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توقع خـبـير نـفـطي ارتفـاع جـديد
الســعــار الــنــفـط نــتــيــجــة تــوتــر
نـطقة بـسبب التـصعيد اوضاع ا
االسرائـيلي عـلى الفـلسـطيـني 
الذي سيـلقي بظالله عـلى معادلة
الـــعـــرض والــــطـــلب اثـــر تـــأخـــر
وصـول االمـدادات الــنـفــطـيـة الى

اوربا والدول االخرى. 
وقــال بــيـــوار خــنس لـ (الــزمــان)
ـؤشـرات تـفـيد امس ان (جـمـيع ا
بأن هناك ارتـفاعا مرتـقبا السعار
النفط  بسـبب احداث الـتصـعيد
اجلـــاريـــة بـــ االســـرائـــيـــلـــيــ
والفلسـطيني  الذي سيـنعكس
ســلــبـــا عــلى مــعـــادلــة الــعــراض
والطلب وتأخر وصول االمدادات
ـيـة  الـنـفـطـيـة الى الـسـوق الـعـا
وبالـتـالي فـأن استـمـرار احلروب
والـصـراعـات في مـنـطـقـة الـشرق
االوسط يثير مخاوف العالم على
ـنطقة تضم دول اعتبار ان هذه ا
منابع النـفط الرئيسة) مؤكدا ان
(استمرار التصعيد له انعكاسات
ايــجــابـــيــة عــلى اســـعــار الــنــفط
ـقـابل هنـاك تـأثيـرات سـلبـية وبا
قـد تـؤدي انـقـطـاع االمـدادات الى
حـيث البــد من ضـمـان االسواق  
االسـتقـرار ودعم جـهـود الـتـهـدئة
نطقة  كون هذه التهديدات في ا
تـــشــكل حتـــديـــا كــبـــيــرة لـــلــدول
ـنـتـجـة والســيـمـا الـعـراق الـذي ا
يـعد ثـاني بـلـد مـنتج لـلـنـفط بـعد

السعودية).
ــؤشــرات احلــالــيـة  وتــابع ان (ا
نـتـجـة تـسعى تفـيـد بـأن الـدول ا
اليجـاد توزان بـكمـيات الـتصـدير
الى الــعــالم  وبــرغم ان الــعــراق

ــئـة الى يـصـدر اكــثـر من  53 بـا
اوربــا الـــتي بـــدأت اغـــلب الــدول
فــيــهـــا تــتــجه الـى بــدائل جــيــدة
تــعـــوض حــاجـــتــهـــا عن الـــنــفط
والغاز  فيجب على وزارة النفط
 فــتح افــاق مع دول شــرق اســيـا
ــــو وحــــركــــة الــــتـي تــــشــــهـــــد 
والـبـدء اقـتــصـاديــة مـســتـمـرة   
بـتصـديـر الـنـفط لـضـمـان اسواق
جــديــدة بــعــيــدا عن الــتــأثــيــرات

والتنافس). 
 وانـخــفــضت واردات الــهــنـد من
الـنـفـط الـسـعــودي بـشـكل كــبـيـر
فــيــمـا يــحــظى الــعــراق بــحــصـة
األسد من واردات الهند الـنفطية
بـــرغـم من تـــخـــفــــيض االخـــيـــرة
اسـتــيـرادهــا لــلـنــفط بـشــكل عـام
نـــتــيـــجــة تـــداعــيــــــــــــــات وبــاء

كورونا .
 واشــــــار مــــــجـــــلـس اخلــــــبـــــراء
االقـتــصـاديـ فـي بـيـان امس ان
(الهند قررت تنويع مصادرها من
الـنــفط بــعـد أن اتــهـمت مــنـظــمـة
أوبك بـــرفـع أالســـعـــار عـــلى اثـــر
الــتــخـــفــيــضــات الـــتي أجــرتــهــا
مؤخرا لـيرد عـليهـا وزير الـطاقة
الــســعــودي بــاســتــخــدام الــنــفط
اخملـــزن لـــديـــهــا الـــتـي اشــتـــرته
بـأسـعـار قـلــيـلـة أثـنـاء انـخـفـاض
ـاضي) االسـعــار بــدايـة الــعــام ا
مؤكـدا ان (وزارة الـنـفط الـهـنـدية
حـثت شـركــات الـتـكـريــر احملـلـيـة
عـــلـى تـــنـــويـع مـــواردهـــا اخلـــام
وتــقـلــيل االعــتــمـاد عــلى الــشـرق
ــــا ادى الى تــــقـــلــــيل األوسط 
االعتماد عـلى الشرق األوسط من
ـئـة من الـواردات في عـام  64 بـا
ــئـــة في عــام  2016 إلى  60 بــا
2019)  الفـتـا الى انه ( نــتـيـجـة
لذلك انخفضت اسـتيرادات الهند
النفطية من السعودية بنسبة 42
اضي  ئة خالل شهر شباط ا با
في ح ارتـفعت حـصة الـواليات
ـــــتــــحـــــدة إلى  545.300 الف ا
ا يجـعلـها ثاني برميل يـوميًـا 

 867.500 الف برميل يـوميًا الى
الـهـنـد). وعــاودت أسـعـار الـنـفط
امس  بــاالرتــفـاع بــعــد انــحــسـار
مـخــاوف بــشــأن اإلمــدادات بـدعم
تــــعـــافـي شـــبــــكــــة خط أنــــابـــيب
أمــريــكـيــة غــيــر أن فــرض قــيـود
جــديـــدة في آســـيــا مـع تــصـــاعــد
وتـيــرة اإلصــابـات بــكـورونــا أثـر

عنويات.  على ا
و تـــراجــــعت بـــبـطء حـــدة نـــقص
الــبــنــزين الــذي أصــاب الـســاحل
ــتــحـدة إذ الــشـرقـي لـلــواليــات ا
تـــــلـــــقت ألـف مـــــحـــــطـــــة أخــــرى
اإلمـدادات بـعـد تـعـافي مـنـظـومة
كـولــونـيــال بـايــبالين الـتي يــبـلغ
طولها  8900 كيلومتر من هجوم

إلــكـتــروني أصــابــهــا بــحــالـة من
الشلل. 

وارتـفــعت الــعــقـود اآلجــلــة خلـام
بـرنت بــواقع ثالثـة ســنـتـات إلى
 68.74 دوالر للـبـرميل فـيـما زاد
خـــام غــرب تـــكـــســـاس الــوســـيط
بواقع ثمانـية سنتات إلى 65.45

دوالر للبرميل. 
وقــفــز كال الــعــقــدين بــنــحـو 2.5
ــاضي ـــئــة يـــوم اجلــمــعـــة ا بــا
وتــمـكــنــا من اقــتــنــاص مــكـاسب
أسـبــوعـيـة طــفـيـفــة في األسـبـوع
ــاضي لـــتــحــقــقـــا ثــالث زيــادة ا
أســبــوعــيــة عــلى الــتــوالي.وقــال
مــحــلـل الــســلع األســـاســيــة لــدى
راكـوتـ سـكـيـوريـتـيـز سـاتـورو
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اتـــفـق رئـــيس الــــوزراء مـــصـــطـــفى
الكاظمي مع الرئيس االيراني حسن
روحـــاني عـــلى تــوســـيع الـــتــعــاون
االقــلــيـمي  واســتــمـرار الــتـنــسـيق
ـواجـهـة فـلـول داعش. وقال االمـني 
بـــيـــان تــــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
(اجلـــانــبـــ بــحـــثــا خـالل اتــصــال
ــشــتـرك  ودور هــاتــفي الــتــعـاون ا
بــغـداد اإليــجـابي في الــتـوسط حلل
ـنطـقة) وشـدد اخلـالفات بـ دول ا
الــكـــاظــمي عــلى (ضــرورة تــطــويــر
وتـــعـــمــيق الـــعالقـــات الـــثــنـــائـــيــة
واالقــلـيــمـيـة بــ طـهــران وبـغـداد)
مـشيرا الى ان (اتفـاقية انشاء اخلط
احلــديـدي بــ الـبـصــرة وشـلــمـجـة
دخـــلت مــرحـــلــة الـــتــنـــفــيــذ) ودان
الـكاظمي (جرائم الكـيان الصهيوني
في فـلـسطـ احملـتلـة واجملـازر التي
ارتـكــبـهـا بـحق اهـالي غـزة الـعـزل)
ـواجــهــة اجلـادة مــؤكــدا (اهـمــيــة ا
واحلــاسـمـة لـهـذه اجلـرائم وسـيـتم
ــوقف احلـازم والــقـوي في اتــخـاذ ا
ــــشـــاورات مع هــــذا اجملـــال خالل ا
قــادة الــدول االسالمــيـة واجلــامــعـة
الــــعــــربــــيـــة) مــــعــــربـــا عـن اســـفه
(لـالعتداءات األخـيرة من قـبل بعض
قرات نضـبط على ا األفـراد غير ا
الـدبلومـاسية اإليرانـية في العراق)
ــــوضـــوع حتت وتــــابع  ان (هــــذا ا
ـتـابـعـة وسـيـتم اتـخـاذ االجـراءات ا
ضــد مــدبـري هــذه االعــتـداءات). من
جــانــبه  هــنــأ روحـاني (الــكــاظـمي
ــنـاسـبــة عـيـد الــفـطـر) مــؤكـدا ان
(تـنـظـيم داعش الزال يـشـكل تـهـديدا
نـطقـة والتـعاون أمـنـيا كـبيـرا في ا
واجـهـة هذه بـ الـبلـدين ضـروري 
اجملـــمــــوعـــة اإلرهـــابـــيـــة) وابـــدى
روحـاني أسـفه (لـلـهـجـمـات األخـيرة
قرات الـدبلومـاسية اإليـرانية عـلى ا
مـن قبـل بـعض األفـراد واجلـمـاعات
وشــــدد عــــلى ضــــرورة ان تـــتــــخـــذ
احلــكــومـة الــرد احلــاسم والــسـريع
عــلى هــذه االعــتـداءات) مــبــيــنـا ان
ــتـحــدة تـمــارس لـعــبـة (الــواليـات ا
مـزدوجـة في تـعامـلـهـا مع االرهاب)
واصــفـــا (الــوجــود االمــريــكي عــلى
احلــدود الــعـراقــيــة الـســوريــة بـانه
غـامض) مؤكـدا ان (الدور االمـريكي
وبـالـتـالي هـو دور تــخـريـبي دائـمـا 
فــأن وجـودهم في الـعــراق اليـسـاعـد 5

عـــلى احالل األمـن واالســتـــقــرار في
هـــــــذه الـــــــبالد) ورحـب روحـــــــاني
بـ(مــواقف الـعـراق جتــاه فـلـسـطـ

وادانــته لــلـجــرائم الــتي يــرتـكــبــهـا
الــكــيــان الــصــهــيــوني في األراضي
نـتظر احملـتلـة وغزة) مـضيـفا ان (ا
مـن العراق أن يـسهم في تـفعيل دور
اجلــامـعــة الــعـربــيـة بــشــأن قـضــيـة
) مــشــددا عــلى (تــطــويـر فــلـســطـ
وتـعـمـيق الـعالقات بـ الـبـلدين في
مـــخـــتـــلف اجملـــاالت الــســـيـــاســـيــة
واالقــتــصـاديــة وتــوسـيع الــتــعـاون
اإلقـلـيمي) وقـال روحـاني ان (إيران
ا يتمـتعان به من طاقات والـعراق 
كن ان يـكـمل احـدهـما اقـتـصـاديـة 

االخــر) داعــيــا الـى (تــنــفــيــذ مـا 
االتـفـاق علـيه خالل اجتـماع الـلجـنة
ا شـتركـة للـبلـدين  االقـتـصاديـة ا
فـي ذلك االسـراع في اكـمـال مـشـروع
هم سـكة حديـد شلمـجة - البـصرة ا
كن الـذي  وربـط السـكك احلـديـديـة
أن يـشـكل خـطـوة مـهـمـة فـي تـطـوير
الـعالقـات االقـتـصـاديـة بـ الـبـلدين
اجلـــارين). في غــضــون ذلك  أعــلن
الـسـفـيـر اإليـراني لـدى بـغـداد ايـرج
مـسـجـدي أن بالده بـاشرت بـإنـشاء
أكــبـر مـحـطــة إلنـتـاج الــكـهـربـاء في
الــــعـــراق. وقـــال مــــســـجـــدي خالل
لـقـاءات مـنـفـصـلـة بـعـدد من شـيوخ
الـعــشـائـر وأسـاتـذة اجلـامـعـات من
مـدن بغداد واربيل واالنـبار في مقر
الـسفارة إن (إيـران تباشـر حاليا في
إنـشاء محطـت لتوليـد الكهرباء في
الـــــــعـــــــراق) وأضـــــــاف ان (أحـــــــد

يــوشـيــدا (لــيس لــلــســوق اجتـاه
واضح  غير أن موجة جديدة من
الــقــيــود الحــتــواء اجلــائــحــة في
ـــعــــنـــويـــات آســـيــــا تـــنــــال من ا

بالسوق). 
وخــيــمـت حــالــة مـن احلــذر عــلى
ستثمرين بفعل اخملاوف من أن ا
ساللـــة ســـريـــعـــة االنـــتـــشـــار من
كــورونــا اكــتــشــفت ألول مــرة في
الــــــهـــــنــــــد تـــــتـــــســــــرب إلى دول
أخـــرى.وقــالـت بـــعض الـــواليــات
الــهــنـــديــة أمس إنــهـــا (ســتــمــدد
إجراءات إغالق مرتـبطة بـكورونا
للـمـسـاعـدة في احتـواء اجلـائـحة
التي راح ضحيـتها أكثر من 270

ألف شخص في البالد).
أكـبـر مــصـدر لـلــنـفط لـلــبالد بـعـد
الــعـــراق الــذي تـــمــكـن من شــحن

 بيوار خنس
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(الـشفـاء بلغ  5447 حـالة وبواقع 41
وفـاة جديـدة في عمـوم البالد) وتـابع
ان (اكـثر من سـبعـة االف الف شخص
ـــضـــاد تـــلـــقـى جـــرعـــات الـــلـــقـــاح ا
نتشرة لـلفايروس في منافذ الوزارة ا

في بغداد واحملافظات).
 وكـشفت الوزارة عن خطة لرفع نسبة
ـئـة. ــلـقّـحـ في الـبالد إلى  50 بــا ا
ـتــحـدث بـاسـم الـوزارة سـيف وقــال ا
الــبـدر في تــصـريح امس إن (الـوزارة
ـلـقـح وضـعت خـطـة لـرفـع نـسـبـة ا
ــئـة إلى خـالل هـذا الــعـام من  20 بــا
ــئـة) مــؤكــدا ان (عــدد الـذين  50 بــا
تــلــقـوا الــلــقــاح حـتى اآلن يــصل إلى
نــصف مــلــيــون مـواطن وهــذا الــرقم
ـا حــددته مـنــظـمـة قــلـيل بــالـنــسـبــة 
ية) وتابع انه (يجب أن الـصحة العا
يــتـلـقى جـرعـات الــلـقـاح عـلى األقل 8
كن من خالل مـالي مـواطن وهـذا 
تـكـثـيف جـهـود الـتـوعـيـة الـصـحـيـة)

مــشــيــرا الى (دور وســائل اإلعالم في
ايــصــال الــرسـائـل من خالل تــكــثـيف
ـعـلومـات في أخذ الـقاح) مـبيـنا ان ا
(انـخـفاض نـسبـة االصابـات بكـورونا
ليوم او ليوم ال يعني أن الوباء بدأ
بــاالنـحــسـار  والســيـمــا في ظل عـدم
واطـن خالل شـهر رمـضان الـتـزام ا
وعـــيــد الــفــطــر) الفـــتــاً الى أن (هــذا
ـتاز بالقدرة على الـوباء خطر حيث 
فقد ظـهرت سالالت عدة وكل الـتحـور 
ساللـة اخـطـر من سـابـقتـهـا وآخـرها
ــمـكن الــساللــة الــهـنــديــة الــتي من ا
اكتشاف حالة منها بالعراق ألن الهند
بـــلــداً كـــبــيــراً وجـــمــيع دول الـــعــالم
تــــتـــواصل مـــعـه من خالل جتـــارة أو
ســـيــاحــة او غـــيــرهـــمــا من األمــور)
واضـاف ان (الوزارة اتخذت اجراءات
احـتـرازيـة قـاسـيـة تـمـنع وصـول هـذا
الـساللة أو تؤخر ظـهورها ليس فقط
عــلى اجلـالـيــة الـعـراقـيــة الـعـائـدة أو
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وجه وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
الــعـلـمـي نـبـيل كــاظم عـبــد الـصـاحب
شـمولـ بالـتوسـعة بـقبـول الطـلبـة ا
ــؤجـلــة في الــدراسـات الــعـلــيـا الى ا
ـقـبل وعـدم تـأجـيل الـعـام الـدراسي ا
دراسـتـهم ومراعـاة توقـيتـات التـقو
اجلـــامـــعـي في الـــدراســـات األولـــيـــة
والعليا. وجاء في رسالته الى أعضاء
هـيــئـة الـرأي واجلـامـعـات والـكـلـيـات
احلــكـومـيـة واألهـلــيـة أنه (في الـوقت
الـذي يـشـكـر فيـه اجلهـود الـطـيـبة في
مـتـابـعة احملـاضـرات اإللـكتـرونـية في
اجلــامــعــات والــكـلــيــات احلــكــومــيـة
فــإنه يــؤكـد عــلى ضـرورة واألهــلــيـة 
تقدم الـتدقيق اليومي الستمارات ا
لــلـدراســات الـعــلـيــا لـلـعــام الـدراسي
ومــدخالت األقـســام والـفـروع ــقـبل  ا
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الـــعــلــمــيــة) ووجـه عــبــد الــصــاحب
شـمولـ بالتـوسعة (بـقبـول الطلـبة ا
ــؤجـلــة في الــدراسـات الــعـلــيـا الى ا
ــقـبـل بـاعــتـبــارهـا الــعـام الــدراسي ا
تـــوســـعــة نـــهـــائــيـــة وعـــدم تـــأجــيل
دراســتــهم فـي مـا تــســتـمــر بــالـوقت
احلـــاضـــر اجلــامـــعـــات والــكـــلـــيــات
بـالـدراسـة اإللـكـتـرونـيـة عـلى صـعـيـد
الـدراسـات األولـيـة والـعـلـيـا الى حـ
إصـدار قرار جـديد من الـلجـنة الـعلـيا
لـلـصحـة والسالمـة الـوطنـية) مـؤكدا
(ضـرورة التـزام اجلامـعات والـكلـيات
واألقـسام والـفروع الـعلـميـة بالـتقو
اجلــامــعي لــلــعــام الــدراسـي اجلـاري
واتـخــاذ االسـتـعـدادت الالزمـة لـلـعـام
ـقـبل في ضــوء تـوقـيـتـات الــدراسي ا
الـــتــقــو اجلــامــعي) مـــشــددا عــلى
(دائـرة الـبعـثـات والعالقـات الـثقـافـية
تـــســـريع اإلجـــراءات بــشـــأن تـــعــادل

ــا عــلى الــوافــدين من الــعــمـــالــة وا
جــمــيع الــدول). فــيـمــا قــررت نــقــابـة
االطــبـاء شــطب اسم الــطـبـيـب حـامـد
جــاسم مـحــمـد الـالمي من سـجـالتـهـا
ـهـنـة اسـتـنـادا ـارسـة ا ومـنــعه من 
لـالحـكــام االنــضــبــاطــيـة الــواردة في
ــــادة 24 مـن قـــانــــون الـــنــــقـــابـــة . ا
واطـلـعت (الـزمـان) على وثـيـقـة حتمل
تـوقـيع الـنـقـيب جـاسـم الـعـزاوي جاء
فـيـهـا (اسـتـنـادا لـصالحـيـات مـجـلس
الـنـقابـة  تقـرر شطب اسم الالمي من
هنة). ـارسة ا الـسجالت ومنعه من 
 وأعـلـنت غـرفـة عـمـلـيـات أربـيل فـتح
جـمـيع قـاعات اإلحـتـفـاالت.وذكرت في
بـــيــان امس انه ( افــتـــتــاح جــمــيع
قـاعـات االحـتـفـاالت واالفـراح بـاتـباع
الـتــعـلـيـمـات الـصــحـيـة والـوقـائـيـة)
داعـــيــا جـــمــيع اصـــحــاب الـــقــاعــات
واطن  الى (االلتزام بالتعليمات وا
الـصـحـيـة خالل االفـراح واالحـتـفاالت

ÊU e « ≠ œ«bG

.حقق فريق أمانة بغداد بكرة القدم
الفوز أمس اإلثن على فريق زاخو
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ـبـاراة التي بـهـدفـ من دون رد في ا
اقـيمت على ملعب زاخو  وذلك ضمن
مـنافـسـات اجلـولة الـواحـد و الـثالث

ـــمـــتــاز. من مـــســـابـــقـــات الـــدوري ا
وحلـساب ذات اجلولـة حسمت نـتيجة
الــتـعــادل اإليــجـابي بــهــدفـ مــبـاراة

الــطـلـبـة  والـكـرخ الـتي احـتـضـنـهـا
ملعب الساحر احمد راضي .
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ــشـروعـ ســيـتـحـول إلـى مـحـطـة ا
كـبرى إلنـتاج الطـاقة الـكهربـائية في
هــذا الــبــلــد). فــيــمــا اتــهــمــتــوزارة
الـكهرباء احملافظـات بالتجاوز على
ـقـررة من الـطـاقـة ا مع حـصـصـهـا ا
زيــادة الــطـلـب عـلــيــهـا أثــر ارتــفـاع
ـــتـــحــدث درجـــات احلـــرارة.وقـــال ا
بــاسم الـوزارة أحــمـد الــعـبـادي في
تــــصــــريـح امس ان (عــــدم الــــتــــزام
احلـكـومـات احملـلـيـة في احملـافـظات
ـقـررة لـهـا من الـطـاقـة بـاحلــصص ا
هــو واحــد من جــمـلــة أســبـاب أدت
الـى تـراجع ســاعــات الـتــشــغـيل في
نـاطق) مـؤكـدا ان (هـنـاك عـدد مـن ا
مـحافظـات تشهد اسـتقراراً بـتشغيل
الـــطــاقــة ونــعـــمل يــومــيـــاً عــلى فك
االخــتـــنــاقــات عــلـى الــشــبــكــة وان
االعــمـال مـسـتـنــفـرة وجـاريـة وغـيـر

متوقفة). 
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رصــد اقــلـيم كــردســتـان امس  نــحـو
 800 اصـابة مؤكـة بفايـروس كورونا
بـعــد قـرار تـخـفـيف قـيـود اجلـائـحـة 
وفــــتح الـــتــــنـــقل بــــ احملـــافـــظـــات
مارسة ناسبات  والـسماح لقاعات ا
اعـمـالهـا االعتـيـادية مع الـتـأكيـد على
االلتزام بأجراءات السالمة الصحية 
فـيـما سـجـلت وزارة الصـحـة والبـيـئة
 3552 اصـابـة مؤكـدة و شـفاء 5447
حــالــة وبـواقع  41 وفــاة جــديـدة في

عموم البالد.
وقف الوبـائي اليومي  الذي  واكـد ا
اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس ان (عدد
الـفـحوصـات اخملتـبـرية الـتي اجرتـها
الوزارة بـلغت اكثر من  24الـف عينة
حلـاالت مشتبه اصـابتها بـالفايروس
حـــيث  تـــســـجــيل  3552 اصـــابــة
مـــؤكــدة في الــبالد) مـــشــيــرا الى ان
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فـككت مفارز االستخـبارات العسكرية
خـلـيـة داعـشـيـة تـقـوم بـزرع الـعـبـوات
الـنـاسـفـة في مـحـافـظـة ديـالـى.وذكرت
وكـالـة االسـتـخـبـارات في بـيـان تـلـقته
(الـــــــــزمـــــــــان) امـس ان (مـــــــــفـــــــــارز
االسـتـخبـارات الـعسـكـرية تـمـكنت من
تـفـكيك خـلـية ارهـابـية مـخـتصـة بزرع
الـعـبـوات الـنـاسـفـة مـكـونـة من اربـعة
والــقــاء الــقـبـض عــلـيــهم ارهــابــيــ 
ادة طلوب وفق احكام ا كـونهم من ا
شهود وبحوزتهم 4 ارهـاب  باجلرم ا
عــبــوتــ الصــقــتــ وثالثــة هــواتف

وقــداحـات وفـتــيل وخـمس بــطـاريـات
تـفجير ودراجـة نارية وعجـلة نوع كيا
تستخدمان لنقل االرهابي والعبوات
الـــنـــاســـفــة) وأضــــاف انه (من خالل
الـتــحـقـيـقـات االولـيـة مـعـهم اعـتـرفـوا
بانتمائهم اداعش واشتركوا بعمليات
ـواطن اسـتهـدفت القوات االمـنية وا
ــا يـسـمـى قـاطع الـكــاطـون). والـقت
وكــالــة االسـتــخــبــارات الـتــابــعـة الى
وزارة الـداخــلـيـة الـقـبض عـلى مـتـهم
ـزيـفة فـي محـافـظة يـتـاجـر بالـعـمـلة ا
كــركــوك. وقـال بــيـان لــلــوزارة تـلــقـته
ـتابـعة (الـزمـان) امس انه (من خالل ا
سـؤولية تـمكنت ـستـمرة لقـواطع ا ا

مـفـارز الوكـالـة من إلـقاء الـقـبض على
يـتــاجـر ـتــهــمـ بــاحملـافــظــة  احــد ا
ـزيـفة) وتـابـع ان (عـمـلـية بـالـعـمـلـة ا
إلــقـاء الــقـبض تــمت بـعــد اسـتـدراجه
ونـــصب كـــمــ مـــحـــكم له وبـــاجلــرم
ـشـهود وضـبط بـحوزته مـبالغ دوالر ا
تهم فـئة مئة دوالر) مـشيـرا الى ان (ا
اعــتـرف مـن خالل الـتــحـقــيـقــات بـأنه
يقوم بتزوير العملة من خالل الطباعة

وبعد االنتـقال حملل سكناه  ـنزله 
ضـــبط الـــطــابـــعــة ومـــواد الــتـــزويــر
ـسـتـخـدمـة فـضالً عن قـيـامه بـثالث ا
عـــمـــلـــيـــات نــصـب واحـــتــيـــال عـــلى
ـــواطــنـــيــ بـــتــرويج وبـــيع لـــتــلك ا

الــعــمـلــة). واعــتــقـلـت شـرطــة بــغـداد
مــخـــمــور اطــلق الــنـــار عــلى مــواطن
نطقة السعدون. وذكرت الشرطة في
بـــيــان امس انـه (بــعـــد االســتـــخــبــار
بوجود شخص تعرض الى طلق ناري
ضـمن مـنـطـقـة الـسـعـدون ضمـن قاطع
مـسؤولـية قـسم شرطـة الكـرادة التابع
لـقـيـادة شـرطـة بـغـداد  عـلى الـفـور
االنـــتــقــال إلى مــحل احلــادث  حــيث
اتــضح وجـود شــخص مـخــمـور اقـدم
عــلـى اطالق الــنــار عــلى مــواطن والذ
بـالـفـرار) مـؤكـدا (تـشـكـيل فـريق عـمل
مــيـداني من مــركـز شـرطــة الـسـعـدون
ـتـهم وبـحوزته والـقـاء الـقبـض على ا

ــــة نــــوع بـــــنــــدقــــيــــة سـالح اجلــــر
حـــــيث  اتـــــخــــاذ كـالشــــنـــــكـــــوف 
اإلجــراءات الـقـانـونـيــة الالزمـة بـحـقه
وفـق الـقــانــون). ودعــا مــديــر الــدفـاع
ـدني الـلواء كـاظم بـوهان الى وقـفة ا
وطـنـية لـلحـد من احلرائق فـيمـا شدد
ـوسم الـزراعي عــلى ضـرورة إجنـاح ا
اجلــاري. وقــال بـوهــان خالل مـؤتــمـر
عـــــقـــــده بــــــكـــــربالء امـس ان (مـــــلف
اخملـالفـات هو موروث ومـتفـاقم بشكل
كـبير ومعقـد للغاية) داعـياً الى (وقفة
وطــنــيــة لـتــجــاوز هــذه الـتــعــقــيـدات
واخلــروج مـنــهـا لــتـشــجـيع الــثـقــافـة
ــدني والـــوعي بـــإجــراءات الـــدفـــاع ا

والــــسالمــــة الـــعــــامـــة) واضــــاف ان
ـدني في ــديـريــات الـدفــاع ا (زيــارته 
الـفرات االوسط لها سببان االول  هو
مــتـابـعــة مـفـردات احلــمـلـة الــوطـنـيـة
الـكـبـرى الـتي اطـلـقـهـا رئـيس الوزراء
مـصـطفى الـكـاظمي لـتـأم مـتـطلـبات
ـدني والسـالمة في قـطـاعات الـدفـاع ا
الــنــشــاط الــعــام واخلــاص والـثــاني
ـراجــعـة وتــقـو إجـراءات يــتـعــلق 
ـديريات واجلهات الـساندة للحد من ا
حــرائق احملـاصـيل الـزراعـيـة ودراسـة
ــوسم الــســـبل الــكــفــيـــلــة بــإجنــاح ا
الـزراعي واخلروج به بـأقل اخلسائر).
وأخـمـدت فـرق االطـفـاء حـريـقـاً داخل

مـنـزل في منـطـقة الـكـرادة .وذكر بـيان
امـس ان (حــريــقـــاً داخل دار ســكن 
إخـــمـــاده من قـــبـل فــرق اإلطـــفـــاء في
منطقة الكرادة شارع 52) واضاف ان
(احلــريق نــشب داخل مــنــزل مــضـاف
الــيه طـابق ثـاني من الــسـنـدويج بـنل
سـريع اإلشتعـال واخملالف التعـليمات
ـــديـــريــة). الـــسالمـــة الـــصــادرة من ا
والـتـهـمت الـنـيـران مـسـاحـات واسـعة
ـزارع فـي مـحــافــظـة مـن الـغــابــات وا
دهـوك.وذكر مصدر ان (الـنيران نشبت
ــيــنــيــكي بــغــابــات ومــزارع قــريــة ا
ـا أسفر الـقريـبة من مـركز احملافـظة 
عـن احــــتـــراق عــــشــــرات الــــدو من

) مـؤكدا زارع والـبسـات الـغابـات وا
ان (فــرق إالطــفــاء واصــلـت مــهــامــهـا
لـلـسـيـطرة عـلى الـنـيـران). في تـطور 
أعــلــنت وزارة الــدفــاع عـن قــبـول 27
طـالـبـاً من االحتـيـاط بـدالً عن الذين لم
نسحبـ من دورة الكلية يـلتحقـوا وا
الــعـسـكـريـة رقم 111. وقـالـت الوزارة

فـي بيـان تلـقته (الـزمان) امس انه (
قـــبــول 27 طـــالـــبــاً بـــدورة الـــكــلـــيــة
الــعـسـكـريـة 111 االحــتـيـاط بـدالً عن
ـنـسـحـبـ من الـذيـن لم يـلـتـحـقـوا وا
) مــشــيــرا الـى ان (اخـر الــدورة آنــفــاً
مـوعد اللـتحـاق الطـلبـة يكـون يوم 24

ايار اجلاري). 

واضاف ان وخاصة ارتداء الكمامات)
(غـرفة العمليات تتخذ قراراتها بهدف
الــسالمــة الــعــامــة وحــمــايــة صــحــة

.( واطن ا
سـؤوليـة في هذه  وأشـارت الى ان (ا
ــواطن الـــظــروف تــقع عــلـى عــاتق ا
بـااللـتزام بـاحلمـاية الـذاتيـة التي هي
ضــامن رئــيـس لــلــسالمــة والــصــحـة

العامة في مدينتنا). 
ورصــدت وزارة الـصـحــة في حـكـومـة
اقـلـيـم كـردسـتـان نـحو  800 اصـابـة
جـــديــدة بــكــورونـــا خالل الــســاعــات
ــاضــيــة. وقــالت الــوزارة فـي بــيـان ا
امـس ان (مـخـتــبـراتـهــا سـجـلت 797
إصـابة جـديدة و 11حـالة وفاة و879
حــالـة شـفــاء من كـورونـا) مــؤكـدا ان
(االصــابــات تـوزعـت بـواقع  306 في
اربــيل  و 263 في و  354 فـي دهـوك
و 10 فـي حلـبـجـة  وثالثـة حـاالت في

رابرين و 43 في كرميان).

مصطفى الكاظمي
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توقـعت الهيئة العامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل  ان
يكـون طقس اليوم الثالثـاء صحوا في عموم الـبالد مع ارتفاع درجات احلرارة.
ناطق وقالت الـهيئة في بيان تـلقته (الزمان) امس ان (طقس الـيوم الثالثاء في ا
كـافة سيكون صحوا   وسـتكون درجة احلرارة العظمى في بغداد  45مئوية).
مهـددا بارتفاع مـستوى أمواج وضرب إعـصار قوي ترافـقه رياح عنـيفة الهـند 
ـا عـطل جـهود احلـكـومـة في مـواجـهـة تـفـشي كـورونـا. وقـضى سـتة الـبـحـر 
أشخـاص على األقل في نهـاية األسبوع بـأمطار غـزيرة وعواصف فيـما اجتاح
تـاوكـتـاي وهـو أكـبر إعـصـار يـضـرب غرب الـهـنـد بـعد  30عـامـا . وقـالت هـيـئة
األرصاد الـهندية إن (اإلعـصار البالغ الـشدة يُنتـظر أن يصل اليـابسة مع رياح
تـراوح سـرعـتـهـا ب 155- 165 كـيـلـومــتـرا في الـسـاعـة) مـحـذرة من (خـطـر
ـا يـصل إلـى ثالثـة أمـتـار في بــعض مـنـاطق غـوجـارات ارتـفـاع أمـواج الــبـحـر 

الساحلية). 

ــعــادلــة الــشــهــادات وامــتــحــانــات ا
ومـــتــابـــعــة ذلك عـن طــريق الـــلــجــان
وحـصرها بـتوقيـتات زمنـية إلجنازها
عـــلى وفق األســـبــقـــيــة في الـــتــقــد

وإعالن ذلك بجداول محددة).

كاظم بوهان

 نبيل كاظم عبد الصاحب
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ـسـتــقـلـة ـفـوضــيـة الــعـلـيــا ا فـتــحت ا
الـتـقـد امـام الـراغـبـ لالنـتـخـابـات 
بــالـــعــمل كـــمــوظـــفــ اقـــتــراع خالل

رتقب. االستحقاق ا
 وذكر بـيـان تلـقته (الـزمان) امس  إن
فـوضيـة تعلن عن فـتح باب الـتقد (ا
لـلـعـمل كـمـوظــفي اقـتـراع النـتـخـابـات
رتـقبة عبـر الستجيل مجـلس النواب ا
وقع االلـكـتـروني وعـلى مـوقـعـها فـي ا
الـــرســـمي) واضـــاف ان (الـــتـــقـــد
يـشـمـل موظـفـي دوائـر الدولـة عـلى ان
يــــكــــون اقـل حتــــصــــيـل دراسي هــــو
عـاهد اإلعداديـة و طلـبة اجلـامعـات وا
واخلــــريــــجــــ عـــــلى ان يــــكــــون اقل
حتـصيل دراسي هـو اإلعدادية وان ال
تقدم عن  19سنة وال يزيد يقل عمر ا

عن  56 عاما).
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الـشهر اجلاري  نـؤكد ضرورة االلتزام
ـــا ورد في الـــتـــقــو اجلـــامـــعي من
ـمــنـوحـة تــوقـيــتـات  كــون الـعــطـلــة ا

جـــاءت بـــســـبب اجـــراءات الـــسـالمــة)
واســــتـــدرك (اذا كـــان هــــنـــاك ضـــرورة
لـتــأجـيل احملـاضـرات يـجب ان يـعـقـبه

ــؤســســات حتــقـــيــقــا الســـتــقاللــيـــة ا
ـركــزيــة في هـذا اجلــامــعـيــة وإلــغــاء ا
ـفصل) مـشددا عـلى (متـابعـة الدوائر ا
ووضع جـداول زمنيـة محددة لـلزيارات
ـيدانـية واسـتكـمال األرشـفة واألتـمتة ا
ـشاريع من قبل اإللـكتـرونية ومـتابـعة ا
دائــرة الــشــؤون الــفــنــيــة مــؤكـدا عــلى
ـالية واإلداريـة عبر جتـاوز التـحديات ا
الكات الـبشرية وجـودات وا تـوظيف ا
عــلى وفـق رؤيـة عــلــمــيــة مـدروســة من
خـالل جلان مـتـخـصـصة) داعـيـا دائرة
ـعـاجلـة واإلتالف الى (إجنـاز وتنـفـيذ ا
ـوكلـة إليهم) مـثمنـا  (جهود األعـمال ا
ـشـرف عـلى تشـكـيالت الـطاقـة الـذرية ا
ــيــدانــيــة في تــنـــفــيــذ خــطــة الــعــمل ا
ــشـتــرك مع والــتــنــســيق والــتــعــاون ا
ـعــنــيـة لــتــنــفـيــذ وحتــقـيق اجلــهــات ا
مـتـطـلـبـات الـبيـئـة اآلمـنـة ضـمن سـياق
خـدمة اجملتمع) مـؤكدا (أهمـية مراعاة
ـدني والـتـعـاطي مع اجـراءات الـدفـاع ا
مـــلـف الـــوعي الـــصـــحي عـــبـــر تـــلـــقي
ـواجـهة اجلـائـحـة وتـوفـير الـلـقـاحـات 

مناخات الوقاية والسالمة). 
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عــلى صـعــيـد مــتـصل  قــال مـديــر عـام
الـبحث والتطـوير في الوزارة عالء عبد
احلـسن عـطـيـة انـه (اشارة الـى الـعـديد
من االسـتـفـسـارات الـتـي وردتـنـا بـشأن
اسـتمرار احملاضرات االلكترونية خالل
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اجــراء لــتــعــويــضــهــا  تــقــدرهــا ادارة
الــقـسم الــعـلــمي وعـمــادات الـكــلـيـات).
وقـررت الـوزارة اعـادة طلـبـة الـدراسات
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وجه وزيــر الــتـعــلـيم الــعـالي والــبـحث
الــعــلــمي نــبــيل كــاظم عــبــد الـصــاحب
ــراجــعــة وتــطــويــر بــتــشــكـــيل جلــنــة 
ســــيــــاقــــات بـــراءات االخــــتــــراع ودعم
ـلــكــيـة الــفـكــريـة ــبـدعــ وحــمـايــة ا ا

 . للمخترع
وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(عـبـد الصـاحب تـرأس اجتـماعـا لـهيـئة
ناقش الـرأي في العلوم والتكـنولوجيا 
خـالله خـــــطـــــة الـــــبـــــحـث الـــــعـــــلـــــمي
ـنـجـزة واسـتــعـراض أعـداد الـبـحـوث ا
ـتـحـقـقـة مـنـهـا لـدى ونـسـبــة الـفـائـدة ا
مـؤسـسـات الـدولة  فـضال عن الـتـطرق
الـى مــتــطــلــبــات تـــلك األبــحــاث ورسم
مــسـاراتــهـا فـي ضـوء الــبـرنــامج الـذي
يــــلـــبـي االحـــتــــيـــاجــــات الـــعــــلـــمــــيـــة
ـؤسسـات القـطاع الـعام والـفنـيـــــــــــة 

واخلاص). 
واكـد عـبـد الصـاحب (وجـهـنا بـتـشـكيل
جلــنـة لـدراســة الـسـيــاقـات الـقــانـونـيـة
ـتعلقـة ببراءات االختراع ومـراجعتها ا
وبـلورة صيغة عقد بشأن ملكية براءات
ـــلــكــيــة االخـــتــراع وضــمـــان حــقــوق ا
الـفكرية للمـخترع ورفع خالصة بهذا
الــشـأن في غـضـون شـهـر) واضـاف ان
(نــيــة الــوزارة بــالــتــوجه الـى مــشـروع
تـخويل اجلـامعـات بإدارة مـلف الـقبول
قبلة في الـدراسات العليـا في االعوام ا
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بـحث رئـيس حـكـومة إقـلـيم كـردستـان مـسـرور الـبارزاني مـع وفد أمـريـكي تـطورات
تحدة. األوضاع في العراق وسوريا وسبل تعزيز العالقات ب إالقليم والواليات ا

وقــال بــيـان تــلــقــته (الــزمـان) امس ان
(الــبــارزاني اســتــقــبل في اربــيـل وفـدا
ـســتـوى ضم الــقـائم امــريـكــيـا رفــيع ا
بــأعـــمــال مــســـاعــد وزيــر اخلـــارجــيــة
األمـريكيـة لشؤون الـشرق األدنى جوي
ـــمــثــلـــة اخلــاصــة بـــاإلنــابــة هــود وا
ي كـترونـا ومـديرة لـشـؤون سوريـا إ
شــؤون الــعــراق وســوريـا فـي مـجــلس
األمـن القومي زهرة بيل  وجرى خالل
الــلــقـــاء بــحث تــطــورات األوضــاع في
الـــعــــراق وســـوريـــا وســـبـل تـــعـــزيـــز
الـــعـالقـــات بـــ إالقـــلــــيم والـــواليـــات
ـــــتــــحــــدة) واضـــــاف ان (الــــلـــــقــــاء ا
اســـتـــعـــرض الـــعالقـــات بـــ االقــلـــيم
واحلـكومـة االحتادية وأهـميـة االلتزام
ستـحقات وازنة  وإرسـال ا بـقانـون ا
ـــالــيـــة لـــكــردســـتــان) الفـــتــا الى ان ا
(االجـتمـاع ناقش مـستـجدات االوضاع
في سـوريـا حـيث شدد اجلـانـبـان على
ضـرورة مـواصلـة احلوار بـ األطراف
الـكردية السوريـة من أجل تعزيز حرية
الـعـمل الـسـياسـي والتـعـدديـة وتـقاسم
الـسـلـطة) مـؤكـدا ان (اجلـانبـ اعـربا
عن دعـمـهـمـا حلـرية اإلعالم والـتـعـبـير
إلى جـــانب احــتــرام حــقــوق اإلنــســان
ـدني التي وعـمل مـنـظمـات اجملـتـمع ا
هي صـورة مشرقة لإلقليم وأي مجتمع
ـــقـــراطي آخـــر). وبـــشـــأن قـــضـــيــة د
مـحكومي بادينان أشار البارزاني إلى
أنـهـا (مـسـألة قـانـونـيـة بحـتـة ويـجري
الــتــعــاطي مـعــهــا عــلى هــذا األسـاس
وأبـدى دعمه واحـترامه وتـقديـره لعمل
الـدبـلـوماسـيـ في االقـليم) مـبـيـنا ان
(الـسـلـوك غيـر الـقـانـوني لـلمـحـكـوم
وإســـــاءة اســــــتــــــخـــــدام عـالقـــــاتــــــهم
واتـصــاالتـهم لن يـثـيـر أي شـكـوك إزاء
األطــراف الــدبــلــومــاســيــة) وتــابع إن
(حـــــكــــومـــــة االقـــــلـــــيم تـــــقـــــدر عـــــمل
الــدبــلــومـــاســيــ وتــوفــر لــهم كل مــا
يـحتاجونه من تسهيالت). بدوره  أكد

الـوفد (مـواصلـة دعم قوات البـيشـمركة
فـي الـتــصــدي لــداعش) مــشــددا  عــلى
(ضــرورة تـــفــعــيل مـــراكــز الــتـــنــســيق
ـــشــتـــرك بــ قـــوات الـــبــيـــشــمـــركــة ا
واجلـيش الـعراقي). كـما نـاقش  رئيس
حـكومـة االقلـيم  مع اميـر قطـر تميم بن
حـمد آل ثاني تعزيز العالقات الثنائية
. وذكــــر الـــبــــيـــان ان بــــ اجلـــانــــبـــ
(اجلـانـب تـبـادال خالل اتصـال هـاتفي
ناسبة وتـبادل  التهاني والتبريكات 
عــيــد الــفــطــر) وأعــرب الــبــارزاني عن
(تـقديـره إلدانة قـطر لـلهـجمـات األخيرة
عـــلـى مـــطـــار أربـــيل الـــدولي) وابـــدى
ــشــتـرك اجلــانــبـان  (اســتــعــدادهـمــا ا
لــزيــادة الــتــبــادل الــتــجــاري وتــعــزيــز
االســتـــثــمــار  حــيـث  االتــفــاق عــلى
اسـتمرار التـنسيق بشـأن القضايا ذات
شترك).  على صعيد متصل االهـتمام ا
 هـــنـــأ الــــبـــارزاني احتـــاد مــــعـــلـــمي
كـردستان بالذكرى التاسعة واخلمس
لـتأسـيسه. واكد خالل الـتهـنئة انه (في
الـذكرى الـتاسـعة واخلمـس لـتأسيس
احتـاد مـعـلـمي كـردستـان أتـقـدم بـأحر
ربي األجيال). التهاني وأرق األماني 
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واضـاف (لـقــد لـعب مـعـلـمـو كـردسـتـان
دوراً مـحوريـاً في تـربـية وعـلى الـدوام 
أجـــيــال أمـــتــنـــا والـــدفــاع عن حـــقــوق
الـشـعب  وهـذا مـا يـجـعـلـنـا نـنظـر إلى
نـضالهم التربوي والـتعليمي والوطني
بـعـ االحـتـرام والـتـقـدير) واشـار الى
ناسبة الـنبيلة أتوجه انه (وفي هـذه ا
بـخالص الـشكـر إلى األسرة الـتعـليـمية
الــتـي واصــلت الــعـــمــلــيــة الـــتــربــويــة
وخـــدمت أجــيـــالــنــا بـــكل تــفـــانٍ بــرغم
الـظروف العصيبة) مـؤكدا ان (حكومة
االقـــلـــيم تـــعــــمل عـــلى حتـــســـ ورفع
مـسـتـوى التـعـلـيم ومكـانـته واخلـدمات
الـتـعـليـمـية و تـبـذل قـصارى جـهـودها
ـعـلـمي كـردسـتـان وحـمـايـة لالرتـقــاء 

واد الـعليا الراسبـ باكثر من نصف ا
الــدراســيــة لــلــعــام الــدراسـي اجلـاري.
واطـلـعت (الـزمـان) عـلى وثـيـقـة صادرة
عن الوزارة  جـاء فيها انه (تقرر اعادة
طـلبة الدراسات الـعليا الراسـب باكثر
ــواد الـــدراســـيــة لـــلـــعــام مـن نــصـف ا
ـستـفيدين من الـدراسي اجلاري غـير ا
قــرارات ســابــقــة لــلــعــودة الى مــقــاعـد
الـدراسة على النـفقة اخلاصة  على ان
يـتم تـقد طـلبـا لـلعـودة مع كتـاب عدم
ــانـعـة لـلـمـوظف خالل  60 يـومـا من
تـاريخ اصـدار االمر اجلـامـعي بالـعودة

الى مقعد الدراسة).
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الى ذلك  رهـنت وزارة التـربيـة حتديد
الـــعــــام الـــدراسي اجلـــاري بـــالـــظـــرف
االســتـثـنـائي نــتـيـجـة لــتـذبـذب ارتـفـاع
وانـــــخـــــفـــــــــاض اعـــــداد االصـــــابــــات
ـتحدث باسم الوزارة بـكورونا. وقال ا
حـيـدر فـاروق ان (الـظرف االسـتـثـناني
ــنـــعــنــا مـن حتــديــد مــصـــيــر الــعــام
ـــجــــرد احلــــديث عن النـه  الــــدراسي 
وجـهة نظر معينـة يعدها البعض قراراً
ــا ان االوضــاع مــتــغــيــرة لــلـــوزارة و
واالصـابات مـتغيـرة فالـقرار يكـون آنيا
ــتــغــيــرات) ويــطــبـق مــبــاشــرة وفق ا
واشـار الـى ان (هـنـاك تـبـادال بـوجـهات
الـنظر بشان مصير العام الدراسي بعد
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اخلـدميـة تعـمل مع القـوات االمنـية من
اجـل تقد افضل اخلـدمات للمواطن)
ــواطــنــ الى (الــتــعــاون مع داعــيـــا ا
االجـــهــزة االمـــنــيـــة من اجـل تــطـــبــيق
مــقـررات خــلــيـة االزمــة). ونـفت أمــانـة
بـــغــداد مــا تــنـــاقــلــته عـــدد من مــواقع
الــتـواصل االجــتـمــاعي من مـعــلـومـات
بـشـأن تـقـسـيم مـتـنـزه الـزوراء ومـنـحه

جلهات سياسية.
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وذكر بيان لالمانة تلقته (الزمان) امس
انـه (في الوقت الـذي تـنفي فـيه االمـانة
لفقة  فـأنها تؤكد ان علومـات ا هـذه ا
رئـيس الوزراء وأالمـ يسـعيـان بشكل
حـثيث للحفاظ عـلى ماتبقى من مناطق

مـــــتــــــنـــــزهـــــات وحـــــدائـق والـــــتي 
اضية بداعي اسـتباحتها في االعوام ا
ـشـهـد مـشــاريع اسـتـثـمـاريـة شـوهت ا
احلــضــري لــبــغــداد واخــلّت بــالـنــسب
ـيا لـلـمسـاحات اخلـضراء ـعـتمـدة عا ا
ــا حـدا بـأمـ بـغـداد ـديـنـة  داخـل ا
وبـتـوجـيه من احلـكـومـة دعـوة مـجلس
ــنـع تــخـــصــيـص احلــدائق الـــوزراء 
ـتنزهـات والتشجـير الى اية فـعالية وا
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وافق مـحافظ بغـداد محمد جـابر العطا
عــلى اكــســاء شـوارع ثالثــة احــيـاء في
نـاحـيـة الـلـطـيفـيـة بـبـغـداد. وقـال مـدير
بـلدية الناحية محمد اسماعيل لفته في
تــصــريح امس ان (احملـافـظ وافق عـلى
ادراج ثالثـة احياء في الـناحيـة بأعمال
ـالكــات الـــتـــطـــويــر حـــيـث بــاشـــرت ا
بـأكـسـاء الـشـوارع وتـغـلـيف االرصـفة)
واضــــاف ان (الــــعــــطــــا وجـه بــــاعـــداد
الـكـشوفـات الـفـنيـة حلي دور الـنفط من
ــشـروع اجملـاري ومن ـبـاشـرة  اجـل ا
ثـم تـبلـيـط االزقـة). بدوره  ثـمن اهـالي
الـــنــاحــيــة (جـــهــود احملــافـظ بــتــقــد
اخلـدمـات لـلـناحـيـة). وكـان احملـافظ قد
كـشف عن خـطـة لتـطـوير مـداخل بـغداد

خالل العام اجلاري .
وقـال الـعـطـا خالل جـولـته بـرفـقـة وزير
دخل بغداد ي  الـداخلية عثمان الغا
مـن جــهــة مــحـــافظ ديــالى  ان (هــنــاك
خـطـة كبـرى لتـطـوير مـداخل الـعاصـمة
بـالتـنسـيق مع الـقوات االمـنية  بـهدف
ــداخل بــالــصـورة الــتي اظــهــار هــذه ا
الكات تـليق بـبغداد) مـشيـرا الى ان (ا
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آن لـلطبقة السـياسية العـراقية أن تعتـرف وتواجه نفسهـا بهرمها وإنه صار
ا هو أكثر من العمل السياسي. ا  لزاماً عليها أن تتقاعد ر

الـعمل الـسيـاسي لـيس لعـبة لـلفـوز بالـسلـطـة. العـمل السـياسي طـموح وفق
مـؤهالت الـقــدرة والـكـفـاءة عــلى تـقـد الـعــمل احلـكـومي واخلــدمـة الـعـامـة
ـنـافـسـة (األحـزاب ـا تـقـدمه األطـراف ا ـا هــو مـتـاح أو  بـصـورة أفـضل 
نبـثقـة عنهـا) التي تـصل إلى مواقع صـنع القرار الـسياسـية واحلـكومـات ا

في اإلدارات العامة العليا عن طريق االنتخاب احلر األم والشفاف.
وبـعد مسيـرة عقدين من العـمل السيـاسي لطبقـتنا السـياسية احلـالية صار
واطـنـ الـعـراقيـ لـيس فـقط تـقـييم عـمل هـذه الـطـبـقة بل ـقـدور أغلـب ا
وأيـضًا احلكم عليـها عبر إدائهـا بأنها طبـقة سياسيـة هرمة وفاشلة اإلداء
هم غير راغـبة في تصحيح إدائهـا والعمل وفق شروط أمانة بل وهـذا هو ا
هـنية واألخالقـية والدسـتورية. فلـم تبقى مـثل هذه الطبـقة في مواقع الـعمل ا
الـسـلـطــة وإدارات الـبالد الـرئـيـســيـة وهي عـاجـزة عن كل عــمل بـاسـتـثـنـاء
اسـتغالل موارد الدولة وسلطاتـها في حتقيق مصاحلها الـشخصية والفئوية

واطن واضطهاده بل وحتى قتله? وجتويع ا
وأيـضاً وعبـر تتـبع مسـيرة عقـديّ حكم هـذه الطبـقة يـتضح لنـا أنهـا ليست
فـقط هرمـة بل إنهـا تمـارس سلـطاتـها عـلى الشـعب بنـوع من عدم االحـترام
طالبه ستـمر  الـذي يبلغ حد الكـراهية واالزدراء ويتـمثل هذا في جتاهـلها ا
في اإلصالح وإمـعانها في تنفـيذ كل ما يُظهر عـدم احترامها له ويسعى إلى
تـفـكــيك وحـدته الــوطـنــيـة وبـالــتـالي تــفـكـيك الــوطن كـكل بــطـريــقـة مـتــعـمـدة

ومدروسة.
وبـتتبع سياسات هـذه الطبقة خالل فتـرة سيطرتها علـى السلطة في العراق
نالحظ أنـها لم تتوقف حلـظة واحدة للـنظر في آثار سـياساتهـا على الشعب
ا أحدثت من مشاكل في حياة لـيس فقط بسبب عجزها عن إيـجاد أي حل 
واطن وكيان ومستقبل الوطن بل لعدم اكتراثها القائم على النظرة الدونية ا
واطن وإنه ال يـصلح ألن ينظر إليه كند بل واإلصرار واالسـتخفاف بقيمة ا

على معاملته كتابع بال قيمة.
جتـسدت رؤية الطبقة السيـاسية احلالية هذه طوال فتـرة السبعة عشر عاماً
ـاضية بشكل عملي عبـر سياسات حرمانها للـشعب من حقوقه اإلنسانية ا
ـعيـشـية وجتـاهـلهـا لـشكـواه قـبل أن تُسـفـر عنـها بـأبـشع صور االزدراء وا
ـارساتـها هذه وبـطش القـوة عنـدما انـتفض شـباب الـوطن محـتجـ على 
في أكــتـوبـر/ تـشـرين أول  2019 لـتــقـول لـهم: لــسـتم سـوى مــجـمـوعـة من
ـتـمـردين وال تــسـتـحـقـون غـيـر الـتـنـكــيل والـقـتل كـمـا أثـبـتت هـذا الـغـوغـاء ا
ـارسات ميليـشيات أحزاب هذه الـطبقة في ساحـات التظاهر الـسلمية في

بغداد وباقي محافظات اجلنوب العراقي.
انـتفاضة شباب تشرين التي لم تتوقعها الـطبقة السياسية العراقية ولم تمر
لـهـا ببـال أجـبـرت هذه الـطـبـقة عـلى نـوع من تـهدئـة غـلـوائهـا وإسـرافـها في
الـعـجـرفـة واالسـتـعالء وهي الـتـهـدئـة الـتي أجـبـرتـهـا عـلى الـتـضـحـيـة بـأحد
أطـراف صفها الـثاني رئيس وزراء حـكومتهـا (وليس حكـومة الوطن) عادل
هـدي وتـهريـبه إلى خـارج الـعراق مع ضـمـان وصول راتب تـقـاعدي عـبـد ا
كـبـيـر له رغم تـلـطخ يـديه بـدمـاء شـباب انـتـفـاضـة تـشـرين الـسـلـمـيـ وقتـله

للمئات منهم بكل وحشية.
ولـكن هذه التهدئة كانت أشبه باخلـطأ أو التسرع بالتنازل  –بـحساب رجال
الـطـبـقـة طـبـعـاً  –وسـرعـان مـا  الـتـراجع عـنه والـعـودة إلى نـهج الـتـجـاهل
ـماطلة وهو الذي تمثل في اختالف أحزاب الطبقة السياسية في التوافق وا
دة سـتقـيل وهو االختالف الـذي استـمر  عـلى رئيس وزراء بـديل للرئـيس ا
سـتـة أشـهــر كـامـلـة قـبل قـبــول رئـيس جـهـاز اخملـابـرات  –عـلى مـضض –
كـرئيس وزراء بديـل منزوع الـصالحيات ولـفتـرة انتقـاليـة ال تزيد عـلى سنة
واحـدة. وكلنا شـاهد ويعرف ما تـعرض له مصطـفى الكاظمي من جتاوزات
ـوقعـه من قبـل أحزاب الـطـبـقـة السـيـاسـيـة التي عـلى شـخـصه واستـهـانـة 
أنـتجته. بل أن مـيلـيشيـات أحزاب الـطبقـة السـياسيـة أسقـطت بغداد وسـلطة
رت وثالثـة من أجل اجبار الكـاظمي على حتقيق مـصطفى الكـاظمي هذا 
شبـوهة من دون االلتفـات ال لهيـبة بغداد كـعاصمة مـطالبهـا ومصاحلـها ا
ـثلهـا الكـاظمي كـرئيس لسـلطـتهـا التنـفيـذية ورئيس وال لـهيبـة الدولـة التي 

جمللس وزرائها.
كم بـقي على مـوعد االنـتخـابـات التي يـعوّل الـشعب الـعراقي عـلى التـخلص
عن طـريـقـها من هـذه الـطـبـقة الـسـيـاسـية? خـمـسـة شـهور. هل مـن دليل في
األفق عـلى إن الـشعب سـيـنجح في مـسعـاه هـذا? اإلجابـة عـلى هذا الـسؤال
ـركب الــتـالي أوالً: مـاذا فــعـلت وكـيف تـتـطــلب مـنـا اإلجــابـة عـلى الــسـؤال ا
تـصرفت الـطـبقـة السـيـاسيـة خالل السـنـة األولى من عمـر حكـومـة مصـطفى
الـكاظمي? هل في نهج الطبقة السياسـية خالل هذه السنة ما يدلل على إنها
ة في االنتخابات الـقادمة? وأمام من تنهزم? أمام عـلى استعداد للقبول بـهز
) ثـوار انـتـفـاضـة تـشـرين الـذين نـظـموا مـجـمـوعـة من (الـغـوغاء الـطـائـشـ
أنـفسهم في مجموعة من األحزاب والتجـمعات? هل يستحق هؤالء (الغوغاء)
أن تـتنـازل الـطـبقـة الـسيـاسـية لـهم عن الـسـلطـة وامـتـيازاتـهـا وأموال خـزيـنة

نافذ احلدودية? بالقطع ال! هرب وعائدات ا الدولة والنفط ا
هل من حل لـلـتـخـلص من هـذه الـطـبـقة الـتي لـم تتـرك بـابـاً لـلـفـسـاد والـعنف

واطن وقتله إال وطرقته?  واهانة ا
لـيس من حل غير استـمرار الشعب في انـتفاضته وبكل
الـوسائل التي تقرها القوان الدولية واإلنسانية وحتى
اسـقاطـها وتـنـظيف الـعراق مـنهـا. فـفي النـهايـة ال قوة
تـعـادل قـوة شـعب يـؤمن بـقـضـيـته وبـحـقـوقـه وال قوة

تصمد بوجه قوته وإرادته.

