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بحث رئيس اجلمهورية برهم صالح
مـع الـــرئــــيس األمــــريـــكـي جـــوزيف
بــايـدن الــعالقـات الــثـنـائــيـة وسـبل
تـعزيزهـا في مختـلف اجملاالت ضمن
ســيـاق احلــوار الــسـتــراتـيــجي بـ

الـبـلـدين.وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (صالح بحث مع بايدن على
هـــامش اجـــتـــمـــاعـــات اجلـــمـــعـــيــة
نعقدة في تـحدة ا الـعمومية لأل ا
العالقـات الثـنائـية وسبل نـيويـورك 
تــعـزيـزهـا في مــخـتـلف اجملـاالت في
ســيـاق احلــوار الــسـتــراتـيــجي بـ
ـشـتـركـة ـصـالح ا الـبــلـدين ووفق ا
ودعم تــنــظــيـم انــتــخــابــات نــزيــهـة
وعـــادلــة كـــمــا  تــأكـــيــد أهـــمــيــة
ـكـافـحـة اإلرهـاب مـواصــلـة الـعـمل  
ـنطقة) واسـتئصـال جذوره في كل ا
واشـار صالح إلى ان (العراق ينطلق
من سـيـاسـة مـتـوازنـة تـدعـم احلـلول
الـدبـلـومـاسـيـة ومـسـارات نـزع فتـيل
األزمـــات وتــــخـــفـــيف الـــتـــوتـــرات 
والســيـمـا ان لـلـعـراق دورا مـحـوريـا
ـــنــــطـــقـــة فـي إرســـاء أمن وسـالم ا
ومــواجــهــة الــتــحــديــات الــبــيــئــيــة
ناخي والتصحر ومـسببات التغير ا
وحـمـايـة الـبـيـئـة) مـن جـانبـه أشاد
بـايدن بـ(التـقدم الذي يـحرزه العراق
مـن أجل حتقيق االستقرار وجهوده
نطقة) مؤكداً في تـخفيف توتـرات ا
(دعـم واشنطـن ألمن العـراق وضمان
سـيـادته ومكـافحـة اإلرهـاب وتعـزيز
اقــــتـــصــــاده ومـــواصــــلـــة الــــعـــمل
ـشـتـرك ضـمن احلـوار والـتــنـسـيق ا

الـسـتراتـيـجي في مخـتـلف اجملاالت
ـا يـصب فـي مـصـلحـة الـبـلـدين). و
وكــان بـايـدن قــد اوضح  في خـطـاب
ألــقـاه أمـام اجلــمـعـيــة الـعـامـة   إن
ـتـحـدة تـريـد فـتح حـقـبـة الـواليـات ا
دبـلـومـاسـيـة بـعـد نـهـاية احلـرب في
ولن تـلــجـأ إلى الـقـوة أفــغـانـســتـان 
الـعـسكـرية إال كـخيـار أخيـر.وأضاف
انه (خـالل األشهر الـثمـانيـة األخيرة
أعــــطـــيت األولــــويـــة إلعــــادة بـــنـــاء
حتـالفاتنا وإحياء شراكاتنا واإلقرار
بـــأنـــهــا أســـاســـيـــة ألمن الـــواليــات
.( ـــتــحــدة وازدهـــارهــا الـــدائــمــ ا
واكـدت واشـنـطن عبـر سـفيـرهـا لدى
ان وجـود بعض بـغـداد مـاثـيو تـولـر
قــواتـهـا في الـعــراق كـان بـدعـوة من
احلــــكــــومــــة وهـي لــــيـــسـت قـــوات
ـسـتـشـار االمن احـتالل واكـد تـولـر 
الــقـومي قــاسم االعـرجـي خالل لـقـاء
جــمــعـهــمــا اول امس (رغــبـة اإلدارة
االمـــريــكــيــة فـي وجــود عــراق قــوي
ومـسـتقـر وان حـال العـراق ال يـشبه
الـــوضع االفــغــانـي). وكــشــفت األ
ـتّـحدة عن أن حـركة طـالـبان طـلبت ا
ـنـظـمـة الـدولـيـة أن تـسـمح لـها من ا
بــإلــقــاء كــلــمــة أفــغــانــســتــان خالل
االجــتـــمــاعــات في نــيــويــورك.وقــال
ــيـة ــنــظـمــة األ ــتــحـدّث بــاسم ا ا
سـتيـفان دوجـاريك في تصريح امس
ان (األمـ العام أنطونيو غوتيريش
تـلقّى رسـالة من احلـركة تـطلب فـيها
ـشـاركـة في اجـتـمـاعـات اجلـمـعـيـة ا
الــعــامّــة) مــشــيــراً إلى ان ( ســفــيـر
احلـكـومـة األفـغـانـيـة الـسـابـقـة الـتي
أطـاحت بهـا احلركـة اإلسالميـة طلب
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ـواطـنـ نــصـحت وزارة الــصـحـة  ا
بـالتزام الوقـائية خشيـة ظهور موجة
وبـائية رابعة من فايروس كورونا مع
حـــلـــول مــــوسم اخلـــريف واقـــتـــراب
الشتاء.وسجلت الوزارة امس2906 
اصــابـة وشـفـاء  4989حـالـة وبـواقع
ـــوقف  38وفـــاة جـــديـــدة. واوضح ا
الـوبائي الـيومي  الـذي اطلـعت عليه
(الـزمـان) امس  ان (عدد الـفحـوصات
اخملــتــبــريــة الــتي اجــرتــهــا الـوزارة
لـعينـات مشتبه اصـابتها بـالفايروس

بــلــغت اكــثـر من  26الــفــا  حــيث 
رصد 2906اصابة بكورونا في عموم
احملـافـظـات) مـؤكـدا ان (الـشـفـاء بـلغ
 4989حــــــالـــــة وبــــــواقع  26وفـــــاة
جـديدة) واشـار الى ان (اكـثر من 97
الـف شـخص تــلـقى جــرعـات الــلـقـاح
ـنـتـشـرة ـضـاد في مـراكـز الـوزارة ا ا

بـبـغـداد واحملـافـظـات). من جـهـتـهـا 
قـالت عـضـو الـفـريق الطـبي اإلعالمي
بـالوزارة ربى فالح فـي تصريح امس
انه (في حال عدم االلتزام باإلجراءات
واطن الـوقائية والصحية من قبل ا
ســنـكـون عــرضـة الى مـوجــة وبـائـيـة
جديدة) مـؤكدة ان (العراق لم يسجل
ـتـحــور مـو). وتـعـتـزم أي إصــابـة بـا
إيـران أكثـر الدول تـأثرًا بـكورونا في
مـنطقة الشـرق األوسط شراء مليوني
جــرعـــة من لــقــاح فــايــزر مــصــدرهــا
بـلـجيـكا. وقـال رئـيس منـظّـمة الـغذاء
والــدواء مـحـمـد رضـا شـانه سـاز انه
(يــجــري الـعــمل عـلـى إبـرام عــقـد مع
مــجـلـس الـصــرف األجـنــبي اإليـراني
الســتـيـراد مــلـيـوني جــرعـة من لـقـاح
وأشار إلى فـايزر منتـجة في بلجـيكا)
ان (ســتـة لــقـاحــات أجـنــبـيــة حتـظى
حـتى اآلن بإجازة استخدام في ايران
هي سـبـوتـنـيك الروسي وسـيـنـوفارم

الـصـيـني وبـهـارات الـهـنـدي إضـافـة
ـنتج في إلى أسـتـرازيـنـيكـا وفـايـزر ا
بـلـجـيـكـا وجـونـسـون أنـد جـونـسـون
ـانـيـا). وكـشـفت مـنـظـمة ـنـتج في أ ا
ـتـحـورة دلـتـا ـيـة أن ا الـصـحـة الـعـا
ــــتـــحــــورات الــــثالث طــــغت عــــلـى ا
ثيرة للقلق من كورونا في الـرئيسة ا
الـعـالم الـتي بـاتت تـشـكل اآلن نـسـبة
صـــغــيــرة مـن الــعــيـــنــات الـــتي يــتم
ـسـؤولـة الـتـقـنـيـة فـحـصـهـا.وقـالت ا
نـظمة مـاريا فان كـيركوف ان (أقل بـا
ـــتـــحــورات ـــئـــة من ا مـن واحــد بـــا
ـنـتـشـرة حـالـيـا هي من ألـفـا وبـيـتا ا
وغـــامـــا وان مـــتــــحـــورة دلـــتـــا هي
الـــطــاغــيـــة فــعــلـــيــا حـــول الــعــالم)
وأضــافـت إن (دلـتــا أصــبــحـت أقـوى
وأشــــد عـــدوى وأكــــثـــر مــــنـــافــــســـة
ـنــتــشـرة) لــلــفـايــروســات األخــرى ا
مــشـــيــرة الى أنه ( رصــد دلــتــا في

أكثر من  185دولة حتى اآلن). 
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وقــــوعــــهــــا. وقـــال بــــيــــان امس ان
ـسـؤول (الــكـاظـمي اوعـز بــإيـقـاف ا
نطقة كافحـة اإلجرام في ا ـعني  ا
مـــحل االعـــتــقـــال وإحــالـــة جـــمــيع
ـسـؤول إلى الـتحـقـيق قدر تـعلق ا
ــسـؤولــيــاتــهم الــوظـيــفــيـة األمــر 
ـواطن غير ـتصـلة بـتوجيه اتـهام  ا
ــســتــنــد إلى دلــيل) مــشــددا عــلى ا
ـبــاد حــقـوق (ضــرورة االلــتــزام 
اإلنــــســــان في جــــمــــيـع اإلجـــراءات
احلـكـومـية كـمـا امـر بسـرعـة إجراء
البـــســـات الــــتـــحـــقــــيق وكـــشـف ا
ــقــصــرين ــشــتــركـــ ا وحتــمـــيل ا
ـسؤولية الـقانونيـة واجلنائية عن ا
أي ظـــلم أو حــيـف يــطــال مـــواطــنــاً
ـقصرين عـراقيـاً مهـما بـلغت رتب ا
ومـــنــاصـــبــهم) داعـــيــا الى (إعــادة
حقوق الضحية جميعها وتعويضه
عــــــــمــــــــا واجـــــــهـه مـن جتـــــــاوزات
وانـتهـاكات أثنـاء التحـقيق).واثارت
قـضـيـة اعـتـراف مـتـهم بـقتـل زوجته

بــحــرقــهــا ورمي جــثــتــهــا فـي نــهـر
الـفرات في احملـافظة  مـوجة غضب
واســـتــــيـــاء شـــعـــبي واسع  بـــعـــد
الــكــشف عـن أن الــزوجـة عــلـى قــيـد
احلـــيـــاة وهـــاربـــة إلـى مـــحـــافـــظــة
أخـــــرى.وأفــــــرج عن الـــــزوج الـــــذي
اعــتـــرف بــقــتل زوجــتـه في مــديــنــة
احلـلـة  وبثت اعـتـرافاته وتـفـاصيل
كـشف الداللة عبر وسائل اإلعالم في
اضي وتلقى حـينها سخطا تـموز ا
وســــيال من االنــــتــــقـــادات بــــســـبب
ــته الــبــشــعــة. ونــفــذت دائـرة جــر
التحقيقات في هيئة النزاهة سلسلةٍ
مـن عـمــلـيــات ضـبـط حلـاالت تالعب
وتـــزويــر ورشــا فـي عــددٍ من دوائــر
مـحافظة كربالء.وأشارت الدائرة في
بــيـان تــلـقـته (الــزمـان) امس إلى ان
(فـريـق عـمل مـكـتب حتـقـيق الـهـيـئـة
انـــتـــقل إلى مـــديـــريـــة الــزراعـــة في
احملـافـظـة و ضبـط  أوليـات قـطـعتي
أرضٍ تـبلغ قيـمتهـما التـقديرية 200

مـــلــيــار ديــنـــارٍ  الــتالعـب بــهــمــا
وبــيــعــهــمـا عــلى شــكل قــطع أراضٍ
ُـخـصـصة سـكـنـيـة خالفـاً للـغـرض ا
لـــهــمــا) واضــافت ان (الــقــطــعــتـ
ـــــالـــــيـــــة عـــــائـــــدتــــــان إلى وزارة ا
ومــخــصــصــتــان ألغــراض اإلصالح
الزراعي). واكد البيان ان (القطعت

تقعان على الطريق الرابط ب مركز
ُـحافـظة وقـضاء الـهنـدية ومـؤشر ا
عــلـيـهــمـا أسـمــاء أصـحـاب الــعـقـود
الــزراعـيـة وفق قـانـوني  117و35)
الفـــــتـــــا الى ان (مـــــخــــطّـط اإلفــــراز
ـــــعـــــد من قـــــبـل دائــــرة احلـــــديث ا
الـتـسجـيل الـعقـاري في احلـسـينـية
ـا أُدرِجَت فــيه مـعـلـومــات مـخـالـفـة 
ـعـتـمـدة لدى مـسـجل في اخلـارطـة ا
ـديـريـة مـنـذ عام 1942)  واوضح ا
الــــبـــيــــان ان (الـــفــــريق تـــمــــكن في
عـمــلـيـتـ مـنـفـصــلـتـ في مـديـريـة
الـتـربـية وبـلـديـة احلر في احملـافـظة
من ضـبط موظفـ متلبـس باجلرم
واطن ـشهود بتسـلُّم الرشا من ا ا
بـعـد قـيامـهـمـا بـالنـصب واالحـتـيال
عــلـيــهم وإيــهـامــهم بـالــتـعــيـ في
الـتربـية وكـذلك إجناز معـاملـة عقار
خالفـاً لـلقـانـون والتـعـليـمـات وعدم
اســتـحـصــال الـرسـوم احلــكـومـيـة)
وتـابع ان (الـفـريق نـفـسه انـتقل إلى

قـسم احلسابات في ديوان احملافظة
ستلّمة من وضـبط أوليات السلفـة ا
قــبل جلــنــة صــيــانــة آلــيــات مــوكب
احملــــافظ فـي عـــام 2016 ولـم تــــتم
تــسـويـتـهـا حـتى اآلن في مـا  في
عملية اخرى ضبط موظَّف في دائرة
الـعمل والشؤون االجتماعية لقيامه
ـصرف بـالـتواطـؤ مع مـوظفـ في ا
عـمل العـائد الـصـناعي بـاستـغالل ا
واطن للحصول على قرض ألحـد ا
ــصــرف بــقـيــمــة مــئـة مــلــيـون من ا
ديــنـار) ومــضى الـبـيــان الى الـقـول
انه ( تــنــظــيـم خــمــســة مــحــاضـر
ضـبط في العـملـيات الـتيـنفـذت بناءً
عــلى مـذكـراتٍ قــضـائـيــة وعـرضـهـا
عـلى قـاضي محـكـمة حتـقـيق كربالء
ُـختصة بـقضايا الـنزاهة الذي قرر ا
ـتهم في الـقـضيـة األخـيرة تـوقـيف ا
ـادة  295مـن قــانـون وفـق أحــكــام ا
ــادة  298من الــعـــقــوبــات بــداللــة ا

القانون أعاله). 

علي كاظم حميدان اجلبوري

بــدوره أن يـلــقي كـلــمـة بالده) واكـد
ـــــتّــــحـــــدة لم دوجـــــاريك ان (األ ا
تـفـصل بعـد في اجلهـة الـتي ستـمثّل
أفـغـانـسـتـان في هـذه االجـتـمـاعات)
وتــابع ان (رســالـة طــالـبــان مـوقّــعـة
عــشـيّــة انـطـالق االجـتــمـاعــات الـتي
).  فــيــمــا اعــلن تــســتـــمــرّ أســبــوعــاً
الــرئـيس اإليـراني ابــراهـيم رئـيـسي
فـاوضات إلنـقاذ تـأييـده استـئنـاف ا
ـبـرم بـشـأن بـرنـامج بالده االتــفـاق ا
توقّـفة منذ انـتخابه. وأكد الـنووي ا
رئــيــسي في كــلــمــة عــبــر الــفــيــديـو
مــســجّـلــة مـســبــقـا (ال نــثق بــوعـود
اإلدارة األمـريكـية التي انـسحبت من
هـــذا االتــــفـــاق في عـــهــــد الـــرئـــيس
الــسـابق دونـالــد تـرامب واآلن تـريـد
الــــعـــودة إلـــيـه في عـــهــــد بـــايـــدن)
ــبـاشـرة وأتــاحت احملـادثــات غـيـر ا
التي أجريت في فيينا ب اإليراني
شاركة واألمريكي بوساطة الدول ا
فـي إبــرام االتـــفـــاق الـــدولي بـــشــأن
الــبـرنـامج الـنـووي اإليـراني الـرامي
إلى مــنع طـهــران من حـيــازة قـنــبـلـة
ذريـة. وثـبـتت إصـابـة وزيـر الـصـحة
الـبرازيلي مارسيلو كيروغا بكورونا
بـــــــعـــــــدمـــــــا شـــــــارك اول امـس في
اجــتـمــاعــات اجلـمــعـيــة الـعــامـة في
نــيـويـورك الـتـي افـتـتـحــهـا الـرئـيس
جـايـيـر بـولـسـونـارو .وأوضح بـيـان
امـس ان (أعــضـــاء الـــوفـــد اآلخــرين
خـضـعوا لـفـحوصـات أتت نـتائـجـها
سلبية). ولم يتلق الرئيس البرازيلي
الـــذي شـــوهـــد مـــرات عـــدة من دون
ـضاد كـمـامة خالل الـرحلـة اللـقاح ا

لكورونا. 

واضـاف (أجنـزنـا بـنـحـو تـام جـمـيع
مـتطلـبات العـمليـة االنتخـابية أمـنياً
ولـوجستـياً وماليـاً وال يفصل بـيننا
وبــ إجــرائــهــا إال الــوقت) وتـــابع
(اطـلعنا عـلى إجراء احملاكاة الـثالثة
ـتازة لـعـملـية االقـتراع الـتي كانت 
ـقـاييس) الفـتـا الى ونـاجـحـة بـكل ا
انه (سـوف نـخرج بـنتـيجـة أساسـها
الـنـزاهة والـشفـافـية في االنـتخـابات
ــقــبـلــة ولن تــكــون هـنــاك ســطـوة ا
للمحسوبية والتزوير والفساد مهما
كــــلف األمـــر) ومــــضى الـى الـــقـــول
(نــــحـثّ اجلــــمــــيـع عــــلى الــــذهــــاب
لـصناديق االقتراع وإنـهاء حقبة من
الـفساد آذت عـراقنا) مـحذرا من (أي
مـــحـــاولـــة لــشـــراء األصـــوات عـــبــر
تــعـيــيــنـات وهــمـيــة أو تــوزيع قـطع
أراض فــــهي وعـــود كــــاذبـــة وعـــلى
ـواطن عـدم تصديـقها وان إغراء ا
ــواطـنـ بـاالدعـاءات الـكـاذبـة أمـر ا
مـرفوض تماماً ويجب عدم االجنرار
إلـيهـا وستـتم مراقـبتـها مـن قبـلنا).
تحدث باسم احلزب الى ذلك أعلن ا
ــقـراطي الـكـردسـتـاني مـحـمـود الـد
مـحمـد أن هناك تـفاهمـات ب حزبه
والـتـيار الـصدري. وكـشف محـمد أن
(احلـــــزب ارسـل إلى بـــــغـــــداد وفـــــد
لـلتـباحث بـشأن مسـتقـبل العراق مع
أغـلب القـوى واألطراف الـسيـاسية)
واضـاف ان (اجلـهات الـتي جتـمعـها
نـقـاط مـشـتـركـة أكـثر مـع احلزب هي
الـتي سـيـتقـارب مـعهـا أكـثر) وتـابع
ان(رؤيـة التـيار الـصدري قـريبـة جداً
مـن الرؤيـة الـتي يـجـري تـداولـها في
كـردستان أو الـتي يدعو لـها احلزب
لـكـننـا لم نعـقـد أي اتفـاق مع التـيار
ـا بعـد االنـتـخـابات) وتـركـنـا األمـر 
وبـشـأن مـنـصب رئـيـس اجلـمـهـورية
الــذي أصـبح من حـصـة االكـراد بـعـد
 2005  قـال مـحمـد ان (هذا يـتوقف
عـــــلى االوضـــــاع الـــــســـــيـــــاســـــيــــة
والــتــفــاهـمــات الــتي ســتـحــصل في

كـردستان بعد االنتخابات). وتوقعت
 حـــركــة حـــقــوق حـــدوث مــفـــاجــأة
ـقــبـلـة.وقـال بــنـتـائج االنـتــخـابـات ا
عــضـو احلـركــة سـعـيــد الـسـراي في
تــــصـــــريح امس (نـــــتــــوقع حــــدوث
تـــغـــيـــرات مــهـــمـــة عـــلى اخلـــارطــة
االنـتــخـابـيـة في انـتـخـابـات تـشـرين
ــقـبــلــة وحـدوث مــفـاجــأة بـنــتـائج ا
االسـتحقـاق). ونفت الهـيئة الـوطنية
الـعــلـيـا لـلـمـسـاءلـة والـعـدالـة وجـود

مرشحة اسمها شيماء الكعبي.
 وقــالت الــهـيــئـة في بــيـان امس انه
(ظـــــهــــرت في وســـــائل الـــــتــــواصل
االجـتــمـاعي صـورة قـيل عـنـهـا أنـهـا
ـرشـحـة عن إئـتالف العـراق اسـمـها
شـيـمـاء الـكـعـبي وتـرفـع شـعـارحزب
وقـد  رصدها من الـبعث احملـظور 
قـبل شـعـبـة الـرصـد في قـسم اإلعالم
فـي الـدائـرة اإلعالمــيـة ورفــعـهـا إلى
ـراجع اخملـتـصة) وتـابـع انه (بـعد ا
ــراجـعــة من قـبل دائـرة الــتـحـري وا
ـرشح ـتابـعة والـتنفـيذ لـقوائم ا ا
لإلنـتخـابات الـنيـابيـة للـعام اجلاري
ـفـوضـيـة الـعـلـيا ـرسـلـة من قـبـل ا ا
ـســتـقـلـة لإلنـتـخـابـات اتـضح عـدم ا
وجـود أي مرشـحة بـهذا االسم وعدم
وجــود أي حــزب أو كــيــان سـيــاسي

يحمل اسم ائتالف العراق).

 —cM  wB  ≠ œ«bG

تـواصل الكتل السـياسية تفـاهماتها
االولــــيــــة الــــتي تــــســــتــــبـق اجـــراء
االسـتـحـقاق فـي العـاشـر من تـشرين
ـــقــبل بـــشــأن الـــيــة تـــقــاسم االول ا
الــرئــاســات الــثالث الــتي اصــبــحت
عــرفــا انــتــهـجــته الــقــوى الــفــاعــلـة
ـشــهــد الـســيـاسي  بــرغم انه لم بــا
يـحـدد او يـذكـر في الـدسـتور 2003
وبـــحـــسب مـــراقــبـــ فـــأن (نـــتــائج
ـبـكـرة سـتـكـون عـقـبة االنـتـخـابـات ا
امـام التفـاهمات الـتي جتريهـا الكتل
ـا قـد تـرسم خـارطة الـسـيـاسـية ور
جـديـدة تغـير الـيـة تقـاسم الرئـاسات
الــثالث الـتي اصــبـحت عـرفــا ثـابـتـا
انـتـهـجـته القـوى الـفـاعـلة بـالـسـاحة
بـــرغم انـه لم يـــذكــر الـــســـيـــاســيـــة 
بـالــدسـتـور الـذي اكـد اهـمـيـة وجـود
كــتـلـة كـبـرى تــتـولى مـهـمــة تـشـكـيل
احلـكـومة وقـبل ذلك اخـتيـار رئـيسي
ـان واجلـمـهـورية) مـؤكـدين ان الـبـر
(هــذه االنـــتــخــابــات مــخـــتــلــفــة عن
ية شاركة اال سـابقاتها من حـيث ا
في مــراقــبــة االســتــحــقــاق والــتــزام
ــسـاعـدة الـعـراق اجملــتـمع الـدولي 
في ضـمان نـزاهة وشـفافـية االقـتراع
بـــهــدف حتــقـــيق امــال الـــشــعب في
ـنــشـود دون الـتـأثـيـر او الــتـغـيـيـر ا
سـلب حـقهـم في االختـيار وبـالـتالي
ـناخ الـعام واالسـتعدادات فـأن هذا ا
اجلــــاريــــة ســـتــــســـهــــمــــان في دفع
ـشــاركـة الـفــاعـلـة ــواطـنـ عــلى ا ا
ثلـيهم في مجلس النواب الخـتيار 

اجلديد). 
ـراقـبون ان (مـا يـجري االن واشـار ا
مـن تــفــاهــمــات وحــراك ســيــاسي ال
يـــتــعــدى الــتــوقع  ولـــكن الــنــتــائج
سـتـكـون الـفـيـصل في فـرز حتـالـفات
جـديدة تنـبثق منـها الكـتلة الـكبرى).
واكـــــد رئـــــيـس مـــــجـــــلس الـــــوزراء
مـصـطـفى الـكاظـمي ان االنـتـخـابات
ـبـكـرة سـتـكـون سـابـقـة بـنـزاهـتـهـا ا
ونـــحـــذر مـن أي مـــحـــاولـــة لـــشــراء
األصـــوات. وذكـــر الـــكـــاظـــمي خالل
جــلـسـة مـجـلـس الـوزراء (نـحن عـلى
بُــعـــد أيــام من إجــراء االنــتــخــابــات
ـقبلة وكـلنا ثقة وتـفاؤل بأن تكون ا
هـذه االنتـخابـات سابـقة عـراقية في
الـنزاهـة واختـيار األفـضل لشـعبـنا)
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أتــخــذت مـــحــكــمــة حتــقــيق احلــلــة
االجــراءات الـقـانـونـيـة بـحق ضـابط
الـتـحقـيق الـذي اجـرى التـحـقيق مع
ـــفــــرج عـــنه عــــلي كـــاظم ــــتـــهم ا ا
ــتــهم بــقـتل حــمــيــدان اجلـبــوري  ا
زوجــته الـتي ثـبـت بـأنـهـا عــلى قـيـد
احلياة. وقال مجلس القضاء االعلى
فـي بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس  ان
(االجـراءات الـقـانونـيـة اتخـذت بـناءً
عـــــلى طـــــلب االدعـــــاء الـــــعــــام وان
ة تـضليل الـتحقـيق جارٍ بشـأن جر
ــارســـة وســائل غــيــر الـــقــضــاء و
مـشـروعـة قـانـونـا خالل الـتـحـقـيق).
وكـــــان رئـــــيس مـــــجــــلـس الــــوزراء
مــصـطـفى الـكـاظــمي قـد وجه بـفـتح
حتـقيق فوري فيـما نسب من توجيه
ـعنـيـة االتهـام اجلـنائي الـسـلطـات ا
ـواطـنـ في مــحـافـظـة بـابل ألحــد ا
ــة لم يــتــضح ارتــكــابــهـا أو بــجــر

dJ.∫ رنو نـيازي العبـة من نادي غـاز الشمـال افضل العبـة شابـة وفريقـها خالل تـكر حظـيت به بعد
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مصطفى الكاظمي

fI  ∫ ¡«u _«

 ‰bF*« ÊËœ …—«d(«Ë u  
œ«u  ezU  ≠ œ«bG

تــوقـعـت الـهــيـئــة الــعـامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـــوزارة الـــنــقل  ان يـــكـــون طــقس
الــيـوم اخلـمـيس صـحـوا ودرجـات
ـــعـــدل احلــــرارة تـــنـــخـــفـض عن ا
االعـتيادي. وقـالت الهيـئة في بيان
تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان (طــقس
الـــيــــوم اخلـــمـــيس ســــيـــكـــون في
ــنــاطق كــافـة صــحـوا  ودرجــات ا
ـــعـــدل احلــــرارة تـــنـــخـــفـض عن ا
ـقبل االعـتـيـادي حـتى يـوم االحـد ا
ثـم تـــعــــاود االرتــــفـــاع مــــجـــددا).

وأفـادت الـهيـئـة األستـرالـية لـعـلوم
األرض بــــــأن زلــــــزاال قــــــوتـه ست
درجــات وقع بـالــقـرب من مــلـبـورن
في أسـتـرالـيـا.وكـان مـركـز الـزلـزال
بـالقرب من مانسفيلد الريفية التي
تـبـعد  200كـيـلومـتـر شمـال شرقي
مــــلـــبــــورن وعـــلـى عـــمق عــــشـــرة
ـسح كــيـلـومــتـرات.وقـالت هــيـئـة ا
اجلـيولوجي األمريكية إن (السكان
عــلى بُــعــد مــئــات الـكــيــلــومــتـرات
شـعـروا به). وأدى الـزلزال الهـتزاز
دن ـبـاني بقـوة في ثـاني كبـرى ا ا
االسـتـرالـيـة الـتي هـرع عـدد كـبـير

من سكانها إلى الشوارع.
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كـــــشـــــفـت وزارة االتـــــصـــــاالت عن
ــوافــقـات الـالزمـة عــلى حــصــول ا
اطـالق أول قــــــــمــــــــر صــــــــنــــــــاعي
ــتــحــدث الــرســمي عــراقـي.وقــال ا
ـشـهـداني في بـاسم الـوزارة رعـد ا
ـــثل رئـــيس تـــصـــريـح امس إن (
الـــوزراء وزيـــر االتــصـــاالت أركــان
شـهاب الـشيـباني أعـلن في مـؤتمر
األمـن السـيـبراني الـعـراقي الـثاني
أن الـعراق سوف يطـلق قريباً أول
قـمر صناعي في اجوائه) واضاف
ان (هــــــذه اإلجنــــــاز جــــــاء بــــــدعمٍ
وتــــــوجــــــيهٍ مـن رئـــــيـس الـــــوزراء
مـصطفى الـكاظمي الـذي شدد على
اهــــمـــــيــــة مــــواكــــبـــــة الــــتــــطــــور

الــتـكـنـولـوجـي احلـاصل في قـطـاع
االتـصاالت اجلديد) مـشيرا الى ان
(لـــهــذا الـــقــمــر اهـــمــيـــة من حــيث
الــقــنــوات الـعــراقــيــة الـفــضــائــيـة
والـترددات اإلذاعـية اضـافة الى ما
يـتـعـلق بـاخلـدمـات الـتـكـنـولـوجـية
ــتـطــورة واحلـديــثـة الـتـي تـخـدم ا

الوزارة). 
مـن جــهــة اخــرى أقـــامت ســـلــطــة
ــدني الــعــراقي  نـدوة الــطــيـران ا
تـثـقـيـفـية بـشـان الـتـصـريح األمني
وتصنيف األفراد بحضور وفد من
مـستـشاريـة األمن القـومي  و مدير
مـــكــتب الـــتــصـــاريح األمــنـــيــة في
الـسلطة ومديـري األقسام والشعب
في الـسلطة ومـطار بغداد الدولي .
وقـال معاون رئيس سلطة الطيران

عـلي مـحـمـد تـقي أنه (بـتـوجيه من
رئــيس الـســلـطــة نـائـل سـعــد عـبـد
الـــــهـــــادي   تـــــقـــــد جـــــمـــــيع
الــتــسـهــيالت الالزمــة أمـام مــكـتب
الـتـصـاريح األمنـيـة لـغرض الـقـيام
بـــأهـم أعـــمـــالـه ومـــهـــامـــة أجتـــاه
ــوظــفــ والــعــامــلــ في مــطــار ا
.  واضاف ان (الـندوة التي بـغداد)
ألـقـيت بـإشـراف مسـتـشـارية األمن
تـضـمـنت شـرحـاً مـفـصالً الـقـومي 
ـهام الـتي وكلت بـشـأن األهداف وا
مـن قبل مـجـلس االمن الـوطني إلى
مــكـــاتب الــتــصــاريـح األمــنــيــة في
ــؤسـسـات احلـكــومـيـة وطــبـيـعـة ا
ـعــتــمـدة في اإلجــراءات األمــنـيــة ا
عـــمــلــهــا عن طـــريق االســتــمــارات

اخلاصة بالتصاريح). 
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كــشف مــحــافـظ ذي قـار احــمــد غــني
ــكـتب اخلــفـاجـي عن اعـادة الــعـمل 
الـتشغيل النفطي الذي يتولى تشغيل
الـشــبـاب في احلـقـول الـنـفـطـيـة بـعـد
تـوقف أكـثـر مـن عام بـسـبـب االحداث
الـــتي شــهــدتـــهــا احملــافـــظــة. وقــال
اخلــفـاجي في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
ـكتب امـس انه ( تمت اعـادة الـعمل 
الـتـشـغـيل الـنـفـطي الـذي يـعـمل عـلى
تـشـغيل الـشبـاب في حقـول احملافـظة
كتب الـنفطية) . واوضـح ان (مهمـة ا
تـتمـثل بتـوفيـر فرص الـعمـل للـسكان
ـتضـررة من الـعمـلـيات ـنـاطق ا في ا
ــكــتب الــنـــفــطــيــة).واشــار الى ان (ا
ســيـكـون بـرئـاســة وعـضـويـة رؤسـاء
الـوحدات الـرفاعي والـفجـر و النـصر

ـثل من شــركـة نـفط ذي بــاالضـافــة 
قــار) .  عــلـى صــعــيــد مــتــصل اعــلن
مــجـــلس اخلــدمــة االحتــادي اســمــاء

ـــشــــمـــولـــ اخلــــريـــجـــ االوائـل ا
بـالتقـد على االستـمارة االلكـترونية
لــلــتـوظــيف.وذكــر اجملــلس في بــيـان
تـلقـته (الزمان) امس انه (عـلن اسماء
ـشمولـ بقانون اخلـريج االوائل ا
ـــشـــمـــولــ  67لــــســــنـــة 2017 و ا
بـالتقـد على االستـمارة االلكـترونية
ـوارد لـلــتـوظـيف). ونـفـذت مـديـريـة ا
ـــائـــيـــة في ذي قـــار حـــمـــلــة لـــرفع ا
ـشــاريع االروائـيـة الــتـجــاوزات عن ا
داخل قـضاء الفـهود لتـحقيـق العدالة
ــــــائـــــيـــــة فـي تـــــوزيـع االطالقـــــات ا
.وقـالت الـدائـرة في بـيـان لـلــمـزارعـ
ـنـافـذ امـس انـهـا (اغـلـقـت عـدداً من ا
ــائــيـة ــتــجــاوزة عــلى احلــصص ا ا
لـلمـزراع في قـضاء الفـهود لـضمان
ـائـية الـعـدالـة في تـوزيع احلـصص ا
لـالراضي الــــزراعــــيــــة).واضــــاف ان

(الــدائــرة وجـهت عــددا من االنـذارات
ائية   في للمتجاوزين على احلصة ا
قـضاء سيـد دخيل فيـما رفعت دعاوى
ـمـتـنـعـ مـنـهم عن قـضـائـيـة بـحق ا
رفع الـتجاوزات) =على صعيد متصل
اعــلـنت شـرطــة ذي قـار عن االصـاحـة
بـسـبـعـة اشـخـاص مـتـهـمـ بـتـجارة
اخملـدرات وبـحـوزتـهم كمـيـات كـبـيرة
ــواد واالقــراص اخملــدرة.وذكــر مـن ا
بـيـان ان (شـعبـة مـخـدرات النـاصـرية
وبـــاشــــراف الـــفـــريق الــــركن ســـعـــد
احلـربـية  الـقـبض على  7 مـتهـم

بتجارة اخملدرات في احملافظة).
واضـاف انه ( ضبط  2 كـيلو غرام
و  700 من مـادة الكريسـتال وكميات
اخـــرى من االقــراص اخملــدرة الفــتــا
الـى اتــخــاذ االجــراءات الــقــانــونــيــة

بحقهم).

