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حـث رئيس اجلمهورية برهم صالح
وزيــر الــتــعــلــيم الــعـالـي والـبــحث
الـعـلمـي نبـيل كـاظم عبـد الـصاحب
عــلى ضــمــان الــرصــانـة الــعــلــمــيـة
واالهـتمام بإحـتياجات الـتدريسي

والـطلبـة. وقال بيـان تلقـته (الزمان)
امـس ان (صالـح اسـتقـبـل في قـصر
الــسالم عــبــد الــصـاحب  واكــد في
مــســتــهل الــلــقــاء ضــرورة حــمــايـة
ي رصــــانـــــة الــــتــــعــــلــــيـم األكــــاد
واالسـتـقالليـة الـعلـمـية لـلـجامـعات
ودعـم مـــخــتـــلـف االخـــتـــصـــاصــات
الـعلمية والثـقافية وتوسيـعها طبقا
لـــتــطـــورات الــعـــصــر واالهـــتــمــام
بــاحـتــيــاجـات األســاتـذة والــطـلــبـة
ـشاكل أمامهم) وتـذليل العـقبات وا
وأضـاف ان (لــلـجـامـعـات الـعـراقـيـة
سـمـعـةً طـيـبـةً في احملـافـل الـدولـية
صاعب التي واجهتها خالل برغم ا
ـاضـيـة) داعـيـاً إلـى (تـعـزيز ـدة ا ا
ــيـة الــتـعــاون مع اجلـامــعـات الــعـا
واالسـتـفـادة مـن اخلـبـرات الـدولـية
مـن أجل أن تـــــكــــون اجلـــــامــــعــــات
الـعـراقـيـة في مـصاف قـريـنـاتـها في
دول الــعـالم) مـن جـانـبه قــدم عـبـد
الـصاحب (شكـره لتوجـيهات رئيس

اجلـمـهوريـة مسـتـعرضـاً سيـر عمل
ــســتـقــبــلــيـة الــوزارة وخــطــطـهــا ا
والــتـــحــديــات الــتي تــواجه قــطــاع
الــتـعـلـيم الـعـالـي في الـبالد). فـيـمـا
الــتـقى عـبـد الـصـاحب امس  مـديـر
اجملــلس الــثــقـافي الــبــريـطــاني في
ونـاقــشـا أفق الــعــراق جـيم بــتــري 
ي.ودعا الـتـعـاون الثـقـافي واألكـاد
عـــبــد الــصــاحب خـالل الــلــقــاء الى
(تـأسـيس قواعـد للـتعـاون وصيـاغة
ـيــة مــشـتــركــة مـنــهـا بــرامج أكــاد
مـقـترح مـشـروع اجلامـعـة العـراقـية
الــبــريـطــانــيـة) الفــتــا الى ان (هـذا
الـتوجـه سيـوفر بـيئـة علـميـة حتقق
عـــددا من األهـــداف الـــتي بـــيـــنـــهــا
تـــشـــغـــيل الـــكـــفـــاءات الـــعـــراقـــيــة
واالســتـثـمــار في مـجـاالت الــتـعـلـيم
ذات الـتـخـصـصـات الـنـادرة وتالقح
األفــكـــار بــ الــشــعـــبــ الــعــراقي
والـبريطاني وتوفير فرصة مشتركة
لـلبحث العلمي في التنقيب التراثي
والـــتــــخـــصـــصـــات احلــــديـــثـــة في
اجملـــاالت الــطـــبــيـــة والــهـــنــدسي)
ــسـار وأضــاف ان (مـحــددات هـذا ا
بــ اجلـــانــبــ تــقــتـــضي تــرتــيب
األولــويــات عــلى صــعــيــد الـبــرامج
والــــزمـــاالت) مــــؤكـــدا ان (تـــوأمـــة
اجلــامـعــات والـتـخــصـصــات وعـقـد

مــذكـرات الــتـفــاهم في ضــوء تـوجه
وخـصـوصـيـة اجلـامـعـات الـعـراقـية
تـــمــثل ضــرورة وأهـــمــيــة وحتــظى
بــأولـويـة وصـدارة بـرامج الـتـعـاون
شترك) وأوضح عبد الصاحب ان ا
ــضي بــاجتـاه تــعــزيـز الــعالقـات (ا
ـســتـقــبـلــيـة وفــتح آفــاق الـفــرص ا
ـسـتـوى وتـعـضـيـد الـتـعـاون عـلى ا
الــتـعـلـيـمي واالسـتــثـمـاري يـحـتـاج
اتـفـاقا خـاصـا بتـقـد منح دراسـية
نـوعــيـة لـلـعـراقـيـ والـتـركـيـز عـلى
اإلفـادة من اخلبرات الـبريطـانية في
ــــــنــــــاهج حتــــــديث الــــــبــــــرامج وا
ا يتالءم وحاجة سوق ية  األكـاد
الـعــمل في ظل مـسـتـلـزمـات الـثـورة
الــصـنــاعـيــة الـرابــعـة) واســتــطـرد
بـالقول ان (اخلريج العراقي من
والســيــمــا ـــيــة  اجلــامـــعــات الــعــا
ـــتــازون الـــبـــريــطـــانـــيـــة مــنـــهـــا 
بـــالـــبــراعـــة). بـــدوره أشــاد بـــتــري
(بــتـرتـيـب خـارطـة األولــويـات الـتي
تـهـتم بهـا الوزارة) مـعـربـا عن أمله
ـؤسـسات (بـتـطـويـر الـعالقـات مع ا
اجلـــامــعـــيـــة في الــعـــراق وجتــاوز
الـتـحـديات االقـتـصـادية والـصـحـية
ـتسـارعة وتكـييف برامج الـتعاون ا
ـــكن أن تـــكـــون ـي الـــتي  األكـــاد
ـعــارف واخلـبـرات) بــوابـة لــنـقـل ا

مــوكــدا (أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــبـادل
الــثــقـــافي وتــوفــيــر بــيــئــة تــعــاون
مـسـتدامـة مقـتـرحا اخـتيـار عدد من
الـقيـادات اجلامـعيـة العـراقيـة للـقاء
نـظرائهم فـي اجلامعـات البريـطانية
طلوب) ورحب لـتحقيق التواصل ا
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ـقـترح الـذي تـقدم به عـبد بـتـري (با
الـــصــاحب بـــشــأن تـــشــكـــيل فــريق
مشترك ب اجلانب لوضع خارطة
تفق عليها في سياقها التصورات ا
الــصــحـــيح وعــلى وفق االتــفــاقــيــة
ـوقـعـة بـ الـبـلـدين) مـشـيـرا الى ا

(تــأيــيــده لــقـرار الــوزارة واعــتــمـاد
دمج في اجلامعات آلـيات التعلـيم ا
وتــــوظــــيف اجلــــانـب احلــــضـــوري
واخلـدمــات الـرقـمـيـة في اسـتـكـمـال
تطلبات الدراسية وتذليل وتـوفير ا

وطأة الظروف االستثنائية). 
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دعــــا رئــــيس الــــوزراء مــــصــــطــــفى
الـكـاظمي  عـشـائر قـضـاء الطـارمـية
الـى الـتــعــاون مع الــقــوات االمــنــيـة
واالبـالغ عن حتـركـات مــشـبـوهـة من
اجـل حتــقــيق االســتــقــرار وتــفــويت
الـفـرصـة عـلى اي جـهـة حتـاول خلق
شـــرخ في اجملــتـــمع او تـــســعى الى
تـأجيج الـفتنـة. وقال الـكاظمي خالل
لـــقـــائه عـــدد من شـــيـــوخ ووجـــهــاء
الـقـضاء امس (نـؤكـد على عـراقـيتـنا
قـــبل أي انــتـــمــاء وإن اجلـــمــاعــات
ــسـاس بـكـرامـة اإلرهــابـيـة حتـاول ا

ــواطــنــ عــبــر الــعــبث بــأمــنــهم ا
قدمة لهم  فـاإلرهابي واخلـدمات ا
ــا أبـنــاؤنـا من لــيـســوا أبـنــاءنـا إ
يــحــمــون احلــيــاة) مــشــيــرا الى ان
(الــطـارمـيـة لـديـهــا مـطـالب حـقـة في
ــشـاريع لــكن اإلرهـاب اخلــدمـات وا
يــريـد اسـتـهـداف احلـيــاة بـأكـمـلـهـا
ـة وفيـها فـالـقضـاء فيـه عشـائر كـر
ـطـلـوب حـمـايـتـهـا مـوارد زراعــيـة ا
وتــعـزيــزهـا) واضــاف ان ( اإلرهـاب
لن تـكون له حـاضنة ال بيـننا وال في
أي مــــكــــان من أرض الــــعـــراق ولن
نسمح ألي كان أن يستهدف األجهزة
األمـنية ومكافحة اإلرهاب مسؤولية

( ـواطن اجلـميع سـواء الدولة أو ا
وتـــابع (لــديــنـــا اجلــيش واألجــهــزة
األمــنـيــة واحلـشــد الــشـعــبي الـذين
يـوجد فيـهم من أبنائكم وقـد وجهنا
كل األجــهـزة األمـنــيـة بـالــتـعـاون مع
ــواطـنــ وتـقــد احلـمـايــة لـهم) ا
ومـضى الكاظمي الى القول (مقبلون
عــلى االنـتــخـابـات فــإمـا أن نــخـتـار
االقـتـتـال والـفـوضى وإمـا الـتـغـيـير
والـتطـوير) وطـالب الـكاظـمي اهالي
الــطـارمـيــة بـ(الـتـعــاون مع األجـهـزة
األمـنية واألهم أن نـتحاور ونـستمر
في بناء بلدنا من كل زاوية) مضيفا
(نــعــلم أنــكـم تــبـذلــون جــهــوداً حلل

ــشـكالت االجــتـمــاعـيــة وسـتــكـون ا
األجـهزة األمنيـة عوناً لكم) وأوضح
الـكـاظـمي ان (الـهـجـمـات عـلى أبراج
الـطاقة الـكهربائـية إساءة للـعراقي
جـــمـــيـــعـــاً واإلرهـــاب ال يـــهــدف اال
لــــلــــخــــراب ورأيـــنــــا مــــا فــــعل في
ـــوصل) مـــبـــيـــنــا ان (احلـــكـــومــة ا
حتـــرص عـــلى تـــنـــشـــيـط الـــزراعــة
وسـتـوفر قـروضاً لـلتـنـميـة الزراعـية
مـن أجل خلق فرص العمل للشباب).
داعـــيـــا الى (تـــشــكـــيل مـــجـــلس من
نـطقة لـلتعـاطي والتواصل وجـهاء ا
مـع الــقــوى األمـــنــيـــة في مــخـــتــلف
ـستـويات) مـعـلنـا (انطالق عـملـية ا

أمــــنـــيــــة بـــالــــتــــعـــاون مـع أهـــالي
الــطـارمــيــة لـلــقـضــاء عــلى اخلاليـا
نـطقـة).وعقد الـكاظمي الـنائـمة في ا
فـور وصـوله الـقـضـاء لـلـوقـوف على
ـــشـــكالت األمـــنـــيــة واخلـــدمـــيــة  ا
ــســؤولــ احملــلــيـ اجــتــمــاعــا بـا
والـــقــادة االمــنــيـــ  واســتــمع إلى
ـشكالت التي تـعاني منـها نواحي (ا
الــطــارمــيــة ومــنــاطــقــهـا وقــد وجّه
ــتــابــعـة االحــتــيــاجـات اخلــدمــيـة
ـشـاريع الـصـرف وإعــطـاء األولـويـة 
الـــصــحي) مـــحــذرا من (اســـتــغالل
دوائـر الدولة ومـواردها ومشـاريعها
لصالح مرشحي االنتخابات) مؤكداً
(اتـخـاذ اإلجـراءات القـانـونيـة بـشأن
ذلك) داعـــيـــا الى (مـالحـــقـــة فـــلــول
داعـش االرهــابـيــة والــقــضــاء عــلى
حـــواضـــنــــهـــا من اجل اســـتـــقـــرار
الــطــارمـيــة وحتـقــيق أمن الــعـوائل
اآلمـنة) واسـتطـرد بالـقول ان (هـناك
أصــواتـا مـتـطـرفــة تـسـعى إلى خـلق
شــرخ اجــتــمــاعي بــ الــعــراقــيـ

تبعة وعـلينا إعادة اخلطط األمنية ا
ــواجــهــة اخلاليــا الـنــائــمــة ومـنع
تـكـرار أي خـروقـات وسـيـتم تـعـزيـز
قـوات إضافية في الطارمية) مشددا
ـــرّ بــــظـــروف عــــلى ان (الــــعــــراق 
حـسـاسة جـداً وقـد جنحـنـا بتـفـكيك
الـــكـــثـــيــر مـن األزمــات الـــداخـــلـــيــة
واخلـارجية والتغلّب على العديد من
الـتـحديـات وأمامـنا بـحدود شـهرين
ـبـكـرة الــتي سـتـأتي لالنــتـخـابــات ا
ا حققناه بـحكومة جديدة تسـتمر 
ـــاضــيــة) خـالل الــعــام واألشـــهــر ا
وتــابع (نــعــمل عــلـى تـأســيـس دولـة
ـؤسـسات عـراقـيـة قـويـة ونـاجـحـة 
فـاعـلـة ومهـنـية وهـذا ال يـتـحقّق من
دون مـساهمـة واعية وفـاعلة من قبل

واطن أنفسهم).  ا

{ بـــيـــروت - ا ف ب:  وعـــد األمــ
الــعـام حلـزب الـله حــسن نـصـر الـله
األحــد بـشـحـنـات جــديـدة من الـنـفط
اإليـــراني الى لــبـــنــان مــشـــكــكــا في
بادرة التي اعـلنتها الـوقت نفسه بـا
واشــنـطن بــهـدف إمــداد هـذا الــبـلـد
الــذي يـشــهـد أزمـة بــالـطــاقـة.وكـان
نـصـر الـله أعـلن اخلـمـيس في كـلـمة
مــتـلــفـزة أن سـفــيـنــة أولى مـحــمـلـة
ـازوت سـتـبـحـر الى لـبـنـان.وقـال بـا
نــصـرالـله في كـلـمــة مـتـلـفـزة مـسـاء
األحـد إن الـسـفـيـنة األولـى باتت في
"فـي البحـر" موضحـا "أضيف وأقول
لـكم إن سـفـيـنـتـنـا الـثـانـيـة سـتـبـحر
خـالل أيـــام قـــلـــيـــلــــة إن شـــاء الـــله
وســتـلـحق بـهــا سـفن أخـرى".وتـابع
ـا هـنـاك ـسـار طـا "سـنـواصل هـذا ا
حـاجـة في لـبـنـان". وقـال إن "الـهدف
هــو مـســاعـدة كل الــلـبــنـانــيـ وكل
ــنــاطق الــلــبــنــانــيـة" ولــيس فــقط ا
"جـماعة احلـزب او الشيـعة".ويعـتبر
ـال حــزب الـله الــذي الـذي يـتــلـقى ا
تلك ترسانة والسالح من طهران و
عـسـكـريـة ضـخـمـة فـضالً عن شـبـكة
واسـعـة من اخلـدمـات االجـتـمـاعـيـة
الـالعب السـيـاسي األكـثـر نـفوذاً في
لـبنـان. ويتـهمه خـصومه بـأنه يرهن
لــبـنــان إليـران وتـصــنـفه واشــنـطن

ودول خــــلــــيــــجــــيــــة مــــجــــمــــوعـــة
"إرهـــابـــيـــة".وعـــلى وقـع االنـــهـــيــار
ـســتـمــر مـنــذ عـامـ االقــتـصــادي ا
والــذي صــنـــفه الــبــنك الــدولي بــ

األســــوأ فـي الـــعــــالـم مــــنـــذ 1850
يــشـــهــد لــبــنــان مـــنــذ أشــهــر أزمــة
مـحـروقات مـتفـاقـمة تـنـعكس بـشكل
كـبــيـر عـلى مـخـتـلف الـقـطـاعـات من
مــســتــشــفــيــات وأفــران واتــصـاالت
ومـواد غذائـية.وقـد رفع لبـنان األحد
أســعـار احملـروقـات بـنـسـبـة راوحت
ـئة في بـ خـمسـ وسـبعـ في ا
خــطـــوة تــأتي في إطــار مــســار رفع
الـــدعم تـــدريــجـــيـــاً عن الـــوقــود مع
نـــضـــوب احــتـــيـــاطي الـــدوالر لــدى
مـصرف لبنان.وكـانت األزمة تفاقمت
الــشــهــر احلـالـي مع إعالن مــصـرف
لـبـنـان نـيـته فـتـح اعـتـمـادات لـشراء
احملـروقـات بـالـدوالر بسـعـر الـسوق
الـسوداء الـذي يقارب  20 ألـف ليرة
لـلدوالر الـواحد مـا أثار هـلع الناس
الـذين تهافـتوا على محـطات الوقود
خـــشــيـــة ارتــفــاع األســـعــار بـــشــكل
هــــائل.وتــــراجــــعت خـالل األشــــهـــر
ــاضــيـة قــدرة مــؤســسـة كــهــربـاء ا
لـبـنــان عـلى تـوفـيـر الـتـغـذيـة لـكـافـة
ــنــاطق مــا أدى الى رفـع ســاعـات ا
التقن لتتجاوز  22 ساعة يومياً.
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لــــقـــحت مـــراكــــز وزارة الـــصـــحـــة
ـنــتـشـرة في بـغـداد واحملـافـظـات ا
اكـــــــثـــــــر من  111 الـف شـــــــخص
ــضـادات كــورونـا  فــيـمــا سـجل
الــــــعـــــراق امس  7151 اصـــــابـــــة
وشــفـاء  9142 حــالــة وبـواقع 78
ــــوقف وفـــــاة جــــديــــدة. واشـــــار ا
الــوبــائي الــيـومي  الــذي اطــلـعت
عــــلــــيه (الــــزمــــان) امـس ان (عـــدد
الـــفــحـــصــوات اخملــتـــبــريـــة الــتي
اجـرتــهـا مالكـات الـوزارة لـعـيـنـات
مـشتبه اصابتهـا بالفايروس بلغت
اكـثـر من  39 الـفـا  حـيـث  رصد
 7151 اصـابـة بـكورونـا في عـموم
احملـافـظـات) واضـاف ان (الـشـفـاء
بـــــلغ  9142 حـــــالــــة وبـــــواقع 78
وفـــاة) وتـــابـع ان (اكــثـــر من 111
الـف شخص تـلـقى جـرعات الـلـقاح
ـــــضـــــادة فـي مـــــراكـــــز الــــوزارة ا
ـنـتشـرة في بغـداد واحملافـظات). ا
واعــــــلـــــنت الــــــوزارة عن وصـــــول
مــشــروع إصــدار بــطــاقــة الــلــقــاح
ية الى مراحلـه النهائية.وقال الـعا
ـتحدث بأسم الصحة سيف البدر ا
فـي تــصـــريح امس ان (الـــبــطـــاقــة
ســتـــصــدر بــالـــلــغــتــ الـــعــربــيــة
واالنــكــلـيــزيـة ويــســمح حلــامـلــهـا
بــالـسـفـر من وإلـى الـعـراق وتـكـون
مــــعــــتـــمــــدة في الــــدول األخـــرى).
وأصــدرت وزارة الـتــعــلـيم الــعـالي
والـبحث الـعلـمي توجـيهـاً صارماً
يشمل الهيئات التدريسية والطلبة
بــشـأن لـقـاحــات كـورونـا.وجـاء في
وثـــيـــقـــة صــادرة عـن الــوزارة إنه
(تـقـرر عـدم السـمـاح بـداوم الطـلـبة
والـعاملـ في الهيـئات التـدريسية
ـعـاهد والـكلـيـات واجلامـعات في ا
احلـكـومـيـة واألهـلـيـة كـافـة وعدهم
غـياباً أن لم يـجلبـوا كارت التـلقيح

أو فــــــــــحص بـي سـي ار ســــــــــالب
ـــشــمـــولــ أســـبـــوعــيـــاً لـــغــيـــر ا
ــصــابــ خالل بــالـــلــقــاحــات أو ا
ثالثـة أشهر سابـقة معززة بـتقارير
طـبـيـة من اللـجـان اخملصـصـة بدءاً
ـقبل). وضـبطت هـيئة من  أيـلول ا
الـنـزاهـة الـعـامـة حـاالت تـزويرٍ في
بـــطــاقــات لـــقــاح كـــورونــا. وقــالت
الــهـيـئـة في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس ان (مالكـات مـديـريـة حتـقـيق
ــعــاون نـــيــنـــوى قــامت بـــضــبـط ا
اإلداري فـي إحــدى مــســتــشــفــيـات
ُــحـــافــظــة إضــافـــةً إلى مــعــاونٍ ا
طــبي في وحـدة لـقــاحات كـورونا
ُــواطــنـ لـــقـــيــامـهــمــا بــتـزويــد ا
بــبـطــاقــات لـقــاحٍ دون تـطــعـيــمـهم
بـــالـــلــقـــاح فـــعــلـــيــاً) وأضـــاف ان
ُـــديـــريـــة الـــتي نـــفــذت (مـالكــات ا
الـــعــــمـــلـــيـــة ضــــبـــطـت بــــحــــوزة
الـــــــمـــــــتــــــهـــــــمـــــــ كــــــــارتــــــات

واســـتـــمــارات لـــقـــاح الـفــايـروس
ُـواطـنـ فضالً وقـوائم بـأسـمـاء ا
عـن اربعة االف دوالرٍ) مـشـيرا الى
(تــنــظــيم مــحــضـر ضــبطٍ أصــولي
تـهم على قاضي وعـرضه رفقة ا
مـحـــكــمـة الـــتــحــقــيـق اخملـتــصـة
بــقــضـايـــا الـنــزاهــة في نــيــنوى
الـذي قـرر تـوقيـفـهـما وفـقـاً ألحـكام
ـادة  316مـن قانـون الـعـقـوبات). ا
ســجــلت إيــران حــصــيــلــة يــومــيـة
قــيــاسـيــة لـلــوفــيـات تــخـطت 680
وفـــاة . واعـــلـــنت وزارة الـــصـــحــة
االيـرانـيـة (وفاة  684 شـخـصا في
مـا يرفع الـعدد اضـية  الـساعـات ا
اإلجــمـالي لــلـوفـيــات إلى اكـثـر من
 102 وفـاة). وتعد إيـران أكثر دول
الـشـرق األوسـط تـأثـرا بـاجلـائـحة.
ـواجـهـة أخـطـر وتـسـتـعـد الـصـ 
مـوجـة وبائـية مـنـذ أشهـر مدفـوعة
ـتحـورة دلتـا الشـديدة الـعدوى بـا
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تـوقع مـتنـبىء جـوي ارتفـاع درجات
احلـرارة ومـعدالت الـرطوبـة في عدد
قبل. دن حتى يـوم اخلمـيس ا مـن ا
وكـتب نائل الـعلي فـي صفحـته على
فـيـسـبـوك امس ان (خـرائط الـطـقس
تـــشــيـــر إلى تـــأثــر مـــنــاطـق الــبالد
اجلـنـوبـيـة مـنـهـا الـبـصـرة بـأجواء
رطـبـة الـيـوم الـثالثـاء وغـد األربـعـاء
وتــســتـمــر حـتى اخلــمــيس عـلى أن
قبل) تـعود األجواء الـرطبة األحـد ا
مـــؤكــدا (ارتـــفــاع درجـــات احلــرارة
طـــــوال أيــــام األســـــبــــوع اجلــــاري
ـــقــبل أشــد وســـيــكــون األســـبــوع ا
حـــرارة حـــتى اخلـــامس من أيـــلــول
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اســتــذكــر الـــعــراقــيــون امس
لك قرنـاُ من وقـائع تـتـويج ا
فــيـــصل األول عـــلى الـــعــرش
وتـأســيس الــدولــة احلــديــثـة
الــتي شــهــدت خالل الــعــقـود
ـاضــيــة احــداث مـفــصــلــيـة ا
ومنعطفات مازالت تداعياتها
وانـعــكـاسـاتــهـا حــاضـرة في
صــفـــحـــات الـــتــاريـخ . واكــد
رئــيـس اجلــمـــهـــوريـــة بــرهم
صالح تطـلع الـعـراقـي إلى
دولـة آمـنـة خـادمـة لـشـعـبـها.

وقــال صــالح بــذكــرى مــرور قــرن
على تـأسـيس الـدولـة في تـغـريدة
عـلى تــويـتـر (يــبـلغُ عـمــر الـعـراق
ــعـــاصـــر قــرنـــاً كـــامالً بـــذكــرى ا
ـلـك فيـصل غـفـور له ا تـنصـيـب ا
ــنـعــطـفـات األول  مـئــة عـام من ا
الــتـــاريــخــيـــة حــمـــلت اجنــازات
وانـتـكــاسـات من حــروب ومـآسي
واستبداد) واضاف انه (في هذه
الذكرى نؤكد تطلع العراقي الى
خــادمـة لـشــعـبــهـا من دولـة آمــنـة
خالل حــكم رشـــيــد ومـــعــبّــرة عن
ـسـتـقــلـة). من جـانـبه  إرادتـهم ا
قـــال امـــ عـــام حــــركـــة الـــوفـــاء

الـعـراقـيـة الــنـائب عـدنـان الـزرفي
ناسبة في بيان تلقته (الزمان) با
امس ان (احلركـة جتـدد تـمسـكـها
شروعها الوطني إلرساء قواعد
بـــنـــاء دولـــة تــضـــمـن الـــســـيــادة
الـــوطـــنـــيــة و حتـــقـق  الـــعـــدالــة
االجــــتـــــمــــاعــــيـــــة والــــنــــهــــوض
ستوى االقتصـادي  واالرتقاء بـا
ـعـيــشي جلـمــيع ابـنــاء الـشـعب ا
ولفت عـلى اخـتالف مـكـونـاتـهم) 
الى انه (ومع ما شهـد العراق من
احـداث مــفــصــلـيــة ومــنـعــطــفـات
مازالت تـداعيـاتهـا وانـعكـاساتـها
حـاضــرة في  صــفـحــات الــتـاريخ

احلـديث  نــدعــو الـعــراقــيـ الى
شاركة الواسعة في االنتخابات ا
ـبكـرة   لـيسـهـموا التـشـريعـيـة ا
عــبـــر اخــتـــيــار مـــرشــحـــيــهم في
قبـل في صناعة مجلس الـنواب ا
ــعـــبــر عن الــقـــرار الــســـيــاسـي ا
ورغبـتـهـم في تـعـزيز تـطـلـعاتـهـم 
ـقـراطي  والـغاء كل النـظـام الـد
مـظــاهـر احملــاصـصــة الـطــائـفــيـة
واحلزبـية) وتابع ان (مـرور قرن
كامل عـلى تـأسيس الـدولـة  تراه
احلركـة منـاسبـة  لـتضـافر جـهود
وحـــشــد الـــقــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
جــهــودهــا  إلجــراء االنــتــخــابـات

ـــوعـــدهــا احملـــدد في ــبـــكـــرة  ا
ـقبل  العـاشر من تـشرين االول ا
لكي  نـبـعث بـرسالـة الى اجملـتمع
الـدولـي تـؤكــد قــدرة الـعــراقــيـ
على صـنـاعـة مـستـقـبـلـهم  بإرادة
حـرة مـسـتـقــلـة). وأصـدر مـجـلس
القصاء االعـلى بيانـاً في الذكرى
ـئـويـة األولى لــتـأسـيس الـدولـة ا
احلـديـثـة.وقـال القـضـاء فـي بـيان
تلـقته (الـزمـان) امس (تمـرُّ عـليـنا
ذكـرى تــأسـيـس الـعــراق احلـديث
ـعـاصــر فـفي مـثـل هـذا الـيـوم وا
غفور ّ تنصيبُ ا قبل مئة عام  
لك فـيـصل األول مـلـكاً له جاللـة ا

لـلــعـراق) مـؤكــدا انه (خالل هـذا
ــهم من تــاريخ الــعــراق الــقــرن ا
ـنــطــقــة والـعــالم مــرَّ الــعـراق وا
ــتـعــددة بـكلّ أطــيـافــهـا ودولـته ا
واجتاهـاتـهـا الـسـياسـيّـة مـلـكـية
كــانـت أم جـــمــهـــوريـــة عـــادلــةً أم
ديكتاتورية بكل ما كان يستدعي
األمر من تأثـير وتـأثر في أحداث
ـئـة األخـيـرة رسـمت الـسـنـوات ا
في أذهـان الــعــراقـيــ والــعـالم)
مـــشـــيـــرا الـى انه (مـــنـــذ حلـــظـــة
الــــتـــأســــيـس ونـــحـن نــــحـــتــــفل
ـئـويّة والـقـضاء الـعـراقيّ كان با
الـعــمــود الــفــقـريّ لــهــذه الــدولـة

مُحاوالً إصالح األخطاء الـبنيوية
والسيـاسية وعـامالً جاهداً ألجل
ـســتـوى عــدالـة تــلـيق الـوصــول 
ومـضى  ( بـالــعـراق والــعـراقــيـ
الــــبــــيـــــان الى الــــقـــــول (نــــهــــنئ
العراقي ونؤكد على أن القضاء
هو القـلعـة األخيـرة للـعدالة وأنّه
احلـامي األوّل واألخـيـر للـمـواطن
والـــدولــــة واجملـــتــــمع وعـالقـــاته
ـتـعـالقـة وأن فـكرة تـشـابـكة وا ا
الـعـدالـة هي نـقـطـة االنـطالق لـكلّ
بنـاء وأنّ خـدش هذه الـفـكرة هي
بداية كلّ سوء) وتابع (ندعو الله
ان يحفظ  الـعراق والعـراقي من

ــقــبل). وأدت فــيــضــانـات ضــربت ا
مـــديــنــة تــيـــنــيــسي إلـى مــقــتل 21
كــمــا ال يــزال آخــرون في شــخــصــا 
ـفقـودين. وأعلـنت الـسلـطات عـداد ا
احملــــلــــيـــة األمــــريــــكـــيــــة ان (هـــذه
الـفــيـضـانـات جـاءت نـتـيـجـة أمـطـار
غـزيرة وصفت بالتاريخية تهاطلت
ـنـطـقـة) وأشـارت الى ان (ما عـلى ا
ب  22 و 43سـنتيمـترا من األمطار
ســـقـــطت بـــوسط تـــيــنـــيـــسي خالل
سـاعـات مـتـواصـلـة). وقـدم الـرئـيس
جــــو بــــايــــدن تــــعــــازيه لــــعــــائالت
الـضحايا مـبديا استـعداد احلكومة
ــسـاعــدة.وأفــادت هــيــئـة لــتــقــد ا
ـــسح اجلــيــولــوجـي األمــريــكــيــة ا
بــــرصـــد زلـــزال جتــــاوزت قـــوته 7 

درجـات في منطـقة جزر سـاندويتش
اجلــنــوبــيــة في احملــيط األطــلــسي.
وأوضـحت الـهـيـئـة ان (قـوة الـزلزال
بــلـغت  7.2 درجــة وكـان عــلى عـمق
 10 كــيــلــومـتــرات ووقع عــلى بــعـد
 2500 كــــيـــلــــومـــتــــر من مــــديـــنـــة
مـسـكـونـة). وتسـبّـبت أمـطـار غـزيرة
ـكـسـيك خالل مـرور اإلعـصار عـلى ا
غـــريس الـــذي ســـرعـــان مــا تـــراجع
لــيـتـحـوّل عــاصـفـة مــداريّـة بـصـرع
ثـالثة أشـخـاص في بـويبال ,لـيـرتفع
بـذلك العـدد اإلجماليّ لـلضـحايا إلى
أحـد عـشر شـخصـا.وقال بـيان امس
(لـقـد أحـصـيـنـا ثالثـة قـتلى ,أحـدهم
واآلخــران في فـي هــواشــيـــنــانــغـــو

تالوال). 

