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عــربـي مــجــاور الـى اربــيل خالل
تـــمــوز ا�ـــقـــبل� اال انه اصـــطــدم
بـــرفـض مـــديـــر دائـــرة مـــعـــادلــة
الــــشــــهـــادات في اربــــيل قــــبـــول
وثائـقها بـرغم انهـا متـخرجة من
الدراسـة االعداديـة بتـفوق وتمت
اجراءات ا�صادقة على شهادتها
وجـمـيع الـوثــائق في ذلك الـبـلـد�
عبـر السفـارة العـراقيـة وا�درسة

التي تخرجت فيها).
واشـــــــار الـى انـه (راجع دائـــــــرة
التـعادل باربـيل ورفضت مـعادلة
شهادة ابنـته� طالبـة منه الذهاب
الى بـغـداد لـهـذا الغـرض� اال انه
فـــوجئ عــنــد مـــراجــعــة الــدائــرة
ا�ـــعــنـــيـــة فـي وزارة الـــتـــربـــيــة
االحتادية ببغداد بـرفضها ايضا
عـنـونـة وثــيـقـة الـتـعـادل الى ايـة
كليـة في كردسـتان� مـشيرين الى
انـهم يـرتـبــطـون بـبـرنـامج قـبـول
الــكـــتــروني مع وزارة الـــتــعــلــيم
الـعــالي االحتـاديـة فــقط� كـمـا ان
التعـليمات ال تـسمح لهم بـعنونة
وثـــائق الـــتـــخـــرج من الـــدراســة
االعــداديـة الــصــادرة من مـدارس

الـبــلـدان االخــرى� الى جــامـعـات
كــردســتـان). وشــدد عــلى الــقـول
(انه وعوائل اخـرى يعـلقون امال
على حـكمـة ورجـاحة عـقل رئيس
حـكومـة االقـليـم االستـاذ مـسرور
الـــبـــارزاني� النـــقـــاذهم مـن هــذه
ا�ــــشـــكــــلــــة وانـــهــــاء تــــعـــلــــيق
مــراجــعــاتـــهم ا�ــســتـــمــرة مــنــذ
شــــــهـــــــرين مـع شــــــروع وزارتي
الـــتــربـــيــة االحتـــاديــة واالقـــلــيم
بـــاجــراء امـــتــحــانـــات الــدراســة
االعـداديـة لــلـعـام اجلـاري ور�ـا
بـدء الـتـقــد� الى اجلـامـعـات في
وقت � حرمـات ابنـاء العـراقي�

ا�قيم� في اخلارج منها).
واكدوا ان (ابناءهم متفوقون في
الـدراسـة وان الواجـب االنسـاني
والـــوطــــني يــــوجب رعــــايـــتــــهم
وتقـد� ا�سـاعدة الالزمـة الكمال
دراســـتـــهم اجلـــامـــعــيـــة خـــدمــة
�ـستـقـبل الـبالد وال سيـمـا اقـليم
كردستان). واضافـوا (ان التفاتة
كر�ة من االسـتاذ مسرور كـفيلة
بــانــقــاذهـم وحتــقــيق هــذا االمل

ا�شروع).
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نـاشدت عـوائل عـراقـيـة تـقيم في
اخلــارج� رئــيس حــكــومــة اقـلــيم
كــردســتــان مــســرور الــبــارزاني�
انــقـــاذ ابـــنـــائـــهم الـــطـــلــبـــة من
احلـرمـان من مــواصـلـة الـدراسـة
اجلــامـعــيـة بــســبب رفض دائـرة
تــعــادل الــشــهــادات� الــنــظــر في
وثائـقهم والـطلب مـنهم تـقد�ـها
الى وزارة التـربـية االحتـادية في
بــــغــــداد. وقــــال اولــــيــــاء امــــور
لـ(الـزمـان) انـهم (يـتـجـهـون لنـقل
اقامـاتهم من عـواصم عربـية الى
اربــــيـل لـــلــــســــكن حتـت ظـــروف
احلـاجـة لـيـكـونـوا قـرب اهـاليـهم
وذويهم ويـتـمتـعـون بالـسكن في
ارض عــراقي� واال ان مـــعــضــلــة
رفض مـعـادلـة شـهـادات ابـنائـهم
في دائـرة تــعـادل الــشـهـادات في
االقـــلــيـم حــرمـــهم مـن هــذا االمل
وهـــدد ابــــنـــاءهم من مـــواصـــلـــة

دراستهم اجلامعية).
واكــد ولي امـر الــطــالـبــة نـور ان
(عـائـلـته تـنـوي االنـتـقـال من بـلد
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الــســبع لــتــزويــد الـدول الــنــامــيـة
بــخـطـة بـنــيـة حتـتـيــة �ـكـنـهـا أن
تـنافس مبـادرة احلزام والطريق -
طــــريـق احلــــريــــر - الــــتي تــــبــــلغ
مــيـزانـيـتــهـا عـدة تـريــلـيـونـات من
الـدوالرات.وقال الرئيس بايدن إنه
يــريـد أن تـكــون خـطـة إعــادة بـنـاء
عـالم أفضل ا�ـدعومـة من الواليات
ا�ــــتـــحــــدة بـــديال عــــالي اجلـــودة
�ـــــــبــــــادرة احلــــــزام والــــــطــــــريق
الـــصـــيـــنـــيـــة.وردت بـــكـــ� مــرارا
وتـكرارا عـلى ما تـعتبـره محاوالت
مـن جانب القـوى الغربـية الحتواء
الـــصــ�� وقـــالت إن (الــعـــديــد من
الـقوى الكبرى ال تزال تفكر بعقلية
إمـبراطورية عـفا عليـها الزمن بعد

سنوات من إذالل الص�).

وكـــنــدا� وبــريــطــانـــيــا� وأ�ــانــيــا�
وإيـطاليا� وفرنـسا� واليابان - في
اسـتخدام جتـمعهم لتـوجيه رسالة
لـلـعـالـم بـأن أغنـى الـد�ـقـراطـيات
�ـكن أن تقـدم بديالً لنـفوذ الص�
ا�ــتـنــامي.لـكـن يـبـدو أنـه ال يـوجـد
إجـــــــمــــــاع حـــــــتى اآلن بــــــ� دول
مـجموعة الـسبع حول ما إذا كانت
الـص� شـريكـا أم منـافسـا أو أنها
تـشـكل تـهديـدا أمـنـيا.وقـال مـصدر
دبــــلـــومـــاسـي إن رئـــيس الـــوزراء
الـــكـــنـــدي� جـــاســـ� تـــرودو� قـــاد
مــنـاقـشـة جملـمــوعـة الـسـبع بـشـأن
الــصـ� الـسـبت� ودعـا الـقـادة إلى
الـتوصـل إلى نهج مـوحد �ـواجهة
التحديات التي تفرضها جمهورية
الـص� الشعبية.وتخطط مجموعة

فـي الــوقت الــذي حتـاول فــيه دول
مــجــمــوعـة الــســبع تــقــد� مـوقف
مـــوحـــد بـــشـــأن الـــصـــ�.ويـــقــول
مــراقـبـون إن (الـرئــيس األمـريـكي�
جـو بايـدن� يحـاول تأطـير عـالم ما
بــعــد الـوبــاء عــلى أنه صــراع بـ�
الــــد�ــــقــــراطــــيــــات واألنــــظــــمـــة
االسـتـبـداديـة). وتـبـحث مـجـمـوعة
الــسـبع� الـتي يـجـتـمع قـادتـهـا في
كـورنويـل� جنـوب غرب بـريطـانيا�
عـن رد شــــــامـل ومــــــوحــــــد عــــــلى
اإلصـــــرار ا�ــــتــــزايــــد لــــلــــرئــــيس
الــصــيــني� شـي جــ� بــيـنـغ� بــعـد
الـصـعـود االقتـصـادي والعـسـكري
ا�ـذهل لـلصـ� عـلى مدار األربـع�
عــــامــــا ا�ـــاضــــيـــة.ويــــرغب قـــادة
اجملــمــوعــة - الـواليــات ا�ــتــحـدة�
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افتـتح ا�ـنـتـخب اإلنـكـلـيـزي بـكـرة الـقدم
امس االحـد مــشـواره في بــطـولــة كـأس
أوربـا � بفـوز ثـم� وصـعب عـلى ضـيفه
ا�ـنــتـخب الــكـرواتي بــهـدف من دون رد

ضمن منافسات اجملموعة الرابعة.
 وأحـرز رحـيم سـتـرلـيـنغ هـدف ا�ـبـاراة

الوحيد في الدقيقة  .57
وحصلت انكلترا على ثأرها من كرواتيا
الــتـي أطــاحت بـــهــا فـي نــصف نـــهــائي
كـأس العالم  2018 لـتتصـدر اجملموعة
بانـتـظـار ا�بـاراة الـثـانيـة بـ� أسـكتـلـندا
وضـــيــفــتــهــا الــتــشـــيك الــيــوم اإلثــنــ�.
واعــتــمــد مــدرب ا�ــنـتــخـب اإلنــكــلــيـزي
غـاريث ساوثغيت� على طريقة اللعب -4
 3-3حـيث تواجـد جـون سـتونـز بـجانب
تـايـون مـينـجـز في عـمق اخلـط اخللـفي�
بــإســـنــاد من الـــظــهـــيــرين كـــايل ووكــر
وكــيــران تـريــبـيــيه� وقــام ديـكالن رايس
بـــدور العـب االرتـــكـــاز� وحتـــرك أمـــامه
كـالفن فـيـليـبس ومـايسـون مـونت� خلف
ثالثي الـهــجــوم ا�ـكــون من فــيل فـودين

ورحيم سترلينج وهاري ك�.
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تلقت (الزمان) امـس رسالة تهنـئة من السفـير الكويـتي ببغداد سالم
غصاب الـزمانان� هنـأها فيـها باحلـصول على تـكر� نقـابة ا�ام�
الـعـراقـيـ�.وقـال الـزمـانـان في رســالـة مـوجـهـة الى رئـيس الـتـحـريـر
(يطيب لي ان ابعث الى حضرتـكم باخلص التهاني واطـيب التمنيات
�ناسبـة حصولكم عـلى قالدة االبداع والتـميز ودرع نقـابة ا�ام�
العراقي�)� واضاف (املـ� لكم التوفيق والسـداد في مسيرة عملكم
مع اطيب االمـنـيـات).وكانت نـقـابة ا�ـامـ� قـد كرمت (الـزمـان) يوم

سالم غصاب الزماناناالثن� ا�اضي� وسط حضور قضائي وحقوقي واعالمي الفت. 
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تــوفي في الـعـاصـمـة الـبـريـطـانـيـة
الــشـاعـر الـعــراقي سـعـدي يـوسف
عـن عـمــر يـنــاهـز  87عــامـا� وبــعـد
مــــعـــانـــاة مع مــــرض عـــضـــال في
سنواته األخيرة.ويعد يوسف أحد
كـبـار الـشـعـراء في الـعـالم الـعـربي
خـالل الـعـقــود اخلـمـســة ا�ـاضـيـة
وأحـد أبـرز األصوات الـشعـرية في
عــالم الــشـعــر من حـيث الــتـجــربـة
الـشعـرية وغـزارة اإلنتـاج.وينـتمي
إلـى مـوجــة الــشـعــراء الــعـراقــيـ�
الـــــتي بــــرزت فـي أواسط الــــقــــرن
ا�اضي� وجاءت مباشرة بعد جيل
رواد مــا عــرف بــالــشــعــر احلـر أو
الــتـفـعـيـلــة� الـذي أطـلق عـلى رواد
حتــديـث الـقــصــيــدة الــعــربـيــة من
أمــثـال نــازك ا�الئـكـة وبــدر شـاكـر
الــسـيــاب وبـلـنــد احلـيــدري وعـبـد
الــــوهـــاب الـــبــــيـــاتي.وقــــد أطـــلق
الــــبـــعض عـــلـى هـــذا اجلـــيل اسم

(اجلـــيـل الــضـــائـع)� فــقـــد عـــايش
بـعضهم جـيل الرواد لكـن منجزهم
احلـقـيـقي جـاء في اخلـمسـيـنـيات�
وضـم هــــــذا اجلــــــيـل إلـى جــــــانب
سـعـدي يـوسف� الـشعـراء مـحـمود
الــــبـــريــــكـــان ومــــظـــفــــر الـــنـــواب
وآخـرين.وبرحيله ستكون الساحة
الـشـعـريـة الـعـربـيـة قـد فـقـدت أحد
أبـرز األصوات الـتي مألت األجواء
الـــشـــعـــريـــة جتـــديـــداً وصـــخـــبـــاً
.وكتب الـناقد خـالد مطاوع وتـمرداً
في  11نـيـسـان  2021حـيـنـمـا كـان
يــوسـف ال يــزال يــقــاوم ويــصـارع
مـــــــرض الــــــســــــرطــــــان في أحــــــد
مـسـتـشـتـفـيات لـنـدن (سـعـدي يُـعد
مـن أعــظم الــشــعــراء ا�ــعــاصــرين
الـذين كـتـبـوا بـالـعـربـيـة� وهو إلى
جـانب أدونـيس ومحـمود درويش�
يـعـد أحـد عـمـالـقـة الـشـعـر العـربي
فـي الـــنــصـف الــثـــانـي من الـــقــرن
الــعــشــرين). وعـن جتـربــة يــوسف
الـشـعريـة يـقول مـطـاوع (استـمدت

�ـــارســة ســعــدي الـــشــعــريــة من
الــعــديــد من ا�ــصـادر مـن األغـاني
الـشعـبيـة في جنـوب العـراق حيث
نـشأ إلى زُهد ا�ـعري� ومن الصور
الـشـفـافة لـلـشـاعر الـصـيـني لي بو
إلـى أغـــاني لـــوركــــا الـــعـــمـــيـــقـــة�
بـاإلضافة إلرتـباط وحوار مـستدام
مـع شعر الـسيـاب. نشر سـعدي ما
يــزيــد عن  40مــجــلــداً من الــشــعـر
وا�ـقال األدبي والقـصصي� وعددا
أكــبـر مـن الـتـرجــمـات تــنـوعت من
قــصـائــد والت ويـتــمـان األمــريـكي
لـــروايـــات نــغـــوجي وا ثـــيــنـــغــو�
الـروائـي الـكيـنـي)� وتركـت جتـربة
يـوسف الشعريـة الفريدة بـصمتها
خـارج الـعـراق وتـأثـر بـهـا عدد من

الشعراء العرب.
وتــعــرض يــوسف مــثـل كـثــيــر من
الــكــتــاب والــشــعــراء الــعــراقــيــ�
لـلسجـن بسبب مـواقفه السـياسية
واضـــطــر إلى الــهـــجــرة من بــلــده
لــيـعـيـش في ا�ـنـافي والــغـربـة.في

أعــقـاب اإلنـقـالب الـذي قـاده حـزب
الـــبـــعـث في الـــثـــامن فـي  شـــبــاط
 1963ألـــقي الــقـــبض عــلـــيه� لــكن
أطـلق سـراحه قبل لـيلـة واحدة من
إنـقالب الـنـاصـري� عـلـيـهم أواخر
الـــعــام نــفــسه.وذهب إلى طــهــران
ودمـشق ثم إلى اجلزائر حيث أقام
لـسـنـوات قـبل أن يـعـود الى وطـنه
بـــعــد انــقالب الــبـــعث الــثــاني في
تــمــوز .1968لــكن لـم تـطـل إقـامــته
هـذه ا�رة� إذ كـان الوضع يـتدهور
وكــانت هـنـاك حـمــلـة قـمع واسـعـة
ضـــد الــشـــيــوعــيـــ� وضــد كل من
يـشتبه في معارضـتهم للنظام وإن
كـانوا بعثـي�.وفي غربتـه الثانية�
تـنـقّل سـعدي بـ� مـدن كثـيـرة مثل
بـلغراد� نيقوسيا� باريس� بيروت�
دمـشق� وعدن... ليستقر أخيراً في
لــنــدن� ويـحــصل عــلى اجلــنـســيـة
الـبـريـطـانـيـة.لم يـخـرج سـعدي في
حــلـه وتـرحــالـه عن مــســار مـعــظم
الـشعراء الـعراقيـ� الكبـار� أمثال:

مـــحــمــد مــهــدي اجلــواهــري� بــدر
شـــاكــر الــســـيــاب� عــبـــد الــوهــاب
الــبـيـاتي� نـازك ا�الئـكـة� يـأسـرهم
ا�ـنفى ثم يـتركـهم معلـق� بـشباكه
حـتى ا�وت� ويصبح الوطن لديهم
مــصـدراً شــعـريــاً وذكـريــات تـزهـر
.وتــنــاقض قـــصــائـــداً ونــصــوصـــاً
نـصـوص سعـدي يوسف الـشعـرية
ا�ـشـبعـة بـالرمـزية والـسـلسـة مثل
األحــداث الـيـومـيــة الـتي �ـر بـهـا
وحـتى الـرتـيبـة والـهادئـة� مـواقفه
الـــســيــاســيـــة احلــادة� الــتي دخل
بـــســـبــبـــهــا في مـــعــارك عـــنــيـــفــة
وسـجاالت فـكريـة وأولهـا مع رفاق
دربـه الـقـدمـاء.ودفع الـشـاعـر ثـمـناً
بــاهـظـاً بــسـبب أفـكــاره وانـتـمـائه
الــيـسـاري� وبـعــد انـهـيـار االحتـاد
الــســوفـيــتي� صــار يـســاريــا عـلى
طــريــقــته اخلــاصــة� وبــات يـصف
نفسه بـ(الشيوعي األخير) بحسب
عـــنـــوان آخـــر دواويــنـه� وبــشـــكل
خـاص بـعـد اخـتالفه مع حـزبه في

ا�ـــــــــوقف مـن غــــــــزو الــــــــعــــــــراق
والـــتــحــوالت الـــســيــاســـيــة الــتي
أعـقبته.وحسب مـوقع الشاعر على
اإلنـــتـــرنت هـــو من مـــوالــيـــد عــام
 ?1934فـي بـــلــدة أبـي اخلــصـــيب
بـالبصـرة � أكمل دراسته الـثانوية
فـي الـبـصــرة.وحـصل عــلى إجـازة
فـي آداب اللـغة الـعـربيـة وعمل في
الــتـدريس والـصـحـافــة الـثـقـافـيـة�
ونــال جــائــزة ســلــطــان الـعــويس�
واجلــائــزة االيــطــالــيــة الــعــا�ــيـة�
وجــائــزة (كـافــافي) من اجلــمـعــيـة
الــهــلّـيــنــيـة.وفي الــعـام  2005نــال
جـائـزة فيـرونـيا اإليـطـاليـة ألفضل
مـؤلفٍ أجنبيّ . ويقـيم الشاعر منذ

عام  1999في بريطانيا.
وتـكاد غزارة إنتـاج سعدي يوسف
تـكون فريدة� فـقد بلغ عدد دواوينه
الـشـعـريـة الـتي نـشـرهـا حـتى اآلن
 43ديــوانــاً عــلى مــدار مــا يــقـارب
سـبعـة عقود من الـزمن� كان أولهم
(الـــقــرصـــان) عــام  1952وآخـــرهم

(فـي الــبــراري حــيـث الــبــرق) عــام
 2010مـــــــروراً بـ (األخــــــضــــــر بن
يــوسف ومـشــاغـله) و (الــشـيـوعيّ
األخــيـر يـدخـل اجلـنّـة). كــمـا نـشـر
عـشـرة كـتب ضـمت تـراجم ألشـعار
كــبـار الـشــعـراء الـعـا�ــيـ�� أمـثـال
والـت ويـتــمــان ولــوركــا وكــافـافي
ويانيس ريتسوس.كما ترجم نحو
 12روايـة لكبار الروائي� األجانب
مــثل الــنـيــجـيـري وولـي سـويــنـكـا
واإلنـــــكـــــلـــــيـــــزي جـــــورج أورويل
والــيـابــاني كـيــنـزابــورو أوي.كـمـا
كــتب ســعـدي يــوسف روايـة حتت

عــــــنـــــوان (مـــــثـــــلـث الـــــدائـــــرة)
ومـسـرحـيـة (عـنـدنـا في األعـالي)
ومــجـمــوعـة قـصــصـيـة قــصـيـرة
بــــعـــنــــوان (نـــافـــذة فـي ا�ـــنـــزل
ا�ـــغــربـي) إضــافـــة الى عــدد من
الـــــيــــومـــــيــــات والـــــنــــصــــوص
الــــســـيـــاســـيـــة واألدبـــيـــة مـــثل
(يـومـيـات األذى) و(يـومـيـات مـا

بعد األذى).
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واثـارت تصريحات اخيرة
لـه مــــوجـــة مـن الـــســــخط
واالســـتــنــكــار في الــعــراق
دفــعت وزيـر الــثـقــافـة حـسن
نـــــــاظم الـى االعــــــتـــــــذار عن
مــــــقـــــتــــــرح قـــــدمـه لـــــوزارة

اخلــارجــيــة بــتــفــقـد
احـــــــــوال يـــــــــوسف
ا�ـــصـــاب بـــا�ــرض

في لندن.
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حـــذرت الــصـــ� قــادة مــجـــمــوعــة
الـــســبع من أن األيـــام الــتي تــقــرر
فـيـها مـجمـوعة صـغيـرة من الدول
مــصـيــر الـعــالم قـد ولت مــنـذ زمن
بـعيد.وقـال متحدث بـاسم السفارة
الـصينية في لـندن (لقد ولت األيام
الـتي كـانت مـجـمـوعـة صـغـيرة من
الـــدول تـــمـــلـي فـــيـــهـــا الـــقــرارات
الـعا�ية).وأضاف (نـعتقد دائما أن
الــدول� كـبــيـرة كـانت أم صــغـيـرة�
قـويـة أم ضعـيـفة� فـقـيرة أم غـنـية�
متساوية� وأنه ينبغي التعامل مع
الـــــشــــؤون الــــعــــا�ــــيـــــة من خالل
الــــــــتــــــــشـــــــاور بــــــــ� جـــــــمــــــــيع
الـبلـدان).وتأتـي هذه الـتصـريحات
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واصل ذوو شـهـداء سبـايكـر للـيوم
الـثـاني عـلى الـتـوالي �زيـارة موقع
اجلـر�ـة في تكـريت� رافعـ� صور
ابـنـائـهم الشـهـداء� الحيـاء الـذكرى

الـسابعـة للفاجـعة التي اسـتذكرها
الـعراقـيون بألم دام وحـزن عميق �
الـفاجـعة الـتي راح ضحـيتـها أكـثر
من ألف و 700شـــهــيــد مـن طــلــبــة
الـقوة اجلويـة على أيدي عـصابات
داعـش عـــام  2014� تــــلـك اجملـــزرة

الـتي صب فـيـها االرهـاب همـجـيته
عـلـى الـشـبـاب االعـزل قـرب ضـفاف
دجــلــة� فــأمــتــزجت مــيــاهه بــدمـاء
حـماته وهم يعانقونه شهداء أبرار
وقـلـوب امـهـاتهم مـا زالت تـكـويـها
لـوعة فراق فلذَّات االكباد منذ سبع

ســنـوات � وسـط دعـوات إلنــصـاف
ذوي الــضـــحــايــا والــقــصــاص من
الــقـتـلـة. وقـال رئــيس اجلـمـهـوريـة
بـــرهـم صـــالح في تـــغـــريـــدة عـــلى
تــويــتـر تــابــعــتـهــا (الــزمـان) امس
(نــســتــذكــر الــفــاجــعــة  والــكــارثـة

االنـسانـية واجلر�ـة البشـعة التي
ارتــكـــبــهــا داعش بــحـق شــبــابــنــا
االعـــزل من الــسالح � لــلــمــطــالــبــة
بــإنـصــاف ذوي الـشــهـداء واكــمـال
الـــنــصــر عــلى االرهــاب)� واضــاف
(نــــحـــيـي من لب فــــتـــوة اجلــــهـــاد
الـــكـــفـــائـي في حلـــظـــة الـــتـــحـــدي
االصــــعب � وقــــد حتــــقق حتــــريـــر
الــوطن من دنس االرهـاب بـتـكـاتف
الـعراقـي� � فـالـنـصر لن يـكـتمل اال
بـتـرسـيخ الدولـة ا�ـقتـدرة وسـيادة
الــقـانــون).من جـانـبه � دعــا رئـيس
الــوزراء مــصــطــفى الــكـاظــمي الى
تـعزيز القـدرة القتالـية �نع اجترار
الــكـوراث. وقــال في تــغـريــدة عـلى
تـويـتر (نـسـتـذكر شـهـداء سبـايـكر�
تــلـك الــفــاجــعــة الــتي صب فــيــهــا
االرهـاب هـمجـيته عـلى شبـاب غدر
بـهم غياب منـهج الدولة قبل حراب
االرهـابـي� الـقتـلة)� وتـابع (عـلـيـنا
جــمـيـعـا حتـمل مـســؤولـيـة تـعـزيـز
قـدرات قـواتنـا الـبطـلـة والتـأسيس
لـنـهج حـكم يـوفـر احلـيـاة الـكـر�ة
و�ـنع اجـترار الـكـوارث الوطـنـية�
فـاجملد واخللود لشهدائنا االبرار).
ووصف وزير الدفاع جمعة اعناد �
اجلـــر�ــة بـــالــشـــنــعـــاء وذكــراهــا
المــست بــحــزنــهــا شــغــاف قــلــوب
الـعـراقـيـ� . وقـال في بـيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امس (تـمـر عـلـيـنـا ذكـرى
ألــيــمــة المــست بـحــزنــهــا شــغـاف
قـلوب الـعراقـي� ودوّنـها تـأريخهم
بــأحــرفٍ أخــذت مــدادهــا مـن دمـاء
شـــهــداءهــا األبـــرار �هــذه اجملــزرة
الــتـي أقــدمت عــلـــيــهــا عــصــابــات
داعش تـمـثل جـر�ة شـنـعاء يـندى

لــهــا جـبــ� اإلنــسـانــيــة عـلـى قـتل
كـوكبـة من شبابـنا البـواسل العزل
فـي قـــاعـــدة ســـبـــايـــكـــر دون رأفــة
ورحــمـــة). واكــد وزيــر الــداخــلــيــة
عــثـمــان الـغــا�ي� حـرص الـوزارة
عـــلـى االقـــتـــصـــاص من الـــقـــتـــلـــة
اجملــرمـ�.وقـال الـغـا�ي في بـيـان
امس (نـــســتــذكــر ومــعـــنــا الــعــالم
بــــأســـره هــــذه األيـــام مـن كل عـــام
جـر�ة يندى لها جب� البشرية �ا
حــمــلــته من مــعــان اخلــســة وعـدم
ا�ـروءة وخالفـا للـفطـرة اإلنـسانـية
وجتـــاوزا لــــكل أعـــراف الـــســـمـــاء
واألرض وهـي فـاجــعـة ســبـايــكـر)�
وتـابع (لقـد اختـلطت الـدماء بـتربة
الـــعــراق ومــيــاهـه لــتــرسم صــورة
لـــلــعـــالم �بـــأن دمــاء الـــعــراقـــيــون
وأرضـــهم ومــاءهم تـــرفض الــظــلم
واحلـيف واإلرهـاب وتـأبى الـعـيش
الــذلـيل مـهــمـا كـانت الـتــضـحـيـات
غــالــيــة). ودعــا عـضــو مــفــوضــيـة
حـقـوق االنـسـان فـاضـل الـغراوي �
احلــكـــومــة الى تــكــثــيف اجلــهــود
لـتقد� اجلناة للعدالة مع تعويض
وجــبـــر الــضــرر الســر الــضــحــايــا
والــنـاجـ� مـن هـذه اجملـزرة. وقـال
الــــــغــــــراوي فـي بــــــيــــــان امس ان
(اجلـــر�ـــة ســتـــبـــقى دلـــيل إدانــة
لداعش)� واضـاف ان (رئيس فريق
الـتـحـقـيق اال�ي اكـد في احـاطـته
جملــــــــلـس االمن �ان اجملــــــــزرة هي
جــر�ـة حــرب ارتـكــبت ضـد طالب
الــقــاعــدة اجلــويــة في ســبــايــكـر)�
مـــشـــيـــرا الى ان (هـــذا االعـــتــراف
اال�ـي يـــدعـــونــــا الى مـــطــــالـــبـــة
احلــكــومـة لــتـدويـل هـذه اجلــر�ـة
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غد الثـالثاء في ا�نـطقـت� الـوسطى واجلـنوبـية سيـتأثـر �وجـة غبـار بسبب

نشاط الرياح).
وتابع ان (طـقس يوم االربعاء ا�قـبل سيكون صحـوا في ا�ناطق كافة � كما
يــشـهــد انــخـفــاض درجـات احلــرارة).بـدوره � كـتب ا�ــتـنــبىء اجلـوي واثق
السالمي في صـفحته عـلى فيـسبوك ان (ريـاح شمالـية غـربية نـشطة مـثيرة
لـلــغــبـار واألتــربـة وبــهـبــات قـويــة تـصل إلى  90كــلـيــومـتــرا في سـتــجـتـاح

محافظات ميسان وواسط والبصرة وذي قار). 
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توقـعت الهيئة العـامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التـابعة لوزارة النقل
� تـأثـر طـقس ا�ـنـطـقـتـ� الـوسـطى واجلـنـوبـيـة �وجـة غـبـار تـرتـفع خـاللـها

درجات احلرارة. 
وقالت الـهيئة في بيان تـلقته (الزمان) امس ان (طقس الـيوم االثن� سيكون
في ا�ـناطق كـافـة صحـوا مع ارتـفاع قـليـل بدرجـات احلرارة)� مـشـيرةً إلى
(تصـاعد الـغبـار في بـعض أماكن ا�ـنطـقة اجلـنوبـية)� وتـابع ان (طـقس يوم
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نــفت وزارة الـصــحـة والــبـيــئـة �
رفع تــوصــيــة لــلــجــنــة الــعــلــيــا
لـلصـحـة والـسالمة الـوطـنـية من
جــائــحــة كـورونــا تــتــعـلـق بـرفع
احلظر اجلزئي � مؤكدة تـسجيل
 3952اصــــابـــة وشــــفـــاء 4029
وبــــواقع  15وفـــــاة في عـــــمــــوم
الـــبالد. واكـــد ا�ـــوقف الـــوبــائي
الـــيـــومي �الــذي اطـــلـــعت عـــلــيه
(الــــــزمــــــان) امس الـى ان (عـــــدد
الـــفــحـــوصـــات الـــتـي اجـــرتـــهــا
الوزارة لعينات مـشتبه اصابتها
بالفايروس بلغت  36الفا � اذ �
رصـد  3952 اصــابــة في عــمـوم
احملـافـظـات)� وتـابع ان (الـشـفـاء
بـــــلغ  4029وبـــــواقع  15وفــــاة
جـديـدة)� مـشــيـرا الى ان ( اكــثـر
من  14الـف شـــــــخص تـــــــلـــــــقى
جرعات الـلقـاح ا�ضاد في مـنافذ

الــتــلــقـيـح ا�ـنــتــشــرة في بــغـداد
واحملافظات). وأوضحت الوزارة
انـهـا لم تـرفع ايـة تـوصـيـات الى
الــلــجــنـة الــعــلــيـا تــتــعـلـق بـرفع
احلــــظـــر اجلـــزئي او تــــقـــلـــيص
ســـــاعـــــاتـه بـــــســـــبـب الــــــوضـع
الـوبـائـي غـير ا�سـتقر لـكورونا.
وقال مــديــر الـصــحـة الــعــامــة
بـالـوزارة ريــــاض الـحــلــفـي في
تــصــريـح امس ان (الــصــحــة لـم

تــــرفــع حــــتـى ايــــة تـــوصـــيـــات
تـتـعـلق بـرفع احلـظر اجلـزئي او
تــقـــلــيص ســاعـــاته� الن الــوضع
الوبـائي احلالي غيـر مسـتقر وال
يسمح بتـحقيق هذا االمـر). فيما
وافقت االرجنـت� على اسـتخدام
لــقــاح كــونــفــيـــديــســيــا ا�ــضــاد
لــكــورونــا الــذي طــوره اخملــتــبـر
الــــــصـــــيـــــني �كــــــانـــــســـــيـــــنـــــو
بــيـــولــوجــيـــكس. واوقــفت إدارة

الـــغــــذاء والـــدواء األمــــريـــكــــيـــة
اسـتــخـدام ماليــ� اجلـرعـات من
لـقـاح جونـسـون بـسـبب احـتـمال
حدوث تـلوث في ا�ـصنع ا�ـنتج.
وفي مــــوســــكــــو� أعــــلن رئــــيس
الــبـلـديــة  سـيــرجي سـوبــيـانـ��
عطلة �دة  أسـبوع لوقف انتشار
الـــــفــــايــــروس ضــــمن اجــــراءات
مــــواجـــــهــــة االرتـــــفــــاع بـــــعــــدد

ريـــاض الـحـلـفـي اإلصابات. 

