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الــضــغط عــبـر يــواصل الــشـارع 
ــفــتـوحــة الــتي االعــتــصــامــات ا
دخلت اسـبـوعهـا الـثانـي بالـقرب
لـــتــأكـــيــد من مـــجـــلس الـــنــواب 

ـان واجـراء ـطـالــبـة بـحل الــبـر ا
انتـخابـات مـبكـرة عقب االنـسداد
الـــــذي شـــــهـــــدته الـــــبالد بـــــعــــد
انـــــتـــــخـــــابـــــات تـــــشـــــرين االول
فيـمـا جدد رئـيس الـتـيار اضـي ا
دعوته الـصدري مـقـتـدى الـصـدر 

الى ازاحــة الـفــاســدين. وقـال في
تــغـريــدة عـلى تــويـتــر تـابــعـتــهـا
(الزمـان) امس (قسـمـاً بدمـائك يا
ـنـحر حـيـدر وبشـبـلك مـحـزوز ا
تــالــله ال يــحــكـم فــيــنــا الــفــاسـد
ومثلي ال يبايع الفساد) واضاف

(اال من نــاصـر يــنــصـرنــا). وكـان
رئـــيس ائـــتالف دولـــة الــقـــانــون
قـد اكـد قـبـيل هذه الـكي  نـوري ا
ان وال انه ال حل لـلبـر التـغريـدة 
انــتـــخــابــات مــبـــكــرة إال بــعــودة
مـجــلس الــنـواب لالنــعـقــاد.وقـال

ـالـكي في تـسـجـيل فـيـديـوي ان ا
ــكـونــات وشـعـبه (الـعــراق بـلـد ا
كن ان تفرض يتكون منـها وال 
عـــــــلـــــــيـه ارادة اال ارادة كـــــــامل
الــــشــــعـب عــــبـــــر مــــؤســـــســــاته
ـثلـها مـجلس الدسـتوريـة التي 
ـان الـنـواب) وتـابع (ال حل لـلـبـر
وال انـتـخـابـات مـبـكـرة إال بـعودة
مــجـلـس الـنــواب الى االنــعــقـاد)
ولــفـت الى ان (مــجـــلس الــنــواب
ـطـالب هـو الــذي يـنـاقش هــذه ا
ضي به والعراق ال وما يقـرره 
يــخــدمـه اال االلــتــزام بــالــقــانــون
الكي والدستـور). كمـا استقـبل ا
رئــــيس حتـــالـف الـــفــــتح هـــادي
لــبــحث مــســتــجــدات الــعــامــري 
االوضاع الـسـياسـيـة. وقال بـيان
مــقــتـضـب ان (اجلـانــبــ بــحــثـا
مسـتـجدات االوضـاع الـسيـاسـية
ـطـروحة بـادرات ا وا في الـبالد 
لـلـحـوار). وســبق ان اكـد الـصـدر
ـالـكـي بـتـغـريـدة قـبل تــصـريح ا
االمــام احلـسـ مـعــاهـدا فــيـهـا 
عـلـيـه الـسالم في ذكــرى الـعـاشـر
من محـرم  بالـقول (لن نـحيد عن
أكــد ثــورتـك وإصالحك). بـــدوره 
الـــنــــائب ولـــيـــد الــــســـهالني ان
حتــــــالف الــــــفـــــتـح تـــــفـــــاعـل مع
مـقـتـرحات الـصـدر بـشـأن تـغـيـير
الــنـظــام الـســيــاسي والـدســتـور.
وقـــال الـــســـهالنـي في تـــصـــريح
ـثل امس ان (الـتـيــار الـصـدري 
احلالة البنيوية السياسية للبلد
وهو ركن من أركانه) واضاف ان
ر به (الوضع االستثنائي الذي 
ـــرونـــة الــــبـــلـــد يــــحـــتـــاج الـى ا
من واءمـة). ويحـذر مراقـبون  وا
اســتــمـرار االنــســداد الــســيـاسي
الـــنــــاجت عن خـالفـــات االطـــراف
بشـأن تشـكـيل احلكـومة اجلـديدة
بعد واختيار رئـيس اجلمهـورية 
انتخابـات جرت في تشرين االول
ــــــاضي.واكــــــدوا ان (الـــــقـــــوى ا
الـسيـاسـيـة ال تزال تـنـاول بـهدف
االلــتــفـــاف عــلى دعــوات احلــوار
وابقـاء الوضع عـلى ما هـو عليه
ــا ســيــؤثـر ذلـك عـلـى اوضـاع
وازنة نتيجة تعطيل ا واطن  ا
ـشاريع اخلـدمـيـة االسـاسـية). وا
ويــــــــــــــــــــــــواصــل احلـــــــــــــــــــــــراك
الــضــغط عــلى الــقـوى الــشــعــبي
عبر اعـتصام مـفتوح السيـاسيـة 
دخل اسبـوعه الثـاني بالـقرب من

مـن اجل مـــــــجــــــلـس الــــــنــــــواب 
االســتــجـابــة لــلــمــطــالب وازاحـة
الـفـاســدين وانـهــاء احملـاصـصـة.
ح االحتــــاد الــــوطــــني الى ذلـك 
الكردستانـي التوصل التفاق مع
ـقراطي الكـردستاني احلزب الد
بـــشــأن الـــنــقـــاط اخلالفــيـــة بــ
.وقــال عــضــو االحتــاد الــطــرفـــ
شـيـرزاد صمـد في تـصـريح امس
إنه (خالل االجـتـمـاع االخـيـر بـ
رئــــيــــسي احلــــزبـــ مــــســــعـــود
الــبـــارزاني وبــافل  الـــطــالــبــاني
بـشــأن تــوحـيــد الـصف الــكـردي
كـكل واحـتواء االزمـة الـسـيـاسـية
الراهنـة االتفاق عـلى ان يكون
لالكـراد الدور الـرئـيس في تـقد
ورقــة مـشــتـركــة بــشـأن احلــقـوق
ــبــاحــثـات الــكــرديــة خالل تــلك ا
ــرتـــقب اجــراؤهـــا بــ الــقــوى ا
السياسـية) واضاف ان (الوضع
الــراهن يــحــتــاج الى تــفــاهــمـات
وتـرصــ الـصــفـوف بـ جــمـيع
ـرحلة) وتابع االطراف لتـنظيم ا
(نرحب بـأي مـرشح تقـدمه الـكتل
عـلى ان يكـون متـفق عليه االكبر 
داخـل الــــبـــيـت الــــشــــيــــعي). في
طــالب األمـ الــعـام غـضــون ذلك
حلـــزب الـــلـه الـــلـــبـــنـــاني حـــسن
نــصــرالــله الــقـوى الــســيــاســيـة
الــــعــــراقــــيـــة الــــعــــمل عــــلى حل
اخلالفات.وقال فـي تصريح امس
ـــقـــدســات أرض ا ان (الـــعـــراق 
نـأمل أن يــتـمـكن اجلـمــيع الـعـمل
بـــحـــكــــمـــة من أجل أن يـــنـــقـــذوا
الـــعـــراق) واضـــاف (نـــرجـــو من
الــــعـــراقـــيــــ الـــعـــمـل عـــلى حلّ
ــا اخلالفـــات إلنـــقــاد الـــعـــراق 

يحاك له). 

ـائي الــوزارة في مـعـاجلـة الـشح ا
ــســتــحــقــيــهــا ــيــاه  وإيـــصــال ا
والــتـحـديـات الـتي تـواجه مالكـات
الـوزارة بـتـنـفـيـذ احلـمـلـة الـكـبـرى
إلزالــة الـتـجـاوزات عـلى مـحـرمـات
األنـهر الرئيـسة والفرعـية والسبل
الـكفـيلـة ألجناح هـذه احلمـلة التي
ائية مـن شأنها تأمـ احلصص ا
لـألراضي الزراعـية في احملـافظات
كــــافـــة) وشـــدد احلـــمـــداني عـــلى
(أهـــمــيـــة الــتــعـــاون بــ الــوزارة
ـائي كــون األمن ا ــسـتــشـاريـة  وا
مـن أهم ركــــائـــز األمـن الـــقــــومي)
ولــــفـت الى انه ( أســــتــــعـــراض
الــــتـــحــــديـــات اخلـــارجــــيـــة وأهم

ائي مع دول مـستـجدات الـوضع ا
ـنبع أضـافة الى مـناقـشة أعـالي ا
ـعـاجلة الـشـحة الـتـدابـير الالزمـة 
ـــائـــيـــة ونــسب أغـــمـــار األهــوار ا
ـيـاه اخلـام اجلــنـوبـيـة وإيــصـال ا
حملــطـات األســالـة الـعــامـلــة هـنـاك
وتــأمـ مـيـاه الـري لــلـمـحـافـظـات
اجلـــــنـــــوبـــــيـــــة ومـــــحـــــافـــــظــــات
من جـــــانـــــبـه أشــــاد الـــــذنـــــائـب)
ــبـذولـة من االعــرجي (بـاجلــهـود ا
قــبل مالكـات الـوزارة الــعـامـلـة في
ــا تــقــدمه من احملـــافــظــات كــافــة 
جـهـود حـثـيـثـة من أجـل الـنـهوض
ـائي على حد بـالواقع األروائي وا

سواء). 

شـبــكـة تــزويـر وجتـارة الـوطــني
لــلـمـخــدرات في مــحـافـظــة بـابل.
واشار بيان تـلقته (الزمان) امس
ان (مـفارز اخملـابـرات بـاإلشـتراك
ــنـظــمـة لـدى ـة ا قـوة مـن اجلـر
وزارة الـداخــلـيـة نـفــذت عـمـلـيـة
نوعية في احملـافظة) واشار الى
ان (الــقــوة قـبــضت عــلى شــبــكـة
تــــنـــشط فـي الـــتـــزويـــر وجتـــارة
اخملــــدرات وســـــيــــطـــــرت عــــلى
خــمـســون مـلــيــون ديـنــار مـزيف
ـــواد و 40كـــيــــلــــوغــــرامـــاً مـن ا
سيـطرت اخملدرة). وفي الـنـجف 
ــدني عـلـى حـريق فــرق الـدفــاع ا
اندلع داخل مـول النور الـتجاري
ـشــيـد من طـابــقـ في مــنـطـقـة ا
حي الــنـصـر. وقــال بـيـان تــلـقـته
(الـــــزمـــــان) امـس إنـــــهـــــا (زجت
بخـمـسة فـرق إطـفاء تـخـصصـية
ركـبات الساندة من إضافة إلى ا
ياه احلوضيات الستمرار ضخ ا
لـفــرق اإلطـفـاء واتــمـام عـمــلـيـات
لـــتـــنــهي اإلخــمـــاد والــتـــبـــريــد 
أعـمـالـهـا دون تـسـجـيل إصـابات
بـــشـــريـــة مع حتـــجـــيـم األضــرار
ـاديـة) الفـتـا الى انه (عـلى أثـر ا
ـــدني فـــتح ذلـك طـــلب الـــدفـــاع ا
حتـقـيق وأسـتـدعـاء خـبـيـر األدلة
اجلنائـية لرفع الـعينـات وحتديد
ول أسـبـاب اندالع احلـريق فـي ا

التجاري باد األمر). 

قبضت شاة  39و40   اللوائـ ا
ـوجب عــلى مــطـلــوبـ اثــنــ 
ادة اربعة مذكرة قضائية وفق ا
ارهـاب) مـبـيـنـاً ان (احـدهمـا في
سـيــطـرة اجلـرايـشـي بـالـرمـادي
واآلخــــر في مـــنـــطـــقـــة الـــدوايـــة

بقضاء الكرمة) 
ـــشــتـــركــة مـــؤكــدا ان (الـــقــوة ا
ضبـطت عشـر قنـابل مخـتلـفة في
منـطـقة الـشـهابي األولـى بقـضاء
طـلوب وجرى تسـليم ا الكرمـة 
الى القـضاء بـعد مـعاجلـة اجلهد
ــتـفــجـرة). الــهـنــدسي لــلـمــواد ا
واعــــتــــقـل جــــهــــاز اخملــــابــــرات

(الـزمـان) امس ان (يـارالـله تـفـقّد
فــــور وصــــوله قــــاطع الــــفــــرقــــة
اخلامسـة اإلستعـدادات اجلارية
الحـــــقــــــة الـــــدواعـش وحـــــفظ
اسـتـقـرار الـقـضاء) واضـاف انه
ـسـتوى األمـني في (اطّـلع عـلى ا
احملافظـة بعد تنـفيذ سـلسلة من
الـعـمـلـيـات والـضـربـات اجلـوية

التي استهدفت عناصره).
 الى ذلك الـقت الــقـوات االمـنـيـة
متهمـ بحوزتهم عـبوات ناسفة
باحملافظـة نفسـها. واوضح بيان
امس ان (شــعــبــة اســتــخــبــارات
الـفـرقـة الـعـاشـرة بـالـتـعـاون مع
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بـاشـرت قـوة مـشـتـركـة بـعـمـلـيـة
بــــعـــد ورود بــــحث وتــــفـــتــــيش 
مــعــلـومــات اسـتــخــبـاريــة تـفــيـد
بوجود حتـركات لعـناصر داعش
ـــقـــداديـــة فـي اطـــراف قـــضــــاء ا
التابع حملـافظة ديـالى.وقال بيان
تلـقته (الزمـان) امس ان (قوة من
اجليش وقـيـادة عمـلـيات احلـشد
نفّذت عمـلية تفتيش قاطع ديالى
واسـعة شـمـال الـقضـاء اسـتـناداً
الى معلـومات استـخباريـة دقيقة
بشأن حتركات لعناصر لداعش)
واضـاف ان (الـعـمـلـية جـاءت في
اطـار مالحـقـة الـدواعش وتـأمـ
احملــافـظــة من اخلــروقـات). كــمـا
عـمــلـيـة نــفـذت قــوة من احلـشــد 
اخرى جنوب غـرب كركوك. وذكر
البيـان ان (قوة من احلشـد نفَّذت
عــمـــلــيـــة أمــنـــيــة جـــنــوب غــرب
احملافظة) الفتـا الى ان (العملية
شملت عدد من الـقرى  بحثا عن
مطـلـوب ومن اجل تـعـزيز األمن
واإلســــتــــقــــرار هــــنــــاك). ووصل
رئيس اركان اجليش الفريق اول
الــركن عـبــد األمـيــر يــارالـله الى
قـــضــاء الــرطـــبــة في مـــحــافــظــة
ــتـابــعـة اإلســتـعـدادات األنــبـار 
للعملـيات األمنية الـتي تستهدف
اوكـار داعش. وقـال بــيـان تـلـقـته
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ــــــوارد اعـــــــادت مالكــــــات وزارة ا
اصالح قـنـاة البـدعة بـعد ـائـية   ا
تــعـرضــهـا إلى عــمل تـخــريـبي من
تـجاوزين على قـبل مجمـوعة من ا
الـــقــانـــون. وقــالت خـــلــيــة االعالم
احلـكومي في بـيان تلقـته (الزمان)
امس إن (القناة تعرضت للتخريب
بــالــتــزامن مع ذكــرى الــعــاشـر من
ـتــجـاوزون احملــرم  حــيث أقــدم ا
عـلى كسـر أكتاف الـقناة) واضاف
ان (الـهدف من العملية التخريبية
حـرمـان أهـالـي مـحـافـظـة الـبـصرة
ـيـاه إال أن الــقـوات األمــنـيـة مـن ا
ـرابـطة عـلى الـقنـاة أقـدمت على ا
نفذين) ولفت إلـقاء القبض على ا
ــــــوارد الـى ان (مـالكـــــــات وزارة ا
ـائـيـة الـذين يعـمـلـون عـلى مدار ا
الـــســاعــة جـــاهــدين تــمـــكــنت من
إصـالح الـعــارض وإعــادة الــقــنـاة
ياه إلـى وضعها الطبيعي وضخ ا
وإيـصـالـهـا إلى كافـة مـسـتحـقـيـها
واضــاف ان (وزيـر فـي احملـافــظـة)
ـــائــيـــة مـــهــدي رشـــيــد ـــوارد ا ا
احلـــــــمــــــداني وجـه بــــــاتــــــخــــــاذ
اإلجــــراءات الــــقـــانــــونـــيــــة بـــحق
كــمـا طــالب الـقــضـاء ــتــجـاوزين ا
بـاتخاذ اقـصى العقوبـات بحقهم).
مع مــسـتــشـار وبــحث احلــمـداني 
في األمـن الـقـومي قــاسم األعـرجي
وقـت سـابق  تـنـفـيـذ حـمـلـة إلزالـة
الــــتــــجــــاوزات عــــلى مــــحــــرمـــات

األنهـــــر.
وقـــالت الــوزارة في بــيــان تــلــقــته
(الــزمـان) امس إن (احلــمـداني زار
مـسـتشـارية األمن الـقومي والـتقى
رئــيــسـهــا األعــرجي وجـرى خالل
الــــلـــقـــاء اســــتـــعـــراض إجـــراءات
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الكـات الـطـبـيـة ـشـاركـة ا بـتـشـوهـات الـقـلب الـوالديـة 
ركز). والصحية احمللية في ا

واشار الـى ان (الفريق برئاسة اختصاص جراحة قلب
الذي أكد ان فريقه مختص بأجراء لالطـفال انيل كابور
ـعـقدة جـدًا االزرقـاقـيـة وغـير ـفـتـوح ا عـمـلـيـات القـلب ا
االزرقاقـية وغـلق الفـتحات الـقلـبيـة وانعـكاس الـشراي
والصـمـامات وغـيـرها من الـعـملـيـات) وتابع الـبـيان انه
ـختلـف االعمار (سـيـتم اجراء من 30 الى 40 عـملـية 
ـرضى احملـال من قـبل اللـجان ركـز يـستـقبل ا وان ا
ــراكـــز في عــمــوم الـــطــبــيـــة في الــوزارة ومن جـــمــيع ا

احملافظات). 
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شــهـدت احملــافــظـات اجلــنـوبــيـة
عـــودة تــــدريـــجـــيــــة لـــلــــطـــاقـــة
الــكــهـربــائــيـة بــعــد انـقــطـاع دام
اســفـر عن احــتـجــاجـات يــومـ 
غـــاضــبــة فـي ثالث مــحـــافــظــات
ـقـصرين حـاسـبة ا لـلمـطـالبـة 
عن تـــراجع ســـاعـــات احلـــصــول
الـــذي تــزامن مع عـــلى الــطـــاقــة 
ارتـــفـــاع حـــرارة االجـــواء. وقــال
بــيــان لـلــوزارة تــلـقــته (الــزمـان)
ـــمـــكن تـــرشـــيـــد امـس إنه (من ا
استهالك الطاقـة بإطفاء األجهزة
حيث سـيسـاعد غيـر الضـروريـة 
ذلك عـلى جتـهــيـز مـنـاطق أخـرى
والسـيطرة عـلى األحمـال) داعيا
ــــواطـــنـــ الى (عــــدم الـــعـــبث ا
ـكـونـات الــشـبـكـة الـكـهـربـائـيـة
والتجاوز عليها ألن ذلك سيؤدي
إلى إضـعـاف الـتـيـار الـكـهـربـائي
وانخـفاض الـفولـتيـات ويتـسبب
بـطاقـة غـير مـنـتظـمـة) وتابع ان
(تـراجع سـاعــات احلـصـول عـلى
الـطـاقـة يــعـود إلى مـا حـدث قـبل
يــومـ مـن إفـراغ شــاحــنـة قالب
حمـولـة بـشكل مـبـاشر حتت خط
 400الــضـغط الــفــائق وتــسـبب
ذلك بانفصال اخلط وخروج عدد

مـن الــوحـــدات الــتـــولــيـــديــة عن
ــا اســفـــر عن تــراجع الــعـــمل 
ســاعــات جتـهــيــز الـكــهــربـاء في
أجـــــزاء كـــــبـــــيــــــرة من بـــــغـــــداد
واحملــــافـــظــــات) مـــشــــددا عـــلى
(أهمـية وجود إجـراءات قانـونية
تـقوم بـهـا الـوزارة ازاء الـتـجاوز
عـلى الشـبـكات الـكـهربـائـية وأن
هناك مـحددات ال يجـوز االقتراب
منها كونها تتسبب بأذى للمورد
تمـثل بخطوط وأبراج احليوي ا

نقل الطاقة).
ولـــفت الـى ان (الـــوزارة تـــوصي
ـواطـنـ بـرصـد جـمـيع حـاالت ا
اإلبتـزاز التـي قد يـتعـرضون لـها
من قـــبل ضـــعــاف الـــنـــفــوس من
ــبـالغ واإلكـرامـيـات خالل جـمع ا
والــهـدايــا) مــبـيــنــا ان (الـوزارة
تــمـــكـــنت مـن الـــســـيــطـــرة عـــلى
األحمال وأن سـاعات التـجهيز ال
بــأس بــهـــا إال أن الــكــهــربــاء في
الوقت احلاضر لـيست على غرار
ــاضــيــة بـســبب بــعض األيــام ا
الــعـــوارض الـــفـــنـــيـــة وارتـــفــاع
درجـــات احلــرارة الـــذي تـــســبب
بنـزول كفاءة الـوحدة الـتولـيدية
ـــقـــطع وهـــذه بـــدوره يـــؤثـــر بـــا
الــطــولي والــعــرضي لــلــخــطـوط
واألسـالك وخــــــــــروج وحــــــــــدات

تـولـيـديــة عن الـعـمل) مـؤكـدا ان
ــنـظــومــة مـســتـقــرة والـوزارة (ا
مـــاضــيــة في زيـــادة الــطــاقــة اذ
ســـتــدخـل في مــحـــافـــظــة صالح
الـدين وحدة جـديـدة بـطـاقة 630
إضـافة إلى مـحـطـة عكـاز والـفـيز
ـحـطـة بـسـمـايـا والـذي الـثـالث 
سيـدخل العمـل فضالً عن وجود
طاقات تولـيدية ستـدخل للعمل)
ومــــضى الى الــــقـــول ان (زيـــادة
ـثل ـاضي  الـطـاقـة عـن الـعـام ا
هذا الـوقت حتـديـداً بلـغت اربـعة
االف مــــيــــغــــاواط) واضــــاف ان

(اخلط الـــذي انـــفـــصل عن اخلط
تسـبب بتراجع الـكهرباء الفائق 
عـن أجـــزاء كـــبـــيــــرة من بـــغـــداد
ـسـيب ومـحـطـة صـالح الـدين وا
افـــادت وبـــســـمـــايــــا).بـــدورهـــا 
مـــحــافــظــة الـــبــصــرة بــأن عــدد
ســــاعــــات جتــــهــــيــــز الــــطــــاقــــة
الكهربائية يبلغ حاليا  20ساعة.
وقـــال مــعـــاون احملــافظ مـــحــمــد
طـــــاهــــر فـي تــــصـــــريح امس ان
(احتراق مـحولة في خـور الزبير
تــسـبب بـانــقـطــاع الـكــهـربـاء في
احملــافــظـــة خالل االيــام الــثالثــة

ـــــاضــــيـــــة) وتـــــابع ان (وضع ا
الــكـهــربـاء جـيــد في احملــافـظـة).
وشــهــدت مــحــافــظــات الــبــصـرة
تــظــاهــرات ومــيــســان وذي قــار 
غاضبة وقـطع الطرق باالطارات
احـتـجاجـا عـلى تردي ـشتـعـلة  ا
ــنـظـومــة الـوطــنـيـة خالل واقع ا
ارتــــفــــاع حـــرارة االجــــواء. وفي
الــســلــيــمــانــيــة  إلــقـت الــقـوات
االمـنـيــة الـقـبض عـلـى مـتـهـمـ
بـســرقـة مـادة احلــديـد من أبـراج
نــــــقل الــــــطــــــاقـــــة فـي قــــــضـــــاء
جمـجمال.وقـالت وزارة الكـهرباء
بحكومة اقليم كردستان في بيان
تــلـقــته (الــزمـان) امـس إنه (فـتح
مـــلف حتــقـــيق لــلـــمــحـــتــجــزين
وتـسـلـيـمـهم الى الـقـضـاء) الفـتا
الى ان (عملية القاء القبض على
جــرت بـــالـــتـــعــاون ــتـــهـــمـــ  ا
ـديريـة الـعـامة والـتنـسـيق بـ ا
لــلــكــهــربــاء فـي الــســلــيــمــانــيــة
واألجــــهـــزة األمــــنـــيــــة) .وكـــانت
الـــوزارة قــــد حـــذرت من خـــطـــر
يـــحــــدق بـــإمــــداد الـــطــــاقـــة إلى
الــســلــيـمــانــيــة وإدارة مـنــطــقـة
ــسـتــقـلــة جـراء عـودة كــرمـيـان ا
ظـــاهـــرة ســـرقـــة مـــادة احلـــديـــد
لألبــراج الـــنـــاقــلـــة لــلـــكــهـــربــاء

واستهداف أسالكها.
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ـقدسـة بـنجـاح خـطـتهـا اخلـاصة بـاحـياء مـراسم عـاشوراء لـلـعتـبـة احلسـيـنيـة ا
شرف على ركضة طويريج حسن وركضة طويـريج. وقال األم العام للعتبة وا
رشـيد الـعبـايجـي في بيـان تلـقته (الـزمان) امس إن (الـعـتبـة تعـلن جناح خـطتـها
اخلـاصـة باحـيـاء مـراسـم عـاشوراء وركـضـة طـويـريـج) واشار الـى ان (الـعـتـبة
اعدت في هـذا الـعـام خطـة مـحـكمـة ودقـيـقة وشـامـلـة انطـلـقت من لـيـلة االول من
وان مـرقـد االمـام احلـسـ عـلـيه الـسالم اسـتـقـبـل اعداد شـهـر محـرم اجلـاري
ـواكب احلـسـيـنـية) كـبـيـرة من الـزائـرين من داخل وخـارج الـعـراق فـضال عن ا
ــرقــد الــشــريف كــان ــعــزين وخــروجــهم من ا مــؤكــدا ان (دخــول الــزائــريـن وا
والسيمـا خالل ركضة طـويريج بفضل الـتنظـيم العالي واجناز بـانسيابـية عالـية 
رقد نطـقة القريـبة من ا والسيـما توسعـة االبواب وا عـدد من مشاريع التـوسعة 
قـدسة  مـتـدة من باب الـقـبلـة وحتى بـاب الـرجاء). واعـلـنت العـتـبة الـعلـويـة ا ا
بتوافد  6 مالي و 253 الفا إحصائـية خدماتها في العشرة االولى من محرم 
 504 من الزائرين الى مـرقد االمام عـلي عليه الـسالم. كما اكـدت هيئة االعالم

جناح خطتها اخلاصة بالزيارة.  (تفاصيل ص 2) واالتصاالت 

مقتدى الصدر
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اوعز رئـيس الـوزراء مصـطـفى الكـاظـمي امس لوزارة الـتـجارة تـوزيع دفـعة من
السلة الـغذائية الى اهـالي محافظـة كربالء. وقال الوزيـر عالء اجلبوري في بيان
تلقته (الـزمان) امس أن (الكاظمي وجه بتوزيع دفعة من مـفردات السلة الغذائية
حيث ومادة الـطحـ بـالتـزامن مع توافـد اعداد كـبيـرة من الـزائرين الى كـربالء 
ـواطن اسـتعـداداتها لـتوزيع الـكمـيات اخملصـصة الى ا بدأت مالكـات الوزارة 
للمساعدة في تقد وجـبات الغذاء لعموم الزائرين) ولفت في مناطق احملافـظة 
الى ان (دوائر وشركات الوزارة تبذل جهودا استثنائية لتقد الدعم اللوجستي
حملافـظة كربالء وجتـهيـز دفعة من الـسلـة الغذائـية  حتسـباً لـلزيادات االضـافية
الـتـي تـشـهــدهـا احملـافــظـة من الـزائــرين الـتي تــتـدفق من جــمـيع مــنـاطق الـبالد
والـدول) مـؤكــدا انه (وجه اســطـول الــوزارة الـنــاقل بـالــتـواجــد في احملــافـظـة 
وتشكيل جلنة مركزية لالشراف على هذا االسطول بالتنسيق مع محافظ كربالء
ـقـدسة ديـنـة ا والـلـجـان الفـرعـيـة الـعـاملـة في احملـافـظـة لـنقـل الزوار من والـى ا
افادت األمـانـة الـعـامة فـضالً عن خـروجـهـا الى احملـافظـات االخـرى). بـدورهـا 
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اســتـقـدمت وزارة الـصـحـة  فــريق طـبي هـنـدي إلجـراء
ـعقـدة لألطفـال في مـركز ابن الـبيـطار عمـليـات الـقلب ا
التـخصصي جلـراحة القلب بـبغداد. وقال بـيان للوزارة
تلـقته (الزمان) امس انه (استنادا الى توجيهات الوزير
وكالـة هـاني الـعقـابي بـالتـحـول من االخالء الـطبي الى
اسـتـقـبل مـركز ابن الـبـيـطـار الـتـخـصصي االسـتـقـدام 
جلـراحـة الـقـلب الـتـابـع الى دائـرة صـحـة بـغـداد الـكرخ
فـريق طـبي جراحي هـنـدي مؤلف من 27 مـشـاركاً من
أطبـاء وجراح ومخـدرين ومالكات صحية وتـمريضية
صاب عقدة لألطفال ا فتوح ا إلجراء عـمليات القلب ا
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قدادية WOKLŽ∫ قوة مشتركة تنفذ عملية امنية في ا
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بــشـكل جــيّــد بـيــنـمــا احـتــرقت تـلك
ـــــعــــرضـــــة مـــــبــــاشـــــرة ألشـــــعــــة ا
الـشمس".فـي خانـة الـتـعلـيـقـات على
أحـد فيـديـوهـات مـحمـد كـتب أحـمد
حـــسـن أحــد مـــتـــابـــعـــيه "يـــجب أن

يعينوك وزيراً للزراعة".
wð«– rJŠ

ويـعـد إقلـيم كـردسـتـان الـذي يـتـمتع
ـنــطــقــة األقـل تــأثـراً بــحــكم ذاتـي ا
بـالتـصـحر الـذي يـعاني مـنه الـعراق
شــبـه الــصــحــراوي نــتــيــجــة نــقص

األمطار.
ـــتــــحـــدة وتـــشــــيـــر دراســــة لأل ا
وحـكومـة اإلقـلـيم نـشـرت عام 2019
إلـى أن "إقــلــيـم كــردســـتــان يــتـــمــتّع
ستويات عالية من األمطار مقارنة
بالوسط واجلنـوب ... ويضمّ السهل

األكثر خصوبة في العراق".
لـكن علـى الرغم من ذلـك ال تسـتـفـيد
الـسـلــطـات احملـلـيــة بـشـكل كـاف من
ــيـــزة مـــا يـــجـــعـل االنـــتــاج هـــذه ا
الـــزراعي "في مـــنــافـــســـة حــادة" مع
"مـحاصـيل أجـنبـيـة أرخص بكـثـير"
بــــاإلضـــافـــة إلـى "إغـــراق" األســـواق
احملــلـــيــة بـــاحملـــاصــيـل اإليــرانـــيــة
والــتـركــيـة وفــقـا لــلـدراســة.وتـدعـو
الـدراسـة إلى "مـزيـد من االسـتـثـمـار"
في أســالـيب أفــضل لـلــري.ويـضـيف
التقريـر أن ثمة "حـاجة إلى مزيد من
ــيـاه ــشـاريع الــهــادفـة إلى إدارة ا ا
لـضـمـان االسـتخـدام الـفـعـال لـلـمـياه
ـتـاحـة" سـعـيـاً إلى "الـتخـفـيف من ا
ــنــاخ وإعــادة تــأهــيل آثــار تــغــيــر ا

الزراعة بشكل أكثر استدامةً هناك
ويقول حمـيد اسماعـيل عبد الرحمن
( 47عاماً) وهو فـلّاح من كردستان
إن "مــسـتــوى مـيــاه اآلبـار انــخـفض
بـشكل كـبـير" مـضـيفـاً أن ذلك "يـؤثر
عــلى تــطــور الــزراعــة".ويــفــتح عــبـد
الرحمن مـزرعته يومـ في األسبوع
أمــام الــعــائـالت الــتي تــأتي لــقــطف
وشــــــراء "الـــــثــــــمـــــار الــــــطـــــازجـــــة
والــعـضــويـة" كــالـطـمــاطم الــكـرزيـة

والباذجنان والفلفل والذرة.

الـــبـــصـل حـــصـــدهـــمـــا لــــلـــتـــو من
أرضه.وكـتب مـحـمـد في مـنـشـور في
حزيران/يونـيو"كيف نـسقي الرمان?
كــيف نـحــمي األشــجــار من احلـرارة
واألمــراض? مــا تـــأثــيــر الــعــواصف
الرملية على أشجارنا?".وفي منشور
ــبـاشــر عـنـد آخــر يـقـول "ســأبثّ بـا
التاسـعة مساءً اكـتبوا أسـئلتكم في
خـــانــة الـــتـــعـــلـــيــفـــات وانـــتـــظــروا
الـرد".ويـروي مـحــمـد لـفـرانس بـرس
ـزارعـ أرسلـوا لي مـقاطع "بعض ا
فــيــديــو يـظــهــرون فــيـهــا إنــتــاجـهم
ويــقـولــون لي إن الــفــضل يــعـود لي

بذلك. هذا يفرحني كثيراً".
ويشير محمد إلى إن نصف متابعيه
ــلـكــون حـقـالً أو مـزرعــةً "ولـكن ال 
بسـبـبي حولـوا أسطـح منـازلهم إلى
حــدائق وزرعـوا فــيـهــا مـا يــشـاؤون
وهذا يساهم في احلفاظ على البيئة
بــشــكل أفــضل".وفي مــقــطع فــيــديـو
ـزارعـ آخـر يــنـصح هـذا الــفالح ا
بـغـرس أشـجـارهم عـلى بـعـد مـتـرين
فقط بعضها من بعض وليس أربعة
أمـتـار لضـمـان تـوفـيـرهـا ظالً أقوى
ـــا يـــضـــفي عـــلى األرض رطـــوبــة
حتــــــمي احملــــــاصــــــيـل من حــــــرارة
الصيف.ويشرح محمد "مع التصحر
وقلّـة هطـول األمطـار يجب أن نـغير
طريقة زراعـة األشجار بـحيث يكون
بـــعـــضـــهـــا قـــريـــبـــاً من بـــعـــضـــهـــا
اآلخــر".ويـضــيف "انــظـر إلى حــبـات
الطماطم هذه: ألنها زُرعت في الظل
خـرجت غـنـيـة بـالـعـصـيـر ونـاضـجـة
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وذكر بيـان للـوزارة تلقـته (الزمان)
امس أن (الوزير  حـضر احتـفالية
إجناز وتأهـيل وتصلـيح الطائرات
سـلحـة نوع CH4 التي رة ا سـيـَّ ا
اقــامــتـهــا قــيـادة طــيــران اجلـيش

V M «Ë sÞ«u*«Ë ¡UÐdNJ «

wÐUM'« s¹b « Õö

كربالء
wM¹ËeI « s ×  

ويـرى اسمـاعـيل الـذي عـمل مدّة 20
عامـاً في محـافظـة الكـوت في جنوب
ـنـاخي الـعـراق أنّ تـأثــيـر الـتـغـيـر ا
"أقلّ في الــشــمــال" مــنه فـي "جــنـوب
الــعــراق الــذي له حــصــة األســد" من

عاناة. ا
يـــحــاول آزاد مــحـــمــد في مـــقــاطــعه
االلـــكــتــرونـــيــة أيــضـــاً اإلجــابــة عن
تـسـاؤالت مــتـابـعـيه ومــشـاكـلـهم في
الزراعة وبينها سؤال لعبد الرحمن
مجيـد يقول فـيه "كيف نعـالج شجرة
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بــــــاشـــــر اجلــــــهــــــد اخلـــــدمـي امس
بالـتفـويج العـكسي لـلزائـرين الذين
تــوافــدوا من مــخــتــلـف احملــافــظـات
الحـــيــاء لــيــلــة الـــعــاشــر من مــحــرم
وركـــضـــة طـــويــريج فـي مــحـــافـــظــة
كــربالء وفي مــحـيط مــرقــدي اإلمـام
احلـس والـعـبـاس عـليـهـمـا السالم
جتمّع مئـات اآلالف على الـسجادات
ـبنى ذي القـبب الذهـبية احمليطـة با
ـاضي وجـلس بـعض مـنـذ االثـن ا
ــتــشــحــ بــالــســواد عــلى الــزوار ا
األرض في داخـل مــــــــرقـــــــد اإلمـــــــام
احلــســ وســـالت دمــوعــهم تــأثــراً
ـغـنّـاة بـصـوت الـقــصـائـد الـنـدبـيـة ا
الــتي تــشـيــد بـاحلــسـ وتــسـتــذكـر
واقـعـة مـقتـله فـيـمـا افـتـرش آخرون
األرض في اخلـــارج حتـت الـــشـــمس
احلـــــارقــــة وضــــرب آخـــــرون عــــلى
صــــدورهم تــــعــــبــــيــــراً عن احلــــزن
ــواكب وامــتألت شــوارع كــربالء بــا
ـاء اخلـدمـيـة الـتي تـقـدّم الـطـعـام وا

للزوار. 
وأعــلـنت األجــهـزة األمـنــيـة (تــعـزيـز
الـــتــواجــد فـي احملــافــظـــة والــطــرق
ــــؤديـــــة لــــهــــا حـــــيث أســـــهــــمت ا
الــتـشــكـيالت األمــنـيــة اخملـتـلــفـة في
فـرض عمـلـيـة تأمـ مـراسم الـزيارة
وفرض أطواق حماية). وتأتي ذكرى
ــرّ عـــاشــوراء هـــذا الـــعــام في مـــا 
الــعــراق بــأزمـة ســيــاســيـة خــانــقـة.
ووجـه رئـــيس الــــوزراء مـــصــــطـــفى
الــوزارت كــافـة بــأســنـاد الــكــاظـمي 
مـحــافـظــتي كـربالء والــنـجف. وقـال

الـعراقـيـ بـذكـرى استـشـهـاد اإلمام
احلس بن علي عليهما السالم.

وقال في تـغريـدة عـلى توتـير (أتـقدم
بخالص العـزاء إلى الشعب العراقي
واألمــة اإلسالمــيــة جـمــعــاء بــذكـرى
استشهاد اإلمام وآل بيته وصحبه)
واضـاف (لقـد جـسـدت هـذه احلـادثة
قـيم الـفــداء والـتـضـحـيـة والـثـبـات
ـبـاد ونحن نـسـتـلـهم مـنـها عـلى ا
العبر لـبناء اإلنسـان واجملتمع). كما
قـدم رئــيس مـجــلس الـنـواب مــحـمـد
احلـلــبـوسي الــتـعـازي الـى الـشـعب
واالمة االسالمـية بـذكرى اسـتشـهاد

اإلمام.
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 وقال في تغريدة على تـويتر (نتقدّم
بـــالــتــعـــازي إلى الــشــعـب الــعــراقي
واألمـة اإلسالميـة بـذكـرى استـشـهاد
أبي األحــرار اإلمــام احلــســ عــلــيه
السالم) مؤكدا ان (ملحمة عاشوراء
وذكـرى اسـتـشـهاد اإلمـام في كـربالء
ســتـبـقـى  بـكل مــا حتـمـلـه من مـعـانٍ
وعِـبـرٍ إنـســانـيـة مـنـهـاجَ هـدايـة لـكل
الـــســاعــ إلـى احلــريــة والـــكــرامــة
ومـــقــاومـــة الـــظـــلـم واالســـتـــبــداد).
ووةصل رئــــيس هــــيــــئــــة احلــــشــــد
الـشـعـبي فـالح الـفـيـاض الى مـديـنـة

النجف. 
وقـال بيـان مـقتـضب تـلقـته (الـزمان)
امس ان (الــفــيـاض تــشــرف بــزيـارة
مــرقـد اإلمــام عـلي عــلـيـه الـسالم في
ذكرى ملحمة ليلة العاشر من محرم 
الــطف وثــورة عــاشــوراء اخلــالـدة).
ــلــيــونـيــة امس واحــيت اجلــمــوع ا

ابنـاء القبـيلـة.وجاء في رد الوزارة
عـلى مـا تـنـاولـته مـواقع الـتـواصل
االجـــتـــمــاعـي من مـــقــطـع فــيـــديــو
جملــــلـس الــــعــــزاء الــــذي أقــــيم في
مـنـطـقــة أبي غـريب عـلى روح أحـد
مواطني عشـيرة زوبع الذي قضى
نــحـــبه جــرّاء حـــادث وقع مع أحــد
مفارز اجلـيش ضمن القـاطع نفسه
ـنطـلق اإلنساني ان (الوزير ومن ا
واألخالقـي والــعــرف الـــعــشــائــري
ذهب ـتــعـارف عـلـيـه في الـعـراق  ا
الى مجلس الـعزاء لتـقد الواجب
ــتـوفي ولالطــمـئــنـان عـلى لـذوي ا

.( صاب أحوال ا
واشـار الى ان (الــوزيـر قـدّم واجب
الـعـزاء وقــــــــراءة سـورة الـفـاحتـة
كما هو مـتعارف عـليه في واجبات
الـــعـــزاء وأثــنـــاء تـــواجــده  الحظ
فــوضــــــــى تــعـم اجملــلس بــســبب
ـغادرة فـهم با عدد من األشـخاص 
بــــعــــد تـــــــقــــد الـــــواجب لــــذوي

توفي).  ا

بــجـهــود ذاتـيـة مـن مـنـتــسـبــيـهـا)
واشـــار الى ان (احلـــمـــلـــة جـــاءت
لـغـرض اطالق هــذه الـطـائـرات في
سمـاء العـراق ورصد أمـاكن وجود
عصـابات داعـش واخلاليا الـنائـمة
وتوجـيه الـضربـات لـهم والقـضاء
عـلــيـهم حــتى ال يـكـون لــهم مـوطئ

قدم في أرض البالد). 
واسـتــقـبل الـوزيــر في وقت سـابق
األمـ الــعـام لـلـمــشـروع الـوطـني
جـمـال الضـاري وشـيخ عـام قـبـيـلة

زوبع عبد الرحمن الظاهر. 
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وقال البـيان ان (اللـقاء شهـد تأكيد
ــشــتــرك بــ اجلــيش الــتـــعــاون ا
ـواطنـ خـدمـة للـصـالح الـعام وا
وجـرى تـوضـيـح لألخـبـار الـكـاذبـة
الـتي روجـتهـا صـفـحـات الـتواصل

غرضة).  االجتماعي ا
تــعـرض وكــانت الــوزارة قــد نــفت 
وزيرها الى الطرد من مجلس عزاء
اقـيم في ابـو غـريب عـلى روح احد سيرة W∫ وزير الدفاع خالل جولته في معمل لتصليح الطائرات ا uł

{ حلبجة (أ ف ب) - اكتسب الفالح
آزاد مـحـمـد من إقـلـيم كـردسـتـان في
شـمـال الـعـراق شـهـرةً واسـعـةً عـلى
مـواقـع الـتـواصـل االجـتـمــاعي الـتي
يــقــدّم عــبـرهــا نــصــائح زراعــيـة في
مــقــاطع فــيـديــو يــظـهــر فــيـهــا وهـو

يحصد البصل أو يقطف العنب.
ويستنـد الرجل البالغ  50عاماً على
خـبـرتـه الـواسـعـة في كــيـفـيـة زارعـة
احملـاصيل وحتـسـ أنـواع اخلـضر
لـتعـليـم جمـهـوره طرقـاً تسـاعـد على
ـنتـوج وحـمـايـة احلـقول من زيـادة ا
األمــراض واحلـشــرات.ويــهـدف آزاد
مــحــمــد من ذلك إلى تــعــزيــز الـوعي
بـقــضــايــا بـيــنــهـا حــمــايــة الـبــيــئـة
وتــشـــجـــيع الـــســـلـــطـــات عـــلى دعم
الـزراعة.يـقـول مـحمـد لـفـرانس برس
"أرضــنـا خــصــبـة كــالــذهب" ولـذلك
"عـلى احلـكــومـة االهـتـمـام بـالـزراعـة
لــتـــحــقــيق اقــتــصــاد مــتــ ولــيس
بــالــنـــفط".يــصـــوّر مــحــمـــد مــقــاطع
الفـيديـو هذه بـواسطـة هاتـفه الذكي
في مــزرعـته الــتي تـبـلـغ مـسـاحــتـهـا
ات والقـريبة من حلبجة سبعة دو
يظهر فـيها وهو يـفترش األرض ب
عـرائش الـعـنب ونـبـاتـات الـطـمـاطم
لـتُـبـثّ بـعـدهـا إلى مــتـابـعـيه الـ500

ألف على شبكة فيسبوك.
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ــزارع ـــقــاطع يــشــرح ا وفي أحــد ا
الذي حـلق ذقـنه بعـنـاية وأبـقى على
شــارب صــغـيــر مــرتــديـاً زيــاً كــرديـاً
تقلـيديـاً أنيقـاً الفرق بـ نوع من
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بـــيــــان تـــلـــقــــته (الــــزمـــان) امس ان
(الكاظمي أطمـئن في اتصال هاتفي
مع مـحـافـظي كـربالء نـصـيف جـاسم
اخلــطـابي والــنـجف مــاجـد الــوائـلي
وبغداد محمد جابر العطا على سير
اخلــطط االمـنــيـة واخلــدمـيــة لـزيـارة
( الـعاشـر من مـحـرم في احملافـظـت
وأكــد الـــكــاظـــمي (تـــوجــيـــهه كـــافــة
ــؤســســـات االحتــاديــة الـــوزارات وا
بتـقـد كل الدعم واالسـنـاد حملافـظة
ؤسـسـات احملـلـية في كـربالء والى ا
احملـافظـة االمـنـية واخلـدمـيـة ورصد
كـافــة االمـكـانــيـات في سـبــيل تـقـد

اخلدمات الى زوار عاشوراء). 
مـن جـــانــــبه اعــــرب اخلـــطــــابي عن
(شـكـره وامتـنـانه  لالهـتـمـام الـعالي
من لـدن رئيس مـجـلس الـوزراء الذي
يبلغ حتياته وامتنانه للمشارك في
خـدمة الـزوار من مـنتـسـبي العـتـبات

والقوات االمنية بكافة صنوفها).
وقـــدم الـــكــاظـــمي (تـــعــازيـه حملــافظ
الـنـجف والى ذوي مـنـتـسـبي الـدفاع
ـــدني الــذيـن وافــاهم االجـل اثــنــاء ا
اكــد تـــأديـــة الـــواجب) مـن جــانـــبـه 
الـعـطا (عـدم وجـود أيـة قـطـوعات او
غلق في الشوارع وجميـعها مفتوحة

بــإسـتــثــنـاء جــســر األئـمــة الـذي 
إغـالقه لـــتــســـهـــيل مـــرور الـــزائــرين
ـتـوجـهــ إلى مـديـنـة الـكـاظـمـيـة) ا
الفتا الى ان  (االتصال بحث اخلطط
األمـــنـــيـــة واخلـــدمـــيـــة واإلجـــراءات
ـتــخـذة إلحـيــاء الـذكـرى  واالطالع ا
عـلى انـسـيـابـيـة حـركـة الـزائـرين في
قـد عزى  ـديـنـة). وكـان الـكـاظـمي  ا

بغداد

قامـت اسرائـيل بـهـجـوم اسـتبـاقي عـلى حي الـرمـال في غـزة مـستـهـدفـة اجلـهادي
. وليس غريبا هذا تيسير اجلعبي ناقضة بذلك الهدنة التي بينها وب الفلسطيني
لـوء باخلـيـانات والـغدر اخلـرق االسرائـيلـي اجلديـد فتـاريـخهـا القـد واحلـديث 
حتى ان القـران الكر لعنـهم للطبـيعة الغـادرة فيهم في قولـه تعالى( فبـما نقضهم
مـيثـاقهم لعـناهم و جـعلـنا قلـوبهم قـاسيـة يحرفـون الكـلم عن مواضـعه) وقد غدروا
رات فحذه الـله منهم قائال لنبيه( وان يـريدوا خيانتك فقد بالنـبي االكرم عشرات ا

خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم) .
فـلـيس ال اسـرائـيل عـهـد و ذمـة فـهي تـسـتـغل ايـة فـرصـة تـتـيح لـهـا لـلـعـدوان عـلى
الـشعب الـفـلـسطـيـني وهذه حـوادث االيـام االخيـرة شـاهـدة على ذلك . فـقـد قامت
بـسلسـلة مـن عمـليات االعـتقـال في صـفوف القـادة الفـلسـطيـنيـ شمـلت عددا من
قـيادي حـركـة اجلهـاد كالـشـيخ اجملاهـد بـسام الـسعـدي و اجملـاهد اشـرف اجلدع
بعد اقـتحام مخـيم جن في الـضفة الـغربيـة  وتزامنـا مع موجة االعـتقاالت قامت
الطائـرات االسرائيليـة بالعدوان على غـزة مستهـدفة احد قيادي سـرايا القدس هو
تـيـسـير اجلـعـبـري وضرب مـنـاطق مـدنـية من غـزة مـخـلفـة عـشـرات القـتـلى ومـئات

. وقعة بينها وب الفلسطيني اجلرحى خارقة بذلك الهدنة ا
ة دعت اسرائـيل الى االسراع بوقف اطالق النار و كانها وبعد الـقيام بهذه اجلر
ـتـهـا في قتل رة من جـر في جـولـة سـيـاحيـة  وظـنـا منـهـا بـانـها سـتـمـلص هـذه ا
الفلـسطيني بدم بـارد  وانه لن يجرا احد و يرد علـيها . وهي ال تدري بان حركة
ثل هذه اللـحظة لكي تثأر فيهـا لدماء الشهداء و ترد الصاع اجلهاد كانت مـتلهفة 
ـدن بــصـاعــ فــكــان ردهـا ســريــعــا و مـزمــجــرا بــاكــثـر من مــائــة صــاروخ دك ا
االسرائـيـليـة شـماال وجـنـوبا مـؤكـدة للـعـدو بان ال امـان لـلمـعـتدين وان لـيس هـناك

قاومة. مكان في اسرائيل ال تطاله رشقات صواريخ ا
ولم يتفـاجا احد بـهذا العـدوان  فهـو ياتي في سيـاق التنـافس السيـاسي احملموم
في انـتخـابات الـكنـيست اخلامـسة والـتي يطـمح من خاللهـا رئيس الـوزراء يا ئـيير
عـركة. بعد ان البيد ومـعه وزير دفاعه بـيني غانتس ان يـسجل انتـصارا في هذه ا
فــردا عـلى اتــهـامـات شـكك الــراي الـعـام االســرائـيــلي بـشــجـاعـة رئــيس الـوزراء 
الصحافـة االسرائلـية قام بالـهجوم على حـركة اجلهـاد في عمليـة عسكريـة سماها
ب(طـلـوع الفـجـر) على امل ان يـرمي من خاللـهـا عصـفـورين بـحجـر واحـد  فالى
جانب حتقـيق االنتصار على اجلهاد اراد يـائيير البيد ان يدق اسـفينا ب حركتي

اجلهاد وحماس.
وقــد خـابت مــسـاعي الــعـدو  فـقــبـال الــهـدف االول اعـلــنت حـركــة اجلـهـاد بــانـهـا
رمى قـاومة وانـهـا لن تمـنح اسرائـيل فـرصة تـسـجيل اي هـدف في ا سـتواصـل ا
عـركة كـسابقـاتهـا تخـرج مدحـورة منـكوسة الفـلسـطيـني وانهـا ستـخرج من هـذه ا
الــراس   فــقـد اوقــفت و عــلى لــسـان امــ عــام احلــركـة ( زيــاد الــنــخـالــة) كــافـة
عركـة مستمرة ـية للتـهدئة ; اي ان ا الوساطـات واجلهود.العربـية و الدولية و اال

حتى النصر.
امـا علـى صعـيـد الـهـدف الـثـاني السرائـيل من هـذا الـهـجـوم وهـو احـداث هوة في
ـقاومـة فـقد انـقلب الـسـحر عـلى السـاحر اذ اعـلـنت جمـيع االطراف جـدار وحدة ا
قاومـة  الى حركة حماس حيث الفلسـطينية من الـسلطة الفلـسطينيـة الى فصائل ا
اعـلن الـنـاطق بـاسـمـهـا ( فــوزي بـرهـوم) ان اسـرائـيل هي من بـدات الـعـدوان وان

سؤولية كاملة عنها. عليها ان تدفع الثمن وتتحمل ا
وهكذا خـابت احالم اسرائيل وهي تسمع للـمتحدث باسم حماس وهـو يعلنها بكل
ـقاونة بـكل اذرعهـا العسـكريـة و فصائـلها صـراحة غيـر متـوقعة اسـرائيـليا ( ان ا
ـكـنـا الـقـبـول ـعـركـة و ســتـقـول كـلـمـتــهـا بـكل قـوة ولم يـعــد  مــوحـدة  في هـذه ا

باستمرار هذا الوضع على ما هو عليه).
لقد اخـطات اسرائيل التقدير مرة اخرى وانساقت نحو اهوائها في فرض سياسة
قـاومة باسـاليب الغـطرسـة  والعنـجهيـة التي تمـارسها الـهيمـنة و مـصادرة ارادة ا
ب يوم  واخـر ضد الشعب الفلـسطيني البـاسل.فجاء الرد على عـدوانها قاسيا و
صـاعـقـا ايــضـا وكـان البـد وان تـنـال اســرائـيل الـدرس االخـيـر بــعـقـاب ال تـنـسـاه