احمد غني اخلفاجي
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اإليــراني حـمـيــد حـسـيـني الى أن 60
ـئـة من صـادرات الـوقـود اإليـرانـيـة بـا
تـذهب الى الـعـراق وفق ما نـقـلت عنه
وكـالة »إرنـا «الـرسمـية.  فـيمـا أعربت
جـمعـية مـصنـعي االسمـنت في العراق
عن غـضـبـهـا من الـسلـطـات بـعـد زيادة
دعومـة في مصانـعها أسـعار الوقـود ا
ــئــة  مــحــذرة من أن بــنــســبــة 66 بــا
االجــراء قـد يـؤدي الى ارتــفـاع اسـعـار
ــنــشـآت. االســمــنت او اغالق بــعض ا
رفــعت وزارة الـنـفط الـعــراقـيـة اسـعـار
ـسـتـخـدم في مـصـانع الـنـفط االسـود ا
االسـمنت من مـئة الف دينـار للطن الى
 250الـف ديــنـار ( 170دوالرًا ) لــلــطن
الـــواحــد. وأثـــار هــذا اإلجـــراء غــضب
شــركــات األســمــنت في بــلــد غـارق في
أزمـة اقـتصـادية خـطـيرة مـا زالت جتر
نــدوب احلــرب وفـيــمــا مــا زالت إعـادة
ــكــلــفــة مــعــلــقــة في بــعض اإلعــمــار ا

ناطق.  ا
وقــال نـائب مــديـر جــمـعــيـة االســمـنت
عـمـار الـسـعـدي إن (صـنـاعـة االسـمنت
هي الـصـنـاعـة الـوحـيـدة الـتي تـمارس
االكـتفاء الـذاتي منذ 2016 وحتى اآلن
ولـم تـــرفـع أســـعــــارهــــا). واضـــاف أن
(حـوالي خمسـ الف شخص يـعملون

بـــشــكل مـــبــاشـــر وغــيـــر مــبـــاشــر في
الــصـنـاعــة بـاتـوا مـهــددين مع أسـرهم
بــالــتـســريح من الــعـمل بــســبب زيـادة
أسـعار الـوقود). وحـذرت اجلمـعية في
بـيان من (خسائر فادحة للقطاع قدرها
مـاليـ الـدوالرات) داعـيــة الـسـلـطـات

إلى (التراجع عن قرارها) .
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وتـقـول الـشـركـات إن( الـقـرار يـضـعـهـا
ـصانع أمـام مـفـترق طـرق بـ إغالق ا
والـتسبب بتسريح آالف العامل فيها
وتـضرر عوائـلهم بالـبقاء بـدون مصدر
مـعيـشة وتـهديـد جتربـة االستـثمار في
الــعــراق أو زيـادة أســعـار الــبــيع عـلى
ـا ال يـقل عن  10دوالرات ــواطـنـ  ا
لـلـطن الـواحد بـسـبب رفع سعـر الـنفط
االسـود.)وأوضـحت اجلـمعـيـة أن (هذا
ســيــزيــد الـعبء عــلى الــســكــان وعـلى
الــدولـة الــتي تـشــرع في إعــادة إعـمـار
الـبالد وتـريـد تـطـوير مـشـاريع الـبـنـية

التحتية).
دعوم الذي تتمتع   اعـتماد السعر ا
بـه مـــصـــانـع األســـمـــنـت في الـــعـــراق
إلمـدادات الوقود مـقابل التزامـها ببيع
األســـمــنت بــســعـــر ثــابت. وقــال أدهم
الـشـرقاوي الـرئـيس الـتنـفـيذي لـشـركة

اتـفـاقـيتـ وقـعـتا في  2013و. 2015
ــوجب األولى تــوفــر اجلـمــهــوريـة و
اإلسالمية  35مليون متر مكعب يوميا
ـناطق لـصـالح بغـداد والكـمـية ذاتـها 
جـنوب الـعراق وفق االتـفاقيـة الثـانية.
كـــــمــــا وقع الـــــبــــلـــــدان اتــــفـــــاقــــا في
ـوجبه حـزيـران/يونـيو 2020 تـقـوم 
إيــران بــتــزويــد الـعــراق بــالــكــهــربـاء.
ووفـق (شـــانــا) ســـيـــكـــون مـن مـــهــام
بـهـشـتي حتـديـد الـقـدرات واالمـكـانـات
لـــلــبـــلــدين فـي مــجـــال جتــارة الـــنــفط
ـشـتقـات النـفـطيـة وزيادة احلـضور وا
ــــتـــبـــادل لــــلـــقــــطـــاعــــات اخلـــاصـــة ا
ــسـتـثـمـرين في صــنـاعـة الـنـفط في وا

البلدين. 
W¹œUB² «  UÐuIŽ

ـــتــــحــــدة بــــعـــد أعــــادت الــــواليــــات ا
انــســحــابــهــا األحــادي عـام 2018 من
االتـــفــاق بــشـــأن الــبــرنـــامج الــنــووي
اإليــراني فـرض عـقــوبـات اقـتــصـاديـة
قــاســيــة عــلى طــهــران شــمــلـت قــطـاع
الــنـفط. اال أن واشــنـطـن تـمـنـح بـغـداد
اسـتثـناءات تتـيح لها اسـتيراد الـطاقة
مـن إيران.  وفي تـشـرين األول/أكتـوبر
2020 أشــــار األمــــ الــــعــــام الحتــــاد
ـشـتـقـات الـبــتـروكـيـمـاويـة مـصــدّري ا
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الفـارج الفـرنسيـة التي تـملك مصـنع
فـي الـعـراق ان (قـرار رفع سـعـر الـنـفط
االسـود سيـضيف تـكلـفة اضـافيـة تبلغ
ـــا قــد  35مـــلــيـــون يـــورو ســنـــويــا 
يــتـسـبـب بـخـســائـر بـالــغـة لـلــشـركـة).
وأضــاف أن (الـشـركـة تـشـغل أكـثـر من
الـف مــــــــوظـف عــــــــراقـي وان هـــــــؤالء
اصـبــحـوا مـهـددين بـفـقـدان وظـائـفـهم

5OÝU uKÐb « q³½√ ÍË«d « VO$
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اقـامـت جـمـعـيـة نـسـاء بـغـداد مـؤتـمـراً
ناقشة دراسـت سياسيت  مـوسعاً 
األولـى بــــعــــنـــــوان نــــســـــاء الــــعــــراق
واالسـتحقـاق االنتخـابي لعام ? 2021
والـــثــانــيـــة تــعـــالج تــأثـــيــر الــبـــيــئــة
االجـــتــمــاعــيـــة في تــردد الـــنــســاء من
خـوض جتربة سياسية  أعدت في ١٠
مـحـافظـات عراقـيـة من منـاطق الوسط
والــشـمـال واجلـنــوب  ضـمن مـشـروع
ــرأة في الــقــيــادة تــعــزيــز مــشــاركــة ا
وعـملية صنع القرار  بدعم من منظمة
مـــســـاعـــدات الــــشـــعب الـــنـــرويـــجي 
راة في والـتـنسـيق مع دائـرة تمـكـ ا
مـــجــــلس الـــوزراء.وبـــيــــنت رئـــيـــســـة
اجلــمــعــيـة لــيــزة نــيـســان حــيـدو  ان
ـميـز من نـساء (احلـضـور الـنخـبـوي ا
ورجـــال لــنــشـــارك ونــســاهـم مــعــاً في
رأة أجـتماعيـاً وسياسياً تـثبيت دور ا
ــثـمـر ــنـتج وا  بــالـنــقـاش واحلـوار ا
وصــوالً الـى مــخــرجــات تــضع آلــيــات
ا يحـقق خطوة وخـطط مسـتقبـليـة  
نــوعـيــة مـهـمــة الى االمـام في قــضـايـا
ــيـادين بـدءاً من رفع ــرأة في شـتى ا ا
مـســتـوى وعـيـهـا  بـاهــمـيـة حـقـوقـهـا
ـرحلية واالسـتراتيجيـة  وعتبة باب ا
جــديـد نـطـرقه بـقــوة ووعي لـنـعـزز من
ـــرأة فـي كـــافـــة اجملــاالت مـــشـــاركـــة ا
احلـياتية  وخـاصة احلياة الـسياسية
 بـتبني فـكرة مشـاركتهـا كعنـصر رائد
وأسـاسي وفـاعل  ولـيس هامـشـياً في
بـناء سياسات الدولة والقيادة وعملية
ــا يــحــقق الــرفــاهــيـة صــنع الــقــرار 

للمجتمع ككل).
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ـؤتـمر يـعـزز من تغـيـير واشـارت ان (ا
ــراة ودورهـا فـي رسم طـريق صــورة ا
تــكـوين مــجـامع ضـغـط وتـصل ألمـاكن
ــراة داعــمـة صــنع الــقــرار  وتــكــون ا
لـلـمراة خـاصة بـاالنتـخابـات القـادمة 
والـتـركـيـز عـلي البـرامج االنـتـخـابـية 
ومــا يـطــرح بــالـبــرامج االنـتــخـابــيـة 
ا يعزز واالهتمام بالنساء الباحثات 
دورهــا  والــتــصــدي جلــمــيـع أشــكـال
ؤتمر ناقش راة  وان ا التمييز ضد ا
دراســتـ مــتـخــصـصــتـ  بــحـضـور
يـز يضم  92شـخـصاً جـمع نـخبـوي 
ـؤثــرات في مـن صـنــعــات الــقــرار  وا
الـســلـطـات الـتـشــريـعـيـة والـتــنـفـيـذيـة
ــسـتــقــلـة والــقــضـائــيــة والــهـيــئــات ا
ـــســـتــقـــلــة ــفـــوضــيـــة الـــعــلـــيــا ا كـــا
لألنتخابات ونقابة احملام العراقي
وأحتـــاد احلـــقــــوقـــيـــ الـــعـــراقـــيـــ

ـهنـة وفي كل اجملاالت  بدءاً من حق ا
الـصـحـة والـتـعـلـيم والـتـوظـيف مروراً
ـــهن ودخــــول عـــالم بــــحق مـــزاولــــة ا
?وصـوالً ـال واالقــتـصـاد  الــتـجـارة وا
لــعـالم الـسـيـاسـة والــتـوزيـر والـقـيـادة
واحلـياة احلزبيـة ومواقع صنع القرار
 والـدخـول في عـالم اجلـيش والـقوات
ـناصـب التي الـعـسـكـريـة واالمـنـيـة وا
ستوى عالي اليقل أهمية عن دارتـها 
أدوار الـذكور  واطالب بـأقرار مشروع
قــانــون مـكــافــحـة الــعــنف االسـري في
ـانـيـة القـادمـة  بأعـتـباره الـدورة الـبر
من أمـر الـتـحديـات الـتي تـعيـق تنـمـية
رأة ويـكفي أن نـعلم أن وتـطـور واقع ا
من أصل  298تــوصـيـة مـن تـوصـيـات
مــجــلـس حــقــوق االنــســان عـام 2019
تـضمنـت مايقارب 20 تـوصية مـوجهة
لـــلــعـــراق بــتـــجـــر الــعـــنف االســري
رأة وتـشـريع قـانـون خـاص حلـمـايـة ا

واالسرة العراقية).
ـفـوض ولـفـتت مـسـتـشـارة مـجـلـس ا
ــســتــقــلــة ـــفــوضــيــة الــعــلـــيــا ا في ا
لألنـــتـــخــابـــات ورئــيـــســة جلـــنــة دعم
ــــرأة ســـيـــاســــيـــاً احالل مــــشـــاركـــة ا
اجلـابري  (ضرورة حمـاية النساء من
الـــعــــنف االنـــتـــخـــابـي والـــهـــجـــمـــات
فـوضية اجملـتمـعيـة  وفصـلت أدوار ا
ـستقـلة لألنـتخـابات في احلد الـعلـيا ا
من هـذه الـهـجـمات  وأهـمـيـة االشراك
الــكــامل والــشـامـل لـلــمــرأة في جــمـيع
ــيــاديـن االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة ا

يدان السياسي ). االقتصادية ووا
ـنـظـمـات غـير وبـ مـديـر عـام دائـرة ا
احلـكـومـيـة في االمانـة الـعـامـة جمللس
الـوزراء اشـرف الـدهـان  ان (مـوضوع
ـــرأة فـي صـــنع الــــقـــرار مــــشـــاركــــة ا
يـستحـوذ أهتمـام الناشـط في مجال
ـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق االنـــســـان الـــد
ــواطــنـة  خــاصــة في بـلــدنــا الـذي وا
شـهـد حـراكـاً سـيـاسـيـاً سـبـقه صـراعـاً
ا يـستـوجب استـنفار دمـوياً حـاداً  
كل الطاقات البشرية ألرساء االستقرار
ـرأة في أحالل وكــانت احلـاجـة لـدور ا
الـسالم واالمن واالمان أساسي  حتى
رأة تـدريجيـاً في الندوات بـدأ دخول ا
شهد في ؤتمرات لنجدها تتصدر ا وا
مــشــاركــتـهــا الــســيــاسـيــة الــفــعــالـة 
ونـعـترف أن ذلك بـحـاجة ألـى مراجـعة
ـشاركة حـتى نعـمل على زيادة نـسبة ا
وقـدرة الـتأثـيـر في احليـاة الـسيـاسـية
دني  والتـهيئة واحلـزبية واجملـتمع ا
لـقـيـادة واعـدة وصـحـيـحـة لـلـمـرأة من
خالل الـتنـشئة الـرصيـنة داخل االسرة
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عـــيَّن وزيــر الـــنــفط اإليـــراني اجلــديــد
جـواد أوجي مـبـعوثـا خـاصا لـلـشؤون
الـعراقية  في منـصب يأتي استحداثه
بــيـنـمـا تـطـالب طــهـران بـغـداد بـسـداد
لـيـارات الـدوالرات لـقاء مـسـتـحـقـات 
تزويدها بالغاز. وأوردت وكالة (شانا)
أن أوجي عـيّن عباس بهشـتي (مبعوثا
خــــاصـــا لـــوزيــــر الـــنــــفط لــــلـــشـــؤون
الـعراقية ?«وسـيكون من ضـمن مهامه
ــطـالــبـات »تــســريع مـســار تــسـويــة ا
بــشـأن تــصــديـر الــغـاز بــالـتــعـاون مع
ـركـزي والـشـركـة الـوطـنـيـة ـصــرف ا ا

العراقية للغاز). 
يــعــتــمــد الــعــراق بــشــكل كــبــيــر عــلى
اســتـــيــراد الــطــاقــة مـن اجلــمــهــوريــة
اإلسالمـيـة وهـو مـا يوفـر له نـحـو ثلث
حـاجـته من التـيـار الكـهـربائي والـغاز.
وتـطلب السـلطات اإليـرانية مـنذ أشهر
مـن احلــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة ســـداد
مـسـتـحقـات مـتـأخرة. ووفق »شـانا?«
ـسـتـحـقـة لـقـاء ـبـالـغ ا تـنــاهـز قـيـمـة ا
تـصـديـر الغـاز خـمـسة مـلـيارات دوالر

أميركي.  
ويـستورد العـراق الغاز من إيران وفق
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ــدني واالعالم ومــنــظــمــات اجملـتــمع ا
الوطني والوكاالت الدولية).

رأة في وقـالت مدير عام دائرة تمك ا
االمـانـة الـعـامة جملـلس الـوزراء يـسرى
ـــــرأة كــــــر مـــــحــــــسـن  ان (مـــــلـف ا
وقـضايـاها الـرئيـسيـة نعـمل بالـتعاون
مع كـل مــؤسـســات الــدولــة الــرســمــيـة
ــهـتــمـة ـدني ا ومــنـظــمـات اجملــتــمع ا
ـرأة وحـقـوق ـتـخـصـصـة بـشـؤون ا وا
ـــنــظـــمـــات والـــوكــاالت االنـــســـان  وا
ـعـوقات الـدولـيـة  عـلى مـواجـهـة كـل ا
الـسيـاسية واالقـتصاديـة واالجتمـاعية
والــثــقـــافــيــة الــتي حتــد من مــشــاركــة
الـنسـاء كفـاعل وشريك رئـيس في خلق
الـتنمية الوطنية وعلى كافة االصعدة 
ـرأة التـمتع بـحـقوقـها ـثل تـمكـ ا و
ـــشــاركــة في أدارة الـــســيــاســـيــة في ا
الـشـؤون العـامـة  ومبـاشـرة حقـها في
الـتـرشـيح لألنـتـخـابـات واالقـتـراع بكل
حرية  وحتت حماية القانون أحد أهم
ـواثـيق احلـقــوق الـتي نـصت عـلـيـهـا ا
واالتـفاقيات الدولية  ومساراً أساسياً
من أجـل حتــقــيق الــتــنــمــيــة الــعــادلــة
والــشـامـلـة  وبـادرت الــدائـرة بـالـعـمل
عـلى تـألـيف جلـنة عـلـيا لـدعم مـشـاركة
ـرأة سـيـاسـيـاً خـاصـة االنـتـخـابـات  ا
ـرأة ووضــعـنـا خــطـة لـدعم مــشـاركـة ا
الـسياسيـة بالتنسـيق مع كافة اجلهات
ــسـؤولــة عن الـتــنـفــيـذ  الــقـطــاعـيــة ا
وأسـتقبـلت اللجـنة مقـترحات مـنظمات
ــدني  و مـــنــاقـــشــتـــهــا اجملـــتــمـع ا
ألسـتيعـاب التوصـيات التي مـن شأنها
ــــرأة في تــــعــــزيـــز ودعـم مـــشــــاركـــة ا
االنـتخـابات). واكدت مـستـشارة رئيس
رأة خـا رحيم اجلـمـهوريـة لشـؤون ا
لـطـيف ان (الـكـون والـعـالم واالرض قد
خـلقـها الله من زوجـ يكـمالن الواحد
االخـر الليل والـنهار واالرض والـسماء
والــشــمس والــقـمــر والــذكــر واالنـثى 
ومــنــذ فــجــر اخلـلــيــقــة كــانت لــلــمـرأة
أدوارهــا اجملـــتــمــعــيـــة الــتي تــطــورت
ــفـاهـيم  بــتـطـور الــزمن واالحـداث وا
ولم يــعـد دورهــا مـقــتـصــراً عـلـى بـنـاء
االسـرة مع الـرجـل والـدور البـايـلـوجي
فـي االجنــــاب والــــرعــــايــــة ورضــــاعـــة
ــنــزل حتت مــسـمى الــرضــيع وأدارة ا
ربـة بـيت  واليـعـني انـنـا نـقـلل أهـمـية
عــمل ربــة الــبــيت أو عــطــاء االمــومـة 
ـــا تــــقـــدمت وجتـــاوزت الـــصـــورة وأ
الـنــمـطـيـة وأصـبـحت بــالـفـعل الـنـسـاء
شـــقــائق الــرجــال فـي كل احملــافل  بل
أصبحت مربية للمجتمع بأكمله  ولها
احلق دســتـوريـاً وقـانـونـيـاً مـزاولـة كل

بابل

بــســبـب عــدم تــمــكن الــشــركــة من دفع
طاف). مرتباتهم في نهاية ا

 وزيــادة االســعــار تــفــتح الــبــاب امـام
االسـتـيـراد مـن دول اجلـوار ومـنـافـسة
االنـتاج احمللي وتـدمير اقـتصاد الـبلد
ـسؤولـون عن هـذه الصـناعة بـحسب ا
الـتي حققت اكـتفاء ذاتيًـا ووفرت عملة

صعبة منذ عام 2016.
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هـو جنل الـعالمة الـشـيخ إبـراهـيم الـراوي جلـيس الـسـجـادة الرفـاعـيـة الذي
ؤمن يـرتقي نسبه إلى جـدنا اإلمام علي كـرم الله وجهه ورضى عنه أمـير ا
وخـلـيـفـة الـراشــدين. ذكـر الـدبـلـومـاسي جنــدت فـتـحي صـفـوت الـذي واكب
ـرحــوم األسـتـاذ جنــيب الـراوي في الــقـاهـرة أنـه كـان من أنـبل الـعــمل مع ا
الـدبلوماسي ومن الذين مثلوا العراق خير تمثيل على الرغم من أنه لم يكن
عـلى وفـاق مع نوري الـسـعيـد. ويـضيف أن الـعـمل مع السـيـد له وقع خاص
ـا يـذكـر أن تـلك احلــقـبـة من الـزمن طــغت عـلـيـهـا وإثـارة من نـوع فـريــد. و
مـباحـثات اجلالء الـتي تـطلـبت عمالً دبـلـوماسـياً مـتـواصالً. ويحـضرني هـنا
تـقريـر لي بـعالقـة الـدبـلـومـاسي كلـوفـيس مـقـصـود بـالسـيـدة أنـديـرا غـاندي
ـتمـيـزة الى درجـة أنه كان يـخـاطـبهـا تـلفـونـياً وبـصـفة رئـيسـة وزراء الـهنـد ا
مـباشرة كـذلك كان حال االسـتاذ جنـيب الراوي الذي كـان يتصل بـالرئيس
ستوى ال قبل وال بعد. جـمال عبد الناصر تـلفونياً وقلمـا جند سفيراً بهـذا ا
يـذكـر الـصـحـفي نـاصـر الـدين الـنـشاشـيـبي فـي إحـدى مقـاالتـه أن اجملتـمع
الـدبلوماسي كـان قد اتفق على أن الـسيد جنيب الـراوي سفير الـعراق عند
قـيـام ثـورة عـبـد الـنـاصـر هـو أقــدر وأنـظف دبـلـومـاسي عـربي في الـقـاهـرة
ثقـفة في مسـلكـها ومظـهرها وكـانت السيـدة زوجته مثـالً للسـيدة العـراقيـة ا
وحـياتـهـا وجمـالـها وكـانت من أرفع عـائالت الـعراق وأكـثـرها عـراقـة وثروة
عروفة والـتي كانت لها وأعـني عائلة (فـاضل باشا الـداغستاني) الـشهيـرة ا
سـؤول العراقيـ وفِي مقدمتهم األمـير الوصي عبداإلله دالـة على جميع ا
رحومـة زوجته هي فـاضلة مـحمد فـاضل باشا وسـائر رؤساء الـوزارات. وا
الـداغستاني شقيقة اللواء الركن غازي الداغـستاني قائد الفرقة الثالثة التي
كـانت تضم اللواءين التـاسع عشر والعـشرين اللذين نفـذا ثورة الرابع عشر

لكي وأعلنت اجلمهورية.  من تموز عام 1958 التي أطاحت باحلكم ا
ـصـادر أن الـزعـيم عـبـدالـكر قـاسم أمـر بـاعـتـقـال الـلواء وَمِـمَّـا لم تـذكره ا
الـركن غازي الداغستاني بعد إعالن الثورة من إذاعة بغداد وهو في طريقه
إلـيها. وعندما وصل الى بغداد ظهيرة اليوم وصل بعده الداغستاني معتقالً
ـا يحـتويه مـن ملـفات سـرية. ويـبدو أن الـداغسـتاني قـد أشاد ومـعه مكـتبه 
قـدرة العسـكريـة آلمر الـلواء الـتاسع عـشر (أي الـزعيم الـركن عبـدالكر بـا
قـاسم) في كتاب معـنون إلى رئاسة أركان اجلـيش ونسخة مـنه محفوظة في
نتـصر أن يشـكره على مـلفه اخلاص. وهـنا أراد عبـدالكر قـاسم وبلغـة ا
رحوم الداغـستاني أنه أشاد به كزعيم في اجليش وليس تـقييمه له فأجابه ا
زعـيـما لـلـبالد. وفِي حـضـوري جلانـب من اجتـمـاعـات اجلـامعـة الـعـربـية في
ـمـلـكـة الـعـربـيـة نـيـودلـهي أشـاد عـمـيـد الـسـلك الـدبـلــومـاسي وهـو سـفـيـر ا
الـسعـودية الـطـاعن بالـسن (إنـنا كـنّا نـسـتقي من آراء الـسـيد جنـيب الراوي
مـادة تـقـاريـرنا الـسـيـاسـيـة عـنـدمـا كـنّـا في الـقاهـرة وفِي
اجـتـماعـاتـنـا األسبـوعـيـة عـلى مائـدته رحـمه الـله) كـما
أضــاف: (كــنّــا نــلــتــقـي بــاألدبــاء والــشــعــراء ورجــال
الـصحافة في دار الـسيد) عنـدها عرفته بـنفسي وعلم

أن السيد جنيب الراوي من أعمامنا.

ؤسسات  أسقاط جميع أشكال وفي ا
رأة والعمل على أدماج الـتمييز ضـد ا
االتــفــاقـيــات الـدولــيــة الـتـي تـزيل ذلك
ضـمـن الـتـشـريـعـات الـوطـنـيـة  وعـلى
ـــرأة أدراك هـــويــــتـــهـــا الـــنـــســـويـــة ا
ـواطـنيـة السـيـاسيـة  وتنـخرط في وا
عــمل مــدنـي وأجـتــمــاعي وســيــاسي 
وتــشـكل قــاعـدة عــريـضــة ومـؤثـرة وال
تــنـــحــصــر مــشـــاركــتــهــا بـــاالهــتــمــام
بـقـضـاياهـا فـقط  وتكـون حـاضرة في
كل قـضـيـة أسـاسيـة ومـصـيريـة بـكـافة

األصعدة).
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ـشــروع رشـا خــالـلـد وقــدمت مـديــرة ا
نجزات احلملة منذ عام 2015 عرضاً 

ـــكــون من  25مـــنــظــمــة  ?والـــفــريق ا
مــجـــتــمع مــدنـي من شــبــكـــة الــنــســاء
الـــعــراقـــيـــات وحتــالف الـــقــرار 1325
ومـنـهـجـيـة عمـل احلمـلـة الـقـائـمـة على
ثـالث تــوجـــهـــات  االول نـــحـــو بـــنــاء
ـفـاهـيم الـنوع الـقـدرات ورفع الـوعي 
االجـتمـاعي والذي أستـهدفت العـامل
ـؤسـسـات احلـكـومـية فـي الـوزارات وا
والـنـاشـطـات الـنـسـويـات والـنـائـبات 
نخرطات حديثاً في العمل والـشابات ا
ـدني والسياسي بتمكـينهن سياسياً ا
والـتوجه الثـاني فعاليـات الضغط على
صـنـاع الـقـرار في احلـكـومـة الـعـراقـيـة
أليــصــالــهم الـى رؤيــة داعــمــة لــلــمـرأة

ومستجيبة للنوع االجتماعي 

 والـتــوجه الـثـالث فـعـالـيـات الـتـأثـيـر
ــوســعــة ــؤتــمـــرات ا بـــاجلــمــهــوركـــا
واالنــــشـــطــــة االعالمــــيــــة احلـــلــــقـــات
التلفزيونية واألعالنات االذاعية ونشر
ــتــضــمــنـة ــطــبــوعــات ا الالفــتــات وا
ــرأة في االمــاكن رســائل عـن حــقـوق ا

العامة.
ونـوقـشت الـدراستـ من قـبل الـباحث
مـــحـــمــود عـــزو حـــمـــدو مــخـــتص في
الــعـلـوم الــسـيــاسـيـة ومــسـاعــده عـبـد
الـكـر اجلـربـا  وتـنـاوال فيـهـا تـقـيـماً
ـــرأة في االعـــوام لــــواقع مـــشـــاركــــة ا
ــــاضــــيـــة الــــتــــحـــديــــات والـــدروس ا
ــسـتـفـادة  وحتـلــيل مـعـمق لــلـبـيـئـة ا

رأة . االجتماعية وتأثيرها على ا

غـــمــرتــنــا الـــفــرحــة ونـــحن نــرى هــذا
ــــكن ان االجنــــاز االنــــســـانـي الـــذي 
يــتــطــور الى مــشــروع انــسـانـي رائـد
لـيس في حـدود مـديـنـة كربـالء فقط بل
واحملــافــظـات الــوسـطى واجلـنــوبـيـة
ومـــا يـــحـــتـــاج الـــيه هـــو خـــبـــراء في
ـراهـقـة لهم سـيـكـولـوجيـا الـطـفولـة وا
خـبرة ميـدانية في التعامل مع االطفال
ــــشـــــردين يـــــضــــــعــــون االيـــــتـــــام وا

اسـتــراجتـيــــة عـلـمـيـة تـطــــــــبق عـلى
مـراحل تـتـضـمن بـرامج تـأهـيل نـفسي
وأخرى تـرفع قدرة االطفال واجـتماعي
ـــواقف االيـــتـــام عـــلى الـــتـــكـــيف مع ا
ــنــاعـة ومــواجــهــة الــضــغــوط ودعم ا
وبـرامج تــدريـبــيـة لــكـوادر الــنـفــسـيــة
مــتــخـــصــصــة بــالــعــلـــوم الــنــفــســيــة

واالجتماعية. 
بــوركت جــهــود الــعــتـبــة الــعــبــاســيـة
ــقـدسـة عــلى هـذا االجنــاز االنـسـاني ا
وعالي التقدير والتثم جلهود الـرائد
الـعــامـلـ فـيه..مع خـالـص تـمـنـيـاتـنـا

وفقية. با
2021‰uK¹«16  ¡öÐd

يـواجـهـون الـفـقـر والـتـشـرد وكل حـالة
مـنهم تـشكـل قصة بـينـها رمـي االطفال
حـديـثي الـوالدة الـلـقـطـاء في الـشوارع
فـيمـا قدرت وزارة الـتخـطيط عددهم ب
850 الـف طفل يتيم  واذا افـترضنا ان
ـتـحــدة مـبـالـغ فـيه فـان تــقـريــر اال ا
وزارة الــتـخــطـيط  وقـد يــعـزد ذلك الى
ارقـام رسـمـية  ال تـشـمل اضـعـافهم من
ـسجل ـشردين في الشـوارع  غير ا ا

لديها
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وحــيــدا اتــقــلب فـي فــراشي حــائــرا ومــتــوزعــا بـ مــوضــوعــ لــدراســتي
تـاحة الـوحيدة في للـماجـستـير مـطلع الـتسعـينـات بعـمان نـافذة العـراقيـ ا
ر بعمان اوال ما لم الـعالم العربي بعد سوريا التي كان اختيارها يجب ان 

غادرة هروبا عن طريق الشمال ( اقليم كردستان حاليا ) .  تكن ا
ـوضـوع االول االثيـر الى نـفـسي .. احلـسـ في االدب الـعربي هل اخـتـار ا
ـوضـوع الثـاني الـذي اخـترت ان يـكـون احتـيـاال على احلـديث .. ام اخـتار ا
ـكن ان يــكـون لـلـحـسـ حـصــة االسـد فـيه بـوصـفه رمـزا الـعـنـوان األول و
عاصر ) وضوع كان ( الرمز االسالمي في الشعر العربي ا اسالمـيا ألن ا
وضوع  لـيجنـبني االحراج الـذي كان يلـف اجلميع عـندما يـسمعـون اسم ا

الذي انوي دراسته ?
ت مـتأخـرا كـان اخلوف قـد تـملـكـني  خـوف من ردة الفـعل الـتي قد حـ 

تصيب عائلتي في احللة  اذا وصل االمر الى العسس واخملبرين ?
ال سـيما وان الدكتاتورية ببغداد  كانت قد اختارت احلس عدوا شخصيا
قدس بكربالء بـعد االنتفاضة لـصدام السيما بعـد قصف النظام لضـريحه ا

العراقية الشجاعة عام 1991م.
اسـتيقظت مـرتبكـا حوالي العاشـرة صباحا ومـضيت مشـيا الى وسط عمان
كـتبـة االولى التي صـادفـتني بـطريـقي  كانت مـكتـبة دار الـشروق ودخـلت ا
ـعروفـة  جتـنـبت االقـتراب من االدارة حـيث يـجـلس النـاشـر  الـفلـسـطـيني ا
فـــتــحي الــبـس مــالك الـــدار ومــضــيت اقـــلب طــرفي فـي عــنــوانـــات الــكــتب
ـرصوصة عـلى الرفـوف والطاوالت فـوجدت عـشرات الكـتب عن االسطورة ا
ـيــا ) واثـرهـا في الـشــعـر الـعـربي ـدروسـة اكـاد الـيـونـانـيــة واالغـريـقـيــة (ا
ـعـاصر ولـفت نـظـري كـتاب يـتـيم عن الـنص الـصوفي االسـالمي واثره في ا

االدب العربي  احلديث .
 بـعد دقـائق دخل دون مـوعد سـابق  الصـديق الـشاعـر الكـبـير عـبد الـوهاب
الـبياتي يـبحث بعـينيه فـي العنـوانات اجلديـدة للكـتب  السيمـا الصادرة عن
جتـربـته الـشـعـريـة او جتـربـة اجملـايلـ لـه من الـشـعـراء العـرب فـسـلم عـلي

مبتسما وسألني هل استقر رأيك على موضوع ما يا علي ?
قـلت له ابا علـي انا مع عنـواني االول .. فصاح بي.. اذن ال تـتردد وال تخف
من نـباح النابح فقلت له واذ لم جتزه كلية الدراسات العليا في اجلامعة ?

