بأجوائها .
    لــقــد اعــتــقــد هــوســرل أن الــنــظـرة
الـنــقـديّـة الـفـاحـصــة  ونـظـرة الـعـلـوم
الطبيعيّة إلى األشياء احملسوسة تأتي
في مرحـلة مـتأخّـرة عن مرحـلة الـنظرة
الظاهريّـة إلى هذه األشيـاء احملسوسة
 وهـذا يـعني أنّ كـلّ تفـكـيـر يـنـبغي أن
يـبـدأ بـالـعودة إلـى وصف الـعالـم الذي
نـعيـشه  والـواقع أنّـنا ال نـسـتـطيع أن
نتبيّن وحدة أجسـادنا التي نعيش بها
دون أن نتبيّن وحدة األشياء  وتتّضح
لنا حقـيقة حـواسنا في اللـمس والنظر
ابــتـداءً من األشــيـاء  ويــتـقـدّم الــعـالم
اخلارجي بكلّ األشـياء التي يـتضمّـنها
إلى احلـــواس كــوجـه مــألــوف يـــحــمل
تعبيرًا نفـهمه في التو  ولكنّ الوجه ال
يــعـبّــر عن شيء إلّــا بــتـنــظــيم األلـوان
واألضواء التي يـتكـوّن منهـا وال يوجد
معـنى نـظرات الـوجه وراء الـعيـن بل
ـسة لونيّة أقلّ يوجد فوقهـما  وتكفي 
ّا ينـبغي في أيّة ّا ينـبغي أو أكثـر 
صـــورة من أجل تـــبـــديل نـــظــراتـــهــا .
لقد كانـت فينومـينولوجـيا هوسرل من
الـتيـارات الـفـلسـفـيـة الهـامـة في الـقرن
ـنـزلة كـبرى العـشـرين  فقـد حـضيت 
انيـة في العقود األولى في الفلسـفة األ
من الـــــقــــرن الــــعــــشـــــرين  كــــمــــا أنّ
الهـرمينـوطيـقا الـتي نظّر لـها غـادامير
جــاءت مــنــهــا  كـمــا أثّــرت في الــفــكـر
الــفـــرنــسي أيــضًــا إذ إن الــوجــوديّــ
األساسيّ هيدجر وسارتر ظلّا أمين

ــنــهــجـيــة في وجــوديّــتــهــمـا. لــهــذه ا
أخــيــرًا فــقــد عــاش إدمــونــد هــوســرل
ســنــواتـه األخــيــرة حــتى وفــاته وهــو
يحـاضـر عن األزمة الـعـقالنيّـة الـغربـيّة
عمـومًا وعن الفـلسـفة بصـورة خاصّة 
تلك األزمة اخلانقة التي عصفت في كلّ
ـيـتـة بـعـد الـغـرب وهـدّدتـه بـبـربـريّـة 
ـانيّا وصول الـنازيّـون إلى احلكم في أ
 وقد جُمعت محاضراته ومقاالته حول
ـوضـوع في كـتـاب عُـرف بـاسم ( هـذا ا
كــريـــزس ) أي األزمــة  أزمــة الــعــلــوم
األوروبيّة واإلنسانـيّة األوروبيّة  وهو
ـثــابـة وصـيّـة مـؤلّـفـة  كـمـا أنّه يُـعـدّ 
شـهّر وفـضح صـناعـة الـعقـول األداتـيّة
والثـقافة األداتـيّة  الـتي صيّـرت العقل
فــيــهــا مــجــرّد أداة إلنـتــاج الــتــبــعــيّـة
واالغـتـراب  وأصـبح اإلنـسان احلـامل
لــهـــذا الـــعـــقـل مــجـــرّد أداة لـإلنـــتــاج
االقـــتـــصـــادي  وحتــــقـــيق الـــرّبح في
مـجتـمع ال يـتـمتّع فـيه اإلنـسـان بقـيـمة
ذاتــيّـة  بل بــقـدرته اإلنــتـاجـيّــة فـقط .
وبـــهــذا انــتـــهى بــهـــوســرل األمــر إلى
تـــشـــخـــيـص األزمـــة الـــتي وقـــعت في
ورطـتـهـا مــخـتـلف الـعـلـوم اإلنـسـانـيّـة
وعانت منها الثـقافة األوروبيّة  والتي
أدّت إلـى تـــصــــدّع الــــذّات وتـــصــــحّـــر

الوجود اإلنساني . 
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البصرة

غالف الكتاب

غالف الرواية 

رهـفة لـفتـية احلسـاسيـة العـاليـة وا
يجـربون اخلـروج مبـكرا إلى الـعالم
هي أول اإلنطـباعـات التي تـصادفك.
ـشـاعـر اخلـام في الـروايـة تـتـذوق ا
في احلـب في الـــصـــداقــــة في نـــبل
ـواقف وجــمـال ونـقــاء الـعـواطف ا
وتـعـيـشـهـا لـيس كـذاكـرة بل كـحـيـاة
مكـتـملـة ونـابضـة تلـهـو في بسـاطة
ودعــة ريف مــنــسي قــريــة بال اسم.
بـوسعك أن تـشم رائـحـة احلـليب في
طـالوة احلـــــنـــــ إلى األم لـــــدى آدم
مثال. فعل التحسس نفسه قادر على
اســـتــنــبــاط الــفـــحــوى والــداللــة من
االشـياء اخلـارجـيـة وهو ال يـقـتـصر
عــلى كـتــابـة الــنص بل يـتــعـداه في
عملـية تـفلسف ذاتي تـخص العالقة
بــــ الـــذات والـــعـــالـم إلى جتـــاهل
ــقـدار ــوضــوعـيــة إال  احلــقــيـقــة ا
صــلــتــهـا بــالــذات. وقــد أضــفى هـذا
ـــنـــحى الــــتـــحـــســـسـي إلى جـــعل ا
الـطـبيـعـة نـفسـهـا في الـروايـة روحا
مــرئــيـــة إلى رمــوز تــشع فــحــواهــا
بـاجتــاه الـذات ورسـائل تــكـشف مـا
يـضـطـرب في دواخل الـشـخـصـيـات.
الـــشـــمس والـــغـــيــوم والـــصـــحــو
ـــطـــر. احلـــر والــبـــرد االشـــجــار وا
والنـهر. الـقطـة اخلراف. كـلهـا تبدو
في الرواية غير منفصلة عن الذوات.

ـعـدوم الـنـاس وخـاصـة الـفـقـراء وا
منـهم والـذين كانت ومـاتـزال احالمهم
تــعـــشــعش حتت جـــواربــهم وطــيــات
معـاطفهم الـبرونـزية العـتيـقة أو التي
ة في قـاهي القـد تنـام على تـخـوت ا
ساحات جتمع عمال البناء والتنظيف

سطر)..   أو ما تســمى (با
رسم لنا الـباحث السـاعدي في العنف
الـــســيـــاسي في الـــســرد الــقـــصــصي
العـراقي....آفاقا واسـعة وشـاسعة ألن
نــتـأمل عن كــثب مـاكــان يـجــري خـلف
الــكـوالــيس من قـهـــر وجـفــاف ومـوت
على أرصـفـة مقـفرة وخـاليـة واسيـجة
اليـ كــتب عـلــيـهـا مــدمـاة بـجــراح ا
شـعارات احلـريـة الـتي مـسـحت انامل
الفـقراء نصف حـروفهـا واحالـتها إلى
خطوط متشابـكة ظلت إلى يومنا هذا
هي الـــشـــاهـــد الـــوحــــيـــد عـــلى زيف

.. دع ا
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احملـاوالت ضـعـيـفـة من كال الـطـــــرف
ولـم يـظـهـر أي تهـديـد حـقـيـقي عـلى أي

مرمى.
وقـرر تـوماس تـوخـيل مـدرب تشـيـلسي
الــدفع بـحــكـيم زيــاش وكـاي هــافـيــرتـز
وجـيـمس بدال من بـولـيسـيـتش وفيـرنر

وأزبليكويتا.
W u  …d

وعــلـى اجلــانب اآلخـــر دفع زيـن الــدين
زيـــدان مــدرب ريـــال مـــدريــد بـــهــازارد
وأودريـــوزوال وأســـيـــنـــســـيــو بـــدال من
فـيــنــيــسـيــوس جــونــيـور وكــارفــاخـال

ومارسيلو.
غـربي حكيم زيـاش كرة رأسية وسدد ا
نطقـة في الدقيقة (73)  أمسك داخل ا
بها بـسهولـة تيبو كـورتوا حارس ريال
ـا كـرة قـوية مـدريـد.وصـوب كـر بنـز

وسـدد كرة أرضـية مـرت بـجانب الـقائم
رمى كورتوا. األيسر 

ـا أن يُــســجل هـدف وجنح كـر بــنــز
الـتعـادل لريال مـدريد فـي الدقـيقة (29)
حيث استغل تمـريرة بالرأس من زميله
نطقـة واستقبل الكرة ميليـتاو داخل ا

وسدد بركلة قوية.
واســـتــمـــر الــضـــغط من ريـــال مــدريــد
بانطالقة من توني كروس والذي سدد
كـرة بقدمـه اليمـنى مرت بـجانب الـقائم

في الدقيقة (32).
وانـطــلق تــيــمــو فــيــرنــر عــلى الــطـرف
ـن وسـدد كـرة أرضــيـة اصــطـدمت األ
رمى تـيبو كورتوا بالشبـاك اخلارجية 
في الــدقــيــقـة (41) ثـم انـتــهـى الــشـوط

األول بالتعادل (1-1).
ومع بـــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــاني كـــانت

ôU Ë ≠ÊbM
ـثـله حـسـم الـتـعادل اإليـجـابـي بهـدف 
مواجهة ريال مدريد وتشيلسي في
ـــيـــرجنـي ألـــفـــريـــدو دي مـــعـــقـل ا
سـتيـفانـو في ذهـاب نصف نـهائي

دوري أبطال أوروبا.
وســجل لـــتــشـــيــلـــسي األمـــريــكي
كريستيان بوليسيتش في الدقيقة
(14) بينـما سجل الـفرنسي كر
ـا لريـال مـدريد في الـدقيـقة بـنز

.(29)
ُقرر إقامة مواجهة اإلياب ومن ا
في مـعــقل الــبـلــوز "سـتــامـفـورد
قبل. بريدج" يوم 5 أيار/مايو ا
ــبـاراة جـاء  أول تــهـديــد في ا
عـــبــر الـــضـــيــوف حـــيث مــرر
بوليـسيتش كـرة لتيمـو فيرنر
الـذي سدد كـرة أرضـيـة تألق
تــيـبـو كـورتــوا في الـتـصـدي

لها بالدقيقة (9).
Èd « W d

ـاني تـيـمـو فـيـرنـر وأضـاع األ
فرصة أخرى للتـقدم لتشيلسي
بــتــســديــدة تـصــدى لــهــا أيــضًـا
الــبــلـجــيــكي تــيـبــو كــورتـوا في

الدقيقة (12).
وجنح بوليسـيتش في تسجيل
هـدف الـتــقـدم بـالــدقـيـقـة (14)
حــيث تــلــقـى كــرة في الــعــمق
وجنح في مـــراوغــة كـــورتــوا
قـــــــبـل أن يُـــــــســــــــدد كـــــــرة
اصـطدمت بـفـاران قبل أن

تسكن الشباك.
وجـاء أول رد من ريال
مــدريـد فـي الـدقــيـقـة
(22) بتـسديدة من
الــفــرنــسي كـر
ـا مـهاجم بـنز
ـــــــيــــــــرجني ا
ارتـــــــــطــــــــــمت
بالقائم األيسر
يـندي حارس

تشيلسي.
وكـــــــــــــــــاد بـن
تــشـيــلـويل أن
يُــضــيـف الــهـدف
الــثـــاني لــلـــبــلــوز في
الـدقــيـقـة (26) حـيث تـلـقى
كـرة عـرضيـة من جنـولـو كـانتي

ÊU e « ≠œ«bG
FIFA أعلنَ االحتادُ الدولي لكـرة القدم فيـفا عن قرعة منـتخبات بطـولة كأس العرب

قطر 2021 والتي سحبت  في احلي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوقعت قرعـةُ بطولـة كأس العرب FIFA قطر 2021 منتـخبنـا الوطني في اجملـموعة
األولى إلى جانـب منـتـخبـات قـطر  وعـمـان أو الصـومـال والـبحـرين أو الـكويت في
ثل العراق محمد فرحان أم سر الهيئة التطبيعية. القرعة التي شهدت حضور 
وستقام بطـولة كأس العرب FIFA قطر 2021 للفترة من 1 كانون االول / ديسمبر

