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كــشف الــسـفــيــر الــتــركــيــا لـدى
بــغــداد عــلي رضــا غــونــاي عن
زيــارة مــرتــقـبــة لــلـرئــيس رجب
طيب اردوغـان الى بغـداد لبحث
ـيـاه. وذكـر بـيان مـلـفي االمن وا
تــــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان
(مـسـتــشـار االمن الـقـومي قـاسم
ـــكـــتـــبه األعـــرجي اســـتــــقـــبل 
وجــــرى بــــحث آخــــر غــــونــــاي 
ستجـدات السياسـية واألمنية ا
ـنـطــقـة وتــعـزيـز الــتـعـاون فـي ا
ـشـتـرك بـ بـغـداد وأنـقـرة في ا
جـــــــمــــــيـع اجملــــــاالت) وشــــــدد
األعرجي عـلى (أهمـية أن يـتفهم
اجلــانب الــتــركي وضع الــعـراق
ـلف اخلــاص في مــا يــتــعـلـق 
ــيـاه) مــعــربـا عـن أمـله في أن ا
ـزيد ـرحـلـة الـراهـنـة ا (تـشـهـد ا
ـا يخدم شـترك  من التـعاون ا
مـصـلــحـة الــبـلــدين والـشــعـبـ
اجلارين). من جانبه أكد غوناي
ان (أوردوغـــان يـــعـــتـــزم اجـــراء
زيـــارة خــــاصـــة إلـى الـــعـــراق)
وتـابع ان (اسـتقـرار الـعـراق هو
اســتــقــرار لــلــمــنــطــقــة أيــضـا).
ــائــيـة ــوارد ا وكــشــفت وزارة ا

ستوى عن لقاء وصفته بعالي ا
يـاه ب لـلتـبـاحث بشـأن مـلف ا
الـعـراق وتـركـيـا.وقـال مـسـتـشار
الوزارة عـون ذيـاب عبـد الله في
تــصــريح امس ان (لــقــاءً مــهــمـاً
سـيــجــري فـي تـركــيــا يــتم فــيه
تــعـــزيـــز مـــا بــدأتـه الــوزارة من
نــشــاطــات تـهــدف إليــصـال رأي
ــيـاه الــعــراق الـواضـح بـشــأن ا
ــشـتــركــة مع تــركــيــا كــونــهـا ا
ــيــاه نــهـري ــصـدر الــرئــيـس  ا
دجلة والفرات) واضاف (نتوقع
خالل اللقاء الـذي جاء بناء على

ــثل الــرئــيس دعــوة وجــهــهــا 
الــتــركي لــلـوزيــر مــهـدي رشــيـد
احلمـداني االتفـاق على اخلطط
ـسـتقـبـليـة لـتـركيـا إلدارة مـياه ا
نهر دجلة وتفعـيل الفرق الفنية
شتركة مع دول للمياه الدولية ا
اجلوار) مـشــيـرا الى ان (هـدف
الـــــعـــــراق ومن خـالل الــــوزارة
الــوصــول الى اتــفــاقــيــة دولــيـة
تورد وال تـلغى ويـتم تسـجيـلها
ــتـــحـــدة) وتـــابع ان فـي اال ا
(هنـاك تـعاونـا مع تركـيا إلنـشاء
ـشـتـرك ومـقره ـركـز الـبحـثي ا ا
ـتعلقة بغداد لتـبادل اخلبرات ا
ـيـاه بــوجـود خـبـراء بـشــؤون ا
ـائي اضافة مخـتصـ باألمن ا
ـــشــاريع الى تـــنــفـــيـــذ بـــعض ا
ــــنـــــاطق مــــحـــــددة بــــحــــسب
حـاجـتـهـا لـلـمـيـاه مع الـتـشـديـد
عـــلى الـــتـــوصل الى اتـــفـــاقـــيــة
ـشتـركة يـاه ا ثـنائـيـة لتـقـاسم ا
مضـيفا لنهـري دجلـة والفرات) 
ان (مذكرة تفاهم كانت قد وقعت
عـام  2014بــ الــبــلــدين بــيـد
انـهــا لم تـصل الى الــعـراق عـبـر
القنوات الدبلومـاسية الرسمية
ــــان الــــتــــركي بــــرغم ان الــــبــــر

اقـرها). 
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اســـتــــشـــهـــد   13عـــنــــصـــراً من
الشرطة االحتادية وأُصيب ثالثة
آخـرون بـجــروح في هـجـوم عـلى
حـــاجــــز أمــــني ضــــمـن مـــحــــيط
مـحـافـظـة كـركـوك نـفـذه عـنـاصر
داعـش. وبــــدأ الــــهــــجــــوم الـــذي
استهدف اللواء  19ضمن الفرقة
اخلــامــسـة لــلــشـرطــة االحتــاديـة
بالـقرب من قريـة سطـيح التـابعة
لـــنــاحــيــة الـــرشــاد  فــجــر امس
بحسب واستـمـر لسـاعـات عدة  
مسـؤول امـني باحملـافـظة  الذي
اوضح ان (الـهـجـوم بـدأ بـإطالق
نار من عـنـاصر داعـش استـهدف
حاجـزاً أمنيـاً للـشرطـة االحتادية
وأدى الى اسـتشـهـاد وجـرح عدد
مـن عــــنـــــاصـــــر االمن  ثم تـــــبع
الهجوم ثالث انفـجارات بعبوات
نــاسـفــة اســتـهــدفت رتال لــقـوات
كانت متوجهة للمساندة في صد
الـــهـــجـــوم) وتـــابع ان (اخلـــرق
اسفـر عن اسـتشـهاد  13عنـصرا
امنيـا من الشرطـة وأصيب ثالثة

آخرون) وتابع ان (خاليا داعش
ـناطق احمليطة بدات تنشط في ا
بـكــركـوك بـسـبب غــيـاب اإلسـنـاد
اجلوي ونقص الـدعم العـسكري
والسـيـمـا أن احملــافـظـة مـحـاذيـة
حملـافـظـتي صالح الـدين وديـالى
الــلـتـ كــانـتــا مـعـقــلـ مــهـمـ
للعـناصر االرهـابية  اضافة الى
ان هـنــاك بـرودا حــكـومــيـا جتـاه
مـعـاجلـة الـثـغـرات االمـنـيـة الـتي
بدات تتصاعد في االونة االخيرة
ـناطـق). وكان مـصدر بعـدد من ا
امـني قـد افـاد بـارتـفـاع حـصـيـلة
ضـحـايـا الـشـرطـة االحتـاديـة إثر
هجـوم شنه داعش إلى  12قتيل
بـــــــيـــــــنـــــــهـم ضـــــــابـط وثالثـــــــة
ـــصــــدر في .وقــــال ا مـــصــــابــــ
تصريح امس إن (حصيلة حادث
كـركـوك ارتـفـعت الى  12شـهـيدا
.( بيـنـهم ضـابط وثالثة مـصـاب
وكـانت خــلـيـة االعـالم االمـني قـد
كـــشــفت عـن ان قــوات الـــشــرطــة
االحتــــاديـــة فـي احملـــافــــظـــة قـــد
اشـتـبـكت مع عـنـاصـر داعش في
قــاطع نــاحــيــة الــرشـاد. وجتــمع
ـفجـوعون في اهالي الـضـحايـا ا

احملافـظـة امس الستـالم جثـام
الـشـهداء . واظـهـر مـقـطع فـيـديو
(عـدد من عـجالت االسـعـاف التي
نــقـلت الــشـهـداء الـى مـسـتــشـفى
كركوك وسط جتـمع كبـير الهالي
فجـوع بـضحايـاهم في باحة ا
ـــســتــشــفى الســـتالم جــثــامــ ا
شــــهـــداء اخلـــرق االمــــني فـــجـــر

امس).
 وطـــالب رئـــيس كـــتـــلـــة الــنـــهج
الـوطــني عــمـار طــعـمـة  الـقــائـد
الــــعـــــام والـــــوزراء األمــــنـــــيــــ
ــيـدانــيــة بــتــحـمل والــقــيــادات ا
مسـؤوليـتهـا األخالقيـة في إنهاء
عـــمـــلـــيـــات االســـتـــنـــزاف الـــتي
تتعرض لهـا القوات في كركوك .
واشــار طــعـمــة في بــيـان تــلــقـته
(الزمان) امس (فجعنا فجر امس
بــاســـتـــشـــهــاد ثـــلـــة من ابـــطــال
الـشـرطـة االحتـاديـة الـغيـارى في
قــاطـع كــركــوك نــتــيــجــة اهــمــال
وتـــقـــصـــيـــر واضـح تـــتـــحـــمـــله
احلـكـومــة قـيـادة عـامـة ووزارات
في أمــنــيــة وقـيــادات مــيــدانــيـة 
مــشـهــد يــتـكــرر يــومـيــا دون أيـة
مـعــاجلـات مــسـؤولـة) وتـابع ان

(تـــكــرار الــهــجـــمــات اإلرهــابــيــة
يستنزف قوات الـنخبة ويضعف
عنويات  برغم تـوفر الشجاعة ا
وارادة الــــقـــتــــال لـــدى الــــقـــوات
اال ان تــــربع بــــعض األمــــنـــــيــــة 
الــقـيــادات الــفـاشــلــة والـفــاسـدة
ــتــرددة عــلى مــفــاصل قــيـادة وا
األمن هـو الــسـبب الــرئـيس وراء
جنــــاح مـــــخــــطــــطـــــات الــــعــــدو
االرهابي وقد كررنـا ونبهنا في
مــنـاسـبــات سـابــقـة عــديـدة عـلى
ضـرورة اتـخـاذ قـرارات شـجـاعـة
ا هو وجريئة الستـبدال احلال 
أفـضل وأكــفـأ  ونـطــالب مـجـددا
بـاعادة الـنـظر فـي خطط انـتـشار
وانـفتـاح الـقطـعـات وحتـصيـنـها
ـا يتـنـاسب وطبـيـعة تـهـديدات
االرهاب) داعـيـا الـى (اسـتـبـدال
يدانية واالستخبارية القيادات ا
الفـاشـلة والـفـاسدة  فـبدون ذلك
طـلوبة  ـعاجلـات ا لن تتـحقق ا
وكــذلك اعــادة الــنــظــر بــطــريــقــة
ـنتـشرة في تلك ارتبـاط القوات ا
الـــقــواطع الـــســاخـــنــة لــتـــرتــبط
قطـعات اجلـيش بـرئاسـة األركان

وهو السياق الطبيعي).
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شــهــدت مـحــافــظــة ذي قـار امس
اجتـمـاعا مـشتـركـا ب مـفوضـية
االنــتــخــابــات وقـيــادة عــمــلــيـات
شـترك واعداد سومر لـلتنـسيق ا
خــطـة امــنـيــة مـتــكـامــلـة لــتـامـ
ـــقــرر ــبـــكـــرة ا االنـــتـــخـــابـــات ا
اجـراؤها في الـعـاشـر من الـشـهر
قـبل. وقـال بيـان للـمـحافـظة ان ا
(االجـــتــــمـــاع نـــاقش بـــحـــضـــور
احملــافظ احــمــد غــني اخلــفــاجي
وقـائــد عـمــلـيــات سـومـر الــفـريق
الركن سـعد حـربيـة ومديـر مكتب
اخلـطط انــتــخــابــات احملــافــظـة 
االمــنـــيــة اخلــاصــة بــالــعــمــلــيــة
االنــتـــخــابــيـــة وضــمــان وصــول
ـراكز اخملـصصة قتـرع الى ا ا
وجــاهــزيـة لالدالء بــاصــواتـهم  
ـكـلفـة بـتـام احلـمـاية الـقوات ا
مـارسة راكـز لغـرض اجنـاح  ا ا
ـرتــقـبــة). وكـان ـقــراطـيــة ا الــد
اخلفاجي قد استقبل ادارة مكتب
انــتـــخــابــات احملــافـــظــة الــتــابع
ـسـتــقـلـة لــلـمـفــوضـيـة الــعـلـيــا ا
لالنتـخابـات وبحث مـعهـا توفـير
ــتــطــلــبــات اجـراء الــدعم الــتــام 

بـكـر. وقـال الـبـيان ان االقـتـراع ا
(اخلــــفـــــاجي اكــــد حــــرص ادارة
احملـــافــظــة عـــلى تــوفـــيــر الــدعم
الـلـوجـسـتي الجـراء االسـتـحـقاق
االنـــتــــخـــابي وفق الـــســـيـــاقـــات
ـتـبـعـة وفي ظـروف الـقـانـونــيـة ا
آمنة واجـواء هادئة) واشار الى
ان (احملافـظـة تشـهـد هدوءاً تـاماً
واسـتقـراراً واضـحـاً وهـذا يأتي
من حرص ابنـائها اخملـلص في
ان تكـون مـحـافظـتـهم في طلـيـعة

احملــــافـــظـــات الــــتي تـــســــهم في
ـقـراطـية). اجنـاح الـعـمـلـيـة الـد
وتـــفـــقـــد اخلـــفــاجـي دائــرة نـــقل
الــصالحــيــات الــتـابــعــة لــديـوان
احملـافـظـة لـغـرض مـتـابـعـة سـيـر
الــعــمـل فــيــهــا. واكــد اخلــفــاجي
خالل الـــزيـــارة (ضـــرورة اجنـــاز
ـعـامالت بـشكـل سريـع وجتاوز ا
العـقبـات الـتي قد تـؤخر مـصالح
ـوظـف والـدوائـر احلـكـومـية). ا
الى ذلك تــظــاهــر الــعـشــرات من

ن لم خريجـي كليـات الهـندسة 
تظـهـر اسمـائـهم ضمن تـعـييـنات
وزارة الـنـفط. وقـال شـهـود عـيان
ان (خريجو الكـليات احتجوا في
الـنـاصـريـة للـمـطـالـبـة بـحـقـوقهم
عـقب عــدم شـمـولـهم بـتــعـيـيـنـات
الـــنـــفط بـــرغم حـــصــولـــهم عـــلى
استثناء من قـبل الوزير ومجلس
الـوزراء). عــلى صـعـيــد مـتـصل 
باشـرت إدارة صنـدوق إعمار ذي
قار بـالتـعـاقد مع شـركات مـحلـية
لــتـنــفــيـذ  16مــشـروعــاً خــدمــيـاً
جـــديـــداً فـي اقـــضـــيـــة ونـــواحي
احملــــافـــــظــــة ضـــــمن مـــــشــــاريع
الـصــنـدوق الـتـي تـمت إحـالــتـهـا
مـؤخـراً .وقـال رئـيس الـصـنـدوق
رزاق حــسـ الــركــابي في بــيـان
تـــــلــــــقــــــته (الــــــزمــــــان) امس إن

(إجــــراءات الـــتــــعـــاقــــد الـــتي 
إكمـالهـا تتـضمن مـشاريع انـشاء
طـــــرق في اقـــــضــــيـــــة ونــــواحي
احملــــافـــظــــة وشـــبــــكـــات صـــرف
صحي) واضاف انه (تمت احالة
ــمـر الــثــاني لــطـريق نــاصــريـة ا
بــــطـــحـــاء بـــ مـــدخل الـــطـــاقـــة
احلــراريــة ومــنــطــقــة الــشــخــارة

بطول اكثر من  85كليومترا.)
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ؤسسات رتـبطة بـوزارة وا غير ا
غيـر احلكـوميـة بـاحملافـظات كـافة
ـنــتـسـبـيـهـا ـوقف الـتـلــقـيـحي  ا
وعــدم الــتـــهــاون بــهـــذا الــشــأن)
مــشــيــرا الـى ان (االجــتــمــاع قــرر
التريث في جـلب لقاح سـبوتنك 7
لوجود كميات كافية من اللقاحات
وعــدم إقــراره آنــفــاً فـي مــنــظــمــة
ـــيــة) وتــابع ان الــصـــحــة الـــعــا
(اللجنـة وافقت علـى آليات الدوام
لـلــدراســات األولـيــة والـعــلــيـا في
اجلامـعـات احلـكـوميـة واألهـلـية 
حيث يكون دوام كلـيات اجملموعة
الـــطـــبـــيـــة والــصـــحـــيـــة والـــطب
نتهية بالكامل راحل ا البيطري ا
امــا بــالــنــســبــة لــلــمــراحل غــيــر
ـنتـهـيـة يـكـون الـدوام حـضـورياً ا
بــواقـع ثالثــة أيـــام في األســـبــوع
والــكـلــيــات ذات الــتــخــصــصـات
الـهنـدسـيـة والـعـلـمـيـة ولـلـمراحل
يــكــون الــدوام حـــضــوريــاً بــواقع
يومـ أو ثالثـة أيام في األسـبوع
مضيفا وفقاً حلاجـة التخصص) 
(امـا الـكـلـيـات ذات الـتـخـصـصات
اإلنـسـانـيـة لـلــمـراحل كـافـة يـكـون
الـدوام حــضــوريــاً بــواقع يــومـ
ـواد أســبــوعــيـاً عــلـى أن حتــدد ا
األساسية احلضورية من مجالس
الــكــلــيــات واألقــسـام) مــؤكـدا ان
(أداء االمــتـــحــانـــات الــفـــصــلـــيــة
والـنــهـائــيـة لــلـدروس األســاسـيـة
اما والـعـلـمـيـة  يـكـون حـضـوريـاً 
الــدروس غـيــر األســاســيــة يــكـون
الـــتــعـــلـــيم فـــيـــهـــا إلــكـــتـــرونـــيــاً
ـراحل الـدراسية للـتخـصصات وا
كــــافـــة) مــــبــــيــــنــــا ان (جملــــالس
اجلـامــعــات صالحـيــة زيــادة يـوم
واحد لـدوام الطـلبـة حضـورياً في
ـــا تــراه حـــال احلـــاجـــة ووفـــقـــاً 
مناسبـاً إلكمال مـتطلـبات العـملية
الـتـعـلـيـمـية) ومضـى الـبيـان الى
الــقــول انه (تــقــرر ان يــكـون دوام
وامـتــحـانــات الــدراسـات الــعـلــيـا
). وعزت وزارة الـصـحة حضـوريـاً
دة الزمينة سبب قرارها بإبعـاد ا
بـ جـرعتـي لـقـاح فايـزر االمـركي

الى بطء الشركة اجملهزة  مشيرة
الى التعاقد على  20مليون جرعة
جديـدة سـتـصل قـبل نـهـايـة الـعام
اجلــاري فـــيــــمـــا قــــررت صـــحـــة
مـحــافـظــة الـســلــيـمــانـيــة تـلــقـيح
متـنع عن اجباري لـلمواطـن ا
الــتــطـــعــيم بــلــقـــاحــات كــورونــا.
وســجـــلت الـــصـــحــة امس 4897
اصـــابــــة وشــــفـــاء  7706حــــالـــة
وبــواقع  58وفــاة جـــديــدة. واكــد
ـوقف الــوبــائي الــيـومي  الـذي ا
اطــلـعـت عـلــيـه (الـزمــان) امس ان
(عدد الفـحوصـات اخملتبـرية التي
اجرتـهـا مالكـات الـوزارة لـعـيـنات
مـشــتــبه اصـابــتـهــا بــالـفــايـروس

بلغـت اكثر من  30الفا  حيث 
رصد  4897اصـابة بـكـورونـا في
عموم احملـافظات) مشيرا الى ان
(الشـفـاء بلغ  7706حالـة وبـواقع
 58وفاة جـديدة) وتابع ان (اكـثر
من  75الف شخص تلـقى جرعات
ضـاد في مـراكـز الوزارة اللـقـاح ا
نتشرة ببغداد واحملافظات). من ا
جانبه  قال مديـر الصـحة الـعامة
بـالــوزارة ريــاض عـبــد االمــيـر إن
(جتـهـيـز الـلـقاحـات مـن الـشـركات
بطيء حيث إن الـعراق تـعاقد مع
ـنــتـجــة لــلـقــاح عـلى الـشــركــات ا
توفير أكثر من  30مليون جرعة)
الفــتـــا الى ان (الــشـــركــات أخــرت
اللقاح لذلك باعدنا ب اجلرعت
األولى والثانـية بحـسب تعلـيمات
ـيـة الـتي مـنـظـمــة الـصـحـة الـعــا
باعدة ب جرعتي فايزر أجازت ا
). فـــيــمــا شــدد ـدة  12أســبــوعــاً
ـديــر الــعــام لـصــحــة مـحــافــظـة ا
السليـمانية صـباح هورامي على
والسيما ـواطن   أهميـة إقبال ا
العاملـ في السلك الـتربوي على
ـــضـــاد الـــتـــطـــعـــيم بـــالـــلـــقـــاح ا
لكورونـا.وقال هورامي في مـؤتمر
مــشــتــرك مع وكـــيل وزيــر صــحــة
اإلقــلــيـم رهــيل فـــريــدون إنه (من
يـتـلـقى الـلـقـاح بـرغـبتـه فـهـذا أمر
جيد ومن ال يـقوم بـذلك سنـطعمه

إجبارا). 
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قـررت الــلـجـنــة الـعــلـيــا لـلــصـحـة
والـسالمــة الـوطـنــيـة من جــائـحـة
كورونا  اعادة الدوام احلضوري
لـلــدراســات االولـيــة والـعــلــيـا في

اجلامـعـات احلـكـوميـة واالهـلـية 
مـشـيـرة الى الـسـمـاح بـدخول 40
الف وافـــد من الـــدول كـــافـــة الداء
الـزيـارة االربـعــيـنـيــة. وقـال بـيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان ( رئـيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

ترأس اجـتمـاعاً لـلجـنة نـاقش فيه
ــــوقف الــــوبــــائي في خـــطــــورة ا
الــــــبالد والــــــزيــــــادة فـي أعـــــداد
ــاضـيـة) ـدة ا اإلصـابــات خالل ا
واضـاف ان (الـلـجـنـة وافـقت عـلى
 40الف وافـــــــد من ايــــــران ودول

اخلــلــيج الــعــربي وبــقــيــة الــدول
األخرى ألداء الـزيارة األربـعـينـية
ـطارات الـعـراقيـة حـصراً وعبـر ا
عــلى أن يـــجــلـب الــزائـــر شــهــادة
مشددا فحص بـي سي ار سالب) 
على (مـتابـعـة الوزارات واجلـهات
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بـحث رئــيس اقـلـيم كـردسـتـان نـيـجـرفـان الـبـارزاني مع
ـنـعم الـعـودات  رئــيس مـجـلس الـنـواب االردنـي عـبـد ا
ـشـتـركـة وجـهـود االقـلـيم في حـفـظ الـتوازن الـعـالقات ا
ـنطـقـة. وقال بـيان تـلـقته (الـزمان) امس واالستـقـرار با
ان األردني ان (الـبارزاني اسـتقـبل في اربيل وفـد البـر
بـرئــاسـة الـعـودات الـذي اعـرب في مــسـتـهل الـلـقـاء عن
التـقدير واالمتنان لدور االقليم في احلرب على اإلرهاب
ـة داعش كـما شـدد عـلى دور ومكـانـة كردسـتان وهز
ـهــمــ في مــجــال حــفظ الـتــوازن واالســتــقــرار عـلى ا
ـنـطـقـة) واضـاف ان (الـلـقـاء بـحث صـعـيـد الـعــراق وا
ان كـردستان ونائـبي رئيس االقليم بحـضور رئيسـة بر
مـلكة عالقـات إالقلـيم وا والسـفيـر األردني لدى بـغداد 
األردنيـة الهاشمية التي وصفهـا اجلانبان بالتاريخية)

ـسـاندة واعرب الـبـارزاني عن (شـكـر وامـتـنان االقـلـيم 
ــدد ــســتــمــرة ســواء خالل ا ــلـك عــبــدالــله الــثــانـي ا ا
اضي أو في الوقت الراهن) مشيراً إلى الصعبة في ا
(رغـبــة كــردســتـان تــعــزيــز جــمـيع أوجـه الـعـالقـات مع

ملكة األردنية)  ا
من جـانـبه  اكـد العـودات (اسـتـمرار مـسـانـدة عـبد اله
مـلكة األردنـية الهـاشميـة لإلقليم) مـعربا عن الثـاني وا
(الــتـــقــديــر واالمــتــنــان لــدور االقــلــيم في احلــرب عــلى
ـة داعـش ودور ومـكـانـة كــردسـتـان في اإلرهـاب وهـز
مجـال حـفظ الـتـوازن واالسـتـقرار عـلى صـعـيـد الـعراق

نطقة). وا
ـمـلــكـة األردنـيـة إلى مـطـار ووصل وفــد مـجـلس نـواب ا
أربيـل الدولي صـباح امس وكـان في استـقبـاله رئيـسة

ان ريواز فايق وعدد من النواب االكراد.  البر
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رجع الديـني محمـد سعيـد احلكيم الـثرى في مثـواه األخير ووري جثمـان ا
ثلون عن مراجع الدين في النجف بالصـحن العلوي. وشارك صباح امس 
ـراسم تـشـيـيع جـثــمـان احلـكـيم في احملـافـظـة حـيث مـثـواه األخـيـر.وتـوفى
احلكـيم قبل يـوم اثـرسكـتة قـلبـية مفـاجئـة في احد مـستـشفـيات احملـافظة.
اضي كمـا تلقى تعازي عدد من رؤساء واعلـن العراق احلداد يوم السبت ا
الدول والبـعثات الدبـلوماسـية بوفـاة احلكيم. وشـارك رئيس التـيار الصدري
ـرجـع الـراحل احلــكـيم في الــنـجف.  وحــضـر مــقـتــدى الـصـدر فـي عـزاء ا
رئــيـســا اجلـمـهــوريـة بـرهـم صـالح والـوزراء مــصـطــفى الـكـاظــمي وعـدد من
الـشخـصـيات الـبارزة مـجـلس عزاء احلـكـيم. فـيمـا قدم الـكـاظمي  الـتـعازي

بوفاة رئـيس اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى في لـبنان عبد األمير قبالن .
ـرجعـان عـلي السـيـستـاني وبـشيـر الـنجـفي  قـبالن الذي كـمـا نعى مـكـتبـا ا
تـوفى امس. في غضون ذلك  عزت شـخصـيات بـارزة رئيس حتـالف الفتح
هـادي الــعـامـري بـوفــاة ابـنـاء شـقــيـقه إثـر حـريق بــبـغـداد. وتـلــقى الـعـامـري
(بـرقـيـات تعـزيـة من رؤسـاء الـتيـار الـصـدري مقـتـدى الـصـدر وتيـار احلـكـمة
ـالكي و ائـتالف الـنصـر حـيدر عـمار احلـكـيم وائتالف دولـة الـقـانون نـوري ا
الـعـبـادي ورئـيـس حـكـومـة اقـلـيم كـردســتـان مـسـرور الـبـارزاني.وانـدلع اول
امس حـريق داخل شقـة في منـطقـة الكـرادة تسـكنـها أُسـرة مكـونة من سـتة
ـدني من إنقـاذ األب واألم وفـتاة اال ان اثـن أفـراد وتـمكـنت فـرق الدفـاع ا

من األوالد والبنت االولى فارقوا احلياة.

d¼UEð∫ خريجو الهندسة يتظاهرون بالناصرية للمطالبة بالتعي
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اعلـنت وزاراة التجارة  مواصـلة فروع ومواقع الشـركة العامة لـتجارة احلبوب خالل
عطلـة نهاية االسبـوع عملها بالتـوقف وأكد مدير عام الـشركة العامـة لتجارة احلبوب
باسم نـعيم العكيلي أن (ومواقع الشركة واصلت خالل عـطلة نهاية االسبوع اعمالها
وفق مـا تـتطـلـبه من فـعالـيـات  فقـد واصـلت مـواقع الشـركـة في كركـوك والـرفاعي و
قـرره من مادة احلـنطـة للـحصة طـاحن باحلـصص ا النـاصريـة و االصالح جتهيـز ا

ئة الثانية). السابعه سلفه  50 با

الـشـرق االوسط . و قـال خالل لـقـائه
مع ادارة الـقـسم خالل زيـارته لـقـسم
السيطـرة النوعيـة انتم اجملهر الذي
تمـر من خالله حـبـة احلنـطـة و التي
تومن  لـلمـواطن طحـ جيـد وحتدد

ان كـــانـت جـــيـــدة ام غـــيـــر جـــيــدة .
واضــــــاف خـالل زيــــــارتـه لــــــقـــــــسم
السيطرة النـوعية في قضاء التاجي
ـوسـسـة الـتي شـمـال بـغــداد انـتم (ا
ـواصـفـات احلنـطه والـتي تـتـحـكم 

ـواطن الـعراقي بيـدهـا سالمة روح ا
كــونـهــا مـســوولـة عن فــحص جـودة
احلــنـطـة قــبل ايـصــالـهــا لـلــمـطـاحن
لـتـكون خـبـزا لـلـمواطـنـيـ اوصـيكم
بـــدقه الــعـــمل و االبــداع و الــتـــمــيــز

ونـــطـــالــبـــكـم بـــاعــداد خـــطـــة عـــمل
ومواصفات رصينة حملصول الشلب
واعداد مـواصـفات تـصنـيـعيـة تومن
انــتــاج رز مــتــمــيــز نــرفــد من خالله

السله الغذائية.)

االلغام واخمللـفات احلربيـة من ميناء
الـفاو الـكـبـير . وقـال الـفـرطوسي إنه
(حسب توجيهات وزير النقل الكاب
نــاصــر الـشــبـلـي بـضــرورة مــتـابــعـة
أعمـال رفع االلغـام من مـناطق الـعمل
ــيـنــاء الـفــاو الـكــبـيــر زار وفـد من
ـيـنــاء واطـلع وزارة الــبـيـئــة مـوقـع ا
على ما  اجنازه من تـنظيف وازالة

قذوفات احلربية).  ا
ـــعــاون االداري من جـــانـــبه اوضح ا
ـوانـئ الـعـراق عـادل لـلــمـديـر الــعـام 
عــلي دشـر:  ان الــوفــد الـتــقى احـدى
الــشــركــات اخملــتــصــة بــرفع االلــغـام
واخملــلــفـــات احلــربــيــة الــتي قــدمت
عـــرضــا عن طـــريــقـــة عــمــلـــهــا داخل

يناء. ا
وعــلى صــعــيـد مــتــصل قــال الــوكـيل
الـفـني اخملـول لـلـصالحـيـات اإلدارية
ـالـيـة لــوزارة الـبـيـئـة جـاسم عـبـد وا
ـيـناء الـعـزيـز حـمـادي أن األعـمـال بـا
تــسـيــر بــشـكـل جـيــد وبــاالخص تـلك
الـتي تـعـنـى بـالـبـيـئـة  مـؤكـدا ان كل
ذلك يتم بالتنسيق مع الشركة العامة

وانئ العراق .

بــالـتـالـي سـيـنــعـكس ايــجـابــيـا عـلى
تطوير عمل موانئ العراق). 

