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رحــبت دول عــربـيــة واجــنــبــيـة
ـبادرة وقف اطـالق النـار غـير
ــشــروط بـــ حــركــة حــمــاس ا
وقــوات االحـتـالل االسـرائــيـلي
التي دخـلت حيز الـتطبـيق فجر
امس اجلمعـة بعد  11يوماً من
الـــــــــقـــــــــصـف الـــــــــذي أدى إلى
استشهاد  240شخصـاً اغلبهم
مـن قـــــــطـــــــاع غــــــــزة. وتـــــــدفق
الــفــلــســطــيــنـيــون إلـى شـوارع
القطاع بعـد وقت قصير من بدء
تـــنــفــذ الــهــدنـــة بــيــنــمــا حــذر
مــسـؤول في حـركــة حـمـاس من

أن األيــدي ال تـزال عـلـى الـزنـاد.
ووسط هـذه االنتـقـادات وخالفا
ــا كـان مــتـبــعـا خـالل الـعـدوان
اإلســرائـــيــلـي عــلى غـــزة غــاب
رئيس الوزراء بنيام نتنياهو
ــفــصــلــيــة عن في الــســاعـــات ا
ـــشــهـــد وامــتـــنع عن تـــقــد ا
إحـاطـة وخـطاب لإلسـرائـيـلـي
بــشـأن مـضــامـ وشـروط وقف
إطالق الــنـــار بــعـــد مــضي 11
يوما حلملة اطلق عليها تسمية
حــــارس األســـوار امــــام ســــيف
الـــــقــــدس. وتـــــوجــــهـت قــــوافل
ـــتــطـــوعـــ الــعـــراقـــيــ إلى ا
ــــســــانــــدة احلــــدود مع األردن 
الــفـلـســطـيـنــيـ في احلـرب مع

إســـرائـــيل. واظـــهـــرت مــقـــاطع
فيديو تناقلتها مواقع التواصل
ـتطوع االجتـماعي  حشود ا
الــــذين انــــطـــلــــقـــوا مـن بـــعض
ووصـلـوا لـلـحـدود احملـافـظـات 
ـــســــانـــدة ونـــصـــرة مع األردن 
ومـؤازرة الـشـعب الفـلـسـطـيني.
وعــد رئــيس الــتــيــار الــصــدري
بـادرة نـصرا مـقتـدى الـصـدر ا
ـــهــــادنـــ وعـــبــــرة جلـــمــــيع ا
. وقــال الـصــدر في ـطــبــعــ وا
تـابعـتـها تـغـريدة عـلى تـويـتر  
(الــزمـان) امس (قـدسـنــا عـزتـنـا
لــــكم مـــــني خــــالـص الــــشــــكــــر
واالمــتــنــان عــلى هــذا الــنــصــر
ؤزر على العـدو الذي استكان ا

ــانـــكم وشــجـــاعــتــكم) امــام ا
واضاف (ليكن هذا النصر عبرة
ـطـبـعـ ـهـادنـ وا جلـمـيع ا

فـقــد انـكــسـر صــنم دولـة الــشـر
واالرهــــــاب الــــــصــــــهــــــايــــــنـــــة
). وابــدى رئــيس الــعــنـصــريــ
حتالف عراقيون عمار احلكيم 
خالل اتـــصــــالـــ هــــاتـــفــــيـــ
بــالــرئــيس مــحــمــود عــبــاس و
كـتب السيـاسي حلركة رئيس ا
حـــمـــاس إســـمـــاعـــيل هـــنـــيــة 
تعاطف الـعراق ودعمه للـقضية
وجـدد الــفـلــســطـيــنــيـة احلــقـة 
احلكيم خالل االتصـال (القناعة
بأن القضية الفـلسطينية حق ال
بل يــــــســــــقط بـــــــالــــــتــــــقــــــادم 

تــــزداد رســـوخـــا فـي ضـــمـــيـــر
األجـيــال الـعـربـيـة واإلسالمـيـة
مـع تـــأكـــيــــد الـــرفض الــــقـــاطع
لــــلـــــتـــــطـــــبــــيـع مع الـــــكـــــيــــان
الـصــهـيــوني) مـثــمـنــا (مـوقف
الــــعــــراق حــــكــــومــــة ونــــوابــــا
ومــرجـعـيـات ديـنـيـة وفـعـالـيـات
اجـتـمـاعـيـة وسـيـاسـيـة في دعم
القضية الفلسطينية) مشيدا بـ
ـقــاومــة في (تــطـور أســالــيـب ا
فـلــســطـ وتــمــكـنــهــا من خـلق
تـــــــوازن رعب مـع الـــــــكـــــــيــــــان
ــغــتــصب كـمــا ابــدى سـروره ا
ـــــــواقف الـــــــعــــــربـــــــيــــــة ازاء ا
واإلسالمـيـة الداعـمـة لـفلـسـط
ـــســـتــــوى الـــســـيـــاسي عــــلى ا
والشعبي) مؤكـدا (دعم العراق
ــعــنــوي لــلــمــقــاومــة ــادي وا ا
ـسـاهـمـة في وا الـفـلـسـطـيـنـيـة 
نـاطق التي يسـتهـدفها إعمـار ا
ــــاكـــنـــة الـــقـــصـف الـــوحــــشي 
اإلحــتالل الــصــهــيــوني). وؤأى
امام جـمعـة النـجف صدر الدين
القـباجني  ان معـركة فـلسـط
مـع إسـرائـيل الـغـاصــبـة تـشـهـد
حتــوالً جــديــداً  يــتـمــثل في أن
الـســواعـد الــفـلــسـطــيـنــيـة تـدك
القالع االسرائيلية  بينما تقف
إسرائيل عاجـزة أمام الضربات
الــصــاروخــيـــة  وفــشل الــقــبــة
احلــديـــدة واســـطـــورة اجلــيش
الــــذي اليــــهــــزم  ومــــطــــالــــبـــة
إسرائيل بـوقف إطالق النار في
قاومة تملي شروطها ح ان ا
مـشـيراً الى ان (الـعـد الـتـنازلي
لـــلـــدولـــة الـــيـــهـــوديـــة قـــد بــدأ
والتفكـير بعدم الـقدرة بالعيش
والـــــعــــــودة الى مــــــواطـــــنــــــهم
االصـلـيـة). ورحب األمـ الـعـام
جلـامـعـة الـدول الـعـربـيـة احـمـد
أبـو الـغـيط بـوقف إطالق الـنار
بادرة في قطاع غـزة مُشيـداً با
ـصـريـة الـتي شـكـلت األسـاس ا
التــفـاق اجلــانــبــ عــلى إنــهـاء
األعـمال الـعـدائيـة والـدخول في
هـــدنـــة. وقــــال أبـــو الـــغـــيط إن
واجهات (اجلولة األخيـرة من ا
في األراضي احملتلـة كشفت عن
عـدم قبـول الشـعب الـفلـسطـيني
ـــا بـــاســـتــــمـــرار االحـــتالل و
ـــمــارسه من جـــرائم تــرقى إلى يُ

مرتبة اجلرائم ضـد اإلنسانية)
وأضـــاف ان (بــديل الـــتــفــاوض
والـتـسـويـة وحل الـدولـتـ هو
دولــة الـفـصـل الـعـنــصـري الـتي
رأيــنـــا مــظـــاهــرهــا فـي أحــيــاء
الــقــدس الــشــرقـيــة فـي الــطـرد
لكية والتهجير القسري ونزع ا
واالضـــطــهـــاد عــلـى الــهـــويــة).
بــــدوره  اشـــاد األمـــ الـــعـــام
ــــتــــحـــدة أنــــطــــونــــيـــو لأل ا
غـــوتــــيــــريش بــــاالتـــفــــاق بـــ
الـــــــفـــــــلـــــــســـــــطـــــــيـــــــنـــــــيــــــ
.ودعـا غوتيريش واإلسرائيـلي
في بـيان امس (جـمـيعَ األطراف
إلى االلتـزام بوقف إطالق الـنار
الـذي دخل حـيــز الـتـنـفــيـذ بـعـد
أحـدَ عـشـر يـومـا من الـتـصـعـيـد
الـعسـكري والـهـجمـات الدمـوية
). وأعـــــربت بــــ اجلـــــانـــــبـــــ
ــانــيـة انــغــيال ــســتــشــارة األ ا
مـــيــركـل عن تـــأيــيـــدهـــا إجــراء
اتصاالت غير مباشرة مع حركة
حـماس الـتي تـسـيطـر عـلى غزة
مــشــددة عــلى أنــهــا أســاســيـة
لــلــتــوصل إلى وقف إطـالق نـار
مع إسـرائيل. وقـالت مـيركل انه
كن القيام دائما باتصاالت (ال 
لــكن بـالـتــأكـيـد يـجب مـبـاشـرة 
إشـــراك حـــمــاس بـــطـــريـــقــة أو
بـأخــرى ألنه من دون حـمـاس ال
وقف إلطـالق الــــنـــــار). وحــــثت
ــفــوضــيــة األوربــيــة رئــيــســة ا
اجلانب على تعزيزه وحتقيق
االسـتـقــرار في األجل الـطـويل 
والســــــيــــــمــــــا ان وحــــــدة احلل
الــسـيــاسي هـو الــذي سـيــجـلب
الـــــسـالم واألمـن الــــــدائــــــمـــــ
لــــلــــجـــــمــــيع. ورأى الـــــرئــــيس
االمـــــريــــكـي جــــو بـــــايــــدن  ان
الـفـلـسـطـيـنيـ واإلسـرائـيـلـي
عـلـى حـد سـواء يـسـتـحـقـون أن
يــعـــيـــشــوا فـي أمن وأمــان وأن
يـنعـمـوا بدرجـات مـتسـاوية من
احلــــــــــــــريــــــــــــــة واالزدهــــــــــــــار
ــــقـــراطـــيـــة. مـــؤكـــدا ان والـــد
(إدارتي ستواصل دبلوماسيتنا
الهـادئة الـراسخة لـتحـقيق هذه
وأعتـقـد أن لديـنا فـرصة الـغايـة
حقيقية إلحراز تقدم وأنا ملتزم

بالعمل على ذلك).
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ـشـاكل فـضالً ـتـحـدة في حل ا ا
ـقـبـلـة وكـذلك عن االنـتـخـابـات ا

التصدي لتهديدات داعش). 
الى ذلك اسـتـقـبل رئـيس مـجـلس
الوزراء مصـطفى الكـاظمي قائد
ــركــزيـــة األمــريــكــيــة الـــقــيــادة ا
اجلنرال كينيث مكينزي  وجرى
خالل اللقاء التباحث في العالقة
بــ الـــعــراق وكل مـن الــواليــات
تحدة والـتحالف الدولي. وقال ا
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(اجلـانـبـ تـدارسـا خالل الـلـقـاء
الـــذي جـــمــــعـــهـــمــــا في بـــغـــداد
ــيــدانــيــة تــطـــورات االوضــاع ا
ـشـتـرك في احلـرب والـتـنـسـيق ا
ضد  داعش  والسـيمـا في ضوء
الـــتـــنـــامي الــكـــبـــيـــر في قــدرات
الــقـــوات احملــلــيــة) واضـاف ان
(الـلـقـاء شــهـد االتـفـاق عـلى عـقـد
اجلـلــسـة االولى لـلــجـنـة الــفـنـيـة
تـخصـصة وذلك لـوضع آليات ا
تطبيق مـخرجات اجلولـة الثالثة
من احلــوار االســتــراتــيـجـي بـ
ضي بسحب القوات البلدين وا
ــقـاتــلــة لـلــتــحـالـف الـدولي من ا
الــعـراق) ولــفت الــبــيــان الى ان

(االجـتـمـاع نـاقش األطـر االخـرى
للـعالقة االمـنيـة ب البـلدين في
مـــــجـــــاالت الـــــتـــــدريب والـــــدعم
ـعـلـومـات الـلـوجـسـتي وتـبـادل ا
بــــالــــشـــكل الــــذي يــــدعم قـــدرات
كّنها ا  ؤسسة العسكرية   ا
من الـوصـول الـى االعـتـمـاد عـلى
نـفـسـها في مـواجـهـة الـتـحـديات
ـسـتـقـبـلـيـة).  وجـدد احلـالـيـة وا
رئــــيس حتــــالف الــــفــــتح هـــادي
العامري على اهمية ان تتمخض
 اجـتـماعـات الـلـجـان الفـنـيـة ب
اجلـانــبـ الــعـراقي واالمــريـكي
نـتائج ايـجـابيـة مـلمـوسـة حتقق
ما يطمح له الشعب نحو حتقيق
الــســيــادة الــوطــنـــيــة الــكــامــلــة
وانــســحــاب الـقــوات االجــنــبــيـة
الـــقــتــالــيـــة بــاســرع وقت. وقــال
العامري فـي بيان امس انه (البد
من اعادة السيطـرة على القواعد
اجلويـة الـعـراقيـة في عـ االسد
وحـــريـــر بـــشـــكل كـــامل من قـــبل
الــقــوات احملــلــيـة وكـذلـك بـسط
الـســيـطـرة الـكـامــلـة عـلى اجـواء
الـــبالد وانــــهـــاء االنـــتــــهـــاكـــات

سيرة).  ستمرة للطائرات ا ا

مـضــاعـفــات خـطـرة عــلى الـواقع
الــصـــحي لــلــمــواطــنــ بــســبب
اســـتــمـــاع الــبـــعض واتــبـــاعــهم
إلجراءات غير عـلميـة في الوقاية

والعالج من وباء كورونا).
 مــؤكــدا ان (الــوزارة تــســتــنــكــر
الــتـهــديــدات الـتي تــطــال نـقــابـة
طالبة للجهات وجتدد ا األطباء 
الـــقــضــائــيــة واألمــنــيــة التــخــاذ
االجــراءات الالزمـــة حلــمــايــتــهم
وتفـعيـل قانـون حمـاية األطـباء).
شتركة وكانت قيادة الـعمليـات ا
قـــد اعـــلـــنت عن الـــغـــاء احلـــظــر
الـشـامل في الـبالد واالبـقـاء على

حظر اجلزئي.

دعـوتـهـا  لـلـمـواطـنـ  االلـتـزام
بــاالجــراءات الــوقــائــيــة و لــبس
الكمامـات والتباعـد االجتماعي 
عقب الـغاء احلـظر الـشامل خالل
يــــومي اجلــــمــــعــــة والــــســــبت 
واالبـــقــــاء فــــقـط عـــلـى احلــــظـــر
اجلزئي . وقـال الـوزارة في بـيان
ـؤسـسات امس (نـطالب جـمـيع ا
الرسمية الى التعاون والتنسيق
لـلـقـضـاء عـلى ظـاهـرة يـقـوم بـها
الـــبـــعض من األشـــخـــاص غـــيــر
رض في أماكن اخملول بعالج ا
غـــــيــــر رســـــمـــــيـــــة والــــتـــــرويج
مارساتهم عبر مواقع التواصل
االجـــــتـــــمــــــاعي الـــــتـي ادت الى

 35وفاة جـديدة في عـموم البالد
ــــــوقـف الــــــوبـــــــائي . واوضـح ا
الــيــومي  الــذي اطـــلــعت عـــلــيه
(الــــــــــزمــــــــــان) امـس ان (عـــــــــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريـة الــتي
اجـرتـهـا الـوزارة بـلغـت اكثـر من
 41الف عـينـة مـشـتبه اصـابـتـها
بـالـفـايـروس  اذ  رصد 4357
اصـابــة في عــمـوم احملــافـظـات).
واضـاف ان (الــشـفــاء بـلغ 4639
وبواقع  35وفاة جـديدة). وتابع
ان (اكـــثــــر من  11الف شــــخص
ـضاد في تلـقى جـرعات الـلـقاح ا
ــنـتـشـرة بـغـداد مـراكـز الـوزارة ا
واحملــافـظــات). وجــددت الـوزارة
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استنكرت وزارة الصـحة والبيئة
الــتـهــديــدات الـتي تــطــال نـقــابـة
االطـــــبـــــاء ودعــــــوة اجلـــــهـــــات
الـقـضـائـيـة الى مـحاسـبـة كل من
ـــســـاس بـــشـــريـــحـــة يـــحـــاول ا
االطباء فيـما اكدت على ضرورة
ـــواطــنـــ بـــأجــراءات الـــتـــزام ا
الـوقــايـة مـن فـايــروس كـورونـا 
عقب الـغاء احلـظر الـشامل خالل
يومي اجلـمعـة والسـبت واالبقاء
عـــلـى اجلـــزئـي فـــقط واعـــلــــنت
تـسـجـيل  4357 اصـابـة مـؤكـدة
وشــفــاء   4639 حــالـــة وبــواقع
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ـــــؤمـل ان يـــــزور وفــــــد من مـن ا
حكـومة اقـليم كـردستـان برئـاسة
ــالـيـة اوات شــيخ جـنـاب وزيـر ا
لبـحث الـعـاصمـة بـغـداد قـريـبا  
ــســـؤولــ تــنـــفــيـــذ بــنــود مـع ا
ـوازنـة واخلالف بـشـأن اسـعار ا
الـنفط. وافـادت تـقـارير صـحـفـية
تابعتهـا (الزمان) امس ان (هناك
حتـضـيـرات رسـمـيـة من حـكـومـة
االقــلـيـم الرسـال وفــد الى بــغـداد
خالل هذا االسبوع برئاسة وزير
مـاليـة االقـلـيم وعـدداً من الوزراء
وازنة لبحث الية تنـفيذ بنود ا
واالتــفــاق الــذي جــرى بــشــأنــهـا
وتسـليم نـفط االقليـم وفق ما اقر
في الــــقــــانــــون الى احلــــكــــومـــة
ان االحتـاديـة ). وكـان عـضـو بـر
إقليم كـردستان عثـمان كر اكد
ان وفدا كرديا سيصل إلى بغداد
ـسـتـجـدات قـريــبـا لـبـحث آخــر ا
الــــــفـــــنـــــيـــــة بــــــشـــــأن اتـــــفـــــاق
ـالـية ـوازنة.واعـلـنت الـلـجنـة ا ا
النـيابـية أن الـوفد الـكردي الذي
ســيـزور بــغـداد قــريـبــا سـيــنـهي
اخلالف الفني بـ بغداد واربيل
بشـان اسعـار الـنفط. في غـضون
ذلك  نــــاقش رئــــيس حــــكــــومـــة
االقـــلــيم مــســرور الـــبــارزانــيــمع
ــمـثــلـة اخلـاصــة لألمــ الـعـام ا
تحـدة في العراق جـين لأل ا
هيـنيس بـالسخـارت العالقـة ب
بغـداد واربـيل. وقال بـيـان تلـقته
(الـــزمـــان) امس ان (االجـــتـــمـــاع
بــــــحث تـــــطـــــورات الـــــوضـع في
الــــعـــــراق  و الــــتـــــطــــرق إلى
الــعالقــات بــ بــغــداد واربــيل 
حيث اتفق اجلـانبان عـلى أهمية
أن تُـحـل الـقـضــايـا الـعــالـقـة بـ
الـطـرفـ عـلى أسـاس الـدسـتور
كـمـا تــنـاول االجـتـمـاع دور األ
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جنـوبا) واضاف ان (طـقس يوم
غــد االحــد ســيــكــون صـحــوا في
نطقة الوسطى  وغائما جزئيا ا
ـــنـــطــــقـــتـــ اجلـــنـــوبـــيـــة في ا
والـشـمـالــيـة مع فـرصـة لـتـسـاقط
امــــطـــار خــــفـــيــــفـــة) وتـــابع ان
(درجـات احلـرارة غـيـر مـسـتـقـرة
وتواصل ارتـفـاعهـا اعلى من 40
مـــئـــويــة وتـــصل في مـــحــافـــظــة

البصرة الى  47درجة). 

 18كــــيــــلــــومــــتــــرا وبــــعــــمق 8
كـلـيـومـترات  ولم تـرد تـفاصـيل
اخـــرى بــشـــأن اخلــســائـــر الــتي
تسـببت بهـا الهـزة). كمـا توقعت
الـهـيـئـة  ان يـكـون طـقس االيـام
ــنــاطق كــافــة بـ ــقــبــلــة في ا ا
صــحـو الى غــائم جــزئـيــا. وذكـر
الـبـيـان ان (طـقس الـيـوم السـبت
نـاطق كـافـة غائـما سيـكـون في ا
جـزئيـا وفـرصة لـتـصـاعد الـغـبار
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ــراصـد الــزلـزالــيـة في ســجـلت ا
الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة
هـزة الـــتــابــعــة لـــوزارة الــنــقل  
ارضـــيـــة بـــقــوة  3.1في قـــضــاء
حافظـة السليـمانية . بنجويـن 
وقــالت الـهـيــئـة في بــيـان تــلـقـته
(الــزمـــان) امس ان (قـــوة الــهــزة
بـلـغت  3.1وتـبـعــد عن بـنـجـوين
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دني  سـجلت مـديـرية الـدفـاع ا
ارتــفـــاعــا بـــعــدد احلـــرائق  في
بــغــداد وعــدد من احملــافــظـات 
االمـر الذي يـنذر بـتـزايد اخلـطر
واســــتـــمــــرار تـــهــــديـــد االرواح
ـمــتـلــكـات نــتـيــجـة االهــمـال وا
تكرر للتحذيرات التي تطلقها ا
ـــــديــــريــــة خـالل فــــصل فــــرق ا

الصيف. 
وانقـذت الفـرق في جانب بـغداد
الـــكــرخ مــحـالت جتــاريــة داخل
سـوق الـرحــمـانـيــة في مـنــطـقـة
الــشــعــلــة  مــشــيــدة من الــواح
الــچـيــنــكـو ومــخــصـصــة لــبـيع
ـــــنـــــزلــــيـــــة .وذكــــرت االدوات ا
ديرية في بيان تلقته (الزمان) ا
امس ان (فـرقـهـا طـوقت وعـزلت
احلـــريـق الـــذي طــال  4مـــحـــال
جتارية جتاوز  وانهت احلريق
دون تــــســـــجــــيل اصــــابــــات أو
خــسـائـر بــشـريـة) واضـاف انه
( اخــمـــاد حـــريق ثـــان انــدلع
بـشـقـة داخل عـمـارة سـكـنـية في
بـــغــداد اجلـــديــدة اذ تـــمـــكــنت
علم مفارز االطفاء في مـركز ا
من الـوصـول إلى مـحل احلـادث
ندلـعة بسبب وإخماد النـيران ا
تـمـاس كـهربـائي) الفـتا الى ان
(الــفــرق اســتــنــفــرت طــاقــاتــهـا

واســتــطــاعت الــســيــطــرة عــلى
حــــريـق انــــدلع فـي مــــخــــزنــــ
ـستـعـمـلة والـعـطور لـلـمالبس ا
ومــواد الـتــجــمــيل في مــنــطــقـة
وانـقـاذ خـمـسـة مـخازن جـكـوك 
ـــــاثـــــله لـــــنـــــفس مـــــجـــــاورة 
اخملــزون) وتــــابع الـــبـــيـــان ان
(الــــفــــرق واصـــلـت جـــهــــودهـــا
وجنحـت في اخمـاد حـريق خان
وسط الشـورجة ومـنعت امـتداد
الـسنـتـها الى االبـنيـة الـتجـارية
دون تسجيل اصابات اجملاورة 
او خـسـائـر بـشـريـة مع حتـجـيم

ادية). االضرار ا
مــشـــيــرا الـى ان (فــرق الـــدفــاع
ــدني ســـيــطـــرت عــلـى حــريق ا
انــدلع داخـل شــقـــة في مـــجــمع
بسـمـاية  ناجت عن تـسـرب غاز
الـطبخ  دون تـسـجـيل خـسـائـر
بــشــريــة) مــؤكـــدا انه ( فــتح
حتـــقــيق فـي مــراكـــز الــشـــرطــة
سؤولـة عن الرقعة اجلـغرافية ا
لـلـمنـاطق الـتي شـهـدت سلـسـلة
حــرائق بـاالعـتـمــاد عـلى تـقـريـر
خـبـير االدلـة اجلـنائـيـة لتـحـديد
اســــبـــاب تـــلك احلـــوادث). وفي
بـابل  كــافــحت الــفـرق حــريــقـا
انــــدلع فـي بــــســــتــــان وأراضي
ـــنـــطـــقــة زراعـــيـــة شـــاســـعــة 
الــعـزاويــة في احملـافــظـة. وذكـر
الــبـيــان ان (مــفـارز االطــفـاء في

مـركـز احملـتـويـات وبـإسـنـاد من
تمكنت مركز الـقرية الـعصرية  
من الـــســـيـــطـــرة عــلـى احلــادث
وإخـــــمـــــاد الـــــنـــــيـــــران بـــــعـــــد
مــحــاصـرتــهــا وتــطــويــقـهــا من
واحلد من توسعها محاور عدة 
وانـــتـــشـــارهـــا دون اي أضـــرار
بشـرية) عازيـا اسبـاب احلريق
الى (فـــــعـل فـــــاعل مـــــجـــــهـــــول

الهوية).
ــفـارز في مـركـز  كــمـا اخـمـدت ا
ـــحـــافـــظــة شـــهـــداء الـــعـــراق 
ـخزن البـصرة  حريـقـا اندلع 

يـضـم مـواد مـنـزلـيـة مـسـتـعـمـلة
ـهـا بالزا في تـابع الى فــنـدق ا
منطقـة بريهة. وقـال البيان ان (
ـفـارز اعـلـنت سـيـطـرتـهـا عـلى ا
احلـادث وإخــمــاد بـكـل مـهــنــيـة
ومنع تـوسعـها وانـتشـارها إلى
داخل الفـندق) مبيـنا ان (سبب
احلادث  هــو اعـقـاب ســكـائـر).
وفي نــيــنــوى  جنــحت مــفــارز
االطفـاء في اخمـاد حريق واسع
االنتشار اندلع بأشجار غاالبات
فـي حي الـــــزراعي وصـــــوالً إلى
. واوضح البيان هندسـ حي ا

ان (خـــــمس فـــــرق اطـــــفـــــاء من
مـراكـز اجلـزائـر ورتل الـطـوار
والنـهري  اسـتـنفـرت جـهـودها
لـلـسـيـطـرة عـلى احلـادث واحلد

من توسعه وانتشاره  حيث 
انقـاذ شعبـة البسـتنة والـغابات
ـــوقع مع آلـــيـــاتـــهـــا اجملـــاورة 
احلـادث بــالـكـامل) واضـاف ان
(مــــفـــارز مــــركـــز الـــكــــرامـــة في
احملافظة ذاتها  اخمدت حريقا
ـطعم زمزم في حي اخر اندلع 
نـــاجت عن تــســـرب غــاز االخـــاء 

الطبخ). 
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فرق الدفاع
دني تخمد ا
حريقا اندلع
في عدد من
احملال التجارية
في الشعلة

ركزية األمريكية  UI¡∫ رئيس الوزراء خالل لقائه قائد القيادة ا
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ـشـجـعـ الـعـلم لالعـبـ بـول بـوغـبـا وعـلى مـا يـبـدو أعـطى واحـد من ا
لعب في تقـليد يتبعه وأحمـد ديالو عندما كـان الالعبون يطوفـون حول ا
ـوسم. وقال ـلعـب النـادي أولـد تـرافـورد في ا الفـريق في آخـر مـبـاراة 
سـولشـايـر (لديـنا العـبون من أصـول مخـتلـفة وبـلدان وثـفاقـات مخـتلـفة.
وعــلـيـنـا احــتـرام وجـهـات نــظـرهم إذا كـانت مــخـتـلـفـة عـن وجـهـات نـظـر
اآلخـريـن). وأضـاف: (إذا فــكــر الالعــبـون في أشــيــاء أخـرى غــيــر كـرة

القدم فهذا أمر إيجابي).

 WO³Mł_«  «uI « »U× ½≈ W Ëbł vKŽ ÊUIH²¹ ÍeMOJ Ë wLþUJ «

ÊU e « ≠ ÊbM

القى الـقتـال ب إسـرائيل ومـسلـح فـلسطـينـي في قـطاع غـزة بظالله
ية.وفي احلـلقـة األحدث من هـذا دافع مدرب فريق على كـرة القـدم العـا
مـانشـسـتـر يونـايـتـد عن اثنـ من العـبـيه رفعـا الـعـلم الفـلـسـطيـني أثـناء
اضي. وقال مدرب متاز مساء الثالثاء ا مبـاراة في الدوري اإلنكليزي ا
الـفـريق أولي غـونـار سـولـشـايـر إن نــادي مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد (يـحـتـرم

"حقهما في اعتناق وجهة نظر مختلفة). 
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ـدني التابعة لوزارة النقل  طـيارا ومنهدسا الى اخضـعت سلطة الطيران ا
التـحقيق بـسبب تـعرض طائـرة تابـعة لشـركة اخلـطوط اجلويـة العـراقية الى
حادث بـعد قدومـها من دبي . وقالت السـلطة في بـيان تلـقته (الزمان) امس
انهـا (فتـحت حتقـيقـا مع طيـار ومـهنـدس بشـأن حادث الـطائـرة القـادمة من
دبي إلى الـبـوابـة دي  46عـنـد مـبـنى نـيـنـوى في مـطـار بـغـداد الـدولي الـتي
وضوعة في ساحة وقوف الطائرات إلى شهدت سحب أحدى الشواخص ا
ـسؤولة عن احملرك الـثاني نـتيجـة وضعـها بشـكل خاطئ من قـبل الشـركة ا
طار) واشار الى ان (الطائرة جرى سحبها تقد اخلدمات االرضية في ا
إلى وكـر الـصيـانـة دون تـبلـيغ شـعـبة الـعـملـيـات أو قـسم السالمـة اجلـوية 
ــهـنـدس وهــذا يـعــد مـخــالـفــة وبـشــكل واضح من قــبل كـابــ الـطــائـرة و ا
ـسـؤول) مـؤكـدا ان (قـسم الـسالمـة اجلـويـة في الـسـلـطـة اتـخـذ إجراءات ا
إبالغ مــديـر تـوكـيــد اجلـودة في اخلـطــوط اجلـويـة بـإيــقـاف الـطـيـار أهـمـهـا
سـؤول عن العمل  واسـتدعائـهما إلى قـسم السالمـة اجلوية  ـهنـدس ا وا

ـسـؤولـة عن تـقـد لـغــرض الـتـحـقـيق مـعـهـمـا أصـولـيـا) داعـيـا الـشـركـة ا
طار الى (تقد تقـريرها بشأن احلادث للقسم في اخلدمـات االرضية في ا
وضوع مـوعد اقـصاه يـوم غد االحد) مؤكـدا ان (السـلطة تـتابع حـيثيـات ا
ــاثــلــة في ــنـع حـدوث أي حــالــة  ــنــاســبــة  من أجـل أتــخــاذ اإلجـراءات ا

ستقبل).  ا
وحـقـقت الشـركـة الـعامـة لـسكك حـديـد العـراق  مـراحل مـتقـدمـة في نسب
اجناز اعمـار وتأهيل جسـر السكر في محـافظة نيـنوى بعد تدمـيره بالكامل
مـن قبـل داعش .وقـال مـديـر عام الـسـكك طـالب جـواد كـاظم احلـسـيـني انه
(تـنـفيـذاً لـتوجـيـهات الـوزيـر ناصـر حـس بـندر الـشـبلي  اجنـاز مراحل
وصل متقـدمة في جسر السكر الذي يقع ب محطة حمام العليل ومحطة ا
ئـة نتـيـجة الـعـملـيـات العـسـكريـة التي الـذي تعـرض الى نـسبـة دمـار مئـة بـا
ـاضــيـة) وتـابع انه (بــاجلـهــود الـذاتــيـة ــدة ا شــهـدتــهـا احملــافـظــة خالل ا
لـلـمالكـات الــهـنـدسـيـة والـفـنـيـة في الـشـركـة   الـشـروع بـأعـمـار وتـأهـيل

اجلسر ورفع االنقاض والكتل الكونكريتية عنه العادته الى اخلدمة).
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قدادية وبعـقوبة وبلدروز ). واشار ا
ـياه حتـتاج الى جـهد الى ان (ازمة ا
حـــكــومي واسـع من بــغـــداد من اجل
الـتـحـرك عــلى دول اجلـوار والـسـعي
لــــزيـــــادة االطالقـــــات من بــــحـــــيــــرة
دربندخان في كردسـتان خللق مرونة

في اطـالقـــات ســـد حـــمـــرين). كـــشف
مصـدر امني فـي محـافظـة ديالى عن
فـــرض اجــراءات مـــشــددة مع اقـــلــيم
ـــنـع تـــدفق احلــــنـــطـــة كـــردســـتــــان 
ستوردة الى سـايلوهـات احملافظة. ا
ـــــصــــــدر لــ (الـــــزمـــــان) ان وقـــــال ا

وأشار إلى أن (ديالى بحاجة لتشكيل
خلية أزمة عاجلة بصالحيات واسعة
ــيــاه لــتــفــادي مـشــاكل إلدارة مــلف ا
كـبـيـرة بـدأت تــبـرز والـسـعي لـتـامـ
احلـد األدنى من مـيـاه الـشرب وسـقي
البـساتـ وتـام بـدائل ومنـها حـفر
األبار االرتوازية على وجه السرعة). 
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ومن جـانـب آخـر قـال رئــيس االحتـاد
احملـــلي فـي ديــالـى رعــد الـــتـــمــيـــمي
ــائي لـ(الــزمـــان) ان (وضع ديـــالى ا
خاصـة ضمن مـا يـعرف بـحوض نـهر
ديالـى خطـر جـدا واالسابـيع الـقـادمة
ا تـكـون قـاسيـة في ظل مـحـدودية ر
ــقــداديـة ــنــاطـق ا الــبــدائل خــاصــة 
وبــلـدروز وكــنــعـان ومــحــيط الـوقف
باإلضافـة الى قرى واسـعة ومتـرامية
في حوض الـندا). واضـاف التـميمي
ـئـة من مـزارعي ديـالى قـد ان ( 50 بـا
يــــفــــقـــدون مــــصــــادر رزقـــهـم اذا مـــا
ـيـاه وتـفـاقـمت دون اسـتـمـرت ازمـة ا
اي حــلـول تــلـوح بــاألفق) مــؤكـدا أن
مخـاوفنـا االكبـر هي خسـارة بسـات
مـــثــمــرة عــمــرهــا عـــقــود في مــحــيط
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(االجـــهـــزة االمـــنــيـــة بـــدأت بـــفــرض
اجـــراءات مــشــددة فـي الــســـيــطــرات
والـنـقـاط االمـنــيـة الـتي تـنـتـشـر عـلى
الطرق البـرية الرئيـسية على احلدود
الـــفــاصــلـــة بــ ديــالـى وكــردســتــان
ـنع لـتــفـتـيش الـشــاحـنـات الـكــبـيـرة 
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أكد النـائب عن محافـظة ديالى فرات
ئة التميمي أن نـهر ديالى فقد 90 با
من إيراداته بسبب السدود اإليرانية
ـثل شـريـان احلـياة مـشيـرا الى انه 

في محافظة ديالى . 
وقـال الــتـمــيـمي لـ(الــزمـان) أمس إن
ــثل شـــريــان (نـــهــر ديـــالى والـــذي 
احلـيــاة في مـحــافـظـة ديــالى فـقـد 90
ـئـة من إيـراداته حـتى االن قـيـاسا بـا
ـاضي بــالــفـتــرة ذاتــهــا من الــعــام ا
مــؤكـدا أن احملــافـظــة دخــلت مـرحــلـة
اخلطـر الـفعـلي وهنـا مـناطق واسـعة
في مرحـلة بـدء الكـارثة الـتي ستؤدي
الى ضـــرر بــالغ وخــســـائــر ال حتــمــد
عــقــبــاهــا).  واضــاف الــتــمــيــمي أن
(حــجم األزمـة فـي ديـالى كــبــيـر وهي
تـتـفـاقم مع دخـولـنـا الـصـيف  داعـيا
إلـى اإلســراع بـــاســـتـــخـــدام الـــورقــة
االقتـصـاديـة مع إيران وتـركـيا في ان
ــيـاه لـتـفـادي واحـد من أجل إطالق ا
ـا تـكون األكـبـر في الـتاريخ كارثـة ر
احلـديث خـاصـة لــديـالى بـاعـتـبـارهـا
األكثر تضـررا على مسـتوى العراق).
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يـعاني الـعـراقـيون مـنـذ سنـوات من ازمـة تـراجع ساعـات جتـهيـز الـطـاقة الـكـهربـائـية
بـالـتزامـن مع اول مـوجـة حـر تـشـهدهـا الـبالد  الـتي تالمس فـيـهـا احلـرارة احـيـانـا
ـواطن ومـآسـيه حـتى اصبح نـصف درجـة الغـلـيـان او اكـثر ومن هـنا تـبـدأ مـعانـاة ا

نال. ينظر لألمر وكانه حلم بعيد ا
ـــســـؤولـــ بـــأن هــذا ورغم وعـــود ا
عنى ان الصيف سيكون بارد  اي 
سـاعـات التـجـهـيـز سـتشـهـد حتـسـنا
مـلـحـوظـا عـمــا كـانت عـلـيه سـابـقـا 
لـكن الــتـعـهـدات تــبـقى امـاال دون أي
تــغــيـيــر مــلــمـوس فـتــارة تــتــحـجج
الــــــــوزارة بـــــــــنـــــــــقـص امــــــــدادادت
وتارة اخـرى بـأعطـال محـطات الغـاز
الــتـولــيــد وضـعـف الـتــخــصـيــصـات
ــالـــيــة  حـــتى حــلـت اخلــصـــومــة ا
الــعـشــائـريــة او مــا يـعــرف بـالــنـزاع
ـنــظــومـة حتــديــا جـديــدا يــعــرض ا
الــوطـنـيــة لـلــخـطــر وحتـرم الــسـكـان
ـحـافـظات االمـنـ في الـبـصـرة او 
اخـرى الـتـنـعم بـبـرودة التـكـيـيف من
لـهــيب الـصــيف الـسـاخـن. وبـحـسب
مـواطـنـون  فـأن (الـفـسـاد واالهـمـال
الـــذي شــهــده قـــطــاع الــطـــاقــة مــنــذ
سنـوات ال يـخـلي سـاحـة الوزارة من
لقاة عل عاتقها  ويجب سؤولية ا ا
عـلى احلــكـومـة اسـتــقـدام جـمـيع من
ـسـؤولـيـة حملـاسـبـتـهم عـلى تـولـوا ا
هدر االموال الـتي حالت دون حتسن
اخلـــدمـــة واســــتـــمـــرار الـــبالد عـــلى
استيراد الطاقة من البلدان اجملاورة
 في حــ حــقـق الــعــراق قــبل 2003
االكــتــفــاء الــذاتي وكــان هــنـاك قــطع
ـــدة ســـاعـــتــ فـي الــلـــيل مـــبـــرمج 

والنهار).
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واضـافــوا (نـنـظــر لألمـر وكــأنه حـلم
ـسـؤول بـرغم وعـود ا ـنـال بـعـيـد ا
بأن هذا الصـيف سيكون باردا  لكن
التعـهدات تبـقى اماال دون أي تغـيير
مــــلــــمــــوس لــــواقع اخلــــدمــــة الــــتي
ولدات تستنـزف قوت الشـعب على ا
االهـلــيـة الــتي دأب اصـحــابـهــا عـلى
ابتـزاز الـعـوائل عنـد تـراجع سـاعات
الــتــجــهـــيــز في ظل غــيــاب الــرقــابــة
احلكومية ومحـاسبة اخملالف  لكن

الـكهـربائـيـة للـمـنطـقـة اجلنـوبـية مع
ـنظـومـة الـوطـنيـة لـلـضـغط الـفائق ا
وتــعــمل االن مــحــافــظــات الــبــصـرة
ومـــيــســان و ذي قـــار عــلـى خــطــوط
رمــيــلــة/نــاصــريـة 400 كي في وخط
رمـــــيــــلـــــة/خــــور 400 كي فـي الــــذي
يــســتــدعي الــتــزام تــلك احملــافــظـات
بـتـقـنـ إسـتـهالك الـطـاقـة واحلـفـاظ
ـنـظـومـة وعـدم تـعـرضـهـا الى عـلى ا
االطـفـاء التـام ريـثـمـا تـكـتـمل اعـمال
ـتـضـررة) صـيـانـة اخلـط واالبـراج ا
مشيـرا الى ان (مالكات نـقل اجلنوب

ســارعت الى مــكــان احلـادث ألصالح
مبـينا الضـرر وإعـادة اخلط للـعمل) 
ان (احلــــادث أســـفــــر بـــإنــــخـــفـــاض
مسـتـويات اجلـهد الـفولـتـيات بـشكل
داعيا ـنطـقـة اجلنـوبـية)  كبـيـر في ا
الى (احملـافظـة عـلى الـبـنى التـحـتـية
واحملـــطــات واخلـــطــوط والـــشــبـــكــة
الـكـهـربـائــيـة كـونـهـا مـلك عـام يـعـود
.( ـواطــنـ ضـرره وتــخــريـبه عــلى ا
وكان نزاع عشائري مسلح نشب اول
امس في نــاحــيـة الــشــافي الــتـابــعـة
واطن لقضاء الدير  تسبب بهلع ا

فضال عن انـقطاع الـتيـار الكـهربائي
واغالق طريق بصرة - بغداد.
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وأستمر النزاع لعدة ساعات ووصفه
ــــعــــركــــة الــــضــــاريـــة) األهــــالـي بـ(ا
السـتـخـدام مـخـتـلف أنـواع األسـلـحـة
تـوسـطـة واخلفـيـفة. وعـزى الـنائب ا
عـامـر الـفـايـز تـراجع جتـهـيـز الـطـاقة
الســـبــاب عــديـــدة بــعــضـــهــا داخــلي
حـــلـــهـــا يـــتــطـــلب واالخـــر خـــارجي 
حـكومـة قـويـة تمـتـلك الـقـوة واجلراة
ـواجهـة حـيـتـان الفـسـاد. بـدوره اكد

الـــتـــراخـي في تـــطـــبـــيق االجـــراءات
والــــســـكــــوت عن جــــشع هــــؤالء امن
االفالت من الـــعـــقـــاب) مـــؤكـــدين ان
(حجج الوزارة ال تنـتهي بشأن نقص
امــدادادت الــغـاز وأعــطــال مــحــطـات
الــتــولـيــد وضــعف الــتــخـصــيــصـات
نظومة الية  وتتكرر عنـد ضعف ا ا
وكـان ــواطن   عن تــلـــبــيــة حــاجــة ا
االولى بــهــا ان جتــد حــلــوال وتــفــتح
خطوط مع دول اخرى استعدادا لهذا
الــصـــيف الالهب  بــدال مـن االتــكــاء
بل عــلى مـقــتــرحـات رخــوة ال تــنـفع 
تزيد الط بلّة) داع احلكومة الى
(اجراء تـغـييـرات عـاجلـة في مـفاصل
الــوزارة قـبـل تـفــاقم االزمــة واتــسـاع
غضب االوسـاط الشـعبـية عـلى تردي
اضـافة اخلـدمـات ومـنـهـا الـكـهـرباء  
ولدات الذين الى محاسبة اصحاب ا
فرضـوا تـسعـيرة االمـبـير الـواحد 18
الف ديـنار  وكذلك اسـتـحـداث دائرة
او هـيئـة لـلـمـولـدات يكـون ارتـبـاطـها
بــالــكــهــربــاء وتـوجــيـه وزارة الـنــفط
بــتـزويــد مــادة الـكــاز لـلــجــمـيع عــبـر
بـطـاقـات وقــوديـة من اجل قـطع دابـر
ــواطن  كل من يــحـــاول اســتــغالل ا
وحــتى تــكــون هــذه االجــراءات اولى
خـــطـــوات االصـالح الـــذي  يـــنـــشـــده
الــــــــشـــــــــعـب). وحـــــــــذرت الــــــــوزارة
احملافظات اجلنوبية من إنطفاء تام
بــــســــبـب اســــتــــمـــــرار الــــنــــزاعــــات
الـعـشـائـريـة.وقـالت في بـيـان تـابعـته
نـظومة تعرضت (الزمان) امس ان (ا
اول أمس الى انـفـصـال خط الـضـغط
الــعـــالي 400 كي فـي هـــارثـــة/قـــرنــة
وتوقفه النـاقل لـلطـاقـة الكـهـربائـية  
عن الــعــمـل بــســبب نــزاع عــشــائــري
واشتبـاكات مـسلحـة ادت الى سقوط
ابــــراج رقم 66 و67 فـي مــــنـــــطــــقــــة
الشـافي بـالبـصرة) واضاف ان (ذلك
تــــســـبب بــــإضـــعـــاف االرتــــبـــاطـــات

انية عضو جلنة النفط والـطاقة البر
امجـد الـعقـابي ان هـناك الـعـديد من
االســـــبـــــاب الــــتـي ادت الى تـــــراجع
اخلــدمــة في الــبالد الى مــســتــويـات
متـدنيـة جدا منـهـا صفـقـات الفـساد
الــتي كــلــفت الــعــراق مــبــالغ تــعـادل
مـــوازنـــات دول وكـــذلك انـــخـــفــاض
واردات الــــــغــــــاز مـن إيــــــران الــــــتي
حتــتــاجـهــا احملــطـات الــكــهـربــائــيـة
ـياه اضـافـة الى تـنـاقص مـنـاسـيب ا
التي ادت الى  توقف مـحطات تـوليد

عديدة. 

ــــمــــنـــوعــــة من دخـــول احلــــنــــطـــة ا
االســــتــــيــــراد الى داخل احملــــافــــظـــة
لتسويـقها من قبل بـعض التجار الى
سـايــلـوهــات وزارة الـتـجــارة خـاصـة
بعد ضبط اكثر من  40 طن في االونة

االخيرة). 
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واضـاف ان  (الــتـشـديــد بـدء مـنـذ 48
ســــاعــــة مـن االن وهــــنــــاك اجـــراءات
قانونية صارمة بحق من ينقل حنطة
مــســتــوردة الى ديــالى). فــيــمــا حـذر
رئيس احتاد اجلمعيات الفالحية في
ديــالى رعـد الــتــمـيــمي من  (خــطـورة
تدفق حـنطـة مسـتوردة الى احملـافظة
في مــــحـــاولــــة لــــتـــســــويــــقـــهــــا الى
سايلوهات وزارة التجارة مؤكدا بان
ذلك يــعــد غش وجتــاوز عــلى حــقـوق
). واضـــاف الــــتــــمـــيــــمي ــــزارعــــ ا
لــ(الـــزمــان) ان (الـــتـــشــديـــد االمــني
ـزارعـ من سـيـحـمـي مـصـادر رزق ا
خـداع بعض ضـعـاف الـنـفـوس الذين
يـــــحـــــاولـــــون كــــــسب االمـــــوال دون
االكـتـراث لـتـداعـيـاته عـلى االقـتـصـاد

الوطني). ≈U³I²Ý‰∫ سايلو ديالر يستقبل احلنطة
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سكوت احلكام العرب ازاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في هذه األيام من
حمـلة شـعواء ال يـزال يشـنهـا الكـيـان الصـهيـوني على قـطاع غـزة حتديـدا دليل
كبـير على صـحة التـقييم الـعراقي السـابق للنـظام العـربي الرسمي الـذي اسفر
عن ضــعـفه وتـخـاذله دون خـجـل من شـعب يـذبح يـومـيــا بـالـسالح االسـرائـيـلي
الـفـتـاك واجملـتـمع الـدولي في ذلك ال يـحـرك سـاكنـا رغم مـا يـراه ويـسـمـعه عـبر

كن وصف احلالة وفقا لقول الشاعر : وسائل االعالم وفي هذا االطار 
             لقد اسمعت لو ناديت حيا 

ن تنادي                                     ولكن الحياة 
وقـبل هــذا كـله فــان االرادة الـسـيــاسـيـة لــدى هـذا الـرئــيس الـعــربي وغـيـره من
روعـة لالحـتالل الصـهـيوني ـكـافحـة اجلـرائم ا الرؤسـاء الـعرب غـائـبة تـمـاما 
ـعـادلـة الـتي خـلـصت الى انه ومن الـغــريب انـهم اليـنـتـبـهـون وال يـعـون طـرفـي ا
نطقة الـعربية  أما مايصدر كن فـصل األمن الوطني الفلسطـيني عن امن ا ال
من ادانات حـكومية على الـصعيد الداخلي الـعربي فقد اثار اسـتهجان الشارع
العـربي لـيـحكم بـأن هـذا اجل ال يـوصف سـوى مـؤشر ومـحـاولـة للـتـنصل من
سـؤولية الـتأريخـية التي حتـتم على اجلـميع ايالء القـضيـة الفلـسطيـنية اهـمية ا
اسـتـثـنائـيـة والـعمل بـشـكل تـضامـني من أجل انـهـاء مـوسم الظالم الـصـهـيوني
الذي زرع في قـلب الوطن الـعربي حـتى يواجه دائمـا تطـورات امنيـة خطـيرة قد
تؤدي الى زعـزعـة اسـتقـراره وبـالتـالي خـلق عالقـة شاذة بـأسـرائـيل تفـتـقر الى
الـتــوازن  وفي ضــوء هــذا الــتــهـاون والــتــقــصــيـر تــولــد االتــفــاق االمـاراتي -
االسـرائــيـلي الـذي  اعالنه في  2020 / 8 / 13 وسـبــقت ذلك خـطـوات تــطـبـيع
ــا هــيـأ هــذا األمـر الــفـرصــة الســرائـيل في اخــرى مع اجلـانب االســرائــيـلي 
الـدخـول الى الـسـوق الـعربـي لتـبـني اقـتـصـاد مـتكـامل عـلى حـسـاب االقـتـصاد

العربي.
اما عـلى صعـيد الشـارع العـربي بهذا اجملـال فلـسان حاله يـذم ويشـتم ساسته
ـقابـل ذلك كيف يـتم تأمـ احلمـاية لـلعـروبة واحلـماة في األصل باألسـماء  و
ذئاب ? وسـن طوال ال نـسمع من قـادة األمة سوى دعـوات للتـهدئة ونـزع فتيل
التـصعيـد والشعب الفـلسطـيني تقـتحم مؤسـساته الديـنية ويـقتل بدم بارد حتت
سك بزمام األمور ال يفيد فالله عنـاوين وعناوين  ولكن اللوم والعتب على من 
يكـون في عون الفلسـطيني وسـندا وظهيـرا لهم على هذا القـصف اللع الذي
خـلف وراءه حــزنـا اخـذ يــحـفـر اثـاره عــلى وجـوه األطـفــال والـشـبــاب والـنـسـاء
سن بسـبب فقدان الكثيـر من الفلسطيـني حياتهم بـهذه الطريقة والشـيوخ وا
الوحـشـية  فـأال من مـع يـعـ أهلـنـا في فلـسـط عـلى هـذه الصـرخـات التي
تــوجه الى اذان لم تــســمع ? وهل نــسي حـكــام الــعـرب قــول الــله تــعـالى : (وال
يـول الى الـباطـل واالمتـناع عن ـاذا ا تـركنـوا الى الـذين ظـلمـوا ) هود /  113 
ـغـبون ? الـشـعب الذي سـطـر السيـمـا في هذا مـنـاصـرة الشـعب الـفلـسـطيـني ا
الحم والــبــطــوالت اثــنـاء الــوقت حــصــرا وقــبــله في الــســنــ الــفــائــتــة أروع ا
نـبـوذ  فالـغزيـون بـوحدهم من واجـهـات التي دارت مع الـكـيان الـصهـيـوني ا ا
خالل صـواريخـهم الـتي سـقـطت وسط اسـرائـيل جـعـلـوا الـذعـر يعـصف داخل
صفـوف اجليش اإلسرائيلي هذا من طرف ومن طـرف اخر اشلوا حركة اليهود
ـثابـة رسالـة حتـذير لـلعـدو مـفادهـا بأن وهـكـذا نقـطـة شديـدة األهمـيـة تصـنف 

ضاد البد منه . الردع ا
اذن فكـيف باحلـال اذا وجه العـرب اسلـحتهـم نحو اسـرائيل وقـصفـوها قـصفا
جمـعيا فوالله  لـرحلوا الصهايـنة من أرض فلسطـ من حيث ماأتوا  ومن هنا
وهنـاك ال زال األمل بـالقـادة العـرب حاضـرا بأن يـفعـلوا ذلك في يـوم من االيام
ليـكسبوا رضـا الله عنهم ألن الـقدس تستـحق أكثر من ذلك كونـها مدينـة عربية
ـمات  ولـيـكن بـعـلم اجلـمـيع من وعـقـيـدة في آن واحـد وسـيـسـاءل عـنـهـا بـعـد ا
ـان هو ليس ألحد سـؤول العـرب أن مراعاة هذا األمـر والنظر فـيه بعمق وا ا
نطلق بل ألمة ووطـن عربي بالتـمام  وأمام هـذا الثبات والـقصف الصـاروخي ا
ـشـارف الـشـام بـها قـبـر هـاشم جـد الـنـبي (عـلـيه من أرض 
الـصالة والــسالم ) صــارت اسـرائــيل وبـارادة الــله بــحـجم
الذبـابة  ومـا ذلك بتـقديـر من يؤمن بـالقـضيـة الفـلسـطيـنية
غـيــر بـشــائــر مـطــلــقـة القــتـراب نــهــايـة مــسـلــسل الــكـذب

الصهيوني وزوال دويلة الشيطان .

