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ـئات من يـسـتـعـد اليـوم الـثالثـاء ا
ـتظـاهرين اخلروج بـأحتـجاجات ا
غــاضــبـة في بــغــداد ومـحــافــظـات
اخــرى  تــلــبــيــة لــدعــوة وجــهــهـا
نــاشـــطــون عــقب تــزايــد مــوجــات
ـعـنـية االغـتـيـال وعـجـز اجلـهـات ا
عن ايـقـاف حمالت الـتصـفيـة التي
يــتـعــرض لـهــا احملـتــجـون. فــمـنـذ
اســـبــوع  يـــتــنـــاقل مـــدونــون في
احلــراك الـذي انـطـلق قـبل عـامـ

صـورا لـعـدد من الـنـاشـطـ الـذين
اغـــتــــيـــلـــوا عـــلـى مـــدى األشـــهـــر
ــاضـيـة ,حتـت تـرنـد من قــتـلـني? ا
والــعـدلـ راجـعـ حـيث تـصـدرا
قــائــمــة االكـثــر تــدوال عـلـى مـواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعـي  حتـضـيرا
لـثــورة اطـلق عـلـيـهـا تـسـمـيـة  25
ايـار. واكد ناشطـون ان (تظاهرات
الـيوم ستـكون أقرب لـتجمع ضخم
مـن أن تكون تظـاهرة جتوب وسط
بـغـداد كمـا كـان علـيه احلال خالل
ــاضــيــ  اذ سـيــرفع الــعــامــ ا
احملتج مطالب عدة ,ابرزها عدم
ــاطـلــة احلـكــومــة بـالــكـشف عن
اجلـــهـــات الــتـي تـــغــتـــال وتـــهــدد
ـدونـ واحملـتـجـ الـنـاشـطـ وا
وكل صـوت مدني يطالب بـالتغيير
واالصـالحات ,اضـافـة الـى جتـديد
ــتــورطــ من دعــوة مـــحــاســبــة ا
عــنـاصـر األمن بـقــمع الـتـظـاهـرات
وقـــتل احملـــتـــجـــ الــذيـن جتــاوز
عددهم  800شهيد) ,الفت الى ان
(جـمـيع احملافـظات الـتي انتـفضت

سـابقـاً ستُـشارك بتـظاهـرات اليوم
ــــطـــالب الـــتي مـن اجل تـــأكـــيـــد ا
ــتــظـاهــرون رفـعــهـا مــنـذ واصل ا
ـئـات  سـنــوات حـتى قُـتل مـنـهم ا
وأصــيب اآلالف وغـيّب الــعـشـرات
واضـــــطــــر الـــــبــــعـض االخــــر إلى
الـهروب خلارج احملافظات او دول
أخــــرى بــــســــبـب الــــتــــهــــديـــدات
ـالحـقـات الــقـانــونـيــة ضـدهم), وا
واضـــاف الــــنـــاشـــطـــون ان (هـــذه
ثابة شرارة الـتظاهرات ستـكون 
تــفـجّـر االحــتـجـاجــات في الـعـراق
مــــجـــدداً  ,لــــلـــمـــطـــالــــبـــة بـــوقف
االنــتــهـاكــات الــتي يــتـعــرض لــهـا
احملــــتــــجــــون  ,والــــضــــغط عــــلى
ـقـصرين عن احلـكـومـة حملاسـبـة ا
هـذه احلـوادث). واستـهدفت عـبوة
الصـــقـــة عــمـــاد الـــعــكـــيـــلي أحــد
ا أدى نـاشطي مدينة الناصرية 
إلى إصـابـته بـجـروح بلـيـغـة.وقبل
اســبــوعــ ,اغـــتـــال مـــســـلـــحــون
مـجهـولون عضـو احلراك الـشعبي
فـي محافظة كـربالء إيهاب الوزني
أمــام مـنـزله  ,وبــعـد يـوم من ذلك ,
ــراسـل الــصـــحــفي أحـــمــد جنـــا ا
حــسن  من مـحــاولـة اغـتــيـال أمـام
مـنزله فـي محـافظة الـديوانـية. في
تــــطـــور   ,تــــعـــتـــزم جلــــنـــة االمن
والـدفـاع الـنـيـابـيـة تـضـييـف قادة
امـنـيـ لـبـحث أسـبـاب اخلـروقات

ــــتـــــورطــــ في جــــرائـم خــــطف ا
واغــــتـــيــــال بـــعـض الـــنــــاشـــطـــ
,مـــؤكــدا  وأكــد ان من واإلعـالمـيـ
شــأن ذلك ضـمـان حتـقـيق الـعـدالـة
وتـطـمـ أسـر الضـحـايـا والـشارع
بـتـحقق األمن اإلنـتخـابي وضرورة
ـشاركـة الواسعـة في اإلنتـخابات ا
ــقــبــلــة.مـن جــانــبه أعــلن رئــيس ا
اجملـلس الـقـيـادي لـلـتـحـالف حـيدر
الـعبادي ان (ائتالف النصر وباقي
قــــوى الـــدولــــة بـــصــــدد تـــفــــعـــيل
االسـتجوابات النيـابية للكشف عن

طـــبــيــعـــة اجلــرائم الـــســيـــاســيــة
ـــارســة الــضــغط لـــلــكــشف عن و
الــقــتــلــة والــوقــوف جتـاه تــراجع
اشــــتـــراطــــات األمن اإلنــــتــــخـــابي
وعــمــوم األمن اجملـتــمــعي). وحـدد
ــقــبل مـــجــلس الــنــواب االثـــنــ ا
ــالـيـة مــوعـداً الســتـجــواب وزيـر ا
عـلي عـبـد األمـيـر عالوي .وبـحسب
الـوثـيقـة الصـادرة عن االم الـعام
جملــلس الـنـواب واطــلـعت عــلـيـهـا
(الــــزمـــان) انـه (نـــســــبت رئــــاســـة
اجملـــــلـس بـــــأن يـــــكـــــون مـــــوعـــــد
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كـشف رئـيس مجـلس النـواب محـمد
احلـلبوسي عن حتركـات دبلوماسية
يــجــريــهــا الـعــراق لــدعم الــقــضــيـة
الـفلـسطـينـية  وكـل ما يسـهم اعادة
احلـياة الى القطـاعات التي تضررت
بـسبب قصف الـعدوان االسرائيلي .
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(احلــلـبــوسي اسـتــقـبل فـي بـغـداد 
وزيـر اخلارجـية الفـلسطـيني رياض
وبـحـثـا ــرافق له  ــالـكي والـوفـد ا ا
خالل الـلـقاء الـعالقات الـثنـائيـة ب
البلدين الشقيق وتطورات القضية
وما تعـرّض له الشعب الـفلـسطيـنيـة
مـن جتــاوزات واعـــتــداءات مـن قــبل
الـكـيـان الـصـهـيونـي احملتل) وجـدد
احلـلـبـوسي (مـوقف الـعـراق الـثابت
ا يـضمن والـدائم جتـاه القـضيـة  
ــســتــقــلـة إقــامــة دولــة فــلــسـطــ ا
وعـــاصــمـــتــهــا الـــقــدس الـــشــريف
والـــســعي الســـتــخــدام اإلمـــكــانــات
ـانــيـة وكل مـا الــدبـلـومــاسـيـة الــبـر
يــسـهم في وضـع نـهـايــة العـتـداءات
الــكـيــان احملـتل ضــد هـذا الــشـعب 
وإعـادة احلـياة إلى الـقـطاعـات التي
تــــــضــــــررت جــــــراء االعــــــتــــــداءات
الكي والـقصف). من جانـبه اعرب ا
عـن شــكـــره وتـــقـــديـــره (لـــلــمـــوقف
الــعــراقي الــرســمي والــشــعـبي إزاء
األحــداث الــتـي شــهــدتــهــا الــقـدس
ودعــمه لــلـشــعب الــفــلـســطــيـني في
احملــــافل الـــعــــربـــيـــة واإلسـالمـــيـــة
والــدولــيــة نـاقالً حتــيــات الــرئـيس
مـحــمـود عـبـاس إلى رئـيس مـجـلس
الـــنــواب كـــمــا حـــمل احلــلـــبــوسي
الــــوزيــــرَ حتــــيــــاتـه إلى الــــرئــــيس
وأعـضاء القـيادة الفـلسطـينيـة). كما
اسـتـقبل رئـيس حتـالف قوى الـدولة
وزيــر الـــوطــنـــيــة عـــمـــار احلــكـــيم 
اخلـارجــيـة الـفـلـسـطـيـني والـسـفـيـر

أحمد عقل. 
وذكـر بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس ان
(احلــكـيم اشـاد فـي مـسـتـهـل الـلـقـاء
بــالـــنــصــر الــذي حتـــقق بــصــمــود
واجهة مع الـشعب الفلسطيني في ا
الــكـيـان الـصـهـيـوني) مــشـددا عـلى
ـزيد (ضـرورة اسـتثـمـار ما حتـقق 
مـن الــتـــكــاتـف الــداخـــلي وحتـــديــد
ـواجهة مع الـكيان الـبوصـلة جتاه ا
اإلســـرائــيـــلي وتـــنــاسـي اخلالفــات
والســــيـــمـــا أن احلق الــــداخـــلـــيـــة 
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الــفـلــســطـيــني ال يـســقط بــالـتــقـادم
طالـبة بهذا احلق وأولـى أولويات ا
تـرص اجلـبهة الـداخليـة لفلـسط
وتـعاون جميع القوى فيها). والتقت
رئـــيــســـة كــتــلـــة االحتــاد الـــوطــني
بعوث الكردستاني اال الطالباني  ا
الـفـلـسـطيـني في بـغـداد. وقـال بـيان
تـلقـته (الزمـان) امس ان (الطـالباني
ابــدت خالل الــلـقــاء عن دعم احلـزب
ـطـلق لـنـضـال شـعب فـلـسـط من ا
ــشــروعـة أجـل اسـتــعــادة حــقــوقه ا
الــتي ســطـرتــهـا عــشـرات الــقـرارات
الــصـادرة عن مـجــلس األمن الـدولي
واجلـــــمـــــعـــــيــــــة الـــــعـــــامـــــة لأل
وأضــــافت إن (مــــواقف ــــتــــحـــدة) ا
سـؤولية احلـزب ينـبع من الوعي بـا
اإلنــســانـيــة واإلسالمــيـة واألخــويـة
بـــوجه عـــام شـــأن بـــقـــيـــة شـــعــوب
األرض إلـى جــانب الــبـــعــد الــذاتي
لـطـبيـعـة عالقـات العـراق بـفلـسـط
تــاريــخـيــا والــعالقــة الــشـخــصــيـة
ـتـميـزة لالحتـاد الـوطني الـطـويـلة ا
مع مـنـظـمـة الـتحـريـر الـفـلسـطـيـنـية
وفـصائلهـا حيث ارتبط الراحل مام
جالل بـعـالقـة عـمـيقـة شـخـصـيـة مع
الـــرئـــيس الـــراحـل يـــاســـر عـــرفــات
وغـالـبـيـة قـيـادات منـظـمـة الـتـحـرير
والـعديد من مـناضلـيها وهي عالقة
عــريــقــة مــتـواصــلــة بــحــكم أواصـر
ـــشـــتـــرك ضــد الـــظـــلم الـــنـــضـــال ا
ومـخططـات سلب الشـعوب حقـوقها
ـــشـــروعـــة). ورأى الـــتـــاريـــخـــيـــة ا
مـــســـتـــشــار االمـن الــوطـــني قـــاسم
ـرجع الـديـني االعـرجي  ان بــيـان ا
عــلـي الـســيــســتــاني  دعـم احــقــيـة
الـفلسطيـني في الدفاع عن ارضهم

ـاليـة في جلـسة اسـتجـواب وزير ا
ـان يـوم االثـنـ من االسـبوع الـبـر
ـقـبل). وكـشف مـراقـبون في وقت ا
ســابق عن مــسـاع نــيـابــيـة الجـراء
تـغيير وزاري في حكـومة مصطفى
ــرتـقب أن يــجـري الــكـاظــمي من ا
ـقبـلـة وذلك بالـتزامن دة ا خـالل ا
مـع تـــصـــاعـــد حــــدة االنـــتـــقـــادات
الـشعـبيـة ألداء احلكـومة وتـعثـرها
في تـنفيـذ برنامـجها الـذي تقدمت
بـه قبل أكـثـر من عام وصـوت عـليه

ان. البر
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امس ان (الـفقـيد كـان من الـشخـصيات
الــتي تــتــمـتع بــاحلس الــوطــني وهـو
عـروبـيـا بامـتـياز) واضـاف انه (شـغل
مـناصب عديـدة ابرزها نـقيب احملام
الـعـراقـي ووزيـر الـعدل في احلـكـومة
عـــام  2004 ولـــعـب دورا مــهـــمـــا في
مـسائل عـديدة في مقـدمتـها مسـاهمته
ـعتـقل في اطـالق سراح العـديد من ا
) واشـــار الى انه (كــان الــســيــاســيـ
ــثال في الـلـجـنـة الــتي تـشـكـلت بـ
اجلـانـبـ الـعـراقي واالمـريكي الطالق
عتقل في السجون االمريكية سراح ا
ة). آنـذاك الـذين لم يـرتـكبـوا اي جـر
كـمـا عـزى رئـيس تـيـار احلـكـمة عـمـار
احلــكــيم بــوفــاة احلــسن مــؤكـدا انه
اســـهـم في نـــحـــو فـــاعل في الـــعـــهـــد
ـقـراطي اجلديـد. وتـوفى احملامي الـد
الـشهـير واول وزير لـلعـدل في العراق
بـعـد الـعام 2003 فـي عمـان عن عـمر
يـناهز  102 عـاما.وشـغل احلسن وهو
من اهـالي مديـنة احللة  مـنصب وزير

الــثـــقــافــة واالرشــاد في وزارة طــاهــر
يـحـيى الـرابـعـة عام  1967 و 1968 .
كـما شـغل منـصب نقـيب احملـام عام
2003 وزيـــر لــلـــعــدل في احلـــكــومــة

االنتقالية عام 2004.

 تـــســـجـــيل  4102 اصـــابـــة في
عـــمــوم احملــافــظــات) واضــاف ان
(الـشـفـاء بلغ  4769 حـالـة وبواقع
 24 وفـاة جديدة) وتـابع ان (اكثر
من  17الـف شخص تـلـقى جـرعات
ـضـاد فـي مـراكـز الوزارة الـلـقـاح ا

نتشرة بغداد واحملافظات).  ا
اوضــحـت الــشــركـة مـن جـانــبــهــا 
الـــــعـــــامــــة لـــــتـــــســــويـق االدويــــة
ــسـتــلـزمــات الـطــبـيـة فـي بـيـان وا
تلقته (الزمان) امس أنه ( توزيع
صـنــاديق شـحـنـة الـلـقـاحـات الـتي
وصـــــلت الى الـــــعــــراق امس بــــ
اســطـول الــبـرادات الــتي انـطــلـقت
الى نـقـاط الـتـلقـيح في احملـافـظات

ا فيها اقليم كردستان). 
وكـــشف عـــضـــو جلـــنــة الـــصـــحــة
والـبيئة النيابيةحسن خالطي عن
ــــوقف الــــوبــــائي في تــــطــــورات ا
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الـــبالد.وقــال خالطـي في تــصــريح
امـس انه (بــــعـــــد دخــــول مــــوجــــة
كـورونا الـثانـية التي ال زلـنا فـيها
نـالحظ تـراجع مــلـحــوظ في أعـداد

اإلصابات اليومية). 
واضــــاف ان (هــــذا الـــــتــــراجع في
أعـداد اإلصابـات يعـود إلى أسباب
عـدة  منها حظر التجوال الطوعي
اضي  عـلى خـالل شهـر رمضـان ا
ـواطـنــ تـقل اعــتـبــار ان حـركــة ا
ساء خالل سـاعات الصيام وعند ا
هـناك حظر جزئي مفروض من قبل
الـلجنـة العليـا للصـحة والسالمة)
مــــبـــيـــنــــا ان (هـــذا االمــــر كـــان له
ــوقف تـــأثــيــرات واضــحـــة عــلى ا
حــــيـث شـــهــــد الــــبالد الــــوبــــائي 
انـخــفـاضـا في مـنـحـني اإلصـابـات
الـيـومـية لـيـصل إلى مـا دون الـف
دة حـالـة وهـذا الـتـراجع اسـتـمـر 

ـشـروعــة. وقـال بـيـان وقــضـيـتــهم ا
تــلـقـته (الــزمـان) امس ان (االعـرجي
اجــرى اتــصــاال هـاتــفــيـا مـع رئـيس
ــكـتب الـسـيــاسي حلـركـة حـمـاس ا
إسـمـاعيل هـنيـة اكد خالله ان بـيان
الــسـيـســتـاني دعم أحــقـيــة الـشـعب
الــفـلـســطـيـني فـي الـدفـاع عن أرضه
وقــضـيـته) مــؤكـدا (مــوقف الـعـراق
الـداعم لـلـحق الـفـلـسـطـينـي وإدانته
ألعـمال الـعدوان لـلكيـان الصـهيوني
وقــتـلــهم األطـفــال والـنــسـاء وكــبـار
الــسن وتــدمـيــر الـبــنى الـتــحـتــيـة)
هي ولـفت الى ان (مرجـعيـة النجف 
سـبّاقة في مواقفها الـداعمة للقضية
الـفـلسـطيـنيـة). بدوره  اعـرب هنـية
ـواقف الـعراق الـداعـمة عـن (شكـره 
وقف تمثلة  للحق الفلسطيني وا
ـرجعـيـة الديـنيـة العـليـا وماقـدمته ا
جــمـيع الـفــعـالـيــات الـشـعــبـيـة إلى
ــوقف احلــكــومي الــعـراقي جــانب ا

شرّف).  ا
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ــوت أول امس  وزيــر الــعــدل غـــيب ا
االســــبـق مــــالك دوهـــــان احلــــسن في
الــعــاصـمــة االردنــيــة عـمــان عن عــمـر
يـنـاهـز 102عــامـا. ونـعت شـخـصـيـات
ـية الـراحل الذي عرف وأوسـاط اكاد
ــواقــفه الــوطــنــيـة بــتــعــزيــز وحـدة
قـراطية فاهـيم الد الـشعب وإرسـاء ا
فـي الـبالد. وقــال رئـيس اجلــمـهــوريـة
بـرهم صـالح في بـيـان تلـقـته (الـزمان)
امـس (تـلـقــيـنــا بـبــالغ احلـزن واألسى
الــعـمـيـقـ نـبــأ وفـاة نـقـيب احملـامـ
بــعـد األســبق ووزيــر الــعـدل األســبق 
مــسـيـرة حــافـلـة من أجل تــرسـيخ قـيم
ساواة بـ أبنـاء الشعب  الـعدالـة وا
حـيث ساهم الـفقـيد في تـشريع الـعديد
من الـقوان والقرارات حلـماية حقوق
الـعـراقـيـ من آفـة الـظـلم واالسـتـبداد
والــفــســاد). من جــانـبه  اكــد  رئــيس
ائـتالف الوطـنيـة اياد عالوي فـي بيان
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فــكـكت الــقـوات االمـنــيـة عـصــابـتـ
تــــروجــــان لــــلــــمــــخــــدرات وضــــبط
ـنوعـة واسـلـحة بـحـوزتـهمـا مـواد 
غـيـر مـرخـصة فـي محـافـظـتي بـغداد
وكربالء  فيما اطلقت مديرية الدفاع
ـــدني حتــذيـــرا لــلــمـــزارعــ لــدرء ا
مــخــاطــر احلــرائق تــزامــنـا مـع بـدء
ـديـرية مـوسم احلـصاد. وقـال بـيان 
مـــكــافــحـــة اجــرام بــغــداد  تـــلــقــته
(الــزمــان) امس ان (مــفــارز مــكــتــبي
ــكــافــحــة في احلــبـيــبــيــة والــبـاب ا
الــشـرقي  اعــتـقـاال  ثـالثـة مـتــهـمـ
ضـــبـط بـــحـــوزتـــهم مـــواد مـــخـــدرة

واســلــحــة غـيــر مــرخــصـة) مــؤكــدا
(اتـخـاذ اإلجـراءات الـقـانـونـيـة بـحق
ــلــقى الــقــبض عــلــيـهم ــتــهــمـ ا ا
وتـــســلــيـــمــهم الـى جــهــة الـــطــلب).
واعـتـقلت شـرطـة بغـداد مـتهـما وفق
ــادة 406 بــعــد مــحــاولـته احــكــام ا
الـــهـــروب مـن احـــد ســـيـــطـــراتـــهـــا.
واوضحت الشرطة في بيان امس ان
ـمــارسـات (الــعـمــلــيـة تــمت اثـنــاء ا
االمـنية الـتي جتريها مـديرية شؤون
الـسـيـطـرات والـطـرق اخلـارجـيـة في
الـقيادة وحتديدا سيـطرة البوعيثة 
حـيث الـقت مفـارز السـيـطرة الـقبض
ادة عـلى متهم مطـلوب وفق احكام ا
٤٠٦ عـن قـضيـة قـتل بـعـد مـحـاولته

العبور من السيطرة) مضيفا (وبعد
ـتــهم ضــمن حـاســبـة تــدقـيـق اسم ا
ـطـلـوب  اتـضـح انه مـطـلوب  اذ ا
جــرى تـسـلــيـمه اصـولــيـا الى مـركـز
شـرطة عرب جبور التخاذ اإلجراءات
الـــقـــانـــونــيـــة الـالزمــة بـــحـــقه وفق
الــقـانـون). وأعـلـنت قــيـادة عـمـلـيـات
بـغـداد مـواصـلـة جـهـدهـا الـهنـدسي
بـرفع نـقـاط الـتـفـتـيـش والـسـيـطرات
األمـنـيـة. وذكـر بـيـان لـلـقـيـادة تـلقـته
(الـزمـان) امس ان (اجلـهد الـهـندسي
قــام بـرفع ســيـطـرة الــشـهـيــد ضـيـاء
حـــســ فـي حي الـــنــصـــر). وكــانت
قـيادة عمـليات بـغداد قد رفـعت نقاط
تـفـتـيش وسيـطـرات في بـغداد خالل

الــقت ــاضــيــة.وفي كــربالء  األيــام ا
قــيـادة الـشــرطـة الـقــبض عـلى افـراد
عـصـابـة تقـوم بـتـرويج اخملدرات في

احملافظة. 
وذكـر بـيـان لـلـقيـادة تـلـقـته (الـزمان)
امـس ان (مــــــفــــــارز قــــــسم شــــــؤون
ؤثرات العقلية ونتيجة اخملـدرات وا
تـواصـلة ووضع لـلـجـهود أالمـنـيـة ا
ـهــنـيـة عــالـيـة اخلــطط احملـكــمـة و
اســتـطــاعت الــقـبض عــلى عـصــابـة
مـتخصصة بتـجارة اخملدرات مكونة
مـن ثـالثـــــــة افـــــــراد) واضـــــــاف ان
ــتـهــمـ ضــبط بـحــوزتـهم 2432 (ا
حــبــة مــخـدرة  حــيـث جـرى تــدوين
وإحـالــتــهم الى اقــوالــهم اصــولــيــا 

الـقــضـاء لـيـنـالـوا جـزائـهم الـعـادل).
وانـقـذت الـشرطـة اجملـتـمعـيـة  فـتاة
بـصرية بعد تعرضها إلبتزاز من قبل

شاب في كربالء. 
وذكــــر بــــيــــان امس ان (الــــشــــرطـــة
اجملـتــمـعـيـة انـقـذت فـتـاة من ابـتـزاز
شــــــاب عـــــلى مــــــواقع الــــــتـــــواصل
االجـتـمـاعي) واضـاف ان (الـعـمـلـيـة
جـاءت على خلفـية ورود مناشدة من
الـفــتـاة طـالـبت فـيــهـا الـشـرطـة عـبـر
خـــطــهـــا الــســاخن 497 بـــالـــتــدخل
النـقـاذها من االبـتـزاز الذي تـتـعرض
ـفــارز بــتــحــديــد مــكـان له  حــيـث ا
ــبـتــز واتـخــذت بـحــقه االجـراءات ا
الـالزمـــة بــــعـــد أن قــــامت بــــحـــذف

مــحـتــوى االبــتـزاز وتــأمـ حــسـاب
الــفـتـاة). في تـطـور  أفـادت مـصـادر
أمنية بان صاروخاً سقط على قاعدة
حافظة األنبار عـ األسد اجلوية 
دون ذكـــر مـــزيــدا مـن الــتـــفـــاصــيل.
ــدني واصــدرت مــديــريــة الــدفــاع ا
زارع إرشـادات ووصـايا ألصـحـاب ا
والـبـساتـ بـالتـزامن مع بـدء موسم

احلصاد. 
ــديــريــة في بـــيــان تــلــقــته وقــالـت ا
(الـــــزمـــــان) امـس انه (اســـــتـــــنـــــادا
دني لـتـوجيـهات مـدير عـام الدفـاع ا
زراع الـلواء كـاظم بوهـان ندعـو ا
الـى االلــــتــــزام بــــاإلرشــــادات الــــتي
ديـرية وذلـك لدرأ مـخاطر تـطلـقهـا ا

احلــرائق في احلــقـول الـزراعــيـة مع
بـدأ موسم احلـصاد في احملـافظات)
مـطـالـبـا (بعـدم أيـقـاد الـنـيران داخل
ــزارع والـبـسـاتــ ألعـداد الـطـعـام ا
دون مـــراقــبــة أو اتـــخــاذ حتــوطــات
األمـان  ويـجب تـوفـيـر مـسـتـلـزمـات
اء عـند تـنظيف اإلطـفاء وأبـسطـها ا
ـزارع من بـقـايا األعـشـاب اليـابـسة ا
واالبـتـعاد عن حـرقهـا  أما الـكمـيات
فـيـجب عــزلـهـا في مـنـاطق الــكـبـرى 
آمـنـة لـلـتخـلص مـنـها) مـشـددا على
(مــنع الـتـدخــ في مـنــاطق جتـمـيع
األعـشـاب الـيـابـسـة أو خالل عـمـلـيـة
احلــــصــــاد حملـــصــــولي احلــــنــــطـــة
والـشعير مـع توفيرعالمات حتذيرية

تشير الى ذلك  والسيما قرب الطرق
( زارع والبسات الـنسيميـة داخل ا
ـنتوجات مـؤكدا (اهمـية عدم سكب ا
الـنفطـية على األرض داخل الـبستان
وإجـراء الـصيـانة الـدوريـة للـعجالت
الـعـامـلـة مع التـأكـد من الـتـوصيالت
الـكـهـربـائـيـة كـافــــــة  والـعـمل عـلى
توفير مطافئ احلرائق والفاصل ب
ـسـافـة ال تقل ـزروعة  ـسـاحـات ا ا
عـن عـشــرة امـتــار لـتــكــون عـائق في
ـديـريـة قد تـقـدم احلـرائق). وكـانت ا
اعــــلــــنـت عن عــــدد احلــــرائق الــــتي
اخـمـدتهـا خالل مطـلع العـام اجلاري
بـلغت ـاضي  وحـتى شـهـر نـيسـان ا
 7688 حادثاً في عموم احملافظات.

