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شــهـــدت مـــحــافـــظـــات مــيـــســان
تــظــاهـرات ــثــنى والــبـصــرة  وا
غاضبة احتجاجا على االنقطاع
الـتـام لـلـمنـظـومـة الـوطـنـيـة بـعد
ســاعــات من قــيــام طــواقم وزارة
الـكــهـربـاء بــاصالح عـارض فـني

تسبب بحـرمان معظم مـحافظات
اجلــــنـــوبـــيـــة من اخلـــدمـــة قـــبل
. وقــال شــهــود عــيــان ان يــومــ
تظاهروا (اهالي قضاء الـكحالء 
امــام مــقــر احملــطــة الــغـازيــة في
حـقول احلـلـفايـة احـتجـاجـا على
عدم تـوفيـر فـرص عمل وحتـس
التيـار الكهـربائي) واشاروا الى

انه ( قـــطع جــســر ســـيــد عــلي
ــقــرر ان الــزكـي الــذي كــان مـن ا
تـــقــام عــلـــيه تــظــاهـــرة لالهــالي
ــقــر حـــيث تـــوجه عــدد مـــنــهـم 
احملـطـة الغـازيـة االولى في حـقل
احلــلــفــايــة لــلـضــغط عــلى ادارة
الشركات لـتوفيـر فرص عمل لهم
وحتــســـ الــتــيــار الــكــهــربــائي

لــلــمـنــطــقـة). كــمــا احـتـج اهـالي
عـلى تـردي مــنـطـقــة نـهــر سـعــد 
اخلـــدمـــات وانـــقـــطـــاع الـــتـــيــار
ا أثر الكهربائي بشكل مستمر 
عــلــيـهم بــشــكل مــبـاشــر في ظل
ارتـــفــاع درجــات احلـــرارة. كــمــا
تـــظـــاهــر الـــعـــشــرات مـن أهــالي
قـــضــاء اخلــضـــر في مــحـــافــظــة

أمام مبـنى مديـرية توزيع ثنـى ا
كــهــربــاء الــقــضــاء لــلــمــطــالــبــة
بـتــحـسـ واقع اخلــدمـة وزيـادة
ســاعــات الــتــجــهــيــز.وقــالــوا ان
(التظـاهرة تهـدف إليصال صوت
أبــنــاء الـقــضــاء لـتــحــسـ واقع
جتــهـيــز الـطــاقـة الــكـهــربـائــيـة)
اضية شهدت دة ا مؤكدين ان (ا
انـخـفـاضـا فـي الـتـجـهـيـز لـيـصل
إلـى ٤ ســـاعــات إطـــفـــاء مـــقـــابل
فضال عن ساعـة جتـهيـز واحـدة 
تذبـذب الفـولتـية). وطـالب اهالي
احلـيـانـية والـزبـيـر في مـحـافـظة
البـصرة الـوزارة بتـحس واقع
اخلـدمـة خالل الـصـيف من خالل
فـيـمـا اقـتـحم االلـتـزام بـوعــودهـا
مـــحــطــة الــقــبــلــة وسط اخــرون 
احملـافـظــة.وقـالـوا ان (احملـافـظـة
ومـنــذ يـومــ بال خــدمـة في ظل
ارتـفـاع درجـات احلـرارة وازدياد
ونـــطـــالب مـــعـــدالت الـــرطـــوبـــة 
احلــــكـــومـــة بـــتـــوجـــيه الـــوزارة
الستـنفـار مالكاتـها والـبقـاء على
اهــبــة االســتــعــداد الصالح هــذه
ـفاجـئـة التي تـزيد من االعطـال ا
ـــــواطـــــنـــــ خالل مـــــعـــــانــــاة ا
الصيف) مـشددين على (ضرورة
اطالق حــمـلــة وسـاعــة لـصــيـانـة
احملاوالت وتبديل الـتالف منها).
وكان احملـافظ اسـعد الـعـيداني 
ــركــزيـة قــد تــفــقــد الــســيــطــرة ا
لـلـوقـوف عــلى اسـبـاب االنـطـفـاء
العام .بدوره  اعلن مصدر امني
حصـول سرقة في قضـاء الزبيـر 
ـتـد الى مـحـطـة جـنـوب قـابـلـو 
الــزبـيــر الــكـرفــانـيــة إثـنــاء مـدة
انـقــطـاع الــكـهـربــاء. أوافـاد فـرع
تـوزيع كهـربـاء ذي قـار بانـطـفاء
تـام للـطـاقة الـكـهـربائـيـة في عدد

من احملـافـظـات اجلـنـوبـيـة.وذكـر
الـفـرع في بــيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس أنه (حصل إطفاء تام للمرة
الـثـانـيـة في عـدد من احملـافـظـات
اجلـنـوبيـة ومن ضـمـنـهـا ذي قار
ولم يتم معرفة االسباب). وقررت
تـعـطـيل الـدوام ادارة احملـافـظــة 
عـلـى خـلـيـفــة انـطـفـاء الــكـهـربـاء
وارتـــــفــــــاع درجــــــات احلـــــرارة.
وباشرت مالكات وزارة الـكهرباء
بـــاعــادة اخلـــطــوط والـــوحــدات
الـــتـــولــيـــديـــة الـــتي انـــفـــصـــلت
جـنـوبـا.وقـالت الـوزارة في بـيـان
تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس أن
(االنــطــفــاء الــتــام لــلــمــنــظــومــة
الكهربائيـة باجلنوب جاء بسبب
انــــــفـــــصــــــال خـط امــــــ واسط
لـــلــضـــغط الـــفـــائق ٤٠٠ كي في
بسـبب االحـمال الـزائدة وارتـفاع
ـسـبوق) درجـات احلرارة غـيـر ا
ـــبـــاشـــرة واضـــاف انه (جـــرت ا
بـــإعـــادة اخلـــطـــوط والـــوحــدات
التـولـيديـة الـتي انفـصلت). وزار
وزير الكـهرباء وكـالة عادل كر

لالشراف مركز السيطرة الوطني
عـلى اعـادة اخلـطـوط والـوحدات
الـــتـــولــيـــديــة الـــتي خـــرجت عن
اخلدمة في مـناطق اجلنوب. الى
رجــحت الــهـــيــئــة الـــعــامــة ذلـك 
لالنـــــواء اجلــــــويـــــة والـــــرصـــــد
الـزلـزالي الــتـابـعـة لـوزارة الـنـقل
تـصاعـداً لـلغـبـار وانخـفـاضاً في
درجـــات احلــــرارة. وقـــال بـــيـــان
لـلهـيـئـة تلـقـته (الـزمان) امس ان
(طـقـس الـيـوم االثــنـ ســيـكـون
صـــــحـــــواً فـي عـــــمـــــوم الـــــبالد
ودرجات احلرارة ستكون مقاربة
حــيـث بــلــغت لـــلــيــوم الـــســابق 
العظمى في بغداد  47مئوية). 

تـظاهـرات بـالسـيـلمـانـية ورانـية
وحــلـبــجـة كــمـا اعــتـقــلـوا عـدداً
منهم.وكـان حراك اجلـيل اجلديد
قــــــــــــــــد دعــــــــــــــــا اول أمــس إلـى
(تفاصيل ص 2)  فيما التظاهر
احتجّ عدد من أهالي السليمانية
وخــرجــوا في تــظــاهــرة بــسـوق
ــديـنــة. وقـالـت رئـيس الــكـتــلـة ا
سـروة عــبـد الـواحــد في مـؤتـمـر
مـشـتــرك مع نـواب كـتـلـة امـتـداد
الـنـيـابـيـة إن (هـنـاك دعوة كـانت
الى تظـاهرات شـعبيـة للـمطـالبة
بـــتـــخــــفـــيض اســـعــــار الـــســـلع
وتـخفـيض الـضـرائب) واشارت
ــســانـدين الى ان (الــكــتـلــة من ا
طالب الشعب من البصرة حتى
االقــلـــيم) مــؤكــدة ان (ســلــطــات
االقــلــيـم لم تــســمح لالحــتــجــاج
بـرغم سـلمـيـته) واوضـحت عـبد
عتـقل وصل الواحد ان (عـدد ا
الى  600 شــــــــخـص فـي مـــــــدن
كردستان). ورأى ائـتالف النصر
بــرئــاســة حــيــدر الــعــبــادي  أنّ
احلـــقــــوق واحلــــريــــات واحـــدة
ومــتـكـافـئــة جلـمـيع الــعـراقـيـ

وهـي كل ال يـــتـــجـــزأ في عـــمـــوم
الــعــراق. واشـار فـي بـيــان امس
الى ان (الـنـصــر يـرفض أي قـمع
لــــلـــمــــتــــظـــاهــــرين ومــــصـــادرة
وأنّ من حق ـدنــيـة حلــريـاتــهم ا
الـعراقـيـ جمـيـعـاً وفي كل جزء
من الـعـراق بـضـمـنـهـا كـردسـتان
ـطـالـبـة بـحـقـوقـهم والـتـعـبـيـر ا
عــنـهــا ســلــمــيــاً). عــلى صــعــيـد
اسـتـقـبل رئـيس االقـلـيم مـتـصل 
نــيـجـرفــان الـبـارزاني الــقـنـصل
ـــاني في كـــردســتــان الـــعــام األ
ــنـاســبـة كـلــيـمــنس زمــيـتــنـر 
انـتـهـاء مـهـام عـمـله. وقـال بـيـان
تــــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
(الــبـارزانـي اعـرب خالل الــلــقـاء
عن الــثــنــاء والــتــقــديــر ألعــمــال
ـاني وجـهـود الـقـنـصل الـعام األ
في مجال تقوية عالقات بلده مع
االقـــلـــيـم  آمالً له الـــنـــجـــاح في

مهامه اجلديدة).
 من جــانــبه  عــبـر زمــيــتــنـر عن
(ارتـــيــاحـه لــلــعـــمل في االقـــلــيم
ساعدة مجدداً شكره وامـتنانه 
ــــعــــنـــيــــة في ودعم اجلــــهـــات ا
كــردســتـان ألعــمــاله ونــشــاطـاته
خالل مدة عمـله  كما ثـمن عالياً
دور ومساعي البـارزاني الرامية
إلـى جـــمع األطــــراف وتـــوحـــيـــد

صفها). 
5  rNK² ð ©ÊU e «® »U²  Âö √

¡«—uýUŽ Èd –

 s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

أكــــد مــــحــــافـظ أربــــيل أومــــيــــد
عدم اعـتـقال اي خوشـنـاو امس 
صــحــفي او اســتــخــدام الــعــنف
خالل التـظاهـرات التي شـهدتـها
بـعض مـنـاطق اقـلـيم كـردسـتـان
فيـما اشـار الى ان الـتظـاهر حق
لكن يجب ان يكون ضمن سلمي 
الطرق القانونية. وقال خوشناو
فـي تـــصــــريح امـس أنه (أجـــرى
زيـارة الى شــارع االسـكـان الـذي
ـديـنة) يـعـد مـكانـا حـيـويـا في ا
مـؤكـدا ان (اربيل تـشـهـد سـنـويا
اكـثـر من مــئـة تـظـاهـرة) واشـار
الى ان (التظـاهرات حق طـبيعي
وشـهـدت اربـيل خالل لـلـمـواطن 
ــاضـــيــة الــكـــثــيــر من االعــوام ا
االحتجـاجات تـكون احيـانا امام
ـــان او الــوزارات او اال الـــبــر
تـحـدة او القـنصـليـات) وتابع ا
ان (الـتــظـاهـرات الــتي دعت لـهـا
جــــاءت بـــعـــد بــــعض االطـــراف 
ونـخشى من اعتـصامـات بـغداد 
اعــمـال الـعــنف واحلــاق الـضـرر
). بـدورهــا  اعـلـنت ـواطـنــ بــا
الــلــجـنــة األمـنــيـة في مــحـافــظـة
إطالق سراح جميع السليمانية 
ـوقوفـ لـدى الـقوات األمـنـية ا
وذلـك عــــقـب احتــــاذ االجــــراءات

القانونية.
 وقـــال بــــيـــان امس أنه (وبـــعـــد
اتـخاذ االجـراءات الـقانـونـية من
أجل إثبات األمن واالستقرار في
االقليم  نعلن أنه ال يوجد حالياً
اني موقوف لدى اجلهات أي بر
افاد األمـنـية). وفـي وقت سـابق 
شـــهـــود عـــيـــان  بـــإن الـــقـــوات
األمـــــنــــــيـــــة حـــــاولـت تـــــفـــــريق
ـتــظـاهــرين الـذين خــرجـوا في ا
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الكـم يــــوسـف نــــعــــيم تــــوج ا
ـيـدالـيـة الـذهـبـيـة ـاجـدي بـا ا
لوزن  71 كيلو غـراما ضمن
البطولـة العربيـة للمالكمـة لفئة
ـقامة في الـعاصمة الشباب ا

صرية القاهرة. ا
ــاجــدي في الــنــزال وتــغــلب ا
الــــنــــهــــائي عــــلـى مــــنــــافــــسه
اجلـزائـري غريـب أحـمـد بـعد
أن تـــفــوق عـــلـــيه فـي اجلـــولــة
الـــثــالـــثـــة بـــيـــنـــمـــا اتــســـمت
اجلــولـــتـــان األولى والـــثــانـــيــة

بالتكافؤ.
ـــقــــيم في ــــاجـــدي ا ويـــعـــد ا
ـتـحـدة األمـريـكـيـة الـواليـات ا
ــمــثل الــوحــيــد لــلــعــراق في ا
البـطولـة العـربـية بـعد حـرمان
 13 مالكــــمــــا عــــراقــــيــــا من
ـــشـــاركـــة لــعـــدم مـــنـــحـــهم ا
تـأشـيــرات الـدخـول لألراضي

صرية. ا
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خالل طـالـبت امـهـات الـسـجـنـاء 
حـضــورهن امــام مـبــنى مــجـلس
عتـصمـ منذ ـسانـدة ا النواب 
نطـقة اخلضراء تسعة ايـام في ا
رئـيس الـتـيـار الـصـدري مـقـتدى
بـالـتـدخل النقـاذ ضـحـايا الصـدر
الـدعـاوى الـكـيـديـة. وقـلن لــقـنـاة
(نـنـاشـد (الـشـرقـيـة نـيـوز) امس 
الصـدر بـالتـدخل وانقـاذ ابـنائـنا
الذي يـقـبعـون في الـسجـون مـنذ
بسبب الدعاوى الكيدية سنوات 
ومــا يــعــرف بــاخملــبــر الــسـري)
مـؤكــدات ان (ابــنــائـهم يــعــانـون
ونـأمل ظـروفــا صـعـبــة وقـاســيـة
الـتــفــاتـة الــصـدر لــنــا وحل هـذه
ا تظاهرون شكلة). ويـواصل ا ا
ان عتـصامـاتهم امـام مبـنى البـر

لـتــأكـيــد دعم الــتـغــيـيــر اجلـذري
تمهيدا الجراء وازاحة الفاسدين 
انتخابات مبكرة.وأكّد الصدر في
ـان بات وقت سـابق ان حلّ الـبـر
مـــطــلــبـــاً شــعـــبــيـــاً وســيـــاســيــاً
ونـخـبـويـاً ال بـديل عـنه.وقـال في
تـغـريـدة عـلى تـويـتـر إنه (بـفـضل
عتصم  الله ونعمته وجهود ا
جـــاءت ردود إيـــجــــابـــيـــة في مـــا
ـــان وجتــاوب يــخـصّ حلّ الـــبــر
شـعـبي وجتــاوب عـشـائـري ومن
بــعـض الــقـــيــادات الـــســيـــاســيــة
الكردية والسنية وحتى الشيعية
) واضــاف (نـعـم بـات حلّ أيـضــاً
ـان مطلـباً شعـبياً وسـياسياً البر
ونخـبويـاً ال بديل عـنه ولتـسكتْ
كلّ أفــــواه الـــفــــاســــدين أيـــنــــمـــا
داعيـا القيادات الـسياسية كانوا)
ـدني إلى ومـؤسـسـات اجملــتـمع ا

(وقــفــة جــادّة إلنــقـاذ الــعــراق من
أنـــيـــاب الـــفـــســـاد والـــتـــبـــعـــيــة
وتـــصـــحــيـح مــســـار الـــعــمـــلـــيــة
السيـاسية التـي أضرّت بالبالد).
رسـالة ـطـيـري  كـمـا نـقل احـمـد ا
الصدر الى الـنقـابات واالحتادات
جــاء فــيــهــا (نــشــكــر الــعــراقــيــة 
ـــســانــدة ــشـــرفــة وا مــوقـــفــكـم ا
لإلصـالح وجلــــمــــيع األخــــوة في
الـــنـــقــــابـــات واإلحتـــادات الـــذين
وقـفـوا مـوقـفــاً مـشـرفـاً ومـسـانـداً
للـثـورة الـعاشـوريـة اإلصالحـية).
وكـــانت الـــنــقـــابـــات واالحتــادات
قــــــد دعـت خالل الــــــعــــــراقــــــيـــــة 
اجتماعها في مـقر نقابة احملام
الــعـــراقــيــ الـى ضــرورة اجــراء
ان انـتـخـابـات مـبـكرة وحـل الـبـر
ــــتـــــظــــاهــــرين ودعم مـــــطــــالب ا
شـروعـة. وبـحث رئـيس الوزراء ا

مـع رئـيس مـصــطــفى الــكــاظـمي 
تيار احلكـمة عمار احلـكيم جملة
ــــلــــفــــات عــــلى الــــســــاحــــة مـن ا

الــــــســـــيــــــاســـــيـــــة واألمــــــنـــــيـــــة
واالقـتـصــاديـة.وقـال بـيــان تـلـقـته
(الـــزمــــان) امس ان (اجلــــانـــبـــ

تـــداوال فـي الـــلــــقـــاء  تــــطـــورات
ـشـهـد الـســيـاسي واالجـتـمـاعي ا
واخلــدمي واكــدا أهـمــيــة إبــعـاد

ـواطــنـ ومــؤسـسـات مـصــالح ا
الـــدولـــة عن اخـــتـالفـــات الـــقــوى
السياسـية). وأيد امـ عام حركة
بـــابــلـــيـــون ريـــان الــكـــلـــداني في
تغريدة على تـوتير (دعوة الصدر
الى اجــراء انـــتــخــابـــات مــبــكــرة
وهي اخلــــطــــوة لــــلــــخــــروج من
ولكن البـد ان يرافق ذلك االنزالق 
تــغــيــيــر رئــيس الــوزراء احلــالي
وتـعــيـ حــكـومــة جـديـدة الدارة
ذلك). وأكــــد ســـكـــرتــــيـــر احلـــزب
أن الشيوعي العراقي رائد فهمي 
ان بدون هناك إمكـانية حلل الـبر
تعـقيـدهـا من قبل بـعض األطراف
بـــــحــــجـــــة الــــذهـــــاب إلى األطــــر
الـــدســتـــوريـــة. وقـــال فــهـــمي في
تـــــــصــــــريـح امس ان (الـــــــقــــــوى
ـان سـتـلـجـأ ـعـارضـة حلل الـبـر ا
إلى األطر الدستـورية  فهناك من

ــانــيــ من ال يــريــدون حل الــبــر
مــجـــلس الـــنــواب حـــفــاظـــاً عــلى
ــا يــعــتــقــدون مــصــاحلــهم أو ر
بانهم يستطيعون خدمة البلد من
خالل بـــقــــاء اجملـــلس) واضـــاف
(لـكـنـنـا نـعـرف ان هـذا اجملـلس ال
ـــــئـــــة من ـــــثل ســـــوى  20بـــــا
ـــقــاطــعــة الــعـــراقــيــ بـــســبب ا
الـواسـعـة لالنــتـخـابـات االخـيـرة
التي جرت في العاشر من تشرين
ــاضي الــتي حتــكم بــهـا األول ا
ال كمـا في جـمـيع االنـتخـابـات ا
نفلت حيث السياسي والسالح ا
لم يـــنـــجـــز اجملـــلـس مـــهـــامه في
انــتــخــاب رئــيــسي اجلــمــهــوريـة
رأت والــــــــــــــــــــــوزراء). فــي وقــت 
ـتـحــدثـة بـاسم ائــتالف الـنـصـر ا
ان االنـــتــخــابــات ـــظــفــر  آيــات ا
ــبـكــرة تــتــوقف عــلى مــسـارين ا

ســــــيـــــاسـي وفـــــنـي. وقـــــالـت في
تـــصــــريح امس ان (مــــبـــادرتـــنـــا
تـــتــطـــابق مع مـــطـــالب الـــكــتـــلــة
الــصـــدريــة لـــكن بــنـــفس الــوقت
نــحــتــاج الى اجلــلــوس لــطــاولــة
حــوار مـن اجل حتـــديــد االلـــيــات
دة طالب وتنفيذها وا لتطبيق ا
الزمـنـيـة الـتي حتتـاج الى تـنـفـيذ
اجراء االنـتـخابـات) واضافت ان
(مــبــادرة الــنـصــر كــانت تــشــمل
مجـمـوعة نـقاط مـتـمثـلـة بالـدعوة
الى انــتـخــابـات مــبـكــرة تـديــرهـا
حكـومة جـديدة كـاملـة الصالحـية
ـدة زمنـية حتـدد الحقا انتـقالـية 
برنامج حـكومي واقعي فـيه نقاط
مـحـددة متـمـثـلـة بـتـحـقـيق خـدمة
وطنيـة وتوفير فـرص عمل وهذه
ابــرز مـــقــتــرحـــاتــنــا لــلـــمــرحــلــة

قبلـــة).  ا
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ام تطالب
عرفة مصير
غيب ابنائها ا

اجلـــهــاد ويــزيــد عـــدوكم هــوانــا
اكـد وخــذالنـا). في غــضــون ذلك 
مندوب فلسط الدائم لدى األ

يـــــضـــــعـــــفــــــكم ولـن يـــــنـــــال من
بل هــو يــزيــدكم قــوة ــتــكـم عــز
وإصــرارا عـلـى مـواصــلــة طـريق

وذلك لن يفضي سوى إلى تناميّ
التصعيد والتأز دون الوصول
إلى أي حل). كما اسـتنـكر رئيس
هــيـــئــة احلــشــد الــشــعــبي فــالح
الــعــدوان عــلى غــزة. الــفــيـــاض 
وقــال في بـيــان تـلــقـته (الــزمـان)
امـس (نـــتــــابع بـــقــــلق بــــالغ مـــا
يحـصل ألهـلنـا في غـزة الصـمود
والــتــحـدي من اعــتــداءات آثــمـة
للـعصـابة الصـهيـونيـة الغـاصبة
التـي ترتـكب أبـشع اجملـازر بحق
ظلوم الذي الشعب الفلسطيني ا
يــدافع بـكل بــســالـة واقــتـدار عن
ـــــــــشـــــــــروع فـي أرضه حــــــــقـه ا
ومـقـدسـاته) واضـاف ان (قـلـوب
الـــــعــــراقـــــيـــــ مــــعـــــكم أيـــــهــــا
ونحن كـما هو عـهدنا بكم األعزة
واثــقــون أن مـــا يــحــصل اآلن لن
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دان الـــــعـــــراق امس الـــــعــــدوان
الذي الصهـيوني على قـطاع غزة
اســـفــر عن وقــوع ضـــحــايــا بــ
ـتــحـدث بـاسم . وقــال ا ـدنــيـ ا
وزارة اخلارجية أحمد الصحاف
في بيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(الــــعـــــراق يــــعـــــربُ عن إدانـــــتهِ
واستنكارهِ للـعدوان الصهيوني
الـذي أستـهـدف مـنـاطق مخـتـلِـفة
بــــقـــــطـــــاع غـــــزة أســــفـــــرت عن
ــواطــنـ اســتــشــهــاد عــددٍ من ا
الـفــلـســطــيـنــيــ بـيــنـهـم طـفــلـة
وإصـابـة أخـرين) واشـار الى ان
(لــغــةَ الـعــنفِ الــتي يــنــتـهــجــهـا
الـكـيـان الـصـهـيـوني سـتـزيـد من
االحتقـان وتكـرس مناخ الـتوتر
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ـــتــحـــدة ريـــاض مــنـــصــور إن ا
مــجــلس األمن الــدولـي ســيــعــقـد
اجتماعا اليوم االثن بطلب من
دولـة فـلـسـطـ لـبـحث الـعـدوان
اإلسرائيلي على قطاع غزة. وقال
مــنــصــور في تــصــريح امس أنه
( التـواصل مع رئـاسـة مـجلس
لالســتــجــابــة لــطـلـب دولـة األمن
فــلـسـطــ بـأن يــتـحــمل اجملـلس
مـــســؤولـــيــاتـه بــوقف الـــعــدوان
اإلســرائــيــلي عــلى شــعب قــطـاع
غـزة وإدانـته وتــوفـيـر احلـمـايـة
الـدولـيـة لـلـشـعب الـفـلـسـطيـني)
مؤكدا ان (الـعديـد من الوفود من
أعضـاء مـجـلس األمن اعربت عن

استجابتها لهذا الطلب الذي 
عبر دولة اإلمارات).

≤ ’ qO UHð WÐU∫ صبية فلسطينية بترت اطرافها في القصف االسرائيلي على غزة «
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ركـبـات التي تـنقل بغـيـة تأمـ ا
الـزائـرين الى مــحـافـظـاتـهم بـعـد
اكدت أداء الزيارة). وفي النجف 
سـيـر اخلـطة احلـكـومـة احملـلـيـة 
األمـــنــيـــة واخلــدمــيـــة اخلــاصــة
بـــــإحـــــيـــــاء ذكـــــرى عـــــاشــــوراء
بانـسيـابيـة فيـما أعـلنت وصول
أكثر من  28ألف مسافر من دول
عــربــيـة أجــنــبـيــة مــنـذ األول من
محرم احلـرام حتى االن.. واكدت
ـــدني ان ســـلـــطـــة الـــطــــيـــران ا
الــزائــرين الــوافـديـن من اخلـارج
ألداء مـراسـيم زيـارة الـعاشـر من
مــلـزمــ بــابـراز مــحـرم احلــرام 
بـبـطـاقـة الـتـلـقـيح الـدولـيـة.وقـال
مدير اعالم سلطـة الطيران جهاد
الـــديــوان انه (ســـيــتم مــطـــالــبــة

كــــــربالء) مــــــؤكــــــدا ان (وزيــــــر
وجَّه ي  الـداخلـيـة عثـمـان الـغا
ؤتـمر األمـني الذي عـقده خالل ا
في قــيــادة الــعــمـلــيــات  ســرايـا
مــــكــــافـــحــــة الــــشــــغـب وأفـــواج
ـسك الـطــوار والـرد الـســريع 
مــحـاور كــربالء الـثالثــة لـتــأمـ
احلمـاية لـلزائريـن) الفتا الى ان
( 20ألـف عـــــــنــــــــصــــــــر أمــــــــني
سـيــشـاركـون فـي تـنـفــيـذ اخلـطـة
ساندة األمنية وتأم الزيارة 
طيـران اجليش والـقوة اجلـوية)
وتـابـع انه (سـيـتم تــنـفـيــذ خـطـة
خــدمـات ونــقل مــوازيـة لــلـخــطـة
األمـنــيـة بـإشـراف نــائب مـحـافظ
كـــربالء ونــائب قــائـــد عــمــلــيــات
كربالء وعـدد من ضبـاط القـيادة
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كــشـفت قــيــادة عـمــلـيــات كـربالء
امس عن مـشــاركـة اكـثـر من 20
الف عـنـصـر امـني ضـمن اخلـطـة
الـــتي اعـــدتـــهـــا لــتـــأمـــ زيــارة
عــــاشــــوراء.وقــــال مــــديــــر إعالم
الـقـيـادة الـعـمـيـد فاهـم الـكريـطي
في تصـريح امس إن (الـقطـاعات
ـــشــاركــة في اخلـــطــة األمــنــيــة ا
اخلاصة بـزيارة عاشـوراء نفذت
عمـليات اسـتباقـية قـبل الزيارة)
ــــفـــارز وأضــــاف أن (عـــدداً من ا
ـتـفـجـرات ـروريــة ومـكـافـحــة ا ا
وصـلت الـى احملـافـظـة وغـيــرهـا 
ـــــوجــــودة في لــــدعم  الـــــقــــوة ا

الـزائــرين الــوافـدين الى الــعـراق
الحيـاء مراسم زيـارة العـاشر من
بـبطـاقة الـتـلقـيح الدولـية محـرم 
وفقـا لـتوجـيهـات اللـجـنة الـعلـيا
لـلــصـحـة والــسالمـة الــوطـنـيـة).
تعـطيل الدوام وقررت احلـكومـة 
ـــنــاســـبــة يـــوم غـــد الــثالثـــاء 
عــاشــوراء. وقــال بــيــان لالمــانـة
الــعــامـة جملــلس الــوزراء تــلــقـته
(الزمـان) امس انه (تـقرر تـعـطيل
الدوام الرسمي لـيوم غد الثالثاء
 وذلك بـذكـرى اسـتـشـهـاد اإلمـام
احلـــســـ بن عـــلـي عـــلـــيـــهـــمـــا
الــــــــسـالم). وكــــــــانـت عــــــــدد من
احملــافـظــات قـد اعــلــنت تـعــطـيل
الدوام يـومي الـثالثـاء واالربـعاء

ناسبة نفسها.  قبل با ا
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مـــؤكــدا "أبـــلـــغــنـــا الــســـفــارات واأل
ـا يـحـدث".وغـالـبـاً مـا يـنـدد ـتـحـدة  ا
نــاشـطــون في مـجــال حـقــوق اإلنـسـان
بـاالعتـقاالت الـتعـسفـية وانـتهاك احلق
في التظاهر وحرية الصحافة في إقليم
كــردســتـان.وكــان رئــيس حــراك اجلـيل
اجلـديد شـاسوار عـبد الـواحد كتب في
تـغـريـدة في األول من آب/أغـسـطس أن
"الـــوضع في إقـــلــيم كـــردســتــان سيء
شاكل بل عاجلة ا السلطات ال تقوم 
تـزيـد علـيـها. الـفسـاد الـفقـر الـبطـالة
وصـلت إلى ذروتـها. حـكـومة اإلقـليم ال
ـعارضة ولن تقوم تـصغي إلى القوى ا

بإجراء انتخابات جديدة.

