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ـسـلـمـ يـوم يـحـيي ماليــ ا
ذكـرى اســتــشــهـاد عــاشــوراء 
االمـــــام احلـــــســــــ بن عــــــلي
عـلــيـهـمـا الــسالم في كـربالء 
ــرهــقـة الــتي بــرغم االجــواء ا
جتاوزت احلـرارة فيـها حـاجز
اخلــمـســ مـئــويــة  حـيث لم
يــقف ذلك عــائــقــا أمــام الــذين

وفــدوا مـن احملــافـــظــات والــدول
ا يـحمله نظـرا  إلى مرقـد اإلمام 
هذا الـيـوم من أهمـيـة كبـرى لدى
ــسـلــمـ الــعـراقــيـ خــاصـة وا
ويــؤدي الـــزوار ظــهــر عـــمــومـــا 
الـيـوم الـثالثـاء ركـضـة طويـريج
وهو تقليد قد يتمثّل بالركض
نـــحـــو مـــرقــــد اإلمـــام احلـــســـ
تعبيرا عن احلزن. وخالل األيام
اليـــ من ـــاضــــيـــة تـــوافـــد ا ا

الـــزوار جــاءت غــالـــبــيـــتــهم من
مــنــاطق مــخــتــلــفــة من الــعـراق
ــديــنــة الــتي ودول أخــرى إلى ا
ــثل تــوشــحت بــاالســود الــذي 
لون احلـداد واألحـمر الـذي يـرمز
الى الدماء التي سالت في واقعة
الطف. وعزى رئـيس اجلمـهورية
بـرهم صـالح الـعـراقـيـ بـذكرى
اسـتـشـهـاد اإلمـام احلـسـ علـيه
الــسالم. وقــال في بــيــان تــلــقــته
ــآثــر الــتي (الــزمــان) امـس ان (ا
خــطـــتــهـــا مـــلــحـــمــة عـــاشــوراء
ـكـان جتـاوزت حــدود الـزمــان وا
حــتى صــارت مـثــاالً لإلنــسـانــيـة
جــمــعـاء ال تــقف عــنــد مـذهب أو
طـــائــفــة أو قـــومــيــة فـي ســبــيل
إحــقــاق احلق ومــقــاومــة الـظــلم
والطغيان) واضاف (ما أحوجنا
عاني من إلى استـلهام الـعبـر وا
هـــــذه الــــذكـــــرى اخلــــالــــدة وأن
نـــســـتـــنـــهـض الـــهـــمم ونـــوحـــد
الـصفـوف ونـتـكاتـف حتت سقف

الوطن في اإلصالح وخدمة أبناء
الشـعب). من جـانبه  قـال رئيس
اقــلـــيـم كــردســـتـــان نـــيـــجـــرفــان
البارزاني في تغريدة على تويتر
تــلك (نـــســتــذكـــر في عــاشـــوراء 
الـفـاجـعة الـتي مـا زلـنـا نـسـتـلهم

منها دروس التـضحية والوقوف
بوجه الـظـلم العالء كلـمة احلق)
وتـابع (مــا احـوجـنــا في الـعـراق
ـبـاد االنـسـانـية لـتـلك الـقـيم وا
فـشــعـبـنــا جـديـر بـحــيـاة افـضل
ومسـتقـبل واعد).واعـلنت شـرطة

اجنــاز االسـتــعـدادات احملــافـظــة
اخلــاصــة بــالــزيــارة.وقــال بــيـان
امس ان (جــمــيع االســتــعــدادات
اخلاصة باحياء لـيلة العاشر من
مــحـــرم اجنــزت) مـــوكــدًا انه (ال
تــوجــد قـطــوعــات في احملــافــظـة

والـطـرق الرئـيـسـة فـيهـا سـالـكة
مع انــتــشــار الــقــوات االمــنــيـة)
واشـــــار الى ان (الـــــقــــطــــوعــــات
ة ديـنة القد موجودة فقط في ا
وذلـك لـــــــــــزخـم الـــــــــــزائـــــــــــريـن
وكـثـافـتــهم).وعـلى جـوانب طـرق
كربـالء انتـشـرت محـطـات إعداد
ـؤلـفة من الـوجـبات الـتـقـليـديـة ا
الـلـحـوم واحلـمص واألرز فـيـمـا
وضعت عبوات مـياه صغيرة في
حــاويـــات حتــتــوي عـــلى الــثــلج
رهق ـها مجـانا للمـارة ا لتقد
من احلــر. فــيــمــا كــشــفـت قــيـادة
عمـليـات الـفرات األوسط لـلحـشد
الـــشــعــبي تــفــاصـــيل خــطــتــهــا
األمــنـيــة.وقــال قـائــد الـعــمـلــيـات
الـلـواء عـلي احلـمـداني في بـيـان
تلـقته (الـزمان) امس ان (األلـوية
ـــنـــضــويـــة حتت أمـــرة قـــيــادة ا
عمـليـات الـفرات األوسط لـلحـشد
بـــدأت بــاالنـــتــشــار فـي مــحــاور
كربالء األربـعة لـتأمـ مداخـلها

وتـسـهيل عـمـلـيـة دخـول وخروج
الــــــــزائـــــــــريـن)  وأضـــــــــاف انه
(باإلضافـة الى انتـشار القـطعات
في احملـــاور كــافــة هـــنــاك الــفي
مقـاتل في الـطوق األمـني الـثالث
ـة والف و500 لــلـمــديــنـة الــقــد
مقـاتل يـشـاركون في تـأمـ عزاء
ركـــضـــة طـــويـــريـج) مـــؤكــدا ان
(الـقــطـعـات الـعــسـكـريـة تــنـتـشـر
ضـمن مـحــافـظـات كـربالء وبـابل
والـنجف والـديـوانـيـة فضال عن
وجـود جــهـد اســتـخــبـاري وفـني
عــــــالي واجــــــهــــــزة تــــــشــــــويش

وكاميرات حرارية). 
وزجت فـرقـة الـعـبـاس الـقـتـالـيـة
 1500مــــقــــاتـل من جـــــنــــودهــــا
بواجـبـات تـأم الـزيـارة.وذكرت
الـفــرقـة في بــيـان أنّـهــا (بـاشـرت
بتـنفـيـذ اخلطـة األمنـية اخلـاصة
شـاركة الف بتـأم عـاشـوراء 
و 500عنصر من فـرسان الكفيل
في ما توسعت اخلـطة هذا العام
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U¼b{ WOÝUOÝ WKLŠ s  —Òc% للـسرايا  أسـفرعن مـصرع ثالثة
دني واصابة منتسب بالدفاع ا
خـــمـــســـة اخـــرين. ونـــعى قـــائــد
شــرطـة احملــافــظـة الــلــواء بـاسم
مجيد فيصل ثالثة منتسب في
ـدني قــضـوا بـانــفـجـار الـدفــاع ا
احملــــافــــظـــة.وذكــــر بــــيـــان امس
(ونــحن نـســتـذكــر ثـورة احلــريـة
واالحرار ثورة انتصار الدم على
الـسـيف ذكـرى اسـتـشـهـاد اإلمـام

لـكن ما حدث هو حريق للسرايا 
قر في إحدى القاعات اخلاصة 
اللـواء واثنـاء قيـام مفـارز الدفاع
دني بتأديـة واجبهم في أخماد ا
احلـادث حـصل انـفـجـار نـتـيـجة
تسـرب غـاز االوكسـجـ اخلاص
ـا أدى بـالــطـبـابــة الـعـســكـريـة
حلدوث إصابـات). وكانت مواقع
قـد عـزت احلـادث الى الـتـواصل 
انــفـــجــار كـــدس لــلـــعــتـــاد تــابع

طبعة العراق 
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بـفـرض سـيـطـرة الـفـرقـة عـلى
ــسـيــر في حــظــر الــطــيــران ا
ـناطق الذي سـيـمتـد  كربـالء 
أخـــرى بــاحملـــافــظـــة إضــافــة
ـسـنودة لـلمـنـطقـة احلـيـوية ا
بــجـــهـــد تـــقـــني مـــتـــقـــدم من

الفرقة) 
وتــابع ان (اخلــطـة تــضــمـنت
تــفـتــيش الـزائــرين الــوافـدين
ــديـنــة من ثـالثـة إلى مــركــز ا
مــحـــاور وعــبــر  7قــطــوعــات
وسيطرات هي قـنطرة السالم
وســيــطــرتي حي الــعــبـاس و
اإلبراهيمية و قطوعات حمزة
الــــــزغي و ســــــيـــــد جـــــودة و
الـسـفـيـنـة والـضـريـبـة) الفـتـا
تابعة الى ان (اخلطة تنفذ با
باشرة من قائد الفرقة ميثم ا
الــزيـــدي و بــالــتـــنــســيق مع
قيـادة عـمـليـات كـربالء وباقي

القطعات األمنية).
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تـتــقــدم (الــزمـان) بــالــتــعــازي احلـارة الى الــعــالم االسالمي
بـأســره بــذكـرى اســتـشــهـاد االمــام احلــسـ بن عــلي عــلـيه
السالم وصـحبه االبـرار في واقعـة الطف الـتي حتمل مـعاني
البـطـولـة والـبـذل والتـضـحـيـة  وتأمـل اجلريـدة من الـعـراقـي
جـمـيعـاً ان يـسـتـلـهـمـوا دروس عـاشـوراء ويـوحـدوا الـصـفوف
لـعـبـور ازمــاتـهم وحتـقـيق مــطـالـبـهم ونــشـر الـسالم في ربـوع

الوطن.
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شــهـدت احملــافــظـات اجلــنـوبــيـة
احتجاجات جديـدة تخللها قطع
عـدد من الــطـرق الـرئــيـسـة عـلى
خلفيـة انقطـاع التيار الـكهربائي
بشكل مفـاجئ عن مناطق واسعة
مـنهـا وتـراجعـت ساعـات تـزويد
مـــنـــاطق الـــوسـط  تــزامـــنـــا مع

تـسجـيل الـبالد مـعدالت قـيـاسـية
فــيــمــا هـدد في درجــات احلــرارة
تظـاهرون بخـطوات تصـعيدية ا
فـي حـــال عـــجـــز احلـــكـــومـــة عن
توفير اخلدمة. وقال شهود عيان
ان (الـــعـــشـــرات مـن احملـــتـــجــ
قـــطـــعـــوا طـــريق الـــغـــاضـــبـــ 
ــؤدي إلى الـــبــصـــرة الــرئـــيس ا
بغداد بـينـما جتمـهر آخرون في

مـــــنــــــاطق وسـط احملـــــافــــــظـــــة
وأشـعــلــوا االطـارات في مــنـاطق
الزبير والكزيزة واحليانية وشط
العرب) مـؤكدين ان (قوات األمن
طوقت مناطق االحتجاج ومنعت
تـــمــــددهـــا إلى شـــوارع أخـــرى)
واشــــاروا الـى ان (احملــــتــــجــــ
طــالــبــوا بـــتــوفــيــر الـــكــهــربــاء
وهـاجــمـوا بـشـعــارات وهـتـافـات

ـركـزية). احلـكومـتـ احملـليـة وا
حدوث واظـهـرت مـقـاطع فـيـديـو 
انفجار داخل محـطة خور الزبير
ادى الى انــــــقـــــــطــــــاع تــــــام في
الـكهـربـاء باربع مـحـافظـات .كـما
اشـرف احملافظ اسـعـد الـعـيداني
عــــــــــلـى اعـــــــــادة في وقـت الحـق
تــــشــــغــــيل احملــــطــــة. وقــــال في
تصريح امس (ننتظر التحقيقات
بــشــأن االنــفــجــار الــذي شـهــدته

احملطة). 
وشـــهـــدت مـــحــافـــظـــتـــا ذي قــار
والعمارة اجملاورت احتجاجات
ـواطـنـ ـاثــلـة لـلـمـئــات من ا
وشوهـد العـشـرات من احملتـج
يـــقـــطــــعـــون جـــســــر الـــزيـــتـــون
شـتعلـة وسط مدينة باإلطارات ا
تظاهرون في الناصرية. وهـدد ا
ذي قـار بـ (اجـراءات تــصـعـيـديـة
في حــال عـــجــزت احلــكــومــة عن
ــواطــنـــ بــالــطــاقــة). تـــزويــد ا
واصــدر احملــافظ مــحــمــد هــادي
الـغــزي تـوضـيـحــاً بـشـأن حـصـة
احملـافــظـة من الـطــاقـة. وقـال في
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(انـتـاج احملـافــظـة من احملـطـتـ
ركبة هـو ٨٠٠ ميكا البخاريـة وا

فـقط  ونـحـتـاج الى ١٤٠٠ مـيـكـا
للتشغيل وفق نظام اربع ساعات
تشـغيل مـقـابل ساعـت اطـفاء )
واشـار الى ان (حـصـة احملـافـظـة
نظـومة الوطـنية هي ١٤٠٠ من ا
اي ان احملـافــظــة  تــاخـذ مــيــكــا 
اكثـر من انتـاج محـطاتـها وليس
ـنظـومة كمـا يـشاع بـانـنا نـزود ا

الوطنية بالكهرباء) 
وتــــابـع ان (الـــســــبـب الـــرئــــيس
لالزمات احلـاصة وقـلة الـتجـهيز
والســــيــــمـــــا في وقـت ارتــــفــــاع
هــو ان حــصـة درجــات احلـرارة 
احملـافظـة ال تـكفي لـلـعمل بـنـظام
ـذكـور وذلك بـسـبب الـتـشـغـيل ا
حــــرارة االجــــواء) ومـــــضى الى
القـول ان (احملـافـظة بـحـاجة الى
حـــــصص اكـــــبــــر وهــــذا احلــــال
ينـطبق عـلى كل احملافـظات  في
شـهـري تـمـوز وآب من  كل عـام).
شـــهـــدت مـــنـــاطق وفـي بـــغـــداد 
تراجع ملـحوظ بساعات واسعة 
احلــصـول عــلى الــطــاقـة. وشــكـا
مواطنون في احاديث لـ (الزمان)
امس من (تـراجع احلـصـول على
الطاقة في ظل سخونة االجواء)
مـــــؤكـــــديـن ان (الـــــوزارة كـــــانت

تــتـــحــجج عــنــد حــصــول االزمــة
بـتـراجع جتــهـيـز الـغـاز االيـراني
لـلمـحـطـات وحـاليـا هـذا الـعائق
وبـالــتـالي فــإنـهـا غــيـر مـوجــود 
كونها مطالبة بتفسير ما يجري 
صــرحت قـبل ايــام بـانــتـاج غــيـر
فأين يذهب ذلك مسبـوق للطاقـة 
االنـتــاج?) داعــ احلـكــومـة الى
(اقالـة االدارة الـعلـيـا في الوزارة
ـسؤولـة عن هذه االزمة كونـها ا
الـتي اصـبحت تـالزم الشـعب في

كل عام) 
مـؤكدين ان (احلـكـومـة تـخصص
سنـويا امـواال طائـلة لـلوزارة من
ـــنــظـــومــة اجل حتـــســـ واقع ا
الذي ينهار يوما بعد اخر بسبب
تـفـشي الـفـسـاد) بـحسـب قولـهم
ـواطـنـون (تـصـريـحات وانـتـقد ا
الــوزارة بــشــأن تــراجع ســاعــات
ووصــفــوهــا بــغــيـر الــتــجــهــيــز 
ــســـؤولـــة) مـــقـــتـــرحــ عـــلى ا
احلــــكـــومـــة (اجــــراء اصالحـــات
حـــقــيــقـــيــة فـي الــوزارة من اجل
وحتـس الـقـضاء عـلى الـفـسـاد 
اخلــدمـــة الـــتي تـــزيـــد مـــعـــانــاة
الـــــشــــارع مع اشــــتــــداد حــــرارة

االجواء). 

لـطـاولــة احلـوار.وقـال بـيـان تـلـقـته
(الـزمان) امس ان (اللقاء بحث آخر
مـســتـجـدات األوضـاع الــسـيـاسـيـة
واألمــنـيـة وتــعـزيـز الــعالقـات بـ
ـتــحـدة وكـذلك ـمــلـكــة ا بــغـداد وا
مـــواصــلـــة احلــرب عـــلى اإلرهــاب
لـــتـــعـــزيــز األمـن واالســـتــقـــرار في
ــنــطــقــة) مــؤكــدا ان (اجلــانــبـ ا

نــاقــشـــا مــبــادرة رئــيس الــوزراء 
جلـمع الفـرقاء الـسيـاسيـ لطـاولة
احلـوار وإيـجـاد مـخـرج لالنـسـداد
الـــســـيـــاسـي وحتـــقـــيق اإلجـــمـــاع
الـــــوطـــــني ودعـم الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة
قراطـية حتت مظلـة الدستور الـد
والـــقـــوانـــ الـــنـــافـــذة) واضـــاف
االعـرجي (لديـنا ثقـة كبـيرة بحـكمة
الــقـيــادات الــسـيــاسـيــة ورغــبـتــهـا
بــالـتــفــاهم واالنـســجــام لـلــخـروج
بــحــلـــول عــمــلــيــة تـــرضي جــمــيع
األطراف وتخدم الشعب والدولة). 
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انــــضم مــــوكـب عــــزاء ال الــــصـــدر
لتـأكيد ـان لـلمـعتـصمـ قرب الـبر
ـان ـطــالـبــة بـحل الــبـر الــدعـوات ا
واجـراء انـتـخـابـات نيـابـيـة مـبـكرة
ـان محـمد فـيـما شـدد رئيـسـا البـر
احلــلــبـــوسي والــوزراء مــصــطــفى
على تـعـزيـز التـفـاهـمات الـكـاظـمي 
لـلـخـروج من االزمـة الـتي تـشـهـدها
الـبالد. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (الـلـقـاء اسـتـعـرض مـجمل
األوضـاع الـسيـاسيـة الـراهنـة التي
وجـــرى تـــبــادل تـــمـــر بــهـــا الـــبالد
وجــــهـــات الــــنـــظــــر وبــــحث آخـــر
تــطـــوّرات األوضــاع الـــســيـــاســيــة
والـنيابية وسبل تعزيز التفاهمات
عـلـى مـسـتـوى الـقــوى الـسـيـاسـيـة
ــبــادرة الـتي الــوطـنــيــة في إطـار ا
تـقــدَّم بـهـا الـكـاظــمي لـلـخـروج من
األزمـة الراهنة ووضع احلـلول لها
من أجـل مـصالـح الـشـعب) مـشـيرا
الى ان (الــطـرفـ اتــفـقـا عـلى رؤى
مـشـتـركـة تـهـدف إلى تـعـزيـز مـسار
الــــدســـتــــور والـــقــــانــــون وتـــضع
ـــواطن أوالً وتـــأخــذ مـــصــلـــحــة ا
عبّر بـاحلسبان أن تكون نتائجها ا
احلـــــقـــــيـــــقي عـن إرادة الـــــشـــــعب
وتـــطـــلــعـــاتـه في اســـتــدامـــة األمن
واالســـتـــقـــرار). ويــواصـل احلــراك
ان اعـتـصـامه قـرب الـبـر الـشـعـبي 
حــتـى تــنــفــيـــذ مــطــالـــبه بــاجــراء
فيما انضم انتخابات نيابية مبكرة
ـســيـرة مــوكب عــزاء آل الـصــدر 

انـطلقت من ساحة التحرير باجتاه
لــــيـــــســـــانــــد مــــجـــــلس الـــــنـــــواب
االحـــــتــــــجـــــاجــــــات الـــــرافــــــضـــــة
لـلـمـحاصـصـة واسـتشـراء الـفـساد.
اكـد رئيس الـتـيار الـصدري بـدوره 
مـــــقــــتـــــدى الــــصـــــدر أن اإلصالح
سـيـنتـصر عـلى الـفسـاد في عراقـنا
احلــبـــيب.وقــال في تـــغــريــدة عــلى
تـويــتـر (الـلــهم تـقـبَّـل مـنَّـا وقــفـتـنـا
ـنـطـقة االحـتـجـاجيـة احلـالـية في ا
معكم معكم ال مع عدوكم اخلضراء 
) وأضاف من الـفاسدين والتـبعي
(كـمـا انتـصـر الدم عـلى الـسيف في
الــطف فـسـيـنــتـصـر اإلصالح عـلى
الـــفــســـاد في عـــراقــنـــا احلـــبــيب).
وبــحث مـــســتــشــار األمن الــقــومي
مع الــــســــفــــيـــر قــــاسم األعــــرجـي 
الــــبـــريــــطــــاني في بــــغــــداد مـــارك
بـراســيـون ريـتـشـاردسـون مـبـادرة
الـكاظمي جلمع الفرقاء السياسي

ابـي عـــبــدالـــلـه احلـــســ عـــلـــيه
اتقدم بالنيابة عن جميع السالم 
ضباط ومـنتسـبي مديريـة شرطة
ـــنـــشـــآت بـــأحــر احملـــافـــظـــة وا
ديرية ـواساة  الى ا التعازي وا
ــدني عــامــة الــعــامــة لــلــدفــاع  ا
ومــديـــريــة دفــاع مـــدني الــنــجف
بـاســتــشــهـاد ثـالثـة من خــاصــة 
منتـسبيـها أثناء أدائـهم للواجب

ليلتحقوا بركب الشهداء). 
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اكدت سرايا السالم امس حادثا
نــــــاجـــــمــــــا عـن تـــــســــــرُّب غـــــاز
األوكسجـ بالـطبابـة العسـكرية
ونـفت انـفجـار كدس في النـجف 
للعتـاد. وقالت في بيان امس انه
(تــــنـــاقــــلـت مــــواقع الــــتــــواصل
االجتـمـاعي خـبراً مـفـاده انفـجار
كدس عـتاد فـي مقـر لواء الـنجف
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اكدت الشركة العامة لتجارة احلبوب
الــتـابــعـة لــوزارة الـتــجـارة اســتـمـرار
ـطـاحن بـكـمـيـات جديـدة من جتـهـيـز ا
ــقــررة لـــلــدفــعــة احلــنـــطــة احملــلــيـــة ا
اخلـــــامـــــســـــة لــــدى فـــــروعـــــهـــــا في
احملـافـظـات. وقـال مديـر عـام الـشـركة
مــحــمــد حــنـون فـي تــصـريـح تــابـعــته
(الزمـان) امس ان (الـفـرق الهـنـدسـية
والــفــنـيــة تـواصل الــعــمل في جتـهــيـز
فـروع احملــافــظـات نــيــنـوى وكــركـوك
وواسـط بكـمـيـات من احلـنطـة احملـلـية
ـــقــررة لـــلــدفــعـــة اخلــامــســـة ونــقل ا
احلــنــطـة احملــلــيـة مـن مـركــز تــسـويق
الـــدبـــوني في الــــكـــوت إلى ســـايـــلـــو
الــــبـــــصــــرة) واضــــاف ان (الــــفــــرق
مسـتمرة بتـجهيـز مطاحن فـرع نينوى
ـطـاحن حـيث بـلغت الـكـمـية بـخـلـطة ا
اجملـهزة من سايلو بازوايا 725900
مليون طن اما ساحة مشيرفة جهزت
 259720مـــلــــيــــون طن وســــايــــلـــو
ـــطـــاحن بـــكـــمـــيــة مــخـــمـــور جـــهــز ا
 105420مـلــيـون طن لــرفـد الــسـلـة
الكـــات الــــغـــذائــــيـــة) واوضـح ان (ا
الـــعـــامـــلـــة فـي فـــرع واسط تـــواصل
طـاحن األهـلـية و احلـكـومـية جتـهـيـز ا
بــاحلـــنـــطـــة اخملـــصــصـــة لـــلـــحـــصــة

اخلامسة.
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مع نـاقش رئيس مجلس القضاء األعلى فائق زيدان 
ـتحـدة لـدى بغـداد مـارك برايـسون مـلكـة ا  سفـيـر ا
ريتـشاردسون نتائج الـدورات التدريبيـة للقضاة في
بريـطانيا. وقـال بيان تـلقته (الزمـان) امس ان (اللقاء
استـعـرض نتـائج الـدورات التـدريـبيـة لـلقـضاة خالل
تـحدة في مخـتلف التـخصصات). ملـكة ا زيارتـهم ا
ــالــيـــة عــلي عالوي مع وزيـــر ا كــمــا بـــحث زيــدان 
وقَّـعة مع اإلشكـاليـات القـانونـيـة اخلاصـة بالـعقـود ا
شركـات القطـاع اخلاص. وذكر بـيان تلـقته (الزمان)
امس أن (اجلـانــبـ بـحــثـا اإلشــكـالـيــات الـقـانــونـيـة
ـعــة مع شــركــات الــقــطـاع ــوقـَّ اخلــاصــة بــالــعــقـود ا
ثارة ودور القضاء في تـصحيح األخـطاء ا اخلـاص 
ال العام). بشـأنها والتعاون من أجـل احلفاظ على ا

بـعـد بــطـاقـات الـدفع اإللــكـتـروني 
ايــداعــهــا لــدى مــحــكــمــة حتـقــيق
الـرصافـة. واكدت الـهيـئة فـي بيان
تــلـقـته (الـزمـان) امس انه ( ربط
الـقـضـيـة الـواردة إلـيـهـا من إحدى
أعـضاء جلنة النزاهة النيابية مع
إحـــدى الــقــضــايـــا الــتي ســبق أن
حــقــقت فــيــهــا الشــتــراكــهـمــا في
ـوضـوع اخلـاص باخملـالـفات في ا
ــــصـــرف ــــبــــرم بـــ ا الــــعــــقـــد ا
والــشـركـة) واضـاف انـهـا (طـلـبت
ـــمــــثل الـــقــــانـــوني أخــــذ إفـــادة ا
لــلـمـصـرف وتـوصــيـات الـتـحـقـيق
ــالــيــة ـــؤلف في وزارة ا اإلداري ا
ـنـبثـقة ومـحـضر الـلـجنـة الفـنـية ا
مـن تـوصـيـات الـتحـقـيـق) مـشـيرا
ـصرف الـى ان (الهـيـئـة خـاطـبت ا
لـــتــزويــدهــا بــالــتــحــقــيق اإلداري
ولم ـثــلـهم الــقـانـوني وحــضـور 
تــرد اإلجــابـة) مــؤكــدا ان (تـقــريـر
ــالـيــة االحتـادي ديــوان الـرقــابـة ا
افـصح عن وجـود مخـالفـة تمـثلت
ركزي إجازة للشركة نح البنك ا
أفــضـت إلى الــتــسـبـب في تــمــريـر
الــــعــــقــــد بــــرغم صــــدور قـــرارات
بــإيــقـاف تــرويج طـلــبـات شــركـات
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اوضـح مــصـــرف الــرافـــدين امس
قـــرار احملـــكــمـــة  الـــقــاضـي بــدفع
غـرامة مـالية لـشركـة بوابة عـشتار
أنـه كان لديه احلاجـة الى التعاقد
مـع اكثـر من شـركـة دفع الـكـتروني
لــتــوسـيع قــاعــدة الـتــنــافس عـلى
تـقد افضل اخلـدمات للـمواطن
فــيـمــا كـشـفت وبــاسـعــار مـقــبـولـة
الـشركة عن حمـلة وصفتـها بأبعاد
سـيـاسـيـة تـتـعـرض لـهـا من احدى
الــقــنـوات الــفــضـائــيـة (تــفــاصـيل
ص2). وقــال في بــيـان لــلـمــصـرف
تــلــقـته (الــزمــان) امس ان (الـعــقـد
الـذي  ابـرامـه مع بـوابـة عـشـتار
كــان في الــرابع من اذار  2021من
دير العام االسـبق للمصرف قـبل ا
قــبل اسـتـحـصـال مـوافـقـة الـوزارة
وفـق االصـول عـلى صـيــغـة الـعـقـد
حـــيث خــالف الــعــقــد الــعــديــد من
الــشــروط الـفــنـيــة الـســابـقــة الـتي
ـقدمي كـانت الـوزارة قـد حـددتـهـا 
الـــعــطــاءات ) واضــاف انه (بــعــد
عـــــرض الــــعــــقــــد عــــلى  الــــوزارة
واالطــالع عـــــــــــــلـى  اجلـــــــــــــوانـب
الــتـجـاريـة له  والــتي تـمـنح مـقـدم

الـــعـــطــاء مـــزايـــا واربــاحـــا غـــيــر
مــــســـوغـــة عـــلـى حـــســـاب زبـــائن
وحـــ ابـالغ الـــوزارة ــــصــــرف  ا
وجه الـوزير بـأعادة بـأبـرام العـقد 
صـلحة الوزارة في تـدقيق  العـقد 
الـتاسع من الشهر نفسه او الغائه
اذا تـطـلب االمر) مـؤكـدا انه (تمت
ــوضــوع لــلــتـحــقــيق مع احــالــة ا
ســــحب يــــد مـــديــــر عــــام االســـبق
ـــلف الى حـــيـــنـــهـــا مع احـــالـــة  ا
الـــــنــــزاهــــة التـــــخــــاذ االجــــراءات
ـقـصـر) واشار الـقـانـونـية بـحق ا

ــصــرف في الــبــيـان الى ا
ان (الــشـركـة جلـئت
الـى الــــقــــضــــاء
لـــطــلب فــسخ
الـــــــعــــــقــــــد
والــتــعــوي
ض بــــعــــد
اجـــــراءات
الـــــــــوزارة
احلـاسـمة
واصـــــدرت
احملـــــكــــمــــة
اخملـــــتـــــصـــــة
قـــرارهــاً بــفــسخ

الـــــعــــقـــــد مع الــــزام

ـبـلغ الـتـعـويض حـيث ـصـرف  ا
ــتــابــعـة ــصــرف مــســتــمــر  ان ا

حــيث  االجــراءات الــقــانــونــيـة 
الــطـعن بـالـقـرار اجملـحف الـصـادر
بــحـقه اسـتــئـنـافــا عـلى امل اعـادة
ــا يـــؤمن ـــضـــمــونـه  الـــنـــظـــر 
ال الـعـام). وكـانت احلـفـاظ عـلـى ا
وســائل اإلعالم ومـواقع الـتـواصل
قـد تــنــاقـلت وثــيــقـة االجــتــمـاعـي 
ـصـرف بدفع لـلـقـضاء ألـزم فـيـها ا
 600مـلـيـون دوالر لـبوابـة عـشـتار
لـلنـظم وخدمـات الدفع اإللـكتروني
لـألمـــــــــوال إثــــــــر إقــــــــدام
ــصـرف عـلى فـسخ ا
أحــــد الــــعــــقــــود
ــــبــــرمــــة مع ا
الـــــشـــــركـــــة.
فـيما تـنتظر
هـــــــيـــــــئــــــة
الــــنــــزاهــــة
الـــــعـــــامـــــة
الـــــــــــــــــبـت
بــــقـــضــــيـــة
ـبـرم الـعـقـد ا
بــــ مـــصـــرف
الـرافـديـن وشـركة
بـوابة عشـتار إلصدار
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االكــتـــفــاء شـــبه الـــذاتي بــإنـــتــاج
ـشـتــقـات الـنـفـطــيـة بـحـلـول عـام ا

 ?(2025واضاف ان (للوزارة
عــلى زيـادة قــدرات اســتــثـنــائــيــة 
انـتاج الـنـفط اخلام بـكـميـات تصل
ـدة إلى  3.3مـلـيـون بـرمـيل خالل ا
ـقـبلـة) وتـابع ان (زيـادة االنـتاج ا
ثبتة في جدول منظمة اوبك بعد ا
أصـبحت بـحدود الـزيادة األخـيرة 
 4مالي و 664 الف برميل يومي
مـقـارنـة بـحـصـة الـعـراق بـاجلـدول
السـابق الذي كان   4مالي و600
الف برمـيل يومـيا) مـؤكدا ان (في
ذمة الـعـراق تـخـفـيـضـات مـطـلـوبة
بــسـبـب تـصــديــر كـمــيــات في مـدد
والسيـمـا ان االنتـاج حالـيا سـابقـة
يــبـلغ   4,400 مــلــيــون بــرمــيل من
يسـتهـلك مـنها احلـقول االحتـادية 
بـــحـــدود   200 إلنـــتـــاج الـــطـــاقـــة
بــيــنــمـا تــســتــهـلك الــكـهــربــائــيـة 
ـصــافي احملــلـيــة  أكــثـر من 700 ا
ألف بـــرمــيل يـــومــيـــا من االنــتــاج
بيـنمـا يصل إنتـاج نفط كـردستان

 450ألف برميل) واستطرد
بـالـقـول ان (الـوزارة تـنـسق بـشكل
مــــســــتـــــمــــر مع وزارة الــــثــــروات

الــطـبــيـعـيــة في إقــلـيم كــردسـتـان
بـهـدف إيـجـاد احلـلـول الـقـانـونـيـة
إلنـــهــاء اخلالفـــات بــ الـــطــرفــ
وطــبـــقــا لــقــرار ضــمن الــدســـتــور
احملــــكـــمـــة االحتــــاديـــة الـــعــــلـــيـــا
ـتضـمن إلزام حـكومـة كردسـتان ا
بــتـســلــيم كـامـل إنـتــاج الــنـفط من
ناطق األخرى احلقول الـنفطيـة وا
التي قامت باستـخراج النفط منها

وتسليمها إلى الوزارة).
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 ولــــــفـت الى ان (خــــــطـط الـــــوزارة
شـتقات باالسـتغنـاء عن استـيراد ا
النفطية سـتكون على محورين هما
 ادخــال مـصــفى كــربالء لــلـخــدمـة
الذي سيخفض مـن احتياج العراق
لـلـبـانـزيـن والكـاز اويـل بـنـسـبة 50
ئة  أي من  15مليون لـتر كمية با
االحــتـيـاج الــيـومي الى  7مـلــيـون
لـــتــر فـي مــا ســيـــخــفض مـــصــفى
الـــبــصـــرة الــثـــاني بــحـــدود ثالثــة
ـا سـيـسـاعـد ماليـ لـتـر يـومـي 
عـــلـى اجنـــاز مــــشــــروعي بــــيـــجي
والديوانية  لـتعويض ما تبقى من
االحـــــتـــــيـــــاج). في غـــــضـــــون ذلك
احــبــطـت وكــالــة االســتــخــبــارات

ـشـتـقـات الـنـفـطـيـة خالل االعوام ا
فيـما اكـد انه بـذمة الـعراق ـقبـلـة ا
تخفيضات مطـلوبة بسبب تصدير
كــمـيـات في مـدد سـابـقـة .وقـال في
تصريح امس ان (العـراق سيحقق
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حذرت شركـة بوابة عشتـار للنظم
وخــدمـات الـدفع االلــكـتـروني من
حــمــلـة مــعــاديــة تـتــوالهــا احـدى
الــقـنـوات الـفـضـائـيـة . وقـالت في
بــيـــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(احلـمــلـة مـدفــوعـة من قــبل جـهـة
ســيــاســيــة تــقــوم بــنــشــر اخــبـار
مفـبركـة وادعاءات مزيـفة) وفـيما

يلي نص البيان:
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 (تـــهــيب شــركــة بـــوابــة عــشــتــار
للنظم وخدمـات الدفع االلكتروني
ــواطــنــ و اجلــهــات بــاألخــوة ا
ذوي الــعالقــة الــكــرام الى احلــذر
من احــدى الـــقــنــوات االخــبــاريــة
ــدعــومـة مـن قـبل وهي قـنــاة ... ا
جهـة سيـاسيـة والتي تـقوم بـنشر
ـفـبــركـة بـحق الــشـركـة االخـبــار ا
ـزيف بخـصـوص بأن وادعـائهـا ا
الــــشــــركـــة وهــــمــــيـــة والــــغـــرض
األســاسي هــو االبـــتــزاز لــصــالح

شركة منافسة.
حيث ان شركة بـوابة عشتار هي
شـركة عـراقيـة مرخـصة من الـبنك
ركزي حسب السياق و االصول ا
ـوافـقة بـتاريخ 28 حـاصلـة على ا
ــرقـمـة تـمـوز  2019و الــرخـصـة ا
( (14لسنة . 2020كما وأن الشركة
مـــرخــصــة مـن قــبل شـــركــة فــيــزا
االمــريــكــيـة وشــركــة يــونــ بـاي

مالـية متـطورة في العـراق وهناك
منتجات متطـورة اخرى ستعلنها
الـشركـة خالل الشـهـرين القـادم

نطقة. هي االولى من نوعها في ا
تؤكد الشركـة انها لم ولن تخضع
الـى اي نــوع من انـــواع االبــتــزاز
مـن جـهـات إعالمـيـة تـقف خـلـفـهـا
جـهات سـياسـيـة و تمـتلك جـميع
االدلة التي تثبت هذه االبتزازات
و تتوقع استمرار هذه االبتزازات
ـــقــبـــلـــة من جـــهــات بـــالـــفــتـــرة ا

سياسية معينة.
حتتـفظ الشـركة بـحقـها الـقانوني
اجتاه هذه القنوات واحملطات او
االشـخــاص او الـصــفـحــات الـتي
غرضة تنشر او تتداول االخبار ا
ـزيفـة بـحق الشـركة والـكاذبـة و ا
و ســـتــقـــوم بـــاتــخـــاذ االجــراءات

بحقهم ضمن االطر القانونية.
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يــذكــر أن شــركــة بــوابــة عــشــتــار
ـــالـــيــة لألنـــظـــمـــة واخلـــدمـــات ا
وعالمـتــهـا الــتـجــاريـة (بــلـو) هي
شركة عراقية مسجلة في العراق
ــزاولــة حـــاصــلــة عـــلى رخــصـــة 
أعمال الدفع اإللكتروني من البنك
ــــــركــــــزي الـــــعــــــراقـي رقم ((14 ا
ركزي استنادا الى قانون البنك ا
الــعــراقي رقم ( (56لــســنــة .2004
الشركـة مرخصة لـتنفيـذ وتسهيل
أعـــمـــال الـــدفـع االلـــكـــتـــروني في
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تــعـهــد وزيـر الــنـفط احــسـان عــبـد
بــتـــحـــقــيق اجلـــبــار اســـمـــاعــيـل 
االكــتــفـاء شــبـه الـذاتـي في انــتـاج
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الصينية.
وقامت الشركة بـتوقيع عقد الدفع
االلـكـتـروني مع مـصـرف الـرافدين
بـــتــاريخ  4آذار  ? 2021وكــان من
ــصـرف بـ ضــمن الـعــقــد تـزويــد ا
عــشــرة اآلف صــراف الي مــجــاني
اضافـة الى خدمـات أخرى حـديثة
ـصرف سابقا و تـلكها ا لم يكن 
إضافة الى تغـيير البنيـة التحتية
اخلاصـة بالـدفع االلكـترونـي لعدم
وجـود قـاعــدة بـيـانـات صــحـيـحـة
ـــصـــرف. ان شــرط ـــتــلـــكـــهـــا ا
ـوجـود في الـعـقـد هـو الــغـرامـة ا
شرط رضائي ال يتـحقق اال بنكول
أحد األطراف بـتنفـيذ بنـود العقد
هــذا وقـد حــاولت الــشــركــة مـرارا
وتـكـرارا مـقـابـلـة أصـحـاب الـقـرار
الـية ومـصرف الـرافدين بـوزارة ا
لـتـنـفـيـذ الـعـقـد لـكن دون جـدوى
و تــــوجـــيـه انـــذار نـــهــــائي الى
أيآر مـصــرف الـرافـدين بـتـاريخ  4
  2021بعزمنا التوجه الى القضاء
ــصــرف عــلى في حــالــة إصـــرار ا
عـدم تـنـفـيــذ بـنـود الـعـقـد  و كـان
الـــذهــــاب الى الــــقـــضــــاء مالذنـــا
األخــيـر.ان اجلـديـر بـالـذكـر شـركـة
بــوابـة عــشـتــار اســتـحــوذت عـلى
حــصــة ســوقــيـة كــبــيــرة في وقت
قيـاسي واعلنـت عن اول منتج من
نوعه في الشرق االوسط وافريقيا
لـيـجـعـلـهـا اول شـركـة تـكـنـلـوجـيا

جــمــيـع أنــحــاء الــعــراق ويــشــمل
نـطـاق عـمـلـهـا: إصـدار الـبـطـاقات
مــسـبـقـة الــدفع من خالل شـركـات
ية امتالك ونشر نقاط الدفع العا
الـــدفع وشـــبــكـــة الـــصــراف اآللي
وكـذلـك تـقـد خــدمـات مــخـتــلـفـة
لـلـمـصـارف وتـسـهـيل عـمـلـية دفع

الفواتير وحتصيلها. 
وتــمــارس الــشــركــة عــمــلــهــا من
ـــــــــوجـــــــــود في مـــــــــقــــــــرهـــــــــا ا
بـغـداد/اجلـادرية وتـدار الـشـركة
من كـادر مـهني مـتـخصص فـنـيا
وجتاريا ومـاليا في مـجال الدفع
االلــــــكـــــــتـــــــرونـي وأنـــــــظـــــــمــــــة

التكنـولوجيا يعـملون على مدار
الــــســــاعـــة لــــيـــضــــعــــوا أفـــضل
يـة وبشكل آمن مـارسات العـا ا
في مــــجــــال الـــــدفع بــــ ايــــدي
واطن الـعراقي وحتت تـصرفه ا
لــتـطــويــر الــقـطــاع أســوة بـدول

نطقة والعالم). ا
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عـمـليـات تـهـريب أكـثر من  750ألف
ـشـتــقـات الـنـفـطـيـة خالل لـتـر من ا
.وذكر بيان تلقته (الزمان) أسبوع
امس أن (مـفــارز الـوكـالـة في وزارة
الــداخــلــيــة تــواصـل عــمــلــيــاتــهــا
االستبـاقية للحـد من حاالت تهريب
الــنـــفط ومـــشــتـــقـــاته واســتـــنــاداً
ــعـلـومــات اسـتـخــبـاراتـيــة دقـيـقـة
تمكنت وخالل وبعملـيات منفصـلة 
ــاضـيـ مـن إحـبـاط األسـبــوعـ ا
نـتوجـات النـفطـية عـملـية لـسرقـة ا
وذلك بكمـية أكثر من  750ألف لتر 
خالل ضـــبــطــمــواقع نــفــطــيــة و30
مــــركـــبــــة وإلـــقـــاء الــــقـــبـض عـــلى
سائقـيها) ولـفت الى (ضبط مواقع
نـفطيـة تسـتخـدم للمـتاجـرة وتدوير
الــنــفط ومــشــتــقــاته حتــتــوي عــلى
خـزانـات حديـد وبالسـتيك مـخـتلـفة
األحـجـام بــداخـلـهـا مـنــتـوج نـفـطي
بـكــمـيـات مـخــتـلـفـة في مــحـافـظـات
بـــغـــداد وديــالـى وكــركـــوك وصالح
الدين والـبصـرة و نيـنوى) ومضى
جنحت فارز ذاتها  الى القول ان (ا
في ضــبط صــهــاريج وحــوضــيـات
كـمـا ألـقـت الـقـبض عـلى ســائـقـيـهـا
وهي مــحـمـلــة بـالـنــفط ومـشــتـقـاته

بـــصــــورة غـــيـــر رســـمــــيـــة ضـــمن
مـــحــافــظــات الــبــصــرة و بــغــداد و
كــركــوك وبــابل و االنــبـار ووصالح
الدين ونينـوى و ديالى) مؤكدا انه
ـضـبـوطـة ــواد ا ( الــتـعـامل مع ا
تهم الى أصولياً وتسليمها مع ا
عنـية واتـخاذ اإلجراءات اجلهـات ا
الالزمة إلكمال األوراق التـحقيقية).
كـمـا ضـبـطت مـفارز مـديـريـة شـرطة
الطاقة محاولة خرق ألحد األنابيب

النفطية في االنبار.
 واوضح بيـان تلقـته (الزمان) امس
ـــســتــمــرة انـه (ضــمن جـــهــودهــا ا
لـتـضــيـيق اخلـنـاق عــلى عـصـابـات
تاجرين تهريب النفط ومشتقاته وا
بـهـا بـصـورة غيـر شـرعـية وتـنـفـيذا
ـديـر الــعـام الـلـواء ولـتــوجـيـهــات ا
غــا احلــســيــني ضــبــطت مــفـارز
الـفـوج الـسـابع الـتـابع إلـى مـديـرية
شـرطـة نفـط الوسط مـحـاولـة خرق
ألحــد األنـابــيب الـنــفـطــيـة بــصـرة-
حديـثة  42عـقدة) وتـابع ان (الـقوة
من صـــــادرت ثالث صـــــهـــــاريج في
مـوقع احلــادث و الــتــنـســيق مع
الفرق الفنيـة التابعة لوزارة النفط

عاجلة األنبوب). 
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عمان

ـاء  يـطـول احلـديث فـيهـمـا وهي لـيـست ولـيدة مشـكـلـة الـكـهربـاء وا
اليوم وان مـا ماكـتب بهـما اصـبح مجـلد ومسـتمـر الى ما ال نـهاية.
مـحـافـظــات بـكـامـلـهــا وبـحـدة هـذه الـشــمس احملـرقـة يـنــقـطع عـنـهـا
ـدة اربــعـة وعــشـريـن سـاعــة. ولـو نــنـاقش هــذا الـوضع الـكــهـربــاء 

خاصة ما صرف على هذه الوزاره جند أنها تبني مدينة كاملة .
هم ِفـصل ا ـتعـاقـبة جـميـعهـا مـرّت على هـذا ا إذ أن  احلكـومات ا
ولكن دون أي حلّ  ففي مـرة يقولـون اجلارة ايران قـطعت خطوط
ووفد يذهب ووفد ايصال الكهرباء او هي تطلب ديونها من العراق 

فصل . يعود وال جدوى من هذه ا
زريـة الى الوضع واطن الـذي يعـيش هـذا احلالـة ا وها قـد وصل ا
الذي لن يجـعله يـقف مكـتوف اليـد بعـد ان إنكـشف من سرق راحة
واطن الذي كـان ينـتظـر ان ينفـرج احلال ويـصبح الـعراقي يـتمتع ا
بــخــيــرات بالده ... ولــكن الــذي يــحــصل وحــصل أن طــفح الــكــيل
فخرج ابنـاء العراق لـلمطالـبة بحـقهم بالعـيش الكر ومـحاسبة من
سرق خـيرات الـبلـد ووضعِـهِم امام احملـاكم وجتمـيد ارصـدتِهِم في

اضية .. البنوك العربية والدولية وهذا ما شهدناه خالل االيام ا
ال ماء وال كـهـربـاء وضـعف السـلـة الـغـذائيـة والـتـهديـدات االرهـابـية
ـزري وبـعض الـتي طــالت كل مـفــاصل احلـيـاة ووضـع الـنـازحــ ا
ـظـلــوم ان يـرتـفـع لـيـعــتـرض عـلى من اجلـهـات ال تــسـمح بـصــوت ا

ال العام . يسرق ا
ـواطن ان يــسـكـت وهـو يـشــاهـد قــصـور من اذن هل تـريــدون من ا
ــقـدرات الــبـلــد وخـيــراته  فـمــاكـان مــنه اال ان خـرج من يـتــحـكم 
ـرحـلـة الـتي ال حتـمـد عـقـباهـا عـلى صـمـته وقـد تـصل احلـال الى ا

اجلميع ..
اطلـقـوا التـصـريحـات بـان وفودا غـادرت للـسـعوديـة واالردن لـبحث
ــشـكــلـة والى اين وصــلت ...والـكل يــنـتــظـر هل هـذه ا
هـنـاك جـهـة ال تـوافق عـلـى الـربط الـكـهـربـائي مع
ـواطـن الــعـراقـي نــفـذ الــسـعــوديـه او االردن...ا
صبره فـخرج الى الـشارع ليـطالب بـكل حقوقه
.. فال تنـتظـروا منه ان يـحافظ عـلى صبـره كما

عهدتموه ..

وتـظافرت جـهود العتـبت في عـمليات
قـامـات ضمـنـها مـقـام زينب تـوسـيع ا
الــكــبــرى بــعــد اجنــاز تــوســيع مــقــام
ـــهــدي في اطــار اســـتــيــعــاب اعــداد ا
ـشاريع الـزائـرين). وذكـر رئيس قـسم ا
الـهندسية في العتبة احلسينية ضياء

%dOC» ∫ عدد من مركبات وزارة النقل 

` U  5  r U

WO « l  WOM b « WOF d*«

qassimsalihy@yahoo.com

نـرجـو إصــدار فـتــوى أو تـوجــيه يـحــرم أو ال يـجـيــز  تـطــبـيـر
األطفـال في عاشـوراء  ألنه ضد إنـسانـية وحـقوق الـطفل  و

ة يعاقب عليها القانون. ألنه جر
مع وافر التقدير واالحترام

{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية

مــهـدي في تـصـريح امس ان (مـجـمـوع
ـقـام ــسـاحـة اخملـصــصـة لـتــوسـيع ا ا
تـبـلـغ نـصف مـلـيـون مـتـر مـربع مـنـهـا
 160الف متر مربع لصحن زينب

مـايـجــعـله يـسـتـوعب اكـثـر من مـلـيـون
زائر).
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نيوزيلندا

استـخـدام الشـعـوب واشتـدراج الـعامـة لتـحـقيـق مكـاسب سـياسـية
نـهج بدأ الـعمل به في يُعرف بـالشعـبوية او  .populisimوهذا ا
فرنـسـا في مطـلع الـقرن الـتاسع عـشـر وبالـتـحديـد في فـترة الـثورة

لكي الفرنسي. الفرنسية التي قامت ضد النظام ا
باد الـسياسية االكثـر ضررا على الشعوب تعتبر الشـعبوية من ا
لـعـدة اسـبـاب. اهم هـذه االسـبــاب هي جتـويع الـشـعـوب السـتـغالل

اصواتها من اجل مكاسب ومطامح سياسية وسلطوية ومالية.
قراطيتها قراطية د ولهذا استخدمت السياسات واحلكومات الد
من اجل تطـبـيق مـنهج الـشـعـبويـة الـذي يقـوم اسـاسـا على فـكـرت

أساسي وهما التجويع والتجهيل.
في ايامـنا هذه يـعتـبر احلـزب اجلمـهوري االمـريكي رائـدا للـحركة
الـشـعـبويـة واخـص ايام الـرئـيس االمـريـكي األسـبـق دونالـد تـرامب
الذي استخدم ثرواته لكسب سذاجة اقلية الشعب لتجويع وجتهيل
غالبية الشعب ولهذا يواجه ترامب هذه األيام مواقف صعبة خالل
ـنــهج اخلـطــيـر وهـو مـحــاكـمـاتـه الـتي تــعـاقـبـه عـلى  تـطــبـيق هــذا ا

الشعبوية.
في الــعــراق االمـر ال يــخــتــلف كــثــيــرا. فـبــعــد ان رأت الــســيــاسـة
ـقراطيـة في العراق قـد فشلت االمريكـية التي تـقود العـراق ان الد
ارادت تـطبـيق مـنـهج الـشـعـوبـيـة في الـعـراق.  ولالسف يـتم تـطـبيق
مـنـهج الــشـعـبـويــة في الـعـراق بــغـطـاء ديـنـي من اجل ضـرب الـدين
اإلسالمي من جـهـة وحتـقــيق مـكـاسب مـالـيــة من خالل الـسـيـطـرة

على ثروات العراق من جهة اخرى.
فقـام الغـرب بتـجهـيل اجملتـمع العـراقي من خالل وسائل الـتواصل
االجتماعي بـشكل خاص  االعالم الـغربي بشكل عـام والذي  يقوم

بدعم اي حراك شعبوي سواء كان مسيسا او غير مستقال.
مظـاهرات تـشرين الـتي راح ضحـيـتهـا مئـات من الشـباب الـعراقي
مثاال. والـتي  تسلـيط الضـوء عليـها وتسـويقـها كثـورة اصالحية.
دارس واجلامعات العراقية زيفة  اغالق ا وكنتيجة لتلك الثورة ا

. . و جتهيل اجليل وتأخيره لعام كامل دة عام
ـطـالب الـشـعـبويـة الـتي وفي نـهـايـة تـلك االحـتـجـاجـات لم تـتـحـقق ا
ـا  استـبدال رئـيس وزراء قريب قامت من أجـلهـا تلك الـثورة  ا
ــنــهج ــنــهج من احلــركــات االسالمــيــة بــرئــيس وزراء لــيــبــرالي ا ا
ومــخــابــراتي الــعــمل وهــز الــذي كــان رئــيــســاً جلــهــاز اخملــابــرات

العراقي.
ـا الـشــعب الـعـراقي يــتـصف بـالــسـمـة االجــتـمـاعـيــة والـعالقـات و
واالواصـر الــعـائــلـيــة الـقــويـة الــتي تـمــكن مـشــروع الـعــشـبــويـة من
شـروع األخطـر بتأريخ النجـاح  ارتأى الـغرب بـاالستـمرار بهـذا ا
العراق.اليوم يعيش العراق حراكا شعبويا مثيرا للطائفية ب ابناء
ـا ـصــلـحـة الـشـعب الـعـراقي وا الـصف الـواحـد وهـذا ال يـصب 
يـؤخـر الـعــراق وال يـحـقق ايـة مـكــاسب شـعـبـيــة وال مـكـاسب لـدولـة
ـا يحقق مـكاسب لدول اجـنبيـة ال تريد لالمـة االسالمية العراق وا
خيرا.عـلينـا ان نعي خطـورة االمر ومكـافحة الـفساد واهـلة وعلـينا
دعم ان حـراك شــعــبي يـريــد االصالح بــشـرط اال
يؤخر حركة احلكـومة ساعة واحدة واي حراك
ـثل الـشـعب غـيـر هـذا هـو حـراك فــاسـد وال 
ــثل احــزاب وعــوائل مــســتــفــيــدة من ــا  وا

تعطيل عمل الدولة وتأخير مصالح العامة. 