محمد جابر العطا

بغداد
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عـقلـيـة السـلطـة و اجملـتمع بـحاجـة لـوجود مـختص بـاحث فـراز جريء عـلمي
ـفــردة مـحـتـشم مـثل الــدكـتـور عـبـدالـله الـنــفـيـسي الـكـويـتي الـطـرح سـهل ا

اجلنسية االنساني الهم.
ـبـاني الـغـرائـبيـة الـتي مـكـنـتهـا من احلـكم و عـقـلـية وعـقـليـة سـلـطـاتنـا ذات ا
مـجتمـعاتنـا التي نـواة توجهـها مـقولة حـشر مع النـاس عيـد كالهما بـحاجة
لـفكـر و نوايـا عبـدالله الـنـفيـسي حتى و ان فـارق بيـنهـما دين او مـذهب اما
صالح التي انـتهت بالسلطة و حواشيـها للتسبب بفقر و اذا فـارقت بينهما ا
دمنـ للـمخدر يـسعون وراء جتـهيل التـابعـ من الشعـب و جعلـهم اشبه بـا
جتـار الكيف االجـتماعي و احلـزبي فال مجال لـعبدالـله النفـيسي الـتأثير اال

بعدد قليل من الذهنيات التي تخلو من نسب اخملدر بدمها.
ومع كل احلـمالت الـتي واجـهـهـا الـرجل داخـل مـجتـمـعـه و مواجـهـتـه السرة
ـال الــعـام و حق في الـتـحـكم الـصـبـاح و مــا اعـطـته لـنـفــسـهـا من حق في ا
لـضـمان شـعـور اجملـتمع بـأنـهم الـروح للـجـسـد و برغم دفـعه اثـمـانـا مكـلـفة
صاديق وصبره جـراء تأشيراته و نـقده و تصحيـحاته للمـفاهيم و نصـاب ا
و بـقــائه في الـكـويت خالل الــغـزو و فـرار رمـوز احلـكـم و قـبل ذلك عـزله من
الـعمل و سحب جواز سـفره اال ان العـقل الكويتي كـان افضل من عقلـياتنا
الــتي ال تـتــورع عن قــتل من هـو مــثل الــنـفــيــسي رسـمــيـا او

اغتياله" تلثميا".
ال اكـتب هــذا اال و انـا ارجـو له سالمـة الـبـقـاء و دوام
الـعـطـاء و ايـضــا ألبـلـغه اي سـوءين يـجـمـعـانـنـا و ان
ـقــدار عن سـوء حـالـنـا مع من يـحـمـلـون خف سـوء بـا

تفتحه.
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حــقـــوقــهم). في غــضــون ذلك  الــتــقى
مـــحـــافظ اربـــيل أومـــيــد خـــوشـــنــاو 
مـحـافظ االنبـار علي فـرحـان الدلـيمي 
وبـحثـا خالل اللـقاء الذي جـمعـهما في
اربــيل (تـســهـيل عــمـلــيـة دخــول إبـنـاء
ـرضى والسـيـمـا ا اإلنـبـار الى االقـلـيم 
وكـــبــار الـــسن). ودعـت رئــيـس كــتـــلــة
االحتـاد الـوطني الـكـردستـاني الـنائـبة
ئــاال الـــطــالــبــاني الـــرئــاســات الــثالث
وحـكومة االقـليم الى جتاوز االجراءات
وازنة  البيروقراطية في تنفيذ بنود ا
وضــــرورة إنـــهــــاء االســـتــــقـــطــــاعـــات
ـفـروضة عـلى رواتب مـوظفي اإلقـليم ا
وأيـة استـقطـاعات أخـرى فرضت جراء
اإلشــكـاالت بــ بــغـداد وأربــيل.وقـالت
الـطالباني في بيان امس (لقد أستبشر

ــواطـنـون في االقــلـيم  شــأنـهم شـأن ا
بـقـيـة الـعراقـيـ في أن يـؤدي تـشريع
ا ـوازنة إلى تـنفـيذ بـنودهـا  قـانون ا
يـــؤدي إلـى تـــخـــفـــيـف األعـــبـــاء الـــتي
ـــواطــنـــون وعـــلى وجه يـــواجـــهــهـــا ا

.( وظف التحديد ا
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واضـافت ان (سـلـطات اإلقـلـيم ما زالت
ــــئــــة من رواتب تــــســــتـــقــــطع  21بــــا
ـوظـفــ وهي اسـتـقـطـاعـات لم يـعـد ا
لـهــا مـسـوغ في ظل الــتـزام الـسـلـطـات
االحتــاديـة بـدفـع مـسـتــحـقـات ورواتب
) ولــفـــتت الى ان (الــتــوافق ــوظـفـ ا
الـــوطــنـي قــد أدى إلـى حــسـم قــضـــيــة
ـا وافقت ـوازنـة  حـصـة اإلقـلـيم من ا
وبـفـضل مـثـابرة عـلـيه جـمـيع األطراف

من نــائب رئــيس وزراء اإلقــلـيم قــوبـاد
الـطالباني) مـؤكدة ان (سلـطات اإلقليم
لم تـسلم حلد أالن أية كـميات من النفط
ـا تـضــمـنـته أو عــوائـد نـفـطــيـة وفـقــاً 
ـتـحـدث بأسم وزارة ـوازنـة بـحسب ا ا
الــنـفط وهـو األمــر الـذي لم تـســتـطـيع
ـوضوعـية حـكـومة اإلقـليم الـرد عـليه 
أنــهــا ســتــرد عــلى واكــتــفـت بــالــقــول 
تــصـريح الـوزارة في اقـرب وقت بـشـأن
تــصـــديــر الـــنــفط وحـــصــة احلـــكــومــة
االحتـاديـة مـنـهـا) ومـضت الـطـالـبـاني
الى الـقول ان (اإلقـليم ليس لـديه إجابة
مـحـددة بـشـأن مـشكـلـة تـنـظـيم تـصـدير
النفط وفق ما يضمن العدالة واحلقوق
حلــصــة مــواطــني كــردسـتــان في نــفط
الــعـــراق وحــقــوق الــدولــة االحتــاديــة

وبــقـيــة الــعـراقــيـ في نــفط اإلقــلـيم)
الية مـشيرة الى ان (وزارتي النفط وا
في االقليم مطالبتان في توفير إجابات
سـريعة عن أسبـاب استمرار اسـتقطاع
ـــوظـــفـــ  وكـــذلك عـــدم دفع رواتـب ا
ـقررة من صـادرات النفط إلى الـكمـية ا
حـسـابـات الـنـفط االحتـاديـة وحل هذا
ـراسالت البطـيئة األشـكال بـعيداً عن ا
ضرة) وشـددت على القول (نحن في ا
كــتـــلــة االحتــاد الـــوطــني فـي مــجــلس
الـنـواب نـؤمـن بـضـرورة أن يـسـتـكـمل
ــان دوره الــرقــابي بــعـد أن أدى الــبــر
ــصــادقــة عـلى دوره الــتــشـريــعي في ا
ـعـنـيـة ــوازنـة بـأن يـحث األطــراف ا ا
ـا كــافـة فـي تـنــفـيــذ بــنـود الــقـانــون 

واطن جميعاً). يخفف عن كاهل ا
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اخـرى مـغايـرة حتى لـو كانت سـكنـية)
الفـتا الى ان (االمـانة تسـعى الى انشاء
وتــطــويــر مــنــاطق اخــرى تـضــاف الى
مـتـنـزه الـزوراء ومنـهـا غـابـة بـغداد في
مـنطقـة التاجـيات التي  تـخصيـصها
مـؤخرا الى االمانة لتشكل متنفساً اخر
الهــالي الـعــاصـمـة) ودعــا الـبــيـان الى
ـوضــوعــيـة فـي نـقل (تــوخي الــدقــة وا
ـعـلـومـات واسـتـقـاءهـا من مـصـادرها ا
الـرسمـية).  ووجه االمـ عالء معن في
ــتــنـزه بــإعــادة افــتـتــاح ا وقت ســابق 
والـدخول مـجاناً لـلمواطـن خالل ايام
الـــعــيــد.وذكــر الــبـــيــان ان ( مــعن وجه
تنزه والـدخول التاحة بـاعادة افتتـاح ا
اجملــال امـام الـعـوائل الــتـمـتع بـأجـواء
قررات خلية االزمة الفرح مع االلتزام 
واالجـــراءات الـــصـــحـــيــة) مـــؤكـــدا ان
(االمـانــة قـامت بـنـصب اجـهـزة تـعـفـيـر
ـــداخل الى جــانب تـــعــفــيــر مــرافق بــا
كما تهيب تنزه بشكل دوري  والـعاب ا
واطن االلتزام باالجرءات الصحية با
الــتي تــتــضـمن الــتــبــاعـد االجــتــمـاعي
وارتداء الكمامات وكذلك احملافظة على

النظافة).
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أعـلن مـستـشفـى ابن الهـيثم الـتـعلـيمي
لــلـعـيـون الــتـابع لـدائـرة صــحـة بـغـداد
الــرصــافــة  تــســجــيل  25 اصــابـة بـ
األطـفال بـألعاب األسـلحة الـبالستيـكية

عروفة بالصجم.  ا
ــســـتــشــفـى في بــيـــان تــلـــقــته وقـــال ا
(الــزمــان) امس انه (سـجل  25 إصــابـة
بـســبب ألـعـاب األطـفـال احملـرضـة عـلى
الــعـنف ذات االطالقــات الـبالســتـيــكـيـة

الصجم خالل أيام عيد الفطر). 
وكـانت األمـانـة الـعـامـة جملـلس الوزراء
قـــد قــررت في وقت ســـابق مــنع تــداول

ألـعــاب الـصـجم احملـرضـة عـلى الـعـنف
وطــالـبت بـإدراجــهـا ضـمن تــوجـيـهـات
قـيادة العمليات في بغداد واحملافظات
مــا أقـدم مـجــلس الـنـواب عــلى تـشـريع
قـانون يـقضي بحـظر األلعـاب احملرضة
عـلـى الـعـنف بـأشـكـالــهـا كـافـة تـضـمن
ـدة ثالث عــقـوبـات تـصـل إلى احلـبس 
ســنـوات وغـرامـة مـالـيــة تـقـدر بـعـشـرة
مـالي دينـار لكل من اسـتورد أو صنع

العاب محرضة على العنف.
وتـتــسـبب هـذه األلـعـاب في كل عـيـد او
مـــنـــاســـبـــة عـــشـــرات االصـــابـــات بــ

األطفال.
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سوقت  الـشركـة العامـة لصـناعات
الــنـسـيج واجلـلـود إحـدى شـركـات
عادن اكثر من وزارة الصناعـة وا
25 مــلــيــون كــمـــــامــة لــقــطــاعــات
مخـتـلـفـة  مـؤكـدة إمـكـانـيـة وقُدرة
ُــنـتـجـات الـطــبـيـة الـتـابع مـعـمل ا
للـمصنع عـلى تغطـية حاجة وزارة
ُــنـتــجـات الــصـحــة من مُــخـتــلف ا
ُـواصـفــات والـكـمـيـات الـطـبــيـة بـا

طلوبـة.  ا
وذكـر مديـر مـصنع الـقطـنـية يـاسر
عـــبــد الـــواحـــد في بـــيــان تـــلـــقــته
(الـــــــزمـــــــان) امس  ان (مـــــــعـــــــمل
ــعــامل ُــنــتــجــات الــطــبــيــة من ا ا
ُتطـورة التي حتتـوي على مكائن ا
حــديــثــة ويـعــمل بــطــاقـات عــالــيـة
إلنتاج مُنتجات البالستر والشاش
والـقـطن الـطـبي والـضـمـاد وغـطاء
الرأس والقدم وغيرها ,إضافة إلى
إنتاج الـكمامـات الوقائيـة) مشيرا

ــعــمـل نــفــذَ الــعــديــد من الى ان (ا
عـقود الـتجـهيـز إلى الصـحة  كـما
سوقَ كـميـات جتاوزت  25 ملـيون
كــــمــــامــــة إلى وزارات الــــصــــحــــة
ُــحــافــظــات والــدفــاع ومـــجــالس ا
والـــســـوق احملــــلـــيـــة وبـــأســـعـــار

َ ـعـمل  مــنـاسـبــة) واضـاف ان (ا
تـأهـيــلهُ وتـطــويـرهُ من قِــبل شـركـة
فلوتـتيان الـبريطـانية  وفق أحدث
ــيـة وجتــهــيـزهُ ُــواصــفـات الــعــا ا
ــكـائن حــديــثـة من بــيـنــهـا ســتـة
مـكـائن مُـتـطـورة إلنـتـاج الـكـمـامات
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ـــائـــيــة أهـــالي ـــوارد ا طـــمـــأنت وزارة ا
ــيـاه مــتـوفـرة مــحـافــظـة الــبـصــرة بـأن ا
لـلـمـوسم احلـالي بـنوعـيـة وكـمـيـة جـيدة
ـــنـــاطق ـــوسم لـن تـــتـــأثــــر ا وان هـــذا ا
الــزراعــيــة ومــصــادر مــيــاه الــشــرب ألن
لـحية فـي شط العرب معـدالت التـراكيـز ا

اضي. هي أفضل من العام ا
وقـالت الـوزارة في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس إنه (تـنـاقــلت بـعض وسـائل اإلعالم
ومواقـع التـواصل االجـتمـاعي مـعلـومات
تــفـيــد بـأن احملــافـظــة حتـذر من خــطـورة
لـوحـة في شط الـعـرب  وتـؤكد ارتـفـاع ا
ـلحـية في الوزارة ان مـعـدالت التـراكيـز ا
اضي شط الـعـرب هي أفـضل من الـعـام ا
لحوظ الذي حدث قبل يوم واالرتفاع ا
عـند مـصب نـهـر الـكـارون في شط الـعرب
ياه في منطقة سيحـان يعني أن كميات ا
الـعذبـة الـقادمـة قـلت بشـكل كـبيـر إضـافة
ـاحلـة إلى شط إلى تـوجـيه مـيـاه الـبزل ا
الـعـرب) مـشــيـرة الى ان (الـوزارة تـطـلق
75مــتــر مـكــعب بـالــثــانـيــة عـنــد احلـدود
الــفـاصـلــة بـ الــبـصـرة ومــيـسـان  وان
ـطـلـقـة في مـنطـقـة قـلـعـة صالح الـكـمـية ا
تبـلغ أكـثر من 80 مـتر مـكـعب بـالثـانـية 
وهي مـيـاه عـذبـه من نـهـر دجـلـة لـتـغـذيـة
شط العرب وهذا جزء من التزام الوزارة
الـــتي تــعـــهــدت بـه مــنــذ اعـــوام) وتــابع
ائية البيان الى انه (برغم قلة الواردات ا
فأن وتـســاقط األمـطـار خـالل هـذا الـعـام ,
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الــوزارة مــازالـت مــلــتــزمــة بــإطالق هــذه
ـلحي ـد ا الـكمـيـة التي من شـأنـهـا منع ا
بــالــصــعــود إلى مــديـات مــؤثــرة في شط
ـــلــحـــيــة الــعـــرب كـــمــا أن الـــتــراكـــيــز ا
ــاضي في انـــخــفــضت هـــذا الــعــام عـن ا
ـلـيون ـديـنة من 3100 جزء بـا مـنطـقـة ا
وكــذلك إلى 1900وحـــتى يـــومـــنـــا هــذا ,
انـخفـضت في مـنـطـقة كـتـيبـان الـتي تـعد
ـصـدر الـرئـيـس لـلـقـنـاة اإلروائـيـة الـتي ا
ـيـاه من كـتيـبـان إلى الـفاو ورأس تـنقل ا
البـيشة  حيث انـخفضت إلى 1550جزء
ـلــيـون عــمـا كــانت عــلـيه خالل الــعـام بــا
ـلــيـون) ــاضي بـحــدود الـفــ جـزء بــا ا
ـؤشـرات االيـجـابـية مـبـيـنا ان (كل هـذه ا
تدعـو لالطمـئنـان الكـامل أن هذا الـصيف
ســيــمــر بـسـالم في مـنــطــقــة شط الــعـرب
ـــنــاطق الـــزراعــيــة وســـوف لن تــتـــأثــر ا
ومــصــادر مــيــاه الــشــرب  والســيــمـا إن
ــيـاه من الــقـنــاة اإلروائـيــة الـتي تــأخـذ ا
كـتيـبـان جتـهز أقـضـيـة شط الـعرب وأبي
اخلــصــيب ونــاحـيــة الــسـيــبــة والـبــحـار
والفاو عن طريق ماء سـيحان الذي يأخذ
مـيـاه من الـقــنـاة اإلروائـيـة لـيس من شط
الــعـرب الــذي تـعــد مـلــوحـته مــنـخــفـضـة
ومـــعــــتـــدلــــة جـــدا بــــحـــدود 1550جـــزء
ــلــيــون) ورجح الـبــيــان ( انــخــفـاض بــا
ـلـوحـة أكـثـر  وذلك الن الـوزارة جتـري ا
تنفيـذ مشروع مـبزل شرق دجلـة وبوتائر
عمل متصـاعدة الذي يأخـذ مياه السويب
ــاحلــة إلى مــنـخــفض وهــور احلــويــزة ا
بـحيـرة األسـمـاك شرق الـبـصـرة كمـرحـلة

ـــشـــروع يـــهـــدف إلى أولى ,كـــون هــــذا ا
لوحة ويعمل على تخلص األراضي من ا
توجيه مياه البزل للمشاريع التي تستعد
الـوزارة تنـفـيذهـا في مـنـطقـة شط الـعرب
عـلى اجلانب األيـسـر في مـناطق الـنـشوة

وكتيبان وشط العرب). 
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وأجـرى الـوزيـر مـهـدي رشـيـد احلـمـداني
برافـقه محافظ الـديوانـية  جولـة تفـقدية
ـشـروع ـراحل الـنـهـائـيـة  لألطالع عـلى ا
أســتـصالح أراضي ديــوانـيــة- شـافــعـيـة
.ونــقل بــيـان تــلــقــته (الـزمــان) امس  عن
احلمـداني الـقـول إن (الوزارة تـعـمل على
الــتـحــول من الـري الــتـقــلـيــدي إلى الـري
ـــيــاه), احلــديث وتـــقـــنــ إســـتـــخــدام ا
ــشــروع يـــســتــهــدف واضـــاف أن (هــذا ا
إستصالح 15 الف دو كمـرحـلة إولى 
وان الـوزارة حـريـصــة عـلى تـوسـيع هـذه
الــتــجــربــة) ,مــشـــيــرا الى ان (الــزيــارات
ــتـكـررة لــلـمــشـروع تــأتي لألطالع عـلى ا
ـرحـلة سـيـر األعمـال وتـمـهـيـداً ألفتـتـاح ا
األولى التي ستنجز في القريب العاجل)
 ولفـت إلى أن (األدارة احلكـيـمة لـلـموارد
ـائية ائـية اسـهمت بـتأمـ احلصص ا ا
الــكــافـــيــة ألجنــاح لــلـــمــوسم الـــصــيــفي
اجلاري) ,واستـطـرد بالـقول ان (اجلـهود
اجلــبـارة الــتي تــبـذلــهـا مالكــات الـوزارة
شروع إثـمرت عن إنسيابية العاملة في ا
عـــالـــيــة فـي الــعـــمل ,وبـــالـــتــالـي إجنــاز
ـشـروع ضـمن الـتـوقـيـتـات احملـددة له). ا
وحــذرت مــنــظــمــة طــبــيــعــة الــعــراق في
محـافظـة ذي قار من اسـتمـرار انخـفاض

مناسيب مياه األهوار.
ـنظـمـة في احملافـظـة جاسم ـثل ا وقال 
االسـدي في تـصـريح امس ان (مـنـاسيب
مــيـاه األهــوار بــدأت تـســجل انــخـفــاضـا
ــاضـيـة مــلـحـوظــا خالل األيـام الــثالثـة ا
ـعدل واحـد سـنتـمـتر يـومـيا) ,مـحذرا و
ـناسيب من (استمـرار عمـلية انـخفاض ا
ــا مـع حــلـــول مــوسم اجلـــفــاف الـــتي ر
سـتـصل الى نـحـو 80 سـنـتـمـتـر وبـشـكل
ـقـبـلة) تـدريـجي خالل األشـهـر الـثالثـة ا
داعيا احلكومة إلى (احلـفاظ على التنوع
االحيـائي لالهـوار التي يـهـددها اجلـفاف
مـن خالل اطالق كــمـــيــات مـــنــاســـبــة من
ياه).وحذرت قائممقـامية قضاء بعقوبة ا
في مـحـافـظـة  ديـالى  من نـزوح جـمـاعي
في حزام بعقوبة وعدة قرى في احملافظة
ياه. وقال قائـممقام بعقوبة بسبب شح ا

عبـد اللـه احليـالي لــ (الزمـان)  ان  (عدة
قـرى ومنـاطق مـهـددة بالـنـزوح اجلـماعي
ـياه خالل فـصل الصيف بسبـب انعدام ا
احلــالي الـذي يــعـد أســوء مـوسم جــفـاف
منـذ اكثر من  15عامـا) . وب ان  (اغلب
مـنـاطق ديـالى تعـاني انـعـدام وقـلـة مـياه
الـشـرب بـعـد انـخـفـاض مـنـاسـيب االنـهـر
ونــهــر دجـلــة وانــعــدام ايـرادات بــحــيـرة
حــمــريـن الــتي شــارفت عــلى اجلــفــاف) 
داعيـا الى إيجـاد (حلـول واقعـية لـلكـارثة
ــائـيـة بــعـيـدا عـن احلـلـول الــتـرقـيــعـيـة ا
ـناطق ـتـمثـلـة بـحـفر االبـار في عـمـوم ا ا
ـيـاه وانـقـاذ لـتـغـذيـة مـحـطـات تـصـفـيـة ا
ـنـاطق الـســكـنـيـة من كـارثـة الـعـطش) . ا
ائية ـوارد ا واعتبر احلـيالي  (مشروع ا
بتعزيـز مياه نهـر خريسان من نـهر دجلة
عـبر نـهـر اخلالص خـطـوة مهـمـة وكبـيرة
انــقــذت 450 الف نـــســمـــة في بــعـــقــوبــة

وتوابعها من كارثة العطش ) . 
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وأكد  احليالي  أن  ( انعدام ماء الشرب
ازمـة غيـر مسـبوقـة تـتحـمل مـسؤولـيتـها
ـتـعـاقبـة جـراء غـيـاب خطط احلـكـومات ا
الـتخـزين وانـشـاء الـسدود او الـبـحـيرات
ـيــاه االمــطــار والــســيـول الـتــخــزيــنــيــة 
واالسـتـفادة مـنـهـا في مـواسم الـصـيـهود
ـــــيـــــاه ) . واشـــــار أي انـــــعـــــدام وشُـح ا
احليالي الى ان  (قيام دول اجلوار بقطع
يـاه وتقـنيـنهـا ألسبـاب متـعددة يـتطلب ا
حـلـوال مــسـتـقـبـلـيــة ولـيس آنـيـة من قـبل

(الــعــراق كـان عــلى مــفــتــرق طـرق
جراء أزمة اجتماعية حادة) ,داعيا
الــقـوى واألحـزاب الـسـيـاسـيـة إلى
(اســتـحــضــار جـوهــر هــذا الـوطن
والـتكـاتف مـعـاً حلمـايـته) ومضى
الى القـول ان (الـقوى الـتي قارعت
أقــسى ديـــكــتــاتـــوريــات الـــعــصــر
احلديث جديرة بدون شك بأن تفي
ــسـؤولـيـة الـتــاريـخـيـة في بـهـذه ا
ــرحــلـة احلــرجــة) وخـاطب هـذه ا
الـكاظـمي العـراقـي قـائالً (أوفيـنا
بـعـهـدنـا أمـام شـعـبـنـا بـإعالن عدم
ــشـاركـة في االنــتـخـابـات أو دعم ا
أي حـــزب أو طــرفٍ عـــلى حـــســابِ

اآلخر). 
ـفـوضـيـة بـاعـادة تـأهـيل وافـادت ا
وصــيـانــة اجـهــزة تـســريع نــتـائج
االقـتـراع واالرسـال  ,مـؤكــدة انـهـا
عـــــلـى اســــتـــــعـــــداد تـــــام الجــــراء

االســتــحــقــاق في مــوعــده احملـدد.
ـتـحـدثة بـأسـم الـفـوضـية وقـالـت ا
جمـانة الغالي في تـصريح تـابعته
(الـــــزمــــــان) امس انـه ( تـــــدريب
ـفــوضـيـة فـنــيـ مــخـتـصــ من ا
بــشـكـل هـرمي عــلى الــيــة صـيــانـة
وتـأهــيل األجــهــزة وارسـالــهم الى
مـكـاتب احملـافـظــات االنـتـخـابـيـة),
مشيرة الى ( تأهيل اجهزة تسريع
الــنـتـائج و االرسـال الـبـالغ عـددهـا
63 الف جـهـاز وهي تـعـمل حـالـياً
ـا يــضـمن بـدقــة وكـفــاءة عـالــيـة 
مـؤكدة اجـراء انـتـخـابـات نـزيـهة) ,
اذج فوضيـة أرسلت ثالثة  ان (ا
لورقة االقتراع لـغرض برمجة هذه
األجـهــزة وقــراءتـهــا وضـمــان دقـة
ونزاهة وسـرعة االجهزة) ,ومضت
الى الـقول انه (سـيـتم اجراء من 3
الى 4 مـحـاكــات انـتـخــابـيـة وهي
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أعرب رئيس كتلة التغيير النيابية
 يـوسـف مـحــمــد عن خــشـيــته من
احـتــمـال اسـتــخـدام نـحــو مـلـيـون
بــطــاقـــة الـــتـــرونـــة مــزيـــفــة خالل

بكرة. االنتخابات ا
وقــال مــحــمـــد في بــيــان تـــابــعــته
(الزمان) امس ان (الكتلة سبق لها
وان قـدمت مقـترحـاً لتـعديل قـانون
االنـــتـــخـــابـــات) مـــشـــيـــراً الى ان
(الـقــانـون ضـمن نــزاهـة الـعــمـلـيـة
االنــتـــخــابـــيــة مـن خالل اعــتـــمــاد
الـبــطــاقــة الـبــايــومــتـريــة حــصـرا
لتصويت الناخب لوجود شكوك
بـان هـنـاك أــثـر من مـلـيـون بـطـاقـة
الكتـرونية كانت قـد استخدمت في
ـاضــيــة وسـيــعـاد االنــتـخــابــات ا
اســتــخـــدامــهـــا في االنــتـــخــابــات
بكرة وهذا يـزعزع ضمان نزاهة ا
الــعـمـلـيـة) مـشـددا عـلى ( ضـرورة
اعتـماد بصـمة العـ للتـعرف على
الــنـــاخـــبــ عن طـــرـق الـــبــطـــاقــة
الـبـاــومـتـرــة كـإجـراء احـترازي من
ـنع اي تالعب او ـفـوضــيـة  قــبل ا
بـــيع لـــلــبــطـــاقــات الـى اشــخــاص
اخـــرين) ولـــفت الى ان (مـــقـــتــرح
القانون اوجب اعتماد العد والفرز
الـيدوي الـى جانب عـمـليـة تـسريع
نـــتـــائـج االنـــتـــخـــابـــات بـــصـــورة
الــكــتـــرونــيــة لــكي تـــكــون هــنــاك
شـفــافــيـة اكــبــر في عــمــلـيــة الــعـد
مـشيراً ( والفـرز الصوات النـاخب
ــكن ان نـنـتـظـر اجـراء الى انه (ال
انـتــخـابــات نـزيـهــة دون مـكــافـحـة
ــال الـــفــســاد والــســيـــطــرة عــلى ا
الــسـيــاسي وحــصـر الــسالح بــيـد
الدولة). ووصف اخلـبير الـقانوني
طـارق حــرب عـدم مـشـاركـة رئـيس
الــوزراء مــصــطــفى الــكــاظــمي في
ــرتــقــبــة خــســارة االنــتــخــابــات ا
ونــكـسـة سـيـاسـيـة.وقـال حـرب في
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس إن
(أصحاب القلـوب العراقية وأرباب

الـعقـول الـوطنـية أصـيـبوا بـنكـسة
سـيـاسـيـة جــسـيـمـة عـنـدمـا فـقـدوا
أملهم الـدستوري والقـانوني بعدم
مـشاركـة الـكاظـمي في االنـتخـابات
ـرتـقــبـة) مـشـيــرا الى انه ( بـعـد ا
انـــتـــهـــاء مـــدة تـــســـجـــيل الـــكـــتل
ـفـوضيـة الـعـلـيا ـرشـحـ في ا وا
سـتقلـة لالنتخـابات  بقـيت كتلة ا
ــنــافــسـة الــكــاظــمي بــعــيــدة عن ا
ـقـارعة االنـتـخـابـيـة وتـخـلت عن ا
فـي صـــنـــاديق االقــــتـــراع وخـــلت
فوضية من كتلة انتخابية قوائم ا
جـديدة يـرأسـها الـكـاظمي تـنافس
ـرشـحيـها وسـمـعتـهـا من سمـعة
الـكـاظمي الـتي اتـسـمت بالـنـزاهة
والــعــدالــة والــعــفــة جتــاه جــمــيع
ـــخــــتـــلف طــــوائـــفه), الـــشــــعب 
وتـــســائـل حــرب (مـــتى يـــعــود من
يـنـادي بـالـعـراق بـأجـمعـه والوطن
نافـسة االنتـخابية?), بأكمـله إلى ا
وأشـار إلـى أنه (كـتب عـلـيـنـا نـحن
مـن حـمــلــنــا الــعــراق في قــلــوبــنـا
والـوطن في عـقــولـنـا أن نــنـتـظـر),
وتــابـع ان (مـــشـــاركــة الـــكـــاظـــمي
وكتلته فرصة لن تـتكرر مستقبالً),
واســتـطــرد بـالــقـول عــلى (الـتــيـار
دني اجلـديد االنـتظـار بعـيداً عن ا
من يــدعــون الــلــيـبــرالــيــة الــزائـفه
والـعـلمـانـيـة الكـاذبـة قبل االبـتـعاد
ــــتـــــشــــددين عـن الــــفــــاســـــدين وا

والتابع لدول اخرى). 
…dJ  U U «

وأعـلن الــكــاظــمي أنه لن يــخـوض
قرر إجراؤها بكرة ا االنتخابات ا
في العـاشر من شـهر تـشرين األول
ــنــاســبـة ــقــبل وفي كــلــمــة له  ا
مـرور سـنة عـلى تـشـكيل حـكـومته
قــال الــكــاظــمي إنه (أوفى بــوعــده
للشعـب بعدم الترشـح لالنتخابات

قبلة). ا
مــشــيــرا الـى ان (احلــكــومــة الــتي
تشـرفت بتولـي رئاستـها ولدت في
ظـرفٍ استـثـنائي خـطر) ,وتابع ان

عبارة عن عملية اقتراع كاملة تبدأ
في محـطة او مـحطـت تـكتب على
األجــهــزة  وعـــلى ورقــة االقــتــراع
لـلـتــأكـد من عـمــلـهـا) ,واضـافت ان
(الـــغـــايـــة من هـــذه احملـــاكـــاة هــو

متابعة سرعة ودقة األجهزة).
U UD  ¡«d

وردت رئيسة كتلة االحتاد الوطني
الــــكـــردســـتــــاني الـــنــــيـــابـــيـــة آال
الـطــالــبـانـي عـلى تــصــريح نـسب
لــلــكـــتــلــة بــشـــأن شــراء بــطــاقــات
انـتـخـابــيـة.وقـالت الــطـالـبـاني في
بــيـــان امس انه (في الـــوقت الــذي
يـتطـلع فيه الـشعب إلى انـتخـابات
حـرة ونــزيـهــة وشـفــافـة يـعــبـر من
خاللـــهــــا عن ارادتـه وسط اجـــواء
تــنـافــســيـة شــريـفــة تــروج بـهض
االطراف لشائعات وتسجيال ملفقا
ـكتبنا يدعي فيه احدهم بـانتمائه 

ـحــاولـة شــراء بـطــاقـات ويـقــوم 
انتخابية) ,نافية (صحة التسجيل
ـلفق ,فـيـمـا دانت هـذا النـهج من ا
الـتسـقـيط الذي يـقف خـلفه طـموح
سـيــاسي ال تــوقــفه قـيم الــتــنـافس
ــتـــلك شـــيــئــا الـــشــريـف بل وال 
مـنهـا). واكدت الـطـالبـاني ان (هذا
االسـتــهـداف يـأتي في إطـار تـزايـد
الضـغوطات الـتي تمارسـها بعض
اجلـهـات عــلى الـعـنـصــر الـنـسـوي
الـفــاعل بــالـعــمــلـيــة الــسـيــاســيـة
والسيما بعد أن تبنينا في مجلس
الـــنــواب  ,ضــرورة تـــعـــزيــز األمن
داعـيـة االنـتـخــابي لـلـمــرشـحـات) ,
اجلهات اخملتصة إلى (أخذ دورها
بــكـشف تـلك اجلـهـات ومالحـقـتـهـا
لــلـحــد من االكــاذيب والــشــائــعـات
وتـعــزيـز االجـواء االيــجـابــيـة قـبل

االنتخابات). 

طارق حرب

œU H « W UJ Ë Õö « dB  ÊËœ WN e  U U ≈ ô ∫VzU
‰U —ù«Ë ZzU M « l d  …eN √ qO Q  sKF  WO{uH*«

احلكـومـة من جهـة واحملـافظـات من جـهة
اخرى ) . 

ومن جانب آخـر قال احلـيالي لـ (الـزمان)
ان (بعقوبـة وبقية مـدن ديالى تعاني من
ـعدالت الـفـقر والـبطـالة ارتفـاع قـياسي 
ــــادي يــــصل الى %40 وهي والــــعــــوز ا
ـأسـاة نــسـبـة مــرعـبـة تــدلل عـلى حــجم ا
االنــســـانــيـــة مـــؤكــدا بـــان فــرض حـــظــر
ـدة 10 ايـام سـيخـلق الـتـجـوال الـشـامل 
معاناة كبيرة خاصة وان نسبة %70 من
الـفـقـراء يـعـتـمـدون عـلى مـهن يـومـيـة في

تام لقمة اخلبز ) .
واضـــاف احلــيــالـي ان ( ديــالى تـــطــالب
بـاستـثـناءهـا من احلـظر الـشـامل او على
ــسـاعـدة االقل تــطـبــيق احلـظــر اجلـزئي 
الفقراء في تام لقمة اخلبز في ظل عدم
وجــود اي دعم حـــكــومي في هــذا االطــار
مؤكدا بان الوضع االقـتصادي بشكل عام
في ديالى سيعاني بقـسوة بسبب احلظر
زمع تـطـبـيـقه بـعد 12 من ايار الـشامـل ا

دة عشرة ايام ) . اجلاري و
واشــار الى ان (احلـــظــر الــشــامل زاد من
ــــشـــاكل مـــعــــدالت الـــعــــنف االســــري وا
الـعـائلـيـة في بـعـقـوبة وبـقـيـة مـدن ديالى
مؤكدا بان تطبـيق احلظر الصحي افضل
من احلــظـر االمـنـي مع تـشــديـد إجـراءات
منع التجمهر والدفع الرتداء الكمامات). 
فـيـمـا قال مـديـر نـاحـيـة العـبـارة الـتـابـعة
لقضاء بعقوبة شاكر التميمي لـ (الزمان)
ان ( عـملـيـة الوقف الـعـسكـريـة مسـتـمرة
في تـنـفـيـذ اهـدافـهـا في االسـبـوع الثـالث
النــــطـالقــــهـــــا من قــــبـل الــــرد الـــــســــريع
والتشـكيالت الـساندة مـؤكدا بان اكـتمال
نـشر االحـزمـة االمنـيـة في مـحيط 8 قرى
حـــتى االن من نــاحــيـــة اعــادة االنــتــشــار
ونصب االبـراج ) . واضاف الـتمـيمي ان
( اكــثــر من 20 طــريق زراعـي في الــوقف
بعضها مغلق من 15 سنة  اعادة فتحه
من قبل الهندسة العسكرية باإلضافة الى
حـسم طـرق ضـفــاف نـهـر خـريـسـان الـتي
كــانت مــعـضــلـة بــسـبـب كـثــرة الـعــبـوات
وااللغام مؤكدا بان االستقرار االمني عاد
لــلـوقـف بــسـبـب الـعــمــلــيــة الــعــســكــريـة
االخيـرة) .واشار الـى ان ( الوقف مـنطـقة
واسـعـة ومـعـقـدة من نـاحـيـة الـتضـاريس
وهـذا سـبب رئـيـسـيي في تـمـديـد الـفـتـرة
الزمنية للعملية التي جاءت إلنهاء تهديد
حقـيـقي ألمن الـقرى بـسبـب وجود نـشاط

خاليا داعش االرهابي ) .
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-1-
ـقـابـر خُـصص الـيـوم الـسـادس عـشـر مـن شـهـر أيـار من كل عـام لـشـهـداء ا
قبور اجلـماعية في الـعراق ابّان احلـكم الدمويّ اجلـائر ( للقـائد الضـرورة) ا
الـذي ابـتـكر االجـهـاز عـلى مـواطـنـيه من األطـفـال والـنـسـاء والـشـيـوخ طـريـقة

للتعامل مع مَنْ ال يريد لهم البقاء ..!!
-2-

قابـر اجلماعية في شتى أرجاء وال نـستطيع أنْ نُحصي عددَ الـشهداء لهذه ا
العراق لكثرتها .

-3-
ظلومة ـا خصص اليوم السـادس عشر من أيار السـتذكار تلك القـوافل ا وا
ألنَّ أولَ مـقـبرة جـمـاعـيـة  الـعـثـور علـيـهـا كـانت في احملـاويل من مـحـــافـظة

احللة في  16/ 5/ 2003
-4-

وال يـسـعـنـا ونـحن نـسـتـذكـر تـلك الـظالمـة الـكـبـيـرة االّ ان نـسـتـمـطـر شـأبـيب
ا جنته الـدكتاتورية الـرحمة والرضوان لـشهدائنا األعـزاء  وجندد التذكـير 
ـفـردات في سـجالت ـقـابـر اجلـمـاعـيـة احـدى ا الـغـاشـمـة من جـرائم كـانـت ا

ظلمها الفظيع .
-5-

عـلى الذين يـكثـرون من احلنـ الى تلك االيـام السـوداء وفارسـها أنْ يـجيـبوا
على هذا السؤال الكبير:

 اذا لم يـكن قـاتلُ مـواطـنـيـه االبـريـاء مـجـرمـاً فـمن هـو اجملـرم الـذي يـسـتـحق
اللعن ?

انّ لـعنة الـله ومالئكته ورسـله وأنبيـائه وعباده جـميعـا لن تغادر الـطغاة الذين
صـادروا حقوق االنـسان وحريـاته وتعامـلوا معه كـسلعة
رخـيصة  في سـوق الطغـيان والـتنمـر واجلحود لـلقيم

باد العليا  الرفيعة وا
ـيام كـافة  وضـاعف العذاب رحم الـله شهـداءنا ا

على مَنْ أَمَرَ بِقْتلِهم ومَنْ ساعده على ذلك .
وال حول وال قوة اال بالله العلي العظيم .
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كـلنا نترقب ما سوف تسفر عنه االنتخـابات القادمة ومعنا العالم اجمع حيث
يـترقب انـتخـابات الـعراق بـعد انـتخابـات جرت في الـدورة السـابقـة كانت مع
ـا جعـلـنا في شـديـد االسف ال تبـيض وجه وال تـسـمن وال تغـني من جـوع 
ريـبـة وشك من جـوالت قادمـة  والـذي ال نـتـمـناه لـبـلـدنـا هـو ان ال يقع  في 
 فخ الـتزوير كما جـرى سابقا ومـقاطعة النـاس لالنتخابات ��,والـذي يجعلنا
نـشعـر بالـقلق اكـثر هـو هذا الـسعـي احملمـوم من قبل اشـخاص وكـتل تمـتلك
ـال والـسالح الـذي يـتـرك تـاثـيـره عـلـى نـتـائج االنـتـخـابـات وتـرهـيب الـنـاس ا
عـروفة من قـبل مجـاميع مـحسـوبة عـلى قوى مـعروفـة في بلـدنا  بـالوسـائل ا
كـن االشارة لـهـا بل يتـجـنب الـسيـاسـيـون تسـمـيـتهـا خـوفا من رد ولـكن ال 
فـعلـها الـسلـبي كمـا يتـوقعـون  واالكـثر ايالمـا هو مـا تسـتخـدمه هذه الـقوى
الكـة للـسالح في تهـديد الـناس البـسطـاء في قطع الـبطاقـة التـمويـنية اعـني ا
ن بـاعوا عـنهم وتـهديـدهم بـالويل والـثـبور في حـال عدم انـتخـاب اعـوانهم 
انـفسـهم لـيـكونـوا ادواة بـيـد هذه االحـزاب لـقـتل وتشـريـد الـشرفـاء من ابـناء
الـوطن  ان عـرض هـذا احلـال ال يـعـنـي مـقـاطـعـة االنـتـخـابـات بل احلـذر كل
احلـذر من اسالـيب ودسـائس قوى غـيـر شرعـيـة  والتي لـبـست لبـاس الدين
لـكي تـضع غــشـاوة عـلى عـيــون الـنـاس الـبـسـطــاء في الـلـوم و االشـارة الى
شيـنة جتاه ابـناء البلـد  نسال الله ان يـاخذ بايدي افـعالها الـغير مسـؤلة وا

ـا فـيه خـير الـشـرفـاء من ابـنـاء البـلـد ويـاخـذ بـايـديـهم 
بــلــدهم ويــزيل الــغــمه عـن هــذه االمــة  وان ال يـدور
الـزمن بـنا الى نـفس الـدائـرة التي تـعـودنـا سمـاعـها
من الـسـيـاسـيـ في الـرخـاء والـسـعـادة االبـديـة فال
ابـديــة اال بـرعــايــة الـعــادل الـرحــيم رب الــبـريــة الـله

سبحانه وتعالى ومنه وحده التوفيق والسداد.

ـاط من أنظـمـة حكم وأدواتـها ـتخـلفـة سـياسـياً بـأ ابـتلـيت مجـمـوعة الـدول ا
ـسلـحة ـتمـثلـة باألحـزاب أو األفـراد وأذرعهـما من اجلـمـاعات ا الـسيـاسيـة ا
ـيلـيشـيات الـعقـائديـة خارج إطار الـدولة ومـؤسسـاتهـا وقد ظـهرت بـشكل وا
ـاط بُـعيـد إسقـاط الـهيـاكل الـسابـقـة لتـلك الـدول بحـجـة كونـها جـلي هذه األ
أنـظمة دكـتاتـورية على أيـدي الدول الـكبرى الـتي أسست مـعظمـها قـبل مائة
ية األولى والثانية وأبرز عام تـقريباً في اتفاقيات فيما بينها بعد احلرب العا
تـلك الدول هي سـوريا والـعـراق التي تـعرضت إحـداهـما إلى عـملـية إسـقاط
ـتـمثل بـصـدام حـس وحـزبه وعـسكـره وأجـهزة هـيكل نـظـامهـا الـسـياسي ا
مـخـابـراته وأمـنه والـثـانـيـة أبـقت عـلى هـيـكل حـكـمـهـا مـقـلم األظـافـر وتـبـدو
الـصورة أكـثـر وضـوحاً لـو عـبـرنا احلـدود الـعـراقيـة الـسوريـة والـتي ال تـكاد
تـشعـر بوجـودها وذلك بـفـضل (الروح اجلـهاديـة) لـلمـيلـيشـيـات الشـغالـة ليل
نـهار ومن اجلهـت باجلـهاد التـهريبي لـتحـقيق ما عـجز عنه الـرئيس األسبق
صـدام حسـ في إقامـة دولة الـوحدة قـوميـاً لـكنه فـشل بسـبب تشـبث طيب
الـثرى األسد الكبـير بكرسي الـوحدة إذن إذا ما عبـرنا إلى الشقـيقة سوريا
ـيـلـيـشيـات وعـلى مـخـتـلف الـقـيـاسات حـيث تـكـتظ بأنـواع وأشـكـال وألـوان ا

ـذاهب والـطرق واالجـتـهادات من أقـصى يـسار الـشـيعـة إلى أقـصى  وا
الـسنـة نـاهيك عن مـخـلفـات الـقاعـدة وداعش حـيث ستـرى مـا لم تراه الـع
ذهبيـة والقومية وتـسمعه األذن من شعارات وأسـواق للنخاسـة السياسـية وا
تطرفة وألوانها التي تنافس ألوان الدول األفريقية الزاهية وحـتى اليسارية ا
خـاصـةً فـي مـنـاطـق اإلدارة الـذاتـيــة احلـائــرة بـ أحـضــان أمـريــكـا وإيـران

ودمشق وقنديل! 
زايدات وأكثرهـا رواجاً عند العامة في هذه الدول ولـعل أبرز بضائع سوق ا
هي الـبضائع ذات االكسسوارات الدينية والقومية وما يتعلق بها من نكهات
أخرى مـضافة علـيها خاصةً مـا يتعلق بـفلسطـ وعاصمتهـا األبدية القدس
ـاضي ابــرز الـبـضــائع وأكـثـرهـا الـتي أصـبــحت ومـنـذ أربـعــيـنـيــات الـقـرن ا
اسـتـخـدامـاً لـلـشـعـارات واإلعالنـات وعـنـاوين الـشـوارع والـطـرق واجلـيوش
ولـيس بـعــيـداً واحلـمــد لـله جـيش الــقـدس الـذي أســسه الـنـظــام الـسـابق من
مـتطـوعـ اجبـاريـ بلـغت أعـدادهم قـرابة الـسـبعـة ماليـ مجـاهـد لتـحـرير
الـقدس حـصل ذلك بـعـد أن اعتـبـرت إيران وجـمـهوريـتـها اإلسالمـيـة كربالء
ـاضي طريـقهـا إلى الـقدس ونـحمـد الله أن والـنجف في ثـمانـيـنيـات القـرن ا
الـتجـربتـ العـراقـية في (جـيش القـدس) واإليـرانيـة في شق (طريق الـقدس)
ي) ومــهــرجـانــاته واســتـعــراضـاته تُــســتـكــمل الــيـوم في (يــوم الـقــدس الــعـا
الـعسـكريـة ومـيلـيشـيـاته الوالئـية جـداً حـيث ما تـزال تقـاوم وتـقاتل وتـناضل
وجتـاهـد الـكيـان الـصـهـيـوني من عـلى مـنـابـر اجلـوامع واحلـسـيـنـيـات وعـبر
مـهـرجـانـات في مـدن وعـواصم تـبـعـد آالف الـكـيـلـومـتـرات عن إسـرائـيل من
صـنعاء احلوثي إلى لبنان حزب الله مروراً بالعراق الوالئي وسوريا األسد
دون أن يـصل هـذا الـكــيـان إال صـدى تـلك اخلــطـابـات الـنـاريــة وتـصـفـيـقـات

وصرخات آالف احملتفل في ساحات بغداد وبيروت وطهران! 
ـزايــدات هـذا وجتـارته بـالــشـعـارات هــو اجلـامع الـرئـيــسي والـثـابت سـوق ا
الـرابط لكل مـن األنظـمـة الشـمـوليـة عـربيـا واسالمـيـا مضـاف الـيهـا أذرعـها
الـعابرة للحدود مـثل القاعدة وتـنظيم الدولة ومـا فرخوه من منظـمات للنصرة

ــركــزي لــلــبـازارات وامــثــالــهـا إضــافــة الـى الــســوق ا
الـسياسية وميليشـياتها التي تُشكل الال دولة في كل
من الـيمن ولـبنـان والـعراق وسـوريا حـيث يجـتمـعون
جـمـيعـهمُ في تـوجه واحـد وثـقـافـة شعـاراتـيـة واحدة
جنـحت في تبـليط طـرقا مخـتلـفة وصـوال الى القدس

بعد سنوات ضوئية!

الـــوقــائـــيــة بـــطــاقــة  49 كـــمــامــة
بـــالــــدقـــيـــقـــة ,فـــضـالً عن تـــدريب
الــعــامـلــ وتــطـويــر مــهــاراتـهم)
عـمل مـستـمـر بالـعمل مـبـينـا ان (ا
ـاضي لــيالً ونــهـاراً خِـالل الـعــام ا
ومُـنـذ بـدء أزمـة وبـاء كـورونـا رغم

الــظـروف احلـرجـة الـتي مـرَت بـهـا
الـبالد ونـفـذَ الـعـقـود بِـمـواعـيـدهـا

احملددة ودون أي تأخير).
œuI  Â«d «

ـصــنع يـســعى إلبـرام وتــابع ان (ا
عقـود جـديـدة مع الـصـحـة لـتـلـبـية
مُــتــطـلــبـاتــهـا واحــتـيــاجـاتــهـا من
ُــنـــتــجـــات الـــطــبـــيــة مُـــخـــتــلـف ا
طلوبـة). ُواصفات والكميات ا با
وأفصـحَ مـدير عـام الشـركة الـعامة
لــــلـــصـــنــــاعـــات الــــكـــهـــربــــائـــيـــة
واإللـكـترونـيـة في الوزارة سـفـيـان
فـوزي اجلبـوري عن جتـهيز دائرة
الطب الـعدلي التـابعة إلى الـصحة
بِمنظـومة تبريـد مركزي  سعة  20
طــنـــا وبـــجــهـــود مالكـــات مـــعــمل
ــركــزيــة فـي مــصــنع ُــكــيــفـــات ا ا
ُـكـيـفـات الـتـابع لـلـشـركـة وحسب ا
ُبرم ب الـطرفيـن .وأشـارَ العقـد ا
فـي تـصــريح امس الى ان (الــعــقـد
يـتـضمن جتـهـيـز ونصب وتـشـغيل

مـنـظـومـة أجهـزة تـبـريـد) واضاف
َ إكــمــال عـــمــلــيـــة جتــمــيع انـه ( 
ُــبـاشــرة بـنــقـلــهـا إلى األجــهـزة وا
موقع العمل لِـغرض تنفيـذ عمليات
النصب والتـشغيل من قِبل مالكات
شُعـبة الـتنفـيذ الـتابعـة إلى مصنع
ـنظـومة ُكـيـفات) ,الفتـاً إلى ان (ا ا
ئة تعمل على الـهواء النقي مـئة با
ُـسـتشـفـيـات هذا حـيث تُـسـتخـدم ا

النظام .
والسيمـا في صاالت العمـليات وقد
زاد الـــطــلـب عــلى هـــذا الـــنــوع من
نظومات في دوائر الدولة بسبب ا
ظــروف جــائــحــة كــورونــا كــونــهــا
تـــعــمـل عــلى عـــدم رجــوع الـــهــواء
ُـــلـــوث إلى احلـــيـــز) ,مـــؤكـــداً ان ا
ُـــنــتـــجـــة في (جـــمـــيع األجـــهـــزة ا
الـــشــركـــة تـــخــضـع لِــفُـــحـــوصــات
الــســيــطــرة الــنــوعــيــة ومُــطــابــقـة
ُـعــتــمـدة لـلــمُــواصـفــات الــفـنــيــة ا

طلوبـة).  وا

 مصطفى الكاظميآال الطالباني

شط العرب

عبد الله احليالي



ـ يشـكل التصـدي إلشكالـية االسـتقرار الـسياسي لـبلد مـضطرب مـثل العراق..
حتـديـا لـكل بـاحث في مـسـتـقبل الـعـراق.. خـاصـة لـلـمخـتـصـ بـتـاريخ الـعراق

عاصر. ا
رء حـساً اسـتراتـيجـيا مـؤسسـاً على نـظرة تـكامـلية تـلك ا ـ األهم من ذلك أن 

لإلشكالية.. وفي الكتابة بشكل مهني وواقعي وعلمي.
ـدنيات ـ تمـيزت البـيئة الـعراقـية.. وما زالت بـعنصـر القسـر والعـنف لم تعرفه ا
ة.. وال اجلـديـدة.. فدجـلة والـفـرات يفـيضـان عـلى غيـر انتـظـار أو انتـظام القـد

فيحطمان سدود اإلنسان ويغرقان مزارعه.. عمود احلياة.
ـرء بـغـبـارها.. ـ ال تـتـوقف احلـالـة علـى الطـبـيـعـة فحـسب.. ريـاح الهـبـة تـخنق ا
.. وتــسـلب وأمــطـارهــا عــاتـيــة حتــول الــصـلب مـن األرض إلى بــحـر من الــطــ
اإلنسـان حـرية احلـركة.. بل عـلى مـجمل احلـياة في الـعـراق وعلى طـول احلقب

التاريخية.
.. وحتـى حالـة الوعي اجلـمعي قـد أعدهم ـ كمـا أن أال وعي اجلـمعي لـلعـراقيـ
ـشـحـون بــالـعـنف.. وجــعـلـهم لـلـتــعـامل مع عـدم االســتـقـرار طــوال تـاريـخـهـم ا
يتعاملون مع الدولة واحلاكم.. بوصفه جزء من اآللهة.. أو مجرم يحكمونهم..

