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تــعــرض مــراسـل احــدى الــقــنـوات
الـفـضائـية فـي محـافظـة الـديوانـية
الـى محاولة اغتيال  جنـا منها اثر
تـداخل جـراحي من قبل فـريق طبي
مـتـخـصص في مـسـتـشـفى اجلـمـلة
الـعصبيـة ببغداد  بـعد ساعات من
تــشــيـيـع جـثــمــان الـنــاشط ايــهـاب
جــواد الـوزني  الــذي اغــتـالــته يـد
الـغدر قبل يـوم في مديـنة كربالء
الــــتي شــــهـــدت تــــوتــــرا امـــنــــيـــا
وتـصعيدا احـتجاجيا غـير مسبوق
 قرب مبنى القنصلية االيرانية في
احملــافـظـة. وقـررت قــوى سـيـاسـيـة
وتـشريـنيـنة االنـسحـاب من خوض
وجة قبلة  تـنديدا  االنـتخابات ا
االغـتياالت الـتي تستـهدف صانعي
الـــرأي. وطــــوق مـــتـــظـــاهـــرون في
كـربالء مـبـنى الـقنـصـلـية اإليـرانـية
ـديـنـة وقطـعـوا جمـيع الـطرق في ا
ـشـتـعـلـة ــؤديـة لـهـا بـاإلطــارات ا ا
احــتـجــاجًـا عـلـى اغـتـيــال الـوزني.
مذكرة وسلكت اخلارجية االيرانية 
احـتـجاج لـلسـفارة الـعراقـية بـشأن
اســتــهــداف قــنــصــلـيــة بالدهــا في
ة كـربالء. واقدمت عصـابات اجلر
عـلـى اغـتـيـال مـراسل قـنـاة الـفـرات
الــفـضــائـيــة في الـديــوانـيــة احـمـد
ـــوت اثـــر الـــذي جنـــا من ا حـــسـن
تـــداخل جــراحي  تـــمــكن خـاللــهــا
الـفريق الـطبي اخملـتص من اخراج
رصــــاصــــة اســـتــــقــــرت في رأسه .
واعـلن رئيس اللجنة االمنية العليا
فـي الـــديـــوانـــيـــة احملـــافظ زهـــيـــر
الــــشـــعالن عـن تـــوصل اخلــــلـــيـــة
االمــنـيـة الـتي شــكـلـتـهــا احلـكـومـة
احملــلــيــة بــشــان مالبــســات حـادث
اسـتـهداف الـصـحفي احـمـد حسن
. وقـال الــشـعالن في الـى الـفـاعــلـ
تـصـريح امس ان (الـقـوات االمـنـية
فــــرضت اجــــراءات مـــشــــددة عـــلى

وان الــتــحـقــيق حــدود احملــافــظــة 
بـاحلـادث ما زال مـستـمرا) مـشـيراً
إلـى ان (حادث استهـداف الصحفي
مـن احلوادث الـنـادرة الـتي تقع في
كــونـــهــا لـم تــشـــهــد الـــديــوانـــيـــة 
اسـتـهـدافـات سـابـقـة كـهـذه مـقـارنة
بــاحملــافــظــات االخــرى) وتــابع ان
(حـكـومـة الـديـوانـيـة تـتـابع حـالـيـاً
الــوضع الـصـحي لــلـصـحـفي الـذي
خـرج من الـعـملـيات لـكن اسـتـقرار
سـتتوضح خالل حـالته من عـدمها 
الك الــطـبي اســبــوعــ بــحـسـب ا
الــــذي  الـــتــــواصل مــــعه بــــهـــذا

الشأن).
رصـد العـراقي للـحريات  وطـالب ا
الـــصــحـــفـــيــة  بـــتــعـــقب اجلـــنــاة
والـقـصـاص مـنهـم بعـد مـحـاولـتهم
ــراسل الــصـحــفي.ودان اغــتــيــال ا
ــرصــد في بــيـان امس (مــحــاولـة ا
راسل اإلغـتـيال الـتي تعـرض لهـا ا
عــلى يـد مـســلح أطـلق عـلــيه الـنـار
والذ بـالـفـرار في قـضـاء الـشـامـية
تـسبـبت بإصـابة خطـرة في منـطقة
الـــــرأس نــــقـل عــــلـى إثــــرهـــــا الى
ـسـتشـفى لـتلـقي العالج) وطـالب ا
الــبـــيــان الــســلــطـــات األمــنــيــة في
الــديـــوانــيــة بـ(إتــخـــاذ الــتــدابــيــر
الـكـفـيلـة بـتـعقب اجلـنـاة وسـوقهم
الـى الــعــدالـــة لــيـــنــالـــوا جــزاءهم
والـــعــمل اجلــاد عـــلى وقف جــرائم
) مـؤكـدا ان إسـتـهداف الـصـحفـي
ـــة تــــأتي بــــعــــد أيـــام من (اجلــــر
ي حلـريـة اإلحــتـفـال بــالـيـوم الـعــا
الــصــحــافــة وتـراجـع الـعــراق الى
ــرتــبـة  163فـي مـســتــوى حــريـة ا
الـــتـــعـــبـــيـــر وحق الـــوصـــول إلى
ـــعـــلـــومـــة). كـــمـــا دانت نـــقـــابـــة ا
الـصحـفيـ العـراقي  اسـتـهداف
الـــنــاشــطــ واالعالمــيــ  ودعت
اجلـــــهــــات ذات الــــعـالقــــة بــــبــــذل
جـهـودهـا من اجل كـشف مالبـسات
احلـــــادث و فـــــضح مـــــرتـــــكــــبـــــيه
هم إلى القضاء . كما حملت وتـقد
نـــقـــابـــة احملــامـــ الـــعـــراقـــيــ 
احلـــكــــومـــة واجلـــهـــات االمـــنـــيـــة
مسؤولية ما يتعرض له الناشطون
واالعـالمـيـون مــطــالـبــة بـتــشــكـيل
فــريق حتــقــيــقي مـخــتص لــلــنــظـر
بــجـــرائم الــقــتـل واالغــتــيــال الــتي

واالعالمـي وصناع الـرأي والكلمة
احلــرة الــتي كـان اخــر ضــحـايــاهـا
ـراسل احـمد الـوزني مـن كـربالء وا
حــــسـن من الــــديــــوانــــيــــة .وعـــدت
ـفـوضيـة في بيـان تلـقته (الـزمان) ا
امـس (أســــتــــمـــــرار ســــيـــــنــــاريــــو
الـتصـفيـات واالغتـياالت والـترهيب
وتـقـييـد الرأي وبـوتـيرة مـتصـاعدة
أمـــام عـــجـــز االجـــهـــزة والـــلـــجــان
ـشـكـلة لـكـشف اجلـناة احلـكـومـية ا
ـثل أنتـكـاسة ووقـف نزيف الـدم  
أمـــنــــيـــة خـــطـــرة وحتـــدي فـــاضح
لـلـمؤسـسـة االمـنيـة واالسـتخـبـارية
ستوي احمللي واالحتادي) على ا
داعـيا (احلـكومـة التخـاذ اإلجراءات
االمــنـيــة واالسـتــخـبــاريـة حلــمـايـة
اصـحاب الكـلمة والـراي احلر  كما
نـوجه نداءتـنا الى االجـهزة االمـنية
والـتحـقيقـية اخملـتصة بـاجلدية في

عـــمــــلـــهـــا والـــكـــشـف عن اجلـــنـــاة
ومــكـاشـفــة الـرأي الـعــام بـاجلـهـات
ـا يعـزز ثقة الـتي تقف وراء ذلك و
ـواطن بـدورهم وقدراتـهم بضـمان ا
حق احلـياة واالمان وحرية التعبير
ــقـــراطــيــة والـــراي وتــعــزيـــز الــد

والسالم للشعب).
 وطـالب احلـزب الشـيوعي الـعراقي
 احلـــكــومـــة بــالــكـــشف عن قـــتــلــة
الــوزني ومن يـقف وراءهم  مـؤكـدا
انـه ال مشـاركـة فـي االنتـخـابـات من
دون مــحــاســبـة قــتــلــة الـنــاشــطـ
وصــانـعـي الـرأي. كــمـا اعــلن حـزب
الــبــيت الــوطــني  واحتــاد الــعــمل
ـنـبـثــقـ من سـاحـات واحلــقـوق ا
تـــظـــاهـــرات مـــحـــافــظـــتـي ذي قــار
وبــــغــــداد مــــقــــاطــــعــــة الــــنــــظـــام
وانـــتــخـــابــاته  احـــتــجـــاجــا عــلى
اسـتـهداف الـنـاشطـ .ورأت حـركة
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ـحافظة كركوك الذي  استهدافه
من قــبل الـعـصـابـات الــتـخـريـبـيـة)
تـميـز للـعامـل مـشيـدا بـ (اجلهـد ا
ـــتـــابـــعـــة فـي شـــركـــات الـــنـــفط وا
ــبــاشـرة لــوكـيـل الـوزارة لــشـؤون ا
االسـتخـراج كر حـطاب ومـديرعام
ـهني مع الـشركـة بـالتـعامل الـفني ا
حـــريـق الـــبـــئــر  رغـم تـــعـــقـــيــدات
وخــطــورة مــعـاجلــة هــذه احلـوادث
نـظــراً لـلـضـغـوطـات الـعـالـيـة الـتي
تـتـميـز بهـا والـتمـكن من الـسيـطرة
عـلـيه في غـضـون أربـعـة أيـام فقط)
مــؤكــدا أن (الـعــمــلــيـات اإلرهــابــيـة
اجلــبـانـة الــتي تـسـتــهـدف احلـقـول
ــنــشــاءات الــنــفــطــيــة لن تــوقف وا
اجلـــهــد الــوطـــني في الــعـــمل عــلى
إدامـة اإلنـتاج والـتـصديـر واحلـفاظ
عــلى الــثـروة الــوطـنــيـة). وتــعـرض
لـهـجـوم تـخـريـبي أسـفر عن احلـقل 
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سـجــلت الـــدوائـــر الـصــحــيـة فـي
مــحــافــظـتـي الــبــصــرة وذي قـــار
إصـــابــــات بـفــايـروس كــــورونـــا
لــلــعــائــديـن مـــن الــهــنــد الــذيـن
وصـلــوا الــى مــطــار بــغـداد اول
امس فـيـمـا اعلـنـت الـوزارة رصد
 4902 اصابـة مـؤكـدة بـاجلـائـحة
وشـفـاء  6237 حـالـة وبـواقع 29

وفاة جديدة .
وقـف الوبائـي اليومي   واشار ا
الذي اطـلـعت علـيه (الـزمان) امس
ان (عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة
التي اجرتـها الوزارة بلغـت اكثر
من  34 الف عينـة حلاالت مـشتبه

اصـابـتـهــا بـالـفـايـروس حيث 
تسجيل  4902 اصابة مؤكدة في
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بـــاشــرت وزارة الــعــمل والــشــؤون
االجــتـمــاعـيــة بـصــرف الـفــروقـات
لـــلــــمـــســـتـــفـــيـــديـن من اإلعـــانـــات
االجــتـمــاعــيـة. وقــال الـوزيــر عـادل
الـركــابي في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
ـتراكم امـس ان (إطالق الفـروقات ا
ــاضـيــة كـانـون لألشــهـر االربــعـة ا
الــثـاني وشــبـاط  واذار ونــيـسـان 
ســــيـــكـــون وفـق الـــســـلـم اجلـــديـــد
لـلـمسـتـفيـدين من اعـانـات احلمـاية
ـبلغ يـصل إلى أكـثر االجـتـماعـيـة 
مـن ٣٧٧ مليار دينار) داعـيا األسر
إلـى (مــراجـــعـــة مـــنــافـــذ الـــصــرف
الســـتالم هـــذه الـــفـــروقـــات). كـــمــا
صـرفت الوزارة رواتب شـهري ايار
ـضـمـونـ مع وحـزيـران لـلـعـمـال ا
كافاة اخلاصة بهم.  ووجـه وزير ا
ـعـادن مـنــهـل عـزيــز الــصـنـاعــة وا
اخلــبــــاز بــصــرف رواتب مُــوظــفي
الــعـقـود واألجــور الـيـومـيــة بـشـكل
عــاجــل. ونــقل بــيــان عن اخلــبــاز 
خـالل تــرؤسه اجــتـــمــاعــا حــضــره
وكــيل الـوزارة لــشـؤون الـتــخـطـيط
ُـستـشار يـوسـف مـحمــد جاسـم وا 6

واسـتشـهاد تـفجـير بـئرين نـفطـي 
وجـــرح عــدد من الـــقــوات األمـــنــيــة

وشرطة الطاقة.

لــشـؤون الــتـنـمــيـة قــيـصـــر أحـمــد
ـديـرين الـعـامـ في الـهــاشـمـي وا
مـركـز الـوزارة وشركـاتـها الـعـامة 
دعـــوته الى (صـــرف مُــســتـــحــقــات
مُـوظفي العـقود واألجراء الـيومي
ُنـسـب الـعـامـل في الـشـركـات وا
لــلــعـمل في مــركــز الـوزارة بــأسـرع
وقت ومـن ميـزانـية الـشـركات لـعدم
إدراج رواتب العقود من قبل وزارة
ـــالـــيـــة  فـــضـال عن وضع آلـــيـــة ا
مُـــوحــدة جلـــمــيع الـــشــركـــات يــتم

الـبالد) مـؤكــدا ان (الــشــفــاء بـلغ
 6237 حـالـة  وبـواقع  29 وفـاة
جديدة) مشـيـرا الى ان (اكـثر من
 14الف شــخـص تــلــقـى جــرعــات
ــضـاد لــلــفــيــاروس في الــلــقــاح ا
نتـشرة في بغداد منافذ الـوزارة ا

واحملافظات).
 بـــدوره قــال مــصـدر طـبـي فــي
دائــــرة صـــحـــة ذي قــــار انه (تــم
فــرض الــحــجــر الــصــحـي عـلـى
 18 مـواطـنـا عــائــدا مــن الـهـنـد
بـعـد ظـهــور اصــابــات كــورونــا
بــــ عـــدد مـــنـــهم) واضــــاف ان
(االصـابــات التـي ظهـرت ما زالت
غـيـر مـشــخـصـة حـتى االن) وفـي
الـبـصــرة سجلت دائـــرة الصحة
 13إصـــابـــة بـــالــــفـــايـــروس بـــ
صفوف الـعائدين من الـهند. فـيما

كـن اجراء احـرار الـعـراق  انـه ال 
انـتخابات نـزيهة مع وجود السالح
ـــنــفــلـت والــكــوا واالغـــتــيــاالت ا
ـمـنـهـجـة ضـد الـنـاشـطـ .ودانت ا
الـبعثـة الهولنـدية وبأشـد العبارات
الــقــتل الــوحــشي الــذي تــعـرض له
الــوزني . وقـالت الــبـعـثــة في بـيـان
امـس ان (إفالت اجلــــــنـــــاة الــــــذين
يـــعــمــلـــون عــلى إســـكــات أصــوات
تظـاهرين والصحفي الـنشطاء وا
أمـر غـيـر مـقـبـول مـن خالل الـعـنف 
ويــجب أن يــتــوقـف). فـيــمــا واصل
مـتظـاهرو اليـدوانية لـليوم الـعاشر
عـــلى الـــتــوالي  االعـــتــصـــام امــام
ـــــاء واجملـــــاري وديــــوان دوائـــــر ا
احملـافظة والصحة والتعليم العالي
والــبــلــديـات لــلــمــطـالــبــة بــصـرف
ــوجب ــســتـــحــقــات  الـــرواتب وا

قرار 315  .

فـوضية تـشهـدها البالد. وحـذرت ا
الـعليا حلقوق االنسان في العراق 
مـن مـــوجـــة جـــديـــدة ألســـتـــهـــداف
وتــصــفــيــة وأغــتــيــال الــنــاشــطــ

احمد حسن

تــمـت جــبــايــتــهــا من قــبل الــشــركــة
مـقـارنـةً مع مـا تمت ـتـعـاقـد مـعهـا  ا
جـــبــايــتـه من قــبـل مــديــريـــة تــوزيع
ـدة الـتي كــهـربـاء احملــافـظــة خالل ا
ســبـقت الــتـعـاقـد) ولــفت الى ان (إن
ـبالغ التي تـمت جبايـتها من مـقدار ا
قـبل الـشـركـة مـنـذ تـاريخ مـبـاشـرتـها
الـعـمل وحـتى تـوقـفـهـا بـلغ اكـثـر من
 819 مــلــيـون ديــنــار فـقـط في حـ
بـلغت األموال التي تمت جبايتها من
ـديـريـة اكـثـر من اربع مـلـيارت قـبل ا
ديــنـارٍ األمــر الـذي يــؤشـر تـنــاقـصـاً
ـبـالغ اجلـبـايـة لـلـمـنـطـقـة واضـحـاً 
ذاتـــهـــا خالل مـــدة تـــولي الـــشـــركــة
األهـليَّة إلجراءات اجلباية). واعتقلت
قيادة عمليات بغداد  متهما ضبطت
بـحوزته مـبالغ مـاليـة مزورة . وقالت
الـقيادة في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (قـوة امنية في اللواء  27ونتيجة
مـتابعات استخـبارية دقيقة  تـمكنت
من الـقـاء الـقبض عـلى مـزور لـلعـمـلة

نصور وضبط االجـنبية في منطـقة ا
بــحـوزته مـبـلغ   36 الـف وثـمـنـمـائـة
دوالر فــئـــة  مــئــة دوالر). كــمــا الــقت
مــفـارز الــشـرطــة االحتـاديـة الــقـبض
ـتــهـمــ بـقــضـايـا عــلى اثـنــ من ا
تـزوير واحتيال . واوضح بيان امس
ــعـلــومـات اســتـخــبـاريـة انه (وفــقـاً 
دقـــيــقــة  تــمـــكــنت قـــوة من الــلــواء
اخلــامس الــفــرقــة الــثــانــيــة شــرطـة
احتـاديـة من إلـقاء الـقـبض عـلى احد
ـتـهـم في مـنـطـقة احلـريـة  يـقوم ا
عامالت الـعقارية وبحوزته بـتزوير ا
أخــتــام مــزورة عـدد  13 ومــعــامالت
عـقاريـة مع مسـتمـسكـات للـمواطـن
وصــكــوك مــزورة   تــســلــيــمه مع
ـضـبـوطـات إلى جـهـة االخـتـصاص ا
إلكــــمـــال اإلجـــراءات الــــقـــانــــونـــيـــة
والــتـحـقـيـقــيـة بـحـقه) ولـفت الى ان
(قــوة من الـلــواء اخلـامـس لـلــفـرقـة 
شــرعت بـتـنـفـيــذ مـذكـرة قـبض بـحق
ـادة ــطــلـوبــ وفق أحــكــام ا احــد ا
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اكـد وزير النفط إحسـان عبد اجلبار
إسـمـاعيل  ان االعـمـال الـتخـريـبـية
الـتي تـستـهدف االبـار النـفطـية  لن
تـثني اجلهود الوطـنية عن مواصلة
االنـتاج والتصدير مـشيدا باجلهود
ـتــمـيـزة لــلـعــامـلـ في الــوطـنـيــة ا
شـــركـــة نــفط الـــشـــمــال واجلـــهــات
الــسـانــدة من الــشـركــات الـنــفـطــيـة
رقم 183 األخـرى في إطفـاء البـئر ا
ـــحــافـــظــة فـي حــقل بـــاي حـــسن 
كـركـوك . وقـال اسمـاعـيل في بـرقـية
إلـى رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الــكـاظــمي تـلــقت (الــزمـان) نــسـخـة
مـنـها امس ان (اجلـهـد الوطـني كان
وعد عندما تمكن من السيطرة في ا
وبـوقت قـيـاسي عـلـى حـريق الـبـئر
الـنـفـطي  183 فـي حقـل باي حـسن

/ 456  احـتيـال في منـطقـة الشـعلة).
وجنــحت مــفــارز مـديــريــة مـكــافــحـة
اجـرام بغداد بالقبض على متهم قام
بـتزوير سند عقاري بقيمة 83 مليون

دينار .
ـديــريـة في بــيـان تـلــقـته  واشــارت ا
ديرية (الزمان) امس الى ان (مفارز ا
تـمـكنـت من القـاء الـقبض عـلى مـتهم
لـقـيـامه بـتـزوير سـنـد عـقـاري وبـيعه
مــقـابل مـبــلغ مـالي قـدره 83 مــلـيـون

ديــنـار في مـنـطـقــة الـبـيـاع حـيث 
اتـخــاذ اإلجـراءات الـقـانـونـيـة بـحـقه
ـادة /298 مـن قـانـون وفـق أحـكــام ا
الـعـقوبـات). وتمـكن غواصـو مديـرية
الـنــجـدة الـنـهـريـة من إنـقـاذ شـخص
حـــاول االنـــتــحـــار من اعـــلى جـــســر
الـشهـداء.وذكر بـيان امس ان (زوارق
وغـواصي الـنجـدة النـهريـة  تمـكنت
مـن انقاذ شخص حـاول االنتحار من
اعــلى جـسـر الـشـهـداء) واضـاف أنه
ــركـــزيــة ( اشـــعــار الـــســـيــطـــرة ا

اكد مـسـؤول العـالقات اخلـارجـية
فـي اخلـطــوط اجلـويــة الـعــراقـيـة
حس جلـيل في تصريح امس ان
(الـرحــلـة االسـتـثنـائيـة الــثـانــيـة
الجــالء الـعــراقـيــ مــن الـهــنـد
وصـــلـت وعـــلــى مـــتـــنـــهـــا 400
مــســافــر مـنـهـم مـئـة مـسـافـر من
اقــلــيم كــردســتــان) مــشــيــرا الى
(تــــــــخـــــــــصــــــــيـــص رحــــــــلــــــــة
اسـتـثــنـائــيـة ثـالــثـة جــديـدة يــوم
ــقـبل) داعـيـا جــمـيع اخلـمــيس ا
ـــســــافـــرين الـى (جـــلـب فـــحص ا
مـخـتـبـري بي سي ار يـثـبت عـدم
اصــابـــتــهم بـــالــوبـــاء وااللــتــزام
بـــاالجـــراءات الـــصــحـــيـــة الــــتـي
حـددتـهـا اللجنة الـعليا لـلـصـحـة
والـــــــســالمـــــــة الــــــوطـــــــنــــــيــــــة

والوزارة). 
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افـادت هـيئـة النـزاهـة العـامة بـضبط
أولـيات عقـد مبرم ب مـديرية توزيع
كــهـــربــاء مــحــافــظــة واسط وإحــدى
شــركــات جــبــابــة أجــور الــكــهــربــاء
ـال األهــلـيـة وذلـك لـتـسـبــبِه بـهـدر ا
الـعام فـيـما لـقى شـاب مصـرعه بـعد
اصــطــدام عــجــلــته بــشــجــرة نـخــيل
اعـترضت طريقه قرب مقبرة العبادي
في ناحية الرشيد بقضاء احملمودية.
وقـــالت الــهـــيــئــة في بـــيــان تـــلــقــته
(الـــزمــان) امـس ان (مالكــات مـــكــتب
حتـقـيق الـهـيـئـة في واسط  تـمـكـنت
ـبـرم بـ من ضــبط أولـيـات الـعـقـد ا
مـديرية توزيع كهرباء واسط وإحدى
شـركـات اجلـبـايـة األهـلـية) واضـاف
ان (الــتـحــقـيــقـات األولـيــة قـادت إلى
ــال الـعــام نــاجم عن وجــود هــدر بــا
ـبالغ التي قدار ا الـنقص الـواضح 
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ـــان دعـــا الـــعـــراق واالردن  الـــبـــر
الـعـربي لعـقد اجـتمـاع طار بـشأن
أحــداث الــقـدس فــيـمــا شــددا عـلى
ـوقـف مـشــتـرك ضــرورة اخلــروج 
وقــرارات حـاسـمــة إزاء االعـتـداءات
االسـرائـيلـية الـسـافرة. وقـال رئيس
ــان مــحــمــد احلـلــبــوسي في الــبــر
اني رسـالة الى رئيس االحتـاد البر
الــعــربي رئــيس اجملــلس الــوطـني
االحتادي في االمارات صقر غباش
تـــابــعــتـــهــا (الــزمـــان)  إن (وتــيــرة
االعـتـداءات اآلثـمة لـقـوات االحتالل

اإلسـرائـيـلي بـاسـتـيالئـهـا على دور
واطن الـعرب تصاعدت وأمـالك ا
في مــسـعى مـنـهـا لــتـهـويـد الـقـدس
وتـغـيـيـر هـويـتـهـا الـعـربـية وكـذلك
ـصلـ ومنـعهم من الـتجـاوز على ا
أداء عـــبــاداتـــهم في مـــكــان وزمــان
) مـــؤكـــدا ان مــقـــدســ عــظــيــمــ
ـسـلمـ وشـرفاء (غـضب الـعرب وا
الـــعــــالم يـــتـــزايـــد فـي كل حلـــظـــة
ـــمـــارســات مـــســـتـــنـــكـــرين هـــذه ا
ة) الـعنـصرية واالسـتيطـانية الـظا
واشـــــار الى انـه (من مـــــوقـــــعـــــنــــا
الــــرســـمي ـــــمـــمـــثــــلـــ عن اإلرادة
الــوطــنـيــة لــلــشـعب  فــإنــنــا نـدين
ونـستـنكـر االعتداءات اإلسـرائيـلية
ونــؤكـــد دعم الــعــراق لألشــقــاء في

فـلسـط وصمـودهم البطـولي كما
جنـدد موقفـنا الثـابت والدائم جتاه
ـا يـضمن الـقـضـية الـفـلـسطـيـنيـة 
ــسـتــقــلـة إقــامــة دولـة فــلــسـطــ ا
وعــاصــمــتــهــا الــقــدس الــشــريف)
وتــــابع ان (اســــتـــمــــرار جتـــاوزات
الـكـيان الـصهـيوني احملـتل وضربه
لــكـل قــرارات الــشــرعـــيــة الــدولــيــة
ـبــاد حـقـوق وانــتـهــاـه الـصــارخ 
يــــدعــــونــــا إلى حتــــمل اإلنــــســــان 
انات عربية تمثل مـسؤولياتنا كبـر
أمــاني وتـطـلــعـات أمـتـنــا بـاتـخـاذ
مـوقف يـنسـجم مع حـجم التـضامن
مـع قـضـيـتـنـا األسـاسـيـة) مـطـالـبـا
بـ(الـدعـوة إلى عـقـد اجـتـمـاع عاجل
ـاني العربي  وطـار لالحتاد الـبر

ـنـاقشـة هـذه االعتـداءات واخلروج
ـــوقف عــربي مـــشــتــرك وقــرارات
حــــاســـمـــة إزاء هــــذه االعـــتـــداءات
الـــســـافـــرة). بـــدوره  دعـــا رئـــيس
نعم مـجلس النواب األردنـي عبد ا
ان الـعربي الـعـودات احتادي الـبـر
ـنـظـمة و مـجـالس الـدول األعـضاء 
الجتـماع طار الـتعـاون اإلسالمي 
بـــــشــــان انــــتـــــهــــاكـــــات االحــــتالل
. اإلســرائـيـلي ضـد الــفـلـسـطــيـنـيـ
وقـال الـعودات في بـيان امس (إنـنا
وقف الذي يعبر مـطالبون باتخاذ ا
عن وحـدة وتـضامن أمـتـنا الـعربـية
مع شـعـبـنـا الـشـقـيق في فـلـسـط

وفـرض احترام مقدسـاتها وعروبة
قدسـة باستخدام جميع مـدينتها ا

أدوات) واضــاف (مـجــلس الـنـواب
األردنـي وبـالـتــنـســيق مع اجملـلس
الـوطني الـفلـسطـيني يـؤكد ضرورة
عــقــد اجــتــمــاعــات طــارئــة يــتم من
شـتـركة خاللـهـا تـنسـيق اجلـهـود ا
ـسـتـوى العـربي واإلسالمي عـلى ا
ووضـع خـطــة الــتــحــرك في جــمـيع
االجتــاهـات الـتي تـضـمن وقف تـلك
االعـتداءات وحتفـيز الدول الـفاعلة
ـــنـــظــــمـــات الـــدولـــيـــة التـــخـــاذ وا
اإلجــراءات الـتي من شـأنــهـا إنـهـاء
االحــــــــتـالل ومــــــــنـح الــــــــشــــــــعب
ــشـروعـة  الــفـلـســطـيـنـي حـقـوقه ا
ومــــنـــهـــا حــــقه في إقــــامـــة دولـــته
ــســتــقــلــة بـعــاصــمــتــهــا الــقـدس ا
الـشريف) مـشددا عـلى (اهميـة عقد