يبـدو ان فشل الدولة في رعاية قـطاع التعليم مـتعمد غايته الـذهاب بهذا القطاع
توسطة... الى القـطاع اخلاص وبالتالي خلق الطـبقية وسحق الفقراء والـطبقة ا
دة ثمان عشر عاما درسية احلكوميـة  وإال ماذا نـفسر هذا العجز في األبنـية ا
دارس والذي بـسبـبه تعـطل الدوام فـيها ألكـتضـاظ اعداد الـطالب في ح ان ا
دة ثالثـة ايام في األسبـوع على األقل.. وكيف الغـير حكـومية حتـتضن طالبـها 
دارس ـوحـدة لـطالب ا سـتُـعـالج مـشـكـلة األمـتـحـانـات الـوزارية ذات األسـئـلـة ا
احلـكـومـية واألهـلـية ومـاذنب الـطالـب الفـقـير الـذي تـسبـبت عـدم اهـليـة مـدرسته

بعدم دوامه..
أليـس األسالم اشتـراكي ?!!.فأين األشـتراكـية والـدولة سـتذبح الـطالب الفـقراء
الئمه لـيتسنى ـوحده وعلى مـنصة فشـلها في تـوفير البـنايه ا بسـك األسئله ا

دارس.. تمكن من دفع اجور تلك ا يسور احلال وا له الدوام كما الطالب ا
يـجب وعلى األقل امـا ان يكـون هنـاك اختالف في األسـئلة
ـدارس احلكـوميـة لـتعـثره دون سـبب منه او مـنح طالب ا
عدل او ايجاد طريقة ما لتعويضه  10 درجات على ا

هـذا إذا كان هنـاك من يبتـغي عدال.. يجب خـلق الفرص
تساوية للتقييم.. ا

احمد الغبان
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ــتــزامن فـضـال عن الـتــعــلـيم وغــيـر ا
دمج التي اوصت به الوزارة).  ا

واشاد الـغبـان (بالـتعـليم االلـكتروني
عـبـر مــاحـقـقه من تــواصل عـالي بـ
االســـــتــــــاذ والــــــطـــــالـب عن طــــــريق
ادامـــــــــة االتصال بـ الطرف دون
ــادة انـــقـــطـــاع فـــضال عـــلـى شـــرح ا
العـلميـة بشـتى الوسـائل االيضـاحية
ـتـبـعــة عـبـر هـذا الـنـظـام). واوضح ا
الــغـبــان ان (اجلــامـعــة  تــعـمـل  عـلى
ـتـعـددة تـطـويـر مـركـز الـوســـــــائط ا
في اجلــامـــعــة وحتــويــلـه الى مــركــز
فعال وذات تأثـير عالي وحتويله الى
مركز دولي يـتمحـور عمله في تـطوير
ــــنــــصـــات االلــــكــــتــــرونــــيـــة عــــمل ا

التعليمية).

اقـامـته دائـرة الـبـحث والـتـطـويـر في
وزارة الـــتـــعــلـــيم الـــعـــالي والـــبــحث
الـــعــــلـــمـي ان (جتـــربــــة الـــتــــعــــلـــيم
االلكتروني في اجلامعة التكنولوجية
مدعاة فخر واعتزاز لنجاحها بعد ان
اجرت اجلـامعـة الـعديـد من التـجارب
منذ عام  2015 بشأن التعليم عن بعد
لـكــنـهــا اصـبـحـت واقع حـال ودخـول
ـنــصـات جــمـيع الــتــدريـســيــ الى ا
االلكتـرونية مـرافقة مع الـطلبـة مطلع
عام  2020 من اجل التواصل الـعلمي
ـعلومات سـيما عـلى صعيد وتبادل ا

طــلــبــة الــدراســات الــعــلـيــا حــيث 
نصة كالس روم الشروع بالـعمليـة 
ومن ثم االنتـقال الى مـنصـة كانـفاس
ـتزامن بـشكـل فعـلي وجـاد بـنـوعـيه ا

ـــيـــا والـــســـادس في واألربـــعـــ عـــا
الشرق األوسط والـثالث عـربياً بـنشر
الـبـحوث الـعـلـمـية في الـتـخـصـصات

اخملتلفة.
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ونـظـرا لالرتبـاط الـوثـيق بـ الـنـشر
ـؤسسات اجلامعية ي وسمعة ا العا
فـإن مـؤشر الـبـحث الـعـلـمي الـعراقي
يعضد مساحة الـتنافس الذي تشغله
جامـعـاتنـا العـراقيـة في الـتصـنيـفات
ـيـة ويـؤكد حتـقـيق مـهمـتـها في الـعا
االرتــقـاء بــجـودة الــتـعـلــيم وتــطـويـر
ي. ومن جـــهـــة اخــرى األداء األكـــاد
قـال رئـيس اجلـامــعـة الـتـكـنـولـوجـيـة
ــؤتــمــر الـدولي احــمــد الـغــبــان في ا
الــثـاني لــلـتــعـلـيـم االلـكـتــروني الـذي
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اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث
العـلـمي عن زيادة بـحـوث اجلامـعات
ـنـشورة فـي مسـتـوعـبات الـعراقـيـة ا
ـية الى أكثـر من اثن سكوبس الـعا
وسـبـعـ ألـفـا وسـتـمـئـة بـحث وذلك
ــنــهــجــيـة الــتــزامــا بــالــســيــاســة وا
ـعـتـمـدة في مـجـال الـبحـث الـعلـمي ا
رسـومـة ضمن وعمـال بالـتـوقيـتـات ا
ي. وفي ســيـاق بــرنـامــجــهـا األكــاد
ــؤشــرات الـــتي تــعـــزز مــوقع هـــذه ا
الـعــراق في الــتـصــنـيف الــدولي فـإن
الــــبــــوابـــــة اخملــــتــــصـــــة بــــاجملالت
ـــؤشـــرات الـــعـــلـــمـــيـــة اخلـــاصــة وا
بـــتـــصـــنــيـف الــدول قـــد أظـــهــرت أن
ــــوقع اخلــــامس الــــعــــراق يـــحــــتل ا
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ترتـبط القمـرية عندنـا بالعـنب على الرغم من أن جـذر الكلـمة اللـغوي مشتق من
ـا حـظي ـنـيــر الـتـابع ألمـنــا االرض والـذي طـا الـقـمــر ذلك الـكـوكب الـصــغـيـر ا

بأهتمام البشر وجذب انظارهم اليه في كل ليلة.
خالل السـن األخـيرة ومع تسـيد وسائل الـتواصل االجـتماعي الـتابـعة لشـبكة
االتصـاالت الكـونـية ظـهرت مـعـاييـر ومقـاييـس جديـدة حتدد مـسـتويـات النـجاح
والفـشل لكل نـشاط بـشري يـتم نشره او تـداوله ب الـناس  فـنجـد ان البرامج
خـتلف لغاتـها وجنسـياتها التـلفزيونـية واالعمال الـفنية من افالم ومـسلسالت 
اصبـحت تـقيم وفق عـدد مـتابـعيـهـا ومشـاهـديهـا وكـذا احلال بـالنـسـبة لالفالم
ا حتـققه من مـدخوالت عـبر شـباك الـتذاكر السـينمـائيـة التي يـتم تقـيمـها وفـقا 
وعـدد دور الــعـرض الـتي تــعـرضه وعــدد االسـابـيع الــتي تـبــقى فـيه مـلــصـقـات
االعالن متـصـدرة واجـهات دور الـسـينـمـا وال يـشذ عن ذلك الـتـقـييم او مـعـيار
بدأ  فـهناك قيـاس وا ـتابعـ برامج احلـوار بكل انواعه ووفـقا لنـفس ا عدد ا
مـايـعــرف بـالاليـكــات وهي إشـارة اعـجــاب غـيـر مُــكـلـفـة تــتـيح أجـهــزة الـهـاتف
ـسـتخـدمـيهـا إرسالـهـا بضـغطـة واحـدة لتـظهـر عـلى صفـحـة النـاشر من خالل

ارتفاع العداد رقما اخر!  
لو كـان للـقمر صـفحة او حـسابا مـع (كتاب الـوجه) الفيـسبوك
الـعتـيد تـرى كم سيـحصـد من أعـجاب وكم سـيبـلغ عدد

متابعيه ومعجبيه?
قـمر رافق األرض منذ األزل وتعلـقت به العيون واألفئدة
كــمـا تـعــلـقت اغــصـان الــعـنب بــذلك الـهــيـكل اخلــشـبي

البسيط الذي اطلقنا عليه تسمية دون قصد القمرية!
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هنـاك نزعة تـشكـيكيـة تسـتقـر في أعماق بـعض النـاس فتـدفع بهم الى ألوانٍ مِنَ

الشكوكِ واالرتيابِ في أقوال اآلخرين وأعمالهم ..!!
وهؤالء يَتْعبَونَ ويُتْعبون ..!!

-2-
قتضى أحكام الشرع أنْ نتعامل مع الناس وِفْقَ الظاهر اننا مأمورون 

أما الباطن اخملفيُّ فال يعلمهُ االّ عالّم الغيوب .
ن ال تسندهم في ذلك تـشكك بـاآلخرين  ومن هنـا يتب خطـأ وخطل اؤلئك ا

حجة شرعية وال قيمة أخالقية .
-3-

ومن أبرز األمثلة على تلك النزعة التشكيكية قول أحد الشعراء :
رءُ أبدى فيكَ فَرْطَ مُحبّة  إذا ا
وَبَالغَ في بَذْلِ الودادِ وأَكْثَرا 
فايّاكَ أنْ تغترَ مِنْ بَذْلِ وَدَّهِ 

ولو مَدَّ ما ب الثُرّيا الى الثرى 
فما حُبُّهُ للذاتِ فيكَ وانّما 

ألمرِ اذا ما زالَ عنك تَغَيّرا 
ـلوءة بـالتـكبـر واالستـعالء واالستـخفـاف باآلخـرين واتهـامهم ة  انهـا نظرة ظـا
ـا هي ألغـراض مـصـلـحـية بـأنَّ مـا يـبـدون من مـشـاعـر الـود لـيـست صـادقـة وا

انتهازية ..!!
والـدلـيل عـلى ذلك تـغـيرهم وانـفـضـاضـهم عنك حـ يـزول عـنك مـا كُنـتَ فيه مِنْ

منصب أو ثروة ومال ...
-4-

انّ اتخـاذ الشك أصالً في التـعامل مع كل الناس أَمْـر مرفوض  ولكـنه قد يُقبل
في الـتـعـامل مع احملـتـرفـ الـسـياسـيـ الـذين يـظـهـرون أمـام اجلـمـاهـير  –وال
سـيمـا في مواسم االنـتخـابات  –بـأنهم األمـناء الـصادقـون اجلادون اخملـلصون
في خـدمــة الـشـعب والـوطـن  في حـ أنّـهم ال يــسـعـون االّ خلـدمــة مـصـاحلـهم

واطن . الذاتية  ومكاسبهم الشخصية  بعيداً عن هموم ا
وقـد دلّـت الـتــجــربـة  –في الــعـراق اجلــديـد  –ولالسف الــشـديــد عــلى أنَّ هـذه

صداقية حقيقية عند الناس . الشريحة  –بوجه خاص  –ال حتظى 
ن تـهــدلت كـروشُـهم وهـذا هــو االفالس االجـتـمـاعـي بـعـيـنـه  وإنْ كـان هـؤالء 

وانـتــفـخت أوداجُــهم وبـلــغت أرقـام حــسـابــاتـهم في الــبـنـوك
أرقاما فلكية .

ا االعمال انّ رصيـد االنسان احلقيقي ليست األموال وا
فـطـوبى لـلـصـادقـ اخملـلـصـ اجلـادين في خـدمـة وطـنهم

وشعبهم بعيداً عن كل ألوان الزيـــــف .

اءات مواقع التواصل االجتماعي حتيط الهاتف الذكي ¼nðU∫ ا
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وايــران الى جـانب غـيــاب مـشـاريع
اخلزن والسدود الستراتيجي طيلة

اضية ) . االعوام ا
ودعت  عضـو مجـلس النواب  الى
( اســــتــــخـــدام ورقــــة االقــــتــــصـــاد
والـتــبـادل الـتــجـاري مع الــدولـتـ
اجلــارتـــ الســتـــحـــصــال حـــقــوق
الــعــراق من انــهـر دجــلــة والــفـرات
ــشــتــركــة مع اجلــانب واجلــداول ا
االيــــراني الــــذي حــــول مــــســــارات
الـوديــان واجلـداول نـحـو االراضي
ياه االيرانية بالـكامل ومنع تدفق ا

وسم الشتوي ) . خالل ا
Í—u  „d%

وطــــالـــبـت الـــنــــائــــبـــة عـن ديـــالى
احلـكـومــة الـعـراقـيــة بـ  ( الـتـحـرك
الـفــوري وانـقـاذ عـصب احلـيـاة في
الـعـراق وتـفـادي كــوارث مـعـيـشـيـة
زارع واقتصـادية تطـال غالبـية ا

في البالد وليس ديالى وحسب ) .
الى ذلك حـددت دائرة صـحـة ديالى
 ســـبــبـــ النـــخـــفـــاض اصـــابــات
ـــاضـــيــة  كـــورونـــا خالل االيـــام ا
مـؤكـدة ان اكـثر من 15الف مواطن
تـلقـوا جـرعات الـلـقاحـات في االيام

االخيرة.
وقـــال مـــديـــر اعالم صـــحــة ديـــالى
ان ( فارس العـزاوي  لــ ( الزمان ) 
 انخفاض معدل االصابات اليومية
بـفـيــروس كـورونـا يـرجع لــسـبـبـ
رئــيـــســ هـــمـــا االول انــخـــفــاض
ــســحـــات بــســبب احلــظــر وايــام ا
ـبارك بـاإلضافة عطـلة عـيد الـفطر ا

الى امـر بـالـغ االهـمـيــة هـو ارتـفـاع
غــيــر مـســبــوق لألقــبــال عــلى اخـذ
اللـقاحـات بنـسبـة جتاوز  %50في
االيــام االخـــيــرة عــلى نـــحــو بــاتت

تتشكل طوابير امام نوافذ التطعيم
وهذا مؤشر ايجابي ) .

واضــاف الــعــزاوي ان (  اكــثـر من
 15الف مـــواطن تـــلـــقــوا جـــرعــات

الــلـقــاحــات في االيـام االخــيــرة مـا
يظـهر حجم االقـبال الشـعبي وهذه
مــيــزة مـهــمـة ســتــقـلل مـن انـتــقـال
االصـابـات لكـننـا الزلـنا فـي مرحـلة

اخلــطـر وارتــفـاع االصــابـات واردة
جـــدا مــــرة اخــــرى اذا لم نــــلــــتـــزم
باإلجراءات الوقائية التي تصدرها

ؤسسات الصحية ) . ا
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حـذرت الـنـائب عن مـحـافـظـة ديالى
نـاهـدة الـدايـني  من مـوجـة جـفاف
غـيـر مـسـبـوقـة تـضرب  5 وحدات
اداريــة بــالــكــامل وتــهــدد بــهــجــرة
زارع وانهيـار القطاع الزراعي ا
مطالبة احلكومة العراقية بالتحرك
الـفــوري إلنـقــاذ عـصب احلــيـاة في
الـعـراق وتـفـادي كــوارث مـعـيـشـيـة

واقتصادية.
وقـالت الـدايـني امس لــ (الـزمـان) 
ــقــداديــة وبــلــدروز إن  (اقــضــيــة ا
ونـواحي مـنـدلـي وقـزانـيـة وكـنـعان
هي االكـثر ضـررا من ازمة اجلـفاف
الـــقـــادمــة خـالل الــصـــيف احلـــالي
ـــائــيــة جـــراء انــعـــدام االيــرادات ا
وجـفاف جـميع الـقنـوات واجلداول
االروائـــيــة   مــا دفـع الــكــثـــيــر من
زارعـ الى هجـرة مهـنة الـزراعة ا
دن بحثـا عنمهن والتوجه صـوب ا

ومصادر معيشية بديلة ) .
ـــــوقف واكـــــدت الــــدايـــــني  أن  (ا
ـوجـة نــزوح كـبـيـرة ـائي يـنــذر  ا
ـــزارعـــ لــــلـــقـــرى الــــزراعـــيــــة وا
وخــســائــر جــسـيــمــة تــطــال مـربي
الــثـروة احلـيـوانـيـة جـراء اجلـفـاف

وغياب احللول البديلة).
وحـــــــمـــــــلت الـــــــدايـــــــني  (وزارات
ائـية عـلى مر ـوارد ا اخلارجـية وا
ـتعـاقـبة مـشـاكل ملف احلـكـومات ا
ـيـاه بــسـبب ضـعف اداء وازمــات ا
ــــيـــاه الــــوزارتـــ حــــيـــال مــــلف ا
االقــلــيــمي مع دول اجلــوار تــركــيـا
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ثـم حتــولت الــهــواتف الـــســلــكــيــة الى
اجـهزة السـلـكيـة بعـد فـترة من اخـتراع
سـتـخـدمة اجـهـزة اسـتـقبـال الـراديـو ا

ية الثانية . في احلرب العا
 ولم تـكـن الـهـواتف احملـمـولـة شـائـعة
االستـخدام اال في التـسعينـيات . حيث
ــزيــد من الــنــاس في شــراء هـذه بــدأ ا
الـهـواتـف الـتي أصـبـحت تـتـطـور سـنة
بـعــد اخـرى .وبــظـهــور االنـتــرنت عـلى
اجـهــزة الـكــومـبـيــوتـر  انـتــقـلت ثـورة
ـعـلـومـات هـذه الى الـهـاتـف احملـمول ا
فـتــمـكـن األشـخــاص من الــتـواصل عن
طـريق االحاديث بـالـصورة والـصوت 
والبريد اإللكتـروني وبث مقاطع فيديو

باستخدام الكاميرات . 
وانـتـشـر إنـتـشـارا واسـعـا بـعـد شـيوع
وســـائل الــتـــواصل االجـــتــمـــاعي مــثل
الفيسبوك وتويتر وانستغرام وغيرها
ولـعل فـائـدة الـهـاتف احملمـول الـفـائـقة

قابالت . وا
وقد كان الراديـو وسيطا إعالمـيا مهما
مــــــــــنـــــــــــذ بــــــــــدء أول بـث  فـي أوائـل

اضي . العشرينيات من القرن ا
ـنـلـوجـست الـعـراقي عـزيـز وقـد مـدح ا

علي الراديو بقوله
الراديو ينور األفكار
الراديو يفتح األبصار
الراديو ينقل االخبار

الراديو  يفضح األسرار
مـا دام يـفــضح األسـرار  يـعــني يـضـر

االستعمار... يحيا الراديو
ويعتـبر الراديـو وسيلـة اتصال أحادي
سـتقـبل . وهو ـرسل وا االجتـاه ب ا
يسمح للمرسل بالـتأثير على اجلمهور

تنوعة . من خالل برامجه ا
ثم جـاء الــتـلـفــزيـون كـوسـيــلـة اتـصـال
مــتــطــورة حــيث يــعــرض  بــالــصــورة
والـصـوت بـرامج إعالمـيـة وتثـقـيـفـية 
مـــثل األخـــبـــار واألفـالم الـــوثـــائـــقـــيــة
واألحـــداث الــريـــاضــيــة  اضـــافــة الى
الــبــرامج الــتــرفــيــهــيــة عــلى اخــتالف

انواعها . 
ورغم انحسـار البث احلي للتـلفزيون 
اال انه مازال يؤثر علـى حياة كثير من
 تـطـويـره قـبل أكـثر الـنـاس مـنـذ أن 
من  80عــامًــا . وهــو وســيــلــة مــهــمــة
لقضاء وقت الفراغ وتشكيل اآلراء 

حول مختلف القضايا .
امـا الــهـواتف الــسـلـكــيـة لـلــتـحـدث مع
االخــريـن فــقــد ظــهــرت عــنــدمــا أجــرى
ـته الـهـاتـفـية االولى جـراهـام بـيل مـكـا

عام .1876
�وقـطـعت االتــصـاالت بـعــد ذلك شـوطـا

كبيرا منذ ذلك التاريخ .

بــــدأ االنـــســــان الــــتــــواصل مع اخــــيه
ــــاءات االنـــــســــان بــــاســــتــــخــــدام اإل

علومات . واألصوات من أجل نقل ا
 وفي إفـريـقيـا  كـانت الطـبـول وسيـلة
ا أتاح نطاقًا أكبر شائعة لالتصال  

للتواصل االجتماعي . 
ـعـرفـة بـالـعـقل اجملرد   ادرك الـنـاس ا
والـتــصـورات اخلــاصـة  ونــقـلــهـا الى
اآلخرين مـن خالل التـواصل فاصـبحت
احلـاجـة مـلـحـة الى الـلـغـة الـتـي عززت

علومات . مفهوم االتصاالت لنقل ا
وبعد ذلك تطورت وسائل االتصال عبر
التاريخ . وانتقل االنسان من التواصل

شفهيًا الى الكتابة .
ــة تـنــشـر فــاخـذت اجملــتـمــعـات الــقـد
االخبار عن طـريق تالوة البيـانات على
اجلمهور مباشـرة في الساحات العامة
 وقـــد كــانـت الــوســـيـــلــة األســـاســـيــة

دن . لالتصال السياسي في ا
وبــعــد انــتــشــار صــنــاعــة الــورق دخل
علوماتية الواسعة . العالم في عصر ا
ـدن نوعًا من الصحف فشهدت بعض ا
ـنـشــورة عـلى اجلـدران كــوسـيـلـة من ا

وسائل االتصال .
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وانـتـشـرت الـصـحـافـة كافـضـل وسـيـلة
اتصال جماهيـرية  قبل ظهور الراديو
 الــــذي كــــان عن حـق ثــــورة في عــــالم

االتصاالت  عبر االثير .
ويعـد الراديو من أهم وسـائل االتصال
التي عرفها االنسان منذ قد الزمان .
وتـــمــكـن الــراديـــو من نـــشـــر االخـــبــار
ـــيــة  وبث مــخــتــلف  الــبــرامج الــعــا
ــوسـيــقـيــة والـريــاضـيـة الـثــقـافــيـة وا
والـــفـــنــيـــة  اضـــافـــة الى  احلــوارات

تـكــمن في قــدرته عـلـى احلـركــة. حـيث
كننـا اصطحاب الـهاتف في كل مكان
ـكن التواصل مع الـغير في  وبذلك  
 وأصــبح من ـركــبــات الــشـارع وفـي ا
الـســهل الـتـحـدث مع أالهل واالصـدقـاء
في الـهـواء الـطـلق .   وادخل لـلـهاتف
احملـــمــول مـــيـــزات ذكـــيـــة  ووظـــائف
مـــتـــعـــددة  مـــثل الـــبــــحث عن طـــريق
اإلنــتــرنت وكــامــيـرات الــصــور فــائــقـة

الحة وما إلى ذلك.   اجلودة وا
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وبذلك لم يـعد الهـاتف احملمول وسـيلة
اتـصــال فـقط بل غـيــر مـجـرى حــيـاتـنـا
الـشــخـصـيـة واالجــتـمـاعــيـة  واصـبح
جـــهـــازا الغــنـى عــنـه الجنــاز االعـــمــال
والــــتـــواصل والــــتـــســـوق وتــــســـديـــد

الفاتورات والقراءة والتسلية . .
كــمـــا اصــبح الــهــاتف احملــمــول اكــثــر
وسـائل الـترفـيه انـتشـارا بـسبب تـنوع

وظـائـفه  ودخولـه في مخـتـلف مـيادين
قـابل وجـد في اسـتـخدام احلـيـاة . وبـا
هـذه الهـواتف ومخـرجـاتهـا العـديد من
الـسـلبـيـات التي تـتـرتب علـيـها مـشاكل

نفسية وسلوكية وصحية .
وبـالـرغم من هــذه الـسـلــبـيـات فال احـد
يــســتــطــيع االســتــغــنــاء عن الــهــواتف
احملـــمــولــة . حـــيث اصــبـــحت جــزء" ال
يتـجـزأ من حـيـاتـنا الـيـومـيـة  وهـنالك

ن ادمن عليها  . العديد 
لـقـدأصبـحـنا نـنـظر إلى الـعـالم الواسع
من خـاللــهـــا . وهـي وســـيـــلـــة فـــعـــالــة
لـــلــــعالقــــات الــــعــــامــــة  والـــتــــواصل
االجـتـمـاعي مع االخـريـن في مـحـيـطـنـا

ي . احمللي والعا
ــاً ان الـــهــاتف احملـــمــول قــد خـــلق عــا
جـديـدا في حيـاتنـا  يـتعـذر االسـتغـناء
عـنه الي سـبب كــان . رغم انـنــا مـازلـنـا

نحلم بالزمن اجلميل .
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ناهدة الدايني 

وقــالَ مُـديــر عـام الـشـركــة سـفـيــان
فــــــوزي اجلــــبــــــوري ان (أعـــــمــــال
الـــفــحـص والــصـــيــانـــة جتــري في
ُحوالت في ورشة فحص وصيانة ا
ُحـوالت الكهـربائية مصنع إنـتاج ا

داخل الشركة ).
مؤكداً (إمـكانيـة واستعـداد الشركة
لــــلــــتـــعــــاون مع كــــافــــة الـــوزارات

والـــدوائـــر والـــشــــركـــات وتـــقـــد
خدماتها في مجال جتهيز وصيانة
عـايير ُحـوالت الكهـربائـية وفق ا ا
ُـعـتمـدة لدى ُـواصفـات الـفنـية ا وا

وزارة الكهربـاء) .
وتـــمــكــنَ مــركـــز بـــحـــوث وإنـــتــاج
األدويـة البـيطـرية الـتابع إلى هـيأة
البـحث والتطـوير الصـناعي إحدى

عادن تشكـيالت وزارة الصنـاعة وا
من إسـتـثـمـار بـحث حُـقن االوكـسي
ــئـة وإنــتـاج تــتـراسـيــكـلـ 20 بــا

وجبة رياديـة .
ويُـعـتبــر من الـبـحـوث الـتـطـبـيـقـية
ُــنـجــزة لـلـســنـوات الــسـابــقـة من ا
ـواد األولـيـة خِالل اإلسـتـفـادة من ا
الراكدة وبطيئة احلركة في الشركة

الــــعـــــامــــة لـــــصــــنـــــاعــــة األدويــــة
ُـسـتـلـزمــات الـطـبـيـة / سـامـراء وا
حـيث تُـســتـخـدم لِــعالج حـيـوانـات
ــــــاعــــــز واألبــــــقـــــار الــــــضــــــأن وا
واجلــــوامــــيس واجلِــــمـــال لــــعالج
حـــــــــاالت الـــــــــبـــــــــاســـــــــتــــــــــوريال
ُتـخشب واالكـتوبـاسـلس اللـسـان ا
وتـــــعـــــفُن الــــــظـــــلف واإلســـــهـــــال
وإلــتــهــابــات اجلــهـــاز الــتــنــفُــسي
والــبــولي والــتــنــاسُــلـي والــنـزالت

عويـة . ا
فـيـمـا أبـرمـت شركـة ديـالى الـعـامة
إحــدى شــركــات وزارة الــصــنــاعــة
ـعـادن عقـداً مع الـشـركة الـعـامة وا
لتـوزيع كهـرباء الـوسط لتـجهـيزها
بـ 9 مُــــحـــــوالت قُــــدرة بــــســــعــــات

مُختلفـة .
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أعــلـنَ عن ذلـك مُــعــاون مُــديــر عــام
الــشــركــة عــبـــد الــســتـــار مــخــلـف
اجلــنــابــي في تــصــريح لــلــمــكــتب
اإلعـالمي فـي الــــــوزارة تـــــلــــــقــــــته
(الزمان) امس مُوضحـاً بأن (العقد
يــتـضــمن جتــهـيــز شـركــة كـهــربـاء
ُـــحـــوالت قُـــدرة عـــدد 9 الـــوسـط 
وبـــــــواقع 7 مُــــــحـــــــوالت ســــــعــــــة
MVA31.5 مُــــــحــــــولـــــة ســــــعـــــة
MVA16) مُــــــــشــــــــيـــــــــراً إلى ان
(الــشـركـة جـهـزت مُـحـولـة قُـدرة من
الـعــقـد وبــشـكل فــوري  مـؤكـداً أن
جـمـيع مُـحـوالت الـقُـدرة تُنـتج وفق
IEC _ ـــيـــة ُـــواصـــفـــات الــــعـــا ا
ُـــعــــتـــمـــدة لـــدى وزارة   60076 ا
ـعــرفـة ــوجب حق ا الـكــهـربــاء و

الـعلـمـية من شـركة مـيـتسـيوبـيشي
اليابانيـة).

وأضــافَ بأن (الـشركـة قامت أيـضاً
بـتـجـهـيـز الـشـركـة الـعـامـة لـتـوزيع
كـهربـاء بـغداد فـرع تـوزيع ديالى بـ
KVA250 6 مُحوالت توزيع سعة
KV0.4/11 خمـسة مـنهـا بتـحويل
KV0.4/33وواحـــــدة بـــــتــــحـــــويل
مـؤكــداً إسـتــنـفـار وتــسـخــيـر كـامل
طــاقــات الــشــركــة من أجل االيــفــاء
باإللـتزامـات التعـاقديـة مع اجلهات
نـظومة ُسـتفـيدة ودعم وتـعزيـز ا ا

الكهربائيـة).
و تُــــواصــل الـــشــــركــــة رفـــد وزارة
ُـنتـجـاتهـا من مُـحوالت الـكـهربـاء 
التـوزيع مُختـلفة الـسعات اسـتناداً
ُـسـتـشارين إلى تـوجـيـهـات هـيئـة ا
فـي رئـــــاســــــة مـــــجــــــلس الـــــوزراء
وتـــــوجــــــيـــــهـــــات وحـــــرص وزارة
الـصـنـاعـة عـلى دعم وإسـنـاد قـطاع
الكهرباء وتعزيز الشبكة الوطنيـة.
وقــالَ اجلـنـابـي ان (الـشـركـة قـامت
بـتـجـهـيـز الـشـركـة الـعـامـة لـتـوزيع
كهربـاء بغداد بـ 50 مُحـولة توزيع
سـعة KVA 11/250 من مـجـمـوع

1000 مُحـولة مُـختلـفة الـسعات 
الـتـعــاقـد عــلى جتـهـيــزهـا في وقت
سـابق) مؤكـداً ان (مُـحـوالت ديالى
تـمتـاز بجـودتهـا وكفـاءتهـا العـالية
ويـتم تــصـنـيـعــهـا مـحـلــيـاً بـأيـادي
عـراقيـة خالـصة بـإمتـياز من شـركة
وجب مـيـتسـوبـيشي الـيـابانـيـة و
عمول بها لدى ُواصفات الفنية ا ا

وزارة الكهربـاء) .
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باشـرت الـشركة الـعامة للـصناعات
الـكـهـربـائــيـة واإللـكـتـرونـيـة إحـدى
ـعـادن شـركـات وزارة الـصـنـاعـة وا
بــتـنــفـيــذ أعــمـال فــحص وصـيــانـة
مُحوالت كهربـائية بِسعـات مُختلفة
لِصـالح الشـركة الـعامة لـلصـناعات

البتروكيمياويـة .
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تـواجـد الكـرد في الـقـوقاز الـسـوفيـتـية الـسـابـقة يـعـود الى ماقـبل اكـثـر من الف عام
حـيـث اسـتـقــر احلـسـنــكـيـ والــشـدادين في مــنـاطق واســعـة فـيــهـا ومـنــهـا مـنــطـقـة
نـاكـورنوكـربـاغ ذات االكـثريـة الـكـردية وتـوالت الـيـهـا الهـجـرات تـباعـا في الـسـنوات
 1807و  1813و  1828م وكـذلـك دفع االضـطـهـاد الـدولـة الـعــثـمـانـيـة الى الـهـجـرة
اجلـماعـيـة لـلكـرد الـيهـا وبـاالخص الـيزيـديـ عام  1914م وشـكل الـكـرد واحدا من
ـعـتـرف بـها فـي االحتاد الـسـوفـيـاتي وكـانت االكـثريـة مـنـهم في مـنـطـقة الـقـوميـات ا
ناكورنـوكرباغ التي اصبحت ضمن اذربايجان وفق ترسيم احلدود الحقا وتقع على
دن كـولباجار والش و زينكبالن وكوبادلي حدودي جورجـيا وارمينيا وتتالف من ا
وجـــبــرائـــيل وفي عــام  1920عــيــنـت االدارة االذريــة االمــيـــر الــكـــردي خــســرو بي
ـنـطـقـة االكـثريـة الـكـرديـة وبـنـجـاح الثـورة الـبـلـشـفـية سـلـطـانـوف حاكـمـا عـلى تـلك ا
ووصول لين الى العاصمة بطرس بيرغ في  16/7/1917وتغيير النظام في روسيا
ية االولى جـرى في عهده تنظيم وتـرتيب لشعوب االحتاد ومن ثم انتهـاء احلرب العا
ـناطق الـسـوفـياتـي ومن ضمـنـهـا الشـعب الـكـردي  انشـاء قـضـاء كردسـتـان من ا
ـدن انف الـذكر ذات الـكـثـافة الـسـكـانيـة الـكـردية في  7/7/1923وثم تـغـيرت الى وا
ـسـتـقـلـة وسمـيت بـكـردسـتان مـنطـقـة كـردسـتـان القـومـيـة ذات احلـكم الـذاتي شبه ا
احلـمـراء عاصـمـتهـا الش ومـسـاختـها  6210كم 2ونـفوسـها  4900نـسمـة وشكل
الــكـرد فـيـهــا اكـثـر من  %80والــبـقـيـة من االذر واالرمن وعـ في شـهـر اب 1923
حـسبي حـاجيـيف رئـيسـا جمللس االدارة وتـشكـلت جلـنة لـتطـويرهـا وفي عام 1925
ـؤسـسـات االداريـة لــهـا من الـدوائـر واالذاعـة واجلـريـدة والـدراسـة بـالـلـغـة دشـنت ا
الـكـردية ولـكن انـتـهت بشـكل تـراجـيدي في نـيـسان  1929من قـبل ستـال الـرئيس
الـروسي انذاك بـنفـاق من كمـال اتاتـورك الرئـيس الـتركي الـعنـصري بـثأر إن الـكرد
ان وبـتلـفيـق من ميـر جعـفـر بافـيروف الـرئيس االذري يـلون الـى اال من عـرق آري 
انذاك والذي كـان يعرف بستالـ الثاني في االحتاد السوفـياتي والضالع في صهر
الكرد في بـوتقة االذري بـأن أي كردي اذا لم يسجل نـفسه آذريا ال يسـجل مسلما
تـلكـاتهم وتهـجيرهم ولهـدم البـنية الـتحتـية لـكردستـان احلمراء  حـجز امـوالهم و
الى جورجـيا وقـرقـيزيـا واوزبكـستـان وطـاجاكـستـان وكراسـنـدار والى سيـبيـريا في
ـوت في صـقـيع الشـتـاء البـارد لـينـالـوا حتـفـهم ومات الـكـثيـر مـنهم الـشـيوخ قـطار ا
واالطفال من البرد وكانوا يدفنونهم حتت اكوام الثلوج في محطات الوقوف وسكنوا
قـسم كبير مـنهم في منـطقة ئائـيية بكـازاخستان فـيما بعد سـميت بقـرية كاسبوالك 

وفي لـعبة خـبيـثة لـلقـضاء علـيهم في احـدى اللـيالي نـقلـوا الرجـال من االعمار ((18
فـما فـوق بـسـيارات عـسـكريـة الشـغـالهم في الـعـمـالة لـتـام مـعـيـشتـهم ولم يـعودوا
وعثروا على جـثثهم مطمورة في احـدى احلدائق بعد انتهـاء احلقبة السوفـيتية وبنوا
عليها متحفا يرتادوه الزوار كما هو احلال في متاحف العمليات الكيمياوية واالنفال

في حابجة وجمجمال ومناطق اخرى  .
بـعـد تفـكك االحتـاد الـسوفـيـاتي هـاجـمت ارميـنـيـا ناكـارنـوكـرباغ الـتي كـانت تـسمى
كـردسـتـان احلـمـراء واسـتـولت عـلـيـهـا بـعـد مـعـارك ضـاريـة عـام  1992مع االذري
ناطق الى االرمنيـة واسست جمهورية الش دن وا وطردتهم مـنها وغيرت اسمـاء ا
الـكـردية بـرئـاسـة مـصطـفـايـيف ولم تـدم طـويال لعـدم دعم الـكـرد لـهـا لكـونـهـا بإدارة
ـشـتـرك مـعـهم في الـدين والثـقـافة سـلـم ا ارمـنيـة سـيـياسـيـة معـاديـة لالذريـ ا
واالرض وفشلت االدارة الـكردية والـتجأ مـصطفايـيف الى ايطـاليا وتوفـي هناك قبل
شهور مـاضية  في ح قـامت حكومة اذربـايجان بصـهر الكرد في الـبوتقة االذرية

بعدم تسجيل أي كردي مسلما مالم يسجل نفسه اذريا .
دن بتاريخ 27/9/2020 ناطق وا عاونة تركية الستعادة تلك ا هاجمت اذربـايجان 
ـنـطقـة ولكن وطردت الـقـوات االرمنـية مـنـها في فـتـرة وجيـزة وسـيطـرت علـى كامل ا
ـنظـور الـبعـيـد بؤرة لـلـنزاعـات واالقتـتـال إلى ما ال نـهـاـہ ب ـنـطقـة في ا تـبـقى تلك ا
ـرة تلـذع كل مـرة الطـرف اخلـاسر ـة ا الـدولـت تـتـبعـهـما لـعـنـة الكـرد في نـارالهـز

السـتـعـادة كـرامـته بـالـدم  والـكـرد دومـا يـضـحـون بـسـيـادة امتـهم
الجل الـدين كـمـا حاربـوا الـصـلـيـبـ في الـشـام واالنـكـلـيز في
مـعـركـة الـشـعـيــبـة عـنـد احـتاللـهم الــعـراق وبـقـيت جـثـة احـد
رؤساء العـشائر هناك لصعوبـة اعادتها الى كردستان ولكن
 رد الـفضل او اجلـمـيل اليـهم لم يكن ايـنـما كـانوا هـو خيـبة

أمل ومن انفال الى انفاالت  .

رآة  ليـهجرني أتوسـد الذكريات و رحل القـلب النقي الـصافي كالـصبح وصفـحة ا
اضي .. و سـحابـة احلـزن تفـيض من عيـناي الـتي لن تلـتقي احلـن الى حـكايـات ا
بعد اليوم مع عيناكِ . ال شمس في بيتنا  ال دفئ ال ضوء فقد تالشت الضحكاتِ و

أضحى جدران حتمل صوراً ترنو الينا واحلسرة  تسبقنا اليها.
فقـد كـنت لي أمالً يرافـقـني مذ كـنت طفالً  واليـوم يـنحـرني الـظمـأ اليكِ  و الـوداع
ـطـر الـدمع حـ تـضـعف أمـام احلـقـيـقـة الـذي يـشــبه احلـزن يـتـسـرب الى قـلـبي  
الــوحـيـدة فـي احلـيـاة .األيــام و الـســنـون تـغــدوا حلـظـات مــشـحــونـة بـاأللم  تـتـدفق

الذكريات كالينابيع  جنوم تزحف أمام النواظر مفعمة بصور احملبة .
فـهي لم تـمـتلك قـلـبـاً كـسـائر الـبـشـر فـحسب  بـل هي كيـان عـلى هـيـئـة قـلب يـفيض

شاعر االنسانية . با
مازلت أذكـر بـكائـها عـلى مـوت النـخـلة الـوحيـدة في حـديقـة دارنـا . أمضت سـنوات
طـويلـة وهي تـسـفح الدمع  والـسفـر الـدائم لـتنـوح عـلى شقـيـقي نـزار الذي أغـتـالته
ا يـزل لم يـبـلغ احلـلم  عـمـر مـضى مـكـتـنـز بـاالحـزان و الـهمـوم عـلى احلـرب وهـو 
فـراق االحـبـة  سـنـوات أحــتـرقت  و هي تـكــابـد اخلـطــوب . أعـلم ان غــيـابـهــا يـثـيـر
آقي  الـفجـيـعة  وتـصفـر الريـح في صحـراء الروح  ليـتـرقرق الـدمع و يـقفـز من ا
اً . فـهذي الـكـلمـات تـستـجـدي عنـد حافـة قـدميـهـا بعـضاً من وبـذكرهـا يـفز الـقـلب أ

الوفاء .
فهي األم و الصـديقة و احلبيبة و اجلدار الذي أتـكئ اليه واالنسانة التي أبوح اليها
ـلـمـات والـهـروب من قـبح احلـيـاة  لـتـبث في داخـلي األمل في زمن بـاالسـرار  في ا

فقدت منه الثقة و الصدق .
رحلـت في اليـوم قبل االخـير من رمـضان  بـعد صـراع مع كورونا
اخلـبـيث  أمــضت أيـامـاً عـصـيـبـة  و سـاعـات حتـدي حلـظـات

كانت غارقة بالقلق والقهر لتنتهي باالن .
سالماً اليكِ أنسانة و أم .

ضيئ و الوجع الذي ال يبرح أبداً . سالماً للوجة ا
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{ بيـروت (أ ف ب) - هـنـأ حـزب الله
الـــلـــبــــنـــاني اجلـــمـــعــــة الـــفـــصـــائل
الفلـسطيـنية ب"االنـتصار الـتاريخي"
علـى إسرائـيل بـعد بـدء سـريان وقف
إلطالق الــنـار بــ إســرائـيل وقــطـاع
غزة إثـر أحد عـشر يـوما من تـصعـيد
عـسـكـري عـنـيف خـلف مـئـات الـقتـلى
واجلـرحى.وقـال احلـزب الـذي خاض
مع إســـرائــيل في  2006من جــنــوب
لبنان حـربا مدمرة "يـبارك حزب الله
للشعب الفلسـطيني البطل ومقاومته
البـاسلـة االنتـصار الـتاريـخي الكـبير
الـذي حــقـقـته مــعـركـة ســيف الـقـدس
عـــلى الــعـــدو الــصـــهــيـــوني ويــوجه
التـحـية بـاخلـصوص الى اجملـاهدين
ـقـاومـ والـى الـشـهـداء واجلـرحى ا
وعـــائالتـــهم".كــــمـــا بـــارك في بـــيـــان
ـــــقــــــاومـــــة ل"قــــــيـــــادة فــــــصـــــائـل ا
الــفـلــسـطــيـنــيـة" قــائال "لـقــد كـسـرت
ـقـاومـة في هذه اجلـولـة الـبـطـولـية ا
ــة عـمل ــواجـهــة مـعــادالت قـد من ا
العـدو على تـثبـيتـها بـاحلديـد والنار
واجملـــازر وأنــشــأت قـــواعــد جــديــدة
ســوف تــمــهـــد لالنــتــصـــار الــكــبــيــر
ـقـاومـة" أعادت الـقـادم".واعتـبـر أن "ا
"احلـيـاة إلى الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـية
مــــجــــددا" و"ســــوف يــــكــــون لــــهـــذا
االنـــــتـــــصـــــار (...) انـــــعـــــكـــــاســـــات
اسـتــراتـيـجـيّــة وسـيـاسـيّــة وثـقـافـيّـة
بالغـة األهميّة عـلى مستـقبل الصراع

نطقة". في ا
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ودخـل الــســاعــة الــثـــانــيــة من فــجــر
اجلـــمـــعـــة ( 23,00ت غ اخلـــمـــيس)
اتّفاق وقف إطالق النار ب إسرائيل
والفصائل الـفلسطيـنية حيز الـتنفيذ
بـعد  11يـومـاً من تـصـعـيـد عـسـكري
هـو األعنف بـيـنـهمـا مـنذ  .2014و
التـوصل الـيه بوسـاطـة مصـرية ولم
تـسـجل خـروقـات تـذكـر بـعـد سـاعـات
عـلى بـدء تـطـبـيقـه.وقتـل في الـقصف
ــدفـعي اإلســرائـيــلي عـلى اجلـوي وا

قـطـاع غزة  232شـخـصـا بـينـهم 65
طــفال ومـقــاتـلــون من حـركــة حـمـاس
والفـصائل الفـلسـطينـية كـما أصيب
 1900شــخص بــجــروح وفق وزارة
الـــــصـــــحـــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة حلـــــركــــة
حـمــاس.وتـســبـبت الـصــواريخ الـتي
أطلقتـها حماس والـفصائل من قطاع
غـزة بــاجتـاه األراضي اإلســرائـيــلـيـة
ـقـتل  12شـخــصـاً بــيـنــهم طـفالن
وجـنــدي فـيــمـا أصـيب  336آخرون
بـــــــجـــــــروح وفق فـــــــرق اإلغـــــــاثــــــة
اإلســرائــيــلــيــة.وانــدلع الــنــزاع بــعـد
إطالق حــمـــاس صــواريخ في اجتــاه
الـــدولــة الـــعــبــريـــة في الــعـــاشــر من
أيار/مايو تضامناً مع الفلسطيني
الــذين كــانــوا يــخـوضــون مــنــذ أيـام
مـــواجــهــات مـع اإلســرائــيـــلــيــ في
ـسـجـد الـقــدس الـشـرقـيـة وبــاحـات ا
األقصى مـا تسبّب بـإصابـة أكثر من

 900مـــنــهم بـــجــروح. وجـــاءت تــلك
واجهات على خلفية التهديد بطرد ا
عـائالت فـلسـطـيـنيـة من مـنـازلـها في
حـي الــــــشـــــــيخ جـــــــراح لــــــصـــــــالح
مـســتـوطـنـ يـهــود.وقـال حـزب الـله
"أكــد الــشــعب الــفـلــســطــيــني وقـواه
ــقـاومـة احلــيـة وكــافـة دول مــحـور ا
وشــعــوبــهــا والــقــوى الــســيــاســيــة
والشـعبـيـة التي أزرته عـلى مسـتوى
الــعـالم أن هــذه الـغــدة الـســرطـانــيّـة
اإلجراميّة +إسرائيل+ أوهن من بيت
الـعـنــكـبـوت وأن فـيــهـا من الـضـعف
والــتــصـدعــات مـا يــجــعل الــتـحــريـر
الكامل من البحر الى الـنهر مشروعا
ـنــال وإن الـقــدس أقـرب الى قـريـب ا

احلرية من أي زمن مضى".
وأعـلــنت حـركـة حـمــاس "االنـتـصـار"
ــســلّح عــلى إســـرائــيل في الــنــزاع ا
الذي دار بـ الطـرف عـلى مدار 11

يوماً وذلك خالل احتفال شارك فيها
اآلالف من أنـصـارهــا في مـديـنـة غـزة
فجر اجلـمعـة إثر دخول اتـفاق لوقف
إطالق النار حيّز التنفيذ.وفي خطاب
أمــام احملـــتــفــلــ الــذين احــتــشــدوا
رافـــعــــ رايـــات حـــمـــاس ومـــردّدين
هـتـافـات مـؤيّدة لـلـحـركـة ومـنـاهـضة
لـلـدولـة الــعـبـريـة قـال خـلـيل احلـيّـة
القـيادي الـكـبيـر في حمـاس إنّ "هذه
نشـوة النصـر".وأضاف "نـقول ألهـلنا
الذين دُمّـرت بيـوتهم والـذين شُرّدوا
سنبني البيوت التي دمّرها االحتالل
وسنعيد البسمة".وتابع "نقول للعدوّ
الذي يدّعي االنتصار أيّها العدوّ لقد
انــــتــــصــــرت عــــلـى أشالء األطــــفــــال
والــنـســاء".وألـقى احلــيّــة كـلــمـته في
ح كانت احلشـود تردّد هتافات من
مثل "ضربنـا تلّ أبيب" و"حُطّ السيف
قــبــال الـســيف نــحن جــنـود مــحــمـد

الــضــيف" الــقـــائــد الــعـــام لــكــتــائب
الـقـسّـام اجلــنـاح الـعـسـكـري حلـركـة
حـمـاس.وعـلى وقع تـكـبـيـر احلـشـود
أضــاف الــقـــيــادي في احلــركــة الــتي
تسيطـر على قطاع غـزة "نحن نحتفل
بهذا النصر (...) ونقول لالحتالل إن
عـد عُـدنـا".وذكّـر احلـيّـة بـأنّ رئـيس
الـــوزراء اإلســــرائـــيـــلـي بـــنــــيـــامـــ
نتـانياهـو "قال +سيـدمّر األنـفاق على
مـقـاومـتــنـا+ وأنـا أقـول له الـيـوم إنّ
+اجملـــاهــديـن اآلن يــتـــبــخـــتــرون في
األنــفـــاق+. نــعم مــجــاهــدونــا الــيــوم
رحون في أنـفاق العزّة يسرحـون و

والكرامة".
W¹dB  WÞUÝË

وفي الـــســـاعـــة الـــثــــانـــيـــة من امس
اجلمعة ( 23:00ت غ اخلميس) دخل
حــيّـز الــتـنــفـيــذ اتّـفــاق لـوقف إطالق
النـار توصّلت إلـيه بوسـاطة مـصرية
إسرائيل والـفصائل الفـلسطـينية في
قطاع غـزة بعد  11يومـاً من تصـعيد
عــسـكـري هــو األعـنف بـيــنـهـمــا مـنـذ
 2014وأوقع عدداً كبـيراً من الـقتلى
غالـبيتـهم فلـسطيـنيـون.وفي الدقائق
األولى لــبــدء ســريــان الــهــدنــة عــمّت
االحـتـفـاالت قـطـاع غـزة حيـث أُطلـقت
األعيـرة النـارية في الـهواء ابـتهـاجاً
بـــحــسـب مــا أفــاد مـــراســلـــو وكــالــة
فـرانس بـرس في حـ لم تُـسـمع في
اجلانب اإلسـرائـيلي أيّ من صـافرات
اإلنذار التي ظلّت على مدى  11يوماً
تـدوّي لـتحـذيـر الـسـكّـان من أكـثر من
 4300صـاروخ أطــلـقــتـهـا الــفـصـائل
الـفـلـسـطـيـنـيـة من الـقـطـاع احملـاصـر
بـاجتاه الـدولـة العـبـريـة.وبدأ الـقـتال
بـــ اجلــــانـــبــــ في الــــعــــاشـــر من
أيــــار/مــــايـــو اجلــــاري بــــعـــد إطالق
حـــمــــاس صــــواريـخ عـــلـى الــــقـــدس
تــضـامـنـاً مـع الـفـلــسـطـيـنــيـ الـذين
كانوا يـخوضون مـنذ أيام مـواجهات
مع اإلسرائيلـي في القدس الـشرقية
سـجد األقـصى ما تـسبّب وباحـات ا

بإصابة أكثر من  900منهم بجروح.
ـواجـهـات على خـلـفـية وجـاءت تلك ا
التهديد بـطرد عائالت فلسـطينية من
مـــنـــازلـــهـــا في حـي الـــشـــيخ جـــرّاح
بالقدس الشـرقية لصالح مـستوطن
يـهـود.وتـسـبّب الـقـصف اإلسـرائـيـلي
العنـيف على قـطاع غزة بـدمار هائل
إذ أُسـقـطت أبـنــيـة بـكـامـلـهـا وحلـقت
أضــرار جـســيــمـة بــأخــرى وبـالــبـنى
الــتـحـتــيـة. وأعـلــنت احلـكــومـة الـتي
تديـرهـا حركـة حـماس فـي قطـاع غزة
أنّ اخلـسـائـر األولــيّـة جـراء الـقـصف
ـدفـعي بـلغت اإلسـرائيـلي اجلـوي وا
 150مـــلـــيـــون دوالر أمـــيــركـي.وقــال
اجلــــيش اإلســـرائـــيــــلي إنّ حـــمـــاس
وفصـائل أخرى في غـزة أطلـقت أكثر
من  4300صاروخ بـاجتاه إسـرائيل
اعــــتــــرضـت الــــدفــــاعــــات اجلــــويــــة
اإلسرائيليـة "غالبيتهـا".ومنذ العاشر
مـن أيـــار/مـــايــــو قُـــتل فـي الـــقـــصف
ــدفـعي اإلســرائـيــلي عـلى اجلـوي وا
قطاع غزة  232فلسطيـنياً بينهم 65
طفـالً ومقـاتلـون نـعتـهم حـماس كـما
أصــــيب  1900شـــــخص بـــــجــــروح.
ـقابل تـسـبّبت صـواريخ أطلـقتـها با
حـــمـــاس وغـــيـــرهـــا مـن الـــفـــصـــائل
ـــســلّــحـــة من قــطـــاع غــزة بــاجتــاه ا
ــقــتل 12 األراضي اإلســـرائــيــلــيــة 
شــخــصــاً بــيــنــهم طــفـالن وجــنـدي
وإصــابـة  336آخــرين بــجـروح.وإذا
كــان اجلـيش اإلســرائـيــلي قـد تــمـكّن
ـكثّفـة على الـقطاع بواسطـة غاراته ا
مـن تــقــلـيـص الــقــدرات الــعــســكــريـة
حلــمـــاس بــقــتــله عــدداً من قــادتــهــا
الــعـــامـــلــ في ذراعـــيـــهــا الـــتـــقــني
واالسـتـخـبــاري وبـتـدمـيـره جـزءاً من
سلّحة بنيتها التحتيّة فإنّ احلركة ا
التي تسـيطـر على قطـاع غزة جنحت
ـقابل رمـزياً بـحسب مـحلّـل في با
إعـــــادة الــــــنـــــزاع اإلســــــرائـــــيــــــلي-
الفـلسطـيني إلى صـدارة االهتـمامات

الدولية.
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يتـحدث الـتأريخ عن يـوليـوس قيـصر بـأنه كان فـاحتا وعـاشقـا  وعن جلـجامش
انه كـان مـلـكـا رعـديـدا أتــته مع مـوت صـديـقه وخـله جــلـجـامش حلـظـة مـراجـعـة
النـفس وقرر البـحث عن شجـرة احلياة  وحـتى عن األنبيـاء هو يروي مـا قدموه
ــشـاعــر في الــتــقـديس ـريــدهم مــسـاحــة ا وعــاشـوه وضــحــوا من أجــله وتــرك 

واالنتماء الى دياناتهم .
وتـرك الذي يكون لنبوءات هذا يـعني ان مهمة التـأريخ أن يتحدث عن الذي كان 
ـقـتدرة . غـيـر ان البـعض يـخـالفـون تـلك الـرؤيا  الـعـرافـ وأصحـاب األحالم ا
النـهم ان أرادوا سـيـرة ذاتـيـة لـقـديـس يـذهـبـون الى الـتـأريخ ويـعـتـبـرنه مـصـدرا
قدسـة وأصحابـها  لكن الـتأريخ في طبـيعته ورؤيـته لن يكون عـرفة التـواريخ ا
مـتـفـقـا مع اؤلـئك الـذين يـؤمـنـون انـه اجلـهـة الـتي يـأتي مـنـهـا هـاجس الـتـقـديس
ورمـوزه ويـذكـرهم ان الـتـقـديس في الـتـأريخ لـيس مـطـلـقـا  عـنـدمـا يـخـبـرهم ان
الرمز فـالن يعتبر مـقدسا عن مرديه وإرهـابيا ومجرمـا عند معـارضيه . وينطبق
هـذا عـلى مـعـظم شـخـوص الـتـأريخ مـنـذ أول مـلـوكـيـة علـى األرض والى الـيوم 
ومعـظم تلك الرؤى والقراءات تخضع الختالف الرؤى والنظريات والبحوث وهذا
لوك وحتى علماء ينـعكس على من ورثوا ارث األنبيـاء من الباباوات واخللفـاء وا