في كل العهود.
ـ ومـنــذ الـعـهـد الــعـثـمـانـي فـقـدً الـعــراقـيـون كل شيء حــسن.. وأصـبح اخلـوف
والتوجس من كل حاكم مرتبطا شرطياً في أذهانهم بعدم أال استقرار.. كما إن

التخلف الزم العراق حتى في أوج عصره الذهبي.
ـعاصر خيمً عليه شـبح الدكتاتوريات الـعسكرية حتى ـ إن تاريـخنا السياسي ا

نيسان 2003.
ـ فـالــعـراق أول بـلـد في الـشـرق االوسط يـحــدث فـيه انـقالب عـسـكـري.. ويـقـود

السلطة الفعلية في البالد.. انقالب بكر صدقي (1936).
ؤقتـة سرعان ما كانت تُركنُ ـ ومـنذ العام 1958 جاءت سـلسلة من الدسـاتير ا

. على الرف لتمثل وضعاً مؤقتاً مشؤوماً
ـ وحـتى قانـون إدارة الـدولـة بـعـد الغـزو األمـريـكي لـلـعراق (2003).. لم يـحـمل
ـشؤومـة (مـؤقت).. بل أطـلقـت علـيه صـفـة (انتـقـالي).. ولـيس (مؤقت) الصـفـة ا

لتحاشي االنطباع القائم للمؤقت.
ـتـحـدث بـاسم أحـد أعـضـاء مـجـلس احلكـم يتـشـنج بـانـفـعال ـ حـتى إن أحـد ا
ـؤقت.. وطـالب بإسـباغ صـفة عنـدمـا تمت اإلشـارة إلى مجـلس احلـكم بصـفة ا

ؤقت. االنتقالي على اجمللس بدالً من ا
ـ كـأن هـذه الـكـلـمـة شـتـيـمـة وعـار يـنـبـغي أن ال تـقـتـرن بـأي مـؤسـسـة أو وثـيـقـة
رسـميـة.. ومنذ 2004 حـتى اليـوم والى ما شـاء الله لن نـعرف االسـتقـرار يوماً

!! واحداً
لح: لكن السؤال ا

ـ هل حقـا نحن بـحاجة لـدولة مـؤهلة لـضبط حـدود احلريات واحلـقوق.. وتوازن
صالح في مناخ يتسم باألمن اجلماعي.. واالستقرار السياسي واالجتماعي. ا
ـ وهل حقـاً نحن بحاجة.. ونرنو.. ألمن حقيقي.. وتنـمية مستدامة.. وإنهاء حالة

قدس ?. ستبد.. أو احلاكم ا العنف.. واحلاكم ا
ـواطنـة.. بال عشـائرية.. وبال ـ وهل حقـا نحن بـحاجـة لدولة مـدنيـة قائـمة على ا
".. وبال تـقبـيل يد (الـسيـد.. واحلاكم الـظالم.. أو اً أو مـظلـوماً "أنصـر أخاك ظـا

قراطي).. أو االنحناء له ?. حتى احلاكم الد
ـ وهل حقـا نـحن بـحاجـة حلـاكم "خـادم الـشعب".. يـطـبق الـقانـون عـلى نـفسه..
وأسرتـه.. وعشـيـرته.. وخدمه.. وحـمـايـته ? .. ولن نرفـعه لـلـسمـاء.. وجنـعل منه

أوحداً .. أو خطاً أحمراً.. أو مقدساً ?.
ـ قد يـكون هو حـاكم اعتـيادي.. عمل بـشكل جـيد.. كمـا هو احلـال بعبـد الكر
قـاسم.. لـكـنــنـا وضـعـنـا صـورته بــالـقـمـر.. حـتى الـرجل نــفـسه اخـذ يـنـظـر الى

القمر.. هل حقا صورته فيه ?!! 
ـ بـل صـورته طـلـعت في بـيـضـة الـدجـاجـة… وأخـذ البـعـض يـأتي لـوزارة الـدفاع
ان ان دجاجته وبيـده بيضة مرسوم عليها صـورة (الزعيم).. ويقسم بأغلظ اال

وضعت هذه البيضة هكذا !
طالب واألمنيات عسيرة. ـ تغيرت االحول.. وأصبحت ا

دنـيـة.. واحلاكم خـادم الشـعب.. لرفـضنـاها.. وقـلنـا هذا ـ فلـو حتقـقت الدولـة ا
حاكم ضـعيـف.. أو نتهـمه أي اتهـام آخر.. ونـعمل عـلى استـبداله أو إقـالته!!.أو

السكوت عند االنقالب عليه!!.
ـ األمـثـلـة كثـيـرة أمامـنـا: (نوري الـسـعـيد.. عـبـد الرحـمن الـبـزاز.. عبـد الـرحمن
محـمد عـارف.. ناجي طالب.. وأخـيراً حـيدر العـبادي الى حـد ما)!! بل حتى لم
نذكـرهم بخـير.. (أرجو ان ال تـنشغـلوا بـهذه األسمـاء قد نـختلف عـليـها).. فهي

أمثلة.. وليست هي موضوعنا.
ـدنـية.. وال ـفهـوم الـعـام في الـعقـلـيـة العـراقـيـة لـيس الدولـة ا ـ االسـتـقـرار في ا
احلريـات واحلقـوق والواجـبات.. بل في غـالبـية تـفكـيرنا قـائم علـى حاكم قوي!!

يحمل بيده السوط أو الرشاشة.. ويلغي كل حقوقنا.
.. يـــــحـقق مـصـالح الـــــشـعب.. الـتي نـخـتـلـف جـمـيـعـنا  ـ أو نـريـده قـويـاً جـداً

عليها.
ــتـحــدة لــلـعــراق شـيــئـاً ـ كـمــا لم يــفـعـل غـزو الــواليـات ا
السـتعادة االستقرار أو لتوفـيره.. التي وعدنا بها..  بل
نــعــيـش الــيــوم بال دولــة.. بال أمـن.. بال تــنــمــيــة.. بال

قانون.. بال ابسط اخلدمات!.
تاريخ.. أال استقرار في العراق:

ـ سوف ال نتعمق بسبر …
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{ نيودلهي- (أ ف ب) - نظّم سونيت
شارمـا بهدوء عـشرات اجلـنائز يـوميا
لدفن ضحايا أزمـة كوفيد التي جتتاح
الـهــنـد لـكــنه عـجــز عن تـمــالك نـفـسه
عـندمـا وصل رجل إلى احملـرقـة حامال

جثة ابنته الرضيعة.
وتطـوّع شارما (48 عامـا) في جمـعية
ســيـخـيـة في نـيـودلـهي كـانت واحـدة
من عدة مـجمـوعات أنـشئت فـي أنحاء
البـالد لتـتـواءم مع مـخـتـلف الـتـقـالـيد
الــديـــنـــيــة مـن أجل مـــســاعـــدة أفــراد
نكوبة على وداع أحبائهم. العائالت ا
ولم يتوقف وصـول اجلثث إلى مواقع
احلــرق والـدفـن عـلـى مــدى األسـابــيع
األخـيـرة بيـنمـا تـعمل الـفـرق لسـاعات
طـويــلـة حتت درجـات حـرارة الـصـيف
ـرتفـعـة ببـزات واقيـة كـاملـة أحيـانا ا
لـــلــــتـــخـــفــــيف مـن خـــطــــر اإلصـــابـــة

بالفيروس.
وعـلى غـرار شارمـا يـبـدي متـطـوعون
ــعــتـقــدات اســتــعـدادا من مــخــتــلف ا
لــتـحــمّل الـعـبء الـنــفـسي واجلــسـدي
إلتــمـــام الــطـــقــوس حـــتى الــنـــهــايــة

مدفوع بحس الواجب.
وقــال شــارمـــا لــوكــالــة فــرانس بــرس
"نـــقــــوم بـــذلك مـن أجل.. الـــبــــشـــريـــة
واإلنــســـانــيــة. هــذا كـل مــا في األمــر.

ا للغاية". يكون الوضع أحيانا مؤ
ويـتصـاعد الـدخان من مـحرقـة اجلثث
خــلـــفه بــيـــنــمـــا يــقف أفـــراد عــائالت
الضحايا بصمت مرتدين بزّات واقية.
ويـقـول "اعـتـدنـا عـلى إحراق 50 جـثة
يومـيا لكنـنا ال نبـكي قط. اليوم رأيت

أشـــعـــر بـــاخلــــوف. إنه مـــرض مـــعـــدٍ
للغاية".

—b Ë ¡UC

وأضـــاف "يــقــول ديــنـــنــا إن الــقــضــاء
والـــقـــدر من عــــنـــد الـــله.. لـــذا نـــهـــتم
بـشـجـاعـة بعـمـلـيـات الـدفـن وأي أمور

أخرى يحتاجها الناس منا".
في األثـنـاء دفع ارتفـاع كـلفـة سـيارات
اإلسعاف بشكل كبير مجموعة "مالئكة

فـرانس بـرس "نـخـدم.. اجلـمـيع سـواء
كـان الشـخص هنـدوسيـا أو مسـلما أو

مسيحيا".
ودفـعت اخملـاوف من الـفـيـروس بـعض
الـــعـــائالت إلـى الـــتـــخـــلي عن إقـــامـــة
ـوتاها في ثاني أكـثر البلدان جنازات 
تـــأثّــرا بـــالــعـــدوى في الــعـــالم وحــيث
سـجّـلت أكـثر من 262 ألف وفـاة حتى
اآلن فــــيـــمـــا يــــشـــيـــر خــــبـــراء إلى أن

احلصيلة الفعلية أعلى بكثير.
ـســلم مـهـدي رضـا (30 عـامـا) ودفن ا
الـــذي يــديــر مــقــهـى عــادة في مــديــنــة
لـوكــنــاو الـشــمــالـيــة مــئـات ضــحــايـا
كوفـيد-19 منـذ ظهـر الوبـاء في الهـند

اضي. العام ا
ــاضــيـة لــكــنه تـلــقى خالل الــشــهـور ا
سـاعدة من قـبل غير اتصـاالت لطـلب ا

. سلم ا
وقــال لــوكــالـة فــرانـس بـرس "وُضــعت
ـدة ثمـاني سـاعات داخل مـنزل جـثة.. 
بـيـنـمـا رفض أفـراد العـائـلـة واجلـيران
حــرقـــهـــا. تـــمــكـن أحــدهـم أخــيـــرا من
االتصال بنـا وأخذنا اجلثة وسـلّمناها

إلى احملرقة".
في نـيـودلـهي يـأمـل شارمـا بـأن تـخف

وطأة األزمة عن مدينته.
وفي الـــيـــوم الـــذي زارت فـــيه فـــرانس
بــرس احملـــرقــة كــان عـــدد اجلــنــازات
تــراجع من ذروة بــلـغت 120 جــثـة في
اليوم أواخر نيـسان/أبريل إلى ما ب

50 و80 يوميا.
وقـال شـارمـا "لم نـتـلق سـوى 25 جـثة

حتى اآلن اليوم. نشعر بارتياح".

الـــرحـــمـــة" الـــتي تـــضـم مـــتـــطـــوعــ
مـسـيـحـيـ وهـنـدوسا ومـسـلـمـ في
بــنـــغــالـــور إلى مــســـاعــدة الـــعــائالت
قابر الفقيرة على نـقل اجلثام إلى ا

واحملارق.
قابر ويصلون يُعدّ أعضاء اجملموعة ا
وتى بناء عـلى العادات الدينية على ا

توفي. للشخص ا
وقـال الـســائق مـحـمـد صــادق لـوكـالـة

طفلة صغيرة.. اليوم بكينا".
يــنـام شـارمـا في ســيـارته لـيال ولم يـرَ
أفــراد عــائـلــته مــنـذ شــهـريـن خـشــيـة

احتمال نقل العدوى إليهم.
ــتـطــوع في ويــدرك ســيــد إبــراهـيـم ا
جــمـعـيــة خـيــريـة مـســلـمـة في مــديـنـة
تشيناي في جـنوب شرق البالد حجم

اخملاطر أيضا.
وقـال لـوكـالـة فـرانس بـرس "بـالـتـأكـيد
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وقال ماتيوك لوكالة فرانس برس
ـــنـــطــقـــة من ثـالثــة "هـــاجــمـــوا ا
اجتـاهـات والنـتـيـجة كـانت مـقتل

 12شخصا".
وأضـــــاف "إدارة أبـــــيـي وشـــــعب
أبـــيي بـــأســره يـــديـــنـــون بـــأشــد
الـعـبارات هـذا الـهجـوم الـوحشي

واجلبان ومقتل أبرياء".
وقـال ماتـيوك إن الـرعـاة نفـسهم
تـحدة في الذيـن اتهـمتـهم األ ا
الـسابق بـارتـكاب فـظـائع يقـفون
وراء هجوم آخر اجلمعة قتل فيه

مسن وأصيب آخر بجروح.
وطــلـبت وكــالـة فــرانس بـرس من

السلطات السودانية التعليق.
وقــال مــتــحــدث بــاسم قــوة األ
تحدة في أبيي (يونيسفا) التي ا
ـنـطـقـة الـعـام 2011 نــشـرت في ا
إن حــصـيـلـة هـجـوم األحـد بـلـغت
 11قـتيال مـؤكـدا البـدء بـتحـقيق

ــتـــحـــدث بــاسم رســـمي. وقـــال ا
يـونيـسفـا دانيـال أديكـيرا لـوكالة
فرانس برس "بـالطبـع فور سماع
قــواتــنــا الــتــقــريــر تــوجــهت إلى
ـهـاجـمـ كـانوا مع ـوقع لـكن ا ا
كان" مضيفا األسف قد غادروا ا

أنه لم يتم توقيف أي شخص.
هــذا الــشــهــر أمــر مــجــلس األمن
الــدولي أن تـكــون مــنـطــقــة أبـيي
مـــنــزوعــة الــسالح ومـن بــيــنــهــا
عـنـاصـر مـسلـحـة من مـجـمـوعات

محلية.
لـكن كـثــيـرا مـا انــدلـعت تـوتـرات
ب قبيلة نـغوك دينكا من جنوب
الــســودان والــرعــاة من قــبــيــلــة
ــســيـريــة الــذين يــتـنــقــلـون في ا
اشيتهم. نطقة بحثا عن مراع  ا
ــتــحـدة إلى وبــادرت قــوة األ ا
بــــــدء مـــــــحــــــاثــــــات سـالم بــــــ
اجملـمــوعـتـ لــكن عـمـلــيـات قـتل

هــجـــوم دام عــلى قـــريــة أدى إلى
مـقــتل أربـعـة أشــخـاص وتــدمـيـر
مسـاكن. في كانـون الثاني/يـناير

دني استمرت. ا
فـي نــيــســان/أبــريل 2020 قــالت
سيـرية تقف خلف يونيـسفا إن ا

من العـام نفـسه قتل 19 شخـصا
في هــــــــــجــــوم آخــــر نــــسب إلى

رعاة.
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ارس لها ونحن نتهيب كلما ذكر منذ داهـمت السياسة افكارنا كمتابع غير 
ـا يـرافـقه من هــالـة مـرعـبـة من الـتــهـويل والـتـرويع الـذي اسم اسـرائـيل امـامــنـا 
نـسمـعه عـنهـا طيـلـة اكثـر من سـبعـ سنـة من عـمرهـا البـغـيض والذي لن تـعيش
ـا تمـتـلكه من اكـثر مـنه بـإذن الله ولـوقـوف كل القـوى الـكبـرى مـعهـا حلـمايـتـها و
تكـنـولـوجـيا عـسـكـرية مـتـقـدمـة وقوة مـراقـبـة عـسكـريـة والـكـترونـيـة لـكل حـدودها
ا ا نـراه من بطش بالفلسطيـن طيلة فترة االحتالل و البحـرية والبرية واجلوية و
ة حزيران 1967 او ماسـمي بحرب االيام السـتة التي انهت بها صـورته لنا هز
ـواجهـة حيـنهـا وكذلك لـمعـة ظاهـريا (اسـرائيـل) قوة مـصر ودول ا تـلك الـدميـة ا
ية التي بسبب االرتـباطات الوثـيقة لبعض احلـكام العرب سـريا بالصهـيونية الـعا
اتضحت جليا فيما بعد  من خالل تهافتهم لعقد اتفاقات (سالم) مع اسرائيل .
ا وَلَّد لـدى العرب فتكـونت لديـنا صورة مـرعبة  عـنها بـانها الـقوة الـتي التقهـر 
عـمـومـا حـالـة من الـيـأس االبـدي واالحـسـاس بـالضـعف االزلـي جتاهـهـا رغم كل
تـلـكونه من عـوامل الـقوة كـالقـوة الـبشـريـة الهـائلـة مـقابل قـوتـهم التي التـكاد مـا
ـمـرات الـبـرية تـذكـر امـام الـكم الـبـشـري الـعـربي الـهـائل وسـيـطـرتهـم عـلى اهم ا
والبـحرية واجلـوية في العـالم فضال عن امتالكـهم النفط واالمـوال الذين يـعتبران

عركة .  من اهم اسلحة ا
فجـاءت معركة الـقدس واالقصى  والـشيخ جراح وغـزة احلالية لـتثبت لـنا كم كنا
واهم بـرعبنا من تلك الـهالة الكاذبة الـتي تغلف كيان اسـرائيل الذي يحتل قلب
أمــتـنــا الـنــابض مـنــذ اكـثـر من 73سـنــة وكم هي خـاويــة قـبـتــهـا احلـديــديـة الـتي
نطلـقة من غزة جتاه عاصـمة  االحتالل ومدنه وكذلك اختـرقتها االف الصـوايخ ا
كشـفت وهن وخوار امـكانـيـاته االستـخبـارية  والـرقـابيـة حلمـاية حـدود وسواحل
ومـنــافـذ مــنـاطق احــتالله من خالل تــدفق هـذا الــكم الــهـائل من الــصـواريخ الى

الداخل الفلسطيني بغض النظر عن مصادرها.
ان مايـجري االن على ارض فلسط من مـعارك مشرفة فعال اثـبت للعالم عموما
والـعرب اخلـائـف خـصوصـا ان معـركـة التـحريـر ليس مـعـركة خـاطفـة والمعـركة
ـا هي مـعـركـة الـنـفس الـطـويل الـذي يـعـتـمد عـلى تكـنـولـوجـيـا وقـبـاب حـديـديـة ا
ـتلكـون عمقـا استيـراتيجـيا كبيـرا مقابل القصف الـبعيـد خصوصـا وان العرب 
عمق اسـرائـيل الـذي اليكـاد يـذكر جتـاه الـعمـق العـربي يـضاف له
الـعمق االسالمي الواسـع لو فكـرت الدول االسالمـية فعال في
نصـرتهم. فمعركة الـيوم اثبتت ان قوة اسـرائيل الطاقة لها
ــعــركــة خـارت تــلك الــقـوة ــطـاولــة وكــلـمــا طــال امـد ا بــا
وانـــهـــارت وخـــصـــوصـــا مـع ثـــورة الـــشـــبـــاب الـــعـــربي
الفـلسطـيني داخل الكيـان االسرائيـلي التي ارعبت قادته

السياسي والعسكري على حد سواء.

تنازع عليها في السودان ناطق ا تحدة تشرف على ا ∫ جنود من اال ا «u

{ جــــوبــــا- (أ ف ب) - قــــتل 12
مـدنـيـا في منـطـقـة حدوديـة غـنـية
بـالـنـفط تـتـنـازع علـيـهـا الـسودان
وجـــنــوب الـــســـودان في هـــجــوم
نــســـبه مــســؤولــون حــكــومــيــون
مـــحــــلـــيــــون االثـــنــــ إلى رعـــاة

ماشية.
وقع الـهــجــوم في سـاعــة مـبــكـرة
األحـــــد فـي قــــريـــــة تـــــبـــــعــــد 64
كيـلومـترا شرق الـبلـدة الرئيـسية
تـنازع علـيها ـنطـقة ا في أبيي ا
والـــتـي حتـــظى بـــحـــمـــايـــة األ
ــتــحــدة مـنــذ اســتــقالل جــنـوب ا

السودان في 2011.
ــــســــؤول اإلداري وقــــال نـــــائب ا
نطقة أبيي اإلدارية كون مانييت
ماتيـوك إن رعاة ماشيـة مسلح
يـسـرية من الـسودان من قـبيـلـة ا
هــاجــمــوا قـــريــة دنــغـــوب قــبــيل

الفجر.
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{ مـــــوســــكــــو- (أ ف ب) - أرجــــأ
الـــقــضـــاء الــروسي امـس االثــنــ
احملــاكـمــة الـهــادفـة إلـى تـصــنـيف
ــســجــون ـــعــارض ا مـــنــظــمــات ا
ألـــيــكـــسـي نــافـــالـــني عـــلى أنـــهــا
"مــتــطــرّفــة" فـي قــضــيــة يــعــتــبــر
أنــصــاره أنــهــا تــهــدف إلى حــظــر

حركته.
وبعد سـاعة فقط على بـدء اجللسة
ـغلـقـة رفـعـتـهـا محـكـمـة مـوسـكو ا
الـــــبـــــلـــــديـــــة إلى الـــــعـــــاشـــــر من

حزيران/يونيو. 
وقـال فريق احملـامـ "كومـاندا 29
ــعـنـيـة أن ـنــظـمـات ا ـدافع عن ا ا
االدعاء قدم عناصر جديدة تستلزم

هذا اإلجراء.
واتـى بـدء احملـاكـمــة عـشـيـة قـراءة
ـشـروع أولـى في مـجــلس الـدومــا 
ـرتبـط نع األشـخاص ا قانـون 
ـنـظـمـات مـصـنّـفة "مـتـطـرّفـة" من

انتخابهم نواباً. 
ـشــروع مع اقـتــراب مـوعـد وأعــد ا
قررة في االنتخـابات التـشريعـية ا
أيــلــول/ســبــتــمــبــر والــتـي يــنـوي
ـشـاركـة فـيـهــا انـصـار لـنـافـالـني ا
الذي جـرد من أهلـية الـترشح وهو
مسجون منذ كانون الثاني/يناير.
وسـبق أن طلـبت النـيابـة الروسـية
في مــــنـــتـــصـف نـــيـــســــان/أبـــريل
تـصـنـيف مـنــظـمـات عـدة مـرتـبـطـة

بــنــافــالـني بــأنــهــا "مـتــطــرفـة" في
ـــتــــعـــاونـــ مع إجـــراء يـــجــــعل ا
ـعــارض ومـنــاصــريه يـواجــهـون ا

عقوبات قاسية بالسجن.
ويـسـتـهـدف طـلب الـنـيـابـة الـعـامـة
صــنـدوق مــكـافــحـة الــفـســاد الـذي
ـــــعــــروف أســـــسـه نــــافـــــالـــــني وا
بتحـقيقـاته التي تستـهدف أسلوب
حـيـاة الـنـخب الـروسـيـة وعـمـلـيات
ـــكــاتب اخــتالس أمـــوال وكــذلك ا
احملــلــيــة لــلــمــعــارض الـتـي تـهــتمّ
خــصــوصــاً بــتــنــظـم الــتــظــاهـرات

الداعمة له واألنشطة االنتخابية.
وأعـلـنت هـذه األخـيـرة حل نـفـسـها
ــاضـي بــعـــدمــا أدرجت الـــشــهـــر ا
نـهـايـة نـيـسـان/أبـريل عـلى قـائـمـة
ــتـطـرفـة واإلرهـابـيـة" ـنـظـمـات "ا ا
ــالـــيــة جلــهـــاز االســـتــخـــبـــارات ا
الــروسي والــتي تــضمّ خــصــوصـاً
تـنــظـيم الــقـاعـدة وتــنـظــيم الـدولـة

اإلسالمية.
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وتتّـهم الـنـيـابـة منـظـمـات نـافـالني
بـالــســعي إلى "الــتـســبب بــظـروف
تـؤدي إلى انــعــدام اسـتــقــرار عـلى
صـــعــيــد الــوضــعـــ االجــتــمــاعي
واالجتماعي الـسياسي" في روسيا

"حتت غطاء شعارات ليبرالية".
وتعـرّضت مراكز مـنظمات نـافالني
ـتعـاونـ مـعه لعـمـلـيات ومـنـازل ا

تــفـتـيش مـرات عــدة في الـسـنـوات
األخـيـرة وهي اجـراءات قـضـائـيـة
ـعـارض أنـهـا تـهـدف إلى يـعـتـبـر ا

إسكاته.
وذكرت صحـيفة "كـومرسانت" نقال
عـن مــصـــدر في الـــقـــوى األمــنـــيــة
االثن إن جلسات احملاكمة مغلقة
بـسـبب ذكـر الـبـيـانات الـشـخـصـية
لـعـنـاصـر في األجـهـزة األمـنـيـة في

لف. ا
ورفض إيـفـان جـدانـوف أحـد كـبار
ـــقـــيم في مـــعـــاوني نـــافـــالـــني وا
اخلــارج هــذا الــتـبــريــر كــاتــبـا في
ـلف صنف سريا "لكي تغريدة أن ا

ال يدرك أحد عبثية ما يحدث".
ومع اقــتـراب مــوعــد االنـتــخــابـات
الـتشـريـعـيـة في أيـلـول/سـبـتـمـبر
يـسـعى الـكرمـلـ إلى عـدم ترك أي
فــرصـة لـلــمـعــارضـة عــلى خـلــفـيـة
اســتـــيــاء مـــتــزايـــد لــدى الـــشــعب
الـــروسي بـــعـــد عـــقـــدين من حـــكم
بــــــوتـــــــ وتـــــــدهــــــور الـــــــوضع
االقـتــصـادي في الـبالد جـراء أزمـة
فـيـروس كــورونـا وفـضــائح فـسـاد

متكررة.
ـفــتــرض أن يـنــظـر مــجـلس ومن ا
الدومـا الثالثـاء في مشـروع قانون
ـنع انــتــخــاب أي شـخـص شـغل
مـــنـــصب مـــســـؤول في مـــنـــظـــمــة
"مـتــطـرفـة". ويُــتـوقع إقــرار الـنصّ

وسُــجـن بــتــهــمــة انــتــهــاك شــروط
الرقابة القضائية عليه.

في 19 كـانـون الـثاني/يـنـايـر نـشر
ـعـارض حتـقـيــقـاً حـول مـكـافـحـة ا
لك الفـساد يتـهم فيه بوتـ بأنه 
"قـصـرا" يـطل عـلـى الـبـحـر األسود
ونال الشريط نسبـة مشاهدة عالية
جــدا. ونــفى الــرئــيس الــروسي أن

يكون مالك القصر.
أواخر كانون الثاني/يناير تظاهر
عشـرات آالف األشخـاص للـمطـالبة
باإلفـراج عنه. و تـوقيف عـشرات

تظاهرين. ا
في 2 شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر حـــكـــمت
مـحـكمـة في مـوسـكو عـلى نـافـالني
بــالــسـجن حلــوالى ثالث ســنـوات

في قرار ندد به الغرب باإلجماع.
في 26 شــبــاط/فــبـــرايــر نــقل إلى
معتقل في بوكروف (100 كيلومتر

شرق موسكو) لتمضية عقوبته.
مـطــلع آذار/مـارس فـرض االحتـاد
األوروبي عـقـوبـات ضـد مـسـؤول
روس وحـــــذت حـــــذوه الـــــواليـــــات

تحدة. ا
عارض في 31 آذار/مارس أعلن ا
"إضــرابــا عـن الــطــعــام" لــلــتــنــديـد

بظروف احتجازه.
في 21 نـيـسـان/أبـريل نـزل اآلالف

من مناصريه إلى الشارع.
في 23 من الــشــهـــر نــفــسه أنــهى
نــافــالــني الــذي ســبق أن نُــقل إلى
وحـدة طـبـيـة في الـسـجن إضـرابه
عن الـطـعـام بعـدمـا حـضّه أطـباؤه
عــلى وقف االضــراب قــائـلــ إنـهم
يـخـشون مـوته أو "أضـراراً كـبـيرة"

في صحّته.
في 27 نيسان/أبريل منع القضاء
صــنـدوق مــكـافــحـة الــفـســاد الـذي
ــــارســـة أسّــــسه نــــافـــالــــنـي من 
أنــشــطــته. في 29 أعــلــنت مــكــاتب
نافالني اإلقليمية في روسيا البالغ
عــددهــا 37 حلّ نـــفــســهـــا عــشــيــة
تـــصـــنـــيــــفـــهـــا من جـــانب جـــهـــاز
ـالــيــة الـروســيـة االســتـخــبــارات ا
"متطـرّفة وإرهابيـة".وأرجأ القضاء
الـروسي االثـنـ النـظـر في قـضـية
تـــصـــنـــيف مـــنــظـــمـــات نـــافــالـــني
"مـــــتـــــطـــــرّفـــــة" إلى الـــــتـــــاسع من
حـزيران/يـونـيو بـعـد جلـسة أولى
اسـتــغـرقت سـاعــة واحـدة.ويــنـظـر
مـــــجــــلـس الــــدومـــــا الـــــروسي في
ـنع األشــخـاص مـشــروع قـانــون 
ــنــظـمــات مــصــنّــفـة ـرتــبــطــ  ا

"متطرّفة" من انتخابهم نوابًا.

ـعـارض أيـلــول/سـبـتــمـبـر خــرج ا
ــســتــشــفى. وأعــلن الــروسي من ا
الـكرمـل أنـه "حر" في الـعودة الى

روسيا. وجمد القضاء أمواله.
واتــهم نـافـالـنـي الـرئـيس الـروسي
ـيــر بـوتـ بـأنه يـقف "وراء" فالد
تسميمه وهو مـا اعتبرته موسكو

"غير مقبول".
في 15 تشرين األول/اكتوبر فرض
االحتــاد االوروبي عــقـــوبــات عــلى
عدة مسـؤول روس وحذت حذوه

بريطانيا والنروج.
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في 21 كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبــر
ـة هـاتـفـية كـشف نـافـالـني عن مـكا
مــسـجــلــة بـيــنه وبــ أحــد عـمالء
جـــهـــاز األمن الـــفـــدرالي الـــروسي
اعـتـرف فــيـهـا االخـيــر بـأنه حـاول
ــعـــارض بــوضع الـــسم في قــتـل ا
مالبـسه الـداخـلــيـة بـعـدمـا أوقـعه
نـافــالــني من خالل تــظــاهــره بـأنه
قـائد أمـني كـبيـر يـريد إجـابات عن

سبب فشل عملية التسميم.
وقــد وصف جـهـاز األمـن الـفـدرالي
ـة الـهـاتـفـيـة بـأنـهـا ـكـا الـروسي ا
"اســـتـــفـــزاز يـــهـــدف إلى تـــشـــويه
سـمـعـة" الـوكـالـة.في الـيـوم الـتـالي
أعـــلــنـت مــوســـكـــو عن عـــقـــوبــات
مــضـــادة تــســتـــهــدف مـــســؤولــ
.بــعـــدمـــا رفــضـت فــتح أوروبـــيـــ
حتـقق حـول مــا حـصل لـنــافـالـني
أطــلـقـت الـســلــطـات الــروســيـة في
أواخـــر كـــانـــون األول/ديــســـمـــبــر
حتــقــيــقــا جـــديــدا ضــده بــتــهــمــة
"الـتــزويــر عــلى نـطــاق واسع". في
17  كــانـون الــثـاني/يــنــايـر عــنـد
وصـوله إلى مـطار مـوسـكو أوقف
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الذي اقـترحـته مجـموعـة نواب من
ــوحــدة" احلــاكم حــزب "روســيـــا ا

بسهولة.
ورأت ليوبوف سـوبول إحدى أبرز
حـلـفـاء نـافـالـني الـتي كـانت تـنوي
الــتـرشح أن طــرح مـشــروع قـانـون
كـــهــذا يـــعـــني أن احلـــزب احلــاكم
يـشعـر "بـخوف رهـيب من مـنافـسة

نزيهة".
ـعـارض الـروسي وكـان نــافـالـني ا
نـاهض للـفساد األبرز والـناشط ا
ينوي تـقد مرشّحيـه لالنتخابات
الـتـشـريـعـيـة أو دعم مـرشـحـ من
أحــزاب أخــرى لــديــهم قــدرة أكــبـر
ـثـلي احلـزب عـلـى الـتـفـوق عـلى 

احلاكم.
وأجـرى صـندوق مـكـافـحة الـفـساد
في كـانـون الـثـاني/يـنـايـر حتـقـيقه
األشهـر الذي اتّـهم فيه بـوت بأنه
ـتلك "قـصـراً" فخـمـاً على ضـفاف
الـبـحـر األسـود. وحــصـد الـفـيـديـو
أكثر من 116 مليون مشاهدة على
منـصة يوتـيوب وأرغم بـوت على

نفي األمر شخصياً.
وابرز محـطات نافـالي في ما يأتي
تـــذكـــيـــر بــأبـــرز أحـــداث قـــضـــيــة
ــــعــــارض الــــروسي ألــــيــــكــــسي ا
نـــافـــالـــنـي مـــنـــذ تـــســـمـــيـــمه في

اضي. آب/أغسطس ا
في 20 آب/اغــســطس أدخـل أبـرز
ـستشفى في معارض روسي الى ا
سـيــبـيــريـا وهــو في حـالــة خـطـرة
بـعـدمــا شـعـر بـتــوعك خالل رحـلـة
جـــــويـــــة عـــــلى هـــــامـش جـــــولــــة

انتخابية. 
وقـــــالـت أوســـــاطـه إنه تــــــعـــــرض
ستشفى. لتسميم وهو ما ينفيه ا
وبطـلب من عـائلـته نقل في 22 من
الـشـهـر نــفـسه الى مـســتـشـفى في
.في 2 أيلول/سبتـمبر أعلنت برل
بـرلـ أن الـفـحـوص الـطـبـيـة التي
أجـراهـا مـخـتـبـر لـلـجـيش أظـهـرت
"دلــيال ال لــبس فـيـه" عـلى تــعـرضه
ــــــادة من نـــــوع لـــــتــــــســـــمــــــيم "
نـوفــيـتـشــوك" وهـو غــاز أعـصـاب
طـــور لــغـــايـــات عـــســـكــريـــة خالل
احلـقــبـة الـســوفـيــاتـيـة.في 14 من
الشـهر نـفسه أكـدت مخـتبرات في
فــرنـســا والـســويـد الــنـتــائج الـتي
ـانيـا بأن نـافالني توصـلت إليـها أ
ـادة نوفـيـتشـوك.وأكدت قـد سمم 
منـظمة حـظر األسلـحة الكـيميـائية
حـصـول تسـمـيم بغـاز أعـصاب من
نـــــوع نـــــوفـــــيــــــتـــــشـــــوك. في 22
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ــديـنــة والــرفــاق واجلــامــعـة األهـل وا
صـيف عام 1983 وصـلت الى بيتهم 
وقف  وفي وكـنت مـهلـكاً لـتـداعيـات ا
الـلحـظة التي شـاهدني بـها على عـتبة
بـاب بـيـتـهم قال لي  ”هـو أنت الـعربي
الــذي يــبــحــثــون عــنك وحــولـك حتـوم

االعترافات .
بـتجربته الطويلة في العمل السياسي
ـعـارض تـنعـكس عـلى تـقبـلك احلـالة ا
ـستـجدات  وكـأنه أمراً فـي مواجـهة ا
ـــواجـــهــــة في أســـالـــيب عــــاديـــاً في ا
الــنـضـال . في نـفس الــيـوم نـقـلـني مع
عــائـلـته في سـيـارتـه من مـديـنـة كـفـري
الـى مديـنة كـركوك الى مـنطـقة  ”تـكـية
الـطالباني  ”وهـناك ألتقيت بآشتي 
ودارت بــيـنـنـا حـوارات طـويـلـة وأفـاق
سـتقبل  وبـعد أيام وصلت عـمل في ا
الى قواعد االنصار في قرى شهرزور 
وبـادر الـشيـخ عطـا في حـمل حاله الى
أهـلي حـامالً بعض أشـيـائي ليـطمـنهم
عــلى وصـولي بــسالم عـبـر أبــنـة عـمي
ســاهـرة مـجــيـد . بـعـد أربــعـة سـنـوات
ونـيف ألتقيته اللـقاء االخير في بيتهم
دينة  ”كفري  ”بعد أن جنوت أيـضاً 
بـأعـجـوبـة من قـصـة االعتـقـال ونـتـونة
زنــــزانـــتـي رقم ثالثــــة في الـــشــــعـــبـــة
رة طـالت أيامي في اخلـامـسة  هـذه ا
بـيـتـهم تعـدت الى أسـابـيع وفي بعض
أمـاسيـها كـنا نقـضي وقتـاً في مزرعته
بـاطـراف مـديـنة كـفـري مع رفـيـقه كر
ــزرعـة الـتي تـعـرف كــومـنـست  تـلك ا
ــزرعـة الــشـيـوعــيـ  كـانت مــحـطـة
أســـتــراحه وأخـــتــفــاء لـــلــمــنـــاضــلــ
ـقـاتـلـ بـهـا أسـتـشـهـد عـمـر احـمد وا
إســـــــمــــــاعــــــيـل ( شــــــيــــــروان ) عــــــام
ـزرعة من 1988عـنـدما حـوصر داخل ا

اجلاش ومفارز االستخبارات . 
رويـت له فـي تـــلـك االيــــام تـــفــــاصــــيل
ــشـهــد وظـروف أعــتـقـالـي وأسـالـيب ا
الـتعـذيب القذرة وطـرق مواجهـتها في
ـبــدئــيـة بــعـدم الــتــمـسـك بـالــثـوابـت ا
أحلـــاق االذى بــاآلخـــرين  وأن تــكــون
حــيـاً وشـاهـداً عـلى مــرحـلـة تـاريـخـيـة
صـعـبة ومـعقـدة في حـياة الـعراقـي 
كـــان يــصــغي لي بــأنــتــبــاه حــول أدق
ـوقفي الـتـفـاصـيل مع أشـادة كـبـيـرة 
عـــلـى أقل تـــقـــديــر فـي احلـــفــاظ عـــلى
حــيـاتي وحــيـاة اآلخــرين  وهـو الـذي
مـــؤمن بــالــواقــعــيــة الــســيــاســيــة في
الـتـعـامل الـيـومي مـع أسـالـيب الـنـظام
الــدمــويــة في تــســقــيط الــشــيــوعــيـ

والــطــرق الـنــاجـعــة في مـواجــهـتــهـا .
يـــقـــول لـــيــنــــــ الـــثـــوري من يــراوغ
شرطيه .في سنوات الحقه من النضال
هجر  وبغض النظر عن كل وجتربة ا
مــاحلق بــالــشـوعــيــ الـعــراقــيـ من
تـصـفـيات وسـجـون وتسـقـيط وكوارث
عــلى يــد زمــر الـبــعــثــيـ وأجــهــزتـهم
الـقـمـعـيـة . كـان هـنـاك أسـتـعـداد كـامل
عـــنــد قـــيــادة احلـــزب الــشـــيــوعي في
احلـوار مع النظام والعودة الى مواقع
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دانـا قوة كامنة وخـارقه  ومحفزة لنا
دوماً 

فـي طــــيـــلــــة ســـنــــواتي الــــثالثــــة في
اجلـامعـة وبحكم مـسؤولـية آشتي عن
أرتـــبــاطي وشــبــكــة عالقــاتي  كــانت
لــقـاءاتي مـسـتـمــرة مع الـشـيخ عـطـا 
ـثابـة مـرجع حزبي وسـياسي وكـان 
وأمـــني حــول نـــشــاطــات مـــنــظــمــة ”
الـــصــدى  ”وكـــان يــتـــمــتـع بــحـــنــكــة
ســيــاســيــة وتــفــكــيــر مــيــداني وعــقل
واقـــعـي يــســـبـق خــطـط وآلـــيــة عـــمل
الـــبــعــثــيـــ في تــعــامـــلــهم مع قــوى
ـعـارضة . في صـدى حـركة االنـصار ا
وعـــمـــلـــيـــات الـــثـــوار في اجلـــبل الى
ـدن الـعـراقـيـة وسـعـيـر الــقـصـبـات وا
جــبــهـات احلــرب مع إيـران  أدت الى
مــــوجه من الـــتــــمـــلـــمل بـــ أوســـاط
ـقــطـوعي الـصـلـة مـنـذ الــشـيـوعـيـ ا
الــهـجـمـة الـشــرسـة نـهـايـة عـام ١٩٧٨
وفـرط عقد اجلبهـة مع البعثي  رأت
قـيـادة مـنـظمـة الـصـدى وكـوادرها في
مــواكـبــة تـلك الــتـطــورات وضخ دمـاء
جــديــدة الى حـركــة االنــصـار من أجل
توسيع قاعدتها  توليت أنا شخصياً
بـــالــتـــحــرك عــلى بـــعض الــعـــنــاصــر
ومـفاحتـتها بـااللتـحاق الى اجلبل مع
الـثوار الشيوعي  وقد تمكنت خالل
فـترة زمنية أن أرفد بعض الشيوعي
فـي االلتـحـاق بـفـصـائل االنـصـار عـبر
قـواعـد ومـحـطـات مـنـظـمة ”الـصـدى”
وأخـص بـالـذكـر . خـضـر عـبـد الـرزاق
مـقيـم في السـويد  عـبد الـزهرة تـيتو
ـانيـا  طـالب عبـود جـميل مـقـيم في ا
أســتـشـهـد بـآخــر أنـفـال حـكـومي عـام
1988 وحـيد عبد الـرحمن دبش مقيم
فـي السـويـد  فهـد عـبـد اجلبـار عـبود
(مــــحـــمـــد عه رب ) أســـتـــشـــهـــد عـــام
1984فـي مــنــطــقــة (بـــاني شــهــر) في
قــاطع سـلـيــمـانـيـة بــخـطـأ تــكـنـيـكي 
عـندما أنـفجرت عـليه الرمـانة اليدويه
الـتـي يحـمـلـهـا في حـزامه. ومن خالل
نــــشـــاطـي هـــذا  تــــوطـــدت عـالقـــاتي
بـالـشـيخ عطـا من خالل تـرددي الدائم
عــلى بـيــتـهم  وكــنت أحـيــانـاً أقـضي
لــيــالي في مــشــتـمـل بـيــتــهم االثــيـر 
وطـعم مذاق البامـيا من يد أم كوران 
وفـي الــهـزيـع االخــيـر مـن الــلـيـل كــنـا
ـتــعــاً حتـت قــمــريـة نــقــضـي وقــتــاً 
الـعـنـب في حـديـقة بـيـتـهم ومـرات مع
بعض صحبه ورفاقه  ويلقي عليه ما
ـتواضع مـن خواطر كـتبه فـي دفتره ا
وشـجون حـول حياة كـوكب الشرق أم
كـلـثوم وسـجل أغـانيـهـا الطـويل . قله
الــــذين هم صـــادفـــونـي في مـــســـيـــرة
حــيـاتـي الـســيـاسـيــة يـحــمـلــون عـقالً
مــتـواضـعــاً في الـتـعــامل مع الـواقع 
كـان أحدهـم هو الراحـل الشيـخ عطا 
رة قبل االخيـرة  عندما حانت وفـي ا
ســاعــة االلــتــحـاق مــجــبــراً عــلى تـرك

بغداد
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 في حلظـة يـأس  سـألتُ أحـدَ أبنـاء جـيـلي سـؤاال ساذجـا ألسـتـشـعر من
خالله سعـادة إسـتـغبـائي لـعلّي أسـعـدُ مثـل سعـداء الـقوم : هل ثـمـة طاقم

نزيه وشجاع يستطيع إدارة الدولة في العراق ?
ـا أخــذ يـتــــــسـاذجُ مــثـلي : مــواظـبــو الـدرس فـأجـــــــاب بـعـــــــفـويــة ور

السادس !! ..
للوهلة األولـى وبصمت إنتبـهتُ جلرس الذاكرة وهـو يجرّني إلى صورٍ من
شـتـاءٍ مـثـلج داخل صفٍّ نـهـشت الـرطـوبـة جـدرانه وطـلـبـةٍ تـيـبـست أكـفّـهُم
وإزرورقتْ من البـرد ومالبسَ مـستـعـملـةٍ مسـتـهلـكة وسـط ظالم ال يخـترقه

سوى ضوء مصباحٍ أصفرَ باهت ..
دارس  نعم هذا مشـهد عشـناه للدرس الـسادس الذي إخـترعتْه إداراتُ ا
ـرحـلة الـذهـبيـة لـقطـاعي الـتـربيـة والـتعـلـيم والذي من خالله الثـانـوية في ا
ـقـدمـة حـتى ــقـرر بـكـتـاب كـامـل من ا ـدرسُ مــنـهـاجه الـدراسيّ ا يُـكـمل ا
درسُ أنه قـصّر بـواجبه فلم اخلاتمـة لكي ال تـنقصَـنا مـعلومـة وال يشـعر ا
تكن ثمـة دروس خصـوصيـة وال وساطـة وال خوف وال تـردد ولم نسمع أن
وجـيـهـا تــوسط لـطـالب وال مـســؤوال مـنح طـالـبــا درجـة واحـدة  فـبـدال من
خـمسـة دروس أضـيف لـهـا درس سـادس بـعـد عـنـاء دوام كـامل لـلـمدرس
والـطـالب خُـصص إلتـمـام مـواد الـلـغـتـ الـعـربـيـة واإلنـكـلـيـزيـة والـكـيـمـياء

والفيزياء والهندست التحليلية واجملسمة .. 
لم أقتنع بردّه ألسـباب أهمـها ان أغلب من تلـقى الدرس السـادس بعيدون
عن السياسة ولم يدسّـوا أنوفهم ضمن أزقة األحزاب الـضيقة وال يعيرون
ـنـصب - مـغـريـات السـلـطـة - وهم بـعـيـدون عـنـها أي إهـتمـام لـلـمـال أو ا
أصال ألن فيـها من لم يـحضـر حـتى الدرس الـثاني وال مـجال إلصالحـها

عجزة ..  إال 
لكن وبـعد تقـليب الـفكـرة باجتـاه مصلـحة الـشعب وجـدتُ أنه صائب فـيما
قالـه فلـيس ثـمـة أحـرصُ من ذلك اجلـيل الـفـقيـر الـذي تـربى عـلى الـكـفاف
ـهـندس قـنوعـا مـكـافـحا مـجـتـهـدا تـخرج فـيه الـعـالم والـطـبيـب والطـيـار وا
والفيزياوي والرياضي والكاتب والصحافي بتفوق وثقة عالية  وما أحوج

وذج ذلك اجليل !!  العراق إلى 
طـلق أن التـقانـة واحلـداثة تـتطـلب جيال انـي ا ليس حتـيزا أو غـرورا  إل
ا بـروحيـة وإقدام ونـزاهة وعـفة وعـلمـية وحـرص جيل جديـدا يواكـبهـا وإ
الدرس السادس وقـد نبّهـني إلى مفصل جـوهري في كل هذا وهو في لب
تسـويق الفـكـرة وقال : نـحتـاج إلى ترجـمـة عمـيقـة نـوصل بهـا الفـكرة إلى
هذا اجلـيل حـتى وإن كـان يـقـرأ !!! فـوجدتُ أنـه محق بـذلك النـهـا عـصـية

على فهم من لم يعشْها أو يعايشها .
خالصة القول : هل نـستطيـع صناعة جـيل يحمل نزاهـة الدرس السادس
ـيـــــزات في جيل كـن أن تتـــجـانس هـذه ا بعـقـلـيـة تـقانـة الـعـصـر ? هل 

واحد ? 
ـسـؤولـة عن تـربـيـة هـذا اجلـيل وتـطـعيـمه وقـبل كل ذلك  مَن هي اجلـهـة ا

بلقاح النزاهة أو مصل الفساد إن لم يتوفر اللقاح ? 
لقد أصـيب اجملتـمع بوبـاء الفسـاد بشـكل أصبح ظـاهرة إجـتماعـية تـتمدد

وتـتــسع لــتــتـأصل ضــمن مــفــاهـيم جــديــدة لـلــحــيـاة
اخلاصة والعامة وما على السلطة التشريعية التي
فشلت في التـأسيس لثقـافة إنتخـابات نزيهـة طيلة
عـقـدين إالّ أن تـتـبــنى تـنـشـئـة جـيـل نـزيه مـجـتـهـد
مبدع مـحتـرم يعـوّض خسـارة العـقدين .. وأظـنها
لن تـسـتــطـيع بـدون مــعـــــونـة وخــبـرة جـيل الـدرس

السادس .

الــطـالـبـاني في يـوم 4 آيـار عـام 2000
في مدينة السليمانية على أثر تعرضه
لــــنـــزف في الــــدمـــاغ  وتـــوارى ثـــرى
قـبرة (مـامه يـاره) في مديـنة جـسـده 
سليمانية  وقد سبقته بسنوات رفيقة
عـمره أم كوران أثر عملية إغتيال قذره
نـفـذت حتت سـتـار الـلـيل  وتـركوا من
حــطــام هــذه الــدنــيــا ثــريــات صــاحلـة
وأوالد بـــطـــاقـــات خالقه . الـــدكـــتــوره
جـــوان  الــدكــتــور كــوران  الــدكــتــور
سـوران  الـدكـتـور سيـوان  الـدكـتوره
شـــيالن  وآشـــتي . تــوطـــدت عالقــتي
بـالشيخ عطا  وكان يشغل مدير بلدية
كــفــري حـيــنـهــا من خالل نــشـاطي في
مـنظمة (الصـدى)  والذي أرتبطت بها
تـنـظمـياً في نـهايـات السـبعـينـيات في
الـــعــاصـــمــة بـــغــداد  وظل أرتـــبــاطي
ــبـاشــر بـالــرفـيق آشــتي  وهـو أحـد ا
ــؤسس أبـــنــاء الـــشــيخ عـــطــا وهـــو ا
الـرئـيـسي مـع رفاقـه مـحمـد دانـا جالل
ــفـتـي  والـذي رحل الى اآلخــره قـبل ا
عــــامـــ . والـــشـــهـــيـــد صـــارم حـــسن
الــــزهـــاوي وهــــو من طالب جــــامـــعـــة
الـبـصـرة جاء الى بـغـداد وأختـفى بـها
وبـعد سنة من تأسيس منظمة الصدى
والـتي تأسست في نهايات عام 1978
وبـــــدايـــــات عــــام 1979 أنـــــتـــــقل الى
اجلــــنـــوب والـــفـــرات االوسط بـــهـــدف
توسيع الركائز والقواعد احلزبية  إال
أنـه أعتـقل في الـعام 1981 ولـم يبوح
بــأي سـر من أسـرار الـتــنـظـيم  فـتـمت
تـصفيته داخل أقبية األجهزة االمنية 
والى اليوم ال داله على مصيره . 
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وفـي حـديث شـخـصي . ذكـر لي رفـيـقه
آشـتي حول شـخصه وسجـاياه . قال :
كـان قـائـداً مـيـدانـيـاً صـارمـاً ومـبـدئـيـاً
عنى الـكلمـة .. وفي معظم وشـجاعـاً 

لـــقـــاؤتـــنـــا  كـــان يـــكـــرر دومــاً اذا 
اعــتــقـالـي التـخــافـوا ســوف لن أنــهـار
وأعـتـرف عـلـيـكم حتت الـتـعـذيب حتت
وطــأة هـؤالء الـسـفـلــة  ولـكن امـنـيـتي
مــنـكم أن تــسـتـمـروا بــعـدي وبـدوني 
ويؤكد آشتي إنه كالم ألهمني حينها 
ـرحـوم مــحـمـد وكــانت لي ولــلـرفـيـق ا

 wFO d « ‚U A

بغداد

—U _« l U

w «dF « w uOA « »e(«Ë UD  aOA « Èb
 q{UM Ë ÊU S  WK  «– lO{«u

Ÿ
ö

D
«W dF*« Ê«bO  w  t 1e  r — ÍdJ  w O «d  ÊuOK U

جتري عـبـر صفـوف جـامدة لالنـتـقال إلى
تحركة". تنقلة ا عارك ا ا

وأضـاف أن "قــوة نـابـلــيـون تــكـمن في أنه
فكـر في األمـر من مـنظـور واسع: الـتداخل
بـ فــرق اجلـيش اخملـتــلـفـة ومــبـدأ خـرق
عارك مـن خالل تركيز صفوف الـعدو في ا
القـوات وتطـبـيق ذلك على مـيـادين القـتال

الواسعة".
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علومات بفضل التخطيط الـدقيق وجمع ا
عن حتـركـات الـعـدو والـتـفوق فـي الـرجال
عدات حيث سـيتم خرق صـفوف العدو وا
ـعـسـكـرات ونـظـام الـفــرق الـعـسـكـريــة وا
شاة إلى احلد اخلفيفة وتخفيف معدات ا
األدنى .. هذا اإلسـقاط الـسريع الـذي أتاح
لــبـعض الــوحــدات اجــتـيــاز أكــثـر من 40
كـيــلـومــتـرًا فـي الـيــوم مـكــنه من مـفــاجـأة

خصمه.
يزات فـي بعض األحيان واستخـدم هذه ا
لـلــتـعــويض عن تـدني عــدد اجلـنــود كـمـا
حدث في أوستـرليتز (1805) أو فريدالند

.(1807)
كمـا حـظي جيـشه الـكبـيـر بعـشرات اآلالف
ــــتــــمــــرســــ من قــــدامى مـن اجلــــنــــود ا

احملارب في معارك الثورة.
هـذا اإلسـقـاط إضـافــة إلى تـركـيـز الـقـوات
عــنــد نــقــطــة مــحــددة أتــاح له إيــجــاد مــا
ـعـركـة احلاسـمـة الـتي سـتؤدي يـسمـيه "ا
ــــعـــاهـــدة الـــتي إلى قــــرار يـــفـــضي إلى ا
سـتــســمح له بــعـد ذلك بــفــرض سـيــاسـته

األوروبية" وفق ما يقول ميشال روكو.
يعـرض أنـطوان جـومـيني أحـد مـؤسسي
النـظريـة اإلستـراتيـجيـة احلديـثة "صـيغة"
جناحـات اإلمـبـراطـور في أطـروحـته حول

العمليات العسكرية الكبرى (1805).
ويـقــول إن "الـفن الــعـســكـري الـعــظـيم في
توجيه خـطوط عـمليـاته يتـمثل في اجلمع
ب هـجمـاته بـحيث يـتمـكن من الـسيـطرة
عـلى اتـصـاالت الـعـدو دون فـقـدان خـطوط
اتــــصــــاالتـه" وذلك إمــــا بــــاإلغــــارة عــــلى
الصفوف اخللفية وفصل جيش العدو عن
قـــواعــــده أو بــــــــــإحـــداث اخــــتـــراق في

{ بـــاريس - ا ف ب: ســــطـــر نـــابـــلـــيـــون
بونابرت انتصارات عـديدة وخاطفة. فهذا
الــقــائـد الــذي تــوفي قــبل 200 عــام عـرف
برؤيتـه االستراتـيجـية االسـتثنـائيـة ويُعد
تاريـخـيًا من كـبـار اخملطـط الـعـسكـري
على الرغم من أنه هُزم للمفارقة في ميدان

عركة عسكريًا وسياسيا. ا
بعد أن التحق بكلية بريان العسكرية بدأ
ـهـنـية في الـشاب الـكـورسـيـكي مسـيـرته ا
دفـعـيـة ومنه صـعـد بسـرعـة حتى سالح ا
رُقي إلى رتبة جنرال وهو بعد في الرابعة

والعشرين من عمره.
   بــعــد تـــعــيــيــنه قـــائــدًا عــامًــا لــلــقــوات
الــفـرنــسـيــة في إيــطـالــيــا عـلـى الـرغم من
افتقـاره إلى اخلبرة قـاد بونابـرت احلملة
العـسـكـريـة عام 1796 ضد الـنـمسـاوي

الــــــتي تـــــعــــــد واحـــــدة من مــــــنـــــجـــــزاته
االستراتـيجيـة. بعـد معارك ريـفولي وبون
ــصــريــة في 1798 داركــول ثم احلــمــلــة ا

حتول نابليون إلى بطل عسكري.
منذ بدايـة توليه مـهام القـيادة أقام عالقة
وثـيــقــة مع رجــاله الـذيـن كـان يــبث فــيـهم
ـا يُـستـشـهد به من احلمـاسـة بال كلل. و
خطاب توجه به إلى قواته في آذار/مارس
1976 في إيـطــالـيــا قـولـه "أيـهــا اجلـنـود
أنتم عراة وال حتـصلـون على مـا يكفي من
الطعـام واحلكـومة مديـنة لـكم بالكـثير وال
ـكـنـهـا أن تـعـطـيـكم أي شيء ... أريـد أن
أقودكم إلى أخصب سـهول العـالم. وهناك

ستحظون بالشرف واجملد والثروة".
لم يـتـرك اإلمـبـراطـور الفـرنـسي أي مـؤلف
مرجعي يـشرح تفـكيـره االستراتـيجي هو
الذي ورث األفـكـار العـسكـريـة التي نـشأت
في نـهـايــة الـنـظـام الـبــائـد وخالل الـثـورة
الفرنـسية. لـكن تمـاسك نظامه وانـسجامه
يــتـــبــدى في األوامـــر الــتي أصـــدرهــا إلى

قواته ومراسالته ومخطوطاته.
يـشــرح مـيـشــيل روكـو مــديـر الــصـنـاديق
اخلــــاصــــة بــــإرث نـــابــــلــــيــــون في قــــسم
احملفـوظـات التـاريخـيـة لدى وزارة الـدفاع
"نحن نخرج من التـعثر التـكتيكي في آخر
ـعـارك الـتي كـانت أيـام الـنـظـام الـقـد وا
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خـــــــطــــــوط الـــــــعــــــدو كــــــمـــــــا حــــــدث في
أوســـــــــترليتز.