برم ب مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار W∫ نسخة من العقد ا «u
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ـسـافرين انـهت الـشـركـة الـعـامـة لـنـقل ا
والــــوفـــــود اإلســــتــــعــــدادات إلنــــطالق
حــافالتـهـا صــوب مـديـنـة كــربالء لـنـقل
الـزائرين. وقـال مدير عـام الشـركة كر
كـــاظم حـــســ فـي تــصـــريح تـــابـــعــته
(الـزمـان) امس ان (الشـركة جـهزت اكـثر
من  450حــافــلــة مــخــصــصــة خلــدمـة
الــزائــرين) مــضــيـفــاً ان (الــفــرق اعـدت
نــفـــســهــا لــســاعــات الــذروة في زيــارة
عـاشوراء التي تصـادف اليوم الثالثاء)
واشـار الى ان (الـشركـة نشـرت مفـارزها
الـفنـية واإلداريـة كافـة ووفرت سـيارات
األسـعـاف اسـتنـاداً لـتـوجيـهـات الـوزير
نـاصر حـس مع اقـتراب زيـارة العـاشر
مـن مــحــرم). من جـــهــة اخـــرى اكــمــلت
الـعـتـبة احلـسـيـنيـة اسـتـعدادهـا لـزيارة
األربــعــيــنــيــة وركــضــة طــويــريج الــتي
تنطلق ظهر اليوم. وقال مستشار األم
الـعام للعـتبة احلسيـنية فاضل عوز في
تـــصـــريح تـــابـــعــتـه (الــزمـــان) امس ان
(الـعتبتـ احلسينـية والعبـاسية انهت
ـسـبق والـتـهـيـئـة جلـمـيع اإلسـتـعـداد ا
مـراسيم الزيـارة منذ دخول شـهر محرم

ثم ركـضة طويريج حتـى انتهاء الزيارة
األربــعـيـنـيـة) واوضح عـوز ان (األعـداد
الــتـي وصــلت الى كــربالء مــنــذ الــيــوم
األول إلحـــيـــاء مــراســـيـم هــذا الـــشـــهــر
ــرة األولى كــبــيــرة) الفــتــاً الى انــهـا (ا
الـــتـي تـــصل فـــيــــهـــا األعـــداد الى هـــذا
ــســـتــوى) وبــ ان (الــعـــتــبــة انــهت ا
الــتــجــهــيـزات بــالــتــعــاون مع الــعــتــبـة
الـعباسية وحمـاية ب احلرم وقيادة
تابعة عـمليات كـربالء وقيادة الشرطـة 
الـركـضة من مـكان انـطالقـها في مـنطـقة
قــنـطـرة الــسالم مـروراً بـبــاب طـويـريج
راقد. وشارع اجلمهورية وصوالً الى ا
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مـشيراً الى ان (القـوات األمنية شاركت
ـؤديـة الى باب فـي توسـعـة الشـوارع ا
قـبـلـة احلسـ واألبـواب األخـرى التي
يـــدخل عــبــرهـــا الــزائــريـن واضــيــفت
ا يخدم اسـتيعاب مـساحات واسعـة 
ـتـوقع األعـداد الـكـبـيـرة من الـزائـرين ا
وصولهم الى كربالء هذا العام) وتابع
عــوز ان (الـعــمل مـتــواصل من اجل فك
اإلخـتـنـاقات فـي الشـوارع جـراء اعداد
الـــوفـــود الــقـــادمــ مـن احملــافـــظــات
وبــعض الـدول الـعــربـيـة واألوروبـيـة).
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اوعــز رئـيس مــجـلـس الـوزراء مـصــطـفى
مواصلة الكات أمانة بغداد  الـكاظمي  
تـقـد اخلدمـات للـمواطـن بـأفضل أداء
ورفع مـظاهر ال تليق بـبغداد .وذكر بيان
تـلقته (الزمان) امس أن (الكاظمي أجرى
بنى االمانة  للوقوف على زيارة تفقدية 
سـيـر تـقد اخلـدمـات لـلمـواطـن وأداء
تابعة الـدوائر اخلدمية فيها فضالً عن ا
ــبــاشــرة لــعــمل األمــانـة) وأضــاف انه ا
(اجــتـمع خالل جـولــته الـتـفـقــديـة بـأمـ
تقدمة الكات اإلدارية والفنية ا بـغداد وا
ـشاريع فـيـها واطـلع عـلى جداول عـمل ا
ـهام وسـيـر التـنفـيذ ونـسب اإلجناز في ا
ــوكــلـــة لــدوائــرهــا) وجــدد الــكــاظــمي ا
(تــأكـيــداته الــسـابــقـة بــضــرورة تـنــظـيم
ـظاهـر التي ـشـاريع والعـمل على رفع ا ا
ال تــلـيق بـعــاصـمـة عــريـقـة مــثل بـغـداد)
واشــار الـبـيـان الى ان (الـكــاظـمي الـتـقى
ـواطـنـ في مـبـنى االمـانـة  عـدداً مـن ا
واصلة تقد اخلدمات الكات  ووجَّـه ا
لــلـــمــواطــنــ بــأفــضل أداء وأن تــكــون
الـتحـديات والـظروف الـتي تواجه الـعمل
ــيــداني حـافــزاً ودافــعـاً خلــدمــة أهـالي ا
بــــغــــداد وتــــطــــويــــر الــــواقع اخلــــدمي
ـديــنــة الــعــريــقـة). واحلــضــاري لــهــذه ا
اكــدت االمــانـة الــعـامــة جملـلس بــدورهـا 

ان مــئــة مــشــروع جــديــد بــاتت الــوزراء 
ـتـحـدث بـاسم جـاهــزة لالفـتـتـاح. وقـال ا
األمـانة حيدر مجيد في تصريح امس إنه
ـاضـيــتـ  تــكـلـيف (خالل الــعـامــ ا
هـام كبيرة من األمـانة العـامة للمـجلس 
ـتـابعـة سـير الـعمل قـبل رئـيس الوزراء 
ـشـاريع في بـغـداد واحملـافـظـات) عـلـى ا
واشـــــــار الـى انه (خـالل شـــــــهــــــريـن من
الــتـكـلــيف  افـتـتـاح  8مــشـاريع كـانت
مــتـوقـفـة مـنـذ  10اعــوام وكـذلك حتـريك
أكـثر من مئة مشروع متوقف واآلن العمل

شاريع. جار بهذه ا
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 مــؤكـدا انه ( تـكـلـيـف األمـانـة بـانـشـاء
صــنـدوق إعـمـار ذي قـار و إدراج 206
مـــشــاريع وخالل  10أشــهــر افــتــتح 42
مــشــروعــاً واآلن أكـثــر من مــئــة مــشـروع
ـشـاريع تـعـمل جـاهـز لالفـتـتـاح وبـقـيـة ا
عـلى وتيرة عالـية) واستطـرد بالقول انه
ـشـاريع ملف مـطـار النـاصـرية (من بـ ا
إضـافـة الـى مشـروع انـشـاء الف الـدولي 
مــدرســـة ضــمن االتــفــاقــيـــة الــصــيــنــيــة
ــشـاريع تـسـيـر بــاالجتـاه الـصـحـيح) وا
ولــــفت الـى ان (األمـــانــــة تــــشـــرف عــــلى
مــشــروع طــريق الــدورة يـوســفــيــة الـذي
ـئـة ومن جتــاوزت نـسـبـة إجنـازه  75بــا
قبل . مكن افتتاحه خالل الشهرين ا ا
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خـصـصت وزارة الـزراعة 34 مـلـيار
ديـــنــار مـن قــانـــون الــدعم الـــطــار
لـــشـــراء مـــنـــظـــومـــات ري حـــديـــثــة
وكـشـفت عن تعـاقـدات دوليـة لـتقـليل

زروعات.  ياه في ا هدر ا
وقــال مــديــر عــام الـــشــركــة الــعــامــة
للـتجـهيزات الـزراعيـة طالب جاسب
الكعبي في تصـريح تابعته (الزمان)
ــــــــزارع حتــــــــتـــــــــاج الى امـس ان (ا
مــنــظــومــات ري حــديــثــة لــتــغــيــيـر
ـغادرة الـري العـادي الى التـقنـيات
احلـــديـــثــــة) مـــؤكـــداً ان (الـــشـــركـــة
تعـاقدت سـابقـاً مع شركـات امريـكية
ــانــيــة وســعــوديــة ورصــدت 34 وا
ملـيار دينـاراً لشـراء منظـومات الري

احملوري والثابت).
 U uEM  ¡«dý

واشــار الى وجـود دعم ســعـودي في
هـذا اجلـانب بـاإلعـتـمـاد عـلى قرض
ــنـوح من الــسـعــوديـة مــبـيــنـاً ان
(مبالغ الـدعم التي تخصص لـلشركة
نظومـات بنسبة سابقاً هي لـشراء ا
تبقية التي50 ائة اما النسبة ا  با
يتـحـمـلـهـا الـفالح تُـقـسط عـلى عـشر
ســـنــوات مـع إعــفـــاءهم من الـــدفــعــة

األولى).
ُــــــزارع يــــــحــــــتــــــاج واضــــــاف ان (ا
صرف الزراعي) القروض من قبل ا
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ـصـارف األهـلـيـة الى تـقـد داعـيـاً ا
ـشــاريع الـزراعـيـة الــدعم إلقـراض ا
( الـــتي بــــدروهـــا تــــدعم الــــفالحـــ
واوضح ان (الوزارة تسعى لتسهيل
نـظومـات بأقل اإلجـراءات لتـسلـيم ا
األقسـاط وبسنـوات طويـلة لتـخفيف
مسؤوليات الفالح) واكد الكعبي ان
(الــري بـــالــرش يـــغــطـي مــســـاحــات

واسعة بكميات مياه قليلة).
مشـدداً على اجـراء عمـليـات مكـافحة
احلـــشـــرات واآلفـــات الـــزراعـــيـــة مع

عملية الرش). 
وكـشـفت الـوزارة عن تـوفـيـر درجـات
وظـيـفـيـة لـكـل مـحـافـظـة بـواقع الف
ـوجب ـدة ثـالث سـنــوات  درجــة  

 . قانون الدعم الطار
واوضح وكيل وزارة الزراعة مهدي
سهـر اجلبـوري في تصـريح تابـعته
(الــزمــان) امس ان (الــوزارة فــاحتت
جـميع احملـافـظات لـشـمول خـريجي
كــــلــــيــــات الــــزراعــــة و الــــبــــيــــطــــرة
بــالــتــعـــيــيــنــات ضـــمن األلف درجــة

وظيفية).
واردف بـالـقـول ان (شـمـول خـريـجي
كــلـيــات الــزراعـة والــطب الــبـيــطـري
ـوازنـة الـعـامـة يــتـوقف عـلى اقـرار ا
للعـام احلالي بعـد ادراجهم من قبل
ــالـيـة) وعن تـطـبـيق قـانـون وزارة ا
الــــدعـم الــــطـــــار لألمـن الــــغـــــذائي

والتـنميـة اكد اجلبـوري ان (القطاع
ــر بـــتــحــديـــات اهــمــهــا الــزراعي 
ــيـاه) مـبــيـنـاً ان اجلـفــاف وشـحـة ا
(تخـصيـصات قـانون الـدعم الطار
ـناخ تـساهم في مـواجـهة حتـديات ا
ـياه) واضـاف ان (مـبالغ ومـشـكلـة ا
ـزارعـ من الـقــانـون جـاءت لـدعم ا
خـالل شــــراء تــــقــــــــــــنــــيــــات الــــري
ــــرشــــحــــات الــــثــــابــــتـــة احلــــديث ا

واحملـــــــورية).
مــــشــــيـــــراً الى انـه (الــــوزارة بــــدأت
بـإعـداد الـدراسـات لــتـحـديـد الـكـلف
ــنــاقــصــات لــشــراء ــبــاشــرة بــا وا
زارع رشحات وتوزيعها على ا ا

فـي عـــــمــــوم احملـــــافـــــظــــات حـــــسب
ــــســـاحــــات الــــزراعـــيــــة) واعـــرب ا
اجلــبـوري عـن وجـود خــطـط تـعــالج
ارتـفاع اسـعـار احملـاصيل من خالل

تــصـــلــيـح مــحـــولــة قُـــدرة نــوع
باولـز بلـجيـكية الـصنع تـابعة
الى  الــشــركـة الــعــامــة لــتـوزيع
كـهـربـاء اجلـنـوب فـرع ذي قار)
مــبـيــنــاً ان (هــذه احملـولــة تــعـد
الـــثــــالـــثـــة من ثالث مـــحـــوالت
تـــــعـــــاقـــــدت الــــــشـــــركـــــة عـــــلى
تـصـلـيـحـهـا فـي اطـار الـتـعاون
بـــ الــــقـــطـــاعـــ الــــصـــنـــاعي
والـــكــهـــربــائي). عـــلى صـــعــيــد
مــــتـــصل جـــهــــزت شـــركـــة اور
العـامة التـابعة لـلوزارة دوائر
وزارة الـكـهـرباء بـإنـتـاجـها من
األسـالك والــــــــــقـــــــــابـــــــــلـــــــــوات
الـكـهـربـائــيــة. وقـال  مـديـر عـام
ُـهنـدس حـيــدر سـهـر الـشـركـة ا
نــعــيــمـــة في تــصــريح تــابـعــته
(الــــزمـــان) امـس ان (الـــشــــركـــة
جــــهــــزت الــــدوائــــر بــــاألسالك
والـــقــابـــلـــوات الــكـــهـــربــائـــيــة
ـديـريـة مـخـتـلـفـة األنـواع الى ا
العامة لتوزيع كهرباء الوسط)
واضــاف ان (الـكــمــيــة اجملــهـزة
تـــــصل نـــــحـــــو اكــــثـــــر من 75 
كــــــيـــــلــــــومــــــتــــــراً مـن األسالك
الـهــوائـيــة) مـشــيـراص الى ان

(الـشـركـة جـهزت ايـضـاً كـهـرباء
الـفــرات األوسط بــقــابـلــو نـوع
مـبــروم مـعـلـق وفق الـقــيـاسـات
ـطــلـوبــة بـكـمــيـة تــصل نـحـو ا
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سوقـت الشركة الـعامة لصناعة
ـعــدات الـتـابـعـة الـسـيـارات وا
ـــعــادن لـــوزارة الــصـــنـــاعــة وا
مـنـتجـاتهـا من مـنـظومـات الري
بــالـرش احملــوري جملــامـيع من
الــــــــفـالحـــــــ ذوي احلـــــــقـــــــول
الـــــزراعــــــيـــــة فـي مـــــخــــــتـــــلف

احملافظـات. 
وقـال مـدير عـام الشـركة هـادي
عــلـي طـه في تـصـريـح تـابـعـته
(الــــزمـــان) امـس ان (الـــشــــركـــة
ـنــظـومـات ـزارعــ  جـهــزت ا
الري بالرش احملوري عدد 100
نوع باور النمساوية) موضحاً
ان ( الـفـرق الـهنـدسـيـة والفـنـية
يـكانيك التابع الى في مصنع ا
ضخات الشركـة صنعت هـذه ا
لــــســـقي األراضـي الـــزراعـــيـــة)
ــنــظــومــة الــواحـدة وبــ ان (ا
تُـســتـخــدم لـســقي مـســاحـة 80
ــاً مـن األراضي) الفــتــاً الى دو
ــنـظـومـات تـمـتـاز بـجـودة ان (ا
عــالــيــة واســعــار تــنــافــســيــة)
وتــابع ان ( الـوزارة تــدأب عـلى
رفع مـسـتـوى الـقـطـاع الزراعي

ألهـــــمــــيـــــته فـي تــــأمـــــ ســــلع
احملـــــاصـــــيـل الـــــزراعـــــيـــــة إلى
ــــواطن). وجـــهـــزت الـــشـــركـــة ا
الـعامـة لـلصـناعـات الـتعـدينـية
احدى شـركات الـوزارة قطاعي

النفط والزراعية. 
vHB  eON&

وذكر بيان تـلقته (الزمان) امس
ان (الـــشــركـــة جـــهــزت مـــصــفى
بــيــجي الــتــابع لــوزارة الـنــفط
ودائـرة الـبيـطـرة الـتـابع لوزارة
ـــادة الـــنــتـــروجــ الـــزراعــة 
ُـســال) واضـاف ان (الــكـمــيـة ا
اجملـهـزة تـقـدرنـحـو بـ 54 مـتراً
مـكــعـبــاً لـغــرض تـبــريـد ابـراج
ــــنـــظــــومــــات وحـــفــــر اآلبـــار ا
الـــنــفـــطـــيـــة وحـــفظ األرضـــيــة
اخلاصـة باحلـيوانـات ودخوله
فـي مـــــعــــــظـم الـــــصــــــنــــــاعـــــات
الـكـيمـائـيـة). في سيـاق مـتصل
اجنـزت شــركــة ديـالـى الـعــامـة
احـــــــدى شـــــــركـــــــات الـــــــوزارة
إلـتزامـاتهــا بـالعـقود اخلـاصـة
لـــتـــصــــلـــيـح ثــالث مـــحــــوالت
لكهـربـاء اجلنـوب. واكـد البيان
ان (الــــشـــركـــة اجنـــزت اعـــمـــال

) وتابع اكـثر من 10 كيـلـومتـراً
ان (عملية التـجهيز تأتي ضمن
وقـعـة في وقت سابق الـعقـود ا
بــ الــطــرفــ لــســد احــتــيـاج

وزارة الــــكـــهـــربـــاء من إنـــتـــاج
الـــشـــركـــة في اطـــار تـــغـــطـــيـــة
الـــوزارات بـــاإلنـــتـــاج احملـــلي

ودعم القطاعات كافة). 
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مجمـوعة قرارات صـادرة من مجلس
ـــواد الـــوزراء تــــســــمح بــــدخــــول ا
والــــســـلع الــــزراعـــيـــة دون إجـــازات
اســـتــيـــراد او تـــعــرفـــة جـــمــركـــيــة
ــــواجــــهــــة ازمــــة الــــغــــذاء وزيـــادة

األسعار).
…bLÝ√ ¡«dý

وتــابع ان (الـــقــانــون الــطــار وفــر
دعــمـاً لــلـمــزارعـ مـن خالل تـوفــيـر
مــبـــالغ لـــشــراء األســـمـــدة الــيـــوريــا
والداب الـتي ستوزع خالل الـشتاء
ـقـبل بــدءاً من شـهــر تـشـريـن األول ا
ـزارعــ حملــاصـيـل احلـنــطـة عــلى ا
والشعـير) كاشفـاً عن رعاية الوزارة
حلــمالت جـويـة تـكــافح آفـة الـدبـاس

في النخيل).
مــشــيـراً الى ان (اقــرار قــانـون األمن
الغذائي وفر مبالغ لدعم مستلزمات
اإلنــــتـــــاج من األســـــمــــدة والــــبــــذور
ـــبــيـــدات والــلــقـــاحــات واألدويــة وا
الــبـيــطـريـة وتــمـويـل مـجـــــــــمـوعـة
ـــكـــافـــحــة الـــتـــصـــحــر) مــــشـــاريع 
وشــــــدد فـي تـصـريـحه عـلى اهـمـيـة
تــوفـــــــيــر مــا حتــتـاجـه الـوزارة من
ـومـة واســتـمــــــــرار الــدعم لـهـذا د
ــوازنــة الــقــطــاع بــضــرورة اقــرار ا
لـــتــوفـــيــر مـــبـــالغ تــدعـم الــقـــــــطــاع
الـــــزراعـي وتـــــوفـــــــــــــيـــــر األمــــــن

الغذائي).
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لم يشهد العالم منذ فجر تاريخه يوماً كيوم عاشوراء .

إنّه فريد في تضحياته اجلسام
 وفريد في بطوالته

 وفريد في ابراز الشموخ الرسالي  
وفريد في مالحم الثبات على احلق  

وفريد في تالوينه حيث ضَمَّ الشيوخ والكهول والشباب واألطفال 
وضمّ النـسـاء والرجـال  وضمّ الى جـانب احلسـ (ع) وأهل بـيتـه أصحـاباً من
مخـتلف الـقومـيات وكـان لكل واحـد منـهم دور متـميـز في االخالص والتـفاني من

أجل نصرة احلق وازهاق الباطل 
كـانـوا عـلى يـقـ انّ رايـة احلسـ (ع) هي الـرايـة الـشـرعـيـة الـتي البُـدَّ أنْ تـبقى

خفّاقة دون سواها من الرايات .
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والفتك األموي بلغ ذِرْوَتَهُ وتخطّى كُلّ احلدود .
فلقد قتلوا حتى الرضيع ...

وأضرموا النيران في خيام األطفال والنساء
 واحترزوا الرؤوس 

واوطأوا اخليل صدر احلس (ع)
واجترحوا من اجلرائم والعظائم ماال تستطيع احلروف أنْ حتيط به  

أساوي فجّر ينابيع احلزن في النفوس  فانسابت الدموع غزيرة وهذا اجلانب ا
ـؤمـنـ وحـدهم بل من عـيـون اال والـشـعـوب كـلـها عـلى سـاخـنـة ال من عـيـون ا

اختالف مذاهبها وأديانها وقومياتها .
يقول كاتب السطور :

ما جفّ من هول األسى 
دمع وال هَدَأَ العَوِيلُ 

رِيعَتْ بيومِ الطَفّ 
فاطمة وقد ثُكلَ الرسولُ 

 ُ هيهات أن يُنسى احلس
فما لِمحْنَتِه مثيلُ 

ال حتسبوا القطراتِ دَمْعًا 
إنّها مُهَج تسيلُ 

أساوي تفتت أهوالُه االكباد  وهذا اجلانب ا
وقد أبـرز وجسّـد ما كـان يتـمـتع به االمام احلـس (ع) واهل بـيته واصـحابه من
شمم وشـجاعة وشـموخ وصـبر كمـا جسّـد ما كان يـتمـتع به اجليش االموي من
خسـة وسـفالـة ووحـشيـة َدلّتْ عـلى عمـق االفالس الديـني واالخالقي واالنـساني
ومع كل هـذه الوقـائع الـشجـيـة تُصـبح مـسألـة الـبكـاء أمـراً طبـيـعيـاً لـلتـعـبيـر عـما
مارسات طلق لـتلك ا جتيش به الـنفوس من مشاعـر احلزن والفجيـعة والرفض ا

الغادرة . 
ولكن السؤال اآلن :

ـأسـاوي وحـده لـنـسـتـدر الـعَـبـرة  ونـسـدل هل نـكـتـفي بـالـتـركـيـز عـلى اجلـانب ا
السـتار علـى ما انطـوى علـيه ملف الـطفـوف من دروس ثمـينـة البُدَّ ان نـأخذ مـنها

العِبرة ?
انّ العِبرة والعَبرة هما في حالة من االمتزاج غير القابل للتفكيك .

لك من نَفْسٍ هم ان ال يـغيب عـنا جمـيعـا انّ االمام احلسـ (ع) قدّم كل مـا  وا
وأهلٍ وأصـحــاب دفــاعــاً عن االسالم الــذي انــتـهـك االمـويــون حــرمــته وتالعــبـوا

بأحكامه وضيعوا حدوده ..
وهذا يعني أنه قدّم حياة االسالم على حياته وهي أعلى صيغ االيثار والفداء .

وبهذا أقام علينا احلجة  فهل يصح ان نكتفي بالدموع وننسى العِبرة ?
انْ أردتَ أنْ تـعـرف مــوقـعك عـنـد االمـام احلـســ (ع) فـعـلـيك أنْ تـعـرف أنَّ ذلك

ن يلـتزم ـوقفك من اسالمك الـعـظيم فـهل انت  مـقرون 
بالعمل بأحكامه ويعمل جاهدا من اجل اعالء كلمته ?
نار الهادي النتهاج وهكـذا تصبح القضية احلسيـنية ا
ـــواقف في مـــســـاراتـــنـــا ـــاط الـــســـلــــوك وا أفـــضل ا

ومداراتنا كلها .
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اكـد وزيــر الـثـقــافـة والـســيـاحـة
واآلثــار حــسن نــاظم (ضـروررة
الــتــقــدم في مــســألــة اســتــعـادة
األرشيف الـعراقي الـيهودي في
ـتــحـدة) وذلك خالل الــواليـات ا
استـقـبـاله الـسـفـيـرة األمـريـكـية
في بـغــداد آلـيــنـا رومـانــوسـكي
في مكتبه  موضحا وفقا لبيان
تـــــلــــــقـــــته (الــــــزمـــــان) أمس ان
(الـوزارة بـحـاجـة لـتـوضـيـحـات
بــشـأن الــتـوقــيت احملـدد إلعـادة
األرشـــــــيـف الـــــــيـــــــهـــــــودي الى

العراق). 
كــمـا دعــا نــاظم إلى ( تــعـضــيـد
الـشـراكة بـ بـغـداد وواشـنطن
عـلى الصـعد الـثقـافيـة والفـنية
واآلثــــاريــــة  بـــــعــــد فــــتــــرة من

الـــــتــــعـــــاون الــــذي أســـــفــــر عن
اســــتــــعـــادة اآلالف مـن الـــقــــطع
اآلثـاريـة العـراقـيـة من الـواليات

تحدة. ا
 U{ËUH  ÷uš

وإنَّـــنـــا نــطـــمح إلـى اســتـــعــادة
ـزيــد من اآلثــار الـعــراقــيـة في ا
مــنـاطق مــتــفـرقــة من الــواليـات
تـحدة ونعـلم أنَّ هناك اآلالف ا
ــــتــــفــــرقــــة لــــدى مـن الــــقــــطع ا
اجلامـع الـشخـصيـ وبعض
ــؤســســات الــتي مــا زلــنــا في ا
فـاوضات مـعها إطار خـوض ا
وسـفارة عـبر وزارة اخلـارجـية 

العراق في واشنطن).
مـــشــيـــراً (إلى حـــاجــة الـــعــراق
ساعدة احلكومة األمريكية في

هذا الشأن).

وقــالت الـسـفـيــرة رومـانـوسـكي
(اســتـطــيع الــقـول إنَّ الــتــعـاون
بيننا سينــــــطلق قريباً ونأمل
أن نبـدأ بالتـركيـز على الفـنان
الـشــبـاب في الــعـراق وتـســلـيط
الــــضـــــــــوء عـــلى نــــشـــاطـــهم)
مـضـيفـةً (نـفكـر بـعرض األعـمال
الــفــنــيــة الــعــراقــيــة إلى جــانب
األعـمـال األمـريـكـيـة في مـعـرض
افــــتـــــراضي يـــــقــــام فـي الــــركن
األمــــــريــــــكـي في اجلــــــامــــــعــــــة

األمريكية ببغداد).
ــكن أيــضـاً ه ( مــشـيــرة إلى أنـَّ
البدء بالتعــــــــاون السينمائي
وإقـــــــــــامــــة لـــيــــالٍ لــــلــــفــــيــــلم
األمـــــــريــــكي بـــــالــــتـــــعــــاون مع
ـــــؤســــــســــــة األمــــــريــــــكــــــيـــــة ا

للســــــــينما).
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بعد عدة اعـوام من تطبيق نظام يقيم مخرجات بحوث التدريسي على أساس الكمية
ولــيس اجلــودة ومع انــعــدام وجــود اي تـعــديالت مــنــذ ذلك احلــ جتــذرت ثــقــافـة
ية مـبنية على انتاج بـحوث رديئة او مسروقة جـزئيا او كليا. واألسوأ من ذلك اكاد
أن نـظـام الـتـقـيـيم والـتـرقـيـة هـذا يـحـتـوي عـلى مـعـيـار واحـد لـقـيـاس انـتـاجيـة جـمـيع

التـخصصات سـواء كان ذلك في العلم أو األدب أو الفن أو
نـشورة في مجالت ـعيـار هو عدد الـبحـوث ا الهنـدسة وا
ا بـغض النـظـر عن مـسـتواهـا او عن كـونـهـا مـفتـرسـة طـا
انها مـفهرسة في سـكوبس. نظام الـتقييم والـترقية خاطئ
لـدرجة أنه يـشـجع كمـيـات كـبيـرة من الـبحـوث الـسطـحـية
ـدى والــزائـفــة من دون االهـتــمـام بـجــودة الـبــحـوث وال  

جودة أو سوء التدريس.

لقد حدى بالـكاتب ان يستذكر مشكلة ظاهرة للعـيان بصيغة مختصرة جداً ويضعها
مـوضع دراسة وحتـليل يـصل من خالله الى استـنتـاج سبـباً رئـيسـاً لظـهورهـا ليـقدم

توصيةً اجرائية متواضعة للعالج .
الحظ في القيم االخالقيه فقد انتشرت في اآلونة االخيره حاالت تشير الى التغيير ا
اجملتمعـية وكذلك احلال تفاقم عمـلية قلب احلقائق وحتريـفها لدى بعض الناس وهذا
ـنـظومـة الـقـيـميـة االنـسـانـية بدوره سـيـؤثـر فـيمـا بـعـد بـشكـل او بآخـر عـلى سالمـة ا
لـلـمـجـتـمع بـصـورة عـامـة .ومع اسـتـمـرار مـا تـقـدم من انـحـراف الريب ان نـصل الى

سـتقـبل الـقريب ـنظـومة الـقـيمـيـة للـنـسيج احلـضـاري في ا تفـكك ا
ـعرفـيـة للـحدود الـسـلوكـية كـنـتيـجة حـتـميـة لغـيـاب الثـقـافة ا
االنسـانية على وفق حـرية الفـرد داخل اجملتمع لـذا ينبغي
نـضبطة ان تؤسس الدولـة وتروج مضـامينهـا االخالقية ا
ـؤســــسـتـ الـتـربـوية ـنـاهج الـدراسـيـة في ا عن طـريق ا
والــتـعـلــيـمــيـة وهـذا مــا يـــــســمى بـالـذوق الــقـيــمي الـعـام

للمجتمع .

طالب جاسب الكعبي

UI¡∫ وزير

الثقافة خالل
لقائه السفيرة
االمريكية

مهدي سهر اجلبوري
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بـحث خـبـراء عـراقـيـون مـتـغـيرات
الــبـــيــئـــة ومــخـــرجــات الـــقــرارات
ـيــة الـتي جــاءت في مــؤتـمـر الـعــا
كالسكـو. وعقـد قسم ادارة اجلودة

الـشـامــلـة في بـيت احلــكـمـة نـدوة
بــعـــنــوان دعم الـــطــاقـــة وتــقـــلــيل
ــنـاخ في اإلنـبــعـاثــات وحتــسـ ا
الــعـراق بــرعــايــة رئــيس مــجـلس
امـــنــاء بــيت احلــكـــمــة مــحــمــد ال

يــاسـ حـيث ادارهــا رئـيس قـسم
الـــدراســـات اإلقــــتـــصــــاديـــة فالح
ثـويــني وحـضـرهــا مـجــمـوعـة من
النـخب اخملتـص بشـؤون البـيئة
حــيث تــنــاولت الــنــدوة الــقـرارات

ؤتمر كالسـكو الذي عقد يـة  العا
في اسـكـتـلـنــدا في اطـار مـعـاجلـة
اإلحـتـباس احلـراري والـتـقـليل من
االنـبـعـاثـات الغـازيـة الـتي تـفـرزها
ـــصـــانع خـــصـــوصـــاً فـي الــدول ا

½Ëb…∫ جانب من ندوة متغيرات البيئة

الـصــنـاعــيـة الـكــبـرى مـثل امــريـكـا
والـصـ والـهـند وتـأثـيـراتـهـا على
يـاه في الـكرة االرضـية الـبيـئـة وا
وحــدد مــسـتــشــار شــؤون الـبــيــئـة
ـنــاخــيـة فـي هـيــئـة والــتــغـيــرات ا
جلس الوزراء علي ستشـارين  ا
ـؤتمر واسباب الالمي مخرجات ا
ـنـاخ التي تـلـخت في عامل تـغيـر ا
الـــوقــــود األحـــفــــوري من الــــفـــحم
والـنفـط والغـاز كـمسـاهم اكـبر في
ثل نسبة تزيد ناخ حيث  تغير ا
ائة من انـبعاثات غازات عن 75 با
ـائة ـية نـحو 90 با الـدفئـيـة العـا
من جميع انبعاثات ثنائي اوكسيد
الـكـربـون امـا الـعـامل الـثـاني فـهو
تـصـنـيع الـبـضـائع وقـطع الـغـابات
واعــمــال احلــرق وانــتــاج الــغــذاء
ــــبـــاني الــــســــكـــنــــيـــة وتـــزويــــد ا

والتجارية بالطاقة).
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مــــوضـــحــــاً ان (ارتــــفــــاع درجـــات
احلـرارة وزيادة اجلـفـاف وارتـفاع
درجــات احملــيــطــات والــتــصــحـر
والــنـــزوح والــنــزاعـــات وتــعــرض
الـكـائنـات احلـيـة لـلـخـطـر سـبـبـها

اإلحـــــتـــــبـــــاس احلـــــراي) ووضع
ـهمـة للمـؤتمر البـاحث القرارات ا
فـيـمـا يـخص مــعـاجلـة اإلحـتـبـاس
احلراري والـتقـليل مـن اإلنبـعاثات
ــصـانع الــغــازيـة الــتي تــفــرزهــا ا
خـصــوصـاً في الـدول الــصـنــاعـيـة
الــكــبــرى مـــثل امــريـــكــا والــصــ
والـهـنـد وتـأثـيـراتـهـا عـلى الـبـيـئـة
ــيـاه في الــكــرة االرضـيــة كــمـا وا
اشــــار الى ســـلــــســـلـــة االجـــراءات
الواجب اتخاذها من قبل احلكومة
عاجلة الظواهر البيئية العراقية 
ـناخ في العراق مثل ؤثرة على ا ا
ـياه الـعواصف الـتـرابيـة وشـحة ا
وزيــادة مـسـاحـات الـتـصـحـر وقـد
بــــ اخلـــــطـــــوات اجلــــادة الـــــتي
تقدمة في التقليل اتبعتها الدول ا
من اســتــخـدام الــطــاقـة الــنــفـطــيـة
والـغـازية الـتي تـزيـد من االفرازات
الـكـربونـيـة والـتخـلص من الـوقود
األحـفـوري والـتـوجه نـحـو الـطـاقة
الــنــظــيــفــة) وشــارك الــبــاحــثــون
ـداخالتهـم ومقـترحـاتهـم تعـليـقاً
عــــلـى الـــبـــــــــــحـث الـــذي عــــرضه

الباحث. 
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نتفض في ثورة عاشوراء .. الشعب العراقي ا
يرفض النظام السياسي الفاسد الفاشل ..

الي خرجت في حـر الصيف الالهب تـطالب باألصالح وأزاحـة الطبـقة السـياسية ا
الفاسدة..

ثـورة الـتغـيـير يـجب أن تـسـتثـمـر ألنقـاذ الـعراق بـأصالح الـنـظام الـسـياسي الـفـاسد
قيت.. ا

والـتحـويل الى نظـام حـكم رئاسي جـمـهوري ومـساءلـة جمـيع من سـرق قوت الـشعب
قيت من . 2003. ليومنا من ساسة الـفساد والدجل واألنحطاط والـعهر السياسي ا

هذا
ة الفاسدين تلوحُ في األفق .. هز

والعملية السياسية فقدت شرعيتها..!?
وأقول للمعتصم

سننتصر..
رُغمَ التأمرِ والغدر..

سننتصر..
لدموع األمهات..

للثكالى الصابرات..
للدم احلُرِ الشهيد..

لعراقٍ من جديد..
سننتصر..

اللهم أني بلغت فأشهد.. وما على الرسول أال البالغ.. 
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يـوم االثـن (الـسـادسـة ت غ).وقال
في بـيـان مـقـتـضب أنه "سـيـتم فـتح
ـــعــابـــر والـــعـــودة إلـى الـــروتــ ا
الـكـامل".من جـهـته قـال اجلـيش في
تــغــريـدة "ســيـســتــمـر رفـع الـقــيـود
تـــدريــجـــاً بـــالـــتــزامـن مع تـــقــيـــيم
الـوضع".وقـال مديـر مـعبـر كـرم أبو
ــتــوقع أن ســالم بــســام غــ "من ا
يقـوم االحتالل بـإدخال  30شاحـنة
مــحـمــلـة بــالـوقــود لـشــركـة تــولـيـد
الــكـهـربـاء بــغـزة خالل الـيـوم".ومن
ـتـوقع أن تـعـاود شركـة الـكـهـرباء ا
عـــمـــلـــهـــا مـــســـاء االثـــنـــ وفـــقـــا
لـلـشــركـة.واسـتـؤنــفت الـدراسـة في
.وقُبيل سريان جامعات غزة االثـن
ّ الــتــوصّل إلــيــهـا الــهــدنــة الــتي 
بـوســاطـة مــصــريّـة أعــلن اجلـيش
اإلسـرائـيــلي أنّه شنّ ضـربـات عـلى
مــواقع لـلــجـهــاد اإلسالمي في غـزّة
"ردًا عــلى صــواريخ أطـــلِــقت" عــلى
جـــــنــــوب إســـــرائـــــيل حـــــيث دوّت
صّفـارات اإلنذار.وأكّد مـكتب رئيس
الـوزراء اإلسرائـيلي يـائيـر لبـيد أنّ
الهدنة دخلت حيّـز التنفيذ وقال إنّ
صر اجلهود التي إسرائيل "تشكر 
بـذلـتهـا" مـشـدّدًا عـلى أنّه "في حال
خُــرق وقف إطالق الـــنــار حتــتــفظ
دولــة إســرائـــيل بــحــقّــهــا في الــرّدّ
بـقـوّة".كــذلك أكـدت حـركــة اجلـهـاد
اإلسالمي بدء سريان الهدنة لكنّها
شددت على حقّها في "الردّ على أيّ
عـدوان صـهـيـوني".ورحّب الـرئـيس
األمـيــركي جـو بــايـدن األحــد بـهـذه
الهدنة حاضًّـا جميع األطراف على
تـنـفـيـذهـا بـالـكـامل.وقـال بـايدن في
بــــيــــان إنّ واشــــنــــطن عــــمــــلت مع
مـــســؤولــ في الــدولـــة الــعــبــريّــة
والـســلــطــة الــفــلـســطــيــنــيّـة ودول
نـطقة "للتشجيع على مختلفة في ا
حَلّ ســــريع لـــلـــنـــزاع" خالل األيّـــام

ــاضــيــة.وشــكــر بــايــدن الــثـالثــة ا
ــصـــريّ عــبـــد الــفـــتــاح نـــظــيـــره ا
الــــســـــيـــــسي عـــــلـى دور بالده في
الــتــفــاوض الـذي أفــضى إلى وقف
إطالق الـــنــار.واعـــتــبـــر بــايــدن أنّ
"الــتــقــاريـــر عن ســقـــوط ضــحــايــا
مدنيّـ في غزّة هي مـأساة" داعيًا
إلى إجـراء حتقـيقـات بشـأنهم.وفي
ـتـحـدة بـيـان  قـال مـبـعـوث األ ا
لــلـــسالم في الــشـــرق األوسط تــور
ويــنـيــسـالنـد إن "الــوضـع ال يـزال
هــشــا لــلــغــايـة وأنــا أحـث جـمــيع
األطـراف عـلى احـتـرام وقف إطالق
الـنار".يـلحظ اتّـفـاق الهـدنة "الـتزام
مــــصـــر الـــعـــمـل عـــلى اإلفـــراج عن
األســــيـــــرَين (بــــاسـم) الــــســــعــــدي
و(خــلـيـل) عـواودة" وفق مــا أكّـدت
حــــركـــة اجلــــهـــاد اإلسـالمي.وبـــدء

اجلـيش اإلسـرائـيـلـي مـنـذ اجلـمـعة
قصف القـطاع احملاصـر في "ضربة
اســـتـــبـــاقـــيّــة" بـــضـــربـــات جـــوّيــة
دفعيّة الثـقيلة استهدفت حركة وبا
اجلـــــهـــــاد اإلسالمي .كـــــذلك قـــــتل
اجلـيش اإلســرائــيـلي قــيــاديّـ من
احلركة بينهم تـيسير اجلعبري في
مديـنة غزّة وخـالد مـنصور في رفح
جــنــوبيّ الــقــطــاع. الــتي اتّــهــمــهـا
بـالـتـخـطـيط لـهـجـوم وشـيك. وردت
احلركـة باطالق صـواريخـها اجتاه
اسرائيل.منذ اجلمعة وحتّى األحد
أطلِقت من القطاع مئات الصواريخ
جرى اعـتراض غـالبـيّتـها. وأوقعت
ثالثة جـرحى في إسرائـيل. بحسب
ودوّت اجلـــــــيش اإلســـــــرائــــــيـــــــلي
صــــفّـــارات اإلنـــذار فـي مـــدن عـــدّة
بينهـا تلّ أبيب وعسقالن لـلتحذير

اإلسرائيلـيّة ضربتهـا بالتخوّف من
ردّ انـتـقـامي لـلـحـركـة عـلى اعـتـقـال
الــقـيـاديّ الـبـارز في حـركـة اجلـهـاد
اإلسالمـي بــــاسـم الـــــســــعـــــدي في
الـضـفّـة الـغـربـيّـة احملـتـلّة في األوّل
من آب/أغــســطس فــيــمــا عــواودة
مـعـتقل مـنـذ كانـون األوّل/ديـسمـبر
.2021فـي الـــيــــومــــ األخـــيــــرين
اعـتـقـلت الـقــوّات اإلسـرائـيـلـيّـة 40
عــنــصــرًا في احلــركــة فـي الــضــفّـة
واجهة هي األعنف الغربيّة.وهذه ا
مـنــذ حـرب أيّـار/مـايـو  2021التي
استـمرّت  11يومًـا ودمّـرت القـطاع
الـســاحـلي الــفـقـيــر وأوقـعت 260
قــتــيـلًــا في اجلــانب الـفــلــسـطــيـني
بــيـنــهم مـقــاتـلـون و 14قـتــيـلًـا في
اجلانب اإلسـرائيـلي بيـنهـم جندي

وفق السلطات احمللّية.

من صـواريـخ فـهــرع الــســكّـان إلى
الجئ.وقــال مـسـؤول دبـلـومـاسي ا
ــســـتـــوى في اســرائـــيـــلي رفـــيـع ا
إحاطـة صحـافيـة االثنـ إن "معظم
دنـي الذين قـتلوا في غـزة قتلوا ا
بصـواريخ اجلهـاد االسالمي" ألنها
لم تصب هدفهـا أو عانت خلال عند
اإلطالق.وكـان اجلـيش اإلسـرائـيلي
قــال في وقت سـابق بــأنّ لـديه أدلّـةً
"دامـغـة" عـلى أنّ صـاروخًـا أطـلـقـته
حــركـــة اجلــهــاد اإلسالمـي تــســبّب
ـقتل عـدد من األطـفال في جـبالـيا
في شـمــال غــزّة الـســبت.والــسـبت
توقّـفت محـطة الطـاقة الـوحيدة في
قــطــاع غــزّة عن الــعــمـل إثــر نــفـاد
الوقود بعـد أربعة أيّام على إغالق
إســـــرائــــيل مـــــعــــبــــرًا مـع اجلَــــيب
الــفــلــســطــيــني.بــرّرت الــســلــطــات
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بعد بـيان السيد الصـدر الصريح وتزايد أصوات النـساء والرجال التي ارتفعت
ـان امـراً مـحسـومـاً ومـفـروضاً  تـنـاشده ( مـنـريـدهم شـلع قـلع ) بـات حل البـر
واطن .. تبـدو حلظات مايـثبت وجود فـراغ عاطفـي ومجتـمعي ب الـسيـاسي وا
ان بـدأت تشـارك فـيه النـساء سـتـمر في سـاحة الـبـر حـازمة ألن هـذا الـنظـال ا
فيرتـفع صوتهـا بحرقـة وغضب للخـالص من تلك الطبـقة السـياسيـة الفاسدة ..
واألهم هـو تَـمـسُّك الشـعب واتـفـاقه عـلى مطـلب مـوحـد بـعد أعـوام من اإلنـقـسام
ـواطـن لـلـتـعـسف واإلهـمـال الـذي مـارسـته الـطـبـقة والـصـمت .. فـرغم حتـمل ا
السيـاسيـة إال أنهم اليـوم وصلوا إلى مـرحلة اإلنـفجار  أمـا النظـام أصبح على
حافـة االنهيار .. ألن مالمح الغضب بدت مرسومة وواضحة على وجوه الشباب
ـنـطــقـة اخلـضـراء مُـطـالِـبـ والـنـســاء والـرجـال الـذين الزالـوا يـعــتـصـمـون في ا

ان للمرة األولى..... بالتغيير للمرة الثانية.. و مهددُّون الساسة بحل البر
واطن .. مثل سـؤولون خلف الـكواليـس قد يغـفل عنهـا ا انـيون وا حوارات الـبر
مايقـال "ياغافل الكم الله"  لكن اإلنتفاضـة اليوم تستكمل ثورة تشرين  وهذه
بـعــيـنـهــا "مـرحـلــة صـحـوة" إلســتـعـادة الــبالد من حتت يـد الــفـاسـدين وقــبـضـة
تنـفّذين.. فالوطن مسؤولية الشعب واحلكـومة  خاصة وإن مشكلتنا تكمن في ا
 سياسـة احلكومات والعملـية السياسية  فـالقوى احلاكمة تمثـل حكومة توافقية
شكالت  وال .. تتشـارك وتتفق وتتبارك على تـقسيم الثروات  جميـعها تخلق ا
جتـد حـلـوالً لألزمـات ... والغـضب الـعـارم الـيـوم يكـشف ويـعـكس حـجم انـعدام
ـان .. والـيوم تـنـفتح الـثقـة ورفض الـشـعب لـلمـسـؤول واتـفـاقـهم علـى حل البـر
ان خطوة صاحلة طالبـة بإنهيار البـر حرب السـاسة على الساسـة  لذلك فإن ا
خلنق الـفساد  ألن (حكومة احملاصصة الينتج من حواراتها إال  التقسيمات) 
ـطـالب ( األصالح  ال لـتـدويـر الــنـفـايـات  ال لـطـبـقـة كــمـا أنـهـا  تـتـنـاقض مـع ا
ـان ألن حله سيـاسيـة فـاسدة ) .. في حـ اجته الـبعض إلى ضـرورة بقـاء الـبر
د استـقـواءً على الـدسـتور  والـغريـب أنهم ال يـعـدُّون فسـادهم اسـتقـواءً على يـعـُّ

الدستور والنظام والشعب !!! ....
ـا ( هـنالك كـما أن اإلنـتـخابـات الـتي اعتـدنـا علـيـها لـيـست احلل الوحـيـد ... طا
إنتـخابات فهنالك محاصصة وتـزييف وفساد )  وأزمات الجتد نهج اجلدية في

معاجلتها .
لذا الشـعارات تسـتمر ... ألننـا لو افتـرضنا وجود آفـة فساد فـمن الصعب جداً
ـان كــبح انـتــشـاره بـوجــود كَمّ هـائـل من الـفــاسـدين لــذا فـإن مـطــلب حل الــبـر
ـغا واإلمـتـيـازات الـتي فُـرضَت عـلى حـسـاب قوت ـصـالح و ا سـيـضـرب كل ا

الشعب وأمواله واستحقاقاته .
بـالنـهـاية يـجب أن يـكـون للـشـعب كلـمـة موحـدة وثـابـتة وقـويـة .. فاحلـشـود التي
تعـتصم وتصمّمّ على موقـفها هي الفاعل احلقـيقي ألن موقفها
نـابـعــاً من روحـهــا  والـتـغــيـيــر احلـقـيــقي يـأتي من روح
ـوقف ــواطن ال يـأتي من مــصـنع الـســيـاســة .. نـأمل ا ا
واطن ان مكـان ا الثـابت والصوت احلازم لـيكون الـبر

وليس الفاسدين .

{ بـك (أ ف ب) - انهت الـص تنـفيذ
مـنـاورات عـسـكريـة االثـنـ بـالـقرب من
تـايـوان ضـاربة عـرض احلـائط دعوات
الــغـرب إلى خـفض الــتـصـعــيـد.وبـاشـر
اجلــيش الــصــيـنـي تـمــارين عــســكــريـة
بـالذخـيرة احلـيّة اخلـميس غـداة زيارة
قــامت بـــهــا رئــيــســة مــجــلس الــنــواب
األمـيـركي نانـسي بـيلـوسي إلى تـايوان
ـــفــتــرض أن وأثـــارت جــدال.وكــان من ا
ناورات الـواسعة ظـهر األحد تـنتـهي ا
ــديـــريــة الـــصــيــنـــيــة لألمن بــحـــسب ا
الــبـحـري. وكـان الــهـدف مـنــهـا الـتـدرّب
عـلى "مـحـاصرة" اجلـزيـرة وفق وسائل

إعالم صينية.
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وأثـــارت هــذه الــتـــدريــبــات الـــواســعــة
انــتــقـادات وزراء خــارجــيــة مـجــمــوعـة
ـتــحــدة والـيــابـان الــسـبـع (الـواليــات ا
ــانـيــا وإيــطــالــيــا وكــنـدا وفــرنــســا وأ
وبريطانيا) الذين أكّدوا "عدم وجود أي
ــنــاورات الــعــســكــريــة مــبــرّر" لــهـــذه ا
"الـعــدوانـيـة".واعـتـبــر وزيـر اخلـارجـيـة
األمـيركيـة أنتوني بـلينـكن من جهته أن
الـردّ الصيني "غير متكافئ بتاتا".ونشر
بـــلــــيـــنــــكن مع نــــظـــيــــريه الـــيــــابـــاني
واألسـتـرالي بيـانـا دعا فـيه الـص إلى
وقف الـــتـــمــــارين الـــعـــســـكـــريـــة لـــكن
.وجـاء في ــنـاورات تــواصـلت االثــنـ ا
بـيان صـادر عن قيادة اجلـيش الشـرقية
أن "جـيش الـتحـرير الـشعـبي... يواصل
تـنـفـيذ مـنـاورات عـسكـريـة في اجملـال
البحري واجلوي في محيط تايوان مع
الـتـركـيـز عـلى عـمـلـيـات مـشـتـركـة لـصدّ
الـغـوّاصات والـهجـمـات في البـحر".ولم
حتــدّد الــقـيــادة في أيّ مــنـطــقــة جتـري

ـناورات وال إذا كـانت تنـفّذ بـالذخـيرة ا
احلــيّــة.وخالل األيــام األخـيــرة نــظّـمت
الص أوسع مناورات عسكرية بالقرب
من تــايــوان الـتي تــعــتـبــرهــا جـزءا من
أراضـيهـا حاشـدة لهـا طائـرات وسفـنا
حـربـية وصـواريخ بالـيـستـية.وسـمحت
هـــذه الــتــمـــارين خــصـــوصــا بـ "صــقل
وحتــسـ الــقـدرة عــلى تـدمــيـر أهـداف
جـزرية اسـتـراتيـجيـة بواسـطة ضـربات
دقــيـقــة" وفق مـا نــقـلـت وكـالــة الـصـ
ــســؤول في اجلـــديــدة عن جــانـغ جي ا
الــقـوات اجلــويـة الــصــيـنــيـة.وتــعـتــبـر
الـصـ تـايـوان وهي جـزيـرة تـقـطـنـهـا
قــرابـة  23مــلـيـون نــسـمــة إقـلــيـمـا من
أقــالـيـمـهــا لم تـفـلح بــعـد في ضـمّه إلى
بــقــيـة أراضــيــهــا مــنـذ نــهــايــة احلـرب
األهــلـــيــة الــصـــيــنــيــة ( .(1949وبـــقي
اجلـــيش الــتــايـــواني في حـــالــة تــأهّب
ـقــرّر أن يــطـلق ــنــاورات ومن ا خالل ا
تــمـاريــنه اخلــاصــة بـالــذخــيـرة احلــيّـة
اعـتـبارا من الـثالثاء.وقـال رئيس وزراء
تــايـوان سـو تــسـيـنغ-تــشـانغ األحـد إن
الــصـ "تــلــجـأ بــهــمـجــيــة إلى الــعـمل
الـعـسـكـري" لـزعـزعـة الـسلـم في مـضيق
تـايـوان.ودعـا "احلـكومـة الـصـيـنـية إلى
الـــتـــوقّف عـن اســـتـــعـــراض قـــدراتـــهــا
الـــعـــســـكـــريـــة وتـــقـــويض الـــســـلم في
ــنــطــقــة".عــادة مــا يــأتي مــســؤولــون ا
ـانـيـون أميـركـيـون إلى تـايوان في وبـر
زيارات تبقى بعيدة عن األضواء هدفها
الــتــأكــيـد عــلى دعم اجلــزيــرة غــيـر أن
الــصـ رأت فـي زيـارة بــيـلــوسي الـتي
تــتـبـوّأ ثـالـث أعـلى مـنــصب في الـدولـة
األمــيــركــيــة اســتــفــزازا شــديـدا.وردّت
الــصــ عــلـى هــذه الــزيــارة بــتــعــلــيق

ـنــاقـشــات والـشــراكـات ســلـســلـة مـن ا
األمـيركية الـصينية ال سـيّما في مجال
نـاخي والدفاع.وفي دليل على الـتغيّر ا
مـدى اقترابه من الـسواحل التـايوانية
نـشـر اجلـيش الـصـيـني الـسـبت صورة
الـتقطتهـا إحدى سفنه العـسكرية على
مــا يــقــول تــظـــهــر مــبــنى لــلــبــحــريــة
التايوانية على بعد بضع مئات األمتار
فـــقط.وقـــد تـــكـــون هـــذه أقـــرب صــورة
اتــخــذتـهــا قــوات الـصــ الــقــاريـة من
الــســـواحل الــتــايــوانـــيــة.كــذلك نــشــر
اجلــيش الـصـيـني شــريط فـيـديـو ألحـد
طـيّـاريه يـظـهر من داخـل قمـرة الـقـيادة
في الــــــطــــــائـــــرة ســــــواحل تــــــايـــــوان
وجـبالهـا.وبحـسب التلـفزيون الـصيني
الــــرســـمـي "سي سي تـي في" حــــلّـــقت
ـناورات صـواريخ فـوق تايـوان خالل ا
في مـــحــيط اجلــزيــرة في ســابــقــة من
نــــوعـــــهــــا إن ثـــــبــــتـت صــــحـــــة هــــذه
ـعـلـومـة.وقـال نـيـكالس سـوانـسـتروم ا
مـــديــر مـــعـــهـــد األمن والــتـــنـــمـــيــة في
تصريحات لوكالة فرانس برس "أعادت
ـيزانيات ناورات مـسألة زيادة ا هـذه ا
الـعسكرية إلى طاولة النقاش في بلدان
ـطـاف ـنـطـقـة األخـرى. وفي نـهـايـة ا ا

تقرّبت اليابان بعد أكثر من تايوان".
وتـعتزم هونغ كـونغ خفض مدّة احلجر
فروض الـصحي اإللـزامي في الفنـدق ا
عـلى الـوافـدين مـن اخلارج مـن أسـبوع
إلـى ثالثــة أيــام وفق مـــا أعــلن رئــيس
ـديـنـة جـون الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة في ا
ــقــبــلــة لي.واعـــتــبــارا من اجلــمـــعــة ا
ـسافرين الوافدين من سـيتوجّب على ا
ـــضــــوا ثالث لــــيـــال في اخلــــارج أن 
الـفنادق اخملصّصة للحجر الصحي من

قــبل احلــكـومــة قــبل أن يــنـتــقــلـوا إلى
مـنـزل أو فنـدق آخر من خـيارهم ألربـعة
ـتـابعـة وضـعهم أيـام ويـقومـوا ذاتـيا 
الصحي عن كثب بحسب ما كشف لي.
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وثــال "نــأمل احملـافــظــة عـلـى األنـشــطـة
ـيـزة الـتـنـافـسـيـة لهـونغ الـرئـيـسـيـة وا
ــــدّ اجملــــتــــمـع حــــيــــويـــة كــــونغ وأن 
ـائه".وهونغ اقـتـصاديـة وأعلى زخم إل
ا شكّلت قـطبا بارزا في كـونغ التي لطـا
آسـيـا في مـجـال الـنـقل والـلـوجـسـتـيـة
مـنعـزلة عن العـالم منـذ أكثر من سـنت