محمد احللبوسي
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رجحت الـهيئة العامة لالنـواء اجلوية والرصد الزلزالي الـتابعة لوزارة النقل
ـنطـقـتـ الوسـطى والـشـمـاليـة غـائـما  ان يـكـون طقس الـيـوم الـثالثـاء في ا
مـصحوبا بأمطار وصحـوا الى غائم جزئيا  جنوبـاً.  وقالت الهيئة في بيان
نـطقتـ الوسطى تلـقته (الزمـان) امس ان (طقس الـيوم الثـالثاء يكـون في ا
والـشـمــالـيـة غـائـمـا جـزئـيـا مع فـرصـة لــتـسـاقط امـطـار خـفـيـفـة وانـخـفـاض
نـطـقـة اجلـنـوبيـة يـكـون الـطـقس صـحوا الـى غائم بـدرجـات احلرارة وفـي ا
وال تــغـيــر في درجــات احلـرارة) مـشــيـرا الـى ان (طـقس يــوم غـد جــزئــيـا 
طرا نـطقتـ الوسطى واجلـنوبية  وغـائما  األربعـاء سيكـون صحوا في ا
ـنطقـة اجلنـوبية وارتـفاعا شمـاال  ودرجات احلرارة تـشهـد انخفـاضا في ا

نطقة الشمالية).  نطقة الوسطى وتبقى على حالها دون تغيير في ا في ا

كاظم بوهان
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أعــلـنت الـشـركـة الــعـامـة لـتـسـويق
ــســتــلــزمــات الــطــبــيـة األدويــة وا
التابعة لوزارة الصحة والبيئة عن
وصـــول دفــعـــة جـــديــدة من لـــقــاح
فـايـزراالمريـكي الى الـعراق  فـيـما
اكــــدت الـــوزارة تـــســــجـــيل 4102
اصـابـة بـالفـايـروس وشـفاء 4769
حــالــة وبـواقع  24 وفــاة جــديـدة 
فـي وقت تـــوقـــعت خـــلـــيـــة االزمـــة
ــوجـة الـثـانـيـة الــنـيـابـيـة جتـاوز ا

للجائحة قريبا. 
ــوقف الــوبــائي الــيــومي  واكــد ا
الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس
ان (ان (عـدد الفحوصات اخملتبرية
الـــتـي اجــرتـــهـــا مـالكـــات الــوزارة
بـــلــغت اكـــثــر من  39الـف عــيــنــة
مـشـتبه اصـابـتهـا بـالفـايروس  اذ
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ثـم عـاودت احلــصــيــلـة بــاإلرتــفـاع
الــتــدريـجي الــبــسـيط) وأســتـدرك
خـالطي (لكن هذا االرتـفاع يـختلف
جـــذريــا عن مـــا شــهـــده الــبالد من
ارتــفــاع حــاد فـي حــاالت اإلصــابـة
ـــوجــة الـــتي عـــنـــد دخـــول هـــذه ا
ســـجـــلت خــمـــســـة وســبـــعــة االف

إصابة يوميا).
 وتــــابع انه (حــــمالت الـــتــــلـــقـــيح
وصــلت االن عـمــا يـزيــد عن نـصف
مــلـيــون مـواطن  ونــتـوقع ان هـذا
األمــر لـه انــعــكــاســات وتــأثــيــرات
ايـــجــابـــيــة) ومـــضـى خالطي الى
ـــوجـــة الـــقـــول انـه (ال زلـــنـــا في ا
الـثـانيـة ولم نـتجـاوزها  ومـتى ما
ـدة تـزيد اسـتـمـر هـذا االنخـفـاض 
عـن ثالثة أسـابـيع في تـلك احلـالة
نـســتـطـيع ان نـؤكـد إنـنـا جتـاوزنـا

رحلة).  هذه ا
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اكـد رئيس حـكومة اقـليم كـردستان
مـــــســــرور الــــبــــارزاني  ان وفــــدا
حـكـومـيـا سـيـزور بـغـداد االسـبـوع
ـوازنة ـقـبل لبـحث تنـفـيذ بـنود ا ا
االحتــاديــة  مــؤكــدا ان االقـلــيم لم
يـتــسـلم اي مـسـتـحـقـات حـتى االن
بــرغم اقـرار الــقـانـون. ونــقل بـيـان
تـلقته (الـزمان) امس عن البارزاني
خـالل اشرافه عـلى اجـتمـاع خاص
حـضره ـشـروع مـوازنـة اإلقـلـيـم 
نـائـبه قـوبـاد الـطـالـبانـي وعدد من
الـقول انه (جرى عـني  الـوزراء ا
الـتـبـاحث بـشـأن مـشـروع الـقـانـون
ـتـعـلـقة بـنـفـقات وآخـر الـبـيـانات ا
اإلقـلـيم وإيـراداته كـمـا  تـسـليط
الـضـوء عـلى مـخـتـلـف اإلحـتـماالت
ـــســوَّدة) اخلـــاصـــة بــصـــيـــاغــة ا

مــشــددا عــلى (اهــمــيــة أن يــعــكس
ـالي في االقـليم الـقـانـون الـوضع ا
بــصـورة شـفـافـة حــيث  تـوجـيه
ــعــنــيـــة بــإعــداد آخــر الـــوزارات ا
مالحـظاتها ووجهات نظرها بشأن
وضوع لـيتسنى جمللس الوزراء ا
ستـقبل القريب ـوافقة عـليه في ا ا
ان كـردستان) قـبل إحالـته إلى بـر
ومــضى الــبــارزاني الـى الــقـول ان
(االجــتـمـاع تـنـاول مـســألـة تـنـفـيـذ
ـوازنـة االحتاديـة التـي لم يتـسلم ا
االقـلـيم منـهـا اي مسـتـحقـات حتى
االن بــــرغـم اقــــرارهـــا  وتــــعــــهــــد
ــا عـلـيـهـا من كــردسـتـان لإليـفـاء 
وجب الـقانون وبـهذا الـتزامـات 
الـــصــدد تــقــرر أن يـــقــوم وفــد من
حـكـومـة االقـلـيم بـزيـارة إلى بـغداد
ــقــبل لــبــحـث مــســألـة األســبــوع ا

وازنة).  تنفيذ بنود ا

مالك دوهان احلسن

واالغـتــيـاالت الـتي تـشـهـدهـا عـددا
من احملـافظات. وقال عضـو اللجنة
عــبــاس صــروط في تـصــريح امس
ان (الـلجنة تشالع بتضييف وزراء
نـاقـشـة اخلـروقات وقـادة امـنـيـ 
واالغـتياالت التي تـشهدها البالد).
وكــان رئـيس حتــالف قــوى الـدولـة
الــوطـنــيـة عــمـار احلــكـيم قــد دعـا
أعـضاء مـجلس الـنواب من حتالف
عـراقيون الى الـعمل علـى استدعاء
الــقـــادة األمــنــيــ لــلــوقــوف عــلى
خــــــطـــــواتـــــهـم فـي الـــــكـــــشـف عن

عباس صروط
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ـستـقـلة فـوضـية الـعـليـا ا شـدد رئـيس اجلمـهـورية بـرهم صـالح عـلى ا
. وقـال بـيان ـرشـح لالنـتـخـابات  بـتـأم االرادة احلـرة لـلنـاخـب وا
تـلـقــته (الـزمـان) امس ان (صـالـح عـقـد اجـتـمـاعــا مع رئـيس واعـضـاء
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تـحدة في العـراق جين ثـلة االم الـعام لال ا فـوضية بـحضور  ا
ـقـرر بالسـخــارت شـدد خالله عـلى اجـراء االنـتـخــابـات في مـوعـدهـا ا
ـثل ـرشـحــ كـون ذلك  وضـرورة تــأمـ االرادة احلـرة لــلـنـاخـبــ وا
نشود. ركيزة اساسية الجناح االستحقاق واالنطالق نحو االصالح ا
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تـنوه مـحـافـظة بـغـداد انه ورد سـهوا في اعالن
علنة يوم امس ناقصة رقم (٢٣© لسنة ٢٠٢١ ا ا
في صـحـيفـة (الزمـان) بالـعدد (٦٩٧٣) حـول مدة
تضمنة ـذكورة وا ناقصة ا التنفيذ اخلـاصة با
(انــشـاء وتـبـلـيـط مع صب سـواقي كـونــكـريـتـيـة
ـنـتــظـر / مـديـنـة وقـالب جـانـبـي لـشـوارع حي ا
الصـدر) لتكون مدة الـتنفيذ (750) يوم بدال من

(١٢٠) يوم .. لذا اقتضى التنويه.
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ظلومية W∫ نساء يشاركن في احتجاجات تشرين بسبب ا —UA

سي دن الـسيـاحية  في زمن كـورنا .. مثل امـرأة جمـيلة فـقدت ابنـاءها ..  ا
وجهها حزينا ال يطاق   وعالقاتها  مع االخرين  تصبح مشقة في شقاق  .
لسـوء حظ  شركات الـسياحـة  الكونـية في العـالم  .. ان تتحـول  سريعا  الى
لة  طـارات تعسفية و سيـاحة ( كورنية )  بامتـياز .. اجراءات الوقاية في ا
تبـدل مستـمر لـساعات حـظر الـتجوال  يـجعـلنا بـحالـة نفسـية قـلقة  و مـعها

دن  انفعال بانفعال . يصبح التنقل ب ا
ـارين .. ولم يرصـد  احد  منا لم تـعد ساحة تـقسيم  وسـط اسطنبـول تعج با
ركـز الثـقافي والـسياحي اجلـديد  الـذي اكتمل سـوره  واتضح بـنيانه  .. ا
واقـتـرب افتـتـاحـه .. وال احـد انتـبـه الى اكـتـمـال بـنـاء اجلامـع اجلـديـد .. وهو
ـارة  بـثـوب مـعـمـاري رصـ .. وبصـوت مـؤذن يـصـدح بـلـسان يـطلع  عـلى ا

عربي مب .
اليـ السـياح شـارع  االستـقالل هـو االخر .. لم يـعد مـزحـوما بـرواده   و
مل .. ال الـذين يقصدونه .. الشارع  يعـيش في هذه االيام حالة من احلداد ا
الهي وحـانات اخلمرة .. مغلقة الى قاهي وا طاعم  وا مـوالت وال حياة .. وا

اخر االشعارات.
ــنـادون عـلى زبــائن مـطـاعم الــشـاورمـة في مــدخل الـشـارع .. لـم يـعـد لـهم  ا

صوتا مصحوبا  برائحة حلم الدجاج التركي .
حتى بـهـلـوانـيات بـاعـة ( الـدونـدرة )  فقـدوا حـيـويـتهم .. وجتـمـد نـشـاطهم  

لونة . وتعثر لسانهم  ال حراك   وال لعب شيطاني بكريات الدوندرمة ا
عـند مضيق الـبسفور  .. وفـي اجلانب االخر. اختـفت شوارع وازقة .. كانت
ـدودة على اطـرافها في كل يـوم  تمتـد على ذراعـها  طـاولة طـويلة عـمالقة  
زجاجـات  اخلـمرة  .. واجلـمـيع  يـحتـسي بـنشـوة  تـعادل نـشـوة  مظـاهرات

حزب العدالة والتنمية .
ن  يـتـشــدقـون بــعـلــمـانـيــة كـمــال اتـاتـورك .. ـنـع  الـبـعـض ..  لـكـن هـذا ال
ارتشـاف زجاجة  مثلجـة من البيرة الوطـنية  على ضفاف مـضيق البسفور ..
ـضيق الذي يتـسع  حلفظ اسرار السـائحات اجلمـيالت .. مودعا اياها هذا ا

في اعماق  بحر  مرمرة .
ـديـنــة ( اكـسـراي) وفـي احـيـاء  عـريــقـة مـثـل حي الـفـاحت   وحي في وسط ا
دنـية ـلة ايـضا .. بـسـبب وجود  الـشرطـة ا ايوب  سـلـطان  .. تـبدو احلـياة 
الــتي تـراقب  خــروقـات  حــظـر الــتـجـوال .. مـن قـبل الــذين يـأتــون من احـيـاء
تعة الصيـد  وكأن اسطنبول مجـاورة .الصيادون وحدهم .. ظـلوا يتمتعـون 
يعـود بها التاريخ مـجددا  لترسم رومانـسيتها  في لـوحة عشق الصيادين ..

للبحر  وصيد االسماك .
لم  يسـعف  اسطنبول البحر  / ولم تـسعفها   البيئـة .. بجمالها  وروعتها ..
فهـذه  النفوس التواقة لـلحركة واحلياة .. واكتـشاف كل ما هو جديد و جميل

وعود .. لتغادر اصحاب االخدود . .. ظلت تتوسل وتنتظر اليوم ا
ــة قـسـوة  ووقــاحـة ( اجلـنـرال كــورونـا ) الـتـي تـذكـرنـا .. تــرى .. كم هي مـؤ
بقـسوة قـياصـرة روما  و نـيرون .. وهـوالكو. وهـتلـر   ونتـنيـاهو وشارون ..
من الـذين ال يـتـحـملـون رؤيـة مـدن احلـضـارات  و مدن
اجلـمال .. وهي آمنة مطمـئنة .. ترفل  باحلب  واحلياة

.. وقيم االنسان  .. 
{ دكتور
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اسطنبول

يقوم بهـا البعض من األشـخاص غير
رض في أماكن غير اخملول بعالج ا
ـمـارسـاتـهم عـبـر رسـمـيـة والـتـرويج 
وســـائـل االعالم ومـــواقـع الـــتـــواصل
االجتـماعي . وقـالت الوزارة في بـيان
ــسـؤولــيـاتــنـا ســابق انه (الـتــزامـا 
الــوطـنــيـة والــقـانـونــيـة واألخـالقـيـة
نحرص على متابعة تنفيذ اإلجراءات
الوقـائيـة والعالجيـة جملابـهة جـائحة
كورونا ,حفاظا على االمن الصحي و
ــــواطـــــنــــ مـن خــــطـــــر كــــورونــــا ا
بالتنـسيق مع اجلهـات كافة).واضاف
اضيـة خروقات (لقد أفـرزت األشهـر ا
ـــواطـــنـــ من خالل تـــهـــدد حـــيـــاة ا
ـــارســات يــقــوم بــهـــا الــبــعض من
األشـــخــاص غـــيـــر اخملــولـــ بــعالج

ـــرض فـي أمـــاكـن غـــيــــر رســـمــــيـــة ا
ــمـارسـاتــهم عـبــر مـواقع والــتـرويج 
التـواصل االجتـماعي وكـذلك افتـتاح
مـــراكـــز عالج بــشـــكل غـــيـــر اصــولي
وقـيــامـهم بـنـشـر مـعــلـومـات مـضـلـلـة
ــواطـــنـــ عـــلى عـــدم ارتــداء حتـث ا
الـكمـامـة او تلـقي الـلـقاح ,األمر الذي
من شــأنه أن يـسـاعــد عـلى اســتـمـرار
نشـر الـوبـاء).مشـيـرا الى ان (الوزراة
تــنــسـق مع الــســلــطــات الــقــضــائــيـة
ـتــابـعـة الـتــهـديـدات الـتي واألمـنــيـة 
يشكلـها هؤالء األشخـاص على صحة
اجملـــتــــمع واألفـــراد وإصـــدار أوامـــر
استـقـدام والقـاء الـقبض عـلـيهم بـناء
ــواطـــنـــ وحــسب عـــلى شـــكـــاوى ا

القانون النافذ). 
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ياه يالد شكلّت ا ـدن السومرية وعلى حافة األلف الـثالث قبل ا في دويالت ا
ـومتها وأحد رموز السـيادة الناشئة آنذاك. وقنـواتها عصب احلياة وسبب د
ـسـمى (إنسي) هـو تـنظـيم حـياة ـدينـة ا وكان مـن اهم واجبـات حـاكم دويلـة ا

طر كما في مدن الشمال. عتمدة كلياً على الري وليس ا الرعية وزراعتهم ا
إِلَّا  ان هـذه النعمة االلـهية التي مـدّت أسالفنا بالغـذاء والنماء والطـمأنينة هي
ذاتهـا مصـدر قلـقهم األزلي وفـيهـا ومنهـا تكـمن االخطـار سواء بـالفـيضان او
بجـلب مطامع األعداء إذ كانت تـمثل السبب الرئيس لـنشوء صراعات التاريخ
ياه ب دويلة مدينة (أوما) التي هي االن موقع االول في سومر. وتُعد حرب ا
ـعروفة حـالياً بتل چوخـة الواقع في ناحـية الفـجر  وب دويـلة مديـنة (لگش) ا

(الهبا) قرب قضاء الشطرة أقدم حرب مياه عرفها التاريخ البشري.
تقـع (لگش) في تلك الفتـرة وسط اقليم خصب تـتخلله قنـوات الري التي تأخذ
ا وفّـر لهـا ازدهاراً اقـتصـادياً جـعل منـها سـاللة مـهمة ميـاههـا من الفـرات 
وقــويـة حتت حــكم مـؤســسـهـا (اور نــانـشه) واوالده وأحــفـاده الــذين تـوارثـوا

احلكم من بعده ألكثر من مائة عام.
ـائـية امـا (أوما) فـهي الـى الشـمـال من (لـگش) وعـلى ضـفـاف نـفس الـقـنـاة ا
ـوقع أثره في تدّخل (أوما) التـي يعتمـدون عليهـا في زراعتهم وقـد كان لهذا ا
ـا أشـعـل صـراعـاً طــويالً بـ ـائــيـة الــتي تـنــتـظــرهـا (لـگـش)  بـاحلــصص ا
ـسماري مـثلما كتـوبة باخلط ا الدويـلت دونت بـعض تفاصـيله ألواح الـط ا
) احــد حــكــام مــديــنــة لـگـش والــتي تُــعــرف لـدى خــلّـدتـه مــنـحــوتــة (أي أنّــا
شاهد الـتي نُقشت عليها سـلة العقبان نـسبة الى ا متـخصصي تاريخ الفن 
عركـة التي انـتصر فـيها وهي تمـثل صراع الـنسور عـلى اشالء القـتلى بعـد ا
) عـلى جــيش مـديـنــة (أومـا) وذلك في مـنــتـصف األلف الــثـالث قـبل (أي أنـا
كتوبـة ما فعـله بأعدائه وكيف انه يـالد كما ذكر هـذا احلاكم في نصـوصه ا ا
ئات دينة لگش قد جهّز جيشه  عبد الرئيس  قتل منهم 3600 مقـاتل وان ا
ـياه هذا استمر ب قدسة . ويبدو ان صراع ا ساعدته في حـربه ا قـاتل  ا

دعو (أنتمينا) الدويلت كرّاً وفرّاً حتى عهد حاكم لگش ا
كتـوبة بتـفاصيل ذلك الـصراع ومنهـا مدونة تـاريخية الذي أمـدتنا نـصوصه ا
مهـمة ذكرت أحداثاً  سبقت عصره بأربعـة اجيال وتظمنت اول اتفاقية حتكيم
ـياه حيث تذكر وبـحسب الفكر الديـني السومري ان معـبوديّ الدويلت على ا
عبودات السومرية (إنليل)  على تسوية هذا تنازعت  أتفقا بأمر من كبير ا ا
لك (مـيسيـلم) ملك كيش  تجـذر  وكان احلكم في هـذه التسـوية ا الصـراع ا
فثّـبت (ميـسـيلم) احلـدود بيـنهـما وأقـام عـندهـا مسـلّة حـجريـة ووضع ضوابط
ائية لكليهما.  ويبدو ان التـعامل مع جريان النهر واحملافظة على احلـصص ا

اء وفكرة السيطرة عليه . هذا االتفاق ايضاً لم يصمد طويالً امام فتنة ا
ــاء مـفـهــومـاً مـقــدسـاً في الـفــكـر الـرافــديـني الــقـد حـيث رافق لـقــد شـكّل ا
أساطـيرهم  ومالحـمهم ولـعل ما جاء في قـصة اخلـليقه الـبابـلية كـافيـاً للدالله
عـروفـة بـ (عـنـدمـا كـان في العـال) كانت كـانه فـفي هـذه الـقـصـة ا علـى تلـك ا
ـاحلة والـتي أنـتـجت  بأحتـادهـما ـيـاه ا يـاه الـعـذبة أحـد ركـنيّ احلـياة مع ا ا
ـتع يـنـتـهي بـخـلق الـسـماء ـعـبـودات في تـفـصـيل طـويل و اجلـيل االول من ا
واألرض بحـسب مـا كان يـعـتقـده السـومـريون كـما جـعل الـعراقـيـون القـدماء
ثل القوة اخلارقة للمياه العذبة معبوداً متفرداً أسموه (إنكي) أو (أيا)  وهو 
ـسـتنـقعـات او األمطـار وقد كـان أقدم ـياه الـعذبـة سواء في األنـهار او ا في ا

يالد. معبد له في مدينة أريدو وذلك منذ األلف الرابع قبل ا
ياه وعطائها توارث حـول ا ويا لـها من مفارقة تاريـخية في ان يستمر قـلقنا ا
حـتى  الـوقت احلـاضـر بـعـد اكـثـر من خـمـسـة أالف سـنـة من الـصـراع االول
رّة مـع جـيران بـالد الـرافديـن األزلـي وهـو قـلق مـشـروع في حـولـهـا وهـذه ا
ضلّ سـعي جيرانـنا إقامـة مشاريع الـسدود واخلزانـات دون اي حساب حلق
الـعـراق الـتـاريـخي واالنــسـاني في مـيـاه دجـلــة وروافـده والـفـرات وحـتى شط
الـعرب  األمـر الذي يـسـتدعي حتـرك حكـومي جـاد في التـفـاوض والتـقاضي
ـعروفة في حـالة النـزاعات ب الدول عـبر الطرق الـدولية ا
ـتشاطـئة  قـبل ان يفـرض األخر سـياسـة األمر الواقع ا

التي يسعى إليها في وضح النهار دون اي رادع.
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في نـــشــر ثـــقـــافـــة عـــدم االلـــــــــتــزام
ـا يـعــرض بـالـتـعـليـمـات الـوقـائـيـة 
واطن لـلخطر في ظل تفشي حياة ا

جائحة كورونا).
واضـافت (نـسـتـنـكـرالـتـهـديدات الـتي
تــطــال الـــنــقـــابــة ونــدعـــو اجلــهــات
الـــقــضــائــيـــة الى اتــخــاذ االجــراءات
ــنــاســبــة لــتــوفــيــر أقــصـى درجـات ا
ثلون خط احلماية لالطباء  ,كونهم 

الصد االول في البالد). 
كــمــا اكــدت جــمــعــيــة اطــبــاء االسـرة
العـراقـية  ,تضـامـنهـا مع الـنقـابة في

التصدي للظواهر السلبية.
 وقـال رئيس اجلـمـعـية مـنـتظـر سـعد
جـابـر في بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس
(نــتـضـامن مـع الـنـقــابـة في مــعـاجلـة

الـظـواهـر الـســلـبـيـة الـتي تـؤثـر عـلى
هنة  ,ونحن نعيش في ظل ارسة ا
ازمـة كـورونـا  ,الـتي تـتــطـلب تـظـافـر
واجهة اجلهود وحتشيد االمكانيات 

تلك االزمات خدمة البناء شعبنا).
wMN  „uKÝ

 مــطـالـبــا اجلـمــيع بـ (بـتــحـكــيم لـغـة
ـبنـي على االدلـة والبـراه الطــــب ا
الــعـــلــمــيــة  ومـن الــواجب االخالقي
ـهـني يـجب ضـمن مـبـاد الــسـلـوك ا
الوقـوف مع الـنقـابة النـهـا تمـثل بيت
الــطـبـيـب االمن الـذي يــنـعم بــحـقـوقه
ــــارس مــــهــــنــــته). وكــــانت وزارة و
الـصــحـة والـبــيـئـة قــد اشـرت حتـديـا
خطرا إضافـيا يتمثل بـخروقات تهدد
ـارسات ـواطـن مـن خالل  حـيـاة ا
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اعــلن اجملــلـس االعــلى لــلــجــمــعــيـات
الــعـــلــمــيـــة الــعــراقـــيــة عن تـــأيــيــده

وتــــضـــــمــــانـه مع االجـــــراءات الــــتي
تـتـخذهـا نـقـابـة اطبـاء الـعـراق بـشأن
مــعــاجلـة الــظـواهــر الـســلــبـيــة الـتي
ـمـارسـات الـصـحـيـة جتـسـد ا
اخلـاطـئـة. ونــقل بـيـان تـلـقـته
(الـــــزمــــان) امـس عن رئـــــيس
اجملـــلس ايـــنـــاس طه الـــقــول
(نعـلن تأييـدنا وتـضامـننا مع
الــنـــقــابــة  ونــثــمن اجلــهــود
بذولة في التصدي للظواهر ا
الـــســــلـــبـــيــــة الـــتـي جتـــســـد
مارسات الـصحيـة اخلاطئة ا
 ,ونـؤيـد اتـخـاذهـا االجـراءات
القـانـونـيـة الالزمة ,لـلحـد من
الــــتــــجــــاوزات عــــلـى أصـــول
ـساهمة هنــــــة الـطبية او ا ا
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ـدنـيـة بـإسم (مـحـمـد مـهدي فـقـدت مـني هـوية االحـوال ا
رقمـة (٣٥٧٩٠٠) والصادرة من دائرة (م. صـالح هادي) ا
ن يـعـثـر عـلـيـهـا الـصـدر) بـتـاريخ ٢٠١٤/٩/٧  يــرجى 

تسليمها الى جهة االصدار مع الشكر.

•ان تـتـطـلـع الى اجـراء مـقـابالت مع
نـسـاء مـنخـرطـات في اعـمـال يـومـية
ـهــمـة شــاقـة وحتـيــطـهـا حــرة فـان ا
الكـثيـر من احملاذيـر والشـكوك اغلب

االحيان . 
ال اكـتـمـكم واظــبت عـلى الـذهـاب في
ــهـمـة الـعــسـيـرة   ألني كـنت هـذه ا
بحاجـة فعالً الى مـعلـومات ميـدانية
طازجة اعزز فيهـا مشروعي البحثي
ـرأة الـعراقـيـة وقد عن مـظلـومـية  ا
انـهــيت  احلـلــقـة االولى عـن ظـاهـرة
الـطـالق وقـد  نـشــر٦هـا وحــصـلت
عـــلى اصــداء مـــهــمــة اعـــتــز بــهــا  
والثـاني عن ظـاهـرة التـشـرد ومازال

واصلة ...  ضمن ا
عـــلـى اي حـــال من احلـــقــــائق الـــتي
تــوصــلت الــيــهــا ان اغــلـب الــنــسـاء
الـلـواتي نـزلـن الى سـوق الـعـمل هن
طلـقات بـينمـا هناك من االرامل او ا
قــلـــة من الــفـــتــيـــات او مــتـــزوجــات
ــســاعـدة انــخــرطن في هــذا الـعــمل 
الــــــــزوج  او  االب  فـي االعــــــــبــــــــاء

عاشية اليومية.   ا
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لــقــدشــمـلـت جـولــتي ســوق الــبــيـاع
ائدة في للـخضر والـفواكه وسـوق ا
حي الغـزاليـة   واالسواق الـشعـبية

مالبس الــبـاالت) وحـ ســألـتـهـا 
تــخــاف قــالت ( اخــاف عــلى بــنــاتي
ولكن الـبركـة في اخي الذي يـتفـقدنا
باالسـبوع  مـرت وزوجـته ماتدري)
وجواباً على سـؤالي هل لديها راتب
رعـايـة اجــتـمـاعـيـة قــالت (نـعم لـكـنه
انقـطع فـترة ثم راجـعت واعادوه لي
بعد ان زارنا بـاحث من وزارة العمل

والشؤون االحتماعية  .
بخـالصة الـسيـدة قـالت انهـا اكـملت
الـــدراســة االبـــتــدائـــيــة   وعـــنــدمــا
سألتها هل فكرت بالزواج مرة ثانية
قـالـت (شـلـون ايــصـيـر عــنـدي ثالثـة

بنات).
{ ح  ن  بائعة خضرة  هاجرت من
تــكــريت قـبـل ست ســنـوات ولــديــهـا
ولـدان احــدهـمــا  صـاحب (عــربـانـة)
ـــنـــزلـــيـــة لـــبـــيع احلــــاجـــــــــــــات ا
الــصــيــنــيــة ويــتــنــــقل بــ ســاحــة
الـتــحـريـر وسـاحـة الــطـيـران وعـلـيه
ـشـتــمل والـثـاني يـعـمل في ايـجـار ا
ــنـــصـــــــور واخــتـــتــمت مـــطــعم بـــا
حديـثـها مـعي (احلمـد لـله مسـتورة)
وحـــــــ ســـألـــتـــهـــا عن وضـــعـــهـــا
االجــــتــــــــمــــاعي قــــالت بــــزعل (انـــا
واوالدي مــانـريــد انــشـوفــة) تـقــصـد
طـليـقـهـا   وتبـ لي انـهـا هي التي

طلبت الطالق منه   .
س  ارمــلــة تـســكن { الــســيــدة  ح 
ـشـتمـالت في حي اجلـامـعة احـدى ا
وجـعـلت من مـنـزلـهـا االيـجـار ورشـة
لـتـصـنـيع االطـعـمـة اجلـاهـزة    هي
على صلة مع اكثـر من عشرين عائلة
 ثــريـة حــيث تـصــنع لــتـلك الــعـوائل
انــواع مـعــيـنــة من االطــعـمــة (بـورك
تبسي ة   حلم  بعج   كبب   دو
بــيــذجنــان مــجــبــوس )  واطــعــمـة
اخــرى حــسب الــطــلب  جتّــهـز تــلك

في الــكـاظــمـيــة  وأحـد ارصــفـة حي
اجلامعة    احلصـيلة اني استطعت
ان احــــصـل عــــلى فــــرص حــــوار مع
سـيــدات يـتـراوح مـتــوسط اعـمـارهن
بـــ عــقـــد االربــعـــ والــســـتــ من

العمر. 
لــــقـــد تـــبـــ لي ان االربـع الـــلـــواتي
التقيتهن يسكنّ بيوتاً مؤجرةً   وان
ثالثــة مـنــهن اضــطـررن الى تــغـيــيـر
مـــســاكـــهن بــعـــد ان فــرَضَ عــلـــيــهن
اصــــحــــاب الـــعــــقــــارات زيـــادات في

االيجار   
تـــقـــول  ف ر   وهي خــيـــاطـــة  انــا
(زوجي  كـــــان يــــعـــــمل في ارمــــلـــــة 
(الـسـوق الـعــربي الـشـورجـة) ولـدي
ـدارس كـنت اسـكن ثالثـة بـنـات في ا
مع اخي حيث منـحني غرفة من داره
بعـد وفاة زوجي لـكن زوجته انـقلبت
عليـنا (طـنطل) بعـد سنـة  من السكن
في بـيت اخي وقـد خـفت عـلى بـناتي
من زوجـــة اخي  فـــأجــرت غـــرفــة مع
عائلة في البياع واخي يدفع االيجار
وطــلـع صــاحب الــبــيـت يــعــرف الــله
وزوجــته تــرعـاني انــا وبــنـاتـي مـثل

اختها) .
وتــضـيف الــســيـدة  ف  ر ( الــشـغل
زين واحلمد لله خـصوصا في تقر

واد االوليـة ويتم التسليم العوائل ا
في اليوم الثاني .
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س من بنت تتألف عائلة السيدة ح
احــدهـمـا في كــلـيــة الـطب اجلــامـعـة
سـتنصـرية والثـانيـة في االعدادية ا
ارك  وتـقول  وابن هاجـر الى الـدا
ان قـلـقـهـا االكبـر عـلى بـنـتـهـا طـالـبة
كـلـيـة الـطب فـهي تـتـطـلع الى الـيـوم
الذي ( تتـخرج فـيه  وتتعـ دكتورة
وتـــديـــر الــبـــيت وتـــرعى اخــتـــهــا) 
وتقول انها سوف تتوقف عن عملها
احلــالي النه مــتــعب جــداً ويــتــطـلب
مــنـهــا الـســهـر خــاصـة وان الــبـنـات

(يساعداني اذا ماعدهن دراسة)
{  أ  ش  سيدة تـدير  دكان بـقالة 

مــطـــلــقـــة لــديـــهـــا بــنت وولـــد وقــد
انــفــصـلـت عن زوجــهـا بــعــد ثــمـاني
سـنـوات من زواج ذاقـت فـيه االمـرين
من رجل اليـعرف طـريـقـة للـتـفاهم اال
بـالضـرب الـقـاسي وقـد دخـلت احدى
ـستـشفى لـتلـقي العالج رات الى ا ا
نــتـيــجـة ضــربه وتـقــول انـهــا فـكـرت
بـاالنــتـحـار ولـكن مـا مــنـعـهـا  نـظـرة
ابـنتـها الـيـها  .امـا كـيف أمّنـت كلـفة
الـــدكــان   فــتــقــول ان لـــديــهــا حــلي
ذهبيـة ورثتهـا من امها وقـد اخفتهم
من زوجـــهــا وبـــعــد طالقـــهــا  بــاعت
الــــذهـب  ودفــــعـت ثـــــمن  الـــــدكــــان
وتــسـتــذكـر ايــضـا ان طــلـيــقـهــا كـان
يـهــددهـا بـ احلـ واالخــر فـقـدمت
شــكـوى الى احــدى احملــاكم واخـذوا

عــلـيه تــعـهــد بـعـدم الــتـعــرض لـهـا .
ـشــهـد يـرويه هـنــاك حـيـز اخــر من ا
صــاحب مــكـتب لــتــوفـيــر الــعـامالت

العراقيات .
لـــــقـــــد نـــــقـل لي انـه ال يـــــتـــــعـــــاطى
بالـعامالت االجـنبـيات ألن  الـواحدة
مـنهن تـكـلف اكـثر من خـمـسة االالف
دوالر اضـافــة الى احملـاذيـر االمــنـيـة
والـسـيـاسـيـة  ويـضـيف انه يـتـلـقى
طــلــبـات لــتـوفــيــر عـامالت تــنــظـيف
منازل في مناوبات عمل مرت خالل
االســبـوع  وكــشف من انه يــحــتـفظ
بــــارقـــــام هــــواتـف ســــيـــــدات ارامل
ومــطـــلـــقـــات  وشــابـــات بـــعــضـــهن
خريـجـات معـاهد وجـامـعيـات   يتم

االتصال بهن.