الدين . 
دائما هـناك رؤيا مختـلفة ب مؤيد ومـعارض  وهنا يثبت الـتأريخ لنا انه الناقل
فقط ولـيس معنيا بإرغامنا ان هذا صالح وهذا طالح  لقد ترك للقار والباحث

انه. واألثري ان يضع رؤيته ضمن محصلة ما يتوصل اليه عبر قناعته وإ
اذكـر هـذا وانــا أشـاهـد مــا يـحـدث في الــقـدس وغـزة .. وأقــارن بـ الـضــحـيـة
العـربي والضحـية اليـهودي .وارى التأريـخ ليس سوى نـاقال للخبـر او محلال له
عبـر قلـم صحـفي او محـلل تـلفـازي او تـقريـر خـبري . وألني اعـرف ان صاحب
القضية في تضحيته يكون شهيدا .والشهادة في منطق الوطنية تعتبر تقديسا 
نصف ليـقول لنا اي رة من الـتأريخ ان يشهـر صوته احليـادي وا ألتمـنى هذه ا

قدس. من الضحيت هو ا
مـنـطقـيـا من حيث االنـتـماء الـديـني والـقومي والـثـقافي أنـا أمـيل الى شهـيـد غزة
والقـدس . ولكني أظـن اتألم على الـضحيـة األخرى الـتي يعتـبرها
اآلخـر مـقـدسـة .ولـكـني اعـتـمـد في مـيل حـواسي وروحي
الى شهـداء الـقـدس وغـزة مـا تتـنـاقـله األخـبـار ان جـميع
ـتـحـدة يـطـلـبـون من سـاسـة الـعـالم واألمـ الـعـام أل ا
إســـرائـــيل ان تـــهـــد من احلـــرب أوال وان تـــتـــرك حي

. الشيخ جراح ألهله الفلسطيني
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شغلتِ الـقضية الفلسطيـنية األجيال على مر العـصور  وأصبحتْ قضيةَ العالم 
ـية األولي إلّـا أنَّ الـيهـود تعـاظم أمرهم وكَـثُرتْ أحالمُـهم خاصـة بعـد احلرب الـعا
ا أدى إلى تـقسيم الدول العربية إلى مستعمرات من قبل حلفائهم مع األسف 
ا وبقي احلـكم العربي محـتال احتالال سياسـيا من قبل الـغرب وخاصة الـيهود 
أدى إلـى اسـتـقـطـاع الـضـفة الـغـربـيـة واجلـوالن وجـزء مـن سيـنـاء لـصـالـح الـدولة
الــيـهــوديـة  ولم يــقـتــصـرِ األمــر عـلى هــذا بل اُحِـتــلت الــقـدس وأُعـلــنت عــاصـمـة
إلسـرائيل  وبـدأ يـثقـفـون هم وحلـفـاؤهم أنَّ دولة الـيـهود تـسـتمـر امـتدادا لـنـهري
النيل والـفرت  ولكن حقيقة الـيهود أنّهم ال مستقـبل وهذا ما ذُكِر مرات عديد في
َ سَـنَةً يَـتِيـهُونَ فِي الـقران الـكر قـال تعـالى :{ قالَ فَـإِنَّهـا مُـحَرَّمَـة عَلَـيْهِمْ أَرْبَـعِ
ـائـدة /  [ 26وقـوله تـعـالى : َ (]{(26ا الْـأَرْضِ فَال تَـأْسَ عَـلَى الْـقَـوْمِ الْـفـاسِـقِ
{وَقُلْنـا مِنْ بَعْدِهِ لِـبَنِي إِسْرائِـيلَ اسْكُنُوا الْـأَرْضَ فَإِذا جاءَ وَعْـدُ الْآخِرَةِ جِـئْنا بِكُمْ
لَـفِــيـفـاً ( ] {(104األسـراء /   [ 104وقــوله تـعــالى : {إِذْ قُــلْـتُمْ يــا مُـوسى لَنْ
ا تُـنْـبِتُ الْـأَرْضُ مِنْ بَـقْـلِـها كَ يُخْـرِجْ لَـنـا مِـمـَّ نَـصْـبِـرَ عَـلى طَـعـامٍ واحِـدٍ فَـادْعُ لَـنا رَبـَّ
وَقِثَّائِـها وَفُومِهـا وَعَدَسِها وَبَـصَلِها قـالَ أَتَسْتَبْـدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِـالَّذِي هُوَ خَيْر
اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ
َ بِـغَـيْـرِ الْـحَق ذلِكَ بِـما بِـي هُمْ كـانُـوا يَـكْفُـرُونَ بِـآيـاتِ الـلَّهِ وَيَـقْتُـلُـونَ الـنـَّ الـلَّهِ ذلِكَ بِـأَنـَّ
عَـصَوْا وَكـانُوا يَـعْتَدُونَ (]{(61الـبقرة /  [61 فـتجـد أنَّ الله تـعالى ذكر األرض
كان ما  في اآليت األولى والثانية ولم يحدد لهم وطناً يسكنوا وهي غير مـقيدة 
فـيه  وفي اآليـة الـثالـثـة ذكـر الـله تـعـالى مصـراً من األمـصـار وهي لـيـست مـصر
عـروفة  وفي التاريخ أيضـا تشرد اليـهود في بقاع األرض بـعد سبي بابل على ا
لك نـبوخـذ نصـر الكـلداني  وبـعدهـا عادوا إلى فـلسـط  ثم تـشردوا  مرة يـد ا
ثـانيـة بعـد حـملـة صالح الدين األيـوبي عـلى فلـسطـ  ولكـنّـهم عرفـوا بدهـائهم 
وعـرفـوا كـيف يـعـيـدون أمجـادهـم فـاستـوطـنـوا في أفـضـل مـناطـق أوربـا وخـاصة
نــيــويــورك وســيــطــروا عــلـى الــتــجــارة واإلعالم وهــمــا أقــوى عــامــلــ في أوربــا
ية األولية أنْ واستـطاعوا عن طريق خداع العرب في احلرب العا
يـعـودوا إلى فــلـسـطـ بــقـوة  ولـكن ســيـأتي إنْ شـاء الـله
هم ال مـكان تـعـالى الـيـوم الـذي يـعـودون فـيه إلى أوربـا ألنـَّ
لهم عـند الـعرب  هذه هي حـقيـقة مـستـقبل الـيهود ال في
ـكـرمـة وهي الـقـدس أقـدس مـكـان في األرض بـعـد مـكـة ا

مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تكريت

في  29 آب 1897 عـقـد في مـديـنـة ( بـازل ) بــسـويـسـرا أول مـؤتـمـر صـهـيـوني
ؤتمر اليهودي الصهيوني وضعت فيه أهـداف احلركة الصهيونية  وقام بتنظيم ا
تـيـودور هـرتـزل الـذي أقـر أن تـكـون فـلـسـطـ مـكـانـاً إلسـكـان الـيـهـود في الـعـالم
بالرغم من أن فلسط هي أرض مأهولة بسكانها العرب منذ آالف السن  ومع
مـطلع الـقـرن العـشـرين تزايـدت الـهجـرات اليـهـودية حتت إشـراف زعـماء احلـركة
الصهـيونية ومـنهم الثري الـبريطاني الـلورد روتشيـلد واألستاذ اجلامـعي الدكتور
حـاييم وايـزمن البـولوني األصل الـلذين سـعيـا وغيرهـما من الـصهـاينـة إلى إقناع
شـروع الصـهيوني بـإقامة احلـكومة الـبريـطانيـة باتـخاذ خطـوات عمـلية لـتحـقيق ا
دولـة يهـودية في فـلسطـ العـربية. وقـادوا حملـة صحـفية ونـشروا الـكتب ووزعوا
النشـرات وكثفوا اتصـاالتهم بالسيـاسي وغيـرهم  واستخدموا األمـوال لتحقيق
أهدافـهم . فكان لـهذا أثـره في تقـسيم احلصـص ب احللـفاء خالل وبـعد احلرب
ـطـالـبـ بدولـة عـربـية ـية األولـى  فبـيـنـما كـانت بـريـطـانيـا تـفـاوض الـعرب ا الـعـا
مـوحدة مـسـتـقـلـة في اجلزيـرة الـعـربـية والـعـراق وبالد الـشـام  عـملـت في الوقت
نطقة بينهما  واعتبرت فلسط وفقاً نفسه على االتفاق مع فرنسا لتقسيم هذه ا
إلتفاقـية سايكس ـ بيكو السرية منطقة توضع حتت اإلشراف الدولي بعد احلرب
كونـها (  ارض مـقدسة ) جلـميع االديـان  وكان هـذا يتـقاطع مع اهـداف احلركة
الصهـيونية  فـسعت بكل جهدهـا للتفـاوض مع االنكليـزعلى إقامة وطن ( قومي )
لليـهود في فلسـط  وجنحوا بذلك فـصدر وعد بلـفور بشكل رسـالة موجهة من
وزير خارجـية بريطـانيا جيـمس بلفـور إلى اللورد الثـري اليهودي روتـشيلد في 2
تـشـرين الـثـاني  1917تــتـعـهـد فـيه بـريـطـانـيـا بــإقـامـة ( وطن قـومي) لـلـيـهـود في
فلسـط رغم ان اليهوديـة دين وليست قوميـة . ومن أجل تنفيـذ هذا الوعد  تقرر
و عام 1920 وضع فلـسط حتت  االنتداب البريـطاني وذلك في مؤتمر سان ر
بعـد ان احتلها اجلنـرال أللنبي في أواخر عام   ?1917ليـبدأ تطبـيق وعد بلفور.
فقد وصل إلـى فلسط فـريق بريطاني أمريـكي إيطالي صهيـوني برئاسة وايزمن
لــوضع مــخــطط اســتالب فــلــســطــ  وكـانـت اخلـطــوة األولى تــعــيــ الــيــهـودي
الـبريطـاني السـير هربـرت صمـوئيل منـدوباً بـريطانـياً سـامياً عـلى فلـسط لـيقود
سـلـطـة االنـتـداب الـبـريـطـانـي ولـيـلـعب دوراً فـاعالً في تـنـفـيـذ وعـد بـلـفـور وكـانت
اخلـطـوة االولى تشـكـيل مـجلس اسـتـشاري من أهـالي فـلـسطـ مـكون من ((30
سلم ( (7مقاعد فقط مع أنهم مقعداً ع فيه ( (23يهودياً بينما جعل للعرب ا
ـهـاجرين يـشـكـلون  %95من سـكـان فلـسـطـ  وعمل صـمـوئيل عـلى تـشـجيع ا
اليهـود وتقد االمتيـازات لهم في ميادين الزراعة والـتجارة والصنـاعة واستقبال
ستعمرات دارس اخلاصة بهم وبناء ا هاجرين اليهود وفتح ا أعداد جديـدة من ا

الصهيونية .
بدأ العرب يتحركون سياسياً ضد اخملططات الصهيونية منذ صدور وعد

بلفـور  بل أن فلسطـ شهدت انتـفاضات فالحيه عـديدة ومقاومـة ضد الهجرات
الـصـهـيـونـيـة مـنـذ أواخـر الــقـرن الـتـاسع عـشـر.وعـنـدمـا وجـدت سـلـطـة االنـتـداب
هاجرين الصهاينة سمحت البريطاني ان العرب مستعدون حلمل سالحهم ضد ا
للـصـهايـنة بـتـشكـيل منـظمـات إرهـابيـة عسـكـرية وأمـدتهم بـالـسالح وسمـحت لهم
ـسلح ب العرب والصهاينة بدعم . وهكذا بدأ الصراع ا بالتـدريب داخل فلسط
اوربي  لـصالـح اقامـة ذلك الكـيـان . ورغم مقـاومـة الفـلـسطـينـيـ خاصـة وحروب
الـعرب عـامـة  فـان االرادة الـدولـيـة  كـانت هي االقـوى وكـان على الـفـلـسـطـيـنـي
.  ومـا نشـهده الـيوم من انـتفـاضة في الـقدس قـاومة  عـلى مـر السـن الـكفـاح وا
ـا تـمـثل ا والـضـفـة الـغـربـيـة  امـتـدت والول مـرة الى داخل الـكـيـان الـصـهـيـوني 
امتدادا طـبيعيا لـتلك االنتفـاضات التي بدأهـا الفالحون الفلـسطينـيون منذ اواخر
ا يـؤكد عـدم شرعيـة هذا الكـيان الذي القـرن التاسع عـشر 
فـــرض عـــلـى ارض فـــلـــســـطـــ بـــقـــوة االرادة الـــدولـــيـــة
ــســلـحــة.ولــقـد اثــبــتت جتــارب الــشـعــوب واال  عــبـر ا
ا الـتـاريخ ان اية حـالـة طـارئة غـيـر طبـيـعـية لن تـدوم حـا

تتغير موازين القوى الدولية واراداتها .
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≈UHð‚ ∫ قياديون من حماس يحتفلون في مدينة غزة بعد دخول اتفاق لوقف إطالق النار مع إسرائيل حيّز التنفيذ 
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{ واشـــنـــطن (أ ف ب) - أعـــلن وزيـــر
اخلارجـيـة األمـيـركي أنـتـوني بـلـيـنكن
مسـاء امس أنّه سـيـتـوجّه إلى الـشرق
ـقــبـلـة" وذلك في األوسط "في األيـام ا
أعقاب دخول اتفاق لوقف إطالق النار
ب إسرائـيل والفـصائل الـفلسـطيـنية
في قطـاع غـزة حـيّز الـتـنـفيـذ وانـتـهاء
ــتــبــادل بـ  11يـومــاً من الــقــصف ا
.وقال بـلينكن فـي تغريدة على الطرف
ـــنــطــقــة في األيــام تــويــتــر "ســأزور ا
ـقـبـلـة وأتـطـلّع لـلـقـاء وزيـر الـقـلـيـلـة ا
اخلـارجـيـة (اإلسـرائيـلـي) ومـسـؤول
إسرائـيليـ وفلـسطـينـي وإقـليـمي
تـحـدّث باسم آخرين".من جـهـته قـال ا
وزارة اخلارجية األميركية نيد برايس
في بيان إنّ بـليـنكن حتـدّث هاتـفياً مع
نظـيـره اإلسـرائـيلي غـابي أشـكـيـنازي
ـرتـقـبة لـلـوزير الذي "رحّب بـالـرحـلة ا
ـنـطـقـة حـيث سـيـلـتقي بـليـنـكن إلى ا
ــقــبــلــة وزيــر اخلــارجــيــة في األيــام ا
نـظـيــريه اإلسـرائـيــلي والـفـلــسـطـيـني
ونظـراء إقلـيمـي لـلتـباحث مـعهم في

جـهـود الــتـعـافـي والـعـمل ســويـاً عـلى
بـنـاء مـسـتـقـبـل أفـضل لإلسـرائـيـلـيـ
".ولم يـحدّد بلـينكن وال والفلـسطيـني
بـرايس مـتى بــالـتـحـديــد سـتـبـدأ هـذه
اجلــولــة.ونــقل الــبـــيــان عن بــلــيــنــكن
ـة مع أشكـينازي ـكا "ترحـيبه" خالل ا
بـاتـفـاق وقف إطـالق الـنـار مـؤكّـداً أنّ
الوزيرين "عـبّرا عن امتـنانهـما جلهود

صرية". الوساطة ا
WOIOIŠ W d

وكـان الــرئــيس األمــيـركي جــو بــايـدن
رحّب بــــاتــــفــــاق وقف إطـالق الــــنـــار
ــثّل "فـرصــة حـقـيــقـيـة" مـعـتــبـراً أنّه 
للتقدّم نحو حتقيق السالم في الشرق
األوسط. وقــــال بــــايــــدن فـي خــــطـــاب
مــقــتــضب ألــقــاه من الــبــيت األبــيض
صري "أنـا مقتنع وأشاد فيه بالـدور ا
بـأنّ الـفــلـسـطـيــنـيـ واإلسـرائــيـلـيـ
يـســتـحــقّـون عــلى حــدّ سـواء الــعـيش
ـسـتـوى من بـأمـان والـتـمـتّـع بـنـفس ا
احلـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــة واالزدهــــــــــــــــــــار
ـوقـراطيـة".وأضـاف "سـتـواصل والـد

إدارتي جـــهـــودهـــا الــدبـــلـــومـــاســـيــة
تكـتّمـة ولكن احلـازمة للـتحـرّك نحو ا
حتقـيق هذا الـهدف".وتـابع "أعتـقد أنّ
لدينا فرصة حقـيقية إلحراز تقدّم وأنا
ملـتـزم الـعمل فـي سبـيل ذلك" مـشـيداً
بـالـدور الـذي أدّته الـقــاهـرة لـلـتـوصّل

إلى اتــــفـــاق وقـف إطالق الـــنــــار بـــ
الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية
في الــقــطــاع احملــاصــر.وفي الــســاعـة
الـثـانـيـة من فـجــر اجلـمـعـة دخل حـيّـز
الـتـنـفـيـذ االتّــفـاق الـذي تـوصّـلت إلـيه
بوساطـة مصـرية إسـرائيل والـفصائل
الفلسطـينية بعد  11يوماً من تصعيد
عـســكــري هـو األعــنف بــيـنــهــمـا مــنـذ
 2014وأوقع عدداً كـبـيـراً من الـقـتلى
غالـبـيتـهم فـلـسطـيـنيـون.وفي الـدقائق
األولى لــبـــدء ســريـــان الــهــدنـــة عــمّت
االحـتـفـاالت قــطـاع غـزة حــيث أطـلـقت
األعيـرة الـنـاريـة في الهـواء ابـتـهـاجاً
بحسب ما أفـاد مراسلـو وكالة فرانس
بـرس في حـ لم تُــسـمع في اجلـانب
اإلسـرائــيـلـي أيّ من صـافــرات اإلنـذار
الـتي ظـلّت عـلى مـدى  11يـومـاً تدوّي
لـتـحـذيـر الــسـكّـان من أكـثـر من 4300
صــــاروخ أطــــلــــقــــتــــهــــا الــــفــــصــــائل
الـفـلــسـطـيـنــيـة من الـقــطـاع احملـاصـر
باجتـاه الـدولة الـعـبريـة.وكـان بلـيـنكن
قــــال خالل مـــــؤتــــمــــر صــــحـــــافي في

غـريــنالنــد "أنــا مــســتـعــدّ في أيّ وقت
لــلــذهــاب إلى إســـرائــيل إلى الــشــرق
األوسط إذا كـــان ذلـك يـــخـــدم غـــرض
ـســاعـدة في الـعـمل جتـاوز الـعـنف وا
عــلى حتــســ حــيــاة اإلســرائــيــلــيـ
والــــفـــــلــــســـــطــــيــــنـــــيــــ عـــــلى حــــدّ
سـواء".وتــصــدّر الــنــزاع اإلســرائـيــلي
الفـلـسـطـيـني أسـئلـة الـصـحـافـي في
ارك الظهـور العلـني لبـلينـكن في الد
وفي مــجـــلس الــقـــطب الــشـــمــالي في
آيسلندا حيث الـتقى الوزير األميركي
نـــــــظـــــــيـــــــره الـــــــروسـي ســـــــيـــــــرغي
الفــروف.وحتـــدّث الـــوزيـــر األمــيـــركي
هـاتـفــيـاً إلى مـســؤولـ إسـرائــيـلـيـ
وفلـسـطيـنـيـ وكذلك من دول عـربـية
لــهــا تــأثــيــر عـــلى حــمــاس من غــرف
الـفـنـادق والـطـائـرة في مـسـعى لـوقف
إطالق النـار. من جـهـته  رحب االحتاد
األوروبي اجلمـعـة بـوقف إطالق الـنار
ب إسـرائـيل وحـركـة حـمـاس وتـعـهد
بتعزيز اجلهود من أجل "حل سياسي"
طــويل األمـــد حلل األزمـــة.وقــال وزيــر

خـارجــيـة االحتــاد جـوزيـب بـوريل في
بـيان إن الـتـكـتل "يـرحب بـوقف إطالق
علن الذي ينهي العنف في غزة النار ا
ومــا حـــولــهـــا" مــعـــبــرا عـن "إشــادته
تحدة والواليات صر وقطر واأل ا
ن لـعـبوا دورا في تـحـدة وغـيرهـا  ا
تــــــســـــــهــــــيـل ذلك".وأضـــــــاف "نــــــحن
مصدومـون ونشعـر باألسف للـخسائر
11 فــي األرواح خــالل األيــــــــــــــــــــام ال
اضـيـة كمـا يـؤكـد االحتاد األوروبي ا
باسـتمـرار الوضـع في قطـاع غزة غـير
قـــــابل لـالســـــتــــمـــــرار مـــــنـــــذ فـــــتــــرة
طـويـلـة".وشـدد الــبـيـان عـلى أن "احلل
الـسـيـاسـي وحـده هـو الـذي ســيـحـقق
الـــــسالم الـــــدائـم ويــــنـــــهـي الـــــنــــزاع
الفـلسـطيـني اإلسـرائيـلي برمـته".وقال
بــــــوريل إن "إعــــــادة تــــــوجــــــيـه األفق
الـسـيـاسـي نـحـو حل الـدولــتـ تـبـقى
اآلن ذات أهــمـــيــة قـــصــوى واالحتــاد
األوروبي على اسـتعـداد لتقـد الدعم
الــكــامـل لــلــســلـــطــات اإلســرائـــيــلــيــة

والفلسطينية في هذه اجلهود". أنتوني بلينكن 

{ غـزة (االراضي الفلـسطيـنية)(أ ف ب)
- دخل حـيّز التنـفيذ في الساعـة الثانية
من فــــــجــــــر اجلــــــمــــــعـــــة ( 23:00ت غ
اخلــمــيس) اتّـــفــاق لــوقف إطالق الــنــار
تـوصّلت إليه بوساطـة مصرية إسرائيل
والـفـصائل الـفـلسـطـينـية فـي قطـاع غزة
بـعد  11يـومـاً من تصـعيـد عـسكـري هو
األعـنف بيـنهـما مـنذ  2014وأوقـع عدداً
كــــبـــيــــراً من الـــقــــتـــلـى غـــالــــبـــيــــتـــهم
فـلـسطـينـيـون.وفي الدقـائق األولى لـبدء
سـريـان الـهـدنة عـمّت االحـتـفـاالت قـطاع
غـزة حــيث أطـلـقت األعـيــرة الـنـاريـة في
الــهـــواء ابــتـــهــاجــاً بـــحــسـب مــا أفــاد

مراسلو وكالة فرانس برس.
—«c½«  «d U

 في حـــــــ لم تُـــــــســــــمـع في اجلـــــــانب
اإلســرائـــيــلـي أيّ من صــافـــرات اإلنــذار
الــتي ظــلّت عــلى مـدى  11يــومــاً تـدوّي
لــتـحــذيــر الـســكّــان من أكــثـر من 4300
صـاروخ أطلقتـها الفصـائل الفلسـطينية
من الــقــطـاع احملــاصــر بـاجتــاه الــدولـة
الـعـبـريـة.وهـذا االتـفـاق الذي سـارع إلى
الــتــرحــيب بـه الــرئــيس األمــيــركي جــو
بــايـدن أتى ثــمـرة جــهــود دبـلــومـاســيـة
حــثــيــثـــة قــامت بــهــا مـــصــر عــلى وجه
اخلـصوص.ومـساء اخلـميس قـال مكتب
رئــيس الــوزراء اإلســرائـيــلي بــنــيــامـ
نـتانـيـاهو في بـيان أنّ اجملـلس الوزاري
ـصـغـر الـذي اجـتـمع لـسـاعـات طـويـلة ا
"وافق بــاإلجـمــاع عـلـى تـوصــيـة جــمـيع
بادرة ـسؤول األمـني (...) بقـبول ا ا
ــصـريــة بــوقف ثــنـائـي غـيــر مــشـروط ا
إلطالق الــــنـــار".وأكّــــد مـــســــؤولـــون في
حـركـتي حـمـاس واجلـهـاد اإلسالمي في
ـوافقة قـطاع غزة لـوكالـة فرانس برس ا
عــلـى الــتـــهــدئـــة الــتـي إذا مــا صـــمــدت
ســـتـــضع حـــدّاً ألعـــنف مـــواجـــهـــة بــ
إسـرائـيل والـفـصـائل الـفـلـسـطـيـنيـة في
قـطـاع غــزة مـنـذ احلـرب الـتي دارت بـ
الـطـرفـ في .2014ومــنـذ الــعــاشـر من
أيــار/مـــايــو قُـــتل في الــقـــصف اجلــوي
ـدفــعي اإلسـرائـيـلي عــلى قـطـاع غـزة وا
 232فــلــســـطــيــنـــيــاً بـــيــنــهم  65طــفالً
ومـقـاتـلـون نعـتـهم حـمـاس كـمـا أصيب
قابل تسبّبت  1900شـخص بجروح.با
صـواريخ أطـلـقتـهـا حمـاس وغـيـرها من
سلّحة من قطاع غزة باجتاه الـفصائل ا
ــــقـــتل 12 األراضي اإلســـرائــــيـــلــــيـــة 
شـخصاً بينهم طفالن وجندي وإصابة
 336آخــرين بـجــروح.وجـاء في الــبـيـان
اإلسـرائــيـلي "اســتـعــرض رئـيس هــيـئـة

األركــان وقــادة اجلــيش ورئــيس جــهــاز
شـ بت (االستـخبارات الـداخلـية) أمام
الوزراء اإلجنازات الكبيرة التي حقّقتها
ــعــركــة والــتي تــعــتــبــر إســرائــيل في ا
بـعـضـهــا غـيـر مـسـبـوقـة".وأشـار الى أنّ
الــقــيــادة الــســيــاســيــة شــدّدت عــلى أنّ
الـــتــــطــــوّرات عـــلـى األرض "ســـتــــحـــدّد
اسـتئـناف الـعمـلية" أم ال.وفـي خطاب له
عــــقـب إعالن وقف إطـالق الــــنــــار أكّــــد
الـنـاطق بـاسم كـتـائب الـقـسـام اجلـنـاح
الـعـسـكـري حلركـة حـمـاس أبـو عـبـيدة
االتـــــفــــاق قـــــائالً "اســـــتــــجـــــبـــــنــــا إلى
الـوســطـاء".وأضـاف "نـيـابــة عن الـغـرفـة
ـقـاومة وبـالـتوافق ـشـتركـة لـفصـائل ا ا
بــ مــكـــوّنــاتــهــا (...) أعـــددنــا ضــربــة
صـاروخـيـة تـغـطي فـلـسـطـ من أقـصى
الـشــمـال إلى أقـصى اجلـنــوب وعـلّـقـنـا
هـذه الضربـة الصاروخـية لنـرقب سلوك
".وأكّد مـصدر الـعدو حـتى الثـانيـة فجـراً
أمـني مصـري لفـرانس برس أنّ الـقاهرة
"ســتـرسل وفــدين أمـنــيــ إلى تل أبـيب
ـناطق الـفلـسطيـنيـة" حيث سـيعمالن وا
عـلى "متابعـة إجراءات التنـفيذ واالتفاق
عـلى اإلجراءات الالحقة الـتي من شأنها
احلـفاظ على اسـتقرار األوضـاع بصورة
دائـــمــة".وقـــبل اإلعـالن عن وقف الـــنــار
كـثّـفت إسـرائيل ضـربـاتـها عـلى الـقـطاع
احملـاصـر الــذي يـقـطـنه قــرابـة مـلـيـوني
شـــخص.وفـي واشـــنـــطـن رحّب بـــايـــدن
ـثّـل "فــرصـة بــاالتّــفــاق مــعـتــبــراً أنّـه 
حـقيقية" للتـقدّم نحو حتقيق السالم في
الـشـرق األوسط.وقـال بـايـدن في خـطاب
مـقـتـضب ألـقـاه من الـبـيت األبـيـض "أنا
مـقتنع بأنّ الفـلسطينيـ واإلسرائيلي
يـستحقّون على حـدّ سواء العيش بأمان
ـسـتــوى من احلـريـة والـتــمـتّع بـنــفس ا
ـــوقــراطــيــة".وأضــاف واالزدهــار والــد
"ســــــــتـــــــواصـل إدارتي جــــــــهـــــــودهـــــــا
ـتـكـتّـمـة ولـكن احلـازمة الـدبـلـومـاسيـة ا
لـلتحرّك نحو حتـقيق هذا الهدف".وتابع
"أعـتقـد أنّ لديـنا فـرصة حـقيـقيـة إلحراز
تـقدّم وأنـا ملـتزم الـعمل في سـبيل ذلك"
مــشـــيــداً بـــالــدور الـــذي أدّته الــقـــاهــرة
لـلــتـوصّل إلى اتـفــاق وقف إطالق الـنـار
بــــ الـــدولـــة الـــعـــبـــريـــة والـــفـــصـــائل
الـفلسطينية في القطاع احملاصر.وكانت
االتـصـاالت الـدبـلومـاسـيـة تـكـثفت خالل
األيـام األخـيـرة من أجل وقف الـعمـلـيات
الـعـسكـرية.بـدوره رحّب بـاالتفـاق األم
ــــتّـــحــــدة أنــــطـــونــــيـــو الــــعــــام لأل ا
غـوتـيـريش مـناشـداً في بـيـان "اجملـتمع

ــتـحــدة عـلى الــدولي الـعــمل مع األ ا
إعـداد حــزمـة دعم مـتـكــامـلـة وقـويـة من
أجل إعــادة إعـــمــار وتــعـــافٍ ســريــعــ
ومـستـدام تـدعم الـشعب الـفلـسطـيني
وتـعـزّز مــؤسّـسـاته.وشـدّد األمـ الـعـام
عـــــلى أنّ "الــــقــــادة اإلســـــرائــــيــــلــــيــــ
والـفـلـسـطـينـيـ يـتـحـمّـلـون مـسـؤولـية
تـتـجـاوز اســتـعـادة الـهـدوء لـبـدء حـوار
عاجلة األسباب اجلذرية للصراع جـادّ 
مــعــتــبــراً أنّ "غـــزّة جــزء ال يــتــجــزّأ من
ـسـتـقـبـلـيـة وال الـدولـة الـفـلـسـطـيـنـيـة ا
يــنـــبـــغي ادّخــار أيّ جـــهـــد لــتـــحـــقــيق
مــصــاحلــة وطــنــيــة حــقـــيــقــيــة تــنــهي
االنـــــقــــــســـــام" الــــــفـــــلــــــســـــطـــــيــــــني-
الـــفــــلـــســــطــــيـــنـي.بـــدوره رحّـب وزيـــر
اخلـارجــيـة الـبــريـطـاني دومــيـنـيك راب
بـاالتّـفـاق مـطـالـبـاً "كلّ األطـراف الـعـمل
عـــلى اســــتـــدامـــته" ومــــشـــدّداً عـــلى أنّ
ـتّـحـدة تواصـل دعم اجلـهود ـمـلـكـة ا "ا
الـــــرامـــــيـــــة إلحـالل الـــــسـالم".وكـــــانت
انيـة أنغيال مـيركل قالت ـستشـارة األ ا
اخلــمــيـس قــبل اإلعالن عن االتــفــاق إنّ
ـبـاشـرة" مع حـمـاس "احملـادثـات غــيـر ا
ضـروريـة إلعطـاء دفع لـلـجـهود الـهـادفة

الى إنــهــاء الــعــنف.وأضــافت "بــالـطــبع
يـجب ضمّ حـمـاس (إلى احملـادثـات) ألنه
بـــدون حــمـــاس لن يـــكـــون هــنـــاك وقف
إلطالق الـــنـــار".وزار وزيــر اخلـــارجـــيــة
ـاني هايـكو مـاس اخلمـيس تلّ أبيب األ
ورام الـله لـلـقاء مـسـؤولـ إسرائـيـلـي
وفـلسـطيـنيـ في محـاولة للـتوصل الى
ــثّـلــ عن حــركـة تــهـدئــة. ولم يــلــتقّ 
ـنـظـمـات ـدرجـة عـلى الئـحـة ا حـمـاس ا
اإلرهـابـيـة في االحتـاد األوروبي.وقـامت
مـصر مـن جهـتهـا بـاتصـاالت مـكثـفة مع
أطـراف مـختـلـفة إلعـادة الـعـمل بالـهـدنة
الـتي كـانت قـائمـة بـ إسرائـيل وحـركة
حــمـــاس والــتي لـــعــبت الـــقــاهــرة دوراً
أسـاسـيــاً في إرسـائـهـا وجتـديـدهـا مـرة

بعد مرة.
wHðU¼ ‰UBð«

وأجــرى الــرئــيس األمــيــركي اخلــمــيس
ـصـري عـبـد اتـصـاالً هـاتـفـيـا بـنـظـيـره ا
الـفتـاح السـيسي هـو األول منـذ وصوله
إلى البيت األبيض  خالله البحث في
"ســبل الــتــعـــاون من أجل وقف الــعــنف
والـتصـعيد في ظل الـتطـورات األخيرة"
ــصـــريــة.وزار وفق بــيـــان لــلـــرئــاســـة ا

أطـلـقت أكـثر من  4300صـاروخ بـاجتاه
إسـرائـيل اعـتـرضت الـدفـاعـات اجلـويـة
اإلسـرائـيـلـيـة "غـالـبـيـتـهـا".وتـبـادل وزير
ـالكي اخلـارجـيـة الـفلـسـطـيـني ريـاض ا
تحدة والـسفيـر اإلسرائيلي لـدى األ ا
جـــلـــعــــاد اردان اتـــهـــامــــات اخلـــمـــيس
بـارتـكـاب "إبـادة" بحق شـعـبـيـهـما خالل
جــلــســـة في اجلــمـــعــيــة الـــعــامــة لأل
ــتـــحـــدة حــول الـــنــزاع اإلســـرائـــيــلي ا
الــفـــلـــســطـــيـــني.وقـــال الــدبـــلـــومــاسي
اإلسـرائـيـلي إنّ حـمـاس "مـثل الـنـازيـ

مـــــــتـــــــورطــــــــة في إبـــــــادة الــــــــشـــــــعب
الـيهـودي".وقال الـوزير الـفلـسطـيني من
جـــهـــتـه "كـــيف يــــتم االعـــتــــراف لـــقـــوة
االحـتالل بـحقّـهـا في الدفـاع عن نـفسـها
ويـحـرم الـشـعب حتت االحـتالل مـن هذا
احلق? كــيف يـتـسـابـق الـبـعض الصـدار
بـيانـات االدانة إذا قـتل اسرائـيلي واحد
ويــبـــقى صـــامـــتــا عـــلى إبـــادة عــائالت
فـلسـطيـنيـة بأكـملـها?". ووجّـهت منـظمة
ـيـة اخلـمـيس نـداء عاجال الـصـحـة الـعا
جلــمع سـبــعـة ماليــ دوالر قـالـت إنـهـا
ضــروريـة "لــتــوفـيــر اســتــجـابــة طــارئـة

قبلة. شاملة في األشهر الستة ا

»UH²Š‰∫ بعض سكان غزة يحتفلون بوقف إطالق النار في القطاع

تحدة للسالم في الشرق مـبعوث األ ا
األوسط تــور ويـنــيـسالنــد قـطــر إلجـراء
ـكـتب الـسـياسي مـحـادثـات مع رئـيس ا
حلماس إسماعيل هنية.  وبدأ التصعيد
األخـير بـعد إطالق حـماس صواريخ في
اجتـاه الـدولـة الـعـبـريـة في الـعـاشـر من
أيـار تـضامـناً مـع الفـلـسطـينـيـ الذين
كـانوا يخوضون مـنذ أيام مواجهات مع
اإلســرائــيــلــيــ في الــقــدس الــشــرقــيـة
ـســجـد األقــصى مـا تــسـبّب وبــاحـات ا
بــإصـابـة أكـثـر من  900مــنـهم بـجـروح.
ــواجــهـات عــلى خــلـفــيـة وجــاءت تـلك ا
الـتـهـديـد بطـرد عـائالت فـلـسـطـيـنـية من
مـنـازلـهـا في حي الـشـيخ جـراح لـصـالح
مــسـتــوطــنـ يــهــود.وتـســبّب الــقـصف
اإلسـرائــيــلي الـعــنـيف عــلى قـطــاع غـزة
بـدمار هـائل إذ أُسـقطت أبـنيـة بكـاملـها
وحلـقت أضرار جسيمة بأخرى وبالبنى
الـتحتية. وأعلنت احلكومة التي تديرها
حركة حماس في قطاع غزة أنّ اخلسائر
األولــيّـــة جــراء الـــقــصـف اإلســرائـــيــلي
ــدفــعي بــلـغت  150مــلــيـون اجلــوي وا
دوالر أمـيركي.وقـال اجليش اإلسـرائيلي
إنّ حـــمـــاس وفــصـــائـل أخــرى فـي غــزة
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معنى آخـر مغايـر تمامـاً حتى يصعب
عـلـيك في الـزمـان احلـالـي أن تـتـصور
أنه كانت لها إطالقات أخرى في زمان
ـشـار لـها مـضى مـا لـم تـقـرأ الكـتـب ا
آنفاً لـتعرف دالالتـها السابـقة وقد مر
ـتــحـور (زمـاني ســابـقــاً أن من هـذا ا

وقيمي).
ÎUO U “ …—u  «œdH

ومـنهـا: (ابن البـارحة) هي عـند قـدماء
الـبغـدادي حلـديث النـعمـة ومعـناها
احلـــــالـي: صـــــغـــــيـــــر الـــــسـن و(ابن
ــنــبــوذ احملــتــقــر اخلــايــبــة) وهــو ا
واخلــايــبـة عــنــد قــدمـاء الــبــغــداديـ
الكسولة التي لم توفق إلرضاء بعلها
فـتهـمل تربـيـة أوالدها لـينـشأوا نـشأة
ـظلوم غيـر سويـة ومعنـاه احلالي: ا
وهو القتـيل بحرب أو تـفجير أو غدر
ـــعــنـى (خـــايـــبــة) أي فـــأمه بـــهـــذا ا
مسـكينـة مكلـومة و(اسمه بـاحلصاد)
ـشـتـهر : ا هي عـنـد قـدماء الـبـغـدادي
بالـشيء عـلى خالف الواقع ومـعنـاها
احلـالي: الـرجل كــثـيـر الـعــطـاء قـلـيل

احلظ.
ونــتــابع لــنـســتــكــشف أكــثـر فــهــنـاك
: (بارود): وهي عـند قدمـاء البـغدادي
فلس وفي اسـتعمال الـيوم: عصبي ا
زاج ومثلها كـلمة (بانزين) و(بنات ا
اللـيل) للتعـبير عن الـهموم عـند قدماء
الـبــغــداديـ وفي زمــانـنــا مـعــروفـة
: و(حَـد سنـونه) عنـد البـغدادي الـقد
للطمع وفي اسـتعمال اليوم: لـلتعبير
عن الـغـضب والـرغبـة في إيـقـاع الـشر
والـــضــرر و(حـــشــاش) ويـــطــلـــقــهــا
ـــاً عـــلى الـــبـــلـــيــد الـــبـــغـــدادي قـــد
وتـستـعمل الـيـوم للـتعـبيـر عن احلذق
والــذكــاء في إطالق الــنــكــات مــجـازاً
وتـعـاطي احلــشـيـشـة عـلـى احلـقـيـقـة
ـرغـوب ـاً الــشيء ا و(دُبَگ) وهي قــد
من ثـــروة أو عــلم وفـي يــومـــنــا هــذا
ــداهـــنــة- لــلـــتــطـــفل والـــلــواگـــة -ا
ا و(دعچـه) للـتعبـير عـن اخلدعـة قد
وفـي يــومــنــا لــلـتــعــبــيــر عـن الــزحـام

الشديد وغيرها.
ÎUOLO  …—u  «œdH

وهي مفردات لهـا في األصل استعمال
واضح وصــــريح لــــكــــنــــهــــا صـــارت
تستـعمل للـداللة على أمـور بخالف ما
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تــفــرضــهـــا مــســتــجـــدات الــعــصــر
وحــوادثه الــكــبــرى ووضع اخلــطط
الالزمـة لــتـأمــ احلـمـايــة الـفــكـريـة
والــثــقــافــيــة لـألجــيــال الــبــغــداديــة
ــا يـــعــزز (الــعـــراقــيـــة) الـــقــادمـــة 
اإلنـتـمـاء ويـعـمل بـاجتـاه الـنـهـوض
ـــصـــاحب لـــلـــنـــهـــوض الـــفـــكـــري ا
احلـضـاري في اجملـاالت كـافـة وهـذا

طالب وأعزها على اإلطالق. أهم ا
4. بناء مؤسـسات بحثـية قادرة على
مـواجـهـة الــتـحـديـات واإلســتـجـابـة
تطلبات اجملـتمع البغدادي ورعاية
ودعم الـباحـثـ والدارسـ واألدباء
والكتاب واإلعالميـ الذين يخدمون
هــــذا الـــطـــمــــوح الـــكـــبــــيـــر وهـــذه
ــؤســـســات ســـتــكـــتــسب خـــبــرات ا
متراكمة إذا تمت اخلطوة األولى من
البداية وبالشكل الصحيح وتنقلها
لـتـكـون جـسـراً بـ األجـيـال ومـثاراً

للتمسك واإلعتزاز والفخر.
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من نــافـلــة الــقــول أن بـغــداد لــيـست
مـدينـة هـينـة كي يـقال أن مـاجرى أو
يجري أو سيجـري على أرضها ه

ــا هي سُـرَّة األرض وتـاريــخـهـا وإ
عاصر يشهد لها إذ كلما اضي وا ا
تـــفـــاقـــمت احلـــوادث عـــلى أرضـــهــا
رســمت بــنــفـســهــا خــريـطــة جــديـدة
لـلـعـالـم هـذا هـو سـرهــا وسـيـبـقى
وهـــذا عــامـل آخــر يـــقــوي دعـــوتــنــا
لــدراســة تــاريخ وثــقــافـة بــغــداد من

عامية بغداد.
ومع أن اجلمـيع مدين لـبغداد في كل
شـيء إال أن بــــغــــداد مَـــــديــــنــــة هي
األخـرى للـكثـير من أبـنائـها األوفـياء
ـعـاصـر فـهي مـديـنة في تـاريـخـهـا ا
بــشـــعــرهـــا الــعـــامي لـــلــمال عـــبــود
الـكــرخي وألمـثــالـهــا لـلــشـيخ جالل
احلــنــفـي والــعــمــيــد عــبــد الــرحــمن
الــتـكــريــتي ولــكــنــايــاتــهــا لــعــبـود
ــعــاصـر الــشــالـچـي ولـتــاريــخــهـا ا
لـــعـــبـــاس الــــعــــــــــزاوي وعـــبـــاس
ـــمـــيــــز وعـــلي بـــغـــدادي وأمــــ ا
الــوردي وعـــبـــد الــرزاق احلـــســني

والقائمة تطول.
حـري بـنـا أن نــكـون أوفـيــاء لـبـغـداد
لنؤدي جـزءاً من دينهـا أما أن تكون
مـديـنـة لـنـا فـهـا هـي الـسـاحـة وهذه
هي الـدعـوة البـنـائـهـا األوفـيـاء فـهل

من مجيب?

ولـــهــــذه األخــــيــــرة حـــاالن: زمــــاني
وقيمي.

ـــفــردة وقــد اخـــتــرت مـــا تــعـــلق بــا
الـعـامـيــة الـبـغـداديـة لــتـكـون مـحـور
حديثي لعل فرصة أخرى تسنح -لي
ـتـغـيرات او لـغـيـري- في بـيان أثـر ا
عـلى سـائر أمـور احلـيـاة البـغـدادية
ـتـرتــبـة عـلى دراسـتـهـا واألهـمـيـة ا
ــســتـــخــلــصــة في ودور الــنـــتــائج ا
صـيـاغـة مـشـروع حـضـاري مـسـتـمـر
يكفل لبغداد وأهلها -بوصفها عراقاً
مـصــغـراً - مــا تــسـتــحق من مـكــانـة

وأهمية.
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ــرحــومـ بــقــراءة عــاجـلــة لــكــتب ا
(الشيخ جالل احلنفي وعبد الرحمن
الـتــكـريـتي وعـبـود الـشـاجلي) ومن
قـــبــلــهم فـي أشــعــار شـــاعــر بــغــداد
ال عبـود الكـرخي وغيرهم الشـهيـر ا
ـكـنك الـوقـوف على عـدد غـيـر قـليل
ـفردات الـعامـيـة التي أصـبحت من ا
ـــاضـي فــلـم يـــعــد أهـل بـــغــداد من ا
يتـكلمـون بهـا إما لغـياب جيـلها او
الندراس أسبابها من مهنة أو صنعة
أو تـقـلـيـد قـد أو حـتى النـزيـاحـها
أمام مـفردات رآها الـبغدادي الالحق
أســهل عــلـى الــنــطق من الــبــغــدادي

السابق وأوفر تعبيراً عن احلال.
ـــنــدرســة بـــيــنــهــا ــفــردات ا هــذه ا
الـــفــارسي والـــتـــركي واإلجنــلـــيــزي
والفـرنسي واإليـطالي لـكني أقـتصر
فردة البغـدادية األصيلة منها عـلى ا
مـثل: (دسـتور) الـتي تـعني احلـقـنة
و(دومـان) التي تـعـني األخـير في كل
ـتـمـكن الذي شيء و(زبـلَّـعي) وهو ا
يـــحــــيـــا حــــيـــاة رخــــيـــة بـال تـــعب
ـــشــؤوم الــذي إذا و(زعــرور) وهــو ا
ـسكتر) حل بقـوم تفرق شمـلهم و(ا
ـهان و(الـسـوطري) طـرود ا وهـو ا
شـوش البال ـتحيـر ا وهو الـبلـيد ا
وغـيـرهـا كـثـيـر وهي كـلـهـا مـفـردات
عــامــيــة لــكــنــايــات بــدالالت مــؤثـرة

اضي. وأصبحت من ا
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وهـــذه مـــفـــردات كـــانت لـــهـــا دالالت
مـعيـنة عـلى أشـياء مـحددة لـكنـها -
ـرور الـزمـان- انــقـلـبت لــتـدل عـلى

بعـيداً عن خالف أسـاتذتنـا اللـغوي
الذين يرون في كل مشروع يدعو إلى
العنايـة بالعاميـة على أنه إعانة على
هــجـر عـربــيـتــنـا الـفــصـحى وتــنـكـر
لـفـضـلــهـا ودورهـا فــالـعـنـوان أعاله
قال ليس مجرد كلمـات تتصدر هذا ا
ـا هـو مـشروع ) وإ (اخملـتـصـر جـداً
أطــــمـح أن يــــتــــحــــول إلى دراســــات
مـتـخصـصـة تـتنـاول جـوانب احلـياة
الـبـغـدادية وتـرصـد مـتـغـيـراتـهـا كل
ا يـكـفي لـبـنـاء خطط عـشـرة عـقـود 
تــكـفل لألجــيـال الالحـقــة رصـيـداً من
اإلعـــتــزاز الــذي يــكــفي لـــعــامــيــتــهم
البغـدادية وعربـيتهم الـفصحى على

حد سواء.
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مـن شــأن كل دراســة جــادة أن يــكـون
لها جدوى ومن هنا قد يسأل سائل:
ما هي جدوى الـدراسات عن العـامية
الــبـغــداديـة في كل قــرن من الـزمـان?
وللـجواب أنواع اخـترت مـا ظهر لي
ن ـزيـد  فـي أدنـاه تـاركــاً اكـتـشــاف ا
يـود الـولوج في هـذا األمـر من الـباب

إلى احملراب:
: معـرفة التـطور اللـغوي للـعامية أوالً
البغدادية ويبدأ ذلك من مطلع القرن
18  القرن الذي يعطي لتاريخ بغداد
ـعــاصـر وحــيـاة أهــلـهــا شـيــئـاً من ا
القـرب والوضـوح ويسـتمـر بعد ذلك

باستمرار بغداد.
ـارة : مـعـرفـة (أثـر) احلـوادث ا ثـانـيـاً
فـي اجملـــتـــمع الـــبـــغـــدادي: حـــروب
أزمــــات مـــتـــغــــيـــرات ســـيــــاســـيـــة
اقتصادية اجتماعية فنية وغيرها.
ـتــغـيـرات في : مـعـرفــة (أثـر) ا ثـالـثــاً
ـنـظـومـة الـقـيـمـيـة الـبـغـداديـة: قـيم ا

ـة تنـدرس وأخرى جـديدة حتل قد
مــحــرمـات تــبــاح ومــبــاحــات حتـرم
وهـكذا والـتـركـيز في تـلك الـدراسات
ــرأة والـطـفـل بـشـكل عــلى األسـرة وا
ـتأثر األساس من خاص باعـتبارها ا

ذكورة. تغيرات ا ا
ــتـغـيـرات في : مـعــرفـة (أثـر) ا رابـعـاً
ـــنــظــومـــة احلــيـــاتــيـــة الــيـــومــيــة ا
ـشـروبـات ـأكـوالت وا الــبـغـداديـة: ا
ـركــوبـات  وأنـواع ــلـبــوسـات وا وا
ـوظـات ورصـد الـبـضـائع اجلـديدة ا
ــنــدرســـة في احملــال الــتــجــاريــة وا
ــقـدمـة في وكــذلك أنـواع اخلــدمـات ا
ــقــاهي والــكــازيــنــوهــات وســائــر ا

واقع الترفيهية. ا
ـتـغـيرات في : مـعـرفـة (أثر) ا خـامـساً
ـنظـومـة الثـقـافيـة الـبغـدادية: وذلك ا
بــرصـد بـرامج الـتـلـفـاز ومـسـلـسالته
وكلمات األغاني الـرائجة والعروض
الـسيـنمـية -ال الـسيـنمـائيـة كمـا يرى
اسـتـاذنـا العالمـة د. مـصـطـفى جواد
رحـــمه الـــله تـــعــالـى- واجلــديـــد من
األمثال الشعبـية والقصص احمللية
وتـأثـيــر وسـائل اإلعالم اجلـديـد بـكل
قــنـواته ومــنــظــومـاتـه ووسـائــله في

اجملتمع.
ولــعل األكـــثــر أهـــمــيـــة في مـــعــرفــة
ـنـظـومــة الـثـقـافـيـة ـتـغـيــرات في ا ا
ــفـردة الــبـغــداديـة مــا تـعــلق مــنه بـا
ـتـابـعة الـعـامـية الـبـغـداديـة وذلـك 
ــــفــــردات الــــتي تــــركــــهــــا ورصــــد ا
الـبـغدادي مـن عامـيـته فـأصـبحت من
ـفــردات الـتي ـاضي وكــذلك ا آثــار ا
دخـلت إلى قامـوسه الـعامي -بـكل ما
فردات فيه من مفردات وكنايات- وا
ــتـحـورة عن اسـتـعـمـالـهـا األصـلي ا

ثال: يـسمون هي علـيه على سبـيل ا
(الغش) شطارة و(الرشوة) تسهيل
ـــــتــــســـــاهل )ســـــبــــورتي أمــــر و(ا

تورع عن احلرام) غشيم. و(ا
ومــــثـل ذلك مـــــاذكـــــره د. إبــــراهـــــيم
احلـــيــدري في كـــتــاب الــشـــخــصــيــة
العـراقية أنـهم يقـولون عن (احلرامي
الــــذي يـــــســــرق الـــــشــــعـب) ســــبع
ـرتشـي) يسـوي شـغل و(الـنزيه) و(ا
ـنافق) امـطـفي و(الـظـالم) ذيب وا(ا
ـــنــحــاز لــلـــحق) قــافل مـــتــكــلم و(ا
و(اخلـــجـــول) فـــقـــيـــر أو مـــســـكـــ
تواضع) جبان تكبر) هيـبة و(ا و(ا
و(الـــعــادل) مـــغــفل.. قـــلت: ومـــعــظم
ـذكـورة جـاءت نـتـيـجـة ــتـحـورات ا ا
احلـصــار االقـتــصــادي عـلى الــعـراق
أيــام الــتــســعــيــنــيــات ومــا تاله من
حـروب وخـطـوب وفـ ومـحن غـيرت
الـــكــــثــــيـــر مـن األمـــور فـي الـــنــــفس

والواقع.
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وأغـلـبــهـا مــا كـان ذا طـابـع تـقـني أو
إجــرامـي أو ســوقـي  رصــده مـــنــذ
مطلع التسعينيات  ومابعد االحتالل
األمـريــكي الـبــريـطــاني لـلــعـراق عـام
ـثـال 2003 فـالـتـقــني عـلى ســبـيل ا
مـاكـان له عالقــة بـشـيـوع اســتـعـمـال
احلـــــواســـــيـب ومن ثـم الـــــهـــــواتف
اخلـــلـــويـــة ومن ثـم وســـائل اإلعالم
اجلــديــد وهي مــفــردات عــلى غــرار:
(ســـيــرچ ســيف دلــيت بــرنت أوت
ــيل ســنـد نـيـك نـيـم بـاســوورد إ
فردات ريسـيف أتاچ وهـكذا) أمـا ا
األخـرى فـأغلـبـهـا ذات طـابع إجرامي
مـثل: قـفّاص عـلّـاس صكـاّك وقـالوا
في التهديد: أفخخك أنسفك أفجّرك
تـاركـ (أبــتـلي بـيك) الـتي أصـبـحت
أقل أهـمـيـة في الـتعـبـيـر عن الـغضب
ـفـردات والـرغــبـة في اإلنـتـقـام أمـا ا

السوقية اجلديدة فحدث وال حرج!.
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واخـتـصــرهـا بـنــقـاط مـاثــلـة أمـامي
ـوضوع ويـوجـد غيـرهـا إن  أخـذ ا
بتفرغ أكبر وبحث أكثر ونظر أوفر:
1. حمـاية الـتراث الشـعبي الـبغدادي
بـحـمايـة عـاميـته بـاعتـبارهـا بـوابته

وأداة محتواه.
2. حمـاية الهـوية الثـقافيـة والقيـمية
ـتغـيرات واحلـياتـيـة البـغداديـة من ا
الـفـكريـة والـثـقـافـيـة والـقـيـمـية الـتي
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 اسهل شيء هـو ان تدفع غيـرك للمـوت في سبيل قـضية تـتعلق بـالوطن او الدين
ـوت واخلطـر  بـعيـداً ومـحاطـاً بعـائـلتك او احـبابك او ـنأى عن ا وتـبـقي نفـسك 
حراسك  كـما هو احلال لدى اصـحاب السلـطة اجلبناء الـذين ال يضحون سوى
غتصبة يجب ان تُرجَع بكـلمات فقط ال أكثر .. لنتفق قبل كل شيء  أن االرض ا
ألهـلهـا والـكـثـيـر من الـفـلسـطـيـنـيـ الـذين هُـجِروا قِـسـراً وعـنـوةَ مـنـذ عام 1948
يـريـدون الــرجـوع لـبــيـوتـهـم واراضـيـهم وهــذا من حـقــهم وعـلى اجملــتـمع الـدولي
ـسـتـوطـنـ عـلى الـعودة الـى حيـث أتوا مـنه او مـسـاعـدتـهم عـلى ذلك  وارغـام ا
ايـجـاد حل لـهم !! مـا يحـصل في فـلـسطـ او اسـرائـيل اليـوم من مـآسي لـيست
سـوى غـبـاءاً مـســتـمـراً من الـطــرفـ  ألن الـعـرب والـيـهــود وغـيـرهم من االديـان
والـطــوائف مـكــتـوب عـلــيـهم الــعـيـش ولـهم احلق في الــعـيش عــلى هـذه األرض (
نكوبـة ) ولن يقدر احد مـنهم ان يقضي على اآلخـر ليوم الدين  ما قـدسة او ا ا
دني وكالعادة نراه الـيوم ليس سوى عرض سخـيف للعضالت  ضحايـاه من ا
ـسـلمـ اكثـر من غيـرهم بسـبب غـباء وتـعنت الـبعض من ولألسف الشـديد من ا
قيـاداتهم الذين يسكنون االنفاق حتت األرض او في دول بعيدة عن مكان احلدث
!! مشـكلة الـشعب الفـلسطـيني هي ان االحزاب الـتي تقوده هي فـاسدة او عمـيلة
وتـبـيع مبـادئـها حـسب كـميـة الدوالرات الـتي حتـصل علـيـها  يـاسـر عرفـات كان
نطقة . خائـناً ومن تبعه في قـيادة السلطـة الزال خائناً وعـميالً حلكومـات ودول ا
ن يـدفع لها اكثر وما تـأرجحها ب قطر قيادات حـركة حماس معروفـة بعمالتها 
والسـعوديـة وايران وتـركيا ومـصر وووو  إال دلـيل على أن هـذه القـيادات ال تأبه
ـصاحلـها الـشخـصية وتـعريض الـشعب بـالشـعب الفـلسـطيـني بقـدر اهتـمامـها 
الفـلسـطيني لـلفـداء بارواحـهم  الذي يـهمـهم هو ارضـاء من يدفع لـهم اليوم وهم
حكـام طهران اجملرم الـذين قتلوا اكثر من 700 من الـشباب العراقي منذ ثورة
تشرين 2019 ألنهم أرادوا فـقط حترير العـراق من االحزاب العميـلة اليران كما
هـو احلال مع حـركـة حـماس .. مـشـكلـة الـعـرب الكـبـرى والقـيـادات الـفلـسـطيـنـية
بالذات وحتى السادات أيام اتفاقية كامب ديفيد  انهم لم يقرأوا بنود االتفاقيات
ن يثق بهم وإن كانوا كامـلةً قبل توقعيـها وذلك ألن النظام الـفاسد يحيط نـفسه 
من اجلـهـلة ولـيس الـذين يـفهـمـون في القـانـون واخملتـصـ في كتـابـة االتفـاقـيات
عـاهدات ولذلك نرى دائـماً ان هذه االتفاقـيات سواء كامب ديـفيد او اوسلو او وا

صـفـقــة الـقـرن كـانت دائــمـاً لـصـالح احملــتل االسـرائـيـلي .
تبـادل حالـياً لن يفـيد الفـلسـطينـي ابداً  بل القـصف ا
سـيـخـسرون بـشـرياً ومـاديـاً الـكثـيـر جـداً مقـابل فـائدة
رور الزمن إذا اعالمـية محـدودة وتعـاطف قد يـنقـلب 
اسـتـمـر الـصـراخ واجلـعـجـعـة الـفـارغـة بـدون الـرجـوع
ـنـطق والـلـجـوء لـلـقـوانـ ومـقـارعـة احملـتـلـ لـلـعـقل وا

باالدلة واستغالل.