ـوانئ واسـتـقــبـلت الـشـركــة الـعـامـة 
الـــعـــراق وفـــدا كـــنــــديـــاً من شـــركـــة
لـوكسـتـرو االستـشـارية في مـيـناء ام
قـصـر الـشـمـالي لـبـحث نـظـام االدارة

االلكترونية للحاويات .
ـــوانئ فـــرحـــان وقــــال مـــديـــر عـــام ا
الـفــرطـوسي انه وحـسب تــوجـيـهـات

وزير النقل الكاب ناصر الشبلي; 
لــقـاء وفــد الـشــركـة الــكـنــديـة لــبـحث
النظـام االلكتـروني للبـضاعة الواردة
(احلاويات) وكيفية نقل البيانات من
على االرصفة ومحطات التفريغ حتى
تــخــريج الــبــضـــاعــة ومــطــابــقــتــهــا
ــديــر الــعـام ان مــيــدانــيــا.  واشــار ا
الشركة االسـتشاريـة الكنديـة تعاقدت
ـــوانئ بـــهـــدف جـــعل الـــنـــظــام مـع ا
االلكـتروني لـلحـاويات مـتكـامل لربط
ـوانئ بـالـنـافـذة الـبـحـريـة الـواحدة ا
نـظمـة الـبحـرية وحسـب متـطلـبـات ا

الدولية.)
كما استقـبلت الشركة وفدا من وزارة
الـــبـــيــئـــة لالطالع عـــلى اعـــمــال رفع
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وانئ زار مـتـدربو  الـشـركـة الـعـامـة 
ـشـتـركـون بـدورة احلـمـاية الـعـراق ا
الكـاثوديـة شركـة التـرسانـة البـحرية
ـتـخـصـصـة في صـنـاعة ـصـريـة وا ا
ــتـنــوعــة والـتي وصــيــانـة الــســفن ا
تعـتبـر من اكـبر الـشركـات في الوطن

العربي بهذا االختصاص. 
وقال مدير عام موانئ العراق فرحان
الـفـرطـوسي  إنه (حـسب تـوجـيـهـات
وزيـــر الــنــقـل نــاصــر حـــســ بــنــدر
الـــشــبــلـي بــضـــرورة اطالع مالكــات
الشركة على اهم الصناعات البحرية
الفـتـا ان أدارة الشـركـة الـعـلـيـا جادة
ختلف بتطوير مالكـاتها العامـلة و
تـخــصـصـاتـهم الـهـنــدسـيـة والـفـنـيـة

واإلدارية).
وأضاف أن (هـنـاك تعـاونـاً كبـيراً مع
ـــيـــة الـــعــربـــيـــة لـــلــتـــدريب االكــاد
والـــتــطــويــر في جـــمــهــوريــة مــصــر
الـعـربـيـة اذ قــامت بـالـتـنـسـيق لـهـذه
الــزيـارة مع قــيـادة الــقـوة الــبـحــريـة
ــا تــولــدت مــعــلــومــات ـــصــريــة  ا
جـديــدة لـدى مالكــات الـشــركـة وهـذا

W¹dB*« W¹d×³ « W dý ÊË—Ëe¹  T½«u*« uÐ—b²  ∫qIM «

بغداد

ÍdÝ_« X²A² «

w½U (« dOLÝ ÍbŽ

يـعتـمد الوضع األسـري على مدى الـتقـارب ب افراده والـذي يؤسسه اجلـو العام داخل
األسـرة الواحـدة وهـو مـخـتلف عـادةً بـ األسـر ال بل يـخـتلف وفـقـاً لـلـمسـتـوى الـثـقافي
ـادي لهم وبالتالي يـنبني على اساسه اجملتـمع الواحد الذي يخـضع لتقاليد والعلمي وا

وعادات مختلفة طبقاً للثقافات السائدة.
واليوم في عصر الـتكنلوجيا العلمية اخـتلفت وانحرفت بعض تلك التقاليد التي ادت الى
ظهور افعال هـجينة عـلى مجتمعـاتنا عندمـا دخلت مواقع التـواصل االجتماعي على خط
التربية احلديثة وبالتالي جعلت الوضع يتغير ما ب افضل او سيء الى اسوء ونالحظ
ذلـك انـشـغـال األهل عن األبـنـاء وانــشـغـال األبـنـاء عن بـعـضــهم ال بل ابـتـعـاد الـشـخص

الواحد عن ذاته.
ائدة الـواحدة اصبحت األن فـبعد ان كـان لقاء العـائلة الـواحدة على شاشـة التلـفاز او ا
مبتعـدة عن بعضها وغالباً ما يكـون األب وألم لوحدهم وكل واحد منهم مبتعد عن األخر
ايضـاً وهذا االبـتعـاد جعل األبـناء يـبحرون في عـالم اليـوتيـوب والفـيس بوك والـذي كبر
من اعمارهم الفـكرية واسس ألفكار قد تكون منحرفة بصورة متباينة ب ما هو عقائدي
او جـنـسي او اجــرامي او ارهـابي وانـصــقـلت شــخـصـيـاتــهم الـبــريـئـة مع شــخـصـيـات
افتراضية بـعيدة عن الواقع الفعـلي فأصبحت لدينـا مجاميع من فئات عـمرية معينة من
كن ان تكون كال اجلنس تـرتدي مالبس غريبة وبـقصات شعر عـجيبة وهذه نـوعاً ما 

مقبولة على مضض.
وهـنـاك مـجـامـيع شـبـابـيـة اسـست لـعالقـات جـنـسـيـة شـاذة (لـلـجـنس الـواحـد) وهي من
كن اخلطورة اذا ما تـنامت وانتشرت ألنـها بالتالي تـؤدي الى حاالت مرضية ونـفسية 

طاف الى حاالت اجرامية ال تُحمد عقباها. ان تلقي بضاللها في نهاية ا
والـنوع األخر قـد يؤسس مـجاميـع اجراميـة تسـتقطب هـذه الفـئات تـعمل بال ادارك على

فاهيم متعددة. اعمال خطرة جداً تتراوح ما ب جنائية او ارهابية و
كذلك قد جنـد هناك حاالت قد اسست لعالقات جنـسية خارج نطاق األسرة سواءً كانت
رأة عـندما يكون مجال مواقع التواصل مباحاً ومفتوحاً على مصراعيه امام للرجل او ا
األبوين فيـذهب احدهما او كالهـما بطريق الالعـودة وتشتت احليـاة األسرية والتي عادة

ما تنتهي اما بالقتل لغسل العار او الطالق وبالتالي نهاية مستقبل اسري خطير.
ولـعل ما تـشهـده احملاكم من حالت عـديدة لـلطالق حـيث جتد بـعض الشـباب والـشابات
الذين وقـعـوا ضـحـية الـتـكـنـلوجـيـا احلـديثـة مـنـهـا الفـيس بـوك او حـتى الـدراما واألفالم
والبرامـج الالعائلـية الـتي ال تخـضع للـرقابة بـسبب عـشوائـية الـفضائـيات وعـدم تقـيدها

بضوابط اإلنتاج الفني الربحي.
وهـنا اصـبح من الالزم التعـاون البـيتي لتـشديـد الرقابـة األبوية
ــعـنــيــة في مــتــابــعــة تـلك مـع الـتــشــدد الــضــبـطـي لـلــجــهــات ا
ـذكورة البـرمـجـبات والـبـرامج للـحـد والقـضـاء على احلـاالت ا

ضماناً للسلم اجملتمعي.
{ لواء دكـتور
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مــغـتــربـاً من تــركـيـا الـى مـحـافــظـتي
نينوى واالنـبار ضمن خطـة تشجيع
الــــعــــراقـــيــــ في دول اجلــــوارعـــلى
الـعــودة طـوعــيـاً.وذكــرت الـوزارة في

بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس أنه (ومن
خالل التـنسـيق مع وزارة النـقل  قام
مـكــتب الـوزارة في انــقـرة بـإعـادة 57
مــواطـــنـــا من تـــركـــيـــا الى نـــيـــنــوى

ُـزمــنـة وإنـتــاج احملـالـيـل الـوريـديـة ا
ُـكمالت الـغذائـية إضـافة والطـبيـة وا
إلى التـعاون فـي تصـنيع احلـاصدات
واجلــــرارات واآللــــيــــات الــــزراعــــيـــة
ومــجـاالت صـنــاعـيــة اُخـرى) مُــبـديـاً
(الـــرغــبـــة بــالـــتــوصل إلـى شــراكــات
صناعـية حقـيقيـة مع شركات مُـتقدمة
 داعــــيــــاً إلى أهــــمــــيــــة الــــتــــواصل
والـــتـــنــــســـيـق من خِالل الــــلـــقـــاءات
واالجــــتـــمــــاعـــات عــــبــــر الـــقــــنـــوات
ُـغــلـقـة لإلتـفـاق عـلى الـتــلـفـزيـونـيـة ا
آلـيــات وتـفـاصــيل الـعـمل الــصـنـاعي

ُشتـرك).  ا
W¹œË_« WŽUM

مـن جـــانـــبـه أكـــدَ وزيـــر االقـــتـــصـــاد
الـبـلغـاري رغـبـة وإستـعـداد حـكـومته
لـلـتـعـاون والـعـمل في مـجـال صـنـاعة
األدوية  داعياً إلى (تشكيل فرق عمل
ُـقترحات مُشتركـة لتحـقيق األفكار وا
َّ طــرحـهـا ومُـنـاقــشـتـهـا خِالل الـتي 
ُــبــاحــثـــات) مُــبــديـــاً (اإلســتــعــداد ا
للتعاون في مـجال التقنـيات اخلدمية
والـبـرامج اإللـكـتـرونـيـة والـكـامـيـرات
ُراقـبـة الـسـدود ومـحـطات احلـراريـة 
ـياه الـطاقـة الـكـهربـائـيـة ومحـطـات ا
ـواقـع الـنـفـطـيــة). كـمـا ـصـافي وا وا
ـهـجرين 57 اعـادت وزارة الهـجـرة وا
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واالنــبـار) وأضــاف أنه (تــمت إعـادة
ـواطـنـ بــراً وعـبـر مـنـفـذ إبـراهـيم ا
حافظة اخلليل التابع لقضاء زاخو 
دهـــوك بـــعـــد اســتـــكـــمـــال إجــراءات
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ـعادن مـنهـل عقــدَ وزيـر الصـناعـة وا
عـزيــز اخلـبــاز جـلـسـة مُـبـاحـثـات مع
وزيــر االقــتـصــاد الــبـلــغــاري كــيـريـل
بــيـتـكـــوف بـحــضـور الــوفـد الـوزاري
ــــــســـــؤولــــــ في وزارة ُـــــرافـق وا ا
االقــتـــصــاد الــبــلــغــاريــة وذلك ضِــمنَ
بــــرنـــامـج زيــــارته الــــرســــمـــيــــة إلى
جمهورية بلغاريـا التي إنتهت أمس.
وقـال بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) أمس أن
ُـبـاحثـات تـنـاولت إمـكانـيـة تـفـعيل (ا
ُشتـركة ب اإلتفاقـية وعمل الـلجنـة ا
الــعـراق وبـلــغـاريــا ومُـنـاقــشـة فُـرص
ُــتــاحــة بــ الـــتــعــاون الــصــنــاعي ا
البلـدين إلى جانب الـبحث في مـلفات
وقــــضـــايــــا أخــــرى ذات اإلهــــتــــمـــام
ُـــشـــتــــرك). وأكــــدَ الـــوزيـــر (تـــوجه ا
احلــكــومــة ووزارة الــصــنــاعــة نــحـو
اإلنــفـــتـــاح عـــلـى كــافـــة دول الـــعـــالم
لتطوير الصناعة العراقية) الفتاً إلى
ان (الـوزارة تــتـطـلع إلنــشـاء مـصـانع
إلنـــتـــاج األدويـــة فـي الـــعـــراق لـــســد
النقص وتلبية كامل االحتياج احمللي
السيما وان هُناك فُرص كبيرة مُتاحة
لـتأسـيس مـصانـع دوائيـة خـاصة في
مجـال األدوية السـرطانـية واألمراض
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دخــولــهم الى الــبالد). وكــشف نــائب
رئــيس جلـنــة احلــدود في بــيالروسـا
رومــان بـــودلــيــنـــيف أن هــنــاك أربع
ـهـاجرين مـوجودين مجـمـوعات من ا
على احلـدود بـ بـيالروس واالحتاد
األوربي مــــعــــظــــمــــهم مـن الــــعـــراق

وأفغانستان.
œËb(« ”dŠ

وقــال بـودلــيــنـيـف في تـصــريح امس
(حــــــرس احلــــــدود مـن دول االحتـــــاد
األوربي يـحـاولون دفـع الالجـئ إلى
أراضي بيالروس بـاستـخدام الـقوة)
مــشــيــرا الى (رصــد مــجــمــوعــات من
هـاجرين عـلى احلدود اثـنتـان على ا
احلدود مـع التفـيا ومـجـموعـتـ على
احلــدود مع بــولــنـدا يــبــلغ اعــدادهـا
نــحــو  60 شــخـــصــا مــعـــظــمــهم من
الـــعــراق وأفــغـــانــســتــان) وتــابع ان
الـوضع يتـغـيـر كل سـاعة) ولفت الى
انـه (من الـــصـــعـب تـــتـــبع حتـــركـــات
هاجـرين ألن حرس احلدود من دول ا
االحتاد اجملاورة يحاولـون باستمرار
ن دفع الـالجـــئــ إلـى أراضـــيــنـــا 
فـيـهم الـنـسـاء واألطـفـال بـاسـتـخـدام
القوة البدنية والوسائل اخلاصة مع
الــتـــرهــيـب بــاســـتــخـــدام األســلـــحــة

دربة).  والكالب ا U¦ŠU³ ∫ جلسة مباحثات إقتصادية خالل زيارة الوفد العراقي بلغاريا 

بغداد
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لم يرد في كتب الـسماء  وال في التاريخ القد اواحلديث اية تسمية لدين سماوي باسم
ـكـلف بحـمل رسالـته  وكل األنـبيـاء دعوا الـى  االسالم وكذلك لم يـصدر عن اي الـنبي ا
نـبي من أنبـياء الله قـول او تصريح يـدعي انه يدعُ لـغير  االسالم فـابراهيم عـليه السالم
ـسلـم سـلمـ ولم يدعي الـدين بـاسمه وقـبله نـوح قـال انا من ا هو أول من سـمانـا بـا
وكـل األنـبـيــاء قـالــوهـا فــيـعــقـوب أوصى أوالده بــاالسالم ويـوسف قــال تـوفــني مـســلـمـا
سلم و بشر عيسى برسول يأتي من بعده واحلقني بالـصاحل وموسى قال انا من ا
سـلـم وجـاء خـا النـبـي اسـمه احـمد وكـذلك قـال حواريـوا عـيسـى آمنـا ونـحن من ا
مـحمـد صلى الله عـليه وسـلم  والذي بـشر به وبديـنه كل األنبـياء لـيدع ُ الى االسالم فلم
نسمع بالـدين النوحي او الهـودي او الصاحلي  اواالبراهيـمي او الشعيـبي او اليعقوبي
وسوي او الداودي او الـسليـماني او اليـونسي او العـيسوي وال حتى او اليوسـفي  او ا
احملـمـدي فـكل هـؤالء االنـبـيـاء عـلـيـهـم صـلـوات الـله وسالمه دعـوا الى االسالم وتـوحـيـد
العـبـادة لـله وحـده الشريـك له ولم يـدع احد مـنـهم الى اسـمه وجـعل الـدين بـاسمه  وكل
مايـجري االن من مـحـاوالت إللغـاء الديـانـات وتوحـيدهـا بـاسم ابي األنبـيـاء علـيه السالم
ماهي إال محاوالت لـذر الرماد في العيون من اجل حتقيق مـآرب توسيعية والغاء هويات
ومشاريع أخرى اليـعلمها اال الله ثم اخملططون لـها وكذلك هي جتاوز لكالم الله سبحان
وتـعالى الذي قال في االية (19) من سورة آل عـمران في القران الـكر (ان الدين عند

الله االسالم ) ومخالفة لكل دعوات األنبياء الى االسالم . 
ـعـتـقـدات الـديـنـيـة الن ديـنـنـا اليـجـبر  احـدا لم ونـحن هـنا نـحـتـرم كل ا
ان به ومن دخـله مـقـتـنـعا بـه فعـلـيه أن يـحـترم يـعـتـنـقه علـى اإل
تـعالـيـمه واليسيء إلـيه فال اكراه في الـدين ولكل ديـنه كمـا أكد
الـله سبـحـانه وتـعـالى في سـورة الـكافـرون إذ قـال لـكم ديـنكم
ولي دين لـذلـك فـلـيــبـقى كل إنــسـان مـلــتـزم بـديــانـته وال داعي
ـعـروف من يـقـف وراءها ـشـاريع ا لـتـنـطـلي عـلـيـنـا مـثل هـذه ا

وماهي  أهدافها.

فجـعت عائلتنا اليوم  4 ايـلول بوفاة واحد
من اركــانـهــا بــعـيــدا عن الـوطـن ابن الـعم
عـبــاس حـسن بــعـد مـضــاعـفــات اصـابـته

بوباء كورونا.
عـبـاس ابـو احــمـد وحـسن ابن عـمي وابن
خالـتي وزوج اختـي ام احمـد ترك الـعراق
بــعـد االحـتـالل االمـريـكـي لـيـعــمل هـو وام
احـمد مـدرس في لـيبـيا بـعد سـنوات من

العمل في مدارس العراق والكويت.
حــاول ولــداه احــمــد وحــسن انــقــاذه  في
ستـشفيات اللـيبية ثم   مـحاولة نقله الى ا
مسـتـشـفـيـات تونس لـكن هـذه حـكـمـة الله

وانا لله وانا اليه راجعون - الفاحتة
5 Š s ×

„U½bI  bLŠ√ uÐ√

tK « WLŠ— v ≈

واضــاف ان  (لـــكــوادر الــهــنــدســيــة
والـــفــنــيــة فـي فــرع ذي قــار ومــركــز
تـســويق االصالح  واصـلت جتــهـيـز
مطاحن احملـافظة  بـاحلنطـة احمللية

انــــتــــاج  2021 احلــــصــــة حــــيث 
جتهيز   130 طناً من مـوقع صومعة
الــنـــاصــريــة و 219 طــنـــاً من مــركــز

تـسـويق االصـالح  مـبـيـنـا ان مـا 
جتــهـيــزه من صـومــعه الــرفـاعي من
احلـنطه لـلـمـطـاحن بلغ 275.160 طن
لــيـكـون اجــمـالـي مـا جتـهــيـزه من

احلصة السابعة 12516.30 طناً).
واشار الى أن (مالكـاتنـا العـاملة في
ـطـاحن فـرع كـركـوك مــركـز جـهـزت ا
من مـركز تـسـويق احلـويـجة بـكـمـية
963.940 طـــنــــاً من مـــادة احلـــنـــطـــة
اخملـصـصـة لــدعم مـفـردات الـبـطـاقـة

التموينية  وبواقع 24 سيارة). 
وأوضـح الــعـــكــيـــلي أن (مـالكــاتـــنــا
احلسابية في بابل مـستمره بتوزيع
ــزارعـ مــســتـحــقــات الـفالحــ وا
للـدفـعة اخلـامسه لـيـومي اجلمـعة و
ــصــادف لــتــقــلــيل الــزخم الــســبت ا
ـسـوقـ احلـاصل بـ الــفالحـ وا
ولـلـحـفـاظ عـلى  سالمـة اجلـمـيع من
فــايـروس كــورونـا  كــمــا و واصـلت
ـنـاقـلـة احلـنـطـة مالكـاتـنــا الـفـنـيـة 
احمللـية من مـواقع فرع بـابل باجتاة

سايلو التاجي).
من جانب اخر واصل اسـطول النقل

مناقلة احلنطة احمللية تسويق 2021
من مركز تسويق البـدير التابع لفرع
الــشــركــة فـي الــديــوانــيــة الى ثالثــة
مــحـــاور حـــيث تـــمت مـــنـــاقــلـــة الى
صومـعة خان ضـاري وبلـغت الكـمية
التي  مـناقـلتـها 968 طناً من اصل
الـكــمـيـة الــكـلـيـة الــبـالـغـة 5000 طن
والى صـومـعـة الــتـاجي حـيث بـلـغت
الـكـمـية الـتي  مـنـاقـلـتـها  502 طن
من اصـل الـكــمـيــة الــكـلــيـة الــبـالــغـة
5500  طن والـى صـــومـــعـــة الــدورة
حيث بلغت الكـمية التي  منـاقلتها
1975  طن من اصل الــكـمـيـة الــكـلـيـة
البـالغة 5000 طن ياتي ذلك لـتعـزيز
ارصـدة احلـنـطـة في مـواقع الـشـركـة

في بغداد.
WF u  n u

مديـر عـام الشـركـة استـعـرض موقف
صومـعـة الـرصافه لـيـوم امس والتي
 خالله استالم   33 شاحنه محمله
بكمية  1457 طناً من احلنطه احملليه
وارد مـن مــركـــز تـــســويـق الــدبـــوني
والتي تمثل الكميه االخيره للمناقله.
وعـلى صـعـيـد اخـر واصل مـديـر عام
الــشـركــة الــعـامــة لـتــجـارة احلــبـوب
ـواقع الــشـركـة  جــوالته الـتــفـقـديـه 
حـــيث  زيـــارة قـــسـم الـــســـيـــطـــرة
الـنــوعـيـة و ســايـلـو الــتـاجي واطـلع
عـلى مـرافق الــقـسم و مـا يـضـمه من
اجــهــزة مــخـتــبــربــة تـعــد االولى في
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ـا ادى الى وفاته في ـثنى فـي قضـاء سامـراء  سقط الـطفل هـيـثم دريد مـحمـد الـذي يبـلغ من العـمر  13 عامـاً في احـدى حفـريات اجملـاري في حي ا
ـدني. مـشيـرين إلى إنه (لـو كان هـنـاك اهتـمـام من قبل الـقـائمـ علـى هذا الـعمل ـنـطقـة وفرقـة الـدفاع ا احلال و انـتـشاله بـصـعوبـة من قـبل اهالي ا

واحاطه احلفر باشرطة او شواخص حماية.
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من  أهم الشعائـر الدينيه التي جُبل االنسان الرافديني عليها في حضاراته اخملتلفه هي
عـبوداته. فـقد اعتـقد الـسومريـون مثالً ان عالقـتهم تـتوطد مع ه القـراب والنـذور  تقـد
عبود اكثر وسيحضون بالرضا منه كلما جادوا على معبدهِ بتلك الهدايا النذريه  وهي ا
تـعبير بـال شك على خضوعـهم وأمتثالـهم لواجبات وتـعاليم تد صـلتهم بالـسماء. وهذا
ـبـدأ وإن كـان قـد بـدأ مع فـجر احلـضـارات االولى اال أنه اسـتـمـر بـشـكل او بـأخر في ا
جـميع األديان الالحـقة . كانت قـراب ونذور العـراقي الـقدماء مخـتلفه بـحسب الغرض
والـغـايه منـهـا  فهـنـاك قرابـ لـلشـكـر وأخرى لـلـرجاء وثـالـثه للـتـكفـيـر وهكـذا كـما انـها
قسـمت الى قـراب يـوميه وقـراب شـهريه بـحـسب االجراءات الـطقـوسيه لـها وقـد كرس
ـعبود هي تزويـده بالطعام عبد من خالل كـهنته فكـرة ان اولى اخلدمات التي يـطلبها ا ا
ـعبـود يحضى بـوجبات طـعام مـنتظـمه توضع على والشـراب والزيت ولـهذا كان تـمثال ا
ـهم تلك ـلـوك عنـد تقـد ـا فـيهم ا تـعـبدين  مـناضـد امامـه صبـاحاً ومـسـاءاً ويتـبـاهى ا
ـيالد كـان قد ـوش) فـي األلف الـثالـث قـبل ا ـلك (ر اخلـدمه فـقـد ذكر نـص أكدي ان ا
ـعـبـود (شـمش) كـمـا ذكـرت بـعض ـائـدة ا اهـدى خـبـزاً وجـعه ضـمـن القـرابـ الـيـومـيه 
يالد) ان قـرابـ معـابد ـسـمـاريه من الـفتـره الـسـلـوقيه ( 139-312 قبـل ا الـنـصوص ا
الوركاء ضـمت الف كيس من اخلبز وخمس شاة وثورين وجمل وخمسة واربع اناءاً
اء العذب او النبيذ او الزيت على مذبح من اجلعه والنبيذ. ويعد طقس صب السوائل كا
عروفه حينذاك والتي صورها الفنان شاهد ا عبد او االناء اخملصص لذلك احد اهم ا ا
الـعـراقي الـقد في مـنـحوتـاته او اخـتامه فـضالً عن ذكـرهـا في نصـوص عـباديه وثـقـها
ــلك الــســومــري ( لــوگـال ــتـعــبــدين ســواء كــانــوا مـلــوك او رعــيه.نــذكــر مــنـهــا نص ا ا

يالد ) الذي ب ما يلي:- زاگيـــــــزي  2355 قبل ا
(( لوكال زاكيـزي ملك الوركاء ملك الـبالد كرس من اجل حياته آنيه متـعدده ألنليل ملكه
احملبـوب وكان يـجلب في تـلك االنيه قـراب كـثيـره من الطـعام ألنـليل مـلكه في نـفر وكان
ـاء العـذب عـسى انلـيل مـلك األقطـار جـميـعهـا ان يـصلي من يـسـكب فيـهـا سكـائب من ا

اجلي امام ( آن ) أبيه احملبوب وعسى ان يضيف حياة الى حياتي )).
إن الــنـصــوص الـتـي ذكـرت تــقـد الــقـرابــ والــنـذور من قــبل ســكـان الــعـراق الــقـد
للمعـبودات بينت في أغلبها ان هناك رغبه جامحه من وراء ذلك تتمثل في احلصول على
ا يدلل ذلك على مدى الرفـاهية  التي تمتعوا عمر طويل او أن يـنعموا بحياة خـالده..ور

زيد من العمر اولويه. بها في تلك الفتره وهو ما جعلهم يضعون طلبهم 
ن عـاش ويعـيش االن مـحن القـرن الـعشـرين ومـا بعـده في هذا في حـ ان احفـادهم 
بـتلى غـير حريـص عـلى ذلك بسبب مـا عانـوه من ضيم اسـتشرى بـأضطراد الـعراق ا
ن يـأتي لـهم بـالـفـرج والـبـشـاره ولـهـذا جنـدهـم عـلى اسـتـعـداد لـتـقـد ارواحـهم نــذوراً 
بـاخلالص من الضـلم والفسـاد وهو مـا لهج به لسـان احد أبـناء سومـر الشـاعر الراحل

نتظر:- عريان سيد خلف في خالدته  التي كانت لسان حال مجتمعه ا
((  أدگ روحي نذر للجايب بشاره
ا لهن چاره وأورجه على اجلروح أ

جرح ينزف ..جرح باني على بسماره ))
سامـير تتـكاثر دون والى االن ال زالت األرواح تُدق واجلـروح تتعـمق وا
ان يـأتي الـبـشـيـر لألرض الـتي مـن خـيـرهـا وخضـرتـهـا سُـمـيت

تاريخياً بأرض السواد.
فـعـسى ان يـكون لـلـطـابخـ هـذا الـعام ولـلـقائـمـ عـلى قدور
عــاشـــوراء دعــاءاً مــجـــابــاً في مـــيالد حلــظـــة اخلالص الــتي

انتظروها جيالً بعد جيل
{ دكتوراه تاريخ وحضاره

بغداد
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تــبـادل أطــبـاء اســتــشـاريــ مع فـريق
مــنـظــمـة بــرج بـابل لــلـمــعـلــومـة خالل
جـلـسـة صـحـفيـة خـاصـة بـالـعمـل على
مـــدى شــهــريـن الحــتــواء تـــمــدد وبــاء
كـــورونـــا  وحـــمـــلـــة تـــشـــجـــيع اخـــذ
الـلقاحات وااللتزام باجراءات السالمة
والـوقايـة  االبعـاد اإليجـابيـة العـلمـية
لــلـقـاح وردع اإلشـاعــات وعـمق ظـهـور

وانتشار الفايروس . 
وكــشف االســتــشـاري الــدكــتــور بـاسم
الــشــهــابي رئــيس مــنــظــمــة الــصــحـة
الـعراقية التي تضـم بعضويتها االالف
مـن األطــبـــاء االخـــتـــصـــاص من داخل
وخــــارج الـــعــــراق  وعـــضــــو كـــلــــيـــة
لكـية البريـطانية وحاصل اجلـراح ا
عـلى شـهـادة متـخـصـصة بـاألوبـئة من
ــتـــحــدة االمــريـــكــيــة  ان الـــواليــات ا
خـدمـته بـالـطب تـمـتد 47 سـنـة وشـغل
نـقيب االطبـاء العراقـي لدورت  عن
تــوقــعـات بــتــحـول الــوبــاء الى مـرض
مــوسـمي مــسـتـقــبال وال حـاجه لــلـقـاح
ثــالث حــالــيـا  وعــلى وزارة الــصــحـة
واجملـتمع التـركيز عـلى اجلرعة االولى

لقح  خاصة لتغطية اكبر عدد من ا
ــدارس واجلـامــعـات ودوائــر الـدولـة ا
والـقوات االمنـية  وال بديل عـن اللقاح
 ومــنـقــذ لإلنــسـان من مــرض خـطــيـر
وت  وجميع اللقاحات فايز  يـهدد با
اســتــرزنـــيــكــا  ســيــنــارفــوم  جــيــدة

وفعالة.
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ــعــلــومــات وتــطـــرق الــشــهــابي الـى ا
تضاربة عن اساس ظهور الفايروس ا
ـيـة  ومـا زالت مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
تـستقصي وتبحث وحتقق  في جميع
مـا يقال انها حرب اقتـصادية سياسية
وصـــراع دولـي  وان وزارة الـــصـــحــة
مــطـالـبــة بـدور اكــبـر الحـتــواء الـوبـاء
ـالـية وتـتـوفـر لديـهـا الـتخـصـيـصات ا
الــكــبــيـرة  والــعــراق مــا زال يــصـنف
ـسـتوى ـتعـاطـ لـلقـاح دون ا بـعـدد ا
ــتـــصـــاعــد ـــطـــلــوب رغم اإلقـــبـــال ا ا
بــالـــشــهــرين االخــيـــرين  ونــحــذر من
ـنافـذ التي تـؤدي لنقل االزدحـام على ا

العدوى .
 وتـــنــاول رئــيـس مــنــظـــمــة الـــصــحــة
الـعـراقـيـة التـعـامل الـعـلـمي مع الـوباء

عــلى مــدى عــام ونــصف مـن ظــهـوره 
وان حــظــر الــتــجـوال لـم يـنــفع وطــبق
ـناطق محددة وكـانت مناطق واسعة
بــعـيـدة عن احلـظــر الـذي صـنف حـظـر
امـني وليـس وبائي  وحتـدث عن فترة
الــلـقـاحـات بـ الــلـقـاح االول والـثـاني
واألعــــراض والـــتـــعــــرض لإلصـــابـــة 

نـاعي  والتعـليمات وحتـفيز اجلـهاز ا
الـــصـــحــيـــة حـــسب االراء الـــعــلـــمـــيــة

والدراسات .
ــوظــفـ والــقـوات ولــفت ان تــلـقــيح ا
ــتــقـاعــدين مــهم ان يــكـون االمــنــيـة وا
بـــدوائـــرهم عن طـــريق فـــرق جـــوالــة 
لــتــجــنب االزدحــام والــعـدوى  واثــنى
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جـدد وزير اخلـارجـيـة فـؤاد حـسـيـنـموقف
الـعــراق الـداعم لــلـجــهـود الـدبــلـومــاسـيّـة
اليـــجـــاد احلــلـــول والـــعـــودة إلى طـــاولــة
ــــفــــاوضــــات بـــ الــــدول األطــــراف في ا

االتفاقية النووية.
وقـالت الـوزارة فـي بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
ــديـــر الـــعــام امس إن (حـــســـ الــتـــقـى ا
لـلـوكـالـة الـدولـيــة لـلـطـاقـة الـذريـة رفـائـيل

غروسـيفي مُـقر الـوكالـة في فيـينـاحيث 
الــتــبــاحـث وتــبــادل وجــهــات الــنــظــر في
الــقـضــايــا الـوطــنـيــة ذات الــصـلــة بــعـمل
ـشـروع في الـوكـالـة في اطـار حق الـدول ا
احلـصــول عـلى الــتـكــنـولـوجــيـا الــنـوويـة
لالغراض السلمـية في اجملاالت كافة التي
تـــخـــدم بــرامـــجـــهــا الـــتـــنــمـــويـــة وتــدعم
اقــتــصــاداتــهــا وتــنــوع مــصــادر الــطــاقـة
لديهاعلى أنّ تكون باشراف الوكالة فضالً
عن مـواصلـة الـتـعـاون البـنـاء بـ الـعراق
والوكالـة في القضـايا الراهـنة وفتح آفاق

ستقبلي). جديدة للتعاون ا
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واشـــــار الى ان (الـــــلـــــقـــــاء نــــاقـش آخــــر
ــسـتــجــدات والـتــطــورات في الـقــضــايـا ا
اإلقليميّة ذات االهتـمام الدوليّ ومن بينها
ـشـتـركـةفي ضوء خـطـة العـمل الـشـامـلـة ا
سـاعي الـدولـية الحـيـاء االتفـاق الـنووي ا
مع تـأكـيد مـوقف الـعـراق الـداعم لـلـجـهود
الدبلومـاسية اليجـاد احللول والعودة إلى
فـاوضات ب الـدول األطراف في طاولـة ا
االتفاقلما لها من انـعكاسات إيجابية على
اجملــتـــمع الــدوليّ بـــصــورة عـــامــة وعــلى
مــــنــــطــــقــــة الــــشــــرق األوسـط عــــلى وجه
ــديـر اخلــصـوص). كــمـا الــتــقى حــسـ ا
ـؤقـتـة الـتـنـفـيـذي لـلــجـنـة الـتـحـضـيـريـة ا
ُنـظمـة مُعـاهدة احلـظر الـشامل لـلتـجارب
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ـة روبــرت فـلـويــدفي مـركــز فـيــيـنـا الـنــوويّ
الـــدولي. وذكــر الـــبـــيــان انـه (جــرى خالل
ـنـاسـبة الـلـقـاء تقـد الـتـهـاني لـفـلـويـد 
تــســنــمه مــهـام مــنــصــبه اجلــديــد مــديـراً
ُــؤقـتـة تـنــفـيـذيــاً لـلــجـنـة الــتـحـضــيـريـة ا
للـمُنـظمـةودعم العـراق الكـامل له في اطار
حتـقـيق األهـداف الـتي أنـشـأت من اجـلـهـا
مـــعــــاهــــدة سي تي بـي تي)ولــــفت الى ان
(اجلانب شددا على أهـمية مبدأ التوزيع
والـــتــنـــاوب اجلـــغــرافـي الــعـــادل ومـــبــدأ
التـوازن بـ اجلنـسـ في األمانـة الـفنـية
ُؤقتة للمُنـظمة وجلانها الـفرعية وفرقها ا

بدأين في االعمال العاملةوتعـزيز وجود ا
ـناطـة بـهـا)مـبـينـا ان (فـلـويـد تـطرق إلى ا
ـقبل ُؤتـمر ا أهمـيّة مُـشاركـة العـراق في ا
ـعني لـلمـادة الـرابـعـة عـشـرة للـمـعـاهـدة ا
ـعـاهـدة حـيـز الـنـفـاذ بـالـتـرويج لـدخــول ا
ــعـقـد عــلى هـامش االجــتـمـاعـات الـذي سـيُ
ـسـتـوى لـلـجمـعـيـة الـعـامة لأل رفـيعـة ا
تحدة خالل أيلول اجلاريفي اطار العمل ا
عـاهدة في ـيـة ا شـتـرك على حتـقـيق عا ا
أقرب وقت مُمكنـواالستفادة من دورها في

تعزيز نظام عدم االنتشار النووي). 
ـصـدرة وحـددت مـنــظـمـة أوبك لـلــبـلـدان ا

للـنـفط حصـة الزيـادة الـتدريـجـية لالنـتاج
النفـطي اخلاص بـالعراق بـنحو 44 ألف
ـقــبل.وذكـرت خالل شــهـر تــشـريـن االول ا
نـظمـة في بـيان امس ان (حـصة اإلنـتاج ا
اخلــاصـة بــالـعــراق لــشـهــر تــشـرين االول
حددت بـنحو 4.149 مالي برميل يوميا
بزيـادة مـقـدارها 44 ألف برمـيل عن شـهر
أيـلــول اجلــاري وبــزيـادة 88 ألف بــرمـيل
اضـي)مشيرا الى ان يوميـا عن شهر آب ا
(انـتـاج كال من الـســعـوديـة وروسـيـا حـدد
ـا يـزيــد قـلـيــلًـا عـلى 9.8 ماليـ برمـيل
ـقـبألي بزيـادة نـحو يومـيًـاخالل الـشهـر ا

lL∫ مبنى اجملمع العلمي العراقي في بغداد

لــــذلـك اتــــصل ثــــابـت عــــبــــد الــــنــــور
ـجموعة من الـشباب  وقدمـوا طلبا
الـى وزارة الداخـلـيـة لـتـأسيـس جتمع
ـعهـد الـعـلـمـي) سـنة ثـقـافي بـاسـم ( ا
ــعــهـد الــعــلـمي 1921. وقــد افــتـتح ا
رسـميـا يوم 30 مـن كانـون االول سنة
1921 وكـان ذلك وسط احـتـفـال كـبـير
حـضـره عدد من الـكتـاب والصـحفـي
ـلك فـيصل وعـلـمـاء الـدين  وحـضـر ا
االول مـلك الـعـراق االسـبق رحـمه الله
1933-1921 االحـــتــفــال شـــخــصــيــا
ـعـهــد الـعــلـمي  واثــنى عـلـى فـكــرة ا

واشاد بجهود مؤسسيه .
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وقـد الـقى ثـابـت عـبد الـنـور كـلـمـة في
االحــتـفــال قـدم فــيــهـا الــشـكــر لـلــمـلك
فـيـصل االول ووضح اسبـاب واهداف
ـعـهـد .كـمـا الـقى سـلـيـمـان تـأســيس ا
فـــيــضـي وهــو ايـــضــا من الـــرجــاالت
الـوطنـي كـلمة  وكـذلك فعل الـدكتور

محمد مهدي البصير . 
ـرحـبـ كــان يـاسـ الــهـاشـمي مـن ا
ـعـهــد  والـقى كـلـمـة أكـد بــتـأسـيس ا
فـيـها حـاجة الـعـراق وهو يـنهض الى
هــكــذا مــؤســســات .. وخــتم الــشــاعـر
الـكـبـيـر مـعـروف الـرصـافي االحـتـفـال

بقصيدة جميلة قال في مطلعها :
لعمرك   أن احلر اليتقيد   
فئد ُ اال فليقل ماشاء في   ا

اذا انا قصدت القصيد فليس لي  
به غير تبيان احلقيقة مقصد 

ومعهدُ علمٍ أسسته عصابة     
من القوم تسعى للنجاح وجتهدُ

ـعهـد العـلمي مـا أريـد ان اؤكده  ان ا
حـظي بترحيب كـبير من لدن االوساط
 الــديــنــيـة والــوطــنــيــة والـصــحــفــيـة
والـبلدية حتى انهـالت عليه التبرعات
ـــــالــــيــــة  من االهـــــالي  ومن وزارة ا
ـعارف  ومن امانة العاصمة خاصة ا
بــعــد ان نــشــرت الــصــحف مــنــهــاجه
ونـــــظــــامه الـــــداخــــلي وقـــــد وصــــلت
مـــصـــروفـــاته خالل  الـــســـنــة -1922
1923 الـى (20211) روبـــــــــــــيــــــــــــة 
والـروبية عملة هـندية كانت  موجودة

فـي الـعــراق وتــســاوي الــروبــيـة (75)
فلسا . 