سعدي
يوسف
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احملـافظة مخالفة للقانون والضوابط).
وفـي بغداد � انـتـشـرت القـوات االمـنـية
�ـــحــيـط جــامـع ابــو حـــنــيـــفــة � �ـــنع
مــحـاوالت االعـتـداء عـلى ا�ـرقـد . وقـال
شـــهــود عـــيــان ان (الـــقــوات االمـــنــيــة
انــتـشــرت قــرب مـحــيط اجلـامع � بــعـد

دعـوات اطلقتها مجموعة لالعتداء على
ا�ـرقد). وتمكنت مفارز مكافحة االجرام
من كـشف جر�ة قتل غـامضة والقبض
عــلى اجلـاني في مـنـطــقـة سـبع الـبـور.
واوضـح الـــبـــيـــان ان (مـــفـــارز مـــكـــتب
مــكــافــحــة إجــرام الــتــاجي� تــمــكت من

عن مــصـدر تـلك األمـوال أنــكـر مـعـرفـته
�ـصدرها)� الفـتا الى ان (عـملـية ضبط
ا�ـتهمـ� �كانت �وجب مـذكرتي ضبط
قــضــائــيــتـ�� اذ � تـــنــظــيـم مــحــضــر
أصــولي بـتــفـاصـيـل الـعـمــلـيــة� مـعـززاً
بــا�ـبــرزات الـتي � ضــبـطـهــا وعـرضه
رفـقـة ا�ــتـهـمـ� عـلى قـاضي الـتـحـقـيق
ا�ت�� الـذي قرر توقـيفهـما على ذمة
الـتـحـقـيق). فـيمـا اعـلـنت خـلـية اإلعالم
األمــني� اإلطــاحــة بـنــحـو  12 مــتــهــمـا
بـيـنـهم اثـنـان وفـق ا�ادة  4إ رهـاب في

محافظة كربالء.
WOM�√ WOKLŽ

وذكـرت اخلليـة في بيان تلـقته (الزمان)
امس أنـه (وفقا �علومـات استخباراتية
دقــــيــــقـــة� تــــمــــكــــنت مــــفــــارز وكــــالـــة
االسـتـخبـارات والـتحـقـيقـات االحتـادية
في وزارة الـداخـلـيـة من تـنـفـيـذ عـمـلـية
أمــنـيــة في احملـافــظـة من خالل تــدقـيق
الــــنـــزالء فـي الـــفــــنـــادق)� واضــــاف ان
(الـعملـية أسفـرت عن اعتقال  12مـتهما
�اثــنـان مـنـهـمـا مــطـلـوبـان وفق أحـكـام
ا�ـــادة ٤/إرهــاب � وبــقـــيــة ا�ــتـــهــمــ�
مـطـلوبـ� وفق مـواد جنـائـية مـخـتلـفة�
كـمـا ضبـطت شـركـات سيـاحـية وهـمـية
واغـلـقت مـرافـق سـياحـيـة أخـرى داخل
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الــكـشف عن حـادث قــتل غـامض حـصل
فـي سبع الـبور� وبـعـد جمع ا�ـعلـومات
عـن ا�ـشــتــبه بــهم� � اعــتــقــال أربــعــة
اشـخــاص الخـذ الـبـصـمـات الـوراثـيـة �
حـيـث تـمت ا�ـطـابـقـة لـلـمـواصـفـات مع
ا�ـتهم ا�ـطلوب� الـذي اعتـرف بأرتـكابه

©ÊU�e�«® uKÝ«d� ≠  UE�U;«

ضـبطـت مديـرية حتـقيق هـيئـة النـزاهة
العامة في محافظة البصرة� مدير منفذ
أم قـــصـــر الـــشـــمـــالي ورئـــيـس جلـــنــة
ا�ـطـابـقـة لتـدقـيق ا�ـعـامالت الكـمـركـيَة
واإلعـفـاء بـ� ا�ـنـافـذ والكـمـرك بـتـهـمة

تعاطي الرشا. 
وذكـرت الهيـئة في بيـان تلقـته (الزمان)
امـــسس ان (مالكــاتـــهــا في الـــبــصــرة�
وبـعد مـتابـعة وحتـر� تمكـنت من ضبط
مـديــر ا�ـنـفـذ الـذي يـحــمل رتـبـة عـمـيـد
بــتــهــمـة تــلــقّي الــرشـا � اســتــنـاداً إلى
أحـكام القرار  160 لـسنة  1983 واشار
الـى ان (حتــريــات و مــتــابــعــة مالكــات
ا�ـديريـة أسفـرت عن ضبط مـدير ا�ـنفذ
بـتهمة تسلم مبالغ مـالية مقابل تسهيل
مـــرور شــاحـــنــات بــصـــورة مــخـــالــفــة
لــلــضــوابط� إذ قــادت عــمــلــيــة الـبــحث
والـتفتيش إلى ضبط مبلغ الرشا داخل
مـكتـبه� إضافـة إلى مبـالغ أخرى لم يتم
حتــديـد مـصـدرهـا)� وتــابع ان (مالكـات
الـهـيـئة تـمـكـنت من ضـبط مبـالغ مـالـية
مـخبأة في سلة ا�ـهمالت �كتب رئيس
جلــنــة ا�ــطــابــقــة لــتــدقــيق ا�ــعــامالت
الـكمركية واإلعفاء ب� ا�نافذ والكمرك�
الـذي يـحـمل رتـبـة عمـيـد �وعـنـد سؤاله
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مرت في الـعاشـر من حزيـران اجلاري الـذكرى الـسابـعة لـسقـوط مدينـة ا�وصـل بيد
تنظـيم داعش� الذكرى الـقاسية الـتي استعادهـا ا�وصليـ� بذكريات الـيمة وهواجس
مـقـلقـة قد تـعـيد لـهم مـثل تلـك االفكـار التـي جرت قـبل نـحو سـبع اعـوام بسـبب عودة
عوائل داعش من مـخيم الهـول وانتـقالهم الى مـخيم قـرب محافـظة نـينوى �ـا يجعل

ا�كونات اسرى مثل تلك الهواجس.
وبـاالنتقال الى تلك الذكريات واوضاع
ا�ـديـنـة الـتي سـبـقت الـظـهـور الـعـلني
لـعـنـاصـر الـتـنـظـيم بـعـد ان كـانت تـلك
الـعــنـاصـر مـتـواريـة تـنـفـذ عـمـلـيـاتـهـا
بـاخلفيـة او توظف مثل تلك الـهجمات
عـبر االختراقات للـصفوف االمنية �ا
حـدا بـابـراز اراء جتـعل اهـالي ا�ـديـنة
مـبـتـهـجـ� بـحـلـول عـنـاصـر الـتـنـظـيم
كـبدالء عن تـلك الـقوات االمنـية بـسبب
مــا كــانت تــنــتــهــجه تــلك الــقــوات من
اغـالق مـفاجـي لـلـطرق او اعـالن حـظر
الـــتـــجــوال او اغالق بـــعض ا�ـــنــاطق
والــزام االهــالي بـاتــخـاذ مــنـفــذ واحـد
لـلـمـرور الى بـعـض االحـيـاء الـسـكـنـية
�ــا يـنــشىء االزدحـامـات الــتي كـانت
تـعانيه ثاني مدن العراق في السنوات
الـــتي ســـبـــقت ســـيـــطــرة داعـش عــلى
ا�ــديـنـة حــيث اول مـا انـتــهـجه هـوالء
انــهم قــامــوا بــفــتح الــشــوارع اليــهـام
الـنـاس بـانـهم يـحـيـلون ا�ـديـنـة لـعـهد
جــديــد قــد تـخــتــفي فــيه االنــفــجـارات
واالغـتياالت التي كانوا هم من ورائها
او تـخفـيف الزحامـات بسـبب ما كانت
عـليه شوارع ا�دينـة من اغالق نصفها
بـاحلواجز الكونـكريتية لكـننا لو عدنا
الـى الـزمـن وخـاصــة بــعــد اســتــنــبـاط
الـعـمـليـات الـعـسـكريـة الـتي نـفذت في
ا�ـدينة من اجل تطهيرها من العناصر
االرهـابية اال انـها كانـت دون ا�ستوى
وعـــــدمـت الى االســـــلـــــوب الــــدعـــــائي
وافـتقرت الى اخلبرة ا�طلوبة في عزل
مـثل تـلك الـعنـاصـر او منح ا�ـواطـن�
ضـمـانـات مـهـمـة لالخبـار واالبالغ عن
تــلك الـعـنــاصـر لـقــطع دابـر تـنــفـيـذهـا
لـلـعمـلـيات بـسـبب نهج تـلك الـعنـاصر

كـانت بحاجـة لالجابة برغم ان الـلجنة
الـتحقيقية ا�كلفة باجناز التحقيق في
مــسـالـة سـقـوط ا�ــوصل شـخـصت كل
االسـبـاب وبـحـثت عـن اجلـناة لـتـجـعل
مـن حـقـيـقـة تـوجـيه االتـهـام الفـراد من
االمـنـيـ� والعـفـو عن االخـرين مـسائل
ذات اوجـه تـقـبل ذات الـوقـائع وتـقـرب
االسـئلة حـول ا�سؤولـية الكـلملة وراء
وقـوع مثل هـذا اخلرق ومـديات االمان
والـطـمـانيـنـة الـتي يـحتـاجـهـا ا�واطن
فـي ا�ـدينـة مـع حـضور نـفـس الـوجوه
مـن تلك العناصر التي كانت مضطلعة
بـــواجـــبـــهــا فـي حــفـظ االمن ومع ذلك
عــادت حتت قــرارات الـعــفــو لـتــتــسـلم
مـــهــامــهــا مـن جــديــد دون وجــود ايــة
بـوادر تطمينية تسهم بعودة ا�كونات

الـتي حرمت من مدينتـها طيلة االعوام
الـســبـعـة ا�ـاضـيـة او عـلى اقل تـقـديـر
تــعــويــضـــهــا عن مــا فــقــدته من خالل
اسـتباحة منازلها او تدمـير مقتنياتها
او االسـهـام بـتقـد� مـا من شـانه ازالة
الـسنـوات العـجاف الـتي عاشـتهـا تلك
الــعـوائـل مـتــنـقــلـة مــا بـ� مــخـيــمـات
الــنــزوح او مــتــلــظــيـة مـن جـراء كــلف
وبـدالت االيجار الـباهظـة او هنالك من
اتخذ قرارها بترك البلد نهائيا لغرض
عـدم استيعـاب بقائه حتت وطاة عودة
مـثل تلك السيناريوهات مجددا لتقض
مـضـجـعه وتعـيـده الى ما حـجـرى قبل
نـحـو سـبـعة اعـوام من احـداث قـاسـية
ال�ــــكـن ان تــــســــقـــــطــــهــــا الــــذاكــــرة

بســـــهولة. 

نـعود لـلسـينـاريوهـات االيجـابيـة التي
�ـــكن ان نـــؤشـــرهــا دون ان تـــتـــمــكن
عناصر التنظيم من االختراق والتوغل
واســـقــاط بـــعض ا�ـــنــاطـق وتــثـــبــيت
االشــعــات في امـكــانــيـة الــوصـول الى
ابــعـــد ا�ــديــات مع الــتــعــزيــزات الــتي
قــدمـتـهــا احلـكـومــة واخلـبـرات الــغـيـر
مـنـاسـبـة الـتي تـعـامـلت مـعـهـا مع هذا
اخلـــرق االمـــني الـــذي جــعـل ا�ــديـــنــة
تــعـيش بـدون غـطـائــهـا االمـني احملـكم
وتــفــقــد نــحـو  20 الـف عــنـصــر امــني
مـكـلف بـحمـايـتـها فـي غضـون سـاعات
قـليلـة لتخـدش مناظـر االبراج اخلاصة
بــتـلك لــعـنــاصـر وقــد طـالـتــهـا الــسـنـة
الـنـيـران او سيـارات وعـجالت اجليش
والـشـرطـة وهي تـقـطع الـطـريق بـشـكل

االنــغـمــاس بـ� ا�ــواطـنــ� وابـقــائـهم
حتـت طـائلـة الـتـهـديـد من اجـل ضـمان
سـكوتهم وبقائهـم كشهود صامت� عن
الــعـمـلـيـات االرهـابـيـة الـتي جتـري في
وضـح الـنــار وامـام مــراى الـنـاس دون
ان يـبـرز احدهم لـالخبـار والتـبـليغ عن
اجلـــنــاة وهـــكــذا اســتـــطــاع عـــنــاصــر
الــتــنــظــيم من لــعب دورهم الــرئــيـسي
والـعـمل علـى توسـيع رقـعة شـعبـيـتهم
فـي ا�ـديـنـة والـتـركـيـز عـلى اخلـطـوات
ا�ـهـمـة فـي احـداث االخـتـراق ا�ـطـلوب
مـــــوظـــــفـــــ� مـن بـــــ� االمـــــور الـــــتي
انــتــهــجــوهــا في ســبــيل تــلك اخلــطط
الــلـعـب عـلى احلــسـاســيـة الــتي كـانت
تعانيها احلكمومة احمللية في تعاملها
سـواء مع حكومـة ا�ركز او مـع حكومة
االقــلي كـمـدن مـجــاورة لـهـا تـمـاس مع

االطراف اخلاصة باحملافظة.
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لــذلك بــرزت مـثـل تـلك ا�ــلــفـات كــامـور
شـائكة جلبت الكثير من ا�شاكل البناء
احملـافـظة وجـعلـتهم داخل دائـرة الشك
االمـــر الـــذي كــان الـــســـبب في فـــقــدان
الـــكـــثــيـــرين حلـــيـــاتـــهم بـــســبـب تــلك
الــتـعـامالت الــتي كـانت حتـكـم عـمـلـهم
لكننا في ا�قابل وطبقا للسيناريوهات
الـتي اعتمدناها لغرض تسقيطها على
الــواقع الــعــام قــبل ان يــحــتل تــنـظــيم
داعـش ا�ـديـنة بـسـبـب تـقـهـقـر الـقوات
االمـنـية واخـتـفاء اغـلـبهم حتـت طائـلة
االعـالن غــــيــــر الــــعــــلـــــني بــــضــــرورة
االنــسـحـاب واجلـهـد احلـكـومي الـغـيـر
مـناسب في ايصال التعـزيزات للمدينة
مـع غـــيـــاب الـــتـــواصل ا�ـــطـــلـــوب مع
القوات ا�كلفة بحفظ االمن كلها اسئلة

اجلـر�ـة بـعـد مـواجـهـته بـاألدلـة). كـما
ضــبـطت قــوة امـنــيـة� ادويــة مـنــتـهــيـة
الـصالحية في منطـقة النهروان. وقالت
قيادة قوات الشرطة االحتادية في بيان
امـس ان (قـــــوة مـن الـــــلـــــواء األول في
الـفـرقـة االولى وبـالـتـنـسـيق مـع شـعـبة
اســتــخــبــارات الــلـواء � اعــتــقــلـت احـد
االشـــخــاص ا�ــتـــاجــرين بـــاألدويــة في
الـنهروان). وأعلن قائد عمليات األنبار�
الـلــواء نـاصـر الـغـنـام� إحـبـاط مـخـطط
إرهـــابي بـــحـــزام نـــاسف الســـتـــهــداف
ا�ــواطــنـ� في قــضـاء الــفــلـوجــة.وقـال
الـــغـــنــام فـي بــيـــان امس ان (الـــقــوات
االمــنـــيــة جنــحت فـي احــبــاط مــخــطط
لـداعش السـتـهـداف ا�واطـنـ� االبـرياء

في الفلوجة).
W¹—U³�²Ý≈  U�uKF�

واضــاف انـه (�ــتــابــعــة ومــعــلــومــات
اســتـخـبــاريـة دقـيــقـة �� الـعــثـور عـلى
احلـزام ناسف في احد الهياكل �نطقة
الــشـهــداء من قـبل لـواء 40 فـي الـفـرقـة
الـــعـــاشــــرة وقـــوة من اســـتـــخـــبـــارات
ومـكـافحـة االرهـاب). وانطـلـقت قوة من
الــــلـــواء  33 والــــلـــواء  21 بــــاحلـــشـــد
والـقوات األمنية� بعـملية دهم وتفتيش
وتعقب خلاليا داعش جنوب ا�وصل. �cHM∫ جانب من دخول الشاحنات عبر منفذ سفوان احلدودي ب� العراق والكويت

عُرف عنه من كـسر احلاجـز بينه وب�
موظـفيه).  وأضـاف البـيان أنَّ (سـياق
ا�ــقــطع بـــثــوانــيه ا�ـــعــدودة يــكــشف
حرص الـوزير عـلى الـتواصـل ا�بـاشر
مع مـــوظـــفـــيه بـــعــيـــداً عـن ا�ــكـــاتب�
متـفـاعالً معـهم بـحسه األبـوي ونـهجه
السـلـيم في حل مـشـكالتـهم� وحتـس�
ظروفهم ا�عيشـية� وسعيه في مجلس
الـوزراء إلى اســتــحـصــال ا�ـوافــقـات;
لـلــحــصـول عــلى مــخــصـصــاتٍ تــعـزز
رواتـبـهم� وأنَّ ا�ـوظف الـذي ظـهـر في
ا�ـقـطع أحـد هـؤالء الـذين أُعـيـدوا إلى
الــوظـــيـــفـــة� وسُــوّيـت قــضـــيـــته وفق
القانون). وخـتم البيان بـالقول (تهيب
الوزارة باألقالم الشريـفة أن تسهم في
بـــــــنــــــــاء إعـالمٍ وطـــــــنـيٍّ يُـــــــعــــــــم�ـــــــر
اإلنسان�ويـتفـاعل مع قضـاياه الـكبرى
في نيل حقوقه في العيش الكر�� كما
تنتهز الوزارة هذه ا�ـناسبة لتعبر عن
اسـتــنـكــارهـا حلــمالت االصـطــيـاد في
ا�ـاء الـعــكـر �ن يـتــحـيـنــون الـفـرص
للنيل من الوزارة برمـوزها وأنشطتها
ـــهـــا تـــعـــمل وفـق إمـــكـــانـــاتـــهــا مع أنَّ
احملدودة� وقدراتـها الـذاتية� وبـجهود
مـوظــفـيـهــا ا�ـلــصـ�� لـبــنـاء بــلـدنـا
احلـبـيب� لــيـعــود إلى مـكـانــته  مـنـاراً

.( حضارياً سامقاً

مـتــابـعــة ثــورة الـشــبـاب اجلــبـارة في
مقارعـة قوى الشـر والعدوان والـفساد
والقتل والـتشـريد والـتغـيب واالقصاء
واالجتثاث والتجر� . يقع الكتاب في
ثالثمـائة صـفحـة � وطبع في دار امـنة

للنشر  والتوزيع في عمان.
WH¹dý Âö�√

على صعيد آخر ناشدت وزارة الثقافة
والــســـيــاحـــة واآلثــار من وصـــفــتـــهــا
بـاألقالم الـشـريـفـة ا�ـسـاهمـة فـي بـناء
إعالمٍ وطـنيٍّ يُعـم�ـر اإلنـسـان ويـتـفاعل
مع قضـاياه الـكبـرى  وأوضحت بـياناً
أوضـحت فــيه مـوقــفـهــا �ـا تــداولـته
بعض مـواقع الـتـواصل مؤخـراً بـشأن
مـقـطع فـيـديـو ألحــد نـشـاطـات الـسـيـد
الـوزيـر.  وجـاء في الــبـيـان ان (بـعض
وسائل التواصل تداولت مقطع فيديو
قـصـيـراً لـلـوزيــر حـسن نـاظم عن أحـد
نـــــشــــاطـــــاتـه  في  ســـــاحـــــة مــــبـــــنى
الــــوزارة�وهــــو يـــــســــتــــمـع إلى أحــــد
ا�ـوظــفــ� الــذي يــروي  مــعـانــاته من
بـــعض  اإلجـــراءات اإلداريـــة خـــاصــةً
وأنه أب� لــتـــســعـــةِ أطــفـــال� وبــعــد أن
استـمع الـوزيـر باهـتـمامٍ إلـى مشـكـلته
أوعز بـسرعـة إجنـاز معـاملـته� وإعادة
مــخــصــصــاته له� ومن بــاب ا�الطــفــة
مـازحه عـلـى نـحـوٍ وديٍّ وتـلــقـائيٍّ �ـا

احلــقــيــقــيــة لـــتــفــعــيل دور الــشــبــاب
الـعــراقي في كل مــايــحـدث اآلن أو في
ا�ستقبل. كما تناول بحوثًا اقتصادية
رصينـة ومهـمة عن االقـتصـاد العراقي
وسبل اخلـروج من االزمة االقـتصـادية
اخلــانــقـة الــتي خــلــفــتــهــا حــكــومـات
االحـتالل ا�ــتــعـاقــبـة مـن اجل تـدمــيـر
الـعـراق وشـعـبه ومـسـتـقـبلـه مـنـذ عام

 2003 وحتى االن ..
ويقع الكتاب في جزئ� االول يتضمن
الــعـــديـــد من الـــبــحـــوث والـــدراســات
االقتـصاديـة � منـها دراسـات حتلـيلـية
�ــوازنـــة الـــعــراق لـــهــذا الـــعــام 2021
وايــــضـــا ولــــلــــعــــام ا�ــــاضي  2020� 
مـــقـــتـــرحـــات وحـــلـــول حلل مـــشـــاكل

االقتصاد العراقي .
اما اجلـزء الـثاني فـقـد تـضمن الـعـديد
من ا�قاالت �واضيع مختلفة سياسية
واقتصادية واجتـماعية وفكرية � وفي
مقدمـتهـا مقاالت  ثـورة شبـاب تشرين
..يعد هذا الكتاب اضافة نوعية علمية
منـهـجيـة وفـكريـة سواء فـي االقتـصاد
العـراقي او تنـاوله في حتـليل لـلعـديد
من االزمـــات وا�ــشـــاكل الـــتي تـــواجه
شــعــبــنــا الــصــابــر وقــواه الــوطــنــيـة
الرافـضة لالحـتالل االمريـكي االيراني
البـغـيض � اضافـة الى مـا هو اهم في

الــذين يـــقــاتـــلــون الـــشــر والــتـــخــلف
ويــســـعــون الى حتـــقــيق غـــدً مــشــرق
لـلـعـراق وحتـقـيق رفـاهـيـة شـعـبـهم ..
ويأتي الـكـتـاب كثـمـرة جلـهود عـلـمـية
حثـيـثة من
الــــــبــــــحث
الـــعــــلــــمي
ا�ــنـــهـــجي
لــتـــســـلــيط
الـــــــضــــــوء
عـــــــــلى دور
الشـبـاب في
الــــــــعــــــــراق
وقــــــدرتــــــهم
عــلى تـــقــد�
أنـــــفــــــســـــهم
صــــــنـــــــاعــــــاً
لـــــلـــــحـــــيـــــاة
والــتـغــيــر في
مــــــخـــــــتـــــــلف
مناحي احلياة
. وقـــدم طـــاقــة
في مقـاالته عن
ثـــوار تـــشـــرين
أفــكـــارًا بـــنــاءة
وحثـيثـة إليجاد
اآللـــــــــــــيـــــــــــــات

وشــبــاب ثــائــر  –بــكــلـــمــة أهــداء الى
الـشعـب العـراقي الـعـظـيم والى الـذين
يـقـاتـلــون من أجل أسـتــرجـاع وطـنـهم

الى شـبــاب ثـورة
تـشــرين االبــطـال
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أسـتـهل اخلـبـيـر االقـتـصـادي األسـتـاذ
الدكتور محـمد طاقه � أصداره اجلديد
ا�ـوسـوم  –الـعــراق أقـتــصــاد مـنــهـار

b¹bł »U²�  ÆÆdzUŁ »U³ýË —UNM� œUB²�≈ ‚«dF�«

U�œ—∫ آثار الدمار على ا�باني في ا�وصل بعد هز�ة داعش
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بغداد
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التقيت  بـفتاة جميـلة  �كتـبة اجلامعـة تلبس نظارة طـبية زادتهـا جماال � وأناقة� تقرأ
شعر نـزار قباني �واالبـتسامـة تعلو مـحياها �  جتلـس على كرسي خشـبي قد� عليه
قـطعـة من اجلـلـد األسود � شعـرهـا طـويل مائل لـلـبني� ترتـدي تـنـوره حمـراء قـصـيرة

�وقميصا ابيض شفافا.
- قـلت هل أنت طالبة   - كال  وابتـسمت أنا موظفة جـديدة اعمل باجر يومي� واحمل

شهادة الدكتوراه�  بقسم ا�كتبات .
- كم شعرت بسعادة � وأنت تقرأين شعر نزار قباني.

- أنا اقرأ منـذ طفولتي كان والـدي معلما من اجلـيل األول � وعلمنا الـقراءة� والكتابة
مـنـذ الصـغـر�زرع فيـنـا حب ا�ـطالـعة � اطـلعت عـلى اغـلب دواوين الشـعر� والـروايات
�والـقـصص �كـان يـعـشق روايـات وقـصص  دوسـتـويـفسـكي � وكـافـكا � وتـيـشـخوف

�وتولستوي وغيرهم .
-أنت حتمل� أعلى شهادة جامعية � وتعمل� باجر يومي.

- عفوا: ما اسمك : دكتور احمد وأنا دكتورة سعاد.
حـصــلت عـلى شـهــادة الـدكـتـوراه عـام  2016� قـدمت طـلـبـا لـلــتـعـيـ� في اجلـامـعـات
العـراقية عـموما �وكـليات اآلداب عـلى وجه اخلصوص � ومـا زلت إلى اآلن أعاني من
عـدم التعي�  � مـنذ سـنوات اعـمل باجـر يومي عمـلي أجملي صبـاحا إلى ا�ـكتـبة أقرا
بعض الكـتب ينتـهي الدوام ارجع للبـيت بنفس الـروت� اليومي � حـتى إنني نسيت ما

تعلمته من دراستي� ألنني لم أمارس اختصاصي إلى  اآلن.
 -ما هذا السجل اجلميل على ا�نضدة اخلشبية ألوان زاهية.

 -يحـتوي الـسـجل على مـجـموعـتي الـقصـصيـة الـقصـيرة جـدا (الـنسـيان) � مـا زالت
مخطوطة سوف إرسالها للطباعة.

 -جيـد لديـك مجـموعـة فأنت قـاصة � نعـم فازت مـجمـوعتي  األولى �ـصر � والـثانـية
بدولة األمارات� وهذه الثالثة قيد االجناز أريد مشاركتها هذا العام بجائزة.

- انضـم إليـنـا األستـاذ رشـيد � طـلبت مـنـهـا قـراءة قصـة من مـجـمـوعتـهـا اخملـطـوطة
اختارت سعاد قصة قصيرة جدا � وقالت: 

- (سعاد ملكة من ملكات العرب  الشامخات أحبت فقيرا ال �لك عمال � فتزوجا).
- خرجت خائبا من واقعنا ا�رير.

أعشق قاعة الدرس
قاعة الـدرس من عشقي لـها انسى اني مـعلم واتذكـر اني واحد من ا�تـعلمـ� ولكنهم

اختاروني ألدير العمليات داخل الصف ألني أجيد توزيع األدوار ب� ا�تعلم�.
قاعه الدرس األجتـماع األكثر أهمية وعلـمية ونزاهة وشفافيـة ورسمية وهيبة واحترام
النـهـا تـعـلم الـذيـن سـوف يـقـومـون بـادارة وتـطـويـر مـخـتـلف االنـشـطـة وجـعـلـهـا اكـثـر

انسيابية وتنظيم وتقدير في اجملتمع.
قــاعه الـدرس ا�ــيـدان احلــقـيــقي لـتـالقح األفـكــار والـقــيم واألراء واألبـتــكـار واألبـداع

واخلروج �ا ينفع الناس ويصلح حالهم. 
قاعة الدرس صـانعة الثقافة والقيم النبيلة واالجتـاهات السامية والسلوكيات احلميدة
الـسـاعـيـة للـمـحـبـة واالحـترام وا�ـواطـنه وبـنـاء الـشـخصـيـة الـفـاعـلة وا�ـؤثـرة ايـجـابـيا

باجملتمع .
قاعـة الـدرس صانـعة الـقـادة وا�عـلمـ� والقـضـاة ورجال الـدين واألطـباء وا�ـهنـدس�
والـضباط وكـل ا�هن التي لـها دور فـاعل في تلبـية احـتياجـات النـاس وحتس� نـوعية

احلياة.
# قاعة الدرس +معلم مؤهل= أمة قوية متماسكة ومنتجة

غالف الكتاب

بغداد
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غـرضي وقد نفذ مـنها الوقود او جلوء
بـعض عـنصـر داعش لالسـتهـانة بـتلك
الـــعـــجالت الـى الــقـــائـــهـــا في بـــعض
االوديـة وا�ـنـحـدرات اضـافـة لـقـيـامهم
بـــاحــراق مالبس الـــشــرطــة واجلــيش
الــتي تـركــوهـا تـلك الــعـنـاصــر اليـهـام
الناس بغياب عهد احلكومة وبدء عهد
داعـش من خالل تــــوجـــهـــهـم النـــشـــاء
شــــرطـــة اسالمـــيــــة بـــازيـــاء خـــاصـــة
بــالــتـنــظـيم اضــافـة الســتــغالل بـعض
االمـكنة وا�ـنازل التي اسـتولوا عـليها
خـصوصا بيوت ا�سيحـي� لتحويلها
الـى محاكم اطـلقوا عـليها شـرعية رغم
فــقــدانــهـا لــكل الــشــرعـيــة في تــمــريـر
الـقوان� اتي فرضـتها رساالت االديان

السماوية.
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نعيش الـيوم عصر ما بعد احلـداثة; حيث كانت الثورة الصـناعية هي البدايات األولى
لـعصر احلـداثة� وكـانت الصنـاعة - وخاصـة الثقـيلـة والتحـول إلى هذه الصـناعات –
ومـن أهم �يزات احلـداثة هي الـتطورات الـكبـيرة في نـهايات الـقرن ا�ـا�ي وخاصة
في مـجاالت ا�ـعرفـة واإلنـترنت�  ولـعل اإلعالم من أكـثر ا�ـستـفيـدين في هـذا العـصر
حتى � توظـيف اإلعالم في جميع مـجاالت احليـاة ومنهـا اجلانب التـربوي; حتى بات
اإلعالم في ظل هذه ا�رحـلة هو ا�ؤسسة التربوية والتعليمية اجلديدة التي حلت محل
كل من األسرة وا�ؤسـسات التعلـيمية� ومن خالل هذه الوظـيفة �ارس اإلعالم أخطر
أدواره االجـتـمـاعيـة والـتي تـتمـثل في إحـداث ثـورة إدراكيـة ونـفسـيـة تـستـهـدف إعادة

تأهيل البشر للتكيف مع متطلبات ما بعد احلداثة وشروطها.
وتـضـمن ا�ـواطـنـة حقـوق اإلنـسـان في اجملـتـمع والـوطن والدولـة; لـكـونـهـا تنـقل احلق
اإلنـسـاني إلى حق لـلمـواطـنـة عـبر تـشـريـعه وتقـنـيـنه� وتـضمن اسـتـمـرار اجملـتمع في

اإلطار السياسي الذي يعبر عنه وهو الدولة.
وتـؤدي ا�واطـنة إلى بنـاء نظـام سياسي مـدني متـحضـر يقوم عـلى أساس الـتعدد في

العرق وا�ؤسسات والثقافة واإليديولوجيا والدين. 
وفي العـراق الـذي عانى من ازمـات قـوية وصـراعـات تسـبـبت في التـأثـير سـلـبيـاً على
نـسـيــجه االجـتـمـاعـي حـتى أن الـبـعض بــدأ يـشـعـر بــفـقـدان روح ا�ـواطـنــة الـتي تـعـد
األساس الدسـتوري للحقوق واحلريات في الدولـة كافة ومن ثم تصبح حقوق ا�واطنة
أساس جميع احلـقوق السياسيـة وا�دنية واالقتصـادية واالجتماعية الـتي ينص عليها
الـدستور والقـانون ويكـون شيوع ثقـافة ا�واطـنة هو تأكـيد لثـقافة الد�ـقراطيـة وتأكيد

للحقوق ا�تساوية لكل ا�واطن�.
وقد اهتم العـراق بصحافة الطـفل منذ فترة طـويلة� نتيجـة إ�انه بالدور البالغ جملالت
األطفـال� فكـان العـراق نقـطـة انطالق مـهمـة لنـشأة صـحافـة الطـفل في الوطن الـعربي
وتــشــيـر الــدراســات إلى أن صـحــافــة الـطــفل ظــهـرت فـي الـعــراق عـام  1922 وكـان
ظهـورهـا في مجـلة اسـمهـا (الـتلـميـذ العـراقي) وقـد أصدر مـنهـا حوالي  30 عـددا ثم
اخـتفت وظـهرت عام 1929 باسم مـجلة (الـتلـميـذ)� وقد ادرك  الـعراق في وقت مـبكر
دور اإلعالم في تعزيـز قيم ا�واطنـة فاستثـمر مجالت األطفـال وهي من أقدم الوسائل
اإلعالمٍيـة ا�وجـهة للـطفل آنـذاك� والتي ينـظر إليـها عـلى أنها لـغة بصـرية غـير لفـظية�
وهي كـشكل تـعبـيري مـفضل لـدى عامـة األطفـال تعـد وسيـلة قـادرة على اإلسـهام في
تكوين ودعم قـيم ا�واطنـة لديهم; إذ إنه �ـرور الوقت تتحـول مجلـة الطفل إلى صديق
له; حيث تنشـأ بينه وب� شخصيـات اجمللة وأبطالها وكتـابها عالقة وطيدة� يرسم لهم

صورًا في خياله� ويثق بهم.
والـيوم في ظل هـذا الـتطـور الـكبـيـر في تـكنـلـوجيـا وسـائل اإلعالم نالحظ مدى ادراك
الدول أهميـة استثمار اإلعالم وخاصة األلكتروني في معاجلـة مشكلة اجتماعية مهمة

وهي ا�واطنة� السيما لدى االطفال أي زرعها منذ الطفولة
لـذا من األهـمـيـة تـنشـئـة األطـفـال عـلى ا�ـواطـنـة� والـتي تـعـد ا�ـفـهـوم األساسـي الذي
تـنـهض علـيه الـدولة احلـديـثة; كـونـها األسـاس الدسـتـوري للـمـساواة بـ� أبـناء الـدولة
الـواحـدة� فـهـي حـقـوق وواجـبــات� وهي أيـضـا أداة لـبــنـاء مـواطن قــادر عـلي الـعـيش
بـسالم وتسـامح مع غيـره علـى أساس ا�ـساواة والـتكـافؤ في الـفرص� والـعمل قـصد
ا�ـساهمـة في بنـاء وتنـميـة الوطن� واحلفـاظ علي الـعيش ا�ـشتـرك فيه فـضال عن أنها
تـشـكل مـوروثًا مـشـتـركًـا من ا�ـباد� والـقـيم والـعـادات والـسلـوكـيـات الـتي تـسهم في
تشـكيل شـخصـية ا�ـواطن وتمـنحـها خـصائص تـميـزها عن غـيرها� وهي بـذلك جتعل
من ا�وروث ا�ـشتـرك حـمايـة وأمانًـا للـوطن وا�واطن. حـيث تعـد مرحـلة الـطفـولة فـترة
مـرنـة من عـمـر اإلنـسـان� فـمن خاللـهـا �ـكن اكـتـسـاب طـبـاعًـا وعادات تـبـقى مـالزمة
لإلنسـان خالل فـترة حـياته كـلـها� ومن هـنا أطـلق عـليـهـا علـماء الـنـفس اسم: (الفـترة
الـتـكويـنيَـة) نـتيـجـة اكتـساب الـطـفل للـعادات والـقـيم اخملتـلـفة خاللـها.
وتـستـمد ا�ـواطنـة أهمـيتـها مـن كونـها حتـفظ للـمواطن حـقوقه
ا�تنوعة وتوجب عليه واجبات جتاه دولته� فتقوم العالقة على
أساس احلـقوق والـواجبـات� وتؤدي إلى رفع مـنسـوب الثـقة
لدى ا�ـواطن والدولـة في جتاه أحـدهمـا ل�خـر� كما تـضمن