شعار اجمللس االعلى للجمعيات العلمية
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جــهــزت دائــرة الـــعــيــادات الــطــبــيــة
الــشـعــبــيـة مــؤســســاتـهــا في بــغـداد
زمنة واحملافظات بأدويـة األمراض ا
. وقـال والـعـامـة لــشـهـرين مـتــتـالـيـ
مـــديـــر عـــام الـــدائـــرة مــحـــمـــد عـــلي
الفـرطـوسي في بيـان تـلقـته (الـزمان)
امس ان (الــــدائــــرة ومن خالل قــــسم
الـــــصـــــيـــــدلـــــة واخملـــــازن جـــــهـــــزت
مـؤسـسـاتـهـا في بـغـداد واحملـافـظات
ـزمـنـة لـشـهـرين بـاألدويـة الـعـامــة وا
مـتتـالـ وهـمـا حـصـتي شـهـري ايار
قبل) مشيراً إلى اجلاري وحزيران ا
ان (التجهيـز يشمل العيـادات الطبية
واالستشـارية في بـغداد واحملـافظات
ـركـزيـة في إضـافـة إلى الـصـيــدلـيـة ا
جـانـبي الـكـرخ والـرصـافة) وتابع ان
(األدويـة تـشــمل عالج ارتــفـاع ضـغط
الـــدم والـــســكـــري والـــقـــلب والـــربــو
والصرع وغيـرها من أدوية األمراض
ــزمــنــة فــضال عن ادويــة االمــراض ا
الـــعـــامــة  ,الـــتي جتـــهـــز عن طـــريق
الــبـطــاقــة الـدوائــيــة لـكل مــراجع من
زمـنة يـذكر فـيها مصابـي االمراض ا
اسم الدواء والـكـميـة التي يـحـتاجـها
شـهــريـا). وتــفــقـد الــفـرطــوسي قـسم
الصيدلة واخملازن لالطالع على سير
العـمل. ووجه خالل الزيـارة (بتـفعيل

ــركــزيـة بــالــدائـرة عــمل الـصــيــدلـة ا
والنهوض بعـملها وتـطويرها وجلب
افـــــضل انـــــواع االدويـــــة وخـــــاصــــة
الــشــحــيــحــة من مــنــاشىء رصــيــنــة
ومـــعــتـــمــدة وحـــسب مـــاتــقـــتـــضــيه
ــصــلـحــة الــعــامـة لــتــوفــيــر افـضل ا
اخلـــدمـــات الـــطــــبـــيـــة والـــعالجـــيـــة
)واضـــاف انه (نـــاقش لـــلـــمـــواطــنـــ
عوقـات التي تـواجه عمل شـاكل وا ا
ناسبة لها). القسم وإيجاد احللول ا
كـمـا اسـتـقــبل الـفـرطـوسي ,عددا من
ــنـتــسـبــ في مـكــتـبه ـواطــنـ وا ا
ــقــابالت األســبــوعــيـة الــتي ضــمن ا
خــصــصـت لالســتــمـــاع الى مــشــاكل
واطـن وظـف والـنظـر بطـلبـات ا ا
وحـــلـــهـــا بـــشـــكل مـــبـــاشـــرة. وذكـــر
الـــفــرطـــوسي انه ( إحـــالـــة بــعض
عنـية إليجاد الطلـبات إلى اجلهـات ا
ناسبة لها ضمن الضوابط احللول ا
ـوجودة) ,مـعربـا عن والـتـعـلـيـمـات ا
ـنـتـسـب (مـسـاعـدته لـلـمـواطـنـ وا
وتذليل الصـعوبات التي تـعرقل سير
العـمل بالـنسـبة لـلمـوظفـ وتسـهيل
ا يحـقق االنسيابية االجراءات لهم 
في ســـيــر الـــعــمل ,فــضالًعـن قــيــامه
بـــالــبت فـي الــعـــديــد من الـــقــضـــايــا
اإلنسانية اخملتلفة التي تعرض عليه
قابالت خدمة للصالح العام). اثناء ا
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شترك ب الرجال مِنَ الصعلوك ة هي القاسم ا كانت الـلحية في العصور القد
لـوك كل له حليـتُه ... فمـنهم مَنْ يُـطْلِـقُها لـتطـول  وح تـطول جـداً تكون الى ا

عالمَةً من عالمات حماقتِه .
ومن الطـريف في هذا البـاب أنَّ صاحبَ حليةٍ طـويلةٍ دخل عـلى أحد العـقالء فلما

رآى حليته قال :
هذه واحدة 

فلننظر الى الثانية .
قال له :

ماهي كُنَيتُكَ ?
قال :

أبو عبد الرحمن الرحيم !!
فقال :

هذه الثانية 
أيْ أنَّ عالمتيْ احلماقة قد اجتمعتا في الرجل الذي دخل عليه ..!!

ومنهم من ال يبالغ في طول حليته ..
وهكذا 

-2-
ثم شاعت موجة حلق اللحى تزامنا مع عصر التكنولوجيا احلديثة 

ولم يحافظ على اللحى االّ صنفان :
تقون الذين يُبْقُون حلاهم لدواعٍ دينية معروفة . العلماء والرجال الصاحلون ا

-3-
ة الـغاشمـة البائدة وقد أصبـحت اللحـيةُ دليالً جُـرمِيّا في أيـام الدكتـاتورية الـظا
ـتـدينـ وهـؤالء هم حـيث أنَّ الـشـاب الـذي ال يـحـلق حلـيـته يـعـتـبـر من الـشـبـاب ا

طاردون من قبل أجهزة النظام القمعية . ا
وقد أفتـى الفقهاء بجواز حَلِقها اذا شكّل إبقاؤُها حَرَجاً  وهكذا سلِمَ الكثيرُ من

ة . الحقات الظا تدين من ا الشباب ا
-4-

وأما اليـوم فانّ اللحية أصبحت مهضومة مقبولة النّها مِنْ مقتضيات ما يسمونّه
وضة) ..!! (با

تدين كما كانت قبل سقوط الصنم . يزةً خلصوص ا ولم تعد عالمةً 
ا آل كمـا أنها شـاعت ب طـبقات الـرجال كـلهم شبـابا كـهوال وشيـوخا تـأثراً 

تقدمة كلها . اليه احلال في أوربا والدول ا
-5-

َظْهَرِ) وقد سقط من ) ال في (ا َخْـبرَ انّ من نافـلة القول التذكيـر بأنَّ العبرة في (ا
أَعْــيُنِ الــنـاس كـلُّ أصـحــاب الـلــحى الــذين حــادوا عن الـنــهج الــقـد والــصـراط

ستقيم فكانوا فرسان االختالس  بدالً من ان يكونوا خيار الناس ..!! ا
-6-

بدع ح رآى حَبِيَبهُ وقد طرّزَتْ اللحيةُ خَدَيْه : ا قاله أحد الشعراء ا ولنختم 
لقد نَبَتَتْ في صَحْنِ خدكَ حليّة 
تأنّق فيها صانعُ اإلنسِ واجلِن

وما كنتَ مُحتاجاً الى حُسنِ نَبْتها 
ولكنّها زادَتْكَ حُسَنَاً الى حُسْنِ 

واروع صــور اجلـــمــال : اجلـــمعُ بــ جـــمــال الـــبــاطن
والظاهرُ  ذلك هو اجلمال احلقيقي .

وأين اجلمال احلقيقي من اجلمال الزائف ?!
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انـية سـجل احلـزب الشـيوعي الـعراقي مـوقفـا (سـياسـيا) جتـاه األنتـخابـات البـر
عنـدما اعـلن مـقاطـعـته لهـا والتي سـتـجري في تـشرين االول 2021 ودعـا جـميع
ـثلي انتـفاضة تـشرين الى مقاطـعة االنتـخابات  وال اعـتقد بإن ـدنية و القوى ا
الــنـاس بـحــاجـة الى دعــوة احلـزب الــشـيــوعي كي تـقــاطع االنـتــخـابــات فـنــسـبـة
ـشــاركــة في انـتــخــابـات 2018 دلـيـل عـلـى مـقــاطــعـة الــنــاس لـهــذا الــنـوع من ا
االنتـخـابـات بـسـبب اليـأس وهم االن اكـثـر يـأسـا من عام 2018. وهـذا يـدل بإن
قـاطـعتـها الـناس الـعـادي كـانـوا يعـرفون عـدم جـدوى االنتـخابـات لـذلك قامـوا 
ــشـكـلـة ال تـوجـد حـدود ونــسـبـة مـعـيـنـة ـئـة  وا ـشـاركـة اقل من 20 بـا لـتـكـون ا
ئة تـعد نتائج ـشاركة ولو 1 بـا للـمشاركة بـاالنتخـابات لتـكون باطـلة فأي نـسبة ا
االنتـخابـات شرعـية وهـذا ال يـنطـبق فقط عـلى االنـتخـابات في الـعراق بل في كل
انية! الـبرجوازية حـينما سـيطرت على مـقاليد احلكـم ووضعت قانونا الدول البـر
لالنـتـخابـات لم تـترك سالحـا بيـد الـشعب يـستـخـدمه في حالـة عـدم الرضـا على
احلـكـام الـذين يـكـررون فـوزهم بـاالنـتـخـابـات وال يـعـمـلـون لـصـالح الـشـعب في
العـراق الناس تسبق االحـزاب  بخطوات (حتى احلزب الـشيوعي على الرغم من
ـشهـد السـياسي فـهي تعـلم ان االنتـخابـات غيـر نزيـهة وان عراقـته)  في تقـييم ا
ـقاعد القوى الـسيـاسية الـتي تفـوز تسـتخـدم طرق غيـر شرعـية للـحصـول على ا
انية القوية ال تقدم رئيس وزراء منها يكون انية والشيء اجلديد الكتلة البر البر
ان  –كـما حدث مع عادل لك مـقعـد واحد بالـبر قويـا بل تأتي بـرئيس وزراء ال 
ـهـدي والـكـاظـمي- من اجل فـرض اجـنـدتـهـا وعـرقـلـة اية قـرارات اصالح عـبـد ا

ومحاربة الفساد وحصر السالح بيد الدولة 
ويكـون مصيره الفشل!او العجز! النـقطة االخرى ما هو البديل? لم يطرح احلزب
الشيـوعي بديال بعد مقاطعة االنتخابات ال يوجد برنامج مع ليكون البديل التي
قاطعة ? طبعـا ال! اذن كان على احلزب الشيوعي تعـمل عليه الناس! هل تكفـي ا
ان يطرح رؤيـة جديدة جتـاه العملـية السـياسية مـثال العمل عـلى (تغييـر النظام)
البـعض يقول ال يـستـطيع ! لكن كـيف استـطاع ليـن وكـاسترو ومـاو من اسقاط
االنظمـة الدكتـاتورية الفـاسدة كم كان عدد الـشيوعيـ في وقتها قـليل جدا لكن

ـلك احلــزب الــشـيــوعي بـديال  الـنــاس وقــفت مـعــهم! لــكن ال 
ـقـاطـعة ال حتـتـاج الى عـبـقريـة سـيـاسيـة فـهي بـالواقع وا
مـوجـودة!مـرة اخـرى وفـي حتـدي سـافـر سـوف جتـري
االنـتــخــابــات في مــوعــدهـا ويــتم تــدويــر نــفس الــقـوى
قاطعة ة وجديدة وال يلتفت احد  تـنفذة بعناصر قد ا
احلــزب الـشــيـوعـي حـتى  لــو قـاطـع الـشــعب كــله تـلك

االنتخابات.

ـرض قـبل ايـام تــابـعت تـقــريـرا مـهـمــا عن الـفـحـوصــات الـسـريـريــة اليـجـاد دواء 
ـر يـعـرف انه احـد اكـثـر االمـراض ازعـاجـا ـرض الـزهـا ـر.ومن يـسـمع  الـزهـا
ـرضه.وقـد ال يـكون ر يـشـغل الـعائـلـة كـلـها  وتعـطـيال لـلـحيـاة.ان مـريض الـزهـا
ريض,وعـلينا ان نتخيل صاب بفقدان الذاكـرة اال ابن او ابنة تعتني با للـمريض ا

اجلحيم الذي يعيشه هذا اجلندي اجملهول او اجلندية اجملهولة.
كـشف الـتقـريـر عن الـصعـوبـات التي تـواجه رحـلة الـبـحث عن الدواء,ومن بـ تلك
راحل العالج السـريري.وقد تعرض بعض الصعـوبات ايجاد متـبرع يخضـعون 
ثل ـتطـوع الى مـشـاكل صحـية.من هـنا اطـلق على االنـسان الـذي يقـدم نفـسه  ا
ــتـطـوعـ هـذا الـنــوع من الـتـجــارب بـانه فـأر جتـارب.وهــذه الـتـسـمــيـة لم جتـعل ا
ـانـا مــنـهم بـان الـعالج سـيــكـون حـامـيـا الوالدهم ان تـوصل يـرفــضـون الـفـكـرة ا
سـتوى فـحيـاتنـا ال حتتاج رض.نـحن لم نصل الـى هذا ا العـلماء الى عـالج هذا ا
الى فار يـقدم نـفسه لتـجربة طـبية,حيـاتنـا حتتاج الـى فارس جتارب يـخسـر حياته
ـتـطـوع الن الـتـجـارب دفــاعـا عن حـاجـاته االسـاســيـة.في الـوطن ال حـاجـة الحــد 
السـريـرية غـيـر موجـودة في جدول حـيـاتنـا العـلـميـة.ومـا قيـمة جتـربـة سريـرية عن
مرض مـا في ظل وضع سياسي فاسـد يقوم على االغـتيال.في الغـرب يبحثون عن
مـتطوع العـمال كـثيرة,عنـدنا يـغتـال القـتلة فـارس احلريـة.ولعل هـناك مـن ال يعرف
مــعـنى ان يــقـتل شــخص هـتف لـوطــنه.ان جتـربــة احلـريـة هـي اعـظم واهم جتـارب
االنسـانية على االطالق.فـرسان احلرية هم بـشر من نوع اخر.انـهم رجال فطريون
احــسـوا بــتــفــاهــة فــكــرة الــعــيش خــلف جــدران الــفــسـاد,واحملــاصــصــة والــقــتل
واحملسوبـية.ففضلوا ان يثقبوا جدار اخلوف بأظافرهم.وح توجه الرصاص الى
رؤوسهم لم يـهتموا.انهم واعون لفكرة موتهم الرائعة. فارس احلرية هو شخص ال
ـوت.مـثل هـذا الـيـقـ غيـر مـوجـود اال لـقـلة ـوت وال يخـاف من اداة ا يـخـاف من ا

قـلـيـلـة من الـبشـر.كـان احلالج واحـدا مـنـهم.دعـوني اقول ان
احلـالج تشـريـني الهـوى والـروح.ولـو كان مـوجـودا بيـنـنا

لقاد تشرين وتغنى بها حتى يغتاله من يراه عدوا.
 لـذا نــحن نــبــحث عن ضــرورات الـعــيش ونــحــتـاج الى
فـارس جـديــد بـعـد مــصـرع الـفــارس الـذي اغـتــيل.انـنـا
بـحـاجـة الى حالج يـهـيم بحـبه لـلـعـدالـة الى درجة انه ال

يخشى او يخاف احدا.  
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شـارك تدريسيـان من كليـة الطب البيـطري في جامـعة الكوفـة هما: حـيدر محمـد الرماحي و حال جواد
الـفتالوي من فـرع الـعـلـوم السـريـريـة كلـيـة الـطب الـبيـطـري   بـتألـيف كـتـاب ( امـراض اإلبل البـاطـنـية

شتركة والتناسلية ) . ا
وقـال الـرمـاحي لـ ( الــزمـان ) أمس (بـأن الـكــتـاب يـتـطـرق الـى أهـمـيـة تـربــيـة اإلبل واهم األمـراض الــبـاطـنـيـة

مكن ان تصيبها) . شتركة  التي من ا وا
وأشار ( الى جانب التناسل وأهم األمراض الـتتاسلية  الذي يعد جـانب مهم في هذه احليوانات خاصة على

الصعيد االقتصادي ).
 Íd U'« ÊËbF
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يـــعــــد كـــتـــاب (دولـــة احلـق الـــعـــائق
واإلمـكـان في الـعـالم الـعـربي) تـكـر
وشهادة في حق في العالمة والكاتب
الــكـتـاب ـالــكي  مـحــمـد بن مــحـمــد ا

يحوي بـ دفتـيه أبحاث وإسـهامات
ذات جــــــودة عـــــالــــــيـــــة فـي تـــــنـــــوع
ـادة العـلمـية موضـوعاته  وغـزارة ا

التي ب دفتيه :

الــــــــــــدولـــــــــــة  - اإلسـالم األمــــــــــــة 
ـقـراطــيـة ومـظـاهــر أزمـة الـفـكـر الـد
عاصر  أزمـة الفكر العربي العربي ا
ـفارق والـتجاوز  في التشـخيص وا
اضي ماهي الدراسـات اإلسالمية ? ا
ــــســــتــــقـــبـل  مالحم واحلــــاضـــر وا
ـــــثـــــال - ـــــاضـي بـــــ الـــــواقع وا ا
ـقراطية .. احلركات اإلسالمـية والد
حـــــالــــة اســـــتـــــعــــصـــــاء ? - اإلسالم
الـــســـيـــاسي ومـــســـار االنــتـــقـــال من
ـعــارضـة إلى الــسـلـطــة  إشـكــالـيـة ا
الدولة في الفكـر السياسي اإلسالمي
عـاصـر جـدل احلـريات في اإلسالم ا
ــواطـنـة ـاضـي واحلـاضـر  ا ..بـ ا

ــواطـنـة - ا ومـركــزيـة فـكــرة الـدولـة 
ـــيــــة.. وهم أم واقـع في طـــور الـــعــــا
الـتـشـكل ?  الـتـنـوع االثـني والـديـني

في سوريا .. 
ب االسـتـبعـاد والـتـوظيف الـشـباب
ـشاركة - مابـ النخبة واطنة وا وا
الـسـيـاســيـة والـنـخـبــة اجملـتـمـعـيـة 
تــطــور االنــتـــرنت وانــتــهــاك حــقــوق
اإلنسان الـعدل والـقانـون في فلـسفة
احلق والسياسة واألخالق اإلغريقية
وذجـا أفالطـون وأرسـطو من اجل
أعــمـدة الــتــفــكـيــر في الــقــانـون ..في
ـقراطية ضوء حتوالت اإلدارة والد
كرامـة اإلنـسان كـقـيـمة دسـتـورية في

الـــدســاتـــيــر احلـــديــثـــة .. الــقـــانــون
ــــــاني لــــــعـــــام 1949 األســــــاسي األ
ــوذجــا  الـــعالقــة بــ الـــتــحــديث
واحلـــــــــــداثـــــــــــة والـــــــــــتـــــــــــحــــــــــول
ـقـراطي..مـعـطـيـات من اجملـتـمع الـد
اللـيـبي  مـدى فعـالـيـة استـعـمال حل
اجملــالس الــتــشــريــعـيــة فـي حتـقــيق
التوازن ب السلطات الدستورية في
الـدولـة - إصـالح قـطـاع الــقـضـاء في
ـتدج تـونس  اإلصالح الـدسـتـوري ا
ـغـرب ..مــقـاربـة لـدسـتـور  2011 بـا
ــغــاربـيــة اإلفـريــقــيـة في الـعـالقـات ا
أبعـادها األمـنيـة اجلديـدة ..قراءة في
اجلزائـر ليـبيا غـرب  وذج عالقـة ا

وتـــونـس بـــدول افـــريـــقـــيـــا جـــنـــوب
الصحراء.

ـــــــســــــاهـــــــمـــــــ فـي هــــــذا - ومـن ا
رضوان الكتاب:عـبداحلس شـعبان 
احمد سعيـد بنسعيـد العلوي السيد 
عــدنـان عــبــدالــله تــركــمــانـي يــوسف
إدريس عــلي احلـوت الـســيـد حــسـ
إيــــاد لــــكـــــريــــني حــــسـن نــــافــــعــــة 
عــبـدالــوهـاب كــر سـعــيـد بـرغــوثي
وشيرزاد احمـد ام النـجار(- كرامة
اإلنـــســـان كـــقـــيـــمـــة دســـتـــوريـــة في
الـــدســاتـــيــر احلـــديــثـــة .. الــقـــانــون
ــــــاني لــــــعـــــام 1949 األســــــاسي األ
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بغداد

شهد مـحاولة خللـط األوراق  وارباك ا
األمــني  وزرع اخلـوف لـدى من اعـتـقـد
أن ســاعـة الـتـصــحـيح قـد دقت  وحـان
الـوقت إلعـادة العـراق الى مـكانـته التي
يـستـحق  بلحـاظ أن ال انتخـابات حرة
ـوت حتصـد  وأصوات نـزيـهة  وآلـة ا
الـشر تـرتفع  وجهـود األشرار تُـحشد 
ـنـدسـ تُـحـرض  ويـقـيـنـاً أن وأقالم ا
ــعـتـاد راح يـســدد سـهـامه ــغـرض كـا ا
ـكـون وابـنـاء مـذهب ومـنـتمـي ظالمة 
وهـو يتـجاهل ويُضـلل ويعـتم عن قصد
ــسـتــهـدف هـو ودافـع سيء عـلى  أن ا
ـــــكـــــون  وهـــــو ذاته الـــــذي دفع ابـن ا
فـــاتـــورة الـــتـــصــدي لـــلـــراحل  ووقف
مـتـصـديـاً النحـراف الـقـادم  الـذي قاتل
ــا يـزل  اإلرهـاب ومـن أراد بـالـعـراق و
سوءاً  وعلى من قاد مسيرة التصويب
ـــؤامــرة  وعـــمق أن يـــتـــنـــبه حلـــجم ا
اخملـطط  وحقـيقة الـهدف  فال يقع في
بــئــر الـظالمــة مـرتــ  ظالمــة الـراحل
ــا تــزل آثـــاره قــائــمــة  الـــذي خــرب و
وظـالمـة مــســايــرة من اعــتــقــد أنه راح
يـحرض بقصد التصويب  في ح أنه
راح يــؤجج بـقـصــد االطـاحـة واحلـلـول

محل من سيرحل .

ن ظـلم  راح اإلرهـاب واالقــتـصــاص 
يـحصد األرواح ويهجّر اآلمن ويسبي
الـضـعـفـاء  ويـدمـر الـعـمـران  ويُـخرب
ـوروث مـن االثار  فـي اسـتـهـداف هو ا
األقــسى واألكـثــر وحـشــيـة في الــعـصـر
احلــــديـث  وإال فـــإن تــــاريـخ الــــعـــراق
ـتدة من الـتقــتيل والـتهـجير سـلسـلة 
واإلرهــــــاب واحلــــــرق والــــــــــــــســــــبي
ـــآسي والـــنــــهب وذيـــاع الـــصـــيـت بـــا

والويالت.
ö ËË w P

ـتتبع لتاريخ الـعراق يجد أن نهضة وا
وعـمـران وتـشـيـيـد وتـعـويض تـتـبع كل
اسـتهـداف وتخريب  لـكن قصار الـنظر
ن استشاطوا غيضاً  من أزوم  وا
تـاريخ العراق وحـاضره  وتمـيز شعبه
 وديـن اتــــبـــــاعـه  ووفــــرت ثـــــرواته 
ومــوقـع إقــلــيــمه  وشــجــاعــة رجــاله 
وعــــفت نـــســــائه  وكــــرم مـــضــــايـــفه 
اعــتــقـدوا أن الــعـراق قــابل لــلـتــقــسـيم
والـتقز والتحجـيم  فراحوا يتآمرون
ولـون ويـشتـرون الذ ويـخـططـون و
مـعـتقـدين أن تكـالب اجلـسام  وتـعاون
ن األعـداء  وتـوجيه األشـرار سيـنال 
كـثـرت جـراحـاته  وقـل أصدقـائـه وكـثر

احلــاكم  الـذي راح يـعــتـدي عـلى طـول
الــبــلــدان وعــرضـهــا حــتى أمــتــد شـره
لـــيــطــال اجلــار والـــشــقــيـق . وتــنــفس
الـشـعب الصـعـداء بزوال حـكم من اهدر
الـدم  وأضـاع  اخليـرات وفرق الـشعب
اطـيـاف ومـلل ونـحل  اديـان وقـومـيات
وطــوائف ومــذاهب  واعــتــقــد الــغـالب
ـن شايع وناصـر واصطف ووقف مع
الــقـادم اجلـديــد  أن عـصــر الـقـتل ولىّ
دون رجـعة  وأن عهد التـمييز صار من
ــاضي  وأن أوان الــقــسط والــوقـوف ا
عـــلى مـــســافـــة واحــدة حـلّ  وأضــحى
احلـاكم فرد من الشعـب مكلف ال مشرف
ـــا أســـنـــد الـــيه  واذا بـــآلــة احملـــتل
حتـصد األرواح مرة بـيدها وأخـرى بيد
مـن مُكّن وتـمكن بـدعم وتـمويل وإسـناد
إلثـبات عدم جدارة القادم اجلديد بحكم
ـــقــــدرات وتـــنــــظـــيم الــــدولـــة وإدارة ا
الـــشــؤون وإصالح مـــا خُــرب من شــأن
ومـــا ضــاع من مـــال  بــلـــحــاظ أن شــر
الـراحل جـاء على الـبشـر واحلجـر  فلم
يــــنـجُ من خــــرابه ودمــــاره اال ذو احلظ
الـعظيم ومن كتب الله له السالمة  فيد
الــله فـوق أيـديـهم . وبـدالً عن تـعـويض
مـــــــا فـــــــات  وانــــــــصـــــــاف مـن ظُـــــــلم

الـطـعنـات التي وجـهت جلـسد الـعراق 
حـتى أثـخن جـراحـاً  وراحت جـراحاته
تـتـقـرح بـعـد أن نـزفت دمـاً طـاهـراً نـقـياً
دفــاعـاً عن الــقـاصي والـدانـي  الـغـريب
والـقريب  الصديق والشقيق  فتعمرت
دنيات الـبلدان وخُـرب بيته  وشُيـدت ا
وراح شــــعـــبه يــــبـــحث عـن الـــتـــمـــدن 
وامــتــلــئت اخلــزائن وخــوت خــزانــته 
وشـبـعت الـشـعوب وجـاع شـعـبه  ونام
وت يالحق اآلخـر مطمئـناً وراح شبح ا
شــعـبه  مــرة لـعــدوان وجـنــون وتـهـور

يـقــيـنـاً أن احلـسـ " عـلـيه الـسالم " لم
يـكن فـي يـوم من األيـام لـدين أو طـائـفة
أو قومية  هو مثل كل مظلوم مُغتصب
احلـق  دلـيل كـل بـاحث عـن الـنــصـرة 
مـنـار طـريق كل مـتـصـدٍ لـلـظـلم  شـاهد
عــلى انــتــصــار احلق ولــو طــال طــريق
الـظلم وتـزاحم السائـرين فيه  فالـكثرة
ال تـعـني احلـق  مـثـلمـا ال تـعـنـي الـقـلة
الــظـاللـة واالنــحــراف  فــالــصالة وراء
عـلي افـضل وأ والـطـعام عـلى مـائدة
مــــعـــاويـــة ألــــذ وأدسم . لـــقــــد كـــثـــرت