كـانـت الـهـيـئـة الــتـأسـيـسـيــة لـلـمـعـهـد
الــعـلـمي تــتـألف فـضال مـن ثـابت عـبـد
الـنـور من صـادق حـبـة وحـسـ فوزي
ونـوري فتـاح وحسـ النـقيب ومـحمد
بـــاقـــر احلـــلي وحـــمــدي الـــبـــاجه جي
ومـحـمد حـسن حـبة وابـراهـيم الواعظ
وفـــائق شـــاكـــر وعالء الـــدين الـــنــائب
وتـــوفـــيق الـــســـويــدي واحـــمـــد عــزت
االعـــظـــمي  والـــشـــيـخ مـــحـــمـــد رضــا
الــشــبــيــبي وكــلــهم من رمــوز احلــركـة
الـثـقـافـيـة والـعـلـمـية فـي العـراق خالل
ـاضي فـيـهم الـعــشـريـنـات من الـقـرن ا
الـشـاعر والـكاتـب واالديب والسـياسي

ورجل القانون ورجل االقتصاد .
ـــعــهــد وحـــتى نــعـــرف مــدى عالقــة (ا
الـعــلـمي ) بـفـكـرة (اجملـمع الـعـلـمي ) 
البـــد ان نـــقف عـــنــد اهـــداف الـــنــادي
ووســائـله  ونـظـامه  ومـنـهـاجه وهي

تتلخص بثالثة اهداف هي :
ـعهد الـعلـمي لبث  الروح 1- يـسعى ا
الـــعــالـــيــة بــ ابـــنــاء الـــوطن واألمــة
لـلـمسـابقـة في مضـمار احلـياة مع أ

تمدن. العالم ا
شاريع عهـد العلـمي كل ا 2- يـدعم   ا
الـوطـنـية ويـذب عن األدب ويـرفع مـنار
الــعـلم الـتي أتـت الـزمـان عـلــيـهـا وهي

حتت حكم اجلهل القاتل.
ـعهـد  اخملتـرع ويـسعى 3- يـعاون ا
ـا لديه من الوسائل األدبية والعادية
لــدى احلـكـومــة ألخـذ امـتــيـاز مـشـروع

ألصحاب  االختراعات .
ـعهد  وعندمـا نعود الى منهاجه اذا ا
ونـــظــامـه  جنــد انـه يــعـــد مــؤســـســة
ـية ثـقافـيـة  هدفـها الـتـعبـير عن اكـاد
شـخصية وهوية البلد  وتعزيز الروح
الــوطـنــيــة وتـشــجـيـع االفـكــار الـنــيـرة
وتــنــمــيــة الــوعي الــوطــني والــقــومي
وتـشجيع الـعلم واالبـتكار بـ الشباب
واعـالء شـأن االدب والــفـكــر وهـذه هي
ـؤسـسة اهـداف تـتـشـابه مع اهـداف  ا
تـمثـلة بـاجملمع يـة العـراقيـة ا االكـاد
الـعـلـمي الـعـراقي الـذي تـبـلـورت فـكرة
تــأسـيـسه سـنـة  1947 بــعـد مـقـدمـات
سـبـقت تـأسيـسه واقـصـد  اقدام وزارة
ـعارف (التربيـة حاليا ) على دعم  ما ا
كـان يـعرف ب( جلـنـة التـألـيف والنـشر
الــــتي أنــــشـــأتــــهـــا في ســــنـــة  1945
وحتـويـلـها  الـى مجـمع  عـلـمي عراقي
أخـذت إسـمه  كـمـا يقـول االسـتـاذ عـبد
الــرحــمـن طــارق مــحــسن في رســالــته
ـوسومـة   :    ( اجملمع لـلـماجـستـير ا
الـــعــلـــمي الـــعــراقي 1947م :1970 –
دراسـة تـأريـخـيـة) من اجملـمع الـعـلـمي
بــدمــشـق فــســمــته ( اجملــمع الــعــلــمي
الــعـراقي ) . وقـد صــدر  نـظـام اجملـمع
الـعـلـمي الـعـراقي ذو الـرقم (62) لـعـام
1947 إسـتـنـاداً الى الـفـقـرة الـسـادسة
ــعــارف ــادة األولى من قــانــون ا مـن ا

العامة رقم (57) لسنة 1940.
ا قدمه ثـمة تفـصيالت كثـيرة تتـعلق 

عـندمـا كتـبت رسالتي لـلمـاجسـتير عن
ـوصل :دراسـة فـي تـطـوراتـها (واليـة ا
السياسية 1922-1908) وقدمتها الى
مــجـلس كـلـيـة اآلداب بــجـامـعـة بـغـداد
سنة 1975 بـأشراف شيخي واستاذي
االســتـاذ الـدكــتـور عــبـد الـقــادر احـمـد
الـــيــوسـف  وقــفت عـــنــد شـــخــصـــيــة
عـروبية قومية تنويرية كان لها دورها
في حـــركــة الــنــهــوض الـــعــراقي مــنــذ
اواخـر العهـد العثـماني وبعـد تأسيس
الـدولـة العـراقـية احلـديـثة سـنة 1921
وهي شـــخــصـــيــة ثـــابت عــبـــد الــنــور
(1958-1890) وهـــو كــمــا كـــتــبت في
وقــتـهــا ( نــيـقــوال عـبــد الـنــور)   وهـو
خــريج كـلـيــة احلـقـوق في اســتـانـبـول
ـسـيـحـية ومن ال عـبـد الـنـور االسرة ا
ـوصلية العـريقة  وقد اشهر اسالمه ا

وتسمى باسم ( ثابت عبد النور)  . 
وكـان لـلـمـرحـوم ثـابت عـبـد الـنور دور
كـبيـر في احلركـة العـربيـة القـومية في
ــوصل من خالل جـمــعـيــتي ( الـعـلم) ا
و(الـــعــهـــد) الــســـريــتـــ .  فــضال عن
الــتـحــاقه بـالــثـورة الــعـربــيـة الــكـبـرى
1916 الــتـي قـادهــا الــشــريـف حــسـ

شــريف مـكــة ضـد احلــكم الـعــثـمـاني .
وخـيـر من تـابع نـشـاط هـذا الـرجل هو
ــرحــوم ــوصــلي الـــكــبــيـــر ا ـــؤرخ ا ا
ـنعم الغـالمي في كتابه االسـتاذ عـبد ا
ـوصل ( اســرار الـكـفـاح الــوطـني في ا
1925-1908) وطـــــــبع اجلــــــزء  االول
بـــبـــغـــداد ســـنــة 1958 وطـــبـع اجلــزء

الثاني ببغداد سنة 1968.

ناسب ان اشير الى ان وقـد يكون من ا
االخ االســتـاذ  اسـامـة مــهـدي ابـراهـيم
جــاسم قــد كـتب عـن ثـابت عــبـد الــنـور
رسـالة مـاجسـتيـر عنـوانهـا (ثابت عـبد

النور .. سيرته ودوره ) .
ومــا يـهـمـني الـيــوم ان انـاقش مـسـألـة
حتـدثت عـنـهـا مع االخ  الدكـتـور أحـمد
احلصناوي  وهي ان هناك من الكتاب
ـؤرخـ من يـرى في تـأسـيس ثـابت وا
ـعــهـد الــعـلــمي ) سـنـة عــبـد الــنـور ( ا
1921 اســـــــاســـــــا من اسـس اجملـــــــمع
وجب الـعلـمي العـراقي الذي تـأسس 

نظامه ذو الرقم (62 لسنة  1947.
الـذي اريد ان اقوله وبـدون الدخول في
ــهـد الــتــفــاصــيل  ان فـكــرة انــشــاء (ا
ربي الكبير فكـر وا الـعلمي ) هي من ا
ــرحــوم االسـتــاذ ســاطع احلــصـري  ا
وان ثــابت عــبـد الــنـور الــتـقـى به عـلى
ظـهر بـاخرة وهـما في طـريق عودتـهما
الـى الـــعـــراق بـــعـــد انـــتـــهـــاء احلـــرب
الـعـظمى 1918-1914 ووقـوع الـعراق
حتـت االحـتالل الــبـريـطــاني وتـشــكـيل
الـدولة العراقية احلديثة  وكان العرب
ية االولى قـد اسسوا قبيل احلرب العا
نـواد وجـمعـيات في اسـتـانبـول وحتى
ـــدن الــعـــربـــيـــة ومن ذلك فـي بــعـض ا
(الــــنـــادي االدبي)  في اســــتـــانـــبـــول .
ـثقـفـ الـعـرب وجدوا ان ويـقـيـنـا ان ا
الـضـرورة تقـتضي مـنـهم ان يتـجمـعوا
في تـنـظـيـمـات ثـقـافيـة وسـيـاسـيـة لـها
اهـدافها ومـراميهـا في تشكـيل الشعور

الوطني والوعي القومي .

ـعهد العلمي علـى صعيد محو االمية ا
وانـشـاء صـفـوف مسـائـيـة في اكـثر من
(40) مــدرسـة في شـتى انـحـاء الـعـراق
ـعـهـد بــفـتح دورات تـقـويـة .كــمـا قـام ا
دارس الـثـانـويـة وخـاصة في لـطـلـبـة ا
الــعـــلــوم والــلــغــة الــعـــربــيــة والــلــغــة
االنــكـلــيــزيـة واالهم من هــذا تــنـظــيـمه
لــلـعـديـد من احملـاضــرات والـنـشـاطـات
الـعلمـية والثقـافية ووفق برامج مـعلنة
وكــــان يـــــحــــرص عــــلى نــــشــــر اآلداب
والـعـلـوم والـفـنـون  واقـامـة الـعـروض
ــدن ــســـرحــيــة في بــغــداد وبــعض ا ا
الــعــراقـيــة فــأسـهم فـي نـشــر الــثـقــافـة
ــســرحـيــة في الـعــراق وكــان يـخــتـار ا
ـسرحـيات الهـادفة تـأليفـا واخراجا . ا
ومـعـظم مـا عـرض من مـسـرحـيـات كان
يـصب في الـتـوجه الـوطـني والـتـربوي
والـتـحـفـيـز عـلى االعـتـزاز بـتـراث االمة
والـعـمل عـلى احـيـائـه .  وقد يـكـون من
ـناسب القول ان ثابـت عبد النور كان ا
عهد العلمي مكانا له دوره في اتخاذ ا
لــتـعـريف اجلـمـهــور بـالـرجـاالت الـذين
خـدمـوا الــقـضـيـة الـوطـنـيـة والـقـضـيـة
ــعــهـد الــقــومــيــة ويــبـدو ان ســمــعــة ا
جتـاوزت حدود الـعراق حـتى ان بعض
ـصــريـة والــسـوريــة كـانت الــصـحـف ا
تـــتــحـــدث عن نــشـــاطــاتـه ومن ذلك مــا
ـصري نـشـره عـضـو مـجـلس الـنـواب ا
االســـتـــاذ حـــمـــد الـــبـــاسـل في مـــقـــاله
ــصـر الى ــوســوم ( من بــيت االمــة  ا

عهد العلمي ببغداد ) . ا
ـــعـــهـــد الــــعـــلـــمي من ـــا أقــــامه  ا و
نـشاطات ثقافيـة  تنظيمه سنة  1922
)ســوق عــكــاظ)  احـيــاء لــذكــرى سـوق
عــكـاظ فـي تـراثــنـا الــعـربي واالسالمي
وكـــانت جلــنـــة الــتـــحــكـــيم األدبي  في
الـســوق  تـتـكـون من جـواد الـشـبـيـبي
جــــواد الـــصـــدر و  الــــشـــيخ مــــحـــمـــد
اخلـالصي واآلب أنـستـاس الكـرملي  و
ثــابت عــبـد الـنــور وداود يـوسـفـاني  .
ــــعــــهــــد  تــــقــــد جــــوائــــز وتــــولـى ا
لـلـمشـارك في هـذا السـوق الثـقافي -

عـهـد عددا من االقـتـصـادي .كمـا كـرم ا
الـشخـصيـات الذين زاروا بـغداد مـنهم

الشاعر والكاتب ام الريحاني . 
ـعـهد  الـعـلمي مـنـتـدى لتـنـشيط كـان ا
احلـركـة الثـقافـية وبـث الوعي بـأهمـية
ـنتوجات الـوطنية وتشـجيع االبتكار ا
واالبــداع وهـو مــا تــؤكـد عــلـيه الــيـوم
الـنظم الـتربـوية .كمـا كان مـكانـا إللقاء
الـشعر واخلطب واحملاضـرات العلمية
واالدبــيــة والــفــنـيــة وكــان له دوره في
حتــريك اجلـو الـثـقـافي في الـعـراق في

سنوات التكوين تلك . 
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اخـــتم مــقــالـــتي هــذه بـــالــقــول  وانــا
ـعــهـد احــاول ان اربط بــ تـأســيس ا
الـعلمي واجملمع العلمي العراقي   أن
عـهد العلمي ثـابت عبد النور مـعتمد ا
 وكـان افقه واسـعا  وثقـافته رفـيعة 
ووعــــيه طــــاغ  . فــــضال عـن  قـــيــــادته
حلــركـة الـنــشـاط الــثـقـافي واالهــتـمـام
بـالـصنـاعـات الـوطنـيـة  ومحـو االمـية
وتــنـمــيـة الــوعي الــوطـني والــقـومي ;
فانه حاول  أن يؤسس (مجمعاً لغوياً)
 فـدعـا رجـال الـعـلم واألدب  لـيـعـقدوا
اجـتـمـاعاً  في (23) مـن كانـون الـثاني
سـنـة  1925 وعــرض عـلـيــهم الـفـكـرة
فــقــبــلـوهــا وقــرروا تــأســيس (مــجـمع
لــغــوي)  يـــقــوم بــتــعــريب الــكــلــمــات
صـطلحات الـعلميـة وترجمة وإيـجاد ا
الـكتب الـتي يحـتاجـها الـعالم الـعربي.
ويـبـدو ان هـذه الـدعـوة هي مـا جـعـلت
ـعهد الـبعض مـن شيـوخنا يـرون في ا
العلمي خطوة اولية ومهمة  في مسار
تــأســيس اجملــمع الـعــلــمي الــعـراقي 
ولــهم احلق فـي هـذا ; فــفــكــرة اجملـمع
طــرحـت قـبـل قــرابـة  (20) ســنــة عــلى
ــا يـدل عــلى وجـود ظــهـورهــا وهـذا 
رجال متنورين كانت لهم قدراتهم على
ان يــسـبـقــوا زمـنــهم ويـقـدمــوا افـكـارا
تـقـدمـيـة وتـنـويـريـة تـسـاعـد في تـطور

اجملتمع العراقي .
{ كاتب ومؤرخ عراقي 
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ـسـاندة عـلى جـهـود فـريـق برج بـابـل 
اجملـتـمع والدولـة  كوّن الـوبـاء يحـتاج
مـواجهة  ولعل وصف شكل الفايروس
تـاج وخـدوشات مـختـلفـة  يـعني عـمله
بـاخلـدش لـلجـهـاز التـنـفـسي عن طريق

رؤوس احادية وثنائية وثالثية
وطـرح احلـاضـرين من فـريـق برج بـابل

تــســاؤالت و الــتـبــادل مع الــدكــتـور
بــاسم الـشـهـابي عـدة جــوانب عـلـمـيـة
وطــبــيــة واعالمــيــة  خــاصــة ارتــفـاع
نــسب الـوفـيـات والـراقــدين بـالـعـنـايـة
ــركــزة بــالــفــتــرة االخــيــرة وخــطـوة ا
ـوقف الوبائي والتحليل العلمي له  ا
واتــفق اجلــمــيع عــلـى الـتــواصـل بـ
فـريق مـنظـمـة برج بـابل ومـنظـمة دعم
االعـالم الـدولـي  ومـنــظــمــة الــصــحـة
الــعـراقــيــة ووزارة الـصــحـة .وشــكـلت
مـنـظـمـة برج بـابل لـلـتـطـوير االعالمي
الـتي يرأسها االعالمي عماد اخلفاجي
 محافظات يضم9فرق في بغداد و10 

صحفي وناشط  ضمن مشروع110
انـطلق قبل شهرين يهدف الى االلتزام
والـرقـابـة وتـشـجـيع اخـذ الـلـقـاحـات 
يـــســـانـــد الـــدولـــة واجملــتـــمع ووزارة
الـصـحة في احـتواء الـوبـاء اخلطـير 
و الــتــنـــســيق مع مــجــلس الــنــواب
واحلـكـومـة ووزارة الـصـحـة واخـتـيار
صـحفيـ وناشط مـعروف تـمكنوا
مـن حتــقــيق هــدف تـــصــاعــد تــعــاطي
الــــلـــقـــاح خـالل شـــهـــريـن ووصل الى

مليون ونصف اخذ جرعة اللقاح .

مـئـة ألـف بـرمـيل يــومـيًـا عن شــهـر أيـلـول
احلالـيكـما ارتـفعت حـصة إنـتاج اإلمارات
ــقـدار 30 ألف بــرمــيل يـومــيًــالــتــسـجل
2.825 ملـيون بـرميل يـوميًـا خالل الشـهر
ــنــظـــمــة من ــقـــبل)وتــابـع ان (حــصـــة ا ا
ـقـررة الـبـالـغة 400 الف بـرميل الـزيادة ا
قبل ستبلغ 254 الف يوميا في تشرين ا
بــرمــيل ,في حــ ســتــبــلغ حــصــة الــدول
ـــتــحـــالـــفـــة مع اوبك  146الف بـــرمــيل ا
يـومـيــا). وكـان وزيـر الـنـفـط احـسـان عـبـد
اجلـبــار اسـمــاعـيل قــد شـدد عــلى اهــمـيـة
االتفـاق اجلـمـاعي وجناح الـدول االعـضاء
في اوبـك واوبك بـالس في  الــــــتـــــعـــــاطي
السـلـيم واحلكـيم  مع الـتـحديـات الـكبـيرة
الـتي تـواجه الــسـوق الـنـفـطــيـة والسـيـمـا
ازمة كـورونا ,مشـيداً بـالـتوافق اجلـماعي
واجهة االزمة والتقليل من حجم تاثيرها

على اقتصاديات الدول .
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وقال اسماعـيل عقب انتهـاء اجتماع اوبك
ان (اتــــفـــــاقــــات خــــفـض االنــــتــــاج وضخ
ـدروسـة لـلـسوق الـزيـادات الـتـدريـجـيـة  ا
الـنــفـطــيـة قـد ادت الـى احـتـواء الــفـوضى
الــتي تــســبــبت بــهـا  تــداعــيــات انــتــشـار
كــورونــا)مــؤكـــداً ان (الــســوق الــنــفــطــيــة
ـراقبة اجلـهات البـحثية ستبـقى خاضعة 
عنية في منظمة اوبك والدول االعضاء وا
ـتغـيرات في من اجل التـعـاطي اآلني مع ا
الــعــرض والـــطــلب)مــعــربـــا عن (امــله في
ـدة اســتـقــرار الــســوق الــنـفــطــيــة خالل ا
قبلة والعمل على ذلك من قبل اجلميع). ا
مــشـيــرا الى (االتــفــاق عــلى ضخ الــزيـادة
الـتـدريـجــيـة الـتي تـقـدر  400الف بـرمـيل
يوميـا بدءا  من شـهر تشـرين االول)مؤكداً
(دعم العراق جلميع االتـفاقات التي تؤدي

الى استقرار السوق النفطية). 
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تتفاوت شرائح اجملتمع في ما تملك من ثقافات ومهارات وعادات ...
نظومة االجتماعية يحتاجُ بعضها الى البعض اآلخر . غير أنَّ هذه ا

فاحلدّاد يحتاج الى الطبيب 
والطبيب يحتاج الى النجار 

وهكذا ...
وكما قال الشاعر :

الناس للناس مِنْ بَدوْ ومِنْ حَضَرٍ 
بعض لبعضٍ وإنْ لمْ يَشْعرُوا  –خَدَمُ 

وقـد صدق فـيـمـا قـال  فـان الـتـخـادم بـ أفـراد اجملـتـمع مـوجـود  وال مـجال
لنكرانه بحال من األحوال ...

-2-
أما طرق التعاطي ب الناس فهي ال تخرج عن احدى حاالت ثالث :

األولى :
تـبادل األخذ والعطاء فـكل فرد من أفراد اجملتمع يـأخذ من االخرين ما يريد 

ويعطيهم ثمن ما ياخذ وال يشترط في الثمن أن يكون نقداً 
وهذه هي احلالة الشائعة .

الثانية :
االخــذ من دون عـطــاء وهـذا شــأن الـنــرجـســيـ الــذين يـريــدون أنْ يـخــدمـهم

اجملتمع دون أنْ يقدموا له شيئا .
انّ دنيـاهم انـفـسـهم ومصـاحلـهم ومـكـاسبـهم وامـتـيازاتـهم الـتي ال يـكـفون عن

ا هي عليه  التفكير فيها  وفي توسعتها الى مديات أكبر 
-وهذا ما عهدناه في الكثير من سياسي الصدفة في العراق اجلديد - .

الثالثة :
الـعطـاء من دون اخـذ وهـذه سـمة الـعـظـمـاء وعلـى راسهم االنـبـيـاء واالوصـياء

صلحون اخمللصون  والقادة الربانيون وا
والعـطاء احملض دون اخذ جاء ذِكْرهُ في الكتاب العزيز حيث قال تعالى مادِحَاً

اهل البيت (عليهم السالم) :
{ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا . انّما نطعمكم لوجه الله

ال نريد منكم جزاءً وال شكورا }  /9-8االنسان
وهـنــا يـتـجـلى الـسـمــو والـرفـعـة واالخالص والـبـعـد الــربـاني واحلب احلـقـيـقي
سـتضعـف والفـقراء  دون أنْ يكـون هناك شيء من الـتطلع الى للـمساكـ وا

اجلزاء وأخذ األثمان .
ثلى . وبهذا أصبحوا القدوة ا

-3-

ومن الشواهد التي يُمكن أنْ تُذَكْرَ في هذا الباب :
مسـلك االمام السجـاد زين العابدين في إخفـاء هُويَتِهِ عمن يرافـقهم في السفر

.
ـا قـبـلوا ان يـخـدمـهم االمام (ع) لقـد كـان حـريصـا عـلى خـدمتـهم ولـو عـرفوه 

بنفسه.
جاء في سيرته :

{  كان علي بن احلس ال يساقر االّ مع رفقة ال يعرفونه 
ويشترط عليهم أنْ  يكون مِنْ خَدَمِ الرفقة فيما يحتاجون اليه 

فسافر مرّة مع قوم فرآه رجل فَعَرَفَهُ فقال لهم :
أتدرون مَنْ هذا ?

فقالوا :
ال 

قال :
هذا علي بن احلس (ع) فوثبوا اليه فقبلوا يده ورجله وقالوا :

يا بن رسول الله :
أردتَ أنْ تُصلينا نار جهنم لو بدرت منا اليك يد أو لسان 

أما كنّا قد هلكنا الى آخر الدهر ?
فما الذي يحملك على هذا ?

فقال :
اني كـنتُ سـافـرت مـرّة مع قـوم يـعـرفــونـني فـأعـطـوني بـرسـول الـله (ص) مـاال
{ اسـتحق  فاني أخاف أنْ تـعطوني مـثل ذلك  فصار كـتمان أمري أحبّ اليّ

.
راجع عيون أخبار الرضا ج 2ص 145
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ناصب الرسمية وب اجلماهير  إنَّ سببَ الهوة التي تفصل ب ذوي ا
في العـراق اجلـديد هـو  أنَّ الـسلـطـوي يـريدون أنْ تـخـدمهم اجلـمـاهيـر بـينـما
لكون من قوة وطاقة واطن بكل ما  اجلمـاهير تريد السلطوي ان يخدمـوا ا

كاسب  بعيداً عن االمتيازات وا
وبهذا اثبتوا بُعْدَهُم عما كان عليه القادة االبرار من آل محمد (ص) .

ومع هــذا الــبــعــد كـيـف تـقــبل دعــوى االنــتــســاب الــيـهم
واالنضواء حتت رايتهم ?

انـها مـجـرد ادعـاءات عـريضـة ال يـشـهـد بصـــــحـتـها
أحد .

وال حول وال قوة االّ بالله العلي العظيم .
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تصـفح خبراتك واستحـضر قيمك االداريه واستـشعر مهاراتك جـيداً وتذكر انها
هني واحلكم الـفصل في مواجـهة التحـديات والدفاع عـنك حال غيابك الشـرف ا
ــقـراطــيـة في او وجــودك  ال سـيــمــا وانت مـقــبل عــلى خـوض االنــتـخــابــات الـد
مـؤسـسـتك ان وجـدت مسـتـدركـا ان مـنـصبـك االداري قد يـكـون لـغـيـرك ولم يكن
حكـراً على احد ولكن اذا استشعرت بقوة وارادة واصرار على ان تبقى للحفاظ
ؤسسة ال لغيرهما ستـمرين با علـيه بهدف االداء الفاعل في االجناز  واالرتقاء ا
ـنـصب فـيـمـكـنك ان حتــقق ذلك عن طـريق مـعـرفـتك لــقـدرات من يـزاحـمك عـلى ا
وحـاول جــاهـداً ان تـكــون افـضل مـنه واعــتـمـد عــلى مـهــاراتك االداريه الـتي هي

ـستمـرة احلسنة في محـور تميزك مالحـظاً سيـرتك الذاتية ا
عالقـاتك االداريه الـوظــيـفـيـة والـقـيـمـيـة مـتـجـنـبـاً في ذلك
ن لديه الطموح ذاته في تقلد توجيه اي من االنتقادات 
ـنـصب مـسـتـدركاً ان الـطـمـوح حق مـشـروع الي من ا

رشح كافة مثلما انت عليه االن في ذاتك . ا

{ عن مجموعة واتساب
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بيروت

انية لكة دورة بر قراطية بالعالم بريطانيا العظـمى عندما تفتتح ا في ام الـد
ثل احلكومة واخر ـينها وهو  يالحظ انـها تصطحب شخص واحد على 

ثال للمعارضة . على  يسارها 
وتسمى حكومة صاحبة اجلاللة..ومعارضة صاحبة اجلاللة.

اني من بريـطانيا.لكن مـعظم حكام العراق ال شك انـنا استلهـمنا النظام الـبر
عارض كما لو كان عدوا.. احلديث حتى هذه الساعة يتعاملون مع ا

اخـاطب رئـيس الوزراء احلـالى ومن سـيـأتي بـعده بـضـرورة ان يـتسـلح بـهذا
فهوم ليتأكد ان من يعارضه هو ليس عدوا له.فقد ا

 يصبح احلالي معارضا 
لرئيس وزراء يأتي بعده

 وبخالف ذلك يفقد النظام السياسي قدرته على احلكم.ليقوم مكانه 
نظام السلطنة التى قد تنتسب زورا الى الله.! فمن يتعرض لها كمن يتعرض

له سبحانه.
ارجـو مخلـصا ان يتـفهم رجل السـلطة هـذا القانون
الــبــشــري.لــيــواصل عــمــله حــاكــمــا كــمــا يــواصل

معارضه معارضا.
قامه في دولتنا  الـتي نحتفل معا ولـيتقبل تقديـري 

ئوية لتاسيسها.  بالذكرى ا

∫ وزير اخلارجية يتباحث مع وفد الطاقة الذرية U U

فيصل االولساطع احلصري
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العتبات النصية في قصة ع لندن لفاحت عبد السالم

كـشفت الروائيـة البريطانـية هيالري مانـتل عزمها علـى التقدم بطـلب للحصـول على اجلنسيـة اإليرلنديـة وعلى أن تصبح "أوروبيـة مرة أخرى" ما يـعني تاليـاً مغادرتها بـريطانيا
ـلكي الـبريـطاني الذي الـتي انفـصلت عن االحتاد األوروبي في  31كـانون الـثاني .2020وانتـقدت الـكاتـبة في مقـابلـة نشـرتها الـسبت صـحيـفة "الريبـوبلـيكـا" اإليطالـية الـنظام ا
عاكس لرحلة عائلتي تحدرة من جدين إيرلندي "آمل في أن أسلك قريـباً االجتاه ا يجعلـها "في حيرة" من أمرها قائلة إنها تـرتاح أكثر "في ظل نظام جمهوري".وقالت مانـتل ا
ـرموقة عن اجلزأين شروع وفـق ما شرحت الـروائية الـبالغة  69عامـاً التي فازت مرتـ بجائزة بـوكر األدبية ا وأن أصبـح إيرلنديـة".وكانت جائحـة كوفيد-" 19أوقفـت" هذا ا
كان الذي تـعيش فيه "بجـوار البحر" في جـنوب غرب إنكلـترا موضحة األول من ثالثية تـناولت فيها تـوماس كرومويل وزيـر ملك إنكلتـرا هنري الثـامن.إال أن مانتل أكدت أنـها حتب ا
قابـلة نفـسها رئيـس الوزراء بوريس جـونسون الذي يـدافع بشدة عن كن" لكي تـصبح "أوروبيـة مرة أخرى".وانـتقدت الـكاتبـة في ا أنهـا تشعـر باحلاجـة إلى حزم حقـائبهـا "بأسرع مـا 
قرار خروج بريـطانيا من االحتاد األوروبي (بريكست) مشيرة إلى أنها التقته مرات عدة.وقالت إن جونسون "ينبغي أال يكون في احلياة العامة" مضيفة "أنا متأكدة من أنه يدرك ذلك".
ؤيدين لـبريكست بأنـهم "انتهازيون غـير ناضجـ ومنافقون ومـخادعون وسخيـفون في كثير من وأكدت أنها تشـعر "باخلجل من الـعيش في دولة انتخـبت هذه احلكومة".كـذلك وصفت ا
األحـيان".وتسبب بـريكست بإقـبال كبير عـلى التقدم بـطلبات احلـصول على اجلنـسية األيرلـندية من بريطـاني تعـود اصولهم إلى هذا الـبلد رغبـةً منهم في مواصـلة اإلفادة من حريـة التنقل ب
عارض بشدة لبريكـست حصل على اجلنسية األيرلندية قبل وقت قصير من وفاته في كانون األول  2020وفق ما دول االحتاد األوروبي.وكان أبرز مـؤلفي روايات اجلاسوسية جون لو كاريه ا

كشف أحد أبنائه في نيسان الفائت.