مع اخـتـبـارات جـمـاعيـة وعـمـلـيات
إغـالق محددة فـيما لم تـبلغ البالد
لكن عن أي إصـابة مـحلـية جـديدة 
الـسلطات تتحـرك الحتواء التفشي
بــفــرض عـمــلــيــات إغالق مـحــلــيـة
فـوريـة وقيـود عـلى السـفـر وإجراء
اخــتـبــارات جــمـاعــيـة في األحــيـاء
الـتي تـنـتـشـر فيـهـا الـعـدوى كـجزء
ـتمثل كـافحـة الوباء ا من نـهجـها 
فـي صفر إصـابة الـذي شهد اغالق
حــدود الــصــ بــشـكـل شـبـه كـامل

لكنه سمح لالقتصاد باالنتعاش.
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حددت الـهيـئـة العـلـيا لـلـحج والعـمرة
ضوابط لـلـشركـات الـراغبـة بـتسـيـير
ـقـدسة. رحالت الـعمـرة الى الـديار ا
وقالت الـهيئة في بيان تلقته (الزمان)
امـس انه ( الـبــدء بـتـصــديق عـقـود
الـشـركـات الـراغـبـة بـتـسـيـير رحالت
العمرة للموسم احلالي وفق الشروط
ـــوجــــودة لـــدى قـــسم والــــضـــوابط ا
ـالية احلسـابات بـالدائـرة اإلدارية وا
ـقــر الـهـيــئـة في مــنـطـقــة اجلـادريـة
ـكن احلـصـول عـلـيـهـا مـقـابل الـتـي 
مــبــلغ  250 ألـف ديــنــار غــيــر قــابل
لـلرد) واشـار الى ان (مـراجعـة مـقر
الــــهـــيــــئــــة يـــكــــون بــــدءا من الــــيـــوم
الــثـالثــاء). واســتــقـبــلـت الــســعــوديـة
ـــاضــيــة أولى الــرحالت اجلــمــعــة ا
اجلـويـة وعـلى مــتـنـهـا  50 شـخـصـاً
قــادمـــ من الـــعــراق ألداء مـــنــاسك
الــعـمـرة بـعــدمـا أعـلـنت وزارة احلج
والــعــمــرة الــســعــوديــة مــؤخــرا فــتح
استـقبـال طلبـات العـمرة من مـختلف
دول الـعـالم بـطـاقة اسـتـيـعابـيـة تـبلغ

 60 ألف معتمر.

كلّ سـوء ولــلــدولـة
حــــــمـــــــاتُـــــــهــــــا
وأبـــــنـــــاؤهــــا
الــــــــــــــــــــذيــن
يـــســـهـــرون
لــيـل نـــهــار
إلصـــــــــــالح
األوضـــــاع
وجــــــــــــــعـل
الــــــــعـــــــراق
يــــــــــــلــــــــــــيـق
 .( بالعراقي
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األول2019 إلـى جــــعل الـــــعــــراق نــــداً
لطهران والرياض وأنقرة وواشنطن.
قـررة في بغداد نـهاية وتـهدف القـمة ا
الــشــهــر إلى مـنـح الـعــراق "دوراً بــنـاء
عاجلـة األزمات التي تعصف وجـامعاً 
ـنـطـقـة" عـلى مـا أكـدت مـصـادر من بـا
مـحـيط رئـيس الـوزراء.لـكن ذلـك يشـكل
حتــديـا لـهـذا الـبـلــد الـذي تـمـارس فـيه
إيـــران نــفـــوذا كــبـــيـــرا وحــيث تـــبــدو
الـسـلـطات عـاجـزة عن تلـبـيـة تطـلـعات
الـشعب عـلى صـعيد الـعمـل واخلدمات
األســــاســــيــــة واالفالت مـن الــــعــــقـــاب
وغـيرها من اجملـاالت.وحتى اآلن تأكد
فـــقـط حـــضـــور الـــرئـــيس الـــفـــرنـــسي
انويل ماكرون الالعب الوحيد غير إ
ـــشــارك فـي احلــدث إلى اإلقـــلــيـــمي ا
ــصـري عــبـد الــفـتـاح جــانب نـظــيـره ا
ــلـك األردني عـــبــدالـــله الـــســـيــسـي وا

الثاني.
ودعي لــلــمـشــاركــة أيـضــا الــرئـيــسـان
الـتركي رجب طـيب إردوغان واإليراني
ابــراهــيم رئــيــسي فــضال عـن الـعــاهل
لك سلمان بن عبد العزيز الـسعودي ا
لــكـــنــهم لم يــؤكـــدوا حــضــورهم بــعــد

بحسب مصدر عراقي.
وفـي حـال حـضـر اخلــصـمـان اإليـراني
والـسعودي معاً على طاولة واحدة في
هـذه الــقـمـة سـيـشـكل ذلك حـدثـاً بـحـدّ
ذاتـه وقد يعزز موقع بغداد "كوسيط"

عـــلى مـــا يــشـــرح الــبـــاحث في مـــركــز
"شـاتـام هاوس" ريـنـاد منـصـور.وكانت
ـاضـيـة بــغـداد أصالً خالل األشـهــر ا
ثل عن مـسرحاً للقاءات مغـلقة ب 

الرياض وطهران. 
ويرى منصور أن هدف العراق احلالي
هـو التـحول من مـوقعه كـ"مـرسال" إلى
"مـــحـــرّك" لـــلـــمـــحـــادثـــات بـــ إيـــران
والـسعـوديـة اللـت قـطعـتا عالقـاتهـما

في العام 2016.
ـــنـــظـــمــون وحـــتى اآلن لـم يــكـــشف ا
واضيع التي ستطرح الـعراقيون عن ا
خـالل الـقـمـة.ويـرجـح أن بـغـداد تـنـوي
أيـــضــاً طــرح الـــنــفــوذ اإليـــراني عــلى
أراضـيـها والـذي بـات بالـنـسبـة لـكثـير

. من العراقي حضوراً سلبياً
وأوضـح مـراقب غـربي مــتـابع لــلـمـلف
طــلب عـدم كـشف هــويـته بـأن "الـعـراق
يـريد اإلمسـاك بزمام األمـور في حتديد
مـــســـاره وال يـــرغـب بـــعـــد الـــيــوم أن
يــــخــــضع لــــتــــأثـــيــــرات الــــتــــوتـــرات
اإلقــلـيــمــيـة".كــذلك يـفــتـرض أيــضـاً أن
تــطــرح خالل الــقــمــة قــضــيــة ســيــادة

العراق.
ـنـاهـضة لـلـنـظام هـدفت الـتـظـاهرات ا
فـي الــعـام 2019 إلـى تــوجـيـه رســالـة
حـــازمــة إليــران الـــتي بــات نـــفــوذهــا
واضــحـاً أكـثــر فـأكـثــر عـلى الــفـصـائل
نـضـوية في ـوالـية لـهـا وا ـسـلحـة ا ا
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ـــة قــتل) ,واضــاف ان قـــام بــجـــر
(مـــفــارز مــكـــتب مــكـــافــحــة أجــرام
الـقـدس اعـتـقل مـتـهـمـ سـرقا 19
مــلــيــون ديــنــار من داخل دار احــد

.( واطن ا
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وتـــابع الـــبــيـــان انه ( االطـــاحــة
بشخص بحـوزتهما مواد مخدرة
نـــوع كـــرســتـــال وجــهـــاز تـــعــاطي
لـلـمـخـدرات من قـبل دوريـات جندة
الــكــنـدي) ,ولــفت الى ان (الــقـوات
االمــنــيـة فـي واسط الــقت الــقـبض
عـلـى مـتـهم ب الــدكـة الـعــشـائـريـة
وقد  اتخاذ االجراءات القانونية
بحـقهم أصـوليـاً). كمـا القت مـفارز
وكــالــة وزارة الــداخــلــيــة لــشــؤون
الشرطة القـبض على متهم أنتحل
صــفــة ضــابط بــاجلــيش الــعــراقي
وآخـــرين بــســـرقــة 110 ألف دوالر

في بغداد.
وذكر بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(مــفـــارز مــكــتب إجــرام الــغــزالــيــة
ــديــريـة مــكــافــحــة اجـرام الــتــابع 
بـغداد  ,تـمـكـنت من الـقـاء القـبض
عــلى مــتــهم انــتــحل صــفـة ضــابط

بـرتــبـة عـقــيـد بــاجلـيش  حـيث 
إتخـاذ اإلجراءات الـقـانونـية بـحقه
ادة 160من وتوقيفه وفق أحكام ا

بغداد

معارضة ثقافية
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احلـشد الشعبي الذي بات بدوره جزءاً
من الـقـوات الـعـراقـيـة الـرسـمـيـة.ومـنذ
بـدء االحتجاجات تعرض أكثر من 70
نـاشطـاً لالغتـيال أو مـحاولـة االغتـيال
فـيـمـا خـطف عشـرات اآلخـرين لـفـترات
قصيرة.لم يت أحد تلك العمليات لكن
ـوقــراطـيـة ـنــادين لـلــد الــنـاشــطـ ا
يــعـتــبـرون أن الـقــتـلــة مـعــروفـ لـدى
قـــوات األمن وال يـــتم تـــوقـــيــفـــهم رغم
وعـــود احلــكـــومــة ألنــهـم مــرتـــبــطــون

بطهران. 
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ويـعـتقـد بـأن فصـائل احلـشد الـشـعبي
ـناهـضة بشـدة للوجـود األميركي في ا
الـعراق تـقف خلـف عشـرات الهـجمات
ــصــالح األمــيــركــيـة في الــتي طــالت ا
ـاضــيــة عــلى الــبالد خـالل األشــهــر ا
الـرغم من أنـها لم تـتبـنـها قط.وتـطالب
الـفـصائل بـاالنـسحـاب الـكامل لـ2500
عـسـكـري أميـركي مـتـبقـ في الـعراق
والـذين يـفتـرض أن يحـصر دورهم في
تــدريب اجلـيش الــعـراقي اعــتـبـاراً من

العام 2022.
وقـد يطرح في القمة ملف حساس آخر
هـــو الــعــمـــلــيــات الـــعــســكـــريــة الــتي
تخوضها تركيا في شمال العراق وفي
كـردسـتـان العـراق ضـدّ متـمـردي حزب
صنف "إرهابياً" الـعمال الكردستاني ا
من قـبل أنقرة.وتثير الضربات التركية
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ـصادر الـتي حتـدثت إليـها غالـبـية ا
وكالة فرانـس برس نظراً حلـساسية
سألة.ويـخبر احلارس اخلـمسيني ا
الـذي أراد أيـضـاً إبـقـاء هـويـته سـراً
ـــرات وفــيــمـــا كــنت خالل "إحــدى ا
وقع شاهدت شاحنة دوام حراسة ا
وعــلى مـــتــنـــهــا ثالثـــة مــســـلــحــ
ــوقع وبــدأوا الــنــبش اقــتــحــمــوا ا
وعـــنــدمـــا صــرخـت بــأعـــلى صــوتي
عــلــيـهم أطــلــقــوا الـنــار في الــهـواء
وقــامـوا بـشــتـمـي قـائـلــ +هل هـذه

األرض ملك ألبيك?+".
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وجد الرجل نفسه عاجزاً أمام هؤالء
ــفـرده "فــعــدد احلـراس غــيــر كـاف
ا يـأتي ـواقع األثـريـة ر حلـمـايـة ا
أمثـال هـؤالء مرات أخـرى ويـطلـقون
لك إمكانيات النار علينا ونحن ال 
لــوقـفــهم ورواتــبـنــا أصالً ضــئـيــلـة
ـئـة من جـداً" في بــلـد يـعـاني 40 بـا
سـكـانه األربـعـ مـلـيـونـاً من الـفـقر

ـــهــمـــات اخلـــاصـــة بـــالـــشـــرطــة ا
االحتادية نتائج أمنية ضمن قاطع
ـسـؤولـيـة في مـنـطـقـة الـقـصـير , ا
عثـرت خاللهـا على وكـر لعـصابات
داعش يــحـتــوي عــلى سالح هـاون
 120مـلم وقـنـبـرة هـاون وصـاروخ
قـــاذفـــة وتـــفــتـــيش جـــمـــيع الــدور
والــبــسـاتــ واألراضي الــزراعــيـة
ــواطــنــ وتـــدقــيق مـــعــلــومـــات ا
وتفـتيش سبـعة بـحيـرات لالسماك
و 17 بسـتـانـاً واربعـة بـزول وفتح
تـسـعـة شـوارع وانـشـاء مـعـبـرين).
واعــــتــــقـــلت قــــوة من الــــلـــواء 12
باحلـشد الـشعـبي ثالثة مـطلـوب
وفق مذكرات قضائية.وذكر احلشد
في بــيــان امس ان (مــفــارز الــلـواء
قامـت باالسـتـيالء على الـعـتاد في
عتقـل للقوات األمنية ما سلمت ا
للتحقيق معهم وحتويلهم للجهات

اخملتصة). 
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وافـادت مــديـريـة شـرطــة مـحـافـظـة
مـيـسـان بـاعـتقـال مـتـهم في إطالق
ـديـرية الرمـي العـشـوائي. وقالت ا
فـي بـــيـــان امس ان (مـــفـــارز قـــسم
ـــيــمــونــة وفــوج شـــرطــة قــضــاء ا
طوار ميسان اخلامس وبإشراف
مـديـر الــقـسم الـعـمــيـد كـاظم زغـيـر

ه إلى قــانــون الــعــقــوبــات وتــقــد
الــقــضــاء لـيــنــال جــزائه الــعـادل),
مــــشـــيـــرا الى ان (مـــفـــارز مـــكـــتب
مـكــافـحـة اجــرام الـشـعب اعــتـقـلت
مـتــهـمـ أثــنـ سـرقـا مــبـلغ قـدره
110ألف دوالر مـن إحـــــدى الــــدور

نطقة نفسها). السكنية في ا
واخـلت فـرق االطـفاء ,مـئة مـواطن
من بـنايـة انـدلع فيـهـا حريق كـبـير
وسط الــشــورجـة. وقــالت مــديــريـة
ـــدني في بـــيــان تــلـــقــته الـــدفــاع ا
(الــزمـان) امـس إن (فـرقــهــا طـوقت
وعــــزلت الــــنــــيــــران الــــتي انــــدلع
بالطـابق األول في البنـاية وابعدت
خـــطــر انــتــشــارهـــا الى الــطــوابق
الــســكــنـيــة األخــرى بــالـتــزامن مع
عمـليات االنـقاذ واالخالء لـلعوائل,
حـيث انـهت احلـادث دون تـسجـيل
اصــابــات أو خـســائــر بــشــريـة مع
اديـة). واثـمرت حتجـيم االضـرار ا
الـعــمـلـيـات الـعـســكـريـة في قـضـاء
الـــطــــارمـــيــــة عن ضــــبط عــــدد من
االســلـــحــة واالعــتــدة في مــنــطــقــة
الــقــصــيــر.  وقــالت خــلــيــة االعالم
االمــني في بــيـان تــلـقــته (الــزمـان)
امس انه (ضـمن الـعـمـلـيـة األمـنـية
الـتـي أطـلـقـتــهـا قـيـادة الــعـمـلـيـات
شتركـة في  الطارمية ,حقق لواء ا

 WHK²  WOzUMł U¹UCIÐ 5LN² Ë WH  q×²M  ‰UI²Ž«

بابل

ــتـكـررة الـتـي تـودي أحـيـانــاً بـحـيـاة ا
مدني على األراضي العراقية استياء
بـغداد لـكنهـا لم ترفع الـنبرة كـثيراً في
لف ضد جارتهـا تركيا التي هي هـذا ا

. أحد أبرز شركائها التجاري
وعـلى الـصـعيـد الـداخلـي تأتي الـقـمة
قـبل أقل مـن شهـرين عـلى االنـتـخـابات
ـبـكـرة التي تـنـظم فـيـما الـتـشـريـعيـة ا
يـــعــيـش الــعـــراق أزمــة اجـــتـــمــاعـــيــة
واقـتصاديـة وسط تفشي وبـاء كوفيد-
19. ويــشــيــر ريــنــاد مــنــصــور إلى أن
"الـــعــراقـــيـــ ال يــشـــعــرون بـــأن هــذه
احلـكومـة تمثـلهم" مـضيفـاً أن "الكـثير
من الـعراقي يجدون أنـفسهم ضحايا
ــسـتــشــري في كل ــزمن ا لــلــفــســاد" ا
مـفـاصل اجملـتـمع فـيـمـا شـهـد الـعراق
صـيفـا حارا وجافـا تخلـلته حرائق في
مستشفيات اسقطت ضحايا وانقطاع
لـللكهربـاء.وعلى الرغم من أن الكاظمي
ـاني لــكـنه قـد ــقـعــد بـر غــيـر مـرشح 
يــســعى إلى الــعـودة رئــيــسـاً لــلـوزراء
لــــواليــــة كــــامــــلـــة مـن خالل "ائــــتالف
حـكومي جديد تـتفق عبره كل األحزاب
عـلى رئـيـس للـوزراء" عـلى مـا تـوضح
ـوازنة مـارسـ الشـمري فـيـما عـليه ا
في الــوقت بــ االهـتــمــام بـالــقـضــايـا
الـداخلية الطارئة والقـضايا اإلقليمية
بــدون تـــغــلــيب األخــيــرة عــلى أزمــات
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ـر (واخـان) باعـتـباره الـذراع األفـغاني تكـلـمنـا في مـقاالت سـابـقة عن 
ـعـابـر احلـدودية ـرة عـن ا ـمـتـد نـحـو الـصـ لـكـنـنـا سـنـتـحـدث هذه ا ا
ـنـطقـة بـأكمـلـها .  فـعلى الـرغم من أن ا الثالثـة بـ أفـغانـسـتان والـصـ
ـرور  العربات اجلبـلية والبغال. وال تتخللـها مسارات صعبـة مخصصة 
كن الـوصول إلـيهـا بشـكل عام خالل أشـهر الـشتـاء. فأنـها لم تـخضع
للـتطـويـر باسـتثـنـاء توفـيـر الوصـول اآلمن لقـوات حـرس احلدود.  تـمثل
ر جنوب (واخير) ر وادي (تشاالجيجو) و مرات الثالثة وخاصة  ا
حتديات هنـدسية وإنشـائية معـقدة جلعـلها مؤهـلة للنـقل البري. فسـلسلة
جبال (بـامير) غـير مـستقـرة وعرضة لالنـهيـارات األرضية بـينمـا يصار
ـؤدي إلى بـاكــسـتـان بـشـكل الى تـعـطـيـل طـريق (كـاراكـورام) الـســريع ا
منتظـم بسبب تلك االنـهيارات الـصخريـة. باإلضافـة إلى ذلك فإن أشهر
الشـتـاء - من أكـتـوبر إلى مـارس - جتـعل الـطـرق آمنـة بـسـبب الـظروف
ـسارين. إال القـاسيـة. وال يوجـد مبرر اقـتصـادي لتـطويـر أي من هذين ا
ـر شمال Wakhijir وقد قام اجليـش الصيني مكن تـطوير  انه من ا
ـســافـة 80 كم لـلــوصـول الى بـالــفــعل بـتــعــبـيــد مــقـطع لــطــريق سـريـع 
(كراكوروم) وأصـبح مسـموحـاً للـمركبـات الصـغيـرة فقط. وسـيكون من
ـمــر إلى أفـغــانـسـتـان وإلـى (فـايـز آبــاد) عـاصـمـة اجملـدي تـمــديـد ذلك ا
. وهذا من شأنه أن مقاطعة بدخشان على مسافة حوالي 450 كيلومتراً
ـعـابر يـفتـح التـجـارة األفـغـانـية الـصـيـنـيـة ويـطورهـا. ولـكن جـمـيع هـذه ا
ـعـلوم أن احلدوديـة مـغلـقـة اآلن وتسـيـطر عـلـيهـا حـركة طـالـبان.  ومن ا
ـنـاطق. قـوات األمن الـطــاجـيـكـيـة والــصـيـنـيـة مــوجـودة حـالـيـا فـي تـلك ا
ـمكن توسـيع وتطوير بـناء البنـية التـحتية وخـاصة الطرق وسيكون من ا
واجلـسـور الــقـائـمــة الـتي تـربط الــصـ وطـاجــيـكـســتـان وأفـغــانـسـتـان.
وســيــؤدي هــذا بال شك إلى زيــادة الــتــجــارة الــثــنــائــيــة والــثـالثــيــة بـ
. ومع ذلك في ظل االقتصاد األفغاني أفغانستان وطاجيكستان والص
شاريع دمر حالياً والبلد في حالة عدم استقرار كبير فإن مثل هذه ا ا
لن تتم أو يتم تمويلها حتى يهدأ الوضع. لكن هذا ال يعني بالضرورة أن
ـبادرة الصـ وطـاجـيـكسـتـان لن تـقـوما بـبـنـاء وتطـويـر الـبـنيـة الـتـحتـيـة 
ـكن تـنـفـيذهـا الحـقًـا خلـدمـة التـجـارة األفـغـانـية احلـزام والطـريق الـتي 
ـستـقبل. وان احلل األبسط واألقـل تكلـفة بـالنسـبة لـلص احملتمـلة في ا

ر (Khunjerab) من (كاشـغر) للـوصـول إلى أفـغـانـستـان هـو عـبـر 
كـن توقع إلى بـاكسـتـان وحتـسـ الـطـرق إلى إسالم أبـاد وبـيـشـاور. 
ـقترح زيادة ذلك مع عـودة ظهـور خط سكـة حديـد (كاشـغر-جـيلـجيت) ا
مع إدخال حتسينات أيضاً على شبـكة السكك احلديدية الوطنية
البـاكسـتـانيـة من (جيـلـجيت) إلى بـيـشاور كـجزء من
هــذا. ومن ثم يــصــبـح االتــصــال من بــيــشــاور إلى

كابول متاحاً ومتيسراً. 
{ عن مجموعة واتساب

بـحسـب البـنك الـدولي.يـتـفقـد خـبـير
اآلثـار الـعــراقي بـدوره مـراراً مـواقع
أثريـة لـيجـد فيـهـا آثار نـبش حديـثة
ويـروي لـوكـالـة فـرانس بـرس "فـيـمـا
نتـكلّم اآلن أنـا متـأكد أن مـهرب أو
مـن يــعــمـــلــون مـــعــهم من الـــســكــان
يـقومـون بـنبـش تلّ أثري مـا وسـرقة

محتوياته".
اصطدم "عـاملون في بـعثات أجـنبية
ـهــربـ مــرات ال حتـصى" أيــضــاً "

ـواقع حـيث يـعـمـلون" أتـوا لنـبش ا
بــحـسب خــبـيـر أمــني غـربـي مـتـابع
ــلف تــهــريب اآلثــار رغب أن تــبــقى
هويـته سريـة.تتركـز عمـليـات النبش
في الكوت والسماوة والناصرية في
اجلـــنــوب حـــيث مــواقـع ال حتــصى
تـفــتـقـر حلـراسـة كــافـيـة ومن هـنـاك
تــذهـب الــقــطع إلى الــعــمــارة غــربــاً
"مـركـز تـهــريب اآلثـار" وفق اخلـبـيـر
الـــعــراقـي أو في مــنـــاطق تـــقع إلى
جـــنــوب الــعـــمــارة في األهـــوار.تــلك
ـواقع التـائـهة في الـصـحراء مـنـها ا
ما هو معروف لكنه مهمل مثل موقع
تل الــعـبــيـد في ذي قــار الـذي يــقـول
اخلبـراء إنه مـكـان االستـيـطان األول
لإلنـسـان في جـنـوب الـعراق قـبل 8
دن آالف عـام ومـهّـد لـظـهور أولـى ا
الــســومــريــة وأخــرى غـيــر مــنــقــبّـة
ـصـدر يـصــعب إحـصـاؤهـا لـكــنـهـا ا
األسـاسي لـلتـهـريب مـنـذ عـقـود على
حد قـول اخلبـير الـغربي.يـؤكد مـدير
مــتــحف الــنـاصــريــة احلــضـاري في
جـنـوب الـعـراق سـجـاد عـبد احلـسن
"نــعـــاني في ذي قــار الـــتي حتــتــوي
نقبة من قلة واقع غير ا على آالف ا
عـدد احلــراس ... وضــعف أجـورهم"
ما يفتح اجملال لسرقة القطع في بلد

كانت األولوية فيه لألمن لسنوات.
يـــغـــذي الـــتـــهـــريب فـي الـــعــراق ذي
ـتــرامــيـة مع احلــدود الــشـاســعــة وا
إيــــران وســـوريـــا وتــــركـــيـــا واألردن
ة مـنظـمة والسـعـودية شـبكـات جـر
وفق مـــصــدر مـــقــرب من احلـــكــومــة
فضّل الـتـحفظ عن كـشف هـويته في
ــتـــفــلت بـــلــد يـــعــانـي من الــسـالح ا
وهيـمنة مـجمـوعات مسـلحـة لدرجة
أن "ســــرقـــة اآلثــــار بـــاتـت جـــزءاً من
مـنظـومـة الـفـساد في الـبـلـد" بـحسب

اخلبير العراقي.
ويشرح اخلبير الغربي "هي من أكثر
ـة الــطــرق ربــحــيـةً لــتــمــويل اجلــر
ـنـظـمـة" لـكن يـشـتـرك أيـضـا الـبدو ا
ــنــاطق والـــســكــان احملـــلــيــون فـي ا
النـائيـة الـذين يعـرفون مـناطـقهم عن
ظـهـر قلب بـالـنـبش الـعـشـوائي على
ما أوضح اخلبيران.تدخل اآلثار بعد
ذلك احلــدود مع إيــران الــتي تــمــلك
نـــفــوذاً عــلى فــصــائـل مــســلــحــة في
الـعـراق "لـتعـبـر الـبـحـر مع الـسـماك
إلى دول اخلـلــيج" بـتـقــديـر اخلـبـيـر

العراقي.
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ويقع خط التهريب الـبارز اآلخر عبر
الصـحراء الـشـاسعـة إلى احلدود مع
األردن بــحــسب اخلــبــيــر الــعــراقي
فـــــضالً عن احلـــــدود مـع تـــــركـــــيــــا
وســوريـــا لــكن بــدرجـــة أقل و"هــكــذا
ـطـاف بـآثـارنا عـلى مـواقع يـنـتـهي ا
مــــثل إي بــــاي ومــــزاد عـــلـى الـــويب
ومـتــاحف أو عـنـد هــواة جـمع حتف
وأثــريـاء" أو في جــامـعــات ومـعــاهـد
ــواقـع األثــريـة لألبــحــاث.حتــتــوي ا
ا البعـيدة على قـطع صغيـرة لكن ر
أيـضــاً عـلى كـنــوز ثـمـيــنـة مـثل لـوح

"حلم غـلغـامش" الذي سـيعـود قريـباً
إلى الـــعــراق.كـــان "احلــلم" ضـــحــيــة
نبـشٍ عشـوائي في ثـمانـيـنات الـقرن
ــاضي كــمــا يــشـرح مــديــر هــيــئـة ا
اآلثـار لــكـنه "هـرّب من الــعـراق بـعـد
العام 2003 تاريخ الـغـزو األمـيركي
ا .ور وسـقـوط نـظـام صـدام حـسـ
انـتـهى به األمـر مع قـطـيع جـمـال أو
حـــمــولــة مـــخــدرات فـ"الــعـــصــابــات
نـــفــســهـــا الــتي تـــعــمل فـي تــهــريب
اخملدرات واجلمال تعمل في تهريب
اآلثار" بـحسب اخلـبيـر العـراقي.اما
تـنـظــيم الـدولـة االسالمــيـة فـقـد دمّـر
مـواقع أثـريـة ذات أهـمـيـة كـبـرى في
ـرود "لـكنه شـمال الـبالد مـثل آثـار 
ـا يــتـيح له أيــضـاً نـظّـم الـتـهــريب 
ـا طـال ذلك اجلانب ـوارد إ جمع ا
الـــســــوري أكــــثــــر" وفق اخلــــبــــيـــر
الـغـربي.تـقـدّر قـيـمـة اإليـرادات الـتي
جمعها التنـظيم من "التجارة باآلثار
أو فـرض ضــرائب عـلى مــهـربـ في
أراضٍ حتـت ســـيـــطـــرته بـــعـــشـــرين
مــــلـــيـــون دوالراً من أصـل إجـــمـــالي
ـــقــدّر بـ2,3 إلى 2,68 إيـــراداتـــهم ا
مــلــيــار في 2015 بــحـــسب تــقــريــر
ــنـظــمـة "غـلــوبـال أنــيـشــاتـيف ضـد
ــنـظـمـة" في .2020فـيـمـا ـة ا اجلـر
يــعـمل الــعـراق عــلى اسـتــعـادة آثـار
ــنــتــشــرة في الــعــالـم كــمـا الــبالد ا
احلــال مع الـ 17ألف قـــطـــعــة الـــتي
ـتحدة مؤخراً أعيدت من الواليات ا
لــكن ذلك اجلـهــد ال يـكــفي كـمــا يـرى
ـقـرب من احلـكـومـة الـذي ـصـدر ا ا
يــــرى أن اإلشـــكـــالــــيـــة "هي في دول
ــعـــبــر فـــيــمـــا "الــدولــة اجلـــوار" وا
ضـــعـــيـــفـــة أصالً وال تـــشــكـل اآلثــار

أولوية بالنسبة لها".
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تـمكن جـهـاز األمن الـوطني وهـيـئة
االعالم واالتــصـاالت  مـن اعـتــقـال
مجموعة من مروجي اجهزة الغش
االلـكتـروني في مـحـافظـتي كـركوك

وصالح الدين . 
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(مـــفـــارز األمن الـــوطـــني و االعالم
واالتــصـاالت تــمــكـنت مـن اعـتــقـال
خـمــسـة مـتـهـمــ بـتـرويج اجـهـزة
الـــغـش االلـــكـــتـــروني في كـــركـــوك
وصالح الــــدين  ,وعــــلـى إثــــر ذلك
تــمت مــصــادرة مــا بــحــوزتــهم من
ســمــاعـات بث وأجــهــزة السـلــكــيـة
وهــــواتف مـــــحــــورة وبــــطــــاقــــات
تـــــشــــــويـش إذ دونت أقــــــوالــــــهم
أصــــــولــــــيــــــاً وأحــــــالــــــتــــــهـم مع
ـــــضـــــبـــــوطـــــات الى اجلـــــهـــــات ا
الــقـــضــائـــيــة اخملـــتــصـــة التــخــاذ
اإلجـــراءات الـــقـــانـــونـــيــة الـالزمــة

بحقهم). 
وأعــلــنت وكــالــة وزارة الــداخــلــيـة
لــشــؤون الــشــرطــة الــقــبض عــلى
مـــتــهــمــ في الـــعــاصــمــة بــغــداد
ومحافـظة واسط بجـرائم مختـلفة.
وذكر بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(مكـتب مـكـافحـة أجـرام احملمـودية
تمـكن من إلـقاء الـقـبض على مـتهم
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صـدمت لــدى مــشــاهـدتـي حـوارا تــلــفـزيــونــيــا مع بــشـار عــواد مــعـروف
الشـخص الذي نـعـرف دوره اخملزي في االعـتقـال األول لـلمـفكـر الـشهـيد
عزيـز السـيد جـاسم عبـر تقـرير طـائـفي من اربعـ صفـحة  يـقول فـيه ما
مؤداه ان كتـاب عزيـز السـيد جاسم االمـام علي سـلطـة احلق يؤيـد وجهة
نع طبع الكتاب   النظر اخلمينية في االمام عـلي عليه السالم وأوصى 
فكـر الشهيد مع أخيه مـحسن فور صدور الكتاب ا ادى الى اعتقاله ا
ببـيـروت . وقـد ادهـشـني ان هـذا الـشـخص يـصف الـكـتـاب بـأنه ( تـافه )
هكذا دون احترام للعلم والتأليف  وهي الصفة التي الزمت رقابة صدام
ريضة. ومخبريها  وقد استمر حتى اليـوم ومن خالل حديثه  بطائفيته ا
ـؤتـمر اال ان الذي صـدمـني أكـثـر هـو الـكذب الـفـاضح عـنـد حـديـثه عن ا
االسالمي الشعبي الذي افتخر بكونه أمينه العام ونسب له أدوارا عجيبة
منـذ انعـقاده االول عام 1983م  والذي رفـضته حـوزة النـجف االشرف
تصدي الرئيس طلقة  اذ خطط الـنظام ليكون االم العام وا بغالبيتها ا
رجع االمـام السـيد مـحسن إحد مـراجع النـجف وخصـوصا من اسـرة ا
احلكـيم  ولذا فـقـد وجهت ثالث دعـوات للـسـادة آل احلكـيم كانت االولى
الى أجنـال االمـام الـسـيـد محـسـن احلـكـيم والـثـانـيـة لـلـسيـد مـحـمـد عـلي
احلكـيم وأوالده والثـالثـة الى الـسيـدين محـمد حـسـ ومحـمد تـقي جنلي
السيد سـعيد احلـكيم وقد حـمل الدعوات لـهم مدير أمـن النجف حـينها (
ابو مخلص الـتكريتي ) وبـصحبته ضـابط كبير قـادم من أمن بغداد فاي

مؤتمر اسالمي محترم يوصل دعواته مدير أمن مجرم ? 
ولم تـلب االســرة الـعــريـقــة  وال االمــام اخلـوئي وأجنــاله دعـوة احلــضـور
ؤتمر ا جعل النـظام يقـدم بعد اسبـوع من انقضـاء ا شؤومة تـلك   ا
ـوقف احلـوزة الـعـلـمـيـة وأسرة آل (وفشـلـه الـذريع في احـداث انـقـسـام 
ـتـاجـرة بـأسـمـائـهم في حـربه الـدعـائـية مـع ايران احلكـيم خـصـوصـا  وا
عارضـة النظام عـروف  وخصوصا مـوقف السيـد محمـد باقر احلـكيم ا
الدمـوي لصـدام)  بـاعتـقـال سبـعـ من السـادة الى احلـكيم بـدء بـالسـيد
يوسف السيد محسن احلكيم وأخوته وانتهاء بشباب االسرة الشجاعة 
أساة وثـقها السيد ريـاض احلكيم في كتابه (في سجون وتفاصيل تلك ا
الطـاغـيـة) وقـد اعـدم النـظـام ثـمـانـية عـشـر عـالم  مـنـهم في حـ  تـعرض
اآلخرون الى ابشع انـواع التـعذيب في مـعتـقالت صدام الـشهـيرة وكانت
التـهمـة الرئـيـسة او الـدليل الـدامغ هـو رفض حضـور مـؤتمـر بشـار عواد
ـذكـور يفـخر به ويـعـده ناجـحا ألنه معـروف سيء الصـيت الـذي ما زال ا
بقي لعدة سنوات أمينه الـعام وبجوب البلدان شرقـا وغربا باسمه ليجمع
ويدعو وعـاظ السالطـ للـحضـور لبـغداد  في حـ يدفع عـلماء االسالم
ـعتقالت والسجون وعلى احلقيقيون من العـراقي ثمن ذلك باهضا في ا

شؤوم.. ؤتمر ا ؤتمرات الذي عقد به ا بعد امتار من قصر ا
ان التـبجح بـالواجـهات الـدمويـة لنـظـام صدام ومـحاولـة تزيـينـها واضـفاء
العلم والتسامـح والرصانة عليـها خصوصا في اجلـانب الديني يدل على
ان فاعلها ال يـعرف من االسالم شيئـا أو انه كان مغفال ال يـرى احلقيقة

وان كانت روائحها تزكم االنوف.
ــور من ورق وأكــاذيب  عـلى ان تـزويــر الـتــاريخ عــبــر االعالم وتـقــد 
حساب االبطـال احلقيـقي الـذي دفعوا ثـمن حرية الـعراق بدمـاء بعضهم
وإجمل سـنوات أعـمـار البـعض اآلخر أمـر كـارثي ال ينـبغي
ـضـلـلـون بـأنـهم جنـحـوا الـسـكـوت عـلـيه واال تـوهم ا
وحتــول الــقــتــلــة الى أبــطــال وصــدقــتــهم االجــيــال

اجلديدة التي لم تعش االيام الطويلة السوداء.
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ـتـسـبـبـ اخـر وتـشـخــيص أحـد ا
بـإطالق الــنـار  , اصـدار مــذكـرة
ـادة اعــتـقــال بـحــقه وفق احـكــام ا
406 القـتل الـعـمد ,والقـاء الـقبض
عـليه بـعـد جـهود أمـنـيـة متـمـيزة),
ــتــهم الــتــوقــيف مــؤكــدا (إيـــداع ا
واتـــخــاذ االجـــراءات الــقــانـــونــيــة

الالزمة اصولياً).

