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رافعات شـوكية عمالقـة تتحرك
فــوقــهــا  كــانــهــا في مــنــطــقــة
صــخــريـة عــلى االرض من دون
االلـــتـــفـــاتــــة الى ان نـــحـــتـــهـــا
فـضـائــيـات مـعـلــقـة ذات ركـائـز
وريــاضـيـا لـهـا ابـعـاد فـيـزئـيـاً 
عــلـمـيـة  قـد تـؤدي الى سـقـوط
اجلسور في نهر دجلة  نتيجة
التـمدد ب قـواطعهـا وركائزها
في الـنهـر  والسيـما ان اكـتاف
اجلـســور مـخـصــصـة لـلــمـشـاة
كـونـهــا سـائـبـة ومــسـنـدة عـلى
سلح  التي ال الصب اجلاهز ا
تتـعدى قـدرة حتمـلها عن  800
كــــيـــلـــوغــــرام) واشـــار الى ان
(وجود الرافعات وقطع احلديد
سـيـعجل والـكـونـكـريت الـثـقـيل
بــخـروج اجلــسـور عـن اخلـدمـة
وســقــوطـــهــا في نــهــر دجــلــة 
ـة جـنـائـيـة وهـذا يـصـنف جـر
دولــــيـــة وتـــخــــريب مـــتــــعـــمـــد
يـــســـفـــرعــنـه تــعـــريض ارواح
االبـريـاء لـلـخـطـر). من جـانـبه 
وصف االســــــتـــــشــــــاري اكـــــرم
الـشـبـاني لـ (الـزمـان) امس (مـا
تقوم به القوات االمنية باخلطأ
ـكن السـكوت الفـادح الذي ال 
ــــا يـــكــــون اجلـــهل عــــنه  ور
علومات الهندسية واخلوف با
تـصاعد من الغـضب الشـعبي ا
من الـفـسـاد والـبــطـالـة والـفـقـر
ووضـع االقــــــــــــــتــــــــــــــصـــــــــــــاد
يشـكالن عوامل ستدفع تردي ا
تصرفاتـهم الى التخريب وهدم
بـنى ارتـكـازيـة عـمالقـة انـشـئت
من قـبل امـكـانـيـات عـلـمـيـة قبل
60 عاما قـبل ان يتوقـف التقدم
نتيجة وخطط التنمية الـشاملة
احلـــروب واحلــــصـــار ودخـــول
الــقـوات االجــنــبـيــة لــلـبالد في
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تـمـكن فـريق طـبي في مـديـنـة الـصـدر الـطـبـيـة
من اسـتـئـصـال ورم نادر ـحـافـظة الـنـجـف 
تسـبب بـتـآكل عـظم جـمـجـمة شـابـة عـشـريـنة.
وقال بـيان تـلـقته (الـزمـان) امس ان (مريـضة
من أهالي الكـوفة في الـعقد الـثاني من الـعمر
تعـاني من ورم ضـخم في الـرأس تـسبب في
تآكل اجلمجـمة وأثر عـلى حياتـها في احلركة
االمـر الذي اسـتـدعى إجراء تـقو والتـركيـز 
فوري وحاسم بعد اجـراء الفحوصـات الطبية
حـيث تـقـرر اجـراء الـتـدخل اجلراحي الالزمة
وفق منظومة متكاملة من االحترازات احملتملة
من ـرضـيـة ) بـسـبب تـعـقـيـد طـبـيـعـة احلالـة ا
جـانــبه  قــال رئـيس الــفــريق الـطــبي حــسـ
ـوسوي انه ( إجـراء الفـحوصات صاحب ا
ريـضة الى اإلشعـاعية الـالزمة  قبـل ادخال ا
صـالة الـعـمـلـيـات ألجـراء عمـلـيـة  اسـتـئـصال
الـذي تـســبب بـتــآكل عـظم الـورم  في الــرأس
اجلمجـمة  حيـث جرى رفع الورم بـنجاح مع
تـرقـيـع عـظم اجلـمــجـمـة بــشـبـكــة تـيـتــانـيـوم)
مــؤكـــدا ان (احلـــالـــة تُـــعــد مـن حــاالت أورام
ــريـضـة أخـرجت من الـدمـاغ الـنـادرة  وأن ا
العملية وهي بصحة جيدة و بدون مضاعفات
ريضة اآلن بعد إجـراء العمـلية) وتابـع ان (ا
تـرقـد في ردهـة اجلـراحــة في مـديـنـة الـصـدر

الطبية ووضعها الصحي جيد  ومستقر). 

قُـمْ يــــــــا إمــــــــامُ وقـفْ عــــــــلـى اإلصالحِ

كي نــــســــتـــنــــيـــرَ بــــوجــــهِكَ الــــوضّـــاحِ

فـي اجلــــــــو لــــــــكـنْ دونَ أي جَــــــــنــــــــاحِ

بـــــــــلـــــــــدٍ بـال بـــــــــابٍ وال مـــــــــفـــــــــتــــــــاحِ

بــــــــــــــــحــــــــــــــــر بــال مــــــــــــــــوجٍ وال مـالحِ

جــــــــــــيـش بـال خــــــــــــيـلٍ ودونِ رمـــــــــــاحِ

ـــــدائـنِ صـــــاحٍ لمْ يــــــبقَ مِــــــنْــــــهُمْ فـي ا

شَــــــــرُّ الـــــــــسالحِ ونـــــــــحـنُ دونَ سالحِ

َ احلــــوتِ والــــتـــــمــــســــاحِ والــــرّوحُ بـــــ

خــــــفـفْ عـــــــلــــــيـــــــنــــــا وطءَ كـل جِــــــراحِ

ونــــــفـــــوسَــــــنــــــا بــــــأريـــــجِـكَ الــــــفـــــوّاحِ

ــــــرِ األكـــــــوابِ واألقـــــــداحِ كـــــــتـــــــكــــــــسـُّ

ــــــفــــــتـــــاحِ فــــــافـــــتَـحْ عــــــراقَ الـــــلـهِ بـــــا

هـــــــبَّتْ ريـــــــاحُ الـــــــلـهُ فـي اإلصـــــــبــــــاحِ

نــــرجــــوكَ أنْ تـــــأتي إلى ظُـــــلُــــمــــاتِــــنــــا

هـــــــذي بالدُ الـــــــرّافـــــــدينِ حـــــــزيـــــــنــــــة

بـــــلـــــد يـــــنـــــامُ عــــــلى ســـــريـــــرِ جـــــراحِ

أرض بــــال مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٍ وال فــــالحِ

روض بــــال فُـــــلٍّ وال قِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّاحٍ

ـــغـــاةُ عــــلى هــــواءِ فــــســـادِهِمْ نـــامَ الــــطـُّ

كَــــثُـــرَ الــــفــــســــادُ عـــلـى الــــعـــبــــادِ وإنَّهُ

ــــــيــــــاهُ شــــــديــــــدة إنّــــــا وقــــــعْـــــــنــــــا وا

ُ هـــمـــومَـــنــا هـــونْ عـــلـــيــنـــا يـــا حـــســـ

عـــــطــــرْ لـــــنـــــا أرواحَــــنـــــا وبـــــيــــوتَـــــنــــا

كــــســـرْ هــــمــــومَ قـــلــــوبِــــنـــا وربــــوعِــــنـــا

مــــــفـــــتــــــاحُــــــنـــــا اإلصـالحُ دونَ تـــــردُّدٍ
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حـمل مـهـنـدسـون اسـتـشـاريـون
رئـــــيـس احلـــــكـــــومـــــة وقــــادة
العملـيات مسؤولـية قيام قوات
عــســكــريـــة بــوضع اطــنــان من

احلواجـز الكونـكريتـية بصورة
مـســتـمــرة عـلى اجلــسـور مــنـذ
ــــتــــظــــاهــــرين ــــنـع ا اعــــوام 
ـــــنـــــطـــــقـــــة الـــــوصـــــول الـى ا
فـيـمـا ضـجت مـواقع اخلـضـراء
ـوجـة الــتـواصل االجـتــمـاعي 

انــتــقـادات بــعــدمــا شــوهـد دق
قـواطع حـديــديـة ثـقــيـلـة الـوزن
ـــــــعـــــــلق عـــــــلـى جـــــــســـــــري ا
واجلـمـهـوريـة تـمـهـيـدا لـنـصب
بــــــــوابـــــــــات عــــــــمـالقــــــــة دون
اسـتشـارات علـميـة اوهنـدسية.

وشدد االسـتـشاري رعـد شريف
ــيـالـي لـ (الـزمــان) امس عـلى ا
ان (مــا يـحـدث حـالــيـا جلـسـور
بـــغـــداد من قــــبل الـــســـلـــطـــات
احلـــكــــومـــيـــة بــــوضع اثـــقـــال
الصـبات الكـونكريـتية ووجود

مـبـيـنـا ان (جــسـر اجلـمـهـوريـة
ــيـة انــشئ من قــبـل شــركــة عــا
امــريــكــيــة مـتــخــصــصــة كـاول
مـشروع لـها  بـاشراف مـجلس
ـدة ــلـكي  االعـمــار بـالـعــهـد ا
وافـتـتح عام اجنـاز عـام واحـد 
1957مع جـسر االئـمـة  بـنفس
التصميم من قبل الشركة ذاتها
ـعلق  في مـا  بنـاء اجلـسر ا
دة خمسة اعوام وافتتح علم
 1964 من قــــــــبل شـــــــركـــــــات
ـانـيـة سـويـسـريـة بـريـطـانـيـة ا
مشتـركة  وهو اول جسـر ينفذ
عـماري بـالعـالم بـهذا الـطـراز ا

نـادر الــتـصـمـيم  وسـبق ان 
اسـتهـدافهـما بـالقـصف اجلوي
ــــرات عــــدة وســـقــــوط اجـــزاء
الفـضائـات بالـنهـر  ابان حرب
1991 بـــــصــــواريـخ طــــائــــرات
حـيث استـغـرق اعادة مـتـقدمـة 
اعمارهما اربعة اعوام  للجسر
وثـالثــة اعــوام جلــســر ــعــلق ا

اجلمهورية)
 مـــؤكـــدا ان (عـــدم اســـتـــشــارة
وزارة االعـــــمــــــار واالســـــكـــــان
والتـصرف والـبلـديـات العـامـة 
ن بـكـيـفيـة يـؤشر ذلـك تخـلـفا 
امــر بـوضـع اوزان ثـقــيـلـة ودق
احلـديــد فـوق اجلـسـور لـنـصب
ـكن ان تنهـار ببلدوز بوابات 
وان كـابالت الـكـهـربـاء او شـفل
ــــيـــاه الــــعــــابـــرة وانــــابــــيب ا
ـــربــــوطـــة اســــفل اجلــــســـور ا
سـتـتــاثـر بـالـتـمــدد والـتـخـريب
وستودي لكارثـة وشيكة). فيما
ضـــــجـت مـــــواقـع الـــــتــــــواصل

ـوجـة انـتـقادات االجـتـمـاعي 
واســــعــــة عــــقب تــــداول صـــور
النـــشــاء بــوابـــة عــمالقـــة عــنــد
صــعـود جـسـر اجلـمـهـوريـة من
جـهـة ســاحـة الـتـحــريـر. وكـتب
مدونون ان (ما تقوم به القوات
والسـيما االمنـية غـير مسـبوق 
سـتخدم من النوع ان احلديد ا
الــثــقـيـل الـذي يــعــرف مـحــلــيـا
وهــذا ســيــلـحق بــالــشـيــلــمـان 
ضـررا كـبـير بـاجلـسـر احلـيوي
الـذي يـربط الــرصـافـة بــالـكـرخ
كـــــون خــــروجه عـن اخلــــدمــــة
ســـيـــتــــســـبـب بـــازهـــاق ارواح
ـركبات واطـن بعـد سقوط ا ا
اضافة ارة عليه ال سماح الله ا
الـى ان فـــقــــدانه ســــيــــزيـــد من
ـروريــة وايـضـا االخـتـنــاقـات ا
ــلــيــارات عــلى اعــادة انــفــاق ا
في الــوقت اعــمـــاره من جــديـــد
الـــذي يـــحـــتـــاج الـــعـــراق هــذه
ـبـالغ ال نـفاقـهـا عـلى مـشاريع ا
جــــديـــدة) مــــؤكــــدين ان (هـــذا
وعــلى االجــراء غــيـــر مــقــبــول 
احلــكـومــة مـنع االســتـمـرار في
هكذا تصرفات من اجل احلفاظ
عــــلى الــــبـــنـى الـــتــــحـــتــــيـــة ال
لـتــدمــيــرهــا) واشـاروا الى ان
(هنـاك طرقـا ومقـترحـات اخرى
ــــــــــكـن ان حتـل بــــــــــديـال عن
اســـتـــخـــدام هــــذه الـــبـــوابـــات
العمالقة او الكتل الـكونكريتية
حـيث ان هذه اجلـسور الثـقيـلة
صـــمـــمت لــــلـــســـيـــر ال لـــوضع
حــمــوالت  بــهــذه االوزان الــتي

تقدر باالطنان). 

101,519) وأضــــاف أن (عــــدد
ـسمـوح لهم حـملـة الـشهـادات ا
بـــــالــــتـــــقـــــد دبـــــلــــوم عـــــالي
ومـــاجــســـتــيـــر ودكــتـــوراه بــلغ
 33,861وعدد حـملة الـشهادات
ـــســـتـــبـــعـــدين دبـــلـــوم عـــالي ا
ومـــاجـــســـتـــيـــر دكـــتـــوراه بـــلغ
 45,690). مشـيـراً الى أن (عدد
شمول دبلوم الثالثة األوائل ا
وبـــكـــالـــوريـــوس بـــلغ 39,051
ــسـتــبـعــدين مـنــهم بـلغ وعـدد ا

.(24421 
وتــابع أن (أوائـل الــعــقـود 297
وأوائل التـقاعد  2,181 وأوائل
احملــــــاضــــــرين  3,162 وأوائل
الوزارات  9,475 وعـلـيـا عـقود
 706وعليا تقاعد  2657 وعليا
محاضر  3,016 وعليا وزارات

.( 10,425 

تـؤكــد صــحــة مــبــاشـراتــهم في
دارس) مؤكـدا ان (آخر موعد ا
هــو يــوم لــتـــقــد االعــتـــراض 
األربــعـاء  21 ايــلــول اجلـاري)
واســتـــطــرد بـــالــقـــول أن (عــلى
مـديريـات الـتربـيـة حتمل صـحة
ـرسـلـة ـعـلـومـات واألسـمـاء ا ا
بــعــد إنــهــاء الــتــدقــيق من قــبل
ـعــنـيـة بــاحملـافـظـة). اجلــهـات ا
فــيــمــا كــشف مــجــلس اخلــدمــة
االحتادي عن اعـداد اخلريـج
األوائـل وأصــحــاب الــشــهــادات
الـعـلـيـا الـذين تـمّت مـقـاطـعـتـهم
وظـيـفـيـاً.وقـال مـديـر عـام دائـرة
الــبــحـوث والــدراســات اإلداريـة
في اجملــلس قـاسـم عـبــد الـرضـا
في تــــصــــريـح امس إن (اعــــداد
اخلريج اإلجـمالي الذين تمت
مـــقــاطـــعـــتـــهم وظـــيـــفـــيــاً بـــلغ

مـحــافـظـة بـغـداد اتـخـاذ إجـراء
ــصـادقــة عــلى جــديـد يــخـص ا
قـــوائم احملـــاضـــرين في 2020.
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس
أن (احملافظ محمد جـابر العطا
عقد اجتماعًا مع مديري التربية
ـعية مـديري أقسام في بغداد 
ـناقـشة الك  الـتعـلـيم العـام وا
الـية اخلاصة موضوع الـكُلف ا
ــصـادقـة بــاحملـاضـريـن وآلـيـة ا
عـليـهـا لغـرض إجنـازها بـأسرع
ـــــــكن) واشـــــــار الى ان وقت 
(االجــتـــمـــاع خَــلُـصَ إلى دعــوة
جـمـيع مـحـاضـري  2020الذين
لم تــــظـــهــــر أســـمـــاؤهـم ضـــمن
ـرســلـة لـلــمـحــافـظـة الـقــوائم ا
مــراجــعــة مــديــريــات الــتــربــيــة
لــغــرض تـســجــيـل اعـتــراضــهم
وتــقـد جـمـيع الــبـيـانـات الـتي

وجـــود تـــعــــاقـــد بـــأثـــر رجـــعي
ـا يـتسـبب مـخـالف لـلـقـانـون 
ــالـــيــة ــبـــالغ ا بـــعــدم وجـــود ا
الــكــافــيــة لــهم). فــيــمــا أعــلــنت

الـية) لتـوفيـر التـخصـيصـات ا
وبشأن ملف احملاضرين كشفت
سامي عن (تشكيل جلنة لتدقيق
قـوائم األســمـاء الـواردة بـسـبب

لــضــمــان ــالــيــة كــتــاب وزارة ا
الية شمولهم بـالتخصيـصات ا
بـعــد تــصـويـت احلـكــومــة عـلى
اضـــافــتـــهم) واكـــدت حـــمــدون
ــانــعـة (ارســال كــتــاب بــعــدم 
الـــلــــجـــنــــة لـــتــــمـــويل جــــمـــيع
ـــســتـــحــقـــات الـــواردة ضــمن ا
) من قـــانــــون الــــدعم الــــطـــار
ـالـيـة أشـارت وكــيل ا جــانـبـهـا 
الـى (آلـــيـــة تـــنــــفـــيـــذ واصـــدار
الــتــعـلــيــمــات حــسب الــقــانـون
ـشاكل التي أعاله إضافة الى ا
تـــواجـه الـــوزارة فـي تـــســــديـــد
ـــبــالغ الـــديــون اخلـــارجــيـــة وا
ـرصودة لـلـطاقـة ومـستـحـقات ا
الـفالحـ بـالـتـنـسـيق مع وزارة
الـــــتــــجــــارة فـــــضالً عـن مــــلف
ــفـســوخـة عــقـودهـم) مـشـددة ا
عــلى (اهــمـــيــة تــشــريع قــانــون
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الـية الـنيـابية ضيـفت اللـجنـة ا
ــــالــــيــــة طــــيف وكــــيل وزارة ا
ــــــنــــــاقــــــشـــــة مــــــلف ســــــامي 
احملـاضـرين واألجـراء والـعـقـود
ـستـبعـدين من الـوزارات.وقال ا
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس إن
(اللجنة عقدت اجـتماعاً برئاسة
الـــنـــائــبـــة مـــحـــاسن حـــمــدون
ـــالـــيــة ضـــيــفـت خالله وكـــيل ا
بـيـنـها ـلـفـات  لـبـحث عـدد من ا
تــنــفــيـــذ فــقــرات قــانــون الــدعم
الطار لألمن الغذائي والتنمية
ـستحقـات اخملصصة وتمويل ا
ضــمـن الــقـــانـــون إضـــافــة الى
بـــحـث قـــرار رقم  337اخلـــاص
بـــتـــحـــويل الـــعـــقـــود واألجـــور
واحملاضرين واالسـتيضاح عن

ــــــزروعـــــات دائـــــرة وقــــــايـــــة ا
ووحــدات الـوقـايـة فـي شـعـبـتي
تـنـفـيذ زراعـة سـفـوان والـزبـيـر 
حـمـلـة مـكـافـحـة حـشـرة سـوسـة
الـنـخـيل احلمـراء. وذكـر الـبـيان
الكــات الــفـــنــيــة الــفــنــيــة ان (ا
كـافحة باشـرت بتـنفـيذ حـملـة ا
وباستخدام مـبيدات من مناشئ
رصينة وبطريقة الرش االرضي
وكـــذلـك عـــمـــلـــيـــات الـــتـــحــري
والـرصــد والــتــفــتــيش حلــشـرة
ســوسـة في مــزارع الـنــخـيل في
نـاحـيـة سـفـوان وقـضـاء الـزبـير
يداني سح ا التي تهدف الى ا
ــزارع ـــتــابـــعـــة الــيـــومــيـــة  وا
الـــنــخــيـل  لــتـــفــتــيـش أشــجــار
الــنـخـيـل وتـشـخــيص األشـجـار
ــصـابـة بـهــذه اآلفـة اخلـطـيـرة ا
لكي تتخذ اإلجراءات الالزمة). 
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اعــادت وزارة الـزراعــة تـشــغـيل
مــكـبـس الـتــمــور في مــحــافــظـة
الــبـــصــرة بـــعـــد تــوقف دام 16
ـديريـة زراعة عـاما. وقـال بيـان 
احملافظـة تابعـته (الزمان) امس
انه ( تــــــشــــــغـــــيـل مـــــكــــــبس
بــالـتــعـاون مع رئــاسـة الـتــمـور
جــامـعـة الــبـصـرة) واضـاف ان
هــو احــد مـــشــاريع ــشـــروع  (ا
ـــــديــــــريـــــة فـي قـــــضــــــاء ابي ا
ـتـوقـف عن الـعـمل ا اخلـصــيب 
وكانت منـذ اكـثر من  16 عامـا 
هنـاك انتاجـية مفـرحة من حيث
الـكــمــيـة واجلــودة من الــتــمـور
ـغلـفة بشـكل يضاهي عـلبة وا ا
ستـورد منهـا). ويواصل قسم ا
زروعـات وبالتعاون مع وقاية ا
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اسـتـثـنت وزارة الـتـربـيـة طـلـبة
ــتـمــيـزيـن وثـانــويـات مــدارس ا
كــلــيــة بــغــداد من شــرط مــعــدل
ـئـة لـلـعام الـبـقـاء احملدد  70بـا
الـــدراسي اجلـــديــــد .واطـــلـــعت
(الــزمــان) عــلى وثــيــقــة مــذيــلـة
بتوقـيع مدير عـام التعـليم العام
واالهـلي واالجـنبـي وكالـة مـنـير
جــاء فــيــهـا ان عــويــد مــحـسـن 
(الـوزيـر عـلي حـمـيـد الـدلـيـمي 
وافق عـــلى اســـتـــثـــنــاء طـــلـــبــة
ــتـمــيـزيـن وثـانــويـات مــدارس ا
كــلــيــة بــغــداد من شــرط مــعــدل
ـئـة لـلـعام الـبـقـاء احملدد  70بـا

الـدراسي اجلــديـد في مـا سـمح
عيدين لطلبة السادس العلمي ا
للعـام الدراسي اجلـاري بالدوام
ـدارس نـفـسـهـا) وتابع ان في ا
(الــقـرار جــاء مـراعــاةً لـلــظـروف
االســتـثــنــائــيـة الــتي تــمــر بــهـا
الــبـالد).  ونــعـى الــدلـــيـــمي في
ديـر العام لـتربية ا وقت سابق 
الــكـرخ الــثــالــثـة الــســابق عــبـد
ـوسوي. وقـدم الوزير احملسن ا
في بــيـان امس (خــالص الـعـزاء
ـواسـاة ألســرة الـفـقـيـد الـذي وا
كـــان له بـــاع طـــويل في الـــعــمل
والـــعــــطـــاء والـــتـــطـــويـــر عـــلى
الـصـعـيـد الـتـربـوي في غـضون
ذلك  اطــلـــقت وزارة الـــتــعـــلــيم

دلـيل الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي 
الـطـالب لـلـقـبـول في اجلـامـعـات
والـــكـــلـــيـــات األهــلـــيـــة لـــلـــعــام

الــدراسي اجلــديــد. وذكــر بــيـان
للوزارة تـلقـته (الزمان) امس ان
ـــنـــشــــور في مـــوقع (الـــدلـــيـل ا
الـــوزارة الـــرســـمي والـــبـــوابـــة
االلـكــتـرونــيـة لــدائـرة الــتـعــلـيم
اجلــامـــعي األهـــلي  يـــتـــضــمن
شـروط وضـوابط قـبـول الـطـلـبة
في اجلامعـات والكليـات األهلية
واألسس العـامة الـتي يعـتمـدها
نـــظـــام الــتـــقـــد اإللـــكــتـــروني
سائية للدراست الصباحية وا
وقنوات الـقبول وآليـات التقد
واحلـــدود الــــدنـــيـــا لـــلـــتـــقـــد
ومــــدخـالت الـــقــــبــــول لــــلــــعـــام
قـبل) داعيـا الـطلـبة الـدراسي ا
الـى (االطـالع عــــــلـى الـــــــدلـــــــيل

والــــتــــعــــرف عـــلـى اخلــــيـــارات
ـتعـلـقة بـاجلـامعـات والـكلـيات ا
األهــلـــيـــة واألجــور الـــدراســـيــة
لألقــسـام الـعـلـمـيـة واإلنـسـانـيـة
الــتي سـيـتـاح لـلــطـالب الـتـقـد
الــــــيــــــهـــــــا في االســــــتــــــمــــــارة
اإللكترونية). وفي تطور اعلنت
ـعـلـم نـتـائج قـبـول ا الـوزارة 
اجملازين دراسيا للعام الدراسي
ــــقــــبل. واوضـح الــــبــــيـــان ان ا
نـشورة (نتـائج القـناة الـعامـة ا
في بوابة الـدراسات والتـخطيط
ـتابـعـة تـضمـنت قـبول 634 وا
في مـا اشـتــمـلت نـتـائج طــالـبـا 
قــبــول ذوي الــشــهــداء عــلى 81

طالبا).
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أكــد وزيـر الــنـفـط احـســان عـبـد
اجلــبـار اســمــاعـيل أن الــعـراق
ــقــررة يــصــدر كــامـل حــصــته ا
ضــمن اتــفــاق أوبك بــلس.وذكـر
بــيـان لـلــوزارة تـلـقــته (الـزمـان)
امس أن (الوزير تـرأس اجتماع
تسـعيـرة النـفط اخلام الـشهري
بـحـضـور وكالء الـوزارة ومـديـر
عـــام شـــركـــة تــــســـويق الـــنـــفط
ســـــومــــو وعـــــدد من مـــــديــــري
ـعــنـيـة في الــدوائـر واالقـســام ا
الشركة) واكد اسماعيل (التزام
الـعـراق بـتـصـديـر كـامل حـصته
ــــــوجب اتــــــفــــــاق ــــــقــــــررة  ا

ومـــحـــددات أوبك والـــعـــمل مع
ـتـحـالـفـ ـنـظـمــة وا اعــضـاء ا
مـــعــــهـــا مـن خـــارج اوبـك عـــلى

حتــقـــيق الــتــوازن في األســواق
ـيـة) واضـاف ان (الـعـراق الـعـا
يــــــهــــــدف الـى زيــــــادة قــــــدراته

االنـتــاجـيـة والـتـصـديـريـة خالل
قبـلة من خالل تعزيز االعوام ا
االسـتـثــمـارات في قـطـاع الـنـفط
والـطـاقـة) مشـددا عـلى (اهـمـية
االستـثـمارات في ادامـة وتعـزيز
مـــــوقـع الـــــعـــــراق بـــــ الــــدول
ـنـتـجـة واالبـقـاء عـلى مـوقـعه ا
ؤثر في سـوق الطاقـة) مؤكدا ا
(الـــــــتـــــــزام الـــــــعـــــــراق بـــــــدعم
يـة في قطاع االستـثمـارات العـا
الــــنـــفـط والـــطــــاقـــة وااليــــفـــاء
الـية والـتعـاقدية) بالـتزامـاته ا
وتــــــابع ان (الـــــوزارة تــــــكـــــثف
جــــهــــودهـــا لــــتــــوســـيـع حـــجم
ــيـة لــلـغـاز االسـتــثـمـارات الــعـا

صاحب). احلر وا
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عن كــشـفت هــيـئــة الـنــزاهـة الـعــامـة 
صــدور مــذكــرتي قـــبضٍ بــحق وكــيل
وزيـــرٍ ســـابـق ورئـــيس احـــد دواوين
الرتـكابهمـا مخالفات االوقاف االسبق
اداريــة. وقــال بـيــان لـلــهـيــئــة تـلــقـته
(الـزمـان) امس ان (مــحـكـمــة حتـقـيق
الــكـرخ الــثـانــيــة اصـدرت أمــر قـبضٍ
بـحق وكـيـل وزيـر الـكـهــربـاء سـابـقـاً
إلقـدامه عـلى ابـتـزاز ومُـسـاومـة مـدير
إحـدى الـشـركـات األهـلـيَّـة) وتـابع ان
(أمـر الــقـبض الــصـادر عن احملــكـمـة
ـادة ثانـياً جـاء استـنـاداً إلى أحكـام ا
من الـقـرار ١٦٠ لـسـنـة ١٩٨٣ إلقـدامه
عـلـى طـلب مــبــلغٍ مـالـي لـقــاء إرسـاء
ُعلـنة في الوزارة ـناقصـات ا إحدى ا
ُــشــتــكي) واســتــطـرد عــلى شــركــة ا
الـبــيـان بـالــقـول ان (احملـكــمـة ذاتـهـا
أصــــدرت أمــــر بــــحـق رئــــيس أحــــد
دواوين األوقــاف األســـبق الرتـــكــابه
عدداً من اخملـالفات تـمثـلت بإصداره
أمـراً ديــوانـيـاً بـإيــفـاد مـجــمـوعـة من
مـوظَّـفي الـديوان إلـى السـعـوديـة عام
ـقـررة لـهـيـئـة ٢٠١٦ ضــمن احلـصـة ا
احلج والعـمرة ومنـحهم مخـصصات
ـادة اإليـفـاد كــامـلـة خالفــاً ألحـكـام ا
ثــالــثــا ثـــانــيــا من ضـــوابط اإليــفــاد

والـسفـر) مؤكـدا ان (رئيس الـديوان
وظـف قـام بـصرف مـكافـأةٍ لـبعـض ا
ــادة في الـــديــوان خـالفــاً ألحـــكــام ا
خــامـســا / أ  من تـعــلـيــمـات تــنـفــيـذ
ـوازنــة لـعـام ٢٠١٦) واشـار الى ان ا
(أمـــر الــقـــبض صـــدر اســتـــنــاداً إلى
ــــــادة ٣٣١ من قــــــانـــــون أحــــــكـــــام ا
الـعـقـوبـات). كمـا أوضـحـت الـهـيـئة 
حقيقـة تسريب مقطع فـيديوي لضبط
أحــــد ضـــــبَــــاط األمـن الــــوطـــــني في
مـيـسـان.وذكـر الـبـيـان إنـهـا (الـتـزمت
بــقـــرار قــاضي الــتــحـــقــيق اخملــتصِ
الـقـاضي بـتـنـفـيـذ عـمـلـية ضـبـط أحد
ضــبـاط األمن الــوطــني في مــيــسـان
نافـية مسـؤوليَّتـها عن تسـريب مقطعٍ
فـيديـوي يصـوِر تـفاصـيل العـملـيَة ال
سـيـمـا أنـها حتـرص عـلى عـدم ظـهور
مـنتـسبـيهـا في أي توثـيقٍ ألي عمـلية
ضـــــبطٍ وهـــــو مـــــا حـــــصـل خالفه)
واضاف انها (تلـتزم بعدم ذكر أسماء
ـضـبـوطـ ومن تـصدر ـتـهـمـ وا ا
بحـقهم قرارات بـاحلبس والـسجن ما
لم تكتسب الدرجة القطعيَّة) وتسائل
البيان (كيف تبيح لنفسها نشر صور
تهمـ والفريق الذي نفـذ العملية) ا
وتـابع انه ( تألـيف جلنـة للـتحـقيق
قطع الفديوي في مالبسات تسريب ا
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اكد الوزير خالد بتال النجم حرص
العـراق ورغبتـه الشـديدة في تـعزيز
الــعالقــات مع الــبــنك الــدولي.وذكــر
بـــيـــان تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان
ــمـثل (الـوزيــر الـتــقى في مـكــتـبه ا
اخلـاص اجلـديـد لـلــبـنك الـدولي في
العـراق ريـتشـارد عـبـدالنـور والـوفد
ــــــرافق لـه وجــــــرى بـــــحـث اوجه ا
ـشـترك بـ اجلانـب في التـعاون ا
مــخــتــلف الــقــضــايــا االقــتــصــاديــة
والتـنمـويـة والسيـمـا في ما يـتصل
منهـا بآليات عـمل صندوق الـتعافي
واالعـمــار في الــعــراق والــصــنـدوق
االجتـمـاعي لـلـتـنمـيـة) واكـد الـنجم
(حرص العراق ورغبته الشديدة في
تـعـزيـز الـعالقــات مع الـبـنك الـدولي
ا يـخدم الـتنـميـة في البـلد) الفـتا
شاريع التي يجري الى ان (جميع ا
تنفيذها ضـمن الصندوق يجب ان
تــــكــــون ضــــمـن االولــــويــــات الــــتي
يـحـددهــا الـعـراق وفــقـا لـلــفـجـوات
الـتـنـمــويـة). من جـانــبه اعـرب عـبـد
الـنـور عن (اسـتـعـداد الـبـنك الـدولي
ــزيـــد من الــدعم جلــهــود لــتــقــد ا
وزارة الـتــخــطـيط واحلــكــومـة  في
مـــجــال دعـم الــتـــنـــمـــيـــة وحتــقـــيق
االصالحـــات االقـــتـــصـــاديـــة الـــتي
يحتاجها العراق بعد االزمات التي
واجــــــهــــــهــــــا خـالل الــــــســــــنــــــوات
ــركـزي قـد االخـيـرة).وكــان الـبـنك ا
كــشـف عن وصـــول احــتـــيـــاطـــيــاته
األجـنــبــيــة إلى أكــثـر من  85مـلــيـار
ركزي في بـيان تابعته دوالر.وقال ا
(الزمـان) إن (احتـياطـياته األجـنبـية

وظـف والـعقـود ومنـتسبي سلف ا
الـدفـاع والداخـلـيـة الـتي تـبـدأ من 5
ماليــ ديـــنــار وحــتى  50مـــلـــيــون
ديـــنـــار بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــوظـــفــ

نـتـسبـ وسـلف الـعقـود تـبلغ 5 وا
ماليــ ديـــنــار و 10ماليــ ديـــنــار
وذلك بعـد استـكمـال كافـة اجراءات
نح وفق الـضوابط والـتعـليـمات) ا
واضــاف ان (الـتــقــد الى الــســلف
ـــصــرف يــكـــون عن طـــريق فـــروع ا

نتشرة في بغداد واحملافظات) ا
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مؤكـدا ان (الفـروع مازالت مـستـمرة
في اســتـــقــبــال طـــلــبـــات مــعــامالت
الــتــرويج عن الــســلف لــلــمــوظــفــ
ومـنـتـسـبي الـقـوات االمـنـيـة). ودعا
مـقتـرضي الرافـدين فـي وقت سـابق
ــــــصـــــرف ا مــــــصـــــرف الــــــعــــــراق 
االشــتـــراكي ســـابـــقــا الـى تــســـديــد
ـتــرتـبـة بــذمـتـهم.وأوضح الـديـون ا
ـقـترضـ الـذين الـبـيان انـه (عـلى ا
بــذمـــتــهم ســـلف وقـــروض ولم يــتم
ـصـرف تـســديـدهــا مـراجــعـة فــرع ا
الــــــرئــــــيس لــــــغــــــرض تــــــســــــديـــــد
ـــــصــــرف مـــــؤكـــــدا ان (ا االمـــــوال)
سـيـتـخـذ االجــراءات الـقـانـونـيـة في
حـال اســتـمـرار الــتـخــلف عن سـداد
ـبـالغ). الى ذلك  أطـلق سـوق تـلك ا
الية ضمن خطط العراق لألوراق ا
الـتـطـويـر اخلـاصة بـه خـدمـة فـنـية
حديثـة تتمثـل بالبنـك الضامن.وقال
ديـر الـتـنـفـيذي لـلـسـوق طه أحـمد ا
عــبــد الــسالم في تــصــريح امس إن
(السـوق مـسـتـمر بـتـقـد اخلـدمات
وأي خــدمـــات تـــطـــويــريـــة جـــديــدة
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وصلت إلى أكـثر من  85ملـيار دوالر
 وهـو أعـلى مـسـتــوى حـقّـقه الـبـنك
مــــنــــذ عــــام  ?(2003واشــــار الى ان
(احـتـيـاطـيـات الـذب جتاوزت 130,4
طـنًـا بـقـيـمـة سـبـعـة مـلـيـارات دوالر
ـركـز الـثالثـ لـيـصل الـعـراق إلـى ا
ـيًّا والـرابـع عـربيًّـا). فـي غـضون عـا
أرســـــلت هــــيــــئـــــة احلــــمــــايــــة ذلك 
االجـــتــــمـــاعــــيــــة في وزارة الــــعـــمل
والشؤون االجـتماعـية بيـانات أكثر
من  343ألف مستـفيد الى الـتخطيط
إلخـــضــــاعـــهــــا الى مــــعـــايــــيـــر خط
الـفـقـر.وكـانت الـهـيـئـة قـد عـقـدت في
األول من أيـلــول اجلـاري اجــتـمــاعـا
ــتـــابــعـــة (آخــر اخلـــطــوات الطالق
اســمـــاء الــدفـــعــة الــثـــامــنـــة لألســر
ـسـتـوفـيـة لــلـشـروط والـداخـلـة في ا
ـبلغ قاعـدة بيـانات الهـيئـة وضمن ا
اخملصص في قـانـون األمن الـغذائي
). واضـافت انه ( الـتوجيه الطار
بتحـقيق العـدالة عبر تـوزيع النسب
حسب كل محافظة وقضاء وناحية
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 وفق تــصـــنــيف الـــفــئــات بـــقــانــون
احلمـايـة االجتـمـاعـية رقم ١١ لـسـنة
٢٠١٤ وحتــديــد تــصــنــيف الــفــئــات
واعدادها وذلك تـمهـيدا ألخـذ القرار
ــنــاسب قــبل اإلعالن عن االســمــاء ا
بلغ اخملصص الدفعة الثامنة وفق ا
لــلـــهــيـــئــة). فـــيــمـــا اطــلـق مــصــرف
الــرافـديـن دفــعـة جــديــدة من ســلف
وظف والـعقود ومنتـسبي الدفاع ا
ــكـتب االعالمي والـداخـلــيـة. وقـال ا
للـمـصـرف في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس إنه ( اطالق دفعة جديدة من

كـإطالق اخلـدمـات الـفـنـيـة احلـديـثة
مــثل خــدمــة الــبــنك الــضــامن خالل
الــعــام اجلــاري) الفــتــا الى (اطالق
خـــدمـــة الـــتـــداول عـــبـــر االنـــتـــرنت
للـمسـتثـمرين فـضالً عن االستـمرار
في تطويـر القـوان والـقواعـد وفقاً

لــلـــمــعــايـــيــر الـــدولــيـــة الى جــانب
تـــشـــجــيـع الـــقـــطــاع اخلـــاص عـــلى
تأسيس شركات مساهمة جديدة في
مـخــتــلف الــقـطــاعــات االقـتــصــاديـة
وجــذب رؤوس األمـــوال الـــوطــنـــيــة
واألجنـبـية) مـؤكـدا (حرص الـسوق

عــلى مـــتــابـــعــة نـــشــاط الـــشــركــات
ساهمة من قبل اجلهات القطاعية ا
ـنـفـذة ودعـمـهـا وتـقـو خـطـطـهــا ا
بــالــوســائل الــفــنــيــة والــقــانــونــيــة
واإلجـــرائـــيـــة لــتـــحـــقـــيـق األربــاح

.( ساهم وتوزيع األرباح ب ا
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لـلــوصـول إلـى اجلـهــة الـتي اقــتـرفت
ذلك ال سـيــمـا أنـهــا نـفَـذت الـعــمـلـيـة
ـعــيـة ــوجب مــذكـرةٍ قــضـائــيــة و
جـهات إنـفاذ الـقـانون وحتـرصُ على
ـسـاس بـســمـعـة أي جـهـازٍ من عـدم ا
أجهـزة الدولـة الن األمن الوطـني قام
بــجـهـود جـبَـارة في مُالحـقـة اإلرهـاب
ـنظَّـمة وجتـارة اخملدَرات ة ا واجلـر
واجلــرائم االقـــتــصــاديـــة فــضالً عن
كـونه إحـدى اجلـهـات الـسـانـدة لـعمل
الـهــيــئــة في تــنــفـيــذهــا الــعــديـد من

شهود). عمليات الضبط باجلرم ا
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 وأعـلــنت الـهــيـئــة عن تـألــيف فـريق
ــنـــافــذ احلــدوديــة تــنــســيـق عــمل ا
ديـر العـام لدائـرة الوقـاية بـرئاسـة ا
في الــهــيــئــة ويــضمّ في عــضــويــته
ـنافذ ـاليّـة وهيـئة ا ديـوان الرقـابة ا
ـثّـلـ عن احملـافـظـ احلـدوديـة و
بـغية للـمحـافظات الـتي تضم مـنافذ 
االرتقاء بـواقع عملهـا. واشار البيان
ــقــتـرح الى انه (تــمت االســتــجـابــة 
الهـيئة في مـا يخص الـعمل بالـنظام
ـــنع الـــفـــســـاد وردع اإللـــكـــتـــروني 
ــفـــســدين) مـــبــيـــنــا ان (اجلـــهــاز ا
ركزي للتقييس والسيطرة النوعية ا
يعـمل بالـنظـام اإللكـتروني لـشهادات

ـطـابـقـة لـلـسـلع الـواردة لـلـشـركات ا
تعاقدة مع اجلهاز بينما رخصة ا ا
وانـئ العراق تـعمل الـشركـة العـامة 
عــــلى تـــــنــــفــــيــــذ بـــــرنــــامج اإلدارة
اإللــكــتــرونــيــة لــتــحــســ فــعــالــيــة
وإنــــتـــاجـــيـــة الـــشــــركـــة وحتـــقـــيق
ـتطـلبـات للـنافـذة الواحـدة إليصال ا
الشركـة إلى القائـمة البـيضاء فضالً
عن تــسـريع اإلجـراءات لـتـقـلـيل وقت
تــسـلــيم الــبـضــائع لـلــمُـســتـفــيـدين
وحتس عمليَّـات التحميل والتفريغ
والدفع واجلباية اإللكترونية) ولفت
ـــنـــافـــذ احلـــدوديــة قـــامت الى ان (ا
بــتــفــعـــيل بــرنــامج تــدقــيق الــوصل
ــنــافـذ الــگــمــرگي والــضــريــبي في ا
لـضـمـان عـدم تـزويـره وربط بـرنـامج
اإلعــفــاءات الــگـمــرگــيَّـة مـع الـهــيــئـة
الوطـنية لـالستثـمار والهـيئة الـعامة
ة الـعامـة للـتنـمية ديـريـَّ لـلگـمارك وا
الية من خالل الصناعـية في وزارة ا
نـافــذة خـاصـة بـكل دائـرة لـرفع كـتب
اإلعفـاءات وصحـة صدورهـا لضـمان
عـدم الـتالعب والـتـزويـر إضـافةً إلى
ــنــشــأ تــفــعـــيل بــرنـــامج شــهـــادة ا
اإللكـترونيـة لضـمان إرسال الـشهادة
والفاتورة التجارية إلكترونياً ومنع

عامالت).  التزوير بوثائق ا
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و ما

ان هل يحل أزمة العراق .!? حل البر
ال وألف ال..!!!!

ستشري في كل مفاصل  اخللل بالـطبقة السياسيـة الفاسدة التي تمادت بالـفساد ا
الدولة..!?

ان ..!? شؤوم  للمحكمة االحتادية حل البر الصالحية وفق الدستور ا
ان وفق الدستور اللع يتم أذا وافق ثلث أعضاءة وفق توافق سياسي ب حل البـر

األخوة األعداء..
 األخوة الفرقاء..!!?

احلكومة حكومة تصريف أعمال..
ان..!?  ال صالحية لرئيس الوزراء ورئيس اجلمهورية واحملكمة األحتادية حل البر

وضوع معقد.. ا
ـان وتـشـكيل حـكـومة في اإلطـار التـنـسـيقي يـرفض وُيـصـر على عـقـد جـلسـات الـبر

حتدي جنوني أنتحاري خطير للتيار الصدري..
ان ..  الذي يقاتل بشراسة حلل البر

شلون راح تفض أزمة األنسداد السياسي ..!?
واطن العراقي أسيراً بيد ساسة الزمن األغبر يا رب السماء.!!? الى متى يبقى ا

سأذودُ عن حقي السليب بقوتي..
واحلقُ يؤخذُ بالدِم الصخاِب..

وأرُج صمتَ األرُض أهدُر غاضباً ..
والويلُ لألسيادِ واألذناِب..

وأقصُ من َكفنِ احلياة لثورتي..
علماً يتوُج هامَة األحقابِ..
وإن غداً لناظرهِ قريب ..!?

مثل اجلديد للبنك الدولي في العراق UI¡∫ وزير التخطيط يلتقي با

ـاة حــكــومــة وشــعب تــعــازي ومـــواسـ
كردستـان للشعب الـبريطاني وذلك في
لكة إليزابيث الثانية) واضاف رحيل ا
ان (الــبـارزاني كـتب فـي سـجل الـعـزاء
ـلـة ـازيه لـلــعـائـ ـاته وتـعـ خــالص مـواسـ
ــتــحـدة ـلـكــة ا ــمـ ـالــكــة وحــكـومــة ا ا

وشعبها). 
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بـحث مـسـتـشـار االمن الـقـومي قـاسم
األعرجي مع السفير اإلسباني بيدرو
ـاالعـمـال مـارتــيـنــيـز افـيــال والـقـائم بـ
الــبـلــغــاري نـيــكــوال دراغـانــوف لـدى
مـلفـي مـخـيم الـهـول وحـمـاية بـغـداد 
الـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة العـامـلـة في
الـعــراق. وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
ـكـتبه امس ان (األعـرجي اسـتقـبل 
افــيـال وبـحث مـعه آخـر مـسـتـجـدات
األوضـاع الــسـيــاسـيــة واألمـنــيـة في
نـطقة فـضال عن بحث سبل تـعزيز ا
صالح ا يخدم ا التعاون والشراكة 
ـلــدين والـــشــعــبــ ـلــبــ ـــشــتــركـــة لـ ا
) وأكـد األعـرجي (أهـمـيـة الـصـديـقـ
االستـفادة من جتارب الـناتو لـتطوير
ـابع ان قــدرات الــقــوات األمــنـيــة) وتـ
(ســيـاسـة الـعــراق هي أن تـكـون لـديه
عالقات جيدة ومتوازنة مع اجلميع)
واشار البيان الى ان (اجلانب شددا
ـلـة احلــرب ضـد داعش  عــلى مـواصـ
وتطـرقا الى ملف مـخيم الـهول حيث
أكـــد األعــرجـي أن من نـــقــاط ضـــعف

داعش هي أن يـبـقى اجملـتـمع الدولي
ـا ضـد اإلرهـاب) مـبـيـنـا أن مـتـمـاسـكـ
(العراق يـسعى إلى إنهـاء ملف مخيم
الــهــول وعـودة اجملــرمــ إلى دولـهم
لف هذا حملاكمتـهم هناك وأن احلل 
ـايــهـا اخملــيم هــو ســحب الــدول لــرعـ
اوضـح الــســفــيــر ـانــبه  مــنـه). من جـ

ـادة اإلســـبـــاني أن (بالده حتـــاول إعــ
ــتـواجــدين في مــخـيم ـا ا مــواطـنــيـهـ
الــهــول الــسـوري مـن أجل تــفــكـيــكه
لف). كما اكد االعرجي  وإنهاء هذا ا
ــسـلــحـة ـام لـلــقـوات ا ان الــقـائــد الـعـ
مـصـطـفى الكـاظـمي أصـدر تـعلـيـمات
مـشـددة إلى الـقـوات األمـنـيـة حلـمـاية

ـلـة في ـارات والـبــعــثـات الــعـامـ الــسـفـ
الـعـراق.وذكـر الـبــيـان ان ( مـسـتـشـار
كتـبه القائم األمن القـومي استقـبل 
وجـرى خالل ـلــغــاري  ـاألعــمـال الــبـ بـ
اللـقاء استـعراض العالقـات الثنـائية
بـ العـراق وبلـغـاريا وتـأكيـد أهمـية
التعاون والـشراكة  في اجملاالت التي
تـخـدم مــصـالح الـبـلــدين والـشـعـبـ
) ولـفت االعـرجي الى ان الــصـديـقــ
(العـراق حـريص على تـطويـرعالقاته
ـا في مــجــاالت الــتــعـاون ـاريـ ـلــغـ مع بـ
تـعددة ومـنها الـعسـكرية واألمـنية ا
وكذلك نقل التكنولوجيا والتعاون مع
هـيـئـة الـتـصــنـيع احلـربي الـعـراقي)
ـلــقــوات ـام لـ ـائـــد الــعـ مــؤكــدا ان (الــقـ
سلحـة أصدر تعلـيمات مشددة إلى ا
الـقـوات األمـنـيـة حلـمـايـة الـسـفارات
ـلــة في الــعــراق) ـامـ والــبــعــثــات الــعـ
ومـــضـى الى الـــقـــول ان (اســـتـــقــرار
هـو استـقـرار لـلمـنـطـقة وأن الـعـراق 
وحـدة الـشـعب قـضـيـة مـهـمـة وحفظ
ـالــنــســبــة ـادة شيء مــقــدس بـ الــســيـ

.( للعراقي
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احللة

كل عـام تـأتـي عـلـيـنـا ذكـرى ابــا االحـرار احلـسـ عـلــيه الـسالم وعـلى جـده
وابويه وآل بـيته جـميـعا انه الـثائـر األول في التـاريخ االنسانـي الذي قال عن
ا خرجت إلصالح نفـسه وهو يـحدو ركب الثـوار ماخـرجت اشرا والبطـرا إ
أمة جـدي رسـول الـله كـيف ال وهـو سـبط الـرسـول (ص) وابن حـيـدرة خـليل

رسول الله (ع)
ساواة ـا جاء لـيثـبت  مبـاديء احلق وا نعم لم يـأت طمـعا في جـاه أو مال إ

والعدالة في أمة تآمر عليها إعداؤها واعداء فكرها اإلنساني .
والسؤال أين نحن من احلس ?
? واين نحن من مباديء احلس

?  واين نحن من تضحيات احلس
 واين واين واين?

اال تسـتحق هذه الذكرى لنعـود  عما نحن فيه إلى الثـراء في القيم اإلنسانية
التي ضحى من أجلها حسيننا عليه السالم ?