قبل وحتى  18من الشهر نفسه. ا
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بغداد- الزمان
وضعت الـقرعة مـنتـخبنـا الوطني
لكرة الصاالت أمام منتخب تايلند
ـؤهل الى ــلـحق اآلســيـوي ا في ا

كأس العالم.
نـتـخـبان مـبـارات وسـيـخـوضُ ا
ذهــــابـــا وإيــــابـــا فـي الـــعــــشـــرين
واخلــامس والــعـشــريـن من شــهـر
ــنــتـخب ــقــبل لــتـحــديــد ا أيــار ا
تأهل الى نهائيات كأس العالم. ا
ويـدخلُ مـنـتـخــبـنـا الـوطـني لـكـرة
الصاالت معسـكراً إعدادياً داخلياً
في محافـظة النـجف األشرف قبل
ـؤهل الى ـلــحق ا ــشـاركــة في ا ا

قرر إقامتها بطولة كأس العالم ا
ــقــبل فـي بــدايــة شــهــر أيـــلــول ا
ــعـسـكـر مـن يـوم الـسـبت ويـبـدأ ا
ـدة سـبـعـة أيام ـقـبل ويـسـتـمر  ا
ويـتـضـمن تـكــثـيـفـاً في الـبـرنـامج
التـدريبي لالعـب من خالل زيادة
الـــوحــدات الــتــدريــبــيــة وتــقــد

اإلرشادات والنصائح الفنية لهم.
 ودعـا مـدرب مــنـتـخـبــنـا الـوطـني
لــكـــرة الــصـــاالت هــيـــثم عـــبــاس
بـعـيـوي 23 العـبــا لالنـخـراط في
ـعـسـكـر التـدريـبـي الـذي سـيـقام ا
في مـحـافـظـة الـنجـف االشرف في
ـــــقـــــبل األول مـن شـــــهـــــر أيـــــار ا

واجـهة منـتخب تايـلند حتضـيرا 
ـؤهل الى ــلـحق اآلســيـوي ا في ا
كأس العالم والذي تـقام مبارياته
(الذهـاب واإلياب) يومي 20 و 25
/ 5 /202  عــلى أن يـــقـــلص عــدد
ـعـسـكر الى الالعـبـ في نـهـايـة ا

17 العبا.
: حـيدر وضـمت الـقـائـمـة الالعـبـ
مـجـيـد دريـول سـالم فـيـصل عـبد
مصطفى بجـاي حمزة وليد خالد
فـاهم مــحب الـدين جــمـعــة غـيث
ريـاض كـر طارق زيـاد سـلـمان
حــسن عــلي جــبــار فــهــد مــيــثـاق
حافظ زين الـعابدين عـبد الرزاق
احــمـد دريــد احــمـد زاهــر مــهـدي
هـــادي يــحـــيى عـــبــد نـــور عــمــر
سبـتي جمـعة عـبد الـكاظم مـحمد
حـسن رافـد حـمـيـد عـيـسى فادي
عالء ســامي مـــصــطــفى احــســان
جـمـعـة عـزت صـبـاح حـسن عـلي
مــوفق هــاشم حــيـدر رعــد حـسن
حـمـزة عـبـاس زمـيط عـلـي مـحـمد

جاسم.
ـدرب ــنــتـخـب ا ويــشــرف عــلى ا
هــيـثـم بـعــيــوي يــسـاعــده كل من
ومــيض شـامل وعــبـد الـرزاق أبـو
الـــهــيل وســـالم عـــودة وحــســ
شالل مـدربـاَ لـلـحـراس بـاإلضـافة
إلـى اإلداري طــــــــالـب حــــــــســـــــ

ــعــالج حــبــيـب جــبــار ومــديـر وا
نتخب علي عيسى. ا

االحتـــاد االمــاراتـي لــكـــرة الـــقــدم
راشـد بن حمـيد الـنـعيـمي للـعراق
جناحه في الـفوز بـتنـظيم خـليجي
 25بـاإلجـماع مـؤكـداَ ثـقته بـإقـامة

بطولة استثنائية.
وأشــارَ الـنــعـيــمي إلى: أن االحتـاد
اإلمـــاراتي يـــضع كل إمـــكـــانـــيــاته
وخبراته في خدمة الكرة العراقية
وكـذلك دعـمـه الـكـبيـر لـرفـع احلـظر

العب العراقية. الكامل عن ا
وكـــانَ الـــشـــيخ راشـــد بن حـــمـــيــد
الــنـعــيـمي قــد شــارك في اجـتــمـاع
اجلـمـعيـة الـعمـومـية االسـتـثنـائـية
الحتـاد كأس اخلـليج الـعربي لـكرة
الـــقــدم الــذي عُـــقــد عـــبــر تــقـــنــيــة
ـشـاركـة رؤسـاء ـرئي  االتـصـال ا
االحتـادات اخلـلـيـجـيـة لـكـرة الـقدم

واحتادي العراق واليمن.
وأكــدَ الــنــعـــيــمي: انـــنــا داعــمــون
ـلف الــعـراق الســتـضــافـة وبـقــوة 
بطولـة خليجي  ?25ونحن سعداء
بـحـصــول بالد الـرافـدين عـلى حق
وافـقة االسـتضـافة حـيث جـاءت ا
بــــاإلجـــــمــــاع ونــــأمـل أن تــــكــــون
محافظة البصرة جاهزة من جميع
الـنــواحي السـتــقـبــال هـذا احلـدث
الـــريـــاضي اخلـــلــــيـــجي وتـــلـــبي
متـطـلـبـات االسـتضـافـة فـجـمـهور
بالد الرافـدين تـوّاق لهـذه البـطولة
الغالية وهو رياضي بامتياز كما
أنه أهـم أســــــرار جنـــــاح الــــــكـــــرة
العراقية وتطورها. مشيراً إلى: أن
العراق مهـد احلضارة وبالد العلم

عرفة. وا
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أول وأخـر مرة اسـتـضـاف الـعـراق بـطـولـة اخلـلـيج الـعربي
كـانـت عـام 1979 وسـبـق ان حـصـل عـلى بــطــولــتــهـا ثالث
مرات كان أخرها عام 1988 في السعودية وحاول االحتاد
الـعـراقي لـكـرة الـقـدم اسـتـضـافـة الـبـطـولـة مـرة ثـانـيـة مـنـذ
خليجي (20) ولم يحصل عـلى تنـظيـمها ألسـباب قـد تكون
موضـوعـية في حـيـنـها مـنـها مـا يـتعـلق بـالـوضع االمني أو
ـؤثـرة  وبـرزهـا الـبـنى الـتـحـتـيـة او الـعـوامل الـلـوجـسـتـيـة ا

طار والفنادق .. ا
والـعــراق كـدولــة ومن ثم احتــاد الـكــرة سـعى وحــاول عـدة
مرات بكل الطرق احلصول على اقامة البطولة في البصرة
وهو أمـر يعـني الكـثيـر للـعراقيـ بصـورة عامـة وليس أهل
ـثل تواجـد األشقاء مـن أهل اخلليج ا  الرياضـة فحـسب 
على ارض العراق في البصرة من دالالت واضحة و كبيرة
بغض النظر عن ان البطولـة مدرجة على لوائح الفيفا أم لم
ل او يكل من تـكراراحملاولة مرة تدرج  ,ولذلك العراق لم 
ومـرت وثـالـثـة حـتى حـصل بـاألمس عـلى مـوافـقـة االحتاد
اخلليجي للـبطولة وبـاإلجماع على ان تكـون النسخة ( 25)
ــاذا هـذا في الــبــصــرة الــعــراقــيـة   ,ونــحن نــدرك جــيــدا 
االصـرار والــصـبــر الــعـراقي عــلى ان تــكـون الــبـطــولـة في
ـهم من أهــمـيـة ولـعـل حتـقـيـقـة ــطـلب ا ـا لـهـذا ا الـعراق  ,
واقامة البـطولة عـلى أرض البصـرة يبعث بـرسائل واضحة
وصريـحـة من ان الـعـراق قد اسـتـعـاد عـافيـته السـيـما وان
ـشـاركــة في اخلـلـيـجي لــهـا وقـعـهــا وتـأثـيـرهـا في الـدول ا

شتركة. نطقة وحضورها الفاعل في القضايا ا ا
الـيوم وبـعـد جـهـد واضح وكـبـيـر بذلـته احلـكـومـة الـعـراقـية
متـمثـلـة برئـيس الوزراء مـصـطفى الـكاظـمي  ودعـمه وتبـنيه
لف االحتـاد العراقي لـلعـبة فـضال عن الدور الـكبـير الذي
لـعـبه وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان درجـال واسـتـثـمار
سؤولـ الرياضيـ في دول اخلليج وايضا عالقتاته مع ا
ـهـندس أسـعـد العـيدانـي وتعـهده جهـود مـحافظ الـبـصرة ا
بـإسـتـكمـال كـل مـا حتتـاجـه البـطـولـة من اسـنـاد في الـبـنى
التحـتية او غـيرها من مـتطلـبات اجناح الـبطولـة في العراق
وهذا بحد ذاته اي ( النجاح ) يعني الكثير للعراق في هذا
الظرف بالـذات  والننسى ان للـجنة الـتطبيـعية في االحتاد
تمـثل  في كيفية تتويج كل العراقي الدور الكبيـر والشاقوا
ـبـذلـة من اجلـمـيع ألجل اسـتـضـافـة الـعراق هـذه اجلهـود ا
بعـد اكـثر من اربـعـ عامـا عـلى استـضـافته لـلـبطـولـة أخر
مـرة أقـول تـتـويـجـهـا بـالـنجـاح الـتـنـظـيـمي
ولـيـس مـهــمــا احلــصــول عــــــــــلى
كــأس الــبــــــــطـــولــة بــقــدر جنــاح
البصرة والعراق بـاستضــــافتها
وايصال رســـــــــائل حـب للعالم
من الـــعـــراق وأهـــــله  .. الـــســـتم

معي ..?
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بغداد- الزمان
زار رئــيس االحتــاديـن اخلــلــيــجي
والقطـري  حمد بن خلـيفة ال ثاتي
الــوفـد الـعـراقـي  الـذي يـضم وزيـر
الـشـباب والـريـاضة عـدنـان درجال
ورئـيس الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة إياد
بـنـيــان  ومـحـافظ الـبــصـرة اسـعـد
العيداني واالم العام لـلتطبيعية
مــحـــمــد فــرحــان في مــقــر إقــامــته

بالعاصمة القطرية الدوحة.
وبــارك الــشــيخ حــمــد بن خــلــيــفـة
للوفد  فوز العراق بتنظيم خليجي
 25بــــــاإلجــــــمــــــاع مـــــؤكــــــداَ دعم
االحتــادين اخلــلــيــجي والــقــطــري
الــكـبــيـر لـلــعـراق فـي تـنـظــيم هـذه
البـطولـة وتوفـير جـميع اإلمـكانات
من أجل اجناحـها وجـعلـها بـطولة

استثنائية.
واشـار بـن خـلـيـفـة إلى أن االحتـاد
اخلـلــيـجي سـيـدافع بـقـوة من أجل
احلــصـول عــلـى قـرار رفـع احلــظـر
العـب الـــعــــراقــــيـــة الــــكـــلـي عن ا
وبأقـرب وقت بعد انـتهـاء االسباب
التي ادت الى اتخاذ قرار احلظر.
واوضح بن خـــلــيــفـــة أن حــصــول
الـــعـــراق عــلـى حق االســـتــضـــافــة
وبــاإلجـمـاع يـعـني ثـقـة االحتـادات
اخلـلــيـجــيـة بــالـعـراق ومــسـؤولي
الـرياضـة في الـبلـد بتـقـد نسـخة
جميلة وكبيـرة تليق بهذه البطولة
ـــا تــمــثـــله عــنــد أهـل اخلــلــيج و
وسـنــعـمل مع إخـوتـنـا في الـعـراق

على إخراجها بأفضل صورة.
وفي ســيــاق مــتــصل بــاركَ رئــيس

لقاء الطلبة مع النجف
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شط الـعـرب ومـنــاوي بـاشـا وأبـو اخلـصـيـب وخـمـسـة مـيل
يااهل الـكرام زيـنو الـصواني بـالشـموع واآلس ومـاء الورد
وحـنــة الـفــاو والـســيـاب  والــفـراهــيـدي  دوري يــاصـواني
دوري في الـبـصـرة اجلــمـيـله حـان الـلــقـاء اهل اخلـلـيج في