ويـشــرح مـيــشـيل روكــو ذلك بـقــوله "إنـهـا
مناورة تسعى إلى اإلخالل بالتوازن وزرع
الـفـوضى" يـرى فـيـهـا "اإلرث الـذي ورثـته

عاصرة". عن نابليون اجليوش ا
ــيـة ــؤرخ "عـشــيـة احلــرب الــعـا ويـقــول ا
األولى استخدمت هذه الفكرة في الهجوم
ولـــــكن مـن دون مـــــراعــــاة االبـــــتـــــكــــارات
دفـــــع الرشاش التكنولوجية وال سيما ا
ـا أدى إلى تـعـثـر تــكـتـيـكي جـديـد حـتى
ــدرعـــات الــتي ســـتـــــنــفـــذ تــلك نــــــشـــر ا

اخلطة".
ويــتــابع "ســيــســتــمــر تــعــلم تــكــتــيك زرع
الـفـوضى مع اجلـنـرال بـاتـون علـى سبـيل
ــيـة الــثـانــيـة) ـثــال (خالل احلــرب الـعــا ا

ومؤخـراً أثـناء حـرب اخلـلـيج عنـدمـا جلأ
األميركـيون إلى زرع الفـوضى في صفوف
الـعــدو ومــحـاصــرته في الــنـهــايـة لــفـصل

خطوطه اخللفية".
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هـزمت أسـطـورة نـابـلـيـون خالل حـمـلـتـيه
الـكــبـيــرتـ في إســبـانــيـا ثم فـي روسـيـا.
فبعد أن كان عليه مواجهة حرب عصابات
لم يـــتــوقــــــــــعــهـــا في إســـبــانـــيــا "قــاده
وزون افتـــــــقاره إلى التحلـيل والتفكير ا
إلى شن حــمـلــة أوسع من قــدراته في عـام
1812 في روسـيـا قـــــــــضـت علـى جيـشه
الـــكـــبـــيـــر وأجـــبـــرته عـــلى الـــتـــراجع في
مـنـتـصف الـشـتـاء بـعـد أن خـسـر عن 200

ألف جندي على األقل.
بـعـد أن أضـفت انـتــصـاراته شـرعـيـة عـلى

منطقة كفري
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فـي صــــيف عــــام 1981 دعـــــاني الى
دينة كفري الصديق والرفيق بيتهم 
آشـتي شيخ عطا أحد الـكوادر الفعالة
في منظمة الصدى  لتنظيمات احلزب
الـشيوعي العراقي  ومن مؤسسيها 
وكــنت أحــد أعــضـائــهــا  وصـلت الى
ـديـنـة في ظـهـيرة قـائـضـة احلرارة  ا
ومـررت فـي حلظـتـهـا الى داخـل سوق
ـدينة قاصداً مكان عمل الشهيد عمر ا
أحـمـد إسـمـاعـيل (شـيـروان) في مـحل
البس والـعـطـور . الــكـمـالـيـات بــيع ا
بــعـد سـاعـات من احلـديث حـول أفـاق
الـدراسـة وهـمـوم السـيـاسـة  تدرجت
ــديــنـــة وظــني أن عــيــون بـــ أزقــة ا
الـرقـيب تالحـقـني وعـلى عـتـبـة الـباب
رآنـي من بــ فـــتــحـــات بــاب الـــبــيت
الـعليـا  وأستقبـلني بأبـتسامه هادئه
رة  وكـأنه يعرفني مـنذ زمن  كانت ا
األولـى الــتي ألــتــقــيه  وكــأني أعــرفه
مــنــذ زمن عــمــيق  فــضال أن ذاكــرتي
تـختـزن عنه تـفاصـيل مهـمة وأحاديث
طـويله تطمأن النفس عبر ولده آشتي

 .
شـخـصـية اليـتـصـنع التـكـلـفة وبـعـيداً
عـن الرسـميـات يـدخل القـلب من بأول
ــسـة شــغـافه  وفـي الـلـحــظـة األولى
طــبـعت شـخــصـيـته في مـخــيـلـتي أبـاً
ومــنــاضالً ورفــيـقــاً  وذو خــلق رفـيع
وسـيره حسنه  دمث االخالق وحسن
ـرحـلـة الـعـراق الــتـعـامل وأبن  بــار 
الــسـيـاسـيـة وكـيـفـيـة الـتـعـامل مـعـهـا
ـغـاالة . هـو بــعـيـداً عن الـطـفــولـيه وا

 .…
 الـشـيخ عـطا الـله جـمـال محـمـد علي
الـطالباني . تذكـر سيرته الذاتية  إنه
ولـد عام 1925فـي قرية زرداو الـتابعة
لــقـضــاء كـفــري . يـعــرف في االوسـاط
الـسـياسـية واخملـيلـة الـشعـبيـة (شيخ
عـطـا الطـالـباني) . وهـو االبن الوسط
بـ األخويـن مكـرم الطالـبانـي الوزير
الـشـيوعـي في فتـرة اجلـبهـة الـوطنـية
والـقـومـيـة الـتقـدمـيـة  حـيث ولـد عام
1923. وإحــسـان الـطـالـبـاني مـوالـيـد

  . 1927
رحـل الى الــــســـمــــاء الـــشــــيخ عــــطـــا
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بيروت

هنة ابوعالء محسن حس : أخي في السن والوطن وا
انك ظـاهرة لن تـتـكـرر لالسـبـاب الـتالـيـة بـلـغـة مدرس سـابق : اوال انك لم
تتـلـمذ عـلى يـد صـحفي مـحـتـرف بل تتـلـمذت عـلى نـفـسك وانت لم تدرس
الـصحـافـة في جـامـعـة لـكن خـريـجي اجلامـعـة يـدرسـون مـحـسن حـس
وطريـقته في صـناعـة اخلبـر وتسويـقه لم تـرتقي الـسلم الـوظائفـي بدرجة
هـنة حزبـية اوطـبقـية او لـصفـة اجتـماعـية بل اخـذ االعالميـون عنك هـذه ا
وتـعـلـمـوا مـنك كـتـابة اخلـبـر وانـت اعظـم من كـتب اخلـبـر الـصـحـفي بـلـغة
موجزة ال فضل  الحد عليك وفضلك وافـر على مجايليك لم تدخل حزبا
في دولـة بنى فـيـهـا الكـثـيـر من امـجادهم عـلى دعـمـهـا لهم وكـذا الـتـحزب

وانت تراهم يصعدون بال سلم وينزلون بالدرج .
سـؤول في الدولـة التى تـقلـبت على احـضان ملـكيـة  وشيـوعية ما تقـربت 
وجمـهوريـة وقومـية واسالمـية  وال احـد اسـتطـاع ان يخـرجك من مكـتبك
كتب. كنت النزيه في دولة تتقبل كتب بحاجة اليك ومثلك ال يحـتاج  الن ا

رتشي ودولة تطرده. ا
ــا مــر ثـالثــة اربــاع الــقـــرن وانت صــائغ اخلـــبــر مــثل صـــائغ الــذهب ر
الـصـابـئـي ال يـنـافـسك طــار وتـلـيـد وبــقي اسم مـحـسـن حـسـ صـنـوا
درسة ثال  وعلى مستوى السلوك كان محسن حس  لصائغ االخبار 
ـهنة ,تعرف عـليك زعـماء ورؤسـاء العراق ولم عراقيـة ال حتتـرم لصوص ا

تتقرب لواحد منهم.
ـال فــلم تــقم صـداقــة بـيــنـكــمـا اليـســحـرك جــمع ا
لوكنت مصريا وعشت غنيا بال ثراء ثريـا بال مال
الستجـابت لك مقـامات الـدولة واسـمك العالي في
ومع ذاك الـعقوق فـاهل الدولـة يحـترمون االعالي 

صانع االخبار ولم تصنعه االخبار.
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ياه بنـهرين دجلة والفرات مع بداية حلول فـصــــل الصبف بدأ منـسوب ا
بــاالنــخـــفــاض الى درجــات مـــخــيــفـــة ومـــــــنــذ عــام 2003 والى يــومــنــا
ــنـسـوب ويــأتي ذلك بـسـبب هـذا يـعــاني الـعـراق من انــخـفـاض كــبـيـر بـا
ائية التي تـتـــــبعها دولتي تركيا وايـران حيث قاموا بتغيير السياسات ا
مسـار الـروافـد وبنـاء سـدود عمالقــــــة ولالسف الـعـراق لم يـقــــومً بـبـناء
ـديـنة السـدود حـيث لـو قـام بـبـناء سـد بـادوش الـذي يـقع نـطقـةً بـادوش 
وــــــصل لـكان احلـال تغـيـر كثـيرا وبـســــبب نيـنوى بـالـقــــرب من سـد ا
اهـــمــال احلـــكـــومـــة هــذا اجلـــانـب ادىً ذلك تـــصــحـــر واسع بـــاالراضي
الزراعية وتـقــــلص االراضي الزراعيـة فضال عن تغيـيرات بالبـيئة يجب
ياه اجلارية بناء سدود عمــــالقـة بالبالد لالستـفادة من مياه االمطـار وا
لالسف بالد النـهـرين شعـبه يـعانـي من ميـاه غـير صـاحلـة لشـرب ومدن
ـعـقول بـلـد من اغنى ـيـاه مـثل مديـنـة الفـيـحاء ولـيس من ا تفـتـقد حتـلـية ا
اء عن طـريق قـنـاني مـائيـة مـسـتوردة من بلـدان ألـعـالم شعـبه يـحـتـسي ا

بلدان عديدة 
ــشـكـلــة وبـصـورة عـاجــلـة كـمـا عـلى احلـكــومـة ان تـعــمل عـلى حل هـذه ا
يـجب عـلى احلـكـومـة تـشـكـيـل وفـد دبـلـومـاسي يـفـاوض الـدولـتـ تـركـيـا
ياه يـاه معً العمل اجلـاد لالنهاء مـشاكل ا وايران من اجل انهـاء حرب ا
التي تتعلق بالتصحر حيث لو كان هناك اهتمام بذلك لكان العراق لم يقم

في اسـتـيـراد اخلـضـار من الـبـلـدان اجملـاورة وكـنـا
نحن من نصدر اخلضار الى البلدان االخرى ولو
حصل هـذا لكـان هـناك ايـرادات مـاليـة اخرى من
ـالـيـة النـفـطـية وتـوفـر من خاللـها غيـر الـعـائدات ا
فـرص عـمل كـبـيـرة لـعـاطـلـ عن الـعـمل  ولـكن ال

ن تنادي.  حياة 

اجلـبـهة الـوطنـية والـقـوميـة التـقدمـية
وبشروطهم الى حد أيام قليلة من عمر
الـنظام قـبل سقوطه على يـد االمريكان
 وأن كـانت هـنـاك أعتـراضـات من قبل
ـسـؤولـ الـشـيـوعـيـ تـعـود بــعض ا
الرتـبـاطـات ومـصـالح خـاصـة لـيس اال
… ”وفـي الـعام 1989كـادت أن  تـصل
الـى نهـايـة فصـولـها . لـو أطـلق سراح
(الــبـيـان احملـبــوس)  عـلى حـد وصف
الـراحل آراخـاجادور له  عـنـدما حـمله
الـراحل عـبـد الرزاق الـصـافي من براغ
الـى دمـشق يـحـمل صـيـغة إعـالن حول
ـفـاوضـات واللـقـاءات الـتي شهـدتـها ا
ــعـارضه الــعــاصـمــة بـراغ بــ قـوى ا
ومــبــعــوث الــنــظـام الــشــيــوعي مــكـرم

الطالباني . 
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الـشـيخ عـطـا الـطـالـبـاني يـحمـل سجل
نــــضــــالـي طــــويل ومــــهم وفـي فــــتـــرة
تــاريــخـيــة بـحــاجه الى تـوثــيـقــهـا من
خـالل الـــوقـــوف عـــلـى أهم مـــحـــطـــات
حـيـاته الـنـضالـيـة وحتـديـداً من تاريخ
فـرط عـقد اجلـبهـة مع الـبعـثيـ نهـاية
عام 1978الـى ح رحيله عام 2000 
ـــواجـــهـــة عــــقـــدين مـن الـــنـــضــــال وا
احلـقيـقيـة مع أساليب الـنظـام في عقر
رحـلة داره  وكـنت شـاهداً عـلى تـلك ا
الـــتــاريـــخــيـــة من الــنـــضــال من خالل
نــشـاطي وعـمـلي احلــزبي في مـنـظـمـة
الــصـدى مـنـذ مــطـلع الـثـمــانـيـنـات في
ظــروف غـايـة في الـصــعـوبـة وحـافـات
ـــوت . حــدثــني فـي ســنــوات الحــقه ا
زمـــــيــــلي فـي االداب/ قــــسـم الــــلــــغــــة
االنــكـلـيـزيـة دارا أحــمـد  والـذي يـقـيم
حـالـيـاً في الـسويـد وكـان يـحـمل الرقم
14فـي أول دوره النـتــخــابــات مــجـلس
نــــواب فـي أقــــلــــيم كــــردســــتــــان عـــام
1992عـن قــائـمــة الــشــيــوعـيــ . وفي
ســلـسـلـة أحـاديث شـخـصـيـة يـذكـر لي
عام 1980وصـلنـي أبالغ عبـر التنـظيم
فـي الـــوقـت الـــذي كــــنت بـه أقـــود خط
حـزبي خيطي خاص بي أن أتصل بك
ألجـل أنـــضـــمــــامك الى الـــتــــنـــظـــيم ..
فـتفـاجأت الني حـسب علمي أنك داخل
ــوزعــة الـــتــنــظــيم حــسب اخلــطــوط ا
السـاليب الـتنـظيم وحتـوطاً لـلطواريء
احملــتــمـلــة . تـرددت في احلــديث مـعك
لــعــدة حتـوطــات وتـخــوفـات النــنـا في
مـــــــربع دراسـي واحــــــد وفي حــــــالــــــة
ـا يـلـفـت الـنـظر ـتـكـررة ر الـلـقـاءات ا
لـعـنـاصـر أجـهـزة الـنـظـام داخل احلرم
اجلـامعي . في قراءتي االخـيرة لكتاب
صــعــود احلــزب الــشــيــوعي الــعــراقي
وانـحـداره  لـلبـريـفسـور طـارق يوسف
إســـــمــــاعـــــيل وفي عـــــرضه لـــــتــــاريخ
الـشيـوعيـ ونضـاالتهم الـتاريـخية لم
نظمة  ”الصدى .. أجـد أشاره واحدة 
ودورهـــا الــنـــضــالـي في مــرحـــلــة هي
االصعب في تاريخ العراق السياسي 
وكــان لـهـا ثـقـلـهــا الـثـقـيل في الـشـارع
وأضـابـير أجـهـزة النـظام والـتي قـلبت

تكية الطالباني بكركوك
حـسـابـاتـهم في وهـمـهم لـلـقـضـاء على
ـنظمة ” الـشيوعـي . الركـائز األولى 
الـصدى  ”أنـطـلقت في بـغـداد ( كلـيات
ـستنـصرية وبـغداد والتـكنلـوجيا )  ا
وكـذلك في كركوك وكفري والسليمانية
وأربــيل والـبــصـرة وبـعـض الـقـرى في
مناطق كرميان . وبادر آشتي االتصال
بـــاحلــزب عــام 1980عـن طــريق فـــخــر
الـــدين جنم الـــدين الـــطــالــبـــاني (مــام
صــالح)  الـذي كـان سـكـرتــيـر مـحـلـيـة
كــــركـــوك  وقــــد وثق مـــام صــــالح في
أوراقـه الحـقــاً في إبالغ قـيــادة احلـزب
بــرسـالـة آشـتي حـول تـنــظـيم مـنـظـمـة
(الـــصــدى)  وقــد ســنــحت لي فــرصــة
ام صالح في العام شـخصياً باللـقاء 
1983 فـي مـنـطـقـة هــزارسـتـون بـجـبل
ســورين مع الـرفـاق نـوري أبـو صـبـاح
ومـام فتاح  ونقلت لهم صورة واقعية
عـن آلية عـمل منـظمـة الصـدى وأتساع
رقــعـة تـنــظـيـمــهـا في عــمـوم الـعـراق 
حــيـث ألـتــحق بــهــا أعــداد كــبـيــرة من
الـشـيـوعيـ مـقطـوعي الـصلـة بـعد أن
فــرطت عـقــد اجلـبــهـة مع الــبـعــثـيـ 
وفـقدوا بـوصلة االتـصال باحلـزب بعد
أن تــــركت قـــيـــادته الـــعـــراق بـــإجتـــاه

هجر.  ا
وفـي أول خــطـوة عــمــلــيــة وجــريــئـة 
أقـدمت علـيهـا منـظمـة الصدى لالعالن
عـن تشكيلهـا وزعت بيان باسم احلزب
الـــشــيــوعي الــعـــراقي  لــكن دون عــلم
قـيادة احلزب لعـدم وجود أي اتصال 

حــيث  اســتـنــســاخ بـخط الــيـد 500
نـسـخـة في بـغداد و تـوزيـعـها داخل
ـــســـتـــنـــصـــريــة جـــامـــعـــة بـــغـــداد وا
والــتـكـنــلـوجـيــا  وعـدد من اعـداديـات
الـثورة وشارع فلسـط وعلى باصات
مـصلحة نقل الركاب وعدد من احملالت
 وقــبل تـوزيع الـبــيـان  عـرضه عـبـر
آشـتي عـلى الـدكـتـور مكـرم الـطـالـباني
وأسـتـحـسـن مـضـمونـه  وهـذا يـعـتـبر
أول نـشـاط شـارك به مـعظم الـتـنـظيم .
وقـد قـام أعـضاء الـتـنظـيم حـملـة تـبرع
ــتــعـــاطــفــ مع احلــزب مـن الــنــاس ا
واحملـسـوبـ عـلى مالكه وخالل ثـالثة
شـهور جمعنا 775 دينار عراقي . كانا
الـشيـخ عطا وأخـيه مـكرم عون لـنا في
ــا أســتــثـــمــرنــا عالقــاتــهم الـــعــمل ر
الـواسعة مع رجاالت الدولـة بتمريرهم
لـــنــا بــعض أفــكــار الــســلــطــة وخــطط
حتـركها ضـد الشيـوعي وتـسريب لنا
قـوائم االعـتقـاالت في نـية الـسلـطة في
اعـتـقـالهم  وكـانت عالقـة الشـيخ عـطا
مـع البـعـثي الـقـيـادي رشـيـد الـطـعان 
والـذي كـان مـدرجـاً ضمن لـعـبـة الورق
االمـريكية بحدود مناطق كفري  وكلر.
ـقـداديـة  في الـصـد عن وجــلـوالء  وا
ـسـبق مـالحـقـة الـشـيـوعـيـ والـعـلم ا
بــنـيـة الـسـلـطـات في قـائـمـة إعـتـقـاالت
ا جنـا أكـثر من رفـيق ناشط جـديـدة 
مـن االعـــتـــقـــال وأخـــتــــفى عن عـــيـــون

الرقيب. 

نابليون بونابرت

ـة ســلـطــته الــسـيــاســيـة أجــبــرت الـهــز
اإلمبراطور على الـتنازل عن العرش في 6

نيسان/أبريل 1814.
وعــادتـه جــمــيـع الــقــوى األوروبـــيــة لــدى
عـودته إلى الـسـلـطـة خالل مـا عرف بـاسم

ائة يوم في ربيع 1815. ا
وخالل معركـة واترلـو األخيرة (1815) لم
يـعــد نــابـلــيـون كــمـا كــان وال جـيــشه. أمـا
خــصــومه فــتــحـــــــــالــفــوا ضــده بــعــد أن
تعـلـمـوا من هـزائمـهم: ركـز الـبريـطـانـيون
عركة التي على تكتيك دفاعي في سـاحة ا

يسيطرون عليها.
ة نـابلـيون في هكــــــــــذا سطــــــــرت هـز
18 حــــزيـــــران/يــــونــــيـــــو ســــقــــوطـــــــــه
الســــــــيـاسي وأجـبـرته عـلى الـرحيل إلى

نفى. ا
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ـمتاز ـينـاء بتـغلـبه علـيه بثالثـة أهداف لـهدفـ في الدوري ا حقق فـريق الشـرطة فـوزاً مثـيراً عـلى مضـيفه ا
بـاراة على مـلعب الـفيحـاء حلسـاب مباريـات االسبـوع احلادي والثالثـ من البـطولة. بكرة الـقدم. وأقـيمت ا
وسجل ثالثية القيثارة كل من محمد قاسم في الدقيقة  43 ومحمد داوود في الدقيقة  52 وأمجد عطوان في
الدقـيقة 84.  اما ثـنائيـة السـفانـة تكـفل بتـسجـيلـها كل من حـسام مـالك في الدقـيقة  24 وسيف جاسم في
يناء الدقيقة 71.  بهذا الفوز استعاد الشرطة وصافة الترتيب العام برصيد  61 نقطة بينما توقف رصيد ا

ركز التاسع. عند النقطة  38 في ا
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{ مــدريـد- وكـاالت: حــقق ريـال مـدريـد
انـتـصـارًا ثـميـنًـا بـهدف دون رد خالل
مــواجــهــة أتــلــتــيك بــيــلــبـاو فـي إطـار
مـنافسات اجلولة  37 مـن الليغا. سجل
ـبـاراة الـوحـيـد ـدافـع نـاتـشـو هـدف ا ا
لــريـال مـدريـد فـي الـدقـيـقـة 68. وبـهـذا
االنـتصـار رفع ريال مـدريد رصـيده إلى
ـركـز الـثـانـي مـتـخـلـفا 81 نـقـطـة في ا
ـتصدر بـنقـطتـ عن أتلـتيـكو مـدريد ا
بـينمـا جتمد رصـيد أتلتـيك بيلـباو عند
ــركــز الــتــاسـع. بـدأت 46  نــقــطــة في ا
ــبـاراة بــهـدوء مـن الـفــريـقـ دون أي ا
خــطــورة تُــذكـر وانــحــصــر الـلــعب في
ـلــعـب. ولم يــظــهــر أي تــهــديـد وسـط ا
باراة صريح خالل أول  25دقيقة من ا
حــــتـى طــــالب العــــبــــو ريــــال مــــدريــــد
بـاحلصـول على ركـلة جـزاء في الدقـيقة
س مــورســيـو العب أتــلــتـيك ?27 إثــر 
بــيـلــبـاو الــكـرة داخل مــنـطــقـة اجلـزاء.
وحتـقق مـاتـيـو الهـوز من الـلـقـطـة عـبر
تـقـنـية الـفـيـديو لـكـنه أشـار الستـكـمال
الــلـــعب دون احــتــســاب عـــقــوبــة عــلى
الـفريق الـباسـكي. وأرسل دي ماركوس
العب بـيلباو كرة عـرضية خطيرة داخل
ـدافع ــنـطــقـة جنح في تــشـتــيـتـهــا ا ا
مـيليتاو في الدقيقة 31. واحتسب حكم
ــبـاراة ركـلـة حــرة مـبـاشــرة ألتـلـتـيك ا
بـيلباو في الدقيقة  43 انـبرى لتنفيذها
بــيـرجنــيــر الـذي ســدد بـجــانب الــقـائم
ـرمى احلـارس تـيـبـو كـورتـوا. األيـسـر 
وانـتهى الشوط األول بالتعادل السلبي
بــــدون أهـــداف. ومـع بـــدايــــة الـــشـــوط
الثاني هدد ريال مدريد مرمى الباسك
فـمن ركلة ركنية نفذها مودريتش داخل
ـنطقة وصلت إلى ميليتاو الذي سدد ا
بـــالـــرأس أعـــلـى مـــرمى ســـيـــمـــون في
الــدقــيــقــة 47. وتــألـق أونــاي ســيــمـون

حـــارس مــرمى أتــلـــتــيك بــيـــلــبــاو في
الــتـصـدي لـتــسـديـدة أرضــيـة من لـوكـا
مـودريتش في الدقيقة 57. وحـولها إلى
الـركــنـيـة. وكـاد كـاسـيـمـيـرو أن يـفـتـتح
الـتسـجيل لـريال مـدريد فـي الدقـيقة 60
نـطقة حـيث تلـقى كرة عرضـية داخل ا
وســدد بـالــرأس لـكن الــكـرة اصــطـدمت
بـالـعارضـة األفـقيـة. وتـمكن نـاتـشو من
تـسـجيل هـدف الـتقـدم لـريال مـدريد في
الـدقـيـقـة  68 إذ أرسـل كـاسـيـمـيـرو كرة
نطقة ارتطمت عـرضية أرضية داخل ا
بــنــاتــشــو وســكــنت الــشــبــاك. وصــمـد
كـورتوا حارس مرمـى ريال مدريد أمام
مــحــاوالت العـــبي بــيــلــبــاو فــتــصــدى
لــتـــســديــدة من إيـــبــاي والحــقــا ســدد
فـيسجا كـرة رأسية مرت بـجانب القائم
فـي الــدقـــيــقــة 82. وازدادت مـــحــاوالت
الـتـقـدم من العـبـي بـيـلـبـاو إلدراك هدف
الــــتــــعــــادل أمــــام تــــراجـع من العــــبي
ــيــرجنـي واالعــتــمــاد عــلى الــهــجــوم ا
بـاراة البطاقة الـعكسي. وأشهـر حكم ا
احلـمراء في وجه راؤول جـارسيا العب
أتـلتـيك بيـلبـاو في الدقـيقة  ?89بـسبب
اعــتــراضه عـلى قــراراته. وحــافظ ريـال
مــدريـد عــلى تــقـدمه حــتى أطــلق حـكم
ـباراة صـافرة الـنهايـة ليـتأجل حسم ا
الـــلـــقب بـــشـــكل نـــهـــائي إلـى اجلـــولــة
األخــيــرة مع اجلـار الــلـدود أتــلــتـيــكـو
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سـقط بـرشـلونـة بـشكـل مفـاجئ عـلى يد
ـباراة ضـيـفه سـيـلتـا فـيـجو   2-1 فـي ا
الـتي جمـعت بيـنهـما عـلى ملـعب كامب
نـو ضـمن منـافـسات اجلـولة الـ 37 من
الــــــدوري اإلســـــبــــــاني.  األســــــطـــــورة
األرجـنتيني ليـونيل ميسي سجل هدف
الـتــقـدم لـلـبـارسـا في الـدقـيـقـة  28 لـكن

سـانتـي ميـنا عـادل النـتيـجة لـلضـيوف
بــعــد  10دقــائق فــقـط قـبـل أن يـضــيف
الـهدف الثاني فـي الدقيقة 89   لـيتبخر
حـلم الـبـلـوجـرانـا في نـيل لـقب الـلـيـجا
لـلــمـوسم الـثـاني عـلى الـتـوالي.  بـهـذه
ــركـز الــنــتــيـجــة ظل بــرشــلــونــة في ا
الـثـالث بجـدول تـرتيـب اللـيـجا عـند 76
نــقـطـة مــتـأخـرًا عن أتــلـتـيــكـو مـدريـد
ــتـصــدر بـفـارق  7نــقـاط قــبل جـولـة ا
واحدة على النهاية فيما استقر سيلتا
ـركـز الـثـامن بـرصـيـد  53 نـقـطـة. فـي ا
ـباراة الـفـريق الـكتـالـوني هـيمن عـلى ا
كــلـيًــا مـنــذ الــبـدايــة ووصل بـأكــثـر من
ــرمى الــضــيـــوف لــكن كــافــة فــرصـــة 
احملــاوالت لم تـكن بـالـدقــة الـكـافـيـة في
بلي الـدقائق الـ 10 األولـى. وانطلق د
بـســرعـته حـتى اقـتـحم مـنـطـقـة اجلـزاء
قـــبل أن يـــســدد كـــرة لم تـــكن بــالـــقــوة
الـكـافيـة لتـذهب بـ أحضـان احلارس
إيــفـان فـيــار. وظـهـرت خـطــورة مـيـسي
بـعد مـرور ربع ساعـة على بـداية الـلقاء
بــتــســديــدة قــويــة من خــارج مــنــطــقــة
اجلـزاء لكن الكرة مـرت فوق العارضة.
وعــاد مـيــسي لــتـهــديـد مــرمى ســيـلــتـا
بــعـــدمــا تــلـــقى تــمــريـــرة ســاقــطــة من
ـــنــطــقــة قـــابــلــهــا جــريـــزمــان داخل ا
بـــتــســديــدة عـــلى الــطـــائــر مــرت فــوق
ــرمى. واســتــطــاع الـبــارســا الــتــقـدم ا
بــهــدف أول بــعــد تـمــريــرة طــولــيـة من
بـوسـكيـتس نـحو مـيسي الـذي قـابلـها
بـــضــربــة رأســيـــة عــلى غـــيــر الــعــادة
لــتـسـتـقــر داخل الـشـبـاك. وقــبل نـهـايـة
الـشوط األول بـ 7 دقـائق وصل سـيلـتا
ــرمى تــيـر شــتــيـجن من بــأول فــرصـة 
تــسـديـدة أطــلـقــهـا سـانــتي مـيــنـا عـلى
حـدود مـنـطـقـة اجلـزاء لـتـجـد طـريـقـها
نـــحــو الــشــبـــاك حــيث وقف احلــارس

ـــاني عـــاجــزًا عـن الــتـــصــدي لـــهــا األ
لـيذهب الـفريـقان لالسـتراحـة بالـتعادل
ـدة  .1-1 دقـائق 8 وانـتـظـر بـرشـلـونـة 
عـلى بداية الشوط الثاني لتهديد مرمى
ضـــيـــفه بــتـــســـديــدة صـــاروخـــيــة من
مـوريـبا إال أنـها مـرت أعـلى العـارضة.
وكـاد أراوخو أن يـسجـل هدف الـبارسا
الـثـاني بـعـدمـا ارتـقى لـتـمـريـرة بـيـكـيه
الـرأسيـة ليـوجهـها برأسـه أعلى مرمى
سـيـلـتـا فـيـجـو. وتـصـدى تـيـر شـتيـجن
لــتــســـديــدة قــويــة من خــارج مــنــطــقــة
اجلــزاء كـادت تـســفـر عن هــدف جـديـد
بـأقــدام ديـنـيس سـواريـز. وقـبل نـهـايـة

الــوقت األصـلي بـ 7دقــائق فـقـط تـلـقى
ـدافع الـفـرنسي كـلـيمـيـنت لـينـجـليت ا
بـطـاقـة صفـراء ثـانـيـة بعـد إعـاقـة أحد
العـبي سيلتا لـيتعرض للـطرد ويجبر
ـتبـقية بـرشلـونة عـلى إكمال الـدقائق ا
. وكـاد سيـلـتا أن يـصـطاد بـ 10 العـبـ
أصـحـاب األرض من ضربـة ثـابتـة لكن
يــقـظــة تـيــر شـتــيــجن حـالت دون ذلك
لــتـتـحـول الــكـرة إلى ركـنــيـة. وتـصـدى
احلـــارس فــيــار لـــتــســديـــدة قــويــة من
مــيـسي داخل مـنـطــقـة اجلـزاء لـيـحـرم
الــبــرغــوث من الــتــوقــيع عــلى الــهـدف
الـثـاني.  وكـان سـيـلـتـا عـلى مـقـربة من

إطالق رصـاصـة الـرحـمة عـلى الـبـارسا
بــعـد هـجـمـة مــرتـدة سـريـعـة كـادت أن
تــنــتـهي في الــشــبـاك لــوال بــراعـة تــيـر
شــتـيــجن.  وأهـدر الــبـديل بــرايـثـوايت
فــــرصـــة هــــدف مـــحــــقق في الــــدقـــائق
رمى األخيرة من تسديدة بالقرب من ا
لـكنها ذهبت بجـوار القائم. وقبل دقيقة
ـبـاراة تـلقى واحـدة فـقط عـلى نـهايـة ا
بــرشــلــونــة هــدفًــا قــاتــلًــا بــعــدمـا ردت
الــعــارضــة كــرة ســاقــطـة مـن سـوالري
لـترتد إلى مـينا الـذي قابلـها بتـسديدة
باراة مـباشرة نـحو الشـباك حسـمت ا

لصالح الضيوف.
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جانب من توقيع
االتفاقية ب
اجلانب العراقي
واالماراتي

احتـاد الكـرة اإلماراتي لـهـذا التـعاون
مـــشـــيـــداً بـــالـــعالقـــات الـــقـــويـــة بــ
االحتـــــادين الـــــعـــــراقـي واإلمـــــاراتي
واحلرص الـكبـير عـلى توفـير كل سبل
الــدعم لـلــكـرة الــعــراقـيــة في مـخــتـلف
اجملـــاالت. وأشــاد أيـــضـــاً بــالـــعالقــة
تميزة ب مركز الفيفا واحتاد الكرة ا
اإلمــــــــاراتي مـن خـالل عالج العــــــــبي

لـإلعالن عـن االتــــفــــاقــــيــــة ورحب في
بدايته عالء الـدين الطـاري باحلضور
نـيابـة عن سـامي القـمـزي رئيس مـركز
فـيفـا الطـبي مـهنـئا مـختـلف األطراف
بـتـوقيـع االتفـاقـيـة ومـتـمـنـيـاً حتـقيق
ـرجوة واالسـتفـادة الالزمة. األهداف ا
فـي حــــــ ثـــــمـن يــــــوسف حــــــســـــ
الـسـهالوي االتــفـاقـيـة وأكــد مـبـاركـة
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وقع مــركــز الــفــيــفــا الــطــبي
ــتـــمــيــز بــدبي اتــفــاقــيــة ا
تعـاون مع االحتاد الـعراقي
لكـرة القـدم صباح أمس
ـــركــز في دبي ـــقــر ا
بــحــضــور كل مـن إيـاد
بـنــيـان مــحـمــد رئـيس
الـهـيـئـة الـتطـبـيـعـية
باالحتاد العراقي
لـــــكـــــرة الـــــقــــدم
ويــوسف حــسـ
الـسـهالوي الـنائب
األول لرئيس االحتاد
اإلماراتي لـلكـرة وعالء الديـن الطاري
الـرئـيس الـتـنـفـيـذي لـشـركـة اخلـدمات
الـــصـــحـــيـــة والـــطـــبـــيـــة   HMS دبي
دير الطبي والدكتور مراد الغـرايري ا
تـميز ركـز الفـيفـا الطـبي ا الـتنـفيـذي 
دبـي . وقـام احلـضـور بـزيـارة تـفـقـديـة
للـمركز لالطالع عـلى اخلدمات الـطبية
التي يـقدمها لـلرياضـي بصـفة عامة
والعــبي كــرة الــقــدم بــصــفــة خــاصــة
ســـــــــواء مـن داخـل الــــــــدولـــــــــة أو من
خـــارجــهــا وحــسب أحـــدث مــعــايــيــر
االحتــادين الــدولـي واآلســيــوي لــكــرة
الــقـــدم. ثم  عــقــد مــؤتــمــر صــحــفي

ـنـتخـبات الـوطـنيـة بفـضل الـسمـعة ا
رمـوقـة لـلمـركـز والـكـفاءات الـطـبـية ا
تـلكـها. ومن جـهته أشـاد اياد الـتي 
بــنـيـان بـدعم اإلمـارات واحتـاد الـكـرة
اإلماراتي لـلكرة الـعراقية فـي مختلف
ثمر اجملاالت باإلضافة إلى التعاون ا
ب الطرفـ واعتبر اتفـاقية التعاون
مع مــركـز الــفـيـفــا امـتــداد لالتـفــاقـيـة

ـــوقـــعــــة بـــ االحتـــادين األخـــيــــرة ا
اإلمـــاراتي والــــعـــراقي مــــنـــذ حـــوالي
الـشــهـرين. كـمـا أثـنى عـلى دعم احتـاد
الــكــرة االمـاراتـي التـفــاقــيـة الــتــعـاون
احلـالــيـة لـالحتـاد الــعـراقي مع مــركـز
ـتـمـيـز بـدبي والـذي الـفـيـفـا الـطـبي ا
ــوجــبــهــا لالعــبي ســيــوفــر الــعالج 
ـنـتخـبـات العـراقـية أسـود الـرافدين. ا
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لـيس بــاألمـر الــهـ أن تــكـتب عن أنــسـان عــاشـرته
وصادقته .. ثم رحل دون سابق انذار فـالكتابة عن
مـسـيـرة حـيــاة أنـسـان حتـبه تـعــني انك تـتـخـيل انك

بغربه وتكلمه وتتناغم معه.
وهاهـو واحدا من رواد الـصحـافـة الريـاضيـة يرحل
عـنــا ونـحن في بـالد الـغــربـة إال وهــو االخ الـكــبـيـر
سـعــدون جــواد الـذي تــلـقــيــنـا خــبـر وفــاته ورحــيـله
الصـادم فقـبل رحيـله كـنت قد اتـصلت بـولده مـاهر
الذي اشعرني بـتدهور وضع والده مـناشدا اجلميع
بـالـدعـاء له كـان ذلك قـبل يـوم من وفـاته رحـمه الـله
وقـد واصــلت االتـصــال به قــبل اصـابــته بـفــايـروس
كورونا اللعـ ب فترة واخرى فـكان ينقل لي حبه
ومحـبـة زمالئي عـلى مـواقـفـهم وكـذلك االخ الـزميل
خـالــد جـاسم رئــيس االحتـاد الــعـراقي لــلـصــحـافـة
الــريـــاضـــيــة الـى جــانـب مــواقـف وزارة الــشـــبــاب
ـثلـة باالخ الـكابـ عدنـان درجال وزير والريـاضة 
الشباب والرياضة الذي نقل لي جنل سعدون جواد
مـواقف ابـو حـيــدر جتـاه والـده فـضال عـن مـتـابـعـة
الـشـخـصـيــات الـريـاضـيـة والـزمـالء في صـحـافـتـنـا
الرياضـية وأخص بالـذكر أسرة صـحيفـة الرياضي
وعــلى رأســهــا األخ الــدكـتــور عــلي الــهــاشــمي الى
جانب مالحق الرياضة في صحف الزوراء والزمان
ـدى واحلــقــيـقــة والـصــبــاح والـصــبـاح اجلــديـد وا
والنـنـسى مـواقف الـزمـيل حـسـام حـسن الـذي تـابع
وضع ابو نـزار اعالميـا من خالل قنـاة احلرة عراق
مـقـدمـا تـقـريـرا عن مـسـيـرة الـراحل سـعـدون جـواد
االنـــــســـــان اخلـــــلـــــوق الـــــذي

عايشناه سنوات طوال.
وداعــــــــا اخـي ســــــــعـــــــدون
صـــاحـب الــــقـــلـب الـــطــــيب
ــشــرفــة .. وانـا ــواقف ا وا

لله وانا اليه راجعون.
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الــوطــني مـشــيــرا الى ان االعـراض
أخـذت بـاالنــحـســار تـدريــجـيــا بـعـد
مرور ثالثة أيام.  وأضافَ انه شعر
يــوم أمس بــفــقـدان حــاســتي الـذوق
pcr والـشم واضـطـر إلجـراء فـحص

عـتمدة في أحد اخملـتبـرات ا
في العـاصمة بـغداد مبـينا
ان الــــنــــتـــــيــــجــــة كــــانت

بفيـروس كورونـا رغم تلقـيه اجلرعة
االولى من لــقـاح فــايـزر في الــعـاشـر
مـن الــــشــــهــــر احلــــالي. وبــــحــــسب
ــكـتب تـصــريــحـات لالعب نــقــلـهــا ا
االعالمي لـلـنـادي  انه شـعـر بـنـحولٍ
شـديـد وأعــراضٍ جـانـبـيـة بـعـد أخـذ
اجلـــرعــــة األولى من لــــقـــاح فـــايـــزر
ــنــتـخب ـعــيــة العـبي ا األمــريــكي 

وحــقق  فــريق ســامـراء الــفــوز عـلى
فــريق ديــالى بــهــدفـ مــقــابل هـدف
ضــمن مــبــاريــات اجلــولــة الــثــالــثـة
لـلـمجـمـوعة الـثـانـية لـدوري الـدرجة
االولـى. وفي ســـيــاق مـــتــصـل اعــلن
نـــادي الـــشــــرطـــة بـــكـــرة الـــقـــدم ان
الـفـحوصـات الـطـبـية أثـبـتت إصـابة
العـب الـــــفـــــريق مـــــروان حـــــســـــ

سامراء احـمد كاظم اجـرى فحوصاً
طـبــيــة بــعـد ارتــفــاع درجــة حـرارته
ـــاضـــيــة. خالل االيـــام الـــقــلـــيـــلــة ا
واوضح ان نـتائج الـفـحوص اثـبتت
اصابة كاظم بفيروس كورونا حيث
يـــخـــضع لـــلـــحـــجـــر الـــصـــحي االن
وسيـغـيب عن دكـة بدالء سـامراء في
مـــبــــاريـــات دوري الــــدرجـــة االولى.
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ـنتـخب الـوطني اصـيب قائـد ا
الـــــســــــابـق ومـــــدرب نـــــادي
ســـامـــراء احلـــالـي أحـــمــد
كاظم بفايروس كورونا.
وقـال مــصـدر مــقـرب من
كــــــاظـم فـي تــــــصـــــــريح
صحفي  ان مدرب نادي
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احمد
كاظم

ترتيب اجملموعـة الثامنة. وكان من
ــنــتــظــر أن تــســـتــضــيف كــوريــا ا
ـــقــبل اجلـــنــوبـــيــة في حـــزيــران ا
ـتـبــقـيـة في اجملـمـوعـة ـبـاريـات ا ا
الـثـامـنة قـبل انـطالق الـدور الـثاني
ـؤهـلة مـن التـصـفـيـات اآلسـيـويـة ا
لـكــأس الـعـالـم لـكن مــسـؤولـ من
كـوريـا الـشـمالـيـة أبـلغـوا نـظـرائهم
في كـوريـا اجلــنـوبـيـة هــذا الـشـهـر
بــــنـــيــــتــــهـم االنـــســــحــــاب. وقــــبل
االنـسحـاب كانت كـوريـا الشـمالـية
ـركـز الـرابع بـاجملـمـوعـة بـعد في ا
خمس مـباريـات متسـاوية بـرصيد
ثـمـاني نـقـاط مع كوريـا اجلـنـوبـية

التي تتبقى لها مباراة إضافية.

{ الــدوحــة- وكـاالت: أكــد االحتـاد
اآلسـيــوي لـكــرة الـقــدم انـســحـاب
كـوريـا الـشـمـالــيـة من الـتـصـفـيـات
ــــؤهــــلـــــة لــــنــــهــــائــــيــــات كــــأس ا
ـقـبل الـعـالــــــــــــم  2022 الـشــهـر ا
في قــطــر  ويــأتي قــرار انــســحــاب
كـوريـا الـشمـالـية بـعـد انـسحـابـها
ــبـيـة في بـالــفـعل من األلــعـاب األو
طــوكـــيـــو هــذا الـــصـــيف بـــســبب
مخاوف تتـعلق بجائـحة كوفيد-19
وقــــــال االحتـــــاد اآلســــــيــــــوي إنه
سيـحيل انسـحاب كوريـا الشمـالية
إلى االحتاد الدولي فـيفا وسـيعلن
ـنــاسب كـيف ســيـؤثـر فـي الـوقت ا
انـســحـابـهـا مـن الـتـصـفــيـات عـلى
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حــقق فـــريق زاخــو لــكـــرة الــســلــة فــوزا
صعـبا عـلى نفط الـشمال بـنتـيجة 84-79
في زاخــو ضــمن ســلــســلــة مــواجــهـات
متاز. النـافذة الثانية بـالدوري العراقي ا
ــبـاراة بــشـكل جــيـد وحـسم زاخــو بـدأ ا
الــربع األول  13-22 فـــيــمــا تــمـــكن نــفط
الــشــمـال مـن الـعــودة في الــربع الــثـانـي
باراة 23-13  لـينتهي الـشوط األول من ا
بـتقدم نـفط الشمـال بنتـيجة 35-36. وفي
الربع الـثـالث تقـدم نفط الـشمـال بنـتيـجة
لـكن زاخو انتـفض بالـربع األخير 18-20
بـاراة لـصاحله وتـقدم  23-31 لـتنـتـهي ا
ـبـاراة بـنـتـيـجـة  79-84 لـيـخـطف نـقـاط ا

بصعوبة.

ــــدرب لـــــؤي صالح. وقـــــدم لــــؤي ا
صالح مــدرب أربـــيل  اســتـــقــالــته
رســمــيــا مـن قــيــادة الــفــريق وقــدم
اعتـذاره لإلدارة عن عدم قـدرته على
استكمال مشواره مع الفريق.  وقال
ـــنــــسق اإلعالمي ريـــبــــ رمـــزي ا
لــلــنـادي لــؤي صالح اعــتـذر بــشـكل
رســــمـي عن عــــدم اســــتــــمــــراره مع
الــفــريق بــعــد الــتــســريــبــات الــتي
تـتـحــدث عن نـيــة جلـنـة االنــضـبـاط
ـوسم مـع فرض مـعـاقـبـته لـنـهـايـة ا
: اإلدارة ـــــالـــــيـــــة.  وأ غـــــرامـــــة ا
اجــتـــمــعت مــســاء الـــيــوم في مــقــر
الـنــادي وقـررت قـبـول اعـتـذار لـؤي
صالح وقدمت هيئة اإلدارية الشكر
واالمـتــنـان لـلـمـدرب كـمـا كـلـفت طه
قـادر مـؤقـتـا لـقيـادة الـفـريق لـنـهـاية

وسم احلالي. ا

ـدرب لـؤي صالح. بــعـد اسـتــقـالــة ا
واوضح ان الـهـيـئـة االداريـة وافـقت
ساعد وقررت على استقالة الكادر ا
درب تسـمية احـمد شـكور مسـاعدا 
الفريق و دــدار حامد مـدربا حلراس
ـوسم احلالي. يذكر رمي لنـهاية ا ا
ان األدارة قــررت تـســمـيــة طه قـادر
مـدربـاً لـلـفـريق بـعـد قـبـول اسـتـقـالة
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أعلن نادي اربـيل الرياضي تـسمية
كــادر تــدريـــبي جــديــد لـــفــريق كــرة
ــــنــــسـق االعالمي الــــقــــدم. وقــــال ا
لــلــنـادي ريــبـ رمــزي في تــصـريح
ـدرب اسـامـة صـحـفي  إن مـسـاعـد ا
عـــلي و نــوري عـــبــد الـــزيــد قـــدمــا
استـقالـتهـما من تـدريب نادي أربيل

ايــجـابــيــة مـا اســتـدعى حــجـره في
ـــنـــزل وأخـــذ الـــعالجـــات الالزمـــة ا
لـــلـــتـــعـــافي. يـــشــــارُ الى ان الالعب
وسم مروان حس كان قد تعرض ا
احلالي الى اصابت خطيرت على
مـــــســــتـــــوى الــــيـــــد والــــوجه
اسـتـدعـيا إجـراء عـمـلـيـت

على وجه السرعة.
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{ مدريـد- وكاالت: اسـتقر نـادي برشـلونـة على اإلطـاحة بالـهولـندي رونـالد كومـان من منـصبه كـمدير
ـوسم احلالي. وبـحسب إذاعة راك  1 اإلسبـانيـة فإن الـنادي الـكتـالوني قرر فني لـلفريـق عقب نهـاية ا
لك عـامًا آخر في عـقده. وأضافت اإلذاعـة: رغم لقاء ئـة عدم استـمرار كومـان رغم أنه  بـنسبة  99 با
ـاضي ب خـوان البـورتا رئـيس الـبارسـا ورونـالـد كومـان في أحـد مطـاعم بـرشلـونـة والذي اخلـمـيس ا
أظهـر انـسـجـامـا جيـدا بـ الـطـرفـ إال أن حقـيـقـة أن الـنـادي لم يـجد بـديالً لـكـومـان من شـأنه إنـقاذ
باريات األخيرة منصب كـومان. وأوضحت أن البورتا خـسر رهانه الشخصـي على كومان خاصـة في ا
ـوسم حيث يـعتـزم البورتـا إيجـاد بديل مـناسب لـقيادة التي كـلفت الـبارسـا خسـارة لقب الـدوري هذا ا

قبل. وسم ا برشلونة با
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{ واشـنـطن- وكـاالت:  أحـرز سي.جـيه
مـاكـولـوم  24 نـقـطـة لـيـنـتـزع بـورتالند
تــريل بــلـيــزرز بــطـاقــة الــتـأهل لألدوار
اإلقـصـائـيـة في الـقـسم الـغـربـي بدوري
كـرة الـسـلـة األمريـكي لـلـمـحتـرفـ بـعد
فـوز سهل  116-132 عـلى دنفر ناجتس
. وسـجل داميان ليالرد  22 نـقطة ومرر
عــشـر كــرات حـاســمـة وأضــاف يـوسف
نوركيتش  20 نقطة واستحوذ على 13
كــرة مـرتــدة في االنـتــصـار الــذي جـنب
بـــــورتـالنــــد  30-42 خـــــوض مــــلـــــحق
الــصـعـود لألدوار اإلقــصـائـيــة ومـنـحه
ــــركـــز الـــســـادس فـي الـــغـــرب. ورغم ا
ـركـز ـة حـسم نـاجـتس  25-47 ا الـهـز
الــثـالث في الـغـرب بــعـد خـسـارة لـوس
اجنـــلــــيس كـــلـــيـــبـــرز  112-117 أمـــام
أوكالهـومـا سـيـتي ثانـدر لـيـتراجع إلى
ـــركـــز الـــرابـع. ويـــتـــفـــوق دنـــفـــر في ا
ــبـــاشــرة مع كـــلــيــبــرز. ـــواجــهــات ا ا
وسـيتعـرف ناجتس وتريل بـليزرز على
بـعـضـهمـا بـعـضا بـصـورة أكـبر عـنـدما
يـلـتـقيـان في اجلـولة األولى من األدوار
اإلقــصـــائــيــة. وأنــهى لــوس اجنــلــيس
ـرحلـة التـمهـيدية لـيكـرز حامل الـلقب ا
ـركـز الـسـابع في الـقـسم لـلـمـوسم في ا
الــغـربي بـعـد فـوزه  98-110 عــلى نـيـو
أورلـيانـز بلـيكـانز بـفضل  25 نـقطة من
ـلعب لـيبـرون جيـمس. وغادر جـيمس ا
فـي الربع األخـير بـعد شعـوره بآالم في
ن الـذي أبـعده  26 مـباراة الـكـاحل األ
ــوسم. وأحـرز فـي اجلـزء األخــيــر من ا

أنـــطــوني ديــفــيــز  14نـــقــطــة وأنــدريه
درومـوند  13 نـقطـة واستـحوذ على 13
كـــرة مـــرتــدة لـــيـــحــقق لـــيـــكــرز 42-30
انـتـصـاره اخلـامس عـلى الـتـوالي. لـكن
االنـتـصـار لم يـكن كـافـيـا حلـامل الـلـقب
مـن أجل جتنب خوض مـلحق الـصعود
لألدوار اإلقـصائـية في الـغرب بـعد فوز
بـورتالند. وتتـأهل الفرق الـستة األولى
إلى األدوار اإلقـصائـية مـباشـرة بيـنما
ــركــزين الــســابع يــخــوض صـــاحــبــا ا
والـثـامن فـي كل قـسم مـواجـهـة فـاصـلة
ــركـز لــتــحـديــد الـفــريق الــذي يـحــتل ا
الــســابع. ويــلــعب الــفــريــقــان الـتــاسع
والـعاشر مـباراة واحدة ويـلتقي الـفائز
مـنـهمـا مع اخلـاسـر من مبـاراة الـسابع
ـركز نـتصـر على ا والـثـامن ويحـصل ا
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سـجل آر.جـيه بـاريت  22نـقـطـة لـيـكـمل
رحلة نـيويورك نـيكس انتـفاضته فـي ا
ـركـز الــتـمـهـيــديـة لـلــمـوسم ويـنــتـزع ا
الـرابع في القسم الشرقي بفوزه 96-92
عـلى بوسطن سـيلتـيكس في دوري كرة
الــسـلـة األمـريـكي لــلـمـحـتـرفــ الـلـيـلـة
ـاضـيـة. ويفـتـتح نـيكس 31-41  الـذي ا
بــــلـغ األدوار اإلقــــصــــائــــيــــة ألول مـــرة
مـــــنــــــــــــــذ 2013  مــــــشـــــواره في دور
الـثـمانـيـة بالـقسـم الشـرقي علـى ملـعبه
ـقـبل عـنـدمـا يـواجه أتالنـتا األسـبـوع ا
ـركـز اخلـامس. وكان هـوكس صـاحب ا
ركز سـيلـتيكس  36-36ضـمن بالـفعـل ا

الـســابع في الـشـرق والـتـصـنـيف األول
في مـلحق الصعـود لألدوار اإلقصائية.
ويـلـتقي سـيـلتـيـكس الذي يـحـتاج إلى
انــتــصــار واحــد فـقـط لـيــتــأهل لألدوار
اإلقـصـائـية يـوم الـثالثـاء مع واشـنطن
ــركـز الــثــامن الـذي ويــزاردز صــاحب ا
سـجل له بـرادلي بـيل سـلـة الـتـقـدم قبل
دقـيقت و 53ثـانية عـلى النهايـة ليفوز
عــلـى تــشــارلــوت هــورنــتس. 115-110
وأضـاف جولـيوس راندل  21 نـقطة مع
نــيــكس الـذي كــاد أن يـفــرط في تــقـدمه
بــفــارق  21 نــقــطــة في الــربع الــثــالث.