االجيال .
وهـكـذا هي اسـرائـيـل - نـقـولـهـا - بـفم مــلـيـان لـكل من يـثق
بـالــعـدو  نــقـولــهــا لـلــمـطــبـعــ  والالهــثـ وراء الــسـراب

االسرائيلي : ليس السرائيل ال عهد وال ذمام.
اقــرءوا  في تـاريــخـهــا الـقــريب والـبــعـيــد سـوف ال جتـدوا

سوى الغدر واخليانة

زيــارة عــاشــوراء في كــربالء وسط
اجـراءات امـنـيــة وخـدمـيـة. وكـشـفت
عمن مجمل مديرية صحة احملـافظة 
خدمـاتـها لـلمُـواطـن والـزائرين في
الـــيــوم األول مـن خــطـــتــهـــا لــزيــارة

عاشوراء . 
ــديــر الــعــام لــدائــرة صــحــة وقــال ا
ـــوســـوي إنه احملـــافـــظـــة صـــبـــاح ا
(بــانـتــهـاء الــيــوم األول من تـطــبـيق
َـــعـــدة لـــزيـــارة خـــطـــة الـــطــــوار ا
عـاشـوراء فـان عـدد مُراجـعي شـعب
الطوار واالسـتشاريـات والعيادات

ُسـتـشفـيات وصل إلى اخلافـرة في ا
6319 مــراجــعــاً  بــيــنــمــا بـلـغ عـدد
ـراكـز الـصـحـيـة 11142 مُـراجـعي ا
مُــراجـعــاً) وتــابع ان (عــدد احلـاالت
ـركـبـات اإلسـعـاف الـتي  نـقــلـهـا 
الــــفــــوري وصل إلى 112 إحــــالـــة)
واستطـرد بالقـول أن (عدد العـمليات
بـلغ 33 عــمـلــيـة في حــ وصـلــعـدد
الــــــــــوالدات إلى 57 والدة مـــــا بــــ
طبيـعية وقـيصريـة). وباشرت وزارة
بـالتـفـويج العـكـسي للـزائرين النـقل 
ـوجــودة في كـربالء عــبـر الـيــاتـهــا ا

بـــعــــد انـــتــــهـــاء مــــراسم الــــزيـــارة
تـــمــكــنت ـــلــيـــونــيــة. وفـي ديــالى  ا
من احبـاط مـحـاولة الـقوات االمـنـيـة
ــــواكب ارهــــابــــيــــة تـــســــتــــهــــدف ا
احلسـينيـة في احملافـظة. وقـال بيان
امس ان (قوة أمـنيـة تمكـنت من قتل
انتـحاري يـرتـدي حزامـا ناسـفا بـعد
ــا أدى الى تــفــجــيـر مــحــاصــرته 
نفـسه بـعد تـطويـقه من كل اجلـهات
واضــاف ان (االنـتــحــاري كــان يـروم
قرات ـواكب احلسـينيـة وا تفـجير ا

العسكرية). 
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نـفت مديريـة تربية الـبصرة وجود أي
تــعـــيــيــنــات بــصــفـــة عــقــد في الــوقت
ـديـرية احلـاضـر عـلى مالكـهـا.وقـالت ا
فـي بيان تلقته (الزمان) امس إن (ملف
جــمــيع احملـاضــرين واالداريــ الـذين
لـــديــهـم أوامــر اداريـــة ومــبـــاشــرة من
ــســتــمـرين بــالــدوام الــرسـمـي حـتى ا

االول مـن ايـار 2020 ومــا قــبــلــهــا 
حـسمها بحسب قرار مجلس الوزراء)
واضـاف (ال يوجـد اي تعيـينات بـصفة
عـقد في الـوقت احلاضـر على مـالكنا)
داعيا الى (عدم سماع بعض االصوات
الــتي تـدعي بـوجـود تـعــيـيـنـات عـقـود
عـلى مالك تربـية احملافـظة).وكان وزير
الـتعـليم العـالي والبـحث العلـمي نبيل
عــــبـــد الــــصـــاحب قــــد ثـــمـن جـــهـــود
اجلــامــعـــات والــكــلــيــات احلــكــومــيــة
واألهـلـيـة الـتي وفـرت بـيـئـة مـنـاسـبـة
إلجنــاح عــمــلــيــة ســيــر اإلمــتــحــانــات
الـنـهـائـيـة لطـلـبـة الـسـادس اإلعدادي.
وذكــر بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
(عـبـد الـصـاحب ابدى تـقـديـره الـعالي
ـؤسـسة الـتـربـويـة التي من لـتـكـامل ا
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اشـرف وزيــر الـدفـاع جـمــعـة عـنـاد
ســعـــدون  عـــلـى حـــمــلـــة تـــأهـــيل
سـتخـدمة في رة ا ـسيـَّ الطـائرات ا

رصد حتركات داعش.
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الـكـهربـاء لـهـا تأثـيـر مبـاشـر عـلى احليـاة الـيومـيـة لـلمـجـتمع فـهي تـدخل في كـافة
تــفـاصــيل احلــيـاة ولــهــا بـالـغ االثـر االيــجـابـي أو الـســلـبـي عـلى أغــلب احلــاجـات
واطن لـذلك فهي تعتـبر من احلاجات والرغبـات التي تعمل عـلى تسهيل يـوميات ا
كن األساسيـة التي يشعر متـلقي اخلدمة بفقـدانها أو جودتها بـصورة مباشرة و
ان يـصف اخلـلل أو سـوء اخلدمـة وال يـحـتـاج ذلك الى خـبـراء او تقـاريـر أو تـقـييم
ـواطـنـ الى احلديث عن عـيـشـة. هذا يـدفع كل ا النـها تـؤثـر عـلى كل متـطـلـبـات ا
الكهـرباء على مدار السنة مع التـركيز على اشهر الصيف  (7 - 8 ) النها اوقات
ذروة ليتـصاعد اجلدل واالتهامات وغيرها سـرعان ما تقل بعد فترة الصيف الى
ان تـتسـاوى أو تـكـون افضـل من بقـيـة اخلـدمات هـنـا ال بد مـن التـاكـيد أن وزارة
الكـهـرباء تـمتـلك من الكـوادر الـكفـوءة والنـزيهه مـا يؤهـلـها النـتاج وجتـهيـز وتوزيع
الطـاقة الـكـهربـائيـة وبـجوده عـاليـة لـكن عمـليـه اختـيار الـقـيادات وأصـحاب الـقرار
والــلــجـــان تــخــضع لــعـــدة عــوامل ال يُــمــكـن فــيــهــا االصــلـح وخــاصــة الــقــرارات

دى. توسطة والبعيدة ا االستراتيجية ا
فالكـوادر الكفوءة هي التي تعمل بجد واخالص لتوفيـر الكهرباء التي تكون مقبولة
نوعا مـا خارج أوقات الصيف قـد تكون الكهربـاء اخلدمة األكثر تـأثيرا على حياة
ـواطن اليـوميـة وتالمس كل حاجـاته ولـكنهـا تخـتلف عـن بقيـة اخلدمـات من حيث ا
امـكانـية تـوفيـرها بقـرار وطني ومـخلص ومـهني ونـزيه ويتم ذلك في فـترة اقـصاها
ـتوسط والـبـعـيد ـدى ا ـكن عالجهـا عـلى ا خـمس سـنوات وهي ال تـتـرك اثـارا ال 
ـكن عالجــهـا وهي أكـثـر ولـكن سـوء بـعض اخلــدمـات كـارثي ويــتـرك أمـراض ال 
أهـميـة من خدمة الـكهـرباء النـها تؤثـر على قـيم وثقـافة اجملتـمع ومسـتقـبل االجيال

دى البعيد فايهما أخطر: وعلى ا
1- تسريب االسئلة أم الكهرباء.
زورة أم الكهرباء. 2- الشهادة ا

زور أم الكهرباء. 3- اللقب العلمي ا
تهالكة والطينية أم الكهرباء. دارس ا 4- ا

5- الكليات االهلية اخملالفة للمعايير أم الكهرباء.
ناسب أم الكهرباء. كان ا ناسب في ا 6- عدم وضع الرجل ا

7- بناء احلدائق العامة موالت أم الكهرباء.
صانع أو استثمارها بطريقة غير عادلة أم الكهرباء. 8- ايقاف ا

شبوهة أم الكهرباء. صرفية ا 9- التعامالت ا
10- تهريب النفط والتراخيص النفطية غير العادلة أم الكهرباء.

11- ترويج وبيع اخملدرات أم الكهرباء.
توسطة واالعدادية أم الكهرباء. 12- التدريس اخلصوصي لطلبة االبتدائية وا

13- تداول األغذية واألدوية دون تقييس وسيطرة نوعية أم الكهرباء.
واطن أم الكهرباء. 14- الفساد والرشوة وابتزاز ا
15- مفردات البطاقة التموينية الرديئة أم الكهرباء.

ـشــفى بـســبب عـدم تــوافـر الــدواء أو أجـهــزة الـعالج أم ـواطن فـي ا 16- مــوت ا
الكهرباء.

17- العقود احلكومية التي فيها شبهات فساد أم الكهرباء.
18- االستثمار االنتقائي وغير العادل أم الكهرباء.

ـكن حـصـرهـا الذي يـحـصل لـلـكـهربـاء قـد يـكـون واحدة من والـقـائـمـة طـويلـة ال 
شاكل احلقيقة التي عملـيات الفساد التي تستهدف اشغال اجملـتمع والنخب عن ا
حتتـاج الى عالج فوري قبل عالج الكهرباء (قد يكون هناك
بـدائل خلـدمة الـكـهربـاء) النـها تـشوه ثـقـافة اجملـتـمع وعلى
كن عالجـها بـسهـولة وقـد تكون دى الـبعـيد والـتي ال  ا

الكهرباء نتيجة لسوء اخلدمات سابقة الذكر.

ËdCš» ∫  الفالح آزاد محمد يشير الى اخلضروات التي يزرعها في حلبجة

مشـمش جـافة بـعـدما نـشـرنا سـماداً
حتـتـهـا?".وافــتـتح مـحـمـد في اآلونـة
األخيـرة مـكتـبة صـغـيرة في مـزرعته
ـهـتمـون. ويصف ليـزورهـا الطالب ا
محمد جهوده قائالً "مزرعتي لم تعد
فقط مكاناً للزراعة بل أصبحت اآلن
ـثـابـة مـركـز عـلـمي زراعي كـكـلـيـة
مــثال".ويـــتــابـع بــالـــلــغـــة الــكـــرديــة
"الـــبـــعـض يـــتـــرك وراءه مـــســـجــداً.
(أنا)أريـد أن أترك معـرفتي الـزراعية

بعد موتي".

شــأنـهـا حتــقق اهـدافـاً عــلـمـيــة تـخـدم
الــطـلــبـة وتــلـبي الــطـمـوح فـي مـجـال
تنوعة). في الـتخصصـات اجلامعيـة ا
سـياق متصل اشار وزير التربية علي
حـــمــيــد الــدلــيـــمي الى دور اجلــهــات
الـسـانـدة بـفـروعـهـا كـافـة في حتـس
عـمليـة اداء اإلمتحـان الوزاري للـطلبة
مـعــربـاً عن تـمـنـيـاته لــلـطـلـبـة حتـقـيق
اعـلى درجات التفوق. وقال بيان تلقته
(الــــزمــــان) امـس ان (اإلمــــتــــحــــانـــات
الـوزاريـة للـدراسة اإلعـدادية بـفروعـها
ـسـتوى انـتـهت بـنجـاح عـالي ا كـافـة 
ودقـة فـي األداء والـرصـانـة الـعـلـمـيـة)
وبــ ان (جــمــيـع اجلــهــود تــظــافـرت
بـــالـــتــــعـــاون مع األجـــهـــزة األمـــنـــيـــة
اخملــتـــصــة كــافــة ألداء االمــتــحــانــات
الفـتاً الى وإجـراءهـا كـمـا مخـطط لـهـا)
ان (هــنــاك جـهــات سـاعــدت في اتــمـام
جنـــاح اإلمــتــحـــانــات مــثل الـــصــحــة
والـــكــهـــربــاء واإلتـــصــاالت والـــدفــاع
والـداخلية وجهازي اخملابرات واألمن
ـشتـركة الـوطـني وقيـادة العـلمـيات ا
والــلـجــان الـفــرعــيـة لإلمــتـحــانـات في
ـــديـــريـــات الــعـــامـــة لـــلـــتـــربــيـــة في ا

احملافظات).
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بـــحث وزيـــر الـــنــقـل نــصـــار حـــســ
ــثـل شــركـــة بـــويــنك الـــشـــبــلي مـع 
األمـريكيـة استالم الطـائرات العـراقية
احلـديثة من طراز  737ماكس و در
الين واوعـز بـبدء اعـتـماد نـظـام الدفع
ـــســبـق الــذي تـــعــمـل به الــشـــركــات ا
ـيـة. وذكـر بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) الـعــا
امـس ان (الوزير وجه خالل اإلجتماع
ــديـر عــام اخلــطـوط ــوافـقــات  مــنح ا
اجلـوية عباس عمران لتوقيع العقود
الـتـكمـيلـيـة والوثـائق الفـنـية اخلـاصة
بــالـطـائــرات والـتـعـاون مـن قـبل قـسم
عـملـيات الـطيـران مع بويـنك إلستالم
ـشـبهـات األرضـيـة لـطـائرة مـنـظـومـة ا
737© مـشـيـراً الى اهـمـيـة الـتـعاون من
قــبل األقـسـام كـافــة لـتـسـهـيـل عـمـلـيـة
اإلنـــفــتــاح عــلى دول اوروبــا) واوعــز
الـشـبـلي بتـوفـيـر األدوات اإلحتـيـاطـية
ــيــة لــلــطـــائــرات من الــشــركــات الــعــا
الـرصـيـنـة) مـؤكـداً ان (الـوزارة وقعت

عـقـداً مع شـركـة كـي ال ام الـهـولـنـدية
ومــاضـيـة بــالـتـعــاقـد مع شـركــة فـوكـر
زودة للخدمات ـصنعة للطائرات وا ا
بــالـنــسـبــة لـلــطـائــرات) ولـفت الى ان

(اهــمـيـة الـصـيــانـة األوروبـيـة خـاصـة
مـحركـات الطـائرات ومـحركـات القدرة
ـسـاعـدة). في غـضـون ذلـك زار مـدير ا
عـام الـشـركـة الـعامـة لـلـمـوانئ فـرحان

الـفـرطوسي سـاحـة التـرحـيب الكـبرى
ـيـنـائي أم قـصـر والـطــرق الـرئـيـسـيـة 
واقع الـشمالي واجلـنوبي وعدد من ا
األخـــرى لإلطالع عـــلى ســيـــر الــعــمل

واإلجناز. 
…dL²  jDš

وقـال الـفـرطوسـي في تصـريح تـابـعته
الكــــات تـــعـــمل (الــــزمـــان) امس ان (ا
بـصــورة مـسـتـمـرة وفق اخلـطط الـتي
اعـدتها الشـركة) مبيـناً ان (الهدف هو
تـطويـر قطـاع النـقل إلستـقبـال السفن
والــنـاقالت الـنـفـطـيــة وتـنـظـيم حـركـة
دخـول وخـروج الـشـاحـنـات) واجـتمع
يناء الـشمالي الـفرطوسي مـع ادارة ا
مــوعــزاً بـتــوفــيـر اإلحــتــيـاجــات كــافـة
نـطـقة). عـلى صـعيـد مـتصل خلـدمـة ا
وصلت 47 الف طن من مادتي الصويا
والـذرة الى مـيـنـاء ام قـصـر اجلـنوبي.
وذكــر بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
ــــيــــنــــاء (احلــــمـــــوالت وصــــلت الـى ا
اجلــنـوبي حـيث عـمــلت فـرق الـشـركـة »ŸUL²ł∫ وزير النقل في اجتماع مع احدى الشركات

مـغـشـوشـة )  مـشـيـرا الى ان  (اغـلب
الـــعـــامـــلـــ بــهـــا لـــيـــســـوا من ذوي
االختـصاص بـاإلضـافة الى انـها غـير
قــانــونــيــة وتــســبــبت في ضــرر بــالغ
ـرضـيـة لـصـرفـها لـعشـرات احلـاالت ا

ادوية غير صحيحة) . 
 UOKLŽ WK KÝ

الى ذلك أعــــلـــنت هـــيــــئـــة الـــنـــزاهـــة
االحتـاديَّــة  تــنـفــيــذهــا سـلــســلـةً من
عمـليَّـات الـضبط في مُـحـافظـة ديالى
مشـيرة الى ضـبط مُـخالـفاتٍ أدَّت إلى

ال العام. هدرٍ با
وقال دائرة التحقيقات في الهيئة في
بيان تلقته ( الزمان ) أنَّ  (فريق عمل
مكـتب حتـقيق ديـالى قـام بعـمــليَّـت
مُـنـفـصـلـتـ رصـد وضـبط خاللـهـمـا
252 مـحــضــر تــقــديـر قــطع األراضي
الـســكــنـيَّـــة لــعـام 2021 في مُـديــريَّـة
بـلـديَّـة ديـالى إضـافـةً إلى 4 عـقاراتٍ
َّ بيـعـها في مُديـريَّـة بلـديَّـة بـعقـوبـة 
ادة 25 من قانون بـيع وإيجار وفق ا
أمـوال الــدولــة رقم 21 لــســنـة 2013
بأسعـارٍ أقلّ من األسـعار السـائدة في

السوق ) . 
وأضـافت إنَّ  ( الــفــريق نـفَّــذ عــمـلــيَّـةً
لـضبـط مـحضـر إغـالق أمالك مُـديـريَّة
بـــلـــديَّـــة بــــعـــقـــوبـــة  –قـــسم األمالك
ُديريَّـة عمداً اخلاص على إثـر قيـام ا
بـتعـطـيل عـقـد إيـجـار بـحـيـرة أسـماك
عـلى قـطـعـة أرضٍ مـن أجل حتـويـلـهـا
إلى أرضٍ سـكـنـيَّـةٍ ومـنـحـهـا كـفـرصـةٍ

.( ـسـؤول استـثـماريَّـةٍ ألقـارب أحد ا
َّ تــنــفــيــذ عــمــلــيَّـةٍ وأوضــحت أنَّه  (
رابـعـةٍ مـن قـبل فـريـق مـكـتـب حتـقـيق
َّ ديالى في مُديريَّة بلديَّة الوجيهيَّة 
فيهـا الكـشف عن قيام مـسؤول شـعبة
األمالك في البلديَّـة بتخصـيص قطعة

مع تـــامـــ لـــكل اإلجـــراءات االداريــة
واللوجستيـة خاصة وسائل النقل ) .
ــتــوقع ان واضــاف أكــرم   انه (من ا
تـصل اول قــافـلــة لـلــزوار االيـرانــيـ
للمشاركة في زيارة االربع منتصف
اب اجلـاري ثـم تـلــيــهــا قــوافل اخـرى
وفق توقيـتات زمـنيـة محددة من اجل
قدسة تنظيم وصولها الى الـعتبات ا
في بــــغــــداد وكــــربـالء والــــنــــجف ) .
واشـــــــــار الـى ان  ( كـل االجـــــــــراءات
الالزمة لتـام نـقل الزوار االيـراني
ـنــذريـة اســتـكــمـلت بــانـتــظـار عـبــر ا
الــضــوء االخــضــر لــتــدفــقــهم صــوب
احلدود ومن ثم نـقلـهم ) . ومن جانب
آخــر قــال مــديــر إعالم صــحــة ديــالى
فــــارس الــــعــــزاوي لـ (الــــزمـــان ) إن
(فريق مشترك بدعم من االمن الوطني
ضـبط مـحـل وهـمي لـبــيع االدويـة في
نـاحـيـة الــعـبـارة قـرب بـعــقـوبـة يـضم

كميات كبيرة من االدوية ) . 
واضــاف الــعــزاوي انه  (  اتــخــاذ
االجــراءات الــقـــانــونــيـــة بــحق احملل
الوهـمي ومصـادرة االدوية )  مـؤكدا
ان  ( دائرته جنـحت في الـقضـاء على
ـئـة من احملـال الـوهـمـيـة لـبـيع 90 بـا
االدويــــة فـي ديــــالـى خالل االشـــــهــــر
ـاضـيـة بـعـد ضـبط الـعـشـرات مـنـها ا
ومصادرة كـميات كبـيرة من االدوية).
واشـــــار الى ان  (خـــــطـــــورة احملـــــال
الوهمـية لبـيع االدوية تـتخلص في 3
نــقــاط ابــرزهــا تــعــامــلــهــا مع ادويــة

أرضٍ إلى زوجــــــتـه دون مـــــحــــــضـــــر
تـخــصـيصٍ بــنـاءً عــلى كـتــاب مُـزوَّرٍ
مُبيّـنةً قـيامه بـبيع الـعقـار واحلصول
َّا على قـرضٍ من مـصرف اإلسـكـان 
ال الـعام ) . أدَّى إلى حصـول هدرٍ بـا
وأفــــــادت بـ  (ضـــــــبط 5 من ســــــوَّاق

اآللـيـات في بــلـديَّـة بــعـقـوبــة بـاجلـرم
ـشـهــود أثـنـاء قــيـامـهم بــاسـتـخـدام ا
; ُـواطن آليات الـبلـديَّة لـلعـمل لدى ا
لـقـاء مــبـالغ مــالـيَّـةٍ فــضالً عن ضـبط
ـــقــــاولـــ في مـــوقـع الـــعـــمل أحـــد ا

بصحبة عددٍ من آليات البلديَّـة).

شون سيراً على االقدام صوب كربالء dOÝ∫ زائرون من احملافظات 
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الـعامـة للـموانئ عـلى تفـريغ احلموالت
مـن الـسـفن عــنـد رصـيـف رقم اربـعـة).
فـي سـيــاق مــتــصل وصــلت  30,000
الـف طن من مادة الـسـكر الى مـيـناء ام
قـصـر اجلـنـوبي. وذكـر الـفـرطـوسي ان
(سـفـينـة بـوس بروك وصـلت بـحمـولة
30,000 الـف طن من الــــســـكـــر اخلـــام
الـفل عند رصـيف رقم واحد) واضاف
ان ( الـعـمل مـستـمـر على رفع مـسـتوى
ـــوانـئ واســـتـــقـــبـــال حتـــريـك عـــمل ا
احلـــمـــوالت والــنـــاقالت الـــنــفـــطـــيــة).
ووصـلت ثالث سـفن جتاريـة بحـموالت
مـتنـوعة الى مـيناء ام قـصر الـشمالي.
ــــيــــنـــاء واوضـح الــــفـــرطــــوسـي ان (ا
اسـتـقـبل ثالث سـفن جتـارية بـحـمـولة
80 حــاويــة و 11 ســـيــارة رست عــلى
ــيـنـاء). الى ارصــفـة مــخـتـلــفـة داخل ا
ذلك نــفـذ فـريق قـسـم اإلنـقـاذ الـبـحـري
الــتـــابع لــلــشــركـــة حــمالت إلنــتــشــال
الــغــوارق من مــنــطــقه الــكـورنــيش في
الــعــشــار وشط الــعــرب ونــقــلــهــا الى

مــنـطـقـة جتـمـيع الــسـكـراب في مـيـنـاء
ـعــقل  مـسـخـدمـ الـرافـعـة حـمـرين ا
الحـة ــسـاعـدة زوارق ا واجلــنـيـبـة 
ـعـقل). من جـهة الـبـحـريـة في مـيـنـاء ا
اخـــرى نـــظــمـت جلـــنــة الـــتـــجــاوزات
ـنـطـقـة الـنـاصـرية الـفـرعـيـة الـتـابـعة 
حــمــلـتــهــا بـإزالــة ثالثــة مــعـابــر غــيـر
نـظـامـيـة بـ قـطـاعي 387 كــيـلـومـتـر
و388 كــيـلـومــتـر) وقــال بـيـان تــلـقـته
(الـــزمـــان) امس ان (الــوزارة بـــاشــرت
بــحــمــلـتــهــا األولى مع مــفــارز شــرطـة
الـسكك ونـفذت حـملـة اخرى لـتصـليح
مــفـاصل قــطـاع ســوق الـشــيـوخ جــهـة
الــغـبــيـشــيـة وتــبـديل عــوارض قـطـاع
الـبطحـاء لرفع كفـاءة اخلطوط) مـبيناً
ان (احلـمالت جاءت تنفيـذاً لتوجيهات
الكـــــــات الـــــــوزيـــــــر).واضــــــــاف ان (ا
الـهنـدسيـة والفـنيـة تشـرف على تـأم
سـرعـة وصـول قـطـارات الـنـفط األسود
نـطـقـة لالرتـقاء ـارة ضـمن مـحـيط ا ا

بالواقع اخلدمي والتشغيلي).
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ـتمـيّـزُ  فقـد حفـر حُبَّه في لالمـام احلسـ (ع) في وجدان األمـة وضـميـرها مـوقِعُهُ ا
ُشّع في طريق ذات نارَ ا ـؤمن وعقولهم فـصار مهوى االفئدة والقـلوب  وا قلوب ا

الشوكة وأنشودةَ الثوار واألحرار على مدى األعصار ...
-2-

وقـد لوّنت مُصِـيبَتُه الـكبـرى بفجـائعهـا وأهوالهـا وتضـحياتـها اجلسـام  وجه التاريخ
ولم تغب عن االنظار واألفكار يوماً على االطالق .

-3-
ا يـعانونه من وَلِـعشّـاق احلس (ع) من الـشعراء في هـذا الباب شـعر كثـير يشـعر 

أليم االحزان وعظيم االشجان :
موّن الدين باخللود حس 

وبألالئه استنارَ العِبادُ 
ودماءُ احلس أرستْه صرحا 
وهو من شامخ البناء عمادُ

وبطوالتُ كربالء نشيد 
كلُّ يوم حلُونُه تُستعادُ 

لوّن الطفُّ صفحةَ الدهرِ ألواناً 
َ منها السوادُ  وللظا

رحوم الشيخ صالح الكواز- وهو شاعر حِلّي عمالق : وقال ا
يا ابنَ بنتِ النبي عُذْراً فانّي 
قد رأيتُ احلياة بَعْدَك ذَنّبا 
مَنْ تراه أشدَّ مِنّي وقاحا 

جَعَلَ الصبرَ بَعْدَ قَتْلِكَ دأبا 
فكانّي لم يأتني خبرُ الطفّ 

أو آني استسهلتُ ما كانَ صَعْبا 
أينَ حُبيّ انْ لم أمتْ لك حُزنا 

أبن حُزْنِي انْ لم أمتْ لك حُبّا ?
أرأيتَ كيف جعل بقاءه قيد احلياة بعد فاجعة الطف ذنبا ?!

صيبةِ ضرباً من ضروب الوقاحة? وهل تأملتَ كيف جَعَلَ الصبرَ على ا
وت حزناً على احلس بديال . حيث ال يرتضي عن ا

وهل فكرتّ في ما قاله ح اعتبرَ نَفْسَه  كَمَنْ لم يسمع بأرزاء الطف واالّ فان أحزان
الطف ال تُبقى له باقية .. في اشارة واضحة الى احلزن العميق الذي ال يُطاق .

وقال األعسم  –رحمه الله - 
أَنسَتْ رزيتكم رزايانا التي 

سلفت وهوّنت اخلطوبَ اآلتيه 
تبكيكَ عيني ال الجلِ مَثُوبةٍ 

لكنما عيني الجلكَ باكيه 
ــا تـكـشـف عن انـســانـيـتـك  وحـبك لـلــحـريــة  والـعـدل  انك حــ تـبـكي احلــسـ ا

وتنـديـدك بـالـظـلم والـطـغاة  ومـواسـاتك الـصـادقـة لـلـرسول (ص)
ــؤمــنــ (ع) والــزهــراء الــبــتــول وهــذا هــو الـوالء والمــيــر ا

الصادق والوفاء احلقيقي للعترة الطاهرة .
انّ جراح احلـس هي جـراح الـرسالـة وجراح االنـسانـية

كلها 
فـسالم عـلى االمـام احلـسـ الـثـائـر الـصـابـر الـذي حـفظ

ظلوم . عذب ا بنهضته الدين وأعزَّ ا

الـوف والتـفكـير يـشـير مـصطـلح االبداع الـى التـفكـير بـطـريقـة ابداعـية خـارجة عـن ا
بـشكل غيـر تقليـدي كي تصبح مـعلما مـبدعا في مجـال عملك يـستدعي االمر الـكثير
من الـتـفكـيـر ويـتـطلـب منك امـتالك مـهـارة "الـتفـكـيـر خـارج الصـنـدوق" واالبـتـعاد عن
مارسات التقليدية وان تكون مبدعا ينبغي عليك ان تمتلك القدرة عـايير وا االلتزام با
ـرونة عـاليـة وابداع علـى اخلروج بـافكـار خالقـة وفريـدة من نوعـهـا وان تسـتجـيب 

شاكل التي تواجه عملك التربوي.  واجهة التحديات وا
ـركزة ـطـالـعـة ا وان واحـدة من ادوات الـتـفـكـيـر االبداعي واالبـتـكـاري هـو الـقراءة وا
ـستمـرة يوميـا وهذا يعـني التعـلم الذاتي واكتـساب الكـفاءات الرقـمية الن التـعليم وا
نـحنا االدوات الالزمـة لكي نـصبح متـعلمـ اما التـعلم الذاتي الـرسمي احلـكومي 
نحنـا االدوات كي نصبح مبتكريـن ومبدع في مجاالت مخـتلفة ومدى احلياة لذا
و شخصية الفرد وتطور افكاره ويركز يعتبـر التعليم الذاتي جزء حيوي وفعال في 
ـهارات الذاتية الضرورية في كل جوانب واهب وحتس ا على بنـاء الوعي وتطوير ا

احلياة اليومية.
ـعـارف ـهـارات وا وتـعـرف الـكـفـاءات الـرقـمــيـة لـلـمـعـلـمـ عـلى انــهـا مـجـمـوعـة من ا
الـشـخصـيـة التي تـعـطي الـشخص الـقـدرة على االسـتـعـمال االسـتـراتيـجي لـلبـيـانات
علومـات وتنظيم وتخـطيط عمله وكيـفية االبتكـار والقدرة على التـكيف مع نشاطات وا
غيـر عـاديـة عن طـريق الـتـقـنـيـات الـرقـميـة وان اسـتـعـمـال اي وسـيـلـة رقـمـية يـتم من
خاللها الوصول الى هدف مع يعتبر كفاءة رقمية وظهر في االونة االخيرة مفهوم
الـتحـول الـرقـمي في جـميـع القـطـاعـات منـهـا الـصـناعـة والـزراعـة والـتعـلـيم وغـيـرها
ـعـزز وجـاءت فـكـرة الــكـفـاءات الـرقـمـيــة في الـتـعـلـيـم من خالل مـصـطـلح (الــتـعـلـيم ا
هارات الرقمية بالتكنـولوجيا) ويعتبر هذا النمط من التعليم احد وسائل استعمال ا
ـهــارات يـوفـر وهـو امــر مـبــتـكـر لــلـوسـائـل والـتـقــنـيـات الــرقـمـيــة وهـذا الــنـوع من ا
علمـ وتوفر هذه الكـفاءات الرقمية االستعمـال االمثل للتقـنيات الرقمـية من خالل ا
الـقـدرة واالمكـانـيـة عـلى الـتـدريس مسـتـقـبال في حـال ان الـكـوادر الـتربـويـة والـطـلـبة
هارات يرغبون في مـعرفتها ويجـيدون استخدامهـا في مجال عملهم وتـكمن اهمية ا
والكفـاءات الرقمية في سوق العمل وحتى في ابـسط االعمال نحتاجها وجند ان ما
ـهـارات الـرقـمـية من ـئة ) من الـشركـات تـتـطـلب مـسـتوى جـيـد من ا يـقارب (92 بـا
ية تزايد على هذه الـكفاءات الرقميـة في االسواق العا العاملـ لديها وهذا الطـلب ا
ـوظـف نـفـسـة بــالـعـمل وزيـادة فــرص احلـصـول عـلى جـاء من اجل تـمــكـ واثـبـات ا
ـهـارات الــوظـائف عــلى الـعــكس من هـوالء الــذين يـفــتـقــرون الى تـلك الــكـفــاءات او ا

الضروية. 
مـن فوائـد الكـفاءات الـرقمـيـة نحـو التـحول الـرقمـي في عمـليـة التـعـليم والـتعـلم حيث
يـتوقع ان كل طـفل سيـكون قـادرا على اسـتعمـال واجادة اسـتخـدام االدوات الرقـمية
رونة العالية في التعامل درسة وبالتالي سيـوفر له ا بشكل كـامل ح تخرجه من ا
وشـرات في االفق الـقـريب هو مـع متـطـلبـات سـوق الـعمـل الرقـمـية مـسـتـقبـال ومن ا
ـزاولة عـمـلـيـة التـعـلـيم عن بـعـد تـقلـيال لـلـجـهد ـعـلم عـبـر خدمـات االنـتـرنـيت  حتـول ا
ـهـارات او الـكـفاءات الـرقـمـيـة لـلـمـعلم والوقـت والكـلـفـة الالزمـة وان اهـمـيـة تنـمـيـة ا
ـستـحـدثة وتـقـييم مـسـتوى االداء سـيـخلق حتـقـيق روية بـاستـعـمال الـتـكنـولـوجيـات ا

معاصرة لعملية التعليم والتعلم.

ـتــحـدة في مــصـر او االردن او الـكــويت او ايـة دولـة ـثل اال ا من يـعـرف اسـم 
ـتــحـدة الــسـيـدة جــيـنـ ـثــلـة اال ا اخــرى.ال احـد.لــكن اجلـمـيـع يـعـرفــون اسم 
بالسخارت.يعرفونها جيدا,ولعـلنا لن ننسى بعد مرور عقود اسم هذه السيدة التي

نراها تقريبا في كل يوم على شاشات التلفاز.
ـر بـهـا الـبـلـد.قـبل ايـام الـتـقت هي تـلـتـقي بـاجلـمـيع,وتـتـحــاور مـعـهم النـهـاء ازمـة 
بـالعـامري,بـعد ذلك انـطلـقت للـقاء الـسيـد الصـدر في احلنـاة عارضـة علـيه امكـانية

لقاء العامري.
نـشـاط دائم تـقـوم به بالسـخارت لـكن اشـهـر صـورهـا عـلى االطالق صـعـودها الى
تكتك في سـاحة التـحرير ح كـانت احتجاجـات تشرين مشـتعلة,وتـفاءل الكـثيرون
بتلك اللقطة لكن شيئا لم يحصل ابدا.وانتهت تشرين كاحتجاج على ارض الواقع.
تـبـدو الـسـيـدة بالسـخـات كـأمـراة عـراقـيـة حـ تـرتـدي عـبـاءة سـوداء وشـاال اسود
ـيـز عـراقـيـتـهـا يــغـطي الـراس تـاركـا خـصـلـة شــقـراء تـنـسـاب بال قـيـد.واكـثــر مـا 
خطواتـها القـصيرة الـتي يخفـيها الـثوب الطـويل.وفي وسط كل هذه الدرامـا تسعى

هذه السيدة في تقريب وجهات النظر ح يختلف الفرقاء السياسيون.
ر اذ حـول العام الـذي قضاه ستكـتب بالسخـارت مذكراتـها كمـا فعل من قـبل بر
في الـعـراق كـحـاكم مـدني الى سـيـرة ذاتـيـة تتـالف من 600 صـفحـة قـال فـيـهـا ما
قال.وقـد تقوم الـسيـدة بالسخـارت باعادة روايـة هذه االحداث,وحـينئـذ قد تـقول ما

لم تقله االن.
سـتـكـون كل احـداث هـذه االيـام مـكـتـوبـة في كـتـاب كـمـا اتـوقع.فـمـثـل هـذه االزمات
ـرأة الغـربـية وتـتحـول الى قـصة تـروى من خالل كلـمات تـنصـهر بـعـقل الرجل او ا

قلـما تفقد بريقها.اتوقع هذا,واتمنى ان تكون مذكرات السيدة
بالســخــارت حــامــلــة لـاللم الــعــراقي في صــورته االكــثــر
قهـرا.كمـا اتخـيل ان صوت الـفـقراء سـيكـون مدويـا مثل
كــورس في مـســرحــيــة يـونــانــيـة,ومع كـل هـذا,فــان هـذه
السيـدة ستبقى طويال مـعنا حتى لو غادرت عـملها النها

كانت وسط اكثر ازمات البلد خطورة وعنفا.
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ــثــلث الـهــنـدي بــعـد ان جتــولــنـا في ا
ه (دلـــهي- اجـــرا- جـــايـــبـــور) ومــعـــا
الــســيــاحـيــة الــطــبــيــعـيــة والــديــنــيـة
والــتــاريـخــيـة وتــعــرفـنــا عــلى بـعض
ـــتــعـــددة في الـــهــنــد مـالمح االديــان ا
ـــغـــول) ـــمــــالـــيك وا (االسـالمـــيــة  –ا
مـتدة من (دلـهي الى أجرا ) وأثـارهم ا
ومـــعـــابــــد الـــســـيخ ومـــعــــتـــقـــداتـــهم
وتـعالـيمهم في زيـارة معبـد السيخ في
الـعاصمة (دلهي) وحـضارة ومعتقدات
وتــــقـــالــــيـــد الــــهـــنــــدوس في الـــزواج
والــعــبــادة من خالل زيــارة مــعــابـدهم
ومــــدنــــهم ومــــتــــاحــــفــــهم في (دلــــهي
وجـايبـور ) لم يبـق لنـا اال زيارة مـعبد
(الــلـوتس) والــذي يـعــود الى الــديـانـة
الــبـهـائــيـة ويـقـع في الـعـاصــمـة دلـهي
وهـو احملـطـة االخيـرة من رحـلـتـنا الى
وفـــــضــــاء ارض الـــــواقع واخلـــــيـــــال 
االخـتالفـات الـدينـيـة والـعرقـيـة ومـهد
احلـــــضــــــارات وارض الـــــثـــــقـــــافـــــات
والـتحـديات واحلـياة غـير الـتقـليـدية 
والـبلد الـوحيد الذي كل مـا تسمع عنه
من خـرافات وعجائب وعـادات وتقاليد
كن ان تـصدقـها حـتى ولو لم غـريبـة 
تـكن مـؤمـنـا بـهـا فـالـسـيـاحـة في بـلد
ـكن ان تـسـتــوعـبـهـا بـإيـام الــهـنـد ال 
مــعـدودة ألن في كل شـبـر مــنـهـا هـنـاك
حــقـــيــقــة وخــيـــال مــاضي وحــاضــر
سعادة وتعاسة غنى وفقر خروج عن
ـألـوف واقـتـراب من الـفـنـتـازيـا على ا
الـرغم من الـتـمسك الـشـديـد بالـهـويات
لك الـديـنـيـة في الـهـنـد لـكن الـهـنـدي 
الـروح الوطـنيـة لكي يـفضل  الـتعايش
بـدال من التـناحر وقـد استـوعب جتربة
الــتـاريخ والــدرس االجنـلــيـزي عــنـدمـا
حتـالف الـبـعض مـستـقـويـا باالجنـلـيز
ضـد ابـنـاء بلـده فـدفـعـوا ضريـبـة بـقاء
االحــــتالل الــــهــــنـــد 145 ســــنــــة حتت
االحـتالل الـبريـطانـي.وحيـنمـا احتدوا
حتت مـظـلـة غـاندي حـقـقـوا االسـتقالل

عام 1947.
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بــــســـبب مـــا تــــعـــرضت لـه الـــبالد من
ـواقف احـتـالالت مـتـعـاقـبة ,تـبـايـنت ا

الـوطـنيـة ألبنـاء الشـعب الـهنـدي  لكن
جتـــمــعـــهم هـــذه االرض اجلــغـــرافــيــة
وتـشعر  كل طـائفة بأنـها تمـلك تاريخا
خـاصــا بـهـا  كل هـذا يـنـدمج لـيـعـطي
تــصـورات عن  الــشـخــصـيــة الـهــنـديـة
ـكن ألي انـسـان ان يـفـهـمـهـا الـتـي ال 
بـشـكل كامل  دون دراسـة تـاريخ الهـند
واالنـــثــروبــولــوجـــيــا  االجــتـــمــاعــيــة
والـــثــقـــافـــيــة والـــســـيــاســـيـــة وحــتى
االقـتصادية الشعوب وهي تتفاعل مع
ـان مــفـاهــيم الـعـقـل والـعـاطــفـة واال
تـبـرز هـويـتـهـا احلقـيـقـيـة ومـا تـوقفت
عــــنـــده ,مــــا هــــو  تـــأثــــيـــر االحــــتالل
الـبريطاني عـلى عادات وتقالـيد الهند?
ــتـمـثل تــلـمـســنـا الـتــأثـيـر االسالمي ا
مالـيك وهو عـندما حـكموا غـول وا بـا
غول الـهند صـاروا هم هنود  فـأطلق ا
ـغـول الــهـنـود " ولم عــلى أنـفـســهم " ا
بـجـعلـوا (الـهنـود مـغوال ) ولم جنـد ما
يــشـــيــر الى تــأثــيـــر االجنــلــيــز الــذين
اال بـتجـنـيد احـتـلوا الـهـند 145 عـامـا 
الـهـنود لـيكـونـوا جيـوش االجنلـيز في
حـــروبـــهم ! وقـــد كـــانـت الــهـــنـــد قـــبل
االحــــتالل شــــبه قــــارة  واالجنــــلــــيـــز
مــشـهـورون بـتــقـسـيم الـدول الــكـبـيـرة
ألضـعـافهـا وخلق الـنزاعـات واحلروب
فـيـمـا بـيـنـهـا حتت شـعـار (فـرق تـسـد)
فـــقـــد كــانت الـــهـــنـــد تــضم (الـــهـــنــد-
بـاكسـتان- بـنغالديش- نـيبـال- بونان
الديف   –وسيريالنكا) وكذلك (جزر ا

وجزر لكاديف  وأندمان ونيكوبار )
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حــاول الـبـعض تــوحـيـد الــديـانـات في
شـبه القارة الهنديـة لكنه فشل كما هي
غولي (جالل الدين محاولة السلطان ا
أكـبـر) الـذي اخـتـرع ديـنـا جـديـدا مـزج
فــــيـه بـــ االسـالم والــــهــــنــــدوســــيـــة
ـسيـحية وحـاول اجبار الـناس على وا
هـذا الـدين اجلـديـد (وقـد حتـدثـنـا عـنه
ســابـقــا وكـيف  تـزوج مـن ثالث نـسـاء
سـيحية وجودا سلـمة ومر ا رقـية ا
الـهندوسية) وبعـد االحتالل البرتغالي
لـلهـند  سال لـعاب بـريطانـيا الـعظمى
لــكي حتـتل الـهـنـد فــكـان دخـولـهـا الى
الــهـنــد بـشــكل شـركــات جتـاريـة لــنـقل

الــبـضــائع من الـهــنـد الى اوربــا كـانت
الـتـعـاقـدات  بـوساطـة بـرتـغـالـيـة ولكن
االجنــلــيــز فــتـحــوا خــطــا مــبـاشــر مع
ـغـولي "جالل الـديـن اكـبر" الـسـلـطـان ا
لــتـأســيس  (شـركــة الـهــنـد الــشـرقــيـة)
كـــواجـــهـــة ألحـــتالل الـــهـــنـــد! وحــاول
ـــغـــولـي (مـــحي الـــدين الـــســــلـــطـــان ا
اوزنــكـريب )  حـفــيـد الـســلـطـان (جالل
الــدين اكـبـر) اســتـمـالـة االجنــلـيـز ضـد
الـبـرتغـاليـ  لـكن دهاء االجنـليـز كان
يـــتــجه نـــحــو (الـــهــنــدوس والـــســيخ)
ـسـلم! ـغـولـي ا ألضــعـاف الــسـلـطــان ا
وبـدأت سيـطرتـهم على (البـنغـال) سنة
1760 ثـم حــيــدر آبــاد ســنــة 1766 ثم
مــيـســور سـنـة  1792واخــيـرا دخــلـوا
ـــغــول (دهـــلي) عــاصـــمــة ســـلــطـــنــة ا
االسـالمـية  وكـان اجلـيـش االجنـلـيزي
يـــبــلغ 100 الـف جــنــدي عــشــرون الف
مـــنــــهم من االجنـــلـــيـــز و 80 الـف  من
( الـهنود (الهندوس والسيخ والبوذي
ـسلـمـ ضدهم ابـقوا وألخـمـاد ثورة ا
عــلى مــنــصب ســلــطـان دهــلي من دون
نـفـوذ وال صالحـيـات ونـفي الى مـديـنة
(الـله أبـاد) حتت االقـامـة اجلـبـريـة عام
 1802واصبح يستلم راتبه من احملتل
االجنليزي!.ليستمر االحتالل حتى عام
 145 . 1947عــامــا من االحــتالل مـاذا
قـدمت احلضارة الغـربية للـهند? جميع
ـــعــالـم الــســـيــاحـــيــة هـي ذات طــابع ا
تـاريـخي وديـني  وجـغرافـيـة الـطبـيـعة

ليس لالجنليز فضل في وجودها!
ــنــشـــآت الــتي من قـــد تــكــون بـــعض ا
الـطـبــيـعي الـتي  حتـتـاجـهـا الـهـنـد قـد
تـأسـست او انـشـأت في عـهـد االحـتالل
الـبريـطاني للـهند هـي اقصى ما فـعلته
بــريـــطــانــيــا  فــضال عـن جــعل الــلــغــة
االجنـلـيـزية سـائـدة في مـجال الـتـعـليم
واالدب والــثــقـافــة.بـوابــة الــهـنــد الـتي
تـهتم بقـتالى حروب بـريطانـيا  احياء
تـضم الـسـفارات واغـنـيـاء الهـنـد اطلق
عـلـيـهـا نـيـو  –لــتـصـبح الـعـاصـمـة من
دلـهي الى نـيـودلـهي مـرحلـة تـاريـخـية
حتـــتــاج الى الـــتــأمل . انـــا وصــديــقي
سـعـيد الـروضـان حاولـنا مـنـاقشـة هذا
ـثـقــفـ الـهـنـود ولم االمــر مع بـعض ا
نـــحــصـل عــلى اجـــابــة مـــقـــنــعـــة فــهم
يـتهـربون او يتـجاهـلون استـفسـاراتنا
عن مـاذا قدمـت بريـطانـيا لـلهـند? طـيلة
رحــلـتــنـا الى الـهــنـد ونــحن نـزور اثـار
ـغول والـهـندوس والـسيخ ـمـاليك وا ا
عالم السياحية في هي الـسائدة على ا
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عـبـد احلـديث نسـبـيا  الـيـوم نـزور ا
بـنـاؤه عام 1980 وفـتح لـلجـمهـور عام

1986 انـه مـعــبـد (الــلــوتس)  الـذي 
مـــشــاهــدته في اول يـــوم وصــلــنــا الى
دلــهي من اخلـارج والــيـوم هــو االخـيـر
لـنـا في الـهـنـد سـنـقـوم بـزيـارتـه  وهو
يــعـد واحـدا من اهم مــعـابـد الــبـهـائـ
ـعـبـد الرئـيس في الـثـمـانـيـة ويعـتـبـر ا
جــنـــوب آســيــا وبــعــيـــدا عن الــطــابع
عـماري لـهذا عـلم ا الـدينـي للـمعـبد فـا

ـــعــبـــد الــذي يـــشــبـه دار االوبــرا في ا
ســـدني قــد حـــصل عــلى عـــدة جــوائــز
هـندسية وطـنيا ودوليـا ويزوره يوميا
10000 شـــخص  مـن اخلــارج تـــبــدو
لـلنـاظر كـأنه امام زهـرة اللـوتس  وقد
اقـتـبـست هـذه الفـكـرة لـتـصمم الـكـثـير
مـن االشيـاء عـلى طـرازها فـهـناك افالم
وثـــائـــقـــيـــة وكـــذلك طـــوابـع بـــريـــديــة

ومـنـشـورات تـتـمـاهى مـع هـذه الـفـكرة
ـذهــلـة اكــتـسب ــعـمــاريـة ا الــفـنــيـة ا
ـعـبـد شـعـبـيـة واسـعـة لـدى الـسـيـاح ا
كـمعلم جذب الـسياح على االخص وان
ــعـبــد هي الــهـدوء مـن شـروط زيــارة ا
والــصــمت حــتى انــهم مــنــعــوا دخـول
االطــفــال الـــتي تــقل اعــمــارهم عن 12
ـلونـة لـلمـبنى سـنـة  منـظـر البـتالت ا
من اخلــارج لـهـا خـصـوصـيـة مـتـمـيـزة
ـعــمـاري االيـراني وهــو من تـصــمـيم ا
ــشـهــور (كـنــدي) وعـدد الــبـتالت 27 ا
بـتلة مصنوعة من اخلرسانه وتغطيها
قـطع الرخام الـناصعـة البياض ,وعلى
ـعــبــد  رســمــيــا يــعـود الــرغم مـن ان ا
لــلـطـائــفـة الـبـهــائـيـة اال انه يــعـبـر عن
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ـصـادر ان الـدين الـبـهـائي دين تـذكـر ا
جـديد نسبيا وهو متفرع او منشق من
ـذهب الـشـيـعي  في منـتـصف الـقرن ا
ال19 بــيــنـمــا كـانت تــعــاني ايـران من
عــدم االسـتـقــرار واالضـطــرابـات يـأتي
تـاجـر يـبلغ من الـعـمر  24 عـامـا اسمه
(مــحـمـد الـشـيــرازي) الـذي لـقب نـفـسه
(بـالباب)  عام  1844 بـشر الناس بأن
رسـوال سيـأتي قريـبا من الـله كـما أكد
عـلى اسـتـمـرار الرسـاالت اإللـهـية وأنه
واحــد في سـلـسـلــة الـرسل الـتي تـضم
ــســـيح!في عــام مـــحــمــدا ومـــوسى وا
1852 قــال أحـد اتــبـاع الــبـاب والـذي
ولــــد عـــام 1817 فـي ايـــران " مــــيـــرزا
حــســ عــلي" إنه شــاهــد في الــسـجن
رؤيـا أنه الـرسول الـذي بـشر به الـباب
ولــقب نــفــسه (بــهــاء الــله)  وفـي عـام
 1863اسـس لـهـذه الـديـانـة. وتـعـرض
بـهـاء الله لـلنـفي عدة مـرات وكتب في

قدس" أهم الكتب تـلك الفترة "الكـتاب ا
لــدى اتـبــاع هـذه الــديـانـة وتــوفي عـام
 1892م. خـلـفه جنلـه عبـد البـهـاء عمل
عـلى نشر الـتعاليم الـبهائـية في انحاء
الــعـالم وتــوفي عـام 1921. وقــد خـلف
(عـبـد الـبـهـاء) حـفـيـده" شـوقي أفـنـدي"
الـذي واصل الـدعـوة والـتـبـشـيـر بـهـذه
الــديــانــة واقــام وتــوسع فـي أضــرحـة

الـبهائـي وقال "بهـاء الله " ان ديانته
تــــقـــبل كل األديــــان االخـــرى كـــاإلسالم
ـسـيـحيـة والـيـهـودية والـزرادشـتـية وا
والـــبــوذيـــة وهي تـــمــثـل مــرحـــلــة من
الــتــجـلي اإللــهي. ويــؤمـنــون بــأن الـله
واحــــــد وأنه خـــــالـق هـــــذا الــــــعـــــالم 
ــنــبع لــلـديــانـات ويــؤمــنـون بــوحـدة ا
وبـــضـــرورة تــعـــاون الـــبــشـــر من أجل
االنـسانية امـا االشياء اخملتـلف عليها
فـهي االعـيـاد مـثال (العـيـد األعـلى وهو
أيـام الـصوم 10 يـومـا تـبدأ  في 2 أذار
مـن كل ســنــة عــيــد الــنــوروز 21 اذار
عــيـد الـرضـوان من 21 نــيـسـان  الى 2
ايــار صــعــود بــهـاء الــله في 29 ايــار
اســتـشــهـاد الــبـاب في 9 تــمــوز مـيالد

الباب 20 تشرين الول).
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ال تـوجد سـياحـة من دون منـغصات او
مــطـبــات بــقـدر مــا كـنــا حـذرين بــعـدم
شروبات من الشارع تناول االطعمة وا
اال انـنـا حتت حرارة اجلـو في جايـبور
ـنــكى يــشـهي ان نــتـاول كــان مـنــظــر ا
ــكن ان عـــصــيـــره لــكن الـــســيـــارة ال 
تــتـــوقف امــام مــحل لــبـــيع الــعــصــيــر
لـزدحام الطرق فكـان االقتراح ان نؤجر
تكتك عدد 2 لـلذهاب الى محل العصير
ـنـكى! وفـعـال وصـلـنا لـشـرب عـصـيـر ا
الـى ذلك احملل لـــكن ال يــوجـــد مــا يــدل
عـــلى انه مـــحل لــبـــيع الــعـــصــيــر ألن
صـاحب احملـل يـجلـس وامـامه مـجـمدة
ويــبــدو انه يـعــرف الــدلـيل الــســيـاحي
فــــإخــــذ يــــغط الــــكــــأس في اجملــــمـــدة
ـلوء بـالعـصيـر الذي ال ويـخرجه لـنا 
ـنـكى يــشـبه ال بــالـلـون وال بــالـطـعـم ا
ســـالت مـــا هـــذا الـــطـــعم قـــال الــدلـــيل
الــسـيــاحي انـنـا نــضـيف احلــلـيب الى