عــقـــد اجــتــمــاعــات طــارئــة لــلــدول
ـواجـهة األعـضـاء التـخاذ مـواقف 
انـــتــــهـــاكـــات حـــكــــومـــة االحـــتالل
ـتطرفة في والـعصابات الـيهودية ا
الــقــدس احملـتــلــة وآخـرهــا في حي
ـرجع الــشـيخ جـراح). دان مــكـتب ا
الــديــني االعــلـ عـلـي الـســيــســتـاني
الــهـجــوم الــذي اسـتــهـدف مــدرسـة
ســـيـــد الـــشـــهـــداء الـــثـــانـــويـــة في
وراح الـعـاصـمـة االفـغـانـيـة كـابـول 
ضـــحــيــته أكــثــر من  85  شــهــيــدا
و 147جـريـحـا من الـطالـبـات. وقال
بـيـان للـمكـتب تلـقته (الـزمان) امس
ـــروعـــة الـــتي راح ـــة ا إن (اجلـــر
ضـحـيتـهـا عدد من طـالـبات مـدرسة
سـيـد الـشـهـداء في كـابـول في نـهار

وأسفر عن استشهاد شـهر رمضان 
الــعــشـرات مــنـهـن وجـرح أضــعـاف
ذلـك تدمي قلب كل إنـسان حر وذي
ضــمـيـر حي وتــمأله حـزنـاً وأسى)
ــــا عــــانــــاه مــــؤكــــدا انـه (بــــرغم 
ـدنيـون العـزل في أفغـانسـتان من ا
هـجمات وحشية من قبل اجلماعات
ـــتـــطـــرفـــة عـــلى مـــر الـــســـنــوات ا
ـــة ــــاضـــيـــة إال أن هــــذه اجلـــر ا
اسـتـثـنائـيـة في نـوعـها وتـعـد أكـثر
إيـالمًـا من جــهــات عـدة) مــضــيــفـا
ـواسـاة (نـتــقـدم بـأحـر الـتـعـازي وا
ـــضـــطـــهــد لـــلـــشـــعب األفـــغـــانـي ا
ـكـلـومـة في هذه والسـيـمـا األسـر ا
الـفـاجـعة) مـشـيـرا الى انه (في ظل
الـــوضع الـــصــعـب الــذي تـــعـــيــشه

ونـظــرا إلى إمـكـانـيـة أفــغـانـسـتـان 
ــتــشــددة اكـــتــســاب اجلــمـــاعــات ا
ـزيــد من الـقـوة خالل ــتـطـرفــة ا وا
ـقبـلة فـإن الـوحدة الـوطنـية ـدة ا ا
والـتـضـامن بـ جمـيع اجملـمـوعات
الـعـرقيـة والـقومـيـات في هذا الـبـلد
بــاتـت ضــروريــة أكــثــر من أي وقت
ـطـلـوب مـضى) مــشـددا عـلى ان (ا
من احلــكــومـة والــقـادة الــوطـنــيـ
والـزعـمـاء الـدينـيـ وــبـار اجملـتمع
األفـــغــاني الـــعــمـل لــلـــتــوصل إلى
ـدنيـ واألقلـيات طـريـقة حلـمايـة ا
أمـــام قــمع الـــعــرقــيـــة والــديـــنــيــة 
وجـــرائم اجلـــمـــاعـــات اإلرهـــابـــيــة
واتــــخـــاذ مـــا يــــلـــزم من إجـــراءات

مناسبة في هذا اجملال). 
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وتـــســـلـــيـــمه إلـى مـــركـــز الـــشـــرطــة
). ولـقى شـاب مـصـرعه بـعد اصـولـيـاً
اصــطــدام عــجــلــته بــشــجــرة نـخــيل
اعـترضت طريقه قرب مقبرة العبادي
في نـاحية الـرشيد باحملـمودية. وقال
ــنــطــقــة شــهــود عــيــان ان (اهــالي ا
ودعـوا الـشاب عـبد الـله عـلي فيـحان
الـبـالغ من العـمر  17 عـاما بـعد نـقله
لــلـمــسـتــشـفى أثــر غـيــبـوبـه شـديـدة
نــتـيــجـة اصـطــدام عـجــلـته بــشـجـرة
نــخــيل). وفي ســيــاق مــتـصل  افــاد
شــهـود اخـرين  بـأن (كـلب سـائب في
الناحيه ذاتها هاجم طفال وتسبب له

بأضرار في عينه).
 وأحـبطت قـوة امنيـة  بالـتعاون مع
مـديــريـة هـنـدسـة لـلــحـشـد مـحـاولـة
لـتــفـخـيخ الـشـارع الـعـام الـرابط بـ
حـافظة قـضاءي الـقائم و عكـاشات 
االنـبـار.وقـال احلشـد في بـيان تـلـقته
(الـــزمـــان) امس ان (الـــقـــوة جنــحت
بـــتـــفــجـــيـــر عــبـــوة مـــزدوجــة حتت

ــذكــور) الـــســيــطـــرة في الــشـــارع ا
واضـــــاف ان (قــــوة اخــــرى عــــاجلت
عـملـية تـسلل لـفلـول داعش في قاطع
حـافظـة صالح الدين). سـيد غـريب 
فـي غضون ذلك  تـمكنـت فرق الدفاع
ـــدني من الــســيـــطــرة عــلى حــريق ا
انـدلع داخل مـعـمل كـربالء للـعـصـائر
بـبـغـداد .كـمـا اخـمـدت الـفـرق حـريـقا
انـدلع داخـل حـقل حملـصـول احلـنـطة
ـحــافــظـة في نــاحــيـة الــعــبـاســيــة 
الـنـجف اثــر تـمـاس كـهـربـائي داخل
عـــجــلـــة نــوع كـــيــا حـــمل احـــتــرقت
واحـرقت احلقل. وقال بيـان للمديرية
تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان (الـــفــرق
شتعلة داخل احلقل طـوقت النيران ا
ومـنعت اتـساعهـا وانقـذت نحو 450
ــا حملـصــول احلـنــطـة  بــيـنــمـا دو
ــسـاحـة احملــتـرقـة  40دو بــلـغت ا
فـــقط  دون تـــســـجـــيل اصـــابــات أو
خـسـائر بـشـرية مع حتـجـيم االضرار

ادية في احلقل احملترق).  ا

 إحسان عبد اجلبار إسماعيل

محمد احللبوسي

ُستحقات) ـوجبها صرف هـذه ا
واضــاف انه (وجه بــصــرف مــبـالغ
الــتــوقـيــفـات الــتــقـاعــديــة شـهــريـاً
ووضـع جـدولــة لـتــسـديــد الـديـون
ُــتـرتــبـة عــلى الــشـركــات من هـذه ا
ـاضـيـة  الــتـوقـيـفـات لـلــسـنـوات ا
ُـعـانـاة عن مُـنـتـسـبي بـهــدف رفع ا
ـن يُــــحــــالــــون إلى الــــشــــركــــات 
الــتـقـاعـد) مــؤكـدا (اهـمـيــة الـنـظـر
ُـتـلـكئـة وإعـادة تـقو لـلـمـشاريع ا
عـقود الـشراكـة وإنهاء الـعقـود غير
ُــجـديــة مـنــهـا اضـافــة الى إعـداد ا
ـوضــوعـة دراســة بــشـان اخلُــطط ا
ُتـوقفـة وايجاد ـصانع ا لـتشـغيل ا
مُــقـتـرحــات قـابـلـة لــلـتـطــبـيق عـلى
أرض الــــواقع عــــلى ان تُــــقـــدم إلى
وكــيل الـوزارة لــشـؤون الـتــخـطـيط
خِـالل شــهــر واحـد) مــشــددا عــلى
(ضــــرورة اإلهـــتــــمـــام بــــإجـــراءات
هـنيـة وإدخال الـعامـل الـسالمـة ا
بــهــذا اجملـال فـي دورات تـدريــبــيـة
ومـنـحـهم شـهـادات مُـعـتـمـدة  وان
يــكـون وجــود مُـنــتــسـبي الــسالمـة
ــــدني وكُل ــــهـــنـــيــــة والـــدفـــاع ا ا
ُـختص بـهذا اجملال بنـسبة مئة ا

ئة خِالل حظر التجوال).  با

عادل الركابي

حيط القنصلية االيرانية في كربالء  Ê«dO∫ محتجون غاضبون يضرمون النيران 



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

WKF²H  WOŽ«—e « qO U;« oz«dŠ ∫W uJ(«

  «bMł√ U¼¡«—Ë nIðË

والـــقـــانـــوــن الـــدولي اإلنـــســـاني وأن
حتـــتــرم الـــوضع الـــقــائـم الــتـــاريــخي

والقانوني.
وأشــار إلى أن (الــوزارة عــلى تــواصل
مـستـمر مع األشـقاء في دولـة فلـسط
واقف والتحركات اإلقليمية لـتنسيق ا
ـــســـتـــهــدِفـــة مـــواجـــهــة والـــدولـــيــة ا
ـمـارسـات واالعـتداءات اإلسـرائـيـلـية ا
فـي الـقــدس احملــتـلــة وبــلــورة مـواقف
دولــيـــة ضــاغــطــة جتــبـــر الــســلــطــات
اإلسـرائيلية على وقف انتهاكاتها ضد

بارك). سجد األقصى ا ا
 فــيـمــا دانت دول عـربـيــة ومن بـيــنـهـا
أربـع طـبّــعت عـالقــاتـهــا مـع اسـرائــيل
اضي اعمال الـعنف في مدينة الـعام ا
الـقدس الـتي خلفت مـئات اجلرحى من
الـفـلـسطـيـنيـ في صـدامـات مع قوات

االمن االسرائيلية.
وخــلـفت اعـمــال الـعـنف 340 جــريـحـا
اغـلـبهم من الـفـلسـطيـنـي اضـافة الى

17 من الشرطة االسرائيلية.
وبـدأ الـتـوتـر عـلى اثـر مـحـاولـة اخالء
فــلـســطـيــنــيـ من مــنـازل في الــقـدس
الــــشـــرقـــيــــة يـــدّعي مــــســـتــــوطـــنـــون

اسرائيليون ملكيتها.
وأكـدت وزارة اخلارجية السعودية في
ـا ــمــلـكــة  بــيــان الـســـــــــــبت رفض ا
صـــدر بــخـــصــوص خـــطط وإجــراءات
إســرائـيل إلخالء مــنـازل فــلـســطـيــنـيـة
بـالقـدس وفرض الـسيادة اإلسـرائيـلية

عليها.
وتــــوالت ردود الـــفـــعـل من الـــســـودان
ـغـرب ودولــة االمـارات والـبــحـرين وا
اضـي على وجـمـيـعـهـا وافـقت الـعـام ا

تطبيع عالقاتها مع اسرائيل.
ونــددت وزارة اخلـارجـيـة الــسـودانـيـة
فـي بيـان اصدرته في وقت مـتاخـر ليل
نظم الـسبت بحـركة القمع واالعـتداء ا
ـــواطــنـــ الــفـــلـــســطـــيــنـــيــ عـــلى ا
عــيـة اجملــتـمع ــقـدســيـ الــعـزل دا وا
الـــدولـي لـــلـــضـــغـط عـــلى احلـــكـــومـــة

اإلسـرائيلية إليـقاف مساعيهـا لتهجير
ـواطـنــ الـفـلـســطـيـنـيـ ــزيـد من ا ا

وطردهم من منازلهم
بــدورهـا دعت ابــوظـبي إلى �ضـرورة
حتـــمل الـــســـلـــطـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة
ــســؤولــيــتـهــا وفق قــواعــد الــقــانـون
الـــدولي لــتـــوفــيـــر احلــمــايـــة الالزمــة
لـلـمـدنـيـ الـفلـسـطـيـنـيـ وحقـهم في
ـارسة الشعائر الدينية وكذلك وقف
ـسـجـد ــارسـات تـنـتـهك حــرمـة ا أي 

بارك األقصى ا
وكـانت وزارة اخلـارجـيـة في الـبـحرين
أعـربت عن (االستنـكار الشـديد العتداء
صـل في الـقـوات اإلسرائـيلـية عـلى ا
ــسـجـد األقــصى) . داعـيـة احلــكـومـة ا
اإلســــــرائــــــيــــــلــــــيـــــة إلـى وقـف هـــــذه

مـطـالـبـ بـإلـغـاء مـعـاهـدة الـسالم مع
إسرائيل وإغالق سفارتها في عمان. 
ـتـظــاهـرون الـذيـن قـدر عـددهم ورفـع ا
ب500 شـــــــخـص أعالمـــــــا أردنـــــــيــــــة
وفـلسطينية والفتات كبيرة كتب عليها
(أسـقطوا إتفاقية الـذل والعار..إتفاقية
وادي عــربــة  998وأطــردوا الــســفــيــر

وأغلقوا السفارة).
كـمـا رفـعـوا الفتـات كـتب عـلـيـها (قـاوم
والتـــســـاوم وصـــبـــرا صـــبـــرا يـــا أهل

القدس فالنصر قادم).
ــتــظــاهــرون وهـم يــنــتــمــون وهــتـف ا
خملـــتــلـف األحــزاب والـــتــيـــارات وقــد
وضع الـعديد منهم كوفيـات فلسطينية
(ـــطـالـعـلك يـاعــدوي طـالع من كل بـيت
ـذلة) و ـوت وال ا وحـارة وشارع) و (ا
ـان مــابـدنــا شـجب (يــا حـكــومـة و(بــر
.( ــوت وحتــيـا فــلـســطـ وبــيــان) و(
ونـظم اإلعتصام أمام مـسجد الكالوتي
وسـط عمان عـلى مرأى من قوات األمن
كـان الذي الـتي انـتشـرت بـكثـافـة في ا
يـــبــــعـــد أكـــثـــر من من 500 مــــتـــر عن

السفارة اإلسرائيلية. 
ـــتـــحـــدث بـــاسـم اخلـــارجـــيــة وأكـــد ا
األردنــيـة ضـيف الــله الـفـايــز في بـيـان
ــمـلـكـة تــواصل جـهـودهـا األحـد أن �ا
وحتــركـاتــهـا عــلى أكـثــر من مــسـتـوى
لــوقف االنــتـهــاكـات اإلســرائــيـلــيـة في
الـقدس الشـرقية احملـتلة .�وأضاف أن
�الــوزارة فـي اشـتــبــاك (دبــلــومــاسي)
يومي مع السلطات اإلسرائيلية القوة
الـقائمة باالحتالل في القدس الشرقية
لــوقف االنــتـهــاكـات (…) وقــامت بــنـقل
احـتجاجها للسلطات اإلسرائيلية على
مــا تــعــرض له احلــرم مـن انــتــهــاكـات

�. اضيت خاصة في الليلت ا
وأوضـح الــفــايــز أن �الـــوزارة حــذرت
اجلــــانب اإلســــرائــــيــــلي مـن مــــغــــبـــة
االســتـمــرار في االنــتـهــاكـات وطــالـبت
بـــوقـــفــهـــا وبـــأن تـــتــقـــيـــد إســرائـــيل
بــالــتــزامـاتــهــا وفق الــقــانــون الـدولي
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بثت وكـاالت صحـافية لـيل الثالثـاء صورة جلـثة رئيس تـشاد مـلقـاة على حوض
ا قيـل انه مقذوف كبـير احلجم هـشم جانبا ركـز طبي مفلـوع يسار ظـهره 
ـنـهـوب من خـير من رأس الـرئـيس ثم اكـمل طـريـقه لـيـشق نـفقـا في حلم ديـبي ا

تشاد.
حتى مـهـدي علي ابـرز اعـداء ادريس لم يوضح حلـ اعـداد هذه الـكـلمـة رواية
مـاجـرى لـرئـيس تـشـاد وكـيف فـلـقه الــرصـاص فـلم تـكـتـمل فـرحـته وهـو يـخـطـو

للسبع ليفوز في انتخابات نزاهتها من نزاهة ثروة الرئيس الفاسد.
عجـيبـة تصـاريف االيـام حسـ حبـري رئيس و صـديق ثم عدو ادريس سـج
الدانـته بـجـرائم قــتل و اغـتـصـاب وادريس الـذي نـقل تـشـاد لـتـكـون في مـراتب
ـرتـبة 173 من اصل 180 دولـة فـيـما حل مبـهـرة في الـفسـاد بـحـيث احتـلت ا

رتبة 178. العراق في ا
ومع ذلك و زيادة في الـصلف فـالقـتيل لـعب بذيلـه شخصـيا وتـشاديـا ودوليا
فقـد كـان مولـعـا بـالزواج حـتى انه دفع لـزوجـة سودانـيـة فقط 26 مـلـيون دوالر

مهرا جمعها من عرق جبينه!.
وع احـد اوالده وكان اسـمه عـمر - عـثر عـليـه الحقـا مخـنوقـا- مـستـشارا له
وع افـرادا من قبيلته قـادة للجيش وانـعم على ابنه محمـد الذي صار الثالثاء
"الكل بالكل" في تشاد انعم عليه برتبة جنرال وهو في السابعة و الثالث وقد

ان و احلكومة. حل الولد السائر على درب ابيه البر
الـفـسـاد بـ الـسـمـر مـثل الـفـســاد بـ الـبـيض وقـادة االنـظـمـة من هـذا الـنـوع
يـصــدق عـلـيـهم الــتـعـبـيـر الــعـراقي اجلـارح الـبــلـيغ" واحـد تـافل بــحـلگ الـثـاني"
يستـنسخـون جتارب فـيثبـتون سلـطتهم و يـنهـبون و يدعـون الشفـافية و مـحاربة

الفساد و اعادة هيبة الدولة!.
ادريس ديـبي صـديق قد لـلـقذافي و لـعمـر البـشـير و لـفرنـسـا و نتـنيـاهو من
اعظم اجنـازاته التي ال تـقدر بـثمن انـطالق اول محـطة تـلفـزيونـية تـشاديـة هذا
ليس مـزاحا فالرجل كـان يذكر بهـا شعبه عنـدما يستـعرض نعمـة ما انزله على

تشاد.
بـعـد كل خـلـطـات الـتـآمـر و الـرهق حـبـا في الـسـلـطـة و الـثروة و
الشـهرة التي دفع التـشاديون و جيرانـهم تكاليـفها جوعا
و تشـردا و مهـانة انـتهى ادريس عـريانا مـنفـجر الـظهر
ساكـنـا بال حـراك شاحـبـا بـعد سـمـرة داكنـة يـشـبه ماء
وته ابنه وقرة عـينه ليشـبع شتما وهو احلنـاء مسلطـا 

في قبره.
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اتهمت احلكومة  ,جهات لم تسميها
 ,بـالـوقـوف وراء حـرائق احملـاصـيل
الـــزراعــيـــة الــتي شـــهــدتــهـــا بــعض

احملافظات. 
ـتحـدث بأسم احلـكومـة وزير وقال ا
الـــثـــقـــافــة حـــسن نـــاظم ان (رئـــيس
ـتـابـعة مـلف حـرائق الـوزراء وجه 
احملـــاصــيل بـــنــحـــو جــاد وصــارم),
مشيرا الى ان (حرق احملاصيل تقف
خــلـفه أجــنـدات وهــنـاك تــوجـيــهـات
ـــنع تـــكــرارهـــا واحلــيـــلــولــة دون
وقـــوعــهــا). وكــافـــحت فــرق الــدفــاع
ـدني  ,حــريــقـــا انــدلع في مــزرعــة ا
للحنـطة بقضـاء ع تمر في كربالء.
كــمـا تــمــكـنت الــفــرق اخـمــاد حـريق
نشب داخل عجـلة بعد انـقالبها على
الطـريق الـرابط ب واسط - بـغداد
في مــنـطـقــة الـبـتــار وإنـتـشــال جـثـة
صـــاحــبــهــا وتــســلـــيــمه إلى الــطب

العدلي. 
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وانـقـذت مفـارز الـشـرطـة اجملتـمـعـية
فتاة بعـد تعرضها إلبـتزاز الكتروني
من قــــــبل شـــــاب فـي مـــــحـــــافـــــظـــــة
كـربـالء.وذكـر بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
انقذت امس ان (الشرطة اجملتـمعية 
فتاة من بغـداد بعد تعـرضها البتزاز
من قــبل شـاب  ,تــعـرفـت عـلــيه عــبـر

تـهمـ بعـد توفـر معـلومـات بشأن ا
واطن قيامه بالـشروع بقتل احـد ا
وسرقـة مبـلغ قدره الـف وسـبعـمائة
دوالر منه) ,مـؤكـدا انه ( وبـعـد اخـذ
وافقات الـرسمية , القبض عليه ا
واتخـاذ االجراءآت الـقـانونـية بـحقه
ادة 405/31 وتوقيـفه وفق احكام ا

من قانون العقوبات).
rN²  ‰UI²Ž«

وتـــابـع ان (قـــوة اخـــرى من مـــكـــتب
اعتـقلت مكـافـحة اجـرام الـكاظـمـية  ,
مـتـهــمـا بـاالبـتــزاز االلـكـتـروني وفق
ـــــادة 430 من قـــــانـــــون احـــــكـــــام ا
العقوبات وايداعه التوقيف و اتخاذ
ه االجراءآت القانـونية بـحقه وتقد

الى القضاء لينال جزائه العادل).
 وتـــمــكـــنت قــيـــادة شــرطـــة بــغــداد
الـقـبض علـى ثالثة مـتـهـمـ اقـدموا

على طعن مواطن بآلة حادة.
 واوضـحت الــقـيـادة فـي بـيـان امس
انه ( بعـد ورود مـعلـومات الى مـركز
بـــوجــود ـــعـــظم , شـــرطـــة الـــبـــاب ا
مشـاجرة ادت الى طـعن مواطن بـآلة
حادة نقـل على اثرهـا الى مسـتشفى
مـــديــــنـــة الـــطب , االنـــتــــقـــال إلى
ـواطن ـســتـشــفى وتـدوين إفــادة ا ا
وعلى الـفور وجه قائـد شرطـة بغداد
الـــلــواء الــركـن مــاجــد فــالـح نــعــمــة
بضـرورة بذل اجلـهود لـلوصول إلى

اجلنـاة وتـشكـيل فريـق عمل مـيداني
لـهـذا الـغـرض) ,مـشـيـرا الى انه (
الـتـعـرف عـلى اجلـنـاة واسـتـحـصـال
وافـقات الـقضـائيـة والقـاء القبض ا
عــلى ثالثــة مـتــهـمــ وايــداعـهم في
مــركــز الــشـرطــة التــخــاذ اإلجـراءات

الــــقـــانــــونـــيـــة
الالزمة بـحقهم
وفق القانون). 
ورفــعت قــيـادة
عمليات بغداد
احـــــــــــــــــــــــــــدى
السـيـطرات في
جــــانب الــــكـــر.
وقـالت الـقـيادة
في بــيـان امس
ـالكــــــــات ان (ا
الـهـنـدسـيـة في
ـــشــاة فـــرقـــة ا
الــــــســــــادســــــة
,بـاشــرت بـرفع
ســـــــيــــــــطـــــــرة
ـقدم الـشهـيـد ا
ـاجدي ظاهـر ا
ضـــــمـن قـــــاطع
مـــــســــؤولــــيــــة
24 الــــــــلـــــــواء 

غربي بغداد).
واضـــــــــــــــاف ان

(هــذا اإلجـراء يــأتي ضــمن الـســيـاق
الـذي تــتـبـعـه الـقـيــادة في رفع نـقـاط
الــتــفــتــيش بــغــيــة تــســهــيل حــركــة
ــواطــنـ واالســهــام في تــخــفـيف ا
روري). فـيمـا كشفت تـقارير الزخم ا
صحفية  عن استعداد 85 موظفاً من

ادافع عن الرئـيس احـمد.حـسن البـكـر لعـروبته ونـزاهتـه.وتواضـعه.واعلن انه لم
يـكـن يـرغب بـاالسـتـقـالــة او الـتـقـاعـد لـكــنه وجـد نـفـسه  بــ خـيـارات افـضـلـهـا
االنـسـحـاب من احليـاة الـسـياسـيـة بعـد رفـضه احلـسم لـفكـرة احلـرب مع ايران
رغم انه بارك الـثـورة االيرانـيـة وارسل. سعـدون شـاكر وانـا الى ايـران للـتـبريك
بــانـتـصــار الـثـورة فــرفض االمـام اخلــمـيـني اســتالم رسـالــة الـبـكــر كـمـا رفض

استقبالنا وانا كنت معجبا به انه ازاح الشاه اكبر عميل.غربي عن طريقنا.
لكن االمام اخلميني كان.مقتنعا اننا نتعاطف مع الشاه بعد اتفاقية اجلزائر.

ــبـنى حــدثـني االخ عــبــد الـعــزيـز بــو تــفـلــيـقــة الــذي اقـام في دمــشق في ذات ا
اخملصـص لضيوف الرئيس حـافظ.االسد انه والوزيران العراقي
وااليـراني كــانـا يــتـنــاقـشــان بـحــدة كـان الـرئــيس صـدام
حسـ والشـاه محـمد رضا بـهلـوي قد انـتهـيا من كـتابة
ـــتــفــاوضــ حلـــضــور حلــظــة االتـــفــاق. ونــودي عــلى ا

التوقيع.
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عـقــد مـجـلس اجلـامـعـة الـعـربـيـة امس
االثـنـ اجتـمـاعا طـارئـا على مـسـتوى
ــنـدوبــ الـدائــمـ بــنـاء عــلى طـلب ا
ـنـاقـشـة األوضـاع في دولـة فــلـسـطـ 
الــــقــــدس ومـــواجــــهــــة الـــتــــجـــاوزات
ــســجـد اإلســرائــيــلــيـة في الــقــدس وا

األقصى.
 وكـشف مـصدر بـاجلامـعة الـعربـية أن
ـنــظــمـة هــنــاك تـوجــهــا لـلــجــوء إلى ا
الـدولـيـة التخـاذ قـرار يطـالب إسـرائيل
بـتوفيـر احلماية لـلفلـسطينـي خاصة
أن تـونس تشـغل حـاليا مـنصـب عضو
جـلس األمن  وفي اتصال غـير دائم 
هــاتــفي مــعه أكــد جـبــريل الــرجـوب لـ
(الـزمان) إننا نـسعى إلى الوصول إلى
مــوقف فـلـســطـيــني مـوحـد بــعـيـدا عن
ــواجـــهــة الـــتـــجــاذبـــات الـــداخــلـــيـــة 
الــتـجـاوزات اإلسـرائـيــلـيـة في الـقـدس
والـــشــيخ جـــراح ونــحن مــســـتــعــدون
لــــلـــــحــــوار مع االخـــــوة في حــــمــــاس
لـلـوصـول إلى اسـتـراتـيجـيـة مـشـتـركة

واجهة االحتالل. 
WÝbI  s U «

وأحـب أن أؤكد لـألخـوة في حـماس أن
االنـتـخـابـات لم تـلغ ولكن  تـأجـيـلـها
ـكن مشـاركة سـكان الـقدس في حـتى 
االنـتخـابات كـما إنـنا سـوف ننسق مع
األخــوة فـي األردن بــاعــتــبــاره أن لــهـا
ــقــدســة إلنــشـاء واليــة عــلى األمــاكن ا
صــنــدوق لــدعم ســكـان الــقــدس نــقـوم
بـــاإلشــــراف عـــلـــيه. مـن جـــهـــته حـــذّر
مــحـمـود الـهـبـاش مــسـتـشـار الـرئـيس
الــفـلــسـطــيـنـي لـلــشـؤون الــديـنــيـة في
تـصريحـات خاصة لـلزمان من احـتمال
نـطقـة تسعى انـدالع حرب ديـنيـة في ا

إسرائيل إلى اشعالها. 
وتــظــاهــر مــئــات األردنــيـ األحــد في
مـنـطـقـة الـرابـيـة بـالـقـرب من الـسـفارة
اإلسـرائيـلية في عـمان لإلحتـجاج على
أعــمـال الــعـنف في الــقـدس الـشــرقـيـة
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استـذكر اهالـي الكرادة الـشرقيـة ببغـداد مساء امس 
فاجـعة اسـتـشهـاد كـوكبـة من شبـابـها وفـلـذات اكبـادها
الذيـن حصدتهم يـد التفجـير االرهابي يوم 27 رمضان

.2016
ـنطقـة في وقفة اسـتذكار وقال مـجلس شيـوخ ووجهاء ا
امس ان االهـالي لن ينـسـوا الشـهداء الـذين بـلغ عددهم
نحو 350 شهـيداً بينهم نـساء واطفال كانـوا يتبضعون
اسـتعدادا لعـيد الفطـر ليلة 27 رمـضان . واطلـقوا على

هذه الفاجعة ليلة النار والدخان.
ومـازالت الكـرادة تـرفع عـددا من صـور هؤالء الـشـهداء
الذين قـضوا داخل مـجمـعي هادي سنـتر والـليث حيث
ـة الـتي لـم يـكشـف عن فـاعـلـيـها ارواح حصـدت اجلـر
االبريـاء . واضـافـوا فـي كـلـمات وهـم يـوقـدون الـشـموع
ويـقــرأون الــفـاحتــة عــلى ارواح الــضـحــايــا (نـســتــذكـر
الفـاجعـة االلـيمـة في ذكراهـا اخلامـسـة التي ودعـنا بـها
اهلـينا واعزائـنا الذين حـصدتهم يد اجلـور والظلم بـليلة

النار والدخان).
ومـنذ ليـلة اول امس االحد اوقـد االهالي الـشموع وسط
شارع الـكرادة داخل وامام مـبنى اجملمعـ فيما زارت
كـان اليقـاد الشـموع وتـذكر امهـات الشـهـداء وذووهم ا

. اً احبائهم وسط دموع حارة ذرفت وقلوب تنزف ا
عدسة: قحطان سا   ŸuLý∫ ذوو شهداء الكرادة الشرقية يستذكرون فاجعة 27 رمضان

مــــواقع الــــتـــواصـل االجـــتــــمـــاعي),
واضــاف ان (مــفــارزهــا تــمــكــنت من
ـبـتــز حـيث اتـخـذت الـوصــول إلى ا
بـــحــقه اإلجـــراءات الالزمـــة وقــامت
بــحــذف مــحــتــوى االبــتــزاز وتــأمـ
حـســاب الـفـتـاة). كـمــا الـقت الـقـوات
االمـنيـة الـقبض عـلى مـتـهمـ اثـي
في بغـداد بـتهم االبـتـزاز االلكـتروني

والسرقة والشروع بالقتل.  
واشــار بــيـــان امس الى ان (قــوة من
مــكــتب مــكـافــحــة اجـرام حــســيـنــيـة
ديرية مكافحة اجرام عامل التابع  ا
بــغـداد  ,تــمــكـنـت من مـتــابــعــة احـد
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طالعة ليال ونهارا . عندما كنا صغارا كانت القدس نقرأ نشيد حب في كتابة ا
وفي الـصـبـا عـرفـنـا كـوفـيـة يـاسـر عـرفـات وشـوارب جـورج حـبش وان فـصـائل
قاومة كانت فتح والصاعقة واجلبهة العربية لتحرير فلسط وكتائب العزام. ا
وفي الشـباب سمـعنـا اشعرا عن الـقدس بصـوت محـمود درويش ومحـمود زياد

وفدوى طوقان وسميح القاسم .
وظلت هي قضية لعاطفتنا ..