وأضـاف ألـيك بـيركس  17 نـقـطـة خالل
مــشــاركــتـه كــبــديل كــمــا ســجل ريــجي
بــولــوك  16نــقــطــة. ويــفــتــتح إنــديــانـا
بــيـسـرز مــشـواره في مـلــحق الـصـعـود
لـألدوار اإلقصائية عـلى أرضه بعد فوز
ســـــاحق  113-125 عـــــلى تــــورونــــتــــو
رحـلـة الـتمـهـيـدية رابـتـورز في خـتـام ا
لـــلـــمـــوسم.   وســـجل أوشـي بــريـــست
ولد  31 نقطة واستحوذ على الكندي ا
عـــشـــر كــرات مـــرتـــدة بـــيــنـــمـــا أحــرز
دومـــانــتـــاس ســابـــونــيس  25 نـــقــطــة
واسـتـحـوذ عـلى  16كـرة مـرتـدة لـيـضع

ســــبــــاقـــات مـن مـــوسم  2021 رغـم أنه
ـركز الـرابع مـتأخرا بـ  5 نـقاط يـحتل ا
عـن مــكالرين. وتــأهل شــارل لــوكــلــيــر
الــذي يـتـأخـر بـنـقــطـة حـالـيًـا عن النـدو
ـركز نـوريس سـائق مـكالرين صـاحب ا
الـرابع في تـرتيب الـسائـق رابـعا في
مـنــاسـبـات هـذا الـعـام واحـتل مـركـزا 3
بـــ الــــســـتـــة األوائل فـي كل ســـبـــاق.
ـركز الرابع في سباق واحـتل لوكلير ا
جائزة إسبانيا الكبرى يوم األحد خلف
لـويس هـامـيـلـتـون وفـالـتـيـري بـوتاس
ثــنـائـي مـرســيـدس ومــاكس فـرســتـابن
ســائق رد بــول. كــان حــصــول فــيـراري
عـلى  18 نـقـطـة عـلى حـلـبـة قـطـالـونـيـا
ثــالـث أفــضل أداء لــفــريق حــيث احــتل
الــســائق اإلســبــاني كــارلــوس ســايــنـز
ــركـز الـســابع. وقـال مـاتــيـا بـيــنـوتـو ا
رئــيس فــيــراري نـحــتــاج إلى أن يـؤمن
الـنــاس أن الـفـريق قـطع خـطـوة هـائـلـة
ـا كــان عــلــيه احلـال لألمــام مــقــارنــة 
فـــــي 2020. وبــعـد  4ســبــاقــات الــعـام
ركز ـاضي كان فيراري يحـتل أيضا ا ا

اضي بـدون انتـصارات ـوسم ا أنـهى ا
ـركـز الــسـادس في الــتـرتـيب لــيـحـتـل ا
ــكن لــفـيــراري اآلن أن يـفــاخـر الــعـام 
بــأنه ثـالـث أسـرع الــفـرق بــعـد مـرور 4

- وكاالت: يـشهد فـيراري أقدم { بـرل
فـرق فورموال  1 وأكـثرهـا بريـقًا ربـيعًا
جــديــدًا بــعــد أســوأ مــوسم خــاضه في
آخـــر  40 عـــامًـــا في 2020.  وبـــعـــد أن
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أرنــولـــد وأنــدي روبــرتــســون ولــعب
فــابــيـنــيـو دور العب االرتــكــاز فـيــمـا
حتــرك تـيـاجــو ألـكـانـتــارا وكـورتـيس
كون من جونز خلف ثالثي الهجوم ا
مـحمد صالح وساديـو ماني وروبرتو
ـقـابــلـة جلـأ فــيـرمـيــنـو. في اجلـهــة ا
مـدرب وست بروميتش سام أالردايس
إلـى طــريـــقــة الـــلــعب 1-1-4-4  حـــيث
تــكــون اخلط اخلــلــفي من من دارنــيل
فـــورلـــوجن وســـيـــمـي أجـــايي وكـــايل
بـارتلي وكونـور تاونسـند ولعب على
اجلــــنـــاحــــ جـــرايــــدي ديـــاجنــــانـــا
ومـــاثـــيــوس بـــيـــريــرا وتـــمـــركــز في
ـلـعـب أوكـاس يـوكـوسـلـو مــنـتـصف ا
ومـات فــيـلـيـبس فـيـمـا حتـرك كـونـور
هـاجم هال روبـنسون جـاالجر حـول ا
كـانو. كـان ليـفربول األكـثر اسـتحواذا
وســـيـــطـــرة مـــنـــذ الـــدقــيـــقـــة األولى

وســــنـــحت له  3ركــــنـــيـــات في أول 5
دقـائق ارتـقى فـيلـيـبس لـلثـالـثـة لكن
ــــرمى في رأســــيـــتـه ابـــتــــعـــدت عن ا
الــــدقــــيــــقــــة اخلـــامــــســــة. ورد وست
بــرومــيــتش في الــدقــيــقــة الــعــاشـرة
عـنـدما احـتـسبت لـه ركلـة حـرة نفـذها
بــيــريــرا عــلى رأس أجــايي الــذي لم
ــــرمى.  وأحــــدثت يــــجــــد طــــريـق ا
عـرضية من الناحية اليسرى إرباكا
في مـنـطـقـة جـزاء ليـفـربـول لـتصل
إلـى يوكوسـلو الـذي سددهـا برأسه
ـرمى في الـدقــيـقـة 12. بــعـيـدا عـن ا
وتقدم وست بروميتش بالنتيجة في

بـــاريـس ســـان جـــيـــرمـــان من نـــصف
الـــنــهــائي أمـــا تــشــيـــلــسي جنح في
جتـاوز ريال مدريد. ويظـهر تشيلسي
لــلـمـرة الــثـالـثـة فـي نـهـائي الــبـطـولـة
األعــرق بــالــقــارة الــعــجــوز ويــطــمح
حلــصــد الــلــقب لــلــمــرة الــثــانــيــة في
تــاريـــخه. لــكن مــانــشـــســتــر ســيــتي
الـطـامح لـلـظـفـر بـلـقـبه األول يـتـسلح
بــــخـــبـــرات مــــدربه اإلســـبــــاني بـــيب
تلك تـاريخًا كبيرًا جـوارديوال الذي 
ـسـابـقــة األوروبـيـة. وجنح بـيب فـي ا
جـوارديوال البـالغ من العمر  50عامًا
فـي حصـد الكـأس ذات األذن مـرت

مـع نــاديه األســبق بــرشــلــونــة عــامي
وتــوج جــوارديــوال مع .2011 و 2009
البارسا بالفوز  0-2في نهائي نسخة
 على حساب مانشستر يونايتد 2009
ــبــيـــكــو من تـــوقــيع فـي مــلــعـب األو
صـامـويل إيـتو ولـيـونيـل ميـسي. كـما
فـاز برشـلونـة مع جوارديـوال بنـتيـجة
عــلى 2011 فـي نــهــائي نــســخــة  3-1
حــســاب نـــفس اخلــصم مــانــشــســتــر
يـونـايـتـد من تـوقيع بـيـدرو ولـيـونيل
مـيسي وديـفيد فـيا فيـما سجل روني
درب هـدف الشـياطـ احلمـر. وبات ا
اإلسـباني على بعد خطوة وحيدة من
مــعـادلـة رقم أســطـورتي دوري أبـطـال
أوروبــا اإليـطـالي كـارلــو أنـشـيـلـوتي
والـفرنـسي زين الدين زيدان  3 ألـقاب
لـكل منهمـا. وحصد كارلـو أنشيلوتي
لــقب الـتــشـامــبـيـونــزلـيج  3مــرات في

ـــــقـــــررة في 29 أبـــــطــــــال أوروبـــــا ا
مــايـو/آيـار اجلــاري بـ مـانــشـسـتـر
سـيـتي وتشـيـلسي اإلجنـلـيزيـ على
ــــديـــنــــة بـــورتـــو مــــلـــعـب دراجـــاو 
الـبرتغالية. وكان مـانشستر سيتي قد
تـخـطى عـقـبـة بـاريـس سـان جـيـرمان
في نـــصف الــنــهــائـي بــيــنــمــا أطــاح
تـشيلـسي بريال مـدريد صاحب الرقم
الـــقــيـــاسي في الـــفـــوز بــالـــبــطـــولــة.
وسـتـفتـقـد اجلمـاهـير في الـنـهائي كل
من الـنـجمـ البـرتغـالي كـريسـتيـانو
رونـالدو واألرجنتيـني ليونيل ميسي

األبـرز في العالم خالل السنوات الـ14
ـاضية والـلذين تنـافسا طـويلًا على ا
زعـامـة اللـعبـة. لكـن جنمي يـوفنـتوس
وبــرشــلــونـة يُــتــوقع أن يــكــونـا في
مـعـسـكـر واحـد عنـدمـا يـتـابـعان
ـنزل الـنـهـائي األوروبي من ا
حــيـث ســيــدعــمــان بــنــســبــة
كــبـيـرة مـانـشــسـتـر سـيـتي
لـلـتتـويج بـاللـقب ألول مرة
فـي تـاريــخه. فـبــطــبـيــعـة
احلــال سـيــؤازر مـيـسي
مـــــــــدربـه الـــــــــســـــــــابق
وصــــــــديـــــــقـه بــــــــيب
جـــــوارديـــــوال الـــــذي
حـقق معه كل األلقاب
فـي الـفـتـرة الـذهـبـية
لــــــبــــــرشـــــلــــــونـــــة
بــــــاإلضـــــــافــــــة إلى
مــواطــنه وصــديـقه
ــــــقـــــرب اآلخـــــر ا
ســـــــيـــــــرجـــــــيــــــو
أجــــويــــرو الـــذي
بـــات قـــريـــبـــا من
ارتـــــداء قــــمــــيص
الـــــبــــلــــوجــــرانــــا
بـــحـــسـب تـــقـــاريــر
صــــحـــفــــيـــة. كــــمـــا
سـيـأمل كـريـسـتـيـانو
رونــالــدو في تــتـويج
رفــاقـه الــبــرتــغــالــيــ
بــالــلــقب مع الــســيـتي
وهم روبن دياز وجواو
كــانـــســيــلــو وبــرنــاردو
ســـيـــلــفـــا كي يـــدخـــلــوا
بــــــطــــــولــــــة أ أوروبـــــا
ـعـنويـات عالـيـة الشـهر
ـقـبل إذ يـسـعى مـنـتـخب ا
الـبحـارة للـحفـاظ على لـقبه

القاري.
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يــخـوض مـانـشـســتـر سـيـتي
أول نـهائي له في دوري أبطال
أوروبــا لـــكــرة الــقــدم عــنــدمــا
يـواجه مـواطـنه تـشيـلـسي يوم
مـــايـــو/آيـــار اجلـــاري عـــلى 29
مـلعب الدراجـاو بالبـرتغال. وبلغ
سابقة مـانشستر سيتي نهائي ا
الـقــاريـة بـعـدمـا أطـاح بـالـوصـيف

ديـر الفني لـنابولي { رومـا- وكاالت: أكد تـقرير صـحفي إيطـالي  أن جينـارو جاتوزو ا
ـهـمـة الفـنـيـة لـيـوفنـتـوس خـلـفًـا ألنـدريا بـيـرلـو مـدرب الـيوفي ـرشحـ لـتـولي ا هـو أحـد ا
وسم احلـالي. وتشـيـر تـقاريـر صـحـفيـة إلى أن يـوفـنـتوس سـيـطـيح ببـيـرلـو عقب نـهـايـة ا

قبل. وسم ا اجلاري حتى إذا تمـكن من قيادة الفريق للتأهل لـدوري أبطال أوروبا با
ووفقًا لـصحـيفة تـوتو سـبورت فإن يـوفنـتوس حدد جـينـارو جاتوزو كـبديل مـحتمل
قبل 2022-2021. وأضـافت أنه  ذكر أسماء وسم ا خلالفة بـيرلو بدايـة من ا
مـثل ماسـيمـليـانو ألـيجـري وزين الدين زيـدان كأهداف مـحتـملـة لقـيادة الـسيدة
العجوز لـكن جاتوزو أكثر من مجرد فكـرة حتى اآلن. جدير بالذكر أن جاتوزو
وسم اجلاري في يواجه أيضًـا خطر الرحـيل عن صفوف نابـولي عقب نهـاية ا

توترة بينه وب أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي. ظل العالقة ا

الــدقـيــقـة 15  عــنــدمـا حلـق الـويــلـزي
روبـســون كـانـو بـتـمـريـرة بـيـريـرا في
الـناحـية اليـمنى لـيسدد الـكرة بـعيدا
عن مـتـنـاول احلـارس ألـيـسـون بـيـكر.
وبــعـــد لــعــبــة مــشـــتــركــة بــ صالح
وتـيـاجـو وصـلت الـكرة إلـى ماني في
مـنـتصف مـنـطقـة اجلـزاء إال أنه سدد
ــرمـى في الــدقــيــقـة .23 بــعــيــدا عن ا
وأبــعـد وست بـرومــيـتش خــطـر ركـلـة
ركــنـيـة لـصـالح لـيــفـربـول لـكن الـكـرة
وصـــــلت إلـى صالح الـــــذي ســــددهــــا
ضــعـيــفــة في مـتــنـاول احلــارس سـام
جــونـســتــون بـالــدقـيــقـة 27.  وتــمـكن
لـيـفـربول أخـيـرا من معـادلـة الـنتـيـجة
فـي الـدقـيـقـة 33  عــنـدمـا تـلـقى صالح
كـــرة من زمـــيـــلـه مـــاني لـــيـــســـددهــا
رمى مـنـخفـضـة نحـو الـقائم الـبـعيـد 
وسـت بــرومــيــتش.  وكــاد لــيــفــربــول
يــسـجل هـدفــا ثـانـيـا في الــدقـيـقـة 35
لــكن تـســديـدة فـيــرمـيــنـو الــقـويـة من
داخـل مــنــطــقــة اجلــزاء هــزت الــقــائم
ـن حلـــارس وسـت بــــرومـــيــــتش. األ
وجــرب فــابـيــنــيــو حـظـه بـتــســــديـدة
ارتـــــــدت مـن دفـــــــاع وست
بـروميتش لـتعود إليه
ــــرة لـــــكـــــنـه هـــــذه ا
ســــــــــــــــــــــــــــدد فـي
مــــــــكــــــــان وقـــــــوف
احلـــــــــــــــــــــــــــــــــارس
جـــــــونـــــــســـــــتــــــون

بالدقيقــة 40.

{ لندن- وكـاالت: قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إنه لم يفقد
الثـقة في العبـيه عقب اخلسارة  1-0 من ليـستر سـيتي في نهائي
كأس االحتاد اإلجنـليزي مـشيـرًا إلى أنه يستـجمع قواه من أجل
مـعركـة التـأهل لدوري أبـطال أوروبـا. وقاد تـوخيل تـشيـلسي إلى
نـــهــائي دوري األبـــطــال وســـاعــده فـي الــتـــقــدم بـــجــدول الــدوري
ـهــمـة مـن فـرانك المــبـارد في ــمـتــاز عـقب تــســلم ا اإلجنــلـيــزي ا
ت اضي لـكنه أصبح حتت ضـغط عقب هـز يـنايـر/كانون ثـان ا
اضي فـاجئـة من آرسنال األسـبوع ا . وبعد اخلـسارة ا مـتتالـيتـ
ركز الرابع متـقدما بنقطة أصبح في رصـيد تشيلسي  64 نقطـة با
اني موقع ـدرب األ . وأبلغ ا واحـدة على لـيفربـول مع بقـاء مباراتـ
تـشــيـلــسي هـذه اجملــمـوعــة قـويــة وال يـوجــد سـبـب لـلــتـشــكـيك في
ـركز العـاشر للرابع . وتابع بـذلنا جهـدًا جيدًا لـلتقدم من ا الالعـب
والـوصـول لـنــهـائي كـأس االحتـاد ونـهـائي دوري األبـطـال. وأضـاف
ـواقف والـتحـديـات وهـذا ليس لـدينـا قـوة كـافيـة لـلـتعـامل مع هـذه ا
ـــتع وهــنــاك الــكــثــيــر من الــفــرق تــطــاردنــا. ســهــلًــا لــكــنه أمــر 
ركـز الثـالث قبل ويسـتضـيف تشـيلـسي منـافسه لـيسـتر صـاحب ا

زيارة أستون فيال  في ختام الدوري.
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{ لــنــدن- وكـاالت:
أيـام قليلة تـفصلنا
ــــــــبـــــــاراة عـن ا
الـــنـــهـــائـــيــة
لــــــــدوري

مـسـيرته الـتدريـبيـة بواقع مـرت مع
مــيالن عــامي  2003و2007  ومــرة مع
ريــال مــدريــد في مــوسم 2013-2014.
أمــا زيـن الــدين زيــدان تــوج بــالــلــقب
األوروبي  3 مـرات مع ريال مـدريد في
مــــــــــواسـم  2016-2015و2016-2017

و2017-2018.
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قـاد احلارس الـبرازيلي ألـيسون بـيكر
فــريـقه لـيــفـربـول لـلــفـوز خـارج ديـاره
عــلى وسـت بــرومــيـتـش ألــبــيـون 2-1
ضـمن اجلولـة السادسـة والثالث من
ــمــتــاز. تــقــدم الــدوري اإلجنــلــيــزي ا
صـــــــاحـب األرض أوال عــــــبـــــــر هــــــال
روبـسـون كـانـو فـي الـدقـيـقة  ?15قـبل
أن يـعادل مـحمـد صالح الكـفة لـلفريق
األحــمـر بـالــدقـيـقـة 33  لــكن ألـيـسـون
تـمـكن من إحـراز هـدف الـفـوز لـلـفريق
الــزائـــر في الــدقــيــقـــة اخلــامــســة من
الــوقـت بــدل الــضــائع. بــهــذا الــفــوز
ارتـفع رصـيـد لـيـفـربول إلى  63نـقـطـة
ــركــز اخلــامس بـــفــارق نــقــطــة فـي ا
واحــدة وراء الــرابـع تــشــيــلــسي قــبل
جـولــتـ عـلى الـنـهــايـة فـيـمـا جتـمـد
رصيد وست بروميتش عند  26 نقطة
ـركز الـتاسع عـشر وقـبل األخير. في ا
واعـتمد مدرب ليفربول يورجن كلوب
عـلى طـريقـة الـلعب 3-3-4  حـيث لعب
ريـس ويــلـــيـــامـــز إلى جـــانـب نـــاثــان
فـــيــلــيــبـس في عــمق اخلـط اخلــلــفي
بـإسناد من الظهيرين ترينت ألكسندر
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ت متتاليت بيسرز  38-34حدا لهز
ــركـز الــثـامن في الــشـرق. ويــتـقــاسم ا
وأحـــرز ســتـــيــفن كــري  46نـــقــطــة في
طـريقه النـتزاع جائـزة أكبـر مسجل في
دوري كــرة الــســلــة األمــريــكي وأوقف
ـفـيس جـريـزلـيـز جـوردان بـول تـقـدم 
بــثالثــيـة مــتــأخـرة خـالل فـوز جــولـدن
ركز ستيت وريورز  101-113 لينتزع ا
الــثــامن فـي مـلــحـق الـصــعــود لألدوار
اإلقـصـائـيـة حـيث يـلـعب خـارج مـلـعـبه
أمــام لــيــكـرز يــوم األربــعــاء. ووضـعت
ــة حــدا لـســلـســلــة انـتــصـارات الــهـز

ـفـيس فـي خـمس مـبـاريـات مـتـتـالـية
ركز التاسع ومنحت جريزليز  34-38 ا
في جـولـة الصـعـود لألدوار اإلقـصائـية
ركز حـيث يستـضيف سبيـرز صاحب ا

العاشر. 
ZzU²½ qC √

ـرحـلـة الـتـمـهـيـدية وأنـهى يـوتـا جـاز ا
لـلمـوسم وهو صاحب أفـضل نتائج في
الـــــدوري بــــعـــــد فــــوزه  99-121 عـــــلى
سـكرامنتو كـينجز بفضل  33 نـقطة من
جــوردان كالركــسـون من بــيـنــهـا ست
ثـالثيات بـاإلضافة إلى  18نـقطة من
بويان بوجدانوفيتش. وحسم جاز
ـــركـــز األول في الـــقــسم 52-20  ا
الـغربي وسـيحصل عـلى أفضـلية
الــلـعب عـلى أرضه طـيـلـة األدوار
اإلقـصـائـيـة بـعـد أن حـقق أفـضل
ـرحــلـة الـتـمــهـيـديـة نــتـائج في ا
لــلــمــوسم. وفــاز فـيــنــكس صــنـز
ـركـز الـثـاني في الـغرب صـاحب ا

 عـلى سان أنطونيو سبيرز 121-121
بـفـضل  22 نـقـطـة من إيـتـوان مـور من
بــيــنـهــا ثالثــيــة قـبل  2.2 ثــانــيــة عـلى
الــنـهــايــة. وفـاز فــيالدلــفـيــا ســيـفــنـتي
سـيكسـرز متصدر الـقسم الشرقي -128
 عـــلى أورالنــدو مـــاجــيـك بــعــد أن 117
أراح كـل العبيه األساسي عقب ضمان
الــصـدارة بــيـنــمـا فــاز بـروكـلــ نـتس
ــركـز الــثـاني  109-123عــلى صــاحب ا
كـليفالنـد كافالـيرز بفضل  23 نـقطة من

كيفن دورانت.

الـرابع في الـترتيـب العـام لكن بـرصيد
نــقـطـة مـقـارنــة مع رصـيـده احلـالي 43
الــبـالغ  60نــقـطـة. وقــال لـوكـلــيـر الـذي
ـقـبل في مـسـقط سـيــخـوض الـسـبـاق ا
رأسه مـونـاكو أعـتقـد أن سـرعة الـفريق
حتــسـنت كــثـيـرا عــمـا كـان عــلـيه األمـر
ــاضي. أعــتــقــد أن األداء هــذا الــعـــام ا
الـعام بات أكثر تـوازنا ونقدم أداء قويا
في الــتـجــارب الـتــأهـيــلـيـة وأيــضـا في
الـسباقات. وال يزال ساينز الذي انتقل
مـن مكالرين لـيحل بـدال من بطل الـعالم
أربع مـرات سـيبـاسـتيـان فـيتل يـحاول
الـــتـــأقــلم عـــلى األجـــواء في مـــحـــيــطه
اجلــديـد لــكـنـه سـجل نــقـاطــا في ثالثـة
ســبــاقـات. وردا عــلى ســؤال هل تـوقف
الـنـاس عن الـسـخـريـة من فـيـراري? قال
لـوكـليـر الـبالغ عـمره  23 عـامـا والفـائز
بــســبــاقـ في  2019قـــبل الــتــراجع لم
أفــكـر أبــدا أن الـنــاس يـســخـرون مــنـا.
نــركــز فـقط عــلى أنــفـســنــا. كـان الــعـام
ـاضي بالـتأكيـد موسـما صعـبا .. لكن ا

الفريق قام بعمل رائع.
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{ بـاريس- وكاالت: أكـد ستـيفانـو بيـولي مدرب مـيالن أن فقدان
ـركـز الـرابع فـي اجلـولـة األخـيــرة بـالـدوري اإليـطــالي لن يـكـون ا
فـشال لـفــريـقه بـعـد أن تــعـادل مع كـالــيـاري لـيـهــدر فـرصـة حـسم
الــتــأهل إلـى دوري أبــطــال أوروبــا. وكـــان الــفــوز عــلـى كــالــيــاري
ـســتـوى األول لألنـديـة في ـيالن الــلـعب في مـســابـقـة ا سـيــضـمن 
أوروبـا ألول مـرة مـنذ مـوسم  2014-2013 لـكـنه اكـتـفى بـالـتـعادل
ركز الرابع مفتوحة. وأبلغ بيولي نافسة على ا بدون أهداف ليـترك ا
شـبكـة سـكاي إيـطالـيا بـالنـسبـة لـلمـوسم الذي مـررنا به عـدم دخول
ـربع الـذهبي سـيـكون خـيـبة أمل بـالـتأكـيـد لكـنه لـيس فشال.. في ا
ـيالن. ويـحـتل مـيالن هـذا الـعـام وضـعـنـا أسس مـسـتـقــبل نـاجح 
ركز الثالث برصيد  76 نقطة متساويا مع نابولي الرابع الذي ا
باشرة كما يتقدم بنقطة واحدة على واجهات ا يتفوق علـيه با
ـركز اخلـامس. لكن مـيالن سيـتعـ عليه يـوفنـتوس صاحب ا
ـركـز الـثـاني في الـفـوز خـارج مـلـعـبه عـلـى أتالنـتـا صـاحب ا
قبل بينما يواجه نابولي اجلولة األخيـرة للموسم يوم األحد ا

ويوفنتـوس فريقي وسط اجلدول فيرونا وبـولونيا على الترتيب.
وتـألق مـيالن خالل انـتـصارات كـبـيـرة على يـوفـنـتوس وتـوريـنو

ـاضي لـكـنه حـصد نـقـطـة واحـدة من آخر ثالث خالل األسـبوع ا
مـبـاريـات في الـدوري ضـد أتالنـتـا ولم يـفـز عـلى الـفـريق الـقـادم من
بـرجـامـو منـذ فـبـرايـر/ شـباط  2019 . وقـال بيـولي لـم تكـن أفضل
مبارياتنا ولم يكن اإليقاع واجلودة في مستوى عروضنا األخيرة.

توماس
توخيل

{ باريس- وكـاالت: حافظ الـصربي
نــوفـاك ديـوكـوفــيـتش عـلى صـدارة
ي لالعـبي الـتـنس الـتـصــنـيف الـعـا
احملــتــرفــ رغم خــســارته نــهــائي
بــــطـــولــــة رومــــا لـألســــاتــــذة أمـــام
اإلســبــانـي رافـائــيـل نــادال الـذي ال
ـــركــز الــثــالث خــلف يــزال يــحــتل ا
الروسي دانـييل مـيدفـيديف. وأحرز
ـــقـــامـــة عـــلى نـــادال لـــقـب رومـــا ا
العب الترابـية للمـرة العاشرة في ا
مــــشـــواره لــــيـــقــــلص الــــفـــارق مع
الـصربـي الذي كـان يـدافع عن لـقبه
تلك نوفاك  11 ألفًا في إيطاليا.  و
و 63 نـــقــطـــة مــقــابل  9 آالف و630
نــقـــطــة لـــنــادال. ورفـع نــادال عــدد
الـبـطـوالت الـتي تـوج بـهـا  10مرات
أو أكـــثــــر إلـى أربـــعــــة: وهي روالن
جـــاروس  13بـــرشــــلـــونـــة  12 ونت

كــــــارلــــــــو  11 إضــــــافـــــة
لــرومــــــا 10. ولم تــشــهــد
ـــراكـــز الـــعـــشــرة بـــاقي ا
األولى أي تغيـيرات حيث
يحل الـنـمسـاوي دوميـنيك
ثـــــيـم رابـــــعًــــــا وخـــــلــــــفه
الــيــونــانـي ســتــيــفــانــوس
تـسيـتـسيـبـاس خامـسًا ثم
ـاني ألـكـسـنـدر زفـيريف األ
ســـادسًــا. بـــيــنـــمــا يـــحــتل
الـــروسي آنـــدري روبـــلــيف
ــركـــز الــســـابع وخـــلــفه ا
السـويسري روجـر فيدرر
ثـم اإليــــطــــالي مــــاتــــيــــو
بـــيــريـــتــيـــني وأخـــيــرًا
األرجــنـتــيــنـي ديــيــجـو
شــــــــــــــفــــــارتــــــزمـــــان

عاشرًا.

{ مـيالنــو- وكــاالت: بـات الــكــيـنـي تـيــتـوس
إكـيـرو خـامس أسـرع عـداء عـلى اإلطالق في
اراثون بفوزه األحد بلقب ماراثون سباقـات ا
مـيالنـو وسط هـيـمـنـة كـيـنـيـة مـطـلـقـة. وسـجل
إكـيـرو سـاعتـ ودقـيـقـت و 57 ثـانـيـة خالل
ــسـافـة 195ر 42 كم. الــسـبــاق الـذي امــتـد 
وتـفـوق إكيـرو عـلى أفضـل رقم على مـسـتوى
ــسـجل بــاسم مــواطـنه الــعـالم في  2021 وا
إلـيـود كــيـبـشـوج بـفــارق دقـيـقـة واحـدة و33
ثانـية وكان على بعد دقيقة واحدة و 18 ثانية
ي فــقط من حتـــطــيم الــرقم الــقـــيــاسي الــعــا
سجل بأسم كيبشوج أيضا. وجاء الكيني وا
ركز الثاني مسجال األخر روبن كيـبينو في ا
ســاعــتــ وثالث دقــائق و 55 ثـــانــيـــة وحل
ركـز الـثالث مـواطنه بـارنـابـاس كيـبـتوم فـي ا
مـسـجال سـاعـتـ وأربع دقـائق و 17 ثـانـيـة.
وفــازت اإلثــيــوبــيــة هــيــوت جــبــرمــر بــلــقب
مـاراثـون السـيدات مـسـجلـة أفـضل رقم على
مستوى العالم لعام 2021  في ساعت و19

دقيقة و 35ثانية. 

نوفاك
ديوكوفيتش
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اسـتـخدمـتـها بـشـكل مؤثّـر وفـاعل مثل:
ـتـعـدّدة اجلـنـسـيـات أو مـا الـشــركـات ا
ؤسـسات االقتصادية فـوق القومية وا
ــيـة كـ الـبــنك الـدولـي وصـنـدوق الــعـا
الـنقـد الدولي وحكـومات الدول الـكبرى
وأدواتـها مثل اتفاقية التبادل التجاري
ــنـاطق احلــرّة وبــرامج إعـادة احلــرّ وا
الــهــيــكـلــة إلى درجــة أن الــلـيــبــرالــيـة
اجلـــديـــدة فـــرضت نـــفــســـهـــا كـــفـــكــرة
مـسيطرة وقوة مهيمنة متجاوزة الهوّة
بــ الــشــمـال واجلــنــوب وبــ الـدول
الــغــنــيـة والــفــقــيـرة وأصــبح انــتــقـال
الـالجــئــ مـن اجلــنـــوب الــفــقـــيــر إلى
الـشمال الغـني أحد مظاهر الـتغيير من
دون أن تـتهاون في مساعيها الستتباع
الـدول والشعـوب حتت مزاعم مـناهضة
اإلرهــاب الـــذي هــو نــتــاج لـــلــتــعــصب
وولـيده التطرّف والعنف وحتت شعار
مـحاربته تعـمل على تأمـ مصاحلها
ــوارد وال ســيّـــمــا بــالــهــيـــمــنــة عــلى ا
الـــطـــبــيـــعـــيــة وتـــأمـــ ســـيــطـــرتـــهــا

االستراتيجية وحماية حلفائها.
إن الـلــيـبـرالـيـة تـنـاست شـعـاراتـهـا في
الـثالثـيـنـات الـتي بشّـرت بـاالنـتـقال من
دولـة احلماية ودولـة الرعاية إلى "دولة
الـرفاه" وفق الـنمـوذج الكـينـيزي ألنـها
ستـقبل. ولعـلها كانت أصـبحت تهـدد ا
مــجـرد "تـراجع تـاكــتـيـكي" أيـام احلـرب
الـــبــاردة ورضــوخــاً لــبـــعض مــطــالب

اإلنــسـانــيـة والــعالقـات بــ الـبــشـر ال
ســـيّــمــا حتت تـــأثــيــر اإلعـالم الــضــخم
ــــــضــــــخـم ووســـــائـل الــــــتــــــواصل وا
االجـتمـاعي. وكان فرانـسيس فوكـوياما
ــنـظّــر األمـريــكي من أصل يـابــاني قـد ا
بــشّــر بــذلك بــكـتــابه: "نــهــايــة الــتـاريخ
ـــو واإلنـــســـان األخـــيـــر" مـــعـــتـــبـــراً 
الـلــيـبـرالـيـة الـغـربـيــة الـشـكل الـنـهـائي
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ـة عــلى أربع واســتــنــدت ثـقــافــة الــعــو
ط االسـتهالك مـحـاور أساسـية وهي: 
ـوذجها األول: فـي الطعام وثـقافته  و
ـــكــدونــالــد وذلـك عــبــر دعـــايــة غــيــر ا
مــســبــوقــة. والــثــاني: ثــقــافــة دافـوس
الــقــائـمــة عـلـى نـخب مـن رجـال أعــمـال
وطـامح لـبلوغ القِـمّة والثـالث: ثقافة
الــعــقل أو الــنــادي الــثـقــافي وأســاسه
ــيـة ومــؤســسـات غــيـر شــبــكـات أكــاد
حــكــومـــيــة أو مــا يــســمّى بـ "اجملــتــمع
ــتـأثــر بــاألفـكــار الــتي تـروّج ــدني" ا ا
ـــــؤســــســـــات الــــغـــــربــــيــــة إلــــيـــــهــــا ا
وأيـديولوجياتها غـير البريئة والرابع:
ـتـأثّـرة بـالـغرب احلـركـات الـسـيـاسـية ا
واالنـفتاح والـداعية إلى مفـاهيم عابرة
لـ الـوطنيـة والسيـادة واالستقالل وحق
ــصــيـــر ومــفــاهـــيم الــعــدالــة تــقـــريــر ا

االجتماعية.
واعــتــمـــدت  الــلــيــبــرالــيــة عــلى أدوات

ــكن في تــاريـخ الـعـالقــات بــ األنـظــمــة تــصل األزمــات الــطــارئــة الــتي 
معـاجلتها باحلسنى إلى درجة اخلـصومة فإنقطاع الـعالقات الدبلوماسية
صالح بجانـبيْها مصالح الدول ثم تقـطيع األواصل ب الشعوب وتعـطيل ا
ومصـالح النـاس أسوأ تـعـطيل. وتـطول هـذه احلاالت مع أن بـعض احلنـكة
واحلكـمة وتقد الصالح العام على الـكبرياء اخلاص من شأن األخذ بهما
تـرويض األزمـة وإنـزال درجة غـلـيـانـها إلى مـا يـجـعلـهـا أقل سـخـونة. وفي
ـا إخـتــزنـتْه من غــمـضــة عـ يـعــود الـصــفـاء بـالــتـدرج وتــتـوارى األزمــة 

إجراءات وكالم.
وما بـات واضحاً أن طول األزمة ال يحـقق أي مكاسب لهذا الطرف أو ذاك
وأن مَن يبـادر يـنـدرج إسمه في الئـحـة رجال الـدولـة الـذين يؤثـرون الـشأن
العـام.. شأن الشعب والـوطن وذلك ألنهما الـباقيان عـلى الشأن اخلاص..
شـأن صــاحب الـسُــلـطــة الــتي إلى غـيــره آيـلــة حــتى إذا أوجـبت الــظـروف

عادالت البقاء الطويل في سدة احلُكْم. وا
ثـخنة بكل أنواع اجلراح والتالعب الدولي منـاسبة هذا الكالم أن سوريا ا
واإلقـــلــيــمي في شـــأنــهــا عـــلى مــوعــد مع انـــتــخــابــات رئـــاســيــة يــوم 26
يـونيـو/حزيران  .2021وهي مـحسومـة النـتيـجة من قبْـل أن تبدأ. ومع أنه
هجَّر أن هـاجر وا تغـانَم والشعب ا تنـاثر وا ـصلحة سوريـا الوطن ا كان 
تُجرى إنـتخابات وفق صيغة دستورية مسـتحدَثة أخفقت إجتماعات جنيف
يـة على اإلنـتخـابات في إستـيالدها وبـذلك يتم إسـبـاغ مسـحة حـياديـة أ
وجب "الدستور وتصـبح النتيجة إرادة شعبية بإمتياز إالّ أن اإلنتخابات 
األسدي" الـذي مضى على وضْعه ثماني عشرة سـنة خلت فيها سوريا من
ب وصـارت مـشــروع لـعـبــة بـدل أن تـكـون اإلسـتـقــرار والـدور بـشــكل مـغـيـَّ
مـشـروع دور تـشـكل في أي حـال خـيـر فرصـة لـلـرئـيس بـشَّـار األسد كي
يبـادر بإستئناف الترؤس إلى إعـادة النظر حتى إذا هو أعطى هذه اإلعادة
مسـحة "الـتـصحـيح" الـذي كان الـشعـار الـذي أسبـغه والـده على اإلمـساك
بالـسُلطة متفادياً إعـتبار ما قام به أنه كان إنقالبـاً عسكرياً وهو الذي يرى
أن اإلنقالبـات العسكريـة السورية مـنذ حسني الزعـيم تنجح إالَّ أن دوامها
من احملال فـضالً عن أن مـجـرد تصـور الـنـهايـات وحتـديد مـا إنـتـهى إليه
ـثلث اإلنقالبي العـسكري الشهـير (حسني الـزعيم سامي احلناوي أمر ا
تطلع أديب الشـيشكـلي) جتعل اجلنرال (وهـو هنا الـفريق حافظ األسـد) ا
إلى اجلــلـوس فـي قـمـة الــسُـلْــطـة يــتـنــبه ويـبــتـكــر. ومن هــنـا جـاء " ?ثـورة
الـتـصـحـيح" الـتي كـانت أفـضل دثـار لـعـقـديْن من احلُـكْـم العـاصـف أخذت
شـهد العربي بنسبة عالية كانة في ا كان وا سوريـا خالل هذه السنوات ا

قاعد اخللفية بنسبة خجولة. شهد الدولي كجلوس على أحد ا وفي ا
ونـحن عـندمـا نـرى مـحـسومـيـة نـتـائج اإلنـتخـابـات تـتـويـجاً لـلـرئـيس بـشَّار
األسـد فـي واليـة جــديــدة فألن اخلــمـســ مــرشـحــاً الــذين قــرروا خـوض
السبـاق سجلوا بترشحهم ومن قبْل أن ينتهوا إثن مقبوالً ترشحهما إلى
ـناسـبة فال هي مـفبـركة وال هي جانب الـرئيس بـشَّار إنـطبـاعاً بـصُـوَرية ا
ـئويـة كما وال بفـعل التحـدي وال حتى بـغرض الـتشويش وتـقلـيل النـسبة ا
ـــعـــارضــة حـــاضــرة داخـل ســوريـــا ذلك أن هــؤالء حــتـى اإليــحـــاء بــأن ا
ـتـظـلـلـ بـاخلـيـمـة اخلـمـسـ من أهل الـبـيت الـواحـد أو فـلــنـقل إنـهم من ا
عطوبة منذ عقْد سوري منتَفِض ولن يزيل من األذهان اإلنطباع البـشارية ا
صـلحة ـثابة تـزويق للـمشهـد اإلنتـخابي الذي كـان  بأن اخلـمس كـانوا 
الرئـيس بشَّار أن يكون هنالك جياد في السباق.. وبالذات من خارج هؤالء
الـسـيـاســيـ اخلـارجـ عــلى الـطـوع األســدي ويـجـوبـون عــواصم عـربـيـة
نـاسبـة االنتـخـابيـة الرئـاسيـة مسـحة من الـوقار. وإقـليـميـة وبـذلك تعـطى ا
لــكن الـذي نـشــيـر إلـيــهم يـشـغــلـون مـكــانـات مـرمــوقـة في مــجـال األعـمـال
والتخصصات على أنواعها خارج البالد منذ سنوات. وثمة مادة إحترازية
في الـدستور الذي يعود إلى  18سنـة خلت منتـبهة إلى إحتـمال أن يقتحم
احللـبة أحـد هؤالء ويلـقى ترحـيب النـاس بأمل أن يـضع سوريـا على طريق
ادة التي دني بديالً لإلستقرار األمني –احلزبي- العائلي. وا اإلستقرار ا
َن مـضى عـلى إغـتــرابه عن الـبالد عـشـر نـشـيـر إلـيــهـا ال جتـيـز الـتـرشـح 
نع وهـل غربـة الـعـقـد الـواحد مـن السـنـ تـنـزع جـلد ـاذا هـذا ا سـنـوات. 
كن جتنُّب مـا تتحسب ثقافة احلُكْم واطن? إنـها اليقظة التي بـإعتمادها  ا

األسدي حلدوثه.
ار لم يـعلن تـرشيح نـفسه رسـميـاً إالَّ قبْل ما يـلفت اإلنـتبـاه أن الرئـيس بشـَّ
ـهـلـة احملـددة لـتـقـد الـتـرشـيـحات وهـي عـشـرة أيام أسـبـوع من إنـتـهـاء ا
إنـتــهت يــوم األربــعـاء  28أبــريل/نـيــسـان  ?2021وســبـقـه إلى الــتـرشح
خمسة لم يطرح أي منهم برنامجاً كما الرئيس بشَّار األسد الذي لم يقدم
رشـح وكما لو أن هو اآلخـر برنامجه. ثم بـعد هؤالء اخلمـسة زاد عدد ا
مقـعد الـرئاسـة السـورية هـو كرسي فـي صالـة يقـام فيـها مـعرض أو تُـلقى
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بـطـبيـعـة احلال سـيـبدأ الـدكـتور بـشَّـار األسد واليـة رئـاسيـة جـديدة. الـفوز
ئـويـة تسـعـيـنيـة كـما حـال إسـتفـتـائيْن بطـبـيـعة احلـال مـضمـون والـنسـبـة ا
ـوزع على بالد إرتبـطا بتـرؤسه. لكنه فـوز متشـقق ألن سوريي اخلارج ا
الـله الواسـعة غـيـر معـنيـ بـالعـملـيـة اإلنتـخابـيـة مثـلمـا أن النـظـام ال تعـنيه
ـناسـبة االنـتخابـية فـرصة لـكي تبدأ توجهـاتهم وال فـاعلـياتـهم وإالَّ لكانت ا

رحلة العودة.
عنـدما  ترئيس الدكتور اآلتي إلى العرين األسدي من فترة تخصص في
بـريـطـانـيـا رافـقـهـا زواج من إبـنـة الــطـائـفـة الـسُـنـيـة أسـمـاء األخـرس سـاد
ـتـشـرب ثـقـافـة وتـقـالـيـد الـدولـة النـمـوذج فـي احلـياة اإلنـطـبـاع بـأن اإلبن ا
قراطية سيمسح عن سنوات حُكْم األسد األب ندوباً كثيرة السياسية الد
وسيـبدد بالتدرج اإلنطباع السائد بـأن سوريا ذات شعبيْن وسيعمل بحيث
تكـون شعباً واحداً ذلك أن صيـغة الرداء البعثي لم حتـقق الدفء الطبيعي
في اجلسم الـسوري وأنه أفاد آنياً ثم جاءت اإلنتـفاضة تكشف هشاشته.
كـمـا سـاد إنـطــبـاع بـأن الـرئـيس الــتـاسع عـشـر سـيــضع سـوريـا الـتي لم
تسـتقر عـلى حال عـلى مدى ثمـانيـة عقود من اإلنـقالبات واإلنـتخابـات غير

كانة التي تليق بها كتاريخ وجغرافيا.  كتملة الوصول في ا ا
وعنـدما تسلَّم الدكتور بشَّار الرئاسة وعلى أهون إجراءات التسلم كان في
. على مـدى عـشرين سـنـة لم تهـنـأ سوريـا بـاإلستـقرار اخلـامـسة والـثالثـ
الذي في ضـوئه تتحول إلى دولة صناعـية رائدة. إختلطت الـعقيدة احلزبية
ـذهــبـيــة بـالــتــدخل في مـا ال يــعـني ــمـارســة األمـنــيـة بــاخلـصــوصـيــة ا بـا
السـوري فـإنتـهت سوريـا ملـعبـاً لالعـب أغـراب ال وجود لـلعـربي بيـنهم.
جاء اإليـراني مسـتـوطنـاً تاله الـروسي ينـشىء دويـلة جـوية-بـريـة-بحـرية
وإقـتـحم الـتـركي أرضـاً وكـأنـها فـريـسـة وهـو صـيـاد. وأبـعـد الـنـظـام بفـعل
اإلضطـرار أو اإلختـيار ال فـرق األخ العـربي عن القـيام بـدوره العالجي له.
وكمـا إنتشرت الذئـاب الداعشية فـإن قوافل من مقاتـل من "حزب الله" ما

عادلة السورية-اللبنانية. زالت جزءاً من ا
ستـتر إلعـادة نظـر من جانب يحـتاج الـوضع بكل حـلقـاته الظـاهر مـنهـا وا
الرئـيس بشَّار الـذي دخل في العمر الـثاني. فهـو في السادسـة واخلمس
ـقـيم وبـات عـلى مـدى عـقـديْن من احلُـكْم يـحـتـاج كـمـا الـشـعب بـجـنـاحـيْه ا
ـشتت بـ مـهاجـر رغم أوضاعه ومـهـجور يـعيش الجـئاً بـحول الصـامد وا
ية. وعلى ما هي األحوال السائدة فإن األبواب من الله وجندات عربية وأ
العربـية ليست مغلقة تماماً أمام عودة الشقيق الذي لم تكن مجدية حذاقته
في الـرهـان علـى دولتـيْن أعـطيـتـاه من طـرف اللـسـان والقـدرات الـعسـكـرية
طـمأنـيـنة في الـبـقاء لـكـنهـمـا خطـفـتا مـنه الـشأن في احلـد األقـصى أحيـاناً
والتقاسم معه أحياناً أُخرى. أعان الله السوري وأعاد سوريا إلى أمتها.
ار األسد يقال بالنسبة إلى الرئيس رجب ما يـقال بالنسبة إلى الرئيس بشـَّ
طيب أردوغـان الذي بـدأ أُولى اخلطـوات على طـريق التـصحـيح مع العرب
ؤكـد أنه سيـكون أكـثر طمـأنيـنة في الـداخل في حال واصل إجـتياز ومن ا
اخلطـوات. كـما يـقـال بالـنـسبـة إلى أهل احلُـكْم اإليـراني الذي صـار لـزاماً
في ضوء إخـفاق مـشـروعهم الـبدء بـصـفحـة جديـدة مع مـعظم الـعرب وطي
شـروع الذي عطل الـتنـميـة وأربك الوحدة الكم الـهائل من صـفحـات ذلك ا

الوطنية والتعايش الطوائفي في ديار كثيرة من األمتيْن.
ـناسبـة ويسلك الـسبيل من أجل َن في يده تـوظيف الـفرصة ا ـع  والله ا
سـالمـة الــوطن وطــمــأنـيــنــة الــشـعـب.. إن هـو أقـــــدم عــلى مــا يـرضي رب

. العا
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في حـــــارة ـــــال فـي اخلـــــضـــــار من اجـل ا
ـسحـوقة بـيـروتيـة شـعبـيـة تمـثل الـفئـات ا
والـــــــــفــــــــقـــــــــيـــــــــرة فـي الـــــــــبـــــــــلــــــــدان
الــعـربــيـة.  وتــفـرّد هـذا الــعـمل الــنـوعي
بـــتــأمـــ اهم اربــعـــة عــوامل فـي الــدرامــا
و الـتلـفزيونـية: جودة احلـوار والسيـناريو
وضـــخــــامـــة ــــمـــثــــلــــ واداء ا االخــــراج
االنــتــاج..لــيــحــتل مــوقع الــصــدارة ضــمن
افـضل ثالث مـسلسـالت في رمضان 2021
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 الـدراما..فن مسرحي او تلـفزيوني تتناول
مـوضــوعـاتـهـا صـراعـا بـ قـيم او مـواقف
حـب وكــره وفــاء مـــتــضـــادة( خــيـــر وشــر
تلقي اليه وخـيانة حاكم ومحكوم..) يشدّ ا
ـركـز األنـفـعـاالت في فـيـتــابـعه ألنه يـثـيـر 
الــــــــــــدمـــــــــــاغ مــــــــــــشــــــــــــاعـــــــــــر احلـب
األستمـتاع..والتواصل الى التـعاطف الـكره
أن يــرى الـنـهـايــة الـتي تـكــون غـامـضـة في
مـسار األحداث. وحـديثا تـعني الدراما ادب
قـدمات تخالف ـفارقات الذي تـكون فيه ا ا
ـتـلـقي في حـيرة بـشـكل جتـعل ا الـنـهـايـات
تـابعـة  تسـلسل االحـداث فتـحدث تـدفعـه 
ــفـارقــة الــتي تـدهــشه.وتــتـمــثل عـنــاصـر ا
وحبـكة الـصراع الـدراما بـالـفكـرة الرئـيسـة
ثم الذروة وتصـاعـد االحـداث ولـغـة احلـوار
وكفـاءة ابطـال العمل من فـالنـهايـة او احلل
ــوسـيـقى الـتي تـزيـد فـضال عن ا ــمـثـلـ ا
االثـارة والـتـشـويق وفـضـول الـتـرقب وقـلق
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   كــثـيـرون ال يـعـرفــون ان حـصـة الـكالم
(الـلـغـة اللـفـظـيـة) في احاديـثـنـا الـتقـلـيـدية
ئة   فـيما تكون حصة تشكّل بحدود 45 با
ئة لـغة اجلسد من الـتواصل بحدود 55 بـا
عـنى يأتي عبـر لغة !اي ان اقـل من نصف ا

بـاخلضـار في سرداب حتت سـوق للـخضار
هـو و( يــديـره بـتـعـامل لـطــيف مع الـزبـائن
سـاره) و(بلـبل) بهـدف كسب ودّهم لـتغـطية
مـا يجـري حتته من تعـبئة لـلمخـدرات تقوم
بـهـا فـتـيات قـاصـرات..وتـدخل (سـمـا) عالم
(صـــافي) الــداخـــلي واألســري لـأليــقــاع به
وتــنــجـح في ايــقــاعه ه لــلــعـــدالــة وتــقـــد
ويزداد حلـظة رؤيـته لـها من غـير بـغـرامهـا
حــجــاب..وتــتــورط في وقــوعـهــا بــحب من
جـــــاءت لــــــتـــــنـــــتــــــقم مـــــنـه!  وامـــــتـــــاز
بصناعة درامـية ليس فيها فائض ـسلسل ا
حملتـوى فكري مـا كان تقـليديا مع ان مـعنى
مـــوضـــوع اخملـــدرات مـــكـــرر في الـــدرامــا
لـكـنه اعـطاهـا  بـعـدا اجـتـمـاعـيا الـعـربـيـة
سحوقة بـالتقاطه فتيات قاصرات لـلطبقة ا
ال يـجـدن قـوت يـومـهن وضـعـهن امـام ثالث
او خـيـارات:امـا الـسـقـوط في عـالم الـدعارة
او تـعـبـئـة اخملدرات الـضـيـاع في اجملـهـول
في مـــكــان يــوفــر لـــهن الــســكـن والــطــعــام
وأألمـــان. ومن مـــفــارقـــاته انـه قــدم تـــاجــر
اخملــدرات( قـصي) بــشـخــصـيــة تـولّــد لـدى
: األعــجـاب به ــشــاهـد حــكم الــنــقـيــضــ ا
بـوصفه مثـاال للشهـامة والنخـوة ومساعدة
الـفقراء ومخافة الله بـترديده عبارة (ياعفو
بوصفه يدس السموم للناس الله)..واألدانة

فيـما يـأتي اكثـر من النـصف من لغة الـكالم
تـصل جلـهــاز او مـركـز في الـدمـاغ اجلــسـد
فـأن فـسّـرهـا بـشـكل خـاص بـفك الـشـفـرات 
ـا الـوقـوع حـصل تـفـاهـم وتـودد..ور صـح
ادى ذلك وان فسّرها بشكل خطأ فـي احلب!
الى نــفـور او خـصــومـة..وهـذا هــو الـشـرط
الــــســــيــــكــــولــــوجي لــــنــــجــــاح الــــدرامــــا
ما يعـني أن على العـامل في الـتلفـزيونيـة
تـلـكوا  ثـقـافة الـدرامـا التـلـفـزيونـيـة ان 
نطوق (لغة اجلسد) جـديدة بالسلوك غير ا
  بـأفـضل ـمــثـلــ النــهـا هي الــتي تـزود ا
ـــشــاعــر الـــداخــلــيــة ـــعــرفــة ا ــفـــاتــيح  ا
ومـا اذا كانت لـلـشـخـصـية الـتي يـجـسـدهـا
الـلغتان (اللفظية وغير اللفظية) متطابقت
او ان احــداهــمـــا حتــمل مــعــنى ـــعــنى بــا
فـيـكـون يـنــاقض مـا حتـمـله الـلـغـة االخـرى
ـشـاهد فـي حيـره..ايـهمـا يـصدق:كالمه ام ا