قال حينها يكون لكل حادث حديث وعندها سيعذرك احلس وابتسم .
ـة   عـدت الى حـيـرتي  هـؤالء الـشـعـراء و  الـبـاحـثـون في االسـاطـيـر الـقـد
يـعدون جزء من احلداثـة العربيـة لكن البحث في الـرموز االسالمية والـعربية

ة يعد تخلفا وسلفية ? القد
 خـرجنـا من مـكـتـبة الـشـروق وقد قـررت وانـتـهى االمر .. وقـد سـعـدت بذلك
عـلى الرغم من كل مـا حصل بعـدها من اثـار حتمـلها اهـلي ال سيـما اخواي

وصهري وحتملتها عن طيب خاطر. وفخر بعد ذلك.
وكـان اخلبر الـسار ان كـليـة الدراسـات العلـيا في جـامعـة اليـرموك قـد قبلت
وضـوع امام ـوضوع دون تـردد او طول مـناقـشـة وأثنـاء الدراسـة تفـتح ا ا
دارس الـشعرية والـفكرية نـاظري كوردة باذخـة االلوان  فجـلت به ب كل ا
الـتي اختـار مبـدعوهـا استـخدام الـرمز الـكربالئي ورأيـته ثم اثبـته موضـوعا
عادلة اسالمـيا وانسانيـا واسعا وثرا ولـيس مجرد رمز لطـرف من اطراف ا
تصارعة كما كان ينصرف تفكير االدباء الذين يسمعون عنوانه االسالمية ا
 وهـذا ما جتنبته تماما  وخصوصا في الفصل االول ( كربالء من التاريخ

الى االسطورة ) .
ـوضوع نفسه بـعنوان اخر قـبل ايام اتصل بي احد الـباحثـ يريد دراسة ا
يا وضوع مألوفا اكاد وفي الـشعر العراقي حصرا  فقلت له لقد اصبح ا
وهـناك عدة دراسات تلت كتابي عنه وامل ان ال تـتردد  فاحلس اكثر رمز
عـاصر فادخل الى كربالء دون تردد فهي بوابة اسالمي اسـتلهمه الشعر  ا

بحث كبيرة لباحث عدة ومن زوايا متعددة .
كـربالء لـيـسـت مـجـرد حـدث تـاريـخي مـأسـاوي صـبغ
بـــالــدم الـــعـــقــود االولى مـن تــاريـخ االسالم  بل هي

خيار حياة رسمه احلس االنسان لكل االنسانية.
ضـــمن الــدول الـــعــشـــر االخــطـــر عــلى
االطـفـال في العـالم والـثالث عـربـيا من
حـــيث حـــجم االطــفـــال االيــتـــام الــذين

يعانون الفقر والتشرّد واحلرمان.
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ــة زرنـا ــة من جــهـة كــر بــدعــوة كـر
(مـركــز رحـمـاء بـيـنـهم) في كـربالء. مـا
سـوى انـه مـكان كـنـا نـحـمل فـكـرة عـنه
وانه تــابع لـــرعــايــة االطــفــال االيـــتــام
حدد شعاره ـقدسة لـلعتبة الـعباسية ا
(بـرؤيـة..انسـان فـعال في اجملـتمع) اي
ان يــخـلق من األطــفـال االيـتــام شـبـابـا
وشـابات يسهـمون في تطويـر انفسهم
واجملــتـمع.وحــددوا اهـدافه بـتــحـسـ
ـسـتـوى التـربـوي والـتـعلـيـمي لـكون ا
اغلب األطفال الذين يتم استقبالهم في
ـدارس وال ـركـز غـيـر مـسـجـلـ في ا ا
يـجيدون الـقراءة والكـتابة  واالهـتمام
بـهم مهاريا بتعليمهم مهارات رياضية
وفـنـيـة وتكـنـلـوجـية وتـعـلـيمـهم الـلـغة
راحل ورعـايتـهم صحـيا  االجنـليـزية
فضال عن اجملال  حتـديدها علمـيا 
الـقـانـوني واالداري ومـنـاهـج مـبـسـطة
ـهــمـة من ديـنـهم تــوضح لـهم االمـور ا

االسـالمي.  كــــان في اســـتــــقــــبـــالــــنـــا
ـوسـوي ي الـدكــتـور شــوقي ا األكــاد
ــركـز ــركــز ومــديــر ا ــشــرف عــلى ا ا
الـشـاب مـنـيـر حـسن عـبـاس والـبـاحث
يـــعـــقــوب كـــاظم عـــبـــيـــد وآخــرون من
وحــــــدات الـــــعـالقـــــات والــــــتـــــأهــــــيل
واالدارة..اصـــطــــحـــبـــونـــا في جـــولـــة
ـركـز فـدهـشـنـا لـيس ـمـرات وغـرف ا
فـــقط بـــان غــرف نـــوم االطــفـــال كــانت

مـؤثـثة بـشكل انـيق وجدرانـها
مـــــــزيـــــــنــــــة
بـتخـطيـطات
جــمــيــلـة بل
ـمرات وألن ا
وغـــــــــــــــــــــرف
الــــــــدراســـــــة
كـــــــــــانـت هـي
األخـرى مزينة
بـرسوم ملونة
بـــــعـــــضـــــهـــــا
مـــلــتــقــطــة من
بـرامج كـارتون
يـــــــحــــــبــــــهــــــا
األطــفــال.  لــقــد

ـــتــحـــدة عـــدد االطـــفــال تـــقـــدر اال ا
االيــتــام في الـعــراق بــخـمــســة ماليـ
طــفـل فــيــمــا تــقــدر وزارة الــتــخــطــيط
عـددهم بـ((850الـفـا.واذا افـتـرضـنا ان
ـتـحــدة مـبـالـغ فـيه فـان تــقـريــر اال ا
تـقـرير وزارة الـتخـطـيط  يعـني االرقام
ـسـجـلـة لـديـهـا وال يـشـمل الـرســمـيـة ا
شردين واللقطاء الذين اضعافهم من ا
يـرمـون في الشـوارع.وتعـلق مـفوضـية
حــقـوق األنـسـان بـقــولـهـا ..سـواء كـان
الـــعــدد مــلــيـــونــا او خــمـــســة ماليــ

فاألشكالية ليست حرب ارقام بل تكمن
فـي عـدم وجـود حق لـلـيــتـيم الـعـراقي.
يـؤكد ذلك اعتراف محافظة نينوى بان
عــدد االطـفـال االيــتـام لـديـهــا يـبـلغ 50
وان رعـايـتـهم تـفـوق حتـمّل الـف طـفل 
ـركزيـة.وتـضيف احلـكـومـة احمللـيـة وا
بـانه ال يوجـد هناك اهـتمـام بالرغم من
ان الـعراق صـادق على اتفـاقيـة حقوق
الطفل عام 1994 فيما ادرجت منظمة(
عنية بحماية حقوق انـقذوا االطفال) ا
االطـــفــال في الــعـــالم..ادرجت الــعــراق

رجاء حميد رشيد عريفة احلفل
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عـند عودتنـا من السليمـانية الى بغداد
 كـــان كل شيء قـــد انــتــهـى من رحــلــة

ســـيـــاحـــيــة

 WOzU UJ « W U b «Ë —«u  W d

¥≠¥  WO ULOK « v « UM K — ŸöD ≈

احلـسـون في بـيان تـلـقـته (الـزمان)
امس  الى ان (وزارة البيـئة تسعى
من خالل هــذه الـورش الى اشــاعـة
ثــقـافــة االقـتـصــاد االخـضــر ونـشـر
ناخية والوعي مفاهيم التغـيرات ا
الـبيـئي لـدى شـرائح اجملتـمع كـافة
ؤسسـات التـعليـمية وخاصـة في ا
الذي تعد شريكا اساسيا في تنفيذ
اخلـطط والــســتــراتـيــجــيــات الـتي

تسعى حتقيقها وزارة البيئة ). 
و عـــلى هــامش الـــورشــة عــرض
مجموعة من احملاضرات التوعوية
ــنــاخــيـة اخلــاصــة بـالــتــغــيــرات ا
واالثـار الــسـلــبـيــة الــتي خـلــفـتــهـا
فـــضـال عن عـــرض عـــدد من االفالم
والسـبوتـات التـوعويـة واالرشادية

.
وكـان أكـد مـسـتـشـار األمن الـقـومي
قاسم األعـرجي  قـد اكد أن الـعراق
ــائــيـة   لـن يـتــنــازل عن حــقــوقه ا
فــيـمــا عــزا خـبــيــر ارتــفـاع نــســبـة
ـلـوحــة والـتـلـوث في شط الـعـرب ا
ــــــائـــــــيــــــة الـى شـح االطالقـــــــات ا

والتجاوزات . 
وقـال االعـرجي خالل مـؤتـمـر األمن
ـــــــوارد ـــــــائـي امـس إن (وزارة ا ا
ـائيـة تـعمل بـشـكل جدي من أجل ا
ائـيـة ألنهـا تدخل موارد الـعـراق ا
في جـــمــيع شـــؤونه احلـــيــاتـــيــة)
ــكن الــتــنــازل واشــار الـى انه (ال 
ــطـالـبـة عن حــقـوق الـشـعب وأن ا
بـاحلـقــوق يـجب أن تـكـون ثـقـافـة)
مؤكـداً (يجب أن تـكون هـناك ثـقافة
ـيـاه مـجــتـمــعـيــة لـلـحــرص عـلـى ا
والـثــقــافـة والــعــمل عـلـى تـرشــيـد

االستهالك).
 وتـــابـع ان (مـــســـتــــشـــاريـــة األمن
الــقـومـي داعـمــة جلـهــود الـوزارة 
ويــجب الـــدفــاع عن االســتـــحــقــاق
الـوطـني). من جـانـبه  اكـد الـوزيـر
مـهــدي رشـيـد احلـمــداني  تـفـعـيل
مـذكــرة مع تـركـيـا تــتـيح احلـصـول
عــلى حـــصــة مــيــاه كـــامــلــة. وقــال
ـــــؤتـــــمــــر ان احلـــــمــــدانـي خالل ا
(الـوزارة تمـكـنت من تـفعـيل مـذكرة

التفاهم مع تـركيا التي  تـوقيعها
في عـــام 2009 وعـــدلت عـــام 2014
وهي تـتـيح لـلـعـراق احلـصـول على
حصة كاملة) مبينا ان (هناك جلنة
مشتركة مع تركيا مقرها في العراق
ـياه) وتابع ان سـألة ا للـتنسـيق 
يـاه الـقادمـة من ايـران وإن كانت (ا
ئـة تؤثـر بشكل كـبير نسبـتها 15با
ألن تـغــذيـة عــلى مــحــافـظــة ديـالـى 
احملــافــظــة بــشــكل كــامل تــكـون من
مــيـــاه ايــران) ولــفت الى ان (أزمــة
ا هي وإ يـاه ليـست أزمة وزارة  ا
ونـأمل بـأن أزمـة بــلـد بـشـكـل كـامل 
ـيـاه لدى ـلف ا يـسـتمـر االهـتـمام 
اجلــمــيع) مــشـــيــرا الى ان (هــنــاك
إجــراءات تــنــفــيــذيــة وبــروتــوكـوالً
صـــوت عــلــيه مـــجــلس الــوزراء من
ياه القادمة من أجل حتديد حصة ا
تـــركــيـــا) ومـــضى احلـــمـــداني الى
ــنـــبع اســتـــغــلت الــقـــول ان (دول ا
الـــوضع الـــعـــراقي مـــا بـــعــد 2003
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ـائــيـة  عن ــوارد ا كــشـفت وزارة ا
آخر االستـعدادت في مـشروعي سد
مكـحول وقنـاة البـدعة فيـما حددت
ـشـروع ـبـاشــرة  أســبـاب تـأخــر ا

البدعة.
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة عـلي وقـال ا
ثـامـر في تــصـريح امس إن (الـعـمل
في مشروع سد مكـحول يتعلق اآلن
بــاجلــسـر واجملــمع الــذي يـتــضـمن
أبـنـيـة خـدمـيـة" مـبـيـنـاً أن "الـعـمل
بــتـنـفـيـذ جـســر الـسـد لم يـتم حـتى

االن).
واضـاف أن (االعــمـال فـي مـشـروع
الـسـد لـوجسـتـيـة مـثل دور الـسكن
واعـادة تـاهـيل اجلـسـر" مـوضـحـاً
أن "العمل مسـتمر  باعمـال التهيئة

لتنفيذ جسر السد".
وأعلن أم منظمـة ابسو الستدامة
ياه فـيصل الـعذاري امس األحد ا
هـنــاك مــكــاسب مــتـحــقــقــة من سـد
مــكــحــول مــنــهــا الــسـيــطــرة عــلى
ياه واخلزين فضالً عن توزيعات ا
أنه مــســطـح مــائي يــعـــطي فــوائــد
بــــيــــئـــيــــة بـــاإلضــــافــــة الى األثـــر
االجـتـمـاعي لـلـسـد وتـوفـيـره فرص

عمل.
وبشأن الـعمل في قـناة البـدعة اكد
ثـــامـــر انه "تـــمّت تـــهـــيـــئـــة األمــور
ــشـــروع مـــثل دائــرة اخلــاصـــة بـــا
ــقــيم واألمــور االداريـة ــهــنـدس ا ا
والـــــقــــانــــونــــيــــة" الفــــتــــاً الى أن
ـشـروع تــعـتـمـد عـلى ــبـاشـرة بـا "ا
تـوفــر الـتـخـصـيــصـات كـونه ضـمن

موازنة 2021.
ــائــيـة في ـوارد ا واعــلــنت وزارة ا
وقت سـابق عـن اكـمـال الـتـصـامـيم
ـشــروع قـنـاة الــنـهــائـيـة اخلــاصـة 
البدعة الذي سيسهم بإنهاء معاناة
أهــالي مـحـافــظـة الــبـصـرة من شح
ــيــاه الــتـي اســتــمــرت لــســنــوات ا
ـياه طـويـلـة إضافـة الى تـمـتـعـهم 
ذات نـوعـيـة عـالـيـة وكـمـيـات تـكـفي
لــسـد حـاجــتـهم فـيــمـا اشـارت الى
االتـفـاق عـلى الـتـصـامـيم الـنـهـائـية

لــتـحــويل قــنــاة الــبــدعــة إلى قــنـاة
أنبوبية.

عـلى صـعـيـد اخـر اسـتـكمـلت وزارة
البيئة وبالتعاون مع وزارة التعليم
الـعـالـي والـبـحث الـعـلـمي سـلـسـلـة
الــــورش الــــتــــوعــــويــــة اخلــــاصــــة
ـنــاخـيـة والــتـعـريف بـالـتــغـيـرات ا
ــســـتــدامــة بـــأهــداف الــتـــنــمـــيــة ا
بــحــضــور رئــيس جــامــعــة بــغــداد
وعــمــداء الــكـلــيــات واجلــهـات ذات
ـستـمر الـعالقة في مـركـز التـعلـيم ا

في جامعة بغداد .
وقــال مـديــر عــام الــدائــرة الــفــنــيـة
عــيــسى الــفـــيــاض الــذي انــاب عن
الوكـيل الـفني اخملـول بأدارة وزارة
الـبيـئـة جـاسم عبـد الـعزيـز حـمادي
اثـنـاء افـتـتـاح الـورشـة ان (الـعـراق
ــرحـلــة مـهــمـة خــاصـة بــعـد ـر 
االعالن عـن االنـــضـــمــــام رســـمـــيـــا
ــلـحق بــأتـفــاقـيـة التــفـاق بــاريس ا
ــتــحــدة االطــاريــة لــلــمــنـاخ األ ا
وتــداعـــيــاتـــهــا الـــتي بــاتـت تــهــدد

مجتمعاتنا واقتصادنا ).
واضـــاف ان (تــأثـــيـــر الــتـــغـــيــرات
ــائـيـة في ـوارد ا ــنـاخــيـة عــلى ا ا
ا شكل تـهديدا حقـيقيا العراق لـطا
ـــــائـي في ظل لألمـن الــــغـــــذائي وا
الظروف االستـثنائية الـتي تمر بها

البالد) .
ودعــا رئـيس جـامــعـة بـغــداد مـنـيـر
حميد السعدي الى (ضرورة تطوير
الــتــعــاون فـي اجملــاالت الــعــلــمــيــة
والـبـحـثـية وتـعـزيـز حـمايـة الـبـيـئة
ــائي والـغـذائي واحلـد مـن الـهـدر ا
ـشـتركـة ب انطـالقاً من الـعوامل ا
الـوزارتـ خلدمـة اجملـتـمع وتـبادل
ـنــفــعـة الــعــامـة والــدفع بــعـجــلـة ا
عرفي لتـحقيق التـنمية االقتصـاد ا
ــسـتــدامـة فـي اجملـاالت الــبـيــئـيـة ا
ــائـيـة والــزراعـيـة والــعـمل عـلى وا
تــطـويـر وإعـداد أبـحـاث تــطـبـيـقـيـة
مــشــتــركــة تــخــدم األهــداف حــسب

تاحة) . اإلمكانات ا
من جــانــبه اشــار مـديــر عــام دائـرة
التوعـية واالعالم البيـئي امير علي

ـــشـــاريع وانـــشـــأت الـــكــثـــيـــر من ا
ـئة من والسيـمـا ان أكـثر من 90 با
ــائــيـــة مــنــابــعــهــا خــارج ــوارد ا ا
الـــعــــراق) واضـــاف ان (الــــتـــطـــور
الكبـير والزيـادة في النمـو السكاني
حمل أعبـاء إضافيـة للوزارة بـتأم

مياه الشرب والزراعة). 
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ياه وأوضح احلمداني ان (األمن وا
وأن الـتعامل مرتـبطان بـشكل كـبير 
ـيـاه حـسـاس جدا) ـلف ا مع هـذا ا
واســـتـــطـــرد بـــالـــقـــول ان (الــوزارة
وضــــعت دراســـة ســــتـــراتـــيــــجـــيـــة
بــاالشــتــراك مع جــمــيع مــؤســسـات
الــــدولــــة حـــــتى عــــام 2035 وهــــذه
الـدراسـة حتــتـاج الى أمـوال كـثـيـرة
ـالي لـلـدولــة ال يـتـحـمل والـوضـع ا
ذلك). الـى ذلك  عــزا خــبــيــر مــائي
ـلـوحـة والـتـلـوث في مـياه إرتـفـاع ا
ـحافـظـة الـبـصرة الى شط الـعـرب 
ائـيـة والـتـجاوزات قـلـة االطالقـات ا

.وقـــال عالء الـــبـــدران في تـــصــريح
امس ان (مــلــوحــة شط الــعــرب هي
بسبب قلـة اإلطالقات والتصاريف 
كــون نـــاظم قــلـــعــة صــالـح مــصــمم
ـسـافة لـتـصاريـف محـدودة جـدا وا
ب الناظم وشط العرب توجد فيها
جتاوزات من بحيرات أسماك ضمن
حدود محـافظـة ميسـان) مؤكدا انه
(عـدم وجود اتـفـاقيـة مع ايـران على
نهر الـكارون والكرخـة اللذان توقف
منـهمـا اي اطالقات مـائيـة) مشـيرا
ـشكـلـة في الـبصـرة تـكمن الى ان (ا
ـلـوثات في إطالق مـياه اجملـاري وا
ـتصـلة بـها لشط الـعرب او األنـهر ا
ـشروع ولكـن منـذ عام يـتم الـعمل 
األنــبـــوب الــنــاقـل الــذي ســيـــعــالج
مـشــكـلـة مـيــاه اجملـاري ويـسـهم في
ــوجــودة في شط ــيــاه ا حتــســ ا
طروح العرب) واضاف ان (احلل ا
هو إنشاء سدة تنظيمية على نهاية

او صدر شط العرب). 

b∫ مراحل العمل في مشروع سد مكحول
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شـمل كل فئـات اجملتـمع العـراقي وبعـينـة بلـغت اكثر في اول استـطالع من نوعه
ــعـايـنـة من 2000 عـراقي في كل احملـافــظـات  انـتـخــابـهـا بـواســطـة اسـلـوب ا
قـابالت اجريت وجـهاً لوجه و ـراحل  العشـوائيـة االحتـماليـة الطـبقـية متـعددة ا
بلغت نـسبة من تعرضوا للتـنمر هم او احد افراد عوائلهم في بيـوت افراد العينة

ئة .  ئة وفي عدد من احملافظات جتاوزت النسبة 25 با اكثر من 15با
?اذا اخـذنـا بـنـظـر االعتـبـار خـجل الـكـثـيـرين من االبالغ عن حـاالت الـتـنـمـر فان
الـنـسبـة قـد تقـفـز الى اكثـر من ذلك بـكـثيـر. لـقد وجـدت الـدراسة ان اكـثـر انواع
يـلـيه اإلجـتـمـاعي ثم الـتـنـمـر الـتي يـتـعـرض لـهـا الـعـراقـيـون هي الـتـنـمـر الـلـفـظي
اجلـسـدي. أمـا عن أمـاكن حـدوث هـذا الـتـنـمـر فـهي غـالـبـاً مـا تـكـون في مـنـطـقة
درسة. أمـا اكثر اسـباب التـنمر (حـوالي الثلث)فهي ثم مكان الـعمل ثم ا السـكن
ثيرة ان الشـكل اخلارجي للـشخص الذي يـحصل التـنمر ضـده.  ومن النتـائج ا
ئـة  من حـاالت الـتنـمـر حتـصل بسـبب الـسـخريـة الـطـائفـيـة!ونـفس النـسـبة 10بـا
بسـبب اجلنس(ذكر/انثى).وتقريبـاً نفس النسبة بسـبب اللون والعرق. وقد اشار
من وقع علـيهم التنمر الى االحراج الشديد واحلالة الـنفسية السيئة التي يعانون
مـنـها عـند حـصـول التـنمـر بـخاصـة وان اكثـر انـواع التـنمـر حتـصل في االماكن
ئة من وضوع ان 84 بـا ومكان الـعمل).اجليـد في ا درسـة وا العـامة (كالـشارع

الــعــراقــيــ يــؤمــنــون ان الــتــنــمــر مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة في
اجملتـمع.أقول ان ذلك جـيد رغم عـدم علـمي بوجـود جهة
ـشكـلة اخذت عـلى نفـسـها مـسـؤوليـة التـصـدي لهـذه ا
ـشكـلة وعدم الن الـوعي بوجود ا االجتـماعـية النـفسـية

ثل اخلطوة االولى في التصدي لها.  انكارها 
الـنـتـائج كـامــلـة سـتـنـشـر قـريـبــاً عـلى مـوقع اجملـمـوعـة
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تـضـحـيـة احلـسـ في عـاشـوراء  أصـبـحت مـصـدر إلـهـام لالنـسـانـيـة جـمـعاء ..

ن يريد السير على خطاها في نصرة احلق ضد الظالم والظالم .. وقدوة  
والتـضحـية في مـشروع احلـس االصالحي  تـصل الى درجـة االعجـاز   ألنها
ـقدورإنـسـان أخر غـيـره أن يصل الـيـها   النـها على مـقـاسه اخلاص ..  لـيس 
ال واالهـل والوقت واسـعـة وكـبـيـرة يصـعب حتـمـلـهـا .. بـدأت من  الـتـضـحـيـة بـا
صــعـودا الى الـتــضـحـيــة بـالـنـفـس وكل مـا يـســتـطـيع ان يــقـدمه في ســبـيل  الـله

ورضاه (إن كان هذا ال يرضيك فخذ حتى ترضى ) ..
كـن االقتـداء بـاحلسـ في أجـزاء اخرى مـن تضـحـيته االعـجـازية .. ومع ذلك  
ـال .. الـوقت ..  أو بـالـتـخـلي عن نـزعـة الـطـمع والـبـخل االنـسـاني كـأن تـكـون بـا
ــنـاسـبـة ــبـادرة وإعـمـال الــعـقل بـطــرح االفـكـار ا واالبــتـعـاد عن احملــرمـات أو بـا
ـنـاســبـة لـلـتــنـفـيـذ   ومـحــاربـة الـفـســاد بـكل اشـكـاله  ألن لـالصالح واخلـطط ا
صلح الى مـحلل  سيـاسي وخبـيراستـراتيجي التـنظيـر وحده ال يكـفي و يحـول ا
في حــ حتــتــاج االفــكــار الى عــقــول نــيــرة  وأيــاد  قـويــة  مــنــاســبــة لالصالح

والنهوض بواقع االمة..
بغياب التنفيذ  يبقى االصالح  مجرد افكار  و حبر على الورق.. 

وذج كنـة جدا لكـنها حتـتاج الى إنسـان بدرجة إ  االقتـداء بتضحـية احلسـ 
بـادرين بالـتضـحيـة ليكـون قدوة لـالخرين.. والـتضـحية عـلى قدر .. يكـون أول  ا

شروع االصالحي .. ا
ـوذجا هـكـذا كـانت االفـكـار والـرسـاالت العـظـيـمـة .. فـقـد كـان مـحـمـد ( ص ) إ

ثل للبشر( وانك لعلى خلق عظيم ) .. ضرب  الله  به ا
 تضـحية  االمام احلـس كانت مـثارإعجـاب سيدة ايرلـندية قـطعت االف االميال
وعـبــرت الـبـحـار واحملـيـطـات  لـتــصل الى مـرقـده الـشـريف لـتــعـبـر عن إمـتـنـانـهـا
الـشـخصي  له   وخـاطـبته عن قـرب  النـها تـعـلمت مـنه الـكثـيـر ونهـلت من قـصة
كربالء التي طـالعتها بتمعن وشوق لفهم معانيها الكثير من الدروس والعبر فكان

 (ع ) ملهمها االنساني في تضحياته التي يصعب أن جتد مثيال لها ..
ـكن أن يـحـصل في يوم مـا أن يـواجه رجل واحد جـيـشا  لم نسـمع أو نـقرأ أو 

أل نفوسها .. ؤلفة واحلقد االسود الذي  بهذه االالف ا
بعد أن  حطت رحالها أمام مرقده  الشريف الذي وصلت اليه مشيا على االقدام
ان وخشوع  من النـجف االشرف أعربت  السيدة االيـرلندية عن شكرهـا لله  با

ليونية  .. باركة مع هذه اجلموع ا وتضرع النها في هذه البقعة ا
وخاطـبت االمام احلـس  قائـلة   .. كـنت مثالـي  يا سيـدي في احليـاة في تقد
ـكـنـها اخلـدمـة لالنسـانـيـة  والـتضـحـيـة بـاغلى مـا تـمـلك .. وتـرجو من  الـله أن 
زيد لكي تقـترب أكثر وأكثـر من احلس  الذي أصبح مـثالها في احلياة لتـقدم ا
والـعـمـل االنـسـاني عـمـومـا   عـلـهـا تـلـتـقي بـه في اجلـنـة لـتـعـبـر له عن امـتـنـانـهـا
لتضـحياته الكبيرة لالنسـانية  فهو إمام اجلميع  في وقـفته البطولية في كربالء 

وليس إماما لطائفة أو دين واحد.. 
كـان احلـس  مـثـالهـا في احليـاة والـتضـحـية وتـقـد ما اسـتطـاعت أن تـخدم به
االنـسانـيـة حسب تـخـصصـها واهـتـمامـاتهـا  .. فـهل كان مـثالـنـا نحن أيـضا في
ال الـعام  من الفـساد والفـاسدين ..   وإسعاد التـضحية وحـماية ثـروة البالد وا
ـسـتواه وانـقـاذه من الـفقـر والـتخـلف بـعـد أن جتاوز الـفـقر االنـسـان واالرتفـاع 

ا فيها اخلدمية .. عقولة  .. وقس عليهما مفردات احلياة االخرى  احلدود ا
واقع احلال يجيب..   -

ترى هذه الـسيـدة في االربعيـنيـة جتربة انـسانـية رائـعة  تسـتلـهم معانـيهـا وتأخذ
إعـتـبارهـا من ثـورة احلـسـ ..تـصـلح أن تكـون إسـلـوبـا راقـيا  لـلـحـيـاة  والـعالم
عـلى مـدار االيـام فـي الـتـعـاون ونــكـران الـذات .. كل انـســان يـقـدم مـا يــسـتـطـيع

ال وأخر اخلدمات .. لالخر ..  واحد  يقدم ا
 هذه الـتجربـة  تصـلح أن تكـون مشـروعا لـلحـياة  .. كـيف نحـيا .. وكـيف يعاون
بعـضنـا االخر.. وكـيف نرفض الـذل وال نرضى اخلـضوع لـلظـا   الن الـظالم

موجود في كل عصر ومكان .. ويعيش باشكال ومسميات عديدة ..
دعـوة مـنــهـا الى الــعـالـم أن يـتـعــلم  من ثــورة احلـســ  ويـعـيـش  هـذا احلـدث..