 كالم اوجهه إلى من يـعـنيـه األمر بل نـحن جـميـعـا بحـاجـة إلى اعادة الـنـظر
في أفـكـارنـا وسلـوكـنـا ونتـخـلص من االزدواجـية  في أفـعـالـنا ان أمـة تـمـتلك
داد من ذهب وفي ظروف أرثا فكريا سطره عظماؤنا 
ر بـها االن أليس لـنا احلق في الـريادة قبل كـالتي 
غـانـدي ومانـديـال وكل ثـوار الـعالـم الـذي نهـلـوا من
فـكــر احلـسن الـثــائـر طـريــقـا لـغـد افــضل اال نـعـود

(ع)ثائر. لنعتبر من احلس

إال إن اجلميع بالـرغم من اخملاوف بـشأن جتـدد الصراع الـداخلي في الـبالد
وذلك لـعـدم وجـود طرف مـقـتـنع تمـامـاً بـأن اجلـميع خـاسـر في هـذا الـصراع
كما ـا يكـفي للـقضـاء على مـنافسـه لك الـقوة  وال  أقوى من الـطرف اآلخـر
ثـبط اآلخر هـو ارتفـاع أسعـار النـفط حيث يـريد اجلـميع االسـتفادة من أن ا
إلى جـانب أن القـوى اإلقـليـمـية تـبحث عن تدفق اإليـرادات إلى خـزائن الدولـة

عراق مستقر.
تــنـبع الـصـعـوبـات الـتي تـواجـهـهـا الـنــخب الـسـيـاسـيـة في عـدم قـدرتـهـا عـلى
إضـافـة إلى التـأثيـر السـلبي اخلـارجي والذي الـتفـاهم الـسيـاسي فيـما بـينـها
لذلك جنـد أن القادة السـياسيون انعـكس على هذه العالقـة ب القوى عـموماً
والذي بالـتأكيد يعد ضرورياً يقفـون لوحدهم في مواجهة اخلالف فيـما بينهم
ـدى البـعيـد ولكن في الـوقت نفـسه فان في رفاهـية الـنظـام السـياسي عـلى ا
دى الـقصـير عـندما هذا اخلالف قـد يحـمل ب ثـنايـاه مخـاطر الـعنف عـلى ا

اليجد القادة السياسيون أي وسائل للتفاهم فيما بينهم .
من الـضـروري عـلى الــدول اإلقـلـيـمـيـة واجملـتـمع الـدولي أن تـشـجع الـدعـوات
ا ان تشكيل حـكومة توافقية و من مختـلف القوى السياسـية الداعيـة للحوار
ثل فيد السعي إلى أيـجاد أرضية جيدة  ولـكن من ا ا يكون بعيداً جديـدة ر
وفي نـفس بـعـيـداً عن الـتـفـرد بـالـقـرار ومـحـاولة "كـسـراالرادات" هـذا احلـوار
على أساس تغيير القانون الوقت يـنبغي التركيز على إجراء انتخابـات جديدة
ان ـكن إال بـوجود بـر وكل هذا ال االنتـخابي وإيـجـاد مفـوضيـة علـيـا جديـدة
تـغـيرات ومـن ثم حل نفـسه  وإجـراء انتـخـابات قادر عـلى إيـجاد مـثل هـذه ا

مبكرة في وقت مداه السنة ونصف .
أغلب اسـتـطالعات الـرأي تـشيـر وبـصورة واضـحة إلـى وجود أحـتمـالـية حل
الن الكتل السيـاسية ستـسعى إلى تغيـير القانـون االنتخابي أو على اجلمـود
األقل تــعـيـد رسم حـدود الـدوائــر االنـتـخـابـيـة لــتـضـيـيق الـفــجـوة بـ "الـتـيـار
دى البعيـد سيحتاج العراق إلى الصـدري واإلطار التنسيقي" كـما أن على ا
وهو مساعدة دولية في إيجاد التعديالت الضرورية على بعض بنود الدستور
طالب ولكن أمام هذه ا اضي السـيناريو الذي نوقش بعد تظـاهرات تشرين ا
يـنــبـغي أن يـكــون هـنـاك أرضـيــة مـهـيــأة قـبل الـنــظـر بـأي تــغـيـيـر فـي الـنـظـام
لـذلك فان إجـراء حوار وطـني يعـد من مقـدمات إجراء أي السـياسي الـعراقي

تغيير محتمل.
أصبح واضـحـاً لدى الـقـوى السـيـاسـية جـمـيعـاً أن الـصراع
الـسيـاسي لن يـجـدي ولن يـصب في مـصـلـحـة أحد وان
أي صـــــراع ســــيــــكــــون اخلــــاســــر هــــو اجلــــمــــيع دون
لذلك الطـريق األسلم هـو احلوار والذهـاب نحو استـثنـاء
ا يـحقق الـتوازن الـسياسي إجراء انـتخـابات مـبكـرة و

طلوب.         ا
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عـزى رئـيس حـكـومـة اقـلـيم كـردسـتـان
ـارزاني  الــقـنــصل الــعـام مــسـرور الــبـ
الـــبـــريــــطـــاني لــــدى اربـــيل ديــــفـــيـــد
ـلكـة إليـزابيث الـثانـية. هـانتبرحـيل ا
ـلـقــتـه (الـزمــان) امس ان وقــال بــيــان تـ
ـائه هــانت  ـارزاني نــقـل خالل لــقـ (الــبـ
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ـانا وتـزامنـا مع زيارة أربـعيـنية ا
اإلمـام احلُس أطلـقت نخبة مـثقفة
من مــديــنـة الــعـمــارة في مــحـافــظـة
مـيسـان حملـة بعـنوان ( مِيـشا على
) هـــــــدفـــــــهـــــــا خُـــــــطـى احلُـــــــســـــــ
االســتـراتـيـجي مـكـافــحـة الـتـصـحـر
واجلـــفــــاف والـــعـــطش الـــذي طـــال

مسؤول مكتب معبد اللش في لقطة مع الكاتبة

الوزارة رقم 37 لـعام 2011 وانـسجـاماً
مع الــسـيــاســات الـعــامـة لــلــدولـة). في
سـيـاق متـصل جـهـزت الـشركـة الـعـامة
لــتـجــارة احلـبــوب الــتـابــعـة لــلـوزارة
ـطــاحن كـافــة بـاحلـصص اخلــامـسـة ا
ـقـررة من مـادة احلـنـطـة ومـنـاقـلـتـهـا ا
ــــــواقع لــــــتــــــعــــــزيــــــز خــــــزين بــــــ ا

احملــــــافظات. 
وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
الكـات العـاملـة في مواقع الـناصـرية (ا
ـطـاحن والـشـطــرة ونـيـنـوى جـهـزت ا
بـالـدفـعة األخـيـرة) مـضيـفـاً ان (اجلـهد
الــهـــنــدسي والـــفــني فـي فــرع ذي قــار
واصل جتهيز مطحنة سومر احلكومية
بـاحلـنطـة احملـليـة) وبـ ان (الكـمـيات
الــتي جــهــزتــهــا بـلــغت 161,040 الف
طن بـواقع تـسع شـاحـنـات) مـؤكداً ان
ـعـدني الكـات في سـايـلـو الـشـطـرة ا (ا
تــواصل جتــهـيــز مــطـاحـن الـنــاصــريـة
باحلنطة بكمية بلغت  730طن) ولفت
الى ان (مــواقـع نــيــنــوى تـــســتــمــر في
جتـهــيـز الــدفـعــة الـرابــعـة مـن احلـصـة
اخلــامــســـة حــيث بـــلــغت كـــمــيـــاتــهــا
409,620 الـف طن بواقع 15 شـاحـنة
ـائـة) واشـار الى ان بــنـسـبـة 99,4 بــا
(اسـطــول كـربالء وصل جتـهــيـزه نـحـو
142 شــاحــنـــة واخــرى في طـــريــقــهــا

للوصول).
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اكـدت وزارة التجـارة جاهزيتـها إلتمام
سـلـتــ غـذائـيـتــ جـديـدتـ وحـددت
مـنـاشئ اسـتـيراد مـوادهـا مـشـيرة الى
جــهـــودهـــا في اضـــافــة مـــواد جـــديــدة
ـفردات الـسـلة. وقـال معـاون مديـر عام
ـواد الغذائية الـشركة العـامة لتجارة ا
طـالب عباس حسن في تصريح تابعته
(الـــزمــان) امس ان (الـــشـــركــة جـــهــزت
الــســلـة الــغــذائــيــة الــســابــعـة و كــذلك
اخملـازن) مبيـناً انـها (تسـتعـد لتجـهيز

السلة الثامنة).
ـواطن شعـر بـالفـرق ب واضـاف ان (ا
احلـصـة التـمـوينـيـة والسـلـة الغـذائـية
واد ونوعـيتها رغم من حـيث جتهيـز ا
ـــر بـــهــا الـــعـــالم ودول االزمـــة الـــتي 
اجلـــــــوار) واشـــــــار الى ان (الـــــــوزارة
تسعى للحفاظ على السوق االقتصادية
ــواطن من الــداخــلــيــة وســـد حــاجــة ا
ـواد الغـذائية) مـوضحـاً ان (االجهزة ا
الــرقـابــيــة الــتــابـعــة لــوزارة الــتــجـارة
واد الغذائية والرقابة ولـشركة جتارة ا
الـتجارية واالجهزة االمـنية التي تعنى
بــهــذا الــشــأن كــجــهــاز االمن الــوطــني
والـشـرطة االقـتـصاديـة جتـري متـابـعة
ـواد الـغـذائـيـة في مـسـتـمــرة ألسـعـار ا
األسـواق الـعراقـية بـشـكل عام بـجـميع
ـنـاسـبـات احملـافـظـات خـصـوصـا في ا

الـديــنـيــة حـيث يـحــدث شح في بـعض
ـواد بسـبب الـسحب) وذكـر حسن ان ا
ـركزي ـواد يتم في اخملـتـبر ا (فـحص ا
ــيـــة رصـــيـــنــة بــأجـــهـــزة فـــحص عـــا
بــالـتــعــاون مع جلــان وزارة الـصــحـة)
وبـ ان (استيراد مواد السلة الغذائية
من كـنـدا وتــركـيـا وتـايـلـنـد امـا مـادتي
السكر والزيت فهي محلية) منوهاً الى
ان (اكـثر البقوليات تأتي من كزخستان
وتـركيا وهي منـاشئ معروفة بـأنتاجها

وجودة محاصيلها). 
œ«u  Êeš

وتــابع ان (اخملـازن الــتـابــعـة لــلـشــركـة
واد الغـذائية) واكد ان كـافية خلـزين ا
(الـقطـاع اخلـاص يعـد شريـكـاص مهـماً
في جتـهيز السلة الغذائية) واعرب عن
ـسـتــقـبل بـزيـادة طـمــوح الـوزارة في ا
ـفـردات الـسـلـة واضـافـة مــواد جـديـدة 
الــغـذائــيــة وقـال ان (الــشـركــة تــسـعى
ـواد الــغـذائـيـة وفق لـزيــادة مـفـردات ا
بـرنامج يعمل بحسابات دقيقة من اجل
ـواد وحتــســيــنــهــا بـحــسب اضــافــة ا
احــصــائــيــة اعــداد الــســكــان وتــأمــ
ـدة ثالثـة أشـهـر اخلـزين اإلحــتـيـاطي 
ـادتي السكـر والزيت السائل من خالل
تـــخـــصـــيص مـــبـــلـغ مـــالي التـــشـــمـــله
تـخــصـيــصـات الـبــطـاقــة الـتــمـويــنـيـة
%qOL∫ جانب من حتميل مادة الطح من مخازن التجارةاســــتــــعـــداداً ألي ازمــــة وفـق قــــانـــون
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زي اي مـجتـمع هـو ثـقافـة ذاتـية او مـوروث له قـصة ومـعـاني ولم يأتي

من باب العبث او من تلقاء ذاته.
ما قـصه العـقال الـذي يضـعه العـربي او غيـره على راسه كـانه تاج او

كانه اداة تكر مرحلة ما .
قـد.يجهـل البـعض هذه الـقصـة او انها لـم تمـر عليـه او أن امر الـعقال
هـو حاله بـديهـيه ال اكـثر.. تـقول قـصص الـتاريخ ان كـسرى وهـو لقب
ـنـــــذر ان يزوجه احدى ملوك الفـرس كان قد. طلب من الـنعمان بن ا

بناته فكان رد.
ــنـذر انه سـوف يــعـرض بــنـاته اوال عـلـى الـعـرب اذا لم الـنـعــمـان بن ا

يرضى بها احد فأنه يعطيها لكسرى من بعد.
ذلك فـسـمع كـسـر  بـهـذا االمـر وازداد خـبـثـا وحـقـدا عـلى الـنـعـمـان

فارسل في طلبه وبعد.
ان وصل الى مقـر كسرى  اعـاد كسرى طـلبه فكـان من النعـمان نفس
اجلواب فأخذت مــــــعاني الكبر تلوح في رأس كسرى  فأمر باعدامه

بحبل فرسه وبعد.
ان سـمع الـعـرب هذه الـقـــــــصـة جـــــعلـو من هــــــذا احلـبل عــــــقاال
ــوقــــــف الـبـطــولي وعـدم الـركـوع ـا لـلــنـعـمــان عـلى هـذا ا لـهم تــكـر

للمستبد ..
عاني هذه احـدى معـاناة اجلـيرة عـندمـا تكـون بهـذا الشـكل او بهـذه ا
من محاولة االستذالل او عندما يكون تصرف احدهم من باب التعالي

او النفخ الفارغ..
ــــــــا من اجله ولــــــــذلك بـات العـقال محل اعـتزاز لـد العـربي ور
يـدخل في صراع كـبـــــيـر ان تــــــــــمت اهانـته ولـو بالـكالم فـــــــــقط
وايـضـا بـات مــفـخـرة لـه ان ارتـداه في حـيــاته الـعـــــــامــة ودلـيل عـلئ

بلوغه الرشد.
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اإلنــــســــان و الــــزرع والـــضــــرع في
مـيـسـان مسـتـمـدين افـكار حـمـلـتهم
مـن شجاعة االمام احلس وموقفه
الـــــــثــــــابـت الــــــذي واجـه الــــــظـــــــلم
والـــعـــطش.  وقــال االديـب مــحـــمــد
رشـيد (سـتكون لـهذه اجملـموعة من
ـثـقفـ الـتي أطلـقت عـلى نـفسـها ا
فـرسـان الـبيـئـة لـلتـنـمـية ومـكـافـحة

الــتــصـحــر وقــفــة ضـمـن فـعــالــيـات
مــؤتــمــر الــقــمــة الــثـقــافـي الـعــربي
الــثـاني الـذي سـيـنــعـقـد في مـديـنـة
الـــعــمـــارة نــهــايـــة أيــلـــول احلــالي
ــنــاقــشـة مــحــوراً مــهـمــاً بــعــنـوان
أســـبــــاب ومـــعـــاجلـــة الــــتـــصـــحـــر
وجتــفــيف االنــهــار والــبــحــــــيـرات
واالهــــــــوار فـي الـــــعـــــراق) . هـــــذا

ويــذكـر ان مـيـشــا هـو االسم الـقـد
ـلـكة إلى مـحـافـظـة مـيـسـان وهـي 

حكمها بحدود 26 ملكا .
الـى ذلك اقـــامـت دار اخملـــطـــوطـــات
الــعـراقـيــة امس االثـنـ مــعـرضـهـا
(االمــام احلــســ عـلــيه الــسالم في
اخملـطوطات) بـالقاعـة االشورية في

تحف العراقي.  ا
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ـة  لـلمـشـاركة سـررت جـدا بـدعوة كـر
"كــمـــدربــة " في ورشــة حــول الــتــنــوع
ـــواطـــنــة الـــثـــقـــافي وتـــعـــزيـــز روح ا
واالنـتمـاء وفكـرة قبـول اآلخر اخملـتلف
ـكــونــات اخملـتــلــفـة  واالنــدمــاج مع ا
ــشــاركــون  من بــغـداد حــيث تــعــرف ا
واحملــافـظـات عـلى األديـان والـطـوائف
ـكـونات الـعراقـية من خالل بـرنامج وا
ـؤسـسـة مـسـارات بـشـقـيـهي مـتـكـامل 
الــنــظــري والــعــمــلي من أجـل تــوعــيـة
ونـشـر ثـقافـة قـبول اآلخـر اخملـتلف من
ـــكــونـــات واألديــان  في الـــطــوائف وا

بلدنا احلبيب . 
كـان معبد اللش ضمن منهاج التعريف
تنوعة  وهو وزيارة األماكن الدينية ا
مــعــبـــد الــطــائــفــة االيــزيــديــة وضــمن
اهــتــمــامــاتي زيــارته والــتــعـرف عــلى
تـفاصيل هذه الديانة  الداعية  للمحبة
ـعــبـد مـكــانـاً عـلى والــسالم  يـتــخـذ ا
جــبـل مــتــوسط االرتــفــاع  يــســتــغــرق
الـصـعود إلـيه مـا يقـارب خـمسـة عـشر
دقــيـقـة ســيـراً عـلى األقــدام والـوصـول
إلى بــاحـة كـبـيـرة مـنـبـسـطـة صـخـريـة
ـعـمرة يـتـوسـطـهـا عـدد من األشـجـار ا
الــدائـمــة اخلـضـرة اتــسـعت جــذوعـهـا
بـسني عـمرهـا واتخـذ قطـرها الـدائري
عبـد فارشة مـساحـة كبيـرة من باحـة ا
أغـصـانـهـا وأوراقـهـا الـوارفـة  لـتشـكل
ـعــبـد من مــظـلــة لـلــزائـرين يــتـكــون ا
مــجـــمــوعــة كــهــوف عـــلى شــكل غــرف
) عددها  (366) حـجرية أو ( النـياش
وتـــرمــز إلى عــدد أيـــام الــســنــة وعــدد
األولـياء والـصاحل الـذين عاشوا في
ـعبد منذ االف السن  االيزيدية في ا
سـنـجـار وفي  شـيـخـان وهـمـا جـهـتـ
(بــراد شـيخ  وجـبل ســنـجـار ) ويـبـلغ
عـدد االيـزيـدية مـا يـقارب ( 700,000)
سـبعمائة ألف نسـمة في العراق ويبلغ
عـــددهم في بـــاقي أنـــحــاء الـــعـــالم مــا
ـليـون نسـمة  لـغتهم األم هي يـقارب ا
الـلغة الكوردية او الكوردماجنية حيث
كـتـبت نصـوصهم الـديـنيـة بهـذه اللـغة
والـكورد ماجنيـة ماخذوذة من (الكورد
 _مـــــاجني ) الن األكـــــراد  بــــقـــــوا في
مـــكــانــهم  أيـــام طــوفــان الـــنــبي نــوح
عـنـدمـا نـزلت سـفـيـنـته من قـمـة اجلـبل
وهــذا مــاســمــعــنــاه من كــبــار الــسن 
والــلـغــة الـتي تــيـحــدثـون بــهـا شــمـال
الـعراق وكـوردستـان سوريـا هي اللـغة
االيـزيـدية ألنـهم كانـوا قـبل خمـسمـائة
سـنــة ايـزيـديـة  ولـتـعـرضـهم لإلبـادات
اجلـــمـــاعـــيـــة حتـــولـــوا من الـــديـــانـــة

االيزيدية إلى الديانة اإلسالمية .
عـبد البد من نـزع األحذية  ولـقدسـية ا
وارتــداء جـوارب (يـفـضل أن تـكـون ذو
شي نـسيج ثـخ لـتكـون مريـحة في ا
الن األرض صـخـرية ) وتـغـطيـة الرأس
لــلـسـافــرات قـبل الــصـعـود إلى مــعـبـد
اللـش الذي يـشـغل مـسـاحة ( 500) تـر
مـربع  ويبعد عن قـضاء الشيخان (6)
 كـم شمـاالً وعن مـحافـظـة دهوك ( 30)
ـعـبـد مـا كم شـرقـاً وبـ الـسـيـطـرة وا
يقارب ( 1000) مـتر والسيـر حفاة ما
عبـد مكان  يـقارب (500) تـقريبـاً الن ا
مـقـدس ويـضم عدداً مـن أضرحـة لـعدد
مـن  األولـــيـــاء الـــصــــاحلـــ  وعـــنـــد
عـبد البـد من عبـور دكة الـدخـول إلى ا
الباب وال يجوز وضع األقدام على دكة
ـعـبـد  أو أي بيت أي بـاب من بـيـبـان ا
من بــيـوت الـطـائـفـة الن في الـفـلـسـفـة
االيـزيـدية في كل مـعبـد وكل بيت و كل
الئكة الـسبعـة احلارسة غـرفة توجـد ا
لـلـمـكان وعـبـور الـدكـة تعـني االنـحـناء
احـــتــرامــا لــهـــا .  جتــولت في  أروقــة
ـــعـــبـــد وغــــرفه وصـــعـــدت ســـطـــحه ا
ـشـتـركـة وشـاهـدت بـعض  الـتـقـالـيـد ا
بـ شـعوب الـعالـم  وهي طلب الـنذور
واألمـنيـات التي يتـمنـاها زوار األماكن
ـقــدسـة واألمل بـتـحـقـيـقـهـا من خالل ا
طـقـوس معـيـنة تـختـلف من مـكون إلى
آخـر في طـريقـتهـا والهـدف هو الـدعاء
إلى الـله لـتحـقـيق أمنـيـة ما  وهـذا ما
عـبد وجود شـاهدته فـي إحدى غـرف ا
دكــة ( مـرتــفع صـخـري ) تــقف عـلــيـهـا

عبد وهو ركن مخصص إحـدى نساء ا
لـطـلب النـذور واألمنـيات من الـله حيث
يــقـوم الـزائــر / الـزائـرة  بـرمـي قـطـعـة
قـمـاش  مـوجودة هـنـاك فـإذا عـلقت في
الـدكـة أعـلى اجلـدار فهـذه بـشـارة خـير
وإذا فــشـلت احملـاولـة وســقـطت قـطـعـة
الـقـمـاش فيـمـكن إعادة احملـاولـة لثالث

مرات فقط.
ولــلـتــعـرف عــلى الـعــادات والـتــقـالــيـد
اخلـاصــة بـهـذه الـديـانـة بــتـفـاصـيـلـهـا
الـدقـيقـة الـتقـيت مـسؤول مـكـتب معـبد
اللش لـقمان سلمان مـحمود الذي يتقن
الــلـغـتــ الـعـربـيــة واالنـكـلــيـزيـة (ألنه
ــــســــؤول عـن الــــوفــــود الــــعــــربــــيـــة ا
واألجــنـبـيـة)  لــيـحـدثـني عـن تـفـاصـيل

ديانتهم قائالً : 
عبد  سدنة ا

عـبد عائلة  تـسمى (سدنة تـعيش في ا
عبد ) او  (الفقير) ـعبد) او (متولي ا ا
وتـعـني الـفـقـيـر إلى الـله  وتـتـكون من
(12) فــرداً واجــبــهــا إيــقــاد الــقـنــاديل
ـزيـتـة ( قنـاديل  ذو فـتـيـلة مـصـنـوعة ا
من الـقطن وتوقد بزيت الزيتون ) ويتم
عـــادة إيــقــادهــا قــبـل غــروب الــشــمس
يــومـيــا وعـددهـا ( 336) قــنـديـل بـعـدد
أيـام الـسـنـة وذلك إلعـادة نـور الـشـمس
ــعـبــد  الن في فــلـســفـة الــديـانـة إلى ا
االيـزديـة إن نـور الشـمس هـو نـور الله
ونـور هـذه القـناديل هـو نور الـشمس 
وبــاإلضـافـة لـهـذه الـعــائـلـة يـعـيش في
ــعـبـد أيـضـا ثالثـة أشـخـاص  رجالن ا
وامـرأة  الـرجالن هـما (بـابـا جاويش)
ــرأة تـدعى ( بــيـر و(وبــيـر ســعــيـد) وا

سعيد داي فقرا / داي كاباني) 
ويـتـكـون اجملـلس الـروحـانـي االيـزيدي
مـن أمــيـــر االيـــزيــديـــة ( بـــابـــا شــيخ )
ورئـيس القـوال  ومن شـيخى وزير و
بـيـشـمـام األميـر وبـابـا جـاوي  وعدداً
ــعــبـد مـن رجـال الــدين إلدارة أعــمـال ا
الـديـنيـة والدنـيـوية  والـهرم االيـزيدي
يـتكون من ثالثة أشخاص يعيشون في
ـعبد وهم ( بابا جـاويش  بير سعيد ا
 وداي فـقرا / داى كابـاني ( وتعني أم
الـبـيت والـتي تـقوم بـتـحـضيـر الـطـعام
ـراسـيم البس وتـشــارك في ا وغــسل ا
ـعـبـد واالهـتـمام الـديـنـيـة  وتـنظـيف ا
ـــــــزارات داخـــــــله) بـــــــاألشـــــــجــــــار وا
ويـتعاونون جميعهم في تقد وجبات
ـعبـد وال يتـزوجون الـطـعام لـضيـوف ا
فـهم تـاركـ ملـذات احلـيـاة  يعـيـشون
ــعـبــد حــتى وفــاتـهم حــيــاتـهـم داخل ا
عبد ومراسيم دفنهم ايضاً تتم داخل ا
فـي مـكان خـاص يـسـمـى  مـزار( ايزدي

ير).
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يـقول مـحمود : بـحسب اآلثـاري الذي
ـعـبـد بـأن الكـهف الـقـد يـعود زاروا ا
تـــاريخ بـــنــاءه إلى أكـــثــر من ( 4000)
ـوجـودة داخـله سـنـة  وجـرار الـزيت ا
دة الـزمنية للكهف قـدر عمرها بنفس ا
ـعبد عبـارة عن كهف قد جداً الن  وا
تــاريخ الــديـانــة االيـزديــة ظـهــرت عـلى

أرض  وادي الـرافـدين (ميـزوبـوتامـيا)
قــــبل  أكــــثـــر من (7000) ســــنــــة قـــبل

يالد. ا
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ال يــوجــد لـدى الــديــانـة االيــزيــديـة أي
ـقـدسـة تـتـنزل مع كـتـاب  الن الـكـتب ا
األنـــبــــيـــاء والـــرسل  وااليـــزيـــديـــة ال
يـحـتـاجـون إلى نـبي  الن الـنبـي يأتي
عـنـدمـا يخـرج اإلنـسـان عن طـريق الله
فــيـــأتي الــنــبي لــتـــصــحــيح أخــطــاؤه
وإعـــادتـه إلى الـــطـــريـق الـــصـــحـــيح 
فـــااليـــزديـــة لم يـــخـــرجـــوا عن طـــريق
الـصـواب ومازالـوا مسـتـمرين بـوجود
الئـكـة الــسـبع وعـدم االعـتـداء الــله وا
عـــلى الـــديـــانــات األخـــرى أو اإلســاءة

. إليها  فااليزدي مسا جداً
أمــا بــالـنــسـبــة لــلـمــراســيم الــديـنــيـة
فــتــعـالــيــمـهم مــخــزونـة فـي صـدورهم
وتـنـقل شـفـاهـا لـيـتـوارثـها اخلـلف عن
الـسـلف  واألجداد واآلبـاء  إلى األبـناء
ـتعـاقـبـة  ورقم سـبـعة عـبـر األجـيـال ا
مــقـدس لـديـنـا لـوجــود سـبـعـة مالئـكـة
حـيث لـديـنـا نـصـوص ديـنـيـة تـقول أن

الله خلق سبعة مالئكة من نوره .
وتــابع : كــانت لــدى االيـزيــديــة بـعض
الـكـتب الـدينـيـة وليـست مـقدسـة ألنـها
لــيــست مــنــزلــة من الــله وتــضـم هـذه
الــكـتب الــنـصـوص الــديـنـيــة ويـسـمى
الـكـتـاب (مـصحف فـارش) وكـتـاب آخر
بـعـنـوان (اجلـلـوة) ولألسف ضـاع هذا
الـكتابان عند تـعرض االيزيدية لإلبادة
مـثلمـا ضاعت صور آل شـنكار في عام
2014 عـنـد تعـرضـهم لهـجـمات داعش
اإلرهـــــــــابـي وخـــــــــســــــــــروا كـل شيء
وااليــزيـديــة ديـانــة طـبــيـعــيـة لــلـبــشـر
وحـسب والدته كـأن يكـون مسـيحي أو

مسلم أو كاكائي أو بهائي الخ .
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أطـفال االيـزيديـة يتـلقـون تعـليـمهم في
ــــــوجــــــودة فـي إقــــــلـــــــيم ـــــــدارس ا ا
كــوردســتـان ولــديــنـا كــتــاب ( مـنــهـاج
ــــــــــراحل دراسـي ) يـــــــــدرس فـي كـل ا
سـيحـية  الـدراسـية مع اإلسالمـيـة وا
وهـنـاك ثالثـة صفـوف لـكل ديـانة صف
نـهاج تـعاليم خـاص بهـا  ويتـضمن ا
الــديـانـة االيــزديـة مــنـهـا عــبـادة الـله 
وعـن األخالق واألخــــوة والــــتـــســــامح
واحــتـرام اآلخـر والــتـعـايش الــسـلـمي
ونــبــذ كل أنــواع الــعــنف والــكــراهــيـة
واحملــبـة والـسالم  فـااليـزديـة يـدعـون
في صـالتهم عـندمـا يتـوجهـون باجتاه
نـور الشـمس بهذا الـدعاء " يـالله حقق
أمـنيات كل النـاس ثم لي " ولدينا نص
ديــــني يـــقـــول " إذا صــــادفت إنـــســـان
محتاج وساعدته ال تسأل عن ديانته "
وكــتـاب الــدين االيـزيــدي ( ايـزيـداهي)
راحل الدراسية منهاج يدرس في كل ا
ــتـــوســطــة ـــراحل االبــتــدائـــيــة وا ( ا
واإلعــداديــة  خالل اثــنــا عــشــر ســنـة)
ولــديــنـا اثــنــا عـشــر كــتــابـا يــخــتـلف
ــنـهـاجـه عن اآلخـر وكـلــهـا تــتـضـمن
الئكة ـراسيم الدينية وعبادة الله  ا ا

الــسـبــعـة واألعـيــاد في مـعــبـد اللش  
وقــام بـتــألـيف كـتـب الـديـانــة االيـزديـة
مـجــمـوعـة مـشـرفـ وأسـاتـذة جـامـعـة
مـتـخـصـصـ ايـزيـداني  تـابـعـ إلى
مـركـز اللش الـثـقـافي واالجـتـمـاعي في
علم ادة من قبل ا دهـوك  وتدرس ا
ـلـمـ بـالـديـانـة االيـزديـة ـدرسـ ا وا
ـــعـــاهـــد وخـــريــــجـــ الـــكـــلــــيـــات وا

باختصاصات مختلفة . 
مـــا مـــوقـف الـــديـــانـــة االيـــزيـــديـــة من

الشيطان  ( طاووس او عزازيل ) 
االيـــزيــديــة يــعـــبــدون الــلـه   وكــلــمــة
الــشــيــطـان غــيــر مـوجــود في اي نص
ديـني وال توجد معـه أي عالقة  وكلمة
( تـاووس ) عـنـد االيـزيـديـة تـعـني نور
الـشـمس ( تاو ) شـمس  ( وس ) نور 
وحــرف الــطـاء غــيــر مـوجــود في لــغـة
االيـزيـديـة  ال يـوجـد عـنـد االيـزدية أي
نـص ديني عن الـشيـطان سـوى ما كان
يحدث لاليزدية عند ذهابهم إلى مدينة
ـوصل لـلـتـسـوق كـانـوا يـقـولـون لهم ا
ـا (أنـت شـيــطـان ) أو هــذا شـيــطـان 
ـاً في نــفـوسـهـم وبـاتـوا تــرك أثـرا مــؤ
يـكـرهـون هذه الـكـلـمـة خصـوصـًا كـبار
الــسن  وحــالــيــاً يــكـرهــون رقم ( 11)

ألنـه قــريب بـــلــفــظـه من كــلـــمــة داعش
أساة التي حلت بهم . وتذكرهم با

ولود اجلديد تقاليد الزواج وتعميد ا
تـقالـيد الـزواج عنـد الطـائفـة االيزيـدية
هي نـفس العـادات التقـاليد والـطقوس
لـدى الـطـوائف والـديـانـات األخـرى في
الـعـراق بـعـد أن يـتم االتـفـاق بـ اهل
العروس يحدد مهر العروس ب (70)
رغـم من الــــــذهـب تـــــســــــلم إلـى والـــــد
هر الـعروس الـذي  له حق التصـرف 
ابـنـته  قـد يـعـطي الـفتـاة مـبـلغ مـهـرها
كــله أو نـصــفه  بـحــسب كل عــائـلـة  
ويـتم عقـد القران في احملـاكم الرسـمية
 وال يـوجـد لديـنـا عقـد خـارج احملكـمة
(ســــيـــد أو شـــيـخ  )  ولـــلــــتـــطـــورات
احلــديـــثــة الــتي يــشـــهــدهــا اجملــتــمع
انــخـفـضت نـســبـة الـزواج من األقـارب
ـئـة وابـنـة الـعم  إلـى مـا يـقارب 10 بـا
كـمـا هـنـاك تـقـلـيـد في مـراسـيم الزواج
بــالــنــســـبــة لــلــفــتــاة فــعــنــد زواجــهــا
وانــتـقـالـهــا إلى بـيت الـزوجــيـة فـعـلى
الــعــروس أن تـــقــبل عــتــبــة الــبــيت أو
حــائـط الــبــيت لــكــونــهــا غــيــرت بــيت
إقـامـتهـا واحـترامـاً لـلمالئـكـة السـبـعة
ــنــزل تـتــجــاوز عــتــبـة الــتي حتــرس ا
الـبيبان .الديانة االيزيدية ديانة مغلقة
ولــديـهـا ثالث طــبـقـات ديــنـيـة (طــبـقـة
ـريـد طــبـقــة الـشـيخ) الــبـيـر طــبـقــة ا
ويـكــون الـزواج حـصـريـاً بـ الـطـبـقـة
الـواحدة وال يـجوز الـتزاوج بـ طبـقة
كن الـزواج مع الـديانات وأخـرى وال 
األخـرى الن في فلسفتنا  أن الله خلق
اإلنـسان من ديانـة معيـنة فال يجوز أن
يـغير من ديـانته أو إلى ديـانة اإلنسان
األخـر لكـون هذه األمور هي  إلـهية من
رب الـعا فقط وال يسـتطيع اإلنسان

تغييرها.
أمـا بـالـنـسـبـة لـلـمـولـود اجلـديـد نتـبع
راسيم لـدى الديانات األخرى , نـفس ا
خـتـان األطـفـال وتعـمـيـدهم فـقط يـكون

الــتـعـمـيـد في مـعــبـد اللش حـيث يـقـوم
ــاء عـــلى وجه ــعـــبــد بـــرش ا ســـادن ا
الــطـفـل وتـســمى ( الــعـ الــبـيــضـاء )
ـــ أن يــبــارك والـــدعــاء من رب الـــعــا
اً ولود لـيكون إنسـانا صاحلـاً مسا بـا
ـراسيم مـجـتهـداً  وعنـد انـتهـاء هذه ا
ـولـود بــرمي احلـلـويـات ( يــقـوم أهل ا
اجلــكــلـيت) عــلــيه تـعــبــيـرّا عن الــفـرح
ـشاركة األهل واألقـرباء واألصدقاء و
واليـوجد  لدينا ظاهرة ختان الفتيات .

 
وتى  مراسيم العزاء و دفن ا

ــوتى لــدى مـــراســيم  الــعـــزاء و دفن ا
االيــزيـــديــة  مــثل  طــقــوس الــديــانــات
االخـــرى  حـــيث  يــقـــوم رجـــال الــدين
ــراسـيم ـيت وبــعـد أداء ا بــتـغــسـيـل ا
الـدينـية وقـراءة رجال الـدين لنـصوص
معينة  للمتوفي الن اإلنسان ضيف في
هـذه الدنيا والبـقاء لله وحده ويرددون
" أن اإلنـسان جاء للحياة كطيف وخلق
مـن تـــراب ويــــرجع مــــرة ثــــانـــيــــة إلى
الـــتــراب" ويــذكــرون أســـمــاء األولــيــاء
والــصـــاحلــ الــذي عــاشــوا وغــادروا
احلـيـاة  الن الـدنـيـا فانـيـة والـبـقـاء لله
ــيت وقت شـروق وحــده ويــجب دفن ا

الــشــمس ولـغــايـة غــروبــهـا وال يــجـوز
الـدفن بـعـد الغـروب ويـؤجل إلى الـيوم
الـثاني  ثم يـتم توزيع احلـلوى( الـتمر
أو الـت أو الزبيب )  عـلى روح الفقيد
و لـسبـعة لـيالي وتـقام مـجالـس العزاء
ـنـاسـبة طـبـخات لـسـبـعة أيـام ولـهذه ا
خـاصـة ( الـبرغل  الـرز  والـكـشكي او
ـطـقـوقـة  احلـبـيـة  وتـذبح الـذبائح) ا
تــلـيــهـا أربــعــيـنــيـة الــفـقــيـد والــذكـرى
الــســـنــويــة مع ارتــداء مالبس احلــداد
الـسـوداء بـصـورة عـامـة   امـا الـنـساء
الــكــبــيــرات في الــسن يــلــبــسن الــلـون
األبـيض في  احلداد  (  ألنه لون رحمة
ـتــوفي شـاب / وصــفـاء)   وإذا كــان ا
شـابة تعزف تراتيل خاصة ويتم وضع
ــتــوفـي  قــطع من أشــيــاءه فـي كــفي  ا
الــعـزيــزة   وعـنــد وفـاة الــزوج يـجـوز
لـلزوجـة الزواج من آخر عـلى أن تغادر
مــكـان سـكــنـهـا ومــنـطـقــتـهـا احــتـرامـا
لــوالـدي الـزوج أمـا بــالـنـســبـة لـلـزوج
ــنـطــقـة أو فــيـجــوز أن يــتـزوج داخل ا
خارجها ولكن على األغلب يغير منطقة
ســـكـــنه احـــتـــرامــا لـــوالـــدي الـــزوجــة
ـتـوفاة ونـادرا ما تـتزوج األرمـلة من ا

لديها أطفال بعد وفاة زوجها.
…√d*« À«dO

ـرأة التورث وفـي الـديـانـة االيـزيـديـة ا
اإلرث  لــلــرجـال فــقط  وكــان اجملــتـمع
االيــزيـدي عــشـائــري في بـعـض الـقـرى
ولــكـن في ظل الــتـــطــورات احلــيــاتــيــة
ـفــاهـيم واخــتـفت هـذه تــغـيــرت هـذه ا
الـظاهـرة وانحـسر اجملتـمع العـشائري
وأصـبح أكـثر انـفتـاحاً وحتـضراً  كـما
أثــرت الـتـطــورات احلـيـاتــيـة عـلى دور
ـرأة االيـزيـدية وتـعـززت مـكانـتـها في ا
اجملــتـــمع   وتــبــوأت مــراكــز قــيــاديــة
وشــاركت في الــعــمـلــيــة  الــسـيــاســيـة
ـان مثل وصـنع الـقرار كـنائـبة في الـبر
الـنــائـبـة فـيـان الـدخـيل وخـالـدة خـلـيل
ونـادية مـراد سفـيرة النـوايا احلـسنة 

وهـــنـــاك نـــســـاء ايـــزيـــديـــات اتـــخـــذن
مــكــانــتــهن  االجــتــمــاعــيــة طــبــيــبــات
يات وأساتذة جامعات وفي كل وأكاد
اجملـاالت الثـقافيـة  يعني هـناك تغـيير
ـرأة االيـزديـة في جــذري في أوضـاع  ا
اجملــتـمع  والبــد من اإلشـارة  إلى دور
ــرأة الــقــيـادي فـي ثالثـيــنــات الــقـرن ا
ــنــصــرم حــيث كــانـت لــديــنــا أمــيـرة ا
ايـزيـديـة اسمـهـا ( مـها خـاتـون ) تـقود
االيـزيـديـة كـرئـيـسـة اإلمـارة  وبـتـطور
ــرأة في الـــزمن تـــوســعـت مــشـــاركـــة ا

اجملتمع وعملية صنع القرار. 
األعياد 
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الــــعـــيـــد األول : عــــيـــد رأس الــــســـنـــة
االيـزيـدية ( يـوم اخللـيقـة  يوم تـكوين
األرض)  ويـصـادف في أول أربـعـاء من
نـيسان  حـسب التقـو الشرقي  ومن
طـقوسه سـلق البـيض وتـلوينـه بألوان
الــطــبــيــعــة  ويــحــرم الــزواج في هــذا
الـعـيد  لـكون شـهر نـيسـان أجمل شـهر
في الـسـنة كـمـا يحـرم  احلـراثة الن في
هـذا الـشهـر تـنـمو الـنـباتـات فال يـجوز

قطعها احتراماَ للطبيعة .
الـعيـد الثـاني : عيد أربـعيـنيـة الصيف
ويـبدأ من يوم ( 24) حـزيران  ويـنتهي
يــوم (2) آب ويــســتــمـر أربــعــ يــومـاَ
وتـكون حـرارة اجلو في ذروتـها( تصل
حــــــرارة اجلــــــور إلـى نــــــصف درجــــــة
الـغلـيان)  ويصـوم رجال الـدين وعامة
الـناس من يـريد الـصوم فـي هذه األيام
 وتــكــون أوقــات الــصــيــام مـن شـروق
الـــشــمس لــغـــايــة غــروبـــهــا  من خالل
االمــــتـــنــــاع عن الــــطـــعــــام والـــشـــراب
والـصيام  في اللسان والعيون واألذان
يـــعـــني ال يـــجــوز رؤيـــة أو ســـمــاع أو
الــتـلــفظ بـكــلـمــات بـذيــئـة أو غــيـبـة أو
ـيمـة  وبعـدها يأتي عـيد األربـعيـنية

لثالثة أيام ( 31 تموز  1,2 آب) .
الـعيد الثـالث : عيد اجلمـاعية يصادف
ــدة سـبــعـة يــوم ( 7 ولــغــايـة 13/10) 
أيـام وفي هـذا العـيـد يزور مـعـبد اللش
أكــثـر من ( 200000) ألـف ايـزيـدي من
كل الـعالم لـتأدية مـراسيم الـعيد  ومن
أهـمـها تـقد ( عـجل ) قرابـ إلى الله
عــــز وجل النـــتــــهـــاء مـــوسـم اخلـــريف
وبـداية موسم الشـتاء والدعاء إلى الله
طر والثلج لـيكون موسم خير بـنزول ا
وبـــركـــة الن اغـــلب الـــقــرى الـــتـــابـــعــة
لــلـمــنـطــقـة قــرى فالحـيه وتــعـتــمـد في

معيشتها على مهنة الزراعة .
الـعـيـد الرابع : عـيـد أربعـيـنـية الـشـتاء
ويـــــصـــــادف من ( 24 كـــــانــــون األول)
ويـنـتـهي يوم ( 2 شـبـاط ) وهـذه األيام
تـشـهـد انـخـفـاضـاً في درجـات احلـرارة
وتكون األكثر برودة في السنة وأيضا
يـصوم رجال الدين ومـن يريد من عامة
دة الـنـاس أن يصـوم ويـستـمـر العـيـد 
ثالثة أيام  ( 16,17,18) من شهر آذار
في الـتقو الشرقي  وبحضور  رجال
الـدين  يـقوم الـنـاس بجـمع احلطب من
ـــكــــســــورة واحملـــتــــرقـــة األشــــجــــار ا
والـيـابـسـة( فـقط ) من الـتـالل احملـيـطة
راسـيم  طيـلة ـعبـد وتسـتمـر هـذه ا بـا
أيـــام الـــعــيـــد  بـــعــدهـــا يـــحـــرم قــطع
األشــجــار الن الـشــجـرة لــهــا روح مـثل

اإلنسان .
وهـناك مراسيم أخرى فـي شهر نيسان
الــشــرقـي الــذي يــخــتــلف عن نــيــســان
الــغـربي ب ) 13) يــوم  يـعـني إذا كـان
نـــيــســان 13 نـــيــســان الــغـــربي  عــنــد
االيــزيـديـة يـكـون 1/4 يــعـني 13 يـومـا
الـفرق بينهما  الشرقي 1 شهر نيسان
الـغربي يضاف له ( 13) يـوما  ويقوم
االيـزيديـة خالل شهـر كامل ابـتداءاً من
يوم ( 1) نيسان لغاية (1)  أيار بزيارة
مــعــبــد اللش لــتـأديــة مــراســيم عــبـادة
خــاصـة   وكل قــريـة تـخــتـار لــهـا يـوم
ــعــبــد لــتــقـد مــحــدد لــلــذهــاب إلى ا

الــنــذور مــثـل ( الــعــجــول واخلــرفـان )
حـسب إمكـانيـات كل الـقريـة ويحـملون
مــعـهـم ( الـلــ  وخـبــز ركـاك ( أرغــفـة
عــــلى شـــكـل أقـــراص خـــفــــيـــفـــة جـــدا
ـهـا لزوار ومـقـرمـشـة ) لـلـتـبـرك وتـقـد

عبد وسدنته. ا
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حكـمت اكـثر من 70 عـاما بـكل اخالص وشـهامـة ووضوح نـتـكلم عن
ـراءة احلـديـــــــــدية حـكم لـسـيـدة او بـطـلـة وكـثـيـرة هـي االلــــــــقـاب ا
ـفردهـا حكـمت دولة عـظمى مـلـكة بـريطـانيـا ايزابـيث توفـاه الله وهي
بكامل قوتـها تاريخ من العطـاء لم يتكلم عنـها شعبهـا بكلمة واحدة وال
ـة واحلق حق عـنـدها الـكل يـحـبهـا كـافة تـخـرج عنـهـا مـظاهـرات مـسا
الـدول العربـية واالوربـية والـعالم كـله يتـكلم عنـها وبـفخـر نظـام وقانون
ـثل تـلك لـديـهـا كـيف حـكــمت دولـة كـبــــــــيـرة هـــــــكـذا نـحـن نـفـتـقـد 
احلـكـام خاصـة في بـلـدنا الـذي يـعانـي االمرين مـتى وكـيف نـحــــــقق
حـلـما واحـدا بـرغم كـوننـا مـسـلمـون نـحـتاج الى فن مـن فنـون االقـناع
والــتـرابط الــروحي ثم الـعــقـلي واجلــسـدي روابط واسـاس قــوي النـنـا
شـعب عـانى الـكـثـيـر والـكثـيـر حـروب وانـــــــــقالبـات والـهـدف هـــــــو
جتـزئـة الـعـراق الننـا عـبـارة عن قـومــــــــيات ومـذاهب واديـان مـتـنـوعة
صـعب ان نـتـفق عـلى شي واحـد ولـهـذا االطمـاع جتـري ورائـنـا ايـنـما
نـكون ومن جـمـيع الزوايـا نـريد نـبني عـراقـا قويـا بـعيـدا عن اخلالفات
سـاواة بـيـنـنـا واالبـتـعاد عـن االقــــــاويـل واالحاديث الـداخـلـيـة نـريـد ا
الـــتــــــي لـــيس لـــهـــا حـــلـــول احلل اجلـــذري قـــد يــنـــهي بـــعض االالم
والـفــــــــقـر الذي طـال الـشـعب مـنـذ سنـوات عـديـدة نـحن شـعب يحب
احلـياة مـثل باقي الـدول سواء عـربـية او اجـنبـية بـدأنا نـسافـر ونتـطلع

الى الدول الباقية وكيف تطور شعبها. 
نعم وطن واحد وشعب واحد .
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ـفدى وقـد وقفت حلـمت ذات يـوم أنني صـاحب السـمو وأمـير بالدي ا
ؤزر علـى شرفـة قصري أحـيي اجلـموع احملـتشدة وأعـدهم بـالنـصر ا

على أعداء الدين والوطن .
ـطــر قـمت بـتـقـريع كـانت الـسـمــاء رمـاديـة مـكـفـهــرة  وحـ تـسـاقط ا
ـا تــيـقــنت قـدوم ــنـشـغــلـ بــتـغــطـيــة رؤوسـهم ومــسح وجـوهــهم  و ا
ديـنـة صـعدت إلى ـوج تـلتـهم بـيـوتـات ا اإلعـصـار وشـاهدت جـيـوش ا

شرفة الطابق العلوي ألكمل خطابي .
لـقـد كــان خـطـابي بــالغ األهـمــيـة فـقــد حتـدثت عن اجملـاعــة في الـقـرن
نظـمة في أمريـكا الالتيـنية ـة ا اإلفريـقي والعمل عـلى مناهـضة اجلر
ـال بعـد قفـزات الدوالر اجلـنونـية وكـسره ومـا وصــــلت إلـيه أسواق ا

قاومات على اخملطط اليومي . لكل ا
في الـصـبـاح كـنت حـزينـا لـلـخـطاب الـذي لم يـكـتـمل ووضـعت الـهاتف

صامتا كي ال يفسد خطاباتي مرة أخرى .

مصاب آل الصدر 
تـفضل سـماحـة اخلطـيب الالمع الدكـتور الـشيخ ابـراهيم الـنصـيراوي
حفظه الله فأرّخ وفاة فقيدنا األخ العزيز الراحل االستاذ السيد حسن

الصدر
وكتب يقول :

لسماحة سيدنا اجلليل العلم احلس الصدر مواسيا ومؤرخا:
مصابُ آلِ الصدرِ قد أحزنني 

الك الصبرَ عند احملنِ ا
قد فقدوا جنماً سما تألقاً 

وسوف يبقى خالدا في الزمن
جاء من اللوعة تأريخي له

َ موتُ احلسنِ قد أثكل احلس
1444هج

فله منّا جزيل الشكر وعظيم االمتنان والتقدير 
انا لله وانا اليه راجعون 

حس الصدر 

وداعا
الصدر يودع اخاه

في مطـــــار بغداد الــــدولي فجر االحــــــد الرابع عـــــشر من صــفر
/ 2022/ 9/ 11 وقف احلسـ الصـدر يودع اخـاه احلسن الـصدر

بعد وصول جثمانه الطاهر من السويد قائالً
وداعا - يا ابا ليث - وداعا
وَرُزْكَ يغمر القلب التياعا
وب ضلوعنا للجمر وقد 
ومل يفتقدكَ لو استطاعا

وكنت الطود صبراً واحتسابا
عاناة التماعا وزادتك ا

على الدنيا العفا يانور عيني 
وتبقى في دياجينا شعاعا
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قـواتـها. وأكـد الـكـرملـ اإلثـن أن
الــتــدخل الـــعــســكــري الــروسي في
أوكـــرانــــيـــا ســـيـــســــتـــمـــر رغم أي

انتكاسات.
ــتــحــدث بــاسم الــكــرمــلــ وقــال ا
دمـيتـري بيـسكـوف للـصحـافي إن
"الـعــمــلــيــة الــعـســكــريــة اخلــاصـة
سـتـسـتـمـر حــتى تـتـحـقق األهـداف

احملددة في البداية".
وردا عـلـى سـؤال بـشـأن احـتـمـاالت
مـــحــادثـــات سالم مـع كــيـــيف رأى
بيـسكوف إنه "ال يـوجد أي احـتمال

للتفاوض".
وأعــلــنت وزارة الــدفــاع الــروســيــة
اإلثــنـ إن قـواتـهـا نـفـذت ضـربـات
عــلى مـنــطـقــة خـيــرسـون الــواقـعـة
جـــنـــوبــــا حـــيث حتــــقق الـــقـــوات

األوكرانية تقدما أيضا.
وقـــالـت إن أكــثـــر من  300جـــنــدي
أوكــراني ونــحــو ألف جــرحــوا في
الــــســــاعــــات األربـع والــــعــــشــــرين
ــاضــيــة. ولم يــتــسن الــتــأكــد من ا

األعداد من مصادر مستقلة.
فـــيـــمــا حـــمّل الـــرئــيـس األوكــراني
ـيــر زيـلــيــنـســكي روســيـا فــولــود
األحـد مسـؤولـية انـقطـاع الـكهـرباء
في شرق اوكـرانيـا متهـما مـوسكو
بأنها تعمدت استهداف بنى حتتية

مدنية.
وقال زيلينسـكي في بيان نشر على
مـــواقـع الـــتــــواصل االجــــتــــمـــاعي
"انـــقـــطـــاع كـــامل لـــلـــكــهـــربـــاء في
مــنـطــقـتـي خــاركـيـف ودونـيــتـسك
وانــــقــــطـــــاع جــــزئي فـي مــــنــــاطق
زابـوريــجـيـا ودنـيــبـروبـيــتـروفـسك
وســومي" مـــتـــهــمـــا "اإلرهــابـــيــ

الروس".
واضـــاف "ال مــنـــشــآت عـــســكـــريــة.
الــهـدف هـو حـرمـان الـنـاس اإلنـارة

والتدفئة".

اكتب وقد ال تقـوى نفسي على  تذكر وتخيل   مشهد  الدماء  التي اريقت بال ذنب  يوم
ـصطـفى مـحمـد عـليه الطف فـي العـاشـر من شهـر مـحرم احلـرام  دمـاء حفـيـد  النـبي ا
الصالة والسالم    االمـام احلس سيد شـباب اهل اجلنة وأهل بـيته وأصحابه األبرار
في مـعركـة كـربالء  بعـد ان وجـهت  سـيوف اخلـيـانة و الـغـدر  لقـلـبه الـتقي الـنـقي  وهو
يدعـوى للـخيـر والسالم  ويـصدح صوتـه  الى عنـان السـماء ال للـباطـل   والتجـاوز على
شرع الله  فكـان جزاؤه هو وال بيت  النبـوه ومنبع الرسالـة ومعه  اتباعه من اجملاهدين
ؤسـف في تاريخ االمه واالنسـانية شهـد احملزن وا ان يـذبحوا  بـسيوف الـغدر   بـذلك ا
ه ـاساتـه وحزنه ووقـع اجلر جـمعـاء  الـذي  تـأبى اروحـنـا  احملـبه استـعـادته وتـخـيـله  
وخسـتها  لـكن التاريخ  عـليه ان يكـتب  وال يترك  سـجله شاغـرا ليسـطر ما كـان فاجعة
في قـلب األمة الـتي فـقدت سـيد شـبابـهـا مضـرجً بالـدماء شـهـيدً في واقـعة ال تُـمحى من
كـتـاب األرض. ويـتـردد صـداهـا  في كل سـاعه ويـوم  و عـام حـتى االن  اذ تـتـعـلق بـأبن
بنـت نبي الـله فـاطـمة الـزهـراء   علـيه الـصالة والـسالم والـذي تعـلـقت واسـتقـرت  بـحبه
سلـم الذين يـحبون آل بيت رسـول الله  لقد احـببت احلس   وعـشقته بدون أفـئدة ا
غـلو  وال تـفـريط   عـشقت امـامي  وحـبـيبي وسـبـدي وموالي ابـا عـبد الـله مـذ كـنت طفل
ـقامه  حبا بـه وبي محبيه قـدسة  كبـرت وانا الوذ  صـغير العب فـي روضته الشريـفة ا
الـذين دائما  ما كـرمني الله بـفضله  واعانـني على حضور مـجالسهم  الـتي تتحدث عن
فـكـر  ومبـاد احلـس الـتنـوريـة االنسـانـية الـنـقيـة  الـتي ضحـا واشـتشـهـد  من اجلـها
وانا اشعر بالراحـة والطمانينة  والسكـينة بوجودي في تلكم اجملالس   وحـلقاتها الطيبة
التي تمتأل  بعبير احملبه الصادقة وتتحدث عن سيرة احلس ونهجه التنويري االريحي
ـتعـالي  عن السـفاهـات نعم تـطـيب نفـسي برؤويـة مقـامه الـطاهـر وعيـوني ترنـوا لقـبابه ا
الذهبية عـند دخولي كربالء من بعـد كيلومتـرات و تطيب نفسي بـرؤويتها ورؤية   زائريه
الـطـيبـ  الـصـادق الـذين يـطـمحـون ويـعـملـون ويـجدون ويـشـتـهدون لـلـوصـول الى قيم
ـباد االصيـلة التي قـدم احلس عـليه السالم نـفسه قربـان من اجل التمـسك والعمل ا
بـها    واحلفـاظ علـيها  واالرتـقاء  والـوصول الى بعض مـا ضحى االمـام احلس  (ع)
ـتجاوزين  على شرع الله ي   والفسادين  ا باد   يـوم قال ال للظلم والظـا من هذه ا
ـنـفـقـي   امـام حب و حـقـوق  الـناس  ونـقـولـهـا الـيـوم بـاعـلى  االصـوات ال لـلـنـفـاق  وا
ـنافق ان يـقـول مـا ال يـفعل  الن من يـحب احلـسـ   (ع) عـليه احلـسـ ومن عالمـات ا
اني الـروحي والـقيـمي  والـعقـائدي ان يـتمـسك  بسـيـرته العـطـره  وبثـوابتـه  ونهـجه اال
الن من يـحب احلـس صـدقـا وبـدون كذب وريـاء   لـيـبقي احلـسـ حـيا  فـي ضمـائـرنا
ودليل عـمل  لـكل  مـحـبـيه   ونـحن عـندمـا نـسـمي ابـنـائنـا واوالدنـا  بـاسم احلـس (ع)
يجـب ان يكون فـيهـا تبـرك وازكاء لنـور االخالص والوفـاء احلقـيقي لالمـام احلس (ع)
قـصود  الـتمسـك بنهـجه وخلـقه القـو  وعدم اخلـروج على مـبادئه  الـتي اخذها من وا
كـتـاب الـله  جل جالله  و اسـتقـاهـا من جده وامـه وابيه عـلـيهـم الصالة والـسالم    لـقد
اخـذ احلس من جده الـكثير  كان شـديد الشبه به  متـصفًا بصـفاته اخلَلقيّـة واخلُلقيّة
فـقد كـان احلـس شـديد احلـسن واجلـمال وشـبهه بـالـنبي حـيث كـان شديـد البـياض
والنـور يتألأل من وجهه فـكان كالـبدر في بهـائه وهيبـته كما كـان مثاالً لـلكمـال في تقواه
ـانه شديـد الـتّـقـوى وصابـرًا مـتـوكالً عـلى الـله تعـالى في جـمـيع أمـوره وهـو األمر وإ
عركـة يدعو الله بالـثبات والصّبر الذي ظهر جلـيًا في معركة  الـطف إذ كان في وسط ا
وكـان شـجـاعًـا مـقـدامًـا ال يخـاف فـي احلق لـومـة الئم وكـذا كـان عـالمً وفـقـيـهًـا ومـفـتـيًا
للـمسـلـم في شـئـونهم اسـتشـهـد في الطـفـوف منـتصـرا  لـدينه ومـبـادئه ومبـاد جده
نـاسبه وابـيه وعـليـنـا  استالهم كل قـيم احلق والـعـدل واالنصـاف والشـجـاعه من هـذه ا
ـسـلـمـ واالنـسـانـيه جـمـعـاء ونـتـقي الـله     وانـتـخذ  مـن   هذه العـظـيـمه عـلى قـلـوب ا
ـان  واخلـصال الـشـهـادة التـي تضـمـنت  الـكـثـيـر من الـعـبـر والدروس  ومـنـطـلـقـات اال
االنسـانـيـة   والـشـجـاعـة  والـتـضـحـية والـفـداء  والـفـروسـيـة والـوفـاء  والـصـدق والـزهد

والعلو والرفعة  والصبر وااليثار  والتسامح والشجاعه  درسا  ال ينسى 
طـروح االن  ما ذا لوكان االمام احلـبيب  احلس (ع) بـيننا الـيوم  اعتقد  والسؤال   ا
لـطـعن مــجـددا  في روحه ونـفـسه  وهـو يـرى مـا يـدور  فـي الـبالد الـتي اسـتـشـهـد عـلى
ـقـيت  عـلى بهـرجـة  الـسـلطه ارضهـا   من  شـبح  الـتـناحـرات  واالقـتـنـال والصـراع  ا
ـال العام ويتم الـتجاوز علـى حقوق الفـقراء واالرامل وااليتام    ويـنتشر وكـيف يسرق ا
الفـقر والبـطاله  وضـياع احلقـوق  ماذا نـقول للـحسـ الشهـيد (ع) عن  شق الـصفوف
ـتـنـاحـره بـ  ابـناء االمـه التـي كنـا نـبـاهي بـهـا الـدنـيا والتـخـنـدقـات   واالصـطـفافـات ا
ا هو فدخـلت في دوامه من البـاطل و التـناحـر  و  وطنـنا يـأن  و يعـمل على الـتخـلص 
اضي القريب اللئم  الذي وضعنا فيه االحتالل وعمالئه من فيه من كوارث  وشـوائب  ا
خونة الـوطن  الذين اسـسوا لـلفـرقة واالقـتتال الـطائـفي  التي كـانت   سبـبًا في مـشاهد
راقـة دون وازع من عقل أو ضمير على تراب وطن يـبكي بعد أن كان قد اقترب الدماء ا
من االسـتقرار وإعادة الـبناء ولم الشـمل  ليتنـا وضعنا ازاء اعـيننا  دم احلـس الطاهر
الـذي سال  بيد الغـدرو اخليانة    والفـرقه  واطماع الدنيـا ومغرياتهـا  وبهرجتهـا  ليتنا
نـتـعـلم ونـتـعض من الـتـاريخ  لـيـتـنـا اتـخـذنـا  الـدروس والـعبـر   مـن ثـورة احلسـ عـلى
الباطل  والظلم  ونـكتب تاريخنا  مستندين لعقيدة ومباد ثورة احلس (ع )   حتى ال
اضي لتـؤدي بنا الى حـياة الضعـف  والذل والوهن  عـلينا ان نـتخذ من  نـكرر اخطـاء ا
دم احلس عبره  وصحوه  لترميم ما تشقق  وتصدع في وطننا فال سبيل إلى احلفاظ
عـلـيه سـوى بــالـوحـدة والـتـمـاسـك ولـنـلقِ خـلف ظــهـورنـا الـشـقـاق
والـفرقة فـدمنـا واحد ووطنـا واحد ومـصيرنـا واحد ولـتكن هذه
رسالـتـنـا الـتي نـسـتـمـدها مـن قصـة اسـتـشـهـاد احلـبـيب االمام
احلــســـ   (ع)   وجنـــد وجنــتـــهـــد   من اجل بـــنــاء  حـــاضــر

ومستقبل  ملؤه  الوئام  واحملبة السالم  
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لالسف الـشـديـد بـعض األقـارب كـالـعـقـارب لدغـتـهـم والقـبـر  وقـطع الـعـالقة بـهـم هو
الـنجاة بـالنفس من مـكرهم وحقـدهم وحسدهم... حيـنما حتـتاجهم الجتـدهم لم يقفوا
معك وانت في أمس احلاجـة لهم ولم يعـرفوك اال بعد أن امـتلئ جيـبك باالموال أقارب
صلحـة ال أكثر..فمن حـفر لك ليـوقعك في حفرة من الـنار وهرب وتركك جتمعك بهـم ا
لـلنار تـلتـهم أعضاء جـسدك لـتجعـلك رمادا واتـخذك هو وأهـله كبش فـداء له هذا ليس
من أهـلك وليس له عـليك صـلة رحم ويـجب قـطعـها دون تـردد ولالبد فـهذا كـالسـرطان
وت  ريض كي ال يـنتشـر في أعضـاء اجلسد ويـسبب ا بـاجلسد يـجب بتـر العضـو ا
فمن رضي أن يـكون مـحـتقـرا ومنـبوذا من قـبل اجملـتمع اليـستـحق أن تـفتـديه بنـفسك
وسـمعتك .فـلن تكون بـطال بذلك ولن يـصفق لك أحد بل سـيحتـقرك اجلميـع كون مثيل
الـشيء مـنـجـذب إلـيه وانت اخـترت أن تـكـون مـنـبـوذا في مـجـتـمـعك لـكـسب رضا وود
أصحاب السـوء ولن يتضرر غيـرك فهم هذه حياتـهم وال يهمهم نظـرة الناس واجملتمع
لـهم كونهم أنـاس فاشلـ  أما انت فتـختلف جـذريا عنـهم وال تربطك بـهم سوى صلة
هني عـندها لن يـقف معك احد الدم الـلعـينة الـتي دمرت وستـدمر حيـاتك ومستـقبـلك ا
ستـقبل سارق ام قـاتل ام سج والـندم لن ينـفع حينـها فهـل ستخـتار أن تكـون في ا