ا�ساواة والعدل واإلنصاف ب� ا�واطن�.
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اكــتــســبـت شــهــرتـــهــا بــعــد مـــنــتــصف
الـتسعينيات� وأنـها لم تترجم إلى اللغة
الــعــربـــيــة إال في الــعــام  – 1996بــعــد
صـدور روايـة عـلي خيـون بـعـام واحد -
وهي الــتــرجــمــة الــتي قــام بــهــا األديب
والـكاتب وا�ـترجم ا�ـصري بـهاء طـاهر�
وصــدرت عن ســلــســلــة روايــات الــهالل
حتت عــنـــوان " الــســـيــمـــيــائـي ســاحــر
الـصـحراء " � أعـقـبتـهـا ترجـمـات أخرى
كـثـيـرة � أهـمـهـا وأدقـهـا تـرجـمـة جـواد
صــيـداوي الــتي اعــتــمـدنــاهــا في هـذه
الــــــقـــــراءة � الـــــصـــــادرة عن شـــــركـــــة
ا�ــطــبــوعــات لــلـــتــوزيع والــنــشــر في
بــيـــروت � وبـــتــخـــويل مـن مــؤلـــفـــهــا
الـبــرازيـلي بـاولــو كـويـلــو الـذي كـتب
بــنـفــسه مــقــدمــة لـســلــســلــة روايـاته
الــصـادرة بــالــعــربـيــة عن هــذه الـدار
الـلبنانية � ومنها رواية " اخليميائي
" � هذا فضالً عن تأكيد الروائي علي

خــيـون لـي شـخــصــيــاً � بـأنه لـم يـكن
مـطـلـعـاً بأيـة لـغـة أجـنـبـيـة � عـلى رواية
بــاولــو كــويــلـو قــبـل كــتــابـة " بــلــقــيس
والــهـــدهـــد " وصـــدورهــا وتـــوزيـــعـــهــا
ووصـولـها إلى الـقـراء � وأنه اطـلع على
تـرجمـة " اخليمـيائي " الـعربيـة بعد ذلك
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تـبـدأ روايـة " بـلـقـيس والـهـدهـد " بـدايـة
جــنــســيـــة مــثــيــرة � فـي دكــان بــبــاديــة
الـــســــمــــاوة الــــتي تــــقع عــــلـى اطـــراف
الــصــحـــراء � فــقــد جن جـــنــون ســعــود
بـضاربـة الودع الـشابـة البـدوية ا�ـلثـمة
مـياسة � بعد أن اخبـرته بنبوءتها له : "
ســوف تـصــاب بـالــعـمـى أو يـتــوب الـله
عـلـيك والـله أعـلم " . فـمـا كـان منه إال أن
يـركلها بعـنف ويسقطهـا على ظهرها : "
فـانــفـرج سـاقــاهـا � و�ح من بــ� طـيـات
الـثـيـاب فـخـذيهـا ا�ـمـتـلـئـتـ� ا�ـزيـنـت�
بـالوشم " وهنا يهـتاج سعود محاوالً أن
يــغــشــاهـــا � وقــد هــام بــهـــا كــمن مــسه
الـسحر� غير أنها تمانعه بكلمات منعته
عن تـنــفـيـذ غــايـته � حـتى أقــبل شـريـكه
وهــاب لـيــســتـأذنه ســعــود و�ـضي مع
الـبدويـة حتى اخـر ا�ديـنة حـيث اخليام
ا�ـضروبة خلف مـبنى حكومي . ووهاب
هـذا زوج بلقـيس التي تـعلق بهـا سعود
من دون الــنــســاء � وكــان يــراهــا في كل
الـنسـاء � ومـنهن مـياسـة � فـكأنه يـحقق
رغـبـته من بـلـقـيس في الـنـسـاء الـلواتي

يتمكن منهن . 
ومـثلـما تـعرض سـعود لـلخـيانـة بعد أن
وجـد زوجـته حيـاة وهي في وضع مخل
مع الـشـرطـي زغـيـر� فـإنه حـاول خـيـانـة
شـريكه وهاب باستدراج زوجته � وح�
داهــمــهم الــزوج فــجــأة � حــاول ســعـود
الـتـملص من غـوايـته لـبلـقـيس وبدالً من
ذلك اتـهـمـها بـخـيـانـة زوجهـا � لـيـنـتهي
ا�ـشهد بإلـقاء �� الطالق عـلى بلقيس
� ومـقتل وهـاب بطعـنة مـقص كبـير على
يــد سـعــود الــذي وجـد نــفـسـه مـتــورطـاً
بـجـر�ـة قـتل فيـهـرب إلى خـيـام الـشَـعَر
حـيث البدويـة مياسـة التي تهرب به في
قـافــلـة عـلى ظــهـور احلـمــيـر � إلى عـمق
الــصــحـــراء . ومن ا�ــفــازة يـــبــدأ تــفــرد
الــــروايــــة � حــــيث اإلثــــارة في بــــاديــــة
الـــســــمـــاوة � وعــــادات الـــبــــدو الـــرحل
وعـلومهم البدائية وحـكاياتهم الغريبة �
ومـوروثاتـهم الـسحـرية � وعـظم الهـدهد
الـذي يــخـيـل لـســعـود أنه ســيـمــكـنه من
بـلـقيس � غـيـر أنه قـاده في النـهـاية إلى
حتـــقق نــــبـــوءة ضـــاربـــة الـــودع . وفي
ا�ـفــازة الـتي تــعـني الــهالك والـفـوز في
مـعـنى واحـد � كمـا عـرف سـعود ذلك من
مـياسـة � فإنه يـتعـرف أيضـاً على طـيور
الـواحـة � ومنـهـا الطـيـر الـبارح والـطـير
الــســانح � وكــيف تــتــكــلم الــبــدويــة مع
الـذئب فيدبـر مهروالً إلى قـلب الصحراء
� ويـسـتـمع إلى أنـغـام الـربـابـة والـغـناء
الــبـدوي الــذي يــتــهـادى في الــصــحـراء
تــائــهــاً حــزيــنــاً بــصــوت الــشــيخ والــد
الـبـدويــة : " يـاذيب لـيش تـعـوي.. حـالك
مـــثل حـــالـي" . ولـــكي يــــخـــفي ســـعـــود
شـخـصـيته عن الـنـاس في الـبـادية وعن
شـــرطــــة الــــكـــمــــارك فــــهـــو مـالحق عن
جـر�ــتــ� في مـديــنـتــ� � قـتل شــريـكه
وهـاب في السماوة � وقـتل زوجته حياة
والـشـرطـي زغـيـر في بـغـداد قـبل هـروبه
مـنــهـا � فــإنه يـوافق عــلى اخـتــيـار اسم
جـديد هو شاه� السعدان الذي اقترحه
عـليه والـد مـياسـة وزوجه منـها أيـضاً �

ثم يـــتــعــرف عــلى
قـصـة موحـان جنل الشـيخ الذي
� خـــــلــــعـه من رامـــــة مـــــوضع
ســـكــــنـــهم � وابــــاحـــة دمه ألنه
اتـصـل �ـنـبـوذيـن في الـبـاديـة
يـشــتـغـلــون بـالـســحـر � وعـمل
حــجــابـاً من " عــظم الــهــدهـد "

يغري به النساء .
ظن ســـــــعــــــود أو شـــــــاهــــــ�
الـسـعـدان � أنه قـد اقـتـرب من
غــايـــته الــتـي ســتــمـــكــنه من
بــلـــقــيس � شـــاغــلــة حـــيــاته
وتـفكـيره � وحـاول احلصول
عـلى حجاب " عـظم الهدهد "
بـالبحث عن مـوحان الهارب
ا�نبوذ من أهله واالستيالء
عــلى حــجــابه الــســحــري �
وقــبـل ذلك كــان قــد خــضع
لـعالج الـسـحـر بـعـد عـجزه
عن الــــدخــــول في زوجــــته
مـــيـــاســـة . وبــــالـــفـــعـل يـــنـــجح
الـسـعـدان في احلـصـول عـلى غـايته : "
وشـعر باخلـوف للمصـير الذي يـنتظره
� لـكن صورة " بـلقـيس " عادت تـلوح له
كـالسراب الذي يـلتمع من بعـيد فمضى
يــحث اخلـطى عــازمــاً عـلى تــنــفـيــذ مـا
حتــدثه بـه نــفــسه " . بل ويــجــرب قــبل
بـلـقـيـس مـفـعـول احلـجـاب في عـدد من
الـنـسـاء فـيــنـجح في االيـقـاع بـهن بـعـد
فـرك عظم الهدهد بأطراف عباءاتهن أو
قــطـــعـــة من مالبـــســهن � وكـــانت أولى
الـضـحــايـا خـضـرة زوجـة مـوحـان � ثم
نـسـمة ابـنة شـيخٍ زاهـدٍ مـتعـبـدٍ منـعزل
في الـصـحـراء � لـوال ان ثـعـبـانـاً سـبـقه
الـيـهـا فـقـتـلـهـا� وبـعـدهـمـا جنمـة الـتي
جـــاءت مع زوجــهـــا الى بـــيت الـــشــيخ
الـزاهـد بـحـثـاً عن عالج لـعـجـز الزوج �
ثم تـهرب مع الـسعدان بـعد أن سـحرها
بـعظم الهـدهد ويتـمكن منـها بسـهولة �
لـتـقتـل الحقـاً بـ� يـدي زوجهـا . " انـها
خـطوات الشيطان " التي تقوده للعودة
إلى ا�ـدينة بحثـاً عن بلقيس � وحجاب
عـظم الـهدهـد ا�ُـجرَب في حـوزته . وقد
جنح في الـعثور على بلقيس لكنه فشل
في اقـنـاعه بـالـزواج مـنه � فـهـي تـعرف
انه قــاتل زوجــهــا وهـاب � وتــعــرف مـا
حل �ـيـاســة من ظـلم بـعـد أن هـجـرهـا
سـعــود وهي حتـمـل ابـنه بـ� يــديـهـا �
و�ـا عــجـزت في الـعـثــور عـلـيه بـعـد ان
ظـلت تـدور في شـوارع ا�ـديـنـة � قـذفت
بـنــفـسـهــا إلى الـنـهــر : " وطـرد سـعـود
أفـكـاره كلـهـا � مشـجـعـاً نفـسه بـأن هذا
الـعـظم الذي انـتـزع من طـائر الـهـدهد �
لـيـسـتـودع فـيه الـبـدو بـعـضـاً من قـوى
اجلن الـتي أذعـنت لـنـبي الـله سـلـيـمان
مـنذ الـقـدم � البد أن تـخـضع له بلـقيس
طـائــعـة � وسـوف يـضــمـهـا إلى صـدره
شــاءت أم أبـت كــمـــا أذعــنـت بــلـــقــيس
األولى لـلنبي سليمان قبل أن يرتد إليه

طرفه " . 
انتهت كل محاوالته مع بلقيس بالفشل
رغم اسـتـخـدام حـجـاب عـظم الـهـدهـد �
وبـدأ يشك في أن  : " السحـر قد انتهى
في هـذه اللحـظة وهو في أشـد احلاجة
إلــيه � أم ان الـعــظم لم يــعـد مــسـحـوراً
وأن النساء في الصحراء كن يتساقطن
بــ� ذراعي ابن مــديـنــة جـر� وســاحـر
مثل طيور ظمأى تهفو إلى غدير ماء ?!
أم أن الـعـظم يـعـمل فـي الـصـحراء دون
ا�ـــديــنـــة ?! ". وتـــأول كل حـــواراته مع
بـلقيس ومـحاوالته معـها � إلى النـهاية
ا�ـفـجــعـة الـتي تـنـبــأت له بـهـا ضـاربـة
الـودع الـبـدويــة � حـ� حـمـلت بـلـقـيس
ا�ـطهـاة ا�ليـئة بـالزيت ا�غـلي لتـسكبه
عــلـى وجه ســـعــود وعـــنـــقه وعـــيـــنــيه
لــيـــنــهـض من فــراشـه � ويــتـــخــبط في

ا�كان دون بصر.
ال تـنتـهي الرواية عـند هـذا احلد � إ�ا
يتتبع علي خيون مصير سعود بعد أن
شـــوهت بـــلـــقـــيـس وجـــهه وأصـــابـــته
بـالـعــمى : " سـوف تـصـاب بـالـعـمى أو
يـتوب الله عليك والله أعلم " فيروي أن
الـناس ظلوا شـهوراً � �رون في سوق
ا�دينة الكبير : " فيبصرون رجالً مليئاً
بـاألقذار � يـتـدثر بـأسمـال بـاليـة نتـنة �
يــســمـــونه ســعــود األعـــمى � ويــنــاديه
األطــفــال ســـعــود اخلِــبـل � ويــقــضــون
الــنــهـــار صــاخــبـــ� خــلــفـه � يــرمــونه
بــاحلــجــارة � وتــتــهــرب الـنــاس مــنه "
وكــانت بــلـقــيس في الــبــدء � تــمـر به �
تـتأمله من بعيد كأثر قد� يوحي بأيام
الـتـحـدي والـغـضب ا�ـمـزوجـة بـاحلـزن
الـعميق " . ثم حتكي لزوجها وهو أحد
ا�ـعلمـ� في مدارس ا�ديـنة � وهما في
مـحطة القطار الـصاعد إلى بغداد قصة
سـعود الذي كـان يركض بسـرعة � يريد
أن يـــدرك حـــركـــة الـــقـــطـــار واألطـــفــال
يـرجمـونه باحلـجارة . وتـناثـرت أخبار
سـعـود أيضـاً هـنا وهـناك � كـل يرويـها
بــحـسـب مـعــلــومــاته � ومــنـهـم هـراتي
جـمـعـة صـائـد الـطـيـور في الـصـحراء �
وعـبيد الـغنـام وراهي ضيدان وسـلمان
سـالم الـســلـمـان وهـو من ا�ـقـربـ� إلى
ســعـود � وكــذلك مــا رواه بــعض ا�ـارة
من أصـــحــــاب االبل ومـــنــــهم رحـــومي
الــديك � الــذي روى روايــة عن مــصــيــر
ســعـود تــتــفق مع مــا رواه رجل يـدعى
حــمــيــد الــبــحــر � وكل هــذه الــروايـات
الـغريـبة هي من صـنف االشاعـات التي

حــ� أصـدر الـروائي الــبـرازيــلي بـاولـو
كـويلو روايته الـقصيرة واألكـثر شهرة "
اخلـيـمـيـائي " في الـعـام 1988 فـإن دور
الـنــشــر الـعــا�ـيــة دخـلـت في الـســنـوات
الـتالية سـباقاً محـموماً إلعادة طـباعتها
بعد ترجمتها إلى أغلب اللغات ا�عروفة
� حـــتـى قــــيل أن هــــذه الــــروايـــة الــــتي
تُـرجـمت إلى مـا يقـرب من ثـمانـ� لـغة �
دخـــلت مـــوســـوعـــة غـــيـــنـــيس لـألرقــام
الـقــيـاســيـة لــكــونـهــا أكـثــر كـتــاب تـمت
تـرجمته إلى لـغات أخرى � لـكاتب مازال
على قيد احلياة  –يبلغ كويلو من العمر

اآلن  74عاماً - . 
ومـنـذ ذلـك احلـ� كُـتـبت عـشـرات ور�ـا
مــئــات الـــعــروض وا�ــقــاالت الـــنــقــديــة
والــتــقـيــيــمــات األدبــيــة � تـراوحـت بـ�
االعـجـاب الــشـديـد بـالــروايـة ووضـعـهـا
كــــواحــــدة من أعــــظم روايــــات الــــقــــرن
الــعـــشـــرين � وبـــ� مـــســتـــهـــ� بـــهــا �
ومـستغرب من االهتـمام العا�ي الواسع
الــذي حـظـيت بـه � مع أنـهـا  –عــلى حـد
وصـفهم  –ال تـعدو عن كـونهـا كتـاباً من
كــتب الـتــنــمــيــة الـبــشــريــة الـتـي تـرسم
لـلـقار� طـريق الـنجـاح وكـيـفيـة حتـقيق
حـلـمه وإجنــاز أسـطـورته الـشـخـصـيـة �
صاغها مؤلفها بأسلوب روائي ال أكثر .
ولـسنـا بصدد اعـادة تقـييم هـذه الرواية
الـعا�ية من جـديد � أو ا�يل نحو أي من
الـطرف� في تقييمها � فلن نضيف شيئاً
جــديـــداً إلى مــا كـــتــبه طـــيف واسع من
الـنقاد واألدبـاء واألكاد�ي� والـباحث�
في األعــمــال الـــروائــيــة خالل أكــثــر من
ثالثـ� عاماً على صدورها � بل حتى أن
بـعض القراء أخذتهم احلمـاسة ليعبروا
 �ـخـتـلف وسـائط الـنـشـر والـتـواصل �
عن اعـجـابهم � وانـطـبـاعاتـهم ا�ـتبـايـنة
عن هـذا الـعـمل الـذي اجـتـاح ا�ـسـكـونـة
مـــثـل اعـــصـــار شــــديـــد فـي عـــالم األدب

والرواية احلديثة وا�عاصرة .
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وإذا كــانت " الــروايــة " تــبــدأ في بــاحـة
كـنـيــسـة قـد�ـة مــهـجـورة حتت شـجـرة
جـميـز ضخمـة � بالـقرب من بـلدة طـريفا
اإلسـبـانـيـة الــواقـعـة عـلى مـضـيق جـبل
طـارق� حــ� يـقـرر " سـانــتـيـاغـو " راعي
الــغــنم األنــدلــسي الــشــاب الـذهــاب إلى
عـجوز تـقرأ الكف لـتفـسر له حـلمه الذي
تـكـرر �رتـ� بيـنـما هـو غافٍ حتت ظالل
الــشـجــرة � ويــشـاهــد فــيه طـفـالً �ـسك
بـيـده ويـقـوده حـتى اهـرامـات مـصر من
أجل حتــقــيق اســـطــورته الــشــخــصــيــة
والـعثور على كنـز مخبأ عنـد سفوحها �
فــإن حــوادثـــهــا األســاســـيــة جتــري في
مـجتمعـات عربيـة وقبليـة صحراوية من
طـنــجـة وسـبـتــة ا�ـغـربــيـتـ� إلى واحـة
الـفـيـوم ا�ـصـريـة � ابـتـداءً من لـقـاءه مع
الــشـــيخ الــعــربـي مــلــكـي صــادق � مــلك
مـنــطـقـة ســالم � الـذي مـنــحه احلـجـرين
األســود واألبـيض " أور� " و " تـومـيم "
لــيـــســاعـــداه عـــلى اكــتـــشـــاف مــواضع
االشـارات عنـدمـا يعـجز عـن اكتـشافـها �
مـروراً بالـصحـراء األفـريقـية ومـفازاتـها
ووديـانها وواحاتها وقبـائلها وحروبها
وغـجرها وطقـوسها الـدينية والـسحرية
� ووقـوعه في حب فاطمة الفتاة ا�سلمة
ابـنة الواحة التي ادرك انهـا اكثر أهمية
من الـكنـز بعـدمـا شجـعته عـلى مواصـلة
حتـقــيق أسـطـورتـه الـشـخـصــيـة � حـتى
لــقــاءه �ــغــامــر انــكــلــيــزي يــبــحث عن
اخلـيميـائي الذي �تـلك حجر الـفالسفة
� وهـو حـجــر مـكـون من قـسـمـ� � األول
سـائل هـو اكــسـيـر احلـيـاة الـذي يـعـالج
األمــراض ويــطــيل الــشــبــاب � والــقــسم
الـصـلب الـذي تـكفـي كمـيـة صـغـيـرة منه
لـتـحـويل ا�ـعـادن الـرخـيصـة إلى ذهب �
وأخـــيــــراً يـــعـــثـــر ســـانـــتـــيـــاغـــو عـــلى
اخلـيميائي الذي يقوده في رحلة مفعمة
بــالــتــجــارب الــصــعــبــة � ثم يــتــركه في
الـنهايـة عند دير قـبطي يقع عـلى مسافة
ثالث سـاعات من االهرامات ويطلب منه
ان يـتابـع السـير لـوحده بـحـثاً عن كـنزه
واسـطورته الشخصية : " وعندما ترغب
في شيء ما � فإن الكون بأسره يطاوعك
عـلى الـقـيــام بـتـحـقـيق رغـبـتك " . وبـعـد
مــسـيــرة في الــصـحــراء تـنــتــصب أمـام
نـظـره أهــرامـات مـصـر � بـكـل عـظـمـتـهـا
وجاللـهـا � وهي مضـاءة بـبدر الـسـماء �
وبـياض الـصحراء � وهـا هو يـقترب من
الـعثور عـلى الكنـز اخملبوء : " جـثا على
ركــبـتــيه � وبـكى . شــكــر الـله � ألنه آمن
بـأســطـورته الـشـخــصـيـة � والـتـقى ذات
يــــوم � مـــلــــكــــاً � ورجالً انـــكــــلـــيــــزيـــاً �
وخــيــمــيــائـــيــاً � بل � وهــذا هــو األهم �
الـتقى امرأة من الصحراء � جعلته يفهم
أن احلب ال �ـكنه � أبداً � أن يبعد رجالً
عن أسـطورته الشـخصية " . وهـو يحفر
بـعـد استـدالله من خالل حـشرة تـمثل له
اشــارة �ـــكــان الــكـــنــز � وبــعـــد كل تــلك
الـــعـــذابـــات والـــســـرقـــات واخلـــيـــبــات
واحلــــوارات مع الـــــصــــحــــراء والــــريح
والـشمس � تـداهمه عـصابـة ترغـمه على
مـتـابـعـة احلـفـر أمالً في احلـصـول عـلى
ا�ــزيـــد من الــذهـب بــعــد أن عـــثــروا في
جـيبه على قطـعة ذهبية كـان اخليميائي
قـد أعطاه اياها �ـواصلة طريقه � و�ا لم
يـجد شيـئاً انـهالوا عـليه بالـضرب حتى
أصـبح يـحس أن ا�وت قـريب منه � غـير
أن زعـيم العصابة أخبره أنه لن �وت �
وأنه سـيعـيش ويتـعلم أنه ال يـنبـغي لنا
أن نـكون على هذه الـدرجة من الغباء : "
هـنـا � بالـضبط حـيث تـقبع  أنت � رأيتُ
حـلماً � قبل سنت� تقريباً � راودني غير
مـرة � فـقد حـلمـت أنَّ عليّ أن أسـافر إلى
إسـبـانـيـا � وابحث في الـريف عن اطالل
كـنـيـسة يـتـردد إلـيـهـا الرعـيـان لـيـنـاموا
فـيهـا مع أغـنامـهم � وحلَـت فيـها شـجرة
جـمـيَـز مـحل الـغـرفـة ا�ـلـحـقـة بـا�ـذبح .
حــتى إذا حـفــرت عـنــد جـذع الــشـجـرة �
أجـد كـنـزاً مـخبـئـاً � ولـكـنـني لسـت على
هــذه الـدرجــة من الـغــبــاء � لـكي أجــتـاز
الـصـحـراء بـكـامـلـها � جملـرد أنـني رأيتُ

احللم نفسه مرّت� ".
نــهــايــة حلــلم " ســانــتــيــاغــو " تــذكــرنـا

بـحـكايـة الـسنـدبـاد الـذي جاب الـبـحار
بـحثاً عن الكـنز ا�فـقود � ليكـتشف بعد
رحــيل الـعــمـر أن الــكــنـز مــدفـون حتت
عـتبـة داره في البـصرة � مـثلـما يـذكرنا
بـحــكـايــات " ألف لـيــلـة ولـيــلـة " بــلـغـة
بــســيــطــة تــمــيـل إلى لــغــة الــتــصــوف
والــروحـانــيـات � وا�ــواعظ الــديـنــيـة �
وهــذا مــا يــطــغى عــلى مــجــمـل أجـواء
الـرواية الـتي بدأها كـويلـو بآيات

من إجنــــــيل لـــــوقـــــا : "
وفيما هم سائرون دخل
قـــريــةً فـــقــبـــلـــته امــرأة
اسـمها مرثـا في بيتها .
وكــان لـهــذه أخت تـدعى
مـر� الــتي جـلـست عـنـد
قــــدمي يــــســــوع وكــــانت
تـسمع كالمـه ..." ثم �هد
لــــلــــروايــــة بــــأســــطــــورة
نـرسـيس " نـرجس" مثـلـما
أنــهـاهــا أوســكـار وايــلـد �
حـيث البـحيـرة التي تـبكي
من أجل نـرسيـس � ولكـنها
لم تـالحظ أنه كـان جـميالً �
ألنــهـا فـي كل مـرة يــنــحـني
فـيـهـا علـى ضفـافـهـا مـتأمالً
وجـهه � كانت الـبحـيرة ترى
انـعكاس جمالها اخلاص في
عـمق عينيه . قال اخليميائي
: " يالها من حكاية رائعة " .
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في جـــانب آخــر مـن الــعــالم �
في بـــغـــداد � أصـــدر الــروائي
الــعــراقـي عــلي خــيــون روايــة
قـصـيرة أيـضاً � حتت عـنوان "
بــلـقـيس والــهـدهــد " في الـعـام
 1995وهي رواية غريبة في

مـسـاره الـروائي تـمثل انـعـطـافه مـهـمة
قــادته إلى عــوالم الـســحــر والـطــقـوس
الـــبـــدائــيـــة لــلـــقــبـــائل الـــصــحـــراويــة
ومـجـتـمـعـات الـبـدو الـرحل � فـالـسـحـر
عـلى الرغم من أنه �ثـل ا�رحلة األولى
من ا�ـراحل الـتي مـرت بـهـا الـبـشـرية �
بـحسب رؤية الـعالم االنـكليـزي جيمس
فـريـزر في مـوسـوعته ا�ـهـمـة " الـغصن
الــذهــبـي " ثم يــأتي بـــعــده الــدين ومن
بـعـده الــعـلم � إال أن الـتـداخل بـ� تـلك
ا�ـراحل الـثالث مـازال جـلـيـاً واضـحاً �
إن لـم نــــقـل مــــتــــعــــاظــــمــــاً فـي أغــــلب
اجملـتمعـات البـشرية � ور�ـا نستـشعر
أن احلقبة التاريخية التي نعيشها هي
مــرحــلــة الـــعــلم � من خالل االجنــازات
الـتقنـية واالختراعـات التي غيرت وجه
احلــــــــيـــــــاة � وثــــــــورة االتـــــــصـــــــاالت
الـتكـنولـوجيـة وا�ـعلـوماتـية الـرقمـية �
لـكن الدين أيضـاً تغلـغل بصورة أوسع
في حـياة اإلنـسان � و�كن الـقول كذلك
أن الـسحر مازال يلقي بظالله ا�ؤثرة �
وله اعـــتــبــاره ودوره فـي الــكــثـــيــر من
اجملــتـــمــعـــات الــبـــدائــيـــة ا�ــعـــزولــة �
بـاألخص في عـدد مـن بـلـدان أفـريـقـيا �
وجـنـوب شـرقي آسـيـا � وبـعض بـلـدان
الـشـرق األوسط � أو حـتى عـلى أطراف
اجملـتـمـعـات ا�ـتـحـضـرة الـتي يـفـترض
أنـها تعـيش عصر الـعلم والتـنوير � أو
في اعـمـاقــهـا � حـيث �ـارسـة الـسـحـر
بـكل أنواعه � إلى جانب قراءة الطالع �
وقـــراءة الـــكف � وقـــراءة الـــفـــنـــجــان �
وضـرب الــودع " الـتــنـجــيم " وتـفــسـيـر
األحالم وغــيـــرهــا . لــذلك فــإن روايــة "
بــلــقـيس والــهــدهــد " الـتـي صـدرت في
سـني حصـارٍ قاسٍ كـان يعـيشه الـعراق
وقــتــذاك � المــست وتــراً حــســاســاً في
الـنـفس البـشـريـة التي ال جتـد لـها حالً
عـلمـيـاً �عـانـاتهـا � فتـلـجأ إلى اخلـرافة
والــسـحــر � مع ان زمن الــروايـة يــعـود
إلـى الــعـام 1956 أيــام الــعــهــد ا�ـلــكي
وحــكـومــة نــوري الـســعــيــد الـســابــعـة

.(1954 – 1957)
صـدرت الروايـة في طبعـتها األولى عن
دار الـشـؤون الــثـقـافـيــة الـعـامـة بـواقع
ألف نـسـخة نـفـدت بـعد صـدورهـا �دة
قـصيـرة � وصدرت الـطبـعة الـثانـية عن
دار الــتـكــوين في دمــشق الــعـام 2008
وبـكمـية مقـاربة لـطبعـة بغـداد � ونفدت
أيـضــاً من ا�ــكـتـبــات � ولم تـطــبع مـرة
ثــالــثـة حلــد اآلن � وقــد عــدَّهــا الــنــاقـد
الـعراقي الكبير علي عباس علوان ح�
صـدورهـا ألول مرة : " إضـافة حـقـيقـية
لـلــروايـة الـعــربـيــة ا�ـعـاصــرة � وانـهـا
تـرقى إلى ا�سـتوى اإلبـداع الروائي " �
وكـتب عــنـهـا شـيخ الــنـقـاد في الـعـراق
على جواد الطاهر مقاال عنوانه بلقيس
والـهدهـد واالبـداع� مبـينـا إعـجابه بـها
كــمــا أعــجـب كــثــيــرا مـن قــبل بــروايــة

العزف في مكان صاخب.
وقــبل أن نــوجـز روايــة عــلي خــيـون –
يـبـلغ خيـون من العـمر اآلن 69 عـاماً –
البـد من تسجيل مالحظة مـهمة مفادها
أن هـذه الـقـراءة الـروائـيـة ا�ـقـارنـة � ال
تـعــنى بـتــأثـيــر روايـة كــويـلــو بـروايـة
خـيـون � كـمـا قـد يَـفـهم الـقـاريء خـطأً �
مـنطـلقـاً من صدور روايـة " اخليـميائي
قـبل رواية " بلقيس والـهدهد " بحوالي
ســبع ســنـــ� � ذلك أن عــلي خــيــون لم
يــطـلـع عـلى روايــة بــاولــو قـبل كــتــابـة
روايــتـه � لــســبـب بــســيـط أن الــروايــة

تــتـصــاعــد كـالــدخـان
األســــــــود � لــــــــكن : "
أشـهرها الـرواية التي
شــاعت فـي الــســمـاوة
من أنـه أصيب بـالعمى
بـــســبب عـــبــوره وادي
سـقر ثم ارتطم بـالقطار
الـــصـــاعـــد إلى بـــغـــداد
وتــــــنـــــاثــــــر في األرض
كـشهاب محترق هابط "�
والـــعــمـى مــثـــلـــمـــا هــو
معروف رمز اإلخصاء كما في أوديب . 
في هــذه الـنــهـايــة ا�ـأســاويـة يــنـتــصـر
الروائي للمرأة بإسقاطه للخرافة � ح�
تــعــطل مــفــعـــول الــســحــر � ثم تــرتــبط
بـلقـيس �علم لـتمـضي معه إلى ا�ـدينة
في الــقــطــار� بــيــنــمــا ســعــود تــطــارده
حـجارة االطفال � مع مـروق شهاب هبط
مــتــشـــظــيــاً مــثـل كــتــلــة مـن نــار حــيث

الظلمات السحيقة .
انــهـــا تــرجـم الــشـــيــاطـــ� يـــا زوجــتي
الـعـزيـزة . ( هـكــذا قـال ا�ـعـلم لـبـلـقـيس
وهي تـقص عـلـيه قـصـة سـعـود كـامـلة �

لتقطع الوقت والطريق ) .
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تـغلـب على الـروايتـ� الـنزعـة اإل�انـية
جــنـــبــاً إلى جـــنب مع أجــواء الـــســحــر
والـــطـــقــوس الـــســـحـــريـــة � فـــضالً عن
الـتـبـاين الـديني والـثـقـافي واحلـضاري
بــ� شــخــصــيــتـي " ســانــتــيــاغــو " في
اخلــيـمــيـائي � و" ســعــود " في بـلــقـيس
والـهـدهــد � وكـذلك االخـتالف بـ� فـكـرة
الــعـودة مـن األهـرامــات إلى الــكـنــيــسـة
الـتي انطلق مـنها الـراعي حتقيـقاً حللم
تـكرر �رت� � وب� نـبوءة ضاربة الودع
الـبـدويـة الـتي قـادت سـعـود إلى نـهـايـة
مـأسـاويـة مـتنـاثـراً بـ� عـجالت الـقـطار
في أشـهـر الـروايـات عن مـصـيـره � ففي
ثــنــايــا روايــة  " اخلـــيــمــيــائي " نــزعــة
ا�ـانيـة مسيـحية اسـالمية �ـكن عدها
مـحـاولة لـاللتـقـاء احلـضاري بـ� أبـناء
الــديـانـتــ� من خالل قـصــة احلب الـتي
جـمعت بـ� الراعي االسبـاني االندلسي
ا�ـسيـحي سانـتيـاغو� وفـاطمـة ا�سـلمة
الـصحراوية إبنة واحـة الفيوم ا�صرية
� وهـذه الـقـصة هي ا�ـعـادل ا�ـوضوعي
لـقصة هيام سعود ببلقيس إبنة البادية
والــصـحـراء فـي  " بـلــقـيس والــهـدهـد "
فـكال الروايت� تقـومان على فكرة احلب
الــتي تـتــصــاعــد لـتــصــبح هي الــفــكـرة
األسـمى فـيـهمـا � حـ� أدرك سـانتـيـاغو
أن " فـاطمة أكثر أهمـية من الكنز " الذي
قـاده الـيه حــلـمه من مـديـنـة طـريـفـا الى
اهـرامات مصر � وح� أدرك سعود ان "
غـــايـــته هي بـــلـــقـــيس الـــتي تـــلـــوح له
كـــالــــســــراب � لــــكــــنه ســــراب �ــــيت .
وتـتجسـد النزعـة اإل�انيـة بوضوح في
نـصـوص يـقـتــبـسـهـا بـاولـو كـويـلـو من
الـكـتــاب ا�ـقـدس وا�ـصـحف الـشـريف �
كـما في النص الذي سـبق ذكره ا�أخوذ
عن اجنــيل لـوقـا � وكـذلك اقــتـبـاسه آيـة
قــرآنــيـة مـن سـورة ســبــأ في مــجــريـات
الـروايـة : " قل إنَّ ربي يـبْـسُطُ الرزقَ �ن
يـشـاءُ مـن عـبـادِهِ ويَـقْـدِرُ له ... واشـارته
لـقصة يـوسف وفرعون مـثلما وردت في
الـقرآن الكر� � ويلـجأ خيون أيضاً إلى
لـغة قرآنية واضحـة بصورة مباشرة أو
غـير مباشـرة في مختـلف مقاطع روايته
� مـقـتبـسـاً نـصوصـاً من بـعض اآليات �
أو جـمالً مــتـأثـرة بــلـغـتــهـا واسـلــوبـهـا
الـتعـبيـري بـالتـعبـيرات الـقرآنـية � وفي
روايـته يسـتخـدم كويـلو " لـتكن مـشيـئة
الرب " االجنيلية � أو " كل شيء مكتوب
" � يـقابلها عند خيون " إال أن يشاء الله
رب الـعا�� " الـقرآنية � أو " لـيفعل الله
مــا يـريــد " � وفي اخلــيـمــيــائي يــتـوغل
سـانـتـيـاغـو في روح الـعالم : " ورأى ان
روح الــعـالم هــو في روح الـله � ان روح
الـله فيه " � وفي بلقيـس والهدهد يسأل
ســعـود الــشــيخ عن كــيـفــيــة هـروبه من
نـفسه إلى الله � فيـجيبه : " ال تهرب من
نــفـسك .. بل قــدهـا إلى الــله عن قــنـاعـة
وثــبـــات ودعــهـــا تـــســبح فـي مــلـــكــوته
وتـمـتـلئ بـفـيض نـوره " � ويـهـتم بـاولو
بـاإلشارات الـتي يرسلـها الـرب لإلنسان
: " إن كلَّ شـيء في احلـــــيـــــاة إشـــــارة �
والـكـون مـخـلـوق بلـغـةٍ يـفـهـمـهـا جـميع
الـبـشر � ولـكن الـبـشر نـسَـوها " � وفي "
بــلــقـيـس والـهــدهــد " تــوجــد مـثـل هـذه
اإلشــارات � لـــكــنـــهــا إشـــارات غــريـــبــة
تـرسمهـا بدوية : " وال تـفهمـها إال امرأة
". أمــا الــطـريـق إلى الــله فــهـو واضح �
فـالـعـالم في " اخلـيـمـيـائي " لـيس سوى
اجلـزء ا�ــرئي من الـله : و " إن اإلنـسـان
الـسعيـد هو من يحمـل الله في أعماقه "
� وفي روايــة خــيــون : " يــبــدو الــله في
هـذه الفـيافي ا�قـفرة واضـحاً جلـياً كأن
الـع� تـراه " . وقد يـكون من ا�ـفيـد هنا
االشـارة إلى أن كويـلو قـد أصدر روايته
هـذه وقد جتاوز األربع� عاماً من عمره
بـقــلـيل� وكـذلك كــان خـيـون حـ� أصـدر
روايته " بلقيس والهدهد " � وقد جتاوز

األربع�  بسنة او سنت� .
في أغـلب روايات باولو كويلو ا�ترجمة
إلى الـلغة العربية � ومـنها " اخليميائي
" ال جنـد حـداً فـاصالً ب� ا�ـ� الـسردي
لـلـرواية � فال فـصول � وال عـناوين � وال
حـتـى أرقـام � إ�ـا انـتــقـاالت في ا�ـكـان
والـزمـان واألحداث والـشـخصـيات � في
حـ� يــصـوغ خـيـون روايــته عـلى شـكل
مــقـــاطع ســـرديــة � تـــصل إلى عـــشــرين
مـقطـعاً � لـكل مقـطع عنـوان : النـبوءة /
اخلـيانة /الـهز�ـة / ا�فازة / الـسعدان
/ ا�ـــارد / قـــلب الـــظالم / الـــســـعالة /
الـهــدهـد / الــر� / الـثـعــبـان / حــكـايـة
الـذئب / الطريق إلى الله / الطريق إلى
سـقــر / خـطــوات الـشـيــطـان / بــلـقـيس
والــهــدهــد / الــشــهب � ثم يــلــحـق هـذه
ا�ــقــاطـع بــأخــرى تـــتــضــمـن : حــقــائق

وأحــــاديث مـــــوضــــوعــــة عـن ســــعــــود
الـسعـدان / اعـترافـاته الـشخـصـية كـما
رواهـا األصدقاء / مـا رواه بعض ا�ارة
. وتـمــتـاز الـروايــتـ� مـعــاً بـالـتــكـثـيف
الـشديـد � فمـجمـوع صفـحاتـهمـا معاً ال
يـزيد في االحوال كلها عن 300 صـفحة
من الـقـطع الـوسط � وإن كـان الـتـكـثيف
في روايـة " بـلـقـيس والـهـدهـد " مـسـوغ
بـسبب مـساحة أحـداث الرواية : مـدينة
الــســمــاوة /  مــديــنــة بــغــداد / بــاديـة
الـسمـاوة � أطراف الـصحـراء � في ح�
تـمـتد هـذه ا�ـسـاحة في " اخلـيـمـيائي "
من : جــنـوب اسـبــانـيـا / مــضـيق جـبل
طـارق / ســبـتـة / ا�ـغــرب / الـصـحـراء
األفـريـقـية الـشـاسـعة / واحـة الـفـيوم /

األهرامات في مصر . 
يُـعــرف عن بـاولــو كـويـلــو أن الـهـاجس
ا�ـشـتـرك في جـمـيع أعـمـاله الـروائـيـة �
ومـنها " اخلـيميـائي " هو " احلب " وقد
قــال يـومــاً مــؤكــداً ذلك بـأن الــذي غــيـر
حياته هو احلب وليس الوقت والقراءة
� لـذلك يـكــاد هـذا الـهـاجس يـخـيم عـلى
مـجمل قصـصه ورواياته التي تـتمحور
حـول هذه العـاطفة االنسـانية �ـا فيها
من تــضـحــيـة ووفــاء � وغـيــرة قـاتــلـة �
وغـدر وخيـانة � ومهـا روايات " الـزانية
" و " الـزهــيـر " و " الـشـيــطـان واآلنـسـة
بـر� " و " فـيـرونـيـكـا تـقـرر أن تـمـوت "
عـلى سـبـيل ا�ثـال ال احلـصـر � فمـعـرفة
احلب عــــلى األرض وفـق كـــويــــلـــو هي
الــتي تــقـودنــا إلى مــعــرفـة الــسالم في
الــــســــمــــاء � ومن دون احلب يــــصــــبح
اإلنــســان مـن دون قــيــمـــة حــقــيـــقــيــة �
وتـنــطـوي نـظـرتـه لـلـحب أحــيـانـاً عـلى
نـزعة صوفية كالـقول بأن احلب يتجلى
أحـيـانـاً في غـيـاب احلـبـيب � أكـثـر �ـا
يـتـجـلى في حـضـوره � وقـد رأيـنـا كيف
أن فـاطمة اصـبحت هي الـغاية لـلباحث

عن الكنز الراعي سانتياغو . 
وفي مجمل القصص واألعمال الروائية
لــعــلي خــيــون � ال يــغــيب احلـب أبـداً �
حــتى أن بـعض روايـاته حتــمل عـنـوان
احلب مــبـاشـرة � كــمـا في روايـات " في
مـديح احلب األول " و " سلوة العشاق "
و " رمـاد احلب " الـتي أشادت بـنـفسـها
اإلنـسـاني الـنـاقـدة اجلـزائـريـة بهـاء بن
نـوار � كمـا قـال عنـها الـكـاتب والشـاعر
الــلـبــنــاني شــوقي بـزيـع بـأن احلب في
هذه الرواية أقرب إلى ا�رض أو اللعنة
الـتي تـورث اجلـنـون � فـيـمـا قـال عـنـهـا
الــنـاقـد االردنـي يـوسف ضــمـرة بــأنـهـا
قـلــبت هـامـلت رأســاً عـلى عـقب ! . وقـد
حـظـيت عـموم روايـات خـيـون باهـتـمام
عـدد من النقاد العرب والعراقي� الذين
جـمع كـتــابـاتـهم وعـلق عــلـيـهـا� الـنـاقـد
والـكـاتب العـراقي الـكبـيـر ماجـد صالح
الــســامــرائي في كــتــاب حتت عــنـوان "
الـتـقـنـيـة الـروائـيـة والـتأويـل ا�عـرفي "
صـدر عن دار الفرقد بدمشق عام 2009
أكـد فــيه بــأن أكـثـر مــا يـشــغل الـروائي
عـلي خـيون : " هـو أنه كـما يـرى الـعالم
عـلى حقيـقته � يعـمل � من جانبه � على
أن يـريـه لـقــارئه عـلى احلــقـيــقـة ذاتــهـا
الــتي رآه بـهـا � من دون اخــضـاعه أليـة
أحـكـام مسـبقـة أو مـواقف قبـلـية ... من
هـنا جاء إصغاء الـنقد �ا يكتب " � ومن
الـــواضح أن الــســـامـــرائي الـــذي تــابع
خــيـون وكــتب عن روايـاته الــكـثــيـر من
ا�ـقـاالت � يشـيـر إلى جـرأة الروائي في
تــنــاول تـفــاصــيل احلــيــاة الــيــومــيـة �
وباألخص في موضوعة احلب واحلرب
� وتــداخـل الــعــواطـف االنــســانـــيــة في
األزمـان الـصــعـبـة � وطـبـيــعـة الـسـلـوك
الـبـشري ا�ـتـقلب � ومـا �ـكن أن يورثه
احلب من تـداعـيـات نـفـسـيـة وسـلـوكـية
واجــتــمـاعــيــة عــلى شــخــوص روايـاته

وحياتهم ومصائرهم اخملتلفة .
مـا �كن قوله أخيراً � أن ا�ساحة التي
حتـرك بــهـا الـروائـي الـبـرازيــلي بـاولـو
كـويلـو في روايـته " اخليـميـائي " كانت
أوسع كـــثــيــراً عـــلى ا�ــدى اجلـــغــرافي
واحلـضـاري � �ـا مـنـحه حـريـة كـافـيـة
لـلـتنـقل والـتنـوع واالمـتزاج احلـضاري
بـ� الغرب والشـرق � وا�اء والصحراء
� وا�ـدن والقـرى � وا�فـازات والواحات
� وا�ـســيـحــيـة واإلسالم . فـيــمـا حتـرك
عـــلي خــــيـــون في روايــــته " بـــلــــقـــيس
والـهدهد " على مـساحة أقل سعة � وإن
كــانت تـمــتــد من بــغـداد إلى الــســمـاوة
ا�ـديـنــة والـبـاديـة والـصـحـراء � وبـذلك
كـانت الـروايـة أكـثـر مـحـلـيـة في مـقـابل
عـا�ـيـة " اخلـيمـيـائي " � واألمـر يـنـطبق
أيــضــاً عــلى ا�ــســـاحــة الــتــاريــخــيــة �
فـأجـواء روايـة كـويـلـو تـبـدو كـأنهـا في
نـهـايـات الـقـرن الـتـاسع عـشـر وبـدايات
الـقرن الـعشـرين � وهي حقـبة تـاريخـية
زاخـرة باإلثـارة والـتشـويق في مخـتلف
جـوانب احلــيـاة � سـيـــــــــمـا في حـيـاة
الـعرب ا�سـلم� عـلى امتداد الـصحراء
األفــريـــــــــقــيـة الــشـاســعـة الــتي كـانت
تـغري الـرحالـة الغـربيـــــــــ� البـاحث�
عن الــكــنــوز واحلــظــوظ � ومـعـــــــــــهم
أيـضـاً أصـحـاب االطمـاع االسـتـعـمـارية
الـــبـــاحــثـــ� عـن الـــنـــفـــوذ والـــثــروات
واألراضي الـبِكـر � واجملتمـعات الـبِكر .
في حـ� جند أن أجـواء رواية " بـلقيس
والـهدهـد " محـدودة بحـقبـة تاريـخية ال
يـتعـدى زمـنهـا مـنتـصف اخلمـسـينـيات
في الــعـــــــــراق � وهي حــقــبــة زمــنــيــة
صـرف إزاء حـقـبـة " اخلـيـمـــــــــــيـائي "

التاريخية . 
وفي تـقـديرنـا� لـو ان بلـقيـس والهـدهد�
صـدرت عن دار نـشـر واسعـة االنـتـشار�
لــتــرجــمت وأخـــــــذت صــدى اليــقل عن
أصـداء الــروايـة األجــنـبــــــــيـة� لــكـنــهـا
وزعت في نـطاق العـــــــراق في طبعتها
األولى وبـعــــــــدد مـحدود بسـبب شحة
الـــورق فـي ظل ظـــــــــــروف احلـــصـــار�

وعزلة العراق دوليا انذاك. 
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 "روى جابر بن عبد الله قال :

أتاني النبي (ص) فقلتُ المرأتي :
ال تسألي رسول الله شيئا � 

فقالت :
يخرج رسول الله مِنْ عندنا وال نسأله شيئا ! 

فقالت :
يا رسول الله :

صَل� عَلى زوجي � 
فقال رسول الله (ص) :

" صَلّى اللهُ عليكِ وعلى زَوْجِكَ "
راجع اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 

ج/ 8ص140
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وأول ما يسـتوقفنا ونـحن نقرأ ما أخبرنـا به الصحابي اجللـيل جابر بن عبد الله
�هو تـلك احلالة الـرائعـة من التواضـع التي كان يـتسم بـها الرسـول الكر� (ص)
فــقـد كـان خـلـقه الـعـظـيم بـاهـراً بـكل مــا حتـمـله الـكـلـمـة من ا�ـعـاني� فـتـراهُ يـزور
أصحـابه في بيوتهم� ويتفقدهـم� ويُريهم مِنْ حُنِّوهِ ومحبتِـهِ وشفقتِهِ عليهم ما �أل

قلوبهم نشوة وغبطة وارتياحاً يزداد تعلقهم به وإنشدادهم إليهِ  .
وهكـذا يجب أن يكونَ التأسـي بالرسول (ص) � وخاصة من ذوي الـشأن الكبير�

وأصحاب ا�قامات العالية � وا�كانة والقدرات ا�تميزة ...�
فضالً عن غيرهم من سائر الشرائح األخرى ...

أَمّـا التَـقَـوْقُعُ في منْـطقـةٍ مُقْـفَـلَةٍ مُـحاطـةٍ بأرتـال مِنَ احلـرّاس� الذين يـبعـدون عنـها
الناس � فذلك هو الشيء الغريب ا�عيب ..!!

انّ االلتـصاق بـالنـاس� والـتالحم معـهم بصـدق وحـرارة� ومشـاركتـهم في اآلمال
واآلالم� هــو الـوجه الـنـاصع لـلـقــيـادة الـسـلـيـمـة� والـزعــامـة الـصـاحلـة الـرشـيـدة�

والسيرة احلميدة ...
وأين نَحْنُ مِنْ هذا كُلّهِ ?

-3-
ثم تستـوقفنا االخالقية الرفيعة لزوجة الصحابي اجلليل جابر بن عبد الله� حيث
انـتهـزت فـرصـة الـتـشـرف بـا�ثـول بـ� يـديْ الـرسـول في بـيـتهـا� مُـلْـتَـمِـسَـةً دعاءَهُ
لـزوجـها� في مـبادرة نـابضـة بـنكـران الذات وااليـثـار على الـنفس � تُـشـكر عـليـها

وتثمن غاية التثم� .
 وجاءت دعوة الرسول (ص) ا�باركة لها ولزوجها مَعَاً .
ودعوةُ الرسول (ص) كما هو معلوم  –مُستجابة� ال ترد 

وأينَ هذا �ـا تصنَـعه اللـواتي ال يُعْـنَيْنَ االّ بـزينتـهن وحلـيهّنَ واشـباع حـاجاتهن
التي ال تنتهي عند حدّ معقول� وهنّ بذلك يُكَبِدْنَ أزواجهن الكثير من االعباء ?
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إنّ خـيـرَ الزوج هـو خـيـرُ الـزوجة يـقـيـناً � وال بُـدَّ أنْ تـنـعكـس مردوداتُهُ االيـجـابـية

عليها بحكم الترابط الوثيق بينهما .
وكمـا ال تنـسى الـزوجة الـصـاحلة زوجـهـا � فانّ الـزوج الـصالح ال يـنـسى زوجته

أيضاً .
ان الزوج الصالح يقرأ قوله تعالى :

(ربنا هبْ لنا مِنْ أزواجنا وذرياتنا قرَّة أَعْ� واجعلنا للمتق� إماما) 
الفرقان / 74

ويبادر الى التفاعل الصادق مَعَ هذا ا�نحى القرآني العظيم .
انّ األسـرة ال تـســعـد االّ حــ� تـبــرز روح الـتـفــاهم واالنـســجـام واحملــبـة بـ� كل

أطرّافها � وهذا هو ا�أمول من اآلباء واألمهات واألوالد جميعا .
لـــقــد طـــفـح الــكـــيل .. وكـــثُـــرتْ حـــاالتُ الـــعــنـف األســري �
واالختـراقـات والتـجـاوزات للـخـطوط احلـمـراء� وكلَّ هذا

فاقم من ا�شكالت الراهنة � 
والبُدَّ من الـتذكير بـاالستقامـة والثبات عـلى خط الطاعة
والـتــوازن واالعـتـدال� والـتـحـذيــر من مـغـبـة االنـزالقـات

اخلطيرة نحو ا�هاوي وا�نحدرات ا�ُهلكة .

بـدات أسـعـار الـنــفط الـعـا�ـيـة في األشـهـر ا�ـاضـيـة تـتـعـافى تـدريـجـيـاً وتـسـتـمـر
بــالــصــعــود حــتى وصــلت في الــيــومــ� ا�ــاضـيــ� الى حــوالي 72� 41 دوالراً
لـلــبــرمــيل خلــام بـرنت و70� 24 دوالراً خلــام غـرب تــكــسـاس� ولــقـد جــاء هـذا
الـصعـود طبـيـعيـاً بعـد فـترة ركـود كبـيـرة شهـدتهـا أسـواق النـفط العـا�ـية بـسبب
جائـحة كـورونا ومـا خلـفته من ركـود في االقـتصـاد العـا�ي وقلـة في الطـلب على
الــنـفط � وحـسب ا�ــؤشــرات االقـتــصـاديــة �ـراكــز الـدراســات اخملـتــصـة وإدارة
معلـومات الطـاقة األمريكـية فان األسـعار ستـستمر بـالصعـود في الفتـرة القادمة
خالل هذا الـعام مع بقـاء توقعـاتها لـنمو الـطلب الـعا�ي على الـنفط ثابـتة إلى حد
كبيـر وقد جاءت التـوقعات بصعـود األسعار لعدة أسـباب منها أنه سـيكون هناك
انخـفاضـاً في مخـزونات الـنفـط العـا�يـة في النـصف الثـاني من عام 2021 �ا
يـعـزز التـوقـعـات بانـتـعاش يـقـوده الـطلـب والسـبب ا�ـهم اآلخـر هو الـتـخـفيف في
إجـراءات احلـظر بـسـبب جـائحـة كـورونا والـتي بـدأت الـكثـيـر من الـدول اتبـاعـها
وخـاصـة في إجـراءات الـسـفـر واألمـور االقـتـصـاديـة األخـرى �ـا سـيـسـاهم في

ارتفاع أسعار النفط العا�ية خالل الفترة القادمة.
مـن خالل ذلك وبـقـراءة بـسـيـطـة �ـوازنـة الـعـراق لـعـام 2021 والـتي � إقـرارهـا
مؤخـراً والتي تـضمنت إجـمالي نفـقات بلغ 129 تـريليـون دينـار (نحو 88 مـليار
دوالر)� فـيمـا سجـلت عجـزا قدره 28 تـريلـيـونا (نـحو 19 مـليـار دوالر) حيث �
احـتـساب اإليـرادات اخملـمنـة من تـصـدير الـنـفط اخلام عـلى أسـاس معـدل سـعر

للبرميل 45 دوالرا� ومعدل تصدير قدره 3� 250مليون برميل يوميا.
ومن حـقـنـا كشـعب عـراقي أن نـحـاسب احلـكومـة والـبـر�ان عـلى فـرق الـسـعرين
حـيث اليـخـفى عـلى أحـد الـفـرق الـشـاسع بـ� الـسـعـر الـذي � اعـتـمـاده لـسـعـر
برمـيل النفط في ا�وازنة والـسعر احلقـيقي الذي وصل اليه وهو فـارق كبير جداً
وااليـرادات الـتي حتـقـقت وسـتـتـحـقق في األشـهـر الـقـادمـة كـبـيـرة جـداً وال�ـكن
السـكوت عنـها وهي فرصـة كبـيرة أن تتـحسن فيـها حـالة ا�واطن الـعراقي الذي
يعـاني دائمـاً من نقص هـائل في اخلدمـات األساسيـة في حيـاته اليـوميـة ويعاني
من بطـالة كـبيـرة ونقص في الـقدرة الـشرائـية ويـعجـز عن تلـبيـة ابسط احلـاجات
األسـاسـية له ولـعـائـلته�وهـو األحق في أن يـحـصد الـنـتـائج احلقـيـقـة لهـذا الـفرق

الكبير ب� السعرين.
احلكـومة مطالـبة في هذا الظـرف أن تستـشعر دورها احلـقيقي أمام شـعبها وأن
حتافظ عـلى هذه األموال من السرقـة والفساد الذي استـشرى بشكل مخيف في
جمـيع مفاصل الدولة وأن تضرب بيد من حديد على كل يد حتاول أن تمتد لهذه
األمـوال اخلـاصـة بـالـشـعب وأن حتـمـيـهـا من الـتالعب والـتـسـرب الـى الـدعـايات
االنـتخـابيـة للـكتل السـياسـية الـتي تتـحكم �ـقدرات البـلد واقـتصـاده �وعلـيها أن
تــسـارع السـتــثـمــار هـذه األمـوال الــكـبــيـرة في خــدمـة ا�ـواطن ســواء بـتــحـسـ�
اخلـدمـات األساسـية والـبـنيـة التـحـتيـة والـتي تعـاني من نـقص كبـير أو من خالل
حتسـ� مفردات البـطاقة التـموينـية وكذلك من خالل النـهوض بالـواقع الصناعي
والزراعي في الـبلـد والذي يشـهد تـدهوراً كـبيراً لم يـشهـده طوال تـأريخ العراق�
وفي اعتـقادي ان النهوض بـهذين القطاعـ� هو األهم ألنه سيحقق �ـواً ملحوظاً
في االقـتـصـاد الـعــراقي وسـيـوفـر اآلالف من فـرص الــعـمل لـشـبـابــنـا الـعـاطـلـ�
وسيـوفر عليـنا مالي� الدوالرات الـتي تنفق عـلى استيراد الـبضائع من اخلارج�
وكـذلك عـلى احلـكـومـة الـعـمل عـلى مـسـاعـدة الـقـطـاع اخلـاص بـشـكل فـعـلي في
ا�ـشـاركـة بالـنـهـوض بـالـقـطـاع الـصـنـاعي والـزراعـي وإعـادة صـنـاعـتـنـا احملـلـية
الرائدة الـى عهدها الذهبي لكي ينـهض اقتصادنا ا�نهك بـشكل ملحوظ وينتعش
ولكي يـجني ا�واطن ا�سك� جزء من ثمار هذا االنـتعاش في حياته اليومية وهو
حـق مشـروع لـكي يـعـوض جـزء بسـيط من الـكم الـهـائل من ا�ـعـانـاة واآلالم التي
يعـانيها طوال عقـود طويلة من الزمن والذي حـصل بسبب سوء األداء احلكومي�

فهل ستقوم حكومتنا �ا مطلوب منها ? 
وهل ستؤدي دورها الوطني ا�طلوب? 

وهل سـتعـمل خلدمـة ا�واطن الـعراقي .واالجـابة على
هـذه الـتــسـاؤالت مـتـروك لألشـهـر الـقـادمـة�ولـو انـني

شخصياً أملي ضعيف بذلك.

{ باحث وخبير اقتصادي
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تـعلـن الشـركـة الـعـامـة الدارة الـنقـل اخلاص عن اجـراء مـزايـدة عـلـنـيـة لتـأجـيـر وا�ـشـيـدات ادناه في
مـحـافظـة (كـركـوك) في الـيـوم (اخلامـس عشـر) تـبـدأ من الـيـوم التـالي لـنـشـر االعالن وفق قـانـون بيع

وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا�عدل. 
والشروط التي �كن احلصول عليها من قسم الشركة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غير قابل للرد. 
فعلى الراغب� احلضور في الساعة احلادية عشر في قسم الشركة في محافظة (كركوك) على ان يقدم
ا�زايد كتـاب يؤيد براءة ذمته من الـضريبة مـعنون الى (الشركـة العامة الدارة الـنقل اخلاص) وهوية
االحوال ا�ـدنية وشـهادة اجلـنسيـة او (البطـاقة الـوطنيـة ا�وحـدة) وبطاقـة السكـن (النسخ االصـلية)
ويـدفع التأمـينات الـقانونـية البـالغة ٢٠ % مـضروبا في عـدد سن� الـعقد بـصك مصدق ويـتحمل من
ترسـو عليه ا�ـزايدة اجور خدمـة بنسبة ٢ % وكذلك يـتحمل الناكل فـرق البدل� في عـدد سن� العقد

وفي حالة مصادفة موعد ا�زايدة عطلة رسمية جتري ا�زايدة في اليوم التالي

مدة االيجار سنتان .....  يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة

ÍdÐU'« 5�Š rýU¼ .d�

ÂUF�« d¹b*«

…—«œô« fK−� fOz—

ت
١
٢

اسم العقار
ا�طعم القد� في مراب بغداد
كشك رقم ٧ في مراب بغداد

التأمينات
٥٢٦٫٥٠٠ الف دينار

ا�الحظات

كازينو في مراب تازه ٣

كازينو في ساحة االندلس ٤

١٤٥٫٨٠٠ الف دينار

١٢١٫٥٠٠ الف دينار

٢٨٣٫٥٠٠ الف دينار

‚«dF�« w� ÊËUF²K� ÂUF�« œU%ô«

ÊöŽ«

يعلن االحتاد الـعام للـتعاون/ مديـرية صنـدوق التعاون عن تـأجير احملالت ا�ـدرجة تفاصـيلها
ادنـاه والـكائـنـة في مجـمع ا�ـأمون الـتـعاوني قـرب دائـرة مرور الـكـرخ مقـابل بـرج بغـداد و�دة
خمس سـنوات حسب نظام بيع وايجـار اموال وعقارات التنـظيمات التعاونـية. فعلى الراغب�
بـاالشتراك با�زايدة العلنـية احلضور الى مقر االحتاد العام لـلتعاون الكائن في الباب الشرقي
مـدخل شارع اخلـلفـاء مـقابل عـمارة اخلـيـام بعـد (١٥) خمـسـة عشـر يومـا من الـيوم الـتالي من
تـاريخ نشـر االعالن في اجلريـدة وفي حالة مـصادفـة يوم ا�ـزايدة عـطلة رسـميـة تكـون ا�زايدة
في الـيـوم الذي يـليه/ في تـمـام السـاعة الـعـاشرة صـباحـا. مـستـصحـبـ� معـهم ا�ـستـمسـكات
الرسـميـة مع التـأميـنات الـبالـغة (٢٠ %) من الـقيـمة الـتقـديريـة للـتأجـير وعـلى ان يتـحمل من

ترسو عليه ا�زايدة أجور االعالن والداللية والبالغة قيمتها  (٢ %) من قيمة التأجير.

w�b³F�« bFÝ

ÊËUF²K� ÂUF�« œU%ô« ‰ULŽ« vKŽ W�dA*« WM−K�« fOz—

‰bF�« …—«“Ë

cOHM²�« …dz«œ

W�U�d�« ØcOHMð W¹d¹b�
ÊöŽ«

cOHM²�UÐ —U³šô« …d�c�

W�uIM*« dOſ ‰«u�ö�

جملـهـوليـة مـحل االقامـة حـسب اشعـار الـقائم بـالـتبـلـيغ وتأيـيـد مخـتار
محلة ا�أمون نـخبركم بانه تقرر حجز االمـوال غير ا�نقولة حصتك في
الـعـقـار ٢٩٨١/٣ م ١٠ ابـو دشـيــر لـقـاء طـلب الـدائن مـصـرف الـرافـدين
الـبـالغ ٣٤٫٨٧٥٫٥٨٣ مـلـيون ديـنـارا فـيـجب عـلـيـكم اداء ا�ـبـلغ ا�ـذكور
ادنـاه خالل مـدة عـشـرة ايـام من الـيـوم الـتـالي لـتـاريـخ تبـلـيـغـكـم بـهذا
االخـبار واال فـان االمـوال احملـجـوزة �ـوجب هـذا القـرار سـتـبـاع وفـقا

للقانون وذلك استنادا للمادة (٨٧) من قانون التنفيذ.
‰bF�« cHM*«

dHFł rÝU� —bOŠ

≤∞±πØ∑∞∑ Ø…—U³{ô« r�—

≤∞≤±Ø∂Ø∂ Øa¹—U²�«

œu¼d� rþU� bL×� ∫s¹b*«  v��

vKŽô« ¡UCI�« fK−�

W¹œU%ô« „u�d� ·UM¾²Ý« WLJ×� WÝUz—

fÐb�« …¡«bÐ WLJ×�

ÊöŽ«

«bO¹Qð —UIŽ W¹bzUŽ XO³¦ð —«d� Ø Â

بناء على صدور قرار بتأييد ملكية (تمام العقار) ا�رقم ٢/٣٨ مقاطعة ٣ بيوك قوطان) الى (شركة نفط الشمال) ا�ؤرخ
في ٢٠٢١/٥/٢ الصـادر من جلنـة تثـبيت ا�ـلكـية واستـنادا الى احـكام ا�ـادة (٥٨ و٥٩ و٦١ و٦٢) من قانـون التـسجيل
الـعقـاري ا�رقم ٤٣ لسـنة ١٩٧١ تـعلن هـذا القرار وعـلى من لديه اعـتراض علـى القرار ا�ـذكور الـطعن فيه لـدى محـكمة
االسـتئـنـاف خالل مدة ثالثـون واعـتبـارا من الـيوم الـتـالي لنـشـر هذا االعـالن وعنـد انتـهـاء ا�دة عـدم ورود اشـعار من
رئاسـة محـكمـة االستـئنـاف بوقـوع الـطعن عـلى القـرار لديـها خالل ا�ـدة ا�ذكـورة سـتبـاشر دائـرة التـسجـيل العـقاري

بالتسجيل وفقا لقرار تأييد العائدية.
w{UI�«

bL×� X¹«b¼ bL×�

WOJK*« XO³¦ð WM' fOz—

fÐb�« …¡«bÐ WLJ×� w{U�

≤∞≤∞ Ø WOJK*« bO¹Qð Ø ≤∞

ا�ساحةارقام احملالت  ا�شغول حاليا
٥١ م١٢- محل رقم (٢)

١٤ م٢
مقهى

عيادة طبية٢- محل رقم (٣)
٢٢ م٢ حالقة رجالية٣- محل رقم (٥)
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W�UŽ WOK×� WB�UM� ÊöŽ«

©©v�Ëô« …dLK� ÊöŽ«®®

©≤∞≤±Ø±± ∫WL�d*« WB�UM*«® ØÂ

©©PAC - HV …œU� eON&®®
يسر (وزارة النفط/ شركة نفط الشمال) بدعوة اجملهزين الراغـب� باالشتراك لتقد� عطاءاتهم لتجهيز
(مـادة POLYANIONIC CELLULOSE PAC - HV الـكــمـيـة : ١٤٠٠ كـيس زنــة ٢٥ كـيـلـو غـرام
ا�نـشـأ: تـركي / هنـدي / امـريـكي / ا�انـي / ايطـالي)) وفق الـشـروط وا�واصـفـات الـفنـيـة ا�ـدرجة في

الوثيقة وحسب الشروط االتية:
١- يتم طلب احلصول على وثـائق ا�ناقصة من (شركة نفط الشمال/ القسم التجاري - كركوك - عرفة)
من قبل ا�دراء ا�فوضـ� او ا�ول� الرسمي� �وجب وكالة صادرة من دائرة كاتب العدل او تخويل

.(CD) مصدق من السفارة العراقية للشركات االجنبية على شكل قرص
.œdK� qÐU� dOſ ٢- سعر شراء وثيقة ا�ناقصة (١٠٠٫٠٠٠) مائة الف دينار

٣- تقدم العطاءات من قبل الشركات التخصصية والتجارة العامة من ذوات اخلبرة.
W¹u¼ Ë« WO�«d?F�«  U�dAK?� fOÝQ²�« …œUN?ý صورة ملونة من .bIð WB�UM?*« WIOŁË ¡«dý b?MŽ „d²A*« vK?Ž -٤
…œUNý �وبالنسبة لـلشركات االجنبية الراغبة با�شاركة تقد …bŠu*« WO³¹dC�« W¹uN�«Ë …c�U½ …—U−²�« W�dſ

U�dA�« qO−�ð …dz«œ q³� s� ‚«dF�« w� W�dA�« qO−�ð bO¹Qð »U²�Ë W�dA�« fOÝQð / وزارة التجارة.