نـكى وبرغم مـن عدم شهـيتي عـصيـر ا
في تناوله لكنه كان باردا وانا عطشان
واجلـو احلـار فشـربت الـقدح وسـرعان
مــا كـان مـفـعــوله سـيـئـا عــلى مـعـدتي!
الـبعض فـقد شرب قـدح وما هي اال
ـا يـشبه سـاعـات واغـلبـيـتنـا اصـبـنا 

الـــتـــســمـم اخلــفـــبف  وحـــمـــد لــله 
الـشفاء بـتناول الـدواء وعدم تناول اي
ـــــدة يـــــوم كـــــامل! اطـــــعـــــمــــــة 
سـتـشـاهـدون بـالـصـور صـورتي
وانــا امـــسك بــكــأس الــعــصــيــر

ؤذي! ا
عــنـد رجـوعـنــا من جـايـبـور الى
دلـــهي حــصـل انــفــجـــار بــإطــار
ا الـسـيـارة وكـادت ان تـنـقـلب 
تـــأخـــرنـــا لـــتـــبـــديل الـــعـــجـــلــة
ــــتـــضـــررة  وهـــذه احلـــوادث ا
ــــــكـن ان حتـــــدث فـي اي وقت
ولــكــنــهـا ان حــدثت في الــســفـر
تـكـون مزعـجة.حـوادث ايـجابـية
اخـرى كـنـا قـد زرنـا في جـايـبور
مــعــمل ومـحـل كـبــيــر لـلــنــسـيج
(مـتجر جايـبور للحـرف اليدوية
) وتـعــرفـنـا عـلى كـيـفـيـة مـراحل
الــعـــمل وشــاهــدنـــا مــجــمــوعــة
مــتــنـوعــة من الــسـجــاد بــالـوان
جـمـيـلـة نـوع كاشـان وكـشـمـير 
وكــذلك اخـذنـا جــولـة عـلـى امـاكن بـيع
البس والــــتـــحـــفـــيـــات االقـــمــــشـــة وا
اخلـشبية  اشـترى البعض مـنهم كما
ـــكــان لـــكل شـــخص اهـــدى صـــاحب ا
(شـــال نـــســـائي جـــمـــيل)مـــحل لـــبـــيع
الــبــهــارات اراد الــبـعـض شـراء اوراق
بــهـارات اصــلــيـة غــالـيــة الـثــمن اخـذ
صـاحب احملل عربون 500 روبـية على
ان يــجـلب لـنــا الـبـضـاعــة الى الـفـنـدق
لـيال لـكـنه عـنـدمـا جـاء قـال لم احـصل
على ما تريدون (اصلي) لذلك اعيد لكم
الـــعــــربـــون مع اعـــتـــذار مـــؤدب كـــان
يستطيع ان يجلب لنا اي شيء ويقول
اصـلـي لـكـنه اثـر الـصـدق في الـتـعـامل
عــلـى الــرغم من انــنــا قــد ال نــراه مــرة
اخـرى انـهـا االمـانـة في الـتـجارة.اسم
احملل (THE KHAJANA© بـــــقي ان
ـكان نـزور ضـفـة نـهـر الـيـامـنـو وهـو ا
ـهاتما غاندي! الـذي احرقت فيه جثة ا
وت واصـبح بـعـدهـا تـقـلـيـد لـكل مـن 
ـسـؤولـ فـي الـهـنـد حترق من كـبـار ا

جثته ويرمى رماده بالنهر  اليامنو!
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وفي مــنــطــقــة فــيـهــا مــعــبــد جتـمــعت
مــجــمــوعــة كــبــيـرة مـن الــقـرود كــانت
الـسـيـارات تـقف امـامـهـا ويـوجـد بائع
ـوز ويـطـعـمون لـلـمـوز يـشـترون مـنه ا
تــلك الــقــرود كــأنــهــا نــذور  وقــد نـزل
ســائــقــنــا واشـتــرى كــيــلــو مــوز وهـو
يـتـوسل بـالـقـرود كي تـأكـلـهـا والـقرود
تـتــدلل عـلـيه وعـنـدمـا اراد ان يـصـعـد
ســيـارته تــقـدمت أمـرأة فــقـيــرة تـطـلب
مـسـاعـدة مـنه نـهرهـا وطـردهـا بـعـيدا
قـلـنـا له تـعـطي الـقـرد وتـطـرد االنـسان

الفقير!!
l³²¹

فارس العزاوي
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اعلنـت ناحيـة قزانـية الـتابـعة لـقضاء
بــلـــدروز   عن مـــوعـــد تـــدفق الــزوار
ــنـــذريــة االيــرانـــيــ خالل مـــعــبـــر ا
للمشـاركة في زيارة االربعـ  مشيرا
ـتــوقع ان تـصل اول قــافـلـة انه من  ا
مــنــتـــصف اب اجلــاري. وقـــال مــديــر
النـاحـيـة مازن اكـرم لــ (الـزمان )  ان
(الـلجـان الـتـنـسـيـقـية الـعـلـيـا لـتـام
دخول االف من الزوار االيرانـي عبر
ــنـذريــة شــرق ديـالى اكــمـلت مـنــفـذ ا
اعمالها وحددت االعداد التي ستدخل



الـفـسـاد في الـعـقـود واضح وتـدار من احلـديث عن الـفـسـاد عـبـارة عن هـلـوسـة
الـفساد هو تـخادم منـظومة إدارة احلكم الدولـة موازية
فتش التي كانت ترفض والتـوافق على إلغاء مكاتب ا
ال الـعام رغم حتكم إجراءات الـعقـود والتجـاوز على ا

الوزراء وإستخدام النفوذ السياسي الفاسد.
#مأجورين.
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{ نــــابــــلـس (أ ف ب) - قــــتل ثالثــــة
فلـسطيـني أحـدهما قائـد في كتائب
شهداء األقـصى امس الثالثـاء بعدما
اقـتـحم اجلــيش االسـرائـيــلي مـديـنـة
نـابلس فـي الضـفة الـغـربيـة احملتـلة
بـعــد يــومــ عــلى انــتـهــاء عــمــلــيـة

إسرائيلية دامية في قطاع غزة.
وقـالت وزارة الـصـحـة الـفـلسـطـيـنـية
"بــارتــقــاء شــهــداء نـابــلـس الـثـالثـة
تـرتـفع حصـيـلة الـشـهداء في الـضـفة
الغربـية وقطـاع غزة منذ بـداية العام
احلالي إلى  129شـهـيـداً بـيـنـهم 46
شهـيداً ارتقـوا خالل العـدوان األخير

على قطاع غزة".
وأشـار اجليش اإلسـرائـيلي في بـيان
إلى مـقـتل فـلــسـطـيـنـيـ اثـنـ هـمـا
ابراهيم النابلسي القيادي في كتائب
ـسـلح في شـهـداء األقـصى اجلـنـاح ا

حركة فتح ومقاتل آخر.
ونـــعـت كـــتــــائب شــــهــــداء األقـــصى
الـــنــابــلــسي ( 26عـــامــا) "أحــد قــادة
كـتائـبهـا البـارزين في مديـنة نـابلس"
و سالم صــبــوح ( 25عــامـا وحــسـ
جــــــمــــــال طه( 16عـــــــامــــــا) "الــــــذين
استـشهدوا في عـمليـة اغتيـال جبانة
بــعــد اشــتــبــاك مــســلح" مع اجلــيش

اإلسرائيلي.
وتـوعـدت كـتـائب االقـصى "الـرد عـلى

ة لن يكون له حدود". هذه اجلر
وحــمل رجــال مـــســلــحـــون جــثــمــان
ابـراهــيم الـنــابـلـسـي في مـســتـشـفى
الــرافــديــة فـي نــابــلس حــيث جتــمع

. مئات الفلطسيني
وبـدأت العـمـلـيـة صـباحـا مـسـتـهـدفة
مـنزل ابـراهـيم النـابلـسي في نـابلس
ـة في شـمـال الـضـفـة الـغـربـية القـد
الـتي احــتـلـتــهـا إسـرائــيل في الـعـام

1967.
وكــانت أجــهـزة األمـن اإلسـرائــيــلــيـة

أعلنت الثالثاء انها شنت عملية على
منزل يقيم فيه النابلسي في نابلس.
وأضـاف اجلــيش الـذي أعـلن انـتـهـاء
الـعـمـلـيـة "يــشـتـبه في أن الـنـابـلـسي
ارتكب عددا من الهجمات بالرصاص
ضــد مــدنــيــ وجــنــود فـي مــنــطــقـة
ــا في ذلك نـــابــلـس ومــحــيـــطــهـــا 
عـمـلـيــات إطالق نـار في مــجـمع قـبـر

يوسف".
وقــالت الـشـرطـة إن عـنـاصـر اجلـيش
ــــنــــزل "أطـــــلــــقـــــوا الــــنـــــار عــــلـى ا
واســـتــخــدمـــوا وســائل خـــاصــة من
بــيــنـــهــا صــواريـخ مــحــمـــولــة عــلى

الكتف".
واوضح اجليـش "اندلـعت مواجـهات
عــنــيـــفــة مع مـــثــيــري شـــغب الــقــوا
تفـجرات باجتاه القوات احلجارة وا
(أإلســرائــيــلــيــة) الــتي ردت بــاطالق
ـديـنـة ولم الــنـار. وغـادرت الـقــوات ا

يسجل أي جريح في صفوفنا".
وأفاد مصور لوكالة فرانس برس في
مــكـان احلــادث عن قــتــال عـنــيف في

ة. مدينة نابلس القد
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وأكـد الـهالل األحمـر الـفـلسـطـيني أن
طواقمه "تعاملـت في محافظة نابلس
مع  69اصـــابــــة بـــالـــرصـــاص احلي
ـســتـشـفــيـات إصـابـة 7 نـقــلـوا إلى ا

منهم خطرة".
وتــنـــفــذ قــوات األمن اإلســرائــيــلــيــة
عــمــلــيـات شــبه يــومــيـة في الــضــفـة
الـغـربـيـة في األشـهـر األخـيـرة ركزت
عــلـى نــشـــطـــاء من حـــركــة اجلـــهــاد

اإلسالمي.
وأتـت الـعــمـلــيـة اإلســرائــيـلــيـة بــعـد
يـومـ على انـتـهاء عـمـليـة عـسكـرية
إسرائـيـلـيـة دامـيـة اسـتـهـدفت حـركة
اجلـــهـــاد اإلسـالمي في قـــطـــاع غـــزة
اســــفـــــرت عن ســــقــــوط  46قـــــتــــيال

فلـسطـينـيا بـينهم  15طفال وإصابة
أكـثر من  360بجـروح بـحسب وزارة

الصحّة في غزّة.
وأكدت حركة اجلهاد اإلسالمي مقتل
 12من مــقــاتـــلــيــهــا فـي الــضــربــات
اإلسرائيـلية بـينهم الـقياديان في في
غـــزة خـــالـــد مـــنـــصـــور وتـــيـــســـيــر
اجلـعــبــري. وأطـلــقت احلــركـة خالل
الــعـــمــلـــيــة أكـــثــر مـن ألف صــاروخ

باجتاه إسرائيل.
واعــتـرضت األنــظـمــة اإلسـرائــيـلــيـة
غــالـــبـــيــة الـــصــواريـخ الــتـي ســقط
بــعـــضـــهـــا في إســـرائــيـل وتــســـبب
بـإصــابـة ثـالثـة أشــخـاص بــجـروح

بحسب اجليش اإلسرائيلي.
و الـتــوصل إلى وقف إطالق الـنـار
مـســاء األحـد بـوســاطـة مـصــريـة مـا
عابر ب سمح االثن بإعـادة فتح ا
إســـرائــــيل وقـــطـــاع غـــزة اخلـــاضع
حلـصـار أسرائـيـلي منـذ اكـثر من 15

عاما.
الى ذلك هدّد األم الـعام حلزب الله
حـسن نـصـرالـله في ذكـرى عـاشوراء
امس الــثالثـاء بـ"قـطـع" يـد إسـرائـيل
فـي حــال امـــتـــدت الى نــفـط لــبـــنــان
وغازه مـؤكداً تـرقب الرد االسـرئيلي
في مــا يـــتــعـــلق بـــتــرســـيم احلــدود

البحرية ب البلدين.
ـنـار وشـدد في كـلـمـة بــثـتـهـا قـنـاة ا
الـتـابـعـة حلـزبه مـخـاطـباً اآلالف من
مـــنـــاصـــريه الـــذين احـــتـــشـــدوا في
الـضـاحـية اجلـنـوبـية لـبـيـروت على
وجـوب أن يـبـقى "نـفـط لـبـنـان وغازه
وماؤه له وأال يـسمح ألحـد أن يسلب

منه خيراته وثرواته".
وأكّـد أن "الـيـد الـتي سـتـمـتـد الى أي

ثروة من هذه الثروات ستقطع".
بــعـد تــوقّف ألشـهــر تــسـارعت مــنـذ
بــدايــة تــمــوز/يـــولــيــو الــتــطــورات

ـــلف تــرســـيم احلــدود ـــرتــبـــطــة  ا
الـبـحــريـة بـ الـبــلـدين إثـر وصـول
سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من
حقل كـاريش الـذي تعتـبر بـيروت أنه
يقع في منطقة متنازع عليها تمهيداً
لــبـدء اسـتـخـراج الـغـاز مـنه. ودفـعت
اخلطوة بيروت لـلمطالبـة باستئناف

فاوضات بوساطة أميركية. ا
وأعــرب الــوســيط األمــيــركي آمــوس
هـوكـستـ مـطلـع الشـهـر احلالي من
ا بيـروت عن تفـاؤله بـإحراز تـقدم 
ـهّد لـلتـوصّل الى اتفـاق في الفـترة

األجوبة على مطالب الدولة اللبنانية
وسنبـني على الشيء مقـتضاه ولكن
أقـــــول لــــكـم (...) يـــــجب أن نـــــكــــون
جـــــاهـــــزيـن ومـــــســـــتـــــعـــــدين لـــــكل

االحتماالت".
ــكن بـعـد وشـدّد عـلى أن لــبـنـان "ال 
الـيــوم أن يـتــسـامـح بـنــهب ثـرواته"
مضـيفاً "نـحن وصلـنا الى آخر اخلط
وســــنـــذهـب الى آخــــر الـــطــــريق فال
يـــجــربـــنــا أحــد" مـــحــذراً من أن أي
اعـتــداء مـحـتـمل "لن يـبـقى(...) بـدون

رد".

UA—∫ عدد عناصر اجليش االسرائيلي في احد ازقة الضفة «

قبلة. ا
وحذّر نصرالـله إسرائيل مراراً خالل
ـــاضــيــة مـن مــغــبــة أي األســـابــيع ا
خطـوة في كاريش مـنبهـاً من نشوب
حــــرب في حـــــال مــــنع لــــبــــنــــان من
اسـتـخـراج النـفط والـغـاز من مـياهه.
ونشـر حـزبه شريط فـيديـو تزامن مع
زيارة هـوكسـت قـال إنه يرصـد فيه
نصة وسـفنا أخرى مرتـبطة بقطاع ا

النفط والغاز في اسرائيل.
وقـال نــصـرالـله في كـلـمـته "نـحن في
ـقـبـلـة ننـتـظـر مـا سـتأتي به األيـام ا

بغداد
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ـعرفـة والـنـزاهة والـشـجاعه تـعـد سمـات شـخـصيـة فـاعلـة اسـاس لتـحـقيق ان ا
عنصر البدء في التمكن القيادي االداري  .

ولكن عمـلية استثمار جودة ما تقدم من سمـات في التاثير االيجابي بالعامل 
ـؤسسـات سلوكـاً تنـظيمـياً مـهارياً ينبـغي ان يتـبنى الـقائد االداري في اي من ا
ـرونـة والـلــ السـيـمــا في الـعالقـات يـجــمع بـ الـشــدة وا
هـنيـة كافه ـواقف ا التـواصلـية االداريه وتـوظـيفـها في ا
تـوظـيـفاً اسـتـثمـاريـاً رشـيداً في بـنـاء الـتوازن الـنـفسي
ـسـار الـتـصـوري لـلـعـامـلـ جتـاه حتـقـيق لـتـصـحـيح ا

عنصري االنتماء والرضا الوظيفي .
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{ بــالـم بــيــتش فــلــوريــدا (الــواليــات
ــتــحــدة)) ,أ ف ب) - أعــلـن الـرئــيس ا
األمـــيـــركي الـــســـابق دونـــالــد تـــرامب
االثـــــنــــ أن عـــــنــــاصـــــر من مـــــكــــتب
الـــتــحــقــيــقـــات الــفــدرالي "أف بي آي"
داهـمــوا مـقـر إقـامـته في مـنـتـجع "مـار
ايـه الغو" بفلوريـدا في ما وصفه بأنه

"اضطهاد سياسي".
ورفض مــكـتب الـتـحـقــيـقـات الـفـدرالي
تــأكـيـد حــصـول عـمـلــيـة الـتــفـتـيش أو
الـغاية منها كما أن ترامب لم يعط أي
إشــارة عن ســبب مـداهــمــة مـنــزله مـا
يــزيـد من الــضـغـوط الــقـضـائــيـة الـتي

يتعرض لها الرئيس السابق.
ونـقلت وسـائل إعالم أمـيركيـة عدة عن
ـلـف قـولـها إن مـصـادر مـطـلـعـة عـلى ا
عـملية التفتيش تمت بإذن من احملكمة
وهي مـتعلقـة بسوء تعـامل محتمل مع
مـستندات سريـة  نقلها الى "مار ايه

الغو".
وقـــال تـــرامب في بـــيـــان نـــشــره عـــلى
مـنـصـة الـتـواصل االجـتـمـاعـي "تروث"
لكـها "إنها أوقـات عصيـبة تمر الـتي 
بـها أمتنا حيث يخضع منزلي اجلميل
فـي +مــار ايه الغـــو+ في بـــالم بـــيــتش
بــواليــة فـــلــوريــدا حــالــيــا لــلــحــصــار
ـداهمة واالحتالل من قـبل مجموعة وا
كـبـيرة من عـنـاصر مـكـتب التـحـقيـقات
نتجع الفدرالي".وأظهرت صور جوية 
"مــار ايه الغــو" ســيـارات شــرطــة أمـام
مـــقــر تــرامب. واحـــتــشــد مـــنــاصــرون

لــتـرامب أمــام مـنــزله رافـعــ الفـتـات
حتـمل اسـمه وأعالمـا أميـركـيـة علـيـها
صــــورته.وأضـــاف تــــرامب الـــذي وفق
ـز" لـم يـكن صــحــيــفـة "نــيــويــورك تــا
مــوجـــودا في مــنــزله فـي بــالم بــيــتش
ـداهــمــة "إنـه سـوء ســلــوك من خـالل ا
جـانب االدعاء العام واستخدام لنظام
الـــعــــدالـــة كـــسالح وهــــجـــوم يـــشـــنه
ـتـطرف ـوقـراطيـون من الـيـسار ا الـد
الذين يحاولون بشكل يائس منعي من
الـــتــرشح لـــلــرئــاســـة في عــام "2024
مــشــددا عــلى أنـه عــرضــة "الضــطــهـاد
سـياسي".ومضى يقول "اعتداء كهذا ال
يـحصل سـوى في بلـدان العـالم الثالث
ــــســـتــــضــــعـــفــــة. ولألسـف حتـــولت ا
ــتــحــدة إلى بــلــد مـن هـذه الــواليــات ا
الـبلدان" مضيفا "لقد اقتحموا خزنتي
ــــســـــؤولــــ حـــــتى".وجلـــــأ بــــعـض ا
اجلـــمـــهــوريـــ الـــكـــبــار إلـى وســائل
الــتــواصل االجــتــمــاعي النــتــقــاد هـذه
الـعملية متهـم وزارة العدل بتجاوز
صالحـياتـها.وفي شبـاط/فبـراير كانت
هـيـئة احملـفوظـات الوطـنـية األمـيركـية
قـد كـشـفت أنهـا اسـتردت  15صـنـدوقا
مـن الــــوثــــائـق من مـــــقــــر تـــــرامب في
فــلـوريــدا تـضـمــنت بـحــسب مـا ذكـرت
صـحيـفة "واشـنطن بـوست" مسـتندات
سـريـة للـغايـة حمـلـها تـرامب معه عـند
مـــغـــادرته واشـــنــطـن بــعـــد خـــســارته

االنتخابات.
فترض أن يسلم ترامب في وكـان من ا

ـدونات التي نـهاية واليـته الوثائق وا
بـحوزته ولكنه بدال من ذلك نقلها الى
مـــقـــره في مـــنـــتــجـع "مــار ايـه الغــو".
وتــضـمـنـت الـوثـائق أيــضـا مـراسالت
خـــاصــــة بـــالـــرئـــيـس األســـبق بـــاراك
أوبــامـــا.وأثــار اســتــرداد الــصــنــاديق
تـسـاؤالت حـول الـتـزام تـرامب قـوان
الـسجالت الـرئاسـية الـتي  وضـعها
بــــعــــد فــــضـــيــــحــــة "ووتــــرغــــيت" في
ـوجــبـهـا من الــسـبـعــيـنـات ويُــطـلب 
تعلقة الرؤساء االحتفاظ بالسجالت ا
بــعـمـلــهم.وطـلـبـت هـيـئــة احملـفـوظـات
الـوطنية حـينها أن تـفتح وزارة العدل

ارسات ترامب. حتقيقا في 
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ــاغي ووفــقــا لــكــتـاب يــصــدر قــريــبـا 
هـابـرمان مـراسـلة صـحيـفـة "نيـويورك
ـز" كـان مـوظـفــو الـبـيت األبـيض تــا
يـكـتشـفون بـانـتظـام أكوامـا من الورق
ـراحـيض ما دفـعـهم لالعـتـقاد تـسـد ا
بـأن تـرامب كـان يـحـاول الـتخـلص من
وثـائق معينة.ومنذ رحلته األخيرة في
الــطـائـرة الـرئــاسـيـة "ايـر فـورس وان"
مـن واشـــنـــطن إلـى فـــلـــوريـــدا في 20
كـــانـــون الـــثـــاني/يـــنـــايــر مـن الـــعــام
ـاضي لم يتوقـف ترامب الشـخصية ا
عـن بث أخـبــار مــضـلــلــة عن فـوزه في

انتخابات العام .2020
وعــلـى مــدار أســابــيـع عــكــفت جلــنــة
نـيابية في واشنطن عـلى عقد جلسات
اسـتـماع في الـكونـغرس حـول اقتـحام

بـنى الـكابـيـتول في 6 أنـصـار ترامـب 
كـانون الـثاني/يـنايـر في إطار حتـقيق
جتــريه بــشـأن مــحـاولــة قـلب نــتـيــجـة

االنتخابات الرئاسية.
وحتـقق وزارة العدل أيضـا في اقتحام
دعي مـقـر الكـونـغرس.وبـينـمـا رفض ا
الــعـام مـيـريك غــارالنـد الـتـعــلـيق عـلى
تــكــهـنــات بــإمـكــان تــوجـيه اتــهــامـات
جـنــائـيـة لـتـرامب اال أنه أكـد قـائال "ال
يـوجـد شـخص فـوق الـقـانـون" مـبـديـا
عـــزمه عـــلـى "مــحـــاســـبـــة كل شـــخص
مــســؤول جــنــائــيــا عن مــحــاولـة قــلب
نـتـيـجـة انـتـخـابـات شـرعـيـة".ويخـضع
تـرامب أيـضـا لـلـتـحـقـيق في مـحاوالت
لـتـغيـيـر نتـائج االنـتخـابـات الرئـاسـية
فـي واليـــة جـــورجــــيـــا في حــــ يـــتم
ــمـارسـاته الــتـجـاريـة في الــتـحـقـيق 
نـيــويـورك في قـضـيـتــ مـنـفـصـلـتـ

واحدة مدنية واألخرى جنائية.
ولم يـعـلن ترامب بـعـد ترشـحه رسمـيا
النـتخابـات العام  2024الـرئاسية مع
ح لــــذلك بـــقــــوة خالل األشــــهـــر انـه أ
ـاضـيـة.ومع تــراجع نـسـبـة الــقـلـيـلــة ا
الـتأييد للرئيس جو بايدن إلى أقل من

ئة وتوقع فقدان  40با
وقـراطيـ لهـيمـنتهم فـي مجلس الـد
الـــنـــواب بــعـــد انـــتــخـــابـــات تـــشــرين
األول/نوفمبر النصفية يتفاءل ترامب
ــوجــة اجلـمــهــوريـة بــإمــكـان ركــوب ا
لـلــوصـول إلى الـبـيت األبـيض مـجـددا

عام 2024.
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وجــــدد وو إدانــــته لــــلــــمــــنـــاورات
الــصــيــنــيــة الــتي اســتــمـرت حــتى
اإلثن رغم ادعـاء بك فـي البداية
إنـهـا سـتـنـتـهي في الـيـوم الـسابق
مـشـيـرا إلى أنـهـا أعـاقت أحـد أكـثر
طـرق الشـحن البـحري ازدحـاما في

العالم.
dL  b bN

وتعيش تايوان الـبالغ عدد سكانها
 23مليون نسمة في ظل تهديد
مـسـتـمـر بـتـعـرضـهـا لـغـزو من قـبل
الــصـ الــتي تـعــتــبـرهــا جـزءا من
أراضـيـهـا وتـعــهـدت بـاسـتـعـادتـهـا

يوما مـا ولو تطلب األمـر استخدام
القوة.

ـــنـــاورات وأكــــد لـــو االثـــنـــ أن ا
الـتــايـوانـيــة مـقـررة مــنـذ فـتـرة وال
تــــشــــكـل ردا عـــلـى الــــتــــدريــــبـــات

العسكرية الصينية.
وجتري اجلزيرة تدريبات عسكرية
بشكل منتظم حتاكي غزوا صينياً.

- بايدن "غير قلق" -
ـنـاورات الـتـايـوانـيـة كـذلك وأتـت ا
بـعـدمـا عـمــدت الـصـ إلى تـمـديـد
مــنــاوراتــهــا الــبــحــريــة واجلــويــة

شتركة في محيط اجلزيرة. ا

فـــيـــنـــغـــانغ (تـــايــوان)) ,أ ف ب) -
أجـــرى اجلــيـش الــتـــايـــواني امس
الــــثالثـــاء مــــنـــاورات عـــســــكـــريـــة
بـالـذخـيـرة احلـيـة شـمـلت مـحـاكـاة
للدفاع عن اجلزيرة من غزو صيني

اتهمت تايوان بك باالعداد له.
وشاهد أحد مـراسلي وكالة فرانس
ــكـان بـدء الــعـمــلـيـة في بـرس في ا
مــقــاطــعــة بـيــنــغــتــونغ في جــنـوب
تــايـــوان بـــعـــيــد الـــســـاعــة 00,40
بـــتــــوقـــيـت غـــريــــنـــتـش مع إطالق
صـواريخ مضـيـئة وقـصف مـدفعي.
ـنـاورات قـرابـة الـسـاعـة وانــتـهت ا
 01,30ت غ على ما أفاد لو ووي-
ــــتـــحـــدث بــــاسم اجلـــيش جـــيي ا

الثامن التايواني.
وأطـلـقت الــصـ أكـبـر مــنـاوراتـهـا
العـسكريـة اجلويـة والبحـرية حول
ــاضي في رد تــايـــوان األســبـــوع ا
غـاضب عـلى زيـارة رئيـسـة مـجلس
الـنواب األمـيركي نـانـسي بيـلوسي

للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وقــــال وزيـــر خــــارجــــيـــة تــــايـــوان
جـوزيف وو الـثالثـاء خالل مـؤتـمـر
صـحــافي في تــايـبــيه "اسـتــخـدمت
ــــنـــاورات وخـــطـــطـــهـــا الـــصـــ ا
الـعـسـكـرية لإلعـداد لـغـزو تـايوان"
مـؤكـداً أن "نـيـة الــصـ احلـقـيـقـيـة
هي تـــغـــيــيـــر الـــوضع الـــقـــائم في

نطقة بأكملها". مضيق تايوان وا
وأضــاف "أنـــهــا جتــري تـــدريــبــات
عـسـكـريـة واسـعـة الـنـطـاق وإطالق
صـواريخ بــاإلضـافــة إلى هـجــمـات
إلـكتـرونيـة وحمـلة تـضلـيل وضغط
اقـتصـادي من أجل إضـعـاف الروح

عنوية في تايوان". ا

تعـرض االمام احلس واهل بيته االطهـار الى الظلم واحليف في واقعة كربالء
من رجـاالت يـزيـد بن مـعـاويـة .عـندمـا تـوجـهت الـدعـوة الى االمـام احلـس من
اهل الـكـوفــة لـلـمـجــيئ  من اجل اخلالص من ظــلم ال أمـيـة وفـســادهم عـنـدمـا

لتوية . سيطروا على احلكم بالطرق ا
معـركة الـطف كـما هـو معـروف غيـر متـكافـئة ,عـدد انصـار االمام احلـس 70
مقـاتل بينـما كـان معسـكر عـبيد الـله بن زياد والي الـكوفـة اربع االف مقاتل او
اكثر ,بعـدما سيطر على الـكوفة وزج اعداد كبير مـنهم في السجن قبل وصول
ـنع اي شـخص يـنوي االلـتـحـاق بركب االمـام الى الـكـوفة ,وعـمل طوق امـني 
االمـام احلـسـ ومن ثم ارسل احلـر ين يـزيـد الـريـاحي بجـيش كـبـيـر لـيـزحزح

االمام بعيد عن الكوفة .
اء بدأ اجلـيش بحصار االمـام احلس واهل بيـته االطهار ومنـعهم من شرب ا
الى ان اصـابهم الـعطش ,كان الـعطش احـد االسبـاب في ضعف القـوة البـدنية

النصار االمام ,الى ان نالوا الشهادة في سبيل الله .
ـا اوصل ذلك ـسـار الـصـحـيح  حـقـيـقـة الـواقـعـة هـو انـحـراف اجملــتـمع عن ا
اجملتـمع الى ان يـصل به احلال الى ان يـقف بوجه ابن بـنت رسول الـله محـمد

صل الله عليه وسلم. 
ـان نــتـيـجـة االنـحـراف وتـوهم سـؤ االخالق واالنــحـراف مـا هـو اال ضـعف اال
سلم ,هـذا هو الظمأ احلقيقي البـعض  باحلقيقة الكاذيـة بان يزيد ولي امر ا
سـلمـ جراء الـفسـاد الذي انـتشـر ب مـفاصل الـدولة االمـوية الذي اصـاب ا
ــيـز احلـق من الــبـاطل الــذي اوصــلــهم الى قــتـال ــا جــعل من الــكــثـيــر ال  .

والوقوف بوجه االمام احلس وقتلة هو واهل بيته واصحابة .
ـان من اسـبـابـة الـقـبـلـية الـسـائـدة في ذلـك الوقـت  الـتي من سـمـاتـها ظـمـأ اال
ـتـوارث علـى كل من يـتـمـيز مـنـهم . تـوارثت قـريش احلـسـد والـغـيـرة واحلـقـد ا
احلقـد على النـبي وال بيـته عنـدما جردهم من سـلطـة اجلاهلـية وعـبادة االوثان
ا ـقابل ارتـفاع جـاه الـرسول مـحمـد وال مـحمـد ب الـنـاس واجملتـمعـات  ,بـا
زاد حـقــد قـريش عــلـيـهم الـى تـوارثت ابــنـائـهم احلــقـد ووصل احلــال بـهم الى
االستحـواذ على السـلطة الـتي يعدونـها من مكـتسبـاتهم من ايام اجلـاهلية ,زاد
على ذلك كانت معركة الطف ما هي اال طلب ثأر  ال امية من بني هاشم عندما
قضى الـرسـول على ابـرز رجـالهم في مـعـركة بـدر وحـن واحـد وغـيرهـا .هذا
احلقد الدف هو الظمأ احلقيقي وراء كل من وقف في معسكر يزيد بن معاوية

. ضد معسكر االمام احلس
الـيــوم نـحن بـحـاجـة مــاسـة الى مـراجـعـة الـذات ,فــالـتـعـلم والـتــعـلـيم وانـتـشـار
سلمة ,مـدعومة بقـانون يحفظ الفضـيلة والقـيم ما تناسب مجـتمعاتـنا العربيـة ا
سلـمة واحلفاظ سار احلقـيقي في بنـاء الشخصـية ا حـقوق االخرين ,ويحـدد ا
مـيزة عن بـاقي اجملتـمعـات بالـكرم على الـقيم الـعربـيـة ا
واجلود والـتـسـامح واحملـبـة .هي من تـخلق مـجـتـمـعات

يز احلق من الباطل. متكاملة وله القدرة ان 
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ـ عـلى مدى ـكـان وبـقى صـداها يَـصمُ آذان الـظـا نـعم إنـهـا صـرخـة احلسـ الـتي عـبـرت الـزمان وا
الـعصـور  ففي مـثل هذا الـيوم عـلى التـقو الـقمـري قبل 1382 سـنة هـجريـة سقط احلـس شـهيداً
ـوقف والتـضحـية مضـرجـاً بدمـائه٠٠ مات جـسداً وظـلتْ مـبادئه خـالدة ٠٠٠ األصـرار والثـبات عـلى ا
ُ من جديد في العاشر من احملرم  ليبقى خالداً وهكذا وُلدَ احلس بالنفس لِيُعلم النـاس طريق احلرية
في ضمـائر األحـرار  ويخـط لهم طـريق الثـورة ومقـارعة الـباطل لـذلك صار هـذا اليـوم يومـاً حسـينـياً
بإمتياز  إنه عاشوراء احلسـ يوم مولده احلقيقي الذي عبر به سن عمره السبعة واخلمس والتي
وهو الـعاشر من احملـرم ٠٠٠ ولكن غالـبية وهكذا كـانت الشـهادة والوالدة في يـوم واحد عـاشها بـذاته
عـنــدمـا حتل ذكــرى عـاشــوراء كي يـقــتـلـوه شــيـعــته الـذين ثــار من أجـلــهم يـســتـلــون سـيــوف جـهـلــهم

بها٠٠٠٠نعم  
احلـسـ الــشـهـيـد يُـقـتل من جـديـد في كل سـنــة وفي مـثل هـذه األيـام٠ أنـا اآلن داخل مـديـنـة الـنـجف
ة أجوب أزقتهـا وشوارعها مرتديـاً كمامتي وسط الزحام بـ عشرات بل مئات اآلالف من الذين الـقد
يـقرعون الطبول ويرفعـون الرايات ويضربون الزجنـيل على ظهورهم وبعضهم يـتطبرون حيث يضربون
على رؤوسهم بالسيوف والقـامات والدماء الغزيرة تسيل على وجـوههم ومالبسهم البيضاء التي تشبه
رج األكفـان وهُمْ يصـيحـون ياحـس ٠٠٠٠ واحـس حـاولت أن أبتـعد وأن أخـرج من هذا الـهرج وا
كـان ووجـهت لنـفـسي ولرجل كـبـير كـان يـجلس وهـذا الزحـام وأن أجـلس عـلى دكة عـالـية تـطل عـلى ا

بجانبي السؤال التالي :-
?? مامعنى أنا أُحبُ احلس

احلس الشهيد ينتظر اجلواب !!!
ألطم على صدري العاري حتى تظهر عليه بقع حمراء 

احلس يقول ال ال ال وألف ال٠٠٠٠
أضرب بسالسل حديدية( يسمى الزجنبيل ) على ظهري حتى يُدمى٠٠٠٠

احلس يقول ال ال ال وألف ال
أضرب بالسيف على رأسي حتى أُدميه ويخرج الدم مدرارا وأنا أتباهى بأنني مع احلس !!!

احلس يقول كال وألف كال٠٠٠٠ 
إنها عادات جاهلية٠٠٠٠ إنها عبادات جاهلية 

وأنا خرجت لطلب األصالح ٠٠٠ فماذا يعني األصالح 
األصالح يعـني أن تتـحـرروا من هذه األوهـام ٠٠٠ أن تعـيـشوا بـكرامـة ٠٠٠ أن تـدافعـوا عن وجودكم
٠٠٠ أن تـعيشـوا أحرارا ٠٠٠ ليس فـقط أن تقولـوا هيهـات منا الـذلة٠٠٠ أن تثـوروا على مضـطهديكم

أنا معكم ٠٠٠ أنا احلس لم أخرج إال ألجلكم ٠٠٠ نعم 
التـستمـعوا لهـؤالء األوغاد الذين يـريدون أن يفتـكوا بكم ثوروا ضـد مضطـهديكم ٠٠٠ يـكذبون عـليكم 
بـحجة حب احلس ٠٠٠ أنا احلـس أقول لكم إن هؤالء الذين يـدعونكم حلضور حفـلة كورونا عندما
تـلتقي األجـساد باألجـساد  وتـلتقي الـوجوه بالـوجوه ويـصبح النـفس مشتـركاً  عـندها يـنتشـر الوباء
الذي يـطرق األبـواب بحـجة حـضور مراسـيم عاشـوراء احلسـ ٠٠٠ أنا احلـس بن عـلي أقول لكم 
وت  ولـكـني عـشـقتُ الشـهـادة كي أحـرركم من أوهـام الـدجالـ الـذين يـعـيشـون بـيـنكم أنـا ال أحبُ ا
وهم أبعد مايكونون عن احلس ٠٠ كم قتلوا بإسم احلس ٠٠٠ كم سرقوا ويتذرعون بحب احلسـ
واألخالص واحلب بأسم احلـسـ ٠٠٠ كم تاجـروا بـأسم احلسـ وأنـا احلسـ ٠٠٠ أنـا الضـمـير

والعلم٠٠٠نعم أنا كل هذا وأكثر والوعي واألخالق
هل تريدون أن أزيدكم مَنْ أنا ٠٠٠

ـسـاكـ ٠٠٠ أنـا كـلـمـة احلق الـتي تـدافع عن احلق ـبـدأ والـدفـاع عن الـيـتـامى وا أنـا الـثـبـات عـلى ا
سلوب ٠٠٠ أنا األنـسان الذي ثار ضد الظلم إلثـبات كلمة احلق لقد ا
ــاضي بـســيــوفـهم والــيـوم يــقــتـلــوني بــجـهــلـهم قــتـلــوني في الــزمن ا
وغـباءهم٠٠٠ لـكن أقولـها بـصوتٍ صـادح( هيـهات مـنا الـذلة) ٠٠٠نعم
هـيـهـات مـني الـذلـة وأنـا احلـسـ الـذي بـدأ مـولـدي يـوم إسـتـشـهادي
واليوم أنا معكم ضـد الظلم والطغيان  تـعلموا طريق احلرية واألحرار

كي تطردوا شذاذ اآلفاق ومحرفي الكلم٠
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زيد". سيقومون با
وشــكـــر وزيـــر خـــارجــيـــة تـــايــوان
احلـلـفـاء الـغــربـيـ خالل مـؤتـمـره
الــصــحــافـي ومن بــيــنــهم نــانــسي
بــيــلـوسـي ألنــهـا صــمــدت في وجه

. الص
وأوضح "هـذا يبـعث أيضـا برسـالة
واضـــــــحـــــــة إلـى الـــــــعـــــــالم بـــــــأن
وقـراطيـة لن تخـضع لتـرهيب الـد

االستبداد".
W dJ  «—ËUM

ولم تـــدخل أي طــائــرة حـــربــيــة أو
سـفـيـنـة صـيــنـيـة في مـيـاه تـايـوان
اإلقليمية على بعد أقل من  12ميال
بحـريا من الـيابـسة خـالل مناورات

بك على ما أكدت تايوان.
لكن اجليش الصيني نشر األٍسبوع
ـاضي شريـطا مـصـورا لطـيار في ا
سالح اجلـــــو يــــصــــور الـــــســــاحل
واجلبال التايوانـية من قمرة قيادة
طــائــرته مـبــيــنـا قــربه الــكـبــيـر من

الشواطئ التايوانية.
وأطـلـقت صواريـخ بالـسـتيـة أيـضا
فـوق الـعاصـمـة الـتايـوانـية تـايـبيه
ــاضي خـالل مــنــاورات األسـبــوع ا
على ما ذكرت وسائل إعالم صينية

رسمية.
ـنـطـقـة الـشـرقـيـة في وأعـلن قـائـد ا
جيش التحريـر الوطني أن طائرات
دوريـــة بــحـــريـــة وأخــرى مـــطــاردة
فـــضال عـن مـــروحـــيــــات ومـــدمـــرة
شـاركت في تدريـبـات على حتـديد

أهــداف ومـهـاجــمـتـهـا في
ــــيــــاه قــــبــــالــــة ا

ســـــواحل
تايوان.

ـنـاورات الــصـيــنـيـة وأثـار حــجم ا
وكــثــافــتــهــا فــضال عـن انــســحـاب
ـفـاوضــمـات الـدولـيـة الـصـ من ا
ناخ ومسـائل الدفاع تنديدا حول ا

أميركيا ومن دول غربية أخرى.
إال ان بــــكـــ دافـــعـت االثـــنـــ عن
تـصـرفـهـا واصـفـة إيـاه بـأنه "حازم
ومــــنـــاسـب" في وجه االســــتـــفـــزاز

األميركي.
وقـــال الــنــاطـق بــاسم اخلـــارجــيــة
الصينية وانغ وينب خالل مؤتمر
صـحــافي "نــحن نـكــتــفي بـتــوجـيه
" عن هــذه ــســؤولــ حتــذيــر إلى ا
األزمــــة مــــتــــوعــــدا بــــأن الــــصـــ
"سـتـحـطـم بـحـزم أوهـام الـسـلـطات
الـــتـــايـــوانـــيـــة بـــاحلــصـــول عـــلى
االســـتـــقالل بـــواســـطـــة الـــواليــات

تحدة. ا

وأكــــــد اجلــــــيـش الـــــصــــــيــــــني أن
الــتــدريـبــات ســتــتــواصل الــثالثـاء
ــــشـــــاركــــة الـــــقــــوات اجلـــــويــــة
ـنـطـقـة والـبـحـريـة. وقـالـت قـيـادة ا
الـشـرقـيـة في اجلـيش الـصيـني في
بـيــان إنـهـا جتــري تـدريــبـات حـول
اجلـزيــرة "مـركــزةً عـلى الــعـمــلـيـات

شتركة للحصار والدعم". ا
وتــرى واشـنـطن أن خــطـر حـصـول
مزيـد من التصـعيد من جـانب بك
ضئيل. وقال الرئيس األميركي جو
بـايــدن لـصـحـافــيـ "أنـا غــيـر قـلق
لكـني غير مـرتاح بسبـب حتركاتهم
الـــكــــثـــيـــفــــة. لـــكـــنـي ال أظن أنـــهم

ناورات dzU» ∫ عدد من الطائرات اثناء اقالعها لغرض اجراء ا



السالم على احلس ع ..
ثورة عـاشوراء احلـس سـطرت أروع صـور البـطولـة في ملـحمـة تاريـخية

بادىء.. في  التضحية والفداء والثبات على ا
عاشوراء

.. ملحمة تاريخية وفاجئة أليمة وحزن مر لن ينتهي أبداً
إستشهاد سيد الشهداء األمام احلس ع ملحمة في اإليثار لن تتكرر..?
الـلغـة تـقف عـاجـزة أن تـصف شـجـاعة وغـيـرة ونـخـوة األمـام الـعـباس في

.. نصرة أخية األمام احلس
احلس ثورة عظـيمة هزت عروش الـطغاة حدث تاريـخي هز أركان الكون
في حدث مأسـاوي يندى لهُ جبـ األنسانـية.. قتل سـيد الشـهداء ونبراس
احلق األمام احلـسـ ع بـهذهِ الـطـريـقة الـبـشـعة  تـخـضبـت بدم الـشـهادة
الطاهر الزكي جمرة وجرح عميق في قلوب األحرار والثوار في العالم ..
إن لــقـــتل األمـــام احلــســـ ع لــوعـــةفي قـــلــبي وقـــلــوب األحـــرار شــيـــعــة

.. ؤمن أميرا
ا قالهُ الشاعر خالد الشطري عن سيد الشهداء الثائر العظيم أستشهد 

األمام احلس سالم الله عليه..
.. حيوا احلس معلمَ الثوارِ

درسَ التحررِ من قيودِ العارِ..
حيوا احلس وحيوا زينبَ أختهُ ..

.. أم الفضائلِ حرةَ األفكارِ
حيوا احلس عدوَ كلِ منافقٍ ..

.. باعَ الضمير بزرقةِ الدينارِ
ـؤمـنـ من سـاسـة الـنـفاق فـكم من شـيـعـة أمـيـر ا
والدجل بـالعـراق باع الـضـميـر بحـفنـة الدوالر في

عراق ما بعد 2003

في الــعــام الــهــجــري اجلــديــد الــذي انــتـزع اســمــة مـن هـجــرة احلــبــيب
ــديـنــة..تـتالطم ـان من مــكـة إلى ا ـصــطـفى لــدار الـكـفــر الى مـقــر اإل ا
الـذكـريـات وتـتــصـاعـد اسـمـاء االنــبـيـاء الـذين هـجــروا ديـارهم خـوفـا من

األذى..
فهـذا ابـو االنبـياء سـيـدنا إبـراهـيم اخللـيل  عـليه الـسالم يـهاجـر الى الله
العزيز بعد ان نشب الصراع احلاد مع ابية أزر وذاك النبي شعيب عليه
السالم وقع ب خيـارين اما الطـرد او الكفـر بينمـا كان نصـيب كليم الله
مـوسى عـلـيه الـسالم الـرحـيل والـهـجـرة خـوفـا من بـطش فـرعـون وهـؤالء
اصحاب الكهف الـذين رفعوا شعار الـتوحيد وتواروا عن قـومهم وملكهم

في بطن الكهف بعدا عن التعذيب.
كمـا تـتـصـاعد الى الـذاكـرة اسـمـاء لنـسـاء ورجـال نسـجـوا وقـائع هـجرة
صطفى بدأ من ابو بـكر الصديق الذي الزم الرسـول العظيم ثالثة أيام ا
في غار ثـور جـنوب مـكـة ثم مضـى معه الى يـثـرب التي عـرفت فـيمـا بـعد
ــنـورة الشــعـاعـهــا بـنــور حـامل الـرســالـة االسالمــيـة وابن عم ــديـنـة ا بـا
الـرســول عـلي بن طــالب عـلــيـة الــسالم الـذي نــام في فـراشــة ولم يـخش
وجـود فـيه عـلي كـرم الله ـكـان ا اعداد رجـال قـريش الـذين لـزموا بـاب ا
وجهه لالنقضاض على الرسول فجعل نفسة فداء النبي  العظيم واسماء
بنت ابي بكر وشـقيقهـا عبد الـله اللذان حمال الـشراب والطعـام لغار ثور
.. وسراقه ابن مالك الذي امتطى فـرسة وانطلق ليلـحق برسول وابو بكر
ديـنة فـقاصت قـوائم فرسـةفي الرمـال وعبد وهمـا يشقـان الطـريق نحـو ا
ـدينة الله بن قريـقط الذي اسـتأجر لـيهـدي النبي وصـاحبـة الطريق إلى ا
وام مـعــبــد اخلـزاعــيــة صـاحــبــة الـشــاة واخلـيــمــة الـتـي زارهـا الــرسـول

وصاحبة .
انـيـة تدعـونا ان ذكرى الـهجـرة تـزودنا بـنـفحـات ا
الى التمسك باإلسالم واتباع مبادئة والسير على
خـــطــا رســـولـــة وتـــدعـــوا من جـــنح عـن الــطـــريق
عاصي ان بقلب سليم وهجر ا ستقيم الى اإل ا
والـذنــوب وكل عــام والــعـالـم الـعــربي واإلسالمي

بالف خير.

احليـاة دروس وكل حـدث فـيـها درس كـبـيـر ومـهم يـجب النـظـر الـيه بـعمق
وبتروي .

ــعـانـي  مـدرسـة ــهـمــة هي  دروس ومـدرســة بـكل ا األحـداث الــكـبــيـرة ا
ستقبلية . لاليثار  مدرسة للصبر  مدرسة لألجيال للدروس ا

هذا مـا يـحـدث عـند رؤيـة هالل شـهـر مـحرم احلـرام وعـنـد اليـوم الـعـاشر
ـكارم وااليـثار كل مـا تـقدم بـخالصة نسـتذكـر مـدرسة لـلقـيم واألخالق وا
دويـة بوجه كل اسم واحد هـو االمام احلـس مـدرسـة اجملد والـصرخـة ا
طـاغي فـتـجـد كـلــمـات اجملـد والـرفـعـة والـتـرفـع عن كل عـطـايـا احلـكـام بل

ويُردد وهو كاجلبال الرواسي 
 •مثلي ال يبايع مثله 
 •وهيهات منا الذلة 

عبـارات ترفع وتـردد بعـد عقـود طويـلة عـند جتـدد الذكـرى كأنـها حـاضرة
وال ( يـاليتنـا كنا معكم تلـق ا بذلك اليوم بـشعار وصرخة مـدوية من ا

فنفوز فوزا عظيما ) .
يبدأ احملرم فيـبدأ معه موسم اخليـر والعطاء ومارثـون احملبة أوله مواساة
ونهايته مسيرة الوفاء بحلول شهر صفر اخلير لتسير االقدام بخطى نحو

قبلة االحرار مرقد صاحب الذكرى .
مـحـرم كـرنـفـال الـوفـاء وااليـثـار  كـرنـفـال يـعـلـمـنـا اول درس بـاحلـيـاة ان

وقف كلمة حق بوجه سلطان طاغي مجد وشجاعة.  الرجولة موقف وا
تستمـر الدروس للـدرس الثاني الـعطاء واجلود  60ستون يوم مـن العطاء

بشهري محرم وصفر . 
يـتـقـدم الـبـسـطـاء والـفـقراء الـركـب فـهم اكـثـر كـرمـا من الـتـجـار واالغـنـياء
ومـيسـوري احلـال  قـد يـنـظـر الـكثـيـر لـهـذه الـكـلـمات انـهـا غـيـر واقـعـية 
فـنـجـيب الــبـسـطـاء يــجـودون بـافـضل مـا لــديـهم بل بـكل مــا لـديـهم عـكس
ـا جادت به نـفـوسهم االغنـيـاء والتـجـار وميـسوري احلـال فـهم يجـودون 
لك وب من يجـود بالفائض كبير والفائض والفرق ب من يـنفق جل ما 

جدا بل ليس موضع نقاش .
لننتقل لدرس اخر من احملرم الدرس الثالث 

وت عند الشدائد كأنه أقدام على احلياة .  اجلود بالنفس واألقدام على ا
مـا مـضى عـلى بـلـدنـا انه بــلـحـظـة كـان قـاب قـوسـ او أدنى من اخلـنـوع
لقوى الظالم والشر فـانطلق الغيارى صـغيرهم قبل كبيـرهم وشيبتهم قبل
شبابهم وهو عكس الواقع االفتراضي احلقيقة هذه دروس محرم ودروس
صاحـب الذكـرى  سـاروا لـلـمـوت بال مـنة او شـرط النـهـا الـغـيـره واخللق

احملمدي العلوي احلسيني احلسني االصيل . 
واساة  رسائل كثيرة نستذكرها بقدوم ايام احلزن وا

لنتذكر اخرها ان دوام احلال من احملال . 
لذا نردد محرم عبرة ودرس ومـنبر ومدرسة للخلق

ن تمسك بها حقا . والقيم وهنيئا 
الـسالم عــلى صــاحب الــذكـرى ورافـع رايـة احلق
دوية بوجه الطغاة الى قيام الساعة . والصرخة ا
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بغداد

الـــقــران الــكــر في آيــاته الــتي
و من هـنـا نـزلت عــلى الـرســول 
جنــــد ان الــــقــــران هـــو اجلــــامع
ـــشــــتــــرك والــــفـــيــــصل  لــــكل ا
الطـوائف االسالميـة في العالم .
وفـي اجلــزء االخـــيــر من كـــتــابه
ـــــؤلف مــــــا جـــــرى في يـــــربـط ا
الـسـابق و مـا يـجـري في وقـتـنـا
احلـاضـر  حـيث  تتـراجع هـيـبة
الدولة داخليا و خارجيا  وعدم
احــتــرام الــقــانــون و الــقــضـاء 

وجــود نــخـــبــة فــاســدة تــســعى
لتـحقـيق مصـاحلهـا الشـخصـية
في ظل الفقر و التخلف و غياب
العـدالة  ونـشر الـفساد االداري
ــــالي وانــــهــــيــــار الـــبــــيــــئـــة وا
ــــدرســـة الــــتـــعــــلــــيـــمــــيـــة في ا
ـؤسـسة واجلـامعـة  وانـهـيـار ا
الـــصـــحـــيـــة و عـــدم االهـــتـــمــام
ــــواطن  وتـــدمـــيـــر بـــصـــحـــة ا
االســـــرة واجملــــــتـــــمع مـن خالل
انـتــشـار اخملـدرات  واالعــتـمـاد
ؤلـف لم ينس عـلى اخلـارج .  ا
ما يـجري حول الـعراق من تامر
صـهيـوني أمبـريالي رجـعي عيه
وعـلى االمـة الـعـربـيـة  فـقـد ركز
عـلى الــقـضــيـة الــعـربـيــة وعـلى
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أن نــــربط و تـــعــــ االمـــنـــاء و
اإلشــــراف عـــلى االمــــوال بـــيـــد
مـرجـعـيــة ديـنـيـة مــسـتـقـلـة عن
الـــدولــة ? وقــد يـــقــال أنـــنــا في
الــفـقـه نـقــول ان االمـام الــعـادل
هـو الولي عـلى االمـوال العـامة
و الـــــصــــدقـــــات فال ظـــــيــــر في
ـرجعـيـة الـعـلـيـا على اشـراف ا
شـؤون الـعتـبـات .نقـول أن هذا
يـــــتــــعــــلـق بــــحـــــدود الــــواليــــة
احلــســبــيــة اخلــاصـة  الــتي ال
تــســـمح بــالــتـــدخل في الــشــأن
العـام اال في احلاالت الـتي البد
فيها من دفع االضـرار احملتملة
ــكن ان  و ادارة الــعـــتـــبـــات 
تنهض بها دائرة االوقاف التي
ستـقلة التي هي من الهيـئات ا
ا يتناسق ترتبط بالدولة . و 
مع تـنظـيم السـياحـة و النقل و
االقــتـصــاد  فـلــمــاذا تـوكل الى
ــــــرجــــــعـــــيــــــة ? . (انــــــتــــــهى ا
االقــتــبــاس ) وهــنــاك تــســاؤل
ـكـن مـشـروع يـقـدمه حـول مـا 
ــــؤلف عـن اهـــمــــيــــة اشـــراف ا
دائــــرة االوقــــاف الــــتي تــــعـــود
ـرجعـية  كـما لـلدولـة بدال من ا
كانت سابـقا ايام أنـظمة احلكم

تعاقبة. ا
ؤلف آية الـله العظـمى السيد ا
أحمـد احلـسـني الـبـغـدادي كان
شـجـاعـاً وجـريـئـاً كـمـا نـعـرفه 
في اطـروحـاته في هـذا الـكـتاب
وســعـى إلزاحــته الــقــداســة عن
دعـ من مـنـطلق الكـثـيـر من ا
فـقـهي مـســتـنـد عـلى الــتـعـالـيم
و يـــفـــضح  الـــذين ـــتــبـــعـــة  ا
كـذبـوا عـلـى الـشـعب مـسـطـرين
أمـــجـــاداً كـــاذبـــة ال تــــمت لـــهم
ـا كـانـوا يـبـتـغون بـصـلـة  وا
الـسيـطرة عـلى عقـول البـسطاء
من الـنـاس الــذين يـتـخـذون من
مــنــابـرهـم قـدوة حــســنـة و هي
لـــيــــست كـــذلك.كــــتـــاب الـــعـــقل
الديني ..أديان االرض ... ودين
السماء للسيد اية الله العظمى
أحمد احلسـني البغدادي كتاب
ـــعــلــومــات ضـم الــكــثـــيــر من ا
الــقــيــمـة و الــغــزيــرة   جــديـر
بــــالـــقــــراءة لــــلـــمــــهـــتــــمـــ من
ــــثـــــقــــفــــ ــــيـــــ و ا االكـــــاد
ـا تـضمـنه الـعـراقـيـ والـعـرب 
من مـعلـومـات كثـيرة وغـزيرة لم
اغـطّها كـاملـة  وتركتـها لـلقار
الـكر لالطالع عـليـها  وسوف
يـجـد الـكـثـير مـن  األجـوبة عـلى
التـساؤالت التي تـدور في خلدة
لها من وجه نظـر أحمداحلسني

البغدادي القيمة.   