وكــالـــة فــرانس بــرس. كــذلـك اعــتــقــلت
ـــان اإلقــلــيم في نــائـــبــة أخــرى عن بــر
ّ اإلفـراج عـن جـمــيع مــديــنــة رانــيــا.و
الـنواب بـعد بـضعـة ساعـات كمـا قالت
عــبـــد الــواحــد لــوكــالــة فــرانس بــرس.
ونـشرت على حسابها في تويتر صورةً
لــثالثــ نـاشــطــاً جـرى اعــتــقـالــهم في
األيـــام األخـــيـــرة. وأفــاد بـــيـــان حلــزب
"اجلــــيل اجلــــديــــد" بـــأن " 30 ســــيـــارة
عـسكرية مسلحة حاصرت مقر احلراك"
في الـسليمـانية قبيل الـتظاهرة وحمّل
الـبـيان "سـلطـة اإلقـليم وحـزبي االحتاد
وقـراطي مسؤولـية احلـفاظ على والـد
حـياة رئـيس احلراك ونـوابه وقيـادييه"
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{ الـسليمانية (أ ف ب) - أطلقت قوات
األمن فـي مـديـنـة الـسـلـيــمـانـيـة بـإقـلـيم
سيل لـلدموع كـردستان الـعراق الغـاز ا
ـــتــظــاهـــرين الــذين لـــتــفــريـق مــئــات ا
ـديـنـة احـتـجـاجـاً جتـمــعـوا في وسط ا
عـيشة واعـتقلت عـلى الفسـاد وتردّي ا
لــفـتــرة وجـيــرة نـوابـاً مـن حـزب كـردي
مـعـارض كـانوا دعـوا لـلـتظـاهـرة.ودعا
حــــزب "اجلـــيل اجلــــديـــد" وهـــو حـــزب
مـــعـــارض إلى تـــظــاهـــرة في مـــديـــنــة
الـسـلـيـمـانيـة ثـاني أكـبـر مـدن اإلقـليم

تنديداً بالفساد وتراجع احلريات.
“Uſ ‚öÞ≈

وقــبل أن تـبـدأ الــتـظـاهــرة جـرى نـشـر
الــعـــشــرات من ســيــارات الــشــرطــة في
ـدينة شـمال العـراق.وما إن بدأ وسط ا
كـان حتى قامت ـئات بـالتجـمع في ا ا
ـسيل الـقـوات األمـنـيـة بـإطالق الـغـاز ا
ـطـاطـي عـلـيـهم لــلـدمـوع والــرصـاص ا
لـتفريقهم كما أفاد صحافي في فرانس
بـرس مشيرا إلى أن قوات األمن منعت
الـصـحـافيـ من اسـتـخدام كـامـيـراتهم
لـلـتصـوير.وفـيمـا كـانوا مـتوجـه إلى
الــتــظــاهــرة قــامت قــوات أمن اإلقــلــيم
ان باعتقال  6من نواب احلزب في البر
الـعراقي فـي أربيل والـسلـيمـانيـة كما
أفـادت رئيسـة كتلـة "اجليل اجلديد" في
ـان الـعـراقي ســروة عـبـد الـواحـد الــبـر
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ـؤهـلـ لالخـتـبار وهـوبـ في وزارة الـتـربـية أسـمـاء الـطـلـبة ا أعـلنت هـيـئـة رعـايـة ا
ـتوسط.وذكـر بـيان أمس أن (الـوزارة تـعلن أسـماء التـنافـسي الـثانـي للـصف األول ا
ــتـوسط في مـدارس ــؤهـلـ لالخـتــبـار الـتــنـافـسي الـثــاني لـلـصف األول ا الــطـلـبـة ا
وهوب حملافظات  بغداد و البصرة و نينوى و األنبار والنجف وذي قار و ميسان ا
ــوهـوب بـنـجـاح لــلـعـام الـدراسي الــذين اجـتـازوا االخــتـبـار األول الخـتـيــار الـطـالب ا

قبل). ا
وأضــاف أن (مــوعـد االخــتـبــار الــثـاني
سـيحدد الحـقاً وستـكون مواد االخـتبار
في الـعـلـوم والـرياضـيـات لـلصف األول
ــتـوسط والــذكـاء واألبــداع). وحـقـقت ا
تـسع وثمـانون جـامعـة وكلـية حـكومـية
وأهـلـيـة محـلـيـة نتـائـجـا تنـافـسـية في
ي تــصــنــيف الــويب مــاتــريــكس الــعــا
ضـمن نسـخة النـصف الثـاني من العام
بحسب وزارة الـتعلـيم العالي اجلـاري 
والــبــحـث الــعــلــمي .  وجــاء في مــوقع
الـتصنـيف (حصول جـامعة بـغداد على
ركز 1710 فـي ما جاءت جامعة ديالى ا
بــــالـــتـــســــلـــسل  1799 ثـم اجلـــامــــعـــة
ـستنـصرية بـالترتيب  2578 من أصل ا
أحـــد عــشــر ألـــفــا وتـــســعــمـــئــة وأربع
وتــسـعـ جـامـعــة حـول الـعـالم) وقـال
بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(تــصــنــيف الــويب مــاتــريــكس الــتــابع
لــلــمـركــز األعــلى لــلـبــحث الــعـلــمي في
اسبانيا الذي يصدر في كل نصف سنة
يـعتـمد على مـؤشرات تقـيس احلضور
االفـــتــراضـي لــلـــجــامـــعــات عـن طــريق
مـواقـعـهـا وتـؤشـر نـسـبـة الـوضوح 50
ئة وقوة وتميز ئة والشفافية  10بـا بـا

ئة). البحوث  40با
قـد سجلت  وكـان اجلامـعات والكـليات 
تــنـافـسـا مــتـصـاعــدا في الـتـصــنـيـفـات
منهـا تصنـيف شنغـهاي الذي يـة  الـعا
ظـــهـــرت فــيـه جــامـــعـــة بـــغــداد ضـــمن
تخصص الهندسة الكيماوية وتصنيف
س الــذي تـتــواجــد فـيـه حـالــيـا ذا تــا
أربع جـامعات وتـصنيـف كيو اس الذي
تـتواجـد فيه خمس جـامعات وتـصنيف
ســيـمــاكـو الــذي تـتــواجـد فــيه اثـنــتـان

تـــلــــقـــته (الـــزمــــان) امس أن (ارتـــفـــاع
كان دارس  مـعدالت الـتحـاق الطلـبة بـا
نـــتــيــجـــة اتــخـــاذ الــوزارة جــمـــلــة من
اإلجـراءات مــنـهـا عـقـد اجـتـمـاعـات مع
أولـيـاء األمور تـناولت تـطـبيق الـتعـليم

اإللـزامي وتعـريف أوليـاء األمور بـخطر
الـــتــســـرب ومــنـــاقــشـــة أســبـــاب تــرك
الـــدراســــة وطـــرح األفـــكـــار واحلـــلـــول
مــشـيــرا الى ان (الــشـعب ــعـاجلــتــهـا)
نـفذت ـديريـات الـعامـة  اإلعالمـيـة في ا

حمالت توعية حلماية األطفال من خطر
اإلســاءة واالســتــغالل مـع تـفــعــيل دور
اإلرشـاد التربـوي التوجـيهي فضال عن
الــتـعــاون مع شـركــات الـهــاتف الــنـقـال
لـلحث إعالمياً على تـسجيل األطفال في

وعــشـرون مــؤسـســة وتــصـنــيف جـرين
مـتـريك الـذي دخـلت فـيـهـا ست وسـتون
جـامـعة وكـليـة عراقـية وتـصنـيف يو ار
اي بـي الذي تتـواجد فيه أربع جـامعات
عـــراقــــيـــة ويـــضـــاف لـــهــــا تـــصـــنـــيف
ويــبــومــيــتــركس الــذي ســجـل حــضـور
وتـنـافس تـسع وثـمانـ جـامـعة وكـلـية
أكـدت وزارة التـربـية مـحـلـية. بـدورهـا 
انــــــهـــــا لـم تـــــســــــجل أي خــــــرق خالل
امــتـحــانـات الـســادس االعـدادي فــيـمـا
اشــارت الى اتـخــاذ نـظـام إخــفـاء عـالي

ستوى. ا
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وقــال عــضــو هـيــئــة الــرأي في الـوزارة
قــــيس الـــكـالبي في تــــصـــريح امس إن
(الــتــعــاون مع االجـهــزة االمــنــيـة خالل
امـتحـانات الـدراسة االعـدادية كـان على
حيث انها سؤولية  مستوى عالي من ا
الكات التربوية في تسلم كانت ترافق ا
االجهزة من اللجنة الدائمة لالمتحانات
ثـم حتـــول الى اخلــــزائن) واضـــاف ان
ــشــاركــة االمن (هــذه الــعــمــلــيــة تــتم 
الـوطـني والـدفـاع والـداخـلـيـة ومن دون
تـسـجـيل اي خرق بـهـذا الشـأن) مـؤكدا
ـتــبع في اخــفـاء وســريـة ان (الــنـظــام ا
سـتوى حيث ان اسـماء الـطلبـة عالي ا
الـدفاتر االمتـحانية مـغلقة ويـكون هناك
رمـوز وكـودات مع الـكـونـتـرول والـدفـتر
ـعتـمدة اي االمـتـحاني اليـعـلم بـاالليـة ا
شـخص لـضـمان حـقـوق الـطلـبـة).  كـما
افـــادت الــــوزارة  بـــارتـــفـــاع مـــعـــدالت
االلــتــحـاق بــالـدراســة لــلـعــام الـدراسي
اجلـاري في محـافظات الـبصرة وصالح
الدين وكربالء وواسط. وأوضحت بيان

ـــدرســة مـــنـــعــاً لـــلـــتــســـرب وإعــداد ا
الـــبـــوســـتـــرات الـــتـــوعـــويـــة  وكـــذلك
الـتنـسيق مع الـشرطـة اجملتـمعـية لبث
ــدارس الـتـي حتـذر من الــنــدوات في ا
ظاهرة التسرب وأثرها على اجملتمع).

الـسـبت األحـد حـسـب صحـافـيـي وكـالة
فــرانس بــرس في غــزة. وقـال مــتــحـدث
عــســـكــري إســرائــيــلي إن إســرائــيل "ال
جتـري حـالـيـا مـفـاوضـات لـوقف إطالق
الـنار". وحـرم تبـادل القـصف قطـاع غزة
احملـصــور بـ مـصـر والـبـحـر األبـيض
ـتـوسط وإسـرائـيل من مـحطـة تـولـيد ا
الـكـهـربـاء الـوحـيـدة فـيه. وقـالـت شـركة
الـكـهربـاء يوم الـسبت إنـها "تـوقفت عن
الـعـمل بـسـبب نـقـص" الوقـود. وأغـلـقت
ـعـابـر احلـدوديـة في الـدولـة الـعـبـريـة ا
األيـام األخـيرة وأوقـفت فـعلـيـا شحـنات
الـديـزل. وقـالت وزارة الـصـحـة فـي غزة
ـقـبـلـة سـتـكون إن الـسـاعـات الـقـلـيـلـة ا
"حــاســمـة وصــعـبــة" مــحـذرة من خــطـر
تـــوقف اخلــدمـــات احلــيـــويــة خالل 72
ســاعــة بــسـبب نــقص الــكــهــربـاء. وفي
2019  أدى مـــقـــتل أحـــد قــادة اجلـــهــاد
اإلسالمـي في عـمــلـيــة إسـرائــيـلــيـة إلى
تـــبـــادل لـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــصف أليـــام.
ولــــــــــــــم تـــــشـــــارك حـــــمــــــاس الـــــتي
تـواجـهت مع إسـرائـيل في أربـع حروب
مـنذ تـوليـها الـسلـطة في  2007 فـي تلك

العمليات.

من جـهة أخـرى أكد قـائد الـعمـليات في
اجلـيش االسرائيلي عوديد باسيوك في
بـيان لوكالة فـرانس برس مساء السبت
أنه " حتـيـيد الـقـيادة الـعـليـا لـلجـناح
الـعسـكري حلـركة اجلـهاد اإلسالمي في
غــزة".كــمــا أعــلن اجلــيش اإلســرائـيــلي
األحـد اعتـقال نحـو عشـرين من ناشطي
حـركـة اجلـهـاد اإلسالمي الـفـلسـطـيـنـية
في الـضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلـة. وقال في
بــيــان إنه اعــتــقل خـالل عــمـلــيــات دهم
"حـوالـى عـشـرين" شـخـصـا "يـشـتـبه في
انـتـمـائهم لـلـمـنظـمـة اإلرهـابيـة اجلـهاد
االسالمـي" في أنـحـاء الـضــفـة الـغـربـيـة
الـتي حتـتـلـهـا اسـرائـيل مـنذ 1967. من
جـهـته قال مـحمـد الـهنـدي القـيادي في
ــــعــــركــــة مـــــا زالت في احلــــركـــــة إن "ا
بـدايتها". وقالت مصـادر مصرية لوكالة
فـــرانس بـــرس إن الـــقــاهـــرة الـــوســيط
الــتــاريــخي بـ إســرائــيل والــفــصـائل
ــــســــلـــحــــة فـي غـــزة حتــــاول إطالق ا
ـصــري عـبـد وســاطـة. وقــال الـرئــيس ا
الـفـتـاح الـسيـسي في خـطـاب إنه يـعمل
بـال تــوقف إلعـــادة الــهـــدوء. لــكـن عــلى
األرض اسـتـمر تـبـادل إطالق النـار ليل

الـسـلـطات اإلسـرائـيـليـة تـشـكك في هذه
احلـصـيـلـة وتـؤكـد أن عـددا من األطـفال
الـفـلسـطيـنـي قـتلـوا مـساء الـسبت في
جـبـاليـا بـسبب صـاروخ أطـلقـته حـركة
اجلـــهــاد اإلسالمـي بــاجتــاه إســـرائــيل
وفــشل في حتــقــيق هــدفه.وقــال مــكـتب
رئـيس الوزراء االسـرائيـلي يـائيـر البيد
فـي بيان ان "قوات األمن االسرائيلية لم

تقصف جباليا في الساعات األخيرة".
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وشـاهـد صـحـافيـو وكـالـة فـرانس برس
في مـستشفى جبالـيا جثث ستة شهداء
بـــيــنـــهم ثالثـــة أطـــفــال.وكـــان اجلــيش
اإلسـرائــيـلي أعـلن الـسـبت أنه يـسـتـعـد
"ألسـبـوع" من الـغـارات عـلـى قـطـاع غزة
الـتي تستهدف حركة اجلهاد اإلسالمي
مــؤكــدا أنه قـتل  15مـقـاتـال.وبـ هؤالء
أحــد قـادة احلــركـة تــيـســيـر اجلــعـبـري
الـذي قتل اجلمعة في مدينة غزة وخالد
مــنـــصــور الــذي أكــدت حــركــة اجلــهــاد
اإلسـالمي مـقتـله الـسـبت فـي غارة عـلى
رفـح (جــنــوب الــقـــطــاع). وقــالت وزارة
الـداخـليـة في غـزة إن هذه الـغارة أودت
بـحـيـاة ثمـانـيـة أشخـاص في اجملـموع.

الــعــســكـري حلــركــة اجلـهــاد اإلسالمي
األحــــد أنه أطــــلق صــــواريخ بــــاجتـــاه
الـقـدس.وقـالت سـرايا الـقـدس في بـيان
"أطـلقنا منذ وقت لـيس ببعيد صواريخ
رة األولى بـاجتاه القـدس". وهذه هي ا
الــتي يـتـم فـيــهـا إطالق صــواريخ عـلى
سـتمر مع الـقدس مـنذ بـدء التصـعيـد ا
إســـــرائــــيل فـي قــــطــــاع غـــــزة.وكــــانت
صـفـارات اإلنـذار شُغّـلت مـسـاء الـسبت
بــالــقـــرب من تل أبــيب وأكــدت حــركــة
اجلــهـاد اإلسالمـي أنـهـا أطــلـقت "وابال
مـن الـصـواريخ" في هـذا االجتـاه.وهـذه
ـواجـهة اجلـديدة الـتي بـدأت اجلمـعة ا
هـي األشـــدّ بــــ الـــدولــــة الــــعـــبــــريـــة
سـلحـة في غزة مـنذ حرب والـفصـائل ا
أيار 2021 الـتي أسـفرت خالل  11يـومًا
عـن مـقــتل  260 فــلــســطــيـنــيًــا بــيــنـهم
مـقــاتـلـون. كـمـا أسـفـرت عن سـقـوط 14
قتيال في إسرائيل بينهم جندي حسب
الـسلطات االسـرائيلية.وأفـادت حصيلة
مـحدثة لوزارة الصحة الفلسطينية بأن
 29 شـخـصا بـيـنـهم ستـة أطـفال قـتـلوا
مـنذ اجلمعـة في الضربات اإلسـرائيلية
عــلـى غـزة و 253آخــرين جــرحــوا.لـكن

اإلسـالمي أنها أطلـقت صواريخ باجتاه
الـقـدس بـعـيد تـشـغـيل صـفـارات اإلنذار
في مـنـطقـتهـا.وأطلـقت صفـارات اإلنذار
في مــنــطـقــة الــقـدس بــحــسب اجلـيش
اإلســرائـيـلي. بــعـيـد ذلك أعــلن اجلـنـاح

{ غــزة (أ ف ب) - ارتــفــعـت حــصــيــلـة
الـــشــــهـــداء في تـــبــــادل الـــقـــصف بـــ
اسـرائـيل والفـلسـطيـنيـ في غزة أمس
األحــد إلى  29شــخــصــا بــيــنــهـم ســتـة
أطــفـال بــيــنـمــا أعـلــنت حــركـة اجلــهـاد
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ـــصــحـــوبــة بـــالــتـــوجــهــات ــتـــأخــرة ا لم يــكـن احلــزن الـــعــراقي ولـــيــدَ الـــعــصـــور ا
الدينيـة/الطقوسيـة بقدر ما إنه مـتجذر بعـمقِ القِدم وليس مخـفيا بقـدرٍ ما هو ظاهر
شاعر نقاءاً للعيـان ويصل إلى درجة التباهي والتفاخر كون شعور احلزن هو أكثر ا
ـآسي ــكنُ تـمــثـيــلهُ كـمــا حـال تــمـثــيل الـســعـادة والــضـحِك فــكـثــرة ا وصــدقـاً وال
لحمي (كلكامش) مثالً جعل منهُ رمزا ال يُعلى عليه وتضمينها في الشعر الرسمي ا
كما للحزن واخلوف عالقة تأصيلة فاخلوف يبدأ لينتهِ باحلزن حتَّى بدا األمر وكأنه
يرتـبط بـاألرض/القـوميـة; فهـو أقدم من حـيث الوجـود من الـشرائع الـدينـية اخملـتلـفة
كون الديانـات في بداية تأسيسها كان مجرد إجابات بدائية لبعض الظواهر الطبيعية
التي أعـتقـدوها سـلفـاً بأنـها خارقـة أكبـر من طاقـة الفـرد على مـواجهـتهـا أما احلزن
فـكـان قـبل ذلك بـكـثـير إذ ارتـبط بـطـبـيـعـة اإلنـسـان وحـاجـاته وصـراعه مع حـيـثـيات
الـطبـيعة الـتي تهزم ضـعفه بـاحلر والبـرد واجلفاف الـذي يداهم حـياته وزراعته ذلك
كـلهُ يُحزن اإلنـسان ويـجعله حتتَ وطـأة ضغـوطٍ نفسـية تـنعكس سـلبا عـلى سلـوكياتهِ
اليوميـة واندفاعه ضد مـتطلبـات األسرة واالنتفـاض بوجه الطوطم الـقبلي وصوالً إلى
عـدم محابـاة السـلطـة الرسمـية ثم بـرز ذلك جلـيا بعـدما ارتـبط احلزن بـالدين وأقدم
ا جـعل العراقـي يربـطون موتهِ بـاجلفاف دلـيال على ذلك مـأساة تمـوز وموتهِ ظلـماً 
(شـهــر تـمـوز)  وربط بــعـثهِ لـلـحــيـاة والـنــمـاء الـزراعي (شــهـر الـربـيـع) ومـابـ هـذين
ــتـد إلـى اجلـزع وضــرب الـنــفس وإيـذائــهـا وقــد يـصل األمــر حـد الــشـهــرين حـزن 
االنـتـحـار بـشـكل طقـوسي رهـيب امـتـد آلالف الـسـنـ وصوال الي احلـيـرة الـعـراقـية
ومذابح الفكـر النسطوري من قـبل النساء الـعراقيات آنـذاك جعلهن يتـميزن بالـترنيمة
ـارسـها ـمـزوجة بـاحلـزن الـتمـوزي الـبـيـئي ومأسـاتـهن الـواقـعيـة الـتي  الـقداسـيـة ا
وت الـرحـيل فغـياب البـعض جـنوبـا عن حـلول وقت الـغروب الـغـروب رمز الـفقـد ا
ة تضع مقـابرها باجتاه مغرب الشمس غـياب الروح هذا ماجعل احلضـارات القد
صـريـة ومـقبـرة بـغداد بـجـانب بغـداد الـغربي الـشـمس كـما هي مـقـابر احلـضـارة ا
(الـكرخ) يـعـد هـذا جـواب للـضـائـقـة النـفـسـية واالكـتـئـاب الـذي يرافق مـعـظـمـنا وقت
الغـروب كحـاجةٍ نـفسـية جتـعلـنا نـبحث عـما يـخرج تـلك احلسـرة وكأنـنا بحـاجةٍ إلى
ـكن أن نصطلـح عليهـا اآلن بالطور الـعراقي األصيل الذي هي ية التي  هذه التـر
ــوت الـسـابـحـة بــالـدم واالنـقالبـات والــقـرابـ الـثـريـة صـرخــة األرض الـنـاضـحـة بـا
بـالـشبـاب وامتـد بهِ لـيكـون رفـيقـا حقـيـقةً لإلنـسان الـعـراقي منـذ والدته وهـو يسـتمع
ؤثرين فـي نشأتهِ - أمه - وهي تسقيهِ ترنيمتهـا احلزينة (دللول) مع حليبها ألقرب ا
وهـذا مـبرر جـيـد لـطـلب الـصـادق مـن الـناعـي أن يـقـول أبـياتـه الـرثـائـية بـطـريـقـة أهل
الـعــراق!! الـطـريـقـة ذاتـهـا الـتـي جتـعـلـنـا بـحـالـة دهــشـة أمـام بـعض أصـوات الـريف
أصـوات الشـباب الـنعي الشـجي  الغـناء احلزيـن بحّة الـصوت الـتي ال جندها في
أي مـكـان آخـر إال نـادراً  هـذا جـواب أيـضـاً عـلى مـقـبـولـية الـفـن السـمـعي الـعـراقي
ـآسي الـعـراق التي عـربـيـا ليـس هذا فـحـسب بل أن مـصـيـبة احلـسـ رمـز مـتجـدد 
نــتــجت عـن االنــقالبــات واحلـــروب والــتــشـــاحن الــقــبـــلي مــنــذ ســـومــر وحــتى اآلن
آساة القتل/الـفقد رمزان يتناسالن بـشكل مستمر قد يُـجزع اإلنسان إال أن ربطهُ 
احلسـ يجـعل من تلـقيهِ أهـون  كون مصـيبـة احلسـ مصـيبةً شـمولـية يـشعـر بها
اجلــمــيع مـن دون أن يــرهق أحــدهم نــفــسهُ بــشــرحــهــا يــعــرفــهــا الــغــني/الــفــقــيـر
ـظـلوم اليـنـحـصـر األمـر بـالـتـوجه الـديـني بل بـاالنـتـماء واجلـاهل/الـعـالم والـظـالم/ا
ضـطَهـد كيف ال وقـد يشـعر بـاالضطهـاد حتى األرضي/ الـبيـئي احمليط بـاإلنسـان ا
الظالم في العـراق وهذا معلـوم للبـاحث التاريخي فـاحلزن صفة عـراقية صرفـة تميز
الـعـراقي/اجلــنـوبي الـوريث الـشــرعي حلـزن اآلبـاء الـسـومــريـ حتـديـدا احلـزن هـو
انعـكاس طـبيـعي وحاجـة نفـسيـة ضرورية حـاله حال الـدين الفـرق بيـنهـما أن احلزن
يـجـعل اإلنـسان من دون جـواب أمـا الـدين فـيحـاول تـهـدأة الـفرد
بـصگ الـغـفـران في احلـيـاة األخـرى لـكن احلـزن في حـقـيقـتهِ
يـعـيد اإلنـسـان إلى جـادة نفـسهِ وضـيـاعِ ذاته وتشـتـتهِ بـعد
حــيـرة تـداهــمهُ بـ فـيــنـةٍ وأخـرى تــقـر بـنــظـره نـحــو حـلـبـة
اذا أنا وألي شيء سـتمـر  الصـراع الوجـودي وتسـاؤله ا

ما الداعي لكل ذلك.....?

نقـمة الـشعب الـعراقـي على الـطبـقة الـسيـاسيـة الـفاسـدة اجلاثـمة عـلى صدر الـعراق
تمخض عنهُ ثورة شعبية سلمية عفوية عارمة بقيادة جماهير التيار الصدري ..

أزاحـة  الطبـقة السيـاسية الـفاسدة يـتطلب الـصبر وقوة الـتحمل والـشجاعـة واحلكمة
في أتخاذ القـرارات الصائبة اجلريئـة التي تدغدغ مشاعر الشـعب الناقم على الطبقة
الـسـياسـية الـفـاسدة بـجـميع طـوائفـهِ واألهم كسب  تـأيـيد الـشبـاب الـتشـريـني الثـائر
ومة الـثورة الشباب الـتشريني البـطل قدم كوكبة من الـشهداء واجلرحى في ثورة لد

باركة.. تشرين العظيمة ا
أقــتـرح ومن ضــمـيــري عـلى ســمـاحــة الـســيـد مـقــتـدى الــصـدر أن يــتـخـذ قــرار مـهم
وضروري  وجـوهري ألدامة الـزخم  اجلمـاهيري لألطـاحة بـساسة
الفساد محاسبة الفاسدين من قيادات التيار الصدري فساد
بـعض الـقـيادات من الـتـيـار يزكم األنـوف والـبـعض مـنهم في

مناصب سيادية حالياً..!?
اللهم أني بلغت فأشهد..

وما على الرسول أال البالغ..

≈½U−H—» ∫ النيران تتصاعد من إنفجرات غزك
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بغداد

ـكنُك أن تـغتني عن طـريق السـياسة إال إذا كـنت فاسدًا يقول (هـاري ترومان) :ال  
ي:( جنـيب  محفـوظ) في وصفه ظلم واجـرام اصحاب الـسرايا و ويقول األديب الـعا
الـقـصــور في مـصــر  : هـذا الــبـلــد لـو أقــيم فـيه مــيـزان عــدل كـمـا يــنـبــغي المـتألت

السجون و خلت القصور.. 
و يـحـمل ( ادوارد غـالبـاتو) مـسـؤوليـة الـسيـاسـي و الـقـيادات احلـكـوميـة في تـدهور
الي األوضاع االقـتـصاديـة و االجـتمـاعـيـة و السـيـاسيـة بـسبب فـسـادهم االداري وا

حيث يقول : نحن ال نعاني من نقص في األموال; بل من زيادة في اللصوص. 
ويـعـتـبـر (مـارك تـوين) صـاحب أشـهـر األقـوال في وصف الـسـيـاسـيـ وذلك بـقـوله :

السياسيون مثل حفاضات األطفال يجب تغييرهم دائمًا ولنفس األسباب.. 
قراطية اجملتمع اجلاهل بقوله ويسخـر األديب والفنان اإلنكليزي (برنارد شو) من د

قراطية التصلح جملتمع جاهل; ألن أغلبية من احلمير ستحدد مصيرك..  :إن الد
صالح و النفوذ ب السياسي كتبه (جورج أورويل);  و أغرب وصف لصراع ا

الــسـيـاســيـون في الـعــالم كـالـقــرود في الـغـابــة إذا تـشـاجــروا أفـسـدوا الـزرع وإذا
تصاحلوا أكلوا احملصول... 

 و يشخص الـسياسي اإليطالي (ميـكافيلي) في كتابه(األمـير) في منح احلرية لشعب
مـسـتـعـبـد بـصـعـوبـة الـتــكـيف الـنـفـسي واإلجـتـمـاعي وذلك بـقـوله : درجـة الـصـعـوبـة
واخلـطـورة في مـحـاولـتك حتـريـر شعب راضٍ بـعـبـوديـته هي نـفـسـهـا عـنـد مـحـاولتك

استعباد شعب حر.. 
ـواطنـ الـراغبـ بالـعمل الـسيـاسي  اجاب:  وعنـدمـا سئل احـد الفـقهـاء من أحد ا

نزلة ب النخاسة و النجاسة.. ابعد عن السياسة فانها 
اضي  في اربعينيات القرن ا

كان (صادق حـنا) يدير فندق (متروبول) الكائن على شاطئ دجلة في بغداد.. وقتها
سؤول و السياسي كان (صادق حنـا) يدير مديريات وشؤون الدولة بفعل تواجد ا
و الضبـاط لكون الفندق مركز تتواجد فيه االجنبيات من أوروبا وآسيا كان (صادق

صالح.. تعة واخلدمة و تخليص ا حنا) يجلبهن لغرض ا
غـضب امـ الـعـاصـمـة حـيـنـهـا (أرشـد الـعـمـري) من نـفـوذ و سـطـوة (صـادق حـنا)

فاستدعاه إلى مكتبه 
وقال لـه بعـصبـيـة حادة: بـغداد مـا تتـحـمل كواويـد اثـن الـعاصـمة

الزم يديرها كواد واحد)..
نا ابعدنا عن النجاسة وسرور السياسة.. رَبـَّ

و ابعد عنا الهم و التعاسة..
هندس ضياء واجد ا

{ مجلس اخلبراء العراقي
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ـرحومة ستـقام صالة الثـالث والسـابع على روح ا
صــبـــيــحـــة يــعــقـــوب مــتي أخـت زوجــتي إخالص
يعقوب متي في كنيـسة أم النور بعينكاوا - أربيل
ــــوافق  12/8/2022 وفي وذلك يــــوم اجلــــمــــعــــة ا
الـساعة الثامـنة والنصف صباحـاً وتقبل التعازي
بـعـد انــتـهــاء الـصالة في قــاعـة الــكـنـيــسـة لــغـايـة
الــسـاعـة  2 بـعـد الــظـهــر. وتـسـتــمـر الــتـعـازي من
الساعة  4 عصراً ولغاية 7 مساءً .. الراحة األبدية

إعطها يارب وليشرق نورك الدائم عليها.
qOÐ—√ ≠ w²  ÊuFLý

≈ŸUL²ł∫ تظاهرة إحتجاجية في السليمانية
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الــبــتــروكـيــمــيــائــيـة و85 طـنــاً الى
مـــديــريـــة مـــاء مـــحـــافـــظـــة واسط)
و40620 الف طـن من مــــادة الــــشب
ُكيس الى الـشركة الـعامة لـصناعة ا

األسمدة اجلنوبية). 
XML « ÃU²½«

وحـقق مــعـمل سـمـنـت الـنـجف احـد
مـعــامل الـشـركــة الـعـامـة لــلـسـمـنت
الـتـابـعــة لـلـوزارة نـسـبـاً عـالـيـة في
انـتــاج الـســمـنت لـلــنـصف األول من

ــائـة الــعـام اجلــاري بــلـغت 29 بـا
مقارنة بالفترة السابقة) وذكر مدير
عام الـشركـة باسـم مـحمــد اميـن في
تـصــريح تـابــعـته (الــزمـان) امس ان
ـــعــمـل حـــقق مـــبـــيـــعــات بـــلـــغت (ا
71531 الف طن خالل الستة اشهر
األولى من الـعـام احلـالي) مـوضـحاً
انه (يـسـتـورد حـالـيـاً مـادة الـكـلـنـكـر
ويـحولـهـا الى سمـنت) عـازيـاً سبب
ذلك الى (ارتــفـاع اســعـار الــنـفط من
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ــعــادن بـــحث وزيــر الـــصــنــاعـــة وا
مــنـــهـل عــزيـــز اخلـــبـــاز مع رئــيس
اإلحتاد الـعام لـلجـمعـيات الـفالحية
حــســن نــصــيـف الــتـــمــيــمـي ســبل
ــشــتــرك لــدعـم الــقــطـاع الــتــعــاون ا
الزراعـي. وقـال بيان تـلقـته (الزمان)
امس ان (اجلـانـبـ ناقـشـا إمـكـانـية
الـتـنـسـيق وسب الـتـعـاون الـكـفـيـلـة
بــدعم الــفالحــ والـقــطــاع الـزراعي
عــمــومـاً) واكــد اخلــبــز ان (الـوزارة
مــسـتـعــدة لـتــقـد الــدعم واإلسـنـاد
ـنـتـجـات الـتي لـلـفالحـ بـتـوفـيـر ا
تدعم النشاط الزراعي) الفتاً الى ان
(الوزارة تـنتج األسـمدة ومـنظـومات
ـــكــــائن الـــري بــــالــــرش وتــــوفــــر ا
ــعـدات الـزراعــيـة بــجـودة عــالـيـة وا
واسـعاراً مـنـاسـبـة  وتنـتج الـبـيوت
الـبـالسـتـيـكــيـة واألغـطـيــة الـزراعـيـة
ــيـاه الـتي تــسـاهم في ومـضــخـات ا