ودة والقلب الواحد. الديار في كرنفال احلب وا
عند تـشكيل حـكومة الكـاظمي حتدثـت  لرئيس الـتحرير ان
اول رئــيـس وزراء عــراقي مـــنح حـــقـــيــبـــة وزارة الــشـــبــاب
والرياضـة لشـخصيـة رياضـيه لها شـعبـيه من زاخو وحتى
الـفـاو وله نــفـوذ عـربي واســيـوي في احملـافل الــدولـيـة ومن
هذه الـلـحـظة تـيـقـنت ان بطـولـة اخلـلـيج العـربي سـتـقام في
ـا سـيـســأل سـائل مـاعالقــة الـكـاظـمي الـعـراق المـحــال ر

لف خليجي البصرة ? ودرجال 
ـلف  كـرجـل مـحـتـرف وبـدأ الــعـمل كـفـريق درجـال درس ا
واحد  في مـجلس الـوزراء  وتوج هـذا اجلهـد الدبلـوماسي
عـبــر زيـارة رســمـيــة الى دول اخلـلــيج الــعـربي ثم الــزيـارة
التاريـخيـة للكـاظمي لـلمـملكـة العـربية الـسعـودية واالمارات
التي مهـدت الطريق السـتضافـة خليـجي البصـرة ح كان
عـنيـة لفـتح افاق ـنكـوكيـة للـدول ا درجال يـواصل جوالته ا
رحبـة مع االحتادات اخللـيجـية والـشخـصيـات ذات التـاثير
لف وفـور اعالن االحتـادات اخلـلـيجـية عن بـاشر لـهـذا ا ا
تـنـظـيم الـبـصـرة خلـلـيـجي خـمـسـة وعـشرون زيـنـت  سـماء
ـدن الــعــراقـيــة بـااللــعــاب الـنــاريــة فـيــمـا رفــعت الــعـوائل ا
والشـبـاب واالطـفـال احملـتــشـدين في احلـدائق والـسـاحات
العامة االعالم اخلليجية حينما اعلنت مدن عراقية عدة عن
اسـتعـدادهـا ودعـمـهـا خلـليـج البـصـرة واعــــــــلـنت الـفـرقة
الــقـومــيــة لــلـفــنــون الــشـعــبــيــة ودار االزيـاء الــعــراقــيـة عن
استـعـدادهـا لتـنـظـيم ليـلـة عـراقيـة في الـبـصرة الطالع اهل
اخلـلـيج عن اهم مـفـردات اجلـانـب الـشـعـبي والـفـولـكـلـوري
الـعـراقي فــيـمـا ادعــوا وزارة الـشـبـاب والــريـاضـة لــتـنـظـيم
دن العراق . معرض فوتوغرافي خاص وبناء مالعب عدة 
درجال جنح وبامتـياز في ملف البـصرة فيمـا تتجه االنظار
صــــوب جـــــهــــده فـي زيــــارة رئـــــيس
االحتــاد الــدولي لــكــرة الــقـــــــدم
ـــــالعب لـــــرفع احلــــــظـــــر عن ا
الـعــراقـيــة ويـبــقى الـعــراق قـبــلـة
لـلـنـاظــرين وعـ احلـاســد تـبـلى

بالعمى.

اصـــطـــدمت بـــنـــجـــولـــو كـــانـــتي العب
تشـيلسي والـذي قام بتـشتيـتها بـعيدًا

رمى في الدقيقة (76). عن ا
ــبــاراة ركــلــة حــرة واحــتــسـب حــكم ا
مبـاشـرة لـتشـيـلـسي انبـرى لـتـنفـيـذها
حــكــيم زيــاش الــذي أرسـل تــصــويــبـة

قوية تصدى لها كورتوا.
وأضــاع فـاران فــرصــة تـســجــيل هـدف
االنــتــصـار فــمن ركــلــة ركـنــيــة نـفــذهـا
كــروس وأرسل عـــرضــيــة ســدد فــاران
رأســيــة مــرت بــجــانب الــقــائم األيــسـر

رمى ميندي.
واسـتمـرت احملاوالت من كال الـفريـق

أمال في خطـــــــــف هدفا قاتال لتنتهي
ـبـاراة بـالـتـعـادل اإليـجـابي ويـتـأجل ا
ـــــوقـــــعـــــة اإليـــــاب في احلـــــســــــــــــم 

إجنلترا.
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تــغــلب فــريق الـشــرطــة بــكـرة
الــقـدم  عــلى نـظــيـره الــدحـيل
القطـري بنتـيجة (1-2)  على
ـلك ـديـنـة ا ـلـعب الــرديف  ا
عــبـد الــله الــريـاضــيــة ضـمن
مـواجـهـات اجلـولـة اخلـامـسة
حلــسـاب اجملــمــوعـة الــثـالــثـة

بدوري أبطال آسيا.
وسـجل هـدفي الـشـرطـة أمـجد
عــــطــــوان في الــــدقـــيــــقـــة (3)
ومــحــمــد داوود في الــدقــيــقـة
(85) فــــيـــــمـــــا ســــجـل هــــدف
الــدحــيل الــوحــيــد مــيــكـايــيل

أولوجنا في الدقيقة (57).
واقــتــنص الـشــرطــة الــعـراقي

أول  3نـقـاط له في اجملـمـوعـة
ـــركـــز الــرابع لـــكــنـه ظل في ا
"األخيـر" كـمـا ظل الـدحيل في
الصـدارة برصـيد 8 نقاط في
انـــتــظــار نــتــيـــجــة مــواجــهــة
اســـتـــقـالل طـــهـــران واألهـــلي

السعودي.
وتـــمـــكن أمـــجـــد عــطـــوان من
تـــســديـــد كــرة عـــلى الـــطــائــر
بشباك الدحيل مسجال الهدف
األول في الــدقــيــقــة الــثــالــثـة
ليـفـاجئ الفـريق الـقـطري مـنذ

البداية.
وفرض الدحـيل سيـطرته على
ــــــبـــــاراة وأهـــــدر عـــــدد من ا
عز علي الفرص حيث سـدد ا

كـــرة عـــلت الـــعـــارضـــة وعــاد
لــيــسـدد كــرة أخــرى ارتــطـمت

دافع كرار عامر. با
وفي محاولة أخرى ألدملسون
تــمـكـن مـنــهــا احلـارس أحــمـد
بـــاسـل وأنــقـــذ ســـعـــد نـــاطق
مـرمى الـشرطـة من عـرضـيـت
في غـايــة اخلـطـورة لــيـنـتـهي
الـشـوط األول بـتـقـدم الـشـرطـة

.(1-0)
السيطرة التي فرضها الدحيل
أثمرت عن هـدف التـعادل ح
ــعــز عــلي إلى الــهــداف مــرر ا
الــكــيــني أولــوجنــا لــيــســجل
مـــنـــهــــا هـــدف الـــتــــعـــادل في

الدقيقة (57).

ا كر بن ز

زيارة رئيس االحتاد اخلليجي للوفد العراقي

واســـتــــغل فــــريق الــــشــــرطـــة
ستوى االنخفاض الواضح با
الـبـدنـي لـلـدحـيل لــيـسـجل في
الـدقــيـقـة (85) من ركـلــة حـرة
نـفـذهـا أمـجـد عـطـوان هـيـئـهـا
سعـد ناطق بـرأسه إلى محـمد
داود الـــذي لـــعــبـــهــا بـــكـــعــبه
لــــتــــغـــالـط احلـــارس وتــــدخل

الشباك.
ولم تكن هـناك مـحاوالت جادة
ــــــتــــــبــــــقـي من في الــــــوقـت ا
ــهـدي بن الــطـرفــ وتـلــقى ا
عـطـيـة بـطـاقـة حـمـراء لـيـخرج
واجهة باراة وتنـتهي ا من ا
بـفـوز الشـرطـة بـهـدفـ مـقابل

هدف واحد.

“U L*« w  W KD « Õ«d  oÒLF  n M «
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واصل فـريق النـجف نـتائـجه اإليجـابيـة في الدوري
متاز بفـوزه على الطلبة بهدف دون رد العراقي ا

على ملعب النجف الدولي حلساب اجلولة 29.
النـجف كان الـطرف األكـثر جديـة في التـسجيل رغم
حيوية الطلبة وحـاوالته لكن تلقى هدف في الدقيقة

15 بأقدام طاهر حميد.
ورغم مـحـاوالت الـطـلـبـة في الـعـودة لـلـمبـاراة لـكن

الشوط األول انتهى بهذا الهدف.
وفي الــشـوط الــثـاني ومـنــذ الـدقــيـقـة األولـى تـمـكن
أحمـد كـوني من تـعزيـز الـنتـيـجة لـلـنجف لـيـخطف

فريقه 3 نقاط ثمينة.
ــركـز ورفع الـنــجف رصــيـده إلى الــنـقــطـة 54 في ا
الثـاني بينـما جتمـد رصيد الـطلبـة عند الـنقطة 27

ركز الـ17. في ا

نتخب الوطني بكرة الصاالت تشكيلة ا
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ــذيع فـي قــنــاة الــعــراقــيــة نــعــته ا
االوســاط االعالمـيـة بــعـد ان غـيـبه
وت الـثالثـاء  مـقدمـ الـتـعازي ا
لـــذويه ولـــشــقـــيــقه االعـالمي لــؤي
ـاجــدي.ســائـلــ الـله تــعـالى ان ا

يسكنه فسيح جناته. 
جوزيف عطية 

w½«œu « d¼UÞ rÝU

مـديـر عـام دائرة الـدراسـات والـبحـوث والـتـدريب اآلثاري
بوزارة الثـقافة العراقيـة اعلن ان الدائرة ستـقيم مؤتمرها
الـعــلـمي الـرابع بـعــنـوان (مـئـويـة هــيـأة اآلثـار والـتـراث -

اإلجنازت والتحديات).
 WHOKš bLŠ√

ــمـثل الــســوري  نـفي شــائــعـة وفــاته من قــبل  مــديـر ا
العالقات في نـقابة الفنان السـوري عمر مولوي مؤكدا

ان خليفة يعيش حياته بشكل طبيعي وبصحة جيدة. 
 nKš œU−Ý

الـتـدريـسي في جامـعـة ديـالى القى مـحـاضـرة في الدورة
عـنونة (التسويق االلكتروني واثره التدريـبية االلكترونية ا
ـتــوسـطــيــة وصـغــيـرة ــشـاريـع ا عـلى ريــادة االعــمـال وا

احلجم).

ÍdOŽe « ‚œU

الـشــاعـر الـعـراقي ضــيـفه الـبــيت الـثـقـافـي في الـسـمـاوة
بــامـســيــة رمـضــانـيــة تـضــمــنت قـراءات شــعـريــة ادارهـا

ي. الشاعر والناقد عيال الظا
ÊUOKŽ vHDB  w×Ð—

علومـات في كليـة العلوم الـتربوية كتبـات وا أستاذ عـلم ا
في اجلــامـعــة األردنـيــة صـدر له عـن دار صـفــاء لـلــنـشـر
والـتــوزيع في عـمّــان كـتـاب جــديـد بـعــنـوان: (الـتــكـشـيف

واالستخالص: دليل عملي ومعجم للمصطلحات).

خالفك مع الشريـك يتطوّر على نحو سلبي ليتأزّم من
دون اي سبب وجيه .

qL(«

زيد من الـعطف واحلنان لكن ال  توقع من الـشريك ا
تستغل طيبته .

Ê«eO*«

ـمـيـزين في مـجـال حتـظى بـلــقـاء بـعض األشـخـاص ا
عملك وتوطد العالقة بهم.

—u¦ «

ال تتهـور ألنك قد تدفع الـثمن الحقـاً .التوجه إلى أحد
األندية الرياضية يريحك .

»dIF «

 تمـيل إلى مـشـاكـسـة الشـريك رغـبـة مـنك في إغـاظته
قليالً رقم احلظ .2

¡«“u'«

تـكــتـشف مـجـاالت جــديـدة عـنــد خـروجك من دائـرتك
الضيّقة الستطالع اآلراء واألجواء .

”uI «

في الصبـاح تفقد اعصاب لكنك سرعان ما تعود إلى
روحك الطيبة.

ÊUÞd «

تـعمـد الى حتـسـ شكـلك اخلـارجي فـتلـفت األنـظار
وتأسر القلوب .رقم احلظ .6

Íb'«

ــزيـد من الــراحــة لـكـي تـســتــعـيــد قـدر  إمــنح ذاتك ا
اإلمكان صفاءك الذهني.

bÝô«

ـتـازة إنه يـوم جـمــيل يـحـمل أخــبـارًا جـيّـدة وطــاقـة 
تساعدك على حتقيق ما تريد.