اعــدائه  غــافــلـ أو مــعــلـلــ الــنـفس
بـسراب كذاب  أن العراق سـيموت بعد
أن مــرض  وهم يــجــهـلــون أن الــعـراق
ــوت  يــتـــكــالب عــلــيه بــتـــاريــخه لم 
األعــداء وتـــغــدق عــلى قــتــله األمــوال 
ويـجـتمع من اجـل االطاحـة به األعداء 
ــؤمـرات  ويـهـزأ لــكـنه يـنــفض غـبـار ا
بـالـدسـائس  ويـنـتـفض علـى من خطط
وســـهــر وحــرص  ويـــعــود قــادم قــوي
ـد مــتــصـدر مــتـصــدي .  لــقـد تــراجع ا
بالعراق حتى بلغ ذروته  فحل اخلراب
بـدل العـمران  والـتخـلف بدل الـتمدن 
واألمـية بدل التعلم  والـفقر بدل الغنى
 والـبـطالـة بدل الـوفرة  واخلـوف بدل
األمـن  واإلرهـــــاب بـــــدل األمــــان  وآن
ـظـلوم أوان الـتـصـحيح بـعـد أن خرج ا
مـنتـفضاً عـلى الفقـر والبـطالة والـفساد
واإلرهـــــاب وهــــدر األمـــــوال وضــــيــــاع
اخلـيرات  فقدم القـراب من الشهداء 
ـعـاقـ  فأسـقط حـكـومة واجلـرحى وا
وحـل مــجـــلس نــواب  وأطـــاح بــرؤس
والحـق مــنـــدســ  ونـــظم الــصـــفــوف
وت بـقـصـد الـتـصـويب  واذا بـشـبـح ا
يــطـفــو من جــديـد بــسالح مـنــفـلت راح
يـسـتـهـدف النـاشط واحلـر والـفـقـير في

 œU H « WI ö Ë U ö ù« r b  w F  ·UHD ≈ »uKD

ـيـثولـوجـيـا لكـونـها كل شيء يـبـدأ من القـدس ويـنتـهي إلـيـها الـروايـة والـصراع وا
مـدينة فريـدة ولها تـاريخ فريد ومـشكلتـها فريـدة خصوصاً ارتـباطهـا بثالث ديانات
سـيحية واإلسالم. وخالل تاريـخها الذي يقارب 40 قرناً سماويـة هي: اليهودية وا
دينة إلى احلصار 20 مـرّة وإلى التدمير 17 مرّة وتـناوب على حكمها تعـرّضت ا
أقـوام وأعراق ومِـلل ونِـحل ومـجـمـوعـات مخـتـلـفـة زادت على 25 دزيـنـة" وتـنازعت
عـليها قـوى وجهات ومصـالح دولية مختـلفة; ولكـنها كانت تـنهض مثل طائـر الفينيق

كالعنقاء لتجدّد نفسها وتنبعث من جديد. 
ـدينـة إالّ أنها وعـلى الرغم من الـصراع واالحـتراب والـغزو اخلـارجي الذي عـانته ا
عـاشت نـوعـاً من التـسـامح وخـصوصـاً بـعـد الفـتح اإلسالمي لـهـا ودخـول اخللـيـفة
الثـاني الفـاروق عمر بـن اخلطاب إلـيهـا بصحـبة الـبطـريرك صفـرونيـوس في العام

 15للهجرة وصادف أن كان اخلليفة عمر في كنيسة القيامة وحان موعد
ن الصالة فدعاه الـبطريرك للصالة فيـها  إالّ أنه اعتذر بحكمـة وبُعد نظر حتسباً 
ـسلمـ ألن خليـفتهم صـلّى فيهـا وقام وصلّى سـيأتي من بعـده ويقول أنـها أرض ا
ّ بـناء جامع باسـمه الحقاً وعـمل اخلليفـة عمر بن عبـد العزيز بـالقرب مـنها حيث 
ـعـروف بـ "اخللـيـفة الـعـادل" على تـوسـعة جـامع عـمر الـكـبيـر وما يـزال إلى الـيوم ا
ديـنة في تـاريـخهـا حـتى بعـد حروب دلـيالً عـلى التـسـامح والتـعـايش الذي عـرفـته ا
الفرجنـة وقد حترّرت القدس على يـد القائد صالح الدين األيـوبي في معركة حط

في العام 1187.
تسامحة مـن موجة عنصرية منذ ثالثة أرباع قرن من تعايشة وا ديـنة ا وقد عانت ا
الـزمـان تعـرّضت فـيـهـا السـتالب واحتـالل واستـيـطـان وظـلم وظـلت هدفـاً لـلـحـركة
الـصهيـونية تـسعى للـهيمـنة علـيها. فمـنذ قيـام "إسرائيل" في 15 أيـار/مايو 1948
قال بن غوريون رئيس أول حكومة: "ال إسرائيل من دون القدس وال قدس من دون
الـهيـكل". وفي الـعام 1967 ترجم اجلـنرال مـوشي دايـان كالم بن غوريـون ليـحتل
الـقسم الشـرقي من القـدس بعـد أن استولت "إسـرائيل" عـلى قسـمها الـغربي لـيبدأ
مـسـلـسل الــضم واإلحلـاق واالسـتـيالء واإلجالء الـذي تــوّج بـقـرار "الـكـنـيـست" في
ـبـكى "حـائط الـعـام 1980 تـنـفـيـذاً لـلـروايـة "اإلسـرائـيـلـيـة" الـتي تـقـول: "إن حـائط ا
تبقي من هيكل سليـمان. وهي ادعاءات أسقطتها "منظمة البراق" هو األثـر الوحيد ا
ا من التاريخ العـربي والسيـادة العربيـة بقرارها الـيونسـكو" ح قرّرت اعـتباره جـزءً
رقم 211 في 15 بـريل/نـيـسان 2021 مـؤكـدةً عـلى أن جـمـيع اإلجـراءات الـرامـية

قدسة ووضعها القانوني باطلة والغية. دينة ا إلى تغيير طابع ا
وكـان مــجـلس األمن الــدولي قـد أصــدر قـراراً بـرقم 476 في 30 يــونـيــو/حـزيـران
 1980يعلن فيه بطالن اإلجراءات "اإلسرائيلية" لتغيير طابع مدينة القدس كما

أصـدر القرار 478 في 29 أغـسطس/آب 1980 تضـمّن عدم االعـتراف بـالقـانون
دينة. "اإلسرائيلي" بـشأن القدس ودعا الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من ا
ستـلزمات وعـلى الرغم من ذلك فـإن "إسرائـيل" مضت من دون اكـتراث إلى تهـيئـة ا
تحدة. وكان الكونغرس " لها ألنها حتظى بدعم الواليات ا إلعالنها "عاصمةً موحّدةً
ـوحّدة األمـيـركـي قد أصـدر قـراراً فـي الـعام 1995 يـقـضي بـاالعـتـراف بـالـقـدس ا
عـاصمـة لـدولة "إسـرائـيل" والـعمل عـلى نـقل السـفـارة األمريـكـية إلـيـها وهـو الـقرار
الذي ظل مؤجالً في عـهد الرؤساء بـيل كليـنتون وبوش (اإلبن) وبـاراك أوباما ولكن
الرئيس دونالـد ترامب أقدم على تنفيـذه باندفاع شديد وحمـاسة كبيرة في إطار ما
عُـرِف بـ "صـفقـة الـقـرن" التي روّج لـهـا داعـياً الـعـرب لالنـضمـام إلـيـها. وقـد بـاشر
عـمـلـيـاً بنـقل الـسـفـارة األمـريـكيـة إلى الـقـدس احملـتـلة في 6 ديـسمـبـر/كـانون األول
الي  من البشر مسلم كانوا شاعر مئات ا 2017 من دون مراعاة أو اعتبار 

أم مسيحي أم غيرهم.
ـهد ـقـدس وكنـيـسة ا ـسيح وفـيـها الـقـبر ا فـفي القـدس ولـد وعاش ومـات الـسيـد ا
وحـديـقـة اجلـتـسـمـانيـة وجـبل الـزيـتـون وفـيـها 38 كـنـيـسة. كـمـا أنـهـا مـكـان مـقدس
ديـنة ـبلـتـ وثالـث احلرمـ وتـأتي مكـانـتهـا بـعد مـكـة وا للـمـسلـمـ فهي أولـى القِ
عراج. وفيها مـسجد الصخرة ومنها أسرى الرسول محمد إلى السماء في رحلة ا
ة والبقية خارج أسوارها). دينة القد وفيها  34 مسجداً وجامعاً (27 منها في ا
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ــكن احلـديث عن فـلــسـطـ من دون احلـديث عن قــلـبـهـا الـقــدس الـشـريف كـمـا ال 
أسـماهـا الشاعـر محـمود درويش وهـو يكـتب إعالن استـقالل فلـسطـ في اجلزائر
ـكن احلديث عن القدس في مؤتمـر اجمللس الـوطني الـفلسـطيـني العام 1988 وال 

كن فصمه. من دون فلسط فهما في ترابط عضوي ال 
الـيوم وبعد 73 عاماً عـلى النكبة وعـلى الرغم من كل ما حصل من تشـريد للشعب
الـعـربي الـفـلـسطـيـني وتـقـطـيع أوصـاله وبـناء جـدار عـنـصـري فـإن فلـسـطـ تـعود
ـنـظور ـعنـاهـا الـراهني وا مجـدداً إلى اخلـريـطة مـوحّـدة واقـعيـة ولـيست مـتـخـيّلـة 
قروءة في عاشـة وليس بـصفـتهـا ا ـعروف وبـصفـتهـا ا ـعنـاها التـاريخي ا وليس 

الكتب وهي أقرب إلى احلضور منها إلى الغياب.
وقد أكّدت أحـداث "حي اجلرّاح" وااللتفاف الشعبي من مختلف أنحاء فلسط على
احليـويـة الفـائـقـة للـشـعب الـفلـسـطيـني وقـدرته عـلى بـلورة مـطـالبـه وابتـداع أسـاليب
ـيـاً ألن قـضـية ـشـروعـة عـا كـفـاحـيـة جـديدة إللـفـات الـنـظـر إلى قـضـيـته الـعـادلة وا
فلـسطـ عمومـاً وقضيـة القدس خـصوصاً هـي قضيـة احلرية والـتحرّر وحق تـقرير

صير في كل مكان من العالم. ا
لم يـعــد "اخلط األخـضـر" وبـقـيـة خــطـوط الـتـقـسـيم وجــمـيع خـطـوط الـضم واإلحلـاق
كنة ال والترسيم قـائمة ولم تنفع محاوالت التهويد واألسرلة وال دعوات التطبيع 
مـا حـ ظـهـر الـداخل الـفـلـسـطـيـني وعرب الـ 48 سـكان الـبالد األصـلـي وهم سـيّ
يستوعـبون اخلارج الفلـسطيني في تكـامل وتواصل وترابط وظهر الـشتات متفاعالً
ـلوّنـة في هـارمونـي متّـسق وجـديد يـؤشر إلى ومـكـمّالً للـوطن بـتضـاريـسه البـهـية وا
ـستقبلية فلسط احلقيقية كقضية حق وعدل وإنسانية. وهو األمر الذي فلسط ا
 التفاعل مـعه من جميع أنحاء فلسـط يافا وحيفا والـلدّ واخلليل والنقب وأريحا
وغـزة التي انـضمت لـنصـرة القـدس وهو مـا أثار ردود فـعل دوليـة خصـوصاً ح
شنّت "إسرائيـل" عدواناً في إطار حرب شامـلة وقصف وتدمير أثـار استنكاراً دولياً
ـر بـعـدواناتـهـا الـسـابـقـة الـرصاص ـسـتـوى الشـعـبي وهـو الـذي يـذكّ كـبـيـراً عـلى ا

صبوب 2008 وعامود السحاب 2012 واجلرف الصامد 2014. ا
ثالث أحداث مهمة لفتت انتباهي خالل أحداث "حي اجلرّاح":

ـدعية الـعامة لـدى احملكمة أولـها - إرسال 191 مـنظمـة حقوقـية دوليـة رسالة إلى ا
اجلنائية الدولـية تطالبها بشمول حتـقيقاتها األراضي الفلسطـينية احملتلة وال سيّما
ثل عن 500 الجىء فـلسطيني تلك الواقـعة في "حي اجلرّاح" على خلـفية توجّه 

برسالة تواصل اجتماعي في 22 إبريل/نيسان 2021.
ن فيهم جنـراالت سابق  " وثـانيها - توقيع 185 مثقفـاً وفناناً وكـاتباً "إسـرائيليـاً
هـة إلى احملـكمـة اجلنـائـية الـدولـية يـطالـبـون فيـهـا بالـتدخل في اجلـيش مذكّـرة مـوجّ
للتحـقيق في جرائم احلرب "اإلسرائيلية" وفي ذلك إشارة صريحة إلى عدم حيادية
الـقـضاء "اإلسـرائـيلـي" وعدم نـزاهـته ومـثل هذا الـتـطـوّر اجلنـيـني يـؤكّد أن شـرعـية
نــظـــام األبــرتـــايــد Apartheid بـــدأت تــهـــتــز حـــتى داخل "إســـرائــيـل" ومن قِــبَلِ

" وهو األمر ال بدّ من العمل على تطويره وتفعيله وتوسيعه. "إسرائيلي
وثالثهـا - التقرير الـذي أصدرته منظـمة هيومن رايـتس ووتش وهي منظمـة حقوقية
أمـريكـيـة بـخصـوص االنـتـهـاكات "اإلسـرائـيـليـة" الـصـارخة حلـقـوق اإلنـسان وذلك
ـطـلـوب تـفـعـيل ذلك حـقـوقـيـاً ال سـيّـمـا من جـانب عـشـيـة أحـداث "حي اجلـرّاح". وا
نظمات احلقوقية نظمات والهيئات احلقوقية وهو ما ينبغي أن يوضع في أجندة ا ا
نـظـمات الـدولـيـة الكـبـيرة مـثل: مـنـظمـة الـعفـو الـدولـية (أمـنـتسي) الـعـربيـة بـدعـوة ا
وهـيومن رايتس ووتش (مـنظمـة مراقبة حـقوق اإلنسـان) والفيدرالـية الدولـية حلقوق
ـادة Article 19" 19 اخلـاصـة بـحـريــة الـتـعـبـيـر. اإلنـسـان FIDH  ومـنـظـمـة ا
وكـانت الرابـطة العـربيـة للـقانـون الدولي أن دعت إلى عـقد اجـتماع فـي جنيف وفي
تحدة) خملـاطبتها لتحمّل مـسؤوليتها وذلك في الذكرى نظـمة الدولية (األ ا مقر ا
الـ 100 لالنـتـداب الـبـريـطـاني عـلى فـلـسـط (1922) الـذي أُقـر في مـؤتـمـر سان
ــا أصــاب الــشـعـب الـعــربي ـمــكــنــة لالعــتــذار عــمّ ــو (1920) لــبـحـث الــسـبـل ا ر
الفلسـطيني من غ وأضرار من جهة ومن جهة أخرى تعويضه بتمكينه  من تقرير
سـتـقـلـة وعـاصمـتـهـا الـقـدس الـشريف مصـيـره وعـلى أرض وطـنه بـإقـامـة دولتـه ا
عتدي وذلك بإعالء قيم التضامن الدولي وقيم العدالة الدولية. فضالً عن معاقبة ا
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ـثقـف مـسؤولـيات رات في الـداخل الـفلـسطـيني تـضع علـى عاتق ا ولعلّ هـذه التـطوّ
ـسـتـوى الدولـي وهـذه حتتـاج إلى جـديـدة في إطـار الـدبـلـومـاسـيـة الـشـعـبـيـة عـلى ا
استـراتيـجيـات جديدة وجـهد مـشتـرك الستـنهـاض التـضامن الـدولي لدعم الـصمود
الـفلسطـيني من جهـة ومن جهة أخرى تـعزيز الـوحدة الوطنـية الفـلسطيـنية في إطار
مـنظمة الـتحرير الفـلسطينـية وبتوجهـات واضحة بعـد فشل جميع مشـاريع التسوية

نصرمة. والسياسات التي اعتمدت على أساسها طيلة العقود ا
إذا كـانت القـضيـة الفـلـسطـينـيـة كقـضيـة معـقـدة وتاريـخيـة وجـزء من حركـة التـحرّر
الـوطني ولها خـصوصيتـها فثمـة خصوصيـات فيها أيـضاً منهـا: حق العودة كحق
ـتـحـدة وحق "إقـامـة ـوجب الـقـرار 191 الـصــادر عن األ ا قـانــوني وتـاريـخي 
ـكن الـدولـة"  واحلق في الـتـعـويض فـإن الـقـدس تـبـقى قـضـيـة "الـقـضـيـة" الـتي ال 
احلديث عن فلسـط من دونها وليس األمر لكـونها القضية األكـثر عاطفية ورمزية
بل ألنها األرسخ جتـذراً في الوجدان العربي واإلنساني لـيس لفلسط وحدها بل
هي قـضـيـة دمـشق والـقـاهـرة وبـغـداد وبـيـروت وعـمّـان والـربـاط وتونـس ونـواكـشوط

والرياض والكويت واخلرطوم وغيرها كقضية حق وعدل وحرية.

{ باحث ومفكر عربي

ا يـلغي يـؤدي إلى إرباك الـوضع الـعام 
الــدعـــوة الــســـلــمــيـــة لــلــتـــغــيــيـــر عــبــر
االنـتــخـابـات بـالـتـالي عـدم إجـرائـهـا في
موعدها وإن جرت فتتم في ظل استمرار
تـسيد ذات القوى لـتكون احملصلـة تغيير
ـقـاعـد فـي الـوجـوه وتـعـديل فـي تـوزيع ا
الـنـيابـيـة لتـكون هـنـاك أصوات مـعدودة
ـتـحكـمة مـعـارضة تـسـتخـدمهـا الـقوى ا
صـمـام آمان لـتنـفـيس الغـضب أو باألقل
ـطلوب احلـد من قوى ضـغطـه.لهـذا فأن ا
ـشـاركـة في حـالــيـاً هـو حتـويل تـعـلـيق ا
االنـتــخـابـات من قـوى مـعـنـيـة بـاإلصالح
ـقـراطـية والـتـغـيـيـر إلى حتـرك مـدنـي د
ـــطـــالـــبـــة احتـــادي يـــضـم كل الـــقـــوى ا
بــاإلصالح في مـســيـرة ســلـمــيـة وطــنـيـة
ــســلــحــة كــبــرى مـن أجل دعم الــقــوات ا
والـشرطـة الوطـنيـة وبقـية أجـهزة الـدولة
لـفـرض سلـطة الـدولـة في مالحقـة الـقتـلة
ــأجــورين ومــنـع تــكــرار الــتــظــاهـرات ا
ـسلـحة ضـمن خطة عـامة لـضمـان علو ا
صـوت الرأي الناقد وليس السالح القاتل
ــــطـــالب لــــصـــاحب الــــرأي والـــصـــوت ا
بــاإلصالح.إن مـحــاوالت تـعـمــيق زعـزعـة
الـثـقة بـالدولـة وإضعـاف هـيبـة احلكـومة
احلـالـيـة بـفـرعـيـهـا رئـاسـة اجلـمـهـوريـة
ومــجـلس الـوزراء ورئــيـسه من خالل أن
تـكون مجريات األمور الـفعلية على عكس
مــا يـــطــرحــونه ويـــطــالــبـــون به جــمــيع
مـؤســسـات الـدولـة هي مـؤامـرة خـبـيـثـة
تـستهدف طموح بناء العراق احلديث في
األلـفيـة الثالـثة حـيث غالبـية دول اجلوار
حتــكــمــهــا نــظم وقــوانــ وتــطــبــيــقــات
احلـوكمة االلـكترونـية التي كـان يفترض
أن نـكون نحن األسبق لها مـنذ تسعينات

نصرم لوال احلروب اخلاسرة. القرن ا
ـطــلـوب حــالـيــاً اآلن أن يـتــحـول لــذلك ا
شـاركة بـاالنتـخابات إلى شـعار تـعلـيق ا
حتــرك سـلــمي واسع بــأضـطــراد ألحـكـام
ســلـطــة مـؤســســات الـدولــة عـلى جــمـيع
مـــنــاحـي احلــيـــاة وأن تــكـــون قــواتـــنــا
ـسلحة البطلة والشرطة الوطنية وبقية ا
أجـهـزة الـدولـة األمـنـيـة حـارس جـر بال
تــردد شـأن قـوات مـكـافـحـة اإلرهـاب في
دحـر الـهـجـمـة الـفـوضـويـة عـلى سـلـطات
الـدولة واستهداف حكومـتنا الوطنية من

خالل انتهاك الدستور والقانون.
وفي هـذا السـياق جـاءت في السلـيمـانية
تـصريـحات السـيدة ئاال طـالباني رئـيسة
كـتلة االحتاد الـوطني الكردسـتاني عضو
قـيادة حزب االحتاد الوطني الكردستاني
بـشأن "ضـرورة أن نضع فـي بالـنا قـضية
أســاســيــة ..أن يــكـون شــعــارنــا الــعـراق
ـقراطي أوالً هـو الضـمانة االحتـادي الد
ـشـروعـة في إقـليم لـتـحـقـيق تطـلـعـاتـنا ا
كـردستان ضـمن تطلع كل الـعراقي إلى
دولـة تتـسم بالـشفـافيـة والنـزاهة وفق ما
ـا يـكـفل يـشـتـرطه الـدسـتـور والـقـانـون 
ـشروع في ـواطـنـة والـطـمـوح ا حـقـوق ا

حياة الئقة."

ســادت في ظل اسـتـيــراد جتـربـة تـكـوين
ـنـظـمـة ـة ا مــافـيـات تـتـعـاون مع اجلــر
يـاً زادها اسـتفـحاالً فـساد مـسؤول عـا
كـبـار وأتــبـاعـهم فـكـانت مـشـاريع تـنـجـز
وهـمـيـاً وملـيـارات الـدوالرات حولت إلى
اخلـارج مقـابل بضائع وخـدمات ال وجود
لـهـا... فـكـانت احلـالـة تـسـعـيـراً لـلـغـضب
الـشـعبي.هـذا التـراكم الـكمي الـذي حتول
إلى حـالـة نـوعـية عـامـة في ظل تـداعـيات
أزمـة مستفحلة معيشياً وأمنياً وسيادياً
فـيـما اجلـمـيع لـهم رأي في معـاجلـة أزمة
الـبالد لـكن قـلة مـنـا يسـتـمع لرأي خـبـير
أو عــالم أو سـيـاسي أو إداري كفء أدى
إلى حـالة تصـاعدت بشـكل ملحـوظ فبعد
أن كــانت انــتــفــاضــة ربـيع 2011 تــتــسم
ـطالب واضحة جـاءت انتفاضة 2015
وأخــيـرا انـتـفــاضـة تـشـرين 2019 حـيث
بــــات الـــوضـــوح أدنى فــــأدنى والـــوعي
الـسياسي حـتى في الشعـارات متدنٍ حد
ـطـالـب تـتـعــارض مع مـطـلب أن بــعض ا
"نــريـد وطن" كـونــهـا شـعــارات ومـطـالب
تــسـلب الــوطن احلــريـة الـشــخـصــيـة في
ـنـظم بل ــعـتـقـد والــعـمل الـسـيــاسي ا ا
حــتى جــهل بــضــمـانــات حــشــد أصـوات
ـصـلـحـة الــتـغـيـيـر الـذي هـو الـنــاخـبـ 
الالفـتة الـرئيسـة النتـفاضة 2019 عـندما
بدأ التصويت في الدائرة جـرى القبول 
االنــتــخــابــيــة األصــغــر ولــيس الــدائـرة
االنـــتــخــابــيـــة الــعــراقـــيــة الــواحــدة أو
ــزاوجـة بــ الـتـصــويت الـوطــني عـلى ا
ــرشــحــ بـجــانب الــتــصـويـت احملـلي ا
لـلمحافـظات على مرشـح بنسـب معينة
.وحتى كـأن مناصـفة أو ثلث مـقابل ثلـث
ـطالبة بنظـام رئاسي للدولة جاء بدون ا
ا يعنيه من إشكاالت بفعل طبيعة وعي 
أطـــيــاف اجملـــتــمـع الــعـــراقي من جـــهــة
وجتــربـتــنـا مـع هـذا الــنـظــام قـبل 2003
إضـافة إلى حقـيقة مـهمة وهـي أن النظام
اني لم نوفيه مسـتلزماته كي نحكم الـبر
بـفشـله علمـاً أن جتربـة النظـام نفسه في
لكي سجـلت جناحات لوال تعنت الـعهد ا
ــرحـوم نــوري بـاشــا الـسـعــيـد في ذات ا
الـوهم الـعـراقي بـأنـه وحده عـلـى صواب
واآلخـــرين عـــلى خــطـــأ أو عــمـالء كــذلك
تــوهــمـه أن كل من يــعــارضه هــو عــمــيل
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اسـتطـاع السيـد حيدر الـعبادي من إدارة
الــدولــة بـــحــنــكــة وحــدت الــصف بــوجه
هــجــمــة داعش الــتي غــزت ثــلث الــوطن
وأقـدم عـلى عـدة إصالحـات إداريـة بـشان
عــدم عـدالــة تـمــتع الـدرجــات الـعـلــيـا من
وزراء ومن هم بدرجتهم أو اعلى برواتب
دون خـدمـة وظيـفيـة تكـسبـهم هذا احلق
وخـرج من أزمـة مـالـيـة صـعبـة من خالل
وازانات الـعامة قد أحتفظ مـناقالت في ا
عـلى بعـضها لـتوفيـر سيولـة دعم اجلهد
ــوظــفــ الــعــســكــري وتــوفــيــر رواتب ا
ــسـتـفـيـدين من الــضـمـان االجـتـمـاعي وا

بــيــد الــعــشــائــر والــطــوائف يــفــوق في
تـــعـــداده عـــلى سالح الـــدولـــة وغـــيــاب
ــواطـنـة فـيــقـول "لـيـس لـديـنـا مــشـاعـر ا
ـا لـديـنـا طـوائف وعـشـائـر..." شـعـب إ
(ومـا أشـبه اليـوم بأيـام مـعانـاة مؤسس

الدولة العراقية احلديثة فيصل األول).
األحـداث تـبـ سـواء أيـام فـيـصل األول
أو ما بعد مضاعفات أدت إلى وفاته بعد
مـغادرة الزائـرة الهنـدية صديـقة العـائلة
ـسـتشـفى الـسـويـسري أن لـغـرفـته في ا
ـــزاج الــشــعــبي بــاألخـص من يــحــمل ا
الــــسـالح ســــواء ضــــبــــاط اجلــــيش أو
قـاهي اجلميع ـدنيـ شأن مرتـادي ا ا
مــســتــعـــجــلــون واجلــمــيع يــعــتــقــدون
بــقـدرتــهم عـلـى بـلـوغ األمــاني دون أيـة
ــوازين الــقـوى اإلقــلــيــمــيـة حــســابــات 
والــدولــيــة إلى جــانب حــقــيــقــة غــيـاب
وحـد إزاء العـديد من ـوقف الـشعـبي ا ا
الــقــضــايـا..وهــو الــواقع الــذي كــشــفـته
الــتــجــربــة كــلــمــا بــدأ اخلـوض فـي أيـة
تـفـاصيل بـدءاً انقالب بـكر صـدقي الذي
تـطـلع إلى إقـامـة جمـهـوريـة يكـون فـيـها
انيا وحركة أتـاتورك العراق مناصـراً أل
مـــايس  1941الـــتـي قـــادت إلى كـــارثـــة
مــواجــهـة غــيــر مـتــكــافـئــة بــ اجلـيش
العراقي والقوات البريطانية القادمة من
األردن بـــجــانـب الــوجـــود الــعـــســكــري
الـبريطاني في مـطار الشعيـبة والبحرية
عـقل بالـبصرة. الـبريـطانـية في مـينـاء ا
(ومـــا أشــبه األمـس بــكــوارث مـــحــاربــة
اجلـــارة إيـــران وغـــزو دولـــة الـــكـــويت
وأخـيراً بـعقلـية "الـويالد" في التورط في
مــواجـهـة أقـوى جـيـوش الـعـالم في آذار
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لـو  الـعـمل بـ "الـبـيـان الـشـيـعـي" الذي
وقـعه حـشـد من الـشـخـصـيـات الـعـراقـية
قــبــيل بــدء احلــرب عــلى الــعــراق خلــلع
الـنـظـام الـشمـولي وفق الـبـنـود الواردة
واطـنة وسـيادة فـيه من حـيث احتـرام ا
الــقـانـون وجتــنب الـتــورط في "تـخـوين"
الكــات و"إدانـــة" شـــرائح واســـعــة مـن ا
ــا انـزلــقــنـا إلى الــعــراقـيــة واألطـيــاف 
الـكارثة التي نعيشها لكن ما حدث أجج
انـقسام اجملتمع وبشكل أدى مع األسف
بــالــنــســبــة لــلــمــتــضــررين إلى حتــويل
االحـــتالل إلى ضــرورة حلــمـــايــتــهم بل
والسـتـرجـاع األمن الـوطـني الـعراقي من
ـتـطـرف حـتى بـالنـسـبة اإلرهـابـي وا
ن بـيـدهم مقـاليـد السـلطـة أيضـا ألنهم
لم يــحــفــظــوا وحـدة الــشــعب ومــكــنـوا

األعداء من تعميق الشرخ.
واقع ن تـولـوا ا وألن جـمـهـرة غفـيـرة 
ـواقع الـرئـيـسة في الـوسـيـطـة وبعض ا
الــدولـة يـفــتـقـرون إلى الــكـفـاءة الــفـنـيـة
واخلــبــرة الــعــمــلــيــة بــجــانب ارتــبــاط
ـا بـدول بـعــضـهم ارتـبـاطـاً مـصـيـريـاً إ
اجلـوار أو القوى التي خلعت الشمولية
فـأن حـالـة من الفـشل في اإلدارة والـبـناء

وفـيصل ثالث األبناء) فـكان األخير قائد
اجلــيش الـشـمـالي لـلــثـورة الـعـربـيـة قـد
اسـتـطـاع حتـقـيق منـجـزات عـسـكـرية لم
يـكـن يـصـدقـهـا الـبـريــطـانـيـون أنـفـسـهم
الــذين كــانـوا يــتــصـورون الــعــرب بـدواً
عــاجـزين عن خـوض مـعـارك كـبـرى وهم
يـراقـبـون  الـثورة الـعـربـيـة ويدعـمـونـها
بــقـدر مــحــدود من الـقــاهـرة .وال يــعـرف
الـكـثيـر من الـعرب بـاألخص الـعراقـي