تطوير الزراعة).
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من جهته اعرب التـميمي (عن رغبته
بــالــتـــعــاون مع الــوزارة لــدعم هــذا
ـنتـج الوطـني). الـقـطـاع الـزراعي وا
في غـــضــون ذلك اكـــمــلت الـــشــركــة
الـــــعـــــامـــــة لـــــصـــــنـــــاعـــــة األدويـــــة
ـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة في سـامراء وا
إحـــدى شــركـــات الــوزارة إجــراءات
تــسـجـيل عــدد من مـســتـحـضــراتـهـا
الـدوائـيـة الـنـمـطـيـة واجلـديـدة لدى
وزارة الـصــحـة. وذكــرت مـديــر قـسم
التسجيل في الشركة مـروج هاشـم
ان (الـــوزارة وجــــهـت بــــتـــســــجــــيل
ــســتــحـــضــرات الــدوائـــيــة كــافــة ا
كــإحــدى الـــتــعـــلــمــيـــات والــشــروط
الواجب مراعاتها في عملية تسويق
األدويـــة) وبـــحـــسـب الـــبـــيـــان فــإن

(الشركة اكمـلت تسجيل ثالثة انواع
من األدويـــــة خـالل شـــــهـــــر تـــــمــــوز
ـاضي) مـبـيـنـاً انـهـا (سـامـكـسـيم ا
وشـراب ســامــافـيــد بالس  وشـراب
) مــــؤكـــداً ان (الـــشـــركـــة ســـامـــلـــ
مستمرة بتنـفيذ إجراءات التسجيل
لــيـتـســنى تـســويـقــهـا وطــرحـهـا في
الـــســــوق احملـــلـــيــــة في مــــتـــنـــاول
ـــواطن). و حـــصل مـــركــز بـــحــوث ا
وإنتاج األدوية البيطرية التابع إلى
هيـئـة البـحث والـتطـويـر الصـناعي
إحــــدى تـــشـــكـــيـالت الـــوزارة عـــلى
ـطــابـقـة. شـهــادة اجلـودة احملـلــيـة ا
واوضح الــبــيــان انه (اســتـنــاداً الى
ـادة  5من تـعــلـيــمـات مـنح احـكـام ا
طابقة احمللية رقم   1للعام شهادة ا
احلـالي وموافـقـة مـنح شـهـادة نظُم
ـركـز مع قـسم ادارة اإلدارة نـسـقــرا
اجلودة في الـهيئـة تطـبيق األنـطمة
الــتي تــســاهم في تــوثــيق مــسـارات
الــعـمل وحتــديـد الــتـعــلـيـمــات الـتي
تطـورالـعمل الـبحـثي واإلنـتاجي في
ركز) مبـيناً ان (نظـام اجلودة يعد ا
من األنــظــمــة الــتي تــهــتم بــتــوثــيق
العـمل وإجراء الـتـعديل والـتحـس
ا ستمر في مفاصل العمل كافة  ا
ـــوظف يـــرضـي يـــســـهم في راحـــة ا
الفرق العلميـة باحملاظرات الداخلية
واخلــارجـيــة مـايــســهم في تـطــويـر
اخلطط البحثـية). في سياق متصل
ســوقـت الــشـركــة الــعــامــة لــكــبــريت
ـشـراق احـدى الـشـركـات الـتـابـعـة ا
للـوزارة منـتجاتـها لـلقـطاعـ العام
اضي. واكد واخلاص لشـهر تمـوز ا
البيان انها (سوقت 40 طناً من مادة
ُـــكـــيس الى مـــديـــريـــة مــاء الـــشب ا
محـافظـة كـربالء ونفس الـكمـية الى
الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لـــلـــصـــنـــاعــات

ـالـية جـهة وعـدم وجـود الـسـيولـة ا
لــشـراء الـنــفط او حتــويل مـنــظـومـة
احلـــرق الى الـــغــاز بـــســبب الـــكــلف
الــعــالـيــة لـهــذه الــعـمــلــيـة من جــهـة
اخرى). عـلى صعيـد متـصل جهـزت
الـشركـة الـعـامة لـصـنـاعات الـنـسيج
واجلــلـود احــدى شــركــات الـوزارة
مــســـتـــشــفـى احلــلـــة الـــتــعـــلـــيــمي
بالـسـتائـر. وقـال مديـر عـام الشـركة
فـــواز مــفـلـح فـي تـصــريح تــابــعـته

(الـــــــزمـــــــان) امـس ان ( مـــــــصــــــــنع
النـسـيجـية الـتـابع إلى الشـركة في
احملــافـظـة جــهـز مـســتـشــفى احلـلـة
نـتجة التـعليـمي بسـتائـر الشامـو ا
في مـعمل الـقديـفـة التـابع لـلمـصنع
بكمية 1200 الف متر مع ملحقاتها
كافـة) واضاف ان (الـشركـة تعاونت
ـؤسـســات احلـكـومـيـة لـغـرض مع ا
لـســد اإلحـتـيـاجـات من مــنـتـجـاتـهـا

بيعات). ورفع ا
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ـواقف والـبــطـوالت الـفـريـدة  وبـنـمـاذج اجـتـمع فـيـهـا من مـلفُّ الـطـفـوف غـنيٌّ بـا
ـنـاقب الــعـالـيـة مـا تـفـرق في مـجــامـيع كـثـيـفـة من االبـرار اخلـصــال الـسـامـيـة وا

والصاحل واجملاهدين .
-2-

وكـان كلُّ رجل من أصحاب احلس  –رضـوان الله عليهم  –طـوداً من الصبر 
ـان  وصورة نـاصـعة لـتـطابق األقـوال مع االعـمال وهـذا ما وكنـزا من كـنوز اال

سار البشري العام . قلّ  –لالسف الشديد  –في ا
-3-

ومن هؤالء االبطال الشامخ ( عابس بن شبيب الشاكري ) 
أَتَـدْرون مـاذا قـال عــابس بـعـد أنْ اسـتــمع الى سـفـيـر احلــسـ الى اهل الـكـوفـة

مسلم بن عقيل (ع) يقرأ عليهم كتاب احلس ?
وقف  فحمد الله وأثنى عليه ثم قال في جملة ما قال :

فانّي ال أخبرُك عن الناس 
وال أعلم ما في أنفسهم 

وما أغرّك منهم 
والله أحدثك عما أنا موطّن نفسي عليه 

والله الجيبنكم اذا دعو 
والقاتلن معكم عدوكم  

والضربّن بسيفي دونكم حتى ألقى الله 
ال أريد بذلك االّ ما عند الله "

طـلوب من االنسان الـرساليّ الذي ال ينـحاز االّ للحق  وقف األمثل ا وهذا هـو ا
وال ينكفأ عن نصرته اذا نكص اآلخرون .

ان الـصادق والـيقـ الراسخ يجـعل الرؤيـة واضحـة من دون ان يشـوبها ان اال
غبش .

والـقـضيـة الـعـادلة  –كقـضـيـة االمام احلـسـ (ع) مع الـكيـان االمـوي الـغاشم-
انها ووالئها الـعميق الولياء الله بحاجـة الى مثل هذه النفوس الـزكية العامرة بـا

وحججه على العباد .
-4-

واآلن نسأل :
كيف كانت مواقف " عابس " يوم الطف ?

وهل تطابق فعلهُ مع قولهِ ?
واجلواب :

نعم 
انّ عابس هو الذي قال :
( حبُّ احلس أجنني ) 

يقول التاريخ :
وقف عابس يوم الطف أمام احلس (ع) وقال :

يا ابا عبد الله :
والله مـا أمـسى عـلى ظـهـر االرض قريب وال بـعـيـد أعـزُ عليّ مـنك  وال أحبّ اليّ
منك  ولـو قـدرت على أنْ أدفع الـضـيم والقـتل بـشيء أعز عـليّ من نـفسي ودمي

لفعلتُ 
السالم عليك يا أبا عبد الله 

أُشْهدُ اللهَ أنّي على هداك وهدى أبيك "
عسـكر االموي أنه أسـد األسود وخافوا من عـركة وقال عـنه ا ونزل الى سـاحة ا

جوالته وشجاعته ولم يجرؤ أحد على مبارزته 
وهنا ألقى درعه ومغفره ثم شدّ على الناس وقاتل حتى استشهد ..!!

-5-
وقارن اآلن :

ا عاهد عـليه وب تلك الشراذم الهزيلة التي ب هـذا البطل الصامد الذي وفى 
ـقارنة يَصُحُّ بايـعت ثم نقضت البـيعة بل وخـرجت لقتال احلـس وفي مثل هذه ا

االستشهاد بقول الشاعر :
فأين الثريا وأين الثرى 
وأين معاوية من علي ?

-6-                                          
وهـكـذا تــبـرز الـبــطـوالت الـرســالـيـة لــتـشـحن الــنـفـوس
قـومـات الثـبـات بوجه الـتـحديـات  وتـكون صـادقة في
ـسـؤولـيـة في اعـالء رايـة احلق والـقـضـاء عـلى حتـمل ا

فسدين . بطل والفساد وا الباطل وا
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ــتأللىء بــالـسـواد ـكــتـسـب طـمـعــاً بـالــفـراغ ا جـاؤوا عــبـثــاً من غـيــاهب الـشــر ا
الالمنتمي  دخالء وعبئاً ثقيالً على كاهل الناس .

استوطـنوا البالد تخلفاً وظلـماً وشِقاقاً   حكماً مـجرداً من الضمير والوجدان 
ـقـدسات أنـكـروا عـلى اإلنـسـانـية الـوجـود واإلحـسـان .عـبـثـوا جـهالً بـالـتـاريخ وا

والسالم  دمروا حضاراتٍ من العلوم والكفاءات وشرائعُ مهد خطُّ الكتاب . 
قـتـلوا الـبـراءة واغـتالـوا إنـسانـيـة االنـسان  نـهـبـوا الديـار و شـرّدوا أهل الدار 
حُــكم أعـوجُ مُـفـسـد مــكـتظ بـالـهـفــوات والـفـسـاد  جلّ احلـديث مــبـاالةٍ بـالـرذيـلـة
ومغـاالة في األسـعار واألسـفـار . جاؤوا بـثقـافـة القـتل والـف واخلـراب  مـقابل
ـؤنِـس  بـاعـوا الـوطن لـلـخـنّـاس والـتـجّـار أصـحـاب ـال واجلـواري ا حـفـنـة من ا

الغدر والعُقار .
متـرف ذاعـوا صيـتاً فـسقـاً في األصـقاع وغـطرسـة الشـواذ خلٍط في الـفواحش

بالطاعات  ونسوا بأنّ الله يُمهل وال يُهمل فاستحقوا العذاب . 
قال تعالى  :

( وإذا أردنـا أن نُـهـلك قـريـة أمـرنـا مُـتـرفـيـهـا فـفـسـقـوا فـيـهـا فـحق عـلـيـهـا الـقول
فدمرناها تدميراً ) 

إشـراقـة أمل تــنـجـلـي وسط ظُـلمٍ من الــفـسـاد واألزمــات  ريـاح لم تــعـد مـخــيـفـة
وجتاوزٍ ألحكامٍ مريعة   شعوب عانت إسرافاً في التضحيات

وإفـراطــا من ظــلم مــتـرفــيــهـا الــذين ال يُــقـدرون صــفــحـاً
والغفـراناً . شـعـوب مبـاركة مـقـدّسة  مـنحـهـا الله هـبة
ـعــرفـة حــتى أغـنـاهم عــلـمـاً الـرحـمــة ازدادوا قـلـمــاً بـا
وكـرامة  غايتهم هدوء وأمـن وسالم  رغد احلياة بعد

معاناة طويلة لنيل شرف احلرية وحق في الوجود . 
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نــعم لـــلــوقــوف مـع الــشــعـب الــلــبـــنــاني الــشـــقــيق ومن
ذاكــرة الــشــعــوب ال تــمـحى الــتـاريـخ يـكــتب الــواجب
الـشعـب الفـيـتـنامي ال األنـظـمـة زائلـة والـشـعـوب باقـيـة
ينـسى موقف الشعب العـراقي عندما كانت عـلبة التمر
صائب والضيق قاتل في حرب التحرير ا في جـيب ا
ال تدوم.#الشعب_العراقي كر وصاحب موقف دائمآ.

اسعى اليك سعي العطاشى ضمي 
اسعى اليك ومن فيض قداستك ارتوي

اسعى اليك اطوي الصعاب قتيل العبرات كنت وال زلت ملهمي..
سالم عليك امت اللثام عن مطالب خضبتك دمي 

سالم على هوى كربالءيعبق بذكرى عطر سبط النبي ..
ن نزف دما على ثرى كربالء ليفتح ثورات تهز عروش الطغاة . سالم 
غيب بامر الوالة مخالف نهج النبي سالم على الباحث عن العدل ا

قتول بال ذنب سوى مسح الغبار واثام عن رسالة جدة النبي.   سالم على ا
ـة في سوح الوغى لم سالم عـلى صاحب اإلرادة والـعز

ينثن .
سالم علـى عبـد اللـه بن الزبـيـر يوم طـالب بـدم ريحـانة
الـنـبي سالم عــلى اخملـتـار الـثـقـفي ثـائـرا مـطـالـبـا بـدم
سبط الـنـبي سالمـا على احلـسـ وأهل بيـتـة وصحـبة

النجب .

كـــمـــا أشــار الـــلـــقــاء إلى تـــعـــزيــز دور
ـساعدات ـثقّفـ وتعاونـهم وتقد ا ا
لـلـبـلـدان الـنـامـيـة لـتـحـسـ أوضـاعـها
ــا يــهيء لـظــروف أفـضل ــعـاشــيـة  ا

ستويات. على جميع ا
وأكّــد الـلــقـاء احلــمـيم والــودّي أهـمــيـة
احلـوار والـتـفاهـم للـتـوصّل إلى مـا هو
مـشـتـرك وإنـسـاني خصـوصًـا بـتـعـزيز
قــيم الــسـالم والــتـســامـح واألخــاء بـ
الـبشر وتعميم ثـقافة اللّاعنف ولوضع
مــثل هـذه الـقـضــايـا مـوضع الــتـطـبـيق
الـعـملي اتـفق اجملتـمـعون عـلى تنـظيم
ــا تــفــتح آفــاقًــا فــعــالــيــات حــواريــة 
ــــثــــقــــفــــ الــــعـــرب واســــعــــة أمــــام ا
واإليـــطــالــيـــ وبــ مـــثــقــفـي شــمــال
ــتــوسـط وجــنــوبه خــصــوصًــا إيالء ا
طـلوب بتأكيد القيم الـثقافة االهتمام ا
اإلنــســانــيــة واجلــمــالــيــة واإلبــداعــيـة
ـــا يــعــزّز قـــبــول اآلخــر وتـــبــادل ذلك 
واحلـق في االختالف واإلقـرار بالـتنوّع
والـتـعـدّدية بـغض الـنـظـر عن الدين أو
الـعرق أو اللون أو اجلـنس أو اللغة أو
ا يجعل اجلوامع األصـل االجتماعي 
اإلنــسـانـيــة واحلـضــاريـة هي األسـاس
ويـــقـــلّـص الـــفـــوارق خـــصـــوصًــا وأن
الـــثـــقــافـــة كــانـت حــاضـــرة دائـــمًــا في
ا فيها العالقات الـعالقات التاريخيـة 
الــتــجــاريـة الســيّــمــا بــ فـيــنــيــســيـا

والـــشــرق بـــشــكـل عــام وبالد الـــعــرب
بشكل خاص.

واخـتتم شعبان اللـقاء بالشكر اجلزيل
جملـلس بـلديـة فيـنيـسـيا عـلى ضيـافته
ـة واسـتـقـبـاله احلـار وحـفـاوته الـكـر
الــلّــائـقــة وقـدّم لـه هـديــة وهي كــتـابه
بـالـلـغة اإلنـكـلـيزيـة "فـقه الـتـسامح في
الــفـكــر الـعـربي  –اإلسـالمي" وبـدوره
قـام دي مـارتـ بـتـقـد شـعـار مـديـنة

فينيسيا إلى شعبان.
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جـديـر بـالـذكـر أن الـعـديـد من كـتـابـات
شـعـبـان تـمّت تـرجـمـتـهـا ونـشرهـا من
جـانب الـشامي خـريـجة جـامـعة بـارما
 –إخـتصاص عـلوم سيـاسية في وقت
ـا فـيه سـابـق إلى الـلـغـة اإليـطـالـيـة 
مـلخص كتابه األخير "دين العقل وفقه

الواقع".
وكـان هذا اللقاء احلـميم جسرًا جديدًا
لـــلـــتـــواصـل والـــتـــفـــاعل اإلنـــســـاني
ـاء خـصــوصًـا وقـد الـتـأم في مـديـنـة ا
ــــاء كـل شيء حي" "وجــــعــــلــــنــــا من ا
ــاء (ســورة األنــبــيـاء  –اآليــة 30) فــا
أصـل األشــيــاء وهــو عـــروس مــديــنــة
الـبـندقـية الـساحـرة كمـا عبّـر عنه دي
.واتفق احلاضرون على لقاءات مـارت
كن تـنظـيمه في أخـرى وجدول عـمل 

وقت الحق.

تــعــزيــز الــتــعــاون الــثــقــافي فـي إطـار
الـعـالقـات الـعـربـية  –اإليـطـالـيـة فـيـمـا
شترك اإلنساني وخصوصًا يـتعلّق با
ا ـثـقّفـ الـعـرب واإليطـالـيـ  بـ ا
فـيه مكافحـة التعصّب وولـيده التطرّف
ونـتاجهمـا العنف الذي يـصبح إرهابًا
إذا ضـرب عــشـوائـيًـا ويـصـيـر إرهـابًـا
دولــــيًــــا إذا كـــــان عــــابــــرًا لــــلــــحــــدود
ويستهدف إضعاف ثقة الدولة بنفسها
ــجــهــوداته وثــقــة اجملـــتــمع الــدولي 
الـقاضـية إلى مـحاربـة اإلرهاب بـجميع

أشكاله وصوره.
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وتــنــاول شــعـبــان و دي مــارتــ سـبل
ثـقـف تـقـوية أواصـر الـصداقـة بـ ا

وذلك بـحضـور باولـو كابـوتسـو رئيس
جـمعية الـبندقيـة للصداقـة اإليطالية –
الــعـربــيــة وسـنــاء الـشــامي مـســؤولـة
الـتـعـاون الـدولي والـعالقـات الـثـقـافـية
واالقــتـصـاديــة في اجلـمــعـيـة قــضـايـا
ـنـاخ الـبـيـئـة والـتـصـحّـر وتـغـيـيـرات ا
واألمــــراض واألوبــــئــــة الــــتي تــــواجه
الــعـالم وبـاألخـص تـأثـيــرات اجـتـيـاح
وبـاء كورونا (كـوفيد – 2020 (19 –
2021 وأهـمـية بل وضـرورة التـعاون
الـدولي وتقـليص الـنفـقات اخملـصّصة
إلنـتـاج وشـراء السالح و تـخـصيـصـها
لـلصحة و التـعليم و البيـئة و مساعدة

شــعـوب الـبـلــدان الـنـامـيــة.كـمـا تـوقف
الـطـرفان عـند اشـتـداد مشـاكل الطـاقة
وبـخـاصـة في الـفتـرة األخـيـرة واألزمة
الـتي تـعانـي منـها الـعـديد مـن البـلدان
عـلى هذا الـصعـيد وانـعكـاس ذلك على

حياة الناس وقوتهم اليومي.
وبــحـث الــلــقــاء مــشــاكل الــهــجــرة من
اجلــنـوب الـفـقـيـر إلـى الـشـمـال الـغـني
وأسـبـابـهـا االقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة
واخــتـالل نــظــام الــعالقــات الــدولــيــة
فـــضــلًــا عـن مــخــاطـــر الــهــجـــرة غــيــر
الـــشـــرعـــيـــة وارتـــبـــاط ذلك بـــتـــجــارة
اخملـدرات واألسلحة واإلرهاب وجتارة
األعـضـاء الـبـشـريـة فـضـلًـا عن غـسيل

األموال.
وكـانت الـهجـرة أيضًـا بسـبب احلروب
والــنــزاعــات األهــلــيــة واالنــقــســامـات
الــديـنـيــة والـطـائــفـيــة الـتي شـهــدتـهـا
الـعــديـد من اجملـتـمـعـات بـفـعل عـوامل
خـارجـيـة وأخـرى داخلـيـة كـمـا حصل
فـي الـعـراق إثـر احـتالله الـعـام 2003
وسـوريا حـ داهمهـا اإلرهاب الدولي
مـتـمـثّـلًـا بـتـنـظـيـمـات الـقاعـدة وداعش
وجـــبــــهـــة الـــنــــصـــرة (فـــتـح الـــشـــام)
وأخــواتـهم األمـر الـذي هــدّد الـنـسـيج
االجــتــمــاعي والـتــعــايش الــتــاريـخي
والســيّـــمــا لــلــعــديـــد من اجملــمــوعــات

. الثقافية وخصوصًا للمسيحي
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شـرعت محافظة ميسان بالعمل إلنشاء
سـوق العمارة الـعصري. وذكر احملافظ
شروع سيوفر الكثير عـلي داوي ان ( ا
مـن فــرص الـــعـــمـل ويــنـــشـط احلـــركــة
الــتـجـاريـة في احملـافـظـة) واوضح في
تـــصــريح تـــابــعــتـه (الــزمــان) امس ان
(احملـافظـة شرعت بـالعـمل بعـد توقيع
الـتــعـاون مع رابـطـة احتـاد الـبـلـديـات
ـتـحـدة ُــنـفـذ من قـبل بــرنـامج األ ا ا
ـــــائي وبـــــتــــمـــــويل مـن اإلحتــــاد اإل
األوروبي) مشدداً على ضرورة تكثيف
اجلــهــود ومــضــاعـفــة الــعــمل من اجل
اجنـازه في الـوقت احملـدد) واكد داوي
ان (مـشـروع سـوق الـعـمـارة الـعـصري
يـعــد مـهـمـاً) مـشـيـراً الى انه (سـيـوفـر
فـــرص الـــعــمـل ويــنـــشط احملـــافـــظــة).
وكشف مسؤولون في محافظة ميسان
ـائـيـة لألهـوار عـن ارتـفـاع اإلطالقـات ا

في ميسان. 
وقـال مـركـز إنـعـاش األهوار واألراضي
الــرطـبــة في احملــافـظــة الـتــابع لـوزارة
ــائــيــة في تــصــريح تــابـعــته ــوارد ا ا
(الـــــــزمــــــان) امـس ان (فــــــريـق رصــــــد
الـتصـاريف في ادارة مشـاريع األهوار
ائـية مـسـتمـر في مـراقبـة اإلطالقـات ا

من البتيرة والكحالء).
واكـد النائب عـن احملافظـة رائد حمدان
ـــيــاه أطــلـــقت بــإجتــاه ـــالــكي ان (ا ا
نــاحــيــة بــني هــاشم وقــريــة الــصـلــيل
والــطـمـامـة وأبــو خـصـاف والـدبن وأم
اخلــنـازيــر واحلـسـيــجي ونـهــر الـعـدل
وخـرجت باجتاه فَـم الـهور) معرباً عن

ــيـــاه الى بـــدايــة ام امـــله بـــوصـــول ا
الـنـعاج مـبيـناً ان (زيـادة التـصريـفات
ـسـتوى 18 مـتـراً مـكـعـبـاً في وصـلـت 
ــشــرح بــإجتــاه الــثـــانــيــة من نــاظـم ا
الـــكـــحـالء). من جـــهـــة اخـــرى وفـــرت
وزارة الـــــزراعــــة جـــــمـــــيع االلـــــيــــات
ــسـتــلـزمــات الـزراعــيـة من مــنـاشئ وا

زارعي محافظة النجف).  ية  عا
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وذكــر بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
(الــوزارة قـدمـت انـواعــاً مـخــتـلــفـة من
الـــســاحـــبــات واحلـــاصــدات والـــيــات
رصــيـنـة الى احملـافــظـة) مـوضـحـاً ان
ـزارع (الـدعـم جاء فـي اطـار خـدمـة ا
لـتـقـلـيل اجلـهـد وسـرعـة اإلجنـاز خالل
األعـمـال الزراعـية) واكـد ان (دعم عمل
الـــفالحــ ســـيــوفــر زيـــادة اإلنــتــاج
نتج ويـسهم برفـد األسواق احملليـة با
الـوطني) واضـاف ان (الشـركة الـعامة
لـلــتـجـهـيـزات الـزراعـيـة حتـرص  عـلى
ستلزمات الزراعية كافة التي توفير ا
تـواكب التـطور) مـشيـراً الى ان (مدير
دير العام طالب جاسب الكعبي وجه ا
ــتــابــعـة فــرع الــشــركــة في الــنـجف
ــنـتج لــتــذلــيل الــعـقــبــات وحتــســ ا
احملــلي ورفع سـرعـة انـتـاجه) وذكـرت
مــديـرة فـرع احملـافـظـة وداد اخلـزرجي
ان (الـشـركـة جهـزت في الـعـام احلالي
ســـاحـــبــة زراعـــيـــة نـــوع كــيـــوتي 45
ـنـشـأ مع مـلـحـقـات حـصــانـاً كـوريـة ا
مــحـراث ثـنـائي و روديـفـيـتـر و ادوات
ائة) مضيفة أحـتياطيـة بنسبة  10بـا
ان (جــــمــــيـع األعــــمــــال تُــــجــــرى وفق

اإلجراءات القانونية واإلدارية).
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ضـيّف مـجلـس بلـديـة مديـنـة فيـنـيسـيا
ــفــكّـر عــبـد ي وا (االيــطــالـيــة) األكـاد
احلـــســ شـــعـــبــان وقـــد اســتـــقـــبــله
ـسـتـشار مـاسّـيـمـيـلـيـانـو دي مـارتـ ا

دن والـبيئة ونقل الـثقافي لتـخطيط ا
له حتـيـات أرمـالـيـندا دمـيـانـو رئـيـسة
مـجـلس بـلـديـة فـيـنـيـسـيـا وتـرحـيـبـها

بزيارته.
انـــصبّ حــديث الــطـــرفــان عــلى ســبل

UI¡∫ وزير الصناعة خالل لقائه رئيس االحتاد العام جلمعيات الفالحية في العراق



إن تزايد الـوعي واإلدراك الدولي بخطورة اخملدرات واتجاهها نحو تنوع أنشطتها
ـشروعـة وتداولهـا بعـبورهـا للحـدود ب الـدول والقـارات يشكل ـشروعة وغـير ا ا
ـنظـمـات اإلجرامـيـة من دقة في حتـديًـا ألنظـمـة العـدالـة اجلنـائـية مع مـا تـتمـتع به ا
الـتـنــظـيم والـتـخــطـيط ومـقـدرة وكــفـاءة عـالـيـة وقــدرات مـثـالـيــة لـتـنـفـيــذ انـحـرافـهـا
ـا لهـا من أضـرار مخـتلـفة اإلجـرامـيتـعد مـشـكلـة اخملدرات خـطـرا يهـدد البـشـرية 
ـشروع فيها حـيث أصبحت كل اجملتـمعات تعاني خاصة في جـانب االجتار غير ا
ا يـجـعلـهـا مشـكـلة ذات أبـعاد ـتـخلـفـة على حـد سـواء  تـقـدمة أو ا مـنهـا سـواء ا
ا كـانت من االستـحالة دولـية ووطـنية يـجب مواجـهتهـا من طرف كل دول الـعالم و
واجـهـة الـفرديـة لـهـا من أجل ذلك جتـندت أغـلب دول الـعـالم وتـضافـرت اجلـهود ا
ــواجـهـة شـبح اخملـدرات مـن خالل حتـرك دولي جـمـاعي يــهـدف إلى إيـجـاد سـبل
تـعـاون إسـتـراتـيجي مـشـتـرك عـلى كـافة األصـعـدة ومـخـتـلف االجتـاهات من خالل
إيـجاد ي١اإلطـار القـانوني الـتي بهـا يواجه اجملـتمع الـدولي هذه الـظاهـرة فظـهرت
ـواجهـة وكذلك بـاد الـقانـونـية الـتي يـتم بهـا ا عـدة اتـفاقـيـات أرست فيـهـا كافـة ا
محاولـة إنشاء هـيئات وأجـهزة دوليـة تضطـلع بصفـة خاصة
ـواد اخملـدرة واالجتـار غـير مـهـام الـرقـابـة الـدولـيـة عـلى ا
ــشـروع بـهــا وفي هـذا الــسـيـاق جــاءت هـذه الـدراسـة ا
ـشـترك في لـتـسلـيط الـضـوء عـلى دور الـتعـاون الـدولي ا

شروع في اخملدرات. مواجهة االجتار غير ا
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PICKUP VEHICLE DOUBLE CABINE -  …—UO?Ý) ـناقـصـة العـامـة واخلاصـة بـتجـهـيز تـعلن شـركـة غاز الـشـمال (شـركـة عامـة) عن ا
شاركـة مراجعة امانة ذكورة فـي اصل الطلب فعلى الشـركات التي تتوفر فـيها شروط ا واصفات ا 4X4) وبـعدد (٢/ اثنان) وحسب الشـروط وا
واصفات مطبوعة على قرص (CD) لقاء مبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) الصندوق في الشركـة الكائن على طريق كركوك - بيجي للحصول على الشروط وا
فقط مائة وخمسون الف دينار عراقي غير قابل للرد. وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض في نفس يوم من تاريخ الغلق في الساعة (الواحدة
تخلف من احلضور في االعتراض بـقرار اللجنة وتقدم العطاءات في صندوق العطاءات ثـلي اصحاب العروض ويسقط حق ا ظهرا) وبحضور 
وافق ٢٠٢٢/٩/٤ ناقصة لغاية الساعة (الواحدة ظهرا) من الدوام الرسمي ليوم (االحد) ا وجود في استعالمات الشركة علما ان تاريخ غلق ا وا
بلغ ناقصـة دفع اجور االعالن علما بان الكلفة الـتخمينية تقدر  واذا صادف عطـلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يـليه ويتحمل من حتال عليه ا
ـؤتمر اخلاص باالجابة عـلى استفسارات مقدمي العـطاءات في الساعة العاشرة من (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) فقط مائتان مليـون دينار عراقي وسيتم عقد ا

وافق ٢٠٢٢/٨/٢٨ وبحضور اخملتص وذلك في استعالمات شركتنا. يوم (االحد) ا
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ح تبلغ السبع من العمر وتتجاوزها ليس من الضروري ان تكون منحازا لهذا
الـطرف او ذاك او مـؤيـدا لـهذا احلـزب او ذاك او مـعارضـا الي مـنـهمـا. فـفي هذا
الـعـمـر تـكـون قـد خــضت الـكـثـيـر من الـتــجـارب احلـيـاتـيـة والـفــكـريـة والـسـيـاسـيـة
وتـعرضت لـكثـير من االمتـحانـات واالختـبارات وحقـقت عددا مـعيـنا من االجنازات
والنجـاحات وارتكبت عددا معينا من االخطاء واالخفاقات ما يجعلك قادرا بدرجة
ـشهد بحيث يتاح ما على ان تـكون على احلياد وان جتلس عـلى مسافة ابعد من ا
لك الـنظـر الى كل او مـعظم زوايـاه. عنـد ذاك تسـتطـيع وينـبغي لك ان تـعطي رأيك
وضـوعـية وانت تـستـهـدف ان تضع خـبرتـك ومعـلومـاتك في خـدمة اخلـير الـعام
تعرضـها على الناس دون ان تطلب  من النـاس شيئا اجرا او شكرا اكثر من ان