ونصرة احلق أينما كان ..
 وتـرى أنه  عـار عـلـى من يـتـخـلى عن نـصـرة احلق كـمـا هـو الـعـار يالحق من لم
ينصر احلس .. اذا كانت هذه السيدة  لم تعش احلدث في زمن احلس  فال
تزال الـفرصة مواتـية لالنسـان لينـصر احلسـ بالوقوف مـع احلق وضد الباطل

على حد ما ترى .
ودعـوة  الـيـنا أن نـتـعـلم من ثـورة احلـس وتـكـون درسـا لـنا فـي التـضـحـيـة على
طريق االصالح فـنـخصص جـزءا من هـذه االمـوال الكـثـيرة   واجلـهـود الكـبـيرة
ـســاعـدة احملـتـاجــ عـلى مـدار الـســنـة   وإقـامـة مـشــاريع إجـتـمـاعــيـة تـنـهض
باالنـسان الذي يعـاني من الفقـر واالمية حتت شعـار اخلط االصالحي احلسيني

..
البـكاء  على احلس وحده ال يـكفي .. والسير على االقـدام وحده أيضا ال يكفي
.. واالحـتـفـال وحــده  ال يـكـفي .. احلـسـ أكـبــر من كل ذلك .. احلـسـ شـهـيـد
االصالح .. فـان ســاعـدنـاه في إصالح االمــة نـكـون قــد  نـصـرنـاه واذا ســكـتـنـا

راجع الكبار .. ومنعنا االصالح خذلناه ونصرنا عدوه على حد ما يرى أحد ا
وال نقبل ألنفسنا اال أن نكون مع خط احلس ..
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عرفة للثقافة  .. ؤسسة ا رايات الطفوف مسلسل  فني عن ثورة احلس  
العـمل من إعداد  وسيـناريو الـدكتور الـفنان  عـزيز جبـر يوسف وفكـرة  وجتميع

السيد محمد ال يحيى  ..
سلسل  إضافة نوعـية كبيرة لالعمـال التي صدرت عن ثورة الطف .. تتبع يعـد ا
ن ال يـستـحقـها وهو درس الثـورة  من بدايتـها كـفكـرة  قامت عـلى رفض البـيعة 
ن يـستـحقه  ويـكون جـديرا بـتحـقيق مهم في الـسيـاسة  وهـو أن تعـطي صوتك 
االهداف العـليا التي تؤمن بها    وتتحمل تبعات إختياراتك النها تنبع عن قناعة

ومصلحة عامة .
ويظهـر العمل أهمـية االنسان كـعنصر مهم لـلثورة  ومؤهالته الـتي جتعله جديرا
بان يـكون ثـائرا  ويـنتـسب بـحق واستـحقـاق الى  ثورة خـالدة  وأولـها االخالص
للعـقيدة والـشجـاعة والتـضحيـة بالـغالي والنـفيس والتـجرد عن االطـماع الدنـيوية
ويـقـبل بالـشـهـادة كطـريق  لـتـحقـيق اهـداف الثـورة ..وهـذا مـا إمتـاز به أصـحاب
احلسـ وإستحقوا أن يقول عنهم  قائد الثورة ( أصحابي خير االصحاب ) هو
ختـلف توجهاتهم سلسل لـلثورات والثـوار  في العالم    درس مهم أخـر قدمه ا

..
ـعـلـومة ـسـلـسل إسـلوبـا  مـتـمـيـزا يقـوم عـلى  احملـاضـرة الـقـصيـرة و ا إعـتمـد ا
ـتـتبع من أن يـستـخلص بـومـضة سـريعـة تبـرز أهم ما فـي الشـخصـية   تـمكن ا

الدرس من الثورة والشخصية معا وتبقى عالقة في الذهن ..
شـارك في هذا جعـله الله في مـيزان أعـمال القـائمـ وا

ا فيه اخلير والصالح .. العمل ووفقهم 
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قـال االمام احلـسن ( ع ) .. ال تعـاجل الـذنب بالـعقـوبة
واجعل بينهما لالعتذار طريقا ..
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تقـيم مؤسـسة افـاق العـدالة لـلدعم
الــقـــانــوني نـــدوتــهـــا الــثـــقــافـــيــة
القانـونية على قـاعة نادي الـعلوية
ـقـبل. وقـال احملامي يـوم السـبت ا
ؤسـسة ان يحـيى الـواجد رئـيس ا
(الـنــدوة تـقـام الــسـاعـة اخلــامـسـة
مساء حتت عنوان دور الـقانوني
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اعـلــنت دائـرة صــحـة مــحـافــظـة
باشـرة بإصدار ديالى  موعـد ا
الــشــهــادة الـــدولـيــة لــلـــقــاحـات
كـورونـا  فــيـمـا حــددت الـتـاسع
عــشــر من ايــلـول 2021 مــوعـدا

لذلك.
وقــالت الـدائـرة في بــيـان تـلـقـته
الــ (الزمـان ) امس  إنهـا  (تعلن
ــبـاشــرة يـــوم األحـــد الــتـاسع ا
عـشـر من ايـلـول  2021بـإصدار
الـــشــــهـــادة الــــدولـــيـــة لـــلــــقـــاح
واخلـــاصــــة بـــالـــــســـفــــر خـــارج

العـراق).
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ــــواطـــنـــ واضــــافت  عـــلـى (ا
الــــراغـــبـــ بــــاحلـــصـــول عـــلى
الـــشـهــادة الــدولــيــة لـلــقـاح إلى
زيـارة قـــسم الـصــحـة الــعـامـة /
شــعبـة الـزائر الـصـحي  وجلب
بــطـاقـة الـلـقـاح  الـكـارت  جـواز
صـورة شخصية واحـدة السفر 
ومـبلغ مالي قدره 30 ألف دينار
للمـواطن ). ومن جانب آخر قال
قائممقام قضـاء بعقوبة عبدالله
احلـــــيــــالـي  لـ (الــــزمــــان )  إن

(ديــالى بــشــكـل عــام تــعــاني من
أزمــة جــفـــاف حــادة  رغم أنــنــا
خـــرجـــنــا مـن مــوسـم الــصـــيف
وبــــــــــدأت درجــــــــــات احلـــــــــرارة
بــــاالنــــخـــــفــــاض إال أن األزمــــة
مـسـتـمـرة وتتـبـايـن شـدتـهـا ب
مــــنــــطــــقــــة وأخــــرى) .وأضـــاف
احلــــــــــيــــــــــالـي  أنـه  ( مـن أجل
ــيـاه من تـطــويق ظـاهــرة هـدر ا
ـطاعم والشـركات واحملال قبل ا
في بـعـقـوبـة بـدء تـفـعـيل غـرامة
ــــيـــاه والـــتـي تـــصل إلى هـــدر ا
 250 الـف ديــــنــــار إذ  اعالن
أول وجـــبـــة وســـتــكـــون هـــنــاك
مــفـارز رصــد مــيـدانــيــة من قـبل
ــــاء من أجـل حتــــديــــد دوائـــــر ا
اخملـــالـــفـــ واصـــدار غـــرامـــات
فـوريـة) .وأشـار إلى أن  (غـرامـة
ــيــاه ضــرورة فــرضــتــهـا هــدر ا
الـــظـــروف خــاصـــة وأن الـــهــدر
كبـير وهـناك من ال يـعي خطورة
ثـــقـــافـــة الـــهـــدر في ظـل وجــود
مـنـاطق تــعـاني من شــحـة مـيـاه
الــشـــرب في بــعـــقــوبـــة وبــقـــيــة
الـــــنــــــواحي بـــــســــــــبب األزمـــــة

تفاقمة ) . ا
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ارسها ألول مرة ـغامرة )  والتـي  (ا
(الـتخييم والسير في العراء) وتتصف
هــذه الـســيـاحــة بـفــائـدة ال تـتــوفـر في
االنــــواع  الــــســـيــــاحــــيـــة
الـترفيهية  االخرى  فعند
عـودتك الـى الـبيـت سـترى
ـنزل- كـل شيء مخـتلف (ا
الـطـعام- وسـائل الـراحة-
حـــــتى الـــــفــــراش) الــــذي
كــنت  تـنـام عـلـيه اصـبح
افــضل بـعــد ان افـتـرشت
االرض فـــي هـــــــــــــــــــــــــذه

التجربة.
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ــارسـة "هــايــكـنك" او 
ـــــــشـي في الـــــــعــــــراء ا
ـسـافات طـويـلة تـوجد
لـها امـاكن خاصة  في
بـــــعـض الـــــدول  ومن
ــــــــارســـــــة يــــــــرغب 
الــهـايـكـنك يـقـصـدهـا
اخلــــطــــأ االول الــــذي
صــادفــنــا وقــد ســبب
االذى لــــنــــا في هـــذه
ـــغــامــرة هـــو انــنــا ا

جنـهل مـستـلـزمات جنـاح الـتجـربة من
دون اخملـاطـرة ألن للـهايـكنك مالبس 
ـــشـــارك و احـــذيــــة خـــاصـــة جتـــنب ا
الـسـقـوط عـلى احلجـر وهـو يـسـير في
ـيـاه وقد يـتعـرض لالصـابة وهـذا ما ا
حـدث معنا ( 4اصـابات) كانت طفيفة 
انـا نـفـسي كـدت اقع اكـثـر من مرة! في
الـسـلـيـمـانـيـة  مـكـان هـايـكـنك هـو في
قـرية (هور) اما التخييم فكان في قرية
(هـــورمـــان) كـــذلك  زيـــارة الـى احــد
عدنية في مـراكز السباحة بالـينابيع ا
هــورمـان. احـد اسـبـاب اخـتـيـار هـور 
ــواصــفــاتــهــا مــكـــانــا (لــلــهــايــكــنـك) 
الـطـبـيـعـيـة حـيث يـحـيط بـهـذه الـقـرية
اربـعــة جـبـال شـاهـقـة تـكـون في فـصل
الـشـتاء ثـلجـية بـيض وفيـها 5 مـزارع
كـثـيفـة االشجـار (اجلوز والـرمان) كـما
ان هــــذه الــــقـــريــــة هـي مـــقــــر اقــــامـــة
) الذين يقـدسون الـطبـيعة (الـكاكـائيـ
(يــد الـطـبـيـعــة هي الـعـلــيـا) وحـمـايـة
الـبـيـئة عـنـدهم ركن مـهم من ديـانـاتهم
ويـعـدون االنـسان أهـم ما في الـبـيـئة 
ـــتــســامـــحــة يــرجع وهـــذه الــديــانــة ا
وجودها الى  984سنة  والقرية تبعد
ــنع الــدخـول عـن حـلــبــجـة  15كـم و

الـيـهـا فـهي مـنطـقـة حـدوديـة مع ايران
لـو ال اجلـهـد الذي بـذلـته (اريزو) وهي
صــــاحــــبــــة شــــركــــة ســـيــــاحــــيــــة في
الــســلـيــمــانـيــة وقــدمت لــنـا كـل الـدعم
لـتسهيل رحلتـنا واجناحها  وشاركت
مــعـــنــا بــكل الــفـــعــالــيــات وهي من ام
ايــرانـيــة واب كـردي  مع االسـف عـنـد
ـارسة الهايكنك تعرضت الى اصابة
فـي الـظـهـر وهي االن تــرقـد في الـبـيت
ــدة 15 يــومــا نـتــمــنى لــهـا الــشــفـاء!
الـكـاكـائـيـة تـتـوافق مع جـمـيـع االديان
عــام 2001 تــعــرضت قـريــة هـور  الى
ســيـطـرة من قـبل اجلــمـاعـة االرهـابـيـة
(جـنـد االسالم) وكـان امام اهـالي قـرية
هــوار احــد اخلــيــارات (دفـع اجلــزيـة-
احلـــرب- االسـالم- او الـــرحـــيل) وقـــد
اخـتار اهالي الـقرية الـرحيل! وعادوا 
ــقـــدســة  عـــام  2003الـى قــريـــتــهـم ا
وفـيهـا بأعلى اجلـبل مرقد مـقدس يزار
 الـــتــقــاط الــصـــور الى تــلـك الــقــبــة
قدس هو (سرجنام) قدسة الكتاب ا ا
وفـيـه (الـكالم) شـكـلـيـا الـديـانـة حتـرم
حـالقـة الــشــوارب ويــعــد واجب ديــني
ــلك شـاربــا مـثل (الــكـاكــائي الـذي ال 
مــسـلم ال يــقـيم الـصـالة) الـكـاكــائـيـون

ـرأة  وال يؤمـنـون بتـعدد يـحـترمـون ا
ـهر الـزوجـات وال يـهـتـمـون كـثـيـرا بـا
والـذهب الطالق يحدث تلقائيا بسبب
(اخلـــيـــانـــة) فـــقـط من قـــبل الـــزوج او
الـزوجـة  ويدفـنون مـوتـاهم في مقـابر
ـسـلمـ في هـذه القـريـة ومن احدى ا
ـزارع اخلمسة التي تـقع فيها انطلق ا
ـسـيـر الى قـمـة الـكــروب الـسـيـاحي بـا

شتركة مع ايران. احد اجلبال ا
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تـفـاعـلت كـثيـرا مع احـد افـراد الـكروب
وهـو (متـالزمة داون ) عـموري اول ما
رأيـته في الـرحـلة سـألت نـفـسي  ماذا
ثل هـذه الرحلة  ( ـسك يـفعل هذا (ا
الــصــعــبـة? لــكــنــني انــا واخــرين كــنـا
ــسـاكـ وكـان (عـمــوري) هـو الـبـطل ا
بـــأمــتـــيــاز! فـي الــوقـت الــذي انـــقــسم
الـكــروب الى قـسـمـ بـعـد (الـتـخـيـيم)
قسم يضم (االطفال- وبعض النساء-
وقــسـم من الــرجــال وحـــتى الــشــبــاب)
ـــارســة (الــهـــايــكـــنك) وفــضل رفض 
الـذهاب الى الـفنـدق بيـنمـا قسم االخر
اختار (هايكنك) وعموري معنا في هذا
ــسك بــيـد االخــتــيــار الــصــعب كــان 
شـقـيــقـته الـتي نـوجه لــهـا كل الـتـحـيـة
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العراقي االوائل ومـساهمتهم في
بــنـاء الــدولــة الـعــراقـيــة احلـديــثـة
خـالل الـــنــــصـف االول من الــــقـــرن
الـــعــشـــرين) .واضــاف فـي رســالــة
نــــصــــيــــة الى (الــــزمــــان) امس ان
فكرين (الندوة يشـارك فيها كـبار ا
العراقي والدعوة خاصة سترسل

بكل وسائل االتصال). 

والـتـقـديـر عــلى اهـتـمـامـهـا بـشـقـيـقـهـا
وخـوفـهـا وحـرصـهـا عـلـيه ولـتـوفيـر له
الـسعادة هو عموري ما اعطاني القوة
ـسيـر حـتى النـهـاية والـثـقة لـتـكمـلـة ا
وكـلمـا تـعرضت الى صـعوبـات او كدت
اسـقط على احلجر وصعوبة السير في
رتـفعات واقرر التوقف الـنهر وتسلق ا
ــسـافــة احملـددة  ارى وعــدم تـكــمــلـة ا
ـشي ــشي واثق اخلـطــوة  عــمـوري 
ملكا   وهو يقطع احلواجز اخجل من
نـفسي واكـتسب قـوة وشحنـة ايجـابية
غـامرة. شـكرا تـساعـدني عـلى تكـملـة ا

لك (عموري) كنت قدوتنا!
WL U)«

كـانت جتـربة كـمبـنك  و هيـكنك جتـربة
قاييس  واكتسبنا منها نـاجحة بكل ا
مـا لم نـكتـسب من رحالتـنـا التـرفـيهـية
في داخـل العراق وخارجه وننصح كل
ـارسـتـها عـشـاق الـسـفـر والـسـيـاحـة 
ــــرة واحـــدة وعــــلـــيــــهم جتـــاوز ولـــو 
الـــســـلـــبـــيـــات الــــتي ذكـــرنـــا في هـــذا
االسـتطالع كمـا نشكـر كادر (بالـعطلة)
الـذي كـان سبـاقا لـتـوفيـر مـا هو جـديد
وغــريب ومــفــيــد للســيــاحــة في داخل

العراق.
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تضمن االعالن رقـم ٤٨١٢ في ١٣/ ٩ / ٢٠٢١ ا نا ا احلاقـا بكتـا
ـنـشـور في صــحـيـفـة الــزمـان بـالـعـدد ٧٠٦٩ في ١٥ / ٩ / ٢٠٢١ ا
ـــرقـــمـــة ١٣/م/د ي ا/ ـــنـــاقـــصـــة االســـتـــيـــراديـــة ا اخلـــاص بـــا
R004/B ٢٠٢١(جتــهـــيــز ٧٥ طن حــديــد خـــزان بــالــرقم الــرمــزي

ـــعـــمل مـــحـــوالت الـــتـــوزيع وحـــسب قـــيــاس (640 × 1.2) مـــلـم 
دد تـاريـخ الغـلق ـواصـفـات الـفـنـيـة وقـائـمـة جـدول الـتـسـليـم.  ا
لـــيـــكـــون ٤ / ١٠ / ٢٠٢١ بـــدال من ٢٦ / ٩ / ٢٠٢١ لـــذا اقـــتـــضى

التنويه.
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   اثــبــتت الــتــجـارب الــعــمــلــيـة في
ـؤسسـات على اختالف الكـثير من ا
انـواعهـا ان جنـاح القـرار ال يـتوقف
فـقط عـلى مـدى قــدرة مـتـخـذ الـقـرار
عـلى الـتـعامل مـع مخـتـلف الـظروف
ا يتوقف ايضاً احمليطة بالقرار وا
قدمة علـومات ا على مدى مالئـمة ا
ـخـتلف ـتـخذ الـقـرار. فاحملـاسـبة 
عـلومات فروعـها تـختص بـتوفيـر ا
ـــالـــيـــة حــول انـــشـــطـــة الـــوحــدة ا
االقـتـصـاديـة ,ومن هـنـا بـرز اهـمـيـة
الـفروع اخملـتـلـفـة لـلمـحـاسـبـة. تـعد
مـحـاسـبـة الـتــكـالـيف من اهم فـروع
احملـاسـبة حـيث يـختص هـذا الـفرع
ــــــؤســــــســـــات بــــــخــــــدمــــــة ادارة ا
االقـتـصاديـة الصـنـاعيـة والـتجـارية
واخلـــدمــيــة عن طــريـق تــوفــيــر مــا
حتــتــاج الــيه من مــعــلــومــات حـول
ـؤسـسـات تـكــلـفـة مـا تــقـدمه هــذه ا

لزبائنها من منتجات وخدمات.
فـقـد صــدر لـلـدكـتـور مــحـمـد سـمـيـر
دهـيرب ,كـتـاب مـحـاسبـة الـتـكـاليف
ــتــقـــدمــة بــالـــلــغـــتــ الــعـــربــيــة ا
واالجنـــلـــيـــزيـــة الـــصـــادر عن داري
ية وكلكـامش للطباعة والنشر, العا
ويـشـتـمل الكـتـاب عـلى ستـة فـصول
بـواقع  750صـفــحـة اذ يـتـوافق مع
مـفردات الـدراسـات االوليـة والـعلـيا
مـــحـــاســـبــة ,و اضـــافــة مـــلـــحق
منـفصل يحـتوي عـلى حلول ألسـئلة

وتمارين الكتاب.
ويتضـمن الكتـاب الفصول الـتالية..
فاهيم فالفصل االول يحتوي على ا
االســاســيــة في مــحــاسـبــة الــكــلــفـة
واالداريــة. فـيــمـا يــتـضــمن الــفـصل
رنـة والـتكـاليف ـوازنـات ا الـثاني ا
ـعـيـارية ,وتـضـمن الـفـصل الـثالث ا
زيج والعـائد على تأثـيرات قيـاس ا
ؤلف الكـميـة اإلنتـاجية ,ويسـتمـر ا
فـي الـــفـــصل الـــرابع ذكـــر مـــا جـــاء

بــأنــظــمــة الــتــكــالـيـف عـلـى اسـاس
االنــــشـــطـــة  ,ويـــتــــنـــاول الـــفـــصل
اخلـــامس ادارة اخملـــزون وكـــمـــيـــة
الطلب االقتصادية ,األنتاج والشراء
في الــوقت احملـدد ,نـظــام الـتــكـلــفـة
ـرجتــعـة ,واحملـاســبـة الــرشـيــقـة. ا
وبــأسـلــوب عــلــمي مــكـثـف يـواصل
الدكتور محمـد سمير التدريسي في
كــلــيــة االدارة واالقـتــصــاد جــامــعـة
ثنى  ,التأكيد في الفصل السادس ا
عـــــلـى اهـــــمــــــيــــــة تــــــخـــــصــــــيص
ــنـتــجـات الــتــكـالــيف...وتــكـالــيف ا

نتجات العرضية. شتركة وا ا
»öD « 5JL

وكـتب الــكـتـاب بـالـلـغــتـ الـعـربـيـة
واالنـــكــلـــيـــزيــة لـــتــمـــكـــ الــطالب
والـــدارســـ مـن مـــعـــرفـــة ودراســة
ـفـاهيم والـتـقنـيات ـصـطلـحات وا ا
احملــاســـبــيــة اخلـــاصــة بــالـــكــلــفــة
واالداريـة ,وتــمـكــيــنـهم مـن تـقــويـة
مهاراتهم العلـمية واللغوية ,اضافة
ـنهج فـردات ا الى مالئـمـة الكـتـاب 
ـنـهج الـدراسي ألقـســام احملـاسـبــة 
ــتـقــدمـة مــادة مــحـاســبـة الــكـلــفـة ا
بــالـلــغــة االنــكـلــيــزيــة ولـلــفــصــلـ
الــدراســـيـــ االول والــثـــاني ووفق
وكذلك مــفـردات اجلـهـة الـقـطـاعـيـة ,
تـضـمن الكـتـاب العـديد مـن االسئـلة
شاكل احمللولة والتي والتمارين وا
اخـذت من مــصـادر وكــتب اجـنــبـيـة
ية مرموقة, ية ذات سمعة اكاد عا
كما تضمن الكتاب اختبارات تتالئم
مـع نـظـام الـتـعـلـيم االلـكـتـروني. من
جانب اخر أضافـة نوعية ومـنهجية
جديدة يطلـقها الدكتـور محمد طاقة
ــوسـوم (  عـبــر اصـداره اجلــديـد ا
مؤشـرات التـقدم االقـتصـادي وطرق
حـــســـابـــهــا )  لـــيـــغــنـي الــطـــلـــبــة
ـهـتـمـ والـدارسـ والـبـاحـثـ وا
بــــاالطالع عــــلـى حـــيــــثــــيــــات هـــذا
ـهم من عــلم االقــتـصـاد ـوضــوع ا ا
والـنظـريات االقـتصـادية ومـؤشرات

ـؤشـرات .امـا الـفـصل الـثـاني فـقد ا
تــضــمن دراســة حتــلـيــلــيــة لــلـواقع
االقــتــصــادي لــدول الــبــريــكس ,من
خالل اعـــتـــمـــاد مــقـــارنـــة بـــ اهم
تـمـثـلة في ـؤشـرات لـلـمجـمـوعـة ا ا
الـــنـــاجت احملـــلـي االجـــمـــالي ودخل
الـفـرد و عدد الـسـكان  وقـارنـها مع
امـريـكــا والـدول الـرأسـمــالـيـة .وفي
ؤلف مفاهيم الفصل الثالث تناول ا
اسـاسـيـة لـعــرض الـعـمل والـطـلب 
والـنـظـريات والـتـفـسيـرات اخلـاصة
بهـما  مسـتخـدما الرسـوم البيـانية
ــفـاهـيم .وخـصص لــتـوضـيح تـلك ا
الــدكــتــور طــاقــة الــفــصــلـ الــرابع
واخلـــامـس لــلـــوضـع االقـــتـــصــادي
ــتـهــر في الــعـراق حــيث تــنـاول ا
موضوعة البطالة في الفصل الرابع
ــشـاكل االقــتـصــاديـة  كـأحــد اهم ا
الـتي تـعـاني مــنـهـا الـبـلـدان  وركـز
عــلى الـبــطـالــة والـفــقـر في الــعـراق
حـــسـب احملــافـــظـــات وقـــدم بـــعض
ـشكلة االقتصادية عاجلات لهذه ا ا

اخلطيرة . 
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امـا الــفـصل اخلــامس فـقــد كـان عن
الـتــضـخـم واثـاره االقــتـصــاديـة في
عـاجلات الـعراق وطـرق قيـاسه  وا
ــشــكــلــة والــتــوصــيــات حلل هــذه ا
ـتـفـاقـمـة .ويـخـتـتم د طـاقـة كـتـابه ا
ـهم اجلـديــد بـالـفــصل الـســادس وا
حــيث قــدم دراســة وحتــلــيل شــامل
لـواقع الــغـاز الــطـبــيـعي في الــعـالم
والـذي سيـكـون اما بـديال عن الـنفط
ـــتــوقع له ام مـــعــوضـــا لــلـــنــقص ا
بــســبب زيــادة الــطــلب عــلـيـه  وقـد
ـؤشـرات ـؤلف بــعض ا اســتـخــدم ا
عن اكـبـر عـشـر دول وحــقـول لـلـغـاز
كن الطبيعي لسنة  2020 والتي 
ان تـعـطي قـوة لـلتـطـور االقـتـصادي
في الــعـالـم  بـاعــتــبـار ان الــصـراع
الـدائــر الـيـوم بــ الـدول يـتــمـحـور

حول الغاز الطبيعي .

التقدم االقتـصادي وطرق حسابها .
ولــكــون الــدكــتــور طــاقــة قـد اخــتط
لـنـفسه طـريق االهـتمـام والـتشـجيع
لـشبـاب الـعراق الـواعـد  فقـد اهدى
ــنــجـــز الــعــظــيـم الى طــلــبــة هــذا ا
وشباب العراق واالمـة العربية  من
ـــعــرفــة اجل الــتـــســلح بـــالــعــلم وا
حملاربة اجلـهل والتخـلف وأستبداد
االنـظمـة احملـاربـة لـتـطـلـعـات امـتـنا
الـعربـية اجملـيدة .ويـتضـمن الكـتاب
الـــذي يــقع في 209 صـــفـــخــات من
ـتــوسط والــصـادر عن دار الــقــطع ا
امــنــة لــلـنــشــر والـتــوزيع بــعــمـان 
تـضمن سـتـة فصـول حتـوي على36
عــنــوانـــا فــرعــيــا تــمـــثل نــظــريــات
ومــــعــــاجلــــات واســــتــــنــــتــــاجــــات

وتوصيات.
ففي الفصل االول تناول  طاقة طرق
حـــســــابــــات مــــؤشــــرات الــــتــــقـــدم
االقــتــصــادي الـــتي حــددهــا بــثالث
مــؤشـــرات رئــيـــســيـــة هي الـــنــاجت
احمللي االجمـالي والتنـمية الـبشرية
ـؤثرة وانـتاجـية الـعمل والـعوامل ا
فـــيـــهــــا  مـــســـتـــخــــدمـــا اســـلـــوب
الــــريـــاضــــيــــات في حــــســـاب تــــلك
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وحـيـاة الشـعـوب ويكـون جـذابا الن االعالم
ـا كـبـيـرا كـمـا ذكـرنـا  له الـيـوم اصـبح عـا
يادين الـعلـمية واحلـضارية اسـهامـاه في ا
من خـالل بث الوعي والثـقافة بـ الشعوب
ــهـام واجملــمــعـا و االفــراد وحــقـيق هــذه ا
الـصعـبه بامـس احلاجة الـى ضرورة اعادة
اهـيل الـكـثـير مـن كوادرنـا االعالمـيـة لـلعب
ادوارهـــا وشـــارك في عــزيـــز وعـــمــيق دور
ـواطـنـ من الــثـقـافـة في اجملـمع ومــكـ ا
ـشاركة الفـعلية مـواكبة احلوال ومـابعها وا
والـفـاعـلـة في الـبـنـاء الـوطـني وفي مـخـلف
ــواقع من مــفـاصل الــدولـة وطــرح وجـهـا ا
ع بــقـدر ــسـارا الــوطـنــيـة وا الــنـظــر في ا
مارسـا الدمقـراطية االخـيار واخليـارا في ا
ــواطـــنــ ووعـــيــهم فـي اخــيــار عـــبــئـــة ا
ـــثــلـــيــهم  واعـــدادهم لــكـــون لــهم رؤى
وبـصـما في مـسيـرهم الـوطنـية ونـحن على
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ونـعـود لالكـيـد عـلى ان حـقـيـق هـكـذا مـهام
واهــداف عـمـد عـلى دور االعالم وقـدراه في
مـخاطبة الـراي العام والدولـة والسلطة في
واضـيع الي يجب ان الـكثـير من االمـور وا
ؤشـر ويـطلع عـليـهـا اجلمـيع  كمـا البد من
ضـرورة واهـمـيـة امالك احلـقـائق واحلـجج
والـبـراهـ لـيـمكـن من االسـهام بـالـفـعـالـيا
ـعـبـر احلـقيـقي عن اراء الـوطـنـيـة لـيكـون ا
ــواطـنـ وهـمـومـهم ومــشـاكـلـهم وكـسب ا
ثـقهم واحرامهم   ليمـكن من حقيق الغيرا
واحلـوال من مـوقـع  االقـدار وهـذه حـقـيـقة
ـــارســــهـــا االعالم اســــاســـيــــة يـــجـب ان 
ـشـاركا الـفـاعـلة واالعالمـ لـيـمـكنـوا من ا
واجلـاده  في بناء الـدولة واجملمع وصوال
الـى حــقـــيـق االصالح والـــغـــيــر  وفـــضح

والـنفسية كـاداة مهمة واساسـية لهذا املك
االعالم الــغـلـبـة في جـمــيع انـشـطـة الـدولـة
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ان بفاعلية سلطة كن نكران اال   كـما ال
االعـالم  وقــــــــدرهــــــــا  فـي  قــــــــيــــــــادة
اجملـــــــــمـع  ومن اولـــــــــويـــــــــا مـــــــــهــــــــام
االعـالم  اجلـديـد ومـسـؤولـيـاه  ان يـقـرح
ويــــشـــارك فـي طـــرح اخلــــيـــارا في بــــنـــاء
اجملـمع  والـدولة  ونـحن في عراق الـيوم
بــــــــــــامــس احلــــــــــــاجـه الـى  دور االعـالم
وفـاعـليه  من اجل  الـوقوف بـوجه االزما
واحلــــديــــا  وكل من يــــريــــد جـــر الــــوطن
والــــنــــاس واجملـــمـع الى غــــيــــر مـــواقــــعه
الـطبـيعيـة   ومحـاوال السر  عـلى عمـليا
وافـــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــاد
ــارســاهم  اخلــاطــئــة والــفـــاســدين  و
كن االعالم ـدانة واذا لم  وسـلوكـياهم  ا
ــهــام ســوف مـن حــقــيق هـــذه االهــداف وا
يـــشـــارك بـــالـــفـــســـاد و يـــوصف بـــاالعالم
الـفاسـد الن من اولويـا مهام االعالم وضع
ـواطـنـ و االسـهام في احلـقـائق بـ يـد ا
طــويــر وحــديث الــدولــة بــكل مــؤســســاهـا
نـاهيك عـن دوره في بنـاء اجملمع   عـندما
كون مؤسسانا االعالمية مع بخصوصياها
ـهـنـيـة العـلـمـيـة الرصـيـنـة  حلـقـيق مثل ا
ـــهــــام  واالهـــداف االنــــســـانــــيـــة هــــذه ا
واالجــمــاعـيــة والـوطــنــيـة الــنـبــيــلـة  الي
ــهـــنــيــة قـــرن  بــكل انـــواع  احلــديث وا
ــكن االعالم  من الـــعــلــمــيـــة  عــنــدهـــا 
صـريف مهـامه وحقـيق اهدافه بـنجاح ومن
هــــــــــنـــــــــــا جـــــــــــاء االكــــــــــيـــــــــــد عــــــــــلـى
ضــرورة  واهــمــيــة  الــقــنــيــا احلــديــثــة
ودورهـا في احلوال الكبرى في غير اجملمعا

الـفـساد والـفـاسدين  ووضـعـهم في قفص
االهـــام بـــعــــد اســـرجـــاع حـــقـــوق الـــوطن
  وهــــــذه  مــــــهـــــام ــــــواطــــــنــــــيــــــ وا
ومـسـؤوليـا  بامس احلـاجة الى   اعالم
مـنـضـبط مـوازن  حلقـيق اهـدافه ومـهامه
اجلــوهـريـة والــرئـيـســيـة في بـنــاء الـدولـة
واجملـــــمع عــــلـى وجه اخلـــــصــــوص وهي
ـا يـعــانـيه الــعـراقـيــيـون من ازمـا اهــداف 
واحـداث وحوال كـبرى  يـجب اخذهـا على
مــحــمل اجلـد مـن قـبل الــدولــة واحلـكــومـة
ايـــــضـــــا وبــــــشـــــكل فــــــاعل الن انـــــشـــــار
ـسويا الثـقافية االمـية  اسهم في  دني ا
والـــعــلـــيــمـــيــة لـــدى شــرائـح كــثـــيــره من
ــــنــــعـــهـم من االســــهـــام    ــــواطــــنـــ ا
اجلـــــــاد  الــــــــفـــــــاعـل واحلــــــــقـــــــيــــــــقي
ــشــاركـه الــفــاعــله في لـالســاهــام    و ا
االنــخـابــا  وجـمـيـع الـفـعــالـيــا الـوطــنـيـة
مـنـهـا  البـنـاء واالعـمار ومـابـعـة االجنازا
طـالـبه بـحـقـوقهم وصـوال لـلـقـدره علـى  ا
بـشـكل صـحـيح وحـضاري وهـنـا يـبرز دور
االعـالم الـربـوي والـعـلـيـمي الـذي يـجب ان
ـواطـنـ بـاجـاه يــنـشـر الـوعي ويـعـبــيئ ا
الـعلم بـعد ان قـام مدارس لـليـافعـ ومحو
ــدارس ـــســـربـــ مـن ا االمـــيـه وارجــاع ا
بــســبب الــظـروق االســثــنـائــيه الــطــاريـئه
والــيــوم يــوجـد في الــبالد عــدد كــبــيـر من
الــذين اليـجـدون الـقــراءه والـكـابه واصـبح
االمي هـو لـيس من يـجـيد الـقـراءه والـكابه
فـقط في هـذا العـالم بل االمي الـذي اليجـيد
اســعـمـال الـقــنـيـا احلــديـثـة وفي مــقـدمـهـا
الـعمل على اجهـزة احلاسوب  الي اصبح
مــاحـة جلــمــيع االعـمــار اذا البـد ان يــاخـذ
االعـالم مـــــــــديــــــــــاه  ومـــــــــســـــــــاحـــــــــاه
ومـهامه  للعبيـئه في بناء الصرح الربوي
ـواطن من والــعـلـيـمي والــعـلـمي لـيــمـكن ا
مـواكـبـة االحـداث الـوطـنيـة الي هـي بامس
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نـهجية واضحة  عـلى االعالم االسهام  
وبـخطـيط علـمي مهـني مدروس  لـلوقوف
بـوجه   اسباب اخلـلف والردي في مجال
ـعاشـية الـعلـيم  في مـقدمـها  الـظروف ا
ـالية الـصعبـة الي يواجهـها العـراقيون وا
والـي كثـر احلـديث عـنه في مـخـلف وسائل
االعـالم و بشكل فـصيـلي ويومي ورغم ذلك
عــلى االعالم ان يـقـيـم هـذه احلـاال بـصـوره
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بغداد

دقــيـــقــة وحــقـــيق ورشــا عــمل نـــاقــشــهــا
واالســــهـــام في طـــرح احلــــلـــول من خالل
عـني في هـذا الشان واعداد مـحاورة  ا
دراسـا وبحوث يـساهم فيـها اخملص من
ؤمرا وورش العمل والهدف خالل عقد  ا
  الــــــــعـــــــراقــــــــيـــــــ مـن ذلك مــــــــكـــــــ
شاركة في جـميعا  وعبيـئهم لالسهام وا
ــة في حــاضــرهم بــنــاء حــيــاة حــرة كــر
واجــيـالــهم  ووطــنـهم   ومــكـيــنـهم من
الــقـدره عــلى  الـصـدي لــكل احملـاوال الي
شرك ريـد النـيل من حقوقـهم في العـيش ا
في وطـنـهم وشـجـيعـهم عـلى انـقـاد احلاال
الـغـيـر مـوازنة واشـيـرهـا وحى انـقاد اداء
ـسؤول الـذي يخطـأ في اي كان اذ يجب ا
ان يـخضع للقانون واالعالم سلطة و احد
اهم الـــوســائل الــذي يــنــقل وجــهــا نــظــر
ـواطني وطـرح شكاواهم ومظـلومياهم ا
وســـــلــــيـط االضــــواء عـــــلى كـل اجلــــاوزا
واخملـالفا الي قاطع مع االنظمه والقوان
وحـقـوق الـشعـب وفضـحـهـا عبـر الـشـاشا
والــــصـــحف واجملال وكـل وســـائل االعالم
واجلـمـعا والـلـقاءا واحلـوارا هـذا هو دور
قـدر  في  حقـيق هذه االعـالم النـاضج ا
االهـداف الوطنيـة وفعيل ملفـاها باالجاها
عـدلة واعود واكرر وازنة وا االيـجابيـة ا
ان  هـكــذا مـهـام  ومـسـؤولـيـا طـلع بـهـا
وســائل االعالم  هي بــامس احلـاجـة الى
طــويـر االعالم وحـديـثه من اجل مـواصـلـة
واطـن حـقيـق مهـامه ليـمكن من عـريف ا
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ـشركة ب االعالم ان الـروابط والقواسم ا
والــطـــورا واحلــوال هي قــواسم واضــحــة
كن فصلها وطـبيعية وحلقاهـا مرابطة ال
عن جــمـيع االحـداث والـفـعـالـيـا الـوطـنـيـة
والبـد من االكـيـد عـلى نقـطـة جـوهـرية هي
ضــرورة فـعــيل دور االعالم ونـشــاطـاه في
جـميع احملافظـا العراقية وعـدم اهمالها و
ــــســــاحــــة الــــكــــبــــرى لالعالم حــــصــــر ا
واالعالمـيـ في الـعـاصـمـة بـالـشـكل الذي
يــحــقق اخلــلل في الــعــمل االعالمـي الـذي
يـنعكس على الـطورا والفعالـيا االجماعية
والــثـقـافــيـة والــبـنـاء واالعــمـار واحلـديث
سويا والصعد في والـطوير على مخلف ا
اجملـــمع الــعــراقـي وبــااللي عــلـى جــمــيع
ــؤســســا االعالمــيـة الــوطــنــيــة ان عـمل ا

بـــنــفس اجلـــهــد واحلــمـــاســة في جـــمــيع
ــنـاطق وبــشـكل مــوازن وال يـقــصـر عـلى ا
الـعاصمة فقط كما ذكرنا ليمكن االعالم من
حـــقــيق دوره ومــهــامـه في خــلق االجــواء
ــنـاسـبـة والــشـفـافــة جلـمـيع الــعـراقـيـ ا
وبـــدون اســـثــنـــاء ووســـيع احلـــوارا بــ
االفـراد انفسهم وب اجملمع والدولة وهنا
اود الـذكـيـر بان نـوع الـشـرائح االجمـاعـية
ونــوع حـاجــاهم الــثـقــافــيـة واالجــمـاعــيـة
والـعلمـية واهميـة ادوارهم فهنـاك الشباب
واجلـمـعـا الريـفـيـة وقطـاعـا كـبيـرة غـيـرها
يــجب ان يـنـبه االعالم واالعـالمـيـ لـهـا و
يـولونـها جل اهـماماهم وكـون خصـوصية
ـوجه لـكل شـريـحـة من شرائح لـلـخـطـابا ا
اجملـمع وبـشـكل خاص فـي اخيـار الـبرامج
الـي ناغـم مع  اهـداف واحـيـاجـا ومـزاجا
كل شـــريــحــة من هــذه الــشـــرائح لــيــمــكن
االعالم  مـن قـد اخلـدمـا الـطـويـريـة لـها
فـضال عن البـرامج العامـة الي خص عموم
اجملـــمع نـــاهـــيـك عن  ضـــرورة االهـــمــام
شركة لكل واالخـذ بع االعبار الـقواسم ا
هــذه الــشـرائح في بــعض الــعـمــومــيـا من
ـضــمـون ومن هـنـا اعـود حــيث الـشـكل وا
لـالكــيـــد عــلـى ضــرورة طـــويــر كـــوادرنــا
االعالمـيه لـرقي الى مـسـؤلـيـاها ومـهـامـها
ـكن من ــهـنــيــة  الـوطــنـيـه  واهــدافــهـا ا
نوعه لـلمواطنـ ومكينهم وسـيع االفاق ا
مـن االســـــــــهـــــــــام االوسـع فـي كـــــــــافـــــــــة
سوياانطالقا من النشاطا  وعلى جميع ا
ــشـاركــة في الــبــنـاء عــمــلــيـا االســهــام وا
واالعــمــار والــرقــابــة الــشــعــبــيــة واشــيـر
احلـاالت الـسـلبـيـة ومـعـاجلهـا هـكـذا  هو
دور االعـالم  مــــــــهـم وحـــــــاسـم  فـي كل
اجملــاال  الـثــقـافــيـة والــوعـويــة  وادامـة
احلـــــــــــوارا مــن اجـل  فـــــــــــعـــــــــــيـل دور
  فـي بــــــــــــنــــــــــــاء ــــــــــــواطــــــــــــنــــــــــــ ا
دولــهم  ومـجـمـعـهم  مـن خالل عـبـيـئـهم
ودعـــــــــوهـم  لــــــــــصـــــــــنـع  فــــــــــراراهم
الـوطـنـية  والـعـمل عـلى   حصـر الـهوة
ـــــــســــــؤول   كــــــون ـــــــواطن وا بــــــ ا
ـــصـــلـــحــة   هم اصـــحــاب ا ـــواطـــنـــ ا
احلــــقــــيــــقــــيــــة في صــــنــــاعــــة الــــقـــرارا
واخـاذها   في بـناء  صـروح النـمية من
اجل عـزيز الـثقة والـشراكة الـفاعلـية  ب
  بعـيدا عن كل االجندا واطـن الـدولة وا

الضيقة واخملندقة. 