دور مـــــلك ســــوريـــــا فــــيـــــصل األول في
الـــتــحــريض عـــلى الــثـــورة في الــعــراق
ودعـــمــهـــا عــام 1920 وال يـــعــرف كـــثــر
ـــلك األمــــوال والـــسالح الـــذي أرســــله ا
ــوصل بــاألخص فــيــصل لــلــثــوار في ا
تـلعـفر.وقـامت الدولـة العـراقيـة ضمـنها
ستـعمرات الـبصـرة التي كانـت وزارة ا
تـريدهـا مرتـبطـة بالـهنـد وليس بـالعرش
الـهاشمي الوليد في العراق وضمت لها
ــوصل رسـمــيـاً عـام 1923 الــذي قـبـله ا
عـلى مـضض الـزعـيم مـصـطـفى أتـاتورك
في وثيقة الصلح إلنهاء حالة احلرب مع
احلــــلـــفـــاء الــــغـــربــــيـــ ضــــمن رؤيـــة
إســتـراتـيـجــيـة لـتــصـفـيـة أثــار انـكـسـار
ــيــة األولى والــتــمــكن من احلــرب الــعــا
مــسك كـل خـيــوط الــســلــطــة في تــركــيـا

اجلديدة.
أمـا ملك العراق فيصل األول القائد الذي
قـــاتل إلجالء الــعـــثــمـــانــيــ عن األرض
ـــــشــــورة الـــــعـــــربـــــيـــــة بــــالـــــسـالح وا
الــبـريـطــانـيـتــ بـاألخص بـعــد جتـربـة
درس إقـــصـــائه عن عـــرشه في ســـوريــا
فـكـان يـدرك مـوازين الـقـوى وأن األمـاني
الـقـوميـة العـربـية صـعبـة الـتحـقق لذلك
اســتـــخــلص شــعــار "مــا ال يــدرك كــله ال
ـــــكن إدراكه". وفـي هــــذا يـــــرفض مـــــا 
الـــســـيـــاق كــانـت له مـــنـــاورات تــوقـــيع
مــعــاهـدتــ مع بــريـطــانــيـا جــعــلـهــمـا
تــصـادقــان بـأصـوات نــيـابــيـة "مــقـاربـة"

لألصوات النيابية الرافضة لهما. 
وعـنـد قبـول العـراق في عصـبة األ في
تــشـرين األول 1932 كــانت رســالـته إلى
لف مـجلس الوزراء التي وثقتها نشرة ا
قـراطية لـلمعـهد العـراقي للتـنميـة والد
ـركز د. غسان الـتي كان يصـدرها مدير ا
لك في الـعطـية في لـندن تـب "مـحنـة" ا
بـنـاء دولـة عـصـريـة بال صـنـاعـة وال أيـة
بـنى حتتية تستـحق الذكر فيما السالح

الــشك جــبـيــر والـركــعـة صــغـيــرة" مـثل
شـعبي عـراقي شأن الكـثير من احلـكمة
الـعميقة التي تختزنها الذاكرة الشعبية
ــواطـني وادي الــرافـدين حـيـث يـتـسم
ـوروث الشـعبي تـكوينـاً نفـسيـاً يتسم ا

بالتواضع والتكافل واألمانة
وهـــو مــوروث قـــام عـــلى مــا تـــراكم من
الـعمل لكسب الرزق احلالل في الزراعة
والرعي واحلرف البسيطة حيث موارد
الــعـيش مـحـدودة والـتــبـادل قـائم عـلى
ـعـرفة والـثـقة في مـجتـمع شـبه أبوي ا
شبه إقطاعي في ظل تسلط دولة عظمى
تـحـدة راعيـة إقامـة دولة ـمـلكـة ا هي ا
الـعراق احلديـثة باالعتـماد على رجاالت
ــثــله جاللــة األمــيـر رمــزهم هــاشــمي 
فـيصل أبن احلـس ومساعـدوه الفريق
جـعفر العسكري والعـقيد نوري السعيد
وجــمـع من قــيــادات الــثــورة الــعــربــيــة
الــكـبـرى بـعـضـهـم من سـوريـا الـكـبـرى

غدور محمد رستم حيدر... أبرزهم ا
كـانت الثورة العربية بقيادة الهاشمي
تـــعــبــيــراً عـن الــطــمــوح فـي الــســيــادة
الـقـومـيـة ومـواكـبـة روح الـعـصـر وهي
مـتمـاشية في األصل مع طـموح رجاالت
الــدولـة الـعـثـمـانــيـة احملـدثـ بـدءاً من
تـــركـــيـــا الـــفـــتـــاة وصــوالً إلـى زعـــامــة
مــصــطــفى كــمـال (مــصــطــفى أتــاتـورك
) وأنــشق الــعــرب عــنــهــا لــعــدم الحــقــاً
اسـتــيـعـاب الـقـيـادة الــتـركـيـة احلـديـثـة
لـلــطـمـوح الـقـومي الـعـربي في ظل عـدم
نــزاهـــة الــكــثــيــر مـن حــكــام "األقــالــيم"
الــعــربــيــة وأسـالــيــبــهم الــقــمــعـيــة في
الـتـعـامل مع نـاشـطي احلـركـة الـقـومـية

العربية. 
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وكـــان اصــطــفـــاف الــشـــريف احلــســ
وأســرته الـهـاشـمــيـة مع الـبــريـطـانـيـ
حملــاربـة الـعــثـمــانـيـ بــإعالن الـثـورة
الــعــربـيــة الــكـبــرى في حــزيـران 1916
طـمـوح ليس في الـسيـادة القـوميـة فقط
ــا مـواكــبـة الــتـقــدم وجتـاوز تــخـلف إ
ـــســاعـــدة "دولــة الـــقـــرون الــوســـطى 
ــقـراطــيـة عــريــقـة" مــقـارنــة بـحــالـة د
الـتخلف الـتي تعيـشها األقـاليم الـعربية
بـسبب طبيعة النظـام السلطاني البعيد
ع جنــمـا عـن روح الـعــصـر وضــعـفه. و
األمــيــرين عـلي (اكــبــر أجنـال احلــسـ

وتــمـشـيـة احلــيـاة الـعـامــة. لـكن بـعض
مـستشاري العبـادي لم يكونوا باجلرأة
ــطــلـوبــة كي يــشـاركــوا في تــبـصــيـر ا
رئــيس مـجــلس الـوزراء بـاأللــغـام الـتي
يـسير وسطها بدءاً من تصريحه بشأن
االلــتــزام بـ الــعــقـوبــات الــدولــيــة عـلى
إيـران وهو مطب ما يصح ألي مسؤول
عـــراقي الــتــورط به بـــحــكم الــوشــائج
الـتـاريـخيـة واإلنـسـانـية واالحـتـيـاجات

لحة أيضاً من اجلارة. العراقية ا
مـن جــانب آخــر اخــفـق في تــشــخــيص
حـلفائه احلقيقـي في مقدمتهم رئيس
اجلـمهورية د. فؤاد مـعصوم الذي كان
قـــد طـــرح رأيه صـــراحــة بـــضــرورة أن
تــكـــون أيــة إجــراءات أصالحــيــة وأيــة
خــطــوات أخــرى مــطــابــقــة لــلــدســتـور
ـرعيـة كي ال يتم والـقـوان الـعراقـية ا
االلـتـفاف عـلـيهـا الحـقاً سـواء بـاللـجوء
إلـى احملــكــمــة االحتــاديــة أو احملــكــمـة
اإلداريـــة. بـــجـــانب جتـــاهـــلـه حـــلـــفــاء
ــدنـيــة وعـدم طــبــيـعــيـ هـم الـقــوى ا
تــــوظـــيف انــــتـــفـــاضـــة 2015  ســـواء
رحوم بـالصيغة الـتي اقترحها عـليها ا
د. مـــــهــــدي احلــــافـظ أو الــــصـــــيــــغــــة
الـديــغـولـيـة ألجـراء تـغــيـيـرات عـاجـلـة
تــنـــصب كــفــاءات وطــنـــيــة نــزيــهــة لن
يـستـطيع احد االعـتراض علـيها..تـماماً
كــمـا جلـأ اجلـنـرال ديـغــول عـنـد تـولـيه
الـسلـطة لفـرض العديـد من التشـريعات
والـكـفاءات الـوطنـية بـحـيث لم تسـتطع
اجلـمــعـيـة الـوطـنـيـة الــفـرنـسـيـة الـتي
كـانت غالـبيـتهـا من منـاصري احلـكومة
الـــــتـي أســـــقــــــطـــــهـــــا اجلــــــيش عـــــام
1958األعــــتــــراض عـــلــــيه ألن اإلرادة
الـشعبيـة واجليش كانوا يـريدون إنهاء
ـترتبـة على احلرب سـتفحـلة ا األزمـة ا
فـي اجلـــــــزائــــــــر وتـــــــداعـي الــــــــوضع
االقــــتــــصـــادي والــــســــيــــاسي الــــعـــام
لـفرنـسا.حـاليـاً يواجه الـسيـد مصـطفى
الــكــاظــمي ألــغــامــاً اشــد تــفــجـيــراً من
األلـغـام التي واجـههـا الـسيـد العـبادي
ـا ألن الــعـبـادي قـاد مـعـركـة وطـنـيـة ر
ضـد غـزوة اإلرهاب فـكان الـتـجرؤ عـليه
مـحـكـوم بـحـكم قـيـادتـه مـعـركـة وطـنـية
مـصـيريـة بـنـجاح ودعم إقـلـيمي ودولي
له خـصوصاً وأن اجلمـيع كان منشغالً
بــرد الـهـجـمـة الــداعـشـيـة لــكن مـعـركـة
الــكـاظـمـي حملـاربـة الــفـسـاد ومــسـاءلـة
رؤوسه وتـقـصي بقـية امـتداداته تـلبـية
ـطـلب االنـتفـاضـة واالستـعـداد إلجراء
انــتـخــابـات مــبـكــرة يـشــكالن تـهــديـداً
مـباشـراً للـقوى الـتي احتـمت بفـسادها
ـتحكم بالـكثير بـاحملاصصـة ونفوذها ا
من مــفـاصل الـدولـة وهــذا مـا يـدفـعـهـا
إلـى تفـجـيـرات أظـن جازمـاً أن تـوقـيت
ــــدنــــيـــ اغــــتــــيـــال الــــنــــاشــــطـــ ا

ـسلحة هـما جزء رئيس والـتظاهرات ا
من خـطـة إسـقـاط الكـاظـمي أو إضـعافه
بـاألقل والـهدف الـثاني هـو األرجح ما

بغداد
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طـريق الـصـدفـة في شـهـر آيـار (مـايو)
مـن الـعام 2010 مـن قـبل مـسـتـخـدم

غير حكومي لإلنترنت.
وثـمّــة حـقـيـقـة يـتــداولـهـا احملـلـلـلـون 
ومـفادها ان الهجوم السبراني الفعّال
ــنــشـــآت الــنــوويّـــة اإليــرانــيّــة عـــلى ا
كن أن يـؤخّر تـقدّم عـملـها  وغـيرهـا 
لـفـتـرة تصل الى 4-2 سـنـوات. وهـناك
بـعض الفـرضيّات الـتي تطـرح الكيـفيّة
الــــتي زُرعـت بــــهـــا هــــذه األجــــزاء في
ــنــشــآت احلـــواســيب الــعـــامــلــة فـي ا
ـــكن أن تــصل الى الـــنــوويّــة والــتي 
عــنـــاصــر تــعــمل فـي شــركــات الــبــيع
تـزرعها بشكل سرّي أو وضع مايسمّى
بـعِصيّ الذاكرة في البرامجيّات. تعمل
وسـائل اخلـرق الـسـبـرانـيّـة   كـمـرشـد
الســلـكي مـطـمـور في داخل احلـاسـوب
يـظـهـر فـجـأة لـيـعـلن عن مـكـان وجوده
الـــذي وصل الــيه ويـــســأل عن الــشيء
ـطلوب مـنه فعله في الـشبكة الـعاملة ا
ــــشــــغّــــلـــة ــــنــــشــــأة واألدوات ا فـي ا

نظوماتها. 
واقع وبـعد رسم خارطـة متــــــــكـاملة 
هـــذه احلــواســيب الـــصــغـــــــــــــيــرة 
ومـــنــهـــا مــنــشـــأة نــاتـــانــز الـــنــوويّــة
ــــكن إطالق بــــرنــــامج اإليــــرانــــيّــــة 
ســـتـــكـــــــــــســـنت وكـــأنّه (صـــواريخ )
سـبـرانـيّـة  لتـعـطـيل شـبكـة الـسـيـطرة
والــتــشــغــيل وبــضـــــــــمــنــهــا ســرعــة
ـركــزي الـتي  دوران أجــهــزة الـطــرد ا
ـــكن أن تـــنـــخـــفض الى دورتـــ في
الــدقـيـقــة مـثالً بــعـد ان كـانت هــائـلـة

السرعة.
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لـقـد بـات واضحـاً أنّه لـيس من الـسهل
ـواقف وكـأنّـها بـحار الـتـنبـؤ بـبعض ا
بـال سواحل وكما احلال في نزول كرة
الـروليت عـلى الرقم الـرابح بعد دوران

سريع!

نـوويّة بـسالح نووي وربّـما يـكون هذا
ضـرب من الغـباء.  وتـأسيــــــــساً على
ذلـك يـــرى مـــحــــلـــلـــون بــــأنّ اخلـــيـــار
الـعـسـكـري غـيـر  نـافع ســـــــــيّـمـا وإنّ
ــعــرفــة الـــــــــــنــوويّــة ايــران لــديــهــا ا
ــوارد  فـي إعـــادة بـــنــاء واخلـــطـط وا
مــايــدمّـــر في خــيــار عــســكــري وربّــمــا
تــــــشـــــــــــــيّــــــد في مــــــواقع جــــــديـــــدة

يصــــــــعب معرفتها.
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هـي اسـتـخــدام احلـاسـوب  وشــبـكـات
احلــاسـوب  والــبـرامــجـيّــات لـتــنـفــيـذ
عـمـليّـات تـعـطي نتـائـجاً  نـهـائيّـة كـما
 فـي حــــال اســــتـــــخــــدام األســـــلــــحــــة

الهجوميّة األخرى. 
انّ هــــذا الـــنـــوع مـن احلـــروب قـــادمـــة
المــحـال عــلى الـرغـم من عـدم اكــتـمـال
ــعـلــومــات عــنــهـا; كــمــعــرفـة قــواعــد ا
ـصـدر اآلتـيـة مـنه وطـرق مـاهـيّـتـهـا وا

مجابهتها أو جتنّبها.   
وبــشـكل مـبـسّط فــهي عـمـلـيّــة تـسـمـيم
ـــعـــلــــومـــات في بـــرامج احلـــاســـوب ا
بــإسـتـخـدام  ڤــايـروسـات  واحلـصـان
الـطروادي (تضلـيل احلاسوب) وديدان
الـبـرامـجـيّـات الـتي تـنـسخ بـرنـامـج ما
 ثم تـدخلهـالى حاسـوب أو شبكة دون
احلـاجـة لذلك فـيحـرف البـرمجـيّات عن
إعـطاء نـتائج أو اجنـاز  عملـيّة مـفيدة

في الشبكة.
إنّــهــا عــمـــلــيّــات تــســلّل الى شــبــكــات
احلــاسـوب وحتــويل أدائـهــا الى هـراء
ـكن أن تطـول أيّ حقل في فـي هراء و
خـدمات الـدول واجملتـمع ولذلـك تُعـتبر
الــتــهـدي الــقـادم لألمـن الـوطــني لـدول
الــعــالم بـأســرة وهــنـاك الــعــشـرات من
ــئــات مـن األحـداث ــؤلّــفــةوا الــكــتب ا
ــمــتــدة من ــنــشــورة وا والــشـــواهــد ا
ـصــرفــيّــة الـشــخــصــيّـة احلــســابــات ا
ــصـارف الى وأســواق الـبــورصـة في ا

بــــأنّ إســـرائــــيل قــــد قـــامت بــــعـــدوان
ســبــراني  بــتــاريخ  2007/9/6 عــلى
مـفاعل نووي في شـمال سوريـة بحجة
سـاعدات  كورية أنّـه بُني ألغراض و
شمالية. بدأت العمليّة التي سُمّيت

 تـرجمتهـا :عمليّـة البستـان ) بتعطيل
ـضـادة لـلطـائـرات والتي ـنـظـومات ا ا
يــــقـــول اخلــــبـــيــــر اخملـــتـص عـــنــــهـــا
ـهـمّـة بــأنّـهـا تــشـبه مـضــمـون فـلـم (ا
ــــســـتــــحـــيــــلـــة) وفــــعل تــــوم كـــروز ا
ـسك بجناح الطائرة بـالكلميرا وهو 
وهي تـسيـر بسرعـتها عـلى ارتفاع 25

ألف قدم.
ــنـــشــأة االيـــرانــيّــة أمـــاّ احلــالـــة مع ا
فــتــخــتــلف ألنّــهــا حتت ســطح األرض
هـاجمة بـعمق 90 مـتراً وإنّ الـقنـبلـة ا
الـتي تـمـتـلـكـهـا اسـرائـيـل ذات قـابـلـيّة
إخــــتــــراق  ســــطح األرض أو اجلــــبل
الـكـونـكـريـتي بـعـمق 8-6 أمـتـار  فـقط
وإنّ إيـران لديها عدّة مواقع نوويّة في
ـسـافـات بــرنـامـجـهـا. أمّـا حــسـابـات ا
ـقـطـوعـة فـعـلى الـطـائـرات أن تـقـطع ا
مــسـافـات فـعـلـيّــة طـويـلـة وأن تـصـيب

أهداف متعددة في نفس الوقت.
أمّــا أمـــيــركــا فــقــد طـــوّرت قــنــبــلــتــ
تــقـلـيـديّـتـ خــارقـتـ تـزن كل واحـدة
ّ صـرف مـبلغ 160 مـنـهـما 14 طـنّـاً و
مــلـيـون دوالر فـقط لـتــحـويـر طـائـرتـ
قــاصــفـتــ من نـوع B52 حلــمــلــهــمـا
وهــمــا الـــوحــيــدتــان في الــعــالم حــ
واصفات األخرى لهذه صمّمتا.  أمّا ا
الـقـنـبلـة اخلـارقـة فـهي امتالكـهـا لـقوة
انـفـجاريّـة مقـدارها 11 طـنّـاً  من مادة
(تـي ان تي ) شديـدة اإلنـفجـار  وطول

. 6 أمتار  تقريباً وقطرها 0.8 متراً
ـواقع اإليــرانـيّـة وإنّ وبــسـبب تــعـدّد ا
قــنـبــلــة تـقــلـيــــــــــديّــة واحـدة التــكـفي
لــتـعــطـيل مــوقع مـا جتــدّدت خـيـارات
أخـرى مع إلغـاء فكـرة مهـاجمـة منـشأة

فـبـالـنسـبـة إليران فـقـد حاولت اإلدارة
األمـــريـــكــيّـــة وحــلـــفـــاؤهــا عـن طــريق
ــفــاوضـات وفــرض الـعــقــوبـات دفع ا
اخلـط األحــــمــــر (اإلنــــدفــــاع وإمــــتالك
الـكـمـيّـة الهـامّـة) الى اخلـلف أو إبـطاء
الـبرنـامج أو تأخـيره وبـاألخص درجة
التخصيب بصفتها العامل احلرج كما

Æ©1)سبق وصفه في اجلزء
ومـن جهة أخـرى كانـت هنـاك خيارات
لـلـوصـول الى بـعض مـواقع الـبـرنامج
وضـربـها بـقنـابل محـمـولة بـالطـائرات
أو  اإلكـتـفاء بـاحلـرب السـبـرانيّـة كـما
قـامت إسـرائـيل بـعـدواناتـهـا الـشـرّيرة

من قبل على منشآت سلميّة عربيّة.
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يــتــحـدّث اخلــبــبـيــر اخملــتص لـورنس
هــيــوسك عن اخلــيــارات الـعــســكــريّـة
األمــريــكـــيّــة في مــواجــهــة الــبــرنــامج
الــنــووي اإليــراني  وضــرب مــنـشــآته
اليــقـاف أو إرجــاع اخلـطــوط احلـمـراء
الـى الوراء من حـيث اإلندفـاع في فترة
احلـصـول عـلى الكـمـيّـة الهـامّـة بـدرجة

ستخدمة في األسلحة. التخصيب ا
حــ يـكــون اخلـيـار هــو مـهــاجـمـة أي
مــوقع أو هــدف بـواســطــة الـطــائـرات
فــــهــــذا يـــســــتــــوجب أوّالً  تــــعـــطــــيل
ـضــادة لــلـطــائـرات عن ــنــظـومــات ا ا
طـريق الهجـوم السبراني.  وكـما يقال
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ويـــســــتـــمـــر  بَـــرم رولـــيت  األحـــداث

بأرقامه وألوانه والتنبؤات 
بـكـرُةٍ تدور  لـتنـزل وتؤشّـر  بالـنهـاية
عــــــلـى رقم  رابـح واحـــــد  بــــــلــــــونه
ـــاثل يـــتــعـــالى ومـــكـــانه. وبـــشـــكل 
 احلــــديـث عن اخملــــاوف واخلــــطــــوط
احلـمراء وما قبلهـا وبعدها بشأن ملف
ـقـال وما تـتـنـاوله مـواجـيز مـوضـوع ا

 وتفاصيل األنباء حوله.
قال لـقد أشرنا في اجلزء (1) من هذا ا
الى بــعض من اخلـلـفـيّــات الـتـاريـخـيّـة
لــلــبـرنــامج الــنـووي اإليــراني وعـرض
وصـفي  لـتـكـنـولـوجـيـا فـصـل نـظـيري
الـيـورانـيوم بـإسـتـخدام أجـهـزة الـطرد
ـركزي والـتي وصلت الى اجليل ( آي ا
آر-6) في مـنـشأة نـاتـانز فـي إصفـهان.
 لــــقـــد أُعــــدّ اجلـــزء ( 1)  قــــبـل  يـــوم
2021/4/11 والــذي حــدث فـيه هــجـوم
نـاتـانـز الذي إسـتـهـدف مصـادر الـقدرة
ـنـظـومات الـكـهـربـائـيّة الـتي تـغـذي  ا
الـــعــامــلــة حتت ســـطح األرض بــعــمق
.إنّ ـــــكـن أن يـــــصل الى  90 مـــــتــــراً
الـقــدرة الـنـوويّـةلـلـدول ومـنـهـا إيـران

واضيع  غالباً ماترتبط 
سـيـاسيّـة وأقـتصـاديّة حـسّـاسة وربّـما
تــــصل الـى  نــــتــــائج اإلنــــتــــخــــابـــات
الـــرئــاســيّــة ومـــابــعــدهـــا من مــواقف.

ـــــنـــــشــــآت حـــــركـــــة الــــقـــــطـــــارات وا
تقدّمة وغيرها. التكنولوجيّة  ا

في احلـرب الـسبـرانيّـة يكـون التـعرّف
ـهاجم الـسـريع عـلى مـصـدر هـا ومن ا
ـســتــحـيل ألنّــهــا الحتـمل ضــربــاً من ا

عنواناً للرد وغير ذلك.
في احلــرب الـسـبـرانــيّـة عـادة تـهـاجم
مـنـظـومـات حـاسـوب صـغـيـرة سـريـعة
الــعـــطب مــوصــولــة بـــالــشــبــكــة وهي
ــســؤولـة عـن الـســيــطـرة وإكــتــسـاب ا
الـــــبــــيـــــانـــــات. تُـــــســــتـــــخـــــدم هــــذه
احلـــواســــيب الـــصـــغــــيـــرة عـــادة في
ــرور الــضــوئــيّــة تــشـــغــيل اشــارات ا
ياه اء ومعـاملة ا ومـنظومات انـتاج ا
صـاعد ومـنظـومات الـثقـيلـة وشغـيل ا
الــتـــدفــئــة والــتــبــريـــد في الــبــنــايــات
ومــفـاتــيح الــقـطــارات وسـكك احلــديـد
رور النقل اجلوّي وتشغيل والتحكّم 
ـنـظـومـات الـصـنـاعـيّة جـمـيع أنـواع ا
وهي قــابــلـة لــلــتـطــويــر واإلسـتــخـدام
ط من بـــرامـــجـــيّـــات كـــسـالح وهـــو 
الـتشـفير والـتسمـيم والتضـليل والذي
أصـبح حتت عـنـوان  (سـتُـكـسنت) أي
مـلـتـصق بـالـشـبـكـة (حـسب تـفـسـيري)
لـتـعطـيل أدائـها.(سـتُـكسـنت) هو دودة
بـرامجـيّة أو ڤايـروس حاسـوبي شديد
الفاعلية تستخدماه أميركا وإسرائيل
ـواقع الـنـوويّـة اإليـرانـيّـة بـإسم ضـد ا
ــپــيّــة مــصــمّم لــدخــول األلــعـــاب األو
خـتلف الفعّاليّات شـبكات احلاسوب 
فاعالت بـضمنها القـابليّة على داخل ا
الــنـوويّــةوإظـهــار مـقــايـيس الــقـراءات
أثـنـاء التـشـغيل بـقـيم مضـلّـلة ولـيست
احلـقيقـيّة (إظهـار منظـومات متـشلولة

متوقفة وكأنّها طبيعيّة عاملة). 
لـقد صُـمّم هذا الڤـايروس في مـنتصف
الـــعــام 2008 وأُطـــلق الـى اإلنــتـــرنت
ّ الــتــعـرّف عن (عـن طـريق اخلــطــأ) و
وجـوده في الـشـبـكـة الـعـنـكـبـوتـيّـة عن
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من أجـل إيــضــاح احلــقــائق ووضــعــهــا أمــام
ولإلبـتـعـاد عن ـتـابـعـ واجلــمـهـور الـكـر ا
الـدخـول في مـســاجالتٍ غـيـر مـفـيـدة ولـبـنـاء
أسس صــحـيــحـة من الــتـفـاهــمـات تــقف عـلى

كاشفة الصادقة. أرض صلبة من ا
نــودُ بـيــان ان نــادي الـشــرطــة الـريــاضي قـدّم
ــمـتـاز ـنـافــسـات الـدوري ا ضــمن كـشـوفــاته 
لــلـمــوسم 2020- 2021 34 العــبــا والـزوراء
27العـبــا والـقــوة اجلـويـة 35 العـبـا بــعـدهـا
ـسـابـقـات زيـادة عـدد الالعـب ارتـأت جلـنـة ا
ــمــتــاز الى 40 العــبـا لــكل فــريق بــالــدوري ا
إلتاحة الـفرصـة للمـدرب لتـعويض الغـيابات
ـنـتـخـب الـوطـني أو اإلصـابـة بـسـبـب دعـوة ا
ـعطـيـات تـودُ الـهـيـئة واحلـرمـان.وإزاء تـلك ا
التـطبـيـعيـة من وراء ذلك إنهـاء جذوة إشـعال
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الـكـرة لـنــفـسه ويـسـدد نـحـو الـزاويـة
الـضــيـقـة لــيـنـقـذ احلــارس ألـيـسـون

بيكر محاولته.
وعاد ألـيـسون لـينـقـذ مرمى لـيفـربول
في الدقيقة السـادسة عندما احتسب
احلـكم ركـلـة حــرة لـصـالح كـريـسـتـال
بـاالس انـبـرى تـاونسـنـد لـتـنـفـيـذها
لـطـيـر احلــارس الـبـرازيـلي إلبـعـادهـا

رمى.  فوق ا
وتـواصلت خـطـورة كـريسـتـال باالس
في الـــدقـــيـــقــة 14 عـــنــدمـــا اســـتــغل
تاونسـند تـردد فيلـيبس في استـقبال
ـلـعب لـيـتـقـدم بـهـا ـنـتـصـف ا كـرة 
ويــنـفــرد بـاحلــارس ويــسـدد بــجـانب

القائم البعيد.
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وســـنـــحت أول فـــرصـــة حـــقـــيـــقـــيـــة
ألصـــحـــاب األرض في الــدقـــيـــقــة 18
عندما نفـذ ألكسندر أرنـولد ركلة حرة
مباشرة عـلت مرمى كريـستال باالس

قليال. 
وكـاد ليـفـربـول يـفتـتح الـتـسـجيل في
الـدقـيـقة 20 عـنـدمـا نـفـذ روبـرتـسون
ـراقب ركــلــة ركـنــيــة قـابــلــهـا غــيــر ا
ويــلـيــامـز بــرأسه لـتــعـلــو مـحــاولـته
ـــرمى.وبـــعــدهــا بـــدقــيـــقــة واحــدة ا

3-4  حـيث وقـف ريس ويـلــيـامـز إلى
جــانب نــاثــانـيل فــيــلــيـبس فـي عـمق
اخلط اخللـفي بإسنـاد من الظـهيرين
تـــريــنـت ألــكــســـنــدر أرنـــولــد وأنــدي
روبرتـسون وقام الـبرازيلـي فابيـنيو
بـــــــدور العب االرتـــــــكـــــــاز وحتـــــــرك
جــورجــيــنــيــو فــيــنــالــدوم وتــيــاجــو
ألكانتارا خلف ثالثي الـهجوم محمد
صـالح وســــاديــــو مــــاني وروبــــرتــــو