مـوسى الــقت الـقـبض عــلى مـتـهم
بقتل طـفل يبلغ من الـعمر 13 عاما
بـعـد حـدوث مـشـاجرة وإطـالق نار
ولفت في إحـدى منـاطق الـقـضاء) ,
شاجرة قـد حدثت سابقا الى ان (ا
بـ طـرفـ بـاسـتـخـدام األسـلـحـة
وبـعـد وقـوع أحـد األطـفـال ضـحـية
لــلـرمي الــعـشــوائي وإصـابــة طـفل

اخلــوف واالحــتــقــار" قــد انــتــهى وأن
حــقــــــــــبـة "الــدولــة الــضـعــيــفــة الـتي
يـدوس عــلـيـهـا جـيـرانــهـا" بـعـد الـغـزو
األمـــيـــركي فـي الـــعــام 2003 قـــد ولّت
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ويـــطـــمح رئـــيس الـــوزراء مـــصــطـــفى
الــكـــاظــمي الــذي وصـل الــســلــطــة في
أيـــار/مــايــو 2020 فـي أعــقــاب حــراك
احـتجاجي مناهض لـلنظام في تشرين

{ بـغـداد (أ ف ب) - بـعـدمـا أضـعـفته
ـــتــتــالـــيــة خالل األزمـــات واحلــروب ا
ــاضــيــة يــســعى األعــوام األربـــعــ ا
الـــعــراق الــيــوم إلـى االضــطالع بــدور
الـوسـيط في الـشـرق األوسط من خالل
قـمــة إقـلـيـمـيـة تـهـدف إلى "نـزع فـتـيل"
ــنــطـــقــة.تــرى احملـــلــلــة األزمـــات في ا
الـسيـاسيـة العراقـية مـارس الـشمري
بــأن الـقـمــة تـشــكّل رسـالـة مــفـادهـا أن
عــراق صـدام حـسـ "الــذي كـان يـثـيـر

{ بــغـداد) ,أ ف ب) - تــكــفي مــئـات
دوالرات لـشراء لـوح طـيـني سـومري
يالد يـعود لـثالثـة آالف سـنـة قـبل ا
عـلى مــوقع "اليف أوكـشــنـيـرز" وجـد
طـريقه إلى بـريـطانـيـا ليـصل بـيوت
قـتن بـبسـاطة تامـة تعـزز تهريب ا
ــزدهـرة وجتــارة اآلثـار الــعــراقـيــة ا
ـواقع أصالً بــفــعل نـقـص حـمــايــة ا

األثرية والفساد
ـتيبل أوكـشنز" ـدير في "تا .يؤكد ا
حيث تعرض الـقطعـة في مزاد علني
بدءاً من  600دوالر تقريبا على أنها
"مـلـكيـة سـيـد من ويـست سـاسـيكس
ـتـحـدة" وكـانت "جـزءاً ـمـلــكـة ا في ا
مـن مـــجــمـــوعـــة أخـــرى مـن األلــواح
سـمارية مـلكـية سـيد من لـندن قبل ا
الـعـام 1992  بـأن مـؤســسـته "تـدرك
ـهربـة أمر واقع بأن مـشكـلة الـقطع ا
ـال واجلهد لكـننـا نبذل الـكثـير من ا
الستبعاد تـلك االحتماالت".لكن األمر
صعب فـأعـداد ال حتصى من الـقطع

ــواقع األثـريـة غـيـر هـرّبت من آالف ا
ــا يــكـفـي في بــلـد عــانى احملــمــيــة 
عــــقـــــوداً من احلــــصـــــار واحلــــروب
ويـواجه حتـديــات الـفـسـاد وهـيـمـنـة
مـجمـوعـات مسـلـحة فـيـما "ال تـوجد
ـهـربـة" من إحـصـائـيـة بـعـدد اآلثـار ا
الـعـراق بـحــسب مـديـر هـيـئـة اآلثـار
والـتـراث الـعـراقـيـة لـيث مـجـيـد كون
"التـهـريب ال يـشمل فـقط الـقـطع التي
ــتــاحف بل مـن الـنــبش ســرقت من ا
الـعـشـوائـي لـلـمـواقع األثـريـة".يـروي
حــــارس مـــوقع أثــــري في اجلـــنـــوب
الـعراقي حـيث ازدهـرت احلـضـارت
السـومريـة والبـابلـية يعـمل في هذه
هـنـة منـذ عشـرين عـاماً كـيف وجد ا
ـرمى نيران مهرب نفسه غير مرّة 
كان هم بال لم يأبهوا لـوجوده في ا
شك جزء من "شبكات كبيرة ومنظمة
لتهريب اآلثار في العراق" كما يشرح
خـبـيـر عراقي مـتـابع لـلـقـضـيـة فضل
عــدم الـكــشف عن هــويـته عــلى غـرار
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خالل االيام الـقـلـيلـة  الـقادمـة سـتحل
ــئــويــة لــتـأســيـس الــدولـة الــذكــرى ا
الــعــراقـيــة وبــالــتــحــديـد فـي الـثــالث
والـعـشــرين من آب وهـو يــوم تـتـويج
ــرحـــوم فــيـــصل األول مـــلــكـــا عــلى ا

العراق في عام 1921.  
لم يـعــتـد الــعـراقـيــون اسـتــذكـار هـذه
ناسبة سابقا فقد كانت فترة احلكم ا
لـكي توصف بـالعـهد الـبائـد لسـن ا

طويلة وكانت كتب التاريخ والوطنية
دارس ناهج الـتعليـمية في ا ضمن ا

تؤكد ذلك !! 
وح جـاء أنـقالب أو ثـورة الـعـسـكر
في تموز 1958 كانت نـهايـة الـعائـلة
الكة ورجـال الدولة الـعراقيـة نهاية ا
مأساوية وبشـعة الى حد كبير .. ولم
تتوقف الـنهـايات الدمـوية حلـكومات
ورموز الدولـة العـراقية احلـديثـة منذ

فيصل االول
محاطاً بكبار
الضباط

سـيــضع اسس الــدولــة الـعــراقــيـة ام من
قِـبَله ام بعـده  فقد رأت احلـركة الوطـنية
ـعـارضة لالنـتـداب ان يـتم انـتـخابه من ا
قـبل اجمللـس التـاسـيسي بـدال من تـاجيل
ـا بــعــد الــتـتــويج  وهــو مــطـلب عــقــده 
احلـركـة الـوطـنـيـة قـبل ان تـطـرح مـسـالة
تـتويج فيـصل ملكـا على العـراق  فكتبت
صـحيفة لسان العرب في  2 تموز 1921
(انـنـا ال نريـد ان جتـري االمـور عـلى غـير
مـجـاريـهـا الـقـانـونـيـة فـان ارادة الـشـعب
الـتي جتلت هـذه االيام نحـو سمـو االمير
ـــكن ان تـــتـــجـــلى نـــحـــوه في فـــيـــصل 
ــوتـمــر) واكــدت صـحــيـفــة دجـلــة عـلى ا
لـسان مديـر حتريرهـا داوود السعدي في
 4تـموز 1921 هـذا الـراي بالـقـول  (انـنا
نــقـاوم الـفــكـرة الــقـائــلـة بـالــتـتــويج قـبل
فـانا مـنذ االن نـعـلن انا ـؤتمـر اجـتمـاع ا
نـرى كل مـلك يتـوج بـغـير رأي االمـة فـهو
مـــلك غــــيـــر مـــشـــروع). اال ان الـــصـــحف
احلـكـومـيـة عـارضت هـذا الـراي  ومـنـها
صـحيفة الـعراق التي رأت ان العودة الى
رأي الـــشــعب ال يـــحــتـــاج الى وســاطــة 

كن ان يتم بشكل مباشر. ا  وا
ندوب السامي البريطاني في وقـد وجد ا
هـذه االراء عـقـبـة بــوجه انـتـخـاب االمـيـر
فـيـصل  فنـشـر يوم 6 تـمـوز بالغا اظـهر
فيـه رغبة احلكـومة البريـطانية بـانتخاب
فيصل حلكم العراق وان البلد غير مؤهل
لــقـــيــام حـــكم جــمـــهــوري ولم يـــشــر الى
مـوضوع اجملـلس الـتاسـيـسي  وفي يوم
 11تــمــوز اعـلــنت احلــكــومــة الـعــراقــيـة
ــؤقـتــة تـرشــيح االمــيـر فــيـصل لــعـرش ا
الـعــراق  امــام هــذا االمــر الـواقـع عـدلت
احلـركة الوطـنيـة مطـلبـها وتـوقف نقاشه
بـأن وضع سـكـان بـغـداد في  صـحـافـتـهـا
دن االخـرى شـرطا في بـيعـتهم وبـعض ا
ــنـدوب خالفــا لــرغــبــة ا لالمــيــر فــيــصل
الـسـامي كــوكس وهـو ان يـكـون الـعـراق
مـستقال عن اي سـلطـة اجنبـية وان يـعقد
اجمللس التاسيسي خالل ثالثة اشهر من

تاريخ تسلم االمير فيصل زمام االمور.
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اعـتـرفت مـعـاهـدة سـيـفر الـتـي عقـدت في
ــــــة الــــــدولـــــة 1920اثـــــر هــــــز 10 اب 
ـيـة االولى الـعـثـمـانـيــة في احلـرب الـعـا
بــحق الــكــرد في تــأســيس دولــة لــهم في
كـردسـتـان تــركـيـا  واعـلن احلــلـفـاء عـدم
مـعـارضتـهم رغـبـة كـردسـتـان الـعراق في
اقــامـة دولــة كـرديــة مـشـابــهـة تــنـظم الى
الـدولـة الــكـرديـة فـي تـركـيــا  ولـذلك قـرر

الى الـثـقـة به واالعـتـمـاد عـليـه في خـدمة
ــا عــاد الى بـــغــداد اســتــقــبل الــبـالد  و
اسـتقـبـاال فخـمـا  فلم يـكن امـام االنكـلـيز
سـوى  الـتـخــلص مـنه بــاعـتـقــاله ونـفـيه
خـــارج الـــعــراق الى جـــزيــرة ســـيالن في
الــهــنـــد بــعــد عــودة الــوفـــد من مــؤتــمــر

القاهرة.
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وفي 23 حـزيران رست الباخرة التي تقل
االمــيـــر فــيـــصل في مــيـــنــاء الـــبــصــرة 
يصحبه قادة ثورة العشرين الذين جلأوا
الى احلـجاز بـعد انـتـهائـها  وهم كل من
مـحمد الصدر ويوسف السويدي وعلوان
الــيــاســري ومــحــسن ابــو طــبــيخ ورايح
ـلـكـية الـعـطـيـة  اضـافـة الى احلـاشـيـة ا
ـكـونة مـن رستم حـيـدر وحتـسـ قدري ا
وعـلـي جـودت االيــوبي وابــراهــيم كــمـال
وصـبـيح جنـيب. وفـي الـبـصـرة اسـتـقـبل
االمـيـر الـهــاشـمي اسـتـقــبـاال حـارا وكـان
عـلى رأسهم  جـعفـر الـعسـكري مع اربـعة
وزراء آخـرين واحـمـد الـصـانع مـتـصـرف
الـبصرة  مع وفد قوامه سـتون شخصية
شـكلـته امـانة الـعاصـمـة . ثم تابع االمـير
فـيصل سفره بالقـطار الى بغداد  ويقول
ـؤرخ عبـد الرزاق احلـسني في ـرحوم ا ا
اجلـــــزء االول من مـــــوســــوعـــــته تـــــاريخ
ان االميـر فـيـصل قد الـوزارات العـراقـيـة 
اسـتقـبل في جـميع احملـطات الـتي توقف
بـها الـقـطـار بـالـترحـاب والـتـأيـيـد  (وقد
نـزل االميـر في احلـلة وعـرج عـلى الكـوفة
والـنـجف وكـربالء لـزيـارة مـراقـد اجـداده
ولـلتـعـرف عـلى حـمـاة الشـريـعـة ورؤساء

القبائل فلقي العطف والتأييد) .
وفي 29 حــزيــران وصل االمـــيــر فــيــصل
بـغداد فاسـتقبل اسـتقبـاال حافال  وكانت
اخلــطـب والــقــصــائــد تـــلــقى في الــوالئم
ـدحه والــتـرحــيب به  وفي واحلـفـالت 
ؤقتة  11تموز قررت احلكومة العراقية ا
ـناداة بـاالميـر فيـصل بن احلسـ ملـكا ا
عـلى الـعــراق بـشــرط ان تـكـون حــكـومـته
ــقـراطــيـة مــقـيـدة دســتـوريــة نـيـابــيـة د
ـنــدوب الـسـامي بـالـقــانـون  ثم اصــدر ا
الـبريطانـي بالغا اعلن فـيه تاييـده للقرار
بــشــرط ان حتــصل مــوافـقــة الــعــراقــيـ

بشكل مباشر .
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رحــبـت الــصـــحف الـــعـــراقـــيــة عـــمـــومــا
بـتنصيب االميرفيصل ملكا على العراق 
لـكنـهـا اختـلفـت في الراي حـول تـنصـيبه
قَـبل انــتـخــاب اجملـلس الــتـاســيس الـذي

ـــنــدوب مـــلــكـــاً عـــلى الـــعــراق  ولـــكن ا
الـسـامـي وقف ضـد إضـافــة هـذا الـشـرط
ضبـطة الرسمية . ومع ذلك إلى صـيغة ا
فـقد أكدت الصحف العراقـية أثناء عملية
الـتصـويت وبـعـدهـا على مـطـلب احلـركة
الـوطنيـة . فقد كتـبت صحيـفة الفالح في

19 تموز  1921قائلة إن الشعب : 
(( مـا جمع عـلى البـيعـة لسـمو األمـير إال
ألنه يـتقن قضيته على يده البيضاء وأنه
سيـقوم بواجبهـا  فيكون ملـكاً دستورياً
عـادالً  ويـكون أول مـشـروع يبـاشـره هو
ـــبــادرة إلى أمـــر االنــتـــخــاب وتـــألــيف ا
اجملـلس الـتـأســيـسي بـكل سـرعـة .. هـذه
هي الـبـغــيـة األولى الـتي ال تــزال كـامـنـة
ــفـكـرين من أبــنـائـهـا  فال بـ جـوانح ا
يـطمئن لها قرار حـتى ترى أنها مشغوله
بــانـــتــقــاء ذوي الـــكــفـــاءة من أبــنـــائــهــا
ـؤتمرها الـذي سينوب عـنها ويدافع عن

حقوقها .)) 
وفي 28 تـموز كـتـبت الصـحـيفـة نـفسـها

تقول :
((الـشعـب احتـاط واشـترط في بـيـعته أن
تكون احلكومة دستورية نيابية وأن أول
ـتـوج هـو انـتـخاب ـلك ا عـمل يـبـاشـره ا
ـؤتمر حسب رغائب األمة وطبق آرائها ا
.. ونـحن نــعـتــقــد أن الـشــعب أصـاب في
صـنــيـعه هــذا وقـام بـواجـب من وجـبـات

مصلحته)) . 
وفي 9 آب 1921 اسـتـعــرضت صـحـيـفـة
ؤتـمر العام طـالبة بـعقد ا دجـلة تاريخ ا
اي اجملــــلس الــــتــــأســــيـــسـي  ووعـــود
وقالت أنها األنكليز وما مر به من أدوار 
تـأمل أن تـتـحـقق هـذه الـوعـود  وكـتـبت
اجلـريدة نفسـها في اليوم الـتالي مرحبة
بـإجـماع الـشـعب الـعـراقي عـلى انـتـخاب
ـلك فـيـصل عـلى عـرش الـبالد وطـالـبت ا
فـيـصل أن تـكون بـاكـورة أعـمـاله وأولـها
هي جـمع اجملـلس التـأسـيـسي باعـتـباره

مطلباً من مطالب الشعب . 
أســفــرت نـتــيـجــة الــتـصــويت الــعـام عن
حــوالي %97 لــصــالح األمــيــر فـيــصل 
وأقـــيــمت  حــفـــلــة الــتـــتــويج في  23آب
1921 فـي ســاحـــة الــديـــوان احلـــكــومي
الـعثماني (القـشلة) وفيهـا قُريء منشور
ــنــدوب الــســـامي الــبــريــطــاني بــرسي ا
كـــوكس وبـــحــضـــوره وحــضـــور رئــيس
ؤقـتة عـبد الـرحمن احلـكومـة العـراقيـة ا
الــنــقــيب  بــإعالن نــتــيــجــة الــتـصــويت
وتـنصـيب فيـصل بن احلـس مـلكـاً على
ـلك فـيــــــصل خـطـابه الـعـراق واخـتـتم ا
ــنـــاســــــــــبــة بــتـــأكــيــد الــوعــد بــهــذه ا
بـــــانـــــتــــــخـــــاب وانــــــعـــــقــــــاد اجملـــــلس

التأســـــــيسي حيث قال :
(( إن أول عـمل أقوم به هو مباشرة
االنــــتـــــخــــاب وجــــمـع اجملــــلس
الـتـأسـيــسي  ولـتـعـلم األمـة أن
مـجلسـها هذا هـو الذي سيضع
ـشـورتي دسـتـور اسـتـقاللـها
عــــلـى قــــواعــــد احلـــــكــــومــــات
الـسياسية الدمقراطية  ويع
أسـس حـيــاتــهــا الــســيــاســيـة
واالجـتمـاعـية  ويـصادق
نـــــهـــــائـــــيـــــاً عـــــلى
ــعــاهــدة الــتي ا
ســــأودعـــهــــا له
فــيــمــا يـتــعــلق
بـالـصالت بـ
حــكـــومـــتـــنــا
واحلـــكـــومــة
الـبـريطـانـية
و الــعـظـمى
يـقـرر حـرية
األديـــــــــــــان
والـعـبـادات
بـشرط أن ال
تخل باألمن
و األخـــــالق
الـعـمومـية 
ويــــــــــــــــسـن
قـــــــوانـــــــ
عـدلـية تـضمن
مــنـافع األجـانب
ومـصاحلهـا وتمنع
كل تـعرض بـالدين
واجلـنـس والـلـغـة
وتــــــــــــــــكــــــــــــــــفـل
الــتـــســــــاوي في
ـــــــــــعـــــــــــامـالت ا
الــتــجـــاريــة مـع كــافــة

البالد األجنبية )).
وفي يــــــوم الــــــتـــــــــــــتــــــويج
قـــــدمـــــــــت احلــــــــــــكـــــومـــــة
ــــؤقـــــتــــة الـــــعـــــراقــــيـــــــــــــة ا
اســـتـــقــــــــالـــتـــهــا  وفــــي 10
أيـــــــــــلـــــــــــول صــــــــــدرت اإلدارة
ـلـــــــــكـيـة بـتـكـلـيف عـبــــــــــدا ا
لـرحــمن الــنـقــيب بــتـشــكـيل أول
وزارة عـراقــــــــية  في الـعــــــــهد
لكي كخـــــطوة على طريق قيام ا
الــــــدولـــــة الـــــــــــــعــــــراقـــــــــــيـــــة

احلـــــــديثة. 
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بـهذه ايام سيصـبح عمر دولتنـا العراقية
اجملـــيـــدة (100 عـــام) مـــضـى قـــرنـــاً من
الـزمـان عـلى وضع حـجـر االسـاس لـبـناء
دولـة العـراق وعنـدمـا نقـول دولة الـعراق
نــعـــني بــهـــا ارضــاً وشــعـــبــاً وســـلــطــة
فــاالرض هـي ذات االرض والــشـــعب هــو
ـائة عام تـغير خالل ا ذات الـشعب وان ا
كـان فـقط هـو نـظــام الـسـلـطـة الـذي حـكم
الـــبالد فـــالـــدولـــة كــمـــا هي االرض مـــلك
الـشـعـب حـكــام ومـحــكـومــ والنـريـد ان
ـراحل الـتي مـرت نـسـتـعـرض بــدقـة كل ا
نـقضية ئـوية ا بـها دولة الـعراق خالل ا
فـهي معروفة ودرسها اجلميع في مراحل
ـتـوســطـة ولـكن الـدراسـة االبــنـدائـيــة وا
ـفـيد ان هـنالك مـحـطـات مهـمـة نرى من ا
ا ـلكي الذي طا نـعرج عليهـا .. فالنظام ا
يـنـعـاه من عـاش في ظــله من مـواطـنـيـنـا
االبـاء واالجــداد فـهـم يـجــدون فـيه مــثـاالً
لـلنزاهـة واخللق الرفـيع للمـلوك واالمراء
ـا نـسـتـمع مـنـهم عن هـذه الـشـمـائل وطـا
الــطـــيــبــة كـــمــا نـــســمع ان احلـــكــومــات
قـراطـية تـسقط وتـشكل ـتوالـية فـيه د ا

ـا عناء  او انـقالب عسكـري او تمرد دو
شـعـبي او انفـالت امني والـنـاس تـعيش
بـسالم وكـان لـشخـصـيـة نـوري الـسـعـيد
الـدور االبرز في هـذه احلـكومـات وذكروا
لـنا عن دهاءه الـسياسي في ادارة احلكم
والـدولـة كمـا نـسـمع ان االنـتـاج الزراعي
ـلك ورئـيس الوزراءه مـبـارك وفـيـر وان ا
يـفتتح كـل عام مشـاريع استـراتيـجية من
مـصــانع وسـدود مـازالت شــاخـصه حلـد
تـواضـعة لـلـدولة االن رغم االمـكانـيـات ا
الــفـتــيـة  فــالـنــفط لم يـكـن يـصــدر بـهـذه
الـغـزارة وكــان الـشـعب يــعـيش في وئـام
ومـحـبة رغم احملـن التي مـر بـهـا الـشعب
العراقي ومنها حرب 1941ومن ثم مرور
يـة الـثانـية الـعالم بـاحـداث احلرب الـعـا
ي وكـانت مـروراً بـكـســاداالقـتـصـادالــعـا
ـنـتـهي احلـكـمـة واالبـوية تـدار الـدولـة 
ـرض لـرعـايـاهـا فـتــغـلـبت عن اجلـوع وا
ووبـاء الكـولـيرا واجلـدري والـفيـضـانات
وغـيــرهــا من الــكـوارث .... انــتــهت هـذه
لكية كمـا يصفها كبار السن ب احلقـبة ا
ـلـكي الـزاهـر) وجـاءت احلـقـبة (الـعـهـد ا

اجلـمـهوريـة الـثـوريـة بـانقالب  1958من
قـبل مجمـوعة من الـضبـاط وبدأ مـسلسل
الـكة لك الـشـاب والعـائلـة ا الـدم  بقـتل ا
واسـتـمـرت االنـقالبـات الـعـسـكـريـة خالل
عـقد الـسـتيـنات وسـالت مـنهـا من الـدماء
الــعــراقــيــة الــزكــيــة وتــقــاتــلت االحــزاب
الـسيـاسيـة وتـقسم الـشـعب ب شـيوعي
ي يـوالي هـذا الـزعـيم  وقـومي يوالي ا
زعـيم اخـر ثم انقـسم الـعراقـيـ الى فرق
ي انـقـسـموا الى اخـرى فـالشـيـوعي اال
الـيسـار والـيـمـ وانقـسم الـقـومـي الى
نـاصـرين وبـعـثـيـ وبـعـد ثـورات الـدماء
ـدة ثالث او اسـتقـر االمر حلـكم الـبعث 
يزيد من االعوام بعد تصفية كل خصومة
من الـقـومـيـ والـبـعـثيـ قـبل خـصـومه
الــســيــاســ من شــيــوعـ ومـن بـعــدهم
االسالمـــيــ وتــفـــرد بــالـــســلــطـــة حــتى
ســقـــوطــهم عــام  2003عــلـى يــد احملــتل
االمـريكي وخالل تلك احلـقبة اجلـمهورية
كـان لها وكـان عليهـا من جدل فالـبناء في
الـسبـعـيـنـات علـى اوجه في بنـاء الـبـنـية
التـحـتـية لالقـتـصاد والـتـعـليم والـصـحة
والـقدرات العسكرية للجيش التي توقفت
جـميـعـاً (عدا اجلـيش واالجـهزة االمـنـية)
الى غـير رجـعة حـتى سـقوط هـذا النـظام
بـسـبـب احلـروب مـنـذ عـام  1980وحـرب
الـــتـــســعـــيــنـــات وانـــتــهـــاءاً بــاحلـــصــار
اليـ ــقـيـت حـيـث قـتـل ا االقـتــصــادي ا
ـاليـ من شـبــان الـبالد ســيـمـا وهـجـر ا
حــمـلـة الـشــهـادات اجلـامـعـيــة بـحـثـاً عن
فـرصة عمل او بحثاً عن الذات وانتشروا
في بـقاع الـعـالم هربـاً من اجلـوع وتاثـير
احلـصار الذي استمر  13عـاماً كان كفيال
بـانـهـاك الـبالد والـعــبـاد وانـتـهت حـقـبـة

الـبـعث اجلـمـهـوري عـام  2003بـاحـتالل
بــــغـــيـض غـــاشـم لـــيـس له اي مــــبـــررات
قــانــونــيــة او اخالقــيــة وثـم اشــعــال نـار
الــفـتـنـة الـطـائـفـيــة الـتي كـان الـعـراقـيـ
اليـــعــرفـــونــهــا عـــلى مــدى  80عـــام قــبل
االحــتالل من تــاســيس دولــتــهم فـي عـام
 ? 1921ثم اجــرى االحـتالل انــتـخــابـات
واسس لـنظـام حـكم سيـاسي واقتـصادي
جــــديـــــد بــــديـالً عن احلـــــكم الـــــرئــــاسي
اجلـمـهـوري فـصـار الـعراق فـي ظل نـظام
ــاني جـمـهـوري  امــا االقـتـصـاد حـكم بـر
ـا يؤمن فـحولـه احملتل االمـريـكي ووفقـاً 
بـه من نــظـام راســمــالي وانــهـاء الــنــظـام
االشـتـراكي الــذي كـان  يـعــتـنـقه الــنـظـام
اجلـمـهوري قـبل عام  2003لـذلك تـغـيرت
رحلة االنتقالية ومازالت هناك الـقوان 
قوانـ بحاجة لـلتغييـر على وفق النظام
الــراســـمـــالي فــاالمـــر اليـــحــتـــمل تـــنــوع

الـقوان ب النظـام الراسمالي والنظام
االشـتـراكي لـوجـود الــتـنـاقض بـيـنـهـا 
عـلى اي حــال نــحن الــيـوم عــلى اعــتـاب
ـئويـة االولى لـدولة الـعـراق  فالـسوال ا
االهم :  هل يـصح ان يكـون تـغيـير نـظام
احلــكـم من مــلــكي الى جــمــهــوري عــيـداً
وطـنيـاً اليـجـتـمع علـيه كل ابـنـاء الـشعب
الــعـراقي ?! فــهـنــاك من اليـجــبـذ الــنـظـام
ـلكي بل اجلـمهـوري ويحن الـى النـظام ا
اليـعــتـبـرون ان ثــورة تـمـوز  1958ثـورة
شـعـبـيـة اصالً بل انـهـا انـقالب عـسـكري
وحـــجــتــهم فـي ذلك انــهــا لـــيــست ثــورة
جـماهـيـرية افـضت الى انـتـخابـات عـامة
ــان او حـكــومـة او يــنـتــخب فـيــهـا الــبـر
رئــيس لــلــبالد فـــهي اذن  حــسب رأيــهم
انها غير شرعية..وبخالف هوالء من ب
ابـنـاء الــشـعب يــرى ان ثـورة تــمـوز كـان
ضـرورة مـلحـة البـد مـنـهـا لالنـقالب على

لـكي االقـطـاعي  وبـ هذا وذاك نـظـام ا
يـتـضح انه الاجـمـاع شـعـبي عـلى الـيـوم
ــكن الــوطــني في ( 14تــمــوز..)فــكــيف 
جـعل هـذا الـيوم عـيـداً وطـنـيـاً .???!   اما
يــوم /23اب/ 1921فالاحــد يـــنــكــر هــذا
الـــتـــاريخ فـــهـــو حـــدث ويــوم تـــاريـــخي
لـلعراقي فيه اسست دولتهم وفيها رفع
عـلمـهم واعتـرفت عـصبـة اال واعتـبرت
الـعـراق دولة لـهـا سـيـادة لـذلك نـطلب ان
يـكون يـوم تـاسيس الـدولـة العـراقـية في
 /23اب من كل عـام يـومـاً وعـيـداً وطـنـيـاً
ونــطــالب تــشــريع ذلـك بــقـانــون الــعــطل
ـناسبات الـوطنيـة النه حدثاً تـاريخياً وا
ويـوماً وطنـياً مشـهوداً فهو جـامعاً حلب
الـعراقي لوطنـهم ودولتهم دولة العراق
ــوحـد ونــرجـو الـلـه ان يـبـقى الـواحـد  ا
كــذلـك بــاذنه تــعــالى وبـــتــمــسك ابــنــاءه

اخمللص بترابه.. 