رسالة لندن
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كـل حـ /- قـالت: أمّي هـذا خـيـاري أريـد أن
أصـــعــد إلـى عــ لـــنــدن / - قـــالت: الــدوالب
ـرة بــطيء احلــركــة /- قـلت: ال أدري فــهــذه ا
األولـى لي مع ع لندن / رنَّ جرس من داخل
الـكابيـنة ثم حتدث صـوت قائالً : نتـمنى لكم
ـشـاهدة أطـيب األوقـات مـعـنـا واالستـمـتـاع 

لندن من عينها اجلميلة))( ).
ومن هـنا نـتبـ أن العـنوان الـرئيس لـه صلة
عميقة مع ما جاء في ا وخصوصاً القصة
األولى منه والتي حتمل العنوان نفسه. تدور
أحـداث القصة حـول لقاء مغتـرب عربي بفتاة
غـربيـة  التـعرف علـيهـا وهمـا صاعدان في
الــدوالب/ عـ لــنـدن والــذي تـتــضح صـورة
ــكـان/لــنـدن من خـالله وتـتــكـشف ــديـنــة/ا ا
كانية الـبراقة الدالة عـلى حداثتها مـفاتنهـا ا

ووجها العصري اجلميل كما يقول:
((ارتــفع الــدوالب درجــة أخــرى  وصــرنـا في
مـنتصف ارتفـاعه تقريباً وبـدت لندن كعروس
تـنزع عن كـتفـيهـا شاالً فـيبـ جمـال كتـفيـها

وصدرها)) ( ).
ويـسـتمـر احلوار الـذي أتكـأ عـليه الـقاص في
تـنـميـة فـاعـليـة الـكالم وتنـمـية وتـيـرة احلدث
عـبره لتتـكشف ثقافة اآلخـر الغربي االنسان(
كان(لندن) ورؤيتها االستشرافية الـفتاة) وا
ـسـتـقـبل. لـقـد حـقـق الـعـنـوان وظـيـفة نـحـو ا
ثـقافـيـة وإحالـية اسـتدعـائيـة مكن الـقار من
الـتقاط الداللة اخملتزلة فيه والتي بنى عليها

الداللة الكلية للنص. 
∫·öG « W³²Ž ≠»

ـهــمـة عُــد الـغـالف من الـعــتــبـات الــنـصــيــة ا
ثـابة بـوابـة رئيـسة أول واألسـاسـية فـهـو 
مــا تــطــالع عــ الــقــار وتــســتــفـز خــبــراته
الــعـقـلـيــة والـذهـنـيــة وتـغـريه لــفك مـدلـوالته
الــعـمـيـقــة بـوصـفه مــجـمـوعــة من الـعالمـات
الـبـصــريـة األيـقـونـيـة والـشـكـلـيـة الـتي تـدعم
ـا يتـشـظى في ا الـقـار بـتأويل مـنـاسب 

الـنصـي فضالً عن ذلك فـهو ((يـحيط بـالنص
ويـغـلفه ويـحـميه ويـوضح بـؤره الداللـية من
خالل عـنوان خـارجي مركـزي أو عبـر عناوين
فـــرعـــيــة تـــتـــرجم لـــنــا أطـــروحـــة الــنص أو
مــقـصـديــته أو ثـيـمــته الـداللـيــة الـعـامـة))( )
فــالـغالف عــبـارة عن ((فــضـاء مــكـاني; ألنه ال
ـسـاحــة مـسـاحـة الـكـتـاب يـتــشـكل إال عـبـر ا
وأبــعـاده غـيـر أنه مـكــان مـحـدد وال عالقـة له
كـان الذي يـتحرك فـيه األبطـال ألنه مكان بـا
تـتحرك عـلى األصح فيه ع الـقار إنه بكل
بـسـاطـة فـضـاء الـكـتـابـة الـروايـة بـاعـتـبـارهـا
طـباعـية))( ) فهـو أول ما يلـفت ويشد انـتباه
الـقـار ويجـذبه إليه الشـتـماله عـلى عدد من
االيـــقــونـــات حتــمـل دالالت تــرتـــبط بـــالــنص
الـسردي ومن بينهـا العنوان وصورة الغالف
والـلون هذه العـناصر التي تشـكل محيطاً له
ـكن بـأي ـ الـسـردي وال  أهـمــيـة تـعـادل ا
ا حتـتوي عـليه حـال جتـاوز صفـحة الـغالف 
من أهـمـيـة بـالـغـة ووظـائف مـتـعـلـقـة بالـنص
ـتـعددة إذ تـتـحـول هـذه العـنـاصـر ا ( ) ـ وا
ضــمن إطــار الــغالف إلى مــا يـشــبه الــشــفـرة
ـعطى اللـفظي في وازيـة لدالالت ا الـثقـافيـة ا
ــــؤلف مع الــــنـــاشـــر الــــنص ولـــذلـك جنـــد ا
يــحـرصــان عـلـى تـنــفـيــذ الـتــصـمــيم الـفــعّـال
لـلــغالف الـذي يـلـفت انـتــبـاه الـقـار ويـثـيـر
ـارس إهــتــمــامه ألن(( اإلخـراج الــطــبــاعي 
الـضـغط عـلى الداللـة الـبـصريـة لـتكـون سـنداً
ـضمـونـيـة ولـيس مـغـيبـاً لـهـا فـهو لـلـداللـة ا
ا لـيس حليـة شكليـة كما يتـوقع البعض وإ
هــو نص رديف أو مـحـيـط بـالـنص األسـاسي
ــا حـــوله))( ) لــذا يــنــزاح يــؤثـــر ويــتــأثــر 
الـغالف عن وظـيفـته التـزيـينـية إلى الـوظيـفة
ـا يـرتـضيه اخلـطـابـيـة لـيشـكل رؤيـة مـؤيـدة 
الــكـاتب لـنــصه بـوصــفه داالً بـصـريــاً فـنـحن
ـكتـوب وشعـرية بـصـدد تمـازج ب شـعريـة ا
الـــبــصــري ألن الــعـــ هي الــنـــافــذة األكــثــر
إتـسـاعاً الـتي نـدرك عبـرهـا تشـكـيالت النص.
ويــنــقــسم الــغالف في أي عــمل تــألــيــفي إلى

: قسم أساسي
-الـقـسم األول: يحـتوي عـلى الواجـهة األولى
األمامية التي يدوّن فيها اسم الروائي واسم
ـؤشــر اجلـنــسي( شـعــر قـصـة الــعـنــوان وا
روايــة ) والـــصــور والــرســومــات واحــيــانــاً
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 لــلـــعــتــبــات الـــنــصــيــة أهـــمــيــة بــارزة في
ـكن جتـاهـلـهـا الـدراســات احلـديـثـة إذ ال 
والــتـعـرج إلـيــهـا في فـهم وتــأويل الـداللـيـة
الـكلية للنص األدبي والتي ال تقل أهميتها
ـــركـــزي بــــوصـــفـــهـــا ـــ الـــنـص ا عـن ا
مـوجهات سـيميـائية تـمد القـار  بإشارات
وعالمـات مضاعفة تساعده على فهم النص
وتـوجيه مـقصديـته فأي نص أدبي البد أن
صاحبات ((اللفظية يـعتمد على جملة من ا
أو األيـقونية الـتي تعمل على إنـتاج معناه
وداللـته كاسم الكتـاب والعناوين واإلهداء
ـتـعـددة وهـذه الـعـتـبـات ا ( )((.... واأللـوان
واحملـــيـــطـــة بـــالـــنص األصـــلـي تـــســـاعــد
عـــلى((تــشـــكــيل الــداللـــة وتــفـــكــيك الــدوال
الــرمــزيــة إيــضــاح اخلــارج قــصــد إضـاءة
ـثابـة نـصوص مـحيـطة إنـها  الـداخل))( )
ـا يجـعـلـهـا تـدخل معه ـركـزي  بـالـنص ا
في عـالقـات جـدليـة تـسـهـم في إنـتـاج مـزيد
من الـدالالت فيدخل ضمنـها كل ((العناصر
الــنـصــيـة أو الــعالمـيــة أو الـشــكـلـيــة الـتي
حتـــيـط بـــالـــنص الـــســـردي داخل مـــحـــيط
الـكتـاب ومنـها العـنوان والـعنـوان الفرعي
ـقـدمـة واحلـاشـيـة واإلهـداء والـتـصـديـر وا
ـلحق والـهـوامش والعـناوين الـداخلـية وا
الـــنــقــدي ومــقـــدمــة الــنـــاشــر والــرســوم
ـؤلف وعـنـوان الـتـسـلـسـلـية والـتـعـريف بـا
ـؤلف وآراء النـقاد األدبـيـة وقائـمة أعـمال ا
ـشـاهيـر))( ) فهـذه العـتـبات تـعد بـوابة وا
كن الـدخول عـبرهـا إلى مـضام رئـيسـة 
الـــنص األســاس تــأخــذ بـــيــد الــقــار إلى
الــولــوج داخل مــتــاهـات الــنص واقــتــحـام
فـضــاءاته والـكـشف عن دالالته ولم يـتـجلَ
االهـتمـام بالـعتـبات الـنصـية في الـدراسات

ـــتــأخــرة لــقــد  ــدة ا الــنـــقــديــة إال في ا
ـا تــكـتـنــزه من إشـارات الــتـركــيـز عـلــيـهــا 
ــكن الـتــغـافل عــنـهـا وعالمــات مـهــمـة ال 
بـوصفها مـناطق دالة ومشـعة داللياً فضالً
عن ذلـك فــإن الــعــتــبــات الــنــصــيــة لــيــست
مـــحــــصـــورة بـــجـــنس أدبـي مـــحـــدد فـــهي
صــاحـبت األجـنـاس األدبـيــة جـمـيـعـهـا ولم
تــخـتص بــجـنس أدبي دون غــيـرهــا ألنـهـا
عُــــدت ((مـــدخـالً لـــكـل شيء وأول مــــا يـــقع
الـبصـر علـيهـا وتدركه الـبصـيرة بـوصفـها
نـصوصاً انتـقالية نـحو األهم أال هو النص
ـــركــزي وبـــالــتـــالي فــإن أفـــضل طـــريــقــة ا
لالسـتـفادة من إمـكانـاتهـا الـفنـية تـكمن في
ضرورة التعامل معها من مستواها اخلادم
ـركـزي ولـيس مـن صورتـهـا الـتي لـلـنص ا
تـتحـول فيـها إلى مـوضوع مـعزول عـنها))(
) ذلـك أن كل ما يـحيط بـالنص من عـناوين
وأشـكـال وألوان جـاء عن نـية مـقـصودة من
ــؤلف ومـتــأسس عن وعي قــصـدي طــرف ا
مــســبـق ومن هــنــا كــان البــد من الــوقــوف
عـندهـا ألنهـا محـددات أوليـة تمـنح القار
مفاتيح الدخول وتضيء له دهاليز الوقوف
عـلى كشف بؤر الـنص. فاالهتمـام بها ليس
من قـبيل الـلعب والـعبث والـزخرف اخلارج
عـن األدبية و((ما من عتبة إال وحتمل داللة
مــا وتــضـطــلع بــوظـيــفــة من الــوظـائف وال
ــكن لــهــا أن تــكـون بــريــئــة في وضــعــهـا
ومـوقعها وتـركيبهـا مادام يتعـ عليها أن
تـواجه بياض الـصفحـة األولى وتعمل على
تـخـفيـف حدة الـتـوتر الـذي يـعتـري الـقار

وهـــو يــشـــرع في تـــلــقـي األثــر األدبي))( )
والســيـمــا فـإن الـعــتـبــات الـنــصـيـة لــيـست
ثـابتة فـهي متـغيرة بـتغيـر العصـر والنوع
األدبي وثــقــافــة الــكــاتب وتــطــور اسـالــيب
الــنـشــر فـضالً عـن كـونـهــا ال تـشــكل جـزءاً

حــقـيــقـيــاً من الـنص بـل عـتـبــة تـفــصل بـ
الـنص وخارجه (ما هو مـكتوب عن النص )
لـلتـأثيـر في اجلمـهور سـعيـاً وراء استـقبال
أفـــضل لـــلـــنص وفـــهم يـــوافق مـــقـــصـــديــة

الكــاتب( ).
صطلح النص ويـرتبط مصطـلح العتبـات 
ـــــاطه ـــــوازي بـ((أ ـــــوازي فـــــالـــــنص ا ا
ـتـعددة ووظـائـفه اخملـتلـفـة هو كل نـصـية ا
شِـعرية أو نـثرية تـكون فيـها العالقـة مهما
كـانت خفـية أو ظـاهرة بـعيـدة أو قريـبة ب
نـص أصلي هـو ا ونص آخـر يقدم له أو
ــزيف والــعـنـوان يــتـخــلـله مــثل الـعــنـوان ا
ـقـدمة واإلهـداء والـتـنبـيـهات والـفـاحتة وا
الحق والـــذيــول واخلالصــة الـــنــصــيـــة وا
والـهوامش والـصور والنـقوش وغـيرها من
))( ) أي أنــهـا عـبـارة عن ـ لــواحق نص ا
((مـجمـوع العنـاصر النـصية وغـير النـصية
الــتي ال تـنــدرج في صـلب الــنص الـسـردي
لـكـنـهـا مـتـعـلـقـة وفيـه تصـب وال منـاص له
ـكن أن يـصلـنـا النص الـسردي مـنـها فال 
مـادة خــامـاً عـاريـاً دون نـصـوص وعـنـاصـر
عـالمــيــة وخــطــابــات حتــيط به))( ) إذ عــدّ
ط ـوازي بـأنه  (جـيـرار جـيـنـيت) الـنص ا
من (التعالي النصي) فهو يرتبط باجملموع
ـعنى الـذي يـشـكله الـنص األدبي ويـرتـبط ا
ـوازي) بــعالقــة مع مــا يـســمــيه بـ(الــنص ا
ـثــله الــعـنــوان والـعــنـوان الــفـرعي الــذي 
والـعـنـوان الـداخلـي والديـبـاجـة والـتذيالت
والـتصـدير والـعبـارة التـوجيـهيـة والرسوم
ونـوع الـغالف..( ) ويـرى (جـاك دريـدا) بأن
ــقــدمــات تـســهم فـي جـعل االســتــهالالت وا
الـنص مـرئـيـاً قـبـل أن يـكـون مـقـروءاً فـيـما
حـدد (فـيلـيب لـوجون) أهـداب الـنص بـاسم
الكتاب والعنوان والعنوان الفرعي واسم
ـتـعـالـيـات الـنـصـية الـنـاشـر وغـيـرهـا من ا
نـاص: بأنه مجموع تلك ويـعرف (مارتان) ا
الـنصوص التي حتيط بالنص أو جزء منه
تــكـون مـفـصـولــة عـنه مـثل عــنـوان الـكـتـاب
وعـنـاوين الفـصـول والفـقـرات الداخـلـية في
سـرح الناص ـناص إلى ا ـناص يـنتقل ا ا
في مـحـاولة حتـديد الـكتـابة احملـيطـة بأنـها
مـنـطـقـة تـواسط بـ خـارج النـص والنص(
ومن هـــنــا عُــدّ ســؤال الــعـــتــبــات من بــ (
ـوجهات الرئـيسة في أفق التـلقي وتأثيره ا
عــلى الــصــبــغــة الــداللــيــة الــقــبــلــيــة الــتي
تلقي بـشغف سيادتها في ا يـستشرف ا

احلـكــائي فـهي تـسـهم إســهـامـاً فـعـلـيـاً في
إضـاءة اجلـوانب الـغـامضـة وتـسـاعـد على
تـوضـيح اإللـتبـاس الـذي قـد يشـكل الـقار
كـمــا أنـهـا تـشـيـر لـلـنـص الـرئـيس بـطـريـقـة
وبـهذا تـتأسس مـباشـرة أو غيـر مبـاشرة( )
الــعــتـبــات الــنـصــيــة بـوصــفــهـا نــصــوصـاً
تـكـميـلـية لـلـنص األصلي في تـوسـيع داللته
وفك شــفـرته من قـبل الــقـار إنـهـا مـنـاطق
مـكثفـة تبرز خـلفهـا إمكانـات الكاتب التي ال
ـرور بـهـا والـوقـوف ــكن جتـاوزهـا دون ا

عليها.
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لـقـد  التـركيـز في الـفتـرة األخيـرة على
الـعنـوان بوصـفه بؤرة مـشعـة دالليـاً فضال
عن الـداللة الـكليـة التي يـحملـها ا  ومن
ثمّ فـهـو عالمـة داللـيـة قد تـسـتـقـطب الـقار
وتـلـفت نـظـره لـلـعـبور نـحـو الـداللـة الـكـلـية
ــا كـان مـجـيء الـعـنــوان كـعــتـبـة لــلـنص و
نـــصــيــة حتـــمل اســتـــدالالً مــعــيـــنــاً ولــيس
; لذلك وجب الوقوف عنده وتأويل اعـتباطياً
مـقصدية الكـاتب فيه ألن ((موقعه في أعلى
الـنص يــغـدو نـظـيـراً لـلـسـيـطـرة وتـكـريـسـاً

السـتقـبال القـار وتمـكيـنه من االهتداء إلى
مـــا حتــته من نــصـــوص))( ) إذ إنه يــشــكل
ـاً خاصـاً ونـصـاً موازيـاً ضـمن العـتـبات عـا
احملـيطة به فمن خالل العنوان نستطيع أن
ـا نــقـتـحم أغـوار الـنـص وفـضـاءه الـداللي 
يـحـمـله مـن حـمـوالت داللـيـة شـديـدة الـثراء.
ومن هـنـا وصف الـعـنوان بـأنه عـتـبة مـهـمة
ا ومركزية فهو لم (( يعد عنصراً زائداً وإ
هـو عـتـبة أولى من عـتـبـات النص وعـنـصر
مــهم في تــشـكــيل الــداللـة وتــفـكــيك الـدوال
الــرمــزيـة وإيــضــاح اخلـارج قــصــد إضـاءة
الـداخل ))( ) فـالـعـنـوان يقـوم عـلى قـصـدية
مـتـبـعة من طـرف الـكـاتب ألنه((يؤسس أوالً
لــعالقـة بــخـارجـه سـواء أكــان هـذا اخلـارج
واقـعـاً اجــتـمـاعـيـاً عـامـاً أو سـيـكـولـوجـيـاً
وثــانــيــاً لــعـالقــة الــعــنــوان لــيس بــالــعــمل
رسل من عمله أيضاً قاصد ا فحسب بل 
وهي مــقـاصــد تـتـضــمن صـورة افـتــراضـيـة
للمستقبل على ضوئها كاستجابة مفترضة
يـشكل الـعنـوان ال كلغـة ولكن كـخطاب))( )
اذ ((يـؤسس لشِعرية من نوع ما حيث يثير
مــخــيـلــة الـقــار ويــلـقي بـه في مـذاهب أو
مـــراتب شــتى مـن الــتــأويل بـل يــدخــله في
دوامـة التأويل ويستفـز كفاءته القرائية من
فـقـراءة خالل كــفـاءة الــعـنـوان الــشـعـريــة( )
ــ جتـعل مـنه الــعـنـوان بـعــيـداً عن داللـة ا
نـصاً مـستـقالً متـعدد االحتـماالت الـتأويـلية
لــدى كل قـار ولـكن تـتــحـدد زاويـة الـداللـة
ـ الذي يفـرض على فـيه ح يـتم ربطـه با
القار أن يتلقاه داخل سياق كلي. فهو يعد
مـؤشراً ومـوجهاً داالً يـب مالمح النص من
الـوهلـة األولى وقد يـحمل حـموالت وظائف
ـ وهذا عـدّة مـنـهـا اإلغراء لـلـدخـول إلى ا
مـا جــعل الـنـقـاد وبـعض الـدارسـ يـولـونه
أهــمــيــة ومـكــانــة خــاصــة ال تــقل شــأنـاً عن

العتبات األخرى.  
يـشـيـر عـنـوان اجملـمـوعـة الـقـصـصـيـة (عـ
لــنــدن) لــفــاحت عــبــد الـسـالم إلى مــحــتـوى
ـكـانـيـة ـ فـهـو من الـعــنـاوين ا الــنص/ ا
الـتي سعى الكاتب فـيه إلى ضخ أكبر حزمة
داللـية قصديـة ونقل عبره جتربـة ومجموعة
صـــور وأحــداث عن مـــكــان غــربـي مــعــروف
(لــنـدن) تــنــسب إلـيه مــحل إقــامـة الــكـاتب
ـ بــوصـفه فــقـراءة الــعـنــوان بـعـيــداً عن ا
خـطاباً ونصاً متكـامالً يأخذ مستوى بالغياً
وبـعـداً تــشـخـيـصـيـاً عـبـر عـمـلـيـة االضـافـة.
فــالـعـ إحـدى وظــائف الـكـائن احلي وهي
الـبـؤرة الـتي تتـضح مـعـالم األشـياء عـبـرها
من خـالل وظــيــفــة الــرؤيـة/ الــبــصــر تــمت
إضـافتـها لـفضـاء مكـاني متـشح بكـل ما هو
بـــراق وجـــمـــيـل وعـــصـــري لـــبث احلـــركـــة
واحلــيـاة فــيه بل إن الـعــنـوان هــنـا اصـبح
النافذة والبؤرة التشخيصية لنقل جماليات
ـكـان / لنـدن. كمـا أن هذا الـعنـوان تتـعمق ا
داللـته حـ يـفسح اجملـال لـلرؤيـة والـتأويل
ويـنـفذ إلى صـلته الـتـداوليـة من خالل ربطه
/ الــنص الــسـردي وفــاعــلـيــة الـكالم ـ بــا
ـ ــفــردة الــعــنــوان في ا فــهــنــاك تـشــظي 
ـدروس ال سيّما وإنه جـاء مشابهـاً لعنوان ا
ــعـنـونـة بـ(عـ ـ وا إحــدى قـصـصه في ا
لـنـدن). أي أن العـنوان األصـلي حـضر بـقوة
فـي ا الـسردي وقـد اسـهم ذلك في كشف
الـــعالقــات وفــهـم الــداللــة وتــأويـــلــهــا لــدى
الـقـار فعـندمـا نقـرأ الـعنـوان منـفصالً عن
ـ بوصـفه نصاً مـستقالً يـوحي بعدد من ا
الـــقـــراءات واإلحـــاالت الـــتي ال تـــخـــلـــو من
ـ تـتضح شِـعـريـة ولكن حـ يـتم ربـطه با
داللـته ويتـكشف مغـزاه لتصـبح داللته أقرب
إلى سـياق نصي محدد. كمـا تتكشف الداللة
ـركزية له وتـصبح أكثـر مباشرة وتـقريرية ا
حـ نــتـبـ بـأن الـعـنـوان جـاء نـسـبـة عـلى
احلقيقة ال اجملاز من خالل احلوار الذي دار
في الــقــصــة األولـى بــ الــفــتــاة الــغــربــيـة
ويــوسف الـذي مـثل وجه االنــسـان الـشـرقي

وهما داخل الناعور / ع لندن:
((هـــذا الـــدوالب الـــعـــظــيـم الـــذي يــذّكـــرني
بـنواعـيـر العـيد في أيـام طفـولتي في بـلدي
ـتتـابعة وكـأنه ناعـور فعالً يـغرف بـعيـونه ا
دينة في ـاء من التيمس ويغسل به وجه ا ا

بيانات النشر
- الــقــسم الـثــاني: يــحـتــوي عــلى الـواجــهـة
اخلـلـفـية الـتي قـد تـخـتلـف وتتـبـاين مـا ب
عـمل وآخر فـهنـاك من يدرج السـيرة الـذاتية
لــلـمــؤلف وهـنــاك من يــضع مـقــتـطــفـات من
الــعـــمل والــبــعض يــســـتــحــضــر شــهــادات
ـؤلفه ـنـشـور أو  إبـداعـيـة ونـقـدية لـلـعـمل ا
إلـى غــــيـــرهــــا مـن احلــــقــــول واالشــــهـــارات

اخملتلفة( ).
ومـن خالل الــــنـــظــــر في غـالف اجملـــمــــوعـــة
الـقصـصيـة (ع لنـدن) تتـضح لنـا مجـموعة
من االيـقـونـات أو الـعـنـاصـر الـشـكـلـيـة الـتي
حتــمل دالالت مــكـانــيــة تـشــيـر إلـى الـفــضـاء
الـغـربي  لـنـدن مـثل صـورة / الـنـاعـور/ ع
لـــــنــــدن والـــــلـــــون  هــــذا إلـى جـــــانب اسم
ـؤلف الـذي دون أيضـاً بـالـلـغة اجملـمـوعـة وا
االنـكليزية إلى جانب اللغة العربية. في ح
 حتـديد نـوع العمل األدبي وكـشف جنسه
بـ( الــقــصـــصي) وبــهــذا فــقــد أبــرم الــكــاتب
بـتـلـقـي كـتـابه عـلى أنه مـجـمـوعـة قـصـصـيـة
ولـــيس روايــة أو شــعــر ,كــمــا الــزم الــقــار
بـتــأويل وقـراءة كـتـابه ضـمن حـدود اجلـنس
الـــقـــصـــصي والـــدوران في فـــلك تـــقـــنــيـــاته
. ؤلف والقار ـعروفة سلـفاً ب الطـرف ا ا
وأول هــذه االيـقــونـات الـبــارزة في الـغالف/
الـواجـهـة األمـامـيـة الـتي تـلـفت نـظـر الـقار

اللون:
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يـشـكل الـلـون عـنـصـراً مـهـمـاً مـن عـنـاصر
الـغالف اخلارجي وعالمة مـهمة من عالمات
ـوازي يـتـعـ عـلى الـبـاحث تـلمس الـنص ا
ـثل أبــعـاده وتـأمل دالالته وإشــاراته فـهـو 
أيــقــونـة بــصــريــة لـهــا دور فــعّــال في قـراءة
ــتـــلك ســـيــمـــيــاء الـــنص وفك شـــفــراتـه. و
عنى وله تـشكيلـية تؤدي دورها في إنـتاج ا
خــصـــائــصه االنــفــعــالـــيــة والــداللــيــة الــتي

.( ) يستجيب لها البصر من الوهلة األولى
 اعـتمد الـقاص فاحت عـبد السالم عـلى اللون
األزرق الـــذي طــغـى عــلـى اجلــزء األكـــبــر من
مـساحة الغالف والشك أن لهذا اللون داللته
وازي أو با القصصي ـرتبطة بالنص ا ا
وإيـحـاءاته الـداللـية إذ يـرتـبط الـلون األزرق
بـدالالت عـدّة فـهـو يـشكل مـسـاحـة كـبـيرة في
ناظـر الدنيـا الفسـيحة االهـتداء الطـبيـعي 
ـيل إلـى الـبـحث عن فــاإلنـسـان بــطـبـيــعـته 
صـفـاء الـروح وراحـة البـال الـتي يـجـدها في
الـلـون االزرق فـهـذا الـلـون يـنـقـلنـا إلى عـالم
الـصفـاء والـشفـافيـة التصـاله بعـالم السـماء
فـضالً عن الغـموض والـرهبـة التصـاله بعالم
احملـيـطـات والـبحـار ومن هـنـا تـتـوقف داللة
الــلـون االزرق عــلى الـســيـاق الـذي يــرد فـيه
فــأحـيـانـاً يــخـرج إلى مـعــانٍ سـلـبــيـة تـتـصل
وت.( ) فـهو يحـمل أكثر رض والـتعب وا بـا
من ايـحاء وداللـة ومن الناحـية الـنفسـية فإن
ـثل الهـدوء الذهـني ويـساعد الـلون االزرق 
عـلى االرتخاء; لـذلك يحرص الـنفسـيون على
البس الزرقاء للتـأثير في العواطف ارتـداء ا
ـشـاعـر من أجل خـلق االحـسـاس بـاالتزان وا
الـنفـسي واسـتقـراره كمـا يدل عـلى النـفوس
احلساسة التواقة لعالم من الهدوء والتركيز

بعيداً عن عالم الصخب( ) .
 فـعندما نتجول داخل م اجملموعة جند أن
هــذا الـلــون أعـطـى فـضــاءً جـمــالـيــاً مع عـ
لـندن وداللـته الـسيـميـائيـة على خـصوصـية

كان لندن ونهرها العظيم. ا
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ـكان وتمسك باألشياء ((هـنا العيون تتأمل ا
ال تـدعها تمـر بسرعة كـأنها تبحث عن شيء
مـــفــقــود. واآلذان كـــذلك حتب أن تـــســمع كل
شيء والـشفاه بـاسمة هـامسة رفـعت عيني
إلى أعـلى عبر الـنهر كانت الـبنايات الـعالية
كـجدات يرتدين معاطفهن الصوفية ويحنون
عـلى حفـيداتـهن في ليـلة ينـقصـها الدفء)) (

.(
 ومن هـنا اعتمـد الناشر عـلى منح اجملموعة
عـ لنـدن لونـاً مسـتالً من فضـائهـا الواقعي
والـــذي اخــذ مــســاحــة واســـعــة في الــغالف
اخلــارجي في حــ جـاء عــنـوان اجملــمـوعـة
ـؤلـف بـالـلـون االبيـض ولـهـذا الـلون واسم ا
ـكـن جتــاهــلـهــا ايــضــاً في داللــته الــتـي ال 
حـضورهـا النـصي إذ يرتـبط اللـون االبيض
ـعـاني الـوضـوح والـنـقـاء واجلـمـال ويـدل
ا له عـلى قيمـة صاحبه ومـركزه االجتـماعي 
ـــســـتــوى الـــشـــخـــصـــاني من داللـــة عـــلـى ا
الــبــروتـوكــولي. وهـكــذا جنــد أن اجملـمــوعـة
الــقــصــصــيــة تـخــلــلــهــا مــســاحـات وعــوالم
ــ والــعــتــبـات تــشــكــيــلــيــة تــفــاعــلت مع ا

الداخلية لها. 
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إذا كــان الـغالف هـو الــواجـهـة الــرئـيـسـة
ـرسومـة عـليه  –في لـلـكتـاب فـإن الصـورة ا

الـغالب- هي التي تشد القار وجتذبه فهي
من أكــثــر الـعــتـبــات الــبـصــريـة الــتي تــلـفت
اإلنـتباه إذ تشكل ظاهرة تواصلية  بصرية(
)  كــمــا تـشــكل  قــراءتــهــا عـمــلــيــة ثـقــافــيـة
ومــعــرفــيــة يــهـدف مـن خاللــهــا الـقــار الى
حتليل واستنتاج دالالتها التي تشير إليها. 
ـكنـنا القـول بأن الـقار بإمـكانه قراءة  
لـوحـة الغالف بـوصفـها نـصـاً مسـتقالً تـنتج
شِـعـريـته من خالل عالقـته بـالـعـنـوان فضالً
ؤلف الـذي يـسهم في إضـاءة هذه عـن اسم ا
الــقـراءة( ) ومن هـنـا تــعـدّ لـوحـة الـغالف ((
أيـقونة بصرية وعالمة تصويرية وتشكيلية
فـهي عـبارة عن رسـومات كالسـيـكيـة واقعـية
رومـانسـية وأشـكال جتريـدية ولـوحات فـنية
لـفنان مرموق لعـالم التشكيل البصري أو
ـتلقي والقار فن الـرسم بغية الـتأثير في ا
ناخ ستهلك))( ) إذ تتسم عملية تفعيل ا وا
الـــنــصي مـــفــرداته شـــخــوصه حـــركــيــته
مـــوضــوعه بـــوســاطـــة الــرسم إلجنـــاز عــمل
صـوري يوازي العـمل اللغـوي ويقترن به في
عـملـية تـرجمـة متـبادلـة حيث تـتحـول عمـلية
نـقل الرسام مـن كونها جتـسيدًا إلحـساساته
وإرهــاصـاته الــذاتـيــة احملـايــدة إلى عـمــلـيـة

جتسيد مرتبط بالنص( ).
تـعـد الـصـورة من أكـثـر الـعـتـبـات الـتي تـشد
ـدلـول الـلـغـوي فـهي االنـتـبـاه وتـعـبـر عن ا
ظـاهـرة بـصـريـة وقـد اخـتـزلت صـورة غالف
اجملـموعة القصصية لفاحت عبد السالم داللة
الـفعل احلكائي لـلمجموعـة فصورة الناعور
(عـ لـنـدن) جـاءت بـوصـفـهـا أداة تـعـبـيـريـة
مـتـرجمـة للـعـنوان ولـلـم عالمـة تشـكـيلـية
ستوحاة تندرج ضمن الرسم الفوتوغرافي ا
ـكـان الـغـربي لـنـدن. إنـهـا تـمـثل من صـورة ا
ــديـنـة األكـثـر بـهـاءً وحتـضـراً والـتي وجه ا
ـزيـنة تـزيـنـها االضـواء الـبـراقـة واالشجـار ا
ـيالد ومن كـمـا نـشـاهـده في صـورة أعـياد ا
هـنا أتت اللـوحة  النـاعور ( ع لـندن) بلون
رسـوم بـالـلون فـضي وسط فـضـاء الـغالف ا
األزرق الـغـامق مـنـحـهـا بـروزاً واضـحـاً  إذ
تــظـهــر  لـنـدن عــبـر هــذه الـلـوحــة بـوجــهـهـا
ـشـرق واألكـثـر رومـانـسـيـة وأنـاقـتـها الـتي ا
أعــطت مـسـاحـة بـصـريــة تـثـيـر ذهن الـقـار
ــ وتــســـتــفــزه لـــلــدخــول إلى مـــضــامــ ا
رسومة الـسردي. ومن هنا تبلورت اللوحة ا
عن عــ لـنـدن/ الـنـاعـور بــوصـفـهـا الـبـؤرة
ـركز الـذي تنطـلق منـها أحداث اجملـموعة وا
والـقـصـة األولى الـتي حتـمل عـتـبـة الـعـنوان
الـرئيس إذ تنـبع أهميـة اللوحـة وحضورها
تلقي نح ا الـداللي بوصفها موجهاً قرائياً 
ويـغريه بالدخول نـحو فضاءات ا وكشف
ـا عـلق في ذهـنه بـعض مـن اشارات فـحـواه 

اللوحة وداللة العنوان. 
وقـد ساندت هذه الصورة فكرة ومضمون
اجملـمــوعـة وجـاءت مـنـسـجــمـة مـعـهـا حـيث
تـــشــيـــر إشــارة رمـــزيــة إيـــحــائـــيــة لـــلــمــ
الــقــصـصي وحتــمل عالقــة وثــيـقــة بـدالالت
تلقي وتثير الـنص وهذا ما جعلها تستفز ا
هـــــواجـــــسـه من أجـل الـــــدخـــــول إلى عـــــالم
اجملـمـوعـة وكـشف فـحـواهـا. ذلك ألن الـكاتب
عـــمـــد إلى تـــوظـــيف لـــوحـــة غالف دالـــة من
ا تختزنه من وحدات الـناحية السيميـائية 
داللية صغرى تمثل معاني سردية وفعلية .
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ـؤلف من الـعـنـاصـر الـرئـيـسة يـعـد اسم ا
ـكنـنا جتـاهله في عـتـبة الـغالف والتي ال 
لــكــونـه يــســهم في تــثـــبــيت هــويــة الــكــاتب
ويــعــرف به. ذلـك أن إعالن انــتــسـاب الــنص
إلى صــاحــبه بــاسـمـه الـصــريح يــعـمـل عـلى
حتــقـيق عـددٍ من األهـداف والـوظـائف ولـعلَّ
من أبـرزها وظـيفة الـتسمـية التي تـعمل على
تـبـاين هويـة العـمل لـلكـاتب وكـذلك وظيـفته
الـتي حتفظ احلقوق القـانونية واألدبية دون
تــــنــــازع أو خالف فــــضالً عـن الـــوظــــيــــفـــة
االشــهـاريـة الـتي تــعـد الـواجـهــة اإلشـهـاريـة
لـلكتـاب  وصاحب الكـتاب الذي يـكون اسمه

عالياً مخاطباً بصرياً لشرائه وإقتنائه( ).
ؤلف مـدون باللغتـ العربية لـقد جاء اسم ا
واالنـكـلـيزيـة وهـو( فـاحت عبـد الـسالم) قاص
عــراقي وروائـي مـشــهــور يــقــيم حــالـيــاً في
مــديـنـة لـنـدن يـحـمـل شـهـادة الـدكـتـوراه في
األدب الـــعــربـي صــدرت له أعـــمــال روائـــيــة
ومـجاميع قصصية وكتب نقدية متعددة.وقد
ـؤلف فــاحت عـبـد الـسالم في تــمـوضع اسم ا
أعــلـى صــفــحــة الــغالف بــخط أبــيض بــارز
بـيـنـمـا جاء اسـمه بـالـلـغـة االنكـلـيـزيـة مدون
بـالـلون االزرق الـبـاهت التي ال يـكـاد يبـصره
الـقار إذ لم يركز على الغالف بتأني فضالً
عـن ذلك ورد اسمه بدرجـة أقل بروزاً من خط
ـا جـاء هـذا الـتـصـمـيم من قـبل الـعـنـوان ر
الــنــاشـر فـي اعـطــاء الــعـنــوان مــكـانــاً أكــثـر
ؤلف على اعتبار أن اسم وضـوحاً من اسم ا