االديـــــان و حـــــركـــــة الـــــتـــــاريخ
وتطوره اليوم .

وينقـلنا الباحث لـيسلط الضوء
عـلى الـتشـويه واخلـزعبالت في
تـاريخ الـطـائفـة الـشـيـعـيـة التي
أوردوهــــا في كــــتب بــــعــــضـــهم
ــنـابـر  وتــتـحـدّث بــهـا بـعض ا
ومــــنـــــهــــا " عــــرس الــــقــــاسم" 
و"فـاطمـة الـصـغـرى"  و"حـكـاية
الـفــتـاة الــيـهــوديـة"  و"حــكـايـة
ظــــهــــور لـــيــــلـى في كــــربـــآلء" 

و"حكاية الـطفل"  و"قصة زيارة
االســــــــرى " وغـــــــيـــــــرهــــــــا من
ـشـكـوك فيـهـا وفي احلـكـايـات ا
روائـــهـــا و الــــتي لم يـــكن لـــهـــا
ــــا هـي من صــــنع وجــــود و أ
وتسطير مزوري التاريخ . أترك
لــلــقــار االطالع بــالــتــفـاصــيل
ــوجـــودة في مــ الـــكــتــاب و ا
ـؤلف كأمـثلة  و التي سـردها ا
ـعـركة و عـن حكـايـة عـاشوراء ا
مــارافـقــهــا من تــضــخــيم وعـدم

وجود مصداقية في احلدث  
ــؤلف و اجلــديـــر بـــالــذكـــر ان ا
يريـد ان تـكون هـنـاك مصـداقـية
في الــنــقل لــلــخــبــر  و الــســيـد
ـيل الى العودة الى البـغدادي 

و ما
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األديـان تـؤدي وظـيـفـة مـزدوجة
فهي تـعوض الـفقـراء عن فقرهم
بيـنـما تـعطي ـعنى الـروحي  بـا
الـــشــــرعــــيــــة الالزمــــة لـــطــــيف

األغنياء .
كارل ماركس
صــدر الـــكــتــاب عـن دار آحــيــاء
تراث االمام البغدادي  –العراق
 –النجف يتضمن الكتاب في

البداية سورة التوبة من القران
الـكـر  ومـدخـل إلى مـنـظـومـة
الــتــخــلف اجملــتـمــعـي  الـقــسم
االول اخلــــطــــاب الـــــســــلــــفي و
قدس اخلطـاب احلداثوي بـ ا
دنس  القسم الثاني  –فكر و ا
وتخلف ...رؤية مغايرة  القسم
الــثــالث الـعــمـلــيــة الـســيـاســيـة
افتـراع و استـثمار في األصل و
الــقــسم الــرابع وســائل الــفــرع 

ناعمة للتأثير على العقول.
في مـجـال "نــقـد الـعـقل الـديـني"
كــتب الـــكــثــيـــر من الــبـــاحــثــ
ـيـ منـهم عـلى سـبيل واالكـاد
ـثـال الـكـاتب الـسـوري صـادق ا
جالل الـعـظم كـتـابه أثـار ضـجـة
في االوساط الدينية  بحجة ان
ـــقـــدس وهـــذا س ا الـــبـــحـث 
يــعــتــبــرونه جتــاوز لــلــخــطـوط

احلمر الغير مسموح بها. 
و قـــبـل فـــتـــرة قـــصــــيـــرة كـــتب
فـكـر عـبـد احلـس ـي ا االكاد
ــوسـوم ( دين شــعـبـان كــتـابه ا
الـــعــــقل وفــــقـه الـــواقـع ) وهـــو
يـتـضمن نـقـاش وسجـال مع آية
الله السيد احلسني البغدادي 
و أصـبـح هـذا لــكــتـاب مــرجــعـا
ـتابـع ثـقـف وا للـكثـيـر من ا
ــوضـــوع  وكــتـب عــنه لــهـــذا ا
قاالت ألهمية الفكر الكثير من ا
التنـويري لدى الـطرف في هذا
الــــســـجــــال . وجــــرى مــــؤخـــرًا
مــنــاقــشــته في مــنــتــدى الــفــكـر
الـــعــربي بــحــضـــور نــخــبــة من

. ثقف ا
وقــبل الــبـدء  بــعــرض الـكــتـاب
ـــا كـــتــــبه أبن أريـــد ان أذكــــر 
سينـا حول الدين يـقول: يدعون

الـناس إلى اجلـنة وهم عـاجزون
عـن دعـــوة يــــتـــيم إلـى مـــائـــدة 
يــــدعــــون الــــنـــاس إلـى اجلــــنـــة
ـتسـول و وأوطانـهم مـليـئة بـا
ماسـحي االحذية  حـمقى البالد
و قـــطـــاع الــــطـــرق أخـــذوا مـــال
األرض و ورثــوا بـــيت الــســمــاء

أي رب ربكم أي دين دينكم. 
ـؤلف حـول مـنـظـومـة يـتـحــدث ا
الـتــخـلف اجملـتـمــعي كـاتـبـا : أن
عـقـل االنـســان االسالمـي يـرحب
ن دائـمـا وبـإستـجـابـة مـطـلـقة 
ن يـجوز له و يـبـرر له تفـكيـره 
ما لديه من أيديولـوجيات فكرية
وعقيـدية وسياسـية و أخالقية 
ن يــــفـــســــر له أبــــشع مــــا في
جعبـته أحسن و أرقى التـفاسير
. ان أســوء االعــداء في تــقــديــره
هـو الــذي يـفـنــد آراؤه و افـكـاره
ويـــصــر فـي ســـلـــوكه صـــيـــاغــة
ـــتــــازة  او يــــحــــمــــيـــهــــا من
لـــصـــوص الـــعـــقـــول و فـــريـــقي
الـــعـــقـــائـــد وبـــاعـي االربــاب . و
ـــــؤلف أبـــــعـــــد : أمـــــا يـــــذهـب ا
اجلــــمـــعـــيـــات و اجملـــتـــمـــعـــات
االسالمية فأنها ال ترى فرق ب
النـقـد و التـآمـر  فعـقل االنـسان
االسالمي صفـد ظاهـرة اسالمية
شـــاذة ويـــعـــد ضـــاال ومـــضالً و
جــــاحــــداً بــــالــــلـه  و الــــرسل و
الـــتـــراث و الـــتـــاريـخ . انـــتـــهى
االقــتـبــاسـوهــنـا تــكـمن حــقـيــقـة
وصـــحـــة هــــذا الـــوصف في مـــا
نـشـاهـده الـيـوم لدى مـن يـدعون
انــهم يـــحــافــظــون عــلى رســالــة
اخلــــــالق و دعــــــوة رســـــولـه في
تعاليم و فتاوى بعيدة كل البعد

عن االسالم احملمدي . 
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ــؤلـف الــســيــد الـــبــغــدادي في ا
كــتــابه هــذا  ومن خـالل الــقـرأة
تضلع ب الـسطور  جند انـه ا
خــــوصــــا بـــكــــثــــيـــر مـن االمـــور
االسالمـية خـاصة في مـجتـمعـنا
الــــعــــراقـي  وكــــذلـك اجملــــتــــمع
االسالمي عـلى مسـتوى الـعالم 
وهـــذا نـــاجت في احلـــقـــيــقـــة عن
مــطـالـعــا ته و دراسـاتـه لـتـاريخ

صفـقة الـعـصر و أطـلق عـليـها "
ســــايــــكس -بــــيــــكــــو "جــــديـــدة
تــــــســــــتـــــهــــــدف الــــــقـــــضــــــيـــــة
الـفـلـسـطـيـنـيـة  و هذا اخملـطط
يــشـمـل بـعـض الـدول الــعــربــيـة
لـلتطـبيع مع الكـيان الصـهيوني
تـمهيـدا لالعتـراف بدولة الـكيان
الـصـهيـوني وزجـهـا في عالقات
ــــا مع دول الــــشـــــرق االوسط 
يــســـمى " بـــالـــشــرق االوسط  
الـــكــبــيــر " و أن يـــقــبل الــعــراق
تـوط الالجـئ الـفلـسطـينـي
و كي يـــنــســـوا قـــضــيـــتـــهم في
الــعــودة الى بــلــدهم فــلــســطــ

العربية.
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وفي مــوضــوعــة فــكــر وتــخــلف
رؤيــة مــثــابـــرة كــتب يــقــول (أن
رؤيــة الــتـخــلف فـي أي نـوع من
هـذه االنــواع جـديــر أن يـسـاوي
بـل وبــــعض تـــــخــــلف االنــــواع
االخــــــرى  فــــــالــــــتـــــخــــــلـف في
االطـــروحـــات الـــســـيـــاســـيــة أو
الــقـــيــاديــة  البـــد أن يــســاوي 
وبــعـض الــتــخــلـف في الــعــلــوم
االنسـانية و التـكنولوجـيا  كما
ان الـــتـــخــــلف في هـــذا البـــد أن
يعني ويـساوي التخلف في ذاك
 أي اجلــمــاعــات واجملـتــمــعـات
ــرض هـــذا الــذاتي ــصـــابــة  ا
التـكـويـني الـوراثي  ومـا قـالوا
عن تـــقــــدم وتـــفــــوق آبـــاء هـــذه
اجلــمـعــيـات و اخملــيـمـات بــتـلك
ـــبــالـغ فــيه  ـــدح و الــثـــنــاء ا ا
ــضــحك لم يــوجـد ــؤسف وا وا
ولن يــــوجـــد اطالقــــا إال مـــزاعم
كــاذبــة وهـــمــيـــة قــد تـــكــون من
اجلـــــواهــــز عــــلــــيــــهــــا و إرادة
الـتـعويض و الـتنـظيـر عمـا هو
حـاصل ) (انـتــهى االقـتـبـاس) .
ــتــخــلــفــ ويــريــد الــقــول ان ا
مـتـفوقـ بامـتـياز في الـكذب و
ــفـــبــركــة  ـــزاعم ا االدعــاء و ا
وهـم الذين يـشـعـرون بالـدونـية
يـريـدون التـعويض عـنـها بـتلك
ـزاعم . و يشـيـر الكـاتب حول ا
قــضـيـة مــهـمـة اال وهي قــضـيـة
التبرعاتو النذر التي تأتي الى
ـقــدسـة في الـعـراق الـعــتـبـات ا
من الـعــراقـيـ ومن الــسـيـاحـة
ـراقد يكتب : أن الدينـية لهذه ا
ادارة و قـضايـا العـتبـات تدخل
مع كــثــيــر من الــقــضــايــا الــتي
تـتـعـلـق بـالـدولـة كــا الـسـيـاحـة
الـدينـية اخلـارجيـة  ومنـظومة
طارات و النقل و الـطرقات و ا
ـــدن حـــركــــة االقـــتـــصــــاد في ا
قدسة و غيـرها  فكيق يجوز ا
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العمارة

2001. 
 -عــــقـــــائــــد احلــــيــــاة واخلـــــصب في
ة عام .2002 احلضارة العراقـية القد

 -شــريـعــة حــمـورابـي تـرجــمــة الـنص
سـماري مع الـشروحات الـلغـوية عام ا

2003. 
 -شــريـعــة حــمـورابـي تـرجــمــة الـنص
ــسـمــاري مع الــشـروحــات الــلـغــويـة ا

والتأريخية عام  .2005
ـــوت في حـــضـــارة بالد  -احلـــيـــاة وا
عـتـقدات ـة بـحث في ا الـرافـدين القـد
ة عام 2005 الدينية واألساطير القد
 -مــلـحــمـة جـلــجـامـش تـرجـمــة الـنص
ـسـمــاري مع قـصـة مــوت جـلـجـامش ا
والـتـحـليل الـلـغـوي للـنص األكـدي عام

2006. 
ــعــابــد في حــضــارة بالد ــدافن وا  -ا

ة عام  .2006 الرافدين القد
ــعــابــد في حــضــارة بالد ــدافن وا  -ا
ـة اجلــزء الـثـاني عـام الـرافـدين الــقـد

2006
 -حــيـنــمـا في الــعـلـى قـصــة اخلـلــيـقـة
الـبـابــلـيـة الــتـرجــمـة الـكــامـلــة لـلـنص

سماري لألسطورة عام  .2006 ا
 -حـقيـقـة السـومـري ودراسـات أخرى
ـسـمـارية في عـلم اآلثـار والـنـصـوص ا

هام  .2007
ة ومـواقع أثرية عام .2009  -مدن قد

 -عـــمــيـــد كـــلــيـــة اآلداب في جـــامـــعــة
القادسية عام 1995

 -وعــمـيـد كــلـيــة الـتـربــيـة في جــامـعـة
واسط عام  2001

 -رئيسا لشعبة العصور التاريخية في
وسوعة العربية في سوريا.  هيئة ا

ــتـاحـف في مـعــهـد - رئــيـســا لـقــسم ا
اآلثار واحلضارة في سوريا. 

- مـديـر مـتحـف الـذاكـرة الـعمـانـيـة في
مــسـقط مــنـذ عـام  2018وال زال.  كـمـا
سـجل الــبـروفـيــسـور حـنــون حـضـورا
تاحف ومن ملفـتا كمنـقب آثاري وفي ا

ذلك احلضور : 
ــتــحف الــعــراقي بــاحــثـا - عــمل في ا

ومنقبا.  
- قام بـأعمـال التنـقيب األثـري في ستة

مواقع أثرية في العراق. 
ـشاريع - اعـمـال الـتـنـقـيب االثـاريـة وا

البحثية في تلول السيب عام  1978
 -اعمـال تنقيـب آثارية في مـوقع مدينة

بابل عام .1978
 -اعـمال تـنـقيب آثـاريـة في موقع تـلول

حداد وتتردان عام    .1979
 -اعـمـال تــنـقــيب آثـاريــة في مـوقع تل

ينة في حديثة عام  .1982
 -عـــمل مـــســاعـــد بــاحث فـي مــشــروع
ـلــكـيـة لـبالد الـرافـدين في الـكـتـابـات ا

كندا عام     1985
ت  -اكتشاف مدينت قد

ـة ـدن الــقـد - حـدّد مـواقع عــشـرات ا
كتشفة  غير ا

ابتـكر الـبروفيـسور نـائل حنون انـظمة
توثيقية لم يسبق لها وجود ليتفرد في

نجز والعطاء التاريخي وهي :  ا
- ابتكار نظام التوثيق األثري. 

تحفي.  - ابتكار نظام التوثيق ا
ويـسـعى جادا لـتـسجـيل مـا ابتـكره من

كال النظام في اليونسكو. 
حـضر الـبـروفيـسور حـنـون العـديد من
ؤتمرات والندوات في مختلف ارجاء ا

العالم منذ عام 1978
حـضــر مـا يـقــارب الـعـشــرة مـؤتـمـرات

علميةشارك في عشرين ندوة علمية 
نال البروفـيسور حنـون اكثر من عشرة

دروع علمية 
حـاز الــبـروفــيـســور نـائل حــنـون عـلى
ــــؤرخ الــــعــــربـي من احتــــاد وســــام ا

ؤرخ العرب عام  .2014 ا
كمـا نال عـضويـة احتاد الـكتـاب العرب

في سوريا

الـعـليـا مـنـذ عام  1999بـينـهـا رسائل
وأطـاريح للـماجـستـير والدكـتوراه في

مختلف جامعات العراق وسوريا.
- ســلــســلــة طــويــلــة من احملــاضـرات
الـعـامـة والنـدوات الـثـقافـيـة واإلثـارية
والـتـاريـخيـة في اجلـامـعـات واجملامع
الـعلمـية واللـغويـة والقصـور الثقـافية
في الــعـراق وسـوريــا ولـيــبـيــا وكـنـدا

وإيطاليا وسلطنة عمان. 

ـنـشـورة في - الـعـديـد من الـبــحـوث ا
ـوسوعة العربية العراق وفي (هيئة ا

دمشق) وموسوعة االثار السورية. 
- عــشــرات احملــاضـرات الــتــاريــخــيـة
واالثاريـة في مجمع الـلغة الـعربية في

دمشق. 
ــقــاالت والـــتــقــاريــر - الــعــديــد مـن ا
اآلثـــــاريــــــة في اجلــــــرائـــــد واجملالت

العراقية والعربية. 
ؤلـفاته اشـتهـر البـروفـيسـور حنـون 
الـتـاريـخيـة الـتي زادت عـلى الـعـشرين

مؤلفا في مقدمتها :  
وت في حضارة بالد - عقائد ما بعد ا

ة عام 1978 وادي الرافدين القد
وت في حضارة بالد  -عقائد ما بعد ا
ة الطبعة الثانية وادي الرافدين القد

عام  .1986
 -نظام التوثيق اآلثاري عام  .1992
ــسـمــاري مـعــجم الـلــغـات ــعـجم ا  -ا
االكـديــة والـسـومــريـة والـعــربـيـة عـام

  يعـد البـرفيـسور نـائل حنون اول من
تـرجم النـصـوص السـومـرية واالكـدية

الى العربية
يعدّ الـبروفيسور والـباحث والكاتب
ـواقع األثــريـة الـدكـتـور ــنـقّب في ا وا
نائل حنون .. من ابرز علماء اآلثار في
الــــعــــراق والـــعــــالم وأول مـن تـــرجم
نصوصاً سـومرية واكديـة من لغتها –
عاصرة ة الى العـربية ا لغتنـا- القد
..حـيث قـرأ وتـرجم شـريـعـة حـمورابي
سـماري ـنقـوش بـاخلط ا من نـصهـا ا
وبـالـلـغـة األكّـديـة إلى الـلـغـة الـعـربـيـة
مــبـــاشــرة خالفـــاً لــكـل الــتـــرجــمــات
الـسـابــقـة ولـكـثـيــر من عـلـمـاء اآلثـار
والذين كـانت ترجمـاتهم تتم من الـلغة
ـــانـــيـــة.. ثم إلى اإلجنــلـــيـــزيـــة أو األ

العربية.
وهــو  ابــرز رجــال اآلثــار في الــعــراق

ا وباحثا وكاتبا ومفكرا  والعالم عا
فـخـالل أكـثـر من  50سـنــة أمـضـاهـا 
هــــذا الــــعــــالم الــــفــــذ في الــــدراســـة
والتدريس والـتنقـيب االثاري والبحث
الـعـلمـي نشـر أكـثر من سـبـع بـحـثا
. ودراسة ومـا يزيـد على عـشرين كـتاباً
ويكفيه علو قامـة انه كان تلميذاً لعالم
اآلثـار الــعـراقي طه بـاقـر حـيث أشـرف

اجستير .. على رسالته في ا
الــبـــروفــيــســـور نــائل حــنـــون طــاقــة

ميسانية متوهجة  
والدته" ولـد الـبروفـيـسور نـائل حـنون
في احــدى نـواحي مــيــسـان بــنـاحــيـة
االدب والـشعـر "ناحـيـة الكـميت تـيمـنا
بـالشـاعر الـكـميت" ولـد في يوم /18/3

1952
انـتقل من نـاحيـة الكـميت  بـعد الـسنة
االولى من عــمـرة الى مــركــز الـعــمـارة
نـتـيجـة حـكم عـمل والـده كونه مـوظـفاً

في مديرية البلديات
 حـيـث أكـمـل دراسـته االبــتــدائــيـة في
مــــدرســـة صـالح الـــديـن في مــــحــــلـــة

ـتـوسطـة في حي احلـس ـاجـدية وا ا
ودراسته الثانوية كانت في قضاء علي
الغربي ومن ثانويـة على الغربي توجه
للدراسة اجلـامعية في العـاصمة بغداد
بـقـسم اآلثــار في كـلـيــة اآلداب جـامـعـة
بغداد عام  1968ويعـد من أبرز عـلماء

االثار في العراق والعالم.
hB  Í—U √

امضى أكثر من نصف قرن في الدراسة
والـتدريس والـتنـقـيب االثري والـكتـابة
والــبــحث الــعــلــمي وكــان عــالـم اآلثـار
الـعـراقي طه بــاقـر ابـرز اســاتـذته كـمـا
اجستير وهو أشرف على رسالته في ا
أثـاري مـتـخـصص قـرأ وتـرجم شـريـعة
ـنقوش حمـورابي مبـاشرة من نصـها ا
سـمـاري وبالـلـغة األكّـدية إلى بـاخلط ا
الـلــغــة الــعـربــيــة خالفــاً لــلـتــرجــمـات
السابقة التي تمت من اللغة اإلجنليزية

انية إلى اللغة العربية. واللغة األ
حـصل الـبـروفـيـسـور نـائل حـنـون على
شــهــادات تــخــصــصــيــة من مــخــتــلف
ية وكانت حصيلتها :  اجلامعات العا
- شـهادة بـكالـوريـوس من كلـية االداب
قسم اآلثـار من جـامعة بـغداد فـي العام

1972 
ة اجـستيـر في اآلثار الـقد  -شهـادة ا
من كــلــيــة اآلداب جـامــعــة بــغــداد عـام

1976
 -شـهـادة مـاجـسـتـيـر آداب في الـلـغات
ـسماريـة من جامـعة تـورنتـو الكـندية ا

عام 1982
 -شهادة الدكتوراه في فلسفة في اللغة
اآلكدية من جامعة تورنتو في كندا عام

1986 
اثـرى الـبـروفـيـسـور حـنـون الـعـديد من
يـة ببـحوثه اجلـامعـات العـربيـة والعـا
الـتاريـخيـة الـتي بقـيت شاهـدا لعـطاءه

العلمي التاريخي وابرزها : 
- نشر أكثر من سبع بحثا ودراسة. 
- أشـرف عــلى الــكـثــيـر من الــدراسـات

 -دراســـات في عـــلم اآلثـــار والــلـــغــات
ة عام  .2010 القد

 -دراســـات في عـــلم اآلثـــار والــلـــغــات
اجلزء الثاني عام  .2010

 -نـصوص مـسـماريـة تاريـخـية وأدبـية
عام  .2015

 -الــلـغــتـان الــسـومــريـة واألكــديـة عـام
2016. 

عـمل الـبـروفـيـسـور حـنـون اسـتـاذا في
الــعـــديــد من اجلـــامــعـــات الــعـــراقــيــة

والعربية منها : 
- جامعات القادسية عام 1989

 -جامعة واسط عام 2000
 -جامعة الكوفة عام  2003

 -جامـعة دمـشق منـذ عام  2004لغـاية
عام  .2012

WOLK  V UM
كـمـا شغل الـبروفـيـسور حـنـون العـديد
ناصب العلمية وسجل الكثير من من ا

نجزات التي يشار لها بالبنان : ا
ـــشــاريع ـــشــرف الـــعــلـــمي عــلى ا - ا
العلمية واالثارية في شمال العراق عام

1988 
 -رئـيس هـيئـة الـتنـقـيبـات والـدراسات
اآلثــاريــة في جــامـعــة الــقـادســيــة عـام

1990 
 -وكيل كـليـة التربـية جامـعة القـادسية

عام 1991
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ــــشـــاركـــات في مـــتــــطـــلـــبـــات ا
تــــــــشـكــيل فـريق قــادر لـلـدفـاع
عن مــــــــقعد الفريق وليس كما
ــــنـــتــــهي ــــوسم ا حــــصـل في ا
وعـلى االدارة تـرك خالفـتـها في

ــكن مــعــنــويـــات الالعــبــ وال
لـــومـــهم عـــلى الـــذي حـــصل من
تـــوقــفـــات وعــثـــرات وتــطــورات
ـشـاركــة ومـعـهـا خـارج مـســار ا
حـالـة االحـبـاط ومـشـكـلـة الـبـقاء
الـــصـــعـــبـــة جـــدا لـــكن كل شىء
تغير في ايام معدودات وظهرت
األجــــــواء االيــــــجــــــابـــــيــــــة وفي
معطيات اخرى وتبقى مباريات
كــرة الـــقـــدم في كل وقـت فــرص
عــنـــدمــا تـــمــكن الـــديــوانـــيــةمن
اضـافـة 14نــقــطـة لــرصــيـده من
اخـر سـبع جـوالت عـنـدمـا تـمكن
من الـفـوز على سـامـراء بسـبـعة
اهــــداف لـــهـــدف والــــفـــوز عـــلى
ــيــنـــاء بــهــدف وعــلى االمــانــة ا
بــــهـــدف وعـــلى نـــوروز بـــهـــدف
وتـعادل مع نـفط مـيـسان بـهدف
والــشـرطــة بـهــدف وخـسـارة من
الكـرخ ليـجمع 39 من الفوز في
عــشـر مـبـاريــات والـتـعـادل في9
وخـسارة 19مـبـاراة وسجل 33
وعليه51 والبد من اإلشارة إلى
دور الالعــــبـــ انــــــــــس مـــالك
الــذي ســجـل ســتــة اهـــــــــــداف
ومـــحــمـــد جــمـــعــة الـــذي ســجل
وقع اربـعـة اهداف لـيـبـقى في ا
الـــســـابع عـــشـــر بـــعــدمـــا فـــشل
االمــــانـــة مـن انــــهـــاء مــــبــــاراته

صلحته.
WO½«u¹b « …—«œ«

وجنـد من الـضـروري على ادارة
الـديـوانـيـة ان تسـتـفـيـد من هذه
الـفـرصـة الـكــبـيـرة والـتـحـضـيـر
مــبـــكـــرالــلـــمـــوسم الـــقــادم وفق

عـلى اخـر مـبـاراتــ وضـعـهـمـا
الـالعـبـ في األهـمـيـة الـكـبـيـرة
وخاضوهـما بشـعار نكون او ال

نكون .
WÞdA « ¡UI

ودخـل الــديـــوانــيـــة والــشـــرطــة
ـلـعب بـشـعـار الـفـوز لـطـبـيـعة ا
الـلـقـاء بـالــعـودة إلى حـسـابـات
لــلــمـــواجــهــات الــســـابــقــة كــان
يفـترض جتـاوزها رغم الـشرطة
حـسم الدوري الى مـا قـبل سبع
جـــوالت لــكـــنـه يـــريـــد اخـــتــزال
ـوسم بالـفوز  عـلى الـديوانـية ا
حـصـرا فيـما تـخـتلـف حسـابات
ــضـيف كـمـا تـابـعـنـا األحـداث ا
ولــعـب حتت ضـــغط جــمـــهــوره
والــنــتــيـــجــة و خــطـف  نــقــطــة
ـوسـم كـله و االنـقـاذ و الـبـقـاء ا
ـذكورة ـبـاراة ا بـعـدمـا اعـتبـر ا
ـــشــاركـــة نـــفــســـهــا اكــبـــر من ا

السباب معروفة
وعـمــومــا لــكن الـذي حــصل من
تـغيـر  مع الـفريـق األحمـر الذي
ــوسم في أمــضى اكـــثــر وقـت ا
منطقة الهبوط  وشعر جمهوره
بـالـيـأس الـذي كـان كـبـيـرا  قـبل
ان تـتـغيـر وجـهة الـفـريق  الذي
انتفض وقلب االمور  كما حدث
في اجلــوالت الـــســبـع االخــيــرة
وبشـكل غـير مـتو قع وسط دعم
جـــمــهـــوره الــذي كــان يـــحــسب
ويـــتـــحــدث عـن تــفـــاصــيـل تــلك
ـباريـات حلـظة بـلـحظـة وكانه ا
يتعامل مع فريق جديد والعب
آخرين وتفائل كثيرا مع ارتفاع

ـوسم احملبـطـة جدا مـا صعب ا
ــهـــمـــة عــلـى نــفـــسه الــفـــريـق ا
بـسـبب الـظـهـور الـغـيـر حـقـيقي
وضــعف االداء الــغـــيــر مــرضي
قبل ان يشعر جمهوره باخليبة
وزيادةمخـاوفه مع مرور الوقت
عـــنــدمــا اخــذت االمـــور تــســيــر
ـــعـــاكس وتـــخـــبط بـــاالجتــــاه ا
الـــفــريق الــذي انــحـــنى كــثــيــرا
وكــان عــلـيـه حتــاوز اخلــطـوات
االولـى بــحــالـــة افــضل من اجل
ـــوقـف والـــرصـــيـــد الــذي دعم ا
مــهم ان يــأتي ولــو مــقـبــوال من
ـرور االيـام الـبـدايــة ويـتـعــزز 
بدايـة غيـر واعوة بـاختـصار لم
تــكن بــدايــة الــفــريق واعــدة بل
اكــــثـــر من خــــطـــرة وحـــتى اول
فوزين جـاءا عن طريق الـصدفه
قــبل تــدني كل شيء واالبــتــعـاد
ــنــافـســات بــسـبب عن اجـواء ا
الــفــشل الـواضـح داخل وخـارج
ـسـتوى مـلـعـبه ولم يـصل الى ا
ـنافـسة الـتي اكثر قـبول من ا ا
مـا تـعـتـمـد عـلى مـسـتوى االداء
ونــتـائـج االرض  الـتي اشــتـدت
بـوجه الفـريق من جـولـة الخرى
وأنـــهـى مــجـــمـــوع مـــواجـــهــات
ـرحــلــة األولى بـالــفــوز بـاربع ا
مباريات من مجموع 19ويظهر
التأخر والفـارق الكبير ما سرع
بــــدخـــــول الــــفـــــريق فـي دائــــرة
الهبوط واسـتمر فيـها مدة لكنه
لم يستـسلم ويفـقد االمل واصر
عــلى حـــمل امــال الــبــقــاء الخــر
حلظة عنـدما بقيت امـاله معلقة
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العــبــان كــانــا وراء بــقــاء فــريق
ــمـــتــاز خالل الـــديــوانـــيــة فـي ا
مـــبــاريـــات  الـــيــوم األخـــيــر من
ــمــتــاز بــكــرة نــهــايــة الــدوري ا
الـــــقــــدم كــــان االول انـس مــــالك
العـب الـــديــــوانـــيــــة الـــذي أدرك
الـتـعادل لـفريـقه بـالتـسـجيل في
مــرمـى الــشـــرطــة د 40 واالخــر
العب الطـلبة سـيف جاسم الذي
مــــنح فــــريـــقـه الــــتـــعــــادل أمـــام
االمـانـةد 93 وقــتـله من الــوريـد
الى الـــوريــــد ودفـــعه لــــلـــمـــوقع
الـثــامن عــشـر  قــبل ان يـتــحـقق
حـلم الـديـوانـيـة في حـدث يـبقى
عـالقـة في أذهان جـمـاهيـره قبل
ان تـــدعم االمــور بـــقـــرار احتــاد
الـكـرة بعـد إجـراء التـعـديل على
الــفــرق الـــهــابــطـــة والــصــاعــدة
وليـقف احلظ كله مـع الديـوانية
الـذي كـان قـاب قـوسـ او ادنى
من النزول لكنه سيف  ضمن له
البقـاء وهو ما كـان يريده وسط
أفـراح جمـهوره اجملـنون بـهدف
ــشـــاركــة بـــعــد االســـتــمـــرار و ا
موسم غاية في الصعوبة واشد
تـفائـل بـالفريق لـم يتوقع له ا
الــبـقــاء بـعــدمـا أكــلــته الـنــتـائج
تعثرة وحتدياتها منذ البداية ا
عــنــدمــا تـأخــر كــثــيــرا وتـاه في
بـداية الـطـريق حـتى انه فاز في
مــبـاراتــ عــلى ســامــراء ونـفط
مــيـــســان من مـــجــمــوع اول 12

مباراة
والحـــظـــوا كـــيف كـــانـت بـــدايــة
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حـقـقت جنـمـة التـنس األمـريـكـية
اخملضرمة سيرينا ويليامز أول
انتـصار لهـا في منافـسات فردي

السيدات منذ أكثر من عام.
وفـازت ويلـيـامز عـلى اإلسـبانـية
نــــــــوريــــــــا بــــــــاريــــــــزاس ديــــــــاز
جموعـت دون مقابل بـنتيجة
 3/ 6و 4/ 6 فـي الـــــــــــدور األول

فتوحة. لبطولة تورنتو ا
وسـجـلت ويــلـيـامـز الــتي تـكـمل
عامهـا احلادي واألربعـ الشهر
ــقــبل فــوزهــا األول مــنــذ آخـر ا
انـتـصـار لـهـا في بـطـولـة فـرنـسا

فتوحة في .2021 ا
ويـرجـع آخـر لـقب لـويـلـيـامـز في
بــطـــوالت اجلــرانـــد سالم األربع
الـكــبـرى إلى عـام  2017حـيــنـمـا
حـصـدت لـقب بـطـولـة أسـتـرالـيـا

فتوحة. ا
وتـشــارك ويـلــيـامــز في تـورنــتـو
كـمـحـطـة إعـداد لـبـطـولـة أمـريـكا
ـفـتـوحـة وجنـحت في حتـقـيق ا

فـوزها األول مـنذ انـفـصالـها عن
مدربها باتريك مراد أوغلو.

وعـادت ويـلـيامـز إلى مـنـافـسات
الــتـنـس بـعــد غــيـاب نــحــو عـام
وذلـك عـــبــر مـــنـــافـــســـات زوجي
السـيدات في بـطولـة إيسـتبورن
اضي قبل في حزيـران/يونيـو ا
أن تـــشــــارك فـي فـــئــــة الــــفـــردي
بلدون لكنها خرجت ببطولة و

من الدور األول.
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فــازت ويــلــيــامـز بـ 23 لــقــبـا في
بـــطــوالت اجلـــرانــد سالم األربع
الكبرى وقد انـضمت إلى قائمة
ـشــاركـات في بــطـولــة أمـريــكـا ا
ـفـتـوحة بـعـد أن انـسـحبت من ا
ــاضـي بـســبب نــســخــة الــعـام ا

اإلصابة.
ومن جـــــهـــــة اخـــــرى حــــافـــــظت
الالعـبـة الـتـونـسـيـة أنس جـابر
عــــلى مـــــركــــزهــــا اخلـــــامس في
ي اجلـــديــد الــتـــصـــنــيـف الــعـــا
لالعـــبــات الــتــنـس احملــتــرفــات

الـصــادر .وتـمــتـلك أنس جــابـر
ـركز اخلامس 4010 نقاط في ا
وغـادرت بطـولة سـانت خـوسيه
األمـريـكـيـة بـعد خـسـارتـهـا أمام
الروسية فيرونيكا كودرميتوفا.
وتـتواجـد أنس جـابر حـالـيًا في
كــنــدا لــلــمــشــاركــة فـي بــطــولـة
تـــورنـــتـــو الـــتي ســـتـــدخـــلـــهـــا

مباشرة من الدور الثاني.
وتـواجه أنس جـابـر في بـطـولـة
تـــورنـــتـــو الــــفـــائـــزة من لـــقـــاء
الـــصــيـــنــيـــة كــيـــنــوان زهـــيــنج

والكندية ريبيكا مورينو.
وحــافــظت الــبــولــنــديـة
إيـجـا شـفـيـونـتـيك عـلى
ـــــــــــــــركــــــــــــــز األول فـي ا

ي بـرصـيد الـتـصنـيف الـعا
 8396نـقـطـة تـلـيهـا اآلسـتـونـية
آنــا كـونــتــافـيت بــرصــيـد 4476

نقطة.
وتقدمت اإلسبـانية باوال بادوزا
ـركـز الـثـالث عـلـى حـساب إلى ا
اليـونانـية مـاريا سـاكاري التي

تـــراجــعت لــلــمـــركــز الــرابع.أمــا
ـصـرية مـيـار الشـريف خـسرت ا
رتبة 60 13 مركزًا لتصبح في ا
رتبة 47 يًـا بعدما احتـلت ا عا

اضي. في األسبوع ا
وتــــــوجـت الـــــروســــــيــــــة داريـــــا
ـصـنـفة الـتـاسـعة كاسـاتـكـينـا ا
ـــيـــا بـــ العـــبـــات الـــتـــنس عـــا
احملـــتـــرفــــات بـــبـــطـــولـــة ســـان
خــــوســـيه

األمريـكية ذات
ال 500نـــقـــطــــة عـــلـى حـــســـاب

احمللية شيلبي روجرز (30).
ــبــاراة الــنــهـــائــيــة الــتي وفـي ا
اسـتـمـرت سـاعـتـ و 33دقـيـقـة
رشـحـة السـابعـة لـلقب حـقـقت ا
انــتـــفــاضــة أمـــام مــنــافـــســتــهــا

يـشـارُ إلى أن مـنـتـخب الـنـاشـئ دخل
الــيـوم مـعـســكـراً تـدريــبـيـاً مـغــلـقـاً في
العاصمةِ بغداد حتضيراً لبطولةِ كأس

العرب.
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وقــدّمَ مـدربُ مـنــتـخب الـشَــبـاب "عـمـاد
مـحـمـد" منـهـاجهُ التـدريـبيّ لـتصـفـياتِ
ـزمع إقـامـتـهـا مـنـتـصف كـأس آسـيـا ا

قبل في البصرة. الشهر ا
قبلة قصيرة رحلةَ ا وبـيّنَ محمد: إن ا
وحتـتـاجُ إلى مـبـاريـاتٍ نوعـيـةٍ مـكـثـفةٍ
تــســاهمُ بــرفع األداءِ الــفــنيّ لالعــبـ

وهــــذا ال يــــأتي إال
بـــــتــــطـــــبــــيقِ
الــبـرنـامج
الـتـدريب
يّ الـــذي
قـدّمـتهُ

الـــيــوم.مـن جــانـــبه قــالَ جـــون ويــتل:
ـنـهـاجَ الـتـدريـبيّ الـذي قـدّمه سـنـقـدمُ ا
مـدربُ منتخب الشباب عماد محمد إلى
ـنــتـخــبــاتِ لـلــمـصــادقـةِ عــلـيه دائــرةِ ا
والــعـمل عــلى تـنـفــيـذه.من جــهـته أكـدَ
ـــســـتـــشـــار أنــور جـــســـام عـــلى دعمِ ا
مــنـتـخـب الـشَـبــاب لـتـحــقـيقِ الــنـتـائج
ُقـبلـة..وقرّرَ االيـجـابيّـة في البـطـوالتِ ا
االحتــادُ الــعــراقيّ لــكــرةِ الــقــدَم إقــامـةَ
ـنـتــخـبي الــشَـبـاب مُــعـسـكــرٍ تـدريــبيّ 
ـقـدّسة والـنـاشـئ في مـديـنـةِ كربالء ا
لـلـفـتـرةِ من 10ولـغـايـة  14مـن الـشـهر
عـسكرُ اسـتعداداً احلـالي.ويأتي هـذا ا
خلــوضِ غـمـار الـتـصــفـيـاتِ اآلسـيـويـةِ
ـؤهـلـة إلى نـهـائـيـاتِ آسـيـا لـلـشـبـاب ا
ُقبل الـتي ستقام في البصـرة بالشهرِ ا
وبُـطـولـةِ كـأس الـعرب لـلـنـاشـئـ التي
سـتقام في اجلـزائر بالثـالث والعشرين
ُعـسكر من الـشهـر احلالي.وسـيتخـلل ا
خــوض مــبــاراتـ وديــتــ بـ
مـنـتـخـبي الـشـبـاب والـنـاشـئ

األولـى يـوم اخلـمـيس والـثـانـيـة
ـقـبـلـ في مـلـعبِ يـوم الـسـبت ا
كربالء.ويَسعَى االحتادُ إلى توفيرِ
جـميع مُسـتلزمـات جناحِ معـسكر
ــــنـــتــــخـــبــــ لــــيـــســــهم في ا
إعــدادهــمـا بــصـورةٍ جــيـدةٍ
لـلبطوالتِ الـتي يشاركان

فيها.

درب عماد محمد في اجتماع »ŸUL²ł∫ اخلبير انور جسام مع ا
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ـنتـخب الـعـراقي للـجـودو على الـشـهادة الـتـدريبـية PRO بـأعلى ـدرب التـونـسي انيس لـونـيفـي مدرب ا حـصل ا
درجـاتها االحتـرافية من االحتاد الدولي لـلعبة ليـكون من أوائل مدربي العـالم احلاصل على هـذه الشهادة.وجاء
درب لونـيفي على هذه الـشهادة بعد قـرار االحتاد الدولي منع أي مدرب من تـدريب منتخب وطني في حصول ا
(A-B-C-PRO) البطوالت التي يـقيمها االحتاد الدولي إال بعد حصوله على إحدى الشهادات التدريبية الدولية
ـدرب لونيـفي قد حـصل أيضاً ـفعول ابـتداءً من شـهر كانـون الثـاني لعام 2023.وكان ا والـذي سيكـون ساري ا
نتخب التونسي وحصد ـدرب أنيس لونيفي سبق وأن أشرف على تدريب ا على حزام  6 دان الدولي.يذكر أن ا

لونة في بطوالت العالم. يداليات ا العديد من ا
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ــــديــــنـــة ومـع الــــقــــيــــــــــادات ا
الـــريــاضـــيـــة حــصـــرا مع وزيــر
الــشـبـاب الــذي لم ألـــــــــتـقي به
يوما ما لكنه يقدم دعما اكبر ما
تــــتــــصـــــــــــور وتــــتــــــــــــوقــــعه

الـهـيــئـات الـعـامـة الــتي عـلـيـهـا
مـــــــطــــــالــــــبـــــــة اداراتــــــــــــــهــــــا
ـبـالغ بــالـكــــــــــشف عن حـجـم ا
الــتي يــقـدمــهــا درجــال جلــمـيع
األنــــــديـــــــة وان التــــــصــــــــــــــدم

ــــصــــلـح الــــشـــــخــــصـــــيــــة مع ا
خـــــــــــدمــــة األنــــــــــــديـــة الــــتي
جـمـيـعـهـا ال تـقـدر عـلى تـطـبـيق
جــــــزء من تــــــعــــــلــــــيـــــــــــــمـــــات

التراخيص.

q¹uÞ »UOſ bFÐ  «—UB²½û  œuFð e UOK¹Ë UM¹dOÝ
األمــريـكـيـة وقـلـبت تـأخـرهـا في
اجملــمـوعــة األولى لـفــوز بـواقع

 (7-2) 7-6و 1-6و6-2.
وأصــبـحت الــروســيـة صــاحــبـة
ال 25عـــامـــا أول العـــبـــة تـــبـــلغ
النهائي في سان خوسيه مرت
مـتـتــالـيـتـ مــنـذ أن فـعـلت ذلك
األمـريـكـيـة اخملـضـرمـة سـيـريـنـا
ويــــلـــــيــــامـــــز في عـــــامي 2011
و2012.ويعـد هذا ثـاني لقب في
مـسـيـرة كـاسـاتـكـيـنـا بـعـدما
فــازت بـلـقــبـهـا األول في
سـان بطـرسـبرج في

عام 2021.

سيرينا ويليامز
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اجـتـماع وهـمي وبالـسـر للـجـمعـية
الـعـامـة الحتـاد اجلـمـباز فـي اربيل
النــهــا بــعــيــده عن انــظــار االعالم
لـيعـلن زوراً بـانه الـرئيس
الــشـــرعـي من هـــنــاك
لـــــكــــون اعـــــضــــاء
اجلمعية العامة
و ســـــــتــــــــة من
اعضاء الـهيئة
االداريــــــــــة لم
يـــبـــلـــغـــوا او
يـعـلـمـوا بـذلك
لـــــكــــــونـــــهم ال
يــعــتــرفــون بــاي
قــــــرار او اجـــــراء

يتخذه اياد جنف.
وحـذر كـاظم أي جـهة او
طـــرف يــحــتـــضن هــذا االجـــتــمــاع
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تـوعـد االحتاد الـعـراقي لـلسـبـاحة
منتحلي صفـات خبير السباحة او
درب الـدولي مؤكـداً انه سيـتخذ ا

إجراءات قانونية بحقهم.
وذكـر االحتـاد في بـيـان أن ظـاهـرة
انـتــحـال صـفــة خـبـيــر سـبـاحـة او
مـــــدرب ســــبـــــاحـــــة دولي او العب
منتـخب وطني سابق لـدى البعض
ـــدربــ حــديــثـي الــعــهــد في من ا
اجملـال  انـتـشرت بـشـكل كـبـير في
اآلونــة االخـيـرة في اغــلب مـسـابح

بغداد واحملافظات.
وأضــــاف أن االحتـــــاد ســــيـــــقــــوم
ــحـاســبــة كل شــخص يــدعي او
ينـسب هذه الصـفات له بـغير وجه
ؤهالت حق من الذين ال يحملون ا
مـارسة مهـنة تـعليم التي تـأهلـهم 

او تــدريب الـــســبــاحــة او االنــقــاذ
وسـيــتم اتـخــاذ جـمــيع االجـراءات
الــقــانـــونــيـــة بــحــقـه وفق قــانــون
االحتــادات الــريــاضــيــة 24 لــعــام
2021 والـــــــذي اجـــــــاز لـالحتـــــــاد
الـعــراقي لـلـســبـاحـة والــريـاضـات
ائـية وضع السـياقـات القانـونية ا
ـمـارسـة واالجــراءات االحـتـرازيــة 
ـــيــات ـــهن او فـــتـح اكـــاد هـــذه ا

لتعليم السباحة .
…bL²F   «œUNý

وب أن االحتاد سـيقوم باسـتثناء
االشــــخــــاص احلــــاصــــلــــ عــــلى
شـــهــادات مـــعـــتــمـــدة من االحتــاد
الـعــراقي لـلـســبـاحـة والــريـاضـات
ـائية والـتي تـمنحـهم الصـالحية ا
ـمـارسة مـهـنتي االنـقـاذ والتـعـليم
ذكورة سميات ا لكن دون اطالق ا

الــــوهـــمي مــــؤكـــداً أن ايـــاد جنف
ــاضي حـــيث تــبــرأت اصــبح مـن ا
مـــنه الـــهـــيـــئـــة االداريـــة لالحتـــاد
وعـزلـته اجلـمعـيـة الـعـامة في وقت
ســابق عــلى خــلــفــيــة فــسـاد مــالي
ــلك واداري.وأضـــاف أن جنف ال 
هيـئة اداريه تعـمل معه وال جمـعية
عامة تعترف به موجهاً النداء إلى
ـبـيـة ووزارة الـشـباب الـلـجـنـة االو
والــريـــاضـــة لـاللــتـــفـــات إلـى هــذا
ـضحك من قبل الرئيس التصرف ا
ـعـزول مـطـالـباً بـ”عـدم الـتـعاطي ا
مـع اي مـــخـــرجـــات ألي اجـــتـــمــاع

وهمي من هذا القبيل.
يذكـر ان جنــــــــف  عـزله رسمـياً
في اجـتمـاع للـهيـئة الـعامـة الحتاد
اجلــمـــبــاز مــطــــــــلع شــهــر تــمــوز

اضي. ا
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غــادر مـــنـــتــخـب شــبـــاب الـــعــراق
لـلـمواي تـاي بـغـداد متـوجـهاً إلى
مـاليـزيا خلـوض منـافسـات بطـولة

الــعــالم فــيــمــا رفع رئــيـس احتـاد
الـلـعـبـة رايـة الـتـحـدي واحلـصـول

على اوسمة في البطولة.
وقـــال رئــيـس االحتــاد مـــصـــطــفى

جـبار عـلك في تـصريح صـحفي إن
منتخب شباب العراق للمواي تاي
ــالــيــزيـة تــوجه إلـى الــعــاصــمــة ا
ــبـور لــلــمـشــاركــة بـبــطــولـة كــواال

ــنـتـخب الــعـالم.وأضــاف عـلك أن ا
يـسـعى لـتـحـقـيق نـتـائج ايـجـابـيـة
طـيبـة في اكـبر بـطولـة تـقام لـلعـبة
لـفــئـة الـشــبـاب من خالل مــشـاركـة
أبـرز العــبي الـعـراق الـذين يـعـدون

األبرز قارياً.
وبـيّن رئـيس االحتـاد أنه  إعـداد
العـــبـــيـــنـــا لـــلـــبـــطـــولـــة من خالل
ـعـسـكـرات الـتـدريـبـيـة الـداخـلـية ا
التـي اقيـمت لهم مـشيـراً إلى أنهم
سيتحدون أبطال العالم وكلنا أمل
لــتــحــقـــيق األوســمــة ورفع الــعــلم

ي. العراقي في اكبر محفل عا
وكان مـنتخب الـعراق للـمواي تاي
للـمتـقدمـ أحرز خـمس ميـداليات
مــلـونــة في خــتـام بــطــولـة الــعـالم
 2022الــتـي جــرت فـي أبــو ظـــبي

مؤخراً.
وعـلـى صـعـيـد اخـر كـشف االحتـاد

الــعـــراقي لــلــمالكـــمــة عن خــطــته
ستقبلية لتطوير واقع اللعبة. ا

وقـال رئــيس االحتـاد عـلي تـكـلـيف
في تصريح صحفي إن عمل احتاد
قـبلـة يهدف ـرحلـة ا الكـمة في ا ا
ــســتــويــات الى االرتــقـــاء ألعــلى ا
ــصـاف لــيــتــســنى لـنــا الــوصــول 

تقدمة باللعبة. الدول ا
وأوضـح أن خــــــــــطـــــــــة االحتـــــــــاد
ـستـقبـلـية تـنصب عـلى االهتـمام ا
ـــواهب الـــشـــابـــة واخلـــامـــات بـــا
تـميـزة الـتي تعج بـها الـصغـيـرة ا
أنـديـتـنـا احمللـيـة الخـتـيـار األفضل
لـتمـثـيل مـنـتـخـباتـنـا الـوطـنـية في

قبلة. احملافل اخلارجية ا
ـيـدالـيـة يـذكـر أن الـعـراق حـصـد ا
الــذهــبـيــة في بــطــولــة الــعـرب عن
ـــثـــله الـــوحـــيـــد الالعب طـــريـق 

اجدي. يوسف ا
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اجـتـمـعت الـلـجـنـةُ الـفـنـيّـة فـي اإلحتادِ
الـعـراقيّ لـكـرةِ الـقـدم بـحـضـورِ رئيس
الــلــجــنــة جــون ويــتل ورئــيسِ جلــنـة
ُــســتــشــارين أنــور جــســام في مــقـرّ ا
االحتـاد مع مـدربِ مـنـتخبِ الـنـاشـئ
"أحــمــد كــاظم" بــحــضــورِ مــديــر قــسم
الـتـعلـيم والتـطويـر في الـلجـنة الـفنـيّة

الدكتور وسام جنيب صليوه.
وقـدّمَ مـدرب منـتـخب النـاشـئ "أحـمد
كـاظم" مـنـهـاجه الـتـحـضـيـريّ لـبـطـولةِ
كـأس الــعـرب الـتي سـتـقـام في الـثـالث
والـــعــشـــرين من الـــشــهـــر احلــالي في
اجلــزائـر ومــا تــرافـقــهـا من حتــديـاتٍ
تــتـمـثلُ بـقـصــر فـتـرةِ اإلعـداد وتـراجعِ
ُــســـتــوى الــبــدنيّ بـــســبب انــقــطــاعِ ا
الــفــريق عن الــتـدريــبــاتِ مــنـذ نــهــايـةِ
مـشـاركـته في بـطولـةِ غـرب آسـيـا التي

أقيمت في مدينةِ العقبة األردنيّة.
وقــالَ رئــيس الــلـجــنــة الــفـنــيّــة جـون
رُّ ويـتل: نعي جيداً الصعوباتَ التي 
بــهـــا اجلــهــازُ الــفــنـيّ اجلــديــد لــكــون
الـبـطـولـة قـريـبـةً جـداً واجلـهـاز الـفـني
سـاته بـحـاجـةٍ لـلـوقتِ من أجل وضـعِ 
الــفـنــيّــة ومع ذلك فــالـلــجـنــةُ الــفـنــيّـة
سـتقـدم دعمـها لـلجـهازِ الـفني من أجل
جنـاحِ مهـمةِ الفـريق وحتقيق مـستوى

طيب.
ومـن جـــهــــته تــــبـــنى رئــــيسُ جلــــنـــة
ـستـشارين "أنور جـسام" مـقترحَ ا
ــــدرب بــــضـــرورةِ مــــغـــادرة ا
الــفــريق بـوقـتٍ مـبــكـرٍ إلى
اجلـزائـر من أجل تـأقلمِ
ــــــنــــــتــــــخب عــــــلى ا
األجــــــواءِ ومـن أجل
االسـتـقـرارِ الـبـدني
مـن خالل خـــــوضِ
التدريباتِ البدنية
هناك وإن صحت
فــــرصـــة خلـــوض
مـبـاراةٍ جتـريـبـيـةٍ
مـــع أحـــــــــــــــــــــــــــد
ـــــنـــــتــــخـــــبــــات ا
ــــــشـــــاركــــــةِ في ا

البطولة.