?...
كونها الوظـائف الوحيدة الشاغرة للفاشل اجـتماعيا  شبابنا دمرته اخملدرات وهنا
اقـول بـأعـلى صـوتي إن اخـتـرت لنـفـسك أن تـكـون مـدمن أو تـاجـر فـلـمـا ال تـكون انت
ا جتـعلوا من غيـركم الناقة لهم وأهـلك على قدر اخـتياركم وتسـلموا أنفـسكم للـقانون 
ـوضوع كـبش فـداء وضـحـية لـتـربـيـتكم اخلـاطـئـة الوالدكم  أين ضـمـيركم والجـمل بـا
أوالدكم مدمـن وجتـار مخـدرات وتعـلمون بـهم ورضيـتم لهم ذلك فـلمـا تشـبهـون أبناء
العالم مع اوالدكم الـسيئ  وتلصقوا التهم بهم واوالدكم في مامن من ايدي القانون

ثل )... بعد أن قمتم بتأم أماكن الختباءهم ويسجن ابن اخلايبة (كما يقال با
رصاد وسوف تنـالهم جميعا أيدي اكـرين أن الله با كـر الله والله خير ا كرون و و
ظلوم فإن الـله خير ناصر له ولو بعد ح شـينة أما ا القانون ليـنالوا جزاء أعمالهم ا
اجرى  هل سيبدأ حياته من جديد ويحاول ولكن سؤال للعقول الراقية هل سيتعظ 
بناء ما دمـره أصحاب السوء هل سيعود لعمله ويهتم بنفسه وعائلته فقط وهل سيترك
ن تـخـلـى عـنه وهـرب بـنـفـسه بـعـد أن لـطخ الـصــرف والـبـذخ عـلى أصـحـاب الـسـوء 

سمعته أمام الناس ...
اسـأل كـبش الفـداء  هل تـتوقـع بأنـهم سـيسـتـمرون بـزيـارتك عنـدمـا تكـون سـج كم
ل اجلـميع وتبقى وحـيدا خلف الـقضبان مع اسبوع... ?شـهر....? سنة ...?  بـعدها 
ا ال أخالق لهم وسيستغلوك أناس جمعهم االجرام في الزنزانة التعرف اخالقهم ور
عـناهـا ويهـينوك لـدرجة االذالل وسـتنزوي بـشتى الطـرق ضع الف خط حتتـها وفـكر 
ا مكـان تبول الـسجـناء لتـبكي وهم يسـخروا منك  ولن فـي ركن من أركان السـجن ر
جتـد من يدفع االذى عـنك عنـدهااقـولهـا بألم  واتـمنى ان يـكون جـوابهـا نابع من رأس
فيـه ذرة عقل ولـيس راس كـبيـر مـلـيئ بالـقش... كن رجال وعـد إلى الـطريق الـصـحيح
ن جلب لك اخلزي والعار أمام الناس أن شاءالله وابتعد عنهم واقطع صلتك بهؤالء 
هذة محنة وتنتهي واحلياة مواقف بعضها قاسي حد األلم ويجب أن تتخذ منها العبر
والـدروس مازلت فـي مقـتبل الـعمر ولـديك عـمل يحـسدك أقرب
الناس عـليه فاهتم بـعملك ومسـتقبلك وابتـعد عن كل مايسىء
لسمعـتك . كتبتـها بألم وحزن تلـبية لنداء والـدتك رحمها الله
  اتــمـنى ان تــدخل كـلــمـاتــهـا قـلــبك وعـقــلك . الـلــهم احـفظ

شبابنا من كل مكروه 

بغداد

s (« W UÝ—

بغداد

 ÍdLA √ rÝU  V UÞ

بغداد

v u*« Íd  bL×

 UFKD² « gFM¹ YOÐ«eO ≈ WJK*« qOŠ—

«bMK²JÝ√ w  WO öI²Ýù«

ح تـزداد احلركـة االستـقاللية في
اســكــتــلــنــدا زخــمــا في الــســنـوات

األخيرة.
وازدادت شــعـبـيــة احلـزب الـوطـني
ـنـادي بـاالسـتـقالل االسـكـتـلـنــدي ا
واحلـاكم مـنذ  2007في اسـكتـلـندا
قاطعة بعد الـبريكست إذ ان هـذه ا
الـبــريـطــانـيـة صــوتت بـنــسـبـة 62
ـــئـــة لـــلـــبـــقـــاء ضـــمـن االحتــاد بـــا

األوروبي.
ورغم رفض احلـكـومـة الـبريـطـانـية
ــتــكــرر أعـلــنت رئــيــســة الـوزراء ا
االســكــتـلــنـديــة نــيـكــوال ســتـورجن
نهـايـة حـزيـران/يـونـيـو أنـهـا تـريد
تــنـــظــيم اســـتــفـــتــاء جـــديــد حــول
االســـــــتـــــــقـالل في  19تـــــــشـــــــرين
األول/أكــتــوبـر  .2023وســتــبـحث
احملكمـة العليـا البريطـانية في هذا

القرار في  11تشرين األول/أكتوبر
و 12منه.
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وســبق ان أجــري اسـتــفــتــاء حـول
ـسـألـة في الـعـام  2014وقد هـذه ا
ــئـة من الــنـاخـبـ اخــتـار  55 بــا
ـملكة االسكـتلنـدي البـقاء ضمن ا
ــتــحـــدة. إال أن احلــزب الــوطــني ا
ــعـطــيـات االســكـتــلـنــدي يـرى أن ا
ــلـكـة الــتي كـانت تـغــيـرت ووفـاة ا
رمـــزا لالســــتـــمـــراريـــة قـــد تـــوفـــر
لالسـكتـلـنـديـ سـببـا آخـر لـتـأيـيد

االستقالل.
وقــال الـــصــحــافي انـــدرو نــيل في
صحيـفة "ديلي مـيل" "االحتاد (ب

تـحدة) مـلكـة ا اسـكتـلنـدا وبـقيـة ا
هو على األرجح في خطر أكبر أآلن
ـلك تــشـارلــز يـحب مع رحـيــلـهــا. ا
لك ـلكة. لـكنه ال  اسكـتلنـدا مثل ا
ســلــطــتـــهــا بــكـل بــســاطــة". ورأى
الـصــحـافي االســكـتــلـنــدي ألـيـكس
ز" أن مـاسي في صـحيـفـة "ذي تـا
"بـعض االسكـتلـنديـ يعـتبرون أن
نـهـايـة هـذه احلقـبـة تـشـكـل فـرصة

طبيعية النطالقة جديدة".
ورغم مـيــله االســتــقاللي ال يــدعـو
احلــزب الـــوطـــني االســـكــتـــلـــنــدي
بـالــضـرورة إلى قــطـيــعـة تــامـة مع
ــلــكــيــة. فــقــد ســارعت الــعــائــلــة ا
سـتورجن اخلـمـيس إلى التـقدم ب"
أصـدق الــتـعـازي" عـنـد إعالن وفـاة
ــلـكــة مـشــيـدة بــحـيــاة "الـتــفـاني ا

واخلدمة الرائعة" التي قدمتها.
واسـتحـدث مـؤسس احلـزب رئيس

الــوزراء االســـكــتـــلــنـــدي الـــســابق
الـــيــكس ســـامــنـــد عــبـــارة "مــلـــكــة
" وأقـام روابط وثيـقة االسـكتـلنـدي

مع تشارلز عندما كان أميرا.
ـلك اجلـديـد عـالقـة خـاصة ويـقـيم ا
مع اسـكــتـلــنـدا. فــإلى جـانب مــيـله
الرتــداء الــتــنــورة االســكــتــلــنــديــة
أمـضى تــشــارلـز الــثــالث جـزءا من
مراهقته في مدرسـة داخلية شديدة
لك قـاطـعـة حـيث  الـصـرامـة في ا

دارات عدة.
ورأت بـعض الصـحف احملـليـة مثل
عروف "ديلي ريـكورد" أن التـزامه ا
بـالـقـضـايـا الـبـيـئـيـة يـشـكل فـرصـة
السـكـتــلـنـدا آمـلــة أن يـدفع الـعـاهل
ـقـاطـعـة إلى الـتـخـلي عن اجلـديـد ا
منـاجم الفـحم وماضيـها الـصناعي
ــصـادر الــطـاقـة لــتـصــبح مـحــركـا 

اخلضراء.
إال ان االسـكـتـلـنـدي يـبـقـون "أكـثر
حتــفــظــا حــيــال آل ويــنــدســور من
الـنـاخـبـ االنكـلـيـز" عـلـى مـا أشار
الـصــحــافي ألــيـكس مــاسي داعــيـا
نيـكوال سـتورجن إلى اإلصـغاء إلى
"صـوت الواجب" لـتـوفيـر "مـستـقبل

جمهوري السكتلندا".
ـئة مـنهم فـقط الـنـظام وأيد  45 با
لكي خالل استطالع للرأي أجراه ا
مـركـز األبـحـاث "بـريـتش فـيـوتـشـر"
في حــزيــران/يــونــيــو قـبـل يـوبــيل
ـــئــة ــلــكـــة في حــ أيــد  36 بـــا ا
االنـتقـال إلى نـظام جـمـهوري. ومع
لكة قـد يتقلص الفارق ال بل وفاة ا

يل كليا. قد ينقلب ا

{ ادنــبــره (أ ف ب) - ربــطت وفـاة
ـــلـــكــة إلـــيـــزابــيـث الــثـــانـــيــة في ا
ــنــطــقـة اســكــتــلــنـدا تــاريخ هــذه ا
ـلــكــة إلى األبــد إال ان رحـيــلــهـا بــا
يـجدد أيـضا الـنقـاش احملتـدم حول
قاطعة البريطانية. استقالل هذه ا
في ادنــبــره إلى حــيث وصل نــعش
إلـيـزابــيث الـثـانـيــة األحـد نـصـبت
حـواجــز حـديــد الحـتــواء احلـشـود
الـتي أتت اللـقـاء حتيـة أخـيـرة على
ــلـــكــة الـــراحــلـــة. ورفـــعت صــور ا
إلــيـزابــيث الــثــانــيـة فـي كل أرجـاء
العاصمة االسكـتلندية من واجهات

تاجر إلى االلواح اإلعالمية. ا
أرتشي نـيكـول البالغ  67عاما أتى
مـن كيـنـتـوره في شـمـال اسـكـتـلـندا
ـا لـلـمـلـكـة التي ـورال تـكـر إلـى با
ـــمــلــكــة يــعــتـــبــرهــا "أحــد أسس ا
ــــتــــحــــدة ومـن الــــعــــوامل الــــتي ا
سـاهـمت في احملـافـظـة عـلى وحدة"
الـــــــــــــبــالد فـي وجـه احلــــــــــــــمـالت

االستقاللية االسكتلندية.
ــلك تــشــارلــز لــكـن هل ســيــنــجـح ا
الــثـالث الــذي ال يــتـمــتع بـشــعـبــيـة
والـدته الـواسـعة في جتـسـيـد هذه
الشـخصيـة الضـامنة لـوحدة األمة?
عـلقـ السـياسـي يـشكك بـعض ا
واخلبراء في ذلك معتبرين أن فترة
احلــداد قـــد تـــؤدي إلى تـــراجع في

شدودة أصال. العالقات ا
وقــال خـــبــيـــر الــقـــانــون واســـتــاذ
الـقـانـون الـدسـتـوري آدم تـومـكـيـنز
لـصــحـيــفـة "ذي هـيــرالـد" "انــتـقـال
التاج مـرحلة تـتسم بالـهشاشة" في

{ كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) - أكد
اجليش األوكراني امس االثن أنه
ـــضــاد اســـتــعـــاد خالل هـــجــومه ا
ــتــواصـل مــنــذ أســبــوعــ 500 ا
كيلومتر مـربع من القوات الروسية
في مـنــطـقـة خــيـرســون في جـنـوب
الــــبالد فـي اول تــــقــــيــــيم رســــمي

باألرقام للمكاسب األوكرانية.
وأوضـحت الـنـاطـقـة بـاسم اجلـيش
في جـــنـــوب أوكـــرانــيـــا نـــاتـــالـــيــا
غــــومـــــيـــــنــــوك "اجنـــــازاتــــنـــــا في
األسبوع األخيرين مقنعة. حررنا
 500 كــيــلــومــتــر مــربع" ال ســيــمـا
بـلدات فـيسـوكوبـيلـيا وبـيلـوغيـركا
وســــــــــــوخـي وســــــــــــتــــــــــــافـــــــــــوك

وميروليوبيفكا.
من جـــهــتـــهــا أكــدت روســـيــا امس
اإلثـنـ أن قـواتهـا تـقـصف مـناطق
في خـاركـيف اسـتعـادتـها أوكـرانـيا

اضية. في األيام القليلة ا
وقـالت أيــضــا إنـهــا ال تـرى مــجـاال
حملـادثـات مع كـييـف مسـتـبـعدة أي

مفاوضات.
WIO œ  UÐd{

وأعـلنت وزارة الـدفـاع في إيجـازها
الـــصــحـــافي الـــيــومي إن الـــقــوات
الـروســيـة اجلــويـة والــصـاروخــيـة
ـدفـعـيـة "تــوجه ضـربـات دقـيـقـة وا
عـلى وحـدات واحـتـيـاطـيـي الـقوات
ـسلـحة األوكـرانـية" تـشمل بـلدتي ا

كوبيانسك وإيزيوم.
وكـــانت أوكــرانـــيــا قــد أعـــلــنت في
ـاضيـ حتقـيق مكاسب اليـوم ا
ــعــارك ضــد الــقـوات واســعــة في ا
ا الروسية في اجلـنوب والشرق 
فـيـهـا بـلـدات إيـزيـوم وكـوبـيـانـسك

وباالكليا.
وأعلنت روسـيا السبت إنـها بصدد
سحب جنودها من منطقة خاركيف
في إطـــار قـــرار ب"إعـــادة جتــمـــيع"

وفــي وقـت ســــــــــــابــق حتــــــــــــدثـت
السلطات احمللية عن قصف روسي
طـاول بـنى حتــتـيـة اسـتــراتـيـجـيـة
وأدى الى انــقـطــاع لــلـكــهــربـاء في
مـنـاطق واسـعـة بــشـرق أوكـرانـيـا
حـيث تـشن كـيـيف هجـومـا مـضادا
حــــقـــقـت عـــبــــره اخــــتـــراقــــات في

اخلطوط الروسية.
وشـمل انـقـطـاع الــكـهـربـاء مـنـاطق
كـان يقـيم فـيهـا ماليـ النـاس قبل

احلرب.

وعبر مـواقع التواصل االجـتماعي
قـال حاكم مـنـطقـة خـاركيف (شـمال
شـرق) حـيث اعـلـنت كـيـيف حتـقيق
أكـبــر مـكـاسب بــريـة في هـجــومـهـا
ـــــضـــــاد إن اجلـــــيـش الـــــروسي ا
"قــصف بـنى حتـتــيـة اسـاسـيـة" في
ـنـطـقـة وعـاصــمـتـهـا الـتي حتـمل ا
االسم نــــــفـــــسه. واضــــــاف اولـــــيغ
سـيـنـيـغـوبوف "لـم يعـد هـنـاك مـياه
وال كهـرباء في منـاطق عدة. حتاول
اجـهــزة الـطــوار الـســيـطــرة عـلى

واقع الـتي تـعرضت احلـرائق في ا
للقصف".

¡UÐdN  ŸUDI½«

بـــــدوره حــــمل حــــاكـم مــــنــــطــــقــــة
دنـيــبـروبـيــتـروفــسك (وسط شـرق)
دمــيــتـــرو ريــزنــيــشـــنــكــو الــقــوات
الـــروســيـــة مــســـؤولــيـــة انــقـــطــاع
الــكــهـربــاء في مــنــطــقــته. وقـال إن
"مـدنـا وجتـمـعــات عـدة في مـنـطـقـة
دنــيــبــروبـيــتــروفــسـك تـفــتــقــر الى
الـكـهربـاء. الـروس قصـفـوا منـشآت

الــطــاقـة. إنــهم يــرفــضـون الــقــبـول
ـتــهم ". واوضح نـظــيـره في بـهــز
مـنـطـقـة سـومي (شـرق) أن انـقـطاع
ـيـاه والـكـهــربـاء طـاول مـا ال يـقل ا
عن  135 مـــديـــنـــة وبـــلـــدة . واكـــد
مراسلون لـفرانس برس موجودون
نطقة دونيتسك في كراماتورسك 
ــديــنـة شــهـدت ايــضـا (شـرق) أن ا
انـقـطـاعا لـلـكهـربـاء عـلمـا أنـها من
بـ األكبـر في الـشرق الـتي ال تزال

حتت السيطرة االوكرانية.

إليزابيث الثانية 

{ طــهــران (أ ف ب) - أكــدت إيـران
ـواصـلة امس اإلثـنـ استـعـدادها 
التعاون مع الوكالـة الدولية للطاقة
الذرية إلزالـة "التصـورات اخلاطئة"
بــشــأن أنــشــطــتــهــا وذلك بــعــدمــا
حـذّرت الـوكـالة من أنـهـا بـاتت غـير
قادرة عـلى "ضمان" سـلميـة برنامج

طهران النووي.
¡UMÐ ÊËUFð

ـــــتــــــحـــــدث بـــــاسم وزارة وقـــــال ا
اخلارجـية اإليـرانية نـاصر كـنعاني
فـي مـــؤتــمـــر صـــحـــافـي إن "إيــران
أعــلــنـت وتــعــلـن أنــهــا مـــســتــعــدة
واصلة التعاون البنّاء مع الوكالة

الدولية للطاقة الذرية".
وجدد اسـتعـداد بالده "للـتعاون مع
الوكـالة إلزالة الـتصورات اخلـاطئة
تعلقة بالنشاطات وغير الواقعية ا
الــنـوويــة الـســلـمـيــة لـلــجـمــهـوريـة
اإلسـالمـيـة" اال أنـه اعـتــبـر أن هـذا
التعاون يجب أن يكون مشتركا من
الطرفـ ويأتي في "نـطاق احلقوق

والواجبات أيضا".
وأكـدت الـوكالـة في تـقريـر األربـعاء
اضي أنها غير قادرة على ضمان ا
أن "الـــبــرنـــامج الــنـــووي اإليــراني
سـلـميّ حـصـرًا" في ظـل عـدم تـقد
طهران أجوبـة مقنعة بـشأن العثور
ـــواد نــوويــة في ثالثــة عــلى آثــار 
مــواقـع لم تـــصــرّح ســـابـــقــا أنـــهــا

شهدت أنشطة من هذا النوع.
ـدير العـام للوكـالة رافايل وأعرب ا
غروسي عن شعوره بـ"قـلق متزايد"
في ظـل عـدم حتـقـيـق تـقـدّم في هـذا

ــلف الـذي يـثـيــر تـوتـرا مع إيـران ا
منذ أشهر.

سائل التي وهذه القضية هي من ا
ـبـاحـثـات بـ إيران تـعـقّـد مـسـار ا
والـــقــوى الــكــبـــرى بــهــدف إحــيــاء
االتـــفــاق بـــشــأن بـــرنــامـج طــهــران

النووي.
ــبــرم بــ وأتــــاح اتـــفـــاق  2015ا
طــــــهــــــران وسـت قــــــوى دولــــــيــــــة
(واشنـطن باريس لـندن مـوسكو
) رفـع عــقـوبــات عن بــكــ وبــرلـ
اجلـمهـورية اإلسالمـيـة لقـاء خفض
أنشـطتـها النـووية وضـمان سلـمية
ـتحدة برنـامجهـا. إال أن الواليات ا
انـسـحـبت مـنه عام  2018في عـهد
رئـيـســهـا الـسـابـق دونـالـد تـرامب
مـعـيـدة فـرض عـقـوبـات عـلى إيـران
الــتي ردت بـبـدء الـتــراجع تـدريـجـا

عن معظم التزاماتها.
وبـــدأت إيـــران وأطـــراف االتـــفــاق
بـــتـــنـــســـيـق من االحتـــاد األوروبي
ـتـحدة بـشكل ومـشاركـة الـواليات ا
غيـر مبـاشر مبـاحثـات إلحيائه في
نيـسـان/أبريل  ?2021 تعـلـيقـها
أكثـر من مرة مع تـبقـي نقاط تـباين

ب واشنطن وطهران.
ـبـاحـثـات مـطلع وبـعـد اسـتـئـناف ا
آب/أغـــــســــــطـس أعـــــلـن االحتـــــاد
األوروبي أنـه طـرح عــلى واشــنـطن
وطـهـران صـيغـة تـسـوية "نـهـائـية".
وقــدّمت طــهـران لـالحتـاد األوروبي
مــقــتــرحــاتــهــا عــلى الــنص وردّت
علـيـها واشـنطن في  24من الشـهر

ذاته.
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شكلة عندما أنظـر الى منظر يذكرني ان ابرياء قد قضوا بدون سبب ولم يكونوا طرفا 

ي اإلنسانية لتحقيق اهدافهم  لكنهم كانوا وقود استخدمه بعض عد
عـنـدئـذ يجب ان نـتـوقف عـند ذلك احلـدث لـنـعبـر عن حـزنـنا واسـفـنـا لتـلك الـدمـاء بغض
الـنظـر عن الـدين والـلون والـعـرق الننـا اخـوة باالنـسانـيـة اوال وشركـاء عـلى هذه االرض
ثـانيا .  لـنصنع غدا مـشرق ينعم به جـميع البـشر بالسالم واحملـبة النها

عنوان االنسانية . 
نسـاله تـعالى ان يـتغـمد االبـرياء بـرحـمته وان تـمحي تـلك االثار

من القلوب اهل وعوائل ومحبي االبرياء . 
ن يستخدم االبرياء كوقود للصرعات والنزاعات  ختاما نردد 

ظلوم عليكم الى قيام الساعة . ان صرخة ودعاء ا
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عمان

الــشـمــاع قـد عـكـف عـلى تــألـيف اجلـزء
ــوســوعـة الــتي كـان الــثــاني من هـذه ا

يتوقع ان تتألف من أجزاء كثيرة .
فـالـعراقـيـون  مـنذ جـيل   حـكمـة الـط
االولـى إلى  جيل دار احلكمـة البغدادي
عـاصرة  ر عـمـارة العـراق الفـلسـفيـة ا
ـية الـتي شيـدها ومن الـصـروح االكاد
الـرواد النـابهـون في عشـرينـيات الـقرن
الــــقــــشـــريـن  أدت إجــــراءات تـــخــــريب
مـؤسسات الدولة وتعليق القوان إلى
فـوضى تـدميـريـة فقـد فـيهـا الـعراقـيون
األمـن  وكان أفـدح  اخلـسـائـر وأشـدها
إيالمــا مـا تـعـرّض له الـعـلـمـاء اغـتـيـال
 235أســـــتــــاذا في وضـح  وإذا كــــانت
هـاجرين الـعراقـي تـصدر عن هـمـوم ا
مـــنــبع واحـــد هــو الــتـــمــسك بـــالــوطن
كان  فإن حن العراقي وااللـتصاق با
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ـسـتـحـيل قـابـضـاً جـمـرات احلـقـيـقة ا
ـتــأجـجـة صــوتـاً عــراقـيـاً الــوطـنـيــة ا
عـربــيـاً مـقـاومـاً شـجـاعـا  وبـقي حـتى
الــلـحـظـة الـفــاصـلـة في حـيــاته  كـاتـبـا
طـلــيـعـيـا يـشـد عـزمه حـلم الـعـودة  من
فدى ديدة يرنو  إلى الوطن ا غربته ا
 وهـــو يــدون اشــراقـــات ثــورة شــبــاب
تـــشـــرين   2019وامـــتـــداداتـــهـــا عـــلى
صـفـحـة  مـاء النـهـرين  لـتـشـرق شمس
الـوطن العـظيم  مرة أخـرى على الـدنيا
لــيـســتــعـيــد الـعــراق مـقــامه اجلــلـيل 
بــوصـفه  جــمـجــمـة الــعـرب وعــاصـمـة
الـعـقل واحلـريـة والـوحـدة والـنـهـضة..
وفي الـلحـظة الـفاصـلة  االخـيرة  اجته
قـارب الـشمـاع  حتـو األعالي إلى ضـفة
اخلـلود االبدي  والسالم على سالم في

رحلته العراقية الكبرى.

أجوبة لقضايا كانت غامضة في حياة
مــؤسـس عــلم االجــتــمــاع في الــعــراق

والوطن العربي:
مــوســـوعــة الــشــمــاع : عــراقــيــون في
ــهــاجـــر  صــمم الــشــمــاع مــشــروعه ا
الـوطني الـشجاع   في تـوثيق واحدة
من اهـم صفحـات حمـلة التـتار اجلدد
ـوسـوعي  الـرائـد : حــيث ولـد عـمـلـه ا
ــهـاجــر)  مــوســوعـة (عــراقــيــون في ا
وطـنية اجتماعية   . 2019وضم اجلزء

االول  سير  50عراقياً مهاجراً ..
ــوســوعــة  الـتـي حـررهــا الــشــمـاع ـ ا
وثــيـقــة عــراقـيــة فـريــدة في دواعـيــهـا
ومــضـامــيــنـهــا  وسـتــبـقـى في سـجل
كـاتبـها   تـاريخـا  مضـيئـا في الذاكرة
الـوطـنـيـة  لـكـشـفـهـا خـفـايـا مـهمـة عن
طـريق شـهادات لـشـهود عـيـان.  وكان

Kefianfmz1971@gmail.com
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ـــوضــوعـــاته عـــرف سالم الـــشـــمـــاع 
الــتــراثــيـة احلــمــيــمــة وبـتــحــقــيــقـاته
ـثيرة يـلج األرض القـصية ـيدانـية ا ا
ـترامـية فـي (دربونـات) بغداد والـبقع ا
وأزقـتـهـا في مـحـاولـة ابـداعـيـة إلحـيـاء
ــديـنـة اخلـالـدة وإعالء قـيـمـهـا تـراث ا
احلــضـاريـة واإلنـســانـيـة  وقــد يـلـجـأ
سـؤول في أحـيانـاً إلى طرق أبـواب ا
الـدولـة بـاحثـاً عن اجلـواب الـشافي أو
ـمــكن  فــكــان صـوت الــيــتـامى احلـل ا
واألرامـل ومــشــاغل عــائالت الــشــهــداء
وأسـرى حرب الثماني سنوات ال يغيب

عن مشغله الصحفي النبيل. 
œ«u « ÷—«

حـمل سالم في زورقه البغدادي طفولة
الـعـراق كـلّهـا وهـو يـنشـد أغـانـيه على
ــزمـار) امــتــداد دجــلــة والــفــرات فـي (ا
مــتـنــقالً في أنــحـاء أرض الــسـواد بـ
ــدن والــقـرى وتــخــوم الـبــاديــة.. تـلك ا
تألـقة بحقائق كـانت مهمته اجلمـالية ا
الـزمن الذي أمضاه صـديقاً حمـيماً لكل
طـفل وصـبي من البـن والـبنـات وهو
يـــواصل إنـــشــاء حـــكـــايــاتـه الــعـــذبــة
ـــوحـــيـــة فـي جـــريــدة وأقـــاصـــيـــصه ا
ـزمار).عنـدما غادر سالم الـعراق كان (ا
رافق (الـوردي) مـتـاعه الـوفـيـر وبقـي ا
األقـدم لـلكـاتب الـذي شغف بـشـخصـية
ـلم مــا كـان عــالم االجــتـمــاع وفـكــره و
مـنسياً مـبعثراً من تـراثه العلمي وأعاد
تــدوين صـفـحــات مـجـهـولــة من حـيـاته
ا  يـعد من نـزلة عـا ـا يلـيق  وفـكره 
مـشـاهيـر العـلمـاء في تـاريخـنا الـعربي
ـعـاصـر.الشـمـاع أصدر سـتـة كتب عن ا
الـوردي حـظي الـكـثـير مـنـهـا بـأكـثر من
طـبـعـة جـراء اقـبال الـبـاحـثـ والـقراء
ــضـــامــ عـــلى اقـــتــنـــائــهـــا ووفــقـــا 
الـنـصوص وآراء الـنقـاد فـإنهـا أضاءت
ـنـاطق اجملـهـولـة وقـدمت الـكــثـيـر من ا

نازل االولى وإلى مرابع الوطن إلـى  ا
نح يـظل قانـون احلياة الـعنيـد الذي 
ــغـتـرب  االمل  بــالـعـودة الــعـراقي  ا

إلى دار السالم.
»UOG « dðU œ

هــذه الــوقـــائع احملــزنــة  ومــثــيالتــهــا
وغـيـرهـا  مـرقـومـة في دفـاتـر الـغـيـاب
ووصــايـــا الــشــهــداء  دون مــآســيــهــا
ـهــاجـرون الـعـراقـيـون  زاخـرة  بـكل ا
مــــاعـــرف ومــــاال يـــعــــرف من ضـــروب
الـشقاء اإلنـساني  وبكل مـا هو عجيب
ومــــثـــيـــر مـن ايالم الـــغــــربـــة وعـــذاب
االنــتــظـار  بــخالف  مــفـارقــات الـزمن
الـضنـ في حتوالته الـتراجـيدية  من
وطـن هــــــو االبــــــهـى في احلــــــضــــــارة
اإلنـسانيـة علمـا وحكمـة  وأدبا  هو ذا
الــــفـــــتى سـالم قــــائــــمــــا  فـي الــــزمن
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الـعـمـارة الـعـراقـية بـالـعـمـارة األجـنـبـية من
حـيث التـصامـيم أو البـناء واإلنـشاء ومواد

البناء والديكورات وغيرها. 
ـــمــتــدة لــقـــرن من الــزمن وخالل الـــفــتــرة ا
ــشـــاريع (1921-2021) ظـــهـــرت مـــئـــات ا
الـعمرانـية التي قـام بتصـميمـها معـماريون
أجــانب من مـخــتـلف اجلـنــسـيـات بــعـضـهم
ـيـاً ولـهم إجنازات مـعـمـارية مـشـهـورون عا
مـشــهـورة في الـعـديـد من الـدول األجـنـبـيـة.
كما كان للشركات األجنبية دورها في تنفيذ
ـا تمتلـكه من خبرة هـندسية شاريع  هـذه ا
وإنـشائية وتطـور علمي واستخـدام تقنيات

حديثة في وقتها. 
هــذا الــكــتــاب كــان في األصل ســلــسـلــة من
ـقـاالت النـوعـية الـتي نشـرت في الـصحف ا
والــوكــاالت الـعــراقــيــة والـعــربــيــة  والـتي
تــابـعت اإلجنـازات الــعـمـرانــيـة في الـعـراق
خالل مـــائــة عــام والــتـي أجنــزتــهــا عــقــول
وشـركات أجـنبـية في شـتى ميـادين األعمال
ــشـــاريع الــهــنــدســيـــة الــعــصــريــة وفق وا
مـواصـفـات عـالـيـة وأعـمـار امـتـدت عـشـرات
الــسـنـ لـكل مــنـهـا. وقـد طــلب مـني بـعض
ــقـاالت في الــقــراء واألصـدقــاء جـمـع هـذه ا
ا تتضمنه من معلومات كثيرة كـتاب واحد 

ال يعرفها الناس. 
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لـقد جاءت هذه اإلجنازات احلضارية لتمثل
ية في ميـادين العمارة احلديثة مـشاركة عا
تطورة كل في وقتـها لتضيف والـتقنيـات ا
إلى الـــعــراق مــســاهــمـــات عــالــيــة اجلــودة
وإبـداعات لعقول وخبرات هندسية تراكمية
ـعــمــاريـ . واجلــديــد بـالــذكــر أن بــعض ا
ــهـنـدسـ الــذين عـمـلــوا في الـعـراق في وا
ـياً أوقـات مـتفـاوتة هم مـن الطـراز األول عا
ولــهـم تــأثــيــر ومــوقع كـــبــيــرين في اجملــال
ـعــمـاري والـهـنـدسي.وال نـنـسى أن بـعض ا
ـعــمـاريـة قـد ســاهم فـيـهـا ـنـجـزات ا هــذه ا
مـعـمـاريـون عـراقـيـون حـيث أضـفـوا عـلـيـها
ــســات جـمــالــيــة مـســتــلـهــمــة من الــتـراث
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صــدر لــلـدكــتـور صالح عــبــد الـرزاق كــتـاب
(الـعـمـارة األجـنـبيـة في الـعـراق  مـائـة عام
ـعـمـاريـة) يقع من اإلجنـازات الـهـنـدسـية وا
في  600 صـــفـــحــة  احـــتل الـــنص قـــرابــة
350صـفـحـة  فـيـمـا شـغلـت مالحق الـصور

قرابة 250 صفحة من الكتاب. 
قدمة:  جاء في ا

مـنذ تـأسيس الـدولة العـراقيـة احلديـثة عام
1921 تــــشـــكــــلت ألول مــــرة مـــؤســــســـات
ان واحلـكومة لك والبـر دسـتوريـة شمـلت ا
بـكل وزاراتـها ومـديريـاتهـا. وكانت احلـاجة
مـاسـة لـتـنـظـيم الـعـمل واإلشـراف عـلى هذه
الـدوائــر الـولـيـدة وخـاصـة اخلـدمـيـة مـنـهـا
ـاليـة والـهـندسـيـة والفـنـية. والـقـانـونيـة وا
هيمنة على ـا كانت بريطانيا هي الـقوة ا و
األمـــور في الــعــراق مــنـــذ احــتالل الــقــوات
الـبريطانـية للبالد عام 1914وسـقوط بغداد
عـام 1917  فـمـن الطـبـيـعـي أن تؤول إدارة
ــؤسـسـات احلــكـومـيــة واحملـلــيـة من قـبل ا
الــســلــطـــات الــبــريــطــانــيــة. وكــان احلــاكم
الـسـيـاسي الـبـريـطـاني هـو احلـاكم الـفـعلي
ـــلـك واحلـــكـــومـــة لــــلـــعـــراق رغـم وجـــود ا
ــــان. وجـــــرى تــــعــــيـــــ خــــبــــراء والــــبـــــر
ومـسـتـشارين ومـهـنـدس وأطـبـاء وضـباط
في مـختـلف الدوائـر احلكـوميـة في العراق.
وكــانت اإلســتــعـانــة بــشـركــات بــريـطــانــيـة
مــتـخـصـصـة أمــر عـادي تـقـوم به الـوزارات
ــشـاريع والــدوائـر الــعــراقـيــة في تـنــفــيـذ ا
اخملـتـلفـة. وشمـلت مـشاريع الـسكك احلـديد
ــســـتــشـــفــيـــات واجلــامـــعــات ـــوانئ وا وا
ــتـاحف والــفـنـادق واألبــنـيـة والــقـصـور وا
العب احلــكـومـيــة والـســدود واجلـسـور وا

دن السكنية اجلديدة.  وا
ـلـكي وتأسـيس نـظام بـعـد سقـوط الـنـظام ا
جـمهوري بقيت احلـكومات العراقـية تعتمد
شاريع عـلى الشركـات األجنبيـة في تنفـيذ ا
االســـتــراتـــيـــجــيـــة واألبـــنــيـــة الـــضــخـــمــة
والـتخصـصية. فكـان من الطبيـعي أن تتأثر

عروفة الرافديني وفنون العمارة العراقية ا
بـاألصالة والـعراقة واحلداثـة. وقد ذكرناهم
في سياق احلديث عن كل مشروع وإجناز. 
نــأمل أن يـكــون هـذا الـكــتـاب مـســاهـمـة في
إثـراء التاريخ العمـراني في العراق وتزويد
ـعـلـومـات ـؤرخـ والـقـراء  الـبــاحـثـ وا
ـــعــــالم احلــــضــــاريـــة جــــديــــدة عن هــــذه ا
نـفذة لهـا وتاريـخهـا واألعمال والـشركـات ا
الـتي نـفـذتـهـا في بـلـدان أخـرى إضـافة إلى
ـعمـاري وإجنـازاتهم هـندسـ وا سـيـرة ا

وتوثيق ذلك بالصور.  
احملتويات 

الـفصل (1) سـدة الهـنديـة ... مائـة وثالثون
عاماً من اإلرواء 

الـفـصل (2) جـامـعـة بـغـداد صـرح مـعـمـاري
ي  وأكاد

ــاضي الـــفـــصل (3) فـــنــادق بـــغــداد بـــ ا
واحلاضر 

ية ... قطارات إلى الفصل (4)  احملـطة العا
لندن وباريس

الـفـصل (5) مـطـارات الـعـراق بـوابـات نـحو
عواصم العالم

ــــتــــحف الــــعــــراقـي صـــرح الــــفــــصل (6) ا
احلضارة وخزانة التاريخ 

ــلـكي الــقـد .. بــنـاء الــفـصل (7) الــبالط ا
متواضع في بداية تأسيس الدولة

الـفصل ( 8)  قـصر الزهور الـذي صار قصر
األشواك واألحزان

الـفصل (9) قـصر الرحـاب و مصرع الـعائلة
الكة ا

ـــلـــكـي (الـــقـــصـــر الــــفـــصل (10) الــــبالط ا
اجلمهوري) حسرات عرس مخنوق

ـلــكي في ســرسـنك الــفـصل (11) الــقـصــر ا
الذي صار دائرة حكومية

لـكي في الكوفة الذي الفصل (12) الـقصر ا
تبرع بأثاثه ملك مصر

ـلـكـي في الـدغـارة الــفـصل ( 13) الــقـصــر ا
استراحة في قلب الفرات األوسط

لكـية صرح مـعماري ـقبـرة ا الـفصل (14) ا

فريد.
الــفـصل (15) جــامـعـة آل الـبــيت في بـغـداد

ي ضائع صرح أكاد
اضي إلى الفصل ( 16) جـسور بغداد من ا

احلاضر 
الــفـصل ( 17) بــنـوك ومــصـارف ... صـروح

معمارية ومالية
ــوانئ الـعــامـة في الــفـصل (18) مــديـريــة ا

البصرة صرح معماري جميل
الــفـصل (19) مــلـعب الـشــعب... أول مـلـعب

دولي في العراق
الـفصل (20)  نـادي الـعـلويـة أقـدم الـنوادي

االجتماعية في بغداد
الــفـصل (21) مــديـنـة الــطب من ( مـجــيـديـة

خستخانه سي) إلى صرح طبي رائد
ـؤتـمـرات أفـخم مـبنى الـفـصل (22) قـصـر ا

في العراق
الـفـصل (23) مـجـلس االعـمـار الـعـراقي في

لكي  العهد ا
الـــفـــصل (24) وزارة الـــتـــخـــطـــيـط صــرح

معماري على ضفة دجلة
الـفـصل (25) قـصـة مـؤسـسـة كولـبـنـكـيان

ئة    ومستر  5 با
الـفـصل (26) سـدة الـكـوت صـرح إروائي

كبير يخدم عدة محافظات
الــفــصل (27) ســد دوكــان أول الــســدود
العراقية في منتصف القرن العشرين
الفصل (28) قصة سد دربنديخان
وصل الفصل (29) قصة سد ا
الفصل (30) قصة سد الثرثار

ـعـطل الـفـصل (31) قـصـة سـد بـخـمـة ا
ألسباب سياسية

الـفصل (32) مـديـنة الـفـيصـلـية ... من
الثورة إلى الصدر

الـــفــصل (33) بـــغــداد اجلـــديــدة حي
عصري على غرار مصر اجلديدة

الـفـصل (34) شـارع حـيفـا من الـتراث
إلى احلداثة 

الفصل (35) قـصة تطويـر شارع أبو نؤاس

(شقق الطاقة الشمسية)
الـفصل (36)  قـصـة تطـويـر شارع اخلـلـفاء

(اجلمهورية)
الــفــصل (37) قــصــة اجملــمع الــســكــني في

الصاحلية
الـفصل (38) قـصة اجملمع الـسكني في حي

السالم والشركة الهندية
ـعـلق الـفـصل (39) قـصــة جـسـر الـبـصـرة ا

(جسر الشهيد محمد باقر الصدر)
الـفـصل (40) قـصـة مـديـنة بـسـمـاية ... أول

مشروع سكني من نوعه في العراق
الـــفــصل  (41) قـــريــتــا الـــشــمس والـــقــمــر

السكنيت في بغداد.
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يتخيل البعض أن أسرار الفساد ال تكشف .
. اقول كل شيئ مكشوف ويكشف ولو بعد ح

اإلنــطــبــاع الـــعــام وإن لم تــتــوفــر الـــوثــيــقــة الــيــوم
النزاهةاإلنطباعية و #ماكومعلومةغيرمعلومة .

كل األمـوال مـؤشـرة بـأرقـام مـحـددة يـأتي بـعـدهـا
التدقـيق وقيـاس األثر واجلودة مـقارنـة بالتـكاليف

واجلدوى.

مأجورين.

r¼dzULC  ’uBK « UM dð 5Š

qFA*« ÊËbKš

بغداد

تـدفـعـنـا االحـداث فـي بـلـدي اجلـريح ان اكـون حـبــزبـوزيـا في مـقـاالتي او
حسب ما يـقولون شر الـبليـة مايضـحك ما اردت ان اشير الـيه في مقالي
هذا هو من نـحن كجـزء من الشعب الـعراقي الذي لـيومـنا هذا لم نـشترك
في العـملـيـة االنتـخابـية الـتي اسـست بعـد عام 2003 رغم احالمنـا ونحن
صبيـان صغار ان يـأتي اليوم الـذي نضع فـيه ورقة االقتـراع في صندوق
ـقراطـية احملـتل الزائـفة وما افـرزته من دمار ـقراطيـة احلقـيقـية ال د الد
للبالد والعباد فنحن ليومنا هذا لم جند او نـقتنع بشخصية وطنية عراقية
يتـوجب علـينـا شرعـا وقانـونا وعـرفا وحـلمـا ان ننـتخـبه ليس النه من ذات
الطـائفـة واحملافـظة او الـعشـيرة او الـعرق وان يـضع هذا الـذي نقـول عنه
بالـلـهـجة الـعـراقيـة (اخـو خـيته) ويـكـون ب شـعـبه وان ال يـفرق بـ ابـناء
لك ونتعجب عندما شعبه وان يضع العدل ب الناس الن الـعدل اساس ا
نرى الـدول الـكـافـرة كـما يـسـمـونـها الـظـاهـرون اجلـدد انهـا دول مـتـقـدمة
سلـمون والعـرب الهجـرة اليها عـبر البـحار والعـيش فيها مزدهرة يحـلم ا
واحلصول على اللجوء االنسـاني واحلصول على جوازات تلك الدول وان
ة  نحن اليوم ـسلمة الظـا الله ينصر الـدول الكافرة العـادلة على الدولة ا
ـسـاواة والعـدل بـ النـاس في كل شي في بـدأ ا افتـقـد حـكامـنـا اجلـدد 
ـنـاصب بل حـتى في الـسـرقـات وانت كـعـراقي مـجـتـهـد حـالم الـرواتب وا
بـخـدمـة بـلـدك فـسـتـبـقى تـراوح مـكـانك وتـنـتـظـر نـهـايـة عمـرك فـي انـتـظار
نـاصب صارت استالم راتـبك الـتقـاعدي ونـهـاية اخلـدمـة الوظـيفـيـة وان ا
حكرا الحزاب وطـوائف واكاد اجزم انـهم اقسموا عـلى يجيئ بـالفاسدين
ناصب مع احترامي لـقلة قليلـة  لقد ضاع العدل في والفاشل لتـسنم ا
ـثل بـلــدي واصـبـحــنـا اغـلــبـيــة صـامـتــة في هـذا الــوطن اجلـريح ونــحن 
ادية ائـة من هذا الـشعب الـفقـير بـحالـته ا مايقارب ال (80) الثـمانون بـا
سروقة في جيوب الفاسدين  اننا نناشد رئيس نهوبه وا الغني بثرواته ا
دولة الصـ ان يبني لـلشعب الـعراقي مـجمعـا سكنـيا ليـتم توفيـر السكن
الالئق واخلدمات التي يحتاجهـا االنسان وان تؤخذ اموال هذه اخلدمات
من االتفاقـية الصيـنية فـسكان الـعراق ال يعـادل اصغر قـضاء في الص
ـوظف الـذي لم يـكـمل الـشـعـبـيـة هـذا مـا قـاله ارزيج الـعــلـواني الـزمـيل وا
خدمته الـوظيفـية واحـيل للتـقاعد بـدون ذنب له  هل يعـقل اننا شـعب كما
يقـولون انـنا اربـعون مـليـون نسـمة تـعجـز احلكومـات عن تـوفيـر اخلدمات
ئـة مليـار دوالر سنويـا وهل يعلم وفرص العـمل البنائه مع مـيزانيـة تصل 
السياسـيون اجلدد ان احلـياة في العـراق متوقفـة وان الشبـاب بدأ يعزف
ــنـهـوب وانـنــا نـسـيـر عن الـزواج وبـدأ بــالـهـروب من جــحـيم هـذا الــبـلـد ا

للمـجهـول  واقترح عـلى اهل احلل والعـقد ان يـكون حكم
الـعـراق رئـاسـيـا وان تصـرف مـخـصـصـات ورواتب
ــانـيـة وغــيـرهـا عـلى ـوســسـات الـبـر الـكـثــيـر من ا
الـشـبــاب الـعـراقـي والـفـقــراء وارجـاع الـعــراقـيـ
هـجـرين الى وطـنـهم واعادة الـصـنـاعة الـعـراقـية ا
الـفـاخـرة واعـادة احلـيـاة لـلـزراعـة ولـلـشـعب اقـول
كيفما تكونوا يولى عليكم والله من وراء القصد .

أول حـــــرف حتــــــرّك بـــــ أصـــــابـــــعه
الـصـغـيـرة هو آخـر حـروف األبـجـدية
الــعــربــيـة فــصــمم من (الــيــاء) زورقـاً
عــــراقي اجلــــذور بـــغــــداديّ الـــوالدة
حـامالً مـراجيح الـعيـد ومـاء السـبيل
ورائحة الصحبة وأحالم األصدقاء.
مـــطــوّفــا بـــ الــشــرائع والـــضــفــاف
: الــرصــافــة مــتـــنــقالً بــ الــصـــوبــ

والكرخ  توأمي حاضرة الزوراء.
(الياء) بادئة الصباح وبرفقة كلكامش
هـــتــفــا ســـويــا : (يــا بـالدي من اجــلك
بـسـتـمـر الوجـود ويـتـواصل الـغـناء)
كـان كـمـا احلب األول والـغـرام األبدي
) يـتلـوهـا مـتـبـتالً ب فـاحتـة (يـاسـ
الــرصــافــة واجلـســر وأمــام أضــرحـة
الـشـهداء.. وعـند قـارعة الـيوم األخـير

.. في رحلة الوطن العظيم
عرفته منذ ثالثة عقود من الزمان كان
يــقـــظــا نــابــهــا ونـــحــيالً وفي رحــاب
الـكاظـمية جتـاورنا في مجـلس الشيخ
عــــيـــسى اخلــــاقـــانـي. وكـــان احلـــوار
الـعـقالني مـنـهـجه وضـالـته وهو في
الــزورق ذاته الــذي كــان يـتــجه به إلى
عـقـول وافـئـدة  الـنـاس الـطـيـبـ  من
ـتـنورين من أعالم أفـاضل الـعـلمـاء وا
ــتـون واألســفـار: الــعـراق أصــحـاب ا
الـــدكــتـــور عــلـي الــوردي والـــدكــتــور
حـس عـلي محـفوظ  والـشيخ جالل
احلــنـــفي والــعالمـــة الــدكــتــور كــامل
مـصطفى الـشيبي والـفيلـسوف مدني
ـؤرخ الـدكــتـور عـمــاد عـبـد صــالح وا
الـسالم رؤوف وإلـى جـوارهم مـبـدعو
الـــعــــراق ومـــثـــقـــفــــوه من الـــكـــتـــاب
والـشـعـراء والـفنـانـ أصـدقـاء الزمن
الـثقـافي  احلاج عـباس علي وراضي
مـهـدي السـعيـد خـليل الـورد ومحـمد
غـني حكمت وخالد الرحال والدكتور

. محمد حس آل ياس

رحوم سالم الشماع الذي اقامه االعالميون العراقيون في عمان eŽ»¡∫ مجلس عزاء ا

»dF « jý w  Íd×³ « œUý—ù« X d²Š≈ qz«uŽ

لـقد تـوارثت عوائل الـبصـرة العمل في
عـرض الـبـحر وتـركت بـصـماتـهـا على
متدة مـن رأس (البيشة) رمـال اجلزر ا
فـي شط العـرب إلى رأس (مسـندم) في
الحـة مـهـنـتهم مـضـيق هـرمـز كـانت ا
وهـوايتـهم وكان الغـوص في األعماق
ـفـضـلـة وكـان الـسـحـيـقـة ريـاضـتـهم ا
الـبــحـر مـلـعـبـهم ومـدرسـتـهم ومـصـدر
ة. رزقـهم ومقـبرتـهم السومـرية الـقد
ــون) وخـبـؤوا دفــنـوا مــوتـاهم في (د
أسـرارهم في كهـوف (خارك) أرهـقتهم
تالطمة فالذوا بسفنهم ب األمـواج ا
(فـيــلـكـا) و(بـوبـيـان) واسـتـلـقـوا فـوق
رمـــال (وربــة) ثـم رفــعـــوا أشــرعـــتــهم
بـــوجـه الـــريح في الــــلـــيل الـــضـــريـــر.
فــــاجتــــهــــوا شــــمــــاال نــــحــــو مــــرسى
(الـــســراجـي) في الــبـــصــرة الـــزاهـــرة
ــوانـــئــهــا وقــصـــورهــا وأســواقــهــا
ـسالك وجـنائـنهـا وجداولـها بـيد ان ا
ؤدية إلـيها لم تكن الحـية الطويـلة ا ا
بــتـلـك الـســهـولــة والـبــسـاطــة وكـانت
ن لديهم اخلبرة تستدعي االستعانة 

ائية في ـمرات ا والـدراية فقد كانت ا
شط الـــعــرب في مــنــتــهى الــصــعــوبــة
والــتـعـقـيــد وكـانت الـسـفـن األجـنـبـيـة
ــتـوجـهـة إلى الـعــراق تـواجه مـشـقـة ا

ــســالك كــبـــيــرة في االســتــدالل عـــلى ا
اآلمـنة واجـتياز تـشعـباتهـا الغـامضة
الـتي ال يسـتطيع فـك شفرتـها إال الذين
تــعـــلــمــوا فــنــون اإلرشــاد في مــدرســة
شهاب الدين احمد بن ماجد وسليمان
ـتـأخرين كـانوا ـهـري  والنـواخذة ا ا
خــلـيــطـا مــتــجـانــسـا مـن قــبـائل األزد
واالدارســـة والــقــواسـم  والــعــتــوب 
ــتـهـنـون والــنـصّـار  وتــمـيم. تـراهم 
الحــة الــبــحـريــة ويــبــرعـون فــيــهـا ا
ـراكـبــهم عـبـر ويــعـشـقــون الـتـرحــال 
ـــرات شط الـــعـــرب ومـــنـــعـــطــفـــاته.
فـاستعانت بهم شركات خطوط الشحن
الـبحـري لضمـان وصول سـفنهـا بأمان
إلـى مرسى اخلـورة. فـكـانـوا من أفضل
ــتـمـرســ بـقـيـادة األدالء الــبـحـريـ ا
ـياه ـسـالك الـضـيـقـة  وا الـسـفن فـي ا

الضحلة. .
الحية العريقة ومن ب تلك العوائل ا
نـذكر عائلة احلاج رجب مصطفى ذلك
ـالح الــذي عـــمل في بـــدايـــة شـــبــابه ا
ضــابـطـا بــحـريـا في أســطـول اخلالفـة
الـعثمـانية في حوض اخلـليج العربي.
ـــاضي ثـم صـــار في بـــدايــــة الـــقـــرن ا
مــرشـدا بـحــريـا مـتــخـصـصــا بـإرشـاد
الـسفن البخاريـة مـن فنار شـط العـرب
(في عـرض البحر) إلى أرصـفة العشار
 ومـرافقتها ثـانية عند مـغادرتها نحو
الـبـحـر. لـكـنه ترك مـهـنـته مُـكـرهـًا على
أثـر تـوغل سـفن األسـطـول الـبـريـطاني
فـي مـرافئ شـط الـعــرب بُــعـيــد احلـرب
ــيـة األولـى. وأعـلـن احلـاج رجب الــعــا
رفـضـه االنـصـيـاع ألوامـر وتـوجـيـهـات
الــغـزاة فـعــرض عـلـيـه قــائـدهم راتـبـا
الح مجزيا مقابل العمل معهم فأبى ا
الـعـجـوز أن يـفـرط بـخـبـرته ويـبـيـعـهـا
بثمن بخس لالنكليز الذين استباحوا
أرض الــعـراق فــأمـضـى مـا تــبـقى من
حـيـاته في تـعـلـيم ابنه (مـحـمـد سـليم)
الحية وأسرارها وسار هذا ـباد ا ا
الـــشــاب عــلى خـــطى األجــداد األفــذاذ
وراح يـتـسـلق سـلـم الـنـجـاح والـتـفوق
خــطـــوة خــطــوة حــتى صــار مــرشــدا
بــحـريـا وربــانـا مـرمــوقـا مـتــخـصـصـا
بـإرســاء نـاقالت الـنـفط الـعـمالقـة عـلى
ـــوانئ الــنــفــطــيــة في خــور أرصــفــة ا
ـيـنـاء الـعـمـيق. وكـان ابن الـعــمـيـة وا
شـقـيـقـته مـرشـدا بـحـريـا ويـدعى عـبد
الــقــادر أحــمــد (أبــو فــوزي) امــا زوج
ابـنـته فـكان هـو اآلخـر مـرشدا بـحـريا
وهـــو الــربــان مــضـــر اإلدريــسي جنل
ـــرشــد الـــبـــحــري نـــوري االدريــسي ا

رشـد البحـري األسبق مـحمد وحـفيـد ا
اإلدريــــسي وكــــان أشــــقــــاء مــــحــــمـــد
اإلدريـــسي (يـــاســـ  ومـــحــمـــود) من
ـرشــدين الـبـحـريـ في بـدايـة الـقـرن ا
رشد محمود اإلدريسي هو اضي فا ا
ـــرشــد الــبــحــري ريــاض احــمــد جــد ا

اإلدريسي. 
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واشـــتـــهـــرت فـي شط الـــعـــرب عـــوائل
ـالحـــة وأتــــقـــنت أخــــرى احـــتــــرفت ا
فـنونها ومعظمهم ينتسبون الى قبيلة
(الــــبـــو صـــالـح). الـــذين كــــان آخـــرهم
ــــرشـــد الــــبــــحـــري (الــــكــــابـــ جنم ا
ـــرشـــد الـــصــــاحلي) وأذكـــر مـــنــــهم ا
ـلقب بـ(صالح الـبحـري صالح محـمد ا
إسـونت) للـداللة عـلى قوته وشـجاعته
وكـان الفـرس يتـهيبـون منه ويـسمونه
رشد (أسـد البحر) وهو زوج شـقيقة ا
ـرشد مـحـمد حـس الـصـاحلي والد ا
جـــاسـم الـــصـــاحلي (أبـــو الـــدكـــتـــورة
نــيـــران) وحملــمــد حــســ الــصــاحلي
اثـنت من البـنات تزوجن من مرشدين
رشد بحري فقد تزوجت األولى من ا
رشد يـوسف محمد حاجي وهو خال ا
الــبــحـري عــبــد الــسالم عـبــد الــرسـول
الـصـاحلي وتزوجت الـثانـية من مـدير
الـشؤون البـحرية (فارس بـدر السهيل)
هـندسـ البـحري وهـو والد رئـيس ا
ـنـاسبـة احلديث عن حتـريـر فارس. و
ـرشــد عـبـد الـسالم الـصـاحلي نـذكـر ا
ـرشـد الـبـحـري ـة ا انـه تـزوج مـن كـر
ـــرشـــد جـــاسـم كـــرم وهي حـــفـــيـــدة ا
الـبحري األقدم محمد كرم. ومحمد هذا
ــرشــد الـبــحــري احـمــد عــبـد هــو عم ا

الرحيم كرم. .