بــفــعل ســيــاســة صـحــيــة جــدّ صــارمـة
تـماشيـا مع استراتيـجية "صفـر كوفيد"
.وتـفـرض هونغ الـتي تـنـتهـجـهـا الصـ
كـونغ الـتي تـعـتـمد تـدابـيـر صـحـية هي
من األشـــدّ صـــرامـــة في الـــعـــالم عـــلى
ـسافـرين الوافدين مـن اخلارج التـقيّد ا
بــحـجـر صـحـي في فـنـدق مــدّته سـبـعـة
أيـــام تـــتـــخـــلّـــلـــهـــا عـــدّة فـــحـــوصـــات
تـشخيص.وتـشتكي أوسـاط األعمال من
هــذه الـسـيـاسـة الــتي حتـول دون سـفـر
مـوظّفيها إلى اخلارج.ودحض جون لي
فـكرة أن يـكون هـذا التخـفيف يـتعارض

مع الــسـيــاسـة الـصــيـنـيــة.وهـو قـال "ال
تــعـارض بــ الـبــقــاء عـلى اتــصـال مع
الـعالم اخلارجي والعمل على استئناف
الرحالت بال حجر صحي مع برّ الص
ــوازاة هــذه الــقــواعــد الــرئــيـــسي". و
اجلـديـدة سـتعـتـمـد هونغ كـونغ نـظـاما
قـائـما عـلى رمـوز االستـجابـة الـسريـعة
"كــيـو آر" يـشــبه تـطـبــيق الـتــتـبّع الـذي
ـوجب هـذا .و اعـتــمـدته حـكـومـة بـكـ
ريض على الـنظـام يحـصل الشـخص ا
ـــنـــعـه من اخلـــروج من رمـــز أحــــمـــر 

حجره.
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تشاسـت احتـفلت موسـكو بتـجديد
واليـة أحـد سـيـاسـيـيـهـا اخملـضـرم
الـسابـقـ عـلى رأس االحتـاد الدولي
للـعبـة الـشطـرجن.ودفع القـتال الـدائر
عنـد احملطـة مـؤخرا الـوكالـة الدولـية
لـلطـاقـة الـذرية لـلـتـحذيـر من "اخلـطر
احلــقــيــقي لــلــغــايــة بــحــدوث كــارثـة
نووية".ونقلت وكـالة "تاس" الروسية
الرسمـية األحد عن سـلطات االحتالل
في بلدة إنيرغودار حيث تقع احملطة
أن اجلـــيش األوكـــراني "نـــفّـــذ (خالل
الليل) ضربة بـقنبلة عـنقودية أطلقت

من قاذفة صـواريخ متـعددة من طراز
أوراغـــــان".وأضــــافـت أن الــــقـــــذائف
"ســقـــطت عــلـى بــعــد  400مــتــر عن
مــفـــاعل قــيــد الــتـــشــغــيل" وأدت إلى
أضــرار في أبـــنــيــة إداريــة وضــربت
"مــنـطــقـة لــتـخـزيـن الـوقــود الـنـووي
ـسـتـخـدم".لـكن شـركـة "إنـرهـوأتوم" ا
شـغلـة للـمحـطة قـالت إن "احملتـل ا
الروس أطلقوا صواريخ مجددا على
مـوقع مــحـطـة زابـوريـجــيـا الـنـوويـة
وبلدة إنـيرغودار".وأضـافت في بيان
سـتشـفى إثر أن "موظـفا.. نـقل إلى ا

إصابـته بجروح نـاجمـة عن الشـظايا
التي تسبب بها االنفجار".ولم تتمكن
فرانس برس من تأكـيد االتهامات من
مـصدر مـسـتقـل.وأفادت "إنـرهـوأتوم"
ـــنـــشـــأة الـــســـبت بـــأن أجــــزاء من ا
"تـــضــــررت بــــشـــكـل كـــبــــيــــر" جـــراء
الــضـربـات الــعـســكـريـة وأجــبـر أحـد
مــــفـــــاعالتـــــهــــا عـــــلى اخلـــــروج عن
ـديـر الـعـام لـلـوكـالة اخلـدمـة.وحـذّر ا
الــدولـــيــة لــلـــطــاقـــة الــذريـــة رافــايل
غروسـي السـبت من احـتمـال تـعرض
محطـة زابوريجيـا النوويـة التي تعد

األكـــبــر في أوروبـــا ألضــرار كـــبــيــرة
عـارك.وقال إن "أي قـوة نارية جرّاء ا
عــســكـريــة ســواء كـانت مــوجّــهـة من
ــنــشــأة او الــيــهــا تــرقى إلى لــعب ا
بـالـنـار يـحـمل عـواقب من شـأنـهـا أن

تكون كارثية".
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وأثارت منظمة العفو الدولية سخطا
فـي أوكـرانــيــا إثــر نــشــرهــا تــقــريـرا
اخلــمـــيس اتــهم اجلـــيش األوكــراني
ــدنــيـ لــلـخــطـر بــتــعـريض حــيـاة ا
بــنــشـره بــنى حتــتــيـة عــســكــريـة في
مدارس ومستـشفيـات وشن هجمات
مــــضـــــادة من مــــنـــــاطق مـــــأهــــولــــة
بــالـســكـان.واســتــقـالت رئــيـســة فـرع
مـنظـمـة الـعفـو الـدولـية في أوكـرانـيا
عـلى خلـفـية الـتـقريـر مـتّهـمـة الهـيـئة
بــأنــهـا أصــبـحت وســيــلـة "لــلـدعــايـة
نـظمة اإلعالمية الـروسيـة".ودافعت ا
احلـقـوقيـة األحـد عن الـتـقـريـر وقالت
ــا وثـقــنـاه عــمــا قـامت به "ال شيء 
القوات األوكرانية يبرر بأي شكل من
األشـكــال االنـتــهـاكـات الــروسـيـة".في
األثــنـاء انــطــلـقت شــحــنـات حــبـوب
جـديـدة من أوكـرانــيـا مـا يـعـطي أمال
بالـتـخفـيف من حـدة األزمة الـغذائـية
فـي الـــعـــالـم وخـــفض األســــعـــار مع
دخـــــــــول احلـــــــــرب شــــــــــهـــــــــرهـــــــــا
الــســادس.وأُجــبـرت أوكــرانــيــا أحـد
أكـبــر مـصــدّري احلـبـوب فـي الـعـالم
عــلى وقف جــمــيع الــشــحــنــات غـداة
الــغــزو الـــروسي ألراضــيــهــا في 24

شـبــاط/فـبـرايـر مــا أدى إلى ارتـفـاع
كـبـيـر في أســعـار األغـذيـة في الـعـالم
وزاد أســـعــار الـــواردات بــالـــنــســـبــة
لــبــعض أفــقــر دول الــعــالم.ووصــلت
سـفـيـنـة شــحن إلى تـشـورنـومـورسك
الــسـبت لــيـتم حتــمـيـلــهـا بــاحلـبـوب
لــــــلــــــمــــــرة األولى مــــــنــــــذ الــــــغـــــزو
ــاضي أبــحـرت الــروسي.واالثــنـ ا
ســـفــيـــنــة "رازوني" الـــتي تـــرفع عــلم
ســـيـــرالـــيــون مـن مـــيـــنـــاء أوديـــســا
األوكرانـي وعلى مـتـنـها  26ألف طن
من الـذرة لتـكـون األولى الـتي تـغادر
بـنـاء عـلى االتـفـاق الـذي  التـوصل
إليه بـرعايـة تركـية.واجلـمعـة أعلنت
كـيـيف أن ثالث ســفن أخـرى مـحـمـلـة
باحلبوب غـادرت أيضا مـتوجّهة إلى
تــــركــــيــــا واألســــواق اإليــــرلــــنــــديـــة
والبريـطانية فـيما تـنتظر  13سفينة
أخرى لإلبحار.في رومـا رحّب البابا
فرنسيـس األحد باستـئناف صادرات
احلبـوب مـشـيرا إلى أن األمـر يـعطي
ـكن "بـارقــة أمل" تــؤكـد أن احلــوار 
ــكن اعـتــبـار إلنــهـاء احلــرب.وقـال "
هـذا احلــدث بـارقـة أمـل. آمل بـصـدق
سار من بأن نتمكن بناءً على هذا ا
وضع حد للقتال والتوصل إلى سالم
عادل ودائم".واألحـد نشر زيـليـنسكي
في حــسـابه عــلى إنـســتـغــرام صـورا
ـمـثـلة األمـيـركـيـة جـيـسـيـكا لـلـقـائه ا
.وكـتب زيلـينـسكي "بـفضل تشـاستـ
هـذا سـيـسـمع الـعـالم ويـعـلم ويـفـهم

أكثر حقيقة ما يجري في بالدنا".
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{ كــــيــــيـف (أ ف ب) - غــــادرت أربع
ســفن إضــافــيـة مــحــمّــلـة بــاحلــبـوب
مــيـنـاءين أوكــرانـيــ األحـد بـيــنـمـا
تـبـادلت مـوسـكـو وكـيـيف االتـهـامـات
بـتـنـفــيـذ ضـربـة جـديـدة ضـد مـحـطـة
نوويـة حتـتلـها الـقـوات الروسـية.في
األثنـاء عبـرت منـظمـة العـفو الـدولية
عن أسـفهـا "الـعـمـيق لأللم والـغضب"
الـلـذيـن تـسـبـبت بـهــمـا بـعـد نـشـرهـا
تــقــريــرا عن انــتــهــاكــات مــفــتــرضــة
لـلـقـانــون الـدولي ارتـكـبـتـهـا الـقـوات
األوكـــرانـــيــــة الـــتي تــــواجه الـــغـــزو
الــروسـي. لــكــنّــهــا أكــدت تــمــسّــكــهـا
ثير لـلجدل.وكتبت وزارة بتقريـرها ا
البنى التحتيـة في كييف على تلغرام
وارد أن "القـافـلة الـثانـيـة احملمـلة بـا
األوكرانية غادرت للتو.. ثالث (سفن)
مـن تـــشـــورنـــومـــورسك وواحـــدة من

أوديسا".
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وأضـــــــافت أن الــــــســـــــفن األربـع هي
"مـصـطـفى جنـاتي" و"سـتـار هـيـلـيـنا"
و"غلوري" و"ريفـا ويند" وحتمل على
مـــتـــنـــهــا "حـــوالى  170ألف طن من
واد الزراعية".واألحد أيضا تبادلت ا
مـوسـكـو وكـيـيف االتـهـامـات بقـصف
محـطـة زابوريـجيـا الـنوويـة الواقـعة
في جـنوب أوكـرانـيـا والتي سـيـطرت
علـيهـا روسيا بـعيـد غزو جـارتها في
 24شـبــاط/فـبـرايـر.وفـيــمـا اسـتـقـبل
ـــيـــر الــــرئـــيس األوكـــراني فـــولـــود
مثلة األميركية جيسيكا زيلينسكي ا

بعـد أن تعرَّضت خاچية إلى هجمات و مضايقات ومشكالت جرَّاء نقد الواقع و
.. سمَّياته فإنها بدأت مؤخَّرًا تُحدثني بلغةٍ رمزيَّةٍ بسيطةٍ اجملتمع العراقي 

تقـول خاچـية: إنَّ أوضـاع العـراق لن تتـغيـر مادام (ذولـة) و (ذوالكة) يـحكـمون
ـثل: (نـفس الـطـاسـة و نـفس احلـمـام و نـفس ألنَّ الـنـتـيـجـة مـثل مـا يـقـول أبـو ا
ـز ونفس الـصخام).  و تـقتـرح خاچيـة لقـيادة العـراق شخـصية أسـطورية الپر
(فــارس األمل) الــذي يــحـمل صــفــات (غــريـر الــعــسل).. ســألـتــهــا عن ( غــريـر
: هو من أخطـر اخمللوقـات على األرض  مُسَجَّل العـسل) أجابت بحـماسٍ قائلـةً
فـي موسـوعـة جـينـيس كـأكـثـرِ حـيوانٍ عـدوانيٍّ و ال يـخـافُ من أي حـيوانٍ  و ال

حتى األسد و ال الفيل.
يتمـيز  بجـلدٍ سميكٍ جـدًّا جدًّا لدرجة أنَّ الـسهام و احلربـات البشريـة ال تخترق
جـلـده و حـتى إذا حـاولتَ ضـربَهُ بسـاطـور فـلن تـخـتـرقَ جلـدَهُ إال بـعـد ضـرباتٍ
عديـدةٍ متـتـاليـةٍ. و مع ذلكَ فـهو مَـرِن جـدًّا و رشيق بـشـكلٍ أُسطـوريٍّ و يُـشَكلُ
خطـرًا كبيرًا على أي حـيوانٍ آخَرٍ ألنه حتى إذا كان احلـيوان اآلخر أكبر  منه و
خـالبه في أعيـنهم و منـاطقهم احلـساسة و أقوى فـإنَّه يستـطيعُ أن يضـربَهم 
فضلة هي: إنه يدخلُ خاليا النحلِ . من هواياته ا يتـسبَّب لهم في إصاباتٍ بالغةٍ
ويأكلُ العسلَ من داخل اخللية نفسها (ومن هنا جاءت تسميته بغرير العسل).
و أثنـاء ما يأكل الـعسل  يلـدغهُ النحلُ و يـعضُّهُ عشـراتِ اآلالفِ من اللدغاتِ و
لكـنه ال يُبالي و ال تـؤثرُ فيه بـأي شكلٍ من األشكـال و يُدمرُ خـليةَ نـحلٍ بكامـلها
فـرده و هو عـمل ال يسـتطـيعُ أن يُقـدِمَ علـيه حتى أقـوى احليوانـات. وهبَ اللهُ
مومِ  و يُـعدُّ نـاعـةَ و احلصـانةَ تـمـامًا ضـدَّ جمـيعِ أنـواعِ السـُّ )  ا (غـريـرَ العـسلِ
أكثر مـا يخـشى منه الـثعابـ و أسوأ كـوابيسـهم مهـما حاولـوا حقـنه بالسُّم ال
يــؤثـر فـيه تــمـامًـا و حـتى إذا جنــحت أقـوى الـثــعـابـ بــحـقـنه بـالــسُّم في مـكـانٍ
اسٍ فـإنَّ اسـوأَ سيـنـاريـو هـو أن يُـغـمى عـلـيه سـاعـةً عـلى األكـثـر و بـعـدها حـسـَّ
ـضي في طـريـقـه كـأنَّ شـيـئًـا لم يـكن. يـواجه الـكـوبـرا وجـهًـا لـوجه و يَـفـيقُ و 
يأكـلها وكأنها دودة قز. و ال يـؤثرُ فيه شوك القُنفـذ وال أغلب دفاعات احليوانات
األخـرى. و يـصـنَّفُ (غـريـر الـعـسل) كـحـفَّـارٍ مـاهـرٍ جـدًّا  ومـخـالـبه قـويـة جدًّا و
يسـتطيع حَفْرَ أنفاقٍ طولها أمتار في أقل من عشر دقائق في أي أرضيةٍ طبيعيةٍ
تـقـريبًـا مـهـما بـلـغت صالبـتهـا. و له أسـنـان قويَّـة جـدًّا لـدرجة أنه يـسـتـطيع أكلَ
ـا فيها أقـوى العظام. قـلتُ خلاچية: تُـريدينَ لنـا مُصلِحًا جميعِ أجـزاءِ ضحيتهِ 

مُتسامِحًا أم  سفَّاحًا ذبَّاحًا..
أجابتني: 

األملُ في اللهِ تعالى ثُمَّ في غريرِ العسلِ.. 
اللهمَّ ارزقنا النجاةَ

و الصدقَ و اإلخالصَ في احلياة..
{ مجلس اخلبراء العراقي

هي وحدهـا فلسط  تـخوض معارك الدفـاع عن حاضرها ومسـتقبل وجودها
ة   زمن احلضـور العربي الرسمي والشعبي  قد غادر الى حيث مكامن العو

سمومة  قراطبة  _ا  وشعارات  _الد
ـا هناك لم يعـد هناك في الـقاموس الـعربي شيـئاً يـسمى مركـزية القـضية  وإ
أشيـاء متـعددة لنـواميس  لم تـكن هي التي عـرفنـاها  في زمن عـبد الـناصر 
ـســارات  واشـكـال ــشـتـرك لــلـعــراق وسـوريـا  ولــكن رغم تـعــدد ا ـوقف ا وا
ـواقف  وبــخل الـدعم  ظــلت فـلــسـطــ  هي   طـريــقـهـا واضـح  يـبـدأ من ا
الـقـدس وال ينـتـهى عنـد حـدود النـهـر  بل يتـعداه الـى البـحر  الـكل في خـندق
واجهة  والكل مستعداً لنزف الدم كي تبقى القضية مرسومة في ذهن أهلها ا

 ومزروعة في خارطة القلب والعقل .
صحـيح ال يحـرر األرض سوى أهـلهـا  والصـحيح أيـضا إن االمـة التي تـخذل
ـكتظـة بأكثر من دينة ا قضيـتها  تـصبح ال قضيـة لها  فـمن ينظـر لغزة تلـك ا
مـليوني انـسان  محـاصرة منذ  _ 11  _عـاما  محـاصرة من الغـذاء والتنقل
والصـحة والدواء لـكهربـاء وفي البنيـة التحـتية  إال إنـها لم ترضخ  بل في كل
ـارة في الجـئ وتـعـطـيل حـركـة ا مـرة تـفـرض عـلى اإلسـرائــيـلـيـ االخـتـبـاء بـا

ن تقع فوقهم . شوارع تل ابيب وتصيب صواريخها 
مـارسة إسرائـيل كيـان عنـصـري  ال يعـيش سوى بـاحلروب  وال يـتوحـد إال 
ـمارسـة والـتـفريق  فـمـنذ _70 _ كـافـة اشكـال الـقـهر واالعـتـقاالت وسـاديـة ا
ـكن بـأي حـال من عـامـا  وإسـرائـيـل تـمـارس هـذه االشـكـال الـهـمــجـيـة  وال 
األحـوال  أن تـعـيش بـسـالم وتـعـتـرف بـحق الـشــعب الـفـلـسـطــيـني بـاسـتـقالله
ـكن أن يـكـون ذلك  ومن يـوهم عـبـرة عن إرادة الـشـعب  ال  الوطـني ودلـتـه ا
نفـسه من العرب بـإمكانـية  الـتعايش مع هـذا الكـيان فهـو خارج خارطـة حتديد

األولويات  وواقع ضمن سياسة الفرض القسري االستعمارية .
واجـهة تـعدت سـقوف الكـقاح وحـدة هو الـذي يسـتـرجع احلقـوق  ومقـاييـس ا
واجهة واوجعت هيمنـة على القرار  فـإذا كانت غزة قد حددت طـرق ا القـوى ا

قاومة.  العدو اإلسرائيلي  فكيف إذا حترك محور ا
العـتب يتعـدى فصل الـسكـوت العـربي جملازر الـكيان الـصهـيوني ضـد األطفال
ـارس ـا يـشــمل احتـاد الـصـحـفـيـ الـعـرب  حـيث  والـنـسـاء والـشـبـان  وإ
ثقف والـصحفي واإلعالمي الكـيان اإلسرائيلي ابشع أنواع الـعسف ضد ا

الفلـسطينيـ وبتغطيـة أمريكية بـالغة الصـفاقة مثلـما حدث لشيـرين أبو عاقلة 
وهـنـاك اكـثر من  _57 _صـحـفـيـا واعالمـيـا  قتـلـهم واعـتـقـالـهم ولم يـتـحرك
مـارسـات  ولم ينـظم حمـلة دولـية إلنـقاذ احتاد الـصحـفيـ العـرب ضد هـذه ا
الـصـحفـي الـفلـسـطيـنيـ . فـلسـط لم تـرضخ اطالقـا لالحتالل وكل اشـكال
الـسـيـاسـات الـتــطـبـيع  فـهي مــاضـيـة بـدرب احلـريـة والــتـحـريـر ومن تـابع ال
تواصل يخرج بنتيجة حتمية بأن الزمن القادم  _70_عاما من الكفاح ا
والـقـريب هـو الــزمن الـفـلـســطـيـني بـامــتـيـاز  فـتــحـيـة لـكل
فـلسـط احملـتلـة عام   _1947 _وفـلسـط احملـتلة في
الضـفة الـغربـية وقـطاع غـزة  واالن ما يـنقص فـلسـط
ـشـتـرك بـكـافة ـوقف الـسـيـاسي والـكـفاح ا فـقط وحـدة ا

اشكاله .
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{ رفح (االراضي الفلسـطينية) (أ ف
ب) - دخـلت شـاحـنـات وقـود قـطاع
غزة االثن مع صمـود الهدنة التي
 التوصل إلـيها بوسـاطة مصرية
بـــ إســرائـــيـل وحـــركـــة اجلـــهــاد
اضـي بعد جولة اإلسالمي الليل ا
عــــنف جـــديـــدة أســـفـت عن مـــقـــتل
.وشــاهـد عــشـرات الــفـلــسـطــيـنــيـ
صـحــافي في وكــالــة فــرانس بـرس
عنـد معـبر كـرم أبو سـالم للـبضائع
في جـنـوب غـزة شـاحنـات مـحـمـلة
بــالـوقـود تـدخل غـزة لـتـنـهي بـذلك
نـقصًـا حادًا أدى إلـى إغالق محـطة
الــكــهــربــاء الـوحــيــدة في الــقــطـاع
الــــســــبـت.أتى وصــــول اإلمــــدادات
احلـيــويـة في أعــقـاب تــنـفــيـذ وقف
إطالق النـار األحد أعتـبارا الـساعة
 20,30بـتوقـيت غريـنـيتش مـنهـيا
أســوأ قــتــال في غــزة مــنــذ احلـرب
الـــتي اســتــمــرت  11يـــومًــا الــعــام
ــاضـي وأحلــقت دمــارا هــائال في ا

في القطاع.
vŠdłË ¡«bNý

وأفـادت وزارة الصـحّـة في غزّة عن
مـقـتل  44فـلـســطـيـنـيــا بـيـنـهم 15
طــــفـال وإصــــابـــة أكــــثــــر من 360
جريحًا في القطاع بعد جولة عنف
اســتــمــرّت ثـالثــة أيّــام قــبل دخــول
الهدنـة حيز الـتنفـيذ.على الرغم من
وقـــوع ســـلـــســـلـــة من الـــضـــربـــات
والهـجمـات الصاروخـية في الـفترة
الــتي سـبــقت دخــول الـهــدنـة حــيـز
الـتـنـفـيـذ لم يُـبـلّغ أيّ طـرف عن أيّ
خـرق جــدي لــهــا حـتـى االن.واعـلن
مـــنــــسق عــــمـــلــــيــــات احلـــكــــومـــة
اإلســــــرائـــــيــــــلــــــيــــــة فـي االراضي
الـفلـسطـيـنيـة اللـواء غسـان علـيان
ــعــابــر بــ اســرائــيل عن " فــتـح ا
وقـطـاع غزة بـشـكل انسـاني ابـتداء
من الـسـاعـة الـتاسـعـة صـبـاحا" من

∫¡UJÐ
بنات من عائلة
فلسطينية واحدة
يبك والديهن
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الــدين وتــعــالــيـم الــســمــاء واثـارت
الـوجدان االنـساني وحـركت الـشعور
ـسـؤولـيـة فـكـان لـذلك األثـر الـبالغ بـا
فـي توعـيـة اجملتـمع اإلسالمي ألنـها
خالصــة انــتـصــار الــفـكــر اإلنــسـاني
عـــــلـى قـــــوى الـــــظالم والـــــتـــــخـــــلف
واجلــبــروت وألنــهـا عــكــست حــركـة
طـمـوحات األمـة وتـفاعـلـها مع حـركة
الـــتــاريخ وألنــهـــا رســمت مـــنــهــجــاً
النــتـصــار الـدم الـطــاهـر الــزكي عـلى

فرقعة السيوف الفارغة.
إن تــاريــخــيـة ثــورة اإلِمــام احلــسـ
عــلـــيه الــسالم ال تــعـــني ارتــبــاطــهــا
ــدة الــزمـنــيـة ــاضي حـصــرا وبـا بــا
الـــتي قـــامـت فـــيــهـــا وإن كـــانـت قــد
ــــــــــدة بل إن حــــــــــدثـت فـي تـــــــــلـك ا
تـاريخـيتهـا تعني أزلـية استـمرارها
وبـقـاء مـبادئـهـا فـهي أزليـة الـوجود

دائـمة الـبقاء مـادام هنـاك ظلم وجور
وفــســاد كـمــا انـهــا أزلــيـة اإلصالح
فـهي تـهدف الى حتـقيق االصالح مع
كان النها ال ترتبط امـتداد الزمان وا
كـان مع أن كربالء مـهدهـا ومركز بـا
انـبـثـاقـهـا إال أن مداهـا يـعـبـر حدود
ــعــمـورة الــطف إلى ســائــر أرجـاء ا
كن اجلزم وتـأسيـساً على مـا تقـدم 
بــان عـاشـوراء اإلمـام احلـسـ عـلـيه
عـناهـا االصالحي وبـعدها الـسالم 
الـفلـسفي ابـتدأت وانـطلـقت بوادرها
عـصر العاشر من مـحرم احلرام سنة
لــــلـــهــــجـــرة ولم تــــقـــتـل حلـــظـــة 61
اسـتشهاد االمـام عليه السـالم مثلما
اراد أعـــداؤه فــمــوت احلــســ لــيس
فــنــاء في حــقـيــقــته بل هــو الــوجـود
ذاتـه ومـازال الــنــداء الـشــريف: (هل
مِن نـاصِـرٍ يَـنصُـرُنـا?) يخـتـرق حجب
الـــتــاريخ لـــيــكـــون حــاضـــراً ايــنـــمــا
وحـيثما كان النه موجه جلميع أبناء
اإلنـسانـية الـذين يسـتشـعرون الـعزة
واالبـاء ويـتـطـلـعـون لـلـحـرية ورفض
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هـو سـؤال يـدور في ذهن كل عـراقي وطـني غـيـور شـريف أصـيل  كـان قـد اطلـع على
دى البعيد أو الـقريب والبحث في فصول تأريخ أمته ومـاضيها سواء كان ذلك عـلى ا
ومحطـات األحداث التي مرت على العراق سيمـا وان األ بكل مسمياتها التعرف اال
كن أن تميزها عن ؤثرة الـتي  بتأريخـها أو من خالل جتاربها اإلنـسانية والبـصمة ا
همة كن له اال  أن يـسجل بعض اللمـحات  ا باقي األ األخرى وان هـذا التأريخ ال
ن يدلس ويخفي الفارقة ولـيس كلها ألسـباب كثيرة ومـنها يتعـلق بسلطـة احلاكم أو 
ــصـلــحـة هــذا الـطــرف أو ذاك وكل هـذا مــعـروف لـدى بــعض احلـقــائق الــتي تـمس 
ـؤكد ان لـألحداث الـتـاريـخيـة اإليـجـابـية دور في نـصـفـ ومن ا ـؤرخـ ا الـعـقالء وا
سـتـقـبـلي لـلـشـعـوب ولـذلك نـرى معـظم األ واجملـتـمـعـات تـسـتـذكر تـرسيـخ الوعـي ا
وحتتفل وتفـتخر بتلك األحداث الـتاريخية اإليجـابية التي عاشتـها أو مرت بها وجتعل
منهـا نقـطة انـطالق لنـهضـتها ومـثابـة لتـقد كل مـايخـدم ابنائـها مـستـقبال مع طـمأنة
ـكن احلـفـاظ عـلـيه من قـاعـدة إنـسـانـيـة األجـيـال الـقـادمـة من خالل احلـفـاظ عـلى مـا
ـصلـحة الشـعب وجتعـله يحتـرم هويـته الوطنـية ويـعتز رصيـنة تـتضمن كـل مايصب 
بهـا ويفـتخـر بالوطن الـذي ينـتمي الـيه مدى احلـياة ولـو راجعنـا التـاريخ وتوقـفنـا عند
فـترة حـركة اإلصالح في أوربـا التي قام بـها عـدد من التـنويريـ في القـرن السادس
عـشـر وعلـى رأسهـم مارتن لـوثـر والـتي تـركت أثـرا كـبـيـرا في بـنـية الـعـقـلـيـة األوربـية
اسـتـمر حـتى يـومنـا احلـاضر سـيـما  جتـاه مـفهـوم األديـان والعـقائـد اإلنـسانـيـة التي
جـاءت من أجـلـهـا ومن ثم تـأسـيس نظـام مـعـرفي مـرن أنـتج حـضارة مـعـاصـرة يـنـظر
نطقة العربية اليها وكأنها  سبقت احلضارة العربية اإلسالمية بسنوات طويلة بينما ا
الـتي هي جـزء مـن العـالـم اإلنسـانـي الـواسع لم تـسـتـطع األحـداث الـتي جـرت عـلـيـها
وحـركات اإلصالح الـتي قام بهـا عدد من الـشخصـيات الـعربيـة من مفـكرين ومثـقف
ومـشرعـ وباحثـ وفالسفة وثـائرين أن تغـير من أحـوال العرب بـشيء وهذه حقـيقة
مؤسـفة ومع كل ماقـدمه رموز اإلصالح هـؤالء من أفكـار وطروحـات أو ثورات هـدفها
ـظلم اال أنـهم لم يؤسـسوا قـاعدة تـسير انـتشـال اإلنسـان العـربي من واقعه الـبائس ا
علـيهـا اجلمـاهيـر وجتعـلهـا نهجـا يسـهم في بـناء حيـاة جديـدة  لهم بـل بقت الـشعوب
العربيـة مرتهنة بـإحداث تاريخيـة سلبية مـاضية يعاد اجتـرارها ب احل واآلخر من
ـغـرض حـكامـا وطـغاة ومـتسـلـط سـياسـيـا ودينـيا ـنـتفـع وا قـبل عدد كـبـير من ا
ا يتـوافق مع مصاحلـهم الشـخصية وعـلى حساب وعـقائديـا وحسب حاجـتهم لهـا و
مـصالح شـعـوبهم سـيـما وان أكـثر تـلك األحـداث  قد جـرت مـنذ أكـثر من  1400عـام
مـضت اال أنهـا مازالت مـؤثرة سـلبـا لدى أصـحاب الـعقـول القـاصرة الـذين أصبـحوا
اضية وفي العـراق الذي لم يكن بعيدا عن رهينـة لتلك األحداث على مدى الـسنوات ا
ضطـربة في العالم والـذي ابتاله الله عز تداعيـات األحداث السياسـية واالقتصـادية ا
وجل بحكام ومـسئول أغبياء فاسـدين وأدعياء سياسة فاشلـ خونة جعلوا منه بلدا
ـة حيث اسـتـبـاحوا  كل شيء ـؤ يـتـذيل قـائمـة الـدول في كل الـتـوصيـفـات اخملـجلـة وا
ذهب والـشعـارات الوطـنية الـكاذبـة وامتـهنـوا كرامـة الشعب باسـم الدين والعـقيـدة وا

الــــعـــراقـي بال أدنـى درجـــات اخلــــجـل وهـــذا قــــد أصــــاب كل
الـعـراقـيــ اخملـلـصـ الـوطــنـيـ بـالـصــدمـة بـعـد أن خـابت
آمـالـهم بـعراق جـديـد قـوي مـوحـد  يـتـوافق حـال شعـبه مع
اسـتـحـقـاقاتـه اإلنسـانـيـة والـتـاريـخيـة وإمـكـانـاته الـبـشـرية
واالقـتصـاديـة والـثـقـافـيـة وبـعـد اخلـراب والـدمـار والـتردي
الــذي أصــاب الــبالد قــد جــعـل كل عــراقي وطــني أصــيل
يـتـساءل وبـألم شـديـد مـالـذي سـتـورثه األجـيـال الـقـادمة ?
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هـذه مـقـالـة سـاخـرة تـبـحث في جـمـلـة من الـتـسـاؤالت مـكـتـوبـة بـلـغـة الـكـومـيـديا
الــسـوداء لـتــتـعـاطى مع مــا يـجـري في الــعـراق بـأســلـوب فـكـاهـي مع االحـتـفـاظ

باجلدية. نقول فيها وأجرنا على الله فيما نقول:-
وجب الـسيـاقات   –تـخـيل ان البـصرة حـصلت عـلى حـقهـا في إقامـة اقلـيـمهـا 
الدستـورية أسوة بإقليم كردسـتان ماذا لو قام إقليم البـصرة بتصدير النفط من
ـعزل عن احلـكومة حقول الـرميـلة عـبر خـور العـمية بـشكل مـباشـر ومسـتقل و

االحتادية تماما مثلما تتصرف حكومة اقليم كردستان اآلن ?. .
وماذا لو رفضت حكومة إقليم البصرة التنسيق مع وزارة النفط العراقية  –
ـبرمة الـية االحتادي من اإلطالع عـلى عقودهـا النفـطية ا ومنـعت ديوان الرقـابة ا

مع أوروبا وذلك على غرار السياق الشائع اآلن في اقليم كردستان ?.
وماذا لو رفضت حكومة اقليم البصرة قرارات احملكمة االحتادية التي ألغت  –
قـانون النفط والغاز لعام  2007ألن هذا الـقانون يتيح إلقليم الـبصرة التعاقد مع
عـزل عن حـكومـة بغداد الشـركات االجنـبيـة واستـخراج الـنفط وبـيعـه مبـاشر 

تماما مثلما تتصرف حكومة اقليم كردستان?. .
ائة من ميزانية العراق   –وماذا لو استحوذت حكومة اقليم البصرة على  40با
وسـارت عـلى الـطـريق الـذي انـتـهـجه إقـلـيم كـردسـتـان ومن دون ان تـدفع فـلـسا

واحدا حلكومة بغداد ?. .
  –ومـاذا لـو قـررت حكـومـة الـبـصـرة االستـحـواذ عـلى إيـرادات مـنافـذهـا الـبـرية
(الشالمـجة وصفـوان) واجلوية (مـطار الـبصرة) والـبحريـة (موانئ خور الـزبير
وأم قـصــر) ولم تـعـط مـنــهـا فــلـســاً واحـداً إلى حــكـومــة بـغــداد تـمــامـا مــثـلــمـا
اسـتــحـوذت حـكــومـة إقـلـيم كــردسـتـان عــلى إيـرادات مـنـافــذهـا في فـيــشـخـابـور

وإبراهيم اخلليل وغيرها مع تركيا وإيران ?. .
ختامـاً: ال نريـد االسهـاب في التفـاصيل فـالشيـاط كـلهـا تكمن هـناك بـقدر ما
نريـد ان نضع يدنا على مكان األلم من اجلرح. في الوقت الذي ظلت فيه البصرة
تعـاني وتطالب مـنذ سـنوات بـحقهـا في البـترودوالر من دون ان تـسمعـها حـكومة
بغـداد على الرغم من ان وزير النفط نفسه مـن البصرة وأدرى من غيره بحاجة
ـياه وإرواء ضمئها وبنـاء محطات إضافية مدينـته لبناء محطات عـمالقة لتحلية ا

لـتـوليـد الطـاقـة الكـهربـائـية وتـشغـيل أبـناءهـا في حـقولـها
النفطية التي صارت منتجعاً للغرباء. .

ولكـن هيـهات هـيـهات ال جن وال سـحـره بقـادرين على
أن يـلـحـقـوا اثـره هـنـا غالم أراه صـاعـدا حـذرا عـلى
النـخيل يرجى فوقـه ثمره وهذه ثلـة من قرية خرجت و

كلهم رافع من دهشة بصره.
{ عن مجموعة واتساب
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وصل ا

انخفاضا في نسق احلوار.
وفيـما يـتعلق بـاخلفـايا واألسرار
فإن برنـامجي ال يهـدف بالضرورة
إلى انــتــهــاج أســلــوب اإلثــارة في
ـا عـرض مـثـل هـكـذا تـفــاصـيل إ
ــكن أن يـــتـــضــمـن الــكـــشف عن
مـعـلومـات وأحـداث ومـواقف قد ال
تــكــون مــعــروفـــة ســابــقــا بل يــتم
اإلعالن عـنـها في الـبـرنامج لـلـمرة

األولى.
{  مع الـعـشـرات مـن حـلـقـات بـرنـامج
(حوار خاص) هل هنالك حلقات صعبة
في اإلدارة وأخـرى يـسـيـرة وهل هـناك
حـلقـة مـحـددة تـعـتز بـهـا وتـعـتـبـرها من

ها?. احللقات التي تفتخر بتقد
-صعـوبة وسـهولة إدارة احلـلقات
تــكــمن في إمــكــانــيــة الـضــيف في
احلديث ومـا إذا كان متـحدثا لـبقاً
أم قـلـيـل الـكالم حـيـث أضـطـر في
.. إلى بذل جهـد مضاعف احلالتـ
لـضبـط انسـيابـية احلـلقـة ووقتـها
ـستجدة عدة وا في ظل األسئلـة ا

وتشعبات احلوار.
وقـد تكـون هـنـاك حـلقـات مـتـمـيزة
عن أخـرى واألمــر يـعــتـمــد أيـضـا
عـلى الـضيف ومـدى فـصـاحته في
الكالم وطبيعة مجال عمله لكنني
أعتز بـكل احللقـات على حد سواء
وبالبـرنامج عمومـا لكون ضيوفي
كما قلت نـخبويون ومنـتقون بدقة
وهم شــخــصـيــات لـهــا وزنــهـا في

سؤولية وفي اجملتمع. موقع ا
{ هل يـبدو برنامج (حـوار خاص) قمة
طـموح اإلعالمي شلـيمون أوراهم أم أن
هـنــاك أفـكــارا إعالمــيـة أخــرى تــسـعى
لـتــجـســيـدهــا عـلى أرض الــواقع وعـلى
شاشة الفضائية العراقية السريانية?.
عروف أن ال حدود للطموح -من ا
كــمــبــدأ عـام عــلى أن يــكــون األمـر
مـوضـوعيـا ومـنـطقـيـا ومن هذا
ــنـــطــلق أعـــتــقـــد أنــني من ا
نــاحـيــة حــقــقت طــمـوحي
تـمثل في أن مهـنيـا.. وا
أصل لــــــلــــــعــــــمـل في
الـــــــوســـــــيـــــــلـــــــة

مـــواكــبــة الـــتــطـــور في مــخـــتــلف
اجملـاالت أما الـفـروقات.. فـإن لكل
مـــجـــال من اجملــالـــ أعاله كـــمــا
تــعـــلم أدواته الــتي تـــخــتــلف عن
ا طبيعة اآلخر مهنيا وتقنيا ور
جـمـهـوره أيـضا ومـا يـتـطـلـبه ذلك
من أخـذ الـعـديـد من األمـور بـنـظـر

االعتبار.
{ هـل من كــــلــــمــــة أخــــيــــرة لــــلــــقــــراء

? تابع وا
-فاتني أن أذكر أنني أسعى أيضا
لـتـوظـيف كل حـلـقـة من الـبـرنـامج
وبقـدر اإلمـكـان لـتـعـلـيم أو لـزيادة
اخلزين اللغوي السرياني لدى من
ـــشــاهـــدين وذلك من يــرغـب من ا
خـالل قيـامي بـتـرجـمـة الـعـديد من
الكـلمـات واجلمل السـريانـية التي
أوردهــا فـي كالمي إلى الـــعــربــيــة

أيضا.
وكـــلـــمـــتي األخـــيـــرة تــتـــمـــثل في
نـــقـــطـــتـــ األولى هي أن فـــكـــرة
الــبــرنــامـح ابــتــداءً من اســمه إلى
الحـظـات الـقـيـمة مـضـمـونه إلى ا
عـلـى احلـلــقــات األولى مـنـه كـانت
لــلـدكــتـورة مـارلــ أويـشــا عـضـو
مـــجـــلـس أمـــنـــاء شـــبـــكـــة اإلعالم
العراقي.. انطالقـا من رؤية مهنية
إعالمــيــة قـــائــمــة عــلى خــبــرتــهــا
تميزة في ية ا ومسيرتها األكـاد

مجال اإلعالم.
والــنــقـــطــة الــثـــانــيــة هي أن هــذا
الـبــرنـامـج وإلى جـانب تــسـلــيـطه
ــســيــرة الــضــوء إعالمــيـــا عــلى ا
ــهــنـيــة والــعـمــلــيــة لـلــضــيـوف ا
ــخــتــلف عــنــاويــنــهم.. وإبــراز
عـطـائـهم ومــوهـبـتـهم وتـمـيـزهم
ثابة توثيق وأرشفة فهو أيضا 
ــسـيــرة ســتــبــقى وتـدوم لــهــذه ا
وتـــكـــون فـي مـــتـــنـــاول األجـــيـــال
الـقــادمــة الــتي ســتــلــيـنــا في
ـقـبـلة الـعـقـود ا
مـن الــــــزمـــــان
وشكرا لكم

كن أن نسلط األضواء حـقيقتهـا هل 
ـعــزل عن ذكـر عـلى تــلك الــكـوالــيس 

األسماء?.
ـا أن (حــوار خــاص) بــرنـامج ـ 
جـــاد ورصـــ فــإن كـــوالـــيــسه ال
ـكن أن يـكـون أمـرا تـتـضـمن مـا 
ــا فــقط أشـرح غــيــر تـقــلــيـدي إ
لـلـضـيف اإلطـار الـعـام لـلـبـرنـامج
وما إذا كـانت لـديه أية مالحـظات
أو اســـتـــفـــســـارات مع االتـــفـــاق
ـدد الـزمـنـيـة ـبـدئي مـعه عــلى ا ا
الـــتـــقــــريـــبـــيـــة لـإلجـــابـــات قـــبل
ـا يـنــسـجم ووقت الـتــسـجـيـل و
الـبـرنـامـج ويـحـدث أحـيـانا أن ال
دد فأضطر يلتـزم الضيف بهـذه ا
ــعــاجلـة إلى بــذل جــهــد إضــافي 

وقف. ا
هـــذا إضــــافــــة إلى الــــتـــوقــــفـــات
ــعـتــادة الــتي حتـدث الــطــريـفــة ا
أثناء التصوير كاخلطأ أو التعثر
فـي الـــــــــــكـالم مـن قــــــــــبـل أي مـن
الـــطــرفـــ أو انــقـــطــاع الـــتــيــار
الكهربائي أو صدور صوت منبه
ـوقـع الـتـصـوير أو عـالٍ مـجـاور 
حـدوث خـلـل فـني طــاريء بـسـيط

في الصوت أو الصورة.
{ حـظيـت البـرامج احلـواريـة باهـتـمام
بــالغ كـونــهـا تــمـيط الــلـثــام عن خــفـايـا
وحــــقـــائـق وأســــرار لـــكـن مع تــــنـــوع
الـشــخـصـيــات الـتي حتــاورهـا هل من
ـمكن أن تـصعـد وتهـبط كل حلـقة من ا

حلقات البرنامج?.
ـ كـــمــــبــــدأ عــــام فــــإن الـــبــــرامج
احلــواريـة الــتي تــكـون مــسـجــلـة
ويــتم عــرضــهـــا الحــقــا.. لــيــست
ـبـاشـرة عـلى الـهواء كـالـبـرامج ا
ألن األولى تـكـون حتت الـسـيـطـرة
ـونتاج. لكنني الكاملة من خالل ا
ـــيــزة مـع ذلك لم أســـتـــغل هـــذه ا
ا أكـتفي مع كادر بشكل مـكثف إ
ــتــعـلــقـة ـنــتــجـة ا الــبـرنــامج بــا
ـــــعــــاجلـــــة األخــــطـــــاء أثــــنــــاء

التسجيل.
أمـا الصـعود والهـبوط فـي وتيرة
كل حــــلــــقــــة ومــــا تــــشــــهــــده من
حـــوارات فــــهـــذا يـــتــــوقف عـــلى
الـضــيف وإمــكـانــيــاته وطــبـيــعـة
اجملال الـذي يعـمل أو ينـشط فيه
ــكن أن يـشــهـد األمـر وبـالــتـالي 
بـــطـــبـــيـــعـــة احلـــال صـــعـــودا أو

احـتــفى بــرنـامج (حــوار خـاص )
الـذي يـعـد من الـبـرامج احلـوارية
ــتـــفـــردة كــونـه يــبـث بــالـــلـــغــة ا
الـــســـريـــانـــيـــة من عـــلـى شـــاشــة
العـراقـيـة الـسـريانـيـة  بـعـام على
انــطـالقه  حــيث قــدم طــيــلــة هــذا
الــعــام عــددا من احلــوارات الــتي
اجــراهـا مـعــده ومـقـدمه االعالمي
شلـيمـون اوراهم  واشتـضاف من
خاللـها نـخب من مـيادين الـثقـافة
واجملتـمع  ليـتطـرق من خالل تلك
احلـــــوارات الى الــــــكـــــثـــــيـــــر من
ــنــاســبـة الـقــضــايــا  وعن هــذه ا
حتــــــدث اوراهم لـــــــلــــــزمــــــان عن
برنامجه فقال عبـر حصيلة اللقاء

:
{ تــقــدم من عــلـى شــاشــة الــعــراقــيـة
الـسريانية برنامج (حوار خاص) وهو
من الــــبــــرامج احلـــواريــــة وقــــد أكـــمل
مـؤخرا عامه األول كيف تـقيم البرامج
احلوارية التي تبثها الفضائيات? وهل
هـــــنــــالـك مــــســــاحـــــة جــــيـــــدة من أفق
الـــصــراحــة من جــانـب الــضــيف عــلى

بعض األسئلة التي تطرحها عليه?.
ـ هنـاك تبـاين واضح في مـستوى
الـبــرامج احلـواريــة الـتي تـبــثـهـا
الفـضائـيات الـعراقـية وحسب كل
قناة فضـائية ورصانتـها ونهجها
الـعـام ورســالـتـهــا وكـذلك حـسب
ـقـدم والضـيف وطـبـيـعة ـعـد وا ا
مـــوضــــوع الـــنـــقــــاش ولـــكن في
الـعــمـوم هــنـاك هــامش أوسع من

احلرية اليوم.
وفـيـمـا يتـعـلق بـصراحـة الـضيف
في بــرنـامــجي فــإن له بـالــتـأكــيـد
كامل احلرية في احلديث وضمن
عروفة وما السياقات اإلعالمـية ا
سؤولة للصحافة توفره احلرية ا
واإلعـالم في بـلـد مـا يـزال يـخـطـو
خـــــطــــواتـه األولى عـــــلى طـــــريق

ــقـراطــيــة وحـريــة الـتــعـبــيـر الـد
سؤولة مع األخذ بنظر االعتبار ا
أيــضــا أن الــبــرنـامـج يُـعــرض في
فـــضـــائــــيـــة هي جــــزء من اإلعالم
الـرسـمي لـلـدولـة وبـالـتـالي.. فـإن
سـؤولة وفق مـساحـة الصـراحـة ا
عطيات.. موجودة ومتاحة. هذه ا

{ تــتـــنــوع نــخب ضــيــوفك في ســيــاق
الـبرنـامج ما هي الـثيـمة الـرئيسـة التي
ـكن النفاذ منهـا في إبراز خصوصية
ديات الـتي يتوجب تـنظيم كل ضـيف وا

األسئلة اخلاصة بنطاق عمله?.
ـ بـاديء ذي بـدء.. أنـا أعـتـمـد عـلى
ــعــلـــومــات عن الــضـــيف وعــلى ا
سيرته الذاتية في مجال العمل أو
الـتــخــصص لـصــيــاغـة األســئــلـة
وجهة إليه وضيوفي نخبويون ا
يــتم انـــتــقـــائــهم وفق أحـــد ثالثــة
عـــوامل إمـــا أن يـــكــون مـــســؤوال
ؤسسة حكوميا كبـيرا أو رئيسا 
نــشـــطـــة وفـــاعــلـــة أو مـــوهـــوبــا

. ومتميزا في مجال مع
ولـكي أتـمـكن من إبـراز شـخـصـيـة
وإمكانـية كل ضيف فإنـني أتقصد
أن أطرح عليه نـوع من األسئلة
األول ضـمن اخــتـصـاصـه ومـجـال
عمله والثـاني عن أحداث الساعة
وأمـــور عـــامـــة وهـــامـــة خملـــتـــلف
شـرائح اجملتـمع.. قد تـكون بـعيدة
عن مـجـال اخـتـصـاصه فـضال عن
طرح أسـئلة آنـية أحـيانا وذلك من
أجل ضمـان عدم الـرتابة في األداء
ا الـتشـويق وانسيـابية احلـلقة إ
 وأنا أسـعى لالنطالق بالـبرنامج
قــــــريـــــبـــــا إلـى رحـــــاب أوسـع في
الــتــغــطــيـة وطــبــيــعــة الــضــيـوف

. النخبوي
ـــكن أن  { لـــكل بـــرنـــامج كـــوالـــيس 
ـسـتـضـيـفـة على تـُـبـرز الشـخـصـيـات ا

اإلعالمــيـة الــرسـمـيــة جلـمــهـوريـة
الـعـراق ومن نـاحيـة ثـانيـة يـبقى
هناك ثـمة طموح آني مـحدد بشأن
هذا البرنـامج وهو حتقيق أوسع
ـكن له سـواءً بـنـسـخته إنـتـشـار 
ـا احلــالـيــة (بـالـســريـانــيـة) أو ر
بــنـسـخـة ثــانـيـة مـنه (بــالـعـربـيـة)
تـُـعرض عـلى العـراقيـة العـامة أو
بــاألحــرى الـعــراقــيـة اإلخــبــاريـة..
ؤسـسة ا تـعلق األمـر بنـفس ا طـا
اإلعالمية (شبكة اإلعالم العراقي)
حـيث ســأعـتـبـر ذلـك إجنـازا هـامـا

لي.
{ مـارست الـعــمل الـصـحــفي بـالـعـمل
والـكتـابة فـي عدد من الـصحف إضـافة
لـتـرؤسك حتـريــر مـجـلـة األفق (أوبـقـا)
ـهــام مُــعــد ومــقـدم وتــضــطــلع الــيــوم 
بــرامج فـي الــفـــضــائـــيــة الـــســريـــانــيــة
ومـسـؤول الـتـحـريـر الـلـغـوي فـيـهـا هل
ـكن أن تـؤشــر قـواسم مـشــتـركـة بـ
العمل الصحفي واإلعالمي التلفزيوني
ـكن أن تلمـسها إضـافة للـفوارق التي 

بينهما?.
ـشـتـركـة عـنـدي وكـما -الـقـواسم ا
أعـــتـــقــدهـــا عـــنـــد الــصـــحـــفـــيــ
ـا هي ـلـتــزمـ إ واإلعالمـيــ ا
هـنية ـتمـثلة بـا ـباديء الـعامة ا ا
ـــصــــداقـــيــــة والـــدقــــة وإبـــراز وا
احلــقــيـقــة ال حتــريـفــهــا وامـتالك

أدوات الــــعـــمل
والــتــطــويــر
ــســتــمـر ا
لــــــــــألداء
واإلمكان
يـــــــــــــات
الــــــــشخ
صــــيــــة
واحلــــــر
ص عــلى
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احللة
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 r‡‡J‡‡  w‡‡J‡‡ √       
بغض النـظر عن التوصيـف اإلجناسي لسرودها  ,فأن ــ أحـكي لكم ــ محاولـة للغور في عمق
القـاع اجملتـمعي وإلـتـقاط مـا فيه من حـوادث ذات دالالت تعـ علـى تلـمس الواقع و مـشكالته
برؤية ناقدة مـستلهمة رؤى و جتارب احلياة التي عاشتها الساردة ــ ثبات نايف ــ التي عادت
نجـزها الصادر حـديثاً ــ أحكي لـكم ــ بعد توقـفها عن النـشر منذ أمـد بعيد  ,و الى قـراءها 
بعد  ,أصدارها جملموعتيها القصصيت القرار  ,و ... ناس و حكايات  ,وسيرة حياة بعنوان
( أوراق صامتة )  ,ولتعـذرني سيدتي أم نوار من انني لم اقرأ لها تلك االصدارات في حينها
ــ وألسبـاب واعذار مخـتلفة  ,لـكني على أيـة حال أعرفهـا صحفـية مثـابرة منـذ ستيـنات القرن
ـبدع كبير هو الـشاعر سامي مهدي ال نصرم  ,وانها تستـمد حيوية إبداعـها من اقترانها  ا
شك ان لـه ظالل ظلـيـلة عـلى جتـربـتهـا االبـداعيـة قـصة و صـحـافة  ,ورغم ان حـكايـاتـها في ــ
احكي لكم ــ ذات نكهـة عراقية تستمد حضورها من فاعلية مجتمعنا  ,إال انها ــ أحكي لكم ــ
تمنحـنا فسحة من التأمـل في ما نحن عليه من إشكـاالت مجتمعية  ,بعـيداً عما يدعوه البعض
بسـلطة تـأويل النصوص  ,فـهذه النصـوص على قصـرها واضحـة مصاغـة بلغـة يوميـة شفافة
ـباهاة بـفائض الكالم  ,النها تـمضي الى القـراء بأقل الكـلمات وأصـدقها بعيـدة عن التـقعر وا
لتـضيء مـسـاحات مـعـتمـة من زوايـا تـفكـيـرنا  ,خـمسـة وسـبعـون حـكايـة أو سمـهـا ما حتب ,
تضـمنـتهـا ــ أحكي لـكم ــ التي خـلت من سنـة الطـبع و مكـانه ودار النـشر وعـنوانه  ,وكل تلك
من ضـرورات التوثيق  ,كما أرى و يـرى الكثـيرون لكن هـذه احلكايـات / القصص  ,أعـادتني
الى زمن الـقص الـواقعي  ,وغـرست في النـفس مـحفـزات األمل بوجـود قـامات مـبدعـة مازالت
تـنهل من مـع مـوار وتـتحـدث بصـدقـها عن مـعطـيـات و مشـكالت واقع ملـتـبس تراكـمت على
محياه أتربـة التمنطق بـإدوات ليست على مقـاس أجسادنا و قادتنـا الى ما نحن عليه اآلن من

ناهج الوافدة  تشظيات حتت مسميات احلداثة و ما بعدها و مدارس ا
على أية حال .....أحكي لـكم للسيدة ثبات نايف رشة ملح على جراحـنا العميقة التي أحدثتها

وجعة .... األيام و حفرت أخاديدها في ضمائرنا و قلوبنا ا
ولي كـل احلق في ان أبــتــهج بــعــودة أم نــوار الـى مــيــدان ابــداعــهــا ــ رغم مــشــاغل احلــيــاة
وتعـقيـداتها  ,فهي من الـقدرات األصـيلة الـتي عركـتهـا الظـروف القـاسيـة وظلت قـامة شـامخة
مبـدعـة رغم أنف الزمن وغـدره .....سأخـتـار في هذا الـعرض بـعض مـا أدهشـني من ( أحكي
لكم ) لـلتـمثـيل على اعـجاب شـخصي بـهذه اجلـهود وسـتكـون ((مراهـقة)) ص  43واحدة من