Ë«b «

بـعـد أشـهـر مـن االنـتـظـار والـتـرقب عـلـيك أن حتـسم
تردّد في العمل. موقفك ا

¡«—cF «

حتـيط بك طـاقـة سـلـبـيّة تـؤثّـر في طـبـاعك وتـصـرّفاتك
.يوم السعد االربعاء.

 u(«
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اكـتب مـرادف ومـعـانـي الـكـلـمات
الـــتي تـــســيـــر بـــعـــكس عـــقــارب
الـســاعـة.اجــمع حـروف الــدوائـر
ـطـلـوبة: ـنقـطـة لـتـقـرأ الـكلـمـة ا ا

(عاصمة اوربية):
1- ظاهرة فلكية للشمس

2-حالوته وجماله
3- دولة  افريقية

4- خطوط توصيل كهرباء
5- انثى االسد

6- اعتمادهم الكلي على الله

 v b «  UOŠd  .bIð  UÐuF  sŽ Wý—Ë
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احــــــتـــــــفى مـــــــحـــــــرك الــــــبـــــــحث
ي(غـــوغـل) امس االربـــعـــاء الـــعــــا
بـــالــــذكـــرى  75لــــوالدة الـــفــــنـــان
ــصـــري الــراحل نـــور الــشــريف ا
حـيث غـيـر الـشـعار اخلـاص به في
ــوقـع ووضع صـــورة مــرســـومــة ا

صري الكبير. للنجم ا
وولـــد الــشـــريف في 28 نـــيـــســان
1946 في حي اخلــلـــيــفــة بــوسط
ــصــريـــة الــقــاهــرة الــعــاصـــمــة ا
وشـــاءت األقـــدار أن يـــرحل والـــده
قــــبل أن يــــكــــمل عــــامه األول لـــذا
حتمـل عمه إسـماعـيل عبء تربـيته
ورعــايــته.وفـي عـام 1967 حـصل
ـعـهـد نـور الـشــريف عـلى دبـلــوم ا
سـرحـية بـتقـدير الـعالـي للـفنـون ا
امـتــيـاز وكــان األول عـلى دفــعـته
بـــعــــد ذلك رشـــحه اخملـــرج ســـعـــد
أردش لــلــمــشـاركــة في مــســرحــيـة

الـــشــــوارع اخلـــلــــفـــيــــة وتـــوالت
عــروضه ومـشــاركـاته وابــتـسم له
احلـظ عـنـدمــا شـاهــده عـادل إمـام
ورشــحـه لــلــمــخـــرج حــسن اإلمــام
الذي أعـجب بقـدرته الفـنية وراهن

عـــــلــــيـه في فـــــيــــلـم قــــصــــر
الشـوق.وتوالت أعـماله على
شــاشــة الـســيــنــمــا وكـانت
تـشــجـعه وتــدعـمـه الـفــنـانـة
بـــوسي إذ كـــانـت عـــاطـــفــة
احلب جتـمع بـينـهـما وبـعد
حب اســتــمــر عــامــ حــدث
الزواج وأجنـبا سارة ومي
وبــعـد سـنــوات طـويـلـة دبت
اخلالفـات بــيــنـهــمــا وكـانت
مـفـاجأة الـطالق في 2006.
وفـي عـــــــــــام 2014 بـــــــــــدأ
الــــشــــريف يــــنـــــســــحب من
احلـيـاة الفـنـية ويـعـتذر عن
ـشاركـة في أعـمال جـديدة ا

ـلكي مدرسة لتعليم بغداد في العهد ا
الرقص تديرها سيدة يونانية.

وفي بـــــغــــداد االن مــــدرســــة بــــغــــداد
لــلــمــوســيــقى والــبــالــيه هـي مــدرسـة
ــوســيــقى مــتــخــصــصــة فـي فــنــون ا

وتــــــدريس فـن رقـص الـــــبــــــالــــــيه 
تأسـيسـها في بـغداد عام 1969 كانت
ــــدرســـة الـــوحــــيـــدة الي ومـــا زالت ا
ـــرحـــلــة تـــســـتـــقـــطب األطـــفـــال مـن ا
ـرحـلـة االبـتـدائــيـة وصـوالً بـهـم إلى ا
اإلعـــداديــة. ولـــســنــوات عـــديــدة كــان
ـــــدرســــون أغــــلــــبــــهـم من مــــســــرح ا
الـــبــولـــشـــوي في روســـيـــا حـــضــروا
خـصـيـصـاً إلى الـعـراق لـتـعلـيـم فـنون
ــوسـيــقى. امــا في الـوقت الـبــالــيه وا
احلالي فـان جمـيع طاقم الـتدريس هم

. من العراقي
W1bI « dB  w  h d «

ناسبة ذكرت دراسة تاريخية وبهذه ا
أن الفراعنة الـقدماء هم أول من أنشأ
في بالد الشـرق مدارس لـتعلـيم فنون
الــرقص مـنــذ آالف الــسـنــ وأقــامـوا
االسـتـعـراضـات الـراقـصـة خـاصة في
أبـــيــــدوس األقــــصــــر وإدفـــو حــــيث
لوك عـالم األثريـة  عـابد وا حتتـوي ا

n¹dA « —u½ œöO* ∑μ Èd c UÐ qH²×¹ qſuſ
وكـــان الــــســـبـب تـــدهـــور حــــالـــته
الـصـحـيـة حـيث أصـيـب بـسـرطان
الـرئة وسـافـر للـخـارج للـعالج لكن
حـالـته الـصـحـيـة لم تـتـحـسن وفي

11 آب 2015 رحل عن احلياة.

ويحـرص غوغل بـ فيـنة وأخرى
بـاالحـتفـاء بـذكرى عـدد من الـرموز
الفنية والثقافيـة والعلمية العربية

على صفحته الرسمية.

شـــــــأنــهــا إيــصــال الــفــكـرة الــتي
يهـدف مسـرح الدمى الـى بنـاء فكر
لــلـــطــفل بــعــيــدا عن هــذة الــثــورة
الـرقــمـيـة الـتي أدت به الى الـعـزلـة
في بيـته وأحيـاناً الـوصول به الى

التوحد.
ـــركــز حـــــضــر الـــورشـــة مـــديـــر ا
الـوطـني لألبـداع والــتـنـمـيـة مـنـذر
مــســلم ومـديــر مــنـظــمـة الــنــهـرين
اخلـيريـة العـراقيـة السـيد سـعدون
الــعـلـيـاوي وأديـب االطـفـال جـاسم
مـحــمـد صـالح وأعــضـاء الــشـرطـة
اجملــتـمـعـيـة عـن قـاطع الـشـعب في
وزارة الـــداخـــلــــيـــة  وفـي خـــتـــام
الــورشــة قــدمت مــســؤولــة الـبــيت

الـــــــثــــــقــــــافـي في
الـشــعب خـالـدة
شـامـل الـهـدايـا
الـــتــــقـــديـــريـــة

للضيوف.
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اقـام الــبـيت الــثـقــافي في الــشـعب
وبــالـــتــعــاون مع مــنــتــدى شــبــاب
اجلزائر ورشة  بعنوان (صعوبات
تقد مسرحيات الدمى في رياض
ي األطــفـال) حـاضـر فــيـهـا األكـاد
حـيــدر مـجــيـد وداي من اجلــامـعـة
ـستـنصـريـة وادار حوار الـورشة ا
ي محـمد عـمـر أيوب مـدير االكـاد
ـسرحية فـي مديرية قسم الـفنون ا

الرياضة والشباب.
أستـهلت الـورشة بـالوقـوف حداداً
عـلى أرواح شـهداء مـسـتـشفى أبن
اخلــطـــيب وفــقــا لــصــفــحــة دائــرة
الـعالقات الـثقـافيـة في (فيـسبوك)
بـــعـــدهـــا أســـتـــعـــرض احملـــاضـــر
الــصــعــوبــات الــتي تــرافق عــرض
مــــســـرحـــيـــات الــــدمى في ريـــاض
األطــــــفـــــال الــــــتـي تـــــتــــــركــــــز في
التحـضيرات الـلوجسـتية التي من

الفجر : 3:46
الظهر : 12:05
غرب : 6:46 ا
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اَللّهُـمَّ وَفِّقْني فيهِ لِـمُوافَقَةِ األَبْـرارِ وَجَنِّبْني فـيهِ مُرافَقَةَ
األَشْــرارِ وَآوِني فـــيهِ بِـــرَحْـــمَـــتِكَ إلى دارِ الْـــقَــرارِ
واِهْـدِني فـيهِ لِـصـالِحِ األَعْـمالِ وَاقْضِ لـي احلَوائِجَ

. واآلمالَ
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تـشـارك مـجــنـدات سـعـوديــات في حـفظ األمن في
ـــــكـي في مـــــوسم رمـــــضــــان احلـــــالي. احلــــرم ا
اجملـنــدات هن عــنـاصــر من الــشــرطـة الــنــسـائــيـة
الـتـابـعات لـقـوات (أمـن احلج والـعـمـرة) وبـاشرن
وسم رمضان داخل احلرم عملهن للمرة األولى 

كي.  ا
واوضحت تقارير صحـفية ان  عدد اجملندات 80
مـجــنـدة يــعـمــلن عـلى أبــواب احلـرم وبــ أفـواج
عـتمـرين ويـظهـرن حلفظ عـملـيـات األمن وتنـظيم ا
احلـشــود بـعــد تـدريــبـهن وتــأهـيــلـهن عــبـر دورات

عسكرية.
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اضيـة وما افرزته االيام االولى من ـبارك عن كل األشهـر ا يـختلف هـذا العام من شـهر رمضان ا
شـهر رمـضـان الكـر عـلى مسـتـوى الدرامـا كـان اكـثر من رائع بل تـعـدى حدود اجلـمـال.  كانت
ـاضيـة متصـدرة على كل الـقنوات وهـي االكثر مـشاهدة قناة (الـشرقـية) كالـعادة في كل الـسن ا
واالجـمل ما بـ القـنوات العـراقيـة لدى االسر الـعراقـية وحتـى العربـية بـجودة مسـلسالتـها هذا
ـتـلقـ خـصـوصـاً مـسـلسل الـعـام وتـمـثـيلـهـا لـلـواقع حـيث كـانت االولى بـاالستـحـواذ عـلى اعـ ا
ـثل مـا حـصل في ثـورة تـشـرين ومـا حـدث مع شـبـاب الـثـورة من قـمع وتـكـمـيم ) الـذي  (الـعـدلـ
لألفـواه وقـتل الـناشـطـ الـذين ال يـطـالـبون سـوى بـحـقـهم الـذي سلـب منـهم عـلى مـدى الـسـنوات
العجـاف التي مـضت وكأنهـا قرون وسط جـحيم الـقيامـة وكان حضـور الفـنان الكـبيـر غالب جواد
حضـوراً ال ينـافسه احـد ودوراً بارزاً جسـده بكل دقـة وإحتراف.  كـذلك مسـلسل (كـمامات وطن)
الـذي يـعـرض وقت اإلفـطـار نـقل مـعـانـاة الـشعـب عـلى مـرور االعـوام التـي مضـت بـشكـل حـقيـقي
ا نـعيشه وبإدق التفاصـيل ابدع فيه الفنان أياد راضي الـذي اتمنى إخباره بإنه مجرد وجتسيداً 
تـمـثـيل ال داعي ان يـتـقـنه لـهـذه الدرجـة حـيث كـان حـريـصـاً عـلى ان يـبكـيـنـا نـهـايـة كل حـلـقة من
احللـقات خصـوصاً حلـقة اجه أبـويه التي ابكت مـالي العـراقي بـسبب الـدور الذي مثـله وجسد

صالبة آبائنا وهم في احلقيقة عكس ذلك. 
مـسـلـسل (دجـلة وفـرات) رغم بـسـاطـة طـرحه اال انه اظـهر بـغـداد وايـامـها في صـورة جـمـيـلة وان
اهلـها محبـ للحـياة مهمـا قست علـيهم الظروف وحـاضرها رغم اهـمال كل شيء فيه لـكنه جميل
بدع باسم قـهار وتمثيله بـدورين فيها كان من اروع ما نـطقة احلمراء) للـمخرج ا جداً. مسلسل (ا
يكـون ولم نشـاهد درامـا اكشن مـنذ زمن ذئـاب اللـيل في التـسعـينـات وال اجامل ان قـلت ان بعض
مـشـاهـده كـمـشـاهـد افالم هـولـيود.  امـا بـقـيـة الـقـنـوات االخـرى فـهي عـدد بـبـؤس بـرامـجـها حـيث

شاهـدت مـقـطع لـبـرنـامج فـاشل عن كـامـيرا خـفـيـة من عـلى احـدى الـقـنوات
ظـهرت فـيه احـدى تـفـاهات الـزمن االغـبـر واغـلب الـبرامـج تمـثـيل كـامـيرا
خـفيـة بصـورة فاشـلة. كـذلك لكي نـكون مـنصـف هـناك مـسلـسل بـعنوان
ا موجود في ثل واقع حال  بنج عام الـذي يعرض على إحدى القـنوات 
اجملتـمع العـراقي بصـورة تفـصـيلـية وبـاداء جيـد جداً وقـد جنح في كتـابة

النص الكبير احمد وحيد الذي ارى له مستقبل كبير في هذا اجملال.