بسيطة جداً مستغل ظروفهم من ارباب
العمل لتعم الفائدة للطرف .
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بعد سـنة من الـدراسة منـفردا قررت ان
اجــلـب الـــعــائـــلـــة مــعـي وفــعـال قــررت
ـكوث يـوم وجمـعت الـشمل فـقـررنا ا
بور فتـفاجئ البنات في العاصمـة كوال
وكانت صـغيـرات بالـعمـر الكـبيرة اربع
نـزلــنـا ســنـوات والــصـغــيـرة ســنـتـ ,
بــوسط الـــعــاصـــمــة وزرنــا الـــبــرجــ
وخلـفهم حديـقة مـسابح لالطـفال قررت
الـبــنـات عـنـد رؤيـا االطــفـال تـسـبح في
ــسـابـح ومن الـطــبــيـعي بــدون اجـور ا
فسـبحت الـبنـات وتمـتع في ذلك الوقت

وبــدات احلــصــرة والــلــوم عــلى لــو 
جـلـبـهم من الـبـدايـة .بـعـد ذلك سـافـرنـا
الى بـيـنـانغ  penang. بـيـنـانغ جـزيـرة
يقـطنـها االغـلبيـة الصـينـية حـيث كثرة
ناطق الـسياحية والت واالسواق وا ا
فــكــان بــرنــامــجــنــا كل عــطــلــة نــهــايـة
االسبوع نذهب مع العائلة وكذلك ندعو
االصــدقــاء هم وعـوائــلــهم من الــطـلــبـة
العراقيون فكانت هناك منطقة سياحية
جـمـيـلـة جـداً  بـنـاءهـا من قـبل سـدنة
ـقـبـرة اخلـاصـة ـعـبـد الـهـنـدي عـنـد ا ا
ـدينـة واسمـها مـدينة بالـهنود ,تضم ا
الـشـباب  youth park الـعاب لـلـطـفال
ومــسـابح لـالطـفــال ومـســبح لـلــعـوائل
وقاعة العـاب القوى وملـعب لكرة القدم
والـعـاب كـثـيـرة جـدا واسـواق لـلـمـتـعة
ـكـان اجلـمــاعـيـة فـكـنــا ال نـفـارق هـذا ا
نــزورة بـ فـتــرة واخـرى ومــكـان اخـر
يسـمى جبل بـينـانغ وهو اعـلى قمة في

اجلزيرة  penang Hill نصعد
الى قـمة اجلـبل بـواسطـة عـربة
ـرعبـة او هنـاك طريق القـطار ا
اخـر يــقـودنـا لـلـقــمـة بـواسـطـة
شارع مـنحـدر بشـكل غريب فال
كن للسيارة العادية الصعود
اال ذات الدفع الرباعي واحملرك
الضخم .كان لي صديق صيني
مـالـيـزي ايـضـاً طـالب دكـتـوراه
كان ياتيـني صباحاً عـند موعد
صـالة الــــصـــــبح ونـــــذهب الى
ـــديـــنــة مــكـــان عـــلى اطــراف ا
كان ال بينـانغ وعنـد وصولنـا ا
جنــد مــكــان حلــجــر الــســيــارة
ـالــيـزيـ في والحـظت اغــلب ا
يــتــواجــدون صــبــاحـاً فـي هـذا
مـارسة الـرياضـة نساء كـان  ا
ورجــال حــيث تــســلـق اجلــبـال
ــشـي عــلى االقــدام وريـــاضــة ا

تـأمـ صـحي  200رنــكت مــا يــعـادل
بــالــعــراقي  60 الف عــراقي ,هـذا من
ـســتـوصف في داخل غـيــر اجـراءات ا
اجلــامـــعـــة له اجــراءات اخـــرى غـــيــر
التأمـ فتدفع  10 رنكت مـا يعادل 3
ــدت  6 اشــهــر تــغــطي االف عــراقي  
راجعات الطـبية للمستوصف جميع ا
. فـامـا الـتـامـ الـصحـي فاسـتـغل من
الـطـلبـة الـعـراقـي لـتـرمـيم اجـسادهم
ــتـهـالــكـة جـراء احلــروب واحلـصـار ا

الذي عانوا منه اشد الويالت .
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والحظنا في جميع دوائر الدولة هناك
راجعة اجراءات بسيـطة وسهلـة في ا
االكـتــرونـيـة فال يــضـيع حق وال ورقـة
وال جند االزدحام وجـميع ما قـلته يتم
ــركــزي او تـــبــريــد حتت الــتـــبــريـــد ا
الـســيـارات الـتي ايـضــا لم تـعـاني من
ـمتـاز والزيت التـعب حـيث البـانزين ا
تاز والشوارع نظيفة صفى بشكل  ا
فـــلم نـالحظ ان اطـــار ســيـــارة مـــا قــد
تعطل بالطريق باالضافة الى ان اجلو
ـا يـسـاعد نـظـيف خـالي من االتـربـة 
مــاطــور الــســيــارة ان يـــبــقى نــظــيف
بـدرجـة حـرارة معـتـدلـة ال تـتــــــــجاوز
 25- 33 مـئـويـة مع االمـطـار الـدائـمة
واالشـجـار الـكـثـيـفـة الـتي يـعـمل اكـثر
االعــمــال في مــالــيــزيــا لــقـطــعــهــا من
الطـريق العـامة واخلـاصة النـها تـنمو
بـسـرعــة مـذهـلـة ,فـالـشــارع مـقـدس له
قــانــون يــحــتــرم من الــكل فــلم نالحظ
يـومـا ما كـان هـنـاك حتـرش جـنسي ال

في اجلامعة وال في الشارع العام .

مـنـهـا هـنديـة ومـنـهـا صـينـيـة ومـنـها
ماليـو .دخــلت اجلـامـعــة واسـتـقـريت
بـالقـسم الـداخـلي الـذي يحـتـاح مـقال
خــاص لــيـــوصف كــيف يــكــون حــيث
طـاعم تـفتـح من السـاعة ـصاعـد وا ا
الـسـابعـة الى الـسـاعة احلـاديـة عـشر
لـــيـال وجتـــد انــــواع مـــا لــــذا وطـــاب
وبـــــســـــعـــــر مـــــدعـــــوم مـن الـــــدولــــة
وهــــوعــــبــــارةعن اســــواق ومــــطــــعم
ومحالت مشروبات للعصير وكراسي
ـئـة واخلـدمـة في والـنـظـافـة 100 بـا
الــقــسم الــداخــلي صـبــاحــا ومــسـاءاً
واالنترنت  24 ساعة في كل مكان في
القـسم وفي اجلامـعة .وذات يوم وفي
نـهـاية الـدوام وبـدايـة الـعطـلـة نـهـاية
اليزي السنة وسفـر جميع الطلـبة ا
تــرك الــقــسم فــارغ فــقط نــحن طــلــبـة
االجانب لكن تفاجئـنا ثاني يوم وعند
الـفـجـر وضـجـيج سـيـر االقـدام ودوي
ــــــمــــــرات وازدحـــــام احلــــــديث فـي ا
الـســيـارات وعـنـد االسـتــفـسـار قـالـوا
هـوالء طـلبـة الـدراسـة عن بـعـد لـديهم
امـــتــحـــان فـــهم ال يـــتـــركـــوا الــقـــسم
الــداخـلي يـفـرغ يــسـتـغل بــكل دقـيـقـة
وثـانـيـة واكـيـد هـوالء يـدفـعـون اجـور
هم القسم ولـو كانت زهيـد جداً لكن ا
ال يتـرك فارغ . وبـانتـهاء االمـتحـانات
ـــدة اســبــوعــ و تــركــهم الــقــسم
وسـافـروا جمـيـعـهم تفـاجـئـنا بـالـيوم
الثالث عند الفجر ايضاً ضجيج سير
االقـــــدام واحلــــديـث وذا بـــــطــــلـــــبــــة
تـطـوع عـلى الـنفـقة وزارة الـدفاع ا
ولــديـهم دورة اســبـوعــ بـاجلــامـعـة
وايـضا لـكي ال يـتـرك القـسم الـداخلي
ــطـاعم واحملالت بــدون اسـتـثــمـار وا
جـميـعهـا تـعمل بـهذه احلـركـة الذكـية
والفائدة لـلجميع .امـا داخل اجلامعة
هناك خدمات للطلبة الساكن القسم
الـــداخـــلي في اوقـــات الـــفـــراغ حــيث
مالعب الكـرة القدم وركـوب الدراجات
والـتنس والـطـاولة وااللـعـاب الريـشة
وقاعة االلعاب احلديد ومالعب السلة
في كـل مـكــان في اجلــامـعــة ومــسـبح
وجميها باجور رمـزية والبعض منها
بدون اجور علما ان اجلامعة مفتوحة
 24 ساعة وخدمة االنترنت في كل

مكان في اجلامعة .
علما ان اجلزيرة اغلـبها تعمل بفضل
الـــله واجلـــامـــعــــة الـــتي تـــضم االف
ديـنة اوقات الطـلبة الـذين يجـوبون ا
الـراحة واالجـازة االسـبوعـيـة وبعض
الـطـلـبــة يـجـد عـمل مـسـائي وبـاجـور

مـالـيـزيــا جـنـة في االرض عـشت فـيـهـا
خـمس سـنوات ثم هـبـطت لـلـعراق هي
من الدول االسالمـية تـقع جنـوب شرق
اسيا ,من الدول التي تتـطورت سريعا
بـاخالص ابــنـاءهـا في احلــكم بـقـيـادة
مــحـمـد مــهـاتـيــر الـذي قـاد االقــتـصـاد

تقدمة . اليزي الى نصاف الدول ا ا
في ســنـة  2010  كــنت ســارح وهـائم
في تـفـكيـري عن مـا يـجـري في الـعراق
ومن سؤ احلظ الذي يحمله العراقيون
تعاقـبة وكنا ترجى جراء احلكومـات ا
خـــيـــراً بـــعــد  2003 لـــكن ســـؤ احلظ
والقـدر قـادنا الى االسـؤ حـيث الفـساد
احلـــكــومي والـــقـــتل والـــتــفـــجـــيــرات
فخخات واشعال احلرب الطائفية . وا
كنت ادعـو ربي ان يـنقـذني و اكون في
جــزيــرة بــعــيــدة عن الــنــاس فــشــاءت
الصـدف ان احصل عـلى قبـول لدراسة
الدكتوراه في ماليزيا فانا ال اعرف عن
مـالــيـزيـا شـسـئـا اطـالقـا غـيـر الـقـبـول
بـــيـــدي فـــعــزمـت ان اكــمـل االجــراءات
واســـافــر فـــعال  ذلك وعـــزمت امــري
وقررت اسافر في البـداية وحدي تاركاً

العائلة بجوار بيت جدهم .
ـبـور وبــحث عن فـنـدق نـزلت فـي كـوال
منـاسب لي واحلمـد لله وجـدت وكانت
ايـام العـطـلة االسـبـوع فقـررت اجتوال
ـبور بدون ان اسال في العاصـمة كوال
ــهم انــبـهـرت عن اجلــامـعــة اين تـقع ا
بــالــبــنــايــات الــضــخــمــة ونــاطــحــات
الـسـحـاب والـبـرجـ االعـلى في اسـيـا
فـي ذلك الــــوقت وبــــقــــيت اجتــــول في
والت التي لم العاصـمة يوم حـيث ا
نـــراهــــا في الــــعــــراق في ذلك الــــوقت
ـــصـــرفــيـــة والـــشــوارع واخلــدمـــات ا
ـســائـيــة الـتي اجلــمـيــلـة واحلــفالت ا
جتـوب الشـوارع والـنـاس من مـخـتلف
اجلنـسيـات قاصـدة مالـيزيـا للـسيـاحة
والــدراســة وغــيــرهــا نــتــيـجــة االعالم

الــنـاجح الــذي قـادته مــالـيــزيـا جلـذب
ـعمـورة فـنـجد انـتـباه جـمـيع سـكـان ا
وفــود من اســـيــا واوربـــا وافــريـــقــيــا
واالمـريـكـيـت والـدول االسـكـنـدنـافـية
وغــيـرهـا من الـشــعـوب الـنــائـيـة الـتي
تـعـيش بـاجلـزر وفي احملـيـطـات كـلـهـا
تـــقـــصـــد مـــالـــيـــزيـــا بـــســـبب االعالم
ـاليـزي الـذي كـان مـتـمـيز الـسـيـاحي ا
جــداً لـقـيـادة مــالـيـزيـا واســتـثـمـار كل
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بانـتـهاء عـطلـة نـهايـة االسبـوع سالت
في الـفـندق الـنـزالء االخـرين عن مـكان
اجلامعـة التي سوف ادرس فيـها فقال
احد انها تقع عـلى بعد خمس ساعات
بــالـشــمـال واسـمــهـا جــامـعـة الــعـلـوم
penang مـالـيـزيــا في مـديـنـة بـيـنـانغ
ـدينـة على نـصف نـصف يقع وهذه ا
ـالـيـزي والنـصف االخـر يقع بـجانب ا
عـلـى شـكل جـزيـرة مـســتـقـلـة وعـنـدمـا
ســافـرت لـهـا بــواسـطـة الــبـاص نـزلت
ـاليـزي عنـد الفـجر بـحدود باجلـانب ا
الساعة الرابـعة وقتها لم ارى شخص
ـكـان الى انـتـظـرت الـصـبـاح يـجـوب ا
ووجـــدت نــفــسي في مـــقــهى بــجــانب
مــرآب الــسـيــارات ومـحـــطــة الـعــبـارة
 ferryهي تـــنـــقل الـــنـــاس صـــبـــاحــا
لـلـجـانب الـثـاني وهـنـاك عـلى مـسـافـة
بعيدة جسر بطول  14كيلوا متر .لكن
ـهم كــانت الـفـيـري كـان بــعـيـد جـدا ,ا
قــريـبـة جــدا فـاخــذت بـطـاقــة الـركـوب
ـبلغ زهـيـد جدا وعـبـرنا بـواسـطتـها
لـلــجـانب الـثـاني ومـن ثم كـانت هـنـاك
مـحـطـة بـاصـات حـكـومـية فـسـالت عن
الرقم الذي يصل للجـامعة فقالوا هذا
حـــجــزت مـــقـــعــد وجـــلـــست بـــجــانب
الـصيـنـي الى وصـلت لـلجـامـعة ذات
االشـجــار والـظالل وشــعـرت انـني في
بلد لم يصلة اي عربي اشاهد الوجوه

وانــواع الـريــاضــات اخملـتــلـفــة .طـول
الــســاحل فـي بــيـنــانـغ ويـســمـى بـوت
فـرنـكي  but frinky يـتـخــلـله مـديـنـة
تحف التـاريخي للمدينة الفراشات وا
ـاليـزي في الحظ ان جمـيع ا .ومن ا
عــطــلــة نــهــايــة االسـبــوع جتــدهم في
االمــاكن الـســيـاحــيـة .ذات يــوم وعـنـد
االنـتـهاء مـن مراسـيم الـعـيـد قـررنا ان
نـذهب بـعـد الـعـيـد مـبـاشـر بدعـوة من
جـمــيع عـوائل الـطـلـبــة لـلـسـيـاحـة في
مكان سيـاحي قريب فتفاجـئنا بوجود
ـاليـزية عـلى الرغم انـهم قد العـوائل ا
اسـتــغـلــوا الــعـيــد بـســفــرات ومـتــعـة
جلميع االماكن البعيد في ماليزيا .اما
عـنـد دخـولك لـلـسـينـمـا جتـد الـفـتـيات
ـسـلـمـات ذات احلـجـاب والـوقـار من ا
يـقـومن بـوظيـفـة الـكاشـيـر لـقـطع تكت
الدخول ,وشاهدت الكثـير من الفتيات
ـطـاعم الـطـرق اخلـارجـيـة يـعـمال في ا
ـــطــــاعم بـــوقــــار وحـــسن االدب فـي ا
ـــفـــاجئ عـــنـــدمـــا كــــنت ذاهب الى وا
الــعــاصـمــة الكـمــال بــعض االجـراءات
قبل ذلك ان تقوم بحجز مقعد قبل يوم
او مـنـذ الـصبـاح واحلـجـز فـيه قـواعد
قاعد ـا ان السيـارة ذات ا اخالقية و
تــكـــون جــانب مـــنــهـــا ذات مــقـــعــدين
وجـانب ذات مقـعـد واحد والـقـصد من
ذلك هـو لتـطـبيق الـشـريعـة االسالمـية
ـقــعـد الـواحـد واالخالقــيـة فـيــحـجـز ا
ـنفـرد الى من كـانت فـتـاة وحـدها او ا
رجل غريب وحـيداً لـتالفي شر مـسافة
الطريق والـنفس االمارة بـالسوء . اما
اجلـانب الـصــحي فـمـا عـلـيك ان تـدفع
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شــاء الـقـدر ان احــظى بـاصـدقــاء اعـزاء كـانــوا كـمـا هـو الــوطن مـتـعــدد الـطـوائف
واهب والـثقافات .والنـهم هكذا تعـمدت توجيه والقـوميات كذلك هم مـتعددون في ا
سـؤال دار في ذهـني كـثـيـرا من اجل جـمع جـوابـا شـافـيـا  له من خالل اجـابـاتهم

اذا نلحق كلمة العظيم بالعراق?  حيث كان السؤال مختصرا هو 
يـ ( االستاذ الدكـتور يحيى اول مجـموعة من اصدقـائي مثلـها نخبـة من االكاد
ـسـاعـد عــبـدالـرضــا رئـيس جـامـعــة ذي قـار واالسـتــاذ الـدكـتــور حـسن فـضــاله ا
االداري لـرئـيس اجلـامعـة الـعـراقيـة) كـان ملـخص اجـابـتهـم ..الن ابو  الـبـشر ادم
انـزله الـلـه عـلى ارض الـعـراق ومـازالـت في الـعـراق حتـديـدا فـي الـبـصـرة شـجـرة
يسـميها الـناس شجرة ادم .والن ابـا االنبياء ابـراهيم عليه الـسالم ولد في العراق
شـهـورة في تـقـد كبش وحتـديـدا في اور الـتابـعـة حملـافـظة ذي قـار وان قـصـته ا

شهورة بالضيافة. الئكة قرنت بالشخصية العراقية ا لضيفه من ا
امـا اجملمـوعـة الـثـانـيـة  شـمـلت كل من الـقـانـونيـ االسـتـاذ الـدكـتـور مـيـثم حـنظل
والدكتور علي طالب شرهان . حيث ذكروا في اجابتهم ان اول قانون مكتوب على
شــكل تــشــريع كــان في الـعــراق وهي شــريــعـة حــمــورابي وان الــعــالم كـلـه مـدين
للعـراقي كونهم علموا الـعالم الكتابة وهم يشيـرون الى ان اول حرف للكتابة كان
في اور.اجملـمـوعة الـثالـثة تـمثـلت بالـباحـث االسـتاذ عـدنان عـبد غـركان واالسـتاذ
عالء حسـ حـسب حـيث اكـدوا ان اقدم حـضـارة في الـتاريخ ظـهـرت في الـعراق
.الـصـديق علي صـادق.يـعـمل نائب ـصريـة بـاالف الـسنـ وقـد سـبـقت احلضـارة ا
ـهــنــدسـ الــزراعــيـ الــعــراقـيــ اشــار الى ان الــعـراق اول من رئــيس نـقــابــة ا
اسـتـحـدث نـظام الـري واول من مـارس الـزراعـة وان الـعراقـيـ هم الـذين اسـسوا
قرية جـرمو الزراعية فضال عن ان العراق يـعتبر اكبر بلد مـنتج للتمور في العالم.
امـا الــصـديق كـرار الـصــائغ الـبـاحث فـي تـاريخ الـنـجـف االشـرف اوضح لـنـا ان
الـنـبـيـ هود وصـالح مـدفـونـان في الـنجف االشـرف في الـعـراق  وان االمـام علي
علـيه السالم اختـار مركز اخلالفـة االسالمية  في الـكوفة  في الـعراق. وانا اجمع
تـلك االجـابات كـانت اجـابـة صديـقي االسـتاذ احـمـد خيـر الـله حسـ الـباحث في
الـلغـة العـربيـة وادابهـا ... ان اشـهر مـدرستـ للـغة الـعربـية هـما مـدرستـا الكـوفة
والـبـصرة في الـعـراق وان الـعراق اكـبـر بـلد قـدم شـعـراء وعلـمـاء ومفـكـرين امـثال
ـتـنـبي واجلاحظ والـكـنـدي والبـحـتـري وابو تـمـام ومـعروف الـرصـافي والـزهاوي ا
الئـكــة والـسـيــاب...ويـوجـد في واحـمـد الــصـافي الـنــجـفي واجلـواهــر ي ونـازك ا
ـخـتـلف االخـتـصـاصات الـعـراق عـلـماء مـعـتـرف بـهم دولـيـا بـحـدود ٢٠٠٠ عـالم 
تـازون بدقة وعظـمة االداء. هذا غيض من فـيض مايتمتع به العـلمية واالنسـانية.و
العـراق من خيرات تضاف الى النفط الذي يشـكل فيه العراق اكبر احتياطي حيث
يقـال ان اخر بـرميل فـي العـالم سيـخـرج من حقل مـجنـون في جـنوب الـعراق.فـما
وجه العـظمة والي بلد يـعطى هذا الوصف غـير العراق وقد قـدم لالنسانيـة وللدنيا
ن يشاء فـالعظـمة له وحده كل هذا العـطاء الكـبير فـكمـا ان النعـمة من الله يـهبهـا 
ن يـستـحقـها ..وقـد اختار الـعراق اسـتحـقاقـا .سلـمت ياعراق وانت وهو واهـبها 

حتتـضن العـظمـة  الى قيـام السـاعة كـونهـا عشـقتك عـشقا
مـنــذ  فـجــر الـتــأريخ .دمت هــكـذا ولــعن الـله مـن يـسـرق
خيـراتك الن قدسـيتك الـتي ذكرنـا  جوانب مـنهـا اضافة
الى وجــود سـبــعـة من اهـل بـيت الــنـبــوة مــدفـونــ فـيك
سـيــبـعـثــون لك شـارة تــتـسـبـب في فـضح من يــسـرقـون
خيرك الوفير ...سلمت بعظمتك وسلمنا بقدسيتك  وبكل
قدسة. ظلوم في تربتك ا حوبة يتمتع بها الشرفاء وا

الكاظمية بداية القرن العشرين

بغداد

 w UMJ « v u  wK

…b b'« W œUF*« ÆÆ5D K  À«b √

لم يعد مريبا او غريبا الصمت العربي ازاء ما يحدث في فلسط كما ان موقف
العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ليس غريبا هو االخر لكن الغريب هو
تابع -حكومات وشعوب- وما يشكله من جتاهل جـسامة هذا احلدث من قبل ا
قاومـة التي انتـقلت من شكـلها الـتقلـيدي الى قوة تـهدد وجود انعطـافة في نـهج ا

اسرائيل برمته.
وبـحـسب اعـتـراف االسـرائـيـلـيـ أنـفـسـهـم فـأن عـدد الـصـواريخ الـتي أطـلـقـتـهـا
ـقـاومة" من غـزة جتاوز الـ 4000خالل بـضعـة أيام بـعـد ان كانت احلـجارة هي "ا
سالحهـا الوحيد التي كـانت تواجه بها االسـلحة النـارية والقصف الـوحشي طيلة

أكثر من سبع عاما من االحتالل.
شـروط لالسرائـيلي عادلـة تغيـرت اليوم وأولى بـوادرها تمـثلت بالـقبول غـير ا ا
ـا تكون –اسـرائيل- هي من خـططت وطـلبت من بـوقف اطالق النـار في غزة ور

أزق. بادرة للخروج من ا مصر التدخل وتبني هذه ا
ـستـوى الـدولي فأن اسـرائـيل بـاتت اليـوم تـواجه الـعزلـة أكـثر من أي امـا عـلى ا
وقت مضى بـسبب غطـرستهـا وتمـاديها في سـياسـتها االسـتيـطانيـة التي خرقت
دني كل القـرارات الدولية ودعوات التهدئـة واحللول واستمرار جرائـمها بقتل ا
ـقابل ازداد التأيـيد والتضـامن مع الشعب الفـلسطيني من النـساء واالطفال وبا
وازداد معـهما األمل بدخـول مرحلـة جديدة تـضمن حقوق هـذا الشعب بـعد عقود

من االضطهاد والتشريد والقتل.
عـادلة وتـضع اجملتمع كـن ان تشكل قـوة جديـدة في ا ـعطيـات جمـيعـها  هذه ا
الـدولي امـام مزيـد من اخلـيارات لـلـتعـامل مع الـقضـيـة الفـلسـطـينـيـة وفي الوقت
نفـسه تعزز مـوقف الدول الداعمـة لفلـسط والـتي لم تثنـها اكثر من  73عـاما عن
شروع في حترير القدس والوقوف مع الشعب الفلسطيني في اهدافـها وحقها ا

الدفاع عن أرضه ونيل كامل حقوقه في العيش.
ــعـادلـة يـدفـع الـكـثـيــر من االنـظـمـة كـمـا ان هـذا الــتـغـيـر في ا

العـربية وسـواها من دعاة التـطبيع الى مـراجعة مـواقفها
وهي تــقع حتت ضــغط شــعـوبــهـا الــتي بــاتت تــعي بـأن
ــا تـدفع الـتــقـرب مـن اسـرائــيل مـا هــو اال مـغــامـرة ر
ثمـنها عاجال ام اجال بـعد ان كان االعتـقاد سائدا بأن
ــردودات الــتـــطــبــيع ســـيــحــقـق االســتــقـــرار ويــعــود 

اقتصادية ومكاسب سياسية لهذه االنظمة وشعوبها.
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اعلـنت الـهيـئـة الـتطـبـيعـيـة لالحتاد الـعـراقي بـكرة الـقـدم اقامـة مـباراتي الـعـراق أمام
ـنـسق االعالمـي لـلمـنـتـخب طـاجـكـسـتـان والـنـيبـال سـتـكـون من دون جـمـهـور. وقـال ا
ـنـتخب الـوطني سـيـخوض مـباراتي الوطـني هشـام مـحمـد في تصـريح صـحفي  إن ا
ـلعب. طـاجكـسـتـان والـنـيـبـال عـلى مـلعـب الفـيـحـاء من دون خـوضـر اجلـمـاهـيـر الى ا
واوضح ان التطبـيعية مـلتزمة بتـعليمـات اللجنـة العليـا للصحـة والسالمة فاإلجراءات
ـبـاراتـ وبـعـدهـا مبـيـنـاً ان اغـلـب الالعـبـ تـلـقوا الـوقـائـيـة سـتـكـون حـاضـرة قـبل ا
ـبـاراتـ عــلى مـلـعب الــفـيـحـاء في الــبـصـرة في الـرابع لـقـاحـات كــورونـا. وسـتـقــام ا

والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر احلالي.
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اصـــحـــاب اخلـــبــرات الـــعـــالـــيــة. من
جانبه ثـمن رئيس الوفـد اسعد الزم
هــذه الـــزيـــارة مـــعـــبـــرا عن شـــكــره
وتـقـديـره لـوزيـر الـشـبـاب والـريـاضة
عــدنــان درجــال مـلــمــحــا إلى أثــرهـا
الكـبيـر في حتفـيز الالعـب لـتحـقيق

نشود. الهدف ا

ـثـابـرتـهـم وعـزمـهم عـلى والالعـبــ 
تـلـبـيـة طـمـوحـات الـشـارع الـريـاضي
بـالـتـأهل إلى نـهـائـيـات كـأس العـالم.
وقـالَ: ان لعـبـة كـرة الصـاالت تـتـطلع
ي بــشــكل أكــبـر إلى الــتــواجــد الـعــا
ــتـلك ــنـتــخب الـذي  بــوجـود هـذا ا
ــمــيـــز والالعــبــ الـــطــاقم الــفـــني ا

الشـهر اجلـاري في مديـنة خـورفكان
اإلمــاراتــيــة أيـضــا لــتــحـديــد هــويـة
تأهل إلى كأس العالم. ومن الفريق ا
جــهـــة اخــرى أعــربَ وزيــر الــشــبــاب
والـريـاضـة عـدنـان درجال عـن ثقـته
طلقة بـقدرة منتخبـنا الوطني لكرة ا
ـشرف الـصـاالت عـلى تـقـد األداء ا
داعـيــاً أسـود الـرافـديـن لـبـذل أقـصى
اجلـهـود من اجل حتــقـيق طـمـوحـات
وتطلعات جمهورنا الكر في خطف
بطاقـة التأهل الى كـأس العالم.. جاء
ذلك خالل الزيارة الـتي قام بـها وزير
ـنـتخب الـشـباب والـريـاضـة لـبعـثـة ا
الــــوطــــني في مــــديــــنــــة الــــشــــارقـــة

اإلماراتية. 
وأشـادَ درجـال بجـهـود رئـاسـة الـوفد
واجلـــــــهـــــــازيـن الـــــــفــــــــني واإلداري

بغداد- الزمان
خسر مـنتخب الـعراق لكـرة الصاالت
مـبــاراته األولى ضــمن مـلــحق آسـيـا
ـــؤهل لـــكــأس الـــعــالم  2021 أمــام ا
مـنـتـخب تــايالنـد بـنـتـيـجـة  7-2 في
ــــبـــاراة الـــتي جـــرت  في مـــديـــنـــة ا
نتخب خورفكان باإلمارات.  وتقدم ا
التايالندي في الشوط األول   1-2 ثم
تـراجع مـنـتــخب الـعـراق وانـهـار في
الــشـــوط الــثـــاني لـــيــتـــسع الـــفــارق
وينتـهي اللقـاء بخسارته 7-2.  ورغم
ــدرب هـــيــثـم بــعـــيــوي مـــحـــاوالت ا
بــــتــــصــــحــــيـح أداء الــــفــــريق إال أن
ــنـتــخب الــتـايالنــدي ســيـطــر عـلى ا
باراة بـشكل كامل وفـرض أسلوبه ا
أمام عـجـز العبـو العـراق. وسـيلـتقي
ــنــتــخــبــان في اإليــاب يـوم  25 من ا
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طالـبت النائبـة عالية نـصيف رئيس الوزراء
وأم بـغداد بـاإليعاز فـوراً بإيـقاف تـقطيع
ــوجـودة في العب الــريــاضـيــة ا وتــوزيع ا
منـطقة احلرية كأراضٍ لـلمسؤول . وقالت
في بيـان صحفي  ان العديد من الشكاوى
وصـــلــتــنــا مـن ريــاضــيي مــديـــنــة احلــريــة
العب يـطـالـبـون فـيـهـا بـإيـقـاف مـصـادرة ا
الـتي حتــتـضن الــشـبـاب الــريـاضي والـتي
هي مــتـنــفــسـهـم الـوحــيــد فـبــعــد أن تـمت
مصـادرة منتـدى احلريـة بحجـة اإلستـثمار
العب كـقـطع هـنـاك نــوايـا الـيـوم لـتــوزيع ا
أراض لــشـخــصــيــات مــتـنــفــذة بــالــدولـة .
وشـــددت نـــصـــيف عـــلى  ضـــرورة تـــدخل
رئيـس الوزراء وأمـ بـغداد واإليـعـاز فوراً
بـإيـقـاف عمـلـيـات الـتـقـطـيع والتـوزيع ورفع
احليـف عن رياضـيي احلريـة واإلبقـاء على
مالعــبــهم وســاحــاتــهم الــريــاضــيــة وعــدم

ساس بها. ا

لكرة القدم وحدته التدريبية الثانية
ديـنـة الـريـاضـيـة في عـلى مالعـب ا
مـحـافـظـة الـبـصـرة وذلك حتـضـيراً
ـواجـهـتي طـاجيـكـسـتان والـنـيـبال
الــوديـــتـــ بـــالـــرابع والـــعــشـــرين
والــتــاسع والــعــشـريـن من الــشــهـر
احلالي. وشهدت الوحـدة التدريبية
الــثــانـــيــة ألســود الــرافــدين غــيــاب
العــبـي الــشـــرطــة بـــعــد قــرار إدارة
ـوجودين الـنادي سـحب الالعـب ا
من أجل الـتـحـضـيــر لـبـطـولـة كـأس
الـعـراق. وانــضم مـحــتـرف كـريــلـيـا
ســوفـيـتـوف الــروسي صـفـاء هـادي
ـنتـخب في محـافظة إلى تدريـبات ا
ـنتخب البـصرة بيـنمـا سيواصل ا
ـــديـــنــة تـــدريـــبـــاتـه عـــلى مالعـب ا
الريـاضيـة  بتمـام السـاعة السـابعة
مـــســاءً لـــرفع وتـــيــرة اإلعـــداد قــبل
مــواجــهــة طــاجـيــكــســتــان االثــنـ

قبل. ا
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وجــهَ مـــــــــــــــــدرب
مـــنـــتـــخـــبـــنــا
الـــــوطـــــني
لـــــــــكـــــــــرة
الـــــــقــــــدم
الـسـلـوفـيـني
ســـتــــريـــشـــكـــو
كـاتـانـيـتش الـدعـوة لـسـتـة العـبـ
ـنـتخب ـعـسـكـر ا جـدد لاللـتـحـاق 
ـقـام حـاليـاً في مـحـافظـة الـبـصرة ا
واجـهـتي طـاجيـكـسـتان حتـضـيـراً 
والـنـيـبـال وديـاً.  وقــررَ كـاتـانـيـتش
دعــوة كل من الـالعــبــ مــصــطــفى
نـاظم ومـحـمـد عـبـد الـزهـرة وأحـمد
عبد احلس وسجاد جاسم وبسام
شاكر ومحمد رضا وذلك لتعويض
غياب العبي الشرطة بعد مغادرتهم
ـنـتخب بـقـرار من قبل أدارة بـعثـة ا
الـنـادي. وأنـهى مـنـتـخـبـنـا الـوطني

في مهـمـة وطنـية أهم من
كل االلـتـزامـات احملـلـية
وقـــــرروا الـــــبــــقـــــاء في

عسكر.  ا
ــــــصــــــدر أن وبـــــــيّـن ا
الـالعـــــبــــ رفـــــضــــوا
االنـــســــحـــاب وأكـــدوا
أنـــهم عـــلى اســـتـــعــداد
لــتــقـبـل أي قـرار يــصـدر
مـن إدارة الــــــــــــنــــــــــــادي
جتــاهــهم في حــال كـانت
هـنـاك عـقـوبـات سـتـصدر
بــحــقــهم الحــقــا. وكــانت
إدارة نــادي الــشــرطــة قــد
طـالـبت العـبـيــهـا الـدولـيـ

بـــاالنــــســـحـــاب من مــــعـــســـكـــر
ـنــتـخب والـعـودة إلـيه قـبل 3 ا
أيــــام من مــــوعـــد أول مــــبـــاراة
قـادمـة بـالـتـصـفـيـات اآلسـيـويـة
ـــزدوجــة اســـتـــنــادا لـــلــوائح ا

الفيفا.

ـســابــقــات بـاحتــاد الــكـرة جلــنــة ا
احملـــلي عـــلى اســـتـــئـــنـــاف كـــأس
الــعـراق أثــنـاء أيــام الـفــيـفــا. وقـال
مـصـدر مــطـلع  إن العـبـي الـشـرطـة
رفـضوا قـرار اإلدارة إذ يـرون أنهم

ـقام حاليا نتخب األول ا معسكـر ا
في مدينة البصرة.

 وكـانـت إدارة الـشــرطــة قــد لـوحت
بــســحب العـــبــيــهــا الـــدولــيــ من
ـنتـخب في حـال أصرت مـعـسكـر ا

الـفـني عـقـدوا الـعـزم عـلى الـتـتويج
وسم بـلقـبي الـدوري والكـأس في ا
اجلــاري. ومن جـــهـــة اخــرى رفض
العـبــو فـريق الــشـرطــة  قـرار إدارة
الـنــادي اخلـاص بـانــسـحــابـهم من
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أعلنت الـهيئة اإلداريـة لنادي القوة
اجلـوية أن العـبي الفـريق الدولـي
ســيــلـــعــبــون ضــد زاخــو في كــأس
ـنـتـخب الـعـراق قـبل انـضـمـامـهم 
الـــــعـــــراق اســـــتـــــعـــــدادا خلــــوض
ـزدوجـة. الـتــصـفـيــات اآلسـيـويــة ا
وأوضح رئيس نادي القوة اجلوية
الـفـريق الــطـيـار شــهـاب جـاهـد في
بـيان أن إدارة الـنـادي اتخـذت هذا
الـقــرار بـعــد الـتــشـاور مع اجلــهـاز
الـفني لـلفـريق. وتقـام مبـاراة القوة
اجلـــويـــة وزاخـــو فـي ربع نـــهـــائي
كـــأس الـــعـــراق يـــوم  4 يـــونـــيـــو/
ــقــبـل. وأضــاف رئــيس حــزيـــران ا
الــقــوة اجلــويـة: الــهــيــئــة االداريـة
لـلنـادي تكن كل االحـترام والـتقـدير
لــلــهــيـــئــة الــتـــطــبــيــعـــيــة وجلــنــة
سابقات وجلمـهورنا العزيز لكن ا
مـبـاريــات الـكـأس ال تــقل شـأنـا عن
الـــدوري. وأردف: اإلدارة واجلــهــاز
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ـغـتـربـ في الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة اجناز أعـلـنت جلـنـةُ ا
جميع األوراق الثبوتـية لالعب مانشسـتر يونايتد زيدان
إقـبال. وقـالَ عـضو الـلـجنـة زيـد الزيـدي إن إكـمال أوراق
الـالعب مـرت بــأربع مـراحل نــصـفــهـا كــان في مـحــافـظـة
النـاصرية الـتي تنـحدر منـها والـدة الالعب حيث حصل
زيـدان اقــبــال عـلى اجلــنــسـيــة الـعــراقـيــة عن طــريـقــهـا.
رحلة األخيرة وأضافَ الزيدي: جنحنا اليـوم في إتمام ا
بعـد تسلم الالعب جلـواز سفـره العراقي. وأشـارَ الزيدي
ـثمـر الـذي قدم من اجلـهـات اخملتـصة الى: ان الـتعـاون ا
في وزارتي الـــداخــلــيـــة واخلــارجـــيــة ســـاهم في اجنــاز
األوراق الثبوتـية لالعب. مؤكداً: ان صـاحب الثامن عشر
نتخبات ربيعاً أصبح اآلن متاحاً بشكـل رسمي لتمثيل ا
الـوطـنـيـة العـراقـيـة. واخـتـتمَ الـزيـدي حديـثه  ان الالعب
وقع عقـداً احترافـياً مع رديف مـانشسـتر يـونايتـد ويعد
ـــتــخــصــصــ ــواهـب الــتي جــذبت الـــعــديــد من ا من ا
ووسـائل اإلعالم في بـريـطـانـيـا والـذين  أبـدوا إعـجـابهم
بـقــدراته الـفـنـيـة ونـعـول عــلى الالعب زيـدان اقـبـال بـأن

يـــــشـــــكل إضـــــافــــة نـــــوعـــــيــــة
للـمنـتخـبات الـعراقـية

زيدان اقبالمستقبالً.
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وكاالت: بينما 
حــسم الــســبـاق
عــــلـى الــــلــــقب
ومـــــــعــــــركــــــة
الــــــهـــــبـــــوط
بـــــالـــــدوري
اإلنـكـلـيـزي
ـــمـــتـــاز ا
هـــــــــــــــذا
ـــوسم ا
فـــــــــــــــإن
الــــصــــراع
ــقــاعــد عـــلى ا
األوروبـيـة ما زال مـحتـدما قـبل انطالق
ـوسم ــسـابـقـة  ــرحـلـة األخـيـرة في ا ا
 يـــوم غــدااألحـــد. وألــقت 2021 / 2020
وكـالة األنبـاء البريـطانيـة بي أيه ميديا
الـضوء عـلى الوضع احلالي قـبل إقامة
ـرحلة األخيرة للبـطولة. بعدما حصل ا
مــانـشــسـتــر سـيـتـي الـذي تـوج بــلـقب
ــوسم وكــذلك وصــيــفه الــدوري هــذا ا
مـانشـستـر يونـايتـد على أول تـذكرت
لــــدوري األبــــطــــال أصــــبـح الــــصـــراع
مــشـتـعال لــلـغـايــة بـ فـرق تـشــيـلـسي
ولـيـفـربـول وليـسـتـر سيـتي لـلـحـصول
عـلى آخـر بـطاقـتـ لـلمـسـابـقة الـقـارية
ــرحــلــة األخــيــرة لـلــمــســابــقـة. خالل ا
ـركـزين ويــحـصل الـفـريـقــان صـاحـبـا ا
ـيـرليج الـثـالث والـرابع بـتـرتيب الـبـر
عــلى مـقــعـديـن بـدوري األبــطـال فــيـمـا
ـركز اخلامس سـينـال الفـريق صاحب ا
تـنـافـسـة عـلى من بـ الـفـرق الـثـالث ا

مـــقـــعــد بـــبـــطـــولــة الـــدوري األوروبي.
ــركــز ــكـن لــتــشــيــلـــسي صــاحب ا و
الـثالـث حالـيا بـرصيد  67 نـقطـة الذي
يـتــفـوق بـنـقـطـة واحـدة عـلى لـيـفـربـول
ـركــزين الــرابع ولــيــســتــر صــاحـبـي ا
واخلـــامس عـــلى الــتـــرتــيـب أن يــعــزز
ركـز الـثـالـث بالـفـوز عـلى مـوقـعه فـي ا
ــرحـــلــة مـــضــيـــفه أســتـــون فــيـال في ا
ـقـابل يـسـعى لـيـفـربول األخـيـرة. في ا
ـركــز الـرابع من إلنــهـاء مــوسـمـه في ا
خالل الـــفــوز عــلى ضــيــفه كــريــســتــال
بـاالس فـيمـا سيـحتـاج لـيسـتر سـيتي
الـــذي يـــتـــأخـــر بـــفــارق  4 أهـــداف عن
ـتـســاوي مـعه في رصـيـد 66 الــريـدز ا
نــقـطــة لـتــحــقـيق فــوز بـعــدد وافـر من
األهــــداف عــــلى ضــــيــــفه تــــوتــــنــــهـــام
هــوتــســبــيـر أو أن تــســيــر نــتــيـجــتي
مــبــاراتي تـشــيــلـسي مع أســتــون فـيال
ولــيـفـربـول مع كـريــسـتـال في صـاحله.
أمــا فـيـمــا يـتـعـلـق بـحـسـابــات الـتـأهل
لـلـدوري األوروبي فـبـاإلضـافـة لـلـمـركز
اخلـــامس الــذي ســـيــحــتـــله أحــد فــرق
تـشـيـلسـي أو ليـفـربـول أو ليـسـتـر فإن
ـــركـــز الــســـادس هـــو مـــؤهل أيـــضــا ا
لـلبطولة القارية بعد فوز ليستر بكأس
ــــوسم. االحتــــاد اإلجنــــلــــيــــزي هــــذا ا
ـركز يـتـواجـد وست هام يـونـايتـد في ا
الــسـادس حــالـيــا بـرصــيـد  62 نــقـطـة
بـــفـــارق ثالث نــقـــاط أمـــام تــوتـــنـــهــام
ــركـزين وإيــفـرتــون الـلــذين يــحـتالن ا
الـسـابع والثـامن عـلى التـرتـيب حالـيا.
ـــركــز وســـيـــحـــافظ وست هـــام عـــلى ا
الــسـادس حــال جتـنب اخلــسـارة أمـام

ضــيـفه سـاوثـهـامــبـتـون لـكن في حـال
ـا يـقـتنص خـسـارته فـإن تـوتـنهـام ر
ـركـز الـسادس حـال تـغـلـبه على مـنه ا
ـقــابل يـبـدو أن احـتالل لــيـسـتـر. في ا
إيـفـرتون لـلمـركـز السـادس غيـر مرجح
حـتى لـو فـاز عـلى مـضـيـفه مـانـشـسـتر
سـيتي مع خسارة توتنهام وويستهام
وذلـك بـسـبـب تـأخــره بـفـارق  8أهـداف
عن وست هام و 17هـدفا عن تـوتنهام.
وهـناك أيـضا مـقعـد للـفرق اإلجنـليـزية
في الـنسـخة االفتـتاحـية لبـطولة دوري
ــــؤتــــمـــر األوروبـي حــــيث يــــشـــارك ا
ـــركــز الـــســـابع في تـــرتــيب صـــاحب ا
ـسابقة اجلديدة الـدوري اإلجنليزي با
ويـظل فـريـقـا آرسـنـال ولـيـدز يـونـايـتـد
ــركــز من مــتــنــافــســ النــتــزاع هــذا ا
الـنـاحـيـة الـنـظـريـة. ويـتـأخـر آرسـنـال
ـركـز الـتـاسـع حـالـيـا بـفارق صـاحب ا
نــقـطــة عن تـوتــنـهــام وإيـفــرتـون ومن
احملـتـمل أن يـتـقـدم مـركـزين حـال فوزه
عـلى ضـيفه بـرايـتون وتـعثـر مـنافـسيه
ـــا يــكــون ــرحــلـــة األخــيــرة. ور فـي ا
تــعـادلـه كـافــيـا مع خــسـارة الــفـريــقـ
اآلخــرين عــلـى الـرغـم من أنــهــا حــالـة
أخــرى تــبــدو غــيــر مــرجــحــة بــســبب
تـأخـره بـفـارق  7أهـداف عـن تـوتـنـهام.
ركز من جـانبه يحتاج لـيدز صاحب ا
الـعـاشـر الـذي يـتـأخر بـفـارق نـقـطـت
عـن آرسنـال لـلـفـوز عـلى ضـيـفه وست
بـرومـيـتش ألبـيـون لـكن تأخـره بـفارق
كـــبـــيـــر من األهـــداف يــجـــعل وصـــوله
لـلـمـركـز الـسـابع شـبه مـسـتـحـيل حال
تــسـاويـه في رصـيــد الـنــقــاط مع بـاقي

مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــيــه.
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قــال تــوني كــروس العـب ريــال مــدريـد
ــعـــتــاد له مع خـالل الــبث الـــصــوتـي ا
شـــقـــيــقـه فــيـــلـــيـــكس إنه غـــاضب من
مــارتـــيــنــيــز مــونــيـــرا حــكم مــواجــهــة
إشـبيلية التي -في رأيه- كانت حاسمة
وكـانت ستمـنحهم لـقب الليـجا في حال
الـفوز بـها لـكنهـا انتـهت بتـعادل مـثير
يـرينجي خالل .2-2 وقـال العب وسط ا
حــديـثه مـع شـقـيــقه لــقـد كـانـت مـبـاراة
ــمـكـن أن نـتــصـدر حــاســمـة كــان من ا
الـترتيب لعبنا بشكل جيد وأعتقد أننا
كـنـا نـسـتـحق الفـوز. هـذا يـجـعل قـبول
األمــور أكــثــر صــعــوبــة. هــذه تـعــد من
ــرات الـنــادرة الـتـي أعـلن فــيـهــا عـدم ا
اتــفـاقي مع قــرارات احلـكــام ولـكن كـان
ـرة. وأضـاف عــلى الـقــيـام بـذلك هــذه ا
كـروس األمر يكون صـعبا عنـدما تشعر
أنـهم يؤذونك في مباراة حاسمة. الكرة
الـتي احـتـسـبـوهـا ضـدنـا لم تـكـن ركـلة
جـزاء. أوال كـان الالعب مـسـتـلـقـيـا على
األرض وارتـطـمت الـكـرة بـكـتفـه. بغض
النظر عما سيحدث في اجلولة األخيرة
ولـكن هذا شيء يجعلك غاضبا. وطالب
الـالعب رأي شـقـيـقه احملـايـد حـول هذا
األمــر حـيث قـال أوال إذا كــنت غـاضـبـا
فــأنــا أيـضــا غـاضب ثـم أوضح أن تـلك
الـكرة لم تـكن ركلـة جزاء وكـان واضحا
درب زين الدين زيدان الذي أيضا أن ا
ال يـعلق أبدا على القرارات الـتحكيمية
طــالب بـتـفـســيـرات حـول تـلـك الـلـعـبـة.
ـواجـهة يـذكـر أن كـروس سيـغـيب عن ا
ــلـكي في ــرتـقـبــة لـلــفـريق ا األخــيـرة ا
قبل الـليجا أمـام فياريال يـوم السبت ا
بـــســبب إصــابـــته بــفـــيــروس كــورونــا
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ـواسـم الـتـسـعة لـلـمـرة اخلـامـسـة في ا
األخــيـرة سـيـقـام نــهـائي دوري أبـطـال
أوروبـا ب فـريق من بـلد واحد.  وإن
كــانـت أجــواء الــبــطــولــة في الــعــامــ
األخــيــريـن قــد تــغــيــرت عــلى خــلــفــيــة
تـداعيـات كورونـا يبـقى التـتويج بذات
األذنـ احللم األكبر لكل الالعب على
اخـــتالف جــنــســـيــاتــهم.  فـي الــتــاسع
والــعــشــرين مـن مــايــو/ أيــار اجلـاري
سـتـدور مـعـركـة كـبـرى بـ مـانـشـسـتـر
ســيـــتي وتــشــيــلـــسي بــنــهــائي دوري
واجـهـات احمللـية األبـطـال أشعـلـتهـا ا
األخــيـرة بـيــنـهــمـا ويـؤجــجـهــا شـعـار
الـلـقب األول الـذي يـطـمح إلـيه الـبعض
.  وعــلى ــدربـــ أو الالعــبـــ ســـواء ا
ـــنــتـــظــرة مـــقــربـــة من كـل اإلجنــازت ا
ـهـددة بــالـكـسـر واألرقــام الـقـيـاســيـة ا
يــبـرز صــراع اجلـنـســيـات في قــائـمـتي

ـتـعـطــشـ لـلـكـأس ــثـلي إجنـلـتــرا ا
القارية.
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يـضم تـشـيـلـسي فـي قـائمـتـه األوروبـية
لـلمـوسم اجلاري  13جـنـسيـة مخـتلـفة

كالتالي:
 إنكلترا  :5 جـيمس تشيلويل ماونت

هودسون أودوي أبراهام.
إســبــانــيـا  :3 كــيــبــا أزبــيـلــيــكــويــتـا

ألونسو.
فرنسا  :3 جيرو وزوما وكانتي.