فيرمينو.
ــقــابــلــة جلــأ مـدرب فـي الــنــاحــيــة ا
كريستال باالس روي هودجسون إلى
طـريــقـة الــلـعب 3-3-4 أيـضــا حـيث
تـــكــون اخلـط اخلــلـــفي من الـــربــاعي
جــويـل وارد وجــيـــمس تـــومـــكـــيـــنــز
وجــاري كـاهــيل وتـايــريك مــيـتــشـيل
وأدى جـــيــــمس مـــاكــــارثي دور العب
االرتكـاز بإسـنـاد من شيـخو كـوياتي
فـيــمـا حـاول جـايـرو ريــديـفـالـد خـلف
ــكــون من أنـدروس ثالثي الــهــجـوم ا
تـاونـسنـد وجـوردان أيـوو وويـلـفـريد

زاها. 
جـاءت أول فـرصة خـطـيـرة في الـلـقاء
بـالـدقيـقـة الـرابعـة عـنـدمـا حلق زاها
بــتــمــريـرة بــيــنـيــة من مــيــتـشــيل في
الــنـاحــيــة الـيــسـرى قــبل أن يــهـييء

ـسـة واحـدة سـدد أسفـل  مـرمى
يــوفــنـتــوس. وتــصـدى بــيــنـســولــيـو
احلارس البديل ليوفنتوس لتسديدة
من بـارو العب بـولــونـيـا في الـدقـيـقـة
(86) لــيــحـرمه مـن تـســجــيل الــهـدف

الثاني لفريقه.
واســتـــمــرت ســـيــطـــرة واســتـــحــواذ
يـوفـنـتـوس عــلى الـلـعب بـيـنـمـا جلـأ
العــبــو بــولــونـيــا لــلــتــكــتل الــدفـاعي
واالعــتـمـاد عــلى الـهــجـوم الــعـكـسي

حتى أطلق احلكم صافرة النهاية.
حجز ليفربول مقعدا في دوري أبطال
ــقــبل بــفـوزه عــلى ــوسم ا أوروبــا ا
ضـيــفه كـريـســتـال بـاالس 0-2 ضـمن
اجلــــــولــــــة األخــــــيــــــرة من الــــــدوري

متاز. اإلنكليزي ا
ـبـاراة  وأحـرز سـاديـو مـاني هـدفي ا

في الدقيقت  36 و74.
وارتــقى لــيــفــربــول بــهــذا الـفــوز إلى
ركز الثالث بـعدما رفع رصيده إلى ا
69 نــقــطـــة بــفـــارق نــقــطـــتــ أمــام
تـشــيـلـسي الـذي خــسـر أمـام أسـتـون
فــيال 2-1  و 3نـــقــاط أمــام لـــيــســتــر
سيتي الذي خسر أمام توتنهام 2-4.
واعـــتــمــد مـــدرب لــيــفـــربــول يــورجن
عتادة -4 كلوب على طـريقة اللـعب ا

سكـوروبـسكي وسـدد كـرة لم يسـتطع
احلــارس الـــتــصــدي لــهــا لــيُــضــيف

الهدف الرابع لليوفي.
وكـــاد كـــيـــيـــزا أن يُـــضـــيف الـــهـــدف
اخلامس ليوفنتوس في الدقيقة (51)
ــنــطــقـة حــيث انــطــلـق عــلى حــدود ا
وســـدد كــرة أرضـــيــة مــرت بـــجــانب

القائم األيسر.
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وطـالب موراتـا بـاحلـصول عـلى ركـلة
ـسـة يد جـزاء في الـدقـيـقة (53) إثـر 
ـنـطـقـة عـلى مـدافع بـولـونـيـا داخل ا
لــــكن احلــــكم رفـض احــــتــــســــابــــهـــا

واستكمل اللعب.
وسدد فـينـاتـو العب بولـونيـا كرة من
خــارج مـنـطــقـة اجلــزاء تـصــدى لـهـا
بـسـهولـة الـبـولنـدي تـشـيـزني حارس

يوفنتوس في الدقيقة (56).
وســـجل كــــولـــوســـفـــســــكي الـــهـــدف
اخلامس لـيوفـنـتوس في الـدقيـقة 80
بـتـسـديــدة من داخل مـنـطـقـة اجلـزاء
ــــبـــاراة ألـــغـــاه بـــداعي لـــكن حـــكم ا

التسلل.
وقـلـص أورسـولـيــني العب بـولــونـيـا
الـنـتيـجـة في الـدقـيـقة (85) إذ تلـقى
تــمـريــرة عـرضــيــة من بـاالســيـو ومن
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حـقق يــوفـنـتـوس انـتــصـارًا عـريـضًـا
عـلى بـولــونـيـا بـنـتـيـجـة (1-4) على
مـــلـــعب ريـــنـــاتـــو دال آرا فـي إطــار
مـــنـــافـــســــات اجلـــولـــة اخلـــتـــامـــيـــة

للكالتشيو.
وسجل أهـداف يـوفنـتـوس كيـيزا في
الـــدقـــيـــقــة (6) ومــوراتــا هــدفــ في
الــــدقـــــائق ( 29 و47) ورابــــيـــــو في
الــــدقــــيــــقــــة (45) بــــيــــنــــمــــا ســــجل
أورســولـــيـــني هـــدف بـــولـــونــيـــا في

الدقيقة (85).
وبــهــذا االنــتــصــار رفع يــوفــنــتـوس
ـــركــز رصــيـــده إلى 78 نـــقــطـــة في ا
الرابع بـيـنمـا جتمـد رصـيد بـولونـيا
ركز الثاني عشر. عند 41 نقطة في ا
ــبـــاراة بــتــهــديــد صــريح من بــدأت ا
بـولـونـيــا عـبـر دي سـيـلـفـسـتـر الـذي
ــنـطــقــة وســدد كـرة انــطــلق ودخل ا
تــــصـــدى لــــهــــا تــــشــــيـــزنـي حـــارس

يوفنتوس في الدقيقة (4).
وأرسل كــولـوسـفــسـكي عــرضـيـة إلى
موراتا الذي سدد لكن الكرة ارتطمت
بـالقـائم لـترتـد أمام فـيـديريـكـو كيـيزا
الــذي أسـكـنــهـا في الــشـبـاك لــيـمـنح

التقدم ليوفنتوس.
وحــاول بـولـونــيـا الــرد في الـدقــيـقـة
(11) بـــتـــســديـــدة عــلـى الــطـــائــر من
سـفــانـبـرج لــكـنـهـا مــرت أعـلى مـرمى
يــــوفـــنــــتــــوس لـــيــــســـتــــمـــر تــــقـــدم

البيانكونيري بهدف نظيف.
وأضـــاف ألـــفـــارو مــــوراتـــا الـــهـــدف
ـيز من الثـاني فـمن مجـهـود فردي 
ديــــبـــاال الــــذي انـــطـــلـق وأرسل كـــرة
وراتا الذي سدد في الشباك عرضية 

اخلالية بكل سهولة.
وأرسل موسى بـارو مـهاجم بـولونـيا
تـسـديدة عـلى حـدود مـنـطـقـة اجلزاء
مـرت أعـلى عـارضـة تـشـيـزني حـارس
مــرمى الـبــيـانـكــونـيــري في الـدقــيـقـة

.(40)
وسـجل الـيـوفي الـهـدف الـثالـث ح
أرسل كولوسفـسكي كرة لـرابيو الذي
انفرد بـاحلارس سكـوروبسكي وسدد
ـيـنه لـيـنـتـهي الـشـوط األول أسـفل 

.(3-0)
ومع بــدايـــة الــشــوط الــثــاني ســجل
رودريـــجــو بـــاالســـيــو الـــهــدف األول
لــفــريــقه فـي الــدقــيــقـة (46) بــعـد أن
ـباراة انـفـراد بـتـشـيـزني لـكن حـكم ا

ألغاه بداعي التسلل.
ـوراتا وأرسل تـشـيـزني كـرة طـويـلـة 
الـــذي انـــفـــرد بـــحـــارس بـــولـــونـــيـــا
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ـركـزي بـكرة الـطـائرة حـفل تـأبيـني لـعـضو احتـاد الـلعـبـة منـاف فـاضل الذي اقـام االحتاد ا

وافاه االجل قبل ايام بسبب مرض عضال .
وشـهــد احلـفل حـضـور الــعـديـد من الــشـخـصـيـات الــريـاضـيـة خملـتــلف االحتـادات واالنـديـة

الرياضية من اجل مشاركة ذويه االحزان.
ركزي للكرة الطائرة بية الوطنية العراقية رحيل رئيس االحتاد العراقي ا ونعت  اللـجنة األو
السابق مـناف فاضل عن عمر يناهـز الست عاما إثر مـعاناة طويلة  سائـل الله ان يتغمد
الـفقـيد بـرحـمته ويـنـزله جنـانه الـباقـيات وان يـلـهم أهله وأحـبتـه وذويه نعـمة الـصـبر  وجـميل

السلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
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اكدت مديريـة شباب ورياضة
الــبــصــرة مــواصــلـة الــعــمل
لتهيئة متطلبات بطولة كأس

اخلليج خليجي .25
وقــال مـديـر شــبـاب وريـاضـة
الـبـصـرة صـادق الـكنـاني في
بــيــان صــحــفي إن الــبــصــرة

ستـكون جـاهزة نـهاية 2021
لـــتـــضـــيـــيف بـــطـــولـــة كــأس
اخلـلـيج الـعـربـي بـكـرةِ الـقدم
َ في نـسـخـتـهـا 25 بـعد أن 
الــــعــــمل عــــلى تــــنــــفـــيــــذِ كل
ـتطـلبـات وااللـتزامـات التي ا
حـددتـهـا الـلـجـنـة اخلـلـيـجـية
العبِ والـعـمل عـلى تـهـيـئـةِ ا

دينةِ الرياضيةِ بالكاملِ في ا
ــســتـــلــزمــات وتـــوفــيــر كـل ا
إلجناح هذا احلدث الرياضي

هم. ا
َّ الـكـنــاني أن الـعـمل في وبَــ
الـــــطـــــرق الـــــتـي تـــــؤدي إلى
ـديـنـةِ الـريـاضـيـةِ مـتـواصل ا
إلجناز الطريق اإلستراتيجي

الــتـــدريــبي عــلـى بــذل قــصــارى
اجلـهود بـغـية بـنـاء فريق يـكون
الــنــواة احلـقــيـــــــــــقــيـة لــلــكـرة
الـعـراقيـة مسـتـقبـال كمـا حتدث
الى الـالعــــــبــــــ وطـــــــالــــــبــــــهم
بــــــالــــــتــــــدريب وااللــــــتـــــــــــــزام
الك واالســتــمــاع الى وصــايــا ا
الــــتـــدريـــبي وضـــرورة تـــقـــد
ـستـويـات في البـطـولة أفـضل ا

الــــعـــــربـــــيـــــة من أجـل رفع اسم
العراق عاليا.

نـتخب من جانـبه قدّم مـدرب ا
حـسن كـــمــال شـكــره وتـقــديـره
الى الـنائب عـبـاس علـيـوي على
ـعـنــويـة مـؤكـدا هـذه الـزيــارة ا
الك الــتـدريــبي عـلى حــرصه وا
بـــنـــاء فـــريق يـــلـــيـق بـــســـمـــعــة

العراق.
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أرسلَ االحتـاد الـدولي لـكرة الـقـدم كتـابـاً رسمـيـاً إلى الهـيـئة
الـتطبيـعية بخـصوص مشاركـة الالعب سعد ناطق
في مـباراة كمبوديا ضمن الـتصفيات اآلسيوية

زدوجة حلساب اجملموعة الثالثة.  ا
وحــــصلَ الـالعب ســــعـــد نــــاطق عــــلى
باريات بـطاقت صفراوت خالل ا
ــاضـيـة وكــان مـؤكــدا غـيـابه عن ا
مـباراة هونغ كونغ حسب اجلدول
ـعـتـمـد سـابـقـاً ضـمن مـبـاريـات ا
اجملــمـوعـة الــثـالـثــة قـبل إجـراء
الـتـعـديل عـلـى مـبـاريـات جدول
اجملـمـوعـة بـعـد اإلعالن عن
ـباريـات بنـظام إقـامة ا
التجمع في البحرين. 
وأوضــحَ االحتــــــــــــــــاد
ـرسل الــدولي في كـتـابه ا
إلى الــهــيـأة الــتـطــبـيــعـيــة بـأن
الـالعب سعد ناطق ال يحق له
ـــشـــاركـــة فـي مـــبــاراة ا
كـمـبـوديا وسـيـكون
مــــتـــاحـــاً بــــعـــدهـــا
لــــلـــمــــشــــاركـــة مع
ـــــــنــــــتــــــخـب في ا
مــــبــــاراتي هــــونغ

كونغ وإيران.

كأس بطولة اخلليج
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زارَ رئــــيـسُ جلــــنـــــة الــــشــــبــــاب
انـية في مجلس والرياضـة البر
الـنواب الـنائب عـبـاس علـيوي
مقـر تدريبـات منـتخب النـاشئ
في مـــــجـــــمع وزارة الـــــشـــــبــــاب
والـــــــريـــــــاضــــــــة وذلك ضــــــــمن
ـنتـخب لـلـمشـاركة حتـضـيرات ا
ـزمع فـي بـطـولـة كــأس الـعـرب ا

غرب بـشهـر تموز إقامـتهـا في ا
قبل. ا

وكـــانَ في اســـتـــقـــبـــال الـــنـــائب
ــديـر اإلداري عــبــاس عــلــيــوي ا
لــلــمــنــتــخـب حــمــيــد رشـــــــيـد
ــــدرب حـــسـن كـــمــــال ومالكه وا

ساعد. ا
وحـثَ رئـــيس جلـــنـــة الـــشـــبـــاب
الك ـــانــيــة ا والـــريــاضــة الـــبــر
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زيارة جلنة

انية الرياضة البر
نتخب الناشئ
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وصلت الـكرة إلى صالح في الـناحـية
الــيـمــنى فــتـقــدم بـهــا وراوغ قـبل أن
رمى.  يسدد بيسراه كرة قوية فوق ا
عـاد صالح في الــدقـيـقـة 23 لـيـتـلـقى
ـيـزة من فـابيـنـيـو ويواجه تـمريـرة 
احلـــارس جـــوايـــتـــا الـــذي تـــصـــدى

صري. حملاولة الدولي ا
وجــرب روبـرتــسـون حــظه بـانــطالقـة
وتـــســديــدة من الــنـــاحــيــة الــيــســرى
ابتعـدت عن مرمى بـاالس في الدقـيقة
27 وانـتـظـر لـيـفـربـول حـتى الـدقـيـقة
36 لـيـفـتـتـح الـتـسـجـيل عـنـدمـا نـفـذ
روبرتسون ركلة ركنية فشل فيرمينو
في السيطرة علـيها لتصل إلى ماني
الــذي أودعــهــا الــشــبــاك من مــســافـة

قصيرة. 
وفي الـوقت بـدل الـضـائع من الـشوط
ــــهـــارة من األول تــــخـــلـص صالح 
ميـتـشيل قـبل أن يـطــــــــلـق تسـديدة
ـدافع نــحــو الــقـائـم الـبــعــيــد حــال ا
اخملـضـرم كـاهــيل دون وصـولـهـا إلى

رمى. ا
وهـدأ إيقـاع الـلـعب قـلـيال في الـشوط
الثاني وأنقذ احلارس جوايتا مرمى
كريـستـال بـاالس من هدف مـحقق في
الــدقــيــقـة 53 بــعــدمــا أبــعــد رأســيــة

رمى.  فيليبس فوق ا
وأرغــمـت اإلصــابــة تــومــكــيــنــز عــلى
ــلــعب لــيــدخل مــكـانه اخلــروج من ا
جــيـــفــري شـــلــوب في الـــدقــيـــقــة 58
وتوتـرت األجـواء بعـد لـعبـة مـشتـركة
بـ أيـوو وألـكـسـنـدر أرنـولـد حـصل
االثنان بـعدها على الـبطاقـة الصفراء

في الدقيقة 71.
وتـــمـــكن مـــاني من إضـــافـــة الـــهــدف
الثاني في الـلقاء بالـدقيقة 76 بعدما
تـلــقى تـمــريـرة من صـالح في اجلـهـة
الـــيــســرى لــيــســـدد كــرة اصــطــدمت
ــدافع واســتــقــرت في الــشــبــاك من

زاوية ضيقة.     
ــقـرر أن يــغـادر وخــرج فـيــنــالـدوم -ا
ــلـعب لــيـفـربــول هـذا الــصـيف- من ا
وسط تــصــفــيق حــار مـن اجلــمــهـور
لـيـدخل مـكــانه جـيـمس مـيـلـنـر وكـاد
صالح يـــضــيف الـــهــدف الـــثــالث في
الدقيقة 80 عندما سدد بجانب القائم

البعيد من وضع انفراد.
وقــــبل نــــهـــايــــة الـــزمـن األصـــلي بـ4
دقــــائـق وصـــلـت ركــــلـــة حــــرة داخل
منطـقة جـزاء ليفـربول إلى وارد الذي
بدوره غمزهـا ناحيـة كاهيل فتـابعها
ــرمى لــكن احلــارس األخــيــر أمـــام ا

أليسون تصدى لها ببراعة.

ؤهلة للدور قبل اسابـيع قليلة من بدء جوالت احلسم اخلاصة بـالتصفيات ا
ــونــديــال قــطـر 2022 اضــافــة لــكــاس اال االســيــويــة  والــتي احلــاسم  
تـعرضت لـلتـاجيل في اكـثر مـن موعـد سبـبب انتـشار جـائجـة كورونـا بدات
ـطلوب االستعـدادات مجددا  من جـانب منتـخبنـا الوطني  لـغرض االعداد ا
تـبقية ضمن اطـار اجملموعة  كمـا ان التجمع  في ملعب للمبـاريات الثالثة ا
نتخب الطاجيكي باراة االعدادية الوحـيدة امام ا البصـرة لغرض  خوض ا
ـناسبـة  للمـنتـخب  الذي  عانـى ما عانـاه من غياب والـتي ستـمثل البـروفة ا
نـتخب االوزبكي والتي جرت باريـات االعدادية باستـثناء مواجهـتيه امام ا ا
ـعـرفة سـتـوى احلقـيـقي لـلمـنـتخب  او  قبل نـحـو اشهـر  دون ان  تـعـكس ا
تبـقية والتي باريـات ا درب كاتـانيتش واسـلوبه في حسم جـوالت ا اوراق ا
يـضع جـمـاهيـر الـكـرة الـعـراقيـة عـلـيـهـا االمـال للـبـقـاء عـلى راس اجملـمـوعة
ومـواصلـة  حتقـيق النـتائج االيـجابـية الـتي من شانـها  حـسم بطـاقة الـتاهل

التي يتمناها الشارع الرياضي ..
ومع اقــتــراب جــوالت احلــسـم البــد من ردود فــعل  ســواء من خالل بــعض
ـراحل االعـداديـة او تـشـوش على االنـديـة الـتي حتاول حـرف مـسـار  تـلك ا
الـفـكر الـتدريـبي او تـسـعى خللط االوراق ويـحـدوها االمل  الجـراء مـثل تلك
االنـذارات السيـمـا من جانب الـفـرق التـي التنـوي زج العبـيـها  الـدولـي في
ـنتخب بـدواعي شتى  او االقرار بـان  فترة التـوقف التي اعلـنتها صفوف ا
الـهيئـة التطـبيعـية  من شانـها  ان تسـهم بجر مـواعيد الـدوري الوقات تكون
كن دن الـعراقيـة تتجاوز ال50 وهي اجـواء ال فيـها درجة حـرارة  بعض ا
ـطلوبة لالعب وهذا سـتوى البدني واجلاهزية ا اللعب فـيها  اذ تؤثر على ا
مــا يــدعـونــا لــطـرح تــســاؤالت حـول جــدوى  اقــرار تـاجــيل الــدوري  وعـدم
الروجـوع النديته خصوصـا وان االغلب منهـا  اليضم ب صفوفه اي العب
دولي  بـاستـثنـاء االنديـة اجلمـاهيـرية الـثالثة وفي االمـكان اقـامة مـباريـاتهم
بـغيـاب احملترفـ او تاجـيلهـا  فحـسب دون ان تؤثـر على انسـيابـية الدوري
ـقرة وعـدم  تـاخر  انـهائه الشـهر واعـيده ا الـذي نتـمنى ان يـكون مـحـددا 
كن لـها ان تـسهم بتـاخر انطالق مـوسمه اجلـديد  بنـاءا على هذا اخرى  
نـتخب الوطني  فقـد تزايدت في االونة االخيرة التاخـير احلاصل  اما عن ا
ــدرب كــاتــانــيـتـش من خالل اســهــام مـواقع ردود فـعـل مـتــبــايــنــة بــشـان ا
ذكـور  او اعادة عـقارب الـساعـة لوراء من ـدرب ا الـتواصل بـتقـييـمه عمل ا
نتـخب السبما حـينما احـدث نقلة ـدرب  على واقع ا اجل معرفـة  تاثيرات ا
نوعـيـة مهـمـة باعـتـماده عـلى مـجمـوعـة من الالعبـ احملـليـ في اخـر نسخ
بـطـولة كـاس اخلـلـيج  االخـيـرة وكـيف احـخـدث هـوالء الـفـارق من خـالل ما
ـيـز  حـقــقـوا من خالله الـفـوز عــلى مـنـتـخـبـات قـدمـوه من مـجـهــود بـدني 
ا حظي به منتخبنا  لذلك تبقى خليجـية  اتيحت لها فرص اعدادية اوسع 
ـــدرب االقـــويل ومــــا يـــشـــاع من  ســـوء االعـــداد او  ضـــعـف مـــا حـــقـــقه ا
ا ـنـتخـب الوطـني مـرهـون تـمـامـا  سـتـريـشكـو كـاتـانـيـتش  من نـتـائج مع ا
ـبـاريات الـثالثـة  الـتي تتـبـاين درجـة قوة اخلـصم فـمـا ب سيـقـدمه خالل ا
ثـلة بـكال من هونغ ـتقـارب لـكال من منـتخـبات  شـرق اسيـا  ـستـوي ا ا
كن ـستوى  الذي  ـنتخب او ا كونغ وكمـبوديا والفارق الـفني ب هذين ا
ان يقدمه مـنتخب ايران وهو الذي تعثـر في مباراته  ضمن  الذهاب بهدف
ـباريـات الودية الـتي خاضهـا  ومستـوى العبيه لالشي  وقد اعانـته  عديد ا
ـصدر االكبـر الي خطر ـرموقة عـلى ان يكون  ا احملترفـ  في الدوريات  ا
ــكن ان يـواجـهـه مـنـتـخــبـنـا الــوطـني  في فــقـدان الـصـدارة  اذ مــا الـتـقى
نتخـب  فلذلك ينبغي االعتماد عـلى  خبرة الالعب السيما احملترف في ا
واجهـة التي ستكـون فيهـا الغلـبة  وترجـيح الكفة لـلجزئـيات البـسيطة هـذه ا
ـبــاراة االخـيـرة الــتي جـمـعت ـا حتــمـله من دالالت ا تــمـامـا مــثـلـمــا كـانت 
الـفريـق  وكـان هـدف احلسم الـعـراقي قد انـطـلق  في دقائق قـاتـلة لـيرجح
ــنــتـخـب  في مـواجــهــة مــنــتـخـب جل العــبـيه كــفــة ا
ــتـلـكـون عــديـد االسـلـحـة مـن الـتـسـديـدات من
ــديـات الـبــعـيـدة اضــافـة السـتــغالل الـكـرات ا
الـثـابـتـة  وهي من االمـور الـتي يـنـبـغي لالعب
الـعــراقي تـكــثـيف الــتـدريب عــلـيــهـا لــضـمـان
ـبـاراة واالبـقـاء عـلى صـدارة حتـقـيـقه نـقـاط ا

اجملموعة .

أي مــشـكــلـة مع األنــديـة الــتي تـعــد الـرافـد
األهم للمـنتخـبات الوطـنية وشـريان احتاد
ــواهب الــكـــرة الــدائم في ضخ كـــرتــنــا بــا

والطاقات الواعدة
لذلك فالـهيئة الـتطبيـعية تنـظر الى جميع
األنـــديــة نــظــرةً مــتــســـاويــةً وتــقف عــلى
مـسـافـةٍ واحـدة من اجلـمـيع وهي أسـمى
من الدخـول في منـاكفـات تضـر وال تنفع
في الـــوقت الــذي يـــتــطــلب مـن اجلــمــيع
ـصلحة العمل بـنكران الذات وتـفضيل ا
ــنــتــخب الــعــامــة وتــســهــيل مــهــمــة ا
الــوطــنـي في الــتــصــفــيــات اآلســيــويـة
ـزدوجـة الـتي يـتـصـدرهـا مـنـتـخـبـنـا ا

اليـ بـجـدارةٍ ولـتـحـقـيق حـلم ا
بـــالــــوصــــول الى مــــونــــديـــال

الدوحة.

q∫ ليفربول يفوز على كريستال ويتأهل الى دوري االبطال Q

الــرابط بــ مـطــار الــبــصـرة
ـديـنـة الـريـاضـيـة, الـدولي وا
ـســتـشـفىِ وأن األعــمـال في ا
ـدينةِ الـرياضيةِ القريب من ا
وصــلت نــسب إجنــازه أكــثــر
من  ,%95والــــذي ســـيــــقـــدم
خـــدمــات طــبـــيــة عـــلى أعــلى

ستويات. ا
وأضـافَ أن الـعـمل مـتـواصل
في الــفـــنــدق خــمــســة جنــوم
والذي يتسع ألكثر من 1500
غرفـة الستـقبال الـشخـصيات
ـهمـة والعـمل جار عـلى قدمٍ ا
وسـاق إلجنــاز سـبـعـة فـنـادق
أخـرى الستـضافـةِ اجلـماهـير
الـــتي ســتـــتــوافـــد من الــدولِ
اخلـلـيـجـيـةِ الـشـقـيـقة ,فـضـلًا
عن تأهيل األمـاكن السـياحية
ـــهــا بــحـــلــةٍ جــديــدة وتــقــد
والـذي من ضـمنـهـا كـورنيش
ـطل عـلى نـهر شط الـعـشـار ا

العرب.
وتــابع بــالــقــول إن الــتــحــفـة
الــريـــاضــيــة اجلـــديــدة الــتي
سـتــضـاف إلى رصـيـد مـعـالم
الــبــصــرة الــفــيــحــاء مــلــعب
ــبي ســيــكــتــمل ــيــنــاء األو ا
الـعمل به في غـضـونِ خمـسة
اشـــهـــر وســـيـــدخل اخلـــدمــة
ـــديــنــةِ لـــيــكـــون رافــدًا آخــر 

البصرةِ الرياضية.
يــذكــر ان الــبــطــولــة ســتــقـام

نهاية العام احلالي.
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سعد العطار

بغداد -الزمان
ــوت امس االول  االحـد  فـي مـسـقط غـيب ا
ـنتج الـعراقي رمـضان كاطـع بعد الـكاتب وا
ـــرض كـــمـــا أعـــلـــنت زوجـــته صـــراع مع ا
الــفـنـانـة سـعـديـة الـزيـدي. وكـان الـراحل قـد
كــتب وأنــتج الــعــديــد من األفـالم الــعــراقــيـة
ــســالــة الــكــبــرى ابـــرزهــا: الــقــادســيــة وا
األسوار. ونـعت نـقـابـة الـفـنـانـ الـعـراقـي

الــراحـل وقــالت في بـــيــان (رحـــيل الـــفــنــان
ـنــيـة صـبـاح رمــضـان كـاطع والــذي وافـته ا
صاب رض وبهذا ا االحـد بعد صراع مع ا
تعـزي النقابـة زوجته الفنـانة الكبـيرة سعدية
ـولـى أن يـتـغـمـده بـواسع الــزيـدي سـائـلـ ا
رحــمـــته وأن يـــلــهـم ذويه ومـــحــبـــيه وزمالئه
الـــصـــبـــر والـــســـلـــوان وانـــا لـــله وانـــا الـــيه

راجعون).
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الــتـــدريــسي في جــامــعـــة الــكــوفــة شــارك في الــنــدوة
اإللكـترونـيـة التي نـظـمهـا كرسـي اليـونسـكـو للـحوار و
ـعـهـد الــفـرنـسي في بـغـداد  وضــيّف فـيـهـا اخلـبـيـر ا
مـحـمـد عـلي أمـير مـعـزّي لـيـتحـدث عن مـؤَلـفه (الْـقُرْآن

ُؤَرِخون) . كما يراهُ ا

Í—«—“ rO¼«dÐ«

ؤلـف والباحث العـراقي اعلن وصول كتـابه اجلديد(فهم ا
الزردشتية بدون حتريف) من مصر الى اربيل.
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ســاحـر االذن الــعــراقـيــة االنـســان الـذي
تشغـله معـاناة مواطـنيه كاظم الـساهر) 
خاطب الـسـاهر  الـعلـوي بـتقـد الشـكر
والـتـقـديــر قـائالً(يـاسـيـدي الـكـر  هـذا
الـــشــرف الــكــبـــيــر الــذي احـــظى به مــنك

ÊU e « ≠  ËdOÐ

ـطـربـة الـلـبـنـانــيـة مـايـا ديـاب فـيـديـو طـريف في نـشـرت ا
صـفـحــتـهــا اخلـاصـة عــلى مـوقع الــتـواصل اإلجــتـمـاعي
ظـهـرت فـيه تـرقص بـطـريــقـة غـريـبـة وعـفـويـة في صـالـون

تــصــفــيف الــشــعــر مــا أثــار إعــجــاب مــتــابــعــيــهـا
خصوصـاً أن دياب حتـرص على نـشر مواقف
طريفة تصادفها في حيـاتها اليومية بشكل

مستمر.
وكانت دياب قـد خضـعت مؤخراً جلـلسة
تـصويـر جـديـدة نـشـرتـهـا في صـفـحـتـها
اخلــــــاصـــــة عــــــلى مــــــوقـع الـــــتــــــواصل
اإلجـــتــمـــاعـي ظــهـــرت فـــيـــهـــا بــإطـاللــة
كالســيــــــكـيــة بــجــيــنـز وجــاكــيت بــالــلـون
الزهـري وكـعب عـالي بـأحـد أسـواق بـيروت
وعمـدت إلى تسـريح شعـرهـا بطـريقـة ناعـمة
والفـــتــــة القت إعــــجــــاب عـــدد كــــبــــيـــر من

متابعيها.