وكـانت عـائـلـة الـنـوخـذة احلـاج حـمزة
فـي الـقــرن الــتــاسـع عـشــر مـن أشــهـر
الــعــوائل الـبــحــريـة الــعــراقـيــة وكـان
ــرشـدون عــبـد الــله حـمــزة ومـحــمـد ا
حـمزة من ابرز أبنـاءه إما أحفاده فهم
جــاسم مـحـمـد حـمــزة (مـديـر الـشـؤون
الـبحرية األقدم)  والربان طارق حمزة
 والـــربــان فــاروق عــبـــد الــله حــمــزة.
ـــثــلــون نــخــبــة رائــعــة مـن وكــانــوا 

الحة وأساتذتها الكبار. . شيوخ ا
ولـقبـيلـة السـعدون حـصة األسـد أذكر
ـرشـد الـبـحـري األقـدم: فـهـمي مـنـهم: ا
حــمــود الــســعــدون ونــعــمــة مــحــمـد
ومـحـمـد تركـي سراي وفـيـصل مـطلك
وعــبـد الـقـادر ذيـاب وصــبـاح ثـويـني
وعــامــر عـدنــان وســامي جنم وثــامـر
خــــلـف وآخـــرهـم حــــســــام ســــلــــمـــان

السعدون. . 
وألســرة (الـسـعـد) حـصـــة ال يـسـتـهـان
بـهـا في هذا اإلرث الـبـحري  فـقــد كان
عميدهم الربان احمد السعد رائدا في
ـرشـد البـحري ـضمـار ومـنهم ا هـذا ا
عــبـدالــله الــسـعــد وابـن عـمـه الــربـان
خـلـف الـسـعـد. امــا بـيت الــداغـر وهـم
مـن (كـــنــانــة)  فـــكــان جــدهـم مــحــمــد
مــحـــمــود داغــر ربــانــا مــاهــراً وابــنه
ـرشـد مـنــتـصـر وسـبـقه ابـنه االكـبـر ا
الـبحري مؤيد ومن بعـده حفيده مهند
الـذي تـطوع في سـالح القـوة الـبحـرية
الـــعـــراقـــيـــة وبــرع فـي اخـــتــصـــاصه
الحــة إرثـا الــبــحــري. وهـكــذا كــانت ا
بــحــريــا مــتــأصال في وجــدان وقــلـوب
الحة أبـناء البـصرة الذين امتـهنوا ا

وعلموها ألبنائهم وأحفادهم.
{ عن مجموعة واتساب
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ـا أعتـقد نـاطق الـتي سيـطـر علـيهـا اإلرهـابيـون ر بـعـد أعالن النـصر وحتـريـر ا
الـكـثيـر بـأنهـا نـهايـة اإلرهـاب في العـراق والـقـضاء عـلى بـؤره أذ لم يهـتم الـقادة
يدانيـون بوضع ستراتيجية لألمن القومي وهذا على السيـاسيون والعسكريون ا
أقل تـقديـر مـا هو ظـاهر لـلعـيان ونـحن قد نـكـون غيـر مطـلعـ على خـفايـا األمور
وضـوع في الـوقت األمـنـية وبـذلـك نظـلـمـهم ولـكن الـذي يـدفـعـنـا لـلـتـطـرق لـهـذا ا
احلاضـر األحداث اإلرهـابـية الـتي تـقع ب احلـ واآلخـر في منـاطق مـتفـرقة من
الـبالد وألن أعالن الـنـصر ال يـعـني شيـئـاً ضد شـبـكات غـامـضة لـيس لـها وطن
مــحـدد يـســتـحـيل مــعه احـتـواء هــذه اجلـمـاعـات أال عـن طـريق احلـرب الــوقـائـيـة
ـواطـنـ ـنـاطق الـرخــوة الـتي تـشـكل تـهـديـد مــسـتـمـر ضـد أمن ا وبـالـذات في ا
األبرياء والقوات األمنية والعمل الوقائي هو من أجل إحباط األعمال اإلرهابية أو
نـاطق مـنـعـهـا عـلى األقل وهـو طـريق وحـيـد لـضـمـان اسـتتـبـاب األمن فـي هـذه ا
نـاطق األخرى منطلق من مبـدأ خير وسيلة للـدفاع الهجوم أقول هذا ونحن وا
الي باجتاه مقـبل على زيارة أربعيـنية األمام احلس عـليه السالم وانطالق ا
ـقدسة وألننا تعودنا أن نسمع عن اخلطط األمنية لتأم الزيارة فقط في كربالء ا
مـثل هـذه األوقــات وهي خـطط وقــتـيـة تــنـتــهي مع انـتــهـاء احلـدث لــذا نـحـذر من
اخلاليا النـائمة الـتي تعمل وتخـطط لتنـفيذ عمـليتـها في مثل هذه األوقـات لزعزعة

أمن البـلد والنيل من مواطنينـا وهم يؤدون شعائرهم الدينية
أن وضع خطط سـتـراتيـجـيـة قصـيـرة ومتـوسـطة وطـويـلة
األمـد هي افـضل الـطـرق حلـفـظ أمن الـبـلـد وأبـنـائه عن
طريق شـن حرب وقائية استبـاقية ضد كل من تسول له
واطن ندعو نـفسه العبث باألمن الـوطني وأمن وراحة ا
سلحة من رب العـا السالمة ألبنـاء شعبنا وقواتـنا ا

ولكن نذكر عسى أن تنفع الذكرى.
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ـصري عـباس االبـيض يقـول اللص لـلبـطل يحـيى الفـخراني وكان سـلسل ا في ا
ـال:اتـركـني لـضـمـيري ,وال تـبـلغ عـني الـشـرطة,فـيـجـيبه الـلص قـد سرق بـعض ا

يحيى الفخراني:لو تركتك لضميرك فسوف تشفط البلد.
يـــبــدو ان لـــســـان حـــال الـــلـــصــوص هـــو واحـــد.هم يـــريـــدون فـــقط ان يـــتـــركــوا
لـضمـائـرهم.واحلـكـومـات الـتي تـقوم بـعـمـلـيـة تـرك اللص لـضـمـيـره سـتـحكـم على

وت,فيما تبفى هي تتنعم برفاهية ال توصف. شعوبها با
القضية تشبه صفقة سياسية معروفة.تسرق اموال الشعب دون ان يحاسب احد
.وتـمضـي السـنوات وقـطـار اللـصوص يـدور في الـبلـد مـحمال بـاالموال الـسـارق
احلـرام.فال ضـميـر الـلص صـحا,وال السـيـاسي الـذي يعـرف تـفـاصيل الـسـرقات

يصاب بالكـآبة.
كـنه هز شـعـرة من جسـد هذه كل شيء طـبـيعي,ويسـيـر على مـا يرام.وال شـيء 

احلكومات بكل اخفاقاتها.
لـحمي ولعل جتـربة تـشـرين خيـر دليل عـلى مـا اقول اذ لم يـكن ذلك االحـتجـاج ا
الوطني سـوى صورة دامية بـحثا عن تغيـير في العملـية السياسـية التي تكرر كل

عام االخطاء نفسها.
تـرك الـلص لـضـمـيره,فـمـا تـرك الـسـرقة,وبـقـيـنا نـتـسـاءل اال يـشـبع ذلـك الـسارق

ـكن لالنسـان ان يسطـو على اموال ابدا.ونـستـغرب كيف 
ـكن ان تـصل بــلـده دون ان يـكـتــفي من سـرقـة كـل مـا 
اليه يـداه.هذا االمر يجـعل العراقيـ في حالة كآبة ذلك
الن الـــقــــضـــيـــة تــــبـــدو غــــامـــضــــة لـــهم,وفـــوق حـــدود
تصـورهم.انـهم ال يـصدقـون مـا يجـري.وال يـعتـقدون ان
ضمـير الـلص سيـصحـو في يوم من االيـام.وهم يتـمنون

ان يقع جميع الفاسدين في قبضو العدالة.
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بـــهـــدف وشـــهــــدت حتـــضـــيـــرات
الــنـجف إلــغـاء الــبـطــولـة الــوديـة
الــتي كـان مـقـررا أن تـقـام الـشـهـر
ـشـاركـة فـرق مـن لـبـنان احلـالي 
وإيــران والـعـراق قـبـل ان  يـنـتـقل
الــــيــــوم الــــثالثــــاء إلـى مــــديــــنـــة
أصفهـان االيرانيـة وسيلعب اربع
مباريات هناك يستهلها اخلميس
في مــو اجـــهــة ســبــاهــان  و كــان
الـفــريق قـد تــعـاقــد مع العب نـفط
مـيـسان احـمد سـعـيد قـبل االبـقاء
عــلى مـحــمـد عــبـد الــزهـرة لــلـعب

موسم ثالث.

ــنــتـقل مـن الـشــرطـةد 34وجنح ا
اشــوان د 78بـــإضـــافـــة الـــثـــالث
وسـيــلـعب الــفـريق مــبـاراتـ مع
االنـــيـــا  وانـــطـــالــيـــا ســـبـــور في
مـعـسـكـره بـقـيـادة ايـوب اوديـشو
وبــحــضـور29 العــبــا ويـكــون قـد
وصل الــــيــــوم الى اربــــيل فــــريق
الـقوة اجلـويـةبعـد الغـاء مـعسـكر
ــوافــقـات مــصــر لــعــدم وصــول ا
وفي اربـيـل تـعـادل زاخـو في أول
لــــقـــاء في مــــعـــســــكـــره مـع نـــفط
الــبــصــرة بــدون اهــداف في وقت
كـان االول قــد خـسـر من الـشـرطـة

الـنـاضـجـة وكـان الـفـريق قـد لعب
مباراة واحـدة تغـــــلب فـيها على
ارارات مـن اربــــيل بــــثالثــــيــــــــــة

نظيفة.
Í—Ëb « ‚ d   «œ«bF²Ý«

على الطرف اآلخر تتصاعد حملة
االعـــــــداد فـــــــرق الــــــــدوري داخل
وخـــارج الـــعـــراق حــيـث الــزوراء
الـــذي تــغـــلب عــلـى تــشــاكـــا لــيك
الــتـركـي بـثالثــة اهــداف نـظــيــفـة
استهـلها العب الفـريق العائد من
اجلـويـة عالء عـبـاس الـذي سـجل
هدف الـتقدم د 32ثم علي يوسف

جتسيد رغبة األنصار.
w³¹—bð dJ F

ويـتـواجـد الـفـريق االن في اربـيل
طلوبة عبر إلكمال فترة األعداد ا
ــواجــهــات اقــامــة الـــعــديــد من ا
الـتـجـريـبــيـة الخـتـيـار اجملـمـوعـة
الـتـي تـمــثل نــفط مــيــسـان وسط
تطلـعات الدخول بـقوة للمـسابقة
الـقـادمـة وان يـبقى فـيـهـا الـفريق
في مـت اجـدا فـي جـمــيع مــراحل
الـبطـولة والسـيطـرة علـى امتداد
الــبـطـولـة وهـو مـا يـضع اجلـهـاز
الــتــدريــبي امــام مــهــمــة االعــداد

مـسـتـقـبـله بـنـفـسه والـتعـامل مع
الـــفــرصــة كــمــا يـــجب وحتــقــيق
الــنـجـاحـات الــتي هي من جتـعل
االمــور ان الـتــوازن و تـســيـر من
دون مـشـاكل وتـرى ادارة الـنادي
ان اهـم شيء لـديــهــا هـو تــكـوين
فريق منافس وقـادر على حتقيق
الـنـتـائج امام مـهـمـة صعـبـة جدا
كــمـــا مــهم ان يــتم الـــتــعــامل مع
ــبـاريــات بـشــكل واضح واالهم ا
االستفادة من مباريات عقر الدار
الــتي لـو اســتـثــمــرت كـمــا يـجب
لــتـقـدم الـفــريق إلى مـركـز افـضل

في اخر مشاركة.
‰U(« l «Ë

بال شك ان تــــغـــيـــر واقع احلـــال
وان يـــكــون مـــخــتـــلــفـــا عن اخــر
مـشـاركـتـ تـتـطـلب الـتـعـاقـد مع
العـــبـــ قـــادريـن عـــلى حتـــقـــيق
وسم ستوى و النـتائج طيلة ا ا
شـاركة األخـيرة بـعدمـا شهـدت ا
فقـدان العـديد من نـقاط مـباريات
مـــديــنـــة الـــعـــمـــارة لــكـن االمــور
اجتـهت نـحـو بقـاء الـفـريق هدف
ـشــاركــة األول وهــو مــا حـصل ا
ومـؤكـد انهـا خـضعت لـلـمنـاقـشة
ما ب االدارة واجلهاز التدريبي
ـهــمـة الــقـادمـة لـتــحـديــد اوجه ا
لـلـفـريق الـذي تـنـتـظـرة مـشـاركـة

ليست بالسهلة .
وان مــــا يــــدعــــوا الى تــــأســــيس
خـــطــــوط عـــمل قـــويــــة تـــتـــمـــتع
ـهـارات لـكي تـبقي بـالـصالبـة وا
ــنـــافــســـات حــتى الـــفــريـق في ا
الـنـهـاية وهـذا مـهم جـدا ان يـبدأ
بـذلك الفـريق من اجلـو لة االولى
النه سـيـكـون امام حتـد كـبـير في
ظل رغبة أغلبية الفرق في البقاء
ــواقع لــكن مــهـم حتــقــيق احــد ا
تقدمة وهـذا يتوجب على عدي ا
إسـماعـيل االعتـماد عـلى عنـاصر
قــــــادرة عــــــلـى االداء والــــــدفـــــاع
ـــشـــاركـــة وفي ـــتـــواصـل عن ا ا
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ـبـيـة الـوطنـيـة الـعـراقـيـة رعد ـكـتـبه رئيـس اللـجـنـة األو إسـتـقـبل وزيـر الـدفـاع جمـعـة عـنـاد 
حمودي.

ا يخدم بية وسبل تعزيزها  شترك ب الوزارة واللجنة األو وبحث اجلانـبان أطر التعاون ا
الكـات العـسكـريـة الكـثـير من الـكفـاءات الـرياضـية ـبـية الـعراقـيـة حيث قـدمت ا احلـركة األو

نتخبات العراقية في احملافل اخلارجية. الوطنية التي كانت مثلت ا
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اخـتـتـمت في لـبـنـان بـطـولـة الـعرب
ــشـاركـة 250 لـلــكـيــوكـوشـنــكـاي 

ثلون 13 دولة. العباً والعبة 
ـنـتـخب الــعـراقي لـلـعـبـة وحـصل ا
ركـز الـثاني فـرقـيا في خـتام عـلى ا
مــنـــافــســات الــبــطـــولــة الــعــربــيــة

شاركة 57 العباً والعبة.
وأكد رئيس النادي عمار عدنان في
تصريح صحـفي ان العبي والعبات
ـنـتـخب الـعـراقي قـدمـوا مـسـتوى ا
مـشرفـاً في البـطولـة وحصلـوا على
18 وساماً ذهـبياً و11 فضياً و17
نحاسياً. وكانت الـنتائج الـــــفرقية

ـركـــــز االول حـصـول لبـنـان عـلى ا
والــعـــراق ثــانـــــــيــا ثـم الــــــكــويت

ركز الثالث. با
WO³¼– WLÝË«

وتــــــمـــــكن مــــــنـــــتـــــخـب الـــــعـــــراق
للكيـوكوشنكاي من الـفوز بأوسمة
ذهبية وفضية ونحاسية في بطولة

قامة بلبنان.  العرب ا
ـــنـــتــخب مـــصـــطــفى وقـــال العب ا
محمد وهيب بوزن 75كغم انه فاز
بــالـوســام الـفــضــيـة وتــوج لـلــمـرة
ركز الـثاني في البـطولة الثـالثة بـا
الـعـربـيـة ويسـعـى لتـحـقـيق نـتـائج
قبلة. افضل للعراق في البطوالت ا

واضـاف ان زمــيـله مــنـتـظــر فـاضل
حـقق الـذهـبـيـة في الـوزن حتت 70
كـغم بـيـنـمـا حـصل كـرار فـرج عـلى
فضـية البـطولة بـنفس الوزن فـيما
حـصل كل من صادق عـبـد احلمـيد
وعــبـاس عـبـد الـوهـاب وفـهـد عـلي
حــسـ وكـرار عـلـي مـحـمـد وجنم
الـدين سمـيـر وعبـد الـرؤوف غا
وحـــــيـــــدر صـــــبــــــاح نـــــورالـــــدين
ومـــصــطـــفى مــحـــمــد هـــادي عــلى

أوسمة نحاسية.
وب ان البطولة ما زالت متواصلة
شاركة 13 دولة عربية في لبنـان 

ختلف االوزان.

الـــفــوز. لـــقــد جنـح في إنــقـــاذ كــرة
ــبــاراة قــبل أيــام وجنح في قــلب ا
الــطـــاولـــة والـــفـــوز بـــهـــا (في ربع
الـــنــهـــائي أمــام اإليـــطــالي يـــانــيك
سينير) لكنه لم يحظ بالتوفيق من
أجل الـتـتـويج بـالـلـقب بل اسـتـحق

ذلك عن جدارة.
واعــتـبــر رود وهــو أحــد خــريـجي
ـيــة رافـا نـادال "ألــكـاراز هـو أكـاد
أفــــضل العب فـي الـــعـــالم حـــالـــيـــا

ويستحق
صــدارة
الـتصن
يــــــــــــف
ي" العا

.
وأبـرز "نسـتـحق نحن

ركزين األول والثاني على االثنان ا
الـعــالم. فــخـور بــكـوني الــوصـيف.
األمـر إيــجـابي بـطــريـقــة مـا ألنـني
اســتـــطــيع االســتــمــرار نــحــو هــذا
الـهـدف هكـذا. ينـقـصني فـقط مـركز
ــنــافـســة سـتــكـون واحـد رغم أن ا

عصيبة".

وفـاز ألـكـاراز  4-6و 6-2و-7) 7-6
1) و3-6 فـي لــقــاء اسـتــغــرق ثالث
ســاعــات و20 دقـــيــــــقـــة أمــام رود
الـبــالغ من الـعـمـر 23 عـامـا والـذي
صــعــد لــوصــافــة الــتــصـــــنــيف

ي. العا
وأصبح ألـكاراز أصـغر العب
يــتـــوج بــطـال لــفالشـــيــنج
ميدوز مـنذ انتـصار بيت
سـامـبـراس بـاللـقب في

.1990
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حـصـد تـشـارلـز لـوكـلـيـر سـائق
فــريق فـيـراري مــركـز االنـطالق
األول لـسـبـاق اجلـائـزة الـكـبـرى
ــقــرر إقــامــته غــدا اإليــطــالـي ا
األحـد ضـمن مـنـافـسـات بـطـولـة
الـــعـــالم لـــســـبـــاقـــات ســـيــارات

فورموال 1.
وكـان لـوكلـيـر سـجل أسرع زمن
ا يعني في التجربة الرسمية 
أنه لن يـكــون بـحـاجــة النـتـظـار
الـعــقـوبــات الـتـي سـتــوقع عـلى
بــقـيـة الـسـائـقـ لالنـطالق أوال

في السباق.
وسجل لوكليـر الذي يبتعد عن
مـاكس فـيرسـتـابن مـتصـدر فـئة
الــسـائــقـ بــفـارق 109 نــقـاط
أســرع زمن لــلـفــة حــيث ســجل
دقـــيــقــة و161ر20 ثـــانــيــة في

آخر محاوالته.
وجــاء فـيــرســتــابن ســائق ريـد

ركز الثاني V∫ فرحة منتخب الكيوكوشنكاي با ²M
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عادت جنمة التنس التونسية أنس
ـــركــــز الـــثــــاني في جـــابــــر إلى ا
ي لالعبـات التنس التـصنـيف العـا
احملــــتــــرفـــــات الــــذي صــــدر امس

. اإلثن
وقـــفــزت أنس جــابــر 3 مــراكــز في
الـتـصـنــيف بـفـضـل وصـولـهـا إلى
ـفـتـوحـة نـهـائي بـطـولــة أمـريـكـا ا
ليصل رصيدها إلى 5090 نقطة.
وكـانت أنس جـابـر خـسـرت نـهـائي
ــــفـــتــــوحـــة بــــطـــولــــة أمــــريـــكــــا ا
جموعت دون رد أمام البولندية
إيفا شفيونـتيك التي عززت تربعها
عــلـى عــرش الــتــصــنــيف بــرصــيــد

10365 نقطة.
ركز وسبق ألنس جابر أن احتلت ا
ـــــــيـــــــا يــــــوم 27 الــــــثـــــــانـي عـــــــا
ـــاضي لـــكن يــونـــيـــو/حـــزيـــران ا
خـــســرته بـــســبب عـــدم احــتــســاب
ــبـــلــدون الــنـــقــاط في بـــطــولـــة و
اضيـة التي وصلت فـيها الـبطلة ا
ـبـاراة الـنـهـائـيـة الـتـونـسـيـة إلـى ا
أيـــضـــا. وفي نـــفـس الـــتـــصـــنـــيف

اجلــديــد خـــســرت جنــمــة الــتــنس
ـصـري مـيـار الـشـريف 11 مـركزا ا

يا. ركز 74 عا لتهبط إلى ا
جتـــدر اإلشــارة إلى أن أنس جــابــر
ضـمــنت مـشــاركـتـهــا في الـبــطـولـة
استرز" التي اخلتامـية للموسـم "ا
تسجل حضور أفضل 8 العبات في

.Race تصنيف
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ومن جــهـة أخــرى قــال الــنــرويـجي
كــاســبــر رود إنه يــصــعب أحــيــانـا
تـــصــديـق أن اإلســبـــاني كـــارلــوس
ألـكـاراز لديه 19 عـامـا مـضـيـفا أن
وهبـته نادرين للـغاية في العبـ 
عالم الرياضة في تصريحات أدلى
بـهـا عــقب خـسـارة نـهــائي أمـريـكـا
ـفـتوحـة أمـام ألكـاراز مـساء أمس ا
األحـد.وتـابع رود مـا حـقـقه وعـمـره
19 عــامـــا رائع. يــصــعـب أحــيــانــا
تصـديق أن لديه 19 عامـا فـحسب.
ـــــواهـب الـــــنـــــادرة في إنه أحـــــد ا
ـؤتمـر الصـحفي الريـاضة" خالل ا
عـقب الـنهـائي. وأردف أظـهـر روحا
قـتـاليـة فـائـقـة ورغـبـة حـقـيـقـية في
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ـنـتخب ـبـاراة مـنتـخـبـنـا لـلنـاشـئـ الـتي جـمـعتـه بنـظـيـره ا في اليـوم الـسـابق 
السـعودي في اطـار دور ربع الـنهـائي لبـطولـة كـاس العـرب افرط احـد الزمالء
ـنتـخب العـراقي البعـد االدوار في البـطولة االعالميـ بالـتفـاؤل بشـان ذهاب ا
التي اخـتتمـت مؤخرا في مـدينة وهـران اجلزائـرية واقتـبس ذلك الزمـيل تفاؤله
ـباريات الـثالث التي خـاضها نتـخب في اطار ا من االداء الذي ابـرزه العبـو ا
ـبـاراة االخـيـرة بـالـتـعادل والـتي انـتـهـت اثـنـتـ مـنـهـما بـالـفـوز فـيـمـا انـتـهـت ا
القاة ثـاني اجملموعة نتخب الـعراقي مجمـوعته ويسـتعد  االيجابـي ليتصـدر ا
ـنتـخب ـنـتـخب الـسـعـودي حيـث جنح ا الـتـاليـة وكـان من نـصـيـبـنـا مـواجـهـة ا
بـاراة برباعـية غريـبة دفعـتنا الن نـعتقـد بان رياضـتنا االخير بـالفوز في تـلك ا

نتخب الناشئ على وشك الغرق وهذا ما كان .. ومستقبلها احملدد 
تفائل في مقالـته التي نشرها يوم اخلميس في احدى وفي الرد عـلى الزميل ا
ـنـتخب الـصـفحـات الـريـاضـيـة لـصـحـفـنا فـان االداء عـمـومـا الـذي ظـهـر فـيه ا
ـبنية على كن ان نسـهم بزيادة رقعـة التفاؤل ا العـراقي لم يكن بالقـدر الذي 
ــبـكــر من خالل اســتـخــدام سالح الـثــقـة اعـتــبـارات ابــرزهـا في ذلـك الـسن ا
وتـرسـيـخـهـا في هـذا اجلـيل ولـعل افـتـقـادهـا بـالـشـكل الـذي بـدا في مـجـريات
نتخب لم يؤمن بقدراته نتتخب السعودي بدا انه بداية النهاية  مباراتنا امام ا
بكر الذي ولم يسـتطيع توظيف فكرة الـهجوم افضل وسيلة لـلدفاع عن هدفه ا
ـبـاراة لـيـواصل تـفـريـطه بـالـهـجـمـات الـتي افـتـقـدت الـتـركـيز احـرزه في تـلك ا
بادرة وقـلب الطاولة فنـجح بهذا الشكل نـافس اخذ زمام ا نتخب ا ليـواصل ا
في قلب خـسارته الى حتقـيق اربعـة اهداف متـتاليـة لتـصعد به لـلدور احلاسم
ة التالي ولـتجدد احزان كان بطلهـا منتخب الشباب حينـما ايضا تعرض لهز
نـتخب السعودي في اسـتحقاق سـابق لتمنح انطـباعا محددا اثلـة على يد ا
ـنتـخـبات فـئاته ـنح  ـنتـخب الـسعـودي واالهـتمـام الالمسـبـوق الذي  بـعقـدة ا
فـهوم ولـتعـبر بـذلك عن جنـاح نظـريتـها في اسـتقـطاب الـعمـرية لـتـنجح بـذلك ا
هارات الـعمريـة وتسهم بـاخلروج بالـنتائج االيـجابيـة التي تعـبر عن مسـتقبل ا

ستقبل .. متفائل ينتظر جنوم اللعبة في ا
ن كانت االمال تبنى على اجتيازهم لالدوار وانتـهت رحلة منتخب الناشئـ 
احلاسـمة وسط استغراب من جـانب اخلطط التكتـيكية اخلاصة بـالطاقم الفني
كن االستعانة بها لتجاوز منسوب نتخب وضيق االفاق التي  شرف على ا ا
ـنـتـخب ـتـوالي بــعـد ان تـسـبب هــدف الـتـعـادل من جــانب ا الــثـقـة وتـقـهــقـره ا
الـسـعـودي في انـخـفـاض مـنـسـوب االداء ووتـيـرة االنـدفـاع من جـانب العـبـيـنا

خصوصا وان الشكوك حامت حول صحة الهدف اسعودي الذي حتقق..
تـوالـية الـتي تعـقـد لدراسـة حاالت االخـفاق ـقابل مـع االجتـماعـات ا لكن في ا
توالـية من جانب مـنتخـباتـنا تبـرز نهضـة كروية تـشهدهـا السعـودية لتـدعونا ا
سـابقات مـلكـة والوتيـرة التي يـتم فيـها اجنـاز ا للتـامل فيـما تـشهـده مالعب ا
واالستحـقاق والنظـرية التي تسهم في تـشكيل منـتخباتهـا والدعم الذي يحظى
نـتـخبـات السيـما مع الـرؤيـة الشـبابـية الـتي حتكم به احملـلـي في قـيادة تـلك ا
ـسمى ـيزة امـا دوري احملـترفـ السـعـودي الذي انـطلق قـبل اسـابيع  هذه ا
ـمـيز جـهـته الداعـمـة وهي شركـة روشن فـهـو يعـزز نـظريـة الـتـفوق الـنـسبي وا
سؤول للكـرة السعـودية التي بـسطت جناحهـا وصوابيـة تخطيـطها من قـبل ا
ـيـة السيـمـا مع الـصعـوبـات التي في ايـصال مـنـتـخبـاتـها لالسـتـحـقاقـات الـعا
ثـال منتخب السعودية الذي تنتظره كن اخفـائها والتي تنتظر على سبيل ا ال
مـشـاركـة مـهـمة فـي اطار مـونـديـال قـطـر واخملـاوف الـنـاشـئـة من غـياب بـعض
ـرمى حيث نـتخـب من جانب حـراسة ا الالعبـ اجلديـرين في اغـلب خطـوط ا
رمى بسبب ابرزت احـدى الصحف واسعة االنـتشار خلال في مركـز حارس ا
جلـوس احلارس االول للمنتـخب على دكة االحتيـاط فيما لفـتت صحيفة اخرى
ـقـدمـة وسـلـبـيـات غيـابه عـن دوري االضواء لـلـتـاثـيـر الذي يـبـرزه احـد انـديـة ا
بـسبب هـبـوطه لـدوري الدرجـة االولى اضـافة الى ان
ـذكـور يـعج بـعــدد من لالعـبـ الـدولـيـ الـنــادي ا
ـنــتـخب الــسـعـودي الــذين يـصــعب عـلى مــدرب ا
ا رينـارد مـتـابعـتـهم في سـياق دوري ال يـحـظى 

يحظى به دوري احملترف السعودي .
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وضع فريق نفـط ميسـان الركيزة
ـــوسم االولى فـي بـــنـــاء فــــريق ا
الـــــقـــــادم من أجـل الــــدخـــــول في
ا يـعـبـر عن رغـبة ـنـافـسـات و ا
جــــمــــهــــوره فـي ان يــــكـــون دورا
مـــؤثـــرالــلـــفــريـق وان يــلـــعب في
ظروف تختـلف عن اخر موسم
ركز الثالث عشر عندما حل في ا
في مـــوسم 2021 فـــيـــمـــا احـــتل
ـوسم ــوقع الــثـاني عــشــر في ا ا
االخــيـــر  وأعــلن في الـــنــادي عن
ـــــدرب عــــدي الـــــتـــــعـــــاقـــــد مـع ا
إســــمـــاعـــيل اضــــافـــة الى ثالثـــة
مـحـتـرف هم يـاسـ سـامـية من
ســوريــا وعــمــيــد الــصــاعــقــة من
فـلـسـطـ وبـيامـ من نـيـجـيـريا
اضافـة الى اربعـة العبـ محـل
سبق ومـثلوا الـفريق في الدوري
االخـيــر وهم عــبـد كــاظم ويــاسـر
سالم وعـــمــــار كـــاظم واحلـــارس
مــهــدي هــاشم  وفي كـل األحـوال
تريد ادارة الـنادي فريقـا متكامال
يــعــول عـلــيـه لـكـي يـدخـل اجـواء
ــطــلـوب ــنــافــســات بــالــشــكل ا ا
واللـعب بافـضل طريـقة وتـصاعد
اجلهود إلكمال عقد الالعب قبل
انطالقة الدوري في بـداية الشهر
ــقــبل و الــتــطــلع إلـى أن يــقـوم ا
اجلهاز الـتدريبي بعـملية االعداد
ـــطـــلــــوب ويـــحـــقق بــــالـــشـــكـل ا
الـطـمـأنـيـنـة في نـفـوس جـمـهوره
من حــيـث االداء والـنــتــائج وذلك
عـبر خـطوط مهـم جتهـز بأسـلحة
هارية وقادرة على فاعلة تعمل 
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وان يعكس الفـريق قدراته وثقته
بـاجلــمـهـور الـذي شـكل احـد اهم
عــــــوامـل الــــــدعم داخـل وخـــــارج
ــهـمـة الـعـمــارة  الـذي يـدرك أن ا
قبلةلم تـكن سهلة اذا ما لم يتم ا
تــشــكـــيل فــريـق مــتــكـــامل يــقــرر

ـركـز الـثـاني بـفـارق بـول في ا
145ر 0 ثـانـيــة ولـكـنه ســيـبـدأ
من مـــركـــز االنــطـــالق الــســـابع
عــقب تــلــقـيـه عـقــوبــة الــتـراجع
خــمس مــراكــز بــســبب تــغــيــيـر
احملــرك لــلـمــرة اخلــامــســة هـذا

وسم. ا
ويــواجه الـعـديـد من الـسـائـقـ
عـــقــــوبـــات الــــتـــراجع بــــســـبب
تـــغـــيــــيـــرات في احملـــرك أو في
عــلـــبـــة الـــتـــروس مع تـــبـــقي 7

وسم. سباقات على نهاية ا
وجــاء كـارلـوس ســايـنـز سـائق
ـــركـــز فـــيـــراري الــــثـــاني فـي ا
الـثـالث ولـكـنه سـيـبـدأ الـسـبـاق

ركز الثالث من اخللف . من ا
وســيــبــدأ جــورج راسل ســائق
مـرســيـدس الــسـبـاق مـن مـركـز
االنطالق الثاني رغم أنه احتل
ــركـز الــســادس في الـتــجــربـة ا

الرسمية.

أنس جابر

سباق ايطاليا للسيارات
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في مـحـافـظتي ديـالى بـنـاديي فـتاة
ديالى و ابـي صيـدا وبابل بـناديي
كـمــا لم تــســتـطع بــلـدي والــورديــة
اللجـنة الوصـول الى بعض االندية
ـوجودة ـنـطقـة ا بـسـبب سـخونـة ا
فــيــهــا.وأعــلــنت الــوزارة أن جلــنــة
خــلـيــجـيـة ســتـزور الــعـراق قــريـبـاً
استعـداداً الستضافـة كأس اخلليج

في البصرة.
WO−OKš WM'

وقــــال مـــديـــر اعـالم الـــوزارة عـــلي
الـعـطواني في تـصـريح صـحفي إن
جلـنـة خـلـيــجـيـة سـتـزور مـحـافـظـة
الـــبــــصـــرة لـالطالع عــــلى الــــبـــنى

التحتية والواقع الرياضي فيها.
 وبـ أن الـلجـنـة سـتقـوم بـاستالم
ـــبي من اجل ـــيـــنــاء االو مـــلــعب ا
اعــداده بــشـكـل حـيــد قــبل خــمــسـة

اشهر من انطالق البطولة.
يذكر ان االحتاد اخلليجي سيصدر
قراره النهائي بشـأن اقامة البطولة
في الــعـراق فـي اخلـامس عــشـر من
الــشــهــر احلـــالي.ومن جــانــبه أكــد
عـضو االحتـاد العـراقي لـكرة الـقدم
ـوســوي أن االحتـاد عـازم أحــمـد ا
عــلى تــطـــبــيق مــعـــايــيــر وشــروط
التراخيـص بحذافيرهـا على جميع

األندية ومن دون استثناءات.
وسوي في تصريح صحفي وقال ا
 إن جلــنــة الــتــراخــيص في احتــاد
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أعـــلن مـــعـــاون مـــديـــر عـــام دائـــرة
الـتـربـيـة الـبـدنـيـة بـوزارة الـشـبـاب
والـريــاضـة رئــيس جلـنــة الـتــقـيـيم
مـــوفـق عــبـــد الـــوهـــاب عـن وجــود
عــمــلـيــة تــقـلــيص لــعـدد كــبــيـر من
األندية الرياضية بعد إجراء عملية

التفتيش.
وقــال عـــبــد الــوهــاب فـي تــصــريح
صـــحــفـي تــوجــد لـألنــديـــة فــرصــة
الي لـتصـحيح وضـعهـا اإلداري وا
عـــلى وفـق ضـــوابط وتـــعــلـــيـــمــات

اجازات تأسيس االندية.
وأضاف ان جلـنة الـتقـييم ودراسة
ــشــكــلــة من واقع حــال األنــديــة وا
قـبلـنا  أجنـزت أعـمال تـقيـيم أغلب
ــسـجـلـة لـدى األنـديـة الــريـاضـيـة ا
دائرة الـتربـية الـبدنـية و الـرياضة
الفـتــا الى ان "تـشــكـيـل الـلــجـنـة 
بــنــاءً عـــلى تــوجــيه الــوزيــر وكــان
يـــتــابع اوال بـــأول كل الــتـــفــاصــيل
ويستفسر يوميا.وب عبد الوهاب
ان الــــتـــقــــيــــيم مـــوثـق بـــالــــصـــور
والـــفـــيـــديــوهـــات وهـــنـــاك انـــديــة
مـوجودة بـاالسم ولَم جنـد لهـا اثرا
عـلى ارض الواقع واسـتـفسـرنا من
ـوجــودين في اداراتــهـا فــطـلــبـوا ا
مـهلـة وبعـضهم قـال ال يوجـد لديـنا
ــكن إجــراء الــتــقـيــيم عــلى شيء 
أساسه.واوضح ان هذا االمر حدث

الـكــرة تـعـمـل بـشـكـل دؤوب النـهـاء
مـــلـــفــات تـــراخـــيص األنـــديــة وفق
عـاييـر والشـروط احملددة من قبل ا
االحتـاد اآلسـيـوي " مـبـيـنـاً أن" أيَّ
نـادٍ لم يـحــقق نـظـام الــتـراخـيص ;

قبل. وسم ا يستبعد من دوري ا
ـوسـوي أن الــعـديـد من وأضــاف ا
األنــديـــة لم حتــقق الـــنــقــاط الـ 36
ولـكن تــبـقى الــنـقــطـة األسـاس هي
دراســة واقـع حــال االنـــديــة ومــدى
مطـابقتـها للـشروط من قبل الـلجنة
تــراخــيص الــتي بــدورهــا ســتــرفع

كتب التنفيذي. التقارير الى ا
ــوسـوي من جــانب آخــر أوضح ا
أن احتــاد الــكــرة أكــمل اتــفــاقه مع
الــشــركــة الـراعــيــة لــلــمــنــتــخــبـات
الـوطـنيـة الفـتاً الى أن االتـفـاق جاء
بـعـد الـتـفـاوضـات واخـتـيـار أفـضل
الـعـروض و االتـفـاق الـفعـلي ولم

يتبقَ سوى اإلعالن الرسمي .
وفي مـا يـخص النـقل الـتلـفـزيوني
ــوســوي أن األمــر لم يــحـسم أكـد ا
بـعـد واحتـاد الـكرة بـانـتـظـار البت
من قــبل الـقــضــاء في قـضــيـة عــقـد

شركة األضواء .
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لكة إليزابيث الثانية. قبل بعد توقفها هذا األسبوع بسبب وفاة ا باريات خالل األسبوع ا متاز عقبة جديدة تهدد عودة ا { لندن - وكاالت- يواجه الدوري اإلنكليزي ا
لكة على مدار األسبوع. وأشارت إلى يرليج ستتأثر بنقص شاحنات الـبث التلفزيوني الناجت عن تغطية تبعات وفاة ا وحسب صحيفـة "الديلي ميل" فإن عودة مباريات البر
باشرة حيث يتم استخدام العديد طلوبة لتقد التغطية ا يرليج تعاني من نقص شاحنات البث اخلارجية ا أن شبكة سكـاي سبورتس صاحبة احلقوق الرئيسية في البر
قبل حيث تبدأ مـع أستون فيال ضد ساوثـهامبتون في الدوري قـرر أن تبث "سكاي سبورتس"  8مباريـات مباشرة األسبـوع ا من الشـاحنات في قناة "سـكاي نيوز". ومن ا
اإلجنليـزي مسـاء اجلمـعة يـليهـا توتـنهـام وليسـتر في الـيوم الـتالي وبـرينتـفورد ضـد آرسنـال وتشيـلسي أمـام ليـفربـول. وباإلضافـة إلى ذلك ستـنقل سـكاي مـبارات في

متاز للسيدات في اليوم التالي. متاز والدوري اإلجنليزي ا الدرجة األولى يوم السبت باإلضافة إلى مباريات الدوري االسكتلندي ا
قرر إقامة فيما أعـلن نادي آيندهوفن الهولـندي اليوم اإلثن تـأجيل مباراته مع آرسنال ضمن مـنافسات اجلولة الـثانية من دور اجملموعات بـالدوري األوروبي. وكان من ا
لكة إليزابيث قبل على ملعب اإلمارات. وقال آيـندهوفن في بيان رسمي "التأجـيل يعود إلى عدم كفاية أفراد الـشرطة في مدينة لندن بسـبب جنازة ا باراة يوم اخلـميس ا ا
وعد اجلديد للمباراة أمام آرسنال. وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن عدم إقامة مباراة آرسنال وآيندهوفن ينذر باحتمالية تأجيل الثانية". وأوضح آيندهوفن أنه لم يتم تأكيد ا

متاز. قبل بالدوري اإلنكليزي ا مباريات أخرى خالل األسبوع ا
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{ مــدريــد (أ ف ب) - قــاد اإلسـبــاني
كـارلـوس ألـكاراس والـبـولـنـديـة إيـغا
شـفــيـونـتــيك مـوجـة تـغــيـيـر احلـرس
ـتـحدة الـقـد في بـطولـة الـواليـات ا
ـــفــتــوحــة آخـــر الــبــطــوالت األربع ا
ـضــرب بــقــيـادة الــكــبــرى في كــرة ا
"الثالثي الـكبـير" الـسويـسري روجيه
فــــيـــدرر واإلســـبـــانـي رافـــايل نـــادال
والـــصـــربي نـــوفــاك ديـــوكـــوفـــيــتش
واألمـيـركيـة سـيـريـنـا وليـامس وذلك

بتتويجهما بلقب نسخة .2022
قـد يعـود ديـوكوفـيـتش الـذي مُنع من
نـافسـة في نـيويـورك بسـبب لوائح ا
الـــتــطـــعــيـم ضــد كـــوفــيــد- 19الــتي
أصدرتهـا احلكومـة األميركـية للزوار
القادمـ من اخلارج لـيضيف ألـقابا
إلى مـجـمــوعـته الـتي تـضم  21لـقـبًـا
في الـبــطـوالت األربع الـكــبـرى الـعـام

قبل. ا
لكن اسـتمـرار غيـاب فيدرر الـبالغ من
الـــعـــمــر  41عـــامًـــا وخـــروج نــادال
صـــاحب الـــرقـم الــقـــيـــاسي فـي عــدد
االلقـاب في الغـراند سالم ( 22لقـبا)
من الدور الرابع يـقدّم دلـيلًا إضـافيًا

عـلى أن حـقـبــة هـيـمـنـة الـثالثي عـلى
منـافسات الـكرة الصـفراء تـقترب من

نهايتها.
نـافسات في فئـة السيـدات شهـدت ا
رحيـل أيقـونة بـعـدما قـررت سـيريـنا
صاحبة الـ 40عاما االعتـزال مبدئياً

بعد وداع عاطفي في نيويورك.
‰«œU½ W1e¼

خــروج ولــيـامـس من الــدور الـثــالث
ة نـادال في دور الـ ?16يعـني وهـز
أنـه ألول مـــرة مــــنــــذ عـــام  2003في
إحـــدى بــطـــوالت الــغـــرانــد سالم لم
يشهـد ربع نهـائي السيـدات والرجال
تواجـد واحـد عـلى األقل من الـرباعي
ولـــيـــامس ونـــادال وديـــوكـــوفــيـــتش

وفيدرر.
قال الـنـجم السـويـدي السـابق ماتس
فــيالنـــدر لــشـــبــكـــة "يــوروســـبــورت"
التلـفزيونـية: "هذا يظـهر بالـتأكيد أن
هـــنـــاك تـــغـــيــيـــرًا في احلـــرس ومن
الواضح أن جزءًا منـه يتعلق بـالعمر

- بالنسبة لروجيه فيدرر".
واضـاف "بــعض األمـر يـتــعـلق بـعـدم
ــبــاريــات لــعـب رافــا مــا يــكــفي من ا

ليكون جاهزًا وبالطـبع الكثير منها
يتـعلق بحـقيقـة عدم الـسماح لـنوفاك
ديــوكـــوفــيــتش بــاجملـيء ألنه لم يــتم
ـا يــزيـد من ثــقل هـذا تــطـعـيــمه". و
الرأي حقيقة أن قـرعة الرجال شهدت
أربعة وجـوه جديـدة في الدور نصف
الـــنـــهـــائي حـــيـث انــضـم الـــوافــدان
اجلديدان األميـركي فرانسـيس تيافو
والـــروسي كـــارن خــاتـــشـــانــوف إلى
ألـــكــاراس والـــنــروجي كـــاســبــر رود
الوصـيف. ألكـاراس البـالغ من العـمر
 19عامًا ليس مـستعدًا تـمامًا لوضع
حـد لــسـيـطــرة نـادال وديـوكــوفـيـتش
وفـيدرر حـتى اآلن لـكـنه يعـتـرف بأن
حتـوّل اجلـيل اجلــديـد يـجـري بـشـكل
جــــيـــــد وحــــقـــــيـــــقي. وقـــــال الالعب
ـلحـمـية في اإلسـباني بـعـد مبـاراته ا
ربع الــنـهــائي ضــد اإليـطــالي يــانـيك
ســيـــنـــر والـــتي اســـتــغـــرقت خـــمس
ـا بـقي رافا ساعات و 15دقيـقـة: "طا
وديـوكـوفـيتش وفـيـدرر فـسـيـكـونون
األفــضل وسـيــأتي الــتـنــافس بـيــنـهم

قدمة". دائمًا في ا
وأضـاف الـكــاراس الـذي بـات أصـغـر

ـيا في الـتـاريخ عقب مصـنف أول عـا
تــتــويــجـه بــفالشــيــنغ مــيــدوز: "لــكن
يــانـيك وأنــا أظـهــرنـا أنــنـا احلــاضـر
ولدينا أيضًا مسيرة طويلة أمامنا".
وحـــذر مــــدربـه الـــنــــجـم اإلســـبــــاني
الـسـابق خـوان كـارلـوس فـيريـرو من
تـوقع أن يـحــاكي الـكـاراس إجنـازات

الــبــطـوالت األربع الــكــبـرى لــلــثالثـة
الكبار.

وقال فـيريـرو "أعتـقد أنه سـيكون من
الـصـعب جـدا حتـقـيق مـا فـعـلـوه في
ضـرب" مضيـفا "نحن نـتحدث كرة ا
عن  22بــطـولــة كـبــرى. لــديه واحـدة

فقط".

وتابع "لكن مـن يدري? أعتـقد أن لديه
كل الــتــنس والــقــدرة عــلـى أن يــكـون

واحدًا من األفضل".
⁄«dH « ¡q

يعتقد النجم األمريكي الصاعد تيافو
نـافـسة في فـئة الـرجـال ستـمنع أن ا
العــبًـا أو اثــنـ مـن الـســيـطــرة عـلى
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قـرر أن يصل الـنجم األمـريكي ومن ا
ــقــبــلـة إلى الــقــاهــرة خـالل األيــام ا
لـتـوقـيـع عـقـود االنـضـمـام إلى رجـال

سلة األهلي.
ويعـد التـعـاقد مع فـاكوادي هـو ثاني
ـارد األحــمـر لــلـبــطـولـة تــدعـيــمـات ا
الــــعــــربــــيــــة بــــعــــد الــــتــــعــــاقــــد مع

البورتوريكي والتر هودج.
وسبـق لفـاكـوادي اللـعب في صـفوف
اضية األهلي في البطولة الـعربية ا
والتي فاز بهـا الشياطـ احلمر على

حساب الكويت الكويتي.
ــقــرر أن تــقــام قــرعــة بــطــولــة ومن ا
ــقــبل األنـــديــة الــعــربــيــة الـــثالثــاء ا
ـــــــشـــــــاركــــــة األهـــــــلـي واالحتــــــاد

السكندري.
ويشارك في الـبطولة  16فريقا وهم:
األهلـي واالحتاد الـسـكنـدري "مـصر"
الكويت واجلهراء وكـاظمة "الكويت"
يناء اليمني السد القطري النصر ا
السعـودي وداد بوفـاريك اجلزائري
نستيري التونسي بيروت االحتاد ا
اللبناني دجلة العراقي احتاد أهلي
حـلـب الـسـوري األهــلي الـبــحـريـني

البشائر العماني األهلي الليبي.

وافـق خالل اجــــتــــمــــاعـه أمس عــــلى
التعاقد مع الالعبة األمريكية.

جنـــحـت إدارة الــنـــشـــاط الـــريـــاضي
بــالـــنـــادي األهـــلي بـــرئــاســـة خـــالــد
الـعـوضي في الـتـعـاقد مـع األمريـكي
مــايــكل فــاكـوادي لــتــدعــيم صــفـوف
فـريق رجـال كرة الـسـلـة في الـبـطـولة
الــعــربــيـــة لألنــديــة والـــتي ســتــقــام

منافساتها في الكويت.

ـقـبـلـة لتـدريـبـات الـفريق الـسـاعات ا
األحمر.
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وكـــان خــالــد الــعـــوضي مــديــر عــام
النـشاط الـريـاضي أعلن الـتعـاقد مع
نـارد لـتدعـيم صـفـوف فـريق سـيدات
وسم اجلـديـد بنـاء على السـلـة في ا

ترشيح اجلهاز الفني.
وأوضح أن مــــجـــلـس إدارة الـــنـــادي

{ واشـــــنـــــطـن- وكـــــاالت - وقــــــعت
األمــريــكـيــة جــيـمـي نـارد العــبــة كـرة
الـســلـة احملـتـرفـة عـقــود انـضـمـامـهـا
بشـكل رسمي لألهـلي بعـدما وصلت

إلى القاهرة .
وعقـدت جيـمي نـارد جلـسة مع خـالد
الــعـوضي مــديـر الــنـشـاط الــريـاضي
بـاألهلي قـبل أن تـوقع الـعقـود بـشكل
ـقــرر أن تــنـضم خالل رسـمـي ومن ا
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{ لـنــدن  - وكـاالت - عــبـر إيــرلـيـنج
هاالند مهـاجم مانشسـتر سيتي عن
حـلمه بـالـفـوز بدوري أبـطـال أوروبا
قـبل أيـام من مـواجـهـة فـريـقه الـقـد
بوروسيا دورتموند حلساب اجلولة

الثانية من دور اجملموعات.
وقال هاالنـد في تصـريحات أبـرزتها
صحـيفة "ذا صن الـبريـطانـية: "أريد
ــــبــــاريـــات الــــتــــطــــور والـــفــــوز بــــا
ــتع.. والــبـــطــوالت وقــضـــاء وقت 
أحب دوري األبــطـــال ال بــد أن أقــول
ذلك". وأضـاف: "اجلـمــيع يـعـرف هـذا
األمـر والــفـوز بــدوري األبـطــال حـلم

كبير بالنسبة لي".
Í—Ëœ bOA½

ويشـتـهر هـاالنـد بوضـع نشـيد دوري
األبطال كـ"رنة تنبيه" على هاتفه.

وعــــــلق الــــــنــــــرويــــــجي عــــــلـى ذلك
قـائـلًـا: "عـنـدمـا أسـتيـقـظ كل صـباح
أســـتـــمع إلى هـــذه األغــنـــيــة.. إنـــهــا

أخبار النجوم
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{ مـــدريــــد - وكـــاالت - ال يـــزال ريـــال
مـدريـد يـنـتـظـر الـوضع الـنـهـائي لالعـبه
لوكاس فاسكيز بعد اصابته االخيرة
وبــحــسب مــصــادر من الــنــادي فـإن
الـالعب ســــيـــخــــضع لــــفـــحــــوصـــات
بـاآلشعة اليوم وسيتم الكشف الحقا

عن مدى إصابته.
ا التأهـيل للتعافي فيـما يواصل بنـز
من إصـابـته في الـفـخـذ الـتي تـعرض

لها أمام سلتيك 
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ـانـي تـومـاس { لــنـدن - وكــاالت - يـشـعــر األ
تـوخيل الـذي حتـدث ألول مـرة مـنـذ إقالـته من
منـصبه كـمدرب لـتشـيـلسي بـالصـدمة بـسبب
القـرار الذي كان مفاجئًـا.وانتهت فترة توخيل
ـة الـفـريق خارج أرضه مع الـبلـوز بـعـد هز
أمـام دينامو زغـرب في دوري أبطال أوروبا
رة الـثالـثة التي يـخسـر فيهـا الفريق وهي ا
ــوسم. وأصــبـحت في  7 مــبــاريـات هــذا ا
الك اجلديد للنادي تود عالقـة توخيل مع ا
بــويــلـي مــتــوتــرة بـــشــكل مــتـــزايــد خــلف
الكون قرارًا بالتخلي الكـواليس واتخذ ا
ــــاني. وفـي ســــلـــــســــلــــة ـــــدرب األ عن ا
تـغـريـدات نُـشـرت عـلى "تـويـتـر" اعـتـرف
ًا وقال: توخـيل بأن قرار إقالـته كان مؤ
"هـذه واحدة من أصـعب الـعبـارات التي
اضــطـررت إلى كــتـابــتـهــا وهي واحـدة
كـــنت آمـل أال أحــتـــاج إلى كـــتـــابـــتـــهــا
لــسـنـوات عـديـدة. أنــا مـدمـر ألن وقـتي
في تــشــيـلــسي قــد انـتــهى". وأضـاف:
"هــذا نـاد شـعـرت فـيه بـأنـني في بـيـتي
ـهنـي والشـخصي. علـى الصـعيـدين ا
ـــوظـــفــ شـــكـــرًا جـــزيالً جلـــمـــيـع ا

شـجعـ ألنهم جـعلوني والالعـب وا
أشعر بترحيب كبير منذ البداية".

ـغـربي لـكرة الـقـدم ولـيد درب اجلـديـد لـلـمنـتـخب ا { الـربـاط (أ ف ب) - أعـلن ا
الـركـراكـي امس اإلثـنـ عـودة حــكـيم زيـاش الـى تـشـكـيــلـة "أسـود األطـلس"
ونـديال قـطر  2022 ضـد تشـيـلي والبـاراغواي للـمبـارات االعـداديتـ 
) جــنــاح تــشـلــسي نــهــايــة الـشــهــر احلــالي. وكــان زيـاش ( 29عــامــاً
درب السابق اإلنكـليزي أكد اعـتزاله اللـعب دوليا بسـبب خالف مع ا
البـوسني وحيد خليلودجـيتش وهو أحد األسباب التي أدت إلى إقالة
األخيـر من مـنـصبه. وقـال الـركـراكي خالل مؤتـمـر صـحافي إلعالن
تـشـكيـلـته األولى منـذ تـعيـيـنه علـى رأس اإلدارة الفـنيـة لـلمـنـتخب إن
"التـواصل مع زيـاش كـان سـهال وأنا مـرتـاح النـنا فـعـلـنـا كل ما في
وسـعــنـا لـكي يـعـود وهـو وافق عــلى الـعـودة". وأضـاف "حتـدثت الـيه
كمـدرب للمـنتخب وشرحت له بـاننا بـحاجة الى أفـضل الالعب وهو

كن ان نخوض نهائيات كأس العالم في غيابه. بينهم وال 
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الـقـيــام بـذلك في مـنــتـصف مـوسم الـدوري
ـمـتــاز وحـمـلــة دوري أبـطـال اإلنــكـلـيــزي ا

أوروبا".
ـمـتاز وبـسـبب تـأجـيل مـبـاريـات الـدوري ا
نصرم حداداً خالل عطلة نهايـة األسبوع ا
ـلكـة إليـزابـيث الثـانيـة حصل على وفـاة ا
ــــزيـــد من الــــوقت من أجل كــــلـــوب عـــلى ا
التحضر لـلقاء الثالثـاء ضد فريق هجومي
بامتـياز اعاد الى األذهـان األجيال الـذهبية
ألياكس آخـرها الـذي قاد الـفريق الى لـقبه
سابـقة القارية األم عام الرابع األخير في ا

 1995والى نهائي العام الذي تاله.
ورغم خسـارته جـهود العـبـ مؤثـرين مثل
البرازيـلي أنتوني واألرجنـتيني لـيساندرو
مارتينـيس (مانشستـر يونايتـد اإلنكليزي)
وهــدافه الـــعــاجـي ســيـــبــاســـتــيـــان هــالــر
ـــاني) وراين (بـــوروســـيـــا دورتـــمــونـــد األ
غـربي نصير مزراوي (بايرن خرافنبرخ وا
ـاني) واحلـارس الـكـامـيـروني مـيـونـيخ األ
أنـــدريه أونــانــا (إنـــتــر اإليــطـــالي) وحــتى
مدربه إريـك تن هاغ (مـانشـسـتر يـونايـتد)
قدّم أياكس بدايـة رائعة في هـذه اجملموعة
بتسجيـله رباعية نظيـفة في مرمى رينجرز
الذي تـأجلت مـباراته في هـذه اجلولـة ضد
ضــيـــفـه نــابـــولـي الى األربـــعـــاء ألســـبــاب

لكة إليزابيث. تنظيمية مرتبطة بجنازة ا

ـــركــز وحـــسب بل أن الـــفــريق قـــابع في ا
متاز بعد  6مراحل. السابع في الدوري ا
ولم يـشـأ كلـوب الـتـعـمّق في حتـلـيل األزمة
ــر بـهـا الـفـريـق قـائالً "أحـتـاج الى الـتي 
الـوقت لـكي أقـول األمـور الـصـحـيـحة لـكن

ئة". الوضع ليس واضحاً اآلن  100با
ــة األربـعـاء األكـبـر لـلـيـفـربـول وكـانت هـز
قارياً منذ اخلسارة في الدور الثاني لكأس
األنــديـة األوروبـيــة الـبـطــلـة أمـام مــنـافـسه

قبل أياكس  5-1عام .1966 ا
ـباراتـ من ولم يـفـز فـريق كـلـوب سـوى 
ـوسـم مـحــلـيـاً أصل ســبع خـاضــهـا هــذا ا
وقارياً في سـلسلـة تضمـنت اخلسارة أمام

ه مانشستر يونايتد .1-2 غر
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ويعـاني فـريق "احلمـر" من مـشكـلـة البـداية
ــوسم وحــسب بل الــبــطــيــئــة لــيس هــذا ا
ـــاضي إذ لم يـــكن ـــوسـم ا امـــتـــداداً من ا
صاحب هدف الـتقدم سـوى مرة واحدة في

سابقات. آخر  14مباراة في جميع ا
وقــال كـلــوب في تـصــريح لــشـبــكـة "بي تي
ســبـورت" الـبـريــطـانـيــة "يـبـدو أنه يــتـعـيّن
علـيـنا إعـادة انـتاج أنـفسـنـا" أي استـعادة
ــاضي ــوسـم ا مـــا كــان عـــلــيـه الــفـــريق ا
مضـيفـاً "هـناك افـتقـاد للـكثـير من األشـياء.
متع (ساخراً) هو أننا بحاجة الى اجلزء ا

بـالـطـريـقــة الـتي كـنت سـأفـعـلـهـا لـو فـزنـا.
نــحـــاول الـــتـــوصل إلى فـــكـــرة جــيـــدة عن
بــرشـلــونــة والـتي ســتـكــون صــعـبــة. كـنت
ســأفــعـل نــفس الــشيء لــو فــزنــا -4صــفـر

اليوم".
فـيمـا  يـبـحث ليـفـربـول اإلنكـلـيـزي وصيف
البطل عن انـطالقة جديـدة ح يسـتضيف
أياكس أمستـردام الهولنـدي اليوم الثالثاء
في مــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبــا لــكـرة
الــقــدم فـيــمــا يـأمل بــرشــلـونــة اإلســبـاني
اســتــعــادة اعــتــبــاره من بــايــرن مــيــونــيخ
ـواجــهـة ــاني عــنـدمــا يـحل عــلـيـه في ا األ

األبرز على اإلطالق في دور اجملموعات.
وبعد قـرابة ثالثـة أشهر من مـنافـسته على
رباعـية تـاريخـية يـجد لـيفـربول نـفسه في
مـوقف حرج لـلـغـايـة بعـدمـا ازدادت مـحنه
ـة مـذلـة في ـاضي هـز بـتـلـقـيه األربـعـاء ا
اجلــولـة األولى مـن مـنــافـســات اجملـمــوعـة

األولى على أرض نابولي اإليطالي .1-4
ــة الــتي مــني بــهـا فــريق وكــشــفت الــهــز
ـانـي يـورغن كـلـوب عــلى مـلـعب ـدرب األ ا
ـشـكـلة "ديـيـغـو أرمانـدو مـارادونـا" حـجم ا
الـتي يـواجـهــهـا "احلـمـر" في مـسـتـهل هـذا

وسم. ا
ـسألـة ال تـتـعلـق فقط بـاخلـروج خـاسراً وا
لـلــمـرة الـثـالـثــة تـوالـيـاً من مــعـقل نـابـولي

بـايــرن ذهـابـاً وإيــابـاً بـنـتــيـجـة واحـدة -3
صفر.