اعاله بغير مسوغ قانوني.
وفـي سـيـاق مــنـفـصـل كـشف نـائب
رئـيس االحتـاد الـعـراقـي لـلـجـمـباز

ولـيـد كـاظم أن الـرئيس
ــــــعــــــزول إيـــــاد ا
جنـف عــــــــقـــــــد
اجــــتــــمــــاعــــاً
اســتـثــنـائــيـاً
في مـحـافـظة
أربيل لـيعلن
بـــــــــــــــــــــــأنــه
الـــــــرئـــــــيس

الشرعي.
وقـــــال كـــــاظم
في بـــــــيــــــان إن

الـــرئــيس الـــســابق
ـعزول بـعـد ان ضاقت ا

به الـسـبـل الـقـانـونـيــة يـنـوي عـقـد
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أفـاد تقـرير صـحفي إنـكلـيزي بـأن ميالن أعـاد تنـشيط مـحادثـاته مع تشـيلـسي بشـأن التعـاقد مع الـنجم
ـغربي حـكـيم زيـاش هذا الـصـيف. وفاوض مـيالن تـشـيلـسي لـضم زياش مـنـذ عـدة أشهـر لـكنـهـما لم ا
الية. وبحسب صحيفة بريطانية فقد بدأ ميالن جولة جديدة من النقاش يتوصال التـفاق حول التفاصيل ا

مع تشيلسي من أجل إمكانية ضم زياش على سبيل اإلعارة.
رة أيضـا باعـتبار أن فـاوضات هـذه ا ـتوقع أن يحـدث أي تقـدم في ا وأضافت الـصحيـفة أنه من غـير ا

النادي لديهما أولويات أخرى.
وعلى الـرغم من ذلك فإن زياش نفـسه مهتم بتـلك اخلطوة ويأمل أن يـصل الناديان التـفاق قريب خاصة

بعد خروجه من حسابات مدربه توماس توخيل.
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بـصـفـته الالعب الـذي لـعب أكـبـر عـدد من
نتخب اإلجنليزي باريات الدولية مع ا ا
رمى بيتر شـيلتون من أكثر كـان حارس ا
الالعـبـ جناحـا وشـهرة في الـعـالم لكن
لعب كان شيلتون فريسة إلدمان خـارج ا
الــقــمــار طــوال حــيـــاته - حــتى تــمــكــنت
زوجـته من مـسـاعـدته عـلى الـتـخـلص من
هــذا اإلدمــان. تــصف ســتـيـف شـيــلــتـون
بـعباراتها وكـلماتهـا اخلاصة احلياة مع
مـدمن الـقمـار وكـيف أنـهـا مصـمـمـة على
ن يعيـشون مع أحبة مـساعدة اآلخـرين 
ـشـكـلـة.بـعـد وأقـارب يـعـانـون من نــفس ا
وقت قـصــيـر من تـعــارفـنـا في عـام 2012

ريب.  الحظت سلوكه ا
كـان يخـرج من الـغرفـة السـتخـدام هـاتفه
وكــان مــتــحـــفــظــا ومـــتــكــتـــمــا بــصــورة
مـريـبـة.واعـتـقـدت أن هـنـاك امـرأة أخـرى
فـــإذا كــنت تـــعـــيش مع مـــدمن مــقـــامــرة
سـتشـعـر حـتـمـا أن هنـاك طـرفـا ثـالـثا في
عالقــتك.وعــلى هــاتــفه رأيت نــفس الــرقم
مـرارا وتكـرارا لقـد كـان رقم هاتف شـركة
مـراهنـة.واعتـقدت في الـبدايـة عنـدما كان
يــخــرج مـن الــغــرفــة الســتـــخــدام هــاتــفه
لـلـمــقـامــرة أنه رجل نـبــيل وال يـرغب في
ـقـامـرة أمـامي وأن األمـر مـجـرد هـواية ا
بـسيطة.وذات ليلة استيقظت ولم يكن في
الــــســـريـــر. كـــان جـــالــــســـا أمـــام جـــهـــاز
الـكـمــبـيــوتـر احملــمـول اخلــاص به وكـان

وذج مراهـنة. كان ظـاهرا على الـشاشـة 
الـليل قد انتصف ويـبدو أنه كان يفكر في
ـراهنة عـلى سباق خـيول في أستـراليا ا
قـامـرة في أي كـنـه ا وبـطـبـيـعـة احلـال 
سـباق في جـمـيع أنحـاء الـعالم وفي أي

وقت يشاء.
وعـنـدهــا اتـضح لـي أنـهــا لـيـسـت مـجـرد
هـواية وأن هناك مـشكلـة خطيرة لـلغاية
ـا ال مجـال لـلشك فـيه أنه يـعاني أدركت 

من إدمان القمار.
وحـاولت التـحـدث معه. لـقد عـمـلت لفـترة
طـويلة في قطاع الرعاية الصحية ورأيت
دمن خالل فـترة عملي تـلك الكثيـر من ا
الـذين يـحـاولـون الــتـخـلص من إدمـانـهم
كــــنت أعــــلم أنـه ال يـــنــــبــــغي أن أضــــغط
ـيل عـلـيه.عـنـد احلـديث عن إدمـانه كـان 
ألن يـصبح متـحفـزا للغـاية كـان في حالة
إنـكار تام قال إنه مجرد شيء فعله كنوع
من الـتـسلـيـة. كان إدمـانه بـشـكل أساسي
عـلى الرهان على سـباق اخليل كـان ملما
بـالـكـثـيـر عـن سـبـاق اخلـيل وكـان يـعـرف
ــتـــلــكــون ــديـــرين والالعـــبــ الـــذين  ا
اخلـــيـــول وكـــان األمـــر يـــبـــدو أســـلـــوب
حـيـاة.وهـنـاك اعـتـقـاد سـائـد بـأن مـدمـني
الـــقـــمـــار عـــادة مـــا يــكـــونـــون فـــاشـــلــ
ومــتــعــثـرين; فـي الـواقع هـم غـالــبــا عـلى
درجـة عالـية من الـذكاء ونـاجحـ مهـنيا
رء أنه لـدرجة يصـعب معـها أن يتـصور ا
قامر يخفي أمـام شخص مقامر. كما أن ا

إدمـانه حلـد كبـيـر. كنـت أجد صـعـوبة في
الـتـعـايـش مع األمـر ألني أحب بـيــتـر.لـقـد
كـان مقامـرا طوال حيـاته البالـغة منذ أن
ــــدة 45 كـــــان عـــــمــــره 15 عـــــامـــــا أي 
عـامـا.وعـرض عــلي الـزواج واقـتـرح عـلي
اصـطـحـابي إلى بـربـادوس لـقـضـاء شـهر
الــعـــسل لــكــني قــلـت له: أنت مــقــامــر ال
أسـتطـيع الـزواج بك ويـقـلقـني كـثـيرا أن
يـكـون هــذا اإلدمـان مـتــمـلـكــا لك بـصـورة
يـصعب معـها اإلقالع عنه.لكـنني لم أعطه
إنــذارا نـهــائــيــا أو مـهــلــة نـهــائــيــة عـلى

اإلطالق.
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واتـخــذت بـعض الــتـدابــيـر وأولــهـا أني
أبـقيت أمـوالي مـنفـصـلة عن أمـواله هذه
نــصـيـحــة أقـولـهــا لـكل من يـعــيـشـون من
أحـباء مقامـرين: حافظوا عـلى استقاللكم
ـال أبدا.والحظت ـادي وال تقـرضوهم ا ا
أنه كـلمـا حصل عـلى كشف حـساب بـنكي
ــــزقه ويــــحــــرقه.ثـم وصل كــــشف كــــان 
ــصـرفي بـالــبـريــد بـيـنــمـا كـان حــسـابه ا
نزل يعمل في مكان بـعيد نسبيا خـارج ا
ال الـذي يصرفه في أردت أن أرى حـجم ا
ـقـامــرة ووجـدت صـفـحــات وصـفـحـات ا
تـظـهــر أن الـكـثــيـر من أمــواله تـذهب إلى
ـقـامــرة "بـيـتـفـيـر" BetFair لـقـد شـركـة ا
ــا قــيــمــتـه نــحـو  18ألف جــنــيه قــامــر 
إسـترليني في شهر واحد.ووقفت مذهولة
وشـعـرت بـصـدمـة رهـيـبـة هـزت أعـمـاقي

وقـــلت فـي قــرارة نـــفــسـي "يــا إلـــهي إنه
مـريض للـغـايـة" لـقـد فطـر قـلـبي.وعـنـدما
عـلم بـأني أصــبـحت عـلى بـيــنـة تـامـة من
األمـر غضب مني بـشدة لـكني قلت له: أن
تـعاني من مـرض إنه إدمان وحتـتاج إلى
ــســاعـــدة لــلــتـــخــلص مــنـه وأنــا هــنــا ا
ـسـاعدتك.ثـم تعـرضت لإلجـهـاض وبـعد
تـلك احلـادثة كـان لـطـيفـا ورائـعـا معي لم
يــقـامــر مــطـلــقــا بل ســهـر عــلى رعــايـتي
ـا والـعـنـايـة بي وفـكــرت حـيـنـهـا بـأنه"ر
ـقــامـرة من أجـلي".لـقـد عـاد سـيـقـلع عن ا
بيـتـر للـمقـامرة مـجددا لـكنـني أعتـقد أنه
رة فقد فقدنا طفال كنا نتوق تـغير هذه ا
إلجنــابه وأعــتــقــد أن اخلــســارة جــعــلــته
يــشــعــر بــالــقــلق من أنه ســيــفــقــدنـي أنـا
أيـضــا.وشــعـرت بــأنه بــدأ يــدرك أن لـديه
مــشـكــلـة خــطـيـرة وأنـه لن يـكــون هـنـالك
زفـاف أو شهـر عـسل في باربـادوس.وبدالً
من الـصـراخ والـهـذيـان وفـقـدان الـتوازن
ـــشـــكـــلـــة بـــصــورة بـــدأت أتـــعــامـل مع ا
تـدريجـية.وكـنت خـائفـة جـدا على صـحته
الـنفـسـيـة كـان واضـحا أنه يـتـدهـور فـقد
ـقـامـرة كـان مـنـغـمـسـا في اإلدمـان عـلى ا
ـا كانت عالقتنـا لطيفة ألبـعد احلدود.لطا
ومـرحة لـكنه دخل في حـالة من االكـتئاب
واالنــطـــواء.في يــوم أحـــد من ذات األيــام
اخـتفى في الطابق الـعلوي. كـان بإمكاني
ســـمـــاعه عـــلى الـــهـــاتـف وهـــو يـــحــاول
ال مقابل عمل قام احلـصول على بعض ا

ولم يـضـعـوا قـيـودا عـلى حـسـابه.وطـوال
الـوقت كنت أحاول التـعامل مع مشاعري
وقــــد انــــتـــــابــــني شـــــعــــور بــــالــــوحــــدة
الـقاتلة.عنـدما مات والده كنت أخشى أن
يـدفـعه ذلك إلى الـتدهـور مـرة أخـرى كان
عـلي أن أتـعامل مـع مخـاوفي وهـواجسي
وقـضـايـا الــثـقـة.بـعــد خـمس سـنـوات من
إقالعه عن إدمـانه بدأنا نسمع عن أطفال
يـنهـون حـيـاتـهم بـسبب الـقـمـار.وأخـبرت
بـيـتـر أن عـلـيه أن يـفــعل شـيـئـا. سـيـكـون
صـوته مسموعا وذو تأثيـر كبير لقد كان
مـتعـاطـفـا لـلـغـايـة وقـال "هـذا مـا يـنبـغي
عـــلـي فــــعـــلـه يــــجب أن أحــــاول إنــــقـــاذ
األرواح".لــقـــد تــطــلب األمــر الـــكــثــيــر من
الــشـجـاعـة أجــريـنـا مــقـابـلـة فـي يـنـايـر/
ـخـاطر كـانـون الـثاني 2020 لـلـتـوعـيـة 
الـقمـار وفي صـباح الـيـوم التـالي تـلقـيـنا
رســائل من مــدمـــنــ ومن أشــخــاص في
حــيــاتــهم شــخص مــدمن.وكــانت رســائل
حـزينـة ومـثـيـرة لـلـمـشـاعـر والـبـكـاء كان
هــنــاك مـــدمــنــون قــرروا احلــصــول عــلى
ـساعـدة بسـبب بيتـر ومن الواضح أن ا
مـا يـفـعـله يـسـهـم بـشـكل كـبـيـر في زيـادة
الـــوعي.لـــكــنـــني أدركت أن أهل وأحـــبــاء
ـدمن ال يــحـصــلـون عــلى أي مـســاعـدة ا
وهـــذا أمــر مــحــزن فـــاألحــبــاء واألهل هم
ـدمـن وال يـنـبغي ضـحايـا مـثلـهم مـثل ا
جتــاهــلـهـم فـأنــا قــد كــنت تـريــاق بــيــتـر
والـسـبب بـشــفـائه.وحـصــلت عـلى دبـلـوم

t²łË“ …bŽU 0 —ULI « ÊU œ≈ s  hÒK ²¹ Êu²KOý d²OÐ v d*« ”—UŠ

ــــرض الــــذي شُـــــخّص بــــاإلصــــابــــة 
الــســكـري في سـن الـثــالـثــة والــنـصف
رض في مـقابلة كـيف تعامل مـع هذا ا

. مطوّلة مع "ليكيب" الفرنسية اإلثن
وقـال زفيريف "أحـمل جهاز قـياس سكر
ضـارب خـاصتي. +ايه الـدم في كـيس ا
تـي بي+ تـســمح لي بــاســتــخـدامه (...)
أفـــحص نـــفـــسي كل مـــا انـــتــقـــلت إلى
ــــلـــعـب. ال أمـــلك اجلــــانب اآلخــــر من ا
مــضــخــة أنــســولــ أنــا أقــوم بــحــقن
بــنــفـسـي. لـدي دائــمــاً قـلم األنــســولـ
ـــاني في ــقـــابل أشـــار األ مـــعي". فـي ا
ــــقــــابــــلــــة مـع "أر تي أل" إلـى أنه من ا
الــــســــابق ألوانه الــــقــــول مــــا إذا كـــان
فـتـوحة سـيـشارك فـي بطـولـة أميـركـا ا
الـــتي تـــنـــطـــلق في 29 آب/أغـــســـطس

احلالي.
ذلـك أنه تــعــرّض إلصــابـة خــطــيــرة في
ن خالل نـــصف الــنــهــائي كـــاحــله األ
الـــــــقـــــــوي فـي روالن غـــــــاروس أمـــــــام
4 اإلســـــــبــــــــاني رافــــــــايل نــــــــادال في 

اضي. حزيران/يونيو ا

. وكـان زفـيـريف قـد الــفـرنـسـيـة االثـنــ
أعــــلن الـــســــبت عـــبــــر حـــســـابـه عـــلى
رض السكري إنـستاغرام أنه مصـاب 
مـذ كـان طفالً مـعلـنـاً إنشـاء مؤسـسته
"مـؤسـسـة ألكـسـنـدر زفـيريف" من أجل
اني أن رض. وكـتب األ مـكـافحـة هـذا ا
"الـسـادس من آب/أغـسـطس 2022 هـو
يـوم خاص جداً بالنسـبة لي ولعائلتي.
الـيوم ولدت مؤسـسة ألكسـندر زفيريف
ساعدة األطـفال الذين يعانون رسـمياً 
مـن مـرض الــســكــري من الــنـوع األولى
ومــســاعــدة الــنــاس عــلى الــوقــايــة من
مــرض الـسـكـري من الــنـوع الـثـاني من

خالل عيش حياة صحية ونشيطة".
وفـي الــيــوم نــفــسـه قــال زفــيــريف في
مـــقــابــلـــة مع قــنـــاة "أر تي أل" أنه قــرر
ـؤسـسـة الــتي تـتـخـذ من إطـالق هـذه ا
هـامـبورغ (مـسـقط رأسه) مقـراً لـها مع
شـقـيـقه ميـشـا زفـيريف "لـنـظـهر لـلـعالم
أنـه ال ينـبـغي وضـع حـدود بسـبـب هذا

رض". ا
ـبـيـاد طـوكـيو وشـرح حـامل ذهـبـيـة أو

تـعامله مع داء السكّري الذي أصيب به
مـذ كان في الثـالثة والـنصف من عمره
في مـقابلـة مطولة مع صـحيفـة "ليكيب"

{ باريس) ,أ ف ب) - حتدّث العب كرة
ـياً صـنف ثـانـياً عـا ـاني ا ـضـرب األ ا
ألـكسـندر زفـيريف (25عـاماً) عـن كيـفية
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كـــان فـي كـــلـــوب ســـيـــريـــو وهـــو نــادٍ
اجـتمـاعي ورياضي جنـوبي العـاصمة
مع مـــجــمــوعــة مـن األصــدقــاء عــنــدمــا
اقــــتـــرب مـــنـه ضـــابط شــــرطـــة خـــارج
اخلـدمـة. وقـال شـهـود عـيـان إن ضـابط
الــشــرطـة بــدأ في الــتــلـويح بــزجــاجـة
كـــانت عـــلى طــاولـــة مــهـــددا. إثــر ذلك
واجــهـه لــو وشل حــركــته وطــلب مــنه
ـغادرة. وبحسب مزاعم أخرج ضابط ا
الـشـرطة مـسـدسا وأطـلق الـنار عـلى لو
ـسـتـشـفى في جــبـهـته. ونُـقل لـو إلى ا
حـيث أُعـلن عن مـوته دمـاغـياً حـسـبـما
قـال مـحـامي عـائلـته. وقـالت عـائـلته إن
ـكن الـتـعـافـي منـهـا. وقـالت حـالـته ال 
الـشـرطـة إنـهـا فـتحـت حتقـيـقـا بـشـبـهة
الــشـروع في الـقــتل. وفـاز لـو بــبـطـولـة
الـعـالم للـجوجـيتـسو 8 مـرات في ثالث

فئات وزن مختلفة وهو رقم قياسي.
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أصـيب لـيـانـدرو لـو أحـد أعـظـم أبـطال
ريـاضة اجلـوجيـتسو الـبرازيـلية وهي
من ريـاضـات فـنـون الـقـتـال بـرصـاصـة

في رأسه في ناد في ساو باولو.
وقـالت الـشرطـة إن لو  33 عـامًـا  كان
فـي ناد في حي ساودي في سـاو باولو
عـندمـا أطلق علـيه ضابط شـرطة خارج
اخلــدمــة الـنــار. وأضـافـت الـشــرطـة أن
الـــضـــابط الـــذي أطـــلـق الـــنـــار مــا زال
ـسـتـشـفى حـيث هـاربـا. ونُـقل لـو إلى ا

أعلن عن موته دماغيا بعد ساعات.
وكــــــان لــــــو أحــــــد أجنـح ريــــــاضــــــيي
اجلـــوجــيــتـــســو عـــلى اإلطالق إذ فــاز
بـبطـولة الـعالم 8 مـرات. ووفقًـا لتـقرير
لـلـشـرطـة اطـلـعت عـليه وسـائل اإلعالم
احملـــلــيـــة فــإن لــو واســـمه بــالـــكــامل
لـيـاندرو لـو بيـرييـرا دو نـاسيـميـينـتو

أخبار النجوم

من نهـايتـه مع خروج تـقاريـر تفـيد
باقترابه من مارسيليا.

وكـتب سـانشـيـز عـبـر حـسابـه على
"إنـسـتــجـرام": "هـنـا أتـرك 3 ألـقاب
شــكـرا لـكـم وأتـمـنـى لـكم الــتـوفـيق

أراكم قريبا".
وانـــضم ســـانـــشـــيــز إلـى إنــتـــر في
سـبـتـمـبـر/أيـلول 2020 في صـفـقة
انـــتــــقـــال حــــر بـــعــــد رحـــيــــله عن
مــانـشـســتـر يــونـايــتـد وخـاض مع
الفـريق 108 مـبـاريات وسـجل 20

هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة.
وتـوج سـانـشــيـز مع إنـتـر بـالـدوري
اإليـطالي وكـأس إيـطـاليـا والـسـوبر
اإليـطـالي وسـجل هـدف الـفـوز ضد
يــوفــنـتــوس في كــأس الــســوبـر في

وقت سابق من هذا العام.
من جهة اخريأصبح جنم مانشستر
سـيـتي كـيــفـ دي بـروين الـسـفـيـر
الرسـمي لـلعالمـة الـتجـاريـة لتـبادل

شفرة "فيميكس". العمالت ا
وقـــال دي بـــروين عـــنـــد اإلعالن عن
الــصــفــقــة: "لــقــد تــزايــد اهــتـمــامي
ــشـــفــرة مــنـــذ فــتــرة بــالــعـــمالت ا
ويسـعدني أن فـيـميـكس طلـبت مني

التعاون معها".

مدريد لم يخسر في آخر 11 مباراة
ـانـية حـيث حقق 7 ضد األنـدية األ
انـتـصارات و 4تـعـادالت وذلك مـنذ
ة ضـد فـولفـسبـورج بنـتيـجة الهـز
(2-0) في ذهـاب ربع نــهـائي دوري
أبــــــطـــــال أوروبـــــا مـــــوسم 2015-

.2016
ـيـرجني في حتـقـيق الـفـوز وجنح ا
في لـقـاء اإلياب بـثالثـيـة نـظـيـفة من
توقـيع كـريسـتـيانـو رونـالدو وعـبر
لـــلـــدور نـــصـف الـــنـــهـــائي في ذلك

الوقت.
وكـانت آخـر مـواجـهـة لـريـال مـدريد
ــســتــوى األوروبي ضــد نـاد عــلى ا
ـــوسم ـــانـي في دوري األبـــطـــال  أ
2020-2021 في دور اجملـمـوعات
حــــيث كــــان بــــنــــفـس اجملــــمــــوعـــة

بوروسيا مونشنجالدباخ.
وحـــقـق ريــــال مــــدريـــد الــــفــــوز في
إسـبــانـيــا بـهــدفـ دون رد قـبل أن
ـانيا يتـعادل في مواجـهة اإليـاب بأ

.(2-2)
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من جــــهـــة اخــــرى  اقــــتــــرب نـــادي
يـوفنـتـوس من إبـرام صفـقـة جـديدة
بالتعاقد مع فيليب كوستيتش جنم
ــاني آيــنــتــراخت فــرانــكــفــورت األ
خالل فــتـرة االنــتـقــاالت الـصــيـفــيـة

اجلارية.
فــبـحــسب جـيــانـلــوكـا دي مــارزيـو
خـبــيـر االنـتــقـاالت بـشـبــكـة "سـكـاي
ـفـاوضات سـبورت إيـطـالـيا" فـإن ا
بـ يـوفنـتـوس وفـرانـكـفـورت حول
ضم كـوسـتـيـتش ال تـزال مـسـتـمـرة
مشيرًا إلى أن الطرف اقتربا كثيرا
مـن الـــتـــوصـل التـــفـــاق حــــول نـــقل

الالعب.
ـتوقع وأوضح أن كـوستـيـتش من ا
أن يـصل إلى مـديـنة تـوريـنـو الـيوم
الثالثـاء ليقـترب من ارتـداء قميص

وسم اجلديد.  البيانكونيري في ا
وكــانت تـقــاريـر صــحـفــيـة أكـدت أن
كــوســـتــيــتش وافـق عــلى الــشــروط
الـشـخـصـيـة لـعـقـده مع يـوفـنـتوس
والـــذي ســيـــمــتــد لـ3 ســنــوات مع
راتب سنوي يبلغ 3.5 مليون يورو.
اني تيمو فيرنر مهاجم واقترب األ
تـشـيـلسـي من الـرحيـل عن صـفوف

البلوز هذا الصيف.
وخــــرج فــــيــــرنــــر (26 عــــامًــــا) من
حـســابـات مـدربه تــومـاس تـوخـيل
خاصـة بـعد الـتعـاقـد مع اإلجنلـيزي

رحيم سترلينج.
ـانــيــا مــسـاء ووصل الالعب إلـى أ

ألصـــبح مـــعــاجلـــة وحتـــدثت إلى وكـــالــة
الــتـــعــافـي من اإلدمــان ARA الـــتي كــان
لـديـهـا بـعض الــوظـائف.بـدأت الـعـمل مع
ـاضي الــوكــالــة مـنــذ أبــريل/ نــيــســان ا
كــســـفـــيـــرة ومـــســـتـــشـــارة أعـــمل عـــلى
مـشروعهم الذي يـحمل اسم "من ستة إلى
ــشــروع الــعــائــلــة عــشــرة". يــضـع هــذا ا
واألصــدقــاء في مــقــدمــة مـن يــحــتــاجـون
ـسـاعدة; ويـسـتـمـد اسـمه "من سـتة إلى ا
ــتــأثــرين عــشـــرة" من عــدد األشــخــاص ا
ـقـامـرة شـخص واحـد.إنه بـالـضـبط مـا
ـالي هـو مـطـلـوب - لــيس فـقط اجلـانب ا
ولــكن أيــضــا اجلــانـب الـعــاطــفـي. هــنـاك
أشـخـاص غاضـبـون آبـاء يريـدون إخـبار
أطـفالهم بـأنهم مدمـنون وعلـيك أن تشرح
لـــهم هـــذا لــــيس خـــطـــأهم هـــذا مـــرض
وإدمــــــــان ال يــــــــخــــــــتــــــــلـف عن إدمــــــــان
اخملــدرات.وهــنــاك حــاجــة إلى مــزيــد من
الــدعم لــلــمـدمــنــ خالل فــتـرة الــتــعـافي
ـنـحـهم أفـضـل فـرصـة لالسـتـمـرار وعـدم
الـعودة لـلـمـقـامرة.إلى أي شـخص يـشـعر
بــالــقــلق عــلى أحـبــائه ســأقــول: إذا كـان
حـدسك يخـبرك أن هنـاك خطـبا مـا فاتبع
حدسك إذا كانت لديك الشكوك ينبغي أن
تــتــبـ صــحــتــهـا.يــجب أن تــكــون قــويـاً
لـتــتــخـطى كـل ذلك وكن واثــقـا أن هــنـاك
دعم.عـنـدمـا نـنـظـر إلى الـوراء أنـا وبـيـتـر
نـقول ألنـفسـنـا "نحن مـذهـلون هل مـررنا

حقا بكل ذلك?" إنه إجناز لكلينا.

وتأسست فيميكس في العام 2019
وســرعــان مــا أصــبــحت واحــدة من

شفرة. أكبر منصات العمالت ا
وســـيـــــــــــعــــمـل دي بـــرويـن عــــبـــر
مــشـاريع مــخـتــلــــــــفـة مع الــعالمـة
ــا في ذلـك مــشــروع الـــتــجــاريـــة 
Phemex Citizen الـــذي يـــهــدف
إلى تثقيف الـعائالت حول العمالت

شفرة. ا
وفي كرة الـقدم انتـشرت الـشراكات
بـ األنـديـة أو الالعـبـ ومـنـصات
شفرة كالنار في الهشيم. العمالت ا
ولـدى دي بـروين عـالقـات بـشـركـات
أخــرى أيــضــا حــيث اســتــثـمــر في
Sports & Leisure مـــجـــمـــوعــة
Group الــــــــتي تــــــــنــــــــتـج مـالعب
Therabody صــنــاعــيــة وشــركــة

للتكنولوجيا الصحية.
وقـال جـاك تاو الـرئـيس الـتـنـفـيذي
نوال لشركـة فيمـيكس: "على هـذا ا
تأمل فيميكس أن تضع سابقة وأن
ــثــالي في تــكــون صــانع األلــعـاب ا
ـشفـرة مثل كـيفن مجـال العـمالت ا
نــتـــوقع الــتـــعــاون إلظـــهــار تـــمــكن
مــنـــصــتـــنــا الـــشــامـــلــة وســـهــولــة

استخدامها". 
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ــــتـــــوقع أن أمـس اإلثـــــنــــ ومـن ا
يخـضع للـفحوصـات الطـبيـة اليوم
لكـي يكـمل صفـقـة انتـقـاله لصـفوف

ناديه السابق اليبزيج.
وكــتب فــابـريــزيـو رومــانــو خـبــيـر
سـوق االنــتـقــاالت في أوروبــا عـبـر
حــــســـــابه عـــــلى "تـــــويــــتـــــر": "وقع
تـشـيــلـسي واليـبـزيـج عـقـود صـفـقـة
ــقــرر أن تـتم تــيــمـو فــيــرنـر ومن ا
الـصــفـقــة مـقـابل  20مـلــيـون يـورو

كافآت". باإلضافة إلى ا
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وأضــــاف :"ســــيــــخـــــضع فــــيــــرنــــر
لــفـحــوصــات طــبـيــة في وقت الحق

اليوم".
وشــــارك فــــيـــرنــــر في 56 مــــبـــاراة
مـتاز وتمكن بالدوري اإلجنلـيزي ا
من تـســجـيل 10 أهـداف وصــنـاعـة

 13هدفا.
سانشيز يودع إنتر وجماهيره

ودع الـتشـيـلي ألـكـسيس سـانـشـيز
جنم إنتر السـابق فريقه بـعد إنهاء
عــقــده مع الــنـادي وشــكــر الــفـريق

وتمنى لزمالئه التوفيق.
ووافق ســانـشــيـز (33 عــامـا) عــلى
فـسخ تــعـاقـده مع إنـتــر قـبل مـوسم

WDI∫ فريق فرانكفورك خالل خروجه خاسراً امام ريال مدريد في مباراة سابقة  

بيتر شيلتون وزوجته

به. قـــلت له"ســأنـــتــقل إلى غـــرفــة الــنــوم
االحــتـيــاطــيـة فــأنـا بــحــاجـة مــاسـة إلى
تـصفية ذهني".في الصباح بدا مروعا لم
يـكن قد خلد للنوم مطلقا.قال لي "أعلم أن
ـقـامـرة لـكني لـدي مـشكـلـة سـأقـلع عن ا
ســأحــتــاج مــنك أن تــكــوني إلى جــانــبي
وتسـاعديني".تـعانقنـا حينـها وكانت تلك
واحـدة من أفــضل حلــظــات حـيــاتي.لــقـد
ــســاعــدته ومـر تــخــلــيت عن وظــيـفــتي 
رحلة صعبة جدا.ما زال بيتر غير قادر
عـلى تـذكـر األسـبـوع األول من إقالعه عن
ـقـامرة وحـيـنـهـا لم يـسـتـطع الـنوم إذ ا

كــان عــلــيه أن يــبــدأ حــيــاة جــديـدة.كــنت
أخـوض مــعـركــة يـومــيـة حملــاولـة صـرف
قامـرة وإلبقائه هـادئا. كان تـفكيـره عن ا
ـقامرة وفي غضون يـتوق إلى الرهان وا
ثالثـة أشهر بدأ يهـدأ. بدأ يستمـتع بلعبة
ـشي مـعـا عـلى الـشاطئ الـغـولف وكنـا 

في نزهات لطيفة.
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لـقد تخطينا تلك احملنة معا دون مساعدة
من أحـــد وكـــنت قـــد اتـــصـــلـت بـــشـــركــة
ساعدة "بيتفير" للمقامرة وطلبت منهم ا
لـكـنهم لم يـفـعـلـوا أي شيء على اإلطالق
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وضـعت ادارة نابـولي اإليـطالي أكـثر
من سـينـاريـو حلسم صـفـقـة التـعـاقد

مع كـيـلور نـافـاس حـارس مـرمى باريس
سـان جيرمان الفرنسي. وذكرت شبكة فوت

مـــيــركـــاتــو "إذا لم يـــتــمـــكن نــابـــولي من شــراء
ئة من راتبه نافـاس سيكون منفتحًا على حتمل 50 با

كـجـزء من صـفـقـة إعـارة". وأضافـت أن لوسـيـانـو سـبـالـيتي
ـرمى بـسـرعـة ويـسـعى مـدرب نـابـولـي يـريـد غـلق مـلف حـارس ا
لالعـتماد على نافاس في اجلـولة األولى من الدوري اإليطالي الذي

سينطلق يوم  15أغسطس/آب اجلاري. 
يذكـر أن نافـاس انضم إلى بـاريس سان جيـرمان قـادمًا من ريال
مــدريـــد في صــيف 2019 إال أنه خــســـر مــكــانـه في الــتـــشــكــيل

األساسي لصالح زميله جيانلويجي دوناروما. 
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قـال تـقـريـر صـحـفـي إسـبـاني إن نـيـكـو جـونـزالــيس العب وسط بـرشـلـونـة قـرر
الرحـيل عن صفوف الـفريق هذا الـصيف. وبحـسب صحيـفة "مونـدو ديبورتـيفو"
وسم ـشـاركـة في ا اإلسـبـانيـة فـإن نـيـكـو صاحب ال 20عـاما يـدرك صـعـوبة ا
كنه اللعب معه بشكل مستمر. اجلديد وطلب اخلروج على سبيل اإلعارة حتى 
درب وأضافت الـصحيفة: "نيكو طلب من تشافي السماح له بالرحيل ما فاجأ ا
لكـنه تفهم أسـباب هذا الـقرار" مـشيرة إلى أنه بـعد موافـقة تـشافي حتدث نـيكو
مع وكيل أعـمـاله خورخي مـيـنديـز وأخـبره أن هـدفه األول هـو االنتـقـال لصـفوف
ـدير الـفـني لفـالـنسـيا فـالنـسـيا. وتـابـعت الصـحـيفـة: "نـيكـو حتـدث مع جاتـوزو ا
ـنــاسـبـة يـريــد جـاتـوزو أيـضـا عــبـد الـصـمـد ــشـاركـة وبـا وضـمـن له اإليـطـالي ا
الزلـزولي على سبيل اإلعارة مـن برشلونة". وأفـادت الصحيفـة أن برشلونة وافق
على إعـارة نيكـو لكن بشـرط واحد وهو أن يـجدد عقـده احلالي الذي يـنتهي في
ـدة عـام واحـد عـلى األقل حـتى 2025 ويـفـكـر الالعب في األمـر صـيف 2024 

ألن رغبته في الرحيل واضحة.
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العب األوروبـية ـواهب الشـابة في ا ـاني تـعاقـده مع أحد ا أ نادي اليـبزيغ األ
هتمة بضمه. متفوقا على باقي األندية الكبرى ا

وأعلن النـادي في بيان رسمي تعاقده مع الـسلوفيني بينجـام سيسكو مهاجم
ريــد بــول ســالـزبــورج الــنــمــســاوي. وأوضح اليــبـزيـغ في بــيـانـه أن مـهــاجم

قبل وبـالتحديد وسم ا سالـزبورج سينـضم إلى الفريق بدايـة من ا
ـدة 5 في  1يـولـيـو/تـمـوز 2023. ووقع سـيـسـكـو عـلى عـقـد 
سـنوات لـينتـهي في صيف 2028 فـيما سـيقضي الالعب

وسم احلالي ضمن صفوف فريقه النمساوي. ا
الـدولي السلوفـيني الذي شـارك مع منتخب بالده في
ــاضــيـة بــبـعض 13 مـبــاراة ارتــبط طـوال الــفــتـرة ا
األنــديــة الـــكــبـــرى لــكن اليـــبــزيغ جنـح في حــسم

الصفقة لصاحله.
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ــلـعب  تــتــجه األنـظــار الــيــوم إلى ا
ــبي اســتـاديــون هـيــلــيـســنـكي األو
بفـنـلنـدا حـيث سيـقـام نهـائي كأس
السـوبـر األوروبي ب ريـال مـدريد
بــطل دوري األبــطــال وآيــنــتــراخت
فرانكفورت بطل الدوري األوروبي.
ويلـعب ريال مـدريـد نهـائي السـوبر

األوروبي لــلــمــرة
الـثــامــنـة في
تـاريــخه

حـــيث حـــقق الــلـــقب من قـــبل في 4
مرات بينما خسر 3 نهائيات.

وعـــلى اجلـــانـب اآلخــر فـــهـــذه هي
ـــــــشـــــــاركـــــــة األولى فـي تـــــــاريخ ا
آيــنــتـراخـت فـرانــكــفــورت في كـأس

السوبر األوروبي.
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في تـــاريخ مــواجــهــات الــفــريــقــ
جمعهما لـقاء واحد فقط في نهائي
ــســمــاه دوري أبــطــال أوروبــا 
القد عام 1960 على ملعب
"هامبدن بارك" في اسكتلندا.
ـــــبــــاراة حــــقق وفـي تــــلك ا
ـــــيــــرجني الــــلـــــقب عــــلى ا
ــان بـنــتـيــجـة حــسـاب األ
تـاريــخــيـة (3-7) وسـجل
األهداف للمـلكي الثنائي
الـهــجـومي ألــفـريـدو دي
ســتـيــفــانـو ( 3أهـداف)
وبوشكاش ( 4أهداف).
ولم يـــلـــتـق ريـــال مـــدريــد
وآينتراخت فرانكفورت في
أي مواجـهـة أوروبيـة مـنذ
ذلك احلــ أي مــنــذ 62

عاما.
تميمة أنشيلوتي

ــديــر الــفـني يــعـرف ا
لـــــــريـــــــال مـــــــدريــــــد
اإليــــــطـــــالي كـــــارلـــــو
أنــشــيـلــوتي اخلــصم
ـــاني جـــيــدًا وذلك األ
خالل فــتــرة عــمــله مع

بايرن ميونخ.
وخــاض أنـــشــيــلــوتي
مــــــبـــــــاراتــــــ ضــــــد
آيـــــــــــنـــــــــــتــــــــــراخـت
فـــرانـــكــفـــورت خالل
مـــــــــــــــــوسـم 2016-
2017 األولـــــــــــــــــى
انـتـهت بـالـتـعادل
اإليــــجـــــابي (-2
 ?(2والـثــانـيـة
حـــــــــــــــــــــــقــق
الــــبــــافـــاري
االنـتــصـار
بثالثية.
كــمــا أن
ريـــــــــال

دي بروين

لياندرو لو في بطولة العالم في أبو ظبي عام 2014ألكسندر زفيريف
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ـنـاخ اجلـغـرافي والـسيـاسي عـلى مـساحـات واسـعة من في ذروة تـفاعـل متـغـيرات ا
دول العـالم تـأتـينـا األنـباء الـسـاخـنة عن حـرائق مـتـراميـة في غـابـات وأشجـار  بـسبب
ارتـفاع درجـات احلـرارة واجلـفـاف وأحداث سـيـاسـيّة تـتـضـمّن  إجتـمـاعـات وقرارات
دوليّـة وإقلـيـميّـة ومحـليّـة إضافـة الى مـواجهـات هنـا وهنـاك. وعلـى مقـربة من  الـتحـليل
والتـأويل نشـاهد ونـسمع أفعـاالً وأقواالً تـعكس بـعض األسبـاب والنـتائج الـتي تتراكب
في قنوات اإلعالم ووسـائط التواصل ومسارات األثر.  وفي أغلب األحيان يذهب تفكير
الكـثـيـر الى اآلفـاق الـعـلـيـا من طـبـقـات اجلـو  واحلـديث عن إمـكـانـيّـة الـتـحـكم بـالطـقس
ناخ في كـوكبـنا وتـوقّعات تـدخّل اإلنسـان في إطار  مـايسمّى والتتـابع الزمـني لتـغيـر ا
ـؤامرة أحياناً وخصوصاً في مـشاهدات ظواهر طبيعـيّة مفاجئة.  أمّا الوسط بنظرية ا
ـعـلـومــات فـهـو  مـنـصّـات الـتـواصل اخلـصب الـنـاقل واحلـاضن لــهـذه الـوشـائج من ا

نتشرة وفي مقدمتها موقع ا
(يـوتـيـوب) الغـزيـر  بـاألفالم  مـتـنـوعـة الـعـناويـن واحملتـوى واحملـاضـرات والـوثـائـقـيات

وكذلك منصّة فيسبوك وغيرها.
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كثـير  مـنّا يـرى ويسـمع عن مـتغـيّرات عـلمـيّة وظـواهر حتـلّ علـينـا كالـتي نشـهدهـا على
ـاضـية ومـا من سبـيل لفـهمـهـا االّ الكـتاب الـعلـمي ورأي اخملتـص في مـدى األعوام ا
ـرجـعـيّة ـسـارات ا الـعـلـوم. وفي عـصـر الذكـاء اإلصـطـنـاعي الـذي نـعـيشه أصـبـحت ا
تلق  هي مـنصّات  گوگل ويوتـيوب  ومواقع انترنت علـومات للعديـد  من ا ومصادر ا
ـؤسـسات الـعلـمـية واإلعالمـيّة ذات اإلهـتـمام والـشأن. وتـعـرض شاشـة مواقع لـبعض ا
قتنع بإفتراض الشبكة العـنكبوتية وتفصح عـن  تزايد أعداد جمهور  بعض الـدول ا
ـئة في رؤية بعض مسارات األثر ؤامرة  حيث يـشار  الى نسبة 20 با وجود نظـرية ا

في اجلو وقناعاتهم بأنّها من جرّاء  رش مواد هناك.    
نصّـة  يوتيوب فإنـها تأسست وأُطـلقت ألول مرة الى الشـبكة في شهر وفـيما يتـعلّق  

وقع   شباط - فبراير - 2005. وأُجري حتميل أول ڤديو من قبل أحد مؤسسي ا
بتاريخ  2005/4/23 وحـصل على 221 ملـيون مشاهـدة في حينـه.  ويجب أن نؤشر
 ونشـير الى وجـوب إدراك وإستـيعـاب مايُـنـشر في الـوسائط من مـعلـومات  وعـدم أخذ
طلق.  وفي تزاحم الڤديوهـات على يوتيوب وتعدد موضوعاتها وقبول صحة بـعضها با
ّـا جعل  وآليـات عـرضـهـا أصبح الـكـثـيـر مـلتـصـقـاً بـها وال يـقـدر اإلسـتـغـناء عـنـهـا 
سارات وتوجهات نسبة محسوسة من نصّة  البعض يتحدّث عن ابتالع البرنامج أو  ا
أعداد مسـتخـدميهـا وأنشطـتهم اليـومية . ومن هـنا يشـبّه البعض هـذا اإلحتواء الـعميق
ـؤامـرة. فـمثالً رؤيـة ذلك  بـشـقـوق تـضيق والـفـعّال بـتـأثـيـر عوامل مـايـسـمّى بـنـظريـة ا
. وتتوسّع في جدار  عمـليّة سياسيّة في فتـرات زمنيّة صعبة وقاسـية  التل وال تستب
وكـذلك نـشر  حتـلـيالت علـميّـة لـظاهـرة مـناخـية ومـشـاهدات  مـوسـميّـة تكـاد تـكون غـير
مألـوفةسـابقـاً كإرتفـاع درجة احلـرارة الى معـدّالت غيـر مسـبوقـة (أكثر من  50 درجة
ـائيّـة وزيادة مطّـردة في عدد مـتصفـحي  مواضـيع محددة سـطحات ا مئـوية)وجفـاف ا
نـشور  بوجود إبتعاد وضوع الڤديوي ا كن اإلسـتنتاج أحيانـاً من ا في يوتيوب . و
أو  نـيّة إبـعاد عن مـعطـيات الـبيـئة اخلـضراء  والـعلـوم اخلضـراء ومَسك مـطرقـة خفـيفة
ـرور الـوقت وجفـاف األنـهر  والـتـصـحّر قـادمـان بال  تأنّي وبـدون إنـسيـابـيّة خـضراء 
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وبـالـرغم من تـدحـرج األحـداث وتـسـامي بـعض مـفـرداتـهـا تـرتـفع قـنـاعـة راسـخـة لـدى
الثـوّار احملتجـ ضد  أوضاع سـياسـية وإقتـصادية مـتردّية فـي البلـدان بإبقـاء الوعود
ضـبـابـية غـيـر مـتـحقـقـة وهـو مـايِـؤشر في الـصـور  والـتـعـليـقـات والـهـتافـات بـصـفـحات

التواصل.
ؤامرة إيقاع  نظرية ا

ؤامرة ؤثرات وفرضيات نظرية ا هتم في دول العالم  يزداد عدد ا
والـتي تـتوسع بـوضوح في عـصر  الـتـواصل في صالـونات شـبـكة اإلنـترنت وبـرامجـها
الـتـي تـغـطي ســاعـات احلـيـاة الــيـومـيــة في كل بـيت وشــارع ووسـائط الـنــقل كـمـا يـرى
اجلـمـيع. حتى يـظن البـعض أن ذلك أسـر  لشـخصـيات الـبعـض وإحتـوائهـا في التـعوّد
ـناقـلة واإلنـشغال علـى ذلك (كاإلدمان اإليـجابي) لـكي يكـون بعض األفـراد جزءاً  من ا
ا بنسـبة إبـداع منـحسرة. فـنرى الـبالد والعبـاد في مسـارات أثرٍ  بـعد  تأثـير  وتـأثر 
يـجـري حالـيـاً في خارطـة مـصادر   وتـوزيع الـغـذاء  والدواء والـطـاقة بـ  دول اإلنـتاج

اضية. نطقة على مدى السنوات القليلة ا واإلستهالك كما أفرزته أحداث العالم  وا
ا هناك من يسأل; ور

ـؤامرة هل هي مـن التخـطيـط أم من التـنفـيذ?  لـننـتظر مـاهي مصـادر مفـردات نظـرية ا
ناخ رّ  لكـي تقتـرب احلراجـة ونتائج تـغيّـر ا رفع السـتارة كي نـتأكد  ونـؤكد والـوقت 
قـاسيـةالتقـبل والتخـففهـا الوالءات والـتصـريحـات. ولصعـوبة حـصر اإليـقاع فـقد كانت
هـناك مـعـتقـدات سـائدة تـربط األجـرام والكـواكب والـنجـوم بـحيـاة البـشـر  على األرض
كـاجلن  والغـذاء  والتي دعت وتدعـو  وكالة نـاسا الفـضائيـة األمريكـية من ح آلخر
الى  إصـدار  توضـيـحات وتـقـارير عـلـميـة بـذلك.  وهنـا البـدّ من مؤسـسـاتنـا واألقـسام
الـعلميّـة فيها أن يـكون لها بحـوث ورأي علميّ بذلك مـثلما كـانت قبل اإلحتالل.  فالرأي
واقف األخرى ألن حقيقته مـستندة الى نظريات مثبتة العلمي يأتي أوالً ومن ثـم تتبعه ا
.وكذلـك في صعـيـد مـواز أصـبح مايـسـمّـوه  مـشاكل الـعـرب مـثالً تـناقش في عمـلـيّـاً
ـســبـبـ كـمـا تـرد في حتـلـيالت إجـتـمـاعـات يـدعى الـيـهــا وتـعـقـد بـرعـايـة األسـبـاب وا
ـايـكـروفون وتـصـويـبـات اخملـتـص احلـقـيـقـيـ في مـواقع الـتـواصل ولـيس من هـواة ا
والكاميرا.  وأحياناً تأتي األقاويل والتحليل  بعد تبديل وتعديل  ثم ترجع وتعود ثانية

عني بالتقد  سار تُستحضر  قابليات ا بعنوان جديد.  وفي هذا ا
ـتصفح وتـوسيع دائـرة األتباع. دى في مـحاكـاة عقل ا ط الـعَرض من أجل  بـلوغ ا و
قـال فـإنّ بـوادر اإلجنـذاب الى مـواقع الـتـواصل كـفـيـسـبوك وفي الـعـودة الى عـنـوان ا
وقع ـشاهـدة ڤديـو ثم ڤـديو  ثـان فثـالث وعـند ذلك يـولد  اإللـتـصاق بـا ويـوتيـوب تبـدأ 
لـيـصـبح األسـر  هـو الـعنـوان. وفي هـذه احلـاالت يـنـشـأ احلديث عـمّـا يـسـمّى (بـحـفرة
األرنب)الـتي يُسـتدرج الـيهـا مسـتخـدمو  مواقع يـوتيـوب وفيـسبـوك وغيـرها لتـصبح في

ا تأخذ مكان هواية سبقتها أو حيزاً منها. مكنون الهوايات ور
سطور اخلتام

لو  إفـترضنـا وجود خاليـا جذعـيّة خاصـة بالـسياسـة ألمكن زرعـها في أمـاكن مالئمة
إلصالح وترميم  خاليا مريضة! 
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اراضـــيــهم ولــيـــســوا في مـــعــســكــرات
و الالجئ  ‘وهـذا جل ما يؤدي الى 
سخ الـرعب داخل الكيـان الصهـيوني ا
الــذي اسس عـلـى الـبـاطل  ‘فــمـا يــبـقى
عـنـد ذلك اال اختـيـارين يصـب احداهـما
في مـسـتـقبل فـلـسـط : فـامـا ان يؤدي
نــضـالــهم وصـمــودهم  من الـداخل الى
ظـهـور وضع شبه مـا حصل في جـنوب
افــريــقـــا الــذي انــهى صــمــود اكــثــريــة
الــسـود نـظـام الـفــصل الـعـنـصـري  ‘او
يـؤدي صـمود الـفلـسطـينـ في الداخل
اجــبــار الــصــهــايـنــة الـى الـتــخــلي عن
عــنــصـريــتــهم وغــروريـهـم ويـســلــمـون
لالعـتـراف بـاحلق الـفلـسـطـيـني وعودة
مـن شــــردوا مـــــنــــذ  1948.1 .فـــــقط ان
الـفـلـسـطـيـنـ امـامـهم اخـتـيار مـهم ان
اليـتــخـلـون عـنه وهـو عـدم الـتـنـازل عن
ـقاومـة من الداخـل وسيـجبرون ارادة ا
بــذلـك فــقط الى اعــادة حــقــوقــهم الــذي
شـارك كل قـوى الشـر في سـلبه مـنهم و
اســســوا عــلى حــســاب دمــائــهـم كــيـان
مـسخ مـنذ عـشرات الـسنـ يزرع الـشر

نطقة. في هذه ا

الـفلـسطـيني في جـانب وفي جانب اخر
يــســهــلــون خــروج الــيــهــود في دولــهم
والـذهـاب الى فـلـسـط لـيـسـاهـموا في
ـسخ  ‘فـسـح اجملال تـاسـيس كـيـانـهم ا
لـهـوالء احلـكـام  ان يـعـتـبـرون انـفـسـهم
ـــثـــلـي احلق الـــفـــلــــســـطـــيـــني امـــام
ــنــظـمــات الــدولــيـة و هم لــعــبـوا دور ا
اخلـبـيث في بـنـاء معـسـكـرات الالجـئ
الـفــلـسـطـيـنـ و يـشـاركـون في احـبـاط
ظـهور اي ارادة فلسطينية واستمر هذا
نـطقة الى ان سهلوا االسـلوب حلكام  ا
بــهـذا طـريق عـدوان  1967 حــيث احـتل
الـصـهـايـنة كـافـة االراضي الـفـلسـطـنـية
نـطـقة ـوقف اخملزي حلـكـام ا وسـاعـد ا
ــــشــــردين فـي زيــــادة مــــعــــســــكــــرات ا

الفلسطين ..! 
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الـى ان ســاعـــد مــواقـف بــعض الـــقــوى
الـدولـية و ارادة الـفـلسـطيـنـ الذين لم
يـسـتـسلـمـوا للـيـأس يـوما جتـاه الـعمل
لـتـحـقـيق حـلم الـوحـدة .فـكـان وبـعـكس
احلـــــلم الـــــصـــــهــــيـــــوني ‘أن احـــــتالل
مــايــسـمى بـ (الــضــفـةالــغــربـيــة ) هــيـأ