ولم يـغب عن الـبال انـتـظار فـرحة عـودتـها لـتـكون عـربيـة بـعد ان فـقـدنا الـنصف
العربي منها في حرب حزيران .

وعلى مـدى ما سيـأتي عليـنا ان نذكـر القادم ان الـقدس كانت تـعيش في كتب
ـطـالـعـة علـى ان تبـقى في ـطـالـعـة ودفـاتر اإلنـشـاء .وان اخـتـفت ان من كـتب ا ا

ذاكرتهم كتابا حللم تعريبها مكانا مقدسا للجميع وسدنتها أهلها العرب . 
2

الـقـدس الـشـريف ..الـوجـدان الـذي يـسـكـنـنـا مـنـذ أن كـنـا تالمـيـذا  وكـنـا نـحن
لك لـها سـوى ان نهـدي للـعمل الـفدائي والـقدس كـيلو الفـقراء من الـتالميـذ ال 

من الطح األسمر او علبة معجون طماطم.
علم ما أتذكـر ان احد التالميذ جلب تبـرعا :علبة معجون أسـنان . وح سأله ا

هذا ?
رد الـتلـمـيذ : أسـتاذ اعـتـقد ان الـفـدائيـ األبطـال يـحتـاجـونهـا عنـدمـا يفـرشون

أسنانهم في صباح عمليتهم االستشهادية .
وقتـها صـاح احد الـتالميـذ اجلالـس في اخلـلف : اقسم بـالعـباس ان أباك من

لقنك هذا اجلواب.?
3

وهـكذا منذ عام  1948عشـنا محنة ضياع وطن  وعـاشت فلسط في ضمائر
درسي وفي الطـفولـة قبل الـكهـولة ألنـها كـانت تصـدح كل صبـاح في نشـيدنـا ا
اقتسـامها لـقوتنا الـيومي عنـدما كنـا جنلب الطحـ والسمن والـسكر من بـيوتنا
الفقـيرة ونتـبرع فيـها لدعم اجملهـود احلربي  وكنـا نقتـطع من يوميـاتنا الـبائسة

لنشتري طابع العمل الفدائي.
عـشـنا مع فـلـسـط ويـاسـر عـرفات وجـمـال عـبـد النـاصـر ولـيلى خـالـد وغـسان
كـنــفـاني وصـوت فــيـروز وأم كـلــثـوم تـواريخ مـضــطـربـة ومــلـيـئـة بــوعـود الـعـودة

والتحرير والعمليات اجلريئة واختطاف الطائرات.
قـاومة ودخول احلجـارة كخيار بديل لكن احلـلم بقي حلم حتى مع تـطور سبل ا
للـبنـدقية  ومن ثـم جاءت صواريخ الـقسـام التي تـدفع غزة الـيوم ثـمن سقـوطها
وليـموت بدله مئات ستعمـرات وضواحيها ولـتقتل إسرائيـليا واحدا  على فنـاء ا

الفلسطيني كما يحدث في القدس اليوم.
قـاومة  ثـمن ليس ـانهـا بـنهج من مـناهـج ا بـتالة تـدفع ثمن أ ـدينـة ا وهاهي ا
ـبـتـلون بـأشـيـاء ال حتصى مـن مشـاكـلـهم التي بـالسـهل  فـيـمـا العـرب الـعـتاة ا
لكون غير الـتقارير اإلخبارية اليـة ال  ة واألزمة ا تصنـعها النظم ودبابـات العو
ــهم إن نـشـرات ا والـبـطــانـيــات وشـاحـنــات األدويـة  تـصل أو ال تــصل ال يـهم 
األخبار حتـدثت عن شحنة غذائـية وطبية حتركـت بعشر شاحنـات ووقفت تنتظر

الفرج عند معبر رفح.
غيـر أن معادلة القدس واجلفن العربي  هي معادلة أخرى
ـؤتـمـرات الـطـارئـة  وفي يـغـرقــهـا الـدمع وضـيق الـيــد وا
الـنـهـايـة الشيء يـحـدث  سـتـهـدأ الـعـاصـفـة في انـتـظار

عاصفة أخرى وضحايا جدد. 

الــصــمت لـم يــعــد خـيــارا لــلــدفــاع عن
ـقـدسـة.  وشـهدت ـديـنة ا الـعـرب في ا
الـقدس الشـرقية مؤخـرا التي احتـلتها
إســرائـيل فـي الـعـام  1967وضــمـتــهـا
الحـقا في خطـوة لم يعترف بـها دوليا
اضـــطــرابـــات تـــعــتـــبـــر األســوأ مـــنــذ
سـنوات. وأصـيب مئات الـفلـسطيـني
واعــــتــــقل الــــعــــشــــرات مــــنــــهم خالل
مـواجـهـات مع الـشـرطـة الـتي قـالت إن
عـددا من عناصرها أصيبوا باحلجارة
ـقـذوفـات وأن شبـانـا فـلـسطـيـنـيون وا
أشــعــلــوا الــنــار في ســيــارة وحــاويــة

للقمامة. 
ـــســجــد األقــصى وشـــهــدت بــاحــات ا
مــسـاء اجلـمـعـة وعــقب صالة الـعـشـاء

اشتباكات وصفت بالعنيفة.

U ∫  متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع جنود االحتالل االسرائيلي U³²ý«

شركـة لوكـهيـد مارتن االمـريكـية الى
مغادرة العراق. 

صـادر القول ونقـلت التـقاريـر عن ا
ان (مــوظـــفي الــشــركــة ســيــغــادرون
الــعـــراق بــســـبب الــهـــجــمـــات عــلى

القواعد العسكرية). 

دني يحاول اخماد حريق اندلع في احد مزارع احلنطة في كربالء   oz«dŠ∫  الدفاع ا

ــرفـوضــة ضــد أبــنـاء االســتــفــزازات ا
القدس.

غـرب أعـربت وزارة اخلـارجـية وفـي ا
عن الـقـلـق الـبـالغ مـضـيـفـة أنّ (الـرباط
تـعتـبر هذه االنـتهـاكات عمال مـرفوضا
ومن شـأنـهـا أن تـزيـد من حـدة الـتـوتر

واالحتقان).
واحـتلت اسرائيل القدس الشرقية عام
1967 واعـلـنت الحـقـهـا ضـمـهـا إلـيـهـا
في خــطـوة لم تــلقَ قـبــوال من غـالــبـيـة

اجملتمع الدولي.
وفي الــقــدس بـحــسب تــقـريــر لـوكــالـة
الــصـحـافـة الــفـرنـسـيــة يـقـول الـشـاب
عـدنان من الـقدس الـشرقـية احملـتلة إن
ـــطـــاطي الـــذي تـــطــلـــقه الـــرصـــاص ا
الــشـرطـة اإلســرائـيـلــيـة لن يـردعه ألن
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تــمـثل أزمـة الـعـشــوائـيـات في الـعـراق
مـشكـلـة كبـيرة بـسبب انـتشـارها ومن
دون تـوقف لـتشـمل مـسـاحات واسـعة
دن الـعـراقـيـة لـتـحـولـها إلى في أهـم ا
قــرى كــبــيــرة غــيــر صــاحلــة لـلــســكن
يــخـــتــفي مــعـــهــا كــثــيـــر من مــظــاهــر

احلضارة العراقية. .
زادت مـشــكـلـة الـعـشـوائـيـات بـعـد عـام
2003 بــشـكل غـيـر مــتـوقع  وبـدأ عـدد
ــواطــنــ بــبــنــاء مــنــازل كــبــيــر من ا
ومـجمعـات دون موافقـات رسمية أدت
إلى تـدمـيـر الـبـنى الـتـحـتـيـة وتـراجع
مـسـتوى اخلـدمـات في منـاطق الـعراق
كـافـة ونشـوء مجـتـمعـات جديـدة قد ال
تــنـسـجم بـشــكل أو بـآخـر مع طــبـيـعـة

دن العراقية . ا
ـهندس وضوع يـقول ا  وبـشأن هـذه ا

عـدنـان وسـمي مـديـر عـام دائـرة بـلـديه
الـغدير ان ( التجمـعات العشوائية هي
جتـمعـات غير نـظاميه بـعضهـا مناطق
زراعـيه وبعضها تابع للدولة وبعضها
اراضـي مشـاريع بل وهـنالك جتـمـعات
سـكنيه كثيره في مـحيط دوائر البلدية
بـشـكل عـام سـواء كـانت بـلـديه الـغـدير

او بقيه الدوائر البلدية االخرى.
 مــضــيــفــاً الى ان (هــنــالك حتــديــثـات
لـــلــعـــشــوائـــيـــات حتــدث كل ســـنه في
سجالت ضمن قوائم من قبل مسؤولي
مـراكـز الـبـلـديـة حـيث لـديـنا(6) مـراكـز
بـلــديه وكل مـركـز بـلـديه يـحـتـوي عـلى
مـسؤول ومراقبـ  وهي احصائيات
مـتعارف عليهـا  بحساب عدد افراد كل
اســـره وضــربـــهــا في عـــدد الــوحــدات
الـسـكنـية ويـكون نـاجت مقـارب لألعداد

العشوائيات.

مـؤكداً عـلى ان تقد اخلـدمات يتم من
قـبل الدوائـر البلـدية على رأسـها دائرة
بـلـديه الـغـديـر وتـتـمـثـل هـذه اخلـدمات
بـــقص وتـــســويـه وتــعـــديل الـــشــوارع
واالزقه لـلعشوائيات لكي تكون مناطق
سـالــكه وربـطـهـا بـأقـرب طـريق سـكـني
بـاإلضـافـة الى خـدمـات نـضـافه تـتـمثل
بـــجـــدول اســـبـــوعـي بـــدخـــول الـــيــات
(الـقالبـات والكـابسـات) لرفع الـنفـايات

واالنقاض.
WJ  fO Q

ـــنــاطق وذكـــر وســـمي قــيـــام بـــعض ا
نـاطق الزراعـية الـعـشوائـية وخـاصه ا
بـتـأسـيس شـبـكه مـجـاري مـثل مـنـطـقه
نـطقة حي الـسفـير حـيث تـعادل هـذه ا
اربــعه مــحالت ســكــنــيه وبــعــلم دائـرة
الــبـلـديــة بـاإلضــافـة الى قـيــام الـدائـرة
ياه اآلسنة. البلدية بسحب جتمعات ا

وشـــدد وســمـي عــلـى ان هــذه لـــيــست
ـا ــشــكــلــة وا حــلــول جــذريه لــهـذه ا
ـشـكـلـة تكـمن في عـدم تـفـعـيل قـانون ا
مـعاجله الـعشوائـيات الذي يـكون على
مـرحـلتـ االولى هي احلـد من انتـشار

عاجلة . العشوائيات والثانية هي ا
بـالنـسبة لـلمـرحلة االولى وهي مـرحلة
احلــد حـيـث يـقــوم الـقــانـون بــتـحــديـد
نع تـاريخ فاصـل وبعد هـذه التـاريخ 
ضـــهــور اي عــشـــوائــيـــة واذا ظــهــرت

فسيتم ازالتها بالقانون 
عـاجلة ـرحلـة الثـانـية تـتمـثل بـا امـا ا
تـتم وفق طـبيـعة كل عـشوائـية فـبعض
الـعـشوائـيـات نشـأت ضـمن التـصـنيف
مـكن ان تؤهل االسـاسي لـلمـدن فـمن ا

ويتم تمليكها بأجور بسيطة .
فـيـما بـ عبـاس سـعدون عـلوان مـدير
قــسم الـتـجـاوزات/بـلــديه زيـونه "انـنـا
ــنع بـــحــاجه الى تـــفــعـــيل الــقـــانــون 
انـتشار الـعشوائيـات فاإلجراءات التي
نــتــبــعــهــا هي بــأزالــة الــعــشــوائــيـات
بـاإلضـافـة الي تـطـبـيق اجـراءات بحق
اخملــالف بـتــسـلــيـمه الى شــرطه امـانه
ه بـغـداد فتـحـيـله الى القـاضي وتـغر

مبلغ قدره (50) الف .
مـضـيـفـاً الى ان احـد اسـبـاب احلد من
انـــتــشـــار الــعــشـــوائــيـــات هي غــرامه

تتراوح (40-50)مليون .
 مـــوضـــحـــاً ان اخلـــدمـــات الـــتي يـــتم
هـا من قـبل القـسم هي بـتنـظيف تـقـد
الـشـوارع واكـسـائهـا ونـصب مـحـطات

كهربائية لهم .
مــصــرحــاً الى ان كل دوره انــتــخــابـيه
ــرشح بــالــذهـاب الـى مـنــاطق يــقــوم ا
عـشـوائيـة ويـتوعـد لـهم بتـنـفيـذ حزمه

تقدم ايجازاً بالسفرة .
وكــلـمـا ابـتــعـدنـا عن بــغـداد  شـمـاالً 
جنـد تـشـدداً فـي اجـراءات الـسـيـطرات
الـعـسـكريـة من جـهـة  وزيـادة في عدد
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ونـوع مـطـبات الـطـريق  وبعـضـها من
نـتاج تفجـيرات داعش للطـريق. وتكثر
ــطـبـات بـعـد اجـتــيـاز مـحـافـظـة هـذه ا
صالح الـدين ودخول مـحافظـة نينوى.
تــوقـــفــات قــلــيــلـــة في الــطــريق  عــدا

توقفات السيطرات .
الـشاعر عـريان .. يحـضر .. عنـدما علم
الـعسكـري في احد السـيطرات  ان في
الـكوسـتر شاعـر  وهو قـول سمعه من
ركـــاب الــكــوســتــر  طـــلب ان اســمــعه
شـعـرا لـلـراحل عـريـان الـسـيـد خـلف ..
ـوصل  وجنـتـازهـا  عـابـرين نــدخل ا
نـهـر دجلـة  نـحو اجلـانب االيـسر  من
ـديــنـة. وبـداللـة شـاب من بـعـشـيـقـة  ا
كـانت سـيـارته تـسـير امـام الـكـوسـتر 

وصـلـنـا بـعـشيـقـة  في حـدود الـسـاعة
اضي . الـرابـعـة من مسـاء اخلـمـيس ا
وهـا هـي الـكـوسـتـر تـتـوقف امـام مـقـر
احلــــزب الــــشــــيــــوعـي في بــــحــــزاني.

معلومات..
هــمــا حـيــان في مــديـنــة واحــدة . لـكن
ـتداول ب اهلـها : انهمـا مدينتان  ( ا
بـعشـيقة وبـحزاني ). رغم ان ال جدران

عازلة بينهما .
دعـونا لالختصار نعتمد اسم بعشيقة.
وتــقــول مـصــادر : هي نـاحــيــة تـابــعـة
ـوصل لــلـمـوصل . تـقـع شـمـال شـرق ا
ــسـافـة  12كــيـلــومـتــرا. نـفــوسـهـا (
 (137الـف نـــســـمـــة حـــسب احـــصـــاء
 . 2014تــشــتــهــر بـزراعــة الــزيــتـون .

اغـلب سكـانها من اآليـزيدي  ونـسبة
من الــديـانـات االخـرى . فـيـهـا كـنـيـسـة

وجـامع . معـظم سكـانها
يـــتــكــلـــمــون الــعـــربــيــة
بــاالضـافـة لـلـسـريـانـيـة
والـكرديـة والتـركمـانية.
فـي مــــــــقــــــــر احلــــــــزب
الـشيوعي الكردستاني
 حـيـث اقـامـتـنـا  كان
بـاسـتـقـبـالـنـا االسـتـاذ
صــــــارم . تـــــــرحــــــيب
متبادل. يصحبنا الى
حـيث تـناولـنا الـغداء
 ولـــــعل وقـــــته كــــان
مــتـاخـرا. اســتـعـدادا

اهداء كتاب الطاهر الى سنجاري

تردها من تركيا.
تدفقة إلى ياة ا لكن مع تراجع كمية ا
ســوريــا قــالت "اإلدارة الــذاتــيـة" الــتي
حتــكم مــنـاطق شــمــال وشـرق ســوريـا
أنها خفضت حصة اجلانب العراقي.
وتـقـول اإلدارة إن تـركيـا بـدأت بتـقـليل
ـــائي مـن نـــهــر الـــفـــرات إلى الـــوارد ا
ــاضي ســـوريــا مــنـــذ أواسط الــعـــام ا
بــشـكل تــدريـجي إلى أن انــخـفض إلى

ستوى. هذا ا
ــائي خـالل األشــهـر وتــراجع الــوارد ا
ياه ـاضية أدى إلى تراجـع مخزون ا ا
فـي بـحـيــرتي ســدي تـشـريـن والـفـرات
بــسـبب تـشـغــيل عـنـفــات (تـوربـيـنـات)

توليد الكهرباء على السدين.
وأخـرج هذا اإلنخفاض الشديد مؤخراً
في مـــيــاه بــحــيــرتي الـــســدين مــعــظم
ـقـامة عـلى عـنـفـات تـولـيـد الـكـهـربـاء ا
الـسدين من اخلـدمة بـسبب عـدم توفر
ـيـاه. واضطـرت اإلدارة الـذاتيـة التي ا
يُــهــيــمـن عــلــيــهــا األكــراد إلى تــقــنــ

الكهرباء لساعات طويلة.
وتـعـتـمـد مـحـافـظـات احلـسـكـة والـرقـة
وديـر الـزور عـلى الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة
الـواردة من الـسـدين ونـقلت صـحـيـفة
الشرق األوسط في عددها الصادر يوم

 5مايو/ أيار اجلاري عن مدير
الــســدود فـي اإلدارة الــذاتــيــة مــحــمـد
طــربـوش قـوله إن مــنـسـوب الــتـخـزين
االسـمي لـبـحـيـرة سد الـفـرات الـواقـعة
في بـلـدة الـطبـقـة غرب مـحـافظـة الـرقة
هـــو 304 أمـــتـــار عن ســـطـح الـــبـــحــر
ـنـسـوب هـو 298.85 مـتـرا والــيـوم ا
ومن واقع األرقام نشاهد انخفاضاً في
ـنـسـوب يـتـعـدى 5 أمـتـار شـاقـولـيـة ا
بــيـنـمــا يـبـلغ في بــحـيـرة ســد تـشـرين
مـسـتـوى الـتـخزيـن االسمي 325 مـتـراً
عن سـطح الـبحـر لكـنه الـيوم انـخفض
إلى 321 مـتـرا وهـذا يـعـنـي انـخـفاض

البحيرة 4 أمتار شاقولية.
وأكــد أن "اقـتـراب كـال الـبـحــيـرتـ من
ــيت والـذي يـعــني إيـقـاف ــنـسـوب ا ا
الـتـشغـيل لـلسـدود بـشكل تـام لـلحـفاظ
عــلى مــا تـبــقى من مـيــاه لـلــشـرب أوال
ولــلـري ثـانـيـاً تـسـبـب بـتـوقف تـولـيـد

الطاقة الكهربائية من السدود".
ـــيــاه في نــهــر إن تـــراجع مــنــســوب ا
الـــفـــرات أدى إلى خـــروج مـــســـاحــات
كـــبــــيـــرة من األراضـي الـــزراعـــيـــة عن
ـا يهـدد سبل مـعيـشة نـسبة اخلـدمة 
كـــبـــيــرة مـن أبــنـــاء شـــمــالـي وشــرقي

سوريا الذين يعتمدون على الزراعة.

ياه وتـوقف العديـد من محطـات ضخ ا
اخلـاصـة بـالـشرب أو الـري في الـعـديد
ـناطق بسبب ابتعاد مجرى النهر من ا
عـنها. وقد عمد الـعديد من البلدات إلى
ـيـاه عـبـر ردم مـحـاولـة رفع مـنـسـوب ا
مـجرى النـهر بكتل اسـمنيـة كبيرة كي
ـضخـات التي تـغذي ـياه إلى ا تـصل ا
ـدن الـواقـعـة عـلى ضـفـاف الـبـلـدات وا

النهر.
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وفي مـحـافـظـة حـلب تـعتـمـد مـسـاحات
كـبيرة من األراضي الزراعـية على مياه
نــهــر الــفــرات ومع اســتــمــرار تــراجع
ـياه في بـحيـرة سد الـطبـقة مـنـسوب ا
قـد تـخـرج مـحـطـات الـضخ الـتي تروي
عـشـرات آالف الـهـكـتـارات من األراضي

الزراعية عن اخلدمة.
وتـبلغ الـطاقـة التـخزيـنيـة لبـحيـرة سد
ـقـام عـنـد مـديـنـة الـطـبقـة في الـفـرات ا
مـحـافظـة الـرقة 14 مـلـيـار متـر مـكعب
ـوجـودة في لــكن الـكـمـيـات الـفــعـلـيـة ا
الـبـحـيرة أقـل من ذلك بكـثـر حـيث ذكر
ياه سؤول احمللي أن كمية ا أحـد ا
فـي البحـيرة أواسط عام  2020لم تكن
تـتـجـاوز ربع طاقـة الـبـحيـرة وبـالـتالي
فـإن اخملـزون احلـالي قـد يـكـون أقل من

ذلك.
دن كـمـا تـعـتـمـد مـديـنـة حـلب كـبـرى ا
الـسورية قـبل احلرب على نـهر الفرات
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ــيـاه دعــا رئــيـس  جلــنــة الــزراعــة وا
واالهـــــــوار الــــــــنـــــــيـــــــابـــــــيــــــــة سالم
الـشمري الجتـماع نيابي وزاري طار
لـلــتـبـاحث مع سـوريـا وتـركـيـا وايـران

حول مياه نهري دجلة والفرات.
وقـال في بيان صحـفي ان (على رئاسة
ـــان ورئـــيس مـــجــلـس الــوزراء الـــبـــر
ـائــيـة ــوارد ا ووزيــري اخلـارجــيـة وا
عـقد اجـتمـاع طار لـلبحـث في السبل
عـاحلـة انخـفاض مـنـاسيب الـكـفيـلـة 

مياه نهري دجلة والفرات).
واضـاف الـشمـري ان (على اجملـتمـع
فـتح قنـوات اتصال مـع سوريا وتـركيا
وايـران من اجل ضـمـان حصـة الـعراق
ــائـيــة من الــنـهــرين بال جتــاوز عـلى ا
احلــصـص وعـدم اســتــغـالل مــوضـوع

ياه المور اخرى). ا
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وجـدد (دعـوته بعـقـد اتفـاقـيات جـديدة
مـع الــــــدول الــــــثالث وإشــــــراف دولي
تـضمن حصة العراق من مياه النهرين
مـن اجل ضـــــــمــــــان جنـــــــاح اخلــــــطط

الزراعية واالروائية في البالد).
ائيـة مهدي رشيد وارد ا وكـان وزير ا
احلـمـداني قـد تـفـقـد سـيـر األعـمـال في
قـواطع مـشـروع مـبـزل شـرق دجـلـة في
مــحــافــظــة الــبــصـرة يــرافــقه عــدد من
ــديـــرين الــعـــامــ ومــدراء الـــســادة ا
تـــشـــكـــيالت الـــوزارة الـــعـــامـــلـــ في

احملافظة
ـشـروع يـهـدف إلى وقــال الـوزيـر أن (ا
ـياه في  شط حتـسـ بـيئـة ونـوعيـة ا
الــعــرب وهـور احلــويــزة وإســتـصالح
مـساحات واسعـة من األراضي مضيفاً
شـروع يـبلغ  40كم سـيـادته أن طـول ا

كمرحلة إولى).
ــشـــروع احلــيــوي وأوضـح إن (هــذا ا
سـينجز خالل فترة قياسية ويأتي هذا
ــــشــــروع ضــــمن إجــــراءات الـــوزارة ا
واجهة الـشحة والتخفيف من ـبكرة  ا

أثارها). 
ياه شروع سيحول ا وإشـار إلى أن (ا
ـــاحلـــة إلى بـــحــيـــرة األســـمــاك دون ا
ـــا يـــســـاهم ـــرور بـــشـط الـــعـــرب   ا
بـــأنــخــفـــاض نــســبـــة األمالح في شط
الـعـرب والـذي سيـنـعكـس إيجـابـاً على
الـــــــواقع األروائـي فـي احملــــــافـــــــظــــــة

البصرة). 
وبـ أن (أنـحبـاس االمـطار والـتـغيـير
ـــنــاخي ســـاهم بـــتــقــلـــيل األيــرادات ا
ـائـيـة لـكـن الـوزارة إتـخـذت إجراءات ا

فـعالة ومبكرة للتقليل من إثار  الشحة
ـــائـــيــة ومن ضـــمن هـــذه األجــراءات ا
شاريع األستـراتيجية تـنفيذ عـدد من ا
ـياه الى جميع الـتي تساهم بـأيصال ا

ستحق وبعدالة). ا
وعـرض  نشطاء عـبر وسائل التواصل
االجـتـمـاعي صـوراً مأسـاويـة وحـزيـنة
حلـال نـهر الـفـرات أكبـر أنـهار سـوريا
ـيـاه بــعـد أن تـراجع مــنـسـوب تــدفق ا

فيه إلى أقل من النصف.
رصد السوري حلقوق اإلنسان وقـال ا
فـي الـــرابـع من الــــشــــهــــر اجلـــاري إن
ـعدل مـنـسوب نـهـر الفـرات انـخفض 
خـمسة أمتار لـلمرة االولى في التاريخ
ــيـاه بــسـبـب حـجب اجلــانب الــتـركي 
الـنهر بـحيث بات ال يـتجاوز 200 مـتر
مــكــعب في الــثـانــيــة وهـو مــا يــشـكل
ـوقعة ب انـتهاكـاً صارخاً لالتفـاقية ا
ســـوريـــا وتـــركـــيـــا عـــام 1987 حـــيث
الـتزمت تركيا بإطالق 500 مـتر مكعب
في الــثــانــيــة عـلـى األقل يــتـقــاســمــهـا
الــعــراق وســـوريــا. بــحــسب الــبي بي

سي.
ــرصـــد الـــســوري من كـــارثــة وحـــذر ا
وشـيكة تهدد حياة وسبل معيشة أكثر
مـن ثالثة مالي سوري يعتمدون على
الــــنـــهـــر فـي تـــأمــــ مـــيــــاه الـــشـــرب

والكهرباء والري.
يـــنــبع "الـــفــرات" من تـــركــيــا ويـــعــبــر
األراضـي الــــســــوريـــــة لــــيـــــجــــري في
األراضـي الـعــراقـيــة حـيث يــلــتـقي في
جـنـوبـهـا مع نـهـر دجـلـة لـيـشـكال شط
الــعـــرب وبــعــد دخــوله ســوريــا عــنــد
ـر النهر مـدينة جـرابلس بريف حلب 
في مـحافظـة الرقة وبـعدها بـدير الزور
ثـم يـخـرج من األراضي الـسـوريـة عـنـد
مـديـنـة الـبـوكمـال لـيـدخل الـعـراق عـند

مدينة القائم في األنبار.
بـعــد ذلك يـدخل الـنـهـر في مـحـافـظـتي
بـــــــابـل وكـــــــربالء ثـم إلـى الـــــــنـــــــجف
ثـنى ثم ذي قار لـيدخل والـديوانـية فـا
بـعدهـا منـطقة األهـوار جنـوب العراق
وفي اجلــنـوب يـتــحـد مـعه نــهـر دجـلـة
فـــيــشــكـالن شط الــعـــرب الــذي جتــري
مـيـاهه مسـافة 120 كـيـلومـتـرا جنـوبا