٥- تـقد� كتـاب عدم ا�مانـعة باالشـتراك في ا�ناقـصات من الهـيئة الـعامة للـضرائب معـنون الى شركة
نفط الشمال (النسخة االصلية).

٦- تقد� »�bŠu*« WO³¹dC?�« W¹uN… للسنة احلالـية متضمنة الرقم الـضريبي لالفراد والشركات وفي حالة
عدم تقد� الهوية الضريبية ا�وحدة يستبعد من ا�ناقصة.

٧- تقد� كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للشركات العراقية.
٨- تقد� احلـسابات اخلتامية الخر سنتـ� مصادق عليها من قبل محاسب قـانوني وبالنسبة لشركات

القطاع العام تقد� احلسابات اخلتامية الخر سنت� مصدقة من قبل ديوان الرقابة ا�الية االحتادي.
٩- تقد� تـأميـنات اوليـة لضمـان جديـة ا�شاركـة �بلغ (٥٫٠٠٠٫٠٠٠) خـمسـة مالي� دينـار على شكل
صك مـصـدق او سفـتـجـة او خطـاب ضـمـان (يتـضـمن االسم والـعـنوان الـوظـيـفي للـمـخـول� بـالـتـوقيع
وتدوين مبلغ اخلطاب رقما وكتابة وذكر تـاريخ النفاذية وشروطها والغرض من اصدارها مع ذكر اسم
ورقم ا�نـاقـصة) صـادرين من ا�ـصارف ا�ـعـتمـدة لـدى البـنك ا�ـركزي الـعـراقي نـافذة �ـدة (٢٨) ثـمانـية
وعشـرون يـوما بـعد »½b¹b?L?²K?� W?K?ÐU� ¡U?D?F?�« W¹–U?H?½ …d²?� ¡U?N?² عدا ا�ـصـارف (حتت التـصـفيـة واشراف
ووصـايا وتـأهيـل ومتـابعـة البـنك ا�ركـزي الـعراقي) و�ـزيد من ا�ـعلـومات مـراجـعة الـبريـد االلكـتروني

( cbi@cbi.iq) البنك ا�ركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة.
 ١٠- الكلـفة التـخميـنية للـمناقـصة هي: (١٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠) مائـة وسبعـون مليـون وثما�ـائة الف دينار

عراقي.
 ١١- يستبعد العطاء الذي b¹e¹ Ë« qI¹ مبلغه عن (+ - ٢٠ %) من الكلفة التخمينية.

 ١٢- تـكـون العـطـاءات ا�قـدمة نـافـذة �دة (٩٠) تـسـعون يـومـا اعتـبـارا من تاريخ غـلق ا�ـناقـصـة قابـلة
للتمديد.

 ١٣- مدة التجهيز (٦٠) ستون يوما.
 ١٤- يدخل العقد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ مصادقة القسم القانوني على العقد او اي تاريخ اخر

حسب طبيعة مواد ا�ناقصة.
 ١٥- يـعقـد ا�ـؤتمـر الفـني اخلاص بـاالجـابة عن اسـتفـسـارات ا�شـارك� اخلـاصة بـا�ـناقـصة في تـمام

الساعة (12:00) الثانية عشر ظهرا من يوم اخلميس ا�وافق ¥≥Ø∂Ø±≥∞≥ في قاعة السينما (عرفه).
 ١٦- تــاريخ غــلق ا�ــنــاقــصـة فـي تـمــام الــســاعـة (12:00) الــثــانــيــة عـشـــــر ظــهــرا من يــوم االحـــــــد

Æ ≤∞≤±Ø∑Ø±± :ا�ــــــــــوافق
 ١٧- اذا صـادف يــوم الـغـلق عـطـلـة رســمـيـة فـيـكـون يــوم الـدوام الـرسـمي الـذي يــلـيه هـو تـاريخ غـلق

ا�ناقصة.
r�I?�«® ١٨- تـودع الـعطـاءات في صـنـدوق رقم (٢) اخلاص بـالـتجـهـيز احملـلي الـكائن في اسـتـعالمات 

»�Í—U−²© في منطقة عرفة كركوك وقبل (12:00) الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غلق ا�ناقصة.

 ١٩- ال يسـمح بتـقد� الـعـطاءات االلـكتـرونيـة� و�ـكن استالم الـعطـاءات عبـر الـبريـد ا�سـجل على ان
يؤمن وصولها قبل موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد الغلق.

 ٢٠- تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مباشرة وبشكل علني وبحضور اجملهزين ا�شارك�.
 ٢١- تستبعد العطاءات التي ال تتضمن على وصل شراء اوراق ا�ناقصة.

 ٢٢- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 ٢٣- في حالـة عدم التزام مقـدم العطاء �ـا تتطلبـها الوثيقـة القياسـية بكافة اقـسامها وبـنودها سيتم

استبعاد عطاءه.
 ٢٤- لـلشـركـة احلق في الـغاء ا�ـنـاقـصة وقـبل االحـالة وحـسب مـقـتضـيـات ا�صـلـحـة العـامـة وال يحق

للمناقص� ا�طالبة باي تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل شراء وثائق ا�ناقصة.
 ٢٥- جـمـيع ا�واد اجملـهـزة يـتم قبـولـهـا واستـالمهـا نـهـائيـا بـعـد اجراء الـكـشف والـفحص وا�ـطـابـقة

الفنية.
 ٢٦ - في حـالة رفض ا�واد اجملهزة يـتوجب رفعها وسـحبها واسـتبدالها خالل (١٥) يـوما اعتبارا من

تاريخ تبيلغ بان ا�واد غير مطابقة للمواصفات ا�طلوبة.
 ٢٧- يــجب ان تـكـون ا�ـواد اجملـهـزة خـالـيـة من اي تـلـوث اشـعـاعي وبـعـكـسه يـتـحـمل كـافـة الـتـبـعـات

القانونية.
 ٢٨- على الـراغب� بـا�شـاركة في ا�ـناقـصة يـتطـلب تقـد� ا�سـتمـسكـات الثـبوتيـة الى قسـم العالقات

العامة لغرض استحصال ا�وافقات االمنية قبل االحالة والتعاقد. 
 ٢٩- تتحمل الشركة احملالة اليها ا�ناقصة اجور النشر واالعالن

Í—U−²�« r�I�«

‰ULA�« jH½ W�dý
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 dÒO�*« qIF�«  ÊË—œ 

أصـعب مهمـة أن تكـون عربـيا� وتكـتب عن قومك� وتـستـشرف مسـتقـبلهم
�ـقـايـيـس الـعـلم� أحـوالــهم وطـبـاعـهـم ومـزاجـهم� ألن عـلــيك أن تـكـتـشف
بـطونهم قبل عقولهم� وغرائزهم قبل تطلعاتهم� وملذاتهم قبل أفعالهم. أما
الـكتابة عنـهم في السياسة� فـهذا يحتاج إلى إلى حل الـلغز التالي: واحد
سـقط عـلى األرض من عـلى بـرج� فـتـكـسـر كل شيء إال شيء واحـد. فـما

هو? 
يـبدو الفـتـا� انه كـلمـا كـتبت عن مـوضـوع الـعرب الـسـياسي� تـكـتشف إن
هنـاك تـنـاقـضـات مـتبـايـنـة يـصـعب حـلـها� شـبـيـهـة بـالـكلـمـات ا�ـتـقـاطـعة�
وخـرائط األلغاز. فالسياسة عـندنا تشبه مواصفات " الـكبسة " اخلليجية�
و"ا�ـــنــدي" الــيـــمــاني� و" الـــبــريــانـي" الــعــراقي� و"ا�ـــنــسف" األردني� و"
الـكسـكسي " الـليـبي وا�غـربي والتـونسي� و"الـكوارع" ا�ـصريـة� و"الكـبة"
الـلبـنانـية. مـوادها دسـمة� كـثيـرة التـزويق وا�عـاجلة� �ـلوءة بـالتـعقـيد� ال
تـخـلو من الـلـحم� ألن الـعـرب مـهوسـون بـجـمـيع أنـواع الـلحـوم� الـبـشـرية
واحلـيوانـية مـعا. وتـقرأ في" عـيون األخـبار": قيـل ألعرابي: مـالكم تـأكلون

اللحم وتدعون الثريد? فقال اللحم راحل والثريد باق!! 
ربـاط الكالم� الـعـقل السـيـاسي العـربي شـبيـهـة بالـطـبيخ الـعـربي� متـنوع
الـوجبات واأللوان والبـهارات� يسعد الـبطون� ويفرح مآقـي العيون� ويزيد
طـاقـة احلـركـة في الـفـراش� ويـشـعل االنـفـراج في الـنـفـوس� لـكـنه يـسـبب
مـشـكالت مـرضـيـة مزمـنـة� ويـغـلق الـشـرايـ� الـصـاعـدة والـنـازلة� ويـرفع
الـكوليسترول بـسبب تراكم الشحـوم� لكنه يسبب عـقما في العقل� وبالدة
في الـتفكـير� ونـوما عـميقـا� وسبـاتا في احلـياة! فتـصعـد معـدّة البطن في
الـرأس� وينزل الـعقل إلى األسـفل ليسـتقـر في جوف اجملهـول. كذلك� هو
شـبيه بـطائـرات" الدرون " ا�ـسيـرّة التي تـوجه عن بعـد أو تبـرمج مسـبقا�

لكي يؤدي مهامه خلدمة اآلخر كي يريح ويستريح!  
خُـلص ثلة مـن ا�فكـرين إلى موقف شـبه موحد من ازمه الـعقل الـسياسي
الـعـربـي عـلى أنه تــقـلـيــدي و�ـطي ال يــتـجـدد مـع الـزمن� سـكــونه �ـيت�
ومـغـيّب عن احلـاضـر� ويـتـفـ� بـجـلـد الـذات� ويـسـتـصـغـر تـاريـخه ولـغـته
وهـويته" فـاقد الـشيء ال يعـطيه  ?“لـكنه ال يـعيش احلـياة بل عـلى العكس
احلياة تعيشه� كأنه مستقيل ال يدري وظيفته التي خلق لها وهي أن يَعْقِل

األمور. 
الـعقل السـياسي العـربي� فقـد مناعـته ا�كتـسبة� نـائم وأرجله في ا�اء� ال
يـصحـو إال بـعد وقـوع الزلـزال� يبـحث دائـما عن فـتـات إ�از� يـعاني من
عـلة حـاستي الـشم والسـمع� فال يـشم إال رائحـة من يتـآمر عـليه� مـشغال
حسّ ا�ــؤامـرة فـي كل خـطــوة� واليــسـمـع إال من �ـتــدحه. ومع ذلـك فـأنه

"عقل مغيب" ألنه �ثل اجلانب ا�ظلم واجلاهل من ازمه العقل. 
ســأقــول كالمــا صــريـحــا وواقــعـيــا� قــد ال يــعـجـب الـبــعض� بــأن الــعـقل
الـسيـاسي الـعـربي مـازال مبـرمـجـا علـى عصـر الـقـبيـلـة من قـيم وعادات�
وعـلى الطـوائف والعـصـبيـات� والبـطل الفـردي� �ـا سبب لـنا هـذه األزمة
الـوجوديـة في التـعـامل مع الواقع اجلـديد ومـتـغيـراته� وأحدث شـرخا في
الـتنظـيرات الـسياسـية� والـوقوف سلـبا ضـد ا�مـارسات العـقالنيـة لبعض
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البـأس إن نـستـحـضـر أرواح األمجـاد� وهـو امـر �تع� لـكن ال يـنـبغي أن
يـكون عـائـقـا في تـغـيـير الـعـقل الـسـيـاسي لـيـتالءم بواقـعـيـة مع مـتـغـيرات
الـسياسة الـدولية� وواقعـية األحداث سواء في تـغيير بـنية اجملتـمع وتكيفه
مع الـعالم� أو مع القضـايا العـربية التي أصـبحت معـاجلتها كـأنها طوطم
من الـتـاريخ� ال �كـن تغـيـيـرها إال �ـقـايـيس ا�ـاضي وشـعاراته الـنـظـرية

العقيمة. 
سـأبـدأ من اآلخـر� مـازالت الـسيـاسـة الـعـربـيـة يـتـحـكم فـيه عـقل "مـغيّب "
مـعطـوب الـقرار� ومـسـتلب اإلرادة� وإذا خـرج من طـوطم " أمـجاد يـاعرب
أمـجاد " فـأن حرب الـبسـوس ستـشـعل ثأرات داحس والـغبـراء ب� قـبيـلة
"عـبس" و"ذيـبان“وسـنـبـدأ بـشيـطـنـة اآلخـرين الـذين يـريـدون االقـتراب من
الـعصـر� ودخـول السـياسـة من بـاب واقعـيّـة السـيـاسة ا�ـتـغيـرة� وحـتمـية

اجلغرافية.
الـعرب لـهم قضـايا وثـوابت وحقـوق مشـروعة� نـشأت مـنذ تأسـيس الدول
الـعربـية� ور�ـا قبـلـها� كـلهـا لم تتـحقـق� وصارت مـجرد أنـاشيـد وخطب.
فـقـد ذهـبت أجـيال� وظـهـرت أخـرى وهي عـلى الـثـبـات الـفـزيـائي. فـمازال
الـعقل السياسي الـعربي� مقولبـا و�طيا� ومجرورا بـا�اضي� يعاش على
بــطــوالت عــنـتــرة� وســيـوف األجــداد� ونــخــوة ا�ـعــتــصم "ومــعـتــصــمـاه"�

والبيانات اخلتامية الرنانة للقمم العربية. 
ر�ـا يـسأل أحـدهم� مـا الـعـيب أن تـعـيش األمـة على تـراثـهـا اجملـيـد� وما
الـعيب أن تستمـد طاقتهـا اإليجابية مـنها? واجلواب: من قـال إن هذا عيبا
ألمـة صـنــعت مــجـدا قــد�ـا� وأنـارت ظــلـمــة ا�ـاضـي بـا�ـنــجـزات والــعـلم
وا�ـعارف? لكن با�قـابل من قال إننا انتـصرنا كل هذه السـن� على العدو
ا�ـبـني للـمـعـلـوم أو اجملـهول. الـيس من الـفـضـيـلـة االعتـراف بـأنـنـا زرعـنا
األحالم الـوردية اخلـادعـة� ومـتفـجـرات ا�وت والـيـأس والـنحـر والـطائـفـية

واجلاهلية والتعصب وهدم األوطان في عقول األجيال العربية?
من قـال إننا أمة عقيمة باجملرور. فالـعقم موجود بالتوارث في السياسات
الـعربية التقليـدية� وفي العقل السياسي الـعربي ا�ستبد� وعدم جرأته في
مـواجهـة عـواصف الـتغـيـير; ألنه مـصـاب بالـزهـا�ـر السـيـاسي� وضعف
اإلرادة الــسـيــاســيـة� وانــشـداده الــقـوي لــلـمــاضي. فــهـو ال يــجـيــد لـعــبـة
الـسـيـاسـة; حـيث تـتـقـلب حـسب ا�ـصـالح. ولـيس لـهـا ثـوابت بل مـصـالح
مـتـحـركـة� ولـيس هـنـاك عــداوات ثـابـتـة� بل صـداقـات مـتـحـركـة. وهي من
اآلخـر لعـبة غـيـر أخالقيـة في عصـر الـقوي ا�ـتكـبـر الذي ال يـرحم البـشر
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سـأقرب الصورة بـحكمـة التجارب� أنـظروا حلكمـة العقل الـسياسي لدول
اخلـلـيج الــعـربي� وبـالــذات اإلمـارات� كـيف اسـتــطـاعت إن تـخــلق شـعـبـا
مرفها وسعيدا� عندما خرجت من قوقعة االقتصاد التقليدي إلى االنفتاح
االقــتــصـادي� وأســست لــهـا اقــتــصـادا عــا�ـيــا ابــتـكــاريـا يــنــافس اقـوى
االقـتصـادات في الـعـالم� فـأستـوطن فـيـها االسـتـثـمار وا�ـوان� والـطـيران
الـعا�ي والعقول ا�بدعة والشركات الدولية والطاقة ا�تجددة والتكنولوجيا
احلـديثة واجلامـعات الدولـية ومعـارض الكتب. فصـار لديهـا حكمـة معرفة
بـناء األنسان واألوطان التي درّ عـليها ا�لـيارات من الدوالرات� فأصبحت

ال تقبل إال با�راتب األولى عا�يا. 
فـأسست لـلعـرب برنـامجـا للـتنـميـة وا�عرفـة� وخطـأت نظـريات عـقم األمة.

فأصبحت احلكمة إماراتية.   
لم يـعد في هذا العصر وجودا حلاكم يتحدث �نطق “إلـقاء العدو بالبحر
" أو "يـاجبل مايهـزك ريح  وإ�ا منـطق ابتكار الـفرص التي تـساعده على
تـنمـية شـعـبه وإسعـاده� واالنـتصـار للـوطن بـاحلكـمـة� وإنشـاء "قبـة عـقلـية
ومـعـرفـيـة" حديـديّـة حلـمـايـته من أعـاصـيـر احلـروب والـكـوارث وطـائرات"
الـدرون" ا�يـسرة� وأسـلحـة تـقنـيات الـدمار الـشامـل. فنـحن اليـوم بحـاجة
إلى "ثـورة عقلية" واقعية عابرة للـتعصب واجلمود السياسي� ال "عنتريات
سـياسية “لـتجويع الـبشر� وتـهد� األوطان علـى رؤوس أمة مازالت حتلم
في عـصر األنسان اآللي الـسعيد بـشعار "خبـز حرية كرامـة وكهرباء". أو

ا�وت النهائي للخالص من استبداد احلاكم وتعاسة احلياة!        
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اإلمارات

شهق الناس
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واألمان�  فـيما الـعروض الصـينية
والــروســيـة ووو  تــقف مــتــجــمـدةً
عــلى أبــواب الــدولــة الــلــبــنــانــيــة
الـعـريـقــة الـتي مـا زالـت تـقف كـمـا
احلـائط والـسـدّ ا�ـنـيع صـامدةً في
وجه ريـح كل تـلك الــعــروضـات بل
هاربةً من كل تلك العروض ا�غرية
لــكل دول الـعـالم �ـا فـيـهـا الـدولـة
األغــــنى فـي الــــعــــالـم  الــــواليــــات
ا�ـتـحـدة األمـريـكيـة وكـأنّـهـا تـهرب
مـن اجلــــذام او اجلـــــرب أو من أيّ
مرضٍ عضال أو من أكثر األمراض
ا�عدية والفـــــــتّاكة بل األشدّ فتكاً

في العالم � فعن ماذا نتحدث ?!
فـي جـمــهــوريــة ا�ــوز الـلــبــنــانــيـة
العريـقة � وفي السيـاسة اللبـنانية
الـــعــــريـــقـــة�  أن �ــــوت الـــشـــعب
الــــلــــبــــنـــــاني كــــلّـه عــــلى أبــــواب
ا�ــسـتـشـفـيـات وأن �ـوت الـشـعب
اللبنـاني كلّه من دون غذاءٍ وال ماءٍ
وال دواء�  وأن �ــــــوت الـــــشــــــعب
الــلــبـنــاني كــلّه من دون وقـود  وال
كهـرباء وال مـاء�  فهـذا كلّه طـبيعي
جـداً طــا�ــا الــطـبــقــة الــسـيــاســيـة
الــفـــاســدة تـــتــنـــعم بــكـل خــيــرات
الـلبـنانـي� ا�ـنهـوبة قـهراً وفـساداً
وظلماً وفـيما أوالد وعوائل  هؤالء
الـسـيـاسـيـ� الـلـبـنـانـيـ� ا�ـدلّـل�
يـعيـشـون عـلى حسـاب كلّ الـشعب
اللـبـنـاني �  يـعـيشـون ويـتـعـلّـمون
ويـتـنـعّـمـون بـكل الـتـرف والـسرور
في كـل عـواصم الـعـالم � الـشـرقـيـة
منهـا والغربـية�  وفيمـا ال يشعر و
ال يــــعــــرف أيٌّ من أوالد وعــــائالت
هــؤالء الـســيــاســيــ� أيَّ شيءٍ عن
فـقـد الـوقـود أو انـقـطـاع الـكـهـرباء

وا�اء ناهيك عن الغذاء والدواء!
فـي جمـهـوريـة ا�ـوز الـلـبـنـانـية أن
يعيش هؤالء السياسي� والقضاة
واإلعـالمـــــــيـــــــ� األعـالم األفـــــــذاذ
الفاسدين وا�دافع� الشرس� عن
الـفــاســدين عــلى حـســاب الــشـعب
الـلـبـنــاني � كلّ الـشـعب الــلـبـنـاني
بــكلّ فـئــاته وأطـيــافه �  أن يـعـيش
هــؤالء الــفـاســدين ا�ــتــغــذّين كــمـا
دراكــــوال األســـطـــوري عــــلى دمـــاء
الشعب الـلبنـاني يتنعّـمون بكل ما
يُـحرَم مـنه ا�ـواطن الـلبـنـاني الذي
يــحـتــرق يـومــاً بــعـد يــوم بـنــيـران
فساد هـؤالء من سياسـي� وقضاة
وإعالمـيـ� وبـنـيـران عـمـالـة هؤالء
وبـــنــيـــران وقـــاحـــة هـــؤالء فـــهــذا
طـــبـــيــعـيٌّ جــداً � لـــكن أن يـــطــالب
الـشـعب الـلـبـنانـي �ا يـحقُّ له من
هـواءٍ ومـاءٍ وغـذاءٍ ودواءٍ ووسـائل
عيشٍ كر�ة ووقـود وغازٍ وكهرباء
وأمـــوال ســــرقـــهــــا هـــؤالء� وغـــازٍ
ووقــود وثــروات مـــا زال يــريــد أن
يـسرقـها ويـنـهبـها هـؤالء � وهؤالء
وهــؤالء�  من الــفـاســدين وأزالمـهم
وأبـــواقــــهم ا�ـــأجـــورين ا�ـــارقـــ�
ا�ـتنـمّرين عـلى الـفقـراء وا�سـاك�
وا�ــظـــلـــومــ� ا�ـــضـــطــهـــدين من
الــلــبــنــانــيــ� � فــهــذا مــا ال �ــكن
الـــســكــوت عـــنه ; ألــيـس كــذلك يــا
أفسد الـفاسدين ويـا أقذر األقذرين

"هؤالء" ? !

اآلن بل مـــــــا زالـت تــــــســـــــعـى إلى
إيصال خلــفـائها من أوالد وأحفاد
لـيـرثـوا مـيـراث الـفـسـاد والـسـرقـة
والنهب هذا � فعن ماذا نتحدث ?!
وإن لم نتـساءل أن �ـاذا يجب على
الــشــعب الـــلــبــنــانـي الــســكــوت و
الـقبـول بسـرقـة أمواله ا�ـودعة في
البنوك الـلبنانيـة " العريقة"  وعلى
طريقـة بدعة ال haircut اللبـنانية
الـفـريـدة والـعـجـيـبـة و الـتي لـيس
لــهــا أيّ مــثـــيل وأيّ فــرع آخــر في
الـــعــالم حـــتى اآلن� هــذه الـــبــدعــة
ا�تأصلة اجلذور لبنانياً وا�قوننة
مـن طــبــقــة ســيــاســيــة فــاســدة بل
مــتـجــذّرة في الــفــسـاد ومـن حـاكم
مـصــرف لـبــنـان ا�ــتـصــرّف وكـأنّه
اآلمر بأمـر لبنان وا�ـتصرّف بأمره
وهــو ا�ــطــلــوب دولــيــاً وأوروبــيـاً
بــــتـــهم فـــســــاد واخـــتالس أمـــوالٍ
عـديــدة إلّــا أنّه مــحـميٌّ فـي لـبــنـان
وعـلى أعـلى ا�ـسـتويـات من طـبـقة
سياسية لبنانية فاسدة  والنتيجة
أنّه ال يُمـكن أن ُيحـاسب أو يُمسّ ;
فليـمت اللبـنانيون جـميعاً ولـيحيا
وطن " ا�ــــــســـــؤولــــــ�"  و.. إلّـــــا "

فليُحاسب اجلميع " !! 
فـإن لم نــتـســاءل عـمّـا يــحـصل في
لبـنان نتـيجـة هذه البـدعة الغـريبة
والـعـجـيبـة واالخـتراع ا�ـتـمـيّز من
طبقة سياسية ومالية متميّزة حقاً

 �  فعن ماذا نتحدث ?!
وإن لـم نـــتــــســــاءل أن �ـــاذا يــــقف
ا�ــواطـن الــلــبــنــانـي في طــوابــيــر
طويلة جداً بانتظار تعبئة البنزين
لـسـيارته فـيـما لـبنـان الـوطن الذي
عانى طـويالً وما زال يـعانـي يعوم
عــلـى بــحــيــرة مـن الــنــفط اخلــام �
وفــيــمــا يــقــوم الــكــيــان الــغــاصب
لـفلـسـط� بـسرقـة الـنفط الـلبـناني
ونـهـبه مـبـاشـرةً من البـحـر وفـيـما
ا�ـسـؤولـون الـفـاسـدون وأتـبـاعـهم
ا�ـتغـلـغـلون في ا�ـنـاصب وا�واقع
الـلـبنـانـية الـرفـيعـة كلّـهـا من أعلى
الـــــهــــرم إلـى أســــفـــــله مـــــا زالــــوا
يـخـتـلـفون حـول الـطـريـقـة األنسب
لــســرقــة نــفـط الـلــبــنــانــيــ� وملء
جــــــيـــــوبــــــهم وجــــــيـــــوب أوالدهم
وأحــفــادهم بــأمــوال الـلــبــنــانــيـ�

ا�نهوب� � فعن ماذا نتحدث ?!
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وإن لم نــتــســـاءل أن �ــاذا يــعــاني
اللبـنانيون من شحّ الـوقود والغاز
وانـقـطاع الـكـهربـاء وا�ـاء والدواء
فيـما العـروضات اخملتـلفة الـدولية
واإلقـلـيــمـيـة من روسـيــة وعـراقـيـة
وايرانية وغيرها تنهال على لبنان
يــومـيــاً وبـالــعــشـرات �  وتــقـريــبـاً
بــاجملــان�  لــكي ال يُــحــرم ا�ــواطن
اللـبنـاني من هـذه الثـروة السوداء
الــــتي أصــــبــــحـت اآلن تُــــبــــاع في
األسـواق األجـنبـية بـقـيمـة مـتدنـية
جـداً أضـحت  تعـادل الـتـراب� فعن

ماذا نتحدث?!!
وإن لم نــتــســـاءل أن �ــاذا يــعــاني
الـلـبـنـانـيــون من احلـصـار والـفـقـر
واجلــوع وغالء األســعـار وانــعـدام
الـــغــــذاء والـــدواء وانـــعـــدام األمن
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واإلســـــــــقــــــــاط� والـــــــــنــــــــــــــكــــــــوص�
واإلعـالء...الخ)ولــــكي يــــتــــشـــكـل األنـــا
بـصــورة جـيـدة البـد من إحـاطـة الـطـفل
بــتـربـيــة واعـيـة وتـفــهم واضح �ـراحل
الـــنــــمـــو اجلـــنـــسي لــــديه ( ا�ـــرحـــلـــة
الـفـــــــــمية � ا�رحلة الـشرجية� ا�رحلة
الـقـضـيـبـيـة� مـرحـلـة الـكـمـون� ا�ـرحـلة
الــتـنــاســلـيــة )� والــــــــعــمل عــلى كـبت
الـعقدة األوديبيـة بطريقة سـليمة. هكذا
نـسـتـطـيع الـقول بـأنـا ألنـا يـوجـد كذلك
حتت ضـغط مـكبـوتات الالشـعور ألنـها
تــظل يــقــظــة� وتــتــحــ� الــفـرص الــتي
تـضـعف فـيـهـا رقـابـة األنـا لـتـخـرج إلى
الـسـطح. لـهـذا الـسـبب ان اكـثـر الـناس
لـــلـــحق كـــارهـــون الن مـــا مــوجـــود في
الـالشـعـور ال يـسـمح له بـقـول احلق او
ان يــقف مع احلق فـيـبــدأ بـالـتـبـريـر او
اسـتخدام وسـائل الدفاع او مـا تســمى
مـيــكـانـزمـات الـدفـاعــيـة فـاغـلب الـنـاس
الالشـــعــور مــلئ بــالــعـــقــد فــتــضــعــهم
بـاجلـانب السـلـبي .فقط االنـبـياء يـكون
الالشـعـور لـديـهم خـالي من الـعـقـد قوة
اال�ـــان واالتـــصــال والـــقــرب مـن الــله
سـبحان وتعالى � فاذاً نحتاج ال اعادة
الـنـظر بـالتـربيـة  وعـادتنـا االجتـماعـية

والقبلية .

رغــبـات الـهـو بـشــكل يـتالءم مع الـواقع
وال يثير غضب األنا األعلى

 األنــا األعـلـى : وهـو الــنـظــام الـنــفـسي
الـــذي �ــثل جــمـــيع الــقــيـم األخالقــيــة

والعادات االجتماعية.
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ويــتــشــكل األنــا األعــلى بــفــعـل األوامـر
والـنواهي (الـتربـية ) ; ومـنه نسـتوحي

ما ينبغي وما ال ينبغي القيام به . 
وهــو مـا �ـاثل فـي حـيـاتــنـا الـنــفـسـيـة
مفهوم ا�ثالية األخالقية� وما يقابل في
االصــطـالح األخالقي الــعــادي مــفــهــوم
الضمير  ,فـصفات النفس ذكرها القرآن
ومن امـثلـتها الـنفس ا�طـمئنـة والنفس

االمارة بالسؤ والنفس اللوامة.
إن األنــا إذن يــوجــد في بــؤرة الــصـراع
بـــ� ضـــغط الـــهـــو� ورغـــبــات الـــواقع�

ومتطلبات األنا األعلى . 
ومن هـــذا ا�ــنــطــلق نـــفــهم �ــاذا تــقــرن
فـرويد الـشخـصيـة السـوية بـقوة األنا..
فــالـــرغــبــات الــتي لن يـــســتــطــيع األنــا
تــلـبـيـتــهـا فـإنه يــعـمل عـلى كــبـحـهـا ثم
كــبـتــهـا فـي الالشـعــور. هـكــذا يـتــشـكل
الالشـعـور ويتـضخم. لـهذا الـسبب  في
الـقـرآن الكـر� آيات تـصف أحوال أكـثر
الـنـاس بوصـف قبـيح; كـقوله سـبـحانه:

نـفهم سلوكياتنا سواء منها السوية أو
الـشاذة . ومن هذا ا�ـنطلق نـستطيع أن
نـقول بـأن الشـخصيـة في تصـور فرويد
�ـثـابـة " جـبل اجلـلـيـد " :أي أن مـا هـو
خـفي أضخـم بكـثيـر �ا يـظهـر . يعـتقد
فـرويـد أن بـناء شـخـصـيـتنـا يـتـكون من
ثالثـة مكونات � العالقة فـيما بينها هي
الـكـفـيـلـة بـتـفـسـيـر حـيـاتـنـا الـنـفـسـية .