أشـــــراف واعـــــيـــــان ووجـــــوه ورؤســـــاء
الـعـشـائـر في الـقـريـة أو احملـلـة لالتـفـاق
مـعهـم على مـوعـد ومـكان حـضـور سـكان
ثـلـونهـا إلجراء احملـلة أو الـقريـة الـتي 
التصويت . وكان اجتماع السكان يفتتح
عـادة بـتالوة بـعض آيـات الـقـرآن الـكر
ثم تـلقى الـكلـمات الـتي تدعـوا النتـخاب
األمـير فيصل ملكاً على العراق . وبعدها
ؤقتة على يُـقرأ قرار احلكومة العـراقية ا
أهـالي احمللـة أو الـقريـة بـترشـيح األمـير
فــيــصـل مــلــكـــاً عــلى الــعـــراق وصــيــغــة
ــضـــبــطــة  ثم يُـــســألــون شـــفــويــاً عن ا
مـوافـقتـهم من عـدمـهـا . وفي كل احلاالت
ـوافقة شـفوياً  كـان اجلميع يـجيبـون با
ناطق دعوين في بعض ا وقد طُلب من ا
ـوافـقـة  ثم يـقـوم رفع الـيـد داللـة عــلى ا
ــنــطــقــة بــتــوقــيع ــثــلــوا احملــلــة أو ا

ضبطة .  ا
وبعد أن تكمل هذه العملية في كل لواء 
يـتـوجه إلـى بـغـداد مـتــصـرف الـلـواء مع
نـــخــــبـــة من وجــــوه وأشـــراف ورؤســـاء
عـشائـر لوائه لـزيارة األمـير فـيصل ومن
ضـابط إلى وزارة الـداخـلـية ثم تـقـد ا

ندوب السامي البريطاني  . وزيارة ا
كـان هذا هو اإلطار اإلداري العـام لعملية
الـتـصـويت .. لــكن الـعـمـلــيـة لم تـخل من
ســعي كل مـن الــســلــطــة الـــبــريــطــانــيــة
واحلـركـة الـوطـنـيـة إلضـافة عـبـارات إلى
ضبطة لتثبيت أهداف كل واحد صيغة ا
ــــفـــتــــشـــون مـــنــــهــــمـــا  فــــقـــد أبــــدى ا
الـبريطانيون في مـعظم األلوية الترحيب
ـضـبـطة والـتـشـجـيع أليـة إضـافـة عـلى ا
ـساعـدة من البـريطـاني  وذلك تـطلب ا
نـدوب السامي الـبريطاني بـتوجيه من ا
في بـرقـيـاته بـالـسـمـاح بـإضـافـة أي رأي
يــطــالـب بــاســتـــمــرار وجــود الـــســلــطــة
الـبريـطانـية في الـعراق . مـقابل هـذا فإن
إضـافـة أي مــقـتـرحـات وطــنـيـة إلى نص
ـضبطة يقابل بالعقوبة . وهو ما حدث ا
ـــتــصـــرف بـــغـــداد حـــيث  أُجـــبــر عـــلى
االسـتــقـالــة ألنه ســمح بـإضــافـة رأي
احلـركـة الوطـنـيـة في الـعراق إلى
ـضبـطـة . وكانت احلـركة نص ا
ـناهضـة لالنتداب قد الـوطنية ا
وزعت في جـميع أنـحاء الـعراق
صـيــغـة تــضـاف إلى الــصـيــغـة
عـدة لغـرض توقيع الـرسميـة ا
الـــنـــاس عـــلـــيــهـــا  وفـي هــذه
الــصــيــغــة أعــلــنـت احلــركـة

الـــوطــنــيـــة قــبـــولــهــا
بــاألمـــيــر فـــيــصل
مـلكـاً على الـعراق
عـــلـى أن يـــكـــون
مـلـكـاً دسـتـوريـاً
لـعـراق مـسـتقل
وال يـــــخــــــضع
إلرادة أحــــــــــــد
وبــــــشـــــرط أن
يـــــــكــــــون أول
عــمل يــقـوم به
هــو انــتــخــاب
وعــقــد اجملـلس
الـــــتــــأســـــيــــسي
الـــــعــــراقـي بــــعــــد
تـــــتـــــويج األمـــــيــــر
فـيـصل بثالثـة أشـهر
عـلى األكثـر. لقـد طلب
ثالً من مجموع  66
ـثـلـي بـغـداد الـبـالغ
ــــــثالً عــــــددهم 80 
إضــافـة هــذا الــشـرط
ــــضـــــبــــطــــة   إلـى ا
وحــدث مــثل هــذا في
ــــــوصل . وأصــــــدر ا
الـشيخ مـحـمد مـهدي
اخلـــــــــــالــــــــــصـي فـي
الـكاظمـية فـتوى بـبيعه

فــيــصـل بــشـــرط أن يــكــوم
ــجــلس مـــلــكــاً ( مــقـــيــداً 
نـيابي ومـنقطـعاً عن سـلطة
الـغيـر مسـتقالً عـنه بالـنهي

واألمر).    
إن شـرط الـثـالثـة أشـهـر هـو
ـدة الـتي كــان قـد وعـد بـهـا ا
ـــنــدوب الـــســامي النـــعــقــاد ا
اجملـــــلس الـــــتــــأســـــيـــــسي في
مـراسالته مع رئـيس احلكـومة
ـؤقـتـة عـبـدالـرحـمن الـنـقـيب ا
بـشـأن تـرشــيح األمـيـر فـيـصل

عندما وافق على ترشيح مـؤتمر القاهرة 
فــيـصل مــلـكــا لـلــبالد   الـتــاكـد من مـدى
ــمـــلــكــة رغــبـــة الــكــرد فـي االنــدمــاج بـــا
الــعــراقــيـة او االنــفــصــال عــنــهـا. ولــذلك
ؤقتة احلرية مـنحت احلكومة العراقـية ا
لـلكرد في االشتـراك في انتخابه من عدمه
ـناطق مع رغـبـة احلكـومـة في اشتـراك ا
ـمــلـكـة الــكـرديـة وعــدم انـفــصـالـهــا عن ا
لك الـعراقـيـة . وعنـدمـا اجـري انتـخـاب ا
فــيـــصل شــارك الــكــرد فـي االنــتــخــابــات
بـاستـثنـاء لـواء السـليـمـانيـة حيث رفض
شـاركـة في االنتـخـابات  سـكانه الـكـرد ا
وصـل فقـد صوت اكـثرهم امـا كرد لـواء ا
الى جـانب االمـيـر فيـصل بـشـرط مـنـحهم
احلق بـااللـتحـاق من عـدمه مع كـردسـتان
الــتـركـيـة حــ مـنـحـهـا االســتـقالل وفـقـا
بيـنمـا طـالب كرد كـركوك ـعاهـدة سيـفـر 
مــنــحــهم فــرصــة االنــتــظــار حلـ حــسم
مـسألة استقالل كـردستان  ومع ذلك فقد
كـانت هناك موافقة على االمير فيصل في
ــثـلــون عن ولــهــذا لم يــحــضــر  اربــيل 
لـوائي كركوك والسليمانية حفل التتويج
. وفي كل االحـــوال فــان هـــذه االمـــال قــد
تـبخرت وزالـت بالغـاء معـاهدة سـيفر في
مـؤتـمـر لـوزان عام 1923. وعـنـدمـا حلت
وصل واصـبـحت رسمـيـا جزءا مـشكـلـة ا
صــارت كــردســتــان الــعـراق من الــعـراق 
ـمـلـكـة الـعــراقـيـة وفـقـا لـقـرار جـزءا من ا
عـصبـة اال عام 1926 مع الـتـأكيـد على

حقوقهم القومية في العراق  .
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ؤقتة أمرها أصـدرت احلكومة العراقـية ا
إلى وزيـر الـداخــلـيــة بـاتـخــاذ اخلـطـوات
اإلداريـة الالزمة إلجراء عـمليـة التصويت
الــعـام بـطـريـقــة الـتـوقـيع عــلى مـضـبـطـة
وليـس بـصنـاديق ـوافـقـة من عـدمـهـا  بـا
االقــتــراع. وفي ضـــوء ذلك طــلــبت وزارة
الـداخـلـيـة من مـتـصـرفي األلـويـة تشـكـيل
جلــان تـــمــثـل ســكــان جـــمــيع الـــنــواحي
ــدن والــقــرى لـــتــســجــيل واحملـالت في ا
آرائــهم بــشــأن قــرار احلــكــومــة تــرشــيح
األمـير فيصل ملكـاً على العراق بشرط أن
تــكــون حـــكــومـــته دســـتــوريـــة نــيـــابــيــة
قراطية  وأن يكون تسجيل اآلراء في د
مــضـبــطـة حتــتـوي عــلى قـرار احلــكـومـة
نـاداة بفـيـصل ملـكاً ـؤقتـة بـا العـراقـية ا
عـلى الـعـراق وصـيـغـة الـتـصويـت تـكون

كاالتي  :-
ـــــوقـــــعــــــ أدنـــــاه ســـــكـــــان (( نـــــحـن ا
نـاحية/مـحلـة .. من قضاء /مـدينة ... عن
لــواء ... قــد بــلــغــنــا خــبــر قـرار مــجــلس
درج أعـاله وفهـمـنـاه وتأمـلـناه الـوزراء ا
بـإمعـان  وكـانت الـنتـيـجـة موافـقـة لرأي
.... نـفس عليه ومـبايعـتهم لألميـر فيصل

 وعارضهم في ذلك من النفوس .. )) 
ــتــصــرفي األلــويـة تــقــد هـذه وأنــيط 
الصـيغة إلى اللجان التي سيتم تشكيلها
إلجـراء الـتصـويت  ومن ثم إعـادتـها إلى
بغـداد بعد انتهاء عمـلية التصويت . كما
شــكــلت وزارة الــداخــلــيــة جلــانــاً أخــرى
لإلشـراف على عمـلية الـتصويت وأوفدت
كل جلنة إلى أحد األلوية وقد قامت جلنة
خـاصـة في الـوزارة بـاإلشـراف علـى عمل

اللجان وتنظيم عملية التصويت.
 وقـبل بـدء عـملـيـة الـتـصـويت كـان يدعى

ذلك احل ولم يـتوقف اخلط الـبياني
سيـرة هذا البـلد رغم تذبـذبه أحيانا
من االجتاه نـحو االنـحدار بـاستـمرار
!! اتـراهـا لـعـنــة الـقـتل وسـفك الـدمـاء

التي رافقت تاريخنا مــنذ قرون ? 
أم انـنــا مــازلـنــا النـفــهم والنـــــــعـرف
كـــيف تـــبـــنى الـــدول واجملـــتـــمـــعــات

وتتطور ?? 
سـؤال يـســتـحق من اجلـمــيع الـبـحث
عن اجـابة لـه  علـى األقل في الـذكرى
ـئـويــة لـتـأســيس الـدولـة الــعـراقـيـة ا

احلديثة !!  
ـاضـيـة فـي مـثل هـذه االيـام الـسـنــة ا
كــتــبت خــاطــرة او مــقــالــة مع قــهــوة
الـصــبـاح تـســائـلت فــيـهـا عن الــعـيـد
الوطـني للـعراق !! ومـازلت أبحث عن

جواب !! 

في 23 آب 1921 وقـــــبل مـــــائـــــة عــــام 
شــهـدت بـنــايـة الـقــشـلـة بـبــغـداد مـراسم
تـتـويج االمـير فـيـصل بن احلـسـ مـلـكا
عـلى العـراق بحـضور جـمهـرة كبـيرة من
ــثــلــيــهــا اعــيــان الــبـالد واشــرافــهــا و
يـتـقـدمـهم نـقـيب اشـراف بـغـداد ورئـيس
ؤقـتـة عبـدالـرحمن احلـكومـة الـعراقـيـة ا
الـكـيالني  وبـرعـايـة بـريـطـانـيـة تـمـثـلت
ـنـدوب الــسـامي الـبـريـطـاني بـحـضـور ا

برسي كوكس على منصة التتويج . 
هم عمقا ـتلك هذا احلدث التاريخي ا و
تد الى عام  1918/1919عـندما اجرى
الــبــريــطـانــيــون اســتــفــتــاءً ســألـوا فــيه
الـعراقيـ عن رأيهم في تـقرير مـصيرهم
دني العام ولسن  وكانت رغبة احلاكم ا
ان تـكون نـتـيجـة هـذا االستـفتـاء لـصالح
بـاشر في العراق  الـوجود البريـطاني ا
ـقـدسـة الـكـاظـمـيـة ـدن ا اال ان بـغـداد وا
والـــنـــجف وكـــربالء والـــكـــوفـــة طــالـــبت
يــحـكـومـة عـربـيـة مـسـلـمـة يـرأسـهـا احـد
اجنـال الشـريف حسـ مـلكـا دستـوريا 
رغم ان االسـئلـة اخلـاصة بـاالسـتفـتاء لم
ـطـلب تـتـطـرق لـذلك . وقــد جتـسـد هـذا ا
عـملـيا عـندمـا قـابل قادة ثـورة العـشرين
الالجـــــئــــــ الى احلـــــجـــــازعـــــام 1921
وافـقة الـشريف حـس مـطالـبـ اياه بـا
عـلى ان يـكـون ولـده االمـيـر فـيـصل مـلـكا

على العراق .
ويـذكر مـحـمـد مهـدي الـبصـيـر في كـتابه
ـثال عن تـاريخ الـقـضـيــة الـعـراقـيـة ان 
جــمـــعــيـــة حـــرس االســتـــقالل الــســـريــة
ــثـلــ عن جـمــعـيـة الــعـهــد الـعـراقي و
كـانـوا من بــ مـرسـلـي الـبـرقــيـات الـتي
تـــطـــالــــبه بـــذلك .وال شـك ان الـــضـــبـــاط
الـعراقي الذين كانوا قـد شكلوا العمود
الـفقـري للـثـورة العـربـية وحـكـومتـها في
ـلك فـيصل بن احلـس دمـشق برئـاسة ا
عـام 1918-1920  كـان لهـم تأثـيرهم في
تـرشـيح فـيـصل مـلــكـا عـلى الـعـراق بـعـد
احـتالل الفرنسي لـدمشق وانهاء حكمه

فيها.
وعــنـدمــا تـشــكـلـت احلـكــومـة الــعـراقــيـة
ــؤقـتــة بـرئــاسـة نــقـيب اشــراف بـغـداد ا
عـبــدالــرحـمـن الـكــيالني في 21 تــشـرين
الـثـاني 1920 شـاركـت بـوفـد عـراقي الى
مــؤتــمــر الــقـاهــرة الــذي دعــا الــيه وزيـر
ــســتــعــمــرات الــبــريــطـانـي ونــســتـون ا
تشرشل لبحث مستقبل الشرق االوسط 
والـــذي عــــقـــد في الــــفـــتـــرة 24-12 اذار
1921 وقـد مثلـها جعـفر العـسكري وزير
ــيــداني جلــيش الــدفــاع (وهــوالــقــائــد ا
الـــثـــورة الـــعـــربـــيـــة الـــذي دخل دمـــشق
بـرئـاسـة االمـيـر فـيصـل بن احلـسـ عام
1918 واصـبح مــســتــشـارا له وحــاكــمـا
حلـلب في احلكومة العربية في سوريا) 
ـاليـة  وضم وسـاسـون حـسـقـيل وزيـر ا
ـنـدوب الـسـامي الـبـريـطـاني في الـوفـد ا
الــعـــراق بــرسي كــوكس والـــســكــرتــيــرة
الـشـرقـيـة لـدائـرته كـيـرتـرود بل وآخـرين
.وطـالب الوفد العـراقي ان يصبح فيصل
بن احلـس مـلكـا عـلى العـراق  وعنـدما
ـؤتمر ابـرق جعـفر العـسكري الى وافق ا
ؤتـمر دعوة االمـيرفيـصل ابلغه تـوجيه ا
الى والــده الــشــريف حــســ كي يــوافق
عـلى ارساله ملكا على العراق مع تشكيل
جـيش وطــني  فـابــرق الـشــريف حـسـ
الى رجــاالت بــغــداد قــائال ( وحــيث اني
انـظر الى دعوتكم كدعوة وطـنية خالصة
فـاني سابـعث فـيصل الـيكم لـيـعيـنكم في
الـعـراق )  كمـا ارسل االمـيـر فـيصل الى
ــؤقــتــة رئــيس احلـــكــومــة الـــعــراقــيـــة ا
عـبدالرحمـن النقيـب الكيالني بـرقية جاء
فــيــهـا :  (وقــد وافـق والــدي ...فــاذا كـان
اهل الــعــراق يــرغــبــون حــضــوري فــانــا

مستعد للحضور .) .
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وفي بـغـداد كـانت بـعض االسـمـاء تـتردد
لـــتـــولي حـــكم الـــعـــراق ومــنـــهم رئـــيس
ؤقـتـة عبـدالـرحمن احلـكومـة الـعراقـيـة ا
الــنـــقــيب والـــشــيخ خــزعـل امــيــر امــارة
عـربستان وطـالب النقيب وزيـر الداخلية
ؤقـتة . ولم تكن في احلـكومة الـعراقـية ا
لــدى عــبـدالــرحـمـن الـنــقـيـب رغـبــة بـذلك
وتـوقف اميـر احملمـرة الشـيخ خزعل عن
مــســعـاه عــنــدمــا عـلـم بـتــرشــيح االمــيـر
فـيـصل اال ان طـالب الـنـقـيب كـان يـرغب
بـزعامـة الـعـراق  فقـام بـجـولة في وسط
الـــعــــراق وجـــنــــوبه واتـــصـل بـــرؤســـاء
الـعشـائـر البـارزين  والـقى خـطبـا تـدعو
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ا قال الشاعر : قد

ال يعرفُ الشوق االّ مَنْ يكابدُه 
وال الصبابة االّ من يعانيها 

ونقول نحن اليوم :
ظـالم واجلرائم االّ ال يعـرفُ دمويـة النـظام الـدكتـاتوري البـائد ومـا اجتـرحه من ا

من عاش في أيامه السوداء  
عـاصـر فـهم لـم يعـيـشـوا في ظـل تـلك احلـقـبة أمـا أبـنـاء الـعـشريـن من شـبـابـنـا ا
الـداكنـة فـقد تـنـطلي عـلـيهم األكـاذيب الـتي يَتَـشـدقُ بهـا أيـتام ذلك الـنـظام الـظالم
رحلة الراهنة ويعلنون  – بِكُل صلف ووقاحة  –حنـينهم اليه وتفضيلهم له على ا
ـا يحـفل به العـراق اجلديد من كن قـبوله عـلى االطالق بالرغم   وهو أمـر ال 
رحلة لم تشهد اال ثغرات ومفارقات واختراقات للموازين ولكنها ال تُقاس أبداً 
واال احلروب العبثـية التي مألت العراق التـصفيات اجلسـدية لألحرار واحلرائـر 

قابر . با
نعم 

قابـر اجلمـاعيـة وقد ضربت في ان ايام الـدكتـاتورية الـبائـدة هي أيام اجملـازر وا
قسوتها وامتهانها لكرامة االنسان العراقي األرقام القياسيّة .

ـواطنون مـسلـوبي احلقوق واحلـريات ومـا عليـهم االّ التـسبيح بـحمد فلقـد كان ا
القـائد الـضرورة واخلضـوع الكـامل له وليس من حق أحـد ان يتمـلمل او يـشكو

واالّ فأحواض (التيزاب) موجودة بانتظاره ..!!
-2-

ـواكب نـابـر وا ـا اشـتـهـر به الـنـظـام الـدكـتـاتـوري البـائـد  مـحـاولـته حتـويـل ا و
الحـقـة وحـ بـاء بـالـفــشل امـتـصت حــمـلـة ا احلــسـيـنـيـة الـى أبـواق دعـائـيـة لَـهُ 
لـلخـطـبـاء احلسـيـنـي الـكـثيـر من اخلـطـباء حـيث كـانت تـستـدعـيـهم دوائر االمن
كما وتدس لـهم (الثاليوم)  في ما يقدم لهم من شراب سواء كان بارداً أو حاراً 

رحوم الشيخ عبد الرسول العبادي . ان بعضهم تعرض للدهس كا
-3-

ان ظاهرة احملـاربة لزوار احلس وللشعائر احلسـينية أبتدأت منذ العهد األموي
ـتوكل العـباسي من زيـارة احلس  واستـمرت الى العـهد الـعباسي حـيث منع ا

وكانت السلطة تعاقب الزوار بقطع اأيديهم .
حتى قال الشاعر :

تاللهِ ما فعلتْ أميّةُ فيهم 
معشارَ ما فعلتْ بنو العباسِ 

والسؤال اآلن :
اذا يخشى الطغاة من احلس ومن اجملالس احلسينية ?

واجلواب :
ان احلـسـ ثـورة عـلى الـظلـم والطـغـيـان واجملـالس احلـسـيـنـيـة مـحـطـات تـوعـية

وتعبئه للوقوف بوجه االنحراف والظلم والطغيان .
-4-

ـواكب واجملالس حـيث ازدادت قوافل الـزوار وا ولم يـفلح الـطـغاة في مـا أرادوه 
احلسينية عاماً بعد عام .

-5-
ونستطيع أنْ جنزم ونقول :

الي الـتي تتجه الى زيـارة االمام احلس في عاشـوراء وفي األربع ليس ان ا
لها مثيل في كل أرجاء العالم 

ـلك وقـدّم أوالده وأصحـابه قـراب في انّ احلسـ (ع) أعـطى لله تـعـالى كل ما
سبـيل الـله وعـرّض نسـاءه لـلسـبي من أجل أعالء كـلـمة الـله في االرض  وانـقاذ
عذبة من جَوْرِ الـطغاة وانحرافاتهم  فـأصبح مناراً للثائرين األمة بل االنـسانية ا
 وقدوة لـلناهض  فضالً عن كونه إماما من ائمة الدين  وحجةً من حجج الله

في االرض  يستضاء بنور علمه وهديه وأخالقه. 
ونـحـمـد الـله تـعـالى أن رزقـنـا مـحـبـته ووالءه  ونـسـأله تـعـالى أنْ يـرزقـنـا وايـاكم

شفاعته يوم الدين .
-6-

لسنا وحدنا عشاقاً للحس (ع) 
انّ عشّاق احلس كثيرون من شتى اال والشعوب واألديان والقوميات...

ولنختم بهذه الرباعية :
سالم على من ثوى في القلوبْ 
مُقيماً ومَنْ عشقته الشعوبْ

وانّ احلس باشْعاعِهِ 
يضيءُ مساراتِنا في الدروبْ

وهذي ينابيعُه ثَرَة 
وهيهاتَ أنْ يعتريها النُضوبْ

وما غاب عنا احلس الشهيد 
فما لشموس الهدى مِنْ غُروبْ
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حكم االعـدام في النظـام القضـائي العراقي حـكم يجري تـمييـزه وجوبيا اي ان
احلكم يتـم ارساله من جهة الهـيئة القضـائية الى محكـمة التميـيز االحتادية حتى

اذا لم يطلب احملكوم عليه بالعقوبة ذلك.
وسعة قـالة) ستقوم الهـيئة ا بعد وصـول ملف " اضبارة" قاتل عـبير( موضوع ا
اجلزائية او الهيئة العامة في محكمة التمييز بالتدقيق التمييزي وفي مثل قضية
مقتـل مدير بـلدية كـربالء " عبيـر سليـم" على يد " حـس جواد" لن تـقوم محـكمة
وضـوع لتصـدر حكم اعـدام بحقه دون ان يـكون ضمـيرهـا قد استـقر و كذلك ا
ـــة و ظــروفــهــا الـــتي ادت الى ازهــاق روح االدعــاء الـــعــام عــلـى وضــوح اجلــر
ا اخذ بنـظر االعتبار ترصد الـقاتل بالقتيل و كذلك الضـحية خالل الواجب ور
اصابـة اخر بنـية القـتل و بسـبب جتاوز على امالك دولـة وهذا ايضـا قد يدخل

في باب القتل لغرض دنيء .
الـقــضـاء ال يـنـأثـر بـالــرأي الـعـام نـعم قـد يـســعى لـلـوصـول لـتــشـريـعـات تـغـطي

مستحدث االمور.
لـكن االهم من هـذا ان احملــكـمـة ال تــصـدر حـكم اعـدام
ـسـبـقـة ان حـكـمـهـا سـتـصـادقه مـحـكـمـة دون ثـقـتـهـا ا
الــتـمــيـيــز ذلك ان رد احلـكم في مــثل هــذه احلـالـة ان
جرى تـخفـيـفه سيـحـسب قضـائـيا عـلى الـقضـاة الذين

اصدروا احلكم االولي ان اتفقوا على القرار.

في حـكم  سـنة الـعـراق  توجـه الشـيـعة نـحـو الفن والـتـجارة. مع مـشـاركة سـنـية
واضحة في مجاالت انشغل عنها السنة بالسلطة.

. ا اعني الوظائف العليا.كاحملافظ ال اعني ان الشيعي لم يكن يوظف.وا
ــدراء الــعـامــ لــكن بــنــسب.غــيــر عـادلــة وهــذا الــوضع مــوروث من الــعــهـد  وا

العثماني.
اما االدعاء بان فقهاء الشيعة حرموا العمل بالدولة فهو مرفوض .الن التحر

صدر في فـترة محـددة من قبل االمـام اخلالصي االول  في مـوقف ضد االنكـليز
الذين كـانوا اصحاب القرار.ولم يـشترك فقهاء كـبار في تاييد الفـتوى ولم يعلنوا

عن رفضها.
 والدلـيل ان زعيم احلـركة الـوطنـية جـعفـر ابو الـتمن اسـتوزر

انذاك.
لـكن الـشـيـعـة هم زعـمـاء الـدولـة ووزاراتـهـا واجـهـزتـهـا
ـــوذجــا لــلــعـــدل بــ رعــايــاهم فــلــمـــاذا لم يــقــدمــوا 
الـبــارزين.ولم يـسـتـشـاروا بـاالســمـاء الـتي تـوالت عـلى

احلكم. 
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عـلى مـدى جتـربـة فـنـيـة تـمـتـد إلى أكـثـر من نـصف
قــرن إحـتــفظ الـفــنـان ـــامل حــسـ بــبـريق تــألـقه
وجـمال روحه وعذوبـة نفسه الـطيبـة وثمة تداخل
مــنـطـقي بـ رؤيـتـه لـلـفـنـون. ومــوقـفه من احلـيـاة
ـتـسـارعـة الـتي تـمـضي عـلى عـجل دائـما. ذلك أن ا
لـكة الـفن والعـيش ب الـفنـان اختـار السـكن في 
مـواد الرسم بـقنـاعة شـخصـية راكـزة وكمـا نعرف
بـان الـفن وكل أفـرع الـثـقـافـة واآلداب تـلـزم تـفـهـماً
ـعنى احلرية كـما تتطـلب نوعاً من الصدق مـعمقاً 
مع الذات ومع العمل الفني أيضاً وذلك لن يكون ما
لم يــكن هـذا الــفـنــان مـؤهالً من اجلــوانب االدائـيـة
ومـكتسباً خلـبرات ومهارات متـقدمة وكامل حس
- لـــيس بــوصــفـه وآلــدي الــذي خــرجـت إلى حــيــز
الـوجـود مـن صـلـبه فـقـد ــنت أحث اخلـطى إلقـتـفـاء
أثـره وتتبع مسـاراته وإشتغاالته في شؤون اآلداب
والــثـقـافــة وبـخـاصــة اإلنـهـمــاك في عـوالم الــشـعـر
واالدب ومـــخــتــلف الـــفــنــون. ولــكـل ذلك ســأســمح
لــنـفـسي بــأن أكـون شـاهــداً عـلى رحـلــته مع فـنـون

الشعر و الرسم على حد سواء.
مــنــذ أن تـفــتــحت عــيــنـاي عــلى احلــيــاة كـنت أرى
لـوحات كـثيـرة معلـقة عـلى كل جدران بـيتـنا وكنت
أبـصر ألوانـاً مختـلفة تـتشذر بـبريقهـا في كل مكان
ذيبات واأللوان تنفد في من البيت وكانت رائحة ا
ـوسـيقى الـهـواء مع تـنـفـسي بـينـمـا كـانت أنـغـام ا
الـسـمفـونـيـة واألوبرالـيـة تصـدح بـهيـبـة ووقار في
فـنـاء الـدار وعـلى الـرغم من الـظـروف اإلقـتـصـادية
الـقاسية التي كنا نـابد محنة العيش خاللها إال إن
ضي قـدماً فـي منـهجه الـيومي إرادة الـفـنان عـلى ا
مـتحـدياً كل الـظروف الـقاهـرة خلـقت حيـاةً خاصة
بال تـكـلف أو تصـنع أو مبـالغـة ال لشيء اال لـيقف
واجـهة شـظف العـيش ومحـاولة الـعيش مـتحـديـاً 
ط من احلــيــاة ــتــنــعم وصــنــاعــة  االفــتــراضـي ا
مـختلف تماماً عن الواقع الذي ينبغي أن يكون وال
ــر يــوم إال وكــان الـفــنــان يــرسم يــقــرأ ويــسـمع
ـوسـيقى ويتابع إحتياجات الـبيت بدقة متناهية ا
دون أن يـتـجاهل شـيئـاً على االطالق ولـكل فردٍ من
تطلبات كان يعطيها على االسـرة نوع خاص من ا
أكــمل وجه وبـحب بــالغ .ولـو حـاولـنــا سـبـر أغـوار
حـيـاة الــفـنـان ــامل حـسـ وسـعـيـنـا إلقـتـفـاء أثـره
وتـتبع مـساراته الـفنـية والـفكريـة لتـلمـسنـا حقائق
عاني اجلوهرية الـتي اسهمت بل حتمت تالمـس ا