انيا  :3 هافيرتز وفيرنر روديجر. أ
رسون. إيطاليا  :2 جورجينيو وإ

ويـضم الـفريق العـبـا واحدا من كل من:
كــرواتــيـا كــوفــاتـشــيــتش أســكـتــلــنـدا
ـــغــرب زيـــاش أمــريـــكــا جـــيــلـــمــور ا
بـــولــيــســـيــتش األرجــنـــتــ احلــارس
كــابـايـيــرو الـبـرازيل تــيـاجـو ســيـلـفـا
الـــســنــغــال احلـــارس إدوارد مــيــنــدي

ارك كريستينسن. والد
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أما مانشستر سيتي فلم يختلف كثيرا
إذ تــتــكــون قــائـمــته من  12 جــنــســيـة

كالتالي:
إجنـلترا  :5 احلـارس كارسـون وواكر

ستونز فودن ستيرلنج.            
إســبــانــيـا  :3 رودري تــوريس إيــريك

جارسيا.
الـبرتغال  :3 ديـاز كانسيـلو بيرناردو

سيلفا.
الــــبــــرازيل  :3 احلــــارس إديــــرســــون

فيرناندينيو جيسوس.
فرنسا  :2 البورت بينجام ميندي.

ويـضم الـفريق العـبـا واحدا من كل من:
ـانيا جونـدوجان بلجـيكا دي بروين أ
اجلـزائر محرز هولـندا آكي األرجنت
أجـويرو أوكرانيا زينتـشينكو وأمريكا
. لـكن الـسـؤال الـذي احلـارس ســتـيـفـ
يـتـبـادر للـذهن مـا داللـة ذلك في مـيزان
األرقــام بـــنــهــائي دوري األبــطــال مــنــذ
تــعــديل نــظــام الـبــطــولــة الــقــاريـة إلى
صـورتـها احلـاليـة دوري أبطـال أوروبا
مــوسم 1993-1992   تــبــدلـت خــريــطـة
ــتــوجـة بــالــلــقب الـذي اجلــنــسـيــات ا
حـصـده العـبـ من  43دولــة مـنـهـا 27
دولـة أوروبـيـة و 16مـن بـاقي الـقارات
عـلـما بـأن بـعض الالعبـ نـالوا الـلقب
ن أكثر من مرة.  وتتعلق هذه األرقام 
تــوجـوا بــالــلـقب فــقط بــعـدمــا لـعــبـوا
كـأساسي أو بدالء في النـهائي بينما
شارك اسـتبعدنا االحتيـاطي غير ا

ــبــاراة أو مـن كــانــوا خـــارج قــائــمـــة ا
الـنـهائـية في كـل نسخ تـشامـبـيونـزليج
ب  1993و2020.  وتــتـصـدر إسـبـانـيـا
الـقائمـة بتحـقيق اللـقب القاري  72مرة
عــبــر عــدة العـبــ مــنــذ مـوسم 92-93

اضية.  وبعـد إسبانيا حـتى النسخـة ا
انـيـا وإيطـالـيا تـأتي الـبرازيل 40 ثـم أ
24إجنـلتـرا والبـرتغال   34فـرنسا   38
هـولندا 22  األرجـنت 14  كـرواتيا 10
ويلز 6  صـربيا 5  الـكاميرون والتشيك
أمـا النرويج والـسويد وغـانا وكوت  .4
ديـفوار ومالي ونيـجيريا وكـوستاريكا
فـلكل مـنها  3مـشاركـات. وتوجت الدول
: فنلندا وجورجيا الـتالية باللقب مرت
وجـمـهـوريـة أيـرلـندا الـنـمـسـا بـولـندا
وأسـكتلندا.  أما الدول التي مثلها فائز
واحـد باللـقب منذ 1993  هـي: البوسنة
ــــارك مــــقـــدونــــيـــا والــــهـــرسـك الـــد
يــوغــسـالفــيــا ســويــســرا أوكــرانــيــا
ـكـسيك رومـانـيا روسـيـا أستـرالـيا ا
جـنـوب أفـريـقـيـا تـريـنـيـداد وتـوبـاجو
كــنــدا مــصــر الــســنــغــال أوروجـواي

وبلجيكا.
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مع اسـتـحالـة مـشاركـة حـارس السـيتي
االحــتـيــاطي األمـريــكي زاك سـتــيـفـ

ـواطنه جنم سـتـكون الـفـرصة سـانحـة 
تشيلسي كريستيان بوليسيتش ليحفر
ــتــحــدة فـي الــقــائــمـة اسم الــواليــات ا
بــالـلـقب األول وكــذلك األمـر بـالــنـسـبـة
ــغــربي حــكــيم زيــاش. كــمــا لــلــنــجـم ا
سـيــصـبح جنم الـسـيـتي ريـاض مـحـرز
حــال تــتــويـجـه أول جـزائــري يــحــصـد
الـلقب بـالنظـام اجلديد لـدوري األبطال.
وكـان النـجم اجلزائـري رابح ماجر أول
عـربي يحصد اللقب األوروبي مع نادي
ــســمـى الــقـد بــورتــو عــام  1987 بــا
لـلـبـطـولة الـقـاريـة. ووقع مـحـمد صالح
جنـم لــيــفـــربــول عــلى أول لـــقب عــربي
ومـــــصـــــري فـي الـــــنـــــظـــــام اجلـــــديــــد
تشامبيونزليج مع ليفربول عام 2019.
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ـدرب تـتصـدر إسبـانيا عـلى صعـيد ا
ـتـوج بـ6 ـانـيـا سجل ا وإيـطـالـيا وأ
ألــقـاب لــكل مـنــهـا. وحــقـقـت إسـبــانـيـا
الــلـقب عـبــر الـربـاعـي: فـيـســيـنـتي ديل
بــوسـكي مع ريـال مـدريـد  2000و2002
رافــا بــيــنــيــتــيــز مع لــيــفــربــول 2005 
جـوارديوال مـع برشـلونة  2009 و2011
ولــويس إنــريـكي مع بــرشـلــونـة 2015.
ـانيـا فسـجلـت حضـورها عـلى يد أمـا أ
الـرباعي: يوب هاينكس مع ريال مدريد
وبـايـرن مـيـونخ  1998و  2013 أوتـمـار
هــيــتــسـفــيــلــد مع دورتـمــونــد وبــايـرن
مــيــونخ  1997 و2001  يــورجن كــلـوب
مـع لـيــفــربـول  2019 وهــانــز فـلــيك مع
ـتوج بـايـرن مـيـونخ  .2020وسـيـرفـع ا
مـن جوارديوال وتوخيل بدوري األبطال
 لــيــضــعــهـا 7ألــقــاب بالده إلى   2021
لك عـلى رأس الـقـائـمة فـمن سـيـكـون ا

في ليلة األبطال.
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ـيـرليغ فـرق الـبـر
تــــشـــهــــد صـــراع
ـقاعد كـبيـر على ا
ــــؤهـــلـــة لـــدوري ا

االبطال

توني كروس

كاتانيتش
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{ مـدريد- وكـاالت: كـشف تقـريـر إسبـاني امس اجلـمعـة موعـد تـوقيع كـيـليـان مبـابي جنم بـاريس سان
جـيـرمـان لـريـال مــدريـد. ويـنـتـهي عــقـد مـبـابي مع ســان جـيـرمـان في صـيف   2022 ويـرفض الالعب
الـفرنـسي كل عروض الـتجـديد حـتى اآلن. ووفـقًا لبـرنامـج الشـيرجنـيتو اإلسـبانـي فإن ريـال مدريد
سيـحصل عـلى توقـيع مبـابي خالل فتـرة تتـراوح من شهـر إلى شهـرين على األكـثر. وزعـمت تـقارير
إسـبـانـيـة أمس اخلــمـيس أن سـان جـيـرمــان عـرض عـلى مـبـابي احلــصـول عـلى أي راتب يـريـده
للتـوقيع عـلى عقد جـديد لكن إجـابة الالعب جـاءت دائمًا ال. وأشـارت إلى أن مبابي حـسم مستـقبله

بالفعل وأنه يريد االنتقال إلى صفوف ريال مدريد.
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{ بــــوغــــوتــــا-(أ ف ب) - طــــالــــبت
كولومبـيا مستـضيفة مسـابقة كوبا
أمــيـركــا لـكـرة الــقـدم مع األرجــنـتـ
ــقــرّرة في  13 حــزيــران/يــونــيــو وا
ـقــبل بــتـأجــيل الـنــهــائـيــات عـلى ا
خـلـفيـة الـتـظـاهرات وأعـمـال الـعنف
الــتي جتــتـــاح الــبالد فـــيــمــا رفض
يـبـول" طلـبـها االحتـاد القـاري "كـو

اخلميس.
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وكــان وزيــر الـريــاضــة الـكــولــومـبي
إرنسـتو لـوسيـنا قال فـي رسالة إلى
وســـائـل إعالم مـــحــــلـــيــــة "في هـــذه
الــلـحـظـة اسـتـحــالـة االعـتـمـاد عـلى
اجلـمـاهـيـر يـجـعل من كـوبـا أمـيـركـا
احلـدث الــذي ال نـحـلم بـه" عـلـمـاً أن
اعـمال عـنف جتـتاح الـبالد ويـضاف
ــتــأزم من نــاحــيـة إلـيــهــا الــوضع ا
تــفـشـي فــيــروس كــورونــا. واقــتـرح
الـوزيــر أن يـتم تـأجــيل هـذا الـعـرس
الـكـروي الـقـاري إلى "نـهـايـة الـعـام".
ـنح كولومـبيـا كما وتابع "نـطالب 
األرجنت مهـلة تسمح لـهما باقامة
ـكـنـة هـذا احلـدث بـأفـضل طـريـقـة 

العب". مع مواكبة جماهيرية في ا
ولم يــــتـــأخــــر رد االحتـــاد الــــقـــاري

ـيــبـول" كــثـيــراً رافـضــاً فـكـرة "كـو
ـباريات سابـقة وأعلن أن ا تأجيـل ا
الـتـي كـانـت مـقــرّرة في كــولــومــبــيـا
سيـتم نقـلهـا إلى االرجنـت لـتصبح
ــضـيـفـة. وشـرح الــدولـة الـوحـيـدة ا
ـيــبـول" في بـيـان أنه "السـبـاب "كـو
متعـلقة بالـروزنامة الـدولية واالمور
ستحيل اللوجستية للمسابقة من ا
حـتى تــأجــيل كــوبـا أمــيــركـا  2021  
قبل". ومن تشرين الـثاني/نوفمـبر ا
ــقـرر أن تــنــطـلق الــبـطــولـة في 13 ا
حـزيران/يـونـيو مع لـقـاء يجـمع ب
األرجــنــتــ وتــشــيــلي عــلى مــلــعب
مــــونــــومــــنــــتـــال فـي الــــعــــاصــــمـــة
ـفـترض أن االرجـنتـيـنـية.وكـان من ا
تنـظّم كـولومـبيـا كوبـا أميـركا لـلمرة
الثـانية في تـاريخـها وهي النـسخة
األولى في تـــاريـخ هـــذه الـــبـــطـــولــة
الــعــريـــقــة الــتي تــشــهــد تــنــظــيــمــا
ثـنـائـيـا.لـكن مـنذ  28 نـيـسان/أبـريل
اضي تشهد الـبالد تظاهرات ضد ا
احلــكـومـة احملــلـيـة ومــواجـهـات مع
قوى األمن سقـط على اثرهـا عشرات
الــقـــتـــلى. وعـــلى الـــرغم من ســـحب
مـشروع قـانـون اإلصالح الـضـريبي
إالّ أن الـســخط اسـتــمـرّ وحتـوّل إلى

احـتجـاج أوسع مـناهض لـلـحكـومة
في بــلـد يــعــاني من عــنف مــســتــمـر
وصعوبات اقـتصادية فاقـمها تفشي
فــيــروس كـــورونــا.  وشـــهــدت مــدن
بـــوغـــوتـــا مـــيـــديـــ وكـــالي الـــتي

تستضيف مبـاريات في كوبا أميركا
جوالت عـنف ادت الى نقل مـباريات
في بـطولـتي سود أمـيـريكـانا وكـوبا
وازية لدوري أبطال ليبرتادوريس ا
أوروبا الى مدن اخرى أو حتى إلى
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صـدارة الـتـرتـيب بـفارق  45 ثـانـية عن
ـــركـــز الـــثـــاني ألـــكـــســـنــدر صـــاحب ا
ـــركــز 17 فـالســـوف بــعـــد أن حـــقـق ا
ــرحـلـة 13 الــيـوم اخلــمـيس. وتـمــتـد ا
ـسـافة  198 كـيـلـومـتـرا من بـالـسـبـاق 

رافينا إلى فيرونا.

عـلى النيوزيلندي كريستوفر هاميلتون
رحلة في صـراع متأخـر لينـتصر فـي ا
ـمـتدة  212 كـيـلـومتـرا من سـييـنـا تا ا
بــانـــيــو دي رومــانــيـــا. ونــال مــواطــنه
ـركـز اإليــطـالي جـيـانــلـوكـا بـرامــبـيال ا
الـثالث. وهيمن الكولومبي بيرنال على

{ رومــــا - وكـــاالت: حــــقق اإليــــطـــالي
أنــــدريـــا فــــنــــدرامي فــــوزه األول عـــلى
اإلطـالق في مــراحل ســـبــاق إيــطـــالــيــا
رحلة لـلدراجات أمس بعد تـفوقه في ا
 بـيـنـمـا حـافظ إيـجـان بـيـرنـال على 12
صدارة الترتيب العام. وتغلب فندرامي
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{ جـنـيف - وكـاالت: فـاز األوروجوائي
بـابلو كويباس على الـبلغاري جريجور
ــرشــحــ لــلــفــوز ــيــتــروف رابع ا د
بــالــبــطــولـة بــواقع  6-7و 3-6 في ربع
ـفتوحـة للتنس. نـهائي بطـولة جنيف ا
وسـيواجه كويـباس في نصف الـنهائي
رشح الـكـنـدي ديـنـيس شـابـوفـالـوف ا
الــثـانـي الـفــائـز عــلى الــصـربي الســلـو
ديـري بواقع  4-6و4-6.  وقـدم كويـباس
ــصـنف  35 ـيـا أداء 102 عــامـا ا  عــا
جـيـدا أمام تـنوع ضـربات العب الـتنس
الــبـلــغـاري. وبــهــذا الـفــوز حـقق العب
الـتنس األوروجـوائي أفضل نتـيجة في
ــوسم لـيـتــجـاوز بـذلك ثـمـن الـنـهـائي ا
الــذي بـلـغـه في بـطـولــة مـلــبـورن حـيث
خــــســـر أمــــام الــــبـــولــــنـــدي هــــوبـــرت

هوركاتش. 
كـــمــا انـــضم العب الـــتــنس اإلســـبــاني
رافـائيل نادال إلى اجلـهود الرامية إلى

أخبار النجوم
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اجلـــــهـــــد الـــــذي بـــــذلـه الـــــعـــــمالق
الـلـيـتـوانـي دومـانـتـاس سـابـونـيس
صاحب "تـريبل-دابل" مع  19 نقـطة
و 11 مــــتـــابــــعـــة و 10 تـــمــــريـــرات
حاسـمة والـتألق الـهجـومي لزمـيله
مــالــكـــولم بــروغــدون ( 24 نــقــطــة).
وعلّق مدرب بيسرز نايت بيورغرين
عـلى الــربع الـثــاني لـلـمــبـاراة قـائالً
"كـان ذلك اجلـزء االصـعب" مـضـيـفا
"عندمـا تمنح هـذا الفريق (ويزاردز)
الـثـقـة يـلـعب بـشـكل رائع. واجـهـنـا
مــبـاريــات صـعــبـة أمــامــهم في هـذا
ـوسم". وفـشل بـيـسـرز في الـتـأهل ا
إلى االدوار اإلقصائـية لـلمرّة األولى

بعـد سـلسـلة من  5مشـاركات
ـباراة متـتالـية. وتُـقام ا
نطقة لـحق ا االخيرة 
الـــغــربـــيـــة اجلــمـــعــة

اخـــفـــاقه الـــثـالثــاء أمـــام بـــوســـطن
ـبـاراة االولى في سـلـتـيـكس خالل ا
لـحق التي خـسرهـا بنـتيـجة -110 ا
18 بــتـســجـيــله أمــام بـيــسـرز   118
نقطة إلى جانب  15 تمريرة حاسمة
و 8كـــرات مــرتــدة فـــيــمــا بـــرز بــيل
كـأفــضل مـســجل في الـلــقـاء مع 25 
نقـطـة مـنـها  4 رمـيات ثـالثيـة إلى
جــانب  5مــتــابــعــات و 4تــمــريــرات
حاسمة في  28دقيـقة قـبل أن يخرج
في الـــربـع الـــرابع االخـــيـــر الراحـــة

اوتار الركبة اليسرى.
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وأضـاف الـيـابـاني روي هـاشـيـمورا
13و 15 نقـطة ودانـييل غـافورد  18
مــتـــابــعــة و 5صــدات والـــبــرازيــلي
راوول نيتو 14  فيمـا سجل أنتوني
جـــيل  10نــــقــــاط.وصـــنـع ويـــزاردز

فـريـقـهـمـا واشـنـطن ويـزاردز لـلـفـوز
عـلى إنـديــانـا بـيـسـرز  115-142 في
ــنــطــقـة ــلــحق ا ــبــاراة األخــيـرة  ا
الشرقية لدوري كرة السلة األميركي
للمحترف اخلميس والتأهل للدور
األوّل من األدوار اإلقــصــائـيــة "بالي
أوف" حـــيث ســيـــواجه فــيالدلـــفــيــا
ـبـاراة سـفــنـتي ســيـكــسـرز.وتُـقــام ا
األولى من هـذه السـلـسـلـة األحد في
بـنــسـلـفــانـيـا حــيث يـدخل ويـزاردز
رشح للفوز باراة في لباس غـير ا ا
عــلى سـفــنــتي سـيــكــسـرز وجنــمـيه
الكاميرون جـويل إمبيد واالسترالي
بن ســيـــمــونــز.قــال مــدرب ويــزاردز
ســكــوت بـروكس بــعــد الــتــأهل "أنـا
متحمّس بشأن مجمـوعتنا" مضيفاً
"كـنت أدرك أنــنـا سـنـعــود من بـعـيـد
وأنا سعيـد ألننا تمـكنا من فعل ذلك
فـي الــــــــنــــــــهــــــــايـــــــــة عــــــــلى أرض
ـــلــــعب".وتـــابع "انـه شـــعـــور رائع ا
عــنــدمـــا نــتــحــد مــعــاً في الــظــروف
الـصـعـبـة ونــقـاتل من أجل بـعـضـنـا
الــبــعض. لم تــكن االمــور ســهــلـة
ولكن اجلـزء السهـل هو تدريب
هـــــذه اجملــــــمـــــوعـــــة".وجنح
ويـزاردز فـي حـجــز مــركـز له
في "البالي أوف" بعد موسم
مـــنــتـــظم بـــدأه بــنـــتــائج
ســــلـــبــــيـــة أدت إلى
تـــذيـــله تـــرتـــيب
منـطـقـته بـعد
ثـالثــــــــــــــة
أشهر على
انـــــــــطالق
نافسات ا
قــــــــــــبـل أن
يــــــــصــــــــاب
معظـم العبيه
بـــــــفــــــيــــــروس
كـورونــا.غـيـر أن
ويــزاردز عـــرف كــيف
يـــــــــرد فـي ظـل تـــــــــألـق جنــــــــــمه
وسـتــبــروك الـذي رفـع بـدوره من
مـسـتـواه مـحـقـقـاً "تـريـبل -دابل"
مرات عدة كـما ساعد زمـيله بيل
ـنـتـظم كـثـاني لـيـنـهي الــدوري ا
أفـضل الــهـدافــ خـلف ســتـيـفن
كــــوري جنم غــــولــــدن ســـتــــايت
ــعــدل  32نــقــطــة في ووريــرز 
ـباراة الـواحـدة.ومـرّة جـديدة ا
تضـامن الـنجـمان وهـيـمنـا على
لعب للفوز على بيسرز أرض ا
وقادا فـريـقهـمـا ويزاردز لـبـلوغ
"البالي أوف" للمرة االولى منذ
عـام  2018 عــنــدمــا خــســر في
الـــدور األوّل أمـــام تـــورونـــتـــو
رابـتــورز. وعـوّض وســتـبـروك

{ بـاريس- وكــاالت: يــفـكــر اإلسـبــاني ســيـرجــيــو رامـوس مــدافع ريـال
ــشـاركــة في يـورو 2020. ووفـقًــا لـبــرنـامج مـدريــد في االنــسـحــاب من ا
الشيـرجنيتـو اإلسبـاني فإن راموس سـيعقـد اجتـماعًا مع لـويس إنريكي
ـاتـادور  غـد األحـد. وأشـار الـبـرنـامج اإلسـبانـي إلى أن راموس مدرب ا
ـبيـاد طوكـيو. يفـكر في االنـسحـاب من الـيورو والـذهاب لـلمـشـاركة في أو
ــوسم ولم يـصل يـذكــر أن عـقــد رامـوس مع ريــال مـدريــد يـنــتـهـي هـذا ا
الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى اآلن. وزعمت العديد من التقارير
أن الالعب اإلسباني تـلقى عرضًـا مغـريًا من أجل اللـعب في باريس سان

جيرمان.
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{ لــــــوس اجنـــــلـــــيس (الـــــواليـــــات
ـتـحـدة) - (أ ف ب) - قـاد الـثنـائي ا
راسـل وســـتــــبـــروك وبــــرادلي بــــيل

الــفــارق فـي الــربع الــثــاني بــعــدمــا
نـافسه سجّل  36نقـطة مـقابل  23 
قـــبل أن يـــزيـــد الــفـــارق إلى  31 مع
نـهـايـة الـربع الـثـالث. وحـقق العـبـو
ويـزاردز نـسـبـة جنـاح عن الـرمـيـات
ــئــة.وكــان ويــزاردز بــلــغت  58في ا
ـــنـــتـــظم بـــوتـــيــرة ـــوسم ا انـــهى ا
تصاعدية بفوزه بـ  17 من مبارياته
الـ  23االخــيــرة كــمــا فــاز بــجــمــيع
مـواجـهــاته االربع أمـام بــيـسـرز في
وسـم مع مـعدل  139.7 نـقـطة هـذا ا
ــبـــاراة.من نــاحـــيـــته افــتـــقــد فـي ا
انديانا بيسرز الفائز على تشارلوت
ــــــبــــــاراة االولى هــــــورنــــــتـس في ا
ــوهـوب لــلـمــلـحق جلــهــود العـبه ا
كــاريس لــيــفــيــرت الــغــائب بــســبب
عتمد للحد من تفشي البروتوكول ا
فـــيــروس كــورونـــا عــلـى الــرغم من
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مـكافحة مـرض سرطان اجللد من خالل
ـساهمة في حملـة اترك بشرتك تتمتع ا
ـا هـو مـهم احم نـفـسك مـن الشـمس
الــتي تـهــدف لـتــعـزيــز الـوعي حلــمـايـة
اجلـــلــد من أشــعــة الـــشــمس الــضــارة.
ويـوصي الـفائز بـ 20 لـقـبا في بـطوالت
جــرانـــد سالم الــكــبــرى بـــالــعــمل عــلى
حـماية البـشرة عبر  3 نـصائح رئيسية
تـقوم على اسـتخدام وسـيلة حـماية من
أشـعـة الـشمس وفـحص الـشـامات
والــــــذهـــــــاب إلى طـــــــبــــــيب

األمـــــراض اجلـــــلـــــديـــــة.
ويــأتي انـضـمـام نـادال
بـادرة بالـتزامن إلـى ا
ي مـع الـــيــوم الـــعـــا
ــكــافــحــة ســرطــان
اجلـلد الذي سيتم
االحـتـفـال بـه يوم

األحد. 

أندريا فندرامي

الــــبــــاراغـــواي. فـي حــــ تـــوقــــفت
مــبــاريـات أخــرى بــعـد الــقــاء رجـال
الـشرطـة قنـابل مسـيلـة للـدموع بـعد
مــواجـــهــات مع مـــتــظــاهـــرين عــلى
لعب في بـارانكيا (شمال) مشارف ا

ـبـاراة حـيث سـتـقـام ا
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــكـــأس
لـيـبرتـادوريس في 10
تــــمـــــــــوز/يــــولــــيــــو

قبل. ا

- وكاالت: حققت الصيـنية شيوجن ياشوان رقما { بك
ـسـدس من  25 مـتـرا ـيـا فـي مـسـابـقــة الـرمـايــة بـا عـا
ـبـيـة الصـيـنـيـة أمس اجلمـعـة لـتـتأهل بالـتـصـفـيات األو
ـبـيـاد طـوكيـو. وسـجـلـت شـيوجن  44 إصـابـة بـفارق ألو
أربع إصابـات عن الرقم الـقيـاسي السـابق الذي حـققته
اجملـرية فـيـرونـيـكـا مـويـور في كـأس الـعـالم لـلـرمايـة في
. ونقلت وكالة أنـباء الص اجلديدة نيودلهي قبل عامـ
شينخوا عن شيوجن  24 عاما قولها بالطبع أنا متحمسة
لـلـغــايـة.. كل من يــقف هـنــا يـرغب في تـمــثـيل بــلـدنـا في
ـبــيـاد وبــذل كل مــا في وسـعـه. وأضـافت شــيـوجن األو
بية ألول مرة كل زمالئي التي ستشارك في األلعاب األو
يسـتطـيعـون حتقـيق نتـائج جـيدة لـكنـهم كانـوا يشـعرون
ببـعض الـتـوتر الـيـوم.. أنـا حتت ضغط أقل مـقـارنـة بهم
ولذا حـاولت تـقـد أفضـل ما عـنـدي. كـما تـأهـلت شـياو
ركز بـية بعد أن احـتلت ا جياروشوان إلى األلـعاب األو

الثاني متقدمة على تشاجن جينج جينج.
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ـالــكـة إلنـتـر مـيالن عـلى { رومـا- وكـاالت: حـصـلت شــركـة سـونـيـنج ا
ـاضيـة. وقال إنـتر في بـيان قرض لـتسـديد ديـون النـادي خالل الفـترة ا
رسمي حـصلـنا  عـلى عمـليـة تـمويل مـقابل األسـهم من الشـركة  وذلك
ـشـتـركة طـويـلـة األجل للـمـشـروع. وأضاف: من حفـاظًـا عـلى الرؤيـة ا
ساهـمون في احلـفاظ على مـلكيـة إنتر خالل هذا التـمويل يـستمـر ا
ميالن ويـتـغلـبـون على الـصـعوبـات والـفرص الـضـائعـة خالل فـترة
جائحـة كورونـا. وذكر مـوقع فوتبـول إيطـاليـا أن قيمـة القـرض تبلغ
 سـنـوات 3 مـلـيــون يـورو وسـيــكـون أمـام إنــتـر فـتــرة تـبـلغ  275
ـئة من للـسداد. وأضـاف أن شركـة سونـينج سـتخـسر  68.55 با

أسهمها في النادي إذا فشلت في سداد قيمة القرض. 

{ لندن- وكـاالت: كشف تـقريـر صحـفي بريـطاني امس  اجلـمعـة تطورًا
جـديـدًا بـشـأن مـسـتــقـبل هـاري كـ مـهـاجم تــوتـنـهـام هـوتـسـبـيـر.

وزعــمت الــعــديــد من الــتــقـاريــر أن كــ طــلب الــرحــيل عن
ز ـوسم احلـالي. ووفقًـا لصـحـيفـة التـا توتـنهـام بـنهـاية ا
البريطانية فإن ك لـديه اتفاق شفهي مع دانيال ليفي
ـغـادرة الـنـادي هـذا رئـيس تـوتـنـهـام بـأن يـسـمح له 
الــعــام. وأشــارت إلـى أن كــ يــريــد االنـــتــقــال إلى
مانشسـتر سيـتي والتدرب حتت قـيادة اإلسباني
بيب غـوارديـوال. وأوضحـت أن توتـنـهام سـيـطلب
ــهـــاجم 175  مـــلــيـــون يـــورو لـــلـــتــخـــلي عـن ا
ـقبل. وذكرت أنه إذا اإلجنليـزي في الصيف ا
تــقــدم الــســيــتي بـــعــرض رســمي ســيــطــلب
تــوتـنــهــام أن يــكــون جــابــريــيل جــيــسـوس
مهاجم الـسيـتيـزينز جـزءًا من الصـفقة ال
سـيـمـا أنه سـيـصــبح احـتـيـاطـيًـا بـوصـول

. ك

هاري ك

بابلو
كويباس

وجتمع بـ غولـدن ستـايت ووريرز
ـــفــــيـس غــــريـــزلــــيــــز فـي ســـان و

فرانسيسكو. 
ويلعب الفائـز في االدوار اإلقصائية
مع يـوتـا جـاز صاحـب أفضـل سجل
نتظم للموسم احلالي. في الدوري ا
ويـــنــطـــلق الــدور االوّل مـن "الــبالي
أوف" الـــــســــبت حـــــيث يــــلـــــعب في
ــنــطـقــة الــشـرقــيــة فـيالدلــفــيـا مع ا
واشــنــطن وبــروكــلــ مع بــوســطن
ومـيــلـووكي مع مــيـامي ونــيـويـورك

نيكس مع أتالنتا.
وفي الغربية يتـواجه فينيكس صنز
مع لـوس أجنــلـيـس لـيـكــرز حـامل
الــلــقب ودنــفــر نــاغــتس مع
بورتالنـد وكـليـبرز
مـــــــــــــــــــــع داالس

مافريكس.
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حطام. هذا من جهة العراق أما من
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـودية جـهـة ا
ــا كــانت حــلــيــفــاً وازنــاً فــهي لــطــا
ـتــحـدة فـمـا ومـتـوازنـاً لــلـواليـات ا

الذي استجد بشأنها يا ترى?
ســـواء تــــبـــجــــحت أنـت أو وســـائل
إعالمك فـالــعـراق مـازال مـحـتالً من
قـبل بالدك وحــتى بـعـد أن تـنـازلـتم
جلــزء مـن قــراره ومــصــيــره إليـران.
فـهل أنت عـازم عـلى تـسـلـيـمه كـامالً
اذا وألي هدف? وطبعاً هذا إليران? 
ال يـخـلي مسـؤولـيـتك وال مسـؤولـية
بـالدك عن مـصــيــر الـعــراق وشــعـبه

بالقطع وفي كل األحوال.
هل سـتـكـون إيـران أمـيـنـة معـكم في
حماية مصاحلكم في العراق وأنتم
تـــــرون مـــــاذا تـــــفـــــعل وكـــــيـف هي
تمـدداتهـا وأساليـب هيمـنتـها ليس
في الـعراق فـقط بل في ثالث بـلدان
عـربـيـة أخـرى وال تـخـفي اطـمـاعـها
في دول اخللـيج وأولهـا السـعودية

طبعاً?
بل إن أطـمــاع إيـران في الـسـعـوديـة
هي األخـطـر ألنــهـا أطــمـاع مـبــنـيـة
علـى رؤية أيـديولـوجيـة تنـطلق من
فـكرة أن هـيمـنتـهـا على الـسعـودية
الــتي تــضم أراضــيـهــا أقـدس بــقـاع
ــا تــعـــني الــتــحــكم ــســـلــمــ إ ا
ـسـلـمـ من زاوية ـصـيـر كـامل ا
رؤيـتهـا الـطائـفـية الـضيـقـة. وطبـعاً

أعـرف ان الـسـيـاسـة الـدولـيـة لـعـبة
مـصـالح وقـانـونـهـا: مـا ال يـنـفـعـني
ليـذهب إلى اجلحـيم ولكن هل أنت
مـتـأكد أن لم تـعـد لـبالدك مصـلـحة
ـنـطقـة على األقل بـ قطـبيّ هذه ا
العراق والسعودية? كيف ووفق أي
حــــســـابـــات? هل فـــكـــرت بـــالـــقـــوة
لء الفـراغ الذي سـيتركه رشـحة  ا
انـسـحـابك وإلى أي جـهـة سـتـرجح

كفته?
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سيـدي الرئـيس السـياسـة الدولـية
ــواقف وتــوازنــاتــهــا ال حتــددهــا ا
االنــفـعــالــيــة من األشــخــاص كــمـا
حــصل مع ســلـفــيك جـورج دبــلـيـو
بــــــــوش األب واالبـن الـــــــــلـــــــــذين
حكمتهـما مواقفهمـا الشخصية من
صــدام حـســ فــدمــرا الــعــراق في
حـــربــ جـــائـــرتــ أحـــالـــتــاه إلى

طـاب صـبـاحك سـيـادة الـرئـيس جـو
بــايـدين.. سـيـدي هل تــقـرأ مـا يـرفع
إلـــيـك من تـــقـــاريـــر وهـل تـــســـتـــمع

لنشرات األخبار?
بــصـراحـة سـيـاســاتك ومـواقـفك من
الـقضـايـا الدولـية ال تـدلل عـلى هذا.
مـواقفك ال تـدلل عـلى غـير حـسـابات
انـفعـاليـة تمـلـيهـا مواقف شـخصـية
من قادة العـالم وبالذات في حوض

اخلليج العربي وقياداته.
سيـادة الرئـيس بالدك مسـؤولة عن
أبـــشع احـــتالل فـي تـــاريخ الـــعـــالم
احلــديث وأبــشع مـا انــطـوى عــلـيه
هـــــذا االحــــتـالل من جـــــرائم بـــــحق
الــعــراق وشــعــبه ومــا حلــقــهــا من
اختالل في توازن الـقوى في منـطقة
اخلــلـيج فـكـيف تــريـد سـحب قـوات
ـــضي من دون تــصــحــيح بالدك وا

الوضع?

مـثل هـذه الـهــيـمـنـة ســتـضـمن لـهـا
الـهـيـمـنـة عـلى مـوارد وثـروات هـذا
الــبـلـد الـغـني كــمـا هـو حـاصل في
العراق عن طريق أذرعها احلاكمة
ومــنــذ قــرار ســلــفــكم سيء الــذكــر
والعمل باراك أوباما الذي سلمها
إدارة الـــعــراق كـــامالً عـــقب خــداع
لف الـنووي عام إيران له بـاتفـاق ا

2015 .
ســيـدي الــرئـيس إيــران سـتـواصل
مـــســـاعـــيـــهــا فـي احلـــصــول عـــلى
السالح الـنووي سواء أعـدتها إلى
االتــفـاق الــنـووي الـقــد أو وقـعت
معها اتفاقاً جديداً بشأنه ببساطة
ألن رؤيـة من يحـكمـونـها مـقفـلة في
اجتــاه واحــد وهــو أن حــصــولــهـا
علـى هذا الـسالح وأي سالح فـتاك
آخــــر ســـيـــســــمح لـــهــــا في بـــسط
هــيــمــنــتـهــا األيــديــولــوجــيـة قــبل
ـشرق السـياسـية عـلى كامل دول ا
الــعـربي فـمــا بـالك إنك تــركـز عـلى
هـذا اجلـانب وتـتعـامى عـن جوانب
تـطويـرها لـصواريـخـها الـبالـستـية
وتـغـلـغالتــهـا الـسـيــاسـيـة الـتي ال
تـفـتـر حلـظـة واحـدة في كـامل دول

اخلليج?
ســيــدي الـرئــيـس مــا الـذي جــنــته
ـتـحـدة من مـقـاسـمـتـهـا الــواليـات ا
إيـران الحـتاللـهـا لـلـعـراق? هـا أنـتم
أركــبــتــمـــوهــا خــلــفــكم عــلى ظــهــر

احلصـان فـلم تكـتفي بـسرقـة ما في
اخلـرج بل أســقـطـتـكم عن الـسـرج
وها هي تطارد فلولكم في قواعدكم
العسكرية وتـخرجكم منها واحدة
تــلــو األخـــرى وإلى حــد يـــدفــعــكم
بـالـتــفـكـيـر في اغالق سـفـارتـكم في
بــغــداد! فــمــاذا تــســمي حــكــمــتــكم
وحكـمة دوائركم ومـخابـراتكم هذا?
ة أم لهـا تسمية أخرى هل هو هز

في قاموسك السياسي?
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لـســنـا بـلــهـاء يــا سـيــادة الـرئـيس
ونــعـرف تــمــامــاً أن دخـيــلــة حــكـام
إيـران ليس لـهـا عدو ال في أمـريـكا
وال في إسرائيل عدو إيران األوحد
هم الــعـرب وبـحـقــد أعـمى; ومـركـز
ثـقل هـذا العـدو يـتمـثل في حـكـومة
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة الـتي ا
تـــــقف حـــــائالً بـــــ إيــــران وبــــ
مشـروعهـا هيمـنتـها األيـديولوجي
عـبـر سـيـطـرتهـا عـلى مـديـنـتيّ مـكة
ـنـورة وهذا مـا سـيـتيح ـديـنة ا وا
لـهـا بـالـتـالي الـهـيـمـنـة عـلـى موارد
ــــنــــطــــقــــة وثـــــروات بــــاقي دول ا
اوتــمـاتـيـكـيــاً بـحـسب رؤيـة حـكـام

إيران.
طـــبـــعـــاً أنـــا ال ألـــومك يـــا ســـيــادة
الرئيس عـلى فرط ثقـة دول اخلليج
بـدولـتـكم كـحـلـيـف ألن الـسـيـاسـية
مصالح وفن خداع من أجل حتقيق

ـا ألــوم دول اخلـلـيج ـصــالح إ ا
ــمــلــكــة الــعــربــيـة وعــلى رأســهــا ا
ن هـو الـســعـوديـة عــلى ثــقـتـهــا 
ليس أهل الثقـة مثلكم وكـان عليها
بدل هذه الثـقة أن تبني هي وباقي
دول اخلـلـيج تـرسـانـاتـهـا من كـافة
أنــــــواع األســــــلــــــحــــــة وأولــــــهــــــا
ـدى وخاصة الصـاروخية بـعيدة ا
أنـهـا تتـوفـر على مـا يـتيح لـهـا هذا
من أمــوال بـدل االتـكـاء عــلـيـكم في
تـأمـ حـمـايـتـهـا فـبـالـتـالي وكـما
ـثل الـعـراقي (لبس الـعـرايا يـقول ا
ال يــــدوم وإذا دام لــــيــــلــــة فــــإنه ال

يدفي).
يـــبـــقـى لي ســـؤال أخـــيـــر ســـيـــادة
الــرئـيـس: مـاذا ســتـســمي خـروجك
ثل مـكانة (من ناحـية كون قـرارك 
وهـيـبــة أعـظم دولـة في الـعـالم) من
اخلــلـــيج و ســتـــبــرره لـــلــشــعب
األمـريـكي? هل سـتسـمـيه انـسـحاب
تكتيكي أم ستكون واضحاً وأميناً
ة كما هي في حقيقة وتسميه هز
ـا سـتــجـد من يــقـبل هـذا األمــر? ر
بـشـأن تخـلـيك عن الـسعـوديـة على
ــزيـد من أمل اجــبــارهـا عــلى دفع ا
ــال أمـا فـي حــالــة الـعــراق فــهي ا
ــعـالم واألركـان ـة واضـحـة ا هــز
وبتمامها أيضاً أم لك رؤية أخرى
من موقع كـونك رئـيس ويفـهم ما ال

نفهم نحن الناس البسطاء?

يـتــصـاعـد الــصـراع بــ إسـرائـيل
وفــلـــســطــ بــاســتــمــرار في هــذه
ا أسـفر عن عدد كـبير من األيام 
ن فـــيــهم اجلـــرحى والـــقـــتــلـى و
الـنسـاء واألطـفال والـوضع مـتأزم
وخـطــيـر لــلـغـايــة. بـصــورة عـامـة
يــعــود الــســبب اجلــذري لــتــدهـور
الـــوضع إلـى عـــدم حل الـــقـــضـــيــة
ـدة الــفــلـســطـيــنـيــة بــشـكل عــادل 
طـويـلـة وخاصـة أن حق فـلـسـط
إلقــامـة دولــة مـســتـقــلـة  يــتـعـرض
النتهاكات مسـتمرة ويتفاقم مأزق
ـا أجج الــشـعب الــفـلــسـطــيــني 
التـصادم بـ فلـسطـ وإسرائيل
ــتـــكــررة وأدى إلى الـــصــراعـــات ا

بينهما.
قـــد أثــبــتت احلــقـــيــقــة أن الــسالم
احلـقيـقي لن يتـحـقق ب فـلسـط
وإســرائــيل وفي مــنــطــقــة الــشـرق
األوسط بـــرمــتـــهـــا دون حل عــادل
للـقضية الـفلسـطينيـة. السيما وإن
مـكـانة الـقضـية الـفلـسـطيـنيـة كلب
قـضايـا الـشرق األوسط غـيـر قابـلة

للزعزعة.

في يوم  16مايـو ترأس مـستـشار
الــدولـة وزيـر اخلـارجـيـة الـصـيـني
وانغ يي اجللـسة الـعلنـية الـطارئة
جملـــــلـس األمن الــــــدولي بــــــشـــــأن
الـصراع الـفلسـطيـني اإلسرائـيلي
حـــيث طــرح مـــقــتــرحـــات اجلــانب
الـصيـني ذات النـقاط األربع. بـهذه
ناسبة وأود أن أعرف لألصدقاء ا
ــقـتـرحـات الـصـيـنـيـة الـعـراقـيـ ا

بشكل مستفيض.
nMŽ ‰ULŽ«

أوال إن وقـف إطالق الـــنــار ومـــنع
أعـمـال الـعـنف األولـويـة الـقـصـوى
في الـوقت الـراهن. ال جتـلب الـقوة
الــــســـلـم واألمن ال تـــزرع أعــــمـــال
الـعـنف إال بــذور الـكـراهــيـة. حـيث
تـدين الـصـ بشـدة أعـمـال الـعنف
ـدنـيـ وحتثّ مـرة أخـرى بـحـق ا
طرفيْ الصراع على الوقف الفوري
لألعـمــال الـعـســكـريـة والــعـدائـيـة
ووقـف اخلــــطـــوات الــــتـي تـــفــــاقم
ــا فـــيـــهــا الـــضـــربــات الــوضـع 
اجلوية والهجـمات البرية وإطالق
الـصــواريخ وغـيـرهـا. ويـجب عـلى

اجلانب اإلسرائيلي الـتحلي بضبط
الــــنـــفـس عـــلى وجـه اخلـــصـــوص
وااللـــتـــزام اجلـــدي بـــقــرارات األ
ـتــحــدة ذات الـصــلــة ووقف هـدم ا
مــنــازل الـفــلـســطــيـنــيــ وطـردهم
ـستـوطنـات ومنع ووقف تـوسيع ا
أعمال الـعنف والتهـديد واالستفزاز
ـسـلـمـ وصـيـانـة واحـتـرام ضـد ا
الـوضـعيـة الـتـاريـخـيـة لـلـمـقـدسات
الـديــنــيـة فـي الـقــدس. ويــجب عـلى
اجلـانب الــفـلـســطـيـني عــدم اتـخـاذ
إجـــــراءات قـــــد تــــؤجـج األوضــــاع
ــدنــيــ وجتــنب االعـــتــداء عــلى ا

والـعـمل سـويـا عــلى تـخـفـيف حـدة
ضطرب. التوتر للوضع ا

ـساعدة اإلنسـانية تمثل ثانيا إن ا
اسة. تـتشابك الصراعات احلاجة ا
واالضـطـرابات مـع جائـحـة فـيروس
ـا زادت األزمة ـستـجد  كـورونا ا
ـــنـــطـــقــة اإلنـــســـانــيـــة شـــدة في ا
وخــاصــة األوضـاع فـي قــطــاع غـزة
الــتي تــثـيــر قـلــقـنــا الـكــثـيــر. نـحثّ
اجلــانب اإلسـرائــيــلي عــلى الــوفـاء
ــــوجب اجلـــــدي بــــالــــتـــــزامــــاتـه 
ـعاهـدات الـدوليـة ورفع احلـصار ا
ــفـروض عــلى قــطـاع غــزة بــشـكل ا
ـــــــكن شــــــامـل فـي أســــــرع وقـت 
دني في وضمان سالمة وحقوق ا
األراضي الــفـلــســطـيــنـيــة احملـتــلـة
وتـــوفــــيــــر تــــســــهـــيـالت لــــدخـــول
ـساعـدات اإلنسـانـية. ويـجب على ا
ـسـاعدات اجملـتـمع الـدولي تـقـد ا
اإلنــســـانــيـــة إلى فــلـــســطـــ عــبــر
الـقـنـوات اخملـتلـفـة ومـواصـلة دعم
ـتـحـدة إلغـاثـة أعـمـال وكـالـة األ ا
وتشغيل الالجئ الفلسطيني في
ـــســـاهـــمـــة في الـــشـــرق األدنى وا

حتـــســـ الـــوضـع اإلنـــســـاني في
. ويــــجب عــــلى األ فــــلـــســــطــــ
ـتـحدة الـقيـام بـالدور الـتـنسـيقي ا
لبـرامج اإلغاثـة اإلنسانـية الـدولية
الــعـاجــلـة وبــذل قــصـارى اجلــهـد
لـتـجــنب حـدوث كـوارث إنــسـانـيـة

خطيرة.
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ثــــالــــثــــا إن الــــدعم الــــدولـي هـــو
طـلوب. يـتـحمل مـجلس الـواجب ا
سـؤولية الرئـيسية األمن الدولي ا
لـصـيانـة الـسالم واألمن الـدولـي

فال بــد من اتــخـاذ خــطــوات قــويـة
بــشـــأن الــصـــراع الــفـــلــســطـــيــني
اإلسـرائـيـلي وإعادة الـتـأكـيـد على
" دعــمـه الــثـــابت لـ"حل الـــدولــتــ
والدفع بتهـدئة األوضاع في أسرع
ــــكن. قـــــد صــــاغ اجلــــانب وقـت 
الصـيني مشـروع البيان الـصحفي
الـــرئــاسـي بــالـــتــعـــاون مع الــدول
عنية لكن لألسف يعجز مجلس ا
األمن الــــــدولي عـن إطالق صـــــوت
موحد حتى اآلن بـسبب االعتراض
مـن دولـــة واحــــدة فــــقط. ونــــدعـــو
ــــتـــحـــدة إلـى حتـــمل الـــواليـــات ا
ــطــلـوبــة وتــبـني مــســؤولـيــتــهـا ا
مـوقف عـادل والـوقـوف إلى جـانب
أغـــلــبـــيــة األعـــضــاء في اجملـــتــمع
ـــطــــلـــوب الـــدولـي لـــدعم الــــدور ا
جملــلس األمن الــدولـي في تــهــدئــة
األوضـــاع وإعـــادة بـــنــــاء الـــثـــقـــة
وإيـجــاد حل سـيــاسي. كـمــا نـدعم
ـتـحـدة دورا أكـثـر فـعـالــيـة لأل ا
وجـامـعـة الدول الـعـربـية ومـنـظـمة
التعـاون اإلسالمي والدول األخرى
ا نـطقة  ذات الوزن الكـبير في ا
يحـشد جـهودا أوسع نـطاقـا وأكثر
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فعالية في إحالل السالم.
" هـــو رابـــعــــا إن "حل الــــدولـــتــــ
اخملــرج األســاسي. فـي الــســنــوات
األخيرة انحرفت عملية السالم في
الــــشــــرق األوسـط عن مـــــســــارهــــا
الـصـحـيح ولـم يـتم تـنـفـيـذ قرارات
ـتـحدة بـشـكل فعـال خـاصة األ ا
سـتـمرة حلق في ظل االنـتهـاكـات ا
فلـسـطـ في إقـامـة دولـة مـسـتـقـلة
ـأزق الــذي يـعـاني وزيــادة تـفــاقم ا
مـنه الـشـعب الـفـلـسطـيـني وصـلـنا
إلى األزمــة في يــومــنــا هــذا األمــر
الذي أثبت مـرة أخرى على ضرورة
إيـــــجـــــاد حل دائـم لـــــلـــــقـــــضـــــيــــة
الــفــلــســطــيــنــيـة عــلى أســاس "حل
ـطاف. تـبقى " في نهـاية ا الـدولتـ
الـقـضيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة في أجـندة
ــدة أكـــثــر من 70 ـــتــحـــدة  األ ا
عــامـا وأُصـيـبت األجـيـال الـعـديـدة
من الشعب الفلسطيني بالشيب في
أيام االنتظار لكنه لم تتم استعادة
شـروعـة حتى حـقـوقـهم الوطـنـيـة ا
اآلن. قـد تأخـرت الـعدالـة لـكنـها لن
تـــغـــيب إلـى األبـــد. يـــدعم اجلـــانب
الصيني قيام اجلانب الفلسطيني
واإلسرائيلي باسـتئناف مفاوضات
ــكن عـلى الــسالم في أسـرع وقت 
" وإقامة دولة أساس "حل الدولتـ
ــسـتـقـلـة ذات الـسـيـادة فـلـسـطـ ا
الــكــامــلــة عــلى أســاس حــدود عـام
 1967وعاصمـتها القـدس الشرقية
في يـوم مـبـكـر وحتـقـيق الـتـعايش

تناغم بشكل جذري. السلمي وا
تـعــد الـصـ من أوائل الـدول الـتي
دعـمـت الـقـضــيـة الـعــادلـة لــلـشـعب
ـنـظـمـة الـفـلــسـطـيـني واعـتــرفت 
الــتـحــريــر الــفــلــسـطــيــنــيــة ودولـة

فلسـط ولعبت دورا إيـجابيا في
تـعــزيـز نـضـال الــتـحـريــر لـلـشـعب
الـــفــلـــســطـــيــني . ظـل الــشـــعــبــان
الـصــيـني والـفـلــسـطـيــني يـتـبـادل
الـثــقـة والـدعم وإنــهـمـا صــديـقـان
حـــمـــيـــمــان وشـــريـــكـــان عـــزيــزان
ـوقف الصـيني من حـقيـقيـان. إن ا
الـــقــضــيـــة الــفــلـــســطــيـــنــيــة دائم
وواضح ويـدعم اجلانب الـصـيني
بـثـبـات الـقـضـيـة الـعـادلـة لـلـشـعب
الفـلسـطيـني ويرى أنه يـجب على
اجملتـمع الدولي الـتمـسك باالجتاه
ــــتــــمــــثل في ”حل الــــصــــحــــيـح ا
الدولـت ?“والـدفع بـعـمـلـية سالم
الـــــشـــــرق األوسـط عـــــلى أســـــاس
ـتـحـدة ذات الـصـلة قـرارات األ ا
ومــبــدأ ”األرض مـــقــابـل الــسالم“
وغـيـرهـا من الـتــوافـقـات الـدولـيـة.
كـمــا تــفي الــصــ بــالــتــزامــاتــهـا
كــالــرئــيـس الــدوري جملــلس األمن
الـدولي بــنـشــاط مـنــذ حـدوث هـذه
اجلـــولـــة من تـــصـــاعـــد الـــصـــراع
الـفـلسـطـيـني اإلسرائـيـلي وتـطلق
صــوتــا بـنــشــاط لــصــالح الــشـعب
الـفلـسطـيـني وتدفع تـخفـيف حدة
تــوتـــر الـــوضع. كـــدولــة  كـــبـــيــرة
ومـســؤولـة وصــديـقـة لــفـلــسـطـ

ســـتـــواصل الـــصــ بـــذل جـــهــود
مـــشــتـــركــة ودؤوبـــة مع اجملـــتــمع
الـــدولـي من أجل تـــهـــدئـــة أزمـــات
ـنـطــقـة وحتـقـيـق احلل الـشـامل ا
والــــعــــادل والــــدائم لــــلـــقــــضــــيـــة
الفـلسـطينـية في يـوم مبكـر وتقدم
ـساهـمـات اإليجـابـية في حتـقيق ا
سالم الشـرق األوسط واستـقرارها

وتنميتها في يوم مبكر.
{ السفير الصيني في العراق
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ـشـرقـة   ال شك فـيه بــأن الـتـاريخ سـوف يــسـجل عـلى صـفــحـاته ا
رجع ـمـيز الـذي دار ب احلـبر األعـظم بـابا الـفاتـيكـان و ا اللـقاء ا
الشيـعي األعلى السـيد علي الـسيسـتاني ذلك اللـقاء الذي أعـتبرته
األغلـبيـة بانه لـقاء الـقمـة ب رمـزين الهوتـي يـحمالن في طـياتـهما
مـشاريع احملـبـة والـتسـامح وحتـريـر األنسـانـيـة من براثـن العـبـودية
شرفـة و األيجابيـة للرمزين ـواقف ا والهيمـنة كنـتيجة حـتمية من ا
ـتـمــثـلـة بــ الـبــابـا فـرنـســيس حـمـلت أعاله فــالـشـخـصــيـة األولى ا
مــشــروع الهــوت الــشــعب فـي الــدفـاع عـن احلــقــوق األجــتــمــاعــيـة
ـسحـوقة لـلشعـوب والتي تـعيش حتـت نير واألقتـصاديـة للـطبـقات ا
ـتمـثـلة األنـظمـة الـفاسـدة والـديكـتـاتـورية امـا الـشخـصـية الـثـانيـة ا
بالسيد السيستاني والذي حمل راية ( والية األمة على نفسها) من
ـتعددة ـبدئيـة  خالل فتـاويه األيجابـية ا خالل مواقـفه األيجابـية وا
درسة والذي بدوره رفض تبني مبدأ والية الفقيه وتمسكه باسس ا
ـبـاد واليـة األمـة في أدارة األمـور الـعـامة الـنـجـفـية والـتي تـدعـو 
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وجز اعاله ماهو اِال سرد بسيط حول ماذكر في وسائل األعالم  ا
باختالف انواعهـا ولم يذكر الكثـير عن فحوى اللـقاء سوى البيان
الصـادر من مـكتـب السـيد الـسـيسـتـاني ولم يكـن اِال سرد اِنـشائي
ـشـاكـل الـتي تـواجـهـهــا األِنـسـانـيـة حـول ( الــتـحـديـات الـكــبـيـرة وا
ــنــطــقـة بــرمــتــهـا فـي الـوقـت احلـاضــر وخص فــيــهـا الــقــضــيـة وا
الـفـلـسطـيـنـيـة ودالالت أخـرى حـول التـعـايش والـتـضـامن الـسـلمي
األِنــســاني) ومـن ثم الــتــصــريــحـات الــتـي أدلى بــهــا الــكــارديــنـال
البطريرك الكلـداني لويس ساكو حول ماهيـة اللقاء والذي كان احد
رافق مع بـابا الـفـاتيـكان ( حـيث طـغت علـيه عالمات أفراد الـوفـد ا
األنبهار واألرتـباك وهذا ما تـمليه حركـاته اجلسدية الـغير الطـبيعية
خالل الـلقـاء حـيث لم يـسـتطع الـتـحـكم بنـفـسه حـيـنمـا أزاح وبـقوة
مترجم بابا الفاتيكـان الى اخللف ومن ثم حتركه الالطبيعي ألظهار