وهذه ا�كونات هي:
 الـهو  : وهـو نسق سيـكولـوجي يتألف
مـن ا�ــكـــونـــات الـــغـــريـــزيـــة والـــدوافع
واالنـفـعـاالت ا�ـوروثـة . ويتـمـركـز الـهو
حـول مـبدأ الـلـذة أو ما يـصـطلح فـرويد

على تسميته بنزعة الليبيدو. 
ألن هــمه األسـاسـي هـو احلـصــول عـلى
الـلـذة ودفع األلم� حـيث ال يـعـرف مـعنى
الـتأجيل. ومن خصائص الهو أنه بعيد
عـن ا�ــنـــطق والــعـــقل لـــكــونه يـــتــصف

بالتهور واالندفاع.
 األنـا: وهـو اجلزء من الـهـو الذي تالءم

مع الواقع . 
وهو النظام السيكولوجي الذي يتصف
- عـلى عـكس الهـو - بالـتـعقل والـرزانة

واحلكمة. 
ومن ثــمــة� فــإنـه يــتــمــركــز حــول مــبـدأ
الــواقع � وهــمـه األســاسي هــو تــلــبــيـة

يــسـتــعـصى أزاحــته آو حتــيـيـده�وألن
اإلحــبـاط يــولــد قـلــقـاً شــديـداً ال طــاقـة
بــالـنـفس عـلـى مـواجـهـته �فــأنه يـغـيـر
ســلــوك الـفــرد ويـرجع بـه إلى مـرحــلـة
الــطــفــولـة حــيث تــكــونت أولى مالمح
الـــشــخــصــيـــة �فــالــثـــورة واالنــفــعــال
والــرفض هـي الـســمــات الــســائـدة في
ســـلـــوك األطــــفـــال�نـــرى الـــبـــعض من
الــرجــال أو الــنـســاء �ــارســون نـفس
الـسـلـوك وهم كـبـار�فالـطـفـيـلـية أذن لم
تــغـادر ســلـوك الــبـعض مـن الـنـاس إن
الـالشعور� أو الالوعي� حـسب مدرسة
الــتـحــلـيل الـنــفـسي� هــو أهم مـنــطـقـة
سـيـكـولـوجيـة نـسـتطـيع �ـوجـبـها أن

تـتــمـيـز الـشـخــصـيـة الـعـربــيـة عـمـومـا
بــالـنـكـوص Regression هــو االرتـداد
أو الـتــقـهـقـر في الـنـشـاط الـنـفـسي إلى
مـرحلـة سابـقة من مـراحل تـطور الـبناء
والـتـكـوين الـنـفسي عـنـد اإلنـسـان�وهو
يـعـني أيـضـا الـرجـوع إلى اخلـلف (إلى
مـرحــلـة سـابـقـة من مـراحل الـعـمـر) في
الــتــعـامل أو الــســلـوك مـع اآلخـرين في

مواقف احلياة العديدة. 
الــنــكــوص"االرتــداد"هــو حــيــلــة"آلــيــة-
مـيـكانـيزم" دفـاعي يـعود بـها الـفرد إلى
األســـالــــيب الـــطــــفـــيـــلـــيــــة في ثـــورته
وانـفعاالته حـ� يواجه أزمة أو مـشكلة
أو ضـــغط يــؤثـــر عــلـى مــســار حـــيــاته

{فـانـظـروا كيـف كان عـاقـبـة الذين من
قبل كان أكثرهم مشرك�} (الروم:43)
 وقـوله عـز وجل: {ولـكن أكـثـر الـناس
ال يــعــلــمــون} (األعــراف:187) وقــوله
تــــعــــالى: {ولــــكـن أكــــثــــر الــــنـــاس ال
يـشكرون} (البقرة:243) وقوله عز من
قـائل: {فـأبى أكـثـر النـاس إال كـفورا}
(الــفــرقـان:50) وقــوله ســبــحـانه: {قل
احلــمــد لـله بـل أكـثــرهم ال يــعـقــلـون}
(الـــعــنــكــبــوت:63) وقـــد تــتــكــرر هــذه
األوصـــاف قــلــيالً أو كــثـــيــراً بــحــسب

مقتضيات ا�وضوع. 
فـاغـلب الـناس �ـرون بـظروف صـعـبة
وبـحــيـات غـيـر سـلـيــمـة تـنـعـكس عـلى
الالشـــعــور فــيـــكــون مـــلــيئ بــالـــعــقــد
وتــرسـبـات ا�ـاضي  احلــزين تـنـعـكس
عـل حــــيــــاته الـــــيــــومــــيــــة وعـالقــــاته

باجملـــتمع . 
و اضـطــرابـات الـشـخـصـيـة عـبـارة عن
تــــدفق مــــكـــبــــوتـــات الالشــــــــــــعـــور�
وتــصـريف مـفـضـوح لــرغـبـات الـهـو...
وحــتى التــصل الــشــخـصــيــة إلى هـذه
ا�ـــرحـــلـــة احلـــرجــة� فـــإنـــهـــا تـــلـــجــأ
(لـــلــتـــخــفـــيف من حـــدة الــتــــــــــــوتــر
الــنـفـسي) إلـى مـيـكــانـيـزمــات دفـاعـيـة
(مــثال لـكــبت� والــتـبـريــر� والـتــقـمص�
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وتـــصل الى بــعـض االحــيــان الى عــدة
جلـــان حتــقـــيــقـــيـــة بــالـــيــوم الـــواحــد
بـسـيـاراتـهم اخلـاصـة وعـلى حـسـابـهم

اخلاص.  
W�U� �U�—œ

كـما ان رواتـبنـا قد شمـلهـا االستـقطاع
اوالـتـخفـيض بنـسبـة  خـمسـ� با�ـائة
عـلى اساس انـنا مـن موظفـي الدرجات
اخلـاصة مثل الـوزراء� وارتفاع الدوالر
من 120 الـف الى 150 لـف ديـــنـــار قــد
دّمـر شريحة ا�وظف� الذين ر�ا يكون
لـبعضهم طريقة عيش او عمل او مهنة
خــارج الــدوام الـرســمي� امــا الـقــضـاة
وقـــضــاة االدعــاء الــعـــام فــهم �ــنــوع
عـلـيـهم الـعـمل والـكـسب خـارج عـمـلهم
الــرسـمي K وبــالـتــالي فــقـد اصــبـحت
ظـروفنا صعبة وحيـاتنا شاقة ويتطلب
عــلـى كل من بــيــده االمـــر ويــســتــطــيع
تــــصـــحـــيـح االوضـــاع الــــقـــانــــونـــيـــة
وا�ـعيشية للمـوظف� والقضاة وقضاة
االدعـاء الـعـام في االقـلـيم مـع االحـترام
والتقدير لكل العناوين وا�ناصب التي
�ــكن لــهــا الـتــدخل وانــصــافــنـا ورفع

الظلم الواقع علينا.  

{ قـاض عـضـو االدعاء الـعـام - ربيل  

اعـضائه الى ا�فوضية العـليا ا�ستقلة
لالنـتـخـابـات فـي الـعـراق� وتـكـرر االمر
ايـضـا في تـشـكـيـل احملـكـمـة االحتـادية
الــــعــــلــــيــــا الــــتـي ال يــــوجــــد من بــــ�
اعــضـائـهــمـا عـضــو ادعـاء عـام واحـد.
وهـذا االمـر ثابت في اقـلـيم كوردسـتان
الـذي يتم ابـعاد وجتـاهل االدعـاء العام
بـــــشــــكـل واضح وصـل الى حـــــد عــــدم
الــســـمــاح او قــبــول عـــضــويــة عــضــو
االدعــاء الـعـام في احتـاد قــضـاة اقـلـيم
كوردستان� الذي من الغريب والعجيب
انـه يقـبل ويـضم اعـضاء االدعـاء الـعام
مـن انــحــاء الـــعــراق اي من( مـــخــمــور
والـتون كوبـري وغيرهـا) الى عضويته
و�ـنــحه صـفـة حـاكم لـكـنـهم �ـنـعـون
ويـــصـــرون عـــلى ابـــعـــاد زمالئـــهم في
االقــــلـــيم مـن ســـكـــان (اربــــيل ودهـــوك

والسليمانية).  
واالغـــرب مـن ذلك أن يـــلـــجـــأ اعـــضــاء
االدعـــاء الــعـــام الى طـــلب االنــتـــســاب
والــعـــضــويــة فـي جــمــعــيـــة الــقــضــاء
الـعراقي ويكـونون اعضـاءاَ فيهـا جنباً
الـى جـنب زمالئــهم قــضـاة االقــلـيم في
جـمــعـيـة الـقـضـاة الـعـراقي في بـغـداد�
لـكنهم  اليقـبلون عضويـتهم اوزمالتهم
فـي احتاد القـضاة في االقلـيم رغم اننا

مـــــاورد فـي ا�ـــــادتــــ� (77و100) مـن
مــشــروع دســتــور اقــلــيم كــوردســتــان

العراق.  
ان االدعـاء الـعـام هـو القـضـاء ا�ـظـلوم
فـي اقـلـيم كـوردســتـان-الـعـراق والـذي
يــعــيش مــحــنــة وأزمـة تــصل الـى حـد
ا�ــأســاة الـتـي جتـعل اعــضــاؤه الـذين
يــقـتـرب عـددهم من 200 قـاضـي ادعاء
عــام بـدون طـمــوح او أمل او رغـبه في

التقدم والعمل.  
5OF� Âu�

واالسـباب كـثيرة فـعضو االدعـاء العام
يـبقى من اول يـوم تعيـينه الى تـقاعده
ومـوته نـائـب مدعـي عـام� حـتى يـتـكرم
عـلـيه مـجـلس الـقضـاء ويـغـيـر عـنوانه
الـى مدعي عـام رغم ان هـذا العـنوان ال
يـــــضــــيف الـــــيه اي شـئ� و�ــــكن الي
شـــخص ان يالحظ الـــفــرق بــ� غــرف
الـقـضـاة وغـرف اعـضـاء االدعـاء الـعام
في اي مــحــكــمــة  بـاالقــلــيم لــيــجـد ان
بــعض الــغــرف تــضم ثالثــة او اربــعـة
قـــضــاة ادعــاء عـــام في حــ� ان غــرف
ا�ـوظفـ� العـادي� ال تـزيد عـلى ثالثة.
كـمــا انه ال يـوجـد اي مـنـصب قـضـائي
او تـرشيح الي منصـب او مهمة خارج
االدعاء العام Kفـلم يتم ترشيح اي من

بــر�ـان االقــلـيـم وتـمت الــقـراءة االولى
الحــد هـذه ا�ـشـاريع لــكن � اهـمـالـهـا
جــمــيـعــا ومـازلــنــا نـعــمل في االقــلـيم
حــــــسب قــــــانــــــون االدعــــــاء الــــــعـــــام
رقم159لسنة 1979أ�عدل وهو قانون
مــلـغي فـي الـعـراق االحتــادي �ـوجب
قــانـون االدعـاء الـعـام اجلـديـد رقم 49

لسنة 2007.
كـمـا ان جـهـاز االدعـاء الـعام تـابع الى
وزارة الــــعــــدل في حــــكـــومــــة اقـــلــــيم
كـوردسـتان وهـو مـا يخـالف مـا نصت
عــــــــلــــــــيـه ا�ـــــــواد (87و88و89)  مـن
الـدستـور العراقي لـسنة2005  وكذلك

كــيف �ــكن لـقــاضي االدعـاء الــعـام أن
يـــــدافـع عن احلـق الـــــعـــــام وحـــــقــــوق
اجملـتـمع?  واجلـهـاز الـذي يـنـتمـي اليه
ونـقصد االدعاء العام مظلوم ومسلوبة
حـقـوقه?!� النه يـعمل ويـحـارب على كل
اجلـبهات الى احلد الذي يكاد أن يكون
خـصـمـاً اوطرفـاً في مـواجـهـة وضد كل
االطـراف الـقـوية وا�ـتـنفـذة الـتي تـملك
الـسـلـطة وا�ـال واجلـاه� والـتي جـعلت
من االدعـاء العام وقـانونه النـقطة التي

يتفق ويتوافق عليها اجلميع.  
فـــمـــنـــذ عـــام 2006 � تـــقـــد� ســـتـــة
مــشـــاريع لــقــانــون االدعــاء الــعــام الى

نـعمل سويـة في مكان واحـد وفي قاعة
واحدة وهذا التمييز والتفريق الذي ال
جنـد له سببـا او معنى فـي القانون اال

الهوى.  
بـل وحـــتـى الـــدورات الــــتــــطـــويــــريـــة
وا�ـؤتـمـرات الـتي تـعـقـد داخل وخارج
االقــلـــيم والــعــراق لــتـــطــويــر واغــنــاء
مــهـارات الـقـضــاة واالدعـاء الـعـام فـان
اعـضاء االدعاء الـعام محرومـون منها�
النه حـتـى لـو يتـم دعـوتـهم فـانـهـا البد
ان تــتم عـن طــريق وزارة الــعـدل الــتي
نــحن تــابـعــ� لــهـا وال يــتم الــتـواصل
واالتـصال مباشرة بـ� اجلهة صاحبة
الــدعـــوى ورئــاســة االدعــاء الــعــام في
االقـليم الـتي تعاني مـا تعـانيه حيث ال
تـوجد اال بـضعـة سيـارات قد�ة � وان
الــسـيـارة اخملـصـصــة لـرئـيس االدعـاء
االدعــــاء هي مـــثل او اقـل من ســـيـــارة
مـــوظف بـــســـيط فـي وزارة الـــعــدل او

الوزارات االخرى.  
كـما ال توجد اي مخـصصات او نفقات
نـــقل العـــضـــاء االدعـــاء الـــعــام الـــذين
يــقــومـون بــتــفـتــيش مــراكـز الــشــرطـة
ومـــــــــكـــــــــافـــــــــحـــــــــة االجـــــــــرام ودور
االصـالح(السـجـون) ومراكـز الـتـوقيف
ويـنـتقـلـون من هذه الـوزارة الى اخرى
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ســـيــاســيــون فـــاســدون�  وقــضــاة
فاسدون � وإعالمـيون فاسدون هم

عنوان ا�رحلة اليوم في لبنان.

أكـــثــــر مـن ســـنــــة كــــامــــلــــة مـــرّت
والـلـبـنـانيـون يـعـيـشـون حتـت حد�
ســـيف الــذلّ ا�ـــســلّـط عــلـــيــهم من

ســيــاســيــ� ومــســؤولــ� وقــضـاة
وإعالمــيـــ� فــاســـدين تـــنــاتـــشــوا
وتقـاسموا كـعكة الـفساد في لـبنان
عــلى حــســاب الــشــعب الــلــبــنــاني

ا�ظلوم وا�قهور !.
أكـــثــــر من ســـنـــة كــــامـــلـــة مـــضت
والــلــبــنــانــيــون يــعــانــون األمــرين
نتيجة فساد طبقة سياسية حكمت
لـبـنـان مـنـذ أكـثـر من أربـعـ� سـنـة
والى اآلن. فــــــإن لم نــــــتـــــكـــــلـم عن
إقــطـــاعــيــة ســيــاســـيــة وعــائــلــيــة
سـيــاسـيــة فـاســدة حـكــمت وحتـكم
لـبــنـان مــنـذ ســنـوات طــوال طـوال

وإلى اآلن � فعن ماذا نتكلّم ?!
وإن كـــان من الـــطــبـــيـــعي أن يــرث
اإلبن أبـاه الــســيـاسي الــفــاسـد بل
وا�تأصل في الفـساد حتى النخاع
فــــهـــذا من غـــريـب األشـــيـــاء الـــتي
حتــصل فـقط وفـقط فـي جـمـهـوريـة

لبنان الكبير والعظيم!
وإن لـم نــتـــســاءل أن �ـــاذا طــبـــقــة
ســيـاســيــة حـكــمت وحتــكم لـبــنـان
ونـهبت وتـنهب  لـبنـان  منـذ أعوامٍ
طـــوال ومـــا زالـت مـــســـتــــمـــرة في
الـفــسـاد واخـتــراع فـنـون الــسـرقـة
والــنـهب والــفــســاد واإلفــسـاد إلى
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مغشيا عليه.
وانــهـار إريــكـسن جنـم إنـتــر مـيالن
اإليطالي داخل ا�ـلعب قبل دقـيقت�
من نــهــايــة الــشـوط األول � دون أي
تــــدخل مـن أي العب آخــــر� وحـــاول
اجلـهــاز الـطـبـي �ـنـتــخب الـد�ـارك
عالج الالعب على مدار عـشر دقائق

قبل أن يقرر احلكم إيقاف ا�باراة.
وذكـر االحتـاد األوروبي لـكـرة الـقدم
(يويفا) في بيان عبـر شبكة "تويتر"
للـتواصل اإلجتـماعي "مـباراة يورو
2020 في كوبنهـاجن توقفت بسبب

حالة طبية طارئة".
والـــتـف العــــبــــو الــــد�ــــارك حـــول
إريكسن� وسط حـالة صدمـة جلميع

من تواجد داخل ا�لعب.
وبـكى بــعض العـبي الــد�ـارك بـعـد
ســـقــوط إريـــكــسن عـــلى األرض في

الدقيقة 43.
s�J�—« W�U�

وتـوجه العـبـو ا�ــنـتـخب الـفـنـلـنـدي
إلى غــرف خــلـع ا�البس في الــوقت
الـذي نــقل فــيه إريـكــسن إلى خـارج
ا�لعب على محفة مع وضع قطعت�
كـبـيرتـ� من الـقـمـاش حـول جـسده

تباغت كورتوا.
WL�d�« W�U�—

واطـلـقت بـلـجيـكـا رصـاصـة الـرحـمة
علـى روسيـا بإضـافـة الهـدف الـثالث
في الدقـيقة 88 بعـدما تـلقى لـوكاكو
تمريرة بينية من مونيير� انفرد على
إثـرهـا بـشيـنـ� مـسـددًا كـرة أرضـية

سكنت الشباك.
وحتصلت روسيا في الدقيقة األولى
من الوقت بدل الـضائع على مـخالفة
عـلى حـدود مــنـطـقـة اجلـزاء� نـفـذهـا
مـــيـــرانـــشـــوك وذهـــبت كـــرته أعـــلى
الــعــارضــة� لـيــنــتــهي الــلـقــاء بــفـوز

بلجيكا بثالثية نظيفة.
«bMK� “u�

فاز ا�ـنتخـب الفنـلنـدي على مـضيفه
الــد�ـــاركي بـــهــدف من دون رد  في
أول ظــهـور لــلــفـريق الــفــنـلــنـدي في
كــــــأس األ� األوروبـــــــيــــــة لــــــكــــــرة
الـقدم.وحـسم مـنتـخب فـنـلنـدا الـفوز
عـلى الد�ـارك بـالـهدف الـذي سـجله
جويل بوهانبـالو في الدقيقة 59 من
ا�ــبـاراة الــتي جــمـعت بــيــنـهــمـا في
كوبـنهـاجن ضمن اجلـولة األولى من
اجملموعة الثانية بيورو .2020
وكـانت الـفرصـة سـانـحـة أمام
ا�نتـخب الد�ـاركي حلصد
نقطة الـتعادل لـكن بيير
اميل هـوبـيـرج أهدر
ضـــربــــة اجلـــزاء
الـــتـي حـــصل
عـــــلــــيـــــهــــا
الـفـريق في
الدقيقة74.
وحــــــــــــصـــــــــــد
منـتخب فـنلـندا أول ثالث نـقاط له
في أول مـشاركـة له في الـبـطـولة

القارية.
UH�u� —«d�

وقرر االحتـاد األوروبي لكرة
الــقــدم (يــويــفــا) في
وقـت ســــــــــــابـق
اســـــتـــــئـــــنــــاف
ا�ـــبـــاراة بـــعـــد
تـــوقــفـــهـــا قــبل
دقــــيـــقــــتـــ� من
نـــهــــايـــة الـــشـــوط
األول نـتـيــجـة تـعـرض
الـــــنـــــجـم الـــــد�ـــــاركي
كــريــســتــيــان إريـكــسن
لالنــهــيــار وســقــوطه

األهــداف. ومــنح مــارتــيــنــيــز� مـدرب
بـلـجيـكـا� الـفـرصـة إليديـن هازارد مع
هـدوء الـلـقــاء� بـدخـوله أرض ا�ـلـعب
في الدقيقة  72على حساب ميرتينز�
والـذي حـاول أظهـر بـعض الـلـمـحات

الفنية في مراوغة العبي روسيا.
وفي ظـــهــور هـــجــومـي نــادر ألي من
الـفـريـقــ� في الـشـوط الـثـاني� أرسل
جـولــوفـ� عـرضــيـة في الــدقـيـقـة 84
داخل منـطقة اجلـزاء� أبعـدها بـوياتا

بـــتـــســـديـــدة
مـرت بـقـلـيل
إلى جـــــوار
الـــــــقــــــــائم
وكـــادت

ارتبـاك الدفـاع الـروسي في التـعامل
مع الكـرات الـعرضـية� بـعـدما أخـطأ
دزيكيا في إبعاد الكـرة� لتتمهد أمام
ثــــورجـــان هـــازارد داخل مـــنـــطـــقـــة
اجلــزاء� لـيــسـدد األخــيـر كــرة قـويـة

تألق شين� في التصدي لها.
وحـاول ألديـرفـيرلـد مـباغـتـة شيـن�
بـتــسـديـدة قـويـة من خــارج مـنـطـقـة
اجلـزاء في الــدقـيـقـة 29 إال أن كرته

علت العارضة.
وأضافت بلـجيـكا الهـدف الثاني في
الـدقــيــقـة 34 بــعــدمـا أرسـل هـازارد
عـرضــيـة� أبـعـدهـا شــيـنـ� بـصـورة
ضعيفـة أمام البديل مـونيير اخلالي
من الــرقـابــة داخل مـنــطـقــة اجلـزاء�
لـيسـجل األخـيـر الـكرة بـسـهـولة في
الشباك� لينتهي الشوط األول بتقدم

بلجيكا بهدف� دون رد.
ودخــلت روســيـا الــشــوط الــثـاني
بـــقـــوة� بـــتـــســـديــدة مـن خــارج
مـنـطـقــة اجلـزاء عـبـر زوبـنـ�
مـن خــــارج ا�ــــنــــطــــقــــة في
الـــدقـــيـــقـــة 46 مـــرت إلى

جوار القائم.
¡UIK�« ¡Ëb�

هــــــدأت ا�ــــــبــــــاراة في
الدقائق الـتالـية� حيث
لـم يــــــــســـــــــدد أي من
الفريق� أي كرة على
ا�ـــرمى مـــنــذ بـــدايــة
الـــشـــوط� مع رغـــبـــة
بـلجـيـكا عـلى تـوفـير
اجلـــــهـــــد وحـــــرص
روســيـا عــلى
عــــــــــــــــــــدم
اسـتـقـبـال
ا�زيـد من
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اســتــهــلت بــلــجــيــكــا مــشـوارهــا في
منـافسـات اليورو� بـتحـقيق انـتصار
مـقـنع عـلـى حـسـاب روسـيـا بـثالثـيـة
نـظيـفـة� في ا�بـاراة الـتي أقـيمت في
ســـان بــطـــرســبـــرج� ضــمـن لــقــاءات
اجلولة األولى من اجملموعة الثانية.
سجل ثالثيـة بلجـيكا كل من رومـيلو
لـــوكــاكــو في الـــدقــيــقــتــ� (10�88 )

وتوماس مونيير في الدقيقة (34).
وحـــصــدت بـــلــجـــيــكــا أول 3 نــقــاط
لـتـتصـدر اجملـمـوعـة بـفـارق األهداف
عن فـــنــلـــنـــدا� الـــتي تـــغــلـــبت عـــلى
الــــد�ــــارك في وقت ســــابق الــــيـــوم

بهدف دون رد.
wJO�K� ÊU�u�

جنحت بلجيكا في افـتتاح التسجيل
مــبـكــرًا في الــدقـيــقــة الـعــاشـرة ومن
احملــــاولــــة األولـى� بــــعـــــدمــــا أرسل
ميـرتيـنز عـرضيـة من اجلانب األ�ن
داخل مــــنـــــطــــقــــة اجلــــزاء� أخــــطــــأ
سيمينوف في إبعـادها� لتتمهد أمام
لـوكـاكـو الذي انـفـرد بـشـيـنـ� وسدد

مباشرة في الشباك.
وأتـى الــظـــهـــور األول لـــروســيـــا في
الدقـيـقة 14 بـعـدما تـابع فـيـرنـانـديز
عــرضــيــة من ركــلــة ركــنــيــة نــفــذهــا
جولوف�� مـسددًا رأسيـة قوية� تألق

كورتوا في التصدي لها.
تــــواصل رد الـــفــــعل الـــروسـي عـــلى
الـهــدف� بـعـدمــا مـهـد دزيــوبـا الـكـرة
عـــــلى حـــــدود مـــــنـــــطـــــقـــــة اجلــــزاء
ألوزدويــيـف في الــدقـــيــقــة 16 الـذي

ســدد مــبــاشــرة كــرة أرضــيـة
ذهبت بعيدًا عن ا�رمى.

وكـادت بلـجـيـكـا أن تـضيف
الـهـدف الـثـاني في الـدقـيـقة
19 بـعـدمـا انــطـلق لـوكـاكـو
من قــــرب وسط ا�ـــلــــعب في
هــجــمــة مـرتــدة� حــتى وصل
إلـى مـــنـــطـــقـــة اجلـــزاء�
�ـررًا كــرة أرضــيـة
لديندونكر اخلالي
مـن الـــــرقـــــابــــة�
الــــــذي ســــــدد
كرة مـباشرة
ذهـــــــــــــبـت
أعــــــــــــــلـى
العارضة.
هـــــــدايـــــــا
روسية

وتـــــــــــواصـل
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حـصــد فــريق احلــشــد الــشـعــبي� وصــافــة تــرتــيب بــطــولـة أنــديــة بــغــداد لـلــمالكــمــة لــفــئـة
الـناشـئـ�.ولعب احلـشـد الى جانب 27 فريـقـاً من العـاصـمة� حـيث انـتـهت البـطـولة بـتـتويج

فريق الشرطة� فيما احتل االعظمية ا�ركز الثالث.
وحـصـد فـريق احلــشـد الـشـعـبي ثالث مـدالــيـات ذهـبـيـة ومـيـدالـيـتــ� فـضـيـتـ� وبـرونـزيـتـ�
اثنتـ�.واقيمت البطـولة على قاعة ا�ـدارس التخصصيـة بوزارة الشباب والـرياضة �شاركة

90 مالكماً.
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حـــضــر رئــيس الــلـــجــنــة األو�ــبــيــة
الــوطــنـيــة الــعـراقــيــة الـكــابــ� رعـد
حمـودي اليـوم ا�نـافسـات اخلتـامية
لـبــطـولـة أنـديـة الـعــراق بـالـسـبـاحـة

األو�بية.
و أحـــرز نـــادي اجلـــيش الـــريـــاضي
ا�ـــركــز األول فـــيــمــا حـل نــادي غــاز
الـشـمـال ثانـيـا ونـادي الـسالم ثـالـثا

لفئة دون 12 عاماً.
وفي سبـاقات فـئة ( 15 - 13 سنة )
أحـــرز ســـبــــاحـــو نـــادي الــــشـــرطـــة
الـريــاضي ا�ــركـز االول وجــاء نـادي
اجلــيش الــريــاضي ثــانــيـا ثـم نـادي

دجلة اجلامعة ثالثا.
وفي منافسات فئة ( 18 - 16 سنة )
احرز نادي اجلـيش الريـاضي ا�ركز
االول وجـاء في ا�ـركـز الـثـاني نـادي
احلـــشــد الـــريــاضي فـي حــ� احــرز
نـــادي الــشـــرطــة الـــريــاضـي ا�ــركــز

الثالث. 
ولفئـة ا�تـقدم� احـرز نادي اجليش
ا�ـركز االول وكـان ا�ـركـز الـثاني من

نـصـيب نـادي الـشـــــــرطـة فـيـمـا جـاء
نــادي احلــشــد الــريــاضي فـي ا�ــركـز

الثالث.
هــذا وقـد حــضـر مــنـافــسـات اخلــتـام

وزيــر الــشــبـاب والــريــاضــة  عــدنـان
درجـــال و رئـــيس االحتـــاد الــعـــراقي
لــلــســــــــبــاحــة  خـالــد عــبـد الــواحـد

گبيان.

بتقـر� الدعم لها لـتحقيق مـا هو اكثر
فـي مـقــبل ا�ـشــاركــات.وحـقق  الــعـداء
ريـاض مـحـمد عـبـد الـله اجنـازا كـبـيرا
اللـعـاب الـقـوى الـعـراقـيـة في الـبـطـولة
نــفـســهــا� وحتــطــيـمـه الـرقـم الـعــراقي
الـسـابق في فـعـالـية  5000م� إذ حقق
عـــبــــد الــــله زمـــنــــا قـــدره 14� 09 د  �
ونــــتــــمـــنـى ان تـــتــــحــــقق ا�ــــزيـــد من

االجنازات البطال عروس االلعاب.
وفي سياق مـتصل هنئ رئيس الـلجنة
األو�بية الوطـنية العراقـية السيد رعد
حــمـــودي العــبـــة ا�ــنـــتــخب الـــوطــني
بألـعـاب القـوى� العـداءة الذهـبيـة دانة
حسـ� والتي حقـقت إجنازاً كـبيراً في
منافـسات ملـتقى بورصـا الدولي الذي
أخـتـتم مـؤخـراً حـيث تـوّجت بـالـوسام

الـذهـبي في سـبـاق 200 مـتـر مـحـقـقـة
رقماً قياسياً قدره 22,97 ثانية.

وأكّـد حـمـودي ان البـطـلـة دانـة حـس�
حقـقت الكـثيـر من االجنازات في إعالء
إسم العراق �ـختلف احملافل الـعربية

والقارية والدولية.
وتــعـتــبـر دانـة حــسـ�� بـعــد إجنـازهـا
األخيـر� هي أول سيـدة عراقـية كـسرت
حــاجـز الـ 23 ثــانـيــة في ســبـاق 200

متر جري.
وحــقق ا�ــنــتــخب الــعــراقي وســامـ��
ذهــــبي ونـــحــــاسي� فـي مـــنــــافـــســـات
الـبــطـولــة الـعــربـيــة الـدولــيـة ا�ــركـبـة
بـالــثالثي� واجلـاريـة مـنــافـسـاتـهـا في
منـتجع شـرم الشيـخ بجمـهوريـة مصر
العربية.ونـال الالعب العراقي الصاعد
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استقبال العبي
العاب القوى

في مطار بغداد

الذي يـريد الوصول الى نهائيات ا�ونديـال في العاصمة القطرية الدوحة  ,عليه
أن يـقـنع جمـهـوره باألداء فـي مبـاريـات التـصـفيـات السـيـما وهـو يـخطط لـبـلوغ

األمتار األخيرة في طريق الوصول الى مونديال  2022
لألسف ا�نـتخب الـوطني الـعراقي وفي مـباريـات  التـنافس لـلعـبور الى ا�ـرحلة
احلاسـمة من الـتـصفـيات ا�ـزدوجة ا�ـ�هـلة لـكأس الـعالم  2022 وكـأس آسيا
في الص� 2023 لم يسـتطع ا�نتخب العراقي من اقناع جمهوره وال القائم�
علـيه بانه قادر على حسم التصفيات والوصول للمونديال  ,ولعل ا�تتبع لألداء
الـفـني وتراجـعه بـصـورة كبـيـرة وخـطيـرة في ا�ـباريـات األخـيـرة التي خـاضـها

أمام منتخبي كمبوديا وهونغ كونغ على الرغم من تواضع مستوياتهما
لذلك تـولد نوع من التوجس والقـلق  ا�شروع واجلميع بات األن يـنتظر ا�باراة
احلاسمـة لصدارة اجملموعة االسيوية الثالثة  التي يلعب فيها ا�نتخب العراقي
وهـو يـلتـقي ا�ـنتـخب االيـراني القـوي والـذي يخـتـلف كلـيـا في األداء وا�سـتوى
والطـموح الكـبيـر للحـضور ضـمن أقوياء الـقارة األسـيوية في مـونديـال الدوحة
السيـما وهو أحد ا�ـنتخب االسـيوية الـتي سبق له التـواجد في اكثـر من نسخة

في بطوالت كاس العالم السابقة 
ولـعل سبـب هذا الـتوجس وانـعدام الـثـقة بـالنـسبـة لـلجـمهـور الـعراقي �ـنتـخبه
جـاءت بـسبب ضـعف األداء في ا�ـرحلـة الثـانـية من الـتـصفـيات وبـالـتالي تـعذر
علـيه أن يتجاوز ا�ـنتخب ا�نـافس له في مباراته االخـيرة أمام هونغ كـونغ بغير
هدف يـتيم طيـلة شوطي ا�ـباراة ولم يسـتطع فك طالسم تكـتل دفاعات مـنافسه

والوصول الى شباك احلارسه ليزيد من عدد أهداف فوزه
لـهذا  ,لم يعـد من يتـابع اليـوم ا�نـتخب الـعراقي اال وأصـابه اليـأس من حتقيق
احلـلم ا�ـونـديالـي الذي يـراود كل مـحـبي الكـرة الـعـراقيـة في ان يـصل الـعراق
لـلـمرة الـثـانـية في تـاريـخه الى ا�ـونديـال الـقادم فـي دوحة قـطـر بعـد أن تـواجد

ألول مرة عام  1986في كاس العالم با�كسيك
مع كل هذا نـبقى نـنظـر �نـتخـبنـا العـراقي بعـيون التـغادر
أحالمـها وطوحاتها في أن تـرى العلم العراقي يرفع
مـع مـنـتـخـبـات الـعـالم الـواصـلـة الى قـطـر 2022
بـرغم ان ا�واجـهـة القـادمـة مع ا�نـتـخب االيراني
سـتــكـون شـرســة وتـخـتــلف اخـتالفــا جـذريـا عن
ا�ــبـاريــات الـســابــقـة في الــتـصــفـيــات بـالــنـســبـة

للمنتخب العراقي .. الستم معي .. ?
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سجل الـعراق رقـما قـياسـيا جـديدا في
بطولة تركيا اللعاب القوى ا�فتوحة.
 واحــرزت الـعــداءة دانــة حـســ� الـتي
حـقـقت � رقـماً قـيـاسـيـاً عراقـيـاً جـديداً
في بـــطــولـــة تــركـــيــا اللـــعــاب الـــقــوى
ا�فـتـوحة� وانـهت سـباق 200م بواقع
22,97 ثانـيـة وهي اول عراقـيـة تكـسر
حـاجـز  الـ23 ثـانــيـة� ور�ـا يــؤهـلـهـا

رقمها هذا الى او�بياد طوكيو.
 فـيمـا تقـدمت للـعـداءة كردسـتان بـامو
بفـئة  الـشباب كـسرهـا  للـرقم العراقي
بـــفـــعـــالـــيــة 100م حـــواجـــز  بـــنـــفس
الـبـطـولـة� وان احداث فـارق نـوعي في
الـريـاضــة الـنــسـويـة الــعـراقـيــة نـعـده
اضـافـة مـهـمــة لـنـشـر الـلــعـبـة ونـفـخـر
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اجلـــزاء لــكـن الــكـــرة مـــرت من فــوق
الشباك الفنلندية.

وعـــلى عـــكس ســـيـــر الــلـــعب تـــقــدم
منتخب فنلندا بهدف في الدقيقة 59
عن طريق بـوهجانـبالـو بعد تـمريرة
من جــيــري أورونن لــداخل مــنــطــقـة
اجلزاء قـابلهـا بوهـجانبـالو بـضربة
رأس قـــــويــــة لـــــتـــــخـــــدع احلــــارس
الد�ـاركي كاسـبـر شمـايكل وتـسكن

الشباك.
وحـــصل مـــنــتـــخب الـــد�ـــارك عــلى
ضــربـة جــزاء في الــدقـيــقـة  74بـعـد
تــدخل قـوي مـن بـاولــوس اراجـوري
عـلى يـوسف بـولـسن� لـكن هـراديكي
تصدى ببـراعة لتسديـدة بيير إ�يل
هوبيرج.وحاول ا�ـنتخب الد�اركي
أن يــســتــعــيـد اتــزانه ســريــعــا بــعـد
ضـربـة اجلـزاء الــضـائـعـة� وبـالـفـعل
شن الفـريق أكـثر من هـجمـة لكن في
الـنـهـايـة لم حتـدث أي خـطـورة عـلى

مرمى هراديكي.
 ولم يحـدث أي جـديد خالل الـدقائق
األخيرة ليسجل منتخب فنلندا فوزا
تـــاريــخــيـــا خالل مــشـــاركــته األولى

بكأس األ� األوروبية.

ديالني بضربة رأس قوية لكن الكرة
مرت فوق العارضة.