وجـد عالقـة وثـيـقـة بـ االعـالم وعـمـلـيا
الـغـيـير  فال يـوجـد بنـاء واعـمار واداب
وثـقافة وفنون وقوة قانون في ظل غياب
ـكن لـالعالم ان يــكـشف االعـالم حـيـث 
الـعـديد من جـوانب بنـاء الدولـة واجملمع
والـوجها السـياسية واخفـاقاها وهناك
رابـط جــدلـي بــ كـل هــذه الـــفـــعـــالـــيــا
واحلـــــوال خـــــاصـــــة الـــــســـــيـــــاســـــيــــة
  واالعالم  الـــذي من اولـــويــا مـــنـــهــا
مـهامه كشف العديد من جوانب االحداث
الـي خص الـــدولـــة واجملـــمع يـــؤدي الى
عارف كافة .  لقد اصبح االعالم اثراء ا
الـيـوم الـسـلطـة احلـقـيقـيـة احلـاويـة لكل
الــســلــطــا  وبــا االداة الــفـاعــلــة في كل
الـنشاطا  وفي صـميم عمـلياها  سواء
كــــــــــــــــــــــان ذلــك فــي الــــــــــــــــــــــداخــل او
اخلـــــارج    ومـــــعــــنـى ذلك ان االعالم
اصــبح جـزء اسـاسي من  نــسـيج بـنـاء
الـــدولــــة واجملـــمع مـــنــــذ بـــدايـــهـــا حى
ؤثرة في نـهايها  و الـقوه الفاعـلة  وا
شـكيل االفكار والرؤى للعالم الذي يحيط
بـنا كـما ازداد اثـير وسائل االعالم  في
ـسويا صـنع جمـيع القـرارا وعلى كـافة ا
ــشـــاريع والـــصـــعــد  فـي مــقـــدمـــهـــا ا
االقــصــاديــة والـوطــنــيــة  والـســيــاسـة
و من هـنـا نـلمس الـداخـلـيـة واخلارجـيـة
وبــوضـوح جــسـيــد الــعالقه بـ االعالم
ونـشـاطا الـدولة واجملـمع واالربـاط فيـما
بـيـنهم  وعـدم قـدرة اخللي اي جـهة عن
االخـــرى.   وبــنــاءعــلـى ذلك جــاء مــبــدا
ــــــبـــــــادل بــــــ الــــــبــــــنى الــــــعــــــاون ا
االعالمــيـة  وبــنى الــدولـة وفــعـالــيـاهـا
ونـــشــــاطـــاهـــا نـــاهــــيك عن دور االعالم
ومـشـاركاه في نـشـاطا الـبنى الـعـسكـرية
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النعـدو الصـواب إذا قلنـا ان الثـورة احلسيـنيـة إستثـناء من كـافة الثـورات والتـحركات
التي قامت في تـاريخ اإلنسانية .. والتغييرات التي حصلت في حياة األ والشعوب 
 كـانت ولـيدة ثـورات وانـقالبـات وحتـركـات تـتـجه نـحـو بـنـاء   انـظـمـة جـديـدة بـعد ان
اط مستحدثة في جوانب احلياة اخملتلفة .. وتلك تنسف ما قبلها فتنشأ نتيجة ذلك أ
قاعـدة  سارت علـيها الدول  ,تـقوم دولة وتسقط أخرى  ,يبـدأ منهج   ويـنتهي آخر ,
ويسود نظـام لفترة ويتـالشى في فتره الحقة .وهـذا هو تاريخ الدول بـ أيدينا يـطلعنا
وأنــظـمــة سـادت وسالالت حــكـمت  ثم ويــدلـنـا عــلى  ثـورات قـامت  ,ودول انــشـئت  ,
تالشت وانتهت وكانت خـبر من األخبار .الثورة احلسينية استثناء من ذلك كما قلنا ..
اذا ? ألنها تـمثل مشروعاً اصالحياً لكل ما له صلة بحياة االنسانية .. وإذا كان هذا
شروع اإلصالحي قـد انطلق في ذلك العصر فأنه غير منحصر في مقارعة انحراف ا
ـثله نظام يـزيد اللع ا  النظـام القائم آنذاك وان كـان سبباً مـباشراً لقـيام الثورة  ,
من خـروج على الـنظم االسالمـية  ,والـقيم األخالقـية  ,بـالشـكل الذي أدى الى شـيوع
ـفـاهـيم .. لـذا كانت االنـحراف والـفـسـاد وأتـباع سـيـاسـة الـتضـلـيل وقـلب احلـقائق وا
ــواجـهـة األولى مع نـظــام يـزيـد بـأعـتــبـاره   احـد مـصــاديق االنـحـراف في زمـانه .. ا
شـروع اإلصالحي للـثورة احلسـينيـة مواجهـة مع مفاهـيم فاسدة وهـكذا كانت بـداية ا
أراد  لـهـا طـاغـية ذلك الـزمـان ان تـسود  ,وغـني عن الـبـيـان ان رجاالت الـثـورة قـاموا
بـدورهم أحـسن قـيام  ,بـأداء مـتمـيـز الجنـد له نظـيـراً في الـتاريخ  ,وبسـالـة شـهـد بـها
بـاد الـتي انطـلقت من اجـلـها الـثورة حـاضرة في كل ـوال  ,وكـانت ا األعـداء قبل ا
واجهات الحقة ضمن ذلك واجهة كانت تأسيساً  موقف رغم صعـوبة الظروف . تلك ا
شروع التنـحصر بزمان والتـختص بفتـرة بل تستهدف االنـحراف أينما حل وفي أي ا
زمـان كـان .. والـنـخـبـة الـتي خـرجت مع   األمـام احلـسـ (عـلـيه الـسالم ) عـلـى قـلة
ـشروع الثورة ؤسس  ـثلون الـرواد األوائل ا العدة والعـدد وخذالن النـاصر كانوا 
شـروع النـهـضوي أجـيال مـتـعدده عـلى مر الـقرون احلـسيـنـية .. وقـد التـحـقت بهـذا ا
اخـذت على عاتـقها اذكاء جـذوة الشعـلة التي انـطلقت منـها الثـورة ومقارعـة الطواغيت
المح التـضحيـة والشهادة , لئ  في كل مـكان  وزمان  ,فكان هـذا السجل الـرائع ا
ـلحمـة العظـيمة . دعـونا نتـساءل ما هـو مقدار فـهمنا ونحن نـعيش أجـواء ذكرى هذه ا
ـسافة الـتي تفـصلنـا عن روح الثورة ـشروع الثـورة احلسـينيـة االصالحي ? ما هي ا
الى النـقطـة الـتي نقف عـليـهـا من خالل سلـوكـنا الـيومي ? كم نـحن بـحاجـة الى اعادة
ـنـاسـبـة ? ما مـسـاحـة حتـرك الوعي الـنـظر في كـثـيـر من طـقـوس موروثـه ترافق هـذه ا
الفـكري والـسلـوك احلضـاري حيـال ما يـقع هنـا وهنـاك من خروج عـلى جوهـر مباد
االمام احلس (علـيه السالم ) اسئلة كـثيرة تستوقفـنا وتثير فيـنا عالمات االستغراب
شهـود ب منـطلقات ومـباد اإلمام وتـصرفات يقـدم عليـها البعض بـسبب التنـاقض ا
اقل مـا يـقـال عـنـها أنـهـا سـلـوكـيـات سـاذجه التـقـوم علـى وعي وأدراك حتـسب بـشكل
خـاطئ عـلى مسـيـرة الـركب احلـسيـني  بـسـبب مـا تعـكـسه هـذه الـسلـوكـيـات ألطراف
الـه نتـائجه الـسلـبيـة على ـلحـمة احلـسيـنيـة .  كثـيـرة فيـتولـد لديـها قـصور في فـهم ا

الواقع االسالمي بشكل عام . 
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 واجبنا اليوم تهذيب شعائرنا احلسينيه  من تلك التصرفات الدخيله وابراز الصورة
النقيهة ألنصار أبي عبد الله احلس (عليه السالم ) .

شروع احلـسيـني وأهدافه في  واجـبنـا ان نوضح ونـشرح ونـفهم االخـرين مفـردات ا
االصالح ونـــشــر الـــوعي  واقـــامــة الـــعـــدل وإســعـــاد االنــســـان عـــلى أسس االسالم
الصـحيـحه .واجبـنا ان نعـيد الـنظـر ونتـوقف عنـد كل حاله دخـيله طـارئه التسـتقيم مع
شـروع احلضاري ـشروع احلـسيني يـعني ا اخلـط احلسيـني.  واجبنـا ان نفهم ان ا

توازن . عرفة والسلوك ا نطق العلم وا الهادف الى بناء االنسان  وتقو احلياة 
 واجـبنـا ان كـنـا موالـ لـلحـسـ (علـيه الـسالم )  حـقاً ان نـتـخلـق بأخالقه ونـقـتدي
ـناسبـة لندقق في بسـيرته وان نـلتزم بـقواعد الـسلوك الـعام .دعونـا نطل على مـشهد ا
نطق االصالح احلسـيني لنـتأمل في ظواهـر منها ـتكررة في كل عـام  بعض األمور ا
:- تداخل أصوات مـكبرات الصوت وهي تطـلق تسجيالت   صوتـيه هي اقرب للغناء
والـضـجـيج وبـشـكل يـحـدث نـفـوراً  في االسـمـاع ويـثـيـر فـوضى المـبـرر لـهـا .. وهذه
ظـاهرة  مسـتحـدثة لم تـكن مألـوفه في العقـود السـابقه .. بل ان مـا حتتـفظ به الذاكره
ومـا متـداول من تسـجيالت الـتراث احلسـيني  يـشيـر الى أدب رص وأداء عقالني ,

ستحدث من بعض التسجيالت الطارئه. وذوق سليم اليتوفر  في ا
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 مـن وجوه احترام مـا انعم به الله تـعالى علـينا من نـعم  هو عدم ابـتذالهـا ورميها مع
النفايات  ,بينما نرى أكوام   األطعمة في الشوارع والساحات مرميه دون إكتراث.
ـركـبـات  من الــسـلـوك احلـضـاري جتــنب طـرق الـسـيــر الـعـام وفـسح اجملــال  امـام ا
والـبـحث عن أمـاكن بـديـلـة ألقـامـة الـشـعـائـر  احلـسـيـنـيه بـيـنـمـا احلـال جند ان بـعض
ـواكب تـتـواجد  في الـشـوارع الـعـامه فـتتـعـطل حـركـة السـيـر األمـر الـذي يؤدي الى ا
أحداث خلل في نظـام احلياة اليوميه للناس . في أحلك ظروف معركة الطف العصيبة
امـر االمـام احلـسـ (عـلـيـة الـسالم ) ولــده عـلي االكـبـر عـلـيه الـسالم بـاألذان لـصالة
الـظهر وهـذا يظهـر لنـا شدة اهتـمام االمـام بالصالة واحملـافظـة على وقتـها واحلال ان
نـاسبة نـشاط خـطباء نـاسبة . يـبرز في هـذه ا البـعض ينـشغل عن الـصالة بطقـوس ا
ـنبر احلـسيـني ومع أنهم يـؤدون دوراً يشـكرون علـيه في إشاعـة الوعي ونـشر الـفكر ا
ا يسبب تـشويشاً في االسالمي اال ان البعض يـنقل الى الناس روايـات غير دقيـقه 
فاهيم .  األمر الذي يستدعي التعامل الدقيق في نقل الروايات األفكار وانقـالباً في ا
واألحـاديث واالخـبار .جـوانب كثـيـره تسـتوقـفـنا وتـلح علـينـا بـأعادة الـنظـر   واإلجتاه
ـشـروع اإلصالحي لـلـثـورة نـحـو تـصـحـيح مـااليـسـتـقـيم مع أسس اإلسالم الـنـقـيـة وا

احلسينية . 
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الناصرية

لفني صمت غريب بردائه االسود احلزين
رهق من عذاب  وانـا احدق في وجـههـا ا
الـسـنـوات الـعـجـاف الـتي كـانـت قـد مرت
بـها وانا غـائب عنهـا في ارض التيه احد

عشر عاما. 
XLB « ¡«œ—

احـتـرمت رغـبـتـهـا وارتـديت رداء الـصمت
وانـا اغـلي واكـاد ان انـفـجـر لـدرجـة انـني
كــــــنت عــــــلى وشـك ان  اهـــــشـم جـــــهـــــاز
احلاسوب  –رفـيقي الوحيد في هذا الزمن
الــــصـــعـب. عـــادت لي صــــورة والـــدتي –
رحـمـها الـله وصورة  –االسـتاذ اجلـامعي
الذي رفض ان يعلمني كلمة واحدة بحجة
الفضيلة وعدم اخلوض في محيط الرذيلة
ـقـيت . حـسـنـا ايـهـا الـقـاريء الـعـزيـز – ا
سـاشــرح لك مـعـنى الـعـبـارة الـتي رفـضت
شـريكة حـياتي ان اشرحـها لهـا هذا اليوم
ـعـنى احلـرفي هي  –اصـبع . الــعـبـارة بـا
ــــعـــنى اجلــــمل  -  camel toe – لــــكن ا
االخـر هــو - تـأثـيـر نـاجت عن بـنـطـلـون أو
شـورت يتـناسب بـإحكام شـديد حـول فخذ
ـرأة  ويلفت االنـتباه إلى شـكل األعضاء ا
الـتـناسـلـية اخلـارجـية  –والـفـكـرة من تلك
الـعبارة التي ظهرت فـي الكامرة اخلفية –
ذِكــر كـلـمـة اصـبع اجلــمل بـصـوت مـرتـفع
امـام فتيات يسـرن من مكان يكون صاحب
الـكـامرة قـد وضع جمل حـقيـقي ذو اصبع
واضح  –وحــيــنـمــا يـصــرخ الــرجل وهـو
يـنظر الى الفتيات بطريقة مريبة ويقول –
يـظـهـر اصبع الـبـعيـر بـطـريقـة واضـحة –
يــرتــبـــكن ويــنــظــرن الى اجلــهــة االخــرى
لـيشـاهدن بعـير حقـيقي وعـندها يـضحكن
بـصـوت مـرتـفع ويـقلن  –طـريـفـة او نـكـتة
جـميـلة  –ومـن يرغب ان يشـاهد الـبرنامج
يستطيع الذهاب الى اليوتيوب . انا انظر
وضوع من زاوية اخرى تماما ليس الـى ا
لــهـا عـالقـة بــالـضــحك او االحــتـيــال عـلى
االخـرين بطريقة التالعب بلفظ الكلمة. انا
احتــدث عن مـعـرفــة شيء في حـ اليـريـد
الـطـرف االخـر مـعـرفـة او مـنـاقـشة الـشيء
بـحجـة الرذيلـة وماشـابه ذلك. في اجملتمع
الـغربي يـتقـبلـون احلوار فـي اي موضوع
ـواضـيـع اجلـنـسيـة امـا نـحـن كـعرب من ا
وضوع بطريقة اخرى تماما. فـننظر الى ا
ـكن احلــديث في هـذا اجلــانب طـويل وال

اختصاره في مقال صغير . 
ارجـو ان تكون قد وضـحت الصورة. بالله
عـليـكم التزجـروا اوالدكم حـينـما يـحاولوا
احلـديث عن مـوضوع حـساس امـامكم الن
عرفة ذلك الشيء هـذا سيجعلهم يـصرون 
وان كـــانت بـــطــــــــــرق اخـــرى مــلـــتـــويــة
وســيـؤثـر عــلى الـعــــقـل الـبـاطــني لـديـهم
ـمـكن ــا يـحـاولــون فـعل اشـيــاء من ا ور
تـــكــون اكـــثـــر شـــراســة فـــيـــمــا يـــتـــعــلق

وضوع. با

وحـينما وصلت البيت اردتُ ان اشرح كل
شـيء لــوالـــدتي لـــكــنـــهــا صـــرخت بي –
رحــمـهــا الـله- ان ال اشــرح لـهـا اي شيء
وكـأنها تريد ان تـخبرني بطريـقة ضمنية
ــواضـيع مــحــرمـة جــدا وعـيب ان هــذه ا
ـكن لـطفل مـثـلي ان يعـرفهـا. حـينـما وال
دخــــلت كــــلـــيـــة االداب  –قــــسم الــــلـــغـــة
االنـكـلـيـزيـة صـادفـتـني كـلـمـة  –فّكْ  –في
احــدى اجملالت االمـريــكـيــة وعـلـى الـفـور
شــاهـدت دكـتـور  –بـاسم  –حــاصل عـلى
الـدكتوراة من جامعـة امريكية  –ورجوته
ان يخبرني عن معنى كلمة  –فك  –وكنت
حــقــا ال اعـــرفــهــا ...لــكــنه نــظــر نــحــوي
بـسخـرية وقـال باحلرف الـواحد " اتـركها
ابــني هـذه كــلـمــة التـنــفـعك " . ظــلت تـلك
الــعـبـارة تـصــول وجتـول في ذاكـرتي من
عـام  1978حـتى هـذه الـلـحظـة. تـصوروا
اســتـــاذ جــامــعي مــتـــخــرج من جــامــعــة
امـريـكـيـة واناطـالب جـامـعي ويـخشى ان
اعــرف تــلـك الــكــلــمــة . كم حــقــدت عــلــيه
وكـرهته في تـلك اللحـظة . لو كـان قد قال
– making لي بـالـلغـة االنـكلـيـزية تـعني
 – love, intercourseلـكانت القضية قد
انــتــهت عـلى خــيــر ولم يـرسـم في ذهـني
صــــورة ســـوداويــــة عـــنـه وعن ســــلـــوكه
. في نـفس الـلحـظة شـاهدت طـالبا ـش ا
مـن الصومال اسمه  –ابـراهيم عبدالله –
وحـيــنـمـا سـالـته عن مـعــنى تـلك الـكـلـمـة
ضــحك واخــبـرنـي بـانــهــا كـلــمــة عـامــيـة
التـوجـد في الـقـاموس وقـال لي مـعـنـاها.
الـــيــوم عـــادت لي تـــلك احلـــكــايـــتــ في
الـصـباح قـبل الـفطـور حـينـمـا حاولت ان
اشـرح لشريكـة حياتي بأنـني تعلمت هذا
الــصــبـاح مــصــطـلـح جـديــد مــتـداول في
الـشارع االمـريكي عن طـريق مشـاهدة فلم
قـصـيـر يـشـبه الـكـامرة اخلـفـيـة . حـيـنـما
عــرفتْ شيء مـخــتـصــر عن تـلك الــعـبـارة
راحـت تـزجــرني او حتــاول ان جتــعــلـني
اصـمت وعدم تـكملـة  حديثي الن الـعبارة
 –عـــلى حـــد قـــولـــهـــا تـــخـــدش احلـــيــاء
والينبغي فتح اي حوار فيها او حولها. 
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بغداد

كـلــمـا تـقـدم الـزمن تـتـضح لي صـورة من
صـور احلـيـاة باشـكـالـهـا اخملتـلـفـة واجد
الــبــون الــشــاسع بــ عــادات وتــقــالــيــد
اجملـتمع العربي مقارنة باجملتمع الغربي
. انــــا لم اعش يـــومــــا  واحـــدا في دولـــة
اجــنــبــيــة ولم اتــعــرف عــلى تــقــالــيــدهم
وعــاداتــهـم الــتي تــخــتــلف عن عــاداتــنــا
وتـقـالـيـدنـا ومع هـذا وذاك تـعـلـمت  –من
خـالل سيـر احلياة  –مـعلومـات التعد وال
حتـصى عن تـقـاليـد اجملـتمـعـات الغـربـية
امــا عن طــريق االخــتالط بـالــصــحـفــيـ
الـغـربيـ سـنوات كـثـيرة  –حـيـنـمـا كنت
اعـمل كمترجم ومرافق ألفواج الصحفي
الـــذين كــانــوا يـــزورون الــعــراق من عــام
 1987الـى يـوم ســقــوط الــبــلــد اجلـمــيل
ـاكـنة احلـرب االمـريكـية  ,او عـن طريق
قاالت مـشاهـدة ومتابـعة مئـات االفالم وا
والــقـصص والـروايــات عن طـريق الـنت-
ـعـلـومات – الـثـورة الـعـمالقـة في عـالـم ا
صـــرتُ اعــرف اشــيـــاء عن اجملــتـــمــعــات
ـا اكـثـر من الـذيـن يـعـيـشون الـغـربـيـة ر
هـناك مـنذ يـوم والدتهم . مـهمـا تقـدمنا –
كعرب  –في حـياتنا االجتماعية والعلمية
يــظل الــبــعض يـنــظــر الى بــعض االمـور
نـظـرة مـتـحـفظـة ويـدرجـهـا في مـفـهوم –
العيب  –وعـدم ضرورة معرفـتها او حتى
مــنـاقـشــتـهــا بـصـورة عــلـنــيـة ألن هـذا –
الــبــعض  –يــعــتــقــد انـهــا غــيــر مــفــيـدة
واليـنبغي مـعرفتـها ويجب ان نـظل جهلة
فـيـما يـتعـلق بـهذا الـشيء. سأذكـر بعض
ـــكن ان تـــزول من احلـــكـــايـــات الـــتي ال
ذاكــرتي مـهــمـا تـقــدم الـزمن وسـأربــطـهـا
بـهذا الزمن الذي نـعيش فيه حلـظة كتابة
هذه الكلمات. عام  1970 حينما كنت في
االول مـــتـــوسط عــرض عـــلـــيــنـــا مــدرس
االحــيـاء جـنــ صـغـيـر جــدا في زجـاجـة
حتــتـوي عـلى مـحـلــول مـعـ وشـرح لـنـا
دورة حــيــاة اجلــنــ وكــيف يــتـكــون من

البداية حتى النهاية. 
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ـعلـومة بـالنـسبـة لي كنـز كبـير – كـانت ا
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ا مـاعاناه وخـبره هوالـبطل اخمللص و
هـدأ غـضبه كـلمه ( انـكيـدو ) وقال له  :
أنـك الــرجل األوحــد  انـت الــذي ولــدتك
امـك ( نــنــسن )  ورفع االلــهــة  الــريح (
انـلــل ) رأسك عـالـيـاً عـلى الـنـاس وقـدر

لوكية على البشر  لك ا
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بــسالحه الـفـتـاك ال يـصـده شيء وعـلى
ضـربـات الـطـبل تـستـيـقظ رعـيـته ابـناء
وابـطـال "اوروك "  مـتـكـدرين شـاكـ لم
يـتــرك گـلـگـامش ابـنــاً طـلـيـقـاً البـيه ولم
ه  عـن الـنـاس لــيل نـهـار تــنـقـطـع مـظـا
ولـكن گلگامش هو راعي  اوروك السور
واحلـمى. البطل القوي الذي ال مثيل له
فـي البأس والقـوة  وهو في شدة بأسه
مــثل عـزم " آنـو " فـأذهب الى " اوروك "
وول وجـهك شـطـرهـا  وانبء گـلـگـامش
عـن بأس هذا الـرجل وشجـاعته التي ال

نظير لها هو البطل الشجاع.
 كــان حـــ يــشــتــد اوج الــصــراع كــان
يــصـرخ  في وجـوه خـصـومه في قـلب "
اوروك " أنــــا األقــــوى اجـل  أنــــا الـــذي
ـــصــائــر ســـأريك گــلـــگــامش ســـأبــدل ا
ـبـتهج بـاحليـاة وعـليك أن تـنظـر اليه ا
وتـتــفـرس في وجـهه وسـتـلـقـاه مـزهـوا

يدر ِ أن رقمه الطيني التي حتكي قصته
" تــتـفــرهـد " ويــعـبث بــهـا شــذاذ االفـاق
هـــؤالء الــذين ســرقــوا الـــواحهُ ومــنــهــا
الـلوح الثاني عشر والذي أسماه الرائي
او الـسـارد ( اللـوح احللم ) لم يـدر ِ هذا
الـبطل الرافديني يُسرق حتى حلمه هذا
لـحـمـة هـو الذي رأى الـذي تـقـول عـنه ا
كـل شيء فــغــني بـــذكــره يــابالدي وهــو
الــذي عــرف جــمــيع األشــيــاء وأفــاد من
عـبـرها وهـو احلـكيم الـعـارف بكل شيء
لـقـد أبصـر االسـرار وكشف عـن اخلفـايا
وجـاء بـأنبـاء مـاقبل الـطـوفان لـقـد سلك
اسـفــارة بـعـيـدة مـتـقـلــبـة مـابـ الـتـعب
والـراحة فنقش في نصب من احلجر كل

بــرجــولـتـه وبـأسه انـه أشـد بــأســا مـنك
وهـو ال يستـقر مساء نـهار فيـا " انكيدو
" خـل عــــنك غــــلـــــواؤك وتــــبــــجــــحك ان
گـلـگـامش يـرعـاه االله " شـمش " ويـحـبه

انا القوي الباسل 
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1- نص عمره  4000 عام .
 2- نص جتاور فيه الرد مع الشعر . 
3- نص يــظـهـر فـيه فـكـرة الـصـراع بـ

فئتي الفرد واالله 
4- نص شـعـري يـزخـر بصـوره شـعـرية

عديدة 
- البطولة 

- احلب 
-الصداقة 

-البغض واحلقد 
- األماني
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1- نــسخ عــديــدة أكــديـة  بــابــلــيــة اخـر
نسخة وصلت في القرن السابع عشر 
2- وجـدت في عـهد االكـتشـافات األثـرية
ـلـكـتـ في مـنـتـصف الـقـرن من عــهـد 

التاسع عشر 1852
 3- الــذي خط لــهــا عــام الــعـالـم جـورج

سمث عام ــــ .
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بغداد

4- ثـم عـــلـى يـــد الــــعــــــــــــالم بــــروتـــو
ماسبتر

 5- اسـتطـاعت جامعـة بنـسلفـانيـا منذ
ـعـاني الى اللـغة عـام 1914   تـرجـمة ا
الــعـربـيـة انـيس فــريـحـة / قـاسم حـداد

وعبد احلق فاضل 
 6- نصوص دار داجنان سمث

لحمة أصول ا
1- رغم انها كتبت باللغة األكدية اال ان

اصلها سومري السباب .
2- قصة حياة كلكامش واعماله .

3- صـــراع گــــلـــكـــامش مـع الـــعـــفـــريت
خمبابا.

4- حب كلكامش لعشتار . 
5- قصه الثور السماوي .

6- قصة الطوفان 
السمات التاريخية واالدبية

لحمة گلگامش   
اجلزء االخير ... 

1- أدب بـالد الـــــرافـــــديـن من أخـــــطـــــر
النصوص االدبية وأقدمها النه مثل لنا

اولى محاوالت .
 االنـسان لـلتـعبيـر عن احليـاة ومافـيها

باسلوب خيالي 
2- انـهـا عبـرت عن اسـئلـة الـبشـر التي

اخــتــزلت في نص تــاريــخي ومــلــحـمي
واضح .

3- رغـم قــدمـه لــكـــنه أي الـــنص األدبي
يـتـسم بالـصـفات االسـاسـية مـن ناحـية

اللغة واسلوب التعبير واجلدية 
4- هـي اقـدم من أدب مــصــر في عــصـر
االهــــرامـــات والـــيــــونـــان . والـــرومـــان

والفرس واحلثي
5- اقــتـبـاس فــكـرتـهــا وابـطـال في أدب
األقـــــــــوام األخــرى كــمـــا ان مــلـــحــمــة
گلگــامش واللوح الثاني عشر  (احللم)
يــشـبـه مـحــنـة كل الــرافـديــنـيــ الـذين
يـحاول االشرار أن يسرقوا وعبر أربعة
االف سـنـة احالم الـعـراقـيـ ورغـبـتـهم
في تــــكـــريـس هـــويــــتـــهـم الـــوطــــنـــيـــة
شـاركة  في تـرسيخ وطـمـوحاتـهم في ا
قــيم اخلـيــر وأمـلــهم في ان اليـعــيـشـوا
عــلى هـامش الــتـاريخ قــبل ان يـكــتـبـوا
ة عودة اللوح لـيئسسوا حياتهم الكر
الـثــاني عـشـر ( احلـلم ) هـو فـأل حـسن
ألنـه يـــرمـــز الـى حـــقـــيــــقـــتـــ اصـــرار
الــرافـديـنـيــ عـلى اسـتــذكـار احالمـهم
واألمـر الـثـاني انـهم يـوثـقـون أحالمـهم
ويـرنون لهـا بأزاميل لـيشهـدوا الوجود

عليها .

   گـلگـامش … فتى الـوركاء االسل هذا
ـنـتــخي احلـامي الــبـطل الــرافـديـنـي ا
واخملــلص والــبـطل الــشـجــاع .. الـذي
احـــتــــفت به كـل مـــدن الـــعـــراق .. النه
فـتـاهـا وبـطـلـهـا الـذي لم يـضل طـريقه
وقــد اخــتـار االنــحـيــاز لــشـعــبه وتـرك
احـالمه الـطـريـدات … گـلـگـامش كـانـوا
GURUS يـــنـــادوه بـــالــســـومـــريــة بـ
الـــبـــطل … وورد ذكـــره عـــلى الـــســـنــة
االكـدي اجلزري   ( mutm) وتـعني

البطل 
هـذا الـبـطل الـذي لـم يـتـرك خلـمـبـابا (
س اسـوار مديـنته وال الـوحش ) ان 
لـكل االشـرار ان يـخـربـون حـقـولـهـا لم
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قال الشاعر :

يا باعةَ العدلِ واالنصافِ هل لكُمُ 
مِنْ عودةٍ لرحابِ احلق والدينِ ?

قالوا : وأيُّ اعوجاجٍ في سليقتنا 
وازينِ  فقلتُ : داؤكُمُ فقدُ ا

فارقات احملزنة وازين يعني الدخول في نفق مظلم  وظهور العديد من ا انّ غياب ا
وجعة ...  وتراكم اآلثار السلبية ا

-2-
زمع ـرشحـ لالنـتخـابات الـنيـابيـة ا مقـتضى مـوازين الـعدل تـكافـؤ الفـرص أمام ا

اجراؤها في  10/ 10/ 2021 ولكنّ ذلك لم يُؤخذْ بنظر االعتبار: 
 مـقـتضى الـعدل أن يـكون رجـالُ السـلـطة الـتنـفيـذية كـرجال الـسـلطـة القـضائـية في

قضية الترشيح لالنتخابات .
ارسة لـقد ألزمتْ الـسلطـةُ القضائـية القـضاةَ كافـةً بأخذ اجازة حتـول بينـهم وب 

أعمالهم اذا ما رغبوا في ترشيح أنفسهم لالنتخابات .
وهذه االجازة ال يتقاضون عنها راتبا كما ال حتتسب ألغراض التقاعد .