تلك النماذج التي تقول فيها ثبات نايف :
ـراهق الصغير يـده الى منفضـة السكائر ... ما ان تثاءب األب و نـهض الى فراشه حتى مد ا
و تناول عـقب سيـكارة ونفخ فـيه فتصـاعد الدخـان أمام عيـنيه وتمـثلت له بشـراً سويا فـأبتسم

لها وغرقا في بحر هائج ال قرار له ...
تلك من سحـر التأثير وقـوة االيصال ما تعجـز عنه صفحات ورغم قصر ((مراهقـة)) إال انه 
قدس طويـلة من القـص السائـد هذه االيام  ,وأجـمل ما في (مـراهقـة) استـفادتـها من الـنص ا

وتوظيفه في دعم حكايتها ــ وتمثلت له بشراً سويا ــ
ؤلفة فيها : وفي (( وهم )) تأخذ احلكاية منحى آخر فتقول السيدة ا

نـاسبة الـذكرى له لزواجهـما السري  ,أحلت صديـقتها عـليها .. اشـترى لهـا فستانـاً جديداً 
أن تـعيرها ايـاه لترتـديه في مناسبـة سعيدة ودعـتها الى حضـور حفلة
خـطـوبتـهـا في بـيت الصـديـقة  ,فـوجـئت بـزوجهـا يـجـلس الى جانب

خطيبته التي ارتدت فستانها اجلميل .. ص 116
ورغم ان في ((وهم)) شيء من اخلـيال اجلامح ( الـفنتازي ) إال
ـا حتــصل في مـجـتـمــعـنـا ال بل حـصـلت ....... ان احلـكـايـة ر
ن امتعنا بــ (( أحكي لكم )) واتمنى على النقاد ــ على فشكراً 
قـلتهـم ــ االنتبـاه الى جهـد السيـدة ثبـات نايف وقـراءة نصوصه

بشيء من التفصيل والتقدير .
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بغداد

عــبـاد الــله {وَإِني عُـذْتُ بِــرَبي وَرَبـكُمْ
أَنْ تَـــرْجُـــمُـــونِ}. { إِني عُـــذْتُ بِـــرَبي
وَرَبــكُمْ مِنْ كُل مُــتَـكَـبــرٍ لَـا يُــؤْمِنُ بِـيَـوْمِ
الْـحِسَابِ}. نعم كلمـات حفرت مكانها
في صـــفــحــات الــتــاريـخ وتــداولــتــهــا
االجــيـــال بــكل فــخـــر واعــتــزاز ألنــهــا
كــــلــــمــــات اعـــزهــــا الــــله تــــعــــالى الن
ــلــكـون لــله اصــحــابــهــا اعـطــوا مــا 
فـأعـطـاهم الـله مكـانـة اخلـلود االزلي 
فـــالــــثـــورة احلـــســـيــــنـــيـــة هي ثـــورة
إصالحـيـة بـامـتـيـاز ثـورة ضـد الـظـلم
ال العام والـفساد والـتبعـية وسرقـة ا
واســتـغالل الــسـلـطــة لـذلك اكــتـسـبت
هــذه الـنــهـضــة كل مـقــومـات الــنـجـاح
واخلـــلـــود ألنــهـــا طـــرحت مـــشـــروعــا
اصـالحـــيـــاً إلعـــادة بــــنـــاء األمـــة وفق
اسس الــعـدالـة والـفـضـيـلـة  وهـذا مـا
تــمـثل به االمـام عــنـدمـا قـال ( خـرجت
لــــطـــلـب اإلصالح)  فــــاإلصالح الـــذي
رفـــعه اإلمــام بــوصـــفه شــعــار وهــدف
وأكـد عـليه في خـطـبه ووصايـاه  كان
أحـد األقطاب الذي تدور حوله الثورة
ولـو تـمعـنا في طـبـيعـة اإلصالح الذي
نـــادى به اإلمـــام لـــوجـــدنــاه إصـالحــا
شـامالً  ( إصالح سياسـي واجتماعي
وأخـالقي وتربـوي) ومـا أحوجـنا الى
ـــفــاهــيم ــعــاني وا اســتـــلــهــام تـــلك ا
االصـالحيـة فـي بـنـاء الـدولـة  .والـيوم
حـ تـمر عـليـنـا ذكرى عـاشوراء تـرانا
بـأمس احلـاجـة الى اسـتحـضـار سـيرة
احلـس واستلهام الدروس والعبر من
باركة العطرة التي تمثل تـلك السيرة ا
ـعتدل بـكل معانيه االنـسانية اإلسالم ا
الــراقــيــة والشـك ان االقــتــداء بــاألمـام
احلــســ (عــلـــيه الــسالم) في ســيــرته
ومـنـهـجه يعـد ضـربـة للـفـكـر اإلرهابي
ـتـطرف وألجل أن نـكون مـسـتوعـب ا
ـباد الثورة احلسيـنية علينا أوالً أن
نـــعــيــد صـــيــاغــة عالقـــتــنــا بـــالــثــورة
احلــســـيــنــيــة  فــفـي هــذه الــثــورة من
باد ما بوسعها ـفاهيم واألسس وا ا
أن تـوحدنا وتـنتشـلنا من واقـعنا الذي
يــرفل بــالــتــخــلف والــفــســاد والــفــشل
ــال الــعــام والــضــعف أمــام وســرقـــة ا
األعــداء إلى واقع جـديـد نــسـتـطـيع من
ـن سـبـقـنـا  أما إذا خاللـهـا الـلـحـاق 
اكـتـفيـنا بـالـشعـائر ونـحيـنـا جانـبا كل
ـباد فـفي ذلك مظـلـمة لـلحـس تـلك ا

صلح الشهيد  ولثورته. ا
    فـسالم الله علـيك ابا االحرار يامن
أعــطـيت جـمـيع مـا تــمـلك لـرب الـعـزة
فــأعـطـاك هـذا اخلـلـود األبـدي واجملـد
تواصل من جيل الـسرمدي والذكـر ا
الى جـــيل  يــامـــنــاراً صــاغ لـــلــدنــيــا
وســـامـــاً - فــقـــامت الـــدنــيـــا لـــذكــراه
احـترامـاً سالماً يـا داعية اإلصالح ..
سـالمـاً يــا رضــيع الــنــبــوة .. وربـيب
الــعـــصــمــة .. سالمـــاً أيــهــا الــصــوت
الـهادر والـدم الثـائر .. سالمـاً ياكـعبة
ـؤمـنـ  سـيـدي يـا أبـا عـبـد قـلـوب ا
الـــله إن لم جتـــبك ألـــســـنـــتــنـــا عـــنــد
اســتــغــاثــتك فــقــد أجــابــتك أرواحــنـا
وجـوارحنا ودماؤنا صارخة (لبيك يا
) ونـحن جنـدد الـعـهـد بـوالئك حــسـ
ــبــاد الــتي وعــزائـك ونــســتــلــهم ا

ضحيت من أجلها

ـعـجزات ـصـلـح الـذين حـقـقوا ا ا
سيرة عـلى مسرح احليـاة وقادوا ا
اإلنـســانـيـة نـحـو أهـدافـهـا وأمـالـهـا
ودفــعــوا بــهــا إلى إيــجــاد مــجــتــمع
مــــتـــوازن تــــتـــحـــقـق فـــيـه الـــفـــرص

للجميع.
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 قـلما جتد مـظلوماً في شرق االرض
وغــربـهـا اال واتـخـذ االمـام احلـسـ
مــلــهــمــاً له  و الجتــد مــفــجــوعـاً او
صــاحـب مــصــيــبــة اال هـــانت عــلــيه
مـصــيـبـته عـنـدمـا يـسـتـرجع مـأسـاة
االمـام احلـسـ  الـذي اصـبـح مـنار
ومـنـبـعـاً لـلـعـديـد من الـثـورات الـتي
تــأثـر زعـمــائـهــا وقـادتـهــا الـبـارزون
بـالـنهـضـة احلسـينـيـة ومضـامـينـها
ودالالتــهــا وقــد اتــخــذوا مـن األمـام
احلــسـ (عـلـيه الـسالم) مـثالً أعـلى

لــهم لـذلك ال عــجب ان يـحــارب فـكـر
االمـام احلـسـ الن هـذا الفـكـر نـذير
بــســقــوط دولـة الــظــلم وهــز عـروش
الــطــغــاة .    حــمـلَ اإلمــام احلــسـ
(عـــلـــيه الـــسالم) مـــشـــعل الـــثــورة
ـعــركـة وبــقيّ هـذا خــائـضــاً لـظـى ا
الــوهج سـاطــعـاً مـتــألـقـاً جــيالً بـعـد
جـيل لقـد توهجت الـشعـلة في عمق
الــتـاريخ مـنـذ أربـعــة عـشـر قـرنـاً لم
تخفت يوما ولم تنطفئ بل تصاعد
شـعـاعـهـا وسـنـاهـا كـلـمّـا مـرّ عـلـيـها
الـزمن وبقيت كربالء بكل مشاهدها
واحـداثـها حـاضرة في ضـميـر االمة
ووجـدانها فقد كان الـتطرف عنواناً
لـلـمـعـسكـر االمـوي في حـ تـتضح
مـــبـــاد الـــتـــســـامح والـــوســـطـــيـــة
واالعـــــــتــــــدال فـي مــــــواقـف االمــــــام
احلــســ  واالمـة الــيـوم احــوج مـا

تكون للنهوض بهذه القيم .
   ان مـن اســــبــــاب اخلــــلــــود الــــذي
رافــقت ثـورة اإلمـام احلــسـ (عـلـيه
الـسالم) هو أنّ الثورة حملت جوهر

 من مـــلــكــوت الــثــورة احلــســيــنــيــة
نــسـتــلــهم الـعــطـاء ومــآثـر اخلــلـود
لـــتــبـــقى كــربـالء مــلـــحــمـــة عــشق ال
تـنـطـفئ ومـشـعل نـور يـضئ ضـمـير
اإلنــســانـيــة وصــرخـة تــدق عـروش
ـ وتـسـقط شـرعـيـة الـطـغـاة الـظــا
وتـبقى فصول الـدمع ترسم لألجيال
ضمخ ومة احلدث ا سـر البقاء ود
بـــالـــدم الـــنـــبـــوي الـــزكي  ويـــبـــقى
احلـــســــ رســـول احلـــيـــاة في زمن
ظلومية أساة وا ـوت ألنه جسد ا ا
فـي اعمـق صـورهـا واسمـى دالالتـها
اإلنــســانـــيــة لــيــبــقى رائــد الــثــورة
اإلصـالحـيــة احلــيــة الــتـي تــفــجـرت
لـتـصـحح مسـار االنـحـراف في األمة
اإلسالمـية واستمر صداها يتخطى
سـتقبل الـقرون عـابراً اآلفاق نـحو ا
فـهـي اكـبـر الـوقـائع الـتي يـهـتـز لـهـا
الــوجــدان االنــسـانـي النـهــا قــضــيـة
مـــــتــــجـــــذّرة فـي الــــوعـي اإلسالمي
سـاهـمت في تشـكيل الـوعي احلركي
الـثائر عـلى الظلم و الفـساد تخطت
ـصـالح الـضــيـقـة لـذلك االهــداف وا
احــتــلت سـويــعــات الـطف الــقــلـيــلـة
مـساحة أوسع بل كانـت أبلغ تأثيراً
في نــفـوس اجملـتــمـعـات اإلنــسـانـيـة
ألنــهـا لم تـكن أوقـاتــاً اعـتـيـاديـة بل
كـــانت حلـــظــاتـــهــا تـــرسم مــشـــهــداً
ـاً اخـتلط فـيه احلزن تـراجـيديـاً مؤ
ـمـزوج بـالـبطـولـة والـكـرامة والـدم ا
والـــشـــمـــوخ والــتـــضـــحـــيـــة وكــأن
ـوت والــوالدة امــتـزجــتـا حلــظــتي ا
مـعـاً في احلسـ نـاهضـاً ومـظلـوماً

. ومنتصراً
…—c  WOC

  واقـعــة الـطف قـضـيـة مـتـجـذرة في
الــــوعي اإلسـالمي أجــــجت الــــوعي
ضـطهدة الـثوري لأل والشـعوب ا
الـثائرة على الظلـم و الفساد وكلما
تـقـادم الزمن أصـبحت أكـثر رسـوخاً
فـي وجـــدان األمّــــة ألنــــهـــا واقــــعـــة
ـكـان والـزمـان اجـتــازت جـغـرافـيـة ا
واسـتمـدت عظـمتـها من نـور النـبوة
وعــنـــفــوانــهــا من دمــاء الــشــهــادة 
فـأصبـحت رمزاً لـلصـراع الدائـر ب
اخلــيـر بـكل مـضـامــيـنه والـشـر بـكل
رتكـز الرئيس الذي اجتـاهاته الن ا
قــامـت عـلــيـه ثــورة االمــام احلــسـ
عـــلــيه الــسـالم هــو الــقـــضــاء عــلى
الــــواقع الـــفــــاســـد وإعـــادة الــــقـــيم
والــتــعـالــيم اإلسالمــيــة الـتي ارسى
قــواعـدهـا فـكــرا وتـطـبـيــقـا الـرسـول

األكـرم صلى الله عليه وآله لذا أعلن
اإلمـام احلـسـ عـلـيه الـسالم مـوقـفه
ـشـهور "يـزيد فـاسق شارب اخلـمر ا
قـاتل النفس احملرّمة مـعلن بالفسق
ومـــثـــلـي ال يـــبـــايع مـــثـــله" فـــهـــو ال
يــسـتـحق أن يـكــون قـائـداً لالمـة وال
يـسـتـحق أن يـكون ولـيـاً لـلمـسـلـم

وهـــذا الــتـــأســيـس يــســـاعــد بـــشــكل
مــــبـــــاشــــر عــــلى تــــوضـــــيح االسس
ـعاييـر التي  يجب ان يتـحلى بها وا

القائد . 
   لم تكن نهضة اإلمام احلس عليه
الــسـالم حــدثــا تــاريــخــيــا عــابــرا أو
واقــعــة مــأســاويـة كــســائــر الــوقـائع
ا هي تـضحـية لـلنـهوض الـعاديـة ا
مـن اجل إرســاء الـــنــظــام اإلنـــســاني
الـعــادل الـذي بـشـر به الـنـبي الـكـر
الـبشرية لـينقل االنسـان من الظلمات
إلـى الــنـــور واالمـــام احلــســـ رمــز
عــمـيـق الـداللــة انـطــلق بـثــقـة وارادة
واضـــحــة إلى ســاحـــات اجلــهــاد مع
كـــوكـــبــة مـن أهل بـــيــتـه وأصــحـــابه
مـضـحــيـاً بـنـفـسه لـيـقـيم في الـربـوع
حـكم القـران وعدالـة السـماء الـهادفة
إلـى تقـويض الـظـلم وتـدمـيـر اجلور
وإزالـة االسـتبـداد وإقـامة حـكم عادل
حتـتـرم فـيه االرادة االنـسـانـيـة لـذلك
اصـبــحت حـيـاة االمـام رمـز لـلـحـريـة
والــكــرامــة رمــز لـلــفــضــيــلـة ورفض
الـظــلم رمـز لإلنـسـانـيـة واألمل رمـز
لــكـل قــيم الــســمـــاء ولم تــكن ثــورته
صـراعـاً ب قـوى اخليـر وقوى الـشر
فــقط بـل هي في الــواقع صــراع بـ
الـقيم اإلنسانيـة العليا وب رواسب
اجلــاهــلــيــة الــســفــلى بــ اإلصالح
واإلفـسـاد بـ الـفـضـيـلـة والـرذيـلـة
بـ الـشـرف واالنـحالل بـ الـسـمو

والوضاعة. 
(ع)    لـذلك تـعد ثـورة اإلمام احلـس
مـن ابـرز من الـثـورات الـتي خـلـدتـهـا
اإلنــــســــانــــيــــة فـي جــــمــــيع مــــراحل
تـأريخها وتـعد واقعة الطّف من أهم
الــوقــائع الــكــبــرى الــتي يــهــتــز لــهـا
الـــوجـــدان االنـــســـاني وقـــد طـــبـــعت
بـصماتـها في سجل الـتاريخ وطرزت
صـفـحاته بـأحرف من نـور  وكيف ال
يـكون ذلك وربان الثـورة وقائدها من
ـصــلـحـ الـذين اعــظم الـعـظــمـاء وا
أســهـمـوا في بــنـاء الـفــكـر اإلنـسـاني
وتـــكــوين احلــضـــارة االجــتــمـــاعــيــة
ـصـيـريـة جلـميع وبـلـورة الـقـضـايا ا
ع الـــــقــــادة شـــــعــــوب األرض ومـن ا

العبودية.
لـقـد تـبنـى اإلمام (ع ) مـنـهج احلـرية
وعــدم االنـصــيـاع لــلـظــالم ألي سـبب
كــان ورفـض الــظــلم بــشــتى انــواعه
مـطالبا النـاس ان يكونوا احراراً في
دنـيـاهم وقـد انـطـلق االمـام بـأهـدافه
هــذه مــعــلــنـاً صــرخــة مــدويــة تـركت
بــصــمــاتــهـا عــلى وجـه الـتــاريخ (أال
وإنـي لم أخـــرج أشــرا وال بـــطــرا وال
ـــا خــرجت ـــا وإ مـــفـــســدا وال ظـــا
لـطـلب اإلصـالح في أمـة جـدي رسول
ـعـروف وأنـهى الــله أريـد أن آمـر بـا
نـكر)  مـذكـراً في الوقت نـفسه عـن ا
بــان دعــواته اإلصـالحـيــة جــاءت من
اجل صــيـانــة الـكــرامـة اإلنــسـانــيـة 
ويــتـجــلى مــعـنى رفض اخلــنـوع من
قـوله علـيه السالم (أال وإنّ الدّعيّ بن
الـــدعيّ قـــد ركــز بـــ اثــنـــتَــ ; بــ

الـسّـلـة والـذلّـة  وهيـهـات مـنّـا الـذلّة
ؤمنون يأبي الله لنا ذلك ورسوله وا
وحجور طابت وطهرت واُنوف حميّة
ونــفـــوس أبــيّــة من أن نــؤثــر طــاعــة
الـلـئام عـلى مـصارع الـكرام أال وإنّي
زاحـف بـهـذه االُسـرة عـلى قـلّـة الـعـدد
عنى وخـذالن النّاصـر) وقريب لهـذا ا
قــول احلـسـ بن عـلـي (ع) مـخـاطـبـا
أنــــــصــــــاره فـي كـــــربـالء( إني ال أرى
ـــــوت إال ســــــعـــــادة واحلـــــيـــــاة مع ا

الظا إال برما ) 
   وتــتـجــلى مـعـانـي احلـريـة عــنـدمـا
أعـلـن اإلمـام عن مـبـادئه في خـطـابـاته
داعــــيـــــاً الــــنــــاس إلى ضــــرورة عــــدم
االنـصياع االعمى للـظالم و(أن يكونوا
احرارا في دنياهم) فقد ناداه قيس بن
االشــعث : أو ال تــنـزل عــلى حــكم بـني
عـــمك فــقـــال اإلمــام احلــســـ (عــلــيه
الـــسالم): أنـت أخــو أخـــيك أتـــريــد أن
يـطـلـبك بـنو هـاشم أكـثـر من دم مـسلم
بـن عــقــيل? والـــله ال اعــطــيـــكم بــيــدي
إعـطـاء الذلـيل وال اقر اقـرار الـعبـيد) 
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كــــربالء أن إدارة الـــــنـــــادي أبــــقت
الـبـاب مـفــتـوحـاً أمـام الــتـعـاقـد مع
مـــجـــمـــوعــة أخــــرى مـن الالعـــبــ
لالنضمـام لكتيـبة العمـيد حتضيراً
ــوسـم لـلــدخــول فـي مــنــافــســات ا

الكروي اجلديد.
وقـــال ســعـد مــشــاوي في تــصـريح
صـــحـــفي إن اإلدارة وبـــنـــاء عــــلـى
ـالك الــتــدريــبي ســتــعـمل رغــبـــة ا
على استقطاب مجموعة أخـرى مـن
الالعــبـ لـتـعـزيـز صـفـوف الـنـادي
الســــــيـــــــمـــــا فـي خـــــطـي الـــــوسط

والـــهـــجـــوم
وحـراسة
ــرمى ا
مـنـوهـاً
بــــــــــــأن
هــــنـــاك
قــنـوات
اتـصـال
مــــــــــــع
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أوضحَ مــدربُ مُـنــتـخب الـنــاشـئـ
أحـــمــــد كـــاظم إنـه قـــررَ أن يـــكـــونَ
ـعــسـكــرُ الـداخــليّ في الــعـاصــمـةِ ا
بــغــداد لــضــمــانِ وجــودِ مُــبــاريــاتٍ
جتــريـبـيّـةٍ عـلى مــسـتـوى عـالٍ عـلى
خالفِ مــا كـان مــقـرراً بــوقتٍ سـابقٍ
في مـــديــنـــةِ أربـــيل.وقـــالَ كــاظم إن
الــوقتَ الــذي يـفــصــلـنــا عن خَـوضِ
مُـنـافـسـاتِ بطـولـةِ كـأس الـعـرب هو
(13) يـومـاً فـقط وبـالـتـالي فـأفضلُ
ُـــعــســـكــرُ في احلـــلــولِ أن يـــكــون ا
الـعـاصــمـةِ بــغـداد لـضــمـانِ خَـوضِ
مُـبـاريـاتٍ جتـريـبـيّـةٍ حـيثُ سـتـكون
هناك مواجـهتان مع مُنـتخبِ شباب
الــعــراق ضــمن إطــارِ تَــحــضــيــراتِ
مُـنـتـخبِ الــنـاشـئـ لــبـطـولـةِ كـأس
ُباراة األولى العرب.وأشارَ إلى إن ا
ُـقـبل على سـتكـون يـوم اخلمـيس ا
ُــبـاراةُ الـثــانـيّـة بــعـدهـا أن تـكـون ا
بــأربـعــةِ أيـام الفــتـاً إلـى إن اجلِـهـاز
ِ مُـبارياتٍ الفنـيّ لم يتمـكنْ من تأم
جتــريـــبــيّـــةٍ لــو ذهبَ الـــفــريقُ إلى
أربيل وبالتالي قررنا البقاءَ في

بغداد.
”Q  ‚öD½«

وبيّنَ: إن اجلانبَ البدنيّ هو
مـــا يــقـــلـــقـــنـــا فـي الـــفـــتــرةِ
احلـــالــيّـــة ولـــكــون الـــوقت
ُـــتـــبـــقي النـــطالقِ كـــأس ا
الـــعـــرب قـــلـــيالً نـــســـعى
بــــجـــهــــودٍ مُـــضــــاعـــفـــةٍ
لتحضيرِ الفريق بشكلٍ

الئق.
يشارُ إلى أن مُنتخب
الــنــاشــئــ يــلــعب
ضــمن اجملــمــوعــةِ
الثالثـة في بُطولةِ
كـأس الـعـرب إلى
جانبِ منتخبات
ـــغـــرب وجـــزر ا
الـــــــــــقـــــــــــمــــــــــر

وموريتانيا.
¡öÐd   «b UFð

ـــــــــدرب أكـــــــــد ا
ـــســـاعــد لـــكــرة ا
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ـمـتـاز لـلـمـوسم الـسـلـوي -2022 ـشـاركـة في الـدوري ا ـثـلي األنــديـة ا دعـا االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـسـلـة 
شاركة 2023.وقال رئيس االحتاد حسـ العميدي في تـصريح صحفي ان االحتـاد قرر ان يجتمع بـاالندية ا
ـقبل .وبـ ان االحتاد حـدد يوم مـتاز لـتحـديد آلـية ولـوائح الدوري لـلمـوسم السـلوي ا في مـنافـسات الـدوري ا
ـوافق الثـالث عـشر من الـشـهر احلـالي موعـدا لالجـتمـاع في مـقر االحتـاد ببـغـداد في السـاعة قـبل ا السـبت ا
قرر السبت شمولة باحلضور االلـزامي لالجتماع ا الرابعة عصراً .واكـد ان االحتاد وجه التبليغ لكل االنـدية ا
وسم االخير 2022-2021 على حساب متاز في ا قبل.وكان فريق نادي النفط توج بلقب الدوري العراقي ا ا
الوصـيف فريق الشـرطة .من جانب اخـر اكد العـميـدي أن االحتاد الدولي لـكرة السـلة اعتـمد النـظام األساسي
العـام لالحتـاد الـعـراقي لـكـرة السـلـة .واوضح الـعـمـيدي ان االحتـاد نـظم الـكـراس عـلى شـكل فـولدر بـالـلـغـت

العربية واالنكليزية حسب ما جاء من اللجنة القانونية في االحتاد الدولي لكرة السلة .
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ُــنـتــخبِ الــوطـنيّ لــكـرةِ ُـقــبل وفـد ا يُـغــادرنـا األربــعــاء ا
الـصــاالت إلى مـديــنـةِ شــيـراز اإليــرانـيــة إلقـامــةِ مُـعــسـكـرٍ
تـدريبـيّ استـعداداً لـنهـائيـاتِ كأس آسـيا الـتي ستـقامُ في
الكويت وذلك خالل الفترةِ من 27 أيلول ولغاية 8 تشرين

األول 2022.
ـديـرُ اإلداريّ للـمـنتـخب عـلي عـيسى إن مُـنـتخـبـنا وقالَ ا
الــوطـنيّ لـكــرةِ الـصـاالت سـيـدخـلُ مُـعـسـكـراً تــدريـبـيـاً في
إيــران يــســتـــمــرُ إلى اخلــامس والــعـــشــرين من شــهــر آب
ُنـتخبِ ُعـسكـرَ يـهدفُ إلى تَـجهـيـزِ ا احلـالي.وأضـافَ إن ا
ُنـافساتِ كنـةٍ قبل الـدخولِ في مُـعتـركِ ا بـأفضل صـورةٍ 

اآلسيويّة.
wM  “UNł

ـتــحـدث عــلي عـيـسى مــنـوهـاً إلى: إن الــوفـدَ يــتـألف من ا
مــديـراً إداريــاً واجلـهـاز الــفـني يــتـكــوّن من مـحــمـد نـاظم
الـشـريــعـة مـديـر اجلـهـاز الـفـني ومـيـشـيل يـوحـنـا بـطـرس
مـدرباً لـلحراس ووهـاب محـمد خـان مدرباً لـليـاقة وحـميد
شـاديــزي وحــسـ عــبـد عــلي مــسـاعــدين وحــبـيب جــبـار
مـعـاجلـاً وسـجـاد عــصـام مـصـوراً وطـالب حـسـ وسـيف
: حسن إداري ومصـطفى عبد الكر مـترجماً والالعب
ســالم فـيــصل طـارق زيـاد حــيـدر مـجــيـد ولـيـد خــالـد عـلي
شـهـاب فـادي عالء شـفـان سه ردار  ‘مـحـمـد رعـد شـنـيـشل
مصطفى إحسان  ‘مهند عـبد الهادي  ‘غيث رياض سيفه
رجزاء أحمد  ‘محب الدين جمعة رافد حميد  ضرغام عبد
رمى محـمد سامي ‘ األمير جواد ‘فهـد ميثاق وحـراس ا
أحـمـد دريـد  ‘زاهـر مـهـدي  ‘عـلـي مـسـلم.وأوقـعت الـقـرعـةُ
مــنــتــخــبــنــا ضـمـن اجملــمـوعــةِ األولـى الـتـي تــضم أيــضـاً

منتخبات تايالند و عمان والكويت.

رئـيسـا لالحتـاد كان هـذا الـنهج
سـارٍ والــدول الـتي تـسـتـضـيف
الــبـطــوالت اخلــلـيــجــيـة هي من

تستفيد من الرعايات.
WLEM  WNł

وأضــاف أن تـصـريـحـه لـلـوكـالـة
يــؤكــد مـــا ورد في الــبــيــان وأن
ـبلغ االحتاد اخلـليـجي يسـتلم ا
ـنظمـة مبـيناً ويـسلمه لـلجـهة ا

أن البطولة األخيرة في قطر 
تــــســــلــــيم 10 مالي دوالر و
تـــــــوزيـــــــعـــــــهـــــــا كـــــــجـــــــوائــــــز
لـــلــمـــنـــتــخـــبـــات.وخــتـم رئــيس
االحتاد العراقي السابق حديثه
بــالــقـــول: ســارفــد وكــالــة شــفق
نـيـوز بـتـفـاصــيل دقـيـقـة الحـقـاً
بـغـيـة توضـيح كـثـيـر من األمور
اخلـــــــاصـــــــة بــــــالـــــــبـــــــطــــــوالت
ادة -44 اخلليجـية.وتابع: أما ا
2 فـــتـــنص عــــلى أن "الـــلـــجـــنـــةُ
الـتـنـفـيـذيّة هي مـن تقـرر كـيـفـيّةَ
ومـدى اســتـخـدام هـذه احلُـقـوقِ
مع وضعِ لــوائح خــاصّــةٍ لــهــذه
ادة (45) الغاية".ولفت إلى أن ا
تفوض "االحتاد اخلليجيّ األمر
ـسؤولُ الـوحـيدُ عن بـاعـتبـاره ا
الـــتَـــفـــويـضِ بـــتـــوزيعِ وســـائط

الـبـيانـاتِ السـمـعيّـةِ والـبصـريّة
وأي وســــائـط بـــيــــانــــاتٍ أخـــرى
تـــخصُّ مُـــبـــاريـــاتَ كـــرة الـــقـــدَم
ُــقــامــةِ وغــيـــرهــا من األحـــداثِ ا
ضــــمـن اخـــــتــــصـــــاصِ االحتــــاد
ُـسـابـقـات لالحتـادِ اخلــلـيـجيّ (ا
اخللـيجيّ لـكرةِ الـقدم) وذلك من
دون أي قــــيـــدٍ فـــيــــمـــا يـــتــــعـــلقُ
ـــكــان ُـــحــتـــوى والـــزمــان وا بــا
واجلـوانب الـفـنـيّـةِ والـقـانـونـيّة
وأن تـتـولى الـلـجــنـةُ الـتـنـفـيـذيّـة
إصــــدارَ لـــوائح خــــاصّـــة لـــهـــذه

الغاية".
وأعـرب احتــاد الــكــرة الــعـراقي
عن أمـــله من اجلـــمـــيعِ "مَــعـــرفــةَ
احلــقــائق الـــكــامــلــة قــبل إطالقِ
الـــتـــصـــريـــحـــاتِ وذلك من أجل
االبتعادِ عن الدخولِ في متاهاتٍ
ال تــــخــــدمُ أحــــداً الســــيــــمــــا أن
االتّــحـــاد يــســعـى إلى أن تــكــون
خـــلـــيــجي 25 فـي الـــبــصـــرة من
الــبُــطـوالتِ الــنــاجــحـةِ وتــظــهـرُ
َــظـــهـــرٍ الئـقٍ وهــذا يـــتـــطـــلبُ
العـملَ بروحِ الـتكـاتفِ والـتعاونِ
بـ اجلــمـيع من دون اســتـثــنـاءٍ
ُكتسـباتِ وإظهار قوةِ لتحقـيقِ ا

العراق في التنظيم.
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بإعالن االحتـاد اآلسيوي لكرة القدم النظام اجلديد للتصفيات اآلسيوية لكأس
الـعالم 2026 وتـصفـيات كـأس آسيا 2027 بـامتالك الـقارة الـصفـراء ثمـانية
لحق  بعد توسيع ونديال إضافة إلى مقعد مؤهل عبر ا مقاعد مباشرة في ا
ونـديـال لـتضم 48 مـنـتخـبـاً  فان شـاركـة في نـهائـيـات ا ـنتـخـبـات ا قـاعـدة ا
حـظـوظ مـنـتـخـبـنـا الـوطـني اصـبـحت قـائـمـة بـنـسـبـة كـبـيـرة جـداً لـلـوصـول الى
نـهائـيات كـاس العالم 2026 وهذا الـتحـول التنـظيـمي ( قد ) يسـهم في تغـيير
ـدرب اجلـديـد لـلمـنـتـخب لالسـتـعداد خـطـة االحتـاد العـراقي من جـهـة تـعـي ا
درب احمللي الفرصة خلوض االسـتحقاق الدولي والقاري  اذ يرى انصار ا
نـتـخب به  ولـكن بـشروط واضـحـة لالحتاد مـتـاحـة الناطـة مـسؤولـيـة تـدريب ا
درب  تمـنح بيئة العمل قوة النجاح .. االسماء الـتي رشحتها اللجنة الفنية وا
هارة التدريبية اضية  لها من اخلبرة وا دة الزمنية القصيرة ا باالحتاد فـي ا
رحلة الـقادمة  ولكن مـا يؤخذ علـى عدد كبير نتـخب في ا ما يؤهـلها لقـيادة ا
من مدربـينـا احمللـي انـهم ال يـتواصـلون مع جـديد عـلم الـتدريب  و يـعتـمدون
ة تـعرقل جتديـد اسلـوب العـمل  وينـعكس ذلك سـلبا على مـعلومـات فنـية قـد
ـنــافـسـات  والعب عــلى طـريــقـة ادارتـهم لــلـمـنــتـخب في مــرحـلـتـي االعـداد وا
كن ان تردم  تـضرر االول دائماً .. ولـكن هذه الفـجوة الفنـية  نـتخب هو ا ا
ستـشار الفني وهـو أمر محمـود  ليس الن جتربة االسـتعانة به بالـعودة الى ا
ــدراء الـفــنــيـ في دول الــعـالم  ـا الن مــعـظم ا كـانت نــاجـحــة وحـسـب  وا
ـستـشـار الفـني لتـخفـيف الـعبء الفـني عـليـهم  ورأينـا كيف ان يـلـجأون الى ا
ـدرب راضي شـنـيشل في ـسـتـشـارين يحـيى عـلـوان ونـزار اشـرف ساعـدا ا ا
ركـز الرابع في بـطولة ا اسـيا التـي جرت في نهـائيات مهـمة الوصـول الى ا
ا اسـيـا الـتـي جـرت في اسـتــرالـيـا عـام 2015  وكـذلك ظـهــرت اهـمـيـة دور
ـنـصب ـسـتـشـار الـفـني عـنـدمـا شـغل الـدولي الـسـابق حـارس مـحـمـد هـذا ا ا
احليـوي في بطـولة اخللـيج العربي الـتي جرت عام 2017 وكـان عضوا فاعال
درب حكيم شـاكر ..وعندما اكثف االهتمام في الكـادر التدريبي الذي تراسه ا
ستشار الفني  هذا ال يعني انى اقلل من القيمة الفنية لبقية اعضاء الكادر با
ساعدين يجب ان يكونوا على اعلى مستوى سـاعد في الطاقم التدريبي  فا ا
فـني .. مـسـاعـد مــدرب يـتـكىء عـلى جتــربـة مـيـدانـيـة نــاجـحـة  وال يـكـون رقم
ـسـاعـد العـبا ـدرب ا ـالك التـدريـبي .. ولـيس شـرطـا ان يـكون ا وحـسب في ا
دوليـا سابقا ليكون عضوا في الكادر التدريبي  واقول ذلك الن عدد غير قليل
ـدربـ الـنـاجـحـ اجـتـهـدوا وتـعـلـموا فـنـون الـتـدريب من خـالل الدورات من ا
واسم الرياضية السابقة والعمـل بصفات فنية محددة في كوادر تدريبـية في ا
ـســاعـدين  ولـكن بـاعالن  وال ارى ضـيـرا ان يــتـدخل االحتـاد في تــسـمـيـة ا
ـعايـيـر التي  الـلجـوء اليـها في الـية االخـتيـار  تفـاديا الي انـحيـاز  ومنـعا ا
كـتب الـتـنـفـيـذي لالحتـاد في عـملـيـة االخـتـيـار لـصالح لـتـدخل اي عـضو فـي ا

مدرب على اخر .
نـتخب اسانـد وبقـوة اخـتيـار مدرب مـحـلي متـمـكن لقـيـادة ا
وطـني الن االحتاد اعـلن ان مـيزانـته ال تـساعـده على
الـتعاقـد مع مدرب اجـنبي من الصف االول  والن
البـيـئة الـريـاضيـة الـراهنـة حتـتاج مـدرب مـحلي 
ـونديال 2026 اصـبح اقصر والن الـطريق الى ا
بــتــخــصــيص ثــمــانـيــة مــقــاعــد لــقــارة اسـيــا في

النهائيات .
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هـــذه احلــقـــوق تــشـــمل من بــ
أمـورٍ أخرى كلَ أنـواعِ احلُـقوقِ
ــالـــيّـــة وحُــقـــوق الــتـــســـجــيلِ ا
السـمعيّ والبـصريّ والتـسجيل
اإلذاعيّ وحُقـوق النـسْخِ والبثِ
ُــتـــعــددةِ وحُـــقــوق الـــوســـائط ا
وحُـقــوق الــتـســويقِ والــتَـرويجِ
ـــعــــنــــويّـــة مــــثل واحلُــــقــــوق ا
الـشـعـارات واحلُقـوق الـنـاشِـئة
ـلـكـيّـة األدبـيّـة ُـوجِبِ قـانـونِ ا
والـــتـــألـــيف.ومـن جـــهـــة أخــرى
فــجــرت عــائــدات بــطــولــة كـأس
اخلليج الـتي قيل إنهـا تتجاوز
15 مـــــــلــــــــيــــــــون دوالر حـــــــرب
تـصريـحات إعـالم بـ رئيس
االحتــاد الــعـــراقي لــكــرة الــقــدم
السابق حس سـعيد ورئاسة

االحتاد احلالي.
sLO « w−OKš

وكـــان ســـعــيـــد قـــد كــشـف قــبل
يــومــ عن مــا وصــفه خــفــايــا
بــــطـــــوالت اخلـــــلــــيـج وقــــال إن
عــائـداتــهـا تــتـجـاوز 15 مـلــيـون
دوالر من الـــنــقل الــتـــلــفــزيــوني
واإلعالنـــات والــــتـــســـويق وأن
بـعضـهـا وصلت إلى 35 ملـيون
دوالر مـثل مـا حـدث في بـطـولة

خليجي اليمن والسعودية.
وأعـــرب االحتـــاد عـن أمـــله من
اجلميعِ مَعرفةَ احلقائق الكاملة
قبل إطـالقِ التـصريـحاتِ وذلك
مـن أجل االبـتــعــادِ عن الــدخـولِ
في مـــتـــاهـــاتٍ ال تـــخـــدمُ أحــداً
السـيـمـا أن االتّـحـاد يسـعى إلى
أن تــــكـــــون خـــــلــــيـــــجي 25 في
الـــــبـــــصـــــرة مـن الـــــبُـــــطـــــوالتِ
َـظهرٍ الئقٍ النـاجحةِ وتـظهرُ 
وهـــذا يـــتـــطـــلبُ الـــعــمـلَ بــروحِ
التكـاتفِ والتعـاونِ ب اجلميع
مـن دون اســتـــثــنــاءٍ لـــتــحـــقــيقِ
ُكتـسباتِ وإظهـار قوةِ العراق ا
ــقـابـل عـاد في الــتــنــظـيـم.في ا
حـسـ سـعـيـد لـلـرد عـلى بـيان
االحتـاد الكـرة احلـالي وأكد أن
"مـا ذكـره عن بـطـوالت اخلـلـيج
حـقائق واضـحـة ومعـروفـة لدى
اجلـميع" الفـتـاً إلى أن "االحتاد
اخلـــلــيــجـي تــعــاقـــد مع شــركــة
بـلغ قدرة 15 ملـيون  (AMG)
دوالر لـــرعــــايــــة خــــلـــيــــجي 25
ـــــــقـــــــررة في مـــــــحــــــافـــــــظــــــة ا
الــبــصــرة".وقــال سـعــيــد خالل
حـــــديـــــثه مـــــا ذكـــــرنـــــاه نـــــحن
مـسـؤولـون عـنه فــعـنـدمـا كـنت
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ـادة 1-44 تـنص الـعــراقي أن ا
عــلى أن االحتـادُ اخلـلــيـجيّ هـو
ـالكُ األصـليُّ جلـمـيع احلُـقـوقِ ا
النـاشِئـة عن مُسابـقاته وغـيرها

ُـقامةِ ضـمن نِطاقِ من األحداثِ ا
صالحيته من دون أي قـيدٍ فيما
ُــحـــتــوى والـــزمــان يــتـــعــلقُ بـــا
كـان والـقانـون.وأشار إلى أن وا
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أصــدر االحتــاد الــعــراقي لــكــرة
الـقدم تـوضيـحاً بـشأن عـائدات
بــطــوالت كــأس اخلـــلــيج الــتي
تــتــجـاوز  15مــلــيـون دوالر من
الـنــقل الـتـلـفـزيـوني واإلعالنـات
والتسويق وغيرها.وكان رئيس
احتــاد الـكـرة الـعــراقي الـسـابق
حــسـ ســعــيــد قــد كـشـف قـبل
يــومــ عن مــا وصــفه خــفــايــا
بــــطـــــوالت اخلـــــلــــيـج وقــــال إن
عــائـداتــهـا تــتـجـاوز  15مـلــيـون
دوالر من الـــنــقل الــتـــلــفــزيــوني
واإلعالنـــات والــــتـــســـويق وأن
ملـيون بـعضـهـا وصلت إلى 35 
دوالر مـثل مـا حـدث في بـطـولة
خليجي اليـمن والسعودية.وفي
هـــــذا الـــــصــــدد أوضـح احتــــاد
الـــكــرة الـــعـــراقيّ في بـــيــان أن
ــالِكُ االحتــادَ اخلـــلــيــجـيّ هــو ا
األصـــليُّ جلـــمــيعِ مُـــســابـــقــاته
وحــــسـب الــــنِــــظـــــامِ األسَــــاسيّ
الحتــادِ كـأس اخلَــلــيج الــعَــربيّ
لـكـرةِ الــقـدم ولـيسَ كــمـا أشـيعَ
ـالـيّـة من مُــؤخّـراً بـأن األربــاحَ ا
بُـطــوالتِ كـأس اخلَــلـيج تــتـوزعُ
بـ الـدولِ الـتي تـســتـضـيـفـهـا

وهـذا يتَـنافى مع بـنودِ وفَـقراتِ
ادةُ الـنظـام األسَاسيّ ومـنهـا ا
ُــســابــقــاتِ (44) احلــقــوق في ا
واألحــــــداث.وأضـــــاف االحتـــــاد
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فند االحتاد الـعراقي للـمالكمة مزاعم
بـعض وسـائل اإلعالم الـتي ادعت أن
ـــغـــتــرب يـــوسف ـالكم الـــعـــراقي ا ا
اجـدي شـارك في البـطولـة الـعربـية ا
عـــلى نــفــقـــته اخلــاصـــة مــؤكــداً أنه
ــاجـدي وتـكــلف بـجــمـيع اســتـدعى ا

شاركة في البطولة. مصاريف ا
وقال نـائب رئـيس االحتاد عـلي عـبد
الزهرة ان االحتـاد العراقي لـلمالكمة
ــنـتـخب الــعـراقي اتـفق مع ومـدرب ا
ـاجـدي ووالـده عـلى الكم يـوسف ا ا
احلضور للعراق قبل ثالثة اشهر من
البطولة العربية ليكون حتت اشراف
االحتاد وقد حضر بعـد بطولة اندية
الـعـراق الـتي جـرت في الـسـلـيـمـانـية

مؤخراً وحسب ما مخطط له.
واضاف لم نقـوم بزج الالعب يوسف
اجـدي في بـطـولة الـعـرب مبـاشرة ا
اذ كان هـدفنـا من دعوته لـلعـراق قبل
واجـهـة مـنـافسه الـبـطولـة الـعـربـيـة 
ـركــز االول في بـوزن  71الــفــائــز بــا
الكم علي بطولة اندية العراق وهو ا

رائد لفتة.
وتـــابع بــعـــد تــنــظـــيم االحتــاد نــزاالً
خـاصـاً بــ بـطل الـعـراق عــلي لـفـتـة
ـغترب في امـريكا ومالكم منـتخبـنا ا

اجـدي األخير من العراقي يـوسف ا
التفوق وضمان بطاقة تمثيل العراق
في احملــفل الــعــربي الــذي تــوج فــيه

بطالً للعرب بوزن 71 كغم.
W Uš WIH½

واشــار عــبـد الــزهــرة نـســتــغـرب من
اثارة موضوع عـدم تسديدنـا لنفقات
ـاجدي وانه جاء من البـطل يوسف ا
امريـكا وشـارك في البـطولـة العـربية
عـــلى نـــفــقــتـه اخلــاصـــة مــؤكــداً ان
"االحتــــاد ســـبـق وان اتـــفـق مـــعه ان
يـــأتي ويــســتـــلم مــبــلـغ ايــفــاده وكل
الـــنــــفــــقــــات االخــــرى اخلـــاصــــة به

الكم يــوسف بــالــكــامل.واوضح ان ا
ــطــار ــاجـــدي ســيــصل مـع والــده  ا
بغداد وسـط استقـبال رسـمي وسيتم
صاريف تسلـيمه مـبلغ االيفـاد وكل ا
االخــــرى امـــام وســــائل االعـالم فـــور
وصوله.وكانت وسائل اعالم ومواقع
الــتــواصل االجــتـمــاعي قــد انــتــقـدت
الكـمة الـعراقي مـتهـمة اياه احتاد ا
الكـم يـــوسف بــــأنه لم يــــحـــتــــضن ا
ــاجـــدي وانه شـــارك بـــالـــبـــطـــولــة ا
ـصـر على نـفـقته الـعربـيـة االخيـرة 
اخلاصة قـادماً من امريـكا وباجـتهاد

ودعم شخصي من والده.
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ـتبـقي فقط تـوقيع بالـتـراخيص وا
العـقد مع وزارة الشـباب والـرياضة
ـديـنـة بــخـصـوص تـأجـيـر مـلـعب ا

بعدها ستكتمل جميع النقاط.
وأضـاف الركـابي أن نـادي احلدود
ال يــعـاني من أي مــشـاكل مــالـيـة أو
شـكـاوى من الالعـب وبـعـد إكـمال
العـقد مع وزارة الشـباب والـرياضة
ـقبـلة سـيتم إعالن نادي في األيام ا
احلــدود عـن إكــمــال جـــمــيـع نــقــاط
الـتـراخـيص مــطـمـئـنــاً اجلـمـاهـيـر
الــريـاضــيــة بــأن احلــدود ســيــكـون
مـــتـــواجـــداً بـــ فـــرق الـــدوري في
ــقـبل.وتــابع الــركـابي أن ــوسم ا ا
الــفـريق يـواصـل تـدريـبـاتـه بـقـيـادة
ــدرب عــادل نـعــمــة لـلــوصـول الى ا
اجلـــاهــزيـــة الــتـــامــة قـــبل انــطالق
ــوسم اجلـــديــد مــشـــيــراً الى أن ا
اإلدارة هــيَّــأت لــلــفــريق مــعــســكــراً

تدريبياً في محافظة دهوك.

ـــقـــبـــلـــة في إحـــدى دول اجلـــوار ا
والذي سيكـون محطة إعـــداد مهمة
لـتــحـضــيــر الـالعــبـــ واخــتـــيــار
الـتـشكـيـلة األسـاسـية والـبـدالء قبل
ــنـــافــســة الــدخـــول فـي أجـــــواء ا
الك الـــتـــدريــبي مــشـــيـــرا الى ان ا
يــــطـــمح أن يــــكـــون فـــريـق كـــربالء
متـواجداً في دائـرة التـنافس ضمن

قدمة. فرق ا
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وفي ســـيـــاق مـــتـــصل أكـــد رئـــيس
الــهــيــئـــة اإلداريــة لــنــادي احلــدود
الريـاضي فؤاد الـركابي أن الـنادي
قـطع شــوطـاً كـبـيـراً في حـسم مـلف
التـراخيص الفـتاً الى أن الـنادي ال
يعـاني من أيِّ مشـاكل مالـيّة تخص

الالعب أو اجلهاز الفني .
وقال الـركـابي في تصـريح صـحفي
إن إدارة النادي أكملت ما يقرب من
ئة من النقاط اخلاصة نسبة 75 با

محمد كر قادماً من النفط وفراس
فــنــجــان مـن الــطــلــبــة ومـصــطــفى
راضي من الــصــنــاعــة وســلــيــمــان
قــــاســم وحــــســــ إبـــــراهــــيـم من
ــهــاجم الـــدوري الــكــردســتــاني وا
ـــعـــار من أحــــمـــد عـــبــد الــــرزاق ا
اجلــــويــــة وفــــراس زامـل من نــــفط
ميسان وأربعة مـحترف أفارقة كل
مـن بــابـــا مــوسى ومـــوسى داو من
نـــفط الــبــصــرة ونــيـــلــمــار تــريــكــا

وكــــوني إبــراهــــيــمـي بــيـــنــمــا 
جتـديــد الــتـعــاقــد مع كـــرار صـالح
وعـلي مـيـثم ومـشـتـاق طالـب وعلي
يــوسف وحــسن عـمــاد وعــلي كـر

وسجاد ماجد.
وتــابـع مــشـــاوي أن إدارة الـــنــادي
قـطعت شـوطـاً كبـيراً إلتـمـام صفـقة
العــبــ مـحــتــرفــ إثــنــ في خط
الهجوم إضافة إلـى تـأمـ معسكر
تــــدريـــــبـي خــــارجي خـالل األيــــام

العـــبـــ من الــدوري
احملـلي ومــحـتـرفـ
أجانـب وصلت إلى

مراحل متقدمة.
وأضـاف مــشـاوي
أن اإلدارة أبرمت
عـــقــوداً جــديــدة
جملـــمـــوعـــة من
الـالعــــــــبــــــــ
بــــاإلضــــافــــة
إلى جتـــديـــد
الــــــــثــــــــقـــــــة
بــــعـــنـــاصـــر
الــــــــفــــــــريق
لــــلـــــمــــوسم
ــــــــــــاضـي ا
حـــــــــــيـث تــم
الــتــعــاقــد مـع
أكثر من خمسة
عشـر العباً وهـم

احمد كاظم



AZZAMAN SPORT

س بـربـاعـية مـقـابل هـدف فـي مسـتـهل { بـريس- وكـاالت -اكـتـسح مـارسـيـلـيـا ضـيـفه سـتـاد ر
مشوار الفريق في الدوري الفرنسي.

وعـلى مـلعب فـيـلودروم جـاء الـهدف األول عن طـريق الـنيـران الـصديـقة حـيـنمـا سـجل ووت فايس
هدفا في مرماه (ق13).

وجـاء الــهـدف الـثـاني (ق45) بـواســطـة نـونـو تــافـاريس ثم أضــاف الـهـدف الـثــالث الالعب لـويس
سـواريز (ق75).وحمل هـدف الـضيـوف الوحـيـد توقـيع الالعب فـلوريـان بالـوجون (ق84) لـكن عاد
أصــحـاب األرض لــهــز الـشــبـاك مــجـددا (ق90) عن طــريق لــويس سـواريــز.بــهـذا الــفـوز حــصـد
ركز الـثالث بفارق األهداف عن بـاريس سان جيرمان سابقة لـيحتل ا مـارسيليا أول 3 نقـاط في ا
ركز ال 18 بـرصيد صفر س في ا ركـز الثاني.من جانبه صـار ستاد ر تـصدر وليل صاحب ا ا

من النقاط.
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{ بـاريـس (أ ف ب) - مـفـاجـأة
غــيــر مــتــوقـعــة وبــقــاء مــبـابي:
مدعومـاً بأموال طازجـة ضخّها
سـاهم اجلديد "سي في سي" ا
يــبــحث الــدوري الــفــرنــسي في
كرة الـقدم الذي يـنطلق اجلـمعة
بالدخول في بعد جديد مع بقاء
أفـضل العب كـيـلـيـان مبـابي في
ـجد نـاديه الـبـاريـسي احلـالـم 
قــــــــــاري. مـالعـب مـــــــــوصـــــــــدة
مـبـاريات مـؤجلـة نـاقل مـتعـثر
إجـراءات قــانــونـيــة فـوضــويـة
درجات وخيبات حوادث على ا
فـي الــــبـــطــــوالت األوروبــــيـــة...
واسم األخيرة ذكّرت مجريات ا
ان الــغـيــوم لــيـست بــعــيـدة عن
الــدوري الـــفــرنــسي. لـــكن بــعــد
ثالثـــة أعــــوام من األزمـــات هل
? حتـلم كرة القدم ستُفـرج أخيراً
الـفرنـسيـة بثــــــــورة في موسم
2023  حــسـب فــنــســان البـرون
رئــــــــيـس رابـــــــــطــــــــة الــــــــكـــــــرة

احملـــــترفة. 
WOHO   «œUI²½«

لكن لكل ثورة قائد. وفي فرنسا
هــــنـــاك بـــاريس ســـان جـــرمـــان
ـملوك النـهم. استـثمر الـفريق ا
قـطريـاً نـحو 100 ملـيـون يورو
قـــبـل آب/أغـــســـطس في فـــتـــرة
االنتـقاالت الصيـفية بـاحثاً عن
فض الـشـراكـة مع سـانت اتـيـان
ـوسم (10 ألـقــاب) الـذي هـبط ا
اضي إلى الـدرجة الثـانية مع ا
مــــتـــز وبـــوردو. وأعــــطى ســـان
جـرمان نـكـهة فـرنسـيـة إضافـية
ــدرب لــتــشـــكــيــلــته مع قــدوم ا
كــريـســتــوف غـالــتــيـيـه بـدالً من
ـقـال األرجـنـتيـني مـاوريـسـيو ا
ـــهــاجم بــوكـــيــتـــيــنـــو وبــقــاء ا
الــدولي كــيــلــيــان مـبــابي حــتى
 2025بــعــد أن كــان عــلى وشك
االنــــتــــقــــال إلى ريــــال مــــدريــــد
اإلسـبـاني أحـد أبـرز مـنـافـسـيه
عــلى لـقب دوري أبــطـال أوروبـا
الالهـث وراءه. قــال البـــرون في
نــهــايـــة أيــار/مــايــو حــول جنم
هـــجــوم مــنــتــخـب فــرنــســا "كي
يـصـبح الـدوري الفـرنـسي أكـثر
شــغـفــاً نــحن بـحــاجــة لـنــجـوم

كـــــبـــــار. كـــــيـــــلـــــيـــــان مـــــبـــــابي
ســوبــرســتــار". عــلى الــصــعــيــد
احملـلي من القـادر عـلى مقـارعة
باريس سـان جرمـان الذي يضمّ
الـــثـالثي الـــهـــجـــومي الـــنـــاري:
مــبــابي األرجــنـتــيــني لــيــونـيل
ميسي والـبرازيلي نيـمار? يبدو
الــــفـــــارق شــــاســــعــــاً مـع بــــاقي
األنــديـة. لــكن لـلــمـفــارقـة يــبـدو
الــــصـــــراع عــــلى الــــبــــطــــاقــــات
. يـبقى األوروبـيـة األخـرى نـاريـاً
ـــوسم مـــرســـيـــلـــيـــا وصـــيف ا
ـاضي حـاضـراً بـقـوة ولو ان ا
كـوالـيسـه ضجّت بـاألزمـات مـنذ
ـــدرب األرجــــنــــتـــيــــني رحـــيـل ا
ـعـتـرض خـورخـي سـامـبـاولي ا
الـية للـفريق عـلى الطـموحـات ا
ــتـوســطي وحـلــول الـكـرواتي ا
إيــــغـــور تــــودور بـــدالً مــــنه. في
ـقـابل يحـاول لـيون اسـتـعادة ا
ـــلـــيـــارديـــر بـــريـــقه مـع قـــدوم ا
األمــيـــركي جـــون تــيـــكــســـتــور
ـسـتـقـبلي ـسـاهم الـرئـيس ا ا
مـــــقــــابل 600  مــــلـــــيــــون
يـــورو... طَــمـــوح لــكن
ـسـابـقات خـارج ا
الـــقــاريـــة بـــعــد
حــلــوله ثــامــنــاً
ــــــــــــــــــــــــــوســم ا
اضي يبحث ا
فــريق الــرئـيس
جـــان-مــيـــشــال
أوالس عــــــــــــــــن
الــتـعــويض مع
ــــــــــــــــــــــــــــــــدرب ا
الــهـولــنـدي بــيـتـر
بـــــــــوس وعـــــــــودة
جنــــــمـي الــــــفــــــريق
الـسـابـق ألـكـسـندر
الكـــــــــــــــــازيــت والعـب
الـــــوسـط كــــورنـــــتــــان

توليسو. 
ووضع نـــيس بـــقـــيـــادة

مــــشـــــروع "إيــــنـــــيــــوس"
أهـدافـاً عـالـيـة قـد تـوصله
سابقات الـقارية بعد إلى ا
ــــوسم حــــلــــوله خــــامــــســــاً ا
اضي. كما تتركز األنظار على ا
ـاضي ـوسـم ا مـونــاكــو ثــالث ا

الـذي يـحـقق نـتـائج رائـعـة مـنذ
ـاضي. كـانـون الـثـاني/يـنـايـر ا
ــــــــوسم ويــــــــبـــــــدو ريـن رابـع ا

ـــاضي مـــســـتـــقــراً ا
حتـت إشـــــــــــــراف
ـدرب بــرونـو ا
جــيــنــيــزيــو
فــيــمـا يــريـد
لــــيل بـــطل

2021
وعـــــاشـــــر
ـــــــــوسم ا
ـــاضي ا
لـعب دور
مــــفــــســـد
االحتفاالت
 عــلى غـرار
ســـتــراســبــور
ولـــــــــــــــــــنـس
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ـديـر الـفـني لـبـرشـلـونـة أن الـفـوز عـلى { مـدريـد- وكـاالت - أكـد تـشــافي هـيـرنـانـديـز ا
ثابة خير استعداد للموسم اجلديد. بوماس كان 

كـسيـكي بسـداسيـة نظيـفة في مـلعـبه كامب نـو على كأس وفـاز برشـلونـة على بـوماس ا
خوان جامبر.