االســتـــعــمــاريــة بــقـــيــادة االمــبــراطــور
االسـتــعـمـاري الـعـدواني ( بـريـطـانـيـا )
كـانت تسمى العظمى واليوم تابع ذليل
ـصدر القرار االمريكي الصهيوني  ‘ما
سـهل حتـقيـقـة كمـا خطـط الغـرب له هو
ـية الـثـانـية مـاحـصل بـعـد احلرب الـعـا
حـــيث انــتـــصــر حـــلــفـــاء الــغـــرب عــلى
االمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة و ضــمن
نـهـجهم الـعدواني  ‘كـان تـفكـيك الـشرق
االوسـط كـخـطــوة  اولى لـتـحــقـيق وعـد
بـلفـور من اوائل اهدافهم  ‘وحـيث انهم
كـــانـــوا يــعـــلـــمــون ان تـــفـــكــيك االرض
نطـقة وحده اليكفي اذا ال والـناس في ا
يــحـكم الــدويالت الـتـي اسـسـوهــا عـلى
اســــاس قـــبــــلي مــــتــــخـــلـف من وجـــوه
مــطـيــعـ لـهم  ‘فــهــوالء احلــكـام  وفي
اثــنــاء حتــقــيق خـطــة الــغــرب اظــهـروا
انــفـســهم بـانــهم ضــد خـطــوات الـغـرب
لـتـحقـيق احلـلم الصـهـيوني  ‘ولـكن في
الــــواقع  ‘مــــشـــاركـــتــــهم في تــــشـــريـــد
الــفـلـسـطـيـنـ و ســلـبـهم الرادتـهم بـان
يـــواجـــهـــوا  مـــؤمـــراة تــشـــريـــدهم  ‘و
ــــثـــــلــــون احلق ادعـــــائــــهم بـــــانــــهـم 

ــنــطــقــة . حــيث ان  الــوضـع الــغــيـر ا
طــيـبـيــعي في فـلــسـطـ  اليــنـتـهي اال
بـارادة الشعب الـذي شرد بشـكل منظم
و فـي اطار مـؤامـرة اشـتـركت فـيـها كل
قــوى الـغـرب الـعـدوانـيـة  ‘بـداء بـوعـد
اجـرامي سمي ب ( وعـد بلفور )  ‘وعد
اشـــرس حـــركـــة عـــدوانــيـــة خـــبـــيـــثــة
يـة ) بتـحقـيق حلم (الـصهـيـونيـة العـا

يعاد). كاذب ( العودة الى ارض ا
مـاحصل اثناء العمل الـتامري لتحقيق
حــلم الــصــهـايــنـة  ‘مــؤامــرة خـطــيـرة
شـارك فـيـهـا كـما قـلـنـا كل قـوى الـغرب

مـاحـدث على ارض فـلـسطـ خالل هذا
االسبوع ‘و التصدي البطولي للعدوان
االســـرائـــيــلـي عــلـى اهل مـــايــســـمى بـ
(الـضـفـة الغـربـية  –اراضـي فلـسـطـنـية
احـــتــــلت في حـــزيـــران 1967) بـــشـــرى
ة لـلمـستـقبل الـفلـسطـيني وبـأن اجلر
الـــتـي حــصـــلـت عــام  1948 بـــاحـــتالل
فـلـسـطـ وتـاسـيس كـيـان اسـتـيـطـاني
عــــدواني أصـــبـح مـــنـــذ ذلـك الـــتـــاريخ
نطقة سـرطان ينخر باالوضاع االمنية 
الـشـرق االوسط  الن هذا الـكـيان مـاكان
ان يــبــقى في ظل امـن واسـتــقــرار هـذه

ـــــقــــاومــــة ــــو ارادة ا االرض امـــــام 
الـفلـسـطيـنيـة مبـاشرة بـوجه االحتالل
ـقـاومـة ـو هـذه ا الــصـهـيـوني  ‘بــدأ 
بــــانــــتــــفــــاضــــات شــــجــــاعــــة  وهـــذه
االنـتـفاضـات فتـحت البـاب امام ظـهور
قـيـادات فـلـسـطـيـنـيـة تـرفض الـتـبـعـيـة
ـنـطـقـة كـمـا كـانـوا في عـصـر حلـكــام ا
عــيــشــهم في مــعـســكــرات الالجــئـ ‘
بــدئـوا  يــقـاومــون احملــتل من الـداخل
ـقـاومة  ‘وهـذا الـتـحـول ويـنـمـو قـوة ا
اعـاد الثـقة لـلفلـسطـينـ بانـفسهم في
مــواجـهـةمـبـاشـرة بــوجه الـصـهـيـوني
احملـــــــتل  ‘ادى ذلـك الـى زرع الــــــرعب
داخـل كـيـانــهم رغم جــبـروتـهم  ‘النـهم
ــسـتـمـر يــشـعـرون بــخـطـورة الــنـمـو ا
لالرادة الــفـلـســطـنـيــة داخل اراضـيـهم
احملـتـلة  ‘واذا اسـتـطـاع الفـلـسطـيـن
بـالصمود  ‘والـتصدي لشراسة احملتل
ـرة وسـيـتكـرر كـلـما كـمـا فـعـلوا هـذه ا
تــعـامل احملـتل بـعـدوانـيـته  ‘مـع مرور
الـزمن تـصـبح االرادة الـفـلـسـطـنـية في
مــواجـهــة احملـتـل واقع يـجــبـر الــعـالم
لــلـتــعـامل مع حــقـيـقــة وجـودهم داخل
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ـفسدون فـتاوى ديـنية ضـد الفـاسدين? ا
ــنـــعــونــا عن الـــصالة هم ســرقــوا لم 
قــوتـــنـــا وقــوت أطـــفـــالـــنــا حلـــاضـــرنــا
ومـسـتــقـبـلــنـا فـلـمــاذا نـزج بـالــتـكـلـيف

الشرعي محل التكليف الوطني?
…bÝU  WKŁ

ـصـائـرنـا ثـلـة ـاذا نـسـمح أن يـتـحـكم 
فـاسدة من سـياسـي يـلصـقون أنـفسهم
بـخــلــفـيــات ديــنـيــة يــسـتــمــيـلــون بــهـا
اذا نـتـوهم أن انـتـفـاضـاتـنا عـواطـفـنـا? 
تـنــتـصـر دائــمـاً فـنــضخ لـهــا مـزيـداً من
الـدمـاء وال تـزدهـر حيـاتـنـا? بل تـغـتسل
ـاذا تمضي عـروش الفـاسدين بـدمائـنا? 
انــتـفــاضــاتــنــا غــيــر مــثــمــرة? مــا الـذي
يـنـقـصـهـا لتـكـون أحـداثـهـا مـنـتـجة? وال
نـنتـظر احلـكام اجلـائرين يـسقـطون بـعد

فوات األوان? 
لـــيـس هــــنـــاك ثـــــــمــــة وعــــاءٍ أوسع من
الـــتــاريـخ الحــتـــواء األحـــداث واألزمــات
شكالت التي تهدد مستقبل الشعوب وا

ألـــيــــست احلــــافـــلــــة تــــشـــبـه الـــوطن?
ـنــتـفـضـ في والـراكــبـون يـشـبــهـون ا
مــوقـفــهم ضـد طــفل أجــمـعــوا عـلى أنه
فـاســد? مـاذا عـن سـراقــنـا احلــقـيــقـيـ
الـذيـن يـتــهــنـدمــون بـبــدالت إيــطـالــيـة
وأربــطــة عــنق من احلــريــر? وســيـارات
فــارهـة بــعـنــاوين رنـانــة? ألـيــسـوا هم
ـقـاهي وفـسـادهـم حـديث الـسـاعـة في ا
واحلـافالت? فـلـمـاذا نـظن أنـنـا نـحـتـاج

في حلـظـة مـا تـخـيـلتُ أنـني جـالس في
حـافلة ورأيت طفالً مـشرداً سرق درهماً
من جـيب أحد الـراكبـ ليشـتري رغـيفاً
لـكـنـه لم يـسـتـطع الـفــرار بـالـدرهم? فـقـد
قــــبض عــــلـى يــــده الــــراكب وتــــنــــاوله
بــالــصـــفع قــفـــاه والــلــطم عـــلى وجــهه
واقـتــرح الـراكـبـون تــسـلـيــمه إلى مـركـز
ـوضــوع عـنـد هـذا الـشــرطـة وانـتــهي ا
احلــد!  فــانـــقــدحت أســئـــلــة في ذهــني:

ؤامرة الـفرد العراقي ويبـددون نظرية ا
الـتي صـرنا نـعيـشـها كـهـاجسٍ حتى في
جـزئـيـات حـيـاتـنـا الـيـوميـة أو قُل نـحن
ن يــسـتـطـيـع تـطـبـيق أحـوج مــا نـكـون 
احلـكـمـة الـصـيــنـيـة الـقـائـلـة: إن الـزعـيم
الـعـظـيم الــذي يـكـسب ثـقـة الـنـاس لـكن
الـزعيم األعـظم الذي يعـيد لـلناس ثـقتهم
بـأنـفـسهم. من خـالل تطـوع الـقـيادة بث
الــوعـي واالســتــعـــداد لإليــثـــار ولــيس

التشبث بأسباب السلطة.
 هـذا الـنــمط من الـقـيـاديـ وحـده قـادر
عـلى األخـذ بـيـد اإلنـسـان إلى بـر األمـان
بـانـتـفاضـة مـنـتـجـة مبـنـيـة عـلى تـوعـية
اجلـماهـير. خالف هذا فـإننـا نعيش اآلن
مـرحلـة شـيخـوخة الـوطن حـسب نظـرية
ـعـروفـة عن نـشـأة الـدولـة ابن خـلـدون ا
ـرحلـة الـتي تفـقـد  تـطلع الـشـباب هـذه ا
وطـموحه وهمته ويـقعد اليـأس بالناس
ـطـالب ويــجـعـلــهم سـاكـتـ عن كـبــار ا

أمام كل االنتهاكات.

لـقـد أعـلن حيـنـهـا قـادة التـغـيـير ــ وهم
ثـــــلـــة من الـــكـــفـــاءات ــ  عن انـــبـــثـــاق
اجلـمعـية الـوطـنيـة التـأسيـسيـة لوضع
دســتــور يالئم فــرنــســا وكــانت أولـــى
مـواده  تقضي بتحـر انتخاب أعضاء
هـذه اجلمـعيـة التـأسيـسية  فـي مجلس

الشعب. 
بــهـكــذا قــيــادة تـتــحــلى بــروح اإليــثـار
ونـكران الذات صارت الثورة الفرنسية
ــقـراطــيــة الـتي أصالً من اصــول  الــد
ا نـهـضت بـالقـارة الـعجـوز بـالـرغم  
قــيل عــنــهــا أنــهــا الــثــورة الــتي أكــلت
ابـنـاءهـا بـسبب مـحـاوالت سـرقـتـها من
الـوصوليـ لكن هذه افـرازات طبيـعية

لكل تغيير شامل. 
إنـنا بحـاجة الى كفـاءات ونخب مثـقفة
تـأخذ دورها الـقيادي الـفاعل وتنـصهر
في الـعـمـليـة الـسـيـاسيـة لـتـمأل الـفراغ
الـــــذي يُــــمــــثـل اخلــــيــــار احلــــقـــــيــــقي
?  يـزرعـون الـثـقـة في نـفس لـلـمـواطـنـ

الســيـــمــا األزمــات الـــتي تــأتي نـــتــاجــاً
لــفــوضى الــتـغــيــيــر اجلــذري في نــظـام
احلـكم السياسي لبلدٍ ما وسأسوق هنا
ــثــال ال ــوذجــا واحــداً عــلى ســبــيل ا

احلصر واجمللدات حبلى باألحداث.
قراطـية الـتي جاءت بهـا الثورة إنً الـد
ا الـفرنـسـية لم تـكن ولـيدة سـاعـتهـا إ
قـامت هـذه الثـورة بأقالم فـولـتيـر وجان
جـاك روسـو ومـونـتـسـيـكـيـو قـبل سـنـ
طـــوال مـن أحـــداث بــــاريس في تــــمـــوز
1789م ح هدد ميــــــــرابو ــ خطيب

ـلـكي وقال له: الـثـورة ــ  قـائدَ احلـرس ا
اذهب وقل لـــســيــدك أنــنـــا هــنــا بــإرادة
الـشــعب ولن نــبـرح مـكــانـنــا هـذا حـتى
عـــلى أســـنّــــة احلـــراب. هـــذا اخلـــطـــاب
يـنـطـوي عـلى إرادة خـلـقت وعـيـاً ثـوريـاً
لـدى جمـاهيـر فرنـسا فـسادت فـكرة (إن
الـشـعب هـو صـاحب الـسـيـادة ومـصدر
كل الــسـلـطــات) فـاهــتـزت االفـئــدة لـهـذه

الفكرة.
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عمان

 الذي كان يعاني من أزمات 1990
ـوارده اقـتـصــاديـة كـبـيــرة واسـتـنـزاف 
ـالـيـة بـسبب احلـرب الـبـاردة فـروسـيا ا
الـيــوم اكـبــر مـصـدر لــلـنـفـط والـغـاز في
الـعـالم واكـبر مـصـدر لـلـذهب في الـعالم
وثــاني اكــبـــر مــنــتج ومــصـــدر لــلــقــمح
واقتصادها قوي جدا والوضع الداخلي
جلــمــهــوريــاتــهــا االحتـاديــة مــتــمــاسك
واجلـيش الـشيـشاني يـقـاتل مع اجليش
الـروسـي  فـأي تـعــويل عـلى الـعــقـوبـات
االقـتـصاديـة وعـلى األسـلـحة األمـريـكـية
ـتـطــورة وعـلى إطــالـة أمـد والـغــربـيــة ا
احلـرب لن يــكـون مـجـديـا ألوكـرانـيـا وال
حـتى ألمريكـا والغرب وسـتوسع روسيا
ـا ســتـسـيــطـر عـلى من عـمــلـيـاتــهـا ور
جــنــوب أوكـــرانــيــا واوديــســـا لــتــحــكم
قـبضـتهـا عـلى البـحر األسـود وستـخنق
أوكـرانيـا عسـكريـا واقتـصاديـا وستـزيد
من  انـــدفــاعــهـــا في الــعـــمق األوكــراني
لـتـتـجـنب تـأثـيـر الـصـواريخ األمـريـكـيـة
والـبريـطـانيـة على قـطعـاتـها وسـتخـسر
ــدن واألراضي أوكــرانــيـــا  مــزيــدا من ا
وسـيـصـيبـهـا مـزيـداً من الدمـار ومـثـلـما
قـال نـائب رئـيس مـجـلس األمن الـقـومي
ــا تــزول  من الــروسي ان أوكــرانــيــا ر
اخلــارطـة أي أنــهـا ســتـصــبح عـدة دول
صــغــيــرة ضــعــيــفــة  كــمــا ان الــرئــيس
الــروسي أعـلن أكـثــر من مـرة ان احلـرب
لن تــتـــوقف قــبل ان حتـــقق روســيــا كل
أهــدافــهــا وأمــريــكــا والــدول الــغــربــيــة
والــرئــيـس األوكــراني يــعـــرفــون جــيــدا

ماهي أهداف روسيا .

الـدقـة تـسـتطـيع تـدمـيـر هـذه الـصواريخ
فـور إطـالقـهـا وهــذا مـاحـصل فــعال فـقـد
تــمــكن الــروس من تــدمــيــر الــعــديــد من
مــنــصــات إطالق هــذه الــصــواريخ   وال
ـكـن لـهـذه الــصـواريخ تــغـيـيــر مـيـزان
ـعارك  خصـوصا بعـد ان دمرت روسيا ا
أكـثر القواعد اجلوية والدفاعات اجلوية
وأسـلـحـتـها اجلـيش األوكـراني الـثـقـيـلة
ومـخـازن عتـاده ومـقرات قـيـادته ودمرت
اغـلب األسلـحـة التي تـأتي ألوكرانـيا من
أمــريـكــا ودول حـلف الــنـاتــو  وتـمــكـنت
الــقـوات الـروســيـة من أخــراج عـدة فـرق
ـعـركـة لـتـكـبـدها وألـويـة أوكـرانـيـة من ا
خـسائـر كبـيـرة جداً وهـذه اخلسـائر لـها
تـأثــيـر كــبـيــر عـلى مــوازين الـقــوة الـتي
تـمـيل لـصـالـح الروس  ,وتـراهن أمـريـكـا
والـدول والـغـربـيـة عـلى عـمـلـيـات تـزويد
أوكـرانــيـا بــاألسـلـحــة وخـصــوصـا هـذه
الـصـواريخ وعــلى الـعـقـوبـات في إطـالـة
أمــد احلـــرب والـــتــأثـــيــر عـــلى روســـيــا
اقـتــصـاديـا وعــسـكـريـا وهــذا لن يـحـدث
فإمكانيات روسيا العسكرية كبيرة وهي
لم تـستـخدم إال جـزاءً بسـيطـاً منـها حلد
اآلن أمـا اقـتصـاديـا فـان العـقـوبـات التي
تـفـرضـهـا أمريـكـا والـدول الـغـربـيـة على
روسـيــا أثـرت بــشـكل كــبـيــر عـلى الـدول
الـغربية  التي أغلقت بـعضها العديد من
مــصـانــعــهـا وســرحت عــمـالــهــا وعـادت
السـتخدام الفحم إلنتـاج الطاقة وتشغيل
ـصانع وهـذا األمـر له تأثـير كـبيـر على ا
الــبـيــئــة كــمـا ان نــقص إمــدادات الــغـاز
الـروسي ســيـكــون له تـأثـيــر كـبــيـر عـلى

ونـستـخدم األسلـحة التـي لدينـا لضرب
تـلك األهــداف الـتي لم نـضــربـهـا بـعـد )
أمــا وزيــر خـارجــيــة روســيــا فـرد عــلى
تــزويـــد أوكــرانــيـــا بــهــذه الـــصــواريخ
بـالقول ان روسـيا ستـغير من جـغرافية
ـعـركـة وبـتـعـبـيـر عـسـكـري ان روسـيا ا
سـتــوسع مـنـاطق ســيـطـرتـهــا بـالـعـمق
األوكـراني إلبعاد تأثـير هذه الصواريخ
ــنـاطق عــلى احلــدود الـروســيــة وعن ا
اخلـلـفـيـة واإلدارية لـتـشـكـيالت الـقوات
الــروسـيـة  ,ان مــثل هـذه الـصـواريخ ال
تـســتـطــيع تـغــيـيـر مــوازين احلـرب مع
روســيـا الــتي لــديـهــا من الــوســائل مـا
ــكـــنـــهـــا من احلـــد من تـــأثـــيـــر هــذه
الـصواريخ بل وتدميرها فروسيا لديها
طـــائــــرات اســـتــــطالع جتــــوب ســـمـــاء
أوكـرانـيـا عـلى مـدار الـسـاعـات ولـديـها
رادارات تــســتــطـيـع كـشـف أمـاكـن هـذه
الـصواريخ والرد عـليهـا بسرعـة ناهيك
عن األقـمار االصطـناعية الـروسية التي
نطقة كما تـدور طوال اليوم في سماء ا
لدى روسيا ما يعترض هذه الصواريخ
وهي في اجلـو ولـديهـا صـواريخ عالـية

 بـعد أشهر عـلى بدء العمـلية العـسكرية
الـروسـية في أوكـرانـيا  تـمكـنت الـقوات
الـروسيـة من السـيطـرة على لـوغانـسيك
كــلـــهــا وأصـــبــحت أغـــلب  مــدن إقـــلــيم
دونـباس شرق أوكـرانيا  حتت قبـضتها
وهي مــاضـيــة في الــســيـطــرة عــلى  مـا
تـبـقى من دونــيـتـسك لـتـكـمل الـسـيـطـرة
عــلـى كل شــرق أوكـــرانــيــا  ,والـــتــطــور
اجلـديد الـذي حصل في هـذه احلرب هو
تـزويــد أمـريـكــا وبـريـطــانـيـا ألوكــرانـيـا
ـدى وعـالـيـة الـدقـة بـصـواريخ بــعـديـد ا
وهـي صــواريخ  m 270 الــبـــريــطــانــيــة
الـتي يـصل مـداها الى 80 كـم وصواريخ
m 142 ــارس األمـريـكــيـة  ومـداهـا هـا
 كم  وقـد حضيت هـذه العمـلية بـهالة70
إعالمـية أمريـكية وغـربية كـبيرة صورت
أن هـذه الـصواريخ سـتـتـغيـر من مـيزان
الـــقـــوة في هـــذه احلـــرب ورد الــرئـــيس
الــــروسي بــــوتــــ عــــلى إرســــال هــــذه
الـصـواريخ بـقـوله ( كل هـذه اجلـلـبة من
إمـدادات أسـلـحـة إضـافـيـة لهـا في رأيي
هــدف واحـــد هــو إطــالـــة أمــد الــصــراع
ـنـاسـبـة وسـوف نـسـتـخـلص الـنـتـائج ا
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كـــمـــا في قـــوله تـــعــالـى اخلــبـــيـــثــات
لـلــخـبـيـثـ واخلـبـيــثـون لـلـخـبـيـثـات
وبـــالــتـــالي تـــنــعـــدم فـــيــهـــا الــروابط
والـعطف واحلـنان واحيـانا تصل الى
مـــــرتــــبـــــة شــــواذ بـــــعض اصـــــنــــاف

احليوانات من جميع النواحي  .
اضي سمعت في الـسبعينـات القرن ا
مـن شـخص صــديق بــأنه اشــتـرك في
مـــــراســــيـم زواج احــــد افـــــراد اســــرة
مـرمـوقـة  قـال الـعـريس عن خـطـبته 
عـنــد عـقـد الـقـران سـألـنـا الـقـاضي كم
ــــؤجـل اجـــبــــته مــــهــــر احلــــاضـــر وا
احلـاضر الذي استلـمته دينار ودفعته
لــلـــتــكــسي اليـــصــالــنــا الـى مــقــامــكم
ـؤخر كذلك دينار ستـدفعه للتكسي وا
اليـصالنـا الى البيت وابـتهج القاضي
وبـــــاركــــنــــا فـي زواجــــنـــــا وعالمــــات
الـتـعـجب واالستـغـراب تـرسم وجهه 
ولـكن اليوم مع االسف الشـديد بحجة
ـعـرفـة الـتي اجـتـاحت تـقــدم الـعـلم وا
الـعـالم وقـضت علـى مصـاعب الـعيش
واصـبحت سبل الـرفاه والرغـد متاحة
لـكل فـرد في اجملـتمـع إال ان الكـثـيرين
ــهـر تــركـوا مــحــاسـنــهـا من تــقــلـيل ا
وتــكــالــيف مــراسـيم الــزواج وهي من
صـلب عاداتـنا الـنبـيلـة واندمـجوا مع
مــســـاوءهــا وانــحــرفــوا عن مــســيــرة
اجـــدادهم واخـــذوا مـــظـــاهـــر الـــبــذخ
ــزيـف وبــعض الـــفـــقــرات والـــتـــرف ا
الـرامية الى فـساد اجملتـمع منها غالء
ــهــر لــلـــتــعــلى والــتــبــاهي ادى الى ا
عـزوف الكثـير من الشـباب عن الزواج
بـــســـبـب تـــعـــنت الـــبـــنـــات واســـرهن
ــتــعــلــقــات بــالــعـــــــــادات الــبــالــيــة ا

الدخيلة .  
الــزواج ســـنــة احلــيــاة لــو بــني عــلى
الــصـدق واالمـانــة ورصـيـده الــقـنـاعـة
تـتـكون مـنه االسرة الـسلـيمـة  خالـية
صاعـب وتبـنى علـيها ـشاكـل وا من ا
اجملـتـمـعـات الـراقيـة الـتي تـلـتـزم بكل
مــالـهـا ومـا عـلـيــهـا في صـنـاعـة دولـة
االمـــان واالســـتـــقـــرار ان ســـلـــمت من

الزواج السياسي الفاسد.    

وفـق مـا شـرعه ديــنـنـا احلــنـيف ومـا
دعت الـيـه الـتـعـليـمـات الـصـحـيـة في
ـــتـــمـــدن ووفق الـــعـــادات ـــنــــا ا عـــا
والـتــقـالـيـد الـتي تـوحي الى تـمـاسك
االســـــر وإدامــــة صـــــلـــــة الــــقـــــرابــــة
ـتــبـادل في مــجـتـمــعـنـا واالحــتـرام ا
احملـافظ الذي اوصلنا الى هذا اليوم
كـما اوصف سـبحـانه وتعـالى نشأته
فـي قـــولـه ( يــــا ايـــهــــا الــــنــــاس إنـــا
خـلـقـنـاكم من ذكـر وانـثى وجـعـلـناكم
شـعـوبا وقـبائل لـتعـارفوا ان اكـرمكم
عـند الله اتـقاكم ان الله علـيم خبير )
وهــذه هي بـنـيــان احلـيـاة وفق االيـة
ـــة ( الــطــيـــبــات لـــلــطـــيــبــ الـــكــر
والـطـيـبـون لـلـطـبـيـات ) وهي تـشـمل
اعــمـال وافـعـال كــثـيـرة الحــصـر لـهـا
ولـكني اقـصدهـا في الزواج ان كانت
كـل عـــائـــلـــة تـــطـــمح ان حتـــقق تـــلك
الــصـفــتــ  في بـنــاء االسـرة تــبـارك
فـيـهـمـا السـمـاء كـمـا الحظـت في تلك
ــراسـيم الـتي اتــسـمت بـالـبــسـمـلـة ا

والهيبة والوقار .
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االسـر السلـيمة احملـافظة الـتي بنيت
عـلى الـطـيـبـون والـطـيـبـات هي الـتي
تُـكوِن القبـائل ذوات الصفات الـطيبة
الـتي تـتكـون مـنهـا الشـعـوب الراقـية
ولـــذلك نــرى الـــتــفـــاوت بــ ثـــقــافــة
وعــــادات االقـــوام والـــشــــعـــوب بـــ
مـنـطـقة واخـرى فـالـشعـوب الـفـاسدة
ـتفسخة اصـلها واساسـها العوائل ا
صـالح او الفـساد الـتي بـنيت عـلى ا

قـوله تـعـالى في القـرآن اجملـيد ( ومن
آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا
لـتـسـكـنـوا اليـهـا وجـعل بـيـنـكم مودة
ورحـــــمـــــة ان في ذلك آليـــــات لـــــقــــوم
يـتـفـكرون )  اسـتـدعـيت من قـبل احد
االقــربـاء ثــالث ايـام الــعـيــد االضـحى
ـــراســيم خـــطــوبــة وفـــقــا لـــلــعــادات
والــتـقـالـيــد الـسـاريــة في مـجـتــمـعـنـا
احملـــافظ والـــتي تـــمـــتـــاز بـــالـــصــدق
واالمـان وشمل االقرباء واالحبة وهي
ومة صلة القرابة روحيا وشـيجة لد
ومـعنـويا وتـوالى احلضـور تدريـجيا
الى ان اكـتمل بوجوه مـشرقة باحملبة
والــود والـوقـار وافـواه تــخـرج مـنـهـا
عــبق الـعـطــور في الـبـسـمــلـة وامـثـال
ـــرأ عـــلى الـــتـــمـــسك وحـــكـم تـــشـــد ا
ـــقـــدســة الـــتي ـــســـيـــرة احلــيـــاة ا
اورثـناها من اجـدادنا اصحـاب العزة
والــكـرامـة واالبـتـعـاد عـن الـفـعـالـيـات
الـدخـيـلـة والـلقـيـطـة الـتي تـشـوه تلك

سيرة   . ا
دارت فـي اجلـلـســة قـصص واحـاديث
عن احـداث ووقـائع الخـذ العـبـر منـها
في نــشــأة وبــنــاء االسـرة الــســلــيــمـة
وهـي اساس اجملـتـمع الـسـلـيم وكـنت
اصـغـي الى كل كـلـمـة الخـتـزنـهـا لـكي
اســـــطـــــرهــــا واطـــــرزهـــــا بـــــالــــورود
ـــراســيم والـــريـــاحــ الن رايـت في ا
ــة اعاله في فـكـرتي نـص االيـة الـكـر
الـــعــائـــلــتـــ في الـــعــطف واحلـــنــان
ــصـــاعب واخــتـــيــارهـــمــا وتـــذلــيـل ا
الــصـائب في تــرسـيخ صــلـة الــقـرابـة
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ان الـعراقي حتـتـضن ب اركـانهـا انصـار (الـسيـد)الذين لـبوا تـتوالي االيـام وقـبه البـر
الـنداء واستجـابوا لوصايـا (السيد) في االبـتعاد(عن الديـن والدنيا)! اعـتصامات وثورة
ظلوم والـقضاء على الـظالم..الظالم ناصـرة ا وانـتفاضة عـاشورائية بـأمر من (السيـد) 
الذي لف عبائـته وحزم امتعته وركض بـ (الروح العـزيزة)نحو امالكه في شمال العراق
ـان الـكـردي فـتح ذراعيه اذ ان الـبر ـانـية طـارئـة في اربـيل  لـيـعقـد جـلـسة بـر احلـبـيب
فهل فـقد حللوا بـأربيل اهال ونزلوا سهال مبتهجـاً بسياسي الدولة الـهارب من دولتهم

هناك فرحة تضاهي فرحتك وانت ترى عدوك وابن كارك هارباً ملتجأ اليك!
باعـة متـجولـون واطفـال شبـاب ونساء ان ايـام نزل فـيها مـناصـري (السـيد) بـقبـة البـر
مـسـتــهـزئـ غـيـر مــصـدقـ   مـكـتــشـفـ اغـلى انــواع الـكـراسي اجملـهـزه بــالـتـبـريـد
ان عـند مـتـطلـعـ على ارقى انـواع الـ والشـاي التي يـحـتسـيـها اعـضاء الـبـر الذاتي
ـيـزانـيـة الــسـنـويـة  مـنـدهـشــ فـاغـرين افـواهـهم  امـام تــقـنـيـة الـلـمس في اقـرراهم  ا
سـارق (جـاكوج) الـرئيس لـبيـعه في اشهـر سوق شـعبي في حمـامات الـسادة الـنواب
الى متى  وما هي النتيجة? سؤال ال مدينة الـصدر ! ولكن ما فائدة ماجرى وسيجـري
يعـلمه سوى الـذات  االلهيـة التي ابتـلتنـا بهـذا البالء.. فمـاذا بعد? حـ ينادي (الـسيد)
ويـلبي (العـبيد)ماذا بـعد? ماذا بـعد ? ماذا بـعد  السيء اال االسـوء? ماذا بعـد الكاظمي
الكي والـعبادي? هل هنـاك من هو ارجل ? هل هنـاك من يصلح قـائداً ? نحن ال نرى وا
لكن هل هناك وجه جديد ام ان العمالء تـشابهت قسماتهم? انها اال عميل ايراني آخـر 
نسخ بـائسة مـتكررة لصـورة بشعـة موحدة.. فـح يبـكي العبـد لرغبـته اجلامـحة برؤية
وح يـقر سيـده وحـ يعـتـرف العـبد بـأن (الـسيـد) امـره باالبـتعـاد عن الـدين والدنـيـا
وح يـأمر (السيد)عباده بالصالة تارك العبد بأن مـا من رسالة فهمها من (السيد )
خـلـفـهم مزابل وقـذارات   ورغم كل هـذا وذاك  سـيـبقى(سـيـد) فـماذا بـعـد? انا ال ارى
سـوى عبـيـد منـساقـ من اعـناقـهم خـلف راعيـهم قـانعـيه بـأنه (الراعي االمـ )! وح
مهـزلة سـيـنمـائيـة ترى يـهجم الـذئب ال نرى لـلـراعي من وجود! انـهـا مهـزلة كل الـقـرون
انه فـلم عـراقي جـديـد من بـطولـة الـشـعب وسـادته انـهم الـيـوم جـمـيـعاً بـالـعـ اجملـردة
(عـبـوسي) الـذي عـاش في كـنف اسـتـاذه رغم انه مـتـعـلم واسـتـاذه (اميّ)  ذلك صـانع
احلالق الـذي اقنع اسـتـاذه بأنه ضـلـيع  بالـلـغة الـهـنديـة رافـضاً ان يـصارحـه بأخـطائه
اللغوية في لـغته العربية وراح االستاذ يقرأ بفـخرٍ كلمات من بالد الفيل (امتي الفريزه
نـحبـاني مع فـالـصوا)! الـيـوم سـادة الشـعب يـتـوعدون شـعـبـهم (سازو اه ديـكي آزكي 

دگم بصوزة جمبلة) والشعب في انتظار  تلك (الدگم)!
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احلــاقـدة الـتي يـحــاولـون من خاللـهـا
إذكـاء الـعـداوة والـبـغـضـاء بـ أبـنـاء
الـشـعب العـراقي الواحـد. وتـعمـيم ما
يـــجــــري من أحـــداث عـــلـى اجلـــمـــيع.
فــهــؤالء مــازالـوا يــســيـرون فـي نـفس
الــــطـــريـق كـــتــــجـــار أزمــــات ألنـــهم ال
يـستطـيعون الـعيش بدون سـلوك هذا
الــطــريق اخلــاطـئ خـاصــة أن الــطــبع
يــــغـــلب الــــتـــطـــبع.                       
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ولـهـذا نـقول لـهم : إن احلـقـد ال يورّث
إال الـغل والكراهـية والكـراهية والغل
ال يـورثـان إال الـعداوة والـبـغـضاء وال
نـريد جملتمعنا أن يعود الى سياسات
تــشــكــيل احلــكــومـات الــســابــقــة ومـا
أفـرزته من مصائب حـلت على الشعب
الــعــراقـي من تــصــرفــات حــيث كــانت
الـــتـــفــرقـــة واإلقـــصــاء والـــتـــهـــمــيش
والـطائـفيـة والتـفرد وتـقاسم الـثروات
ــنـاصـب هي الـتـي حتـكم اجملــتـمع وا
والــــيــــوم عــــادت طـــريــــقــــة لي األذرع
وفـرض اإلرادات.دون ان  يتعظ هؤالء
ويـرحــمـون الـشـعب الـعـراقي اجلـريح
من أفـعـالـهم ومصـاحلـهم الـشخـصـية
واحلــزبــيــة وأجـنــداتــهم اخلــارجــيـة?
واالمل فـي  تشـكـيل حـكـومة مـسـتـقـلة
شـكال ومـضمـونـا الترتـبط بـاية  جـهة
خــارجـيــة او اقــيـلــمـيــة تــلـبي حــاجـة
ـنـتفض بـعـيدة عن الـشـعب وشـبابه ا
تــدويـــر الــوجــوه الــكــاحلــة الى ســدة
احلـكـم ومن هـيـمـنـة األحـزاب والـكـتل
الــفــاســدة وتــوزيـع الــوزارات كــأنــهـا
غـنـائم بحـجة االسـتـحقـاق االنتـخابي
??  ولـــيـــعـــلم هـــؤالء الـــذيـن ســـاســوا
الــنـاس ان انــتـفــاضـة الــشـعب الزالت
قـائـمـة ودمـاء الـشـهـداء لم جتف  وان
الــنـصـر قـادم بـاذن الــله لـلـخالص من
مـاسي سيـاساتهم وتـبعاتـها وان هذا

اليوم ليس ببعيد..

ولـألسف الــشـديــد إنــنــا جنــد هـؤالء
اليــتـعــلـمـون مـن دروس سـيـاســاتـهم
اخلــاطــئـة عــلى مـدى 19 عــامــا لـشق
وحــــدة الـــشــــعب الــــعــــراقي وإثـــارة
الـنعرات الطائفيـة واالثنية والعرقية
ونــهـب ثـروات الــبـالد والــعــبـاد دون

وجه حق . 
وإصــرارهم عـلى الـبـقـاء في مـفـاصل
الــسـلـطــة لـلــهـيـمــنـة عــلى مـقـدارا ت
الـــشـــعـب الن هـــذا مـــايـــريـــده اعــداء
الـعـراق في الـداخـل واخلـارج. فـإنـنا
لم نـسـتـفـد مـن جتارب بـلـدان الـعـالم
ـتــقـدمـة الـتي جتـعل من الـسـيـاسـة ا
هـي أسلـوب االختـالف للـوصول إلى
أهــداف تـنــفع الــنـاس واجملــتـمــعـات
وتـلـبي طـمـوحـاتـهم وذلك بـعـكس ما

يحدث عندنا اليوم.
ـاذا لـديـنـا الـسـيـاسة في والـسـؤال: 
الــــعـــــراق هي احــــتـــــقــــان وفــــوضى
وخـالفــــات وافــــتــــعــــال أزمــــات ? بل
ـاذا واسـتـعـداد لـلـقـتل والـتـدمـيـر? و
لــديــنـا الــســيـاســة خــصـومــة وعـداء
ــواقف فـــتــتـــحــول إلى شـــنــيع فـي ا
أفــخــاخ وائـتـالفـات ومــخــالب تـدمي
وتؤلم وتفتك? معتقدين إنهم بعملهم
ـفضـوح سوف يـؤثرون عـلى وحدة ا
الـــصف الـــوطــنـي ورفع الــشـــعــارات

ــهــمـة ــواقـف ا ــعــروف دومــا ان ا  ا
والـصعبـة تتوحـد من خاللهـا القلوب
ويـصطف الشـعب والقوى السـياسية
وتــنــزوي اخلــصـومــة وفي الــشــدائـد
تــشف الــنــفــوس وتــتــنــظـف وتــعـرف
واقف والتـوجهات مـعادن الرجـال وا
. هــذه أخالقـيــات وأسـاســيـات أمـنت
بـــهــــا كل الـــشـــعـــوب وعــــمـــلت بـــهـــا
وبـأسسهـا .اال في العراق حـيث تبدو
ـواقف الـسـيئـة وكل إشـكـال اخلداع ا
والــتـــضــلــيل  والـــكــذب  واالحــتــيــال
ـتـقـلـبـة لدى ـتـأرجـحـة وا ـواقف ا وا
اغـلب ساسته هي السائدة.التي ليس
لـــديـــهم مــوقـف واضح ومـــحــدد المن
الـتـدخالت األجـنـبـيـة واإلقـلـيـمـيـة وال
مـن حـاالت االنـقـســام والـتـشـضي في
ـواطن بــاالثـار اجملــتـمـع  .واصـابــة ا
الــسـلـبـيـة والــنـفـسـيــة واالقـتـصـاديـة
والـتــخـوف عـلى مـسـتـقـبـله ومـصـادر
رزقـه  رغم عـــلم هـــؤالء الـــســـاســة ان
ـواقف الــوقت اليــحــتــمل مــثل هــذه ا
نـاورات. حيث مـواقفهم ـتذبـذبة وا ا
ـسـتـقرة كـانت وراء ـتـقـلـبـة وغـيـر ا ا
إثــارة الــنـعــرات وإدامــة األزمـات. وال
نـــدري هل لـــديــهـم رغــبـــة دفــيـــنــة ان
يـسـتمـر تـدميـر الوطـن وان يضـيع ما
تـــبــقـى من الــدولـــة ومــؤســـســاتـــهــا?

b³Ž .d  d Uý

بغداد

أوربــا مـع مــرور الـــزمن خــصـــوصــا مع
اقــتــراب فـصل الــشــتــاء وكل اإلجـراءات
األمـريـكـيـة واألوربيـة لـتـعـويــــض الـغاز
الـــروســي حتـــــتــاج الى 5 _3 ســنــوات

ا أكثر  ور
…b¹bł  UH

ا دعا العديد من الــدول األوربية لعقد
صـفقات جـديدة الستيـراد الغاز الروسي
كـمـا حصل لـبـلغـاريـا ورومانـيـا في ح
ان روسـيا عـوضت أسواق الغـاز والنفط
األوربـيـة بـأسـواق الـصـ والـهـند الـتي
زادت من اســــتـــيــــراد الــــغــــاز والـــنــــفط
الــروسـيــ بــاإلضـافــة الى دول جــنـوب
شــرق آســيـا وبــعض الــدول األفــريــقــيـة
فــعـــلى الــرئــيـس األوكــراني ان يــعي ان
إطـــالــــة أمـــد احلــــرب لـــيس فـي صـــالح
ـصـالح أوكـرانـيــا وشـعـبـهـا بـل يـخـدم ا
األمـريـكيـة الـتي تـريـد استـنـزاف روسـيا
اقـتصـاديـا وعسـكريـا وعلـيه ان يدرك ان
ـقـاتـل ـعـارك حتـسم علـى األرض وبا ا
ولــيـس في الـــصــفـــقـــات االقــتـــصـــاديــة
والـتـسلـيحـيـة والذي يـقـاتل على األرض
ويـتـكـبـد اخلـسـائـر اجليـش األوكراني ال
األمـريكـان والغربـي وان الـدمار الكـبير
ـدن والــبـنى الــذي أصـاب وســيـصــيب ا
الـتحتية في أوكرانـيا  لن يصيب أمريكا
والـدول الـغـربـيـة وإذا تـكـبـدت أوكـرانـيا
ـاديـة مـزيـدا من اخلــسـائـر الـبـشـريـة وا
ســيــنــهــكــهــا وســيــتــســبب في مــشــاكل
اقـتـصـاديــة واجـتـمـاعـيـة كــبـيـرة يـعـجـز
الـرئيس األوكراني عن الوقـوف بوجهها
ساعدات األمـريكية والـغربية حـتى مع ا

وعـليه ان يـدرك جيداً ان أمـريكـا تبحث
عن مـصاحلـها وليس مـصالح أوكـرانيا
وشـعبهـا وقد تـسببت هـذه احلرب حلد
اآلن في دمـار كبير لبالده ولشعبه الذي
تـشــرد مـنه أكـثـر مـن عـشـرة ماليـ في
ــــنــــازل الــــداخـل واخلــــارج ودمـــــرت ا
والـبـنى التـحـتيـة لـلـمدن وقـتل عـشرات
اآلالف من الــعــســـكــريــ األوكــرانــيــ
وجـرح أضــعـافـهـم نـاهـيك عن خــسـائـر
ــدنـــيــ كل ذلـك خــدمــةً لـــلــمـــصــالح ا
األمـريـكـيـة والـغـربـيـة وإلحـراج روسـيـا
وإضـعـافــهـا اقـتـصـاديــا وعـسـكـريـا من
خالل هـــــــذه احلـــــــرب الــــــتـي يـــــــراهن
األمـريـكـان عـلى إطـالـة أمـدهـا لـتـحقـيق
أهـدافـهم  منـهـا وال مصـلـحة ألوكـرانـيا
فـيـهـا ويــعـول الـرئـيس األوكـراني عـلى
الـعقـوبات األمريـكيـة والغـربية لـلتـأثير
عـلى موقف روسيا هذه الـعقوبات التي
أعـلن أكثر من خبير اقتصادي غربي ان
تـأثيـرها علـى الدول الغـربيـة كبـير جداً
ومــا ارتـفــاع أســعـار الــغـاز والــبــنـزين
ــواد ــواد األســـاســـيـــة وا والـــنــفـط وا
الـغــذائـيـة في كل الـدول الــغـربـيـة  ومـا
الـتـضــخم الـذي ضـرب هـذه الـدول ومـا
الـدعــوات األخـيـرة من بـعض قـادة دول
أوربـا إلعــادة الـنـظــر بـهـذه الــعـقـوبـات
ألنـها تـؤثر عـلى بـلدانـهم وشعـوبهم إال
الدليل الكبير على تأثير العقوبات على
هـذه الـدول وسـيـتـصـاعـد هـذا الـتـأثـيـر
كـلـمـا طـال أمـد احلـرب  ,وعـلى أمـريـكـا
والـــغــرب ان يـــدركـــوا ان روســيـــا عــام
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أكتظت باحـة دار الشاعر الكبير بدر شاكـر السياب باحلضور ضمن الفـعالية الثقافية الـتي اقامها منتدى السيـاب الثقافي التي احتفى من خاللها
بدع ه حتدث االمارة عن ضيف االمسية بوصفه واحدا من الشعراء ا بالتجربة االبداعية للشاعر رافع بندر وقدمه علي االمـارة وفي معرض تقد
جموعـته االولى همسات في محافظـة البصرة . واسـهم ايجابا في اغـناء الساحـة الشعريـة البصـرية من خالل ما قدمه من اعـمال ابداعيـة متمثـله 
جموعـته االخيرة ب شقـوق اجلداران واسترسل بـالقول ان الشاعـر رافع بندر قد كتـب في كل االشكال الشعـرية باسلوب رائع في زمن صاخـب مرورا 
نتدى  مقدمـا شكره وامتنانه الى هيئته وجميل ليـترك احلديث بعدها لضيفه الـذي اعرب بدوره عن مشاعره الصادقة وفـرحته الغامره بحضور فـعاليات ا
ـجمـوعـة من القـصـائد الـتي تـفاعـل معـها سـيـرة االبداعـيـة في القـضـاء.ليـتـحف احلاضـرين بـعدهـا  االداريـة وهم يـعـملـون باسـتـمرار مـن اجل مواصـلـة ا
احلضور بـالتصفيق مرارا. وشهـدت اجللسة مداخالت لعـدد من احلضور كان بضمنـهم داود الفريح والناقد الـدكتور مسلم حسب والنـاقد الدكتور وليد
عبد اجمليد والناقد خالد خضير الـصاحلي والشاعر عبد السادة البصري واالديب علي ابراهيم عبود الـذين اشادوا جميعهم بالتجربة االبداعية للشاعر رافع

بندر. 
{ داود الفريح
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الـنـوم.. وقـاال بـأنـهــمـا سـيـزورانـني في
الـعـيد الـقـادم!.. آخ بـودي أن يقـعـدانني
من الـنـوم يــأتـيـا واليــقـعـدان.. والـله ال
.. أخــاف أن أنـــام في هــذا الـــعــيـــد ابــداً
يــأتـــيــا وال يـــقــعـــدان.. والــله ال أعـــايــد

بدونهما هذا العيد.
شــفق: يــاأحـــمق قل ســيــارة (ســوبــرال!
التــقل ســومـر).. حــسـنــاً مــالـون ســوبـر

أبوك?
- لــونـهــا لـونــهــا هي تـصــور الأعـرف

لونها.. لونها .. آه حمراء.
- لـون األحمـر حـلو.. تـتـذكر ذلك الـيوم
ـعــلـمــة (رونـاك) بــاقـة من جــلـبت لــنــا ا
شقـائق النعـمان.. ( والله إذا أبي وأمي
يــــزورانــــني صــــبــــاحـــاً ســــأجــــلس في
حضـنـيهـمـا وأشبع بـتـقبـيـلهـمـا.. ولكن

آخ أخاف أن ال يأتيان!.
ـــاذا تـــلــمـع الــدمـــوع في  .. نـــورة: أمل
عـيـنـيك?! ضـربك أبـوك?.. (شـفق) وأنت

مـهـدات الى أطـفـال يـتامى األبـوين في
العراق والعالم

(شـفق وأمل) طفـالن جمـيالن عـمرهـما
خـمس ســنـوات (نـورة) طــفـلــة حـلـوة
ذات عـــيــنـــان زرقــاوان عــمـــرهــا أربع

سنوات?! 
شـفق: غداً عـيـد والدك يـزورك? .. هذه

ن تصوري?  صورة 
أمل: أصـــور والـــدي راكــبـــاً ســـيــارته
(سومـر) مع والدتي غداً سـيزورانني..
أقــول ألبي أن يـركـبـا مــعه في سـيـارته
أنت ونــورة.. آه أرجـــو أن يـــزورانــني

غداُ أبي وأمي بصدق..
علمة (حياة) كانت في العيد السابق ا
تكرر: بعـد برهة قلـيلة والدك ووالدتك
سـتــزورانك إنـتـظـرتـهم طـويالً الى أن
ت مــســاءً .. ولـكن غـلــبــني نــعـاس و
ــعـلــمـة حــيـاة قــالت: إن ابـويك أتــيـا ا
لزيـارتك ولكن أشفـقا أن يقـعدانني من

هل أبواك يأتيان لزيارتك?
أمل: (بـودي لو يـضـربـني أبي على أن
يأتي لزيارتي.. خمسة.. ال خمس مرة

سأقبله!!)
شــغـف: أنــا?.. نـــعم أبي وأمـي?.. نــعم

سيزورانني.
قــال أمل : ألبــوه ســيــارة ســوبــر وأنـا
يـجب أن أقـول.. إنتـظـر مـاذا أقول.. آه
ألبي أقـارب.. أحـب حلم الـسـمك!  ألبي
قـــارب كـــبـــيـــر وجـــمـــيل فـــمع والـــدتي
سـيـأتـيـان.. يـجـلـبـان سـمـكة كـبـيـرة لي

وأعطيكما حصة منها).
أمل: ماذا?.. ال يوجد ماء هنا! .

ـاء كــثـيـر في مـكــان بـعـيـد فــيـقـفـان - ا
قاربهما هنالك.

- حسـناً.. وبعد ذلـك سيأتيـان إلى هنا
على األقدام ?! 

- نــــعم.. ال ال عــــلـى األقــــدام بــــعــــيـــد..
سـيتـعـبان.. تـذكرت سـيـأتيـان بسـيارة

سوبر أبوك! .
- وأنـــظــر أبي كـم طــيب يـــجــلـب مــعه

سمكة كبيرة تكفيكم أيضاً
ـعـلـمـة رونـاك عـلـمـتـنـا األعداد - ئاه ا
اذا لم تـقل ساقبل والدي واحلساب.. 
ووالــدتي مـائــة قـبــلـة وقــالت خـمــسـ

قبلة!?
- صحيح.. سأقبلهما مائة قبلة!.

.. مالون قارب والدك? - حسناً
- لونه أحمر!! 

أمل: نــــورة.. حـــــتــــر اآلن دمــــيـــــتك في
حـضـنك.. وأنت سـيـزورانك والـديك في

العيد صباح الغد? 
نـورة: ئي هـذه الـدميـة والـدتي.. أنـظر

شط أمشط شعرها اجلميل. بهذا ا
- حمقاء والدتك ليست دمية!

- نعم نعم.. والدي ووالدتي سيأتيان.
شـفق تـتــذكـر ذلك الـيــوم فـجـأة دخـلت
نـــــورة فـي حــــضـن إمــــرأة وقـــــال: أمي

العزيزة.. وهي ليست والدتها! 
نـورة: تـلك الـلـيــلـة والـدتي جـلـبت لي

هذه الدمية.
أمل: ماذا تلبس والدتك?

- مالبس حمراء
نـورة: انا لـي أربعـة والـد ووالدة.. ال ال

سبعة.
شــــفق: هـي هي.. حــــمـــــقــــاء لك والــــد

ووالدة فقط
نورة: حسناً لـنا والدان ووالدتان.. أما
عـلمة حـياة: (وكذلك آدم وحواء قالت ا
والدينـا)! تعاال نلـعب لعبة األب واألم..

أنا أم أم أب?
أمل: ياعاقة أنت األم ونحن األب.

شــفق: حـسـنـاً حـسـنـاً حـتى إذا غـداً لم
يأت أبانا وأمنا فنحن نسير أباً وأماً!.
في تـلك الليـلة الـتي صبـاحهـا عيد في
ـعلـمة حـياة: إحـدى دور األيتـام قالت ا
يـا (رونـاك) في تـلك الـقـائـمـة إقـرأي لي
أسـماء األطـفـال اليـتامى الـلـذين نظـطر
أن نـبـقـيـهم في مـلـجـأنـا.. ليـس لهم أب
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أمي يا أمي يا أمي
مــازالت تـرضــعــني ( الـســدة ) يـا

أمي
طيبة جالّسي

ومازال السمك السداوي
ـــمــــنـــوعـــة ) يــــلـــبـط مـــا بــــ ( ا

واحلراّس
ومازالت يا أمي

رائحة ( الديرم ) و ( الشيلة ) و (
اجلرغد )

تمالْ أنفاسي
ومازالت رُغم ثمانيني

بنتُ اجليران 
تشعل إحساسي

عطوب ومازلت رغم القلب ا
أحلم بالعيشِ ببيت طيني

في ( عكَد احلجية )
وأعاني من وجع اإلفالس

يا أمي ومازالت قطة أيامي تموء
وتكابد جوع اللحظات القاسي 

يا أمي ومازلت
رغم تبدّل أحوالي

أتمنى لو أدفن في ساحة مدرستي

وبــنـــات ( الــســدة ) يـــنــثـــرن عــلى
التابوتِ

ماء الوردِ ويوزعنَّ
خبز العباسِ

يا أمي يا بنت الذبحاوين األجواد
مازلت رغم غيابك يا أمي

تاج الراسِ
والدر الطاهر في الكاس
ثل الصالح ب الناس وا

يا أمي العلوية 
تأخذني الذكرى
فتفيض عليَّ
مزن الوهواسِ

فأصحو ..
أين االتراب

وأين االصحاب
وكيف ( السدة ) بعد الطوفان

وأين األحبابَ
وهل مــــازالـت مــــقـــــهى ( مـــــهــــدي

الطعمة )
فــاتــنـــة تــســهـــر من غــيـــر خــمــول

ونعاس
فأنا مازلت رغم ثمانيني

وحقك يا أمي 
شديد الباسِ 
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طلول في غزة   إلى الدم ا
من أي جرحٍ  أسكب الدمع الهتون ..

 وكيف أختزل الرياح 
وطائري بال جناح ?