ــؤلف مـشـهــور تـداولـيــاً ومـعـروف لـدى ا
ـثقف الـعربي والوسط األدبي وال سـيّما ا
في مـجـال الـقـصـة. ومـا كـان حـضور اسم
ــؤلف فـاحت عــبـد الــسالم قـبل الــعـنـوان ا
سـوى رغــبـة إلبـرازه لـدى الـقـار وجـعـله
ـؤلف قــبل اسم اجملـمـوعـة الن يــعـرف بـا
هـناك من القراء  كثيـراً ما تشغله االسماء
االدبـيـة  بـاقـتـناء مـؤلـفـاتـهـا قـبل عـناوين
ـؤلف بــصـيـغـته الــكـتب كـمــا جـاء اسم ا
الـتـعريـفيـة الـثنـائيـة( فـاحت عبـد السالم)
نـظراً لـشهرته وعـدم وجود اسمـاء مشابه
له لـكي تشكل على القـار فاكتفى الناشر
بـحضـور اسمه الـثنـائي كمـا هو مـشهور

في عالم النشر. 
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 _ألـوانك دلـيل شخـصيـتك فدوى حـلمي
دار الـيـازوري العـلمـيـة للـنـشر والـتوزيع
عمان  –األردن الطبعة العربية .2007
 _بـنـية الـنص السـردي من مـنظـور النـقد
ـركـز الـثـقافي األدبي حـمـيـد حلـمـداني ا

غرب ط.2000 ?3 العربي ا
 _تـداخل الـفـنون فـي القـصـيـدة العـراقـية
احلـــديـــثـــة دراســـة في شـــعـــر مـــا بـــعـــد
الـسـتـينـيـات كـر شيـغـدل دار الـشؤون
الـثـقـافيـة الـعامـة بـغداد  –الـعراق ط?1

2007.
 _سـيميـاء العنوان بـسام قطوس وزارة

الثقافة  عمان- األردن ط200 ?1
 _سـيميائية اخلطاب الغالفي في الرواية
الــعـربـيـة- الـغالف عـتــبـة ضـروريـة لـفـهم
الـنص اإلبـداعي جـمـيل حـمـداوي مـجـلة

عتبات الثقافية.
ـوازيـة عــتـبـات  _شــعـريـة الــنـصــوص ا
الـنص األدبي جميل حمداوي منشورات

غرب .2014 عارف ا ا
 _عـتـبـات جـيـرار جـيـنـيت من الـنص إلى
ـناص عبد احلق بـلعابد الـدار العربية ا

للعلوم ناشرون اجلزائر ط.2009 ?1
 _عـ لنـدن( قصص) فـاحت عبـد السالم
الـدار الـعربـيـة للـعلـوم نـاشرون بـيروت-

لبنان ط.2011 ?1
 _مــعـجم مــصـطــلـحــات نـقــد الـروايـة د.
لـطـيف زيـتـوني مكـتـبـة لبـنـان نـاشرون
دار الـنهـار للـنشـر بيروت  –لـبنان ط?1

2002
_الـتـشـكـيل الـبـصـري في الـشـعـر الـعربي
احلــــــــديث( ?(2004-1950مــــــــحـــــــمـــــــد
ــركــز الــثــقــافي الــعــربي الــصــفــرانـي ا

بيروت- لبنان ط .2008 ?1
_الـتـعالـق النـصي بـ الروايـة والـتاريخ
روايـــة "مــوت صــغـــيــر" حملــمـــد عــلــوان-
ــوذجـاً جـابـر مـحــمـد الـنـجـادي دائـرة

الثقافة الشارقة ط .2019 ?1
_الـعنوان وسيـموطيقـيا االتصال األدبي
صـرية د. مـحـمد فـكـري اجلزار الـهيـئـة ا

العامة للكتاب القاهرة- مصر .1988
_ثــريــا الـنص مــدخل لــدراســة الـعــنـوان
ـوسوعة الـصغيرة (?(396 الـقصصي  ا
مـــحـــمــود عـــبـــد الــوهـــاب دار الـــشــؤون
الـثقـافيـة العـامة وزارة الـثقـافة واإلعالم

بغداد- العراق .1995
_عـتـبات الـكتـابة في الـرواية الـعربـية د.
ـلك أشـبـهــون دار احلـوار لـلـنـشـر عــبـد ا
والــــتـــوزيـع الالذقــــيـــة- ســــوريـــة ط?1

2009.
_مــعــجم الــســرديــات  مــحــمــد الـقــاضي
وآخـرون دار محـمد عـلي للـنشـر تونس

ط.2010 1
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 _الــســيــمـوطــيــقــيــا والـعــنــونــة جــمـيل
حـمداوي مجـلة عالم الـفكر  مج( ?(25ع

( ?(34س(.(1997
ــتــعــالــيــات  _في الـــتــعــالي الــنــصـي وا
ـطـوي اجملـلة الـنـصـية مـحـمـد الـهادي ا
الــعــربــيــة لــلــثـقــافــة والــعــلــوم  الــســنـة

السادسة عشر  ع( ?(32س(.(1997
 _مـفهـوم الرواية الـسيـرية عمـر الطالب
مجلة صوت نينوى ع( ?(1س(.(1997
_أطـــراس األدب في الـــدرجـــة الـــثـــانـــيــة
جـيـرار جيـنيت تـرجـمة: اخملـتار حـسني
مـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــر
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_شـــعــريــة األلــوان في الـــنص الــشــعــري
عاصر فترة (?(1988-2007 اجلزائري ا
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غالف القصة فاحت عبد السالم

احلديثي ألفاظ وصور تبهرك أو تصدمك وكأنك
أول مـرة تـراها أو تـقـرأهـا أو تـسـمـعـهـا بعض
األلـفاظ نـراهـا دارجـة في الـعـامـية نـسـتـخـدمـها
كثـيرا ونظن بأنـها كلمـات أو ألفاظ شعـبية فإذا
بهـا نراها في أشعـار وقصائد عمـودية لشاعرنا
الكبير خلف دلف احلديثي فنصدم عندما نعرف
أنـها ألـفـاظ أو كـلـمات فـصـحى لـذلك هـو أسـتاذ
لغـة كـبيـر تـعلـمـنا مـنه الـكثـيـر وال زلنـا تالمـيذا
حتت يـديه وسطوة غضبه أحيانا ان أخطأنا او
ـا في الـقــراءة  نـتـعـلـم مـنه مـا كــنـا جنـهـله حلــنّ
ونـرسم حروفـنـا على نـهـجه ونسـيـر بأثـره فـهو

مدرسة عظيمة .
ــثـله يُـحـتــذى بـالـشـعـر الــعـمـودي ويـتّـبع      
ـدرسـة الكالسـيـكـية ثـله يـحـتـفل العـمـود وا و
تفرد  وال زوّقـة بفنه فـهو الصـوت ا احلـديثة ا
سـواه كــبــيــر ولــيس أنــا من أقــول أو أُعـرف به
فـنحن أصـغر تالمـذته واجلمـيع يشهـد على ذلك
فـمن خالل قصـائـده ودواوينه الـشـعريـة التي ال
حـصـر لهـا والـتي جتـاوزت حـسب عـلمي ( (27

ُعدة للطبع . ديوانا عدا ا
ـعاني     قـاموس نـرجع إليه عـندمـا نتـوه ب ا
ـعرفة .. شاعـر كبير ومربٍّ وتـتخبط بنا دروب ا
لألجـيال الشعريـة وصانع شعراء وال أظن هناك
ـر من حتت إبطه أو يـتخرج من خـيمته من لم 

الفراهيدية . .  
    وأيـاً كـان فال بـد لـلـشـاعـر من مـدرسـة تـقـوّي
لــغــته وثــقــافــته وتـــزيــد من مــعــرفــته لأللــفــاظ
الغـامـضة حـيث ينـتهـج من نهـجهـا وال ينـحرف
عن أصـول الشـعـر الصـحـيحـة وماهـيـته  حيث
يـتبع خُـطى صحـيـحه من خالل أساتـذته الكـبار
ومـا يـتــعـلــمه مـنــهم ومن خالل جتـاربــهم الـتي
ـا يفوق مروا بـها كي يـصبح شاعـراً متمـكناً ر
أستاذه . ونحن تالميذ في مدرسة الشاعر خلف

دلف احلديثي للشعر العمودي  ..

  حـاولت كل طرقي واعولت مسـافات أخذتني
ـدياتـها  أتأمـل كل احلروف التـي تطل عليّ
من خالل نـوافــذ الــتـواصل  اقــرأ بـعــدسـاتي
ا يـنشـر ويقـال  أُحلل ب عـروفة بـتتـبعي  ا
الــغث والـســمـ فــأضع اجلـمــال لـلــنـصـوص

وأتعامل معها بايديولوجيتي 
ـا جتيء من     اكـتب أحـيـانـا فـأتـيه بـفـخـر 
ردود وأقــوال  فـــأجــدنـي كــالـــطــيـــر يــغـــامــر
يـــجــرفـــني الـــزهــو  لـــكــني أرانـي دون دلــيل
واضح لـيـب لي عـثـراتي ويـرشدني لـلـطريق
الـســويّ وبــ الـتــهــيّب من هــذا وذاك  كـنت
اعـرض مـا جتـود به الـقـريـحـة والـذاكـرة عـلى
أحـد الزمالء  كـان طيـبـا جدا وشـديدا فـكانت
داللـته ناجحة معي ومـرشدا قديرا  وكان ب
مِـزقي هـذه وأحــرفي تـلك يـعـايـن بـتـمـعن رغم
ضيق وقته  فأنشر ما يستحق النشر بنظري
ا أحـيانـا يأخذني والـقراءة  كنـت اسمع ور
االمـتعاض حلرقِ أو تمـزيق فكرة ورميها رغم
عـلمي انه على صواب ألنه ناقد وصاحب رأي

صائب .
    وفي غـمرة ضجري ارشـدني زميلي لطريق
حـتى اتـتبـعه  فـوجـدت ضـالـتي بـعـد الـبحث
وأخــذني الــتــردد كــثــيــرا وطــواني بــثــيــابه 
تـأرجحت كثـيرا ب طـلب صداقته أو رفـضها
وبـ قـبــوله ورفـضه  أخــذني اخلـوف بـرهـة
واإلحــجــام بـــيــده فــتــرة  جتـــرأت فــهــمــست

لـروحي كـوني قـويـة واشـرعي بـطـلبـك فانـسلّ
ستجيب له برحابة صدر وقلب طلبي  فكان ا
ــكـان كــبـيــر  بـدا احلــديثُ حــديث الـشــعـر وا
ــا طــلب وعن الـدلــيل الــذي دلـني فـأخــبـرته 

عليه وقدراته األدبية والشعرية . 
ـــرشـــد     وخالل مـــســـيـــرتـي مـــعه وجـــدته ا
تعض من شيء وال يتثاقل احلـقيقي الذي ال 
رغم الـــضــغـــوط الــتـي أعــرفـــهـــا بــ شـــعــره
وتصـحيـحها واألخـرين الذين يتـهافتـون عليه

ب رأي وب تصويب . 
    كـان أبـا وأخـا وصـديـقـا ومـعـلـمـا ومـرشـدا
بــحق وغـيـورا عـلـى الـلـغـة الـعــربـيـة بـشـكل ال
يوصـف ومحبـا للـشعـر العـمودي فـيكـاد يكون
كالمه أحـــيــانــا كــله شــعــر ولــغــته احلــواريــة
العـربيـة القـحة فال يجـانفـها وال يـطلب االها 
تعلمت الكثير وعلمني األكثر فكان مشجعا لي
الصـدار مـجـمـوعـتي الـشـعـريـة األولى مـبـاركا
مـنه ومـشــرفـا روحـيــا وأبـويـا وأســتـاذ حـرف

قدير .
ذاك الـعـنـوان الـكـبـيـر لـلـشـعـر  احلـديـثي ابن
الـفرات العراقي الذي يفتخر بلقبه الذي لصق
به مـــنـــذ الــعـــدوان األمـــريـــكي عـــلى الـــعــراق
واألحـتالل البـغيض وتـفتـخر به مـدينـته التي
ــآثـــر أهــله خــلّــدهـــا بــديـــوان شــعــر مَـــجّــدَ 
وصـمـودهم ووقـوفـهم ضـد الـهـجـمـة الـشـرسة
دينة العذراء ان تقيم تمثاال في وحـري بهذه ا

أحـد ساحاتـها أو تطلـق أحد شوارعهـا باسمه
ـنــاطق الـتي تــفـتــخـر بـوالدة أســوة بـبــعض ا
شـاعـر فـيــهـا .. واألنـبـار الــتي حـظـيت بـوالدة
شـاعر كبـير فحل  _يـشهد له الـقاصي والداني
ويـشــهـد له الــكُـتــاب والـشــعـراء _في أزقــتــهـا
والتي ردّد اسمها في كثير من قصائده وبفخر

منقطع النظير أليس هو القائل : 
ُلتقى فالفجرُ آتٍ والعراقُ ا

واألرضُ أرضي والشرارُ شرارُها
وتعودُ منْ عدمٍ خيول غادرَتْ
وتعدّ ميالدَ الضُّحى أنبارُها

إنّه يـنبـوع لـلشـعـر الـعمـودي بـرؤيتي وال أظن
يــخــتــلف مــعي أحــد بــهــذا تــنــهل مــنه األقالم
ـهــنـته واألفــكـار  صــانع لـلــحـرف مــحـتــرف 
يـصيغ الـعـبـارات بلـغـته اخلـاصة الـتي يـعرف
بـها بـ اقرانـه ومجـايلـيه لـغة احلـديـثي التي
يبـدع في كيفيـة نسجهـا بكل إتقان .. فـللشاعر
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ـتــابـعــ والـعـامــلـ في ورغـم ان كل ا
الــســيـاســة يــعــلـمــون ان واشــنــطن قـد
ابــرمت صــفــقــة مـع طـالــبــان مــنــذ زمن
الـــرئــيس الــســابـق دونــالــد تــرمب وان
حـورات شـهدتـهـا الدوحـة بـ الطـرف
طــوال عـامـ وبــعـضـهــا حـضـره وزيـر
اخلـارجـيـة االمـريـكي الـسـابـق بـومـبـيو
انـتـهت بـهـذه الـصـفـقـة االن مـا عـكسـته
صـورة دخول طالـبان الى كابل وصورة
اجـالء االمريكان من مطارها الدولي في
مـخيـلة كل مواطن بـالعـالم ان ما حصل
ة لالمـريكان ومـاكنتـهم العسـكرية هـز
اجلـرارة واظهـر طالـبان بـصورة تـعطي
دافـع لكل جهادي او مسلم متعاطف مع
اجلـــهــاديــ او لــديـه شــعــور ديــني او
قــومي بــالـضــغــيـنــة جتــاه الـغــرب بـان
ـا يــحـلم به طــالـبــان حـقــقت له شيء 
ـــســـنـــاه في الـــبـــيــانـــات الـــتي وهـــذا 
اصـدرتها جهات دينـية اسالمية لتبارك
لـطـالـبـان نـصـرهـا في افـغـانـسـتان لـكن
الـبـيـان الـذي كـان اكـثـرهـا مـبـاشـرة هو
الـذي صدر من تنظيم القاعدة في اليمن
الــذي يــعــد اخــطـر اجــنــحــة الــتــنـظــيم
االرهـــابي والــذي قـــال فــيـه ( ان نــصــر
طـالبان يبيّن لنـا أنّ اجلهاد والقتال هو
الـسـبـيل الـواقـعـي السـتـرداد احلـقوق"
ــوقــراطــيــة والــعــمل وأنّ "لــعــبـــة الــد
بـالـسـلمـيـة اجملردة هي كـسـراب خادع)
وهــذا الـشـعـور لم تــعـشه الـتــنـظـيـمـات
اجلهادية او السلفية او احملسوبة على
ــا انــتـــقــلت الى مـــذهب (الــســنـــة) وا
ــســلــحــة احملــســوبـة عــلى اجملــامــيع ا
ــذهب (الــشــيـعـي) الـتي هـي في عـداء ا
عــقــائــدي دائم مـع طــالــبــان والــقــاعـدة
سناه من موقف وشـبيهاتهما وهذا ما 
ـــواقع االلـــكـــتـــرونــيـــة وصـــفــــــحــات ا
الــتــواصل االجــتـمــاعي احملــســـــــــوبـة
قربة على الفصائل الشيعية وحتديدا ا

من ايران.
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اتــمـنى ان يـكـون كـل مـا حتـدثت به هـو
ســوء تـقــديـر وان طــالـبـان فــعال جـاءت
بــــتــــوجه جــــديــــد وتـــريــــد االنــــخـــراط
ـنـظـومـة الـدولـيـة وتـسـاعـد في بـناء بـا
دولــة افــغـانــيــة يـحــتــرم بـهــا االنــسـان
وحـقـوقه وحريـاته ولو بـقـدر معـ لكن
الــذي اعـلـمه ان مال عــمـر عـنـدمـا اسس
هـو ومسـاعديه الـذين ما زال عـدد منهم
احــيــاء ويــقــودون احلــركــة اســســوهــا
ـا تنص ابـتـغاء مـرضـاة الـله والعـمل 
عــلـيه شــرائـعه (حــسب اعـتــقـادهم) من
اجـل الفـوز باجلـنة ومن اجل ذلك افـنوا
اعــــمــــارهـم في اجلــــبــــال والــــكــــهــــرف
والـسـجـون في بـاكـستـان وغـوانـتـنـامو
ــعـقــول وبـعــد ان بـلــغـوا من فــهل من ا
الــعـمــر مــا بـلــغـوا يــتــنـازلــون عن هـذا
ـــشـــوار الـــطـــويل والـــفـــوز بـــاجلـــنــة ا
ويـجـلسـون على مـقـاعد قـد تبـعدهم عن

طريق الله ? 
ـؤسس لطـالبان ولـنتـفق ان ان اجليل ا
قــرر ان يـخـتــار طـريق جـديــد في عـمـله
ومـــتــــبـــنـــيــــاته ومـــاذا عـن االجـــنـــحـــة
والـتيارات داخل احلركة واالجيال التي
الـتحقت بـها بعد 2001 وافـنت شبابها
في مــســيــرة جـهــاديــة عــمـادهــا اقــامـة

حاكمية الله كما يعبرون?

امـا دكـتـاتـوريـة مـثل صـدام فـي الـعراق
وحـافظ االسـد في سـوريـا او ذات نـزعة
قـراطية وهـمية دكـتاتوريـة تتغـطى بد
مــثل حــســني مــبــارك فـي مـصــر وعــلي
صـــالـح في الـــيـــمـن حـــيث كـــانت هـــذه
االنـــظــمـــة تـــقــســـوا عــلـى اجلــمـــاعــات
اجلــهــاديــة واي تــنــظــيــمــات اسالمــيـة
اخــــرى حــــتـى وان كــــانت مــــعــــتــــدلــــة
وتـضيـيق عـليـها اخلـناق عـلى مسـتوى
اجلـــمـــاعـــات او االفــراد لـــذلك كـــان من
الـصـعب ان جتـد طالـبـان او حـليـفـاتـها
مــوطئ قــدم ثــابت في هــذه الـبــلـدان او
تـنـجح فـي تـكـوين تـنـظـيـمـات سـرية او
ـكـنـهـا التـاثـيـر وتـغيـيـر نـظام عـلـنـية 
احلـكم او االستـحواذ عـليه كـما ان هذه
االنــظـمـة الـدكـتــاتـوريـة في الـوقت ذاته
حتـتـرف الرقص عـلى مـسرح الـسيـاسة
واجـهزتـها اخملابـراتيـة قوية وفـاعلة اذ
لم تــكن خــطـوط االتــصــال مـغــلـقــة بـ
طـالبان وبينها وهذا التواصل لن يكون
ا يدر عـلى طالبان شـكليـا بالتاكـيد وا
ـنـفـعـة ـعـزولـة دولـيــا بـا احملــاصـرة وا
الـتي تفرض عليهـا احترام تلك االنظمة
فـي ذلك الوقت ال سيـما وانهـا كانت قد
فــتــحت افــغــانــســتــان امــام الــتــتــظــيم
ـتـطـرف االخـطـر في الـعالـم ووفرت له ا
مالذا امـنا مـثل تنظـيم القاعـدة وزعيمه
اسـامـة بـن الدن الـذي كـان يـهـدد الـغرب
ــتـحـدة وهــذا يـتــنـاغم مع والــواليـات ا
سـيـاسـة بـعض انـظـمـة الـشرق االوسط
الـدكتاتورية مثل نظام البعث صدام في
الـعراق ونـظام الـبعث االسـد في سوريا
الــتـي كــان بــحــالــة عــداء مع الــواليــات
ــتــحــدة ولــهــذا كــان الــشــرق االوسط ا
مـــنــاله صـــعب بـــالــنـــســبـــة لــطـــالــبــان
وشـريـكـتـها الـقـاعـدة وشـبيـهـاتـهـما من

حركات التطرف اجلهادية.
امــــا الـــيـــوم فـــالــــشـــرق االوسط الـــذي
تـعصف به النزاعات السـياسية وتقسم
مـجـتـمـعاته الـطـائـفـية وقـوى سـيـاسـية
تــثــيــر الــكــراهــيــة وحتــول الى ســاحـة
حلـرب النفوذ او حروب بـاالنابة حولته
الى اقـليم واهن جـدا ومحـاط بالـثغرات
ــنـاطق الـرخــوة االمـر الـذي يــجـعـله وا
مـختـلفـا جدا وفـقا حلـسابـات القـيادات
ـناطق الـطـالبـانيـة الـتي تعـتـاش على ا
الــرخـوة بـعــد ان تـهـاوت تـلـك االنـظـمـة
التي حتكم باحلديد والنار وحلت بديال
عـنـها الـفـوضى كمـا في الـيمن وسـوريا
لــتـطـال هــذه الـفـوضى الــدول احملـاذيـة
حلـــدود الــشـــرق االوسط مــثـل لــيـــبــيــا
وتــونس (نــوعــا مــا ) او  كــان الـبــديل
انـظمة هـشة متـهالكـة ذات طابع طائفي
يـنـخـرها الـفـسـاد واحـوالهـا اكـثـر سؤءً
مـن احوال دول الـفوضى حـيث تسـببت
االنـظـمـة الـطـائـفـيـة الـفـاسـدة في تـفـكك
نـسيج مـجتـمعـاتهـا وسمـحت الن تكون
ــــتـــطـــرفـــة حـــواضـن لـــلـــجــــمـــاعـــات ا
ـسـلـح واجلـهـاديـ بعـد ان فـقدت وا
الـطوائف حمـاية الدولة كـما في العراق
وســـوريــا خــصـــوصــا وان شــبـــيــهــات
طـالـبـان سبق وان خـاضت جتـارب تـعد
ــنـــظــرين نـــوعــيـــة من وجـــهــة نـــظـــر ا
اجلـهـادي مـثل الذي حـصل مع تنـظيم
الـقـاعـدة في الـعـراق بـزعـامـة الـزرقاوي
غــربي الــعــراق عـام  2004 او تــنــظـيم

بـلــغـته وتـتـهـافت الــقـنـوات لـتـقـطع بث
ـتـحدث بـرامـجـهـا لـتـنقل تـصـريـحـات ا
ـتــشـددة  بــاسم اعــتى الـتــنـظــيـمــات ا
ويــســمــعه الــعــالم والــنــاس حتــمل في
مـخــيـلـتـهـا عـشــرون عـامـا من الـدمـويـة
وزهـق االرواح الـــتي ابـــاحـــة قـــتـــلـــهـــا
اجلـــمــاعــات اجلـــهــاديــة احلـــلــيــفــة او
الــشـبـيــهـة بـطــالـبـان فــاطـلـقت الــعـنـان
لـعناصـرها من نيـويورك الى بغداد الى
لـندن وباريس الى دلهي وغيرها الكثير
من االمـاكن طـالـتـهـا االعـمـال االرهـابـية
ذات طـابع ديني ينـتج عن منهج تـتبناه

طالبان وشبيهاتها.
بـعـد عشـرين عـام تطـفوا حـركـة طالـبان
ـكـنــهـا االسـتـفـادة من ذات لــلـسـطح و
االســـبــاب الـــتي ســـاهــمت فـي صــعــود
تـــنـــظــيـم داعش االرهـــابي في الـــشــرق
ـتــمـثـلـة االوسط عــلى وجه الـتــحـديـد ا
نطقة والتغول بـالوجود االمريكي في ا
االيـراني وانـتـشـار مـلـيـشـيـاتـها وكـذلك
صـــعـــود االسالم الـــســـيـــاسي كـــمــا ان
خـالفــهـــا مع داعش قـــد يــصب في ذات

الهدف ايضا .
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ـرة وب وصـعـود طـالـبـان يـاتي هـذه ا
ايـديـهـا مـوارد مـالـيـة واسـلـحـة حـديـثة
ـتـقـدمـة واالهم مـن ذلك الـتـكـنـلــوجـيـا ا
ـــتـــاحـــة ووســائـل الــتـــواصل الـــتي وا
تـمـكـنـها مـن الوصـول الى كل مـريـديـها
كن ـتـاثـرين بـافـكـارهـا لـدرجة انـه  وا
ـــســؤول لـــلـــمال عــبـــد الـــغــنـي بــرادر ا
الــعــسـكــري حلــركـة طــالــبـان ان يــعــقـد
اجـتماعات الكترونـية مع معجبيه حول
(zoom) الـــعــالـم عــبـــر تــطـــبــيق زووم
ويــــدعـــــوهم لـالنــــضــــمــــام الـى قــــواته
وتـسـهيـل وصولـهم الى افـغانـسـتان او
يـامـرهم بالـعمل من مـكـانهم او يـبقـيهم
ـا خاليــا نـائـمـة او يـروضـهم مـشـاريع 
نفردة  خصوصا وان يـعرف بالذئاب ا
اخلــيـبـات الـتي تــعـيـشـهــا اجملـتـمـعـات
االسـالمية وكانت السبب في ان ينخرط
سـلم وخصـوصا الـكـثيـر من الشـبـاب ا
الـعـربي في احلـرب في افـغـانـسـتان في
ـاضي الــعـقـدين االخــيـرين من الــقـرن ا
وااللــتـحــاق بـالــتــنـظــيـمــات اجلـهــاديـة
بـحــجـة ان الـغـرب يـتـامـرون عـلى االمـة
والــدين هـذه اخلـيـبـات تـفـاقـمت وزادت
سـوءً ووصـلت مـاكـنـة احلـرب الـغـربـيـة
الـى بــلــدان االسالم كــمـــا يــعــبــرون في
ادبـيــاتـهم ومن لم يـفـكـر بـركـوب زوارق
ــوت لــلـوصــول الى جــنـة اوربــا فـانه ا
ســيـــفــكــر بـــتــســلق جـــبــال تــورا بــورا
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ـان كــان الـشـرق االوسط ال ســيـمـا لــطـا
اجلــزيــرة الــعــربـيــة والــشــام والــعـراق
ومــصـر فـردوس اجلـمــاعـات اجلـهـاديـة
ــتـطــرفـة وحـلــمـهــا في بـنــاء كـيــانـهـا ا
ـنشود عـلى اراضيه ّبسـبب ما ذكرناه ا
في بـدايـة حـديثـنـا من اهمـيـة تاريـخـية
ديـنـيـة لـهـذا االقـلـيم فـضال عن اهـمـيـته
االقـتـصاديـة واجلـيوسـيـاسيـة والـشرق
االوسـط قبـل عام 2001 او 2003 لـيس
هـو الـشـرق االوسط ما بـعـدهـما عـنـدما
كــانت حــكـومــات الـدول فــيه حـكــومـات
قـوية داخليا وخارجيـا وانظمته اغلبها

عــلـيـهـا اخـبـار الــرئـيس وحـكـومـته او
الــقـضــيـة الــفـلــسـطــيـنــيـة الــتي كـانت
الـقـضيـة احملوريـة للـعرب والـكثـير من
ـــســـلــمـــ او قـــضــايـــا اخـــرى مــثل ا
ــعــســكــر االشــتــراكي الــصـــراع دول ا
ـــنـــهـــار حـــديـــثـــا في ذلك الـــوقت او ا
الــعــقـوبــات الـدولــيــة عـلى الــعـراق او
ازمـات اخرى كـثيرةً واالتـصاالت كانت
مــــحـــــدودة ومــــكــــلــــفـــــة والــــعالقــــات
االجـتماعـية كانت ضـيقة ومـحصورة 
كـمـا ان افـغـانـستـان بـحـد ذاتـهـا كانت
قــوقــعــة لـــطــالــبــان  كــونــهــا مــغــلــقــة
والـدخول اليها مجـازفة فكانت طالبان
ال تـــرتـــبط بـــالــكـــوكب مـن الــنـــاحـــيــة
الـنظريـة وحتى العـملية فـنظامـها غير
مـــعــتـــرف به ولــيـس لــديــهـــا تــمـــثــيل
دبـلـوماسي اال بـدولـة او دولتـ وغـير
ــتــحــدة بــاســتــثــنـاء ــثــلــة بــاال ا
تـواصـلهـا مع اجـهزة مـخـابرات دولـية
كــمـا يــشـاع او تــواصـلـهــا مع مـدارس
وجــمـاعـات جـهـاديــة تـرى في طـالـبـان
ـــوذجـــا يــحـــتــذا بـه ولم تـــكن هــذه ا
اجلـماعات في حينها حتظى بالسطوة
ـــشـــهـــد الـــســيـــاسي واالمـــني عـــلى ا
واالجــتــمــاعي كــمــا هي احلــال الــيـوم
حــيث لم يــكن لـديــهـا ســوى مـحـاوالت
الثــبـات الــذات مـثل اغـتــيـال مــفـكـر او
تـفجـير سـفارة او استـهداف مـا يعرف
ــصـــالح االمــريــكــيــة او الــغــربــيــة بــا
بـــصـــورة عـــامـــة وصــوال الـى احــداث
نـيويورك سـبتمـبر/ ايلول 2001 التي
احـدثت التـحول في االعـمال االرهـابية
ورغـم ذلك اال ان الــشـــرق االوسط كــان
من الـروافـد مـهم بالـنـسبـة لـلجـمـاعات
ـالية ـتشددة بـاالمدادات البـشرية وا ا
كـــونه مـــنـــطـــقـــة ثــريـــة ويـــشـــكل خط
ـواجـهة الـفكـرية والـعـقائـدية في ظل ا
وجــود انـظــمـة عــلــمـانــيـة ايــدلـوجــيـة
واخــرى ثـيـوقـراطــيـة مـتــنـازعـة وفـرت
بـيئـة لتـنامي الـتشـدد التـطرف الـديني
لـكن بنـطاق محـدود ويكـاد يكون حتت

السيطرة.
فـي الــثـــلث االخـــيــر من 2021 وبـــعــد
عـقـدين من الـزمن عـادة حـركـة طـالـبان
لـتطفـوا على السـطح والفضـاء امامها
مـــفـــتـــوح والـــعــالـم حتــول الـى حــارة
انـــتــشــر فــيـه فــيــروس مـــثل فــيــروس
كـورونا في ظرف اسـابيع وشل حركته
وافغانستان التي كانت تبعد عنا االف
االمـيال الـيوم هي فـي جيب الـبنـطلون
او اجلــاكـيت الـذي ارتـديه وذبـيح الـله
كن ان مـجاهد النـاطق باسم احلركة 
يــسـتــمع له الــعــالم كـله عــنــدمـا يــقـيم
مـؤتـمـرا صـحـفـيـا ويـسـمـعه كل شـعب

حــركـــة طــالــبــان كــيـف تــاســست واين
ـــاذا وهـل كـــانت مـــؤامـــرة ام ال وهل و
عـودتـهـا لـلـسـلطـة مـؤامـرة امـريـكـية ام
ـة ? هـذه االسـئـلــة وغـيـرهـا لـست هــز
مـعــنـيـا بـاالجـابـة عـنــهـا بـسـبب كـثـرت
الـتـأويل والـتحـلـيل الـذي يراق طـالـبان
مــنـذ تــاســيـســهـا وان مــا يــهـمــني هـو
وجــود طــالـــبــان عــلى ســدة احلــكم في
افــغــانــسـتــان لــلــمــرة الـثــانــيــة ومـدى
خـطورة سـيطـرتهـا على الـدولة في هذا
الـوقت اذا مـا قارنـاه بفـترة حـكمـها في
ـــاضـي وحتـــديــدا نـــهـــايـــات الـــقـــرن ا
خــطـورتـهـا عــلى الـشـرق االوسط الـذي
طـاله تغيير جذري خالل العشرين سنة
ـاضـيـة الـتي غـابت فـيـهـا طـالـبان عن ا
احلـكم هـذا التـغيـيـر الذي احتـدث عنه
جـعل الـشرق االوسط بـيد من هب ودب
فــلـمــا ال تـفــكـر طــالـبــان بـان يــكـون في
مـــتـــنــاول يـــدهـــا اذا غــزته فـــكـــريــا او
تــنــظــيــمــيــا خــصـوصــا مــنــاطق شــبه
ا اجلـزيـرة الـعـربـية والـعـراق والـشـام 
تـمـثـله من اهـمـية عـقـائـديـة لهـا كـونـها
تــمـثل اجلــغـرافـيــة الـتــاريـخـيــة لـلـدول
ــة ابــتــداءً من قــيـام االسالمــيــة الــقــد
نورة في حياة الرسول محمد ـدينة ا ا
(ص) ثـم اخلالفــــة الـــراشــــدة في جنـــد
واحلــجـاز مـرورا بــالـدولــة االمـويـة في
دمــشق بـعــدهـا الـدولــة الـعـبــاسـيـة في
بـغـداد حـيث شـهـدت مـرحـلـتـهـا عـظـمـة
االسـالم وصــــــــوله الـى شـــــــرق االرض
وغــربـهــا كـمـا كــانت بـغــداد مـهـد والدة
ــذاهب االربــعـة الهل الــسـنــة ومـنــهـا ا