باراة لـقناة النادي: "بـشكل عام كانت لديـنا فترة إعداد وقال تشافي في تـصريح عقب ا
يزة ونتائج جيدة". جيدة للموسم لقد كانت ديناميكية وقدمنا كرة قدم 

وأضاف: "أعتـقد أنهـا كانت مبـاراة جيدة للـغاية خـاصة بالـنسبة لـلجمـاهير بـدأنا بشكل
ـستوى جيـد وإيقاع مـناسب كل شيء عـلى ما يرام عـليـنا أن نعـمل بجد لـلحـفاظ على ا

اجليد".
باراة أو وزاد: "سعـيد للـغاية خـاصة مع األجواء وفـرحة اجلمـاهير سـواء كانت بنـتيجـة ا

باالنتقاالت اجلديدة".
وتابع: "أظهر الفـريق أفضل ما لديه بدأنا بضغط مكثف للغـاية وبأهداف كثيرة ما جعلنا

نسترخي قليلًا بعد ذلك هذا اختبار جيد".
كـننا االسـترخاء في أي وقت عـلينـا حتقيق ذلك وأردف: "أحـاول أن أنقل لالعـب أنه ال 
في غضون 90 دقيقة من الـصعب أال تقلل احلماس والرغبة بعد تسجيل بعض األهداف

لهذا السبب نحن بحاجة إلى فريق جاهز بشكل كامل مع العب جيدين".
هارات الـعالية يفهمون بعضـهم البعض جيدًا اجلميع قام بعمل وواصل: "الالعبون ذوو ا
عظـيم لدي العـديد من اخليـارات وسيـكون من الصـعب اختيـار التـشكيـلة األساسـية هذا

نافسة تقوينا كمجموعة". مهم بالنسبة لنا ا
: "ال أعـرف مـاذا سـيحـدث لـفـريـنـكي دي يـوجن حـتى  31أغـسـطس/آب كـلـنا قـابـل وأ
للرحيل لكنه يـعرف بالفعل ما أفكر به وما يريده النادي ويحتاجه بالطبع أنا أعتمد عليه

إنه العب رائع".
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كيليان
مبابي

 بيب جوارديوال

رونـالــدو.فـلـدى عـودة رونـالـدو إلى
مـــانــــشـــســـتـــر يـــونــــايـــتـــد في 27
آب/أغــــســـطس 2021 تــــضـــاعـــفت
التغريدات ثالث مرات أكثر من يوم
أي يـــــوم آخـــــر (188 ألـــــفـــــاُ و769
تـغـريـدة) مـنـهـا  3961مـسـيـئـة.في
ــــهـــــاجم ذلك الـــــيــــوم ورد ذكـــــر ا
ـــئــة من الـــبــرتـــغــالي في  90 في ا
الـتـغـريـدات الـتي تـسـتـهـدف العبي
متاز و 97 في الدوري اإلنكليزي ا
ئة مـنها كـانت مسيئـة.أما احلالة ا
الــثــانــيــة فــكــانت في الــســابع من
تشـرين الثاني/نـوفمـبر عنـدما غرّد
قـائــد ومــدافع "الـشــيــاكـ احلــمـر"
هاري مـاغوايـر ناشـراً اعتـذاراً بعد
ـة مانـشسـتر يـونايـتد -2صفر هز
ه مـانـشـسـتر عـلى أرضه أمـام غـر
سـيـتـي مع اسـتــخـدام الـعــديـد من
ــسـتــخــدمـ لــغـة مــهــيـنــة جتـاه ا
الــدولي اإلنـكـلـيــزي.واخـتـيـر مـوقع
تـــويـــتــر بـــســـبب شـــعـــبـــيــتـه بــ
الالعـبــ وألنه يــجـعل الــبـيــانـات
مـتـاحـة لــلـبـحث ولــكن الـدراسـة ال
تأخـذ في االعـتبـار تدابـير احلـماية
ــوجـــودة.وتـــســـتـــعـــد "أوفـــكــوم" ا
لــتـنــظـيـم شـركــات الـتــكـنــولـوجــيـا
ــوجب قـوانــ جـديـدة لــلـسالمـة
عـــلى اإلنـــتــرنـت والــتـي ســتُـــدخل
قــواعــد لــلــمــواقـع والــتــطــبــيــقــات
ومــحـــركـــات الـــبـــحث ومـــنـــصــات

{ لـنــدن (أ ف ب) - تـعـرض نـحـو
ــــئــــة من العــــبي الـــدوري 68 في ا
ـمـتــاز في كـرة الـقـدم اإلنـكـلـيــزي ا
بــيـنــهم الــبـرتــغـالي كــريـســتـيــانـو
رونالدو لإلساءة على موقع تويتر
ــــــوسم فـي الـــــنــــــصـف األول من ا
اضي وفـقاً لتـقريـر نشرته هـيئة ا
تـنظـيم وسائل اإلعالم الـبريـطانـية
"أوفــكـوم" الـثالثـاء.وبــالـتـعـاون مع
مـــعــــهـــد "آالن تـــوريـــنغ" الـــوطـــني
البريطاني لعـلوم البيانات والذكاء
االصــطـنـاعي وجــدت "أوفـكـوم" أن
ما يقارب  60ألفاً من أصل أكثر من
2.3 مــلــيـون تــغــريــدة أُرســلت إلى
العـــــبي كــــرة الـــــقــــدم في الــــدوري
ــمـتــاز خالل األشـهـر اإلنـكـلــيـزي ا
اخلــــمـــســــة األولـى من من مــــوسم

2022-2021 كانت مسيئة.
qOK×²K  lCš

وكشـفت األبـحاث أن 418 من أصل
618 العباً خضعوا للتحليل تلقوا
تـغريـدة مسـيـئة واحـدة على األقل
ـئة بـحيـث استـهدفـت ثمـانيـة في ا
مـن اإلســاءة خـــاصــيـــة مـــحــمـــيــة
كــالــعــرق أو اجلــنــدر.واسـتــهــدفت
ـسـيـئة 12 نـحـو نـصف الـرسـائل ا
العـبـاً مـعـيـنـاً تـلـقـوا مـا مـعـدله 15
.وكانت ذروة تغريدة مـسيئة يـومياً
ـسـيـئـة لـدى العـبـ الـتـغـريـدات ا

األول هـو الـبـرتـغـلـي كـريـسـتـيـانـو

ÍeOKJ½ù« Í—Ëb « w³Žô s  W¾*UÐ ∂∏
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{ لندن- وكاالت - أكـد مدرب مانشستر سيتـي بيب جوارديوال أنه أحب سماع مهاجمه
اجلديد إيرلينج هاالند يندب حظه خالل مقابلة تلفزيونية مباشرة.

وسجل هـاالنـد هـدفي فريـقه في الـفـوز عـلى وست هـام يونـايـتد (0-2© وأوضح في مـقابـلة
تلفزيونية بعد اللقاء أنه توجب عليه أن يسجل هدفا ثالثا.

وقال كـوارديوال في وقـت الحق إن ذلك ذكره بـالنـجم األرجنـتيـني لـيونـيل ميـسي قائال
زيد لفريقه. إن األخير لم يشعر بالرضا عندما كان بإمكانه تسجيل ا

وقال كوارديوال في تصـريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "أحب ذلك. كنت محظوظا
كـمـدرب أن أكـون مع مـيـسي وإذا سـجل هـدفـ فـإنه يـريـد ثالثـة. إذا سجـل ثالثة
فإنه يريد أربـعة. إذا حصل على أربـعة فإنه يريد خـمسة. ال يرضى كـبار الهداف

هاجم أبدا. إنهم يتضورون جوعا دائما". وا
وعندما  ارتكـاب خطأ ضد هاالند لـيتحسب احلكم ركلة جـزاء لسيتي استحوذ
ـهـاجم الـنـرويـجي عـلى الـكـرة عـلى الفـور لـيـسـدد الـكـرة بـنفـسه وعـن ذلك قال ا
كوارديوال: "أعتقد أنه إذا أخذ شخص ما هذه الكرة لكان (هاالند) قد لكمه في

الوجه أنا متأكد من ذلك وهذه عالمة جيدة".

الـــــرســـــائل بـــــهـــــدف حـــــمـــــايـــــة
.وقــال مــديــر الــبث ــســتـــخــدمــ ا
واحملـــتـــوى عــبـــر اإلنـــتـــرنت لــدى
"أوفكوم" كيفن باكهورست إن "هذه
الـــنـــتـــائج تـــســـلط الـــضـــوء عـــلى
ــــــظــــــلـم لــــــلــــــعــــــبــــــة اجلــــــانـب ا
اجلميـلة".وأضاف أن "اإلسـاءة عبر
اإلنـــتـــرنت لـــيـس لـــهـــا مـــكـــان في
الـريـاضـة وال في اجملتـمع األوسع
ومـــعـــاجلـــتـــهـــا تـــتـــطـــلب جـــهـــداً
جمـاعيـاً".وتابع "ال حتـتاج شـركات
وسـائل الــتـواصل االجـتـمـاعي إلى
انـــتـــظــار قـــوانــ جـــديـــدة جلــعل
مـواقـعهـا وتـطبـيـقاتـهـا أكثـر أمـاناً
. عـنــدمــا نــصـبح لــلــمــسـتــخــدمــ
ـنـظمـ لـلـسالمة عـبـر اإلنـترنت ا
يـتعـيّن على شـركـات التـكنـولوجـيا
أن تــكــون مــنــفــتــحــة حــقــاً حــيــال
اخلـطـوات الـتي تـتـخـذهـا حلـمـايـة
. نــتــوقع مــنــهم أن ــســتــخـــدمــ ا
يــصـمــمــوا خـدمــاتــهم مع مــراعـاة
الـسـالمـة".وقــال مــوقع تــويــتـر إنه
أزال أكــــثـــر من 38 ألـف تـــغــــريـــدة
مـسـيـئـة مع تـأكـيـد مـتـحـدث باسم
ـوقع لــوكـالـة "بي إيه" اإلخـبـاريـة ا
الــبــريــطــانــيـــة أنــهم "مــلــتــزمــون"
مــــكـــــافــــحــــة االنــــتــــهــــاكــــات ولم
يــتــســامـــحــوا مع الــتــحــرش عــلى
أساس العرق أو اإلثنية أو اجلندر

أو الهوية والتوجه اجلنسي.
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ف جتــاه صـديــقــته الـســابــقـة في
قـضيـة قـلـبت مـسـيـرته الـتـدريـبـية
رأســاً عـلـى عـقـب.ودفع الــويــلـزي
البالغ 48 عامـاً ببـراءته في التهم
وجهة إليه والتي تصل عقوبتها ا
إلى السجن خمـس سنوات كحد
ـــقـــرر أن تـــبـــدأ أقـــصـى.ومن ا
احملـاكـمـة أمـام هيـئـة احملـلـف
في مـحكـمة "كـراون كورت" في
مـانـشـسـتـر فـي تـمـام الـسـاعة
 9.30بــتـــوقــيت غــريـــنــيــتش
بــرئــاســة الــقــاضـيــة هــيالري
ــتـوقع أن مــانـلي حــيث من ا
تسـتمـر لفـترة  10أيام.واتُهم
غيغز باالعـتداء على صديقته
الــســابــقـــة الــتي تــعــمل
كـــمـــديـــرة عالقـــات
عــــامـــــة كــــايت
غريفيل ما
تــســبب
لــــهــــا

ــثل مـدرب { (لــنـدن) ,أ ف ب) - 
نتـخب الويلـزي واجلناح الدولي ا
ــانــشـــســتــر يـــونــايــتــد الــســـابق 
اإلنكلـيزي راين غيغـز اإلثن أمام

احملــكــمــة بــتــهــمـة
االعـــــــتـــــــداء
وســـلــوك
عــــدائي
وعـــني

بــعــدوى فـي اجلــهــاز الــتــنــفــسي
بحسب ما أفاد مصدر طبي.

وبات بـامكان زاغـالو أوّل شخص
يـــــفــــوز بــــكـــــأس الــــعــــالـم كالعب
وكــمـدرب االحـتـفـال بـعـيـد مـيالده
احلــادي والـتــســعــ الـثـالثـاء في
مـنــزله بـعــد دخـوله إلـى الـعــنـايـة
ــركـزة في مــسـتــشـفى "بـارا دور" ا
في ريــــــو دي جـــــانــــــيـــــرو في 26

تموز/يوليو.
W³F  ÂU¹√

ونـشـر زاغـالـو عـبـر صـفـحـته عـلى
مــوقع انـــســتــغــرام حــيث يــحــظى
"الذئب الـعجوز" بـ 116ألف متابع
"بـعـد أيــام عـدة صـعـبــة أصـبـحت
أفـــــــضـل بـــــــنـــــــســـــــبـــــــة 113 في
ــئــة".وأضــاف مــرفــقــاً مــنــشـوره ا
بـصـورة له وهـو يـرفع ابـهـامه إلى
األعـلى "شـكرًا جـزيالً عـلى دعـمكم!
اآلن عــلـيــكم أن تــتــحـمــلــوني مـرة
أخــرى!".ودوّن زاغـــالـــو اســـمه في
سجالت كرة الـقدم بعـدما بات أوّل
من فــــاز بــــكــــأس الــــعــــالـم كالعب
( 1958و1962) ثـم كــــــــــمــــــــــدرب
ــــاني فــــرانــــتس (1970) قــــبل األ

في ضـــــرر جـــــســـــدي في األوّل من
تــشــرين الــثــانـي/نــوفــمــبـر 2020
وذلك عـنـدمـا  استـدعـاء الـشـرطة
إلى مـنـزله في مـانشـسـتـر.ووُجهت
ــولـــود في كــارديف لــلـــويــلــزي ا
ـــشــتـــرك عــلى تــهـــمــة االعـــتــداء ا
ـا في نفس شـقـيقـتهـا الـصغـرى إ
الـيـوم. كـمـا يـواجه تـهـمـة الـتـحـكم
والسلوك الـقسري جتاه كايت (36
عاماً) طـوال عالقتهـما والتي بدأت
في عام 2017 وانـتــهت بـاالعـتـداء
ـوجهة إلى زعـوم.وتشيـر التهم ا ا
غيغز إلى أن سلوكه جتاه صديقته
السابـقة تضـمن استخـدام "العزلة
االســتــخــفــاف اإلذالل الــتــحـرش
اإلهــــانــــة واإلســــاءة" عــــلــــمــــاً أن
الـشــرطـة كـانت ألـقت الـقـبض عـلى
الـالعب الــــســــابق فـي مــــنــــزله في
تــشــرين الــثــانـي/نــوفــمــبـر 2020

وأفرجت عنه بكفالة.
U½Ë—u   UOŽ«bð

ونـفـى جنم يـونـايـتـد الـسـابق هـذه
ــثــول ــزاعم ودفع بــبــراءته في ا ا
األولـي أمــــــــام احملــــــــكــــــــمـــــــــة في
ـاضي. نــيـسـان/أبـريـل من الـعـام ا
قـرر االسـتـماع عـلـمـاً أنه كان مـن ا
إلى أقواله في كانون الثاني/يناير
لكن احملاكـمة تأخـرت بسبب تراكم
الـقـضايـا في احملـاكم اثر تـداعـيات

فيروس كورونا.
وتـخـلى غـيـغـز عن مـنـصـبه مـدربـاً
ـنـتخـب بالده في حزيـران/يـونـيو
بعد أن كان في إجازة منذ اعتقاله
مـعـلالً قـراره بـأنه ال يـريـد أن يـؤثر
ـستـمـر بهـذه الـقضـية" "االهـتـمام ا
ـنتـخب وهـو يسـتـعد لـكأس عـلى ا

العالم هذا العام في قطر.
وال يــزال غــيـغــز طــلــيــقــاً بــكــفــالـة
مـشـروطـة مشـدداً عـلى انه يـتـطلع

إلى "تبرئة اسمي".
وأنـهى غـيــغـز صـاحب مــوهـبـة قلّ
ـستـديرة نـظيـرها في عـالم الـكرة ا
مـسيـرته في مـلعـب "أولد تـرافورد"
كـأكثـر الالعبـ تتـويجـاً في تاريخ

كرة القدم اإلنكليزية.
وكالعب حقـق غيغـز رقمـاً قيـاسياً
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عــامـــاً في صـــفــوف "الـــشــيـــاطــ
احلمـر" حـيث توج بـ 13 لقـباً في
ــســـابـــقــة دوري الـــدوري وفـــاز 
أبطـال أوروبـا مرتـ وأربع مرات
في كأس إنكـلترا في كـأس الرابطة
اإلنــكـــلـــيـــزيـــة ثالث مـــرات.أطـــلق
مــســيــرتـه الــتــدريــبـــيــة في "أولــد
ـدرب تـرافـورد" بــتـولـيه مــنـصب ا
ــوقت لــلــفــريق األوّل فـي نــهــايـة ا
مــوسم 2014-2013 عـــقب إقـــالــة
االسكتـلندي ديفـيد مويس قبل أن
يـعمل مـسـاعداً لـلمـدرب الـهولـندي
.عُـيّن ـدة عــامــ لـويس فــان غــال 
ــنــتــخب بالده في غــيــغــز مــدربــاً 
كـــانــــون الـــثـــانـي/يـــنـــايـــر 2018
وسـاهـم في تــأهـله إلـى نـهــائــيـات

كأس أوروبا 2020.
امــا مـشــاركـة ويــلـز في نــهـائــيـات
كـأس الـعالم فـسـتكـون الثـانـية في
تـاريـخـهـا بـعـد مـشـاركـة اولى عـام
1958 في الــســويــد.عــلى صــعــيـد
آخـــر غـــادر "أيـــقـــونـــة" الـــبـــرازيل
ـــدرب الــســابـق مــاريــو الالعب وا
ــسـتـشـفى األحــد بـعـدمـا زاغـالـو ا
أمــضى 12 يــومــاً جــراء اصــابــته

×WLJ∫ الالعب غيغز يغادر احملكمة

{ روما- وكاالت - تـعرض أحد الالعـب البارزين في خط وسط يـوفنتوس
إلصابة قوية في الرأس أثناء ودية أتلتيكو مدريد.

دة 25 وكـان الفـرنسي أدريـان رابيـو العب وسط يوفـنتـوس قد شـارك فقط 
باراة التي انتهت بخسارة السيدة العجوز برباعية نظيفة. دقيقة في ا

ونشر رابيو صورته على شبكة إنستجرام واضعا ضمادة على رأسه.
وأوضح موقع "فوتـبول إيطـاليا" أن الالعب الفـرنسي احتاج إلى  6غرز في

ر. الرأس بعد اصطدامه بزميله البرازيلي جليسون بر
يذكـر أن أدريـان رابـيو غـاب عن مـبـاريات يـوفـنتـوس الـتمـهـيـدية لـلـموسم

اجلديد في جولة أمريكا الشمالية.
يـركـاتو وزعـمت الـعديـد من الـتقـاريـر أن يوفـنـتـوس يضع رابـيـو في ا
الـصـيـفي احلـالي ألن عـقـد الالعب الـفـرنـسي يـنـتهـي في الـصيف

قبل. ا

بـــــــكـــــــنـــــــبـــــــاور ( 1974و1990)
والـفـرنسي ديـديـيه ديـشان (1998

و2018). 
كما ما زال حتّى اآلن الوحيد الذي
شـارك في خـمس مبـاريـات نهـائـية
لـكـأس الـعـالم خسـر واحـدة مـنـها
فقط كمدرب وكان ذلك أمام فرنسا
في عــام 1998.وعــمـل زاغــالــو في
الـنــسـخــة الـسـابــقـة في مــونـديـال
أمـيــركـا 1994 مــسـاعــداً لـلــمـدرب
كارلوس ألبرتو باريرا خالل رابع

ألقاب العالم اخلمسة للبرازيل.
ـكن إنـكـارها لـكن حتـفتـه التي ال 
ال تـــزال كــــأس الــــعـــالم 1970 في
ـكـسـيك اذ بـعـد تـعـيـينـه حـديـثاً ا
نـتـخب "راقـصي السـامـبا" مـدربـاً 
ي الـثـالث قـاده إلى تـتـويـجه الـعـا
بـأسـلـوب لـعب سـاحـر ومـجـمـوعـة
من الــــــنــــــجــــــوم  عــــــلـى رأســــــهم
األســطــورة بـيــلــيه وجــايـرزيــنــيـو
وتـــــوســــــــــــتـــــاو وجـــــيـــــرســـــون
وريفـيلـينو.وكـان سبق لـزاغالو أن
لـعب إلى جـانب بـيـلـيه (81 عـاماً)
خالل الــــــــفـــــوز بـــــلــــقـــــبي 1958

و1962.

ـاضي ـوسم ا سـادس وسـابع ا
توالياً. ويبـدو الصراع قوياً مع
بـــطـــاقـــتـــ مـــبـــاشــرتـــ فـــقط
مـؤهــلـتـ إلى دوري أبـطـال
أوروبا. مـشهـد حماسي
لــــلــــنـــاقـل الـــرئــــيس
أمــــــــــازون بـــــــــرا

فيديو. 
ـنــصـة أطــلــقت ا
مـــــوســــــمـــــهـــــا
الــــــــــــــثــــــــــــــانـي
وســـــــتــــــــنــــــــقل
حصـرياً ثـماني
مـــبــــاريـــات في
ــــــــــرحـــــــــلـــــــــة ا
الـواحـدة فـيـما
تــــنـــــقل كــــانــــال
بـارات بلـوس ا
. يحتل تـبقـيتـ ا
مــــلـف حــــقــــوق
الــــــــــــــــبـث

ـرتبة الثـانية هذا التلـفزيوني ا
ـوسم بــفـارق كــبـيــر عن قـدوم ا
صنـدوق التـمويل سي في سي
ــســاهم في الــفــرع الــتــجــاري ا
اجلـديد لـرابطـة الدوري بـنسـبة
رتقب لـ1.5 ئة وضخّه ا 13 با

مليار يورو. 
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تـسـمح هــذه الـصـفــقـة الـواعـدة
بــدفــعــات مـــرحّب بــهــا من قــبل
األنـديـة ال تـقل عن  33 مـلـيـون
يــورو لــلــنـادي الــواحــد لــفــتـرة
ثـالث ســــــنــــــوات وتــــــصـل إلى
 200مــــلـــــيــــون يــــورو لــــســــان
ـبـالغ جــرمـان. سـتـســاهم تـلك ا
بــتــحــســ الــبــنى الــتــحــتــيــة
الــتــكــوين مــشــاريع الــتــطــويـر
ولـــــــكـن أيـــــــضـــــــاً فـي فـــــــتـــــــرة

االنتـــقاالت. 
دون نـــســيـــان مـــوضــوع األمن
أبــــرز الــــنـــقــــاط الــــســــوداء في
ــــاضي الـــذي شــــهـــد ــــوسم ا ا
خــروقـــات كــبــيــــــــــرة عــلى
ــــدرجــــات. ســــتــــســــمح ا
األموال الطازجة ايضاً
بــــــإراحـــــــة األنــــــديــــــة
ـتـــــــــواضـعـة عـلى ا
غــــرار الـــــصــــاعــــدين
تــولـوز وأجــاكـســيـو
وأوكـسـيـر. يُـذكر أن
الــدوري الــفــرنـسي
ســيــتــقــلص عــدده
18 مــــن 20 إلــــى 
ـــــــوسم نـــــــاديــــــاً ا
ــقــبل مــا يــعــني ا
هبوط أربـعة أندية
إلى الدرجة الثانية
مـــــقـــــابل صـــــعــــود

نادي فقط. 
نـــظــام مـــضـــطــرب
عـــلى غـــرار جــدول
ـــبــــاريـــات الـــتي ا
ســــــتـــــتــــــوقف 45
يــومــاً فـي نــهــايــة
تــــــــــــــــــشــــــــــــــــــريـن
الــثـانـي/نـوفــمـبـر
في ظل أقـامـة كأس
الـعـالم للـمـنتـخـبات

في قطر.
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ـنـطـقـة الـعـربـيـة  خالل الـعـقـدين االخـيـرين من الـزمن نـشـاطـا لـلـحـركات شـهـدت ا
الـشعـبيـة في مـواجهـة االنـظمـة احلـاكمـة عـجل البـعض مـنهـا بـسقـوط تـلك االنظـمة
واشـتركت في ذلك الـنشـاط عدد من الـتيارات واألطـياف الـسيـاسيـة من أجل احلرية
قـراطية ومن بينهـا االحزاب  التيارات  اإلسالمـية التي سعت وما زالت (ولو والد

بشكل غير مباشر ومعلن) للوصول الى سدة السلطة واحلكم .
ولعل ظـاهرة االسالم الـسيـاسي الـتي استـأثرت وشـغلت مـساحـة كبـيرة في الـثقـافة
ـنطـقة الـعربـيـة  قد جتـاوزت مجـالهـا الـديني بـحسب الـسيـاسيـة واالجـتمـاعيـة في ا
هتم بالشأن السياسي ومتابعيه ومحلليه  حيث تشير االحداث الى ارتباط اسم ا
ـؤثـرة الـتي شدت ـهـمة وا االسالم ومن ثم احلـركة االسالمـيـة بـكـثيـر من االحـداث ا
باشرة انتـباه العـالم سيمـا بعد الـتغيـر السيـاسي في عدد من البـلدان وتأثـيراتهـا ا

باشرة على نشاط احلركات السياسية االسالمية. وغير ا
وفي ح يجـد الكثيـر ان فشل حكم  االحـزاب واحلركات االسالمـية قد تـكرر ألكثر
ـصــريـة وحتــوالتـهـا من مـرة  جنــد ان الـواقع خــيـر دلــيل عـلـى ذلك في الـتــجـربــة ا
السياسية في فترة ما يسمى بالربيع  العربي الذي طال ايضا ليبيا وسوريا وتونس
 ومـا نتج عـنه علـما ان جـميع هـذه االحزاب االسالمـية الـتي تولت زمـام االمور بـعد
نازعات وصولها الى الـسلطة تآكلت وانشطرت   وحدثت فيما بينها االنشقاقات  وا
و االقـتـتال  لـتبـدأ بـعد ذلك مـحاوالت تـصـفيـة هذه االحـزاب لبـعـضهـا االخر وتـكون
مخرجاتـها ومخلفاتها الدمار واخلراب واالزمات والكوارث وهذا مانشهده اليوم في
لـيـبـيـا وسـوريـا وتـونس بـأسـتـثـنـاء مـصـر  الـتي تـمـكـنت من الـسـيـطـره عـلى واقـعـهـا
ـسلـم من سـدة احلكم ولم يـكن ثمـن ازاحة االخوان بـازاحتـها لـتنظـيم االخوان  ا

بسيط بل رافقه  من سفك للدماء االعدامات واالعتقاالت الكثير جدا.
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واحلقـيقـة  هنـاك اسبـاب كثـيرة لـهـذا الواقع  والـفشل  في مـقدمـتهـا عدم قـدرة هذه
ـنظـمات االسالمـية عـلى االيفـاء بوعودهـا  وتعـهداتـها لـلناس االحزاب واحلـركات وا
ـنـتج عـكس كل الشـعـارات الـتي طرحـتـهـا  تلك قـبل استـالمهـا لـلـسلـطـة بل  يـكون ا

االحزاب والتيارات السياسية . 
مشكلـة احزاب االسالم السياسي عنـد وصولها الى سدة احلكم وستالمـها للسلطة
عارضة والياتها وبرامجها وفكرها  والتحول تكمن في عدم مغادرة عقلية وسلوك  ا
فهومه الى عقليـة وسلوك  واليات وبرامج ومناهج وستراجتيات  وفكر حكم الدولة 
تطـور واحلديث والواسع االفق وعدم وجـود هذا التحـول من عقليـة وفكر  وسلوك ا
كن عارضه الى عـقلية وسلوك حكم الـدولة االوسع يختلفـان اختالفا جذريا وال  ا
ان بعدم ان يلتقـيان  وبخاصـة اذا ما علمنـا ان قيادات  هذه االحزاب  ال تـريد اال
ـعارض حـاكم  وقائد في حـكم  الدولـة مثلـما يعـمل ويقود ضـرورة ان يكون الـقائد ا
ــعــارضــة الســبــاب كــثــيــرة الن احلــكم  بــحــاجــة الى خــبــرات وكــفــاءات هــو فـي ا
واختصاصـات واليات وتراكم خبرات لتسير شـؤون الدولة  وقيادتها  وان ما يحدث
عـنـد وصول مـثل هـذه االحزاب الى الـسلـطـة  تنـخرط في  عـمـليـة حكم الـدولـة بكـافة
مؤسساتـها  وسلطاتـها بشكل اقصـائي وانتقامي  فـتحدث االنتكـاسات واالخفاقات
ـواجـهـات   والسـبب احلـقـيـقي واالهم في ذلـك هو وتـتـراكم االزمـات والـتـحـديـات وا
كن الي حزب سياسي من نطق يقول ال  اراداة  هذه االحزاب في ابتالع الدولة وا
كـان هضم الدولة لكن بسهولة ان اي نوع كان ان يبـتلع الدولة  الن  من الصعوبة 
تبتـلع الدولة  وتهـضم االحزاب ومن يريـد ابتالعهـا  ولو بعـد ح  واذا اصرت مثل
هـذه االحزاب عـلى ابتالع الدولـة سوف يحـدث الطوفـان ويضيع االثـن معـا  بسبب
تقاطع عقـلية ادارة الدولة مع عقلية  الكثير من احزاب وتنظيمات االسالم السياسي
شـكلة  تتضح فور وهذا ما يحـدث بالتاكيد وكـما  حصل في العديـد من البلدان  وا
وصــول احـزاب االسالم الــســيـاسي    الـى الـســلـطــة  واســتالم احلـكـم حـيث تــبـدا
فترض ان يكون خطابا التقاطـعات  اخلطيرة والكبيرة ب خطـاب الدولة الذي  من ا
رصينا عـلميا مهنيـا يصب في مصلحة واهداف وبرامـج ومشاريع  الدولة و  يتناغم
مع  الـسواد االعـظم من الـناس  وبـ  خـطاب  وفـكر  وبـرامج ومـناهـج واليـات عمل
االسـالم السياسي  واحـزابه وتنظـيماته  الـتي حتلق وتنـبع  ستراجتـيتهـا و افكارها
وبـرامجهـا وسياساتـها  وتنـظيراتهـا من فقه االسالم السـياسي   ومرجـعياته   التي
ـتـغـيرات ـدنـيـة الـرصـيـنه وحـداثـتـها  وتـنـاغـمـهـا مع  ا تـتـقـاطع مع خـطـاب الـدولة  ا

. ية السريعة وهنا حتدث االزدواجية  لظهور خطاب متقاطع والتطورات العا
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ان ما تقع فـيه  احزاب االسالم الـسياسي  من مـطبات و اشـكاالت في ادارة وقيادة
الـدولـة واجلـمـاهـيـر  هي عـدم قـدرتـهـا  عـلى الـتـخـلص من  ضـيـق الـتنـظـيـم واحلـياة
الـداخـلــيـة لـلــحـزب الى ســعـة الـدولــة وفـضـاءاتــهـا  وصـوال  الى ســعـة دول اجلـوار
االقليـمي  والعالم الواسع الرحب والتعامل مع اجلميع ضمن اولويات محددة وهذه
شـاكل التي يصعب على  احزاب االسالم السيـاسي التخلص منها  عند احد اهم ا
ـطـبات  الـتي تـواجـهـهـا احزاب االسالم اسـتالمـها الـسـلـطـة كل هـذه التـحـديـات وا
السياسي عند استالمها السلطة سوف  تنعكس حتما على عدم قدرتها على اسعاد

الناس والوصول الى تطلعاتهم وحتقيق رغباتهم وطموحاتهم .
لقد عانـت كل احزاب االسالم السيـاسي في الوطن العـربي  بعد اسـتالمها للـسلطة
ـشاكل واالخـفاقـات  وتراكـماتـها السـلبـية  والـتي سرعـان ما تـتحول من االزمات وا
الى فـوضى وصـدامـات وتـقـاطـعـات مع ارادة  ورغـبـات وتـطـلـعـات  الـنـاس  بـعـد ان
كـانت تـعـدهم  بـان الـتـاريخ االنــسـاني واالجـتـمـاعي والـسـعـادة واالمن واالسـتـقـرار
وحتـسن الـوضع االقـتـصـادي واخلــدمـاتي يـتـحـقق  عـلى ايــديـهم وفي عـهـدهم عـنـد
استالمهم الـسلطة  وان  كل شيئ  قبلهم كان على خطء ومن سبقهم خائن  وسوف
 يـعيـدون لـلنـاس احلـياة ووتـبـنى الـدولة في عـهـدهم وتتـقـدم  لكن مـا يـلمـسه الـناس
عـكس ذلك  ومـا يـحدث تـتـخـلف وتضـعف الـدولـة وتـقطع اوصـالـهـا بسـبب خـطـابات
ــسـتـويـات الــرسـمـيـة ـارسـات  هــذه االحـزاب من فـرقـة وتــخـنـدق وتــفـكك عـلى ا و
ـتـنــاحـرة الـتي تــعـرض الـنـاس و الــوطن وامـنه واسـتــقـراره وسـيـادته والـشـعـبــيـة  ا
للعواصف  التي تـنحني امامها في النهاية مجبره   بـعد ان تفقد  تاريخها واتباعها
وجماهيـرها  واخمللص لها من العـقالء واحلكماء  وفي النتيـجة يضيع منها اخليط

والعصفور.
.لالسف هـذا هـو حــال االمـة وحـال مـعـظم  اوطـانـهـا  تـمــر عـلى شـعـوبـهـا الـنـكـبـات
والسنوات العـجاف   وعليها  ان تستـفيق  وتستحضر ارادتهـا لبناء اوطانها وحفظ
كـرامـتهـا وسـيـادتهـا وامـنـهـا وتمـتـلك ثـرواتـها لـتـصـنع حاضـرهـا ومـسـتقـبل نـاسـها

واجيالها  قبل ان تغوص في وتغرق في االزمات و اعماق  احليرة والندم .

 ÍdLA « rÝU  V UÞ

بغداد

`O×B² « 5F²¹ WKOšœ W UŠ ÆÆ dO³D² «

w½U U)« bOL(« b³Ž sÐ v OŽ aOA « —u² b « W öF «

النجف

يــطــابق قــول الــصــادق عــلــيه الــسالم
كــونــوا زيـنــاً لــنـا وال تــكــونـوا شــيــنـاً
عـليـنا? أيـرضى أئمة الـهدى أن يـسخر
الـنـاس من دين أهل الـبـيت و يـهزؤون
بــشــرعــهم? أهــذا يـدعــوا إلى انــتــشـار

احلق ومعرفة اإلسالم? 
إن كـان يـروق لبـعـضهم أن يـجـوّز هذه
األفـعـال فـالـيتقِ الـله ولـيـنـقـذ دين الله
من يـد هذه الفضائيات التي تعجل من
نـشـر هذا األمـر وبـثّه وسيـلـة إلى هتك
حـرمـات الـدين والـنـيل مـن عـلـوم أئـمة

الهدى الطاهرين.
إنّ عـلى الفقهاء أن يـعلنوا حتر هذه
األفـعـال فـنـحن نـربـأ بـهم أن يـسـكـتوا
عـن احلق إرضاءً لـرغـبـات الـعـوام ولو
عــلى حــســاب اإلسالم وأئــمـة اإلسالم
وحــاشــاهـم من ذلك إذن فــلــيــطــلــقــوا
الـــــفــــتــــوى فـي مــــنـــــعه عـــــلى األقل ال

ه. حتر
عـلى الـعلـمـاء أن يرفـعـوا عامـة الـناس
ــعـرفـة إلى عـرشـهم ال أن يـهـبـطـوا بـا
ــقــامــهم إلى الــعــوام وإلى فــرشــهم

فاإلسالم يعلوا وال يعلى عليه.
ـشــيـنــة أيّـهـا ـظـاهــر ا حــرّمـوا هــذه ا
الـعلـماء وال تـخشوا جـهالـة السـفهاء
فـالله يـعصـمكم من الـناس فـبلـغوا ما

. كُلّفتم به من ربّ العا
إنّ األعـداء ال يـرحمـون وإنّ اخلصـماء
ال يــســكـتــون فــنــزّهـوا ســاحــة الــعـلم
والــفــضــيــلــة وأدّوا مــا وجب عــلـيــكم
لـتسقط عنكم احلجة وتكونوا بعد ذلك
مـــعـــذوريـن فـــإنّ الـــســـكـــوت مـــضــرّة
وخـسارة تـوجب الـتجـري واجلسارة
عــلى أهـل بــيت الــطّــهــارة إنّـكـم أيّــهـا
سـؤولون ولعَـمر احلق إنّكم الـعلـماء 

سؤولون. 
الـلـهم اشـهـد أنّي أديت مـا عـليّ الـلهم

اشهد أنّي بلّغت. 
ومــا تـوفــيـقي إلّــا بـالــله وال حـول وال
قـوّة إلّا بـالله وأفـوّض أمري إلى الله

إنّ الله بصير بالعباد.

والــــفـــداء مـن أجل الـــقــــضـــيــــة والـــرأي
السديد.

قـم دون رأيك في احلـــيـــاة مـــجـــاهــدا    
  إنّ احلياة عقيدة وجهاد

هــذا هــو األســاس في إقــامــة الــشــعــائـر
احلسينية في شرق األرض وغربها.

مـنـذ قـرن تـقريـبـاً تـطـورت هذه الـشـعـائر
إلـى حــالــة - ويـــؤســفــنـــا أن نــقــول - ال
يُـحسن عقباها في بعض اجملاالت والبد
أن نــتــكــلم بــالـعــيب لــنــصــحــحه وهـذه
احلــالــة في احلـقــيــقـة هـي دخـيــلــة عـلى
ـؤمـنـ بـعـامّـة وعـلى الـوسط الـعربي ا
بــخـاصّــة ومـا كــان يـسـمـع لـهـا عــنـدهم

ركزا.
فــمــا نــراه مــثالً من عــمــلـيــة الــتــطــبــيـر
لـلـرؤوس والتـتبـيـر بالـسالسل لـلظـهور
ـنـطق الـشـرعي غــريب كل الـغـرابـة عـن ا
لـلعمـلية فمـا أجاز الله سبـحانه وتعالى
أذيّـة النفس بحال إلّا إذا كان منصوصاً
عـليه بالــــــشرع الـكر كاحلج فيه أذيّة

للبدن وكالصيام وكاجلهاد.
أمّـــا اجلـــهـــات األخـــرى الــــتي لم يـــنص
قدس علـيها فهي من احلوادث الـشارع ا
الــواقـعــة فـالـواجب الــرجـوع فــيـهـا إلى
الـرواة الـكـرام وهم الـفقـهـاء واحملـدثون
الــذين يـعـرفــون كالم الـدين وأهل الـدين
وال يـــصح بـــحــال أن يـــســتـــقل الـــعــوام
بــتــحـقــيق األحــكــام أو بـتــعــيـ احلالل
ـلك واحلــرام فــالــتـشــخــيص بــيـد مـن 

الترخيص.
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ـذكور ليس فيه ومـن زعم أنّ هذا الفعل ا
أذىً لـلـنـفس فـهـو عـلى خـطـأ ألنّه يـدّعي
هـذا من مـنـطـلق انـدفـاعه ومـا عـوّد عـليه
نــفـــسه ومــعــلــوم أنّ الــعــادات ال حتــلل
احملــرمــات وأنّ األذيّــة ثــابــتــة حـتـى لـو
تـعًّود عـليـها صاحـبهـا والفـقيه ال يـجيز

ذلك بحال. 
الــغـريب أنّــهم يــنـتــحـلــون لـتــجـويــز مـا
يـفعلـون أموراً ال تنـهض دليالً فقـهياً في
ـقام. كما ذكروا أنّ العقـيلة زينب عليها ا

جــرى عــلى آل الـرســول (ص) من بــعـده
ـــوضـــوعي لـــلـــتــاريخ وكـــذلك الـــنـــقــد ا
ومـجـريـاته والـتـركيـز عـلى واقـعـة الطف
الـفـجـيـعـة الـتي هـي مـدرسـة بـحـد ذاتـها
ودعـوة مؤثّـرة إلى الله سـبحـانه وتعالى
وإلـى كتـابه وإلى الـرسول (ص) وسـنّته
وإلـى اتّـبـاع احلق واحلــقـيــقـة هـذه هي
شـعائـر احلسـ (ع) التي يـلزم أن يـتلزم
ــؤمـــنـــون ويـــعـــضّــوا عـــلـــيـــهــا بـــهـــا ا

بنواجذهم.
فـالشـعائر احلـسيـنية هي اإلسالم احلق
وهـي اإلعالم احلق لإلسالم احلق حـيث
ؤمن إذ جعل لهم منّ الـله تعالى على ا
ثـالثة شهور للدعوة إلى الله هي احملرم
نـاسبات وصـفر ورمـضان وخالل ذلـك ا
في مــوالــيــدهم ووفــيـاتــهم فــهــذه ثـروة
عــلـمـيـة يـجـب أن نـغـتـنــمـهـا وجنـعل من

منبر احلس مدرسة تنوّر العقول. 
هـذه هي الوسـطية الـتي تتـجنب اإلفراط
والـــتـــفــريـط في طـــرحــهـــا الـــنـــمــوذجي
ـنـهـجي. وهذا اإلطـار هـو الذي تـتـحدد ا
فـــيه احلـــركـــة وتــتـــســـور من دون نـــبــذ
لـــــشــــعــــيـــــرتــــهــــا ومـن دون إفــــراط من
ــؤمــنـون ــارســتــهـا.ومــضت قــرون وا
ـبـاركـة يـتــفـيّـؤون ظِالل تـلك الـنـهـضـة ا
ــنــهج احلــيـاتـي لـتــبــلـور ويــعــدّونـهــا ا
احلــقــيــقــة اإلسالمــيــة الــتي حتــارب كل
مــظــاهــر الــظـلـم والـتّــعــسف في احلــكم

كــان عــلى جــادة الـوسط ال إلـى أقـصى
الــيـمـ وال إلى أقـصى الـشـمـال وهـذه
ـولى جلّ هـي الـوسـطـيـة الـتي ذكـرهـا ا
جـالله في كـتــابه الــعـزيــز يـخــاطب أمّـة
اإلسـالم احلـقّـة: "وكــذلك جَـعَـلْــنَـاكُمْ أُمَّـةً

وَسَطًا".
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الـوسطية التي ال إفـراط فيها وال تفريط
لـهـا ثمـرة عظـيـمة جتـعل من صـاحبـها
احلَــكَم واحلـكـيم والــقـيّم الـقـو ولـذا
قـال تـعـالى بـعـد ذلك: "لِّتَـكُـونُـوا شُـهَدَاءَ
" فــمن كـان مـلــتـزمـاً جـادّة عَــلَى الـنَّـاسِ
قـام الـعـظيم الـوسـطـية يـسـتـحق هـذا ا
وهــو أن يــكــون شــهــيــدًا عــلى الــنـاس
فــاألمّـة اإلسالمـيـة شـهــيـدة عـلى جـمـيع

األ إن اتخذّت طريق الوسطية.
 وقـد قيل إن الـشيء إذا جتاوز عن حدّه
انــقـلب إلى ضــدّه والـضــديّـة ال تـوصل
إلى الهدف بل هي توقف وتعدٍ وجنف
ــؤمــنـــ عــلي عــلــيه ولــذا قـــال أمــيــرا
الـــسالم: هـــلـك فيّ اثـــنـــان مــحـب غــال
ومــبـغض قـال. فـكـلّ مـا أخـرج اإلنـسـان
عـن جادّة الوسط يهوى إلى وادٍ سحيق

مؤمن باالضمحالل.
فـي هـذا اجملــال يــنــســحب الــكالم عــلى
الـشعـائر احلـسيـنيـة فإنّ الـراجح فيـها
ـــعــارف هـــو ذكـــر الـــوعظ واألخـالق وا
صطفى (ص) وأهل بيته وما وسـيرة ا

 قــال الـله ســبـحـانـه وتـعـالى فـي مـحـكم
كــتــابه: "وكــذلـك جَــعَـلْــنَـــكُـمْ أُمَّــةً وَسَــطًـا

لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ـلنَّاسِ".
هــذه اآليـة تـفــيـد مـعـانـي كـثـيــرة مـنـهـا
مـعـنى اإلفـراط والتـفـريط ألنّ الوسـطـية
هـي ال إفراط وال تفـريط واإلفراط في كلّ

شيء مذموم وكذا التفريط.
ومــعـــنى اإلفــراط هــو: جتــاوز احلــد في
ــثـال في الــكمّ وفي الــكــيف ومن بــاب ا
الـكمّ تـعتـبـر زيادة الـعرض عـلى الـطلب
. أمّـا في ــغــاالة في الــشيء إفــراطــاً أو ا
ـرض وهو من الـكـيف: فمـثله األلم في ا
الــطـــوار الــتي تــطــرأ عــلى الــبــدن أو
جتـاوز االعتـدال خطأً كـتجـاوز االعتدال

في األكل واإلصراف في الصرف.
هـذا الـشكـل من التـصـرف ال يقـرّه الـعقل
ولى وال يـرضى به الـعـقالء لـذا حـرّمه ا
سـبحانه وتـعالى وإستثـنى طلب العلم
والــزيـادة في الـفـضل واألدب فال يـكـون
عـرفـة مفـرطـاً وإن جاوز طـالب الـعـلم وا
احلــد فـالــعــلم كـمــا يــقـول الــعـلــمـاء إن
أعـطــيـته كـلّك أعـطـاك بـعـضه فال إفـراط
فــيه وقـد قـال ســبـحـانه: "وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي

عِلْمًا".
أمّـــا الــتــفـــريط فــهـــو عــلى الـــعــكس من
اإلفــراط فـهـو جتـاوز احلـد ال من جـانب
الـزيادة والـكمـال كمـا في اإلفراط بل من
جـانب النقـصان والتـقصيـر فالعاقل من

الـسالم نطحت جبيـنها باحململ وأدمته
حـ رأت قتلى أهـلها مـجزرين وحاشا
علمة أن تقوم ة غير ا لـزينب وهي العا
ــثل هـذا الـفــعل الـذي يـضــطـرهـا إلى
التطهير من الدم ألجل الصالة وهي في
ــاء مــتـعــذر عــلــيــهـا أو حــ األســر وا
ثال لـلصبر الفائق سالم عـسير وهي ا
الـله عليها التي وصفها الشاعر بقوله:
بـأبي الـتـي ورثت مـصـائب أمـهـا فـغدت
تــقــابــلـهــا بــصــبــر أبـيــهــا خــصــوصـاً
واحلــسـ عـلــيه الـسالم كــان قـد مـسح
عــلى صــدرهـا وقــال: (الـلــهم اربط عـلى
ـتميز. هذا قـلبها) فـألهما الـله الصبر ا
اخلــــبـــر لم تـــثــــبت صـــحــــته وهـــو من
ـراسيل إن لم يكن من اجملاهيل ومثل ا

هذه األدلّة مهلهلة بحد ذاتها.
وأنّ هــنـاك دلـيل عــلى صـحـة الـتــطـبـيـر
ــنـع اآلن ويـحــرّم بــاحلــكم فــيــجب أن 
ا يـستلـزم هذا الـفعل في هذا الـثانـوي 
الـــزمـــان من الـــشــنـــاعـــة والــفـــضـــاعــة
والـسخرية واالشمئزاز من قبل اآلخرين
الـــذين يـــشـــاهـــدون هــؤالء يـــضـــربــون
ظــــهــــورهم بــــاخلــــنــــاجــــر ورؤوســــهم
بـالـسيـوف عبـر الفـضـائيـات التي تـنقل
الـــصــور إلـى الــعـــالم كـــلّه خــصـــوصــاً
رصاد ويـعلن للمأل أن هذا واخلـصم با
الـفعل هو اإلسالم عند أتباع أهل البيت
أو أنّ هــذا هــو مــذهب الــشــيــعــة وهـذا
الــتـطـبــيـر هــو شـعـار الــشـيـعــة فـمـاذا
يــحــصل عــنــدمـا يــشــاهــد اآلخـرون في
أروبـــــا والــــغـــــرب وفـي الــــعـــــالم كـــــله
والـــفــضــائـــيــات تـــعــلن هـــذه األشــيــاء

الفضيعة!
ويـقال لهم هـذا هو اإلسالم في الوقت
الـذي رفع جمـيع الـبشر سـيوفـهم ضد

اإلسالم.
صلحة اإلسالم يصب فوائده? أهـذا 
ـصـلـحـة التـشـيع ثـمـراته عـائدة? أو 
أهــــذا يــــدخـل الــــنــــاس فـي دين الــــله
أفـواجـا? أم أنّ الـناس يـتـخـذون فراراً
مـن الـديـن طـرقــاً وفــجــاجــا? أهــذا مـا

اصـدرته وحـوكـمت احـدى الـزميالت عن
تـهمـة نـشر الـقرار دون مـوافقـة احملكـمة
وقع ـا ان ا قـبل( ٤) ايـام تـقريـبـا( ) و
ــجـلس الــقــضـاء االلــكـتــروني خــاص 
ة مادام فـإعادة نـشر القـرار يعـتبر جـر
لم تــكن مـوافـقـة واذن مـن قـبل احملـكـمـة
(مـحكمـة التـمييـز) واذا ما اردنا تـطبيق
الـنــصـوص بـصـورة صــحـيـحـة فـان اي
ـة قـد يكـون االمـر مـسـتـغـربا نـشـر جـر
لـدى البعض لكن تاريخ تـشريع العقوبة
هــو عــام 1969فــحــيـــنــهــا كــان الــنــشــر
بـالـصـحف الرسـمـيـة فقط والـتـلـفاز ولم
تـكن هنـالك وسائل نـشر اجـتمـاعيـة كما
هي االن وبـالتالي فـان النشـر آنذاك كان
ـعـتـاد امـرا يـراد مــنه غـايـة فـلـيس من ا
ـألوف ان يـقوم مـواطن بالـذهاب الى وا
قـنـاة فضـائيـة او جـريدة لـيـنشـر قرارا 
وبـالتـالي فان الـنص يسـري على جـميع
االزمـان ولم يـراعـي الـتـطـور الـذي حدث
وتــغـــيــيــر دســـتــور الــعـــراق والــنــظــام
ـــبـــاد واحلـــقـــوق الـــدســـتـــوريـــة  وا
فـبـالـتـالي اي اخـبارا يـقـدم الى مـحـكـمة
الـتـحــقـيق بـشـان نـشـر قـرار اذا مـا اراد
الـــقــاضـي تــطـــبـــيق الـــنص ســتـــتـــخــذ

االجراءات القانونية بحق الناشر"
وخلـــــطـــــورة رأي الــــزمـــــيـل احملـــــتــــرم
وحلـاجـته للـمـناقـشة والـدراسـة حاولـنا

4- ما جرى في اجللسات العلنية
لـلـمـحــاكم بـغـيـر امـانـة وبـسـوء قـصـد.
وسوء القصد يتحقق عند النقد وتكمن
ــرونــة الــتي يـســتــطـيـع قـاضي هــنـا ا
ـوضوع التكييف واعـتبار النقد سوء ا

قصد.
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والــفــقــرة  – 6 مــا جــرى فـي الــدعـاوى
ـدنية او اجلنائية التي قررت احملاكم ا
سـمـاعهـا في جـلسـة سـرية او مـا جرى
تـعلـقة في الـتحـقيـقات او االجـراءات ا
بــجـــرائم الــقــذف او الـــسب او افــشــاء
االســرار وال عــقــاب عــلى مــجــرد نــشـر
احلـكم اذا  بـأذن احملـكمـة اخملـتـصة.
ـا ان نشـر الـقرار لـكي يكـون مبـاحا و
ـوافـقـة من احملكـمـة التي فـيـجب اخذ ا