ـا ألـزمت به السـلطـة الـقضـائيـة رجالـها ولـكن السـلـطة الـتنـفيـذيـة لم تلـزم رجالـها 
ـلك االّ االخالص والـوطـنـية وهـكـذا غـابت فـرص الـتـكـافـؤ بـ مـرشح مـسـتـقل ال 

سؤولية على أ الوجوه  والكفاءة والقدرة على النهوض با
دير العام فهؤالء يدخلون احللبة االنتخابية مع ؤسسة أو ا وب الوزير أو رئـيس ا
رشح اآلخرين . نافسيهم من ا ناصبهم وفي هذا إجحاف كبير  احتفاظهم 
ـوظفـ العـامـل حتت أمـرة هؤالء مِـنْ يضـطر الى انـتـخابـهم خشـية انّ هنـاك من ا
ن تقـتضي مـصاحلهم الـتصويت االنـتقـام منه اذا لم يفـعل ذلك وهنـاك الكثـيرون 
ان سؤول التنفيذي أو ذاك وهم يصوتون لصاحله ليس من باب اال لصالح هذا ا
هـمات بأنّـهُ الوطـني الغـيـور  والنـزيه األمـثل  والرجل الـكـفوء الـقادر عـلى اجنـاز ا
ا من باب االنحياز وإرضائه  متوقـع منه أنْ يحفظ لهم هذه اليد  الكبـرى  وا

ويوافق على ما يطلبونه..!!
-3-

لـقـد سُمـح لنـاهبـي الثـروة الـوطنـية  –ولالسف الـشـديد  –بالـتـرشـيح لالنتـخـابات 
وهـؤالء قادرون عـلى تـوظيف بـعض القـنوات ووسـائل االعالم لصـالح التـرويج لهم 
كــمــا أنـهـم قـادرون عــلى مـلء الـشــوارع والــطــرقــات بِــصُـوَرِهـم وشـعــاراتــهم وهم
ال الـعام  –فـيمـا يـبقى ـسروقـة من ا يـصـنعـون ذلك ويـنفـقون األمـوال الـطائـلة  –ا
دعوم من جهة نافذة محدودَ اإلمكانات في مضمار التعريف سـتقل غير ا رشح ا ا

رشح أيضا . نهاجه وبهذا يغيب التكافؤ ب ا به و
-4-

ال العام في رشحون من ناهبي ا وال تسل عن األسالـيب اخلبيثة التي يلجأ اليها ا
بدأ التكافؤ في الفرص .. مضمار شراء الذ والضمائر وكُلّ ذلك يُخل 
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واطن ثـمـة مـخـاوف حـقـيـقـيـة أصبـح ا
يــدركـهـا اآلن ألنهُ بــسـبـابــتهِ هـذهِ الـتي
يـعضُّ علـيهـا اآلن ندمـاً وحسـرةً يشـعرُ
بـــأنهُ فـــتحَ أبـــوابــاً كـــبــيـــرةً وَجلتْ من
خاللـها جراثيـمُ الفشلِ والفـسادِ والفقرِ
وأســــــرابٍ ســــــوداءَ من خــــــفــــــافــــــيشِ
الـظالم..أنا أتفهمُ كلَّ ذلك تماماً وأتفهمُ
أيـضاً تلك اخملـاوف اجلماعـية اجلديدة
ة من تـكرار ذاتِ األخطـاءِ القاتلـة القد
جرد الـتي وقعَ اجلميـعُ فيها مـن قبل 

أن دقَّ جرسُ االنتخابات من جديد.
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واطـن البـسـيط وهـو يـرفعُ رأسهُ ذلـك ا
عـــالــيـــاً نـــحــو تـــلك الـــصــور ويـــتــأملُ
أصـحابهـا بعينـيه..تؤرقهُ حزمـة طويلة

من األسئلةِ القاسية:
هـذهِ اآلالف من الـوجـوهِ الـتي تـنـتـصبُ
الـــيــوم عـــالــيــاً فـــوق رؤوســنـــا والــتي
اكـــتـــضـتْ بـــهـــا الـــشـــوارعُ واألســواقُ
واألرصــفـة ولم تـسـتـثن حـتى احلـدائق
ـاذا تبـدو لنـا قبيل تـناول الـكعـكة فقط
ـــنـــتـــهى الـــوداعـــةِ واحلب والـــسالم
كــأنــهــا قـــرامــيــدُ مــصــقــولــة بــأزامــيلِ
ـجردِ أن اذا تـتـغيـرُ تـمامـاً  اجلـمـال? 
..هـذا ـنـتــظـر? حـسـنـاً حتــصـدَ فـوزهـا ا
الـذي سأمنـحهُ صوتي هل سيـكون بعد
تـذوقه طـعـم الفـوز مـرآةً آلالمـي بالـفـعل
أم ســـيـــكــتـــفي بـــدورِ تـــلك الـــفـــزاعــات
الـفـاشـلـة التـي ذكّرني بـهـا هـذا الـعامل
الـذي زرعَ ملـصقُه الـكبـير وسط حـديقةٍ
خـضـراء نـضـرة? أتـراهُ حـيـنـمـا يجـلسُ
غــداً عـلى كـرسي الـفـخــامـة سـيـسـتـأثـرُ
ِ الـرخــاءِ والـنـعـيمِ لــوحـدهِ بـأوكـســجـ
ويـنـافـسـني عـلى احلـيـاة? كـيف سـنرى
ـنــظـارِ ــرشـحــ  غــداً صـورَ هــؤالءِ ا
اإلجنـــازِ احملض بـــعـــيـــداً عن مـــنـــظــارِ

تكرر? القداسةِ وإدمانِ الوهم ا
لـــو قــيضَ لــنـــا الــيــوم أن نـــطــرحَ تــلك
األسئلة الغريبة فستبدو األجوبة قطعاً
قـاتمة جـداً كأنها مـحضُ خيوطٍ سوداءَ
ضــائـعــة وسط الــظالم مـثل كل خــيـوط
احلـقيقةِ التي أصبحَ من الـعسير علينا
يزَ أسودها وسط الـظلمةِ احلالـكة أن 
ـيزَ من أبـيـضهـا..تمـاماً كـصعـوبةِ أن 
وسط عـاصـفتـنا الـصـفراء الـقادمـة ب
جـمالِ زهـورٍ باذخـة العـطر وبـ قتـامةِ
ثـيـابِ فـزّاعة عـقـيمـة زرعتْ عـنوةً وسط
تـلك الزهـور..ب سوادِ الـواقعِ وبياضِ
رآةٍ الـوعـودِ الـتي تـبـدو الـيـوم أشـبهَ 
ن مـنـحـهم نــاصـعـة ال يـريـدُ الـشــعبُ 
ثــقـتهُ الـيــوم إلّـا أن يـرونـهم غــداً فـيـهـا

فحسب!

مـتى تـرانا سـنـشعـرُ إذن أننـا أصـبحـنا
قـريب من مـوسم قطفِ الـثمار? حـينما
عـــدتُ إلى الــبـــيت وزالَ عــنـي غــضــبي
قــلــيالً اســتــرجــعتُ مـع نـفــسـي صـورة
ـشهد من جديد ورأيـتُ أنَّ ثمة مسافةً ا
شـاسعةً أخرى كانت تـفصلُ ب ما كان
يــفـعـلهُ "حـافــرُ األخـدود" هـذا ومـا كـنتُ
ـسـافة أفـكـرُ فـيهِ حلـظـتهـا..كـانت تـلك ا
تــمـثلُ فـرقـاً صـارخـاً بــ مـا نـسـتـحـقهُ
نــحـن وبــ مــا جنــنــيه بــالــفــعل..وألنَّ
ـــشــكـــلـــةَ ال تــقـــتــصـــرُ عــلـى صــاحبِ ا
الـصورةِ فـقط لذا فـثمـة مسـافة تـناقضٍ
صـارخــة بـ طـمـوحـنـا اجلـمـعي الـذي
نـــتـــوقُ الــوصـــولَ إلــيـهِ وبــ طـــمــوح

أصحاب تلك الصور.
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ــا تـشي كـلــمـاتي هـذه بــأني مُـحـبط ر
..وهـذهِ هي احلـقـيـقـة بـالفـعل ألني جـداً
ــاثالً يـعـتـمـرُ في اســتـشـعـرُ احـبـاطـاً 
ـواطن الـبــسـيط وأتـفــهمُ تـمـامـاً قــلبِ ا
ـرُّ كلَّ شــعـورهُ بـالـيـأسِ الــقـاتل وهـو 
ـــــلـــــصـــــقـــــات يـــــومٍ مـن أمـــــامِ تـــــلك ا
الـبـرّاقـة..يـفـكـرُ في جـدوى تـلـك األموال
الــطـائـلــة الـتي أهــدرتْ في صـنـاعــتـهـا
وطــبـاعــتـهــا ونـصــبـهــا..يـتــأملُ وجـوهَ
أصــحـابـهـا بـحـســرةٍ وهـو يـحـملُ فـوقَ
ظـهرهِ أثقالَ ماضٍ اسـتنزفَ كلَّ رصيده
مـن األمل ولم يــبقِ مـــنهُ لــلــغــدِ أيّ شئٍ
غـيـر ومضـاتٍ شـبحـيةٍ غـامـضة ال يـكادُ

يرى معها أية مالمح نورٍ واضحة.
أظـنـكم الحـظتـم مثـلي كـيف أنَّ اجلـميعَ
ـارسُ هوايـة النـظر إلى أصـحابِ تلك
الـــصـــور بـــصـــمتٍ غـــريب? بل كـــأنـــهم
يـبــادلـونـنـا الـتـحـديـق أيـضـاً بـاهـتـمـامٍ
اسـتـثـنائي ويـشـعـروننـا بـأننـا بـالـفعل
أرقــام مـهـمــة جـداً السـتــكـمـالِ مــشـاهـد
رتقب رغم أنَّ اجلميعَ يدركُ تـتويجهم ا
تــمــامـــاً بــأنــنــا مــحض أرقــام مــؤقــتــة

فحسب بال هويةٍ واضحة.
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بغداد

الــرجـلُ الــذي رأيــتهُ يــومَ أمس يُــخــرّبُ
حـديـقـةً جمـيـلةً تـضجُّ بـاحلـياة ويـحـفرُ
أخــدوداً طــويالً في أرضــهـا اخلــضـراء
لــيـزرعَ مُـلـصـقـاً اعالنــيـاً ضـخـمـاً ألحـدِ
ــرشــحــ هل كــان يــعــلمُ أنهُ يــغــتـالُ ا
زهــوراً نـضــرةً بــاذخـة اجلــمـال لــيـزرعَ

مكانها فزّاعةً عقيمة?
صـدقـوني هـذا لـيس سؤاالً اسـتـفـزازياً
مــشــاغــبــاً أبـداً..وأنــا ال أنــوي هــنـا أن
أجتــنـى عــلى أحــد لــكن هــذا مــا رأيــتهُ
بـالـفـعل بعـيـنيّ وجـعـلني مـثلَ مـخـبولٍ
مُـــعــتق بــجـــنــونهِ أســألُ هـــذا الــعــامل
بـغضبٍ عنيف: يا قاتلَ اجلمال هل حقاً
ـا رحُبـتْ فلـم جتد ضـاقتْ بـكَ األرضُ 
لصقِ العمالق غير حديقةٍ مـكاناً لهذا ا
تـكـتـضُّ بـالـورودِ واخلـضـرةِ واجلـمال?
أجــابــني الــرجـلُ بــبـرودٍ عــجــيـب وهـو
ـتلـئة يـشيـرُ إلى سـيارةٍ كـبيـرة كانت 
ـلصـقـات: مـاذا أفعل..هـنـالك الكـثـير بـا
ـلصقـاتِ ويجب أن أجدَ لهـا مكاناً من ا
هــــنـــا بــــعــــد أن امـــتـألتْ الـــســــاحـــاتُ
واجلـــدرانُ واألعـــمـــدةُ ولم يـــبق لي أيّ
خـيارٍ آخر من أجل أن أحصل على ثمن
عــمــلي..لــوهــلـةٍ ســريــعــة ال أدري كـيف
تـخيلتُ صاحبَ الصـورةِ العمالقة التي
تــنــتـظــرُ زراعــتـهــا عــلى هــيـئــةِ فــزّاعـة
تــقـلــيـديـة تــنـتـصـبُ عـالـيــاً وسطَ حـقلٍ
تـستطيلُ خـضرتهُ على امـتدادِ البصر..
قـــلتُ إذن لـــعلَّ هـــذا الــعـــامل يـــظنُّ أنهُ
يــضعُ فــزّاعـتهُ في مــكــانـهــا الـصــحـيح
ويـريدُ أن يطردَ عـنها الطـيورَ والغربان

زعجة..  ا
أولـيست هذهِ وظـيفة الفـزّاعاتِ على مر
الـعـصـور? لـكن كم فـزاعـة عقـيـمـة تـرانا
زرعـنا من قبل طـيلة السـنوات العجاف
ــاضـيــة فـهل أثــمـرتْ لـنــا في يـومٍ من ا
األيـام وردةً جـميـلـة أو فاكـهـةً يانـعة أو
سـافة نـخلـةً باذخـة العـطاء? مـا أبعـدَ ا
حـقاً ب أحالمِ الفلّاح وأحالمِ الغربان?
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ثل العـراق فيـما ب ان كالمي أكد العب منـتخـبنا الـوطني عـلي عدنـان انه ليس كل من ارسل فـيديو يـستـحق ان 
عن احملتـرف  حتـويره مـن قبل اصـحاب الـعقـول السـمـيكـة التي التـريد ان تـفهم.وقـال عـدنان في تـصريح صـحفي
لالسف من يتحدثون عنا هم جهلـة  ويكتبون خلف الكيبورد مـوضحا كاذب كلمن ادعى محاربتـنا للمغترب واتمنى
ان يجـمـعنـا لقـاء تـلفـزيـوني ليـعـرف النـاس احلـقيـقة.واضـاف كالمي عن احملـتـرف  حتـويره مـن قبل اصـحاب
ـثل العراق وهنالك من العقول السـميكة التي التـريد ان تفهم" مـردفا "ليس كل من ارسل فيـديو يستحق ان 

.وتابـع اذا انخـفض مسـتواي فـساغـادر والتوجـد لدي اي ـ استـدعي وكلـتا قـدماه 
تلك جيش الكتروني. مشكلة مشددا على ان الالعب احمللي مظلوم وال 

طلوب ويعود الى الصدارة b»—…∫ اتلتيكو مدريد يحقق ا  
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اقتنص فريق أتلـتيكو مدريد حامل
الــلـقب صــدارة الـدوري اإلســبـاني
ـثـير مـع مضـيـفه خـيـتافي بـفـوزه ا

رحلة السادسة. (1-2) في ا
وتـقـدم خــيـتـافي بــهـدف عن طـريق
ــــــدافع الــــــصـــــربـي ســــــتـــــيــــــفن ا

 5 d G*« 5 ö « ÍœUF ô ∫ÊU b  
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الــعـلـمي فــضالً عن أهـمــيـة إيـجـاد
مقر خاص باللجنة النسوية.

وأضافت كـيالن بـأن رئيس الـلجـنة
بـية األسـتاذ رعـد حمـودي أكد األو
ـبـيـة سـتـعـمل في بـأن الـلـجـنـة األو
ـــقــبـــلـــة عــلـى تــوقـــيع ــرحـــلـــة ا ا
إتـفاقـيات تـعاون مـع نظـيراتـها من
بـية في مخـتلف الدول اللـجان األو
ـــتـــطــــورة من أجل ــــتـــقـــدمــــة وا ا

ــسـاهــمــة في تــطــويـر الــريــاضـة ا
النسوية في العراق.

وأوضــحت كــيالن أن حـمــودي أكـد
ـبيـة سـتـعمل لـهـا بـأن اللـجـنـة األو
ـــقـــبـــلـــة مع وزارة ـــرحـــلـــة ا فـي ا
الشبـاب على إيجـاد البنى التـحتية
التي من شـأنها االرتـقاء بالـرياضة

النسوية.
وخـتــمت  كـيالن حـديـتـهـا لـلـمـكـتب
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قــــــال احتــــــاد العـــــبــــــات الـــــتــــــنس
احملـتـرفـات إن آشـلي بـارتي حـامـلة
يا أرينا صنـفة الثانيـة عا اللقب وا
فـتـوحة سـبـاليـنـكا وبـطـلـة فرنـسـا ا
باربـورا كريتـشيكـوفا تـأهلن جمـيعا
إلى الـبطـولة اخلـتامـيـة للـموسم في

كسيك. ا
ـــنــــتـــظــــر تـــأهل  5العـــبـــات ومـن ا
أخـريـات إلى الـبـطـولـة الـتي يـشارك
فـيـها أول  8العـبـات في الـتـصـنـيف
ي.وتـنطلق الـبطولـة في الثامن العا
من نـوفـمـبر تـشـرين الـثـاني ونُـقلت
إلى وادي احلجارة من شينتشن في
الص في وقت سابق من الشهر

احلالي بسبب جائـحة كوفيد-
 19الـتي تسـبـبت في إلـغاء

اضي. سابقة العام ا ا
ــصــنــفـة وقــالت بــارتـي ا
ـيـا: "رفع كـأس األولى عـا
بــــيـــلـي جـــ كـــيــــنج في
شينتشن عام  2019كان
من أفــــــــضل حلـــــــظـــــــات

مسيرتي".
لـــــكـن مـــــشـــــاركــــــة الالعـــــبـــــة

األسـتـرالـيـة في الـبـطـولـة لـتـدافع

متاز U“∫ مواجهة الزوراء والصناعة في ا 2
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ـــكــتب الــتــنــفــيــذي لــلــجــنــة قــرر ا
ــبــيـــة الــوطـــنــيـــة الــعـــراقــيــة األو
بـــاجــتـــمــاعه الـــدوري االعــتـــيــادي
قر الـلجنة في التاسع الذي عـقد  
الـعــاصـمـة بــغـداد تـســمـيــة  هـيـثم
عـبـداحلـمـيـد امــيـنـاً عـامـاً و أحـمـد

صبري أميناً للصندوق.
ـــتـــحـــدث وقــــال أحـــمـــد حـــنــــون ا
كـتب التنـفيذي إن الرسـمي باسم ا
نـاقـشة واقع االجـتمـاع كُـرّس جـلّه 
رشـحـة لـلمـشـاركة في االحتـادات ا
ـقـبـلـة لـعـامي الـدورات اآلسـيـويـة ا
2022 و 2023وتــسـمــيــة رؤسـاء
الوفود فضالً عن منـاقشة جملة من
ـبـيـة أهـمـهـا مـدرسة الـقـضـايـا األو
عمـو بابـا الكرويـة والسبـل الكفـيلة
لالرتـــقـــاء بـــهـــا كي تـــكـــون عـــامالً
مـــســـاعـــداً في صـــنـــاعـــة جـــيل من

االبطال.
وأضـاف سـنـعمـل إتصـاالت مـكـثـفة
ـرشـحة لـلـمـشـاركة مع االحتـادات ا
ـقرر قـبـلة ا في الـدورة اآلسيـويـة ا
إقـامـتهـا في هـانزو بـالـص سـيـما
وإنـها مـحطـة مهـمـة لتـهيـئة أبـطال

بي لدورة باريس 2024. أو
وأشـــار   حــنـــون الى ان إخـــتـــيــار
األم الـعـام وأم الـصنـدوق جاء
بعـد دراسة مـستفـيضـة ومنـاقشات

مـكـثـفـة إذ  إخـتيـار الـسـيـد هـيثم
عـبــد احلـمـيـد من بـ سـتـة أسـمـاء
مرشحة فيما لم يرشح على منصب
أم الـصندوق سـوى السيـد أحمد
صـبـري الذي يـتـمتع بـخـبرة كـافـية

نصب. تؤهله لشغل هذا ا
وبـــيّـن إن آلـــيـــة االخـــتـــيـــار كـــانت
ـنـتـهى الـشفـافـيـة إذ  فـتح باب
ـدة أســبـوعــ إنــتـهت الـتــرشـيـح 
أمس االثــنـ في الـسـاعــة الـثـانـيـة
ظـهــراً عـلى الـرغـم من أن صالحـيـة
ـبـيــة تـتـيح له رئــيس الـلـجــنـة األو
تـــرشــيح أســـمــاء وطـــرحــهـــا عــلى
ــكـتب الــتـنـفــيـذي دون إعالن ذلك ا
ـهنـيـة وإجتـماع لـكن الشـفـافيـة وا
اآلراء كـان حــاضـراً أكـثـر من سـواه

. في التسميت
ومن جــهــة اخـــرى عــقــد  حــمــودي
إجـتـماعـاً مع الـلـجـنة الـنـسـوية في
بية بشارع قر اللجنة األو مكتبه 

فلسط في العاصمة بغداد.
وفي تــصــريـح لــلــمـــكــتب االعالمي
بية قالت رئـيس اللجنة للجنـة األو
النسوية  بـيداء كيالن إن االجتماع
تـنـاول مــشـروع تــطـويـر الــريـاضـة
الــنــســويــة من خالل الــتــعــاون مع
الـــوزارات الــــســـانــــدة وبـــاألخص
وزارات الــــشـــــبــــاب والـــــريــــاضــــة
والتربيـة والتعلـيم العالي والبحث

'WM∫ رعد حمودي خالل اجتماعه باللجنة النسوية
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مـيـتـروفيـتش في الـثـواني األخـيرة
من الشوط األول.

لــكن خـــيــتـــافي تـــعــرض لـــضــربــة
موجـعة في الـدقيـقة 74 تمـثلت في
طـــرد مــدافـــعه كـــارلـــيس ألــيـــنـــيــا

حلصوله على اإلنذار الثاني.
استغل أتلتيكو النقص العددي في

تسديدة قوية في الشباك.
وفي الـدقـــــــــيـقة 55 نـفـذ هـاكان
ركـلة ركـنيـة ليـرتقي دجـيكـو فوق
اجلـمـيع ويحـول الـكـرة برأسه في
الــشـبــاك ويــســجل ثــاني أهـداف

النيراتزوري.
وأهـدر الوتـارو فـرصـة مـضـاعـفـة
النتيجة بعد هجمة مرتدة سريعة
بـدأهـا كـالـهـاجنـولـو بـتـمـريرة في
اجلــهـة الـيـمــنى إلى بـاريال الـذي
انـطلق ومـرر كـرة عرضـيـة ليـفشل
الوتارو في تسجيلها بعدما سدد

رمى. كرة بعيدة تماما عن ا
وأخــــــطــــــا حــــــارس الــــــفــــــيــــــوال
دراجـوفــسـكـي في تـمــريـر الــكـرة
أمـام مــرمـاه لـيــحـصل سـانــشـيـز
عــــلى الـــــكــــرة ومن عـــــلى حــــدود
نطقة ويطـلق التشيلي تسديدة ا

قوية علت عارضة اخلصم.
وتـــلــقى جــونــزالـــيس الــبــطــاقــة
احلـمــراء في الـدقـيـقـة 78 بـعـدمـا
حــصل عـلى بـطــاقـة صـفـراء أولى
لالعــــتــــراض تالهــــا الــــبـــطــــاقـــة
احلــمـــراء بــعــد أن وجه لـــلــحــكم

عبارات مسيئة.
وجنح بــيــريـســيـتش في
إضــافــة الـهــدف الــثــالث
لـفريـقه بالـــــــــدقيـقة 87

بـعـد هجـمـة مـرتــــــــدة سـريـعة
وصــلت جلــالـيــــــــــارديــني الـذي
مـــررهـــا بـــدوره إلى إيـــفـــان أمــام
ـــرمـى الـــذي ســـدد الـــكـــرة بـــكل ا

سهولة في الشباك.

من فـرصـة هـدف مـحـقق بـالـدقـيـقـة
الـعــاشـرة بــعـدمــا وصـلـتـه الـكـرة
ليطـلق دوسان تسديـدة صاروخية
لـكن أبـعـدهـا احلارس بـقـبـضـة يده

ببراعة.
واسـتمـر هجـوم الفـيوال ومن جـهة
الـيــسـار انـطـلـق بـيـراجي الــظـهـيـر
ـــنــطـــقــة األيـــســـر وتــوغـل داخل ا
وأطــلـق تــســديــدة يــســاريــة قــويــة

أبعدها هاندانوفيتش عن مرماه.
وفي الــدقــيــقـة 23 ســجل ســوتـيل
الهـدف األول لفـيورنـتيـنا بـعد كرة
جنح جـــونـــزالــيـس في احلـــصــول
عـليهـا بعـد احتـكاك مع سـكريـنيار
ـرر كرة لـيـمـر باجلـهـة الـيسـرى و
أرضية عـرضية جتـد سوتيل الذي

سددها بالشباك.
WIDM*« œËb

وحـصل إنتـر على ركـلة حـرة ثابـتة
ـــنـــطـــقـــة ســـددهـــا عـــلى حـــدود ا
كالـهاجنولـو بتـسديدة مـباشرة في
ــرمى لـــكن دراجــوفــســـكي تــألق ا
وأبعد الكرة إلى ركنية. وجنح إنتر
في تسجيل هدف التـعادل بالدقيقة
38 عن طــــريق نــــاســــتــــاســـيــــتش
باخلطأ في مرماه لكن احلكم ألغى
الـهــدف بـداعي وجــود تـســلل عـلى
بيـريسيـتش.وفي الدقـيقة 52 جنح
مـاتـيـو دارمـيـان في تـسـجـيل هدف
الـتعـادل لـلـنـيـراتـزوري بـعـد لـعـبة
ثالثـيـة وصـلت إلى دجـيكـو لـيـمرر
إلى بـاريال الـذي وجـد دارمـيـان في
موقف جيد ليـمرر له الكرة ويطلق

صـــفــوف صـــاحـب األرض وأحــرز
ــهــاجم األوروجــوايــاني الــدولي ا
لـويس سـواريز هـدف الـتـعادل في

الدقيقة 78.
وفي الوقت بـدل الضـائع للـمباراة
خطف سواريـز هدف الفـوز القاتل
ألتــلـتــيـكـو مــسـتــغال تـمــريـرة من

ســيــمـي فــرســاجلــكــو. الــفــوز رفع
رصيد أتلـتيكو إلى  14نقطة من 6
مــبــاريــات لـيــقــفــز إلى الــصـدارة
مـتـفـوقـا بنـقـطـة واحـدة عـلى أقرب
مالحـقيه ريـال مـدريد الـذي خاض
5 مــبـاريــات وظل خــيــتــافي بـدون

ركز قبل األخير. رصيد في ا
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قــلب إنــتــر مــيالن الــطــاولــة عــلى
مـضيـفه فـيورنـتيـنـا وحول تـأخره
إلى فـــوز بـــنـــتـــيـــجــة 1-3 الـــيــوم
الــثـالثــاء عــلى مــلــعب أرتــيــمــيــو
فرانكي في خامس جوالت الدوري

اإليطالي.
تـقدم ريـكاردو سـوتيل لـفيـورنتـينا
بـالدقـيـقة 23 قـبل أن يـحرز مـاتـيو
دارمـيــان وإيـدين دجــيـكــو وإيـفـان
بيريـسيتش أهداف إنـتر بالدقائق
52 و55 و87. ورفـع إنـــتـــر مـــيالن
ــركــز رصــيــده إلى 13 نــقـــطــة بـــا
األول بــــيــــنـــمــــا جتــــمـــد رصــــيـــد
ـركـز فــيـورنـتـيــنـا عـنـد 9 نـقــاط بـا
اخلــامس.فـيـورنـتــيـنـا دخل أجـواء
الـلـقـاء سـريـعًـا وكـاد فالهـوفـيتش
أن يسـجل في الدقـيقـة األولى لوال
تألق احلارس هـاندانوفـيتش الذي

أنقذ مرماه من هدف محقق.
باريال في الـدقيـقة الـسابـعة أطلق
صـاروخـيـة من علـى حدود مـنـطـقة
اجلـزاء بـعد تـمـريرة بـروزوفـيتش
لـتمـر الكـرة إلى ركلـة ركنـية بـعدما
ست مدافع الفيـوال.هاندانوفيتش
واصـل تـألـقـه وحـرم فالهــوفـيـتش

»U  vK  ◊UI  Àö  ‰Ë√ bB  ¡«—Ëe «

“U L*U  W UMB «

وانـــتـــهت من دون اهـــداف لــيـــتـــقــاسم
الفريقان نقاط اللقاء.

ـينـاء قد كـسـر رسمـيا وكـان جـمهـور ا
حــظـر الــدخـول لــلـمالعب بــعـد ان دخل
ديـنة الـرياضـية في مـسـاء اليـوم الى ا

الـبـصـرة.وكـان محـافظ الـبـصـرة اسـعد
الـعـيـداني قـد اعـلن اليـوم كـسـر احلـظر
ـفروض على مالعب كـرة القدم بسبب ا

وباء كورونا.
وقـال العـيداني في تصـريح صحفي لن
ـنع اي كاميرا تلفـزيونية من الدخول
والـــــتـــــصـــــويـــــر ولن نـــــســـــاوم عـــــلى
ـواطن البصري االسـتخفـاف بحقوق ا
مــضــيــفــا لـلــجــمــاهــيــر حق مــشــاهـدة
ــبــاريــات عــبـر شــاشــة الــتــلــفـاز وأن ا
سـيــاسـة الـذل الـتي تـتــبـعـهـا الـقـنـوات
والـشركـات الـناقـلة الـتي تمـتلك حـقوق

النقل يجب أن تتوقف.
واشـار الى انه مثـلما دخـلت اجلمـاهير
فـي مــبــاراة الــقـــوة اجلــويــة والــزوراء
سـنسـمح جلمـاهيـرنا بـالدخـول مؤكدا
أمـام الـقـنـاة الـنـاقـلـة فـرصة  3سـاعـات
لـتـدارك األمـر وبـعـكـسه تـتـحـمل شـباب
ســبــورت وشــركــة أضــواء تــبــعــات مـا

سيحدث.
وخــتم الـعـيـداني  إن مـن يـجـلس خـلف
الـــكــرسـي عــلـــيه ان يـــعــرف جـــيــدا ان
الـشـارع الـبصـري يـغـلي جراء سـيـاسة

تعمدة. التهميش ا
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جـــرت  عــلـى مــلـــعب الـــشــعـب الــدولي
مـــبــاراة جــمــعـت فــريق نــادي الــزوراء
وضــــيـــفه نــــادي الـــصــــنـــاعــــة ضـــمن
ـرحـلـة مـنــافـسـات اجلـولـة االولى من ا

متاز. االولى لدوري الكرة ا
وانتهى اللقاء بفوز الزوراء بهدف دون
رد للصناعة ليحصد اول نقاطه الثالثة
في مـسـتهـل مشـواره بـالدوري الـكروي

متاز. ا
واسـتـفادة الـزوراء من الـنقص الـعددي
لـــفـــريق الـــصــنـــاعـــة بـــعــد طـــرد العب
الــصـنـاعـة مـاجـد جــواد بـالـدقـيـقـة 36
بــســـبب تــراكم الــبــطـــاقــات لــيــســجل
احملـترف لـهواري الطـويل براسـية على
ــ حــارس الـصــنـاعــة عــلي مـطــشـر
ويـــعـــلن عـن هـــدف الـــزوراء الـــوحـــيــد
بـالـدقـيـقـة  ?43لـيـنـتـهـي الـشوط االول
بتقدم الزوراء بهدف دون رد للصناعة.
وفـي الدقيقة  64اشـهر حكم اللقاء زيد
ثــامــر الــبـطــاقــة احلــمـراء بــوجه العب
الـزوراء حمزة صنهاجي لتعمده اللعب
ـتـعـمـد اخلـطر لـيـكـمل الـزوراء الـلـقاء ا
بــــعــــشـــرة العــــبــــ ورغم مــــحـــاوالت

الـفريقان للتسـجيل اال ان النتيجة بقت
عـلى حالها ويفوز الزوراء بهدف وحيد

دون رد للصناعة .
وحلــسـاب ذات اجلـولـة انـتـهت مـبـاراة
يناء وأربيل بـالتعادل السلبي فـريقيّ ا

االعالمي مـشــيـدةً بــالـدعـم الـكــبـيـر
الـذي يـقـدمه األسـتـاذ رعـد حـمودي
من أجل تطـوير ريـاضة حـوّاء التي
تـــعـــد جــزء مـــهـــمــاً مـن الــريـــاضــة

العراقية بشكلها العام.
وحــضــر االجــتــمــاع كلٌّ من  بــيـداء
كـيالن رئـيس الـلـجـنـة والـعـضـوات
لـيــنـا صــبـاح و شــذى عـلي ولــيـلى

. محمد وعصماء عبد احلس
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يــواصلُ رئـيسُ االحتــاد الـعـراقيّ لــكـرة الـقــدم عـدنـان درجــال مـحـاوالتهُ
وافقـات النهائية من اللجنة ستـمرة للحصول على ا اجلادة والنقاشات ا
العليا للصحة والسالمـة بخصوص دخول اجلمهور بنسبة من٣٠ الى ٥٠
ـقـبلـة. وأكـدَ رئـيسُ االحتاد الـعـراقيّ لـكرة العب في األيـام ا ـائـة الى ا با
القـدم عدنـان درجـال: إن وزارة الشـبـاب والريـاضـة تسـلـمت كتـاباً
ـوافـقـة رســمـيـاً من االحتـاد يـتـضـمن طـلــبـاً لـلـحـصـول عـلى ا
الـنهائـية من اجلـهات الرسـميـة صاحبـة العالقـة لدخول

باريات. اجلمهور الى ا
وأضـافَ: حتـركـنـا بـحكـم منـصـبـنـا كـوزيـر لـلـشـباب
للتباحث مع وزير الصحة وكالةً والذي وجدنا منه
تـضمن دخول اجلـمهور الى تفـهمـاً كامالً لطـلبنـا ا
قـبلة بـاريات والذي نـسعى لتـحقيـقه في االيام ا ا
بـــعـــد مـــوافـــقـــة الـــلـــجــنـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــصـــحــة
والـسالمــة.واجـتـمع رئــيس احتـاد الــكـرة عـدنـان
ــديـر الــتـنــفــيـذي لــشـركــة األضـواء درجــال مع ا
ــمـتـاز من ــبـاريـات الـدوري ا الـنــاقل احلـصـري 
أجل إيـجاد احلـلـول النـاجعـة جلـميع اإلشـكاالت
احلاصلة في عمـلية النقل التلـفزيوني والتأكيد
ـباريـات إلتـاحة ـكن من ا عـلى نـقل أكـثر عـدد 
ـبـاريات ـشاهـدة ا الـفرصـة لـلـجـمهـور الـكـر 
بــصــورة مـنــظــمــة ومن دون صــعــوبـات وذلك
يـسـهم في تطـويـر منـافسـات الـدوري للـموسم

احلالي.