يـة كتاب الكـاتب العـراقي صدر له عن دار دجـلة االكـاد
(مـذكـرات شـيخ جـامع  —صــور اجـتـمـاعـيـة عن اجلـوامع
واحلـيـاة البـغـدادية خـالل االحتالل االمـريـكي البـريـطاني

للعراق  2004-2003 ).

طـرب الـلـبنـاني تـواصل أغـنـيته (طـبـيـعي) جنـاحهـا بـعد 3 ا
ـوسيـقيـة ألفضل أشـهر من طـرحهـا وتتـصدر الـتطـبيـقات ا

األغاني اخلليجية وهي من كلمات وأحلان رامي شلهوب.
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لــتــنــاول الــشـوربــة فـي بــدايــة وجــبـة
اإلفـطـار فـقـوائـد عـدة اذ يـشـر اطـباء
التـغذيـة الى انـها تـساعـد عـلى تدفـئة
عدة وجتهـيزها الستـقبال الطـعام بعد ا
ـنع االنـتـفـاخات ـا  يـوم طـويل من الـصـيـام 
ــعـدة.كــمـا انـهــا تـعــتـبـر وشـعــور االنـزعـاج في ا
ــد اجلــسـم بـالــســوائل ــيـاه و مــصــدر غـنـي بــا
الالزمة.فضال على انها تمـنح إحساساً بالشبع
حـيث إن مـعــظم أنـواع الــشـوربـات حتــتـوي عـلى
ــا يـســاعـد عـلى نـسـبــة مـرتــفـعـة مـن األلـيـاف 

التحكم باجلوع عند اإلفطار.
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كان U ∫ فن الرقص يعتمد حركات مختلفة وفقاً للزمان وا dŠ

قـد ال يـعـلم الـبـعض ان يـوم اخلـميس
ي  29نــــيـــســــان هـــو الــــيـــوم الــــعـــا
تحدة وقد اكتشفت ان اال ا للرقص
التي حتدد ايـاما دولية لالحـتفال بها
حددت ايـامـا دولـيـة تـبـدو لـنـا غـريـبة
لــكـــنــهـــا في الـــواقع تـــنــاسب فـــئــات
ـا ودوال في هـذا الـعالم وشـعـوبا وا
ـليء بـالـغـرائب والــعـجـائب ومـنـهـا ا

االيام الدولية.
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فـي الـــدول الـــعـــربـــيـــة الـــكـــثـــيـــر من
ـارســات الـرقص الــشـعــبي ومــنـهـا
الــدبــكــات الــتي تــتــمــيــز بــهــا الـدول
الـعـربـية وخـاصـة في سـوريا ولـبـنان
ــكن والــعــراق ودول اخلــلــيج كــمــا 
االشـارة الى رقص الـغجـر (الـكاولـية)
واذكر من بـ الرقصـات الشـهيرة في
الـعــراق (رقــصـة الــهـجـع) وكـانت في

عروض لـلرقص وورش عـمل تعـليـمية
ومـشـاريع إنـسـانـيـة وخـطب أدلى بـها
الـــســـفـــراء وكـــبــــار الـــشـــخـــصـــيـــات
وشخـصيـات الرقص ومـؤلف الرسائل

اخملتار لتلك السنة.
ـؤلـفـ الــسـابـقـ الـذين  من بـ ا
ـصـري الــكـبـيـر اخـتــيـارهم الـفــنـان  ا
مــحــمـــود رضــا مــؤسس فــرقــة رضــا
لـلـفــنـون االسـتـعـراضـيــة كـشـخـصـيـة

العام.
هتمون بهذا اليوم انه يسمح ويقول ا
 لـلـعالـم بالـتـعرف عـلى الـرقص كـشكل
ـنحـنـا الرقص فـني احـترافي حـيث 
ـشـاعـر بـشـكل الـقـدرة عـلى تـوصــيل ا

أعمق من لغتنا.
ي لــلــرقص هــو تــكـر والــيــوم الـعــا
اليـ األشخـاص عبـر األجيـال الذين
كــــرســـوا حـــيــــاتـــهم لــــهـــذه احلـــرفـــة
الـساحـرة.فـالرقص هـو عـمل يتـشاركه
احملـتــرفـون والــهــواة عـلى حــد سـواء
ويـتم االسـتـمـتـاع به في جـمـيع أنـحاء
الــــعـــالـم ويـــدور هــــذا الـــيــــوم حـــول
االحـتـفـال بـتـاريخ الـرقـص واالعـتراف
كـانته الضـخمـة وأهميـته في جميع

الثقافات.

أوبـرا كــثـيــرة وسـاعــد عـلى تــرسـيخ
الباليه كفن قائم بذاته.

بـحـسب اجملـلس الـدولى لـلـرقص فإن
هـذا الــيـوم هــو يـوم احــتـفــال ألولـئك
ـكـنــهم رؤيـة قــيـمـة وأهــمـيـة الـذيـن 
ثـابـة دعوة رقـصـة الـفن ويعـمـلـون 
لالسـتيـقاظ لـلحـكومـات والسـياسـي
ــؤســسـات الــتى لـم تـعــتــرف بــعـد وا
بــقــيـمــة الــنـاس كــمــا يـســعى الــيـوم
ــشــاركــة والــتـعــلــيم فى لـتــشــجــيع ا
الــــرقـص من خـالل الـــــفـــــعـــــالـــــيــــات
ـهــرجـانــات الـتى تــقـام فى جــمـيع وا
أنــحـاء الـعــالم. تـعــتـرف الــيـونــسـكـو
رســمــيًــا بـــأن مــعــهــد تــكــنــولــوجــيــا
ـنـظم لـهـذا ـبـدع وا ـعـلـومـات هـو ا ا
احلــــدث. وجــــرت الــــعــــادة ان يــــقـــام
احـتفـال كـبيـر فى مديـنـة مضـيفـة يتم
اخـتيـارها من قِـبل اجملـلس التـنفـيذى
للمعهد الـدولى للمسرح - على سبيل
ـــثـــال فـى عــام 2017  عـــقـــده فى ا
شنغهاى الص وفى عام 2018 فى
هــافــانـــا كــوبــا وفى كل عــام  مــنــذ
إنـشـائـهـا فى عام 1982 يـتم اخـتـيار
شخصية رقص متمـيزة لكتابة رسالة
لــلــيــوم الــدولـى لـلــرقـص كــمــا تــقـام

ة على عـشرات الـشواهد مصـر القـد
ـصـري الـتـاريـخـيـة الـتي تـؤكـد أن ا
الـــقــدمـــاء عـــرفـــوا االســتـــعـــراضــات
الـراقــصـة وأنـشــأوا مـدارس لـتــعـلـيم
الـرقص تابـعـة للـمـعابـد وأن الرقص
ــصــريــ كـان يــوظف عــنــد قــدمــاء ا
درامياً وهو أمر سبقت به مصر دول

العالم في هذا اجملال.
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ي وقـد احـتــفي الـعــالم بـالـيــوم الـعـا
ــبـادرة لــلــرقص مــنـذ الــعـام 1982 
جلنة الرقص الـتابعة للـمعهد الدولى
لــلـمــسـرح (ITI) الــشـريـك الـرئــيـسى
لـفـنـون األداء فى الـيـونـسـكـو إلحـيـاء
ذكـرى مولـد راقص الـبـاليه الـفـرنسي

جان جورج نوفر في 29 نيسان.
كــــان جـــان جـــورج اســــتـــاذا لـــرقص
الـبـاليه ابـتـداء من أربعـيـنيـات الـقرن
الــثـــامن عــشــر وقــد عـــمل في لــيــون
وسـتـراسـبـورغ ولـنـدن كـمـا عـمل في
بالط شتوتغارت خالل أعوام  1760ـ
1767 حــيث أصـبح اسـتــاذاً لـلـبـالـيه
ـالـكـة. خالل مـسـيـرته قام للـعـائـلـة ا
جــان جـورج بــتــصــمــيم وإخـراج 40
عـــمل بــالـــيه جــديـــد وصــمم عــروض

بيروت 
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{ نــــيـــويـــورك (أ ف ب)  –تــــقـــدم
شـركـة نـاشـئـة في نـيـويـورك بديالً
مـن الوشم الذي يُنـقش وال يُمحى
ــلــصــقــات الــقــابــلـة من جــهــة وا
لإلزالـة من جـهـة ثانـيـة هو عـبارة
عـن وشم ســريـع الــزوال يــخـــتــفي
بــعـد نـحـو عــام ويـهـدف إلى فـتح

السوق أمام زبائن جدد.
اتـخذت أبـيغـيل غالسـكو خـيارها.
ـرة سيـكون حـرف (م) وهو هـذه ا
احلـــرف األول السـم خـــطـــيـــبـــهــا
مــوشـومـاً عــلى سـاعِــدهـا. هل هـو
خــيـار مـحـفـوف بــاخملـاطـر? تـقـول
.( (سيختفي لذا لست قلقة كثيراً
فــشــركــة (إيــفــيـمــيــرل) الــنــاشــئـة
جنــــحت بــــعـــد ست ســــنـــوات من
الــعــمل في الــتــوصل إلى صــيــغـة
حـبــر مـكـوّن من بـولـيـمـرات قـابـلـة

لـلـتـحـلل احلـيوي يـذوب طـبـيـعـياً
فـي مـدة تـراوح بـ تـسـعـة أشـهـر
و15 شــهـرًا بــعـد حــقـنه بــطـريــقـة

اثلة للوشم التقليدي.
عـنـدما كـان أحد مـؤسـسي الشـركة
الـثالثـة جـوش سـاخـاي طـالـباً في
جامعة نيويورك أراد وشماً دائماً
عـلى جـسمه لـكـنه كان مـتردداً إذ
أن عـائلـته اإليرانـية األصل لم تكن

تستسيغ الوشم.
ـوقت ثـم خطـرت لـه فكـرة الـوشم ا
واحلـبر القـابل للزوال الـذي تطلب
الــتــوصل إلــيه جتــارب مـتــتــالــيـة
خلـمـسـ تـركـيـبـة اخـتـبـر جـوش

ساخاي عدداً منها على نفسه.
وعــــمل جـــوش عــــلى إعـــداد هـــذه
الـــتـــركــيـــبـــات في مـــخـــتــبـــره في
مـــيــلـــفــورد (واليـــة كــونـــيــتـــيــكت
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{  بــــــاريس (أ ف ب)  –يــــــجـــــمع
اجلـــنــاح الــفـــرنــسي فـي مــعــرض
ـي في دبي في “إكـــســـبــو ”الـــعـــا
ــقــبـل مــعــروضــات في اخلـــريف ا
عمارية مـجاالت النقل والهندسة ا
والــفــنــون والــبـيــئــة مــنــهـا مــثالً
مــوســـوعــة ديــدرو ومــتــحف عــلى
ـسـتـقـبل شـكـل سـفـيـنـة ومـنـطـاد ا
ومـعـرض افـتـراضي حتت الـطوف
اجلـليـدي وانغـماس افـتراضي في

كاتدرائية نوتردام في باريس.
سؤول بـيئياً) ويـتناول اجلـناح (ا
الــذي ســّميَ (لــومــيـرر لــومــيــيـر)
(الـــضـــوء األضـــواء) جـــوانب من
الــــــتـــــراث والــــــفن واالبــــــتـــــكـــــار
الــتـكـنــولـوجي ويــبـلغ عـرضه 55
متراً وارتفاعه 20 متراً وعمقه 63

. متراً
ــفـوض الــعــام لـلــجــنـاح وتــولى ا
إيـريـك لـيـنـكـيـيه شـرح مـحـتـويـات
اجلـناح في مؤتمر بتقـنية الفيديو
أقــــيم االثـــنــــ بـــحــــضـــور وزيـــر
اخلــارجـــيــة الــفــرنــسي جــان إيف