هام إضافية تتطلب منك اجللوس فى يكلـفك مديرك 
العمل لساعات اطول.

qL(«

جتـتمع مع أصـدقـائك القـدامى وتـستـعـيدون ذكـريات
اضى اجلميلة رقم احلظ .8 ا

Ê«eO*«

أحرص على أخـذ راحة كافية عند العودة للمنزل بعد
اجهاد العمل.

—u¦ «

ناقشة ساء  عائلتك تـطلب منك اجللوس معهم عـند ا
خطوات مستقبلية .

»dIF «

ال تترك شـيئًا لـلصدفة فـى عالقتك بالـشريك خاصة
قبلة. خالل الفترة ا

¡«“u'«

 توطد عالقتك باحمليط بك وتؤدى مهامك فى العمل
على أكمل وجه.

”uI «

ابحث عن طرق مـختلفة لتصفية األجواء مع الشريك
رقم احلظ .9

ÊUÞd «

 ال تـتـأثـر باآلراء الـسـلـبيـة احملـيـطة بك عـلـيك حتـديد
قرارك خالل أيام.

Íb'«

حـالتك الصـحية تـتحسن كـثيرًا وابـتعد عن مـسببات
التوتر العصبي.
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لـديك فــرصــة جـيــدة السـتــعــادة نـشــاطك مــرة ثـانــيـة
. باجللوس فى مكان هاد
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تــتـمــكن من احلـصــول عـلـى الـهـدوء الــعـصــبى الـذى
تسعى إليه منذ فترة طويلة.
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تقف على منطقة وسط ب التعبير ألحدهم عن حقيقة
مشاعرك وب كتمانها.
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانــــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

سـائـل رجـل الـدين الـعـراقي نـعـته االوسـاط الـديـنـيـة 
الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

مسـؤول التوجيه الـعقائـدي في مكتب احلشـد الشعبي
بالـبصرة  اجرى عملية جراحـية في احد مستشفيات
الــعـــاصــمـــة االيـــرانــيـــة  وتــلـــقى امـــنــيـــات االوســاط

االجتماعية بالشفاء.

ؤتمر الباحث و التشكيلي االردني شارك مؤخرا في ا
الـذي أقـامــته جـامـعــة الـيـرمـوك بــإربـد بـبــحث مـعـنـون
ـقــدسـات (مــســيـرة الــرعــايـة الــهــاشـمــيــة لألمـاكـن وا
ـســيـحـيــة في مـديــنـة الـقــدس الـشـريف اإلسالمـيــة وا
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الـصحفي الـعراقي الرائـد تلقى
تــــعـــازي االوســــاط االعالمــــيـــة
لـوفاة  زوجته ام عمـاد سائل
الـله تـعالى ان يـسـكـنـهـا فـسيح
جـناته ويلهمه الصبر والسلون.

ÊU e « ≠  ËdOÐ

ــطـربـة رحــمـة ريـاض إرتـبـاطــهـا رســمـيـاً أعـلـنت ا
ـمـثل الـعـراقي ألـكـسنـدر عـلـوم بـعـد قـصة حب بـا
جــمــعـتــهـمــا لـســنـوات وذلـك بـصــورة جتـمــعـهــمـا
نــشـــرتــهــا في صــفـــحــتــهــا اخلــاصـــة عــلى مــوقع
التـواصل اإلجتـماعي وأرفـقتـها بـتعـليق كتـبت فيه:
(بــاركـولي) بــدوره نـشــر عـلــوم أيـضــاً صـورة مع
رحمـة وأرفقـهـا بتـعلـيق كتب فـيه( وعد مـني وعد و
ـوقع الـفن. والقـى اخلـبر اخـذتـها بـاركـولي) وفـقـا 
روجاً واسـعاً في صـفوف متـابعيـهما الـذين فرحوا

هنئة على الصور. لهما وإنهالت التعليقات ا
وكـانت رياض قـد نشـرت مـؤخراً صـورة الفـتة لـها
عـبــر صــفـحــتــهـا اخلــاصـة عــلى مــوقع الــتـواصل
اكياج ناعم بألوان ترابية اإلجتماعي أطلت فيها 

وتسريحة شعر مجعدة والفتة.
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قاهي أن يكون يعتمد بعض أصـحاب ا
قـهاه سـمة ثـقافـية وفـنيـة وادبية  وان
يــــــقـــــدم عـــــروضـــــاً مــــــســـــرحـــــيـــــة أو
وهـو نـهج ايجـابي نـتلـمسه سيـنـمائـية
في الــعـديــد من مـقــاهي بــغـداد ومــنـهـا
ـدلل في شـارع الــرشـيـد الـذي مـقــهى ا
ــاضـيـة اولى فــعـالـيـاته قـدم اجلــمـعـة ا
ها الغنائيـة التي دأب سابقا عـلى تقد

اسـبـوعيـا ثم انـقـطع عـنـها لـعـدة اشـهر
بـسـبـب احلـظـر الـشـامـل لـيـوم اجلـمـعـة
ضــمن اجـراءات الــوقــايـة من فــايـروس

كورونا.
 هـذا مــاحتـدث به لـ (الــزمـان) الــبـاحث
ـشرف عـلى الفـعالـيات جمـال عبـدالله ا
ـدلل الـفـنـيـة والـثـقـافـيـة قـائال (مـقـهى ا
ـبادرة شـخـصـية تـأسس سـنة  2017
من قـــبل الـــســـيـــد حـــســـ اجلـــبـــوري

ـــقـــهى يـــخـــتص بـــتـــقـــد األغـــاني وا
ــقـام الـعــراقي إضـافـة إلى الـتــراثـيـة وا
ــعــارض الــفــنــيـة إقــامــة الــعــديــد مـن ا

والتشكيلة ..
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قهى حضورا كبيرا من فنان ويشهد ا
قهـى صباح كل ومثـقفـ حيث يـشهـد ا
يـوم جــمـعـة نـشــاطـات فـنـيــة وغـنـائـيـة.
وبـــعـــد تـــوقـف دام اســـابـــيـع بـــســـسب

سـرحية سـرحيـة وانعـدام الصـاالت ا ا
لـتـحـولـهـا الى ورش ومـعـامل جتـارية )
سرحيات التي ستشارك واضاف (من ا
ــهــرجــان :غــربــة و مــفــوض عــبــد في ا
وازهـــار لــــلـــمـــخــــرج حـــســــ جـــويـــر

ومسرحية حقيبة).
ـقـهى يـشهـد في اجلـمـعة مـوضحـاً ان(ا
األخـيـرة من كل عـام مـهـرجـان الـسـدارة
ــقـاهي وكــذلك مــهــرجــان ا الــبــغــداديـة
الــــبــــغــــداديــــة الــــذي تــــوزع مـن خالله
يداليات وشهادات تقديرية اجلوائز وا

هرجان). للمشارك في ا

اجلائحة التي فرضت تعطيل الفعاليات
الفنـية والثقـافية ومن ضـمنها فـعاليات
دلل الـتراثي عـادت  الفـعالـيات مقـهى ا
ـاضــيـة شــارك فـيــهـا قـار اجلــمـعــة ا
ــقـــام خــالـــد الــســـامــرائي الـــذي قــدم ا
مجمـوعة من األغـاني التراثـية بصـحبة
فـرقـة الـتـراث الـبـغـدادي وقـدم إبـراهـيم
ـربع الـبـغـدادي ..وأدى عـكـرب اغـانـي ا
ـطربـ الشـباب عدد من مجـموعة من ا
أغـاني الـتـراثــيـة مـنـهم خـضـيـر عـبـاس
حــيث غــنى وين قــلـبي  وقــطــار الـعــمـر
ـــطــــربـــة ســـوسن جنـم غـــنت واجب وا

بـــالـــروح اشـــريك وغـــنـى ســـعــد
ـيـعاد الـعـطـار عـلى ا
آجــــيـــــتك ومــــوال
وأغنـيـة مسـامحك
لقحـطان الـعطار).
مــــــــشـــــــيـــــــرا الى
انــه(جتـــــــــــــــــــــري
االســــــتــــــعـــــدادات
حــالـيــا الســتـقــبـال
ــشـاركـة الـعـروض ا
ـــــــــهــــــــرجــــــــان في ا
ــســرحي الــذي يــقـام ا
بدورته الثـانية في وقت
اتـســعت شــكـاوى عــشـاق
الفن من انحسار الـفعاليات
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رئـيس دائــرة الـثـقـافــة والـسـيـاحـة فـي أبـوظـبي اعـلن عن
أستـعداد معرض فن أبوظبي الستقـبال جمهوره بنسخته
الـواقــعـيـة في مـنـارة الـســعـديـات لـلـمـدة من 18 إلى 21

اضي. تشرين الثاني  بعد اقامته افتراضيا العام ا

اإلعالميـة والشـاعرة اللـبنـانيـة القت محـاضرة بـعنوان
(اإلعالم في زمن الـتـحــديـات الـكــبـرى: حتـديـات دور
ورسالـة) في مـسرح مـركـز الشـيخ إبـراهيم بـن محـمد

آل خليفة للثقافة والبحوث في البحرين .

بابل 
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كم هو رائع  عـندما يـكون هـناك حـشد جـماهيـري في كل منـاسبـة  أن نحـتفل ونـبتهج وان
وقف بتألقه ونحـدد أثره  الن الفن ضرورة من ضروريات احلياة نقف ونحـمل صورة ذلك ا
.. ورسالة إنسانـية تعمل على تطـهير اإلنسان واجملتمـع من رواسب التخلف واجلهل ينصب
اهتـمامـها في الـتعبـير عن واقـعنـا  كم جميل أن نـحتـفل بالـشخصـيات الـفنـية الثـقافـية التي
أغـنـت احلـضـارة اإلنـسـانـيـة .. وجـواد ســلـيم واحـد من تـلك الـشــخـصـيـات لـهـذا ظل خـالـدا
بإبداعه ومنجـزه (احلرية ) الشامخ التي عـبر فيه عن نوازع شعب بكـامله  واختيار النصب
لـيقدمه الفـته حب لثورة الـشعب التـحررية في الـرابع عشر مـن تموز عام 1958 فـهذا اإلرث
اخلالـد يستحق الـتخليـد .. معبرين عن طـموحنا في أن تـكون هذه الكـتابة حافـزا للعمل على
ـؤسسـات الـثـقـافـيـة  ولـذا فـقـد بات من ـشـاريع الـتي سـبق وأعـلن عـنـهـا من قـبل ا تنـفـيـذ ا
الضروري أن تقوم وزارة الـثقافة تلبيـة طموحاتنا أوال:  بإقـامة حفل بذكرى ميالده  بدال من
ذكـرى وفاته كـما تـبنـته جريـدة طريق الـشعب  عا م 1977 وكذلك نـدعو إلقـامة مـتحف دائم
لــفـنـان الــشـعب يــضم جـمــيع أعـمــاله الـفــنـيـة كــونـهــا مـبـعــثـرة في بــيـوت زمالئـه وأصـدقـائه
ومعاصـريه .والبد من االشارة الى انه كانت قد تشكـلت جلنة بهذا الصدد في وزارة األعالم
في مـنتـصف الـسبـعيـنـات جلمع أعـماله وإقـامـة متـحف خاص بـه وحددت قـطعـة أرض. قرب
ــشـروع اخلــطــة اخلـمــسـيــة لــلـوزارة انــذاك لــكن دون جـدوى. مــلــعب الـشــعب ودخل هــذا ا
اســتــمـلــكت األرض أي (نــهــبت) مـن  أحـدى مــؤســســات الــنــظــام الــسـابـق.و(ضـاع اخلــيط
والـعصـفور) وحـتى بعـد وفاته. وبـعد تـهمّـيش وحتجّـيم دور الفـنانـ الوطـنيـ في هذا الـبلد
ه الـثقافـية والفـنيـة بقي مقـترح إقـامة نصب تـذكاري في أحـدى الساحـات  قيد وضياع مـعا
ـا يـلـيق مـع االشـارة الى ضـرورة إعـادة بـنـاء ضـريـحـه الـذي أصـابه اإلهـمـال.. و االنـتـظـار

هـذا ومن خالل  كـتـابـة هـذا الـعـمـود نـضع هذه ـكـانـة جـواد سلـيم 
ـا هو ـقـترح عـمال  ـقتـرحـات  أمـام أنظـار وزيـر الثـقـافة  ,هذا ا ا
قائم في الـكـثيـر من بـلدان الـعالم  بـإقـامة مـتـاحف خاصـة حضي
بها فنانيـها وأدبائها وشعرائها  ومفكريـها  وهذا ما نتمناه للفنان
ثـلها في تاريخ الراحل جواد سلـيم بشكل منـاسب وللمكـانة التي 

عاصر. الفن العراقي ا
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وبـهـذه العـبـارات الـراقيـة انـا لي الـفـخر
بـانـتـمـائي لـكم لـهـذا الـوطن الـذي مـازال
وســـيــبــقى بـــأدبــائه وعــلـــمــائه  وابــسط
الــنـاس ومــعـانــاتـهـم كـنــزا لـكل الــعـرب .
أشكرك الشكر الكـبير. محبتي واحترامي
ــة). وكــان وسالمـي لك ولألســـرة الــكـــر
ـعنـون (كاظم العـلـوي قد قـال في مقـاله ا
الــسـاهــر...مـرة ومــرات): كــاظم الـســاهـر
كـانه وقـار الــصـوت ووقـار الــشـخـصــيـة 
مسلة  الصوت السومري. كاظم فاحت من
جنــــوم الــــفـــــتح. عــــابــــر الـــــبــــحــــار الى
الــبــحـار.جــامع االصــوات في صــوته.انه
الـرزانــة.. والـتـوازن. والــذوق والـتـذوق..
لـكن ابـو الـفـرج االصـفـهانـي اغلـق اجلزء
االخـــيـــر من مـــوســـوعــــة االغـــاني..فـــمن
ســيــكـتب ســيــرة الـســاهــر لـيــودعــهـا في
مــــدارج اخلـــلـــود . انه هـــو ابـــو الـــفـــرج
االصـفـهـاني الـعـبـاسي .مـؤرخ االصوات.
وسيبقى الساهر افق العراق والعرب) . حسن العلوي

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

فـكـر والـسـياسي تـعـقيـبـا عـلى مـاكـتبـه ا
البارز حسن العلـوي في مقالة نشرت في
الــصـفــحـة (قــبل االخــيـرة) من (الــزمـان )
اضي عن (الـفنان االكثـر انتشارا االحد ا

ـغـنـيـة { لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - حـسـمـت ا
ي لـوفاتـو مسـألـة ميـولهـا اجلـنسـية األمريـكيـة د
وكشـفت رسمياً أنـها غير ثـنائية اجلنس وذلك من
خالل منـشور شاركته مع معـجبيها عـبر حسابها
على مـوقع للـتواصل االجـتماعي.واعـترفت لـوفاتو
ـتـابـعيـهـا ونـشرته في مقـطع مـصـور حتـدثت فيه 
فـي صفـحـتـهـا قائـلـة (الـيـوم هو يـوم سـعـدي فـأنا
ـزيـد من حيـاتي مـعـكم جـمـيـعاً) أريد مـشـاركـة ا
وتـابـعت(أنـا فـخـورة بـإعالمـكم بـأنـني غـيـر ثـنـائـية
وسـوف أغيـر ضمـائـري رسمـياً من هي إلى هم).
وكشـفت لـوفـاتو (أنـهم تـوصـلـوا إلى فهم هـويـتـها
اجلنسية بعد قضاء بعض الوقت في عمل الشفاء
ــاضـي.الــنــجــمـة والــتــأمل الــذاتي خالل الــعــام ا
).أ ضــافت (إن الـــبــالـــغــة مـن الــعـــمــر 28 عــامـــاً
ـثّـلــهم هـو أفـضل مـا اسـتــخـدام "هم" كـضـمــيـر 
أشــعـر به من مـرونـة في الـتــعـبـيـر اجلـنـسي وهم
مازالـوا يتـعلـمـون وال يعـتبـرون أنفـسهم خـبراء أو

وضوع). متحدث باسمي في هذا ا

r % uðU u

UN uO  Ÿu{u

WO M'«

UNÞU³ð—≈ sKFð ÷U¹— WLŠ—

 ÂuKFÐ ÎUOLÝ—
ÊU e « ≠  ËdOÐ

ـمــثـلــة الـلــبـنــانـيــة نـادين شــاركت ا
نـسيب جنـيم مع مـتـابـعيـهـا صورة
جـديـدة لـهـا في صـفـحـتـهـا اخلـاصة
عــلى مــوقع الـتــواصل اإلجــتــمـاعي
ظهـرت فيـها مـرتديـةً قمـيصـاً أصفر
ووضـــعت مــاكــيــاجـــاً نــاعم بــألــوان
ترابية وأرفقت نـادين الصورة بقول
لـــلــشــاعـــر عــنــتـــرة بن شــداد وهــو:
(اليـحـمل احلـقـد من تـعـلـو به الـرتب

وال ينال العال من طبعه الغضب).
وكـانت جنـيم حـقـقت جنـاحـاً كـبـيـراً
ببـطولـة مسـلسل (عـشرين عـشرين)
ــمــثل الــســوري قــصي الى جــانب ا
خــولي والــذي عــرض في رمــضـان
ــســلــسل صــدمـة وأحــدثت نــهــايـة ا

تابع وكانت كبيرة عند ا
الفـتــة في احلــلـقــة األخـيـرة
عــــبـــــارة (هــــذا الـــــصــــراع
مسـتـمر بـ اخلـارج عن
ـــســـؤولـــ الــــقـــانـــون وا
ُــصـرين عــلى تــنـفــيـذه ا
ـوسم والى الـلــقـاء في ا
الــــثـــانـي) مـــا يــــفـــتح
الـــبــاب إلنـــتــاج جــزء
ثانٍ خـصـوصاً بـعد
كشف الكـاتبة نادين
جــــابــــر أن (صــــافي
الديب) الذي يجسد
شخصيته قصي لم
ـت في احلـــــلــــقــــة

األخيرة.
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صرية الهام شاه مثلة ا أعربت ا
عن إنزعاجـها من ما يـتم تردده على
مـواقع الــتـواصل اإلجـتــمـاعي حـول
حضور عـدد من الفنـان حفل زفاف
بعد ساعـات من تواجدهم في جنازة

صري سمير غا مثل ا ا
ـوقع الفن  أن .وقالت شـاهـ وفقـا 
(هـنـاك حتامل عـلى الـفـنـانـ بـشكل
ـجرد أن يـقوم أحـدهم بأمر كبـير و
يــتـحــول الى تــريـنــد وتـبــدأ حـمالت
الـشـتـائم والـهـجـوم عـلـيه).وأضـافت
شاهـ في تصريـح (أن احلزن ليس

مــــرتـــبط بــــزمـــان أو مـــكــــان بل هي
مشاعر ال يشعـر بها اال صاحبها وال
كن احلكم على مشاعر االخرين). 
ـصـريـة هـالـة ـمـثـلـة ا كـمـا طـالـبت ا
صـدقـيـمـتابـعـيـهـا بـالـدعاء لـلـمـمـثـلة
ـــصــريــة دالل عــبـــد الــعــزيــز وذلك ا
ــنــشـــور كــتــبــتـه في صــفـــحــتــهــا
اخلــــاصـــة عــــلى مــــوقع الــــتـــواصل

اإلجتماعي قالت فيه:
(بــــشــــكـــر كـل االقالم الــــتي اشـــادت
بتصـرفي في اعتـذاري عن حضروي
عده مناسبات بـالقاهره ألصدقاء لي
 اال أنـنا تـركـنـا القـضـيـة احلقـيـقـية

وهـــو فــقــدان جنـم كــبــيـــر أســعــدنــا
جـمـيـعـاً أرجــو مـنـكم الـتـركـيـز فـقط
على الدعـاء لدالل عبـد العزيـز لتعود
لــبــنــاتـهــا وبــيـتــهــا ونـدعــو لــهـا أن
تتحـمل صدمه فقـدان شريك وحبيب

العمر.
 وكمـا أن الـعـزاء واجب كذلك واجب
الفرح واجب وخصوصا لو العالقه
حتتـم ذلك احلزن في الـقـلب ومـؤكد
ان وكل زمالئـي وزمــيالتي والـــعــالم
العـربي كله حـزين ومقـدر حجم جنم
كـــبــيــر مــثـل ســمــيــر غــا ارجــوكم

الدعاء لدالل).

دللجمال عبد الله وسيقية تعزف في مقهى ا الفرقة ا
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لـلـكحـول لـدى األطفـال والـتشـجيع
عـلى رفع األسـعـار. وأفـاد الـتـقـرير
الـذي يـتـناول 52 بـلـدا من أعـضاء
ـــــنــــظــــمـــــة واالحتــــاد األوروبي ا
ومـجمـوعة الـعشـرين  أن متوسط
تـوقع سيـتراجع بـحوالى الـعمـر ا
0,9 سـنة خالل الـسنـوات الثالث
ـــــقـــــبـــــلــــة بـــــســـــبـب األمــــراض ا
واإلصـــــابــــــات الـــــنـــــاجــــــمـــــة عن

(االستهالك الضار للكحول). 
وتـقع البلدان الثمانية األكثر تأثرا
ـنحى في أوروبـا الـوسطى بـهـذا ا
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{ سان فرانـسيـسكو (أ ف ب) -
انضـم مقـطع فـيديـو شهـيـر على
يوتيوب لطفل شقيق بعنوان
(تـــشــارلي عـضّ اصــبـــعي) إلى
ـبـاعـة قـائــمـة الـسـلع الـرقــمـيـة ا
ـبالغ طـائـلـة وفق تـكنـولـوجـيا
(ان اف تي) الرائجـة منـذ أشهر
إذ نـاهــز ســعـره 761 ألف دوالر

إثر مزاد أقيم األحد.
ــقــطع الــطــريف ويــظــهــر هــذا ا
متد على نشور سنة 2007 وا ا
 55ثــانـيــة الـطــفل هــاري يـضع
إصـبـعه في فـم شـقـيـقه الـرضـيع
تـشــارلي قـبل أن يـعــضّه األخـيـر
لـــدرجــة دفـــعت األخ األكـــبــر إلى
الـــقــــول (لـــقـــد أوجــــعـــتــــني يـــا
تـــشــارلي) في لــقـــطــة عــائــلــيــة

عفوية.
ـقاطع وبـات الفـيـديو مـن أكثـر ا
القصـيرة انتـشارا على يـوتيوب
مع أكـــــثـــــر من  883مـــــلـــــيــــون
مــشــاهـدة لــكــنه ســيُـســحب من
نصـة قريـبا. فقـد أعلنت عـائلة ا
دافــيس-كـار الــتي نــشـرته أنــهـا
ستزيل الفيـديو بعد مزاد األحد
مـــــشــــــيـــــرة إلـى أن (الـــــشـــــاري
ـالك الــوحـيــد لـهـذه ســيـصـبـح ا
الـــقـــطــعـــة احملــبـــبــة مـن تــاريخ
اإلنترنت رغم نسـخه ومشاركته

مالي مرات عبر اإلنترنت).
وشـارك 11 مــزايـدا فـي عـمــلــيـة
الــبــيع الــتـي شــهــدت مــنــافــسـة
مـحـتـدمــة انـتـهت بـفـوز صـاحب

أوديـون الباريسي قـبل التمدد إلى
نـحو مـئة قـاعة في مـختـلف أنحاء
فــرنــسـا مـع مـطــالــبــات بـتــوفــيـر
حـماية حكومية للعامل في قطاع
الـعـروض الـفنـيـة بصـفـة مـتقـطـعة
بــسـبب األزمــة الـصـحــيـة وسـحب
إصالح لـنـظـام الـتأمـ الـتـقـاعدي
يـــــدخل حــــيـــــز الــــتـــــنــــفـــــيــــذ في
تـموز/يـوليو. وقـال القائـمون على
مـــــســــــرح أوديـــــون إن احلـــــركـــــة
االحــتــجــاجــيــة حــالـت دون إعـادة
وقع أمام اجلـمهور بصورة فـتح ا
ـسارح طـبـيعـية عـلى غرار سـائر ا

الـــفــرنــســيــة في 19 أيـــار/مــايــو.
ويُــعـتـبــر نـظـام الــعـامـلــ بـصـفـة
مـتقطعة في قطاع العروض الفنية
خــاصــيــة فــرنــســيــة وهــو يـشــمل
حــــوالى 12 ألـف فـــنــــان وتــــقـــني
يـتـقـاضـون سـنـويـا إيـرادات شـرط
أن يـكونوا قـد عملوا 507 سـاعات
خـالل األشـــهــر الـ 12الـــســـابـــقــة.
ـــانـــويل ومـــنــــحـــهم الـــرئـــيـس إ
مــاكـرون سـنــة سـمـاح تــنـتـهي في
آب/أغـسـطس ال تُـطـبـق فـيـهـا هذه
الـشروط بسبب جائحة كوفيد-19

ومُددت أخيرا أربعة أشهر.

‰ö²Š« ÊuNM¹ ÊuK UŽË Êu½UM

f¹—UÐ w  Êu¹œË√ Õd

حـــســـاب (3ف مـــيــــوزيك) بـــعـــد
عــــرضه مــــبـــلغ 760 ألف و999

دوالرا.
ويتـيح ان اف تي (نـان فاجنـيبل
توكنز) وهـو أسلوب تشـفير عبر
الرمـوز غيـر القـابلـة لالستـبدال
مــنح شــهــادة تــثــبت أصــالـة أي
مـنـتج رقــمي سـواء أكـان صـورة

أو رسـمـاً تعـبـيـريـاً أو فـيـديو أو
مـقـطـوعــة مـوسـيـقـيـة أو مـقـالـة

صحافية أو سوى ذلك.
وتــثــيـر هــذه األعــمــال الـرقــمــيـة
ضـجة كـبـيرة فـي سوق الـفـنون
وتـبلغ قـيـمة الـتـداوالت اليـومـية
بها أكثـر من عشرة مالي دوالر
على مـنصات رقـميـة مثل نـيفتي

الكارثـة) تظهـر فتاة تـبتسم قرب
مـنـزلـهـا احملـترق قـبل  16عـاما
حلــســاب اســتــوديــو مــوسـيــقي
يتخذ مـقرا له في دبي في مقابل
180 إثــيــريــوم (عـمــلــة رقــمــيـة)
ـاضي مـا كـان يـوازي الـشـهــر ا
حوالى نـصف مـلـيون دوالر عـند

حصول الصفقة.

غايـتـواي أو أوبن سي.وفي آذار
 بيـعت أول تـغـريدة عـبـر تويـتر
ــؤسس الــشـبــكــة جـاك دورسي
سنة 2006 ي مقابل 2,9 مليون
دوالر لـصـالح رجل أعـمـال مـقـيم

في ماليزيا.
كذلك بيعت أخيرا صورة تُعرف
بـــاسم ديــزاســتـــر غــيــرل (فــتــاة
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والـشـرقـية إذ سـيـتـراجع مـتوسط
الـعمـر فيـها 1,4 سـنة إلى 1,8 مع
تـصدر لـيتـوانيا وروسـيا وبـولندا
الـتـصنـيف. ويـعتـمد الـتـقريـر على
ــتـوقع مــقـارنــة مـتــوسط الـعــمـر ا
ســــنـــة 2050 إذا مــــا اســـتــــمـــرت
ـاط االسـتهالكـية عـلى حالـها األ
مع سـيـنـاريـو آخـر ال يـتـخطـى فيه
االستهالك (السقف األقل خطورة”
ـنظمة بـ”كأس من والـذي حددته ا
ــشــروبــات الــكــحــولــيــة يــومــيـا ا

للنساء و 1,5كأس للرجال).
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الـكـشف اجلـديـد عن مـقـدار االمـوال الـتي قـام الـفـاسـدون
ا هو بتهـريبهـا الى خارج العـراق ال يضيف شـيئاً جـديداً 
معروف عن حجم الفساد الذي ضرب البالد والعباد لكن
اهميته في حتديد الـرقم البالغ مائة وخـمس مليار دوالر
وهو رقـم يبـدو مـتـواضعـاً أمـام مـعـلومـات سـابـقة بـعـضـها
أمريكي وبـعضهـا عراقي عن أرقـام أكبر لـكن الرقم الذي
ـــســؤول الـــعــراقي يـــوحي بـــأنَّ هــنــاك ورد عــلى لـــســان ا
حتــقـــيـــقــات ومـــعــلـــومـــات أفــضـت الى اعالن هـــذا الــرقم
بـالـتــحـديـد اســتـنـادا الى تــوثـيق ودالئل وهــذا االمـر مـهم
ـنهوبة بالغ ا للغايـة ألنّ السلطـات ح تصل الى حتـديد ا
ـرتـبطـة بـذلك الـنهب ذلك فهي بـالـتـأكيـد تـعـرف اجلهـات ا

انها ليست أرقاماً مجردة تُطلق جُزافاً . 
ان إلقرار قوان  التوجهات العـامة تذهب الى ساحة الـبر
ــوجـبـهــا مالحـقـة الــفـاسـديـن وهـذا أمـر له اهــمـيـته يـتم 
ـالحقات بعيداً عن ـعنوية من اجل ان جتري ا القانونية وا
ملفـات التصـفية احلـزبيـة واجلهويـة واالنتخـابية كـما كانت
فصول من تلك التصفيات تـتفجر في كل منعطف سياسي

تمر به البالد. 
 لـكن يـجب أن نـضـع نُـصبَ أعـيـنـنــا انَّ الـدسـتـور بـجاللـة
قـدره جـرى االلــتـفـاف عــلـيه في أكــثـر من مـنــاسـبـة وحتت
مـخــتــلف الــظــروف وعـبــر ألــوان من األيــدي والــعـضالت
فكيف سيـكون حال ايّ مـشروع قانون يـدخل الى الساحة
انية الـتي تموج فيهـا تيارات على صلـة غير بعيدة من البر
اخلطـوط احلمـراء والـصفـراء والسـوداء? أية مـهـمة عـظيـمة
أن يبـاشر الـبـلد حـمـلة قـانونـيـة حملاربـة الفـسـاد بعـيداً عن
أيـدي الـسـيــاسـيـ وكم حتـتــاج هـذه احلـمـلــة من حـمـايـة
واجراءات صـيـانة وهي الـتي يـشكك اي مـراقب بـنـجاحـها
نتشر. وسم االنتخابي وفي ظل السالح ا في خالل هذا ا
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ــرٍّ طــويلٍ طــرَّزتهُ أعــشــاب مــيــتــة وسـوَّرتـهُ من اجلــانــبـ في 
شـجيراتِ آسٍ اصفرَّتْ أوراقـها من العطش كـنتُ أجتوَّلُ قانطاً
ام الـذي تــوقَّفَ فـجـأةً عن في نــزهـةٍ بــائـسـةٍ مع صــديـقي الــرسـَّ
حَ شخـصاً ال أعرفهُ كـان يجلس ; إذْ  احلـركة وتبـسَّم باندهـاشٍ
ـائهِ عـلـى مـصـطـبــةٍ في حـديـقــةٍ جـرداء تـطلُّ عــلى نـهـرِ دجــلـة 
الــشــحــيح ظـلَّ صــديــقي يــتــطــلَّـع بــحــرصٍ وإعــجــابٍ إِلى ذلك

: الشخص الذي لم ينتبه لنا ثمَّ همسَ
 –أنظر لهذا الوشَق. 