لويس سواريز

عن لقبها ما زال محل شك.
وأثـار مـدربــهـا كـريج تـايـرز شـكـوكـا
هـذا الشـهر حـول مـشاركـتـها بـسبب
ظــروف الــلــعـب "الــســخــيـــفــة" عــلى
ارتــفـــاع كــبـــيــر عن ســـطح الـــبــحــر
وتــوقـــيت الــبــطــولــة الــتي قــال إنه
يــتـــعـــارض مع رغـــبــة الـالعــبـــة في
ــشــاركـــة في بــطـــولــة أســتـــرالــيــا ا

فتوحة في فبراير شباط. ا
وأبلغ تايـزر وكالة أسـوشييـتد برس
األستـراليـة بأن بارتي الـتي خرجت
من الـدور الثـالث في بـطـولة أمـريـكا
ــفـــتــوحــة هــذا ا

الـــشــهــر تــعــانـي من إرهــاق "بــدني
وذهـني". وتشـارك كل من سـبـاليـنـكا
وكريتشـيكوفا في الـبطولة ألول مرة
في مــنــافـســات الــفـردي بــعـد أن
ـــشــاركــة في ســـبق لــهـــمــا ا

الزوجي.
وضمنت كريتشيكوفا يوم
االثـــنــ الــتـــأهل أيــضــا
نافسات الزوجي برفقة
شــريــكــتــهـــا كــاتــريــنــا
ســيـنــيـاكــوفـا بــيـنــمـا
حـجـزت الـيـابـانـيـتـان
شـوكــو أيـوامــا وإنـا
شــيــبــاهــارا مــكــانـا

كذلك في البطولة.
وبــــلـغ مــــجـــــمــــوع
جــوائــز الــبــطــولــة
الــســــــــــنــويــة
14 مـــــلـــــيــــون
دوالر فـــــــــــــــــي

.2019

اشلي بارتي
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القاهرة- وكاالت

تتواصل االستعدادات اخلاصة
ببطولة األندية العربية رقم 33
لكرة السـلة والتي يستـضيفها
االحتـاد السـكـندري في الـفـترة
من  29سـبـتـمـبـر/أيـلـول وحتى
قبل.  9أكتوبر/تشرين األول ا
وتـشـهــد الـبـطـولــة الـتي يـحـمل

لــقــبـــهــا االحتــاد الـــســكــنــدري
مشاركة قياسية بـ 18فريقا.

نظمة للبطولة وبدأت اللجنة ا
برئاسة محمد مصيلحي رئيس
نــادي االحتــاد وحـازم الــرجـال
مـديـر الـبـطـولـة تـنـفـيـذ تـدابـير

صحية صارمة.
وجـــهـــزت الـــلـــجــنـــة الـــطـــبـــيــة

ــــســـــؤولـــــة عن الـــــبــــطـــــولــــة ا
بــروتــوكــوال طـــبــيــا مـــتــكــامال
ســــوف يـــتـم إرســــاله جلــــمــــيع
ــــشــــــــــاركـــة في الـــبــــعـــثـــات ا

البطولة.
كـــمـــا  االتــــفـــاق مع مــــعـــامل
مـتــخـصــصـة إلجــراء مـســحـات
الــكـــشف عن فــيـــروس كــورونــا

صـاب بـكوفـيد- لـلكـشف عن ا
19 إضــــافـــــة إلى اســـــتــــخــــدام
وســائل نــقل آمــنــة والــتــعـقــيم
ــــبـــاريـــات ـالعب ا ـــنــــتـــظم  ا
ومـــــواقع الـــــتــــدريـب ومــــرافق
اإلعـالم وتــخــصـــــــــيص أطــقم
ـــــلــــــعـب طــــوال طـــــبــــيـــــة في ا

البطولة.

ــسـتـجـد حـرصـا عـلى سالمـة ا
جميع البعثات.

وســــوف يــــخــــضع الالعــــبــــون
ـسؤولـون الخـتبـارات دورية وا
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والــتــواجــد في هــذا االســتــحــقــاق لــغــرض
جتريـبهم وتوظيفهم بـالشكل األمثل بحسب
مـراكـز لعـبـهم الـتي يتـقـنـونهـا مع انـديـتهم
باإلضـافة الى تـوجيه الـدعوة الى مـجمـوعة

أخرى من العبي الدوري احمللي.
درب ضمت العديد من واضافـت ان اجندة ا
غتـرب الـناشطـ في الدوريات الالعبـ ا
األوروبـــيــة وقــد شــكـل الــدوري الــســويــدي
السواد األعظم من االسماء التي ستكون في
ـوسم الـكـروي راحـة سـلـبـيـة بـعـد انـتـهـاء ا
هنـاك وفي حال مـوافقة الـبعض عـلى اللعب
ار نـتخب الـعراقي عـلى غرار "ا حلسـاب ا
شيـر ومهـنـد جعـاز محـتـرفي نادي هـامربي
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يـدرس مـدرب منـتـخـبنـا الـوطـني الهـولـندي
ديك ادفوكـات فكرة استدعاء أسماء مغتربة
جديـدة ألول مـرة خالل بـطـولـة كـاس الـعرب
ــؤمـل اقــامــتــهــا في الــعــاصــمــة الــتي من ا
القطرية الدوحة خالل الفترة من األول حتى
ـــشـــاركــة 23 ـــقـــبل   18كـــانـــون األول ا

منتخبا.
وقــالت مـــصــادر مـــقــربــة من احتـــاد الــكــرة
للـصحـيفـة الرسـميـة ان بطـولة كـاس العرب
سـتــحــظى بــاشـراف االحتــاد الــدولي لــكـرة
الـقـدم الـذي ادرجـهــا ضـمن "الـفـيـفـا دي" مـا
يتـيح اجملـال امام هـؤالء الالعـب احلـضور

السـويدي وحـس عـلي من نـادي اوريبرو
واحــــمـــد قـــاسم العب نـــادي الـــفـــســـبـــوري
الـــســـويـــدي وكــيـــفن يـــعـــقـــوب العب نــادي
يوتـيبوري السـويدي وبيـتر كوركيس العب
و السويدي" الفتة الى ان "القائمة نادي مـا
ضـمـت أيـضـا كال من "مـحــمـد الـطـائي العب
نـادي نـيـوكــاسل األسـتـرالي وهـيـران احـمـد
العب نادي ثـون السـويسـري باإلضـافة الى
زيـدان اقـبـال من رديف مـانـشسـتـر يـونـاتـيد
االنــــكـــلــــيـــزي وعــــلي احلـــمــــادي من رديف
سـوانـزي سـيـتـي واخـرين سـتـتم اضـافـتـهم
قـبل الــبـطـولــة عـلى ضــوء مـا يـقــدمـونه من

نتائج ومستويات فنية.

عدنان
درجال
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UŠu ∫ الكاب عدنان حمد وعلي كاظم خالل زيارتهما لكاليري مينا الصابوجني

جنـاح عــبـد الـغـفــور مـطـربــا ورئـيـسـا
للفرقة.

وقال عـبدالـغفـور في تصـريح ان (هذه
الـفرقـة اسـسـهـا بـجهـوده الـشـخـصـية
عـام 1996 لــلـحــفـاظ عــلى الـفــلـكــلـور
والـتــراث الــغـنــائي الــعــراقي االصـيل
ووفـاء لـلـفـنـان الـكـبـيـر نـاظم الـغـزالي
واطـلقت عـلى نفـسهـا اسم هذا الـفنان
الـكـبـيـر تـيـمـنـا به والـذي كـان له دور
ـقام العـراقي واالغنية كبيـر في نشر ا
الـعـراقـيـة االصـيـلـة الى انـحـاء الـوطن

العربي والعالم.
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الكـاتب العراقي صدر له عن دار الفرات للثقافة واالعالم
ديـنة) ويقع في في بابل كـتاب بعـنوان(وجـوه في ذاكرة ا

238 صفحة من القطع الكبير.
 5 « 5ÝU¹ ÍœUM¼

طالـبـة الـدراسات الـعـلـيـا العـراقـيـة تلـقت تـهـاني زمالئـها
ـاجـسـتـيــر من قـسم الـكـيـمـيـاء في كـلـيـة لـنـيـهـا شـهـادة ا
عنونة التربـية للعلوم الصرفة (ابن الهـيثم) عن رسالتها ا
ـمــارسـات الـتـدريــسـيـة الـتــأمـلـيـة وعـالقـتـهـا بــالـثـقـافـة (ا

التربوية عند مدرسي الكيمياء) .
  U×OÐ—« Íd³
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الـتدريـسي في قسم الـتصـميم بـكلـية الـفنـون اجلمـيلة في
تميز للعام الدراسي جامعـة بابل  اختياره التدريسي ا
ـتمـيـزه خالل فـترة 2021/2020 في الـكـلـية جلـهـوده ا

تسنمه منصب معاون العميد للشؤون العلمية .
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ان االدوار الـتي يــلـعـبـهـا ال يــوجـد فـيـهـا
مشاهد بوس النه يجـد نفسه كممثل في
مـــواقف ال يــنــفع فــيـــهــا هــذا الــنــوع من
ـشــاهـد. ونـفـى ان (يـكـون رفــضه لـهـذه ا
شاهد خوفاً من زوجته) مؤكداً انه (لم ا
شاهد قبل زواجه). يقدم هذا النوع من ا
واوضـح في تـــصـــريح تــــلـــفـــزيـــوني انه
يصـور فيـلم (كـوميـدي موت) مع الـفنـانة

منى زكي.
الى ذلك وبــعـد ان انـتــشـرت أخــبـار عـلى
مــواقع الــتـواصل اإلجــتــمـاعـي تـفــيـد أن
ـمـثـلـة الـسـوريـة ?سـوزان جنم الـدين? ا
تزوجت من مـرافـقهـا الـشخـصي في أحد
مـنتـجـعـات دبي.اال ان جنم الـدين أعربت
عن سخريتها عن هذا اخلبر.وأكدت وفقا
ـوقع الــفن (غـريب كـيف يــصـدق الـنـاس
مثل هذه األخبار فـأنا ليس لدي باألصل
أي مرافق شخصي).وتابعت (ولم أتزوج
وال أفكر في الزواج واخلـبر منـفي جملة
تــــفـــــصــــيـالً).وأشــــارت إلـى أن (مــــواقع
التـواصل االجتـماعي أصـبحت مـكان من
هب ودب ومن الـصــعب ضـبــطـهـا وسط

انعدام األخالق لدى البعض).
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ـمثل مـحـمـد هـنـيـدي علـى مواقع نـشـر ا
الــتــواصل االجــتــمــاعي جــزءاً مـن لــقـاء
ـاذا ال تـلــفـزيـوني قــد له يـجــيب فـيه 
ـمـثالت فـي افالمه. وردّ سـاخـراً يـقــبّل ا
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الـبــصـرة احلـضـاري واشــار الى أنَّ (بـرنـامج
ـركــز سـيــتـضـمن الــتـدريب عــلى فن الـرسم ا
والـصــنـاعــات الــفـخــاريـة وتــعــلـيم الــكــتـابه
ـــســمـــاريــة وســرد األســـاطــيــر ا
ــة مع زيـارة الــرافــديــنـيــة الــقــد
تحـفي ومنها: لقاعات الـعرض ا
الــقـــاعــة الـــبــصـــريــة لـــلــفـــتــرات
الـهلـنـستـيـة واإلسالمـية والـقـاعة
الــبـابــلــيـة واآلشــوريــة والـقــاعـة
ـركز السـومريـة).  وأضاف  إنَّ (ا
ـتـحف ركـيــزة مـهـمـة من ركــائـز ا
لتحـقيق أهدافه عن طـريق توعية
وتــــطـــويـــر قــــدرات األطـــفـــال في
ـورث احلــمـايــة واحلـفــاظ عــلى ا
احلــضــاري لــصــنــاعــة جــيل واع
ــسـؤولــيــة عـالــيـة اليــصـالــهـا و
لألجيال الـقادمـة إذ يُعد االهـتمام
تاحف بالطفل من أهم أولويات ا
ــواهب). ــيـــة لــتـــنـــمــيـــة ا الــعـــا
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أعــلن مـفــتش آثــار وتـراث الــبـصــرة قـحــطـان
تحف ـركز الـتعـليمـي  العـبيـدي عن افتـتاح ا
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نــشـــرت اخملــرجــة رشــا شــربــتــجي
الصور األولى لكل من الفنانت أمل
عــرفـة ورنــا شــمــيس من كــوالـيس
تـــصــويــر مــســلــسل (حــارة الــقــبــة)
بجـزئه الـثالث عـبـر حسـابـاتهـا على
مواقع التواصل االجـتماعي وعلّقت
شربـتـجي علـى الصـور بجـمـلة (مع
بطلتي مسلسل حارة القبة).وظهرت
الـفـنـانــتـان بـإطاللـة شـامـيـة ارتـدت
فـيـهـا عــرفـة مالءة شـامـيـة في حـ
بـــدت شـــمـــيس بـــشـــعـــر مـــنـــســدل
مــكــشـــوف.وكــانت الـــفــنــانـــتــان قــد
انــضــمـتــا إلى اجلــزء الــثــالث الـذي
يجري تـصويره حـاليًا في الـعاصمة
الـســوريـة دمـشق وتــقـدّم أمل عـرفـة
فـيه شـخـصـيـة إخالص شـقـيـقـة أبو
العز- عباس الـنوري وهي شخصية
مركبـة جرى ذكـرها في اجلزء األول
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مـثلـة السـورية نسـرين طافش مـجمـوعة صور شاركت ا
لهـا خالل حضـورهـا من مهـرجان الـفضـائـيات الـعربـية
في دورته الـ12 حـيث كـرمـت عن دورهـا في مــسـلـسل

داح). (ا
ــتـابــعـ بــفـســتـان بــالـلـون ولـفــتت طـافـــش أنــظـار ا
الزهري الطويل يـتميز بـقصته غير اإلعـتيادية ومزيج
األلون بـبـعضـهـا البـعض. وعـلقت عـلى الـصور: (زوم

ان).
ـداح) حلــمــادة هالل الـذي وكـان قــد حــقق مـســلــسل (ا
ـاضي جنـاحـاً كـبـيراً اذ وسـم الرمـضـاني ا عرض فـي ا
بلغت نـسبة مـشاهـدات حلقـاته األولى أكثر من 40 مليون
سلسل فهو يـتناول قصة شاب مشاهدة.أما عن قصـة ا
ريفي (حـمادة هالل) مـتزوج من امـراة (نسـرين طافش)
ـشـاكل ضـمن أحـداث حتـدث ويـدخل في الـعـديـد مـن ا

في إطار درامي واجتماعي.

تـعيش كـثيراً في أحـالم اليقـظة تضع خـطط لتـحقيق
أهدافك قريباا.
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خالل الـفـتـرة الـقــادمـة تـسـعى لـتــحـقـيق طـمـوحك 
. ويستمر في السعي دائماً
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تـركز عـلى تطـوير ذاتك والـتعـلم من خبـرات األخرين
رقم احلظ 9ز
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 اعتمد على نفسك ال تتوقع أن يساعدك أحد في حل
مشاكلك.
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تـبـحث عن حبـيب يبـادلك نفس الـشعـور وال بأس إذا
فشلت في البدء.
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ـقـبـلـة وطـور من اعـتـمـد عــلى نـفـسك خالل األيــام ا
هنية. أدواتك ا
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تـسـتـمـر في الـتـعـلق بـشـخص لم يـشـعـر بك ابـداً.يوم
السعد االربعاء.
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حتـاول أن تــثـبت نـفـسك أكـثــر بـ زمالئك. وتـتـجـنب
شاكل. التفكير با
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تـنوع من طـعـامك وشرابك وتـخـتار األنـواع الـصحـية
فيدة جلسمك. ا
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ـاضى إال وأنت ال تـعـود لـلـحـبـيـب الـذى خـذلك في ا
متأكد من نواياه .
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حتـافظ عـلى صـحتك خـالل الفـتـرة الـقـادمـة ولكن ال
ارسة الرياضة. تنسى 
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ــة  حـتى ال تــشـعــر بـالــنـدم ـؤ تـتــجـنب الــذكـريــات ا
واحلزن مرة أخرى.

 u(«
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ـناسب الكـلـمـات لـهـا مكـانـهـا ا
اعـــد تــرتــيــبــهــا داخل الــشــكل

فقودة: واكتشف الكلمة ا
مدينة عراقية 4 حروف

لـــبــــنـــان  –مـــدني  –واجب –
اتـصـال  –بـواريـد  –وكـالـة –
ام  –علق  –نزوة مـهران  –

 –قط  –مطاط  –عم.

ــصـــري شــارك فـي مــحـــاضــرة تـــدريــبـــيــة ـي ا االكــاد
افـتراضـيـة بـعنـوان (الـوسـطيـة .. بـ احلـقيـقـة واالدعاء)
ستدامة في الـ نظمتـها مؤسسة التعاون الدولية للتنمية ا

 18من الشهر اجلاري.

التدريـسي العراقي حـاضر في ورشة تـدريبية افـتراضية
) نـظـمـتـهـا وحدة عن (دور االعالم في مـكـافـحـة الـتـدخـ
ـستـمر وبـالتـعـاون مع وحدة ابن سـينـا للـتعـليم الـتعـليم ا

االلكتروني في كلية االعالم بجامعة بغداد.

الـتشـكيـليـة االردنيـة شاركت مع فـنانـات عدة فـي معرض
(صحـوة االحالم) بنسخـته الثالـثة الذي اقـيم في كاليري
ـئـة من مـبـيـعـات وادي فـيـنــان لـلـفـنـون و تـوجـيه 20بــا

عرض لدعم البرنامج األردني لسرطان الثدي. ا
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الــصـحــفي الـعــراقي صـدر له عن
ــرهـج لــلــطـــبــاعــة دار ومـــكــتـــبــة ا
والـنـشـر والــتـوزيع كـتـاب بـعـنـوان
(احـــتـالل الـــصــــحـــافــــة - عـــراق
مــــدحت بـــاشـــا..مـس بـــيل.. بـــول

توسط. ر) يقع في 340 صفحة من القطع ا بر

نسرين طافش

عـرض  نـخـبة ومـكونـاته).وحـضـر ا
من الــشـخـصـيــات الـفـنــيـة واألدبـيـة
ـــهــــتـــمــــ بـــفن وجـــــمــــهـــور مـن ا

التصوير .
عــلى صــعـيــد مــتــصل أقــامت دائـرة
الـفـنـون الــعـامـة مـعـرضـاً تـشـكـيـلـيـاً
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ـشـترك في إطـار التـعـاون الـثقـافي ا
ب وزارة الثقافة والسياحة واآلثار
سـتشـارية الثـقافـية اإليـرانية في وا
بغداد  ,شهدت  قـاعة الواسطي  في
الـــدار الـــعـــراقــيـــة لألزيـــاء االثـــنــ
ــاضي افــتــتــاح مــعــرض مــشــتـرك ا
لـصـور زيـارة األربـع   ,شـارك فـيه
ـــصـــورين الـــعـــراقـــيـــ عــــدد  من ا
ـعـرض والل افـتـتـاحه ا واإليـرانـيـ
قال وكيل وزارة الثقـافة عماد جاسم
عـرض رمزاً مشرقاً من (يشكل هذا ا
رموز الـتـعايش الـسـلمي واإلنـساني
بــ اجلــارين الــشـقــيــقـ وتــأكــيـدا
لـسيـاسـة االنـفتـاح  الـتي اعـتمـدتـها
وزارة الثـقافـة بـكافـة تشـكيالتـها مع
جــمــيع اجلــهــات الــفــنــيــة واألدبــيـة
ـشرق للعراق إلبراز اجلانب الفني ا
ـــــاضــــيـه وحـــــاضــــره اجلـــــمــــيـل 
ومـــســــتـــقـــبـــلـه وبـــكـــافــــة أطـــيـــافه

اجلـدد واســتـعـداد الــوزارة لـرعـايـة
ــــوهـــوبـــ ومـــســـانـــدتـــهم. وضم ا
عرض  أكـثر من أربـع عمالً فـنياً ا
مــا بـ مـنــحـوتــات ولـوحـات فــنـيـة
مــصــنــوعــة من الــبــرونــز ولــوحــات

مرسومة بفرشاة مبدعة.
×الى ذلك حصد طلبة قسم التصميم
في كـلـيــة الـفـنـون اجلـمـيـلـة جـامـعـة
ــســابــقـة بــابل خــمس جــوائــز في ا
العربـية للتـعبئـة والتغلـيف (الستار
باك)  لـلـعام ٢٠٢١ والـتي اقـيمت في
لـــــــبـــــــنــــــــان حتت اشـــــــراف زيـــــــاد
سابقة هي سنوية يقيمها الديان.وا
ركـز الـلبـناني لـلتـغـليف بـالتـعاون ا
ـــــتـــــحـــــدة مـع مـــــنـــــظـــــمــــــة اال ا
(الـيـونـيدو)و الـتي تـسـتـهـدف طـلـبة
اجلـــامــعـــات فـي الـــدول الـــعـــربـــيــة
ــتـــخـــصـــصـــ  في الـــتـــصــمـــيم ا
الــهــنــدســة الــصـــنــاعــيــة صــنــاعــة

األغذية.

حتت عــنــوان (واقــعـة الــطف) عــلى
قاعة عـشتـار في مقر الـوزارة. افتتح
ـعـرض وكـيل وزارة الـثـقـافـة نـوفل ا
أبـو رغـيف مشـيـدا بـاألعـمال الـفـنـية
الـتي جـسدت الـبـطـوالت احلسـيـنـية
اخلـالدة ٠ وأبـدى دعـمه لـلمـشـارك

وستكون محرّكًا لبعض األحداث في
اجلـزء الــثـالث.وكـان الـفــنـان عـبـاس
النوري قد كشف في إطاللة إعالمية
ســابـــقـــة له أن شـــخـــصــيـــة عـــرفــة
سـتـحـمل تـركـيـبة نـفـسـيـة مـخـتـلـفة
وســتـحــمل انــفـعــاالت كـثــيـرة وهي
ليـست شخـصية سـهلـة أو بسـيطة
وحتـــتــــاج لـــلــــكـــثــــيـــر مـن اجلـــهـــد
واإلبـداع.وتـعـود عـرفـة لـلـتعـاون في
هـــذا الــــعــــمل مـع الـــفــــنــــان فـــراس
إبـــراهــيـم الــذي يــقـــدّم شــخـــصــيــة
زوجها ليشـكال ثنائية بـعدما جنحا
في مـسـلسل خـان احلـريـر الـذي قدّم
عام 1996. أما الفـنانة رنـا شميس
فــتــحلّ بــديــلــة عن الــفــنــانـة سـالفـة
مــــعــــمـــار الــــتي صــــوّرت اجلـــزأين
األول من العـمل وقدمت شخـصية
أم العـز الـتي مـرت بظـروف عـصيـبة

وقاسية خالل اجلزء األول.
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أســتـاذ عـلـم االجـتـمــاع ووزيـر الــثـقـافــة االردني األسـبق
ــلــكـي في حــواريــة بــعــنــوان ــركــز الـــثــقــافي ا ضــيــفه ا
(احملركات الثـقافية العميقة للثقافة األردنية)قدم لها مدير

ركز سالم الدهام . ا
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حتـيي فــرقـة نــاظم الـغــزالي بــقـيـادة
الـفنـان جناح عـبـد الغـفور حـفال فنـيا
ـسـرح مـسـاء الـيـوم اخلــمـيس عـلى ا
ـــديــنـــة جــرش األثـــريــة الــشـــمــالي 
االردنــيـــة ضـــمن فـــعــالـــيـــات الــدورة
ـهـرجـان جـرش اخلـامـسـة والـثالثـ 
والفـرقة التابعة للثقــــــــافـة والفنون 
ـوسـيـقـيـة تـعـتـمد لـدائـرة الفـنـــــون ا
ـــــقـــــام الـــــعـــــراقـي االصـــــيل عـــــلى ا
بــعــروضــهـــا فــيــمــا يــتــكــون الــوفــد
العراقي من  15فنـاناً يـقودهم الـفنان
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صرية منى زكي على مثلة ا نشرت ا
صـفـحـتـها فـي الـتواصـل االجـتمـاعي
صـــــورة الحـــــدث خـــــا انـــــضم الى
مــجـــمــوعـــتــهـــا وهــو عــلـى الــطــراز
. اخلا من تصميم الفرعوني القـد
رشــا مــنــصـــور وهــو من الــذهب 18
قــيـــراط عــلى شـــكل جــعـــران ومــزين
بأحـجار السـترين.ووصـل سعره الى
1330 دوالرا او مـــا يـــعــادل 20 الف
جــــنـــيه مــــصــــري. اخلـــا مــــصـــمم

خــصــيــصــا الحــد الــعــمالء حــيث 
استـبـدال اللـؤلـؤ بالـستـرين.يـذكر ان
رشــا مــنــصــور تـــصــمم الــعــديــد من
الرموز الـفرعـونية وعـللت ذلك قـائلة
ـة تعـد اقدم حـضارة (ان مصـر القـد
العالم واهمها في صميم عملنا). الى
ــغـربـيــة دنـيـا ـغـنــيـة ا ذلك نـشــرت ا

بـــطــمـــة صـــورة لـــهــا عـــلى
مـــــــــــواقـع الـــــــــــتـــــــــــواصـل
االجــتــمــاعـي في فــســتــان
جـــــــريء تــــــــقف بـه امـــــــام
مــســبح. وتـــفــاعل مــعــهــا
عـجـبـون. وكتـبت بـطـمة ا
(الوحـدة خير مـن جليس
الــســـوء من االفـــضل ان
ن ال تـــــديــــــر ظـــــهــــــرك 
يــســـتــحـق وجــودك في
حـيـاته). وكـانت بـطـمـة
تــــصــــدرت في شــــهــــر
قائمة حزيران 2021  
أعــلى الــفــيــديــوهـات
مـــــشــــاهـــــدة عـــــبــــر
يـوتـيـوب من خالل
أغــنــيـــتــهــا (حب

صالح). ا
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وانا في طـريقي مع الـكابـ عدنـان حمد
الــريـــاضي الـــعــراقي الـــكــبـــيــر  مــدرب
مـنـتـخب االردن الـوطـني  الى الـكـالـيـري
اخلــاص بــاعــمــال الــتـشــكــيــلــيــة مــيــنـا
الصـابوجني  كـنت أسأل نـفسي يـاترى

ـرأة الـعـراقــيـة الـتي تـقـيم في من هـذه ا
عمان مـنذ سـن وتـمارس هـواية الرسم
في كاليريهـا اخلاص حيث تعيش اجمل
أوقاتـها بـ لوحـاتهـا   وفرشـاة الرسم
والوان االكـريـلـيك   ولم يـطيل تـفـكـيري
كثـيرا فـقـد وصلـنا الى مـقـرها اجلـميل 
الذي يقع مقابل بيتها االنيق   وما
أن نزلـنا  من الـسيـارة وجدت امرأة
عراقـيـة أنـيقـة بـكل شي تـقول (اهال
وســـهال بــالـــكـــابــ عـــدنــان حـــمــد
بدع علي  كاظم) وقد والصحفي  ا
كان مـعـها في اسـتـقبـالـنا  الـدكـتور
ثـــــامـــــر الـــــنـــــاصـــــري  وزوجـــــته 
واجلــــمــــيع رحــــبــــوا بــــنــــا اجــــمل

الترحيب .
رغم أني لــــيس مـــخـــتـص في عـــالم
الرسم لكـني ذواق وأشعـر بجمـالية
لـوحـات الــرسم  عـنـدمـا تــقع عـيـني
عليها  جتولت  انا والكاب عدنان
حـمـد بـ منـجـزاتـهـا الـتـشـكـيـلـية 
الـذي يـتـكـون من ثالثـة قـاعـات وفي
كل قــاعـة لــوحــات مـخــتــلـفــة هــنـاك
الـلـوحـات الـتـجـريديـة ولـوحـات من
ـــدرســة الـــتــراث الـــبــغـــدادي  من ا

التعبيرية في الفن الـتشكيلي الغني جدا
 ورسوم مختلفة جتذب الع لروعتها .
والـــصــابـــوجني خـــريــجـــة كــلـــيــة إدارة
واقــتـصــاد لــكــنــهـا تــعــشق الــرسم مــنـذ
ها الطفولة فـاصبح الرسم هوايتـها وعا
اخلاص. ترسم لـوحات من تـراث العراق
وبـغـداد  ولـوحـات ورسـوم  من افـكـارهـا
وأحالمــهــا.بــدأت تـــتــحــدث لــنــا  عن كل
لــوحــة وكــيف رســمــتــهــا والــوقت الــذي
استغرقـته في اكمال الـلوحة حـتى تظهر

بشكل رائع للمتذوق فن الرسم .
كــنـت أرى الــســـعــادة في عـــيــنـــهــا وهي
حتدثـني عن معـرضـها الـرائع وفي نفس
الوقت حزينـة ألن الكورونا أجـلت الكثير
من أحالمـــهــا وتــطــلــعـــاتــهــا وتــأمل من
انتـهـاء هـذا الفـايـروس لـتعـود من جـديد
إلقــامـة مــعــرضــهــا الـشــخــصي وتــخـرج
رسـومــتـهـا إلى الــعـلن لــيـشـاهــد الـنـاس
ـرأة الـعــراقـيـة وابــداعـهـا في مــخـتـلف ا
ـعـرضـهـا اجملـاالت حـيث انـهـا تــسـتـعـد 
الشخصي في كاليري االورفلي في عمان
وهــو من اهـم الــكــالـــيــريــات في االردن 
واستـغرق الـلقـاء ساعـة أو أكثـر جتولـنا
في مــعــرضـهــا  بــرفـقــة اســتـاذهــا ثــامـر

النـاصري الـذي كـان سعـيد لـلـغايـة وهو
يــرى تــلــمــيــذته ولــوحــاتــهــا اجلــمــيــلـة

عرض .  وجودة في ا ا
رسومـاتهـا  اخذتـنا انـا والكـاب عـدنان
حــمــد إلى ذكـــريــات الــطــفــولــة وبــغــداد
وتراثـها  ومـناطـقها مـن خالل  لوحـاتها
ــعــروضــة بــكل أنــاقــة وبــشــكل مــرتب ا
يــجــعــلك تــعـيـش عــالم الــرسم وتــتـذوق
ابــداع فـــرشـــاة الــرسم المـــرأة عــراقـــيــة
ـهـجـر لـكن روحـهـا وقـلـبـها تـعـيش في ا
تركـته في وطـنـهـا  الـعـراق اجلريح وكل
امـنيـاتـهـا أن يـعـود وطـنـهـا إلى مـاضيه
ـهـاجرة إلى التـلـيـد لتـعـود كل الـطيـور ا
أعــشــاشــهــا بــعــد أن طــال الــفـراق وزاد
االشــتــيــاق .وحـضــرت الــلــقــاء رئــيــسـة
جمعـية وصل لـلتعـاون االنسـاني سماح
بـــكــري وكـــانت هي ايـــضـــا مــتـــفــاعـــلــة

باالجواء  بزيارتها الى الكاليري . 
غادرنـا الـكالـيـري بوعـد انه سـيكـون لـنا
حديث طـويل معـها مـرة اخرى من خالل
اعـــمــالـــهـــا اخلــزفـــيــة اجلـــمـــيــلـــة جــدا
ومنـحوتـاتهـا الـراقيـة واالبداعـية  وعن
تفردة بـالنصب الكبيرة التي مهاراتها ا

حققتها.

ــسـجّل ســنـة 2020 وفق مــعـطــيـات ا
قناة سي بي اس.

وجاء في بـيان صـادر عن هذه احملـطّة
كلّفة بثّ احلدث أنها كانت باإلجمال ا
أمــسـيـة رائــعـة لــلـتـلــفـزيـون ومــنـصّـة

تازة إلطالق موسم جديد.
ــشـــــــــــاهــدين مــسـاء غــيـر أن عــدد ا
األحد يبـقى ثالث أسوأ أداء في تاريخ
احلـفل الـذي كـان يـســتـقـطب أكـثـر من
عـشـرة ماليـ مـشــاهـد تـلـفـزيـوني

سنة 2018. 
واعـــــــــتـــــــبــــــر مـــــــوقع ذي
هــــولـــيــــوود ريــــبــــورتـــر
ــــتـــخــــصّص فـي هـــذا ا
الـــــشــــأن أن وضع سي
ن بـي اس أشــــــــــبـه 
يـــبثّ مـــراسم دفـــنه
مـــــشــــــيـــــرا إلى أن
الــــتــــلـــــفــــــزيــــون
الــــكــــبـــــلي نــــقل
الـــشـــعـــلـــة إلى
الـــــــــــــــــــــــــبـــثّ
الـــــتــــدفّـــــقي.