لودريان.
ويقام إكسبو ب األول من تشرين
األول/أكـــــــــتـــــــــوبــــــــر 2021 و31
آذار/مـــارس 2022 بـــعـــدمـــا كـــان
أرجئ الـعام الفائت بـسبب جائحة
كـــوفـــيــد-19 وتـــشـــارك فـــيه 190
دولــة ويــتــمـحــور عــلى مــوضـوع
ـسـتـدامة حتت ـديـنـة الـذكـيـة وا ا
شـعـار  (تَـواصُل العـقـول .. وصنع

ستقبل).  ا
وهـذا اجلنـاح الفـرنسي الذي رُكّب
عـلى واجـهته وسـطحه  2500مـنر
مـربّع من األلـواح الـكـهروضـوئـية
ســــيـــضم نــــســـخـــة أصــــلـــيـــة من
اجملـلـدات اخلـمس والـثالثـ التي
تـتـألف مـنهـا مـوسـوعة فـيـلـسوفَي
بير الـقرن الثـامن عشر ديـدرو ودا
عـلى سبيل اإلعـارة من احملفوظات
الوطنية الفرنسية وهي ترمز إلى
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اقـــــتـــــران (أضـــــواء)  احلـــــاضـــــر
اضي . وا

وتـقـام في اجلـنـاح مـعـارض فـنـيـة
مــوقــتــة في خـمــســة مــجـاالت هي
الـــفـن الـــرقـــمي (عن كـــاتـــدرائـــيـــة
نــــــوتـــــردام فـي بـــــاريس) وأدوات
ـائـدة والـفن احلـركي والـهـنـدسة ا
ــعـمـاريـة واألزيـاء (50 عــامـاً من ا
صمم جان بول غوتييه). أعمال ا
ويــــقـــوم مــــعـــرض (نــــوتـــردام دو
بــاريس الــتــجــربــة) الــذي قـدمــته
شــركــة (لــوريــال) عــلى الــتــقــنــيــة
االفــتــراضـيــة الـغــامــرة وتـنــتـجه
شـركـة (هـيـسـتـوفـيـري) الـنـاشـئـة.

وسـيتسـنى للزوار اكـتشاف تاريخ
الـكاتـدرائيـة من ورشة بـنائـها في
الــعـــصــور الــوســطى وتــنــصــيب
نـابليـون فيهـا وبناء بـرج فيوليت
لـو دوك أو حـتى الـغـوص في قـلب

. األعمال قيد التنفيذ حالياً
وسـتـكـون (أنـتـاركـتـيـكـا  مـخـتـبـر
ـستقبل) جتربة غامرة أخرى في ا
ـــتـــطــورة الـــتي قـــلب األبـــحـــاث ا
جتــرى فـي الــقــطب اجلــنــوبي عن

ظاهرة االحتباس احلراري.
ويــأخـذ كــتـاب (األمـيــر الـصــغـيـر)
ألنـــطـــوان دو ســانـت إكــزوبـــيــري
الـزوار فـي رحـلـة خـيـالـيـة تـعـرض

ــتــعـــددة بــ الــفــنــون الـــروابط ا
والعلوم والتقنيات والثقافات.

ويـــشـــكّل (إكـــســـبــو) عـــلى عـــادته
فـرصـة لـلـشـركـات الكـبـيـرة ومـنـها
(ريــــنــــو) و(كــــهـــربــــاء فــــرنــــســـا)
ولــلــشـركــات الــنــاشـئــة لــلــتـرويج
ـــشـــاريــعـــهـــا الــتـــكـــنــولـــوجـــيــة

ستقبلية. ا
وذج وسـيُـعرض فـي هذا اإلطـار 
لـسـفـيـنـة- مـتـحف بـاإلضـافـة إلى
مــنـطـاد لـنـقل الــبـضـائع اجلـويـة 
وهـو حل مـسـتـقـبـلي (مـتـوافق مع
الــبـيـئـة) تــخـيــلـته شـركــة (فاليـنغ

ويلز)  الناشئة.
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األمـيــركـيـة) بـالـتـعـاون مع أطـبـاء
ـكـونات اجلـلـد مـسـتـخـدمـاً فـقط ا
نتـجات أخرى ـصرح بهـا اصالً  ا
من قـبل الهيـئة الناظـمة األميركي

وهي إدارة الغذاء والدواء.
ويــؤكـد جـوش سـاخـاي أن الـوشم
بـهذا احلـبر ال يتـعرض للـتشويش
ـرور الوقت كـبعض أو الـتمـييع 
األوشـام الـدائمـة. فـخطـوطه تـبقى
ظـاهـرة لكنّ احلـبـر يتالشى بـشكل
مـــتــــســـاوٍ عـــلى مـــا يــــتـــضح من

وجودة على ذراعيه. النماذج ا
فـي الــوقت الــراهن ال يــتــوفــر من
هــذا احلـبـر ســوى الـلـون األسـود
لـــكـن األلـــوان األخـــرى قـــد تـــثــري

اللوحة يومًا ما.
فـي مــنـــاطق كـــثــيـــرة من الـــعــالم
وخصوصاً في آسيا يوفّر رسامو
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ـتـقدمـة شـهـدنا حـمالت اعالمـيـة جـبارة في في البـلـدان ا
مـواجهـة جـائـحـة فـيـروس كـورونا وبـالـرغم من ذلـك كانت
االصابـات والـوفـيـات عالـيـة ولم يـتـراجع اجلـهد االعالمي
التعـبوي أبـداً بل تطـور بوسـائله وتـقنـياته وكـان يقوده في
الـواجـهـة  دومـاً رؤسـاء احلـكـومـات ووزراء الـصـحـة حـتى
الي  حتولت وجـوههم الـى ضيـوف مألـوفـ في بيـوت ا
ــواطن هــنـاك بــالــكـاد يــتــذكـر اسـم رئـيس في حــ كـان ا

حكومة أو وزير بارز.
كـيف احلــال في بـلــدنـا الــذي كـان اقــصى جــهـد تــعـبـوي
سؤول في االجتماعات العامة لتثقيف الناس هو ارتداء ا
الـكمـامـات قـبل أن تـبـدأ هـذه الـظـاهـرة بـالتـآكل لـكن واقع
الـــشـــارع شيء آخـــر إذ قــــلـــمـــا تـــرى أحـــداً في شـــوارع
احملافظـات بالذات يـرتدي الكـمامة وانّ بـعضهم يـضطرون
الرتـدائـهـا عـنـد دخــول بـعض الـتـجـمـعــات الـتـجـاريـة لـكن
يـادين العامـة ال تعـطي أي انطبـاع على وجود االسواق وا
كارثـة كـبـرى ال تزال حتـدق بـالـعراقـيـ وحتـصد االرواح
ـدن عـلى الـتـلقـيح السـيـما مـع ضـعف االقـبال فـي بـعض ا
حتت حجج ودعايـات ساذجـة. كما انّ الـكمـامة بحـد ذاتها
حتـولت الـى وسـيــلــة لـنــقل الــعـدوى ذلك ان هــنــاك بـعض
ـواطـنــ ال يـغــيـرهـا اســبـوعــاً او اكـثـر وبــات ارتـداؤهـا ا

. مظهراً شكلياً وليس وقائياً
ـكن ان يفـتر كمـا هي غـرفة الـعمـلـيات الـعسـكـرية الـتي ال
ـعـارك واحلـروب فـإنَّ غـرف الـعـمل داخـلـهـا عـنـد خـوض ا
عـمـلــيـات مـواجــهـة الـفــيـروس كـان يــجب ان تـبـقـى مـتـقـدة
بــاحلـيــويــة وال يــتــراخى اجلــهــد فـيــهــا مــهــمــا طـالـت مـدة
ا كـنا نـتفـادى فاجعـة مسـتشفى ابن التصـدي للـوباء ور
اخلـطـيب الـتي راح ضـحـيـتــهـا اكـثـر من مـائـة من مـرضى
كورونا. غرفة عـمليات الصـحة هي كتلة  مـوحدة ومتجددة
من الــعــمل الـــصــحي واخلــدمي والــرقـــابي واالعالمي مع
تنـسـيق أمني أيـضـاً وليـس أدنى من ذلك وهي مسـؤولـية
تتـجـاوز قدرات وزارة مـتـخصـصـة واحدة والبـد أن يـكون

عركة. ثقل الدولة كله مُعبئاً من أجل هذه ا
نشـاهد مـسلـسالت رمـضان وبـرامجـه وليس هـناك مـكان
واضح حلملة البالد ضد الوبـاء العنيف الذي اليزال اقوى
شـاهدون :هل يـختفي من وسائل الـتصدي له ويـتسـاءل ا
قـابالت التـلفـزيونـية فال الفـيروس في خالل الـتمـثيـل أو ا
أحد من الـذين يـشـغـلون الـشـاشـات يـكون بـحـاجـة الرتداء

الكمامة?
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ـاء ـشـهـد? وكم عـدد أكـواب ا والـله ال أعـرف كـيف أصف لك ا
سجد احلرام? كانت الـتي شربتها وأنا أسير في طريقي إلى ا
. وكانت ـا خمسـة وخمـس درجـة احلرارة خمـس مـئوية ور

األرض من نار تغلي حتت أقدامنا!.
. ماليّ الـنـاس جـاءوا من أطراف الـدنـيا. كـان الزحـام شـديـداً
من كل الـدنـيـا. يـطـوفـون حـول الــكـعـبـة. مـلـيـون نـظـرة من أجل
ـا يـحـظون بـتـقـبـيـل حـجـرها دّون أيـديـهـم فـر نـظـرة. وكـلـهـم 
األسـود. ويتعـلّقـون بأركانـها. ويـشربون من مـاء زمزم. هـائم

في األرض مـا قـدروا عـلى الـهـيـام. كـأنـهم رؤوس بال أجـسـاد.
ـشاعـر. أو بـحر يـتالطم بـأمواجه. وكـلـهم يسـعون طـوفان من ا

روة:  ب الصفا وا
كأن لم يكن ب احلَجون إلى الصفا
ـكـةَ سامـــرُ أنيــس ولم يســـمـرْ 

روة وكانت ربوة وقـد رأيت الصفا حـ سعيت بـ الصفـا وا
مـحاطـة بجـدران من مرمـر. أمّا احلَـجون فـإنهـا في أعالي مـكة
طـلب جد النبيّ ـعالة قبور عـبد ا عالة. وفي ا وعـندها مقـبرة ا
صـلى الله عليه وسلم وعـمّه أبو طالب وزوجه التي وهبـته قلبها

وحبها وثروتها السيدة خديجة.. فأين القبور من عهد عاد?!.
ــسـألـة. فـكل الـدروب والــطـرق والـنـيـاسم دعـني أشـرح لك ا
والثغور والشعاب في مكة تنحدر من اجلبال في اجتاه واحد:
إنهـا جميـعاً في نزول إلى الـبيت احلرام. أم كلـثوم في أغنـيتها
عمور .«فهي تقول: »مـكة وفيها جبال النور طـالّة على البيت ا
كـجلمود صخـر حطّه السيلُ من عـلٍ على وصف امر القيس.
ـعـمـور بـيت الله ورؤوسـنا تـنـحـني إلى األسـفل لـرؤيـة البـيت ا
احلـرام ثم ترتـفع الـقلـوب والرؤوس والـعـقول والـعـواطف كلـها
في مـقـام الـكـعـبـة. تـبـتـهل بـالـدعـاء إلى الـسـمـاء مع الـرجـاء أن

يُستجاب الدعاء.
مـنطق الـطيـر في جوار الـكعـبة وأدب احلـمام وحـده يحـتاج في
قصـتـه إلى كـتـاب. أيـنـمـا تـلـتفـت جتـد حـمـامة أمـامـك وحـمـامة
ـيـنك وشـمـالك. ال يـخـشى وال يـفـزع. كـمـا يـقول ووراءك. عن 
أسـتـاذنـا الـعــقـاد. إنه يـظل طـوال نــهـاره في طـواف دائم حـول
الكـعـبـة ال يـعلـو عـلـيهـا وال يـتـعـدّى حدود الـطـواف. وأعـجب ما
قـرأت وسمعت إنه من ساللة تـلك احلمامة الـتي وضعت عشّها
دينة في غار ثور أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ا

نورة.  ا
لــقــد مـرَّ زمن كــان أهل مــكــة يـقــولــون: مــا أقـربَ الــســمـاء من
األرض!. ثمّ مـرّ علـيها زمن كـانوا يـجهـشون بـبكـاء عميق. ألنّ
شــخص الـنــبي مـحــمّـد انــتـقل إلى الــرفـيق األعــلى وألن خـبـر