لتصب في اخلليج.
وقــعت ســوريــا اتــفــاقــيــة مـع الــعـراق
ـصب) عام 1989 ونـصـت بأن (دولـة ا
ـمررة لـها عـند تـكـون حصـة األخيـرة ا
ـئة احلـدود الـسـورية الـعـراقـية 58 بـا
ــئــة مـن مــيــاه الــفــرات مــقــابل 42 بــا
لــســوريــا من أجــمــالي الــكــمــيـة الــتي

في احلـصـول على مـياه الـشرب يُـذكر
أن تـركيـا أقامت 5 سـدود عمالقـة على
نـهـر الـفـرات في إطـار مـشـروع الـغـاب
الـذي بدأت الـعمل فـيه في سبـعيـنيات
ـاضي وما زال الـعمل جار في الـقرن ا

سدين أخرين.
ـقـامـة عـلـى الـنـهر ومن بـ الـسـدود ا
سـد أتاتـورك العمالق الـذي انتهت من
الــعـمل به عـام 1990. وتــبـلغ الــطـاقـة
الـتـخزيـنـية لـبـحيـرة الـسد  48 مـلـيار

متر مكعب.
زيد وال تـزال تركـيا ماضـية في بنـاء ا
من الـسدود علـى نهري الـفرات ودجلة
ثالن شـريان احليـاة لسوريا الـلذين 
ـشاريع الـتركـية إلى والـعراق وأدت ا
تــراجع حــصــة الــعــراق من الــنــهــرين
ئـة حـتى قـبل األزمة بـنـسـبة 80 فـي ا
احلالية بينما حصة سوريا انخفضت

ئة. بنسبة 40 في ا
وحـــسب الــقــانــون الـــدولي فــإن نــهــر
الـفـرات هـو نـهـر دولي ألنه يـعـبـر عدة
دول وكـان النهـر عبر الـتاريخ مصدرا
لـلنزاعات ب سوريا والعراق وتركيا
فـي سنة 1987  إبـرام اتـفـاق مؤقت
بـ تركيا وسوريا يقضي بأن حتصل
ســوريـا عــلى مــا ال يـقل عن 500 مــتـر
مـكعب في الـثانيـة.وصمد هـذا االتفاق
عـــلى أرض الـــواقـع حــتـى عــام 2012
عـندمـا فقـدت حكـومة األسـد السـيطرة

عــلى شـمـال شـرق الـبالد حـيث أصـبح
ياه على الضفة السورية من انـقطاع ا

نهر الفرات أكثر تواترا.
وبــــعــــد اســـتــــعــــادة "قـــوات ســــوريـــا
ـنطـقة ـقراطـيـة" السـيـطرة عـلى ا الـد
من قـبضة تنظـيم الدولة اإلسالمية في
أكـتـوبـر/تـشـرين الـثاني 2017 تـراجع
يـاه من تركيا الى سد مـستوى تدفق ا
تشرين من 690 مـتر مكعب في الثانية
فـي بــدايــة عـام 2020 إلى 226 مــتــراً
مــكـعــبــاً في شـهــر ديــسـمــبـر/ كــانـون
ـقـاطعـة اجلـزيرة األول حـسب تـقـرير 
الــتــابــعــة لإلدارة الــذاتــيــة في شــمـال
شــرق ســوريــا.وتــواجـه ســوريــا أزمـة
مـياه أكثر حدة من العراق وتركيا فقد
دمــر اجلــفــاف الــذي بــدأ فـي عــام عـام

2006 الزراعة في سوريا وأجبر
أعــداداً كــبـيــرة من أبـنــاء الــريف عـلى
ـــدن. وقـــد ربط بـــعض الـــنـــزوح إلى ا
الــــبــــاحــــثــــ ذلـك بــــاالضــــطــــرابـــات
االجــتـمـاعــيـة والــسـيـاســيـة الـتي أدت

الحقا إلى احلرب األهلية في سوريا.
وبـــحــلــول عــام 2011 وصـل إجــمــالي
ـيـاه الــسـنـوي في سـوريـا اســتـهالك ا
ـياه كـنـسبـة مـئويـة من وارداتـها من ا
ئة ـتـجـددة الداخـلـية إلى 160 فـي ا ا
ئة في العراق و20 ـ 80 فـي ا مـقارنة ب
ــئـة في تــركـيـا حـسـب تـقـديـرات في ا

اخلبراء.
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من اخلــدمــات ويـبــدأ بـتــنـفــيـذهــا قـبل
ده تتراوح (6-8) اشهر. االنتخابات 
وذكـر بأن سنه 2014 اتـانا تـوجيه من
ـــــالـــــكي بـــــجــــرد الـــــســـــيــــد نـــــوري ا
الـعـشـوائيـات وتـوزيع اسـتمـارة تـكون
عـلى 3 نـسخ (نـسـخه للـمـواطن نـسخه
لـدائرة بـلديه ونـسخه جملـلس الوزراء)
ـده قصـيره وهي اسـتمارة عـملـنا بـها 
رسميه موجهه من مجلس الوزراء بعد
ذلـك  ايـقــافـهــا بـســبب تــوزيع نـسخ
مـزيفه حيث حتتوي هـذه النسخة على

اقتراح وهي تمليك اراضي لهم.
ــهـنــدس مـحــمـد عــبـد  فــيـمــا اوضح ا
الـعالي ان هـنالك فكـره لتـمليك الـبيوت
ــشــيـــدة عــلــيــهــا اذا كـــانت االراضي ا
شيدة على ارض ال نـظاميه اما الدور ا
تـتـناسـب وفق التـخـطيط الـعـمراني او
عـلى اراضي حـكـومـيـة وخـدمـيه فـأنـها
حتـتــاج الى حـلـول واقـعـيه كـتـعـويض

للمتجاوزين.
واشـارت بـعض الـتـصـريـحـات  الى ان
عـددا من النواب قاموا بـتقد مشروع
انـشــاء مـجـمع سـكـني بـشـكل عـامـودي
تـقـوم الدولـة بـاختـيار االرض لـبـنائـها
عنية ولكنه لم بالتنسيق مع اجلهات ا
يــفـعـل ألسـبــاب مـجــهــولـة مــبـيــنـة ان
الـتصـويت على قـرار التمـليك ال يـتمتع

بغطاء دستوري وقانوني.
 UOz«uAF « ÁU UF

ــواطــنــة مـجــيــده حــمــود تـســكن في ا
مـنطقه الرستميه في بغداد حتدثت عن
صــعـوبــة احلـيـاه وعــدم تـوفــيـر فـرص
عـــمل وعــدم وجـــود الــتـــفــاتـه من قــبل
ــسـؤولــ حلل مــشـاكل الــسـكن ومع ا
ارتــفـاع اسـعــار الـعـقــارات في الـعـراق

دفـعـهـا الى الـسـكن فـي منـطـقـه جتاوز
تابعه ألمانه بغداد .

ـنــطـقــة تــفـتــقــد ألبـسط وذكــرت بــأن ا
اخلـدمـات وكل مـا هـو مـوجـود من ماء
وكـــهــربـــاء عــلـى حــســـابــهـــا اخلــاص
بــاإلضـافـة الـى عـدم وجـود مـدارس او

نطقة . مراكز صحيه في ا
واضـافت بأن سكنهـا احلالي غير جيد
ويــفـتـقـد لــلـخـدمــات وهم غـيـر راضـ
عـــلى وضـــعـــهم احلـــالـي لــكـن غـــيــاب
الــــبـــديـل دفـــعــــهم الى الــــلــــجـــوء الى

التجاوز لتوفير سكن لها ولعائلتها.
 فــيـمــا ذكـر مـاهــر عـداي الــذي يـسـكن
ناطق العـشوائية انه جلأ الى احـدى ا
الـتـجاوز الن الـدولة عـاجـزه عن توفـير
فــرص عـمـل كـونه خــريج ويــبـحث عن
وضــيـفـة واضــاف انه يـزاول مــخـتـلف
االعــمـال الـشــاقـة كـأســتـخـدام الــعـربـة
لــيـوفــر مـبـلغ بــسـيط لــسـد حــاجـاتـهم
ـنـزلـيـة وان هـذه االعـمال الـغـذائـيـة وا
الـتي يـزاولهـا غـير كـفـيلـة بجـمع مـبلغ
لــشــراء ســكن رســمـي بـســبـب اســعـار
نازل الي يصل الى مئات الـعقارات وا
بلغ ـالي في الوقـت احلالي وهـذا ا ا
صــعب جـداً عــلى الـكــسـبــة واصـحـاب
الــدخـول احملـدودة فـيـعــتـبـر الـتـجـاوز

شكلة . احلل البديل لهذه ا
ـواطن ''اركــان لـطـيف  ''صـاحب امــا ا
كـشك متجاوز وضـح بأن األمانة قررت
ـــتـــجـــاوزة وضـع اجـــازه لألكـــشــــاك ا
وجـعلها مرخصـة مقابل بدل مالي لكن
سـعــره مـرتـفع جـدا وال يـسـتـطـيع دفع
مـبـلغ يـصل الى (50) مـلـيـون فـهذا من
ــســتـحــيل مــقــارنـة بــعــــــمــلـة داخل ا

الكشك .

للصعود الى مزار الشيخ ابوبكر
القاطاني  حيث االحتفال السنوي. 
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عنـد زيارتك الى مقبـرة وادي السالم في النـجف ستجـد ظاهرة غيـر مألوفة من
قبل وهي انـتشار األعمـدة التي تعلق اعالهـا الواح تعمل عـلى الطاقة الـشمسية
ـكـبـرات صوت تـعـمل لـيل نـهار عـلى تـشـغـيل االدعـية والـقـران الـكر مـتـصلـة 
ورغم حــسن نـيـة الــقـائـمــ بـهـا اال انــهـا تـســيئ لـلـقــران واالدعـيـة حــيث كـثـرت
ـربع الـواحـد عـشـرة او اكـثر مـن هذه االصـوات وال يـفـهم مـنـهـا شـيـئـاً الن في ا
ـقابـر والطـقوس الـدينـية وسط هـذه الضـجة من األعمـدة  فكـيف لنـا اداء زيارة ا

االصوات. 
قبـرة دون غيرهـا هو الهدوء يـز ا قابـر من قد الزمـان ان ما  عـروف عن ا وا

واعظ . والسكينة التي نستخلص منها نحن األحياء العبر وا
قـبرة ايضا يـالحظ الزائر تكـدس اكوام النفـايات على قـارعة الطريق وفي ذات ا
وب ازقـة القـبور وغـياب اخلـدمات واالهـمال واضح. وهـناك مـايثـير االسـتغراب
قـبرة ذاتها حيث جتد أعـمدة اإلنارة وشوارع معبـدة واهتمام واضح بقبور في ا

بعض رجـال الدين والشيئ غير الواضـح ويحتاج تفسير
قـبـرة غيـاب هذه اخلـدمات ـسؤولـة عن ا من اجلـهات ا
ــقـبــرة فـهل من شــوارع وإنـارة عن مــسـاحــات بـاقي ا
قبرة حتتضن حتت ترابها ستة يعقل كل هذه االمور 
سلم وتـعبتر معلم ملـيون مسلم وتمـثل قدسية عنـد ا

من معالم مدينة النجف.

آيــاً كـــانت تــوجــســاتـي وقــلــقي  فــان
وصل  في الـكوستر انطلقت باجتاه ا
سـباق مع الـشمس : من يـصل الغرب 
او الــشـمـال الـغــربي اوالً . كـنت ضـمن
( 14) شــخـصـيـة  ال أعــرفـهـا. مـا عـدا
شــخـصـيــتـ . وعـلــمت ان افـراد هـذه
شـاركة في اجملـمـوعة تـعارفـوا خالل ا
مــنــصـات االحــتــجـاج . وكــان الــقـاسم
ــشـتــرك الـذي يـجــمـعـهـم  او يـجـمع ا
مــعــظــمــهم : تــعــاطــفـهـم مع الــيــسـار.
الـــكـــوســتـــر  بـــقــيـــادة الـــشـــاب لــيث
اجلـبوري تـسرع سـالكـة طريق مـعبد .
ــطـــبــات بــســبب قــدم لــكـــنه تــعــرض 
تـبلـيـطه  وبسـبب االليـات الثـقيـلة من
جتـاريــة وعـسـكـريـة . داخل الـكـوسـتـر
تـنطلق زغـاريد واغاني بـصوت نسوي
 ومـن راديـو الــســيـارة تــنــطــلق اغـان
عـاطـفـيـة وحـمـاسـيـة لـعل بـعـضهـا من
انـاشـيد مـنصـات االحتـجاج .  مـنظـمة
ـشـرفـة عـلـيـهـا  الـنـاشـطة الـسـفـرة وا
ــدنــيـة نــقــيـة اســكــنـدر ( ام سالم )  ا
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والتي ال يخلو منها زمان وال مكان عبر امتداد غفول عنها  فارقات ا من أغرب ا
ـارسها االنسان وينساها  في ح انه ظالم التي  سـيرة البشرية هي تلك ا ا

ظالم بحقه !! واخذة لغيره متى ما مارس مظلمة من ا شديدُ ا
والسؤال اآلن :

ـظالم واستعار الغضب والنقمة اذا هـذا التهاون في خصوص ما يجترحه من ا
على ما يجترحه اآلخرون ?

ـظالم (حالالً) له في حـ أنهـا (احلرام) الـصارخ من اآلخرين وكيـف أصبحت ا
?

-2-
ونقرأ في كتاب الله العظيم قوله تعالى :

( ولو يـواخذ اللـه الناس بـظلـمهم مـا ترك علـيهـا من دابة ولكـن يؤخرهم الى أجل
مسمَّى )

النحل / 61
ا يـختص به فريق ـارسها االنـسان كـثيرة وهي لـيست  ان ألوان الـظلم التي 

دون فريق .
فهناك الظلم العقائدي وبه يظلم االنسان ربّه 

وأيُّ ظلمٍ أكبر من اجلحود ?
ـظـالم وهـنـاك الـظـلم االجــتـمـاعي ابـتـداءً بـالـظـلـم داخل االسـرة  وامـتـداداً الى ا
ؤسسـات وفي مختلف ـوجودة في الشوارع واالسـواق والدوائر وا االجتـماعية ا

القطاعات وسائر النواحي واجلهات .
وهناك ظلمُ االنسانِ لنفسه الناشئ من الغرور والكبرياء واجلهل ...

ـعـاصي هي في احلـقـيـقـة إسـاءة كـبـيرة الـى النـفس حـيث ان كل مـعـصـيـة من ا
يـثقـلـها الـعـاصي بـالصـفـحات الـسـوداء وللـصـحائـف السـود عـواقبـهـا الوخـيـمة

وعقوباتها األليمة ...
ان الله تعالى ليس بظالّم للعبيد ولكنّ الناس أنفُسَهم يظلمون .

-3-
ومن لطف الله تعالى ورحمته بعباده انه ال يعاجلهم بالعقوبة 

اذا يعاجلهم ? و
وهل يفوته أحد منهم ?

انه ال يعاجلهم رحمةً بهم حيث ترك لهم باب التوبة واالنابة 
وكما قال تعالى 

ا كسبوا لعجل لهم العذاب ...)  (وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم 
الكهف /  58

-4-
ومن مواسم الـعتق االلهي من الـنار هذا الـشهر العـظيم  شهر

رمضان  فانّ الشقي من حُرم غفران الله فيه .
انـه الفـرصـة الـثـمـيـنـة الـتي يـجب أال تُـضـيّع بـحال من
األحوال ومـتى مـا أقـبل العـبـد عـلى ربه بـالتـوبـة أقبل

عليه الله بالغفران .
اللـهم وفقـنا لـلتـوبة واالنـابة واغـفر لـنا وارحمـنا انك

انت التواب الرحيم .

ــعـلــوم أين ومــتى سـيــسـقط الــصـاروخ الــصـيــني الـتــائه اخلـارج عن مـن غـيـر ا
كن ان يـحدثه هذا السقوط ا  السـيطرة والذي أثار الكـثير من القلـق والترقب 
وآثاره ونـتائجه السيمـا وان العالم مازال يعـاني ويدفع الكثيـر من جراء انتشار

جائحة كورونا من مدينة يوهان الصينية.  
خروج الـصاروخ الـصـيني عـن السـيطـرة بـعد اطالقـه في الفـضـاء قبل عـدة ايام
وعـودته بـاالجتـاه الـعـكـسي نـحو االرض واحـتـمـال سـقـوطه في مـنـطـقـة مـأهـولة
بالسـكان اثار اهـتمامـا كبيراً وتـفاعالً وسخـرية في مخـتلف أنحـاء العالم الذي
فاجآت الصينية في عوالم الصناعة والتجارة وتقليد كل شئ ينتـظر الكثير من ا

حتى وصل الى عالم الفضاء.  
سـمى (لونغ مارش  5ب) لم يـتم رصده الّـا في العراق كـما ان هذا الـصاروخ ا
ـاضي كما تراقبه قـيادة الفضاء األمريـكية بقلق من ماراً بـأجوائه يوم الثالثاء ا
أجل اعتـراض حطـامه قبـل سقـوطه بيـنمـا ما زالـت الصـ تقـلل من شأن خـطر
ـيـاه الـدولـيـة وتـقول: ال نـفـلت وتـرجح سـقـوط حـطـامه في ا سـقـوط صـاروخـهـا ا

داعي للقلق الذي هو مجرد ضجيج غربي!.  
نفـلت والغير معـروف مكان وزمان سقوطه في مقـابل الصاروخ الصيـني التائه ا
ســواء في مـنـاطق آهــلـة بـالـسـكــان ام مـنـاطق خـالــيـة او في احملـيـطــات تـنـاقـلت
االخبـار عن تـوجه بـاصـات عـراقـيـة الى االراضي الـسـورية مـن اجل نقـل عوائل
وجـودين في مخيم الهـول السوري الى محـافظة نيـنوى وهو ما دعـا مسؤول ا

  . اني الى الطلب بالتريث في نقل النازح وبر
ان وجود الـرفض الشعبي الواسع لعودة أُسر تـنظيم داعش ومن عدة محافظات
  التي فـيها كثافة قترحـة في محافظة نيـنوى لنقل النـازح اليها نطـقة ا الى ا
ن قدموا الـضحايا على سلـحة او ذويهم  سكانـية عاليـة من منتسبي الـقوات ا
ـا قـد يـؤدي الى خـروج االمـور عن الـسـيـطـرة وتـأزم يـد الـعـنـاصـر اإلرهـابـيـة 

االمور وتعقيدها.  
كمـا ان االرقـام التي  تـداولـهـا عن مخـيم الـهـول الذي يـضم أكـثر من 60 ألف
شـخص من مـواطـن سـوريـ وجـنسـيـات مخـتـلـفة من ضـمـنهم( 8256© عـائـلة
عـراقية يصل عدد افرادها الى(30738) شخـصاً يتطلب جهـوداً وعمالً منظماً
ـعيـشي لهـذه العـوائل العـراقية من اجل معـاجلة الـوضع القـانوني واالنـساني وا
واجراءات حـكومـية تـستـند عـلى الدسـتور والـقانـون العـراقي ومشـاركة اجملـتمع
ــلف الـشـائك ـتـحـدة فـي سـبـيل مــعـاجلـة هـذا ا ــنـظـمـات والــعـشـائــر واال ا وا

عقد.   وا
الصـاروخ الصـيني الـضائع سـيسـقط خالل االيام الـقادمـة وتنـتهي آثـاره او يتم
ا سـوف تكون سـبباً ـتجهـة الى احلدود ر معاجلـتهـا لكن البـاصات العـراقية ا
لدخول الـعديـد من الـصوايخ والـقنـابل البـشريـة القابـلة لـالنفجـار في أيـة حلظة
مالم يتـم النقل وفق خـطة واسـتراتـيجـية عـلميـة وعمـليـة تأخـذ باجلـانب االنساني

لهؤالء العوائل والنساء واالطفال الذين ال حول لهم وال قوة
وهم كـانوا تبعاً ووقوداً في حروب لم يكن لهم القرار او
ـشاركـة او الهروب مـنهـا وب ضـحايا االختـيار في ا
هـذه احلــروب والـعــمـلــيـات االرهــابـيــة والـذيـن يـجـدون
ويـعــيـشـون كل يـوم بل كل حلـظـة مـرارة فـقـدان اهـلـهم

ودمار بيوتهم ومدنهم بسبب جرائم االرهاب.  

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 6964 الثالثاء 29 من رمضان 1442 هـ 11 من أيار (مايو) 2021م

مع رجل دين مسيحي



www.azzaman.com

U ö ≈ 4Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 6964 Tuesday 11/5/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 6964  الثالثاء 29 من رمضان 1442 هـ 11 من ايار (مايو) 2021م

جمهورية العرا ق
ديوان الوقف السني 

هيئة ادارة واستثمار اموال 
الوقف السني

زايدات دير العام / شعبة ا القسم: مكتب ا

Êö « 
ـرقم ٥٦ ـادة ٩ من قـانـون حتـصـيل الـديـون احلـكـومـيـة ا بـاالسـتـنـاد الى إحــكـام ا
ادة ٧١  من قانـون التنفيـذ ٤٥ لسنة ١٩٨٠ تـبيع هيئة إدارة لـسنة ١٩٧٧ وبداللة ا
رقمة (١٢١٧١ ركبة ا زايدة العلنية ا واستثـمار اموال الوقف السني عــن طريق ا
/  بغداد ) أجرة / نوع سايبا والعائدة للمدين (عبد الهادي كر راضي) لقاء دين
الـدائن هيئـة إدارة واستـثمار أمـوال الوقف السـني والبالغ (١٩٫١٨٢٫٠٠٠) تـسعة
عـشر مـليون ومـائة واثـنان وثمـانون الف ديـنار فـعلى الـراغب بـالشـراء احلضور
ـركزية يـوم  االربعاء ٢٦ / ٥ / الى مقر الـهيئـة / الكائن في سـبع ابكار / الـقاعة ا
٢٠٢١ الــسـاعـة الـعـاشـرة  صـبـاحـا  مـسـتـصـحـبــ مـعـهم الـتـأمـيـنـات الـقـانـونـيـة
ــقــدرة لــلــســيــارة والــبــالــغــة ــئه من الـــقــيــمــة ا والــبــالــغــة ١٠ %  عــشــرة من ا
ـغنط ويـحتوي (٢٫٠٠٠٫٠٠٠) مليـونا ديـنار بـصك مصدق مـن مصرف الـرافدين 
عـلى خـتم حـراري ألمـر ( هـيئـة إدارة واسـتـثمـار أمـوال الـوقف الـسنـي ) وعلى من
ادة زايدة دفع مـبلغ الشراء مع أجور اإلعالن والـلجان مع مالحظه ا ترسو عـليه ا
وظـف في ـسؤولـ وا ـزايدات اخلـاصة بـاألوقاف والـتي منـعت ا ١٨ من نظـام ا
ـزايـدة وكـذلك دوائـر األوقـاف وأقـاربـهم حـتى الـدرجـة الـرابـعـة من االشـتـراك في ا

دين جلهة الوقف . ا

W U Ë ÂUF « d b*« Ø Â

Ê«bI
فــقــدت الــهــويــة الــصــادرة عن الــبــنك
b??L??? ??? ــركــزي الــعـــراقي بــأسم ® ا
q© فـمن يـعــثـر عـلــيـهـا e?  ‰U??L?

الرجاء تسليمها الى جهة االصدار.

Ê«bI
فــقــدت الــهــويــة الــصــادرة عن الــبــنك
wK?  W?O? «œ) ـركـزي الـعراقـي بأسم ا
s) فمن يعثر علـيها تسليمها الى

جهة االصدار.

ـعـلـومـاتيـة إحـدى تـشـكـيالت وزارة االتـصاالت دعـوة جـمـيع الـشـركات يسـر الـشـركـة الـعـامة لالتـصـاالت وا
(IXP) شـروع نقاط تبادل االنترنت الـعراقية والعربـية واألجنبية لتـقد عرضها الفني إلبـرام عقد مشاركة 
طلوبة و باالمـكان احلصول على شروط اإلعالن عن طريق واصفات الفـنية والشروط القانـونية ا وحسب ا
ارسال مـخـولـكم مع كـتـاب الـتـخويل الـرسـمي الى مـقـر الـشـركـة العـامـة الـكـائن في بـغـداد شـارع ابي نؤاس
ـنــاقـصــة لــقـاء مــبــلغ قـدره ــديــر الـعــام الــطـابـق الـعــاشـر لــشــراء وثـائـق ا مــجـاور فــنــدق بـغــداد مــكـتب ا
(٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) خـمسون ملـيون دينار عـراقي فقط غيـر قابلة لـلرد وتُقـبل العطاءات لـغاية السـاعة (الواحدة
ـصادف ٩ / ٦ / ٢٠٢١ وسـيـتم فـتح الـعـطـاءات في نـفس الـيـوم على ان يـرفق مع ظـهـرا) من يـوم االربـعـاء ا
ـناقـصة الـبالغ مـقداره (٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) خـمسـمائـة ملـيون العـطاء مـبلغ الـتامـينـات االوليـة للـمشـاركة في ا
دينار عراقي فقط على شكل خطاب ضمان او صك مصـدق على ان يكون صادر من مصرف معتمد لدى البنك
علومـاتية الكائن في ركـزي العراقي وتودع في صـندوق العطاءات اخلـاص بالشركـة العامة لالتصـاالت وا ا
مقر الـشركة - الطابق األرضي - االسـتعالمات وعلى أن تقدم الـعطاءات داخل ظرف مغـلق مكتوب عليه اسم
ـوقع اإللـكـتـروني في وثائق نـاقـصـة مع ذكـر اسم الشـركـة والـرقم اخلاص بـهـا والـعـنوان الـكـامل وبـيان ا ا
العطـاء واسم ورقم البـريد اإللـكتـروني للـشخص اخملـول عن متابـعة االسـتفـسارات الـتي تخص الـعطاء مع
تقـدمة بتوقيع وخـتم أوراق العطاء كافة رحلة وتقـوم الشركة ا مراعاة تقـد العرض الفني فقـط  في هذه ا
سـتوفي لـلشروط نـاقصـة وسيـهمل الـعطـاء غيـر ا مع حتـديد نـفاذيـة العـطاء بـ (١٨٠) يـوم من تاريخ غـلق ا
علـومات االتصال عـلى ارقام الهواتف ( ٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨)  زيـد من ا طـلوبة و الفـنية والشـروط القانونـية ا

درج ادناه. وقع االلكتروني ا (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) او البريد االلكتروني او مراجعة ا
   www.itpc.qov.iq  /  www.moc.gov.iq  

  E-mail: Legal_itpc@itpc.gov.iq 
مع التقدير..
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نـاخيـة و تبـني سيـاسات خـارجية ا
مـــوحــــدة حلث الـــدول عــــلى "خـــفض
ـــواجـــهــة ــيـــة  االنـــبـــعــاثـــات الـــعـــا
ـنـاخ ــتـصـاعـدة الزمـة ا الـتـأثـيـرات ا

." على السلم واألمن الدولي
ـــشـــيـــر عــدد مـن الـــتــقـــاريـــر إلى أن تُ
ناخ مُعاجلة اخملاطـر األمنية لتـغير ا
تـتـطـلب إدارة مـا ال مفـر مـنه وجتـنب

كن ادارته من خالل:  ما ال 
ÊËUF « e eF

: تعـزيـز التـعاون الـدولي والـعمل أوالً
عـــلى بـــلــورة ســـيـــاســات خـــارجـــيــة
تـتـنـاسب والـتـحـديـات الـكـبيـرة الـتي
ستـواجه الـعـالم بـشـكل عام ومـنـطـقة
الشـرق االوسط وشـمال أفـريـقيـا على
وجه اخلــصـوص مـع الـتــأكــيــد عـلى
ــــنـــاخ في حل دور دبـــلــــومـــاســـيـــة ا
شـاكل الـعـالـقـة مع دول اجلوار من ا
خالل احلــــوار الـــبــــنـــاء و ضــــمـــان 
شــــــراكـــــــات دولـــــــيــــــة بـــــــأبـــــــعــــــاد
جـيــوإســتـراتــيـجــيــة. بـاإلضــافـة إلى
تــطــويــر الــســـيــاســات الــرامــيــة إلى
ـناخية التخفـيف من آثار التـغيرات ا
الـــتـي تـــتــــوافق مع أولــــويـــات األمن

الدولي.
: ضـرورة الـتـركــيـز عـلى إدراج ثـانـيــاً
ـــنـــاخـــيـــة حتـــديـــات الــــتـــغـــيـــرات ا
وتــأثــيــرهـاتــهــا عــلى األمـن الـوطــني

ــنـاخــيـة الـقـت مـخــاطـر الــتـغــيـرات ا
بــظـاللــهــا عـــلى طــبـــيــعـــة الــعالقــات
ـــتـــعــددة الـــدولــيـــة- الـــثــنـــائـــيــة وا
ي. األطراف- ومـستـقـبل النـظام الـعا
ــشــكل تــلك اخملــاطــر تــهــديـداً حــيث تُ
ـــــــيــــــاً عــــــلـى األمن واألزدهــــــار عــــــا
واإلســـتــقـــرار الســـيــمـــا بـــعـــد فــشل
الـتــوصل الى اتـفــاق مـوحـد يــشـتـمل
ــواجــهــة عــلى ســيــاســات واضــحــة 
تـداعـيـات ذلك. وهـو مـا دفع اجملـتـمع
الـــدولي إلى حتـــديـــد إطـــار الــعـالقــة
احملــوريــة مــا بــ ســيــاســات الــدول

ناخي. اخلارجية واألمن ا
ــنـاخي بـأنـه " مـفـهـوم يـعـرف األمن ا
رتبط  بـالتـغيرات مواجهـة اخلطـر ا
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امـا آن االوان لـوزارة الـصـحـة ان تـغـيـر سـيـاسـتـهـا واسـلـوب
ـرض كـوڤـيـد  19 وتـســتـبـدل بـروتـوكـوالت عالج االصــابـات 

. واطني العالج للحفاظ على ارواح ا
مــضت اكـثــر من ثــمـان اشــهــر عـلـى مـنــشـوري عــلى جــريـدة
نـشور  عـلى مـواقع التـواصل االجـتمـاعي والذي (الـزمـان) وا

اعلنت به مايلي 
اوال - ان ڤــايــروس كــورونــا هــو ڤــايــروس مــصــنع بــاضــافه
حــمض نــووي اخــر قــد يــكــون مــاخــوذ من نــوع من بــكــتــريـا
ـــونــيال   Salmonella حــيث ان وخـــصــوصــاً مـن  نــوع ســا
الـفـحص اخلـاص لهـذه الـبـكـتـريا يـظـهـر عـلى مسـتـوى تـركـيز
منخفض يدل على االشتراك في مكونات الفيروس والبكتريا 
ثــانـيـا - ان الـڤـيـروس يـسـبب انــسـدادات بـسـبب مـواد لـيـفـيـة
يــفـــرزهــا الــڤــايــروس تــؤدي الى تــخــثــر الــدم في الــشــرايــ

واالوردة.
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ثـالثـا - ان سـبب الـوفـيات هـو االعـتـقاد ان الـڤـايـروس يـسبب
ـــنع وصـــول االوكــســـجـــ الى احلـــويــصالت ذات الـــرئــة و
واحلـقـيــقـة ان الـڤــايـروس يـســبب انـســداد الـشـرايــ بـسـبب
نع وصـول الدم الى احلـويصالت تـرسيب الـنسـيج الـليـفي و
ا في الرئويه وان العـله ليس نقص االوكسـج في الهواء وا
انــســداد االوعــيــة الــدمــويــة وعــدم قــدرة الــدم لــلــوصــول الى
احلـويـصالت الرئـويـة الخذ االوكـسـج وطـرح ثـاني اوكسـيد

الكاربون .
ـانعة لـلتخـثر فقـط سيكون رابعـاً - ان االعتمـاد على االدوية ا
ا فتح االوعية الدمـوية واذابة اخلثر هو الهدف بال جدوى وا

االساسي للعالج .
خامـسـاً - ان احسـن عالج الذابة اخلـثـر  واالنسـجـة الـليـفـية
فـي االوعـيـة الـدمـويـة هـو االسـبـرين    Aspirin بـجـرع عـالـيـة

تبدا من 500 ملغم وان جرعة اقل من هذا التنفع. 
ســادسـاً - ان اســتـعــمـال ڤــيـتــامـ } و  D والــزنك وبـعض
ـضـادة لـلـڤـايـروسـات غـيـر نـافـعـة وتـشـكل عـبـاً عـلى االدويه ا

ريض وقد تكون ذات ضرر. ا
سابعاً - ان الوفيات الناجتة بسبب كوڤيد  19.