وكيف أصعد للنجوم 
وغزة الثكلى تنوح بها اجلراح?

.....
الروحُ كلمى ..

والدماءُ غزيرة  
ألم عامر تلّة مغسولة

 بدم الدخائن والضغائن 
بدم الشواطئ حتتمي 

وترابها الذهبي ساخن 
دمها دمي 

آذن  في فجر  غزة في ا
تبكي  السماء لنزفها

ساكن عرش في ا  في دمعة القهر ا
.....

اليوم غزّة في السماء 
لتقاوم الطغيان فارعة الضياء
وليس ثمّة من سميعٍ للنداء

من أي غيمٍ أعتلي األسوار نحوكِ  
كي أُخضّب بالدماء?

......
يالوعة القلب احلزين 

سافر  وشهقة البحر  ا
ُ الذبيحةُ كوكب هذي فلسط

ورجالها
 يتسابقون إلى الفداء أهلةُ

نائر  ودماؤهم فوق ا

 -تلة أم عامر أو دير القديس هيالريون في النصيرات موروث ثقافي
لم يسلم من العدوان على قطاع غزة.

  قصة قصيرة 
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ـقـبــلـة كـتب لـقـبـه من أجل الـشـهــرة ا
ســطــر واثـــنــ تــوقف فــجــاة ســقط
الـــقــلم مـن تــلـــقـــاء نــفـــسه أخـــذ مــنه
الـــتــعــرق مـــأخــذا عـــظــيــمـــا تــوتــرت
صــفع الــطـفل الــذي يــحــبـو اعــصــابه
مـنـتشـيـا حولـه خط أربعـة أسـطر في
عـدهـا اخلامـة الـتي منـها ورقـة اخرى
كـلـمـات سـتـجعل من سـيـحـوك كـلـماته
مــحـــمـــود جــنـــداري وزعـــيم الـــطــائي
تـالمــيـــذ في حـــضــرته خـط الــســـطــر
االول هــربت الــكـلــمـات ثــانــيـة نــظـر
بـامعـان الى عـنوان قـصـته استـبداله
ـبـعــثـرة الحت له ـلم اوراقـه ا مــرارا
فـــكــرة: الكــتـب عن مــعــانـــاة صــديــقي
ــداخل الــكــلــمـات ــلم  رشــيــد وانـا ا

ومخارجها 
ترك العنان خلياله وراح يكتب: 

تــورط صــديـــقي رشــيــد وقــرر اكــمــال

رغـبة جـامحـة انـتابـته هذه الـظهـيرة
الـصـيـفيـة الـساخـنـة الـتي طردت من
ـتـعـبـتـ نــعـاس الـقـيـلـولـة عـيـنــيه ا
الــتـي يــعــشــقــهــا بــشــغف وحتــالف
التيار الكهـربائي مع مكنونات عقله
رغـــبــة هـــزته من االعـــمــاق احـــضــر
أوراقه اســتل قــلــمه أراد ان يــكــتب
الـــيـــوم كـــمـــا االدبـــاء في الـــصـــحف
واجملـالت ويــــــــدخل فـي مــــــــصـــــــاف
ـفــردات تـخـونه ـشــاهـيـر كــانت ا ا
تـهـرب من ب يـديه يـكـون في أسوأ
ـزاجـيـة يــسـائل نـفـسه عن حــاالته ا
الــــســــر الـــغــــريب واجملــــافـــاة غــــيـــر
ـعـقـولة أقـسم بـأن اليـغادر الـغـرفة ا
إن لم يـكـتب شـيـئـا الحـت فـكـرة بدأ
يـــكـــتب وضع عـــنــوانـــا ظـــاهــرا في
مـــنــتــصف الـــورقــة كــتـب اســمه في
الـزاوية الـيسـرى حـرص على وضع

نــصف ديــنـه في ظل ظــروف مــعــقــدة
لم تـعـحبه وهـو يـعـلم النـهـايـة جيـدا 
كان ـقـدمـة اعاد صـيـاغـة احلـروف  ا
يامـا كان في حـاضر الـعصـر والزمان
تلئ ـة شاب  كان في محـلتنـا القد
الــقــوام حـسـن الـنــظــام مــحــبـوب من
جــمــيع االنــام له وجـه صـبــوح وانف
ــلـوح  الح عــلـيه االهـل واجلـيـران
ان يـــتــزوج نــزل رشــيــد عــنــد رغــبــة
الــســواد االعــظم وقــرر ان يــفــعــلــهــا
لـيـون بـاقـساط لـيـون وا اقـتـرض ا
مـزعـجة يـدفـعـها عـنـد الطـلب تـوصله
إن لم يـسددهـا لـلحـبس عـاش سبـعة
أيـام من الـعـيش الـرغـيـد ارتـشف من
الــعـــسـل انــقـــاه كـــان يــضـــحك مـــلئ
شــدقـيـه من الـذيـن يـفــضــلـون اجلــنـة
عـلى الــزواج وبـســرعـة انـتــهت ايـام
الـعـسل وصــاحـا من حـلــمه اجلـمـيل
نــفــذ مـــصــروف الــبــيت واحلب مــعــا
وهــربت شـركـات اإلعـمــار واسـتـغـنت
الـبـلـديـة عن عــمـال الـنـظـافـة ازدادت
قـوائم الـطـلبـات تـأمل في مـوجودات
البيت الفتي مافائدة اغراض الشتاء
في هــذا الـصــيف الالهـب? سـيــنــهـزم
االرهـاب وتــعـود شـركـات اإلعـمـار في
الشتـاء  مضى الصـيف سريعا وحل
بــاردا صـقــيــعه يـدك الــشــتـاء مــبـكــرا
اضطرت العـظام ويتـوغل في الكيـان 

ـكــوث عــنـد اهــلــهـا الــزوجـة الـى ا
حتى تـتوفر اغـراض الشـتاء تأمل
ثـانـية في األغـراض كـان السـمـسار
يــعـــد له نـــقــودا حـــارة عن اغــراضه
الــصــيـفــيــة سـيــنــتـهي كـل شـيئ في
الـصـيف ويــنـهـزم االرهــاب وتـتـوفـر
فرص الـعمل لم جتلب نـقوده سوى
مــوقــد صــغــيــر عــاد به الى الــبــيت
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على مهل
بهدوء 

اء يتسلل ا
في عروق مجراه

ببرود...
وضفتيه
شاهد حي

على اخلثرة والتصلب
شط احللة

تكسوه النفايات
وتغطيه..

لترغمه على التجلط

الى طبيب أنهارنا
اء وا

ايها الوزير:
خشية على قلبه

وت من اجلفاف وا
هات ماتبقى من إنسانية ...

فك خثرته
بقسطرة لكل عقل بشري

خاوي
تسبب في جلطة
للسقي واالنحسار
وتفشي األوبئة
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على بعد شهقة وتالل وجع
في القدس..

كانت األحياء السبعة 
تنوء بأحجارها نازفة

ترسم خارطة هدير االنتفاضة
على شفة التاريخ

صارخة...
أساة تلملم جرح ا

حتشّم القادم الراحل 
سجد األقصى على بوابات ا

عــلى بـعـد مــقـصـلـة من نــيـران جـنـد
(أرئيل شارون)×

كــان (أســامــة)× يـــحــمل سالل األمل
في بسات (الطور)×

حينما أطلق حماماته السبع 
في سماوات القدس 

متبرعا بدمه لتراب األقصى
وعلى الرغم من عنف العتمة...

معاول التطبيع....
تآمر اخلونة....

أرى نـــعـــشـه حتـــمـــله يـــدا الـــضـــوء

والعنفوان
تزفه حناجر الغضب...

صلوات الصامدين...
تطوقهم...

نتظر ة الفرح ا عز
 عند مساحات اخملاض 

هالهل األمهات
مبشّرة بوالدة الفجر

- أرئــــــيل شـــــــارون رئــــــيس وزراء
اســـرائــــيل األســـبق الـــذي اقـــتـــحم
سجـد األقصى بقواته عام٢٠٠٠م ا
 وعـلى أثـر ذلـك حـدثت انـتــفـاضـة

األقصى
-  أســــامـــة جـــدة أول شـــهـــيـــد في

انتفاضة األقصى.
ــــســـجـــد - الــــطـــور قـــريــــة قـــرب ا
األقصى التي استشهد فيها أسامة
اجلــدة بــرصــاص الــعــدو حــيــنــمــا
تـسـلل لـهـا لـيـتـبـرع بـالـدم جلـرحى

االنتفاضة .
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نـظر مسـرورا طرق الـباب  هـاله ا
كـانت ورقـة مــعـلـقــة عـلى بـاب الـدار
مـكـتـوب فيـهـا: حـبيـبي رشـيـد غادرت
البيت بـعد أخذ مـاتبقى من األغراض
ســـاعــود مع فـــصل قــصـــتك اجلــديــد
ـــة االرهــاب وعـــودة شـــركــات وهـــز
االعمار  اخمللصة دائما.... زوجتك...
{ عضو احتاد أدباء وكتاب العراق



مــا زال اإلثـبــات اجلــنـائي يــشـهــد جـدالً
مـستمراً حول حجية التسجيل الصوتي
فـي إثــبـــات اجلـــرائم ونـــســـبـــتــهـــا الى
ـتـهـمـ في ارتـكـابـهـا وأول الـعـقـبات ا
الـتي تواجه مشـروعية اإلثـبات بالـنسبة
لـلـتـسـجـيل الـصـوتي هـو مـا يذهـب إليه
الــفـقـهــاء الـذين يـعــارضـون اإلثـبـات من

خـالل الـتـسـجــيل الـصـوتي إذ يـرون أن
تـسـجـيل صـوت األشخـاص دون عـلـمهم
يـــعـــتــبـــر خـــرقــاً واضـــحـــاً حلــقـــهم في
اخلـصوصـية وشـكل فاضـحاً مـن أشكال
الـتـلـصص علـى سريـة أحـاديثـهم سـيـما
ح جتري التسجيالت من دون علمهم.
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ذهب بــعض الــبــاحـثــ لــعـدم االعــتـداد
بـالتسجـيل الصوتي في اإلثبات وأنه ال
ـوجبـهـا وقد يـعـد قـرينـة قـوية يُـحـكم 

ا يأتي: عللوا ذلك 
: أن بـــعض األصـــوات تــتـــشــابه في أوالً
الـظاهـر فقد تـسمع صـوتاً فتـظنه لفالن
ــتـــحــدث لم وهـــو لــيـس كــذلك مـع أن ا

يقصد تقليد صوت اآلخر ومحاكاته.
كن للشخص أن يُقلد صوت : أنه  ثـانياً
ـتكلم شـخص آخر فـيوهم السـامع بأن ا
تكلم غيره وهذا ما فالن واحلـقيقة أن ا
يـشــاهـد ويـسـمع في كـثـيـر من األحـوال

اذج شـبوهـة مع  تـقارن الـتوقـيعـات ا
ـطـابـقة عن تـوقـيـعـات سابـقـة لـتـقريـر ا

االختالف.
 الــطـريــقـة الــثـانــيـة: الــطـريــقـة اآللــيـة
وتــتــضـمن اســتــخـدام وســائل آلــيـة أو
نـــصف آلـــيــة غـــالــبـــاً مــا تـــعــمـل عــلى
احلــــاســـــوب لــــلــــربـط بــــ الــــصــــوت

وصــاحـبه حـيـث يـتم تـزويـد
أجـهزة احلاسوب ببرامج من
شـــأنـــهـــا حتـــلـــيـل الـــصــوت
الـــبـــشـــري ومـــطـــابـــقـــته مع
أصـوات أخـرى يـتـم إدخـالـها
ـكن عــنـد احلــاجــة وعـلــيه 
اعـتـبـار الـطـريقـة اآللـيـة أكـثر
مـــوضــوعــيــة مـن الــطــريــقــة
الـسـمعـية; لـتـحررهـا إلى حد
كـبـيـر من احـتـمالـيـة الـتـحـيز

البشري في اتخاذ القرار.
 الـطـريـقـة الـثـالـثـة: الـطـريـقة
ـرئــيـة وتـقـوم الــفـيـزيـائــيـة ا
عـلـى صـور ورسـوم يـنـتـجـها
ــــرئي لـــلــــصـــوت اخملــــطط ا
(جـــهــاز الــســـبــكـــتــروغــراف
لـتحليل االصوات ومطابقتها

Spectograph )  حيث
تـقـدم هـذه الـصـور والـرسـوم
حتـلـيالً لكل صـوت تظـهر من
خـالله عــنـاصــر (فــيــزيــائــيـة
الــصـوت) كــمـقــدار الـذبــذبـة
وحِـــدّةُ الــصـــوت ونــبــراته..
إلـخ ثم يـقـوم مـتــخـصـصـون
فـي عـلم الـصـوتـيـات بـدراسة

هذه الرسوم وحتليلها.
ويـرى اخملـتـصـون أن الـطريـقـة الـثـالـثة
هـي األدق; لـــقـــيــــامـــهــــا عـــلـى قـــواعـــد
وضـــوابط حــددهـــا أهل االخـــتــصــاص
وقـرروهـا في (بـصـمـة الـصـوت) وتـب
طابقة ال تـعد قرينة قوية في هـناك أن ا
ـــكن االعــتــمــاد عــلــيــهــا اإلثــبــات وال 
لــوحـدهــا وإذا كــان هـذا في الــطـريــقـة
رئية مع دقتها فغيرها من باب أولى. ا
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تـــرى مـــاذا لـــو  ســمـــاع شـــخص من
خـالل الـتــســجــيـل يُـقــرّ بــدَيـن آلخـر أو
سُــمِعَ وهـو يُـهـدد غـيــره بـالـقـتل ونـحـو
ـكن اعـتـبـار هـذا الـتـسـجيل ذلك فـهل 
فـي اإلثبات ومن ثم يـحكم بـترتب اآلثار
الـشرعـية عـلى من نسب إلـيه التـسجيل
ـكن اعتبـار هذا التسجـيل قرينة وهل 
قـوية يـثبت بـها ما تـضمـنه الشريط من

إقرار ونحوه?

ــقـدرة عـلى فــبـعض األشـخــاص عـنـده ا
تـــقـــلـــيـــد أصــوات الـــرجـــال والـــنـــســاء
واألطــفــال ويُــخـيّل لــلــســامع أن حـواراً
يــجـري بـ مـجــمـوعـة كــثـيـرة والـواقع

أنها صادرة من شخص واحد.
ثـالثاً: مـا يشوب الـتسجـيل من النواحي
ــمــكن فــنــيـاً الــفــنــيـة فــقــد أصــبح من ا
وببساطة  –ولو من شخص
قــــلــــيل اخلــــبـــرة  –إدخــــال
تــبـديل أو تـغــيـيـر وتـقـد
كـالم وتأخيـر آخر وهذا ما
يـــــــــســــــــمـى عـــــــــنـــــــــد أهل
االخـــتـــصـــاص بـــعـــمـــلـــيـــة
ـونتـاج) وبذلك أصبح من (ا
ــيـسـور تــغـيـيــر مـضـمـون ا
الـتسجيل فيتغير التسجيل
مـن إنـــكـــار لـــلـــتـــهـــمـــة إلى

اعتراف بها.
: عموما فأن التسجيل رابـعاً
ال يـــتـم إال بــهـــتـك األســـتــار
ـــنــهي عــنـه شــرعــاً فــهــو ا
اعـــــتــــــداء عـــــلى الـــــنـــــاس
واســــتــــراق لــــلــــســــمع فال
يـنبغي اعـتبار نـتائجه ردعاً

للمعتدين.
خــامـــســاً: أن عــدم اعــتــبــار
الــتــسـجــيل حــجـة ال يــعـني
اسـتــبـعـاد الـتـسـجـيل وعـدم
االلتفات إليه بل ال بأس من
االســتــفــادة مــنه فـي مــجـال
الـــتــــحـــقـــيق والــــبـــحث في
الـقضـية كـما أن عـرض هذا
ــدعى عـلـيه قـد يـكـون الــتـسـجـيل عـلى ا
ـضـمـونه سـبـبـاً في اعـتـرافه طـواعـيـة 

فيؤخذ عندها بإقراره.
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يـرى اجتـاه آخـر من الـفـقـهـاء أن حـمـاية
أمـن اجملـتــمع والــتــوصل الـى مــرتـكــبي
اجلــرائم أولى من حــمــايـة خــصـوصــيـة
األفـراد وأن حرية الفـرد يجب أن تنحني
ــا أن ــصـــلــحـــة الــعـــامــة وطـــا أمـــام ا
اجملــرمــ طـوَّروا مـن أسـالــيب ارتــكـاب
جـرائـمـهم فـيـجب أن يـواكب ذلـك تـطوراً
فـي استـخدام وسـائل اإلثـبات وال ضـير
في الـلـجـوء الى الـتـسجـيالت الـصـوتـية

كوسيلة من وسائل اإلثبات.
إن بــصـمــة الـصــوت بــاتت الـيــوم دلـيالً
عـلمـياً يـقوم عـلى أسس عـلمـية دقـيقة ال
ــكن نـقـضـهـا إال بــوسـائل عـلـمـيـة وال
ـبـدأ االقـتـنـاع الـقـضائي; تـزال تـخـضع 
فــتـسـتـبــعـد إذا لم تـقــتـنع بـهـا مــحـكـمـة

«¡U{≈10

www.azzaman.com

Õö ù« ÕU$ W œUF

بغداد

w «—b « ` U  bL

مقدمات 
صلح أن الـتمك وحده هو نقـطة االنطالق نحو حتقيق يظن اغلب ا
اإلصالح كذلك الـطامـعون والـفاسـدون والثـوار لكن هـذا ليس جـوهر

احلقيقة وان حصل مظهرها.
األلم:

الـثـائـر لم كـان ثـائـرا? ألنه حتـمل األلـم إلى حـد أخـرجه عن طـاقـته فـلم
يعـد هـنالك شيء اعـلى صـوتا في داخـله إال تـغيـيـر الواقع أو مـقـاومته
ـا يـسـبب له األلم; ودرجـة األلم ـوت في هـذه الطـريـق أو يتـخـلص  وا

العالية هي مؤذن التغيير ودوافعه.
الرؤية:

يـتمـكن الـفـسـاد واالسـتـبـداد فتـنـحـدر احلـيـاة بـالتـخـلف والـسـلـوكـيات
ـنفرة فتظـهر أفكار اإلصالح وهي تبقى في ة وا ؤ ـظاهر ا السلبية وا

كونها ردود فعل مالم تتبلور في رؤية إصالحية.
شاكل التي حتتاج دى لعظـمة ا بيد أن هذه الرؤية عادة تـكون بعيدة ا
حال تـسـتـثـيـر الـنـاس والـنـاس تـعـمق في مـحـتـواهـا وكـذلك حتـركـات
الفـساد فـالفـساد عـند البـعض ال يـعد فسـادا والظـلم ال يعـد ظلـما في
منـظومة تـنمـية الـتخـلف بل أن الرافض لـهذا هـو الظـالم ومن يقف في
طـريق الـفـسـاد هـو الـذي يـجب أن نــتـخـلص مـنه وال نـريـده فـهـو يـعـيق
انسيـابيـة الفسـاد والتـمتع به (اخـرجوا آل لوط من قـريتـكم انهم أناس

يتطهرون).
هل يتمكن الصالح ويفشل:

ـكن أن يفشل ويـتحـول مكـان الظـالم والفاسـد فيـفسـد ويظلم أو نعم 
تأتي عليه قوى الفساد وتـنتزعه في بداية تأسيـسه لقواعد التمك فال
ـا تنـهـيه ألنه قـرر التـحـول من موقع الـثـائر تبـقي له أسـاس راسخ ور

فرفع أوتاد خيمته وأتى إلى موقع احلاكم ولم يثبت أوتاد خيمته.
كن أن تضع ـتحـدة أو  البد من خطـة للـمائة يـوم كمـا في الواليات ا
تـاحة في الـنظام دة وفق اآللـيات ا لنفـسك ما ال يـتجاوز ربع أو ثـمن ا
تغير ؤسـسة ثابتـة ا وثبات بنـيته التحـتية ففي أمـريكا النـظام ثابت وا
هو سـائق احلافـلـة لكن بـعد الـثـورات والتـغيـير بـاي شـكل هنـالك مدة
كن أن تمـلك الثورات الرؤيـة الصغرى بال لتمسك بـالدولة الـعميقـة و

الكبرى أيضا فيتوقف اندفاعها لتركد.
أي نقـطـة من هـذه الـثالث ال تـكون مـسـتـعـدا لـها فـان حـراكك سـيـكون
ـعطيـات فان كان فاشال الن نسـبة جناحـها هو حـاصل ضرب هذه ا

أحدها صفرا واألخريات كاملة فالنتيجة صفر وهكذا.
فال يفيد من ثورته انفجار االلم وال يـفيد أن تكون لك رؤية فلن تصلح
ـفـيد أن واقعك وال يـفـيـد أن تـعرف كـيف تـضع أسس الـتـمـك لـكن ا

جتتمع هذه معا فتصنع خطوة جناح.
ان ما يـحتـاجه اخليـر ليـنـمو هـو ليس مـا يحـتاجه
الشـر لـينـمـو وكفـانـا اللـه مثال بـزرع طـيب نزرعه
وكم نحتاج لرعايته وسقياه وكم حتتاج األدغال
لتنمو وترتفع فان يبست تضعنا بخطر احلريق.
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لم تـكن حركـة أو تظـاهرات تشـرين التي انـطلـقت قبل سـنت ,مجـرد حركـة احتـجاجـية
شعـبية ضـد النظـام أو احلكومة ,نتيـجة لسـوء اخلدمات أو اإلدارة ومالحقـة الفاسدين
شاكل عاجلة ا ال العـام بل كانت في بداياتها حركة شبابية عراقية ,تسعى  وسراق ا
سـلوبـة منـذ عام  2003ولـيومـنا نح الـشعب حـقـوقه ا التـي تمـر بهـا البالد ,ومـحاولـة 
هذا.. انـطلـقت االحتـجاجـات الغـاضبة حتـت شعـار"نازل أخذ حـقي" والـتي جتاوز فـيها
طـالبـة بـاحلقـوق ومحـاربـة الفـساد ,إلى النـزول للـشـارع حتت عنـوان"أخذ احملتـجـون ا

حقي".
شـارك فيها حينها ,االنقالب على النظام حركة تشـرين لم تكن شعاراتها او في نية ا
الـسـيـاسي بـأكـمله بـل سعـى شبـابـهـا إلى إصالح هـذا الـنـظام ,وبطـريـقـة حتـافظ على
قـراطية احلـديثة فـيه من جهة ,وتغـير قواعـد العمل الـسياسي من األسس الـبنـيوية لـلد
جـهـة أخرى مـن خالل إعادة هـيـكـلـة عـمل احلـكومـة وتـوسـيع مـشـاركته ,لـيـشمـل حتى
الـقـوى الـتـشريـنـيـة وتـكـون عـنـصرا فـاعال ومـشـاركـا في الـعـمل الـسـياسي ,سـواءً في
طـالب بحاكم قوي يحكم ان أو السلـطة التنفيذية وعـلى الرغم من ارتفاع نسبة ا البر

قراطي في نهاية األمر. العراق إال أن أكثر من  %60منهم يدعمون النظام الد
إال أنـهـا تـعـد ـقــراطـيـة في الـبالد عـلى الـرغم من كل الـعــيـوب الـتي رافـقت مـسـار الـد
ا الـتشرينيون اليريـدون عودة الديكتاتورية أفضل نـظام حكم العراق حلد االن ,لذلك ر
أو حكـم اإلسالمي الذي يؤيده  %40أو حكم الـعسكـر الذي يؤيده  "  %45رغم ان
ـكن التأكـد من صحتـها أو دقتـها" ولكن مـا  رفعه من شعـار كان هو تـلك النسب ال 
ـكـونـات األساسـيـة في اجملـتـمع ـدني ,عـلى أسـاس الـتـوافق بـ جـمـيع هـذه ا احلـكم ا

العراقي.
بـالـرغم من الـتــشـوه والـتـشـويـه الـذي أصـاب احلـركـة الــتـشـريـنـيــة ودخـول الـشـبـهـات
تـنـفذة وركـوب مـوجـتهـا إال إنـها لـيـست ضد ـندس ,وبـعض األحـزاب الفـاسـدة وا وا
التداول السـلمي للسلطـة والذي نص عليه الدسـتور العراقي لعام  ?2005وعلى الرغم
من كـثرة الـشبـهات التي رافـقت احلركـة التـشريـنية ,إال إنهـا لم تكن مـسنـودة من حزب

سياسي او يتحكم بها أو يقودها في الشارع.
صـحـيح أن هـنـاك من ركب مـوجـتـهـا مـن كـتل سـيـاسـيـة وتـيـارات حـسـبت عـلى أدعـيـاء
االسالمـوية وأمـست موجـهة من قـبل أجنـدات داخلـية وخـارجية ,ما جـعلـها تـخرج عن
مسـارهـا الذي تـشكـلت من اجـله والـتي انتـجت نـواب مسـتـقلـ يـنبـغي الـتعـامل مـعهم
سمى ,وان يكون لهم دور أساسي ومحوري في العملية السياسية في البالد.  بنفس ا
انية وعدم قدرة أي طرف بعد مرور أكثـر من سبعة أشهر عـلى إجراء االنتخابات البـر
ـوقف يسـير نـحو الـسكون ما جـعل ا تـلك األغـلبيـة السـياسـية عـلى تشـكيـل احلكومـة
واالنـغالق السـياسي رافـقته حـاالت من الشـد واجلذب والـتراشق اإلعالمي بـ القوى
تلك ( (73مقـعداً وتشكـيله للـتحالف تـصارعة فـالتيـار الصدري والـذي  الـسياسـية ا
الـثالثي(إنـقاذ وطن) لم يـفلح فـي عقـد جلـسة النـتخـاب رئـيس اجلمـهوريـة(كردي) مـتفق
ـراقـب واحملـلـلـيـ السـيـاسـي ,أن عـلـيه في داخل الـتـحـالف الثـالثي.يرى كـثـيـر من ا
عادلـة السيـاسية الـقائمـة وينبغي سـتقلـ باتوا رقـما  مهمـا في ا ا
ـشـاركـة الـتــعـاطي االيـجــابي مـعـهم وإعــطـاءهم الـفـرصــة في ا
كما ان أو في خطوات تشكيل احلكومة الفاعلة سواءً في البر
ـؤثـرة االنـفـتـاح عـلـى هوالء يـنـبـغي عـلـى الـقوى الـسـيـاسـيـة ا
شاركة ـا يحقق التوازن وا ومشاركتـهم القرار السياسي و

من اجلميع في احلكومة القادمة.
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تــعـد تــقــنـيــة الـتــسـجــيل الــصـوتي من
الوسائل التقنية احلديثة التي انتشرت
فـي أوســاط الـــنـــاس من خالل أجـــهــزة
مـتنـوعة ومـختـلفـة في حجـمهـا ودقتـها
وطبيعة عملها. وتقوم (بصمة الصوت)
عــلى حـقــيـقــة عـلــمـيــة مـفـادهــا أن لـكل
إنـسـان نبـرة صـوت تمـيّـزه عن اآلخرين
إذ ال يـوجـد شخـص مـتطـابقـ تمـاماً
في األمــواج الــصــوتــيــة الــتي تــنـبــعث
منهما واحلقيقة األخرى أن لكل إنسان
نـظامًا عصـبيًّا فريداً يـتحكم في اجلهاز
الــصـوتي وأنه كــمـا أنّ هـنـالـك بـصـمـة
ألصـابع الـيـدين وبـصـمـة لـلـعـيـنـ فإن
هـنالك مـا يُعـرف ببـصمـة الصـوت التي
كن تـميـيز شـخص ما عن من خـاللهـا 
أشـخاص آخـرين. واليوم صـار الصوت
ـوبـايل وســيـلـة في كــثـيـر من اجــهـزة ا
لـتـشـخـيص صـاحـب اجلـهـاز والـسـماح
بـدخـوله وتـشـخـيـصه لـهـويـة الـشخص
مـن خالل صوته فـضال عن الـتـشـخيص
بــواســطـــة صــورة ومالمح وتــفــاصــيل

الوجه أو من خالل التوقيع. 
بصمة الصوت والصورة:

يـسـتخـدم الـكثـيـرون منـا اليـوم الـهاتف
احملــمــول لـلــحــصــول عـلـى مـعــلــومـات
شـخصية وسـرية للغايـة عند االضطرار
لـلـتسـوق عـبر اإلنـتـرنت أو لالسـتفـسار
عن الـرصيـد البنـكي أو القـيام بتـسديد
بـعض الفـواتيـر احلكـوميـة مثل فـواتير
الـكــهـربـاء أو الـهـاتف أو حـتى حتـويل
األمـوال من حـسـاب آلخـر وبـعـد جـهود
عـظـيـمـة قـام بـهـا الـبـاحـثـون في مـجـال
ـا يـسمى بـبصـمة الـبـصمـات توصـلوا 
الـصـوت وذلك لـلـتـغـلب عـلى االحـتـيال
فبركة ألرقام واقع ا واسـتغالل بعض ا
سـرية وخطيرة للغـاية فابتكروا جهازًا
يــتم من خاللـه تـســجـيـل نـبــرة وطـبــقـة
ـســتـخــدم فـهـذه الــصـوت لــلـشــخص ا
الـتـقنـية تـعتـمد عـلى احلـبال الـصوتـية
وجتــــــويف األنـف والـــــفـم ويـــــســــــجل
الـذبذبـات التـرددية لـلصـوت بسـرعة /1

من الثانية فكل بصمة صوت 1000

ـكن حتــتــوي أكـثــر من مــئــة عـنــصــر 
الـتعـرف عـليـها وتـسجـيلـها بـاستـخدام
مـعـادالت حـسابـيـة عـاليـة الـدقـة وبذلك
ـصمـمون اسـتـغل مهـندسـو الـصوت وا
ذلك فـي ابتكار هواتف محمولة ال تعمل
إال بـاستخـدام نبرة صـوت حاملـها كون
الـصـوت عبـارة عن شـكل دينـامـيكي من
الـقـيـاس احلـيـوي ولـيس شـيـئًـا جـامداً
كـبصمة الـيد فيصعب عـمل نسخ رقمية

منه.
ـيز الـبصـمة الـصـوتيـة عن غيـرها مـا 

من البصمات
1-أنها ال حتتاج إلى أجهزة متخصصة
اللـتقاط البيانـات احليوية من الشخص
مــثل بـصــمـة األصــبع وبــصـمــة الـعـ

رفق فسماعة الهاتف أو القط الصوت ا
همة. مع أجهزة احلاسوب يقوم با

2- إمـكانية الـتعرف والتـحقق من هوية
الشخص عن بعد.

-3 سـاعـدت الـتـقـنـيـة األشـخـاص الذين
يعانون من عدم حفظ األرقام السرية.

4-سرّعت إجراءات التحقق من الهوية;
ــبـنـيــة عـلى الــبـصـمـة فــالـتـطــبـيـقـات ا
ــوظف خــاص الـــصــوتــيـــة ال حتــتـــاج 

الستقبالها فاجلهاز وحده كفيل بذلك.
5-تـعتبر البصمة الـصوتية طريقة آمنة
ُـستـخدِم في جـميع الـعمـليات ـتابـعة ا
والــتـحـقق بــأنه الـشـخص نــفـسه الـذي
يــحق لـه اسـتــخــدام هــذه الــعــمــلــيـات
ـرور بــخالف مــا يــحــدث في كــلــمــات ا
الـسـرية الـتي تـسـمح للـمـستـخـدم كامل
الصالحيات لعمل أي عملية أو الدخول

رور. جرد معرفة كلمة ا إلى النظام 
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ـيـدان اجلـنــائي هـنـاك ثالث طـرق فـي ا
مـــســتــخـــدمــة لــدراســـة الــتـــســجــيالت
الـصوتية ومـقارنتهـا بصوت من نسبت

إليه وتتلخص هذه الطرق في اآلتي:
الــطـريـقــة األولى: الـطـريــقـة الـســمـعـيـة
(الـــــعـــــاديــــــة) وذلك مـن خالل قـــــيـــــام
أشــخـاص مــخـتـصــ بـاالســتـمـاع إلى
تــسـجـيـالت صـوتـيــة بـغـيــة الـربط بـ
صــوت مـعــ وفــرد مـعــ تـمــامـا كــمـا

ـوضـوع وتـأتي الـتـوصـيـة بـأن يـكـون ا
هـنــاك تـعـزيـز لـدور بـصـمـة الـصـوت في
اإلثـبات اجلـنائي خـصوصـاً أننـا نسـير
نــحـو تــقـدم عــلـمي ســريع نـحــتـاج إلى
ـسـتـطـاع دون أن يـكـون مـواكــبـته قـدر ا
هـنـاك إهدار لـلعـدالة أو إغـفال لـلحـقائق
الـــعـــلـــمـــيـــة.ولـــكـن من اهم الـــضـــوابط
ـعايـير الـعلمـية احملـددة ألسس قبول وا
بــصـمــة الـصــوت بـاعـتــبـارهــا دلـيالً في
الــعــمــلــيــة الــقــضــائــيــة هــو أن تــكـون
الــتـسـجـيالت قــد ضـبـطت وفق األصـول
والـضـوابط الـعـلـمـيـة والـقـانـونـيـة. وأن
ـســتـمـد من مــقـارنـة األصـوات الــدلـيل ا
ــكن اعــتـبــاره مــجـرد قــريـنــة يــخـضع

تقدير قوتها اإلثباتية لتقدير القاضي.
يل الى ان الـواقع الـعـملي في الـعـراق 
أن مــحــاكم اجلــزاء تــسـتــنــد في إثــبـات
اجلــرائم الــتـي تــنــظـرهــا الـى مــا يــقـدم
أمـامـها من تـسجـيالت صـوتيـة ألصوات
سُـجلت بناءً على قـرارات مسبقة صادرة
مـنها أو ما يقدم أمامها من ذوي العالقة
بــــحـــسب األحــــوال إال أن اإلثـــبـــات من
خـالل الـتـســجـيل الــصـوتي فـي الـعـراق
يــخــضع جملــمــوعــة ضــوابـط قــانــونــيـة
وأخــرى فـنــيـة فـالــضـوابط الــقـانــونـيـة
تــقـتـضي أن يـكـون الــتـسـجـيل قـد جـرى
بــأمـر قـضــائي من احملـكــمـة كـذلك أن ال
يـكــون الـتـسـجـيل قـد  بـاسـتـخـدام أي
وسـيلة من وسائل اإلكراه أما الضوابط
قطع الصوتي الـفنية فأهمهـا أن يكون ا
خـاليـاً من التالعـب واإلضافة وأن يـثبت
تهم من خالل إرسال عـائديته لشخص ا
ـتهم مع التسجيل الصوتي إلى خبراء ا
ــضـــاهــاة األدلـــة اجلــنـــائـــيــة إلجـــراء ا
ــطــابـقــة الــصـوتــيــة ومن ثم حتــديـد وا
وجب تـقرير فني معد عـائدية الصوت 

. من قبل خبراء مختص
ويـــنـــبـــغي اإلشـــارة الـى ان االســـتـــنــاد
لـلتسـجيالت الصوتـية وإفراغ مـحتواها
ــوجب مـحــاضـر أصــولـيــة هـو إجـراء
يـنضـوي ضمن إجراءات الـتفـتيش التي
نص عــلـيـهــا قـانـون أصــول احملـاكـمـات
اجلـــزائـــيــة الـــعــراقـي بــحـــثـــاً عن أدلــة
ـــادة  74الــــتي أجـــازت ـــة في ا اجلــــر
لـــقــاضي الـــتــحـــقــيق أن يـــطــلب من أي
شــخـص تــقــد مــا لــديه من أشــيــاء أو
ادة أوراق إذا كـانت تـفيـد الـتحـقـيق وا

التي أجازت لقاضي التحقيق 75
تـفـتـيش األشـخـاص واألشـيـاء واألمـاكن

ة. بحثاً عن أدلة اجلر
{ مستشار قانوني جنائي
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منذ ان أبصر اإلنسان ووطأت قدماه هذه األرض وهو ينشد السعادة وحتقيق امانيه.

ـلخص الذي يهمنا ان عني أعاله فان ا ومع ادراكنا للفـروق الفردية في تصور وتـعريف ا
اإلنـسـان فـطـريـأ يـنـشـد حتـسـ واقـعه والـعـيـش في ظـروف حتـقق طـمـوحه وتـسـتـجـيب
لرغباته دون ان يـعني ذلك حتققـها دون جهد بالـضرورة أو اغفاالً عن مـعنى خلق اإلنسان

عناها االيجابي الشامل ـ كما بينها القرآن الكر من جهة اخرى. للعبادة ـ 
تـناقـضة عـاني ا وألن طبـيعـة احليـاة التي نـعيـشـها تـمتـاز بالـشد واجلـذب ب الـكـثيـر من ا
ابتـداًء حـتى تأخـذ طـعمـهـا وقيـمـتهـا في ذات الـوقت فإن اكـثـر ما يـواجه اإلنـسان الـعراقي
الـيوم هـو ذلك الصـراع الـيومي بـ النـظام والـفوضى األول: بـوصـفه مسـار حيـاة بأكـملـها
ـنـهـكة مـنـذ قـرابـة عـقـدين من الـزمان تـسـتـجـيب للـمـطـالب وتـعـيـد تـرتيـب اولويـات احلـيـاة ا

ستنزف احلزين. كتوبة للوطن ا والثانية: بكونها وصفة التعويق ا
والتـأسـيس حلـالة الـفـوضى يـبدو انـه لم يكن ارجتـالـيـًا او عفـويـًا بدءًا مـن تسـويق فـكرة أن
الـقـول بالـنـظام والـعـمل له ارتبـاط مـشبـوه بـنظـام بـاد وانتـهى ومـروراً بتـفـكيك شـكل الـدولة
واضـعـاف الـهـويـة الـوطـنـيـة وفـتـح أبـواب الـفـسـاد عـلى مـصـراعـيه واعـادة تـشـكـيل الـعـقل
كن عـّدها من الـثوابت الـتي تربى ـبدئـية جتـاه قضـايا حـساسـة  الـعراقي لـتذويب مـواقفه ا

عليها العراقيون طيلة سنوات.
ومع ان هـزالة الواقـع ما قبل  2003قـد وصلت مـداها إال ان بـقـاء شكل الـدولة قـائمـاً كان
ـشـاكل شـدة وقوة ولـكن اإلشـكـالـية هـو الـضـامن واحملـافظ عـلى االستـمـرار مـهـما بـلـغت ا
تـعمـدة وغير ثيـرة للـقلق والـتي تزداد يـومًا بعـد آخر ان تـراكم سنـوات اخللل واألخطـاء ا ا
ــتـعـمــدة قـد ضـرب أسس األرض الــعـراقـيــة واسـتـنــزف قـوة تـربــتـهـا الـقــادرة دومـاً عـلى ا

الصمود وال سيما مع االصرار على االستمرار بارتكاب كل اخلطايا واآلثام اليومية.
ان العراق باختـصار شديد يعيش جـدلية شديدة الـوطأة وصراع بالغ التعـقيد ب اجتاه
متقاطع احـدهما يريد تثبيت النـظام على أسس صحيحة وجديـدة ومتعافية من كل خطايا
ــاضي واآلخــر يــريــد ان يــبــعــثــهــا فــوضى عــارمــة في كل شيء حــتى في األحــاســيس ا
ـا تـخطـيط أو الـتـزام.. فالـفـوضى لدى ـشـاعر وشـكل الـشـوارع واطالق أي خطـوة دو وا
ـطاف لـيست إال تـماهي مع هـؤالء حيـاة! لكن الـفوضى في نـهـاية ا
الال شيء وذوبان في أفق االضـطراب وانعدام لـلوجود الواقعي
ـكنًا.ان االنتصار للـنظام انقاذ للبالد مهما كان الـبقاء ظاهريًا 
ـا ينـتـظرهـا من مـسـتقـبل لـيس مـجـهوًال بـقـدر مـا هو مـعـلوم
اخلطورة وقا الصورة.. وليت قومي يسمعون هذا الكالم?!!.

شـروع الـتنـويري يُـطرح في وقت  هـذا ا
فـــــيه إفــــراغ الـــــدين مـن إبــــداعـه الــــداللي
وواقـعيـته الـسـيـاسـيـة واإلجتـمـاعـيـة. وقد
إتـخذ د. شعبان من إحكـام العقل إنسجاماً
مع فـــقه الـــواقع عـــبــر الـــوعي بـــالـــتــأريخ
ـشـروعه الـذي فـيه يُـفَـرِق د. كـمـدخل عـام 
شـعبـان ما بـ الدين والـتديّن فـالدين هو
منـظومة قيـمية إنسانـية بينـما التدين هو

ارسات وشعائر وعادات. عبارة عن 
وفي مـشروعه يـؤكد د. شـعبـان على الـعدل
الـذي سـيـكـون ضـامــنـاً لـلـدفـاع عن الـوطن
ـــثل واإلنـــســـان حـــيث أن هـــذا الـــعـــدل 
ــواطـنـة وجـوهــرهـا في الـدولـة مـحـتـوى ا
الـدستـورية والـقانـونية احلـديثـة التي هي

واطنة واحلق. دولة ا
ولـكن يـظــهـر أنه حلـد الــيـوم لم يـقف أحـد
نـاقداً وفاحـصاً ومـناقشـاً وذلك ألنّ العقل
كـما يـقول هـابرمـاس في مشـروعه الذي لم
" له مــعـ ال يــنـضب ال من يـكــتـمل أيــضّـا
الـطــاقـة وال مـن اخلـيــال وال من الـطــمـوح
وألنّ حـركـة الــعـلم الــتـراكــمـيــة ال تـتـوقف
وهـكـذا حـركـة الـزمن ال تـتوقـف كذلـك هذه
ـكـونــة لـبـنـيـة هي الـعـنـاصـر األســاسـيـة ا
احلـداثة وما دامت هذه العناصر ال تكتمل
فـإنّ احلــداثـة ال تــكـتــمل كــذلك فـاحلــداثـة

كن أن تنتكس لكنها ال تكتمل". 
ــكن تــصــنــيــفه إن مــشــروع د. شــعــبــان 
كــمــشــروع فــكـري تــنــويــري ضــمن حــركـة
احلـداثـة الـتي هي مـشـروع لم يُـنـجـز بَـعدُ

حسب رؤية هابرماس.
ــشـروع الـتــنـويـري إســتـخـدم د. في هـذا ا
ـاثـل مـنــهج شــعــبــان مـنــهــجــاً نــقــديــاً (
ديـــكــــارت) هـــدفـه هـــو بــــيـــان الــــقـــواعـــد
واإلرشــادات الــتي يــنــبــغـي أن نــتــبــعــهـا
وكيـفـيـة اسـتخـدام مَـلـكاتـنـا الـعقـلـيـة على
الـوجه األشمل ويـؤسس على دعـائم الشك

. الذي سيصل إلى اليق
ـنهج النقدي العـقالني قاد إلى اكتشافات ا
عـلمـية وألجل حتـريـر السـياسـة من الدين
وتـخـليص اجملـتـمع من اخلـرافات يـنـبغي
ا اعـتمـاد الـعقالنـيـة ونقـد كل الـقضـايـا 
فـيـهـا الـقـضـيـة الـديـنيـة. لـكـن هـذا الـشرط
يـحتـاج إلى ترسـيخ احلـرية الـفكـرية. إذن
ـشروع الـتنـويـري لـ د. شعـبان هـو دعوة ا
لتجديد الفكر الديني وتقد تفسير جديد
ـقدسـة وفـق أساس لـلـنـصـوص الـديـنـيـة ا
ـنهج الـعـقالني يـهدف عـقالني. وفي هـذا ا
د. شعبان إلى إقامة مجتمع إنساني وحر.
ـفـيــد أن جنـري مـقـارنــة هـذه األفـكـار من ا
لـلمـفـكر شـعـبان مع مـا طـرحه ماكس فـيـبر
( ( 1920-1860قـبـل أكـثــر من قـرن أفــكـار
حـول الدين فـي كتـابه الـشهـيـر ( اإلقتـصاد
واجملـتمع). ويـترتب عـلى ذلك أن التـفسـير
ـعتـقدات االجـتمـاعي للـظواهـر الـدينـية وا
الـدينـية كـأيـة ظاهـرة اجتـمـاعيـة يأتي من
ـســتــنــدة عـلى الــطـريــقــة الــتــفـســيــريــة ا
يثولوجي حيث أن سبب معتقدات الفرد ا
ــعــنـى الــذي حتــمــله هــذه يــتـــطــابق مع ا
ـعتقدات بالنسبـة له أو لها. وفقًا لـ فيبر ا
ـعتـقد فـإن  فئـة معـينـة من النـاس تلـتزم 
عـتقدات منطقية مـع هو إظهار أن هذه ا
بـالــنـســبـة لــهـؤالء األشــخـاص. لــذا  تـظل
كـتابات فـيبر حـول علم اجتـماع الدين ذات

نهجي والنظري.  صلة بسبب إطارها ا
عـلى الرغم من أن فيبـر يطبق نظـرية الفهم
عـتقدات الـدينـية بطـريقـة واعية لتـحلـيل ا

ومنهجية: 
الـتمسك بأي معتـقد ديني أو علمي وكذلك
قـــانــونـي يــفـــســر مـن خالل حـــقــيـــقــة أن
ـوضـوع لديـه أسبـاب قـويـة لالعـتـقاد به. ا
لم يـكن فـيـبر وحـده من يـتـبـنى هـذا اإلطار
الـنظري.دى تـوكفيل ( (1859 - 1805قـبله

ـــبـــاد الـــنـــظـــريـــة يـــشـــتـــرك في نـــفس ا
ـــنـــهـــجـــيـــة. ويـــوضح أن االخـــتـالفــات وا
الــعــيــانــيــة الــتي لــوحــظـت بــ الــواليـات
ــتــحــدة وفــرنــســا في مــحــتــوى وتــوزيع ا

عتقدات الدينية "مفهومة. ا
يـقول فـيـبـر إن الدين يـشـبه حـالة الـسـحر
الـذي جتنب دائمًـا النقـاش غير اجملدي إلى
حــــــــد مـــــــا - والـــــــذي يـــــــزخــــــــر به األدب
األنـــثـــروبـــولـــوجي الـــكالســـيـــكـي - حــول
الـعالقات بـ الـدين والسـحـر: هل أحدهـما
سـابق عــلى اآلخــر? إذا كـان كــذلك; أيـهــمـا?
وهل يـكمّل أحدهـما اآلخر أم يـتناقض معه?
ألنه بـالـنــسـبـة إلى فــيـبـر يـحــتـوي الـدين
حـتماً على جـرعات أكبـر أو أقل من السحر.
عـالوة عــــلى ذلـك يــــســــعـى كل مـن الــــدين
والـــســــحـــر إلـى أهـــداف مــــحـــددة جــــيـــداً
ويـحاوالن حتقيـقها بالـوسائل القـائمة على

ؤمن مقبولة.  النظريات التي يجدها ا
بـهذا الصدد يكتب د. شعبان ان هناك " ثمة
فـوارق كبيـرة ب الدين الـذي هو منـظومة
قـيـمـيــة إنـسـانــيـة وبـ الـتــدين الـذي هـو
ـارسات وشـعـائر وعـادات بـعضـهـا أقرب
إلى مـيثـولـوجيـات وخـرافات يـشـترك فـيـها
الـكــثـيــر من األديــان" ويـضــيف: " وإذا كـان
األمـر قد إقـتصـر في كـثيـر من األحيـان على
تــفـسـيــر الـعـقــائـد الــديـنـيــة الـتي يــتـعـلق
بعـضها بـالظواهـر الغيبـية وتعـطّش البشر
الـروحي للشعـور بالطمـأنينة الـداخلية وال
سـيـمــا في ظل عــجـز اإلنـســان عن تـفــسـيـر
وحـلّ الـــــكـــــثـــــيـــــر من األســـــئـــــلـــــة الـــــتي
ـــتــدين تـــواجــهـه...".إذن جلــوء اإلنـــســان ا
ـفارقات لـلغيـبية (وفـي السحـر الكثـير من ا
الــغــيـبــيـة) هــو لــكي يــطـمــئن عــلى وضـعه

ويرتاح.
في الــســطــور األولـى من الــفــصل اخلــاص
بعلم اجتماع الدين في االقتصاد واجملتمع
يسـتشهد فيبر بـ التثـنية: نحن نتبع تعاليم
الــدين "حـتـى إذا كـان األمــر جــيــداً مـعك. ..
ولـــكي تـــطـــيل أيـــامـك عـــلى األرض ". وفي
الـفــصل االفـتــتـاحـي لالقـتــصـاد واجملــتـمع
ـعتـقدات حـول الدين  يـشيـر فيـبر إلى أن ا
الــتي تـبــدو غـريــبـة بــالـنــسـبــة لـنــا والـتي
نـسميها "غير عقالنية" تبدو كذلك بسبب ما
أطـلق عـلــيه الـسـايــكـولـوجي الــسـويـسـري
بــــيـــــاجــــيه ( " (1980 -1896مــــركـــــزيــــة

اجملتمع".
في رأي فـيبـر تظـهـر عقالنـية الـفـكر الـديني
ـؤمن أوالً وقــبل كل شيء في حــقـيــقــة أن ا
"مــــزيف". ويـــخــــتـــفي اإللـه الـــذي ال يـــؤدي

توقعة منه. إن الفالح متردد في اخلدمات ا
قـبــول الــتـوحــيــد ألن وحـدة اإللــهــام الـتي
نـتـوقــعـهــا من إرادة إلـهـيــة فـريــدة ال تـكـاد
تـتوافق مع تقلبات الطبيعة التي يواجهها.
تـبـدو إحـدى النـظـريـات الـتي وفـقًـا لـها أن
الـظـواهر هي فـي الواقع إرادة في مـنـافـسة
مع بـعـضـهـا الـبـعض أكـثـر اتـسـاقـاً مع مـا
يـراه كل يـوم. هـذا هـو الـسـبب في أن كـلـمة
"وثـني" تأتي من تبادل اإلهانة: أولئك الذين
ظـهـروا مــتـمــردون جتـاه الـتــوحـيــد كـانـوا
يـــطـــلق عـــلـــيــهـم اسم الـــوثـــنـــيــة. أصـــبح
الـقديـسون جـزءَا أساسـيـاً من الكـاثولـيكـية
ألنهم سمحوا للنظرية الدينية بالتوافق مع
. يــؤكـد فـيـبـر أن الـواقع في نـظــر الـفالحـ
تــفـــســيــر الـــنــبــوءات يـــبــدو أنه يـــتــكــيف

باستمرار مع الواقع. 
إذن تـتــرجم عــقالنـيــة الــفـكــر الــديـني إلى

ـؤمن يـتـبـ أنه "تَـحـقَق". مـنذ حـقـيقـة أن ا
بـوبـر كـان لـلـتـحـقـق من سـمـعـة سـيـئـة في
ـكننـا التـحقق مـن صحة فـلسـفة الـعلم: ال 
ـكـنـنـا فقـط "تـزويـرها". لـكـن هذا نـظـريـة 
ينطبق فقط على النظريات التي تتخذ شكل
يـة. وبصـدد العلم يـستـشهد افـتراضات عـا
د. شـعـبـان بـ الــفـيـلـســوف بـرتـرانـد رسل (

 (1970 -1872الذي يقول أن العلم ال
يــسـتـهــدف إنـشـاء حـقــائق ثـابـتــة وعـقـائـد
أبـدية بل هدفه اإلقتراب من احلـقيقة وهذه
األخـيرة لـيـست نهـائيـة. وعـند احملـاولة في
عرفة كشف العالقة ب العلم والدين فإن ا
بــهــمــا تــخــتــلف حــيث أن الــعــلم تــتــحـدد
ان ـقدمـات وجتـارب ونتـائج بـينـمـا اإل
مـرتبط بالقـلب وبالعالقة بـاسماء أو الغيب

ا وراء. أو ا
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أول مـا يــتـبــادر إلى الــذهن: مـا ذا يــريـد د.
ناظرات? شـعبان أن يحقـقه من خالل هذه ا
وهل أنـهــا تُـكّــون جـزءًا من مـشــروعه? نـعم
إنـــهــا تـــمــثـل جــوهـــر مــشـــروعه ألن هــذه
ـــســـتــوى اإلدراك ـــنـــاظـــرات تـــتـــعــلـق  ا
ـعرفة.د. شعبان يكتب بأن ما يجمعه مع وا
الـفقـيه الـسـيـد أحـمد احلـسـني الـبـغدادي "
مشـتـركـات كثـيـرة و مخـتـلـفات غـيـر قلـيـلة"
وهـذه على مـسـتـويات مـتـنـوعة شـخـصـية
فـكرية ثـقافـية وإجـتمـاعيـة. ومن هنـا يؤكد
د. شـــــعـــــبــــان عـــــلى "عـالقـــــة عــــضـــــويــــة
سـوسيوثقافـية ب الدين والـتدين أساسها
جـهل اإلنـســان بـذاته وبـاآلخـر إضـافـة إلى

ستقبل". جهله بالطبيعة وغموض ا
هـذه القضـايا تشـغِل بال اإلنسـان وتزيد من

فكر د. عبد يـحق لنا أن نعتبر كـتاب األخ ا
ــوســوم " دين الــعـقل احلـســ شــعــبـان ا
وفـهم الــواقع" الـصـادر عـن مـركـز دراسـات
الـوحدة العربية في بيروت عام   2021من
الـكـتب ذات قـيـمـة فـلـسـفـيـة إجـتـمـاعـيـة –
سـياسـيـة ومن ضمن حـقل " عـلم اإلجتـماع
الـسـيــاسي" حـسب تـصــنـيف بــروفـيـسـور