نــــاقــــشــــنـي احــــد الــــزمالء احملــــامــــ
بـــخــصـــوص مـــوضــوع نـــشـــر قــرارات
مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز في مـواقع الـتـواصل
االجـتماعي قائال بأن "العراق يفتقر الى
الـتــقـنـ االلـكــتـروني  فـمـثــلـمـا قـيـدت
ــادة  (226) الـــعــقـــابــيـــة حق الــنـــقــد ا
والـتعـبـير الـدستـوري التي حـوكم فيـها
قـاضي بـتـهـمة اهـانـة احملـاكم و حـكمت
ادة( احملـكمة االحتادية بدستوريتها فا
236) ايضا قيدت حق النقد للقرارت

الـقـضـائـية وفـق الفـقـرة( ٤ )مـنـهـا التي
نــصت عـــلى: يــعــاقب بــاحلــبس مــدة ال
تـزيد على سـنت وبـغرامة ال تـزيد على
مــــائـــتـي ديـــنــــار او بــــأحـــدى هــــاتـــ
الــعــقـــوبــتــ من نـــشــر بــأحــدى طــرق

العالنية:

مـحاكمة جارية ولم يصدر بها قرار بات
وشـتـان بـيـنـهـمـا وبـذلك يـكـون قـد حـمل
ـا يـحــتـمل فال ضـيـر من الـنـص اكـثـر 
نـــشـــر الـــقـــرار اال اذا كــانـت جـــلـــســات
ــرافــعــة ســريــة فــانه واحلــالــة يــكـون ا
الـقـرار سـريـاً امـا مـا يـتم نـشره مـن قبل
ـــوقـع اخلـــاص لـــغـــرض اجملـــلـس في ا
االطالع فـال ضير من اعـادة نشره سواء
عل مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي او في
الـــبــحـــوث والـــــــــدارســـات وكــمـــا هــو
مـعـلوم ان الـبـاحث يقـوم بـاالرتكـاز على
قــرارات احملـاكم بـأعــتـــــــبـار االجــتـهـاد
الـقـضـائي الـركـيزة االسـاسـيـة لـتـطـبيق
صـحيح الـقانـون اضافـة الى اجتـهادات
الــفـقـهــاء في الـقــانـون وال ضــيـر في كل

ذلك.
ـادة 236/ 6 لـهـا  سـادسـا : ان احـكـام ا
عالقـة جوهرية بهـذا االمر  كما قال احد
الـــزمالء- مع مـالحــظـــة انـــهــا مـــقـــيــدة
ولـيست مطلقـة - ولكن اغفل ان نشرها
من قــبل الـســلـطــة اخملـتــصـة لـلــعـلن او
اعــطــاء نـــســخــة من هــــــــذه الــقــرارات
ألطـــراف الــدعـــوى يـــســتـــــــــــغــرق اذن
احملـــكـــمــة مـن بــاب الـــضـــد اذ ان عــدم
مـوافقة احملكمة على النشر يستلزم عدم
إعالن احلـكم - وهذا ال يـجوز - فـيكون

. االذنُ متوفراً

ـجـرد زوال هـذه الضـرورة وال يـجوز
لـــــهم الـــــكالم اال اذا اذن لـــــهم واذا لم

يأذن وجب تدوين ذلك في احملضر.
ن تـــقــدم ذكــرهم ان يــطــلب ب  –ألي 
عـــــلـى نــــــفـــــقــــــته صــــــورا من االوراق
واالفــــــادات اال اذا راي الــــــقــــــاضي ان
اعـطـاءها يـؤثر عـلى سـير الـتحـقيق او

سريته.)
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ثــالـثـا :  اتـفق مع مـن دعـا الـزمـيل الى
ـصـري وكيف مـتـابـعة عـمل  الـقـضاء ا
يــبث مــحـاكــمـاته عــبــر وسـائل االعالم
كـافة  ثم ان نقد  قرارات الـقضاء فأكيد
قـابلـة كفـيل بـتطـوير الـنظـام القـضائي

تقدمة والقوان في الدول ا
رابعا: ما تفسيره لنشر قرارات محكمة
الـــتـــمــــيـــيـــز في الــــكـــتب واجملـــلـــدات
ــنـــشــورات واالســتـــعــانـــة بــهــا في وا
الــبـحــوث والـدراســات  الـيس ذلك من
وسـائل الـعالنـيـة ثم مـا غايـة  مـحـكـمة
التمييز من نشر القرارات اليس لزيادة
الـوعي والـثقـافة الـقانـونـية ولـو لديـها
االمـــكـــانـــيــة لـــقـــامـت نــشـــرهـــا حـــتى

بالفضائيات
خــامـسـا : ان نــصـوص الـقــانـون الـتي
اسـتــنـد عـلـيــهـا الـزمـيـل ال تـنـطـبق عل
ـا تــنـطــبق عـلى الــواقـعــة واحلـال وا

قال للرد عليه : كتابة هذا ا
ــاذا يـــتم نــشـــر الــقـــرار من قــبل اوال : 
ـــوقع مـــجـــلس الـــقــضـــاء االعـــلى في ا
ــتــاح لــلــجــمــيع  الــيس االلــكــتــروني ا
ا يقال ان هناك فرق لالطالع عـليه??فر
ب النشر واالطالع! وان النشر من قبل
الـقضاء ال يعني اعطاء االذن  نقول اذا
 نـشر الـقرار من قـبل مجـلس الـقضاء
وانــتـــقل الى حـــيــز الــعـالنــيــة انـــتــفت
احلـاجة من عدم نشره وكتمانه واصبح
في مـــتــنـــاول اجلــمـــيع. ومن الـــطــريف
حـينمـا قلت للزمـيل بهذه الـفكرة قال ان
الـواجب هــو مـجـرد االحـتـفـاظ بـالـقـرار
واالطالع عـليه ولكن ال يـجوز النشر كي

ال تقع حتت طائلة النص العقابي() 
ثـانيـا : هل يعلم الـزميل بـان هنالك حق
مـهدور بـأخذ نـسخـة كامـلة من اضـبارة
الـدعـوى وان قـانـون اصـول احملـاكـمـات
اجلـزائيـة قد نص عـلى ذلك صراحةً في

ادة (57)  ا
1- للمتهم وللمشتكي وللمدعي باحلق
تهم ـدني وللمسؤول مـدنيا عن فعل ا ا
وكالئــــــهم ان يـــــحـــــضـــــروا اجـــــراءات
نع الـتحقيق. وللقاضي او احملقق ان 
أيـا منهم من احلضور اذا اقتضى االمر
ذلك ألسـبـاب يـدونـهـا في احملـضـر عـلى
ان يــبــيح لـهـم االطالع عـلـى الـتــحــقـيق
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الـتــقـاعــديـة وان هــدف الـقــانـون ايــجـاد
فـرص عمل لفئة الشـباب العاطل الذين
ئة ) من مجـموع الشعب ـثلون (50 بـا
الـعـراقي  وقـد ردت احملـكـمـة االحتـاديـة
الـعــلــيـا الــدعـوى لــسـبـق احلـكم بــنـفس
مـوضوع الدعـوى  حيث سبق وان ردت
احملــكــمــة االحتــاديــة الــعــلــيــا الــدعـوى
ـقامة من ـرقمة (1/ احتـادية /2020) ا ا
ـوضـوع وهو ـدعـيـة (ر.ع.ج) في ذات ا ا
ــادة (18) مـن قــانـون عــدم دســتــوريــة ا
ذكور الـتعديل االول  ولـنا على الـقرار ا

الحظات نوجزها باالتي : بعض ا
1- مـدى عـيـنــيـة الـدعـوى الـدسـتـوريـة :
فـالدعوى الدستوريـة تنتمي الى القضاء
الـعـيـني فال يـشـترط ان يـسـتـنـد الـطاعن
الى حق شــخـصي اعـتـدي عــلـيه كـونـهـا
ــراكــز عــامـــة ومــوضــوعــيــة تــتــعــلـق 
ويـتـوجه الـطعن الـى نصـوص الـتـشريع
اخملــالـــفـــة لــلـــدســـتـــور حــيـث جــاء في
حـيـثـيـات الـقـرار (... وحـيث ان الـدعـوى
الــدســتــوريــة تــوصـف بــانــهــا عــيــنــيــة
لـتــعــلــقــهــا بــدسـتــوريــة قــوانــ عــامـة
ومـجـردة وليس حـقـوق شخـصيـة بـحته
....)  واحلـقـيقـيـة ان هذا الـكالم اليـكون
دقـيـقــاً عـلى اطالقه الن عـيــنـيـة الـدعـوى
الـدســتـوريــة التـعـنـي الـتـحــلل من شـرط
بـاشـرة  ولذلك ـصـلحـة الـشخـصـيـة ا ا

رقمة (120/احتادية يـتعلق بالـدعوى ا
/2022© في 6/26/ 2022وهــو يــتــعــلق
بــطــعـن اقــامه احــد احملــامــ (ف.م.خ)
ادة (18) من طـاعـنـاً بـعـدم دسـتـوريـة ا
الــقـانـون رقم (26) لــسـنـة  2019قـانـون
ـوحد الـتـعديل االول لـقـانون الـتـقاعـد ا
رقم (9) لــســنــة 2014 خملــالـــفه قــانــون
ــواد (14و16) مـن دســتـور الــتــعــديل ا
جـمــهـوريــة الـعـراق لــسـنـة  2005كـونه
ـســتــهـدفه من احــدث ضـرراً بــالـفــئــة ا
دعى عليهم ( قـانون التعديل وقد دفع ا
رئــيس اجلــمــهــوريــة ورئــيس مــجــلس
النواب  –اضـافة لوظيفتهما )  بأ نتفاء
ــصـلــحــة  والــضــرر بــاعــتــبـار شــرط ا
ـتقـاعـدين سيـحـصلـون عـلى حقـوقهم ا

اصـدرت احملكـمـة االحتاديـة العـليـا قرار
ــصـلــحـة فـي الـدعـوى يـتــعـلـق بـشـرط ا
الــدســتـوريــة  اذ ان الــنــظــام الـداخــلي
لـلــمـحــكــمـة االحتــاديـة الــعـلــيـا رقم (1)
ادة (5) ـلغى) حـدد في ا لـسـنة 2005 (ا
مـنه شـروط قـبـول الـدعـوى الـدسـتـوريـة
وعــلى رأســـهــا ان يــكــون لـــلــمــدعي في
مــوضـــوع الـــدعــوى مـــصـــلــحـــة حـــالــة
ومـبـاشرة ومـؤثـرة في مـركزه الـقـانوني
ـالي او االجتماعي وايضاً تضمنت او ا
) من الـــنــظــام الــداخــلي ــادة (20/اوالً ا
لـلمحكمة االحتادية العليا رقم (1) لسنة
ـاثالً اال ان النص اشـترط 2022 نـصاً 
ــصـلــحـة عــنـد اقــامـة الــدعـوى تـوافــر ا
وحــتى صــدور احلــكم فــيــهــا   الــقــرار

ــصــلــحــة مـــنــاط الــدعــوى  وهــذا مــا ا
ـرقم تــنـبــهت له احملــكــمـة في قــرارهــا ا
(110/ احتـــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــة /2022) فــي
2022/6/28 حــيـث جــاء في حـــيــثـــيــات
ـــا كـــان ســـبق الـــفـــصل في احلـــكم (..و
صلـحة عند الـدعوى الدسـتورية ينـفي ا
اقـامة الدعوى مجدداً لـلمطالبة في نفس
ـوضـوع الـذي  البت فـيه بـقـرار حكم ا
بـات وملـزم للـسلـطات واالشـخاص كـافة
ــدعـــيــ اضــافــة لــذا فــأن مــصـــلــحــة ا
لـوظـيــفـتـهـمــا عـنـد اقـامــة الـدعـوى تـعـد

منتفية ....) .
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3- ان احملـكمة احملكمة االحتـادية العليا
ــرقــمـة (110/ احتــاديـة ردت الــدعــوى ا
/2022) فـي 2022/6/28 شــــــكالً وهـــــذا
مـعناه من وجهة نـظرنا ان هذا القرار له
له حـجـيه نـسـبيـة ولـيس مـطـلـقه  النـها
ردت الـدعـوى شـكالً لـعـدم تـوافـر شـروط
ـصـلـحـة قـبـول الــدعـوى ومـنـهـا شــرط ا
ونــدعـو احملــكــمـة فـي حـال رد الــدعـاوي
لــعــدم تــوفــر شـــروطــهــا ومــنــهــا شــرط
ـصـلـحــة الى قـبـولـهـا مـجـدداً في حـال ا
اسـتـيـفائـهـا لـشـروطـها سـواء بـالـنـسـبة
لـلـمــدعي ذاته ام لـغـيــره وعـدم الـتـمـسك
ــثل هــذه احلـاالت ــطـلــقه  بــاحلـجــيــة ا

وفق . ...والله ا

الــيه احملــكــمــة االحتــاديــة الــعـلــيــا في
نـوه عنه في اعاله اذ جاء فيه قـرارها ا
( ... والطالع احملــكـمـة الى قـرار احلـكم
الــصـادر عــنــهـا بــالــعـدد (1/ احتــاديـة
/2020). وان مــــوضـــوعــــهــــا هـــو ذات
مـوضوع هذه الدعوى والفقرة احلكمية
الــواردة فـــيه وهــو احلـــكم بــرد دعــوى
ـدعـية  .....وان االحـكام الـصادرة عن ا
هــذه احملـكــمــة بــاته ومــلــزمـة لــلــكــافـة
اســـتــنـــاداً لـــلـــمــادة (94) مـن دســـتــور
جمهورية العراق لسنة 2005 وان تغير
اطـراف الدعـوى فحـجيـتهـا تسـري على
اجلــمـــيع من افـــراد وســلـــطــات عـــامــة
والسـبـيل لـطـرح دستـوريـة قـانـون امام
هــذه احملـــكــمــة اذا ســبـق وان حــكــمت
احملـكـمـة بـدسـتـوريـته حـتى وان تـغـيـر
ا تقدم قررت اطـراف الدعوى  وعليه و
احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا بـرد دعـوى
ـــدعـي .....)  واحلــــقـــيــــقــــة ان قـــرار ا
احملــكـمــة صـحــيح ولـكــنه لم يــشـر الى
سـبب كــون سـبق احلـكم بــالـدسـتـوريـة
مـوجب لــرد الـدعـوى  حـيث كـان يـجب
ــصــلــحـة االشــارة الى انــتــفـاء شــرط ا
لـسبق احلكم بـدستورية الـنص الطع
ـصلـحـة تـنتـفي بـالـنـسبـة لـلـمدعي  فـا
بـصدور حكم سـابق سواء بالـدستورية
او عـدم دســتـوريــة الـنص بـاعــتـبـار ان

اجــاز الــنــظـــام الــداخــلـي لــلــمـــحــكــمــة
االحتادية العليا رقم (1) لسنة  2022في
ـادة (20) مـنه لالشـخـاص الـطـبـيـعـيـة ا
(االفــراد) اقــامــة دعــوى مــبــاشــرة امــام
احملــكــمــة االحتــاديــة الــعــلــيــا لــلــطــعن
بـدستورية نص في قـانون او نظام  اي
بــــصــــورة مــــســــتــــقـــــله عن اي دعــــوى
مــوضـوعــيــة  في حــ جنـد ان قــانـون
احملـكمـة الدستـوريه العـليـا في مصر لم
ــــنح االفــــراد مــــثل هــــذا احلق اال عن
طــريق الـــدفع الـــفــرعي امـــام مــحـــكــمــة
ــــــوضــــــوع  او مـن خـالل االحــــــالــــــة ا
ـوضوع او من الـتـلقـائـيـة من مـحكـمـة ا
خالل تـصدي احملـكمـة من تلـقاء نـفسـها
ارسـة اختـصـصهـا  ولذلك ـناسـبـة 
ـبـاشـرة من نـتـوقع سـيل من الـدعـاوى ا
االفـراد قد يثـقل كاهل احملكـمة مسـتقبالً
تـشكـل تشـكيـكاً بـالـقوانـ دون ضوابط
ــــبـــدأ قــــريــــنه مــــوضــــوعــــيــــة خالفــــاً 

الدستورية.
ـصـلـحـة : ان الـنـظام 2- انـتـفـاء شـرط ا
الـدخلي للمحـكمة االحتادية الـعليا حدد
شــروط قـــبــول الـــدعــوى الـــدســتـــوريــة
صلحة  اال انه اغفل االشارة وشـروط ا
حلـاالت انــتـفـائــهـا  ومن صــور انـتـفـاء
ـصـلحـة سـبق احلـكم بـشأن دسـتـورية ا
ـطــعــون فـيـه وهـذا مــا اشـارت الــنص ا
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ــهـــاجـــرين الـــبــيـــوريـــتــان نـــشــأت مـن ا
االوربــيــ وال تــزال تــنـــوء بــعــبيء هــذا
ـتـحكم فـي كل مـفاصل الـثـقل الـطـاغي وا
احلـــيــاة الـــســـيـــاســـيــة واالقـــتـــصـــاديــة
واالجـتـماعـيـة االمـريكـيـة في ظل تـناقض
واضح بـــ مـــبـــاديء اعالن االســـتـــقالل
واطن من لون او ا وواقع اسـتغالل ا
ذوي الـــبــــشـــرة الـــســــوداء الـــذين جـــرى
اسـتقـادمـهم عـبر عـمـليـات غـيـر انسـانـية

وظروف عمل وسخرة قاسية جدا. 
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عـمل واسـتـقــدام الـعـبـيـد ادى الى نـشـوء
واقع اقـتـصـادي في الـواليـات اجلـنـوبـيـة
يـختـلف عـمـا هو في الـواليـات الـشمـالـية
التي كانت تبدو شبه خالية من العبيد إذ
كـان العـبيـد مـصدرا لـلعـمل واسـتحـصال
الــثــروة الــقــائــمــة عــلى اســاس الــزراعـة
الـواسعة في مسـاحات وولدت اقـطاعيات
كـبـيـرة االمـر الــذي عـانى فـيه الـسـود من
شـــتى انــواع الـــتــعــذيـب والــتــنـــكــيل في
انـسـانيـتهم ,وفي الـسـنوات الـتي سـبقت
احلــــرب االهـــلـــيـــة دافع كـل من مـــؤيـــدي
ومـــعــارضـي الــعـــبـــوديــة عن مـــواقـــفــهم
تناقضة على حد سواء عبر جمع االدلة ا
ـقـدسة عن الـدسـتـور االمريـكي والـكـتب ا
ووثـيـقـة اعـالن االسـتـقالل مع قـيـام دعـاة
الـغـاء الـعـبـوديـة بـتـفـسـيـر شـامل لـلـبـنـد

ــؤســســون واضــحــة مـنــهــا "الــعــدالـة ا
لـلجمـيع ألننـا جمـيعا خـلقـنا مـتساوين,
واحلـريـة لــلـجـمــيع ألن اخلـالق مــنـحـنـا
جــمـيــعـا بــعض احلـقــوق غـيــر الـقــابـلـة
لـلتـصرف"  ,ومن ثم فـإن التـاريخ ال يزال
خـيــر حــكم عــلى مــدى اخالص امــريــكـا
لـهذه الـعـقيـدة وان مـواجهـة ذلك ال يزال

ثل حتديا مستمرا. 
تحدة كدولة تملك رصيدا في الـواليات ا
ـزيـد من دسـتـوريـا وقـانـونــيـا حـافال بـا
االشـارات والنـصوص الـتي تتـحدث عن
ــان الــذيـن احتــدا فــيــمــا احلــريــة واال
ـكـنه ايـجاد بـينـهـمـا لتـكـوين سـياسي 
احتـاد اعلى واسـمى من االثن فـالدولة
الـتي لم تـشـيـر الى تـبـنـيـهـا لـدين مـعـ
بـــقــدر كــونـــهــا تــضع حـــدا فــاصال بــ

الـكنيـسة والـدولة ووفقـا للـنص القائل "
إذا كانت امتنا ليست أمة مسيحية فهي
مـع ذلك مـــبـــنــيـــة عـــلى اســـاس ديـــني".
ــتــحــدة كــدولـة واســتــمــرت الــواليــات ا

ولـدت جتـربـة الـعـيش في اراضي الـعـالم
اجلـــديـــد فـي قـــارة امـــريـــكـــا وحتـــديـــدا
االراضي او الـواليات الشمالية منها عبر
ـهاجـرين الـذين تـركوا رحـلـة االالف من ا
قـارة اوربا خـلفـهم ومضـوا نحـو حتقيق
احالمــهم الــتي يــنــشـدون انــذاك ومن ثم
نـشأت التـجربة الـسياسـية االمريـكية في
تــلك الــقــارة عـبــر مـجــمــوعـة مـن الـتــقـاة
ـتشددون الـبروتـستـانت على الرغم من ا
ـــهــاجــرين وجــود اصــنـــاف اخــرى من ا
كـانـوا يـنـشـدون مـآرب اخـرى مـنهـا عـلى
ـثـال حتقـيق الـثروة ومـا يـسمى سـبيل ا

اليوم احللم االمريكي. 
ؤسسون في تموز عندما اجتمع القادة ا
في فيالدلفيا لصياغة احالمهم في اعالن
االسـتقالل وقـد صاغوا مـباديء عـلمـانية
تـبـدو في نـظرهـم انهـا مـقـدسـة ومـحـرمة
وكـنـسـيـة في الـوقت نـفسه ,وقـد اظـهـرت
باديء الـعقيدة االمـريكيـة مجمـوعة من ا
سلمات والتي اعتبرها والـتي تبدو من ا

وهل ان الــتـاريخ االمــريـكـي يـبــدو وكـأنه
ــبـدأ? ,ومــا الــذي جـعل كــتـحــقق لــهــذا ا
امـريكـا مـخـتلـفـة عن نـظـيراتـهـا االوربـية
ومـالـذي دفع الـنـاس الى الـهـجـرة الـيـها?
فـعلى حد تـعبيـر (فردريك دوغالس) الذي
طــرح فـكــرته في ان الــهــدف من الــتـاريخ

االمريكي هو تكوين أول أمة "مركبة". 
ان الـذي حـصل تـمثـل في انهـاء الـتـمـيـيز
الــرســمـي مع بــقـــاء واقع ذوي الـــبــشــرة
الـســوداء كـمــا هــو عـلــيه عـلـى الـرغم من
خالصـهم من الـعـبوديـة فـهم في فـقـر ب
وفـرة وفـقـاَ لــ مـارتن لـوثـر كـنغ. ولم يـكن
صـعود رئـيس من ذوي الـبـشرة الـسوداء
إال تـأكيـدا ألزالـة الـتمـمـيـز على الـصـعـيد
الــرســمي وان اي اصالح يــغض الــطـرف
ويــتـعــامى عن حــقـيــقــة بـنــيـة الــتــمـيــيـز
ـــتــحــدة هــو ــتـــنــاقــلـــة في الــواليــات ا ا
تــســطـــيح لــلـــحــقــائق ,وحــوادث الـــقــتل
والـتعذيب الـتي تصدر بـ احل واالخر
خـيـر دليـل على ذلك وكـمـا حـدث لـ جورج
فـــلــويـــد وغــيـــره.  فــهل لـــذوي الــبـــشــرة
الـسـوداء حـريـة كـمـا لـلـبيـض حـرية ,لـقـد
فـكر النـاشطـ من ذوي البشـرة السوداء
خـصـوصـا في مـرحلـة اخلـمـسـيـنـات وما
تـبـعهـا في ضـرورة ان يـكـون هنـاك فـهـما
مـشـتـركـا وتـمـاهـيـا بـ حـركـات تـصـفـية
االسـتـعمـار وبـ اي من الـسيـنـاريـوهات

االحتــاد وخــطــوة لـكــسـب احلــرب عــبـر
ضـرب اقتـصاد الـواليات اجلـنوبـية عـبر
قـرار حتـرير الـعـبـيد وان كـان هـو نـفسه
فـي نــظــر الـــبــعض يـــبــدو في ســـنــواته
االخـيـرة متـعـصـبـا للـبـيض فـقـد اعـترف
بــان االمــريــكــيــ االفــارقــة لـم يــكــونـوا
مــتــســاوين مع الــبــيض فــيــمــا يــتـعــلق
بـالـعـقل او الـتـطـور االخالقي او الـقـدرة

االجتماعية. 
والـــيـــوم فــإن الـــعـــرقــيـــة في الـــواليــات
تحدة االمريكية تشهد مفارقة اساسية ا
فـعـلى الـرغم مـن الـتـقـدم احلـاصل فـيـهـا
واخـتـفـاء العـزل او تالشـيه بـعـد ان كان
مــفــروضــا بــالــقــانــون وان كــان ال يـزال
مـوجودا على صعيد الـثقافة السائدة إال
انه يــشــكل فــضــيــحـة رغـم ان الــواليـات
ـتـحــدة ال تـزال حـاظــرة لـديـهــا قـائـمـة ا
"جـيم كـرو اجلـديـدة"  ,نـاهـيك عن الـفـقـر
الـــذي يـــعـــيش فـي ظـــله ذوي الـــبـــشــرة
الـسـوداء. فـالـعـبـوديـة وفـقـا للـكـثـيـر من
الـنـاشـط من ذوي الـبـشـرة الـسوداء ال
ـثل سـلـسـلة تـزال مـوضوعـا بـنـيـويا و
طـويلة وهـرميـة متاصـلة ألرث طويل من
الــعـذابــات الــذي من الــضــروري ان يـتم

تعويضهم عنه. 
تـحدة الـيوم مـلتـزمة فـهل ان الواليـات ا
ـبـدأ "كل الــبـشـر خـلـقــوا مـتـسـاوين" ,

االفـتـراضي الـقـائل بـأن "اجلـمـيع خـلـقوا
ؤيـد لـلعـبـودية مـتسـاوين" ورد احلـزب ا
ـؤسـسـ اسـتبـعـدت بـوضوح بـأن نـية ا
. ومــا بـ تـاسـيس ــلـونـ االشـخـاص ا
الـدولـة عـبـر االحتـاد الـفـيدرالـي واحلرب
االهـــلـــيــــة االمـــريـــكــــيـــة حـــدثـت بـــعض
الـتنـاقضـات واجلدل احملـتدم بـخصوص
ـسـاواة من عدمـهـا وهل تـتسع لـتـشمل ا
ـلون ومـنهم العـبيد ام ال ووفـقا لقرار ا
الـقـاضي (دريد سـكـوت) عام 1787 وبـعد
جـدل كـبـيــر تـوصل الـقـضـاة الى االدعـاء
بـأن " تشريـعات وتواريخ الـعصر والـلغة
ـسـتـخـدمـة في اعالن االسـتـقالل تـظـهر ا

انه ال طـــــبــــقـــــة االشــــخـــــاص الــــذين 
اسـتـيـرادهم كــعـبـيـد وال احـفـادهم سـواء
اصـبـحوا احـرارا  ام ال  االعـتراف بـها
كـجزء من االشخاص ولم يـقصد ادراجها
ـستـخدمـة في هذا في الـكلـمات الـعـامة ا
الــتــعــريـف الــذي ال يــنــسى". فــالــعــبــيــد
ــكن احملـــررين وفـــقــا لـــهــذا الـــقـــرار ال 
اعـتبارهم مـواطنـ رسميـا وال يحق لهم
الـتملك حـتى في الواليات الـشمالـية. كان
ابـراهام لنـكولن مـتعـاطفـا اكثـر من غيره
عن ضـرورة مـسـاواة الـسـود مع الـبـيض
في امـــريــكـــا وعـــد ذلك ضـــرورة لـــتالفي
االنـقسـام احلاصل انـذاك والذي ادى الى
احلـرب االهلـية ولـضرورة تـفادي انـهيار
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عـركة من اجل لـلسـود كنـيسـتـهم. فهـذه ا
ـسـتويـات كـافة ال الـغاء الـعـبـودية عـلى ا
تـزال مستمـرة وان شهدت بعض الـتقهقر
احـيانا فقد تغيرت فيها الضمائر بدال من
ـباالة الـى االنخـراط الـتـام في هذه عـدم ا
نـاهـضة لـلـعبـودية والـتـميـيز االنـشطـة ا
ــواطــنـ وانــضم الــيــهــا الــكــثــيــر مـن ا
ـــلـــونـــ مـن شـــعـــوب وا اخـــرى قــد ا
ـتـحـدة. والـيـوم هـاجـروا الى الــواليـات ا
بـتنا نشهد هذا االمر بشكل اكثر وضوحا
ـــا يـــوضح هـــذا ســـبب الـــتــصـــويت ور
ـقـراطـيـ بـدال من ـتـزايـد لـصـالح الـد ا
اجلـــمــــهـــوريـــ واصـــبح تــــولي رئـــيس
ـقـراطي لـلسـلـطـة وجـلـوسه يـطول في د
الـبيت االبيض لدورتـ انتخابـيت وفقا
لـلـعرف الـدسـتـوري وان لم تتـكـرر فـرصة
ا تـكون حلزبه الـفوز لـنفس الـرئيس فـر
فـرصـة اخـرى . وهـذا بـسـبب ان جـمـهـور
ـقــراطـيـ يــشـهــد اتـسـاعــا وقـبـوال الـد
مـتـزايـدا من قــبل ذوي الـبـشـرة الـسـوداء
ــلــونـ الـى جـانـب ان بـرامــجه وبــاقي ا
االنـتـخـابـيه اكـثـر انـفـتـاحـا وتعـاطـيـا مع
فــــضال عن ان الـــتـــكـــيـــلـــة مـــشـــكالتـــهم ,
تـحدة احلـكومـية احلـاليـة في الواليـات ا
في حـقبـة الـرئيس بـايـدن ووجود كـاميال

هاريس نائبة الرئيس.
ي جامعة النهرين { اكاد

ـكن ان ينجح في تـفكيك بـنية الـعقيدة
االمـريكيـة القـائمـة على انـتهـاك وتمـميز
ذوي الـبشـرة الـسوداء. فـهل ان اجملـتمع

االمريكي بال اثام? 
تزايدة لـلحصول على الثروة فـالفرص ا
والـعيش بحرية واحلصول على السلطة
كـانت كـلـهــا تـتم في ظل وجـود ضـحـايـا
ومـــا يـــســـمى بـــاالضـــرار اجلـــانـــبـــيـــة,
ــهـاجــرين فــاجملــتــمع هــنــاك نــشــأ من ا
, وســـحق حـــيــاة الـــســـكــان االصـــلـــيــ
واسـتجلـب العبـيد وانـتزعـهم من سهول
واحـراش افريـقيـا ومن ذويهم واهـليهم,
إذاً هي آثـــام اســــاســـيـــة لـــلــــمـــجـــتـــمع

االمريكي. 
W¹œu³F « WOC

واثــنــاء كــتـابــة الــدسـتــور ايــضــا كـانت
قضية العبودية اساسية من خالل تأثير
آراء سـكـان ونـخب الـواليـات اجلـنـوبـيـة
الـتي يـقـوم اقـتـصـادهـا عـلى الـعـبـودية,
وعـلى الـرغم من حتـريـر العـبـيـد رسـمـيا
لـــكن واقـــعــيـــا هم لـم يــحـــصـــلـــوا عــلى
حـريـتـهم إال في حـقـبـة الـسـتـيـنـيـات فال
زالت تـفرض عليهم بعض التقييدات وال
يــزال هـنــاك الـكــثـيــر من بـقــايـا الــنـظـام
الـعنصري تمارس عـلى اصحاب البشرة
الـــســــوداء خـــصـــوصـــا مـن قـــبل افـــراد
وعـنـاصـر الـشــرطـة االمـريـكـيـة وال يـزال



صـدرت اجملموعة الـقصصيـة بعنـوانها (وراء اخلطـايا) عن دار البـيارق للنـشر والتوزيع
ـريـر  وجـسـدت حـكايـات مـن صمـيم وقـد احـتـوت عـلى أكـثر من  20قـصـة من واقـعـنـا ا
ة   وقد تـفاعـلت مع مقـدمة بـسيـطة اوفـر بالـتعبـير عن كل ـؤ رارة ا ـعانـاة و ا الواقع وا
ـؤلف و احـتـوى عـلى 651 صـفـحـة من الـقـيـاس ومن من سـانـدهـا ووقف مـعـهـا إلصـدار هـذا ا
ـؤكد بـان الكـاتبـة تطـرقت في احدى الـقصص عـن وفاة شـقيـقتـها  عـذراء وتفـاصيل الـلحـظات ا

األخيرة في قصة  (عذراء خاتمتي).
{ هادي عباس حس
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الرسـم بفـارغ الصـبر  ,إذ كان يـفـرحني
تشجيع 

ـا هـذا مـا شـجـعني أسـاتذتي لي  ,ور
ولـعل عـلـى االسـتــمــرار في مــشـواري  ,
الـنـقــطـة األكــبـر واألهم في حــيـاتي هي
دة سـفـري إلى فـرنـسـا ومـكـوثي فـيـهـا 
خمس سـنوات  ,إذ سرعـان ما الـتحقت
ـعــهـد مــتـخــصص بـتــدريس الـرسم ,
حـيث تـعـلـمت فـعال فن الـرسم وأطـلـعت
عــــلى مـــدارسـه واجتـــاهــــاته وأدواته ,
وتـعرفت عـلى أعمـال وجتارب الـفنـان

ي في هذا اجملال . العا
{ أيهـما أكثر تأثيـرا في صقل قدرات الفنان

ية ? وهبة الفطرية أم الدراسة األكاد  ,ا
   اكـــتــســـاب طــرق الـــرسم وأســالـــيــبه
ـتــعـددة ال يــتـأتى إال عــبـر وتــقـنــيـاتـه ا
ـمـارسـة والتـجـربة الـعـمـليـة واخلـبرة ا
ـــتـــواصـــلـــة  ,إذ ال تـــكـــفي الـــدراســـة ا
الـنــظـريــة لـوحــدهـا  ,لــهـذا يــجب عـلى
ــوهـبـة فــنـيـة , الــفـنـان الــذي يـتــمـتع 
ـباد الـفـنـية  ,لـكي يلم دراسـة وفـهم ا
بــجـــمــيع فـــروع الــفن  ,ذلك أن اإلطالع
والـبحث له دور كـبيـر في بـناء وتـكوين

شخصية الفنان .
{ ما الذي يشكله لك فن الرسم ?

ي اخلـــاص  ,فــــأنـــا   الـــرسـم هـــو عــــا
إنــســانــة أبـحــر بــخـيــال يــتـجــانس مع

  ســعــاد الــتــرهــوني رســامــة لــيــبــيــة
أسهمت عبر مسيرتها الفنية في إثراء
شـهد التشـكيلي الـليبي  ,فهي فنانة ا
جـــادة ومــجــتــهـــدة ومــثــابــرة  ,حــيث
يـتـجـلى ذلك من خـالل حرصـهـا الـدائم
ـشاركـة الـفـاعـلة في عـلى احلـضـور وا
ــعــارض الــفــنــيــة داخل الــعــديــد من ا

وخارج ليبيا . 
   أعـمـال التـرهـوني حتـمل رؤية فـنـية
واعــيــة وثـقــافــة فــاعــلــة مع جــمــالــيـة
بــصــريــة  ,إذ تــســعى إلـى مــخــاطــبــة
الـرائي بـلغـة حواريـة تشـكـيلـية رائـعة
يتجـلى فيها النـضج الفني والتـلقائية
والـعــفـويـة والـوضـوح  ,بـهـدف إعـادة
إنتـاج الوطن وفق مـخيلـتها اإلبـداعية
ــرتــكـزة عــلى قــراءة واعــيــة لــتـاريخ ا
لــيـبــيـا بــكل مـا يــكـتــنـزه ويــحـويه من
جمال في الطبيعة وإرث تاريخ زاخر .

   تنتمي غـالبية أعـمال الترهوني إلى
ــدرســة الــواقـعــيــة عــبــر رؤيـة وأداء ا
خاص  ,ذلـك ان لـغـة الـتـشـكـيل لـديـهـا
مـسـتـمـدة من الـواقع احملـلي والـبـيـئـة
الــلـــيــبـــيــة بــكل مـالمــحــهـــا وروحــهــا
وعـنـاصـرها  ,إذ تـنوعت أعـمـالهـا ب
مـوضوعـات البـحـر والطـبيـعة  ,فضال
ـــديـــنــة عن أعـــمـــال جتــســـد مـــعــالم ا
ا يـحـمله ـوروث اللـيـبي  ة وا الـقـد

من عراقة وأصالة . 
ــســحــة الـــواقــعــيــة    وبــالــرغم مـن ا
ألعمالها  ,إال ان البعد اإلنـساني يبدو
جلـيا وواضحا عـبر حضـوره الفاعل ,
فـضال عن هـيـمــنـة وبـروز انـفـعـاالتـهـا
اإلبـــداعــيــة والـــتي جتــعل مـن الــعــمل
الـفـنـي زاخـرا بـاإليحـاءات الـتـي تـعـبر

عن الهواجس النفسية للفنانة . 
ـتـدفـقة     التـرهـوني عـبـر لـوحاتـهـا ا
تؤرخ ـتـجددة  , بـاحلـيـويـة واأللـوان ا
للـواقع اللـيبي عبـر مشـاهدات حيـاتية
تـسـتـحـضـر الـتـفـاصـيل واجلـزئـيـات ,
مؤكدة بذلك عـمق انتمائهـا وارتباطها

القوي بواقعها .
ــســيــرة    ولــغـــرض الــتــعــرف عــلى ا
تجددة  ,كان لنا الفنية لهـذه الفنانة ا

هذا احلوار : 
البدايات 

{ مـشوارك الـفني في مـجال الرسم  ,كيف
كانت بدايته ?

  مــنــذ طــفــولــتي وأنــا أمـيـل لـلــرسم ,
حـــيث كـــنـت أمـــسك الـــقـــلم والـــورقـــة
وأحــاول أن أرسم كل شىء يــقع عــلـيه
نــاظـري وخــاصــة تـفــاصـيـل مـحــيـطي
ــدرسـة االجــتــمـاعي  ,وأقـصــد هــنــا ا
االبـتـدائـيـة  ,كــمـا كـنت أنــتـظـر حـصـة

الواقع والطبيـعة التي أبدعها الله  ,إذ
أنــني أرى األرض والـــبــحــر والــشــجــر
صـــورا وألــونــا  ,كـــمــا أرى في عــيــون
بعض الشخوص مـرآة تعكس إبداعات
كثيرة مليئة باحلب والصدق واحملبة ,
كذلك أرى في كل األشياء صورا تنقلها
أحاسيسي بصدق وجمالية متكاملة .

{ متى ترسم الفنانة سعاد الترهوني ?
  البـد من الـقول ان الـفـنـان يجـد نـفسه
مـن خالل لــوحـــته ويــشـــعــر بـــالــراحــة
سك الفرشاة  ,لهذا فأنا أرسم عندما 
عــادة عـنــدمــا تـأتــيـنـي حلـظــة مـا  ,قـد

تكـون شعـورا ال إراديا  ,إذ ليس هـناك
ـصـادفة ثوابت فـي الرسم والـعمل  ,فا
أحيـانا قـد تخـلق لوحة  ,وعمومـا فأنا

أرسم عندما أشعر بالصفاء الذهني .
{ مـــا اإلحـــســاس الـــذي يـــنــتـــابك عـــنـــدمــا

ترسم ?
ـتـعـة وسـعادة   عـنـدمـا أرسـم أشـعـر 
ـكـن وصـفــهـا  ,فـمن خالل كـبــيــرة ال 
حــيث الــرسم أحـس وأشــعـــر بــذاتي  ,
أنني أجـد نفـسي داخل لوحـتي بكل ما
في من مشاعر وأحـاسيس لدرجة أنني
أعـيش مــعـهـا ســاعـات طــويـلـة دون أن
أفارقـها حلـظة  ,شعـورا بـالسـعادة من
ـــتـــنـــوعـــة واألشـــكـــال خالل األلـــوان ا
الـــرائـــعــة  ,كــمـــا إن الــرسـم هــو عالج
نفسي ألشياء كثيرة بداخلي  ,فاللوحة
أخاطب تـمـثل جتـاوبـا بيـني وبـيـنـها  ,
فيها نفسي  ,باختصار أقول إن الرسم

بالنسبة لي أشبه بالوالدة .
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دارس الفنية التي تميل إليها ?  { ما ا
   هناك مـدارس ومذاهب متعـددة منها
الـواقـعـيـة والــتـجـريـديـة واالنـطـبـاعـيـة
والـسـريـاليـة والـتـكـعـيـبـيـة والـرمـزية ,
ـدرســة الـواقـعـيـة ولـكـنـنـي أمـيل إلى ا

كـونهـا تـرسم من واقع الفـن وتعـبر عن
احلياة الواقعية .

ا { يـرى البعض إن الفن لـيس محاكاة  ,إ
هو عالم قائم بذاته  ,فما قولك في ذلك ? 

   البــد لـلــفن أن يـكــون خـالــقـا لــعـوالم
جــديــدة وأن يــكــون مــعـبــرا عـن الـذات
ومكتفـيا بها  ,إذ تمتـزج عاطفـة الفنان
مع الـشـكل لـلـوصول إلـى غايـة بـحـتة ,
وبذلك يكون معبرا عن رمز العاطفة أو
مـكتـفيـا بذاته من خالل إيـجاد تـراكيب
شـكـلـيــة وفق عـمـلـيــات مـدركـة من قـبل
الفـنان للخـروج بنتـيجة تـرضي الفنان

ستقل للعمل الفني . وتوجد الكيان ا

 { ما الذي تمثله البيئة بالنسبة لك ?
   البد للـفنان أن يـسخر أعـماله خلدمة
البـيـئة  ,خـاصـة وأن بيـئـتـنا هي بـيـئة
جميلة يغمرها التراث واألصالة  ,ومن
هنـا فإن مـعظم رسومـاتي مسـتمدة من
البـيئة  ,كما أنـني أحب التراث الـليبي
كـــثـــيــرا  ,حـــيث نــفـــذت عــدة لـــوحــات
مسـتمـدة من التراث  ,وأحيـانا أسـتمد
مـوضــوعــاتي من الــطــبــيــعـة الــغــنــيـة
بــاأللـوان  ,وبــشــكل عــام فــإن الــبــيــئـة
تشكل عنصـرا أساسيا بالنـسبة للفنان
 ,فهي تعطيه صفاء الذهن وتستفز
كوامن اإلبـداع لديه وحتـثه على الرسم
.{ بــرأيك هل الـطـبـيـعــة تـسـاعـد عـلى نـضج

الذاكرة ?
   لـلـطـبـيـعة ومـظـاهـرهـا اخلالبـة األثر
الكبير في تطوير قدراتي  ,فهي تصور
جـــمـــاال مــخـــلـــوقـــات الــله  ,ومن هــذه
شاهـد والتفـكير فيـها يكتـسب الفنان ا
قدرة حتليلية جمـالية يستطيع خاللها
اسـتخـدام عنـاصر الـطبـيعـة واتخـاذها

عنصرا أساسيا في أعماله الفنية .
 ÊuK « ôôœ

{ هل تـوظفـ الـلون أحـيـانـا إلعطـاء مـعاني
خاصة ذات تأثيرات نفسية معينة ?

وضـوع الذي اللـون يوضع حـسب ا
أمـامك  ,ولـكن عــ الـفــنـان تــعـكس
فـهو األلـوان اجلـمـيـلـة في الـلـوحة  ,
(أي الـفنـان) الوحيـد الذي يـستـطيع
ـوضـوع من ألـوان ـلك مــا في ا أن 
ويسجلها في اللوحة  ,وال بأس  من
توظيف أي لون في اللوحة  ,ذلك إن
الـفــنـان حـر في إظــهـار لـوحــته كـمـا
يشاء  ,وعمومـا فإن اللـون هو الذي

يعطي اجلو العام للوحة الفنية .
بـدع هـو حـصـيلـة الـشـكل زائد { الـفن ا
ـــضـــمــون  ,فــهل حتــرصـــ عــلى هــذه ا

وازنة خالل عملك الفني ? ا
   ال تـكـتــمل الـلـوحـة الــفـنـيـة إال من
خالل تـــوافـق وتـــكــــامل عــــنـــصـــري
ـضـمـون  ,فـهـمـا وجـهـان الـشــكل وا
كن أن ينفصال لعملة واحدة  ,وال 
عن بــعــضــهــمـــا كــمــا يــقــول بــعض
الفالسـفة في هـذا الشأن  ,وبالـتالي
ــوازنــة لـكي البـد أن أحــرص هــذه ا
يخـرج العمل الـفني في أبهى وأروع

صوره.
{ الـفن هو تعبير عن موقف إنساني إزاء
احلــــيـــاة والـــوجـــود  ,فــهل تـــســـعــ إلى

جتسيد ذلك من خالل رسوماتك?
  طــبــعــا أحــرص عـلـى جتــسـيــد كل
مـــشـــهــد مـن مـــشـــاهــد احلـــيـــاة في
لوحاتي سـواء كانت مشاهـد مفرحة

أم محزنة .
Ÿ«b ù«Ë W UI «

ـوسوعـيـة مـعـيـنا { هل تشـكل الـثـقـافـة ا
مهما بالنسبة للفنان التشكيلي ?

   بالـطبع لـكي يعـطي الفـنان صورة
صـادقـة لـفـنه ومـجـتـمعه  ,فـالـثـقـافة
تــسـاهم في بـلــورة الـوعي وحتـقـيق
الـــنـــضج الـــعــقـــلي لـــدى الـــفـــنــان ,
باإلضافة إلى االستقامة في السلوك
واحلــذق في األشــيـــاء واإلتــقــان في

العمل .
ــكـن أن يــســـاهم الـــفـــنــان في { كـــيف 

خدمة قضايا اجملتمع ?
كن أن يـكون ذا   اإلنتـاج الفـني ال 
ـكنه أن مـسـتـوى جـمـاهـيري  ,وال 
يــتــجــاوب مع اآلخــريـن إال حــيــنــمـا
يسـتـوعب الـفـنـان احليـاة الـشـعـبـية
ـــا فـــيــهـــا من ثـــقـــافـــة وحـــضــارة
وعادات  ,ويـســتـشـرف الـقـوى الـتي
من شأنها أن حترك اجملتمع وتدفعه
نحو الـتقدم  ,وبذلك تـصبح نظـرتنا
إلـى الـفن نـظـرة واعـيـة وإيـجـابـيـة ,
كـما أؤكـد عـلى ضرورة وعـي الفـنان
لـذاته لـكي يسـهم في تـسـريع مـهامه
احلـــضــاريـــة والـــثــقـــافـــيــة خلـــدمــة

اجملتمع.
{ من وجهـة نظـرك كفـنانـة تشـكيـلية  ,ما

هو مفهوم الفن ?
  الفن هو فكر وعاطفة وجمال يرقى
ــتــلــقي إلى حــالــة من بــالــذائــقــة وا
اإلنـدماج الـفكـري الـتذوقي من خالل
إيـــــجـــــاد عالقـــــات بـــــ األشـــــكــــال
ـفاهـيم وصيـاغتـها وفق سـياقات وا
جـــديـــدة مــتـــنـــاســـبـــة مع احلـــاجــة
اإلنـسانـية لـفن جديـد وصيغ جـديدة

للتعبير .
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نـصــحـته بــالـهـروب مـن مـكـان الــفـقـر

واحلرمان.
¡«b ô« W ô«·

لقـد احتـفظ يونس بـرسائل أصـدقائه
الحظ وفــاء مـنه لــتــلك االيـام وا
إنّ كـلّ شــــخـــــصـــــيـــــة فـي روايــــة
خـضـرة صـديـقـة وعـدوّ جلـوناس
في وقـت واحــــــد فـــــــكلّ واحــــــدة
أحــبـت يـونـس اإلنــسـان وكــرهت
جوناس اإلنسان أيـضا لقد أبدع
خــضــرة فـي ربط بــحث احلبّ عن
يلي إلى يونس ,وكيف انتـهت إ
إيـــجـــاد يــــونس وكـــيـف يـــبـــعـــد
ــيـلي عـنـه ألنّه أطـاع هـواه في إ
ـــارســة اجلـــنس مع والـــدتــهــا,
اخلـطيـئـة الكـبرى ,والعـقـدة التي
ـــكـن ان حتلّ والـــتـي قـــتـــلت ال 

يلي. يونس قبل وفاة ا
فـــــــــرضـت حتــــــــوالت الـــــــــثــــــــورة
اجلــزائــريــة حتــوّل جــونــاس إلى
يــونس واظـهــرت الـثــورة مـوقف
صـعب مع زوجـة عـمـه الـفـرنـسـية
والتي رعـته واحتـضنته مـنذ كان
ـصـيـر طـفال ,لـكـنّــهـا بـكت أمــام ا
احملـتــوم إذ يـتـوجب عـلى جـمـيع
الـفـرنــسـيـ أن يــتـمـوا إجـراءات
اجلالء وأن يـعــودوا إلى فـرنـسـا
عبـر البـحر ال رعـايا أجـانب على
سـتقلة التي األرض اجلزائرية ا
لم يــتــبــقى عــلى أرضــهـا مـن بـ
جـــمــيـع أبـــطـــال الـــروايـــة ســوى

يونس.
«c « q K ·

كلـمة يـجب ان تقـال من ان اخملرج قد

شـــاهــدت فــيــلـم فــضل الــلـــيل عــلى
Ce que le) الـنـهــار وبـالـفــرنـسـيـة
 (jour doit à la nuitوهو فيلم من
نــــوع الــــدرامــــا والـــرومــــانــــســــيـــة
والـــــتــــاريـــــخي ,وهـــــو مـن اخــــراج
الفرنسي ألكساندر أركادي ,أخرَجهُ
عام  ?2012وبُنِيَ على رواية حتمل
نـــفـس االسم لـــلـــكـــاتب اجلـــزائـــري
يـــاســـمـــيـــنـــة خـــضــرا ,وتــدور أهم
أحـداث الـرواية أثـنـاءَ احلـرب التي
أدَّت إلـى اســـتـــقـالل اجلـــمـــهـــوريـــة

اجلزائرية.
ويـروي الــفـيـلم حـيـاة يـونس مـحي
الـــدين ,ابــــتـــداء مـن طـــفـــولــــته في
اجلزائـر ايام الـثالثيـنات مـن القرن
اضي ,ويعـيش مع والديه وأخته ا
في الـبـادية ,وقُـبَـيل احلـصـاد شَبَّت
ـزروعـة وأحـرقت نـار في أرضـهم ا
مــزرعــة ابــيه من قــبل مــتــســلط في
ـــنــطـــقـــة كــان راغب بـــارض والــد ا
ـدبر إضـطرَّهُم يونس ,هذا الـعملُ ا
للـهجـرة إلى مديـنة وهران ,بعدَ أنْ
وجــدوا أنـفـسـهم مـفـلِـسـ ,وهـنـاك
فشِلَ األب في توفيـر حاجيات ابنه

وقـد تــكـفل بــتـربـيــته خـالـه صـيـدلي
وزوجته الفرنـسية في وهران ,وكبر
يـــــونـس وسط شـــــبــــــاب الـــــقـــــريـــــة
ـنطـقة االسـتعـماريـة ريـو سوالدو (
دينة وهران) حيث جلأ خاله لهذه ا
بعد سجنه ,ولم يتمكن يونس الولد
ه بـــ اخلـــجـــول من ايـــجـــاد مـــعـــا
ـثل ـســتــعــمـر ,فال هــو  الــشـعـب ا
الــوسط الــذي انــحــدر مــنه ,وال هـو
انــــــــدمـج تـــــــمــــــــامـــــــا مـع الــــــــوسط

االستعماري الذي ينمو فيه.
ومع مـرور الــسـنــ يـشـاهــد يـونس
الـــذي اصـــبـح يـــدعى جـــونـــاس النه
يعـيش مع الفـرنسـي ,حـيث اصبح
عـاجزا امـام القـمع الـفرنـسي والذي
خصـوصا يـتعـرض له اجلـزائـريون ,
الــذيـن يــأتــون من الـــقــرى اجملــاورة
لـيـعـمـلـون كــخـادمـ لـدى اصـدقـائه
الـفـرنــسـيـ في ريــو صـالـدو ,و قـد
أجج انــــدالع الـــثــــورة اجلـــزائــــريـــة
الـــصــراع الـــداخــلي الـــذي يــعـــيــشه
يونس (جونـاس) و جعله في صراع
مع احــبــته الـفــرنــسـيــ وحــبـيــبـته

اميلي.