واسـتـمـر الـوضـع عـلى مـا هـو عـلـيه
خالل الدقـائق التـاليـة حيث سـيطرة
مـطـلقـة لـلـفـريق الـد�اركي يـقـابـلـها
اســتـبــسـال دفــاعي لالعـبـي فـنــلـنـدا
واحلـارس هـراديكـي دون حدوث أي

جديد على مستوى النتيجة.
 وقـبـل دقـيـقـتــ� من نـهــايـة الـشـوط
األول ســــقـط إريــــكــــسن عــــلى أرض
ا�لـعب مغـشيـا علـيه ليـتوقف الـلعب
لــــعــــشــــر دقــــائق  قــــبـل أن يــــغـــادر

الالعبون أرض ا�لعب.
VFK�« ·UM���« 

وبـعــد نـحـو سـاعـتــ� � اسـتـئـنـاف
الـدقـائق األخــيـرة من الـشـوط األول�
واستأنف الفـريق الد�اركي نشاطه
الهجومي بعد مضي سبع دقائق من
بـدايـة الـشـوط الـثـاني حـيـنـمـا سـدد
مـاتيـاس يـنسـن كرة قـويـة من خارج
منـطـقة اجلـزاء ولـكن مرت الـكرة من

فوق ا�رمى مباشرة.
 وضــاعت فــرصــة اخــرى ألصــحــاب
األرض بـــعـــد تـــســـديــــدة قـــويـــة من
تــومـاس ديـالني من خــارج مـنــطــقـة

وسط التفاف زمالئه من حوله.
وطــلـبـت الـســلـطــات من اجلــمـاهــيـر
الـبقـاء في ا�ـلـعب� فيـمـا كـتب احتاد
الكـرة الد�اركي عـبر شـبكة "تـويتر"
لـلـتــواصل االجـتـمـاعـي "كـريـسـتـيـان
إريكـسن فاق وحـالـته تظل مـستـقرة�
لــــقـــــد مــــكـث في مــــســـــتــــشـــــفى في

ريجشوبيتالت لفترة إضافية".
 وســيــطــر مــنــتــخب الــد�ـارك عــلى
الـــدقـــائق األولـى من ا�ـــبـــاراة وكــاد
جـونـاس وينـد أن يـفـتـتح الـتـسـجيل
في الدقـيقة الـسابـعة بتـسديـدة قوية
من خارج منـطقـة اجلزاء تصـدى لها
احلـارس لــوكـاس هـراديـكـي بـبـراعـة

قبل أن يشتتها الدفاع.
 والحت فـــرصــة جــديـــدة لــلــد�ــارك
الفـتـتـاح الـتـسـجـيل في الـدقـيـقـة 15
بــعــد تـــمــريــرة من جــواكــيم مــايــلي
قابلها بـيير إ�يل هويـبيرج برأسية
قـويـة من داخل مــنـطـقـة اجلـزاء لـكن

هراديكي وقف له با�رصاد.
 وضــاعت فــرصــة جــديــدة �ــنــتــخب
الــد�ــارك في الــدقــيــقــة 22 عــنــدمـا
أرسل إريـكسن تـمـريـرة متـقـنة داخل
مــنــطــقـة اجلــزاء وقــابــلـهــا تــومـاس
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عاودَ منـتخبنـا الوطني لكـرة القدم� اليوم
السـبت� تدريبـاته على ملـعب مدينـة حمد
الـريــاضــيـة في الــعــاصـمــة الـبــحــريـنــيـة
ا�ــنــامــة� وذلك بــعــد حتــقــيـقـه الـفــوز في
مـبـاراة األمس عـلى مـنـتـخب هونـغ كونغ�
واســتــعــادة صـدارة اجملــمــوعــة الـثــالــثـة
برصيد 17 نقطة في التصفيات اآلسيوية

ا�زدوجة.

وخضعَ وفد منتخـبنا الوطني إلى مسحة
كـورونـا والـتي جـاءت جـمـيـعـهـا سـلـبـيـة�
وهو أمر يبـعث على االطمئنـان لدى بعثة
ا�ـنـتخـب لسالمـة جـميـع ا�تـواجـدين قبل

مباراة اجلولة األخيرة. 
وانــضمَ الالعب عـلي فــائـز إلى الـوحـدات
الـتدريـبـيـة لـلـمنـتـخب بـخـوضه تـدريـبات
اسـتـشــفـائـيـة بـعـد راحـة سـلـبـيـة نـتـيـجـة
احلجـر الصحي �ـدة أسبوع كـامل بسبب

إصـابـتـه بـفيـروس كـورونـا في الـبـحـرين�
وقــد ال يــتـواجــد في الــقــائـمــة الــرسـمــيـة
�ـــبـــاراة مـــنــــتـــخب إيـــران بـــســـبب عـــدم
اجلــاهــزيــة الـبــدنــيــة والــفــنـيــة� بــيــنــمـا
سـيـسـتــعـيـد مـنـتـخـبـنـا الـوطـني خـدمـات
الالعب� أمجد عـطوان وعالء مهاوي بعد
عـودتـهـمــا من اإليـقـاف فـي مـبـاراة هـونغ

كونغ نتيجة تراكم البطاقات ا�لونة.
ويـأملُ ا�الك التـدريبي �ـنتـخبـنا الـوطني

حتقـيق نتـيجـة ايجابـية في مـباراة إيران
ا�ــقـبــلــة� وذلك بــهـدف احلــفــاظ عـلى
صـــدارة اجملــــمـــوعــــة وضـــمـــان
الـتــأهل الـرســمي لــلـمــرحـلـة
الــنــهـائــيــة� واالبــتــعـاد عن
احلــــســــابــــات ا�ــــعــــقــــدة
ألصـــــحـــــــــاب ا�ـــــراكـــــز
الـثــانـيـة في اجملـمـوعـات

الثمانية.

علي فائز

شهاب أحمد جـابر الوسام الذهبي في
مـنــافـسـات دون 23 عـامــاً فـيــمـا حـقق
زمــيــله جــوهــر مــصــطــفى نــحــاســيــة

منافسات النخبة.
هذا وقـد بارك رئـيس اللـجنـة األو�بـية
الوطنية العراقـية السيد رعد  حمودي
ما يحققه منـتخب العراق بالثالثي في
الـــبــطــولــتـــ� الــعــربــيـــة� و الــدولــيــة

ا�فتوحة.
جـديــر بـالــذكـر ان ا�ــنـتــخب الــعـراقي
بــالــثالثي كــان فــاز بــبــطــولــة الــعـرب
بـالـلـعـبة والـتي أخـتـتـمت منـافـسـاتـها
بــشــرم الــشــيخ قــبل أســبــوع بــعــد ان
تـصـدر جـدول الـتـرتـيب الـنـهائـي ألحد
عـشــر مـنـتــخـبـاً عــربـيــاً بـنـيــله أربـعـة

أوسمة ذهبية.
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يـواصلُ منتخب الناشئ� تدريـباته اليومية على ملعب
الـراحل علي حس� في مجمع وزارة الشباب والرياضة
حتـضـيـراً لـلـمشـاركـة في بـطـولـة كـأس الـعرب حتت 16

عاماً ا�زمع إقامتها في ا�غرب نهاية الشهر ا�قبل.
وقـالَ مدرب ا�ـنتـخب حسـن كمـال: إن تدريـباتـنا جتري
عـلى قدم وساقٍ بغيـة الوصول للجاهـزية القصوى قبل
الـولـوج لـلــبـطـولـة الـعـربـيـة الـتي نـأمل أن تـكـون خـيـرَ

حتـضـيـر لـبـطـولـة غـرب آسـيـا ا�ـقـبـلـة� حـيث وضـعـنـا في
مـفكـرتنـا منـهـاجاً تـدريبـياََ مـتكـامالً من أجل بنـاء فريق يـكون
أمالً لـلـكـرة الـعـراقـيـة عـلـى ا�ـدى الـبـعـيـد.وأضـافَ: ان الـفـترة
ا�ـقبلة ستشهد إجراء بـعض ا�باريات الودية مع أندية من فئة
الـشـباب� لـلـوقوف عـلى إمـكانـيـات العبـيـنا الـفـنيـة والـبدنـية� ال
ســـيــمـــا بــعـــد رفع وتــيـــرة الــتـــدريــبـــات ا�ــكـــثــفـــة خالل األيــام
ا�ـاضية.وأشارَ كمال الى انه وا�الك التـدريبي ا�ساعد يواصلون
انـتقاء الالعب� واخـتيار األفضل من بيـنهم بتركيـز عالٍ بغية عدم
ظـلم أي العب قـبل الـدخـول �ـنـافـسـات الـبـطـولة� إذ مـن ا�ؤمل أن
نـعلن الـقائـمة الـنهـائيـة بعـد االكتـفاء من ا�ـباريـات الودية.واخـتتمَ
مـدرب مـنـتـخب الـنـاشـئـ�� حـسن كـمـال� حـديـثه بـالـقـول إن تـأجـيل
الـبطولة العربية عن موعدها السابق ساهم في منحنا الوقت الكافي
لـلعمل مع الالعـب� ورفع معدالت الـتدريب لديـهم من أجل الوصول بهم

الى أفضل مستوى من الناحيت� الفنية والبدنية.
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اخـــتــتـــمت اجلــمـــعــة فـــعــالـــيــات الــدورة
اخلـامـسـة من مـهـرجان ا�ـسـرح الـشـبابي
اخلـامس ( دورة الفـنان غا� حـميـد ) بعد
تـواصــله �ـدة اربـعـة ايـام و الـذي نـظـمـته
مـنظمـة عيون الـفن الثقـافية وفـرع النجف
بـنقـابة الفـنان��وبـحضـور رئيس اللـجنة
الـعـليـا لـلـمهـرجـان نقـيب الـفـنانـ�  جـبار

جودي. 
واقـيم  ا�ـهرجـان على قـاعـة كلـية الـتربـية
بــجـــامــعــة الـــكــوفــة� فــضـال عــلى تــقــد�
عــروضه لــيـوم واحــد في مـحــافـظــة بـابل
بـالـتـعاون  مع كـلـية الـفـنـون اجلمـيـلة في
بـابل. وشـهد ا�ـهرجـان عرض مـسرحـيات
عـدة من مختلف محـافظات العراق�وكانت
اولى ا�ــسـرحـيـات ا�ــعـروضـة  (اجلـزيـرة
اخلرساء ) لرابطة عيون الفن الثقافية في
الــنـجـف �تـمــثـيل : عــلي الــعـذاري و فالح
حــسن و نــور آل عــطــيــة وأمــيــر حــيــدر .
واخـراج ابـو الـقاسـم الزهـيـري � واشراف
عـام : فـارس نعـمة الـشمـري .وكان عـنوان
الــعـرض الــثـانـي ( اشالء )لـفــرقـة مــسـرح
الـشـبـاب من بـغـداد �تـمـثـيل : حـيـدر عادل
وحـيدر ا�ـعن .تألـيف حسن فـالح واخراج
عالء الـــدين .ومــســرحـــيــة (أ نــتــهــاكــات)
لــلـمـنـتـدى ا�ـسـرحـي اجلـاد في الـفـلـوجـة
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�تـمـثـيل : ( معـاذ عـكـاب � عبـد الـله كر� �
شـيبـان العراقي ) تـأليف : عكـاب حمدي .
واخـراج : مـعـاذ عـكـاب�ومـسـرحيـة(ساللم
الـعـتمـة )لكـليـة الـفنـون اجلمـيـلة بـجامـعة
الـبـصـرة تمـثـيل : الـعـباس عـبـد الـسادة �
ومــؤيــد كــر� � تـألــيف : مــحــمــد الــكـامل
�واخــراج : كــرار لـيـث عـدنــان .وقــدم فـرع
واسط  لـنقابة الفنـان� مسرحية (اقحط )
�تـمثـيل : حس� ا�ـرهف � العـباس ربيع �
زيـن الــــعـــــابــــديـن عالء � عـــــلي شـــــكــــيب
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�WOŠd��  UO�UF∫  لقطات من مهرجان ا�سرح الشبابي
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طرح ا�طـرب االماراتي عـيضة ا�ـنهالي
أغنـيـة جـديـدة علـى قنـاته في الـيـوتـيوب
بعـنوان (مـا أشبـع منه)� حتـمل أسلـوباً
غـنـائــيـاً الفـتـاً فـي طـريـقـة الــغـنـاء الـذي

قدمه ا�نهالي. 
وقد تـعـاون مع الشـاعـر الـعراقي رامي
العـبودي وحلـنهـا الـفنـان حسـام كامل�
والـذي قـام بـعـملـيـة الـتـوزيع ا�ـوسـيـقي
وا�ــكس وا�ــاسـتــر أيــضــاً� وعــرضــهـا
ضـمن فــيـديــو �ـنــتج تـضــمن كــلـمـات
األغنـيـة بأسـلـوب عـرض �يـز� إحـتوى
عــلى صــور جــديــدة لــلــمـنــهــالـي بـروح
عصرية ومرحة. وتعـتبر أغنية ما أشبع
منه خطـوة جديـدة للفـنان االماراتي في
عالـم األغنـيـة الـعـراقيـة والـعـربـيـة� تأتي
ضــمن خــطــتـه اإلنــتــاجــيــة في إصــدار
األعمـال ا�ـنفـردة� إذ جنح ا�ـنـهالي في
التنوع ب� األغنية اإلماراتية واخلليجية

والعربية.

من جـميل مآثر ا�طرب محمد عبد ا�طلب .. اغـنية  ينساها غيري  احفظ منها
كم مـرة  وقع الـلـوم عـلى  الصـاحب .. عـددوا مـعي : غـدار يا زمـن ال ليك خل
وال صاحب �عز احلبايب خدتهم وال فضلش وال صاحب�انا صاحبت صاحب

اتاري  صاحبي مصاحب �وصاحب اتن� يا زمن ما لوش صاحب
وكل االغـانـي تـقـوم عـلى اخلـيـانـة وغـدر الـصــاحب قـبل الـراغب ..وتـلك عالمـة

ايضا تقوم عليها الدراما.
 الأحـد حـتى االن القـبـلي وال بـعـدي حاور مـظـفـر الـنـواب لـيـسأله عـن صاحب

الذي قاله فيه تصغيرا :
مَــيـلـن . ال تـنــكَــطن كــحل فـوكَ الــدم �مَــيــلن . وردة اخلـزّامــة تــنـكَـط سم�جـرح
صـويـحب بـعــطـابه مـا يـلـتم�ال تـفـرح ابـدمـنـه ال يـلـگـطـاعي�صـويـحب من �ـوت

ا�نجل يداعي .
 لـو ان الناس جميعـا شربوا من  نبع ماء دفاق اذا مـاشرب منه الفرد ثم افاق
فـهو يـغـبط صاحـبه وصـاحبـته واخه ويـبر بـوالديـه وبنـيه ; فان الـدرامـا عنـدها

تبطل واليجد ا�شتغلون بها من سوق رائجة.
 مـاقيـمة احلب  إن  لم حتط به الـغيرة ويـعتـريه الشك  خذوا مـثال اثنـ� عاشا

وفق حب مثالي لم يخطر حتى على قلب افالطون :
الـدنيــا حلوة.. الـناس حـلوة .. والوطن بـاسـم سـعـيد � عاشـگ� احـنه وهوينـه

ومثـل مـا ردنــه لگيـنـه
 اذن العــذاب واحلب هــو الــتــريــاق .. الاحــد يــنــسى من يــحـب  وال ضـرر وال
ضـرار والشركاء للحبيبة وال ضـرائر.اليوافقه  اال قول الرصافي الذي لم يغنه

احد:
تمضي احلياة بظلها والعيش اخضر والزمان انيقا

 كـنت انوي ان اقدم جردا �ن عرفتـهم ضمن ابراج معينـة وفق ماعلمني اياه
الـفـلـكـيـون  ; �ن اجـد صـعوبـة الـتـعـاطي مـعـهم عـبـر بـرنـامـجي ا�ـعـمر� �ن
يـدخلـون االن بـ� زحل وا�ريخ غـير ا�ـريح ; و�ن تـوصف ابراجـهم با�ـائيه ;
رغم اني مـنـهم ان صـدقت روايـة الـوالـدة  إني مـولـود مـنـتـصف شـباط االزرق

على  ماكانت تسميه هي رحمها الله بحساب الدود.
 سـمعت في الهزيع االخير نـداءا من استاذ �ني النفـس ان يكون معي ضيفا
يـتـجاذب مـعي (اطراف احلـديث)  بـرفق حتى اليـتـقطع كـما في قـصـيدة جـرير

ا�غناة  :     
بان اخلليط وَلَوْ طُو�عْتُ ما بَانَا        وقطعوا منْ حبالِ الوصلِ أقرانا

والتي اعدت �ائدة نزهت لكي تغيها باداء مريح:
 قـرأ علي  بـصوت فـزع وغافل في مـسلـسل الدواسـر �صاحب صـحيـبك سنة
وبـعــد السنة جـربــــــة� وإمشي وياه بـزعل وبعد الزعـــــل جربـــــــــة� لوشفتة
ماينزعج ومنك فال ينحرج تكدر�عليه تعتمد واكثر بعد جربــــــــــــــــــــــــة

 قـهقه صـاحبـي الذي يـجلس الى جـانبي  وصـرخ في اذني ولم يهـمس : ليش
مامثلت .. كان اصبحت من جنوم الظهر ?!

اذكـر أن عرافة قـالت المي يوما : هـذا سيكـون صاحب قلم
�( واشــارت الي) وقـالت عن اخـي االكـبـر هــذا سـيـتـزوج

(ثنت�) وقد حتققت نبوءة العرافة.
 الـصـاحب ساحب .. شـوف الى اين سـحبـني الـكيـبورد
لـو لـكـنت اكـتب بـالـرصـاص حملـوت مـاكـتـبت .. ضـمـيري

الظاهر غير ا�ستتر  يهتف بي : انشر ماتقدم!

تـمـثـيل:عمـار احلـمـادي � و  فاضل مـحـمد
فـاضل � و سـحـاب رزاق � و ر� اجلـابري
.تـــألـــيـف واخـــراج : عـــمـــار احلـــمــادي )�
ومـسـرحـيـة ( كفـن اسود ) لـفـرقـة بـاهرون

ا�سرحية �حافظة كربالء .
ez«ułË ZzU²½

وتـــضـــمن حـــفل اخلـــتـــام اعال� اســـمــاء
االعـمال الفائـزة وفقا العالم منـظمة عيون
الــفن الـثـقـافــيـة بـالـنـجـف في (فـيـسـبـوك)
حـيث ذهبت جائزة افـضل عمل مسرحي (
قــحـط ) من مــحــافــظــة واسط � و جــائــزة
جلـنـة النـقـد الى مسـرحـية (مـطـبرة) فـرقة
مـولـيـر من ديـالـى و جائـزة افـضـل اخراج
مـسـرحي ( رفـع الى االسـفل) حملـافـظة ذي
قـار. و جـائـزة افـضل �ـثل اول مـنـاصـفة
بــ� ( حــيــدر عــادل  و حــيــدر ا�ــعن ) عن
مــســرحــيــة اشالء مـن مــحــافــظــة بــغـداد.
وجـــــائـــــزة افـــــضل نـص مـــــســـــرحي الى
مـســرحـيـة ( انـتـهـاكــات)  لـلـكـاتب  عـكـاب
حـمدي من مـحافظـة االنباروجـائزة افضل
�ـثل ثـاني منـاصـفة  لـلمـمـثل مؤيـد كر�
عن مسرحية ( ساللم العتمة) من محافظة
الــبـصـرة وعـبـد الـلـه كـر� عن  مـسـرحـيـة
(انـتـهاكـات) من مـحافـظـة االنبـار�وجـائزة
افـضل �ثـلة ذهـبت لزيـنب عن  مسـرحية
مـثـابـرة حملـافـظـة كـركـوك �وجـائزة افـضل

حتـسـ��تـألـيف  عـلـي الـعـبـادي واخراج :
حــسـن الــصــغــيـــر.امــا فــرقـــة مــولــيــر من
مـحـافظـة ديـالى فقـدمن مـسرحـيـة (مطـبرة
).وقـدم كـروب ا�ـسـرح احلـديث �ـحـافـظة
كــركـوك مـســرحـيـة (ا�ـثــابـرة )وعـرض في
مـحـافظـة بابل . كـما عـرضت كـليـة الفـنون

اجلميلة في بابل مسرحية الراديو).
وفي الــيـوم االخـيـر لـلــمـهـرجـان � عـرض
مــســرحــيـتــ� هــمــا مــســرحـيــة ( رفع الى
االســـفل ) الحتـــاد ادبـــاء وكــتـــاب ذي قــار

تـقنيات الى مسرحـية ( ساللم العتمة) من
مـحــافـظـة الـبـصـرة.وجـائـزة جلـنـة احلـكم
�ـنـفذ االضـاءة لـكل االعمـال ا�ـسرحـية في
ا�ـــهـــرجـــان ذهــبـت الى عـــلي ا�ـــطـــيــري.
وحـصـد ا�ـمـثل عـلي شـكـيب من مـحـافـظة
واسط جـــائــزة الــفــنــان غــا� حــمــيــد عن
افــضل �ـثل في ا�ـهـرجـان .وقـدمت ادارة
ا�ـهرجـان درعاً  تـذكاريـاً النـقيب الـفنـان�
لـرعـايـته واهـتـمـامه ا�ـستـمـر بـإقـامـة هذا
الـكرنفـال الفني ا�سـرحي الشبـابي � فيما
قـدّم الــنـقـيب تـكـر�ـات مـتـعـددة لـعـدد من
الـشــخـصـيـات الـفـنــيـة ا�ـمـيـزة و اعـضـاء
جلـنة الـتحكـيم وقدّم شكـره وتقديـره �دير
ا�ــهــرجــان فــارس الــشــمــري عــلى حُــسن

التنظيم والوفادة والضيافة .
وكــان  نــقــيب الــفــنــانــ� عــنــد افــتــتــاحه
ا�ــهـــرجــان قــد دعــا في كــلــمــته (االدارات
احملــلــيـــة في احملــافــظــات الى االهــتــمــام
بـالفـنون ألنـها تـمثل الـواجهـة احلضـارية
لــلــمــدن والــدول) وأكــد (ان هـذا هــو وقت
الشباب وان النقابة تقف في الصف األول
لـدعم هذه النخـب الفنيـة احملترمة )� وقام
بـتـكـر� شـخـصـيـة ا�ـهـرجـان لـهـذا الـعـام
مـتمـثـلة بـالفـنان غـا� حمـيد بـدرعٍ خاص
من مـنـظـمـة عـيـون الـفن ومـديـرهـا الـفـنان

فارس الشمري رئيس ا�هرجان .
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يستعد ا�مثل ا�صري أحمد الفيشاوي
لتوقيع عقـد فيلم جديـد سيبدأ الـتجهيز
له قــريـبــاً� ويــنــتــمي الى درامــا اإلثـارة
والتـشـويق. وكـان الفـيـشاوي  قـد نـشر
مـؤخــراً صــوراً له بــرفــقــة زوجــته نـدى
الـكـامل� عـلى صــفـحـته اخلـاصـة� وجّه
لـــهــــا من خـاللـــهــــا رســـالــــة في عــــيـــد
زواجهـما الـثالث.وعـلّق الفـيشـاوي على
الــصــور بــالــقــول ( 3سـنـ� جـواز دي
مـعـجـزه يا نـاديـة.. بـحـبك حـب جـنون..
كل ســنــة وأنــتـي طــيــبــة أوي).بــدورهــا
علّقت ا�مثلة ا�صرية رانيا يوسف على
الصور بالقول: أحبكما.. ربنا يسعدكم

ويكفيكم شر عيون الناس.

wÐ«dG�« wKŽ 5�(«b³Ž

الصـحفي العـراقي صدر له عن دار ومـكتـبة اجمللـة كتاب
174 صـفحـة من القطع بـعنوان (اجـتيـاز احملن) يقع في 

ا�توسط.

rÝUł b³Ž d�UŽ

الـفــوتـوغـرافي الــعـراقي ضــيـفـته
اجلــمـعــيـة الــعـراقــيـة لــلـتــصـويـر
اجلـمـعــة ا�ـاضـيـة بــنـدوة اقـيـمت
افــتــراضــيــا حتـت عــنــوان(ثــمـان
ســاعــات في بـغــداد.. حــنـ� الى

اجلذور).

 w×OD³�« VŠUB�« b³Ž

االديب الــعـراقـي احـتــفت به جــمـعــيــة الـثــقـافــة لــلـجــمـيع
�ــنـاســبــة إصـداره اجملــمـوعــة الـقــصــصـيــة ( الـســقـوط
واالرتـقــاء ) ا�ـتـرجـمــة عن اإلنـكـلــيـزيـة لـلــكـاتب بن لـوري

بجلسة اقيمت في ا�ركز الثقافي البغدادي.

ÍuÝu*« W×¹b�

الناشـطة النسويـة العراقية تـلقت تهاني االهل واالصدقاء
لـزفـاف ابــنـهـا كــرار مـتـمـنــ� له ولـعـروسه اســمـاء حـيـاة

سعيدة هانئة.

‘UIM�« ¡UMÝ

الـصـحـفـيـة الـعـراقـيـة تـوقع عـصـر الـيـوم االثـنـ� كـتـابـهـا
(طالسم بابـلية ) في قاعة مصطفى جواد �عرض بغداد

الدولي.

 dC)« —UIH�« Ë–

الــشـاعـر الــسـوري احـرز مـع عـدد من الــشـعـراء ا�ــرتـبـة
األولى في مـسـابقـة مـؤتـمر الـقـدس لـنـا الدولي الـشـعـرية
الـتي أقامـتها مـؤسسـة أدبنا الـدولية الـكتـرونياً �ـشاركة

شعراء من ثمانية دول عربية وأجنبية.

 ¡«dC)« ¡ö$

الباحـثة السـورية شاركت  في الـندوة التـي نظمـها ا�ركز
الثقافي في ا�زة حول تاريخ العود السوري وصناعته.

 ÍœUM�« uÐ√ Â«d�

عـضـو الهـيـئـة اإلدارية الحتـاد الـكـتاب واألدبـاء األردنـي�
ادارت اجلـلـسـة احلـوارية  الـتي اقـامـهـا االحتـاد بـعـنوان
(واقع األدب الــنـثــري من اخلـاطــرة� الـقـصــة الـقــصـيـرة�

والرواية ب� معايير كتابتها و تطبيقها الفعلي).

‰Ë_« ULNKHŠ w� UÐUÝË w�ULŠ
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أعــلن ا�ـطـرب مـحــمـد حـمـاقي عن
مـــوعــد طـــرح ألــبــومـه اجلــديــد�
وذلك خالل حـفل خـاص أحـياه
لصـالح إحدى الـشركـات. وقال
حمـاقي أنه (اسـتقـر على شـهر
تموز الـقادم ليكـون موعد طرح
األلبـوم اجلديـد). وخالل احلفل
غـنى حـماقي إحـدى أغـنـيات
األلـــبــوم اجلــديــد وهي
بــعـنــوان (يـانــسـيم). و
األغـــنــيـــة من كـــلـــمــات
وأحلـان عــزيـز الـشـافـعي�
وتـوزيع تـومـا. احلـفل يـعد
األول حملمـد حمـاقي بعد
جــــائــــحــــة فــــايــــروس
كـورونــا� وكـان  آخـر
ألــبــومــات حــمــاقي
كـــــان (كل يـــــوم من
دا) � طـــــــرحـه في
كــــانــــون الــــثــــاني
20 2019  وضــــــم 

(بــراحـتي) و(قــررت). وتـفـاعل
عـدد كــبــيـر من اجلــمــهـور مع
سابا� خصوصـاً خالل غنائها
أغنيتي "الديك بيدن" و "ياواد
يا تقيل"� كمـا شهد صعودها
الى خـشـبـة ا�ـسـرح عـاصـفـة
من الــهـــتــافــات وصــيــحــات
اإلعـــجــــاب. وكـــانت ســـابـــا
وزوجـهـا ا�ــمـثل الـلــبـنـاني
يـــوسـف اخلـــال� أُصـــيـــبـــا
بـفــايـروس كــورونـا مــنـذ
شهرين� وبـعدها وجهت
رسـالة مـؤثرة �ـتابـعيـها
عـبر صـفحـتـها اخلـاصة
عــــلى مــــوقع الــــتــــواصل
اإلجـــــتـــــمـــــاعـي� وصـــــفت
خاللـهـا مـدى مـعـانـاتـها مع
هـذا الــفــيـروس اخلــطــيـر�
وقالت إنهـا �جرد عـلمها
بـسـلبـيـة ا�ـسحـة شـعرت
كـمـا لـو كـانت خُلـقت من

جديد.

أغــنــيـة في ســابـقــة هي األولى من
نــوعــهــا في تــاريخ حــمــاقـي. كــمـا
أحـيت ا�ـطـربـة الـلـبـنـانـيـة نـيـكول
ســابـــا الــفـــقــرة األولـى من احلــفل
وقــدمت عــددا من األغــاني أبــرزهـا
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مـعاً� ويريـد �ارسة الـتمارين بـرفقتي.
وتـأثّرت كـريس بكـلمات إبـنتـها� وقالت
لـها:( أريـدكِ أن تكوني سـعيـدةً وفرحة�
وهــذا أمــر لم أشــهــده فــيكِ مــنــذ فــتـرة
طـويلة ويـفطر قـلبي). يذكـر أن كيم تمرّ
حـالـيّـاً �ـرحـلـة عـصـيـبـة في حـيـاتـهـا�
تــشـــمل كــوالــيس طـالقــهــا من كــانــيي
ويـست وإنهاء مسلسل تلفزيون الواقع
 ?sبـجانب اسـتيـائهـا بعـد رسوبـها في
اخـتـبـار العـام األول في كـليـة احلـقوق.

{ لـوس اجنـلـوس  –وكــاالت - كـشـفت
جنـمة تـلفـزيون الـواقع كيم كـارداشيان
�ـحـادثـة صـريـحـة مع والـدتـهـا كريس
جـينر في آخر حلقات مسلسل تلفزيون
الــواقع اخلــاص بــعــائـلــة كــارداشــيـان
(أنـهـا ال تـمـانع دخولـهـا عالقـة جـديدة�
ولـكن بـشـروط)� وعـبّـرت عن أنـهـا تأمل
فـي اإلرتـــبـــاط بـــشـــخـص يُـــشـــاركـــهـــا
االهـتمامـات نفسـها� ويسـتمتع بـقضاء
الـــوقت مــعـــهــا في �ــارســـة هــوايــات
مـشتركـة. وقالت كيم لوالـدتها( لديّ كل
مـا هو فـاخر وأكـثر �ـا قد يـتصور أيُّ
شـخص� ولـكـني أعتـقـد أنـني مسـتـعدة
حـالـياً لالسـتـمتـاع �ـا هو أبـسط� فـقد
حـققت أحالمي وما هو أكثر بكثير �ا
تـــمــنــيـت� أطــفـــالي �ــثـــلــون كل شيء
بـالـنـسـبـة لي� ولـكـني ال أحـظى بـحـياة
حـقيقـية). وأكّدت كيم أنه لم يـسبق لها
أن شــعــرت بــالــوحـدة قــبل سنّ الـ?40
مـشيـرة الى أنهـا (ال تريـد زوجاً يـعيش
في واليـة مختلفة� كما حالها مع كانيي
ويـست زوجها السابق)� وقالت :أدركتُ
أنــنـي ال أريــد زوجــاً يــعــيش في واليــة
مـختلفة كلياً� فأنـا أريد شخصاً �كننا
مـشــاهـدة نـفس الـبـرامج وا�ـسـلـسالت

تــغــاضي الـشــريك عن جتــاوزاتك فـرصــة لك لــتـغــيـر
تعاملك معه�رقم احلظ .9

qL(«

كـن مــســـتــوعـــبـــاً لــكـل مــا يـــصــدر مـن احلــبـــيب من
تصرفات وال تقاومه.

Ê«eO*«

مشاكل فـي العمل �وهنـا يفرض احلـذر نفسه وتؤدي
احلكمة دوراً كبيراً.

—u¦�«

 مـارس بـرودة أعــصـابك عـلى مـحـيــطك وال تـفـقـدهـا�
وخذ األمور بروية.

»dIF�«

أنت قادر بإرادتك الـصلبـة على التـخلص من السـمنة
واستعادة عافيتك.

¡«“u'«

 أنت مدعو الى الـتّحفظ ولو انّ الفرص ا�هنية جديدة
متاحة امامك.

”uI�«

قد تفـرض رأياً أو حتقّق رغبة� كـأن تُعيّن في منصب
أو ما شابهز

ÊUÞd��«

 امور طارئـة قد حتصل وحظـوظ لم تخطر بـالبال.يوم
السعد االربعاء.

Íb'«

بـتـفـوقك في الـعمـل بعـد الـدراسـة تبـرهن لـلـجـميع أنّ
العلم سالح اإلنسان.

bÝô«

تغييرات مفاجئة تطال وضعك العاطفي وتضعك أمام
مسؤوليات كبيرة.

Ë«b�«

 كن نـاضجـاً واتـرك األمـور تـسيـر بـهـدوء وتـكيّف مع
األمر الواقع.

¡«—cF�«

 أنت دائم الــتــوتــر مــا يــجــعــلك تــعــتــقــد أنك تــشــكـو
أمراضاً خطيرة.

 u(«
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أكــــــتب مــــــرادف ومــــــعــــــاني
الكلـمات الـرباعيـة وا�شـتركة
فـيما بينهـا بحيث تسير وفق
اجتـاه الـسـهم. أجـمع حـروف
الدوائر واقرأ الكلمة ا�طلوبة
(�ـثلـة سورية  8 حروف من

مقطع�):
1-يوشك
2- اخبر

3-أجر شهري
4-أحسن الينا
5- جبل لبناني

6- فتيات
7- منظم

8- يسمح بالشيء

كيم كارداشيان

ÊU�e�« ≠ …d¼UI�«

طــلـبـت ا�ـمــثـلــة ا�ــصـريــة هـنــا الــزاهـد من
اجلمهـور الدعاء لوالدتها� بسبب خضوعها
لـعـمـلــيـة جـراحـيـة� اذ كـتــبت عـلى خـاصـيـة
السـتوري عبر حسابـها اخلاص على موقع
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي: (ارجـــو الـــدعــاء
لوالدتي بـالشفاء الـعاجل� فأنهـا اليوم تقوم
بـإجراء عـمـليـة هـامة فـنـأمل بـاخلروج مـنـها
سا�ـة إن شاء الله). و زارت الزاهد مؤخرا
مـؤســسـة بـهـيــة لالكـتـشــاف ا�ـبـكـر وعالج
سـرطــان الـثــدي� ونـشــرت عــبـر حــسـابــهـا
اخلاص� صـوراً لهـا من داخل ا�ـستـشفى�
وعـلّـقت على ا�ـنـشور� قـائـلة: (أنـا بدعم كل
ست� وبدعـم كل محـاربـة سـرطـان ثدي في
مـصـر� وبدعـم رسالـة مـسـتـشـفى بـهـية من
كل قـلـبي� وأتــمـنى إن كل الـنــاس تـدعـمـهم
وتساعـدهم علشان يـقدروا يبنـوا مستشفى

الشيخ زايد اجلديد).