ذهب احلنفي الذي تعتنقه طالبان . ا
طالبان من القوقعة الى السطح 

حـكمت حركـة طالبـان افغانـستان الربع
او خــمس ســنــوات تــقــريــبـا ومــارست
شـــتى انــواع االضــطـــهــاد والــتـــنــكــيل
ــواطـنــ االفـغــان بل انــهــا لم تـكن بــا
تـتعامل معهم على انهم مواطنون بقدر
مـا تـعـتبـر كل مـواطن هو مـشـروع عدو
مـا لم يـكن احد عـناصـرهـا وكان الـعالم
ــرحـلــة عـالـم كـبــيـر مــتـرامي في تــلك ا
االطـراف لم نـكن نعـلم نـحن الـعراقـيون
وغـيرنـا الكـثير من الـشعـوب االسالمية
مــاذا يــجـري بــالــضـبـط في تـلـك الـبالد
اجلــــبــــلـــــيــــة عــــنــــدمــــا كــــانـت اغــــلب
الــتـلـفــزيـونـات تــتـبع لـلــدولـة وال تـذيع
االخــبــار سـوى مــرة واحــدة في الــيـوم
ـــســاء وتـــخـــصـص احـــدى ســـاعـــات ا
كـساعة اخبارية يجب ان تغطي احداث
ـهـمـة وفي هــذه الـسـاعـة تـمـر الــعـالم ا
اخـبار افغـانستـان مرور الكرام دون ان
ـشاهدين عـندما تـثيـر اهتمـام غالبـية ا
كــانت الــنــشـرات االخــبــاريــة تـســيــطـر

داعـش الذي تـمكن مـن تاسـيس دولته
فـي العـراق والـشـام وفـرض سـيـطـرته
عــلى مـسـاحــات شـاسـعــة من الـعـراق
ســــوريــــا عــــام 2014 واسـس دولــــته
ــزعـومـة واسـتـمــرت لـثالث سـنـوات ا
ـــته في الــــبـــلـــدين اال انه ورغـم هـــز
مـــازال يـــحـــتـــفظ بـــبـــعض اجلـــيــوب
ناطق احلدودية ومـناطق النفوذ في ا
وكـذلـك احلـال مع جـبـهـة الـنـصـرة في
ســوريـا الـتي سـبق وبــايـعـة الـقـاعـدة
وغـــيــرهـــا الــكـــثــيـــر من اجلــمـــاعــات
ـتتـشرة في منـاطق سوريـا اخلارجة ا
عن سـيطرة النظام  في ح ان هناك
انـظـمـة في الـشرق االوسـط تنـظـر لـها
طــالــبـان بــعــ الـريــبــة مـثل الــنــظـام
ـصـري فـاذا كـانت ايـران شـيـطـانـهـا ا
ـا يـكـون الـرئـيس االكـبــر امـريـكـا فـر
ـصـري عـبد الـفـتـاح السـيـسي بذات ا
ـنـزلة لـدى طالـبان بـعد ان تـمكن من ا
انـقاذ مـصر من مـنزلـق كاد يـودي بها
عــــلى يــــد حــــكم جــــمــــاعــــة االخـــوان
ـسـلمـ الذي تـكن طالـبان االحـترام ا
ــؤســسـيــهــا وزعــمـائــهــا الـســابــقـ
نـبع الذي خرجت واحلـاليـ كونهـا ا
مـــنه طـــالــبـــان ومــعـــظم اجلــمـــاعــات
اجلـهـادية وكـذلك احلال يـنطـبق على
االمـيـر مـحـمـد بن سـلـمـان الـذي يـقود
ـمـلكـة الـعربـية مـشـروعا حـداثي في ا
الـسـعـودية ويـسـيـر تـدريجـيـا بـاجتاه
عــلـمــنـة اجملـتــمع والـشــروع بـاحـداث
نـقلـة نوعـية اجـتماعـية تـوازي النـقلة
الـتنمـوية و االقتصـاديةالتي تـشهدها
ــمـلــكـة وهــذا مـا ال يــرضي طـالــبـان ا
ــنــهج كــون وشــركــائــهــا بــالــفــكــر وا
الــسـعـوديــة كـانت خــزان مـال ورجـال
وفـــــتــــاوى  تـــــمــــد هـــــذه احلــــركــــات
ــومـة وفي مــقـدمـتــهـا طــالـبـان بــالـد
(االمــــارة االسـالمــــيــــة) الــــتي حتــــكم
بـالشريعة ونصـوص القران في نهاية

اضي.   تسعينيات القرن ا
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مـاذا يـنقص طـالـبان بـعـد االمكـانـيات
ــاديــة واالجــواء الـســيــاســيــة حـتى ا
يـكـتـمل خـــــطـر عـودتـهـا لـلـــــــسـلـطـة
عـــــلـى الـــــشـــــرق االوسط فـي الـــــوقت

احلالي?
اجلــواب وبال تــردد ((االلـهــام)) وهـذا
مــا حـصل مع طـالـبـان حــالـيـا بـسـبب
الـطريـقة السـينـمائيـة التي عـادت بها
الـى احلــكم والــتـي اعــطــتـــهــا زخــمــا
ـلــهم لـكل مــنـقـطـع الـنـظــيـر لـتــكـون ا
احلــــركـــات اجلــــهـــاديــــة في الــــعـــالم
وتـمـنـحـها احلـيـويـة والـفاعـلـيـة االمر
الــذي يــفــاقم مـن خــطــورة تــهــديــدهـا
لـلدول النـاشطة فيـها و اذا كان عامال
ادية واالجـواء السياسية االمـكانات ا
وفـرتهما الظـروف وتداعيات االحداث
وســـوء الـــتــقـــديـــر وقل مـــا شــأت من
ـسسـببات  فـان االلهـام كان مكـافئة ا
ـتـحـدة لـطـالـبـان من خالل الـواليـات ا
انــسـحـابـهـا اخملـزي مـن افـغـانـسـتـان
ـقــاتـلي احلـركـة وتــسـلـيـمــهـا االرض 
بـطـعم النـصر كـمـال اقر بـذلك االحتاد
ــثـلـه االعـلى االوربـي عـنــدمــا اعــلن 
لـلـسـيـاسة اخلـارجـيـة جـوزيب موريل

بان (طالبان انتصرت) . 
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كلفة . الوسيلة ا
11- في ظـل الــــتــــطــــور الـــــتــــقــــني
لألسلحة كالدبـابة ابرامز ( ابراهيم)
مـثال .. كم يـحـتاج اجلـنـدي لـيـتدرب
علـيهـا فـنيـا فقط (سـياقـة  مخـابرة
اسـلـحـة ) وثالثـة اشـهـر (تـعـبـيـة) ??
اجلــــواب هــــو لـــيـس اقل من ســــنـــة
كـــــــــــــامـــــــــــــلــــــــــــة  يـــــــــــــضــــــــــــاف
اليهـا  التدريب  الـتعبـوي العملي
(االجمـالي)  لـفتـرت (الـقسم االول
والقسم الثاني)  أي انـنا سنصرف
كل هذه االموال جلندي غير محترف
ســيــغــادر اخلــدمـة فـي الـوقـت الـذي
يكون فيه جاهزا للقتال  وال يقل لي
احد انـنا سنـدعوه خلـدمة االحـتياط
ألن ذلـك شـــبـه مـــســــتــــحـــيـل في ظل
الـبيـئـة التي تـأسس عـليـهـا جيـشـنا
والــتي افـرزت حــالـة ان قــائـد كــبـيـر
يـغــيب خـارج الــبـلـد ألشــهـر ويـعـود
مــعـــززا مــكـــرمــا ويـــســــــتـــلم نــفس

نصب . ا
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سيسأل القار الكر سؤاال وجيها
وهـــو اال تــوجـــد ايــجــابـــيــة واحــدة
للتجـنيد االجباري الـقهري  االجابة
هـي ان كل االيــــجـــابــــيـــات اخــــذهـــا
الـتـجـنـيـد الـطـوعي لـصـنـاعـة جـيش
مـــحـــتـــرف .. امــا ان نـــصـــنع هـــالــة
اعالمـيـة يـتـبـجح بـهـا الـسـيـاسـيـون
تــظـاهـرا بــالـوطـنــيـة وأنه ســيـحـقق
الـلــحـمـة الـوطــنـيـة بل انـه سـيـحـقق
التـوازن ألن اجليش (شـيعي) فـكلـها
تـــنـــفع في االنــــتـــخـــابـــات لـــيس اال
فـالـشـعـب مـتـعـايش مـنـذ 7000 عام
فليتـركنا السـياسيون ولـيتركوا قتل
ثـوار تــشـرين الـسـلــمـيـ ويـغـادروا
ليـروا حقـيقة الـلحـمة الـوطنـية كيف
تـكـون فـتـشـرين .. جـعـلت وسـتجـعل

الطائفية في مهب الريح.
االوطـنيـة احلـقة هي بـالسـعي لبـناء
جــــيش وطـــنـي حـــرفي بــــعـــيـــدا عن
الـــســــيــــاســــة بل يــــرفض حــــقه في
الـتـصـويـت .. مع وقـفـة جـادة لـبـنـاء
عــقـيــدة عـســكـريــة (كـيف نــتـدرب  
كيف نبـني الهيـكل التنـظيمي  كيف
ننـتقي االفراد بـعيـدا عن السـياسة 
كــيف نــقــاتل  كــيف نــتــسـلـح كـيف
نـتجـهـز) ونبـدأ بإزالـة الـتشـحم غـير
ـســبـوق في تــنـظــيم وزارة الـدفـاع ا
ـؤذيـة الـتي وإلـغـاء بـدع الــتـنـظـيم ا
حـصـلت بـعد 2003 كقـيـادة الـقوات
الـبـريـة ودائــرة الـتـقـاعـد الـعـسـكـري
ديرياتـها الثالث وغيـر ذلك الكثير
وصوال الى اعادة بـناء جيش حرفي
رشـيـق ومـقـتــدر .. الـيــست هـذه هي

الوطنية ?? 
وانتظـروا الفـوضى التي ستـتضخم
ان وافق مجلس النواب وسيوافقون

لقرب االنتخابات .

الدواعش كحد اعلى .
3- هل نــحن ســيـطــرنــا عـلـى جـيش
مـنــاسب مـتـطــوع كي نـسـيــطـر عـلى
جــيش مــكــلــفــ ?? هل ان اجــراءات
تخلف التعقيب لدينا كـافية لردع ا
عـن الــســـوق والـــهـــاربــ ?? وكـــيف
ستسير تلك االجراءات اذا كان رجل
االنضباط من الكرامشة والهارب من
بــنـي مــنــصــور ومـن دخل بــيت ابــو
ســفــيــان فــهـو آمـن ?? وكـيـف سـيــتم
ـواطن اذا كـان مــنـتـمـيـا جتـنــيـد  ا
ـانع?? الى فـصـيل مـسـلح مـقـاوم و
وهل سـيـضـاف مـكـلـفـ الى احلـشد
الشـعبي الذي بـات مؤسـسة رسـمية

تطوع ?? من ا
4- هل يــجـوز إقـرار قــانـون جتــنـيـد
تلك قاعدة بيانات بسبب ونحن ال 
أن الــدهـر قــد اكل وشــرب عــلى آخـر

تعداد سكاني
5- هـل يـــعـــلم الـــســـادة الـــوزراء أن
ـوازنة الـتجـنـيد الـقهـري قـد يكـلف ا

( 6إلى 8) مليار دوالر سنويا
6- كــيـف ســيــتــعــامـل الــقــانــون مع
ـواطن الـكــردي ?? نـعـتـقـد أن األمـر ا
ســيـــذهب بــاجتــاه أن يـــخــدمــوا في
الـبـيـشـمـركـة وهـذا سـيـضـيف دعـمـا

دون وجه حق
7- هل هـنـاك بـنـيـة حتـتـيـة لـتـدريب
هــــذه االرقـــــام الـــــهـــــائــــلـــــة ?? وهل
ســـيـــســـاهـم ضـــبـــاط الــــدمج غـــيـــر

تدرب في تدريبهم ?? ا
8- اال يحق لـنـا ان نسـأل ان كم عدد
افــراد اجلــيش (االســرائــيـلـي) الـذي
دوخ العرب  وهل ان اعتمادهم على
الـنــوعـيـة خــطـأ ام نـحـن الـذين عـلى

خطأ
9- هل ان مـــنــظـــومــة الـــتــدريب في
وزارة الـدفـاع قـادرة عـلى ادارة هـذه
ـعـقـدة ?? وهي لم تـتـمكن الـعـملـيـة ا
ــتـــطـــوعــ بـــالـــشــكل مـن تــدريـب ا
ـناسب والـسـيد جـمـعة عـنـاد وزير ا
الـدفـاع احلـالي صـرح قـبل اشـهر ان
مسـتوى الـتـدريب في اجليش 50%
وأعتقد انه جامل في هذه النسبة

ـا انه لـديــنـا جـيش مـحـتـرف  -10
(اقـصـد مـتـطـوع فـجيـشـنـا داخل في
العـمليـة السـياسيـة بحـكم انه مبني
ـادة (9) من الـدســتـور (مـادة عـلى ا
احملـاصــصـة) وعــنـاصـره رشــحـتـهم
االحــزاب وقــادتـه كــذلك .. اســأل هل
ـكلف في ان  وجود هـذا اجلـنـدي ا
مؤسسة مدنية او ان يكون فالحا او
معلما افضل للبلد ام ان وجوده غير

اجملدي في اجليش افضل?? 
ثم اال تـــربك حــيــاتـه خــســارة ســنــة
ونـصف من عـمـره  ان كـان اجلـواب
انه سيتـعلم حيـاة القسـوة والضبط
فسوف لن يتـعلمها ألسـباب معروفة
.وهــنــاك وســائل كــثــيــرة غــيــر هـذه

خــطــبــتــهــا ?? وهل نــعــطي بــنــاتــنـا
للعرفاء

وضوع الى جلنة كان السيد احيل ا
سـلـطـان هـاشم وزيـر الـدفـاع عـضوا
فــيـــهــا وعـــنــدمـــا اطــلع عـــلى االمــر
الرئاسي الذي ورده زعل على عبارة
وزارة الـدفــاع والـزبــالـ  ولــكـوني
كـــــنت اعــــــده اخ كـــــبـــــيـــــر لـي زرته
لــــلـــــتــــوضــــيـح ولــــيس لـالعــــتــــذار
واوضــــحت لـه ان اخلــــلل لــــيس في
ـسـؤول عـنه وزارة الـدفـاع بل أن ا
كــثـر ومــنـهم الــروضـة واالبــتـدائــيـة
توسـطة وكل مؤسـسات التـنشئة وا

والثقافة .
بـــعـــدهــــا وفي ســـنــــوات احلـــصـــار
أسـاوي استـشارني الـسيـد الوزير ا
بشكل شـخصي عن رغـبته في اعادة
ـوالـيـد التـي تسـرحت عـلى تـدريب ا
ــدة شــهـريـن .. أجـبــته ان وجــبــات 
الــفــكـرة رائــعـة وتــسـيــر عــلـيــهـا كل
ـتطورة ولـكنهـا ال تصلح اجليوش ا
في ظروف حصار صعبة عانى منها
الـــشــعب وجـــيــشـه  وفــعال فـــشــلت
الــوجــبـــة األولى  وقــال يــا لــيــتــني

سمعت كالمك .
تـعـلـمـنـا في كـلـيـة األركـان الـتي رغم
دنية ال تعدد شهاداتي العسكرية وا
زلت اعـــدهــا الــشـــهــادة األرقى .. ان
ـوقف الـعسـكـري الذي نـبدأ تـقـدير ا
يـتـقـارب مع بـحـوث الـعـمـلـيـات لـدى
ــدنـيــة بــفــقـرة (الــغــايـة) اجلــهــات ا
وكانت سطـرين او ثالثة اال اننـا كنا
نـتـعب في صـيـاغتـهـا ونـتـمـسك بـها
ـوقف برمـته وهـذا ما خالل تـقديـر ا
يـــقـــودنـي اآلن لــلـــســـؤال عـن غـــايــة
مـجـلس الـوزراء من اقـرار الـتـجـنـيـد

(القهري)
1- هل لكوننا ال نسـتطيع تطويعهم
ألســبــاب مــاديــة ?? ألن االســاس هـو

تطوع اجليش احلرفي ا
2- هـل نـــحن بــــحـــاجــــة الى اعـــداد
اضـافــيـة  وهل ان هــنـاك تــهـديـدات
خـطيـرة ?? وهل انـقـذ الـعـراق وجود
(55) الف جندي مدجج بالسالح في
نـيـنـوى فـقط مـقابـل بضـع مئـات من

يــقـول اجلــنــرال شـوارتــســكـوف في
مــذكــراته عن (عــاصـفــة الــصــحـراء)
التي لم تـعـصف بالـصحـراء فقط بل
عـصـفت ايــضـا بـالـسـهـول واجلـبـال
والـــــعــــــراق والـــــشـــــام والــــــيـــــمن 
ــنـطــقـة والــتي احـيت وبــتـوازنـات ا
الــنــزعــات االمـبــراطــوريــة الـنــائــمـة
لبـعض دول جـوار العـراق  وخربت
مــنـظـومــة الـقــيم .. يـقــول : الـبـعض
تـصور انـنـا سنـتـوحل بـالعـراق كـما
تـوحــلـنـا في فــيـتـنـام فــقـلت لـهم كال
ألنـنا ذهـبـنـا الى فـيتـنـام بـجيش من
كـلفـ  وسنـذهب للـعراق بـجيش ا

تطوع .. حرفي من ا
وفي الــــعـــام 2002 قـــدمـت دراســـة
مختصرة للرئيس صدام حس قلت
فـــيــهــا (( ان مــشــكــلــة الــتــطــوع في
اجليش الـعـراقي باتت مـخـجلـة ففي
السـنـ اخلمس االخـيـرة لم يتـطوع
ســـوى شـــخص واحـــد عــلـى صــنف
ـــشــاة  وعــنـــد فــحــصـه تــبــ انه ا
مـخــتل عـقـلـيـا  وذكــرت مـحـاوالتـنـا
الـــفـــاشـــلـــة في هـــذا اجملـــال والـــتي
جـملـهـا محـاوالت نظـرية وطـالبت
ـسـتوى من بـتـشـكيـل جلنـة عـالـيـة ا
وزراء وزارات مـعـيـنـة واجـبـهـا فـقط

االجابة على االسئلة اآلتية.
·ôô« l uD

ــاذا تــتـــمــكن امــانــة بــغــداد من  -1
تـطـويع عـشـرات اآلالف من الـزبـالـ
وال تـتمـكن وزارة الـدفـاع من تـطويع
جـندي مـشـاة واحـد ( راتب اجلـندي

اعلى من راتب الزبال)??
ـشــكـلــة (مـاديـة) ?? وهل 2- هل ان ا
وجـدنـا احلل عـنـدمـا كـرمـنـا اجلـنود
تـطـوعـ بـقـطـعة وضـبـاط الـصف ا
ارض وقـرض عــقـاري ومـنــحـة بـنـاء

وسيارة (متسوبيشي) ??
ـكن صـنـاعـة الـسالم بـ 3- كـيف 
اجليش وعائلة العـسكري خصوصا
وأن العـائلـة قادرة عـلى تهـديد كـيان

اجليش الذي يهدد كيانها ??
كن التوصل الى حالة ان 4- كيف 
كن ان يـتقدم خلطـبة فتاة العريف 
ـعـلم مـدرسـة يروم وبـثـقـة مـنـافـسـا 
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كـثيـرة هي العـبر التي رسـختـها الـثورة احلـسينـية فـهي كالـنهـر اجلاري لن يـنضب أبدا
ـآثـر الـتي سـطرتـهـا دمـاء طـاهرة خـلـدت تـاريـخا وإن جف حـبـر األقالم فـلن تـنقـطع تـلك ا
خالدا وملحـمة كبرى ألهمت األجيـال عناوين الوفاء واإليثار وثورة تـتجدد كلما وقع ظلم
عـلى األمة فـتنـتفض بـوجه الـطغـيان.يـحاول الـبعض أن يـصور ثـورة االمام احلـس عـليه
لك رغم أن األمام احلس أحق بها السالم بأشكـال شتى فمرة يصورها صراع على ا
ومـرة يـدعي إنــهـا ثـورة ضـد احلــاكم الـذي ال يـجـوز اخلــروج عـلـيه ! ويــريـد من إبن بـنت
رسول الله أن يبـايع الظا والفاسدين ويخضع حلكم اجلور والظلم واجلهل والطغيان

بعيدا عن أهداف الرسالة اإلسالمية  التي جاء بها جده محمدأ صلى الله عليه وآله.
…u M « XO

آ مع الـقضـية احلـسيـنيـة على إنـها عَـبرة تـثير ـراثي وا من جـانب آخر; يـتعـامل قراء ا
ـصـيـبة الـتي حـلت بـآل بـيت الـنـبـوة ويـبـتـعدون عن احلـزن والبـكـاء واجلـزع لـهـول تـلك ا
الــهـدف األسـمـى واألهم الـذي قـاتل مـن أجـله احلـســ وعـيـاله تــلك اجلـيــوش والـرسـالـة
اخلـالـدة التي ضـحى بدمه مـن أجلـها بـعد أن قـدم عيـاله وأنـصاره واحـدا تلـو اآلخر الى
سيـوف األعداء ورماحـهم وما هي القـضية الكـبرى التي تـستوجب تلك الـتضحـية وتقد
تـلك الدماء.. لكن العـاطفة الصادقـة وإستثارتهـا جنبة لهـا أهميتهـا في تلك الثورة.إن أحد
ة أبرز أهداف نهضـة األمام احلس عليه الـسالم التي قام بها ضد حـكومة فاسدة وظا
وقمعيه وهي حـكومة يزيد هو إقـامة دولة عادلة تقـيم احلق والعدل واإلصالح ب الناس
وهـذا واضـح من الـشـعــار الـذي رفـعـه االمـام احلـســ قـبل خـروجـه حـ قـال : " أني لم
ـا خـرجت لـطـلب اإلصالح في أمـة جدي " ـا وال مـفـسدا إ أخـرج أشـرا وال بـطرا وال ظـا
كـمـا إنه لم يـخاطـب قاتـلـيه بـأنـهم لم يـصـومـوا أو يحـجـوا بل قـال لـهم أن بـطـونـهم مـلئت
حراما فمن هنا بدأ الفساد والظلم واإلضطهاد وهو أساس كل فساد الحق. بعد أن قدم
احلـس عـلـيه الـسالم القـيـادة الصـاحلـة متـمـثلـة بـشخـصه كـونه ينـتـمي الى بيـت النـبوة
وشقيق اإلمام احلـسن عليه الـسالم الذي تصالح مـع معاوية شـرط أن تكون اخلالفة من
بعده ألخيه احلسـ ورفع الشعار الذي يريد حتقيقه واألهداف السامية التي يريدها من
ثـورته حـرص أيضـا على تـقد رجـال هذه الـدولـة الصـاحل دون الـنظـر الى شكـلهم أو
عرقـهم فكان فـيهم الشـيخ والشـاب وذو البشـرة السمـراء ومنهم من أصـوله غير عـربية
ـشروع الـذي خـرج من أجله احلـس فـكان الـشيخ ـان بالـقضـية وا عـيـار هو اإل لـكن ا
الكـبـيـر حبـيب بن مـظـاهر والـفـتى عـلي األكبـر وجـون األسـمر وأسـلم الـتـركي واحلر بن
رأة شريـكة الرجل والـنصف االخر من اجملـتمع ولهـا دور في بناءه يـزيد الريـاحي.وألن ا
كـما لـلرجل فقـد كان لـها دور في معـركة الطف ومـشاركـة فاعلـة للثـورة احلسـينيـة وكما
ـعركـة تصـدت السيـدة زينب عـسكـر احلسـ وحامال لـلواء ا كـان اإلمام الـعبـاس قائـدا 
قاتل وكانت صوتا هادرا ضد بنت علي إلدارة الدعم ورعاية النساء واألطفال وعوائل ا
الظا وإعالما ناطقا ضد محاوالت األموي طمس ما حدث في واقعة كربالء شارتكها
نساء قدمن أروع الـبطوالت وسطرن تـضحيات كتـبت بأحرف من نور فـكانت هناك زوجة
احلـس الـرباب بنـت إمر القـيس ورملـة أم القـاسم بن احلسن بن عـلي وأم وهب التي
ـعـركـة وأم عـمـرو الـتـي دفـعت ولـدهـا لـلـقـتـال بـعـد أصـرت عـلى الـقـتــال مع زوجـهـا في ا
إسـتـشـهـاد زوجـهــا.في واقـعـة كـربالء جتـسـدت مـعـالـم الـدولـة الـعـادلـة الـتي كـان يـهـدف
إلقامتهـا األمام احلس عليه السالم إضافـة الى األهداف األخرى فقد كان هدف الثورة
احلـسيـنـيـة هـو إقامـة دولـة احلق والـعـدل ومحـاربـة الـظلـم والفـسـوق والـفسـاد والـقـيادة
الصـاحلة التي حـملت تـلك أألهداف مـتمثـلة بـاإلمام احلسـ وأخيه أبي الـفضل الـعباس
واألدوات الصـاحلة لـقيـام هذه الدولـة هم أصحـاب اإلمام احلـس الـذين كانـوا على قدر
شـروع على تـنوعهـم اإلجتمـاعي وإختالف ـان بالـقيـادة وا عـرفة واإل كـبيـر من الفـقه وا
ـتفـرج. كانت مالمح أعـمارهم فـقد كـانـوا من خيـرة مجـتمـاعاتـهم التـي إتخـذت موقف ا
ـعالم وبـرنامـجهـا الذي كـان يهدف لـه جتسد في الـدولة الـتي يريـدها احلـس واضـحة ا
قـولـه: " مـثـلي ال يـبــايع مـثـله "  وأعــطى الـنـمـوذج األصــيل لـكل مـعـالـم الـدولـة من بـرامج
وأهداف وقيادات ضد حـكومة فاسدة في قـيادتها وأفعـالها وإن كانت حتاول أن تـغطيها
بـعنـاوين مـقـدسة وشـعـارات كاذبـة بـعيـدة عن الـدين ومـنهج اإلصالح واإلدارة الـصـاحلة
ـا حـاولت االقالم الـزائـفة أن تـصـور احلـسـ عـلـيه الـسالم مـتـمـردا عـلى الـقـانون ولـطـا
سلم في الوقت الذي كان هو األحق بقيادتها على محاوال إضعـاف اإلسالم وشوكة ا
النهج احملمدي األصـيل. لقد كان احلس عليه السالم ثائرا ضد الالدولة معترضا على
ـقدرات األمـة قـدم دمائه وعـيـاله وأصحـابه فـداء لألهداف الـفـساد والـتـزييف والـتالعب 
السامية الـرامية الى االصالح ومحاربة اإلنـحراف واالستئثار بـحكم االمة والتسلط على
رقـابهـا حتت سيـاط الظـلم واجلور واحلـرمان فـدولة الـعدل تـستـحق التـضحـية واألهداف
الـصاحلـة ال تـنـازل عنـهـا وإن كثـر أتـباع الـبـاطل وعال صـوت أبواقـهم وإشـتروا األقالم

أجورة لتلميع صورهم. ا
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مـــركـــز مـــتـــقــــدم في تـــصـــنـــيف
. احملترف

ة إال أن تيـتيـباس تـعرض لـهز
مـفـاجـئـة  من الـصـاعـد كـارلوس
الـكــاراز لـيــنــتـهي مــشـواره في
الـبـطـولـة األمريـكـيـة الـتي خرج
مـنـهـا بـانـطــبـاع سـلـبي من قـبل

. اجلمهور والالعب
وخالل مـبــاريــاته في الــبـطــولـة
أخذ تـيتـيباس فـترات اسـتراحة
ـا ــيـاره  طــويـلــة في دورات ا
أثــار غــضب اجلــمــاهــيــر الــتي
قــابـــلـــته بـــعــد ذلـك بــصـــافــرات
االستـهجـان بسـبب تكـراره لهذا
األمــــر.وأكـــد الـــروسـي دانـــيـــيل
مــيــدفــيــديف أنه نــصح الالعب
الـيونـاني بعـدم تـكرار األخـطاء
إال أن تـــيــتــيــبــاس لـن يــســتــمع

لنصيحته.
وقال مـيدفيـديف في تصـريحات
نـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــهــــــــــــا مـــــــــــــوقـع
"essentiallysports أنــــا أريــــد
أن أقـول أنــنـا جــمـيــعـا بــحـاجـة
ـــــيــــاه لــــلـــــذهـــــاب إلى دورات ا
البـس في بـــعض لـــتـــغـــيــــيـــر ا
األحــيـان ويــخــتــلف الــوقت من

الـــلــقـــاء. وأبــدى مــدرب الـــتــنس
اإلسـبــاني تـوني نـادال عن رأيه
ـوضـوع وكـتب في حـيــال هـذا ا
صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة "إل بــــــــايس":
"تــســيــتـــســيــبــاس بال شك العب
المع وعــلى هــذا الـنــحــو نــتـوقع
مــنـه الــفــوز دون اســـتــخــدام أي
كن االستـفادة منها ومن حيل 

الواضح أنه ال يحتاجها".
ـكن ألي وتــابع: "أعــتــقـد أنـه ال 
مــشـجع لــريــاضـتــنــا أن يـتــخـيل
روجر فـيدرر أو رافائـيل يبـحثان
عن طـرق مشـابهـة لهـذه الطـريقة

من أجل حتقيق الفوز".
ــدرب اإلســبــاني: "أطــالب وأ ا
بـوضع قــاعــدة صـارمــة لـتــجـنب
هـــذه الـــقــضـــايـــا ألن مـــثل هــذه
األمـور قــد تـتــسـبب في خــسـارة

نافس للمباراة". الالعب ا
…—U

أثبت الروسي دانييل ميدفيديف
والــــيــــونـــانـي ســــتــــيــــفــــانـــوس
تـسـيتـسـيبـاس أنـهمـا أحـد أبرز
وسم ووصل الالعب في هذا ا
كالهـمـا إلى نـهـائيـات الـبـطوالت
ـا جـعـلـهـمـا يـحـتالن الـكـبـرى 

احلـيلـة في كل مـبـاراة لعـبـها في
سـيـنـسـيـنـاتي وبـطـولـة الـواليات
فتـوحة للحصول على تحدة ا ا
ـــــبــــاريــــات فـــــتــــرة راحـــــة في ا
ــنـــافــســ من أجــواء وإخــراج ا

ـرحـاض ألكـثر من 7 اسـتـخدام ا
دقــائق يــشــكل أزمــة كــبـيــرة في
عـالم التـنس ومـثارا لـلجـدل ب

جنوم اللعبة.
واســتــغل تــسـيــتــسـيــبــاس هـذه
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أصــــــبـح جلــــــوء الــــــيـــــــونــــــاني
ســتــيـفــانــوس تـســيــتـســيــبـاس
ـيـا لـلـراحة ـصـنف الـثـالث عـا ا
ـــــبــــــاريـــــات مـن أجل أثــــــنــــــاء ا
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كشف رئيس احتاد العاب القوى مهدي باقر يوم السبت سبب تراجع مستوى كوفند حسن وحصوله
ركز السادس برقم (37.19) م برمي الرمح. على ا

وقـال باقر في تصـريح صحفي  إن رغم اجنـازات كوفند الـسابقة وحـصوله على اوسمـة ملونة في كل
ـبيـة إال أنه لم يـتمـكن من إحراز وسـام في طوكـيـو إلصابـته بوبـاء كورونـا قبـيل انطالق مـشاركـة بارا
ا أثـر على مستـواه بشكل كـبير.وأحـرز زميله ولدان البـطولة فـضال عن وفاة والده بالـفيروس نـفسه 
نزار الوسـام النـحاسي بعـد أن حقق رقـما قدره (41.39) م فيـما حـطم الالعب الصـيني صن الرقم
يـدالـية الـذهـبيـة ونـال الالعب اإليـراني صادق ـبي برقم (47.13) م ليـحـصل علـى ا ي و الـبـارا العـا

يدالية الفضية برقم (43.35)  م اثر  6محاوالت حسب نظام البطولة. ساهي ا
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ــكــســـيــكــيــة الكــمـــة ا تــوفــيـت ا
الشابة جانيت زاكارياس زاباتا
مـتـأثـرة بـإصـابـات تـعـرضت لـهـا
خالل نــزال خــاضـتـه مــطـلـع هـذا
األسـبـوع في مــديـنـة مــونـتـريـال

الكندية.
وقـــالـت شــــركـــة غــــروب إيــــفـــون
ــروجــة لـلــمالكــمـة في مــيـتــشل ا
بـيـان عبـر تطـبـيق إنـستـغرام إن
زابــاتـا الـبــالغ عـمـرهـا  18عـامـا

ستشفى . فارقت احلياة في ا
وخـــســرت زابـــاتــا نـــزالــهـــا ضــد
الـــكـــنـــديـــة مـــاري بـــيـــيـــر هـــول
بـالـضـربـة الــقـاضـيـة في اجلـولـة
الرابـعة .وتعـرضت زاباتـا حلالة
تــشـنج وانــدفع نــحــوهـا زوجــهـا
ومــدربــهـــا وتــلــقت اإلســعــافــات

األولـيـة من جـانب الـطـاقم الـطـبي
ستشفى. قبل أن تنقل إلى ا

وجـرى إدخـال زابـاتـا في غـيـبـوبة
مــحــفــزة طــبــيــا لــكن األطــبــاء لم
يــنــجـــحــوا في إنــقــاذ حـــيــاتــهــا

وتوفيت متأثرة باإلصابات.
الكــمـة الـكــنـديـة مـاري وأعـربت ا
بــيــيــر عن تــعــازيــهــا وكــتــبت في
حـسابـهـا على مـوقع "إنـستـغرام"

ا حدث. أنها تأسف 
وكــان الـــنــزال ضــد مــاري بــيــيــر
الـــــســـــادس فـــــقط لـــــلـــــمـالكـــــمــــة
ـكسـيـكـيـة عـلـمـا بـأنـهـا خاضت ا
نـزالهـا األول وهي في الـ15 عـاما

من عمرها.
وحـقــقت زابـاتـا خـالل مـسـيــرتـهـا
ـالكــمــة فــوزين الــقـــصــيــرة في ا

ومنيت بأربع هزائم.
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 انــــــطـــــــلــــــقت  فـي مــــــديــــــنــــــة
السليمانية بإقليم كوردستان
بطولـة النخبـة الدولية الـثالثة
ـــشــاركــة 13 لـــلــمـــواي تــاي 