ــواجــهــة إعــادة أيــضــاً لــربع وســتــكــون ا
نــهــائي  2020-2019الــذي أقـــيم بــنــظــام
الـتـجــمع من مـبـاراة واحــدة في الـبـرتـغـال
بــسـبب فــيـروس كــورونـا وحــقق حـيــنـهـا
النـادي البـافاري نـتيـجة تـاريخـية  2-8في
طريقه الى اللقب السادس في تاريخه على

حساب باريس سان جرمان الفرنسي.
ضرب لـيفـاندوفـسكي بـقوة في بـداياته في
إســبــانــيــا حــيث ســجل ســتـة أهــداف في
خـمس مـبـاريـات في اللـيـغـا لـيـحـتل مـكانه

. عتاد على قمة الئحة الهداف ا
لم يـخسـر بـرشلـونـة في الـدوري حتى اآلن
وحــقق أربــعـة انــتــصــارات مـقــابل تــعـادل
ركـز الثاني بـفارق نقـطت واحد ويحـتل ا
ه الـتقـلـيـدي ريـال مـدريـد حامل خـلف غـر

اللقب.
فـي دوري أبـــــــطـــــــال أوروبـــــــا افـــــــتـــــــتح
لـيفـانـدوفـسـكي رصيـده بـثالثـيـة في مرمى
ضيفه فيكـتوريا بلزن الـتشيكي في اجلولة
ـبــاراة الـتي حـســمـهـا الـنـادي األولى في ا

الكاتالوني في صاحله .5-1
وفي حديـثه مـباشـرة بعـد الـتعـادل اخمليب
ـتواضع 2-2 على أرضه مـع شتـوتغـارت ا
ـــديــر الــريـــاضي لــلــنــادي الــســبت قــال ا
البافاري حسن صاحلميدجيتش إن فريقه
كن أن يعـرف جيـدا معـظم األضرار الـتي 

يلحقها ليفاندوفسكي.
هاجـمه السابق سـتوى اجليـد  وقال عن ا

مع ناديه اجلديد "لقد  حتذيرنا".
يــتــمـتع بــايــرن بـســجل قــوي أخـيــراً أمـام
برشـلـونة فـي دوري أبطـال أوروبـا بأربـعة
انـتـصــارات مـتـتـالــيـة ومع ذلك فـإن بـطل
أوروبا ست مرات يدرك تمامًا أن التشكيلة
احلالية للنادي الكاتالوني أقوى بكثير من

باريات األخيرة. تلك التي واجهها في ا
وقال صاحلميـدجيتش السـبت عندما سئل
عــمــا إذا كـــان فــريــقـه خــائــفـــا قــبل زيــارة

برشلونة: "قلق? ال أعرف (بشأن ذلك)".
وأضـاف "عـلـيـنـا أن نـغـيّـر سـرعـتـ حـتى

ثالث ضد برشلونة".
ــيـزين ـلك بــرشـلــونـة العــبـ  وتــابع "
يلـعبون كـرة قدم جـيدة (و) +لـيفا+ في خط

الهجوم إنه يستغل كل فرصة".
ــديــر الــفــني الــبــافــاري مـن جــهــته أكّــد ا
يـولـيان نـاغـلـسـمان أن مـسـتـوى فـريقه في
ــاني لـن يــغــيّــر االســتــعـدادات الــدوري األ

باراة الثالثاء.
وقــال الــســبت "اســـتــعــداداتي لـــلــمــبــاراة

{ برل (أ ف ب) - يستضيف نادي بايرن
ـــاني الــيــوم الـــثالثــاء فــريق مـــيــونــيخ األ
برشـلـونة اإلسـباني بـقـيادة جنـمه وهدافه
الــســابق الــدولـي الــبــولــنــدي روبـرت
ليفاندوفسـكي في اجلولة الثانية
سـابـقة من دور اجملمـوعـات 
دوري أبـطــال أوروبـا في
كـرة القـدم وكـله أمل في
اخلـــروج من ســـلـــســـلــة
الـتـعــادالت اخملـيـبـة في

البوندسليغا.
عـــلى الــــرغم من فـــوزه
الــثـمــ عـلـى مـضــيـفه
إنتـر اإليـطالي -2صـفر
فـي عـــقــــر دار األخــــيـــر
ـــــاضي في األربــــعــــاء ا
اجلــــــــــولـــــــــة األولـى من
مـــنــافـــســات اجملـــمــوعــة
الـثــالـثــة سـقط الــعـمالق
الـبـافـاري في فخ الـتـعادل
في ثالث مباريـات متتـالية
في الـدوري احمللـي أزاحته
عن الــصــدارة وجــعـلــته في
مركـز غـير مـألـوف هو الـثالث

بعد ست مباريات.
„U³A « e¼

وفـي الـــوقت الـــذي لم يـــجـــد فـــيه
بـايــرن مـيـونـيخ صــعـوبـة في هـز
ـوسم بتسجيله 31 الشباك هذا ا
هــــدفًـــا في تــــسع مـــبــــاريـــات في
ــسـابــقــات فــقــد بـدا مــخــتــلف ا
واضــحــا في األســابــيع األخــيـرة
غـيــاب الـتــوغالت في الـلــحـظـات
احلـــاســـمــــة لـــهـــدافـه الـــســـابق
ـــنــتــقل إلى لـــيــفــانــدوفـــســكي ا
صـــفــوف بــرشـــلــونـــة في فــتــرة

االنتقاالت الصيفية.
وشـــــاءت الـــــصـــــدف أن تـــــضع
الـــهـــداف الـــبـــولـــنـــدي روبــرت
ــنــتــقل هـذا لــيــفــانـدوفــســكي ا
الـــصـــيف الى بـــرشـــلــونـــة في
مـواجـهة فـريـقه الـسـابق بـايرن
الـــذي تـــركـه بـــعـــدمـــا دافع عن
ألـوانه مــنـذ  2014وتـوج مـعه
ـــاني ست هـــدافـــاً لــلـــدوري األ
ـــواسم الـــســـبـــعــة مـــرات في ا

اضية. ا
ـوعـد بـ الـفـريـق ويـتـجدد ا
بعدما كانـا في اجملموعة ذاتها
ـاضي ح فاز وسم ا أيضـاً ا

ليفاندوفسكي خالل احتفاله باحدى اهدافه مع برشلونة

∫bIŽ

األمريكية جيمي
نارد العبة كرة

السلة اثناء توقيع
العقد

توماس توخيل

مـشـهـد مــا بـعـد الـثالثـة الـكـبـار. قـال
تـيافـو: "إنه ألمـر رائع أن نـرى حـقـبة
جــــديـــدة". وأضــــاف "ال أعـــتــــقـــد أنه
سـيـكون هـنـاك ثالثي كـبـيـر. سـيـكون
مثل  12كـبـيـرا. هـنـاك مـجـمـوعـة من
الالعب يلعبون التنس بشكل رائع".
في فــئـــة الـــســيـــدات تــبـــدو بــطـــلــة
فالشيـنغ ميدوز شـفيـونتـيك أكثر من
قادرة عـلى ملء الـفراغ الـذي نتج عن
اعتـزال كل من ولـيامس واألسـترالـية
ـيا صـنـفـة األولى عـا آشـلي بـارتي ا
ســـابـــقًـــا والـــتـي فـــاجـــأت اجلـــمـــيع
ـاضي بـاعــتـزالــهـا في آذار/مــارس ا

عن سن  25عاما فقط.
=كــان فــوز الـبــولـنــديــة الـبــالــغـة من
ـجــمـوعـتـ عـلى الـعـمـر  21عـامًـا 
ــبـاراة الــتـونــسـيــة أنس جــابـر في ا
الـنـهـائــيـة الـسـبت مـرادفـا إلحـرازهـا
ثــالـث لــقب كـــبـــيــر في مـــســـيــرتـــهــا
االحـــتــرافــيــة والــثـــاني هــذا الــعــام
العـب الــصــلــبــة بــعـد واألول عــلى ا
العب الرملية لروالن تتويجها على ا

غاروس عامي  2020و.2022
حـصـدت شـفــيـونـتـيك حـتى اآلن هـذا

ـوسم سـبعـة ألـقـاب بـاإلضـافة إلى ا
ســلـســلـة انــتــصـارات رائــعـة من 37
مــــبــــاراة. وقــــالت شــــفــــيــــونــــتــــيك
العب الـترابية االختصاصـية على ا
العب إن فوزهـا في نـيـويـورك على ا
ـكن أن يكـون نـقطـة حتول الصـلـبة 
نـفــسـيـة في مـسـيـرتــهـا االحـتـرافـيـة
مــــؤكـــــدة أن "الــــســـــمــــاء هـي احلــــد
وسم األقصى". وأضافت "في بداية ا
ـــكـــنـــني حتـــقــيق ــا  أدركـت أنه ر
بعض الـنتـائج اجليـدة في مسـابقات

رابطة الالعبات احملترفات".
وتابعت "لقد وصلت أيضًا إلى الدور
نـصـف الـنـهـائي لــبـطـولـة أســتـرالـيـا
ا فـتوحـة. لكـنني لم أكن مـتأكـدة  ا
ـــســــتـــوى الـــذي إذا كـــنت بــــلـــغـت ا
يخـولني الـفوز فـعليًـا ببـطولـة غراند
سالم خـــاصـــة بــــطـــولـــة الـــواليـــات
ــفـــتــوحـــة حــيـث تــكــون ــتـــحــدة ا ا

األرضية سريعة جدًا".
وخــــتـــمت قــــائـــلـــة "إنـه شيء لم أكن
ـثـابة أتـوقعـه بالـتـأكـيد. إنـه أيضًـا 
تــــأكـــيـــد لي أن الـــســـمـــاء هي احلـــد

األقصى".

∫ ”Q
اإلسباني
كارلوس

ألكاراس يرفع
كأس البطولة

ــا ــفــضــلـــة لــدي لــطــا الــبــطــولـــة ا
أحببتـها". وأردف: "حلم كل العب أن
يــصــبح األفــضل لــكــني ال أفــكــر في
ذلك أفـكـر فقط فـي اخلطـوة الـتـالـية
وأحـــاول أن أكــون أفـــضل قــلـــيال كل
ــســاعــدة الــفــريق يــوم.. هــذا مـــهم 

وبعد ذلك ستأتي أشياء أخرى".
ـيـرليج واسـتـطرد: "الـلـعب في الـبـر
مـختـلف بـعض الـشيء لـكن بـالـطبع
هـمــا بـطـولــتـان رائـعــتـان (الـدوريـان

اني)". اإلجنليزي واأل
واســــــتــــــرسل هــــــاالنــــــد: "الــــــدوري
تـاز بإيـقـاع بدني أكـثر اإلجنلـيـزي 
قـــلــيال.. إنـه دوري رائع وأســتـــمــتع
بـكـل ثـانـيـة فــيه.. لـقـد كــنت أشـاهـده
طـوال حـيـاتـي.. كـوني هـنـا اآلن أمـر
استـثنائـي بالنـسبـة لي يعـجبني أن

هناك الكثير من الفرق اجليدة".
واخـتتم: "كـل مبـاراة صـعـبة لـلـغـاية
وال تــــعــــرف أبـــدًا كــــيـف ســــتــــكـــون

ـــواجــــهـــة.. هـــنـــاك ا
الــــعـــديــــد من الــــفـــرق
الــكــبــرى وهــذا أيــضًـا

شيء أحبه".
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مفهـوم العشـيرة: هي وحدة اجتـماعيـة تعتـبر امتـدادًا للعائـلة وتتـميز بـتسلسل
مـحـدد من الـقـرابـة يـتـوافق مع نـظـام سـكـني مـعـ  لـذا فـإن الـعـشـيـرة وحدة
مكانـية واألعضاء وحدة. تؤمن القبيلة بـسلف مشترك هو الذي أسس القبيلة 

وفي بعض األحيان يكون هذا اجلد شخصية أسطورية.
يـعرّف عـالم االجتـماع الـفرنسي (Durcayhem) الـعشيـرة على أنـها مـجتمع
يـوجـد فـيه الـعـديـد من اجملـمـوعـات االجـتـمـاعـيـة  لـكـنـهـا ال تـزال حتـافظ عـلى
وحدتهـا وجتانسها وال تقبل االنـقسام إلى عدة مجتمـعات متميزة  على الرغم

من أنها تضم عائالت صغيرة غير متميزة. 
الـقبـيلـة مـؤسسـة سيـاسيـة اجـتمـاعيـة هدفـها حتـقـيق األمن واالستـقرار ونـشر
ـودة واإلصالح والـتـكـافل الـسالم بـ الـنـاس وغـرس األلـفـة واحملـبـة وغـرس ا

االجتماعي ونفي التطرف والعنف والصراع بينهم.
حرم اإلسالم اتـباع القـبيلـة في طاعـة الله  وحصـوالً على رضاه  عـلى اتباع
القبـيلة فيما تفوق العرب عليه  ونصراً للقبيلة  صواباً وخطأاً  على قول الله
تـعـالى: "قل لـو آبـاؤكم وأبـنـاءكم وإخـوانكـم وأزواجكم وقـبـيـلـتـكم والـثـروة التي
استـثمرتمـوها واستـثمرتـموها هي مـا تفعـلونه  أحبك من الـله ورسوله وأقاتل

في سبيل الله. لذا انتظر حتى يعطي الله أمره وال يرشد الله.
وال شك أن اإلسالم قد أولى أهـميـة كـبيـرة لهـذه القـبـيلـة ب الـعرب في عـصر
ـفـاهـيم الـسـلـبـيـة الـشـائـعـة ب الـدعـوة اإلسالمـيـة  ألنـهـا أعـلـنت عن بـعض ا

القبائل واخملالفة للتعاليم األخالقية والقيم اإلنسانية.
 إذا كــان لــديك أخ أو أخت أو ابن أو ابــنــة أو ابـن عم أو ابن عم أو صــديق 
فأنت تـتوقع منه أن يكـون مخلـصًا ومخلـصًا ولن تخونه أبـدًا  فماذا إذا خانه
أخ? أم أخت مع أخـتــهـا أو ابـنــتـهـا مـع والـدهـا? ســتـكـون كــارثـة كــبـيـرة  فال
فـاجآت  كما قالت األمثال  احذر من عدوك مرة تسـتغرب أن احلياة مليئة با

واحذر من صديقك ألف مرة .
nÝu¹ …uš«

قال الـله تـعالى في الـقـرآن الكـر (في احلـقـيقـة كـانت هنـاك آيـات في يوسف
ن يسـأل)  وذلك ألن إخـوة يوسف هـم أبنـاء يـعقـوب نـبي الله  وهم وإخوانـه 

إخوته من أخوته. األم الثانية. يوسف بسبب حقدهم عليه. 
ألنهم ظنوا أن والدهم أحب يوسف وأخوه بنيام أكثر منهم  ألم تسمع كالم
الله تـعالى (الـذي قال أن يـوسف وأخوه يـحبـون أبيـنا أكـثر مـنا ونـحن جمـاعة
من النـاس. أن األب يوسف وأخيه بحاجة إلى العناية بهما?) من والدهما أكثر
من بقـية إخـوته الذين أصـبـحوا رجـالًا أقـوياء ومـعتـمـدين على أنـفسـهم  لذلك

جعلهم كراهيتهم العمياء يتخلصون من يوسف. 
ضغـائن قـريش واألمـوي عـلى الـرسول وآلـه   ما دلت عـلـيه األدلة من ذلك 
كان لـديهم كل أنواع الشر واخلـيانات  وكان معظم الـكفار يغارون من رسول
الـله صـلى الـله عـليـه وسلم  فـقـال: كـيف يـقـتـرب اليـتـيم مـنـا  وكـيف نـخفض
رؤوسنـا ونتبعه? وإن كان عظيمًا وهذه األسباب هي فقط ب األشخاص الذين
تربـطهم روابط  ولـهذا يـجتـمعـون في لقـاءات ويبـحثـون عن أهداف مـشتـركة 
فـيـغريه ويـبـغضـه. يسـتـقر في قـلـبه  ثم يريـد إذالله  واالعـتزاز به  ومـكـافأته
عـلى جتـاوز قـصده  ويـكـره أن يـكـون قادرًا عـلى االسـتـفادة مـن النـعـمـة التي
تأتي إلـيه  وهنـاك جملـة من هذه األسـباب متـرادفة. ال وجود لـها. الـعالقة ب
شخـص في مدينتـ بعيدتـ  فال حسد بينـهما  وأيضًـا في مكان  ترى
ـتـعـصب دون أن الـعــالم يـغـار مـن الـعـالم  ولـيـس احملب  واحملب يـغـار مـن ا
العـالم. والتاجـر يغار من الـعالم. الـتاجر والـرجل الفقـير يغـار من اإلسكافي 
وال يحـسدون سـحلـيـة إال لقـاء في التـجارة  والـرجل يـغار من أخـيه وابن عمه
رأة تغـار. زوجهـا أكثر من حـماتهـا وابنـتها. ولـهذا نرى أكثـر من الغربـاء  وا
ـصـائب واحلـروب الـتي عـصـفت بـالـعراقـيـ  والـتي أدت إلى الـيـوم نـتـيـجـة ا
خالفات طـبقيـة بيـنهم وخسـارة كثـيرين  األمر الـذي يتسـبب في زيادة الـغيرة

والبغضاء وانتشارها لدرجة عودتهم. إلى عصر ما قبل اإلسالم.
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اإلعـالم بـــشــــتى أنــــواعه لــــتــــعـــريف
الـوافـدين إلى قـبـلـة األحـرار أبي عـبد
الـله احلـسـ عـليـه السـالم باجلـانب
الذي جسده النبي اإلنساني العظـيم 
الــكـــر صــلى عـــلــيه وآلـه وصــحــبه
وسـلم ومن بـعـده أهـل الـبـيت عـلـيـهم
الــسالم واألئــمــة سالم الــله عــلــيــهم
ــشــرق إذا مــا ســطع فــذلك اجلــانب ا
لإلنسـانـية فـسـيكـون عامـال مهـما في
تـــوحــيــد بــنـي الــبــشـــر عــلى أســاس
ـشـتـرك الـقـائم بـيـنهـم وهو الـقـاسم ا
اإلنـسانـيـة فـاإلنسـانـيـة هي األساس
الـذي يخـلق مـجتـمـعـا مثـالـيا يـجـسد
جتـربـة الـتـعـايش الـسلـمـي التـي دعا
إلـيـهـا اإلسالم دين اإلنـسـانـيـة اذ إن
زيارة أربـعيـنيـة اإلمام احلـس عـليه
الـسالم حتـمل في طـيـاتـهـا مـضـامـ
وأبعاد سيـاسية وديـنية واجتـماعية
وهي فـرصة السـتـلهـام الـعـبر ورفض
الــظــلم وإعالء كــلــمــة احلق في وجه
الـــظـــالم والــطـــغـــاة واحـــقــاق احلق
اضـافـة لـتـلـك االبـعـاد فـإن أربـعـيـنـيـة
اإلمـام احلــسـ عــلـيه الــسالم حتـمل
باد كما هـائال من القيم الـدينيـة وا
اإلنسـانيـة السـاميـة من أهمـها إذابة
الـــفــوارق الــطــبـــقــيــة فـي اجملــتــمع 
ـلـيونـيـة جـميـعـهـا تذوب فـاحلشـود ا
في حب اإلمـام احلسـ عـلـيه السالم
نـاهـيك عن تـكــريس ثـقـافـة الـتـواضع
والـــتـــكـــافـل االجـــتـــمـــاعي والـــعـــمل
الطوعي وهذه حـاالت إيجابـية تسهم
في بــنـاء مـجــتـمع مـتــمـاسك يــتـحـلى
بــالــقــــــــــيم اإلنــســانــيــة الــســامــيــة
وبـــالــتـــالي خـــلق جـــيل واعـي مــحب
ـ لــوطـنه رافــضـا لــلـظــلم والــــــظــا

والفاسدين.

قـدسـة ألحيـاء الـشعـائر احلـسـينـية ا
فـقط بـل هي مـجــمـوعــة من الـدروس
وعظة للناس اجمع والعبر وتقد ا
واكـتـسـاب ثـقــافـة وأفـكـار جـديـدة من
اشـــخـــاص في مـــجـــتــمـــعـــات أخــرى
ولـديـهم ثـقـافـات مـخـتـلـفـة وفي هـذه
األيـــام يــصـل اجملــتـــمع إلى الـــدرجــة
ثالـية عبر نـبذ الكـراهية والطـائفية ا
وتعامل الناس بـالتساوي وال ننسى
أن من ثـــمـــرات زيـــارة االربــعـــ ذلك
التالحم االجتـماعي الذي تـنتجه هذه
ـسلم الزيارة سواء عـلى مستوى ا
او غــيـــرهم وجتــعــلــهـم يــتــمــتــعــون
ـستعدة لـلتفاهم بالروح االيجـابية ا
والــتـســامح والــتــعـايـش وفق رؤيـة
مــتـوازنــة مــسـتــمــدة من مــبـاد أبي

األحرار احلس (ع).
إن زيـــــارة االربــــــعـــــ هي عـــــنـــــوان
لـــلـــتــعـــايش اجملـــتـــمــعـي فــالـــنــاس
خـتـلف جنـسـياتـهم يتـجـهون نـحو
ــقـدسـة ال مـكــان واحـد إلى كــربالء ا
تفرق بـينهم اخلالفـات السيـاسية وال
الـقــومـيــة وال احلـزبــيـة يــعـرفـون أن
هدفـهم االكـبر هـو ري االرواح باحلب
والتسـامح بيـنهم في زيـارة االربع
ـوذج حي للـتـعـاون وفـيهـا تـكـسر ا
كل احلـــــواجـــــز بـــــ الـــــطـــــبـــــقــــات
االجـتمـاعـيـة جتد االسـتـاذ اجلـامعي
ـــاء مع الـــطـــفل الـــصـــغـــيــر يـــوزع ا
والـشـيخ الـعــجـوز مع الـشـبـاب كـلـهم
يتسابـقون على تقـد اخلدمة للزوار
وغــيـــر الــزوار وعــلـى طــول شــهــري
مـحـرم وصــفـر تـطـرق ابــوب الـبـيـوت
لـتـقـد الـطـعـام اجملـاني تـعـبـيـرا عن
حب احلـسـ والتـزامـا بـنـهـجه الذي
اراد بثورته اعـادة االمة الى مـسارها

ومـــصــادر زوارهــا  فـــهي مــنـــاســبــة
إنـــســانـــيــة يـــشــتــرك فـــيــهـــا الــنــاس
بـــاخـــتـالف ديـــانـــاتـــهم وطـــوائـــفـــهم
مـتــخـذيـن من احلـســ عـلــيه الـسالم
رمــزا ثــوريــا ونـبــراســاً لــلــتـحــرر من
الطغيان ولـهذه الزيارة بعـداً فلسفياً
عمـيـقـاً فهي تـمـثل الـيوم صـورة حـية
لـتـوق اإلنـسـانيـة إلـى احلريـة ورفض
الــظـلم فــضالً عــمـا حتــمـله اجلــمـوع
ليونـية من حب منقـطع النظير البن ا
الرسول االعظم سالم الله عليه وقبل
اخلـوض بتـفـاصـيل هـذه األبـعـاد البدّ
من اإلشـارة أوالً إلـى أن هـذه الــزيـارة
الـتي يـشـارك فـيـها حـوالي(15) لـيون
ية زائر سنوياً قـد إكتسبت شـهرة عا
ــا خالل األعــوام الـــعــشــرة األخــيــرة 
تتصف به من ميزات كثيرة ومهمة قد

راقب أبهرت جميع ا
ولــلـزيــارة االربـعــيــنـيــة آثـار وفــوائـد
ـكن االحـاطـة بـها روحـية ومـاديـة ال
فـــهي مـــنـــاســبـــة لــلـــتالقـي الــفـــكــري
ـســلـمـ ــعـرفي بــ ا والـتــواصل ا
ـسلـم وهي تمـثل نـقطـة تالق بـ ا
أنـفـســهم ومن شـتى بـقــاع الـعـالم في
تـظاهـرة ديـنيـة تـتجـلى فـيـها مـشـاعر
اإلخـاء واحملــبـة والــوئـام والـتــعـايش
وااليثار والتـضحيـة في سبيل اآلخر
وقد شـهـدت الزيـارة االربعـيـنيـة بروز
حاالت ايـجابـية من الـعطـاء والتـفاني
والتـضحيـة والكـرم والضـيافة.في كل
عـام تــتـجــدد أيـام زيـارة األربــعـيــنـيـة
ـباد الـتي تـعـتـبـر أسـاسـا لـلـقيـم وا
الــســـامــيــة الــتـي اوصى بــهــا اإلمــام
احلس (ع) ومن ذلك نـفهم أن زيارة
االربع ال تـعني تقـد اخلدمات إلى
ـــتــــجـــهـــ صــــوب كـــربالء الــــزوار ا

ادية احلسـية بعيـداً عن عناصرها ا
تفاعلة في تسـطير خلود الدم على ا
ــا يـــخــدم اهـــداف االمــة الـــســيـف 

وتطلعاتها .
WOKł  ULBÐ

لـقـد تـركت زيـارة االربـعـ بـصـمـات
جــلــيـة فـي تـاريـخ االسالم ألنــهـا لم
تكن هامـشيـة أو طارئة تـظهر حـيناً
وتختفي حيناً آخر فهي حدث خالد
بــخـــلــود واقــعــة كـــربالء واحــاديث
استحباب تـلك الزيارة مازالت حتفر
في ذاكــرة الــزمن خــلــودهــا االبــدي
عصومون (عليهم وقد أولى االئمة ا
الـسالم) زيارة مـرقـد اإلمـام احلـس
(عليه الـسالم) عنايـة فائقـة واهتمام
خــاص وحــثـوا اصــحــابـهـم عـلــيــهـا
وارد واكـدوا علـيـهـا في كـثـيـر من ا
وقـــــد وردت في ذلـك الــــكــــثـــــيــــر من
االحـاديث والـروايـات عـنـهم (عـليـهم
الــسـالم) في فــضل زيـــارة احلــســ
والثواب اجلزيل الذي يصيبه الزائر
بزيارته. تـعد الزيـارة األربعيـنية من
قدسة من أهم الشعائـر احلسينـية ا
حيث آثـارهـا وحجـمهـا وتـفاصـيلـها

ال يــخـفى أن زيــارة األربــعـ تــكـتــنـز
قــيـمــاً ومـبــاد اجـتــمـاعــيـة وديــنـيـة
وثـقـافـيـة وســيـاسـيـة مـتـعـددة ولـكن
يـجب الـتـأكـيـد هـنـا عـلى أن احلـشود
لـيونـيـة التي تـتدفق بـشـكل تلـقائي ا
ــقـدسـة وفـيـهم الـطـفل نـحـو كـربالء ا
ـعاق إلحـيـاء هذه رأة والـشـيخ وا وا
الــزيـارة مــتــجـشــمــ عـنــاء الــطـريق
ومــــخـــاطـــره بـــعـــفــــويـــة الـــعـــواطف
نقطع الـنظير تمثل بحق واحلماس ا
ظاهرة جديرة بالـدراسة والتأمل بعد
ــيــاً ذو أبــعــاد أن أضــحت حــدثــاً عــا
متعددة في كافة جـوانبه فهي محطة
تـعـبـويـة تـنـهل من مـعـيـنـهـا األجـيـال
ـا حتمـله من مـباد عبـراً ودروسـاً 
سيرة البشرية إنسانية وقيم تخدم ا
الـــــتـي تـــــنــــشـــــد الـــــسـالم واألخــــوة
والـتعـايش الـسـلـمي  وهـذا الـتـجمع
ليـوني ماعاد طـقساً جـامداً تتـخلله ا
ـــا و مــــراسم الــــعـــزاء واحلــــزن وإ
عــمــلــيــة تـأمـل في كــيـفــيــة مــواجــهـة
االنـحـراف والـظـلم ولـو فـهـو عـمـلـية
تفاعلـية تكسـر اجلمود والسـلبية في
تأطير القـضية احلسيـنية بتجـلياتها

مارسات والتقاليد الصحيح فهذه ا
دة االجتماعيـة التي نراها في هذه ا
الزمـنـيـة القـصـير تـشـد اجملـتمع الى
بـــــعــــضـه وتـــــرتــــقـي به الى حـــــيث

االهداف السامية للدين االسالمي.
—«u(« W UIŁ

فـيد جـدا أن نـنتـهز هـذا اجلمع من ا
سلمـ ألحياء اربعينية الكبير من ا
سـبط الــرسـول االعــظم لـنـعــمل عـلى
اشــــاعــــة بــــرامج احلــــوار الــــبــــنـــاء
ــقــراطي وجــلــســات ثــقــافــيـة والــد
وادبــــــيــــــة في طــــــريـق الــــــزائــــــرين
ـــنــصـــوبــة واســـتــغـالل الــســـرادق ا
كـمـواكب لـتـلك الـبـرامج الـتي تـهـدف
الى التوعية والتثقيف بان الشعائر
لـيــست لـطـائـفــة مـعـيــنـة بل هي لـكل
ــــســـلـــمــــ وعـــلى الــــرغم تـــوالي ا
األحداث والثورات واالنـتفاضات في
تاريـخ البـشـرية حتـتـفظ ثـورة األمام
احلسـ عـلـيه السالم بـخـصائـصـها
ـــمــــيـــزة الـــفــــريـــدة وســــمــــاتـــهــــا ا
اإلصالحـيـة اذ أن الـهـدف األسـاسي
لـثـورة األمـام احلـسـ عـلـيه الـسالم
هو تـغيـير واقع مـجتمـع وفق مباد
الـدين احلـقيـقـيـة في ظل مـا تـعـانيه
اجملـتـمـعـات من انـحـرافـات وهـو ما
كن أن نـطبقه اآلن فـي مجتـمعـاتنا
الذي يـعاني من تـفــــشي الـفساد في
كل مــــفـــاصل اجملـــتـــمع وانـــحـــراف

الشباب.
إن زيارة األربـعـ عـبارة عن مـؤتـمر
ي ال يخـتص بطـائفة من إنساني عـا
سـلمـ دون غـيرهم بل ال يـختص ا
سـلـمـ أنـفـسـهم دون غيـرهم من بـا
بقيـة الديانـات سواء أكانت سـماوية
أم أرضية وعليه البد من تفعيل دور

قـطـاع خـاص لـكي تـتم الـشـراكة  مـعه
فـي  تــنــفــيــذ مــنــاقــصــات حــكــومــيــة
واحلـصول عـلى أربـاح تـغـطي الـكلف
(الــعـــطــالــة ــوظـــفــ وتــدفـع رواتب ا
بـطـالــة). وألن وزاراتـنـا وحـكــومـاتـنـا
وظـفـ الفـائـض اليـ ا ـلـيت  أبتُ
والــذين ال هي الــذين لــيس لـــهم عــمل
تـستـطـيع دفع رواتـبـهم وال تـسـتـطيع
تسريحهم السباب سياسية أو خشية
من رد الفـعل الشعـبي واالعالمي على
فـقـد سـاهـمت احلـكـومـات تـسـريـحـهم
الرشـيـدة بتـوجيـهاتـهـا غيـر الرشـيدة
ديرين بدفع تلك الشركات(وبخاصة ا
ــسـؤولـ فــيـهــا) لـيــتـحــولـوا الى وا
ســمــاســرة يـــســعــون الى(ربط حلــيــة
بـلـحـيـة) مـقـابل عـموالت تـبـلغ مـالي
ومليـارات الدوالرات تذهب جلـيوبهم
وجـيـوب الـشـركــات الـتي  الـتـعـاقـد
كـون قـانونـنـا يعـطي الـشـركات مـعهـا
اخلاصة الـشريكـة مع شركات الـقطاع
العـام(البلـيدة)أمـتيازات كـثيـرة يسيل
لــــــهــــــا لـــــــعــــــاب الــــــفــــــاســــــديـن في
(احلكـومي واخلاص).كثيرون الطرف
يتذكـرون فضـيحة عـقد وزارة التـربية

العامـل الـعراقيـ الذين يتـقاضون
رواتب مـن الــــدولــــة دون ان تــــعــــمل
كما هو احلال مع شركاتهم اي شيء
شــــــركـــــــات وزارة الـــــــصــــــنـــــــاعــــــة
اخلـاســرة(غـالـبـا لــتـوقف مـكــائـنـهـا)
ــوظــفـ والــتي لــديــهــا جــيش من ا
ينتظرون رواتبهم في نهاية كل شهر
دون ان تــســـتــطـــيع تــلك الـــشــركــات
تــغـطـيــة كـلــفـهــا ال الـتـشــغـيــلـيـة وال
الــرأســمــالـيــة!وألن(عــبــقــريـة)اإلدارة
كــان الـــعــراقــيـــة تــأبى أن تــغـــادرنــا
التـوجيه أن يـتم التـعاقـد مع شركات

أزور حـالـيـاً أحـدى الـدول وعـلـمت أن
هـــنـــاك وفــداً مـن شــركـــة حـــكــومـــيــة
حــكـومــيــة يـفــاوض شـركــة أجــنـبــيـة
لــتـعـمل(الــشـركــة الـعـراقــيـة)كــمـقـاول
فرعي لتلك الشـركة التي حصلت على

عقد كبير في العراق.
وألن تـلك الـشـركـة األجـنـبـيـة سـتـوفـر
كــثـــيـــراً وتـــقـــلل مـــخـــاطـــرهـــا عـــنــد
فـقـد قررت أحـالـة الـعمل الى التـنـفـيذ
مقـاول فـرعي عراقي(حـكومـي)لتـنفـيذ
ــقــاولــة.ويــبــدو ان هــنــاك جــزء من ا
تـــوجـــيه حـــكـــومـي بــتـــشـــغـــيل آالف

الشراكـة مع القطـاع اخلاص لتـشغيل
ودفع رواتب االف مـــوظــفي الـــقــطــاع
ـفـارقـة أن الـشـركـة .ا الـعـام الـعـاطـلـ
االجنبيـة العمالقة الـتي حتدثت عنها
ــقـاول ـقــال والــتي هي ا في بــدايــة ا
الــرئــيس الــذي أحــيــلت عــلـيـه أحـدى
قـاوالت احلـكومـية الـكـبرى ال يـعمل ا
فيـهـا سوى بـضع مئـات من الـعامـل
فـي ح يـصل عـدد العـامـل في فقط
شـركة الـقـطاع الـعـام الـعراقـيـة والتي
تريد ان تـعمل كـمقاول(فـرعي)للـشركة
االجـنـبـيـة الى مـا يـنـاهـز عـشـرة آالف
وأن  %70-60من مـــكـــائـــنـــهم عــامل
ومـعــداتـهم الــثـقـيــلـة عـاطــلـة وخـارج
اخلدمـة!!لـقد حتـول الـقطـاع الـعام في
الـــعــراق لـــيس الى عبء ثـــقــيـل عــلى
وثقب أسـود يبتلع األقتصاد الـعراقي
بـل صـار بـابـاً كل ريع الـنــفط فـحـسب
من أبــواب الـفــسـاد تــلــكـبــرى الـتي ال

يريد الفاسدون غلقها.
أم فـــهـل نـــحن أقـــتـــصـــاد أشـــتـــراكي
أم فـرانـكـشـتـاني?! أفـيـدونا رأسـمـالي
وكـــفــوا أبـــواقــكم أيـــهــا احلـــاكــمـــون

وأيديكم عنا أيها الفاسدون.

وجــد الـــرأســمـــالي والـــســوق احلـــر
نـفـسه غـارقـاً في شـركـات قـطـاع عـام
كــثــيـرة(في الــصــنــاعـة والــتــصــنـيع
الـــعــســكـــري والــتــجـــارة واألســكــان
والنفط وغيرها) لم تعد تعمل وليس
لـهـا فـائـدة. وزاد الـطـ بـلـة حـمالت
التوظيف(اجلائر) السـباب(سياسية)
وأخرى(غبائية)وثـالثة(فسادية)ضاع
فت من عــدد مـوظـفـي الـقـطــاع الـعـام
عشـر مرات مـنذ 2003 بحـيث بـاتوا
كاجلـراد يـأكـلون كـل موارد اخلـزيـنة
الــعــامـــة لــلــدولــة! وبــدال من أتــخــاذ
قـــرارات جــريـــئــة تــرافـــقــهـــا حــلــول
أنسانـية وأقتـصادية صـحيحـة لهذه
ـشـكـلـة رضــيـنـا ان نـبـقى نـدور في ا
فـلـك أقـتـصــاد(فـرانــكـشــتـاني) ال هـو
أشتراكي وال هـو رأسمالي. وشـرّعنا
بـابـاً من أكـبـر أبـواب الـفـسـاد حتول
ـــدراء فـي شـــركـــات الـــقـــطــاع فـــيه ا
العام(الطفيلية) الى سماسرة جُلّ ما
يـــفــعــلــونـه هــو الــتــوسـط لــلــقــطــاع
اخلاص ليأخذ مقاوالت من احلكومة
ــبــالغ أعــلى من احلــقــيــقــة نــظــيـر
عـمـولــة يـحـصـلـون عـلــيـهـا وبـحـجـة

مع احـــدى شـــركـــات وزارة االســـكــان
ــدارس(خالل حـكـومـة لـبـنــاء مـئـات ا
ــــالــــكي الــــثــــانــــيـــــة).دخــــلت تــــلك ا
الشركـة(العـامة)بشـراكة مع أحـد كبار
الفـاسدين في الـقطـاع اخلاص والذي
قبض مـئات ماليـ الدوالرات كـدفعة
ــدارس أســتــثــنــاءً من اولى لــبــنــاء ا
لـكونه ـنـاقـصات احلـكـوميـة شروط ا
ناقصة. شريك مع القطاع العام في ا
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وبـعـد ان قــبض الـدفــعـة االولى الـتي
أعــطى(تــفـالــيس) مــنــهـا لــلــفــاسـدين
في(الـشـركـة احلـكومـيـة)أعـلن أفالسه
واشــــتـــرى طـــائـــرة خــــاصـــة (وگـــلب
بــــالــــدخـل) وبــــقي حــــجــــر االســــاس
ــدرسـيـة(الــوهـمـيــة)لـتـلك لـلــمـبـاني ا
الصفـقة الفـاسدة شاهـداً على واحدة
من أكــبــر صـفــقــات الـفــســاد الـتي لم
يـسـتــطع الـقـضـاء جتــر الـفـاسـدين

الكبار فيها.
أنـنا نـعـاني من مـشكـلـة حـقيـقـيـة يتم
تــرحــيــلــهــا من حــكــومــة الخــرى هي
ـشــوه.فـبـعـد أن مـشــكـلـة األقـتــصـاد ا
حتول العـراق بعد 2003 إلى النظام
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13- ان التطـيل او تسـتغـرق بالـتحدث

عن اشياء غير ضرورية او مكررة .
ـكرفـون ( السـماعة ) 14- ان ال تفتح ا
وانت بــــ مــــجـــمــــوعــــة من الــــنـــاس

تصل . يستمعون اليك اال بعلم ا
ات مهما كا 15- ان ال تسجل اي من ا

وافقة مسبقة . كانت االسباب اال 
16- ان ال تقـوم بـتـصـويـر مـا يدور من
حـوار مــكــتـوب وتــرسـلـه الى االخـرين

دون علم صاحبة .
17- ان ال تسـتـقـطع االحـاديث وترسل
بـعـضـهـا دون االخـــــــــــرى فـقـد تـعـبـر
احيانـاً عن االساءة وتـستـخدم بـالضد
في الــــتـــــمــــويــــة والــــتــــــــــــشــــهــــيــــر

والتســـــــقيط .
18- ان تــتــحـــــــــفظ عــنــد اســتــخــدام
الكلمات وتنتقي منـــــــها االفضل قيماً
ال سـيـمـا في الـعالقـات بـ رب الـعـمل

درس والطلبه . والعامل وا
19- ان تـــــبــــتـــــعـــــد كـل الــــبـــــعـــــد عن
ـواقف ـنــاكــفـات فـي ا ـشــاجــرات وا ا
االتصالية النها تتفاقم مهما كان دورك

في ذلك .
علومات التي 20- ان حتتفظ بسرية ا

تدور ب االطراف كافة .
21- ان تتــــــــريـث فــــــي قـبـــــــول اي

القيــــمي الشخــــصي للنـــاشر .
10- ان الترسل الـصـور او الـفـديوات
الــتي قـــد تــخــدش الـــقــيم اخلـــلــقــيــة
وتتجاوز الثوابت االخالقيه سواء ما
يتضـمن منهـا صباح او مـساء اخلير

او اي مناسبة او موقف بينكما .
باشرة ات ا كا 11- استبدل بعض ا
بـالـطـلب الـكـتــابي السـيـمـا في مـجـال
االسـتـشـارة او الـلـقـاء العـطـاء فـرصة

اكبر في سالمة الرد .
12- ان تـسـتـأذن وتــصـرح عن اسـمك
ــة بــفــتــرة زمــنــيـة ــكــا قــبل اجــراء ا
ـتـلـقي اذا لم يـكن بـيـنـكـما يـحددهـا ا

اتصال مسبق .

للتواصل االجتماعي اخالقيات ينبغي
اعتمادها ولكنـنا جند اليوم بعض من
ؤشرات غير القيميه بل الكثير منها ا
قد تـشـوب مـنـصـات الـتـواصل وتـعـكر
الــسالمــة االتــصــالــيــة الــتي يــنــبــغي
احلــفــاظ عــلــيــهـــا كــاســاس فــاعل في
ــشــكالت وحتــقــيق الــرضـا حتـجــيم ا
الـــنــفـــسـي والــقـــبـــول االنـــســـاني في
السـلوك التـواصلي االجـتمـاعي وعلى

وفق االتي :-
1- ينـبغي ان ال تـكـرر عمـليه االتـصال
الكثر من مرة او مرت السيما اذا كان
هـــنــــالك عــــدم الـــرد او الــــرفض وذلك
السـبــاب قـد ال نـعــلم انــهـا تـســتـوجب

ذلك.
2- جتـــــنب الـــــتـــــواصل فـي االوقــــات
اخلـاصـة بــالـراحـة ( وقت الــظـهـيـرة 
سـاعـات مـتـاخــرة من الـلـيل  سـاعـات
بـكـره )او اوقات الـعـبادات الصـبـاح ا
ـــســتـــعــصـــيه الــتي اال في احلــاالت ا

تتطلب ذلك .
3- جتـــنب االتــــصـــال اثــــنـــاء الـــدوام
الرسمي الغراض الدردشة او غير ذلك
هـنية ذات ماعدى الـرسميـة منـها او ا

االولوية الفاعلة .
4- ال ترسل اشياء قد اليستسيغها او
تلقي النها قد تشوه مكانتك يتقبلها ا
الـتـقـديـريه ان لم يــكن بـيـنـكـمـا اتـفـاق

مبرم او تواصل مسبق في ذلك .
5- ان ال تــــبــــادر بــــطــــرح االســــئــــلـــة
الـشـخـصــيـة والـتي تـتــعـلق بـاالسـرار
ـكن لالخـرين االطالع عـلـيـهـا الـتي ال
اال في احلاالت الضرورية او الرسمية

التي تستوجب ذلك .
6- احــتــرس من االتـــصــال الــفــديــوي
ـسـبق بـ ـبـاشـر االبــعـد االتـفــاق ا ا

االطراف .
7- ان ال تـتـسـرع فـي ارسـال الـرسـائل
ـســجـلـة السـيــمـا الـتي ـكـتــوبـة او ا ا
تـكــون كـلــمـاتــهـا تـعــبـر عـن ضـجـر او
اسـتــيــاء لــعــــــدم الــرد دون مــعــرفـتك

السبب .
8- ان التـطـلـب الـصـداقــة من االخـرين

وانت قد اغلقت ملفك الشخصي .
9- ان تعتمـد االتصال اخلاص في اي
الحــظــات الــتي تــقـــــــدمــهــا في من ا
الـنـشـر اجلـماعـي ( كـروب ) الســـــيـما
الـتـي تـشــيــر الى اخلــطــأ الــعــلـمي او

36- ان التعـلق بكـلـمات قـد جترح بـها
مـــــــشـــــــاعـــــــر االخـــــــريـن وتــــــــــــسيء
ـــــقـدمة لشـخـصيـتـهم او افـكـــــارهم ا

عــــند احلوار .
37- ال تـتـرك هــاتـفك الــشـخــصي عـنـد

االخرين ( االطفال ) وهو مفتوح .
38- ال تـتـحـدث مع االخـرين وتـنـشـغل
بهم وهـاتـفك مـحـمـول بيـدك وهـو غـير
مغـلق قـد يـتـحـقق ارسـال تنـتـقـد عـليه

دون علمك .
39- ان ال تــنــتــحل شـــخــصــيه اخــرى
تـجبر او بصوتك لـتمـثل دور الظـالم ا

ستهز الضحوك . ا
40- جتــــــــنب اعــــتـــمـــاد الــــنـــــــــشـــر
لــلــمـــواقف الــتي تـــفـــــــرق بــ افــراد

اجملتمع الواحد .
41- الــتــاكــد مـن الــسالمــة الـــلــغــويــة
االمالئيـة لـلـرسالـة ودقـة الـتعـبـيـر قبل

االرسال .
42- جتـــنــــــب ان تـــخـــاطب االخـــرين
وانت تـــضــــــــع  صــــورة شـــخـــصـــيه

لغيرك .
43- ال تـــنـــشـــر االســــرار الـــرســـمـــيـــة
للـمـؤسسـة الـتي انت فـيهـا وال تـصرح
سـميـاتهم عن قصـد وتسئ لالخـرين 

الصريحة .

كان 29- ينبغي ان ال تتحدث وانت 
يعمه الضوضاء واستعن بالكتابة او
ـة بعـد االنـسـحاب من ـكـا ان تؤجل ا

كان . ا
30- جتنـب استـخـدام الـكـلـمـات التي
قد تـسيء الداب الـعالقـة او تـفـــــــسر
على انـهـا اعـتـداء قـيــــــمـي على وفق
الـتــــــــــقـديـر واالحـتـرام السـيـمـا ب
ــــدرس ـــــــــرأة او بـــــ ا الــــرجـل وا

والطلبة .
31- ان ال تقـطع الـعالقـة الـتـواصـلـية
ـسـتـمـرة فــجـاة دون ان تـسـوغ لـهـا ا

بذلك.
ـا يسيء 32- ينـبغي ان ال تـــــفـسر 
الــظن بــاالخــــــر والـتـــــــمـس االعـذار

كلها.
33- ان ال تـــقم بــــالـــتـــقــــاط الـــصـــور
الـشـخـصـيــة لالسـرة او ان تـبـادر في
ن دب وهب فـــان االســـرار نـــشـــرهـــا 

تكمن في حفظها .
34- ال تــعـــتـــمــد الـــنـــشــر عـن طــريق
االستـديو (مـكان احلـفظ) فانه يـوقعك
بــخـطــأ الــنــشــر و يــسيء لــشـخــصك

االكرم.
35- تــاكـــد من جـــهــة االتـــصـــال قــبل

االرسال .

ــــــــغـريــات وتـتـجــنـبـهـا درءاً مــــــن ا
للـــــشبــــــهات والـــــــف .