1 - هـو انـسداد الـشـرايـ مـؤديـاً الى جتـلطـات رئـويـة تـظـهر
تـقدمـة للـمرضى وعـلى شكل سـعال اعـراضهـا في احلـاالت ا

ونفث دموي والم الصدر بسبب احتشاء الرئت .
2 - عـجز الـقلب الـناجت عن الـتجـلطـات الرئـوية وزيـادة الظغط

ن . الرئوي وعجز البط اال
3 - قـد حتــصـل جتـلــطــات اخــرى في اجلــسـم مـثـل اجلــهـاز

الهضمي والدماغ وكذلك االطراف السفلى.
ــان صـــحـــة مــاورد في ثـــامـــنــاً - اخـــيــرا اثـــبت الـــروس واال
منشورنـا  بعد تشريح جـثث متوف حيث ثـبت بالدليل القاطع
ان كـوڤــيـد  19 اقــرب الى الـبــكــتـريــا من حـيـث الـتــكـوين وان
رض تـنـتج عن انسـداد االوعيـة الـدمويـة مع حدوث اعـراض ا
احـتشـاء رئـوي وعجــــــــــــز القـلب وجتـلطـات اخرى بـاجلسم
ــانـــيــا ان تــغــيــرا الــبــروتــوكــول ــا دفـع كل من روســـيــا وا

العالجي .
C وعـدم احلـاجة الى االدويـة الـسابـقـة مثل الـزنك وڤـيتـام  
وڤـيـتـام  D وآزثـرومـايـس   Azithromycin وكـذالك عـدم

ركزة.  احلاجه الى وحدات العناية ا
ـرضى الن العـلة تـاسعـاً - ان استـعمـال االوكسـج اليـنفع ا
في عــدم وصــول الــدم الـى احلــويــصالت الــهــوائــيــة لــغــرض

التأكسد وليس عدم توفر االوكسج .
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اوالً - جـرعـة امـوكـسـسـلـ    Amoxicillin التـقل عن 3 غم
وال تزيد عن 5 غم اوال لـغرض الـقضـاء على اجلـزء البـكتـيري
ره واحده ومن ثم    1gm صباحاً ومساً صنع و للڤايروس ا
Aspirin  ثــانـيــا - اســتـعــمــال جـرعــة كــبـيــرة من االســبـرين
اجلــرعـة الـواحــدة التـقل عن 500 مـلــغم وبـجـرعه او جـرعـتـ
ــتـأتـيـة مـن افـرازات  الـڤـايـروس لـغــرض اذابـة االنـسـدادات ا

وحصول التخثرات .
ـنع ثــالـثــا - اسـتــعـمــال الـهــبـارين    Heparin اليــنـفـع النه 
التـخثر وان انـسداد الشـراي يحـصل بسبب الـنسيج الـليفي
ـنع Heparin   الـذي يــصــنــعه الــڤــايــروس وان الــهــيـبــارين

التخثر فقط .
رابعـا - جـرعات االسـبرين    Aspirin الـعالـية تـذيب الـتخـثر
والتـرسبـات اللـيفـية وان 100 غم اسبرين    Aspirin ال ينفع
عـدة يفضل اخذ ولتفـادي تاثيـر االسبرين     Aspirin على ا
بـاودر  اســبـجك   Aspegic وهـو اســبـرين    Aspirin سـهل
ــكن لـلـدولـة ان ـكن اخـذه خالل تــنـاول الـطـعـام و الـذوبــان 
تسـتـورد حقن اسـبجك   Aspegic الـغيـر متـوفرة في الـسوق

العراقي. 
ـريض على مالزمـة الفـراش وان يبـتعد عن خـامسـا - يجـبر ا
ـكـن وخـصــوصـا في االجــهــاد ويـكــون نـشــاطه الى اقل مــا 
االسبوع االول لغـرض تقليل كمـية االوكسج الـتي يحتاجها
ريض حلـ حتسن حالـته وانفتـاح االوعية الـدموية ووصول ا

الدم الى احلويصالت  الرئوية.
سـادســا - يـســتـمــر الـعـــــــــالج خــمـســة عـشــر يـومــا بـدون

انقطاع.
ـريض قـد يبـقى يعـاني من بـعض ضيق الـنفس والم واخـيراً ا
ـــرضى بـــحـــاجــة الى بـــســيـط بــالـــصـــدر وهــذا الـــنـــوع من ا
االستمـرار على االسبرين    Aspirin يوميا حل لزوال كافة

االعراض.
قد يـحدث اسهال او قـيئ بسبـب كوڤيد  19 فيمكن اسـتعمال

دواء Enterostop لالسهال    Metclopromide للقئ.
{ عميد كليه طب جامعة النهرين سابقا
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ـنـاخـيـة والـتـي تـؤثـر عـلى األنـظـمـة ا
البيـئية وتُـهدد األمن الـبشري". تـشير
ُفرط ناخية إلى التكوين ا التغيرات ا
لـغـاز ثـاني أوكـسـيـد الـكـربـون الـناجت
عن الـنـشـاط الـبـشـري بـاإلضـافـة إلى
الغازات الدفيئة. حيث يزيد غاز ثاني
أوكـسـيـد الــكـربـون من كـمــيـة الـطـاقـة
نعكسة والـتي تظل عالقة الشمسيـة ا
في الـغالف اجلــوي لألرض مـســبـبـة
"تسخـ تدريـجي للـهواء واحملـيطات
وسطح األرض". أمـا الغـازات الدفـيئة
ــوجــودة في الــغالف اجلــوي فــهي ا
تـعـمل عـلى "إمـتـصـاص األشعـة حتت
احلمـراء التي تـطـلقـها األرض وتـقلل
من ضــــيـــاع احلــــرارة من األرض إلى

الفـضاء مـتسـبـبةً بـظاهـرة اإلحتـباس
احلــــــــــراري". إن عــــــــــواقـب ازديـــــــــاد
ي- السيـما االحتـباس احلـراري العـا
في الدول الـتي تعانـي من تضاؤل في
مواردها الطبيـعية وضعف في توفير
ـاء إحــتــيــاجــاتــهــا اإلنــسـانــيــة مـن ا
والغـذاء وفـشل في نـظامـهـا الـصحي
نـتـيـجـة لـعــدم قـدرتـهـا عـلى مـواجـهـة
األمــراض واألوبـــئـــة فــضالً عـن تــلك
الــدول الــتي تــعـــاني في األســاس من
نـــزاعـــات وصــراعـــات مُـــســـلـــحــة أو
خــرجت لــلــتــو مــنــهــا- ســتــؤدي إلى
حدوث تغيـرات جيوسيـاسية وأزمات
ــكن الــســيــطــرة عــلــيــهـا دولــيــة ال 
خــصــوصـاً فــيــمــا يــتـعــلق بــقــضــايـا
الـهـجـرة النـظـامـيـة وغـيـر الـنـظـامـية
والـنزوح غـيـر الـتـطـوعي ومـا يـتصل

بهما من حتديات أمنية وإنسانية.
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أشـــار عـــدد مـن الـــبـــاحــــثـــ إلى أنه
بـحــلـول عـام  2100 سـتــرتــفع درجـة
ـقـدار يتـراوح مـا ب حرارة األرض 
1- 5 درجـة سـيـلـيـزيـة مُـسبـبـة خـلالً
في الـــنــظــام الــبـــيــئي وارتـــفــاعــاً في
ـيـاه قـد يـصل مـا ب 7-5 مـستـوى ا
متر وهـو ما قد يـتسبب بـغرق بعض
ـــثــال الـــدول مـــنـــهـــا عـــلى ســـبـــيـل ا
"بــنــغالدش" األمـــر الــذي ســيــتــســبب

بـأزمـة كبـيـرة وكـارثـة إنـسـانـيـة ليس
عـلى الـدولــة ذاتـهـا فــحـسب بل عـلى
الدول اجملاورة لها " كالـهند والنيبال

ار". وميا
ـداوالت األخـيـرة جملـلس لـقـد ركـزت ا
األمن الدولي عـلى مـخاطـر الـتغـيرات
ــوارد ــنــاخــيــة من حــيث تــقــلص ا ا
ـيـاه والـغـذاء الـطـبـيـعـيـة و شـحـة ا
وتطـور الـنزاعـات السـكـانيـة لـتنـتقل
ــســتـوى ــسـتــوى احملــلي إلى ا من ا

الوطني ومن ثم الدولي. 
كما قـد يتسـبب ذلك في ازدياد حاالت
الفقر الـتي قد يتم إستـغاللها من قبل
اجملمـوعات اإلرهـابـية الـتي تعُـد هذه
اجملـتــمـعــات بـيــئـة خــصـبــة لـتــنـامي

نشاطاتها وجتنيد عناصرها.
كذلك أصدر البنك الدولي تقريراً حدد
فـيه الـدول األكـثـر عُــرضـة لـلـتـغـيـرات
ناخية كاجلفاف والتصحر وإرتفاع ا
مــنـــســوب الــبـــحــار والــفـــيــضــانــات
والـعواصـف وانـعدام األمـن الغـذائي
والـــتي تـــتــفـــاقم مـع ازديــاد الـــنـــمــو
الـــســـكــــاني وفـــشـل الـــدول في وضع
اسـتـراتـيـجـيـات وخـطط الـتـعـامل مع

تغيرات.  هذه ا
وهو ما دفع مجلس األمن الدولي إلى
الـــتـــشـــديـــد عـــلى مـــســـاعـــدة الـــدول
الــضـعــيـفــة لـلــتـكــيُف مع الــتـغــيـرات
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والـتـجـاوز علـى االراضي احمليـطـة بـها
السـتغالل مـادة اجلبسـوم فيهـا لصالح
ـا ادى الى تالشي مـعـامل االسـمـنت  

العوامل التي تد احلياة للبحيرة.
…dO « ÂULC «

وبــالــرغم من انــضــمــام الــبــحـيــرة الى
اتـفاقـية رامـسار الـتي تعـنى باألراضي
الــرطـبـة في عـام 2015  وتــوفـيـر مـقـر
ـركز إنعاش االهوار واالراضي الرطبة
الـعراقـية ولـكـنهـا ال تـستـطـيع مقـاومة
ـشاريع الـتجـاوزات وسلـطة اصـحاب ا
االسـتثمارية في صـناعة االسمنت التي
ـا ـنـطـقـة .  أخــذت تـنـتـشـر في تــلك ا
يــتــطــلـب تــدخل اجلــهــات الــعــلــيــا في
ـائيـة العادة وارد ا وزارتي الـثـقافـة وا
ـرفق اجلـمـيـل واحلـيوي ـيـاه لـهـذا ا ا
وأحـالـتـهـا الى االسـتـثـمـار لـتـطـويـرهـا
واالهـــــــــتـمـام بــهـا كـمـصــيف شـتـوي
إضـافة الى ادخـالهـا الى قـائمـة التراث
ي لـــتــغـــدوا حتت اشــراف دولي الـــعــا
حلـــمـــايــتـــهـــا ورعــايـــتـــهـــا واحلــد من
ا الـتـجاوزات والـعـبث الذي يـطـالهـا 

افضى الى وفاتها  . 

وكـازينـو على شـكل خيـمة كونـكريـتية
وزودتـهـا بـزوارق يـسـتـخـدمـهـا الـناس
الـــذين دأبـــوا عــلـى زيــارتـــهـــا لــغـــايــة
شاركـة احلكومه اغـتيـالها الـعلـني و
ـرة االولى  غـيـر تــلك الـعـنـايـة كـانت ا
أنــهــا لم تــســتـمــر جــراء تــخـريـب تـلك
ـشـيدات في بـدايـة عقـد التـسـعيـنات ا
نـصـرمة ولم تـسـتـثمـر طـيلـة االعـوام ا
ألســـبـــاب تـــتـــعــــلق بـــرفض طـــلـــبـــات
ـكـن ان تـنــعش ــســتــثــمـريـن الـتـي  ا
ـكـان والـكـازيـنـو الـذي مـا زال هـيـكال ا
تـعـبث بـه الريـاح.وأصـبـحت الـيـوم كل
ــوجـودات الـطــبـيـعــيـة والـصــنـاعـيـة ا
ــهـجـورة هــيـاكل تــشـبه بـعــضـهـا بل ا
ـفاوز أثـر وحـكـايات أصـبـحت تشـبه ا
مـكـتوبـة على صـفـحات الـرمال وظـهور
ـسـتــثـمـرون اجلِــمـال فــقـد أغـتــالـهــا ا
ـشاريعهم الـتي اقيمت بالـقرب منها
مـشاريع لم يلـتزم أصحـابها بـالقوان
ـتـعلـقة بـعـدم االقتـراب وفق مسـافات ا
مـحـددة. إذ  حـفر  2800بـئـر مـسجل
ـيـاه مــعـظــمـهـا تــشـتــرك مع مـجــاري ا
ياه اجلـوفيـة التي تـغذي الـبحـيرة بـا

عـــلى مـــدى الــســـنـــون ظــلـت أحــد أهم
قـترنـة بـباديـة السـماوة ذات ـعـالم ا ا
ـتنـوعة بـتاللهـا.. أحجـارها اخلـرائط ا
.. أمالحـها .. آكامها والفراغ والسراب

احمليط بها.
ســاوة كـانـت قـبل بــضـعــة اشـهــر أحـد
ـدهـشة وسط الـشـواخص الـطبـيـعـية ا
صـحراوات مقفرة تـتحدى بيئتها وكل
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السماوة

ـوجـودات الـقـاسـيـة فـهـي وليـدة ذلك ا
ـفــعم بـالــتـنــاقـضـات ــكـان الــقـاسي ا ا
الـطبيعية . يرتطم موجها بسور كلسي
احلة ياه ا من االمالح يـتجمع بفـعل ا
مـع تقـادم االيـام والـسـن فـهـي تشـبه
ـفازة التي حتتضنهـا هادئة مستقرة ا

عميقة بأسرارها وحكاياتها.
تـتغذى من خـمس ينابيع ويـبلغ نـسبة

الــتــبــخــر الـســنــوي فــيــهـا ثـالثـة االف
مـلمتر ورغم ذلـك فأنهـا تبقى مـحافظة
عـلى مـنسـوب مـياهـها ويـعلـل العـلماء
ســــبب ذلـك الى خــــاصــــيــــة الـــتــــرسب
ـا يجعلها على الـسريع لألمالح فيها 
الــدوام ذات قــابـلــيــة غــلق اي شـرح او
ثـــغــرة حتـــدث فــيـــهــا. وبـــالــفـــعل فــأن
ـعني قـاموا قبل بضعـة أعوام بحفر ا
تد من البحيرة خـندق أو نهر صغيـر 
الـى الـصــحـراء احملــيــطـة بــهـا ولــكـنه
حــافظ عــلى حـجــمه وأحــيط بــطـبــقـات
كـلـسـيـة تـمنـع توسـعه بـفـعل كـبـريـتات

الكالسيوم واالمالح.
وتــبـلغ مـسـاحــة الـبـحـيـرة الــسـطـحـيـة
12 5كم 2وطــولـهـا 1 5كـم وعـرضــهـا
500م. فيما يبلغ عمق البحيرة 150م .
وكــان اكـتــشـافــاً مــثـيــراً من قـبل مــركـز
عـلـوم الـبحـار في جـامـعة الـبـصـرة عام
 2007 إذ أن مــيـــاه اخلــلــيج الــعــربي
يـصل عـمـقه الى  100م ووجـدت فـيـها
اســـمــاك صــغـــيــرة بــطــول  15-10سم
ـا يـشـكل وقـواقع ويـرقـات وحـشـرات 
غـــذاءاً لألســمــاك  إضـــافــة الى وجــود

أنــواع من الــروبـيــان وبـعض الــقـواقع
الـتي تـسجل ألول مـرة وذلك لـتكـوينـها
ائي الفريد وهي ال تشابه البحيرات ا
من نـاحـية الـتـركيـبـة الكـيـميـاوية  ألن
مـيـاهـها تـمـتـلك مواصـفـات خـاصة في
ـوجودة تـراكـيز الـعنـاصر وااليـونات ا
ـيـاه في الــتـركـيـبــة الـكـيـمــيـاويـة وال ا
الــعــذبــة بـل تـشــبـه الى حــد مــا مــيـاه
الــبــحــيــرات الــكــبــريــتــيــة من نــاحــيـة
ــيــاه الــبـــحــريــة  في تـــغــايــرهــا عـن ا
الـتركيبة الكيمياوية كما وجدت نسبة
mgــغـنـيــسـيـوم عــالـيـة من مــركـبـات ا

أعلى من تراكيزها في مياه البحر .
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ـوقعها الـفريد خاصيـة جذب الطيور و
مـن أوربــا خالل فــصل الــشــتــاء تــصل
الـــيـــهـــا بـــاإلضـــافـــة الى  16نـــوع من
ـا يـضـفي ـوجــودة فـيـهــا  الــطـيـور ا

عليها جماال في الفضاء الرحيب .
غرائبيتها أرغمت الدولة في بداية عقد
الـثمانينـات على االهتمام بـها وجعلها

كن االفادة منه. مصيف شتوي 
وقـد شـيـدت  16 شـقـة مـعـلـقـة ومـطـعم

والـقــومي وحتــديـد ســيـاســات الـدول
ــــنـــاخي في اخلـــارجــــيـــة وأمـــنـــهـــا ا
اإلستراتيجـيات الوطنـية. وتخصيص
ـــــوارد الـالزمـــــة إلدارة تـــــأثـــــيـــــرات ا
اء نـاخـية عـلى الغـذاء وا التـغيـرات ا
وأمن الــطـاقــة. فــضالً عن تــأثـيــراتــهـا
: تـطويـر القدرات اجليوسـياسـية.ثـالثاً
ـدنـيـة والـعـسـكـريـة و تـهـيـئـة الرأي ا
العـام اجملتـمعـي للـمسـاهمـة في احلد
من مخاطـر الكـوارث البيـئية من خالل
تـــعــــزيـــز فــــهم أوسع لــــلـــتـــعــــامل مع
الــضــغــوط الــنـــاجتــة عن الــتــغــيــرات
ـناخـيـة و إنـعـكـاسـاتـهـا علـى عوامل ا
إســتــقــرار الـــدول ومــقــومــات أمــنــهــا

اجملتمعي. 
في اخلـتـام البــد من الـتـاكــيـد عـلى إن
إستـشعار اخلـطر الـذي يُهـدد البـشرية
جمعاء نتيـجة للتهـديدات الناجمة عن
ناخيـة سيساهم في رسم التغيـرات ا
سـيـاسـات خـارجـيـة ودفـاعـيـة مـوحـدة
لــلـتــصــدي لــلـمــخــاطـر األمــنــيــة الـتي
تــنـطــوي عــلــيـهــا وتــطـويــر الــقـدرات
الـتـحـلـيـلـيـة لـتـقـيـيم تـلك الـتـهـديـدات
وتقـد رؤى وإسـتـراتيـجـيـات وخطط

تنفيذية للتصدي لها.  
{ باحث في شؤون السياسة اخلارجية
دى واألمن الدولي. رئيس مركز ا
للدراسات الدولية.
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الكتلة االكبر وزيادة عدد مقاعد الكتلة
الـفـائـزة في مـجــلس الـنـواب الـعـراقي
ــوضــوع احملــوري في الــلــهــاث هــو ا
ا ـتـبـادل ا خلف مـحـادل الـتـسقـيط ا
ـقبل ـرشح ا وضـوع يـنـحـصـر في ا ا
لرئـاسـة الوزراء الن االزمـة التـكمن في
تابعـة والرقابة اجمللس وفي وظيفـة ا
والتـشـريع بل في احلـكومـة والـرئيس
والبرنامج احلـكومي واذا كان االخوة
في سائـرون جـاهـزين في مـهـمة ادارة
قبـلة فليـكشفوا امام البالد للمرحـلة ا
اتبـاعـهم وعـموم الـشـعب الـعراقي عن
مــــرشـــــحـــــهم لـــــرئــــاســـــة الــــوزراء ..
العـراقـيون غـيـرمـعنـيـ كم سيـحـصد
ا التيـار الصدري مـثال من اصوات ا
هم من يـأتي حاكـما ولـيس محـكوما ا

قبلة . رحلة ا الدارة البالد في ا

ــواطـن الــعـــراقي ومــا س هــمـــوم ا
يتـعـلق بـفـرض هـيـبـة الـدولـة واخراج
العراق من دائرة الـهشاشة الـسياسية
مع مــحــيـــطه الــعـــربي والــدولي وهي
واحدة من "االسـتعـصاءات" احلـقيـقية
التي تعـاني منـها الـعمـلية الـسيـاسية

وانهاء ملف السالح السائب!.
كـــكــاتـب عــراقـي اطـــالب هـــذه الــكـــتل
السـيـاسـيـة والـتـحالـفـات االنـتـخـابـية
الــكـــشف عن مـــرشــحـــهــا في رئـــاســة
الوزراء وتقـد برنامـجها االجـتماعي
واالقــتــصــادي والــســـيــاسي واالمــني
ومايتصل بـالتنـمية الوطـنية الـشاملة
من دون حـــشـــو وكالم انـــشـــائـي ومــا
يـنـطـوي عـلى هـذه الـبـروباغـنـدا الـتي
نـعـرفـهـا عن االحـزاب الـتـقلـيـديـة !. لم
وضـوع االنتـخـابي الذي يـشكل يعـد ا

مـاحــدث ان جـزءا كــبـيــرا من اصـوات
االتـبــاع حتــولت الى اصــوات نــاقــمـة
اضف الى ذلك ان هـــذا الـــتـــحـــالف لم
تـوازن يوم فرط يتـقن فلـسفـة العـمل ا
صداقية العنوان لصالح العمل على
استـحصـال امـتيـازات ومـواقع القيـمة
لها فذهب التحالف الى مقاعد الدرجة
الـثــانـيــة بــعـد ان كــان ضـمن االربــعـة
الـكــبــار الــذين ســاهـمــوا في تــشــكـيل

هدي !. حكومة عبد ا
…b b'« WO UO « W “UN ô«

ما يجـري في الطرف الـثاني ان بعض
الكتل السياسيـة تمني النفس برئاسة
الـوزراء من دون ان تــقـدم رؤيـة الدارة
الـدولـة او بـرنــامج واقـعي لــلـنـهـوض
هملة في الدولة العراقية باالولويات ا
ـالـكـي عام  2007 وما مـنـذ حـكومـة ا

الـسـيــاسـيـة الــتي انـتــجـتـهــا احلـركـة
التشرينية !.