منتخباً عربياً بينها العراق.
وقـال رئيس االحتـاد مـصـطفى
عـلك في تـصـريح صـحفي  إن
عـــــمــــلــــيـــــة الــــوزن بــــدأت اآلن
ــشــاركـ وتــقــد الالعــبــ ا
بــبـــطــولــة الـــنــخــبـــة الــدولــيــة
لــــلــــمــــواي تــــاي إلى وســــائل

اإلعالم.
مثل ؤتمر الصحفي   وأقيم ا
االحتــاد الـعـربي لــلـمـواي تـاي كسيكية  جانيت زاكارياس اثناء وفاتها الكمة ا ا

مـبـاراة العـراق وكوريـا اجلـنوبـيـة في سيـؤول انتـهت بـالتـعـادل السـلبي بال
اهداف .. النـتيجـة كانت سعيـدة ظاهرة الرضـا بقلوب الـعراقي جـميعا ..
السـبب ال يكمن بقـوة الفريق الـكوري او منتـخبنا قـليل الشأن واحلظ .. بل
ان الظروف والـبيئة الـتي نعانيهـا ويعيشـها منتخـبنا وكرتـنا ودورينا فضال
عن الصورة الـنمطية السلبية التي رسخها فينا كاتنيش التي عشعشت في
سبقة والالحقة .. اذ انه لم يلعب طوال قيادته لنا وال نظـرتنا وحتليالتنا وا
ـنتخبنا  .. كل مباراة قـوية تستحق الـتقييم وتعـكس القدرة والقوة الـفعلية 
ذاك وغيـره الكثـير ومـا فيه كـوريا اجلـنوبيـة من هالـة عكـسهـا جنم توتـنهام
سوول وبـقية محترفيهم .. جعلتـنا نخشى على اسود الرافدين بأول مباراة
شوار .. مهمة لهم وكلنا نعي معنى باكورة التصفيات وما نفهمه من اول ا
التـجربة - بحمد الـله - مرة بخير مـنحتنا الـثقة في ضرورة حتس األداء
كن ان نتلمـسه باحقيتنا لـلمطالبة بـعرش التتويج وحجز بقادم األيـام وما 
احـدى مـقاعـد الـتاهل الى نـهـائيـات  كـاس العـالم سـيمـا تـلك التـي ستـكون
عــلى ارض الــعـرب ألول مــرة بــحـدث تــاريــخي له طـعـم الـشــهـد ومــخــتـلف

بالنسبة لنا كعرب عن بقية جميع البطوالت ..
هنا تـكمن فرحتنا بالتـعادل امام الكوري الذين تصـورا ان منتخبنا صيدا
سـهال والـنـقـاط الثالث مـحـفـوظة في جـيـوب الـشمـشـون .. وذاك مـا رفضه
ونقـضه الشيخ الـقادم من هولـندا احململ بـتجربـة وخبرة عـقود طويـلة يريد
حملطـته الـرسمـيـة األولى ان تكن خـتـامهـا مسك فـي بغـداد وذاك من حسن

حظه وحظنا ان شاء الله .
ادفوكـات الذي استلم اخـطر مهمـة في اجملموعـة قبل شهر من انـطالقتها 
كن كـانت تراوده ـنتـخب ولم يحط الـرحال في عـاصمـته ..  لم يزور بـلد ا
ـا يـسـمع بـهم  .. في رحـلة األفـكـار في قـيـادته لـكتـيـبـة اول مـرة يراهم ور
طويـلة قطـعت االف الكـيلـومترات غـير احملـببة .. مع ذاك بـدا سعـيد جدا ..
ـنضـبط الذي بل اسعـد من كل العـراقيـ في هذا الـتعـادل وحسن االداء ا
رتـقـبة لـتـقد شـاهـده بالعبـيه وبـدات ثـقته تـتـعزز وتـزيـد مسـاحـة االمـال ا

األفضل في الدوحة ان شاء الله  ..
قال سـنهاجم بشكل افضل امام ايران .. وسيفعل الرجل .. بعد ان منحته
الدفاعـات العراقية جرعة كبيرة من الثقة .. جعلته يصرح بجراة وسيحاول
اقـتـنـاص الـثالث نـقـاط مع عـدم االنـفـتـاح والـغـرور .. فـايـران مـنـافس غـيـر
ا يدفعنا الى ا بدت بسيؤول  ..  سهل لـكن مهمتنا معهم ليست اعسر 
قبول فـرضية الـتفائل واالنـدفاع بهـجمات مـتنوعـة قد نسـتفيـد منهـا لكسب

باراة .. ا
قطـعا ال يعني ذلك ان الفريق االيراني سيتفـرج .. انهم يخططون كما نفعل
.. ولـهم طـمـوح بل انـهم يـنـظـرون اليـنـا عـلى انـنـا لـسـنـا افضـل من الـفريق
الـسـوري الـشـقـيـق الـذي فـازوا عـلـيه بـهـدف يـتــيم يـدلل عـلى ان اجملـمـوعـة
نـتخـبات الـستـة جاهزة بـشكل سوف لن تـنتـهي مبـكرا .. بل ان كل قـوى ا
جيـد ولهـا مطـلق الثـقة بـعدم الـتسـلـيم ورفع الرايـة حتى اخـر صافـرة حكم
في اخر مـباراة.. هـذا وغيـره الكـثير مـا يدعـونا لـلحـكمـة والتـاني والتـعامل
على طـريقـة احملـطات .. الـتي يـعيـها جـيـدا احلكـيم الـشيخ ( ادفـوكات ) ..
ونحن نـنتـظر بفـارغ الصبـر حكـمته وما نـعوله على
عطـاء أبنائنـا وغيرتهم في حتـقــــــــيق طموح كل
العـراقيـ الذيـن ينـتــــــظـرون فــــــوز مـنتـخبـنا
اكـــثــــر من انــــتـــظــــارهم  االنــــتـــــــــخــــابـــات او

اإلصالحات !
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واجهة ايران نتخب الوطني يباشر بالتدريبات  ∫ ا U —b

الـــرضــــا وعــــمــــار غـــالـب وكـــاع
رمضان وإقبال زيدان حسن رائد

ويوسف زيتونة رضا فاضل.
وانـــتــهى الـــشــوط األول بـــتــقــدم
بي بهدف منتخب االمارات االو
من دون رد والــذي شــهــد حــالــةَ
بي طرد ضد العب مـنتخـبنا االو
يوهان زيتونة في الدقيقة ( 19).
وتـــمـــكنَ الـــعـــراق من تـــقـــلـــيص
الفـارق في بدايـة الشـوط الثاني
بـهـدف الـالعب رضـا فـاضل قـبل
أن يـــســـجل مـــنـــتـــخـب االمــارات
الــهـدف الــثـالث لــيـطــرد بـعــدهـا
ــبــاراة الالعب مــصــطـفى حـكم ا
وليـد بعد ان تـسبب بركـلة جزاء
تـصـدى لـهـا احلـارس نـد نادر
ـــــنـــــتـــــخب قــــبـل أن يـــــســـــجل ا

االماراتي الهدف الرابع.
ـبي وسـيـخـوضُ مـنــتـخـبـنـا االو
مــبــاراته الــوديــة الــثــانــيــة أمــام
ـبي الـيوم مـنـتخب االمـارات االو

االثن على استاد الفجيرة.
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وتغـلبَ  منـتخبُ  الـناشـئ على
ـة الـهالل لـلـشـباب  فـريق اكـاد
بـــــهـــــدف مـن دون مـــــقـــــابـل في
باراة التي اقيمت  على ملعب ا
احلفريـة في مدينـة الكوت وذلك
ـــنـــتــخب ضـــمن اســـتـــعــدادات ا
لـلـدخـول في بـطــولـة غـرب آسـيـا
ـــمــلـــكــة ـــقــرر إقـــامــتـــهــا في ا ا
الــعـربــيــة الـســعـوديــة في شــهـر

قبل. تشرين االول ا
وأحـرزَ هـدف مـنتـخب الـنـاشـئ
الالعبُ سجاد حـميد في الـدقيقة
83 من اللقاء بعد مجهودٍ فردي

رائع.
الك الـــــــتــــــــدريـــــــبي وأشــــــــركَ ا
ــبــاراة جـمــيعَ لــلــمــنــتــخب في ا
الالعــــــبـــــ لــــــلـــــوقــــــوف عـــــلى
جاهزيـتهم من النـاحيت الـفنية
والـبدنـية ولـلـتعـرف على كـيفـية
تــطــبــيق الــواجــبــات الــدفــاعــيـة
والــهــجـــومــيــة قــبل الــولــوج في

قبلة. االستحقاقات ا
ويــســتــعــدُ مـنــتــخب الــنــاشــئـ
للـدخول الى معـترك بطـولة غرب
آســيــا في الــســعـوديــة الــتي من
زمع انطالقها في شهر تشرين ا
ـنـتخـبـات النـاشـئ حتت األول 

16 عاماً.
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أكدَ مدرب منتخب الشباب عماد
محمد ان ثالثة العب محترف
ســـيــعـــززون صــفـــوف مــنـــتــخب
الـشـبـاب في بـطــولـة غـرب آسـيـا
التي ستقام في محافظة أربيل.
وقالَ مـحمـد: إن الدعـوة ستوجه
حملترف دي غـرافشاب الـهولندي
بــلــنــد حـسـن والعب دورتــمــونـد
ــانـي ريــبـــر حــســـني وكــذلك األ
مــحـتــرف مـانــشـســتـر يــونـايــتـد
اإلنـكـلـيـزي زيـدان اقبـال من أجل
التواجـد مع منتـخب الشباب في

بطولة غرب آسيا.
: ســـأتــــوجه إلى أوربـــا وأضـــافَ
ــقـبل من أجل مــتـابـعـة الـشـهـر ا
ن دوّنتهم الالعبـ احملترفـ 
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شـخص آلخــر شـخص مـا يـفـعل
ذلك في 5  دقــــائق 6 دقــــائق 8

دقائق".
وتـابع: "لـكن مـا حـدث في مـباراة

تــــــيــــــتــــــيــــــبــــــاس ومـــــوراي 
اســتـهـجـانه لــذلك عـلى األقل في
ـدة 8 ـبـاراة الـتـالـيـة ال تـخـرج  ا
دقائق لكنه كرر نفس الشيء في
باراة التالية ولقد نصحته في ا
الـســابق بــعـدم تــكـرار األخــطـاء
لـكنه لم يـسمـع نصـيحـيتي".وأ
يًا: "أتذكر في صنف الثاني عا ا
2019 قــمـت بــارتــكـــاب تــصــرف
خـاطئ وقـلت لنـفـسي يـجب علي
الــــــتــــــوقف عـن هــــــذا وإال فـــــإن
اجلـمـاهــيـر لن تـســانـدني وهـذه
هي الــنـصــيـحــة الــوحـيــدة الـتي
ـهــا له لـكن لـديه ـكـنـنـي تـقـد
ا لن يـسـتمع حـياته اخلـاصـة ر

إلى نصيحتي".
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بــعـــد الـــتــفـــوق عـــلى اثـــنــ من
الــوجـوه اجلــديـدة واجـه نـوفـاك
ديـــوكــوفــيــتش أحـــد مــنــافــســيه
الــقـدامى  وبـلـغ الـدور الـرابع في
ـفتـوحة للـتنس بـطولـة أمريـكا ا

بـالـفوز  7-6و 3-6 و 3-6 و6-2
عــلى كي نـيـشــيـكـوري لـيـواصل
سـعيه نـحـو حصـد لـقبه  21 في
الــــبــــطـــــوالت األربع الــــكــــبــــرى.
وخاض ديـوكوفـيتش في مالعب
فالشـيــنج مـيــدوز أول مـواجــهـة
ــــركي عــــلى اإلطـالق ضـــد الــــد
هوجلر رونه ثم الهـولندي تالون
ــرة جــريــكــســبــور لــكــنه هــذه ا
ه نــيــشــيــكـوري اصــطــدم بــغــر
الـــذي بـــلغ الـــنـــهـــائي في 2014
بــــعــــدمــــا تــــفــــوق عــــلـى الالعب

الصربي في ذلك العام.
ومـنــذ ذلك احلــ فــرض نــوفـاك
ديـوكــوفـيـتش ســيـطـرته الــتـامـة
عــــلى مــــنــــافــــسه وفــــاز في 17
مــبــاراة مـــتــتــالــيــة أمــام الالعب
الـيـاباني كي نـيـشيـكـوري ليـعزز

سجله إلى 18-2.
لكن بعد خسارة نيشيكوري 6-2
ـبياد و0-6 في دور الثمـانية ألو
ـــصـــنف األول طــــوكـــيـــو أمـــام ا
يا أجبـر الالعب البالغ عمره عا
31 عـامـا منـافـسه الـصـربي على

زيد من اجلهد. بذل ا
واعـــتــاد نــوفـــاك ديــوكـــوفــيــتش

الــلـعب حتت األضـواء الــكـاشـفـة
في اســتــاد آرثــر آش لــكــنه بــدا
غـــيــر مـــتــأقـــلم مع الـــلــعب حتت

أشعة الشمس القوية.
وبــعــد بـدايــة مــتـكــافــئـة انــتـزع
نيشيكوري اجملموعة األولى بعد
الـــفــوز بـــشـــوط فــاصـل قــبل أن
يـسـتـعيـد ديـوكـوفيـتش مـسـتواه
ويـكـسر إرسـال الالعب الـيـاباني
مـرتـ في اجملـموعـة الـثـانـية ثم
يــدرك الــتــعــادل.وعــاد الــتــكــافــؤ
ليـسيطـر على اجملمـوعة الثـالثة
ـصنف األول في قـبل أن ينـجح ا
كــسـر إرســال مــنــافــسه في وقت
حاسم ليتقدم 3-5 ثم حافظ على

إرساله ليفوز بهذه اجملموعة.
ـنح ديوكـوفـيتش مـنـافسه ولم 
أي أمل لـتـحـقيـق انتـفـاضـة وفاز
بــــــآخــــــر أربــــــعــــــة أشــــــواط في
اجملـــمــــوعـــة الـــرابـــعـــة لـــيـــفـــوز

واجهة بجدارة. با
وسـيـنـتـظـر ديوكـوفـيـتش الـفـائز
ـــواجــــهـــة بـــ األمــــريـــكي من ا
ــشـارك جــنــســون بــروكــسـبـي ا
ببـطاقـة دعوة والروسي أصالن

كاراتسيف.
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كـوريا اجلـنوبـيـة لإلصابـة فيـما
الك التدريبي لـلمنتخب ينتظـر ا
الــوطــني الــفـحــوصــات الـطــبــيـة
لالعب عـلي عـدنـان  لـلـتـحـقق من
مـدى إمـكانـية عـودته لـلـتدريـبات

وخوض مباراة منتخب إيران.
w *Ëô« …—U

ـبـي لـكـرة ـنـتــخب االو وخـســرَ ا
الــقـــدم مــبــاراتـه الــوديــة االولى
أمـام مـنـتـخـب اإلمـارات بـنـتـيـجة
أربعة أهداف مـقابل هدف واحد
ـــبــاراة الـــتي أقــيـــمت عــلى في ا

استاد الفجيرة.
ـبي ودخـلَ مـدرب مـنـتـخـبـنـا االو
الــتـشـيـكي مــيـروسالف سـوكـوب
بـتـشـكـيـلــةٍ مـؤلـفـة من نـد نـادر
ـرمى ومــتــ صـالح حلــراســة ا
مــنــتــظــر عــبــد األمــيــر ويــوهــان
زيــتــونــة ومــحــمــد الــبــاقــر كـر
ومـصطـفى ولـيد ومـنتـظـر محـمد
عـلي مـحـسن وحـسن صـادق زيـد
حتس وهيران احمد مؤمل عبد
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خـاضَ مــنـتـخـبــنـا الـوطــني لـكـرة
الـقــدم وحـدته الــتـدريـبــيـة االولى
عـــــــلـى مالعـب اجلـــــــامــــــعـــــــة في
العـاصمـة القـطريـة الدوحة وذلك
ـــبـــاراة إيـــران يـــوم حتـــضـــيـــراً 
ــقـبل ضــمن مـبــاريـات الـثالثــاء ا
اجملــمــوعــة االولى لــلــتــصــفــيــات
ـونـديـال قـطر ـؤهـلة  اآلسـيـويـة ا

.2022
وظــهـرت نـتـائج مـسـحـة كـورونـا
ــنـتــخب الــتي خــضع لــهــا وفــد ا
الـوطـني  سـلـبــيـة بـيـنـمـا خـاض
نـتخب تـدريبات الـصبـاحية في ا
سـبح في الـفـندق قـاعـة اجليـم وا
بـــعــد رحـــلــة الـــعــودة مـن كــوريــا
اجلـنوبـية الـشـاقة الـتي استـمرت

14 ساعة.
وشهدت الوحدة التدريبية االولى
لـلــمـنــتـخب الــوطـني فـي الـدوحـة
عــــــودة الالعـب صــــــفــــــاء هـــــادي
للـتدريبات بـعد غيـابه عن مباراة

مــــفــــكــــرة اجلــــهـــاز
ـــنـــتـــخب الـــفـــنـي 
الـشـبـاب الخـتـيـار
األفـضل لـلـتـواجد
مــعـنـا في الــفـتـرة

قبلة. ا
واخــتـــتمَ الـــعــمــدة

حــــديـــثه بــــالـــقـــول:
الالعبـون احملتـرفون
ســيـــكــونـــون إضــافــة

ــنــتــخب الــشــبـاب في قــويـة 
ـقـبـلة االسـتـحـقاقـات ا
وســـــــــنــــــــقـــــــــوم في
اسـتـدعاء أي العب
مــحــتــرف يــقــدم
اإلضـافـة الـفـنـيـة

للمنتخب.

نوفاك ديوكوفيتش

ورئـــــيس االحتـــــاد الـــــعـــــراقي
لـلــحـديث عن بـطــولـة الـنــخـبـة
الدوليـة للمواي تـاي بحضور
ــــثــــلي الــــبــــلــــدان رؤســــاء و

شاركة بالبطولة. ا
ؤتمر طرح النقاط و خالل ا
والـقوانـ اخلـاصة بـالـبطـولة
ـــتـــبع لـــبـــطـــولـــة والـــنـــظــــام ا

. احملترف
وأوضح عـــــلك أن  26العـــــبــــاً
والعــبـــة هم من نــخـــبــة الــدول
الـــعـــربـــيـــة ســـيـــشـــاركـــون في
ـنافـسات الـتــــــــي سـتنـطلق ا
بــــــعــــــد اكـــــــمــــــال االجــــــراءات

التنظيمية.
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ـسابـقـات العـراقـية مـنـحت جلنـة ا
متاز شاركة في الدوري ا األندية ا
أحــقــيــة الـتــعــاقـد مع 6 مـحــتـرفـ
أجـانب في قــائـمـة الـفـريق عـلى أن
لعب. يتواجد  5منهم فقط داخل ا
ـــســـابـــقــات وقـــال رئـــيس جلـــنــة ا
الدكتور حيدر عوفي في تصريحات
صــحـفـيـة الـلـجـنـة أتـاحت الـفـرصـة
لألنـديــة لـلـتـعـاقـد مع 6 مـحـتـرف
على أن يـشتـرك خمـسة مـنهم داخل
ـلـعب كي يـعـوضـوا غـيـاب العبي ا

نتخب". ا
وأضـــاف: كـــمــــا قـــررت الـــلــــجـــنـــة
ـنـافسـة وعـدم تـأجيل اسـتـمراريـة ا
نتخب أي مباراة بسبب مـباريات ا

العراقي.
وأشار إلى أن اللجنـة منحت فرصة

لألنــديــة إلضــافــة 40 العــبًــا ضــمن
ـقـبل حتى ال ـوسم ا قـائـمتـهـا في ا
يـــتـــأثــر أي نـــادٍ بـــغــيـــاب العـــبــيه

نتخب. رتبط با ا
وأردف قـــــائال: "ال يــــوجـــــد مــــبــــرر
ـــوسم لـــتـــأجـــيـل أي مـــبـــاراة في ا
ــقـبل وهــذا يــضــمن انــسـيــابــيـة ا

متاز". الدوري ا
وأوضح أن موعد انطالق منافسات
الدوري سيكون يوم 20 من الشهر
اجلـــــاري عــــلى أن تــــكــــون قــــرعــــة
ـسـابقـة إمـا اخلمـيس أواجلـمـعة ا

. قبل ا
يــشــار إلى أن قــرار هـبــوط األنــديـة
أربـعـة أو اثــنـ ســيـكـون مــرهـونًـا
بــــقـــــرار االحتــــاد اجلـــــديــــد الــــذي
ســـيــنـــتـــخب في الـــرابع عـــشــر من

قبل. الشهر ا

عماد محمد
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{ جــــــنـــــــيـف-(أ ف ب) - تـــــــوفّي
اخلـــــمـــــيـس قـــــائــــــد اجلـــــوقـــــات
واألوركـستـرا الـسويـسـري ميـشال
كـوربوز عن  87 عـامًـا بـحـسب مـا
قـــالـت زوجـــته لــــوكـــالــــة األنـــبـــاء
السويسريـة كيستون-إيه تي إس
تاركًا خلـفه رصيداً موسيـقياً غنياً
يــضم مـئــات الـتـســجـيالت.وأسّس
كوربـوز فرقـة لوزان الـصوتـية عام
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(مـيت مـات) لفـرقـة مـشغل
دنـيـا لإلنـتاج الـسـيـنـمائي
ـــســـرحي هـــو عـــنــوان وا
احــدث مـسـرحـيــات الـفـنـان
عـلي عبـدالـنبي
الــــزيــــدي وهي
مـن تـــــألــــــيـــــفه
واخـــــــــــــــــراجـه
وتمثيل محسن
خــزعل ومـخــلـد
جـــــــــــــــــــــــــــاســم
وسـيــنـوغـرافـيـا
عـــلي مـــحـــمــود
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تعـتزم دائرة الـفنـون العامـة في وزارة الثـقافة
والسـياحـة واآلثار إقامـة معـرض فني يخص
الـتــدريــســيــ في الــفـنــون اجلــمــيــلـة. ودعت
الدائـرة جميع التدريـسي في كلـيات ومعاهد
الــفـنــون اجلـمــيـلــة فـضالً عن مــعـهــد احلـرف
عرض شاركـة بهذا ا والفـنون الشعبـية الى ا
الذي سـيحدد موعـده في وقت الحق. وستبدأ
الدائرة ابـتسلم األعمال الفنـية خملتلف الفنون
عرض بدءاً من شـاركة في هذا ا التـشكيلية ا
ـقر ـعـارض الـفنـيـة  الـيـوم األحـد الى قسم ا

الدائرة.

بلدية لوزان غـريغوار جونود قوله
(لـقــد رحل عـنّــا مـوســيـقي عــظـيم.
ـتــنّـة لــرفـعه ــديـنــة  وســتـبــقى ا
ألـوانهـا عالـيًـا جدًّا). وولـد ميـشال
كــــوربــــوز في مـــــرســــانس (غــــرب
ســـويـــســـرا) في  14 شـــبــاط 1934
ـــوســـيــقى وســرعـــان مـــا تــأثـــر 
الـبــاروك والـصـوت. وتـابع دراسـة
وسيقي في عـهد ا وسيقى في ا ا

ومن ب أشـهر أعـماله التي  1961
لقيت استـحسان النقـاد مقطوعات
لـــبــاخ ومـــوزار وبــرامـــز وفــيــردي
وفوريه وبـوتشـيني وفـرانك مارتن
وآرثــر هـــونــيــغــر. وحــيّت بــلــديــة
مديـنة لـوزان السويـسريـة كوربوز
واصــفــة إيــاهــا بــأنه (شــخــصــيّــة
رمزية للفنّ الصوتي).ونقلت وكالة
األنــبـاء الــســويــســريـة عـن رئـيس

يـنـطــلق من مـكــان مـغـايــر وانـا لـست
ـا مؤلف ـعـنى احلـرفي ا مـخـرجـا با
واعـــتــبـــرت نــفـــسي مــخـــرجــا لـــهــذه

سرحية مجازا). ا
ـمثـل قـال( مالك العـمل هما وحول ا
ــثالن عــاشــا مــعي ورشــة ادائــيــة
كان شخصية تعبا معي كي يصـبح ا
واحــدة مع الــدقـــة في االزيــاء ولــيس
ـا هـنـاك ســلـطـة مـؤلـف وال مـخـرج ا
سـرحـية الى بـروفـة منـتـجـة وتمـتـد ا
كتبي التي الفتـها بشأن االالهيات لذا
فـالعـرض جاء من نـصوص االالهـيات
وهـــو عـــرض تــأمـــلي ورســـالـــة عــمل
تــتــلـخـص كـونــنــا نـحـن الـذين نــنــقـذ

ـوسيـقى لـنـاظم حـس الـسـوداني وا
ادارة اضـــــــاءة جــــــاسـم الــــــصـــــــافي
مــســرحــيــة ازهـار شــريـف واالشـراف

العام على عبد عيد.
ــــســــرحـــــيــــة حتــــدث الــــزيــــدي عـن ا
لـ(الزمان) قائال(انا دائـما اشتغل على
ــفــارقــة وهــذا الــعــنــوان مــيت مــات ا
هو مفتـاح مثيـر لالسئلـة في العرض 
عـــنــوان لــكن فـي داخــله الــكـــثــيــر من
االســئـــلــة وفــيه الــغــرابــة وفــضــاءات
اخـرى) واضـاف(مـسـرحـيـة مـيت مـات
هـي مغـامـرة شـكـلـيـة دخـلت فـيـها الى
طريق النجـاح لم اضع رؤية اخراجية
كون الـعـرض يتـقاطع مع الـنص الذي

انـفسـنا ويـجب ان ال نخـضع النتـظار
مخلص يغير قدرنا استنادا الى االية
ة :بسم الـله الرحمن الرحيم (ال الكر
يــغــر الــلـه بــقــوم حــتـى يــغــيــروا مــا

بانفسهم).
ـــســـرحـــيـــة عــــرضت مـــؤخـــرا في وا
مـهـرجــان الـعـراق الـوطـنـي لـلـمـسـرح
ــسـرح وحـصــدت فـيه جــائـزة نــقـاد ا
ألفــــضـل عــــمل كـــــمــــا حــــصــــدت من
ــسـرحي ـهــرجـان جــائــزة الـنص ا ا
ــهـــرجـــان قــال الـــزيـــدي (هــذا وعـن ا
ـهـرجـان هـو سـوق مـسـرحي عـراقي ا
يــاخــذ اهــمـــيــته من من جــمــعــنــا في

رحاب  واسعة االفاق).

…—UO Ð ‰Òu−²ð “Ë—

W1b
{ رومــا - وكــاالت - أطـلت عــارضــة األزيـاء
ي روز بـبدلـة سوداء مثـيرة حيث ية د العـا
ظهر مـعظم صـدرها بيـنما كـانت تتجـول عبر
ـة خالل جـلـسـة تـصـويـر لـهـا في سـيـارة قـد
كـابـري بــإيـطـالـيـا. قـامت روز بـتـغـيـر بـريـقـهـا
القـد من خالل إرتداء نظـارات شمسية ذات
عـ الـقـطـة الـبـيـضـاء وهي عـلى ظـهـر سـيارة
حـمــراء مـكــشـوفــة في الـريف اإليــطـالي حتت
أشـعـة الـشـمس وتـلف وشـاحـاً حـريـريـاً حـول
رأسـهـا إضافـة إلى حـقـيـبـة شانـيل مـتـبـاهـية
شبك متلئة  بخصالت شـعرها الكستنائية ا
أبيض بـينمـا كانت في الفـستان الـضيق. وقد
أثـارت إطاللـة روز متـابعـيهـا بعـد مشـاركتـها
صـوراً مـعـهم عـبـر صـفــحـتـهـا اخلـاصـة عـلى
مـوقـع الـتـواصل اإلجــتـمـاعـي الـذين أشـادوا
بأناقـتها وترتيبـها وجمالها  طـالب منها أن

تعتمد هذا اللوك دائماً.

 eŽ 5 « bL×

ــايـــســتــرو الــعــراقـي تــلــقى تــعـــازي االوســاط الــفــنــيــة ا
سـائـلـ الـله واالعالمـيـة لـوفــاة ولـده اثـر حـادث مـؤسـف

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

ÊUłdF « rOŠd «b³Ž

الــفــوتـوغــرافي االردنـي ضــيـفــته
اجلــمـعــيـة الــعـراقــيـة لــلـتــصـويـر
ـــاضـــيـــة بـــجـــلـــســة اجلـــمـــعـــة ا
افـتـراضـيـة بـعـنـوان (من الـهـواية
الـى االحـــــــــــتــــــــــراف) ادارهــــــــــا

الفوتوغرافي سامر هادي.

d¼Uþ q{U  bL×

مـراسل (الـزمـان) في كـربالء تـلـقى شـهـادة تـقـديـريـة من
ــا يــقـدمه مـن جـهــود اعالمــيـة جــريـدة احملــرر اجلــديـد  

متميزة في احملافظة.

bAM  V UÞ

ــيـ والــكـفـاءات الــعـراقـيــ تـلـقى عـضــو جتـمع االكـاد
غفرة تعازي الـتجمع لوفـاة والدته سائلـ لها الرحـمة وا

والرضوان.

“uMOŽ dO U

اخملـرجــة اجلـزائـريـة فـازت بـجـائــزة الـسـوسـنـة الـسـوداء
ألفـضل فـيلم عـربي روائي طـويل عن فيـلـمهـا (صـبعـيات
الـعــسل) في مـهـرجــان عـمـان الـسـيـنــمـائي الـدولي الـذي

اضي. اختتم في االردن الثالثاء ا

b UJ « ÊU ¹— s ×

الـقــاضي والـداعـيـة الـعـراقي نــعـته االوسـاط الـعـشـائـريـة
سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. واجملتمعية

w³Ký bL×  vHDB

ـصـري حـاضـر الــسـبت في ورشـة تـدريـبـيـة ي ا االكـاد
ـصادر فـي الرسـائل واالطـاريح بـعـنـوان (بـرامج كـتـابـة ا
والبحـوث العلمية )ضـمن فعاليات اسبـوع البحث العلمي

نصة اريد. في عصر التحول الرقمي 

 ÕUDM « Êu Q

الـشـاعر الـعـراقي يـشـارك في فـعـالـيـات مـهـرجـان جرش
لـلـثـقـافـة والـفــنـون في األردن بـأمـسـيـة بـعـنـوان (لـيـلـة من
ـلكي في ـركز الـثـقـافي ا ـوسـيقـى) ستـقـام بـا الـشعـر وا

عمان مساء اخلميس  30 ايلول اجلاري.

w uł UMOK$√ VKI  WO×{ p¹UŠ
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قـامت أجنــلـيــنـا بــدفع رأس سـلــمى نـحـو
الـكعـكة فـغطى وجـههـا.كما اثـارت جولي
جـدال كـبـيـرا بـ اجلـمـهـور بـعـد كـشـفـها
انــهـا كــانت تـخــاف عـلى أوالدهــا عـنــدمـا
ي  براد بيت  قائلة: كانت مع النجم الـعا
(كـنت خـائـفـة عـلى سالمـة أبـنـائي عـنـدما
كــنـت مع بــراد بــيت) من دون أن تــوضح
ســبب هـــذا اخلــوف اال ان بـــراد بــيت لم

يعلّق بعد على حديثها. 
نتجة لفيلم (ماذا قد كما طرحت الشركة ا
اكـون ?) اإلعالن الـدعـائي الرسـمي له من
بـطــولـة الـنـجــمـ الـتـركــيـ هـازال كـايـا
وأونـور تونـا ونـال اإلعالن رواجا كـبـيرا
عـلى مــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي وقـد

{ لــــوس اجنــــلـــوس  –وكــــاالت -قــــامت
ـقلب ـيـة أجنلـيـنـا جولي  الـنـجـمـة العـا
كسيكية من األصـول اللبنانية بالنجمـة ا
ســلــمى حـــايك خالل احــتــفـــالــهــا بــعــيــد
مـيالدها. ونـشرت حـايك مقـطع فيـديو في
حـسـابـهــا اخلـاص عـلى مــوقع الـتـواصل
اإلجـتـماعي يـظهـر إحـتفـال عـيد مـيالدها
الـ55  كـمـا بـدت حـايك حتـاول وشـقـيـقـها
ـكـســيـكـيـة أن تـعـلـمــا جـولي الـتــقـالـيــد ا
ــورديــدا ــيالد بــــا اخلــاصــة بـــأعــيـــاد ا
يالد كسيـكية وهي قيـام صاحب عيد ا ا
بـتقيـيد يـديه خلف ظـهره ثم يـدفع وجهه
نحـو الكعـكة ألخذ الـلقمة األولـى. وعندما
كــانت حـايك تــعـلم جــولي هـذا الــتـقــلـيـد

أظـهر هـازال وهي تـقبّل أونـور في الـعمل
بطريقة حميـمية وفي لقطة اخرى ظهرت

تكسر الزجاج وتطرد من ملهى ليلي.
وكـانـت فـاجـأت كــايـا اجلــمـهــور بـإطاللـة

مخـتلفـة جداً عـلى صفحـتها
اخلــاصـة اذ نــشـرت صـورة

تـابـعـ انـهم لم لـها وعـلـق الـعديـد مـن ا
يـعرفـوا من النـظرة األولى أنـها الـنجـمة
الـــتـــركــيـــة لـــوال الـــتـــعـــلـــيــقـــات الـــتي
المح وجه قـــرأوهــا.وظـــهـــرت كــايـــا 
مختلفة عما هـو متعارف عليها خاصة
انــهــا اعــتــمــدت لـــون شــعــر نــحــاسي
وظهـرت بنـحافـة اكبـر من ذي قبل وهو
ما صعب على اجلمهور التعرف عليها.
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ة هـاتفـية إلى تـعزيـز عالقتك الـعاطـفية قد تـؤدي مكـا
أكثر.رقم احلظ .2

qL(«

حـاول أن جتـعل نــفـسك سـعـيـدًا بـفـعل األشـيـاء الـتي
حتب القيام بها.

Ê«eO*«

اخــرج لـــتــنـــاول الــعـــشــاء وتـــصــرف كـــصــديق ابق
عادلة حاليا. الرومانسية خارج ا

—u¦ «

ـكـن لـلـجـمـيع الــتـعـبـيـر عـنه لــلـحب أوجه عـديـدة ال 
لفظيًا.رقم احلظ.4

»dIF «

الـيـوم مـليء بــاحلب والـفـرح فـيـمـكـنك أنت وشـريـكك
االحتفال بشكل خاص.

¡«“u'«

كنك معرفة إذا كان شخص مـا يحبك فهناك طـرق 
ذلك.