نفسه لوسائل األعالم). 1
    حـيث صـرح الـبـطـريرك لـويس سـاكـو الى وسـائل األعـالم حول
ماهية هذا اللـقاء والذي تضمن كالمه نـوع من التودد والتضرع و
أكد بأن سماحة السـيد السيستاني أكـد على عدم أستقباله أي من
ـرافق لـلـبـابـا وذلك لـعـدم رضـاءه عـلى الـسـيـاسـيـ ضـمن الـوفـد ا
الـعـمـلـيـة الـسـيـاســيـة بـرمـتـهـا وتـغـافل عن الـدور الـذي يـؤديه جنل
سماحـة السيـد السيـستـاني حيث تشـير الوقـائع بانه ال تتم تـزكية
أي رئـاسـة وزراء اِال بـعـد مـرورهـا من حتت عـمـامـة الـسـيـد مـحـمـد

رضا السيستاني.
    ونـود األشـارة هـنـا بـأن مـشروع زيـارة الـكـرسي الـرسـولي الى
العـراق هـو مشـروع قـد  يـعود تـاريـخه الى عام  2000حيـنـما
قرر البابا السابق يوحنـا بولس في اجراء زيارة تضامنية الى دولة
الـعـراق كـرسـالـة تـضـامن و تــعـاطف مع الـشـعب الـعـراقي الـقـابع
ـنــظـومــة الـدولــيـة عـام حتت نــيـر احلــصـار الـظــالم والـصــادر من ا
 ) 1990والذي أعتبر بحد ذاته أحـد جرائم األبادة اجلماعية بحق
دة  13عاماً وأدى الى وفاة شعب مظلوم حيث أسـتمر احلصار 
واد الغـذائية اكثر من مـليـون ونصف طفل نـتيـجة اجلوع ونـقص ا
الي من ومن ثم تـدميـر البـنـية الـتحـتـية لـلـدولة الـعراقـيـة وهجـرة ا
ـهـجـر). وفـشلـت بوادر أبـنـاء الـشـعب الـعـراقي الى دول اجلـوار وا
الزيارة أعاله حيـنها وذلك لتـقاطعها مع الـسياسة الـغربية و نخص
ـنـطقـة آنذاك ومن ثم عـدم األخذ منـها الـسـياسـة األميـركيـة جتاه ا

بجدية هذه الزيارة من قبل النظام العراقي السابق.
    لـذلك أكــد الـبـابـا فـرنـســيس بـان زيـارته هـذه مــاهي أِال تـنـفـيـذاً
ـقـطـوع سـلــفـاً من قـبل الـبـابــا الـسـابق يـوحـنـا ووفـاءاً الى الــوعـد ا
نـطـقة ـر بـها الـعـراق وا بـولص رغم احملاذيـر والـصعـوبـات التي 
والعالم على الصعيد األمني ومن ثم خطر جائحة فيروس كورونا. 
      أغلب الـدالئل تشـير بـعدم الـكشف عن جـميع األوراق اخملـفية
من خلف الـكوالـيس حول أهـداف الزيارة الـبابـوية لـلعـراق وهنا ال
أود الدخول تـفصيـليـاً حول ماهـية الزيـارة أعاله وذلك ألني تناولت
قـسـمـاً مـنـهـا في أحـد مـقـاالتي الـسـابـقـة بـعـنـوان (قراءة فـي أبـعاد
ــرتـقـبـة لـرئـيس الــكـرسي الـرسـولي بـابــا الـفـاتـيـكـان الى الـزيـارة ا
كن مالحظـة عدد البأس به من األمالءات الـرمزية العراق). ولـكن 
والـتي أهــتـمت بـهـا دولـة الـفــاتـيـكـان من خالل الــتـأكـيـد عـلى أحـد
ــهــمـة في الــديـانــات الــثالث أِال وهـو الــرمـز الــرمـوز الــتــوحـيــديـة ا
ـنـبـثق من مـديـنـة أور الـتـاريـخـيـة الـواقـعـة في مـديـنـة األبـراهـيـمي ا
الناصرية من اجلنوب العراقي وكما تشير الوقائع بحصول تناغم
سـيحيـة واليهوديـة قبل فتـرة زمنية لـيست بالـطويلة ب الديـانت ا

شاركة الروحية ضمن شجرة النبي أِبراهيم. وذلك من خالل ا
    وقـد دخــلت الـديــانـة األسالمــيـة ضـمـن احملـور األبـراهــيـمي في
ــسـتــشـرقـ ــاضي حـيــنـهـا قــام عـدد من ا خــمـســيـنـات الــقـرن ا
سـتشرق لـويس ماسيـنيون بـالتبـشير في الكاثـوليك ومن ضمـنهم ا
وجوب ضم الـديـانة األِسالمـية حتت جـنـاح األِبراهـيمـيـة باعـتبـارها
همة من الـديانة التوحيدية األِبـراهيمية.  ومنها بدأت أِحد الركائز ا
ــسـيـحي خالل اخلـطــوات الـفـعــلـيـة في أِطـالق احلـوار األِسالمي ا
ـســكـوني الـثـاني لـلـفــاتـيـكـان مـابـ عـام 1965-1962  اجملـمع ا
سيحية ظلة األبراهيمية الشاملة للديانات الثالث (ا بذلك أمست ا
األِسالميـة واليهـودية) مطـلب مطـلق وواقع حال مـعترف به رسـمياً
من قـبل دولــة الـفـاتـيــكـان مـنـذ عـام  2013 حـيث حـصـل الـتـنـاغم
ـكــوكــيـة لــلــحـبــر األعـظم األبــراهـيــمي أعاله من خـالل الـزيــارات ا
ـغرب وبعـدها األمارات الكاثـوليكي الى كل من فـلسطـ مصر ا
تحدة الـعربيـة وبلغت ذروة التـناغم أعاله من خالل  توقـيع وثيقة ا
ـعنـونـة  بأسم "وثـيـقة األخـوة اإلنـسانـيـة من أجل السالم التـفـاهم ا
ي والعـيش معًا"  مابـ بابا الفـاتيكان و شـيخ األزهر الدكتور العا
تحدة الـعربية ومنها احمد الطيب عام  2019 في دولة األمارات ا
ظلـة األبراهيـمية عـهداً و أساسـاً لألخوة في األنسـانية  أعتبـار ا

ضمن فلسفة اآلله اخلالق األوحد.
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ـشروع وهـكـذا فـأن الـزيارة الـبـابـويـة لـلـعـراق تـدخل ضـمن نـفس ا
األبــــراهـــيــــمي أعاله مـن خالل الـــعــــمل اجلــــدي في ضم الــــقـــطب
ــظــلــة األبــراهــيـمــيــة اجلــامــعـة لـالديـان األسالمـي الـشــيــعي الى ا
رجع الـسـمـاوية الـثالث ضـمن وثـيـقـة عـهـد جديـدة يـكـون طـرفـهـا ا
الشـيعي األعـلى السيـد علي الـسيـستـاني لكن كمـا هو مـعلـوم فقد
ـةافقـة في تـوقيـع هكـذا وثـيقـة و أكـتفى مـكـتبه رفض األخـير عـلى ا

بأصدار بيان أعالمي بسيط .
وسوف نؤكد بدورنا في اجلزء القادم من مـقالتنا هذه حول األبعاد
السـياسـيـة ما وراء الـتحـرك الديـبـلومـاسي األبراهـيمي أعاله. (اود
ـوضــوع أعاله  كـتــابـة اغـلـب مـفـاصــله قـبالً ولم األضـافــة بـأن ا
يـنــشـر وقـتـهـا وذلك لــلـبـحث والـتــحـقـيق حـول حـقــيـقـة والدة الـنـبي

أبراهيم في مدينة أور العراقية).    
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بـــأســلــوب "احلِــراســـة" و بــالــتــوابل
الدينيّة اغتـيال الوزني و (الهاشمي
مِثـاالً) قبـله و ( احـمد حـسن  كمِـثالٍ
آخر) بعده أصبح دليالً على امتالكِ
فــرق االغـتــيـاالت في الــعِـراق حُــدْبَـة
ـولودين في درَّاجاتٍ ناريّة". "القتلة ا
كــان بــابــلــو إيــســـكــوبــار; الــقــابــلــة
دت هؤالء الـقـتـلة الالتـينـيّـة الـتي ولـَّ

عام  .1980
حـــاولت دول كــــثـــيـــرة فـي أمـــريـــكـــا
الالتـيـنـيّة  –نـتحـدَثُ هـنـا عن الـعـقد
الــــــثــــــاني مِـنْ الــــــقــــــرن احلـــــادي و
الـعـشـريـن- أن تُـلـغي الـدرَّاجـات ذات
ـقــعـدين أو أن يـكــون هـنـالِك راكِب ا
ثـــاني فـي الـــدرّاجــة لـــكـن اآلوان قــد
ولودين في فات: ذاب نسلُ " القتلة ا
درَّاجاتٍ نـاريّة" كـمـلحٍ كولـومبي في
قـــارات الـــعـــالم الـــســبـع كــذلـك كــان
الرتفـاع نسبـة الفـقر; دور في ترويجِ
اسـتخـدام هـذا الـنـوع مِنْ الـدرَّاجات
كــوســيــلـةِ نــقلٍ رخــيــصــة لألفـراد و

البضائع.
 Uł«—b « q²

ــرتــبط بــشــبهِ أرخــبـــيلُ الــفــلــبــ ا
جزيرة الهـند الصـينيّة يُـعاني أيضاً
مِنْ هؤالء الـقـتلـة. هذا الـبـلدُ الـشهـير
بــقــنـاة بــنــمــا أطـلـق وصف " الــقـتل
بأسـلـوب احلِراسـة" عـلى هذا الـنوع
ُ الـعـوراء لـهذا من االغـتـيـاالت. الـعـ
ـكِنُ الــنــمط الــفـلــبــيــني و الـتـي ال 
االدعاء بأننا أغفـلنا عن رؤيتِها: إنَّ "
قـتـلـة الدرَّاجـات الـنـاريّـة" يـتـجـوَّلون
لـيالً بـانـتـظـارِ األوامر وأن وجـودهم
دلـــــيل عـــــلـى أنك تـــــعـــــيـشُ في بالدِ

عصابات.
ُ الـعوراء لـ "قتـلة الدرَّاجات" في الع
العِـراق تتـمـتعُ ببـدائل عن نظـيرتِـها
الـكولـومـبيـة و الفـلـبيـنـية: هي أرض
لــعِـصــابـات مــيـلــيـشــيـاويّــة تُـتــاجِـرُ
ـــوتِ الـــديــــني و تـــعــــيُش عـــلى بـــا
مُخـدَّرات " احملـاصـصة" بـ األفـرقاء

. السياسي
"قــــتــــلــــة الـــــدرَّاجــــات" في الــــعِــــراق
يسـتفـادون أيـضاً مِنْ غـياب الـضبط
و الـربـط اإلداري. مـثالً  –نـســتــطـيع
أن نــعــتـبِــرهُ كــومـيــديــا سـوداء  –إنَّ
ـــرور الـــعــامّـــة الـــعِــراقـــيــة دائــرة ا
اعــتـــرفت في  " 2021لـــيس لــديـــنــا
إحـصـاءات عن أعـدادِ الـدرَّاجـات ألن
أعداداً مهولةٍ منها قد دخلت البالد".
الفضيحـةُ األُخرى; إنَّ عدد الدرَّاجات

الـصِـحـافي بـيـنـدكت دكـروز; كـان قـد
رفض مـثالً تـفـسيـر مـوت الـنـاشِـطة
رِهــــام يــــعـــــقــــوب فـي الــــبــــصــــرة
بــاســـتــخـــدامِ بــوتـــاكس عـــمــلـــيــات
الــتــجــمــيل اإلعالمــيّــة "نــاشِـطــة في
ساحـة التـظـاهرات". دكـروز اختـصر
ـسألـة بـالعـنـاصـر الطـبـيعـيـة التي ا
امــتــلـــكــتـــهــا يـــعــقـــوب و أهمُّ تــلك
الــعــنــاصــر " صــوت مــؤثــر عــائِــلــة
ـة وال تــمــتــلِكُ ــدنــيـَّ مــتـــوطــدَة في ا
روابطـاً عشائـريّة قـويّة  وشخـصية
قــــــــــادِرة عــــــــــلـى إدارة األصـــــــــوات
االنــتــخـابــيّــة بـعــيــداً عن صــنـاديق

األحزاب العراقية الدينيّة".
مــواصــفــات إيــهــاب الــوزني كــانت
مُـتطـابـقـة تقـريـباً مع مـا تـمـتعت بهِ
نـــظـــيــرتُهُ; رِهـــام يـــعــقـــوب. الــشيء
ُـخــتـلِف أنهُ كـان يــتـمـتعُ الـوحــيـد ا
بـعــائـلـةٍ تـمـتـلِكُ روابــطـاً عـشـائـريّـة
قـويّـة ونـشِـطـة - تـنـتـمي إلى قـبـيـلـة

خفاجة العراقيّة. 
ستمر لبطء الشيء اآلخر; انتِقادُه ا
ـستـشـفى الـتركي" إجنـاز مشـروع "ا
في احملــافــظــة. أحـدُ أفــراد عــائــلـتِه
أشـار إلى ذلك في حـديثٍ مع إحـدى
الـــقـــنـــوات الــــفـــضـــائـــيّـــة. إنَّ هـــذهِ
ــواصـفــات الـطـبــيـعــيّـة و غــيـرُهـا ا
كــانت بــدورِهــا ســبــبــاً فـي اغــتــيـال
هـشــام الـهــاشـمي في الــسـادس من

يوليو .2020
اشـتـرك كُل من الـوزني و الـهـاشمي
بتلقـيهِما تـهديداتٍ ال حصـر لها قبل
ُـخــتــلِف في حــالـة مــوتِــهـمــا لــكن ا
الوزني أنهُ كان شاهِـداً على اغتيال
الـناشط فـاهم الـطـائي و نـاجـيّاً مِنْ
محاولةِ اغـتيالٍ سابـقة و يسكنُ في
"حي احلداد" في محافظة كربالء و
الـذي وصـفهُ أحـد الـسـاكـنـ " أكـثـرُ

نطقةِ اخلضراء". أماناً مِنْ ا
: اغـتـيـال قـتـل الـنُـشـطــاء الـعـراقـيــ

حـذَّرتُ في وقتٍ ســابِق إنَّ الـكـاظـمي
قد يضعُ رِصـاصةٍ في رأسِ مسـتقبلهِ
الــسـيـاسـي إذا لم يـســتـطع الــكـشف
ـتـظـاهرين بـشكلٍ صـريح عن قـتـلةِ ا
. اغـــتـــيـــال الـــنـــاشط والـــنـــاشـــطـــ
العِراقي; إيهاب الوزني يوم السبت;
الــــثـــامـن من مــــايـــو  ?2021يـــؤكـــدُ
اقـتِراب هـذهِ الـرِصـاصة وأيـضـاً هو
فضيحة جـوَّالة تفتِنُ لـلعالم: العِراق
ـرضِ " االغــتـيــال األسـود" مُـصــاب 

اإليراني.
ـرض حتـدث عـنه احـمـد عـبد  هـذا ا
الـقادر الـشـاذلي كـاشِـفـاً; إنَّ مؤسس
األُســرةِ الــبـهــلــويّـة; رضــا خــان هـو
ـةِ مُــخــتـرِعُ هــذا الــنــوع مِنْ " اجلــر
الــكـــامِـــلـــة". جـــمـــيعُ مَـنْ عـــارضــوه

وازي.  اغتيلوا في هذا العالم ا
الثورة اإلسالميّة في إيران (?(1979
لم تُـفـرط كــمـا يـبـدو بـإرث الـشـاه في
ُعارض  –بحسـبِ الكاتب اغتيـال ا
قولةِ الفرنسي بيير رازو  –مُذكراً با
الــشـهــيـرة لــلــمـرشــد اإليـراني األول;
روح الــله اخلــمــيــنـي: احلــربُ هــديـةُ

الله.
الوزني: خبير في قراءة نشرة موته
الوزني; و قبل أيّامٍ مِنْ اغتـيالهِ تنبأ
ـوتِه و كــشف أمـام مــسـؤولـ في
شرطة كـربالء وبعضٍ مِنَ النـاشط

أنهُ يــعـرِفُ إنَّ هــنــالِك أطــرافـاً داخل
ــؤســســة األمــنــيّــة ســتــكــونُ هـــذه ا
ضالِعةٍ في قتلِه. هدد الوزني: إنَّ مقر
ــؤســســةِ األمــنـــيّــة لن يــبــقى هـــذهِ ا

موجوداً بعد رحيلِه.
ـا قـالهُ الـوزني حتـقق جـزء كـبــيـر 
أُحرِقت مديـرية شرطـة كربالء و كان
إحِـراقُ اجلِدار اخلـارجي لـلـقنـصـلـية
اإليـرانيّـة في احملـافـظة تـأكـيـداً على
أن صـــــانِـع الـــــدمى الــــــتي تُــــــطـــــلِقُ
الـرصــاص; طـهـران لـهــا نـصـيب مِنْ

التصفيق بالنيران.

ُسجَّلة رسـمياً لم يتجاوز الـ 134 ا
ألفاً تقريبـاً لغاية مايو  .2019هنا;
يـجبُ عــلـيـنـا أيــضـاً أن نُـعـرّي هـذهِ
الـفـضـيــحـة مِنْ " األرقـام اخلـرسـاء";
الـــتي تــــنـــطِـقُ ألـــغــــازاً وال تـــشـــرحُ

للحقيقةِ صدراً.
إحــــصـــــاءات وزارة الـــــتـــــخــــطـــــيط
ـنت أنَّ نــســبـة ((6.6 الــعــراقــيّـة بــيـَّ
ـــائــــة مِـنْ الـــشــــعـب الـــعــــراقي بــــا
تـســتـخـدِمُ الــدرَّاجـات الـنــاريّـة. هـذهِ
اإلحـــصـــائـــيـــات كــانـت عــام .2011
ُـــفــــارقـــة الـــلــــطـــيـــفــــة أن الـــرابط ا
اإللكتروني للوزارة و الذي اعتمدتهُ
بي. بي. سي الــبـريـطــانـيـة كــوثـيـقـةٍ

إلكترونيّة ما عاد يعمل. 
الصورةُ لن تكتمل هنـا إلَّا بتذكيرِنا
إنَّ تــعـداد الــشـعـب الـعــراقي جتـاوز
الثالثة وثالث مـليوناً عام ?2011
و هــكــذا فــإنَّ هـــنــالِك مــا ال يــقِلُ عن
ليـون مِنْ مُـستخـدميْ الدرَّاجات ا
ة في الــعِـراق و ربّـمــا تـكـون الـنــاريـَّ
أرقـامُ الــدرَّاجـ  قــد وصـلت عــتـبـة
الثالثة مالي تقـريباً في هذا العام
( ?(2021إذا ما عرِفـنا إنَّ تخـمينات
وزارة الـتــخـطـيـط الـعـراقــيّـة تـذهبُ
إلـى أن تــعـــداد الـــشـــعب الـــعِـــراقي

أصبح أربع مليون نسمة. 
هــنــالِـك أيــضــاً ظِالل هــولــيــووديــة
تــســـيـــرُ خـــلف " قـــتــلـــة الـــدرَّاجــات
الـــنـــاريّـــة"; خــاصّـــةً مَنْ لـــهم عـالقــة
ــدنــيّـة بـتــصــفــيــة الــشـخــصــيــات ا
ـــؤثـــرة; الــتي تـــســـكنُ في أحـــيــاءٍ ا
ســكــنـيّــة تــقعُ  في "مــنـاطق أمــنــيّـة
مُحصَّنـة" مِثْلَ إيهـاب الوزني: هناك
نـقـطـة مُـرابـطـة شُـرطـيّـة ثـابـتـة عـنـد
ـنــطــقــة و يــكــون الــقــتــلـة مــدخـل ا
ـا بــانـتِــظـار وصــول الـضــحـيّــة - 
يـــؤكــدُ أن هــنـــاك أكــثـــر من شــخص
ناخ الـلوجستـي لالغتيال يؤمنـون ا
ة  –ليـفـروا بعـدهـا مِنْ مـكان اجلـر

بسرعةٍ غير مُبالغٍ فيها.
األهم و بحـسبِ مالحـظةٍ أدلت بـها
إحدى مصادري في محافظةِ كربالء
بعد اغتيال الناشط فاهم الطائي لم
أُعِــرهـا اهــتِــمــامـاً  –كــانت بــحـسب
تقـييـمي هـوليـوودية أكـثر مِنْ الالزم
- أنـهُ كــان شـــاهِـــداً عـــلى " صـــعــود
درَّاجة نـارية إلـى شاحـنةٍ تـستـخدمُ
رطـبات بـعد وقتٍ قـصير مِنْ لنـقل ا

حدوثِ االغتيال".
ـوضوع عـاد لـينـقُر رأسي في هذا ا

حتـقـيقٍ اسـتـقـصـائي كـنتُ قـد قـمتُ
بهِ مع السيـد علي اخلـيام لهُ عالقة
ُخـدَّرات في محـافظة بواقع جتـارة ا
كـــربالء حـــيثُ كـــشــفـت لــنـــا إحــدى
ــــصــــادر إنَّ " تــــرويــــجــــاً قــــويّــــاً ا
لـلـمُـخدَّرات تـشـهـدُه احملـافـظـة قبل
ُـفـارقة الـتي ـنـاسـبـات الـديـنـيّـة". ا ا
صـــنــــعـــتـــهــــا مالحـــظــــةُ الـــشـــاهـــد
الــهـولــيـووديــة مع مـا كــشـفــتهُ تـلك
احملاولة االستـقصائـيّة رغم إنّها لم
تُفلِح حلد هذهِ اللحظة في االحتِماءِ
نـة: حدوث حتت سـقفِ فـرضـيّةً مُـعـيـَّ
حاالت اغـتـيال بـعـد مدَّةٍ مـن انتـهاء

ناسبات الدينيّة! هذهِ ا
الـصِحـافي; بـيـندكت دكـروز كـان قد
كشف أنَّ من يتمُّ اغـتيالُـهم يكونُ قد
َّ وضــعُــهم في " لــوائح اغــتــيـال" 
تصِلُ إلى اجلِهات األمنيّة  –السؤال
ــــهم: كــــيف تــــصِل  –حـــيـثُ عـــلى ا
ا إلى لــوا مـنـهــا إلـَّ األغــلب لن يـتــرجـَّ
ـاحـــة األخــيـــرة الــتي الــقـــبــر. الــتـــفـَّ
تستـطيع معلـوماتي هذهِ ان تـأكلُها;
الحــظـات إلى ـةِ ا كي تُــطـرَدَ مِـنْ جـنـَّ
ـيــلـيـشـيـات أرض الـفــرضـيـات: إنَّ ا
اإليــرانـيّــة الــصــاعِـدة  –احتـدَث عن
العاصِمة بغداد - كانت دائِماً و قبل
ــيـلــيـشــيــا الـتي أن حتــتل مــقـاعــد ا
قـبلـهـا تُـسربُ لـوائِـحـاً تذكـرُ أسـماء
مَنْ كـانــوا وراء االغـتــيـاالت في هـذِه
ـيلـيشـيا نـطقـة أو تـلك مِنْ أفراد ا ا

التي تنحسِرُ حظوظها مؤقتاً.
ُبكرة مِنْ اغتيال حصّة االنتخابات ا

الوزني
ردَّةُ فـعلِ رئـيس احلـكـومـة احلـالـيـة;
مــصـطــفى الـكــاظـمي عــلى اغــتـيـالِ
إيـهـاب الـوزني و الـتي أبـداهـا أمام
مُـمـثـلــ لـقـنـواتٍ فـضـائـيّـة حـزبـيّـة
تـقودُهـا الـفضـائـيّة الـرسـميـة.. قـناة
زت بـأمــرين مـهـمـ الـعِــراقـيّـة تــمـيـَّ
بحـسبِ تقـديـري: إعادةُ تـأكيـدِه على
أنهُ لن يُـــــرشح في االنـــــتــــخــــابــــات
ُـــــزمع أن جتـــــري في الــــقـــــادِمــــة (ا
العاشر من أكتوبر القادم) و وصفه
للزعيم الصدري; مقتدى الصدر بأنّه

قاومة". " سيد ا
 الـــزعـم األول لــــعــــدم نـــيّــــة رئــــيس
احلكـومة للـترشـيح في االنتـخابات
القـادمة جـاء على لِـسان مُـقرَّبٍ منه
وكان بعد حادثة حرق مستشفى ابن
اخلـطـيب; الـتي عـلَّق عـلـيـهـا الزعـيم
ا مـفادُه: حرب انتـخابيّة الصدري 

قـذِرة. طبـعـاً; وزارة الـصـحة هي مِنْ
ـةِ الـــتــيــار الــصــدري و ضـــمنِ حــصـَّ
لسـنواتٍ طـويلـة شهـد فيـها الـقِطاعُ

الصَّحي أسوأ عهودِه.
الـزعم لـلـمـرّةِ الـثـانـيـة بـعـدم رغـبـته
لــلــتَــرَشُّحِ في انــتــخـابــات أكــتــوبـر
الــقـادمــة و الــذي جـاء عــلى لِــسـانه
كِنُ (نقصد مـصطفى الـكاظمي) ال 
ا إعطائه الوزن الثـقيل إلَّا بربطِه 
وجدتُه أنـا شـخصـياً غـزالً سـياسـيّاً
فاضِـحـاً لـلزعـيم الـصدري مِنْ خِاللِ
ـقـاومة" عـليّه إضفـاء صـفة " سـيد ا
ــا يــؤكــدُ: إنَّ الــكــاظــمي يُــقــامِــرُ و
ـسـتـقـبـلهِ الـسـيـاسي عـلى طـاولـة

التيار الصدري. 
مـــا أُشــيع أيـــضــاً عـن نــيّــة الـــتــيّــار
الـــصـــدري في اآلونـــةِ األخــيـــرة في
ـاضـيَّة: مِنْ خـفضِ سقـف توقـعـاته ا
مائة مقعد إلى ثالثةٍ و ست مقعداً
- عــــلى اعــــتـــبــــار أنهُ قــــرر خـــوض
االنتـخـابات الـقادِمـة بـهذا الـعدد مِنْ
حـ  –يــبــدو مــحــاولــةً مــنه ُـرشـَّ ا
لتـخـفيف الـتـوتر الـسـياسي واشـيّاً
لنـا: إنَّ االنتـخـابات الـقادمـة روليت
روسـي حلـــــــــظـــــــــوظِ األفـــــــــرِقــــــــاء

. السياسي
اخلـبـير األمـني و الـعـسـكـري; مـاجد
الــقـيــسي و الــذي اســتـعــنتُ به في
ــقـال تــوقَّع " ارتــفـاع نــســبـة هــذا ا
االغـتــيـاالت قــبل االنـتــخـابـات و أنَّ
ـهــا الــبـيــاني ســيــنـفــجِــرُ بــعـد خـطـَّ
االنــتــخــابــات الــقــادمــة إذا لم تــكن
األحـزاب راضــيـة عن الــنـتــائِج". أمّـا
تــفـســيــرُه لـلــمــوضـوع مِنْ الــزاويـةِ
اً حـزبـيّاً ال احلـزبيّـة " إنَّ هـنـالِك خطـَّ
يريـدُ إجـراء االنتـخـابات فـي أكتـوبر
ـــــــســــــؤول عن الــــــقــــــادم و هــــــو ا
االغــتــيــاالت احلــالــيّــة". الــنــتــيــجــة
الــنــهــائــيـة وضــعــهــا الــقـيــسي في
اجلـملـةِ الـتـالـيّة " مـا يـحـصُل صِراعُ

دَّوْلَةٍ ضِدَّ دَّوْلَة".
ُفـارقة الـتي وضـعتُـها لـلخِـتام إنَّ ا
عـــائـــلـــة الــنـــاشط إيـــهـــاب الــوزني
صـــرَّحت إنَّ اجلـــهــة الـــتي اغـــتــالت
الــــنــــاشط فــــاهـم الــــطـــائـي هي من
اغــتــالت أبـنــهــا. يــأتي ذلك في وقتٍ
بيّنت فيه مصادري اخلاصَّة إنَّ تلك
اجلهة " تُـجري مـفاوضاتٍ مع عـائلة
فاهم الطائي عبر القناة العشائريّة
لدفعِ  ما يُعرفُ بـ "ديّة القتيل" وغلق

القضيَّة.
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عن دار (كــوالن) لإلعالم والــنـشــر في أربــيل ضــمن سـلــســلـة كــتب صــدرت الــطـبــعـة األولـى من كـتــاب الــكـاتب
ـعنـون (جـون سـيـاسـيانه بـيـر  بـكه يـنه وه) (كـيف نـفكـر سـيـاسـيـاً) يقع في 560 ي شـيرزاد الـنـجـار  ا واالكـاد

صفحة من القطع الكبير.
ثـابـة " جـولة فـكـرية ـكن إعتـبـارهـا  نـشـورة في هـذا الكـتـاب  ـقـاالت ا  وعـلى الـغالف األخيـر لـلـكتـاب جـاء مايـأتي:(ا
يـدان واسع جداً يبدأ من علم الـسياسة األحـزاب السياسيـة الفلسـفة السياسـية النظام وواقـعية " في قضايـا راهنة 
ـقاالت تلك لم تـبحث فقط مـسائل فكـرية محـضة بل أنها الثـقافة والسـوسيولـوجيا.ا الدولي األمن الوطـني اإلنتخـابات
ـصلـحة الـعامة واضـيع مثل: ا تـناولت مسـائل لهـا عالقة بـالواقع الـسيـاسي وحاولت حتـليلـها وطـرحت أفكـاراً تتـعلق 
ـقـراطي الـسـيـاسـة اخلـارجـية ـعـاضـة اإليـجـابـيـة في الـنـظـام الـد ـشـتـركـة لـلـمـواطـن جتـديـد احلـزب الـسـيـاسي ا ا

قراطية). األمريكية الفضاء العام اإلحتاد األوربي الفيدرالية منتدى الفكر العربي والكورد أزمة الد

رسالة اربيل
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الروائية السورية ميسون جعمور : إقتحام التابوهات قضية إشكالية 

مـحمـود في الـعمل األدبي وبـإمـكانـنا أن
نقول هي أسـاس أو ركيزة لـلعمل وال بد
من اإلشـارة إلى أن "اقـتـحام الـتـابـوهات"
يـعد قـضيـة إشـكالـية في األعـمال األدبـية
حتـديـداُ ألن أي عـمل روائي أو قـصصي
هـو مبـني على حـكايـة يسـتمـدها الـكاتب
من اجملـــــتـــــمع ولـــــيـس من الـــــفـــــضــــاء
اخلـارجي الـقـصـة بــاجملـمل حتـكي عـمّـا
يـدور في أروقـة احلـارات وخـلف جدران
البيوت هي رهن ظروفٍ مَعـيشة يحياها
واطن في كـل حقبـة ثم ما قـيمـة العمل ا
إذا لم يـتضـمن مـناقـشة لـلـمشـكالت التي
تـؤرقــنـا وتـقض عـلــيـنـا مـضــاجـعـنـا? أن
لـألدب دوراً هـــامــاً فـي إضـــاءة قـــضـــايــا
اجملـــتــمع فـــهــو بــذلك يـــفــتح اجملــال أو
عن التـفكير باألحـرى األفق للقـار كي 
فيـها وفي محـاولة إيجـاد حلول تـناسبه
ـقترحات كل حسب بيئته وهنا تتفاوت ا

وقدرته على حتليل الظواهر.
{ في "بـيسان" قصة احلب احملـرم ثمة إشكال
دينـي وأخالقي عمـيق ونهـاية مـيلـودراميـة غير
مـتـوقـعـة لـكـنـهـا وفـرت حالً سـحـريـاً لم يـعـالج

شكلة.. ما تعليقك? ا
- هـذه اجلـدلـيـة ليـست ولـيـدة الـيوم بل
ثال هي ابنة أزمنـة بعيدة عـلى سبيل ا
كــان الــبــطل حــسـام جــالــســاً عـلـى جـبل
قاسيـون ليالً يتـأمل بهاء دمشق في ذاك
الوقـت كان يعـيش صراعـاً نفـسيـاً فيأتي
الـســؤال صـارخــاً في داخـله: "أتــراه قـدّر
لقـابيل وعـناق أن يـرجعا في شـخصـينا?
أتـــــراه احلـب كـــــان في صـــــراع دائـم مع
الــتــاريـخ الــذي حــاول طـــمس حــبـــهــمــا
لـيـنــتـصـر عـلـيه من جــديـد ويـعـيـد حـبّـاً
مـحـرماً إلـى احليـاة وعـلى نـفس البـقـعة

من األرض?!"
هــذه احلــالــة مــوجـودة في مــجــتــمــعـات
ضـيقـة لكن لـيس بإمـكانـنا جتـاهلـها ولو
كـانت قلـيلـة جداً أمـا رواية بـيسـان فإن
الـقار يـقف في حيـرة من أمره يـتنـاهبه
ســـؤال: هل يــكـــمل الــقـــراءة أم يــتــوقف
ويأخذ موقفاً يستـنكر به مشاعر أبطالها

ــعــيــاريـة الــتـي ال تــتـنــاسـب مع قــيــمه ا
وجود والدينيـة لكن أسلوب الـتشويق ا
عــبــر الــصــفــحـات يــشــدّه إلكــمــال قـراءة
التفاصيل لكي يـجد ضالته وبأن بيسان
فتـاة متبـناة وليـست شقيـقة بالـفعل هو
كــان حالً ســحــريــاً كــمــا أشــرت فــأنــا ال
أشـجع عـلى أفـعـال خـارجة عن الـطـبـيـعة
ـكنـنا نـكـران بأن ثـمة ـألوف لـكن ال  وا
ظـواهر قـادمة من الـغـرب عبـر السـوشيل
ـمــنــوع وأفــكــاراً بـات مــيــديــا أبــاحت ا
اجليل اجلديد يراها مـرضية فكندا مثالً
لـديهـا قانـون أبـاح لألشقـاء الزواج وفي
ثلي دول مجاورة قوان تبيح زواج ا
ألوف نحن اآلن أمام نـزعة خارجـة عن ا
لــكن أفــكــار الــغــرب بــاتت تــتــغــلــغل في
ــكـنــنــا نـكــران هـذه مـجــتــمـعــاتـنــا وال 

احلقيقة.
ـسـتـذئب تـطرح إشـكـالـيـة صراع احلب ا
ضـد الـغــيـرة واألنـانـيـة وكــيف يـنـتـصـر
ـثل احلـب في الـنـهـايـة أال تـظـنـ أنك 
ـا يجب هـذه الـنـهايـات مـتفـائـلـة أكثـر 

ريرة في الغالب? وأن للواقع نهاياته ا
ستـذئب رواية لهـا طبيعـة خاصة فمن ا
الـغريب أن تـعشق األنـثى من اغتـصبـها
وسـام الـبـطل كان مـدفـوعـاً من ليـنـا وهو
في حالة سُكر الغتـصاب جيهان وعندما
ـلـمت شـرشف اسـتـفـاقـت ورأت حالـتـهـا 
عــارهـا وقــررت االنــسـحــاب من احلــيـاة
واالنتحار لكن وسـام وضعها أمام خيار
أن تـــقـــبـل به زوجـــاً لـــفـــتـــرة وبـــعـــدهـــا
يـنفـصالن وبـذلك تـرمّم جرحـهـا وترسم
خطـاً جديداً حلـياتهـا بزواجها اكـتشفت
شاعر اإلنسانية أنها أمام رجل مفعم با
ــســاعــدة رجل مــرهف احلـس ويــســعى 
اآلخـرين وأثنـاء يـوميـاتهـا مـعه عشـقته
اكتشفت أنها حامل وأخبرته بنيتها على
اإلجهاض كون حـملها كان نـتيجة حادثة
ـهـا تـرك لـهـا حـريـة اخلـيـار " لـيـنـا: تـؤ
كــيف نــســيـت مــا حــصل لك? كــان أشــبه
بذئب ينقض على فريسته بال رحمة. ترد
ــهـا: جــيــهـان بــبــرود مـحــاولــة إخـفــاء أ
أتــدركـــ لــقـــد اكـــتــشـــفت بــأنـــني أحب
مـعـاشرة الـذئب" ووسط نـوبة هـسـتيـرية
دفــعـتـهــا لـيــنـا من أعـلـى الـسـلم فــفـقـدت
جنينها جراء ذلك حـينها شعرت جيهان
بـألم أكـبـر وأعمق فـمـشـاعر األم داخـلـها

كانت أكبر من أي حدث.
جـــمـــيل أن يـــنـــتـــصـــر احلب ولـــو عـــلى
األوراق وكـذلك رؤيــة الــقـلــوب تـنــسـجم
وتـعــيش عـشــقـهـا بــسالم لم ال واحلـرب

تنهش مـشاعرنا في كل
يـوم? أال يـكـفـيـنـا عـيش
مــــــرارة الــــــواقع بــــــكل
ــنـــحـــنــا ـــا  آالمه? ر
عـــيش زمن جــمــيل بــ
دفـــتي كـــتـــاب شـــعـــوراً
بـالــسالم والـسـعـادة في
أحـــــداث وتـــــفــــــاصـــــيل

متخيلة في رواية.
{ صــــدرت مــــجـــــمــــوعــــتك
الـــقـــصـــصـــيـــة "صـــوت إلى
الـــــســــمــــاء" بــــعــــد روايــــاتك
االــثالثـــة وغــالــبـــاً مــا يــبــدأ
الـــســـارد قـــاصــــاً ويـــنـــتـــهي
روائـيـاً لـكـنكِ قـلـبتِ الـوصـفة
الـسائدة رأساً على عقب.. ما

تعليقك?
ــقــولــة - أنــا ضــد هـــذه ا
فــلـــيـس من الـــضــرورة أن
يبدأ الكاتب بـكتابة القصة
لـيـنـتـهي بـالـروايـة فـهـناك
كـتّــاب قــصـة لم يــقــدّر لـهم
كتابـة الرواية أبـداً أما أنا
فـــــقــــد كـــــانت "صـــــوت إلى
الـسـماء" جتـربـة جـديدة لي
في األدب مـنـحـتـني فـرصـة

كـتــابـة مــجــمـوعــة من مــحـاور حــيـاتــيـة
ـرء عبـر حيـاته اليـوميـة هذه يـعيـشهـا ا
ــواقف بــإمــكـانـك أن جتـعل احملـاور أو ا
منـها قـصة قصـيرة ومـسليـة وال تقبل أن
تـكــون عــمالً طــويالً. فــالــقــصـة تــعــتــمـد
الـتـكــثـيف في الـلـغــة واحلـدث والـفـضـاء
الـسردي إجـماالً بـينـما الـرواية تعـدّ عمل
أكثر مـرونة وقابل لإلسـهاب السردي في

تفاصيله.
{ أي اجلــنــسـ الــســرديـ -أعــني الــقــصـة
الـقـصـيـرة والـروايـة- أقـرب إلى روحك وأكـثـر

جدارة بالتعبير عن أفكارك وهواجسك?
أنـا أعـشق الـروايـة جـداً فـهي تـمـنـحـني
فـرصـة الـعـيش مع أبـطـالي مـدة طـويـلـة
وشـخـصـياتـي في الغـالب لـيـست ورقـية
بل هم أرواح تـتـنـقّل عـبـر األوراق تـمنح
احلب تـارة واخليـبة تـارة أخرى تـشدّك
للـبكاء مـعها أو الـضحك أحيـاناً أبطالي

تازون بالواقعية. لهم مشاعر و
{ كــتـبتِ ونـشـرتِ بـعضَ الــقـصص الـقـصـيـرة
جـداً هل اسـتـهـواك هــذا الـفن أم أنك أحـبـبت

أن تغامري في جتربة كتابة مختلفة?
ـتـعـاً لـقــد وجـدت فـيه أســلـوبـاً أدبـيــاً 
فـكـتـابـة قـصـة وهي عـبـارة عن جـمـلـة أو

جـمـلـتـ حتتـاج لـقـدرة كـبـيـرة في
صياغتها وتكثيفها.

) روايـة تـطـرح قـضـيـة { (في ظالل الـيـاسـمـ
ـكن للحب أن يردم الهوة إشكـالية أيضاً هل 
; ; شــرق وغــرب أو بــ مــاهــيــتـ ــ بــ عــا
مسـتعـمِر ومـستـعمَـر? ما الـرسالـة التي تـقولـها

تلك الرواية?
- احلـب الـــواعي والـــنـــاضـج بـــإمـــكـــانه
اختـراق أي حواجـز تواجـهه في احلياة
فهو ال يعرف زماناً وال مكاناً وال يعترف
ادي سـتوى ا بهـوية أو دين وال يهـمه ا
أو االجتـماعي احلب احلقـيقي يسـتطيع
ردم أي هـوّة تـعـترض طـريـقه. وتـرجـمته
حـاالت كـثـيرة اقـتـرن فيـهـا من يـختـلـفون
ــــذهـب أو الــــقــــومــــيــــة فـي الــــدين أو ا

وبعضها كتب لها النجاح.
{ حــدثــيـــنــا عن شــخـــصــيــات أعـــمــالك.. هل
تسـتوحـينـهم من الواقع? أم هم خـيالـيون تـماماً

كنو التحقق? لكنهم 
- شـخـصـيـاتي أغـلــبـهـا من الـواقع لـكن
اخلــــــيـــــال يــــــلـــــعـب دوره في األحـــــداث
والــتــفــاصـــيل حـــــــتى الـــشــخــصــيــات
الـوهـمـيـة باإلمـكـان حتـقيـقـهـا على أرض

الواقع.
{ روايــة "ذاك الــرجـل" تــضــعــنــا في حــاضــر

ـة الـتي ســوريـا ال سـيـمــا بـعـد احلـرب الــظـا
تـعـرضـت لـهـا مــنـذ عـام  ?2011حــيث الـواقع
اجلـديـد وحـيث انـخـرط مـعـظم الـسـوريـ في
الـدفـاع عن ســوريـا بـيـنــمـا ذهب آخـرون إلى
ـكن أن نـعدهـا رواية ـعـادية هل  اخلـنادق ا
مـن أدب احلـرب? وهل ثــمـة آيــديــولـوجــيـا في

هذه الرواية وفي أعمالك األخرى?
- ذاك الـرجل من حـيث هي عـمل روائي
لم تـدخل في تــفـاصـيل احلـرب لــكـنـهـا
أشــــارت ولـــو عـن بُــــعـــد إلـى ظــــاهـــرة
االنقسام الذي ظهر في بعض العائالت
فـي سـوريـا هـذا االنـقـسـام الـذي فـصل
العائلة وجعلـهم قيد الشتات السياسي

والروحي.
{ خــتـامـاً.. أنـشـأتِ دار إبـداع لــلـنـشـر مـنـذ
ـشـروع خـمس سـنـوات حـدثــيـنـا عن هـذا ا

كيف بدأ وما احللم الذي يقف وراءه?
- جـــاءت فـــكــــرة تـــأســــيس دار إبـــداع
كـخـطـوة مـكـــــــمـلـة لـلـعمـل األدبي فكم
هو جميل التعرّف على أساليب جديدة
ورؤية أعـمـال الـكـتّـاب تـصـبح حـقـيـقة.
فـهـنـاك من يـنــتـظـر الـتـشـجـيع خلـوض
هـذه الـتــجـربـة بـدأ حـلــمي مـنـذ بـدايـة
عملي فـي هذا اجملال وأنـا أتوق لرؤية

دار إبداع في مكانة تليق بها.
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ـــمــلــكــة ومــتــرجم وكـــاتب ونــاقــد في ا
ـتـحـدة تـرك الـدراســة لـيـتـفـرغ لـلـعـمل ا
ونــشـــر أول كــتــاب له وهـــو عــبــارة عن
ديـوان شـعـر بـعـنـوان شـارع تـيـري عـام

ثم بعدها نشر مجموعته1969
القصصية قرى غامضة في عام 1985..
ـتــرجم الى أن بـعض قـصص ويــشـيـر ا
قــــرى غـــامــــضــــة نـــشــــرت في مــــجالت
الـنــيـويـوركي وبـعــضـهـا في انــكـاونـتـر
وبــعـــضـــهــا في نـــبـــتش ) ...ويـــضــيف
ـمـتع أن تــكـون هـنـاك ــرزوق أن( من ا ا
مـقـارنة بـ االسالـيب الـثالثة بـالـنسـبة
لالمركيـ فأنهم يـضعون اسكـتلندا في
ــقـــدار الــضـــئــيل والـــدخــيل مــصـــاف ا
علومـات غير الفـضولية الرومانـسي وا
واطن احمللي والواقعية كما لو أن ا
يـوضـحـون ذلك إلى الـسائـحـ احملـب
نشورة في للصيـف...وتعبر القـصص ا
مـجـلة انـكاونـتر أكـثـر تلـميـحا وايـجازا

ومالئمة للسوق.. )..
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ــتـرجـم سـعــيــد روضـان ويــفــســر لـنــا ا
الـقـصـة األولـى والـثانـيـة فـي اجملـمـوعة
وهي تـــخص األوالد غــيـــر الــشـــرعــيــ
واحـــدة تـــدعى "امـــريـــكـــا اجلـــنـــوبـــيــة
)وتـتـلـخص القـصـة بـأن يذهب مـهـندس
الــتـعـدين الى تـلك(الـقـارة تـاركـا زوجـته
الــفـــائــقــة اجلــمــال بــصـــحــبــة طــفــلــ
صــغـيــرين لــكـنه يــبـقـى هـنــاك ويـرفض
الرجوع بسبب احلرب أو أي شيء آخر

" قـرى غـامــضـة" مـجـمـوعــة قـصـصـيـة
للكاتب والنـاقد والشاعر دوغالس دان
الـتي ترجـمهـا ورافقـها بـدراسة نـقدية
ترجم الكبير الكاتب سعيد الباحث وا

روضان وهو كـاتب ومترجم

من الـطـراز األول مهـتم بـاالدب الـغربي
ي إذ يــتــفــاعـل مــعه بــحــســيــة والــعــا
ـطــيـة غـايــة في الـدقـة والــتـوضـيح و
والـداللـة الراقـيـة الـتي تـنـم عن مـهـنـية
وحرفية وقدرات متنامية في
ـــــتــــــرجم إعـــــداد الــــــنـص ا
واحلــــرص الـــشــــديــــد عـــلى
مــطـابــقــة الــلــغـة مـع الـنص
ـــعـــني بـــالـــتـــرجـــمـــة الى ا

العربية .. 
ومـن خالل الـــقـــراءة األولى
قدمة الكتاب التي صورها
لـنـا الـنـاقـد سـعـيـد روضـان
بـأبــهى صــورهــا احلـســيـة
واحلــكــائـيــة الـتـي تـنم عن
قـدراته في تـطـويع مـايـريد
من أجل أن يصل بالقاريء
الى احلقـيقـة التي يـريدها

ؤلف نفسه... ا
ـتـرجم أن فـقـد إسـتـطـاع ا
يـغــور في عـوالم دوغالس
دان اخلفـيـة والتي مـيزته
عـن بــــــقــــــيــــــة زمالئـه من
ـرحـلـة الـكــتـاب في تـلك ا
ومـنــهم أجـاثـا كـرسـتي و
يـنسـتون تـشـرشل وليس
كــارول ولـيـام شـكـسـبـيـر

... وج اوس
ودوغالس دان امـــــــتــــــاز
ـواهب فـهـو شـاعر بـتـعدد ا
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بغداد

وحتـمل زوجـته بـطـفـلـ آخـريـن خارج
الـزواج ).. أمــا الـقـصــة الـثـانــيـة تـدور
القصـة (حول صالة شاي الـتي تديرها
ي مع نـادلـتـ جـمـيـلـتـ االنـسـة فـر
مـــاورين ومـــانــدي.. مـــنـــذ أن صــرحت
ـتـوسطي االنـسـة مارويـن أن الرجـال ا
الــعــمــر يــحـبــون أن تــخــدمــهم نـادالت
جـذابـات..لـكن احـدهن تـشـمـئـز عـنـدمـا
يـلـمس الـسـيـد كروكـشـاك ذراعـهـا وهو
الـذي يـتـمـتع  بحق إسـتـخـدام شـوكات
الــطـرشي الــفــضـيــة . . تـقــول الـنــادلـة
بــهــدوء انــهــا  يــقـــتــحم  الــشــوكــة في
ـشهـد عنـدما يـقوم ابن عـينه.. يـنعـقد ا
ي غـيـر الشـرعي بـصـحـبة االنـسـة فـر
خطـيـبـته وهـنـا تـطـلب اآلنـسـة مـيوري
من الــنــادلــ عــدم إفــشــاء الــســر لــكن
احدهن تنادي بالـتخلص من الشوكات
الـفـضــيـة الـتـي تـمـثل نــوعـا من أنـواع
االضــطــهــاد..نـشــرت هــذه الــقــصـة في

مجلة تبتش ).   
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ي يرى أن ـا تقـدم فأن بـاالدب العـا و
دوغالس دان يــقــوم بـــوصف األشــيــاء
ــــــكـــــان والــــــزمـــــان  ومــــــا تـــــعـــــرف ا
بـالزمكـانيـة...فهـو يتمـيز إذن بـأسلوبه
الـقـصـصي الـذي يـعـتـمـد وكـمـا وصـفه
ــتــرجـم ســعـــيــد روضــان الـــبــاحـث وا
بــالـــتــلـــمــيـــحــيــة وااليـــجــاز...من دون
ـلـة وثـقـيـلـة الـدخـول في تـفـصــيالت 
ـا يـذكـرنـا عـلى الـقـاريء الـعـادي.. ور
ــا كـــتـــبــتـه الــروائـــيــة دوغـالس دان 
ــراة اجــاشــا كـــرســتي في روايــتــهــا(ا
ـكـسـورة ) وعـبـرت عنـه في كل مـقطع ا
حكـائي إستطـاع أن يأتي بصـورة أكثر
ــا تــريـد الــكــاتــبــة وصـفه وضــوحــا 
تـرجم الروضان قد ا أن ا ودرايته..و
أكد لنـا حقيقـة ماهية دوغالس دان في
الـكــتـابـة وهـي أن من أهم سـمــات لـغـة
دوغـالس دان هـي الـــــــــتـــــــــلـــــــــمــــــــــيح
وااليــجـاز...فــفي الــقـصــة األخــيـرة من
اجملموعـة والتي حتمل عنـوان في ليلة
خـارج نـادي الهـارومونـيـكا يـعـلن بطل
ــــؤلف ــــثـل ا الـــــقــــصــــة الـــــذي أراه 
دوغالس دان نــفـــسه..قــراءتـه لــديــوان
(الـــصــابــون)بــقــلـم فــرانــســيس بــوجن
الــشــاعــر والــنــاقــد الــفــرنــسي...الــذي
انـصـبـت اهـتـمــامـاته عــلى األلـفـاظ في

ـنا ـفـردات تـؤلف عـا الـلـغـة إذ رأى أن ا
الـذي نــعـيش فــيه ورغم أن الــكـثــيـر من
األلـفـاظ تفـقد صـفـاءها والـقـها من كـثرة
إسـتـخدامـهـا.. لذا أهـتم بـعلم الـتـأصيل
اللغـوي.. تتبع أصول األلـفاظ وتطورها
ودالالتـهـا وانـتـخب مـايـسـعف قـريـحـته
ومعانـيه وكثيـرا ما كان يحـتفي ببعض
األلـفـاظ الـتي تتـطـابق اشـكـالة حـروفـها
ومدلوالتهـا...وكان يبشـر بوالدة  الفاظا
أشــرت مـعــاني جـديــدة وكـمـا وردت في

يسرة.... وسوعة ا ا
ترجم والـباحث الكبـير سعيد ويصف ا
روضـان  أن دوالغالس دان يـرى الـنـقـاد
في قصصه إمكـانية تلميـحية وايجازية
تـقـتـرب من الـشـعر ويـسـتـطـيع الـقاريء
قـتـبسـات أالتـية....لـقد تـلـمس ذلك من ا
كـنت مــبـالــغـا في تــصـرفك كــمـا لـو إنك
قبلت اذنها..قالت امه انت ...انا ووالدك
نــــرغـب أن جنـــد انــــفــــســــنــــا في حــــفل
ا يـبدون الـسمـكري...وانت الـعـريس ر
الشيء عـلـى األرض.   لـكـنـهم صـارمـون
ا يرفرف بجناحيه عندما يتعلق األمر 