عليه بأن يكون فناناً مع سبق اإلصرار. 
r d « ”u

فـمـذ كـان في سن الـعـاشرة كـان مـهـووسـاً بـالرسم
وكـانت أنـامـله الـدقـيـقة تـخط عـلى جـدران الـبـيوت
مالمـح الـكــائــنـات اخلــلــيـقــيــة بـشــراً في حــركـات
مـختـلفة حـيوانـات أزاهير وطـيور وكـانت دفاتره
ـ هــو الـنص وكــتـبه عــبـارة عن مــ وحـاشــيـة ا
ـقرر رسمـياً واحلاشيـة هي شخبـطاته وتعـليقاته ا
وبـصـراحــة أن هـذا يـشـبه إلى حـدٍ بـعـيـد سـيـاقـات
اإلشـتـغـال علـى اخملطـوطـات الـعربـيـة واإلسالمـية
أعـتقد إن الـفنان تـستحوذ عـليه طاقـة خفيـة هائلة
كــأنـهــا طــاقـة كــونــيـة مــذهــلـة وبــذا كــان مـتــعـدد
االهــتـمـامـات ومــتـنـوع في الـتــوجـهـات بـ اآلداب
والــفــنـون وهــذه الـطــاقــة تـشــتــعل في داخــله مـثل
ستعرة وكـان يعلم جيداً مـدـات خطرها اجلـذوة ا
فــان لم يــسـتــطع تــفــريـغــهــا عـلـى الـنــحــو األمـثل
وإحـالتـها إلى طاقـة ابداعيـة فال بدّ إنـها ستـحترق
بـداخلـه وإذا كان الـيوم الـواحد بـصيـغته الـزمنـية
ـثل  24 سـاعـة مـقـسـمـة عـلى سـاعـات ـعـتـادة  ا
الـليل والـنهار فـان يوم كـامل حس يـجب أن يكون
ب  48 سـاعـة ال سـيـمـا إذا أخـذنـا بـنـظـر االعـتـبار
مــســـتــويــات إجنــازه الــفــنـي وتــنــوع إنــشــغــاالته
اخملـتلـفة.كـان لـوالدتي الـشاعـرة والتـشكـيلـية لـيلى
عـبد األمير رفيقة دربه األثر الكبير في حتفيزه على
ــزيـد من الـعــطـاء وتــقـول عـنـه: كـان كـامل تــقـد ا
حـس بعـد أن ينـتهي من أحد لـوحاته يدخل مـعنا
في نــقــاشٍ حــول الـكــتــابــة عن جتــربـتـه الـكــبــيـرة
ـتـسـلـسـلـة ـنـجـزات تـلك الـتـجـربـة ا واحلـافـلـة بــا
بـأبــعـادهـا الـكـونـيـة مـنــذ نـشـأته ومـنـذ أن دب فـيه
الــوعي إذ إنــهــا تــخــتــلف عـن الــتــجــارب االخـرى
بخصوصيتها وإعتمادها على الفكر والرسم وكما

يـقول كامل حـس على الفـنان أن يكون مـفكراً قبل
أن يـكـون رسامـاً وكـان يرد عـليـهـا ويقـول: ال بدّ أن
أرسم مــا يـحـتـدم في مـخـيـلـتي وأشـبع ذاتي وكـان
ــسـتــمــر بـالــتــطـور نــحـو يــتــحـدث عن أســلــوبه ا
احلــداثـة إذ انه كــان فــنـانــاً مـتــجـدداً يــبـتــعـد عن
ــيـز الــنــمـطــيــة والـتــكــرار في أعــمـالـه وهـذا مــا 
إسـلوبه في فـترة الـسبـعيـنات حـ كان طـالباً في
ية الفنون اجلميلـة في بغداد كان يتميز ب أكـاد
يوله نحو احلداثة في الرسم وفي حواره أقـرانه 
مع أســتــاذته آنـذاك حــول هــذا االمـر كــان يـفــسـره
ويـقـول: ان احلداثـة تـسـحبـني بـشكلٍ تـلـقائي دون
ـوديل وأعـيـد تـركـيـبه كـما قـصـد جتـعـلـني أفـكك ا
يــفـعل الـشــاعـر بــاحلـروف والـكــلـمـات لــيـجـعــلـهـا
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ـتمـيـزين في دفـعته كـان الـفـنان كـامل حـسـ من ا
ومن الـــعــشــرة األوائل وكــان يــســتــخــدم إســلــوب
ـوديل أو احلــداثـة مــنـذ ذلك احلــ سـواء بــرسم ا
االنـشاء وتخطيطاته بـقلم الرصاص والفحم وكان
الــطالب يــتـجــمـهــرون حـوله حــ يـرسـم ولم يـكن
ـسـاعدة أو نـصـيـحة بـروحٍ رحـبة يـبـخل عـليـهم 
وهــذا مـا لـفت أنــظـار أسـاتــذته إلـيه من الــفـنـانـ
الــكـبـار أمــثـال كـاظم حــيـدر وفـائق حــسن وشـاكـر
طلقة في حسن آل سعيد فكانوا يعطونه احلرية ا
الـرسم ألنه طـالب وفنـان مـتمـيـز هكـذا كـان الفـنان
كـــامل حـــســـ مــلـيء بــاألفـــكـــار ويــؤمـن أن الــفن
والـلوحـة قـضيـة كونـية عـظمى تـهم اجملتـمع لذلك
ـهمة في التشـكيل العراقي وهذا يـعد من األسماء ا
مـا يثـبته االثـر الفـني الكـبيـر الذي تـركه جلـمهوره
ا كـان له من فـكر نـيـر وثقـافـة راكزة كل ومـحـبيـه 
ذلـك دعـاني مع بـعض األصــدقـاء واحملـبـ إلجنـاز
مــؤلف فــني بــعــنــوان كــامل حــســ .. فن الــرؤيـة
ـوقف هـذا الـكـتـاب الـذي يـلـخص حـيـاة الـفـنان وا
كــامل حــســ وســيـرتـه وأعـمــاله الــفــنــيــة والـذي
نـجز سـيـصدر في األيـام القـادمـة ساهم في هـذا ا
خـيـرة كـتاب ونـقـاد الـفن في العـراق أمـثـال: جاسم
عـاصي حسن عـبد احلـميـد جواد الـزيدي شوقي
ــــــوســـــوي اآلء اخلــــــيــــــرو وصالح عــــــبـــــاس ا
واســتــجــابـوا لــنــا مــشــكـوريـن وقـدمــوا لــلــكــتـاب
ـهـذبـة والـراقـيـة مـحـقـقـ إسـتـقـراءً نـصـوصــهم ا
مــتــمــاسـكــاً مع حــقــائق الــفن لــدى كــامل حــسـ
مـضيئ فـصوالً هامة من جتـاربه الفنيـة اخملتلفة
ـبدع سـمـير كـمـا عهـدنـا تـصمـيم الـكتـاب لـلـفنـان ا
ـيـدان لـقد مـرزه الـذي له جتـارب بـارعـة فـي هـذا ا
تــضــافــرت كل اجلــهــود مــجــتــمــعــة لــتـقــد تــلك
اخلالصـة النـقيـة التي تبـرز أهمـية األعمـال الفـنية
والـرؤى الفـكـرية والـفلـسفـية كل ذلك نـقدمه كـجزء
من عـمـلـيـة رد الـوفـاء لـفـنـان كـبـيـر أفنـى عمـره في
واقف تسم باإلبداع وا سـبيل تقد النوع الفني ا
ــثــيــرة لإلعــجــاب عــلى الــرغم من كــونه مــانــحـاً ا
وسخياً بعطاءاته الثرة على أمل أن نحقق له حلماً

مؤجالً كان يراوده منذ سنوات.
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تــعـلـن الـشــركــة الـعــامــة الدارة الـنــقل اخلــاص عن اجـراء
شيدات ادناه في محافظة (نينوى) مزايدة علنية لتأجير ا
) تـبدأ من الـيـوم الـتالي لـنـشر االعالن في الـيوم (الـثالثـ
وفـق قـانــون بـيع وايــجـار امــوال الـدولــة رقم (٢١) لـســنـة

عدل. ٢٠١٣ ا
ـكن احلـصـول عـلـيـهـا من قـسم الـشـركة والـشـروط الـتي 

اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠) دينار غير قابل للرد.
فـعـلى الـراغـبـ احلـضـور في الـسـاعـة احلـاديـة عـشـر في
ـزايد قسـم الشـركـة في محـافـظـة (نيـنـوى) عـلى ان يقـدم ا
كتاب يـؤيد بـراءة ذمته من الـضريبـة معـنون الى (الـشركة
ـدنــيـة الــعـامــة الدارة الــنـقل اخلــاص) وهــويـة االحــوال ا
وحـدة) وبطاقة وشهـادة اجلنسـية او (البطـاقة الوطـنية ا
السـكن (الـنسـخـة االصلـيـة) ويـدفع التـأمـينـات الـقانـونـية
البالغة ٢٠ % مضروبا في عدد سن العقد بصك مصدق

زايدة اجور خـدمة بنسبة ٢% ويتـحمل من ترسو عـليه ا
وكذلـك يتـحـمل النـاكل فـرق الـبدلـ في عـدد سـن الـعـقد
ـزايـدة عـطلـة رسـمـيـة جتري وفي حـالـة مـصـادفة مـوعـد ا

زايدة في اليوم التالي . ا
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قرأت مقاالً في صـحيفـة عربيـة حتدث كاتبه عن
صفات الغراب ثم أستعان بها في التشبيه على
ـوظــفـ في الـدوائـرالـعـامـة تـصـرفـات بـعض ا
واخلاصة  ولـعل التوصـيف متـوافقاً مع ثـقافة
العـرب أذ تـعـتـبـرالـطائـراألسـود رمـزاً لـلـتـشاؤم
ماخـوذاً من قول الـشـاعر: إذا كـان الغـراب دليل
قـــوم ســـيـــهـــديـــهـم إلى دار اخلـــراب  الشك أن
وجود مـوظـف سيء مع فـريق عـمل جـيـد يؤدي
إلى حـبـس روح الـتــطـويــروتـقــلـيل األنــتـاجــيـة
ناهيك عن تـأسيس بيـئة معـادية تخـالف قواعد
األداء وحتـــرض عــــلى الــــفـــوضـى بـــأســــالـــيب
وحــتى نـسـتــفـيـد ــشـ  اخملـادعـة والــسـلـوك ا
ـقـال نـبــ أن الـقـانـون قـانـونــاً من مـضـمــون ا
العراقي حدد اجلرائم اخمللة بواجبات الوظيفة
العامة وهي الرشوة..األختالس..األستيالء على
أمـــــوال لــــــلـــــدولـــــة أولـــــغـــــيــــــرهـــــا بـــــغـــــيـــــر
ـصـالح حق...األضـراربــسـوء نـيــة بـاألمــوال وا
ــــــقـــــاوالت ..األنــــــتــــــفــــــاع من األشــــــغــــــال أوا
أوالتعهدات..وأخـيرها أستخـدام العمال سخرة
ــــوضـــوع نـــقـــول أن ..وبـــالـــعــــودة الى أصل ا
وظف الـذي أسمـينـاه غراب  مـأزوم بأنانـيته ا

مـحـكـوم بــتـفـكـيــره الـسـلـبي  تــصـنـعه عـوامل
كـثـيـرة وتـوفــر له أوكـاراً وبـيـئــات لـعل أهـمـهـا
ـــــــديـــــــروخـــــــوفـه من فـالنـه وفالن  هـــــــوس ا
ــسـوؤل شـخــصـيــات قــمـيــئـة تــقـتــحم حــيـاة ا
ـنـهجـية الوظـيـفيـة واخلـاصة فـتـجعـله أسـيراً 
تصـادمـيـة مع أشـخاص نـزهـاء يـعتـقـد الـغراب
أنـهـم حـجــرعــثــرة في طـريـق أهـدافـه الـســيــئـة
ـــوظف مـن صــنف ـــريـــبـــة  هــذا ا وغــايـــاته ا
األغـبـيــاء  يـرجتف مـن تـفـوق أقــرانه  مـوروث
األحسـاس بالـغ تـصـاحبه جتـارة بضـاعتـها
ـظــلــومـيــة  هـويــعــتـقــد أنه األفــضل واألقـدر ا
واألحـــسن لـــكن الـــفـــاســــدين عـــلى حـــد زعـــمه
من مساو نعونه من حتـقيق رؤاه وأحالمه
هذا الـصـنف قدرته عـلى نـقل األحـداث مجـتزأة
إلى صـاحب الـقـرار في قـالب وشـائي تـشـاؤمي
حتيطه جزئـيات شكلـية ليس لهـا عالقة بحسن
النوايا والالتـطوير . بصـراحة ليس من السهل
أصالح هذا الـغـراب  مثـلـما يـعـتقـد الـبعض أن
الـنــصح واألرشـاد هــمـا الــسـبـيـل  هـؤالء نـوع
جــديــد مـن مــتــحــور كـــوفــيــد عالجـه الــبــتــرثم

التطهير. 
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نامة ا

من قبل فى حـروبها وتـدخالتها فى
فيتنام وكـمبوديا والووس وغيرها
وســــارت عـــــلـى نـــــفس الـــــدرب فى
تدخالتـها الـكاذبة االسـتعـمارية فى
الـعراق وسـوريا ولـيبـيا والـسودان
بـتالة احملـتلـة من قبل وفـلسـطـ ا

االستعمار الصهيونى?
4ــ وإذن فـنـحن أمـام دولـة ال تـتـعلم
أى درس مـن دروس الـــتـــاريخ وأن
كن الـشعـوب وحركـات الـتحـرر ال 
ــة بـجــنــودهـا إال أن تــلـحـق الـهــز
وآلــتــهـــا الــعــســكــريـــة وعــمالئــهــا
ال الـفاسـدين الذين تـغدق عـليـهم ا

واجلاه.
5ــ السـؤال األساسى بـالنـسبـة لنا:
تـعامـلون الـعرب على هل سيـعى ا
ــسـتــويــات الــرسـمــيــة واألحـزاب ا
ـنـبـهرة »بـالعـظـمة« واجلـمـاعات ا
شاهد ويـتعاملوا األمريكيـة تلك ا
مع أمريكـا بحذر ونـدية ويتـجنبوا
الــــســــقــــوط فى قــــبــــول وعــــودهـــا
وتـأكـيـداتـهـا ويـفـهـمـوا من كل ذلك
الــتـاريخ بــأن أمــريـكــا ال تــعـرف إال
مـصـلـحـة واحـدة: مـصـلـحـتـهـا? هل
سـيـعون بـأن أمـريـكا لـيـست قدرا ال
راد له فى أرض العرب وأنها قابلة
ألقـــسـى الــهـــزائم أمـــام الـــشـــعــوب
ـعـتزة بـكرامـتـها?هـذا مـا يجب أن ا
ذل نـراه فى االنسـحـاب األمريـكى ا
فى أفــــغـــانـــســـتــــان وال نـــنـــشـــغل
بالثرثرات السياسية حول مستقبل
أفغانستان إذ لديها شعب بكبرياء

مذهل سيعرف كيف يحل مشاكله.

األمـريكـي مـرارا وتـكرارا بـالدور
األمـريـكى فى بـنـاء تـنـظـيم الـقـاعدة
اجلــهـــادى فـى أفـــغــانـــســـتـــان فى
ـاضى الـثــمـانــيـنــيـات من الــقـرن ا
وذلك مـن أجل مـــحـــاربـــة الـــوجــود
الــعــســكــرى الــسـوفــيــيــتى فى ذلك
الــبـلــد? ألم تــســهل االسـتــخــبـارات
األمـــريـــكـــيـــة جتــــيـــيش ألـــوف من
ـــغــرر بـــهم وتـــدربــهم الــشـــبــاب ا
وتسلحهم لـلقيام بذلك الدور باسم
فترى عليه زورا وبهتانا? اإلسالم ا
ـشـكـلـة هو أال يـعـنى ذلك أن أصل ا
األسلوب األمريكى فى إعطاء دولته
احلق بأن تتـدخل فى شئـون الغير
مـتى شـاءت ومـهـمـا كـانت الـنـتـائج
ودون تــفـكــيـر فــيــمـا ســتـئــول إلـيه
ـصـالح ـا أنـهـا تـخـدم ا األمـور طـا

األمريكية?
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2ــ وعــنــدمــا انــقــلب الــســحـر عــلى
الـسـاحر وأصـبـحت القـاعـدة عدوة
لــلــمـــصــالح األمـــريــكـــيــة هل كــان
مـنـطـقـيا وشـرعـيـا أن تغـزو أمـريـكا
أفغانسـتان فى سنة 2001 وبعدما
هــزمت الـقـاعــدة وأخـرجت أفـرادهـا
إلى خـــارج أفــغـــانــســـتــان وطــردت
طـالـبــان من الـعـاصــمـة كـابـول هل
كان مـن حقـها أن تـتربع عـلى عرش
أفغانـستان عـشرين سنة بـالتعاون
مع مـن تــــشـــتــــرى مـن خـــدم وأزالم
وجـــــواســــيـس وذلك بــــالـــــرغم من

مشاعر أكثرية شعب أفغانستان?
3ــ ثم ألم تـفعل أمـريكـا األمر نـفسه

ستقبل. الثقافى فى أفغان ا
واكـتــفى الـبــعض بـالــتـركــيـز عـلى
مستقبل التوازنات اجليوسياسية
ـنـطـقــة. ولم يـر الـبـعض فـى تـلك ا
ـــة األمــريـــكــيـــة ســوى فى الــهـــز
انـتـصـار اإلسالم عـلى الـصـلـيـبـيـة
كــتــكـمــلــة لــلــحــروب الـصــلــيــبــيـة

ة. القد
ـوضـوع هـذا بــيـنــمـا يــكـمن لـب ا
بـالــنـسـبـة لــنـا كـعــرب فى مـعـرفـة
مـــتـــجـــذرة لــطـــبـــيــعـــة الـــتـــعــامل
االســـتـــعــمـــارى األمـــريـــكى مع كل
ضحاياه وكل اخملدوع بظواهره
وأالعــبـــيه. ذلـك أنه ال تــوجـــد أمــة
عـلى وجه األرض مـبـتالة مـاضـيـا
وحــاضـرا ومــســتـقــبال بــالــتـدخل
األمريكى فى كل جانـب من حياتها

مثل أمة العرب.
لــنـــســلط الــضـــوء عــلى اجلــوانب

وضوع: همة من ا ا
1ــ ألم يـعـترف بـعض الـسيـاسـي
والـعـسـكـريــ واالسـتـخـبـاراتـيـ

نــشــر فى : األربــعـاء 18 أغــسـطس
7:15 - 2021 م  |آخـــــر حتــــديث :
األربـــعـــاء  18أغــــســـطس - 2021

7:15 م
لن يستـطيع احمللـلون واإلعالميون
ــثــقــفــون الــعــرب بــنــاء ثــقــافــة وا
سـيـاسـيـة ديـنـامـيـكـيـة تـتـعـامل مع
اجلــذور بــدال من الـــقــشــور وعــلى
األخـص فـيـمـا بـ شـابـات وشـبـان
الـعـرب إذا تـعـامــلـوا مع جـزئـيـات
األحـــداث الــســـيـــاســـيــة الـــكـــبــرى
وتــأثـيـراتــهـا اجلـانــبـيـة الــفـرعـيـة.
ـطـلـوب هـو الـنـظـر إلى األحداث فـا
اضى بصورة شمولية تتعلم من ا
وحتـــلـل احلــاضـــر وتـــســـتـــشــرف

ستقبل. ا
من هـنـا تـخـبط الـبـعض فـى الـنـظر
ـدويـة األمريـكـية فى ة ا إلى الـهـز
أفــغـــانـــســـتــان. فـــكل مـــا اهـــتم به
البـعض هو تأثـير الـفكر الـسياسى
اإلسالمـى الــطـــالــبـــانى عـــلى هــذه
اجملموعة السكـانية أو ذلك النشاط
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ســلــفــيــاً يـــتــوائم  او عــلى االقل ال
يتقـاطع مع الفـكر اجلهادي الـسلفي
ـكن فـهـم طـالـبـان بـانـهـا .من هـنـا 
مشروع افـغاني باكسـتاني سعودي
تــأثــيـر مــشــتــرك. يـضــاف الـى ذلك 
عامل ثقافي-اقتصادي مهم في هذه
اخلــلـــطــة الـــتي انـــتــجـت طــالـــبــان
وهــو الــعــامل الــريــفي اجلــهــاديــة 
ـقاتل االفغاني احملـافظ . فمعظم ا
االفـغان يـنحـدرون من خلـفيـة قبـلية
فاهيم محافظة جدا. وقد اختلطت ا
الثقافية الريفية اخلاصة بالتعليم 
ــرأة  وايــواء الـضــيف والــدفـاع وا
عـنه  بـنـمط احلـياة الـزراعـيـة الذي
حتـــول لـــزراعـــة وجتـــارة االفـــيـــون
فاهـيم الثقـافية التي وغيرهـا من ا
اثـــرت كــثـــيـــرا  في الــفـــقه الـــديــني
الـــطـــالــــبـــانـي. كل هـــذه الــــعـــوامل
زوجةً بالفراغ السياسي واألمني
وتـــــــــــدخـل دول اجلــــــــــوار حــــــــــوَّل
أفغـانـسـتـان بـعـد سـيـطـرت طـالـبان
على كـابل في منـتصف التـسعـينات
الـى جــامـــعــة لـــتــأصـــيل وتـــخــريج
احلـركــات اجلـهـاديـة االسالمـيـة في
اجلـزائر ومـصـر واليـمن والـسودان
واالردن والــفــلـــبــ واوزبــكــســتــان
وبــــنـــغـالدش والـــصــــ والــــهــــنـــد
وروســــيــــا. وبـــــغض الــــنـــــظــــر عن
مشـروعيـة هذه احلـركات من عـدمها
ـسـلـحـة اال ان كـثـيـر من احلـركـات ا
(بضمنـها مجاهـدي خلق) كانت لها

عالقات جيدة مع طالبان.
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طالـبان فيمـا بعد لـلحركـة اجلهادية
االصولـية في بلـوشسـتان باكـستان
اال ان االسـتـخبـارات الـبـاكسـتـانـية
ظـلت مـحـافـظـة عـلى عالقـات وثـيـقة
مع طـالـبـان خـدمـة لــلـمـصـالح آنـفـة

الذكر.
2- الــدعم الـسـعـودي. لــيس خـافـيـا
الــدعم الــســعــودي الــرسـمـي وغــيـر
الـرســمي لـلــحـركــات اجلـهــاديـة في
افـغانـسـتان ابـان الغـزو الـسوفـيتي
لــــهــــا في الــــثــــمــــانــــيــــنــــات ثم في

التسعينات. 
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لـقــد ســاعـد هــذا الــدعم آنــذاك عـلى
تخـفيف ضـغط االصولـية اجلـهادية
ودعم في اجلزيرة العربية من جهة 
ـؤسـسـة الديـنـيـة السـعـوديـة التي ا
كـانت تمـثل قوة ال يـستـهان بـها في
السعودية قبل ان يبدأ االمير محمد
بن ســـلـــمـــان حـــمــلـــتـه لــتـــقـــويض
تــــاثــــيـــراتــــهــــا االصــــولـــيــــة داخل
الـــســعــوديـــة. ضــخت الـــســعــوديــة
ـؤسـسـات االغـاثـية بـخـاصـة عـبر ا
امـــوال كــثــيـــرة ســاعــدت جـــمــاعــة
الـعلـمـاء االفغـان وصنـيـعتـها حـركة
طـالـبـان عـلى اســتـقـطـاب الالجـئـ
ــقــاتــلــ من االفــغــان واالالف من ا
مـخـتـلف اجلـنـسـيـات لالنـخـراط في
هذه احلركة اجلهادية الناشئة. هذا
التحالف السعودي التمويلي كان ال
بـد ان يـلـقي بـظاللـه عـلى مـتـبـنـيات
احلـركة الـفـقهـية واجلـهـادية فـباتت
حـركة طـالبـان تـتبـنى خطـاً جهـادياً

1- االستـخبـارات الباكـستـانية. لم
يكن بامكـان جماعة دينـية كجماعة
عــلــمــاء افــغــاسـتــان ان تــعــمل في
مـعـسـكـرات الـلـجـوء في بـاكـسـتـان
دون السماح لهـا من االستخبارات
الــبــاكـســتــانــيـة الــتي كــانت تــريـد
حـلـيفـا عـسكـريـاً قويـاً ال يـساعـدها
في حتقيق اهدافهـا في افغانستان
وال في ضـبط اجلـمـاعـات فـحـسـب 
اجلهادية احلليفة لها في باكستان
ايــــــــــــــضـــــــــــــاً  بـل االهــم مـن ذلـك
مـسـاعــدتـهـا فـي حتـقـيق اهــدافـهـا
لــــزعـــزعــــة الـــهــــنـــد مـن خالل دعم
احلــركـــة االسالمــيــة فـي كــشــمــيــر
وكــذلك دعـم اجلـمــاعــة االسالمــيـة
السـنيـة في ايران. وعـلى الرغم من
ان ســيــاسـة دعـم طــالـبــان الــتي ال
تـزال لـيــومـنــا هـذا لـديــهـا عالقـات
وثيقة باالسـتخبارات البـاكستانية
 ادت كما ادت سيـاسة دعم امريكا
لـلقـاعـدة  الى نتـائج عـكسـيـة على
االمن الــبــاكـســتــاني من خالل دعم
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ان مـن الـصــحــيح الــقــول ان جـذور
الفـقه الديوبـندي (نـسبة الى مـدينة
ذهب فـيـها هـنـدية جـرى تـأسيـس ا
عــــام 1912)  تــــعـــــود الى الـــــفــــقه
احلـنـفي االقل تـشـددا والـذي يـدعـو
لتـحكيم الـعقل اكـثر من النـقل  كما
ان من الــصــحـــيح الــقــول ان اكــثــر
الــفــرق انــتـشــارا في افــغــانــســتـان
لكن تـاريخـياً هي الـفـرق الصـوفيـة 
هــــذا ال يـــــعــــنـي ان هــــذه الـــــفــــرق
لـيـسـت(جـهـادية) كـجـيـش الـطـريـقة
النـقشبـنديـة في العراق  كـما يجب
ان ال يجعـلنا نـغفل (وهذا االهم في
رأيي) ظروف نشأة وتـطور طالبان.
عــنــدمــا بـــدأت جــمــاعــة الـــعــلــمــاء
االفـغانـية الـتبـشيـر في افكـارها في
بداية الـتسعـينات داخل مـعسكرات
اللـجوء لالفغـان في باكسـتان كانت
مــدعــومــة من طــرفـ ســمــحــا لــهـا
ــضي فـي انــشــطــتــهـا بــالــنــمــو وا

االغاثية التعبوية:
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ــوضـوع قــصـة في الـعــراق وكـأن ا
كـقـصة (الـسـعـلـوة) تـكـررهـا عـلـيـنا
امــهــاتــنــا لــكي نــنــام قــبل اشــتـداد
الظلمـة عندما كنـا صغارا .. امريكا
بــقت في افـــغــانــســتــان  21 عــامــا
وقـــتــلـت بن الدن ومــنـــعت تـــهــديــد
ـدة  وقلت طـالبـان لـها خالل تـلك ا
فـي مــــــقـــــال لـي قــــــبل اشــــــهـــــر ان
انــســـحـــابـــهــا ســـيـــكـــون لـــتــهـــيئ
قبل مع التهديد االكبر  لصراعها ا
الــذي هـــو الــصـــ تــأتـي بــعـــدهــا
الـتــهـديـدات االخــرى ومـنــهـا ايـران
التي تـسيق روسـيا بحـجم التـهديد
ونــوعه  وهـي رغم انــهـــا اخــطــأت
كثـيـرا إال ان اخـطـائـهـا عـلـمـتـها ان
ـصـد احلـقـيـقي لـتـهـديـدات ايـران ا
ــصـاحلــهــا يــكــمن في عــراق قـوي
متـوازن قادر على الـنأي بـنفسه عن
الـصـراعـات الـدولــيـة واالقـلـيـمـيـة 
وهذا ما لم يـترسخ حلد اآلن عـمليا
ـتـحـدة على  وسـتـعـمل الـواليـات ا
عدم تركه بالطريقة التي تركت فيها
افــــغـــانـــســــتـــان اال اذا ارادت تـــرك
مـــصـــاحلـــهـــا في الـــشـــرق االوسط
بـرمته  وأن تـركته سـتتـرك مسـمار

جحا وتضع خطة العودة . 
ولـعل عودتـنا الـيهـا وليس عـودتها
الـــيـــنــا ســـتـــحـــصل يـــومـــا  ورغم
الـتــشــويش االعالمي فــأن حــقـيــقـة
دورها في ايقاف داعش على ابواب
بـغـداد وطـيـرانـهـا الـذي دمـر داعش
وصل واالنـبار ال زال ودمر مـعهـا ا

ماثل امامنا .
ـــســــلــــحــــة فــــكـــرت الــــفــــصـــائـل ا
بالـسـيـنـاريـو البـشـتـوني (طـالـبان)
حتما ولكـنها غير مـتحمسة له كون
الـهــدف لـيس مـغــريـا لــهـا (اسـتالم
الـــســلــطـــة) ألنــهــا شـــريك اســاسي
ومـؤثــر فـيـهــا وهي مـصـونــة غـيـر
مـســؤولــة كــسـلــطــة واقــعـيــة غــيـر
رسـمـيـة حتـرك األمـور بـسالسـة من
خـلف الـكـوالـيس  وهـــــــــذا افضل
لــهـا مـن ان تـكــون سـلــطــة رسـمــيـة
يـنـظم الـقـانــون عـمـلـهـا  كـمـا انـهـا
تعلم ان (حصر السالح بيد الدولة)
انــشـــودة لــيـس اكــثـــر  وهي تــعي
جــيــدا ان الــدولــة تــهـابــهــا وهي ال

تهاب الدولة .