وغــــــداة اســـــتــــــقالل اجلــــــزائـــــر عن
االحـــتالل الـــفـــرنــسي يـــجـــد يــونس
نــفـسه وحــيـدا ,في الــقـريــة الـتي لم
ــيــلي يــغــادرهــا ,دون ان يـــنــسى ا
الـتي غــادرت الــبـلــد و الــتي مـا زال
يـبحث عـنـها ,حـيث عشـيـة التـحـرير
تـكـون قـصـة صداقـته عـلى احملك ,إذْ
يجِـدُ كلُّ شخـص نفسـه أمام اخـتبارِ

. الوفاء ألُمَّتِهِ ولوطنِهِ
nMF « q UI  uHF «·

أظـهـر الفـيـلم الـتعـقـيد الـكـبيـر الذي
كــانت تــعــيــشه اجلــزائــر في حــقــبـة
االحــتـالل الــفــرنــسـيّ خالل الــفــتــرة
( ?(1962 - 1920حـــــيـث أجـــــبـــــرت
الــقـوة والــقـهــر الـفــرنـسي اإلنــسـان
اجلزائريّ على االنتفاضة واالنفجار
ـسلح ,كي يـستـرد حـريته والعـنف ا
بـــالــقــوة ,ومـن أكــثـــر صــور اإلبــداع
الـتي قــدّمـهــا اخملـرج عــرض مـشــهـد
قصف قاعدة مرسى الكبير بوهران
والـــــــتـي أدّت إلـى مــــــسـح بـــــــيــــــوت
الـــصـــفــيـح اجملــاورة والـــتي كـــانت
تؤوي أمّ وشقيقة بطل الفلم إضافة
إلى دقّــة اخملـرج في نـقـل مـشـهـد عن
فـــــضـــــائـع اإلرهـــــاب الـــــكــــــولـــــونيّ
الـفـرنـسيّ وكـيـف كـان يـقـسـو بـحق
الـشــاب اجلــزائــري الــعـامل ,مــقـابل
ّ الـصـفح اجلـزائـري الـغـريب الذي 
ـشـارك في في حقّ صـديـق يـونس ا
قتل اجلـزائريـ األبريـاء والسـماح

له باإلفالت من العقاب واجلالء.??
دمـيـة مــحـتـرقـة احـتــفظ بـهـا يـونس
طوال حياته لشقـيقته وآخر مشهد
عــــــالـق في ذاكــــــرته عـن أمّه الــــــتي

أبــدع في نـقـل مـشــاهــد الــروايـة فـ:
"فــضـل الــلــيل عــلى الــنــهــار" يــشــيـر
كـثـيـرا البـتـعـاد يـونس عـن جـوناس
والـــــعـــــكس حـــــصل ايـــــضــــا ضـــــمن

مــســاحـــات الــفــيــلم والـــتــنــقل عــبــر
ـــدنـــيــة االحــداث ,لـــكن لم تـــصـــقل ا
والـــقـــيـم احلـــداثـــيـــة الــــفـــرنـــســـيـــة

"شـخــصـيـة يـونس" ولم تـفـرض قـيم
يــــونس كــــوابح أو مــــوانـع إلبــــعـــاد
جــونـــاس عن احلـبّ و الــصـــداقــة أو
طــلب الــعــلم والــكــفـاح ,كــان هــنــالك
تـذبـذب في شـخـصـيـة يونس,
لم يــصــدر مـــنه قــرار بل كــان

متماشي مع الواقع.
ـــكن ان نــقـــول عن يــونس و
إنـهــمــا شـخــصــان في واحـد
فــرنـسيّ بـقـلب جـزائـريّ فـقـد
كلّ من أحبّه يتعـقّبه البؤس
فــإن هـو تــخــلّص مــنه مــاديّـا
بـوصـفه هـاجس والـديه فـقـد
الحقه في هدم ذاته إلى األبد.
لـقـد أوصل يـاسمـيـنـة خـضرة
بــروايـــة وفــلـم (فــضل الـــلــيل
على النهار) كلمة للفرنسي

ــــواســــاتــــهم فـي مـــا وقــــام 
فـــقـــدوه مـن ذكـــريـــات لــــتـــلك
احلقـبـة اجلـمـيـلـة -بـالـنـسـبة
ــقـابل لــهم- لـكــنه دافع في ا
عن حقّ اجلزائري في تقرير
ــصـيـر مـن خالل دفـاعه عن ا

يونس وهويته وجذوره.
U d Ë dz«e'«·

قـصة احلب الـتي جـمـعت ب
اجلزائـري يونس والـفرنـسية
ـــــيـــــلي هـــــذه قــــد تـــــكــــون ا
إســــقــــاطــــا ”عــــلى الــــعـالقـــة
ــتـوتـرة الـتي تــربط فـرنـسـا ا
بــاجلــزائـر ,عالقــة احلب بـكل
تـقـلـبـاتـها ,ايـامـهـا احلـلـوة وايـامـها
ـرة ,الــلــقــاء ثم الــفــراق ,فــالــواقع ا
الـسـياسـي كذلك ,والـذي انـتج حراك

وانــــتــــفـــــاضــــات والــــتـي قــــادتــــهــــا
االنـقالبـات الـسـيـاسـيـة بـعـد احلـرب
ـيّــة الــثـانــيـة لــلــحـصــول عـلى الـعــا
االســــتــــقالل عــــام  ,1962مــــا الــــذي
ن سيـوتّر الـعالقة بـ األصدقاء  ,و
ـيـلي في الـنـهـايـة ? وهل سـتـكـون إ
صـحــيح أن مـا يــربط األصـدقــاء هـو
الـــذكـــريـــات اجلـــمـــيـــلـــة أم احلـــنــ
ــمــرض إلى اجلــزائــر? وهل هــنــاك ا
مــتّــسع فـي احلــيــاة لــنــســيـان األذى
وإفــــســـاح اجملـــال كـي تـــبـــرأ جـــراح

اضي? ا
تساؤالت واسقاطات جنح الفيلم في
ـشـاهد اظـهارهـا وابـرازها ,لـيتـرك ا
كن يبحث عن االجابة ويحلم كيف 

ان يكون شكل العالقة.
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حـمل الـفـيـلـم رسـالـة مـهـمـة اال وهي
ــكن جتـــر فــعل زنــا احملــارم ,وال 
كن معه االستـهانة بـهكذا فـعل وال 
ايـــجــاد حــلــول ,وهـي رســالــة قــويــة
ومـهـمــة وسط الـزخم الـداعـي لـنـشـر
عــبـر زنـا احملــارم بــ اجملـتــمــعـات ,
رســائل اعـالمــيــة مـــبــطــنـــة او عــبــر
منظمات سرية ,تدعوا وتلح لتجربة
زنـا احملـارم ,لــذلك جـاء هــذا الـفــيـلم
ه مختـلف عن باقي االفالم في جتر
ـش ,والـذي جعل من لـهذا الـفـعل ا
اخلـطــيـئـة هـي سـبب الــفـراق ألجـمل
قصة حب.ونـحتاج لـهكذا رسائل في
ــــــقـــــطع الــــــزمـــــني ,في ضل هـــــذا ا
احلـــمـالت االعالمـــيـــة واخملـــطـــطــات
السرية لتـدمير اجملتمعات ,عبر دعم

ثلية. زنا احملارم وا
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في قـريـة من قـرى مـديـنـة الـصـويـرة في قـضـاة واسط  ولـد الـفـنـان  كـاظم مـرشـد ذرب عام
1954متأثرا بالبيئة التي عاش فيها  دخل معهد الفنون اجلميلة في بغداد عام -1969

 1974واكمل دراسة البكالوريوس في كلية الفنون اجلميلة في بغداد -1978
1974طوره مهارته الفنية  في الرسم تربى وترعرع في فترات احلروب واجلبهات وبعدها
اكـمل دراسـة الـدكـتوراه في كـلـيـة الفـنـون اجلـمـيلـة في بـغـداد عام   1998-1995وبـدأت
أعـمـاله تـأخـذ طابـعـاً بـيـئـياً يـكـشف عن ولع الـفـنـان بالـبـيـئـة الشـعـبـيـة وبعـطـرهـا وأسـرارها
ة لـيضع أجمل حلظاتـها في أبسط رموز مـجردة تنمو وذكرياتـها وحكايـاتها الساذجـة القد
داخل إطـار عالم الـلوحـة الفـنية   كـائنـات مختـزلة إلى أبـسط معـانيـها بطـريقـته العـفوية في
األداء بضـربات لـونية غـامقـة  وكذلك يتـضح بأن في تـخطيط له ,ألـوانه فهي غـامضـة تتسم
بالسـماجة وقوة التعـبير والداللة الـنفسية التـي كان يرموها الفـنان موحياً بـخصائص فطرية
رشـد)  فهي مؤلفة تـتجانس مع بعض من أعمـاله الفنية ,وأشكـال رسومات الفـنان (كاظم ا
من اخليـال والتي تعود في مـرجعيتـها إلى رموز دينـية أو أسطوريـة أو مستمـدة من حكايات
ة يـحورها الفنان ويحـولها إلى خضوع للـمخيلة بحيث تـنقلنا إلى أجواء سـحرية خيالية قد
ـفقود من حـياتنـا  ولزيادة احلـساسيـة جتاه اجلمـالية في يريد بـها الفـنان "حتفـيز خيـالنا ا

اللون واخلط  وإلعادة عالم فقدناه  عالم من السحر واخليال.
فــنـجـد في رسـومه أكـثـر تـمـثـيالً آلثـار احلـربــ الـتي عـاشـهـا الـفـنـان اذ جـسـدت رسـومـاته
روعـة وما تـضمنـتهـا من مأسـآة إنسانـية أبـدية وقـد جسد لـوحاته بـحس تعـبيري األحداث ا
كن تكرارها عالي كونـها اتسمت بسمة التنوع والصدق فبدت رسوماته تنبض باحلياة فال 
بكـونـهـا وليـدة ظـروف وال تتـكـرر أبداً "فـالـتغـيـيـر والتـنـوع وفقـاً لـرأي الفـنـان يعـدان شـرطاً
اساسيـاً لألبداع الفـني وبدونه يفقـد النتـاج التشكـيلي صفـته االبداعية. لـذا جند أن أشكاله
اآلدمية بـدت أكثر عمقاً وشمولية فضالً عن أنها أتاحت الـفرصة للمشاهد بأكتشاف أشكال
جديدة وتـفكيك أشكال أخـرى فتأسس تأويالت وتـفسيرات عديـدة وأن سمة التغـيير والتنوع
جنـدها قـد جتـسـدت في اعمـال الـفـنان ا لـتي اسـتـخدم الـفـنـان مفـردات كـثـيرة لـلـداللـة على
عـاناة وتفريغ رشد) بالـقلق وا الـتراث العراقي  ,وقد حفـلت التجـربة الفـنية للـفنان (كـاظم ا
ا جرى حمليط احلرب اذ صور االجسام واالشكال على غير ماهي في الواقع وهذا ما هائل 
اكده بـقوله بأنه صار يرى الوجوه واالجساد بل وكل شيء على غير ما تراه العيون البشرية
وت والدمار في كل في الـلحظات الطـبيعية ,فإذا هي تـكشف عن قلقـها وخوفهـا ازاء ترقب ا
حلظة ,فسقط الـقناع البشري الذي يوازي الـكثير من اجلناية النفـسية والعصبية) فراح في
سياق حـداثة أوروبية   تعبيرية مختزلة الى اشارات مـعبرة عن حالة الفنان اخلاصة فالفنان
يحـرر داخله بالرسم اخلالص أو النقي هو اشـارات لصراع دائم في أعماق الفنان  ,سعى
الفنـان الى تفتيت االشكال داخل  اللوحة في محاولة حتـرير الشكل من ماديته والتعبير عما
ـوسيقية هو كونـي من خالل تناثر األلوان بـاجتاه ايجاد فضـاء ال محدود تخـلفه االيقاعات ا
للون ,فبـدت اللوحة بال مركز فـضال عن ان بؤرة هذه االعمال تدور عـلى محو ر االنتشار او
تناثـرة قد سجل تشظيا في غياب االسس ما يشـبه االنفجار فغياب التـماسك ب االشكال ا
نطـقية والتقلـيدية في انتاج العـمل الفني.فالفنـان ( كاظم مرشد) يرى بأنه يـنبغي أن يتمتع ا
هارية أما العقلية فهي طالقة واصفات العقلية والوجدانية وا الفنـان التشكيلي بعدد من ا
التفـكير ومرونته وأصـالته واما الوجـدانية فهي تقـدير اجلمال ونـبذ القبيح ايـنما وجد وأما
ـتلك الـقدرة عـلى التخـطيط والـتلويـن واالنشاء الـتصـويري فضالً عن هـارة فأنه يجب أن  ا
ـرشد) مـضامـ انـسانـية مـهارة الـتـشكـيل اجملـسم.وجند ايـضاً في أعـمـال الفـنان (كـاظم ا
مـختـلفة تـروي لنـا قصصـاً تعـبيريـة ذات شحـنات نـفسيـة معـبرة عن حالـة وطن جريح يـظهر
ـرير الـذي يعـيشه فيـها احـساسه الـعمـيق من قهـر وغضب مـكتـوم في داخله جـراء الواقع ا
اجملـتـمع الـعـراقي,و إن لـوحـات (كـاظـم مـرشـد) تـكـشف عن خـبـايـا ذاته الـتي إمـا أن تـكـون
محتـوى انفعالي  أو تكون أفكاره التي تُـخلق في حلظة إلهامية ال شعـورية تولد تلقائياً وبال
ذات الفـنان الـواعية وبـذلك سوف ال تـخضع إلى أي من الـقواعـد والشـروط الفـنيـة  كما إن
نـتاجاتـه الفنـية ذات قيـمة جـماليـة عاليـة احلسـاسية ومـرتبـطة بالـبيئـة.لقـد شكلت أعـمال هذا
الفـنان حقالً من اإلشارات والعالمات العـائمة التي تقبل التأويـل وتستدعي قراءة ما لم يقرأ
فيهـا من قبل إلنتـاج قراءة جديدة تـعيد تشـكيل معنى آخـر جديد ضمن خـطاب يعنى في كل

مرة بتفكيك أي مركز داللي.
رشـد يحـمل الـكثـير من مـعانـاته وافراحـه ليـجسـدها في اعـماله وبـهذا يـبقى الـفـنان كـاظم ا
نحى العفوي احململ ثلـة بالرموز ذات ا الفنـية مستوحياً افكارهـا من واقع احلياة اليومية 
بـالسـمات الـفطـرية الـنابعـة من ذات الفـنان دون مـؤثرات خـارجيـة تعـيق تعـبيـره عنـها لـتكون
ـنجزات الـتصويـرية لتصـبح فيمـا بعد قـوة فنية مالمح يشار الـيها بـالصدق والبـساطة في ا

عاصر جديدة في حركة فن الرسم العراقي ا

الفنانة التشكيلية الليبية سعاد الترهوني :

سعاد الترهوني  عدد من لوحات الترهوني

ملصق الفيلم



بغداد
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نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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ارتـأت قرية البو ناهض جنوب الديوانية
أن تـنـأى بـنـفـسـهـا عن فـوضى الـسـيـاسة
والـطـائـفـيـة الـتي تـعم الـعـراق واخـتارت
االلـتـفـات إلى صـحـة أهلـهـا وراحـة بـالهم
ــنع الـتـدخــ واحلـديث عن الــسـيـاسـة
والــدين فـي أرضــهــا فــالــتــدخــ مــضـر
والــســيــاســة ســبــبت مــشــاكل بــ أفـراد
الـعائلة الواحدة والدين "بينك وب الله"

كما قال أحد وجوه القرية...
٤- أول تلفزيون في الشرق األوسط

كـــان الـــعــراق أول دولـــة عـــربـــيــة تـــدخل
الـتـلـفـزيـون إلـيـه عام  1954حـيـث حـضر
ــعـارف الـعـراقي حـيـنـهـا مـعـرضـا وزيـر ا
دولـــيـــا في بـــغــداد ووجـــد تـــلــفـــزيـــونــا
مـــعـــروضـــا لـــشـــركـــة "بـــاي" فـــاشـــتــراه
دارس. الستخدامه كوسيلة تعليمية في ا
ـلك فـيصل ـر عـامـان حتـى افتـتح ا ولم 
الـثاني أول مـحطـة تلـفزيـونيـة في الشرق
األوسـط عام  1956لـيـسـبق الـعـراق بذلك
كـل من ســــوريــــة ومــــصــــر الــــتي عــــرفت

التلفزيون عام ..1960
٥-بالد احلضارات.. وأقدم األديان

يــوجـد في الـعــراق دون سـواه من أنـحـاء

ندائي أصحاب الـعالم طائفة الصابئة ا
ـانهم بـالـنبي آدم أقـدم دين في الـعـالم إل

(ابو البشر)..
وتعيش هذه الطائفة قرب األنهار حصرا
وذلك لـوجود النهر في طقوسهم كافة منذ

مات.. ولد وحتى ا ا
٦-كبة حلب

من أشـهر األطباق العراقية لكن أهل حلب
آخـر من يـعـرف عـنـهـا وهـي كـبـة عـراقـية
ــة تــصـــنع من األرز كــان يـــأخــذهــا قـــد
الـتـجار الـعراقـيـون في طريق سـفرهم من
بـــــغــــداد إلى حـــــلب ألن األرز ال يـــــتــــلف

بسرعة.
ــســافـر كــان اســمــهـا في الــبــدايــة كـبــة ا
حلــلب و اخــتـصــارهــا الحـقــا في كــبـة

حلب..
٧- الباص األحمر

الــعــراق هــو الــبــلــد الــعــربي األول الــذي
ـسـتــعـمل فـي لـنـدن ذو اعــتـمــد الـبــاص ا
الـــطــــابـــقـــ بـــلـــونـه األحـــمـــر وذلك من

اضي. أربعينيات القرن ا
وقع االلكتروني البقية على ا
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ؤرخـون في اسمه كما مـثيل لهـا احتار ا
احتاروا في أهله.

وفــيـمـا يــتـصـدر اخلـبــر الـعـراقـي يـومـيـا
شـاشـات الـتـلـفـاز ووكـاالت األنـبـاء تبـقى
في جـعـبـته تـفاصـيل خـفـية ال يـعـرفـها إال

أهل البلد أهل العراق.
 وأشياء ال تعرفها عن العراق:

١-لن جتـــد بــلــدا يــحــتـــفل مــا يــقــرب من
نــصف مـواطـنـيه بـعــيـد مـولـدهم في يـوم

واحد إال العراق وموريتانيا.
لم يــكن الــعـراقــيــون قـبل إحــصــاء سـجل
ــدنــيــة عـام  1957يــســجــلـون األحــوال ا
مــوالـيــدهم من الــذكـور خـشــيـة إحلــاقـهم
بــاخلـدمــة الـعــسـكــريـة اإللــزامـيــة لـكــثـرة
األرواح الـــتي حــصـــدتــهــا آنـــذاك فــكــان
يـــســجـل أكــثـــر من مـــولــود بـــاسم واحــد
لـيؤدي أحدهم اخلـدمة اإللزامـية بالـنيابة

عنهم جميعا.
وعـــنـــدمـــا أجـــري إحـــصـــاء عــام ?1957
والــذي اســتــدعى االســتــعــانــة بــخــبـرات
أميركية في حينها ترك مالي العراقي
ـيالد فارغـة ما دفع خـانـة اليـوم وشهـر ا
ـوالـيد ـدنـيـة لـتـوحـيـد ا دائـرة األحـوال ا

اجملهولة حتت تاريخ األول من تموز.
٢- العراقييون اجلالية هم أبناء بغداد
بــرغم ســقــوط نــظــام صــدام حــســ عـام
 ?2003إال أن مــخــلــفــات نــظـامـه ال تـزال
تـعـيش بـ الـعـراقيـ حـتى يـومـنـا هذا.
ويـــشــهـــد عــلـى ذلك قــرار رقم  196الــذي
أصـدره مجـلس قيـادة الثـورة سنة 1999
ونص فـيه على تسـجيل اجلاليـة العراقية
بـاخلارج في الـهوية وجـواز السفـر بأنهم
مـوالـيـد بـغـداد حـصـرا بـغض الـنـظر عن
مـكـان الوالدة احلـقـيـقي ما خـلف مـشاكل
ــهـجـر يـعـانـون عــديـدة ال يـزال عـراقـيـو ا

منها حتى اليوم.
WO½u½U  W³²J

صـورة مـأخوذة لـقرار رقم  196مـن قيادة
ــنــحل عـام ) 1999من مــجــلس الــثـورة ا
كتبة القانونـية العراقية للحكم أرشـيف ا
احملــلي) صـورة مـأخــوذة لـقـرار رقم 196
ــنــحـل عـام من قــيــادة مــجــلـس الـثــورة ا
ــكـتــبـة الــقـانــونـيـة ) 1999من أرشــيف ا

العراقية للحكم احمللي)
ـنـوع الـتـدخ والـسـيـاسـة.. والدين -٣

"بينك وب الله"

االحـداث الـتي يـعـيـشهـا الـعـراق اكـثر من
تـسـعة عـشـر سنه فـوضى وعـدم استـقرار
وعـــــدم اســـــتــــــقالل وتـــــدخـل من الـــــدول
اجملــاورة وغــيــر مــجـاورة فـي ضل نــظـام
ــثـل ســوى تــنــوع ــاني مــتـــخــبط ال بـــر
مــكـونــات من يـاخــذ احلـصـة االكــبـر ومن
يــسـتــولي عــلى مـقــعــد في احـد مــنـاصب
احلـكـومـيـة واي وزارة سـوف تـكـون لـهذا
ـكون وكـيف يتضـامنون جلـعل تصويت ا
عـلى االغـلـبـيـة مـاذا اعـطـيك لـتـكـون مـعي
ومـــاالــشيء الـــذي اتــنــازل عـــنه الرضــيك
وهـــكـــذا مـــضت بـــنـــا االعـــوام بــ زالزل
سـيــاسـيـة وانـفـجـارات مـنـسـوبـة الرهـاب
ـدني مـتـخـبط ..وواقـع اخلـدمي مـهـمل وا
ـواطن ان يــوم هــويـة مــوحــدة يـحــتــاج ا
يـجـهـز مـاديـا ومـعـنويـا النه سـوف يالقي
الــويالت ومـابـ اجـازة ســواقـة وبـطـاقـة
ــفــروضــة عــلــيــهــا وهــو ســكن ورســوم ا
يــســـتــجــدي من احلــكـــومــة الــتــرقــيــة او
عـيـشة الـعالوة لـتـساعـده عـلى حتـسـ ا
وبــعــد تـســعــة عـشــر ســنه ولـديــة خــدمـة
مـسبـقة سوف يـجد نفـسه مهـدد بالتـقاعد
وسـبق وعـاش ايـام احلصـار من احـتـياج
وضـياع سنوات حياته هذا اجليل يسمى
 جـيل الـسـتـيـنـات والسـبـعـيـنـات في قـمة
الــشـبـاب ومـضى الـعــمـر بـهم ...امـا جـيل
الـتسـعـينـات فكـانوا في مـقتـبل العـمر في
احلـرب االهليـة من الف وسـتة الى الف
واحــدى عــشــر كــانت اشــد بــأســا واكــثـر
تـدمير من اجليل الـذي سبقه وهذا اجليل
يـامـا يـكونـو االغـلـبـية ضـمن الـشـهداء او
ــــضـــربــــ عن الــــزواج بـــســــبب ســـوء ا
ـعـيـشـة او رفض لـلواقـع اال مارحم ربي ا
..امــا جـيل االلـفــيـنـات وعى بــواقع مـهـدم
ثـقـافيـا واجـتمـاعـيا ومـاديا جـيل اليـعرف
مــايــريــد ســوى رفض الــواقع بــطــريــقــته
وعـقليته قصيره النظر يعيش حتديات لم
يعيشها االجيال االخرى وهي اطالع على
الـعالم بـنظريه االحـكام العـرفية الـصارمة
والــهـروب مــنـهــا ونـبــذهـا بــوجـود االهل
ـتمسـك بهـا لذلك حتولت احلروب الى ا
تـشـتت عـائـلي لـيس بـ الـزوج والـزوحة
ـا تربوا تمـسك  ـا ب الوالـدين ا وا
عــلـيه وبــ اسـالـيـب جـاءت دخـيــله عـلى
مـجتمعنا ..هنـا التخبط بجيل كامل ولكن
كـل االجـيـال تـتـفق عـلى شيء واحـد وهـو
الـــضــيـــاع الــوطن ضـــيــاع وحــدة وارض

وهـــدف ضــيـــاع االنـــتــمـــاء واالســتـــقــرار
ـــســــؤول عن تـــلك الــــفـــكـــري ..مـن هـــو ا

الفوضى 
أصــبح الـعـراق الــذي كـان يـومــا مـوطـنـا
لــبـعض من أقــدم احلـضـارات فـي الـعـالم
ـعـارك بـ قوى مـتـنافـسـة عقب مـسـرحا 
الــغــزو واالحـتـالل األمـريــكي الــذي اطـاح

بنظام صدام حس في عام .2003
ــتـعــاقــبـة ســعت جــاهـدة فــاحلــكـومــات ا
لـتحـقيق األمن لكن الـبالد لم تشـهد سوى
فــتـرات مـتـبــاعـدة من االسـتــقـرار وغـيـاب
الـعنف الطـائفي. ويقوض الـعنف وأعمال
التخريب محاوالت إعادة احلياة القتصاد
دمــرته عــقــود من احلــروب والـعــقــوبـات.
ــتـــلـك ثــالـث أكـــبــر يـــذكـــر أن الـــعـــراق 

احتياطي للنفط في العالم..
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فـي بــــاد األمـــر ســــاد تــــفــــاؤل شــــرائح
مـجتمـعية واسـعة وخصـوصا في أوساط
الـطـائــفـة الـشـيـعـيـة بـعـد االطـاحـة بـحـكم
صـــدام في  ?2003ولــــكن الـــتـــفـــاؤل زال
تـدريجيـا ليحل الـيأس محـله بينـما كانت
ـسـلـحـة - ومـعـظم افـرادها اجملـمـوعـات ا
من الــسـنّـة الــغـاضـبــ وضـبـاط اجلـيش
الـعــراقي الـذين فـقـدوا مـراكـزهم وداعـمي
الـنــظـام الـسـابق - اطـلـقت حـمـلـة دمـويـة

فخخات. سالحها القنابل وا
ـسلحون .. وكـان في البداية واسـتهدف ا
تـنـظيم الـقـاعدة في الـعراق أكـثـرهم عنـفا
دنـيـ وقوات األمن عـلى حد ودمـويـة ..ا
ـــــئــــات ســـــواء ووصـل احلــــال الـى أن ا

اصبحوا يقتلون يوميا..
وكــان يـسـمى الـعــراق بـجـمـجــمـة الـعـرب
وكـنـز الـرجـال ومـادة األمـصار ورمـح الله
فـي األرض وحــــــربـــــــة االسالم وحـــــــصن
الــثــغـــور..هــذا تــاريــخــنــا احلــديث ..امــا

اضي فهو.. تاريخنا في ا
مـن أوائل الـــعـــراق األخـــرى إنـــشـــاء أول
إمـبراطورية متعددة القوميات في العالم
وهـي اإلمـبـراطــوريـة األكـديــة الـتي قـامت
ســنـة  2334ق. م واســتـمـرت حــتى سـنـة
ترجم  2083ق. م أو نحو  2150ق. م -ا
ـــعــروف وأســـســـهـــا ســرجـــون األكـــدي ا
بسرجون العظيم (نحو  2279 2334ق..
وعن الــشــعب الـعــراقي الـذي يــتـمــيـز عن
بـاقي الـشـعـوب هو الـعـراق ومـا أدراك ما
الــعـراق خـلــطـة اخـتالفــات وتـوافـقـات ال

عِنْدَمَا طَرَقَ البَابَ 
جَلَسَ قَلِيلًا  

نَهَضَ مُوَدعًا  
قَبْلَ أَنْ يَرتَشِفَ قَدَحًا 

مِثْلَمَا تَعَوَّدْنَا بِاألُمسِيَّاتِ   
 ..........

تَرَكَ الشَّفْرَةَ مُتَعَمدًا  
وَقَالَ: وَعَدَنِي  

عِنْدَمَا يَبْزغُ الغُصْنُ               
أكْتُبُ اسْمِي 

 َ سَأَكُونُ أَوَّلَ السَّابِقِ
وَأَنْتَ آخِرَهُمْ 

وَهَا أَنَا أُمْسِكُ مِعْوَلًا 
أَنْظُرُ إِلَى يَومِي 

أهِيلُ التُّرَابَ 
هَيْلُ التُّرَابِ لِغَرسِ شَجَرَةٍ 

يَكْتُبُ عَلَيهَا  
اِسْمِي مَنْ يَكُونُ بَعدِي!
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أسي للبالد والعباد وا
حيتنا سوادا بسواد

من انسداد الى انسداد
ما ذنب شعبنا يباد
وبالدي دائم احلداد
بال حياة اليوم نحن

ولكل شيء اليوم ندعو
وحلقوقنا اليوم نرجو
بعد اليوم كيف نبدو

في بالدي
 كل شيء في ضاع
خيراتنا صيتها ذاع

وناسنا كلهم جياع
البشر والضمير واالخالق تباع

في بالدي
تكثر القادة

وعدنه مخترقه السيادة
وابد ماعدنه قيادة
كلمة ماحتجي زيادة

في بالدي
هي حكومة فقط تشجب
قادرة في الشعب حتجب
حكومة تعرف بس تدين
والشعب تعس وحزين  

في بالدي
الوضع صادم

نائبً للحزب خادم
ومواطن منتخب نادم
بال امل مستقبال قادم
الساسة ماعدهم خطية
بحسابهم مفقودة الرعية
والشعب صار الضحية

ونتائج سيء النية
ية . تأتي  100بـ ا
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الــبـعض يـتـســال عن مـاذا اتـكـلم وعـن مـا بـداخـلي من كالم
ومنـطق والكل تعلم ولـكن ال تتفوه بـاي جملة كـانت مفيدة او
غير ذلك األراء متشابهه عن البعض والبعض االخر يجعلها
ملـونـة بعض الـشي وهـنـاء ارأء مغـلـفة او مـغـلقـة حلـ ياتي
دورها وهـكذا يـتعـامل الشـعب مع من ال يدري الـكل تصرخ
اجلوع والـغالء واحلصة التي الوجـود لها ولكن هـذه النقطة
الـتي نـبـحث عـنـهــا نـعم الـكل تـتـعـاون النـهـاء الـفـسـاد ولـكن
البـحر عميق وبعيد جدا الكل تـريد التكلم وتنهي تلك احلياة
الــتي ال وجـود لــهـا اصـال عن مـاذا نــتـكــلم عن الــوعـود عن
الـوظـائف الـوهـمـيـة الامـل لـنـا سـواء بـانـفـسـنـا نـحن نـهـضـة
الـعــراق بـايــدي شـعب الــعـراق ارحــمـوا بـ انــفـســكم لـكي

يرحمنا الله 

 wFOÐd « ‰œUŽ

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7348 Tuesday 9/8/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7348 الثالثاء 11 من محرم  1444 هـ 9 من آب (اغسطس) 2022م

يسـألوني كثيـر من االصدقاء عن األسـباب التي يعـاني منها
ـســلــمـ لــكــني لــيس بـعــالم او ســيــاسي  حـتى الـعــرب وا
استـطيع االجابة لكن االحداث هي التي جتيب . كانت هناك
دول معـتمـد علـيها من الـعرب وكـانت مسـيطـرة على الوضع
ــالي رغم الــظــروف الــصــعــبـة الــتي كــانت االقـتــصــادي وا
تتـعرض لهـا . وكان يـقود هذه الـدول قادة سيـاسي مـلم
ـنــطـقـة الـعــربـيـة ومن هـذه الـدول بـاألحـداث الــتي تـضـرب ا
لكـون قادة مـحنكـ هم العراق  –مـصر – القـوية والـذين 
لـيـبـيا  –الـيمن  –تـونس- وسـوريا الـتي مـازالت تـعـاني لذا
ـتـحدة االمـريـكـية قـررت الـدول الـغـربيـة وخـاصـة الواليـات ا
واسرائـيل الى ضعف وزعزعت هذه الدول والسـيطرة عليها
ليس كـاحتالل فقط بل السيـطرة عليها اقـتصادياً لذا قضت
نـطـقة تـنـهـار اقتـصـادياً ـا جـعـلت ا عـلى قـادة هـذه الدول 
ـنطـقة الـعربـية . لذا وفك جيـوشهم الـتي كانت االقـوى ب ا
ـا اضطر اغلب جعـلت احلياة صعـبة بالدول الـتي ذكرتها 
الـكــفــاءات والــشـبــاب الى الــهـجــرة وتــرك اجلـهـل ورائـهم .
وجـاءوا باألشخاص الـذين يرضخـون الى اوامرهم وطوعهم
وادخلـوا هـذه البـلدان في صـراعات ديـنـية  واقـتتـال داخلي
ـا اذل ونــهب ثــرواتـهـم والـرضــوخ لــهم وحتت طــاعــاتــهم 
واطن بـهذه الدول . وجـعل هؤالء القـادة تنفـذ كل ما يطلب ا
ا نشاهد ضعف منـهم حتى لو كان على حساب شعوبهم 
ــســـلــمــ في كـل بــقــاع االرض وجـــعل الــعــرب الـــعــرب وا
سلم بحاجه لهم ومنتجاتهم لغرض ازدهار اقتصادهم وا
ال اقتـصاد الـعرب ألن كـلمـا يقـوى اقتـصاد الـعرب تـضعف
قوتـهم االقـتـصـادية وهـذا مـا ال يـريدون ان يـحـدث . والـيوم
نرى سـيطرة الـدول الغـربية عـلى جغـرافيـة واقتصـاد العرب

وضعـفها والسـيطرة على قـادتهم ووضعهم
كـاحملبس بالـيد دون منـافس او معارض
ـا ألنــهم هم من يـقــومـون بـحـمــايـتـهم 

جعل شعوبهم ال حول وال قوة لهم .

برزت في اآلونـة األخيـرة مظاهـر خطيـرة التبـشر بخـير على
مسـتوى الـوطن العـربي بأكمـله( دون احلاجـة لذكـر األسماء
والـتـفـاصـيل )  اال وهي مـظـاهـر العـنف اجملـتـمـعي والـتـنـمر
فرط ضد اآلخر فياترى ماهي األسباب واستـخدام العنف ا
ـسـبـبـات هل هـي الـتـربـيـة الـغـيـر صـحـيـحـة ام اجلـهل ام وا
اإلدمـان على اخملدرات ام هي لعنة وسخط من الله عز وجل
 ام هي مؤامـره حتـاك ضد شـبابـنا الـعربي بـاخلفـاء وراءها
اجنـدات مشـبوهة سـناتي لـلمـوضوع من كل جـوانبه لـنحيط
ـوضوع ونـحاول اإلجـابـة على كل القـار عـلمـا بحـيـثيـات ا
ـطـروحـة فـمن حـق الـقـار أن يـسـأل مـايـشاء الـتـسـاؤالت ا
وعـلـيـنـا كـكتـاب ومـثـقـفـ أن نـرد عـلـيه لـتـتـضح له الـصورة

مهما كان سؤاله بسيطا او حتى أن كان غريب... 
يوعـز البعض سبب استخدام العنف وانتشاره بشكل ملفت
للـنظر في اآلونـة األخيـرة بسبب سـوء التربـية من قبل االهل
لألوالد وعـدم تـربـيتـهم الـتـربيـة الـصاحلـة وتـعـليـمـهم أصول
ديـنـهـم احلـنـيف وابــتـعـاد الــبـعض عن األعــراف والـتـقــالـيـد
اجملتـمـعيه مـثل الـعيب واحلـرام وابدالـهـا بأن كل شي مـباح
من منـطـلق احلريـة وفهـمهـا اخلاطـئ لدى الـكثـيرين لالسف
شاهدة الشـديد تزامنا مع االستخدام اخلاطئ للتكنلوجيا 
افالم الرعـب ومنـاظـر الـقتل وأصـبـحت رؤيـة هكـذا مـشـاهد
أمر طـبيـعي للـشبـاب .. مع عدم رقـابة االهل عـلى مايـتابعه
أبنـاءهم ومـاتضـخه وسـائل التـواصل االجـتمـاعي من هـكذا
أفكـار.. يؤدي إلى قيام البعض بأرتكاب ابشع اجلرائم دون
أن يـندى لهم جـب  وال ننـسى دور اإلعالم الهابط في ذلك
فرط من أجل من خالل رسم شـخصيات تـستخدم الـعنف ا
سك في يـده السـك ليـنحر مـثل  استـعادة حقـها فـنرى ا
من اغـتـصب حـقه أو قـتل حـبـيـبـته اخلـائـنـة مع عـشـيـقـها أو
مثل ا حـرق اهلها ألنهم رفضوا تـزويجه اياها..وظهور ا ر
تـعاطي لـلمـخدرات ويـظهـروه بسـينـاريو هـوليودي بصـورة ا
راهـق ـا يـستـقطب إعـجاب الـشبـاب وا كأنه بـطل خارق 
بـالـشـخــصـيـةفــيـحـاولــوا تـقـلـيــده وجـعـلـه قـدوة لـهم لألسف
الشـديد وهـذا األمـر تتـحمل مـسؤولـيـته الرقـابه على األفالم
سـلسالت وغـيابهـا وعدم اتـخاذها إجـراءات رقابـيه تمنع وا
بث هكـذا أعـمال درامـيه لـلمـشـاهد..ومن نـاحـية أخـرى جند
أن اجلــهل لــيس دائــمـا هــو الــسـبب فــقــد يـطــفـوا لــنــا عـلى
ـنـاصب كبـيـرة ولكـنهـم يقـدمون الـسـاحة أنـاس مـتعـلـم و
ـا لم تكن ـة لالسف الـشـديـد ... إذن  عـلى ارتـكاب  اجلـر
ة بهـذا احلجم من قـبل كمـا هو اآلن هل هو مسـتوى اجلـر
ـزيفـه التي دعت ـقـراطـيه ا من تبـعـات الـربـيع الـعربي والـد
الـيـهـا دول الـتـحـالف وفـرضــتـهـا عـلى اجملـتـمـعـات الـعـربـيـة
وأولـهـا هــو الـتــفـكك االســري واالبـتـعــاد عن تـعــالـيم ديــنـنـا
وجة احلنـيف بحجـة التطـور واجنراف الكـثيرين وراء هـذه ا
ـقراطـيـة وقـطع صلـة الـرحم حـرية التي جـعـلت االنـحالل د
وعدم احـترام االبناء ألهلهم منتـهى التطور  والسكوت على

شينة حرية شخصيه ... األفعال ا
إلى أين وصل احلال بـنا كـعرب تخـليـنا عن مـبادئنـا وقيـمنا
واضـحـى الـبـعض  لـعــبـة بـعـد أن دمــرت اخملـدرات الـعـقـول

واذهـبت بها ...  فهل سـيكون هنالك رادع
ـا حـدث ويــحـدث في الـشــارع الـعـربي
...الـتـغـييـر يـأتـي من داخـلـنـا أن عـدنا
إلـى تـعالـيـم ديـنـنـا احلـنيـف وتـقـالـيـدنا

وتربيتنا األصيلة...

تَعَالَ مَعِي إِلَى الْغَابَةِ; 
نَحْفِرْ عَلَى جِذْعِ الشَّجَرَةِ 

أَسْمَاءَ مَنْ نُحِبُّهُمْ 
سَنَحْتَاجُ عُمْرًا إِضَافِيًّا 

يَا أَخِي....  
وَغَابَاتِ الْعَالَمِ 

لِنَكْتُبَ أَسْمَاءَ مَنْ رَحَلُوا 
 ... بِشَظَايَا حُرُوبِنَا اخلَاسِرَةِ

وُقُوفُنَا أَمَامَ اجلَلَّادِ 
نُصَفقُ لِلريحِ 

َ أَنَّ عَلَى كُل وَرَقَةٍ  مُتَنَاسِ
سَاقِطَةٍ مِنْ هَوْلِ التَّصْفِيقِ 
اسْمَ مَنْ كَانَتْ يَدُهُ دَافِئَةً 

تُزِيحُ جَلِيدَ الْقَلَقِ 
 يُتَوجُ األُمْسِيَّاتِ 

 بِقَدَحِ الشَّاي 
وَهُوَ يَبتَسِمُ 

 ........
كَمْ رَفَعتُ مِعْوَلًا 
لِحَرْثِ األَرْضِ 
أَغْرِسُ بُرْعُمًا 
أَقُولُ لِنَفْسِي: 

كَمِ اِسْمًا 
أَكْتُبُ عَلَيْهَا 

آهٍ مِنْ قَلْبِي!!! 
يَحْسُبُ حِسَابَ 

اآلهَاتِ السَّاقِطَةِ 
مُتَنَاسِيًا لَحْظَةَ فَرَحٍ وَاحِدَةً 

ؤتـمـر حتى مـا أن خـرجوا من قـاعـة ا
بدأوا يتهامسـون ويتغامزون ويبدون
ؤتمر كان فاشالً ملخص آرائهم بأن ا
جـمـلـةً وتـفـصــيالً وال يـسـتـحق عـنـاء
احلـضـور وقــضـاء الـوقت هــكـذا عـلى
جلسة خائبة تافهة خاصة فيما فشل
ـــؤتـــمـــر الــذي ه رئـــيـس ا في تـــقـــد
وجدوه مـتعـجرفـاً مغـرورا ومتـكبرا..
وفي هـــذه األثـــنــاء وعـــنـــدمـــا كـــانــوا
يــســيــرون فـي الــطــريق وهم يــرددون
ســمــومــهم الــقــاتـلــة ألــتــقـاهـم رئـيس

ـؤتـمـر فـدعـائـهم لـبـيـته لـلـمـسـامرة ا
ولــشــرب الــشــاي والــقــهــوة تــقــديـراً
حلـضـورهم اجللـسـة.. أبدوا رغـبـتهم
بــكل ســـرور عــبــروا عن امــتــنــانــهم
وشكرهم له وبالفعل كانت أمسيتهم
جمـيلة امـتدحوه فـيها وأطـروا عليه
ـديح والــفـضل وأغـرقــوه بـكــلـمــات ا
والشجاعة وهو بدوره لم يسكت عن
قــصــفــهم بــجـــمل رائــعــة جــعــلــتــهم
يـصـدقـونـهـا ويـنـتـفـخـون بـالـكـبـرياء
حتى كـادوا ينـفجـرون لكـثرة ما ردده

بـحــقـهم.. ومـا أن خـرجـوا حـتى جـمع
عــائـلــته وخـدمـه وهـو يــفـرك شــاربـيه
بنـبرة غـامضـة وكأنهـا تعـود لشخص

نية بعد دقائق: ستوافيه ا
- لـقــد عـاشـوا هــؤالء طـوال حــيـاتـهم
عـلى الـنـفـاق وسـيـمـوتـون بكـل تـأكـيد
عـلى الـريـاء ثم خـتم خـطـبـته الـبـتراء
بـــقـــوله: أنـــزلـــهم الـــله في الـــطـــبـــقــة
الــســابــعــة من جــنــهم غــيــر مــأسـوف

عليهم!   
w - بغداد «Ë q U½ r¦O¼
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ارنب هـذا واقع الـعـمـلـية الـسـيـاسـية
االن حـيث منـذ نهـايـة انتـخابـات عام
2010 بـــــــدأت انـــــــتــــــهـــــــاء  مـالمح
قراطيـة بالعراق واالن  تشيع الد
ــقـراطــيــة  بـالــعـراق الـعــمـلــيــة الـد
وبــــــرغـم الـــــعــــــزوف الـــــذي حــــــصل
باالنتخابات النيابية االخيرة  والذي
ـشــاركــة فـيــهـا ١٥ %ـ يــقــدر نـســبــة ا
وهـذا دلـيل واضح وقـطـعي  عن عـدم
قــنــاعـة ألــشـعب الــعــراقي بـالــطـبــقـة
الـسيـاسـيـة احلـاكـمـة بـرمـتـهـا. وهذا
العزوف قـد بدأ منـذ نهاية انـتخابات

عام 2010 
واصـبـحت هـنـاك ازمـة انـعـدام الـثـقة
واطـن بـ االحزاب الـسـياسـيـة وا
وبــنـفس الــوقت هــنــاك ازمـة انــعـدام
الــثــقــة بــ االحــزاب نــفــســهـا لــذلك
ينـبـغي العـمل على اجـراء اصالحات
سـيـاسيـة جـديدة ومـلـموسـة وتـغيـير
قـانـون االنــتـخـابـات وتـغــيـيـر بـعض

فــقــرات الــدسـتــور  وسط اســتــفــتـاء
شعبي من اجل اعـادة بناء الـثقة ب
اجلميع  قبل فوات االوان الن العراق
االن في عـنـق الـزجــاجـة  والــعـمــلـيـة
ـا سـوف الـســيـاســيـة بــالـعــراق.  ر
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ســيـنــاريــو انــتـخــابــات عـام  2010
يـعــاد مـرة اخــرى حــيث في الـبــدايـة
حــصل مـع الــزعــيم الـــعــراقي د ايــاد
عالوي حيث بـعد انتـهاء االنتـخابات
النيابـية بعام 2010 حصلت فتاوى
سـياسـيـة  بـأن الـكـتـلـة االكـبـر تـشكل
بـعـد انـتـهـاء االنتـخـابـات وهـذا االمر
مـخالف  مـانص الـيه الدسـتـور حيث
الـدسـتور الـعـراقي نص بـأن القـائـمة
الـفـائـزة تـشكل احلـكـومـة وان فـشلت
الـقائـمة الـثانـية تـشكـلهـا واالن نفس
ماحصل بعام ٢٠١٠ حصل مع التيار
الــصـدري  الــقـائــمــة الـتــابـعــة لـرجل
الـديـن الـسـيــد مـقــتـدى الــصـدر  لـكن
االخيـر اقدم اعضـاء اجمللس الـنيابي
مـنهـم على االسـتـقالـة  وهـذا االمر لم
يحصل مـنذ االطاحـة بالنظـام  البائد
والى يـومنـا هذا  وهـناك مـثل عراقي
ينطبق على العملية السياسية االن 
تريد ارنب اخذ ارنب تـريد غزال اخذ

تــنـهــار بــالـكــامل  وبــنــفس الـوقت ان
اسـتـمــر احلـال عـلى مــاهـو عـلـيه االن
ـا يـحــصل بـالـعــراق ثـورة جـديـدة ر

ظالم وهي ثورة ا
wFOÐd  - بغداد « ‚U²A

كانت أعراس ايام زمان قـليلة ونسبة
ــديـنــة كـانت أعــراس الـيــوم لـكــون ا
صــغــيـرة ونــفــوسـهــا لم تــصل لــهـذا

ا عليه أالن  العدد 
ومن نــاحــيــة اخـرى كــنــا صــغـار وال
يسمحون لنا والعبور للنحلة الثانية

اذ تعتبر من احملرمات آنذاك 
جــيـران لــنـا كــانت لــهم زفــة ابـنــتـهم
الــكـبــرى والــعــريس حــسب مــا اذكـر
ــديـــنــة وبــعــد حــيــنـــهــا من خــارج ا
اشـــتــراك جــمــيع نـــســوة احملــلــة مع
أهـلـهـا في مـراسـم احلـنـة جـاء عـصر
يـــوم اخلــمــيس وكـــان مــوعــد الــزفــة
وظـهـرت العـروس ببـدلـتهـا الـبيـضاء
تــتـــوسط اجلـــمــيع فـي وسط حــوش
الـبــيت جـالـسـة عــلى كـنـبــة خـشـبـيـة
وبــجـانــبـهــا اآللــة الـوحــيـدة الحــيـاء
األعـــراس وهي الـــطــــبـــلـــة وجـــمـــيع
الــفـتــيــات يـرقــصن وكــبـيــرات الـسن
يهلهلن بـصوت جوهري وما ان حان
موعـد مجي العـريس واهله لـياخذوه

الـعـروسة بـدأت الـعروس تـذرف دمـعا
وتبكي 

اذا بـدأت تبـكي وقبل قـليل ال..  اعلـم 
كانت نواجدها تظهر بكل وضوح

ـــهـم..  بـــدأت اخـــتــــرق الـــصـــفـــوف ا
ـتـراصـة ألني كـنت صـغـيـرا والـعرق ا
يتـصبب مـني وروجة تـدفعـني خلارج

اجلمهرة 
اخـيــرا..  اسـتـطــعت الـوصــول بـقـرب
الـعروس والـعروسـة بـعد عـناء وجـهد

وسالت العروسة :
عـمــة..  شـنــو سـنج هــاج عـلــيج اشـو

كمتي تبج
هـــنـــا..  انـــقــلـب الــعـــرس الى ضـــحك
واتذكـر احدى كـبيرات الـسن قالت لي

كلمة مازلت احفظها 
انزول عليك..  عمي هذولة جيل دعدع
لم افهم لآلن ما معنى انزول عليك
ولم افهم ما معنى جيل دعدع
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ـيـول اجلـنـسيـة الـغـريـبة بـحـجـة احلـريـة الشـخـصـيـة هـذه الكـلـمـة الـتي شـجعـت أصحـاب ا
بـانتـهاك قـوان الـطبـيعـة التي كـرمنـا الله بـها لن أكـون واعضـة اسالميـة او (شيـخة) لكن
ـثـل دعـوني اخـاطـبـكم بـالـعـقل الـعـقل الـذي ال يـرضي أصـحـاب الـشـذوذ اجلـنسـي من ا
يل اجلنـسي ومغايري الهويـة اجلنسانية أن يـسمعوه واألمر من هذا ثلـيات و مزدوجو ا وا
كـله اعتـمـدت سـياسـة الـبـعض من الدول بـتـشـجيـعـهم واعـطائـهم حـقوق و زجـهم بـاجملـتمع
بـشـكل طـبـيـعي كـيف!!! لم يـعـالج اجملـتـمع ويـقف عـلى هـذه األسـبـاب وحـلـهـا وقـطـعـهـا من
يول اجلـنسية لهـا أسباب نفسـية وهرمونيـة او عوامل وراثية وامور جذورها  فـالشذوذ وا
عاجلـ في اإلستشـارات النفـسية ومـا يحدث اخرى حتل بـتدخل الطب الـنفسي من قـبل ا
ثلية في ا ثار اسـتغرابي اكثر هـو رفع علم ا من مظاهـرات مستمرة للـمطالبة بـحقوقهم و
ـثلي في الـبرامج الكارتـونية ما يدعي انيـا للتضـامن معهم وظهور ا سـاجد في ا احدى ا
اخلوف عـلى اجليل الـقادم اجلـميـع مسـؤول عن ما يـحدث يـجب تقـو اجملتـمع واحلد من
هـذه الـظـاهـرة اخلـطـيـرة التـي تـنسـاب الـى اجملتـمـع الـعربـي واحلـيطـة واحلـذر عـلى اجلـيل
الـقـادم وأخذ مـثل هـكـذا حـاالت بـالـتـفـاهم والـنصـيـحـة بـالـذهـاب الى جـلـسات عـالج الطب

النفسي والدوائي كي ال يختل من توازن اجملتمع وطبيعته.
d   - بغداد UŽ ¡UŽœ

ديا
الله الله حبيبي

الله الله حـبيبي" جـلست علـى سريرها
بعد أن تـناولت القـلم والدفتر
من على الـطـاولة في غـرفتـها
وســــرحـت حــــتى رأت عــــبــــر
شــبـــاكــهــا نــحــلــة حتــوم في
ـنـزل تـبـدو وكـأنـها حـديـقـة ا
تــائــهـة تــبــحث عن شـيء مـا
وهي تتنـقل من زهرة ألخرى
ســرحـت فــاتن مع الـــنــحــلــة
تراقبها بدقة وهي حتوم في
احلديـقـة حتى سـقـطت على
زهـرة مــا ثم طــارت ومـعــهـا
نـحـلـة أخـرى كـانت تـمـتص
الـرحــيق مـعــهـا من األزهـار
فـي احلـــديــــقـــة رن هــــاتف
فـاتن بــأغـنـيـة لــفـيـروز "أنـا
حلـبـيـبي وحـبيـبي إلـي  يا

عصفورة بيضة ال بئر تسألي
ال يعتب حدا وال يزعل حدا

أنا حلبيبي وحبيبي إلي" سرحت فاتن
مع الـنـحـلــتـ حـتى طـارتـا مـعـاً دونت
فــاتن مـا رأته مـن الـنــحـلــة في حـديــقـة
نـزل بعـد أن فصـلت هاتـفهـا احملمول ا
الــذي رن فـجــأة وهي سـارحــة بـيــنـمـا
تكتب فاتن لفتت انتباهها الدمية وهي
نظدة ضهرت ورائها تسقط من على  ا
فـراشـة كانـت تطـيـر في الـغـرفـة تـبحث
مــخـرج تــخـرج به من الــغـرفــة سـرحت
فـاتن مـرة أخرى مـع الدمـيـة والـفـراشة
الـتي اسقـطـتـها وهي تـدور في الـغـرفة
حـــتى اجتــهـت نــحـــو شــبــاك الـــغــرفــة
وخـرجت مـنـهـا إلى احلـديـقـة وغادرت
بـدأت فــاتن تـكــتب مـا رأته من الــدمـيـة
والــفـراشــة الـتي  دارت فـي الـغــرفـة ثم
خـرجت رن هــاتـفـهـا احملـمــول بـأغـنـيـة
يناء ماجدة الرومي" أنا محتاجة جداً 

sðU
دخـلت فــاتن ألى غـرفـتــهـا وهي تـدنـدن
لثامر حسني اغنيته"الله ايباركلي فيك

يا أغلى من عنيا
الله ايخليني لـيك وأجيبلك الدنيا

سالم
وانا متعبة  أنا متعبة 

من قصص العشق وأخبار الغرام
كن صديقي كن صديقي

ضـلت فـاتن تـدنـدن مع الـهـاتف األغـنـيـة
حتى رأت حمامة على السلك الكهربائي
يناً شماالً في اخلارجة وحيدة تتـلفت 
وكـأنـهـا كــانت تـنـتـظـر أحـد أو شيء مـا
وهي تـــرتـــعش بـــرداً ســـرحت فـــاتن مع
احلــمــامــة حـتى جــاءت ألــيــهـا حــمــامـة
أخـــرى وطـــارتـــا مـــعــاً رن هـــاتف فـــاتن

بأغنية "مستنياك يروحي
 بشـوق كل الـعشـاق  مـستـنـياك تـعبت
تعبت من االشواق حبيبي  حبيبي

كانت وكـأن فاتن حـددت نغـمة رنـ لكل
ن اتصـلوا بـنعـمة مـختـلفـة عن األخر
حتى خرجت وهي تدندن معه وانهتها 

بكلمة: الو 
√ÕU$ ÊU1 - تكريت
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(لعـبـة القـاصرات ) هـو احدث
افالم اخملــرج مــحـمــد جــوهـر
والــذي يــقـــول عــنه(يــتــنــاول
الـــفــــيـــلم زواج الـــقـــاصـــرات
والذي يعـرف انه الزواج قبل
بــلـوغ 18 عــامــا ويـعــود ذلك
لعـدة اسبـاب منـها  اجلهل
واخلــــــوف من والــــــفــــــقـــــــر
لـكــنه يــؤدي الى اجملــهــول 
الـعـديـد من االثـار الـسـلـبـية
على الـقـاصر مـنهـا الوضع
وسـلط الـصـحي والـنـفـسي
الــــفــــيــــلم الــــضــــوء عــــلى
االسباب التي تدفع االسرة
الى زواج ابـنتـهم الـقـاصر
الـتي لم تـتـعـد سن الـرشـد
مــنــهــا اجلــهل والــفــقـر  و
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d¹uBð∫  كواليس تصوير فيلم (لعبة القاصرات)

غـنية مـثلـة وا { بـومباي  –وكاالت - كـشفت ا
الـهـنـديـة عـلـيـا بـهات ?عن شـكـلهـا وهي حـامل
ـصورين أثـنـاء تواجـدهـا برفـقة أمـام عدسـات ا
زوجهـا رانـبـير كـابـور ظهـور عـلـيا وزوجـهـا جاء
خالل التـرويج إلحـدى أغـنـيات فـيـلـمهـمـا الـقادم
الـــذي يـــحــمـل عــنـــوان (بــراهـــمـــاســتـــرا) الــذي
ســـيــصــدر في  9 ايــلــول بــالـــلــغــات الـــهــنــديــة
ـااليـاالمـيـة والـكـانـادا. والـتـامـيـلـيـة والـتـيـلـجـو وا
والـعــمل يــشــارك في تــمــثـيــله إلى جــانب عــلــيـا
ورانـبــيـر كل من أمــيـتــاب بـاتــشـان ومـوني روي
وجنارجونـا أكينيني.وكـانت بهات قد أعلنت عن
حـمـلـهـا في طـفـلـهـا األول مـنـذ شـهـر وذلك بـعد
مــرور شــهــرين عــلى حـفـل زفـافــهــا من زوجــهـا