لغة جسده?.
فـنـحن نـعـرف ان     وعن لــغـة الـعـيـون
الـعـ تعـطي اشـارات االتصـاالت الـبشـرية
االكـثر كشفا ودقة وصدقا.ففي احلب الع
وفي اشـعـار هي الــتي تـتـكـلم قـبل الـلـسـان
الـعـ هي مـوضوع احلب الـغـزل واالغـاني
ورسـول الــغـرام حـ تـتـعـطل لـغـة الـكالم.
لـــــكـن مـــــا ال نـــــعـــــرفه هـــــو ان بـــــؤبـــــؤي
  يتمددان ويـتقلصـان تبعا لـتغير الـعينـ
ـزاج واليـهمـا يرجع الـتأثـير الـذي يحدثه ا
فـيـك عـدوك او حـبـيـبك!. فـلــحـظـة يـسـتـثـار
الـشــخص عـاطـفـيـا فـأن بـؤبـؤي (انـسـاني)
عـــيــنـــيه يــتـــمــددان الـى اربــعـــة اضــعــاف
حـجمهما العادي.فالعشـاق يتطلعون عميقا
ولك أن تـتـذكر في عـيـون بـعـضـهم الـبـعض
أيـام شبابك كـيف كنت ال تمل مـن النظر في
عـينيـها!.ولهـذا تعمـد االماكن التـي يرتادها
الـــــــعـــــــشــــــــاق ان تـــــــكـــــــون مـــــــضـــــــاءه
والـسـبـب ال يـخص رومـانـسـيـة بــالـشـمـوع

` U  5  r U

اربيل

بل ألن الـضـوء اخلـافت الــشـمـعـة وحـدهــا
يــسـاعـد عــلى تـمـدد بــؤبـؤ الـعــ فـتـغـدو
واســعـة بــرّاقــة جـذابــة.أمـا حــ يــتـعــكـر
مـزاجك أو تغضب فان البؤبؤين يتقلصان
فــتــبــدو الــعــيــنــان صــغــيــرتـان كــعــيــني
حـيّه..وهـذا مـا تـغـفلـه الكـثـيـر من مـشـاهد
احلب في الدراما التلفزيونية العربية..ألن
اخملـــرجـــ مــا كـــانـــوا قـــد تــلـــقـــوا هــذه
أو ي ــعـلـومـات في حتـصــيـلـهم األكـاد ا
وال يـــعــرفــون ان انـــهم يــتـــجــاهــلـــونــهــا
الـدراسـات توصـلت الى ان الشـخص ح
يــــــــــكـــــــــون غــــــــــيــــــــــر صــــــــــادق او انه
فأن عينـيه تلتقي عينينا يـكتم  معلومات
وأنـه ح تلـتقي عـينا اقل مـن ثلث الوقت
شـخص بعينيك اكثر من ثلثي الوقت فهذا
يــعــنـي واحــدا من أمــرين:امــا انه يــجــدك
شـيــقـا جـدا او مـغـريـا وجـذابـا..وفي هـذه
احلـالـة تـكون الـنـظـرة احملـدّقة مـصـحـوبة
أو انـه عـدائي بــتــمــدد بـؤبــؤي الــعــيــنـ
اجتـــاهـك..وفي هـــذه احلـــالــــة يـــتـــقـــلص
الـبؤبؤان.  لـقد توسـعنا قلـيال في حتليل
لـغتي اجلسد والعيون سيكولوجيا لنصل
الـى هــــدفـــــنـــــا في الـــــتــــدلـــــيل عـــــلى أن
الــســيــكــولــوجــيـا هـي الــشـرط فـي جنـاح
وأن سبب فشل الكثير الـدراما التلفزيونية
ــسـلـسالت الـدرامــيـة الـتـلــفـزيـونـيـة من ا
مثـل لهذا هي افتقار اخملـرج وا الـعربيـة
الـفـهم الـسـيـكـولـوجي فـتـكـون الـنـتـجة ان
ــثل وال يــعـيش ــمــثل.. ــشــاهــد يـرى ا ا
الـفــعل سـيـكـولـوجــيـا..وهـذا مـا اسـتـطـاع
مــســلـسل  2020 أن يــتــخــطــاه لــيـشــكل
ــوذجـا فـي تـوظــيف الـســيـكــولـوجــيـا. ا
  لــقــد تـابــعت أداء نـاديـن وقـصي بــعـ
فوجدت شاهـد ال بعـ ا الـسيـكولوجـست
أن كـلـيـهمـا كـان مـوفقـا في تـوظـيف لـغتي
في عاني الـتي ذكرناها با اجلـسد والعـ

ونــقـــيــضــهــا جتــســـيــد انــفـــعــاالت احلب
الصعب..األنتقام من احملبوب!.ومع ان هذا
يـعود الى امتالكهـما موهبة مـتميزة وقدرة
وانسجام نفـسي بينهما عـالية في التمـثيل
سـلـسل (خـمسه يـعـود الى مـشـاركتـهـمـا 
ونص-  2019 ) فـان الدور الـرئيـس يعود
الذي فاجأني بأنه الى اخملرج فيليب أسمر
ـتـلك مـوهـبة في الـثالثـيـنـات من عـمـره و
اســــتـــثــــنـــائــــيـــة في األخــــراج وثـــقــــافـــة
اجاد توظيفها سـيكولوجية في فن التمثيل
ـشـهـد فـي حـلـقة  24 الـذي يـلـتـقي فـيه بـا
ـشهـد بحدود قـصي بنـادين.فـمع أن طول ا
ثـالث دقــائق..لـــكن تـــصــويـــره اســتـــغــرق
سـاعـات..ما يـعني ان اخملـرج اوصل نادين
وقــصي الى احلـالــة الـتي يــتـجــسـد فــيـهـا
شاهد الـصدق السـيكولوجي..لـيثير لـدى ا
انــفــعـاالت الــتـعــاطف والــتـأثــر..في حــالـة
تنسيه أنه يعيش مشهد تمثيل!. وفي رأيي
ينبغي ان يعتمد في حتديدا شهد ان هذا ا
تــدريس مــادة ســيـكــولــوجـيــا الــدرامـا في
ـسـرح والـتـلـفـزيـون بـاجلـامـعـات اقـســام ا
الــعـربـيــة.   تـهــنـئـة من ســيـكــولـوجـست
مـتـخصص بـتـدريس سـيكـولـوجيـا األبداع
بالل شــحــادات ــؤلــفي الـــعــمل فـي الــفن..
واخملـــــرج فـــــيــــــلـــــيب ونـــــاديـن جـــــابــــــر
و لـكارمن والرائـعـ نادين وقـصي اسـمـر
وفـادي ابـو سـمرة(سـلـطان) لـبس(رسـمـية)
ـــشـــاهـــد يـــكـــرهه الـــذي جنـح في جـــعل ا
لـتـجسـيـده لغـتي اجلـسد والـعـ للـوضيع
ــنـبــوذ اجـتــمـاعــيـا. وحتــيـة لــلـمــثـلـ وا
ولـشــركـة االنــتـاج اآلخــرين وطــاقم الـعــمل
(صـباح أخوان)..التي نـتوسم فيـها بانتاج
عـمل جـديد تـوظف السـيـكولـوجيـا لتـحدث
بــهـا انـعـطـافــة عـلـمـيــة تـؤمن شـرط جنـاح

الدراما التلفزيونية العربية. 
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية 
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عـديـدة أساسـها اعـتبـار السـوق الكـيان
ـهـيمن لـلـرؤية االقـتصـاديـة على نـحو ا
شــبه مـقـدس وحــريـة تـكــاد تـكـون شـبه
مـطــلـقـة وذلك بـتـحـريـر أسـعـار الـسـلع
واخلـــدمــــات وخـــصـــخـــصـــة اجملـــاالت
احلــكـومــيـة ومــشـاريع الــقـطــاع الـعـام
وإعــادة الــنــظــر في دور الــدولــة جلــهـة
إلــغـاء بـعـض واجـبـاتــهـا الـســابـقـة في
ـواطـنـ وتـخـلّـيـها عـن دورها رعـايـة ا
االجــتـــمــاعي واالقــتــصــادي من جــهــة
وإلــغـاء وظــيـفــتـهــا في ضـبـط الـسـوق
بــتـوســيع مــجـالــهـا فـي حـريّــة انـتــقـال
الـسـلع واخلدمـات واألفـراد بال مجـهود
مـن الداخل واخلـارج أي بإغـفال الـبُعد
ـفـهـوم الــعـدالـة واعـتـمـاد االجــتـمـاعي 
الـبقاء لألقوى اقتصادياً وهكذا يصبح
ـة الـسـيـاسي الـسـوق في خـطـاب الـعـو

والثقافي هو األساس.
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واألمـــــر ال يــــتــــوقـف عــــنـــــد اجلــــوانب
تد اديـة ولكن  االقـتصاديـة والسلع ا
إلى األبــعــاد الــثــقــافـيــة الــعــمــيـقــة في
الـتـشــكـيل الـنـفـسي والـقِـيَـمي لإلنـسـان
ـة ال تسـتهدف واجملـتمع. وهـكذا فـالعو
الــهـيــمـنــة االقـتــصـاديــة فـقط بـل إنـهـا
تـــســـعى لـــوضع الـــيــد عـــلى األنـــســاق
الــثـقـافــيـة اخملـتــلـفـة وصــبـغـهــا بـلـون
مـجتمع السوق بحيث يتحدّد كل شيء
في اجملـتمع بـسعر الـسوق حـتى القيم

االجــتـــمــاعــيــة والــثـــقــافــيــة من الــدول
ـتـقدّمـة إلى أنـحاء الـعالم الـصـناعـية ا
األمر الذي يترتّب عليه انفتاح األسواق
وزوال احلـواجــز اجلـمـركـيـة وتـقـلـيص
نـفـوذ الدولـة الوطـنيـة ال سيّـما في ظل
الـثورة العـلمية - الـتقنـية وتكنـولوجيا
ـعـلـومـات واإلعالم والـطـفـرة الـرقـمـية ا
"الـديجيتيل" والتي حـقّقت تقدّماً هائالً
وغــيــر مـســبــوق في مــفـهــومَي الــزمـان
ـكـان بحـكم حتـوّل العـالم إلى "قـرية وا
صـغـيرة" مـتـفاعـلـة على نـحـو متـشابك
خـصـوصاً في الـطـور الرابع من الـثورة

الصناعية. 
ــرجـعـيـة وأصــبـحت الـنــيـولـيـبــرالـيـة ا
ة التي تقوم على عناصر الفكرية للعو

احلـركة الشعبـية والعمالـية في البلدان
الــرأسـمـالــيـة. هــكـذا سـيــكـون غـالــبـيـة
نـافسة ألن سـكان الـعالم خارج إطـار ا
ـة بطبـيعتـها تـنحاز إلى األغـنياء الـعو
عـــلى حــســاب بـــاقي فــئـــات اجملــتــمع
فـيـزداد تركـيـز الثـروة في أيـدي األقلـية
وتـتسع الهـوّة ب البـشر حتت عنوان
الــبـقـاء لـألصـلح اسـتــنـاداً إلى نــظـريـة
دارويـن وتـهـمــيش األقل قـدرة أي نـزع
الــبـعـد األخالقـي عن عـمـلــيـة الـتــنـمـيـة
بــحـيث تـصـبح قــوى الـسـوق مـسـاويـة
لـقوى الـطبـيعـة وعلى اجلـميع اإلذعان
لـهـا والـتـكيّـف مع قوانـيـنـهـا فال مـكان
لـــلــتــخـــلّف والــفـــقــر في هــذه الـــغــابــة
الـلّـاإنـسـانـيـة وذلك مـا يـنـعـكس الـيوم

على الصراع األميركي - الصيني.
ة يـقوم وإذا كـان هنـاك وجه آخر لـلعـو
ـــة الــــثــــقـــافــــة واحلــــقـــوق عــــلى عــــو
والــتــكــنــولــوجــيــا لــكن قــوى الــسـوق
وديــكـتـاتــوريـته ســتـشـكّل رادعــاً لـعـدم
الـتـراكم والتـأثيـر عـلى مسـارها بـحكم
جـبـروتهـا االقـتصـادي ووسائل اإلعالم
الـضــخـمـة الـتي تـمـلـكـهـا إضـافـة إلى
تـرسـانة الـسالح في إطـار تقـسـيم ظالم
ـاط اسـتـهالكـية سـريـعـة ومـوحّدة. وأ
فــــــحـــــتـى األحالم واألمــــــاني واألذواق
والــســلـوك وأشــكــال احلــيـاة ســتــكـون

منمذجة.
{ باحث ومفكر عربي
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دائــرة أو سـوق أو مـبـنـى أو مـشـفى آخـر
وبـأشبـاه النتـائج التحـقيـقية الـتي يُسدل
عــلـيــهـا الــســتـار كــالـعــادة وتُـطــوَّق ضـدّ
مـجهول أو بسبب تمـاس كهربائيّ خلاطر
عـــيــون اجلـــهــة احلـــزبــيـــة أو الــزعـــامــة
الــسـلـطـويـة الــتي تـتـحـكـم بـهـذه اجلـهـة
ــواطن لــيــبــقـى الــدم الــعــراقي وحــيــاة ا
أرخـصَ مــا مـــوجـــود في ســـوق الـــبــازار
الـــرائج. وفي الـــنــهـــايــة ســـيــســـكت أهلُ
الـضـحـايا بـتـخـديرِهـم بحـفـنـة من مالي
الـدنانـيـر التي سـتغـدقُ علـيهم من جـهات
حـكومية ودينية ومنظماتية لتكون الفدية
والـديّـة في احـتـساب شـراء الـدم الـعراقي
بـأبخس األثمان بـحجة الشـهادة أو القتل
غــيـر الــعـمـد. ثم يــأتي الـدور الــتـكــمـيـلي
ـنافـقـ ونحن عـلى أبواب لـلـمرشـح ا
انـتـخـابـات مـسـتـحـقـة كي يـكـمـلـوا دورة
الـتخـدير بـهدايا وعـطايـا ووعودٍ إضـافية
تـكمـيلًـا لدور مؤسـسات الـدولة في طمس

تتالية.   ؤسفة ا معالم احلوادث ا
مــهـمـا كـانت األسـبــاب وأيًـا كـانت نـتـائج
الـتـحـقـيـقـات التـي ستـخـرج بـهـا الـلـجـنة
سؤول في شكّلة من كبار ا الـتحقيقية ا
الـدولة فـإنهـا ال تعـفي اجلهـة السـياسـية
ــثـابـة الــتي تـديـر شــؤون هـذه الـوزارة 
"دكـان" يـدرّ علـيـها مـوارد وعـائدات إلدارة
شـؤونهـا احلزبـية والـسيـاسيـة والفـئوية
اخلـاصـة بـهـا حـالُـهـا حـال بـاقي وزارات
ـتهـالـكة ومـؤسـساتـها الـدولـة العـراقـية ا
الــتي تُــبـاعُ وتُــشـتــرى في بـازار الــسـوق
الـكبير قبيل االنتخابات وإبّان تشكيل أية
حــكـومـة. وهــذا مـنــوالُـنـا مــنـذ الــسـقـوط
ؤسساتية الـدراماتيكي للدولة العـراقية ا
في  2203ولـــغـــايـــة الــيـــوم. لـــقـــد ســاد
اإلهـمـال والهـزالة إدارةَ عـمـوم مؤسـسات
الــدولـة الـعـراقـيــة وأضـحى همُّ اجلـهـات
الـسـياسـيـة التي تـتـحكم بـالـوزارات التي
وجب اتفاقات وتوافقات حتـصل عليها 
صـالح ب اجلهـات السيـاسية مـتبـادلة ا
يـتـلـخصُ بـبـسط الـسـطـوة الـكـامـلـة عـلى
ـؤسـسة أو مـقـدّرات ومـوارد الـوزارة أو ا
الـــدائـــرة نــزوالً إلـى األقــســـام والـــشــعب
ــنـــظف (الــفــرّاش) ووصـــوالً إلى درجــة ا
واحلـارس. وهـذه من الكـوارث الـتي حلّت
بـالبالد عندمـا أصبحت مـؤسسات الدولة
رهـيـنـة بـأيـدي هـذه اجلـهـات الـسـيـاسـيـة
الــتـي تــدّعي احلــكم بــاسم االســتــحــقــاق
ــذهب االنـــتـــخــابـي وبــغـــطـــاء الــديـن وا
والـــطــائـــفـــة والــقـــومـــيــة فـــغــابـت عــنه
االحترافية وغادرت الضمائر مواقعها في
رؤوس أهـل الــــــبالد وأصــــــبـح اإلخالص
والـغيرةُ واإلبداعُ في الـعمل في خبر كان.
وهـذا مـا يُـنـذر من دون أدنى شـكّ بـتـكرار
مـصـائب قـادمـة في ظـلّ غـيـاب التـخـطـيط
ـهـنيّ وفشل الـصـحيح وضـوابط الـعمل ا
اإلدارات غــيـر اجلــديـرة وفـقــدان الـكـوادر
الــكـفــؤة الـتي جــرى طـردُهــا وحتـيــيـدُهـا
واسـتبعادُها لتحلّ محـلّها عناصر جاهلة
ومــتـخــلـفــة ال حتـمل الــقـدر الــيـســيـر من
الـكفاءة واجلدارة واالستـحقاق في العمل

شـــعبٍ بـــائـس أوكلَ هـــمـــومَه ومـــصـــيــرَه
وحـياتَه قسرًا بأيدي سـاسة الصدفة الذين
اعــتـادوا خــديـعــتَه وغـشَه وتــخـيــيب أمـله
بــهـواجس ومـزاعم عـديـدة مــنـهـا الـديـنـيّـة
واألخــــرويــــة واإلمـــــامــــيّــــة والــــوالئــــيــــة
والـعشـائريـة والقبـليـة التي تـصبّ جمـيعًا
في مــصـلـحـة زعـامـات الــسـلـطـة والسـيّـمـا
الـدينية واإلسالموية منها أكثر من غيرها.
وقــــد أبـــدعـت هـــذه األخــــيـــرة وأدواتُــــهـــا
وأذرُعُــهـــا الــتي تــكــاثـــرت كــاألمــيــبــا في
إدارتـهــا لـلـعـمـلــيـة الـسـيـاســيـة بـأدواتـهـا
ـال الــســيـاسي الــقــسـريــة مــسـتــخــدمــة ا
والــنـفــوذ والــسـلــطـة والــسالح في إقــنـاع
األتــبـاع بـضــرورة االسـتــمـرار في اإلذعـان
ألولي األمــر بـحــسب تـوجــيـهــات زعـامـات
ديــنــيـــة ال تــدخّــر جــهــدًا أو مــنــاســبــة إالّ
وأعـادت التذكير بضرورة تواصل مثل هذا
الـوالء األعـمى خـشـيـة مـن فـقـدان الـسـلـطة
وذهــابــهــا جلـهــات وطــنــيـة أخــرى يــكـونُ
والؤُهــا لـلـعـراق وحــيـنـئـذٍ ســوف تـخـسـر
ــكـتـســبـات واالمـتــيـازات الـتي جتــيّـرُهـا ا

لصالح جهة الوالء إليها. 
V UJ Ë V UM

ــنــاصب لــذا ومـن مــنــظــار االحــتــفــاظ بــا
ــكـاسب في دوائـر ومـؤسـسـات الـدولـة وا
وضـمن نـظـريـة التـمـسك بـأهداب الـسـلـطة
حــفــاظًـا عــلى االمــتـيــازات الــعـديــدة ومـا
أكــثـرهـا تـدخل هـذه الـكــوارث بـأشـكـالـهـا
وأنـواعـها ضـمن مـفردات احلـيـاة اليـومـية
ـــعــتــادة. وحــيـثُ إنه من الــطـــبــيــعي أن ا
تـتـصـدّر الـفـاجعـة صـفـحـات الـصحف وأن
سموعة رئية وا تـتناقلُها وسائل اإلعالم ا
ــيـة في ــقـروءة احملــلــيـة مــنـهــا والــعـا وا
لـقاءات وحتـليالت بـالصـورة والصوت إالّ
أنّ مـا يُـخشى مـنه أن تـلقى ذات الـنـصيب
الـسالـب في ملـفات قـمامـة النـسيـان والتي
يُــبـدعُ ســاســة الـبالد وزعــامـاتُ الــسـلــطـة
ــمـلــوكـة" جلــهـة ومــتـولّــو هــذه الـوزارة "ا
ســيـاسـيـة أو حـزبـيــة أو زعـامـة ديـنـيـة أو
حـشــديـة بـدرجـهـا في اآلخـر عـلى الـرفـوف
مــثل سـابـقـاتــهـا من أمـثـال فــاجـعـة جـسـر
األئــمـة وسـبــايـكــر ومـسـتــشـفى الــيـرمـوك
وحـوادث الـشـورجـة والـكرادة واحلـبـيـبـية
ومـثـيالتهـا في محـافـظات الـعراق من دون
حتــديــد. لـذا ال ضــمــان بـعــدم تــكـرار ذات
ـصيـبة أو شبـيهاتـها في أية مـؤسسة أو ا

واإلدارة عــلى الـسـواء بـحـجــة انـتـمـائـهـا
ـتـنـمّر ألحـزاب الـسـلطـة وأركـان احلـشد ا
ـصـلـحـة من الــوالئـيـ غـيـر الـعــابـئـ 

. الوطن وأهله احلقيقي
 من هـنـا نـعتـقـد ببـقـاء مؤسـسـات البالد
ودوائــرهـا وأسـواقـهــا ومـعـظم أبـنــيـتـهـا
ـثابـة قنـابل موقوتـة قابـلة االنـفجار في
أيـة حلـظة ألسـباب عـديدة مـنهـا االفتـقار
لـآللـيات الـصـحيـحة فـي اإلعمـار ووسائل
الــبـنــاء والــضـوابط الــتي حتــكم أنـظــمـة
الـعمل والتشغيل وغياب الصيانة وتأم
حـــــاالت الــــطـــــوار ومـــــا ســــواهـــــا من
ّـا مـسـتـلـزمـات ضـروريـة لألمـان. وهـذا 
يـستدعي تواصل الـضغوط الشـعبية على
اجلـهات الـتنفـيذيـة في مؤسسـات الدولة
السـيّما اخلدمية منها كي تبقى بعيدة عن
الـتنـافس التحـاصصي لألحزاب الـفاسدة
احلــاكـمـة بـعــمـومـهـا مـن أجل ضـمـان مـا
ـؤسسات اخلـدمية ـكن من إبعـاد هذه ا

عن مكامن اخلطر ما أمكنَ ذلك.
—«c ô«Ë W UI ô«

تحضّرة ليس هناك ما يُشاع في الـدول ا
نصب عـندنا من حقّ شرعيّ بـتولّي هذا ا
أو ذاك وفـق نتـائج انـتـخـابـات مزوّرة في
أعـلى مـسمـياتـها ومـشـكوك فـيهـا من قبل
ـنـصب يـبـقى أهل الــدار قـبل الـغـريب. فـا
تـكليـفًا وليس تشـريفًا ويسـتحقه مَن لديه
مــواصــفـات الــقـيــادة احلــكـيــمـة واإلدارة
الـرشـيـدة والـكـفـاءة الـعـلـمـيـة والـعـمـلـية
طـلـوبة في مـيادين مـضـافًا لـها اخلـبـرة ا
الـعمل ونـضارة الـضمـير احليّ فـي خدمة
الــوطن والـشـعب عــلى الـسـواء وااللـتـزام
ـوكلة إليه سـؤولية ا الـشريف بالـعمل وا
بـجدارة وأريحـية ومهـنية عـالية. وكلُّ مَن
يـشـعر بـعـدم قدرته عـلى تـلبـية مـتـطلـبات
ـهنية والشفافية واجلدارة يتوجب عليه ا
ـكلَّف بـها من ـسؤولـية ا االنـسـحاب من ا
دون تــأخــيــر وال تــردّد. ولــنــا في الــواقع
اذج احلـياتي الـعربي السـابق والراهن 
ّن تـسـنّمـوا مسـؤوليـات علـيا ووزارات
ومــؤســسـات ولـم يـســتــطـيــعــوا حتــقـيق
ــطــلـــوب في الــعــمل واإلدارة االلـــتــزام ا
فــانــســحـــبــوا من احلــيــاة الــســيــاســيــة
والـعـملـيـة مرفـوعي الـرأس وبشـرف. فـقد
ســبق لــوزيـرة الــصــحـة الــكــويـتــيــة قـبل
ســنــوات أن اعـتــذرت عن االســتــمـرار في
ـــســـؤولـــيـــة األعـــلى عـــلى رأس مـــوقـع ا
الـوزارة لفشلـها في إدارة وزارتها وتردّي
أوضـاعها بسبب حريق ناجم عن اإلهمال
ـشـافي الـوطـنــيـة. كـمـا أحـسن في أحــد ا
الــوزيـر األســبق لـلـصــحـة بــالـعـراق عالء
العلوان بتقد استقالته حينما تراءى له
قـدرة على محـاربة مـافيات الـفساد عـدم ا
ـعشعشة في وزارته وشعوره باستحالة ا
ـا إجــراء الــتـغــيــيـرات واإلصالحــات طــا
بـقيت الوزارة أسـيرة نفوذ كـتلة سـياسية
أو زعــامـة حــزبـيــة تـتــحـكم فـي مـواردهـا
وعـقودها وتعـييناتـها. وفي ذات السياق
نــقف عـنــد أقـرب حــادثـة من هــذا الـنـوع
عــنــدمــا تـعــرّض األردن حــديــثًــا في أحـد
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مــســتـــشــفــيــاته حلــادثــة إهــمــال نــادرة
مـشـابـهـة قـبل أسـابـيع حـ اعـتـذر وزير
الـصـحة وقـدّم اسـتقـالـته بسـبب خـطأ لم
يــرتـكـبه وراح ضـحــيـته عـدد من مـرضى
كــورونـا. ومـثـلــهـمـا الــعـديـد من الـوزراء
ــســؤولــ في دول الــعــالم من الــذين وا
شــعـروا بـعـدم الــقـدرة عـلى إدارة مـواقع

سؤولية التي تسنّموها.   ا
ـســؤولـيـات في هــذه هي ثـقــافـة تــولّي ا
ـتحـضّـرة إالّ في العـراق حيث الـبـلدان ا
كـلَّف لصـيـقًا بـالكـرسي وال يروم يـبـقى ا
ـغـادرة لـو تسـنى له ذلك. أمّـا االعـتذار ا
ـثل هـذه الثـقـافـة العـالـية في فال وجـود 
ـــســـؤولـــ والــــســـاســـة في ســـجـالت ا
الـــعـــراق. ومّن حـــاول مـــنــهـم في فـــتــرة
عـصيـبة وحـرجة قبل سـنوات فـقد كانت
بــداعي "الـتــقـيــة" حـ الــشـعــور بـخـوار
الــقــوى واخلـشــيــة من فــقـدان الــقــواعـد
اجلــمـاهـيـريـة لألتـبــاع والـشـعـور بـقـرب
ســـحب الـــبــســـاط من حتـت ســلـــطـــتــهم
واخلــوف من تـعــرّضـهـم الحـقًـا لــعـواقب
وخـيمة يستـحقونها بال رحـمة وال شفقة
بـسبب األذى الذي أحلقوه بعامة الشعب
نـتيجة لـفسادهم وطغيـانهم واستغاللهم
لـلنـفوذ لـتحـقيق مـآربهم ومـآرب اجلهات

والدول التي تقف خلفهم.  
لـــذا وانــطالقًــا من فـــرضــيــة كــون هــذه
ـتـلـكـات ـؤسـسـة من  الـوزارة أو تــلك ا
اجلـهـة الـسيـاسـيـة الفالنـيـة الـتي حازت
عـليـهـا بالـتوافق مع بـقيـة الكـتل الفـائزة
في انـتـخابـات شـبه مزورة كـامـلةً يـكون
ـسؤول ـسـتـحـيـل علـى الـوزيـر أو ا من ا
ـبـادرة بـتـقـد اسـتـقـالته في دائـرة مـا ا
فـي مـثل هـذه احلـاالت. فـهـذه الـوزارة أو
ـمتلكات اخلاصة ؤسسة تُعدّ من ا تـلك ا
ــغـــا الــتي تـــدرّ عــلـــيه وعــلى بـل من ا
اجلـــهــة الــتـي أتت به ودعـــمــته األمــوالَ
ـسـؤولـيـة الـطـائــلـة طـيـلـة فـتـرة تـولـيه ا
ـــانـــيــة أو فـي صـــفــوف لـــلـــدورة الـــبـــر
شـكَّلة وفق نظـام التحاصص احلـكومة ا

سيّء الصيت.
 لــذا فــالـــدعــوات الــتي تــصــدر من هــنــا
وهـنـاك أو عـبـر تـغـريـدات غـاضـبـة بـهـذا
اخلــصـوص لـن تـكــون ذات قـيــمـة إالّ في
حـالـة اتـسام رأس اجلـهـة الـتنـفـيـذية في
احلــكــومــة الـعــراقــيــة بـشــجــاعــة األسـد
الـــوثّــاب ورصــانــة احلـــكــيم احلــازم في
وقف الـصائـب وإعطـاء احلادثة تـقديـر ا
ـة األخيـرة وما سـواهـا ما تـستـحقه ـؤ ا
ـــــقــــــصّـــــرين مـن إجـــــراء رادع بـــــحـق ا
واطن ـستـخفـ بحـقوق ا ـهمـل وا وا
الـذي ال حول له وال قوة سـوى االستعانة
بـرب السماء لـلتخفـيف عن مصائبه وما
أكـثـرهـا وأقـسـاهـا في بالدٍ ضـاعت فـيـها
ـعــايــيـر وتالشت ــقــايـيس واخــتــفت ا ا
الــغـيـرة والــضـمـائــر لـتــصبّ في جـيـوب

الفاسدين.  
ـســؤولــيــة في هـذه وفـي األخـيــر فــإنّ ا
الـفـاجعـة الكـبـرى ال تقع عـلى عاتق رأس
الــــوزارة فـــحـــسـب بل يـــتــــشـــارك مـــعه

ــســؤولـون الــتــنـفــيــذيـون مــســاعـدوه وا
واجلـهـات الرقـابيـة والتـفـتيـشيـة في هذه
ـواطن ــؤتَــمـنــة عــلى صــحــة ا الــوزارة ا
وعـالجه. وفي ضـوء الــعـواقب الـوخــيـمـة
ـأساوي ال بدّ الـتي تسـبب بهـا احلادث ا
مـن عـقـوبــات صـارمـة وقــصـاص ضـدّ مَن
يـظهر التقصيـر واإلهمالُ في مسؤولياته.
 وهــــذا أبـــسـط مـــا يــــتـــرتـب عـــلى رأس
الـسلـطة التـنفـيذية الـقيـام به كي يحدّ من
سـتشري ليس نـوازع اإلهمال والـفساد ا
ـؤسـسة اخلـدمـية لـوحـدها بل في هـذه ا
هــذه حـال جــمـيـع الـوزارات ومــؤسـسـات
ــتـعـثـرة لـغـايـة الـسـاعـة بـسـبب الـدولـة ا
تـنامي مـصالـح األذرع الطـائفـية واإلثـنية
والـفـئويـة والـعشـائـرية في مـرابع الـدولة
ـثقـلـة بهـمومِ حُـكمِ ساسـة الصـدفة ومَن ا
لـيس والؤُهم قطّ للوطن بل جلهات دخيلة
وغـريـبـة. والعـبـرة هنـا في تـعـلّم الدروس
وأخـــذ احلـــيـــطـــة واحلـــذر فـي إجــراءات
تـلكات الـسالمة واحلـرص على صيـانة 
الـدولة وتـعزيـز بنـيتـها الـتحـتيـة والقـيام
بــتــحــســ اخلــدمــات كي تــســاعــد هــذه
ـواطن جــمــيـعًــا في امــتــصـاص نــقــمــة ا
ـــقـــهـــور أصـالً. كـــمـــا أن الـــوقت لـــيس ا
زايـدات السيـاسية لـلشمـاتة واالنتـقام وا
بـهدف الدعايـة االنتخابـية بل في البحث
عـن األسـبـاب الــتي ســاهـمت وتــسـهم في
تـــفــاقم الـــكــوارث واحلـــوادث واحلــرائق
ــتـواصـلـة الـتـي لـيس لـهـا نــهـايـة كـمـا ا

نسمع ونشهد في كلّ يوم جديد.
تـمنياتنـا لوزارة الصحة بـالشفاء العاجل
مـن أمراضهـا في اإلهمال والـترهل وسوء
اإلدارة وأشـــكــال الـــفــســاد فـي دوائــرهــا
ومــكـاتـبـهـا. عـسى أن تــعـود لـهـا نـضـارةُ
شرقـة التي اتسـمت بها أيام صـفحاتِـها ا
الـزمان اجلـميل عـندمـا كانت قـبلـةً للعالج
ورائـدة في الـشـفاء يـقـصدهـا األشـقاء من
جـميع أقـطار الـوطن العـربي ويـصبـو لها
األغــراب من دول ومــنـظــمــات الحـتــضـان
عــلــمـائــهــا وأطــبـائــهــا من الــذين زيّــنـوا
ومــازالـوا يــزيّـنـون مــشـافي ومــؤسـسـات
ـيــة رصـيــنـة تــفـخـرُ عــلـمــيـة وطــبـيـة عــا
بـشـخصـيـاتـهم ومسـؤولـياتـهم وقـدراتهم
الـرائدة. حينها فقط سيكون لعلوم الطبّ
وأطـباء العراق وعـلمائه تقـدير يليقُ بهم
ي يحتذى به عندما في بالدهم وشأن عا
يــعي كلٌّ مـسـؤولــيـاتِه وحـيـنــمـا يـحـتـرم
ــســؤول في الــدولــة رجلَ الــســيـــاسيُّ وا
الـعـلم وعـندمـا تـضعُـه الدولـة في مـوقعه
ـحــاربــته ومــطـاردته ــنــاسب ولــيس  ا
ـسؤول اجلاهل لـكونه يـشكلُ عـبئًـا على ا
ــــتـــخــــلّف خــــوفًـــا من ومــــدّعي الــــدين ا
ــنـصب ــوقع وا مــزاحــمـتـه إيـاهم عــلى ا
الــذي يــســتــحـقـه الـعــالِم الــواعي ولــيس
ــدّعي اجلـاهـل. هـذه هي احلــقـيــقـة بـ ا
الــعــالِم واجلــاهل. صــراع مــريــر مـتــصل
ومـتواصل غيرُ جديرٍ بـالتنافس وال يقبلُ
سؤول ـقاربة والتـشابه مهمـا عال قدمُ ا ا
فـي الـدولـة والـسـلــطـة وزاد ثـراؤُه وعـظمَ

فسادُه وكبرَ دجلُه.

تــســارعت دول وحــكــومــات ومــنــظــمـات
إلعالن تـــعــاطــفـــهــا مع ذوي الـــهــالــكــ
ـــصــابـــ بــكـــارثــة مـــســتـــشــفى ابن وا
اخلــطـيب الـتي حــصـدت أرواح أكـثـر من
ستشفى ثـمان ضحية جلأوا إلى هذا ا
احلـكومي للتشـافي من اإلصابة بفيروس
كـورونا لثقتهم بالـنظام الصحي الوطني
الــعــراقي بــالـرغم مـن تـهــالــكه الـواضح.
ـرضى وبــالـتـأكــيـد لـو تــسـنى لــهـؤالء ا
ــا تــرددوا الـــلــجــوء خلــيـــارات أفــضل 
حــيــنــهــا. وجـاء الــردّ ســريــعًــا من دولـة
رئـيس مـجـلس الـوزراء بـسـحب الـيـد من
مــسـؤولــ كـبـار في مــؤسـســات الـدولـة
ـعـنـيـة بـدءًا بـوزيـر الـصـحـة ومـحـافظ ا
ـنـكـوب بـعـد ـسـتـشـفى ا بـغـداد وإدارة ا
تــصــاعـد مــشــاعــر الـغــضب واالســتــيـاء
نظماتي في انتقادها ألشكال الشعبي وا
اإلهـمال والتقـصير واالستخـفاف بصحة
ـــواطــنـــ ودمــائـــهم. كــمـــا لم تـــبــخل ا
تـغريدات وتـعليـقات وكتـابات وحتليالت
ـزرية ـسـاهـمـة في الـتنـبـيه لـلـحـالـة ا بـا
وأشــكـال اإلهــمـال والـتــخـلّف والــضـعف
والــهـزالـة الـتي تـتــصف بـهـا مـؤسـسـات
أكــبــر وزارة خـدمــيـة مــا تــزال خـاضــعـة
ـــتـــاجـــرة والـــبـــيع فـي ســوق لـــبـــازار ا
الــســيـاســة الـتـي تـضــطـلـع بـهــا أحـزاب
الـسـلطـة بل وتـتكـالبُ لـلـحصـول عـليـها
بـسبب مـا تقـدمه من عسل غـنيّ يسيل له
لـعابُ أحزاب السلطة منذ  2003ولغاية
غرّدين أن يستنكروا الـساعة. ومن حق ا
“صـمت ”بـعض الـسـيـاسـيـ والـزعـماء
الـديني في العراق عما حصل “بعكس
تــــــفـــــاعـــــلــــــهم الــــــواسع مـع األحـــــداث
الـسـيـاسـيـة ”وكـلّ مـا يـخصّ مـكـاسـبـهم
ومـــنـــافـــعـــهـم ومـــصـــاحلـــهم ومـــنـــهـــا
ـــســبـــوق جلــولــة اســـتــعــدادهـم غــيــر ا
االنـتـخابـات القـادمة في  10تـشرين أول
الــقـادم والـتي يـخـشـون فــيـهـا فـقـدانـهم
جـزءًا كبـيـرًا من قاعـدتهم الـشعـبيـة التي
أيـقنـت في النـهايـة مدى مـكرهم ودجـلهم
وضـحكـهم على عـقول النـاس والنـاخب
مـــنــذ  2003مــدعــومــ بــغــطــاءٍ ديــنيّ
وطـــائــفـيّ أصــبح فـي عــداد االســـتــهالك

السياسي الذي لم يعد ينفع. 
مـا يجري في العراق من حرائق وفواجع
وكـوارث صار مـن األمور االعـتيـادية لدى

شـهـدت نـهـايـة الـثـمـانـيـنـات من الـقرن
ــاضـي حتــوّالً كــبــيــراً في الــعالقــات ا
الـدوليـة توّج بـانهـيار جـدار برل في
 9نـوفمبر/تشرين الثاني  1989الذي
كـــان إيــذانــاً بـــانــتــهـــاء عــهــد احلــرب
ـــعــســـكـــرين الـــغــربي الـــبـــاردة بــ ا
والـشـرقي ووالدة مـا سُـمّي بـ "الـنـظام
ي اجلــديــد" بــقــيــادة الــواليـات الــعــا
ــتــحـدة وقــد جتــاوز هـذا الــتــغـيــيـر ا
اجلـوانب السـياسـية والـثقـافيـة ليـمتدّ
إلـى احلـقل االقـتــصـادي واالجــتـمـاعي
ة". في إطار ما أُطلق عليه "نظام العو
ة في أبـسط تعـريـفاتـها تـعني: والـعـو
ــعـلـومــات والـسـلع تــيـسـيــر انـتـقـال ا
واألمـــــــوال واألفــــــكـــــــار والــــــعــــــادات
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 عــــــرض في رمــــــضــــــان هـــــذا الــــــعـــــام
مــســلــسل2020 تــألــيف بـالل شــحـادات
واخـــــراج فــــــيـــــلـــــيب ونـــــاديـن جـــــابـــــر
وتمـثيل: نادين نـسيب جنيم قصي اسـمر
 فـــادي إبــراهـــيم خـــولي كـــارمـن لــبّـس
حـس مـقدم روال بقـسماتي رنـدة كعدي
فـؤاد شـرف الـدين وسـام صـلـيـبـا جـنـيـد
زيـن الـــــــــديـن مـــــــــاريـــــــــتـــــــــا احلـالني
وآخــرون..وهـو انــتـاج سـوري  –لــبـنـاني
مـــشــتـــرك تـــكـــفــلـــته شـــركــة (الـــصـــبــاح
وعـرض عـلى شـاشة “أم تي في” أخـوان)
الـــلـــبــنـــانـــيــة و”أم بـي سي ”ومـــنـــصــة
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ـسـلـسل قـضــيـة اجـتـمـاعـيـة   يـتــنـاول ا
بـولــيـسـيـة حـمـلت مـلـفـا بـعـنـوان  2020
جسّد وتـدور أحداثه حـول العدالـة واحلب
ـمـثـلـة نـادين نـسـيب مـحـورهــا الـرئـيس ا
جنــيم ( سـمـا) الـتي لــعـبت دور نـقـيب في
وقررت إكـمال مـسيرة قـوى األمن الداخـلي
شــقـيــقـهـا الــذي قُـتل عــلى أيـدي عــصـابـة
مـثل قصي فيـما لـعب ا تـتاجـر باخملـدرات
خــولـي (صــافي)الــديب دورالــعــقل الــذكي
ـدبّــرلـعـصـابـة تـقــوم بـتـعـبـئـة اخملـدرات ا
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ـذبح في كنيسة وتـوصف بأنها واحدة من روائع عرضت في أحد متـاحف بروكسل منحـوتة خشبيـة أجنز ترميـمها أخيرا وتـعود إلى القرن اخلامس عـشر وكانت تشكّل خـلفية 
عـروفة باسم "مذبح الـقديس جورج" إلى العام  1493 وهي من أعمـال النحـات البلجـيكي البارز يـان بورمان وكانت نحـوتات اخلشبـية في التاريخ الغـربي.وتعود هذه الـقطعة ا ا

نطقة الفالندرز هُدمت في نهاية القرن الثامن عشر. تزين أصالً كنيسة صغيرة في لوفان 
سيحي الشـهير ذي األهميـة الكبيرة في الـتقليد ـراحل السبع الستشـهاد هذا القـديس ا نحـوتة لعملـية ترميم في القـرن التاسع عشـر لكنّ مرمّمهـا أخطأ في ترتيب ا وخضعت ا
ـنحـوتة مـنذ عـقـود إلى إجراء تـرميـم جديـد لهـا عام 2018 ـلكـيـة للـفن والتـاريخ" الـتي تمـلك ا ـتاحف ا األرثـوذكسي (اسـمه بـحسـبه جاورجـيـوس).ودفع اكتـشاف هـذا اخلـطأ مـؤسسـة "ا
ذبح رُ في ي لـوسائل اإلعالم "كنا تعلم أن ا انويل مـرسييه خالل عرض تقد لكي للتـراث الفني (إيربا) إ عـهد ا .وقات خـبيرة الترميم في ا ة للـجمهور أخيراً ر وستعرض القـطعة ا
ثل قطع رأس القديس شـهد األخير الـذي  ر عَكَس اجتاه القـراءة فبدأ من ا نـحوتة أدركنـا أن ا القرن التـاسع عشر ولكن لم نـكن نعرف الظـروف".واضافت "لدى تفكـيك كل الكتل ا

راحل بتسلسلها األصلي". جاورجيوس فقررنا إعادة ترتيب ا
راحل نحوتة خمـسة أمتار وارتفاعها  1,60 متـراً وهي منفذة على قطعـة واحدة من اخلشب وتتضمن أكثر من  80شخـصية مفصّلة بدقة حتـيط بالقديس جاورجيوس في كل ا ويبـلغ عرض ا
نحوتـة مجدداً اعتبـاراً من السبت أي غداة عـيد القديس جـورج في القسم القـوطي - عصر النـهضة - الباروك في وتُعـرض ا من فرسان مدجـج بالسالح وجالدون يـجلبون احلطب لـلحرق 

متحف الفن والتاريخ في العاصمة البلجيكية.

رسالة بروكسل

 dA  f U)« ÊdI « s  WO  WFz«— rO d

16

كتاب يستحق القراءة 
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ومعـالج نفـسي وراقي من الع
والـــســـحـــر واحلـــســـد  وطــارد
لـلجـن والشـيـاطـ من اجلـسد 
ويــفــتي في الــفــقه والــعــقــائـد 
وبـعضـهم يـفـتي حـتى في عـلوم
الــسـيــاسـة واالقــتـصــاد والـطب

والفلك وعلوم الفضاء ! "
في مذكراته  كـان صادقاً  وهو
يسـرد األحداث الـتي وقعت معه
ـشـاعــر الـتي أحسّ بـهـا دون وا
أن يُـخـفي شـيـئًـا مـن احلـقـيـقة 
لم اجده خائفاً من األحكام التي
قـد يطلـقها عـليه اآلخرون  ومن
احدى صـور مذكـراته قوله  " ان
شـيخ اجلـامع  مـسـتـودع اسرار
يـنـفس الـنـاس عـنـده هـمـومهم 
ويـبـثـون له مـا يـثـقل عـلـيـهم من
شــجــونــهم  امــا اسـرار بــعض
البـيوت التي كـانت تعرض عليّ
 فـحـدث وال حـرج  حتـتـرق من

عدة ويطير منها العقل هولها ا
ــكن ان ابـوح  وهي اسـرار ال 
بــــهــــا ال لــــصــــديق قــــريب  وال
لـصـاحب حـبـيب  وسـتبـقى في
صــدري  وتــدخل مــعي قــبـري 
ولـــيــتــني انـــســاهــا فــأرتــاح او
اتركها فتنزاح  يا لهذه البيوت
كم تـــخــفـي من مـــصــائـب  ويــا
لـتــلك اجلـدران   كـم تـســتـر من
عجائب  بعد ستر الله سبحانه
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في مــقــدمــته  الــتي اســمــاهـا "
اخلـطــبـة االولـى " يـقــول عن مـا
احتواه كتابه  هذه الصور التي
بـ ايـديـكم سـتـنـبض بـاحلـيـاة
الــيــوم  مع انــهــا الــتــقــطت في
ـوت  اخرجتـها لكم من اعوام ا
صــــنـــــاديق الـــــذاكــــرة قـــــبل ان
يحولهـا الزمان الى ركام  وقبل
ان تــنــدثــر الى االبــد شــخــوص
بــــعـض من كــــان جــــزءا من ذلك
احلــــــــــــدث  راغــــــــــــــبـــــــ او

مُرغم ..   
الــصــور الــتي يــتــحــدث عــنــهــا
ـؤلف  هي صــور اجـتـمــاعـيـة ا
يرويـها لـلتـاريخ عن مدة حـرجة
عــشــنــاهــا من تــاريـخ الــعـراق 
ومـضى عـلـيــهـا الـيـوم اكـثـر من
 18عاما  وتروي فترة  2003
/  2004 وقـبلـها وبعـدها بـقليل
ــعـزل .. وهـي صـور لن تُــفــهم 
عن مــســـرحــهـــا وشــخـــوصــهــا

واحــداثــهــا وزمــانــهــا  فال هي
تـصلح لـلفهم عـلى مسـرح اليوم
 وال مــا يــحــدث الــيــوم يـصــلح
لــلـــفــهـم عــلى مـــســرح االمس ..
ؤلف في وبود ومـحبة  يـقول ا
خطـبته االولى  ألهـله في وطنه
الــعــراق  تــذكــروا وال تــنــســوا
انـكم في مـركـب واحد  وعـدوكم
ال يـــــــفــــــرق فـي أذاه بـــــــ وفي
وخـائن  وشريف ومـاجن ونقي

وشائن ..
الـكـتـاب حـمـل عـنـوان  مـذكـرات
شـيخ جـامـع  لـكن مـحــتـويـاته 
هي اوسع من ذلك بكثير  حيث
ضـم قـراءات فــلـســفـيــة وديـنــيـة
وتــاريــخــيــة لــواقع الــعــراق في
ــعـــاصــرة  وايــضــا مــراحـــله ا
شــمـل فــصال مـــهــمـــا بــعـــنــوان
الـشــيخ الـصــحـافي   عـن حـيـاة
ـؤلـف في اجملــال الــصـحــفي  ا
ــة  السـيـمـا وعـن اسـرته الـكـر
ابـيه صديـقـنـا اجلمـيل الـزميل "
عــلـي حــيــدر" طــيب الــله ثــراه 
وشقـيقه زمـيـلنـا مشـرق علي  ..
ـــؤسف  ان احلــيــز ال لــكن من ا
يسـع  هنا  للـكتابـة عن كافة ما
جاد به قلم الكاتب من معلومات
مـهــمـة  واســتـقــراءات  جـديـرة
ـفـيـد بـاإلشـارة  واظن ان  من ا

ان يطلع عليها قار الكتاب . 
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يـــخــبـــرنــا الـــكــاتـب  عن شــيخ
اجلامع  كـمـا يـراه هـو  وليس

 وعـنـدمــا يـخـرج عــلى الـطـارق
فـزعـاً وهـو يـقـول : مـنـو ? يأتـيه
اجلـواب سريـعا " شيـخنـا عندك
تـــابــــوت " الـــكــــتـــاب  فــــيه من
االســرار مــا يــســحــبك لــقــراءته
بـــــــنــــــهـم وشــــــوق  وفــــــيـه من
الــــــشــــــواهــــــد واالســــــــــــمــــــاء
واحلــوادث مـــا يــثــيـــر الــعــجب

واالستغراب .. 
انـه كـــتــــاب جــــامـع  عن شــــيخ
اجلامع  انـصح بقـراءته .. فهو
ـثـابـة دلـيل مـيـدانـي بـأسـلوب
مـبـسط  وراق  مـدعم بـاألمـثـلة
عـاشة  اشك ان احدا الـعمـليـة ا
ـؤلف تـطـرق الـيـهـا  وقـد عـمل ا

عــلى أن يـــبــدأ كـل فــصل في
كـتـابـه  بـأمـثـلــة  واقـعـيـة ..
ولــستً مــبــالــغــاً بــقــولي ان
الـكـتـاب  الـذي اعــتـمـد عـلى
مـذكرات شـخصـية  واسـتند
على  317 مـصـدرا رصـيـنا 
وعلى  20 صحـيفة ومـجلة 
ـــكن ان يـــكـــون مــفـــتـــاحــا
ــــيـــة .. انه لــــدراســـة اكــــاد
بـانـورامـا عـراقيـة بـامـتـياز 
فــكـم نــحــتــاج الى مــثل هــذا

اجلهد اجملتمعي .
حتــــيــــاتي لــــشـــيـخ اجلـــامع
والـصـحفي الالمع عـمـر علي

حيدر .
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ـــشــوقــة الــزيـــدي في رحــلـــته ا
ليست شخصيات عادية فحسب
فـوراء كل شـخــصـيـة ثــمـة بـكـاء
وكــــلــــمـــات وأحـالم مـــقــــتــــولـــة
وطـــمــوحـــات مــســحـــوقــة حتت
ــــــر. إنــــــهـــــا اقــــــدام الـــــواقـع ا
ـنــاطق واألحـيـاء شــخـصــيـات ا
عظم ـنسيـة في بغـداد كبـاب ا ا
والـــبــاب الـــشــرقي.  كـــمــا كــتب
ـهـمـش جنـيب مـحـفـوظ  عن ا
ــــصــــريــــة كــــتب فـي احلــــارة ا
ــــهــــمـــشــــ في الـــزيــــدي عن ا
ــنـســيـة. االحــيــاء الـبــغـداديــة ا
خضيـر فليح الزيـدي من مواليد
مـديـنـة النـاصـريـة جـنـوب شرق
العـراق يهتم بـالكتابـة السردية
مــــا بــــ الـــروايــــة والــــقــــصـــة
والـكتابـة والسـرد الغيـر مجنس
له اصـدارات عـديـدة في الـرواية
الـعـراقيـة مـنـهـا شرنـقـة اجلـسد
وخريـطة كاسـترو وذيل النـجمة
وفندق كويستان وأطلس عزران
البغرادي باإلضافة إلى نتاجات
اخـــــرى مــــنــــهـــــا قــــصص زوال
وامـكنـة تـدعى نـحن وتـمـر ول
وســـــلــــة مـــــهـــــمـالت والـــــبــــاب

الشرقي. 
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يـرى خــضـيـر فــلـيـح الـزيـدي ان
جتربة الكتابة عبر تقنية السرد
الـسـائب تعـد جتـربة جـديدة في
الـــعــــراق. ويـــضـــيف في حـــوار
أجريته معه" بالنسبة لي ككاتب
اكتب الـقـصـة والروايـة والـكتب
الـسـرديـة الـغيـر مـجـنـسـة أميل
إليــجـاد مـنـطـقـة سـرديـة خـاصـة
مـلـكة من ـا ذهب إلـيه كـاتب ا
حيث الـبحث عن مالئمـة سردية
ــ الـفــكــاهي واكـتــشـاف بـ ا
ـنــاطق الــتــحــتـانــيــة جملــتـمع ا
الـبـاب ولغـة الـسـرد وجتـنـيسه
هي منـطقة خـام في تنويـع فنية
الـــســـرد غــــيـــر االشـــتـــراطي أو
اخلــاضع حتت عــبـاءة تــنــظــيـر
بـذاته. ويـؤكـد ان جتربـة الـسرد
ــــا قـــد الــــهالمي الــــســــائب ر
ســبـــقــونــا الـــيه في الـــتــجــارب
ـية الـسـردية و احلـداثـوية العـا
امـا في الـعـراق حتـديـداً تـعـتـبـر
هذه الـتجـربة فـيـها من احلـداثة
واالكــتـشـاف أكـثــر من الـتـطـابق

مع جتارب أخرى.    
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ــاذا ـــا يــتـــســاءل الـــقــارىء  ر

لكة الضحك إال محاولة جادة
فـي كــشـف األغــوار".ويـــضــيف "
ا ال يدرك احداً ما يرمي اليه ر
الـكـتـاب االن وانـا عـلى يـقـ ان
هـذا الـكـتـاب سـيـحقـق ما رمـيت
إلــيه بـعــد نــصف قــرن أو اكــثـر
كـــمـــرجـع أدبي دقـــيق لـــدراســـة
ظـواهـر السـلـوك ذلك ان مهـمتي
كـــانت شـــاقــة جـــداً في حتـــويل
ـفــاهـيم األفــكــار الـفــلـســفـيــة وا
الـــعـــامــــة في عـــلـم االجـــتـــمـــاع
واالنثـروبـولوجـيا إلـى حكـايات
مـرسـومـة بـنـهج سـردب خـاص
شقة أنا على يق ستأتي تلك ا
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ال يـوجد زمن محـدد ينـتمي اليه
ـلـكـة الـضـحك مع بـقـاء كـتـاب 
االمــــكــــنــــة والــــشــــخــــصــــيـــات
واالحــــــداث وعـن ذلك يــــــؤكــــــد
الـكــاتب خـضـيــر فـلــيح الـزيـدي
انه" ال يـوجد زمـن محـدد ينـتمي
إليه الـكـتاب حـيث أنـني أهـملت
وحدة الـزمن اجلوهريـة وأبقيت
ـــكــان والـــشـــخــصـــيــات عـــلى ا
واالحداث بذلك كانت محاولتي
لكـسـر فيـنة اشـتـراطات الـرواية
ط من الــكــتــابـات فـي تـدشــ 
تـنـتـمي وال تـنـتمـي الى الـرواية
ــقــابل جتـد احلــداثــيـة لــكن بــا
أزمان مـتحولة وغـير محددة في
لكة الضحك جتد حقب كتاب 
تاريـخية وال تـقف عندهـا كثيرا
ا تأخــــــــذ الكتابة وجتردها إ
من وحـــــــــدة الــــزمـن لــــتــــكـــون
طـازجـة تـصـلح الي زمن ولى أو
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الـصـراعـات واألزمـات واحلروب
طلق في تكوين تركت تأثيرها ا
الــشــخــصــيــة الــعــراقــيــة  ومـا
اتـسمت من سـلوكـيات قـد يراها
الــبـعـض غــريـبــة وغــيــر قــابــلـة
رح للـتفـسـير حـتى في حـاالت ا
ـزاح والضـحك ترى الـعراقي وا
بــعــد كـل ضــحــكــة يــردد عــبـارة
(خير ان شاء الله) وكأنه يخاف
ـقـبـلــة ومـا حتـمـله الـلـحــظـات ا
معـها من مـفـاجأت وهـذه نقـطة
اشار إليها خـضير فليح الزيدي
ـــلـــكـــة الــضـــحك في كـــتــابـــة 
وحــولـهــا يــقــول "أن لالســتالب
ــمــنــهج تــبــقى والــقــمع غــيــر ا
ســـــطــــــوته عــــــلى اخلــــــوف من

السـلطة. ومـا مفهـوم الضحك اال
مفهومـاً ميتافيزيـقيا متحوال من
نـظريات الـفلسـفة احلديـثة لذلك
وجـدت في رحلـتي تلك أن سـكان
مـنطـقة البـاب هم أناس يـخافون
من اإلفـــــــــراط فـي الـــــــــضـــــــــحك
وتـأثـيرات الـغيـبيـات في اإلفراط
قابل يصنعون في فيه لكنهم با
مــخـتــبــراتــهم مــفــاهــيم جــديـدة
لــلــضــحك مـن جــانب اخــر ومن
دون اإليـغـال خــوفـا من االنـتـقـام
ـرئـي. ان سـكــان مـنــطـقـة غـيــر ا
الباب هم أناس قدري بالفطرة
ستقبل بالنسبة لهم سوى وما ا
ضـربـا من الال جـدوى هم أناس
حلــظـويـ يـنـتــمـون الى يـومـهم
وحلـظـتهـم فقـط ليـس لهـم عالقة
ـاضي وال وجـود لـلـمـسـتـقـبل بـا
في مخـيلـتهم. الـضحك كـما قـلنا
هــــو مــــنــــهـج في الــــنــــظــــريـــات
الـفـلـسـفـيـة احلديـثـة عـنـد هـنري
برجسـون يختـلف عما ذهب اليه
جــــاك دريـــدا مــــثال. الــــشـــعـــوب
الـضـاحـكـة لـيـست هي الـشـعوب
السـعيـدة والـسعـيدة مـنهـا هذه
ـــا تــــكـــون أكـــثـــر جـــديـــة في ر
احلـياة والـعـمل وأوقات الـراحة
ـرح والــضـحك هي الــفــكـاهــة وا
مـــــفـــــردات كـل واحـــــدة حتــــــمل
مـفهومـا مختـلفا عمـا تذهب اليه
مـــفـــاهـــيـم أخـــرى في شـــــعـــوب

أخرى.
 لـــــدى ســــــؤالي لـه حـــــول والدة
ـــأســـاة في الـــنـــكـــتـــة من رحم ا
العراق يرى الكاتب خضير فليح
الزيـدي ان "النـكتـة نـسق مضـمر
في الـدراسات الـثقـافيـة احلديـثة
الن ثـمـة معـامل النـتـاجـهـا تـعمل
عــلى مــدار الــســاعــة والــســنـ

الـنـكـتـة ال تتـوقف مـطـلـقا لـكـنـها
جتدد الـيات خطـابها مع الـعصر
والبـيـئة والـفـضاء اجلـامع لـها".
ويـــضــــيف " كل الـــنــــكـــات عـــلى
مـسـتـوى الـعـالم ال يـوجد مـؤلف
مـعلوم لـها النـكتة تخـتفي خلف
مـؤلـف مـجـهــول غـالــبـا اليــظـهـر
مــــطـــلـــقــــا ويـــريـــد الــــتـــظـــاهـــر
والنـجـوميـة الن الـنكـتـة تتـحور
والـنكـتة لتـطابـق جمـاعة مـعيـنة
حتـــدث نــــفـــســـهــــا من الـــداخل
ــا الى حتـــشــيــشــة تــتــحـــول ر
ـدى تــعـتـمــد تـفــجـيـر قــصـيــرة ا
الـلـغة والـعـمل عـلى تـناقـضـاتـها
لــتــفـــجــيــر مــســتــوى مــعــ من

الـــضـــحك". ويـــؤكــد الـــزيــدي ان
"الـــنـــكـــتـــة شــقـــيـــقـــة الـــضـــحك
والــهـهـهـاي فـكل نـكـتـة ال تـطـلق
الـضحك ذلك مـؤشر خلـلل ما في
راويــهــا او أدواته الــقــاصــرة أو
مـسـتـوى مـتـراجع لـسـامـعـهـا أو
ــا خـــلل مــا فـي مــحـــتــواهــا ر
أسـاة وهي تعمل النـكتة صـنو ا
عـلـى مـسـاحـة الـتـنـاقـضـات وفك
ــأسـاة االرتــبـاط مع قــوة حـزن ا
لـتـحـويلـهـا الى هـهـهاي عـظـيـمة
الن الــنــكــتــة تــعـــمل عــلى ثالثــة
مستويات فقط اما نكتة جنسية
ـسـكـوت عـنه تـمـيط الـلـثـام عن ا
فـي أســـرار اجلـــنـس أو نـــكـــتـــة
ديــــنــــيــــة تــــمــــيط الــــلــــثــــام عن
الشخصيـات الدينية التي حتمل
بؤر التناقض في سلوكياتها او
نكتة سياسية تشتغل على كشف
ـــســـتـــور في أروقـــة وبـالطــات ا
وقــصــور الــسـيــاســيـ وكــلــهـا
تـشــتـغل عــلى نـقــد تـلك الــفـئـات
بكـوميديـا سوداء. أن النكـتة نقد
مــــبـــطن بــــطـــريـــقـــة فــــكـــاهـــيـــة

للمجتمعات.
 سبق وان أصدر الـكاتب خضير
فـلــيح الـزيــدي روايـة بــعـنـوان (
الـبـاب الــشـرقي) وصـوالً لـكـتـاب
لكة الضحك ولعل قار يسأل
ـاذا الـكـتـابـة عـن مـنـطـقـة الـباب
الــشــرقي بــالـذات وهــنــا يــجـيب
الزيدي بأن "الكتابان االول يكمل
االخــــر ولـــكـن مــــجــــال وحــــيـــز
االشـتغـال يخـتلف بـ الكـتاب

حيث ان االول كان ادبـياً خالصاً
والثانـي كتاب ينـتمي الى احليز
االنثـروبولوجي في تفـجير بؤرة
احلكـايـة. انـا اميل في طـبـيـعتي
ــســتـور من خــلــفــيـات لــكــشف ا
اجملتمع ضالتي الكبيرة هو في
ــنــاطـق الــتي تــصــدر الى تــلك ا
اجملـتـمع سلـوكـيـات مـتـطورة او
مـتـحورة فـهي غـالـبا مـا تـتـحول
من هــامش بــسـيـط الى مـركــزيـة
مـجتمـعية وتـلك قضيـة مهمة في
تــأثــيـرات مــا بــعــد احلــداثـة في
ـــيــة هي االدب الــثـــقــافـــة الــعــا
ثــقـافـات شــعـبـيــة مـعــظم الـقـراء
يلون الى تناول هذا النوع من
الـكـتب لـنـدرتـهـا اوال وخـفة روح

رويات فيها".  ا
كـيف تـرى الــروايـة اآلن وهل كل
مـــا يــكـــتب مـن روايــات يـــســمى

رواية ? 