جروج جبور. 
في هـذا الكـتاب يـحاول د .شـعبـان أن يقدم
صـورة جـديـدة لـلـديـن كـظـاهـرة إنـسـانـيـة
إجـتـمـاعـيـة  –سـيـاسـيـة حـيث بـدأ كـتـابه
بـحديث " مـقلق" عن الـدين والتـدين والعلم
ُظلمة والقانون بالقول: " ما زالت احلقبة ا
تـسـكن الـكـثــيـر من عـقـولــنـا... تـتـحـكم في
سـلوكـنا وتـهيـمن عـلى عاداتـنـا وتقـاليـدنا
لـتـفـرض الـركـود والـرتـابـة... لـتـجـرّنـا إلى

ستقبل." اضي بدالً من التطلع إلى ا ا
إذن الـكتاب يبدأ عـلى إشارة محددة: نحن
ُـظلـمة وهـذه احلقـبة نـعيش في احلـقبـة ا
هي عـصر من عصور التأريخ بسقفٍ كئيب
يـعكـس أوضاع اإلذالل الـدينـي والسـياسي

واألخالقي.
شـــعــبــان بـ " هــذا الـــوضع يــســـمــيه د.
الــــوضع اإلغــــتــــرابي" يــــواجه اجملــــتــــمع
وبـالـذات الـوسط الــديـني ويـواجه الـعـالم
الـذي يـتـعـرض إلى تـغـيـيـرات هـائلـة نـقف
" ال حـيـلـة لـنـا جتـاهـها أمـامـها " مـذهـولـ

سوى اخلضوع. 
أمـام هذه الـصورة الـقـاتمـة فإنـنـا بحـاجة
إلى اإلنـفـتـاح واإلسـتـعـداد الـفـكـري لتـفـهم
وإســتــيـعــاب وتــقـبّل مــا يــجـري اآلن بــعـد
عقدين ونيّف من القرن احلادي والعشرين.
وهــذا يـــعــني أنه عــلــيــنــا أن نــفــهم " روح
الــعــصــر" وإخــتــيــار الــطــريق الــصــحــيح

تمثل بالعقالنية والتحليل. للتفكير وا
ومن هـنـا إذن يـتـنـاول د. شـعـبـان ككـاتب
نـاقـد ومُــنـظّـر ومُــحـلل في كـتــابه بـالـدرس
والـتحـليل مـفـاهيم الـدين والعـقل والواقع
أي أنه يــبـحث عـن دين الـعــقل لــكي يــفـهم

الواقع فهل للعقل دين?
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ال يُـصــنع الـدين تــبـعــاً إلرادة اإلنـسـان أو
بــعــمل عــقــلي مــحض. فــالــدين فـي شـكــله
الـتقليـدي ينتج عن ظواهـر خارجة عن تلك
اإلرادة الـلــحـظــات الـتــأريــخـيــة هي الـتي
تعمل على ظهوره. الدين ينطلق من جتربة
عـميـقة فـيهـا معـانـاة إنسـانيـة وجدانـية و
عـاطــفـيـة إذن يــنـطــلق من أرضـيــة بـحث

اإلنسان عن معنى لوجوده.
فـي تـاريـخ الــفالســفــة الــكــبـار فـي نــهــايـة
الـعصر الـوسيط إنـدلعت جتربـة اجتاحت
أوروبـا في وقـتــهـا وهي جتـربــة الـنـقـاش
ـعتقـدات الفلـسفية. اجلـدلي ب أصحاب ا
ـدارس الـفـلـسـفـيـة اخملتـلـفـة لم أصـحـاب ا
يـتركـوا أي جانب في احلـياة دون مـناقـشة
أو جـدل وسِجـال يتـحوّل في أحـيان كـثيرة
فكـرين من أصحاب إلى صـراع حاد بـ ا
اإلجـــتــهــادات اخملــتــلـــفــة ومن جــراء ذلك
ظـهـرت دراسات ومـعـلومـات أثـرت وبِـعُمق

في حياة اجملتمعات وتطورها.
ـمكن اإلدعاء بأن د. شعبان من خالل من ا
كـتابـه ( دين العـقل... وفـقه الواقع) يـحاول
إعـــادة تــلـك الــتـــجــربـــة ويــخـــوض جــداالً

فـلـسـفــيـاً-ديـنــيـاً بـ الـديـن والـعـقل وقـد
يــكــون في ذهــنـه مــا طــرحه الــفــيــلــسـوف
أمـــانــــويل كــــانت ( (1804 - 1724حـــول

الدين في حدود العقل.
وفي الــربط مــا بــ الــدين والــعــقل فــإنه
إبـتدأً من الـقرن الـسـابع عشـر حترر الـعقل
احلـديث من مؤثرات خارجـية رغماً عن أن
ـســيـحــيـة أم اإلسالم) أذِن الـديـن (سـواء ا
للعقل في العمل على كشف أسرار الطبيعة
 ولـكن دون أن يـتــعـارض ذلك مع الـعـقـيـدة
الـدينيـة. فالـعقل والـعقيـدة همـا من أشكال
ـعرفـة يـتـكـامالن تـدريجـيـاً لـلـوصول إلى ا

الوحدة. 
وطــيـــلــة الــقــرون الــوســـطى (أو احلــقــبــة
ُـظـلـمـة كـمـا يـسـمـيـهـا د. شـعـبـان) كـانت ا
الـعقـيـدة تتـقـدم على الـعـقل وإلجل تغـيـير
هـــذا الــــتـــرتـــيب أعــــلن ديـــكـــارت (1596
 (1650–اخلطوة األولى عندما أكد أنه من
ــمــكن تـفــســيــر كل مـا يــحــدث تـفــســيـراً ا
مـيكانيكياً وهذا يـعني أن العقل بدأ يفسر

 . كل ما يحدث واقعاً تفسيراً محضاً
وطــرح فـــيــوربــاخ ( (1872-1804فـــكــرته
الـثالثــيـة: الـله الــعـقل واإلنـســان. وهـكـذا
رجع الـعقل إلى وجدان اإلنسان وقد الحظ
مـاكس شيلر (  (1928-1874وجـود قانون
وجبه بإله. وكما كتب عـام يؤمن كل عقل 
بـاكون ( (1876 - 1814مـرة حـول الدين
بـأنه " يــجب أال تـعـمـل سـيـاســيـاً فـقط بل
عنى احلرية." دينياً في السياسة دينياً 
وبـالـعودة إلى د. شـعـبـان: في هذا الـكـتاب
يـقدم مـشـروعـاً فـكـرياً ولـكـنه مـشـروع غـير
مـكتـمل ويـحتـاج إلى إستـمـرارية مـتـفاعـلة
ــــكــــان إلجنــــازه وإنّ عــــدم مـع الــــزمن وا
اكـتماله ال يعني أنّه ناقص كـما قد يتصوّر
الــبــعـض. د. شـعــبــان لـم يُـشــيــر إلـى عـدم
شروعه بل عمل على الدفاع عنه االكتمال 
لـفــتح أبــواب حـوارات وســجـاالت جــديـدة
بـشأنه. إن عدم االكـتمال لـيس عيبـاً وإنّما
يـعـني أنّ مــشـروعه مـا زال مـحــافـظـاً عـلى
حـيويته وطاقته ولم يتوقف ويستنفذ لذا
يـكـتب د. شعـبـان " وعلـى الرغم من أهـمـية
ـشـاريع الـفـرديـة في نـقـد الـفـكـر الـديـني ا
فــإنـني أعــتـقــد أن مـشــروعـاً كــبـيــراً كـهـذا
يـحتـاج إلى جهـد جمـاعي ومثـابرة حـثيـثة
وتـراكم طويـل األمد وشـجـاعة إسـتـثنـائـية
لتحقيقه مثلما يتطلب فتح قنوات متعددة

ومتنوعة تصب فيه وتصل إلى جوهره."
شروع يتكلم د. شعبان عن دين وفي هـذا ا
الـعــقل وهـدفه هــو إصالح اجملـال الــديـني
بـإضـفـاء صـفــة الـعـقل والـعـقـالنـيـة عـلـيه
وخـصــوصــاً ال يــوجــد فــهم واحــد مــوحـد
لـلـدين فـإننـا إذن بـحـاجـة لـلـعـقالنـيـة لكي
ـعـرفـة والـعـقل ال دين يـصـبح الـديـن دين ا

اجلهل واخلرافة. 
ويـعتـبـر د. شعـبـان هذا الـتحـديـد ردًّا على
أي فـهـم خـاطـئ لـلــدين. إذن مــا يــقـدمه د.
شـــعــبـــان في  كـــتــابه " ديـن الــعـــقل وفــقه
الـواقع" هـو مـشـروع نـقـدي جـديـد مـتـنـوع
بـإخـتصـاصـات مـخـتلـفـة ويـحـاول فيه أن
يـجد مخرجاً لألزمة  وتفكيكها. هذه األزمة
ـواجـهـة لألمة هـي أزمة عـمـيـقـة ومـرّكـبة ا
وطـويـلـة في ظل قـناعـات ال تـتـزعـزع رغـماً
من كل التغييرات التي طرأت على العالم.
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بغداد

سألة هـذه غير محـصورة بالفرد أو قـلقه وا
األفـراد بل أنــهـا  تــشـمل كــذلك اجلــمـاعـات
واجملـتـمـعـات خـالـقـة قـضـايـا مـعـقـدة مـنـها
قـضية الـهوية إلى جـانب قضـايا مهـمة مثل

ساواة. السالم والعدالة وا
هـذا الوضع يـفسح اجملـال للـصراع واجلدل
الـذي سـيــتـحـول نـحــو صـراع كـوني حـيث
تــراكـمـت عـبــر الـســنـ أفــكـار ومــعـتــقـدات
وقـناعـات إتـخذت بـعـضـها صـفـة " العـلـوية

قدسة". ا
ولـذلك يدعو د. شعبـان إلى تعاون ومشاركة
ونـقد مـتبـادل ب مـدنيـ حداثـي وديـن
ـان مـؤمـنــ حـيث يـجب عــلى اجلـمـيع اإل
بـحق اإلخـتالف واحلق في الـنـقـد وإحـتـرام
اخلـــصـــوصـــيـــات.وفي كل هـــذا وفـي إطــار
ـنـاظـرات يـحـاول د. شـعـبـان أن يلـجـأ إلى ا

النقد كوسيلة من وسائل التواصل.
ناظرات? ما هو محتوى هذه ا

يُركز د. شعبان على ثالث قضايا مهمة هي:
ركبة ب الديني والعلماني •العالقة ا

ـكن •الـعالقــة بـ الـدين والـدولــة وكـيف 
حل الـتنـاقض وهل يـصلـح الدين لـكل زمان
ومـكــان وهل االسالم فـعـالً دين ودولـة ومـا
هي مالمح الدولة الدينية وكيف نفرقها عن

دنية وما موقعها من احلداثة? الدولة ا
•الــعالقــة بــ االجــتــهــاد ولــغــة الــفــكـر او

االجتهاد وفكر اللغة.
هـذه الـقـضـايـا اجلـوهـريـة في مـنـاظـرات د.
شـعبان أثارت جدالً واسعـاً وخصوصاً عند
تـنـاوله مـسـألـة الــدين- الـعـقل مـشـيـراً إلى
حـوارات مهمـة لفالسفـة كبار ومنـهم (هيغل
 (1831 -1770الذي يفسر الدين بوصفه

الـرغـبة فـي السـمـو االنـسـاني نـحـو االعلى
واالكـمل ومن خاللـهـا يـتـجـسد االلـه. وعلى
الــعــكس قــام (فــيـوربــاخ) بــنــقـد ذلـك ومـنه
اســـتـــمــد (كـــارل مــاركـس) رؤيــتـه في شــأن
الـدين.  لـقد إسـتـنـد د. شعـبـان عـلى حـقائق
مــهــمــة فـي مــشــروعه  الــتــنــويــري والــتي
(احلـقائق) تـدور حول سلـبيـات رجال الدين
وخــشــيــتــهم في مــحــاولـة تــوعــيــة الــنـاس
فاهيم ـة البالية  فاهيم القد واسـتبدال ا
وسـلوكـيـات واقـعيـة تـنسـجم مع الـتـحوالت
الــكــبــرى في الــعـالم والــقــائــمـة عــلى احلق
والـعطاء واحلرية وهذا يـخلق بيئة مضادة

وكارهة لألفكار التنويرية.
 لـذلك يـكـتب د. شـعـبـان " من أجل أن يـكـون
عــنـصــر حتــرر وتـغــيـيــر ال عـنــصـر ســكـون
ــكن قـــراءة الــنص وخـــضــوع وعـــلــيـه ال 
الـديـني والـقــرآني حتـديـداً قـراءة مـاضـويـة
مـحددة وتـأويالً واحداً فـفي ذلك إساءة إلى
حـرية الـفـكر والـتـفكـير وهـو مـا فعـلـناه مع
الـــفـــارابي وابن ســـيـــنـــا وابن رشـــد الــذين
قـرأناهم بطريقة دوغـمائية وحتى القراءات
ـتـأخرة لـهـؤالء ولـنـصوص ديـنـيـة حتاول ا
حــبــسـهــا في فــهم خــاص وضــيق مـثــلــمـا
حتـاول حــبس ادراكـنــا وقـراءتــنـا لــهـا الى
درجـة ان الـقـرآن اصـبـح لـلـتالوة والـتـرتـيل
واالعــادة واحلـفـظ في حــ أنه اهم كــتـاب
اسالمي جــامع ومــفــتــوح وقــابل لــلــتــأويل
ــفـتـوحــة وهـو لــيس مـلك الحـد والـقـراءة ا
لــفـــقــيه او عـــالم دين او شـــيخ او قــار او
مـــرتل بــقــدر مـــا هــو مــلـك االنــســان الــذي
يـستـطيع قـراءته وفهم مـعانيـه وتمثـل قيمه

االنسانية)
ــنــاظـــرات والــنــقــاشــات مع .فـي كل هــذه ا
الـسيـد احلسـني الـبغـدادي يؤكـد د. شعـبان
عـلى الـنـقـد كـوســيـلـة من وسـائل الـتـواصل
والـتـجــاذب وهـو كـمـا يــؤكـد كـانت أفـضل
أداة تـنمـوية وتـطويـرية إكـتشـفهـا اإلنسان
وهـو نقد يـقوم عـلى التـمايـز واخلصـوصية

من جهة والقيم اإلنسانية من جهة أخرى.
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مشهد من مسرحية لشباب حديثة
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صري محمد رياض إنه كان مثل ا كـشف ا
يريـد احليـاة في عـصر اخلـمسـينـيات وفـقا
وقـع الفن أن (وقتها كانت احلالة الفنية في
أزهى عــصـورهــا وتــمـتــلئ بـزخـم كـبــيـر من
سـارح واجلامعات التي كانت السـينمات وا
يًـا فـضال عن أنه كـان يوصف مـنصـفـة عـا
بــالــعــصــر الــذهــبي). ويــشــارك ريــاض في
ـهــرجـان الـقـومـي لـلـمـسـرح فـعــالـيـات ا
صـري كعضو اللجنة العليا للعام ا
الـثــالث عــلى الــتــوالي والـذى
يـسيـطر عـليه عـدد كبـير من
ـــســـرحـــيـــة الـــعـــروض ا

الشبابية.
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ـلـتـقى الـعــراقي لـلـثـقـافـة الـتـشـكـيـلـي الـعـراقي ضـيـفـه  ا
والــفــنـون فـي الـعــاصــمـة االردنــيــة عـمــان  لــلـحــديث عن
الـواقعـية في الـفن وجتربته الـفنـية بـجلسـة قدمـها الـناقد

مؤيد البصام .
w UOJ « .—

 Íd³  w «—

ـصـري يـطـلق الـيـوم االربـعـاء أغـنـيـته اجلـديـدة ــطـرب ا ا
(ولسه يـاما) كلمـات الشاعر تـامر حس وأحلان  عزيز
ـوسـيـقي ـوزع ا الـشـافـعي وتـوزيع ومـكـسـاج ومـاسـتـر ا

أسامه الهندي.

…—uB « Y¹bŠ
الــعــمــلـيــة ومــايـرافــقــهــا من اجـراءات
ــبـادرة تــكـافــلـيـة خالل ايــام قـلــيـلـة 
اطلقها احتاد طـلبة اجلامعة حيث نزل
اصــدقــاء الــطـــالب الى الــشــارع وبــكل

بلغ.   مكان ليجمعوا ا

وصل وقفة مـشرّفة من أهالي مـدينة ا
مع احـد طلـبة كـليـة الهـندسـة بجـامعة
ـوصل الـذي يـحـتـاج لـعـمـلـيـة زراعـة ا
نـخـاع العـظم حـيث   جـمع اكـثر من
 90مــلـيـون ديــنـار لــتـغـطــيـة تــكـالـيف

ÊUC d  bF² ð wKKO½
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عمـر ناهز 84 عامًا بـعد صراع مع
ـرض.وكـانت حسـ قـد خـضعت ا
قـبل أسـابـيع لـعـملـيـة جـراحـية في
ـــعـــدة كـــمـــا كـــانت تـــعـــاني من ا

مشكالت في الكبد.
ولدت الـراحـلة في األول من شـباط
ـــــحــــافــــظــــة مـن الــــعــــام 1937 
القليوبية وبدأت مـسيرتها الفنية
مع فــرقــة جنـــيب الــريــحــاني عــام
ـــســـلـــسالت 1958 وعـــمـــلت في ا
اإلذاعــيـــة قـــبل أن تـــقـــتـــحم عـــالم
السينمـا والدراما.من أبرز أفالمها
(أفـواه وأرانب وحـدوتـة مـصـرية
ـتـوحـشـة وأبـنـاء وقـتـلة) وفي وا
ـســلـسالت الـتــلـفــزيـون شــاركت 
(الـشـهـد والـدمـوع ورحـلـة الـسـيـد
ال والبنون أبو العال البشري وا

وزيزينيا).

وقــــــــــدمـت 5 أفـالم مـع يــــــــــوسـف
شــــاهـــ وتـــزوجت ســــابـــقـــا من
الـفـنــان سـيف عـبــدالـرحـمن وهي
. كـما شـقـيقـة الـفنـانـة ناهـد حـس
ـسلسالت شاركت في الـعديد من ا

اإلذاعية.
الـى ذلك نــعـت نــقــابـــة الــفـــنــانــ
ـونـتـيـر كاظم العـراقـيـ الـفـنـان ا
ـنــيـة الــعـطــري مـشــيــرة الى ان (ا
وافتـه االثنـ في منـزله) موضـحة
ان (الـعـطـري كـان مـونـتـيـر لـشـركة
نفط العـراق في اوائل خمسـينيات
القرن العشرين وهي وحدة خاصة
إلنـتـاج األفـالم الـسـينـمـائـيـة تـضم
عــــددا مـــــحــــدودا من الــــفــــنــــيــــ
والفنـان العراقيـ وهم: سيمون
مــهــران وعـــبــد الــلــطــيف صــالح
خـاجـيك مــيـسـاك وفــكـتـور حـداد

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ــصــريــة نــيــلــلي كــر ــمــثــلــة ا شــوقت ا
مـتـابـعـيـهـا من خالل نـشـرهـا صـورة عـبـر
ـوقع الـتواصل صـفحـتـهـا اخلـاصـة عـلى ا
ـقبـل بـالزي االحـتـمـاعي من مـسـلـسـلـهـا ا
الـصـعـيـدي والــذي سـيـعـرض خالل شـهـر
رمضان 2023. وظهرت كر بأربع صور
بالـلـون األسـود واألبـيض  تركـيـبـها في
صورة واحـدة وهي ترتـدي مالبس فالحة
من صــعـيــد مـصــر وعـلــقت عـلى الــصـور:
"تـــفــــتـــكـــروا مـــســـلــــسل رمـــضـــان 2023
الـصــعـيــدي هـيــكـون اســمه إيه? وإيه اسم
الشـخـصـية".وكـانت قـد أعـلـنت من قبل أن
شـخصـيـتـهـا لن تـكـون "نكـديـة" كـمـا إعـتاد
ـــشـــاهـــد في أدوارهـــا وأكـــدت كـــذلك أن ا
دورها ال تـتـخلـله الكـومـيديـا فـهي ستـقدم
الدراما االجتمـاعية. الى ذلك صرح اخملرج
مــانـــدو الـــعــدل عن بـــدء تــصـــويـــر فـــيــلم
"عـالـزيـرو" بـطـولـة الـفـنـان مـحـمـد رمـضان
ـمـثـلـة نـيـلـلي كـر وشـارك الـعـدل عـبر وا

حــــســـابـه اخلـــاص فـي مـــوقـع الـــتــــواصل
اإلجتمـاعي لـ"الكالكـيت" معلـناً عن تـصوير
أول مــشــهــد في الــفـيــلـم. وقـال:"بــسم الــله
الرحمن الرحـيم أول يوم تصـوير فيلم "ع
الـزيـرو" تـألـيـف مـدحت الـعـدل وإنـتـاج
جمال الـعدل محـمد رمضان ونـيللي

كـر وجنـوم كـتيـر فـيـلـمي رقم 5
يا كر يارب". تـفاعل الرواد مع
اخلـــــبـــــر وشـــــاركـــــوه عـــــبــــر
صفحاتهم اخلاصة معبرين
ـــشــاهــدة عن تــشـــوقــهم 
الـــعــمـل اجلــديـــد كـــمــا
وكتبوا فيها عبارات
تـمـنـوا لــهم فـيـهـا
الــــــــنــــــــجـــــــاح

والــتــوفــيق.

يـنـتـظرك جنـاح مـبـهر. يـسـاعـدك العـمل عـلى حتـس
الية. أحوالك ا

qL(«

تـشـعــر بـاالسـتــقـرار واألمـان فـي عالقـتك بــشـريـكك
حافظ على ذلك.

Ê«eO*«

ـنــتـظـر من شـريـكك سـوف حتــصل عـلى االعـتـراف ا
.رقم احلظ.2
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ـالي فال ـسـتـوى ا قـد تـواجه الــيـوم صـعـوبـة عـلـى ا
تقلق.رقم احلظ .6
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حـاول السـيـطرة عـلى اعـصـابك اليـوم في الـعـمل.يوم
السعد االربعاء.

¡«“u'«

هــنـــاك فــرصـــة أكــثـــر أثـــارة تــنـــتــظـــرك في حـــيــاتك
هنية.رقم احلظ  .2 ا
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حتـتـاج الـيـوم أن تــخـبـر شـريـكك حــول مـا تـشـعـر به
الستعادة السعادة بينكما.

ÊUÞd «

حتسن حالـتك النفسية يقوي عالقتك بشريكك بشكل
واضح.رقم احلظ .3
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حتـتاج إلى االسـتفـادة من أفكـارك اخلاصـة لتـحس
ادية.رقم احلظ.8 أحوالك ا

bÝô«

تـخلص من أي ديـون تمـنـعك من فعل مـا تريـد القـيام
به.رقم احلظ .5

Ë«b «

ال تـتـسـرع حـول أي أعــمـال جـديـدة فـكـر جـيـدًا.يـوم
السعد الثالثاء.
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 أنت بــحــاجـــة إلى جتــنب الــدخــول في الــشــجــارات
والتركيز على عملك.

 u(«
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ـــعــــاني ــــرادفــــات وا تـــكــــتب ا
لــــلــــكــــلــــمــــات مـن االعــــلى الى
ـلـونـة االسـفل ضـمن الــدائـرة ا

كلمة مطلوب معرفتها:
oÐUÝ wJ¹d « fOz—

1- يعطي بال مقابل

2- انحناء

3- ركود في احلركة

4- معيار االطوال

5- مرض شائع

6- خادم احلانة

7- شاعر جاهلي

8- منظم

9- لكل انسان

ـكـتـبـة الـوطـنـية في الـروائـيـة االردنـيـــة ضـيـفـتهـا االحـد ا
عـمـان  لــلـحـديث عـن روايـتـــــــهــا (وردة نـقـديـة) وأدارت
احلوار جنـان رزمك فيما تضمنت اجللسة قراءات نقدية

عدة.  

االديب والبـاحث العراقي تلقى مواسـاة االوساط الثقافية
لوفاة والـده االثنـ سائلـ الله تعـالى ان يسكـنه فسيح

جناته. 

اخملــرج الــعـــراقي تــلــقـى تــهــاني زمـالئه لــنــيـــله شــهــادة
وسومة الدكتـوراه في السينما والتلفزيون عن اطروحته ا
ـطـية الـصـورة والتـكـرار في تزيـيف الـدالالت الفـكـرية  )

ركبة في الفيلم السياسي االمريكي). ا

ـطــربـة الــسـوريــة طـرحت أحـدث ا
ـعــجـزات) إنــتـاج أغـانــيـهــا (زي ا
وقع شركـة روتانـا عـبر قـنـاتهـا 
(يوتـيوب) كـلمـات محـمد األياتي
ن أرتيـست توزيع بـيدو أحلـان أ

أرتيست.

wLýUN « qNM

الكاتب العراقي تلقى تعازي االوساط الثقافية واالعالمية
بوفاة شقيقه اسامة سائل الرحمة لروحه الطاهرة.

نيللي كر

فـي ذلـك الــــــــــوقـت كـــــــــان فـي االذاعـــــــــة
والـتـلـفـزيـون قسم لـالخبـار يـعـد نـشرات
االخــبـار يـسـانــده قـسم لالنــصـات يـنـقل
اخـبـار االذاعات ويـقدمـها لـقسم االخـبار
لــيـخـتـار مـا يـريــده اضـافـة الى االخـبـار
احمللية التي كان مكتب االرتباط يعدها.
لـكن ذلك كـله تغـير يوم  9تـشرين الـثاني
رحوم احـمد قطان  1959عـتدما تـسلم ا
عــمـــله كــاول مــديــر عــام ة بــدأت وكــالــة
االنــبـاء الـعــراقـيـة عــمـلـهــا بـاصـدار اول
نــشــرة اخـــبــار حتــمل اســمــهــا بــدال من
الـــنـــشــرة الـــتي كـــان مـــكـــتب االرتـــبــاط

فـي كل اذاعــــــات الــــــعــــــالـم وقــــــنــــــواته
الـتلـفـزيونـية يـوجد عـدد من الصـحفـي
يـــعـــدون نــشـــرات االخـــبـــار لــكـن اذاعــة
وتـلفزيـون بغداد بـقيا 11 عـاما ال يعدان

اي خبر .. كيف ذلك?!
فـي عــام 1959 اســـست وكـــالــة االنـــبــاء
الـــعــراقـــيــة بــدأت فـي غــرفـــة في مــدخل
االذاعة  حتمل اسم (مكتب االرتباط) فيه
رحـوم حميد رشيد وانا صـحفيان هما ا
 اخـتيـارنا لـتأسيس الـوكالـة الرسـمية
لـلــعـراق بـعـد اقل من عـام عـلى ثـورة 14

تموز 1958.

كـقـاعـدة في الـصـحـافـة ان الـتـنـافـس هو
الذي يخلق الصحفي ويطور مؤسسته.
بـعـد  11عــامـا  تـغـيـرت خاللــهـا انـظـمـة

يصدرها.
قــبل ذلك بـفــتـرة قـصـيــرة صـدر قـرار من
مـجلس الـوزراء يعـد من أخطـر القرارات
اخلــاصــة بــاإلعالم الــعــراقـي وهــو قـرار
مـركــزيـة األخـبـار أي أن تـنـحـصـر كل
األخـبـار أيا كـان مصـدرها بـالوكـالة 
وتـنفـيذا لـهذا الـقرار فـقد نقـلت ثالثة
أقـسام من اإلذاعة إلى الوكالة بجميع
الـعـامـلـ فـيـهـا من مـوظـفـ وأجـراء
وغــــيــــرهـم وهي أقــــســــام األخــــبــــار
الــــداخـــــلــــيــــة ( مــــكـــــتب االرتــــبــــاط)

واخلارجية واإلنصات. 
وظـلت اإلذاعـة وكـذلك الـتـلـفـزيـون مـنذ
ـدة 11 عــامـا ال تــمـارس ذلـك الـوقت و
الـعـمل اإلخبـاري . وقد انـعكـست اآلثار
الـــســلـــبــيــة لـــهــذا الـــقــرار عـــلى شــتى
ـؤسسات اإلعالمية اذ اخذت الصحف ا
تــعـتــمـد عــلى اخـبــار الـوكــالـة الســبـاب
مــاديــة اوتــفــاديــا اليــة مــســؤولــيــة امـا
الــوكــالــة الــنــاشــئــة حــديــثــا فــلم يــجــد
مــنـدوبـوهـا من يـنــافـسـهم وهـذا مـا ادى
عروف الى تـكاسل العـامل فيـها ومن ا

احلــكم ارتــات الـوكــالـة بــالـتــفـاهم مع
االذاعـة فصل هذا االرتـباط  لكن دون
نــقل احـد من مـوظــفي الـوكـالـة الى
االذاعــة. و ذلك اثـر نــقل مـكـاتب
الـوكالة من الـصاحليـة الى بناية
فـي شــارع ابــو نـــؤاس واصــبح
ـمكـن ايصـال االخـبار مـن غيـر ا
ـذيـع كـما كـنا نـفعل من الى ا
الــبـنــايـة اجملــاورة لالذاعـة في
الـصـاحلـيـة? واذكر ان الـبـنـاية
حــــــديـــــثــــــة من  10 طــــــوابق
اســـتــاجـــرتــهــا واع من وزارة
االوقــاف بـبــدل ايـجــار ضـخم
فـي ذلك الــــوقـت هـــو 16 الف
ديـنـار سـنويـا. ولـلـمعـلـومات
فـان نفـقات الـوكالـة في عامي
59 و1960 كـــانت نــحــو 19
ألـف ديـنـار ارتـفـعت عـام 61
إلى 74 آلـف ديـــــنـــــار ثم في
عــام 62 إلى 85 آلـف ديــنــار
ووصـــــلـت عــــام  63إلى 95

آلف دينار.

إنـتـشـاره مرة اخـرى والسـيـمـا بـعد ان
تنفست الكرة األرضية الصعداء عندما
بدأ باإلنحـسار وخطره قل بـشكل كبير
واصــبح ال يـــهــدد حــيــاة الـــعــالم مــرة
اخـرى اال في حاالت مـعـينـة واصـابات
متفرقـة  وفقا لصفـحة دائرة العالقات
الـثـقـافـيـة العـامـة فـي (فـيـسـبـوك).بـعد
ـسـرحي الـتـوجـيهي إنـتـهـاء الـعرض ا
واإلرشــادي الـذي حـضـره جــمـهـور من
عوائل مديـنة حديثـة  توزيع جوائز
وشهـادات تقديـرية لـلمشـارك والذين
قـامــوا بـهـذا الــعـمل الــثـقـافـي والـفـني
الــنـوعي عـلى مـسـتـوى حـديـثـة ويـكـاد
يـكــون الــعـمل األول مـن قـبل الــشــبـاب
وشجـاعتـهم على الـوقوف عـلى خـشبة

سرح. ا
على صـعيد مـتصل اقـامت عمادة كـلية
الـفنـون اجلـميـلـة بجـامـعة بـابل ورشة
ـنــتـسـبــيـهـا حــول انـتـشـار تـوعــويـة  
ــــوجه اخلـــامـــســـة لـــوبـــاء كـــورونـــا ا
تضـمنت الـورشة الـتي حـاضرت فـيها
مـعاون عمـيد الـكلـية للـشؤون الـعلـمية
والـدراسات الـعلـيـا امل حسن الـغزالي
وتقـد سليم الـعنـاوي مسؤول شـعبة
االعالم  عــــرضـــا  خلـــطــــورة وتـــطـــور
ــوجــة انــتـــشــارالــوبــاء وصـــوال الى ا

افـتــراضـيـآ في الـفـنـون.امـا في مـحـور
النـدوة الثالث فـقد شـرح عن تطبـيقات
الــواقع االفــتــراضي في الــفـنــون. وقـد
جاءت الـتوصـيات في هـذه الندوة إلى
فـتح آفــاق تـطـبــيـقـات الــتـكـنــولـوجـيـا
الرقـمية في الـفنون. كـما حاضـر عميد
الـكــلـيـة في نـدوة اخـرى سـبـقت هـذه 
بعنوان (قضايا واجتاهات في التربية
الـفــنـيـة) هـدفت الى شـرح الـقـضـايـا و
ــعــاصــرة في الــتــربــيــة االجتــاهــات ا
الـفــنــيـة إلى اخملــتـصــ في الــتـربــيـة
الــفــنــيــة واســاتــذة كــلــيــات الــفــنــون.
وحتدث العـميد في مـحورها األول عن
ـعـايـيـر لـضـمـان جودة مـدخل جـودة ا
تـدريــســيي كــلـيــات الـفــنــون.  امـا في
محـورها الـثاني والـذي حتدث فيه عن
ـؤسـسات مـدخل الـفـنان احملـتـرم في ا
التـعليـميـة.  وفي محورهـا الثـالث فقد
تعددة.اما في وضح مدخل الثقافات ا
مـحورهـا الـرابع فقـد وضح فـيه مدخل
ــــتـــاحف وصـــاالت الــــشـــراكـــة بـــ ا

العرض وكـليات الـفنون. ومن
مــجـمل تــوصـيــات الـنـدوة
ـــداخل تـــطـــبـــيق هـــذه ا
ومـــتـــابــــعـــة الـــنـــتـــائج

احملتملة.

اخلــامـســة كـمــا تــضـمــنت تــوضـيــحـا
ــتـــحـــور اجلـــديــد ـــرض ا العـــراض ا
وطرق انتقاله  وسبل الـوقاية منه كما
تـضــمــنت الــورشـة نــصــائح لاللــتـزام
بالتباعد اجلسـدي وارتداء مستلزمات
ــكــتــضـة ورفع الـوقــايــة في االمــاكن ا
مناعـة اجلسم من خالل تنـاول االغذية
الصحـية  كما تـطرقت الى احلث على
اخـذ الـلـقــاح بـاعـتـبـاره ضــمـان لـقـطع

سلسلة انتشار هذا الوباء.
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الى ذلك عـقـدت كلـيـة الفـنـون اجلمـيـلة
بــجـامـعـة ديـالى مـؤخـرا نـدوة عـلـمـيـة
بــــعــــنـــوان (الــــواقع االفــــتــــراضي في
هـدفت الــنـدوة إلى الـتــربـيــة الـفــنـيــة)
دراســة أبــعـاد الــواقع االفــتـراضي في
الــتــربــيــة الــفــنــيــة من خالل تــطــبــيق
الــتـكــنــولــوجـيــا احلــديـثــة في إنــتـاج
وحتليل األعمال الفنية للمختص في
التربية الـفنية واستاذة كـليات الفنون
وفــــقـــــا لـــــصــــفـــــحــــة الـــــكــــلـــــيــــة في
(فـيسـبـوك).حاضـر فيـها عـمـيد الـكلـية
عـالء شــاكـــر مــحـــمــود مـــتــحـــدثــأ في
مــــحــــورهــــا األول عن تــــطــــبــــيــــقـــات
التكنولوجيـا الرقمية في الفنون. وفي
مـــحــــورهــــا الــــثــــاني عن الــــتــــواصل

ومــحـمــد شــكــري جـمــيل ومــاجـد
كــــامل وعـــاطـف الـــظـــاهـــر وآزاد
هــوفــانــســيــان واحــمــد ســلــمـان.
وكـانـت مـهــمــة وحــدة االفالم هـذه
إنــــــــــتـــــــــاجَ أفـالمٍ عـن اجنـــــــــازات
ونـشـاطـات شـركـة نـفط الـعراق في
ـواقع الـنـفـطـيـة اخملـتـلـفـة فضال ا
ـشـاريع الـكـبـيـرة عن الـتـعـريف بـا
الــتي كـــانت تـــنــفـــذ حــيـــنــذاك في
مختلف إنـحاء العراق.وان الراحل
روى  كيف انه بـقي في شركـة نفط
العـراق بعـد ثورة  14تموز 1958
لـــغـــرض مــــنـــتـــجــــة األفالم الـــتي
أنـتـجـتـها الـوحـدة لـقطع الـلـقـطات
التي تتضمـن شخصيات من رموز
ــلــكي لــتــكــون مالئــمـة الــنــظــام ا
لــلـعــرض في الــعــهـد اجلــمــهـوري

اجلديد)!
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سرح في االحتاد ـسرحي العراقي ضيفه بيت ا ؤلف ا ا
العـام لألدباء والـكتّاب في الـعراق مع اخملـرج علي مـجيد
بـجلـسة بعـنـــــوان ( مفـهوم احلريـة وتطبـيقاتـها اجلمـالية
في خـطــاب مـسـرح التـعزيـة) وتضـمنت اجلـلسـة مشـهدا
ــقــبــرة) الــتي هي مـن تــألـيـف وإخـراج من مــســرحــيـة (ا

. الضيف
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ناسبة حتت عـنوان ( احلس يجمعنا ) و 
ـتـحف اجلـوال ذكـرى واقـعـة الـطف يــقـيم ا
تنبي مهرجان يضم كافة الفنون في قشـلة ا
ـسـرح وعـرض الـتـشــكـيـلـيــة  والـسـيـنــمـا وا
لألزيـاء (أعـمـال  جتــسـد احـداث الـواقـعـة)
واشـار ملصق اعالني للمـتحف اطلعت عليه
هـرجان سيـكون ألطفال (الـزمان) ان (ريع ا
ـعـهـد  غـير مـرض مـتالزمـة داون وحتـديـدا 
دائن باطراف بغداد). حكومي في منطقة ا
علـى صعيـد متـصل أقام الـبيتُ الـثقافيّ في
احملمـوديّة وحتت عنوان: "الـثقافة احلُـسينيّة
ــوعــظــة واإلبــاء بــحــر زاخــر.. بــالــعــطــاء وا
والتـضحية".وعـلى قاعته الـنموذجيّـة نشاطًا
ثــقــافــيًّــا خــاصًّـا بــاألطــفــال عــرض خالله
أفـالمًـا ســيــنــمــائــيّــةً تـســتــهــدفُ الــصــغـار
وحتـصــ ثــقــافـتــهم اإلسالمــيّــة والـفــكــريّـة
ـعــرفـيّـة وفــقـا لـصــفـحـة دائــرة الـعالقـات وا
الثـقافـية في (فـيسـبوك). ومـنهـا: فيـلم (سيّد
ـاء) الـذي يتـحـدث عن مـوقف وصورة من ا
صــور الـشـجــاعـة واإلبـاء والــتـضــحـيـة ألبي
الــفـضل الــعـبّـاس عــلـيه الــسالم في واقـعـة
الـطفّ وكذلك مجموعة من األفالم القصيرة
ـدرسة واحلفـاظ على الـتي تتـناول احـترام ا

نظافتها وحبّ الوطن .
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ـوت صـبــاح امس الـثالثـاء غــيب ا
صـرية رجـاء حس عن الفـنانـة ا
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قـدم منـتدى شـباب حـديـثة وبـالتـعاون
مع مـنظـمة الـيونـسيف مـؤخرا عـرضا
مــــســــرحـــيــــا قــــام بـــأداء االدوار فــــيه
مـجــمـوعــة من الــشـبــاب عن (جـائــحـة
كـورونـا) ومــا احـدثـته من وفـيـات بـ
ــواطــنـ وفي الــعــالم اجــمع وكـيف ا
شـلت حـيـاة الـبشـريـة جـمـعـاء  وكيف

وقف اجلــــيش األبــــيض من االطــــبـــاء
ـالكــات الــطـــبــيــة ــمـــرضــ وكل ا وا
كـجـدار الـصـد األول في تـلك اجملـابـهـة
.لــيــتــخــلل الــعــرض تـوجــيـه نـصــائح
ارشاديـة طبـية مـهمـة للـوقايـة من هذه
اجلــائــحــة وعــدم االســتــهــانـة بــلــبس
ـواظـبـة على الـكـمـامـات والقـفـازات وا
اخـذ الــلـقــاح لــلـوقــايـة وجتــنب عـودة

عالء شاكر محمودامل الغزالي في محاضرة 
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{ نــيـويـورك (أ ف ب) - تـصـدّرت
إحــدى أغــنــيــات ألــبــوم الــنــجــمـة
األمــريـــكــيــة بــيــونـــســيه اجلــديــد
"ريـــنــــيـــســـانس" قــــائـــمـــة أفـــضل
األغـنــيـات األمـريـكـيـة لـلـمـرة األول
مـــنــذ نـــحــو 15 ســـنــة. واحـــتــلت
ـركز أغـنـيـتـها "بـريك مـاي سـول" ا
األول فـي تـرتـيب "بــيـلــبـورد هـوت

100 لألغاني الذي يصدر
أسـبـوعيـاً عن مجـلة "بـيلـبورد" في
ــتــحــدة. ويــعــود آخـر الــواليــات ا
ـاثل لـبـيـونـسـيه إلـى عام إجنـاز 

2008 مع أغنيتها "سينغل
لــيـديـز".إلى ذلك تـصــدّر ألـبـومـهـا
"ريـنيسانس" الصادر في  29تموز
قـائمة "بيلبورد" ألفضل األلبومات
مـحــقـقـاً ثـاني أفـضل نـتـيـجـة هـذه
الـسنة بعـد ألبوم "هاريس هاوس"

لهاري ستايلز.
ويـأتي جناح ألـبوم بيـونسيه (41

سـنـة) بعـد انتـقادات تـعرضت لـها
األســبــوع الــفــائت عــبــر شــبــكـات
الـتـواصل الحتـواء أغنـية "هـيتـيد"
من ألـبومـها اجلديـد عبـارة "سباز"
الـعـاميـة التي رأى فـيـها أشـخاص
ذوو إعـاقـة إهـانة لـهم.وتـعـود هذه
االنـــتــقــادات إلـى كــون مــصـــطــلح
شتق "spaz بـاللـغة اإلنـكلـيزيـة وا
(spastic) "مـن صـفـة "ســبـاســتـيك
يُــسـتـخـدم أحـيـانــاً لـلـسـخـريـة من
صابـ بشلل دماغي األشـخاص ا
ـكن أن يكون معناه "معتوه" أو و
"مـضطـرب" أو حتـى "أخرق".وقـلّما
تُـستـخدم كـلمة spaz فـي الواليات
ـتحـدة ويُفـهم منـها أن الـشخص ا
"غــيـر قـابل لــلـضـبـط" أو يـتـصـرف
بـطـريـقـة "غـريـبـة األطـوار".ويـشكّل
صــدور األلـبـوم الــسـابع لـلــنـجـمـة
بـيـونـسـيه مـنـفـردة حـدث الـصـيف
ـوسيقي. فبـعد ست سنوات على ا
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العراقيون يتأثـرون بالكلمة االهـزوجة والهوسة واالنشودة
واالغـنـيـة حتـركـهم عـبـر حـقب الـزمن كـلـهـا وتـزج بـهم في
اتون حرب او تظاهرات أو احتـجاجات أو تمرد. ربّما ألنّ
الكـلمـة األولى في التـاريخ كتـبت في وادي الرافـدين وليس
في اية بـقعة أخـرى بالـعالم وربّـما انـها جـينـات العـراقي
تـوارثة مـنذ مـا قاله كـلكـامش في وصف احليـاة األخرى ا
ـوغل في ــتـداولــة في زمـنـه ا من خالل مــفـردات الــدنـيــا ا

القدم.
ــفــردات في أي خــطــاب لــهـا وقـع مــؤثــر في اجلــمــهـور ا
الســيــمــا إذا كــانت مــنــطــلـــقــة من فم قــائــد له مــســاحــات
ـشهـد السـياسي جمـاهيـرية واسـعة قـد تكـون األكـبر في ا

احلالي.
اخلـطـاب الــذي يـقـول اخــرجـوا أيّـهــا الـعــراقـيـون من اجل
ـكن ان يـفـهـمه اإلصالح وتـغـيـيـر الـنـظـام الــسـيـاسي ال 
ستـجيب للدعوة عـلى انه تكتيك سياسي او انه اجلمهور ا
دعوة يقصـد بها غيـر وجهتـها الظاهـرة أو انها ضغط من

اجل استبعاد شخص وتقريب آخرين.
مـفردة سـياسـية هنـا حصـراً تعـني خروجاً من  اخرجوا 
ـــعـــايـــيــر دون عـــودة بـــوفــاض خـــال. وهـــذا لـه ثــمـن في ا

السياسية للمتحدث واخملاطب معاً.
سـتحيل ان يتبادر الى ذهن احد من الصعب وربّما من ا
من الـذين هـبّـوا في تـلـبـيـة نـداء االحـتـجـاج واالعـتـصام ان
تفـسـير اخـرجـوا لتـغـييـر النـظـام السـيـاسي تعـني االلـتزام
ان قراطي في انتخـابات محددة والعودة للبر سار الد با
ـقـدمات الـتي سبـقت ذلك كـله كانت وطاولـة احلوار ألنّ ا
تعبـئة جمـاهيريـة عارمة من اجل حتـقيق الطالق الـنافذ مع
تداولة الفاسدين والقتلة واحملتال من الـطبقة السياسية ا
والــتي لم يــصــدر عـن أي طــرف مــنــهــا قــرار او تــصــريح
بالـتـراجع واالنـسـحاب او االعـتـراف بـخـطأ مـا  فـاجلـميع
درجـات تخلو يرمي الكرة في مـلعب اجلمـيع حتى كادت ا
من متابع ومتفرج بعد ان سئم العراقيون اللعبة كلها.
ـنــطــقـة  كــمـا انّ الــتــظـاهــرات في حلــظــة اكــتـســاحــهــا  ا
اخلـضـراء كـانت حتـمل نـفس الــشـلع قـلع ثم مـا لـبـثت ان
عاودت الـتـهـدئـة والـتـقـن فـي أخذ هـذا ورفض ذاك وهي
ارسـتـها  لعـبـة في احلـياة الـسـياسـيـة من حق اجلـمـيع 
لــكن اجلــمــهــور الــذي انـتــشـى في خالل ســاعــة اقــتــحـام
سار  تقرره مفوضية كن ان  يكون قد فكّـر  ان ال  البر
قـاعد االنتـخابـات والـعودة لـلـترشـيح وتعـداد األصـوات وا
من جديد واذا كـانوا يـفكـرون بالروح االنـتخـابيـة اجلديدة
حلظة اقتـحام اسوار اخلـضراء فما مـعنى هذا الـعناء كله
اني قـبل االنسحاب من وقد كانوا يـتصدرون الوضع الـبر
الـعـمــلـيــة الـسـيــاسـيـة  ام انــهـا لــعـبـة اخلــروج من الـبـاب
والـدخـول من الـشـبـاك بـوصـفـهـا اكـثـر جـدوى في بـلـد لم
قراطـية بالرغم من يستطع اإلمـساك بتالبـيب احلياة الـد

مضي ما يقرب من عقدين من الزمن.

{ لــــوس اجنــــلــــوس (أ ف ب) -
تـــوفـــيت جنـــمــة فـــيـــلم "غـــريس"
ــغــنـيــة األســتـرالــيـة ــمـثــلـة وا ا
أولــيــفــيـــا نــيــوتن-جــون عن 73
عـــامـــاً عـــلى مـــا أعـــلـن االثـــنــ
زوجـــهـــا فـي بـــيـــان نُـــشـــر عـــلى
شـــــــــبـــــــــكــــــــــات الـــــــــتــــــــــواصل
االجـــــــتــــــمــــــاعـي.وأفــــــاد جــــــون
مثلة إيستلرينغ في البـيان بأن ا
"تــوفـــيت بــسـالم في مــزرعـــتــهــا
بجنوب كالـيفورنيـا صباح اليوم
وسط عــائــلــتــهــا وأصــدقــائــهـا".
وكانـت الراحـلـة تـصـارع سـرطان
الـثـدي مـنـذ  30عـامـًا.واكـتـسـبت
أولــيــفــيــا نــيــوتن-جــون شــهــرة
ية من خالل دورها إلى جانب عا
جـــون تــــرافـــولـــتـــا فـي الـــفـــيـــلم

وسيقي "غريس". ا
وأصدرت نـيـوتن-جـون نـحو 40
ألبـومـاً ضمـت أغنـيـات من نوعي
الـــكـــانــــتـــري والـــبـــوب روك من
أبــرزهــا "فــيــزيــكــال" الــذي حــقق
جنــــاحــــاً كــــبــــيــــراً عـــام ?1981
وأحــــــــيت مــــــــئـــــــات احلــــــــفالت
ـوســيـقــيـة في مــخـتـلـف أنـحـاء ا
العالم.وأصيبت النجمة وهي في
األربعـيـنات من عـمـرها بـسـرطان
الثـدي وبـعد اسـتـئصـال ثـدييـها
عام  1992ظهر السـرطان مجدداً
لـديـهـا عـامي  2013و ?2017مع
انـتــشــار الـنــقـائـل الـســرطـانــيـة.
ووضعت نيوتن-جون كل طاقتها
وشـهــرتـهــا في ســبـيل مــكـافــحـة
ـرض مــنــذ أن فـتـك بـهــا.وشـدد ا
زوج نيوتن-جون في البيان على
أنـهـا "كـانت رمـزاً لـلنـصـر واألمل
مدى  30عامـاً من خالل تـنـاولـها
جتـربــتـهــا مع ســرطـان الــثـدي" 
مذكّـراً بأن صـندوقـاً باسـمهـا هو
"أوليفـيا نـيوتن-جون فـاونديشن
فانـد" أنشئ لـتـمويل األبـحاث عن

النباتات الطبية والسرطان.

ــولـودة في 26 ونـيــوتن-جــون ا
أيلول  1948في مدينة كامبريدج
ـلكة اإلنكـليـزية والـتي منـحتـها ا
" إلــيــزابــيث الــثــانــيــة لــقب "دا
جلهـودهـا في جـمعـيـات مكـافـحة
الـــســرطـــان ومــســـاهــمـــتـــهــا في
الفنون هي حفيدة عالم الفيزياء
ـاني مــاكس بـورن الــذي مُـنح األ
ـتعـلقة جائـزة نوبل عن أبـحاثه ا
بنظرية الكم.أما والدها فقاتل في
صفوف القوات الـبريطانية خالل
يـة الـثانـيـة وشارك احلرب الـعـا
في اعـتـقـال رودولف هـيس نـائب
أدولف هتلـر.وكانت نـيوتن-جون
التي أُطلقَ علـيها اسم "ليفي" في
اخلامسـة عندمـا انتقـلت عائلـتها

إلى مــلــبـــورن األســتــرالــيــة.وفي
الـســادسـة عــشـرة فــازت الـفــتـاة
ـسـابـقة ـوسـيـقى  الـشـغوفـة بـا
غــنــائــيـة مــحــلــيــة فــمـا كــان من
والـدتــهــا إالّ أن شـجــعـتــهــا عـلى
تطـويـر موهـبتـهـا وعادت وإيـاها
إلى إنكـلـترا.ومـا لبـثت أن حـققت
بـــاكـــورة جنـــاحــــاتـــهـــا بـــفـــضل
ـنـفـردة األولى. وفي أغـنـيـاتـهــا ا
العام 1974 مثـلت بـريطـانـيا في
مسـابـقـة "يـوروفـيجـن" وحلت في
ـركـز الـرابع بــعـد فـرقـة "آبـا".ثم ا
انـتـقـلـت إلى كـالـيـفــورنـيـا حـيث
اشــتـهــرت في مــجــال مــوســيـقى
الــكــانــتــري والــوســتــرن. وفـازت
اإلنـكـليـزيـة-األسـتـرالـيـة بـجـائزة

كاليفورنيا حيث
كــــانت تــــعــــيش
مـــــــــحـــــــــاطـــــــــة

باحليوانات.

ي الكـبير وفره لـها الـنجـاح العـا
لــلــفــيــلم.  فــبــعــد بــضــعــة أفالم
كـرسـت نـفــســهـا بــشــكل أسـاسي
ــــزرعـــتـــــــــهــــا في لــــلــــغــــنــــاء و

ــغـــنــيـــة األكــثـــر شــعــبـــيــة في "ا
ــــتــــحـــدة" مــــرتـــ الــــواليـــات ا

وبـجـائـزة "غـرامي" مـتـفوقـة عـلى
ادولي بــــــارتـــــون. وكـــــان جـــــون
ترافولـتا مَن اقـترح اسمـها لـفيلم
"غريس" بعـد النـجاح الـذي حققه

فيلمه "ساترداي نايت فيفر".
جناحاً وحقق الـفـيـلم عام  1978
اليـ في ــيـاً كـبــيـراً وبــات ا عـا
العالم يـحفظـون أغنيـات نيوتن-
جـون ويـرقـصـون عـلى أنـغـامـهـا
ومن أبــرزهــا "ســامــر نـايــتس" و
"يــــور ذي وان ذات آي وانت". إال
أن أولـــيـــفـــيــا نـــيـــوتن-جـــون لم
تـواصل طــويالً مـسـيــرة بـروزهـا
الـســيــنـمــائـيــة رغم الــزخم الـذي

"لـيـمـونـايـد" عادت "كـوين بي" إلى
جـمـهـورهـا من خالل ألـبـوم يـحمل
عــنـوان "ريـنــيـسـنس" (الــنـهـضـة)
يـضم  16أغـنـيـة تـواكب اسـتـعادة
الــعـالـم أجـواء الــفـرح واالحــتـفـال

بعد مرحلة اجلائحة.
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