في مخيلتك....
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ـقاربة اجلواريـة احليثيـة النه يستمد ان الـنقد التـقليدي يـقترب كثـيرا في معاجلته لـلنصوص من ا
ـعنى انه لم يـجـد منـهـجه النـقـدي متـوازيا مع اصـوله ومنـاهـجه عنـدمـا يلـتـحم كيـانـيا مع الـنص 
مـفهـومه الـنـقدي في مـعـاجلـته لـلنـصـوص عنـد ذاك لم تـعـد لـديه القـدرة عـلى الـتوافق بـ مـنـهجه
وروث االواعي صفة الشرط النقدي ومنهجه األستداللي . فحينما يتبعض وعي الناقد أي يأخذ ا
ـوضوعي في اقـامة األحـكام واألسـتدالالت عـندئـذ تتـسع الهـوة ب جـسد الـنص وجسـد الوعي ا
وهذه أهم األشتـراطات التي ينبـغي ان تؤخذ في احلسبـان في تشريح اي نص من النصوص .
لذا فـأننا مـطالبـون بتقويض وعـينا وتـهشيم رؤيـتنا وأنشـاء غيرهـا أكثر أناقـة . ان عليـنا ان نبني
ـكن لـتــمـام الـوعي دون الـتــخـلص من سـطـوة وعـيـا انـيــقـا جـديـرا بـســلـوكـنـا اجلــديـد واذن فال
عـاينة او صـادفة وا حض ا مـكن ان يتقـرر وعينـا ذاتيـا  االسـطورة وسطـوة الطبـقة فلـيس من ا
طلقة دون ان يأخذ فعل األنتماء متوحدا مع صيرورته .  نتوحد مع اجزائه بعيدا عن شموليته ا
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كـتوبـة في مجـال النص ( الـنثري  _الشـعري) تـلزم أضـطرارا حاالت من ان مجـمل النصـوص ا
ـكن ان نحتـفظ بوعـينـا مجزأ فـأننـا سوف نلـزم باقي األجـزاء كي حتتفظ الـوعي اجملزأ وألنه ال
بوعيـها كامال وبـذلك سوف النحـصل عنـد قراءة أي نص على وعي كـامل به . ان النص هنـا غير
خ وحوافز الدماغ . ان عـمليات التحفيـز واألثارة أقترنت بوعينا قائم على وعي مطـابق لقنوات ا
ـكن ان نـسـمح لـلوعي من حلـظـة التـسـمـيـات عنـدمـا شـرع ( آدم ) بـوضع تـسمـيـاته لـذا فـأننـا ال
ــعـطــيــات الالواعــيــة . فـالــوعي لــيس تــعــريـفــا او كــشــفـا او جتــلــيـا بــاألنــفالت وعـدم األخــذ بــا
لألسماء او احتفاظا بالذات او خزنا للمعلومات أنه في عالم األشياء الظاهراتية اليعني اال هذه ,
ولكنه في مـجال األبـداع يأخذ شـكل األستـبصار . مـاالذي دفع ( بـاخلضر) _في الـوعي الديني
وهو أحـد جتلـيات األستـبصار _كي يغرق الـسفـينة او يـفتك بـالصبي او يـقيم اجلـدار رغم جفوة
ـتـولـد من انـفـعـالهـا بـبـعـضـها وصـدود األهالـي انهـا لـدى الـوعي احلـاضـر الـقائـم في األشيـاء وا
يـالبعض تعـني خرقا لنـاموس الطـبيعة ولـكنها في وعـيه تعني اسـتنباطـا وأستشفـافا لألشياء في
ـكن مثال ان اسـتحضر تـداخالتها أنـها وعي متـقدم راسخ من تـماهي االشيـاء ببعضـها . انني 
ا اسـما مقـاربا او مقـترنا به أسـما لشـخص ما عـند رؤيته عـلى الرغم من عدم مـعرفـة اسمه ( ر
قـاربات من غضـون الوجه وعالمات الوقف بصفـة ما) ذلك ألنه ثمـة أمور عديدة أوحت لي بـهذه ا
ونبـرات الصـوت وطبـيعـة السلـوك ; هذه كـلهـا ولدت لي وعيـا آخر به .  هـهنـا ضربت صـفحا عن
وروث وجـعـلته عـاطال ازاء أسـتبـصاري بـه  .أفال يحق لي هـنـا أن أسأل عن شـكل هذا وعـيي ا

مارسة الفعلية بينها . الوعي الوليد? أنه صفحة من العادة الناشئة من التشيؤ حلظة ا
اذأ ثمة وعي مـحايث داخل وعينا له القدرة على رؤية األشياء من الداخل بهذا الوعي نفسه مجزأ
ـكن األخذ منها معني كننا ان جنعل ( النصوص) يـسيرة على الفهم ألن اللغة  أو غير مجـزأ 
أثـن ظـاهرة األيـحاء وظـاهرة الـطفح الـلغـوي والذي سـوف ينـشأ مـنهـما مـعنى مـتجـانسـا ليـشكل

الحقا طغيانا متناميا يتعمد التأشير وينأى بنسه عن التلميح  .
فردة بـريقا بلوريـا . اليعني ان النص ضرب من اننا سـوف ندخل الى عالم غنوصي يـجعل من ا
ـصاب ذهـانيا أذ لـو كان األمر بـهذه الـرؤية النسـتطيع في هـذه احلالة ان الـسحر وأنه يـخاطب ا
نسـمو بـوعينـا وعواطـفنـا ...ان التـوتر والغـليـان والفـورة ودرجة الصـفر أفـرازا لكل احلـاالت آنفة
عـراج علوي لتـلتحم مع األنا الذكر .تمـاما انها نـفس مسالك ( الـصوفي) وهو يرى ذاته تـرتقي 
ألـوف ينـاقض أرادتنـا ويتـناقض مـعها طـلق بعـبارة أوضح ان الـنص أحيـانا يـربك احسـاسنـا ا ا
طابـقة ب األسماء ومسـمياتها على لكنه أخيرا يـسعى جاهدا على تـوليد أفعال غيـر قادرة على ا
ـا يدفع هـذه الـنصـوص الى الـتوثب نحـو يـخلـو من الـتمـاثل بـ خاليا الـوعي وطـبقـات األدراك 
كن هضمه او استساغته . واقع هو قريب تماما من  األدراكات اجلوانية والبيـاض الى واقع ال

علن ألنه في أساسه وبنيانه جزأ منه وليس وصيفا له.. عنى غير ا . يتماهى مع ا
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بغداد

دوغالس دان

دخـلت عالـم الكـتابـة اإلبـداعيـة متـأخرة
قــلـيـالً في عـمــر اخلــامـســة والــثالثـ

لــكـنــهــا مع ذلك تــرى أنـهــا خــطت هـذه
ــتــاز بــعـد أن اخلــطــوة في تــوقــيـت 
أنضجت الـتجارب والقـراءات مهاراتها
الـكتـابـيـة وبـعد أن اكـتـنـزت مـخيـلـتـها
ـتـوفــزة بـانـتـظــار الـكـتـابـة بـاألفــكـار ا
كــتــبت الـــشــعــر والــقــصــة الــقــصــيــرة
والــقـصــيــرة جــداً والـروايــة ولــهـا في
الـــــروايـــــة أربع روايـــــات; بـــــيـــــســـــان
ــسـتـذئب صــدرتـا في عـام واحـد ثم وا
بــعـدهــا بــعـام نــشــرت روايـة "في ظالل
" ثم نــشــرت مــجــمــوعــتــهـا الــيــاسـمــ
القصصية "صـوت إلى السماء" وأخيراً
وليس آخراً كانت روايتها الرابعة "ذاك
الــرجل".. وبـجــهــدهـا الــذاتي وروحــهـا
العصـامية افـتتحت منـذ خمس سنوات
دار نـشـر سمّـتهـا "إبـداع" فنـشـرت فيـها
ــؤلــفــات لــكــتــاب وشــعــراء عــدداً مـن ا
سـوري وعـرب إنهـا الكـاتبـة الروائـية

الــــــــســــــــوريـــــــة
مـــيــــســـون

جعمور التي التقيناها في هذا احلوار:
{ في بـاكورتك األدبية أصدرتِ في عام واحد
ـسـتـذئب ووقـعـتِـهـمـا في ; بــيـسـان وا روايـتـ

حفل واحد ما داللة ذلك? 
- بصراحة كـنت أريد إثبات وجودي في
تـعدد األقالم واجلـنسـيات عـالم األدب ا
وبـأني أخــطـو خــطـوات ثــابـتــة في هـذا
اجملــال لم ال أكـون اسـتــثـنـاءً أو ظـاهـرة
أولى فـي عــالـم يــعج بـــالـــكــتّـــاب من كل
جنس ولون كما أعدّ ذلك األمر نوعاً من
الـتـمـيّـز إذ لم يـسـبق لـكـاتب من قـبل أن

أصدر عمل أدبي في الوقت نفسه.
كيف تـنظرين إلى واقع الـرواية العـربية
الــيـوم والــروايــة الـنــســويـة عــلى وجه

اخلصوص?
لـو تــأمــلـنــا الــواقع الـروائـي في الـوطن
الـعـربي منـذ نـشـأة الروايـة حـتى الوقت
احلـاضـر فـسـنـجـد أن هـنـاك أقالمـاً كُتب
لــهــا االنــتـــشــار الــواسع لـــيس بــســبب
مـوهبـتهـا الكـبيـرة في الكـتابة بـل ألنها
ا كانت مدعومة من جهات سياسية ور
اقـتــصـاديــة وأحـيـانــا تـكــون الـعالقـات
داعـــــمـــــة إلعـالء قـــــلم دون ســـــواه.
ويـوجـد لـديـنـا عـلى امـتـداد رقـعـة
الـعــالم الــعــربي الـشــاسع أقالم
يقال عنها "مـغمورة" لكنها في
الــواقع تــســتــحق الــظــهــور

والتعريف بها. 
{ من يـقرأ رواياتك يجـد فيها
جــرأة واقـتــحــامـاً لــتـابــوهـات
اجـتمـاعـيـة وديـنيـة وثـقـافـية
هل تعتقدين أن لألدب دوراً
مـــا في حتــلــيـل الــظــواهــر
االجـتــمــاعـيــة واجــتـراح

حلول لها?
ـكـنـنـا أن - ال 
نـــــنـــــكـــــر أن
جــــــــــــــرأة
طـــــرح أي
قضية هي
أمـــــــــــــــــــر

روايات ميسون جعمور

غالف القصة

ميسون جعمور
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ــتـحف ـبــاني اخملــتـلــفـة األخــرى كـا بــا
ـكـتـبـة صـفـوف من ـدرج وا ـطــعم وا وا
ديـرية الـعامة. الـغرف لـبعض مـوظفي ا
ـة وتــتـوسـط دائـرة مــديـر اآلثــار الـقــد
الـعـام جبـهـة هـذه البـنـاية ومـنـها تـمـتد
ــــذكـــورة أعاله األجــــنـــحــــة األربـــعــــة ا
ـديـريــة الـعـامـة واخملــصـصـة لـديــوان ا
وألقـــســام الــتـــنــقـــيــبـــات والــتــفـــتــيش
ــسـكـوكــات واخملـتـبـرات والــصـيـانـة وا
ــتــحف والــتــصــويــر الــفــنـــيــة وإدارة ا

وشعب الدائرة األخرى. 
ـباني مـسـاحة من وتـشـغل جـميع هـذا ا
األرض تـبـلغ  3300 مـتـر مـربع تـقـريـباً
كتبة ومعهد اآلثار على درج وا ويـطل ا
شـــارع نـــاصـــر أيـــضـــاً وهـــو ســـداسي
األضـالع ويـــتــــوســــطه مــــدرج وقــــاعـــة
احملــاضــرات وتــســتـوعب  200 مــقــعـد
ومــجــهــزة بـالــوســائل الالزمــة لــعـرض
األفالم الـــعــلــمــيــة وصــور بــالــفــانــوس
الـسـحري وحـولهـا ستـقام ثالثـة طوابق
تـشـتـمل عـلى عدد مـن القـاعـات والـغرف
ـــكـــتــبـــة مـن غــرف تـــكـــفى حلـــاجـــات ا
ــوظــفـيــهــا ومـخــازن كــافـيــة لــكـتــبــهـا
ـطالـعة فـيها. وسـجالتهـا وفهـارسها وا
وغـــــرف أخــــرى لـــــلـــــدراســــة وإلـــــقــــاء
احملــاضــرات عـلـى طـلــبــة مـعــهــد اآلثـار
واحلـــضــارة. وتـــقــدر مـــســاحــة األرض
اخملـصصـة لهـذه البـناية ب 1280 مـتراً
. وخصـصت مسـاحة قـدرها 500 مـربعـاً
مــتـر مــربع لـلــمـطــعم لـتــهـيـئــة وسـائل

تحف.  الراحة لزوار ا
فـي عــام 1981 قـــامت وزارة الـــثـــقـــافــة
تحف حيث شروع توسـيع ا واالعـالم 
كـــان يــشـــمل عــلـى بــنـــايــة واحــدة ذات
طـــابـــقـــ وأضــيـــفـت لــهـــا بـــنـــايـــتــان
عـمـارية مع مـتـشـابهـتـان من النـاحـيـة ا
الـسـراديب وأجـهـزة الـتـكـيـيـف بـإضـافة
سـتة قاعـات كبيرة. وقـد أجنز العمل من
ـشـروع قـبـل شـركـة إيـطـالـيـة. وافـتـتح ا
عـــام 1983 وبــــهـــذا الـــتــــوسع أصـــبح
لـلمتـحف وجود حقـيقي من حيـث البناء
ـعـماري وقـد أشـرف على هـذا الـتوسع ا
مـهـنـدسي دائرة مـشـاريع وزارة الثـقـافة

واالعالم.
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س بيل 1926-1924 1-ا
2-ر. س. كوك 1929-1926

5-حكمت توماشي  1980-1979 
6-محمد حسن الزبيدي 1985-1980

6-اعــتــمــاد يــوسف الــقــصــيـري 1985-
1993

8-ناهدة عبد الفتاح لفترة 9 أشهر 
9-زيـنب صـادق عـلي السـمـكري  1994-

2006
10-أميرة عيدان 
11-قيس رشيد 
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بـ عامي  1974و 1975جـرت مـنـاقـشـة
حـادة في الصـحف العـراقيـة اليـومية عن
ـثل مـخــزنـاً مـنـظـمـاً ــتـحف وإذ كـان  ا
لـلـتحف األثـريـة أو سجالً لـلـتاريخ يـقدم
الــدالئل احلــيــويـة عــلى صــحــة الــتـاريخ
ــدون ويـقـوم عــلى تـصـحــيـحه أيـضـاً? ا
ـــتــحف هــو وســيــلــة تــربــويــة وهل أن ا
خــاضــعــة لـتــعــلــيــمـات رجــال الــتــربــيـة
وعــلـمـائـهــا? وبـحـسب دراســات مـديـريـة
ـؤسـسـة الـعـامـة لـآلثار اآلثـار الـعـامـة وا
ـــتــــحف والــــتــــراث تـــوصــــلت إلـى أن ا
الـــــتـــــربـــــوي يـــــوجـه إلى كـل األعـــــمــــار
ـستويات الثـقافية ورأوا أنه يجب أن وا
يــتم اســتــقــطــاب اهــتــمــامــات األطــفــال
ـــتــحف ـــهــتـــمــ بــا الســـتــيـــعــاب كل ا
ومـــعــروضــاته وبــتـــاريخ الــعــراق وبالد
تحف كمؤسسة الرافدين والتوجه إلى ا
ثـقــافـيـة وفـنـيـة تـقـدم اخلـدمـات لألطـفـال
بـلــغـة يـفـهـمـونــهـا وتـرسخ صـور الـقـطع
الـفنية واألثرية في الذاكرة وعمل جتربة
ـتـحف في الــقـاعــة اخلـاصـة فـي مـبـنـى ا

العراقي. 
 اعـتـمدت الـفـكرة عـلى اسـتخـدام الـصور
ــقـارنــة بـ الــقـطع ــلـون وا والــرسـوم ا
ـة وبـدائـلــهـا الـعـصـريـة  األثـريــة الـقـد
ـــنــاظـــر األثـــريــة واآلالت والـــربط بـــ ا
ــوســيــقــيـة الــعــصــريــة خــاصــة اآلالت ا
والــزوارق ولـعـب األطـفــال. واسـتــخـدمت
ة لـلتأشير عابـد القد دن وا مـوديالت ا
ة واسـتخدمت ـدينـة القـد عـلى صورة ا
الــطــيــور واحلــيـوانــات احملــنــطــة حـيث
عـرضت إلى جـنب مـوديالت طـيـنـيـة عـثر
عـليـها في التـنقـيبات حلـيوانـات وطيور.
اعــتـمـدت وسـائل الــعـرض عـلى خـزانـات
بقياس (50.1.0 ر م) واخلـزانات األفقية
عــــلى ارتـــفـــاع  (1,03) بــــاإلضـــافـــة إلى
لــوحـات ذات طـبــيـعــة طـفـولــيـة رســمـهـا
مـجمـوعة من رسامي مـجالت األطفال في
ـوضــوعـات الــعــراق والـتي اخــتــصت 
آثـارية بـصورة مـثيرة واعـتمـدت إيصال
الـعرض األفقي لآلثار والـقطع البديلة من

عاصرة. احلياة ا

باالسبانية وتتناول اآلثار االسبانية. 
هــديـة مــصــلـحــة الـتــبــادل الـثــقـافي •
األمـريكي ببغداد عام 1954 وبلغت (50)
مـجـلـداً  يبـحث مـعـظـمهـا في آثـار مـصر

ة.  القد
هـديـة احلكـومة اإليـرانيـة عام 1954 •
وبـلغت (47) مـجلداً معـظمها بـالفارسية.
وتـدور مـعـظـمـهـا حـول األدب والـفـلـسـفـة

والسيما فلسفة ابن سينا. 
مــكـتـبـة رشـيـد عــالي الـكـيالني الـتي •
اسـتـولت عـليـهـا احلكـومـة الـعراقـيـة عام
1941 بـعد فشل حركة الكيالني والعقداء
األربـــعــة. وبــلغ عــددهــا (1500) مــجــلــد
بـالـعـربيـة والـتركـيـة وبـعضـهـا بالـلـغات
األوربــيـة في الــقـانــون واألدب والـتـاريخ

واالجتماع.   
ـكتـبة ـوضـوعات الـتي تـضـمهـا ا وأهم ا

هي:
ــعـاجم والـلـغـات والــنـحـو والـصـرف - ا
والـفـلـسـفـة واألديـان والـتـفـسـيـر والـفـقه
ــة عـــنــد والـــعــقـــائـــد  واألديــان الـــقـــد
الــســومـريــ والــبـابــلــيـ واآلشــوريـ
ــســـيــحــيــة والــفـــراعــنــة إضـــافــة إلى ا
والــيــهـــوديــة واجملــوســيــة والــصــابــئــة

وااليزدية والبهائية. 
- اآلثــار الــعـــراقــيــة وحــضــارتــهــا عــلم
اآلشـــــوريــــات  األخـــــتــــام  الـــــفــــخــــار

ناطق.  واحلفريات في مختلف ا
- آثـار البـلدان الـعربـية والـدول اجملاورة
ـــســـكـــوكــات والـــيـــونـــان والــرومـــان وا
اإلسـالمـيـة والــفـخـار والــعـاج واخلـشب
والــزجـاج والــنـحــاس والـرخــام والـذهب

والفضة.
 - كــتـب الــتــاريخ والـــتــراجم والــبــلــدان
والـرحـالـة والفـنـون والـعلـوم واالجـتـماع
والفولكلور واألزياء والتقاليد واألساطير
ــــــرأة والــــــقــــــانــــــون واألدب واإلدارة وا

والقصص ودواوين الشعر. 
- اجملالت الـدوريـة والـفـصـليـة الـعـراقـية
والـعربية واألجـنبية والـصحف وأكثرها
ية األولى. وهي صـدرت بعد احلرب الـعا
مـحـفـوظة في مـجـلـدات تضـم مجـمـوعات

كاملة. 
ــوسـوعـات الـعــربـيـة واألجــنـبـيـة في - ا

شتى العلوم.
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 1-كوركيس عواد للفترة 1963-1933
2-عــبـد الــكــر األمـ لــلـفــتـرة  1963-

1966
3-ساجدة العزي 1966- 1978

4-رشــيـد حـمــيـد حـسن لــفـتـرة 6 أشــهـر
عام 1979
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بــدعـم قــضــايــا اجلـــغــرافــيــا الـــعــربــيــة
ــا أكـــســبه لـــقــبــا اإلسالمـــيــة بـــقــوة 

“صديق العالم العربي اإلسالمي”
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ـن يــــهــــتــــمــــون بـــــتــــاريخ اإلحتــــاد و
الـسوفييتي يـلمون بسيـرة ذاتية للزعيم
الـوطـني حـيـدر عـلـيـيف حـيث كان دوره
ـرحــلـة من عــمـله الــقـيـادي أثــنـاء هــذه ا
حـــاســــمـــا في الــــتـــطـــور االجــــتـــمـــاعي
واالقـتـصـادي ألذربـيـجـان إذا يـعـود إلى
جـــهــوده الــفــضل فـي وضع أذربــيــجــان
كـإحـدى جمـهـوريات االحتـاد الـسوفـيتي

أكثر إزدهارا.
وإسـتقال حيدر علييف في  تشرين االول
ــــكـــتب عـــام  1987مـن مـــنــــصـــبـه في ا
ــركــزيــة لــلــحـزب الــســيــاسي لــلــجــنـة ا
الــشـيـوعي الـســوفـيـتي إحـتــجـاجـا عـلى
ـأساة التي ـكتب وإرتبـاطة  با سـياسة ا
ارتـكــبـتـهـا الـقـوات الــسـوفـيـتـيـة في 20
يـنـاير   ?1990و ظـهـر في الـيـوم الـتالي
لــلـمــأسـاة في مــفـوضــيـة أذربـيــجـان في
ـعـاقـبة مـوسـكـو مع بـيـان يـطـالب فـيـه 
ـة الـتي مــنـظـمي ومــرتـكـبي هــذه اجلـر

أرتكبت بحق شعب أذربيجان.
وفـي ظل ظــروف احلـــرب الـــتي أطـــلــقت
عــنـانـهـا أرمــيـنـيـا واألزمــة االقـتـصـاديـة
الـعـمــيـقـة الـتي سـبـبـهـا إنـهـيـار الـنـظـام
االقـــتـــصــادي الـــســـوفـــيــتـي والــضـــغط
اخلــارجي والــصـعــوبـات الــداخـلــيـة من
جــراء كل هـذا في هـذا الــزمن الـعـصـيب
مـن تـــاريـخ أذربـــيــــجــــان أبـــدى شــــعب
أذربـيجان موقفا حاسما خالل اإلستفتاء
الــعــام وإخـتــار في الــثــالث من  تــشـرين
االول عام  1993إبـنه اخمللص والصادق
 الــهـام رئـيـسـا له وهــكـذا وضع الـشـعب
ـسـتـقـبـل آمن ومـشـرق لألجـيـال أســسـا 
الـقادمة. وأذربيـجان اليوم إعـتمادا على
رؤيـة حيـدر علـييف وحتـت قيـادة  إلهام
عــلـيـيـف بـلـد يــنـمــو بـديـنــامـيــكـيـة مع
ـو اقـتـصـادي غـيـر مـسـبـوقـة. مـعـدالت 
ــقـراطــيـة وقــد حــولت اإلصالحـات الــد
واالقــتـصـاديــة الـثـابـتــة لـلـرئــيس إلـهـام
عــلــيــيف وقــيــادته احلــكــيــمــة وحــكــمه
الــرشـيــد لـلــبالد وســيـاســته اخلـارجــيـة
الـنشـطة أذربيـجان إلى دولـة رائدة على
الـصـعيـد اإلقـليـمي وشـريك يعـتـمد عـليه

في العالقات الدولية
تميزة مع العراق اذربيجان وعالقاتها ا
ـكن الـقـول بـأن الـعالقـات الـقـويـة التي
كــانت تــربط حــيــدر عــلــيـيـف مع زعــمـاء
ـا فــيـهم الــعـراق لــهـا الــعـالـم الـعــربي 
. .. حـيـث كـانت لــلــجـانــبـ تــأريخ قــد
روابط ديـنيـة وثقـافيـة  وسيـاسيـة توحد
الـبـلدين  عـبـر التـأريخ.  واغـلب الـعلـماء

3-سيدني سميث 1931-1929
4-جيليوس جوردون 1934-1931
5- ساطع احلصري 1941-1934

6-طه باقر 1951-1941
7-فؤاد سفر 1953-1951

8-فرج بصمجي 1963-1953
9-فوزي رشيد 1978-1968

10-صبحي أنور رشيد 1978- ?
11-عبد القادر حسن 

12-بهيجة خليل 1983- 1989
13-صباح جاسم الشكري 

١٤-منير يوسف 
15-هناء عبد اخلالق 

تولي  16-نوال ا
17-دوني جورج 2005-2003

18-هدى صديق العميري 
19- أميرة عيدان 
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ـة بدأت مـنـذ إنـشاء مـديـريـة اآلثار الـقـد
تـرد الـكـتب بـاإلهداء أو الـشـراء. وعـنـدما
ــديــريــة إلى ازداد عــدد الـــكــتب بــادرت ا
تـأسيس مكتـبة  فجمـعت الكتب في قاعة
مـن قاعاتها في عام 1933 وحـفظتها في
خـزانات قلـيلة  وأنـاطت اإلشراف علـيها

ديرية. وظف من ا
 وعــنـدمـا لم تـعــد الـقـاعـة تـتــسع لـلـكـتب
اخملـزونـة صـار من الـضروري نـقـلـها إلى
ـتـحف في شارع بـنـايـة جـديدة بـجـانب ا
ـكـتـبـة من طـريق ـأمــون. وكـان مـدخل ا ا
ـتـحف. وكـانت الـبـنـاية صـغـيـر يـجـاور ا
تـتـألف من جنـاح كـبـيرين  طـول ضلع
ـكـتـبة . ويـلـتـحق بـا كـل مـنـهـما 15 مـتـراً
غـرفتان احداهمـا في الطابق العلوي من
ـدرسـة الــبـنـايـة نـفـســهـا واألخـري في ا

ستنصرية.  ا
ـكـتـبـة مـجـمـوعات مـن الكـتب اسـتـلـمت ا
الـــتي أهــدتـــهــا شـــخــصـــيــات عـــلــمـــيــة
ـية ومـتحـفيـة وجهات ومـؤسسـات أكاد

حكومية متنوعة مثل:
هـدية اآلباء الكرمل في بغداد التي •
شـمـلت الـكـتب العـربـيـة من مكـتـبـة اآلباء
وعـــددهـــا (6000) مـــجـــلـــد مـــطـــبـــوع و

(1325) مجلد مخطوط. 
هـدية الشـريف حازم التي قـدمها عام •

1950وتبلغ ألف كتاب مطبوع. 
ـتحف الـبريـطاني عام 1946 هـدية ا •
والتي بلغت (400) مجلد من مطبوعاته.
ـصــريـة عـام ــعـارف ا هــديـة وزارة ا •
1946 وبــلـغت (213) مــجـلــداً مـطــبـوعـا

صرية.  تتناول علم اآلثار ا
هـدية احلكومة االسـبانية عام 1952 •
وبــــلـــغت (122) مـــجــــلـــداً مـــعـــظـــمـــهـــا

بــقــدرمـا نــتـأمـل في تـاريـخ الـشــعـوب
ــســارات بــإمــعــان بــقــدرمــا نــلــمح ا
والطرق الوعرة التي كانت قائمة أمام
زعـماء هذه الشعوب خالل عملية بناء
دول لــــشــــعــــوبـــهـم واحلــــفـــاظ عــــلى
إسـتـقاللهـا وسـيادتـهـا. ويخـلص هذا
ــتــمــعن الـى الــتــأكــيــد بـأن الــتــأمل ا
تـاريخ االمه االسالميـة واألذربيجـانية
ـثـال يتـشـابه بدرجـة ما عـلى سـبيل ا
من حـيث حيثيات الـظروف التاريخية
الـتي كـانـتـا مـنـطـقـتـا الـشـرق األوسط
والــقـوقـاز تـشـهــدان كل عـلى حـدة في

حينه.
في حـال جـمـهـورية أذربـيـجـان فـنرى
أن إسم إسـتقاللها احلديث وسيادتها
واحملـافـظـة عـلـيـهـمـا يـرتـبط إرتـبـاطـا
كـثيفا مع  الرئيس حـيدر علييف الذي
بــفــضل حــنــكــته وخــبــرتـه الــكــبــيـرة
ـناصب ـتـراكمـة في غضـون تـوليه ا ا
الــعـلـيـا في سـلم احلــكم الـسـوفـيـيـتي
وحــبه الالمــتــنــاهي لــوطــنه وشــعـبه
وقـريـحـته الـوقـادة وبـأسه الـطـبـيعي
إسـتطاع بنـاء الدولة اخملتـلفة عن تلك
الــتي كــان مــصــيــرهـا عــلى مــحك في
الـسنوات األولى من تسعينيات القرن
الـتاسع عشر واحلفاظ عـليها لألجيال

الصاعدة.
لـــقــد قـــاد الــرئـــيس حــيـــدر عــلـــيــيف
اذربـيـجـان من الـتـفـكك والـتـشرذم إلى
الـــوحـــدة واالســتـــقـــرار ومن الـــفـــقــر
والتخلف إلى التقدم واالزدهار في كل
مـــنــاحي احلـــيــاة إنه بــحـق الــزعــيم
الــتـــاريــخي اخلــالــد وبـــاني نــهــضــة
أذربـيـجان احلـديـثة. لـقـد شكل صـمام
األمـان لـلـوحـدة الـوطـنـيـة وحال دون
قـيام حرب أهليـة في فترة من الفترات
الــــصـــعـــبــــة من مــــســـيـــرة الــــشـــعب

األذربيجاني.

ـقـراطـيـة تقـدم الـدروس لـلـبلـدان والـشـعوب مـعـلوم ان جتـارب الـشـعـوب في الد
السـاعية للعـمل بالدمقـراطية ومن جتاربـها ان ال لقاء وال تـوافق وال انسجام ب
ـقـراطـيـة واجلـهل وفـقـدان االمن في اي بـلـد من الـبـلـدان  وازاء هـذا احلال الـد
يتـحتم علينـا نحن العراقيون. ان نـعمل من اجل صناعـة ووضع االسس السليمة
قـراطـيـة فواقـع احلال يـحـدثـنا عن حـالـة غـيـر طبـيـعـية يـشـهـدها للـمـارسـة. الـد
مـجـتـمعـنـا اال وهي ان يـدفع الـناس الـبـسـطاء بـدون وعي الى صـنـاديق االقـتراع
الضـفـاء الـشـرعـيـة عـلى االنـتـخـابـات في حـ  يـتطـلـب االمر   ان يـدلـي النـاخب
ثله حـقيقة سـؤولية  لكـي ينتخـب من  بصـوته بوعي وبكـامل األهليـة والوعي وا
ـان  االمـر االخـر والـذي ال تـقل اهـمـيـته عن حـالـة الـوعي بل يـرتـبط بـها في الـبـر
ارتـبـاط مـبــاشـر هـو تـوفــيـر االمن لـلــنـاخب وان ال يـذهب الى االنــتـخـابـات  حتت
اسـالـيب القـهـر والـتـهـديـد الن إستـخـدام هـذا االسـلـوب يـفقـد نـتـائج االنـتـخـابات
ــشـاركـة في الـعـمـلـيـة شـرعـيـتـهـا لـهـذا  ال بـد مـن أبـعـاد اصـحـاب الـسالح من ا
ـصـداقـيـة والـتـزويـر االنـتـخـابـيـة وخالفـا لــذلك فـان االزمـات تـبـقى وحـالـة عــدم ا
قـراطـية ـارسـة د سـتـكون حـاضـرة وسـتبـعـد كل الـناس الـذين يـتـطلـعـون الى 
صــحـيـحــة وسـلـيــمه .وحـ تـتــمـكن احلــكـومـة من تــوفـيـر هــذان االمـران وحتـكم
قـراطية التي تؤمن العداله مارسة الد كن القول انـنا مقبلون عـلى ا سيطـرتها 
جلميـع شرائح اجملتـمع والقـوى الفاعـله في العـمليـة االنتـخابيـة خاصـة تلك الذي
تمـثل الشعب بـشكل حـقيقي  ولـكن في بالدنا يـبدوا ان هدا االمـر مستـبعد وان
ـلـيـشـيـات هي من تـتـحكـم بالـعـمـلـيـة االنتـخـابـيـة وان الـنـتائـج محـسـومـة مـقـدما ا
ـمـارسـات مـن اجل الـوصـول الى كـراسي لـصـاحلــهـا ومن يـشـاركـهــا في هـذه ا
ــارسـة احلــكم بــعــيـدا عـن الـراي احلــقــيــقي الــذي. يــتــطــلع الــيه الــشـعـب في 
كن ـكننـا القول ان انتـخابات  قراطـية سلـيمة وصحـيحة والـسؤال هنا هل  د
طالب تظاهر ا ان جتري قـبل ان يكشف عن الذين وجهه بنادقهم نحـو الشباب ا
بوطن  ? مـؤكد ان كل االعـراف والـقوانـ تقـول يجب ان يـتم كشف هـؤالء القـتله
امام الناس جميعا وان ياخذ كل ذي حق حقه بالقانون من هؤالء اجملرم الذين
ــمــاطــلـة ــتــلــكــون الـسـالح الــســائب في الــشــارع  و ان ال  تــتــرك االمــور بــا
والتـغاضي عن القـتله  ان ذلك سوف يـزيد من الـط بله وتـتاكد قـناعة تـامة لدى
الـنـاس  ان هـؤالء الـقـتـلـة مـادامـوا لن يـنـالـوا الـعـقـاب الـصارم
كن ان يعـيدوا فعلـتهم في اغتـيال النـاس وتهديد فانـهم 
كل من يـخـالـفـهم الـراي الن وعـيهـم اوصلـهم الـى هذه
الـنـتـيـجـة اي طـلب الـفـوز بـاالنـتـخـابـات  بـقـوة الـسالح
ن يخشونهم وتهـديد الناس وخاصة البسـطاء منهم 
ويخـشون سـطوتـهم وتمـردهم علـى القـانون واالعراف
ــئـات من ومـا جــرى لــلـنــاشط ايــهـاب الــوزني وقـبــله ا

شهداء تشرين ليس ببعيد عنا .

اسطنبول
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مـارسات الـعـنصـرية الـصهـيونـية  لم بـعد 70عامـا من االحـتالل والتـهويـد وا
تسـتطيع إسرائـيل طمس هوية الـعرب الفلسـطينيـون في مدن عكا وحـيفا ويافا
ـعـركـة كـانت واحـدة من غـزة الـبـطـلـة الى الـقدس وأم والنـاصـرة والـرمـلـة  فـا
الفـحم ونابـلس ورام اللـه وكل األرض الفـلسـطيـنيـة  فمـثلـما تـقدم غـزة بغزارة
ديـنة الـتاريـخيـة الـفلـسطـينـية الشـهداء  مـثلـها الـقـدس تقـدم الشـهداء وعـكـا ا
ـسؤول ا دفع بـأحد ا تتـقدم في مـواجهة الـعنـصريـ الصهـاينـة والشـرطة 
اإلسرائـيـليـ الطـلب من اجليش الـتـدخل . وبذلك كـان مصـيـباً الـشهـيد يـاسر

عرفات أبو عمار عندما قال هذا شعب اجلبارين تهتز اجلبال ولم يهتز .
ـسـلــحـة في غـزة جتــاوزت كل حـسـابـات اخملــطـطـ والـعــسـكـريـ ـقــاومـة ا ا
دى 250 كـيلـو مترا اإلسـرائيلـي  عـندمـا اطلقت  حـركة حـماس صـاروخا 
ـهـمـة  ومـئـات الـصـواريخ ـطـارات الـعـسـكـرية ا ـون  وهو مـن ا عـلـى مـطـار ر
ـا فـيـهـا تل ابـيب الـتي األخـرى الـتي غـطـت مـعظـم خـارطـة فـلسـطـ احملـتـلـة 

عجزت معظم األنظمة العربية تهديدها  بل راح البعض متوسال خانعاً .
ـؤامـرات هي بــالـتـحـديـد مـعــركـة الـهـويـة واألرض والـوجـود  فــبـعـد قـرن من ا
وتغـيـيب احلقـوق  توحـدت اإلرادة الفـلسـطـينـية في داخل األرض احملـتلـة عام
1948 مع شـعب الـضـفـة الــغـربـيـة احملـتـلـة عـام 1967 ومع غـزة الـتـي طردت
ـتواصـلة الـوجود اإلسـرائيـلي وهي االن تتـقدم الـصفوف عـاركهـا الثـورية ا  
في أروع مـعارك التحرر الوطني واالنتصـار للقدس الشريف واالقصى ومركز
ـسيح في كنيسـة القيامة  إنهـا ارض مباركة برساالت نهـوض رسالة السيد ا
الرسـل واالنبياء ومـباركة بالـتاريخ واحلضـور الكوني  واإلنسـاني  وما يدعوه
ـبــكى مـا هــو اال هـرطـقـــات ال فـكـار دهـاقــنـة الــصـهـايــنـة من ارث في حــائط ا

مزعومة .+
تـحدة االمـريكـية انـتصـرت للـقدس وشـجبت معـظم شعـوب أوروبـا والواليـات ا
بــدرايـة ووعي مــحـاوالت إســرائـيل تــرحـيل أبــنـاء الــشـيخ جــراح من مـنــازلـهم
واسـكـان الـعـنـصـري الـصـهـايـنـة مـكـانهم . كـمـا إن هـذه الـشـعـوب عـبرت عن
تـضـامـنـها مـع شعب الـقـدس لـبـسـالتـه وشجـاعـته في الـتـصـدي لـلمـسـتـوطـن

وقوات االحتالل بصدور عارية .
ـقــاومـة الـبــاسـلـة من جــهـة وحـكــومـة وقـوات ـعــركـة الـدائــرة بـ الـشــعب وا ا
قـابـلـة  اسـقطت اسـطـورة اجلـيش الذي ال االحـتالل اإلسرائـيـلي من اجلـهـة ا
كنها أن تشكل قوة دعم له  يقـهر  وأكدت لكل من فكر ويفكر بأن إسرائيل 
ـقـاومـة والـهـبـة الـشعـبـيـة في مـنـاطق فـلـسـطـ اكـدت بـأن هـذا الـكـيان فـهـذه ا
ـقاومـة فـيقـيـناً إن أضعـف في مواجـهـة ثورة الـشـعب  أمـا إذا حترك مـحـور ا

عادالت ستتغير . الكثير من ا
نطقة وهذا وقف العربي الرسمي دون أن يعبر عن مواقف شعوب ا لقـد كان ا
عارك قبـلة خاصة إذا مـا اشتدت ا ـرحلة ا وقـف يشكل في ا التـناقض ب ا
ؤسف إن األنـظمة لم تعد لـديها ما يبـرر مواقفها الى حاالت مـن التصادم  وا
الراهـنة من القضية الفلسطينية وهذا يشير الى حالة التداعيات لتلك األنظمة 
شورات جهلة ومراهقي فهي قـد فقدت بوصلة عروبتها  واصـبح االستسالم 
واشنطن مسألة تعبر عن حالة الضعف واخلواء لقادة أمة  شكلت عبر التاريخ

قواعد النهوض للبشرية .
مـئات الـشـهـداء واالف اجلـرحى جلـهم من األطـفـال والـنـساء وتـدمـيـر عـشرات
راكز السـكنية لـلمحتـاج  يعبـر هذا عن حالتـ واضحت األولى نـازل وا ا
ـقـاومـة فـلــجـأ الى هـذا الـتــمـيـر الـشـامل افالس الــعـدو في وقف الـصــواريخ ا
قـاومة من اللد واطنـ  والثانيـة لقد افزعه الـتضامن الـشعبي مع ا سـاكن ا
الى الـنـاصرة ومـن القـدس الى نـابـلس ورام الـله ومن حـيـفـا ويـــافـا وعـكا الى

غزة . 
هـذا الـتـطــور في الـنـضـال الـفـلـسـطـيـني  وهــذا الـتـمـاسك والـتالحم الـشـعـبي
يؤكـدان بأنـه لم يعـد أمام الـكيان اإلسـرائيـلي وواشـنطن سـوى اإلقرار بـحقوق
سـتقـلـة وعاصـمتـها الشـعب الفـلـسطـيني فـي احلريـة وإقامـة الـدولة الـوطنـيـة ا

القدس الشريف .
ثـمــة مـســألـة أســاسـيــة يـجب أن يــعـرفــهـا ســاسـة واشــنـطن وتل ابــيب   بـأن
ـساس بـهـا مطـلقـا  فـالقـدس وشوارعـها كن الـقـبول ا قـدسات الـديـنيـة ال  ا
ستمرة مع العـتيقة مزروعة في عقول وافئدة الشعب  فهـو مستعد للمواجهة ا
ــســاس بـهــا  وقــد الحظ الــعـالـم كـله كــيف تــمــتـرس الـصــهــايــنـة إذا مــا  ا
سيحية األخرى قدسة ا الفـلسطينيون بقدسهم وباب الشـيخ جراح واألماكن ا
 وكـيف دخـل وصـلى االالف فـي احلـرم الــقــدسي رغم اإلرهــاب الـصــهــيـوني
فـرط  إنها بحق ملحـمة كبرى أفاقت النائـم من القيادات الرسـمية العربية ا
شي في طبـع في وضع ال يحسـد عليه  فـمن منهم يسـتطيع ا وجعـلت من ا
ـقـدسة دون أن يـكـون محـمـيا احلرم الـقـدسي أو الشـوارع الـعـتيـقـة للـمـدينـة ا
شي في باخملـابـرات واجلـيش الـصـهيـوني  هم عـرب لـكـنـهم ال يسـتـطـيـعـون ا

األسواق العربية  ومن هنا احلليم تكفيه اإلشارة .
ـكن أن تتساهل بحـقوقها في األرض والهوية  اثبـت التاريخ بأن الشعوب ال 
وتقـادم الزمن يترتب عـلية تفـاعالت وطنية شعـبية اكبـر  وهذا الذي يجري في
فـلسط يـثبت هذه احلقـائق  فبمرور 100 عـام على الكـفاح الفـلسطـيني بات
ـنع التـحاقـها يـتجـدد واحتالل عـكا ويـافا وحـيفـا والرمـلة مـنذ عام 1948 لم 
ـقـدسـيـ  فـتـوحـد الـشـعب فـي مـعـركـة الـهـويـة واألرض  وهـذا ما بـنـضـال ا
ـقتل  ومن هنا على دول العـالم وباخلصوص واشنطن أن أصاب الـصهاينة 
ـدن في الـقدس واجلـوالن السـوري احملـتل كهـدية تـدرس إن توزيع  األرض وا
للـكيـان الصهـيوني مـا هو إال إضـافة الكـره والعـداوة ألمريـكا وستـبقى ألهـلها
واوطـانـهــا  فـهل يـسـتـطـيع أيــاً كـان أن يـعـطي نـيـويــورك لـلـمـكـسـيك  إن هـذا
التـصرف بـحق يعـبر عن مـدى االسفاف بـالعـقلـية االمـريكيـة احلاكـمة ويـجسد

بشكل واضح عن عدم احترامها للحضور الرسمي العربي ..
وقف الراهن من عركـة الدائمة حـتى لو  تسـوية ا إنـها ا
الـصراع  فبـوابات الصـراع ستسـتمـر مفتـوحة وليس
ـراحل الالحـقة أن تـكـون عبـر جـبهـت مـستـبـعد في ا
ـقاومة وجـبهـة الكيـان الصـهيوني ومن جـبهة مـحور ا
مـــعه  حـــتى تـــنــجـــز احلـــقــوق الـــوطــنـــيــة لـــلـــشــعب

الفلسطيني.
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واقف الصعبة سؤولية وا رجل ا
ولـد حيـدر علي رضا أوغـلو عـلييف في
 10ايـار  1923فـي مـديـنــة نـخــجـيـوان
الـعريقة في أذربيجان التي تعتبر بحق
احلــاضـــنــة الــتي اجنــبت ألذربــيــجــان
ــعـمـاريـ الـذين ـفـكـرين وا األدبــاء وا
أثــروا الــتــاريخ األذربـيــجــاني بــالــعـلم
ــعـرفــة ومـعـطــيـات احلــضـارة وقـد وا
ــعــلــمــ االبــتــدائــيـة تــخــرج من دار ا
وعـنـدما بـلغ السـادسة عـشرة من عـمره
عهـد الصناعة قـدم إلى باكو والتـحق 
األذربــيـجــاني لـيــصـبح مــعـمـاريــا لـكن
ـيــة الـثـانــيـة أبــعـدته عن احلــرب الـعــا
ـعـهد لـفتـرة زمنـية من ?1941-1964 ا
حـيث مـثلت هـذه الفـترة مـرحلـة صعـبة
من حــيــاته. تـخــرج حـيــدر عـلــيـيف من
كــلــيــة الــتـاريـخ بـجــامــعــة أذربــيــجـان
احلــكــومـيــة إلى جــانب حــصـولـه عـلى
شـهـادة التـخـصص في مجـال عـمله في

جــهــاز أمن الـدولــة األذربــيـجــانــيـة. 
ـنـصب نـائب تـعـيـيـنه فـي عام  1964
رئــيـس جلــنــة أمن الــدولــة ومــنــذ عــام
 1967شــغل مـنـصب رئـيس جلـنـة أمن
الـــــدولــــة لـــــدى رئــــاســـــة الــــوزراء في
جـمــهـوريـة أذربـيـجـان. وقـد مـنح رتـبـة
لـواء وشـكل ذلك حدثـا تـاريخـيـا لكـافة
أبـنـاء الـشـعب األذربيـجـاني فـلم يـسبق
ان  تـعيـ شخـصية أذربـيجـانية في
ــنـصب إبــان حــكم االحتـاد مــثل هــذا ا

السوفياتي.
فـي تــمــوز  1969 انـــتــخـــاب حــيــدر
ـركـزية عـلـيـيف سـكـرتـيـر أول لـلـجـنـة ا
لـلـحـزب الـشـيـوعي األذربـيـجـاني ومـنذ
تــلك الـفـتــرة أصـبح قـائـدا جلــمـهـوريـة
ـوجب األنظـمـة والقـوان أذربـيـجان 
ـتبعـة في ظل احلكم السـوفياتي وقد ا
اسـتمـر في قيادة اجلـمهوريـة حتى عام

.1982

لـن ينسى الـشعب األذربيـجاني اجنازاته
ـــراكـــز في مـــجـــال الـــعـــمـــران وبـــنـــاء ا
الـصـنـاعـيـة الـعـمالقـة احلـديـثة والـتي ال
مـثــيل لـهـا في دول االحتـاد الـسـوفـيـاتي
ـراكز العلمية الـسابق عدى عن افتتاح ا
ـــدن والـــقــرى والـــثـــقـــافـــيــة وانـــشـــاء ا
واحلــواضــر اجلـديــدة. لــقـد أدرك حــيـدر
عـلييف أن االستـثمار احلقـيقي يكمن في
ــســتــقــبل فــئــات الــشــبــاب فــهم قــادة ا
والــثـروة احلـقــيـقـيـة ألي أمــة ومن هـنـا
كــانت من أهم أولـويـاته تــأمـ الـتـعـلـيم
لــلــشــبــا ب وتــمــثل ذلك لــهم فـي إنــشـاء
تـقدمة في االحتاد ـعاهد واجلـامعات ا ا
الـسـوفيـاتي السـابق. وقـد أصبـحوا االن
عـلـمـاء واسـاتـذه يـسـاهـمـون في نـهـضـة
بـالدهم.في كــانــون االول  من عـام 1982
انـتـخـب حـيـدر عـلـيـيف عـضـوا لـلـمـكـتب
الـسياسي لـلحزب الـشيوعي الـسوفياتي
وعــ في مـنـصب الــنـائب األول لـرئـيس
مـجلس الـوزراء في االحتـاد السوفـياتي.
وقــد شـكل ذلك نــقـلـة نــوعـيـة كــبـيـرة في
تـدرجه السيـاسي وأصبح يشغل مـنصبا
كـبيرا ومهما في احلزب الذي ال يقل عدد
أعــضـاءه عن  22مــلـيـون شــخص وبـعـد
ذلك  انـتـخـابه عـضـوا لـلقـيـادة الـعـلـيا
لــلـحـزب من بـ  21عــضــوا. لــقــد شـكل
انـــتــخـــاب أول أذربــيـــجــاني لـــلــمـــكــتب
الـسيـاسي حدثـا هامـا في تاريخ الـشعب

األذربيجاني.
فـي   15حــــــزيــــــران مـن عـــــام  1993
ـان انـتـخـاب حـيـدر عـلـيـيف رئـيـسـا لـبـر
أذربـيجان وفي  24مـن نفس الشهر وبدأ
ـمـارسـة صالحـيات ان  بـقـرار من الـبـر
رئـيس اجلمـهوريـة و انتـخابه رئـيسا
لـلجمهورية من خالل االسـتفتاء الشعبي
الـعـام في  تـشرين االول من نـفس الـعام.
و إعـادة انتخابه لفترة رئاسية الثانية

في عام 1998.
تــوفي الــرئـيس حــيــدر عـلــيــيف في عـام
 2003عـن عـمـر يــنـاهـز  80عــامـا وعـلى
الـرغم مـن مرور    18عــامـا عـلى رحـيـلـة
يــبــقى  حــيـدر عــلــيــيف  رمــزا من رمـوز
الـقادة  احملـنكـ  الذي سـطر في اعـمالة
تـاريخ بلـد اليختـفي بسهـولة   من ذاكرة
ووعـي الـشـعب األذربـيـجـاني إن تـمـسك
الــشــعب األذربـيــجــاني بـتــخــلـيــد ذكـرى

والدتة  نابع من تعلق هذا الشعب به.
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لـقد كـان ا الرئيس  حـيدر علـييف  يولي
األهـميـة اخلـاصة لـلعالقـات الثـنائـية مع
الــعــالم الــعـربي هــو األخــر مـهــمــا كـان
الـنـظـام الـشـيـوعي يـتـبع األيـديـولـوجـية
ـــاركــســيـــة ويــعـــود ذلك الى تــمـــســكه ا
عـنـويـة اخلـاصة ـبـاد األخالقـيـة وا بـا
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ـهندس ـبنى اجلـديد ا وضع تـصامـيم ا
)Werner March  ـاني فيرنر مارخ األ
1894- 1976) ولـه أعــمــال مــعــمــاريـة
ـبي فـي بـرل ـلـعب األو شـهـيـرة مـثل ا
عام 1936 وسـتاد القاهرة الدولي لكرة

القدم. 
اتـــبع مـــارخ اســـتـــخـــدام الـــتــصـــامـــيم
ــســتــخــدمــة في عــمــارة الــهــنــدســيــة ا
ية آنذاك. ولم يقتصر هذا ـتاحف العا ا
االهـتمام عـلى الشكل اخلـارجي فحسب
ـــتـــحف  وأســـلـــوب بـل وشـــمل إدارة ا
وجودة تـنظيم الـعرض اآلثاري للـقطع ا
فـيه من حيث اختيار األماكن اخملصصة
لــلــعـــرض فــيه وإيــجــاد مــســتــلــزمــات
الـعـرض اجلـيـد. إذ  اتـبـاع الـتـسـلسل
الـتاريخي لـلقاعات الـتي تضمـها بحيث
يــتـيح لـلــزائـر الـتـعــرف عـلى حـضـارات
ـة وتـطـورهـا عـبـر الـزمن الـعـراق الـقـد
مـنذ الـعصـور احلجريـة وحتى الـعصور

اإلسالمية. 
أشـرف عـلى بنـائه مهـندسـون عراقـيون
وأجنـزته شركـة لبـنانـية الـتي بدأت عام
 1957وانـتهت مـنه عام 1963. وافـتتح
في  9 تـشرين الـثاني 1966. وإنـطالقاً
ـتحف من هـذه اخلـطـوة  تسـمـيته بــا
الــوطــنـي الــعــراقي. وكــان في الــســابق

يعرف باسم متحف بغداد لآلثار.
ـشـروع مسـاحـات خـضراء وتـخـلل عن ا
ومـــســـاحـــات مـــكـــشـــوفـــة وزين الـــركن
اجلـــنـــوبي مـــنه بـــبـــرج مــربـع الــشـــكل
بـــارتــفـــاع يــبــلغ  17مـــتــر ومـــســاحــته
الــسـطـحـيـة  130مــتـراً مـربــعـاً. وزيـنت
ــتــحف من الــداخل بــزخــارف بــنــايـــة ا

عـبـاسـيـة وأندلـسـيـة فـيمـا بـلغ مـجـموع
َتحف آنذاك ( 13قـاعة) متـباينة قـاعات ا
ـسـاحـة احـتـضنت 158  خـزانـة عرض ا

حديثة. 
ــؤمل نــصب تــمــثــال لــلـمــلك وكــان من ا
فــيـصل الــثـاني مع لــوحـة تـذكــاريـة لـكن
ــلـكي في الـعـراق حـال ســقـوط الـنـظـام ا

دون ذلك. 
وتـتوسط أجـنحة الـعرض حـديقة مـربعة
الــشـكل مــسـاحــتـهـا  2640 مــراً مـربــعـاً
وسـتــقـام فـيـهـا بـعض األنـصـاب األثـريـة

والتماثيل الكبيرة.
 وهـنـالك مـسـاحـة واسـعة من األرض في
ا اجلـهة الـشرقيـة احتـفظ بها احـتيـاطاً 
ـســتـقـبل. يــتـطــلب من تـوســيـعــات في ا
تاحف وتـقع مخازن اآلثار ومـقر حرس ا
ـطل عـلى شـارع فـي اجلـانب الـشـمـالـي ا

العالوي. 
وبــ هـذه اخملـازن أنــشئ مـخــبـأ خـاص
ضد الغارات اجلوية حلفظ اآلثار فيه في
. وتـــبـــلغ مـــســـاحـــته حـــاالت الـــطـــوار
الــســطــحــيـة  460 مــتــراً مــربــعــاً مـزود
بــجـمـيع الــوسـائل الالزمـة لــسالمـة نـقل
اآلثـار إلـيه وخزنـهـا فيه. وتـبـلغ مجـموع
ـساحـات السـطحـية لـلمـخازن كـلها في ا
طـابقي هـذه البـناية  1270 مـتراً مـربعاً
وإلـى الـطـرف الــشـرقي من اخملــازن مـقـر
ـتاحف ثم الـكراجات وقد حـرس شرطة ا
ـمـر خـاص إلى قـسم عــنى بـإيـصـالـهــا 

اخملتبرات.
ديرية وتـطل البناية اخملصصة ألقسام ا
الــعـامـة عـلى شـارع نــاصـر وتـتـألف من
أربـعـة أجـنـحـة حتف بـحـديـقـة مـكـشـوفة
مــسـاحـتـهـا  1500 مــتـر مـربع يـصـلـهـا
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بغداد

األذربـــــــيــــــجـــــــانـــــــيــــــون  درســـــــوا في
الـعراق.وتـخرجـوا من معـاهدهـا الديـنية

في النجف وكربالء ..
وهــذا مــااكــدة شــيخ اإلسالم الــله شــكـر
بـاشا زاده رئـيس مكتب مـسلمي الـقوقاز
ـــاني فـي االجــتـــمـــاع مع  الـــوفـــد الـــبــر
الـعـراقي بـرئـاسـة شيـركـو مـحـمـد صالح
رئــيس جلــنــة الــعالقــات اخلــارجـيــة في
ـــان  والــذي زار اذربــيـــجــان  في الـــبــر
ـــاضي ..حــيـث أشــار رئــيس نـــيــســان ا
مـكـتب مـسلـمي الـقـوقاز في الـلـقـاء  على
الـرغم من صـعوبـات احلقـبة الـسوفـيتـية
ـــســـلـــمـــون الـــســـابـــقــــة  ولـــكن كـــان ا
قدسة األذربـيجانيون  يـزورون األماكن ا
ـــئــات من فـي الــعـــراق وكــذلك هـــنــاك  ا
الـــعـــراقـــيـــ تـــلـــقــوا تـــعـــلـــيـــمـــهم في
ـيـات  والـكـلــيـات في اذربـيـجـان االكــاد
اثــنـاء احلــقـبـة  الــسـوفــيـتــيـة .   ونـحن
النــنــسـى دعم الــعــراق لالذربــيــجــان في
إطـار منـظمـة التـعاون اإلسالمـي. واعترا
ف الـــــعــــراق  الــــدائـم بــــوحــــدة أراضي
أذربـيـجـان ودعـمـهـا.  حـيـث "كان  20في
ــائــة من أراضــيــنــا حتـتــلــهــا الــقـوات ا
ـسلحة األرمينية واستمر هذا االحتالل ا
ــدة  30عــامــا. ودمــر احملــتــلــون األرمن
آثـارنـا الـديـنـيـة في قـارابـاغ. و حول
ـســاجــد الى اصــطـبالت الــعــدو ا
لـلـمولـشي وأظهـروا كـراهيـتهم

. للمؤمن
ولـــــــــــكـن  الــــــــــشــــــــــعـب
األذربـــــيـــــجـــــانـي حتت
قـــيــادة الــقــائــد األعــلى
ـسـلحـة إلـهام لـلـقوات ا
عــلــيـيف  قــام بــتـحــريـر
ـــغـــتــــصـــبـــة االراضـي ا
نـتـيـجة لـلـحـرب الوطـنـية
الـتـي اسـتـمرت  44يـومـا.
و تــلــقــيــنــا  خـالل احلـرب
رسـائل دعم من الـعـديد من
الــــــدول حـــــــول الــــــعــــــالم
ويـسعدنا أن العراق من ب

هـذه الـدول ويذكـر  ان الـوفد
اني  التقى ايضا بوزير الـبر
اخلـــارجــــيـــة االذربـــيـــجـــاني

جــيـهــون بـايــرامـوف في بــاكـو واكـد
خالل الـــلـــقـــاء اســـتـــمـــرار تـــطـــويــر
الــعالقـات بــ الـبـلــدين عـلى اسـاس
الــروابـط الــتــاريــخــيـــة والــثــقــافــيــة
والـديـنيـة مشـيـرا الى تطـور التـعاون
ـتـعـدد ـسـتــويـ الـثـنــائي وا عــلى ا
اجلــــوانـب عــــلـى الــــســــواء يــــخــــدم
الـشعبـي الذين يـشتركان في روابط
ثـقافـية وديـنيـة وسيـاحيـة منـذ مئات
. وقال الـوزير ايضا  ان هذه الـسني
الزيارة تخلق فرصا الجراء مناقشات
مـفيدة من حـيث تطويـر العالقات ب
اذربـيجان والعراق فضال عن توسيع

 . ان العالقات ب البر
بـدورة  اشـار رئـيس جلـنـة الـعـالقات
اخلـــارجـــيــة لـــدى مــجـــلس الـــنــواب
الــعــراقي الى الــعالقــات االيــجــابــيـة
الـقـائـمة بـ الـبـلـدين وذكر بـامـتـنان
الــدعم االذربـيــجـاني لـلــعـراق وكـذلك
ــسـاعـدة االنـسـانـيــة الـتي قـدمـتـهـا ا
وقد اذربـيجـان مؤخـرا  الى الـعراق  
اجــرى الــطــرفــان تــبــادل اآلراء حـول
آفـاق تطـوير الـعالقات الـثنـائيـة  ب
الـــبــلـــدين و تـــوســيـع الــتـــعــاون في
اجملـــاالت االنـــســـانـــيـــة
والـــســـيـــاحـــيـــة
والــــتـــعـــلـــيم

وغيرها.