22- ان التسـتخـدم التـهديـد مهـما كان
كن نوعـه النه دال علـى الضـعف بـل 

ان يستثمر ضدك قانوناً .
23- ان ال تـؤكد اكـثـر مـن مرة عـلـى ما
ارسلت من رسائل وال تعاتب على عدم
الرد علـيهـا وكرر احملاوله وكـانها اول

مرة .
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24- جتـــنب دعـــوة احـــد االشـــخـــاص
ات اجلمـاعية دون كـا للمـشاركه في ا
ن تـــتـــحـــدث مـــعه او اعالم مـــســـبـق 

معهم.
ـــؤشـــرات اخلـــاصـــة 25- اعـــتـــمـــاد ا

باالختصار والدقة والوضوح .
26- التـتـسـرع بـنـشـر كل مـا يـرد الـيك
من فديـوات او كتـابـات اال بعـد التـاكد
من مــصــداقــيــتــهــا او اهــمــيــتــهــا في

االرتقاء التواصلي .
ــنـظم 27- ان تـلــتـزم بــاداب احلـوار ا
بـاعـطـاء مـتـسع من الـوقت السـتـكـمـال

قدمة . وجهات النظر ا
ة فجأة وتتحدث كا 28- ان ال تغلق ا
مع شخص اخـر االبعـد االستـئذان من

الطرف االخر .
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بعد كل انـتخابـات يتطـلع البعض مـن ابناء الـشعب على ان الـعملـية االنتـخابية
قـراطية) ستفرز نتائج ايـجابية الدارة شؤون البالد ورغم اختالف وجهات (د
الـنظـر لـتحـقـيق ذلك فان الـسـلطـة لم تكـن قادرة عـلى تـلبـية الـرغـبات الـشـعبـية
بايـجاد نواب ووزراء وحكومة قوية رجالها رجال سياسة وليسوا موظف كبار
تـسـيـرهم احـزابـهم وفق مـا تـشـتـهي وتـريـد . نـعم بـحـاجـة الى رجـال يـعـرفـون
ـسؤولية متفهم لطبيعة مناصبهم السياسية فال يقحمون أنفسهم في معنى ا
انـيـة نريـد نـواب يفـهـمون مـا يـختص به الـفـنيـون بـوزاراتـهم وفي جلانـهم الـبـر
همة التي انتخبهم الشعب من اجلها الاثارة النعرات والنزاعات واثارة معنى ا
الــفــ وتـعــطـيـل الـقــرارات الــتي تـخـص الـشــعب. نــريـدهم يــبــثـون روح االمل
والتـفاؤل ب عموم الـشعب السعاد الـشعب ورفع الضيم والفـقر والبؤس عنه.
نـريـد وزراء مـتـفـهمـ اليـصـبـحـون وكالء  ومـديـرين عـاميـ في وزاراتـهم الى
جانب مناصبهم ومسؤولياتهم. يثقون بأنفسهم وبكوادر وزاراتهم. وان يطبقوا
الدستـور الذي يقسـمون بالله العـظيم على احتـرامه عند توليـهم مناصبهم رغم
الحظـات عليه وااللغام التـي زرعت فيه هذا الدستور الـذي ينص على تكافؤ ا
واطـن نـريد ـواطنـ فال يـسمـحون ألحـد بتـجاوز غـيـره من ا الفـرص ب ا
وزراء يــتــعـامــلــون مع الـنــاس عــلى أســاس الـقــانــون ال عـلى أســاس طــائـفي

وعنصري وقومي وجهوي.
ن أحد واطن وإهـدار كـرامته ال نـريـد ان  نريـد ان يـتوقف مـسـلسل إهـانـة ا
على عـراقي بخدمة هي حق من حقوقه نريد للمواطن الكرامة ورفعة الرأس
واطن في فيـذهبون إلجنـاز معامالتـهم في  الدوائر احلـكوميـة حالهم حـال ا
الدول احلـضارية. نريـد بلدا صاحب حـضارة وتاريخ وقيم ومـباد حتترم فيه
االجهزة احلـكومية بـقدر احترامـها للمـواطن اليعـتدى على موظـف البلدية وال
ـعـلـم وال عـلى بـنـايـة مـدرسـة او مـسـجـد او جتاوز ـرور وال عـلى ا عـلى رجل ا

على الطرقات.
ـهلهل لـينبثق فان احلـاجة االهم واالكثـر احلاحا هي اعادة صـياغة الـدستور ا
نظـام سياسي جديـد وفق رؤى وطنية مـحضة للـخالص من اعادة تدوير وجوه
ـان الـتي لم يـجـني مـنـهـا سـوى خـراب الـعـراق وضـيـاع خـيـراته اعـضـاء الـبـر
وتخـلف ابناءه. واخـتالق االزمات. ان شـعبنـا يتـطلع ويسـتحق وزراء ومـوظف
يعـملون بكفاءة واخالص وتفان ومـهارة وخبرة متراكمـة في التخطيط وصناعة
الـسـيـاسـات وادارة اجلـهـاز احلـكـومي  الوزراء مـحـاصـصـة  واحـزاب التـفـهم

ابجديات العمل االداري. 
ان يحملون همـوم مصالح مناطقهم وقواعـدهم االنتخابية من جهة واعضاء بـر
صالح العليا للوطن ككل ولكن عليهم ايضا ان يعملوا سوية من اجل حتقيق ا
من جهـة اخرى. وان يـكون دورهم االسـاسي  يتـمثل في تـشريع الـقوان ذات
صـلحة الوطنـية العليـا  الفي خدمة احزابهم اولوية يـصب تنفيـذها في خدمة ا
واغراضـهم الشخصية او الفئـوية او اخرى التاخذ مصلـحة الوطن العليا على

دى البعيد. ا
سؤوليات التي على كل وزيـر ونائب النهوض بها. وان يكون وهذا هـو جوهر ا

واطن والوطن.    الهدف هو خدمة ا
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مــخـتــلــفه وهـكــذا كــان الـســؤال نـقــطـة
االنـــطـالق في حـــيـــاة االنـــســـان نـــحـــو
ـــــعــــرفــــة والـــــبــــحث االكــــتـــــشــــاف وا
واالسـتـنتـاج وربط الـظواهـر واالسـباب
والـــتــوصـل الى حـــقــائق كـــانت حـــجــر
ـعـرفي وفي الـزاويـه في بـنـاء الـنـظـام ا
ايـجاد قـاعدة رصـينة من االسـتنـتاجات
الـتـي شـكـلت فـيـمـا بـعـد دلـيالً لألجـيـال
ــفــكـرين وهم الـالحـقه مـن الـعــلــمـاء وا

يواصلون مسيرة اكتشاف اجملهول .
حــيـاتــنـا لــو دقـقــنـا عـبــارة عن اســئـلـة

تواجهنا وتلح علينا في تقد 
جـوبه واشكاليات تـطالبنا بـأيجاد حلو
وظـواهـر تـبـقى مـجـهـولـة امـامـنا مـا لم
نـخضعهـا الى التفسـير ويغلـف حياتنا
ـــتـــلك االبـــهـــام والــــــغـــمـــوض ان لم 

علوم الى مسيرة الفكر االنساني من ا
اجملـهـول بـدأت تسـاؤالً نـتج عن حـيرة
ودهـشة االنسـان  وهو يتـأمل األشياء
مـن حوله ويـرى الـظـواهـر احملـيـطة به
وانـتـقاله من اكـتشـاف الى آخروتـطور
مــــعـــــرفــــته مـن خالل ذلك الـــــتــــفــــاعل
ـعايشة مع واقع احلياة ,واسـتمرار وا
الـتفـكير بـتلبـية االحـتياجـات والسعي
نـحـو الوصـول الى ايـجاد مـسـتلـزمات
الــعـيش من طــعـام وسـكـن  ومـلـبس ..
الخ فــكـانت احلــضـارة رحــلـة قـطــعـهـا
االنــســان عـبــر هــذه احلــقب الـزمــنــيـة
الـطـويـلـهـوكـانت الـبـدايـة تـسـاؤالً كـما
قــلـنـا وبـحــثـاً عن اجـوبـة وتــفـسـيـرات
ــــــا واجه االنــــــســــــان من وحــــــلــــــول 
اشـــكـــالــيـــات وظـــواهــر وصـــعـــوبــات

ومكان . فالسؤال  نافذة نطل منها على
افــكــار واراء االخــرين وتــفــتح امــامــنـا
ـعرفة والتطلع الى افـاق رحبه للفهم وا
ا يـعـ  على مـزيـد من سـعة االطـالع 
اغـنـاء جتـاربنـا ويـضـيف اليـنـا خـبرات
قـد نـكـون في امـس احلـاجة الـيـهـا   من
اجل تـنوير جـوانب مختـلفة من حـياتنا
.لـقد اسهمت تساؤالت ايليا ابو ماضي
عري واخليام وشكوك ديكارت وغير وا
اولـــئك اســـهـــمت فـي اثـــارة مــواضـــيع
وفــتــحت نــوافــذ كــان لـهــا كــبــيــر االثـر
فـي ظـهـور كـم هـائل من االنــتـاج االدبي
والـفكري واتاحت فـرص كبيرة لـلتفاعل
االنـسـاني وخـلق نـقاط الـتـقـاء واواصر
فـكريه الزلـنا مشـدودين اليـها وتشـعرنا
بـأن الـتـفـكـيـر االنـسانـي يصـدر عن ذلك
الـتفاعل ب االنـسان وما يحيط به  من
ظـــواهـــر واحــداث فـي كل مـــرحــلـــة من

مراحل التاريخ .
ومـن يــتــأمـل في مــا اثـــارته مــحــاورات
جـمهـورية افالطـون من اسـئلـة واجوبة
يــجـد فــيـهــا افـكــار واراء تـمـثـل اصـالـة
حـقـيقـيـة وتبـرز غـزاره العـقل االنـساني
ومـعــاجلـة جلـوانب اسـاسـيـة في حـيـاة

كل مجتمع .
حــاجـتـنــا لـلـســؤال تـبـقى قــائـمه مـادام
هـناك مـجهـول نريـد ان نعـرفه .. ويبقى
الـسؤال الـنافذة االولى لـلمعـرفة . والله

وفق . ا

الـعـقـول في االدلـه وكـان الـسـؤال ماده
لكل حوار وأداة استخراج كل جواب .
ومـاب أيـدينا من تـراث عمـالقة الـفكر
يـشـيـر بـوضـوح مـا لـلـسـؤال من قـيـمة
ومــا لــلـجــواب من اهــمــيـة في تــولــيـد
حــقـائق مـعــرفـيـة اغــنـتـنــا وامـتـعــتـنـا
وانـارت لنا كـثير من جـوانب احلياة ..
وعــنــدمـــا نــتــأمل في كــتب احملــاورات
ـعرفه ـخـتلف أنـواعهـا نكـتشف ان ا

برمتها عبارة عن سؤال وجواب .
ـعلم والـتـلـمـيذ بـ الـعـالم واجلـاهل ا
شـتري .. ـريض البـائع وا الـطـبيب وا
الخ يـظل الـسؤال وسـيلـة مـهمـة الغنى
ـؤدي عـنــهـا في ايـجـاد ذلك الـتـفـاعل ا
الـى اغــنـــاء احلــيـــاة وايــجـــاد ظــروف

عيشة بني البشر . مالئمة 
فردات في حـياتنـا اليومـيه كثيـر من ا
الـتي الغنى عنها عبـارة عن اسئلة بها
تــتــقـــوم بــهــا صــلــة االنــســان بــأخــيه
االنــســان ويـنــشـأعــنــهـا ذلك الــتــفـاعل
ـلـل والـضــجـر واحلــوار الــذي يـبــدد ا
نـتـيـجه انس الـناس بـبـعـضـهم وكانت
ـــعـــرفـــة االنـــســـانــيـــة بـــكل جـــوانب ا
اشــكــالــهـا تــعــبــيـراً وجتــســيــداً لـذلك
احلــــــوار وتـــــأكــــــيـــــداً عــــــلى ان اال
والــشـعـوب مـا تـخـطـت هـذه الـعـقـبـات
وال اســـــتـــــطـــــاعت ان تـــــقـــــيـم صــــرح
ـعـهـود احلــضـاره االبـذلك الـتــواصل ا
بــ اهل الــفــكــر والــعــلم في كـل زمـان

التعبير .
عـنـدمـا نـقف امـام لـوحه فـنـيه ونـتـمعن
فـيها تـثير فـينا سـيالً من اسئلـة تبحث
عـن اجـوبه تـفك لـغــز الـلـوحـة وتـوضح
لـنـا ما يـريـده الفـنان مـن خالل الوانـها
وتـقـاطيـعـها وخـطوطـهـا ورموزهـا وقد
تـخـطر بـبـالـنا اجـوبـة وتفـسـيرات وفق

رؤيتنا وتصورنا .
في حـياة اي فرد منا لوحه فنيه تعكس
الـواقـع وتـطـرح اسـئـله عـلـيـنـا االجـابه
عـــنــهــا وبـــقــدر مــا تـــكــون اجــابـــاتــنــا
صــحـيـحه كـان فــهـمـنـا لـواقـع حـيـاتـنـا

صحيحاً .
…UO(« ÊËRý

من الـسـؤال يـبدأ تـفـكيـرنـا الـباحث في
شـتى شؤون احلياة وباالجابة نتوصل
الـى حـقــائق لم نــكن نــعــرفــهـا مـن قـبل
وبــ الـسـؤال واالجــابه تـتـولــد لـديـنـا
ــعـــرفه وتــتــضح امــامـــنــا كــثــيــر من ا

احلقائق .
انـكار السـؤال هو ادعاء الـعلم بكل شئ
وهــو ادعـاء بـاطل بــالـبــديـهه الـعــقـلـيه
ــكن ألي فــرد ان يــنــكــرهـا ألن الــتي ال
ـكنه االنـسـان مهـمـا اوتي من العـلم ال
عرفـة بل يبقى ان يـحيط بكل جـوانب ا
مــا اوتي قــلــيالً ومــا عــلـيـه اال ان يـظل
ــعـرفه لـذا كـان ســاعـيـاً نـحــو الـعـلم وا
احلـوار بـ أهل الفـكر تالقح في اآلراء
وتـــشــاور في الــتـــفــســيـــرات وحتــكــيم



ـركـز الـفنـي اجلديـد في رمـوق هـذا األسـبـوع ألول مـرة في سـيـول عـاصـمـة كـوريـا اجلـنوبـيـة الـصـاخـبـة الـسـاعـيـة إلى أن تـصـبح ا أقـيم مـعـرض فـريـز الـفنـي ا
عـرض أقيم سابقـاً في عواصم الفـنون التقـليديـة مثل لندن وبـاريس ونيويـورك لكنّ خبراء الـقطاع يـقولون إن سيـول خيار طـبيعي الستـضافة هذا نطقـة.وكان ا ا
" (لعبة احلدث.وفي السنـوات األخيرة أثـبتت كوريا اجلـنوبيـة نفسهـا كقوة ثقـافية مع الـنجاح الدولي لـفيلم "بـاراسايت" احلائز جـوائز أوسكـار أو "سكويد غـا
احلبّار) الشهير عـلى نتفليكس أو أيضـاً جنوم فرقة "بي تي اس" للبوب الـتي حتتل صدارة سباقات األغنـيات.وقال مدير معرض "فـريز" في سيول باتريك لي إن احلدث
ـياً ومجموعات ـشهد فني غني مع "فـنان موهوب لـلغاية ومتـاحف مشهورة عا دن الـتي حتظى فيها الـثقافة بتقـدير كبير".وأشـار إلى أن سيول تزخر  "يتطلع إلى ا

خاصة ومؤسسات غير ربحية وبيناليات وصاالت عرض ما يجعلها مكاناً مثالياً الستضافة معرض فني".
ربـحة بسبب الـضبابـية على الـصعيدين ا اعتُـبرت قلب سـوق الفن اآلسيـوية ا ـعرض الذي انطـلق في لندن في وقت يـبتعـد عالم الفن عن هـونغ كونغ التي لـطا ويقام ا
اضي "سيول هي بال شك السوق الي والسياسي.وقالت أليس لونغ مديرة دار "بيروتان" للـمعارض التي دشنت ثاني صاالتها في العاصمة الكـورية اجلنوبية الشهر ا ا
عارض الـفنية احمللـية أعداداً قياسيـة على صعيد ت سوق الفن في سـيول بشكل كبـير منذ ظهور جـائحة كوفيد- 19إذ حققت ا األكثر ديناميـكية وإثارة في آسيـا اليوم".وقد 
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ـرحـلـة الـتـاريـخـيـة انـذاك  ,فـعـبر عن ا
هـموم اجملـتمع والـفرد الـعراقي مـثقـفا
وذجا مسحوقا من برجوازيا كان ام 
ــغــمــورة كــمــا عــبــر عن اجلــمــاعــات ا
قـــضــايـــا اجملــتـــمع و االنـــســان في ان

واحد.
في ح تمـيز عبـد احلق فاضل بولعه
الشديد في حترير الـقصة العراقية من
اطــارهــا الــفــنـي الــتــقــلــيــدي واضــعــا

ــغـــامـــرة الــتـــجــريب االســـاس 
والتركيب الفـني التقليدي التي
سـتـطــلق نـحـو افـاق تـكــنـيـكـيـة
واســلـــوبــيــة واســـعه وجــديــدة
وبذلك اتسمت قصصه وخاصة
روايــة مــجـنــونــان بـصــنــعـتــهـا
ـنحني الفـنيـة الهـندسـية ذات ا
الـتـشـكـيـلي والـتـركـيـبي اضـافة
الى الـتـصـاقـهـا بـقـضـايـا الـفرد
العراقي وهموم اجملتمع كلها.
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الـقـصـة الـبـنت الـشـرعـيـة لـنـمو
وانتـصار الـبرجـوازية االوربـية
حقا وال يـحد جذورهـا الى فجر
االنسـانيـة كما هـو حال الـفنون
ـسـرح والـشـعـر هذا االخـرى كـا
اذا اعـتبـرنا ان الـفن القـصصي
ليس احلكـاية الشـفهيـة العادية
وان كـانت قد تـمثـلـها في الـقرن
الــســابع عــشــر والــثــامن عــشـر
وبــالـتــالي فـالــقـصــة الـعــراقـيـة
تــطــلــبـت قــبل نــشـــاتــهــا فــتــرة
تخـلخل تاريـخي خطيـر كظهور
االســـتـــعـــمـــار احلـــديث ومـــهــد
الــــصــــراع ضــــده وفي الــــقــــرن
الـعـشـرين في عـصـر االنـقالبات

واالنتفاضات 
من الرومانسية الى الواقعية
تــاثــر الـــرواد بــاخــتالط الــروح
الـرومــنـســيـة بــالـوعي الــنـقـدي
ــــتــــاثـــر بــــعـــوامـل داخـــلــــيـــة ا

وخارجـيـة اهـمـهـا الـتـيـار الـرومـانسي
في اوروبا ,وصدى ذلك في الشرق.

w U « qBH «

تناول دراسة معمـقة من اعمال الكتاب
الـرواد ويشـرح حول مـفـهوم الـواقعـية
عن ذو الـنـون ايــوب كـروايـة الــدكـتـور

اثلة ابراهيم واعمال 
عبـد احلق فاضل رائـد القصـة الفـكرية

الفنية
اعـطى هـذا الكـاتب لـلقـصـة شكـال فنـيا
بــعـدمـا كـانـت خـواطـر ورؤى ومـقـاالت

اجتماعية وانسانية
ـــيـــز قـــصـــته اعـــتـــمـــادهــا عـــلى مـــا 
الـــعــنـــاصــر الـــدرامــيـــة في احلــدث او
تـداخلة ترابـطة وا سلـسلة االحـداث ا
بطريـقة فنيـة وابتعادهـا عن الشعارية

الـكــتـاب الــذي بـ يــدي يـنــقـسم الى
قسـم يـحدد االول منه االطـر الفـنية
والـفــكــريـة لــلـواقــعــيـة االجــتــمـاعــيـة
الـنقـديـة في مـرحلـة الـريادة وذلك من
خالل الـتركـيز عـلى اعـمال كل من ذي
لك النوري وعبد النون ايوب وعبـد ا
احلق فــــاضل امــــا الـــقــــسم الــــثـــاني
فــيــجــسـد مـالمح الـتــيــار الــســيـاسي
ـبـاشـر الـذي بـلـوره اجليل الـعـقـائـد ا
اجلـــديــد مـن خالل اســتـــلــهـــام تــراث
الرواد وحملاولة جتاوزهم في ان معا
وقـد ركــز في هـذا الــقـسم عــلى بـضع
روايـات سـيـاسـيـة مـبـاشـرة تـعـبر عن
مـخـاض الـثورة في الـقـصـة العـراقـية
غيـر ان القسـم يتـداخالن ويشكالن
ــضـمـون وحـده عــضـويـة مـن حـيث ا
واالجتـاه الــفـكــري والــفـني عــلى حـد

سواء .
غيـر ان الـدراسـة الـتـطبـيـقـيـة لـبعض
الـنـمـاذج الـقـصـصـيـة والـروائـيـة هي
ـالمح الـــــــعـــــــامـــــــة الـــــــتـي حتـــــــدد ا
واالســتــنــتــاجــات الــنــقــديـة وهـي مـا
قوالت الـنقدية تبـرهن صحة بـعض ا
ـقـدمـتـ الـنـظـريـتـ مع في هـاتـ ا
مــحــاولــة ربط االســتـنــتــاج الــنــظـري
النقدي العام وب فصوله التطبيعية
من خالل اعـمــال قـصـصــيـة وروائـيـة
قدمة قدم الـناقد مؤيد محددة بهـذه ا
قـارنة بهذا الطالل دراسـته النقـدية ا
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ـؤلف صـورة في هــذه الـدراسـة قـدم ا
عـــامــة ذات اطـــار نــظــري مـــجــرد عن
الـقـصـة العـراقـيـة في مرحـلـة الـريادة
مركـز على اهم قـصاصي جـيل الرواد
الــذين جــســدوا الــتــيــار االســاس في
الـــقــــصـــة الـــعــــراقـــيـــةوالــــواقـــعـــيـــة
االجتماعية النقدية ويقصد ذو النون
ــلك نــوري وعــبـداحلق ايـوب  ,عـبــدا
فـاضل حـيث يـعتـبـر االول ابـرز قاص
عــراقي الــتــصــقت اعــمــاله بــقــضــايـا
اجملــتـمع واالمه عــبـر من خـاللـهـا عن
وعي نــقـدي عــمــيق وإرادة صــلــبـة ال
تـــلـــ في مـــنـــاهـــضــة االســـتـــعـــمــار
وعــمـالءه والــرجــعــيــة احملــلــيــة كــمـا
يعتبر الطالل ان اعماله تنحى منحى
حتـليـا في رصد الـظواهـر السـياسـية
و االقـــتـــصـــاديــة واالجـــتـــمـــاعـــيــة و
الـنــفـســيـة وبــذلك اسـتــحق ان يـكـون
رائدا كبـيرا من رواد القصـة العراقية

االجتماعية النقدية .
ـلك نــوري فـقــد كـان رائـدا امـا عــبـد ا
كـبيـرا من رواد التـيـار السـيكـولوجي
الـتـحـلـيـلي في الـقصـة الـعـراقـية دون
ان يـنــفـصل عن الـقــضـايـا الــواقـعـيـة
واالجتمـاعية والنقـدية التي تتـطلبها

بررة التي ميزة واالستطرادات غيـر ا
الــقــصــة الــعــراقـــيــة في تــلك الــفــتــرة
واقـتــرابـهـا من الـلــقـطـة الـفــنـيـة الـتي
تــركــز عــلـى الــصــورة واالخــتــزال في
احلــــدث واالقــــتـــــصــــاد فـي الــــوصف
واسـتـخـدام الـلـغـة الـفـصـحى وبـعض
وسـائل الـبالغـة الغـنـائـية واسـتـخدام
حـوارا فـنـيـا وذكـيا ولـقـد اكـد االسـتاذ
الـدكـتور الـناقـد عـبداالله احـمـد رحمه
الـله في كـتـبه عـلى طـريـقـة اسـتـخـدام
الـــقــاص عـــبــداحلق فـــاضل لـــلــحــوار
بشكل واسع في بنـاء قصصه وتمكنه
مـن ادارة احلـوار وتــاثــره ب( تــوفـيق
ــازني الـرقــيــقـة احلــكــيم وسـخــريــة ا
ـؤلف في هـذا احلـزيـنــة كـمـا تـطــرق ا
الـفصل عـلى نقـاط الـضعف الـفني في
روايـة مجـنونـات من خالل مصـادفات

ثالث.
ـــــلك نـــــوري رائـــــد الــــتـــــيــــار عـــــبــــدا

السايكولوجي!
تـميـزت اعـمال هـذا الـكاتب بـاالسراف
ــا ال يــثـقل في الــوصف والــتـعــبــيـر 
على روح الـقار في الـغالب وال يربك
احــســاسه اجلــمــالي بــبــسـاطـه لـغــته
ــتـرعه بـحس انـسـاني وشـاعـريـتـهـا ا
مــــرهف ودقـــة الــــتـــقـــاطـه لـــلـــصـــورة
الــــصــــغــــيــــرة كــــمــــا هــــو احلــــال في
مــجــمــوعــتـه نــشــيــد االرض.لــقــد كـان
ـدرسـة السـايـكولـوجـية في مـتـاثرا بـا
يـة خـاصة قـصـة( امربك الـقـصة الـعـا
ذلك االجتاه السايكولوجي في القصة
ـــؤلف في ــسه ا الـــعـــراقــيـــة ذلك مـــا 
قــصـص ذوالــنــون وشــاكــر خــصــبــاك
وفــؤاد الــتــكـــرلي.واخــتــتـم مــقــارتــبه
بــتــحـــلــيل قـــصــتــ له مـــاســاة الــفن

ونـهــايـة الــدكـتـور عــزمي بـاعــتـبـارهم
ــوذجـــا حـــيــا يـــجـــمع ســـمــات ادب

لك النوري كما يظن? عبدا
ـستفـيضة بـاعتبار ويخـتتم دراسته ا
ــيل الى دائــرة الـغــرابـة ان الـكــاتب 
والــتـطــرف والالمــعـقــول مــقـتــديـا من
الـنـمـاذج الـغـربـيـة لـلـقـصـة الـقـصـيـرة
بـاعـتـمـاده الـرمـز والـتحـلـيـل النـفـسي
ـاذج مـاسـاوية فـحـسب بل في خـلق 
وروث الشرقي غربية قاطعـا صلته با
ويــعــد رائـدا لــلــتــحـلــيل الــنـفــسي في
القـصة احلديـثة الـتي تعتـمد الوصف
ي والـرمـز واالقـتـبـاس من االدب الـعـا
كـما في قـصص مـحمـد خـضيـر وفؤاد

التكرلي 
فـي الـقـسم الـثـاني يـتـحـدث عن غـائب
طعمـة فرحان ومحـاوالت البناء رواية
ـــيــز الــقــصــة ســيــاســـيــة وهــذا مــا 
الــعـراقــيـة عـن شـقــيـقــاتـهــا في الـدول
الـعربـيـة حتى ان الـقـصة
الــوجــدانــيـة الــعــاطــفــيـة
ذاتها ال تخلو من االبعاد
ـطـارحات الـسـيـاسـيـة وا
ـــــواقف الـــــفـــــكـــــريـــــة وا
الـتـقدمـيـة كمـا هـو احلال

في رواية مجنونان !!
يـــعـــتــبـــر ذوالـــنــون االب
الـــــشـــــرعي لـــــلـــــقـــــصـــــة
الـسـيـاسـيـة الـعـراقـيـة أو
من رواد تــيـار الـواقــعـيـة
االجتماعية النقدية حيث
كـان كل قــصــصه مــلـيــئـة
بـــالــــنـــقـــد االجــــتـــمـــاعي
ـــواقف الـــســيـــاســـيــة وا
اجلـــــريــــــئـــــة والـــــرؤيـــــة
االنـــســانــيــة الـــتــقــدمــيــة
الضـاجـة بحـرارة وصدق
ــــعـــــانــــاة مـن مــــظـــــالم ا
ـبـادة كـمـا هـو الــعـهـود ا
احلـــــال فـي الـــــدكــــــتـــــور
ابــراهــيم والــيـد واألرض
ــاء الـــلــتــ جـــســدتــا وا
مــلــحــمــة نــظـال الــشــعب
واالمـة ضــد االســتــعــمـار
والصهيونية واذنابها !!
ورغـم مـــــؤخـــــذاتـه عـــــلى
بـــــعض االعــــمـــــال الــــتي
تفتقر الى مقومات فكرية
وتـكـنـيـكـيـة عـديـدة بـحكم
قلـة جتاربـها واهـتمـامها
باشرة بالقضايا والرسائل احلسية ا
ـنظـور االيدولـوجي الواضح بغـياب ا
ـنـهج الـنـقـدي الـعـلـمي كـمـا يـصف وا
غياب الصنعة الفنية احملكمة العالية
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ــؤلف رؤيــته الـنــقــديـة قــدم الــنـاقــد ا
ية تلك الـفترة واعمال وقارب باكـاد
الـــكـــتـــاب الـــتـي تــنـــاولـــهـــا الـــبـــحث
كنني االعتراف انني تركت اكمال و
رحـلـة عشـتـها الـكـتاب عـنـدمـا وصل 
وهي مرحلة كـتابة الرواية الـعقائدية
للفترة ما بعد تموز  1958واسقاطات
الـكـتاب وانـتـمائـهم الـسيـاسي وتـاثر
اجملـتـمع من تـلك االرتـدادات الـثـورية
الــتي دمـرت بــنــيـته الــتـقــلـيــديـة دون
كـنني الـتـاثيـر االيـجابي فـيـها كـمـا 
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الــقـول ان الــقـصــة الـعــراقـيــة مـنـذ
البـدايـة والـقـصـة الـشـفـاهـيـة التي
تـتـحــدث عن احلـكـايــا واالسـاطـيـر
ظــلت في مــتــداول الــنــاس بـســبب
ظــروفـهم الــقــسـريــة واجملـتــمـعــيـة
نـتيـجـة تراكم االحـتالالت الـطويـلة
وتاثرهم باحمليط اخلارجي وكانت
الـقـصـة في الـعـراق اقل تـطورا من
الـقـصـة في مـصــر وسـوريـا بـحـكم
االحتالل الـبريـطاني الـذي لم يهتم
باالدب واإلنسان كما حدث العكس
ــتــلــقي في ســوريــا ومــصــر لــكن ا
العـراقي خير الـقصة بكـل انواعها
وانـحـاز في وقت الـثـورات لـلـقـصة
الثـورية والتي تـقاوم احملـتل وكما
اضي حدث في خمسينات القرن ا
حـــدث بــــعـــد االحـــتالل االمـــريـــكي
لـــلـــعـــراق ورغم وجـــود االنـــتـــرنت
ووسائل التواصل االجتماعية لكن
ـتــلـقي ظـل يـقــارب اعـمــال ادبـيـة ا
كــبــيـرة مــحـلــيــة ودولـيــة والــقـسم
ـــــــؤلــــــــفــــــــون بــــــــ مـن يــــــــدعم ا
ـقـراطـيـة االمـريـكـيـة وبـ من الـد
يـطــالب ويـقــدم اعـمـاال تــدعـوا الى
اجلذور ان الـقصـة العـربيـة اجماال
تــتــحــدث عن مــاض جــمــيل وغــيـر
مظلم وهـذه السوداويـة في الرؤية
ـتفـائلـ بغد لم تـبددهـا مؤلـفات ا

االخر.
لقـد تسـببت االحـتالالت الكـثير في
تدمـير االرث االجـتمـاعي والثـقافي
وجـعــلـت الـشــخــصــيــة الــعــراقــيـة
شخصـية مقـلدة على عكس االديب
ـيـة ـصـري الـذي نـال جــوائـز عـا ا
في الـقـصـة والروايـة كـمـا ال انسى
ان الـقـاص العـراقي ظل بـرجـوازيا
يكتب من بـرجه العاجـي ويتقمص
شـخـصـيـات اجملـتــمع الـفـقـيـر كـمـا
حدث الغلب كتاب الـقصة العراقية
ـكننـا ان نسـجل تراجـعا في كـما 
كـتــابـة هــذا الـفن فـي الـعــراق بـعـد
 2003حيث ال جند في االعمال بعد
ثوريا راديكاليـا وليس فيها نزوعا
اصالحـــيـــا وخـــضــوعـه الســالـــيب
النـضال الـسلـمي كتـكتـيك سياسي
ـــقـــراطـــيـــة يـــحـــقق الـــثـــورة الـــد
ـنـشـودة بـعض الـروايـات قـدمت ا
حملــة عن نـــضــال احــزاب عــراقــيــة
كــالــشــيــوعي واالسـالمــ ومــنــهـا
جــاءت نــســخــة مــســتــنــســخــة من
ي وتبقى الـرواية التي قصص عـا
كــــتـــبـــهـــا الـــرواد عــــلى الـــســـرقـــة
واالعـــتــمـــاد الـــذاتـي او عـــنـــفــوان
الــعـــاطـــفــة االحـــســاس الـــنـــفــسي
ـــرهـف اقــرب الـى الــشـــخـــصـــيــة ا
ــتــلــقي امــا الـنــخب الــعــراقــيــة وا
الـثـقافـية فـتمـيل لـلقـصة الـقصـيرة
الـهادفـة التي تـثـير فـضول الـقار

وفيها من احلداثة والتطور.
ومع ذلـك بـواقــعـيــة اقـول ان االدب
الـــــواقـــــعي الـــــذي يـــــتــــحـــــدث عن
الـواقعـية االجـتمـاعيـة النـقديـة هو
ـا عــنــوان الـقــصــة الـعــراقــيـة قــد
وحـــديــثـــا ويـــتـــنــاسـب مع مـــيــول
ـتـلقـي والظـروف الـتي مـرت على ا

بلده .
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"كنت انـسانـاً قابـعاً خـلف ذاتي بـقلب طـير أخـضر ال يـركن وال يهـدأ في أي حال
كـسورين إيالم جرح بليغ يـئن طوال الوقت يفتش عن موطن يكـتم حتت جناحيه ا
قـابر يـرقد في ظالم اللـيل يرزح حتت تـقلب األقدار متـروك هناك كـوخاً بـصمت ا

واألهواء ووطأة الهمج ورعونة األشباح". 
ـنطـلـقة من أعـمـاق وجدانه وجـوهـر كيـانه عـبر الـقاص بـهذه الـعـبارات الـشـعريـة ا
والـروائي عـلي حـسـ زينل عن اخـتـمـارات النـفس وتـطـلـعات الـروح حلـيـاة مضى
عليـها أكثر من نـصف قرن ونيف مازالت تـنبض باحلب والبهـجة والتطـلع لتحقيق
ا راوده في العيش بحرية وهـدوء وسالم عندما يحدثك عن مشهد احللم الـذي طا
ـاضي الـبـعـيـد جتـده يـتـكـلم عن كل شـاردة وواردة فـيه بـصـوت هاد في الـزمن ا
ـشهد أو انك تعيـشه في اللحظة واسلـوب بليغ حتى تشـعر وكأنك جزء من هذا ا
تـلقي ـا يشـد ا تـلك ذاكرة قـوية وخـزين معـرفي كـبيـر ولغـة رصيـنة و فـالرجـل 

لـنــصـوصه هـو عـمـلــيـة الـتـلـطـيف
الــتي يـقـابـل بـهـا الـشــر بـاخلـيـر
فــهـو يــسـتــبـدل احلــرب بـالــسـلم
والـــشـــظـــيـــة بـــالـــوردة واحلـــقــد

باحلب.
وعـندمـا تـتطـلع في سـيرة الـكاتب
زيــــنـل جتــــد رغم تـــــخـــــصــــصه
الـــــعــــــلـــــمـي الـــــبـــــحـت فـي عـــــلم
ــيــاه اجلــوفــيـة اجلــيــولــوجــيــا وا
وحـرفيته في العمل إلّا أن األدب
كـــان حـــاضـــراً بـــ مـــشـــاريـــعه
الـعــمـلــيـة وبـحــوثه الـعــلـمــيـة لـذا
جنـده قد كـتب الـقـصة الـقـصـيرة
والـــروايـــة واخلــاطـــرة وإذا كــان
الكـاتب قد الـتزم بهـيكـلية الـقصة
والـروايـة في مــؤلـفـاتـه الـسـرديـة
ــكــان فــاألخـــيــرة من الــصـــعب 
تلك االلـتزام بنـصها وهو الـذي 
ـعـرفـة واخلـزين كـمـاً هـائالً مـن ا
الــلـغــوي كــمـا شــكـلت اخلــاطـرة
ـا لـديه عـبـارة عن تـفـريغ نـفـسي 
يـعتمل في ذاته فجاءت نصوصه

عبارة عن انـثياالت نفسية لذاته اخلاطرة تقترب أحـياناً من القصة الواقعية وتبتعد
عنـها في أحيـان أخرى وحسب ما أفـاد زينل في معـرض حديثه عن كـتابه األخير
فإنه قـد كتب كل خواطره أثناء مـا كان يكتب رواية وحسـناً فعل في مشروعه هذا

  . كي يتجنب التداخل االجناسي ب النص
ولو بـحثنا في معنى كلمة خاطرة لـغة واصطالحاً جند أن اخلاطرة لغة هي: خطر
ا يـتحرك األمر بـباله وعـلى باله أي مـرّ أو ذكر بعـد النـسيـان واصطالحـاً: إسم 
في القلب من رأي أو معنى وتكتب حلظة حدوث شيء أو بعده لذلك تعرف نصياً
ـنتـشرةِ في الـعصـر احلديث تُـصنف في األدب على أنـها إحـدى الفـنون الـنثـريّة ا
ب الشّـعر احلُـر والِقـصةِ الـقصيـرة فهي ال تـلتـزمُ بوزنٍ وال قافـية يـجري نـصها
بعفـويةٍ وتبتـعدُ عن اإلسهاب والتـفصيالت وتُعـبر عن فِكرة وإحسـاسٍ مع يَجول
في خاطـرِ كاتـبهـا فاخلـاطرة حـالة شـعوريـة خـاصة بـالكـاتب في قالب أدبي بـليغ
ُـحـسّـنـاتِ الـبـديـعـيـة من صـورٍ واسـتـعـاراتٍ وتـشـبـيه فـقـد يـكـون وتـمـتـاز بـكـثــرة ا
مـسـجـوعًا وبـهـذا تـكـون اخلاطـرة قـد جـمـعت بـعض خـصائص الـشّـعـر أيـضًا أيْ
ـوســيـقى الـداخـلــيـة وقـد يـتـفــاوتُ حـجـمُـهــا بـ طـولٍ وقِـصَـر; فــهـنـاك اخلـاطـرة ا

توسطة واخلاطرة الطويلة. القصيرة واخلاطرة ا
ـعنون "الـقلب ال يصـمت خواطر ال تـكبح" الصادر عن دار وفي كتـابه األخير ا
ـوصل بطـبعـته األولى عام  ?2022جند ماشـكي للـطبـاعة والـنشـر والـتوزيع في ا
ـتـخـاطـرة أن الـكـاتب عـلي حـسـ زيـنل قـد جــمع فـيه كـمـاً هـائالً من الـنـصـوص ا

تنوعت موضوعاتها ومضامينها تشد القار باسلوبها وعفويتها وسبكها.
من اجلدير بالذكر أن الكاتب قد صدرت له عدة مؤلفات في حقل السرد هي:

األفق األحدب" مجموعة قصصية .2016 "-
لكة الرماد" رواية .2017 - "

-ذاكرة جبل" رواية .2019 "
-القلب ال يصمت خواطر ال تكبح" خواطر .2022 "

كـمـا صدر كـتاب نـقدي عن مـنـجزه الـسردي جملـمـوعة من الـنقـاد بـعنـوان "شعـرية
نجز عـلي حس زينل عام  ?2021وبـعد هناك في جـعبته الـكثير األداء الـروائي 

ليقوله ويكتبه وينشره.

ؤيد الطالل الواقعية االجتماعية النقدية في القصة العراقية 
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أضواء على فضاءات سامي مهدي

عـدة صـحف ومــجالت ثـقـافــيـة مـنـذ عـام
ـــؤســــســـ الحتـــاد  .1968وهــــو أحـــد ا
األدبـــــــاء  .1969مـن دواويـــــــنـه: (رمـــــــاد
الفجـيعة)  –شعر  1966و(بريـد القارات)
 –شـعر  .1989وله أيـضاً كـتب نـقـدية في
ــوجــة احلــداثـــة الــشــعـــريــة مــنـــهــا: (ا
الصاخبة  –شعر الـستيـنات في العراق)

– 1994.
طبعي موسوعة ا

وفي اجلــزء االول مـن (مــوســـوعــة أعالم
وعـلـمـاء الـعـراق) يـقـول البـاحـث حـمـيد
ـــطـــبــعـي: ان ســامـي مــهـــدي أديب من ا
أوائل من حمل رسالة (أدب الستينيات).
أشـار الى تـمـيـز وابــداع الـشـاعـر سـامي
مـهدي: الـدكتـور إحسـان عبـاس والنـاقد

فاضل ثامر والناقد شكيب كاظم.
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من خالل العمل االعالمي والثقافي وفي

في يــومـــ مــتـــتــالـــ  ُفــجِـعَ الــوسط
ـة . الــثــقــافـي الــعـراقـي بــخــســارة مــؤ
تـمثـلت برحـيل اديـب صـحفـي هـما :
سامي مهـدي وسالم الشماع  رحـمهما
الـلـه. وحـسـنــا فـعــلت جـريــدة الـزمـان 
ح كرست صفـحتها الثـالثة الستذكار
الـراحل سالم الــشـمــاع بـيـنــمـا كـرست
صـفـحــتـهـا االخـيـرة الســتـذكـار الـراحل
ســـامي مـــهـــدي. ومع الم عـــمـــيق ومن
خالل جــــريــــدة الــــزمــــان  كــــتــــبتُ عن
الصـحفي سالم الـشماع . والـيوم اكتب
عن ســامي مــهـدي الــشــاعــر الـذي رحل
بـــهـــدوء رغـم ابـــحـــاره ضــــمن مـــوجـــة

صاخبة.
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في بغداد عام  1940وُلد سـامي مهدي.
نـال شـهادة (بـكـالـوريوس اقـتـصاد) من
جــامـعـة بــغـداد عـام  1962رأس حتـريـر

(تــأخــر الـتــوزيع).كــانت عــمـلــيــة تـوزيع
الــكـــتب (داخل الـــعــراق وخـــارجه) تــتم
بتعـاون متبادل بـ األديب سامي مهدي

من جــهــة وبــيــني من جــهــة اخـرى.
لذلك اتسمت بـاالنسيابـية بعيداً عن

التوتر وتبادل االتهامات.
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ومـؤخــراً عـكــفتُ عــلى قـراءة كــتـابه
وجة الصاخبة  –شعر الستينيات (ا
فـي الــــعــــراق).ضم الــــكــــتـــاب ((365
ــــتــــوسط صــــفــــحــــة من الــــقــــطع ا
وبــجــزأين: االول وقـد حــمل عــنـوان:
(الـــفـــعّـــالـــيــة) ويـــضـم هـــذا اجلــزء
ـقاهي والتجمعات) فصل هما: (ا
وكـــذلـك (الـــصـــحـف واجملالّت). أمـــا
اجلــزء الــثــاني فــقــد حــمـل عــنـوان:
حتــوالت الـنص بـاالضـافـة لـلـتـقـد
ـه لــكــتــابه واخلــاتـــمــة. وفي تــقــد
يــــقـــول: (هــــذا الـــكــــتـــاب مــــزيج من
الـذكــريـات واالنـطــبـاعــات والـتـاريخ
والنـقـد اردت به رسم صورة حلـركة
شــعــريــة ذات اهـمــيــة جــوهــريـة في
تـــاريخ الــشـــعــر الــعـــراقي احلــديث

أعني حركة الستينيات..).
ومـــضى األديب ســـامي لـــلــقـــول: (لــستُ
ابـر كــتـابـي هـذا من الــدوافع الـذاتــيـة

ــاضي الـتــقـيتُ ســبـعــيـنــيـات الــقـرن ا
األديب سامي مـهدي. ونهـاية عام 1979
وفي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريس
الــتــقـــيــتُه إذ كــان يــعـــمل مــســتــشــاراً
صحـفـيـاً في الـسـفارة الـعـراقـيـة هـناك.
وفي صـيـف ذلك الـعـام ( (1979شـمــلـنـا
مــرســـوم واحــد صــدر بـــتــاريخ (/17/9
 (1979حـــيثُ عُـــيّنَ مـــديـــراً عــامـــاً لــدار

الـشــؤون الـثـقـافــيـة الـعـامــة بـيـنـمـا 
تـعـيـيـيـني مـديـراً عـامـاً لـلـدار الـوطـنـية
ـرسوم لـلـتـوزيع واالعالن.وشـمل هـذا ا
: طه البـصري وموفق تعـي األعالميـ
خـضـر وحـربي مـحــمـد وسـامي أحـمـد
ــؤســســات اعالمــيـة بــاالدارة الــعــامــة 

مختلفة.
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هــنـا حـصــلتْ صـلــة عـمل بــيـنــنـا. فـدار
الـشـؤون الثـقافـيـة التي يـديـرها األديب
سـامي مـهـدي تـطـبع الـكـتب وتـرسـلـها
الـى الـدار الـوطـنـيـة الـتي أديـرهـا لـكي
تقـوم بـتـوزيـعـهـا. والن فـعّـالـيـة (توزيع
الكـتب) غيـر مرتـبطـة بتـوقيت آني فان
عـملـية كـهـذه كانت تـنجـز بدون تـقاطع
وبـقدر قـليل جـداً من االحـتكـاك. بخالف
عــمـلـيــة تـوزيـع الـصـحـف الـتي تــقـتـرن
تـبـادلة بـشأن كـثـيراً بـالـتوتـر والـتهـم ا

واالنـحـيازات اخلـاصـة. فـهو يـبـدأ بدافع
ذاتي هـــو انـــحـــيــازي الـى اجلــيـل الــذي

أنـــتـــمي وأعـــد نـــفــسـي أحــد أركـــانه 

انـطالقي مـن انـطـبـاعات خـاصـة أفـضت
بي إلى أحكام خـاصة هي االخرى..). من

الـــفـــراغ ســـاعـــات طــويـــلـــة..).ولـــكن أي
مـستقـبل سيـتحقـق للشـعر الـعراقي على
يد مشـردين وعاطل ومـفصول جاؤا
ؤلف (من محـافظـات العراق كمـا يقـول ا
اخملـــــتــــلـــــفـــــة وأقــــامـــــوا في بـــــغــــداد
تـواضعة وغرف فاسـتقبلـتهم فنـادقها ا
ـــة ومــوائــد بــاراتــهــا بــيـــوتــهــا الــقــد

الرخيصة).
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وفي خاتمـة كتابه يـقرر االديب والكاتب
والـشــاعـر سـامي مـهـدي أن (الـطـريق لم
هدة أمام الستـيني كما تكن سهلـة و
يوحـي االنطـباع  االول بل كـانت صعـبة
حافـلة بـالعـوائق. فلقـد واجهـتهم ظروف
سـيــاســيـة قــاســيـة ومــعــقـدة كــانت لــهـا
انــعـــكــاســـات مــبــاشـــرة عــلــيـــهم وعــلى
مــشـروعــهم الــشــعـري وواجــهــتـهم في
الوقت نفسه عقليات مغلقة من كل نوع
كانت تستـغل الظروف السياسـية لتقليم
أظــــافــــرهم الــــطــــري وجلم طــــمـــوحــــهم

الفني..).
وفـي آخـر أربـعـة أسـطـر من كـتـابه كـتب
ــؤلـف: (مــنــذ وقت مـــبــكــر  جــداً كــتب ا
ســركــون بــولص يــقــول: (إن هــذ اجلــيل
سيرفع البناء على أكـتاف هزيلة ولكنها

شديدة الثقة مصممة).

(اخلـاص) إلى (اخلــاص) تـنـقل االديب
.? سـامي مــهـدي. فـهـل كـان مـوضــوعـيـاً
ــؤلف يـجــيب: (أزعمُ أنــني حـاولتُ أن ا
أكــون مــوضــوعــيــاً ومــنــصــفــاً في
اســــــتـــــقــــــصـــــاء أدوار األخــــــرين
وتـــســجـــيل انـــطــبـــاعــاتـي عــنـــهــا
وأحـكامي حـولهـا بـكل ما تـوفر لي

سؤلية األدبية). من شعور با
.b  ŸËdA  

وجـة الصاخبة) أن يذكر مؤلف (ا
كــتــابه هــذا (مــشــروع قــد بــدأتُ
بكتـابته عام  1978أيام إقـامتي في
بــاريس. وقــد أجنــزتُ مـنه فـي تـلك
الــفــتــرة اجلــزءَ االكـبــر مـن اجلـزء
االول..).وثـــــمـــــة اكـــــثـــــر من دافع
يــدعــونـــا لــلــتــســـاؤل عن الــشــعــر
الــسـتــيـنـي والـشــاعـر الــسـتــيـني.
وبــــحــــثـــــاً عن اجلــــواب جنــــد ان
ـــؤلف يـــســـهب في احلـــديث عن ا
(نـواة) تـكـون السـتـيـنيـ فـيـقول:
(كـان أغـلـبهم حـديث عـهـد بالـنـشر.
فـمـنهـم من نشـر شـيئـاً من كـتـاباته
هُنا أو هنـاك. ومنهم من لم يكن قد
خــطـا خـطــوة واحـدة خـارج حـدود
زوايـا الـقـراء. ولـكـنــهم كـانـوا مـفـعـمـ
باألحالم والطموحات اذ كان لديهم من
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 يُعـتبـر االعالم من اشد األسـلـحة الـتي تسـتخـدم في الـسلم واحلـرب وفي مواجـهة
التحديات التي تواجه البلدان وفي حتص مجتمعاتها ضد اخملاطر التي تهددها. 
ولـنـا في الـكـثـير مـن األحداث الـتي كـان لإلعالم دور حـاسم فـي نتـائـجـهـا سـلـبا او
يـة الثـانيـة بعـد الضـربة تـ وخصـوصا احلـرب العـا ايـجابـا كمـا في احلربـ العـا
النوويـة األمريـكية لـليابـان حيث  َنـْشِر كمـية الـرعب التي سبـبتـها تلك الـضربة من
قبل اعالم احلـلـفاء وكـذلك اسـلوب هـتـلر الـذي كـان يَُوجـه به اعالمه الذي بـنـاه على
وت ويحـيا هتـلر ) و كذلك حرب وت  مبـدأ ( اكذب اكذب حتى يـصدقك النـاس و
اغتـصاب فلسط حيث كان كل االعالم الـعربي بيد الدول التي حتتل أراضيه وفي
صري انذاك الذي أدى إلى اسوا نكبة حزيران ١٩٦٧حيث الدور السلبي لإلعالم ا
ـشؤومة بـعد نكـبة ١٩٤٨ بيـنما كـان لنفس االعالم ـعركة ا انكسـار للـعرب في تلك ا
هـم في انتـصـار الـعـرب في حـرب تـشرين مع اعالم بـقـيـة االقـطار الـعـربـيـة الـدور ا
١٩٧٣ وهكـذا في بقية احلـروب التي شهدتـها الساحـة العربيـة وخصوصا احلروب
ـوجهـة ضده ال تـقاس األمريـكيـة وحلـفائـها عـلى العـراق حيث كـانت كمـية االعالم ا
وجـهة لـلعراق بـالنـسبـة لبـقيـة احلروب عـبر الـتاريخ بـحيث جتـاوزت ساعـات البـث ا
مئات ان لم نـقل االالف منها يوميا منـطلقة من كافة اجلهات احمليـطة به القريبة منها
والبـعيدة  وكذلك من اقصى االرض الى ادنـاها فكان اعالما اُحـادي اجلانب تقريبا

كله موجه للعراق في تلك احلروب.
ما نـريد قوله ان االعالم هو السالح الـذي يجب ان يخدم قضـية اجلهة التي َيـْتَبُعها
بطرق تشد من عضد تلك اجلهة وال تستفز أبناء شعبها قبل عدوها وهكذا يجب ان
يكون دور االعالم العربي في مواجهة اخطر ما تمر به األمة العربية عبر التاريخ من
ا َتحٍدّ يـستـهدف إلـغاء هـويتـها بل وحـتى وجودهـا علـى وجه األرض انتـقامـا منـها 
قـامت به من َحـمل آخـر الـرسائل اإللـهـيـة الى الـبشـريـة جـمـعاء قـبل اكـثـر من اربـعة
ــا أدى إلى تــغـيــيــر وجه الــعــالم وخــرائـطـه الـســيــاســيـة عـشــر قــرنــا من الــزمن 
واجلـغرافـيـة آنذاك فـَتـراَكَم حـقد كل تـلك الـقرون عـلى الـعرب لـيـتفـجـر اليـوم بـأبشع

صور االنتقام والتدمير .
وفي مـثل هـكـذا تـهـديـد جـنـوني نـحـتـاج إلى اعالم يـسـتـطـيع أن يـواجه هـذا اخلـطر
الـداهم عـلـى امـة الـعـرب ولألسف لن جنـد ذلك االعالم الـعـربي الـقـادر عـلى الـقـيـام
ـهـمـة الـعظـيـمـة بل على الـعـكس صـار اعالمـا مخـاددا لـتـهديـد عـلى حـساب بـهذه ا
ـدح الـكيـان الـصـهـيوني او تـهـديـد آخر  فـفي حـ كـان الـعرب يـقـاطـعـون كل من 
يزوره او يـناصره اعالميا هـذا عدا التعامل االقـتصادي والسيـاسي والعسكري مع
ن يتعامل مـعه يعود فورا عن تعامله بل وكان ال يسمي ذلك الكـيان مقاطعة جتعل 
عدوه اال بـاسم الكيـان او العـدو  بيـنما جنـد اعالمنـا اليـوم وخصوصـا بعـد الربيع
ـدن التي يـحـتلـهـا  العـدو  بل ويـستـضيف الـعـربي االسود يـنـشر مـراسلـيه داخل ا
مـحلـل صـهايـنة عـلى قـنواته الـفضـائيـة ويصـفق لعـملـياته داخل األراضي الـعربـية

مكايدة بالتهديدات االخرى للوجود  العربي .
نـعم ان الـتـهـديـد ايـا كـان مـصـدره يـجب مـواجـهـته بـكل قـوة  (اعالمـيـا وسـيـاسـيا
وعسـكريـا )  لكن لـيس بنـسيـان الـتهـديد اآلخـر الذي وان اتـفق مع بعض اجلـهات
الـعربـيـة باتـفـاقـيات سالم عـلـنيـة او مـخفـيـة فانـه لن يغـيـر شعـاره وهـدفه االزلي بأن
أرضه تـمـتد من الـفـرات إلى النـيل ولم يـغيـر علـمه الـذين يرمـز لهـذا الـشعـار بوضع
زعومـة ولم يعامل شعب ـساحة دولـته ا نهـري الفرات والنـيل على ذلك العـلم كرمز 

األرض التي يحتلها بشيء من االنسانية كدليل حسن نية 
ـعقول واجـهة اي خطـر يواجـهك لكن ليس من ا   قد يجـوز أن تسـتع بـالشيـطان 
ـا ال يقل خـطـورة عن الـتهـديدات ان تـسـتعـ بـتهـديـد يهـددك عـلى مدى الـزمن  (

االخرى )  على تهديد آخر  يستهدفك وتنسى كل تاريخه االسود معك .
ـشاكل والف التي يـعانيها عاصر  انـه يقطع اخبار ا ومن غرائب االعالم الـعربي ا
ئات منهم يوميا  لـينشغل أيام عديدة بحادث بسيط وقع في وت خاللها ا العـرب و
إحدى الدول الغربية او األمريكية او االهتمام اخليالي بخسارة او فوز او وفاة زعيم
أمـضى تـاريـخه هــو وبـلـده في اسـتـهـداف الـعـرب واليــزال يـلـعب الـدور الـفـعـال في
ـواطن الـعربي ـشاكل  فـي االقطـار الـعربـيـة وُيـمعن في اغـراق ا اسـتـمـرار الفـ وا
ـعانـاة والـنقص بل واحلـرمـان من أبسط حـقـوقه هذا عـدا انـتهـاك سـيادة اقـطاره بـا
( عـلـما ان فـوز او خـسـارة اي زعـيم لن يـغـيـيـر من سـيـاسـة بـلـده الـثـابـتة واذاللـهـا 
بـعـدائـهـا االزلي لـنا )  ومـن األخطـاء الـقـاتـلـة الـتي يـقع بـهـا احلـكـام الـعرب هي ان
ُيـدخـلوا االعالم الـعـربي كـمنـاصـر لهـذا الـطـرف او ذاك في نزاعـات دولـية لـيس لـنا
فـيـها نـاقـة وال جـمل كمـا يـحـدث االن في احلرب الـروسـيـة الغـربـيـة التـي تخـوضـها
تحـدة األمريكية وأوروبا الغربـية فنجد اعالم العرب قد اوكرانيـا نيابة عن الواليات ا
عـنون قتـال بالعـرب في سوريا انقـسم الى قسمـ احدهـما ينـاصر الـروس الذين 
ولم يـكن لـهم مـوقف ثـابت مع اية قـضـيـة عربـيـة واآلخر مع اوكـرانـيـا الذي ال يـحـيد
ـؤيدة للـمحتل االسـرائيلي في كل مـعركة حتصل رئيـسها احلالي ابـدا عن مواقفه ا

بينه وبينه الشعب الفلسطيني الصامد اجملاهد او اية جهة عربية اخرى .
إذًا نحن كـأمة عربـية نحـتاج إلى قـيادات تعـرف قيمـة هذه األمـة وتدافع عنـها وكيف
ـية مالـيا وجغـرافيا وتـاريخيا تستـغل امكانيـاتها الـتي تفتـقر إليـها اعتى الـقوى العا
عـلى ان تـمـتـلك اعالمـا ال يخـشى نـشـر مـقـال او خبـر يـغـيض أعـداء أمـته  ( الذين
اغاضـوها مـنذ عـشرات الـسن وال يـزالون ال يـتوانـون عن فعـل كل مايـغيـضها ) 
اعالم قادر عـلى مواجـهة كل هـذه التـحديـات الـكبـرى التي تـهدد مـصيـر امة الـعرب
ـمتد من اخلـليج العـربي إلى احمليط األطلـسي علمـا ان األمة التي ووطنـها الكـبير  ا
اجنبت مـحـمد رسـول الـله صـلى الله عـلـيه وعـلى اله وصحـبه وسـلم وأجنـبت أولئك
اآلل و الصـحابـة والقـادة العـظمـاء الكـرام عبـر تاريـخهـا قادرة
) كنهم اعادة احلياة ألمتهم  على اجناب قادة واعالمي 
التي انـهـكـهـا سبـاتـهـا الدائـم في قعـر قـائـمة  أ األرض
االخــرى بـــكل أسف)  لـــو أعــطـــيت لــهـم الــفـــرص الــتي

يستحقونها.
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في عام  1963تـركت الدراسـة  في خسارة التـقل عن فقـدان احليـاة بسـبب النـهب والسلب
الـذي جرى في قـرى قـرةحـسن الـتي تبـعـد عن كـركوك بـامـيـال في بـداية انـدالع الـقـتال في
كوردستان بـعد هدنة محدودة للتفاوض وقد وصل النهب الى بيض الدجاج في ارذل وسيلة
نـطقة لـلترعـيب والترهـيب دون ان يكون في قطع االرزاق اثـناء هجـوم قوات عسـكريـة على ا
ـنطقة مـسلح او معـارض واحد وانتقـلنا الى داخل مـدينة كركـوك بحثـا عن العيش واالمان ا
وفي عـام  1988كـنت مـشـغوال بـنـصب سـخان مـاء كـهـربائي في دار سـكـني جـاءني جاري
الودود وبـعد االخـذ والرد في الـكالم قـال لي نصـا ( ال تعب نـفسك والـله يتـفرهـد ) وقلت له
اعـلم ولـكن انـصـبه لكـي ال يعـاتـبـني الـفرهـودجي ويـشـتـمـني لعـدم حـصـوله عـلى مـال حرام
يـطفيء ضمـأه  ولم يكن هذا الـيق إال من سـؤ تصرفـات احلكام جتـاه تام حـياة واموال

واطن . ا
وفي عام  1990بعد احـالتي عـلى التـقاعـد استـدعيت لـلخدمـة العـسكـرية في حـرب الكويت
وفي منطقـة نقرة السلمان الـقريبة عن احلدود السـعودية  وأثناء احداث عام  1991اخليت
ـصادمات داخلـها  وفي فرصـة متاحة رجـعت اليها مـدينة كركـوك من السكان خـشية من ا
تـلـكاتي سـرقت ونـهـبت حتى بشـق االنفس التـفـقد عـائـلـتي ولم اجدهم فـي البـيت وجـميـع 
البس والـدار عـلى شـكل هـيكل الـشـمعـات الـكـهربـائـيـة وقواعـدهـا وسـويـجاتـهـا والـفرش وا
والتـهـمة لـيـست اال كـنت كرديـا وذهـبت ابـحث عن اسرتـي في السـلـيمـانـيـة وعدنـا في الـيوم

التالي وخدرنا الشاي في علب معجون الطماطم على نار حطب .
لكي تعاقبة عـلى السلطة بعـد العهد ا واطن في العراق الن احلكـومات ا هذا هو مستقـبل ا
في  14تـموز  1958ابتـداءا اتـخـذت التـصـفيـة الـدمـوية وسـيـلة لـلـتسـلط وتـوالت االنـقالبات
الـعسـكريـة على تـلك الـشاكـلة مع تـخوين كل مـنـهم االخر وجـوالت مكـوكيـة تارة مع الـشرق
ـفـرطـة مع االزمـات وتـارة مع الـغــرب ومـنـهـا بـ الـدول االقـلــيـمـيـة  مع اسـتـخــدام الـقـوة ا
ـنازعات التـى واجهتهـا وخصصت ثـروات البالد لتـقوية اركـانها  دون انـتشال البالد من وا
تقدمة علـميا وتكنلوجيا وسـلطة الدستور والقانون غـبر الى ركب الدول ا اضي ا ترسبات ا
واطنـ لذلك لم يـكن التغـييـر في ادارة البالد إال من سيء إلى اسوأ لـتام حـياة وامـوال ا
ؤثرة على الشخصية العراقية في صراع البداوة مع احلضارة في وقد يعود الى الـعوامل ا
امـتالك الـثراء والـسـلطـة لـلقـادة بـالقـوة كـما يـعـول علـيـهـا الدكـتـور على الـوردي في كـتابه (
ـواطن لـضمـان مـستـقبـل الوطن وخـسرت دراسـة في طبـيـعة اجملـتـمع العـراقي ) دون بـناء ا
االثنـ معا  شخص يـكد ويتعـب ويخدم ويجمـع ماال بعرق جـبينه وب لـيلة وضحـاها يفقد
كل شيء وتصـبح امـواله مـلكـا لـشخـص متـسـكع لم يـ طابـوقـة لبـيـته ووطـنه ويصـبح ثـريا
وكذلك االول بـعد خـدمة اربـع سـنة في عـيـار الذهب كـما مـعروف لـدى كل حي ذو ضمـير
وراتـبه التقاعـدي ال يسد معـانات شيخـوخته والثاني الـذي قضى حياته في الـتسكع واحليل
ـا انا كنـت احسن من غـيري الن حلد االن اليـ  ولر والدجل يـتقـاضى راتبـا تقـاعديـا با
هناك دورهم وامالكهم محـجوزة بسياسـة التعريب وب حـ واخر حتدث مشاحـنات عليها
ـغتـصبـ الـسابـق واحلـكومـة البـديـلة احلـاليـة ابقت الـقضـية بـ اصحـابـها الـشرعـي وا
كـفـتيل الشـعـال فتـنـة ال يحـمـد عقـبـاها  ووطن تـدخـلت الدول الـكـبرى واالقـلـيمـيـة في شؤن

سيادتها ومن ثراء الى الفقر بسبب الفساد .
ـواطن وال في صـون وحفظ ال امل في تغـيـير سـيـاسة احلـكم في هـذه الدولـة وال في حـياة ا
امــوالـهم وال في االمـان واالســتـقـرار الن التــزال تـلك الـشــخـصـيــة مـؤثـرة عــلى احلـكـام في
واطن البـسيط وشبكة كيـال مع الدستور والـقوان  نار وحـديد على ا الـتعامل بالـقوة وبا
ـسؤل بدلـيل ان الفسـاد ناخر في مفـاصل الدولة وان مـعظمهم في عـنكبون امـام القادة وا
ـانـحة ال تـعـارضهم ـتلـكـون جنـسـيات اجـنـبـية خالفـا لـلدسـتـور وان الدول ا قـمة الـسـلطـة 