آخرون في التحالفـات السياسية التي
ــفـــوضــيــة ســجـــلت اســمـــائــهـــا في ا
سـتقـلـة انحـازوا الى عـنوان احلـشد ا
الـشـعـبي ظـنـا مـنـهم ان هـذا الـعـنـوان
سيـقـدمـهم ثـوارا مدافـعـ عن احلـشد
ــفـسـوخـة عـقـودهم خـصـوصـا ورقـة ا
وكانت الطـامة الكـبرى يوم وعدوا 30
الف مـنـتـسب في احلــشـد فـسخ عـقـده
ـديـرية وتظـاهـر مع من تـظـاهر امـام ا
احلــالــيــة لـــلــحــشــد والـــبــعض اطــلق
ـــبـــنى وتـــبـــ ان الـــرصـــاص عـــلى ا
العـودة لــهـؤالء الــشـبــاب فـضــاع حـلم
ـاثـلـة الـتـعـويل عـلى عـودتـهم عـودة 
لـلـقـائـمـة في اجلـو الـشـعـبي الـشـيـعي

زيد من االصوات !. العام لكسب ا

واالنسـجـام والـتـوافق عـلى الـبـرنامج
االجتـمـاعي والـسيـاسي واالقـتـصادي
ــفــســوخــة والــتــربــوي ومــســتــقــبل ا
ـعـلـقون عـقـودهم .. هـؤالء الـفـرسـان ا
على حبال الـتأجيل لن يـكون وجودها
ســوى ريـــشـــة في مـــهب ريح عـــاصف
!.مايجري انقالب في القـيم السياسية
ـتـحالـفـون عـلى رفـعـها التـي تعـاهـد ا
واالشـــتــغـــال عـــلــيـــهـــا وتــطـــويـــرهــا
واالخـتـفـاء خـلـفــهـا لـتـحـقـيق اغـراض
انــتـــخــابـــيـــة مــحـــدودة العالقــة لـــهــا
بـالـسيـاق الـوطـني وبـدل الـذهـاب الى
هـذه الــقــيم الـتي دفـع قـسم كــبــيـر من
العراقـي حياتـهم من اجلـها والعودة
الى خــنــادق "الــدفــاع عن الــطــائــفــيــة
ـــذهب" تـــخـــلى الـــطـــائــفـــيـــون عن وا
ـتذهبون عن الـطائفة ذهب" وتبرأ ا "ا
وانسـاقـوا خلـف شعـارات وعـناوين ال
تمت اليهم بصلة ال في سياق تاريخي
قـد جـمــعـهم وال في لــغـة الــتـخـاطب
االجـتـمـاعي والـديـني والـسـيـاسي مع
ــدني!. ــوضــوع ا مــكــونــاتــهم مـــثل ا
كـنـني ان اتصـور ابـدا وجود رجل ال
ــتـورم قــادم من االسالم الــســيــاسي ا
بــالــصــراعــات احلــزبــيــة والــتــنــافس
ــــقـــيت وهـــو يــــطل عـــلى الـــفـــئـــوي ا
ـــوضــــوع االنـــتــــخـــابي مـن بـــوابـــة ا
"الـتــصـحــيح" كــانه يــريـد ان يــصـحح
واقـعــا ســيـاســيـا انــتــجـته صــراعـات
االخـــوة االعـــداء وكـــان الـــرجل جـــزءا
مـــــنـــــهـم والـــــرجل االول فـي كـــــتـــــابه
الدستـور بحـكم احملاصـصة الـطائـفية

وحساباتها التآمرية!.
الاعـرف مـاذا يــصـحح الــرجل بـعـد ان
ــاضــيــة وكــان خــســر االنــتــخــابــات ا
النائب االول "عن الـشيعـة " في رئاسة

مجلس النواب العراقي?.
ـشارك مشـكلـة الكـثيـر من السـاسة ا
في االنـتخـابـات احلـالـيـة احملـاولة في
عادلة الـسياسيـة القائمة القفز عـلى ا
وكـانـهم لـيـسـوا مـنـهـا او كـانـوا جزءا
من الـتــركـيــبـة الــسـيــاسـيــة الـفــاسـدة
ووضع الــــتــــطـــورات الــــســــيـــاســــيـــة
واالجتـمـاعـية الـتي جـرت قـبل عام من
االن خلف ظـهـورهم .. اضـافة الى ذلك
انــهم لم يـــتــحــركــوا عـــلى اجلــمــهــور
ـــكـــون الـــعـــام اخلـــاص واهـــمـــلــــوا ا
وجــلــســـوا في مــراكـــزهم الــبـــحــثــيــة
وحــوزاتــهم الــديــنـــيــة ومــشــاريــعــهم
الـفـكـريـة اخلـاصــة ومـكـاتب احـزابـهم
شاريع السياسـية ظنا منـهم ان هذه ا
واالشــتـــغــاالت تــقـــدمــهـم مــرة اخــرى
مرشح فرسانا وضرورات انتخابية
الغنى عـنـهـا ولم يدركـوا ان اجلـمـهور
اخلاص نـاقم علـيهم واجلـمهـور العام
حتــول بــقــوة الـى االحــزاب الــبــديــلــة
الـنـاشـئـة بـفـعل الــسـيـرة الـتـشـريـنـيـة
احلـديـثـة ولـم يـعـد يـطــيق الـنـظـر الى
اشكالهم وان كان غيـر مقتنع بالبدائل

تتـشـكل التـحـالفـات الـسيـاسـية الدارة
الـنـظـام االنــتـخـابي والــهـدف االسـمى
احلصـول عـلى اغلـبـية مـقـاعد مـريـحة
في مـجـلس الـنـواب لـتـشـكـيل حـكـومة
ــســتــويـات وطــنـيــة قــويــة تــنــهض 
االنتاج واخلـدمة واالسـتقرار وحـماية
الـسـيـادة الــوطـنـيـة وتـقــلل من نـسـبـة
ـعـنـويـة الـفـادحة ـاديـة وا اخلـسائـر ا
الـتي يـقـدمـهـا الـعـراقـيـون عـلى مـذبح

احلوادث اليومية !.
وفي اجلـــــانـب االخـــــر لـم تـــــتـــــشـــــكل
الــتـــحــالـــفــات الـــســيـــاســيـــة من اجل
قاعد بطريقة شرهة االستحواذ على ا
وفجـة وقـريبـة الى مـنـطق العـصـابات
ـلــيــشــيــات وفــرض االمـر "الــواقع" وا
ؤامـرة والسالح !. لم بقـوة احليلـة وا
تتشـكل التـحالـفات الـوطنـية الـواسعة
ـا حلـمـايــة الـكــيـانـات الــسـيـاســيـة ا
ــكــونــات تــتــشــكل من اجل حــمــايــة ا
والــفــئـــات االجــتــمــاعـــيــة والــشــرائح
الـوطـنـيـة وهي صــلب عـمل الـكـيـانـات
ولـيس الـعــمل عـلى االسـتــحـواذ الـفج
قاعد اثناء عملية توزيعها على على ا
خــلــفـــيــات حــزبــيـــة او انــانــيــة وهــو
استـهـداف اكثـر فـجاجـة الخـوة الدرب
ـشــتــرك والــسالح ورفـاق ـصــيــر ا وا
رء العمـلية الـسيـاسية حـتى ليشـعر ا
ان هـؤالء "الـشـركـاء" اعـداء ووجـودهم
خطـأ سـتراتـيـجي وهم محـور تـخريب
الـقائـمـة ومـسـتـوى اهـميـتـهـا وثـقـلـها
ومكانتها الشعبية والوطنية العامة!.
في ظنـي ان هكـذا حتـالـفات سـيـنـتهي
امـــرهـــا الـى الـــزوال بـــعـــد تــــشـــكـــيل
احلــكــومــة الــقــادمــة عـام  2022كــمـا
انـــتـــهـى االئـــتالف الـــوطــــني بـــدولـــة
الــــقــــانــــون والــــتــــحــــالـف الــــوطــــني
باالنقـسامـات السيـاسيـة التي توزعت
عـــلى عـــراقـــيـــون وحتـــالف الـــنـــصـــر
وســائــرون وبــقــيــة اجــزاء الــشــظــيــة
الـشـيــعـيــة !. مـاهـو مــطـلـوب يــتـعـدى
ــصــلــحي" ــؤقت ا االجــتــمــاع عــلى "ا
ـقــاعـد اخلــاصـة الـقــائم عــلى كـسـب ا
ــوجــود في بــاحلــزب او الـــتــنــظــيـم ا
التـحـالف الى الـتـحالف الـذي يـشـتغل
عــلى صـــيــغــة عـــمل وطــني مـــشــتــرك
ـنسـجـمة ال يتـضـمن القـوى الـفـاعلـة ا
ـنـســجـمـة ــتـصــارعـة غـيــر ا الـقـوى ا
ــــشـــروع الــــوطــــني والــــذهـــاب الـى ا
والرؤية االجتماعية اخلدمية ومايعيد
لـلــوطن الــهــدوء االســتـقــرار والــبــنـاء
واالستثمار وحتـديد عالقاتنـا العربية
ـــصــالح والــدولـــيــة وفـــقه تـــغــلـــيب ا
ـائي الــعـربي الـوطــنـيــة مع اجلــوار ا

واالقليمي مع العراق .
WO UO  UH U%

ان التحالفات السيـاسية التي تختلف
ـقـاعـد وتــتـصـارع عـلى حتـديـد عـلى ا
هـذا لي وهــذا لك من دون االســتــمـرار
عــلى صــيــغــة الــتــنــسـيـق والــتــعـاون

Íœ«bG « —UL

بغداد
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حيث استلم الكرواتي الكرة من بعد
ـلـعب ووجـد نـفـسه في مـنـتـصف ا
مــوقف جــيــد لـلــتــســديـد لــيــطـلق
قـذيـفـة سـكـنـت الـشـبـاك بـيـنـمـا
ـشـاهـدتـهـا اكـتـفى تـشـيـزني 

تدخل مرماه.
الحـــقــا انــهــار يـــوفــنــتــوس
تـــمــامًـــا ومن ركــلـــة حــرة
ثــــــابـــــــتـــــــة نـــــــفـــــــذهــــــا
كــالــهـــاجنــولــو ارتــقى
ـدافع تـومـوري فـوق ا
اجلـــمـــيع وحـــولـــهــا
برأسـية في الـشباك
لــــيـــســــجل الــــهـــدف
الــثـالث في الــدقـيـقـة

.83
وكـــــــاد ديـــــــبــــــاال أن
يــقـــلـص الــفـــارق في
الـــدقــيــقــة 91 بـــعــدمــا
اســــتـــلـم الـــكــــرة خـــارج
ــنــطــقــة وتــوغل لــيــطــلق ا

تــســديــدة أرضـيــة قــويــة مــرت بـسالم
ن لــــلــــحــــارس بــــجــــوار الـــــقــــائم األ

دوناروما.

أبـعدهـا تشـيزنـي بشـكل خاطئ لـتصل
ـنــطـقــة فـسـدد إلى ديـاز عــلى حــدود ا
األخــيـــر في زاويــة صــعــبــة مــســتــغال
خــروج تـــشــيـــزني من مـــرمــاه.بـــدايــة
الـــشــوط الــثـــاني جــاءت ســـريــعــة من
يـوفــنـتــوس في مـحــاولـة إلدراك هـدف
الــتـعــادل وفي الــدقــيــقــة األولى مـرر
موراتـا الـكـرة بـالـكـعب إلى بـنـتـانـكور
الــقـادم من اخلــلف الــذي ســدد بــقـوة

فتصدى لكرته دوناروما.
وشهدت الـدقيقة 56 جدال بعـدما سدد
ديــاز كـــرة من داخل مــنـــطــقــة اجلــزاء
ارتـطمت بـذراع كيـليـني قبل أن يـعود
حـكم الـلقـاء إلى تـقنـية الـفـيديـو التي
أثبـتت صحته فـاحتسـبت ركلة جزاء
ـيالن سـددهـا كيـسي بـرعـونة وجنح

تشيزني في إبعادها للركنية.
رونالدو ظهر ألول مرة في الدقيقة 67
بـعـدما حـاول مـراوغة تـومـوري مدافع
مــــــيـالن داخـل مــــــنـــــــطـــــــقـــــــة جــــــزاء
الـروسـونـيـري لـيطـلق تـسـديـدة قـوية
مرت فوق عارضة احلارس دوناروما.
وفـي الــــدقــــيــــقــــة  78ضـــــاعف أنــــتي
ـيالن بـهـدف ثان ريـبـيـتش الـنـتيـجـة 

تـسـديدة قـوية اصـطـدمت بـدون تعـمد
ــنـطــقـة لــتـغــيـر بــقـدم هــازارد داخل ا
وجـهـتـهـا وتسـكن شـبـاك إشبـيـلـية في

الدقيقة 95.
وكـاد كـاسـيـمـيــرو أن يـقـتـنص الـهـدف
الــثــالث الـــقــاتل إال أن تــســديــدته في
الـثـواني األخـيـرة مـرت بـجـانب الـقائم
يرجني نقطة مهمة األيسر ليحصد ا

ويستمر الصراع على لقب الليغا.
يالن فوز ا

حقق مـيالن فوزا عـريضا عـلى حساب
نظيـره يوفنـتوس بنـتيجة (0-3) على
مـلعب ألـيانـز ستـاديوم ضمـن اجلولة

 35من الدوري اإليطالي.
يالن في افتتح إبراهيم دياز النتيجة 
الدقيقة 1+45 وأضاف أنتي ريـبيتش
الهدف الـثاني في الـدقيقة 80 واختتم

توموري الثالثية في الدقيقة 83.
 بهذا الفوز رفع ميالن رصيده إلى 72
نــقـطـة لـيـقـفـز لـلـمــركـز الـثـالث بـيـنـمـا
جتــمـد رصــيــد يــوفي عــنـد 69 نــقــطـة

ويتراجع للمركز اخلامس.
بـاراة جاءت بعد احملاولة األولى في ا
مرور  4دقـائق بـعـد ركـلـة حـرة حصل
عـلـيـهـا يـوفـنـتـوس ونـفـذهـا كـوادرادو
داخـل مـنـطـقـة جزاء مـيـالن لـيـسـددها
ــرمى لــكـن ثــيـو دي لــيــخت بــاجتــاه ا

هيرنانديز أبعدها ببراعة عن مرماه.
وبعـد عدة تـمريـرات وصلت الـكرة إلى
ـنـطـقة إبـراهـيـمـوفـيتـش عـلى حـدود ا
فــــمـــرر إلـى ديــــاز الــــذي تــــوغل داخل
ـنــطـقـة لـيــطـلق تـسـديــدة قـويـة فـوق ا

عارضة احلارس تشيزني.
عاد دياز بعد دقيقت ليطلق صاروخا
من على حدود مـنطقـة جزاء يوفي لكن
رمى تـسـديدته وصـلت في مـنـتـصف ا

سهلة في أيدي حارس بيانكونيري.
وكاد دوناروما حـارس ميالن أن يكلف
فريقه خـطأ فادحا في الـدقيقة 30 بعد
خروجه اخلاطئ من مرماه إلبعاد ركلة
ركـنـيـة فـوصـلت لـرأس كـيـلـيـني الـذي
يالن.وقبل سدد بجوار القـائم األيسر 
نـهايـة الـشوط األول بـدقـيقـت واصل
ثيو تألـقه وانطلق بالـكرة من منتصف
لـعب حتى حاول تـمرير كـرة عرضية ا
ارتطمت بـقدم ماكيـني لتغيـر اجتاهها
وكــانت في طــريـــقــهــا لــلــشــبــاك لــوال

تشيزني الذي أمسك بها.
وفي الــدقــيــقــة األولى من الــوقـت بـدل
الــضـــائع تـــمــكـن ديــاز من تـــســـجــيل
الهدف األول في الـلقاء بعـد ركلة حرة
ثـابـتة نـفذت داخل مـنـطقـة يـوفنـتوس

ووصــــلـت إلى كــــونـــــدي الــــذي ســــدد
بالرأس بـ يدي تيبـو كورتوا حارس

يرجني. ا
وانتـهى الشـوط األول بتـقدم إشـبيـلية

بهدف دون رد.
ومع بـداية الـشوط الـثاني كـاد أكونـيا
أن يُضيف الهدف الثاني إلشبيلية في
الـدقــيـقـة 46 إذا انــطـلق عــلى الـطـرف
األيــــســـر وراوغ الـــدفــــاع وســـدد كـــرة
أرضـيــة مـرت بــجـانب الــقـائـم األيـسـر

لكورتوا.
وتصدى ياس بونو ببراعة لتسديدة
مـن لــوكــا مــودريـــتش العب خط وسط
ـــنـــطـــقــة ريـــال مـــدريـــد من خـــارج ا
وحولها إلى الركنية في الدقيقة 52.
وسـدد نـاتـشـو العب ريـال مـدريـد كرة
قــويــة من خــارج مــنــطــقــة اجلــزاء في
الـدقـيـقـة 59 لـكـنـهـا مـرت أعـلى مـرمى

بونو.
وأهـدر فـيـنـيـسـيـوس جـونـيـور فـرصة
تـسـجـيل هـدف الـتـعـادل لـريـال مـدريد
في الدقيقة 65 حيث أرسل مودريتش
كـرة في عـمـق مـنـطـقـة اجلـزاء لـكروس
الــذي مـــرر لــلـــشــاب الـــبــرازيـــلي كــرة
حــريــريــة ســددهـــا األخــيــر بــرعــونــة

ن. لتصطدم بالقائم األ
وجنح الـبـديل مــاركـو أسـيــنـسـيـو في
تـسـجـيل هـدف الـتـعـادل لـريـال مـدريد
في الــدقـيـقـة 67 إذ تـلــقى تـمـريـرة من
سة نـطقة ومن  توني كروس داخل ا

واحدة سدد في الزاوية الضيقة.
وسـدد فـيـدي فـالـفـيردي كـرة من داخل
منطقـة اجلزاء في الدقيق 73 تصدى

لها بونو ببراعة.
ـا مــهــاجم ريـال وانــطـلـق كـر بــنــز
مدريد لـينفـرد باحلارس يـاس بونو
ـنــطــقــة وطـالب الــذي عـرقــله داخـل ا
العـبــو ريـال مــدريـد بـاحــتـســاب ركـلـة

جزاء.
إال أن احلكم عاد لـتقنـية الفـيديو التي
ـسـة يـد عـلى مـيـلـيـتاو أثـبـتت وجـود 
مـدافع ريال مـدريد في بـداية الـهجـمة
واحــــتــــسـب ركــــلـــــة جــــزاء لـــــصــــالح

. األندلسي
وانــــبـــرى إيـــفــــان راكـــيـــتــــيـــتش جنم
إشـبـيلـيـة لتـنـفيـذ ركـلة اجلـزاء وسدد
أسفل يسار احلارس تـيبو كورتوا في
الـدقــيـقـة 78  لــيـمــنح الـهــدف الـثـاني

. لألندلسي
واســتـمـرت مـحـاوالت ريـال مـدريـد من
أجل تــســجــيل هــدف الــتــعـادل حــتى
جنح تـــــونـي كـــــروس فـي تـــــصـــــويب
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أحـرز إيــدين هـازارد هـدفــا بـالــصـدفـة
لـيـمـنح ريـال مــدريـد تـعـادال ثـمـيـنًـا مع
إشـبـيـلـيـة بـنـتـيـجـة (2-2) في مـبـاراة
يرنكي "ألفريدو عقل ا درامية جرت 
دي ســتـيــفـانــو"  في إطـار مــنـافــسـات

اجلولة 35 من الليغا.
سـجل إلشـبـيـلــيـة فـرنـانـدو ريـجس في
الدقيقة 22 وإيفان راكيتيتش من ركلة
جزاء في الدقيقة 77 بينما أحرز لريال
مــدريــد أســيــنـســيــو فـي الــدقــيــقـة 67

وهازارد في الدقيقة (90+5).
بـهذا الـتعـادل رفع ريال مـدريد رصـيده
ركز الثـاني متفوقا إلى 75 نقطـة في ا
ـــبــــاشـــرة عن ـــواجــــهـــات ا بــــفـــارق ا
بـرشـلـونـة الـثــالث وأضـاف إشـبـيـلـيـة
ركز الرابع. النقطة  71لرصيده في ا
ــــبــــاراة بــــضـــغـط من العــــبي بــــدأت ا
إشـــبــيــلــيـــة مع تــراجع لـالعــبي ريــال
ــــســـــاحــــات أمــــام مـــــدريــــد لـــــغــــلـق ا

. األندلسي
ا هدف التقدم لريال وسجل كر بنز
مـدريد فـي الدقـيـقة 13 من كـرة رأسـية
أسفل  احلارس يـاس بونو لكن
باراة ألغـاه بداعي التسلل على حكم ا

أودريوزوال صانع الهدف.
وجنـح فـيـرنـانـدو ريــجس في تـسـجـيل
الهـدف األول إلشبـيليـة في الدقـيقة 22
فـمن ركـلــة حـرة غـيـر مــبـاشـرة وصـلت
ـنــطـقــة هـيــأهـا كــرة عـرضــيـة داخـل ا
راكيـتـيـتش بـالـرأس لـفـيـرنـانـدو الذي
راوغ كـاسـيـمـيـرو قـبل أن يُـسـدد أسـفل

 كورتوا حارس ريال مدريد.
وسـدد كـاسـيـمــيـرو العب ريـال مـدريـد
كرة مباغـتة على حدود مـنطقة اجلزاء
تـــصــدى لــهــا احلــارس يــاســ بــونــو

بسهولة في الدقيقة 25.
واستمرت محاوالت ريال مدريد إلدراك
الـــتــعـــادل بــتـــســـديــدة ضـــعــيـــفــة من
فـينـيسـيـوس جونـيور مـهاجم الـفريق
تـــصــدى لــهــا احلــارس يــاســ بــونــو

بسهولة.
وتـصــدى يـاســ بـونــو لـتـســديـدة من
ا داخل مـنـطـقـة اجلزاء في كـر بـنـز

الدقيقة 31 وحولها إلى الركنية.
وأرسل كـــاســيـــمــيـــرو العب خط وسط
ريـال مـدريـد تصـويـبـة قـوي من خارج
ن ـنــطـقــة مـرت بــجـانب الــقـائم األ ا
للحارس ياس بونو في الدقيقة 41 .
بـاراة ركلـة حرة غـير واحـتسب حـكم ا
مــبــاشـرة إلشــبـيــلـيــة في الــدقـيــقـة 44
ـنــطـقـة نـفــذهـا بــابـو جـومــيـز داخل ا
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ـساعد أحـمد صـباح لـقيـادة مبـاريات تـصفـيات كـأس االحتاد اآلسـيوي لألنـدية التي اسنـد االحتاد اآلسـيوي مـهمـة حتكـيمـية لـلحكـم الدولي ا

ستقام في األردن من احلادي والعشرين لغاية الثامن والعشرين من شهر أيار احلالي.
ساعد أحمد صبـاح قاسم الشارة الدولية عام  2019  وسـبق  أن أسندت له ثالث مهام حتـكيمية على ونالَ احلـكم الدولي ا
قـبلة لعـكس السمعـة الطيبـة عن حكامنا ستوى اآلسـيوي ويتطـلع بثقةٍ عالـية الى النجـاح في مهمته الـتحكيـمية ا ا

في احملافل العربية والقارية.
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قـــدمَ رئــيـس جلــنـــة الــشـــبــاب
ـانـيـة عـباس والـريـاضـة الـبر
عــلـيـوي شـكــره وتـقـديـره الى
ـسـابــقـات في الـهـيـئـة جلـنـة ا
الــتــطـبــيـعــيــة عـلـى جـهــودهـا
ـبـذولـة في إقـامـة مـنـافـسـات ا
ــــــــــــــــــــوســم (2021-2020) ا
بـانــسـيــابـيـة عــالـيـة وتــنـظـيمٍ

يز.
وقــــالَ  عـــــلــــيــــوي إن جلــــنــــة
ـــســابــقــات بــقــيــادة حــيــدر ا
عوفي وبقـية أعضائـها عملت
بــإخالص ٍ وبـرؤيـة ثــاقـبـة من
ـمــتـاز أجل تـنــظــيم الــدوري ا
بــصــورة رائـعــة  مـع االلــتـزام
ــواعــيـد احملــددة مــســبــقـاً بــا
بــــشـــكل ولّــــد االرتـــيـــاح لـــدى

الوسط الرياضي.
وأضــافَ: وتـواصـلت الــلـجـنـة
بــنـــجــاحــهــا مـن خالل إقــامــة
ـهـنـية دوري الـدرجـة األولى 
عــالـــيــة وحتـــدٍ كــبـــيـــر أســهم

ـنـظم ـشـرق ا بـعــودة الـوجه ا
لــــــلـــــدوري عــــــلـى الـــــرغـم من
ــهـمــة وكـثــرة عـدد صـعــوبـة ا
الـــــفـــــرق و إصـــــرار جلـــــنـــــة
شوار سابـقات على إكـمال ا ا
بـنـجاح وتـفـوق وسعـيـها الى

تقد اخلدمة لكرتنا ساعدها
عـــلى جتــــاوز الـــصــــعـــوبـــات
بشجـاعة أدت الى إقامة دوري

منظم للدرجة األولى.
وأشــــار َ الـى: ان عـــودة دوري
الـفـئات الـعـمـريـة والرديف في

ــوهــبــة الـــديــوانــيــة عــلـى فــريق ا
الـريــاضـيـة بـ (19ـ4) نـقــطـة وفـوز
وهبة الـرياضية على فريق فريق ا
ـرحـوم احـمـد مـصـلح بـ ( 16ـ 7) ا
نــقــطــة و فـوز فــريـق الـزعــيم عــلى
رحوم احمد مصلح بـ ( 9 ـ فريق ا
 8) نقطة و فـوز فريق احلمزة على
ـرحــوم زيــد الــعــصـامي بـ فــريق ا
( 12ـ 10) نـــقـــطــة و فـــوز شـــبــاب
احلـلـة عـلى فـريق الـزعـيم بـ ( 17 ـ
ــوهــبــة 4) نـــقــطــة و فــوز فـــريق ا
الـــريــاضـــيـــة عـــلى فـــريق شـــبــاب

اجلنائن بـ  13 ـ 2 نقطة.
 وفي خـــــتــــام الــــبــــطــــولــــة وزعت
الـكــؤوس والـبــاجـات والــشـهـادات
الـتـقـديـريـة والـتي شـمـلَت الـعوائل
الـريـاضـيـة زيـد فـيـصل الـعـصـامي
وحـمـيـد نـعــمـة احلـمـداني واحـمـد
ـتـمـيزين في مـصـلح والـفائـزين وا
الـبطـولة  وقـام بتـوزيعـها الـسادة
حـسـ الـعمـيـدي و وفـيـصل غازي

ـثـلــيـة احملــافـظــة وسـعـد رئـيـس 
احملــنـــة مـــديـــر ريــاضـــة وشـــبــاب
ــرور رحـمن احملــافــظـة و عــمــيــد ا
اجلــمــالي مــديــر مــرور احملــافــظــة

ÊULK « ÂUA

U —U  bO «u  œÒb  ÍuO ü«
‰U b uLK  WK R*« ôUB «

ÊU e « ≠œ«bG
أعـلنَ االحتاد اآلسـيوي لـكرة الـقدم مـواعيد
ـلحـق اآلسـيـوي لـكـرة الـصاالت مـبـاريـات ا
ـونـديـال كـأس الـعـالم 2021 في ــؤهـلـة  ا

لتوانيا.
وقــررَ اآلســيـوي إقــامـة مــبـاراة مــنـتــخـبــنـا
الوطني للصاالت أمام منتخب تايلند ذهاباً
في الـعـشرين مـن الشـهـر احلالي  وسـتـقام
ــديــنـة الــشــارقـة عـلى صــالــة خــورفـكــان 
االمـاراتـيـة بــيـنـمــا سـيـخــوضُ مـنـتــخـبـنـا

كرستيانو رونالدو

بية بأزمـة إدارية مثلما تمر بها األن  ,وعلى مدى العمر لم تمـر اللجنة االو
ـبيـة ووالدتـهـا عام 1948 وحـتى 2021 لم تـتـشظ  بـالـشكل الـزمـني لالو

الذي نراه اليوم !!
ـبية على مدى أكثر من سبـع عاما كانت حاضرة بكل احملافل تأريخ األو
ية وحترص كثيرا على صناعة االجناز بل واألبطال الزالت األسيـوية والعا

تتغنى بأسماء الرواد منهم 
لألسف الـيـوم األلــعـاب الـريـاضـيــة اضـمـحـلت ولم نـعــد نـسـمع بـاجنـازات
ـبــيـة وتالشى حـلم صـنـاعـة حـقـيـقـيـة إال الـتي  حتــقـقـهـا احتـادات غـيـر او
األبـطـال وشهـد حـاضـر ريـاضتـنـا فـتح ابـوابهـا عـلى مـصـراعيـهـا لـلدخالء
عـــلــيـــهــا يـــبــحــثـــون عن فــرصـــة  بــهـــذا االحتــاد او ذاك في خـــطــوة أولى

لإلستحواذ على رئاسة اإلحتاد في اقرب انتخابات
ولـــذلـك جتـــد الـــوضع الـــريـــاضي شـــائـك التـــعـــرف مـــاذا يـــريـــد رؤوســاء
االحتادات  ,يسـمحون للدخالء دخول احتـاداتهم دون عمل رسمي وعندما
يــتــمــكن هــؤالء جتـد رئــيس االحتــاد يــغــازل من أجل ضــمـان الــبــقــاء ولـو
(كعـضو)  بعـد أن سلم (الـصايـة والصرمـاية) لـلدخالء الطـامعـ باحتاده

ن اليعرفون كم ال عب بلعبة االحتاد  !
وهـكـذا وضع تـعـيشه ريـاضـة الـبلـد البـد أن تـتـدهور االمـور وتـنـشق وحدة
بـية وتـظـهر لـلسـطح سـينـاريـوات عدة لإلطـاحـة بهـذا او ذاك وباألمس االو
القـريب الغـيت االنتـخابـات من قـبل تكـتل يحـمل أسبـاب اعادة االنـتخـابات
وأعيـدت فعال و انتخاب الـرئيس االسبق (اخلاسر) في االنـتخابات التي

الغييت رعد حمودي
الـيـوم ذات األشـخـاص الـذين روجـوا إللـغاء فـوز سـرمـد عـبـد االله يـرجون
إللـغـاء فـوز رعـد حـمـودي وهم ذاتهـم الذيـن انتـخـبـوه وروجـوا إلعـادته بـعد

شعارهم الشهير (احللفان بالقرآن !) إلنتخاب حمودي
ن جــرب حـظه في اجلـلـوس عـلى شـخــصـيـا ال أروج حلـمـودي أو غـيـره 
ـبـيـة الـعـراق ولــكـني أبـحث عن أي شــخص يـعـمل إلنـقـاذ كـرسي حـكـم أو
الريـاضة العراقية من كـبوتها جراء تـواجد رجاالت في اجلمعيـة  العمومية
ؤدي اليعـرفون طريق إنقاذ الريـاضة ولكنهم يـعرفون تمامـا طريق السير ا
ـصـالح الـشخـصـية الـتي ال تـنتـهي اإل بـإزالـتهم بـذات الـطريـقـة التي الى ا

حتمل شعار مبطن ( تعليق األجتماعات إلعادة االنتخابات )!
شـكلـة ان احلكـومة لـديهـا مسـتشـار رياضي سـبق وان تابع اإلنـتخـابات ا
كتب الـتنـفيذي !, اضيـة وكيف عـملت الـعمومـية  ومن ضـمنهـا اعضـاء ا ا
ــســتــشــار احلــكــومـي يــســمع الــيــوم ذات االتــفــاف إلعــادة واعــتــقــد ان ا
االنتـخابات حتت ذريعة ان رعد حمودي حكم أربع دورات ولم يحقق شيئا
لـلـرياضـة الـعـراقيـة وذلك يـحـدث بـعد أقل من شـهـرين إلنـتخـابـهم حـمودي

شروخة بانه اليستطيع عمل اي شيء ! ليعيدوا ذات االسطوانة ا
طيب اين كـنتم من هذا الكالم وهل انـكم اليوم تعرفـتوا على شخص اسمه
سـتشار اذا اقـسمتم ( بـالقرآن ) وانـتخبـتموه لـذلك على ا رعد حـمودي و
إيــاد بــنــيــان و الــوزيـر عــدنــان درجــال تــفــعــيل دورهــمـا
ومـسـؤولـيـتـهـمـا كـجــهـة حـكـومـيـة تـمـثل  احلـكـومـة
انـحة للمال اخلاص للرياضة والساعية لتطوير ا
ريــاضـة الــبــلــد ووضـع حــد لــهــذا االســتــهــتـار
الــريـاضي الــذي النــشم مـنـه اال تـهــيـئــة االمـور
ـبــيـة لـفــســاد مــقـبل  ,وهـذا يــدل عــلى ان  األو
ضائعة ب أطراف حكومية وجمعية عمومية
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توج فـريق حمـورابي بطـالً لبـطولة
الــديـوانــيـة الــدولـيــة الـرمــضـانــيـة
السادسة بكرة السلة  3× 3 بطولة
رحوم زيد فيصل العصامي العب ا
نادي الرافدين ومنتخب احملافظة 
وقـد ضمّ فريـق حمـورابي الالعـب
الــدولـــيــ  إيــهـــاب حــسن و كــرار
جاسم و واحـمد عـبد اخلـالق وعبد
الله و يحيى   إثر فوزه على فريق
الـــديــوانــيــة بـ (  16ـ  13) نــقــطــة
حــيث مــثــله الـالعــبــون الــدولــيـون
حــيـدر جــمــعــة وعـلــوش و حــسـ
هادي و مـحمد جـاسم الكردي  في
وهبة باراة التي ضيفـتها قاعة ا ا
الــريـــاضـــيــة واســـتـــمــرت يـــومــان
ـــشــاركــة  12 فـــريــقـــاً لــفـــئــتي و
تقدم والـشباب بإشراف رابطة ا
الــديــوانــيــة لــكــرة الــســلــة و قــسم
ـوهـبــة الـريـاضـيــة في احملـافـظـة ا
وبالـتنـسيق ودعم االحتـاد العراقي

ركزي لكرة الـسلة الذي حضرَ كلُ ا
مـنْ أعــضــائه  حــســـ الــعــمــيــدي
رئـيس االحتاد و اعـضـاء االحتاد د
. مـهــنـد عــبـد الــسـتــار و د . احـمـد
سـلـمــان و د .حـيـدر جـمــعـة رئـيس
جلـنـة  3×  3 في االحتــاد الـعـراقي

ركزي . ا
 وأدار مـنـافـسـات البـطـولـة احلـكام
الـــدولـــيـــون جــواد حـــسن شـــعالن
ومـحــمــد حـسن و نــور الــدين عـلي
وسعد محمـود وزيد صباح و ظافر
يــونس و أحــســان هــادي و احــمـد
سـلـمـان و كـانت نـتـائج مـنـافـسـات
الــبـــطــولــة تــعــلـن عن   فــوز فــريق
ـــرحـــوم حـــمـــورابـي عـــلى فـــريق ا
مـهـدي عـلي اكـبـر بـ (17ـ 8) نـقـطة
وفــوز فــريق حـمــورابي عــلى فـريق
ــرحـوم زيـد فـيــصل الـعـصـامي بـ ا
(16ـ 5) نــــــقـــــطـــــة و فــــــوز فـــــريق
الــديـوانــيــة عـلى فــريق احلــمـزة بـ
(21 ـ15) نــــقـــــطــــة و فـــــوز فــــريق
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ـــرور جـــعــفـــر والالعب وعـــمـــيــد ا
الــرائـد مــحـمــد جــاسم وسـيــد زيـد
القزويني اخلبير الرياضي وحميد
اخملــيـف احملــاضـــر االســيــوي ود.