حيدر علييف

تحف تحف الوطني عام 1932 ويظهر فيه اثنان من احلراس امام بوابة ا ا

لك فيصل االول تحف الوطني خالل افتتاحه من قبل ا ا



تحفي يطيب لي إزجـاء التهـاني للزمالء اآلثـاري والعامـل في احلقـل ا
ي لـلمـتاحف الـذي يـصادف الـثامن عـشر من شـهر نـاسبـة اليـوم الـعا
ايار من كل عام كمـا حدده اجمللس الـدولى للمتـاحف "األيكوم"عام 1977
ـتـاحف ودورهــا فى تـطـويــر اجملـتـمـعـات بـهـدف زيـادة الــوعى بـأهـمــيـة ا
بوصـفـها الـذاكـرة احليـة للـشـعوب  وتـأكـيداً عـلى اهـميـة اتـاحة الـفرص

ناسبة للمختص بهذا اجلانب. ا
ي يعدُّ مـناسبةً مـشتركةً حتـتفل بها مـتاحف العالم تاحف الـعا إنَّ يوم ا
والـدول الـتي تـمـتـلك حـضـوراً مـعـروفـاً عـلى هـذا الـصـعـيـد والـعـراق من
أبـرزهـا  عـلى الـرغم من الـظـروف الـقـاسـيـة الـتي شـهـدنـاهـا أبـان حرب
ـتـحف  2003 ـثـله ا ــا  وتـداعـيـاتـهــا  وتـتـأتى هـذه األهـمــيـة انـعـكـاسـاً 
ـرتـبة ـيـزةٍ بـ مـتاحـف العـالم إذ يـحـتل الـعـراق ا الـعراقي مـن مكـانـة 
تـحف الوطـني العـراقي من أقدم ـياً في هـذا السـيـاق ويعـد ا الثـانيـة عا
ـتــاحف وأهــمــهـا في الــعــراق إذ يـضـم بـ جــدرانه أيــقـونــاتٍ فــريـدةً ا
ومجـمـوعاتٍ أثـريـةً مهـمةً حلـضـارات بالد الرافـدين بـاختـالف عصـورها
ومراحـلهـا  تـشتـمل عـلى اآلثار اإلسالمـيـة النـادرة وتمـتـد الى العـصور

احلَجرية. 
 ويـعـود تــاريخ إنـشــائه إلى الـعـام 1923 وقـد شـهـد
ـتحف حتـوالتٍ وانتـقـاالتٍ عـديـدةً ثم أخـذَ تـسـمـيـة ا
الوطني الـعراقي بعـدما كان يـعرف بــمتـحف بغداد

لآلثار. 
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سـرحية األهـلية يستـعد جتمع الـفرق ا
ـونــودرامــا الــثـالث القــامــة مـهــرجــان ا
دورة الفنان الراحل سـامي عبد احلميد
عــلى مــســرح الــرافــدين بــرعــايـة وزارة
ـشـاركة الـثـقافـة والـسـيـاحة واالثـار و
ــســرح ونـــقــابــة دائــرة الــســـيــنــمـــا وا
الفنان العراقـي ودائرة ثقافة وفنون
الــشـبـاب.  وتــشـارك كــلـيـة الــفـنـون
اجلمـيلـة بـجامـعة بـغداد في
ـــســرحـــيــة ـــهــرجـــان  ا
(عندما يتنفس الشهداء)
تمـثيل زمن عـلي تأليف
عـبــد الـكـر ســلـمـان و
إخـراج كـاظـم الـعـمـران
الذي حتـدث لـ(الزمان)
قــــائـال (مــــســــرحــــيـــة
عـــنـــدمــا يـــيـــتـــنــفس
هي من الـــــشــــهـــــداء
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القاهرة  –الزمان
 بــعـد انــتــهـاء الــســبـاق الــرمــضـاني 2021
نـتجة باإلعالن عن أجزاء بـدأت الشركات ا
ــســلـسالت الــنــاجــحـة جــديـدة لــعــدد من ا
صـرية وحـتى السـورية.وبـنجـاح مسـلسل ا
(مــلــوك اجلـدعــنــة) بـجــزئه األول وخــاصـة
الكـاريزما التي جمعت بـ أبطاله مصطفى
شـعـبـان وعـمـرو سـعـد  اإلعالن عن عـمل
جــديـد يــجــمع بـ الــثــنـائي ســيــعـرض في
رمضان  2022 لـيتب في ما بعد أن العمل
هــو اجلـــزء الــثــانـي من مــســـلــسـل  مــلــوك

اجلدعنة.

ان فــــكــــرة بــــرصــــاصــــتـــــ من كــــا 
ــســرحــيــة تــنــزف دمـا حتـت رصـاص ا
الــعــدو  يـتـم جتـســيــدهــا داخل عـرض
ونـودراما مسـرحي تـعبـيـري من نـوع ا
لـيجـسـد معـانـاة اجلـندي الـعـراقي ح
يدخـل حربـا ويـنتـهي من أخـرى أذ جاء
في النص حـرب.. حرب.. حـرب.. موت..
مـوت. .مــوت.. مـنـذ كـنــا صـغـارا ونـحن
تــســـتـــيـــقظ عـــلى أصـــوات الـــرصــاص
وسـمــاء قـرانـا تـمـتـلـئ بـالـطـائـرات بـدل
ـسـرحـية حـ يـقـتل هذا الـغيـوم.وفي ا
مـثل قتـلوك يا ثـابر ينـادي ا اجلنـدي ا
ابـي وسط الـــضـــجـــيـج بـــكـــا رغم كل
سـرحـية مـاقدمـته لـهـذا الوطن). وعـن ا
ـسـرحـيـة تـبحث ؤلـف قائال (ا حتـدث ا
ـــنــــافي واخلـــســــارات واحلـــريـــة عـن ا
وا?حـالم وحتـــاكي الـــواقـع بـــطـــريـــقـــة
مباشرة والدعوة إلى أحقية اإلنسان أن
يـتـنفـس الصـعـداء كـونه مـركـز الـوجود

ضــمن نـشـاطــات مـهــرجـان ســامي عـبـد
احلــمـيــد لـلــمـونـودرامــا الـثــالث والـذي
ســيــقــام عـلى مــســرح الــرافــدين والـذي
سـتـنــطـلق فـعـالـيــاته في شـهـر حـزيـران
ـشاركـة عـشـر فـرق أهـلـية من الـقـادم و
سرحية قال بغداد واحملافظات). وعن ا
الــعـمــران(مـضـمــون الـعــمل يـنــطـلق من
فكـرة وفلـسفـة احلرب فـمعـظم عروضي
ــســرحـيــة مـحــاكــيـة لــظـاهــرة احلـرب ا
وتـاثـيـراتــهـا عـلى الـبـنـيـة االجـتـمـاعـيـة
والـعـالقـات االنـسـانــيـة ومـا خــلـفـته من
انـه عــــــرض آخــــــر من دمــــــار وخــــــراب
الـعــروض الـتي حتــاكي أحـداث احلـرب
وهي تــنـزف دمـا والــعـمل يـحــكي قـصـة
جنـدي استـيقظ من قـبره لـيتـنفس هواء
احلرب ويـسـتـذكر أجـداده وأبـائه الذين
قـاتلـوا من أجل هـدا الـوطن الـذي زجهم
في حـروب مـخـتـلـفـة وبـالـتـالي نـرى أنه
يـخـدل من قـبل هـذا الـوطن حـ يـصاب
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{ بــــاريس  –وكــــاالت - تــــوفي الــــفــــنــــان
الـفرنـسي نيـكـوالس كيـر رائـد فرقـة الروك
الـفرنـسيـة بوني هـوكس عن عـمر نـاهز 50
عـاما. وذكر راديـو فرنسا الـدولي أن (كير
ولــد في عـاصــمــة كـمــبــوديـا بــنــوم بـنه ألب
فـــرنــــسي وأم كـــمــــبـــوديـــة واســــتـــقـــر في
الـعــاصـمـة الــفـرنـســيـة بـاريـس حـيث تـوفي
ـغـنـية ـمـثـلـة وا فـيـهـا). وعـمل الـراحـل مع ا
واخملـرجة وعارضـة األزياء األمريكـية أرييل
دومبـاسل وقـام أيـضـا بـتـألـيف مـقـطـوعات
ــفــكـــر والــفــيـــلــســوف أفـالم لــلــكـــاتب وا
الــفـرنـسـي بـرنـارد هــنـري لـيــفي.وقـالت
دومبـاسل فور تبلغها نبأ وفاته)نيكوال
ـلك صوتـاً ذهـبيـاً وكـان على وشك
إجنـاز موسيـقى فيلم بـرنارد هنري

ليفي األخير).
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ـفـكــر والـكـاتب الـعـراقـي يـضـيـفه مـســاء الـيـوم الـسـبت ا
ـقـراطي في حوار ـدني الد افـتـراضيـا مـنتـدى احلـوار ا

عن ثقافة الالعنف.
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الشـاعرة الـعراقيـة ضيـفهـا مساء
امـس اجلـــمــــعـــة مــــنـــتــــدى نـــازك
الئـكـة الـثقـافـي في احتـاد أدباء ا
العـراق بجلسـة تفاعليـة  للحديث
حـول (الـتـجـربــة الـشـخـصـيـة بـ

ي  والشعر). الدرس األكاد
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ـسرحـيـة والفـلـكلـورية مـديرة فـريق وهج شـمس للـفـنون ا
في االردن اعلـنت ان الفريق يعرض قريبا ضمن مشروع
توفيـر خدمات اجتـماعيـة متكـاملة للـشباب االكـثر تأثرا 
وحتـت رعـايـة وزارة الـشـبـاب عـرضــا مـسـرحـيـا بـعـنـوان

(احللم).
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الـشــاعـر الــعـراقي يــصـدر له قــريـبــاً عن دار يـنــابـيع في
دمـشق ديـوان جـديـد بعـنـوان (لـيل الـغـاب) يقع في 140
صفحة ويضم  24 قصـيدة.ولوحة الغالف للفنان الراحل

بالسم محمد.
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اخملـرجـة الــسـوريـة مــشـغـولــة بـتـصــويـر الـفــيـلم الـروائي
الـقــصــيـر (صــدى بـارد) ضــمن مــشـروع (دعم ســيـنــمـا

الشباب) للمؤسسة العامة للسينما.
nODK « b³Ž —«e½ bL×

التـدريـسي الـعـراقي قدم احلـلـقـة النـقـاشـية الـتي اقـامـها
وصل قسم الفـنون التشكيلية في كلـية الفنون اجلميلة با

حول (التقنية اللونية في رسومات ما بعد احلداثة).
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رئـــيس جـــامــعـــة فــيالدفـــيـــا في االردن حتــدث االربـــعــاء
ــاضي في افــتــتــاح اعـمــال مــؤتــمـر فــيالدلــفــيــا الـرابع ا
عـنون (الـفلـسفـة في اللـغة والـفنـون والعـلوم والـعشـرين ا

اإلنسانية).

 —uCš WLÞU

الـقاصـة الـسـورية صـدرت لـها عـن دار الورشـة الـثقـافـية
مـجمـوعـة قـصـصيـة بـعـنوان ( نـزف مـعـشق بـاحلب) تقع

فـي  101 صفحة.
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ـصرية مـنى زكي قصـة مؤثرة ـمثـلة ا كشفت ا
عن والـدتـهـا وقـالت أنـهـا تـزوجت في عـمـر 14
ـاديـة لـلـعـائـلـة بـعد أن سـنة بـسـبب الـظـروف ا
خسـر جـدهـا كل أمـواله وخـشـيت جـدتـهـا على
أبـنـائـهـا اخلـمـسة فـإضـطـرت الـى تشـجـيـعـهم

عــلى الـــزواج. وأضــافت زكـي في مــقـــابــلــة
تلفزيـونية أن والدتهـا تزوجت رجالً أكبر

مـنــهـا سـنــاً وظـلت مـع زوجـهـا األول 4
ـنزل بـعـد حمـلـها أشهـر وهـربت من ا
مـنه. وانــتـقـلت لــلـعــيش مع خـالــتـهـا
النها لم تسـتطع حتمل الـعيش معه.
وأكـمـلت حـيـاتـهـا بـعـد ذلك وأكـمـلت
دراسـتـهــا بـدعم مـن خـالـتــهـا الى أن
تــعـرفـت عــلى والــد مــنى وهــو يــعـرف
ظروفهـا وأنها مـتزوجـة ولديهـا إبن لكنه
أحبها وأعجب بقوتـها وتزوجا بعد طالقها
من زوجــهــا األول.وقــالـت مــنى إن والــدتــهــا
سيدة قـوية للـغاية ووالدهـا رجل محب وعـلّمها
اإلعـتـمـاد عــلى نـفـســهـا وعـلى حـريــتـهـا وعـلى
إحــتــرام اآلخـريـن واخــتــيـاراتــهـم وحتـاول ان
.وتـذكرت فـترة ـباد تربي ابـنائـها عـلى نفس ا
حـملـهـا ووالدتـهـا بـإبـنـهـا األوسط وقـالت إنـها
شـهـد والدتهـا الـصعب اثـلـة  عاشت جتـربـة 
في مـسلـسل ?لـعـبـة نـيـوتن ألنـهـا كـانت خـارج
مـصـر وتـمــر بـظـروف صـحـيــة وإنـهـارت أثـنـاء

والدتها.

انـتـبه لـتـقـلـبـات الـطـقس فـهي مـضـرّة وقد تـدفع ثـمن
االستهتار الحقاً 

qL(«

قـد يتـربص بك بـعض الـزمالء بـغـيـة تـشويـه صورتك
يوم السعد االربعاء.
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إلتـقط فـرصة مـناسـبة وتـوقع اخـباراً ايـجابـية وجـدية
شروع. آتية إليك تتعلق 
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ـنـافسـ تـفشـل ألنّ صفـحـتك النـاصـعة مـخـطـطات ا
أكبر من مخططاتهم .رقم احلظ.2
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تـربــكك ظــروف خــارجــة عن إرادتك اال انــهــا تــعـمل 
صلحتك .رقم احلظ .2
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استـعـدادك للـدفـاع عن الـشريك حـتى الـنـهايـة يـعزز
موقعك عنده .رقم احلظ.3

”uI «

ـيزة أو لـقاء اسـتثـنائـياً أو قد تـعرف قـصة عـاطفـية 
أوقاتاً سعيدة ال تنساها.
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عـلــيك اإلكـثـار من تـنـاول اخلــضـروات واالبـتـعـاد عن
اللحوم  فهي مضرة بصحتك.
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الـيوم يـحمل جـديداً بـدون أيّ شكّ قد يـترجم بـحسم
إيجابي أو سلبي لعالقة ما .

bÝô«

ـصاحلـة مع الـزمالء قـويّة  وال سـيـما تـكون فـرص ا
. إذا كنت صبوراً ومتفهّماً
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تـتـمـتـع بـصـحـة جـيــدة بـفـضل اجلـهـود الــتي بـذلـتـهـا
ارسة الرياضة يومياً  أخيراً وال سيما 
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تـعـقـد تــعـاونـاً مع مـنـافس فـتـثـمـر اجلـهـود وتـنـتـعش 
اآلمال وتعود األمور الى مجاريها.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
9 الـالزمـــــــة من  1 الى 
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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ـاضي  ذكرى ميالد مرت االربـعاء ا
الــراقـصــة الـراحــلـة زيــنـات عــلـوي
إحـدى تــلـمـيــذات مـدرســة الـشـرقي
بديعة مصـابني التي استطاعت أن
حتـجـز لـنـفـسـهـا مـكـانـاً بـ أشـهر
راقـــــصـــــات اخلـــــمــــســـــيـــــنـــــيــــات
والـســتـيــنـيــات ولُـقـبـت بـ(راقـصـة

.( الهوا
فهي  مـن موالـيد  19أيار عام 1930
ـحـافــظـة اإلسـكـنــدريـة تـعـرضت
ـا دفـعـهـا لـترك لـلـعـنـف األسـري 
ـنـزل والسـفـر إلى الـقاهـرة.طـلبت ا
زيـنات من إحـدى صديـقـاتهـا التي
تــعـمـل لـدى بــديــعـة مــصــابـني أن
تـتـوسط لهـا لـلعـمل ضـمن فـرقتـها

وبــالــفــعل تــمــكــنت من اإلنــضــمـام
اليها.

وبدأت الـعمل في الفـرقة وسط عدد
كـبـيـر من الـراقــصـات لـكن تـألـقـهـا
دفع مـصـابـنـي إلخـتيـارهـا لـلـرقص
وقع في الـصـفـوف األمامـيـة وفـقـا 
الــفن. إشـــتــهــرت بـــقــدرتـــهــا عــلى
زج الرقص بالـعصا وإسـتطاعت ا
بـ الــرقص الـشـرقي والـتـحـطـيب
وعــرفت فـي الــوسط الــفـــني بــاسم
زيـنات قـلب األسد إلنـضبـاطهـا.وقد
إنــــضــــمـت إلى فــــرقــــة شــــكــــوكــــو
سرحـية اإلستـعراضية مع زوزو ا
محمد عبد الـعزيز محمود حورية
حـــسـن عــمـــر اجلـــيـــزاوي وعـــلى
رأسـهم الــفـنـان مــحـمـود شــكـوكـو.

وشاركت في عـدد من األفالم منـها
أشـــجع رجل في الـــعـــالم إشـــاعــة
حب أدهم الـشـرقـاوي الـزوجـة 13
ثم إعـتـزلت وإبـتـعـدت عن الـسـاحة

الفنية في منتصف الستينيات.
عـانت في آخـر أيـامـهـا مـن ضـائـقة
مـالـيـة ورحـلت عام 1988  ولم يتم
إكــتــشــاف ذلك إال بــعـد  3 أيـام من
ـــؤرخ الـــوفــــاة حـــسب مـــا قـــاله ا
مــحـمــود قــاسم نــقــلًــا عن اخملـرج
كـمال عـطـيـة مـضـيـفـاً(كـان بـيـقول
إنـهــا كــانت ست فـاضــلــة وعـاشت
الـفـتـرة االخيـرة مـبـتطـلـبش حـاجة
من حـد مـاتت وحـيـدة بـعـد الـشـغل
ده كـله في شــقـتــهـا بـوسط الــبـلـد

واكتُشف وفاتها بعد  3 أيام).

{ اســـطـــنـــبـــول  –وكـــاالت -
مـثـلة الـتـركيـة بـيرين تـشـارك ا
سات في بطولة مسلسل يُعرض
عــــــــــلـى إحـــــــــدى مــــــــــنـــــــــصـــــــــات
ــــنــــصـــة عــــلى اإلنـــتــــرنت.ورحــــبت ا

حـسـابـهـا اخلـاص عـلى مـوقع الـتواصل
االجتـماعي ببيرين قائلة: أهالً بك ب النساء
ــســلـسل وال الــقـويــات. ولم يــعــلن بـعــد إسم ا
مـثـل وال تـاريخ عـرضه بـينـمـا أعلن أسـمـاء ا
ــاضي عــرض أول مـســلــسل تــركي في آذار ا
من بـطـولـة كـاغــاتـاي اولـوسـوف وهـو مـؤلف من
عــشــر حـلــقـات وتــمــثـيل اوكــان يــاالبـيك ايــسـا
ايـــســـ تــوران هـــازار ايـــرغـــوكــلـــو و مـــهــمـــيت
كورتـولوس. يذكر أن بـيرين ولدت عام  1984 وهي
مثالت التركيات شهرة من خالل العديد من أكثر ا
من األعـمــال الـتي قــامت بـبــطـولـتــهـا مــنـهـا احلب

احملرم وإنتقام.

بـــعـــيــداً عـن الــعـــواطف. كـــمـــا لــفت
الـقـيش بـأن نــشـره لـفـيـديـو الـرقص
الـــذي جــــمـــعه بــــابـــنـه فـــارس كـــان

ضــروريــاً لــتالفي األخــبــار الــتي 
تـداولـهـا حـول وفـاة إبـنه في الـعـمل
عــــــــــلـى مـــــــــــواقـع الـــــــــــتــــــــــواصـل
االجـتــمـاعي.وأشــار الـقــيش بـأنه لم
ـــــانع دخــــول إبــــنـه فــــارس عــــالم
الــتـمــثـيـل والـوسط الــفــني في حـال
كـانت رغــبـته لـكن بــعـد أن يـتـجـاوز
طفولـته. أما عـلى صعـيد شخـصيته
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كـــشف الـــفـــنــان خـــالـــد الــقـــيش عن
سعادته بالـنجاح الكبـير الذي حققه
مـسـلسل (حـارة الـقـبـة) مـؤكـداً بأنه
كان متخـوفاً من مشـاركة إبنه فارس
بشخـصيـة رضوان.وقال الـقيش بأن
الــدوافع الــتي جــعــلــته مــتــردداً هـو
مشهد الوفاة عند قرائته للنص.وأنه
ال يــــريـــد رؤيـــة إبـــنه فـــارس بـــهـــذا
ــوقف لـيــعـود ويــؤكـد بــأن مـهــنـة ا
التمثيل تسـتدعي تأدية كافة األدوار

غـازي بـيك الـتي جـسـدها فـي العـمل
قــال الــقـيش بــأنه بــذل جــهـد كــبــيـر
خالل الــتــصــويــر.خــاصـة وأنـه كـان
يقوم بتصوير مشاهد في العديد من
األجزاء خالل يـوم واحـد فـقط وهذا
مـا شكل لـه خلط في الـشـخـصـية مع
تقدم األحداث. وحـقق مسلسل حارة
الــــقـــبـــة الـــذي شـــارك فـــيه عـــدد من
الـفـنانـ من بـيـنـهم عـبـاس الـنوري
وسـالفـــة مـــعـــمـــار وفـــادي صـــبـــيح

جناحاً ملحوظاً.

خالد القيش وإبنه
فارس مجسداً

شخصية رضوان
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منى زكي

بيرين سات

ـســرحــيــة مـلــتــزم بــالـقــضــايـا ونـص ا
ـمـثل زمن عـلي عن اإلنـسـانـيـة). وقـال ا
سرحـية (انـا أمثل شخـصية دوره في ا
عـــراقــــيـــة واكـــبت كل األحـــداث مـــرورا
بــالــثـورات وا?نــقالبــات وكل احلــروب
ـاضي واحتسـر عـلى سـن وافـتخـر بـا
قـــد ســلــبت مــنــا وأطـــمح لــغــد مــشــرق
يـعـوض كل مافـاتـنـا ويـحـدونا األمل أن

ترى أجيـالنا الـقادمة
الــــضـــــوء في
نـهـايـة نـفق

مظلم).



تـتــنـوع هـويـات الـبـشـر من شـخــصـيـة الى جـمـعـيـة ومن
قومية أو عرقية أو اثنية أو قـبائلية أو عشائرية أو أسرية
وديــنـيــة ومــذهـبــيــة وسـيــاسـيــة وثــقـافــيــة الى جــغـرافــيـة

ومناطقية وحتى مهنية وجنسية وعمرية وغيرها.
ان هذا الكم الـكبير من الـهويات قد جتـده في إطار هوية
وطنـية وهي هويـة يصـعب دونهـا حتقيق وحـدة مجـموعة
بـشريـة مـتـنوعـة. ولـكن مـتى تتـمـكن تلـك الهـويـة من جمع
ا طـمس لها في تـنوعـة دو هويـات مكـوناتـها البـشريـة ا
ـثـري لـلـحـيـاة خـصـوصــيـاتـهـا االيـجـابـيـة ودورهـا ا

البشرية?
اشتراطات الهوية الوطنية اجلامعة:

ال بــد لــتــلك الــهــويــة في فــعل جــمــعــهــا لــلــهــويـات
(الفرعية) من اشتراطات منها:

ساواة والعدالة نظرياً  1-انها هوية إنسانية تؤمن با
وعملياً ب أبناء شعبها.

 2-انـهـا هويـة تـستـجـيب لتـطـلعـات هـوياتـهـا الفـرعـية وال
تعمد الى قمعها أو طمسها ناهيك عن الغائها.

 3-ال بد لـلهـوية الـوطنـية من انعـكاسـات ماديـة واعتـبارية
نتم لها. في حياة ا

 4-ال بـد لتـلك الهـوية ان يـكون لـهـا اليـد العـليـا دستـورياً
وتنفيذياً جتاه الهويات الفرعية.

 5-ان تمثل تلك الهوية وطناً ذي سيادة وكرامة.
ـواصــفـات سـتــحـظى بـصـورة ان هــذه الـهـويـة وبــهـذه ا
واضحة بقبـول سياسي واحترام اجتـماعي يسعى ابناء

الوطن الى االنتماء لها.
من هـنـا سـتـكـتسب الـهـويـة الـوطـنيـة ثـقـلـهـا الراجـح على
الهويـات الفرعـية التي ال جتد فـي كيانهـا واحلفاظ عـليها
سـوى في انتـمـائهـا لـلهـويـة الوطـنـية األم الـتي تـعيش في

كنفها.
وانطالقـاً من ذلك فـان الهـوية الـوطنـية اجلـامعـة يجب ان
يـكـون لهـا نـوع من القـدسـيـة في رمزيـتـهـا وما تـعـنيه من
رابط جامع حلـلقـات الهـويات الفـرعيـة التي ال يـنبـغي لها

ان تتقدم تلك الهوية الوطنية اجلامعة.
ـر به الـعراق الـيوم من طـغـيان عـدد من الهـويات ان ما 
الفرعـية على الهـوية العراقـية الوطنيـة اجلامعة تـعبير عن
هشـاشـة الصـورة الـوطنـيـة للـعراق
واهـــتـــزاز ســيـــادته وهـــيــبـــة دولــته
وحكومـته حيث تتـمكن اطراف فيه
بــــاخلــــروج عـــــلى (دولـــــته) وعــــدم

االمتثال لقوانينها وسياساتها.
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لغـة العالم والـناس جمـاعات وأفـراداً متعـلم وجـاهل
الـيوم هي االرقـام كم تـأخذ وكـم تدفع وكم كـان مـبلغ
راتـبـك وكم أصـبح بـعــد عـشـرين سـنــة وكم ولـداً لـديك
وكم دفـعت أجرة بـيـتك وكم زادت الضـريـبة هـذا الـعام?
هــذه الـلـغـة لــيـست مـجـردة وإنّــمـا مـقـتـرنــة بـأسـبـاب من
الــظــروف والـســقف الــزمــني وهي ظــروف تـســتــنـد الى

أرقام أخرى أيضاً. 
فـي أوضــاع احلـــكــومـــات الــشـيء ذاته قــائـم والبــدّ من
التعامل به لكي نستطيع أن نقول اننا نرى هذه احلكومة
ككيـان مجـسم له وجود أو ال نراهـا مطلـقاً فلـغة االرقام
ــقــدار مـا أجنــزت من مــشــاريع جــديـدة في ــرتــبــطـة  ا
الزراعة والصناعة والكهـرباء والصحة واخلدمات العامة

شافي هي التي تمنح اية حكومة  دارس وا وبناء ا
 قـابـلـيـة أن يــكـون لـهـا وجـود ومن ثمّ نـراهـا وهي بـدون

تلك االرقام شيء شبحي ال وجود له. 
غـيـر انَّ الشـعب بـات يـعـتاد عـلى نـوع جـديـد من االرقام
ـتعـاقبـة مثل كم اسـتدانت التـي تتـميـز بهـا احلكـومات ا
وازنة هـذا العام وكم من البنك الـدولي وكم بلغ عجـز ا
ركـزي لـلبالد انـخفـض االحتـيـاطي النـقـدي في الـبنـك ا
ر من وكم ملـيـشيـا خارج سـيطـرة الدولـة وكم فاسـداً 
أمــام عـيــون الــنـاس كـل يـوم من دون أن يــســتـحي وكم
مـسـاحـة زراعـيـة تـصحـرت وكم مـصـنـعـاً بـات مـهـجوراً
وجرى تفكيكه وبيعه في دول اجلوار وكم بلغت حمايات
الـنواب والـرئـاسـات عدداً وتـمـويالً وكم حـصـة الشـهـيد
تلكون العراقي من رصاص الظالمي الذين ال يزالون 

تصدرة .  اليد االعلى في البلد برغم كل العناوين ا
ُبـكي وال تزال ُـضـحك وا لغـة األرقـام في بلـدنـا جتمع ا
ـأساة ومبلغ نرى عبـرها عمق ا شاخصـة  أن ما ذهبنـا 
مـا ابــتـلــيـنــا به لـكن البــدّ أن حتـفّــزنـا أيــضـاً لــنـرى من
خاللهـا ما يجب أن يـتغيـر وما يـجب أن  نعيـد بناءه في

الوطن احملطم.
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الــقــاهــرة إثــر مــضــاعــفـات
إصـــابـــتـه بـــفـــايـــروس
كـورونـا بـعـد مـسـيـرة
فنيـة طويـلة اسـتمرت
حــوالى ســتــة عــقــود
شـــكّل خـاللـــهـــا أحـــد
أبرز أعالم الكـوميديا
في مــــــصــــــر والـــــعــــــالم
الـــعـــربي.وقــــد عـــانى غـــا
تـــــدهــــــورا في الــــــوظـــــائف

احلـــيـــويـــة لـــلـــكـــلى خالل األيـــام
ــــاضــــيــــة مـــا ا
تــــســــبب في
دخــــــــــــــــــولـه
الــــعـــــنــــايــــة
ــــركـــــزة في ا
حــالــة حــرجـة
ووضــعـه عــلى
أجهزة التنفس
االصــــطــــنــــاعي
حـــــــــــتــى وفـــــــــــاتـه

اخلميس.
وكــــــــتـب اإلعـالمي
ــــــصـــــــري رامي ا
رضــــــــــــــــوان زوج
مـثـلـة دنـيـا غا ا
ابـنـة الـفـنـان الـراحل عـبـر
تويـتر (انـا لله وانـا اليه راجـعون
وداعـا حـبــيـبي مــرفـقـا تــغـريـدته
بــصــورة لــلــمــمـثـل والــكــومــيـدي
الشهـير الذي أدخل نـهاية نـيسان
سـتـشـفى جـراء فـشل كـلوي إلى ا
أعـقب إصـابـته بـكـورونا).ويـشـيع
جــثـــمــان غـــا امس بـــعــد صالة
نطقة شير  اجلمعة في مسجد ا
الـتـجــمع اخلـامس في الــعـاصـمـة
ولم تـــتـــمـــكن زوجـــته ـــصـــريـــة ا
الــفــنـــانــة دالل عــبــد الـــعــزيــز من
تـــوديـــعه بـــســــبب وجـــودهـــا في
ستشفى منـذ أكثر من أسبوع ا
جراء تبعات إصابتها بكورونا.
ولــد غـا أيــقــونــة الــكــومــيــديـا
ـصــريـة في مــحـافــظـة أســيـوط ا
ـنــطــقـة الــصــعـيــد ســنـة 1937.

وبعد تخرجه من كلية الزراعة في
جـامـعـة االســكـنـدريــة انـطـلق في
مجال الـفن من خالل تأسـيسه مع
الـضــيف أحـمــد وجـورج ســيـدهم
ـسـرح الـتي فـرقـة ثالثي أضـواء ا
حققت جناحات الفتة في السينما
سرح واإلذاعة والتـلفزيون في وا
سـتـيـنـات الـقـرن الـعـشـرين. وقـدم
الثالثي أفالما عدة بينها  30 يوم
في الـــــســـــجن  1966  وشـــــبــــاب
مجـنون جدا 1967 ولسـنا مالئـكة
وبـعـد وفـاة الضـيـف أحـمد  1970
سـنة  1970 اسـتـمـر ســمـيـر غـا

وجـورج ســيـدهم في الــعـمـل مـعـا
وقدما مـسرحـيات عـدة من أبرزها
1973 جــــــــولـــــــــيــــــــو ورومـــــــــيت 
تزوجون  1978 قبل االنفصال وا

الفني.
WOzULMO « W³²J*«

ويــزخـــر رصـــيــد غـــا بـــحــوالى
أربـعــ فـيـلــمـا ســيـنـمــائـيــا مـنـذ
منتـصف الستـينـات تشارك فـيها
مع كــوكـبــة من جنــوم الــسـيــنــمـا
صريـة في العقـود األخيرة.وهو ا
ـكتبـة السـينـمائـية بأدوار أغنى ا
ال تـــزال مـــحـــفــــورة في الـــذاكـــرة

الــفــنــيــة مـن خالل أفالم كــثــيــرة
وحسن بـيـنـهــا فـيـفـا زالطـا 1976 
واجلـواز بــيه الـــغــلـــبــان   1982  
لــلــجــدعــان 1983  والــرجل الــذي
عطس 1985  كما سـطع جنم غا
في مــــــجـــــال الــــــفـــــوازيــــــر خالل
الـثــمـانــيـنــات خـصــوصـا بــفـضل
شــخــصــيــتي ســمــورة وفــطــوطـة
الـلـتــ حُـفـرتــا في أذهـان ماليـ
ع جنمه في شـاهدين الـعـرب. و ا
الـدرامــا الـتــلــفـزيــونــيـة من خالل
مـســلــســلي حــكـايــة مــيـزو 1977 
لـــكنّ والـــكـــابـــ جــودة    1986  
ــفـضل إذ ـسـرح بــقي مـلــعـبه ا ا
أضحـك بأعـمـاله الـكـومـيـديـة على
صري تفرج ا اخلشبة آالف ا
والعرب في العالم بـفضل موهبته
سرحي الكوميـدية الفـذة وأدائه ا
ــســرحــيـة ــمــيـز.ومـن أعــمــاله ا ا
الـــبـــارزة األســــتـــاذ مـــزيك1978  
ـــديــنــة ((1985  وجــحــا يـــحــكم ا
وفـــارس وبــــني خــــيــــبـــان1987  
وبهلول في إسـطنبول  1995 وأنا
وصـوال ومـراتـي ومـونــيــكـا 1998 
إلى دو ري مي فـــاصــولـــيــا2001 
ومــراتي زعــيــمــة عــصــابـة 2008 
وكان اخـر مسلـسل شارك فـيه هو
(بـدل احلــدوتــة تالتــة) بــصــحــبـة
ابـنــته دنــيـا  فــيـمــا كـان ظــهـوره
األخـيـر علـى الـشـاشة خـالل شـهر
رمـضـان من خالل حـمـلـة إعالنـيـة
شارك فيهـا إلى جوار زوجته دالل
ي.وهـو عـبــد الــعـزيــز وابــنـتـه إ
مـتـزوج مـنـذ حوالـى أربـعـة عـقود
مـثلـة دالل عـبد الـعزيـز التي من ا

شـاركـتـه بـعض األعــمـال الـفــنـيـة
ـمــثـلــتـان ولـهــمــا ابـنــتـان هــمــا ا

ي. عروفتان دنيا وإ ا
ـصرية وقد نعـته وزيرة الـثقـافة ا
إيـنــاس عــبــد الــدا قـائــلــة عــبـر
فـيـسـبـوك (إن احلـيـاة الـفـنـيـة في
مصـر والوطن الـعـربي فقـدت أحد
العـبـاقـرة وأيـقـونة كـومـيـديـة فذة
رسم صــفــحــات من الــبــهــجــة في

تاريخ االداء التمثيلي).
وفـور شــيـوع نــبــأ وفـاته تــصـدّر
واضيع اسم سميـر غا قـائمـة ا
األكثر تداوال عبـر تويتر في مصر
وبــلــدان عــربــيـــة عــدة وانــهــالت
ـشيـدة بـالـكـومـيدي التـعـلـيـقـات ا
الـراحل بـيـنـها رسـائـل تعـزيـة من
عدد كبير من جنوم الفن في مصر
والــعــالم الــعــربي أبــدوا حــزنــهم
لوفاة الفنـان الذي أسعدت أعماله
ــتـــابـــعــ في أجــيـــاال عـــدة من ا
مقـدمـتهم الـفـنان عـادل امـام الذي
ـــــواقع كـــــتب فـي صـــــفـــــحـــــتـه 
التواصل االجتـماعي(مع السالمة
يـاحــبــيـبـي .. هـتــوحــشـني أوي).
ـمـثـلة نـبـيـلـة عـبـيد فـيمـا كـتـبت ا
(بكثير من األسى و احلزن...أنعى
انـــــــســــــانـــــــا قـل مــــــا جتـــــــود به
الـدنــيــا..أخـا و صــديــقــا و زمـيال
عـــزيــــزا ...لم أســــمع مــــنه طـــوال
عـــــــمــــــــري اال طـــــــيـب الــــــــكالم و
األبتسامه اجلميله....وداعا سمير
غــــــا يــــــا عـــــشــــــرة الــــــعــــــمـــــر
اجلميل...خالص العزاء لعائلته و
ألســـرته الـــفــــنـــيه و أهــــله في كل

العالم العربي).

{ الـــقــــاهـــرة) ,أ ف ب) –
ـــمـــثل ـــوت ا غـــيب ا
صـري سمـير غا ا

اخلـــــمـــــيـس عن 84
عـامــاً بـعـد أســابـيع
عـــــــــــلـى إدخـــــــــــالـه
ــــســـــتــــشـــــفى في ا

مـــركـــبــــات فـــان فـــاخـــرة من خالل
ـتـخـصـصة شـركـتـهـا نـوماديـسم ا
ـنـزل فـي هـذا اجملـال الحـظــنـا أن ا
ـتـنـقل يشـبه إلى حـد مـا الفـقـاعة ا
الـصحية. ورأت أن السفر بواسطة
ركبـات يوفر انـطباعـاً للمرء هـذه ا
ـاضي ولكن ط احليـاة في ا عـن 
ـصنع الـفـرنسي فـي سيـارته. في ا
جملــمـــوعــة بــيــلــوت قــرب أجنــيه
يـــتـــولـى مـــئـــات الـــعـــمـــال إدخــال
تــعــديالت عــلى عــربــات الــفـان من
طـــرازي فـــيـــات وريــنـــو وإضـــافــة
ــــطـــبخ األســــرّة والـــكــــهـــربــــاء وا

راحيض إليها. وا

صـطاف في وأبـرز ما يـستهـوي ا
ـنازل الـسيّـارة مـرونتـها إذ هـذه ا
تتيح لهم االنتقال من موقع تخييم
إلـى آخـــــــــر أو اإلقــــــــامـــــــــة وسط
ــسح أجـري في الــطـبــيـعـة وفــقًـا 
فـــرنـــســـا حلـــســـاب شـــركـــة فــورد
لــتـصــنـيع الـســيـارات الــتي تـعـوّل

بشكل كبير على هذا القطاع.
ويــرى الـشــبــاب في الـســفـر بــهـذه
الـطـريقـة وسيـلة لـتـمضـية الـعطـلة
بـكلـفة أرخص بـينـما يـستـسيـغها
كـبـار السن كـونهـا توفّـر األمان في

زمن الوباء.
وقـالـت جـولي فـيـنـيـو الـتي تـؤجّـر

ركبات الـسوق. وسجلت مبيعات ا
الـتـرفيـهـية رقـماً قـيـاسيـاً تـاريخـيا
عـــــام  2020 إذ بـــــلــــغت  234 الف
ئة على وحـدة اي بزيادة  12 فـي ا
مــدار عــام وفــقـاً الحتــاد الــبــيـوت

تنقلة األوروبي. ا
ــتـــحــدة فــإن أمـــا في الــواليـــات ا
ـتنـقلـة هي األكثـر رواجاً ـنازل ا ا
إذ سـجلت مـبيـعاتهـا رقمـاً قيـاسياً

جديداً خالل آذار/مارس.
وفي أسـتـرالـيا الـتي يـنـتـشر فـيـها
الـتـخيـيم أيـضاً عـلى نـطاق واسع
ثـمة نحو  750ألـف سيارة ترفيهية

مسجلة لـ  25 مليون نسمة.

{ باريس أ ف ب  –تمأل مقطورات
الــتــخــيــيم ومــركــبــات الــفــان هـذا
الــــصـــيـف الـــطــــرق إلى وجــــهـــات
الــــعـــطالت إذ شـــهــــدت مـــرحـــلـــة
اجلـــائـــحــة ارتـــفـــاعــاً كـــبـــيــراً في
ـــركــبـــات الــتي مـــبــيـــعــات هـــذه ا
تــوصف بـــالـتــرفـيــهــيـة رغــبـةً من
ـاليـــ اخلــارجـــ مـن تـــدابـــيــر ا
احلـــجــر في تــمــضـــيــة إجــازاتــهم

فتوحة.  ناطق ا بأمان في ا
ـــتــقــاعــد الـــفــرنــسي جــان وقــال ا
مـيـشال سـيبـوا الـذي اشتـرى للـتو
مــركـبــة فـان بــسـعــر ال يـقل عن 50
ألـف يـورو إنه اسـتـثـمـار مـجدٍ إذا
قـــارنــته بـــســعــر تـــذاكــر الـــســفــر
واإليــجـــارات وكــلــفــة اإلقــامــة في
الـفنـادق. وأضاف لم يعـد بإمكـاننا
أن نــتـخـيـل أنـفـســنـا نـســافـر عـلى
نـحـو مـا كـنـا نـفـعل سـابـقـاً اي أن
نـتـوجه بالـطـائرة إلى مـكـان بعـيد.
لـــقــد أفــدنـــا من ذلك ســابـــقــاً. أمــا
الـيوم فنبحث عن مـكان أقل ضيقاً
وأكـــثــــر هـــدوءاً يـــقع فـي مـــنـــزلـــة
وسـطية ب الـسفر إلى دول العالم
نزلي بسبب كوفيد. وب احلجر ا
ويـفضل عـشاق الـسفـر في أوروبا
كــمــا جــان مــيــشــال الــشــاحــنــات
ـعـدّلـة لإلقـامـة أو سـيـارات الـفان ا
ــئـــة من الـــتـي تــشـــكّل  44,8 فـي ا
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{ ســان فــرانــســيــســكــو أ ف ب –
أعـلـنت شـركـتا غـوغل وسـامـسونغ
الــثالثـاء إنـشــاء مـنـصـة مــشـتـركـة
بــيـــنــهــمــا لــلـــســاعــات واألجــهــزة
تصلـة باإلنترنت الـقابلة األخـرى ا
لـالرتـداء وهي مـبـادرة تـهـدف إلى
تــعـزيـز مـوقــعـهـمـا الــتـنـافـسي في
مــواجـهــة شـركـة آبـل الـتي تــتـبـوأ
صـــدارة هـــذه الـــســـوق. وأعـــلـــنت
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ــؤتـمـر الــسـنـوي الــشـراكـة خالل ا
لـلـمطـورين الـذي نظـمـته غوغل في
كـــالـــيـــفـــورنــيـــا  وهـي تــعـــني أن
ســامـســونغ سـتــسـتــخـدم بــرنـامج
غـــوغـل لـــلـــتـــشـــغـــيل ويـــر آو إس
قبلة من نوع غاالكسي لـساعاتها ا
بــدالً من نـظــام الـتـشــغـيل اخلـاص
بــهــا تـايــزن. وقــال مـديــر مــشـروع
غـــوغـل ويـــر بـــيـــورن كـــيـــلـــبـــورن

سـنـجـمع بـ أفـضل مـا في +وير+
و+تـــايــــزن+ في مـــنـــصـــة واحـــدة.
وأضـــاف مـن خالل الـــعـــمل مـــعـــاً
تــمــكــنــا من االســتــفــادة من نــقـاط
الـقوة لدى كلّ منّـا ودمجها في حل
يـــوفـــر أداءً أســـرع وعـــمـــراً أطــول
ـزيـد من التـطـبيـقات. لـلـبطـارية وا
ــنــصــة اجلــديـد وســتــســتــحـدث ا
منظومة تستطيع أن تنافس بشكل

مـبـاشـر أكثـر  آبل الـتي حتـتل مـنذ
مــدة طـــويــلــة مــوقع الــصــدارة في
ـتـصـلـة إذ تـبلغ مـجـال الـسـاعات ا
حـصتـها من الـسوق الـثلث. وياتي
االعـالن عن هذه الشـراكة بعد وقت
قــصـيـر من اسـتــحـواذ غـوغل عـلى
ـتــخـصـصــة في مـجـال فــيـتـبــيت ا
ـــتــصـــلــة األشـــيــاء الـــريــاضـــيــة ا

باإلنترنت. 

اجلـديدة … وأصبـحنا فيه مـساهم في
ضللة وضحاياها تتيح لنا ـعلومات ا ا
هـذه الـتـقـاريـر التـفـكـيـر في الـعـالم الذي

نعيش فيه وفهمه بشكل أفضل.
وتـتـضـمن هـذه الدورة وهي الـثـانـية من
ــهـرجـان في ظل كـوفـيـد-  19 عـدداً من ا
مـــجـــمـــوعــات الـــصـــور الـــتي تـــتـــنــاول
ـوت في اجلــائــحــة ومـنــهــا احلــيــاة وا
ـصور وكـالـة رويـتـرز دانيش نـيـودلـهي 
ـصورة صـديـقي و الـبـرتغـال خـاصـتي 
وكـالـة فرانس بـرس باتـريـسيـا دي ميـلو
مـوريـرا وألم مـزدوج وهو عـمل جـماعي

لوكالة  إم آي أو بي ميوب. 
وقـال لوروا في مـؤتمـر صحـافي الحـظنا
أن كــوفـيـد حــظـيت بـتــغـطـيــة وافـيـة في
وسـائل اإلعالم مشدداً عـلى أهمية إبراز

 النقاط الساخنة في العالم.

بــربـــيــنــيــان فــرنــســا أ ف ب  –حتــضــر
ـشاركة جـائحة كـوفيد- 19 فـي األعمال ا
ضــمن مـهـرجـان فـيــزا بـور لـيـمـاج الـذي
يـــقـــام مـــنـــذ الـــعــام  1989 فـي مـــديـــنــة
بــربــيـنــيــان الـفــرنــسـيــة ويُــعـتــبــر أبـرز
مــهـرجــانـات الــتــصـويــر الـصــحـافي في
الـعالم إال أن أبرز مـا يتضمـنه البرنامج
ــهـرجــان الــثالثــاء صـور الــذي أعــلــنه ا
أزمـات تتيح فهم العالم من فنزويال إلى

السودان.
وفي افــتــتــاحــيــة تــنــاول فــيــهــا الــدورة
الـثالثة والثالث التي تقام في بربينيان
26 مـن  28 آب/أغــــــــــــــســـــــــــــــطـس إلـى 
أيـلول/سبتـمبر ويتـخللهـا أسبوع مهني
حــتى  4أيــلـول/ســبـتــمــبـر كــتب رئـيس
ــهـرجـان جـان فـرنــسـوا لـوروا في هـذا ا
الــوقت الــذي تـطــغى فـيــهــا الـظالمــيـات

{ طوكيو أ ف ب  –فرضت محكمة في
طــوكـيــو األربـعــاء غـرامـة تــقـرب من 12
ألف دوالر عــلى رجل وجه شــتـائم عــبـر
تويتر لنجمة في برنامج ياباني لتلفزيون
الـواقع بـعـد انـتـحـارهـا في أيـار 2020.
وأمــرت احملـــكـــمــة الـــرجل بـــدفع 1,29
مـلـيـون ين  11900 دوالر كـتـعـويـضات
بـعـد شــتـمه الـنـجـمـة الـتـلـفـزيـونـيـة هـانـا
كـيــمــورا عــلى مــا قــال مــحـامـي والـدة
الشابة التي رفعت الدعوى. وكانت هانا
كـيــمـورا وهي مــصـارعــة مـحــتـرفـة في
الــثـــانــيــة والـــعــشـــرين من الــعـــمــر قــد
شــاركت في بــرنــامج تــلــفــزيـون الــواقع

الياباني تراس هاوس.

لـعـمـلـهـمـا الـذي نـفـذاه مـدى  27 عـامـاً
إليـجاد طـرق أسرع وأرخص لـتسـلسل
ية اجلـينـوم البـشري. واعتـبرت أكـاد
التكنولوجيا الفنلندية التي تمنح هذه
اجلـائــزة في بـيـان أن تـقـنـيـة تـسـلـسل
احلـمض النووي من اجليل اجلديد إن
جي إس الـتي ابـتكـرها الـفائـزان تعود
بـفـوائـد ضخـمـة على اجملـتـمع  سواء
من حــيث مــســاهـمــتــهــا في مـكــافــحـة
األمــراض الــفــتــاكــة كــكــوفــيــد- 19 أو
الــســرطـان  أو جلــهـة إتــاحــتـهــا فـهم
أمــراض احملــاصـيل الــزراعــيـة بــشـكل

أفضل أو حتس إنتاج الغذاء.

{ هلسنكي أ ف ب  –فاز عالِما كيمياء
من جــامـعــة كـامـبــريـدج الــبـريـطــانـيـة
الـــثالثـــاء بـــجـــائـــزة مـــيـــلـــلـــيـــنـــيـــوم
لـلتكنولوجيا التي تطمح إلى أن تكون
ـثابة نوبل القـرن احلادي والعشرين
في هــذا اجملــال البـتــكـارهــمـا تــقـنــيـة
فــائــقـة الــســرعــة لـتــســلـسـل احلـمض
الــنـووي تـسـتــخـدم خـصــوصـاً لـرصـد
ـــرتـــبــطـــة بـــجــائـــحــة الـــتـــحــورات  ا
كـوفـيـــــد-19. وحـصل الـبـريـطـاني من
أصل هـندي شـانكـار باالسـوبرامـانيان
ومــواطـــنه ديــفــيـــد كــلــيـــنــرمــان عــلى
اجلـائزة الـبالـغة قـيمـتهـا ملـيون يورو
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