لالستفادة من مدخراتهم في االستثمار والعودة اليها متى يشاؤن  .
كـونات بـغض النـظر عن مالـم تشـكل حكـومة تـعمل عـلى خلق هـويـة وطنـية عـراقيـة جلمـيع ا
الـقـوميـة والـدين والطـائـفيـة وتـوزيع ثروات الـبالد بـشكـل متـساوي
وعـادل ويـكـون قـوت الشـعب من اولـويـاتـهـا مع مـحـاربـة الـفـساد
وامـحـاء ثـقـافـة الــقـتل والـسـرقــة والـنـهب ومـخــالـفـات الـدسـتـور
سؤلون يكونون هم السبب في والقوان بـعقوبات صارمة وإال ا

واطن  . دحرجة البالد نحو الهاوية واالنحراف في سلوك ا

بغداد
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الـعائدة للعصر اآلشوري فقد كان الهدف
الرئـيـسي من الـتنـقـيـبات الـفـرنسـيـة هو
دراسـة عصور االنـتقـال قبل وبـعد دخول
ـنــطـقـة في ظل االمــبـراطـوريـة ـوقع وا ا
اآلشـورية  ومن أجل حتقـيق ذلك الهدف
قــام الــفـريـق الـفــرنــسي بـإنــشــاء خـمس
مـواقع للتـنقيب  من الـقلعـة  إلى الضفة
األخـرى من نـهر شـيـوازور  وقـد  فتح
وقع ـوقعـ الرئـيسـيـ على الـتلـة : ا ا
ـواقع لم اجد ـوقع ص   وبـقـيـة ا ـش و ا
لها تفاصيل تذكر في نتائج التنقيبات .
ـوقع عـلى ـوقع ــش حل٩خل: يـقع هــذا ا ا
ـنحـدر اجلنـوبي لـلتل  وقـد  تقـسيم ا

وقع  إلى   الشرقي   الغربي. هذا ا
وقع الشرقي :  ا

 لـــدراســة طـــبــقـــات الـــعــصـــر اآلشــوري
احلـديث  قــام الـفـريق الــفـرنـسـي بـفـتح

مـــربع عــلى شـــكل خــنــدق مـــتــدرج عــلى
ـنحدر اجلـنوبي لـلتل  يـبلغ طوله ٦٨م ا
وعـــرضه ٥م  يــبــدأ من قـــمــة الــتل حــتى
ـغـطـى حـالـيـا ـديـنــة الـسـفــلى ا حــدود ا
بـاحلـقول الـزراعـيـة من قـبل اهـالي قـرية
سـعــداوة   في اجلـزء االول من اخلـنـدق
وفي مـقبرة إسالميـة من العصر احلديث
 حـفــرهـا في أول مــسـتــوى بـنــاء عـلى
نـقبـون على قـطعـت حـافة الـتل  عثـر ا
ـفـخـور اسـتـخـدمت كـشـاهدة من اآلجـر ا
قـبر عـلى األولى نص مـلكي يـعـود للـملك
اآلشـوري سنـحاريب وهي بـنفس صـيغة
اآلجــر الــتي اكــتــشـفــهــا عــالم االثـار أ.ـ .
اليـارد. وعلـى الثـانـية بـعض الـرسـومات
الــهـــنــدســيــة . وفي اجلـــزء الــثــاني  من
ـــواد أســـفل اخلـــنـــدق كــــشـــفت ازالــــة ا
الــســطح مــبـاشــرة عن بــقــايـا مــنــصـة /
مــصــطــبـة أرضــيــة مــبــنــيــة من الــطـوب
ـنـقـبون ان األحـمـر حل١٠خل وقـد الحظ ا
صـطـبـة قد  إعـادة بـنائـهـا فوق هـذه ا
ة  تـدميـرها عـمداً بـقايـا مصـطبـة قـد
ـنـقـبون ثم  تـسـويـتـهـا الحـقـاً  عـثـر ا
قـرب هـذا اجلزء من اخلـنـدق عـلى بعض
الــقـطع الـفــخـاريـة الــكـبـيـرة الــتي يـعـود
بـعضـهـا  إلى العـصـر اآلشوري الـوسيط
بــاإلضـــافــة   إلى جــزأيـن من مــســامــيــر
الــطــ حلمــســامــيــر األســاسخل حتــمل
لك اآلشوري أريك دين إي إحـداها أسم ا
ــبــكـرة مــؤشــرعـلـى وجـود الــســيــطـرة ا
ـديــنــة اعــتــبـارا من لــآلشــوريــ عـلـى ا
مـنتـصف االلف الثـاني ق.م.  وفي اجلزء
الـثالث من اخلـنـدق بالـقرب من األراضي
ـصطـبـة تـغطي الـزراعيـة كـانت هـيـاكل ا
منحدراً ضخماً حل١١خل  مكون من سلم
مـتـعـدد الـدرجـات ذات ارتـفـاع مـنـخـفض
فخور جـدا  الدرجات مبـنية من اآلجـر ا
جــــــيــــــدا  قـــــيــــــاس ٤٠ـ٤٠ـ١٢ سـم  من
الـواضح أنه كان مـنحـدرًا ضخـمًا  يـبلغ
عـــرضه حـــوالي 2.80 م  والـــذي ســـمح
لـلتنقل من قاعـدة التلة  إلى قـمتها  وقد
عــثــرعــلى نص مــســمــاري حل١٢خلعــلى
فخورات التي بني واحـدة من اآلجرات ا
ــلـك اآلشـوري بـهــا الــدرج يــحــمل اسم ا
ـكـتشـف بأن سـنـحـاريب  أثـبت الـنص ا
ـصــطــبـة ـرتــبط بــا ــتــدرج ا ــنــحـدر ا ا
احلــمــراء الـــعــائــدة لــلــعــصــر اآلشــوري
لك سنحاريب. احلديث تعود  إلى عهد ا
صطبة اآلشورية احلمراء تغطي كـانت ا
ـنـحدر اجلـنـوبي لـلتل جـزءا كبـيـرا من ا
وحـتى الـدرج أي بـامـتداد 37م مـع تدرج
ألكـثـر من ٥م   وقـد أتـاح اتـسـاع  نـطاق
صـطـبـة الـكشف أعـمال الـتـنـقـيب فـوق ا
عن بــقـايـا مــسـتـوطــنـات مـتـعــاقـبـة  من
٣٢٣ ق.م خل العصر الهيلنستي حل٣٣٠
٢٢٦م خل  والعصر البارثي حل ١٣٩ق.م 
تدرجة دينة الهيلنستية ا وقد تـوزعت ا
عـلى منحدر التل اخـذة  نفس شكل بقايا
ــصـــطــبــة اآلشـــوريــة  وقـــد تــعــرضت ا
ـصـطـبـة  للـتـخـريب فـي قـمـتهـا  لـيس ا
فقـط  من قبل احلفر الهـيلنستـية الكبيرة
حل١٣خل لـــكن أيــضـــاً من قــبل األبـــنــيــة
الـبـارثـيـة الـكــبـيـرة  ومن خالل تـوسـيع
احلــفـرة الــهــيـلــنــسـتــيــة الــكـبــيــرة عـلى
ـنقبون من ـصطبة  اآلشـورية  تمكن ا ا
حتـديد بـقـايـا مـصـطـبـة آشـوريـة حـديـثة
أكـــثــــر قــــدمـــا حل١٤خلمــــبــــاشـــرة حتت
ـصطـبـة األحـدث حل الـتي تعـود لـلـملك ا
سـنـحــاريب خل  وقـد عـثــرعـلى الـطــبـقـة
ــصــاطب األشــوريـــة الــوســيــطــة حتت ا
اآلشـورية األحدث وهي متـآكلة ومـبعثرة
لـكنها مازالت حتـفظ ضمنهـا مواد كافية
عـرفة تاريـخها بشـكل موثوق  تـسمح 
واجلـدير بالذكـر هنا هـو العثـورعلى قبر
ـصـطـبة طـفل مـبـاشـرة حتت أسـاسـات ا
اآلشـوريـة األقــدم مـغــطى بـقــطـعــتـ من
ـكن ـا  الـطـابــوق من نـفس الــنـوع  ر
عـروفة ربط هـذا االكتـشاف بـالـطقـوس ا
بـتقد شـخص ما كأضـحية عـند اإلقدام
عـلى أعـمـال بنـاء كـبـيـرة ومـهـمـة . كانت
كتشف في ـنحدر الضـخم ا ـصطبة وا ا

ـــــــوقع هـــــــذا ا

احــدى اهم أعــمــال الــعـمــران الــضــخــمـة
لك سـنحـاريب والتي ـنجـزة  في عهـد ا ا
تـضـاف  إلى بـنــاء الـسـورين احملـيـطـ 
صطـبة لعبت ووفـقا للمـنقب  ان هـذه ا
ـدينـة  فـقـد كانت دورا مـهمـا في حـيـاة ا
تشـكل قاعـدة ألبنـية فخـمة تـغطي طـبقات
أقــدم ال ســيــمــا تــلـك الــعــائــدة لــلــعــصــر
ـا كـانت اغـراض اآلشـوري الـوســيط  ر
ـــلك ســنــحـــاريب من اعـــادة بــنــاء هــذه ا
دينة تينة عديدة منها لربط ا صـطبة ا ا
الـسفـلى بـقصـرة الشـخـصي والذي يـبدو
ا أنه كـان منـتصـبا في قـمة الـقلـعة  ور
ــديــنـة كــانت لــهــا عالقــة بـربـط  بـوابــة ا
بالشارع اخلارجي الذي كان موجها نحو
ــا ألغــراض اخـرى لم مـديــنــة أربــيل ور
تــكــتــشف بــعــد وبــســبب اكــتــشــاف نص
ـنـحدر مـسـماري لـلـمـلك سـنـحـاريب في ا

الـضـخم  في اجلـهة اجلـنـوبـيـة من الـتـلة
لك سنحاريب نقبون بأن قصر ا يعـتقد ا
كـان مــوجـودا في هــذه اجلـهــة من الـتــلـة
ولـــيس في اجلـــزء الــشــمـــالي الــذي كــان

لكية . مخصصا للقصور ا
رغم الـــعــــثـــورعـــلـى مـــواد من الــــعـــصـــر
وقع ـش الشرقي اآلشـوري الوسـيط  في ا
 مع ذلك لم يــتم حــتى اآلن اكــتــشـاف أي
وقع  بـناء مهم من هذا الـعصر في هذا ا
بأسـتـثنـاء بقـايـا متـآكلـة ألسـاسات مـنزل
ــديــنــة في قــاعــدة الـــتل  بــ الــتــلــة وا

السفلى .
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ــديــنــة  لــدراســـة مــراحل بــنـــاء أســوار ا
تأخرة حل العصر والـطبقات البرونزيـة ا

اآلشـوري الـوسيط و الـعـصـر احلوري 
ـيتانيخل  في محيط الـتلة  قام الفريق ا
ـوقع الـذي يقع في الـفرنـسي بـفـتح هذا ا
ـنحدر اجلـنوبي للتل اجلـزء الغربي من ا
 حــيث كــانت تــكــثـر فــيه الــلــقى األثــريـة
بــشـــكل كــبــيــر  إضـــافــة  إلى اجــزاء من
نـصوص مـسـماريـة  وقـد  العـثـورعلى
عـدة طـبــقـات أثــريـة في هــذا اجلـزء بـدءاً
بـطبـقـة الـردم الـسطـحي حل الـطـبـقة ١خل
الــتي كــانت تــغــطي قــبــور وحــفــرعــائـدة
لـلعـصـر البـارثي حل الـطبـقـة٢  خل والتي
تـختـرق الـطـبـقـة األقـدم الـعـائـدة لـلـعـصر
الـفارسي/ الهيـلنستي حل الـطبقة ٣ خل 
ــصـطـبــة اآلشـوريـة الـتي كـانـت تـغـطي ا
احلـديثة حل الطبـقة ٤ خل حتت الطبقات
ـسـتـندة عـلى الـبـارثـيـة والـهـيـلـنـسـتـيـة ا
ـنـقـبـون عـلى ـصـطـبـة اآلشـوريـة عـثر ا ا
كــسـر فــخـاريــة مــلـونــة  وعـثــر في نـفس
ـكان علـى اجزاء من نصـوص مسـمارية ا
مـكتوبة بـاللغة األكديـة حتمل أسماء ذات
أصول حورية  ميتانية  واالسماء التي
وردت في هـذه الـنـصـوص هي آريـشـتـني
إيني شيريني أو حل إرِشةِ  أَن شيريني
آل ٫قمضَّ خل ٫حلـخل ـهزففض ـضمزف٫فض
 والـذي يظـهـر كمـسـؤول عن بنـاء أسوار
ــديـنــة في هـذه ــديـنــة  لـكن تــسـمــيـة ا ا
النصوص جاء ـ حل توءي ئوجلزخل وليس
كـيــلـيــزو وقــد أدى هـذا االكــتــشـاف  إلى
كـتمل للمـدينة التي تعـقيد التـاريخ غير ا

اطلق عليها اآلشوريون  كيليزو.
أثـبت أحـد األسـبــار الـتي  حـفـرهـا بـأن

صـطبـة اآلشورية احلـديثة  أسـاسات ا
ا يـشكل جـزءا من سور الـقلـعة والـذي ر
الـذي يـعــود الى فـتـرة إعــادة اإلعـمـار في
ــلك سـنــحــاريب  كــانت تــغـطي عــهــد ا
الــبــنــاء األقـــدم لــلــمــصـــطــبــة اآلشــوريــة
احلديثة األكثر قدماً حل الطبقة ٥ خل الذي
كان مشابها للمصطبة التي عثرعليها في
ـوقع ش الـشرقي  والـتي تمـتاز بـوجود ا
شوي درج آخر مبني باحلجارة والل ا
لـكن يــبـدو أنه هــجـر بــعـد ذلك  ســمـحت
الـتــنـقــيــبـات الى الــوصــول الى مـا حتت
ـصـطـبـة األقـدم  أي إلى طـبـقات طـبـقـة ا
ـتأخر حل الـطبقات ٦  إلى ٩خل الـبرونز ا
والـتي تــتــألف من بــيـوت  حتــتــوي عـلى
فخار نوزي حل١٦خل في طبقات األرضيات
دكوك  وقـد اعتبرت ـكونة من التـراب ا ا
جلـنة التنـقيبـات هذه الطبـقة  إحدى أخر
ــديـنــة في الــوقت الــتي كــانت طــبــقــات ا
ـلك إريـشتي تـسـمى فيـه توءي في عـهـد ا
ــنـقــبـون إنـي شـيــريــني  وقـد اكــتــشف ا
طبـقة استـيطانـية سكـنية مُـلفِته لإلنـتباه
أحـدث من تـلك التـي أعطت فـخـار نوزي 
حتـتـوي عـلى عـدد من الــكـسـر الـفـخـاريـة
ـزخـرفـة بـأشـكــال ال تـنـتـمي  إلى فـخـار ا
الـعـصر اآلشـوري الـوسـيط وال إلى فـخار
نـوزي كـانت هـذه الطـبـقـة حتـدد فـترة من
الـتواصل والـتـبـادل ب الـثـقـافة احملـلـية
ــيــتــاني الـــتي يــبــدو انــهــا من الــنـــوع ا
اسـتــمــرت مع مــرور الـزمـن  دون أن يـتم
مـحـوهــا من خالل فـرض ثــقـافـة الــعـصـر
نطقة.  دينة وا اآلشوري الوسيط  في ا
ــوقع  ــنــحــدر   جــنــوب ا  إلى اســفل ا
ـتـأخـر كـانت بـيـوت الـعـصـر الـبـرونـزي ا
حل١٧خل تـستند على سور قد مبني من

طـوب من مختلف االحجام  مرتبة بحيث
حتـيط  بــقـلــعـة ذات شــكل دائـري يــعـود
ـتـأخـر والـذي يـعـود لـلـعـهـد الـبـرونــزي ا
يل ـا  إلى وقت ابكـر بكـثيـر   بـناؤه ر
اجلانب اخلارجي حل اجلنوبيخل للجدار
ـا يوفـر مـقاومـة اكـبر  إلى الـداخل  ور
اسـتمر هـذا اجلدار الذي يـزيد عرضه عن
ــتــأخـر ١٠م  بــعــد الـعــصــر الــبـرونــزي ا
عماري شهد ا ه ظاهرة في ا وبـقيت معا
لـفتـرة طـويـلة جـدا  ووفـقـا لـلمـنـقـب ان
ـثل الـسـور الـذي قام ـكـتـشف  الـسـور ا
ـلك آريـشــتـني إيـني شــيـريـني بـبـنـائـه  ا
ـسـمـاريـة الـذي  ذكـره في الـنـصـوص ا
ـنقـبون وقع  كـما عـثر ا ـكتـشفـة  في ا ا
وراء سـور العصر البرونزي  على أشياء
تــعــود لــفــتــرات أحــدث أو الـتـي سـقــطت
ـــــــبــــــــانـي اجملـــــــاورة خـالل تـــــــفــــــــكـك ا

الكـسـرالـفـخـاريـة الـساسـانـيـة والـبـارثـية
والـهـيـلـنــسـتـيـة  وخــاصـة جـزء مـهم من
رقـيم مسماري مع طبـعة ختم اسطواني 
ثل عقدا يسجل معاملة مؤرخة في كـان 
لك ـلك اآلشـوري أسـرحدون ابـن ا عـهـد ا

سنحاريب سنة ليمو بنبا  ٧٦٧ ق.م .
ـــوقع ١٨: لـــدراســـة الــطـــبـــقـــات األقــدم ا
والــســابــقــة لالســتــيــطــان اآلشــوري قــام
ـوقع ـص الـذي الـفـريق الـفـرنـسي بـفـتح ا
يــقـع في قــمـة الــتـل في اجلــزء الــشـمــالي
الـشـرقي مـقـابل ضـفـاف نـهـر شـيـوازور 
لكية  نقـبون اجلهة ا وقد اطـلق عليها ا
وقع  إلى :   ص  الشرقي و  تقسيم ا

  الغربي  و الشمالي.
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تــنـتــهي حـدود الــتـلــة من جــهـة الــشـمـال
بحـفـرة كـبـيـرة أحـدثـهـا الـقـصف بـقـنـبـلة
ا سمح بالتعرف على الطبقات كـبيرة  
األثـرية األكثر حداثة من العصر اآلشوري
احلـديث الــتي  اكــتــشـافــهــا في مـواقع
اخـرى من الـتـلـة  في شـرق هـذه احلـفـرة
 حتـديد مـصطـبة من الـطابـوق الطـيني
ـكن ان تـشـيـر  إلى مـوقع الـقـلـعـة الـتي 
العثمانيةحل١٩خل  والتي دمرت بالكامل 
ويــبـدو ان الـبـنـائـ الـعــثـمـانـيـ قـامـوا
بتسوية الطبقات االقدم التي كانت تشكل
جـزءاً من بـنــاء واحـد واسع ذات طـبـيـعـة

غير سكنية من العهد الساساني حل٢٢٦ 
٦٣٧ مخل حل٢٠خل متوضعة مباشرة فوق
بــنـاء كـبــيـر ذات طـبــيـعـة غــيـر سـكــنـيـة 
يــوحي الــفـــخــار الــذي  الــعــثــورعــلــيه
بــتـبـعــيـة هــذا الـبــنـاء لــلـعــصـر الــبـارثي
حلالطبقة ٦خل كان البناء البارثي متوضع
مـباشرة فوق أطالل بناء أكـثر قدما يظهر
ـوجــود فـيه من خالل بـقــايـا الــطـابــوق ا
وأدوات الـنسـيج والـكـسـرالـفخـاريـة أنـها
تـعود لـلعـصر الـهيـلنـستي/ الـفارسي حل
الــطـبــقـة ٧   وقـد أكــتـشــفت الـبــعـثـة أنه
خالل هـذه الفترة تمت إعادة إعمار كثيفة
ــا أدى  إلى مــحــو جــمـيع فــوق الــتــلـة 
ـبـاني الـسابـقـة   احلـفـاظ  فـقط على ا
بـقايـا مبـنى سـكني عـائد لـطـبقـة أقدم حل
الــــطـــــبــــقــــة ٨  الــــتـي مــــا تــــزال بــــعض
عـمـاريـة للـعـصـر اآلشوري اخلـصائـص ا
احلــديـث ظــاهــرة في بــنــائه  مــثل قــنــاة
صـرف حل كهريز خل حتت األرض  بقيت
ا هذه الـطبقـة معاصرة ألول سـليمـة  ر

ا بعد العصر اآلشوري وقد  استيطان 
ـبــنى الــســكــني فــوق سـطح بــنــاء هــذا ا
لـوحظ فـيه بـقـايـا بـنـاء مـخـصص إلحـدى
احلــرف  مـتــمــيـز بــحـضــور طـبــقـات من
ا الـرماد حلالطـبقـة ٩ خل وبقايـا أفران 
يــعــني أن هــذه الــطــبــقــة كــانت مــنــطــقـة

صناعية وغير سكنية.
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 كـانت طبقات الرماد الكـثيفة  ل حل طبقة
٩ خل تـغــطي اسـاســات مــبـنى ســكـنيحل
٢١   بـاق في مكـانه األصلي  الـطبـقة ١٠
وقـد كان هيـكل هذا البـناء بـسيط  للـغاية
بـدون إنشاءات ضـخمة  رغم الـعثورعلى
واد في هـذه الـطـبـقة  رجح الـقـليل مـن ا
ـبنـى  إلى الـفـترة ـنـقـبـون تـاريخ هـذا ا ا
الـبـابـلـيـة احلـديـثة حل٦٢٦ ٥٣٩ ق.مخل
بـسبب اجتاه هيكل البنـاء وطريقة البناء
وشـكل الطوب  ويبدو ان هـذه الطبقة قد
 تـدميرها وهـجرها بسـرعة  وقد كانت
أسـاسات هـذا الـبـناء مـسـندة عـلى طـبـقة
من األتـربـة والــطـ حل الـطـبـقـة خ١١ خل
بـأرتـفـاع أكـثـر من مـتـر كـانت مـخـصـصـة
نشأة سكنية ألنشـطة صناعية بدون أثـر 
 عـثر في هـذه الطـبقـة عـلى بقـايا فـرن
وبــعض مـــخــلـــفــات صـــنــاعـــة الــفـــخــار
والسيراميك  وقد أبدى فريق التنقيبات
اسـتغـرابه من اكتـشاف مـنطـقة صـناعـية
في الـطبـقات  ٩  ١١   بعـيدا عن الـنهر
وفي جـــزء مـن الـــتـــلـــة يـــفـــتـــرض بـــأنه
ــلــكــيــة وطــبــقـة مــخــصص لــلــمـبــاني ا
الــنـبالء.كــانت  الــطـبــقـة ١١  مــنـتــصـبـة
ضـمن أطالل جــدران مـفــكـكــة لـقــصـر أو
صرح كبيرحل الطبقةد ١١خل يحمل بصمة
عـمـاريـة لـقصـور الـعـصر اخلـصائـص ا
اآلشــوري احلــديث  يــعــتــقــد بـأن

قـصر شمـامك تل وموقع أثـري كبـير يقع
في نـاحـيـة حل شـمـامك خل عـلى بـعد25 
كـيلومـترا جـنوب غـربي مديـنة أربيل في
سافـة تقـريبا منـطقـة واقعـة على نفـس ا

من نهر دجلة والعاصمة اآلشورية 
رود حل١خل يتم الوصول  إلى كالح / 
ـوقع عبـر طريق أربيل  بـاجتاه الـكوير ا
وعـلى ضفـاف نهـر شيوازور  حـيث يقع
الـتل ب قرية ترجـان في الشمال و قرية
وقع سـعداوة في اجلـنوب 2 خليـتكـون ا
من تل مرتفع حل قلعة خل تبلغ مساحتها
٨٫٣ هـكــتــارا عــلى ارتــفــاع حـوالي 20م
فــوق الــســهل احملــيط  ومـديــنــة ســفـلى
ـتدة نحـو جنوب الـتل تبـلغ مساحـتها
٤٩٫٥ هكتارا   وسور خارجي للمدينة 
و قـريــة حــديـثــة حل ســعـداوة خل ونــهـر

شيوازور .
ـوقع أوالً من قبل بـدأ التـنقـيب في هذا ا
عـالم األثــار الــبـريــطـانـي أوسـ هــنـري
اليـارد حل٤خل  الذي ذكر عنه بأنه موقع
كـبير ومـرتفع  وهو مـحاط  ببـقايا سور
ــوقع مـــقــسم  إلـى قــســمــ تـــرابي  وا
مـتساويـ يفـصلهـما وادٍ أو مـجرى ماء
حــيث يــحــتــمل أن يـكــون هــنــاك مـوضع
ارتـقــاء كــان يـقــود ذات يــوم من الــسـهل
إلى صـرح مشيد على  قـمة مصطبة  في
تلـك التنقـيبات عثـر اليارد على الـطبقات
اآلشـورية على عمق حوالي ثمانية أقدام
ـوقع  وعــثــر أيـضــاً عـلى حتت سـطـح ا
كـتـابـة  مـسـمـاريــة  مـكـتـوبـة عـلى اآلجـر
ـلك اآلشوري سـنحاريب حل تـعود  إلى ا
٦٨١ بـاألكـدية سـ ـ أخي ـ إريـبا ٧٠٤ 
لك عن بنائه سور ق.م خل يتحدث فيها ا
/ كيليزو مزدوج  في مدينة اسمها كلزي
كـتب فــوقــهـا  س ســ آخي أريــبــا مـلك
بالد اشـــور بـــنــــيت الـــســـور الـــداخـــلي
ـــديــنـــة كـــلــزي واخلـــارجي الــعـــائـــدين 

بـاآلجـرزحل٥خل  بـعـد هـذا االكـتـشـاف 
دينة اآلشورية وقع على أنها ا حتـديد ا
الـهامـة كـيـلـيـزو .  بعـد فـتـرة وجـيزة من
هـذا األكـتشـاف زارعـالم اآلثـار الـفـرنسي
ـوقع وقام بتنـفيذ بعض فـيكتور بالس ا
الـعـمـلـيـات األثـرية دون ان يـحـصل عـلى
ـزيـد من ـتـوقـعـة التـي تـبرر ا الـنـتـائج ا
احلـفــريـات  وفي عـام 1700 نــقـبت فـيه
بـعثة أثـرية إيـطالـية بـرئاسـة عالم اآلثار
ــوسم قـصــيــر وقـد جـوزيــبي فــورالني 
كشـفت تـنـقيـبـات تلـك البـعـثة عن مـقـبرة
تعود للعصر البارثي حل١٣٩ق.م  ٢٢٦م
خل و بـناية آشـورية حتـتوي عـلى ساحة
ـنـقـبـون مـبـلـطـة بـاآلجــرحل٦خل وعـثـر ا
أيـضاً عـلى كسـر من رقم طـينـية مـكتـوبة
ـقــبــرة الــبــارثــيــة  ووجـدوا كــذلك فـي ا
مــخـروطــا طـيــنــيـا يــحـمل نــصــا لـلــمـلك
٩١٢ ق.مخل  آشــوردان الـثـاني حل٩٣٤
اعـتـقــد هـؤالء اآلثـاريــون بـأن الـطــبـقـات
كـتشفة  لـم تكن هامـة وغنية اآلشـورية ا
جــدا  لــذلـك فــضــلــوا الــعــمل في أمــاكن
رود  خورسباد  ونينوى. أخـرى مثل 
بـعد هذه التنقيبـات  فقدت معظم احجار
الــتل بــسـبب نــهب الــسـكــان احملـلــيـ 
وانـتـقلـت احجـار هـذه الـتـلـة  إلى الـقرى
ــــبــــاني اجملــــاورة واســــتــــخــــدمت في ا

احلديثة وكشواهد للقبور . 
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فـيما يـخص معـنى اسم كيـليـزو هو مثل
بـقـيـة األســمـاء اجلـغـرافــيـة من الـصـعب
حتـــديــد مــعـــنى لــهـــا حــتى وإن وجــدت
مــفــردة قــريــبــة مــنـهــا ولــهــا مــعــنى فال
نسـتـطـيع إثـبـات الصـلـة مـعـها  الـكـلـمة
الـقريبة من االسم هي  ومعناها  جت ثور
احلـراثـة جت أو راعـيه ولـكن ال نـسـتـطيع
إثـبات الـصلـة  وكذلك أن كـلمـة   األكدية
الـتي يرجح أن تعني جت بـاحة القصرجت
لـها صلـة محـتملـة باسم  كِـلِزِ .  وقد ورد
أقـدم  ذكـر لــشـمـامك من قــبل عـالم اآلثـار
االيـطالي دومـيـنـيكـو سـيـستـيـني  الذي
سـافر ب الـبصـرة والقـسطـنطـينـية  في
سـنـة1781  وقـد ذكـر  س بـ الـزاب 
بـالـقـرب من نـهـر دجـلـة  هـنـاك مـسـاحـة
كـبـيــرة تـسـمـى أرض  شـيـامــامـيك  وقـد
أشار العالم االيطالي جوزيبي فورالني 
الحــظــات الــتي ذكــرهـا عــلى أهــمــيــة  ا
سيستيني في رحلته ألنها كانت حتتوي
على أول ذكر لـ جتقبيلة شماموكجت  التي
ـــا تـــكـــون أســاس االسـم اجلــغـــرافي ر
احلــديث لــلــمــوقع  وهـنــاك الــعــديـد من
اآلراء األخــرى في تــفـــســر اسم شــمــام 
يقال حل شمام خل احلسناء التي تزوجت
من احـــد الـــدراويش الـــذي كــان مـــالـــكــا
لـلمنطـقة ومن شدة حبه له أو شـغفه بها
نطقة بأسمها  االسم في األصل سـمى ا
حلشــــاه مـــــولكخل اي امالك الــــشــــاه أو
السلطان  ويسمى التل حل تل سعداوة خل
نـسـبـة  إلى قـريـة سعـداوة الـتي يـقع في
عـقـارهــا هـذا الــتل األثـري وسـمــيه الـتل
أيـضاً  حل قصر شمامك خل لوجود قصر

أو حـصن في الفـترة العـثمـانية 1534
ــوقع أســمه  1920 خل والــتي أعــطت ا
ـديـنـة تـغـيـر واجلـديـر بـالـذكـر هـنــا أن ا
ـلك أسـرحدون اسـمـهـا أيـضـاً في عـهـد ا
669 ق.مخل إال ان كتاباته ال تذكر 680

االسم اجلديد الذي اطلق عليها. 
سُـجل هــذا األثـر من قـبل مــديـريـة اآلثـار
الـعــامـة عـام 1940م  حتت اسـم بـعـرور
أو شـمـامكحل تـل خل  واعـتـبـر مـنـذ ذلك
الـوقت موقـعاً اثريًـا . كان الـتل يسـتخدم
ــوتى الــعـائــدة لـلــقـرى كــمـقــبــرة لـدفن ا
اجملـاورة وفي الثمانينيـات والتسعينات
حتــولت  إلى ثــكـنــة عــسـكــريــة لـلــجـيش

العراقي . 
وقــبل احلــديث عن نــتــائج الــتـنــقــيــبـات
الـفـرنـسـيـة ال بــد من إلـقـاء الـضـوء عـلى
تـــــاريخ مـــــديـــــنــــة كـــــيـــــلـــــيـــــزو في ظل

االمـــــبــــراطــــوريــــة

اآلشورية .
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كــانـت مــديـــنــة كـــيــلـــيــزو ضـــمن الــبالد
اآلشــــوريـــة  خـالل الـــعــــصــــر اآلشـــوري
الـــــــوســـــــيط  1500ق.م  وعـــــــلـى وجه
ـلك آشور أو بالط الـتحديـد منـذ عهد ا
١٣٣٠ ق.م خل  بعد هذا األول حل١٣٦٥

ـلك اآلشـوري أنـليل  الـتـاريخ  حارب ا
1320 ق.م خل جـيش نـيراري حل1329
ـلك الـكـاشي في مـديـنـة كـيـلـيـزو  وفي ا
ـــــلك جتـالت  بال صــــر األول عـــــهــــد ا
دينة حل1114 1076 ق.م خل أدرجت ا
ـنــاطق األداريـة وحـدد مــوقـعـهـا ضـمن ا
باعـتبارها محافظة  فيما ب محافظتي
أربــــيل وخـالخــــو . وتــــذكــــر نــــصـــوص
الـوقائع الـتـأريخـيـة  اآلشوريـة اخلـاصة
ـلك إنْ كيـليزو ومـعها بـنهايـة عهد ذلك ا
نــيــنــوى أيــضــاً  قــد اســتــولى عــلــيــهــا
اآلرامـيون  ومنذ بداية العصر اآلشوري
٦١٢ ق.م خل أصــبــحت احلــديث  911 
مــديـنـة كــيـلـيــزو مـركــز مـحـافــظـة حتـمل
اسـمها  وقـد وصلتـنا اسماء الـعديد من
مـحافظـيها الـذين أطلـقت أسماؤهم  في
الـتـقـو اآلشـوري  عـلى أعـوام من مـدد
بـقائهم في منـاصبهم  ان هذه اإلشارات
إلى مــحــافــظي كــيــلــيــزو تــثـبـت أن هـذه
ـدينة  كانت مركـزا اداريا طوال العصر ا

اآلشوري احلديث .
ــديــنـــة الــتي كــان لــهــا كــيــلــيـــزو تــلك ا
احـتـرامـهـا اخلـاص لـدى اآلشـوري  إذ
كــان مــلـوكــهم يـأتــون الــيـهــا في مـواكب
ضـخـمـة قـاصـدين مـعـبـدهـا وقـد تـزيـنوا
بـحللهم وزيـنتهم ومـنها يـقصدون أربيل
لـلمثول امـام معبدها الـتأريخي كان أدد
إله األمـطـار والـعـواصف  الـذي يـوصف
في الــــنـــصــــوص اآلشـــوريـــة بــــأنه اإلله
الــرئــيــسي لـلــمــديــنـة   إلـى جـانـب تـلك
ـديــنـة تـضم الـعـديـد من ـعـابـد كـانت ا ا
ـلك سـنـحاريب ـلـكـيـة قـصـر ا الـقـصور ا
لكة حل مي  أي كالخل  وحسب وقصرا
الــنــصـوص الــتي وصــلــتـنــا فــقــد كـانت
ـدينـة أحد أهم مـراكز الـتدوين في بالد ا
دن  اآلشورية  آشور ومثل غيرها من ا
كـان لدى مديـنة كيـليزو نـظام مزدوج من
اجلـدران  األول حولحل الـقلـعة خل  إلى
الـشـمال  حـيث كـانت تـوجـد الـقـصور و
ــديــنـة ــعــابــد  والــثــانــيــة حــول حل ا ا
الـســفـلـى خل  إلى اجلـنــوب .يــطل مـوقع
كــيــلـيــزو عــلى الــضــفـة الــيــمــنى لـوادي
شـــيــــوازور الــــذي يـــجــــمع مــــيــــاهه من

ــرتــفــعــات الــواقــعــة  إلى الــشــمــال  ا
الــشــرقي من أربــيل ويــصــبــهــا في نــهـر
الزاب األعلى  إلى الشرق من الكويرحل٦خل
ـوقع أهـمـيـة خـاصـة تـأتي من إن لـهـذا ا

ثالثة أمور وهي : 
ـوقع في بـدايـة سـهل  أوالً  : ان وجـود ا
شـمامـك مكـنه من الـسـيطـرة عـلى واحدة
ـناطـق الزراعـيـة  في شرق من أخـصب ا

نهر دجلة .
ـوقع أيـضـاً على  ثـانيـا:  يـسـيـطر هـذا ا
ـمـتـدة عـلى الـضـفـة الـيـسـرى ـنـطـقـة ا ا
لـنهـر الـزاب األعلى حـتى مـصبه في نـهر
ـنـطقـة كـانت تـؤمن طرق دجـلة  وهـذه ا

واصالت ب نينوى ـ ا
ثـالثا : إن موقع كيليزو على الطريق ب
كـالح وأربـيل  عـلى مقـربـة من قـريـة أبو
ــكـن عــبــور نــهــر الــزاب شــيـــته حــيث 
األعـلى خَوْضـاً  كان يـضفي عـلى مديـنة
كــيـلـيــزو أهـمــيـة خــاصـة فــيـمــا يـتــعـلق
واصالت بـ مركز الـبالد اآلشورية  بـا
ناطق اجلـبلية في الشرق عـبر كالح  وا
ـلك أشور عـبر أربـيل  ولـهذا اسـتـخدم ا
نـاصربـال الـثـاني سـنة  ٨٨٢ ق.م مـديـنة
كــيــلــيـزو لــتــكــون قـاعــدة انــطالق له في
حـملته احلربية عـلى إقليم زاموا في تلك

ناطق. ا
رغـم أهـمـيــة مـديـنـة كــيـلـيــزو أال أنـهـا لم
تـتخذ عـاصمـة لبالد آشـور ألن العواصم
ــــعــــروفــــة اشــــتــــركت في اآلشــــوريــــة ا
مــواصـفـات مـتــشـابـكـة مـنــهـا الـقـرب من
دجلـة والكثـافة السكـانية احمليـطة بها و
اخلـاصـية الـدفـاعـيـة والـعـمق الـتـاريخي
والــوقــوع في مــثــلث الــقــلب اآلشــوري 
وجـمـيع هـذه اخلــواص لم تـكن مـتـوفـرة
في مـديـنـة كـيــلـيـزو لـذلك لم يـرقَ دورهـا
ألكــثــر من عــاصـمــة  مــحـلــيــة  ولم تـكن
ــديــنـة تــمـلـك اخلـواص نــفـســهــا الـتي ا
تـمـلـكـهـا مـديـنـة أربـيـل لـتـسـتـمـر احلـياة
ـتـعـاقـبـة وتـأخذ فـيهـا طـوال الـعـصـور ا

األهمية األكبر. 
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بـــدأت الـــبـــعــثـــة األثـــريـــة الــفـــرنـــســـيــة
ــــوقع مــــا بـــ بــــالـــتــــنـــقــــيــــبـــات في ا
2014  بـرئاسة  د.أولـيفية عامي2011
2019 روو ومــــــا بـــــ عــــــامي 2016 
برئاسة د.ماريا غراسيا ماسيتي حل٧خل 
ـشـاركــة بـاحــثـ وطالبــا  قـادمـ من
مـخـتـلف الـدول األوربـيـة وكـذلك أسـاتذة
ومـــــدرســــــون وطـالب من جــــــامــــــعـــــات
كــوردســتــان  صالح الـــدين في أربــيل
ثلـ عن دائرة آثار أربيل . وسـوران و
بـعـد االسـتـعـانــة بـدائـرة شـؤون االلـغـام
تفجرة في لـرفع الكثير من القنابل غير ا
ـوقع بدأت البعثة األثـرية الفرنسية في ا
عـام 2011  بـعـمل خـارطة طـوبـوغـرافـية
مع مسح سطح التل  وقد أظهرت نتائج
ـــسح أن مـــوقع  تـل قــصـــر شـــمــامك ال ا
ـديـنة ـتـد إلى ا يـتـحدد فـقط بـالـتل بل 
الـسـفـلى مع بــقـايـا جـدران الـسـور الـذي
لك اآلشوري سـنحاريب  شـيد من قبـل ا
ــديـــنــة تــوســـعت  إلى حــافـــتي نــهــر وا

شيوازور وخاصة احلافة الشمالية . 
ــــا ان تـل قــــصـــــر شـــــمــــامك

مـعروف جيدا بطبقاته
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ـلك اآلشوري الـقصـر  بنـاؤه من قبل ا
سنحاريب  العثورعلى لبنة كبيرة حل٢٢خل
احلــجم  حتـمـل كـتـابــة مـســمـاريــة لـهـذا
ــلك  مــســتــذكـرًا بــنــايــاته في مــديــنـة ا
كـيــلـيــزو  بـ أنــقـاض أحــد اجلـدران 
أكـدت بشكل غيـر مباشـر تأريخ الطـبقةد
١١  وقـــد دمـــر الــصـــرح أو الـــقـــصــر و
اسـتثـمـرت ألنـشطـة صـنـاعيـة  ال يـعرف
مـتى  ذلك ولكن من احملتمل هـو نهاية
اإلمــبــراطــوريــة  اآلشــوريــة احلــديــثــة 
يدي  البابلي عـندما هاجم التحالف ا
الـعـواصم  اآلشـوريـة حل٦١٤ق.مخل مثل
آشـورو نـيــنـوى  و دمــرتـهــا وقـد كـانت

مدينة كيليزو في طريقهم .   
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 في عـمق ٧م من الطبـقة الـسطحـية على
ـنـحـدر الــشـمـالي  عـلى بـعـد ٥م نـفس ا
ـنـقـبـون إلى الـغـرب حل٢٣خل أكـتـشف ا
بـــــفـــــضل حـــــفـــــر بـــــعض األســـــبــــار أن
ـعمـاريون كـانوا قـد دمروا ـهنـدسون ا ا
بقايا قصر كبير سابق حل الطبقة ١٢ خل
ـلك سـنـحاريب  وقـد عـثر لـبنـاء قـصر ا
في هـذا القـصر الـكبـير علـى سلسـلة من
ؤلـفـة وبـشـكل مـتـناوب من األرضـيـات ا
اآلجـرات التي بنـيت على مـر الزمن فوق
ـرقمـة ـ  حل ز٥٢خل  األرضـية األولى  ا
كــــانـت األرضــــيـــــة األولـى مــــرصـــــوفــــة
بـاآلجرات وقـد  اكتـشاف كـتابـة مكررة
عـلى أربع قوالب من هذه اآلجرات تتكلم
عن االحــتــفـال بــبــنـاء قــصـر فـي مـديــنـة
ــلـك اآلشــوري أدد كـــيـــلـــيــزو مـن قــبـل ا
وقع نـيراري األول  طبـقات األثـرية في ا
 وذكــر اسم مــديـنــة كـيــلــيـزو عــلى هـذه
الـــقـــوالب من اآلجـــرات في مـــوضــعـــهــا
ـديـنة األصـلي يـؤكد بـشـكل قـاطع اسم ا

إبان العصر اآلشوري الوسيط . 
ـكن أن كـشف فـريق الــتـنـقــيـبـات عــمـا 
ـلك أدد يــكــون بـقــايــا واجــهـة لــقــصــر ا
نــيــراري األول حل٢٥خل مــوجــهــة نــحـو
الــــــشـــــمـــــال الـــــشـــــرقي  ووجـــــود درج
لـــلـــوصـــول إلـــيه  مـــبـــني مـن الـــطــوب
ـشـوي  كان يـسـتـقـبل الـزوار اعـتـبارا ا
ـؤديـة  إلى الـطـريق ـديـنـة ا من بـوابـة ا
ــفــتـوح عــلى ضــفـاف نــهـر شــيـوازور ا
انـتهاء بقـاعة  ذات أرضيـة متقـنة بشكل
ـفـتـرض أن تـكـون األرضـيـة خـاص من ا
مغـطاة بـالسجـاد بفـسيفـساء يـتكون من
حـصى صغيرة وتطـعيمات من احلجارة
كن ـلـونـة الـتي  الـبـيضـاء واحلـصى ا
صـابيح الزيـتية. أن تـتألأل حتت ضوء ا
كـان الـدرج مدعـومـا بـواسـطـة طـبـقة من
شـوي  مغطاة الـتراب القاسي والـل ا
بـــدورهــا بـــأجــزاء من الـــطــوب بـــألــوان
مـختـلفـة واحلـجر  مـصفـوف وفق شكل
دقـيق يشابه شـكل أرضيـة الدرج نفـسها
 ليـعـطي جانـبـا جمـاليـا يـترك انـطبـاعا
ــنــحــدر  واجلــدار بــالــتــنــاسق  كــان ا
ـرتـبط به وطـبـقـة الـدعم تـهـدمت كـلـهـا ا
ـسـاحة ـنـحـدر . فـيـمـا يـبـدو أن ا عـلى ا
الداخـلـية لـلقـصـر نفـسهـا  قـد  ملـؤها
قـــصــدا حـــ بــنـــاء جــدار جـــديـــد عــلى
األرضـيـة نــفـسـهــا  من الـصــعب الـقـول
فـيما اذا كان انهيار القصر والهجرة من
ــلـك أدد نــيـــراري األول ســـبــبه قـــصـــر ا
هــجــوم عــســكــري أو ثــورة داخــلــيــة أو
ببساطة التموضع اجلغرافي للقصر في
ا ـدينة  ر مـكان غيـر ثابت من سطح ا
هـذا يستـطيع تـفسـير سـبب نقل وإعادة
ـــــلك اآلشــــوري بـــــنــــاء مــــكـــــان ســــكن ا
سـنـحاريـب في منـطـقـة أقـرب  إلى شرق

وقع .  ا
بــعــد الـــكــثـــيــر من الـــبــحث  لم يـــعــثــر
لك أدد ـنقـبون عـلى أسـاسات لـقصـر ا ا
نـيراري األول  فـقد  وضعـها مـباشرة
عــلى كــتــلــة طــيــنــيــة من الــلــ اآلحــمـر
تــخـــتــلف عـن بــقــيـــة الــبـــنــاء اآلشــوري
الوسـيط  هذه الكتلة التـي يستند اليها
واد اجلـدار تشـكل حل الـطـبقـة ١٣خل وا
الـفخاريـة التي  الـعثورعـليـها في هذا
الـسياق تتضمن سمـات ميتانية   وبعد
ـنــقـبـون بـأن ـوقع أكـتــشف ا تـنـظـيـف ا
لك أدد نـيراري األول كان نـتيجة قـصر ا
تدخل معماري مكثف من قبل اآلشوري
ـيتـانـي لـوك ا عـلى قصـر قـد ألحـد ا
١٤٧٥  ١٢٧٥ ق.م ٢٦ كــان يـعــيش في
ديـنة مـعاصـرا للـملك أدد نـيراري هـذه ا
ـــلك ــفـــتـــرض أنـه قــصـــر ا األول  مـن ا
آريــشــتــني إيــني شـيــريــني الــذي طـرده
الـتـوسع اآلشـوري  الــتـسـلـسل الـزمـني
واألدلـة اخلزفية تـؤكد ذلك  وقد  بناء
يـتاني فوق كـتلة طـينية أو لك ا قـصر ا
رقمة ـ حل٦زخل. إن حفر مصطبة كبيرة  ا
وقع ص أحـد األسبار في أقصى شمال ا
نقب من التعرف على  الغربي  مكن ا
أسـاسات الطـبقـة ١٣   التي تـشكل آخر
عماري أثـر للبناء الذي تهـدم من قبل ا
اآلشـوري وهي طبقة جـديدة حلالطبقة
وقع كـسـور .ا ١٤خل مـكونـة من الـلـ ا
الـشمالي: ٢٧  من أجل مـراجعة تـسلسل
ــعـرفــة تـمــديـد ــكـتــشــفـة و الــطـبــقـات ا
ـصطبـة ٦ أو العـثورعـلى بـنيـة مقـابلة ا
في االجتـاه الشمـالي الغـربي للتـلة  قام
نقبون بفتح مساحة جديدة للتنقيبات ا
حلـص  الـشــمـالي خل  قــرب مـجـرى مـاء
طــويـل وعـمــيق يــنــحــدر من أعــلى الــتل
تـكــون من جــراء هــطـول االمــطــار أطـلق
ـنـقـبون الـفـرنـسـيون تـسـمـية حل عـليه ا
ـوقع اجلـديـد و الـواديخل يـفـصل بـ ا
وقع     الغربي  تمت التنقيبات في ا
نحدر جـزء شديد االنحدار نسبيًا على ا
 وشـكل ما يشـبه خندقـاً تدريجـياً  وقد
رقمة عثـرعلى مصطـبة كبيرة مـتدرجة ا
٢٧  مــــكـــونـــة مـن صـــفـــوف من ٢٣ ٢٥
الطـوب الكـبيـر  مشابه لـلمـصطـبة التي
ـقـابـلـة ٦  افـتـرض وجـدت في اجلـهـة ا
ـنــقـبــون أن يــكـون الــتــدخل اآلشـوري ا
ـبـاني الـتي ـصـطـبــة وا الـكـبـيـر عــلى ا
تـــدعـــمـــهـــا هي الــــتي فـــصـــلت  جـــزأي

صطبة .  ا
ـــوضـــوع عــــلى مـــوقـع (الـــزمـــان) { تـــتـــمــــة ا

االلكتروني
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 مـنـكم من يــسـمع خـبــرا سـارا يـتـعــلق بـإجنـاز ألحـد
أوالده.رقم احلظ 9. 

qL(«

ــال مـن عــمل مـــنــكـم من يــحـــصل عـــلى مـــبــلـغ من ا
إضافي.رقم احلظ 4.

Ê«eO*«

ارسة  حاولوا تفـهم وجهة نظر أحبائـكم. بإمكانكم 
نشاطات فنية وأدبية.

—u¦ «

ضـعـوا سـلم أولـويـات لألعـمـال الضـروريـة والـعـاجـلة
.يوم السعد الثالثاء.

»dIF «

تـشـعـرون بـأن احلظ يـحـالـفـكم. وبـإمـكـانـكم مـواجـهـة
مشاغلكم وإجناز قسم منها.

¡«“u'«

كـونـوا أكـثـر صـبـرا أثـنـاء تـصـريف أمـوركم. حـاولـوا
التقرب من األصدقاء.

”uI «

انتبهـوا إلى صحتكم تشعرون بالتعب يسيطر عليكم
نتيجة تراكم العمل.

ÊUÞd «

 يــجب تــوخي احلــذر من مــؤامــرة حتــاك ضــدكم من
وراء الكواليس.

Íb'«

ـيـلون بـإمـكـانـكم الـتـعـامل مع أفـراد الـعـائـلـة الـذين 
للتعاون معكم.رقم احلظ 3.

bÝô«

 يحصل لـديكم تغيير إيجابـي بعد مغيب الشمس.يزم
السعد االحد.

u b «

ـسـاء تـعـثـرون عـلى غـرض  في سـاعـة مــتـأخـرة من ا
كان ضائعا.

¡«—cF «

بـإمــكـانـكم اسـتــغـلـوا الــوقت لـلــتـقــرب من األصـدقــاء
تمضية أوقات جميلة معهم.

 u(«
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الــظــاهــرة وخالل أشـهــر ارتــفــعت حـاالت
االنــتــحــار في الــعــراق عـام  2022 بــشــكل
كـبيـر فيـما تـصدرت القـضايـا االقتـصادية
(الــفــقـر والــبـطــالــة) واالجـتــمــاعـيــة أبـرز
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ـنع االنـتـحـار في ي  يـصـادف الـيـوم الـعـا
ـكن لنا ان فكيف   10 ايـلول  من كل عـام 
ــتــزايــدة.تــؤكـد ــنع حــاالت االنــتــحــار ا

ـية أن أكثر من مـنظمـة الصحـة العا
سـبعمـائة ألف شخص حـول العالم
يُـقــدمـون عـلى االنـتـحـار سـنـويـا...
وتـقول إن حـاالت محـاولة االنـتحار
وفي تقـرير اخر تـتجـاوز هذا العـدد
ية: حالة تقول منظمة الصحة العا
انــتـحــار واحـدة كل  40ثــانــيـة في

العالم.
هـذه االرقـام الـكـبيـرة تـعـطي فـكرة
عـن االنــــتـــحــــار وحتــــتـم اتــــخـــاذ
ـــنع االنــــتـــحــــار بـــكل اجــــراءات 
كنة فماذا عن العراق?. وسيلة 
في كـل سنـة تـقفـز أرقـام االنتـحار
فـي الـعـراق وتـعـجـز كل اجلـهـات

الـرسـميـة وغيـر الـرسمـية أن حتـد من هذه

ــالــكــيّــة ثمَّ عــبـرَ إعــداديــات وثـانــويَّــات ا
ــســـافــات بـــعــد أنْ قـــدَّمَ اســتـــقــالـــته من ا
الـتّعليم واضـعاً في االعتبار عـبور البحار
والــضَّـبــاب مـضــحّـيــاً بـاألهل واألصــدقـاء
اتٍ جديدة ومـسقط الـرَّأس بحثـاً عن أبجديـَّ
لإلبـداع.". نـعم "عـبرتُ الـبـحارَ والـضَّـباب
مـضحّياً باألهل واألصـدقاء ومسقط الرَّأس
اتٍ جـديدة لـإلبداع." ولم بـحـثـاً عن أبـجـديـَّ
أتـركْ بـيئـتي األولى ألنّـهـا ما كـانت مالئـمة
لإلبــداع بــحــسب ســؤالكَ بل أنّــني أحــملُ
فـوقَ أجنحـتي طموحاتٍ أبـعد من أن تكونَ
مـحصورةً في بلدةٍ صغيرةٍ تقعُ في  أقصى
مـالِ الـشَّرقي مـن سوريـا بـلـدة بـعـيدة الـشـَّ
عن الـعاصمة وبعيدة عن احلـركة الثَّقافيّة
وأحــبـبتُ أن أعـيـشَ/ ـ وأُقـيمَ في عــاصـمـة
من عــواصمِ الــنّــورِ مــثل بــاريـس ولــنـدن
وسـتوكهولم وبـرل وأطلَّ من عاصمة من
هـذهِ العواصمِ على العالم كي أقولَ كلمتي
ـكنُ أنْ يـعـيقَ إبـداعي بـعـيـداً عـن كل مـا 
وافـذ تــتـيحُ لي ولــلـمـبـدعِ أنْ وألنَّ هـذهِ الــنـَّ
ـتِهِ فـلــمـاذا ال نـطـلَّ عـلى آفــاقِ الـكــونِ بـرمـَّ
أخــطــو هــذه اخلــطــوة?! وهـذا مــا حــصل
عشَّشَ ولـهذا أستطيعُ الـقولَ أنَّ طموحيَ ا
في أعـمـاقـي هـو الّـذي دفـعـني التـخـاذِ هـذا
الـقـرارِ ولـيسَ ألنَّ الـبيـئـةَ مـا كـانتْ مالئـمةً
لإلبــداعِ ومن الــبـديــهي جــدَّاً هـنــاك فـارق
َ أن يقـيمَ كاتب ما في عـاصمةٍ من كـبير بـ
أنْ يـقيمَ في بلدةٍ صغـيرةٍ ونائيةٍ حتّى وإن
كـانـتِ الـعـاصــمـة فـي دنـيـا الــشَّـرقِ لــكـني
ني لو عـشتُ في ربوعِ حـسبتُ حـسـابي بأنـَّ
دمـشقَ آنـذاك ما كـنتُ قادراً عـلى أنْ أحققَ
عـيشة تـوازناً في مـصاريـفي حيثُ غـالء ا
مــا كــان يــســاعــدنـي أنْ أعــيشَ في دمــشقَ
كـكاتبٍ وأتفرّغَ لـلكتابـةِ حتّى وإن اشتغلتُ
عـلـيمِ ألنَّ كل مـردودي مـا كـانَ في سـلـكِ الـتـَّ
يـكفي إلعالتي وإيـجارِ شقَّةٍ أو غرفـةٍ يتيمةٍ
ومـصاريف أخرى لهذا جاء قرار الهجرة
وعـــبـــور الـــبـــحــــار بـــحـــثـــاً عن
أبـــجـــديـــاتٍ جــديـــدةٍ لـإلبــداعِ
صـائـبـاً في أكـثـر من جـانبٍ
وفـعالً لـو ظلـلْتُ في ربوعِ
ا ديـريك أو حـتّى دمـشق 
ئة تمكَّنتُ أن أنتجَ  10با
ّــا أنـتــجـتُهُ في ســمـاءِ
ســتــوكــهــولم والــغــرب
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مــعــاكس تــمــامًــا حــيث بــلــغت فـي الــعـام
ئة. اضي 36 با ا

وبـحسب مصـدر أمني في مـحافظة ذي
قـــار فـــأنّ الــــنـــصف األول من الـــعـــام
اجلــاري شـهـد تــسـجــيل أكـثـر من 42
حــالــة انــتــحــار في احملــافــظــة كــان
آخــرهـــا في عــيــد األضــحى بــعــد أن

"أقدم شابان وفتاة على االنتحار".
ــوت فـي الــبـــلـــدان األكـــثـــر ثـــراءً 
الـرجـال بـاالنتـحـار أكـثر من الـنـساء
ـــعــدل ثالثـــة أضــعـــاف ولــكن في
ـتــوســطـة ــنــخـفــضــة وا الــبــلـدان ا
الـــدخل تــكـــون نــســبـــة الــذكــور إلى
اإلنــاث أقل بـكــثـيــر حـوالي  1.5رجل
تحدة يزيد لكل امرأة. في الواليات ا
احـتـمـال مـوت الـذكـور بـنـسـبـة أربـعـة
أضـعاف من االنـتحار أكـثر من اإلناث
ومـع ذلك فــإن اإلنـــاث أكـــثــر عـــرضــة

حملاولة االنتحار من الذكور. 