ال مـجـال لــنـكـران أن الـروايـة
الــعــراقــيــة قــد دخــلت عــصـر
نـهـضـتــهـا الـذهــبي. تـنـوعت
وتـــعـــاظـــمت قـــدرتـــهــا عـــلى
ـية او مـحـاكاة الـروايـة الـعـا
تـطورة العـربيـة احلـديثـة وا
فـي نــــبـش تــــاريـخ ومــــاضي
الـــشـــعـــوب عـــلى الـــرغم من
ضـعف فـي بـعض الـنـصوص
الـروائـيـة الـصـادرة الـروايـة
لــهــا ســوق رائـج في الــقــوت
احلــاضــر وهي تــعــد أنــتـاج
ــعـاصــر من خالل الــتــاريخ ا
األدب وتـلك مـيرز حـمـيدة في
ـــاط قــــراءة الــــشــــعــــوب وأ
سـلوكـياتهـا وحركـة تطور أو
هـبـوط تفـكـيـرها او حـركـتـها

احمليطية. 
كــــاتب تــــرك تـــأثــــيــــره عـــلى
خضير فليح الزيدي?    

في مـجالي  الـسردي فـلسـفة
هــذا الــنـــوع من الــســرديــات
اجملـنـســة ثـمـة تـأثــيـر عـظـيم
لـــروالن بــــارت وخـــاصـــة في
كـتابـة االسـطـوريـات فـهو من
الكتـــــــب ذات التأثير الكبير
فـي حـــــيــــاتـي الـــثــــقــــافــــيـــة
واالدبـيــة. أثـنــاء جتـوالك في
ــلـكــة الــبــاب هل واجــهـتك
ـــواقف مـن ســـكـــان بـــعـض ا

ملكة?  ا
وجـدت الـعــجب الـعـجـاب في
ـلـكة الـبـاب شـخصـيـا. لـقد
ـمـلـكـة عـايــشت سـكـان هـذه ا
ألوقـات وأزمـان مـخـتلـفـة. بل
قـــرأت عــنــهــا من أبي نــؤاس
الــشـاعـر الـكــبـيـر والـذي كـان
ــنــطــقــة والــتي ــر بــهــذه ا
كـانت تـسمى "بـكـلوذ اري" ثم
ينطلق الى ضـفاف نهر دجلة
ـعـروفـة الـيـوم في مـنـطـقـته ا
بـأسـمه. تـعـرضت الى سـرقـة
هــاتـفي مــرة كـمــا مـذكـور في
كـتـابي األول الـبـاب الـشرقي
وتـــــــعــــــرضـت الـى ســــــرقــــــة
محـفظـتي بطـريقـة السـنارة-
ــــــكـــــتــــــشـف احلـــــديـث في ا
الــســرقــة-من خالل جــمــاعــة
لـصوص الـنهـار الظـرفاء. ألم
ـلـكـة عـجـيـبة أقل لك إنـهـا 
فـهي ال تـقـبل بـالـطـارئـ لـها
اال بـعـد اختـبارهم وتـزكيـتهم

للتعايش على أرضها. 
{ كاتب وصحفي  
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بغداد

ـعــظم والـبـاب مـنــطـقـة الــبـاب ا
الــشـرقـي بــالــذات دون االحــيـاء
الـشــعـبـيــة الـبـغــداديـة االخـرى
وفي ذلك  يـقول الـزيدي"ان أدب
ـعـاصرة تـخـتلف عن الـرحالت ا
ـتـون الـرحـلـويـة الـتـراثـية كل ا
هــنـا يــكــمن مـوضــوع غــايـة في
الـــدقـــة في اجـــتــذاب الـــقــارىء
ر عـليـها ـا  نـاطق مألـوفة ر
كل يوم ولم يلتفت الى ما ذهبت
الـيه فكرة الـرحلـة الغرائـبية في
ــكـان والـشـخـوص اســتـنـطـاق ا
مـعـا في مـنـطـقـة تـعـد هي مـركـز
بــغـــدادي خــطــيــر فـي تــفــســيــر
الـــظــواهـــر اجملـــتـــمــعـــيـــة ومــا
يصـاحبـها من سـلوكـيات تـطبع
كان من باب ببصمتها هذان ا

عظم حتى منطقة الباب.  ا
اخــتـار الــزيـدي مــنـطــقـة الــبـاب
ـعـظم والبـاب الـشـرقي النـهـما ا
وحسب ما يراه "حتمالن الكثير
من أسـرار مـركـزة من تمـظـهرات
بشرية في مساحة محدودة وقد
حتــولت من هــامش مــتــوار الى
مــركـزيــة في سـلـوك وتــصـرفـات
ـــســـتــلب االنـــســان الـــعـــراقي ا
والـــذي وجـــد في بـــؤرة بـــغــداد
ـة تـألفـاً غـريبـاً مع سـكان الـقد
نـطقتـت الرحلـة كانت عبارة ا
عن بـــحث أنــثـــروبــولـــوجى عن
اإلنـــســـان وحـــكــايـــتـه ومــكـــانه

األثيري االليف. 
„uK « d «u  

الــكــثــيــر مـن ظــواهــر اجملــتــمع
الـعراقي يـراها  الـبعض غـريبة
ومــا زالت بـحــاجـة الى تـفــسـيـر

لسلوكيات الفرد العراقي. 
وهـذا مـا أشـار له الـزيـدي خالل
احلــوار "انــا كـاتب الــقـصــديـات
ـــبــــيـــتـــة. ال اكـــتـب عـــلى وفق ا
تـأثـيـرات االنـفـعـال االني. اعـمل
عـــــيل إزاحــــة الـــــعــــاطـــــفــــة من
اشتغاالتي الـسردية وادع الع
الواعيـة تكتـشف بوعي ومبضع
جــــــراح لـــــتــــــشـــــريـح بـــــطـــــون
اجملـتـمـعـات والـنـزول الـقـصـدي
الى قــــيــــعـــــان ســــحــــيــــقــــة من
اجملـــتـــمـــعــات الـــهـــامش فـــهي
بــنــظـري تــمـثل حــقـيــقـة ســلـوك
ـــنــــفـــلـــتـــة عن اجملـــتـــمـــعـــات ا
الـتـفـسـيـر فـالـكـثـيـر من ظـواهر
اجملـتـمع العـراقي بـقيت خـارجة
ـــنـــطـــقي في عن الـــتـــفـــســيـــر ا
الـسلـوكـيات الـعـامة ومـا كـتاب

وعــدتُ زمــيــلي الــكــاتـب عــمـر
عـلي حــيـدر  ان كـتـابه االثـيـر
مـذكـرات شيخ جـامع  سيـكون
مـن اولـــــويـــــات قـــــراءاتـي في
عطـلة عـيد الفـطر  وقـد ندمتُ
عـــلى وعـــدي  لـــيس بـــســـبب
ضــــخــــامــــة  الــــكــــتـــاب  706
صـفــحـات في طــبـاعـة  انــيـقـة
ــتــوسط   جــدا من احلــجـم ا
عـلومات ـا لفـيض وسعـة ا ا
والــصــور االجـتــمـاعــيــة الـتي
عــــصــــفت في الــــعــــراق خالل
االحـتـالل االمـريـكـي في الـعـام
احملصور ب  2003/ 2004. 
 بدأت في قراءة الكتاب  وفي
عـــقــلي الـــبـــاطن  انه مـــجــرد
كـــتــاب يـــهــدف الـى تــنـــفــيس
الــــــكـــــــاتب عـن مــــــشــــــاعــــــره
والضغـوطات التي اعترته في
الـعـام  االول لالحـتالل  لـكني

وجـدتُ مــذكـرات يــومـيـة مــهـمـة
ضمت الـعديـد من األحداث التي
قد تصبح ذكرى عميقة االثر في
ـسـتــقـبل  سـطــرهـا قـلم بـاذخ ا
العذوبة والذكاء .. لقد اخذ مني
الـكــتـاب قــراءة اسـتـمــرت ثالثـة
ايـام  سحت فـيـهـا في كـواليس
عـالم  خـفـي  غـريب  هـو عـالم
شيـوخ اجلوامع  في يومـياتهم
.. فـشـيخ اجلـامع كــمـا يـحـدثـنـا
عنه الـكاتب " منظـومة كاملة من
الشخـصيـات بحـكم مسـؤولياته
بـ الناس  فـهو إمام جـماعات
 وخـــطــيـب جُــمُـــعــات  وقـــائــد
مسيرات  وخـاطب نساء وعاقد
زواج وخـــــــا عــــــــزاء  وحالل
مـــشـــاكل وفـــاكـــهـــة مـــجـــالس 
ومـوجه أسـري  وامـ مـخزن 
ومـــوزع مــســـاعـــدات  وقــابض
مــــعـــونـــات  ومُـــفـــســـر أحالم 

يـــنـــطـــلق الـــقـــاص والـــروائي
والـــبــاحث الــعـــراقي خــضــيــر
فـــلـــيح الـــزيــدي عـــبـــر كـــتــابه
لكة الضحك : رحلة اجلديد 
ـــعــظم الـى مــتــودع من بــاب ا
الـــهـــهــهـــاي الـــصــادر عن دار
ســطـــور (نـــحــو عـــالم يـــجــمع
ــشـرد ــسـحــوق وا اإلنـســان ا
والشـحاذ والشـاذ والهارب من
اخلدمة العسكرية والهارب من
مـديـنـته بـحـثـا ًعن فـرص عـمل
في العاصمة عالم من لفظتهم
احلـياة كـالنـواة لتلـقي بهم في
أحياء شعبـية ضاربة جذورها
في القدم إحـياء كانت في يوم
ما مـحل لقاء وإعجـاب السياح
ـا تـخـتـزنه ذاكـرتـهـا األجـانب 
الـعــتـيـقــة من صـور تـاريــخـيـة
وفـنـيـة كـانت ايــقـونـة لـلـتـراث
ــــاً. الـــعـــمل الـــبـــغـــدادي قـــد
اجلــديـد لـلـزيــدي هـو مـحـاولـة
لــفــهم جــزء مــهم من الــثــقــافـة
الـشـعـبـيـة في الـعـراق مـتـمـثالً
بـالـنـكـتـة الـكـتـاب لـيس روايـة
ـا هو ومجـمـوعة قـصـصيـة إ
سـرد لـرحــلـة قـام بـهــا الـكـاتب
الزيدي سيراً على االقدام نحو

احـيـاء بـغـداد الـشـعـبـيـة أحـياء
ــة كــانت شــاهـداً حـي عـلى قــد
حتـوالت تــاريـخــيـة وســيـاســيـة
واجـتـمـاعـيـة مـرت عـلى الـعـراق
نصرمة. األحياء خالل العقود ا
الـشعبـية الـبغداديـة تخفي وراء
شناشيلهـا وجدرانها الكثير من
الـقـصص واالسـرار الـتي كـشف
النقاب عنها قلم الزيدي متجوالً
في دهـالــيـز الـثـقـافــة الـشـعـبـيـة
الـبـغـداديـة بـاحـثا عـن كل مـاهو
غريب غيـر مألوف عن كل ماهو
نتاج سنوات الصراع واحلصار

والقمع والتهميش. 
ان الــنــزول الـى عــمق الــثــقــافــة
هـمة الـسهـلة الشـعبـيـة ليس بـا
خصـوصـاً في بـلد مـثل الـعراق
بـلـد يـعـيش االزمـات مـنـذ عـقـود
مـــتـــتـــالـــيـــة ومـــا خــــلـــفـــته من
انـعــكـاسـات ســلـبـيــة عـلى واقع
االنـــســان الـــعــراقي الـــذي أخــذ
يـجــنح نـحـو اســلـوب  الـنــكـتـة
والفـكاهة امام ايـة ازمة تعصف
به نــــكــــتــــة هي فـي الــــظــــاهـــر
مـضحـكة لـكن في البـاطن تـشعر
الــقـارىء بــاأللم. الــشـخــصــيـات
الـــتي صــادفـــهــا وكـــتب عـــنــهــا
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كـمـا يــراه الـنـاس الــذين يـصـفه
بـعــضـهم كــجـبـريل  وبــعـضـهم
كإبـليس  وب جـبريل وابليس
عــالم كــامل من الــقــصص الــتي
يـقـصونـهـا عن هـذه الـشخـصـية
اجلــدلـيــة .. فـيــقـول عــنه  شـيخ
اجلامع  هو شخصية تختارها
ــســاجــد االوقــاف او مــتـــولــو ا

للقيام بأمورها .. 
هـو مـوظـف في االوقـاف وشـيخ
جـامع بـ النـاس   يُصـلي يهم
ــــكــــتــــوبــــات  ويُــــقــــيم بــــهم ا
اجلُـــمــعـــات  ويــنـــصــحـــهم في
ــــعـــــامالت  ثم الــــعـــــبــــادات وا
يـــضــيف  حــظـي الــشــيخ بــإرث
تــاريـخـي  فـيـه اجلـمــيل  فــهـو
يعـلم النـاس اخليـر  وتسـتغـفر
له حـتى حــيـتـان الـبــحـر  وفـيه
ثل في الـقبـيح  فـهـو مـضـرب ا
أكل الوالئم والعقل البليد النائم
 وال ادل عـــلى ذلك من انــتــفــاخ
كـــرشه  وقـــلـــة قـــرشه وخـــراب

عشه وضياع عرشه! 
ويــلــفـت الــكــاتب نـــظــرنــا  الى
جزئـية في حيـاة شيخ اجلامع 
بالقـول انه ال يجوز له ان ينام 
فـهنـاك من يأتـيه دائمـا حتى في
اوقات الـعورة الـثالث  بال فرق
بـ صيف او شـتاء او حرب او
ا ليستفتيه أمرا او ان سالم ر
يـحل عــنــده ضـيــفـا وقــد يــأتـيه
أحـدهم بـعـد الـثـانـيـة والـنـصف
صباحا  ويـطرق بابه كالشرطة

لكة الضحك خضير فليح الزيدي يدخل 

غالف الكتابعمر علي

غالف الكتابخضير فليح الزيدي
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ال يسـتطيع أيـاً كان دولة كـبرى أو صغرى  أن يـجادل الفـلسطـيني
حول القدس كقيمة  دينية واعتبارية واخالقية ووجودية  وما يحدث
االن أو حـــتى في الــزمن الـــفــائت من صــراع ومـــقــاومــة بــ شــعب
القـدس من جـهة وقـوات ومـسـتوطـني الـكيـان الـصـهيـوني من اجلـهة
ـكن بـأي حال االخـرى يـعبـر بـشكـل اكيـد بـأن مثل هـذا الـشعب ال 
ـدينـة الـعتـيقـة من احلد الى احلـد  وكل ما من األحـوال أن يفـرط با
يــصــدر من قــرارات أو يــجــري من مــســاومــات دولـيــة  وكــذلك من
تعبيرات الوهن العربي وتـصورات البعض منهم بأن العالقة مع هذا
قاومة أو تقـلل من سياقات الدفاع ـكنها أن تضـعف روح ا الكيان 

عن ثالث احلرم فهو واهم وفاشل في التقديرات السياسية .
ا لكل عربي القدس قضية انـتماء ووجود ليس لفلـسط وحدها وإ
ـعمـورة  فالـشعب الـقدسي الـذي يقدم اكـثر من 700 ومـسلم في ا
جــريح وعــدد من الــشــهــداء في اقــدس اشــهــر الــله إنه بــالــضـرورة
يــقـدمـهــا نـيـابــة عن كل مـؤمن مــسـلم ومـســيـحي وكل انــسـان يـؤمن

بحقوق الشعوب في اوطانها وحرياتها واستقاللها . 
   نـحن متـأكدون بـأن قرارات الهـبة االمـريكـية الـتي اطلـقهـا الرئيس
األمريـكي الـسـابق بإعالن الـقـدس عـاصمـة لـلكـيـان الـصهـيـوني وما
رافـقهـا من سـكوت عـربي واسالمي إال الـقلـة مـنهم مـاهي إال جتارة
سـياسـيـة خاسـرة  فـالقـدس لـهـا شعـبـها وتـاريـخـها ووجـودهـا بكل
تـفاصـيلـه والدمـاء التي تـسيل فـوق جدرانـها الـعتـيقـة ماهي إال نـذير
رحلة أخرى من الصراع واجهة  لثورة ثالثة تتحدد فيها مسارات ا
الــوجـودي بـ كــيـان غــاصب وشـعب مــؤمن بـقــضـيــة وطن عـادلـة 
ـواجهـات السـابقـة  فقد ونـعتـقد بـأن شكل هـذا الصـراع ليس كل ا
اصبح لـهذا الـشعب أدوات فعـل عسكـري تؤثر بـشكل أو بـأخر على
ة والقـرار التضامني الفعال ـلكون العز إسرائيل وكذلك أصدقاء 

مع شعب فلسط الذي سجل قرنا من الكفاح .
ـوقف الـعـربي لم يـرتـقى الى حـيث الـذي يـجب  فـكان ـؤسف إن ا ا
قـدمة جـامعـة الدول الـعربـية ـفتـرض من الـنظـام العـربي وفي ا من ا
وقف كل الـتعـامالت واالتـصاالت مع إسـرائيل حـتى تـوقف عدوانـها
ـقـدســيـ واجــراءاتـهـا ضــد سـكــان حي اجلـراح في مــديـنـة ضــد ا

القدس .
ـا تقوم به إسرائيل من ليس هناك اكـثر ظلمـاً في التاريخ احلديث 
ـســتـوطـنـ مــحـاوالت إجـبـار حـي اجلـراح من مـنــازلـهم واســكـان ا
الـعـنـصـريـ االسـرائـيلـيـ مـكـانـهم  قـد عـبـرت الـدول الـغـربيـة عن
إدانـتهـا لهـذه التـصرفات الـعنـصريـة و بعض  دول أمـريكـا الالتيـنية
ـمـارسـات إسـرائيل . عـبـرت عن تـضـامـنـها مـع فلـسـطـ وادانـتـهـا 
سـتـبـقـى قـضـيـة فـلـسـطـ الـهـاجـس الـيـومي لألحـرار من الـشـعـوب
ـسـتـوى الـعـربـيـة  وان الـتـضــامن الـذي عـبـرت عـنه وأن كـان دون ا
ـواقف الــرسـمـيــة لـلـمـنــظـومـات الــعـربـيـة  ـطـلـوب إال إنـه جتـاوز ا ا
وخاصـة تـلك األنـظـمـة الـتي لـهـا عالقـات مع إسـرائـيل  والـذي اثار
الـدوائــر اإلســرائـيــلــيــة هـو زحـف فـلــســطـيــنــيـو 48  نــحـو الــقـدس
كن واالشـتـراك بانـتفـاضة الـقـدس اجمليـدة.  القـدس ليـست مـدينـة 
ـا هي مـديـنـة الــتـاريخ ومـرسى الـنـبـي وقـيـامـة األنـبـيـاء عـبــورهـا وإ
ـــســيــحـي واحلــضــور الــدائـم في عــقــول واســاســـيــات احلــضــور ا
الفلسطيني فحتما إذا ما ستمر العدوان اإلسرائيلي ستحتفظ هذه
دينة بشعلة الـثورة وستكون هي احلركة الدائمـة لالنتفاضة الثالثة ا
ـهم في هـذه الـلـحـظات ـواقف .  ا الـتي حـتـما سـتـغـيـر الـكثـيـر من ا
سـاندة احلـاسـمة أن تـتـخذ الـدول العـربـية مـواقف جـادة تعـبـر عن ا
ـالي له لكون الـفعلـية لـنضـال الشعب الـفلـسطيـني وان تقـدم الدعم ا
ؤمن بقـدسيتها وبـحضورها اإلنساني القدس قضـية شاملة لـكل ا
ي ومـنـهـا وبـهـا تتـحـدد حـدود االنـتـمـاء . وعلى العـا
كن وفق ذلك فـأن الرد الـعسـكري الـفلسـطيـني 
أن يــفـتح الـصـراع إذا لم يــتـوقف كـيـان الـعـدو
اإلسرائيـلي االعتداء على الـشعب الفلـسطيني
واجبار سكان حي اجلـراح على ترك منازلهم
واسكـان العنـصري الـصهايـنة مكـانهم  هو

بالضرورة تعبير عن العنصرية الصهيونية .
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{ غــزة - (أ ف ب):  حــذّر األمـ
تـحدة أمـام مجلس العـام لأل ا
األمـن الــــــدولي امـس  من أزمــــــة
ـكن احتـواؤها" في إقـليـميـة "ال 
إطــــار الــــنـــزاع بــــ إســــرائــــيل
والـفــلــســطـيــنــيــ بـيــنــمـا أدت
ضـربـات إسـرائيـلـيـة مكـثـفـة على
غزة األحد إلى مقتل  42 شخصا
بـيـنـهم أطفـال مـسـتهـدفـة مواقع
ـكـتب عـدة بـيـنـهـا مـنـزل رئـيس ا

السياسي حلماس في القطاع.
وتـواصلت الـغارات عـلى القـطاع
الفلسطـيني ليل األحد-اإلثن إذ
شنّ سـالح اجلـــو اإلســــرائــــيـــلي
خالل دقــائق مــعـدودات عــشـرات
الغارات بحسب ما أفاد مراسلو
وكـالــة فـرانس بـرس وشـهـود في
منـاطق مختـلفة من الـقطاع الذي
أطلـقت مـنه فـصـائل فـلـسـطـيـنـية

صواريخ على إسرائيل.
وشـاهــد مــراسـلــو فــرانس بـرس
عـشرات الـصواريخ وهي تـنفـجر
في أنـحـاء مـخـتــلـفـة من الـقـطـاع
الــفــلـســطــيــني في حــ اكــتـفى
سالح اجلـو اإلسـرائـيـلي بـالـقول
فـي بـيـان مـقـتــضب إنّ "مـقـاتالته
احلـــربـــيــــة" تـــشنّ غــــارات عـــلى

"أهداف إرهابية في قطاع غزة".
وأســــفــــرت هـــــذه الــــغــــارات عن
انقطاع التيار الكهربائي عن عدد

من مناطق القطاع.
ـكــثّـفـة في وأتـت هـذه الـغــارات ا
خـتـام نـهـار شـهـد جـلـسـة جمللس

األمن الدولي لم تثمر أي بيان.
وقـــال غــوتــيـــريش في مـــســتــهل
اجللسة "يجب أن يتوقف القتال.
يــجب أن يـتــوقف فــورا" واصـفـا
الـعـنف بـأنه "مـروع". وأضاف أن
ــكن أن يـؤدي الى الـتــصـعــيـد "
ـكن أزمـة أمـنــيـة وإنـسـانــيـة ال 

احــتـواؤهـا والى تـعـزيـز الـتـطـرف
لــيس في األراضي الــفـلــسـطــيـنــيـة
احملـتـلة وإسـرائـيل فـحسب بل في

نطقة برمتها". ا
من جـهتـها أعـربت بكـ األحد عن
ـتـحـدة أسـفـهـا لـعـرقـلـة الـواليـات ا
إصـدار بــيـان جملـلس األمن الـدولي
حـــــول الـــــنـــــزاع بـــــ اســـــرائـــــيل
والفلـسطينيـ مطالبـة ببذل مزيد
مـن اجلـهـود الـدولــيـة لـوقف دوامـة

العنف.
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وخالل اجتماع اجمللس اتّهم وزير
اخلــارجــيــة الــفـلــســطــيــني ريـاض
ـالـكي اسـرائـيل بـارتـكـاب "جـرائم ا
حـــرب" في حـــ اتــــهم الـــســـفـــيـــر
ـــتـــحـــدة االســــرائـــيـــلي فـي اال ا
جــــلــــعـــاد اردان حــــركــــة حــــمـــاس

ب"تعمد" اشعال النزاع.
وقــــتل نـــحـــو  200 شــــخص عـــلى
األقل مــنـــذ انــدالع جــولــة الــعــنف
اجلديدة اإلثن ب الدولة العبرية
والـفـصائل الـفلـسـطيـنـية في قـطاع
غـــزة. وأوضـــحت وزارة الـــصـــحــة
الـتـابعـة حلـماس في قـطـاع غزة أن
 197 فــلــســطــيــنــيــا قــتــلــوا جـراء
الـضـربـات اإلسـرائيـلـيـة بـيـنهم 55
طـفال و 33 امــرأة بــيـنــمــا أصـيب
 1230آخـرون بــجــروح مـتــفــاوتـة
مشيرة إلى أن هـذه األرقام مرشحة

لالرتفاع.
وقالـت وزارة الصحـة الفـلسـطيـنية
إن طبيب "من طـاقم مجمع الشفاء
الــــطــــبـي اســــتــــشــــهــــدا في غــــارة

إسرائيلية".
وفـي اجلـــانـب اإلســـرائــــيـــلـي قـــتل
عـــشـــرة أشــخـــاص بـــيـــنـــهم طـــفل
وجــنـدي وبـلـغ عـدد اجلـرحى 294
إصــابـة إضــافـة إلى مــئـات حـاالت
الـــهـــلـع عـــلى مــــا أكـــدت خـــدمـــات

اإلســعـاف. وفي كــلــمـة األحــد بــعـد
لقاء جمعه برئيس الوزراء بنيام
نــتــانــيــاهــو ووزيــر الــدفــاع بـيــني
غــانـتس ورئـيس جــهـاز اخملـابـرات
ـوسـاد) في تل أبـيب أكـد رئيس (ا
هـيــئـة أركـان اجلــيش اإلسـرائــيـلي
أفـيف كــوخــافي أن حــركـة حــمـاس
"أســــــاءت تــــــقــــــديــــــر قــــــوة الــــــرد
اإلســـــرائـــــيـــــلي" عـــــلى الـــــقـــــصف
الـــصــاروخي الـــذي طــاول الـــدولــة

. العبرية وبدأته اإلثن
وأضــاف "تـــتــعــرض غـــزة لــقــصف
جـوي شـديـد وغـير مـسـبـوق. نـقوم
بـالـذي يـجب عـلـيـنـا عـملـه حلـمـاية
مـواطـني إسـرائـيل" عـلى الـرغم من
إعـالن اجلــــيش اإلســـــرائــــيــــلي أن
الـــدولـــة الـــعـــبــريـــة تـــواجه إطالق
صـواريخ عــلى أراضــيـهــا بـوتــيـرة

هي األعلى ولم تشهدها من قبل.
سلحة وقال اجليش إن الفصـائل ا
فـي قـطـاع غـزة أطـلــقت نـحـو ثالثـة
آالف صـاروخ عــلى إســرائــيل مــنـذ

. اإلثن
وقـبل سـاعـات من اجـتـمـاع مـجلس
األمن دعت اللجنة الدولية للصليب
ـــارســة األحـــمـــر أعـــضـــاءه إلـى "
أقـــصـى قـــدر مـن الـــنــــفــــوذ لـــوقف
األعــــمــــال الــــعـــدائــــيــــة بــــ غـــزة
وإسرائـيل" معـتبـرة أنه نـزاع "غير

مسبوق في شدته".
وفي قـــطــاع غـــزة احملــاصـــر حــيث
يـعـيش مـلـيــونـا نـسـمـة في ظـروف
صـعـبـة قـتل مـنـذ الـسـاعات األولى
من صـبـاح األحـد  42 فـلـسـطـيـنـيـا
عــــــــلـى االقـل في الــــــــضــــــــربــــــــات
اإلسـرائيـليـة على الـقطـاع في أعلى
حـــصـــيـــلـــة يــومـــيـــة مـــنـــذ انــدالع

. واجهات ب اجلانب ا
وقــالت إسـرائــيل األحــد إن "مـوجـة
ستـمرة استهدفت أكثر الضربات ا

من تـسـع مـوقـعا في إنـحـاء غزة"
خالل الـســاعـات األربع والـعـشـرين
اضية في وقت أثـار تدمير مبنى ا
يـــضـم مـــؤســــســــات إعالمــــيـــة في
الـقـصف اإلسـرائيـلي مـوجـة غضب

دولية.
وأعـــلــنت إســـرائــيل أن الـــفــصــائل
الفـلسـطيـنية في قـطاع غـزة أطلقت
حـتى الــســابـعــة من صـبــاح األحـد
نـــــحـــــو  2900 صــــــاروخ نـــــحـــــو
إسـرائـيل سـقط  450 مـنـهـا داخل
الــقــطــاع في حــ اعــتــرض نــظــام
الـقـبـة احلـديديـة اإلسـرائـيـلي نـحو

 1150صاروخا.
وأكــــــد اجلـــــيـش اإلســــــرائــــــيــــــلي
استهـداف البنيـة التحتـية حلركتي
حــــمـــاس واجلــــهـــاد اإلسـالمي من
بـيـنــهـا نـظــام أنـفـاق واسع في 30
مـــــوقـــــعــــا بـــــنـــــحــــو  100غــــارة
واســـتــهــداف مـــصــانع لـألســلــحــة

ومخازن ذخيرة.
وأفـاد اجليش أنه  قـصف مـنزلي
ـكــتب الــسـيــاسي حلــركـة رئـيـس ا
حـمــاس اإلسالمـيــة في قـطــاع غـزة
يـحــيى الـسـنــوار وشـقـيـقـه مـحـمـد
رئــيس اخلـــدمــات الــلـــوجــســـتــيــة
والـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة في احلـــركـــة
بــاعــتــبـارهــمــا من ضــمن "الـبــنــيـة
ـنظمـة حماس التـحتيـة العسـكرية 

اإلرهابية".
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ونـشـر اجلـيش عـبـر تـويـتـر مـقـطع
فـيديـو يـظـهـر مـبـنى مـدمـرا تـعـلوه
سـحـابة من الـغـبار بـدون تـوضيح

ما إذا  قتل السنوار أم ال.
- "حرب شنيعة" -

فـي حي الـــرمـــال وصف أبـــو أنس
أشـكـنـاني لـوكـالـة فـرانس بـرس ما
يـــحـــدث في الـــقــطـــاع بـــأنه "حــرب

شنيعة".

اطلـعت عـليه فـرانس برس وضع
الـقــوات اإلسـرائــيـلـيــة مـكــعـبـات

إسمنتية عند مدخل احلي.
وجـاء فـي بـيــان حلــركـة اجلــهـاد
اإلسالمي أنــهــا تــبـارك "عــمــلــيـة
الـــدهس وتـــدعــو إلى تـــصــعـــيــد

قاوم في كل مكان". العمل ا
ـــــــفــــــاوضــــــات وتـــــــتــــــكـــــــثف ا
الــدبــلــومــاســيــة في الــكــوالــيس
سعـيا لـوضع حد للـعنف. ويـعقد
وزراء خـــــارجــــيــــة دول االحتــــاد
األوروبـي اجـــتـــمـــاعـــا الـــثالثـــاء
إلجــراء مــحــادثــات طــارئــة عــبــر
الفيديو حول التصعيد احلالي.
والــــتـــقـى وفـــد أمــــيــــركي رفــــيع
ــبـــعــوث ــســـتــوى بـــرئــاســـة ا ا
اخلاص هـادي عمـرو األحد وزير
الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس.
وعـبـر غــانـتس في مـنــشـور عـبـر
حـسـابه عـلى تـويتـر عن "تـقـديره
الــعــمـيـق لـلــدعم األمــيــركي حلق
إسـرائـيل في الـدفـاع عـن نـفـسـها

أمام الهجمات اإلرهابية".
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{ غـــــزة - (أ ف ب) :قـــــتل اجلـــــيش
اإلسرائيلي فجر امس االثن قياديا
في سرايا القـدس في سلسلة في من
الـغارات اجلـوية الكـثيـفة عـلى قطاع
غـزة بعـد أسـبوع دام سـقط فيه أكـثر
ـواجهـة الـدائرة من  200 قـتـيل في ا
ب الـدولـة العـبـريـة وحركـة حـماس
تكررة لوقف رغم الدعوات الدولـية ا

التصعيد.
فليلة امس أغار الطيران اإلسرائيلي
رات على قطاع غزة الفقير عشرات ا
واحملـاصـر من حـيث أطـلـقت فـصائل
مــــســــلــــحـــــــــة صـــواريـخ بــــاجتـــاه

إسرائيل.
صــبــاحــا أعــلـن مــصــدر في حــركــة
اجلـــهـــاد اإلسالمـي في قـــطـــاع غــزة
مـقـتل قـائـد لـواء الـشـمال فـي سـرايا
الـقـدس اجلـناح الـعـسـكـري لـلـحـركة
حسام أبو هربيد في غارة استهدفت

سيارته.
وأكـد اجلـيش اإلسـرائـيـلي في بـيـان
اسـتهـداف أبو هـربيد وقـال إنه "كان
ـنظـمة ألكـثر من  15عاما قـائدا في ا
وكـان وراء عـدة هـجمـات صـاروخـية
مــضــادة لــلـــدبــابــات ضـــد مــدنــيــ
إســرائــيــلـيــ (...) قــاد بــاســتــمـرار
إطـالق صــــواريـخ ضـــــد إســــرائـــــيل
وإطـالق نــــار عــــلى جــــنــــود جــــيش

الدفاع".
وتـسبـبت الغـارات التي هـزت مديـنة
غزة بـانقطـاع التيـار الكهـربائي على
ما أفاد أحـد صحافـيي وكالة فرانس
باني ـئات ا برس. وحلقت أضرار 

على ما ذكرت السلطات احمللية.
وأوضـح اجلـــيش اإلســـرائــــيـــلي في
بــيـان االثــنـ أنه اســتـهـدف تــسـعـة
مـنـازل عـائـدة لـقـادة كـبـار في حـركـة
حــــمـــاس وتـــســـتـــخــــدم "لـــتـــخـــزين

األسلحة".
وشـــمــلـت دائــرة الـــقــصـف الــلـــيــلي
اإلسرائـيلي أيـضا "متـرو األنفاق" أو

شبكة أنفاق حركة حماس.
وبــحـــسب اجلـــيش فــإن  54طـــائــرة
مــقـاتــلــة قـصــفت أنــفـاقــا بــطـول 15
كــيــلـــومــتــرا وقـــال اجلــيش في قت
ـر في مناطق سابق إن جـزءا منها 

مدنية.

وقــالت مــنى الــقــمع من ســكــان غـزة
"شـعرت بـأني أموت. عـلى نتـانيـاهو
أن يـــدرك أنـــنــا مـــدنـــيـــون ولـــســـنــا

." عسكري
ورصد مـراسلـو فرانس بـرس صباح
اإلثـنــ أعـمـدة ضـخــمـة من الـدخـان
الـــرمـــادي تـــتـــصـــاعــــد من مـــصـــنع
"فـــومــكـــو" لالســـفــنـج شــرق مـــخــيم
دني فإن جبالبا.ووفق بيان للدفاع ا
صنع اسـتهدف "بقـذائف فسفورية ا
حـــارقــة وقـــذائف دخــانـــيــة أدت إلى
اشتعال حـرائق كبيرة داخل اخملازن
كـــونـــهـــا حتـــتـــوي مـــواد ســـريـــعـــة

االشتعال".
…b b  «—U

وأتت الغـارات اإلسرائـيليـة اجلديدة
في وقت سـجلت في قـطاع غـزة الذي
تـســيـطــر عـلــيه حـركــة حـمــاس مـنـذ
الــعــام2007 األحــد أعــلى حــصــيــلــة
يـــومــيـــة مــنـــذ بـــدء جــولـــة الـــعــنف
اجلـــديــــدة مـع ســــقـــوط  42قـــتــــيال
فـلسـطـيـنيـا من بـيـنـهم مـا ال يقل عن
ثـمــانـيــة أطـفــال وطـبــيـبـان عــلى مـا

ذكرت وزارة الصحة احمللية.
ومــنــذ الـعــاشــر من أيـار/مــايــو قـتل
 198فلسطينيا بينهم ما ال يقل عن
 58طفال وجرح أكثر من  1300على
ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.
أمــا في اجلــانب اإلسـرائــيــلي فــقـتل
عــشــرة أشــخــاص من بــيــنــهم طــفل
وأصــــيب  294فـي إطالق صــــواريخ

من قطاع غزة.
وبحـسب وزارة األشغال فـقد "تضرر
أكـثـر من عـشـرة آالف وحـدة سـكـنـية
ــســتــمــر في غــزة جــراء الـــعــدوان ا

بينها  800دمرت كليا".
من جـهتهـا قالت شـركة كهـرباء غزة
ــــتـــوافـــرة إن "كــــمـــيـــات الــــوقـــود ا
تـســاعـدنــا عـلى تــشـغــيل الـكــهـربـاء

ليوم أو ثالثة كأقصى حد".
ــتــحـــدث بــاسم الــشــركــة أن وأكــد ا
خــسـائــرهـا جـراء الــقـصف بــلـغت 8
مـاليـــــــــــ دوالر. وأشــــــــــارت وزارة
التـربـيـة والتـعـليـم إلى "تضـرر نـحو
 335مـــدرســــة حـــتى الـــلـــحـــظـــة من

القصف الهمجي".
أمــــا وزارة الـــزراعــــة فـــأعـــلــــنت عن
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الــوزراء الــكـــنــدي جــاســ تــرودو
ـعـاديـة بـأعـمـال الـعـنف واأللـفـاظ ا
ـعــاديـة لإلسالم لـلـســامـيــة وتـلك ا
الـتي أُطلـقت خالل تـظاهـرات جرت
في نهاية األسبوع في عدد من مدن
الـــبالد وال ســيّـــمــا في تـــورونــتــو
حــــيث انــــدلــــعـت صــــدامــــات بـــ
متظاهرين مناصرين لـلفلسطيني
وآخرين متضامن مع إسرائيل.
وإذ أكّـــــد تـــــرودو عـــــلـى "احلقّ في
الـتـجـمّع الـسلـمي وحـريـة التـعـبـير
في كــنـدا" شــدّد في تــغــريــدة عـلى
تويتر عـلى أنّه ليس بتاتاً في وارد
الـتـسـامح مع "مـعاداة الـسـامـية أو

معاداة اإلسالم أو الكراهية".
وأدان رئـــــيـس الـــــوزراء "بــــــشـــــدّة
ــهـــيــنـــة والــعـــنف الــذي األقـــوال ا
شهـدناه خالل تـظاهـرات" جرت في
عـــدد مـن مـــدن الـــبالد في نـــهـــايـــة

األسـبوع.وأتت تـغريـدة ترودو بـعد
أن استخدمت الشرطة في تورونتو
ــسـيل لــلـدمــوع إثـر األحـد الــغـاز ا
صــدامـــات دارت خالل جتــمّع داعم
إلسـرائـيل بـ متـظـاهـرين مـؤيّدين
لـلـفلـسـطـينـيـ وآخرين مـنـاصرين

للدولة العبرية.
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ـتـظـاهـرين جتّـمـعـوا وكـان مـئـات ا
في ساحة بوسط مـونتريال رافع
األعالم اإلسـرائـيـلـيـة لـلـتـعـبـيـر عن

تضامنهم مع إسرائيل.
لـكنّ الـتـظـاهــرة الـتي بـدأت بـهـدوء
تـــــعــــكّــــرت أجــــواؤهــــا بــــوصــــول
متـظاهريـن مؤيّدين لـلفلـسطيـني
مـا أجّج الـتــوتّـر بـ اجملــمـوعـتـ
ودفع شـرطـة مـدينـة مـونـتـريال إلى
إعالن أنّ التظاهرة "غير قانونية".
وتـدخّـلت فـرق مـن شـرطـة مـكـافـحة
ــســيل الــشـــغب وأطــلــقـت الــغــاز ا

لــلـدمــوع لـلــفــصل بـ مــتـظــاهـري
اجملـــمــوعـــتـــ وتـــفــريـــقـــهم وفق

مراسل وكالة فرانس برس.
وعلى مدى ساعات تـعقّبت الشرطة
ــؤيّـدين ـتــظــاهــرين ا أعــداداً من ا
لـلــفـلـسـطــيـنـيـ الــذين تـفـرّقـوا ثم
دينة في عادوا للتـجمّع في وسط ا
شـــوارع تــضمّ أســـواقــاً مـــزدحــمــة
ــارّة. أعــلـنت الــشــرطـة في وقت بـا
مـتــأخـر من الـلــيل حـصـيــلـة أولـيـة
تــفـــيــد عن تـــوقــيف  15 شـــخــصــاً
وإثبات  70 حالة "ارتكاب مخالفة".
وأكــــد مــــتــــحــــدث بــــاسـم شــــرطـــة
مــونـتــريــال أن مــجـمــوعــات سـعت
ــواصــلـة حــتى ســاعـات مــتــأخـرة 
ـواجـهــات مـشـيــراً إلى أن أعـمـال ا
ّ إلقاء مقذوفات تخريب ارتُكبت و

باجتاه عناصر الشرطة.
وأُصـيب مـتظـاهـر وثالثة شـرطـي

بجروح.

وقـــــال أشــــكــــنـــــاني إن "أوالد أخي
أربـعة ووالـدتـهم شهـداء أصـغرهم
ثالث سـنـوات وأكـبـرهم  11عـاما".
واضـــاف "أخـــرجـــنـــا األم من حتت

األنقاض وهي حتمل أطفالها".
وبـحـسـب أشـكـنانـي "كـنـا جـالـس

نـزل وفجـأة قامت الـدنيا (...) في ا
 40ضربة خالل ثالث دقائق".

في القدس الشرقـية أعلنت الشرطة
اإلســـرائــــيــــلــــيــــة أن ســـبــــعــــة من
عناصـرها جرحوا األحد فـي عملية
دهـس بـواسـطــة سـيــارة. وأضـافت
أنـه " إطالق الــنـــار عــلى اخملــرب
من قــبل الـضـبــاط الـذين ردوا عـلى

ما حصل".
ووقع الـــهـــجـــوم عــنـــد مـــدخل حي
الـشيخ جـراح الـذي يـواجه عدد من
سـكــانه الــفــلــسـطــيــنــيـ تــهــديـدا
بــــاإلخـالء لــــصــــالح جــــمــــعــــيــــات
اسـتيـطانـية. لـذلك أعلـنت الشـرطة

االسرائيلية "إغالق احلي".
وأظـهـر مـقـطع فـيديـو مـتـداول عـبر
وســـائل الــــتـــواصل االجــــتـــمـــاعي
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سـجد االقـصى أدت الى إشـعال جـبهة يـدانيـة في ا تـطورات االحـداث ا
أن توقيت قاومة الفلسطينية  ومـواجهة مُباشرة ب العدو االسرائيلي وا
ُستجـد في ذلك هو التـغير الذي الـصِراع ليس بـغريب ومُستـبعد ولـكن ا

حصل في قواعد االشتباك .
ُـبـاركة حـيث كـل مـايحـدث اآلن مـتـوقع ومُـخـطـط لهُ من سـنـوات طـويـلـة 
ي والــدولـي عــلى الـــدول الــعُـــظـــمى في ضل إســـتـــمــرار الـــصَــمـت أالُ
هي خُطة مُتكـاملة إبتداءاً بالسَماح ُحتل الصهـيوني وبطشه  إنـتهاكات ا
بـاالسـتــيـطـان والـتـوسع عـلى حـسـاب االراضـي الـفـلـسـطـيـنـيـة ومُـحـاولـة
قـاوم وزرع الـتـفرقـة واخلالف فـيمـا بيـنـهم ومحي إسـتـئصـال جـذور ا

التاريخ واحلضارة.
ُـحـيــطـة بـصـراعــات داخـلـيـة من بــالـتـزامن مع إشــغـال الـدول الـعـربــيـة ا
ركـزية وإضعاف دورهم تـظاهرات وفـ وإرهاب إلبعـادهم عن القضـية ا
قـاومـة ومـؤازرتهـا  وصـوالً الى تـفكـيـكـها وجتـزئـتـها تـمـهـيداً في دعـم ا
الــكــيـان الــصـهــيــوني ومـنــذُ زمن طــويل يـنــتــظـر حلــظـة لــعـزلــهــا عـنــهـا 
االنـقـضـاض على الـفـلـسطـيـنـي واإلسـتـيالء عـلى ماتـبـقى من أراضـيهم
لــفــرض هـيــمــنــته  وطـيــلــة هــذهِ الـفــتــره يُــمـهــدون إعالمــيــاً وسـيــاســيـاً

وعسكرياً .
واالهم الــتـغــلـغل  " مُــجـتــمـعــيـاً " حــيث حـاولــوا ومن خالل مـنــظـمــاتـهم
ـشبوهه غـسل ادمغـة الشبـاب العـربي وجذبـهم حتت ذريعة وانـشطـتهم ا
اإلنـفتاح والـتحـرر واالختالط مع الشـعوب من خالل دمج الثـقافات  كل
هـذهِ االمور غايتها واحدة وهي إبعاد الـشباب العربي عن أصولهِ الدينية

والقومية.
وإسـتبـدالها بـأفكـار ومُعتـقدات دخـيلة عن مُـجتـمعاتـنا وصـوالً الى إنتاج
ـبـاد وباالمـكـان الـتحـكم بهِ من خالل خـيـوطهم جـيل جـديـد مُفـرغ من ا
ُـمـتـدة في مـعـظم الـبـلـدان ليـشـرعـنـوا وجـودهم عـلى أراضي مُـغـتـصـبة ا
ولـيـعـطـوا النـفـسـهم احلق واحلـجـة في الـبـطش واالسـتـيالء بـالتـزامن مع
ُحيط العربي اجلديد  طـرح فكرة التعايش السلمي وبـناء العالقات مع ا
ولـكن في الواقع فشلت إسـرائيل بحسـاباتها وأستـبقت التوقـعات بنتائج
ُطبلون بأن وجودها خـطوات التطبيع االخيرة لبعض العـربان و أوهمها ا
و جاءهم الرد اليوم من خالل صياغـة مُعادلة جديدة مفروضة مُـرحب بهِ
عادلـة اجلديـدة قد خُـطت بأيادي أن ا عـليـها وعـكس مايرتـضيه مَـزاجهـا
ثل وتـعزيز قوة واجهـة والرَد با ـقاوم االحـرار وأنبنت على اسـاس ا ا
ـا جعل الـردع  مؤكـدةً علـى ان زمن العُـنجـهيـة واإلستـعالء قد أنـتهى 
الـعدو االسـرائـيلي يَـحتـار مابـ الـتهـدئة والـتصـعـيد وفي كـلتـا احلالـت
يُـعد خـاسراً النه كـان يُراهن عـلى رضوخ الـشعـوب وتّغـير مـواقفـها لكن
ــبـدء ــوت واليُــسـاومــون عــلى حِــســاب ا اصــطــدم بِــرجــال اليـخــشــون ا

والقضية.
واجهة ُلخص من هذهِ ا ـا انهُ لكل مواجهة او جتربة عِبر و دروس فا و
نـطقة مَبنياً هـو ان مَسارها احلالي يقـودنا الى تغير كبيـر سوف يطرأ با
اضـية َـريـرة التي القـتـها اسـرائـيل بـالسـاعـات ا عـلى أسـاس التـجـربة ا
ـكـاني لـهـا بل سوف ـواجـهـة لن تَـنحـصـر بـاإلطار ا وان تـداعـيـات هذه ا
ـنطـقـة  وهذا سـوف يُـجـبر الـعـدو على تـمـتـد تأثـيـراتهـا لـتـشمل سـائـر ا
ـا يُرغمهُ الى الرجـوع لسياساته ُـتبعة إعـادة التفكـير بأستـراتيجياته ا

عهودة وهي " احلروب بالنيابة ".  التقلــــــــــيدية ا
ـشهد والـسعي لـزعزعتهِ من ُـحيطـة بهِ من خالل إرباك ا لـتفـكيك الدول ا
الـداخل والّلعب عـلى أوتار احلصـار االقتصـادي وإحياء مَـشروع الربيع
ُتـطرفـ والزَج بهـم الى الواجهـة من جديـد بعد االسـود من خالل دَعم ا
ُـبــاشــرة فـي الـســاحـات ـواجــهــة ا ان فــشـلـت خـيــاراته الــعـســكــريـة بــا

يادين.  وا

انطونيو غوتيريش

هدمة جراء القصف االسرائيلي nB∫ مواطنون فلسطينيون يجلسون قرب منازلهم ا

خــســائـر أولــيــة "تــفـوق  20مــلــيـون
دوالر".