يقوموا لله مثنى وفرادى ويتفكروا في القول ويتبعوا احسنه ان شاءوا.
قـضـيت مـعـظم سـني شـبـابي عـضـوا فاعال فـي حزب الـدعـوة االسالمـيـة مـنـذ عام
1966 الى عـام 1990. وقـد كانت تـلك سـنة مـفـصلـيـة سبـقـها تـولي غـورباتـشوف
زعامة االحتـاد السوفييـتي وطرحه مشروع االصالح واالنـفتاح (بيـروسترويكا) ثم
حتـلل االحتـاد السـوفـيـيتـي نفـسه وسـقط جـدار بـرل وانـهـيـار الكـتـلـة الشـيـوعـية
وانتهت احلـرب الباردة احلدث الذي اغرى فوكويامـا باعالن نهاية التاريخ وانتهت
ة لصدام"  وغزو صدام عادلة "ال نصر اليران وال هز احلرب العراقية االيرانية 
ـقـراطي مـنـذ عـام 1985ومالزمـتي لـلـفـقـهـاء لـلـكـويـت وانـفـتـاحي عـلى الـفـكـر الـد
االجالء السيـد محمد حس فضل الله والشيخ مـحمد مهدي شمس الدين والسيد
ـعمقـة لفكر الـشهيـدين السيـدين محـمد باقر مـحمد بحـر العلـوم وقبلـهم دراستي ا
ـستمرة المهات الكـتب الفلسفية طالعة ا الصدر ومحـمد صادق الصدر ومعهـما ا
والسيـاسية بدءاً من كـتابي اجلمهـورية الفالطون والسـياسة الرسطو ولـيس انتهاء
ـرحلـة جـديدة في ـار ذكـره. كل ذلك أذِنَ  باخـرهـا انـذاك كتـاب "بـيروسـتـرويـكا" ا
قراطـية ال تخالف اإلسالم وانه حياتي الـفكرية والـسياسـية. اصبحت ارى ان الـد
مكن تـبيئتها في مجتمع اسالمي وان "الدولة االسالمية" مشروع مؤجل تبعا من ا
لـقـول الـسـيـد مـحـمـد حـسـ فـضل الـله الـذي طـرح مـشـروع "دولـة االنـسـان" وقد
ت حـتى تـبلـورت عـلى شـكل اطروحـة الـدولة تطـورت عـنـدي فكـرة دولـة االنسـان و
احلضـاريـة احلديـثـة التي طـرحـتهـا بـعد ان حتـررت من االلـتزام الـوظـيفي بـصـفتي
رئـيـسـا لشـبـكة االعـالم العـراقي وهي احـدى مـؤسسـات الـدولة الـعـراقـية ويـتـمتع
ـفـكر ولـيس امـتـيـازا. والـدولـة احلـضـارية رئـيـسـها بـدرجـة وزيـر وهـذا قـيـد عـلى ا
كن ان احلديثة ال تـعادي االسالم وال العلمانية لكنهـا ال تتبعهما حرفيا وان كان 
تكـون حـضاريـة اسالمـيـة او حضـاريـة علـمـانيـة حـسب خيـارات اجملـتمع وذلك ان
ـركزية في هذه االطروحة تقوم على منظومة قيم عليا تزعم انها قادرة على الفكرة ا
ـركب احلـضـاري اخلـمـسـة (االنـسـان الـطـبـيـعـة الـزمن الـعـلم تـفـعـيل عـنـاصـر ا
اديـة وحتقيق الـعمل) عـلى افضل وجه و عـلى تعـظيم انـتاجيـة اجملتـمع الفـكريـة وا
الـعدالـة في الـتوزيع في مـخـتلف اجملـاالت.  اذا اسـتوعب الـقـاريء العـزيـز ما تـقدم
ـتأخرة من عمري رحلة ا كـنني من القول انـني في هذه ا وتعقّـله فان هذا سوف 
لم اعـد صاحلـا لـلتـوصـيف بـالـعنـاوين الـدارجـة االن في اجملتـمع الـعـراقي كوصف
ـا انـا انسـان بـهذه الـصـفة الـعـامة غـير الـصدري او االطـاري او مـا شابه ذلك. ا
ـشـتـركـة  ولدى ـتـحـيـزة انـتـمي الى الـعـراق واالنـسـان واحلـضـارة االنـسـانـيـة ا ا
معـتـقداتي اخلـاصة الـتي ال اطـرحهـا لـلجـمهـور عـادة واسعى الى تـقـد نتـائج ما
ن يقـرأ ما اكتب او يـسمع ما احتدث دون تراكم عنـدي من خبرة مـعرفيـة وعملـية 
ان الـتزم مـسبـقا بـاي عـنوان من الـعنـاوين احلـزبيـة والسـياسـية
ـطلـقة في ان يـتقـبل ما اطرح او ـتداولـة. وللـقارىء احلـرية ا ا
يـرفــضه في اطـار عالقــة مـتـبـادلــة بـيـني وبـيــنه من االحـتـرام

تبادل واحملبة في الله واالنسانية والوطن. ا
{ عن مجموعة واتساب
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مـشـروع الـسـيـد مـقـتـدى الـصدر  يـثـيـر اهـتـمـام كل فـصـائل اجملـتـمع الـعراقي 
االغلبيـة الشعبية ومـنذ فترة طويلـة تريد عمليـة جراحية لنظـام بات يتصحر  دون
عـملـية اسـقاء لكي يـنمـو بالفـائدة لـعموم اجملـتمع الـعراقي  وظـلت طالئع اجملتمع
بـ فـتـرة وأخـرى تقـدم خـيـرة األبـناء بـغـيـة االعـتراف بـحـقـوقـها واجـراء عـمـلـيات

سارات . تصحيح للعديد من ا
وقد جاءت دعـوة الصـدر أخيرا  إلجـراء تغيـير في بـنية الـنظـام وجراء انتـخابات
مـبكـرة وتـعـديل في الـية الـدسـتـور وقـانون االنـتـخـابـات  وبالـرغم من أهـمـيـة هذه
الـدعوة  لـكنـها تصـطدم بـعوارض لـيس من السـهل تفـكيكـها  فـكل القـوى احلية
تريد ذلك  وكـان االطار التنسيـقي مع التغيير  لـكنه يشترط ذلك على وفق األطر
ـمـكن عــلى وفق الـقــوانـ الـتي ــان  فـلـيـس من ا الــدسـتـوريــة  ومن خالل الـبـر
ـان  وإذا كانت حددتـهـا الـية الـعـمل  اجراء عـمـلـية انـتـخابـيـة مبـكـرة بـدون البـر
احلـكومـة الـقائـمة  هي حـكـومة تـصـريف االعمـال فأن رئـاسـة اجلمـهـورية تـتولى

االمر .
ـتـظـاهرون من خط الـسـيد الـصـدر  حـدد ثالث قـضـايـا  عـلى اثرهـا يـنـسـحب ا
مجـلس النواب  وهي اجـراء انتـخابات مـبكـرة  وتعديل الـدستـور  ووقف العمل
ا سـبق  أي عدم االعتـراف بترشـيح رئاسة الـوزراء من قبل الـتنسـيقي  ولكن
هنـاك سؤال مـطروح  كـيف للـتيـار الصـدري أن يجـري ذلك  دون اجللـوس على
ـجلس الـنواب ـعنـية  طـاولة لـلمـفـاوضات الـتي حتضـرها كل الـقـوى واألطراف ا
ــوقف يـعـقــد األمـور ويـجــعل الـوضع الــسـيـاسي واالنـتــخـابـات  فـي  مـثل هـذا ا
خصوصـا واجملتمعي عامة على حافة الهاوية  وبـالتالي تتحول احلالة السياسية
ـاضية  الى حالة من القائـمة من عوامل التـصحر الي اصابـتها طيلـة السنوات ا
الـتشـرذم والـتـمزق  وتـصـيب الـعراق بـرمـته .إن مشـروع الـسـيد الـصـدر  الذي
سبقـته العديد من الـتظاهرات واالنتـفاضات  ومنهـا انتفاضـة تشرين التي قدمت
االف الـضحـايا واجلـرحى كلـها ارادت الـتغيـير وانـهاء سـياسـة احملاصـصة التي
مـتـلـكات الـعـامة قيـدت أي عـملـيـة نـهوض وبـنـاء وإشـاعة الـتـجاوز عـلى الـدولـة وا
وفرخت طوابـير من الفاسـدين  فاجلميع أراد نظـاما عراقيـا وطنيا قويـا وبتحرير
ـصـدات والـعـقــبـات  ولـكن كل تـلـك االنـتـفـاضـات لم الـدســتـور من الـكـثـيــر من ا
يـستـجاب لـها  رغم الـتـضحـيات الـكبـيرة  وحـتى االستـجابـة األخيـرة في اجراء
انتـخابات مـبكرة ورئـيس وزراء مستـقل  لم حتقق أهـدافها وظل الـوضع على ما
هو علـية إال من بـعض الهـوامش  وهذا لم يـعني بـأن احلكومـة التي تـشكـلت بعد
ـا وسعـها  ولـكن تركـيبـة النـظام وتـخندق ا عـملت  تـشرين لم تـقدم شـيئـا  وإ
الـقـوى والـكـتـل ضـمن مـصـاحلـهـا حـال دون الـتـقـدم  باإلضـافـة الـى الـتـنـاحرات
الـسيـاسيـة وعدم الـثقـة  افرغ األهـداف من مـحتـواها الـفعـلي .فلـما طـرح السـيد
مـقـتدى الـصـدر مـشروع اإلصـالح على وفق مـا اعـلـنه في خطـابه األخـيـر  ودعا
طالب  هنا نقول اجلميع ان حتى حتقـيق تلك ا الى التظـاهر واالعتصام في البر
واطنة  لكن ذلك مع التغـيير وانهاء احملـاصصة  وبناء دولـة مقتدرة معبـرة عن ا
يـحـتاج الـى اخلروج من الـتـخـنـدقـات وسـيـاسة االتـهـام والـتـهـديـد  واحملاور الى
سـيـاسـة الـتـفـاعل اإليـجابـي واحلـوار وعمـل الـكل دون اسـتـثنـاء مـن اجل الـعراق
واقف والبـيانات  التنسيقي وشعبه من زاخـو حتى الفاو . حسبمـا اطلعنا على ا
والتيـار والسيادة  والكـردستاني بشـقيه مع التغـيير  ولكن مـا يفرق بيـنهما  هو
االخـتـالف عـلى كـيـفـيـة اجلـلـوس عـلى طـاولــة احلـوار  ونـعـتـقـد لـيس من الـسـهل
ـا بـاحلـوار هو الـذي يـجـنب الـعـراق وفـرضة ـطالب بـقـوة الـفـرض  وإ حتـقـيق ا
ـضادة  فـالـسيـاسة فن التـغـييـر من اإلشـكالـيـات والتـنـاقضـات  والتـنـاقضـات ا
ا هي قـاعـدة التـفاعل ـمـكن  فلـيس فـيهـا رفض مطـلق أو فـرض االرادات  وإ ا
ـشـتـركـات مـعـيـنـة  سـيـمـا إذا كان حـتى بـ اخلـصـوم للـوصـول 
ـصلـحة العـراق وشعبه . واجلـميع يدرك إن االمر يـتعلق 
الـعـراق مـستـهـدف وعـمـلـية الـصـراع الـداخـلي واحدة من
اجـنـدة اخلــارج  لـذا يــتـحـتـم عـلى اجلـمــيع الـعــمل عـلى
تفـكيك االزمـة والدخـول باحلـوار وانعـقاد مـجلس الـنواب

ليقرر مخرجات لالزمة . 
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ألنني  اعـتبر اآلبـاء واألمهات الذيـن  يدفعون أعـرف أن هناك من سـيتهـمني بكـذا وكذا
اطـــفــالـــهم  الى ضـــرب ظـــهــورهم بـــالـــزجنــيـل و تــطـــبــيـــر رؤوســـهم بـــآالت حــادة في
ـة  بحقـهم السـيما ان بـ هؤالء األطـفال من هـو بعـمر ثالث عاشـوراء..يرتـكبـون جر

سنوات!
عتقـدي  فما يلـزمني هنا على قلـتهم وال يعنـيني هنا اجلـانب ا وال يعـنيني أمـر هؤالء 
وتــذكـيـر من يــعـنـيه األمــر (احلـكـومـة أمــران هـمـا: واجــبي بـصـفــتي سـايـكــولـوجـست 
ـخالـفة الـعراق لوثـيقـة حقـوق الطـفل بصـفته عـضوا صادق ـان بشـكل خاص)  والـبر

ووقع عليها. 
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نعيد التذكـير بأن (الطفولة) شغلت اهـتمام علماء النفس بشـكل عام وعلماء نفس النمو
ـفـارقــة انـنـا نــحن الـعـرب ســبـقـنـا هــؤالء في تـبـيــان اهـمـيــة مـرحـلـة بـشـكـل خـاص. وا
وابن خلدون الغـزالي  ابن سيـنا القـيرواني يكفي االشـارة الى: اخوان الصـفا الـطفولـة
صار الذي خصهم بـفصل في مقدمـته بعنوان :(في تـعليم الولـدان واختالف مذاهب ا
االسالمية في طرقه)..وجـميعهم اكدوا على ان مـا يتعلمه الطفـل من اسرته وبيئته يؤثر
ـعـلـمـ من في تــشـكـيل شـخـصـيـته طــفال ومـراهـقـا وراشـدا وحتـذيـرهم لــلـوالـدين وا
ويالنباهتهم اوصوا ان يختار الوالدان اسماءا استعمال الـعنف مع االطفال..بل انهم 

جميلة ألطفالهم!.
بـكـرة تعـد أهم وأخـطر مـرحـلة في وال يدرك كـثـير من الـعـراقيـ أن مـرحلـة الـطفـولـة ا
ـكن تـشـبـيـهـها بـاألسـاس الـذي تـبـنى عـلـيه عـمـارة. ولـهذا لـدرجـة انه  حـياة اآلنـسـان
ـرحـلـة الـتكـويـنـيـة الـتي يـكـتسـب فيـهـا مـفـاهـيم تـؤثـر في سـلوكه اطـلـقوا عـلـيـهـا اسم ا
وشـخـصـيـته حـ يـكبـر. فـشـيخ عـلـمـاء الـنـفس فـرويـد يـرى ان خـصـائص او سـمات
شـخصـية االنـسان الـراشد تـشتق من مـرحلـة الطـفولـة وان ما يـصيـبه من اضـطرابات
نفـسـيـة في مـرحلـة الـرشـد تـعود اسـبـابـهـا الى اسـاليب تـنـشـئـته في مـرحلـة الـطـفـولة.
وخلصمه العلـمي علم النفس(سكنر) مقولة (اعطني عشرة اطفال وانا كفيل بان اصنع
فـيمـا االسالم سـبق اجلمـيع بـالقـول ان االنـسان يـولد ـا ومجـرمـا وما شـئت) مـنهم عـا
عـلى الـفـطـرة..مـا يـعنـي ان الطـفل يـتـعـلم من والـديه واجملـتـمع الـذي يـنـشـأ فـيه وان ما

تبقى مالزمة له خالل مراحل حياته كلها. عادات طقوس.. يتعلمه من قيم 
qHD « oŠ 5½«u

وبرتوكوالت تحدة  منذ العام 1949 صدرت قوان دولـية متعددة على صعـيد األ ا
جـنيف (1989الى 2005) هـدفت الى تـثبـيت واجـبـات األسـرة والدولـة جتـاه االطـفال
وما يـتـرتب علـيهـمـا من حقـوق تخص الـطـفل وحمـايتـه من امور كـثيـرة بـضمـنهـا (عدم
تعريـضه الى األذى اجلسـدي والنفـسي).وكان الـعراق من ب 193 دولـة  التي وقعت
عـلـيـهـا. يـضـاف الى ذلك ان  الـدول الـعـربـيـة  اصـدرت  قـانـون حـمـاية الـطـفل تـضـمن
بـضمـنـها تـلك التي تـنص على عـدم تـعريض الـطفل الى أذى جـسمي او (145) مادة 

وقع عليه. نفسي..والعراق من ضمن ا
ادة (1 وكـان العراق قـــد اصدر في 2010 (مشـروع قانون حمايـة الطفل) جاء في ا

 –أ ):
ا لها من خصوصـيات إلى مستوى ما توجبه من رعاية االرتقاء بالطـفولة في العراق 
وأقر في مادته التـاسعة بـ(تمتع ـستقبل بتـأكيد العنـاية بالطفل احلـاضر) تـهيّأ أجيال ا
ـنـصوص عـلـيـها في ـقررة فـي القـانـون اإلنـساني الـدولي وا الطـفل بـكل الـضمـانـات ا

صادق عليها من العراق). عاهدات الدولية ا ا
ـادة (63 و 65) تــضــمـنــتــا بــالـنـص (كل من اعــتــدى عـلـى طـفل واألهم من ذلـك ان ا
ـة يعاقب بـالسجن بـالضرب او بـاجلرح..وافضى الى مـوته او احدث فـيه عاهة مـستد
مــدة ال تـقـــــل عن عـشــر سـنــوات " مـوت الــطــفل" وال تـقل عـن خـمس ســنـوات "عــاهـة

مستدية ").
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في عـاشوراء العام (2017)  نـشر وتـداول صور صـادمة ألطفـال بيـنهم بـعمر ثالث
سـنــوات جـرى تــطـبــيـرهـم بـطــريـقــة سـالت فــيـهــا الـدمــاء من رؤوســهم عـلى وجــوهـهم
ـدماة رؤوسهم وهن مبتـسمات بتباهي بيـنها صور ألمهـات حامالت اطفالهن ا وثيابهم
وقـرة بتاريخ (5/19/2017) حـملت تواقيع 763 ـرجعيـة ا .وكـنا قـدمنا مـذكرة الى ا
رجعية الى اصدار توجـيه او فتوى بتحر تطبير األطفال في شخصية عـراقية تدعو ا

عاشوراء( موثقة في غوغل).
ـرجعية فانـنا كنـا قد توجـهنا الى ا  وانطالقا من مـسؤوليـتنا الـتربويـة والسيـكولوجـية 
وقرة في (10/2017/ 5) بالتمـاس نرجوها فيه اصدار فتـوى بتحر تطبير الديـنية ا
اوضـحنـا فـيه ان هـذه الـعـمـلـيـة تؤدي من وجـهـة نـظـر عـلم نـفس الـطـفـولة الى األطـفـال
تبول الارادي فزع جفلة اصابتهم باضـطرابات نفسية وسلوكية من قبيل : (كوابيس
تــوصـلـهم الى ـراهـقــة والـشـبــاب والـرشـد تــاخـر دراسي...) وان اثـارهــا تـمـتــد الى ا
اسـتـسـهـال العـنف والـعـدوان وتـعلـم حلّ مشـاكـلـهم والـتعـامل مع اآلخـرين بـاسـتـخدام
مـستـنديـن في ذلك الى دراسات عـلـميـة تؤكـد ان مـا يتـعـلمه األطـفال من االالت احلـادة

ستقبل. ا سيكونون عليه في ا بيئتهم يعدّ محددا رئيسا 
وكنا طلبنـا رأي مفكرين وزمالئنـا األطباء النفسيـ عن موقفهم فجـاءت داعمة لدعوتنا
ـنـاف اجلادر(األردن)  هـذه بـينـهم كـبـير األطـبـاء النـفـسيـ الـعـراقيـ الـدكتـورعـبد ا
ريـاض عبد بينـهم: محـمد جـمعة عـباس واسـتشـاري عراقـي في جـامعـات بريطـانيـة
فيـما طالب الطـبيب النفسي زيـراك الصاحلي  و حسـن الطيـار من جامعة اكـسفورد
الـدكتور الـراحل طه النعـمة بأحـالة آبـاء هؤالء األطفـال الى احملاكم. واتفق مـفكرون مع
مـوقف األطبـاء الـنفـسـي بـيـنهـم الراحل الـدكـتور كـاظم حـبيب الـذي اوضح بـأن هؤالء
ذهب والشـيعة ويـلحقـون أفدح األضرار اآلباء يـحملـون فهمـا مشوهـا ومزيفـا للـدين وا
فـيـما رأى الـدكتـور تـيسـير بـأنـفسـهم أوالً وبأطـفـالهم ثـانـياً وبـاجملتـمع الـعراقي ثـالـثاً

االلوسي أن تطبير األطفال يتطلب تنفيذ القوان بـ" جتر " مرتكبيه.
وزارة ـرجــعـيــة  مـجــلس الـوزراء وهــا نـحـن نـكــرر دعـوتــنـا الى من يــعـنــيـهم األمــر: ا
وسائل تواصل اجـتماعي..الى مـواقع الكتـرونيـة رجال دين فـضائيـات صحف الـعدل
الـزام احلـكـومـة بـتطـبـيق االتـفـاقـيـات اخلـاصـة بـحـقوق الـطـفل والـتـوعـيـة اجلـمـاهـيـرية
والدعوة الى خاطر تطبـير األطفال السيكولوجية والشخصـية والسلوكية واجملتمعية 
ـنـطق من احلـدّ مـنــهـا وايـقــافـهـا لــضـمـان جــيل سـلـيـم نـفـســيـا يـتــعـامل مع الـواقـع 
سيـعيـشـون زمانـا غيـر زمـاننـا  ال بالـلـطم  وضرب الـزجنيل والـتـطبـير بـالـقامـات التي
تـشـيعـهـا جهـات سـياسـيـة تـهدف الى تـكـريس الـتخـلف وتـغيـيب الـوعي لـضمـان الـفوز

باالنتخابات!.
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بغداد

ورفـــعـــوه فـــوق رمح طـــويل لـــتـــخـــبــو
ـريــضــة وتــسـتــقــر نـوازع نــفــوسـهـم ا
اجلـاهـلـية في دواخـلـهم لـكن هل خبت
عـنـد هـذا احلـد نـفـوسهـم اجلواب كال
فــمــازالت في انــفـســهم احــقـاد تــسـري
مــســرى الـدمــاء فــانــتـدبــوا عــشـراً من
اخلـــيــول األعــوجـــيّــة لــتـــطــأ اجلــســد
ـقدس استشهد احلس عليه السالم ا
وانــتـهى جـسـداً وقـطـع غـصن الـنـبـوة
ا سجد مخلصا واحتز الراس الذي طا
لــله  لـكن احلـسـ ولــدّ قـضـيـة ومـبـدأ
ورسـالة وبقيّ موجود مخلّد الن ثورته
هـي ثـورة اإلنـســان الـبـاحـث عن الـنـور
واحلــريـة والـعــدالـة وكـلـمــاته شـاهـدة
عــلـى ذلك: "أيــهــا الــنــاس إني ســمــعت
جـدي رسـول الـله يـقـول: من رأى مـنـكُم
سُــلـطـانـاً جــائِـراً مُـسـتــحالً حلُـرم الـله
نـــاكــثــاً بــعَـــهــدِه وفي روايــة بـــيــعــته
مُــخـالِـفـاً لــسـنّـةِ رسـولِ الــله يَـعـملُ في
عـبـادِه بـاإلثمِ والعـدوانِ فـلم يـغِرْ وفي
روايــة فــلم يُــغــيّــر مــا عــلــيهِ بــقـولٍ وال
بــفــعلٍ كـان حَــقّــاً عـلى الــله أن يُــدخِـله
مَـدخلَه استشهد وريث النبوة وامتداد
الـــرســالــة وثـــمــة صـــدى يــردد في افق
الــشـهـادة وبـقـايــا اجلـسـد الـشـريف (ال
اعــطــيـم بـيــدي اعــطـاء الــذلــيل وال اقـر
اقـرار العبيد(تـرك احلس عليه السالم
إرثـاً عظيـماً لم يتركه احـد ترك مدرسة
لــلــبــطــولـة واالبــاء وســفــراً خــالـداً من
الـشجاعـة واالقدام والتـضحيـة والفداء
والـبــطـولـة واإليـثـار واغـدق الـبـشـريـة
فــكــراً وعـطــاءً وغـمــرهــا نـوراً وحــيـاة
فـأيـنعت به الـضمـائـر احليـة والنـفوس
ؤمـنة ة واخـضـرّت به القـلـوب ا الـكـر
الـتـي ايـقـنت ان الـشـهـادة طـريق اجملـد

والرضوان.

بــيـد رجل مـن أهل بـيــتي وتـفــرّقـوا في
سَــوادِكم ومـدائــنـكم حــتّى يُـفــرجَ الـله 
ــا يـطــلــبــونــني ولــو قـد فــإنَّ الــقــومَ إ

أصابوني لَهوا عن طلب غيري.
نـظـر احلـسـ عـلـيه الـسالم الـ اجلـيش
الـزاحف نحـوه على مأل الـبصـر  تأمله
ـولى عز طـويالً ونـفسه مـطمـئـنة بـذـر ا
وجل هـانت عليه دنيا الباطل وتصاغر
اجلـيش امـامـه فلـم تـرهبـه ــثرة اعـدائه
وتــدافع ســيــوفــهـم ورمـاحــهـم نــحـوه 
فــاجته نــحــو ربه رافــعـا يــد الــضــراعـة
واالبــتـهــال مــنـاجــيـا ايــاه : الــلـهم انت
ثــقـتي ف في كل كــرب وانت رجـائي في
كـل شـدة وانت لـي في كل امــر نـزل بي
ثـــقـــة وعــــدة كم من هـم يـــضـــعف فـــيه
الـفـؤاد وتـقل فـيـه احليـلـة ويـخـذل فـيه
الـصـديق ويشـمت فيه الـعدو انـزلته بك
وشــــوته الــيـك رغــبــة مـــني الـــيك عــمن
سـواك فـفـرجـته عـني فـانت ولـي نـعـمة

وصاحب كل حسنه ومنتهى كل رغبة.
امـا القسم الثـاني من اعمال هـذه الليلة
فــقــد خـــصــصه االمــام احلــســ عــلــيه
الـسالم لـلـتـخـطـيط الـعـسـكـري فـقـد امر
أصـحابه ان يقرّبوا بيـوتهم بعضها من
بــعـض وأن يــدخــلــوا أطــنــاب اخلــيـام
بـــعــضـــهــا في بـــعض حـــتّى يــحـــتــوي
ـكـنة من مـعـسـكـره عـلى أقل مـسـاحـة 
األرض ثـمّ أمـرهم بـأن يـحــفـروا خـنـدقـاً
عسكر  حول اخليام وفي كلّ أطراف ا
واجهة مـا عدا طرف واحد وهو طرف ا
ـلـؤوه بالـقـصب واحلطب  ثـمّ أمر أن 
حـتّى يكون جاهزاً عند الصباح إلضرام
الـنار فيه فيكون بـذلك خطّاً دفاعيّاً لهم
 يـــقــــيـــهم من هــــجـــوم األعـــداء من كلّ
اجلــوانـب ويــحــفــظــهم من مــحــاصــرة
الــقــوم لـهـم من كلّ األطــراف  ولـيــكـون

دوي كـدوي الـنـحل استـعـداد للـقـاء الله
سـبحانه فيومهم األخير سيكون شاقاً
طـــويـالً بـــأحـــداثه كــــبـــيـــراً بـــأحـــزانه
واتــراحـه وســيــبــقـى ســيــد الــشــهــداء
وحـيداً يستـنصر فال ينصـر ويستغيث
فـال يــغـــاث وســـيـــعـــانق ثـــرى كـــربالء
بــاغـمــاضـته األخــيـرة غـداً يــبـدأ شالل
الــدم الــطــاهـر يـالمس ثــرى ــربـالء لـكن
قـبـل هـذا سـتـكـون فـواجع ورزايـا عـبـر
ـسـتــشـرق الـبـريــطـاني الـسـيـر عــنـهـا ا
آرثـور ولـستـون حـينـمـا قال: (لم يـشـهد
الــعــالم قط رجالً هــالت عـلــيه مــثل تـلك
ــصــائب واآلالم من الــعــطش واجلـوع ا
وعــدم االسـتــقـرار ومـع هـذا فــقـد قـاوم
وواجـه هذا الـكم الـهـائل من األعداء في
تــلك الـصـحــراء الـعـربــيـة ذات احلـرارة

الشديد).
WO ¹—Uð WKO

نــعم  انــهــا لــيـلــة تــاريــخـيــة قــاســيـة
اليـحتملها انسان مهما اوتي من رباطة
اجلــأش  لــكن ربــيـب الــنـبــوة وســلــيل
الـدوحة الـهـاشمـية لم يـنشـغل عمّـا يهمّ
أمــر ديـنه ودنــيـاه وحـاشــاه أن يـرتـبك
وهـو ابن عـلي عـلـيه الـسالم لـذلك قسّم
لــيــلـته تــلك  إلى ثالثــة أقــسـام :الــقـسم
االول اجـــتــمع مـع اصــحــابـه وخــبــرهم
وخـيـرهم بـالـرحيـل ورفع البـيـعـة عـنهم
خــاطـبـاً فــيـهم : امــا بـعـد فــإنّي ال أعـلمُ
أصــحـابـاً أولى وال خـيـراً من أصـحـابي
وال أهـل بـــــيت أبـــــرَّ وال أوصـل من أهل
بـيتي فـجزاكُم الـله عـنّي جمـيعـاً خيراً 
أال وإنّـي أظنُ يَـومـنـا من هـؤالءِ األعـداء
غـداً إلّـا وإنّي قـد أذنتُ لـكم  فـانـطـلـقوا
جـمـيعـاً في حلٍ لـيس عـليـكم حَـرج منّي
وال ذمـــام وهـــذا الّـــلـــيلُ قـــد غـــشـــيـــكم
فـاتّخذوه جَـمَال  وليأخُـذ كلُ رجلٍ منكم

والح سـواد لـيلـة عاشـوراء على فـيافي
كربالء معلنة اقتراب الرحيل وأخذت
قــطع الــظالم احلـالــكـة تــغـزو كلّ ثــغـر
ومــــكـــان والذ اجلــــمـــيـع إلى مــــأمـــنه
ومـأواه إال ابن بـنت رسول الـله (صلّى
الـله علـيه وآله) وأهل بيـته وأصحابه
وعــقــائل الـهــاشــمـيــ وذراري رسـول
الــرحــمـة (صــلّى الــله عـلــيه وآله)  فال
مــأمن لـهم وال مـأوى  وال نـصـيـر بـات
ال مـحـمد لـيلـتـهم االخيـرة ضـيوفـا علـ
الـدنـيـا سـويعـات قـلـيلـة تـفـصـلهم عن
ــيالد اجلــديــد غـدًا احلــدث األكــبـر وا
ســتــكـون الــفــاجــعـة الــكــبـرى الــتي لم
تــشـهـد لــهـا الـدنــيـا مـثــيالً غـداً تـراق
الـدمـاء النـبـوية الـطـاهرة فـوق الـثرى
مــرت هـذه الـلـيـلـة بــشـريط ذكـريـاتـهـا
واخـت احلـــســـ جتــــول بـــ خـــيـــام
وتـتـنـقل ب اخـوتـها وابـنـاءهم تودع
هـذا وتـسـتفـسـر من اآلخـر مـضت تلك
الـلـيـلـة ومـضـ مـعـها تـاريخ طـويل من
الـذكـريـات وها هـو يـوم الـعاشـر يـبزغ

فجره.
ارخـى الـلــيـل سـدولـه وهــدأت اصـوات
اإلنـام وسكنت اجلفون إال فتية من آل
مـحـمـد باتـوا لـيلـتـهم بـ داع ومصل
ومــسـتـغـفـر وتـال لــلـقـرآن بـاتـو ولـهم