األسـباب الـتي تدفـع الشـباب نـحو اخـتيار
وت. ا

وفـي العام  2021 سـجّل الـعراق  772حـالة
انــتـحـار بـارتـفـاع أكـثـر من  100حـالـة عن
الـــعــام  2020 الـــذي ســـجل انــتـــحــار 663
شـخصًا وفقًا لـوزارة الداخلية
ـئـة من الـتـي أكدت أنّ "36.6 بـا
ـنـتـحـرين كـانت أعـمـارهم أقل ا
من  20 عـامًا فيما تشكل نسبة
ــئــة واإلنـاث الــذكـور  55.9 بــا

ئة".  44.1 با
وتـــقف األوضــاع االقــتــصــاديــة
بــشـكل بــارز وراء ازديـاد حـاالت
االنـــــتـــــحـــــار بــــحـــــسـب وزيــــر
الـتـخـطيط خـالـد بتـال الـذي قال
فـي وقت سابق من العام اجلاري
إنّ "نــسـبــة الــبـطــالـة في الــعـراق
ــئـــة لــكنّ أرقــام بـــلــغت  16.5 بـــا
الــبــنك الــدولي كــانـت عـلـى نــحـو

أودُّ تــوضـيح ســيـاق وجــوهـر مــا جـاء في
بـطاقـة تعريـفي: "أعدمَ الـسيـجارة لـيلة .25
ـاً مــعــتــبــراً هـذا  1987 .3 إعــدامــاً صـوريـَّ
الـيوم وكـأنّه عـيد مـيالده ويـحتـفلُ كل عام
بـيـومِ مـيالد مـوت الـسـيـجـارة ألنّهُ يـعـتـبرُ
هـذا اليـوم يـوماً مـهمّـاً ومنـعـطفـاً طيّـباً في
حــيــاته.".  نــعم هــذه هي الــقــصّــة ولــيس
شيئاً آخر وال يوجدُ أي تفاسير ومدلوالت
ـثـابـةِ عـيد أخـرى في اعـتـبـار هـذا الـيـوم 
مـيالدي  ألنّـني اعـتـبـرتُ الـسـيـجـارةَ عدوَّاً
لـدوداً وهـي في طـريـقِــهـا لـقــتـلي وإعـدامي
بــطــريــقـــتِــهــا احلـــارقــة ولــهـــذا خــطّــطْتُ
بـاالحتيال عليها وإعدامها بطريقةٍ صُوْريّة
رمـزيّة وعلّـقتهـا من عنقِـها وأعددْتُ مـشنقةً
حـقيقيّةً لها وظلّتْ هذه السيجارة مشنوقةً
قصود من حـتّى تاريخه رمزيّاً وحقيقةً وا
كل هــذهِ الــرُّؤيــة أنَّــني أعــدمــتُــهــا قــبلَ أن
ـنـاسبـة حتّى تـقتـلَـني بسـمـومِهـا ولـهذه ا
الــيـوم أهــمـيــة في حــيـاتـي أكـثــر من يـوم
مــيالدي ألنَّــني ال أحــتـفلُ بــعــيــدِ مـيالدي
وقــلتُ في أكــثـر من لــقــاءِ ال أحـتــفلُ بــهـذا
الـيوم ألنَّني ال أعتبره يومـاً مفرحاً بقدرِ ما
اعـتــبـرُهُ يــومـاً مـحــزنـاً ألنَّــني أكـبَــر سـنـةً
وأقـترب عن احلفرةِ الـصَّغيرةِ سـنةً وهكذا
هـو مـفـهـومي لعـيـدِ مـيالدي ربّـمـا يـخالفُ
رأيي ماليـ بل مـليـارات البـشر .. مع أنَّهُ

أللفِ ســـببٍ وســببٍ ولـــستُ هــنــا في واردِ
ـقــارنـاتِ ألنَّهُ ال مـجــالَ لـلـمــقـارنـةِ أصالً ا
وتــأكــيــداً عــلـى أنَّ لــديــريك دور كــبــيــر في
انـبـعــاثِ كـتـابـاتي أشـيــرُ إلى أنّـني كـتـبتُ
مـعظـمَها في الـسُّويـدِ ستوكـهولم إلّـا أنَّها
ي مـســتـوحـاة من فـضــاءاتِ ذكـريـاتي وعـا
الّـــذي عــشـــتُهُ فـي ديــريـك فــديـــريك كـــانتْ
وســتـبــقى اخلـزيـن اإلبـداعي األعــمق الّـذي
انـطـلـقتُ مـنه إلى أعـمقِ مـرافئِ اإلبداعِ معَ
أنَّهُ كــانَ يــفــصــلُــني بــحــار وقــارَّات ولــكن
لـديريك فضل كـبير عليّ في تـشكيلِ إبداعي

ختلفِ األجناسِ األدبيّةِ والفنّيّةِ!
ÕËd « 5MŠ

وأصـدرتُ كــتـابـاً بــعـنـوان: "ديــريك مـعـراج
حـنـ الرُّوح" والـعديـد من الـكتـبِ انبـعثَتْ
فـضاءاتُها من عـوالم ديريك فتحـيّة لديريك
مــســـقط رأسي ولـــكل شـــعبِ ديــريـك ولــكل
الّــذيـن صــادفـــتُـــهم وعـــرفــتُـــهم فـي ديــريك
وخـارج ديـرك وكل مَن تـعـرَّفتُ عـلـيـهـم عـبرَ

كافّةِ محطَّاتِ رحلتي في احلياة.
{ حتـيـط يـوم ربـيــعي من عـام  1987 الخـتــيـاره
كـيـوم ميـالدي بديل وفـي هذا اخلـصـوص يـتوارد
أي عن سلـوكـيّات في ذهـني سـؤال حول مـدى الـنـَّ
تقليديّـة يتبعها الكاتب والفنّان لكي تشكلَ منعطفاً

النطالقةٍ أخرى يعتبرُها يوم والدة جديد?
-يـأتي هذا السؤُّال مشوَّشاً للقار  ولهذا

يـتمُّ معـايدتي في صـفحتي عـلى "فيـسبوك"
ويـتمًّ تـقـد الـتَّهـاني فـأضـطـرُّ اإلجـابةَ عن
ــعـايــدة تـتمُّ بــشـكلٍ الـتّــهـاني ولــكن هـذه ا
أوتـومــاتـيـكي مـن األصـدقـاءِ والــصَّـديـقـاتِ
ني ال أحــتـفلُ بـعـيـدِ ولـيس مــني بـدلـيل أنـَّ
ـيالدِ كـاحـتفـالٍ بـيـنمـا أحـتـفل حتّى اآلن ا
بـيومِ ميالدِ موتِ السـيجارةِ بتاريخ ,3 .25
ـرةٍ  1987حــتّى وإنْ كــان بــطــريــقــةٍ مــصــغـَّ
وأشــعلُ شــمـعــةً وقــد احــتــلــفـلـتُ في يـومِ
مــــيالدي  66 األخـــيــــر بـــإصــــدار كــــتـــابي
التّسع أو إصداراتي التّسع واعتبرتُ
االحـتـفـال بـإصـداراتي الـتّـسـعـ أكـثـر من
احـتفالي بعيدِ ميالدي وهكذا عيد ميالدي
ا قـدَّمتُهُ في السَّنـة السَّابقة يُـقاس عندي 
ــكنُ أن أقــدمَ مــســتــقــبالً وبــهــذا ومــاذا 
أخـرجُ بجوابٍ أنَّ يومَ إعدام الـسيجارة هو
أرقى وأهم يـوم في حياتي وسيبقى جملرّد
اً أنَّـنـي أعـدمْتُ الـســيـجـارة إعــدامـاً صـوريـَّ
وعـمـلـيّـاً وتركـتـهـا من دون رجـعـة وكـتبْتُ
قـصَّةً قـصـيرةً بـعنـوان: "الـذّكرى الـسَّنـويّة"
تـتـمحـورُ حـولَ كيـفـيّةِ إعـدامـها واحـتـفالي
بـهـذا الـيـومِ ونـشـرتُـهـا ضـمن مـجـموعـتي

القصصيّة الثَّانية: ترتيلة الرّحيل!
{ بـ سـتـوكـهـولم الـسُّويـديّـة وديـريك الـسُّـوريّة
ــكن أن تـمـنحَ بُـعـداً هل هـنــالك قـواسم مـحـدّدة 
داللـيَّـاً لـوالدةِ وبـلـورةِ شـخـصـيّـة الـفـنّان والـكـاتب

صـــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــري يـــــــــــــــــــــــــــــــــوســـف?
ـــــكـــــانــــــ ديـــــريك -بـال شك لــــــهـــــذيـن ا
وسـتوكهـولم دور كبيـر في تشكـيلِ فضائي
اإلبداعي والفكري والفنّي وللمدينتَ بُعْد
مـحـوري في تـطويـرِ شـخـصـيّتي وصـقـلِـها
في الـكثيرِ من اجلوانبِ اإلبداعيّةِ والفكريّةِ
َ واحلـياتيّـةِ ففي سـتوكهـولم كتبتُ تـسع
كـتــابـاً واشـتـغـلـتُ في فـضـاءِ األدبِ والـفن
واإلبــداعِ سـنــيــنــاً طــويـلــة وقــرأتُ مــئـاتِ
ـقـاالتِ صـوصِ وا الـكـتـبِ وكـتـبتُ آالفَ الـنـُّ
والـــقـــصــــائـــدِ والـــكــــتـــابـــاتِ واحلـــواراتِ
والـنُّصـوصِ األدبيّةِ والـدراساتِ وأصدرْتُ
مـجـلّـةَ الـسَّـالمِ ثمَّ أصـبـحَتْ مـجـلّـةَ الـسَّالمِ
الـدَّولــيّـة وأسَّــسْتُ قـنــاةَ الـسَّالمِ الــدَّولـيّـة
ومــنــهــا وعـبــرَهــا أقــدمُ بــرنــامج "من أجلِ
ــشـــاريعِ ــنـــويـــرِ" وقـــدّمْتُ عـــشـــراتِ ا الــتـَّ
اإلبـداعيّةِ الـفنيّـةِ في ستوكـهولم ولها دور
كـبير في انبعاثِ حـرفي وجتلياتِهِ اخللَّاقةِ
ولـــكن ديـــريك كـــانت وســـتـــبـــقى احلـــضنَ
ـنبـعَ األصفى إلبـداعي حتَّى وإنْ انـبعثَ وا
نبعُ في ربوعِ ستوكهولم لكن ديريك هي ا
الَّـذي أستـوحـيتُ منه الـكثـيـرَ من جتلّـياتي
اإلبـداعيّـةِ الـفكـريّةِ واألدبـيّـةِ والفـنيّـةِ ولوال
ـا أمسـكتُ قلـمي فـهي التّي أوحَتْ ديـريك 
ا كتبتُهُ وكأنَّها هي الكتابةُ بعينِها. لي 
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مدير دائرة الـعمل والشـؤن االجتماعـية السـابق في البصرة
سائل ـوت االحد  نعته االوسـاط االجتماعيـة بعد ان غيبه ا

الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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طـالـبـة الـدراسـات الـعـلـيـا الـعـراقـيـة
ـاجــســتـيــر بــدرجـة نـالت شــهــادة ا
امتـيـاز من قـسم الـصـحـافـة بـكـلـية
االعالم في اجلـامــعـة الـعــراقـيـة عن
ــوســـومـــة (الــدعـــايــة رســـالــتـــهـــا ا
ـصـريــة إزاء الـتـدخـل الـتـركي في ا
ـــــواقع الـــــشـــــأن الـــــلـــــيـــــبـي في ا
االلـكـترونـية لـلـجرائـد اليـومـية -  دراسـة حتلـيـليـة في مواقع

صرية  األهرام اليوم السابع الوفد). الصحف ا
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ــالي لـرئـيس مــجـلس الـوزراء الـعــراقي ضـيـفه ــسـتـشـار ا ا
امس االثـن قـسم الدراسـات االقتصـادية بـبيت احلـكمة في
ـــالــيـــة وتــعـــدد قــيــود مــحـــاضــرة بـــعــنـــوان (االســتـــدامــة ا
وذجا) مع توقيع كـتابه (الظواهر الـية العراقيـة ا وازنة:ا ا

االقتصادية.. رؤى وتباينات).
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امـ عام وزارة الـثقـافة االردنـية األسـبق شارك بـندوة القت
الضوء على الـتجربة األدبية للـشاعر الراحل مصطفى وهبي
التل (عرار) أقـيمت  ضمن فعاليات مـعرض عمان للكتاب 

بالشراكة مع اربد العاصمة العربية للثقافة.
VŠU  5ÝU¹

عنون صور الصـحفي العراقي يقيم مـعرضه الشخصي ا ا
(لفظ اجلاللة) في مبنى القشلة ببغداد.
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مثل السـوري يجسد شـخصية اخلـليفة األمـوي معاوية بن ا
أبي سـفــيـان في مــسـلــسل تـاريـخـي مـكـون من  30 حـلــقـة
ســيــعــرض في مــوسم درامــا رمــضـان   2023 مع اخملــرج

طارق العريان.
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ــاجـســتـيـر طـالب الـدراســات الـعــلـيــا الـعـراقـي نـال درجـة ا
عنونة بامتيـاز من كلية االداب بجـامعة االديان عن رسالـته ا
ـظـاهـر الـسـردية فـي رواية عـروس الـفـرات لـلـدكـتـور علي (ا

ؤمن). ا
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الروائية السورية ضيفها احتاد القيصر لآلداب والفنون في
االردن في حفل إشـهار وتوقيـع لروايتهـا (ما زلت أبحث عن
ـشاركـة الدكـتور سلـطان اخلـضور الـذي قدم دراسة أبي) 

حول الرواية.
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هرجان الذي ـشاركة في يوم نينوى. وأُختتم ا ا
ـهـرجـانات رعـته مـجـمـوعة نـون لـلـمـؤتمـرات وا
الـفــنـيـة وعـشـتــاركـروب لـلـدعـايــة بـالـتـعـاون مع
مـلتقى الكتـاب للثقافة والـتعليم ومؤسـسة بيتنا
لــلــثـقــافــة والــفـنــون والــتــراث .حـيـث  تـوزيع
ــشـاركـ واعالن الــشـهـادات الــتـقـديــريـة عـلى ا
سرحـية الفائـزة سبقتـها تقد الـنتائج للـفرق ا
ي أوراق بـحثـية مثـمرة من قـبل بعض االكـاد
ــشــاركــ هم كل من بــهــاء زهـيــر الــشــمـري و ا
مـيـادة الـبـاجالن.  و اعالن الـنتـائج الـنـهـائـية
ي بشار ؤلـفة من :االكاد من قـبل جلنة احلكم ا
عـبد الغـني والفنانـ عبد القـادر احللبي وعادل
( مــحـمـود الـعـمــري) بـفـوز مـسـرحــيـة (كـوكـائـ
كـأفــضل عـرض مـسـرحي تـفــاعـلي مـنـاصـفـة مع
مـــســـرحـــيــــة ( أعـــادة تـــدويـــر) ومـــســـرحـــيـــة (
مــســرحـجــيـة ) وفــازت مــسـرحــيـة فـي (أنـتــظـار
الـباص )بجـائزة جلنـة النقـاد . وفاز أفضل نص
سـاك وعبد الـعزيز جنم ) مـناصـفة ب ( عـامر ا
ـثل ذهـبت جائـزتـهـا الى كل من (رافد وافـضل 
الـسنـيد / محـمد عـادل / عثمـان سعـد). وجائزة
افــضـل اخــراج  مــنــحــهـــا خملــرج مــســرحــيــة

مسرحجية عمر اكرم.
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ضــمن احلــراك الـثــقـافي والــفـني الــذي تـشــهـده
مـحـافـظـة نيـنـوى أقـيم مـهرجـان مـسـرح الـشارع
الــثـــالث والــوطــنـي األول (دورة الــفــنــان مــوفق
الــطــائي ) لـلــفــتـرة من   10 – 8 ايــلــول اجلـاري
ــشــاركــة فـــرق مــســرحــيــة عــديــدة من بــغــداد

ونينوى واالنبار ومنها: 
ـسرحـيـة  فـرقة مـعـهد الـفـنون فـرقـة أورشـينـا ا
اجلـميلـة للبـن في نيـنوى  فرقـة معهـد الفنون
فـرقــة مـســرحـيــو الـسالم اجلــمـيــلـة فـي بـغــداد 
لـلـتـمـثـيل والـفـلـكـلـور الـشـعـبي الـعـائـدة لـنـقـابة
الـفنان في االنـبار  وفرقة مـسرح عالمات للفن
احلـديث للـدكتـورة ميـادة البـاجالن. و تشـكيل
ـي قـيس عـمرو جلـنـة نقـديـة تـألفت من االكـاد
مـحـمـد اسـمـاعـيل الـطـائي و االسـتـاذ فـالح عـبد
حــمـدون لـغــرض مـنــاقـشـة مــسـتــوى الـعـروض
ها في الشارع ـقدمة والتي قـامت الفرق بتقـد ا
ـنقـوشـة. وتـنافس ـنـصـة وحمـام ا ـنـطـقتي  ا
ــمـثــلـون في تـقــد عـروض مــسـرحــيـة حـاكت ا
ـشاهـد) بعروض حـية عـبر فعل ـتلقي (ا ذائـقة ا
ــدن ـــبــاشـــر وتــعـــمــيق مـــفــهـــوم ا االنـــدمــاج ا
الالمـحدود عبر التواشح والتوافق مع العروض
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تـتمـثل جتـربة االديب والـفـنان  الـتـشكـيلي
صـبري يوسف بكـونها جتربـة  متفردة من
خالل مــزج  الــكــاتب والــشــاعــر  لــذائــقــته
االبـداعـية في بـوتـقـة واحدة مع الـفن  عـبر
مـــضـــامـــ ودالالت ذات قـــيـــمـــة  اضـــافــة
الشتغاله االعالمي من خالل مجلته  السيم
الـتي تستقـطب  الفنـون االبداعية اخملـتلفة
وقـنـاته التي يـخـصصـهـا من اجل التـنـوير
في تــسـلـيـط الـضـوء عــلى جتـارب الــنـخب
االبــداعــيـة اخملــتــلــفــة .. (الــزمــان) الـتــقت
يوسف في لقاء سلط الضوء على احملطات
االبـداعـيـة الـتي جـال فـيـهـا يـوسف وكـانت

هذه احلصيلة :
{ (بـحـثـاً عن أبـجـديّـات جـديـدة لـإلبـداع) عـبارة
اقـتـبسـتـها من بـطـاقتك الـتَّعـريـفيّـة هل تـعني أنّك
تي لم تكُنْ مـالئمـة لإلبداع تـركتَ بـيئـتكَ األولى الـَّ
نـحــو مـرافئ أخـرى أكـثـر تـوافـقـاً الطالق شـرارة

اإلبداع?!
ؤال أقـول وردَ في ـةِ اإلجـابـة عن الـسـُّ -لـدقـَّ
بـطـاقـة تعـريـفي مـا يـلي: "اشـتغـلَ في سلكِ
الــتّـعـلـيم 13
عـــامـــاً في

يت أوزدمير وسائل التواصل { اسطنبول  –وكاالت - تصدّرت النجمة التركية الشهيرة د
اضية حيث كان حفل زفافها حديث السوشال ميديا بكل االجتماعي خالل األيام القليلة ا
تفاصيله.وكشفت أوزدمير بأنها حزينة للغاية وعبّرت عن غضبها الشديد بعد أن قرأت

غني التركي الشهير "اوزهان كوتش".وعبّرت عن حزنها التعليقات االتي طالتها وطالت زوجها ا
ؤذية والتي علّق بها الكثير من اجلمهور حول الشديد بسبب التعليقات السلبية واالنتقادات ا
مالبس زفافهما وطريقة رقصهما.وانها وبالرغم من مشاعر احلزن التي شعرت بها بسبب ذلك
إال انها تأقلمت على هذا الكالم وحاولت التكيّف معه.وصرّحت اوزدمير في مقابلة لها حول هذا
األمر بقولها: "يؤسفني أن هناك الكثير من احلقد في نفوس الكثير من اجلمهور فههم يكتبون
تعليقات تؤذينا كثيراً رغم أنهم يعرفون بأننها سنقرأ هذه التعليقات وكل شخص يعكس

نفسه".وكانت أغلب االنتقادات التي طالت اوزدمير وزوجها أوزهان كوتش هي مالبسها الزفاف
" حيث أكّد اجلمهور بان ذوقها سيء وال التي اختارتها وهو فستان أبيض من قماش "اإليتام
البس.ما كوتش فلم يسلم من االنتقادات هو اآلخر حيث أن اجلمهور سخر من جتيد اختيار ا
يت. الى احلذاء الذي جاء بكعب عالي والذي اعتقد البعض بأنه يحاول الوصول الى طول د

ذلك نشرت والدة كوتش عبر حسابها على "انستغرام" رسالة ترحيب بأوزدمير في
عائلتهم.وتمنّت البنها وعروسته حياة سعيدة كما أنها أشادت بحفل الزفاف وبانه زفاف

األحالم وأنه يوم جميل وجميع تفاصيله كانت جميلة وأنيقة.
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شـاركت الـفـنـانـة الـسوريـة رغـدة مـتـابـعـيـهـا عـلى مـواقع الـتواصل
االجتمـاعي صورة جديدة لها بدون مكياج حرصت من خاللها أن
تـظهر طـبيعـية حيث بـدت عليـها مالمح التـقدم بالـعمر حـيث اعتبر
ـتـابـعــون أنـهـا تـتـضـامن مع مــيـرفت أمـ الـتي انـتـشـرت بـعض ا
صـورهـا مـنــذ أيـام عـبـر وسـائل الـتـواصل بـدون مـكـيـاج من عـزاء
اخملرج الـراحل علي عبـد اخلالق. وأرفـقت رغدة الصـورة بتـعليق:

"نعم كـبرنـا لـكنـنا لـسنـا أحـصنـة نعم كـبرنـا كـما سـتكـبرون
ا لـكننا لم ولن تـكن ظهورنا مـباحة للـجالدين نضجنا يومً
ـا يـكفي لـنـستـبـدل احتـيـاجاتـنـا السـابـقة بـعـافيـة وسـتر
واسـتـغنـاء عن تـفـاصـيل زمن قـبـيح كـبـرنـا واتـسعت
بصـيـرتـنا مـا يـكـفيـهـا شـرور اآلخريـن فابـتـعدت

ـهاترات ال عنهـم وأغلقت مـنافـذ احتـمالـها 
تـســمـن الـعــقـل وال تـغــنـي الـروح إال

بـوجع". وأضـافت: "نـعم كـبـرنـا
للـحد الذي ال يـعني فيه هذا
األمــــر ســـــوى أوالدنــــا
لـلـحــد الـذي بـتـنـا جنـيـد
فــــيه قــــراءة الـــنــــفـــوس
احمليـطة بنا دون لـعثمة
لــــلـــحــــد الـــذي نــــعـــتـــز
بأنـوثتـنا و لـها على
ما احـتملـته فوق طاقـتها
عــــبـــر رحــــلــــة طـــويــــلـــة

وشاقة".

اكتب مرادفات ومعاني
الــكــلــمــات الــتي تــقــرأ
وتـكتب أفـقيا وعـموديا

في الوقت ذاته:
 1- يــــــــضـــــــمـن لـــــــدى

االخرين
 2- عــالم بـامــور الـدين

واللغة
 3- حروف متشابهة 

 4- لظى النار

صبري يوسف
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ـتداعي والـرجراج ال يـنبـغي أن يعول في الـوضع العراقي ا
الـتـيــار الـصـدري عــلى حـلــفـائه من الـسُــنـة والـكــرد كـمـا ال
ـقـتـضـيـات يـسـتـغـرب مـنـهم ان يـذهــبـوا مع خـصـوم الـتـيـار 
انــبـثــاق حـكــومـة جـديــدة تـتــطـلع عــيـون الــكـرد والـسُــنـة الى
حصـصهم فيـها وال نـنسى انّ التـحالف السـني الكردي مع
الصـدر استند الى حقيقة انّ التـيار الصدري تصدر النتائج
االنتـخابية والطرفان الكردي والسـني ملحقان بالقوة األكبر
التي سـتقـود الـوضع السـياسي وهـذه قاعـدة درجوا عـليـها
منـذ تسع عشرة سـنة كما ان  أحـزاب الكرد والسُـنة ليست
في مـعــرض الـوقــوف حـتى الـنــهـايــة ضـد حـلــفـاء ايـران في

العراق.
ما صـدر عن قياديـ في اإلطار الـتنسـيقي يعـد باتا وقـاطعا
في ان هـنــاك مـسـارا اخـر مــخـتـلـفـا عـن رؤيـة الـصـدر وهـو
ــان بــشــكـل طــبــيــعي النـــتــخــاب رئــيس مــســار عــودة الـــبــر
للـجمهـورية وتسـمية رئـيس للحـكومة  –من اإلطـار طبعا- ثم
ان وهذا يتطلب االعداد النـتخابات مبكرة يصحـبها حل البر
ا يـجعل الدورة االنتـخابية الـعادية مسـتحقة أكثـر من سنة 

للعودة الى انتخابات جديدة كما كان كل أربع سنوات.
ت بــصالت مــعــيــنــة الى الــواقع هـذا تــصــور نــظــري قــد 
السـياسي من حيث تغـير بوصـلة التحـالفات الـسياسيـة تبعاً
لـلــمــصـالح اخلــاصــة بـكـل طـرف بــعـيــدا عن فــكـرة  –وزيــر

القائد- في ان العراق يحتاج من احللفاء التضحية.
عنـدما أقول ان ذلك معـظمه منـطلقـات نظرية لـقيادات مـعينة
اقــصــد انّ هــنـاك احــتــمــاالت لــقـيــام حتــالــفــات جــديـدة في
عـسكر الثاني كتـحالف التيار الـصدري مع قوى مدنية او ا
تشـرينـية تنـزل  معه الى الـشارع في شـعارات اكـثر تـنظـيما
ومنـهج أعمق داللـة من اجل الـتغـييـر كـما ان الـتحـالفـات قد
ـكون الواحـد وتصل الى مسـتويات أخرى تخـرج من نطاق ا
حتى لـو كانت في مدن أخرى بعيدة نسـبيا. من هنا ستشهد
مـرحـلـة مـا بــعـد الـزيـارة االربـعـيـنــيـة حـراكـا جـديـدا في كال
ـرحلة عـسكـرين وهنـا سنـنتـقل الى صراع ارادات وهي ا ا
الـتـي تـســعـى بـعـض قـيــادات االطــار الى حتــاشــيــهــا وعـدم
الـوصــول عـنــدهـا في حــ يـدفع إطــاريـون اخــرون بـاجتـاه
التـصعيـد الكـامن وهو تصـعيـد عبر االسـتفـزاز بالتـغريدات
والتـصـريحـات االمـر الـذي يجـعل اجلـمـرات دائـمة االلـتـهاب

حتت الرماد اخلفيف.
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مِنْ يأسهم يلوذونَ بالشتائم واألباطيلْ
ومن شدَّة جبنهم

يكظمونَ حقدهم كنار إسرافيلْ
ومتى ما حلَّقتْ روح األبرياء

إلى مجاهيل السماء
تراهم يوزعون الكراهية والبهتان بسخاءٍ

على األنقياء
خدعونا بطيبةٍ مستعارةٍ
من حياة وقلوب الكادح
حتى كدنا نبوس جباههم

نتقاة من كثرة ما أوهمتنا مجالسهم ا
وتى بال حياءٍ ها هُم يشمتونَ با

كأنَّ شيمة الفرسان تزدريهم 
وبأقالمهم ينبحون

تُرى 
كيف يكونَ لونَ وجوههم

ح يفطسونْ
كيف يكون تشييع جنازتهم
هل بنثر الرماد فوق قبورهم
أمْ نكتفي باألسف عليهم
وعلى ما في ضمائرهم

من زعافٍ ومجونْ?
Êu œUN*« 

أقالمهم.. ذيولهم
وعلى وجوههم ابتسامة صفراء

قلوبهم
مجبولة باخليانة والزعاف

نراهم كلُّ يوم
على أحذية أسيادهم

يزرعونَ القبالت 
وألنَّ قطرات جباههم سقطتْ
وذيولهم منشغلة بالتملق

على الدوام
نراهم يعزفونَ عن الكالم

ال يحبونَ رؤية صباغ األحذية
ألنَّهُ يذكّرهم بحرفتهم
ويتبارونَ مع الثعالب
ألنَّهم يظنُّون أنَّ ذيولها

أطول من أذيالهم
ويخشونَ الكناغر!

ألنَّ ذيولها تشبه السيوف
رآة ويكرهونَ ا
ألنَّها تفضحهُم

وكحرباء يصبغونَ وجوههم
بلون السلطة التي حتكم في البالد
عبيد أذالء ألسيادهم في اخلفاء

وطواويس على كراسيهم
أمام األصدقاء

وح حاولت أياديهم
اكتشاف الشعر ذات يوم

غا وأدركوا ال جدواهُ من نيل ا
راحتْ أكفُّهم تبرعُ في مسح األكتاف

حتى صارت ذيولهم خبيرة
في اصطياد الكراسي الفارهة 

مهادنون يعرفهم اجلميع
ويــوهـمــونَ أنـفـســهم أنَّ نـظــرة الـنـاس

التي تالحقهم
هي التبجيل لهم واالحترام

وهم يعلمونَ جيداً 
ـــمـــا هي صـــفـــعـــة عــــلى وجـــوهـــهم إنـَّ

واحتقار.

ÊUJ d _« qF& »U √ W L

 dLI « v ≈ …œuF « ÊuKÒCH

Azzaman Arabic Daily Newspaper Issue 7378 Tuesday 13/9/2022 الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7378 الثالثاء 17 من صفر  1444 هـ 13 من ايلول (سبتمبر) 2022م

ÊU O

12 { واشـــــنــــطن (أ ف ب)  –في 
أيــلــول/ســبــتــمــبــر  ?1962حــدّد
الـــرئــيس األمـــيــركـي آنــذاك جــون
ـتـحـدة كـيـنـيـدي هـدفـاً لـلـواليـات ا
يـتـمـثل في إرسـال رواد فـضاء إلى
الـقـمـر قبـل نهـايـة سـتيـنـات الـقرن
الـفائت.وفـي خطاب كـان يلـقيه من
جــامــعــة “رايس ”بــتــكــســاس في
خـضم احلرب الباردة قال كينيدي
“اخــتـرنـا الـذهـاب إلى الـقـمـر (…)
لــــيس ألنّ األمــــر ســـهل بـل ألنـــهـــا

مهمة صعبة.”
وبــــعــــد ســــتــــ عـــامــــاً شــــارفت
تـحـدة على إطالق أول الـواليـات ا
مــــهــــمــــة ضـــــمن بــــرنــــامــــجــــهــــا
“أرتيميس ”للعودة إلى القمر إال
ــطــروح يـتــمــثل في أن الــســؤال ا
الـــســـبب الـــكـــامن وراء إجنـــازهــا
. مـــهـــمـــة قـــد أتـــمّـــتـــهـــا ســـابـــقـــاً
وتـصاعـدت االنتـقادات الـتي طالت

وكـالـة الـفـضـاء األمـيـركـية
(نـــاســا) في هــذا الــشــأن
خـالل السـنـوات األخـيرة
مـــنــهـــا مـــا أطــلـــقه رائــد
الـفـضـاء في مـهمـة أبـولو
 11مـايـكل كـولـيـنـز الذي
الم نــاسـا لـعــدم وضـعـهـا

أهـــــــدافــــــاً
أكــــــــــبـــــــــر
كـــالــذهــاب

ريخ. مباشرة إلى ا
إال أنّ وكــالـة الــفـضــاء األمـيــركـيـة
تـــعــتــبـــر أنّ الــذهــاب إلى الـــقــمــر
ضـــروري قـــبـل أي مـــهـــمـــة نـــحــو
الـــكـــوكب األحـــمـــر. وفي مـــا يـــلي

حججها األبرز:
تـريـد نـاسـا من خالل عـودتـهـا الى
الـقـمـر تـرسـيخ وجـود بـشـري دائم
عــلـيه مع إرسـالـهـا مــهـمـات تـبـقى
أسابيع عدة على سطحه بينما لم
تــسـتـمــر مـهـمـة “ابــولـو ”ســابـقـاً
سـوى بـضـعـة أيام. وتـسـعى نـاسا
مـن خالل هذه الغاية لتتوصل إلى
فــهم أوضح لــكـيــفـيــة الـتــحـضــيـر
ــريخ لـالنــطالق فـي مــهـــمــة إلـى ا
تـــســتـــمــر ســـنــوات عـــدة.ويــكــون
اإلشــعـاع الــفـضــائي في الــكـواكب
األبـعد أكـثر كـثافة ويـشكل تـهديداً
ـدار كــبـيـراً لـصـحــة الـبـشـر. أمـا ا
ــنــخــفـض حــيث تــعــمل مــحــطــة ا
الـفضاء
الـدولي
ة فــهــو
مـحـمي
جـزئـيـاً
مـــــــــــــن
اجملـــال

غناطيسي لألرض وهو ما ليس ا
موجوداً في حالة القمر. وبدءاً من
مـهمة “أرتـيميس ”األولـى يُرتقب
إجـراء جتـارب عـدة لدراسـة تـأثـير
هـذا اإلشعاع عـلى الكائـنات احلية
ـضادة وتـقيـيم فعـاليـة السـترات ا
ـمكن إعادة لإلشـعاع.وبـينـما من ا
تـموين محـطة الفضـاء الدولية إال
أن الــرحالت إلى الـقـمـر (أبـعـد من
احملـطـة بألف مـرة) تـتسم بـتـعقـيد

أكبر لهذه الناحية.
ولــتــجـنب احلــاجــة إلى نـقل
ـهـمـات كـل مـا يـلـزم خـالل ا
وتـخـفـيف الـتـكـالـيـف تـالـياً
تـرغب نـاسا في تـعلّم كـيفـية
ـوجـودة ـوارد ا اسـتـخـدام ا

عـلى سـطـح الـقـمر أصـالً وأهـمـها
ـوجـودة عـلى شـكـل جـلـيد ـيـاه ا ا
والـذي جرى التـأكد من وجوده في
ـكن الــقـطب اجلـنــوبي لـلـقــمـر و
اء من حتـويله إلى وقود (يتكون ا
األكــســجــ والــهــيــدروجــ الـذي

تستخدمه الصواريخ كوقود).
تـــرغـب نـــاســـا أيـــضـــاً في إجـــراء
اخــتــبــارات عـلى الــقــمــر في شـأن
الـتقنيات التي ستتيح لها الذهاب
ـريـخ أهـمــهــا بــزات فــضـاء إلـى ا
جـديدة مـخصـصة لـلطـلعـات خارج
ـركبـات. وكُلّـفت شركة “أكـسيوم ا
ســبـايس ”تــصـمــيم الـبــزات الـتي
ســتُـخــصص ألول مـهــمـة سـتــهـبط
تـوقعـة سنة 2025 عـلى القـمر وا

على أقرب تقدير.
ـعــدات األخــرى الـتي وتــبــرز من ا
حتـــتـــاج نـــاســـا إلى اخـــتـــبـــارهــا
مـــركـــبــات (مـــضـــغــوطـــة أو غـــيــر
مـضــغـوطـة) تـتـيح لـرواد الـفـضـاء
الــــتــــنـــقـل هـــذا بــــاإلضـــافــــة إلى
ـــســاكـن.وبــهـــدف الــتـــوصل إلى ا
مــصــدر لــلــطــاقــة مُــتــاح بــصــورة
دائــمـة تـعـمل نـاســا عـلى تـطـويـر
أنــــــظــــــمـــــة انــــــشــــــطــــــار نـــــووي
مـحمولة.وسيـصبح حل أي مشكلة
تـواجه رواد الفـضاء أسـهل بكـثير
عـــلـى الـــقـــمـــر الـــذي يـــســـتـــغـــرق
الـــوصــول إلــيه أيــامـــاً مــنه عــلى
ـريخ الـذي يـحتـاج الـوصول إلى ا

سطحه أشهراً عدة أقلّه.
ويـــبـــرز من بــ أهـــداف بـــرنــامج
“أرتـيـميس ”األخـرى بـناء مـحـطة
فضائية في مدار حول القمر باسم
ثابة “غايتواي ”والـتي ستكون 
هـمات نـحو مـحطـة وسيـطة قـبل ا
ــريخ.ويـوضح شـون فـولـر وهـو ا
مـسؤول في بـرنامج “غـايـتواي?”
ـعـدات لــوكـالــة فـرانس بــرس أنّ ا
كن إرسالها في الـضرورية كلهـا 
“عــمــلـيــات إطالق عـدة ?”قــبل أن
يـتـبعـهـا الطـاقم في رحـلـة طويـلة
مــــشـــيــــراً إلى أنّ هــــذه اخلـــطـــوة
مــشـابــهـة لــعـمــلـيـة الــتـوقـف عـنـد
مـحـطـة الوقـود والـتأكـد من صـحة

عمل كل التفاصيل.
{ تـتــمــة اخلــبــر عــلى مــوقع (الــزمـان)

االلكتروني

أساسياً من أدبنا".
وكــتب وزيــر الــثــقــافــة اإلســبــاني
مـيـكيل ايـسـيتـا على تـويـتر أيـضاً
"ارقـد بسالم! أعمالك ستـبقيك حياً
فـي ذاكـــــرتـــــنـــــا".ووصف بـــــيـــــان
ـلكية اإلسـبانيـة للّغة ية ا لألكـاد
الـراحل الذي كان عضواً فيها بأنه
"أحـــد أهـم الـــروائـــيـــ بـــالـــلـــغــة
اإلسـبانية.وذكّرت بأنه كان أستاذاً
لـألدب اإلســــبــــاني فـي جــــامــــعــــة
أكــــســــفـــورد ( 1983إلى ?(1985
وكــــــلــــــيـــــــة ويــــــلــــــيــــــســــــلـي في
مـــاســـاتـــشــوســـتس ( (1984وفي
ــدريـد جــامـعــة كــومـبــلـوتــنـسي 

( 1986إلى .(1990
وتُـرجمت مؤلفات خافيير مارياس
إلـى أكثـر من  40لـغـة في نـحو 60
دولـة وقلّدته فرنسـا وسام الفنون
ــولـود في واآلداب.وكــان الـراحل ا
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{ تــــورنـــتـــو (أ ف ب) - يــــســـلّط
اخملرج األمريكي ستـيفن سبيلبرغ
الـكـامـيـرا عـلـى طـفـولـته اخلـاصـة
التي تأرجحت ب خالفات والديه
عادي للسامية وتعرّضه للتنمّـر ا
في فيلم "ذي فايبـلمانز" الذي أقيم
عـــــرضه األول خـالل مــــهـــــرجــــان
تـــــورنـــــتـــــو الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائي
الـدولي.ويُـعـتبـر سـبـيلـبـرغ الـبالغ

 75عـــامـــاً أحــد أبـــرز اخملـــرجــ
األحيـاء في هولـيود وفي رصـيده
افـالم مـهـمـة طـبـعت الـفن الـسـابع
فـترس" و على غـرار "جوز/الـفك ا
"إي تي".ويـسـتنـد "ذي فـايـبلـمـانز"
عـلى طـفـولـة سـبـيـلـبـرغ في واليـة
أريـزونـا وعـبـوره الى سن الـرشد
ويــغــوص في أسـرار عــائــلـة رجل
شــاب يـهــوى الــســيـنــمــا. وتـولى

تحدة) (أ ف { أناها (الواليات ا
ب)  –كــــشـف الــــنــــجم األمــــيــــركي
هـــاريــــســـون فـــورد امس االول عن
اإلعـالن الترويجي الرسمي اجلديد
رتقب من سلسلة لـلجزء اخلامس ا
 إنـديـانـا جـونـز في الـيـوم الـثـاني
مـن مــهـــرجــان “دي  23إكـــســبــو”
الــــذي تـــقــــيـــمـه اســـتــــوديـــوهـــات
“ديــــزني ”فـي مـــديــــنـــة أنــــاهـــا
(جــنـوب لـوس أجنـلـيس) وأعـلـنت
خـالله عن أبرز إنتـاجاتهـا اجلديدة
وبـيـنـها تـتـمة لـلـشـريط للـتـحـريكي
“إنــــســــايــــد آوت ?”وآخــــر روائي
سـتـطرحه فـي مرور مـئة سـنـة على
تـأسـيسـها.وصـفّق نـحو سـتة آالف
شــخـص وقــوفــاً لــلــمـــمــثل الــبــالغ
ه في مــركـز الــثــمـانــ لــدى تـقــد
ـــؤتـــمــرات بـــأنـــاهـــا في واليــة ا
كـاليفورنيـا اإلعالن الترويجي لهذا

اجلــزء اجلـــديــد من أفالم إنــديــانــا
جـونز الذي تؤدي دور البطولة فيه
أيــضــاً فــيــبي والــر-بــريــدج. وقـال
جــونـز الـذي بـدا مـتـأثـراً جـداً “أنـا
فـخور جـداً بالقـول إن هذا (الـفيلم)
رائع .”وأضــاف مـشـيـراً إلى فـيـبي
والر-بريدج “وهذا أحد األسباب.”
ـمثـلة البـريطـانية إال ومـا كان من ا
أن أجابته بقولها “إن اللحاق بهذا
الـرجل مرهق.”كـذلك عرضـت شركة
“لــوكــاسـفــيـلم ”إعـالنـاً تــرويـجــيـاً
ــســلـــســلــهــا الــذي حــقق جنــاحــاً
جـــــمـــــاهـــــيـــــريـــــاً كـــــبـــــيـــــراً “ذي
مـثـل مـانـدالـوريان ?”بـحـضـور ا
بـــيـــدرو بـــاســـكـــال وجـــانـــكـــارلـــو

إسبوزيتو وكايتي ساكهوف.
وبرز أيضاً عرض اإلعالن الترويجي
لـلمـسلـسل اجلديد “أندور  ?”أحدث
اإلنـتاجات ضمن عالم “ستار وورز”

“)حـرب الـنـجوم ?(”ويـتـنـاول قـصة
تــمـرد عــلى اإلمـبــراطـوريـة.وكــشـفت
استوديوهات “مارفل ”النقاب أيضاً
ــوسـم الــثـــانـي من مـــســلـــسل عـن ا
“لـوكي ”من بـطـولة تـوم هيـدلسـتون
الــذي حــضــر من بــريــطــانــيـا حــيث

صُوّرَت احللقات.
وأتـيح لـلـحـضـور التـعـرّف بـواسـطة
الــنــظـــارات الــثالثــيــة الــبُــعــد عــلى
مــشـاهــد من فـيـلم “افــاتـار: ذي واي
أوف ووتــر ?”وهــو اجلــزء الــتــتــمـة
ــرتـقـبــة لـفـيـلم “أفــاتـار ”جلــيـمس ا
لتـقى الذي يقام كـامرون.وكان هـذا ا
كـل سـنــتــ وتــوقف خـالل جــائــحـة
كـوفيد- 19انـطلـق اجلمـعة بـحضور
عــدد من الــنــجــوم بــيــنــهم جــود لـو
عجب ي لي كيرتس وآالف ا وجـا

بـعالم “ديزني ”جـاؤوا من دول عدة.
وأعـلنـت استـوديوهات “ديـزني ”في
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{ مــدريـد (أ ف ب) - تــوفي األحـد
عـن عـمـر يـنـاهـز  70عـامـاً الـكـاتب
اإلسـبـاني خـافـيـيـر مـاريـاس جرّاء
إصـابـته بـالـتـهـاب رئـوي عـلـى ما
أعـــلــنت الـــدار الــنــاشـــرة ألعــمــال
الــراحل الـذي كـان واحـداً من أبـرز
ــعــاصـــر بــالـــلــغــة وجـــوه األدب ا
اإلسـبانـية.وجاء في بـيان أصدرته
دار الـفاوارا باسمهـا وباسم عائلة
الــراحل "يـؤسـفـنـا أن نــعـلن بـبـالغ
األسى عـن وفاة مـؤلفـنا وصـديقـنا
الـكبـير خـافييـر ماريـاس بعـد ظهر
الـيـوم في مـدريـد".وأوضـح الـبـيان
أن مـــاريـــاس "كـــان يـــعـــاني مـــنــذ
بــضـعــة أســابـيع الــتـهــابـاً رئــويـاً

تفاقم خالل الساعات األخيرة".
وأفـادت صـحـيـفـة "إل مـونـدو" بـأن
خـافـييـر ماريـاس فارق احلـياة في
عـيـادة بـالـعـاصمـة اإلسـبـانـيـة إثر

الــتـــهــاب رئــوي "تــســبب به وبــاء
كوفيد- "19واسـتلزم معاجلته في
ــسـتـشــفى مـدى أشــهـر.وأشـارت ا
الـصحيفة إلى أن جثمانه سيُحرق
فـي مــــدريـــــد ولـــــكن لـن يــــتـــــسنَ
احلــصـول عــلى تـأكـيــد رسـمي في
هـذا الـشـأن.وكـشـفت صـحـيـفـة "إل
بـــايس" الــتي كـــان ال يــزال يــكــتب
فـــيــهــا حـــتى تــمــوز الـــفــائت أنه
خـضع لعمـلية جـراحية دقـيقة قبل
وقت قــصـيـر من جـائــحـة كـوفـيـد-
.19ووصـف رئــــيـس احلــــكـــــومــــة
اإلســـبــانـــيــة االشـــتــراكـي بــيــدرو
سـانشيـز وفاة مارياس بـأنها "يوم
حــزين لـألدب اإلســبـانـي".وأضـاف
في تـغـريـدة عـبر تـويـتـر "لـقد رحل
خـــافــيـــيــر مـــاريــاس. (كـــان) أحــد
الـكتّـاب الكبـار في عصرنـا. سيظل
نِـــتــاجـه الــعـــظــيم والـــرائع جــزءاً

ـمثالن أدوار الـبـطـولـة في الـفـيـلم ا
بول دانـو وسيث روغـن وزميـلتـهما
ميـشيل ويـليـامز.وأوضح سـبيـلبرغ
أمام جمهور متحمس خالل العرض
الـذي أقـيم ضمن أكـبـر مـلتـقى لـلفن
الـسـابع في أمـريـكـا الـشـمـالـية أنه
أراد منذ مدة طويلة أن يصور فيلماً
شـخـصيـاً جـداً لـكنّ "اخلـوف" الذي
أثارته جائحة كورونا كان في نهاية

ـطــاف احلـافــز لإلقـدام عــلى هـذه ا
اخلطوة.وقال سبيلبرغ بعد العرض
"ال أظـن أن أيّ شـخـص كــان يــعـرف
فـي اذار أو نـــــيـــــســــان  2020مــــا
سـيـكـون مـصيـر الـفن واحلـيـاة ولو
بــعـد سـنــة واحـدة".وأضـاف:"كل مـا
ـا أحـتـاج في األمــر أنـني فـكـرت 
فـعالً لـتـوضـيـحه أو الـبـوح به عن
أمي وأبي وشـــقــيــقـــاتي إذا كــنت

ســأتـرك
شـــيـــئــاً
ورائـــــي

."
{ تــتــمــة
اخلـــــــبــــــر
عـلى مـوقع

(الــــــزمــــــان)
االلكتروني
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{ بـاريس (أ ف ب)  –أعـلـنت شـركة
“يــوبـيـسـوفت ”الــفـرنـسـيـة الـسـبت
أنـها سـتنـتج ألعاب فـيديـو محـمولة
حلـــســاب مـــنــصــة “نـــتــفـــلــيــكس”
العمالقة للبث التدفقي التي تتعاون
أصـالً معـهـا علـى إعداد مـسـلسالت
وكــشــفت كــذلـك أنــهـا ســنــطــرح في
 2023جـــزءاً جــديــداً من ســـلــســلــة
“أســاسـيـنـز كـريـد .”وأُطـلـق عـنوان
“مــيـراج ”عــلى هـذا اجلــزء اجلـديـد
من “أسـاسـيـنـز كـريد ”الـتي تُـعـتـبر
إحـدى أكثر إنـتاجات “يـوبيسوفت”
شــعــبـيــة مــنــذ إطالق الـشــركــة عـام
 .2007وتدور أحداث اللعبة اجلديد
فـي بــــــغـــــــداد خالل الـــــــعــــــصــــــور
الـوسـطى.وذكّـر الـرئـيـس الـتـنـفـيذي
لـشـركة “يـوبـيـسوفت ”إيـف غيـيـمو
خـالل مؤتـمـر صحـافي بـأن إيرادات
اجلـزء السابق من اللعبة الذي حمل
عـنـوان “فـالـهاال ”وطُـرح عـام 2020
جتــاوزت مــلــيــار يــورو.وأضـاف أن
الـــشــركــة الـــتي كــانت أعـــلــنت عــام
 2020عـن شراكـة مع “نـتـفـلـيـكس”
إلنــتــاج مــســلــسالت مــقــتــبـســة من
“أســاسـيـنــز كـريـد ?”أبــرمت مـعـهـا

اتــفــاقــاً عــلى إنــتـاج “ثـالث ألــعـاب
ـنـصـة من بـيـنـها مـحـمـولة ”عـلى ا
”أسـاسيـنز كـريد ”بـالذات. وتـسعى
“نـتـفـلـيـكس ”إلـى تـنويـع خـدمـاتـها
وخـصوصاً جلهة تعزيز مكانتها في
ألـعـاب الـفيـديـو في إطـار تنـافـسـها
مـع منـصـات الـبث الـتـدفـقي األخرى
عـــلى غــرار “ديـــزني + ”و”إتش بي
أو مـــاكس .”وســـبـق أن اقــتـــبـــست
“أســـاســـيــنـــز كـــريــد ”إلـى شــرائط
مـصــوّرة وإلى فـيـلم سـيـنـمـائي عـام
 ?2016انـسـجامـاً مع استـراتـيجـية
“يـوبـيـسوفت ”لـتـحويل إنـتـاجاتـها

إلى أعمال عبر وسائط أخرى.
ويـتـوقع أن تُـقـتـبَس عـشـرات األفالم
ــــســـلـــسـالت من ألـــعــــابـــهـــا في وا
ـا في ـقـبـلة  الـسـنـوات الـقـلـيـلـة ا
ذلك “رافــــيـــنـغ رابـــيـــدز.”وأشــــارت
“يـوبـيـسـوف ”إلـى أن أجـزاء أخرى
من “أسـاسـيـنـز كـريد ”سـتـصدر في
ـــســتــقـــبل بــعــد “مـــيــراج ”ســـنــة ا
 ?2023جتـــري أحــداث أحـــدهــا في

اليابان.
{ تـتــمــة اخلــبــر عــلى مــوقع (الــزمـان)

االلكتروني
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 20أيلول  1951فـي مدريد متعلقاً
ـديـنة جـداً بـحيّ شـامـبـيـري فـي ا
وأورد ذكـــره في عــدد من أعــمــاله.
وأصـدر ماريـاس روايته الـسادسة
عـشرة "تـوماس نـيفـينـسون" الـعام

الفائت." 
وكـان مارياس الذي نـشأ في عائلة
ـا ــثــقــفــ اجلــمــهــوريــ  من ا
اضــطـر والــده إلى الــلـجــوء بـضع
ـتــحـدة  ســنــوات إلى الـواليــات ا
أصـــــــدر روايـــــــتـه األولـى "لــــــوس
دومـيـنـيوس دل لـوبـو" عنـدمـا كان
فـي الـتــاســعـة عــشــرة.ومن أشــهـر
مـؤلفـاته "كل النـفوس"  عام 1989
الـتي تنـاول فيـها جتـربته كـأستاذ
فـي جــامـــعـــة أكـــســـفــورد و"قـــلب
نــاصع الـبــيـاض عـام  1993الــتي
ـعـركة كـرّست جنـاحه و"غـداً في ا

فكّر بي"عام .1994
ـلـتـزم عام 2012 ورفـض الكـاتب ا
تــســلّم اجلــائــزة الــوطــنـيــة لألدب
الــــســـردي عن روايـــتـه "الـــزيـــنـــة"
لــكـونـهـا أعـطــيت له من احلـكـومـة
احملــــــافــــــظــــــة مــــــا أثــــــار جـــــدالً
واسـعـاًوكـان مـاريـاس الـعـضو في
لكـية اإلسبـانية لـلغة يـة ا األكـاد
مـنذ عام  2008يـتحـدث الفرنـسية

واإلنكليزية بطالقة.

الـيـوم األول عن تتـمة لـفـيلم الـرسوم
ـتـحـركـة الـناجح “إنـسـايـد آوت?” ا
وعـن فــيــلم روائـي جــديــد بـــعــنــوان
قـبلة في “ويش ”سـتطـرحه السنـة ا
ــئـويــة لـتــأسـيـســهـا.ومن الــذكـرى ا
ــــقــــرر طـــرح اجلــــزء الــــثــــاني من ا
“إنـسـايد آوت ”فـي صيف  ? 2024
أي بـعـد عـشـر سـنـوات تـقـريـباً عـلى
اجلـــزء األول الــــذي حـــقق جنـــاحًـــا
كـبيراً ونـال جائزة األوسـكار ألفضل
فــــيـــــلم رســـــوم مــــتــــحـــــركــــة عــــام
ـي بـولــر مـجـدداً .2016وجتــسّـد إ
بــصـوتــهــا الـدور الــرئـيــسي فـيــمـا
يــتـولى كـيـلــسي مـان اإلخـراج.كـذلك
شــــــكّـل إعالن اســــــتــــــوديــــــوهـــــات
“بـيـكـسـار ”الـتـابـعـة لـ”ديـزني ”عن
فـيلم “إيـلـيو ”مـفـاجأة كـبيـرة وهو
يـتـنـاول مغـامـرات طـفل في احلـادية
عــشـرة يُـرسل من طـريق اخلـطـأ إلى

ثابة سفير لكوكب اجملـرّة فيصبح 
األرض.وســيـؤدي يـونــاس كـيـبـريب
دور الــفــتى فـيــمـا جتــسّــد أمـيــركـا
فـــــيــــريـــــرا شــــحـــــصــــيـــــة والــــدته
أولـغا.وعرضت “ديزني ”لـقطات من
فـيلم “ويش ”الـذي تدور أحداثه في
ـلكـة مسحـورة ويستـكشف أصول
الــسـحـر.ويــضم فـريق الـفــيـلم الـذي
يُــــطـــرح ســـنـــة  2023فـي الـــذكـــرى
ـمـثـلة ـئـويـة لـتـأسيس “ديـزني ”ا ا
أريــانــا ديـبــوز الـتـي حـازت جــائـزة
أوسـكـار هـذه الـسـنة عـن دورها في

فيلم “ويست سايد ستوري.”
{ تـتــمــة اخلــبــر عــلى مــوقع (الــزمـان)

االلكتروني

وتـسنى جلمهور “دي  23إكسبو”
ــشـــاهــد األولى من االطـالع عــلى ا
فيلم “مـوفاسا ”الـذي تدور أحداثه
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{ نيودلهي  (أ ف ب) - كان فالّح
هـندي في حال حرجة األحد بعدما
ه قـربانا قـطع لسـانه طوعـاً لتـقد
إللـهة في مـعبـد هنـدوسي بحسب
مـــا أفــادت الــشـــرطــة.واســـتــخــدم
الــرجل األربــعــيـني لــقــطع لــسـانه
سـكـ جيب وأثـارت فعـلته الـذعر
تقاطرين إلى الـسبت ب حشود ا
ــعـبــد الـواقع في أوتــار بـراديش ا
(شـمـال).وقـال احملقق في الـشـرطة
أبـهـيالش تـيـواري لـوكـالـة فرانس
بــــرس إن الــــفالح وزوجــــتـه أديـــا
طــقــوســاً ديــنــيــة في الــبـدايــة ثم
اخـرج الرجل سـكيـناً وقـطع لسانه
عـبـد.واضاف ووضـعه عـلى بـاب ا
تـــيــواري أن "عـــنــاصـــر الــشـــرطــة
عبـد هرعـوا اليه ـتمـركزين فـي ا ا
ـسـاعدة سـتـشفى  ونـقـلـوه الى ا
ـــرأة ".وأشـــار إلى أن ا ـــصــــلـــ ا
أوضـــحت لـــلـــشــرطـــة أن زوجـــهــا
"ضــحـى" بــلــســانه إلرضــاء إلــهــة
لكنها لم تستطع إعطاء سبب لهذا
الـــفــعل.وال تـــزال الــهـــنــد تـــشــهــد
ــارسـات تــشــويه لـلــذات وحـتى
حـاالت تـضـحـيـة بـشـريـة إذ يؤمن
ـعتـقدات جـزء كـبيـر من الـسكـان 
خــــرافـــيــــة وفي بـــعـض األحـــيـــان
يـقدمون عـلى أفعال غـريبة إلرضاء
ــاضي عن اآللــهــة.وأفــيــد الــعــام ا
ــاثـلــتـ في واليــتـ واقــعـتــ 
هــــنـــــديــــتــــ إذ قـــــطع شــــابــــان
ـهما عـشريـنيـان لسـانيـهمـا لتـقد
لـــآللـــهـــة.وفي عــام  ? 2020قـــطع
كـاهن هـنـدوسي رأس فالح وقـدمه
ذبـيـحـة زاعـماً أن إلـهـاً أمـره بذلك

نام. في ا
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