”uI «

ـسـؤولـيــات األخـرى بـعـيــدًا عن أحـبـائك قــد تـبـقـيـك ا
اليوم.رقم احلظ.3

ÊUÞd «

اإلفراط فـي تنـاول احللـويـات قد يـجـعلك تـنـدم عنـدما
عدة. تصاب بألم في ا

Íb'«

باشرة عن احلب حياتك قد يجـعل غياب التعبـيرات ا
تبدو فارغة اليوم.

bÝô«

تـمر الـعالقات دائمًـا بتقـلبـات صعود وهـبوط لذلك ال
تقلق.رقم احلظ .5

Ë«b «

سؤوليات اإلضافية اليوم إلقامة تقرر التخلص من ا
نزل . احتفال خاص في ا

¡«—cF «

ذا كـــنت أنت  تــشـــعـــر بــاالكـــتـــئــاب بـــعض الـــشيء 
وشريكك تمرون بوقت عصيب.

 u(«
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مـجـمـوعـة من الـكـلـمـات
ـــكن كــتــابــتــهــا الــتي 
أفــقـيـا ورأســيـا في ذات
الــوقت وهــو مـا يــظــهـر
مـن خالل كـــــــــتــــــــابــــــــة
مـــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني

الكلمات االتية:
 1- أنثى الضب
 2- الة موسيقية

 3- أخفى عن العيون
 4- نرقد

WIK(« wM³−Fð r

…dOš_«
لـست جنـمــا والكـوكـبـا والشـهــابـا وال اسـعى لـذلك ;
لـكن لـي بـ الــنـاس شـطــر من الــتـأثــيـر .. ذات مـرة
حاورني عباس حـمزة في برنامج الـطريق متسائال :

(هل لك بصمة? )
 تـذكــرت شـرط االذن الـدخــول الى مـقــر عـمـلي . ان
اضع بصمتي عـلى باب القـناة التي ادين لهـا بشطر
واسع من (شهـرتي ) فاذا الـصوت الـذي يصدر من

اكنة يردد لسبع مرات ..جرب ثانية ! جوف ا
 هـذه بـصــمـتي وسـر حــيـاتي بـ مــاض من الـزمـان
ـا لـم تـكن بـصـمة وآت ... واجـد تـبـريـرا مـقـنـعا : ر
االبهام واضحة او عليها شيئا من الكاكاو او القهوة
.. اضغط بـقوة فـاسمع الـباب يـنفـتح فاشـعر بـالزهو
وعودة الـثقـة والطـاقة االيـجـابيـة التي تـصدرهـا اليـنا

هيفاء حسوني كل صباح .
 يكتب لي من كندا ( بعد ان تـلقيت حمولة تريله  من
):لم تعـجبـني احللـقة االخـيرة االعجـاب من مجـهولـ
... اظن إنـني دونت هـذا مـن قـبل .. اجلـديـد هـو (إن
من اليعرفك اال من خالل صـفحتك او الشـاشة يقبل
منك كل شيء ; فـأن تقـرب الـيك وصار من خـاصتك
فـأنه يـتـحـول من مـحب الى مـشـجب  يـعـلق اخـطاءك

امام عينيك ; فهو احرص منك عليك)!
في حديقة الـطرف االغر بـلندن  شفت واحـد يشبهك
كن سـيلفي دهش  الـرجل وضحك بطـريقة قلت له 
عـراقـية (والـضـحك لـغـة دولـيـة ) صـورت مـعه ظـنـنته
انت ! يـــكــتب لي عـــراقي بــريــطـــاني اجلــنـــســيــة  ثم
يـضـيف ربـنـا الـعـالم مـتى الـتـقـيك وجـهـا لـوجه .. ثم
تالقــيـنــا لـقــاء الـغــربـاء وطــار من الـفــرح واعـرب عن

رآي بعمان .. سروره الكبير 
 لــكــنه دهش لــبــســـاطــتي ورغــبــتي في قــطع شــارع
اجلاردينز بـعمان (كـزدرة )..مشيا عـلى االقدام.لكنه

مايزال يكتب لي : لم تعجبني احللقة االخيرة !
 لـــو تــــربع كــــاظم عــــلى االرض مع مــــحـــبــــيه .. هل

سيقولون له : لم تعجبنا االغنية االخيرة ?!
   هل البد من ذكـاء لـلـمسـافـات ب
(الــنـــجم) ومــحـــبــيـه كــتـــلك الــتي
يـنـصح بـهـا بـعـد جـائـحـة كـورونا
ــــــزيــــــد من الــــــتـي حــــــصــــــدت ا

النجـوم?!

عمان
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ضـيّف الــبـيت الـثــقـافي في مــديـنـة
الــصـــدر  بــالــتــعــاون مع مــنــتــدى
ــمـــثل ســامي شــبــاب جــمـــيــلــة  ا
مــحــمــود  فـي اصــبــوحــة ثــقــافــيـة
حـمــلت عـنــوان : ( دور الـفــنـان في
نـهضة اجملـتمع الـثقـافيـة) بجـلسة
ي واثق الـيـاسـري ادارهـا االكــاد
اضي  على قاعة منتدى اخلميس ا
شبـاب جمـيلـة حتدث فيـها مـحمود
عن مـسيـرته احليـاتـية والـفنـية .ثم
اجــاب عــلى اســئــلــة احملـاور الــتي

تـــمــــحــــورت في دور الــــفـــنــــان في
استـنهـاض ثقـافة اجملتـمع .ثم فتح
ــــــداخـالت الــــــتـي اغــــــنت بـــــــاب ا
االصـبــوحـة بـاالطــاريح اجلـمــالـيـة

عرفية .  وا
وفـي خــتـــام اجلـــلــســـة   تـــقــد
شـهـادة تـقـديــريـة حملـمـود تـثـمـيـنـا
لـدوره في اشـاعـة ثـقـافـة الـتـسـامح
واســتـــنــهــاض اجملــتـــمع من خالل
مــايــقــدمــة مـن اعــمــال مــســرحــيــة
ودرامــيـة نــالت اســتــحــسـان وحب

الناس .
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سلمى حايك

فــــريــــبـــورغ حــــيث
تعلّم الغناء والتأليف
وقـــــيـــــادة اجلـــــوقـــــات
واألوركــســتــرا.  وتــولي
تــدريـس اخــتـــصــاص
قــيـادة اجلــوقـات في
كونـسرفتـوار جنيف
لـــنـــحـــو  28 عـــامًـــا.
وإلى جــانـب أنـشــطــته

كـقائـد فرقـة لوزان الـصوتـية
دُعي كــوربــوز لــقــيــادة جــوقـات
وسيقى أخرى أوركسترا لوزان 
احلــجـرة وأوركــسـتــرا سـويـست
الرومـانديـة وأوركسـترا اإلذاعة
ـاركـيــة وجـوقـة إذاعـة الــدا
بــــافـــاريـــا وأوركــــســـتـــرا
سـينـفونـيـا فارسـفوفـيا
وأوركـسـتـرا تـيـاتـرو
كــــــــــــولـــــــــــون فـي
بـــــــويـــــــنــــــوس

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

صيـف عام  1977 نـظـمت نـقـابـة الـصـحـفـيـ الـعـراقـي 
ســـفــرة إلـى بـــحــيـــرة (بَالتـــون) في هـــنـــغـــاريـــا (اجملــر) 
وبالتعاون مع احتاد الصحفي في اجملر . كانت التكاليف
قليلة جداً . دفعنا للنقابة في بغداد مبلغ  104 مائة وأربعة
ـدة دنـانـيــر عـراقـيــة  كـلـفــة االقـامـة لــلـشـخـص الـواحـد  
ــمـتـازة  عــلى ضـفـاف اسـبـوعــ في فـنــدق من الـدرجـة ا
بحيرة بـلتون  مع ثالث وجـبات طعام . أمّـا بطاقـة الطائرة
فقـد اشتـريـناهـا من اخلـطوط اجلـوية الـعـراقيـة وبـتخـفيض
ـئة . ومن الـواضح أن الكـلفـة الكلـية لـلمـشاركة خمسـ با
في هذه السفرة  للشخص الواحد  قليلة جداً . وحتى لو
قــلـنــا أن الــديــنــار الــعــراقي آنــذاك يــسـاوي 34 ر 3 دوالر
امـريـكي . مـعـنى ذلك أن مـا دفــعـنـاه لـلـنـقـابـة كـان أقل من

 350 دوالر .
ـشــرف عـلى الـســفـرة  زمـيــلـنـا (فــاروق شـكـري)  كـان ا
وأتذكر من الذين شـاركوا فيـها : الصحـفي فالح العماري
وعـائــلــته  والـصــحــفي ريـاض قــاسم وعــائـلــته . ولم تــمـر
األمـور مع اجلــانب الــهــنـغــاري بــسالم . فـاالكـل من حـيث
الــنــوع وطــريــقـــة الــطــبخ كــان هــنـــغــاريــاً . وتــذَمَّــرَ بــعض
أكـوالت الهنـغارية  شاركـ . وبديالً عن بعـض أنواع ا ا
أعد مطبخ الفندق  ما يعتقدها أكلة عراقية  وهي : سمك
طـبخ اعدادَ هذه (األكلة) . ـرق . ولم يُحسن ا مطبوخ مع ا
طعم ماذا وتذمر مشاركون بشكل واسع . وحارت ادارة ا

تقدم للضيوف العراقي ? .
ولم يـكـن الـتـبــرم من الــطـعــام هـو الــوحـيــد . فـاجلــانـبـان :
العراقي والهـنغاري  اعـتقدا أن الـصحفيَ الـعراقي متعب
 وأنه بحـاجة الى راحة واسـتجـمام . وهـكذا إخـتاروا هذا
والتي الفنـدق على ضـفاف هـذه البحـيرة الـهادئة اجلـميـلة 
يقصـدها السوّاح مـن جميع أنـحاء العالـم  (وفعالً التـقينا
مع ســـواح ورجــــال أعـــمـــال كــــنـــديـــ وعـــوائــــلـــهم  وهم
يسـتـجـمون عـلى ضـفـاف هذه الـبـحـيرة) . هـذا مـا قـصدتهُ
شاركون كـان شيئاً آخـر .فالنساء النقابـة . لكن مايريـده ا
يردن الـتجـوال في االسـواق والشـراء من هـناك . والـرجال
ـقهى يريـدون التـجوال في الـعـاصمـة .واجللـوس في هذه ا

ناقشات السياسية. او تلك  واحتدام ا
 وهـكـذا أصـبح بــرنـامـجُـنــا الـيـومي : الـذهــاب الى مـحـطـة
 ( الـقـطـار  ومن هـنـاك نـتــوجه الى الـعـاصـمـة (بـودابـستْ
ونبقى هناك حـتى العصر  حـيث نعود  وبالـقطار أيضاً 
الى الفندق على ضفاف (بَلَـتُون) . ولم يستمر احلال هكذا
طعم يعجبنا  فال االقامة في (العزلة) تعجبنا  وال طعام ا
. وهكـذا ترك مـعـظمُـنا الـفـندق وحـزم حقـائـبَهُ مسـافراً الى
براغ ووارشو وفينا . وهو ما فـعلتُه . وكذلك فعل الصديق
فالح الــعـــمــاري . كـــان من الــواضح : أنـــنــا لم
نـفـرق بــ الـسـيــاحـة واالسـتـجــمـام . كـانت
ـتـعـة ومــثـيـرة  رغم بـعض الـذي سـفـرة 

حدث .
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على مظالم اهل القصور.. اضحك مأل اشداقي.. 
انكم .. فمآذنكم زيف مجلجل..ودعواكم نفاق بنفاقي.. اكفر با

بكل حريتي ووعي..وما فيه حتفي اعاني..
ال دين ال قداسة لكم..شريعتكم نزوات وشهوات..

يامن انتم الد اعدائي..لنا التربان مهد وقبر نسكنه..
تيجانكم وما مألت الكروش..تبقى ابدا حتت حذائي..
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جلــــائــــزة األســـــد الــــذهـــــبي في
الـــبـــنـــدقـــيــــة وهـــو من إخـــراج
الـتـشـيـلي بـابـلـو الرين عـلى أنه
قـصّـة ذات عـبــرة مـسـتـوحـاة من
مــأســاة حــقــيـقــيــة.وهــو يــتــتـبّع
األميرة خالل ثالثة أيام من فترة
ـــيالد في ســـيـــاق جتــمّع عـــيــد ا
ـلـكـة ـلـكـيـة في دارة ا لـلـعـائـلـة ا
إلــــــيـــــــزابــــــيـث اخلــــــاصـــــــة في
سـانـدريـنـغـهم.وقـالت سـتـيـوارت
(لم نشـهـد أشخـاصـا كثـيرين من
هـذه الـطـيـنـة يـتـوقـون إلى نـسج
العالقات ويعرفون كيف يدخلون
الــفــرح إلـى قــلــوب اآلخــرين في

ح أنهم تعساء من الداخل).

أن تـلـتـزم الـبـروتـوكـول ولم يـكن
في مـــقــدورهــا اتّــخــاذ قــرارتــهــا
ـكـنـني الـتـمـاهي مع اخلـاصـة (
األمــــر لـــكـــنــــني أظن أن ال أحـــد
قــــــادراً عــــــلى فــــــهم ذلـك)..وأتت
الـتعـلـيقـات األولى عـلى سبـنـسر
إيـجــابـيـة ومـفـعــمـة بـاحلـمـاسـة.
واعتـبرته مـجلّة فـاراييـتي فيـلما
رائـعـا في حـ وصـفت سـكـرين
رهف دايلي أداء سـتيـوارت بـ (ا
ــرح أحـيــانـا وغــيـر والــرقـيق وا
ــصـطــنع بــتـاتــا).وتــوقـعت ذي ا
تــيـلــغــراف أن تـكــون سـتــيـوارت
بدورها هذا مؤهّلة جلوائز.ومنذ
ــرشّح الـــبــدايــة قُـــدّم الــفــيـــلم ا

االنــعـتــاق من ضــغـوط الــعـائــلـة
لـكيـة واإلمسـاك بزمـام حيـاتها ا
في مــرحـلـة مـفــصـلـيــة مـنـهـا في
مــطـــلـع الــتـــســـعـــيـــنــات.وقـــالت
ســتــيــوارت لــلــصــحــافــيـ قــبل
الـــعــرض األوّل لـــلــفـــيــلـم (كــانت
أشــهــر امــرأة في الــعــالم وأكــثـر
النساء استقطابا للمصورين في
ــســـكــونــة.وتــابــعت اخــتــبــرتُ ا
الشهـرة إلى حدّ كـبير لـكنه بـعيد
كـلّ الــبـــعـــد عن هـــذه األيـــقـــونــة
الكبيرة لفئات كاملة وبلد بكامله
ـمثـلة والعـالم بـرمّته.وصـرّحت ا
ـشـدّدة في إشـارة إلـى الـرقـابــة ا
على ديانا الـتي كان ينتـظر منها

{ فــيـنــيــســيـا (أ ف ب) - ال شكّ
في أن الــنــجــمــة الــهــولــيــووديـة
كـــريــــســـ ســــتـــيــــوارت عـــانت
مضايـقات البـاباراتزي لـكن بعد
تأدية دور األمـيرة ديانـا في فيلم
سيـنمـائي جـديد بـاتت تدرك حقّ
إدراك ما كابدته األميرة الراحلة.
ـمــثّالت وســتــيــوارت هي آخــر ا
الــلـــواتي أدّين دور ديـــانــا الــتي
انـــتــهى زواجــهــا بـــولي الــعــهــد
البريطاني األمـير تشارلز بطالق
وسـلـسـلــة من الـفـضـائح..ويـركّـز
فيلم سبنسر الذي قدّم في عرض
أوّلـي في مــهــرجـــان الــبــنـــدقــيــة
السينمـائي على قرار الليدي دي

{ دوفــــيل (أ ف ب) - افــــتــــتح
فـــيــــلم ســـتـــيــــلـــووتـــر الـــدورةَ
السابعة واألربع من مهرجان
دوفيل للسـينما األمـريكية التي
تــتـولّى شــارلــوت غـانــســبـورغ
رئـاسـة جلـنـة الـتــحـكـيم فـيـهـا
بـــعــدمـــا كـــان عُـــرض في كــان.
وأعـــربـت غـــانـــســـبـــورغ الـــتي
ارتدت للمناسبة فستانا أسود
بـبـسـمة عـريـضة عـلى وجـهـها
ـهـام عـن فـخـرهـا بـتـولّي هـذه ا
ؤدّية على السـجّادة احلمـراء ا
إلى صالـة الـعرض.وكـشفت في
تصريحات لوكالة فرانس برس
ـثابـة لـعبـة! وأنـا ال آخذ (هي 
األمـر عـلى مـحمل اجلـدّ كـثـيرا

فــأنـــا لــست أكــيـــدة من قــدرتي
عـلى احلـكم على فـيـلم مـا حتّى
لو أنـني خضت غـمار الـسيـنما
مــنــذ زمن بــعــيــد. وســوف أثق
بــحــدسي). وغــانــســبــورغ هي
ـــرأة الــرابــعـــة الــتي تـــتــولّى ا
رئــــــاســــــة جلـــــنــــــة حتــــــكــــــيم
ــهــرجـــــــــان بــعــد ســانــدرين ا
كــــيـــــبــــرالن 2018   وكـــــاتــــرين
دونوف  2019 وفانيـسا بارادي
 2020 ومـن بـ أعــضــاء جلــنـة
ـــــمـــــثّل دوني الـــــتـــــحـــــكـــــيم ا
بودالـيديس والكـاتبـة دلف دو
فـيجـان. وقـال بودالـيـديس (أنا
ساذج بعض الشيء واألمر فيه
ـــرح. أرغب في الـــكـــثـــيـــر من ا

مـنـاقشـات مـتنـاقـضة ووجـهات
نظر أخرى والتجادل.... أما دو
فيـجان فـهي تريـد أن يسـتولي
اإلعـجاب عـلـيهـا وأن تـستـرشد

بنظرتها كمشاهدة).
ــا كــان عـــلــيه احلــال وخالفـــا 
ـاضي ســتـسـتــضـيف الـعــام ا
ــــهـــــرجــــان الــــثالث صــــاالت ا
اجلــــمــــهـــــور من دون حــــصــــر
أعداده وهو نـبأ ساّر بالـنسبة
إلى إدوار فــــــيـــــلــــــيب رئــــــيس
الوزراء الـسابق ورئـيس بلـدية
لو آفـر حالـيا الـذي حضـر حفل
االفـتــتـاح.وهـو قـال إن حـضـور
مــهـرجــان بــعــد هـذه الــفــتـرات
الـطويـلة من االنـقطـاع وتدابـير

ثـابة استعادة كلّ احلجر هو 
مــلح احلــيــاة الـثــقــافــيــة الـذي
حُرمنا منه في األشهر األخيرة.
ـــســـتـــقـــلّــة ومن أصـل األفالم ا
ــتـنــافــسـة في الــثالثــة عـشــر ا
دوفـــيل لـــبّى  12 طـــاقـم فــيـــلم
الـــــدعـــــوة مــــا يـــــدلّ عـــــلى أن
األميركي الذين تغيّبوا بشكل
ـــاضي ال شـــبه كـــامل الـــعـــام ا
يـخــشــون الــعـودة إلـى دوفـيل
هـرجان بـحسب مـا قال مـديـر ا
بــرونـــو بــارد لــوكـــالــة فــرانس
ــرتــقب عــرض 53 بـــرس.ومن ا
فـيـلـمـا في اجملـمـوع في الـدورة
السابعة واألربع من مهرجان
دوفــيل لـلــسـيــنـمــا األمـيــركـيـة.

ويـروي ســتـيــلـووتــر وهـو من
إخـراج تــوم مـاكـارثي وبـطـولـة
ون قـصّـة رجل كـتوم مـات دا
ـا أهـمل عـائـلته ومـتـحـفّظ لـطـا
يقـرّر السفـر من أوكالهوما إلى
مــرسـيــلـيــا لـيــكــون إلى جـانب
ــســـجــونـــة بـــتــهـــمــة ابـــنــتـه ا
الـــقـــتـل.وتـــتّـــجه األنـــظـــار إلى
ـسابـقـة الرسـمـية فـيـلمـ في ا

هما بلو بايو وبليجر.
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ويــــغــــوص الـــــعــــمل األخــــيــــر
احملـــــظــــــور عـــــلى مـن هم دون
الـثـامــنـة عـشـرة مـن الـعـمـر في
أوساط اإلنتاجـات اإلباحية في
لـوس أجنـلـوس مـتتـبّـعـا مـسار
شابة سويـدية في العشرين من
الـعـمـر تـطمح الكـتـسـاب شـهرة
في هذا اجملال. وقالت اخملرجة
الـسويـدية نـينـيا تـيبـرغ (قررت
مـواجــهــة هـذا الــعــالم. وكـانت
الــتـــجــربــة رائــعــة. وكــان لــدي
انــطـبـاع أنـهــا أوسـاط تـتـرسّخ
ـــبــــاد الـــذكــــوريـــة فــــيـــهــــا ا
ـــمــارســـات الــقــمـــعــيــة إزاء وا
الـنــسـاء... وهــكــذا تـبــيّن).وقـد
ســبق لـفـيــلم اخملـرج األمـريـكي
جــاســ تـشــون بــلــو بــايـو أن
عُرض في مهرجـان كان في فئة
نــظــرة مـــا. وهــو يــروي قــصــة
ـولــود في أنــتــونــيـو لــوبـالن ا
كــوريـــا لــكن الـــذي تــرعــرع في
ـتـحـدة وهـو يواجه الـواليـات ا
خــطـر الــطــرد من الــبــلــد حـيث
يـتولّى رعـاية فـتـاة صغـيرة مع
والـدة هذه األخـيـرة.أما أولـيـفر
ستون فحضر السبت للترويج

لفـيلم جي اف كـاي ريفـيزيـتيد:
ثــرو ذي لــوكــيــنغ غالس الــذي
ــسـابـقـة يــعـرض خـارج إطـار ا
ولــكن لم يــجــد حــتّـى الــســاعـة
جهة تتولّى توزيعه بالرغم من
عـرضه في كـان. وحتـضـر ديـلن
بِن لـعرض فالغ داي وهـو فـيلم
من إخـــراج والـــدهـــا شـــون بِن
تــمـثّل فـيه شــارك في الـسـبـاق
إلى الـــســعـــفـــة الــذهـــبـــيــة في
تـمـوز.ويـنـتـظـر حـضـور الـنـجم
ي جـوني ديب ( 58عـامـا) الـعـا
ديـنة الـشـاطئـية في إلى هـذه ا
ــمـثل نــورمــانـدي. وســيــقــدّم ا
الذي تواجه أخيرا مع صحيفة
شـعـبـيـة في نـزاع قـضائـي على
مـارسـة عنف خـلـفيـة اتّـهـامه 
أسـري ســيـتي أوف اليـز خـارج
ـنافـسة. وهـو يؤدّي فيه إطار ا
إلى جـانب فــوريـسـت ويـتــيـكـر
دور شـرطي أحيـل إلى التـقـاعد
رغـمـا عنه. وصـدر هـذا الـعمل
عـــلـى شــكـل قـــرص فـــيـــديــو
رقمي.وللسنة الثانية يقدّم
ـهرجـان أفالمـا فرنـسـية ا
لم تــعــرض في الــســابق.
وسـيــحــضـر مــثال كــلـود
لــولــوش مع كــوكــبـة من
الــنــجـوم لــعــرض المـور
سي ميـو كو ال في الذي
كـان قال عـنه إنه فـيـلمه
األخــيــر. ومـن الــنــجـوم
ــــنـــــتــــظــــر اآلخــــريـن ا
حـضــورهم كـريـسـتـوف
أونـــــــــوريه وإيـــــــــفــــــــان
ـــــــرتــــــــقب أتـــــــال.ومـن ا
اإلعالن عـن الـفــائــزين في

 11 أيــلــول. وكــانت
اجلـــائـــزة الـــكـــبــرى
ـــــاضي من الــــعـــــام ا
نـــــصـــــيـب فـــــيـــــلم ذي

نيست.
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{ طوكـيـو (أ ف ب) - هـاجم شـخص يـحـمل مـعوالً وسـكـيـنـاً مـساء
الـســبت في طــوكـيــو مـركــبـة كــانت تـقل اخملــرج الـيــابـانـي الـشــهـيـر
تاكيـشي كيتانـو إثر خروجه مـن برنامج تلـفزيوني مـن دون التسبب
بأي إصـابات وفق وسـائل إعالم يابـانيـة.وأفادت قنـاة ان اتش كاي
ـغـادرة مقـر قـناة تي بي اس اليـابـانيـة الـعامـة أن كـيتـانـو كـان يهمّ 
اخلـاصــة قـرابــة الـســاعـة ( 15,40 23,40ت غ) بـعــد مـشــاركـته في
عتـدي وهو رجل أربعيني برنامج على الهـواء مباشرة.وقـد اندفع ا
ـعول مـا أدى إلى تضرر نحو سـيارة اخملـرج وبدأ يـوجه ضربـات با
الزجـاج وأجزاء أخرى مـنهـا.وأوقف الرجـل على الـفور وهو يـخضع
األحــــد لـالســــتــــجـــــواب من الـــــشــــرطــــة بـــــحــــسب وســـــائل إعالم
يابانية.ورفضت شرطة طوكيـو في اتصال أجرته معها وكالة فرانس
برس التعـليق على احلـادثة.ويُعـرف تاكيـشي كيتـانو البالغ  74عاما
عذبة واألحداث العنيفة في اخلارج بأفالمه الزاخرة بالشخصيـات ا
ـافيـا اليـابانـية. وهـو معروف أيـضا فـي اليابـان كمـمثل في أوساط ا

ومقدم برامج تلفزيونية.
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{ ستوكهولم  –وكاالت - فاجأت
الــفــرقــة الــســويــديــة الــشــهــيـرة
 ABBA جــمــهــورهــا وأسـعــدته
بـاإلعالن عن أول ألــبـوم تـصـدره
مـجـتـمـعـة بـعـد أربـعـ عـامـاً من
االنــفــصــال.وســيــصــدر األلــبــوم
بــعـــنــوان ( ABBA فــويــدج) في
ـقـبـل. ويـعـقب تـشــرين الـثــاني ا
صدور األلـبوم انـطالق مجـموعة
وسـيقيـة اجلديدة من احلفالت ا
ــقـرر أن من نــوعـهــا والـتي من ا
تؤدى فـيـها أغـنـيات لـلـفرقـة مثل
(مـامـا مـيـا) و(وتـرلـو) بـواسـطة
تـــمــــثـــيـالت رقـــمــــيـــة ألعــــضـــاء
الـــفــرقــة.وقــال أعـــضــاء الــفــرقــة
ـنــفــصــلـون مــنــذ عـام األربــعــة ا
 ?1982إن(شــمـلــهم الـتــأم ثـانــيـة
وإنــــهم عــــادوا إلى اســــتــــوديـــو
التسجيل).ونوّه بيني أندرسون:
(كانت البـداية بأغـنيتـ ثم قلنا
ا علينا فعل بعد ذلك 'حسناً ر

ـزيــد.وانـتـهـى األمـر بـتــسـجـيل ا
عــشـر أغــنـيــات أطـلــقت اثـنــتـان
ي مـنهـا في مـؤتمـر صـحـافي عا
عُقد اخلميس.أولى األغنيات هي
ال زلت مـؤمـنــا بك وهي عـاطـفـيـة
ــصــاحـــبــة الــبـــيــانــو تــغــنّـى 
وتصوّر الرابـطة التي جتمع ب
أعــضــاء الــفـرقــة األربــعــة).وقـال
كنه أن بيورن ألفيس: (مَن كان 
يــتــصـــور أن نــكــون حــيث نــحن
اآلن? ما كان يخطر على بال أحد
أنْ نصـدر ألبومـاً غنـائيـاً بعد 40
عــامـا وأن نــظل أوفى أصــدقـاء).
ثــاني األغـنــيــات هي ال تــصـدّني
وهي ميلودراما عـلى شكل أغنية
ـة لــلـفــرقـة بــعـنـوان (ذا دي قــد
بــيــفـور يــو كــيم) والــتي تــصـوّر
عــودة امـرأة إلى شــريـكــهـا بــعـد
سـنـوات من الــفـراق. (نـاشـدتـني
أال أغادر حـسـنًا هـا أنذا مـجدداً
- وال أزال أحـبك) بتـلك الـكـلـمات

تشـدو كل من أغـنيـتـا فالـتسـكوغ
وآني فـريـد ليـنـغـستـاد.وتـتـصدر
هـاتـان األغنـيـتـان أغـاني أاللـبوم
ــقـرّر صــدوره في اخلــامس من ا
قبـل قبل موسم تشـرين الثـاني ا

احتفاالت الكريسماس.
ونـــوّه بــيـــني أنـــدرســون إلى أن
(الـتسـجـيل سيـتـضمن شـيـئاً من
أنـغــام الـكـريـســمـاس فـضالً عن
عــدد من األغــنـيــات الــشـعــبــيـة).
وأضاف أندرسون: أعتقد أن هذا
جـمــيل جـداً لـقـد أجَــدنـا قـدر مـا
نسـتـطـيع في هـذه السن.وظل لمّ
شـمل الـفـرقـة عـلى مـدى سـنـوات
ــنــال. وأضــاعت يــبـــدو بــعــيــد ا
الـفـرقـة ملـيـار دوالر قـيـمـة جـولة
فـنــيــة عـام 2000. وفي حـوار مع
الـــبـي بي سي عـــام 2013  قـــالت
أغـنيـتـا فـالتـسـكـوغ إنهـا فـضّلت
ــاضي. ثم مــغـادرة الــفــرقـة في ا
اســتـدركت قــائـلــة: كــان ذلك قـبل

زمن طـــويل ونـــحن نـــتـــقــدم في
الــــعــــمــــر ولــــكل مــــنــــا حــــيــــاة
مخـتلـفـة.وفي تصـريحٍ تزامن مع
إعالن اخلــمــيس قــالت أغـنــيــتـا
إنــهـا لـم تـكن لــديــهـا فــكـرة عــمـا
تتوقع عندما اجتمع شمل الفرقة
مــجــدداً عـام 2018. وقــال بـيــني
أنـــدرســـون: كم كـــان جـــمـــيالً أن
جنـتمع مـجـدداً نـحن األربـعة في
االســتــوديــو وأن نــســتــمع مــرة
أخـــرى لـ فــريــدا وأغــنـــيــتــا.لــكن
عازف البيانو يعترف بلحظة من
الـــشك انـــتـــابـــتـه قـــبل جـــلـــســـة

التسجيل.
يـقــول أنـدرسـون: قــبل أن تـدخال
االسـتوديـو بـخـمس دقـائق كنت
أقـــول في نـــفــسي 'كــان عـــليّ أن
أســـألـــهـــمـــا إن كـــان ال يـــزال في
مقدورهما الغناء لكنهما تمكنتا
من ذلـك بــالـــفـــعل وســـتــدرك ذلك
وأنت تسـتـمع إلى األغاني.' ومع

ذلك لـم يــحــضـــر أي من أعــضــاء
الـفرقـة مـؤتـمراً صـحـافـياً انـعـقد
ــلــكــة إلـــيــزابــيث فـي حــديــقـــة ا
ـــبــيـــة في لــنـــدن.وســتــؤدى األو
أغنيات الفرقة اجلديدة في حفلة
قرر موسيقـية افتراضـية ومن ا
ـقـبل في مـكان أن يـفتـتح الـعام ا

معدّ خصيصاً شرقي لندن.
وســـــيُـــــعــــرض احلـــــفـل في ست
أمسـيـات أسبـوعـياً تـتـضمن 22
أغنية سـتقدمهـا نُسخ رقمية من
أعضـاء الـفرقـة.ويـبدأ بـيع تـذاكر
احلـــفل فـي الــســـابـع من أيـــلــول

اجلـاري بــأســعـار تــبـدأ من 21
جــنــيه إســتــرلــيــني عــلى أن

تكون لـيلة االفـتتاح يوم 27
أيـــار.وصُـــمّـــمت الـــنُـــسخ
اإللـكـتـرونــيـة الـشـبـيـهـة
بشخصـيات الفرقة في
ـــــؤثـــــرات شـــــركـــــة ا
الـــــــــبــــــــصـــــــــريــــــــة

إنــداســتــريــال اليت آنــد مـاجــيك
والـتي أســسـهـا جــورج لـوكـاس
صــــانع مـــحـــتـــوى فـــيـــلم حـــرب
الـــنـــجـــوم.وعــمـل أكــثـــر من 850
شـــخــصـــاً عــلى إعـــداد الــعــرض
االفـتراضـي مسـتـخـدم تـقـنـية
الـــتـــقـــاط احلــــركـــة لـــتـــصـــويـــر

شخصيات أعضاء
الفرقة الذين
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. وقـال منتج بلغـوا سن السـبع
الــــعـــرض لــــودفـــيـغ أنـــدرســـون:
(وقـفت أغنـيـتـا وفريـدا وبـيني

ــسـرح أمـام 160 وبـيــورن عـلى ا
كامـيـراً ونفس الـعـدد من عبـاقرة
ـؤثرات الـبصـرية وأدّى تقـنيـة ا
أعــــضـــاء الــــفـــريق األربــــعـــة كل
أغـــنـــيــات الـــعـــرض عـــلى مــدى
خـــمـــســة أســـابـــيع وعـــلــيه
عنـدمـا تـشاهـد الـعرض
لن تـكـون أمام نـسخ
رقـميـة يـتـظـاهرون
أنـــــهـم أعـــــضــــاء
ABBA فـــــــريق
ولــــكــــنــــهم هم

بالفعل).

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

استقبل وزير الثقافة والسياحة
واآلثار حسن ناظم امس االحد
ملكة جمال العراق ماريا فرهاد
قر سالم في مكتبه 
الوزارة.وعبر ناظم عن استعداد
الوزارة  لفتح قنوات اتصال مع
ؤسسات مختلف اجلهات وا
ا احلكومية منها واألهلية  
ييسر عمل سالم وتوفير التمويل
شاريعها اإلنسانية . الالزم 
واستعرضت سالم جملةً من
ستقبلية مشاريعها احلالية وا
الساعية لدعم األيتام  وتوفير
برامج تدريبية لغرض مساعدتهم
شاريع على فتح وإدارة ا
الصغيرة كما حتدثت عن فتح
صفوف حملو األمية واإلهتمام
رضى متالزمة داون والتوعية
خاطر ظاهرة التنمر.

كريس ستيوارت
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