كـان مقرراً لواقعة  الطف ان تبدأ عصر
يــوم الـتـاسع من مــحـرم إذ زحف عـمـر
(عــلـيه بن ســعــد نــحـو خــيــام احلـســ
الـسالم) بعد العـصر ونادى في جيشه:
يــا خـيـل الـله اركــبي وأبــشـري فــطـلب
مـنـهم احلـسـ أن يُـمـهـلـوه سـواد هذه
الـليـلة وقـد انقـسم القـوم ب مـعارض
ومـؤيـد وبعـد شـد وجذب  الـتـأجيل
ولـم يـن طــلب احلــســـ عــلــيه الــسالم
نـازلـة الـ الغـد لغـرض الـتفـكر تـأجـيل ا
وقف فهـو عليه السالم حزم وحـساب ا
مـوقــفه واالمـر بـانت نـتـائـجه وبـدا ـل
شـء امـامه واضـحـا جـلـيـاَ كـمـا اخـبـرهُ
ـا اراد االمـام ان يـقـسم جـده وابـوه ا
هـذه الليلة الى اقسام عديدة فهي ليلته
االخـيـرة من الدنـيـا فلـتكن لـيـلة عـبادة
ودعــاء وداع ووصــيــة  وهــو الــعــارف
ـا ما يـخبـئه الغـد كمـا ادرك احلس
ـعـركـة في وضح بـنـظـرته الـثـاقـبـة ان ا
الــنـهـار ســيـكـون اثــرهـا االعالمي اشـد
واقــوى كـمـا اراد احلـســ ان يـخـتـبـر
اصــحــابه ومن مــعه وان يــعــد خــطـته
ـواجـهــة هـذا الــسـيل من الــعـســكـريــة 

العسكر.
لمت شمس تاسوعاء اذيالها واختفت
مـن األُفق مـعـلـنـة بـدأ مـراسـيم احلـداد

دفـاعهم عن أنفسهـم على جبهة واحدة
 ومـن طـرف واحــد وقـد افــصح االمـام
احلـســ عن وعي عـسـكـري وعـبـقـريـة
فـذه فقـد جعل اخلـيام عـلى شكل قوس

واجهة من جانب واحد. وا
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امــا الـقـسم الـثــالث في اعـمـال الــلـيـلـة
االخــيـرة فـكـانت مــخـصـصـة لــلـعـبـادة
والــتــوجّه إلى الــله تــعــالى بــالـصالة
وبــــــتـالوة الــــــقــــــرآن  وبــــــالــــــدعـــــاء
واالسـتـغـفـار واقـتـدى به كلّ أصـحابه
وأهـل بـيــته  وفي طــلــيــعــة أصــحـابه
طيع وأهل بيته أخوه العبد الصالح ا
لــله ولــرســوله أبــو الــفــضل الــعــبّـاس
(عــــلــــيه الــــسّـالم)  فـــإنّـه إلى جــــانب
حـراسـته كـان قـد شـارك األصـحـاب في
ابــتـهــالــهم إلى الـلـه تـعــالى  فـقــامـوا
يـصــلّـون  ويـتـلـون الـقـرآن  ويـدعـون
ويـسـتـغـفـرون حـتى كـان لـهم عـلـى أثر
ذلـك دويّ كدويّ الـنـحـل حـسب تـعـبـير

عركة . من شهد ا
غــداً سـيـعــانق احلـسـ عــلـيه الـسالم
ــدداً عـــاريـــاً عــلي صـــعــيـــد الـــطف 
بـطحاء كربالء  وسيجري شريان الدم
الـنبوي ولكن هل يكتفي االعداء بذلك
هل تـهدأ روح الكراهية عند هذا احلد
اجلـواب عـند احلـس عـندمـا طلب من
اخــته:  ابــغـوا لـي ثـوبــا ال يــرغب فـيه
احــد أجــعــله حتت ثــيــابي لــئـال أجـرد
مـنه ألنه عليه السالم يـعلم انه مقتول
مـسلوب وفـعالً كان ذلك لكن هل خفت
روح احلــقــد والــوحــشــيــة الــتي مألت
جــــوانح الــــطـــغـــاة  اجلــــواب كال لم
يـكــتـفـوا بـذلك الـصــنـيع ولم تـسـتـفـرغ
ــوقف بل احــقــادهـم في حــدود هــذا ا
راحــــوا الحـــتــــزاز الـــراس الــــطـــاهـــر
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الــظــلم واإلرهــاب والـفــســاد واالحـتالل
والـتبعـية وهي لفـرصة عظيـمة لتـغيير
جـذري للـمنـظومـة السـياسـية وإدارتـها
وقــيح تــرسـبــاتــهـا وتــصـحــيح فــقـرات
عاق وتفعيل دور ومـضمون الدستـور ا
ـا يـتـصف واسـتقـالليـته عن الـقـضـاء 
ــغــنـام ــتــشــبــثــ  أهــواء وطــمــوح ا

وزخاارف مناصب السلطة.
ـنطقـة اخلضراء اعـتصاماً لـذا شهدت ا
ــان الــعــراقي  في مــفــتــوحــاً  في الــبــر
خـطوة ثوريـة وطنيـة صادقة مـستلـهمة
من عـنـفـوان الـثـورة االصـالحـيـة لـسـيد
الـشـهـداء االمـام احلـسـ عـلـيه الـسالم
بــطف كــربـالء  في مــقــارعــة اجلــبــابـرة
ومــنـابع الــفـجـور والــفـسـاد. نــعم انـهـا
ـا ثــورة الـشـروع واالصالح احلــقـيـقي 
تـرسب من فسـاد واستبـداد وظلم طـيلة
ـتـوالـيه فـتــرة حـكـومـات احملـاصـصـة ا
ـقدرات الـعـراق وتسـببت الـتي عـبثت 
ـواطن الـعراقـي من أبسط فـي حرمـان ا
ــواطــنه ومــصــادرة حــريــتــة حــقـــوق ا

وطموحاته واماله.
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لـقد صدحت واعية االصالح وهي حتث
 أبـــنــاء الــشـــعب الــعـــراقي األبي احلــر
ـقراطـية لـتعـزيز احملب لـالصالح والد
ودعـم بـــوادر الــــثـــورة االصـالحـــيه ألن
ـسـؤول وانه عـلى احملك الـشـعب  هـو ا
فــهـو امــا ان يـرى  عـراقــا شـامــخـا بـ
األ او انه يـرى عراقا تبعيا يتحكم به
الـفـاسـدون الـذي هـمهم الـوحـيـد كـتـلهم

ـتشدق بزخارف مناصب  السلطة وا
نطقه  . فـكانت ساعة الصفر لتحرير ا
اخلـضـراء من براثم الـفسـاد والتـبعـية
حـيث زحف  ثوار االصالح نـحو مبنى
نطـقة اخلضراء  و باشروا ان با الـبر
اعـتصاماً مفتـوحاً هناك مازلنا نالحظ

زيادة وكثافة اجلماهير حتت قبته .
حـيث دعـا السـيد مـقتـدى الصـدر أعزه
الـــــله إلى تـــــوســــيـع الــــتـــــظــــاهــــرات
ومــــــواصـــــلــــــتـــــهــــــا وإلى دعـم واسع
ـعــتــصـمــ في أروقـة لــلـمــحــتـجــ ا
ـان الـعـراقي بـدون أن يـظـهر أي الـبـر
مــؤشـر الـى الـتــراجع في ظلّ تـصــاعـد
األزمــة الـسـيـاسـيـة. وإشـارات الـطـرف
ضادة اآلخـر إلى تفـعيـل التـظاهـرات ا

لهذا التوجه .
ان ثـورة محرم احلـرام ما هي اال ثورة
ـــنــطـــقــة عـــفــويـــة ســلـــمــيـــة حــررت ا
اخلـضراء كمـرحلة أولى وانهـا لفرصة
ذهـبية لـكل من اكتوى من الـشعب بنار

قارعة بـعد أن تعنت االطـار التنسـيقي 
شروع االصالحي الذي دعا وتـعطيل  ا
له الــسـيـد مـقـتـدى الــصـدر مـنـذ عـشـرة
أشــهـــر بــعــد إجــراء االنـــتــخــابــات في
ـــا مـــنــتـــصف تـــشــرين االول 2022 
تــســبب  بــظــهــور أزمــة ســيــاسـيــة في
الـعـراق  والـتي  خـلقت شـلالً سـيـاسـياً
تـاماً في ظل الـعجـز عن انتـخاب رئيس
جـديـد لــلـجـمـهـوريـة وتـشـكـيل حـكـومـة
أغــلــبــيــة وطــنــيه قــادرة عــلى حتــقــيق
ــواطـن الــعـــراقي ومــقت طـــمــوحـــات ا
ـقـيـته وبـنـاء احملـاصــصـة الـطـائـفـيــة ا
دولـــة مــؤســســـات قــادره بــالـــنــهــوض
بـالـعراق نـحو ضـفة الـطمـوح والتـحرر

من هيمنة األحزاب الفاسدة.
ـأزق السـياسي واالنـسداد وسـط هذا ا
بــــزغت ثـــورة مــــحـــرم احلـــرام ..ثـــورة
ــسـار االصـالح الـكــبــرى وتــصــحــيح ا
السياسي وانتشال ما تبقى من العراق
ستبدين من أيـدي الساسة الفـاسدين ا

ـرتبة الفوز الساحق  للكتلة الصدرية
والـتي ارادت ان تـغـير مـسـرى الـعمـلـية
الـسياسية نحو جادة الصواب بتشكيل
حــكــومـة اغــلــبــيـة وطــنــيه عــابــرة لـكل

قيتة. خطوط احملاصصة الطائفية ا
نـحرف  بـتعطيل واسـتطاع الـساسه ا
ــشـــروع الـــوطــني  بـــاســـتــغالل هـــذا ا
ثــغـرات الــدسـتــور االعـرج ومـا فــسـرته

قرارات القضاء.
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اذ  كــــــــــان وال بــــــــــد مـن والدة ثــــــــــورة
جماهيرية من كل ابناء الشعب العراقي
ـؤسسة السـياسية من هؤالء لـتنظيف ا
ــفـسـدين...واعـادة صـيــاغـة الـدسـتـور ا
ــــــا يــــــنــــــســـــــجم وخــــــطـى االصالح
ــشـــروع وطــني خــالص والـــنــهــوض 
وبــنـسـيـج تـنـدثــر به عـوالق الــضـغـائن

الطائفية  والعرقية والقبلية...
ان ثـورة مـحـرم احلـرام مـا هي اال ثورة
الـــبـــذار..والـــطـــلع االبـــيض لـــلـــشــروع
بـــالـــتـــصـــحــــيح والـــتـــغـــيـــيـــر وان كل
الـتـوجـهـات الـتي تـضمـنـتـهـا تـغـريدات
الـسـيد الـقائـد مقـتدى الـصدر أعـزه الله
والـــذي اعــتـــبــر خاللـــهــا بـــأنه مــواطن
عــراقي بــات جل هـمـه الـســعي الـدؤوب
خلــدمـة قـضـيـة وطـنه ورفع احلـيف عن
ـظلـوم الصـابر....لـذا فقد ابـناء شـعبه ا
جـاءت دعواته لـتزيـد خصـوبة وفـعالـية
هـذه الـثـورة االصالحـيـة بـاسـتـقـطـابـها
لــكـل طــوائف ابــنــاء الــشــعب الــعــراقي

األبي.

وهـي  تـنــاشـد الــشــعب الــعـراقي  إلى
أداء واجــبه الــوطــني واالخالقي حتت
لـواء الـعـراق وقـرار الـشعب وإن أدعى
الــبـعض أن الــثـورة احلــالـيــة صـدريـة
عـلـيه ان ال يتم تـفويـت الفـرصة إلنـقاذ
الــــوطـن وحتــــقـــيـق اخلالص مـن آفـــة
الـــفــســاد وتـــرسب ادارن  الــطـــائــفــيه

والعرقية والقبليه وقيحها الالذع.
وفـعال تدفقت احلشود اجلماهيرية من
كـل الـطــوائف واالجتــاهــات الــفــكــريـة
والــعــقــائــديـة  يــوحــدهــا هــدف واحـد
مــنــشــود..هــو اخلالص والــتـحــرر من
ـفـسـدين الـتـابـعـ هـيـمـنـة الـسـاسـة ا
خملـطـطـات خـارجـيـة..نعم زحـفت وهي
تــســتـلــهم كل مــعــطـيــات ورؤى  ثـورة
عـــاشــوراء احلــســ وتــقـــتــفي خــطى
وتوجهات السيد القائد مقتدى الصدر
وهــو يـــحــذو بــخــطى واثـــقه رصــيــنه
ــنـشــدين لــلـتــحـرر كــأجــداده األفـذاذ ا
ورفـض اخلـــنــــوع والــــذل ومـــقــــارعـــة
ا سـالط اجلور والـفسـاد والضـاللة.
رأى أن الـعـمـلـيـة الـسيـاسـيـة بـالـعراق
أصابها العقم وقد انتابها الشلل وهي
تــخــضع ألجــنــدات خــارجـيـه غـيــر آبه
ــظــلــوم بــتــطــلــعــات   هــذا الــشــعب ا
ــا ــغـــلــوب عــلى أمـــره. خــصــوصــا  ا
أفـرزته  فترة العشـرة اشهر التي خلت
بـعـد اجـراء االنـتـخـابـات في مـنـتـصف
ــاضي..ومـــدى جــرأة تـــشــريـن االول ا
ـنـحـرف هـذه الـطـغـمـة من الـسـاسـه ا
عـلى ما تمـخضت عنه تلك االنـتخابات

احلــزبـيه ومـنـافـعـهـم الـشـخـصـيـة.ولـو
ـــحص  مـــا جـــاء في جل تـــغـــريــدات
ودعـوات الـسيـد الـقائـد مـقتـدى الـصدر
أعــــزه الـــله   ألدركــــنـــا بـــشــــكل جـــلي
وواضح أنـهـا تـتـضمن تـنـبـيه  االحرار
مـن ثــوار االصالح بــأنه قــد  آن  االوان
لـكي يـسـارعـوا بـأغـتـنـام هـذه الـفـرصـة
لـتصحـيح العمـلية الـسياسـية العـقيمة
ـنحـرف الذي  تـصمـيمه والـدسـتور ا
ر الـلع  دني بـرا مـن قبل احلـاكم ا
فــاذا  ضـيـاع  هـذه الــفـرصـة فـسـوف
يـــكــون مـــصــيـــر هــذا الـــبــلـــد اجلــريح
الـــضــــيـــاع والـــتــــشـــظي  والــــتـــشـــتت
ـواطن وسـتــخـتـفي آمـال وطـمـوحـات ا
ـــهب ادراج الـــريـــاح وهــو الـــعـــراقي 
الـذي رزح لسن طوال ملؤها احلرمان
وجتـرع الـصـعاب حتت سـلـطة غـاشـمة
ـه عــاثت بــارض الــعــراق الــفــســاد ظــا
والــضــيــاع وادامــة مــنــحى االنــحـراف
االجــتـــمــاعي واألخالقي  وهــدر أمــوال
هـذا البلـد اجلريح واالمتثـال خملططات
الــتـــبــعــيـــة واســتــراتــيـــجــيــات الــدول
االقــلــيــمــيـة ..عــلى حــســاب تــطــلــعـات
ـواطن الـعـراقي وتـوجـهـاته بـالـعـيش ا

احلر  الكر .
ان داعـيـة االصالحةالـتي نـشهـدها االن
بـرعـايـة الـسـيـد القـائـد مـقـتـدى الـصدر
أعـزه الـله  تمـتمـد كـجسـر لثـورة الطف
اخلـــالــده الــتـي  احــتــوت نـــســيـــجــهــا
ووشـاحهها من جوهر اخلطاب الثوري
الـصـادق بـحـتـمـيـة الـتـغـيـيـر والـتـحـرر
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بغداد
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والـطائـفية الـضيقـة واالنتـخابيـة أيضاً
فـترى أغلب الـساسة قـد لبسـوا السواد
كـلهم  وأحتـدى من يدلني عـلى سياسي
ومـسـؤول حكـومي واحـد خصـوصاً من
تنفذة لم يلبس أحزاب وكتل السلطة  ا
الـسواد وكـان احلس (ع ) يـحتاج الى
فــاشــلـ وفــاسـدين وســراق يــلـبــسـون
الـسواد عليه ويـحتاج الى حـزن الظلمة
والـقـتلـة  وسراق قـوت الشـعب وأمواله
ولم يكتـفوا بلـبس السواد بل وثـرواته 
مــنــهم من يـوزع الــطــعـام في الــشـوارع
ـــشــــايـــة ـــشي مـع ا ـــواكـب  و وفـي ا
بــضـــعــة خــطـــوات ويــلــطم لـــكــنه لــطم
سـيـاسي فهـو يخـتلف عن لـطم اآلخرين
ألنه نـازك وخفيـف على الصـدر ويبكون
ريــاءاً وكـذبـاً في اجملــالس احلـســيـنـيـة
وكل هـذه التصرفـات يحاول من خاللها
سـاسة الفـشل والفساد والـكذب والرياء
إيـهام الـعامـة وخصـوصاً الـسذج مـنهم
بـاد ثورة احلـس ن يـؤمن  إنـهم 
ن يـــحــزن ويــتــأثــر ويــقـــتــدي بــهــا و
ــصــاب احلــســ وأهل بــيــتـه ونــقـول

ــنـــاســبــات زيـــارة األربــعــ  فـــهــذه ا
فـتـرتـهـا طـويـلـة ويـشـتـرك فـيـهـا أعداد
كــبـيــرة من مـخـتــلف شـرائـح اجملـتـمع

وبزخم شعبي كبير.
WKO³½ ·«b¼«

ـنــاســبــات بـدال من ان لــذا فــان هــذه ا
يـتعـلم منـها هؤالء الـساسـة ويجـعلون
من أهـدافها النبيلة ومـبادئها السامية
 ومـناهج اإلصالح فيهـا دليل عمل لهم
 يـحـاول هـؤالء الـفـاشـلـ والـفـاسـدين
اســـتــثــمـــارهــا وتــوظـــيــفــهـــا خلــدمــة
مــصــاحلــهم الــشــخـصــيــة واحلــزبــيـة

يــسـتـغـل سـاسـة الــفـشل والـفــسـاد أيـة
مـناسبـة وطنيـة أو اجتمـاعية أو ديـنية
خـصـوصـا تـلك الـتي تـتـنـاغم ومـشـاعر
الـناس البـسطاء ويـوضفونـها ألغراض
الـدعايـة الـشخـصيـة أو لتـحقـيق بعض
ـــكـــاسب الـــســـيـــاســيـــة والـــفـــئـــويــة ا
ـنـاسـبـات الـديـنـيـة والـطـائـفـيـة  ومن ا
الــتي يــوظـفــهــا بـعـض سـاســة الــفـشل
والـفسـاد شخصـياً وسـياسيـا وطائـفياً
ــشـاعـر احلـسـيـنـيـة حـيث  ذكـرى هي ا
اسـتشـهاد اإلمـام احلسـ (ع) وصحبه
األبــرار في واقــعــة الـطف ومـن بـعــدهـا

ن يبكي عليه وهو سيد شباب يحتاج  
أهـل اجلنة ومع جده النبي األكرم (ص)
ومع الشهداء واألنبياء والصديق  في
أعــالي اجلـنــان وحـسن اؤلـئك رفــيـقـاً ,
(ع)  يـحــتــاج الى من يــحـارب احلــســ
ـــارســـهـــا الـــظـــلـم والـــفـــســـاد الن ان 
واحلـــســ يــحــتــاج الـى من يــتــصــدى
لـــلــمــجـــرمــ والـــســراق والــفـــاســدين
ــفـسـدين والـظـلــمـة وخـونـة الـشـعب وا
والــوطن وسـارقي قـوتـه وحـقـوقه  فـهل
تـستطيـعون ذلك إنني اشك بل اجزم ان
أغـلب سـاسة الـفشل والـفسـاد والسـرقة
ال يــســتــطـيــعــون ذلك الن من شـب عـلى
شـيء شـــاب عـــلــــيه وهم شــــبـــوا عـــلى
الــســرقــة والــفــســاد واحملــاصــصــة في
ــغـا ـكــاسب وا ــنـاصـب وا تــقــاسم ا
وعـــلى ظــلـم الــشــعـب وقــتــلـه وإفــقــاره
وســـلب حـــقــوقه وانـــتـــهــاك حـــريــاته ,
فـكفاكم  أيـها السـاسة ريائـاً وكذباً على
ــنــاســبــة الــشــعـب واســتــغالالً لــهــذه ا
صالح شخصـية دنيوية زائلة وغـيرها 

ومصالح حزبية وسياسية.

حـقـيــقـةً عـلـيـهم الـكف جـرائـمـهم الـتي
ارتـكــبـوهـا ويـرتـكـبـوهـا كل يـوم بـحق
ــظــلــوم وبــحق أبــنــاء هــذا الــشــعب ا
الـوطن وان يـتـوقـفوا عن أعـمـال الـقتل
واالغـتـيـاالت وتـصـفـيـة اخلـصوم ومن
يــطــالب بــاحلـقــوق والــكف عن ســرقـة
أمـــوال الـــشـــعب والـــدولـــة وعن نـــهب
ثـــروات الـــوطن والـــكف عـن الـــصــراع
احملتدم بينهم على السلطة منذ شهور
واالهـم من ذلك الـكف عن ظــلم الـشـعب
وإفــقـاره وإذالله وإنـكـار حـقـوقه وعـدم
تــلـبــيـة مــطـالــبه وعــدم تـنــفـيــذ ابـسط
اخلـــدمــات له  وعــدم احـــتــرامه وعــدم
احترام القانون والنظام وعليهم أيضاً
الـكف عن الـكذب عـلى الشـعب وخداعه
ــكن لـهــؤالء الـسـاسـة وبــعـد كل هـذا 
لـــبـس الـــســـواد  وحـــضـــور اجملـــالس
ـواكب احلـسـيـنـيـة والـتـصـدق على وا
الــــفـــقـــراء ومــــســـاعـــدة احملــــتـــاجـــ
ــرضى وهــذه األمـور ــتــعــفــفــ وا وا
أحسن وأثوب بكثير من اللطم والبكاء
ريـائاً وأرضى  للحس الن احلس ال

لــهـؤالء الـسـاسـة ان أفــعـالـهم هـذه  في
اســتــغالل ذكـرى ثــورة احلـســ وأيـام
احلـــســـ  (ع) لـــغـــايـــات شـــخـــصـــيــة
وطـائـفيـة وسـياسـيـة وانتـخابـيـة باتت
مـكــشـوفـة وعـرفـهـا الـشـعب جـيـداً مـنـذ
سـنـ ولن تـنـطـلي علـيه ثـانـيـة ونـقول
لـهم أيـضاً ان من يـؤمن بـنهج احلـس
(ع) ومـن يــــســــيــــر عــــلى هــــدى ثــــورة
ــبـــاد ثــورة احلـــســ ومـن يــعـــمل 
احلـسـ ومن يـقـتـدي بـاحلـسـ ثـائـراً
ضـــد الـــظـــلـم والـــفـــســـاد واالنـــحــراف
وداعـياً الى طـريق احلق واحلـفاظ على
بــيـضــة الـدين واحلــفـاظ عـلـى مـصـالح
ــــســـلـــمــــ  وعـــلى مــــبـــاد اإلسالم ا
احلــقـيــقـيــة عـلــيه ان يــتـحــلى بـأخالق
ا ضحى احلس احلـس وان يلتزم 
مـن أجـله  بـنــفـسه وعــيـاله وأهـل بـيـته
وهــــو الــــصـالح وإصالح أمــــور األمــــة
وإحــــقـــاق احلق ومــــقـــارعـــة الــــبـــاطل
واالبـتـعاد عن الـظـلم ومحـاربـة الفـساد
واإلفــســاد فــعــلـى هــؤالء الــســاسـة إذا
أرادوا الـــتــأسـي بــثـــورة احلــســ (ع)
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طـريـقـا لـلثـائـرين واجملـاهـدين في كل
ـعــمـورة ومــهـمــا كـتــبت فـلم ارجــاء ا
ســــــــلم ويا اوفي بقدرك يا امام ا
ابن اشــرف الــنــاس نــســبــا فـمـن هـو
اشرف مـنك نسـبـا يا ابن الـبتـول ويا
ابن داحي باب خيبر وابن اول فدائي
باالسالم ومن جدك اليس هو الشفيع

صطفى . احلبيب ا
b'« …R³½

لم تـرضى بـالـذل والـهـوان وبـكـــــــتك
الـسـمـاء قــبل االرض يـ رسـول الـله
صطفى حـينما وصدقت نبؤة جـدك ا
كـان يـقــبـلك من رقـبــتك ويـقـول ولـدي
وت مذبوحا اكتب الكلمات وال هذا 
اعرف كيف اكتبها فاصابعي ترجتف
ا تـخط في مـصابك يـا ابـا عبـدالله
فـمـال بال مـن ذبحـك وكيـف تمـكن من
رفع سيفه القـذر في وجهك الكر كم
كــانــوا فــئــة كــافــرة وهـم يــغــضــبـون
احلــبـيب في قــبــره وهم يـذبــحـون ال
بـيـته االطـهـار والـذين قـال عنـهم الـله
ـا يـريـد في مـحـكم كـتـابه الـكـر ( ا
الله ليـذهب عنكم الـرجس اهل البيت

ويطهركم تطهيرا ) .
والــيــوم ونـــحن نــســـتــذكــر فـــاجــعــة
الفواجع من تأريخ االسالم نطالب ان
تكون هذه الذكرى مـنارا لكل البشرية
في رفض الـظـلم والفـسـاد وان نـسـير

محـرم احلرام شـهـر حرم فـيه القـتال
والــصـــيـــد واذا بـــهـــذا الـــشــــــــــهــر
يصـادف فيه اسـتشـهاد سـبط رسول
الــله صــلــوات الــله عــلــيه وعــلى اله
وصـحـبه وسـلم وهـو الـذي قـال عـنه
وعن اخــــــــيـه احلـــــــسـن هـــــــــــــــذان
ريـــحــانــتـــاي من الــدنـــيــا ومن احب
احلــسـ فــقـد احــبـني ومن احــبـني
فقـــــــد احبه الـله  لقد استـشهد ابا
االحرار فـي العـاشـر من شهـر مـحرم
احلــرام وهــو طــالــبــا االصالح المــة
جـــده ولم يـــخـــرج بـــطــرا او طـــلـــبــا
لـلـمــنـاصب واالمـتـيــازات لـقـد كـانت
ثورة ابا عبـدالله احلسـ منارا لكل
العالم واالحرار والـشرفاء وقاتل من
اجـل رفع الــــظـــلـم ودحـــر الــــفـــســـاد
والعـبوديـة واصبح مـنهـاج احلس

ألول مـرة يــقف قـلــمي عـاجــزا عن مـا
سأكتبه موضوع مقالي هذا وتتطاير
ـتــعب وتـهـرب الـكــلـمـات من عــقـلي ا
االفـــكــار واجلــمـل وتــتالشـى قــواعــد
الــلــغـة الــعــربــيـة الــتي درســتــهـا في
اعداديـة الرمادي لـلبـن والتي درس
فـيــهـا شـاعـرنـا الـكــبـيـر الـسـيـاب وال
استـطيع ان اعبـر بجـملة واحـدة كما
عــلــمــني اســتـاذي الــدكــتــور حــسـ
الـنــداوي رحـمه الـله عــنـدمـا درسـني
علـوم اللـغة الـعربيـة في قسم االعالم
بـــكــلــيــتي احلـــبــيــبــة االداب كــيف ال
ومـــــوضــــوعي الــــيـــــوم هــــو عن ابي
االحـــرار احلــــســــ صــــلــــوات الــــله
وسالمه عــلـيـه اكـتب مــقــالي والـدمع
يــنـهــمـر من مــقــــــــلـتــا عـيــنـاي وانـا
اسـتـذكر ذكـرى اسـتـشـهـاده في شـهر

عــــلى مـــــنـــــــــهـج االمــــام احلــــســــ
بـاالفـعـال ال بـاالقـــــــوال ونـتـــــــخـلق
بـاخالق اهل الــبـيت االطــهـار الـكـرام
ونـــصــــون امــــانــــة هـــذا الــــدين وان
نـتـســامح فـيـمـا بـيــنـنـا وال نـقـول في
مــصــابك اال مــا قــاله الــله ســبــحــانه

qFA*« ÊËbKš

بغداد

اجلمـاهيريـة احلسيـنيـة في الزيارات
ناسبات الـدينية واحسب ان هذا وا
االمــر مــخــطـط له من قــبل االئــمــة ع
فمن ينـظر بعـ الدقة سـيجد ان هذه
الي من زوار االمـام احلـس ع لم ا
تـتـشـكل إال نـتيـجـة لـتـأكـيـد الـروايات
عـلى الـزيـارة وعــلى الـدمـعـة ومـا الى

ذلك لهدف مستقبلي.
كن تخيل ما الذي سيجري هنا هل 
في يــوم الـــعــاشــر من احملــرم لــو ان
ـهـدي ع صـاح بأعـلى صـوته االمـام ا
مـن بـــيت الـــلـه احلـــرام كـــمـــا تـــصف
الـروايــة (أال يــا أهل الـعــالم إن جـدي
احلس قتلوه عطشانا) حلظة اعالن
خـروجه? بـالـنـتـيـجة مـا هي ردة فـعل
تــلك اجلــمـوع? ال شك انــهــا سـتــكـون

هدي ع هو الروائي على ان اإلمـام ا
من سيأخذ بثأر اإلمام احلس ع?
تـعتـبـر قـضيـة االمـام احلـس ع من
أكــثــر الــقــضــايــا ارتــبــاطــا بــاإلمــام
ــنـتــظـر ع وإن كــان هـذا االرتــبـاط ا
غير ملفت سابقا لكنه اليوم توضح
من خالل احلـالة الـتـعبـويـة للـقـاعدة

الـتــسـاؤل الـذي يــرد في األذهـان: مـا
هـو ســر الـتـرابط بــ شـهـادة اإلمـام
احلس عـليه السالم في الـعاشر من
نتظر عجل الله احملرم وب خروج ا

فرجه في مثل ذلك اليوم? 
هل هي صـدفــة أم اشـارة الى قـضـيـة
ــوروث ــاذا الـــتــركــيــز في ا اخــرى? 

ــذخــورة له لــو قــد خـرج الــذخــيـرة ا
صلوات الله عليه.  

كــمـــا ويُالحظ في الـــنــصــوص الــتي
ذكــرت ثــأر االمــام احلــســ ع انــهـا
ذكــرت االمــام الــذي سـيــأخــذ بــثـأره
ونــــصـت كــــذلك عــــلـى انه ثــــأر الــــله
سبحانه وتعالى لكن هناك من يقول
مِمَّن سيـثأر االمام والـقتلـة قد اقتص

منهم اخملتار رضوان الله عليه? 
نعم اخملتار قـتل قاتليه لـكن القضية
لـــيــست شــخــصــيـــة ولــيــست بــهــذه
الـبـسـاطـة فحـيـنـمـا يـكـون الـثـأر ثأر
الله يـتبـ ان القـضيـة متـعلـقة بدين
الله تـعالـى وبالـرسالـة االلهـية وهي
كـان بحيث انها نُسِبت من العظمة 
الـى الـــلـه جل وعـال ومن ســــيــــأخـــذ

ÍdOBM « WLF½

بغداد

وتـعـالـى في كـتـابه الــكـر بـسم الـله
الـرحـمـن الـرحـيم (وَبَـشِّــرِ الـصَّـابِـرِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَـتْهُمْ مُصِـيبَة قَـالُوا إِنَّا
لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِـعُونَ)  اللهم اسألك
ـصــاب احلـسـ ان حتــفظ الـعـراق
عــــراق احلــــســـ وعـــــــــــلي وعــــمـــر

والــصـحــابـة وان جتـعـل هـذا الــبـلـدا
امــنـا مــنـــــــعــمـا واقـول مــهـمــا كـتب
قـلـــــــمي فـلم يـوفي بـحقك يـا حـس
االحــــرار والـــثــــائــــرين ولم ابــــلغ من
الـبالغـــة والفــــــــصـاحـة مـا كـــــــتبه
شاعـر العراق الـكبـير عـبـــــــد الرزاق

عـبــدالـواحــد في قـصـيــدته في رحـاب
احلس 

قَدِمتُ .. وَعَفْوَكَ عن مَقدَمي
حَسيراً  أسيراً  كسيراً  ظَمي

قدِمتُ أل ُحرِمَ في رَحْبَتَيْك
سَالم لِمَثواكَ من مَحرَم ِ

فَمُذْ كنتُ طفالً رأيتُ احلس
مَناراً إلى ضوئِهِ أنتَمي

ومُذْ كنتُ طفالًوجَدتُ احلس
مَالذاً بأسوارِهِ أحتَمي

وَمُذْ كنتُ طفالً عرَفتُ احلس
رِضاعاً.. ولآلن لم أ ُفطَمِ !