وليـد عدنان مـخيف منـسق وعضو
نـظـمة لـلبـطـولة وحـس الـلـجنـة ا
ـوهـبـة الريـاضية القـريشي مـدير ا

واحمد يوسف وسيد ام  .

مـبـاراة اإليـاب في اخلـامس والـعـشـرين من
ـذكورة نـفسـها الـشـهر نـفسه عـلى الـقاعـة ا

في االمارات بتمام الساعة الثالثة ظهراً.
يشارُ إلى أن منـتخبنا الـوطني للصاالت قد
اخــتــتمَ مــعـســكـره الــداخــلي في مــحـافــظـة
الـنجف األشـرف والذي انـطـلق يوم الـسبت
ــاضي في إطــار بـرنــامـجـه الـتــحـضــيـري ا
ــؤهل لــكـأس ــلــحق اآلســيــوي ا خلــوض ا
العالم وسيدخل في معسكر مغلقٍ في دولة

لحق بأسبوع. االمارات قبل مباراتي ا

ـوسـم احلـالي بــشــارة خــيـر ا
لــكـــرتــنــا ومـــنــبع لــلـــطــاقــات
ـــواهـب وتـــعـــد الــــواعـــدة وا
ــنــتـــخــبــات ــدربـي ا فـــرصــة 
الـوطـنيـة لـلفـئـات العـمـرية في
ــؤهــلـة اخــتــيــار الــعـنــاصــر ا
لـتـمـثـيل الـوطن في الـبـطوالت
الـعــربـيــة والــقــــــــاريــة لـذلك
سـابقات نبـارك جهـود جلنـة ا
اخلــــيــــرة والـــــتي ســــتــــكــــون
األســـاس لـــتـــطـــويـــر فـــرقـــنـــا
ومــنــتـخــبـاتــنــا الـوطــنــيـة في

قبلة. الفترة ا
ـرسل وشــمل كـتـاب الــشـكـر ا
من جلـنـة الـشـبـاب والـريـاضـة
ــــانـــيــــة الى الــــهــــيـــأة الــــبــــر
الــتـطــبـيــعــيـة أعــضـاء جلــنـة
ؤلفـة من الدكتور سابـقات ا ا
حــيــدر عـــوفي وعــدنــان أكــبــر
مــحــمــد عــلي وســيــروان جنم
الـــديـن وعـــلي عــــبـــيس وجنم
األوسي وعـباس عـبـد الـرحمن

وقحطان كاظم.

انية مع الهيئة التطبيعية UI¡∫ جانب من لقاء جلنة الشباب البر



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

كارول سماحة

wz«dłù« vMF*UÐ q¦ √ r Ë w  X³²  UN½Q  WOB ý nÝu¹

∫ œ«bG³Ð WKO Ë ÎU u¹ ∏∂ bFÐ ¡«dL(« WIDM*« Ãd  —UÒN

ÍdOBM « dOLÝ

w{«— œU¹«

الـفنـان العـراقي يـحل ضيـفا عـلى قنـاة (الشـرقيـة) ضمن
حلقة خاصة من برنامج (كالم الناس) الذي يعده ويقدمه

بارك. علي اخلالدي في أول أيام عيد الفطر ا

 włUH)« s Š

ــيـة ي الـعــراقي تــلـقى تــعـازي االوســاط االكـاد االكــاد
سائل الله تعالى ان يسكنه فسيج جناته. لوفاة والده

Áb³Ž wHO

ـقطع ـصريـة طمـأنت جمـهورهـا على صـحتـها  ـمثـلة ا ا
فــيــديـو نــشــرته عــلى صــفــحـتــهــا عــلى مــوقع الــتـواصل
االجـتـمـاعي في أول ظـهـور لـهـا بـعـد خـضـوعـهـا لـعـمـلـيـة

جراحية خطيرة مع بداية شهر رمضان.

 bL×  XLBŽ ` U

ـشـارك فـي الدورة ـوسـيـقي الـعـراقي يـتـولى تـدريب ا ا
ـي األجـتــمـاعي ـركــز األكـاد اجملــانــيـة الــتي يـقــيــمـهــا ا
بالتـعاون مع منظمة دعم و تنمية الشباب بعد عيد الفطر

 لتعليم فن العزف على  الگيتار و الساز.
—ušU¹ rÝUÐ

ـمــثل الـسـوري ظـهـر بـأول مـقـطـع فـيـديـو عـقب إصـابـته ا
بــفــايــروس كــورونــا مــؤكــداً أنه أصــبح أفــضـل بــكــثــيـر
وانتـصر بـعد تعـب على الـفايروس.الفـتاً إلى أنـه اكتشف
إصـابــته بـعــد يـومـ من انــتـهــاء تـصــويـر (عـلـى صـفـيح

ساخن).

w³FJ « rÝUł bŽ—

أســتــاذ مــنــاهج الــبــحث بــكــلــيــة
االعالم في جـامـعـة بـغـداد صدر
لـه عــن دار اراء كـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاب
بـعـنـوان(تطـبـيـقات أحـصـائـية في

بحوث االذاعة والتلفزيون).

ـطــلــوبــة بـســهــولـة بــرغم انك ــهــام ا تـنــجــز جـمــيع ا
استغرقت وقتًا طويال .

qL(«

هني يـوم السعد لديك حيـاة متوازنة عـلى الصعـيد ا
الثالثاء.

Ê«eO*«

ـنـتظـر اليـوم.يوم من احملـتمل أن تـلتـقي حب حـياتك ا
السعد االربعاء.

—u¦ «

يـتـعـرف احملـيـط بـك على مـهـاراتك الـنـاعـمـة التي ال
ينافسك فيها أحد.

»dIF «

تـتعـرف على أشـخاص جدد.قـد جتد نـفسك مـضطرًا
لتغيير عاداتك الغذائية .

¡«“u'«

ـجـهـودك عـلى أحـد وسيـكـون هـذا مردوده ال تـبخل 
رائع عليك. 

”uI «

لكنك تشعر بـاالنزعاج في الـبداية من تغـيير مـفاجيء
تتقبله فيما بعد.

ÊUÞd «

عالقتك الـعاطـفـية تـتأثـر كـثيـرًا باهـتـمامك في الـعمل
يوم السعد السبت.

Íb'«

ال تـفرط في ثـقتك بـنفسـك وتذكر أن هـناك شـعرة ب
الثقة والغرور.

bÝô«

اسـتـقـرارك في الـعمل يـؤثـر بـاإليـجاب عـلى نـفـسـيتك
. .يوم السعد االثن

Ë«b «

ال حتـاول أن تـفرض وجـهـة نـظـرك عـلى احملـيـط بك
.رقم احلظ .8

¡«—cF «

تــنــجــز في الــعــمل  شــيــئــا مــهــمــا يــجــعــلك فــخــورًا
بنفسك.رقم احلظ .5

 u(«
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حتــتـــوي هــذه الــشــبــكــة عــلى 9
مـربـعـات كـبـيــرة كل مـربع مـنـهـا
مــقـسم الى 9 خــانـات صــغـيـرة
هـدف هـذه الـلـعـبـة ملء اخلـانـات
بـــاالرقــــام الالزمــــة من  1الى 9
شرط عـدم تكرار الـرقم اكثر من
مـرة واحــدة في كل مــربع كـبــيـر

وفي كل خط افقي وعمودي.

W uGA  WŠULÝ ‰Ë—U
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ــمـثــلـة األمــريــكـيــة شـارون روت ا
ســتــــــــون عــبــر مــقــابــلــة لـهــا في
بـــــرنــــامج (صـــــبــــاح اخلــــيــــر يــــا
بــريـطـانــــــــيــا) عن مـا شـعـرت به
بـعـد أن أصـيـبت بــسـكـتـة دمـاغـيـة
خ عــــــام 2001 ونـــــــزـــــــــيف فـي ا

وقالت: 
ـــوت (لــــقــــد مـــررت بــــتــــجـــربــــة ا
الـسـريـري وبـيـنـمـا يـصـف الـناس
هذه احلالة بطرق مـختلفة فيراها
الـبــعض من وجـهـة نــظـر عـلــمـيـة
والـبعض اآلخـر يرونـها من وجـهة
نـــظــر روحـــيـــة فــقـــدت أخــذت في
االعــتـــبـــار كال وجـــهــات الـــنـــظــر
فـــــــعـــنــدمـــا تــعـــرضت لإلصـــابــة

 wz«d U « bO−  ≠ ÊULŽ

قــضى بــاسم قـــهــار اخملــرج الــعــراقي
ـقـيـم في الـقـاهـرة  68لــيـلـة فــنـدقـيـة ا
ــنــطــقـة بــبــغـداد الخــراج مــســلـسل (ا
احلــــمــــراء ) الــــذي عـــــرضــــته قــــنــــاة
(الــــشـــرقـــيـــة) خـالل شـــهـــر رمـــضـــان
اجلـاري قـريـبـا من اكـثـر االمـاكن امـنا
في العـاصـمة  –الـنـمطـقـة اخلـضراء .
اليـســتـطــيع قـهــار ان يـســمي مـنــطـقـة
نــفــوذه االخـراجــيـة غــيـر إنـه يـطل من
نـافذة الـفــــندق مـتـأمال امـاكن دراسته
ـــســرح ــيـــة حــيث درس ا في االكـــاد
ــكن ان يــعـود كــمــا كـان يــدرك انه ال 
لــكن رائـــحــة الــشـــــــــراشـف الــبــيض
تــذكـره بـنــــــــظـافـة  تــلك االيـام  ولـوال
اهــلـه واصــحـــابه لـــشــعـــر إنه بــارض

اخرى .
سالته :

{ انت اخملــرج ثـم الــبــطل يــوسف وشــقــيق
يــوسف في مــشــهــد آخــر .مـا اوجـه الـشــبه

واالختالف بينك وب البطل ?
-  االختالف الشيء .يوسف شـخصية
عنى كأنها كتـبت لي ..لذلك لم امثل با
االجـرائي.وقفت امـام الكـامـيرا لـتأكـيد
ان يوسف هو أنا .وقـفت مخرجا وراء
الـكــامـيـرا في حــالـة انــشـطــار جـمـالي

ا .. يوسف ضحية احلن ونفسي ر
الذي اعرفه بانه تمرين بانه على تذكر

اخلسارة. 
صــوت عـبـاس جـيـجــان نـسـمـعه  مـعـا
بـــــاسم وانـــــا : صِــــدِقْ يـــــوسف مــــات
ـوته.. صِدِقْ يوسف وفرحـوا اخوته 
مــــات عــــجـل جــــاوين تــــابــــوته...واذا
يـوسف قمـر تـتصـوره النـسـوان حتـما
بـلـعتـه احلوتـه.. ال يوسف كـاله الذيب
وازرار القميص امقطعه امبتوته...ايه
يـــوسف كاله الــــذيب الن كًـــلش حـــلـــو
وعيونه يا قوته..ال يـوسف وقع بالبير
وصاح بصوت بس محد سمع صوت
ثل دور يوسف غيرك ? { من افضل من 
ــــا ايـــاد راضي.. كـل مـــنـــا ـــا ر - ر

يوسفه معه
{ كـم حــجم اجنــازك من اصـل مــاتــركه لك

عادل اديب ?
-انــــا اخــــرجـت ثــــلث الــــعــــمل خــــلف
الـكــامــيـرا والــعــمل كـله مـن  مـونــتـاج
ومــوســيـقى وكــرافـيــكس   الى حلــظـة
الـبث..كـان االمـر في االصل كـمن يـترك
عــمــلــيــة جــراحــيــة كــبــرى وعــلــيك ان
تتعامل معهاو مع هذا النزيف كطبيب
.اذا فـشــلـت مـات الــعــمل واذا اكــمــلت

العمل سيشاهد الناس مافعلت .

{ مــاهـي اوجه الــتالقـي بــيــنـك وبــ عــادل
اديب ?

- نـــســـعى مـــنـــفـــردين لـــتـــقـــد شيء
مخـتلف  لـقد اشـتركـنا في تـقد عمل
مــهم دون قـصــدين .لــقــد كــنـا مــهــمـ
..االهـمــيـة تـكـمـن في االخـتالف ولـيس
في الــتالقي او الــتــشــابه .اهــمــيــة اي

فنان باختالفه عن غيره
{ مـشــاهـد الــعـمـل نـهــاريـة  انت حــولـتــهـا

ليليلة?!
ـعلن مضاء - الن االسرار ليـلية  الن ا
ــــضـــاء ومــــكــــشــــوف ..احب نــــصف ا
ـعـتم ..هـنــاك دائـمـا مـوهـبـة ونــصف ا
مـوهــبــة  لـلــظالل وتــعــرجـات الــضـوء
ومـدايـات الــتـأويل لــلـظـلــمـة ..انـا ارى

العتمة اعمق من الضوء !
{ بعـد اسامة  انور عكـاشه وصباح عطوان
لم نـعــد نـشــاهـد ابــطـاال  يــنـتـمــون الى اسـر
انـــشـــطـــاريـــة  كـــأن جـــمـــيع االبـــطـــال االن

مقطوع من شجرة !
-  الــشــراكــات الـــكــبــرى االن ضــعــفت
.انــتـــهت روايــات الـــتــعــاقـب اجلــيــلي
.الســــــــــــامــة انـــور عـــكـــاشه وصـــفــة
عــبـقــريـة فـي لـيــالي احلــلـمــيـة لــلـروح
ــصـريـة كـمـا عــنـد جنـيب مـحـفـوظ .. ا
وهــــــــــكـذا صــبـاح عــطـوان لـكــنه كـان

ــايـــجب وخـــانــته حـــذرا اكــــــــــثـــر 
قــدرات صــنـــاعــة الــدرامــا الــعــراقــيــة

البسيطة .
{ باسم قهار ماذا علمتك مصر ?

- مهنيا االحتراف  انسانيا البساطة
والرحمة.

{  ثـمة من يقـول العمل غـامض وانت تقول
: انه يطلق شفرات ?

 - واحــدة مـن ركــائــز الـــعــمل الـــفــني
واالدبي هـــو الــغـــمــوض..الـــغــمــوض
جــوهــر اجلـذب .قــول كل شيء يــبـعث
ــلل .. الــغــمـوض يــجــعــلك في عــلى ا
حـالـة انهـمـاك كامل ..كـيف تـقـدم عمال
ـــشــاهـــد أو الــقــاريء فــنـــيــا وانت وا
تـسيـران بـنفس خط وحـسـبة الـنـتائج

صائر ? وا
{ بـاسم قـهـار هل انت مـعـروف  مـشـهـور

ام جنم ?
-  اليــصـــنع الـــعــمل اجلـــيــد مـن قــبل
ـــشــاهـــيــرفــقـط  ..لــكــني الـــنــجــوم وا
الانـتــمي لـلــشـهــرة الـتـقــلـيــديـة كـوني
اصــنف نـخـبـويـا رجــوعـا الكـتـراثـاتي
وهــــمـــومي وحــــتى شـــكـل وثـــيـــمـــات

اعمالي.
 { مديـرة اعمالك تقول أنك حتضر اعمالك

بعيدا عن الضوء ?

ـصـارف ــصـرفي لــرابـطــة ا ـســتـشــار االقـتــصـادي وا ا
اخلـاصـة الــعـراقـيـة صـدر له عـن مـركـز بـالـيـت لـلـطـبـاعـة
والـنـشر كـتـاب (االقـتصـاد الـعـراقي .. حتديـات االنـهـيار

واستراتيجية النهوض).

الفجر : 3:31
الظهر : 12:04
غرب : 6:56 ا
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(ألـلّـهُمَّ افْـتَحْ لي فـيهِ أبـوابَ فَـضْـلِكَ  وَ أنـزِل عَلَـيَّ فيهِ
بَـرَكــاتِكَ  وَ وَفـقْـني فــيهِ لِـمُـوجِــبـاتِ مَـرضـاتِكَ  وَ
أسْكِـني فـيهِ بُـحْبُـوحـاتِ جَـنّاتَكَ  يـا مَـجـيبَ دَعوَةِ

ُضْطَرينَ ). ا
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مـــطـــبـخ اخلـــيـــرات في
جــــامع الــــشـــيـخ عـــبـــد
القادر الكيالني ببغداد
يـواصل وبـشـكل يـومي
تـــوزيع الـــطـــعـــام عـــلى
تـعففة وتضم العوائل ا
الـوجـبـة :شـوربـة عدس
وحلم مـع لــــ وتــــمـــر.
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مـنذ بـدء اخلـليـقـة والـرساالت الـسـماويـة تـتـوالى على بـني الـبـشر وكـلـهـا تدعـو إلى عـبادة
اخلالق الـواحد األحد وهو الله سبحانه وتعالى خالق اجلن واالنس واألكوان وما فيها من
كائـنات حية وغير حيـة لعبادتـــــه ( وما خلقت اجلن واالنس  إال لـيعبدون ) باإلضافة إلى
ساواة ب البشـر وكل رسالة من تلك الرسـاالت كان يحملـها نبي اختاره الله الوحـدة وا
العـلي القـدير إليـصال رسالـته إلى قـوم معيـن من قـبل البـاري جلت قـدرته فيـدعوهم إلى
عبـادته وحده ال شـريك له وكـانت تلك الـرسـائل السـماويـة تـدعو كل قـوم تـتوجه إلـيهم إلى
الوحـدة فتوحيد الـعبادة لله الواحد يـؤدي إلى وحدة تلك األقوام  في كـافة مجاالت احلياة
كل في حينـه حتى جاءت الـرسالـت اللـتان حـمالهما نـبيـا الله مـوسى وعيسى عـلى نبـينا
ـا سبقـهما من الـرسائل السـماوية وكـلها وعليـهما الـسالم ليكـونا أوسع دعوةً و تـبلـيغا 
كـانت تـدعـو إلى اإلسالم ولم جنـد احـد من األنـبـيـاء يـدعـو لـغـيـر اإلسالم ديـنـاً فـالـتـوحـيد

الديني عامل توحيد اجتماعي وفكري .
وبعـد كل تلك الرساالت  وجميع أولئك األنبياء علـيهم السالم جاءت الرسالة اخلا لتدعو
إلى دين اإلسالم اخلا عـلى لسـان سيـد األنبـياء وخـاتمـهم محمـد صلى الـله علـيه وسلم
لتكـون عامة وللنـاس كافة أي أنها غـير مخصـصة لقوم بعـينهم رغم أنها ابـتدأت بالعرب 
هذه األمـة التي شرفها الله بحمل رسالته اإلسالمية السمحاء إلى كل بني البشر وفي كل
بـارك إلى تـوحيـد تـلك األمة أصـقـاع  األرض دون حتديـد أو تـمـييـز فـأدى ذلك التـكـليـف ا
التي كانـت مشتتة على شكل قبائل وبطون متناثرة ب ثنايا ارض اجلزيرة العربية بل ولم
تكتـفي الرسالة احملمدية الـسمحاء بتوحيـد امة العرب  فراحت جتمع  شمل كل تلك األ
الـتي دخلت اإلسالم طوعا أو كَرها من األعاجم رغم أن (ال إكراه في الدين) إال إن الدولة
اإلسالميـة كانت تضطـر للرد على اعـتداءات واستهـانات  بعض  األ جتاه دولة اإلسالم
كقتل مـبعوثيـها أو أهانتـهم واإلساءة إلى نبي الرحـمة ورسالته الـسماوية   لـتضمها حتت
رايـة األمـة اإلسالمـية الـواحـدة التـي امتـدت لـتشـمل أجـزاء واسـعة جـدا من قـارات الـعالم
ـعـروفـة آنـذاك ( أسـيـا وأفـريـقــيـا وأوروبـا ) لـتُـكَـوِن اكـبـر دولـة عـادلـة حتت رايـة الـثالثـة ا
اخلالفـة اإلسالمـيـة. إن هـذا الـديـن الـعـظـيم الـذي اسـتـطـاع أن يـحـقق كل تـلك االجنـازات
التوحـيدية والـوحدوية كـان واضحا في كل تـعاليـمه وقواعده وقـوانينه وقـد ذكرت جمـيعها
قدس الذي ختم به كل الكتب السماوية ذلك هو القران الكر وما لم يفهم من في كتـابه ا
وجودة في القران اجمليد فقد فسرته السنة النبوية الشريفة  فهل يحتاج بعض التعاليم ا
دين لـديه كــتـاب كـالـقـران وســنـة كـسـنـة نـبــيـنـا الـكـر مــحـمـد صـلى الـلـه عـلـيه وعـلى اله
وأصحـابه وسلم إلى تشظيته إلى فرق وملل وأحزاب ومنظمات وتنظيمات ما انزل الله من
سلطـان لتعمل كل منـها على إصدار تعـاليم وتفاسيـر تتماشى مع ما تـريد أو يريد من هو
ورائهـا ? هل يحتاج هذا الدين الـذي جمع شمل أ مختـلفة األعراق والقـوميات ( كالترك
والفـرس والهـنود واالفغـان والبـاكسـتان والصـ واالفارقـة واجزاء واسـعة من اوروبا) بل
ؤلفـة قلوبـهم من الديانـات األخرى حتت رايته الـتوحيديـة ليكـون سببا وحتى من الـناس  ا

في تفريق وتشتيت اآلمة نفسها التي حملت رسالته إلى تلك األ ?.
عرفة ,هو الطريق إذاً فالدين اإلسالمي هو دين العبادة ,دين التوحيد ,دين الكمال ,دين ا
ـؤدي إلى الـسـعـادة في الـدارين وهـو دين يـريـد اخلـيـر لـلـبـشـريـة جـمـعـا ويـسعـى لـنـشر ا
ـسـاواة فمـاذا صـنع الذين ابـتـعدوا عـن طريق الـله من خالل حتـزبهم وتـفـرقهم الـعـدالة وا
وقرروا إن الـدين ال يواكب احلضـارة بدون حتـزب ? هل تعيش مـجتمـعاتـهم بخيـر أم أنها
هي في طريقـها للـدمار والتـخلف واالنهـيار الفـكري . ان الله يـريد اخليـر للبـشرية جـمعاء
ولكنـها سـابحة في بـحر من اإلحلاد والـظالل والبـهتان والـتحزب والـتفـرقة و الله سـبحانه
وتعالى يـحب احلضارة الـراقية روحـياً وماديـاً وهو يحـافظ عليـها أذا ما اتـسمت بالـنظافة
ـثالـية  ,ويعـمل على إسـقاطـها وانـهـيارهـا إذا ما اتـصفت بـالقـذارة والفـساد األخالقـية وا

والرذيـلة . هـذا ما يـريده  الـله سـبحـانه وتعـالى  جلمـيع عـباده فـليـعقل
ولـيـشـعـر ولـيـسـمع ولـيـرى كل من له عـقل و قـلب نـابض بـحب الـله
ورسـوله وديـنه االسالمي احلـنـيف وإال حـصل الـسـقـوط الشـامل
واالنهـيار الكـامل لهذا الدين الـعظيم ومـجتمـعاته ال سمح الله من
جراء الـتفـرقة والـتحـزب ألنهـا تسن لـنفـسهـا بهواهـا ما تـريد من

الس وتبتدع من مخيلتها ما تريد من االختراع .
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جمـهورها لأللـبوم إذا نـشرت فـيديو
لـهـا من داخل االسـتـديو وأوضـحت
أنـهـا تـسـجل رابع أغـنـيـات األلـبـوم
ومقرر أن يطرح األلبوم نهاية صيف
وسم .2021وتشارك سماحة في ا
الـرمـضـاني احلـالي من خالل أغـنـية
(الـــلي خـــان) تــتـــر مـــســلـــسل (ضــد
الـكسـر) واألغـنـيـة من تـألـيف مدحت
العـدل وأحلان أحـمـد العـدل توزيع
إلـــــــهــــــامى دهـــــــيــــــمــــــة وأحــــــمــــــد
ـسـلـسـل لـلـنـجــوم نـيـلـلي حـســام.وا
كر مـحمـد فـراج لقـاء اخلمـيسي
هشام إسـماعيل ومـصطفى درويش

وغـــــــيـــــــرهـم من
تـــألـــيف عـــمـــرو
الـــــــــــــــــــــــدالــي
وإخـراج أحــمـد

خالد.
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ـطـربـة كـارول سـماحـة فى تـواصل ا
تـسـجيل ألـبـومـهـا اجلـديـد وشوقت
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شارون ستون

شــعــرت بــكـل هــذه األشــيــاء الــتي
يـتـحـدث عـنــهـا الـنـاس عـادة مـثل
الـــضـــوء في نـــهــايـــة الـــنــفق
والــشـعــور بـأن روحـك تـغـادر
جــســـدك وكــان لـــدي شــعــور
بــــــــــأنــــــــــنـي أتــــــــــواصـل مـع
األشــــخـــاص الــــذين رحــــلـــوا

قبلي).
وأضـافت: ( إنه شـعـور سريع
الـزوال فـلم يـكن لـديـنـا حوار
كـمــا نـتـحـدث اآلن ولـكن كـان
هـــنــاك تـــفــاهم وعـــلم بـــأنــنــا

نتواصل).
وأشـارت سـتـون في حـديـثـهـا
(أنـها شـعـرت بألم شـديـد كأن
شـخص ما ضـربـها بـشدة في

كـــالــويـــا حــيث ســـرعــان مــا انـــتــقل
ــعــجــبـ لإلثــنــاء عــلـيــهــا وإبـداء ا
ظهـرها وتمنوا لها اإلعجاب بها و

يوما سعيدا.
صـــدرهــــا لـــكن بـــعـــد ذلك عـــادت

روحها إلى جسدها).

اإلسـبــاني بـيــنـمـا كــانت تـدور وهي
ترقص السالسا وتهز فستانها.

ورصـدت أديل مـؤخــراً وهي حتـتـفل
مع جنم الـراب دريك والنـجم دانـيال

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
ـية أديل بـعيد ـغنـية الـعا احتـفلت ا
مـيالدهـا الـثـالث والـثالثـ االربـعاء
ـاضي بـإطاللـة سـاحـرة فـتـصـدرت ا

وســـــائل الـــــتـــــواصل
االجتماعي.