البـسهِ البـاليـة وصلعـتهِ التي تطـلَّعتُ إلـى ذلك الكـائن احلزين 
كانـت بلون الـتراب لكـثرة مـا تعرَّضت إِلى سـفعِ أشعـةِ الشمس
ـتغـضنـت لم وقدْ اسـتغـرق في قـراءة كتـابٍ صغـيرٍ بـ يديه ا
يــطـــرق ســـمـــعـي هــذا االسـم من قـــبل ولـــذا دعـــاني فـــضـــولي
ـعلـوماتٍ أخرى عن ام حتى يـرفدني  الستـفهـام صديـقي الرسـَّ
حـيـاةِ ذلك الـكـائن الـذي يـشـبه الـوشَق إِلى حـدٍّ بـعـيـدٍ أذكرُ أنَّ
ابتـسامة صديقي الرسَّام استهـجنتْ جهلي وعدم معرفتي بهذا
الــكـائن الــغـريب; بـلْ أيـقنَ في خــلـدهِ أنَّ صــاحـبه الــغـر مـا زال
الــدرب أمــامهُ طــويًال حـــتى يــكــتــشف أســرار احلــيــاة األدبــيــة
بـجـنـونـهـا وتـنـاقـضاتـهـا وعـبـثـهـا وتـمـردهـا بـعـد شـهـورٍ شاءتْ
ـطـلـة عـلى ــصـادفـة أنْ أرى ذلك الـوشَـق في حـانـة الـغـابــات ا ا
ائدة طـويلة عريـضة ح شـرَّفنا ذلك شارع أبـو نؤاس كانـت ا
الوشَق مـترنـحاً وانـضمَّ إِلى مائـدتنـا التي جـلس حـولها ثُـلَّة من
عتوق بعد دقائق نشبَ خالف ب األدبـاء كان بينهم صديقي ا
ى الــســجـال ــعــتــوق حــول أفــكــار بــوذا وخالل حُــمـَّ الــوشَق وا
ـائــدة شـخص بـديـن كـأنَّه بـقـرة ـتــبـادل بـيــنـهـمـا اقــتـرب من ا ا
تـلك عجـيزة هائـلة بـيده كأس مـترعـة سرعان مـا أهداها إِلى و
الــوشَق الـذي كـرعـهـا دفـعـةً واحـدةً ثـمَّ قـال لـصـاحب الـعـجـيـزة

: مشاكساً
 .  –ما دمت بهذه البدانة لنْ تصبح شاعراً

: ِ ضاحكت أجابه السم بعين
 –الشاعر أراغون كان بديناً أيضاً.

ـأزق الذي وضع فيه شـعر الوشَـق باحلرج سـرعان مـا تدارك ا
وعلَّقَ بسرعة:

 –أراغون سـمـنـته الـفرنـسـيـة شاعـريـة بـيـنمـا تـرهل جـسدك ال
يصلح إالّ في حقل للثيران.

ـائدة كـنت حـينـها أراقبُ ذلك  تـعالتْ الـضحـكـات من جُلَّـاس ا
ــعـقـول أنْ يـكــون األدبـاء بـهـذه ـشــهـد مـرتـبــكـاً إذْ لـيس من ا ا
اخلشـونة وهذا االحـتدام وهذه الفـضاضة? وافتـرقتُ عنهُ عائداً
ـوت (احلرب) كـنتُ أحتيَّن أيـام اإلجازة لـلقدوم إِلى إِلى جـبهة ا
ــهم في حـيــاتي مع الــوشَق; بـعـد بــغـداد حــتى حـدث الـلــقـاء ا
فرده إِلى حولـ من لقـاء حانـة الغـابات حـ وجدتهُ جـالسـاً 
ـطلَّـة على بـداية جـسر الـصاحلـية من طاولـة مالصقـة لـلنـافذة ا
جــهــة شــارع الــرشــيــد في حـــانــة شــريف وحــدَّاد اســتــأذنــتهُ
ــا سـألـتهُ ــوافـقـة و لــلـجـلــوس إِلى جـوارهِ حــرَّكَ رأسهُ داللـة ا
ـعاشي; غـمـغمَ بـكلـمـات غـير مـفـهـومة ثمَّ ألطمـئن عـلى وضـعه ا
رفع كـأسه بسأمٍ وارتشفَ جـرعةً صغيـرةً من العرق دون مازَّة
حتـى بزغ أحد مـردييه فجـأةً من الذين يـكتـبونَ شعـراً لألطفال

: أطلق الوشَق ضحكتهُ هاتفاً
 –أهالً بالنفايات.

ـزاح الثـقـيـل بـينـهـمـا وحـسم ـشـهـد طـقس مـن ا لـدقـائق سـادَ ا
أخــيـراً بـربع عــرق إضـافي إِلى الـوشَق يــدفع حـسـابه ضــيـفـنـا

: القصير القامة الذي انضم إِلى الطاولة; ردَّد الوشَق باسماً
  –ال تزعل; كنتُ أمزحُ معك.

سح الـغـبـار عن نـظَّارتهِ ظلَّ الـشاعـر الـقـزم صامـتـاً وانـشـغل 
لعَ هـذا ــنـديل أزرق بـيـنـمـا كـنتُ أحتــرَّقُ شـوقـًا عـسى أنْ يـطـَّ
الـوشَق على بعض أشـعاري بـعد دقـائق جترَّأتُ وبيـدٍ مرتـعشةٍ
وضـعتُ احدى قصائدي أمام ناظريهِ الحظ الوشَق ارتباكي ثمَّ
انــتـشل األوراق من فـوق الـطـاولـة واســتـغـرق مـثل أمـيـرٍ بـقـراءة
القـصـيـدة بـحـرصٍ واضح هـذا هـو الـوشَق عـنـدمـا يـقـرأ نـصَّاً
; يـقرأ بـإخالصٍ عـلى العـكس من اآلخـرين الذين لـكاتبٍ مـبـتد
يـقرؤونَ بغـطرسةٍ واسـتعالءٍ لـيس إالّ صار الوشَق بـعالم آخر;
بـيــنـمـا انـبـرى الـقــزم يـثـرثـرُ مع نـفــسه بـعـد أنْ فـرغ من قـراءة
القـصـيدة صـرخ فـجأةً بـوجه شـاعر األطـفال وأمـرهُ بـالسـكوت;
رفعَ نظـرهُ يتفحَّصني بخبرةِ مئـاتِ الشوارع التي جابتها حياته

: ثمَّ مدّ َكفّه اخلشنة وصافحني قائالً
 –من هذهِ اللحظة أنتَ صديقي.

: علَّق القزم بعد أنْ فرقعَ أصابعهُ
.  –دع الفتى في حالهِ ال تخدعهُ

ردَّدَ الوشَق بهدوء:
 –هذا شاعر. 

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

{ بــــــــــاريس (أ ف ب)  –أدلى
ـقـدم السـابق لـنشـرة األخـبار ا
األكــثــر مــشــاهــدة في فــرنــســا
باتريك بوافـر دارفور قبل أيام
بـإفادته أمـام الـشرطـة في إطار
حتــــقـــيـق بـــشــــأن اتـــهــــامـــات
بــاالغــتــصــاب وجــهــتــهــا إلــيه
كـاتـبـة فـرنــسـيـة عـلى مـا أفـاد
لف األحد. مصدر مطلع على ا
و االســــتــــمــــاع إلـى بــــوافـــر
دارفـــــور الـــــذي يــــنـــــفـي هــــذه
االتهامات نفيا قاطعا الثالثاء
في وحــدة مــكـافــحــة انــحـراف
األشـــــخـــــاص في الـــــشـــــرطــــة
ـكـلـفة الـقـضائـيـة الـفـرنـسـيـة ا
ـلف الـذي فـتـحـته الـنــظـر في ا
الــنــيـابــة الـعــامــة في مــنـطــقـة
نـــانـــتـــيـــر قـــرب بـــاريس وفق
ـــصــدر الــذي أكــد مـــعــلــومــة ا
نـشرتـها صـحـيفـة (لو جـورنال
ــــانـش) األســــبــــوعــــيـــة دو د

األحد.
وبــدأت الـقــضــيــة بـعــد تــقـد
الــكــاتـــبــة فــلــورنس بــورســيل
شـكوى في 15 شـبـاط/فـبـرايـر
تتهم فيها الصحافي والروائي
الـشــهـيـر الـذي قـدّم بـ 1987
و2008 نــشـرة أخــبـار (تي اف
1) الـقـناة الـتـلـفزيـونـية األولى
في فــرنــســا بــإرغــامــهــا عــلى
ـارسات جـنـسـيـة معه إقـامـة 

في  2004و2009.

ومـــذاك حـــصـــلـت (جـــلـــســات
اســـتـــمـــاع عـــدة) خـــصـــوصـــا
لـشـهود مـحـتـملـ في الـوقائع
الوارد ذكـرها أو ألشـخاص من
هـنـية لـبـاتريك بـوافر الـبـيئـة ا
دارفور الـبـالغ حالـيا 73 عاما
ـقـدّمة الـشـكـوى لكن من دون و
تـقــد شـكـاوى إضـافـيـة وفق
ما أفـاد مصـدر آخر مـطلع على

لف منتصف آذار/مارس. ا
كذلك نشرت صحـيفة (لوموند)
في 15 آذار/مــــــــــارس عــــــــــلى
مـوقــعـهــا اإللــكـتــروني حـوالى
عشر شـهادات عن قيـام باتريك
بـــــوار دارفــــور بـ”اســـــتـــــغالل
ـــهــــيـــمن ”عــــلى مـــر ـــوقـع ا ا
السنوات. وينفي باتريك بوافر
دارفـــور بـــاســـتـــمـــرار إرغـــامه
بـــورســيـل أو أي امــرأة أخــرى
ــارســـة اجلــنـس مــعه. عــلـى 
وهـــــو تــــــقـــــدم فـي نـــــهــــــايـــــة
آذار/مــــارس بــــشــــكــــوى ضـــد
بـــورســيـل بــتـــهـــمـــة (تــشـــويه

السمعة).
وفي مـقابـلـة نشـرتهـا صـحيـفة
(لـــــــوبــــــــاريــــــــزيــــــــان) في 22
آذار/مـــارس أكــدت بـــورســـيل
الـتي اسـتـمـعت إليـهـا الـشـرطة
أن (الـتـحـقـيق سـيـتـيـح حتـديد
الــوقـائع) مـبـديـة أمـلـهـا في أن
(يـحـاكَم بـاتـريك بـوافـر دارفـور

على أفعاله).
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{ الـبنـدقيـة (إيـطالـيا) (أ ف ب)
 –يــتـنــاول بــيـنــالي الــبـنــدقــيـة
لـلــعــمــارة في دورته الــســابــعـة
عــشـرة الــتي انـطــلـقت الــسـبت
مـسـألـة الـتصـمـيم في حـقـبـة ما
بعد جائـحة كوفيد-19 في عالم
مـشــرذم بـحـاجـة إلى مـسـاحـات
مــشـتـركــة وهي مـهـمــة أوكـلـهـا
ـــفــوض هــاشم ســـركــيس إلى ا

مبتكرين شباب.
ــعـــمــاري ـــهــنـــدس ا ويـــقــول ا
ــســألــة األصــعب الــلــبــنــاني (ا
تــكـــمـن في كـــيـــفـــيـــة تـــســـويــة
ـــشـــكالت الــــتي قـــادتـــنـــا إلى ا
ـكـنـنـا إيـجاد اجلـائـحـة. كـيف 
ــنـاخـي والـفــقـر حل لــلـتــغــيـر ا
واخلالفـات الـسيـاسـيـة الهـائـلة

ب اليم واليسار?).
ـولــود في بــيـروت وســركــيس ا
عــام 1964 عـــلى قـــنـــاعـــة بــأن
ـستـقبل سـتكـون وليدة مديـنة ا
التـوافق وأنه سـيتـحتم تـقاسم
مـســاحـات جــمـاعـيــة لـلــحـد من
االســتــهالك وابـــتــكــار أشــكــال
جـديـدة من الـتـضامـن. ويوضح
ســـركــيس الـــذي يـــرئس كــلـــيــة
ـعمـارية والـتخـطيط الـهنـدسة ا
في مـــعــهــد مـــاســاتـــشــوســتس
لـــلـــتــكـــنـــولـــوجــيـــا (إم آي تي)
ـرموق ( تـصـمـيم كل صـالة ا
عــلى أنــهــا حـوار بــ أســالـيب
مختـلفة في حتـديد مفـهوم الفن

ــعــمـــاري. يــدخل الـــزائــر إلى ا
القاعات يرى احلوار ويبدأ في
صوغ مـوقف. وهذا احلـوار هو
الـذي سيـمكـنـنا من الـعودة إلى

التحادث).
وجــمع ســركــيس من حــوله في
البندقية 112 مهندسا معماريا
ئة منهم ومكتب هندسة 96 با
يــشـــاركـــون لـــلــمـــرة األولى في
الــبـــيــنـــالي وتــتـــراوح أعــمــار

نصفهم ب 35 و55 عاما.
وهـذا مــا يـشـرع األبـواب جلـيل
جــديــد مـتــعــدد الـلــغـات آتٍ من
جــمــيع أنــحــاء الــعــالم يــعــيــد
الــنـظــر في الــنــمــاذج الـقــائــمـة
تـعارف علـيها ويـتقن أحدث وا
الــوسـائل الـتـكـنــولـوجـيـة. فـهل
يـعني ذلك طي صـفـحة الـنـجوم

عرض? في هذا ا
يـؤكــد ســركــيس بــهــذا الــصـدد
(حــ طـرحت الــسـؤال نــظـرت
مـن حــولي بــحــثــا عن احلــلــول
األكـثـر ابـتـكـارا وإبـداعا. وعـلى
ـــعـــيــار اخـــتــرت ضـــوء هــذا ا
ـســألـة ال تـتــعـلق . ا ــشـاركــ ا
بــالــنــجـــوم). وعــلى غــرار أحــد
أسـالفه الـتــشـيــلي ألـيــخـانـدرو
أرافـيــنــا يـعــتـبــر ســركـيس أن
شكالت روحة الـواسعـة من ا ا
مـــا بــ الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــرقي
والـتــفـاوت االجـتـمـاعي والـفـقـر
ـــنــاطق الـــســاحـــلــيــة وغـــمــر ا

ــنـخـفـضـة تــسـتـدعي وسـائل ا
مبتكرة وأساليب غير مسبوقة.
ويــتــابع مـفــوض الــبـيــنـالي أن
قـاربـات يـنبـغي أن تـولّد هـذه ا
“مسـاحات للـتجـمع حيث يرى
النـاس العـابرين حـياة اآلخرين
الـيــومــيــة هـذه بــدايــة احلـوار.
ـعـمـاري أن ــكن لـلـفن ا وهـنـا 
يـسـاعــد في تـغـيـيـر ”اجملـتـمع
حتى ولو أنه عـاجز عن حتقيق
أي شيء وحـــده. وهــو يــرى أن
احلـــوار ال بــــدّ مـــنه لــــتـــخـــطي
ـتـفـشـي الـوحـشـيـة والـعـنف ا

في العالم.
ـا ـعـمـاري لـطـا ويـقــول (الـفن ا
كــان هــدفــا لـــلــنــزاعــات. نــدمــر
العمارة. لـكن إعادة اإلعمار هي
ـؤشر األول ـطاف ا في نهـاية ا
لتسوية الـنزاعات. وإذا حاولنا
ابــتــكـــار وســائل واســـتــحــداث
مساحات لاللتقاء حيث الناس
بـعـضهم الـبـعض وهم يـعـبرون
ويـلـتـقـون أشـخـاصـا ال يرونـهم
عـادة مــسـاحــات تـظــهـر فــيـهـا
الفـوارق االقـتصـادية والـفوارق
اإلتــتــيــة فـــهــذه تــكــون بــدايــة
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ـــكـن لـــلــــفن احلــــوار وهــــنــــا 
ــعــمــاري أن يــســاعـد). (كــيف ا
ســنـعـيش مـعــا?). هـذا الـسـؤال
هـو عـنـوان البـيـنـالي ومـحوره.
ــعــرض حــتى 21 ويــســتــمـــر ا
تشرين الثاني/نوفمبر. وبعدما
ـــاضـي في ظل ألـــغي الــــعـــام ا
اجلـائـحـة يـخـضع هـذه الـسـنة
لـــقـــواعــد تـــبـــاعــد اجـــتـــمــاعي
صــارمــة حــتـى لــو أن مــقــاهي
ومــطـاعم إيــطـالـيــا أعـادت فـتح
شـرفـاتــهـا مــؤخـرا وبـدأ الــبـلـد

يستعيد سياحه تدريجيا.

مــونـــتــريـــال (أ ف ب) - تــســبب
صــــغـــيــــر دب أســـود بــــفـــوضى
استـمرت سـاعات عـدة األحد إثر
جتوله في أحد أحياء مونتريال
قـبل إمـسـاك الــسـلـطـات به عـقب
حـــــقــــنـه بـــــثالث جـــــرعـــــات من
.وبـعــد تـلــقـيـهــا إخـطـارا ــهـد ا
بـوجـود صـغـيـر الـدب بـعـد ظـهر
األحـد طــوقت الــشـرطــة شـوارع
عدة في مـنطـقة دورفـال في غرب
مونتريال حـيث مطارها الدولي
بـحـسب الـنــاطق بـاسم الـشـرطـة
رافـايــيل بـيــرجـيــرون.وطُـلب من
الـسكـان مالزمـة مـنـازلهم بـيـنـما
تـــولى الـــعــشـــرات من عــنـــاصــر
الشرطة وفرق اإلطـفاء وموظف
في وزارة احلـــــيــــــاة الـــــبـــــريـــــة
ومــتـطــوعـ من هــيـئــة مـحــلـيـة
إلنــقــاذ احلــيــوانــات عــمــلــيــات
الــــــبـــــــحـث عن الـــــــدب.وأشــــــار
بيـرجيـرون إلى أن (صغـير الدب
الــذي ال يــتـعــدى عــمـره بــضــعـة
أشهـر حـوصـر في باحـة مـجمع

سكني قبل أن يتسلق شجرة).
وذكـرت هـيـئـة أنـيـمـال ريـسـكـيـو
للرفق باحليوان في منشور على
فيـسبـوك أن (متطـوعيـها حـقنوا
سـكنات لكن ثالث جرعات من ا
الدب ظل في حالة تأهب وتسلق
الشـجـرة قـبل أن يفـر إلى سـاحة
أخـرى).وقد تـسـلق صـغـيـر الدب
أخـــيـــرا شــجـــرة أخـــرى  حــيث
غــفى. ووضع عــنــاصــر اإلطــفـاء
وســـائـــد هــوائـــيـــة عــلى األرض
حتـــــســــبـــــا إلمـــــكــــان ســـــقــــوط
الدب.وأُمسك بالـدب بعد ساعات
عـدة.وقـالت الـهــيـئـة (تـمـكـنـا من
اإلمــســاك به وإنــزاله إلى أســفل
ــكن ضــمــان الــشــجـــرة حــيث 
سالمته) مشيـرة إلى أن (صغير
الــدب ســيُــطـلق فـي بـيــئــة أكــثـر
مالءَمــة له). ولــفـت بــيــرجــيـرون
إلـى أن (وجـــود دب فـي نـــقــــطـــة
قــريـــبـــة جـــدا من مـــونـــتـــريــال
خـصـوصـا في مـنـطـقـة حـضـريـة
ـطــار نـادر جـدًا). بـالــقـرب من ا
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{ الهـــاي (أ ف ب)  –ســـيـــخـــضع
) اإليطالية مـغني فرقة (مونيـسك
ـسابـقة (يـوروفيجن) الـتي فازت 
الـغـنـائـيـة األوروبـيـة لـلـعام 2021
إلـى فـــــحص لـــــكـــــشـف تـــــعـــــاطي
اخملـدرات بـعـد سـلـوك مريب خالل
احلــفـلـة فـيـمــا دعت فـرنـسـا الـتي
ـركـز الــثـاني إلى حـفظ حــلت في ا

سابقة). (سمعة هذه ا
وسـيُجـري داميـانو دافـيد بـصورة
طــوعـيــة فـحــصـاً لــدى عـودته إلى
إيـطــالـيـا بـعـد اجلـدل الـذي أثـارته
لـقــطـات مـصـورة حـقـقت انـتـشـارا
كـبـيرا عـبـر الشـبـكات االجـتـماعـية
غني يحني رأسه ويالمس تظهر ا
الــــطــــاولــــة بــــأنــــفه خـالل عـــرض
ــسـابـقـة الـغـنـائــيـة الـتي أقـيـمت ا
الــــســــبـت في مــــديــــنــــة روتــــردام
الـهـولـنديـة وهي مـشـاهد تـابـعـها

العالم مباشرة على الهواء.
ــســابــقــة وقــد فـــازت إيــطــالــيـــا 
(يـوروفـيجن) مـتقـدمة عـلى فرنـسا
رتبت وسـويسرا اللت احتـلتا ا
الــثـانــيـة والـثــالـثــة بـفـضل األداء
( الـــقـــوي لــفـــرقـــة (مـــونــيـــســـكــ

وسيقى الروك.
لـــكـن في حـــال ســـحب الـــلـــقب من
الـفـرقة اإليـطـالـية سـيـنتـقل الـفوز
إلى الـفرنسـية باربـارا برافي التي

حلت ثانية مع أغنيتها (فواال).
وردا عــــلى ســــؤال عـــمــــا إذا كـــان
يـتـعـ مـعـاقـبـة إيـطـالـيـا في حـال
الـتثـبت من صـحة فرضـية تـعاطي
اخملــــــدرات قـــــال وزيــــــر أوروبـــــا
والــشــؤون اخلــارجـيــة الــفــرنـسي
جـان إيـف لـودريـان عـبـر إذاعة (ار
تي ال)  إن (جلــنـة األخالقـيـات في
يـوروفـيـجن هي اخملـولـة الـبت في

أي مشكلة قد حتصل).
نظمة لـكنه أشار إلى أن (اللجـنة ا

لـــيـوروفـيـجن تـتــحـمل مـسـؤولـيـة
سابقة). صون سمعة هذه ا

وقـــــال االحتــــاد األوروبي لـــــلــــبث
نظمة للمسابقة) اإلذاعي (اجلهة ا
في بــيــان إن (الــفــرقـة نــفت نــفــيـا
قــاطـعــا االدعـاءات بــشـأن تــعـاطي
ـــغـــني اخملــــدرات وســـيـــخـــضـع ا
ـــعـــنـي طـــوعـــا لـــفـــحص كـــشف ا
اخملــــــــــــدرات لــــــدى عــــــودتـه إلى

بالده).
وأضـاف (هم طـلبـوا ذلك من تلـقاء
اضـية لـكن تعذر أنـفسـهم اللـيلـة ا
عـــــلى االحتـــــاد األوروبـي لــــلـــــبث

اإلذاعي تنفيذه على الفور).
ــغــني ردا عــلى ســؤال عن وبــرر ا
هـــــذه احلــــادثــــة خـالل مــــؤتــــمــــر
صــحــافي أعــقب الــفــوز اإليــطـالي
ـســابـقـة انــحـنــاءه بـأن عـازف بــا

الـغـيتـار في الـفرقـة تـوماس راجي
كان قد كسر لتوّه كأسا زجاجية.
ورد دامـيانـو دافيد (أنـا ال أتعاطى
اخملــدرات. أرجــوكـم يــا شــبـاب ال
تـقولوا ذلك. ال أتعـاطى الكوكاي

رجاء ال تقولوا ذلك).
وكـتبت الفرقـة الحقا عبـر حسابها
عــــلى إنــــســـتــــغــــرام (نـــحـن عـــلى
اسـتعداد للخضوع لفحوص ألن ال
شـيء لـــديـــنــــا لـــنــــخـــفـــيـه. نـــحن
مـصـدومون حـقـا لقـول الـبعض إن
دامـيـانـو يتـعـاطى اخملـدرات. نحن
حــقــا ضـد اخملــدرات ولم نــتــنـاول

.( يوما الكوكاي
وأشـــار االحتــــاد األوروبي لـــلـــبث
اإلذاعـي إلى وجود أدلـة عن حتطم

كأس زجاجية خالل احلفلة.
وقـال االحتـاد في بـيان (نـحن على

ـقطع ـتعـلـقة بـا عـلم بـالتـكـهنـات ا
ــصــور لــلــفــائــزين اإليــطــالــيــ ا
ـوسـيـقـية ـسـابـقـة يـوروفيـجن ا
فـي القاعة اخلضراء (حيث جتلس
ـــشــاركـــة) الـــلــيـــلــة الـــبـــعــثـــات ا

اضية). ا
وأوضـح (أن الـفـرقـة ومـسـؤولـيـها
ورئــيس الـبــعـثــة أعـلــمـونــا بـعـدم
وجــــود مـــــخــــدرات في الــــقــــاعــــة
اخلـضـراء وشـرحـوا لـنـا أن كـأسـا
زجــاجــيــة كُــســرت عــلى الــطــاولـة
ـغني كـان يلـمّها ”كـما ظـهر في وا

الصور).
وأضـــــاف االحتـــــاد انه (بـــــصــــدد
الـتـحـقق من وجـود كأس مـحـطـمة
ـكـان. نـحـلـل الـصـور بـعـنـاية في ا
وسـنـعلـمكم بـأي جديـد فور عـلمـنا

به)

{  بـــــــــاريس (أ ف ب)  –أخـــــــــلى
فـــنـــانـــون وعـــامـــلــون فـي مـــجــال
الــعـروض الــفـنــيـة طــوعـاً مــسـرح
أوديـون الـشـهيـر في بـاريس حيث
كــانــوا يـرابــطـون مــنــذ الـرابع من
آذار/مـــارس والــذي شــكّـل نــقــطــة
واقع انـطالق حركة وطنـية عمّت ا
ـغـلـقـة بـسـبب جـائـحة الـثـقـافـيـة ا
كـوفـيـد-19 عـلـى مـا أفـاد مـراسـلو

وكالة فرانس برس األحد.
ـكان قـرابة الـساعة وغـادر هؤالء ا
الـــســادســـة صــبــاحـــا وأزالــوا كل
ــطـلــبــيـة الــتي كــانـوا الالفــتــات ا
سرح ولم يضعونها على واجهة ا
يـتـركوا سـوى الفـتة يـتـيمـة عـليـها
عبارة (إلى اللقاء). وأوضح األم
الــعــام لــنــقــابــة داعــمــة لــلــحــركـة
االحـــتـــجــاجـــيـــة دوني غـــرافــولي
لـوكالة فرانس برس أن (البقاء في
مـسرح أوديون بـات فتيل مـواجهة
مـع اإلدارة وهـــذا مـــا ال نـــريـــده.”
وأشــار إلى أن الــفــكــرة تــكــمن في
عركة في مكان آخر “االسـتمرار با
ــكـنــة). وانـطــلـقت ألطــول فـتــرة 
سـارح من مـسرح حـركـة احـتالل ا

{ بــــــــــاريس (أ ف ب)  –يـــــــــؤدي
ـفــرط لــلـكــحـول إلى االســتــهالك ا
فــــقــــدان مــــا يــــقــــرب من عــــام من
ـتوقع لـسكان 52 مـتوسط الـعمر ا
بــلـدا بـسـبب األمـراض واحلـوادث
شـروبات على الـناجمـة عن هذه ا
ــنـظــمـة مــا أظـهــر تــقـريــر حـديث 
ــيـدان الــتــعـاون والــتــنــمـيــة في ا
ــنـظــمـة االقــتـصــادي. وشــجـعت ا
الـبــلـدان عـلى مـضـاعـفـة جـهـودهـا
ـكافـحة هـذه الـظاهـرة خصـوصا
مـن خـالل احلــــــد مـن الــــــتـــــــرويج
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