يـكـون جـارها قـويـا وجيـشه وطـنـيا
بال عـشـائـر واديـان ومـذاهب أال في
حـاالت خـاصة تـتعـلق بـالـقومـية او
ـشـتـركـة  ولذلـك جتدني االهـداف ا
احــزن عــنــدمــا اعــرف ان تــركــيـا –
ايـــــران- (اســــرائـــــيل) تـــــســــلـــــسل
جـيـوشهـا عـلى الـعالم (18,14,13)
بـيـنــمـا سـوريــا والـعـراق (51و47)
ويخف حـزني عنـدما اعـلم ان مصر
صارت (9) مع األخذ بنظـر االعتبار
ان تـــركـــيــــا وأيـــران (وإســــرائـــيل)
مـجالـهم احليـوي هـو العـراق مهـما
تـغــيـرت انــظـمــة احلـكم فــيـهـا  وال
ـــكن اقـــامــــة عالقـــات مـــتـــوازنـــة
وحــسن جـوار مع االولى والــثـانـيـة
اال بتفـعيل عنـاصر القدرة الـعراقية
الـكـامـنـة والـتـي ان تـفـعـلت سـيـخـر
الــفـــاســدون وســيــتــقــاعــد الــسالح
ـنــفـلت  ولـذلك جنـد ان كل هـؤالء ا
ســـاهـــمــوا فـي ذبح ثـــورة تــشـــرين
يــعـاونـهم في ذلـك خـوف اخلـائـفـ
الى حــــد الــــرعـب والــــذين بــــاتــــوا
يـظــهــرون عـضالتــهم ويــهـددون او
يــلـوحـوا بــالـتــهـديــد لـعـلـم الـطـرف
اآلخـر انــهـا حــمـلــة وتـزول ويــعـود
الـرعب واالنبـطـاح بشـكل اكـبر بـعد

االنتخابات . 
ــســتــعــمــر في وهــذا مــالم يــدركه ا
افـغـانـسـتـان عنـدمـا قـال ان طـالـبان
سـتـصل كـابـول بـعـد تـسـعـ يـومـا
نــــاســــ ان ارادة الــــقــــتــــال لـــدى
اجلـنـدي حتت ظـروف فـرهـود قـاتل
عـمـليـة مسـتـحيـلـة ألن ارادة القـتال
تـتـضمن فـيمـا تـتضـمـنه االستـعداد
للـموت  واجملـنون فـــــــــقط هو من
ـوت ألجل دولة فـاســــــــدة يواجه ا
وجـيش افــسـد فــيـحــصل االنــهـيـار
تـوالية والذي هــــــو يجري عـادة 
ـــــــــتـــوالــيــة هــنــدســـيــة ولـــيس 
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فــضال عـن انــنــا البـــد ان نــحــلل ان
دنية العـالية التي جاءت االخالق ا
بـهـا طـالـبـان لم تـكن مـحـض صـدفة
بل ان البصـمات االمريكـية واضحة

فيها .
 نــنـتــقل الى االكــتــشـاف اخلــطــيـر
الـثـاني وهـو ان الـتـجـربـة سـتـتـكرر

وهـذه بــديـهـيــة ولـيس اكــتـشـاف 
وهي عـــمـــرهـــا لم تـــكن صـــداقــات
وعداوات دائـمة (( فإذا الـذي بينك
وبـيـنه عـداوة كـأنه ولي حـميم )) 
ــصـالح اقــتـصــاديـة فـإن لم تــكن ا
فلتـكن عقيـدية  وإن لم تكـن فلتكن
طموحات امبراطورية  وأن الكالم
عـــلى ان ال نــــثق بـــأمــــريـــكـــا كالم
بــديــهي ال قــيــمـة لـه  فال يــنـبــغي
لإليــراني ان يــثق بــدولــة الــعــراق
عـــنـــدمـــا حتـــتـــلـه او تـــتـــدخل في
شــؤونـه  وهــكـذا األمــر ان حــصل
العـكس .. وليس امـريكـا فقط . انه
الغزو واالحـتالل وتأسيـس النفوذ
والـتدخل هـو نـفسه حـتى ولـوجاء
من اشرف اجلـهات  وحتت اقدس

بررات . ا
لـنـسـأل انـفـسـنـا هل ان امـريـكـا لم
حتـــــــقـق اي من اهـــــــدافــــــهـــــــا في
افــغـانـسـتــان ?? الم تـمـنع االرهـاب
من تــهـديــدهــا لـعــقـديـن ونـيف من
الزمـن ??نعم حـققت ولـكن االنهـيار
الـكـارثي لــلـجـيش االفــغـاني جـعل
االمر يظهر ليس كما هو عليه  بل
ــة مـنـكـرة ظـهـر لــنـا ان االمـر هـز
ة مـخجـلة ألمـريكـا بيـنمـا هو هـز
ليس للجيش االفغاني فقط بل لكل
جيش يبنيه االسـتعمار في اي بلد
يعمل فالدولة حتت االحتالل ال بد
ان يـنـخرهـا الـفـرهـود ومن لدن اي
مــســتــعـــمــر وأعــوانه الـــفــاســدين
بالضرورة ألن  بنـاء دولة مواطنة
مدنـية وجيش (وطـني) لن يكن في
ـسـتـعـمـر  بل نـذهب الى صـالـح ا
ابــعــد من ذلك لـنــقــول ان لـيس من
مـصــلـحــة دولـة اي دولــة جـارة ان

كــانت هــنــاك فــقــرة فـي االجــتــمـاع
احلزبي (منـاقشة احـداث االسبوع)
وتـــوجه الـــســـؤال لي فـــأجـــبت : ال
يـوجــد خـبــر هـام  فــتـبــسم نـصف
ـسؤول : كيف احلضـور وبادرني ا
ال يــــوجـــد شيء ومــــزار الـــشـــريف

سقطت ? 
تـبـسـمت مـثـلـهم وقـلت هـذا ال يـعـد
خــبــرا مــهــمــا لـشــخص تــوقع لــكم
سـقــوط افـغـانــسـتـان قــبل فـتـــــــرة
لـيـست بـالـقـصـيـرة  سـئـلت: وماذا

بعد ? 
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قلت ستهضم امـريكا كابول وتتجه
الى بغداد .. اجـاب احد اجملتـمع
: لـــتـــأتي امـــريـــكـــا ســنـــحـــاربـــهــا
(فــــاحلـــــنــــطــــات والـــــشــــعــــيــــرات
مـوجـودات) ومـعـنـويـاتـنـا عـالـية ..
اجبـته ان احلـنطـات ليـست سالحا
ــعـــنــويــات الــعــالــيــة مــتــطــورا وا
الناجتة عـن تقديس اليـاباني لبلده
لم تـخــدم من كـان في هــيـروشــيـمـا

وناكا زاكي .
ال شك بأن وسـائل االعالم اخملتـلفة
اكــتــشــفـت اكــتــشــافـــ خــطــيــرين
طـارئـ علـى علم الـسـيـاسة  وهي
ـــتــحـــدة تـــهـــمـــهــا ان الـــواليـــات ا
مــصــلــحــتــهــا وتــنــكث الــعــهــد مع
اصـدقـائــهـا .. وأن انـسـحــابـهـا من
العراق سيؤدي الى تـكرار التجربة
االفــغــانـيــة في الــعــراق وتـســيــطـر
ــوالـيــة لــلـجــمـهــوريـة الــفــصـائل ا
االسـالمــيـــة  عــلى الـــبــلــد بـــنــفس

الطريقة .
االكــــتــــشـــــاف االول ال يــــســــتــــحق
نـاقشـة كثيـرا فالـسياسـة مصالح ا
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وهـبة سـيقـام يوم أعـلنت الـلجـنة الـفنـية في الـهيـئة الـتطـبـيعـية ان حـفل افتـتاح مـهرجـان مراكـز ا
ـوافـق الـتـاسع والـعـشـريـن من الـشـهـر احلـالي.وقــالَ نـائب رئـيس الـلــجـنـة الـفـنـيـة داود األحـد ا
ـهتم بـشأن كرة القدم هـرجان ستحضـره العديد من الـشخصيـات الرياضية وا العزاوي: إن ا
راكز الذي نـطمح من وراء تأسـيسهـا اكتشـاف الالعب الذين الـعراقيـة وسيكـون باكورة عـمل ا
وهـوب الذين  اختيارهم منذ ـهرجان مخصص لالعب ا يخدمون كـرتنا مستقبالً.وأضافَ: ا
عـدة أشـهـر ويـبـلغ عــددهم حـوالي مـئـتي العـب.واخـتـتمَ  الـعـزاوي حـديــثه بـالـقـول: إن من أبـرز
ـهارات األساسـية اخملتـلفة وإظـهار مواهب الـالعب وكيـفية الـتحكم ـهرجان تـطبيق ا فـعاليات  ا
ـواهب  لبـنـاء مسـتقـبل رص راكـز محـطة مـهـمة في تـأسيس وصـقل ا بـالـكرة وسـتكـون هـذه ا

لكرة القدم في العراق.
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ــبـاراة ألن ــلــعب - عــدم اســتــئــنــاف ا ا
سـالمـــــــــة العـــــــــبـــــــــيـــــــــنـــــــــا لـم تـــــــــكن
مــضـمــونـة".واســتـمــرت الـفــوضى حـيث
ـــلـــعب مع حـــاول الالعـــبـــون مـــغــادرة ا
ـشـاجرات كـمـا أظهـرت الـصور انـدالع ا
دير الـتلفـزيونيـة "خورخي سامـباولي" ا
ـرسـيــلـيـا يـحــاول االشـتـبـاك مع الــفـني 
مـدافع نيس "جـان كلـير تـوديبـو" بدعوى
أن األخــيــر وجه له بـعـض الـشــتـائم.و
اسـتــهـداف العـبي مـرسـيـلـيـا بـزجـاجـات
ــيـاه الـبالسـتـيــكـيـة من هـذا اجلـزء من ا
بـاراة قبل أن تـصيب اجلـمـهور طـوال ا
واحـدة العب خط الوسط باييه وتتسبب
ـشــاجـرة فـي سـقــوطه عـلـى األرض.في ا
الــــتي تـــلـت ذلك ركض زمـالؤه ألـــفـــارو
غــونــزالـيـس ومـاتــيــو غــيـنــدوزي نــحـو
ــلـعب خملـاطـبـة اجلـمـاهـيـر ثم أطـراف ا
حــاول قـائـد فـريق نـيـس "دانـتي" تـهـدئـة
اجلـمـاهيـر الغـاضبـة.وحاول طـوق أمني

ـلـعب قبل ـضـيـف وقف اقـتـحام ا من ا
انــدالع مــشـاجــرة بـ العــبي الــفـريــقـ
.وجنح الالعـبون وظـف ـشـجعـ وا وا
ـسؤولون في النـهاية في اخلروج من وا
البس ــــلـــعب والــــعـــودة إلى غــــرف ا ا
بــعـيـدا عن الـفــوضى في اخلـارج.ويـأتي
ــبــاراة ذلك بـــعــد فــوز مــرســيــلــيــا في ا
االفـتتاحيـة على مونبلـييه بثالثة أهداف

مـقـابل هـدفـ قـبل أسـبـوعـ والـتي 
ـشـجـعـون أرض إيـقـافـهـا عـنـدمـا رشق ا
باراة ـلعب بالـزجاجات.وتوقـفت تلك ا ا
فـي الــدقـــيـــقــة 89 بـــعـــد إصـــابــة بـــديل
مـرسـيـلـيـا فـالـنـت روجنـيـيه في رأسه
كما أصيب فلوران موليه العب مونبلييه
وهــــو يــــســــتــــعــــد لــــتــــســــديــــد ركــــلــــة
باراة ركـنية.واستشـهد لونغوريـا بتلك ا
رة قـبل أسـبـوعـ مضـيـفـا: "هـذه هي ا
الـثانيـة التي يحـدث فيهـا ذلك. لقد حدث
هـذا بـالـفـعل في مـونبـلـيـيه حـيث قـررنا
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أكـدت شـركـة افـا سـبـور الـتـركـيـة عـدم
وجــود مـوعــد مـحــدد الفـتــتـاح مــلـعب
ـبي  وأن نـسـبـة اإلجنـاز كـركــوك األو
ـرحـلـة األولى سـتـصل الى 65% في ا

خالل األسبوع احلالي .
ـشـروع وهـاب رشـيد في وقـال مـديـر ا
تـــصـــريح صـــحــــفي  إن الـــتـــكـــهن أو
ــلــعب احلــديث عـن مــوعــد افــتــتــاح ا
ــبي فـي الــوقت احلـــاضــر ســابق األو
ألوانه لــعــدم وجــود الـتــخــصــيــصـات
ـالــيـة الــكـافـيــة لـدى وزارة الــشـبـاب ا
ـلعب  مـوضـحاً والـريـاضـة لتـمـويل ا
أن الشـركة مطالـبة بتـنفيـذ عدة فقرات
ــشــروع الى لـــتــصل نـــســبــة اجنـــاز ا

ـنتخب الوطني االسبق راضي شنيشل عروض التدريب رفض مدرب ا
الـتي قـدمت له بـعـد اسـتـقـالـته من مـنـصـبه الـرفـيع مـدربـا لـفريـق نادي
الـزوراء   وغـادر الى اسـبانـيـا للـدخـول في مـعايـشـة تـدريبـيـة مع احد
فـرق االنـديـة هـنـاك عـلـى نـفـقـته اخلـاصـة  مــحـقـقـا شـرطـا من شـروط
هـارات الفـنية التـرقية الـتدريـبيـة  او الصـعود درجـة  اعلى في سـلم ا
الـتـدريـبيـة  .. و بـحسب وسـائل االعالم الـرياضـيـة فان الـسـيد راضي
ـوقف يـبـرز من جـديد رفض عـرضـا الـقـوة اجلـويـة والشـرطـة  وهـذا ا
صفـة من اهم صفـات راضي شنـيشل  اال وهي الـرصانة الـتدريـبية 
) الـعـمل مع فـرق انـديـة ـدربـ في الـوقت الـذي يـســتـجـدي عـدد من (ا

مغمورة  ويّدعون النجاح وهم أبعد ما يكونون عنه .
ستوى  مثل الدوري والدخـول في معايشة تدريـبية في دوري متقـدم ا
االسـبـاني مـؤشـر عـلى حـرص شـنـيـشـل عـلى تـطـويـر قـدراته الـعـمـلـيـة
عـروفة في اوربا  والعـلميـة  اذ ان الوحدات الـتدريبـية لفرق االنـدية ا
ـدرب في امهـات كتب الـتدريب عـلومـات التي ال يـعثـر علـيـها ا غـنيـة بـا
الـريـاضي . ويـدافع راضي شـنيـشل بـهذا عن قـنـاعـته الراسـخـة  بان
درب احملـلي يحتاج الى الدخول في معايشة تدريبية في دولة متقدمة ا
يـدانـية في كـرة الـقدم  كـشـرط من شـروط تطـويـر الكـفـاءة الـذهنـيـة وا
ـستوى الـتحديـات التي تنـتظره  وشـنيشل لم للمـدرب احمللي لـيكون 
ؤهل اجلامعي يـغفل شروط أخرى ,منـها خبرات الـنجاح والفـشل  وا

درب .  والشهادة التدريبية النوعية الدولية  عند تقييم كفاءة ا
درب لقدراته الفنية شنيشل  أشار  في وقت سابق الى اهمية تطوير ا
.. ح احـتدم اجلدل حول خليفة كاتانيتش  وانقسم الراي الرياضي
وفتـذاك الى قسم  البعض اجزم بان بـديل كاتانيتش يجب ان يكون
ـهـمـة ـدرب احملـلي مـؤهل لـلـنـهـوض  اجـنـبـيـا  وراى فـريق اخـر ان ا
ـنتـخب .. في هذا السـجال انـحاز شنـيشل الى الرأي االول  تدريب ا
وتـعـرض النتـقـاد شديـد  خاصـة عـندمـا قـال ليس هـنـاك مدرب مـحلي
ونديال 2022 في قطر .. ؤهلة  نتخب في التصفيات ا مؤهل لـقيادة ا
ــمـيـزين عــمـو بـابـا وعــدنـان حـمـد ـدربـ  ان ا و هــنـا قـال عــدد من ا
وعبـدالغـني شهـد  اسهـموا وعـلى نحـو مباشـر في وصول الـعراق الى
ـــبـــيــة (  1988,2004, 1980,1984 نـــهـــائــيـــات دورة االلـــعــاب االو
درب الـكفـوء عدنـان حمـد قاد الـعراق لـلفـوز ببـطولة ا 2016) وان ا

بـية التي جرت ـركز الرابع في دورة االلـعاب االو اسـيا عام 2001 وا
في اثـينا عام  2004 و ان اجملتـهد حكـيم شاكر قـاد منتـخب الشباب
ـركـز الـرابع في بــطـولـة كـاس الـعـالم الـتي جـرت في تـركـيـا عـام الى ا
2013  وبــلغ الــغـضب أوجـه  اذ اتـخــذ الـبــعض مــوقـفــا ســلـبــيـا من
تصـريح راضي شنـيـشل بقـوله  اذا كان شـنـيشل قـد فشل في قـيادة
اضـية الـتي جرت ـنـتخب الـوطني الى نـهائـيات بـطـولة كـاس العـالم ا ا
ـدربـ احملــلـيـ هم في روســيــا عـام 2018  فــهـذا ال يـعــني ان كل ا

فاشل مثله .
ـدربـ احملــلـيـ  ولـكن من  احـتـرم آراء كل ا
عايـشة التدريبية في بوسـعه جتاهل فوائد ا
ـتــقـدمـة .. راضـي شـنـيــشل عـلى الــدول ا
ــتــفـــرغ لــعــمــله يــجب ان ــدرب ا حق .. ا
يــتــواصل دائــمــا مع كـل جـديــد يــخــــص

عمله .
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شـهـدت مـبـاراة فـريقي مـرسـيـلـيـا ونيس
ـمـتاز في مـنـافـسات الـدوري الـفـرنسي ا
حـالة من الفوضى والهـرج انتهت بإلغاء
ـــبــــاراة إثـــر اقـــتــــحـــام اجلـــمــــاهـــيـــر ا
ـلعب.وبدأت األزمة بعد أن أصيب جنم ا
يتري باييه بزجاجة فألقى مـرسيليا د
بـهـا مـرة أخـرى على اجلـمـاهـيـر قبل أن
ـــــشــــــجـــــعـــــون أرض يـــــقــــــتـــــحـم ا
ـــلـــعب.وضُـــرب بـــايـــيه العب ا
مــرســيـلــيــا في ظــهـره

بــزجـاجـة ألــقـيت من مــشـجــعي الـفـريق
ـضـيف أثـنـاء تـوجـهـه لـتـسـديـد ضـربة ا
ركـنية.والتقط الالعب الـزجاجة وألقاها
بـغـضب مـرة أخرى بـاجتـاه اجلمـاهـير
ـشجـع على أرض مـا أدى إلى تدفق ا
ـنظمـون والالعبون ـلعب حـيث كافح ا ا
لـكبح جماحهم.وبعـد تأخير طويل خرج
باراة لكن العبي العـبو نيس الستكمال ا

مـرسـيـليـا رفـضـوا ذلك.ونتـيـجـة لذلك 
باراة. وكـان نيس متقـدما بهدف إلـغاء ا
دون مـقـابل أحـرزه كـاسـبـر دولـبـيـرغ في
الـشــوط األول.وبـحـسب تـقـاريـر تـعـرض
بـعـض العـبي مـرسـيـلـيـا إلصـابـات.وقـال
بـابـلو لـونغـوريا رئـيس نـادي مرسـيلـيا:
"العــبـونـا تـعـرضــوا لـلـهـجـوم".وأضـاف:

"قــــــررنــــــا مـن أجل سـالمـــــة
العـــــبـــــيـــــنــــا - الـــــذين
تـعـرضـوا للـهـجوم
أثــنـاء اقــتـحـام
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قـاعـة مـتروبـولـيتـان اال ان عـدد الدول
ـشاركـة في هذه الفـعاليـة والذي بلغ ا
(55) دولـــة حــــال دون ذلك نـــتـــيـــجـــة

اخلشية من انتشار اجلائحة.
ـؤتــمـر الـفـني ــقـرر أن يـعــقـد ا ومن ا
لـفعـاليـة العـاب القـوى الكـترونـيا يوم
ـــؤتـــمـــر الـــفـــني لـــلـــقــوس 25 آب وا
ؤتمـر الفني والـسهم في 26 آب أمـا ا
لألثــقــال فـقــد عــقـد الــكـتــرونــيـا أمس
االثـنـ وقـد طـرحت فـيـه الـيـة جـديدة
لالعــتـراض حـيث أصـبـحت الـعـمـلـيـة
تــتم الـكـتـرونـيــا بـعـد ان كـانت ورقـيـا
ومـقابل مبـلغ مالي قدره 100 يورو ال
ا تـستـرد إذا كان االعـتراض فـاشال 
ولــــد صـــعـــوبــــات تـــقـــنــــيـــة أدت الى

اعتراض بعض الدول.
WO —b « «b u «

ـــنـــتــخـــبـــات الــوطـــنـــيــة وتـــواصل ا
حتـضـيـراتهـا لـلـدخول الى مـنـافـسات
ـبـيــة حـيث خــصـصت الــدورة الـبــارا
ـنـظــمـة مـدة نــصف سـاعـة الــلـجـنــة ا
صــبــاحـــا ومــســاءا لالعب ســلــيــمــان
فـيـاض والالعـبـة زمن حـس لـلـتـعود

نافسات. على األدوات ومكان ا
وقـالت رئـيس احتـاد القـوس والـسهم
ـعـدات كــوثـر حــسـ انه  فــحص ا
ــســتــخــدمــة في الــســبـاق واألدوات ا

وتوفير جميع سبل النجاح.
واسـتفسـر درجال عن مشـكلة الـسفارة
ــبــيـة الــعــراقــيــة مع الــبــعــثــة الــبــارا
وأســبــاب عــدم الــتــعــاون والــتــواصل
مـعـهـا وشـدد عـلى اجـراء االتـصـال مع
وضوع عني للوقوف على حقيقة ا ا
ـثلون العراق بية  كـون ابطال البـارا
فـي حـدث ريــاضـي كـبــيــر تــتــجه إلــيه

انظار العالم بالوقت احلاضر.
من جــهـته شـكـر رئـيس الـبـعـثـة عـبـيـد
الــغـزي وزيــر الـشــبـاب عــدنـان درجـال
على اهتمامه ومتابعته وقال لم نلمس
وجـود السفـارة العراقـية منـذ وصولنا
الـى اليـابـان وحـتى االن مـؤكـدا ان من
واجب الــســفــارة اســتــقــبــال الــبــعــثـة

بية كونها تمثل البلد. البارا
وأضــاف الـغــزي ان تـواصل الــسـفـارة
مـنذ ان كنـا في بغداد كـان ضعيـفا فقد
ـســنـا عـدم وجـود رغـبـة حـقـيـقـيـة في
ــســـاعــدة وبـــعــد إبـــداء الــتـــعـــاون وا
وصـــولـــنـــا الى طـــوكـــيـــو لـم جنــد أي

شخص في استقبالنا.
وتـابع الغزي بـعد وصولنـا الى القرية
ـبية بـعث لنـا السكـرتيـر الثالث الـبارا
في الـسـفارة رسـالـة مفـادهـا أن واجبه
ـــســـؤولــ وكـــبــار هـــو اســتـــقـــبــال ا
الــشـخــصـيـات فــقط وسـوف يــقـوم من
بـاب اجملاملة بـاستقبال رئـيس اللجنة

بية وليس البعثة العراقية. البارا
ــفـــروض بـــالــســـفــارة وزاد الـــغـــزي ا
تــســتـقــبل الــعـراق كــونــنـا فـي مـهــمـة
وطـنـيـة نتـشـرف فيـهـا بـتمـثـيل الوطن
حـالـنـا حـال بـقـيـة الـدول الـتي حـظيت
بـاستقبال كبير وتعاون منقطع النظير
من قــبل ســفـارات بــلــدانـهــا بـحــضـور
الـسفير وأركان الـسفارة والدخول الى
ــســاعـدة فـي اجنـاز ــطــار وا صــالــة ا

اإلجراءات الروتينية.
WOMH « «dL R*«

شـاركت البـعثـة العـراقيـة أمس االثن
ؤتـمـرات الفـنيـة التي تـبحث الـيات بـا
ــــنـــافــــســــات في الـــدورة وقــــوانـــ ا
ؤتمرات بية وقد عقدت معظم ا الـبارا
الــفـنـيـة عن طـريق االجــتـمـاع عن بـعـد
ــشـاركـة حـيث بــسـبب كـثــرة الـوفـود ا
ـنـظـمـة الـلـجـوء إلى فـضـلت الـلـجـنـة ا
الـلقـاءات اإللكـترونـية جتـنبـا لإلصابة

بفايروس كورونا.
ـبـارزة علي فـقـد حضـر رئـيس احتاد ا
ـؤتـمر الـفني لـلـعبـة الذي حـمـيد الى ا
أقــيم حـضـوريــا عـلى قــاعـة مـاخـوراي
ـؤتـمر مـيـسي الـريـاضـيـة فيـمـا عـقـد ا
الفني لتنس الطاولة الكترونيا بعد ان
ـقـرر إقـامـته حـضـوريـا عـلى كـان مـن ا

شاركات الـعراقية ريـاضية في تـاريخ ا
إذ يـبـلغ عـمـرها 14 عـامـا فـقط. وعـقدت
ـنظمـة أمس االثنـ اجتـماعا الـلجـنة ا
مــوسـعــا مع جــمـيـع رؤسـاء الــبـعــثـات
حـضره عن العـراق عبيد الـغزي تضمن
شـرحـا مفـصال عن حفل افـتتـاح الدورة
ــبـــيــة من حــيث الـــيــات الــتــجــمع األو
والــــنـــقل ودخــــول الالعـــبــــ ومالبس
الــوفـود وبـعض الـتـعــلـيـمـات اخلـاصـة
الـــتي تـــتـــعـــلـق بــعـــدم رفـع او تـــرديــد
الـشعـارات السيـاسيـة او الدينـية حيث
ســتــرتـدي الــبــعــثـة الــعــراقـيــة مالبس
ريـاضـيـة مـطـرزة بـعـلم الـعـراق وشـعار
ـبـيـة الـوطـنـيـة بـعـد ان الـلـجـنـة الـبـارا
البس الـرسمية نظرا تـخلت عن فكرة ا
لــلــرطـوبــة الـعــالــيـة ودرجــات احلـرارة

رتفعة نسبيا في اليابان. ا
بـيـة عـقيل وقـال رئـيس الـلـجنـة الـبـارا
ـنـظـمة حـمـيـد ان تـوجـيـهات الـلـجـنـة ا
اقـتـصـرت علـى الالعبـ وعـدد مـحدود
مـن اإلداريــ حــسب حــجم الــبــعــثــات
ـشاركة بسبب جائحة كورونا مضيفا ا
ــــا ثـالثــــة ســـوف ال ان العــــبــــ او ر
يــــتـــواجـــدون فـي اســـتـــعــــراض حـــفل
االفـتـتـاح نتـيـجـة مـشاركـتـهم في الـيوم
ــنـافــســات لـكي يــتــجـنــبـوا الــتـالـي بـا
االجـهــاد ومـا يـحـدثه من تـأثـيـر سـلـبي
بــسـبـب طـول فــتـرة االســتـعــراض ومـا
يـــتــطــلـــبه من انـــتــظــار وحتـــضــيــرات

مسبقة.
واكـد حـمـيـد ان تـغيـيـر مالبس الـبـعـثة
الــعـراقــيـة من الــرسـمي الى الــريـاضي
بــســبب حــرارة اجلــو ومــا يـخــلــفه من
ارهـاق على الالعـب مبـينا ان الـتحول
البس الــريــاضــيـة ال مـن الـبــدلــة الى ا
يـؤثر على منظر البعثـة العراقية مطلقا
حـيث  وضع اخلـيارات كـلها لـتمـثيل

البلد بشكل مشرف.
وأضــــاف حــــمــــيــــد  فـــحـص مالبس
ـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة من قـبـل الـلـجـنة ا
ـنـظـمـة و االعـتـراض عـلى بـعـضـها ا
بـسـبب وجـود عالمـات جتـاريـة مـعـيـنة
و اجـراء الالزم من خالل اسـتـبـدالـها

ـالبس جـــــديــــدة مــــوضـــــحــــا أنه 
االنـتهـاء حاليـا من تأم جـميع األمور

اللوجتسية.
W{U d «Ë »U A « d “Ë WF U

أجـرى وزيـر الشـباب والـريـاضة عـدنان
درجـــال اتــصـــاال هــاتـــفـــيــا مع الـــوفــد
اإلعالمـي لالطمئـنان على وضع الـبعثة
الــعــراقـيــة ورفع مــعــنـويــات الالعــبـ
ـــعــوقـــات الـــتي تـــعـــتــرض وتـــذلـــيل ا
ـنـتخـبـات الـوطـنـيـة قبل اسـتـعـدادات ا
ـنافسـات وإمكانـية تذلـيلها الـشروع با
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تـفـتـتح في تـمـام الـسـاعـة الـثـامـنة من
مـساء الـيوم الـثالثاء بتـوقيت الـيابان
(الـساعة الثانية ظـهرا بتوقيت بغداد)
شاركة 163 دولة بـية  الـدورة البارا
تتنافس على 23 فعالية خالل مدة 12
يـومـا وذلك للـفـترة من 24 آب ولـغـاية
قبل في العاصـمة اليابانية 5 أيـلول ا

طوكيو.
ÕU ô« qH

ويــشــارك الــعـراق حــفل االفــتــتـاح في
ــشـاركـة اســتـعــراض بـعـثــات الـدول ا
بــجـمــيع الالعــبـ الــبــالغ عـددهم 19
ريـاضـيـا إضـافة الى  5 اداري
ــنــتــخــبــات ــثـــلــون ا
ـشاركـة فضال عن ا
رئـــيـس الـــبـــعـــثـــة
عـبيـد الغـزي فيـما
سـيحمل راية الله
أكـبـر رامي الـثـقل
جـــــراح نـــــصــــار
والـعداءة فـاطمة
فــــاضل بـــشـــكل

مشترك.
 وقــــــــــــــــــــــد 
اخــــــــتــــــــيـــــــار
ريــــــــــــــــــاضـي
وريـــــاضــــيــــة
لــــــرفع رايـــــة
الــــــبـــــلـــــدان
ـــــشــــاركــــة ا
بــــنــــاء عـــلى
تــوجــيــهــات
الـــــلــــجـــــنــــة
ـــــنــــظــــمــــة ا
اســــــــــــــــــــــوة
بــــــــالــــــــدورة
ـــــبـــــيــــة األو
الـــــــــــــــــــــــتــي
اخــتـتـمت في
طـــــــوكــــــيــــــو
مـؤخـرا حيث
سـمت اللجنة
ــبــيــة الـــبــارا
الــــعــــراقــــيــــة
جــراح نـصـار
صــــــــــــــــــاحـب
ذهـــبــيـــة ريــو
إلجنـــــــــــــازاتـه

الـفـذة فـيـما 
اخــتـيـار فــاطـمـة
فـــاضل كــونـــهــا أصــغــر
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بياد طوكيو ÕU∫ جانب من افتتاح منافسات بار «

. درب وحسب توجيهات ا
وأضــاف بــعــد تـمــرين احلــديــد تـوجه
ـلعب الـالعبـ في اليـوم الـثاني الى ا
نافسات بي الذي ستجري عليه ا األو
لـــتـــعـــود عـــلـى   األرضـــيـــة واألجــواء
مـضيفا الى ان الالعب باشروا حاليا
العب اخملــتــلــفـة فـي الـتــدريب عــلـى ا
عـــلى حـــسب نـــوع الـــفــعـــالـــيـــة الــتي
ـــارســـونـــهـــا مـــثل الـــرمـي جـــلــوس

والرمي وقوف واالركاض.
ـــنـــتــــخب عـــلى أ وذكـــر بــــاقـــر ان ا
اجلـاهزيـة للـمشـاركة والـتنـافس بروح
مـعـنـوية عـالـيـة وبدون إصـابـات تـذكر
واعـــدا اجلـــمــهـــور بــاحلـــصـــول عــلى

اوسمة ملونة
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بية مجموعة عـقد رئيس اللجنة البارا
من الـــلــقـــاءات الــثــنـــائــيـــة مع رئــيس
ــغـربــيــة ورئــيس الـلــجــنـة الــلــجـنــة ا
ــالـيـزيــة وتـلـقى رســالـة من الــلـجـنـة ا
ـبـيـة اإليـرانـيـة وكـذلك الـلـجـنـة الـبــارا
بية السوريـة لعقد اجتماع على الـبارا
هــامش الـدورة يــبـحث فـيه اجلــانـبـان

إقـامة اتـفاقـية تعـاون مشـترك حيث 
الــتـــواصل بــ الــطــرفـــ وســيــعــقــد

. قبل االجتماع خالل اليوم ا
ـبـية عـقيل وذكـر رئـيس اللـجـنة الـبارا

مـبينة ان الفـريق باشر وحسب الوقت
اخملــــصص لـه وهـــو ســــاعــــة واحـــدة
(Compound) لـتـجـربـة كل مـن قوس
ــســافـة وقــوس (Recurve) لــضــبط ا
والـعدسة واألوتار والتعود عليهم قبل

نافسات الرسمية. الشروع با
نافـسات الرسمية وأضـافت كوثر ان ا
ســـتـــنـــطــلـق يــوم 29 – 28 – 27 اب
ـشاركـة الالعـبة زمن حـس احلـالي 

(Recurve) وذلـك بـفــعــالــيــة الــقـوس
والالعـب سـلــيـمــان فـيــاض بـفــعـالــيـة
الـقوس (Compound) مـتـمنـيـة لهـما

حتقيق مراتب متقدمة بالدورة.
واســــتــــمــــر فــــريـق الــــعــــاب الــــقـــوى
بـاالســتـعـداد لـلـمـشـاركـة في سـبـاقـات
الــدورة حـيث مــارس تـدريـبــات الـقـوة
بـيـة بـعـد أن جلأ داخل الـقـريـة الـبـارا
ـشـرفـ عـلى الـفـريق الـى اسـتـخدام ا
ـبــيـة قــاعــة احلـديــد بـالــقــريـة الــبــارا
لــــتـــدريـب الالعـــبــــ وإعـــادتــــهم الى
حـالـتـهم الـبـدنـيـة الـتي تـأثـرت بـسبب

ساعات الرحلة الطويلة.
واكـــد رئـــيس احتـــاد الــعـــاب الـــقــوى
مــهــدي بـاقــر عــلى أهــمــيـة اســتــعـادة
الـلـياقـة البـدنيـة لالعبـ بعـد اإلرهاق
والــتـعب جـراء الـسـفــر مـبـيـنـا أن رفع
احلــمل الــتــدريــبي ســيــتم تــدريــجــيـا

حـمـيد ان الـلـقاءات تـنـاولت البـطوالت
ـبـية وسـبل الـتـعـاون فضال عن الـبـارا
ادامـة الـتـواصل حـيث تـمـتـلك الـلـجـنة
بية الوطنية عالقات واسعة مع الـبارا
نـظيراتها الـعربية واألجنـبية والسيما
ان الـعراق يـتبـوء منصـب نائب رئيس
االحتــاد الــعــربي لــكــافـة الــفــعــالــيـات

بية. البارا
وتــابـع حــمــيــد ان ثـــمــة لــقــاءات عــدة
ســتــحــقـق عــلى هــامش الــدورة حــيث
ـبـيـة سـنــلـتـقي رئـيس الـلــجـنـة الـبـارا
بـية االسـيـوية ورئـيس الـلجـنة الـبـارا
وعـد مـسبـقا الـدولـية فـقـد  حتديـد ا
ــــعــــضالت الــــتي وذلـك حلل بــــعض ا
تــتـــعــلق بــالــقــوانـــ والــتــعــلــيــمــات
والـتـصـنيف الـطـبي فـضال عن مشـكـلة
قــــانـــون االحتــــادات مـــشــــيـــرا الى ان
ـبيـة الـوطنـيـة ستـطرح الـلـجنـة الـبارا
ـوضـوع على طـاولة الـلـجنـة الدولـية ا
كـــون بـــعـض فـــقـــرات هـــذا الـــقـــانــون
تــــتـــعــــارض مع الـــتــــضـــامـن الـــدولي

بية الدولية. وقوان اللجنة البارا
ونـفى حمـيد وجـود اجتـماع لـلجـمعـية
بيـة يقام على هامش الـعموميـة البارا
الـدورة وذكـر ان االجتـمـاع سيـعـقد في
شــهــر تـشــرين الــثـاني مـن هـذا الــعـام
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عدنان
درجال

اســـتــكـــمـــال الــلـــعب بـــعـــد اتــخـــاذ قــرار
االسـتـمرار"."مـا حـدث اليـوم غـير مـقـبول.
يـــجب أن جنــعـــله ســابـــقــة لــكـــرة الــقــدم
الــفــرنـــســيــة ولــهــذا قــررنــا الــعــودة إلى

مرسيليا".
لـكن رئيس نادي نيس جان بيير ريفير -
الـــذي دعــــا إلى الـــهــــدوء بـــشـــأن نـــظـــام
ــلــعب خـالل فــتـرة اخلــطــاب الــعــام في ا
الــتــوقف - ألــقى بــبــعض الــلـوم فـي تـلك
ـشاهـد على عـاتق فريق مرسـيلـيا.وقال: ا
ــبــاراة انــتــهت "مـن اخملــيب لــآلمــال أن ا

بهذا الشكل".
وأضــــاف: "اجلــــمــــيـع رأوا مــــا حـــدث. ال
ـياه ألقيت ـكننـا أن ننكـر أن زجاجات ا
ألنــنـــا كــنــا جــمـــيــعًــا نـــراهــا. مــا أشــعل
االشـتبـاكات كـان رد فعل العـبي مـرسيـليا
ـثله"."بـعد ذلك من الـلـذين قابـلوا األذى 
ــؤسف أن طــاقم أمن مــرســيـلــيــا تـدخل ا

على األرض وضرب العبينا".