كابور.
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ــــــــــوافـق مــــــــــرت امـس االول ا
الـــــســـــابـع من أب   الـــــذكـــــرى
ـصـرية ـمـثـلـة  ا األولى لـوفـاة ا
دالل عبدالـعزيـز بعد مـعاناة مع
ـــســتـــجــد فـــايـــروس كــورونـــا ا
وجاءت وفـاتهـا بعـد ما يـقارب الـ
 3أشـهـر من وفــاة زوجـهـا الـفـنـان
ســمـــيـــر غــا بـــكـــورونــا ايـــضــا
وبــالــرغـم من مــرور عــام عــلى وفــاة
ـصـريـة إال أنهـا تـتـواجد الـفـنانـة ا
في عدد من األعمال اجلديدة التي
وقع عرضت بعد وفاتـها وفقا 
البوابة  حيث إن عـبدالعزيز
كــــــانت قـــــد صـــــورت هـــــذه
األعـــمــال قـــبل إصـــابــتـــهــا
بالفايروس ووفاتها وهي
فــيــلم (فــرق خــبــرة) الــذي
صــدر في تـشــرين الــثـاني
من عـام  2021 أي بـعــد مـا
يــــقـــارب الـــشـــهــــرين عـــلى
وفاتهـا وهو فيـلم رومانسي

كــــــومـــــيــــــدي مـن إخـــــراج شــــــريف
جنـيـب.ويـدور الـفــيـلم حــول الـشـاب
نـــاجي وهـــو شـــاب حـــالـم وهــاد
يــلــتـقي بـــســلـمـى لـيــخــوض مـعــهـا
العديـد من التـجارب بـعد أن يقع في
حبـها حـيث يهـرب من خالل عالقته
مـعـهـا من مـشاكـله الـعـائـلـيـة ويـبدأ
ناجي بالعيش على طريقته اخلاصة
بـعــدمـا كـان يـعــيش وفق خملـطـطـات
عائلته وجسدت الفنانة الراحلة في
هـذا الـعـمل شـخـصـيـة والـدة نـاجي.
امــا الــفـيــلم الــثــاني فــحـو (تــســلـيم
أهالي) الذي يعرض و يحقق جناحًا
الفـتًا وإقـبـال جـماهـيـري كـبيـر عـليه
في السـينـمـات ويروي الـعمل قـصة
طـبيب وزوجـته يـحـلم هذا الـطـبيب
بالهجرة إلى كندا حتى تظهر إحدى
الـــســيـــدات في حــيـــاته الــتـي تــبــدأ
الحــته وزوجــته في كـل مـكــان مع
الــعــديــد من األحــداث الــكــومــيــديـة
والفـيلم من إخراج: خـالد احلـلفاوي
وشـــارك الـــفـــنــان و شـــريـف جنــيـب

تـوعّي الــفــتــيـات بــأهــمــيـة الــتــعــلـيم).
مــوضـحــا ان (فـيــلم  لـعــبـة الــقـاصـرات
شارك مـؤخرا في مـلتقى افـالم مخرجي
عباس جناح  كركوك. وهـو من تمثـيل 
وســوزان فــيــصل تــصـويــر ومــونــتـاج

كاب دانا والفكرة واالخراج لي).
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وتــعـقــيــبـا عــلى مـحــور الــفـيــلم حتـدث
احملـــامـي صـــبـــاح الالمـي عن اســـبـــاب
زواج القاصرات قائال ان (توجد العديد
من االسباب تؤدي الى زواج القاصرات
منها جهل الوالدين او ولي امر القاصر
يـــقــوده الى تــزويـج الــفــتـــاة. في عــمــر
صـــغــيــر دون ادراك االثـــار الــنــفـــســيــة
واالجـــتــمـــاعـــيــة من وراء هـــذا الــزواج
ـكن ـسـتـقـبـلـهـا كون ال والـتي تـضـر 
حتــمل عـبء اســرة وتــربــيــة  االطــفـال)
واضــاف (هــنـاك اســبــاب اخـرى مــنــهـا

ـــا يـــكـــون ـــوروث االجـــتـــمـــاعـي ور ا
التسرب الـدراسي وغيرها) مـضيفا (في
ـادي لــلــعـائــلـة الــفــيـلم يــكــون الـعــوز ا
الفقـيرة سببـا الى دفعهم بـزواج ابنتهم
من عـــائـــلـــة مـــتـــمـــكــنـه من الـــنـــاحـــيــة
االقـتـصـاديـة ومـن رجل كـبـيـر بـالـسن...
وايـضا مـن اجل تخـفـيف الـعبء عـلـيهم
وتطـرقنـا في الفـيلم اديـة من النـاحيـة ا
ـقـتـرحـة لـلـحـد من الى بـعض احلـلـول ا
اآلثـار السـلـبيـة لـزواج القـاصـرات منـها
تـضـم أحـكـام قـوانـ حمـايـة األطـفال
الــتي تـمــنع زواجــهم تـغــيـيــر األعـراف
ـتـوارثـة واحلد االجـتمـاعـيـة السـلـبـية ا
من تـأثيـرهـا وهذا يـعـني تـنفـيـذ برامج
تُـساعـد عـلى تـغيـيـر الـسلـوك الـتقـلـيدي
وذلك بزيادة الوعي لتحقيق العدالة ب
اجلنس الـتوعية  وذلك بـتنشيط دور
ـراكـز الـثــقـافـيـة بـعـقـد دورات ثـقـافـيـة ا

الــفــقـر لــذلك يــلــجــا الـبــعض الى زواج
الـــقــاصــرات من اجـل تــخــفـــيف الــعبء
ــادي او احلــصــول عـــلى مــبــلغ مــالي ا
مـن اسـبـاب زواج كــذلك اخلـوف  كـبــيـر
القاصـرات في سن صغـير حـتى لو كان
سـتقبل الزوج غـير منـاسب خوفـا من ا
هو ـبـكـر  ومن اثـار الـزواج ا اجملـهـول 
عـدم االســتـقـرار والــتـاثـيـر عــلى صـحـة
الفتاة والـتعرض الى الـعنف واحلرمان
من احلقوق. كون احيانـا ترتبط الفتاة
ـا يـؤدي الى الـعنف بـرجل اكبـر سـنا 
لـذلك حتـرص االسـري من قـبل الــشـريك
كــافــة اجلـمــعــيـات ومــنــظـمــات حــقـوق
االنـسـان الى الــتـصـدي لـهـذه الـظـاهـرة
وفرض عـقوبـات على كل شـخص يزوج
ابــنــته الــقــاصـر ويــحــرمــهـا مـن ابـسط
حقوقها االنسـانية في احلياة وهو حق

التعليم).
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تــخـــطى فـــيــلـم "كــيـــرة واجلن" حـــاجــز الـ 100
مـلـيون جـنيه إيـرادات في شبـاك التـذاكر وذلك
بـعـد  5 أســابـيع عـرض مــحـافـظــاً عـلى صـدارة
نـتظـر أن يـستـمر "كـيرة وسم. ومـن ا إيـرادات ا
عدل الذي يسير واجلن" فى حصد االيرادات با
علـيه حـالـياً وأن يـصـبح الفـيـلم األعـلى حتقـيـقا
ـصريـة متخـطياً لاليـرادات في تاريخ الـسيـنما ا
فـيـلم "الـفيل األزرق  "2الـذى حـقق  104مـلـيون
جـنيه و"والد رزق  "2الـذى وصلت ايراداته إلى
توقع أن يتخطى "كيرة  101مليـون جنيه ومن ا
والـكن" إيـرادات الفـيـلم مع نـهـاية هـذا االسـبوع
وقع الـفن . والـفـيـلم مـسـتوحـى من رواية وفـقـا 
"1919  لــــلــــمـــؤلف أحــــمــــد مـــراد الــــذي كـــتب
الــســيــنــاريــو واحلــوار وإخــراج مــروان حــامـد
وبطولـة كر عبد الـعزيز أحـمد عز هـند صبري
وسـيـد رجب مع أحـمـد مـالك عـلى قـاسم هدى
ـفتي مـحمد عـبد العـظيم عـارفة عبـد الرسول ا
ـمــثـلـ تـامـر نــبـيل فــضالً عن تـواجــد بـعض ا
األجانـب.والفـيـلم يـرصـد حقـبـة مـهـمـة فى تاريخ
مــصـر أثــنـاء ثـورة  19 إذ يــتـنـاول الــعـمل واقع
صـري في فـترة االحـتالل اإلجنلـيزي اجملـتـمع ا
إبـان ثورة 1919  ويكـشف عن قـصص حقـيقـية
ــصــريــة ضـد ــقــاومــة ا جملـمــوعــة من أبــطــال ا
االحتالل اإلجنليزي وقت ثورة  1919 حتى عام
1924  وذلك من خالل أبطـال منـسيـ خاضوا
مـعـارك وتضـحيـات جـريئـة من أجل االسـتقالل
صري لتكـتشف لألجيال الصغيرة مدى حب ا

لبلدهم وأرضهم.
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ـطـرب العـراقي يـحـيي مـسـاء الـيـوم الـثالثـاء حفـال على ا
ـصـريـة في الـقـاهـرة مـسـرح الـنـافـورة في دار االوبــرا ا
بـعـد ان أحـيـا قـبل  ايـام حـفال في  الـسـاحل الـشمـالي 
وسط إقـبـال جمـاهـيـري كبـيـر وهو الـتـواجد األول له في

مصر منذ  13 عاما.
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ي العراقي نـعته االوساط االكـاد
ـية مسـتذكرة مـسيرته في االكاد
ـعــرفــة في كـلــيـة خــدمــة الـعــلم وا
اآلداب بـجـامـعـة الـقـادسـيـة وكـلـية
ـثنى  سـائـل الـتـربيـة بـجـامعـة ا
الـرحــمــة والـرضــوان لـروحه وألســرته ومــحـبــيه الـصــبـر

والسلوان.
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مـسـؤولة الـعالقـات في وزارة الـثـقـافة والـسـيـاحـة واالثار
العـراقـية اجـرت عـمـليـة جـراحيـة تـكلـلت بـالـنجـاح وتـلقت

تهاني وتمنيات زمالئها بالصحة والسالمة.
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ـؤسـسـة الـعــامـة لـلـسـيـنـمـا اخملـرج الـسـوري يــتـابع مع ا
إجناز الـفيلم الروائي القصير ( أماني )  الذي يقدم فيه
عــالم األطـفــال واخملــاطـر الــتي يــتــعـرضــون لــهـا في ظل

الظروف الطاحنة التي يعيشونها.
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ـلـتـقى الـشـاعــر الـعـراقي يـضــيـفـة مــسـاء غـد االربـعــاء ا
العـراقي لـلـثـقـافة والـفـنـون في الـعـاصمـة االردنـيـة عـمان
بـامـسيـة شـعـريـة بـعـنـوان (الـعـراق ..اجلـرح النـازف) مع
ويــقــدم الـقــراءة الــنــقــديـة احلــديث عـن جتـربــته االديــبــة 

الشاعر والفنان محمد العامري.
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ـيـة االردنـية ادارت اجلـلـسـة االولى من مـهـرجان االكـاد
ـعنـونة (استـذكار عرار عجلـون الرابع لـلشعـر العربي وا

شخصية الثقافة العربية 2022).
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ـفكـر العـراقي ضيـفته السـبت جمـعيـة التـعاون اخلـيرية ا
في بـغداد بـندوة افـتراضـيـة عنـوانهـا (القـراءة الطـقوسـية

البتراء لنهضة االمام احلس عليه السالم).
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ــوسـيــقي الـسـوري يــسـتـعــد إلحـيــاء حـفل عـلى ـؤلف ا ا
مــســرح دار األوبــرا في دمــشق فـي الـســابـع عـشــر من
شهر آب احلالي يعود ريعه إلى مرضى سرطان الثدي.

الـراحل سـمــيـر غـا كـضـيف شـرف
في هذا العمل الذي جـمع ابنته دنيا
وزوجـتـه الـراحـلــة دالل عـبـدالــعـزيـز
وجتسد األخيرة شخـصية بثينة في
الـفـيـلم. والـعـمل االخـر هـو مـسلـسل
ـفـتـرض أن (عـالم مـوازي) كـان من ا
ــوسم ـســلــسل في ا يــعــرض هــذا ا
ـــاضـي إال أن وفـــاة الــــرمــــضـــانـي ا
ــصـريـة دالل عـبــدالـعـزيـز الـفــنـانـة ا
واألزمـة التي مـرت بـها ابـنـتهـا دنـيا
بــطــلــة الــعــمل بــعــد وفــاة والــديــهـا
تـسبـبت في تـأخـيـر عرضـه ولم يتم
ـــســلـــسل حتــديـــد مـــوعـــد عـــرض ا
تداولة وبحسب بعض األنباء ا بعد
فإن الـعدوى بـفيـروس كورونـا كانت
ـصـريـة خالل قـد وصـلـت لـلـفـنـانــة ا
ـسـلـسل وهـو من تـصـويـرهـا هـذا ا
إخـراج هـشـام جـمـال وتـألـيف عـمرو
وهـبــة  هـشـام جـمـال وبــطـولـة دنـيـا
سمـير غـا   عمـرو وهبـة  شيـماء
ســيف  مـحــمــد أوتـاكــا فــضال عـلى

دالل عبدالعزيز.

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - عادت
صــفـــعــة األوســـكــار الــشـــهـــيــرة إلى
الـواجــهــة بـعــد اعــتـذار  ويل ســمـيث
وبعد للـممـثل الـكومـيـدي كريس روك 
أشهر من احلادثة قررت إبنة سميث
وضوع أخـيراً ضمن "ويلو" تـناول ا
مــــــقــــــابـــــــلــــــتــــــهــــــا مـع مــــــجــــــلــــــة
"بيلبورد".وأوضحت ويلو أن حادثة
والــدهـــا عــلى مـــســرح األوســـكــار
وتداعياتـها اإلعالمية لم تـؤثر فيها
أو تـثـيــر اهـتـمــامـهــا. وتـابـعت عن
انـتـقـاد والدهـا: "انـظـر إلـى أفراد
عـائـلــتي عـلـى أنـهم بــشـر وأنـا
أحــبــهـم وأتــقــبـــلــهم كـــمــا هم
وبـإنـســانـيـتــهم". وأضـافت:

ــواقف الـــتي نــقع فـــيــهـــا ال تُــقــبل "بــســبـب ا
! يتـوقع الناس منـا التصرف إنسانيـتنا أحيـاناً
بـطــريـقــة غـيــر انـســانـيــة أو مـنــطـقــيـة أو غــيـر

صادقة".
ـيـة دوجا كـات جدال كمـا أحدثـت النـجمـة الـعا
كــبــيــرا بــعــد قــيــامــهــا بــحــلق شــعــر رأســهــا
وحــاجــبــيــهــا وقــد نـشــرت صــورة لــهــا عــلى
صــفــحــتــهــا اخلــاصــة عــلى مــوقع الــتــواصل
اإلجتـمـاعي أظـهرت شـكـلـها كـيف أصـبح بـعد
تصـرفهـا الذي ذكـرناه وعـلّقت دوجـا بالـقول:
"ال أحب الشـعر.في حـيـاتي كلـها لم أكن أحب
شـــعــــري". وكـــانت كــــشـــفت دوجــــا كـــات عن
ـقـبـلة وذلك اتـخاذهـا قـرار بـإلـغـاء حـفالتـهـا ا
بـعـد اجـرائـهـا عـمـلـيــة جـراحـيـة لـلـتـخـلص من

. اللوزت
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طـربة الفلـسطيـنية دالل أبو أحيت ا
آمـنـة حـفالً ضـخـمـاً ضـمن فـعـالـيات
مـهــرجـان احلـمـامــات الـدولي قـدمت
خالله بــاقـة مـن أغـانــيـهــا اجلـمــيـلـة

ميزة.  وا
وغــنت بــالـلــهـجــات الــفـلــسـطــيـنــيـة

ــصـريــة والــشـامــيـة والــعــراقـيــة وا
والتونسية وقد تفاعل اجلمهور مع
مــخـــتـــلف أغـــاني الـــســـهــرة الـــتي
تــراوحت بــ الـكــلـثــومــيـات "األمل"
و"غنيـلي شوية" وبـ أغاني التراث
التي ذاع صيتها في الشرق األوسط
"فــــــوق الــــــنــــــخل" و"هـالالال لــــــيـــــا"

و"ياحـنينـة". كمـا كانت أشـهر أغاني
الــســيـــدة نــعــمـــة "فــيــنـك يــا غــالي"
و"الـلـيـلـة عـيـد" حاضـرة فـي برنـامج
احلـفل. وكــانت أبـو آمـنــة قـد أحـيت
مـــؤخـــراً حـــفـالً ضـــمن فــــعـــالـــيـــات
مــهــرجــان جــرش بــحــضــور زاد عن

 3000 شخص.

الـتروّي سـيـسمح لك بـرؤيـة بعض الـروابط الـتي كنت
غافالً عنها.
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ـقرب عـند احلاجة  ال تترد بـطلب معونـة االصدقاء ا
.رقم احلظ 8.
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عـطيات  تـمعن بـكل ما يـحيط بك كي تـستـطيع دمـج ا
طروحة و اخلروج بنتيجة. ا

—u¦ «

اكـبح جمـاح اندفـاعك للـتفاخـر حول إجنـازك األخير.
و كن راضياً هادئاً .
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 ال تـغــفل أي امــر بــسـيط النـه قـد يــقــودك الى هـدفك
الذي تسعى اليه .
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ـقـبــلـة . وضـعك الــعـاطـفي  ابـدأ بــتـخـطــيط مـهـامـك ا
تاز.يوم السعد االحد.

”uI «

حـاالت مـعــيـنـة تـتـطـلّب مـرونــة إضـافـيـة. عـلـيك بـأخـذ
وجهات النظر األخرى .
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التـفـاخر سـوف يـقود عـلـيك الكـثيـر من احلـسد و من
الضغوط اخلارجية .
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فـاجئة في خطتك. عليك أن تكـون جاهزاً للتـغييرات ا
رقم احلظ 9.
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 عـالقــة جــيــدة مـع شــريك الـــعــمــر. و مــكـــافــأتك هي
الشعور بالدفء و التعاون.
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ال تـرتــبك عـنـد الــتـغـيــيـر و كن هــاد لـكي تـســتـطـيع
جتاوز االزمة.
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 تـسهـيالت الـعمل سـوف تـساعـدك علـى االنتـقال الى
مرحلة جديدة مهمة .

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
عـلى  9 مـربعـات كـبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خـانات صـغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمـــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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{ اسطنبول  –وكاالت - حتدثت النجمة التركية نسليهان
أتاغول عن اذا كان هناك صعوبة في التمثيل مع زوجها

مثل قادير دوغلو في مسلسل "نهاية الليل" قائلة: ا
"بالعكس في اعتقادي الشخصي أنه سيكون أكثر راحة

في النهاية سأمثل مع زوجي".وكانت نشرت أتاغول صوراً
من كواليس تصوير فيلمها "آه بليندا" ومقطع فيديو وهي

حتتفل مع فريق الفيلم بانتهاء التصوير وعلقت على
الصور قائلة: (أود أن أشكر كل الفريق الذي دعمني وكل

من ساهم في هذا العمل. أنا سعيدة حقًا بكم! كنتم
). الى ذلك نشرت الصحافة التركية مقطع جميعا رائع
فيديو للنجمة التركية ميرفي بولغور برفقة حبيبها اجلديد
وقد أظهر انفعالها من سؤال أحد الصحفي األتراك

حول طليقها لتجيب: "كم هذه حركة قبيحة بجانبي حبيبي
سلسل الشهير "حر هل تدرك هذا?".وبولغور هي بطلة ا

السلطان" بدور السلطانة نور بانو.
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ضــــمن اخلــــطــــة. وقــــال قــــائــــد
العمـليات اللـواء علي احلمداني
ان (قــيـــادة عــمـــلـــيــات الـــفــرات
األوسط للحـشد الشعـبي تشترك
وكــمـا فـي الـســنــوات الـســابــقـة
بـــاخلــطـــة اخلــدمـــيــة اخلـــاصــة
بـــزيــارة الـــعـــاشـــر مـن مـــحــرم
وتقـد الدعم واالسـناد لـلدوائر
احلـكـومـيـة) وأضـاف احلـمـداني
انـه (الـــقـــيـــادة ادخـــلت أربـــعـــة
مستشفيات مـتنقلة بهدف تقد
اخلدمة الطبية للزائرين).وأشار
الى ان (200 عـجـلـة تخـصـصـية
تــعــمل إلســنـاد دوائــر الــبــلــديـة
والـبلـديـات في اعمـال الـتنـظيف
ــلــيـــونــيــة فـي هــذه الــزيـــارة ا
باالضافة الى اشراك 200 عجلة

في نقل الزائرين).
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وصلـتني ردود عديدة من مخـتلف االجتاهات حول ما
ـبـكرة ورد في هـذه الزاويـة عن مـطـلب االنـتـخـابـات ا
ــرجتى مـن إعـادة والــتــقت تــلك الــردود عــنـد الــنــفع ا
انـتخـابـات أورثت البالد هـذه الـفوضى وكـرست نـفوذ

كن اغفالها. اقطاعيات سياسية واقتصادية ال 
 هـنــاك مَن يـرى انّ االنـتــخـابـات ال تـلــيق بـوضع غـيـر
قراطـية هي مرادف االستقرار مسـتقر للبـلد وانّ الد
واحلريـة في الـتـمتع بـحـقوق االنـسـان الـكامـلـة وليس
كـحـال الـعـراق إذ ال تـزال االمـتـيـازات تـمـيل بـكـفـتـها
الى جـــهــــة أو حـــزب أو أفـــراد او جــــمـــاعـــات دون

أخرى.
اذا هناك توقعات ان تكون االنتخابات وقال احـدهم 
بكرة قبلة افضل فقد وردت االنتخابات السابقة  ا ا
كـثـمـرة لـثورة تـشـرين بـحـسب كـثـير من الـسـيـاسـي

ــشـاركــة فــيـهــا كـانت ضــئــيـلــة كـمــا ان الـذين لـكن ا
خـاضـوا الــتـرشــيح لـلــمـجـلـس الـنـيــابي حـامــلـ لـواء
تشـرين من اجل الـتـغـييـر  حتـولـوا الى ارقام مـوالـية
ثـابـة صـفـر على لـلـكـتل الـكبـيـرة او مـحاكـيـة لـهـا او 
ـعــادلـة وان زخم ســتــمـائــة شـهــيـد لم الـشــمـال فـي ا
يــصــنع طــبــقــة ســيـاســيــة جــديــدة قــادرة عـلـى إزاحـة
التـرسبات فما عساها ان تـفعل انتخابات جديدة في
خضـم حتوالت ومـفـاجـآت وتـقـلـبـات بـ طـرف داخل
مـكون واحـد  وال نـدري كيف سـيـكون احلـال لـو كان

ستقبلي ب مكون وآخر? اخلالف ا
سـمــعت سـيــاسـيـا يــقـول ان احلل فـي جتـمـيــد مـسـار
ـان الــذي يــقع بـ االنـتــخــابـات وإيــقــاف عـمل الــبــر
ـا مـتـنـاقـضـ هـمـا الـنواب حـدين بـاتـا مـخـتـلـفـ ور
فـترض اشـتقـاق احدهـما والشـعب في حـ ان من ا
من اآلخر. ويـتابع بالقـول ان البلد يـحتاج الى مجلس
حكـماء من كـفاءات عـالية غـير سـاقطـة في التـجاذبات
ـنـحـازة وهـذا اجملـلس يـتولى والوالءات الـسـيـاسـيـة ا
دة قـترحـة من احلكـومة واقـراها  مراجـعة الـقوانـ ا
ثالث سنـوات انتقالية تتوالها حـكومة مؤقتة لكن غير
مــشـلــولـة ولـهــا صالحـيــات وتـخــتم مـهــمـاهــا بـتـنــظـيم
استـفتاء شـعبي على التـعديالت الدسـتورية الـنوعية 

ومن ثم حتـديد شكل االنتخابات بحسب قانون جديد.
هـنــاك من يـقـول ان هـذا غـيـر دسـتـوري  وهـنـا تـكـون
الـضــحـكــة بـصـوت عــال مـســتـحـقــة  ألن الـوضع في
اغـلـبـيــته غـيــر دسـتـوري في جــمـيع حـلــقـات الـعــمـلـيـة
الـســيـاسـيـة  ومـع هـذا اسـتـمــرت األوضـاع مـنـحـدرة

ومتهالكة ما يقرب من عقدين.
ـقـترح او سـواه بـابا ليـس بالـضـرورة ان يـكون هـذا ا
للـحل  لـكن مـن دون شك ان هنـاك مـجـاالت مـخـتـلـفة
آزق الـتي سـقطت الـبالد في حـبـائلـها للـخـروج من ا
وال يــزال هـنـاك أمل في اجـتـراح حــلـول مـهـمـا كـانت

شهد اآلن. الصورة قاتمة في ا

آهٍ لـو كــنـت عــزيــزي الـقــار فـي قــارة أســتـرالــيــا اآلن حــتى
ـقدَّس الـذي يصـاحبـنا هـذه اللـحظات نشـترك مـعاً بـالشـعور ا
وأنت تــرى مــواكب الــعــزاء وتــســمع هــتــافــات أنــصــار اإلمـام
احلـس “ع  “وهي تـنـطلق بـشـجن وحـزن عـراقي أصيل من
اجلـوامع واحلـســيـنـيـات في أســتـرالـيـا; تـلـهـجُ بـصـوت مـشـبَّع
بـاخلـشـوع واحملـبَّة لـبـيك يـا غـريب; يـا حسـ يـا مـظـلوم أجل
إنهـا حلظات غارقة بالطهر والتسبيح والعبرات اجلريحة حزناً
عـلـى شـهــيــد كــربالء. وبــقـدر مــا حتــمل ذكــرى عــاشـوراء من
دروس في الصـبر والـشجاعـة واإلباء والـتضحـية والـتي تراها
; حتمل هذه غترب سلم من ا ساطـعة بوضوح على وجوه ا
قـدسة أيـضا بـراه اإلعـجاب والـدهشـة واالحترام الذكـرى ا
اجللـيل من قبل الـشعب األسـترالي بـاختالف أعـراقه وأطيافه
فـتـرى األسـتــرالـيـ يـتـرقـبـون هــذه الـذكـرى وهم بـذهـول حـ
يـتـابـعون طـقـوسـنـا احلسـيـنـيـة ويـتسـاءلـون عن الـسـر في بـقاء
ذكرى واقـعة الطف خالـدة بالنفوس بـرغم وقوع فجيـعتها التي
وقــعتْ قـبل اكــثـر من ألـف عـام وال تـنــدهش حـ تــرى بـعض
البس سوداء النـسوة األستـراليات يحـضرنَّ مجـالس العزاء 
ـصاب اجللل بل شـاركة النـسوة الـعراقيـات هذا ا محـتشمـة 
إنَّ األنبـاء حمـلت لنـا أنَّ بعضـهنَّ دخلنَّ اإلسالم نـتيـجة الـتأثر
ـراســيم احلـسـيـنـيـة; األسـتـرالـيـون صـاروا ـعـايـشـة لـهـذه ا وا
يـدركـون مع مـرور األعـوام أنَّ ذكـرى عـاشـوراء قد أقـبـلت وأنَّ
قارتـهم ستـصـبح لعـشرة أيـام أرضاً لـكربالء; حـ يشـاهدون
البس السـود ويـتزنَّـر بعـضهم ـغتـربـ وهم يرتـدون ا أفواج ا
بـوشـاح أخــضـر وهـنـاك بـيـارق بــألـوان سـود وخـضـر وحـمـر
نـازل ويافـطات مـكـتوب عـليـها “حُس ترفـرف على سـطـوح ا
ــــســـاجـــد مــني وأنـــا من حـــســ ”مــــرفـــوعـــة عــــلى أبـــواب ا

واحلسينيات.
 يـعـتـقـد الـكـثـيـرون أنَّ األجـيـال التـي ولدت وتـرعـرعت في بالد
ـهــجـر من الـعـوائـل الـعـراقـيــة قـد أضـلَّتْ دربــهـا وتـاهت في ا
ساجد مغـريات وإغواء الظواهر الغربـية غير أنَّ دخولك إلى ا
نـتشـرة في أستـراليـا خالل أيام ذكـرى عاشـوراء سيـرغمك ا
على الـتـراجع عن  تـلك الـفكـرة اخلـاطـئـة التي تـصـورتـها عن
نـافي ومنـها أسـترالـيا إذْ ـسلـم اجلـديد فـي بلـدان ا جيل ا
سـتــرى أنَّ جـمـيع األطــفـال والـشـبــان يـرتـدون مالبس احلـداد
ويشـدون رؤوسهم بـعصـابة خـضراء أو سـوداء مكـتوب عـليـها
ـان عـلـي األكـبــر وتـراهم شــبـاب الــقـاسـم بن احلـسـن أو شُـبـَّ
ـاء والشـاي وأواني الـطـعام عـلى الـوافدين بحـمـاس يوزعـون ا
ـسـجـد ويـقـفـون صـفـوفـاً كـمـا لـو أنـهم غـلـمان مـن لـؤلؤ إلى ا
مكـنون بعمـر الورد يؤدون الـصلوات وثمـة نور أخَّاذ يشع من
وجـوهـهم وتـسـمع أصـواتـهم الـتي تـهـتـف سـبيـل يـا عـطـشان..
وشاي أبـو علي تـشعر كـما لو أنك عـلى أرض كربالء في تلك

اللحظات ولستَ في قارة بعيدة اسمها أستراليا.
× جارتـنا اليونانية تـنتظر عودة ذكرى عـاشوراء بفارغ الصبر
ناسبة كل عام ألنـها تقول أن الطعام الذي توزعونه في هذه ا
لم أتـذوق أشـهى مـنهُ في حـيـاتي; وتـعني  “الـتـمن والـقـيـمة “
وهـذه اجلـارة الـيـونـانـيـة صـارت مع مـرور الـسـنـوات تـقـدم لـنا
باركة في حديقة الدار لطبخ “زاد واقد ا عونة ح نشعل ا ا
غرفة في قدر أبو علي ”وتراها مبتهجة وسعيدة وهي حترّك ا
نبعثة منها ولك أن ترى تعة رائحة البهارات ا القـيمة وتشم 
ــشـهـد احلـســيـني الـرائـع  الـذي يـدع الــدمع الـكـربالئي ذلك ا
يـزدحم في عينيك شغـفاً بحب احلس “ع ”حـ تبدأ العوائل
الـعراقية ومـنهم زوجتي وأطـفالي بحمل أواني  “زاد أبو علي”
على الـرؤوس بغية تـوزيعه على العـوائل األستراليـة اجملاورة لنا
ـارة الذين يخطـفون من أمام باب الـدار كما أن هناك أو على ا
طـقس آخـر أال وهــو شـعـيـرة طـبخ  “شـلَّـة زيـن الـعـابـدين “ع”
والتي تـتـألف من بقـولـيات مـتـنوعـة مع خـضراوات مـضـافة لـها
بعض الـبـهـارات ووجبـة الـطعـام هـذه ماهـي إالّ طقس حـسـيني
مـسـتـمـدة فكـرته من واقـعـة الـطف حـ اضطـر اإلمـام الـسـجاد

“ع ”جلمع األعشاب واحلصى من البرية حتى يعدُّ وجبة
طــعــام لـــلــســبــايـــا في طــريـــقــهم إلى
الـشام كل هـذه الـطقـوس احلـسيـنـية
تـراها حاضرة بقوة هنا في أستراليا
في ذكـرى عـاشـوراء; الـرايـات تـخفق
بـذكرى الشـهادة واحلـناجـر العـراقية
ــــغــــتــــربــــة تـــــصــــدح من اجلــــوامع ا

واحلسينات والبيوت.. وا حس
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رأى رئـــيس اقـــلـــيم كـــردســـتــان
نــيـجـرفـان الــبـارزاني  احلـاجـة
مـــــاســــة الـــــيــــوم فـي الــــعــــراق
ـــبـــاد الســـتـــلـــهـــام الـــقـــيم وا
االنــسـانــيــة لـذكــرى اســتـشــهـاد
االمــام احلــســ بن عــلي عــلــيه
الـــسـالم في عــــاشـــوراء . وقـــال
الـبــارزاني في تـغــريـدة اطــلـعت
عــلــيــهـا (الــزمــان) أمس  حــيث
يـتـمـتع االقـلـيم بـعـطـلـة رسـمـيـة
ـنـاسـبة (نـسـتـذكـر الـيوم في بـا
الـعـاشر مـن شهـر مـحـرم احلرام
عاشوراء ذكرى اسـتشهاد اإلمام
احلـــســـ عــــلـــيه الــــسالم تـــلك
الـفـاجـعـة الـتـي الزلـنـا نـسـتـلـهم
منها دروس التضحية والوقوف
بـوجه الـظـلم إلعالء كـلـمة احلق.

فـمـا أحـوجـنـا الـيـوم في الـعراق
باد االنـسانية  لتلك الـقيم وا
فـشــعـبـنـا جــديـر بـحــيـاة افـضل

ومـــــســـــتــــقـــــبل واعـــــد). وكــــان
ـثـلـ من الــبـارزاني قـد أوفــد 
جلس العزاء مكتبه للمـشاركة 

احلـسـيـني الـذي اقامـته الـعـتـبة
ـقـدسـة في أربـيل احلــسـيـنـيـة ا

بذكرى عاشوراء.

عـلى صــعــيـد آخــر أكـدت قــيـادة
عمـليات الـفرات األوسط للـحشد
الــشـعــبي االثــنــ اشـتــراكــهـا

مــســافـــة نــحــو  50مــتــراً من
احلــــوت أوقـــفـت مـــحــــركـــات
مـراكـبـهـا وأجـرت تـسـجـيالت
صـوتـيـة لـكن الــبـيـلـوغـا “لم
يـــــصـــــدر أي انـــــبـــــعـــــاثـــــات

صوتية.”
وكــان حـــوت أوركــا عـــلق في
أيـار/مــايــو الـفــائت في نــهـر
الـسـ ولم تـنـجح مـحاوالت
إنـــقـــاذه فـــنـــفـق في نـــهـــايـــة

طاف بسبب اجلوع. ا
وأظــهـرت عــمـلــيــة الـتــشـريح

{ ريـن (فــرنـــســا) (أ ف ب) –
استنفرت السلطات الفرنسية
ـنـظــمـات غـيـر احلــكـومـيـة وا
اجلـمعـة إلنـقاذ حـوت بـيلـوغا
رُصـد مــنــذ الـثالثــاء في نــهـر
الـــــــســـــــ وهـــــــو نـــــــوع من
احلـيـتـانـيات احملـمـيـة يـعيش
ـــــــــــــــيـــــــــــــــاه عـــــــــــــــادة فــي ا
الــبـاردة.وشــوهـد الــبــيـلــوغـا
لــلـمــرة األولى الـثـالثـاء وكـان
احلــيـوان بـعـد ظـهـر اجلـمـعـة
ـياه بـ بوابـت لـتـصريف ا
بــ بـاريس ومـيــنـاء لـوهـافـر
في نــورمــانـــدي حــيث يــصبّ
.ودعت الـسـلـطات نـهـر الـسـ
الـفـرنـسـيـة إلى تـوخي احلـذر
ونبهت “جمـيع السـكان ”إلى
“عدم محاولة االقتراب من

احلـيـوان.”وقـال نـائب رئـيس
مجموعة كوتينت للحوتيات
جــــــيـــــرار مــــــوجــــــيه أن “من
الـــصــعـب الــتـــعــامـل مع هــذا
احلـوت ولـو بـحـذر شـديـد إذ
يــــــــغـــــــيّــــــــر كــــــــثـــــــيــــــــراً في
اجتـاهه.”وأضــاف أن ســلــوك
احلوت اجلمعة “كان مشابهاً
ــــا كــــان عــــلــــيه فـي الــــيـــوم

الـــــســـــابق ?”مالحــــــظـــــاً أنه
يتصرف عـلى نحو يوحي أنه
يحـاول الهـرب إذ يظـهر على
الـسـطح لـبـرهـة قـصـيـرة جـداً
ثـم يـــغــــوص مـــجــــدداً لـــوقت

طويل.”
وأشـــــارت جــــمـــــعـــــيــــة “سي
شـيــبـرد ”إلى أن نــهـر الـسـ
“ملوث جداً ”و “صاخب

الحـة جـداً ”بــســبب كـثــافــة ا
فيه وليس تالياً بيئة مالئمة
لــلــحـوتــيــات الـتـي تـزعــجــهـا

الـضـوضـاء. ومـنـذ اخلـمـيس
اعـتـبــرت سـلـطــات إقـلـيم أور
الواقع في شمال غـرب فرنسا
والذي رُصد احلـيوان فيه أن
وضــــعه الـــصـــحي “مـــقـــلق.”
وأفـادت بــأن جـلـد الــبـيــلـوغـا
يـــتــغـــيــر “وأصـــبح أنــحف?”
علماً أن حجم احلوت من هذا
النـوع يصل إلى أربـعة أمـتار

في مرحلة البلوغ.
وقـــــال مــــوجـــــيه إن وحــــدات
اإلنـــقــــاذ الـــتي اقــــتـــربت إلى
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{ واشنـطن (أ ف ب) - توفي
الــنـاشـط الـســابـق في حــركـة
"بالك بـــانــثـــر" األمــريـــكي من
أصل افــــــــريــــــــقي ألــــــــبـــــــرت
وودفوكس الـذي أمضى فـترة
قياسية في احلبس االنفرادي
وأُطـــــلق ســــراحـه مــــنــــذ ست

سنوات.
وأصــــبـــــحت قـــــضــــيــــة هــــذا
السج الذي أمضى  43سنة
في زنـزانـة انـفراديـة صـغـيرة
ة بـعـد اتهـامه بـارتكـاب جـر
نـفى بــاسـتـمــرار مـســؤولـيـته
عـنـها رمـزاً لـوضع الـسـجون
األمــريــكــيـة.وأوضـح احملـامي
جــــورج كــــنــــدال فـي رســــالـــة
إلــكـتــرونــيــة لـوكــالــة فـرانس
بــرس أنّ مـــوكــلـه وودفــوكس
تــوفـي عن عـــمــر نـــاهــز الـ75
عــــامـــاً نـــتـــيـــجــــة مـــعـــانـــاته
مــضـــاعــفــات جـــراء إصــابــته

بـكــوفـيـد- .19وكـتب احملـامي
عـبر تـويتـر "هـناك فـراغ كبـير
في الــســمــاء الــلــيــلــة".وبــعــد
إدانـــة وودفــوكس بـــارتـــكــاب
عــمـلـيـة سـطـو بـقـوة الـسالح
سُجن في حـبس أنغـوال وهو
سجن في لـويزيـانا ذو سـمعة

سيئة. 
وشـــهــد هـــذا احلـــبس مـــقــتل

بـــاخلــطـــة اخلــدمـــيــة اخلـــاصــة
بزيارة عاشـوراء مشيرة الى ان
أربعة مـستشفـيات متنـقلة تعمل

{ لــنـدن (أ ف ب) - أعـلن مـتـحف
هــورنــيــمــان في لــنــدن األحــد أنه
ســيـعـيـد  72قــطـعـة أثـريــة نـهـبـهـا
جـنـود بـريـطـانـيـون من نـيـجـيـريا
خـالل تــوغل عــســكــري في الــبالد
ـتـحف في بـيـان عـام .1897وقــال ا
"إن  72قــطــعـة أخــذت بــالــقـوة من
مــــديــــنــــة بـــنــــ خـالل الـــتــــوغل
الـعـسـكـري البـريـطـاني في شـباط

 1897ستعاد إلى احلكومة
النيجيرية".

وأوضـح "تــــضم اجملـــــمــــوعــــة 12
لــوحــة نــحــاســيــة تُــعــرف بــاسم
بـــــرونــــز بـــــنــــ وأدوات كـــــانت
تـســتـخـدم لالحـتـفـاالت من الـعـاج
والـنحاس وأدوات كانت تستخدم
فـي احلـيـاة الـيـومـيـة مـثل مـراوح

وسـالل فـضال عن مــفـتـاح لــقـصـر
لك" ا

ـا يــعـرف ونــهـبـت آالف الـقــطع 
بــبـرونــز بــنـ الــنـيــجـيــريـة هي
لـوحات ومنحوتات معدنية تعود
إلى مـا ب القرن السادس عشر
ـلـكـة والــثـامن عـشـر من قــصـر 
ـة وانـتـهى بـهـا األمر بـنـ الـقـد

في متاحف أميركية وأوروبية.
وكـانت نـيجـيـريا تـتـفاوض بـشأن
إعــادة هــذه الــقــطع وهي تــخــطط
لـبـناء مـتـحف في مـدينـة بـن في
واليــة إيــدو (جـنــوب) حــيث تـأمل
فـي عـــرض الــقـــطـع الـــبـــرونـــزيــة
الــشـهــيـرة.ونــقل الـبــيـان عن إيف
سـالـومـون رئـيسـة أمـنـاء مـتحف
هــورنــيـمــان "الــدلـيـل واضح جـدا

عــلى أن هــذه الــقــطع اســتُــحـصل
عـليهـا بالقوة وأكـدت استشارات
خــارجـيـة وجـهـة نــظـرنـا بـأنه من
ـــــــنــــــــاسـب إعـــــــادة األخـالقـي وا

ملكيتها إلى نيجيريا".
ورحّب رئــيس الـلــجـنـة الــوطـنـيـة
لـلمتاحف واآلثار في نـيجيريا أبا
تـيـجاني بـالقـرار وقـال إنه يتـطلع
إلى "مـناقشة مثمرة حول اتفاقات

إعارة وتعاون".
وبـاإلضافة إلى بـريطانيـا وفرنسا
ـانـيا وبـلـجيـكـا تـلقت هـولـندا وأ
طـلـبـات من بلـدان إفـريقـيـة إلعادة

ثروات مسروقة.
ويـــقـــدر خـــبــراء أن  85إلى  90في
ـئـة من الـقـطع األثـرية الـثـقـافـية ا

اإلفريقية أخرجت من القارة.
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“احلالة البدنية السيئة”
لـألوركـــا وهـي أنـــثى “غـــيـــر
نــاضــجـة ”يــزيــد طــولــهـا عن
أربــعــة أمـتــار ويــبــلغ وزنــهـا
أكـــثــر من  1100كـــيــلـــوغــرام
وأتـاحـت اكـتــشــاف رصــاصـة

في قاعدة جمجمة احليوان.
 وقالت رئـيسة “سي شيبرد”
ـــيـــاء الـــصـــمـاللي لـــوكـــالـــة
فــرانس بــرس أن الـهــدف هـو
ـاثـلة جتـنّب نـهـايـة محـزنـة 
لــلـــبــيـــلــوغـــا. وشـــددت عــلى
ضـــرورة “إجــــراء اخــــتــــبــــار
احلـــمض الـــنــووي بـــســـرعــة
ــعــرفــة أصــله ”وإعــادته إلى
طلوب بيئته. وأضافت أن “ا
بـــصــورة عـــاجـــلـــة تـــغــذيـــته
بأسـماك نافـقة وعلى األرجح

بأسماك رجنة مجمدة.”
وأشــار مــرصـد “بــيالجــيس”
ــتـــخــصص في الـــثــديــيــات ا
البـحريـة إلى هذا احلـوت هو
الثاني من نوع بيـلوغا يتب
وجوده في فرنسا إذ سبق أن
انــتـــشل صــيـــاد واحــداً عــنــد
مـــــصـب نـــــهــــــر لـــــوار (وسط

فرنسا) عام .1948

{ لــــــومي (أ ف ب)  –يـــــتــــــولى
كـــومالتـــســيه كـــوتــو مـع جلــنــة
مـخـتـصـة السـهـر لـيل نـهـار على
مـــنع حتـــويـل غـــابـــة قـــريـــتـــهم
الـواقعـة في جـنوب تـوغـو أرضاً
قـاحــلــة ضـخــمــة واحلـؤول دون

اختفاء األشجار منها.
فـعـلى مـدى سـنـوات كـان سـكـان
قـريـة أنـدوكـبـومي الـواقـعـة على
بـعد  65كـيـلـومـتـراً شـمـال لومي
يــقــطـعــون بـطــريــقـة عــشـوائــيـة
أشـجار هـذه الـغابـة االسـتوائـية
الـتي تـزيــد مـسـاحــتـهـا عن 105
هـــكــتـــارات بــهــدف اســـتــخــدام
أخـشــابـهـا كـحــطب لـلــتـدفـئـة أو

لتصنيع الفحم.
ويـــقـــول األمـــ عـــلى الـــغـــابـــة
احمليطـة بالقـرية التي تضم 500
ـكلّـفة تـطوير نـسمة إنّ الـلجـنة ا
الـغـابـة تـعـمل عـلى منـع أي عمل
ـنـطـقـة احلـرجـيـة يـضـر بـهـذه ا
مـضـيـفـاً انّ أعـضـاءها “يـتـولون
بـاسـتــمـرار تـوعـيــة الـسـكـان في
شــــأن أضـــــرار قــــطـع أشــــجــــار

غابات.”
وتـــتــدهــور ســـنــويـــاً في تــوغــو
مساحة  3700هكتار من الغابات
أي ما يعادل إزالة خمسة مالي
شـــجــرة عـــلى مـــا تـــذكــر وزارة
الــبـيــئـة. ويُــعــتـبــر مـعــدل إزالـة
الـغـابـات في الـبـلـد الـواقـع غرب
افريـقيا مـرتفعـاً جداً فيـما شهد
تــزايـداً سـريـعــاً خالل الـسـنـوات

األخيرة.
وتـسـتـخـدم نـحو  %90من األسر
في تــــوغــــو احلــــطب والــــفــــحم
كـــمــصـــدري نـــار لـــلـــطـــهــو. وال

يـســتـطــيـعـون اســتـخــدام الـغـاز
بـــســـبـب قـــدرتـــهم الـــشـــرائـــيـــة
احملـــدودة فــــضالً عـن االرتـــفـــاع
الــذي ســجّـــله ســعــره مــنــذ بــدء

احلرب األوكرانية.
ـنظـمة ديـر التـنـفيـذي  ويـقـول ا
“روبوازون فيت لو توغو ”غير
احلـكومـيـة سيـباسـتـيان بـالوكي
إنّ “الـــوضـع دقـــيـق جـــداً إذ لم
تـعـد تـوجـد عـمـلـيـاً أي غـابـة في
تــوغـــو كـــونــهـــا دُمّـــرت كــلّـــهــا
الســتــخــراج احلـطـب وتــصـنــيع
الفحم. علينا أن نتحرّك سريعاً.”
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حـارس من الـبـشرة الـبـيـضاء
خـالل أعــــمــــال شــــغب كــــانت
مندلعـة فيه.واتُهم وودفوكس
ــة الــقــتل هــذه مع انّه بــجـر
نـفى ضـلـوعه بـهذه الـعـمـلـية
ووضع سنة  1972في زنزانة
انفـرادية عـلى غرار مـا حصل
مع السجين هيرمان واالس
وروبــرت كـيـنغ.وكــان الـرجـال

الــثالثــة آنــذاك نــاشــطــ في
"بالك بــانـــثــرز" وهـي حــركــة
مـتـطـرفـة مـنـاهـضـة لـلـتـمـيـيز
الــــعـــنـــصـــري نــــشـــطت خالل
ســـتـــيـــنـــات الــقـــرن الـــفـــائت
وســـبــعــيـــنــاته فـي الــواليــات

تحدة. ا
وبقي السـجناء الـثالثة الذين
أُطلق عليهم لقب"أنغوال ثري"
فـي احلــبس االنـــفــرادي مــدى
عــــقــــود رغـم إطالق حــــمالت
تـــنــاصـــرهم من جـــهــات عــدة
أبرزها منظمة العفو الدولية.
وأُطــلق ســراح روبــرت كــيــنغ
أخيـراً عام  2001بيـنمـا أُفرج
عـن هــــيـــرمــــان واالس ســــنـــة

 2013لكنه كان مصاباً
بـالسـرطان وتـوفي بعـد ثالثة

أيام. 
أما ألـبرت وودفـوكس فأُطلق

من السجن سنة .2016

{ أوســــلــــو - وكـــاالت - اعــــلن
ـلـكي في الـنـرويج أن الــقـصـر ا
ـــلـك هــارالـــد اخلـــامس ?مـــلك ا
الــنـرويج الــبــالغ من الـعــمـر 85
ستشفى إلجراء عـاما نقل إلى ا
فـــــــحــــــوص إثـــــــر اإلصــــــابـــــــته
ـلـكي بــاحلـمى.وقــال الـديــوان ا
ـــلك نــقل فـي بــيــان إن جـاللــة ا
إلى مــسـتـشـفى جـامـعـة أوسـلـو
بــعــد إصــابــته بــاحلــمى ولــكن

حالته اآلن أصبحت مستقرة.
ويـعـاني هـارالـد اخلـامـس الذي
اعـتـلى العـرش قبل  31عـامًا من
ا مـشاكل صـحيـة عدة مـؤخرًا 
فـي ذلك إصــــابـــتـه بـــفــــايـــروس
كـورونا وخضـوعه جلراحة في
الــركـبـة عـام  2021ومــشـاكل في
اجلــــــهــــــاز الــــــتــــــنـــــفــــــسـي في

لك .2020وكان قد خضع ا
لـعـمـلـية جـراحـيـة في عام 2003
ـثــانـة ثم إلصــابــته بـســرطــان ا
عـــمـــلــيـــة أخـــرى في عــام 2005
ــشــاكل فـي صــمـام الــقــلب و
اســتـبــدال الـصـمــام في عـمــلـيـة

أخرى في عام .2020
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{ لـــــوس اجنـــــلــــوس (أ ف ب) -
تـصدّر فـيلم "بـولـيت تراين" شـباك
الـتـذاكـر في أمريـكـا الـشمـالـية في
عـطــلـة نـهــايـة األسـبــوع بـحـسب
أرقام شـركـة "إكـزبـيـتـر ريـلـيـشـنز"
ـــــــتـــــــخــــــصـــــــصــــــة فـي هــــــذا ا
اجملـال.مقـتبسـا من روايـة يابـانية
ناجحـة يصور الفـيلم سبعـة قتلة
يحاولون تصفـية بعضهم البعض
في قطار فائق السرعة ب طوكيو
وكــيـــوتــو.وحــقق فــيـــلم "بــولــيت
تراين" من بطولة براد بيت وآرون
تايلور-جونـسون وساندرا بولوك
 30,1مليـون دوالر في أول أسبوع
إلطالقه.وتــراجع فــيــلم الــتـحــريك
"دي سي لـيغ أوف سـوبـر-بـيـتس"
مع كـــلــبه اخلــارق الـــذي يــتــمــتّع
ـركز الـثاني بـقدرات واسـعة إلى ا
مع حتــقـيـقه إيــرادات بـلـغت 11,2
مـلـيون دوالر في األسـبـوع الـثاني
من بدء عرضه.ويتتبّع الفيلم الذي
أعار جنـوم كبـار من أمثال دواين
جــــونــــســـون وكــــيــــفــــ هـــارت
أصـواتـهم لـشـخصـيـاته مـغـامرات

كريبتو كلب "سوبرمان" الذي يهبّ
ـسـاعدة لـنـجـدة أبـطـال خـارقـ 

كالب أخرى.
كــذلك تــراجع فــيــلم "نــوب" الـذي
تـتـمازج فـيه عـنـاصـر أفالم الرعب
واخلــــيـــال الـــعـــلــــمي في أجـــواء
ركز الثـالث محققا ويستـرن إلى ا
 8,5مــاليـــــــــــــــــــــــ دوالر مــن
إيـرادات.ويـروي هذا الـعـمل قـصة
عـــائــلـــة ســـوداء تــكـــافح من أجل
تـغطـية نـفقـاتهـا في مزرعـة خيول
في كاليفورنـيا وهو أحدث أعمال

الكاتب واخملرج جوردان بيل.
وجـاء فـيـلم "ثـور: الف أنـد ثـاندر"
رابع أجزاء سلسلة البطل اخلارق
الــشـهــيـر "ثــور" الـذي يـؤدّي دوره
كــريس هــيــمــســوورث من إنــتــاج
ـرتــبـة الــرابــعـة مع "ديـزني" فـي ا
حتـقـيـقه  7,6ماليـ دوالر.واحتلّ
رتـبـة اخلـامـسـة "مـيـنـيـيـنز: ذي ا
رايــــز أوف غـــرو" أحــــدث أجـــزاء
ســلـســلــة "ديـســبــيـكــابل مي" مع
إيـــرادات بــلــغت  7,1مالي دوالر

تقريبا.
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ـضـحـكـة مـثل بـعـض الـلـحـظـات ا
الــنـظـر إلـى هـاتـفه واالبــتـسـام أو

الرقص.

{ لـــوس اجنــلـــوس  - وكــاالت -
يـحـرص جنـوم وجنمـات هـولـيود
عـــلى الــظـــهــور بــأفـــضل صــورة
وتـشــمل الـصـورة اجلـمـيـلـة شـكل

?األسنان ?وبياضها الناصع.
ولـــهــذا فـــأن الــعــديـــد مــشـــاهــيــر
هــولــيــوود خــضــعــوا لــتـعــديالت
جـذرية في أسنـانهم بيـنهم مايلي
نــيــكـوالس ســايــرس تــوم كــروز 
كاردي كـريـستـيـانو رونـالـدو كـيج
ن زاك بـي مـــــــــورغـــــــــان فــــــــــر
ـي مــور فــيــكــتــوريـا د إيــفــرون

بيكهام ليندزي لوهان.
الــكـثـيــر من الـطـرق يــتـعـمــدونـهـا
الـنـجـوم من أجل ابـتسـامـة رائـعة

بـــيـــنـــهـــا الـــهـــولــيـــوود ســـمـــايل
واســتــخــدام الــفــيــنــيــر وغــيــرهـا
الـعديـد من التـطورات وهي أمور
تــكــلف آالف الــدوالرات وتـنــتــشـر
حــتى بـ جنـوم وجنـمـات لـبـنـان
والــوطن الــعـربي كــثــيـراً من أجل
ابــــتـــســـامــــة ســـاحــــرة وواثـــقـــة.

{ لــــوس اجنـــلـــوس  –وكـــاالت -
ضـــــــجـت مـــــــواقـع الـــــــتــــــــواصل
اإلجــتـــمــاعي في اآلونــة األخــيــرة
بـــبـــعض الـــفـــكـــاهـــات الـــتي راح
ي تابـعون للنجم العا يـتداولها ا
?كانيي ويست ?بعد تلقيه خبر
انـفـصال طـلـيـقته جنـمـة تلـفـزيون
ـمثل الـواقع ?كـيم كـارداشيان ?وا
ـنوعات الـكومـيدي جنم بـرنامج ا
"ســــاتـــــرداي نــــايت اليف" ?بــــيت
ديــفـيــدسـون ??مــتـصــدرا الـتــرنـد
ـــقــــطع فـــيـــديــــو وهـــو يـــرقص
إحـتـفـاال.وظـهـر ويـست في مـقـطع
فـــيـــديـــو وهـــو يـــقــوم بـــنـــوع من
الــرقص االحــتــفـالـي عـنــد ســمـاع

خـبر انفـصال زوجته الـسابقة عن
ـمـثل الكـوميـدي وتتـميـز بعض ا
الــــصـــورر األخـــرى لــــويـــست في
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