ـســلــحـة ومن وأطــلــقت الـفــصــائل ا
بــيـنــهـا حــمـاس واجلــهـاد اإلسالمي
أكــــثـــر من  3100صـــاروخ بــــاجتـــاه
إســرائــيل مــنــذ بــدء جــولــة الــعــنف
الــدامـــيــة هـــذه. وهي أعــلـى وتــيــرة
إطالق صـواريخ تــسـتــهـدف أراضي
الدولة العبـرية على ما أعلن اجليش
اإلســرائـيــلي األحــد مـشــددا عـلى أن
الـدرع الـصـاروخـيـة "الـقـبـة احلـديـد"

اعترضت جزءا كبيرا منها.
وفي كـلمة األحـد قال رئـيس الوزراء
اإلســرائــيــلي بـنــيــامــ نـتــانــيــاهـو
ـنـظـمـات اإلرهـابـية "حـمـلـتـنـا عـلى ا
مسـتمرة بـزخم كامل" مبـررا الضربة
التي دمرت برجا من  13 طابقا يضم
مكاتب قناة اجلزيرة القطرية ووكالة
"اســـوشــــيــيــتــد بـــرس" األمــيــركــيــة

لألنباء.
وأكد نـتـانيـاهـو "كان هـدفـا مشـروعا
بالكـامل" مشددا على أنه يـستند إلى

معلومات ألجهزة االستخبارات.
وأفــاد اجلـيش أنه  قــصف مـنـزلي
ــكــتـب الــســيــاسي حلــركــة رئــيس ا
حـــمــاس اإلسالمــيــة في قــطــاع غــزة

يــحـيى الــســنـوار وشــقــيـقـه مـحــمـد
رئيس اخلدمات اللوجستية والقوى
الـعامـلة في احلـركة بـاعتـبارهـما من
ضـمن "الـبـنيـة الـتـحـتـية الـعـسـكـرية
ـنـظـمـة حـمـاس اإلرهـابـيـة". وأكـدت
مـصادر أمنـية فلـسطـينيـة الغارة من

دون معرفة مصير السنوار.
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ركزيـة حلركة االثنـ دعت اللـجنـة ا
"فـتح" إلى إضـراب شامل في الـضـفة
الغـربيـة الثالثاء انـسجامـا مع جلنة
تابـعة العربـية العلـيا في إسرائيل ا
الـــتي دعت هي أيـــضـــا إلى إضــراب
شـــــــــــامل "ردا عــــــــلـى الــــــــعـــــــدوان
ـتـواصل عـلى شـعـبـنا اإلسـرائيـلي ا

الفلسطيني".
وتعود احلرب األخـيرة ب إسرائيل
وحـــمـــاس إلـى صــيـف الـــعــام 2014
واسـتـمـرت  51يـومـا وأحلـقت دمـارا
كـبــيـرا بــقـطــاع غــزة. وقـتل خاللــهـا
 2251 فـلــســطـيــنـيــا غـالــبـيــتـهم من
دنـي و 74 إسـرائـيـليـا غـالبـيـتهم ا
الـعـظـمى من اجلـنـود.وتسـجل داخل
إسـرائـيل أعمـال عـنف غيـر مـسبـوقة
خصـوصا في مدن تـسمى "مخـتلطة"
يقيم فيـها يهود وعرب إسـرائيليون.

وقــال غــوتــيــريش األحــد "قــد تــغـرق
ـــــواجـــــهــــات اإلســـــرائـــــيــــلـــــيــــ ا
والـفـلسـطيـنيـ في دوامـة عنف لـها

نتائج مدمرة".
وأجـجت قــضـيــة حي الـشــيخ جـراح
حـــيث يـــتـــهـــدد عـــدد من الـــعـــائالت
الـفـلـسـطـيـنـيـة خـطـر إخالء مـنـازلـها
لصالح جمعيات اسـتيطانية النزاع
وأدت إلى الــتـصـعــيـد احلــالي الـذي
ــســجـد تــوســعت دائــرته لــتــشــمل ا
األقـصى والـضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلـة
ـــدن الــتي تـــســمى وقــطـــاع غــزة وا

مختلطة داخل إسرائيل.
وقتل في الضفة الغـربية منذ االثن
 15 فــلــســطـيــنــيــا بـنــيــران الــقـوات
اإلســرائــيــلــيــة. وفي الــقــدس أكــدت
الشـرطـة اإلسـرائـيلـيـة األحـد إصـابة
عـــدد من عــــنـــاصـــرهــــا في هـــجـــوم
بواسـطة سيـارة في القدس الـشرقية
احملـتـلـة و"إطالق الـنـار عـلى اخملرب
من قبـل الضبـاط الذين ردوا عـلى ما
حــصل" مــؤكــدة "إغالق حي الــشــيخ
جــراح". وشـهــدت الـقــدس الـشــرقـيـة
احملـتلـة حـملـة اعتـقاالت في صـفوف
الفـلسـطينـي على أثـر صدامات في

أحياء عدة ليل األحد.
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نـحـن امـام عـمل عـراقي مـخـتـلف هـذه
ـــرة يـــكـــاد ان يــــكـــون في مـــصـــافِ ا
ـصـريـة وحتى الـدرامـا الـسوريـة او ا
ا تفـوق عليهـا.قصة غير التركـية ور
مـســبـوقــة ذات مـعــنى كـبــيـر وجـذاب
ـثـل مخـتـلف يـقف خـلـفـهـا مخـرج و
ـعرفـيـة والفـنـية في صـهـرته خبـرته ا
ـسـلـسل غـيـر الـتـقـلـيدي اجنـاز هـذا ا
والـذي يـعـالج قـصـة عـالم اثـار عراقي
ـهجـر جـاء لـبـلده عـاش مـغـتـربـا في ا
بـنــوايـا اخلـدمــة بـشـكل صــادق لـكـنه
يجـد بلده كـله منطـقة حمـراء يصطدم
بــــأمـــور هـي لـــيــــست بــــاحلـــســــبـــان
ومـتـغيـرات لن تـخطـر علـى باله يـوما
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لــلــمــطــرب اجلــمــيـل عـارف
مـحـسن إسـهـامات مـتـمـيزة
في األغـنـيـة الـعراقـيـة آثـرنا
أن نـتـوقف لـتـحيـته والـتـذكـير
بـه : فعـلى الـرغم من إن الـسـاحة
الـشبـابيـة الغـنائـية تـكتظ بـعشرات
األصــــــوات إال أن عــــــارف مــــــحــــــسن
اســتــطــاع أن يـبــرز مــوهــبــته ويــثـبت
نــفـسه من خالل بــرنـامج  ركن الـهـواة
عام  1969لـلمخـرج كمال عـاكف فكانت
لــــديه مــــوهــــبـــة الــــصــــوت اجلـــمــــيل
ـا جـعله واحلـضـور اجلـيد 
مـتـأهل تمـامـا ألداء األغنـية
الــتـي اخـتــيــر فــيــهــا وهي
مـــــروا عــــلـي ّ احلــــلـــــوين
لـــلــمــطــرب الـــراحل نــاظم
الــــغــــزالـي  حــــتى حــــقق
مـكانة مـرموقة فـأنظم على
أثـــــــــــر ذلـك إلـى كــــــــــورس
الـتلفزيون آنذاك إلى جانب

حيث تـداعيـات احلروب واحلـصارات
قـد فعلـت فعلـتهـا في تركـيبـة اجملتمع
وحــتى مـع اقــرب الــنـــاس لــديه وهــو
اخوه التوأم . فجأة يـتفاجئ بعصابة
قـــذرة لــهـــا ارتــبـــاطــاتـــهــا اخلـــاصــة
بـالـسـيـاسـيـ الـفـاسديـن والذيـن لهم
الـيـد الـطـولى في حـكم الـبـلـد تـسـتغل
وضعه اخلـاص ليدخل في مـتاهات ال
حد لها.... بالتهديد والضغط النفسي
واجلــسـدي تــطـلب مــنه تـهــيـئــة قـطع
اثريـة لتهـريبـها خارج الـوطن بعد ان
ـة قـتل مفـبـركة فـأصبح ورطـته بـجر
فـي وضع مـــــــركب بـــــــ االحــــــبــــــاط
والنكوص وب االمل في التغيير واذ
هـو يــكــتـشـف انه في مــؤامـرة كــبـرى
ـرأة اجلـمــيـلـة اكـبـر مـن حـجـمـه فال ا
الـــتي كـــان يــظن انـــهــا تــســـاعــده بل
خــذلــته وادخــلــته في مــطب كــبــيـر ال
ــكن اخلـروج مـنـه وال اخـوه الـتـؤام
الـذي يــطـالــبه في بـيع بــيت الـعــائـلـة
ـهـجر ويـتـهـمه بـأنه مـرتـاح في بالد ا
بـ احـضـان الـنـسـاء وهـو كل اهوال
الــوطن الــتي جــرت في ثـالثــ عــامـا
وقــعت عــلى رأسه الى حــد اكـل خــبـز

النخالة في زمن احلصار القاهر.
لـكن اخملــرج (بـاسم الــقـهــار)  وكـاتب
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ياسهرانه  و  أكول الله العايل  وكذلك
األغـنـية الـتي ذاع صيـتهـا بيت الـناس
وهـي (زعالن األسمـر مايـكـلي مرحـبا )
والــكـثـيـر من األغـاني اجلــمـيـلـة يـقـول
الــنـاقــد الـراحـل عـادل الــهـاشــمي عـنه
(وقــد كـــانت لــعــارف مــحــسن جتــربــة
ـوشحـات والقـصائد مـهمـة في ادعاء ا
لـــكـــونه درســـهـــا وأجـــادهـــا بـــصــورة
صـحـيـحـة على يـد كـبـار الـفانـيـ كـما
ذكـرت سلفا  والن صوته صوت حلقي
مـشــبع بـالـعـاطـفـة  فـيه امـتـدادات في
ـمتدة فـيها نـبراته لـكن هذه النـبرات ا
اخلـفوت الاجلهارة  ويـستطيع صوته
ــدرب في الـغـنـاء الـقــوالب الـتـراثـيـة ا
ـــوشــحـــات واألدوار والـــقــصـــائــد كـــا
ـواالة والطـقطقـات أن يؤدي الـغناء وا
ـراس)  وهذا عـ الصواب الـصعب ا
ـتلك مـؤهالت صـوتية إضـافة لـكونه 
وأدائـية وتعبيـرية ولذلك أجمل ماغنى
ــغـنـاة وكـانت أغــنـيـة  لـو الــقـصـائـد ا
يـعة عباس أنـباني العـراف  للشـاعرة 

زمـالئه فـاضـل عـواد وســعــدون جــابـر
وغــــــــيـــــــرهـم  ومن ثـم درس أصـــــــول
وشحات على ـوسيقى وخاصـة فن ا ا
يــد الــفــنـان روحـي اخلـمــاش .. وعــنـد
تــخـرجه قـدم أطــروحـته وهي ( دراسـة
عـن أحلــان الـــفـــنــان عـــبـــاس جـــمــيل)
اجستير وبـعدها حصل على شـهادة ا
من كـلـية الـفـنون اجلـمـيلـة عن رسـالته
ـوصلي ـوسومـة أعمـال مال عثـمان ا ا
ـوسيقية دراسة تاريـخية وحتليلية  ا
وعـندما بدأ يشـعر بنمو وتـطور ملكته
الغنائية استطاع أن يفرض صوته في
الـسـاحـة الغـنـائـية وذلك لـكـونه مـثقف
اغـتـرف وعـيه الـفني من فـرقـة اإلنـشاد
ـعــهــد ومن خــبـرات الــعــراقــيـة ومـن ا
ـطـربــ ) هـكـذا ــلـحـنــ وا مــعـظم ا

وصفه الناقد يحيى إدريس . 
فـــكـــانـت أول أغـــنـــيـــة ســـجـــلـــهـــا هي
الصـارت وال تـصيـر  من أحلـان الفـنان
فـاضل عـواد وبـعـدهـا اسـتـمـر بـتـقـد
أغــانــيه جلــمــهــوره مــنــهــا  يــاجنــمــة

عـــــــمــــــارة  وهـي من األغـــــــاني
الـتطـريبـية اجلـميـلة .  وكان له
وجـة التـي استـمرت رأي فـي ا
فـي تـشــويـه األغــنـيــة عــلـى يـد
الــــطــــارئـــ والــــذين امــــتألت
أشـــرطــتـــهم بـــأغــانـي تــافـــهــة
وواطـئة من الـكلـمات الـسوقـية
فـــيـــقــول في إحـــدى لـــقــاءاته :
(مـاأسـمعه يـدفـعني إلى هـجرة
الـــــغـــــنــــاء  فـــــأنـــــا من جـــــيل
اليـــرتــضي أن يـــكــون الـــغــنــاء
ســلـعـة جتـاريــة ) .تـرك الـغـنـاء
وهـجر البلـد ليستقـر في ليبيا
حـيث عمل مدرسا للموسيقى
فـي مــــعـــــهــــدهـــــا الــــعـــــالي
لــلـمـوســيـقى وبــعـد عـودته
إلـى ارض الوطن رحل عـنا
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قـلبـية مـفاجئـة فكـان رحيله
خــســارة لــلــغــنــاء الـعــراقي

التعوض ألبدا.    

حــركــة الـكــامـيــرا تــعـطــيك الــدقـة في
التفاصيل في حرفيـة تضاهي بعملها
ي ويبدو لنا ان اكبر اخملرج العا
كل مـشـهـد خـطـواته مـحـسـوبـة وهـذا

هو دور مدير التصوير آوات علي.
ان توفر عنصر اجلذب والترقب جعل
ـتـلــقي يـتـشـوق لـتــكـمـلـة مـا يـحـدث ا
ولـعـدم انـفـالت جـمـلـة هـنـا وهـناك او
حدث او حـركة فـاحلفاظ عـلى سلـسلة
الـتـرابط بــ احلـلـقـات يــصـعب عـلى
ــتــلــقي ان يــتــجــاهل اي حــلــقــة من ا
ـسـلـسل الن عـنــصـر الـشـد واجلـذب ا
كان فاعال وهـذا هو البـناء احملكم .ان
ـكان االثـارة والـغـمـوض واسـتـغالل ا
فـي رسم صـورة مـعـبــره ورمـزيـة كـمـا
في اثــار بـابل واســتــغاللـهــا وكـأنــهـا
تـاهه خلدمـة معـنى ما يـحدث لـعبـة ا
كـذلك مـشهـد مـديـنة االلـعـاب وخرائب
كـان يغني عن البيـت العتيـق ويكاد ا
حوارات كـثيـرة وافكـار مع ان احلوار
كـــان مــتــقـــدمــا وخــالي مـن الــتــزويق
ـعــنى انه كـان مــحـصــورا بـاحلـدث
االســـاسـي وحــتـى اخــتـــيـــار اســـمــاء

الشخصيات كانت حيادية.
مـثل كـان منسـجما مع ما اما اداء ا
خـطط له اخملـرج فـقــد اقـتـربـوا كـثـيـر

الـسـيـنـاريـو ( مصـطـفى كـاظم ) ابـقـيا
االمل في ضـحـكــة من طـفـلــة صـغـيـرة
وبــقــاء عــائــلــة اصـيــلــة . ان اخــتــيـار
الـنص ومن ثم تـبني الـنص وبـالـتالي
الـتـحـدي واالصـرار عـلى ان يـكـون في
ابــــهـى صــــورة وتــــرك احلــــســــابــــات
الــتــجــاريــة خـارجــاً كــان هــو الــهـدف
مثـل باسم القهار االسمى للـمخرج وا
الـذي بـدأ حـيــاته الـفـنـيــة لـلـبـحث عن
الــفن الــهــادف الـذي يــهــدف لـتــوعــيـة
اجلـمهـور وحتـصـيـنه بـثـقـافـة نـوعـية
وكـان جادا في كـل اختـيـاراته قد رسم
لـه خـطــا ومــنـهــجــا يــسـيــر بــاالجتـاه
الـصـحــيح حــتى انه مـر في كــذا عـمل
ـسرح الـفـني احلديث وهي مع فـرقة ا
ـعــروفـة بــجـديــة عـروضــهـا الــفـرقــة ا
ودعـمـها لـلشـبـاب. اذن نحـن هنـا امام
عمـل خملرج مـتمـكن من ادواته بخـبرة
فــنــيــة وحـرفــيه عــالــيــة جتــسـدت في
حسابات  دقـيقة بكل مشـهد مهما كان
صـغـيــرا او كـبـيـرا ابـتــداءً بـأخـتـيـاره
ـكــان الـذي هــو جــزء مـهم من فــكـرة ا
ـشـهـد واحيـانـا يتـغـلب عـلى احلوار ا
ومضمونه كذلك االنارة غير التقليدية
مع انـهـا حـرمـتنـا من تـفـاصـيل بعض
ــمــثــلــ مع ان ردود االفــعــال عـــنــد ا

لالداء الــدرامـي بــعـــد ان حتــرروا من
ــسـرحي كـذلك الــفـهم الـواعي االداء ا
ـثـلـ قـدمـوا عـمال ألدوارهم فـهم 6 
ـمثل مـتكـامال اسـتثـنائـيـا فقـد اجاد ا
بــاسم قــهـار وقــدم لــنـا شــكال جــديـدا
بـاالداء مـسـتفـيـدا من خـبـرته وصوته
.قلت له يوما في احـدى مقاهي بغداد
(ان لــــديك وجــــهـــا مـــعــــبـــرا يــــحـــمل
تـــضــاريس مـــتــعــددة وانـت مــشــروع
ثل كبير متنوع االداء) وهكذا كان.
كــذلك الـــفــنــان ايـــاد الــطـــائي جــســد
شـخـصـيـة سـيـاسـيـة مـخـادعـة نـراهـا

يوميا في الندوات التلفزيونية.
امــا الــفــنــان كــاظم الــقــريــشي جــسـد
شـخصـيـة هي خالصة مـا انـتج البـلد
ــتــمــثل في جــرائم من جــيـل جــديــد ا
الــقــتل واخملـدرات والــفــشل الـدراسي
ــعـرفي وهــو لـيس بــعـيـدا عن اداء وا

هكذا ادوار وكان بارعا في ذلك.
امـا بـالنـسبـة للـمـمثـلة شـهد اخلـطاب
فال يـــســـعـــني اال ان اقـــول اذا كـــانت
الـدرامـا الـلـبـنانـيـة تـفـتـخـر بـالـفـنـانة
نـــادين جنــيـم فــنـــحن لـــديـــنــا شـــهــد

اخلطـاب التي ال تـقل اهمـية
بـل احـــــيــــــانـــــا

الــتــفـوق ..

وكــان مــشــهــد قــتل زعــيم الــعــصــابـة
مـعـبـرا جـدا ... ولـكن فـكرة الـطـلـقـت

بأنتحار بطل العمل حتتاج الى وقفة!
ـــمـــثل الــواعـــد خـــالــد عـــمــران امــا ا
ســيـــكـــون له شــأن كـــبـــيــرا فـي عــالم
ـمثـلـة الشـابة مـيادة الـتمـثـيل كذلك ا
محمد والتي تذكرني بالفنانة الكبيرة
مي شــــوقي فــــهـي تــــســــيــــر في ركب
ـمــثالت اجملـيـدات االن في الـسـاحـة ا
تازة. الفنية والالئي  شكلن ظاهرة 
ـمـثـلة زهـراء غـنـدور فـهي شكال امـا ا
جديـدا في الدرامـا العـراقيـة من حيث
االداء اجلــيــد. تــمــنـيت بــعــد انــتــهـاء
ة سلسل ان اردد اغنـية عراقية قد ا
تبـدء بـ (سبع تـيام من عـمري حاللي
سبع تيام من غير الليالي  اصابيعي
ألعــدهن  لـكـن من بـعــدهن  من يـدري

اشجرالي? من يدري?).
كمـا اضافت قنـاة (الشرقـية) برنـامجآ
رديفا للمسلسالت يدخل في موضوع
مـــشـــاركــــة اجلـــمـــهــــور وارائـــهم في
االعـــمـــال الـــدرامـــيــة وهـي فــكـــرة في
االجتــاه الـــصـــحـــيح يـــقـــدم من قـــبل
مــذيـــعــات شـــابــات جـــمـــيالت بــروح
عـراقــيــة من حــيث الــشـكل

ضمون. وا
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الشـاعـر والـناقـد الـعـراقي نـعاه االحتـاد الـعـام لألدباء
اضي وت السبت ا والكتّاب في العراق بعد ان غيبه ا

اثر مضاعفات فايروس كورونا.
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ــقـيم في األديب الـفــلـسـطــيـني ا
بـغـداد وعيـنه عـلى الـقـدس غـيبه
ــوت بـــعــد ان الف 15 كــتـــابــا ا
وظل يـشـتـاق لـفــلـسـطـ ويـلـهج
بها. وتلقى ولده  الصحفي نبيل
مـحـمد سـمـارة تـعـازي االوساط

الصحفية.
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الـشــاعـر الــعـراقـي تـضــيـفه قــنــاة (الـشــرقـيــة) ضـمن
بـرنامج (اطراف احلديث) الذي يعده ويقدمه االعالمي

مجيد السامرائي ويخرجه اخملرج حيدر االنصاري.
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الـشاعر الـعراقي صدرت لـه ضمن منـشورات االحتاد
الـعـام لألدبـاء والـكـتّـاب في الـعـراق مـجـمـوعـة شـعـرية

بعنوان (نخب للوحي الدائري).
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طـرب الـلبـناني اطـلق في اول ايـام عيـد الفـطـر اغنـية ا
بالـلهـجة العـراقيـة بعنـوان (دزلي صوتك) ضـمن البوم

(كل الفصول).
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ـوصل تلقى التـدريسي في كـلية الـفنـون اجلميـلة في ا
نـاسبـة ترقـيته الـعلـميـة وحصـوله على تهـاني زمالئه 

مرتبة االستاذية متمن له دوام التوفيق والنجاح.
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ـية ي العـراقي تـلـقى تـعازي االوسـاط االكـاد االكـاد
واالعالمـية لـوفاة  شـقيـقه بحـادث  مؤسف داعـ الله

تعالى ان يلهمه وعائلته الصبر والسلوان.
 ‰UL  Ê«Ëd

مـسـتـشــار جـامـعـة فـيالدلـفـيـا في االردن يـرعى الـيـوم
ؤتـمرالـدولي الرابع والـعشـرين لكـلية اآلداب الثالثـاء ا
في اجلـامــعـة بــعـنـوان (الــفـلـســفـة في األدب والــفـنـون

والعلوم اإلنسانية).
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نـشـرتـهـا في صـفـحـتـهـا اخلـاصة عـلى
مــوقع الـتــواصل اإلجــتـمـاعـي ظـهـرت
فـيها بـرفقة والـدتها وشـقيقـتها بـلقطة
عــفـويـة والقت الــصـورة إعـجـاب عـدد
كـبـيـر من متـابـعـيهـا الـذين الحـظوا أن
مالمـحهـا لم تتـغيـر كثـيراً من صـغرها

حتى اليوم.
ـغنـية الـبريـطانـية آن لي كـما كـشفت ا
بينوك البالغة من العمر  29عامًا أنها
وخـطيـبهـا العب كرة القـدم البـريطاني
أنـدريه جـراي يتـوقـعان طـفـلهـما األول
قــريــبــاً وهي ســعــيــدة ألنــهــا حــقــقت
جنـــاحـــاً مع زمـــيـالتـــهــا فـي الـــفـــرقــة
الـغـنـائـيـة  فـشـكـلـوا أول فـرقـة فـتـيـات
حتـصـل عـلى جـائـزة أفـضل مـجـمـوعـة
بـريـطـانيـة في بـريـتس. وتـسكن لي آن
في منزل رائع ولها ذكريات جميلة فيه
ألن أنـــدريه جــثـى عــلى ركـــبــة واحــدة
وطــلب الــزواج مــنــهــا. لــكن الــزوجـان
عـرضا مـنزلـهمـا الذي يـبلغ ثـمنه 4.75

{ نــيـودلـهي  –وكــاالت - نـشـر الـنـجم
الـهندي أميتاب باتشان صورة له على
صــــفــــحــــته عــــلـى مــــوقع الــــتــــواصل
اإلجـتماعي تظهره وهو يتلقى اجلرعة
الــــثــــانــــيــــة له مـن لــــقــــاح فــــايـــروس
كـورونـا.وعـلّق بـاتـشـان(انتـهت.. آسف

.( آسف أن هذا كان سيئًا حقاً
وكـان قـد أصـيب بـاتشـان بـكـورونا في
ـاضي حــيث نـقل وقــتـهـا إلى تــمـوز ا
ـستـشفى.وكـتب أميـتاب حـينـها على ا
صــــفــــحــــته عــــلـى مــــوقع الــــتــــواصل
اإلجــتـمــاعي (أظـهـرت نــتـائج اخــتـبـار
كـوفيد إيـجابية الـتحلـيل انتقلت إلى
ـــســتـــشــفـى وخــضع أفـــراد األســرة ا
وجــمـيع اخملــالـطـ الخــتـبـارات وفي
انـــتــظــار الــنـــتــائج كل مـن كــان عــلى
اضـية مـقربـة منى خالل الـ  10 أيـام ا

يرجى أن يخضع لالختبار).
ـمثـلة الـهنـدية كـارينا الى ذلـك عادت ا
كـابـور إلى أرشـيف طـفـولتـهـا بـصورة

ويــكــنــد أبــيل تــســفــاي مــؤخــرا حــفل
الـــســوبـــر بــول عـــلى الـــرغم من عــدم
حــضــور حــشــد كــبــيــر من اجلــمــهــور
بــــســـبـب االجـــراءات الــــوقـــائــــيـــة من

فايروس كورونا. 

مــلـيـون جــنـيه إســتـرلــيـني لـلــبـيع في
محاولة للعثور على منزل جديد.

و بـــعــد  27 عـــامــاً عــلـى آخــر تــعــاون
بـيـنـهـمـا في فـيـلم (بالب فـكـشن )  من
إخــراج كـويــنــتـ تــارانـتــيـنــو كـشف
مـوقع ديـدالين مـفـاجأة سـعـيـدة حملبي
الـــنـــجـــمـــ بـــروس ويــلـــيـس وجــون
تـرافولتا بعد أن أكـد تقرير للموقع عن
إجـتماعهما معاً في بطولة فيلم جديد
يــعـودان بـهـا لــلـمـشـاركــة سـويـاً بـعـد
مـرور أكثر من ربع قرن على بطولتهما
ــوقع أن األخـــيــرة.وأضـــاف تــقــريـــر ا
الــفـيــلم يــحـمل إسـم (مـديــنـة اجلــنـة)
وسـيظـهر بروس وجـون فيه خـصمان
عــلى طــريــقــة األكــشن. الى ذلـك ذكـرت
ــيـــة ان الــنـــجــمــ وســـائل اعالم عـــا
ـيـ ذا ويـكـنـد وأريـانـا غـرانـدي الـعــا
سـيـغنـيان أغـنيـة (حافظ عـلى دموعك)
في نهائي دوري أبطال اوروبا يوم 29
مـن هــذا الــشـــهــر. وكــان قـــد أحــيــا ذا
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أحـتـفلت مـلكـة جـمال أمـيركـا الـسابـقة
ــا فـقــيه وزوجـهـا رجل الــلـبـنــانـيـة ر
األعـمال الـلبنـاني وسيم صـليبي بـعيد
ـا على زواجـهـمـا اخلـامس وعـلـقت ر
الـصـورة الـتي جتمـعـهـا بزوجـهـا أمام
قــالب احلـلـوى اخملــصص لـلـمــنـاسـبـة
قـائـلة: مـتـزوجـة من رجل أحالمي. فرد
عــلــيــهـا زوجــهــا: زوج فــخــور أحـبك.
وتـــعـــرفت فـــقــيـه عــلـى صــلـــيـــبي  في
ـتـحـدة وجـمـعـتـهـمـا قـصـة الـواليـات ا
حـب تــكـــلـــلت بـــالـــزواج مـــنــذ خـــمس
سـنـوات عام  2016 ورزقـا ثالثة أوالد
ا ا أمـيـرة وجوزف.يـذكـر أن ر هـم ر
ـنـاسـبـة عـيد قـالت فـي وقت سـابق و
األمـهات أن أوالدهـا منحـوها الـسعادة
احلـــقــيــقـــيــة وأن حــبـــهم هــو نـــعــمــة

كبيـــــرة. 
ـطـرب اللـبـنـانـي سـعد الى ذلـك نـشـر ا

رمــضــان عــبــر صــفــحــته
اخلـــــاصــــة عـــــلى مـــــوقع
الـــتــواصل اإلجــتــمــاعي
مـــقـــطع فـــيـــديــو طـــريف
يـــجــمـــعه بــجـــدته وهــو
يـقول لهـا أن الفأرة مزّقت
تـي شـيـرت الـتي يــرتـديـهـا
وتــرد عـلــيه مـسـتــهـجــنـة مـا
قـامت به الـفـأرة. ووجّه سـعد
فـي الـفــيــديـو حــديــثه جلـدته
: (ســــتي لــــيــــكي كــــيف قــــائـالً
أكـلتـلي الفـارة تيـابي ما خـليت
شـي فيا) لـترد علـيه جدته: (ليك
من ورا كـيف العمى بعيونها بعدا
جــديــدة يــا ضــيــعــانــا). ويُــحــضّــر
رمـضـان ألغـنـيـة رومـانـسـيـة جـديدة
ـلــحن الــلـبــنـاني يــتـعــاون فــيـهــا مع ا
ـنتظـر إصدارها صـالح الكردي ومن ا

قبلة. في الفترة ا

صــراحــتك و بــسـاطــتك جتــذب الــنــاس إلــيك. تــعـمل
بجهد.يوم السعد االربعاء.
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تــعــمل جــاهـــداً لــلــحــصــول عــلى األربــاح وتــعــويض
. اخلسارة التي تكبدتها سابقاً
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حدّد أولـويـاتك  هل أهدافك األولى في احلـياة كي ال
تضيع الحقا .
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 آمـالك وتوقـعـاتك تـخيب. حـان الـوقت لبـعض اجلـدّية
اليوم.رقم احلظ.7
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 رتّب أوراقك ومــلــفــاتك ألنك قــد تــفــقــد ورقــة مــهــمـة
للغاية.رقم اجلظ .2
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كلّ شـخص يـحـبّك  لـكن كلّ شـخص يـحبّ مـا لـديك
ن حولك. أيضاَ.ترقّب غيرة 
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. حــافظ عــلـى األجـواء ســتــحــصــد مــا زرعــته قــريــبــاً
ة واللطيفة مع الشريك. سا ا
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ـكن أن تـتــغـلّب عـلى حب االمـتالك.يـوم بـرهن بـأنّك 
. السعد االثن
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تـمـضـي أوقـاتـاً جـمـيـلـة وعـذبـة زاخـرة بـالـرومـانـسـيـة
وأجواء احلب.رقم احلظ.3
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أبـعد الـغيـرة ودقّق توقّـعاتك  ثمّ انـظر مـا يحـدث.يوم
السعد اخلميس.
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ا ـنـحك تـعـبيـرك عن أفـكـارك ومـبـادئك شعـبـيـة طـا  
أنك تبتعد عن األنانية.
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في الـــعــمـل لــديك امـل في ان تــصـــبح الـــرجل الــذي
تريد.رقم احلظ .19
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اكـــتب مــرادف ومــعــاني
الــــكـــلــــمــــات الـــربــــاعــــيـــة
شـتركة فـيما بـينهـا بحيث وا
تسيـر وفق اجتاه السهم. اجمع
حــروف الـدوائــر واقـرأ الــكـلــمـة
ــــطــــلـــــوبــــة (العـب  عــــربي 8 ا

:( حروف من مقطع
 1-ندين للغير

 2-انظر بطرف الع
 3-حليق الرأس
 4-طبع شخصي

 5-مذبح للحيوانات
 6-من اخمللوقات
 7-يضع الوزن

 8-على ظهر اجلمل
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بغداد

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - شاركت العارضة األمريكية من أصول
تحدة األمريكية ظاهرات حصلت في الواليات ا فلسطينية بيال حديد 

احتجاجاً على ما يتعرض له الفلسطيني من قبل اسرائيل. ونشرت حديد
(هذا ما يشعر به قلبي .. أن أكون ب ظاهرة وكتبت تعليقاً صوراً من ا

هذا العدد الكبير من الفلسطيني اجلميل األذكياء احملترم  احملب 
اللطفاء والكرام في مكان واحد … إنه شعور كامل! نحن ساللة نادرة ).

. ودعت إلى حترير فلسط
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أميتاب باتشان

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

مـا حققته اسرائـيل من مكاسب في ظرف زمـني قصير كان
حـصيلة ثـقيلة أكـبر من توقـعاتها أو حـتى أحالمها. ليس في
مـواجهات األقصى في الـقدس أو في حرب غزة أو في حرب
سـابـقــة في جـنـوب لـبــنـان ولـكن من خـالل مـا صـبّـته الـدول
الـعربية من منافع جمّة ال حصر لها في جيوب اسرائيل عبر
احلـروب الــداخـلــيـة والـطــائـفــيـة والـصــراعـات بــ الـطـوائف
واجلـماعـات والفـئـات والتـنظـيمـات ومـا تبـعهـا من معـاهدات
واتـفاقيـات تطـبيع أغضـبت الفـلسطـينـي وأشعـرتهم بـتضيق
الـطوق عـليهم فـوق عزلـتهم اجلـغرافيـة في الداخل والـشتات
عارك احلقـيقية او الوهمية وفي غـضون ذلك ارتفاع صوت ا
ضـد النفـوذ االيراني في الشـرق االوسط فضالً عن زيارات
سـريـة لزعـامات وشـخـصيـات سـياسـيـة عربـيـة الى تل أبيب
وتـلك جميعها أمور وأحداث وتطورات أنتجت  يوما بعد آخر
صـطـلح كـان عـنـوانا جـامـعـا لـعـقود من مـصـطـلحـات بـديـلـة 
الـــزمن هــو الــقــضـــيــة الــفــلــســـطــيــنــيــة والـــصــراع الــعــربي
ـحى من االسـرائـيــلي. بل انَّ اسم قـضــيـة فـلـسـطــ يـكـاد 
عـظم البـلـدان العـربـية وسـاعد في ذلك االدبـيات الـسـياسـيـة 
االنـقــسـام الــداخـلي الــفـلـســطـيــني بـ مــحـور فــتح ومـحـور

حماس. 
كل ذلك االجنـاز بــاألصـالـة أو بـالـنـيـابــة فـقـدته اسـرائـيل في
ـتعـطش لـلـبـقاء في بـضـعة أيـام عـلى يـد بـنيـامـ نـتـانيـاهـو ا
الـسلطة بـأي ثمن بعد خسـارته في االنتخابـات وتكليف زعيم
ـعـارضـة االسـرائـيـلـيــة يـائـيـر البـيـد تـشـكـيل احلـكـومـة.  لم ا
تـخـسر اسـرائـيل شيـئـاً كبـيـرا من مكـاسـبهـا عـلى يد أي من
قـادتها يوماً حتى في احلـروب العربية السـابقة كما خسرت
عـلى يد نتـانياهـو في ايام قلـيلة  جـرى فيهـا توحيـد الشارع
الـفـلـسـطـيـني والـتـحـام االجـنـحـة الـسـيـاسـيـة مع الـعـسـكـريـة
ـوقف وانـكـشف هــزال اصـدقـاء اسـرائـيل اجلـدد وحـراجـة ا
فـرط والـضحـايا أمـام العـالم الـذي تصـله حـقائق الـقـصف ا
ـبـنى الـذي كـانت تـتـمـركـز فـيه االطـفـال بـالـرغم من تــدمـيـر ا

ية مهمة .  وكاالت وقنوات عا
 تـبــخـرت في الــقـدس وغــزة بـغـضــون أيـام نــتـائج تــداعـيـات
ـنطقة الشرق أوسطية التي أفادت منها اسرائيل بكل هدوء ا
تـتابع ومن دون أي خـسائـر منـذ احتالل الـعراق وتـدميـره ا
بـعد الـعام 2003 ومـاجري في سـوريا ولـيبـيا وبـقيـة بلـدان ما

يسمى بالربيع العربي. 
إسـرائيل كانت رافـلة في جـنّة مصـطنعـة بفـعل نكبـات العرب
في بـلـدانــهم لـكن هل سـتـسـأل إســرائـيل نـفـسـهـا مَن الـذي

أخرجها من تلك اجلنة في ليلة وضحاها? 
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{ واشـنـطن (أ ف ب) - تُوجـت ملـكة
ـكـسيـك أندريـا مـيـسـا األحد جـمـال ا
سابقة مـلكة جمال الكـون في ختام ا
ــتـحـدة الــتي أقـيــمت في الــواليـات ا
ونــددت فــيــهـا مــلــكــة جـمــال بــورمـا
بـانـقالب اجلـيش في بـالدها. وكـانت
مـسـابـقـة مـلـكـة جـمـال الـكـون ألغـيت
سـنـة  2020 بـسـبب جـائـحة كـوفـيد-
عاماً) 26. وتمكنت أندريا ميسا (19

الــتي كـاتـت تـرتــدي فـســتـانًــا أحـمـر
المـعاً من الفوز بـاللقب متـقدمة على
مــلــكــتي جــمــال الــبــرازيل والــبــيـرو
ــرحـلـة الــلـتـ تــأهـلـتــا أيـضـاً إلى ا
ـسابـقـة الـتـاسـعة الـنـهـائـيـة خالل ا
والـسـتـ التـي أقيـمت في هـولـيوود
(واليــة فـلـوريــدا األمـريـكــيـة) وتـولى
ـهــا األمـريــكي مــاريــو لـوبــيـز تــقــد
ومـواطـنـته أوليـفـيـا كولـبـو. وخـلفت

ميسا حاملة اللقب العام  2019 ملكة
جــمـال جــنـوب إفــريـقــيـا زوزيـبــيـني
تـونزي بـعد مـنافـسة مع أكـثر من 70
مـتـسـابـقـة. وتـولت جلـنـة حتكـيم من
ثـــمــاني نـــســاء اخـــتــيـــار الــفـــائــزة.
واغـتـنـمت مـلـكة جـمـال بـورمـا ثوزار
ويـــنت لـــوين فــرصـــة ظــهـــورهــا في
سابقة للتنديد باالنقالب العسكري ا
الــذي أطـاح بـالــزعـيـمــة الـسـيــاسـيـة
ـدنية أونغ سان سو تشي في األول ا
مـن شـبـاط.وقــالت في فـيــديـو عُـرض
ـسـابـقة ـرحـلـة الـنـهائـيـة من ا قـبل ا
تَــضَـمّن صـوراً لـهـا وهي تـشـارك في
ـنــاهـضــة لــلـمــجـلس الــتـظــاهــرات ا
ـوت ويـطـلق الــعـسـكـري (شــعـبـنــا 
عـــــلــــيه اجلـــــيش الــــنـــــار كل يــــوم).
وأضـافت(لذلك أود أن أحض اجلميع
عـلـى الـتـحـدث عن بـورمـا).وحـصـلت
مــلـكــة جـمـال بــورمـا اخلـمــيس عـلى
جـائــزة أجـمل زي تـقـلـيـدي عن زيـهـا
ــزيّـن بــزخــارف بــورمــيـة ــطــرّز وا ا
تــقــلــيـــديــة. ورفــعت الفــتــة بــالــلــغــة
اإلنـكليزية كُتب عليها صلوا من أجل

بورما.

‰ULł WJK  ÃÒu²ð WOJO J

≤∞≤± WM  ÊuJ «

{ لـنـدن (أ ف ب) - فازت الـطاهـية
الــبـريـطـانـيـة كـلــيـر سـمـيث بـثالث
ـطعـمـهـا في لـندن جنـوم مـيـشالن 
خـالل فتـرة اإلغالق وهي مـتفـائـلة
بـــانــــتـــعـــاش هـــذا الــــقـــطـــاع رغم
الــتــحــديــات الــراهــنــة.وأصــبــحت
سـميث ( 42عـاما) وهي من إيـرلندا
الـشـمـالـيـة في كـانـون الـثـاني أول
امـرأة بريـطانيـة حتصل على ثالث
جنـوم ميـشالن وواحدة مـن أربعة
طـهاة بريطاني فقط حصلوا على
.وهـي قـــــالت إن هـــــذا الـــــتـــــكـــــر
(احلــصـول عـلى الـنـجــمـة الـثـالـثـة
ـطعمها كور بـاي كلير سميث كان
ـثابة حلم أصبح حقيقة) مضيفة
أن (االمـر كـان رائـعـا ألنه حـدث في
مـثل هـذا الـعـام الـصـعب). وتـضرر
قـطاع الضيافة في بـريطانيا بشدة
ـــطـــاعم من مـن الــوبـــاء مع مـــنع ا
ـغـلـقة تـقـد اخلـدمة فـي األماكن ا
خالل أشــهـر الـشـتـاء.وأثـنـاء فـتـرة
ـوظفـون في كور اإلغـالق أمضى ا
الـذي افــتـتح في حي نـوتـيـنغ هـيل

األنـيق في لـنـدن عام  2017 وقـتهم
فـي إعـداد مـئــات الـوجـبــات كـعـمل
ــطـعـم كـذلك تــقـد خــيــري.وبـدأ ا
قـــوائم وجــبـــات جــاهـــزة وخــدمــة
تـوصـيل وسار الـعمل بـشكل جـيداً
جـــدا وفـــقــا لـــســـمـــيث. وبـــســبب
اإلغـالق حتتم عـلى هـذه الـطـاهـية
أن تـخبر فريقها عن حصولها على
الـنـجـمـة الـثالـثـة من مـيـشالن عـبر
ة فيديـو.وقالت لوكالة فرانس مـكا
بـرس احـتفـلـنا بـشـرب نخب الـفوز
طـاعم وبـبـيـتـزا. وفـيـمـا فـتـحتـت ا
أبـوابها امس االثـن يعـني غياب
الــسـيــاح بـسـبب قــيـود الــسـفـر أن
عــودة األعــمــال إلـى وتــيــرتــهــا قـد
تـــســـتـــغـــرق األمــر بـــعض الـــوقت
بــالـــنــســبــة إلى الـــبــعض.لــكن في
مطعم كور صالة الطعام محجوزة
بــــالـــكــــامل حـــتـى آب. وأوضـــحت
ســمــيث نــحـن مــحــظــوظــون جـدا
لـديـنـا قاعـدة كـبـيـرة ومنـتـظـمة من
الــزبـائن مـع مـشــاهـيـر عــلى غـرار
العب كــرة الــقــدم ديـفــيــد بـيــكــهـام

وعـائـلته.وبـهـدف االمتـثـال لقـواعد
طعم الـتباعد االجتـماعي اضطر ا
خلــــفض عــــدد الــــطـــاوالت من 54 
إلــــى  44 كــمــا يـخــضع مـوظــفـوه
الــــبـــالغ عـــددهم  42 الخـــتـــبـــارات
أسـبوعية لـكوفيد-19. ويـثني دليل
مـيشالن على أطباقه احلديثة التي
ـتازة وقوامـا رائعا تـقدم نـكهات 
لـكن بأسـلوب مـقيـد وبسـيط.وتركز
الـــقــائـــمــة عــلـى أطــبـــاق مــتـــقــنــة
ـكـونـات بسـيـطـة مثل الـبـطـاطا و
واجلـــزر. والـــطـــبق اخلـــاص عــلى
الــقـائـمـة هـو الـبــطـاطـا والـبـطـرخ
وهــو عــبــارة عن بــطــاطــا مــغــطـاة
بـسـمك الرجنـة وبيـوض الـسلـمون
يـقدم مع صلصة بالـزبدة البيضاء.
وقــالت ســمــيث إن الــطــبق يــحـمل
ـاضي بـالـنـسـبـة إلي حـنـيـنـا إلى ا
وهــــو مــــســـتــــوحى مـن نـــكــــهـــات
طــفـــولــتــهــا. وأضــافت نــشــأت في
إيـرلندا حيث كنت أتـناول البطاطا
كـل يـــــوم وقــــد تـــــرعـــــرعـت قــــرب
الــســاحل.  في الـوقـت نـفــسه فـإن

فـريـقـهـا مـتـنـوع ويـضم جـنـسـيـات
مــخـتـلــفـة وهـو أمـر تــأمل سـمـيث
بـــاحلـــفـــاظ عـــلـــيه رغـم الـــقـــواعــد
الـــصـــارمـــة بـــشـــأن الـــهـــجـــرة من
االحتــاد األوروبي بـعـد بــريـكـست.
كـانت سمـيث تبلغ  16 عـاما عـندما
غـادرت مزرعة عائـلتها في مـقاطعة
أنـتـر في غـرب بلـفـاست وذهبت
لـلحـصول على تـدريب في إنكـلترا.
عــمـلت في مـطــعم لـويس اخلـامس
ي االن عـشـر الـتابـع للـطـاهي الـعا
دوكـاس في مونـاكو ثم أمضت 13
عـــامـــا في مــطـــعم غـــوردن رامــزي
حتـت إشراف الـطـاهي الـبـريـطاني
الـشهير في منطقـة تشلسي األنيقة
ـطـعـمـ حاصالن فـي لنـدن.وكال ا
عـلى ثالث جنـوم مـيشالن. واخـتار
األمـير هـاري وميغن مـاركل سميث
لــتــقـــد خــدمــة الــطــعــام حلــفــلــة
االسـتـقـبـال التي تـلت زفـافـهـما في
أيـــار  2018والـــذي قـــالت إنـه كــان
مـثل قصة خيالـية وشيء سنتذكره

بالتأكيد جميعنا لفترة طويلة.
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{ الـقـدس- ومـاالت: تـصـدر النـجم
مــارك رافــالــو الــتــرنــد عــلى مــواقع
الـتواصل اإلجـتـماعي بـعد أن جنح
في جـمع ملـيونـ من الـتواقـيع على
عـريضة تطالب بفـرض عقوبة دولية
ـارسـاتـها عـلى إسـرائـيل بـسـبب 
ضــد الـشـعب الـفـلــسـطـيـني. ونـشـر
رافـالو عبر صـفحته اخلـاصة مقطع
فـــيــديـــو يــوثّـق هــجـــوم قــوات األمن
اإلســـرائــيــلــيـــة عــلى مــنـــزل عــائــلــة
فلـسطـينـية في حـيفـا وعلّق: (رجال
شـرطـة ورجال شـرطـة إسـرائـيـلـيون
يـــحــاولــون اقـــتــحــام مــنـــزل عــائــلــة
فـــلــســطــيــنــيــة في حــيــفــا. هــذا هــو
اإلرهـاب الذي يواجهه الفلسطينيون
اآلن في ظـل دولـــــــة إســــــــرائـــــــيل).
ويـــواصل رافـــالـــو دعــمـه لـــلــشـــعب
الــفــلــســـطــيــني كــان كــتب: (1500
فــلــســطــيــني يــواجــهـون الــطــرد في
الـقـدس وقـد أُصيب  200 مـتـظـاهر
وقُتل  9 أطـفال وساعدت الـعقوبات
جـنوب أفـريـقيـا في حتـريـر شعـبـها
لقد حان الوقت لفرض عقوبات على
. إسـرائــيل لـتـحـريــر الـفـلـســطـيـنـيـ

انضم إلينا الشيخ جراح).
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{ روتــردام (هــولــنـدا) (أ ف ب)  –بــعـد
ــاضي بــســبب غــيــاب قــســري الــعــام ا
جــائــحـة كــوفــيـد-19  تــعــود مـســابــقـة
يـوروفيجن الغنائية األوروبية الشهيرة
هـذه السنة في هـولندا التي تـستضيف
قـبلـة نسـخة أقل إبـهارا من في األيـام ا
سـابقاتها تُعتـبر فرنسا من األوفر حظا

للفوز بها خالفا للدورات األخيرة.
ويـحـضـر احلـفـلة الـنـهـائـيـة للـمـسـابـقة
ــقـبل فـي مـديــنـة الــتي تــقـام الــســبت ا
روتـــردام الـــســـاحـــلـــيـــة حـــوالى 3500
شــــخص مـن دون كـــمــــامـــات لــــكن مع
ضـرورة إظـهار نـتـيـجة سـلـبيـة لـفحص
ــشـاركــون فـسـيــكـونـون كــورونـا. أمـا ا

مـنعزل ضمن فقاعة خاصة تفاديا ألي
عدوى في صفوفهم. وتتصدر الفرنسية
بـــاربـــارا بــرافـي الــتـي تُــشـــبّه كـــثـــيــرا
بـأيـقونـة الـغنـاء الـفرنـسي إديت بـياف
ـتـوقع هـذه الـتــكـهـنـات بـشـأن الـفـائـز ا
السنة مع أغنيتها فواال وهي قد تهدي
ـــســابــقــة فـــرنــســا أول فــوز لـــهــا في ا
الــغـنــائـيــة األوروبـيــة األشـهــر مـنـذ 44
عـامـا. وتلـيـهـا إيطـالـيا ومـالـطا. وفـيـما
تـرفع البلـدان األوروبية تـدريجا الـقيود
ـرتـبـطـة بـاجلـائـحـة بفـضل الـصـحـيـة ا
تـقدم حـمالت التـلقـيح سمـحت هـولندا
شـاركـة اجلمـهـور في احلدث رسـمـيـا 

نهاية نيسان/ابريل.

ديـر التنـفيـذي للمـسابـقة مارتن وقـال ا
أويـــســـتــردال ال نـــتـــعـــامل بـــخــفـــة مع
ــتـرتــبــة عن اسـتــضــافـة ــســؤولـيــة ا ا
يــوروفـيـجن في مــثل هـذه الـفــتـرة غـيـر
سـابـقة ألـغيت الـعام الـعـادية. وكـانت ا
ـــــاضي لـــــلـــــمــــرة األولـى في تـــــاريخ ا
يــوروفــيـجـن بـســبب األزمــة الـصــحــيـة
ـــيــة. وأثـــار ذلك خـــيــبـــة أمل في الـــعــا
هـولنـدا التي نـالت حق التـنظـيم بفضل
ـغـني دانـكن لـورنس في ـثـلـهـا ا فـوز 
نـسخة  2019 الـتي تابعها  182 مـليون
ـعـتـادين على مـشـاهـد. ولـلمـشـاهـدين ا
ـتـفـرجـ يـلـوحـون بأعالم رؤيـة آالف ا
ـشـاركـة وفــنـانـ من الـعـالم الــبـلـدان ا

أجـمع يتعانقون خالل احلفلة قد تكون
نـسـخـة  2021 مـخـتـلـفـة بـعض الـشيء.
شـارك من وفـيـما سـيحـضـر أكثـريـة ا
سـابـقـة هـذا الـعام الـبـلـدان الـ 39 فـي ا
إلـى روتــــردام اخــــتــــار آخــــرون مــــثل
ـشــاركـة عـبــر الـفــيـديـو من الــنـمـســا ا
طـريق مـقـاطـع مـسجـلـة مـسـبـقـا. كـذلك
يـــخــضع أفـــراد الــبــعـــثــات الــوطـــنــيــة
ـكــان لــقـواعــد مــشـددة ــوجــودة في ا ا
تــشـمل فـصـلـهم عـن اجلـمـهـور بـصـورة
حــــازمـــة وإلـــزام اجلـــمــــيع اخلـــضـــوع
لفحوص كورونا متكررة كل  48 ساعة.
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ـنفـذ للـمسـابقـة سيـتسي نـتج ا وقـال ا
ــشــاركـ بــاكــر جــرى تــقــلــيص عــدد ا
بـصورة كـبـيرة. الـبعـثات أصـغر بـكثـير

مقارنة باألوقات العادية.
ـاضي ــنـظــمـون األسـبــوع ا واضــطـر ا
ـــشــاركــة إلعـــادة تــذكــيـــر الــبـــعــثــات ا
بـضرورة الـتزام الـقواعـد الصـحيـة بعد
انــتـــشــار صــور لـــفــنــانــ يـــعــانــقــون
. وتـسـتــضـيف قـاعـة أهـوي صــحـافـيـ
أرينا  3500مـتفرج في احلفلة اخلتامية
الـــســبت إضـــافــة إلى حـــفــلـــتي نــصف
الــنــهــائي الــلــتـ تــســبــقــانــهـا يــومي
الـثالثـاء واخلمـيس وحـفالت التـمارين
ـثـل هـذا الـعـدد 20 الــعـامـة الــسـتـة. و
ـئــة فـقط من الــقـدرة االسـتــيـعــابـيـة بــا
كـان. وتـشكل مـسابـقة االعـتـياديـة في ا
يـوروفيجن هـذا العام جزءا من سـلسلة
أحــداث جتـريـبـيــة جتـريـهـا الــسـلـطـات
الـهـولـنـديـة لـتـحـديـد إمـكـان إقـامـة مـثل
هــذه الــتــجــمــعــات بــصــورة آمـنــة رغم
جــائـحـة كــوفـيـد-19. ومــنـذ بـدء األزمـة
ــاضي ســجل الـبــلـد األوروبي الــعـام ا
الـــذي يــعــد مــا يــنــوف عن  17مــلــيــون
نـسمـة أكثـر من ملـيون ونـصف مـليون

إصــابـة بــفـيــروس كـورونــا الـذي أودى
بــحــيــاة أكــثـر من  17 ألـف شـخص في
الـبالد. كـما أعـطيت سـتـة مالي جـرعة

لقاح في هولندا.
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بــعـيــدا من الـقــيـود الــصـحـيــة حتـافظ
ــسـابــقـة عـلـى روحـيـتــهـا إذ ســتُـقـدم ا
خاللـهـا اسـتـعـراضات حـمـاسـيـة جتمع
شــخـصــيـات غــيـر اعــتـيــاديـة وتــشـحـذ

شاركة. شاعر الوطنية في البلدان ا ا
غنيـة الفرنسـية باربارا برافي وأبـدت ا
ـسابقة فـخرها وتـوقها للـمشاركة في ا
وهي تـثـيـر أمال لدى الـفـرنسـيـ الذين
يـعـود آخـر فوز لـهم بـ(يـوروفـيجن) إلى

غنية ماري ميريام. سنة  1977 مع ا
ـغــنـيـة ــسـابــقـة لـفــتت ا وحــتى قـبل ا
ـالطية ديستيـني شوكونييري التي ال ا
تــــزال في سن الــــثـــامـــنــــة عـــشـــرة مع
أغـنــيـتـهـا جـو مـو كــاس انـتـبـاه شـركـة
سـوني ميـوزيك التـي وقعت مـعهـا عقدا
ــاضي. كــمــا أثـارت األغــنــيـة الــشــهـر ا
رأة الروسية) الـنسوية راشن وومان (ا
لـلمغنيـة مانيجا حفـيظة احملافظ في

روسيا.
أمـا قـبـرص فـقـد شـهـدت جـدال مـحـتـدما
في األشهر األخيرة بعد انتقاد الكنيسة
األرثـوذكسـية وجهـات محـافظة األغـنية
الــتي اخــتـيــرت لــتـمــثــيل اجلــزيـرة في
يوروفيجن بسبب كلماتها الشيطانية.
رة األولى الـتي تنـعكس وهـذه ليـست ا
ـيـة عـلى أجـواء فـيــهـا الـتـحـديـات الـعـا
ــســابـقــة الـغــنــائـيــة األوروبــيـة. فــقـد ا
أقـيـمت نـسـخة  2017فـي أوكرانـيـا على
وقع تـوترات قوية مع روسيا فيما أثار
تــنـظــيم يـوروفـيــجن في إسـرائــيل قـبل
عـام احتـجاجات واسعـة من ناشط
وفنان مؤيدين للقضية الفلسطينية.
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