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - تصدّرت الـفنانة األمـريكية
تيانا تـايلور الئحة الـنساء األكثر إثـارة على غالف مجلّة
(مـاكـسـيم) الـعـا�ـيـة لـلـرجـال. وأكّـدت تـيـانا أنـهـا لم تـكن
مستـعدة لتـصوير غالف اجملـلّة� فقـد أوصلت إبنـتها الى
ا�درسة صباحاً� وكانت تـرتدي سرواالً رياضياً وجاكيت
وشـعرهـا لم يـكن مصـفـفاً� فـأقـنعـهـا ا�صـوّر أنهـا لـيست
بـحــاجـة لـلــتـحــضـيــر وشـجـعــهـا عــلى مـبــاشـرة جــلـسـة
التصـوير كمـا هي.ونشرت تيـانا على صـفحتـها اخلاصة
عــلى مـوقـع الـتــواصل اإلجـتــمــاعي صـور غالف اجملــلّـة�
وعلّـقت( استذكـرت ا�مـثلـة الراحلـة أودري هيـبورن التي
قالت أن جـمال ا�رأة احلـقيقي هـو جمـال الروح� جمـالها
في احلب واالهتمام الذي تتـبادله مع اآلخرين وينمو في
داخلها مع األيام)� وأضافت أنه (شرف لها أن تكون على

غالف هذه اجمللّة). 
الى ذلك أحتفل اخملرج األمريكي رون هوارد بعيد زواجه

الـ  46مع زوجـته شـيريل الـتي تـزوجـها عـنـدمـا كان جنم
الـبـرنامج الـشـهـيـر (ايام سـعـيـدة) وكان اإلثـنـان في عـمر
الـ 21عامـاً. ونشـر صورة لـه مع زوجته عـلى صفـحته
اخلاصـة على مـوقع التـواصل االجتمـاعي وعلق

عـلــيـهــا:(عـيــد زواجـنـا الـ  46 نـحــتـفل به
بـهـدوء� أنـا رجـل مـحـظـوظ). ونـشـر
صــوراً أخـرى لــلـزفـاف ولــلـثــنـائي
بـاألبـيض واألسـود ولفـريق عـمل
الـبـرنـامج. وعـرف هـوارد عـنـدمـا
الـتــقى شـيــريل أنـهــا ا�ـرأة الـتي
ســيـمـضـي حـيـاتـه مـعـهــا وعـلق:
(التـقيت بـها وكـانت الوحـيدة في
حياتي).وظهر في خلفية الصورة
بالـونات زهـرية علـى شكل األرقام
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

200 فلس�  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 
� تونس 400 مليم� ا�غرب 3 دراهم� السودان 25 دينار� لبنان 1000 ليرة� اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه� موريتانيا 100 روبية

(إن الـفـســاد يـطــول عـمـره � كــلـمـا انــسـحب الــشـرفـاء من
ا�ـيــادين وآثـروا الــسالمـة وتــخـاذلــوا � يـفــسـحــون اجملـال

للصغار التافه� البلطجية).
كذا وصف احدهم حـال الفسـاد اجملتـمعي ا�سـتشري في
اوصال االمـة والـناخـر لعـظـام مؤسـسـاتهـا ومحـطم هـياكل
ورموز اخلير فيها .. ان الفساد شر البد من اقتالعه حتت
أي تاثير وثمن .. فكل ثمن دون القضاء على الفساد يهون
.. وال �ـكن المــة ان تـنــهض بــقـواهــا وقـدراتــهـا الــكـامــنـة
والظاهـرة دون التـخلص من الفـاسدين فـهم آفات االمة كل

ح� .
مع ان اجملــتــمع يــعــاني ويـالت اخلــطــايــا الــســيــاســيـة ...
واحلروب الـعـبـثـيـة والـتـسلط وا�ـوت والـدمـار .. مـنـذ عـقود
ور�ا قرون وبـرغم تعـرض البـلد لـسيل من االجـندات التي
تستهدف خيراته وتشل حركة ادواتة اال ان فساد ا�وظف�
يــعــنـي خــلل قــيـــمي واخالقي وديـــني وانــتــمـــائي ال �ــكن
الــســكــوت عــنه وال بــديل عن الــقــضــاء عــلــيه عــلى ســبــيل
الــتــخـــلص من اهــات االمــة وإصـالح خــطــايــاهـــا الــعــامــة
واخلاصة  .. فبدون البحث عن وسائل ناجعة للتخلص من
الفاسدين ال �ـكن احلديث عن اصالح واقع او قادم .. اذ
ان احلديث عـن اإلصالح يعـد ورقـيـا او �ثـابـة ثـرثرة دون
ان يتـحـول الى برنـامج عـمل شامل عـام مـراقب تـنفـيذي ..

وشريطة ان ينهض به الصاحلون وليس الفاسدون ..
)عـنــدمــا يــأمن ا�ــوظف من الــعــقـاب ســيــقع في الــفــسـاد�
ويـســوم الـفــقــراء سـوء الــعـذاب) ... هــذه قــاعـدة يــعـرفــهـا
الــقـريـب والــبـعــيــد األمي وا�ــتــحــضــر .. لــكن لألسف في
بلداننا يقع احملظور ويسود الفساد بل يكرم الفاسدون من
خالل الصالحيـات ا�منـوحة لهم وااللـقاب التي يـسبغـونها
عـلــيــهم .. حـتـى يـغــدو ا�ــواطن الـشــريف لــعـبــة بــايـاد من
يـتالعـبـون في مـقـدراتـه وال يـهـمـهم اال االحـتـيـال واالبـتـزاز
ونهب اكـثر قـدر �ـكن من أمواله وسـلب حـقوقه .. االدهى
ان ذلك يجري بـاسم القانـون وحتت حمايتـه بل وبشعارات
مقدسة تتخذ من الدين وسيلة للتسلط وحماية الفاسدين..
فكم دائرة �ـكن للـمواطن الـبسيط ان يـروج معـاملـته ويبلغ
أهــدافه الــبـــســيــطــة... دون اســـتــهــداف من قـــبل حــيــتــان
ا�ـؤسـسـات الـذين يـنـتـشـرون كـالـذبـاب حـتى فـسـد الـهـواء

وا�اء وضج النحيب نحو السماء .. 
فـاذا مـا اشـتـرى الـفـقـيـر دارا بــسـيـطـة لـلـسـكن او سـيـارة
متـواضـعـة او أراد ان يـتـقـاسم ارثه ..- عـلى سـبـيل ا�ـثال
ولـيس االعـمــام - .. فـكم يـا تــرى من ا�ـبـتــزين وا�ـرتـشـ�
والـفاسـدين سـيـكـونـون عـائـقـا دون حتـقـيق مـطـلـبه اال عـبر
الــدفـع وهــو صـــاغـــر فال ســـامع وال رادع وال مـــجــيب وال

حسيب  .. 
يقول ارسطـو : ( شر الناس ذلك الـذي بفسقه يـضر نفسه
واجملــتــمع ) . �ـــعــنى ان الــفــســـاد مــرض خــطــيــر ووبــاء
مسـتطـير ال يـقل شرا مـن ( كوروونـا ) التي تـترحم الـناس
علـيـها جـراء مـا في الـدوائر من مـفـاسـد .. واختم هـنـا �ا
قاله كونفوشيوس ذلك احلكيم الصيني الذي
مـا زالت الـصـ� �ــلـيـاراتـهـا الــسـكـانـيـة
ا�هولة تعيش بفضل فلسفته وتربيته اذ
صــرخ صــادحــا بـــاحلق : ( إذا صــلح

القائد فمن يجرؤ على الفساد) .

 U¹ôu�« w� …dzUÞ —U�� q¹u%
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دوانـيس دوفارسيـر ا�صنـف عميد
الـسن فـي كوبـا عن  120 عـامـا إثـر
الـتهاب رئـوي� تاركا  13 ولدا و36
حــفــيــدا وأكــثــر من  40 مـن أبــنـاء
األحـفـاد� كـمـا أعـلن اإلعالم احملـلي
اجلــمــعــة.وأفـادت مــدونــة ديــاريـو
مـيـنـيـنيـو الـتي يـديـرها صـحـافـيو
إذاعـة ال فوس دي باياتابو احمللية
بـــأن الـــرجل تـــوفي اخلـــمـــيس في
مـديـنـة مـينـاس الـتي تـعد  38 ألف
نـــســـمـــة في مـــقـــاطـــعـــة كـــامــاوي
(شـــرق).وأشـــارت ا�ـــدونــة إلى أن
الــرجل بـقي بــصـحـة جــيـدة طـوال
هـذه السنـوات بفضل نـظام غذائي
كـان يـتـبـعه ورعـايـة عـائـلـته� لـكـنه
تـوفي جـراء الـتهـاب رئـوي مـفاجئ
بـعدما اضـطر �الزمة الـفراش على
مــــدى ســــنــــة بـــســــبـب كـــســــر في
الـورك.وكان دوفـارسيـر ا�ولود في
 10 أيــــار  1901 فـي هــــايــــتي قــــد
هــــــاجــــــر إلى فــــــنــــــزويال فـي سن
الـــتـــاســعـــة مع عـــمــتـه ثم انـــتــقال
لــــلـــعــــيش في كــــوبـــا بــــعـــد ثالث
سـنوات. وهو كان يناهز الـ 60 من
الــعــمـر خالل الــثــورة الـتي قــادهـا
فـيدل كاسـترو سنة .1959وبـحسب
أوراقه الــثـبــوتـيـة� تــوفي إمـيــلـيـو
دوانــيس دوفـارسـيـر في سن أكـبـر
من عـمـيـدة سـن الـبـشـريـة احلـالـية
رســمــيـــا� وهي الــيــابــانــيــة كــاني
تــانــاكــا ( 118ســنــة) ا�ــولــودة في
الــثــاني من كــانــون الــثـاني 1903.

وبـسبب نـقص الوثائق الـتي تؤكد
صـــحــــة تـــاريخ مـــيـالده� لم يـــحظ
إمـــيـــلـــيـــو دوانـــيـس دوفـــارســـيــر
بـاعـتـراف بـأنه عـمـيـد سن مـحـتمل
لـلبـشرية.ومع  11,2 مـليون نـسمة�
تــسـتــحـوذ كـوبــا عـلى ثــاني أعـلى
مـعــدل أعـمـار لـلـسـكـان في أمـيـركـا
الـالتـيــنــيــة بــعـد أوروغــواي� ومن
ا�ــــــــتـــــــوقـع أن حتـــــــتـل صـــــــدارة
الـتصنيف خالل الـعقد ا�قبل� وفق
اخلـــبـــراء.وتــضم اجلـــزيــرة 2070
شــخـصــا في سن ا�ــئـة ومــا فـوق�
ويـبلغ متوسـط العمر ا�تـوقع فيها
 79,5 ســـــنــــة� وهـــــو رقم شـــــبــــيه
�ـعـدالت الـبلـدان الـغـنيـة� فـيـما ال
يــتـخــطى احلــد األدنى لألجـور في
اجلــزيــرة  87 دوالرا شــهــريــا.وفي
هــذا الـبـلــد الـشـيــوعي الـذي يـضم
كـثافة أطبـاء كبيرة ونظـاما صحيا
مـجانيـا� يشجع مركـز يسمى نادي
الـ 120عــامــا الـســكـان عــلى بــلـوغ
هــذه الــسن ا�ـتــقــدمـة مـع اعـتــمـاد

عادات حياتية صحية.
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تألقت النجمة التركية هاندا أرتشيل بأحدث جلسة تصوير
لصالح مجلة (فوغ)  التركية� ونشرت صورت� منها في
صفحتها اخلاصة على موقع التواصل اإلجتماعي ظهرت
فيها با�ايوه� كما نشرت صفحة اجمللة الرسمية فيديو
ظهرت فيه أرتشيل بلقطات عفوية أثناء جلسة
التصوير.وكانت الصحافة التركية قد نشرت مؤخراُ صورة
جتمع النجم� التركي� هاندا أرتشيل و كرم بورس�
ظهرا من خاللها وهما يستعرضان اجلوائز التي حصل
عليها مسلسلهما الشهير( أنت أطرق بابي).ونالت الصورة
اعجاب عدد كبير من ا�تابع�. ونشرت النجمة التركية
د�يت أوزد�ير صورت� جديدت� في صفحتها اخلاصة
على موقع التواصل اإلجتماعي� ظهرت فيهما بإطاللة
صيفية بفستان مورد قصير وسط الطبيعة� بلوك طبيعي
ومن دون ماكياج� ونالت صورتها الكثير من اإلعجاب
والتعليقات. كما خطفت النجمة التركية مر� أوزرلي
أنظار متابعيها �جموعة صور نشرتها في صفحتها
اخلاصة على موقع التواصل اإلجتماعي� وفي كل
صورة أطلت أوزرلي بلوك مختلف و�البس كالسيكية
شتوية الفتة أثارت فيها إعجاب عدد كبير من
متابعيها.وكانت الصحفية التركية ?بيرس� ألتونتاش
قد كشفت انه كان قد جرت مؤخرا مفاوضات مع
النجمة التركية مر� أوزرلي لالنضمام الى ا�وسم
اخلامس من التفاحة ا�منوعة اال انها لم تقبل بالعرض
بسبب اجنابها طفلتها.

{ لــنـدن  –وكــاالت - أنـتــشـر عــبـر
مـواقع التواصل االجتـماعي مقطع
فــيـديـو طـريف لــلـمـلـكــة إلـيـزابـيث
الــثـانــيـة� وهي حتـاول قــطع قـالب
حـــلـــوى بـــســيـف ضــخـم.وأصــرت
ا�ـــلـــكـــة عــــلى إســـتـــخـــدام ســـيف
إحـتـفـالي لـتـقـطـيع قـالـب احلـلوى�
خـالل حــفل مـــلـــكي في كـــورنــوال�
وهــو مـا أثــار ضــحك ا�ـتــواجـدين
حـولها. وتسلمت ا�لكة السيف من
قــبل الــلــورد ا�الزم فـي كــورنـوال�
إدوارد بـولـيثـو لـقطع قـالب حـلوى
كــبــيـر� إحــتــفــاال �ـبــادرة الــغـداء
الــكـــبــيــر في مــشــروع إيــدن� عــلى
الـرغم من أن أحـد مـسـاعدي ا�ـلـكة
أخـبرها أن السك� الـتقليدي متاح
ل�سـتخـدام� فأجابـته ا�لـكة: (أعلم
أنـه يــوجــد� وهـــذا أكــثـــر غــرابــة).
تــواجـــد مع ا�ــلــكــة في اإلحــتــفــال
زوجـة حفيـدها األمير ويـليام دوقة
كـامـبـريدج ?كـيت مـيـدلـتـون ودوقة
كـــورنــوال كـــامــيال بـــاركــر� زوجــة
إبـنها ولي العهد البريطاني األمير
تـشارلز الـتي ساعـدتهـا في تقـطيع
اجلــزء األخـيــر من قـالـب احلـلـوى.
وكـــانت إلــيــزابــيث ?الـــثــانــيــة قــد
احــتــفــلت  بــذكــرى مــيالد زوجــهـا
األمـيـر فـيـليب الـ 100الـذي صـادف
 10حـــزيــران اجلــاري عــبــر زراعــة

وردة جــديـدة أُطـلق عـلـيـهـا إسـمه.
وحــصــلت ا�ــلـكــة عــلى الـوردة من
اجلــمـعــيــة ا�ـلــكـيــة الــبـســتـانــيـة�
وأشـرفت شـخـصـيـاً عـلـى زراعـتـها
في حـديقة قلـعة وندسور. والوردة
بـالـلـون األحـمـر الـغـامق وحتـتـوي
عــلى خــيــوط بــيــضــاء� وســتــكـون
تــذكـاراً جلـمــيع األشـيـاء الــرائـعـة�

الـتـي قـام بـهـا األمـيـر فـيـلـيب عـلى
مــدى حـيـاته� حـسـب مـا قـاله كـيث
ويـــد رئــيس اجلــمـــعــيــة ا�ـــلــكــيــة
الـبـستـانيـة� أثنـاء تسـليـمه الوردة
لـلـملـكة. بـدورهـا علّـقت ا�ـلكـة على
الـوردة� قائلة: لـطيفة لـلغاية. وكان
صــرّح األمــيـر إدوارد أصــغـر أوالد
األمـــيـــر فــيـــلــيـب� خالل مـــقــابـــلــة

تـلـفزيـونيـة أن والده لم يـكن يرغب
فـي اإلحـتفـال بـعـيـد مـيالده الـ100
فــوافـــته ا�ــنــيّــة قـــبل شــهــرين من
عـيده. يذكـر أن األمير فـيليب توفي
في  9نـيسـان ا�اضي� بعـد أسابيع
مـن خــروجه من ا�ــســتــشــفى� إثــر
تـلقـيه العالج من إصـابته بالـتهاب
ومـــــــــــشـــــــــــاكـل فـي الـــــــــــقــــــــــلـب.

{ ســاو بـاولــو (أ ف ب) - فُـرضت
عــلى الــرئـيس الــبـرازيــلي جـايــيـر
بـولـسـونارو الـسـبت غرامـة قـدرها
نـــحــــو مـــئـــة وثـــمـــانـــيـــة دوالرات
�ــشـاركــته� بـدون وضع كــمـامـة أو
اتّـخاذ إجـراءات وقائـيّة� في جتمّع
لــراكــبي درّاجــات نــاريّــة في واليـة

ســـــاو بــــاولــــو.وشــــارك اآلالف من
سـائـقي الدرّاجـات الـناريّـة في هذا
الــتـجـمّـع الـسـبت في ســاو بـاولـو.
وقـاد الــرئـيس الـيـمـيـني ا�ـتـطـرّف
ا�ـســيـرة واضـعـاً خـوذة مـفـتـوحـة
وبـدون قنـاع� في انتـهاك لـلقـوان�
ا�ـــعــــتـــمـــدة في الــــواليـــة. وقـــالت

ســلـطــات واليــة سـاو بــاولـو إنّــهـا
فــرضت عــلى كلّ مـن بـولــســونـارو
وجنـله إدواردو عـضـو الكـونـغرس
ووزيـر البنـية التحـتيّة تارسـيسيو
غــومـيــز غــرامـة قــدرهـا نــحـو 108
دوالرات لـعدم وضع كـمامات وعدم
احــــتـــــرام إجــــراءات الــــتـــــبــــاعــــد
االجـتـماعي خالل الـتجـمّع.ولم تردّ
الـرئاسة البرازيليّة فوراً على طلب

للتعليق على ا�وضوع.
وجتـاهل بولسونارو الذي دعا إلى
جتــمّـعــات في كلّ أنـحــاء الـبـرازيل
اسـتـعـداداً لالنـتـخابـات الـرئـاسـيّة
الـعام ا�ـقبل� حتـذيرات حـاكم ساو
بـاولـو� جـواو دوريا� وهـو مـنافس
سياسيّ له كان قال في وقتٍ سابق
(إنّ الـرئـيس سـيـجـري تـغـر�ه إذا

لم يلتزم قوان� الوالية).
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{ بــكــ� (أ ف ب) - أظـهــرت صــور عـرضــتــهـا قــنـوات
تـلـفزيـون صـيـنـيـة أن أحـد األفـيال الـ 15الـتي تـسـتقـطب
اهـتمام الـصينيـ� برحلتـها الطـويلة ب� احلـقول والقرى�
انفصل عن رفاقه وبات يتنقل منفردا. وقد اجتاز القطيع
الذي يضم في صـفوفه ثالثة من صـغار الفيـلة� أكثر من
 500 كـيــلــومـتــر في جـنــوب غـرب الــبالد بــعـد مــغـادرته
مـحميـة في منـطقـة شيشـوانغـبانـا على احلدود مع الوس
وبورمـا.وبـيّـنت مـشـاهد عـرضـتـهـا قنـاة سي سي تي في
الـعــامـة الـتـي تـنـقـل عـلى مــدار الـسـاعــة تـطــورات رحـلـة
الـقطـيع عبر مـوقعـها اإللكـتروني� أن أحـد األفيال الـ 15
وهـو ذكـر� بـات موجـودا عـلى مـسـافة  12 كـيلـومـترا من
رفـــاقه في الـــقـــطــيـع إثــر انـــفـــصــالـه عــنـــهـــا في مـــطــلع
األسبـوع.وتـخضع رحـلـة األفيـال الـشاردة �ـراقـبة دائـمة
بـواسـطــة مـسـيّـرات كـمـا أن مـئــات ا�ـوظـفـ� الـرسـمـيـ�
يــتـدخــلــون إلجالء الــسـكــان لــدى مـرور احلــيــوانـات في
مناطقـهم.وتبدو احليوانات بصحـة جيدة كما أن أيا منها

لم يصب بـأذى خالل هذه الرحـلة التي
دخـلت فـيـها إلـى مدن واجـتـازت طـرقا
سـريـعة وعـرجت عـلى مـنازل وحـظـائر
بــحـــثـــا عن الـــطـــعــام.وقُـــدرت قـــيـــمــة
األضـرار الالحــقـة بـا�ــزروعـات جـراء
رحـلـة هـذه األفـيــال الـشـاردة بـحـوالى
 1,2مــلـــيــون دوالر.واقـــتــحـم الــقـــطــيع
األســبــوع ا�ــاضي أرضــا واســعــة في
مـديـنـة كـونـيـنغ عـاصـمـة مـقـاطـعـة يـونـان

الــــتي تــــعـــد أكــــثــــر من ثــــمــــانــــيـــة مـاليـــ�
نسمـة.ونشرت الـسلطـات مواكب شاحـنات على

قـــارعــــة الــــطــــرق إلرغــــام األفـــيــــال عــــلى تــــغــــيــــيـــر
مـسـارهـا.وأظـهـرت صور الـتُـقـطت األربـعـاء الـقـطـيع وهو
�ـشي في األدغـال� فـيـمـا الـذكر ا�ـسـافـر وحـيـدا يـحـفر

األرض ويغطي بخرطومه نفسه بالغبار.
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أســـــــــــــــــســـــهـــــا ريـــــتـــــشـــــارد
برانسون.

و�ــثل الـفــضــاء أولـويــة جلـيف
بـيزوس ومـصـدراً يـتـوقع أن يدرّ
دخالً كــبــيـراً� عــلى الــرغم من أن
بـلو أوريـدين تـتـخـلف حـالـياً عن
مـنـافـسـتـهـا الـرئـيـسـيـة سبـايس
اكـس في مــــــــجـــــــال األقــــــــمـــــــار
الــــصــــنـــــاعــــيــــة والــــبــــعــــثــــات
الـفـضـائـيـة.ومن شـأن الـسـيـاحـة
تــالـيــاً أن تـوفـر فــرصـاً �ــداخـيل
عاليـة� يشكّل الـسعر الـذي بلغته
الـتــذكـرة الـثــالـثـة الـســبت مـثـاالً

عليها.
وقـد يـشارك ريـتـشـارد بـرانـسون
خالل الصيف في رحلة جتريبية
فـي ا�ـركــبــة الــتــابــعــة لــشـركــته
فـيرجـ� غـاالكتـيك� لـكنّ لم يُـعلَن

أي موعد لهذه الرحلة. 
وتعتزم الـشركة إطالق عمـلياتها
الـتـجـاريـة ا�ـنـتـظـمـة سـنـة 2022
واشـــتـــرى نـــحـــو  600 شـــخص
تذاكر للمشاركة في رحالتها لقاء
أسعـار تـراوح ما بـ� مـئتي ألف

ومئت� خمس� ألف دوالر.

وشـركـة سـبـايس اكس ا�ـمـلـوكـة
إليـــــــلـــــــون مـــــــاسك
وفــــــــيــــــــردين
غـــاالكــتـــيك
الـــــــــــــتـي

إلى الــيــوم خط كــارمــان. وتــأتي
هــذه الــرحـــلــة في خــضمّ

احــتـدام ا�ــنــافــسـة
بـــــــ� بــــــلــــــو
أوريــجــ�

انـعــدام اجلـاذبــيـة لــثالث دقـائق
ومراقبة انحناء كوكب األرض.
وفي غـــــــضـــــــون ذلـك� يـــــــعــــــود
الصـاروخ نـزوال ويـهبط عـمـوديا
أيـضـا بـرفق عـلى مـدرج.ثم تـبـدأ
الــكـبــسـولـة عــمـلــيـة ســقـوط حـر
لــــلــــعــــودة إلى األرض� عــــلى ان
تــبــطـئ ســرعــتــهــا ثالث مــظالت
كبـيرة وصـواريخ كـابحـة قبل أن

تهبط في الصحراء.
ونفّذ صاروخ نـيو شيـبرد أكثر
من  15 جتـربـة غــيـر مـأهـولـة�
وأكدت أريان كـورنيل السبت
أن الـشـركـة جـاهـزة إلرسال
رواد فــضـــاء بــواســطــته�
مــــــشــــــيــــــرة إلى أن 569
شخصاً فحسب جتاوزوا

�ــــــوظــــــفـي دار ا�ـــــزادات آر آر
أوكــشـن يــتــنــافــســون في زيــادة
ا�ـليـون تـلو ا�ـلـيـون حتى وصل
الــــســـــعــــر إلى  28 مــــلــــيــــونــــاً.
وسـيـتـعـ� عـلى الـفـائـز أن يـدفع
أيــضـاً عــمــولـة نــســبـتــهـا  6 في
ا�ــئــة.وســـيــعــود ريع ا�ــزاد إلى
مؤسـسة كـلوب فـور ذي فيـوتشر
الــتي أنــشــأتــهــا بــلــو أوريــجـ�
وتــهــدف إلى تــشـجــيع الــشــبـاب
علـى العـمل في ا�ـال� الـعـلمي

والفضائي.
وكــــان جـــــيف بـــــيـــــزوس الــــذي
سـيتـنـحى في تـمـوز عن مـنـصبه
كـرئيس تـنـفـيذي لـشـركـة أمازون
أعلـن في مطـلع حـزيـران اجلاري
أنه ســـيــكـــون ضــمـن أول رحــلــة
مأهولـة إلى الفـضاء في صاروخ
نــيــو شــيـبــرد مع شــقــيــقه مـارك
وشخص ثالث هـو الفائـز با�زاد
عـلى الـتـذكـرة.وأوضـحت ا�ـديرة
الـتـجـارية لـشـركـة بـلـو أوريـج�
أريان كورنـيل السبت أن سـائحًا
فضاء رابـعاً لم تـكشف عن اسمه

سيشارك في الرحلة.

{ واشنـطن (أ ف ب) - دفع أحد
األثـريــاء مــبـلغ  28مـلــيـون دوالر
الـســبت لـقــاء الـفــوز �ـزاد عـلى
تـذكـرة لـلـمـشـاركـة في أول رحـلـة
سـيـاحـيـة إلى الـفـضـاء تـنـظـمـها
شركة بلو أوريج� في  20 تموز
وسـيـكون في عـدادهـا مـؤسـسـها
جيف بيزوس.وتقـدّم الفائز الذي
ســتُــعــرَف هـويــته فـي األسـابــيع
ا�قبلة على نحو عشرين مشاركاً
في ا�ــرحــلـة الــنــهـائــيــة من هـذا
ا�زاد� واسـتـغـرقت ا�نـافـسة أقل

من عشر دقائق عبر اإلنترنت.
وكـان ا�ـقعـد طـرح لـلـبـيع بـا�زاد
في أيار الفائت وبـلغت ا�زايدات
اخلـــــــمـــــــيس  4,8 مالي� دوالر.
وانـطـلـقت ا�ـرحـلـة الـنـهـائيـة من
ا�ــزاد الــسـبت مـن هـذا الــســعـر.
وســــيــــرافق الــــفــــائــــز مــــؤسس
مـــجـــمــوعـــة أمــازون الـــعـــمالقــة
للـتـجارة عـبر اإلنـتـرنت وشقـيقه

مارك.
ومـا لـبـثت ا�ـزايـدات أن ارتفـعت
إلى عشـرة مالي� دوالر � ثم راح
ا�ـشاركـون عـبـر الهـاتف �ـثـل�
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وتـتسع الـكـبـسولـة ذات الـنـوافذ
الــكــبــيــرة وا�ــوجــودة في أعــلى
الـــصـــاروخ لـــســــتـــة أشـــخـــاص
خُـــصــصت لـــهم مــقــاعـــد قــابــلــة
لالنــحــنــاء صُــمــمَـت خــصــيــصـاً
المـــتــصــاص صــدمـــة الــهــبــوط�
بحسب ما شرحت بلو أوريج��
ويُـــقــلـع صــاروخ نـــيــو شـــيــبــرد
عــمــوديـــاً من صــحــراء في غــرب
تــــكــــســـــاس� وتــــنــــفــــصـل عــــنه
الـكـبـسـولـة عـلى عـلو حـوالى 75
كـيـلـومــتـرا� وتـواصل صـعـودهـا
لتتجاوز خط كارمان الواقع على
ارتــفـاع  100 كــيــلــومــتــر والـذي
�ـــــثّـل احلـــــدود بـــــ� الــــــغالف
اجلــــــوي األرضي والـــــفـــــضـــــاء.

وسيتـمكن الركاب من
السباحة
فـــي ظـــل

واشــنـطن (أ ف ب) - أُجـبـرت طـائـرة
كــانـت مــتــوجّــهــة من مــديــنــة لــوس
أجنـلوس األمريـكية إلى أتالنـتا على
تــغــيـيــر مــســارهـا لــلــقــيـام بــهــبـوط
اضـطراري عنـدما هاجم أحـد الركاب
مـضـيـف� وهـدد بـ�سـقاطـهـا� وفق ما
أفــادت الـســلـطــات.ووقـعـت احلـادثـة
اجلـمـعـة بـيـنـما يـسـافـر األمـريـكـيون
جــوّا أكــثــر من أي وقـت مـضـى مــنـذ
بــــــــدء الـــــــوبــــــــاء وفـي وقت ازدادت
احلـوادث ا�ـرتـبـطة بــركـاب خـارج�
عن الــسـيـطـرة بـشـكـل كـبـيـر� وتـثـيـر
مـــعـــظـــمـــهــا خـالفـــات بــشـــأن وضع
الــكـمـامـات.وفـي آخـر حـادث من هـذا
الـنـوع� وقـعت اضـطـرابـات فـي مـقدّم
طـائـرة رحلـة دلـتا 1730  وفـق شركة
الـطـيـران وتـقـاريـر إعالمـيـة.وبـيـنـمـا
دخـل الراكب في سجال مع ا�ضيف�
مــكـررا أنـه سـيــسـقط الــطـائــرة� دعـا
الـطيّـار جمـيع الرجـال القـادرين على
ذلـك جـســديـا إلى ا�ــسـاعــدة.وسـارع
عــدد من األشــخــاص� بــيــنــهم طــيّـار
خــارج أوقـات عـمـله� لــلـمـسـاعـدة في
الــســـيــطــرة عــلى الــراكب وهــو أمــر
جنــحــوا فــيه بــعــد عــراك عــنــيف �
تــصــويـره بــالـفــيــديـو جــزئــيـا� وفق
الـشـرطـة.و� حتـويل مـسـار الـرحـلـة
إلـى أوكالهومـا� حيث ألـقت الشـرطة
الــقــبـض عــلى ا�ــشــتــبه به الــذي �

الــتــعـريـف عـنه عــلى أنه مــوظف في
شـركـة دلـتا خـارج أوقـات عمـله يـبلغ
مـن الـعـمر  20 عـامـا� وفـق مـا أفادت
تــقـاريـر. ولم يـتـضـح دافـعه.وبـعـدمـا
اشــتــكى من آالم في الــصـدر وأظــهـر
مـؤشرات على ما ذكرت الشرطة أنها
مـشـاكل نـفسـيـة� نقل ا�ـشـتبه به إلى
ا�ـسـتشـفى. ولم تـسجّل أي إصـابات
أخـرى. وشكرت دلتا في بيان الركاب
وأفــراد الـــطــاقم الــذين ســاعــدوا في
اعــتـقـال راكب خـارج عـن الـسـيـطـرة.
وفـــتّــشـت الــشـــرطــة الـــطــائـــرة قــبل
الـسمـاح للرحـلة بـاستكـمال مـسارها
فــيــمـا يــجــري مـكــتب الــتــحـقــيــقـات
الفدرالي حتقيقا في ا�سألة. ووقعت
احلـادثـة تـزامـنـا مع إعالن إدارة أمن
الـنقل األمريـكية أن عنـاصرها أجروا
عــمـلــيـات تـفــتـيش شــمـلت أكــثـر من
مــلـــيــوني راكب في ا�ــطــارات� وهــو
أعـــلى عــدد مــنــذ مـــا قــبل بــدء أزمــة
كـوفــيـد. في األثـنـاء� كـشـفت بـيـانـات
هـيئة الطيـران الفدرالية أن احلوادث
ا�ـــرتـــبـــطـــة بــــركـــاب خـــارجـــ� عن
الـــســيــطـــرة الــتي وقــعـت عــلى مــ�
الــرحـالت الــتــجــاريــة ازدادت الــعـام
اجلـــاري في ظـل ارتــفـــاع مـــســـتــوى
الــتـوتـر في أوسـاط الـســكـان بـيـنـمـا
أخـذت مـسألـة وضع الكـمـامات بـعدا

سياسيا. 
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