بـالثـأر يـجب ان يكـون مـرتـبطـا بـتلك
الــرسـالـة ومــؤتـمـنــا عـلـيــهـا والـثـأر
سـيـكـون بـإحـقاق احلـق وإحيـاء دين

الله سبحانه وتعالى.  
ÊU ½« WŽUM

اذن هــذا االرتــبــاط بـ الــقــضــيــتـ
ليس ارتـبـاطا عـفويـا فقـضيـة االمام
احلــســ ع عــمـــلت والزالت من اجل
صـــنـــاعـــة انــــســـان يـــرفـض الـــظـــلم
واجلور وينتمي الى مجموعة تشكل
الـقاعـدة اجلـماهـيريـة الـتي سـتنـصر
ـنــتـظــر ع لألخــذ بـثــأر جـده االمــام ا
صـــلــــــــــوات الــلـه عـــــلــيـه وإقــامــة
القسط والعـــــــدل في دولة يعـز فيها
اإلسالم وأهــله ويــذل فــيـهــا الــنــفـاق

وأهله.
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االفـضـل كـمـا شـاهـدنـاه في جـمـيع
ـــواسم مـــتـــألق بـــعــد الـــوصــول ا
لـلـمـمـتــاز ومن بـ اسـرارالـنـجـاح
درب  الـذي خلق يبـقى لالدارة و ا
حـــالـــة عـــمل مـــتـــمـــيـــزة من خالل
التنسـيق مع اإلدارة  الذي يعد من
ن بـ الـشـخـصيـات الـتـدريـبـية 
تـمتـلك اخلـبـرة الـفـنيـة الـتـدريـبـية
والشـخصية الـناضجـة الذي سبق
قدمة االم وعمل مع عدة فـرق في ا
الـــنـــجف لــكـــنه وجـــد ضــالـــته مع
الـــوسـط ونـــادرا مـــا جتـــد مـــدربــا
يـقـضي هــذه الـفـتـرة الــطـويـلـة مع
نفس الفـريق بعدما تـعززت أفكاره
الـتدريـبـية الـتي قـادته إلى استالم
ــبي في الـــبــرازيل ــنـــتــخـب األو ا
نتخب الـوطني ويبقى احلديث وا

عن نفط الوسط.
w U(« rÝu*«

ـثـالــيـة لــلـفـريق وكـانـت الـبـدايــة ا
عندما تقدم اجلميع بتحقيق الفوز
في سـتـة مـباريـات مـتـتالـيـة  حيث
الــفـوز عـلى سـامــراء بـهـدف وعـلى
نـــفط مـــيــســـان بـــهــدفـــ لـــواحــد
ونــوروز بـهــدفــ والـكــرخ بــهـدف
ــيــنـاء واألمــانــة بــهــدفـ وعــلى ا
وجـمع مـنـها 18نـقـطة تـمـتع فـيـها
ستـة أسابـيع في الصـدارة  وجعل
مـن االنــظـــار تـــتــجه الـــيـــة وكــذلك
ـثـابـة الـهـديـة جلـمـهـور االعالم و
وكرة النـجف قبل ان يفـقد التوازن
عــــنـــدمــــا ســـقـط امـــام الــــشـــرطـــة
وقع االول وبـعدهـا سقط ليـخسـرا
مـن االخــــوة االعــــداء  وتــــغــــيـــرت
االمــور بـــوجه الــفـــريق الــذي عــاد
بـسرعـة لـكن لـيس كبـدايـته قبل ان
ـدرب في جتـاوز تـاتي مــحـاوالت ا
تـلك الــكــبـوة وخــسـارة من الــعـدو
تباينة اللدود  ثم توالت النتائج ا

االســـتــمــرار فـي الــتــواجـــد ضــمن
ــــواقـع االولى مـن مــــوسم الخــــر ا
حتى البـطولة االخيـرة بعد ان كان
خـارج دائـرة الـتـرشـيـحـات عـنـدمـا
تـــقــــدم ودخل الــــبــــطـــولــــة األولى
بـطــمـوح كـبــيـر وامـنــيـات كل فـرق
احملـافـظـات دون اسـتــثـنـاء الـلـعب
ـكــان اي فـريق فـيــهـا لــكن لــيس 
االسـتـمـرار فيـهـا السـباب مـعـروفة
بــاسـتـثــنـاء عــدد قـلــيل من بـيــنـهـا
ـقعده ودون الوسط الـذي تمسك 
ـنــافـســة عـلى اسـمه بــ الـفــرق ا
ـــوسم الـــلـــقب الـــذي أحـــرزه في ا
ـذكـور بعـدما اعـتـمد عـلى العـب ا
واســـــمــــاء  اخـــــتـــــيـــــارهم وفق
ضــوابط فــنـيــة مــا ســاهم في دعم
ـشـاركات وحتـقـيق الـلقب بـعـدما ا
اعــتـــمــدت دارة الــنـــادي عــلى دعم
عــنـــاصــر الــقـــوة وفــيــهـــا حــقــقت
خــطــوات مــهـمــة خــارج تــوقــعـات
ـــتـــابـــعــ جـــمـــهــور الـــنـــجف وا
واإلشـارة لــلـفــريق بـاهــتـمــام عـبـر
االخـتـيـار الـدقـيق لـلـتـشـكـيل الـذي
ــوسم جنـح مع شــهــد في تــقـد ا
األول بـفـخـر واعتـزاز وكـان فـاحتة

خير على النادي.
dŁR  —Ëœ

واذا كــــان دور مـــؤثــــر في قــــيـــادة
ـنـصـات الـتـتـويج الـفـريق وأخـذه 
مـــنــذ أن كـــان يــلـــعب في الـــدرجــة
االولى فـذلـك يـعــود لـلــمــدرب غـني
شـهــد الـذي اسـتــمـرت اخــتـيـاراته
عـلى الـتـعـاقـد مع العـبـ مـقـدمـ
فـنـيا و من اعـمـار مـناسـبـة ما دعم
ــواقع ــشــاركــات و الـــنــتــائج وا ا
والـــذهــاب بـــعـــيــدا عـــبـــر الـــلــعب
بـانــتــظـام ونــقل الــفـريـق إلى قـلب
نـافـسـات وإدارتـهـا بـثـقـة كـبـيرة ا
والــتـــمــركــز في مــواقـع الــتــرتــيب
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ـصنف تـوج الـروسي دانيـيل مـيـدفيـديف ا
يـا ب العـبي التـنس احملتـرف األول عـا

ـكـســيـكـيـة ذات بـبــطـولـة لـوس كــابـوس ا
ال250 نــقــطــة بـعــد تــغــلـبـه عـلـى حـامل

اللقب البريطاني كاميرون نوري.
رشح األول للقب وتمكن ميدفيديف ا

ــــصـــنف ال12 ــــة نـــوري ا مـن هـــز
ـــرشح الـــثــــالث لـــلـــقب ـــيــــا وا عـــا

بـنـتـيـجـة 5-7 و0-6 في سـاعة و23
دقيقة ليـحقق االنتصار ال253 في

مشواره.
وســــبق وتـــــواجه مــــيــــدفــــيــــديف
ونـــوري في مــبـــاراة واحـــدة عــام
2019 في بــــطــــولـــة شــــنـــغــــهـــاي
لالســتـاذة وتــفــوق فــيـهــا الالعب

الروسي.
ويـعـد هـذا الـلـقب األول الـذي يـحـصده مـيـدفـيـديف في
مـــوسم 2022 وجـــاء بـــعـــد حتـــقـــيـــقه الـــفـــوز في أربع

مباريات دون خسارة أي مجموعة.
رة األولى  وصـرح ميـدفـيديف عـقــــب االنتـصـار "إنهـا ا

لي هنا. لقد استمتعت كثيرا. 
أهــنئ نـوري عــلى األداء اجلــيـد خـالل الـبــطــولـة  إنه العب

عظيم وشخصية جميلة".
ويـعـد مـيـدفـيـديف الـبـطل الـسـادس لـلـبـطولـة الـتي سـبق
وتـوج بـهـا الكـرواتي إيـفو كـارلـوفـيتش واألمـريـكي سام
كـويري واإليـطـالي فابـيو فـونيـني واألرجنـتيـني دييـجو

شفارتزمان وكاميرون نوري.
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ـوسـمـهـا مع مـطـلع هـذا الـشــهـر تـنـطـلق عـدد من الــدوريـات االوربـيـة 
ونديال قطر الذي اجلديد الذي سيكون استثنائيا نظرا لكونه مقترن 
ـوعد مـغـايـر سوف ـونديـالـيـة  سيـقـام لـلـمرة االولى بـتـاريخ الـنـسخ ا
يكون له تاثيره على مـواعيد تلك الدوريات الـتي ستتوقف قبيل انطالق
عسـكرات االعدادية ونديـال بفتـرة محددة العـتبارات ابـرزها اقامـة ا ا
ونـديـاليـة حـتى في اطار الـدول الـتي لم حتظى نـتخـبـات ا اخلاصـة بـا
ـي االول فسـيكـون لها منـتخـباتـها بـفرصـة التـواجد بـاالستـحقـاق العا
واعيد فترة توقف محدودة بـالنسبة لبـطولتها احمللـية كونها ستـقترن 

الفيفا واستحقاقها االبرز ..
ــانـــيــا فـــان الــدوري ومع انـــطالقــة الـــدوري في كال مـن انــكـــلــتـــرا وا
االنـكـلـيـزي ومن خالل اسـتـعـدادات انـديـته واجلـوالت الـتي قـامت بـهـا
ـعسـكرات التـي اجرتهـا تبـقى التـساؤالت مـرهونة في اندية الـنخـبة وا
عـودة بـعـض االنـديـة لالضــواء بـعـد فــتـرة انـحــسـار اثــرت عـلى شـكل
ـواسم ـذكــور واسـهـمـت بـتـكــرار بـطل يـنــافس عـلى الــلـقب  الـدوري ا
متتالـية مثلـما هو احلال مع فـريق نادي مانشـستر يونـايتد الذي بدات
ســطـوته وصــداقــته مع الــلــقب االنــكــلـيــزي تــتــوالى لـســنــوات عــديـدة
ـدرب فيـرغـسـون في مـنـتصف خصـوصـا مع كـونه كـان حتت قـيـادة ا
نصرم وحتى سنوات متقدمة من االلفية الثانية قبل تسعينيات القرن ا
ان يـنــهـار مــسـتــواه ويـتــعـرض لــلــكـثــيـر من االهــتـزازات الــتي ابـرزت
منتـخبـات اخرى السـيمـا فريق لـيفربـول الفـريق الذي عـادة ما يـستهل
هـود قبل ان يـفقـد احلظ في االمتـار االخيـرة مثـلما مشـواره بالـزخم ا
اضي االمر الذي تعامل معه شهد في منافسات الدوري ا كان عليه ا
فريق مانشتسر سـيتي بالواقعيـة اللمطلوبة الـتي حسمت اللقب له قبل
ـوسم احلـالي بـكـونه من الـفـرق التي ان يـثيـر تـسـاؤالت انـطـلـقت مع ا
ـبـاريــات مـثـلـمـا هــو احلـال مع فـقـده تـخـذلـهــا الـدقـائق االخـيــرة من ا
اضي لفـرصـة الدفـاع عن لقـبه في مـوسم دوري ابـطال اوربـا لـلعـام ا
ـونـتادا الـهـائلـة التي اقـتـرنت ببـطل الـدوري االسبـاني الـفريق مع الر

لكي ريال مدريد.. ا
اني الذي انطلق ايـضا فهو معرض للـكثير من االسئلة اما الدوري اال
ـذكور عـلى مـنافـسـة البـطل االوحد التي تـتـعلق بـقدرة انـديـة الدوري ا
اني فـريق نـادي بايـرن ميـونخ الذي اسـتـاثر لـسنـوات لقب للـدوري اال
ـاني دون ان يـتـمـكن من اقـران هـذا الـتـفوق عـلـى مسـيـرته الـدوري اال
االوربية الـتي تبايـنت ب مـوسم واخر ب رحـلتي صعـود وهبوط دون
ـاني بنفس ان يتمـكن من فرض سيـطرته احملـلية عـلى فرق الدوري اال

وتيرتها على باقي االستحقاقات التي يشارك فيها ..
ـيـة فــمـاذا عن دوريــنـا وهي وهـذا مــا يـتـعــلق بـاربــاب الـدوريــات الـعــا
ـكـن ان نـسـتـخـلـصـهـا ازاء اخـتــيـار فـريق بـعـسـنه له الـسـمـات الـتي 
الـقدرة عـلى امـتالك الـنـفس الـطـويل في مـنـافـسات قـد تـقـتـرب الشـهر
ـونـديـال في ـقـتـرن بـاقـامـة مـبـاريـات ا ـوسم ا عـديـدة بـالـنـظـر لـواقع ا
ـوسـام الكـرويـة تـمـثل الذروة اخلريـف وكون تـلك الـفـتـرة باعـتـبـارات ا
ـنـافـسة والقـدرة عـلى اسـتـبـيان مـالمح الفـرق الـتي لـهـا الـقدرة عـلى ا
بـاخـذ الـنـظـر كــون ان الـدوري في بـدايـاته يــسـتـطـيع ابـراز مالمح اي
ـبـاراة الـثـالث بـغض الـنـظـر عن فـريق قـادر عـلـى االسـتـئـثـار بـنــقـاط ا
كن ان هـارات التي  بـاراة او ا ستـوى الذي يـقدمه في اطـار تلك ا ا
تبرز من جانب العـبيه في ظرف اخلـبرة والتجـربة التي عـادة ما تخون
ـبـاراة والـتي عـادة مـا تـلك الـفـرق في غــضـون الـدقـائق االخـيـرة مـن ا
تنشط في صفوف بعض الفـرق التي تراهن على تلك الدقائق من اجل
الـعــودة لـلـمــبـاراة وقــلب الـطــاولـة عــلى الـفــريق االخـر في خــضم تـلك

الفترات الفاصلة ..
ـا تمـتلكه يـة مقـارنة  ـسابـقات العـا وتبـقى االثارة والنـدية مـرهونـة با
بعض مـباريـات الـدوري العـراقي التـي عادة مـا توصف بـكـونهـا غائـبة
لل والـرتابـة خصـوصا مع غـياب رؤية عن االثارة او غـارقة بـفصـول ا
درب وامـتالكه الوراقه الـرابـحة الـقادرة تكـتـيكـية مـنـاسبـة من جـانب ا
ـتـلكـون سـمات ـبـاراة او ثقـته بـهـوالء الالعـب الـذي  على قـلب ر ا
قاربات الـتي تنشا ب تلك بـاراة من حال الى اخر مع ا تغيير واقع ا
البـطوالت والـدوري احمللـي واجلمـهور الـغارق
ـية واعالنه في تشـجيـعه لتـلك االنـدية الـعا
حلالة العـشق احملددة بفـريق محلي قادر
ــضي بـافق ـنـافــسـة وا عـلى اذكــاء روح 

ابعد في مسابقة الدوري العراقي .

متاز Í—Ëœ∫ احدى مواجهات فريق نفط الوسط بالدوري ا

ارسل ايـــضــا اسم الـالعــبـــة زيــنب
حــسن (فــئـة 6 ) وأرسل كـذلك اسم
الالعـبة رسل فـاضل (فـئة 4 نـساء)
ضـمن قـائــمـة الالعـبــات االحـتـيـاط
األول لـلــتـأهــيل إلى كـأس الــعـالم .
وأكــد  الـكــردي نــتــوقع ان حــظـوظ
الـعـراق كـبــيـرة لـلــتـأهل (من ثالثـة
العب إلى 6 ) عن طريق البطاقات
الـثنـائيـة في أضخم وأقـوى بطـولة
ـشاركة في وقـال ان عدم ا في العـا
بطـولة تـايلـند الدولـية الـتي اقيمت
مؤخـرا قد أثرت عـلى تاهل عدد من

الالعب والالعبات موضحا

ان تأهل الالعـب إلـى بطـولة كأس
العـالم يُعـد اجنازا تاريـخيـا بسبب
ـــرة االولى الـــتـي يـــشــارك انـــهـــا ا
العـراق بهـا في بطـولة كـأس العالم
لـــتـــنس الـــطـــاولــة .وأشـــار الى ان
ـبي لـتنس االحتـاد الـعراقـي البـارا
الـــطــاولـــة يــتــعـــهــد إلـى الــلـــجــنــة
ـبــيـة الــعـراقــيـة ومــكـتــبـهـا الـبــارا
الـتـنـفـيذي في حـالـة تـوفر مـعـسـكر
تدريبي (داخلي وخارجي) للبطولة
يا سوف يـحقق الـعراق وسـاما عـا
قـبـلة في في بـطـولة كـأس الـعـالم ا

اسبانيا.
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{ مادراس (الـهـنـد) (أ ف ب) - أعـيـد انتـخـاب نـائب رئـيس الـوزراء الـروسي السـابق أركـادي دفـوركـوفـيتـش رئيـسًـا لالحتـاد الـدولي لـلـشطـرجن األحـد عـلى حـسـاب منـافس أوكـراني بـأكـثـرية
ساحـقة.وحصل دفوركـوفيتش على أصوات 157 احتـادًا وطنيًا من أصل  179خالل االجـتماع الذي أقيـم في الهند وفق ما أعـلن روبرتو ريفيـلو رئيس اللجـنة االنتخابـية لالحتاد.كان الروسي

يواجه األستاذ األوكراني الكبير أندري باريشبوليتس الذي حصل على  16صوتًا فقط. امتنع خمسة مندوب عن التصويت فيما ألغي صوت واحد.
ير بوتـ كنائب لرئـيس الوزراء منذ سؤول الـروس لعقوبـات منذ غزو بالدهم أوكـرانيا في شبـاط/فبراير. لـكن دفوركوفيتش (50  عامًا) الذي خـدم في عهد الرئـيس فالد تعـرض الكثيـر من ا
قـعده.قبل فترة وجيزة من التصويت اتهم باريشبولـيتس منافسه بأن له "صالت قوية مع احلكومة الروسية".قال االوكراني 2012 حتى انتخابه رئيسًا لالحتاد في 2018  تمكن من االحتفاظ 
كـننا عالم الشـطرجن حتمل هذا?".رد دفـوركوفيتش قائالً إنه "أنت أركادي مسؤول عـما يحدث في أوكـرانيا اآلن. أنت مسـؤول عن تصاعد قوة احلـكومة الروسـية وآلة احلرب الروسـية. كيف 

أساوية في أوكرانيا" وإنه أيّد احلد من مشاركة روسيا في االحتاد الدولي للشطرجن. اتخذ "موقفًا قويًا من األحداث ا

wÐU d « rÝUÐ ≠W¹d UM «

تـــمــيــز فـــريق نــادي نـــفط الــوسط
بـتحـقيق اإلجنـازات الـسريـعة رغم
تــأســيــسه الــقــريب عــنــدمــا تــقـدم
ــو قف لــلـــدرجـــة االولى وحــسـم ا
والــلــقب فـي مــوسم واحــد مــنــحه
ـمـتاز بـطـاقـة الـلـعب فـي الـدوري ا
في وقتها كان دوري النخبة عندما
كــان يـنــظم بـطــريـقــة اجملـمــوعـات
وتــقـدم الى الــدور الــتــأهـيــلي الى
ـوسم ـبـاراة الــنـهـائـيــة بـنـفس ا ا
ـمـتاز والـصـعـود بـقطـار الـدوري ا
بـــعــــد نـــتـــائـج مـــثـــيــــرة امـــنت له
الــوصــول لـــلــمــبــاراة الـــنــهــائــيــة
وحسـمها بـفارق ركالت اجلزاء مع
فريق الـقوة اجلويـة في ليلـة تبقى
عــالــقــة في أذهــان االدارة والعــبي
الـــفـــريق وأهل الـــنـــجف و تـــاريخ
الفـريق اجملتهـد الذي الزم جـمهور
اجلـويــة عــلى اخلــروج بــصـمت و
بــحــسـرة الــلــقب الــذي نـقــله عــبـد
الــغـني شــهـد الـى مـديــنـة الــنـجف
لـيحـقق األسبـقيـة على الـنادي االم
الـذي تـخـرج مـنه شـهـد  العـبا رغم
الــفــارق الـــكــبـــيــر في مـــشــاركــتي
الفريق في البـطولة لكن ما حققه
الـوسط يــحـسب فـي االخـيــر لـكـرة
ــديــنـــة والدارة الــوسط بــقــيــادة ا
فــراس بـحـر الـعـلـوم الـتي سـخـرت
إمـكـانـاتـهـا لتـقـد فـريق مـتـكـامل

خاض التجربة األولى بنجاح.
ÍœUM « WÝUz—

وكــــان عــــلـى بــــحــــر الــــعــــلـــوم ان
سيستـمر في رئاسة الـنادي بعدما
حتـــقق من إجنـــازات بـــوقــتـه قــبل
التفـرغ للعمل في احتـاد كرة القدم
والشيء اجلـيد للـفريق انه اسـتمر
ـــردود الـــكــروي يـــلـــعب ويـــقـــدم ا
نافـسة القوية ومن ثم الواضح وا
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اهداف لواحد كمـا خسر في ملعبه
من الـصـنـاعـة بـهـدف لـهـدفـ كـما
تـعـادل بـهـدف مع جـيـرانه الـقـاسم
ــوسم خـامــسـا مــحـقــقـا لــيـنــهي ا
الـفـوز في 17مــواجـهــة والـتــعـادل
في 13وخسارة 8 وسجل50 هدفا
وتــــلـــقى39 وجـــمع 64 والبـــد من
اإلشـــارة إلى الـــوافـــد من الـــزوراء
الالعب مـهــنـد عــبـد الــرحـيم الـذي
جنح كـثـيـرا عـنـدمـا سـجل12هـدفا
وســاهم في دعم الـــنــتــائج وشــكل
اضـافــة لـهـجــوم الـفـريق كــمـا قـدم
مـراد صــالح نــفـسه بــثـقــة وسـجل

ونــزف الــعـديــد من الــنــقــاط لــكـنه
اسـتمـر في مـواقع بـفضل مـجـموع
كن نـقاط جـوالت الـبدايـة  وكـان 
ــوسم ثــالــثـا عــلى اقل ان يـنــهي ا
تـقـدير بـعدمـا تـعرض لـنـتائج غـير
ستوى في اخر متوقعة وتـراجع ا
ـوسم ســتـة ادوار خالفـا لــبـدايـة ا
عنـدما الـزم على نزف 13نقطة من
ستة مواجهات لم يتمكن من الفوز
ولــو في واحـدة عـنــدمـا تـعـادل مع
زاخـــو ســلــبــا وخــســـر من الــنــفط
بـهـدف وتـعـادل مع الـزوراء بدون
اهـداف وخــسـر من اجلـويـةبـثالثـة

5اهــداف
كـــــــــمـــــــــا
ســــــــــــجـل
زمـــــــــيــــــــــله
سجاد جاسم
 4 وفــــــــــريـق
ـــــــــــتـــــــــــلـك
مــــجــــمــــوعــــة
العــبــ تـضم
بـــ اخلـــبــرة

والـشــبـاب .

عبد الغني شهد

دانييل
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أبلغ االحتاد الدولي لـتنس الطاولة
بي  االحتاد الـعراقي للـعبة البـارا
بــتــأهل الالعــبــة جنــلــة عــمــاد إلى
قـبلةأعلن ذلك بطولة كـأس العالم ا
الـــنــائـب االول لــرئـــيس الـــلـــجـــنــة
ــبــيـة  رئــيس احتــاد تـنس الــبـارا
الطاولة سمـير الكردي .وأضاف ان
بــطــولــة كــأس الــعــالم ســتُــقــام في
ديـنة غرنـاطة لـلمدة من اسبـانيـا 
الـسـادس من شـهـر تـشـرين الـثـاني
لــغــايــة الــثــاني عــشــر مــنه 2022.
وأوضح الكردي ان االحتاد الدولي
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ـخـتـلف اجملـاالت ومالكـات عـامـلـة
سـتوى وهذا متدربـة بشـكل عالي ا
يسـتدعي التـعاون الـتام واالسـتفادة
ـــتــعـــددة حــتى وان من اخلـــبــرات ا

ية. كانت ذات أصول عا
وبــيّن الـســهالني انـنــا بـحــاجـة الى
خلية محترفة بـهكذا فعاليات تفوق
إمكـانيـات وزارة الشـباب والـرياضة
واحتـاد الكـرة لـرسم هـذه اخلـطوات
ــهـمـة الفــتـاً إلى "ضــرورة تـهــيـئـة ا
ميـزانية حـكومـية تتـناسب مع قـيمة
الـــعــراق ومــســتـــوى احلــدث لــكــون
خـلـيـجي الـبـصـرة من خـيـار الـعراق
وميزانيته البالد عامرة وال يجب ان

تتحملها خزينة البصرة.
ــبـيــة أن قـرار ولــفت مـســتــشـار األو
االســتــضــافــة مـركــزي أمــا اخــتــيـار
دينة فكان خياراً بصرياً وال يجوز ا
ان تــــتـــــحــــمـل الــــبــــصـــــرة أعــــبــــاء
االســتــضــافــة مــبــيــنــاً أن اخــتــيــار
ـساعـدتهـا على اكـمال البـصرة كـان 
بـــنــــيـــتــــهـــا الـــتــــحـــتـــيــــة من خالل
االســـتـــضـــافـــة ولـــيس اســـتـــنـــزاف
ميزانيتها التشغيلية التي يحتاجها

أهلها.

وحـضـارة الـبـصـرة وتـراثـها وكـذلك
اجلهـد الفـني وانتـهاءً بـحفل اخلـتام

والتوديع.
وأشــــار الــــســــهالني إلـى ان كل ذلك
يتطـلب ثقـافة مجـتمعـية للـتعامل مع
هـكذا أجـواء سـيـاحيـة عـالـية عالوة
عــلى تــهـــيــئــة كــوادر تــخـــطــيــطــيــة
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ـبـية اكـد مـسـتـشـار في الـلـجـنـة األو
الوطنيـة العراقية أن الـعراق بحاجة
الى خــلـيــة مـحــتـرفــة واسـتــعـدادات
عالية لتـنظيم بطـــــــولة خليجي 25
فـيــمـا رفض اســتـنـزاف مــيــــــزانـيـة

البصرة الستـــــضافة البطولة.
ـبــيـة وقــال مـســتـشــار الـلــجـنــة االو
الـــعــراقـــيــة جـــزائــر الــســـهالني في
تـــصــــريح صــــحــــفي إن خــــلـــيــــجي
ـا الــبــصــرة ومن أجـل ظــهــورهــا 
يليق بالبـصرة والعراق حتتاج الى

احترافية عالية باالستعدادات.
وأضـاف الـسـهالني ان االسـتـضـافـة
البد ان تـكـون عـلى مسـتـوى عالٍ ألن
ملف اسـتـضافـتهـا جـاء بعـد انتـظار
طـويل ومــطـالـبـات عـراقــيـة مـتـكـررة
وأي تـــبـــاطـــؤ أو عــدم دقـــة في تـــلك
االستعدادات يقـوض فرص جناحها
بالذات سيما وأنها تأتي بعد بطولة
كــأس الـعـالـم في قـطــر مـا سـيــمـنح
مسـاحة كـبيـرة للـمقـارنة مع إدراكـنا

لفوارق التحضيرات وتوقيتاتها.
بـيـة البد من وأوضح مـستـشـار االو
الـــتـــخـــطـــيط االولـي لـــكل األعـــمـــال

ـئة ـ اللـوجسـتيـة التي تـشكل 60 با
من جناح الـبطـولة ابـتداءً من آلـيات
االســتــقــبــال وتــهــيــئــة مــتــطــلــبــات
اســتــضــافــة األشــقـاء اخلــلــيــجــيـ
ـــشــاركـــة مـــروراً بـــحــفل والـــفـــرق ا
االفــتـــتــاح والــفـــعــالـــيــات الــفـــنــيــة
والــتـســويـقــيـة الــتي تـعــكس تـاريخ
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الــبـرازيل وأيــرلــنـدا وإيــران.وضـمت
اجملـمـوعـة األولـى مـنـتـخـبـات تـركـيـا
وهـايـتي وفـرنـسـا ولـيـبـيـريـا بـيـنـما
ـــكـــســـيك مـع الـــيـــابــان ســـتـــلـــعب ا
انيا.وستـلعب إنكلترا وكولومبيـا وأ
بــاجملـمـوعــة الـثـالــثـة مع األرجــنـتـ
وأمـــريــكــا وإنـــدونــيــســـيــا وتــواجه
إســـبـــانـــيـــا مـــنـــتـــخـــبـــات بـــولـــنــدا
وأوزبـكـسـتـان وتـنـزانـيـا بـاجملـمـوعة
اخلــامــســة.وعــلى صــعــيــد اخـر ودع
ــنـتـخب الــوطـني لــلـركـبي بــطـولـة ا

. آسيا مبكراً بعد تلقيه خسارت
نتخب الوطني مشاركته في وأنهى ا
ستوى الثاني) باخلسارة البطولة (ا
امــام كــازاخــســتــان بــنــتــيــجــة (-54
ـواجهة 0).وسبق لـلعراق أن خـسر ا
التي سـبقتـها امـام منغـوليـا بنتـيجة
(0-47).يـذكـر أن بـطــولـة آسـيـا تـقـام
مـنـافـسـاتـهـا حـالـيـاً في إنـدونـيـسـيـا
وسـبق لــلـعـراق أن خــسـر وديـاً أمـام
اإلمـــــــارات (0-19) قــــــــبل انــــــــطالق

البطولة.
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أسفرت قرعـة كأس العالم لـكرة القدم
نتخب بتوري األطـراف عن وقوع ا
العراقي في اجملمـوعة السادسة إلى
جـانب مـنــتـخـبـات أجنـوال وإيـطـالـيـا

وأوروغواي.
وســتـقـام الــبـطــولـة في تــركـيـا خالل
الفترة ب 30 أيلول حتى  9تشرين
ـثل الـكرة .وسـيـلعب  قـبـل األول ا
غربي في ـنتـخب ا العـربية الـثاني ا
اجملــمــوعـة الــرابـعــة مع مــنــتـخــبـات

دينة الرياضية في البصرة ملعب ا

بي سمير الكردي fMð∫ رئيس احتاد تنس الطاولة البارا
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{ مدريـد (أ ف ب) - ألـغـيت مـباراة
أتلتيكو مدريد اإلسباني ويوفنتوس
اإليـطــالي في كــرة الـقــدم اإلعـداديـة
ـقـبل والـتي كـانت مـقررة لـلـمـوسم ا
في إسـرائــيل نـهـايــة هـذا االسـبـوع
بـسـبب "مخـاوف أمـنـيـة" بـحـسب ما
أعلن الفريقان السبت و نقلها الى
ـبـاراة مـقـررة على تـوريـنو.وكـانت ا
ملـعب بلـومفـيلد في تـل أبيب األحد
لــكن جتـدد األعــمـال الــعـسـكــريـة في
نطقة فرض على مجموعة كومتيك ا
ـــبـــاراة.وقـــال ـــنـــظــــمـــة إلـــغــــاء ا ا
يـــوفــــنــــتـــوس فـي بـــيــــان "بــــســـبب
الـتـطـورات األخـيـرة ألـغـيت مـبـاراة
ـقررة أتـلتـيـكو مـدريـد ويوفـنـتوس ا
في إسـرائـيل".تــابع "بـسـبب الـوضع
األمـــني الــراهـن تــعـــلن مــجـــمــوعــة
كومتيك إلغاء مبـاراة أتلتيكو مدريد
ـقــررة غــداً األحـد 7 ويــوفـنــتــوس ا
آب/أغـــــــــســـــــــطـس فـي مـــــــــلــــــــــعب
بلومفيلد".وأعلن يوفنتوس في وقت