وبـــيــومـــهــا الــكـــبــيــر
شــــاركت ثـالث صـــور
ســـاحـــرة لـــهـــا حـــيث
لــفــتت واحــدة مــنــهــا
أنــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــار
.وكانت أديل تابـع ا
تــسـتــعــرض وشـمــهـا
عـلى سـاعـدهـا والـذي
جاء عـلى شـكل كوكب
فـي إحــــدى الـــــصــــور
بـــاألبـــيض واألســـود
وظـــهــــرت في صـــورة
مــلــفــتــة وهي تــرتـدي
فــــســـــتـــــانــــا طـــــويال
مسـتـوحى من الـغـجر
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نطقة احلمراء) باسم قهار في مشاهد من مسلسل (ا
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العالّمـة العراقي صدر له حديثاً كتاب جديد بعنوان (ب
االخـطـاء واخلـطـايا) ضـمـن سـلـسـلة مـوسـوعـتـه (الـعراق

اجلديد).

- ال احــــــــــــــب
االضـواء انـها
تربكني وتقتل

آمالي.
{ مـــــاذا بـــــعـــــد
 68 يوما من
نـطقة الـعمل في ا

احلمراء?
- اشــــعــــر بـــان
جــزءا مــني  قــد
مــــــــــــــــــــــــــــات ..
الــشــخـصــيــتـان
الالئي مـثـلتـهـما
االخــــرون الـــذين
كـــانــوا مـــعي في
احلـــــــكـــــــايـــــــة ..
االحـــــــــــــــــــــــــــداث
والـدمـوع والـقـلق
والـــــــــــــضــــــــــــحـك
واخلــــوف شـــريط
كــــامـل من حــــيـــاة
كــامـــلــة عـــشــتـــهــا
افتـراضـا.لن اخرج
من هـذا االحـساس
االبـــعـــمـل اعـــيـــشه
مجـددا وينـمو معي
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{ بـران  (أ ف ب)  —اكـتظ �قــصـر
دراكــــــــورال �فـي بــــــــران بــــــــوسط
رومـانيـا في عطلـة نهايـة األسبوع
بـــالــرومـــانـــيــ لـــيس رغـــبــة في
الـــتـــمـــتع بـــســـحـــره بـل ســـعـــيــا
لـلـحـصـول عـلى حـقـنـة مـن الـلـقاح
ضـــد كــوفــيــد-19. وقـــال لــيــفــيــو
ـهـنـدس الـبـالغ 39 عـامـا نـيـكـوال ا
لـوكـالـة فرانس بـرس جـئت لـزيارة
الــقــصـر مـع عـائــلــتي وحـ رأيت
الالفــتــة اسـتــجــمـعت شــجــاعـتي
وتـلـقـيت احلـقـنة .�وتـسـلّم جـمـيع

الــذين تـلــقـوا الــلـقـاح عــلى غـراره
شـــهـــادة تــشـــيـــد بـ(شــجـــاعـــتــهم
ـسـؤوليـة) ووعـدا بأن وحـسـهم با
تـكـون أبواب الـقصـر مفـتوحـة لهم
ـقبلة.� ئة ا عـلى مدى السـنوات ا
ـدير الـتسويـقي للحـملة وأوضح ا
ألــكـسـنـدرو بـريـسـكـو �نـسـتـهـدف
بــصــورة خــاصــة الــســيـاح الــذين
قـــدمــوا لــقـــضــاء عـــطــلــة نـــهــايــة
األسـبوع في الـقصر لـكنـنا نرحب
أيـضا بالـسكان احمللـي وموظفي
كن لهـؤالء (الشجعان) الـقصر. و

مـــــــــاري قـــــــــبـل أن يـــــــــصــــــــادره
الـــشـــيـــوعـــيـــون عــام 1948. وفي
 أعــــيـــد إلى دومــــيـــنـــيك دو2006
الـكة هـابـسبـورغ وريث العـائلـة ا
الـسابقة. وسعيا مـنها إلقناع أكبر
كن من الروماني بضرورة قدر 
تـلـقي الـلـقـاح ضاعـفت الـسـلـطات
الرومانية في األيام األخيرة مراكز
ـدن الـتــلـقـيح في في الـعـديـد من ا
الــــــكــــــبــــــرى وأقــــــامـت حــــــمالت
مـاراتونـية لـتوزيع الـلقـاحات على

مدار الساعة .

زيـارة (قاعة الـتعذيب)  فـي القصر
الـــذي شــيّـــد عــام 1211.ويـــرتــبط
قــصــر بــران الــواقع في واد يــلــفّه
الضباب في جبال الكاربات باسم
األمـير الروماني الدموي من القرن
اخلـامس عشر (فالد تيبيس) الذي
اسـتـلـهـمه الكـاتب اإليـرلـنـدي برام
سـتوكـر البتكـار شخصـية دراكوال
ولـو أنه لم يـزر احلصن يـوما على
األرجـح. أهدت الـسـلـطـات احملـلـية
ــشــيّــد فــوق في  1920الــقـــصــر ا
صـخرة ضـخمة إلى مـلكة رومـانيا
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مثلما انَّ القصف الذي يستـهدف القواعد اجلوية العراقية
ـنـطـقــة اخلـضـراء بـ يـوم وآخــر غـيـر مـســيـطـر عـلـيه وا
كن أيضاً وجتري مكافـحته بالـبيانات احلـارقة اخلارقـة 
النظر من خالل نفس ذلك اخلـلل في التعاطي مع القصف
الى عمـلـيـات االغتـيـال التي تـسـتـهدف الـنـاشطـ الـداع
من دون أمل لإلصالح ومحاربة الـفساد واخلـيار الوطني 

منظور في إمكانية ايقافها. 
أي انّ احلل هنا يشـبه احلل هناك واالثـنان ال مكـانَ لهما
في الوضع العـراقي في اللـحظـة الراهنـة ويوجـد مكانـهما
هذا التداخل ب احمللي واالقليمي والدولي وسط شلل في
وقف وحوار طـرشان واضح بـالرغم من انّ بـغداد ترعى ا
ــرهف وهي في الــنـهـايـة حـوارات أخـرى لــذوي الـسـمع ا
مـسألـة شـائـكـة لـهـا أكثـر من وجه وأكـبـر من أن نـحـمّـلـها
مــســؤولــيــة حـــكــومــة حــالــيــة أو ســابـــقــة بــالــرغم من انّ
احلكـومـات جـمـيـعاً غـيـر مـعـفـوة من االدانة لـلـتـقـصـير عن
حـسن نــيــة وضـعـف احلـال واالمــكـانــات وقــلـة اخلــبـرة أو

صالح آخرين.  بسبب نيّات مبيتة و
ـرحلة لعل الـوضع العـراقي السيـما في اجلـنوب يـستـعد 
ـقـبـلـة فـي تـشـرين االول ولـيس مـا مـا بـعـد االنـتـخــابـات ا
قبلـها. وهي فـترة شـهور قـليـلة ويـتضح خط شـروع جديد
ــرحتـل في مــســافـات ــتــعب ا في مــشــوار هــذا الــعـراق ا

العذاب والشقاء التي ال تبدو لها نهاية منظورة. 
الذي نخشـاه هو ان تتـحول االغتيـاالت بعد االنـتخابات او
ما حـولـها الى عـمـليـات متـبـادلة وانـتـقامـيـة فالـقـتلـة الذين
تقيدهم السلطات على قائمة مجهولي الهوية هم معروفون
بـشـخـوصــهم واتـبـاعــهم وسـيـاراتـهـم وأحـيـانـاً مــسـاكـنـهم
ومــقـارهـم وقـد تــنــعــكس الــصــورة ونـكــون أمــام مــشــهـد

انتقامي كبير يخرج عن السيطرة وال يبقي وال يذر. 
هذا احتمال وارد ال يسـتبعده إال قصيـر النظر في ساحة
مفـتـوحة عـلى كل شيء. احـتـمال له مـبـرراته وعالماته وال
ـكن أن تـدار الـدولـة حيـنـهـا وعـلى مَن سـيتم ندري كـيف 
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وقدم الطاغية
أثرها

بركة دم.
(9)

الشعر أخطر اخملادع
ولذا نرى

منْ سقطوا بفخهِ
ال حصر لهم.

(10)
ما أكثر الشعراء

الذين يحبون الشعر
وما أقل الشعراء

الذين يحبهم الشعر.
(11)

الشاعر
بدون عطره اخلاص

سلعة بائرة.
(12)
الرأس الفارغ
جنَّة بال ناس 

بينما
القلب الفارغ
موحش أكثر

من القبر.
(13)

ما أكثر
الـــذيـن يـــتـــشــــدَّقـــونَ بـــحب

الوطن
ضح لكن ا
من أجلهِ
نادرون.

(14)
مالي الكتب
ليس بوسعها

أنْ تزحزح كرسي الطغاة
لكن دماء الضحايا

كن لها
أنْ تغرق عروشهم.

(15)
الشاعرة

التي صعدت 
نصَّة إلى ا

كانت أجمل بكثير
من القصيدة التي قرأتها

والشاعر
نصَّة الذي صعد إلى ا

كانت قصيدته
أجمل بكثير 
من الشاعرة 

ومنهُ
ومن اجلمهور
ومن احلياة.

(16)
كثيرون ال يبصرون البحر
كيف يسجد في كل حلظة

على أقدام الضفاف?
(17)

بعضهم
يتباهون بالشرف

ولكنهم
ينامون

وضمائرهم ظامئة
لقطرة حياء.

(18)
نفى أرضعني ا
حليباً وأماناً

والوطن أرضعني
. ناراً ودخاناً

(19)
ذبحة مستمرة ا

 والطيور تستغيث;
 والسماء تتفرج!
(20)

ا طا
لك تمنى ا

النوم على وسادة الفقير 
حتى يحلم.

(21)
لديَّ من األحالم
ما جتعل السراب

ماء.
(22)
جُلَّ ما أخشاهُ

أنْ تتحول قطرة الندى
إلى عبوة ناسفة
على خد الوردة.
(23)

عندما
دينة تغادر األحزاب ا

سينام أهلها
برغيد وأمان.

(24)
يالهذه السماء

دوماً
دن تمطر على ا

واحلقول
وتنسى الصحراء.

(25)
اجلندي

الــــــــذي خــــــــاض أشــــــــرس
احلروب

اليريد العودة إلى وطنهْ 
وت ألنه اليريد ا

بكا صوت.

(1) 
لوال احلزن
لوال العشق
لوال الوهم
لوال األلم
لوال الشعر

ا انتعش األمل.
(2)

ليستْ قطرات عرقٍ
تلك التي تلمع

على جب الكادح
إنَّها عبرات الله.
(3)

احلب
األمل

السعادة
خرافات

يجب أنْ نؤمن بها
حتى نستمر

بخداع احلياة.
(4)

الكادحون
عضالت األرض
وعرق جباههم
أقمار ملحٍ

تضيء في الظالم.
(5)
لو كان األمر بيدي

لهشَّمتُ جميع الكراسي
في الفالة

ووضعتُ تيجان الذهب
على روؤس الكادح

واحلفاة
وجعلتُ القصور مرتعاً

للمواشي
وتركت فضالتها

طعاما للطغاة.
(6)
لقد خلق الله الدم
حتى يسفكهُ الطغاة

من ضحاياهم
ومن ثمَّ يرعبهم به

في كل يوم?!
(7)

الذكريات
. عذب مؤونة ا

(8)
قدم اإلنسان
أثرها وردة

{ لـــــنــــدن  —وكـــــاالت - من وسط
القـاة الـظـالم تـخـرج مـلـكـة مـايـو 
شـيان مـعاً في الـرجل األخضـر 
. يـصعدان مـقدمـة موكب احملتـفل
الـــتـــلـــة إلشـــعـــال الـــنـــار إيـــذانــاً
بـانـقـضـاء الـشـتـاء وعـودة احلـيـاة
إلـى احلـقـول مع صـبـاح األول من
ايــار.إنه طــقس بــيــلـتــان وتــعـني
الــكــلــمــة نــيــران بــال" بــالــلــغــات
ــة. بــال هــو إله الــكــلــتــيــة الــقــد
الـشمس وكان االحـتفال بـه طقساً
ة التي سـنويـاً في الديانـات القـد
عـــمّت أرجـــاء الـــقـــارة األوروبـــيــة
.يالحظ أن اسم بال آلالف الـسـنـ
إلـه الـشــمس الــكـلــتي يــشـبه اسم
بـــــعل إله الـــــشــــمس أيـــــضــــاً في
احلـــضــارات الـــتي عــمّـت الــشــرق
ـؤرخـون أن .ال يـسـتــطـيع ا الــقـد
يـــحـــســمـــوا مـــا إذا كــان االثـــنــان
امـتـداداً إلله واحـد خـصـوصـاً مع
الــتـبـاعــد اجلـغــرافي الـكـبــيـر بـ
احلضارات التي عبدتهما ولكن ال
شـكّ أنــهــمــا يـــحــمالن شـــيــئــاً من
خـصـال بعـضـهمـا الـبعض تـمـاماً
كـــآلــهـــات األمــومـــة واخلــصـــوبــة
ــــتــــشــــابـــهــــة بــــ الــــشــــعـــوب ا
كـافة.ويـصادف عـيد بـيلـتان مـطلع
شــهـر أيـار من كل عــام بـاعـتـبـاره
احملــطـة الــتي تـفــصل الـســنـة إلى
شــطــرين شــطــر الـشــتــاء والــبـرد
ــوت والـظالم وشـطـر الـصـيف وا

والدفء واحلياة والنور.
وبـيلـتان هو وجه من وجـوه أعياد
ــــتــــعـــددة أو بــــدايــــة الــــربــــيـع ا
مـــهــرجــانــات بـــدايــة مــايــو لــدى
ـة التي احـتفلت احلـضارات الـقد
بـتــعـاقب الـفـصـول وفـقـا لـلـبي بي
سـي. فــكــمـــا أنّ النــقالب الـــشــتــاء
ـيالد وهـالـويـن وغـيـرها وأعـيـاد ا
جــذورا وثـــنــيــة مــتـــشــابــهــة بــ
احلـضارات اإلغـريقيـة والرومـانية
والـكلتيـة والشرقيـة وغيرها كذلك
هي احـتفاالت بداية ايـار.وكالكثير
ـة من الــعـبــادات الـوثـنــيـة الــقـد
مـازالت تـأثـيـرات بيـلـتـان حـاضرة
عاصرة ويحتفل في اجملـتمعات ا
بـه مـــســاء 30 أبـــريـل/ نـــيـــســان
وطـــيـــلـــة يـــوم األول من أيـــار في
ايــرلـنـدا واسـكـتـلــنـدا وإنـكـلـتـرا
وفـي عــــــدد كـــــبــــــيــــــر مـن الـــــدول
األوروبـية. ومنذ عام 1988 حتيي
ـتـطــوعـ تـعـرف مــجـمـوعــة من ا
بـ"جـماعة بـيلتان الـنارية" التـقليد
مـن خالل مــهـرجــان ســنــوي يــقـام
عــلى تـلـة كـالــتـون في إدنـبـره في
اســـكــتـــلــنـــدا بــدعـم من جــامـــعــة
ــثـلـ إدنــبـره.تــضم اجملـمــوعـة 

ومـوسيـقيـ وراقصـ وساحرات
ومـؤدي ألـعاب بـهلـوانيـة وجتذب
أتـبـاع عـدد من الـديـانـات الـوثـنـية
اجلـديـدة بـهـدف إحـيـاء الـتـقـالـيـد
الـكلتيـة وتثقيف من يـحملون ذلك
اإلرث حــــول أهـــمـــيــــة االتـــصـــال
بـــــعــــــنـــــاصــــــر الـــــطــــــبـــــيــــــعـــــة
وحـمايتـها.تتـولّى اجملموعـة ذاتها
إحـــيــاء مــهــرجــان ســـامــهــاين في
تــشــرين الــثــاني وهــو الــنــســخـة
األقـدم من هـالويـن. تسـتعـيـد بذلك
بــعض أقــدم الـعــبـادات الــوثـنــيـة

ولكن بقالب معاصر.
وعــــلـى مــــدى الــــعـــــقــــود الــــثالث
ـاضـيـة حتـوّل مـهرجـان بـيـلـتان ا

تــعـارف بــ الـشــبـاب والــشـابـات
الـذين بـلـغـوا سـن الـزاوج فـكـانوا
يـــقــطــفــون الـــزهــور من احلــقــول
ويـحـملـونـها مـعهـم إلى االحتـفال
وأحـيانـاً كانـوا يخـتارون بـعضهم
عــلى الــفـور ويــتمّ تــزويــجـهم في

الليلة ذاتها.
ويـعتقد أنّ هذا االحـتفال هو الذي
ألــهـم الــعــبــادات الــكـــاثــولــيــكــيــة
ر الـعذراء فـي شهر اخملـصصـة 
مــايــو/ أيـــار. فــكــمــا اســتــلــهــمت
ــسـيــحــيـة بــعض طــقـوســهـا من ا
ـــة كـــذلك عـــبـــادات وثـــنـــيـــة قــد
ـر اسـتـلـهـمت شـهـر االحـتـفـاء 

من االحـتفـاء القد بـآلهـة الربيع.

ؤرخون أن إلى طـبيعتها.يـعتقد ا
ـــهــرجــان بـــيــلـــتــان كــان أشـــبه 
ــزارعـون خــصــوبـة يــشـعـل فـيه ا
الـــنـــار لــلـــحـــمـــايــة مـن األمــراض
والــسـحـر وغـضـب اآللـهـة ولـضخ
ــاشــيـة الــصــحــة في الــدواجـن وا
واحملاصيل مع بدء موسم الزرع.
وإلى جــانب االحـتـفـاء بـالـطـبـيـعـة
ــــزارعـــون وعــــطــــاءتــــهــــا كــــان ا
الـكـلـتـيـون الـقـدمـاء وكـهنـتـهم من
الـدرويد يـشعـلون الـنار ويـقدمون
لـهـا األضـاحي لـتـهـدئـة اجلـنـيـات
ومــخـلـوقـات الـغــابـات الـسـحـريـة
وطـــلب ودهـــا وتــلـــطــيف قـــواهــا
ـدمـرة.كـانت ليـلـة بـيلـتـان طقس ا

في الـربـيع إلى مقـصـد للـمـهتـم
ويشمل مواكب راقصة وموسيقى
إيـقاعية وإشعال نيران وعروضاً
أدائــيــة إلى جـانب الــدوران حـول
ســاريــة مـايــو وهي جــذع خــشـبي
طـــويل يــزين بـــأقــمــشـــة طــويــلــة
وبـالـزهـور ويـعـتـقـد أنه رمـز قد
جــــداً لـــــلــــخــــصـب. خالل الــــعــــام
ـــاضي ونـــظـــراً لـــظـــروف وبــاء ا
كــورونــا واإلغالق الــذي أثــر عــلى
نـظـمون الـعـبـادات كافـة احـتـفل ا
ـــهـــرجــان عـــبـــر بث حيّ عـــلى بـــا
يـــوتــيـــوب. وهــذا الـــعــام أيـــضــاً
ـاثالً لــعـروضـهم يــطـلــقـون بـثــاً 
الـسـاحـرة بـانتـظـار عـودة احلـياة
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بـقـايا مـتحـجـرة لتـسعـة رجال من
إنـــســـان نــــيـــانـــدرتـــال في كـــهف
إيـطالي كما أعلـنت وزارة الثقافة
الــسـبت وهــو اكـتـشــاف مـهم في

دراسة هذا االنسان البدائي.
ويــعـتـقـد أن جــمـيع األفـراد الـذين
عـثر عـليهم في كـهف غواتاري في
مـنطقة سان فيليـتشي تشيرتشيو
الـواقـعـة عـلى الـسـاحـل بـ روما
ونـابولي بالـغون رغم أن أحدهم
ــا كــان شــابــا. ويــعـود تــاريخ ر
ثـماني مـتحـجرات إلـى ما ب 50
ألــــفــــا و68 ألـف عــام في حــ أن
أقـدمـهـا قـد تـعـود إلى 90 ألـفـا أو
 ألـف عــــام كـــمــــا أوضــــحت100
الـوزارة فـي بيـان. وأضـافت �إلى
جـانب اثـن آخـرين عـثر عـلـيهـما
ـــوقع يــــرتـــفع ـــاضي فـي ا فـي ا

الـعـدد اإلجـمـالي لألفـراد الذين 
اكـتشـافهم في كـهف غواتاري إلى
واقع ?11 ما يؤكد أنه أحد أهم ا
فـي الــــعـــــالم لـــــتــــاريـخ إنــــســــان
نـيانـدرتال .�وأشـاد وزير الـثقـافة
داريـو فرانشـيسكـيني باالكـتشاف
ووصفه بأنه �اكتشاف استثنائي
ســيـتـحـدث عـنـه الـعـالم بـأسـره.�
ـــــــــــديـــــــــــر احملـــــــــــلـي وقـــــــــــال ا
لألنـثـروبـولـوجيـا مـاريـو روبـيني
إن هـذا االكتشـاف سيلقي �ضوءا
مهما على تاريخ سكان إيطاليا
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{ بـك (أ ف ب)  –اتــخـذ شـغف
بـعض الـشـباب الـصـيـنيـ بـعلب
ــــفـــاجـــآت الــــغـــامـــضــــة شـــكال ا
مـأسويا إذ عُثـر أخيرا على 160
حـيوانا محـتجزا داخل طرود كان
بــــعـــــضــــهـــــا نــــافـــــقــــا بـــــســــبب
االخــتــنـاق.وعــثـر عــلى األقــفـاص
ـرســلـة بـالـبـريـد مـتـطـوعـون في ا
مــــلــــجــــأ (أيــــزيــــجــــيـــا) احملــــلي
لـلـحـيـوانـات داخل حـافـلـة تـابـعـة
شــركــة “زي تي او ”لــلــخــدمــات
الـلـوجسـتـية في تـشـنغـدو جـنوب
. وتتـلقى احلـيوانات غـرب الصـ
الــتـي ال تــزال عــلى قــيــد احلــيــاة
مــــتـــابــــعـــة خــــاصـــة مـن أطـــبـــاء
بـيطـري عـلى ما أعـلنت الـشركة
عـــبــر الــشــبـــكــات االجــتـــمــاعــيــة
اخلـــــمـــــيس. وكـــــتـــــبـت شـــــركــــة
الـــلـــوجـــســـتــيـــات فـي تــوصـــيف
لــلـحـادثـة أن احلـافــلـة الـتي عُـثـر
فـــيــهــا عــلى احلـــيــوانــات (كــانت

واء). تضج بأصوات النباح وا

qš«œ  U½«uOŠ 

WKÝd  ’UH √

b¹d³ UÐ

ÕUIK « wÒIKð w  5³ſ«d « V¹cF² « WŽU  w  q³I² ¹ ôu «—œ dB

{ نـــيـــويــورك (أ ف ب)  –بـــعــد
سـنـوات عانـوا فـيـهـا من من قـلة
االعتبار بل حتى التجاهل التام
يـحـظى الـرسـامـون األمـيـركـيـون
الــســود الـيــوم بــاهـتــمــام سـوق
الــفـن وهــو مـــا تـــشـــهـــد عــلـــيه
مــــزادات الـــربـــيع الــــكـــبـــرى في
نيويـورك التي يتـوقع أن تسجل

سلسلة من األرقام القياسية.
وفي طــلــيــعــة هــؤالء الــفــنــانــ
بـالـطـبـع جـان مـيـشـال بـاسـكـيـا
أول رســــــام أســــــود عــــــلى رأس
قــائــمـــتي مــزادين تـــنــظــمـــهــمــا
كريسـتيـز وسوذبيـز أكبر دارين
ـزاد لــبــيع األعــمــال الـفــنــيــة بــا
العـلني الـثالثـاء واألربعـاء على
الـــتــوالي بــلــوحـــتــ تــقــدر كل
منـهمـا بـحوالى خـمسـ ملـيون

دوالر.
ـشارك وب الـفنـان الـسود ا
أيـضـا روبــرت كـولـسـكـوت الـذي
يـــــتــــوقـع أن يـــــضـــــاعف رقـــــمه
ا القيـاسي احلالي ويتـخطى ر
مـاليــــــ دوالر فــــــضـال عن 10
نورمـان لـويس ومـارك بـرادفورد
وكــيــري جـيــمــز مــارشــال الـذين
يـــتـــوقع أن تـــتــــخـــطى أســـعـــار

أعمالهم مليون دوالر.
ولم يــســـبق أن شــارك مــثل هــذا
الـعـدد من الـفـنـانـ األمـيـركـيـ
السـود في هـذه الفـعـاليـات التي
تـنظـم مرتـ في الـسـنـة وتـشكل

احلدث األكبر في سوق الفن.
ــبـيــعـات في وأوضح مــسـؤول ا
دار سوذبيـز في نيويـورك ديفيد
غـالـبـيــرين (هـنـاك تـقـديـر جـديـد
وزيـادة في الــطـلب مـا يــنـعـكس
عـلى األســعـار) وبـصــورة عــامـة
على مـدى ظهـور هؤالء الـفنـان

في الواجهة.
وقـال الــفـنـان ســانـفـورد بــيـغـرز
الــــذي  تـــدشـــ مـــنـــحـــوتـــته
الـضـخـمـة “الـعـرّاف ”في مـركـز

روكـــفــــيــــلــــر (إنه تــــصـــحــــيح)
مـوضــحـا (قـوبل عـمـل الـفـنـانـ
السـود) لـفتـرة طويـلـة باإلهـمال

في ح كان رائعا).
ويــجــمـع الــكلّ عــلى أن احلــركــة
دنيـة التي نشـأت ردا على قتل ا
جورج فـلويـد ساهـمت في إعادة
االعـتـبـار هـذه غـيـر أن األضـواء
بدأت تسلط على أعـمال الفنان
الـسـود قـبل هـذه الـقـضـيـة وقـال
شـيـرمـان إدمـيـسـتون رئـيس دار
الـــــــعــــــــرض (إيـــــــسـي غــــــــرين)
تخصصة في الرسام السود ا
والـــــتي تـــــأســــسـت عــــام 1979
(يـعــود هـذا الـتــطـور إلى خـمس
سـنـوات تـقــريـبـا) مـضـيـفـا (كـان
األمـر كــفـاحـا حـقـيــقـيـا). ونـسب
هذا االختراق إلى تضافر عوامل
أبرزهـا صـعود جـيل من جـامعي
األعــمـــال الــفــنــيــة الــســود عــلى

رأسهم شخصيات نافذة.
وغـالـبـا مـا يـعـتـبـر مـغـني الـراب
ـوســيـقى سـويـز بـيـتـز ومـنـتج ا
رائدا على هـذا الصعـيد غير أن
ب. ديـــــدي وجــــاي-زي وفـــــاريل
ويلـيامـز وكانيه وسـت هم اليوم
جـامـعـو حتـف فـنـيـة مـعـروفـون.
وأوضح شــيــرمـان إدمــيــســتـون
(كان الهيب هوب ظاهرة ثقافية
وهم شـقوا الـطـريق استـحـدثوا

تيارا)
واقــتــرن ذلك بــتــحـول فـي سـوق
األعــمـــال الــفــنــيــة حــيث تــغــلب
تـمـول على ـسـتثـمـر وا مـنطق ا

منطق جامع األعمال.
ومع تراجع الـعـرض على أعـمال
الفـنانـ التـقلـيديـ وجمـيعهم
تـــقــــريــــبــــا من الــــبــــيض اجته
ستثمرون إلى الـفنان السود ا
الـذين كانـوا يـعـرضون أعـمـالهم
بـأسـعـار جـذابـة. وقـال شـيـرمـان
إدميسـتون (تلك كـانت االنطالقة
الــفــعـــلــيــة لــلــفن األســود). ومع

تـنــامي مـكـانـة هــؤالء الـفـنـانـ
طـــرحت الـــعــديـــد من أعــمـــالــهم
مواضيع كـانت شبه غائـبة حتى
اآلن عن عالم الفن. وفتح باسكيا
وجاكـوب لـورنس وكـيري جـيـمز
مـارشـال كل عـلى طـريـقـته نـافذة
عــلـى (الـــتــجـــربـــة األمـــيـــركـــيــة
اإلفـريـقيـة) الـتي عـاشـهـا الـسود
ـتـحـدة. ورأت آنا في الـواليـات ا
بيعات ماريا سيليس مسؤولة ا
لــدى دار كـريــســتـيــز أن (قـســمـا
كبـيـرا من الـفن الذي نـراه الـيوم

ا كـان أبصـر النـور بدون هؤالء
)خـاصّة بـالـذكر الـفنـانة الفـنـان
األميـركيـة جوردان كـاستيل (32
عـامـا) باعـتـبـارهـا من ورثـة هذه
احلـــركــة. وإن كـــان الــرســـامــون
الــسـود ال يــشــكـلــون مــجـمــوعـة
مـتجـانـسة فـإن الـعديـدين مـنهم
مــصـمــمــون عـلـى طـرح نــقـاش“
ـا حـسـاس ”وبـصـورة عـامـة ر
عـلى إعـادة الــنـظـر في مـا يـجـدر
بـالـفـن أن يـعـبـر عـنـه والـطـريـقـة

لتحقيق ذلك.
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