يترى باييه د

ÊU e « ≠œ«bG

اشاد وزير الـنفط  إحسـان عبد اجلبـار  بالعبات نادي
ـركـز غـاز اجلـنــوب وبـاجلـهـاز  الـتـدريــبي الحـزازهم ا
الـثـاني في الـبـطولـة الـعـربـيـة اجملـمعـة لـكـرة الـطـاولة

التي اختتــــــمت في العاصمة االردنية عمان . 
وقـال  عـبـد اجلـبـار في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
جنـاح نـادي غــاز  اجلـنـوب بـإحـراز  مــركـز مـتـقـدم في
ـالـية بـطـولـة عـربـيـة دولـيـة عـلى الـرغم من الـظـروف ا
والـصحـيـة  يـعـد اجنازاً لـلـريـاضـة العـراقـيـة  مـؤكداً
أسـتـمرار دعم الـوزارة لالنديـة النـفـطيـة وباالمـكانـيات

تاحة . ا
وقد أوعـز وزير النـفط بتكـر العبات الـنادي واجلهاز

التدريبي والهيئة االدارية .
وكـان نـادي غـاز اجلنـوب لـكـرة الـطـاولـة لـلـسـيـدات قد
ـركـز الـثــاني في الـبـطــولـة الـعـربــيـة اجملـمـعـة احــرز ا
للـسـيـدات لكـرة الـطـاولة الـتي اخـتـتمت فـي العـاصـمة
ـشـاركــة تـسـعـة ـاضـي و االردنــيـة عـمـان االســبـوع ا

اندية عربية .
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الـطـلب رسـمـيـاً مـشـيرا الـى ان ثالثة
بـلدان اعـلـنت دعمـهـا القامـة الـبطـولة
فـي الـعــراق وابــدت مـوافــقـتــهــا عـلى
ـشـاركـة في فـعالـيـات الـبـطـولة هي ا
الـكـويـت وقـطـر وايـران وبـانـتـظـار رد
االردن مـؤكـداً جـاهـزية الـسـلـيـمـانـية
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ــــركــــزي قـــــدم االحتــــاد الـــــعــــراقـي ا
لالسـكواش طـلـبـاً رسمـيـاً الى احتاد
غـرب اسـيــا السـتــضـافــة مـنــافـسـات
بـطــولــة غــرب الـقــارة نــهـايــة الــعـام

احلالي في محافظة السليمانية.

وقـال نـائب رئـيس احتـاد االسـكـواش
في تـصــريح صــحـفي حــســ ضـيــاء
إنـه اجــتـــمع مع رئـــيس احتـــاد غــرب
اسـيـا مسـعـود سلـيـمـاني وقدم مـلـفاً
كامال بشـأن رغبة الـعراق باسـتضافة
مـنـافسـات بـطولـة غـرب الـقارة نـهـاية

الـــــعـــــام احلـــــالي فـي مـــــحـــــافـــــظــــة
ـوافــقـة الـســلــيـمــانـيــة وبـانــتـظــار ا

رسمياً.
واضاف ضياء ان سليماني اعرب عن
سـعـادته بـالـعـرض وقرر دراسـته في
ـوافـقـة على ـقبل بـغـيـة ا االجـتـمـاع ا

ــنـــتــخــبــات الــوطـــنــيــة واخــتــيــار ا
ـؤمل ان تـمـثل الـتـشـكــيـلـة الـتي من ا
ـنافسات اخلارجـية مبينا البلد في ا
ان احتــــــاده حــــــدد يــــــوم الـــــــثــــــامن
والعـشـرين من الشـهـر احلالي مـوعدا

النطالق البطولة.

ـقـبل وتـقـد الحـتـضــان الـكـرنـفـال ا
ـيزة فـنـيا وتـنـظيـمـيا تـليق نـسخـة 

بالرياضة العراقية.
ــقـبـلـة وبــشـأن الـبـطــوالت احملـلـيـة ا
اوضح ضــــيـــاء ان احتــــاده يــــســـعى
القــامــة مـســابــقــة لــتــصـنــيف العــبي

ــبــلغ %65 من اجـل اطالق جــزء من ا
الــذي بـذمـة الـوزارة والــبـالغ أكـثـر من

خمسة مليارات دينار عراقي.
وأضــاف رشــيــد أن الــعــمل جــارٍ اآلن
ــضــمــار ــلــعـب وا الكــمــال أرضــيـــة ا
الــــداخــــلي وبــــنــــايـــة vip بـــجــــمــــيع
مـحتـوياتـها فـضالً عن وصول الـفريق
ـسـقف ـتـخــصص بـنـصب ا الـتـركي ا
الـــثــانـــوي لـــلــوصـــول الى الـــنــســـبــة
طلوبـة في العمل بعد الـتأخر بسبب ا

شح األموال.
وتابع رشيد أن  الشـركة لديها القدرة
لعب خالل الـعام احلالي على إكمـال ا
ـالـيـة بـشــرط تـوفّـر الـتــخـصـيـصــات ا

الالزمة للمشروع.
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ـمـثـلـة الـسـوريـة عـهـد ديب كـشـــــــفت ا
أنــهــا انــتــهـــــت من تــســجــيل حــلــقــات
بـــرنــامـــــج اســـتــديـــو الـــشـــبـــاب الــذي
ســيـعــرض قــريــبــاً عــلى قــنــــاة ســوريـة

دراما.
بطـلـة (بـاب احلـارة) كـانت أحـد أعـضاء
ـــؤلــفـــة أيـــضــاً من جلــنـــة الـــتــحـــكـــيم ا
ـــوســــــــيـــقـــار نـــزيه أســـعـــد ومـــدرب ا
ومــــصــــمم الــــرقــــص عــــلـي حــــمـــدان
واهب ويخـتص الـبـرنـامـــــــج بـكـشف ا
من فــئــة الـــيــافــعــ من غـــنــاء وتــمــثــيل

ورقص.
من نـاحــيـة ثـانــيـة كـشــفت أيـضــاً أنـهـا
تتـحضـر لـلمـشاركـة في مـسلـسل عربي
مشترك لم تكتمل تفاصيله بعد على أن
تـعلن كـل التـفـاصـيل عـنـد تـوقـيع الـعـقد

بشكل رسمي.
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ــصــريــة مـنــة عــرفـة ـمــثــلـة ا تـســتــعــد ا
ـمـثل مـحـمود لإلحـتفـال بـزفـافـها عـلى ا
هدي في الـقريب العـاجل بعد أن كان ا
قــد عــقــــــــــدا قــرانــهــمــا مــنــذ بــضــعـة

أسابيع.
ـهـدي صــورة جتـمــعـهــمـا عـلى ونـشــر ا
حـســابه اخلــاص عــلى مــوقع الــتـواصل

االجتماعي وعلق عليها قائالً :
(الـعـد الـتـنـازلي لــلـغـسـالـة ابـتـدى قـريب
أوي هـــنــــعـــلن عـن مـــعـــاد فــــرح الـــفـــار

السندق كم واحد مستني).
لترد عرفة على زوجها قائلة:

ك أحـلـى نـعــمـة في  (بـحــبك ربــنـا يــد
حياتي).

وكـــــــان عــرفــة ومــهـدي قـــــــد تــعــاونـا
سـويــاً في فــيـلم 666 والـفــيـلم من
تأليـف أحمد عـاشور ومن
إخـــــــــراج وائل
عــــــــــــبـــــــــــد

القادر.
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ـيـة فنـون وعـلوم الـصور اخملرج االردنـي أعلـنت أكاد
ــتــحــركـــة (األوســكــار) تــرشـــيح فــيــلــمـه الــقــصــيــر ا
(تاالفـيزيون) للـمنافـسة على جائـزة أفضل فيلم روائي
في مـســابـقـة جــوائـز األوسـكـار الــطـلـبــة ضـمن قـسم

أفضل فيلم روائي أجنبي.
”U³Ž U{d «b³Ž vO×¹

رئـيس جـامــعـة ذي قـار يـرعى في الـ29 مـن اب اجلاري
ـؤتـمـرالــدولي االفـتـراضي الـذي تــنـظـمه كـلــيـة الـتـربـيـة ا
االساسـية باجلامعة ومـركز لندن للبـحوث بعنوان(االبعاد

االجتماعية للتعليم االساسي ب النظرية و التطبيق).
wMOŽUL'« W ÒöÝ
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ريرة) الكـاتب العراقي يـصدر له قريـبا كتـاب (االيام ا
يرد فـيه عـلى ما جـاء في كتـاب (االيـام الطـويلـة) الذي

صدر في عهد النظام السابق.

 «dGŁ nAJ¹ w «dŽ »Uý
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ـشـرفـ عـلى ـعـرفـة هـويـة ا لـلـمـهـاجم 
الـــصــفــحــات حــيـث قــام بــإبالغ شــركــة
فـــيـــســـبـــوك عـــنـــهـــا وقـــامت األخـــيـــرة
بلغ مالي بإصالحها وكـافأته 

قدره 4000 دوالر . 
و(فيسبـوك) وضعت اسم مؤمل
في (قـائـمة الـشـكـر) لديـهـا لـعام
2021 حيث حصل مؤمل فيها
ـــــــركـــــــز 36 من أصل عــــــــلى ا
129اســـمـــاً من حـــول الــعـــالم
شـكـرتـهـم الـشـركـة نـيـابـة عن 3
مـلــيـار مـسـتـخــدم كـمـا جـاء في
إعالنـهـا بـحـسب مـركـز اإلعالم

الرقمي.
ـؤمـل ان حـصل عـلى 6 وسـبق 
جـــوائــــز من فـــيـــســـبـــوك خالل
ــاضـــيــة بـــســبب الـــســنـــوات ا
اكــــتـــــشــــافه عـــدة ثــــغـــرات في

وقع. ا
ومـؤمل مبـرمج  يـعـمل مـسؤوال
ركز اإلعالم لألمن السيبراني 
الـرقـمي في الـعـراق ويـقـيم في

محافظة واسط .
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كشف الشاب العراقي مؤمل احمد شكير
لم يــتــجـاوز الـ 22عــامــا ثــغــرة تـســمح
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رض.ونـشر منير بعد مـعاناة مع ا
مــــكـــرم صــــورة عــــلى صــــفـــحــــته
اخلـــاصــة عـــلى مـــوقع الـــتــواصل
االجــتــمــاعـي لــلــراحل
وعلّق عليهـا ناعيا اياه
بــالـــقــول: (الـــدوام لــله
مـاهــر لـبــيب أسـتــاذنـا

الغالي).
وفي رصــــيــــد الــــراحل
عـدد كــبـيـر من األعـمـال
الـــتــمـــثــيـــلــيـــة اذ بــدأ
مـســيـرته في مـنـتـصف
السبعينيات وقد عُرف
بـتـجـسـيـده دور ضابط
الـــشــــرطــــة ومن ابـــرز
األعــمــال الـتـي قـدمــهـا:
أحالم الــفــتى الــطــائــر
ويوميات ونيس ووجه
الـقـمـر ووفـيـلم كـراكون
فـي الـــشـــارع ودقــة زار

وعلى باب الوزير.
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ـصري مـنـيـر مـكرم ـمـثل ا كـشف ا
ـمـثل مـاهـر لـبـيب وذلك عن وفـاة ا

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
ـية ان النجم أفادت وسائل اعالم عا
ي كانـيي ويست قد انفصل عن العا
عــارضــة األزيــاء الــروســيــة إيــريــنـا
شـايك بعـد عالقـة عاطـفـية اسـتـمرت
شــهـــرين فــقط رغم حـــديث إيــريــنــا
مؤخـرا انـها تـعتـبـر ويست كـصديق

لها فقط.
وشـكــــــّل هـذا اخلـبـر ضـجـة كـبـيـرة
بــــــــــ اجلـــمـــهـــور والـــصـــحـــافـــة

ية. العا
وكـــانت قـــد أكــدّت مـــصـــادر صــحف
أجنبية مؤخرا تواجد كانيي ويست
في فــرنــسـا بــرفــقـة عــارضــة األزيـاء
الـروســيـة إيــريـنـا شــايك الى جـانب
نـاسبة عيد ميالد بعض األصدقاء 

ويست الـ  44.
وسـادت األجـواء الـرومـانـسـيـة عـلى
الــرحـــلـــة وظــهـــر الـــثــنـــائي وهـــمــا
يـــتـــجــــــــوالن فـي شــوارع فـــرنـــســا
وكـــانت إيــــريـــنـــا تــــرتـــدي ســـرواالً
وقمـيصـاً أبيض وقد كـانا يـلتـقطان
صــوراً لـبـعــضـهـمــا وبـدت عـلــيـهـمـا

السعادة.
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لـفتت الفنـانة اللـبنانيـة هيفاء
وهـبـي االنـظـار  في جــلـسـة
تـصــويــر أطــلـت فــيــهــا مــنـذ
فـــتــرة.بـــارتــدائـــهــا قـــمــيص
(بـودي ســوت) ويـتـمــيـز هـذا
الـــتــــصـــمـــيم بــــأن الـــربـــطـــة
ـكن ـوجــودة عـنـد الــعـنق  ا
نـــزعـــهـــا ولــيـــست مـــتـــحــدة

بالقميص.
ـمـيزة الـتي ارتدتـها الـقطـعة ا
وهــــبـي القت اســــتــــحــــســــان
ـتابع وتساءل العديد منهم ا
عـن تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا وهي من
ـاركــة اإليـطــالـيــة إلـيــزابـيــتـا ا
فـرانـشي ويـبلغ ثـمـنـهـا حوالى
400 دوالر أمـــريـــكي.وجتـــمع
الـــقــطــعـــة الــتي ارتـــدتــهــا بــ
ـي واألبـــــني األلـــــوان الـــــكـــــر

والهافان.

إنك مرح وحسّـاس و تملك الكثير من الطاقة اآلسرة
.بيوم السعد االربعاء.
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اســتـفــد من فــرصـة الــلــقـاء بــاحلــبـيـب لـتــعــبـر له عن
مشاعرك كن شجاعا و ال تكتم حبك .
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 ال تصرف انـتباهك بسهـولة عن األمور احمليطة بك 
و أمعن النظر في كل التفاصيل . 
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اسـتغل ارتـباطك باحلـبيب لـتقـوية عالقتك الـعاطـفية .
ماليا انت في وضع مستقر.
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اجلدية الـزائدة في بعض االمور قد تـكون مطلوبة في
االيام القادمة .
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 ال توجد اي مـفاجئات على الطريق .حتسن في سير
العمل يجعلك في وضع جيد .
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 هـنـالك تـغـييـر قـريب في الـعـمل قـد يؤدي الى تـغـيـير
السكن صعوبات مالية طفيفة .
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ال جتـعل نـفـسك اسيـر اخلـوف و اخلـجل . خـذ وقتك
في التفكير بهدوء اكثر .
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امامك  مشـروع متعدد الزوايا. ادرسه بعناية قبل أن
تتخذ القرار . 
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ابتعـد عن الضغط الزائد ال تذهب بـأفكارك بعيدا عن
الواقع كي ال تظلم نفسك .
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االصـدقـاء و الـعـائـلـة سـوف يـشـكـلـون مـصـدر الـهـام
كبير لك .يوم السعد الثالثاء.
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 حتول كبـير في حياتك يقودك نحو مستقبل مشرق .
. يوم السعد االثن

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

اضي في بيت الكـاتبـة االردنية وقـعت يوم اخلمـيس ا
عـرار الــثـقـافي كـتــابـهـا الـنـثــري (عـلى جـنـاحي وردة)

بحفل أدارته الكاتبة مرام رحمون .

الــكــاتـب واخلــبــيــر الـــقــضــائي
الـعــراقي صـدر له عـن مـطــبـعـة
الـعدالـة كتـاب بـعنـوان(من عمق
الـواقع) يـقع في 246 صـفـحـة

من القطع الكبير. 

اخملرج الـسوري اعـلن انتـهاء تصـوير فـيلـمه (احلكيم)
ـؤسسـة العـامة عن نص للـكاتـبة ديـانا جـبور وانـتاج ا

للسينما.

الـتـدريـسـيـة الـعراقـيـة حـاضـرت في ورشـة افـتـراضـية
ستنصرية اقامتها كلية االدارة واالقتصاد باجلامعة ا
بعـنوان (االقتصاد الدائـري منطلقاته وابـعاده التنموية

 –جتارب ومقترحات).
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عماري العراقي واالستشاري في التخطيط هـندس ا ا
شاريع ضيفتـه شبكة االقتصادي العـمراني وادارة ا
العـراقـي في نـدوة حواريـة بـعنـوان(هل اصبح اعـمار

نال?). مدينة بغداد حلما بعيد ا

هيفاء وهبي

(ان الـفـنـان بـشـيـر مـهـدي مـحـمول
ــوهـبــة في الـرسـم مـنــذ نـعــومـة
اظـفـاره وبـقي امـيـنـا عـلى مـواهبه
ـدهــا بـالـطـاقــة احلـيـويــة شـيـئـا
فــشـــيــــــــــئــا حـــتى تـــنــامـت لــديه
ــوهـبـة واسـتــحـالت الى خـبـرات ا
واد يزة في مجاالت توظيفات ا
اخلــام وصـنـاعــة االشـكـال ومن ثم
ضـخ اعـــــلـى قـــــدر مـن الـــــطـــــاقـــــة

احلسية) .
وتضمن الكتاب الذي قام بتحريره
صالح عباس ومـتابعـة معلـوماتية
ــشــرف حــســ صـــالح مــهــدي وا
ـديـر الـلـغـوي مـالك مـسـلـمـاوي وا
الـفـني سـمـيــر مـرزة تـضـمن صـور
ملونة عن لوحات تشكيلية رسمها
الـفـنـان بـشــيـر مـهـدي وبـقـيـاسـات
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صدر للناقد والكاتب صالع عباس
كــتـاب (بــشـيــر مـهــدي فن الـلــوعـة
والــولـع)  يــقع في 137 صـــفــحــة
اسـتـهـلـهـا الـكاتب الـقطـع الكـبـيـر 
ـقدمـة عن كتـابه اجلديـد عنـونها
اللوعة والولع الفن فـسحة للحرية
فصل مراحل حيـاة الفنان العراقي
ــقـيم في هــولـنــدا بـشــيـر مــهـدي ا
الذي اشتغل في محترفه الفني في
ايطاليا مدة طويلة من الزمن وكان
يـســاعـده عــلى اجنـاز لــوحـاته من
الــتـــاســيـس الــلــونـي وحــتى رسم
الـــوحـــدات الـــصـــوريـــة واالجـــزاء
تـداخلة في والتـفاصـيل الدقـيقـة ا
بـنى الـلـوحـات  ويــخـتـتم الـكـاتب

مقدمته بالقول":

مختلفة واهـداها للمتحف الوطني
وضـوعات لـلفن احلـديث وعنـون ا
الـتي ضـمـهـا الـكـتـاب وهي بـشـيـر
ــؤهالت الـــســرديــة مـــهــدي بـــ ا
واحملـــاكــاة احلـــلــمـــيــة وكـــتب في
الــكـتــاب كل من يــاســ الـنــصــيـر
حتت عــنــوان عـالـم بـشــيــر مــهـدي
الطبـيعة بحـساسية شـعرية وكتب
قـــاسم عـــبــد االمـــيــر عـــجــام حتت
عنوان بشيـر مهدي لوحات جتسد
لـغـة الــغـيـاب وعــنـون فـوزي كـر
مقالته (بالغة بشـير الباهرة) فيما
عـنـون حـام الـهـيـتي مـقـاله (اعـمال
ــغـتـرب بــشـيـر الـفــنـان الــعـراقي ا
مـــهــدي) وعـــنــون حــســـ الــكــاف
مـقـالته عن صـراع الـروح البـشـرية

تعة وفلسفة االلم. ب اللوعة وا
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يـرصـد الفـنـان جـواد احلـسب الـظـواهر
الـســلـبـيـة والــطـارئـة عــلى اجملـتـمع في
مسرحيـته (حاالت خاصة جـدا) بطريقة
كوميـدية تخـلو من اإلسفـاف واالبتذال
كـمـا يـسـلط الـضـوء فـيـهـا عـلى الـفـساد
ـــالـي فـــضال عـــلى انـــتـــقـــاد اإلداري وا
ازدواجية بعض الشخصيات احلاكمة.
ـــســـرحـــيـــة الـــتـي هي تـــألـــيـــفه وعن ا
واخـــــراجه قــــال احلـــــسب لـ(الــــزمــــان)
سـرحيـة حتـمل عدة رسـائل للـمتـلقي (ا
وهي تــشــيــر الى ان الــشــعب الــعــراقي
صـمــد امـام كل الـتـحــديـات الـتي حـاول
البـعض فرضـها عـليه كـثقـافة هـجيـنة )

ـسـرحـيـة تـتـنـاول جمـيع مـضـيـفـا ان (ا
االحــــداث الــــتي مـــرت عــــلى االنــــســـان
ـستـهجـنة العـراقي وحتديـدا احلاالت ا
ـغــتـربـ من خالل بــعض الـعـراقــيـ ا
الذين يـحـاولون فـرض افكـارهم كـثقـافة
ـسـرحــيـة بـتـسـلـيط هـجــيـنـة اذ تـقـوم ا
الــضـوء عــلى مـحــاوالت هـوالء لــغـرض
تغيير الـعادات والتقالـيد في مجتمع له
عـــاداته وفــضــحــهم هـــذه هي الــثــيــمــة
االســـاســــيـــة الـــتـي تـــتـــحــــدث عـــنـــهـــا

سرحية).  ا
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وعن الـرسالـة الـتي يـريد ايـصـالـها الى
ـسـرحـيـة قال ـمـتلـقي من خالل هـذه ا ا

احلسب:
فـي احلـــــقـــــيـــــقـــــة
سـرح هو رسـالة ا
انــــســــانــــيــــة ومن
خالله يـــســتـــطــيع
رء بناء الشعوب ا
بـطريـقـة حـضـارية
وعــــــــــلــــــــــيه اردت
ايصـال رسـالة الى
اجلــــمــــيـع تــــؤكـــد
ســـــــطـــــــورهــــــا ان
الــــــــشــــــــعـب ورغم
الـظروف الـصـعـبة
الــتـي مــرت عـــلــيه

بــقي مـتـمــاسـكــا وقـويـا وشــجـاعـا ومن
خالل هذا الـتمـاسك خرج في مـظاهرات
ضــد الــفـســاد والــظــلم واالرهــاب وهـذا
ـكن مصادرة يعـني ان هذا اجملـتمع ال 

قراره او حضارته من قبل االخرين.
ـسـرحـيــة في مـهـرجـان وعن مـشــاركـة ا
العراق الـوطني للـمسرح وعـرضها على
خـشـبـة مـسـرح الـنـجـاح قـال (واجـهـتـنا
بعض الصعوبات منها كثرة التأجيالت
هـرجان الـذي كان التي رافـقت انـعقـاد ا
من اخملـطط اقــامـته قـبل اكــثـر من سـنـة
بـــســـبب ظــروف الـــتـــظــاهـــرات ومن ثم
تـفــشي وبـاء كـورونـا وهــذا تـسـبب في
تـكـالــيف مـاديـة فــضال عـلى عـدم وجـود

قاعات للتمارين) .
ـــهـــرجــان كـــان كـــرنـــفــال مــؤكـــدا ان (ا
سـرحيـة التي قدمت متمـيزوالـعروض ا
كـانت مـتـمـيزة وهي فـرصـة لـلـمـخـرج
ــشـاركــ فـيه ان ــمـثــلــ وجـمــيع ا وا
ـا جــعل ــتــازة  يـعــمــلــوا بــتــقـنــيــة 

العروض ناضجة وناجحة).
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الى ذلك نـاقـشـت رسـالـة مـاجـسـتـيـر في
قــسم الـتــربـيـة الــفـنــيـة بـكــلـيـة الــفـنـون
اجلميـلة  في جـامعة بـابل (انثرولـوجيا
اجلـسـد االنـثـوي في عـروض انس عـبـد
اجـستـير ـسـرحيـة ) لطـالبـة ا الصـمد ا

نور الهدى فارس نعمة .

ي ذا روك الى ذلك شــر الـنـجـم الـعـا
مــقــطع فــيـديــو له يــظــهـر مــفــاجـأته
ــعــجـبــ خالل قــيـادتـه الـســيـارة ا
وذلك عـــلـى حــســـابـه اخلــاص عـــلى
مــوقـع الــتــواصل االجـــتــمــاعي.وفي
الـتــفـاصــيل ان ذا روك خـفّـف سـيـره
ـعجب ما في السيارة الى جانب ا
اثـــار دهـــشـــتـــهـم لـــرؤيـــته فـــبـــدأوا
يـلـتـقـطـون له الـصـور لـنـشـرهـا عـبـر

صفحاتهم اخلاصة.
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وتـضـمن الـكـتـاب عـدد
ـهـمـة من الــعـنـاويـن ا
االخــرى الــتي تــنـاوب
عـــــلى كـــــتــــابـــــتــــهــــا
وتـفــصـيـلـهـا عـدد من
الكتاب والـنقاد بحق
الـفـنـان بـشـيـر مـهدي
واخــــتـــتم الــــكـــتـــاب
بــقــــصــيـــدة نــشــرت
عــلى غالف الـكــتـاب
االخـــيــــر بـــعـــنـــوان
(قصـيـدة : عروة بن
الـــــــورد حـــــــبـــــــيب
الـــــــعـــــــبـــــــاس الى
الــشـــاقــول بـــشــيــر
وتـالــفت من اربـعـة
مــقــاطـع شــعــريــة.

ــسـرح ــســرح الــغــربـي وا الــشــرقي وا
كـمـا تـنـاول انس عـبـد الـصـمد الـعـربي 
ومــرجـــعــيـــــــاته الــفـــكــريـــة والــفـــنــيــة

عرفية. وا
وكانت حدود البحث اعمال عبد الصمد
في العراق واليابان  للفترة من 1991-
الى 2019 والــتـي ضــمت 15
عـمال مــسـرحـيــا اخـتـيـر
منهـا بشـكل قصدي
ثـالثــــة اعــــمــــال

مسرحية.

وتتـجلى اهـمـية الـبحث في الـكشف عن
بـــنــاء اجلـــســد االنـــثــوي عــبـــر احلــقب
الــزمــنــيــة وكــيــفــيــة  تــطــوره بــوصــفه
سـرحية منظـومة جـماليـة في عروض ا
وتنـاول البحـث االنثرولـوجيا احلديـثة 
فهـوم والنشـأة والتطـور وتطرق الى ا

دراســته اجــتــمــاعـيــا وثــقــافــيـا
كــمــا تــنـاول وســيــاســيـا 
اجلــــســــد االنــــثــــوي
وتــمـــظــهـــراته في
الــــــــــعـــــــــروض
ـــســــرحـــيـــة ا
متطرقا الى
ـــــســــرح ا



ـرتــبـكـة خـرجــنـا مـن بـيت الــشـاعــر األحـمــر وشـهــقـات الــوجع تالحق خــطـانــا ا
ونصيحتهُ مازالت ترنُّ في مسرى دمنا: 

- أتـركـا بـغــداد إِلى جـهـة أخـرى الـسـلـطـة لنْ تـرحـمـكـمـا لـقـد شـتـمـتـمـا شـاعـر
القصر.