ـباراة سـتُنقل الى الحق السبت أن ا
ـــركـــز الــتـــدريـــبي اخلـــاص به في ا
كونتيـناسا في توريـنو على أن تقام
مـســاء األحـد خــلف أبــواب مـوصـدة
(عـــنـــد الــــســـادســــة في الـــتــــوقـــيت
احملــلي).وشــنّت إســرائــيل ضــربـات
جويـة عـلى غزّة الـسـبت ردت عـليـها
حركة اجلهاد اإلسالمي الفلسطينية
بــــإطالق وابل مـن الـــصــــواريخ في
ـنـطـقة أخـطـر تـصعـيـد لـلـعـنف في ا
اضي.وكان استاد منذ حرب العـام ا
بـلومـفـيلـد قـد احـتضن مـبـاراة كأس
األبطـال الفـرنـسيـة ب بـاريس سان
جـــرمــان ونـــانت (4- صــفـــر) األحــد
اضي.ويستهل يـوفنتوس مشواره ا
في الدوري اإليطالي على ارضه ضد
ســاســـوولــو في 15 آب/أغــســـطس
ــــدرب فــــيـــــمــــا يـــــفــــتــــتـح رجــــال ا
األرجــنــتــيــنـي ديـيــغــو ســيــمــيــوني
مـشــوارهم ضـد خــيـتـافـي في الـيـوم

عينه.
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ـسرحـيـة جاءت لـتـعالج كـوكـاي عـنـوان 
ازمــات عـصـفت بـالـبــلـد واوقـدت الـنـيـران
لــتـلــتـهـم اجـســاد الـشــبـاب وهي اذ تــنـقل
مـعـاناة شـعب جـار علـيه الـزمـان فتـعرض
شـبابه الـى مرض قاتـل فيه نـهايـة احلياة
وتــعـطــيل الـطـاقــات انـهــا اخملـدرات الـتي
انـتـشـرت بشـكل الفت دون رقـابـة او رقيب
.ان مـســرحـيـة كـوكـايـ الـتي عـرضت في
اكــــثـــر من مــــوقع ومـــســــرح هي رســـالـــة
لــلـحـكـومــة والـرئـاسـات لــوضع حـد لـهـذا
الـذي يفتك بالـشباب الذين ـرض القاتل  ا
هم  ثـروة البلد وعـماد بناءه ومـستقبله ..
ـسـرحـيـة اداهـا نـخـبـة من طالب  مـعـهد ا
ــسـائي في الــفـنــون اجلـمــيـلـة / الــكـرخ ا
ـسـرحـيـة  ضـمـن فـنون بـغـداد وتـصـنف ا
ـناطق مـسـرح الشـارع حـيث تعـرض في ا
الــشــعـبــيه واالزقــة  والــشـوارع.ومن اجل
ــســرحــيــة الــتـــعــرف اكــثــر عــلى فـــكــرة ا
واغـراضهـا واسلـوبهـا في الطـرح كان لـنا
هــذا الـلــقــاء مع مـخــرجــهـا  عــبـد الــكـر
خــنــجــر الــتــدريــسي في مــعــهــد الــفــنـون
اجلـمـيلـة ودكـتـوراه  الفـلـسفه في الـفـنون
ؤلـفات ـسـرحيـة  والذي له الـعديـد من ا ا
والـبحـوث مـنهـا فلـسفـة الضـحك ونظـرية
الـكوميديا و الـفكاهة التربـوية والسخرية
ــــمـــــثل وحتـــــوالت اخلــــطــــاب  فـي اداء ا
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تقديريه لـلفنـان للمـشارك في هذا
عرض وعـددهم عشرة فـنان وهم( ا
مـالك جـــــمـــــيل  ســـــمـــــيـــــرة عـــــبـــــد
ـدفــعي هــدى عــبـد مــنــذر ا الــوهـاب
بـدريـة غـفـور سـمـر عـثـمـان الـسـتـار
ـعان سنـدس القـصاب كـر سيـفو 
ـــيــاء رافـع). واكــدت جـــمــيل كــر و
ان(السـاحـة الفـنـية الـعـراقيـة حتـتاج
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افـتـتـحت جـمـعـيـة كـهـرمـانـة لـلـفـنون
مــعـــرضــهـــا في بــاريس  فـي كــالــري
دة اسبوع  حتت تيغافـاك ويستمـر 
عــنــوان (كـهــرمــانــة ســفــيــرة االبـداع
والــفن واجلــمــال). وقــالت مــؤســسـة
ومـديـرة جــمـعـيـة كــهـرمـانـة لــلـفـنـون
ية مالك جميل ومصممة االزياء الـعا
ان (وادي الـرافـدين قـدم عـبـر الـقرون
اضـيـة بصـمـات ال تـنسى في االدب ا
والـفن واجلــمـال وعـرفت الــعـديـد من
النساء العـراقية بهـذا اجملال باسماء
مــازال يـــخــلــدهـن الــتــاريـخ الــعــربي
والـغـربـي الى يـومـنــا هـذا ومن هـذا
نطلـق اقامت اجلمعـية معـرضا لها ا
للمرة السـابعة في فرنـسا وبحضور
الـــقـــائم بـــاالعـــمـــال مـــولـــود احـــمـــد
سؤول الثقافي بالسفارة العراقية وا
بباريس الذي رحب بدوره بـاجلمعية
ـميـزة من اجل ايـصال ونشـاطـاتهـا ا
صـوت الــفن الــعــراقي جلـمــيع بــقـاع
الـــعــالـم واكــد عـــلى ضـــرورة اقـــامــة
ــعــارض الـفــنــيــة وتــشـجــيــعــهـا ). ا
واضــــــافـت(  تــــــوزيع شــــــهــــــادات

سـرح  واخرى .وسبق له الـكومـيدي في ا
سرحيـات منذ عام ان اخـرج الكثيـر  من ا
1978 وحـاصل  عـلى الـعديـد اجلـوائز من
ـهـرجـانـات الـعـربـية خالل مـشـاركـته في ا
والـدوليـة وكان اخرهـا جائـزة افضل عمل
مـسرحي وافضل اعداد في مهرجان صور
الــدولي .  بـدأنــا حـديــثـنـا مــعه وقـلــنـا له
ـسـرح هـوية اجملـتـمع الراقي فـمـا الذي :ا
ـسـرحـية وهل القت حـقـقـتمـوه من خالل ا
تـفاعال من اجلمهور? فاجابنا قائال (بدون
شك لـكل مسرحيـة رسالة انسانـية مهمة ,
ـــواقع ـــســرحـــيـــة  ومـن خالل تـــقـــد ا
تنـبي والقشلة ومعرض بغداد مـختلفة كا
ــــــنــــــصــــــور الــــــدولـي ثالث عــــــروض وا
والـــوزيــريــة وأمــاكن اخـــرى كــان تــفــاعل
اجلـمهـور كبيـر جدا وحـضور متـميز  ,الن
ـسرحـية لم تـكن موضوعـا عاديـا بل لها ا
مـساس مبـاشر بشريـحة مجـتمعيـة كبيرة

ويهم الناس اجمع. 
W¾OÝ  «œUŽ 

سرح تعبير عن حياة  ثم قلنا له ان ( ا
اجملـــتــمع ومــخـــاضــاته وان مــا يـــعــيــشه
الــشـــبــاب مــنــذ اكــثــر من عـــقــدين جــعــله
ارسة عادات سيئة هـامشيا وملجـأً الى 
تفتت طاقاته للبناء بل تدمر توجهاته فما
الـذي ارد تـوصـيـله من خالل كـوكـاي ?
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صـري كر فـهمي لـتصـوير مـثل ا يـسـتعـد ا
مـسـلـسـلـه اجلـديـد "حـدث بـالــفـعل" ويـنـافس
فهمي أعـماله الفنية بفيلم جديد أيضا ويحمل
عنـوان "أنا حلبيـبي" من إخراج اخملرج هشام
ـقرر أن يـبدأ فـهمي تـصوير البـاجوري.ومن ا
مـشـاهـده األولى من مـسلـسل "حـدث بـالـفعل"
ضـــمن إحــدى قــصص الــعـــمل والــتي حتــمل
اسم "قـــرض شــــخـــصي".اجلـــديـــر ذكـــره أن
مـسـلــسل "حـدث بـالـفـعل" من إخـراج اخملـرج
هــشـام الــرشــيــدي. وكـان قــد انــتــهى فــهـمي
مـؤخـرا تـصـويـر الــقـصـة األولى بـالـعـديـد من
األمـاكن  حـيث تـضم هـذه الـقـصـة مـجـمـوعة
ــصـري ــمـثــلــ مــنـهـم مـاجــد ا كـبــيــرة من ا
وبـسمـة وسـيـنـتـيـا خلـيـفـة ورنـا رئـيس وأحـمد

عبدالله محمود.

ان لـدينـا ابـداعـات حقـيـقـية لـكـنـها ال
ـسـاهـمـة فـعـلـيا بـسـبب تـتـمـكن من ا
ـاديـة لذلـك جند ان ضـيق االوضـاع ا
من الـضــروري ان يـســافـر الــفـنــانـ
ية عـارض الفـنيـة العـا ليـشاركوا بـا
ويـطلـعـوا عـلى كل جـديـد فـضال على
الــتــواصـل مع بــقــيــة الـــفــنــانــ في

مختلف بلدان العالم).

عـنية من اجل الى اهتمـام اجلهـات ا
ــوروث احلــضــاري والــفـني اغــنـاء ا
ــسـاهــمــة في االرتــقــاء بـالــفن من وا
خالل مـســاعـدة الــفـنــانـ وحتــسـ
ـاديـة الن اغـلب الفـنـان اوضاعم ا
العـراقـي الـيوم لالسـف يعـانون من
ذلك اذ يكـاد ان يكـون دخلهـم ال يكفي
لتـمشـية االمـور احلـياتـية بـالرغم من

الـشباب والشـابات بشكل مـترنح بعد اخذ
جـــرعه  من الـــكــوكـــايــ  الـــبــاودر الــذي
اتـسـخت به انوفـهم  ومالبـسـهم .. ليـكون
احلــوار بـصـرخـة كل  مـنــهم بـشـكل فـردي
بـاحـدى االمـنـيـات الـتي يـتـطـلع الـيـهـا كل
شـاب عراقي ويتمـنى حتقيقهـا ومشاكلهم
ومــايـعــانـوه .. الــتي اخـتــصـرت بــجـمــلـة
واحــدة يــطــول الــوقــوف عــنــد كل مــنــهــا

بالكثير من التمعن والتفسير  ). 
ثم سـالناه عن امنياته في مختلف مناحي
احلــيــاة فــقــال (امــنـيــتي أن
يـــرتـــفع الـــعـــراق قـــبل
الـعلم !  امنيتي ..
ان ارى
صـــــديـــــقـــــتي
ـــســيـــحــيــة ا
تـمشي سافرة
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{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - يـواجه الـنـجم
ـي جــونـي ديب وصـــديــقـه جــيـف بــيك الـــعــا
اتـهـامـاً بسـرقـة كـلـمـات أغـنـيـة في ألـبوم  18.
وكـشـفت صـحيـفـة "نـيويـورك بـوست" أن عالم
فلـكلور يُـدعى بروس جـاكسـون اتهم الـثنائي
ديـب وبيك بـسـرقة كـلمـات األغـنيـة من كـتابه
وبالـتحديد من قـصيدة لسـج سابق كان قد
الـــتــقـى به عــام  1974 في واليـــة مــيـــســوري
) مـؤكـداً وحتـمل الــقـصـيــدة اسم (هـوبـو بــ
أنهـما لم يضـيفـا لها سـوى سطـرين والباقي
كـله مـستـنـسخ عن الـقصـيـدة.وأكد جـاكـسون
رة األولى التي يواجه بها هكذا أن هذه هـي ا
فـــعل مـــنــذ  50عـــام وهــو اآلن يـــتــخـــذ كــافــة
اإلجـراءات الـقــانـونـيــة الالزمـة حلــفظ حـقـوقه

الفكرية.
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احملـامي الـعراقـي من غـرفة مـحـامي الـبـيـاع نـعـته نـقـابة
وت إثر حادث حريق  احملامـ العراقي بعد ان غـيبه ا

غفرة و الرضوان لروحه. مع الدعاء با
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ـايـسـتـرو الـعـراقي تـلـقى تـهـاني ا
االوســاط الـــفــنـــيــة لـــصــدور امــر
ــدرسـة اداري  بـتــكــلـيــفه مــديـراً 
ـــوســـيـــقـــيـــة بـــغـــداد لـــلـــفـــنـــون ا
مــتـــمـــنــ له دوام والـــتــعـــبـــيــريـــة

وفقية. ا
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أســتــاذ اإلعالم االردني صــدر له كـتــاب جــديـد بــعــنـوان
(اإلعالم الرقـمي فضاءات مشـتركة نـحومفـاهيم جديدة)
بــالــتــعــاون مع عــدد من االعالمــيــ ودار وائل لــلــنــشــر

والتوزيع.
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ـهـندسـ الـعراقـية ي العـراقي تـضيـفه جـمعـية ا االكـاد
قبل في ندوة بعـنوان (التطبيـقات الرقمية مساء الـسبت ا
في الصـنـاعـة النـفـطـية - افاق جـديـدة) بجـلـسة يـديـرها

هندس االستشاري عامر عيسى اجلواهري. ا
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الشاعـر الفـلسـطيني شـارك مع عدد من الـشعـراء العرب
في  امسيـة اقيـمت على مسـرح بوليـفارد الـعبدلي بـعمان

ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.
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عالم الـدين الـعراقي صـدر له عن دار احـياء تـراث االمام
الـبغـدادي في الـنـجف  كـتاب جـديـد بـعـنوان (نـقـد الـعقل

الديني أديان االرض.. ودين السماء).

WODF « fOłdł »u¹√

الـنـاقـد الـعـراقي تـلـقى تـعـازي االوسـاط الـثـقـافـيـة  لـوفـاة
سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته. والدته 
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ـصري طـرح أحـدث أغـنيـاته الـتي حـملت اسم ـطـرب ا ا
(قــمــر ومــنــور) عــبــر يــوتــيـــوب.وهي من كــلــمــات عــمــرو

صري أحلان محمود أنور وتوزيع أسامة اخلطي. ا
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لقطة جتمع الفريق الطبي الـذي اجرى اول عملية جراحيـة في تاريخ العراق لنقل كلية
استغرقت سليمة الى مريض مصاب بعجز الكليت في مستشفى الرشيد العسكري 
ثالث ساعـات  واالطبـاء هم العـمـيد ولـيد اخلـيال والـعمـيـد سالم خـطاب عـمر وجـمال
حـبـوش والـنقـيب مـشـرق  مـنـيـر حـلـمي وزهـيـر الـرواس والـرائـد عـصـام حـس مـكي
ـريض كـان شاب وعامـر اخلـيـاط وعبـاس طـيـفور والـكـيـميـاوي سـلـمان داود وهـبي وا
ـة أحمـد عـبدالـله . وجرت ـتبـرعـة كر عمره 32 سنـة يدعـى عبـدالوهـاب أحـمد واالم ا

العملية  يوم 9 حزيران سنة 1972م .
{ (الصورة من مجموعة واتساب)

ــاضـي اســتــقــبــلت من  23 إلى  28 تــمــوز ا
وزيـرة الشـؤون الـثـقـافيـة الـتـونسـيـة  حـياة
ـــســـرح قــــطـــاط الـــقــــرمـــازي مـــؤكــــدة ان (ا
خـصـوصـا هـو فن يـحـفّـز الـفـكـر النـقـدي في
ـكـانـة اجملـتـمع ويــجب تـبـعـا لــذلك إيالئه ا
التي يـسـتحق). مـن جهـته ذكـر القـديري أن
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بــعـد ان حــصــد فــريق عـمـل مـســرحــيـة (بث
ـتـوّجـة جتـريـبي) لـلـمـخـرج مـعـز الـقـديـري ا
بجـائزتي أحـسن عمل مـتكـامل وأحسن أداء
ــسـرح احلـر جـمــاعي في مـهــرجـان لــيـالي ا
الدولي باألردن في دورته  17 التي انـتظمت

{ لـوس اجنلوس  –وكـاالت - طرح في
ـــاضي في دور اواخـــر شـــهـــر تــمـــوز ا
ــتـــحــدة فــيــلم الــعــرض فـي الــواليــات ا
"وحـدنا سـويـاً" وهو من تـألـيف واخراج
ز.تدور احداث وتمـثيل النجمة كاتي هو
الـــفــيـــلم حـــول شــخـــصــ ال يـــعــرفــان
بعـضـهمـا وتـنتـهي بـهمـا االمـور بقـضاء
اسـبـوع في مـنـزل مـسـتـأجر فـي شـمال
نـيــويـورك بـعـد أن قـامـا بــحـجـزه لـلـمـدة
نــفــســهـــا عن طــريق اخلــطـــأ.ويــتــعــامل
الــثــنــائي مع بــعــضــهـمــا الــبــعض في
الــبــدايــة كــعــدوين لــكن ســرعــان مـا
ز: تـتوطد عالقتهما. وقالت كاتي هو
"إنه فـــيــلــمي الــثــاني الــذي أخــرجه
وأشـعر أنـني أتـعـلم الـكـثـير في كل
مـرة. ولـذلك لـدي شـعـور خاص

بالفخر".

(هـــنــاك إشــادة كـــبــرى في األردن بــأهـــمــيــة
ـسرح الـتـونـسي خـاصـة أن سـقف احلـرية ا
ــسـرحــيـة يــعــتـبــر عــالـيــا وهـو مــا جــعل ا
توجة تخوض في األوضاع السياسية في ا
بالدنا بـنظـرة جريـئة ونـاقدة). وأفـاد مخرج
مـثـل أمـان الله الـغزال ولـبنى العـمل أن (ا
شيشي ورضا البرهومي قد حتصلوا على ا
ـمــثل إلى شــهــائـد تــقــديـر وتــمــيّـز فـي فن ا
جانب جائزتي أحسن عمل متكامل  وأحسن
أداء جـمـاعي). ومـســرحـيـة بث جتـريـبي من
تــألــيف صــابـر الــوسالتـي ومـعــز الــقــديـري
وإخـراج معـز الـقـديري وتـمـثـيل ثـلة من أول
دفــعــة مـســرحــيـ مــتــخـرجــ من مــدرسـة
ـمــثل الـتـونـسـيـة مـدرسـة  77 وهم تـكـوين ا
إشـراف بن شـعبـان ونـادرة عـاشـور وعـايدة
الــشـريـف وآيـة بن الــلــيـلـي ومـنــيــة مـيالدي
وعزيز التريكي وأمان الله الغزال وأحمد بن
ـشـيشي حسـن وياسـ احلـثـروبي ولبـنى ا
ورضا البـرهومي  وياسـم بسـيس وسرية
شــعـــبــاني ومــر مــعـــالج وبــشــرى جــغــام

ان اآلغة. وفاطمة كريشان وإ

حـاول أن تــأخـذ آراء اآلخــرين في قــراراتك كي جتـد
زيد من احللول. ا
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ال تـكن كـثيـر اإلنـتقـاد لـكل كلـمـة يقـولـها احلـبـيب.يوم
السعد االربعاء.
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ـن حتب لــذا أخــبـر تــقــرر الــيــوم اإلرتــبــاط اجلـدي 
احلبيب بحقيقة مشاعرك.
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ـلـقاة ـسـؤوليـات ا  تشـعـر أنك ضـائع بـسبب تـراكم ا
على عاتقك والعمل.
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عليك أن تـكون أكثر التـزاماً بقوانـ العمل وأن تعمل
على تنفيذها.
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ال جتد اإلستقرار في عالقتك احلالية .عليك ان تكون
واقعياً. رقم احلظ 2.
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تشعـر أنك تقع في احلب احلقيقي وتعمل على توطيد
هذه العالقة.
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ــر عــلى خــيــر وأن ال حــاول أن جتــعـل هــذا الــيــوم 
تخضع ألية استفزازات.
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تــخـضـع لـدورة تــدريــبــيـة تــفــيــدك كـثــيــراً في مــجـال
عملك.رقم احلظ 5.
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صارح من حتب بـحقيقة مشـاعرك و ال تتردد قبل أن
يضيع هذا احلب.
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تقع في حيـرة ما ب اإلستمـرار بعملك أو اإلستقالل
شروع خاص.
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ادية أبتعـد اليوم عن أي قرار يـتعلق بـاإلستثـمارات ا
فاحلظ ال يدعمك.
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اكــــــــتـب مــــــــرادفـــــــات
ومـعاني الكـلمات التي
تــقــرأ وتــكــتب افــقــيــا
وعــمــوديـــا في الــوقت

ذاته:
 1- مدينة سعودية
 2- مدينة عراقية

 3- انــــتـــشــــار ســـريع
رض قاتل ومفاجىء 
 4- حـــــــــيـــــــــوانـــــــــات
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عرض اي قطـعة بنص ديـنار واكثـر ..مكيـاجات ..عطور ( تفضل عـلى ا
.. اكـسـسـوارات.. لـعب لـلـصــغـار  ..اواعي (مالبس ) كل شي كل شي
بـنص دينـار واكـثـر)... صـوت يـتـكرر دون مـلل . يـقـاطـعه آخـر (بـوكـسة
البندورة بليـرة  اوقية بصل بربع ليـرة ..موز الكيلو بـليرة  خيار وفقوس

الكيلو بنص ليرة عصير قصب بنص ليرة)  .
 اال احلـرارة تــرتـفع  7درجـات عن جــمــيع الـتـالل االقـرب الى اجلــبـال
السبعـة حتى ان الثلج اليـسقط في وسط البـلد بعمـان . لكن االمطار ان

كبست يغرق الوسط الى الردف فالساق فالكفل !
ال ادري كلـما بـرقت وسط البـلد بـعمـان كمـا الشـارقة في دولـة االمارات
التـي شمـلـهـا طوفـان صـيـفي سـريالي تـذكـرت مـا احفـظه لـلـراحل  عـبد
الرزاق عـبـد الواحـد :   إلى من أنـطقت خـجـلي إلى الكـسـلى بال كسل!
إلى جــسم كـغــصن الــبــان لم يـقــصــر ولم يــطل فـتــنت به مـن الـقــدمـ

..للتاج ..للكفل.
وسط البلد هـزاز رجراج سياحي كمـا في جنة االحالم في مـعالم الدنيا

التي داخت بها العربان والرومان والطليان ..
وهنا قـيامة ان نـهضت فلن تـقعد  يـستطعـم البيض والـشقروالزجن  اكل
الـفالفل عـنـد مـطــعم هـاشم ويـقف الـنـاس مـن بـدو ومن حـضـر طـوابـيـر
قـيـاسـيـة وفق مـقـيـاس غـيـنـيـس اللـتـهـام كـنـافـة حـبـيـبـة الـنـابـلـسـيـة الـتي
نورة بعمان الغربية ديـنة ا صاحبت وريث عرش آل حبيبة  في شارع ا

والذين يعاملونني كصاحب محل .
وفي وسط البلد: سوق الـسكر وسوق البـخارية سوق البالبـسة (نسبة
إلى عـائلـة الـبـلـبـيـسي) وسـوق اجلمـعـة وسـوق وادي الـسـرور وسوق
اخلـضــار  وسـوق الـيــمـنــيـة وســوق احلـبـوب وســوق احلالل وسـوق

الصاغة وسوق السعادة وسوق األنتيكا وسوق البناء احلديث.
وفي وسط البلد مقاهي جفرا وعفرا والسنترال التي كان  روادها زمان

عبد الستار ناصر ووريثه علي السوداني االن !
ــا احـفــظه من مــسـرحــيـة خــالـد الــشـواف احـاول اســتـذكــار بـعــضـا 
(شمسـو واالسوار ) هـلمـوا هلمـوا سراة الـرجال    فـعدني من احلسن

نال .. الباقي من نظمي كل قريب ا
 فعندي من الشقر والزط والزجن والصفر والغيد والفارعات القوام ...

وهذا وصف ال شتى تزور ثم تتفرج و قد تتبضع غير انها تؤم !
واسـتـذكـر مـا كـان يـفـدني مـثـلـهم في (الـزمن اجلـمـيل ) اخملـتـلف عـلـيه.
سـاقـصـر االمـر عـلـى امـواج الـسـائـحـ وافـواج الــسـائـحـات من الـذين
واللواتي يـفدن الى مـلويتي بـسامراء فـنتـطوع ان نكـون ادالء بخزين من
ـتـدحــهـا اســتـاذي الــراحل ; حـيث يــحث االخـرين من لـغــة انـكـلــيـزيــة 

زمالئي ان يكـونـوا مـزودين بعـدة الـتـاريخ واللـغـة فـنحن
نح الحد من سفراء لـلمديـنة .. وهـذا مصطـلح لم 

قبل!
 اتساءل االن :  نحن رأس الدنيا وقامتها وقيمتها
 والقيامة سـتقوم من هنا . الـيس لبلدنا  وسط وال

كفل ?!
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كر فهمي

 دون ان يـالحــقــهــا مــنـــبه الــســيــارات ..
امـــنــيـــتي  ان النـــسيء لــكـل مــفــردة  ألن
- امنيتي الـتجاوز بيوتاً يسـكنه الفقراء !
.. ان نـضع الطائفيه قبل احـذيتنا  عندما
- امــنـــيــتي .. ان ـــســاجـــد ! نـــدخل الى ا
اتـزوج في احملـطة  كـي اليفـوتنـي القـطار
- امـنيـتي ان ال اذهب للمـستـشفى ألنني !
ــوت مــشـــروع شــهــيــد  لــذلك ال أفــضل ا
بـدواء مـنـتـهي الصالحـيـة!  امـنـيتي .. ان
عاناة يـصبح الشـاعر حاكـماً  ألنه اقـرب 
الــنــاس ! امــنــيـتـي .. ان ارى صـديــقي ال

تسولة بالعهر ألنه مفلس) ! يتهم ا
وفي نــهـايه لـقـاءنــا  اضـاف اخملـرج  عـبـد
الـــــكــــر  قـــــائال : ( لـم اجــــد صـــــدى من
مــسـؤلـ ومــعـنــيـ  في ايـجــاد احلـلـول
ـسرحـية ـا طرحـته من خالل ا ـنـاسبـة   ا
فــاضـفـت لـلــجـزء االخــيـر  مــشـهــد ادخـال
ـبـارك داعـيـا مـبتـهال الى الـقـران الـكـر ا
الـله ان يـحمي ابـنـاءنا ويـحـفظـهم من افة
ــسـرح مـدرسـة لـلـتـثـقـيف اخملـدرات. .ان ا
والــتـوجـيه واالرشــاد ولـيس كـمــا يـفـهـمه
الـــبــعض بـــانه مـــرتع لــلـــضــحـك ومــكــان
لــتـصــريف الـشــحـنــات الـسـالــبـة ال بل ان
ـسـرح ثـقـافـة وتـعـلـيم وتـقـو لـلـسـلوك ا
بـــجــــهـــد فـــنـي من خالل فـــكــــرة الـــكـــاتب
ـبني والـسـيـنـاريو والـديـكـور واالخـراج ا

على اسس واعية) .