{ لــوس اجنــلــوس (أ ف ب) - سـجّل
ي عدد متابعي حفل توزيع جوائز إ
هـــذه الـــســـنـــة ازديـــاداً مـــقـــارنـــة مع
ــسـتــوى الـتــاريـخـي لـتــدّنـيه الــعـام ا
ـــــاضي إذ ارتـــــفـع إلى  7,4مالي ا
مــــشـــاهــــد تــــابــــعـــوا احلــــدث عــــبـــر
الــــتــــلــــفــــزيـــــون غــــيــــر أنه ال يــــزال
مـــنــخــفـــضــا.ومع أن عـــدد احلــضــور
ــســـمـــوح به كـــان مــحـــدودا بـــفــعل ا

الــتـدابــيــر الـصــحـيــة ســمـحت
عودة النجوم إلى السجّادة
احلــمـراء بـتــحـسـ أداء
هذه الدورة مقارنة مع
اضي نـسخـة الـعـام ا
التي أقـيـمت بالـكامل
بــنـــسق افـــتــراضي.
وازداد عدد مـتابعي
احلــــــــفـل عــــــــبـــــــر
التلفزيـون بنسبة
ـــــــئــــــة 16 بـــــــا
مـــــــقــــــــارنـــــــة
ــســتــوى بــا
ـــــتـــــدنّي ا
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بــنت جـيل شــاب يـتـقن اســتـعـمـال
شـبـكـات التـواصل االجـتـماعي في
عــاصــمــة تــزدهــر فــيــهــا الــفــنــون
والـثـقافـة.لـكن الوضع تـغـيّر. وهي
تــنــوي مع غــيــرهــا مـن الــفــنــانـ
اســتـخـدام الـفنّ وسـيـلــة لـلـتـنـديـد
بـحـركـة طالـبـان في سيـاق تـعاون
مـع جـيش من رسّـامي الـغـرافـيـتي
لـنشـر هذه الـرسالـة.وتصـرّح  أريد
أن أخـرج ليال ألرسم على اجلدران

رسوما ضدّ طالبان.
مــر فـنــانـة أخــرى في الـتــاسـعـة
عـشرة من العمـر فضّلت هي أيضا
عـدم الكشف عن اسمهـما احلقيقي
تـعتزم نشـر أعمال ابتكـارية رقمية
لـلتنديد بـطالبان عبـر  إنستغرام 

مـثل مـنـشور لـفـتـاة صغـيـرة تـفتح
الـــبــرقع من األعــلـى لــتــخــرج مــنه

حمامات.
وتـقـول الـشابـة  الـفنّ يحـتـضر في
أفـــغــــانـــســـتـــان. ولـن أتـــوانى عن
الـــنـــضـــال ضـــدّ طـــالـــبـــان لـــيس
بـاألســلـحـة لـكن بـابـتـكـاراتي .كـان
رامــ مــزهــر طـفال عــنــدمــا كـانت
طالبان تمسك بزمام السلطة.وبعد
عــقـدين من الـزمـن بـات من أشـهـر
الــشــعــراء في أفــغــانــســتــان وهـو
يــعـيش الـيــوم في فـرنــسـا.ويـقـول
الـشاعر باللغة الدرية  لست خائفا
ال مــن احلـبّ وال مــن األمـل وال مـن
الـغـد  وهـو بـيت استـحـال شـعارا
لـلـشـباب األفـغـاني. ويـتابع  أوجّه
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{ باريس (أ ف ب)  –تلقّى متحف
ــؤســسـة بــيــكــاسـو في بــاريس ا
الـتي حتتـضن أوسع مجـموعة في
الـعـالم لـبـابـلـو بـيـكـاسـو ثـمـانـيـة
أعـــــمـــــال  لم تـــــعـــــرض من قـــــبل
منحتها ابنة الفنان اإلسباني مايا

للدولة الفرنسية.
وخـالل مـــؤتـــمـــر صـــحـــافي أقـــيم
االثــنـ بـحــضـور وزيـرة الــثـقـافـة
روزلــ بـاشـلـو ووزيــر االقـتـصـاد
بـرونـو لـو مـيـر كُـشف الـنـقاب عن
إحـــدى هـــذه الــقـــطع وهي لـــوحــة
تـكعـيبـية بـاألبيض واألسـود تعود

للعام 1938.
ـصّـاصـة وهـي حتـمل اسم  طـفل ا
اجلـالس عـلى كـرسي  وتـمـثّل على
األرجح مـايا في طـفولتهـا على ما
كـشف أولـيفـييه فـيدمـاير بـيكـاسو
ؤتـمر حـفـيد الـفنـان الـذي حضـر ا
الــصــحــافي إلى جــانب شــقــيــقـته

ديانا.
وهــذه الـقــطع جـزء من اجملــمـوعـة
تحف الـعائلية التي منحتها إلى ا
االبـنة األولى لـبيـكاسـو من ماري-
تـيــريـز والـتـر الـتي تـعـرّف عـلـيـهـا

الفنان سنة .1927
وتـضمّ هـذه اجملمـوعة الـشـخصـية
الـتي نـقـلـهـا بـيـكاسـو إلى سـاللته
سـت لوحـات ومـنـحوتـتـ واحدة
صـنـعـها بـيـكاسـو سـنة 1945 هي
فـينـوس الغـاز  وأخرى بولـينـيزية
ـنــحـوتـات الــبـشـريـة عــلى نـسق ا
ـالمح التي كانت رائـجة في جزر ا
مــاركــيــســاس في الــقــرن الـتــاسع
عــشــر كــان الــفـنــان يــحــتــفظ بــهـا
لـتجلب له احلظّ في مشغله فضال

عن دفتر رسمات.
وأقـــدم لــــوحـــات اجملـــمـــوعـــة هي
بـــورتــريه لــوالـــد بــيــكــاســو  دون
خـوسيه رويز  الذي كان هو نفسه

{ ســـتـــوكـــهـــولم (أ ف ب)  –ردّت
ـــدنـــيـــة في ســـلـــطـــات األحـــوال ا
الــســـويــد طــلب زوجــ تــســمــيــة
ـير بوت  بـاعتبار ابـنهما  فالد
أن اسـم الزعـيم الـروسي يدخل في
ـــنــاســـبــة فـــئــة األلـــقـــاب  غــيـــر ا
احملـــظــــورة بـــحـــسب مـــا أفـــادت

عنية. الهيئة ا
وجـاء في قـرار مصـلـحة الـضرائب
ــسـألـة ــعـنــيـة بــالـبتّ فـي هـذه ا ا
الـذي اطـلـعت وكـالـة فـرانـس برس
عـلى نسـخة مـنه أن  االسم ينـبغي
أال يـكون مهـينا أو يتـسبّب بضيق
مـا حلامله أو يعدّ غير مناسب أليّ

ســـبب من األســـبــاب . واعـــتــبــرت
الـهيـئة في قـرارها الـذي يعود إلى
مـطلع أيـلول/سبـتمبـر أن  من غير
اجلـائز أن تـكون الـشهـرة اسم علم
ويـنطبق األمـر أيضا عـلى األسماء

التي تشبه أسماء عائلة .
ــقــيــمــان في واخــتــار الــزوجــان ا
جـنــوب الـسـويـد تـسـمـيـة ابـنـهـمـا
ـيـر بـوتـ . ورفضت بـاسم  فالد
ير الـهيئة الـسويدية اعـتبار فالد
. وبــوتــ اسـمي عــلم مــنــفـصــلـ
وهـي أرفـــــقـت رســـــالــــــة الـــــرفض
ـــوجّــهــة إلـى األهل بــاســـتــمــارة ا
ـولـودهـما. لـتـسـجـيل اسـم جـديـد 
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رسّـاما يعـود إلى العام 1895.أما
أحــدثـهــا فــهي لـوحــة تــكـعــيـبــيـة
حتـمل اسم  رأس إنـسان  أجنـزها
الـرسام في صـيف العام 1971 في

رحلة األخيرة من أعماله. ا
وتشمل هذه اجملموعة أيضا  رسم
أوّلـي لـعـازفــة مـنـدولــ  بـاألسـود
واألبـــيض وبــالـــرصــاص والــزيت
(1932) وبــــــورتـــــــريه إلمـــــــيــــــلي
لـقّـبـة مـيمي) مـارغـوريت والـتـر (ا
وهي حـماة بيـكاسو ولوحـة زيتية
بــالــرصــاص تــعــود لــلــعـام 1939
ولــوحــة إل بــوبـو الــتــكــعـيــيــبــيـة
ـسـتوحـاة من عـمل آخر الـزيـتـية ا
والــعـائـدة لـلـعـام 1959 فـضال عن
دفـتر رسـمات أوّلـية مـستـلهـمة من
عمل للرسّام إدوار مانيه الذي كان

بيكاسو يكنّ له اإلعجاب.
 WHŽUC  WŠd  

ومـن شــــأن كـلّ هـــــذه الــــقـــــطع أن
تـضيء بطريـقة غيـر مسبـوقة على
عـمل بـابـلـو بـيكـاسـو  بـحـسب ما
قـالت وزيرة الثقافـة روزل باشلو
مـعـربة عن  تـأثّـر كبـيـر… النضـمام
ـــــقـــــدّمـــــة إلى هـــــذه األعـــــمــــــال ا
اجملــمـوعــات الــوطـنــيـة  وهــو مـا
وصــــفـــته بـ حــــدث اســـتـــثــــنـــائي
.وصــرّحت الـوزيـرة  إنــهـا لـفـرحـة
كـبيـرة أن نرى اجملـموعـة الوطـنية
تــزداد ثــراء. لــكن عــنـدمــا يــتــعـلّق
األمـر ببيـكاسو هـذا الفنـان البارز
ـعــاصــرة الـذي تــشـكّل لــلــفـنــون ا
ـا يـبـدو أنه ال يـنـضب أعـمــاله عـا

تكون الفرحة مضاعفة بالطبع .
وهـذه الـتـقـدمـة الـتي تـسـمح البـنة
الفنان مايا-رويز بيكاسو بتسديد
حـقـوق الـتركـة عـينـيـا هي  إحدى
أكـبـر الصـفقـات من هذا الـنوع في
الــعـقــود األخـيــرة  عـلـى حـدّ قـول

باشلو.

ولم يُـكـشف عن الـقيـمـة اإلجمـالـية
لـهـذه اجملمـوعـة حفـاظـا على مـبدأ
الـسـرّيـة الـضريـبـيـة. وتـنـضمّ هذه
األعـمـال إلى احملفـوظـات الواسـعة
جــدّا الــتي يــحــتــضــنــهــا مــتــحف

الـــفـــنـــان وأصـــدقــــائه فـــضال عن
بـعض القطع التي اشترتها الدولة
الـــفــرنــســيـــة لــكن عــددهـــا يــبــقى
مـحدودا نـظرا لألسـعار اجلـنونـية
ألعــمـال بـيـكـاسـو (1973-1881).

بــــابــــلـــــو بــــيــــكــــاســــو في 1979
و1990.ثـم اتّــســعـت مــجــمـــوعــته
بـفضل األعمال التي حفظتها دورا
مــار عــشــيـقــة الــرسّــام بـ 1935
و 1945وبـفـضل هـبـات مـن أقارب

بــيـكــاسـو مـنــذ الـعـام 1985 وهي
سـتعـرض كلّـها لـلجـمهـور اعتـبارا

من نيسان/أبريل 2022.
وتـأسس متحف بيكاسو بناء على
تـقـدمـتـ من هـذا الـنـوع مـن ورثة
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إلـــيـــكم قـــبــلـــة وسط طـــالـــبــان ال
تخافوا .

ّ وقـــد شــوهـــدت أشــعـــاره الــتي 
تــلــحــيــنـهــا أغــنــيــات مــئـات آالف
ـرّات على  يـوتيـوب  لكن عـندما ا
بـحث عنها الشاعر مؤخرا اكتشف

أنها سحبت من اإلنترنت.
ويـقـول األخيـر إن الـناس يـقـدمون
عـــلـى  انـــتـــحـــار  فــــني مع إتالف
ــنـــشــورات من األعـــمــال وإزالـــة ا

مواقع التواصل االجتماعي.
ويـــتـــابع  اضـــطـــر كـــثـــيـــرون إلى
ـارسـة رقـابـة ذاتيـة خـشـيـة على
حـيـاتـهم. وقـد بـات مـسـتـقبـل الفنّ

في أفغانستان قاتما وضبابيا .
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ما قـاله الـرئـيس األمـريـكي في خـطابه أمـام اجلـمـعـية
تحدة بشأن فتح الصفحة الدبلوماسية العامة لأل ا
في مرحلـة ما بعد انـتهاء حرب أفـغانستـان هو عنوان
اسـتــراتـيـجـي امـريـكي يــجـري اإلعالن الــرسـمي عـنه
ـعــطـيـات الــتي تـذهب الى أن لـلــمـرة االولى ويــؤكـد ا
ــتـحـدة لن تـشن حـربـاً كــالـتي شـنّـتـهـا في الـواليـات ا
العراق وأفغانـستان ألمد طويل وحتى تـتغير معادالت
كبرى في االستراتيجيات الدولية لواشنطن وحللفائها
سألة ليست الفشل األمريكي في قطف وخصومها. ا
مـكـاسب حرب واحـدة خـاضتـهـا اجليـوش االمـريكـية
لـكن االمـر يـتـعـلق بـالـنـظـر الى قـائـمـة اخلـسـائـر الـتي
صالـح االستثمارية والنـفطية واالقتصادية تمتد الى ا
كن الـقول انها أمـريكية هددة حتت نـيران حروب  ا
في الـشـكل اال ان الـذين يقـطـفـون ثمـارهـا كل يوم هم
خـتلف مسمـياتهم. فضالً خليط من أعـداء واشنطن 
عن حـاجة االمـريـكـان لـلـخـروج من حـروب اسـتـنزاف

 . من دون ان تشعر هي في غنى عنها حتماً
 ايـران ســوف تــفـيــد من االسـتــراتــيـجــيـة االمــريـكــيـة
ـلف النووي  وان الـقناعة اجلديدة  في مـفاوضات ا
تتـرسخ سـاعـة بـعـد أخرى بـأن اإلدارة االمـريـكـية في
نظور لن تشن حـرباً مباشرة على ايران حتت دى ا ا
ـنحى اجلـديد ـلف النـووي. لـكن هذا ا أي تـطور في ا
لـواشـنــطن ال يـعـني انـهـا جتــردت عن أسـلـحـة الـردع
الــتـي تـســتــخــدمــهــا في الــتــعــامل الــدولـي واهــمــهـا
العقوبات االقـتصادية وضربـات ما يسمى الدفاع عن
النـفس او لـصد تـهـديد مـبـاشر وهـذه بـنود قـد تـكون

واسعة وحتتمل تطورات واحداثاً كبيرة وخطيرة. 
أما العراق فهـو حتماً لن يكـون ساحة لألمريكان في
شن ايـة حـرب كمـا تطـلب احلكـومـة العـراقيـة لكن ال
ـنع ايــران وتــركــيـا من اعــتــبـار احــد يـســتــطـيـع ان 
الــعـراق ســاحــة حــرب بــحـسـب الـتــخــريــجــات الـتي
صاحلـهما ولعل ذلك سيكون تسوقها الدولـتان تبعاً 
واضحـاً علـى نحـو كبـيـر في إقـليم كـردسـتان الـعراق

اكثر من سواه.  

ÎUF{u  ô≈ ÷—_« ÊuNðË

ـلحـمـة الـشـعريـة  اإللـيـاذة  واألوديـسة  تـقـرأ لـشـاعر في ا
اإلغـريق هـومـيـروس أن احلب مـعـنـاه الـشـهـامـة والـبـطـولة.
والـفـيـلـســوف أفالطـون يـفـسّـره بــحب الـنـاس واجلـمـيالت.

وعند أستاذ الفالسفة أرسطو هو حب الله.
ؤرخ الـعـشق والعـاشـق ابن وفي كتـاب  طـوق احلمـامـة  
حــزم وهـو عــالم ديـن تـقــرأ من أشــعــار الــغــرام وأسـرار
الهيام وأخبار النساء. مـثلما تقرأ عن احلب من أول نظرة
ــرأة ومالحــتــهــا!. ومن مــواضع وفن الــرســائل ومالمح ا
الـعــشق الـتي يــحنّ إلـيــهـا الــشـعـراء واحملــبّـون والــعـشـاق

عاميد. ويشتاقون لها في أشعارهم جبل التوباد: ا
جبل التوباد حياك احليـا        وسقى الله صبانا ورعى
هــنــاك في قــلـب كل عــاشق جــبـل تــوبــاد. ال أروع مــنه وال
ـصابون باحلن ويـجعلون القمر أوقع. مكان يشتاق إليه ا
شــاهــداً عــلى لـــوعــتــهم ورمــزاً لــكل مـــكــان يــنــبت الــعــز.
يـسـتـعـيـدون بـتـذكـره حـزمـة من الـذكـريـات. يـعـيـشـون عـلى
أطاللها. ويهربون إليه من عيون الناس ومن قسوة الزمن!.
ـكــنك أن تــتــخــيّل كم غــرام وكم هــيــام وقع عــنـده? وكم و
? وكم من حــكــايــات مــعــذب ومــقــهــور.. ويــا لــيـل ويــا عــ
يـجــتـاحــهـا األسى وروايــات يـغــمـرهــا الـنــدم? وكم كـتب له
الـشـعـراء أيـام كـانت الـدنـيــا قـصـائـد مـوزونـة ومـقـفـاة. من
شيـخـهم قـيس إلى أحـمد شـوقي. وعـزف أهل الـهـوى على
وسيقاه القلوب من محمد عبد الوهاب ذكراه حلناً اهتزت 

إلى ناظم الغزالي?!.
والـعـشــاق يـبـكـون عــلى كل ذكـرى. يــتـحـسّـرون عــلـيـهـا أو
ـآذن. يـحـلــمـون بـعـودتــهـا. مـثل حــمـامـة تـنــوح عـلى هـدم ا
فـتـراهـم يـبـكــون عـلى لــيـلى وديـارهــا. عـلى عــفـراء وبـثــيـنـة
وجميـلة. عـلى األطالل واجلدران والـشبـابيك. إنـهم  مُذلون
ومُهانون  كما في رواية دوستويفسكي. يبكون على خرائط
. عـلى أحالم الضـيـاع. وعـلى زمن يـقـولـون إنه كـان جـميالً
تبعثرت وآمـال تكسّرت وأقـفال قلوب حتطـمت. يقولون لو
عادت بهم األيـام إلى زاوية أو سـاقيـة. إلى جرف عـلى نهر
أو نخلـة في بسـتان. إلى زقـاق أو مقهى. كـأن الدنـيا كانت
ة. أو مسمار في حتت أيديهم. إنهم يبـكون على أغنيـة قد

حائط. أو صورة على حائط. أو وردة منسيّة في كتاب!.
وكل واحد منهم يبـكي على لياله أو على بـلواه وقد سألوا
بـدويـاً: من أي بالد أنت? قــال: من بالد إذا أحب اإلنـسـان

فيها مات!.
ــاذا هـذا الـعـذاب? ? و هل كـانـوا مــرضى? هل هم مــجـانـ
اذا هذا األلم? ماذا يعني أن يبكي متمم بن نويرة عند كل
قـبـر يـراه ظــنّـاً أنه قـبـر أخــيه مـالك? ومـا الــذي يـجـعل بـدر
شاكـر الـسيـاب يحـنّ إلى عشّ عصـفـور على شـبّـاك وفيـقة
إذا عزّ فـي الفـجـر لـقـاء? ومن هي احلـبيـبـة اجملـهـولة ك في
غرامـيات تـوفيق صـايغ? وأين ذهـبت جلـنار مـيشـيل طراد?
يـعة جـبـرا? وما الـذي يجـعل عمـيد األدب وبلـقيس نـزار? و
ـنديل سوزان يـستنـشق عطره العربي طه حـس يحـتفظ 
? ومـا الــذي يـجـعل أديـبــاً كـبـيـراً مـثل كـلـمـا داهــمه احلـنـ
عباس محمـود العقاد يـبقى محتفـظاً ببلـوزة صوف أهدتها

إليه محبوبته ليقول فيها شعراً:
ألم أنلْ منكَ فكرة   في كل شكةٍ إبرة

وكل عقدةٍ خيــط وكل جــفرةٍ بكرة
ما أوجعهـا من تذكارات عنـدما يُهال

عليها التراب نسياً منسياً. 
قال شوقي:

قد يهـون العمـرُ إال ساعة
وتهون األرضُ إال موضعا!.
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{  كـيتو (أ ف ب)  –أوقـف صيني
فـي اإلكــــوادور خالل مــــحــــاولــــته
تــهـريب 213 حــيــوان فـرس بــحـر
نـافـقا إلى هـولنـدا وفق ما أعـلنت
النيابة العامة. وألقي القبض على
الـرجل في مطـار غوايـاكيل الدولي
(جـنـوب غرب) عـندمـا كان يـستـعدّ
لـلـصـعـود إلى طـائـرة مـتّـجـهة إلى
صدر أمـستردام بحـسب ما أفاد ا
 وكــانت حــيـوانــات فـرس الــبـحـر
وهـو نوع مـعرّض لـلخـطر مـوزّعة
عـلـى خـمـسـة أكـيـاس بالسـتـيـكـيـة
يـزن الواحد منهـا نصف كيلوغرام
مـخبّـأة في احلقـائب. ويتـعذّر على
الـرجل مـغـادرة الـبـلـد قـبـل انـتـهاء
مــحـاكـمـته. ويــفـرض الـقـانـون في
اإلكـوادور عقوبات قـد تصل مدّتها
إلـى الــســجن ثـالث ســنــوات عــلى
مــرتــكـــبي جــرائم في حقّ الــثــروة
احلـيـوانـيـة والـنـبـاتـيـة الـبـحـريـة
بـــحــسـب مــا أوضـــحت الـــنــيـــابــة

العامة.
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{ احـمـد ابـاد (الـهـنـد) (أ ف ب) –
ضُـــبط حـــوالـى ثالثـــة أطــنـــان من
ـهرّبة من أفـغانـستان الـهيـروي ا
بـقيـمة   2,7مـلـيار دوالر في مـرفأ
فـي غـــرب الـــهـــنـــد وفق مـــا أفـــاد
مــصــدر رســمي.وكــانت احلــمــولـة
مـخـبّـأة في حـاويـتـ كُـتـب أنـهـما
تـنـقالن مـادة الـتَـلك. وعـثـر عـلـيـها
ـعنية عـناصر الـوكالة احلكـومية ا
ـــكـــافــحـــة الــتـــهـــريب واالجتــار
بـاألسـلـحـة واخملـدرات (دي آر آي)
فـي مـــــــرفـــــــأ مـــــــونـــــــدرا (واليــــــة
غـوجـارات). وأوقف هـنـديان.وأتت
احلــاويــتــان وأوالهــمــا مــحــمّــلــة
بـــحــوالى طــنّــ مـن الــهــيــرويــ
والـثانية بطنّ من أفـغانستان عبر
مـرفـأ في إيـران وفق مـا أوضـحت

الوكالة.
وقُــدّرت قـيــمـة احلــمـولـة بــحـوالى
 200مــلــيـار روبــيـة ( 2,7مــلــيـار

دوالر).
وكـشف التحقـيق عن ضلوع أفغان
في عـملـية الـتهريـب لكن لم يوقف
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قــريــة نـائــيــة جـنــوب مــحـافــظـة
ـطــلـة عـلى احلـديــدة الـيـمــنـيـة ا

الـــرقم مـــرشح لالزديـــاد.ويــروي
الــفــتى إبــراهــيم مــحب (لم نــكن
نقرأ وال نكتب ولم نتعلم. بفضل
األسـتـاذة آمـنـة تـعـلّـمـنـا الـقراءة
والـكتـابـة).وقـرر محـمـد إبـراهيم
احملـب إرســــال أوالده الـــــثـالثــــة
للتعلم هنـاك قائال )تعلّموا على
أيــــديـــهــــا من الــــصف األول إلى
الصف الرابع. احلمد لله جتاهد

األستاذة من أجل تعليمهم).
ــعــلــمــة الــيــمــنــيــة في وتــأمـل ا
احلصول على مسـاعدات لتوفير
صــفــوف حــقـيــقــة لــهــا أو حـتى

احلصول على مساعدة.
وتـــوضح (أتــمـــنى من اجلـــمــيع
وأهل اخلير إتمام فرحة األطفال
احملـرومـ من الـتـعـلـيم بـتـقـد
ساعـدات منـها (إقامـة) مدرسة ا
وكل ما يلزمها).وتضيف (منزلي
الــصــغــيــر لن يــكــفـيــهم أصــبح
مـكـانا عـامـا ال أسـتـطـيع ان اخذ

راحتي فيه).

ســاعــتـ من الــتــعــلـيم يــومــيـا.
ويحصل التقـسيم حسب الفئات
الــعــمـريــة والــقــدرة عـلـى حتـمّل
درجات احلرارة.ويـتعـلّم األطفال
الـقـراءة والـريـاضـيـات والـعـلـوم
في البيت الصغير.وتعترف آمنة
كـان غـيـر مـهيئ لـلـتـعـليم بـأنّ (ا
خصوصا في ظل أشـعة الشمس
احلــــــارقـــــة واجلــــــو احلـــــار في

كان).. ا
وبسبب النزاع بات ما يزيد عن
2500 مــدرســـة في الــبـالد غــيــر
صــاحلــة لالســتــخــدام بـحــسب
ـتـحـدة لـلـطـفـولة مـنـظـمة اال ا
(يـونــيـسف) إذ  تـدمــيـرهـا أو
حتـويـلـهـا ألغـراض عـسـكـرية أو
اســـتــخــدامـــهــا كــمـــراكــز إيــواء
تحدة .وأشارت األ ا للنازحـ
في تـقـديـرات سـابـقـة إلى وجـود
مــلـــيــوني طــفل تــقــريــبــا خــارج
ـدارس حـتى قــبل بـدء جـائـحـة ا
كـوفـيد- ?19مـحذرة مـن أن هذا

الــــبــــحــــر االحــــمــــر رغم احلــــر
واالكـتظـاظ.وبـالـنـسبـة لـلـتالمذة
مـن اجلـــنــســـ يـــشـــكّل تـــلـــقي
حصص التدريس في منزل آمنة
الفـرصة الوحـيدة لـتعـلم القراءة
والكتابة في قرية احملب الواقعة
في مديرية التحيـتا والتي تفتقر
إلى أبـسط اخلـدمـات األسـاسـيـة
ـدارس.وحتى ا يـشمـل حتى ا
قـبل بـداية الـنـزاع عـلى الـسـلـطة
ـــزّق الــيـــمن أفــقــر دول الــذي 
شــبه اجلــزيــرة الــعــربــيــة مــنـذ
مـــنـــتـــصف 2014 بـــدأت آمـــنـــة
بـتــعـلـيم أطـفـال الــقـريـة الـقـراءة
والــكــتــابــة مــجــانــا.وتــقــول (مـا
دفعني إلى التعليم ارتفاع نسبة
اجلـهل في هـذه القـريـة وحـرمان
األطـــفــال مـن فــرصــة الـــتــعـــلــيم

نير). ا
وبـســبب االزدحـام تــقـسّـم آمـنـة
الــــتالمــــذة إلى ثالثــــة فـــصـــول
لـيــحـصل كل فــصل دراسي عـلى
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{ التـحـيـتا  –اليـمن (أ ف ب) -
تشرح اليمنـية آمنة مهدي درسا

في الـــعــلـــوم لــطالب وطـــالــبــات
افـترشـوا األرض في مـنـزلـها في

{ اريس (أ ف ب)  –وفّرت بيانات
ــصــابــ جــديـــدة أمالً في عالج ا
بــأشــكــال مــتــقــدمـة مـن سـرطــاني
الــبـروسـتـاتــا والـثـدي إذ أظـهـرت
إمـكـان إطـالـة حـيـاة بعـض مرضى

. هذين النوع الشائع جداً
ــعــطــيــات وكُــشـف الــنــقــاب عن  ا
ـؤتـمـر الـسـنـوي احلـديــثـة خالل ا
لـلـجـمـعيـة األوروبـيـة لطب األورام
الـذي يُخـتتم الثالثـاء ويُعتـبَر أحد
ـتـعـلـقـة بـأبـحـاث أبـرز الـلـقـاءات ا

السرطان في العالم. 

وتـفـتح هذه الـنتـائج الطـريق أمام
ــرضى الــذين إطــالــة أمــد حــيـاة ا
يـعـانـون أشـكاالً مـتـقـدمـة من أكـثر
أنـــواع الــســرطـــان شــيـــوعــاً لــدى
الـــرجــال والـــنــســـاء وهــمـــا عــلى
الــتــوالي ســرطــانـا الــبــروســتــاتـا

والثدي.
وتــكــون فــرص الــبــقــاء عــلى قــيـد
احلــيـاة مـرتـفـعــة في الـنـوعـ إذا
كان تشخيصهما مبكراً لكنّها تقل
بـشكل كبـير عندمـا تتطـور النقائل

السرطانية في اجلسم. 

ـكن ألقل من قـبل عام 2015 كـان 
ـصابـ بسـرطان نـصف الـرجال ا
الـبـروستـاتا مع نـقـائل متـعددة أن
يــعـيـشـوا أكـثـر من ثالث سـنـوات
وفـق ما قال االخـتصاصي في طب
األورام كـــر فــــيـــزازي في بـــيـــان

للجمعية األوروبية.
ولــكن مـن اآلن فــصـاعــداً  بــات في
إمــكــانــهم أن يــعــيــشــوا أكــثــر من
خــــمس ســـنـــوات  عــــلى مـــا أكـــد
فــــيـــزازي اســــتـــنــــاداً إلى دراســـة
ؤتمـر ونشرت في عـرضهـا خالل ا

مجلة اجلمعية األوروبية. 
مــا الـذي تــغـيــر? حـتى عـام 2015
ـتـقدم كـان سـرطـان الـبـروسـتـاتـا ا
يُـعالَج بـطريـقة واحـدة فقط تـتمثل
فـي مـنع إنــتـاج الــهــرمـونــات مـثل
هــرمــون الــتــسـتــوســتــيــرون لـدى

ريض. ا
ثـم تـبــيّن أن الــعالج الــكــيــمــيـائي
بـــدواء  دوســيــتــاكــســـيل  يــعــطي
نـتـائج فاعـلة فـبـدأ استـخدامه في
مـنـتـصف الـعقـد الـثـاني من الـقرن

اجلاري. 
وبــعــد مــدة وجــيـزة أضــيف دواء
آخـــــــــر إلى الـــــــــعـالجــــــــات هــــــــو
أبــيــراتــيـرون  الــذي حــقق نــتـائج
جيدة من خالل تركيزه كالعالجات
األولـى عــلـى الــهـــرمـــونــات ولـــكن

بطريقة مختلفة.
وكـانت القاعدة إلى اآلن تتمثل في
ـــســـارات اخــــتـــيـــار اثــــنـــ مـن ا
الــــثـالثـــة: إمــــا إضــــافــــة الــــعالج
الــــكــــيــــمــــيــــائي إلى الــــعـالجـــات
التقليدية أو إضافة  أبيراتيرون.
وأوضـحت الـدراسـة التي عـرضـها
فـــيـــزازي أن فـي اإلمـــكـــان أيـــضــاً
الــــتــــوفــــيق بــــ أنــــواع الــــعالج
الـثالثة إذ تبيّن أن مـعدالت البقاء
ــرضى عـــلى قــيــد احلـــيــاة لــدى ا

الــذيـن طُــبق عــلــيــهم هــذا الــنــهج
الـثالثي كـانت بـعد خـمس سـنوات
أعــلى بــكـثــيــر من أولـئـك الـذين لم

يتلقوا  أبيراتيرون .
وتــــوصـل مــــعــــدّو الــــدراســــة إلى
اســـتــــنـــتـــاج واضح يـــتــــمـــثل في
ضــرورة تــغــيــيــر الــطــريــقـة الــتي
يُـعــالج بـهـا أخـطـر أنـواع سـرطـان
الــبــروســتــاتــا من خالل اعــتــمـاد

مزيج من العالجات الثالثة.
وكـثيـرون آخرون يشـاطرون هؤالء
الــــبـــاحـــثـــ الــــرأي إذ تـــوقـــعت
شاركة اخـتصاصـية األورام غيـر ا
فـي الـدراسـة مـاريــا دي سـانـتـيس
فـي مـــقـــال نــــشـــرتـه اجلـــمــــعـــيـــة
األوروبـية أن   تـؤدي هذه الـنتائج

إلى تغيير معايير العالج .
ـــــــكن ورأت أن حتـــــــقـــــــيق ذلـك 
ــعــنــيـة بــســرعــة ألن الــعالجــات ا
مـتوافرة بسهولة ويكفي تطبيقها
بـطـريـقة جـديـدة.أمـا بالـنـسـبة إلى
ســــرطــــان الــــثـــــدي فال يــــنــــصبّ
االهـــتــمــام عــلى مـــزيج جــديــد من
األدويــة بل عـلى بــيـانــات جـديـدة
عـن فـــاعــــلـــيــــة دواء مـــحــــدد هـــو
ريــــبــــوســــيـــكــــلــــيب  مـن شــــركـــة

نوفارتيس  السويسرية.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

{ بـاريس (أ ف ب)  –بـعـد يـومـ
مـن اسـتـيـالء حـركــة طـالـبــان عـلى
ـــاضي أخــذت كـــابــول الـــشــهــر ا
الـفـنانـة سـاره ذات األعوام الـسـتة
والـعشـرين األطبـاق الطـينـية التي
كــانت تـرسم عــلـيــهـا صــور نـسـاء
أفـغانـيات مـلهمـات ورمتـها أرضا
فـهي عـلى قـنـاعة بـأن  ال مـسـتـقبل

في البلد  لها بعد اآلن.
وتـخـبـر الـشـابـة الـتي فـضّـلت عدم
الـكشف عن اسمـها احلقـيقي  الفنّ
بـالنسبة لي هو أن أعبّر عن كلّ ما
أعــجــز عن تــعــبــيـره بــالــكــلــمـات.
ويـتـعـلّق األمـر خصـوصـا بـالـعنف

ضدّ النساء .
ـاضي وفـي عـهـد حـركـة طــالـبـان ا

الــذي امـتـدّ من  1996إلى ?2001
تـعـرّضت الـنـسـاء لـلـقـمع وحـظرت
ـوسـيـقى ودُمّـرت الـقـطـع الـفـنـية ا
ــا في ذلك تــفــجــيـر والــتــراثــيــة 
ـة لــبـوذا. وتــعـهّـدت تــمـاثــيل قـد
ــتــشـــدّدة في أكــثــر من احلـــركــة ا
مــنـــاســبــة بــأن عـــهــدهــا اجلــديــد
ســيــكـــون مــخــتــلــفــا لــكن الــذعــر
يــسـتـولـي عـلى سـاره شــأنـهـا في
ذلك شـــأن فــنـــانــ كـــثــر أتـــلــفــوا
أعـمــالـهم أو مـوسـيـقـيـ حـطّـمـوا

وسيقية. آالتهم ا
وتــقــول ســاره  الــفنّ حــيــاتي. وال

مستقبل لي في البلد بعد اآلن . 
شـهـدت كـابـول تـغـيّـرا جـذريـا مـنذ
اإلطـاحة بنظام طالبان وساره هي
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