السماء انقطع عن هذه األرض.
كـثيـرة هي الذكـريات في مـكة تـشدك بـاحلنـ إلى كل مسـجد.
وكل بـئــر. وكل جـبل. وكل دار. وكـل شـبـر في مــواطئ الـثـرى.
وأنت تـستعيـد سيرتهـا األولى وتتأمل ما فـعلت األيام. فال جتد
مـنها إال أطالالً دارسـة. كان الـشاعـر القد يـقول خـلت الديار
من أهـلهـا. مثـلمـا خَلَت من آثـارهم ومتـاعهم. طـال علـيهـا األمد

واختلفت اخلطوب. 
أســأل عن بـيــوت اخـتـفت لم يــبق لـهـا أثــر. وإن الـقـلب لــيـخـفق
حـنينـاً إلى كل حجـر من أحجـارها.. فـأين دار السـيدة خـديجة
الـتي نزل فيها جبـريل غير مرة? وأين دار أم هانئ? وأين الدار
الـتي كان الـنبي فـيـها لـيلـة اإلسراء? وأين دار األرقم حـ كان
يـجـلس صـلى الـلـه عـلـيه وسـلم مع أصـحـابه واإلسالم في أول
ـنال يـخفق لـها الـقلب عـهده? وأين وأين? إنـها أمـاكن عزيـزة ا
وتـتحدث الروح.. وأيّ حديث أقرب من هذه

الدور والديار إلى القلب والروح?!.
بل إنه مـرض احلـنـ اجلـارف لـكل من
ـكان فـيزداد شـوقاً أن يـعود جـاء هذا ا
إلـيه كـل عـام.. وأمــا الـذكــريــات فـإنــهـا

تبعث على الشجا كما يقولون.
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(حــلم اسـتـحـال واقــعـا) الفـتـة إلى
أنـها أرادت إجنـازه منذ زمن بـعيد
لــكن هــذه الـرغــبــة لم تــكن حتـظى
بـتـفهم في كـثيـر من األحيـان وكان
يـــنـــبــغي لـي أن أجــد األشـــخــاص

. ناسب ا
ومـن بــ هــؤالء مــديــر أعــمــالــهــا
الـفرنـسي فرنـسوا رافـار الذي كان
شــريـك حــيــاتــهــا فـي مــرحــلــة من
ـــراحل كـــمــا يـــقــول في ســـيــرته ا
الــذاتـيـة واألسـتـرالي وارن إلـيس
ـؤلف والـعازف الـبـارع على آالت ا
عـدة وصاحب الـتعـاونات الـكثـيرة
غنية. ويحمل األلبوم توقيعا مع ا

مشتركا ب فايثفل وإليس.
وتـــقــــول مـــاريـــان فـــايــــثـــفل (أنـــا
مــحــظــوظــة جــدا ألنــهم جــمــيــعــا
أصـدقـائي ورفاق مـنـذ زمن بعـيد).
وهـــذا الــتــوصـــيف يــلـــيق أيــضــا
ـغنـية بـالـشعـراء الـذين تكـرمـهم ا
وهـي اكتـشفـتـهم في الصـغر خالل
الـدراسـة داخل دير إنـكلـيزي حتت
تـأثـير (مـدرّسة رائـعـة هي السـيدة
ســيــمـبــســون الــتي لم تــكن امـرأة

ناسبة). كاثوليكية في ا
وبـدأ التخصص في اآلداب يرتسم
أمـامـها خـيارا طـبيـعـيا لـكن تتـمة
قــصـتــهـا مــعـروفـة. فــخالل إحـدى
الــســهــرات تــعــرّف إلــيــهــا مــديـر
أعـمال فرقة (رولينغ ستونز) وفتح
لــــهـــا بـــاب الـــدخــــول في مـــوجـــة
مــوسـيـقـى الـبـوب الــتي اجـتـاحت

{ بـــاريس (أ ف ب)  –هـل تـــعــود
مـاريان فايثفل إلـى الغناء يوما? ال
غنـية البـريطانـية الشـهيرة تـزال ا
جتــهل اإلجـابـة عــلى هـذا الـسـؤال
في ظـل تــعـافــيــهــا بــصــعـوبــة من
كـــوفــيــد-19 لـــكــنــهـــا جنــحت في
إصــدار ألــبــوم جــديــد تــتــلــو فــيه

قصائد مع مرافقة موسيقية.
وقـد ردت الفنـانة البـالغة 74 عـاما
ـسـتـشـفى إثر والـتي أدخـلت إلى ا
إصــابـتـهـا بـفــيـروس كـورونـا قـبل
عــام عــلى أســئـلــة وكــالــة فـرانس
بـرس عـبـر الهـاتف من مـنـزلـها في
جــنـوب غـرب لــنـدن. لـكنّ صــوتـهـا
ـرهق يـشي بأنـها في مـكان أبـعد ا

بكثير.
وعن تـطـور حالـتهـا بـعد اإلصـابة
تـــقــول صـــاحــبـــة ألــبـــوم (بــروكن
إنـغــلـيش) الـشـهـيـر الـصـادر سـنـة
1979 بــــنـــبـــرة مــــبـــاشـــرة (هـــذه
اجلـائـحة أذتـني كثـيـرا كدت أفـقد
حــيــاتي واآلن أعــانـي مـا يــســمى
كـوفـيد طـويل األمـد لدي مـشكالت
في الـرئـت وال أسـتـطيـع التـحدث
طـويال). أما عن إمـكان العودة إلى
الـغنـاء فتـقول فـايثـفل (ال أدري يا
عــــزيــــزي آمل ذلك أتــــمــــرّن مـــرة
أســبـوعـيـا مع صـديق يـزورني في
ـــنــزل لــكــنـي ال أعــرف اإلجــابــة ا
الـفعـليـة على هـذا السـؤال. العـجز
عن الـغنـاء إلى األبد فـكرة شنـيعة
لـــكـن هــذا األمـــر قـــد يـــحـــصل وال

كنني تغيير أي شيء).
ـغـنـيـة الـبريـطـانـيـة تـطـمئن لـكن ا
مـحـبـيهـا بـأنـهـا لم تسـتـسـلم وقد
أجنزت مشروعا كانت بدأت العمل
عــلــيه قــبل مــرضـهــا وهــو تــأديـة
قــصــائـد شــعـريــة رومــانـســيـة من
الــقـرن الــتـاسـع عـشــر مع مـرافــقـة

موسيقية.
وتــــــطــــــرح شــــــركـــــة (بـي ام جي)
اجلـمـعـة هـذا األلـبـوم الـذي يـحمل
عــنــوان “شـي ووكس إن بــيـوتي”
ــسـتـوحى من قــصـيـدة لــلـشـاعـر ا
البريطاني الشهير اللورد بايرون.

محظوظة للغاية
وتــصف فـايـثــفل هـذا الــعـمل بـأنه

الـعاصـمة اإلنـكلـيزيـة في ستـينات
القرن العشرين.

صـــعـــوبــــات الـــتـــســـجـــيل خـــارج
االستوديو

ـغـنـيـة مـقاومـة حـقـيـقـية في لـكن ا
وجه حتـديـات جـمـة بيـنـهـا األزمة
الــــصــــحــــيــــة الــــتـي طــــغت عــــلى
الــتــحــضــيــرات لأللــبــوم. وتــقــول
فـــايــثــفـل (مع اجلــائــحـــة لم يــكن
بـإمكاننـا التسجـيل كما العادة في
االســتـــوديــو بــحــضــور اجلــمــيع.
ســـجــــلت في شـــقــــتي وأرســـلـــنـــا
الـتـسـجـيالت إلى وارن في فـرنـسا

(بضاحية باريس)).
وتــضــيف (هــذه الــظـروف لـم تـكن
بـالـصـعـوبـة الـتي كـنـت أتـخـيـلـها:
األصـــعب كــان عـــدم الــقـــدرة عــلى
اسـتـمـزاج آراء اجلمـيع فـورا كـما
جرد احلـال في االستوديو حيث 
مـالحــــظــــة لــــغــــة اجلــــســــد لــــدى
األشـــــخــــاص نــــدرك مــــا إذا كــــان
الـتسجيل يحظى بإعجابهم أم ال).
ــاريــان فـايــثــفل الـتي ـكن  وهـل 
عــــاشت طــــويال فـي بـــاريـس قـــبل
الــعــودة إلـى لــنــدن لــلــبــقــاء عــلى
مــقـربــة من ابــنـهــا وأحـفــادهـا أن
تـكـرر الـتجـربـة مع أعـمال لـشـعراء
ـــغــــنـــيـــة ? جتــــيب ا فـــرنــــســـيـــ
الـــبــريــطـــانــيـــة (أعــشق بـــودلــيــر
ـبـو لكـني ال أبـرع بالـفـرنسـية ور
كـثــيـرا. ال أعـلم عـليّ الـتـفـكـيـر في

وضوع). ا
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{ واشنـطن (أ ف ب)  –تقـدمت شـركة
) االثــنـــ بــشـــكــوى (بــلـــو أوريــجـــ
اعــتـراضــاً عـلى قــرار وكـالــة الـفــضـاء
األمــيــركــيــة  (نــاسـا) اخــتــيــار شــركـة
ــركـبــة الـتي (ســبـايس اكـس) لـبــنـاء ا
سـتتـولى مـسـتـقبالً نـقل رواد الـفـضاء
األميـركيـ إلى الـقمـر. واعتـبرت (بـلو
ـمـلوكـة للـمـليـارديـر جيف ) ا أوريـج
بــيــزوس فـي تــصــريح تــلــقــته وكــالــة
فـرانس برس أن عـيـوبـاً شابت عـمـلـية
ــركــبــة اخــتــيـار “نــاسـا  ”بــرنــامج ا
الــقـمــريـة وأشـارت إلـى أنـهــا (غـيـرت
قـواعـد الـلعـبـة في الـلـحـظـة األخـيرة).
واضافـت أن هذا (الـقـرار يـلغـي فرض
ـنــافـسـة وال يــؤخـر فــقط بل يـعـرض ا

تـحدة أيضـاً للـخـطر عـودة الواليـات ا
ــقــررة حـــتى اآلن ســنــة إلـى الــقــمـــر ا
2024). واشـــــــــــارت إلــى أن( هـــــــــــذه
األســـبـــاب هـي الـــتي حـــدت بـــهـــا إلى
الـتـقـدم بـشـكـوى إلى مـكـتب مـحـاسـبة
احلــــكــــومــــة وهي وكــــالــــة تــــابــــعــــة

للكونغرس األميركي).
وكــانت (نـاســا) أعــلـنت قــبل أكــثـر من
أســبـوع أنـهــا اخـتـارت لــتـولي مــهـمـة
الــعـودة إلى الــقــمـر شــركـة “سـبـايس
ــمـلــوكـة لـلــمـلــيـارديــر إيـلـون اكس ”ا
ماسك وصـاروخـها (سـتارشـيب) الذي
ال يــزال قـيــد الـتــطـويــر. وتـبــلغ قـيــمـة
الــعـقــد مع الـشــركـة نــحـو 2.9 مـلــيـار

دوالر.