ؤدي إِلى مرآب الـعالوي راجل حتاشياً من وقـوعنا بكم قرَّرنـا قطع الطريق ا
ـبـاغتـة بيـنـما تـدلَّى أمام نـاظـري حبل مـشـنقـة وأنشـوطة إحـدى نقـاط الـتفـتيش ا

رعوب إِلى رشدي: تطوّقُ عنقي فارتعد قلبي بعنف أعادني صوت صديقي ا
قابل بسرعة. - لنعبر إِلى الرصيف ا

نأى عن سيطـرة عسكرية عبـرنا إِلى الضفة األخـرشى من الشارع حتى نكـون 
ارَّة ثمَّ قرَّرنـا الدخول إِلى حـديقـة الزوراء بعـد أن حملنا كان أفـرادها يفـتشـون ا
انـتشـار بـعض جـنـود السـيـطـرة علـى الرصـيف الـذي كُـنَّا نـخـطـو عـليه وتـوغـلـنا
بـخـطى سريـعـة إِلى عـمق احلـديـقة حـتى اخـتـفـينـا خـلف سـيـقان أشـجـار الـسرو
ـكـانٍ منـعزلٍ الـعمالقـة وهـناك جـلسـنـا نسـتـردُ أنفـاسنـا الالهـثة عـلى مـصطـبةٍ 
ــؤدي إِلى مـرآب الـعالوي مـلـغـوم تـغـطـيه شــجـيـرات اآلس ادركـنـا أنَّ الـطـريق ا
ـصـطبـة ونـتـيـجة بـنقـاط الـتـفـتيـش; ثمَّ بدأنـا نـشـعـر بشـيء من األمان عـلى هـذه ا
السهر واإلرهاق يبدو أنَّ سكرات النعاس قد هيمنت على حواسنا وأجبرتنا على
االسـتـغراق بـنـوم عمـيق حـتى أفقت عـلى صـوت ضحـكـات مجـمـوعة من األطـفال
يبـدو انـهم جاءوا بـرحـلة إِلى مـتـنزه الـزوراء كـان األطفـال في اجلـانب اآلخر من
لـونـة التي ـرحـون ويـتراكـضـون وبعـضـهم يـطارد الـفـراشـات ا مـكـان جلـوسـنا 
تتـطاير فوق زهور بلون اجلـليد وانزلقت دمعة من عـيني; تمنيت أن أكون احدهم
مـدودة على حـافة في تلك الـلحـظـات تلـفَّتُّ إِلى صاحـبي ورأيـته يتـوسَّدُ ذراعـه ا
ـصطـبة مـستغـرقاً بـسبـاتٍ طويلٍ بـينمـا كانت الـشمس الـدافئـة تسطع من ظهر ا
خلل األغـصان وتـرسل أشعـتها إِلى جـسديـنا الـباردين وعـرفتُ أنَّ الوقت أصبح
في مطلع الـنهار أيـقظت صديـقي من غفوته الـعميـقة ونهضـنا وشطـفنا وجـهينا
ـشي بدرب ضيق مـترب تظلَّله من ماء راكـد في ساقيةٍ كـانت بجوارنا وانـطلقنا 
األشجـار من اجلانـب حـتى وصلـنا إِلى بـاب عريض تـفضي إِلـى الشـارع العام
مـنا وجهـينا صـوب مرآب العالوي لـكن انتشـار جنود االنـضباط الـعسكري ثمَّ 
تحف الوطني وقررنا الذهاب سير باجتاه ا الكثـيف هناك اجبرنا على مواصلة ا
ـعتـوق لـقضـاء حـاجته ـا دخلـنـا الـفنـدق ذهب ا نـصـور مرة أخـرى  إِلى فـنـدق ا
بيـنمـا بقـيت أجتوَّل في الـصالـة دون هدى وشـبح شاعـر القـصر الـذي تشـاجرت
معه لـيلة امس يالحقني واهـجس أن كفَّهُ ستطوقُ عـنقي في أية حلظة حتى حملت
انعي الذي تـربطني به عالقـة متيـنة يتـبسم بوجـهي ويدعوني لـلجلوس صديقـي ا
إِلى جواره وتبـادلنـا حوارا مـقتـضبـا عن اجللـسات الشـعريـة البـائسـة للـمربد ثمَّ

: قلت لهُ هامساً
- أريد الهروب إِلى الشمال.

ضحك بوجهي وهو يفرك يديه ثمَّ قال:
- ليس هناك أسهل من ذلك.

عتوق.. - لستُ مازحاً معك; وهذه رغبة صديقي ا
انعي إِلى عيني معاتباً ليقول: نظر ا

- ولستُ أمزح معك أيضا.
 ثمَّ نهض وأخـذ بيدي إِلى قاص كردي يكتب بالعربية كنت قد تعرفت على اسمه
فيما مضى من خالل قصة نشرها في مجلة الثقافة التي يرأس حتريرها الكاتب
التقدمي صالح خالص وح جلسنا إِلى طاولة القاص الكردي زنگـنه انضم لنا

انعي يتحدث إِلى صديقه القاص بدون مقدمات: عتوق بعد حلظات.. وبدأ ا ا
- إنهما شاعران اعرفهما تماماً ويريدان االلتحاق معنا إِلى رابية »أشوان.«

نفث القـاص الكردي دخان سيـجارته بثقة عـالية وقال متـبسما كمـا لو انه يعرفنا
هو اآلخر:

انعي يشرح لكما التفاصيل. - أهال وسهال بكما.. صديقنا ا
ثمَّ نظـر إِلى سـاعته ونـهض مـسـتأذنـا حلـضور لـقـاء مع أديب عربي حـان مـوعده
ـهـمة الـتي تـنـتـظـرنـا بـصـفـتـنا ـانـعي بـإيـجـاز ا كـمـا أخـبـرنـا.. بـيـنمـا شـرح لـنـا ا
كفرسـان أكراد في رابية أشوان وسنقـوم بحماية آبار النفط من هـجمات محتملة
يشنها أفراد »البيش مرگـه «وأوصانا بالكتمان على فكرة هربنا من تلك الرابية
إِلى الشـمـال وأنْ ال نذع سـرها حـتى لـصديـقه زنـگـنه! لـقد كـان واثـقاً من كالمه
وهـو يـؤكـد عـلى سالمـة وصـولـنـا مــعه إِلى كـركـوك ثمَّ اخـبـرنـا عن مـوعـد الـلـقـاء
ـكـان الـذي سيـنـتـظـرنا فـيه عـنـد مـجيـئـنـا بـعد يـومـ إِلى مـديـنة ـرتقب وحـدد ا ا
ديالى فصافحناهُ بحفاوة وحسمنا قرارنا بالذهاب إِلى تلك الرابية كخطوة أولى
تـمهـد لـنا الـهروب إِلـى الشـمال فـيـما بـعد وكـان البـد من الوصـول إِلى عائـلـتيـنا
وعـود وخرجـنا من الـفندق لتوديـعهـما قبـل أن ننشـر أجنـحتـنا بفـضاء احلـرية ا
يـسورين على أمل بعـد حصولـنا عـلى بعض الـنقـود من أحد الشـعراء الـشبـان ا
الوصول إِلى مدينتنا كما جنحنا بالزوغان من مفارز االنضباطية التي صادفتنا
خالل الــطــريق الــذي سـلــكـنــاهُ مــشـيــاً عــلى األقــدام حـتى وصــلــنـا إِلى »مــرآب
العالوي «عـلى عـجلٍ ركبـنا حـافلـة انطـلقت إِلى مـدينـتنـا بيـنمـا كانت عـيون نـقاط
التفـتيش تتربص بنا ما ب خطوة مرتـبكة وأخرى ومفارز الزنابير احلمر ورجال
ـتـاجر قـاهي والـبـيوت والـفـنادق وا األمن واالسـتـخـبارات يـداهـمون الـعـجالت وا
واحلـوانــيت بـحــثـا عن الــهـاربــ من احلــرب فـكــيف أصل ألمي حــتى تـشــمـني
وأشمـها لـلمـرة األخيـرة وهل سأجنح من حتـقيق لـقاء أخـير مع عـاشقـتي ناهدة
لهمة التي كتبت العـشبي كي ارتوي من جسدها اجملبول بالعـسل والقمح; هذه ا
ألجلها مسرحية الشاعر واحلرب التي تتحدث عن شاعر هارب من جبهة احلرب
ويسـعى لطبع مـجمـوعته الشـعريـة قبل العـودة من جديـد إِلى جحيم احلـرب; بعد
أن حوصر في كل مـكان وقـد نشرتـها مـجلة الـطلـيعة األدبـية فـيما بـعد ثمَّ تـلقيت
ـيـسـوريـن وتـمـكـنت من عـرض ــديـنـة ا دعــمـاً مـاديـاًَّ ومـعـنــويـاً من أحـد شـعـراء ا
سـرحية قبل شهور على مسرح حقي الشبلي في مدينتي ا
غـامرة مجنونة حـ جسدت شخصيـة الشاعر الهارب
ـسـرح والـتي هي صـورة طـبق األصل من عـلى خـشـبـة ا

حياتي التي أعيشها اآلن?
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{ بـرل (أ ف ب)  –أجنـبـت امرأة
أفـــغـــانــــيـــة مـــولـــودة في طـــائـــرة
عــسـكــريــة أمـيــركـيــة فــيـمــا كـانت
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يـنـبــغي ان تـقــوم بـ الــعـراق والـكــويت عالقــات ثالثـيـة
. وح األوصاف صحيحة وقوية ومفيدة لكال الطرف
ال يستشـعر أي طرف انَّ ذلك متوافـر في العالقة تكون

العثرات قابلة للتوالد والنمو واالعاقة. 
مـا من رئـيـس حـكـومـة عـراقـيـة يـجـلس عـلى كـرسـيه في
بـغــداد إال وطــار في أقــرب فـرصــة لــيــحلّ في الــكـويت
ضـيفـاً على قـيـادتهـا ويخـرج لإلعالم مـتحـدثاً بـعد ذلك
شتركة لتطوير العالقات الثنائية عن توجهات الطرف ا
لفات العالقة. ولكن منذ ثماني عشرة سنة ل وحسم ا
م تــتـطـور الـعالقــات كـمـا يـنـبـغـي وال نـزال نـتـحـدث عن
مـلفـات عالـقة وهـناك غـيوم حتـلق هنـا وهنـاك ومسـتوى
الـتبـادل الـتجـاري يـقتـرب أحـيانـاً من الـصفـر وال يـرتفع
عن أسـوأ درجـاته. وهـنـاك في اجلانـبـ أصـوات تـعـلو
وتنخفض تتـحدث بلغة حتـريضية احيـاناً وجند حدتها
. وال ننـسى ان العـراق ال يزال أعلى لـدى نـوّاب كويـتيـ
يـدفع تعـويضـات الغـزو وبقي مـليـارا دوالر تقـريبـاً وهو
ــلف الـــذي لم حتــصل ازاءه مـــبــادرة مــالـــيــة االجــراء ا
وعميـقة الـداللة من جانب الـكويت إليصـال صوت حسن
الـنـيـات وصـفـاء الـقـلـوب الى ابـعـد نـقـطـة عـراقـيـة وذلك
شــأن كــويــتي لــهم الــتــصــرف فــيه بــحــسب قــراراتــهم
ورؤاهم في وجوب أن تـدفع كل احلكومـات العـراقية كلّ
ــفـروضـة كــمـا كـانت فـلس من الــتـعـويــضـات الـدولــيـة ا
حـكـومــة صـدام تــدفع وال مـفـاضــلـة بــ حـكـومــة آثـمـة

وحكومة بريئة. 
 الى متى نتحدث عن مـلفات عالقـة تبدو مثل االشباح ال

ها?  نعرف كيف نحدد معا
سروقة وحول ما  يدور الكالم حول الوثـائق الكويتيـة ا
ـفقـودة وكذلك حول بقي من جـثث االسرى الـكويتـي ا
ما بـقي من ترسـيم احلدود وكلـها أمـور يجب ان يـظهر
انه العراق اقصى درجات الشفافـية فيها ويعلن في بر
ـوقف الـنـهـائي بـشأنـهـا ويـبـلغ الـكـويت بذلـك لكي عن ا
تنتـهي اية مسـألة عالـقة قد تـتحول الى لـغم موقوت ذات

يوم تتغير فيه القياسات واالزمنة والكراسي. 
لـيس مريـحاً ان يـتـحدث أي مـسـؤول عراقي حـ يصل
الى الكويت مـن باب الدفـاع عن النفس وكـأنه هو الذي
غـزا الـكويـت في ذلك الـظرف الـتـاريـخي الـذي اشـتركت
أطـراف عربـيـة ودولـية في خـلـطته. كـمـا ان العـراقـي ال
يـزالـون يواجـهـون االسـتفـزاز في تـسمـيـة الـغزو بـالـغزو
الــعــراقي والــعـالـم كـلـه يـعــرف  كــمــا تــعــرف الـكــويت
نــفـســهـا انه غــزو صـدّامي بــحت وقع بــقـرار فـردي ال

يعرف عنه شيئاً أقرب الوزراء في ذلك الزمن ببغداد. 
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{ رومـــــا (أ ف ب)  –لـم يــــــكن
الوشم الـذي قرر طـالب إيطالي
فـي الــثـــانـــيــة والـــعـــشــرين أن
يرسمه على ذراعـه جمجمةً وال
تـنيـناً وال قـلـباً مـثقـوباً بـسهم
بل هـو اخـتـار رمـز االسـتـجـابة
الـسـريـعـة (كـيـو آر) لـيثـبت أنه
ـضـاد لـفـيروس تـلـقى الـلـقاح ا

كورونا. 
وبـــذلك بـــات في اســـتـــطـــاعــة
أندريا كولونـيتا الذي يقيم في
مـدينـة ريـجيـو بإقـلـيم كاالبـريا
(جنوب إيطاليا) أن يكتفي عند
مــدخل مـطـعم أو ســيـنـمـا مـثالً
بــأن يـلفّ كمّ قـمــيـصه صـعـوداً
إلظـــهـــار الــــوشم عـــلى اجلـــزء
اخلــلــفي مـن ذراعه الــيــســرى
واحلــصــول تــالــيــاً عــلى اإلذن

بالدخول. 
وقــــال الـــشــــاب لـــصــــحـــيــــفـــة
كوريـيري ديال كاالبـريا  بـعدما
اكسـبته صـوره على  تـيك توك
و إنـســتـغـرام  شــهـرة مـحــلـيـة
إنه (وشم) مــــبـــتـــكـــر. أحب أن

أكون مختلفًا .
وأقــرّ الـشـاب بــأن والـديه كـانـا
أقل حـماسـةً منـه للـفكـرة. وقال
لـقد شـجعـاني … عـلى أن أكون
أقل انــدفـاعــاً وأن أفــكــر قــلـيالً

قبل التصرف .
وفي مـقـطع فـيـديـو نـشـره على
تـيـك تـوك  فــنــان الــوشم الـذي
نـــفــــذ له مــــراده غـــابـــريــــيـــلي
بيليروني ظهر الطالب يستعد
لدخول أحد مطـاعم  ماكدونالد
 رافــعــا ذراعه اللــتـقــاط صـورة

لوشمه.
ثم يــبـدو احلـارس عــنـد مـدخل
مطعم الـوجبات السـريعة وهو
ـسـح الـصـورة ضـوئـيـاً لـكن
مـقـطع الـفـيـديـو يـنـتـهي فـجأة
ـشـاهـد مـا من دون أن يـعـرف ا
إذا كــــان هـــــذا الــــوشـم غــــيــــر
ـألـوف مـكّن أنـدريـا من شـراء ا

وجبة الـ بيغ ماك  أم ال.
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{ عـمـان (أ ف ب)  –انـطــلـقت امس
االثنـ الـدورة الثـانـية مـن مهـرجان
شـاركة عمـان الـسيـنمـائي الـدولي 
أكثر من خـمس فـيلما من  26دولة
تـــتـــنـــافس فـي مـــســـابـــقـــات األفالم

الروائية والوثائقية والقصيرة.
ـهرجان ندى دوماني وقالت مديرة ا
لــوكــالــة فــرانس بــرس  يــشــارك في
مـهــرجـان هـذا الــعـام الـذي يــسـتـمـر
حتى  31آب/أغسـطس أكـثر من 51
فـيـلـمـا من  26دولـة لـلـفـوز بـجـائـزة
درع الـــســـوســـنــة الـــســـوداء (زهــرة
األردن الوطـنـيـة) ألفضل فـيـلم عربي
روائي طـويل وأفـضـل فـيـلم وثـائـقي

طويل وأفضل فيلم عربي قصير .
وسـتــعـرض األفالم من االثــنـ   في
ثالثـة مــواقع في عـمـان هي ســيـنـمـا
الــــســـيـــارات +درايـف إن+ في بـــارك
منطقة العبـدلي وسط عمان وسينما
ــســرح اخلــارجي لــلــهــيــئــة تــاج وا
ـــلــكــيــة لألفالم فـي مــنــطــقــة جــبل ا
عمـان فضال عن مـنصـة +إستـكانة+

ــبـاشــر  ذلك بـاالضــافـة إلى لــلـبث ا
عــروض فـي إربــد (89 كـــيــلـــومـــتــرا
شـــمــال الـــعــاصـــمــة) والـــســلط (30
كـيـلـومـتـرا شـمـال غـربي الـعـاصـمـة)
ووادي رم ( 230كـيــلـومــتـرا جــنـوب
هرجان. العاصمة) بحسب مديرة ا
وكشفت دومـاني عن حضور  حوالى
65 ضـيـفا مـعـظـمـهم مـخـرجو أفالم
سـيـكـونـون مـتـواجـدين لـلـنـقـاش مع

اجلمهور بعد إنتهاء العروض .
وتـابــعت  كـنـا نـأمـل أن يـكـون هـنـاك
افــتـتــاح كـبـيــر لـلــمـهـرجــان ولـكــنـنـا
ملتزم بأال يكون هناك جتمع ألكثر
من مـائـة شـخص في الـهـواء الـطلق
لذلك سيكون حفل االفتتاح مختصرا
ومــقـيــدا . وأكـدت  ســنـراعي جــمـيع
ــتــخــذة مع اإلجــراءات الـــوقــائــيــة ا
احلــفـاظ عـلى الــتـبــاعـد االجــتـمـاعي

ووضع الكمامات.
ـوازاة عــروض األفالم  سـتــنـظم و
ورشــــات ونــــدوات ولـــقــــاءات حـــول
مواضيع مختلفـة مع أيضا منصت

ـكنـنا الـقول األميـرة ر في بـيان  
بالتأكيد إنه بفـضل سحر اللقاحات
نــحن نــقــتــرب خــطــوة أخــرى نــحـو
حتــقــيق شــكل مـن أشــكــال (احلــيـاة
الــطـبـيــعـيـة) . وأضــافت  سـيــتـمـكن
جــمــهـورنــا من مــشــاهـدة أفالم ذات
طبيعة مختلفة غير جتارية نأمل أن
ــســـتــوى تــثـــبت جنـــاحــهـــا عــلـى ا
الـدولي. وأعـادت احلـكـومـة األردنـية
اضي في األول من حزيران/يونيو ا
فـتح دور الـسيـنـمـا في عـمـوم البالد
بـــعــد أكـــثــر من عـــام عــلى إغـالقــهــا
بسبب جائحة كوفيد-19.واشترطت
احلكـومـة مرور  21يومـا عـلى تـلقي
ـنـشـآت الـلـقـاح الـعـامـلــ في هـذه ا
ضاد لكوفيد-19 وأال تزيد الطاقة ا
ئة ضمن االستيعابية على 50 في ا

بروتوكول صحي.
ــمـلـكـة حـتى الـيـوم 788 وسـجـلت ا
ألفا و516 إصابة مؤكـدة بالفيروس
و10 آالف و285 حالة وفاة بحسب

األرقام الرسمية.

البـطاطـا  حملـمد الـبدري من مـصر و
ـومـني ـتــمـرد  لــشـهــرزاد ا الــطـفل ا
ـغرب و الـقـدم الـيـسرى بـردعي من ا
لـــفالح الــزيـــدي وصــفـــاء ســامي من
العراق و الـهبـوط للقـمّة  آلية راضي
مـن األردن. وشــــارك في مــــهــــرجــــان
عـمــان الـسـيـنــمـائي األول في صـيف
ـــاضي حــوالى 30 فــيــلــمــا الــعــام ا
روائــيــا طــويـال ووثــائــقــيــا عــربــيـا
ودولـيـا بـاإلضـافـة إلى تـسـعـة أفالم
عـــربــيـــة قــصـــيــرة في الـــدورة الــتي
اسـتــمـرّت من 23 آب/أغـسـطس إلى
ية 31 منه رغم األزمة الـصحية الـعا
الـتي خـلّــفـتـهـا جـائـحـة كـوفـيـد-19.
وأوضــــــــــحـت دومـــــــــانـي إن  األفالم
ــــعــــروضـــــة في هـــــذه الــــدورة من ا
ـــشــاريـع قــيــد ـــهــرجـــان وكــذلك ا ا
اإلعـداد مــا هي سـوى دلــيل عـلى أن
الـــتــداعــيـــات الــنــاجتـــة عن الــوضع
ي أو عن قـيـودٍ أخرى الـصحي الـعـا
لم تــتــمـكّـن من كـبـح جـمــاح اإلنــتـاج
ــهــرجـان الــفــني . وقــالت رئــيــســة ا

ـشـاريع قـيـد الـتـطـويـر أو في لـدعم ا
مــرحــلــة مـا بــعــد اإلنــتــاج  وفق مـا
ـهرجان أوضحت دوماني. ويـفتتح ا
اإلثـنـ بـفـيـلم  غـزة مـونـامـور  وهو
ـاني إنــتــاج فــلـســطــيــني فــرنـسـي أ
برتـغالـي مشـترك لـلمـخرجـ طرزان
وعــــرب نــــاصــــر.   ومن بــــ األفالم
ــشــاركــة في الـــروائــيــة الــطــويــلــة ا
ـهــرجـان  أولـيــفـر بالك   لــتـوفـيق ا
ــغـرب و الـرجل الـذي بـاع بـابـا من ا
ظهـره  لـكوثـر بن هـنيـة من تونس و
حتت ســـمـــاء ألـــيس  لـــلـــمـــخـــرجـــة
الـفرنـسيـة الـلبـنـانيـة كـلوي مـازلو و
ــــنــــال خــــالــــد من حــــمــــام ســــخن  
مــصــر.وفي فـئــة األفالم الــوثــائـقــيـة
نـافسة ب  أرض الطويلـة حتتدم ا
جيـفار  لقـتيـبة بـرهمـجي من سوريا
و الـقصـة اخلـامـسة  ألحـمـد عـبد من
العراق و جزائرهم  لـلينا سويلم من
اجلـــزائــر. ويــتــنــافـس عــلى جــائــزة
الــفـيـلـم الـعـربـي الـقـصــيـر كلّ من  8
زراني من لـبـنان و سنـوات  لـزيـاد ا

{ اثـــيـــنـــا (أ ف ب)  –فـي مـــنـــاســـبــة
اكـتـمـال الـقـمـر لـيل األحـد يـفـتح 120
مـوقـعا أثـريـا ومتـحـفا أبـوابه بـاجملان
ولــســاعــات طـويــلــة في الــيــونـان في
مــبــادرة تــأمل مــنــهــا وزارة الــثــقــافــة
الـيونـانيـة أن  يطـغى ضوء الـبدر على
ظلّ الــوبــاء . وقــرّرت ســلـطــات الــبــلـد
ـشمس تـخـصيص ـعـروف بطـقـسه ا ا
الـنصـيب األوفـر هذه الـليـلة لـلقـمر كي
يــتـســنّى لـلــزوّار تـأمّـل هـذه الــظـاهـرة
الـطـبـيـعـيـة في أجـواء خـلّـابـة. ويـقـول
الـسـائح الـفـرنـسي رافـيـيل روفيـيه من
أمـام متـحف أكروبـوليس في أثـينا  لم
نـكن على علم بـاألمر . ويخبـر فلوريان
روفــــيـــلـي الـــذي وصـل اجلـــمــــعـــة من
بـاريس  خالل الـبحث عـن توقـيت فتح

األكـروبـوليس فـوجئت بـالنـبأ الـسار .
ـشهد لـكنه ال يـدري بعـد أين سيـتأمّل ا
الــســاحــر مع شــريــكــته هــذه الــلــيــلـة.
وسـيتـسنّى للـمقيـم والـسياح الـنفاذ
بــاجملـان إلى كلّ كـنــوز الـبـلـد تــقـريـبـا
الـتاريخـية منـها والثـقافيـة على ضوء
الـقمر وفق ما جـاء في بيان صادر عن
الــــــوزارة. مـن مــــــوقـع كــــــاســــــوب في
إيــبـــيــروس (شــمــال غــرب) إلى قــصــر
ــعــلــمــ الــكــبــار في جــزيــرة رودس ا
واقـع األثرية (جـنوب شـرق) مرورا بـا
ــبـيـا ومـيـسـتـراس وكـورنـثـوس في أو
ونــيــمــيــا في شــبه جــزيــرة بــلــبــونس
(جـنوب غرب) أو تـلك الواقعـة في ثيفا
(الــــوسط) أو حــــتّـى قـــلــــعــــة كــــورفـــو
ـرء مـاذا يـخـتار من (الـغـرب) يـحـتار ا

تاحف ـراقبـة النجـوم ومعـارض في ا
األثـرية وعـدّة مواقع في كريت وغـيرها
مـن اجلـزر فـي أرخــبـيـل سـيــكالدس أو

البحر األيوني أو بحر إيجه.

بــ هــذه اخلــيــارات الــوافــرة. وتــقـام
سـلـسـلة من الـنـشـاطات أيـضـا في هذه
ـناسبة من حفالت وعـروض تمثيلية ا
أو راقــصـة وجـلـسـات شـعـريـة وأخـرى

امـــرأة ســوداء تــرقــد فـي  مــقــبــرة
العظماء .

وقــالت رائــدة األعــمــال جــيــنــيــفـر
غــيــســدون الـتـي شـاركـت في هـذه
احلــمـلــة في تـصــريـحــات لـوكــالـة
فـرانس برس  اجـتمـع بنا الـرئيس
مـاكرون في احلادي والعشرين من
تـموز/يولـيو وعندمـا ردّ باإليجاب
على طلبنا كانت الفرحة عارمة .
وكــانت صــحــيــفــة  لــو بــاريــزيـان
كــشـفت عن مـوافـقــة الـرئـيس عـلى
هــذا اإلجـراء إثـر لـقـائـه مـجـمـوعـة
من الـشـخـصـيـات حـضـرت تـأيـيدا

. ومن ب الـشخـصيات ـلفّ لـهذا ا
ـطالبة بنقل بيكر إلى البانتيون ا
جـــيــنــيـــفــر غــيـــســدون والــروائي
ــغـني لـوران بــاسـكـال بــروكـنـر وا
فـولزي والـكاتب لـوران كوبـفرمان
فـضال عن براين بويـون-بيكر أحد
أبــنــاء جــوزيــفــ بــيــكـر وفـق مـا

أفادت الصحيفة. 
وأكّـــد مــحـــيط الـــرئــيس مـــاكــرون
لــوكــالــة فــرانس بــرس أن مــراسم
الـــنـــقل ســـتـــقـــام في  30تـــشـــرين
الــثــاني/نــوفـمــبــر. وفي مــثل هـذا
الــتـاريخ تـزوّجـت الـفـنــانـة بـجـان

ليون ما سمح لها باحلصول على
اجلــنــسـيــة الــفــرنـســيــة بــحـسب

غيسدون.
وأطــلــقـت عــريــضــة قــبل ســنــتــ
ـــبــادرة مـن لــوران كـــوبــفـــرمــان
إلدخــال صــاحـبــة أغــنــيـة  جي دو
زامــور  إلى الـبـانـتــيـون. وتـقـدّمت
عــائــلــة الــفــنــانــة بــطــلب فـي هـذا
اخلــصــوص ســنـة 2013 عــلـى مـا
أوضـحت جينيفر غيسدون مشيرة
إلـى أن الـــعـــريـــضـــة بـــاتت تـــضمّ

حوالى 40 ألف توقيع .
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{ بـاريس (أ ف ب)  –يــنـقل رفـات
الــفــنـانــة األمــيــركـيــة الــفـرنــســيـة
جــوزيــفــ بــيــكــر (1975-1906)
ـــــقــــاومــــة الـــــوجه الــــبـــــارز في ا
الـفـرنـسـية ومـكـافـحـة العـنـصـرية
إلـى الــبــانــتــيــون في  30تــشــرين
الــثــاني/نــوفــمـبــر  عــلى مــا أفـاد
انويل محيط الرئيس الفرنسي إ
مـاكرون مـؤكدا مـعلـومات أوردتـها
وجب صـحيفة  لـو باريزيان .  و
هـــذا الـــقـــرار تــصـــبح الـــفـــنـــانــة
ــــولـــودة في االســــتـــعـــراضــــيـــة ا
دفونة في موناكو أول ميزوري وا

50 عـاما غـير أن  لـو بريـزاج  هو
أوّل مــــطـــعـم يـــعــــمل بــــالـــطــــاقـــة
الــشــمــســيــة في أوروبــا عـلـى مـا
ـندوب العام يـقول ريشـار لويان ا
جلـــمـــعـــيـــة  إنـــربالن  اجلـــامـــعــة
لـلمـتخـصصـ بالطـاقة الـشمـسية
فـي فرنـسـا. ويعـكس هـذا الـصحن
الــــهـــوائي الـــذي يُــــدار بـــاتّـــجـــاه
الــشـمس األشــعّـة نـحــو بـؤرة تـقع
ـطـبخ ثمّ إلى لوح تـسـخ خـلف ا
قــد تــصل حـرارته إلى 300 درجــة
مـئــويـة في عـشـرين دقـيـقـة. وعـلى
هـذه اللوحة وفي أفران تعمل كلّها
بـالطـاقة الـشمسـية يـحضـرّ بيار-
ـــطـــعم أنـــدريه أوبـــيـــر مـــؤسس ا

وطاقمه األطباق.
وتـــــرد إلى جـــــانـب كلّ األطـــــبــــاق
ـطعم كمّيـة الطاقة ـعروضة في ا ا
الـتي تـسـتـهـلـكـهـا. وال مـجـال مثال

ـعـكـرونـة  الـتي تـسـتهـلك لـطـهـو ا
كـمّية كبيـرة من الطاقة إذ ال بدّ من
ـئة ـياه  غـلي طـنجـرة كـبيـرة من ا
غــرام  عـلـى حـدّ قــول أوبـيـر.  وال
تـــقـــضي الـــفــكـــرة بـ الـــعــودة إلى
الـشـمـعة  كـمـا يـؤكّد بـيـار-أندريه
ـتــخـصّص في ــهـنــدس ا أوبــيـر ا
ـالحـة اجلــويـة الــبـالغ 39 عــامـا ا
والـذي يـعـدّ أطروحـة عن  تـصـميم
ـعــزّز لـلــمـطــبخ الــعـامل ــطـعـم ا ا

بالطاقة الشمسية .
ـئة وتـشـكّل الـطـاقـة حوالى 10 بـا
من احلـصيـلة الـكربـونيـة للـمطعم
بـحــسب مـا يـكـشف ريـشـار لـويـان
الــشــريك في جتــربــة  لــو بــريـزاج
مـنذ سنـة مشيـرا إلى أن  األطباق
الـــنــبــاتــيـــة واإلمــدادات احملــلــيــة
تــســاهم بــدورهــا في خــفـض هـذه

البصمة.  

عــلى تـويــتـر. وفي خـضم الــرحـلـة
الــســبت من قــاعــدة أمــيــركـيــة في
انيا الشرق األوسط متجهة إلى أ
ــــرأة احلــــامـل تــــشــــعــــر بـــــدأت ا
بـانقبـاضات و مضاعـفات  بحسب
الــتــغــريــدة. وقـرر قــائــد الــطــائـرة
خـفض االرتفاع لزيادة الضغط في
الـــطــائــرة األمــر الــذي ســمح (…)
بــإنــقــاذ حــيــاة األم  كــمـا أضــافت
الـقـيـادة. وبـعـد الـهـبـوط مـبـاشرة
ــرأة ســـاعــد اجلــيش األمـــيــركي ا
األفـغـانـيـة في عـملـيـة الـتـولـيد في
الطائرة قبل أن تنقل مع مولودتها
إلـى مـســتــشــفى قــريب. وبــحـسب
الـتــغـريـدة فـإن الـوالـدة والـطـفـلـة

بصحة جيدة .
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مـتوجّهـة إلى قاعدة رامـشتاين في
ـانيا كما أعلـنت القيادة اجلوية أ
سلحة األميركية ـتنقلة للقوات ا ا

{  مـــرســـيــلـــيــا (أ ف ب)  –عـــنــد
األولى بـعـد الظـهر يـنـطلق الـعمل
فـي مطعم  لو بريزاج  الواقع على
مـرتفـعات مـرسيـليـا الفـرنسـية بال
غـــاز وبــقـــلــيل مـن الــكــهـــربــاء في
ـطـبخ الـذي يـعـتمـد عـلى الـطـاقة ا

الـشمسـية وهو األوّل من نوعه في
أوروبا.   ولتشغيل األفران يبسط
الـطاقم صحنا هوائيا قطره متران
ـانـيـة ـرايـا  شـيـفـر  األ مـكــسـوّا 
الـصـنع.   وصـحيح أن هـذا الـنوع
رايـا استُـحـدث قبل أكـثر من مـن ا
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