.فـاجاب بالـقول :مانريـده من  هذا العرض
ــسـرحي  ان نـحـذر اجملــتـمع من اخلـطـر ا
الـقـادم وهـو خـطـر لـيس سـهل بـل يـحـتاج
الى تــوجــيه ورعــايـة حــكــومــيـة كــبــيـرة ,
اخملـدرات مرض كبير وهـذا بدأ ينتشر في
االوسـاط الشـبابيـة بشكل مـلحوظ وواسع
لـذا على اجلمـيع ان يتصدى له  ,وقـد جند
ايــضـا ان هـنــاك اسـبـاب كــثـيـرة مــرتـبـطه
بـتناول اخملدرات ومـسبباتـها اال وهي قلة
ا سـبب  البطـالة وصعوبة فـرص العمل 

الــعـيش الـرغـيــد هـذا مـايـؤدي الى
انـــتـــشـــار  اخملـــدرات بــ

اوســــاط الــــشـــاب.
وقـــــد تـــــضـــــمن
الــــــــــعــــــــــرض
ـــــــســـــــرحي ا
بـاالداء دخـول
عــــــــــــــــــدد مـن
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هل هـنـالـك حـاجـة لـوضع ضــوابط وأسس جـديـدة لــلـتـرقـيـات
العلمية ? اجلواب  : نعم

وضوع  . قيادات الوزارة واجلامعات هم أكثر دراية با
وجـهـة نـظـري الـشـخـصـيـة ( دون الـتـدخل بـقـرارات واسـلـوب

همة)..هنالك خيارين  : ادارة هذه ا
ـزيـد من مـسـارات بـحـثـيـة غـيـر سـلـيـمـة  تـعزز أمـا الـقـبـول 
ـية   لـكـنهـا التـعزز تـراتيب اجلـامـعات فـي التـصـنيـفـات العـا
اطالقـاً من جــودة الـبـحـوث الــعـلـمـيــة   سـواء في الـدراسـات

العليا أو ألغراض الترقيات العلمية   ..
أو  مـراجعة التعليمات احلالية ووضع ضوابط واستحكامات
يـة    لكـنها (في قـد تقلـل من فرص النـشر في اجملالت الـعا
ذات الـوقـت ) تـســتـحــكم جــودة الـبــحث الـعــلــمي وتـؤدي الى
تطوير حقيقي للقابليات البحثية واعتماد منهجية بحوث علمية
ية تسـتند الى هم فـيها  ليـس تراتيب عـا ا   قـابلة لـلتطبـيق 
ــا تــقـد بــحـوث عــلــمـيــة بـاإلمــكـان أرقـام واحــصـاءات  ..إ
تـطبـيقـها وتـكون نـافعـة  للـمـجتـمع وداعمـة لالقتـصاد الـوطني
..كـمـا هــو احلـال في جــامـعـات الــعـالم الــتي تـعـتــمـد اجلـودة

ي  . ستوى الوطني والعا معياراً للتقدم على ا
عـلينا كمواطن وخبـراء وأساتذة جامعات  .. أن نبدي آراءنا
تخذيها  بـايجابية  .. وتبقى القرارات رهينة 
الــذين تـــتــوافـــر أمـــامــهم الـــصــورة األكـــثــر
ــتــغــيـرات الــتي حتــيط وضــوحــاً في ظل ا

بالقرار.
{ عن مجموعة واتساب

 rN  ‰ƒU ð

نـعيش الـيوم في عـالم يتـغيـر بإيـقاعٍ مـتسـارع ولنا أن نـصفه
بـأنه: مـتـقـلـب غـيـر مـؤكـد مـعـقــد وغـامض. عـالم كـمـا يـراه
الـبعض يـريـد أن يصـنع لـنا ذكـاء اصـطنـاعـيا ويـلـغي عـقلـنا
الـبيولوجي يريد أن يـسحب جميع وظائـفنا التقـليدية ويجعل
قـابل عصر جديد لم الـبشر يتسـكعون في الشـوارع.  لكنه با
ـة لـذلك ال خـيـار تـعـد تـصـلح فــيه الـقـوانـ والـقـواعــد الـقـد
لإلعالم إال أن يـساير العصر الرقمي ويكون اإلعالمي ملهما
في صـناعة رسالته ويستثمره في تسهيل عمله ويجعله أكثر

تأثيراً في رسالته اإلعالمية.
ـنـطق الـربح واخلـسـارة والـقـسـمـة والـضـرب فـأن الـرابح و
ؤسـسـة اإلعالميـة وكذلك اإلعالمي خـاصة في الـكبـير هـو ا
ـية ـية وتـضـخم البـيانـات الـعا عـصر تـسارع الـشـبكـات الـعا
الــتي سـتــصل بــحـلــول عـام  2025 إلى  163 زيــتـابــايت الـتي
حتـتاج حتليلها وفهمها إلى عشـرات السنوات بينما يستطيع

الذكاء االصطناعي جتميعها وحتليلها في دقائق.   
إن دور الـذكـاء االصـطـنـاعي في مـجـال اإلعالم صـار يـتـزايـد
مــنـذ عـام 2012  إذ بـدأ اســتـخـدام "صـحـافــة الـروبـوت" الـتي
تـعـتـمــد عـلى اسـتـخــدام الـروبـوت في صـنـاعــة احملـتـوى عـبـر

نصات الرقمية “فيسبوك وتوتير وإنستغرام وغيرها. ا
ؤسـسات الصـحفيـة واإلخبارية مـن تأثيرات ولـقد استـفادت ا
كنها القيام “الذكاء االصطناعي ”في اجملاالت عديدة: حيث 
ـهام اخملـتـلـفة بـشـكل أسـرع وأسهل مـرة بـعـد مرة بـتنـفـيـذ ا
والـــوصــول إلى أمــاكن يــصــعـب الــوصــول إلــيــهــا. فــإمــكــان
ــكـنـهم أن يـقـومـوا اإلعالمـيـ أن يـقــومـوا بـزيـارة أمـاكن ال 
ثـال زيارة األماكن اخلطيرة بـزيارتها بأنفـسهم. على سبيل ا

وميادين احلروب لتغطية األخبار هناك بسهولة.
ـكن لـهـذه اآللـيـات أن تـقـوم بـتـولـيـد نـصـوص مـشـابـهة كـمـا 
بـشـكل كـبـيـر لـلـنـصـوص الـتي نـقـوم نـحن كـبـشـر بـكـتـابـتـهـا
همـة من ب مجمـوعة كبيرة من فتاحـية ا وتـلخيص األفكـار ا
ـعلومات ـعلومات والـبيانات بـسهولة. والـقيام بالـتنقيب عن ا ا
والـبيـانات واسـتخـراجهـا بسـرعة كبـيرة. وتـدقيق مـراجع هذه
ـعلومات وتدقيقها لغوياً ونـحوياً أيضاً. وإجراء عملية حتليل ا
كن للوسيلة اإلعالمية االختيار ب لـلمنافس في السوق و
إجـراء هذا التحليل في منطقة معينة أو دولة معينة أو في عدة

دول ومناطق أو على مستوى العالم 
وبـشــكل عــام تـســهل هــذه االلـة الــذكــيـة في ضـخ ومـعــاجلـة
ـعـلـومــات والـتـحـقـق مـنـهـا وجــمع وفـلـتـرة األخـبـار وجـمـع ا
وحتـليل الـبـيانـات الـضخـمـة وعمل نـشـرات إخبـاريـة.وتسـهيل
علومات ب أطراف راسل وتأم وصـول ا الـتواصل مع ا
مـتعددة وإجراء مقابالت عن بعد بجودة عالية وتفريغ محتوى
ــقــابالت واحلــصــول عــلـى نــصــوص جــاهــزة والــبــحث عن ا
الـنصوص داخل الصوت والفيديو بكل سـهولة وغيرها الكثير

كن أن يوفرها. من اإلمكانيات الهائلة التي 
ومع كل هـذا الـتـقـدم فـأن هنـاك إشـكـالـيـات يـنـبـغي أن تـكون
حـاضـرة أمـام الـبـاحـثـ وهـو أن هـيـمـنـة الـشـركـات الـكـبرى
ـســتـقـبل من أجل ـا سـتــكـون أقـوى في ا مـازالت قــويـة ور
ـالــيــة واألخـطــر أن تــوظف ســيـاســتــهـا زيــادة مــكــاسـبــهــا ا
سـتقبل. الـتحـريرية من اجـل هندسـة أفق إنسـان احلاضـر وا
ـزيفـة تطـغي على وهـو أمر يـجري في الـواقع حيث األخـبار ا
األخـبار احلقيقية وانـتقال الصحافـة اجلديدة من " الصحافة
كـمحـاضرة إلى الصـحافـة كمـحادثة  .“خـاصة في الـروبوتات
اإلخـبــاريــة عــلى مــواقع وسـائـل الـتــواصل االجــتــمـاعـي مـثل

فيسبوك وتوتير.
وضـوعيـة فـأن فيـسبـوك ليس فـقط منـصة ومن بـاب الدقـة وا
تـواصل اجتماعي غايتها تقد اخلدمات وتقريب الفجوة ب
الـناس ولـكـنهـا كـذلك منـصـة لهـنـدسة وعي الـنـاس وتشـكيل
ـعـرفـيـة والـنـفـسـيـة بـاالعـتـمـاد عـلى خـوارزمـيـات مـدركـاتـهم ا
إلدارة تـدفق الـبـيانـات. وهـذا يـعـني بـأن سلـطـة اخلـوارزمـيات

أصبحت "حارس بوابة " جديد .
لـذلك صار البـعض في الغـرب يطـلق عليـها " صـحافة مـا بعد
احلـقيقة  خـاصة في حكم دونالد ترمب ومعاركه مع اإلعالم
واتـهـامه بـأنـهـا "عـدوة الـشــعب األمـريـكي فـتـأسـست مـفـاهـيم
فاهيم في ورؤى جـديدة جعلت الـكثيـر من الباحثـ يعيـدون ا
ظل مـا سـميّ "صـحـافـة الـفقـاعـة " و"فـقـاعـة الـتـصـفـيـة وكـلـها

زيفة. تشير إلى ما سمي باألخبار ا
كنه ـكن وماال ومع ذلك فـالذكاء االصطـناعي له حدود ما 
فـعـله; الـقـدرة عـلى الـتـحـلـيـل والـتـفـكـيـر بـالـقـيـاس كـمـا يـفـعل
ـعــنى إن هـذا الــذكـاء ال يـداني قــدرة الـبــشـر عـلى الـبــشـر. 
ـنـطــقي; الـسـبب ـبــني عـلى الــتـفـكـيــر ا الــتـفـكــيـر بـالــقـيـاس ا

والنتيجة. 
قـلق احلاضر هـو أن يتحـول أغنيـاء اليوم إلى قـوة خوارزمية
لـلـسـيـطـرة عـلى الـعـقل الـبـشري مـن خالل امـتالكـهم تـقـنـيات
ـدى عـلى الـتـواصـل االجـتـمـاعـي ويـكـون لــهم تـأثـيــر بـعـيــد ا

قراطية في العالم.  التغطية اإلعالمية ألقوى د
عادالت والـقلق األكبر هو عدم مشـاركة العرب في حل هذه ا
سـتقـبل واالنـشغـال بفـتاوي احلالل اخلـوارزميـة وصنـاعـة ا
ـراجع والتـلذذ ـلّل والـطوائف وا واحلـرام وثقـافـة القـبائل وا
ــقــابـر بـطــقــوس األمـوات واألحــزان الــتـاريــخــيـة وتــوســعـة ا
ـزابل ومحـاربة اجلـمال. إن من يـدهشه ما وا
يجري هو الذي ال يعرف الربط ب األسباب
والـنـتائج فـنـحن مع األسف مازلـنـا احلائط

الواطئ في هذا الكوكب! 
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ــمـــثــلــة { لـــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - نــقـــلت ا
ــســتــشــفى في حــال األمــريــكــيــة آن هــيش إلـى ا
اخلـطــر بــعــد تــعــرضــهــا حلــادث ســيـر فـي لـوس
أجنـلـوس عـلى مـا أفـادت وسـائل إعالم أمـريـكـيـة
عــدة. وأفـادت أجـهــزة اإلنـقـاذ فـي لـوس أجنـلـوس
نزل مـؤلف من طبقت إلى أنّ سيـارةً اصطدمت 
ـا تــســبب فـي تــسـجــيل في حي مــار فــيــســتــا "
أضـرار جـسـيمـة وانـدالع حـريق هـائل". وأضافت
ـرأة الــتي كــانت تـقــود الــسـيــارة "نُــقـلت الى أنّ ا
سـتشـفى في حال حـرجة".وأكـدت وسائل إعالم ا
أمـريكـية عـدة مـعلـومات نـشرهـا موقع "تي إم زي"
شـاهـيـر وتـشـيـر إلى أنّ ـتـخـصص فـي أخـبـار ا ا
سائقـة السيارة من نـوع "ميني كوبـر" زرقاء اللون

ـمـثـلة ـمـثـلـة آن هـيش. واصـطـدمت سـيـارة ا هي ا
ـنازل قبل أن ـرأب أحد ا الـبالغة  53سنـة بدايةً 
تـصـطـدم بـالـفـيال في مـار فـيـسـتـا وتوقـع أضراراً
كبـيرة بحسب وسائل اإلعالم.وأفاد رجال اإلنقاذ
في لـوس أجنـلـوس بـأنّ الـعـنـاصـر الـذيـن تـوجـهوا
إلـى مـكــان احلــادث والــبـالـغ عـددهم نــحــو ســتـ
شخـصـاً احـتاجـوا إلى أكـثـر من سـاعة لـيـخـمدوا
احلــــريق الـــذي تــــســـبـب به حــــادث االصـــطـــدام.
وشــــاركت آن هــــيش فـي عــــدد كـــبــــيــــر من أفالم
تسعـينات القرن الفـائت من أبرزها "سيكس دايز
سـيـفن نـايـتس" و"دوني بـراسـكـو". واشـتهـرت في
ـسـلـسل "أنـاذر وورد" وحـازت بـفـضله دور أدّته 

ي" سنة 1991. جائزة "داي تا إ

ـية لـيدي كـما اكـدت النـجـمة الـعا
غـاغـا أنهـا من بـ فـريق التـمـثيل
ــنــتـظــر لــفــيـلم فـي اجلـزء الــثــاني ا
"اجلــــوكـــر".وشــــاركت غـــاغــــا عـــبـــر
صفـحتها اخلاصة في موقع التواصل
اإلجــــتــــمـــــاعي اول إعالن تـــــشــــويــــقي
قطع الـتشويـقي ظل اثن للعـمل.ويبـ ا

من الراقـص على أنغام أغنية “تشيك تو
تـــشـــيك ”مع اســـمي فـــيـــنـــيـــكـس وجـــاجــا
ــقــرر أن يــومــضـــان عــلى الـــشــاشـــة.ومن ا
مـثل الـشهـيـر واك فـيـنيـكس بدور يحـتـفظ ا
البـطولـة في فيلم “اجلـوكر ”في اجلـزء الثاني

قرر عرضه في تشرين األول 2024. ا
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{ الهـور (باكـستان)) ,أ ف ب) - تـنظّم
حـديــقـة احلـيـوانـات في مـديـنـة الهـور
الـبـاكـستـانـيـة األسبـوع اجلـاري مزاداً
عــلـنـيـاً عـلى  12مـن أسـودهـا الـتـسـعـة
والـعـشـرين بهـدف تـوفـير مـتـسع أكـبر
لـلحيوانـات التي تؤويهـا والتي يشهد
.ويـقـول نائب عـددهـا ازديـاداً ملـحـوظاً
مـديـر احلديـقـة تانـفيـر أحـمد جـاجنوا
لـوكالة فـرانس برس إنّ عدد حـيوانات
"ســفـاري زو" في الهـور (شـمـال شـرق)
أصــــبح كـــبــــيـــراً لــــدرجـــة أنّ األســـود
والـــنــمــور تـــتــنــاوب عـــلى األقــفــاص.
ويــضـيـف أنّ عـمــلـيــة بـيع عــدد مـنــهـا
"ســتـتـيح مــتـسـعـاً أكــبـر لـلــحـيـوانـات
بـاإلضافـة إلى مسـاهمـتهـا في تقـليص

استهالك اللحوم الالزمة إلطعامها".
ويـخـطط مسـؤولـو حديـقـة احليـوانات
ـرين ـور و الــتي تـضم كــذلك سـتــة 
مـن نــوع جــاغــوار إلى بــيع  12أســداً
صـغـيـراً تـتـراوح أعـمـارهـا بـ عـام

ُـــرتــقب ـــزاد ا وخـــمـــســة أعـــوام في ا
تـنظـيمه اخلـميس.وتثـير هـذه اخلطوة
ـدافـعة عن اسـتـيـاء عـدد من اجلـهـات ا
حـقوق احلـيوانات إذ يـؤكد الـصندوق
ي حلماية الطبيعة أنّ احليوانات الـعا
يــنـبــغي نــقـلــهـا إلى حــدائق أخـرى أو
الـلجوء إلى تـعقيم اإلنـاث أو استخدام
مــوانع احلـمل لـهـا.وتـقـول أوزمـا خـان
ي حلماية الـطبيعة من الـصندوق العـا
إنّ "تـــبــادل احلـــيـــوانــات بـــ حــدائق
ــارسـة مــقـبـولــة بـشـكل احلــيـوانـات 
ـجـرد أن حتـدد أي كــبـيـر".وتـضــيف "
مؤسسة سعراً حليوان بري فيها فهي
تـشـجع عـمـلـيات االجتـار بـاحلـيـوانات

التي ال تتناسب مع فكرة حفظها".
ولـــيـس من الـــغـــريـب في بـــاكـــســـتـــان
وحتـديـداً بالـنسـبـة إلى األثريـاء تربـية
األسـود أو الـنمـور أو أي نـوع بري في
ـثـابة مـارسـة  ـنـازل إذ تُـعـد هـذه ا ا
مـظـهر خـارجي للـثـراء.وعادة مـا ينـشر

أصـــحـــاب هـــذه احلـــيـــوانـــات صـــوراً
ومـــقــاطـع فــيـــديــو لـــهـــا عــبـــر مــواقع
الـتواصل ويؤجرونـها لالستـعانة بها
فـي تــصــويـــر األفالم أو إلخــضـــاعــهــا
جلــلـســات تـصـويــر. ويـأمل مــسـؤولـو
حـديقة احليوانـات الذين حددوا سعراً
تـقـديـريـاً لألسـد الـواحـد هو  150 ألف
روبـــيــة ( 700دوالر) فـي أن يُــبـــاع كل
حـيـوان بـنـحـو مـلـيـوني روبـيـة (9300
ــــشـــتــــرين دوالر).ويــــنــــبـــغـي عــــلى ا
احملـتمل أن يسجّـلوا أسماءهم بداية
لــدى الــسـلــطـات احملــلــيـة وإثــبـات أنّ
لـديهم الـوسائل الالزمـة لتـوفيـر رعاية

ومأوى مناسب للحيوانات.
ويــذكــر الــطــبــيب الــبــيــطــري مــحــمــد
رضـوان خان من حديقة احليوانات أنّ
مـزاداً عـلى أسود ألـغي السـنة الـفائـتة
ـــشـــتـــرين احملـــتـــمـــلـــ لم تـــكن ألن ا
بـحـوزتهم الـوثائق الـالزمة.امـا نعـمان
حــسـن الــذي أثــار غــضب الــســلــطــات

ـفرده ـره يـتجـوّل  بـعـدمـا ترك 
فـي الهــــور وهـي ثــــانـي أكــــبــــر
مــديـنــة بـاكــسـتــانـيــة فـيــعـتـزم
ـــزاد.ويـــقــول ـــشـــاركـــة فـي ا ا
"ســـأســعى لـــشــراء أســدين أو
ثـالثــــة وهـــــو أمـــــر أكـــــيــــد"
ـــزاد يـــشـــكل مـــوضـــحـــاً أنّ ا
فرصة أمام هواة اجلمع الذين
ـلكون أساسـاً أنواعاً عدة من

األســـود لـــتـــنـــويع مـــا لــديـــهم".
وتـشـتـهـر حـدائق احلـيـوانات في
مـخـتـلف أنـحـاء بـاكـسـتـان بـرداءة
ــوفـرة مــرافـقــهـا وســوء الـرعــايـة ا
حلـيـوانـاتـهـا.وفي نـهـايـة عـام 2020
أقـفـلت حـديـقـة حيـوانـات الـعـاصـمة
إسالم أبـاد أبوابها بعدما أثار سوء
معاملتها الفيل كافان إدانات دولية.
ونُـقل احلـيوان الـبالغ  36سـنة إلى
مـحــمـيـة طـبـيـعــيـة في كـمـبـوديـا.
وتـعـتبـر حديـقة "سـافاري زو" في
الهــور الــبـالــغــة مــسـاحــتــهـا 80
هـــكـــتــاراً إحـــدى أفــضـل حــدائق
احلـيوانات الباكسـتانية. ويؤكد
خــان أنّ احلــيـوانــات في هـذه
احلـــديــقـــة تــتـــلــقـى أفــضل
ـكــنـة وهــو مـا رعــايــة 
يـــظـــهـــر في نـــوعـــيــة

اخلــصـوبـة لــديـهـا.
ويـــقــول "تــعــيش
احلـيوانـات حياةً
جــيــدةً فـي األسـر

معنا هنا".

ومــحـمــد احلـوري واحــمـد عــبـنـدة
ووســام وحــســام الــلــوزي ونــايف
ــســرح الـــزايــد. وأحـــيــا حــفـالت ا
الـشـمالي الـنـجوم: نـانـسي بيـترو
ـــنـــاصــيـــر ومــحـــمــود وحـــمــدي ا
سـلـطـان ورامي اخلـالد وسـعـد ابو
تـــايه ونـــاصـــر ارشـــيـــد وعــيـــسى
الـسـقـار وصـالح كـراسـنـة ومـحـمـد
اربــيـحــات ومـصــطـفى شــعـشــاعـة
وعـلي حمادة وبيسـان كمال ومجد
ايـــــوب ويــــوسف كـــــيــــوان ويــــزن
الـصـبـاغ واحـمـد الـكـردي وتـوفـيق
الــدلـو من األردن إضـافـة إلى فـرق
فـلـكـلـوريـة عربـيـة مـثل: اتـوسـتراد
وحـرقـة كـرت وشـرقـيـات وجدل من
ـــســرحــيـــة الــغــنـــائــيــة األردن وا
الـفلسطينية "غربة حب" والسورية
"تــكــات" وفــرقــة ســعــيـد بــرادة من
ـغرب والفرقة الوطنية السعودية ا
والــفـنــانــة الـســوريـة فــايـا يــونـان

والفنانة البحرينية بانة.

الــكـــرازنــة ورئــيس بــلــديــة جــرش
ــديـر الــكــبــرى احــمــد الــعــتــوم وا
الـتنـفيـذي للـمهـرجان مـازن قعوار
وبـحضـور النـائب ماجـد الرواشدة
والـنائب نـواش القواقـزة. وشهدت
الـــدورة الـ 36فـــعـــالــيـــات عـــديــدة
ـسرح وأحـيـا حـفالت ا ومـتـنـوعـة 
اجلـنـوبي اجلـمـاهـيريـة الـفـنـانون
الــعــرب: عــاصي احلالنـي ومـروان
خــوري ودالل أبـو آمــنـة ومــحـمـود
الــتــركي ومـاجــد الــرسالني وزيـاد
بـرجي وتـامـر حـسـني إضـافة إلى
فـــرقــة نـــادي اجلــيل لـــلــفـــلــكـــلــور
الــشـركــسي وفـرقــة رضـا لــلـفــنـون
الـشـعـبـية. وشـارك جنـوم أردنـيون
ــــــســـــرج فـي إحـــــيــــــاء حــــــفالت ا
اجلــنــوبي وهـم: جــهـاد ســركــيس
وغـادة الـعـبـاسي ولـيـنـدا حـجـازي
وجنـم الـسـلـمـان ويـحـيى صـويص
واســـامـــة جــــبـــور ورامي شـــفـــيق
وطــوني قـطـان وبــشـار الـسـرحـان
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اخـتتـمت فعالـيات "مهـرجان جرش
لـلـثـقافـة والـفـنون" في دورته الـ36
والــتي أقـيـمت حتت شـعـار "نـورت
لـــيـــالـــيـــنــا" و اطـــفـــاء شـــعـــلــة
ــهـــرجــان وانــزال الــعــلم إيــذانــاً ا
بـانتـهاء الـفعالـيات. وأحـيا الـفنان
الـــســـعـــودي رابح صـــقـــر احلـــفل
الــفـني اخلـتـامي لـدورة هـذا الـعـام
. وقـدم الــذي شـهـد حـضــوراً جـيـداً
صـــــقــــر فـي ظــــهـــــوره األول عــــلى
اجلــمــهــور األردني مــجــمـوعــة من
أبــرز أغــانــيه الــذي يـشــتــهــر بــهـا
ومـنـهـا: اللـيـلة لـيـلـتنـا غـربة زمن
تـصـفـحـ نـوع من الـبـشـر احبك
واحـــــلف تــــظـــــلــــمـــــيــــنـي بــــاين
عــلــيك.وجــرى حـفـل اخلـتــام وفــقـا
لـوكـالـة االنـباء االردنـيـة بـحـضور
رئـيـسة الـلـجنـة العـلـيا لـلـمهـرجان
وزيــرة الــثــقــافــة هــيــفــاء الــنــجـار
ومـــحــافظ جــرش بـــاإلنــابــة حــمــد
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الــتـلـفـزيــون.وروى كـيـرتس أمـرين
عـن قـطه بــيــبي "في كل مــرة ألـعب
فـيها حتـجب أذناه اجلزء الـسفلي
مـن الـشــاشــة".أمــا إنــزو يــاكـســيك
فــقـال إن قــطه هـوبس ( 8ســنـوات)
يـنـظر إلى الـشـاشة بـاهتـمـام كبـير
ــوء" هـــرّ "ســتــراي" أو "عـــنــدمـــا 
عــنـدمـا يــعـمــد إلى تـكـبــيـر صـورة
وجـــهه.والحــظت خـــبــيــرة ســلــوك
احلـيوانات جوانا بـوتزو من ملجأ
"بــاتــرسي دوغــز آنــد كــاتس هـوم"
الــبـريـطــاني في مـقـابــلـة مع مـوقع
"غـــــــا ســـــــبــــــوت" األمـــــــيـــــــركي
ـتخصص أن تصـرف القطط على ا
هـــذا الــنــحــو عـــنــد مــشـــاهــدتــهــا
"سـتـراي" يـعـود إلى "واقـعـيـة بـطل
الـــلــعــبـــة".والحــظت اخلـــبــيــرة أن
مـبتكري اللعبة جـعلوا بطل اللعبة
يــتــمــيــز بــعــدد "من الــســلــوكــيـات
االجـتماعية الـطبيعيـة للقطط مثل
لـعـقــهـا أجـسـامـهـا لـتـنـظـيـفـهـا أو

االحتكاك اجلماعي". 
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الــذئب الـبــري في "أوكـامي" مـروراً
اعز في "غوت سـيمواليتور" إال بـا
أن حــــضـــور الــــقـــطط فـي ألـــعـــاب
الـفـيـديـو كـان نـادراً قـبل "سـتراي".
وقــال مــارتـان راغــيه إن أحــد أبـرز
الـصـعـوبات خالل تـصـمـيم اللـعـبة
كـــــان إنـــــشـــــاء حـــــيـــــوان يـــــبــــدو
واقـعــيـاً.واسـتـوحت "بـلـو تـويـلف"
اجلـانب البـصري من مـورتو وهو
قط ضـال تبناه مؤسسو االستديو.
وشـــكّل أوســـكـــار وهـــو هـــرّ أحــد
ــوذجــاً ألــهم أعــضـــاء الــفــريق  
تـــصــــمـــيم الـــســـلــــوك .والـــقط في
"ســتـراي" يـخـرخــر ويـتـكـوّر خالل
قيلولته ويستمتع بتمزيق األثاث.
حــــــــتـى أن نــــــــقــــــــرة جتـــــــــعــــــــله
وء.وأضاف مارتان راغيه باسماً
ـكن تـصـمـيم لـعـبة مـع هرّ من "ال 

دون جعله يخدش أريكة".
وحتــفل الــشــبــكـات االجــتــمــاعــيـة
بــصـــور ومــقــاطع فــيـــديــو لــقــطط
شاهدة بطل مفتونه أو مشدوهة 
الــلـعــبـة ذي الــشـارب عـلـى شـاشـة

صــمـمت "سـتـراي" لــوكـالـة فـرانس
برس "صنعنا هذه اللعبة مدفوع
بـشـغف حقـيقي" بـالهـررة.ويحـتفظ
قــسـم كــبــيــر مـن أعــضــاء الــفــريق
بــقـطط ولـدى سـوان نــفـسه اثـنـ
من هــذه احلـيـوانـات األلــيـفـة هـمـا
تــاو ولـيـتـشي.وتـصـدرت "سـتـراي"
ـــتـــاحـــة عـــلى "بالي ســـتـــيـــشن" ا
والـكمـبيـوترات الـشخـصيـة ترتيب
أفـــضـل إصـــدارات الـــســـنـــة الــذي
تـضــعه مـنـصـة "سـتـيم" وحـصـلت
عـــلـى تــقـــيـــيم  83 مـن مـــئــة عـــلى
"مـــيـــتــاكـــريــتـــيك". ومـع أن بــعض
الـنقاد عابوا عـلى "ستراي" الطابع
الـتبسيـطي لقصة مغـامرتها أشاد
مـعـظـمـهم بـجـودتـهـا الـغـرافـيـكـية
ــنــاخــهــا الــذي يـشــبه احلــلم  و
والحــظــوا خـصــوصــاً أنـهــا تــوفـر
لـالعب االســـتـــمـــتـــاع والـــشـــعـــور
بـــاحلـــريــــة لـــكـــونه يـــجـــسّـــد دور
قـطّ.وتـكــثــر األلــعــاب الـتـي تـشــكّل
احلـيوانات شخـصيتها الـرئيسية
مـن الـــكــــلـب في "دوغــــز اليف" إلى

لـلقطط التي تراقـب مغامرات الهرّ
وهــو الـشـخــصـيــة الـرئـيــسـيـة في
الـلعبة.ويجول احلـيوان في اللعبة
فـي مـديـنـة حتت األرض تــسـكـنـهـا
روبـــــوتـــــات بـــــشــــريـــــة الـــــشـــــكل
ومـخـلوقـات غريـبة ويـنـبغي عـليه
بـاستـخدام طـائرة مـسيّـرة أن يحل
ســلـســلـة مـن األلـغــاز لـلــعـودة إلى

السطح.
وقــــال ســـوان مـــارتــــان راغـــيه من
شـركة "بلو تويلف" الـفرنسية التي

{ بــــاريـس (أ ف ب) - لم تــــكــــتف
لـعبة الفيديو "ستراي"  باستقطاب
عـدد كبـير من الالعـب الـبشـر منذ
إطـالقــهـــا في تـــمــوز  بـل كــان من
ـدهش أيضاً أن هـذه اللعـبة التي ا
تـــتــمــحــور عـــلى هــرّ زقــاق أثــارت
أيــضـاً إعـجـاب الـقـطط.ووصل إلى
 37ألـفاً عدد مـتابعي حـساب "قطط
تـشاهـد ستـراي" على شبـكة تـويتر
االجـتـمـاعـيـة وهي صـفـحـة تـخـبر
عـن ردود الـــفـــعل األكــــثـــر غـــرابـــة
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ــنــاســبـات مــعــا في الــعــديــد من ا
الــــعـــــامــــة مــــثل "مــــيـت غــــاال" في
نـيويـورك في أيار الـذي ارتدت فيه
كـارداشيان فستان النجمة الراحلة
مـــارلــ مــونــرو الـــتي غــنت وهي
تــرتــديه "هــابي بــيــرثــداي مــســتـر
بــريــزيــدنـت" عـام  1962 لــلــرئــيس
االمـيركي آنـذاك جون إف كيـنيدي.
لـكن الـعالقـة تخـلـلـتهـا فـضائح من
بـيــنـهـا مـهـاجـمـة زوج كـارداشـيـان
الـسابق كـانييه ويـست ديفـيدسون
عــلى (إنـســتـغــرام). وتـطـلّــقت كـيم
كــارداشــيــان وكــانـيــيه ويــست في
آذار ولـديهمـا أربعة أطفـال فتاتان
وصـبيـان.وكان ذلك الـطالق الثالث
لـكـارداشـيـان الـتي كـانـت مـتـزوجة
ـون تـومـاس ـوسـيـقي د ــنـتج ا ا
ب عامي  2000و 2004والعب كرة
الـســلـة كـريس هـمـفـريـز عـام 2011

وفي زواج استمر  72يوما فقط.

{ لــــــوس اجنــــــلـــــوس (أ ف ب) -
انـفــصـلت جنـمـة تـلـفـزيـون الـواقع
ـــــمــــثل كـــــيم كــــارداشـــــيــــان عن ا
الـكــومـيـدي بـيت ديـفـيـدسـون بـعـد
واعـدة وفق ما تـسعـة أشهـر من ا
أفـــادت وســـائل إعالم امـــريـــكـــيــة.
تخصص نقال وأوضـح موقع إي ا
عـن مصـدر مجـهـول أن كارداشـيان
وديـفيدسون انـفصال هذا األسبوع
ـزدحـمـ "جـعال ألن جـدولــيـهـمـا ا
مـن الــصــعب حـــقــا احلـــفــاظ عــلى
لـيارديـرة كيم الـعالقـة".  والتـقت ا
كــــارداشــــيــــان ( 41عـــــامــــا) بــــيت
ديــــفــــيــــدســــون ( 28عـــــامــــا) جنم
الــبـرنــامج الـتـلــفـزيــوني الـشــهـيـر
"ســاتــرداي نـايـت اليف" عـام 2019
لــكـنـهـا لم تـبــدأ عالقـة رومـانـسـيـة
مــعه إال في تــشــرين الــثـاني 2021
عــلـى مــا أوردت صــحــيــفــة "لــوس
ـز". وظهـر الـنـجـمان أجنـلـيس تـا

{ لـنـدن (أ ف ب) - فصل مـسـتشـفى في لـندن الـسـبت أجهـزة اإلنـعاش عن
أرتشي باترسبي ( 12عاما) بـعدما خسر والداه معركة قـانونية طويلة ومؤثرة
من أجل إبــقـائـه مـوصـوال بــهـا وعــلى قـيــد احلـيــاة.وقـالت هــولي دانس والـدة
أرتــشي إن ابــنـهــا تــوفي بــعــد ســاعــتـ فــقط مـن إيـقــاف أجــهــزة الــتـنــفس
لكي االصطنـاعي.وأضافت لـلصـحافيـ وهي تبـكي خارج مـستشـفى لنـدن ا
"كـان طـفال صــغـيـرا جـمـيال. قـاتل حـتى الـنــهـايـة". وعـثـر عـلى أرتـشي فـاقـدا
. وبـحسب لـلـوعي في مـنـزله يوم  7 نـيـسـان ولم يسـتـعـد وعـيه منـذ ذلك احلـ
والـدته فـهو شـارك يومـها فـي حتدٍ عـلى مواقع الـتواصـل االجتـماعي يـقضي
ــسـؤولــ الـطـبــيـ في بــحـسب األنــفـاس حــتى فـقــدان الـوعي.وقــال كـبــيـر ا
ـستـشفى ألـيـستـير تـشيـسـر في بيـان "توفي أرتـشي بـعد فـصله عن أجـهزة ا
ا يصب في مصلـحته الفضلى".وشكر االنعاش تـماشيا مع أحكام احملكـمة 
الـطــاقم الـطــبي الـذي اعــتـنى بــأرتـشي قــائال إنه "قــدم رعـايــة عـالــيـة اجلـودة
بـتعـاطف اسـتـثنـائي عـلى مـدى أشـهر".واالربـعـاء رفـضت احملكـمـة األوروبـية
حلقوق اإلنـسان طـلبا عـاجال قدّمه والـدا الفتى الـذي كان مـيتا دمـاغيـا لعدم
فصله عن أجـهزة اإلنـعاش التي تـبقيه عـلى قيـد احلياة إذ كـان يقوالن إنـهما
ـمـكنـة لـلـتعـافي وإنـهـما رأيـا إشـارات حـياة في يـريدان إعـطـاءه كل الـفرص ا

عينيه.
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