) أن (نـــاســـا) ورأت (بــــلـــو أوريـــجــــ
أخـطـأت في تـقـديـر اخملـاطـر الـنـاجـمـة
عـن اخــــتــــيــــار حـل (ســــبــــايس إكس)
تمثل في بـناء (مركبة جـديدة تماماً) ا
إذ  أن (تـــطــويـــرهــا صـــعب) بـــحــسب
الـشـكـوى الـتي اطـلـعت وكـالـة فـرانس
بـــرس عــلى نــســخــة مــنــهــا. وتُــجــرى
ــاذج أولــيــة لــهـذا اخــتــبــارات عــلى 
الــصــاروخ في تـكــســاس حـالــيــاً لـكن
أحــدث هــذه االخــتــبـارات انــتــهت إلى

انفجارات.
وشددت عـلى أن اختـيار (نـاسا) فـائزاً

ــا  واحـــداً فــقط ال اثـــنــ  خـالفًــا 
( الـتــأكـيـد عـلـيه (أثـنــاء عـمـلـيـة تـقـد
الـعـروض  يشـكل (خـطـراً كـبـيراً) ألنه
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يـحــرمـهـا (خـطـة احــتـيـاطـيـة). وأبـدت
خشـيتـها من أن يـؤدي هذا الـقرار إلى
(احتكار محتمل لكل مهام االستكشاف

ستقبلية).  ا
) الـتي قـدمت وأسـفت  (بـلــو أوريـجـ
عــرضـهــا مع ثالث شــركـات كــبـرى في
صنـاعة الـطيـران هي (لوكـهيـد مارتن)
و(نورثـروب غـرومان) و(دريبـر) لـكون
(نـاسـا) جـعلـت السـعـر (الـتـكـلـفـة على
احلـكـومـة) الـعـنـصـر األهم في عـمـلـيـة

االختيار.
وطـالـبت الــشـركـة الـوكـالـة األمـيـركـيـة
بـإلــغـاء تـرســيـة الـعــقـد وبـاإلعالن عن
اسـتـدراج عـروض جــديـد مع تـوضـيح

توافرة.  بالغ ا ا

الــــوشم الـــهــــواة مـــنــــذ ســـنـــوات
أوشــامـاً (شـبه دائــمـة) مـعــتـمـدين
طـريقة تتمـيز باختراق أقل لإلبرة
ومستخدم مادة يقول مروجوها

إنها حبر (نباتي).
لـــكـنّ هـــذه األوشـــام تـــتــــحـــلل في
ــمــارســة الــعــمــلـيــة من دون أن ا
تـخـتـفي تمـامـاً وغـالبًـا مـا تـسبب
ـــا دفع الـــكـــثــيـــر من جـــروحـــاً 
خــبـراء الـوشم احملــتـرفـ إلى دق

ناقوس اخلطر.
ويـــصف جـــوش ســاخـــاي نـــفــسه
مــازحــاً بـأنه (حــقل جتــارب) وهـو
يـشـير إلى أمـاكن عدة عـلى ذراعيه
كــانت تـغـطـيــهـا األوشـام عـلى مـا
يـقول وأصبحـت اآلن غير ظاهرة.
وأقـدمت والدتـه على هـذه اخلطوة
ـــــثّـل ثالث ووضـــــعـت وشـــــمـــــاً 

فــراشـــات في (إيــفــيــمــيــرل) الــتي
افــتُــتـحت في أواخــر آذار/ مـارس
فـي حي (بـوبـو) فـي ويـلـيــامـزبـرغ

 . بوالية بروكل
واذ يـشـدد جوش سـاخـاي على أن
هـذه الـتـقنـيـة اجلـديدة ال تـتـنافس
مـع الوشم الـتقـليـدي يقول “نـحن
جنـعل الـوشم مـتـاحاً لـزبـائن جدد
بـالكـامل لم يكـونوا يريـدون وشماً

”. دائماً
ـوقت ــكن أن يــصـبح الــوشم ا و
الــذي تـراوح تـكـلـفـته مـا بـ 175
و450 دوالراً فـي (إيـــفـــيـــمـــيـــرال)
بـــوابــة لــوشـم دائم وفــقًـــا لــرائــد
األعـــمـــال الــشـــاب الـــذي يــرى أنه
(يـــوسع الـــفـــرص لـــهــواة الـــوشم

التقليدي).
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ــــر { بــكــ (أ ف ب)  –اثــــار 
سيبيري الرعب في قرية صغيرة
في أقـصى شـمـال شـرق الـص

عــــلى احلــــدود مع روســــيـــا  إذ
هاجم سيارة وانقض على فالح
وفـق مــــا أفــــادت وســـــائل إعالم

. رسمية االثن
ورُصِــد الـنــمــر الـذكــر الــصـغــيـر
اجلـمــعـة خالل جتـوالـه بـالـقـرب
من قــريــة لــيــنـهــو في مــقــاطــعـة
هيـلـوجنيـانغ  بـحسب مـا نـقلت
صحيفـة (ذي بيبر) الصادرة في

شنغهاي عن الشرطة احمللية.
وروى شـــاهـــد يـــدعى وانـغ شــو
ـــوقع بـــســـيـــارته حـــضـــر إلـى ا
الصـــــطــــحــــاب أحــــد أقــــاربه أن
احلــيـوان (تــوجه عــنــدهـا نــحـو

قروي كانا يعمالن في حقل).
ونقلت صحـيفة (بـك نيوز) عن
الـشــاهـد قـولـه (صـرخت مـنــبـهـاً
إيـاهمـا لـلـفرار لـكن الـنـمر ركض

في اجتاهي مباشرة).
واضاف (في غضـون ثانـيت أو
ثالث ثـوانٍ ركض وانـقض عـلى
ــخـالــبه ســيــارتي وخــدشــهــا 

الضخمة).
وتــــــضــــــرر اجلــــــزء اخلــــــارجي
للـسيـارة بـشدة وحتـطمت نـافذة
ــقـــاعــد اخلــلــفــيــة. وقــال وانغ ا

(شـعـرت بـالـرعب)  مـضـيـفـا (مـا
زلت أعـــاني مــشــاكـل في الــقــلب
جرّاء احلـادث. ولم يصب أي من

الركاب في السيارة).
وأظـهـرت لـقــطـات فـيـديـو الـنـمـر
وهـو يــنـقض عــلى قـروي يــعـمل
فـي حـــقل قــــريب قـــبـل أن يـــفـــر.
وافـــــادت وســـــائل اإلعـالم  بــــأن
ُـزارع أصــيب بـجـروح طــفـيـفـة ا
فحـسب. ثم تـمـكنت الـشـرطة من
مـحـاصـرة احلـيـوان والـسـيـطرة
هدئة. عليه باستخـدام السهام ا
واشـار تــقـريـر صــادر عن مـكـتب
غابـات هيـلوجنـيانغ االثـن إلى
ـدة أن الـنـمــر وضع في احلـجـر 
45 يـومــا في مـركــز مـتــخـصص
في مديـنة مونـداجيـانغ. وتعيش
الـنـمـور الـسـيـبـيـريـة في روسـيا
وأجزاء من شـمال شـرق الص

ولم يــبـق مــنــهــا مــا يــعــيش في
البرية سوى أقل من 500 بسبب
الـصـيـد اجلـائـر  بـينـهـا أقل من
30 في الص بـحسب صحـيفة
ــــز). ويـــــســــعى (غــــلــــوبـل تــــا
النـشطاء في مـجال احلـفاظ على
الـبـيـئـة في الـصـ وروسيـا إلى
حـمــايـة هـذا الــنـوع  ونـادراً مـا
ـناطق جتازف الـنـمـور بدخـول ا

التي يرتادها البشر.

ــكن ان { لـــنــدن (أ ف ب)  –هـل 
تــتـحــول مــحـطــة مـتــرو مـزدحــمـة
مالذاً لـلـنـحـل والـزهـور والـقـنـافذ?
ـألوف الذي هـذا هو الـرهان غـير ا
أطـــلــقه مــشــروع “كـــومــيــونــيــتي
إيــنــرجـي غـاردن ”فـي لــنــدن الـذي
يــعـمل مــنـذ عــشـر ســنـوات إلعـادة
تــخـضـيــر الـغـابــة الـعـمــرانـيـة في

العاصمة البريطانية.
يـنـتـشر  34مـوقـعـاً من هـذا الـنوع

في الـعاصـمة الـبريـطانـية  بـعيداً
مـن أنــظــار الــعــامــة بــالــقــرب من
مــــنـــصــــات  خط (أوفــــرغـــراونـــد)
الـعلوي لقطارات األنفاق الذي كان
يــرتـاده 365 ألـف مـســتـخــدم قـبل

جائحة  كوفيد-19.
ـنون شـروع أغا وأوضـح مديـر ا
أوتــيــرو لـوكــالـة فــرانس بـرس أن
“مـشغـلي السـكك احلديـد يحررون
في مـعظم األحيان مـساحات كاملة

ـســارات ويــتـركــوهـا عــلى طــول ا
خـــالــيـــة من أي شــكل مـن أشــكــال
احلــيــاة مــعــتـبــراً أنه يــرى فــيــهـا
مــكـانــاً صـاحلــاً لـتــعـزيــز الـتــنـوع

احليوي.
ــشــروع عــام 2011 مـــنــذ إطالق ا
تـزايد االهـتمـام بشـكل مطـرد بهذه
ـــواقع الـــتي تـــعـــمل بـــالـــطـــاقــة ا
الــشـمـسـيــة لـكـنه بــلغ ذروته مـنـذ
بـدايــة اجلـائـحـة وتـدابـيـر احلـجـر
ـزيـد ــتـتـالـيــة  إذ أقـبل ا ا
ـــــتــــطـــــوعـــــ عـــــلى مـن ا
االهــتـمـام بـاحلـدائق. وقـال
ـــنـــون إن (مـــشـــروع أغـــا
إيـنـرجي غـاردن يـهـدف إلى
تــعــزيــز قـدرة اجملــتــمــعـات
عـلى الصمـود وهي طريقة
ـشـكـلـة الـتـغـيـر لـلــتـصـدي 
ـناخي التي نشعر أمامها ا
بــالــعـجــز). أقــام (إيــنـرجي
غـــــاردن) أول مــــوقـع له في
شــــمــــال غــــرب لـــنــــدن في
مـحطـة برونـدسبـوري بارك
ـــــــــــتـــــــــــرو عـــــــــــلــى خـط ا
“أوفــرغــراونـد ”اخملــصص
عـموماً لضـواحي العاصمة
الــتي ال يـصل إلـيــهـا مـتـرو

األنفاق السفلي.

ـتـطـوعون ـوقع أزال ا وفـي هذا ا
طــبــقـات الــركــام ثم أعــادوا زراعـة
الـزهور النابضة باحلياة وأشجار
الــفـــاكــهــة واألعــشـــاب الــعــطــريــة
والـشــاي ومـجـمـوعـة مـتـنـوعـة من
اخلـضـر ومـنهـا الـبـطاطـا والـلفت
ــقـــدسي. اتــخــذت واخلـــرشــوف ا
جـايـلـ مـيـغـيل قـرار الـتـطـوع في
فـريق الـعـمل خالل مـرحلـة احلـجر
من أجـل سالمـتهـا الـنـفـسـيـة على
مــــا قــــالت.  واضــــافـت الــــشــــابـــة
الـعشـرينـية لـوكالـة (فرانس برس)
ـــســـاعــدة أردت فـــقط اخلـــروج وا
ـزيد حول وهـي اآلن تريد مـعرفة ا
ستدامة ورأت أن طـرق الزراعة  ا
(هـــذااألمـــر مــهـم فــعالً لـــضـــمــان
حـــصـــول الـــنـــاس عـــلـى األغـــذيــة
الـعـضـويـة .”وأكـدت أنـهـا تـعـلـمَت

الكثير خالل هذه الفترة.)
صُـمِمَت هذه احلـدائق التي يتولى
االعـتناء بها أكثر من 300 متطوع
بـطريقة تـتيح لها االكـتفاء الذاتي
إذ تـوفّر األلـواح الشـمسـية الـطاقة
لـتشغيل خراطيم ري احلدائق أما
فـائض الـطـاقة الـكـهربـائـية فـيـباع
لـشركات الـنقل لتـعويض بصـمتها
الـكربـونيـة. باإلضـافة إلى مـصادر
اإليــرادات هــذه تــعــوّل (إيــنــرجي

غـاردن) عـلى مسـاهـمات الـشـركات
ــشــروع  الــذي يــدار واألفـــراد. فــا
بـطريقـة تعاونـية يوفّـر لكل عضو
احلـق في الـتـدقـيق عــلى تـشـغـيـله
مـن خالل الـتـصـويـت. كـذلك يـنـظم
ـــشــــروع ورش عـــمل مـــدرســـيـــة ا
وبـــرامـج تـــدريـــبـــيــــة لـــلـــشـــبـــاب
ـستدامة. ـمارسات ا لـتوعيـتهم با
تـــيــريـــنس تــهـــرانــيـــان مــتـــطــوع
ومـسـتـثمـر يـزور بـانـتظـام حـديـقة
بـــرونـــدســـبـــوري بـــارك مع أوالده

ساعدة. الصغار لتقد ا
ورأى أن هـذه احلدائق “جتعل من
لندن مكاناً رائعاً للعيش ”مالحظاً
أن الــفــكــرة “تــسـاهم فـي حتـسـ
ـزيــد من الـنــبـاتـات الــبـيــئـة ألن ا
يـعني تقليل ثاني أكسيد الكربون
ويــجــمـع الــنــاس مــعـاً .”واضــاف
ـديـنـة كـبـيرة “هـذه أشـيـاء مـهـمة 
مـــثل لــنـــدن حــيث ال يـــحــدث ذلك
نـون أوتـيرو كـثـيراً .”وشـدد أغـا
عــلى أهـمـيـة إقــامـة هـذه احلـدائق
ـــتــرامــيــة داخل شـــبــكــة الـــنــقل ا
األطـــراف في لـــنـــدن الــتـي وافــقت
هـيـئة إدارتـها “تـرانـسـبورت أوف
لــــنـــدن ”رســــمـــيًـــا عــــلى اخلـــطط

اخلاصة بكل موقع. 
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