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طبعة العراق 
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اغــــاث رئـــيس مـــجــــمـــوعـــة االعالم
ـــســتـــقل االســتـــاذ ســعـــد الــبــزاز ا
مــواطــنــا اردنــيــا يــكــنى ابــا ايــوب
اسـتشهدت عائـلته في بغداد بحادث
قــصف مـلـجـأ الــعـامـريـة عـام 1992
ويـواجه ظروفا مـعيشيـة صعبة  في
الــعـاصـمـة االردنــيـة عـمـان  واوعـز
بـتقد العون له. وسلم فريق قناة (
امس لـه بـــحـــضـــور الـــشــــرقـــيـــة )
االعـالمي علـي كاظم   مـنـحـة مـالـية
مـن الـبـزاز  حــيث اعـرب ابـو ايـوب
عن (شـكـره وتقـديره اللـتفـاتة الـبزاز
ن عـلـيه ومـكـارمه  داعـيـا الـله ان 
بـاخلـيـر والـصحـة والـرزق الـوفـير).
وكــان الـبـزاز قـد تـلــقى مـنـاشـدة من
كـاظم  شــرح فـيـهـا ظـروف لـقـائه بـ
(ابــــو ايـــوب) الـــذي يـــجــــلس عـــلى
الـرصيف وأمامه بـسطية يبـيع فيها
اشـيـاء ال يـكـسب منـهـا سـوى مـبالغ
بـــســيــطـــة ال تــســد رمـق جــوعه في
مـنطقة اجلاردنز بعمان  وقال كاظم
(جــلـسـت بـجــانـبه عــنـدمــا عـلم اني
عـراقي وانشر فـي صحيـفة (الزمان)
وبـدأ حـكايـته بالـقول لـقد عـملت في
الــعــراق مــنــذ عــام  1971 إلـى عـام
تـكونة من  1992 وفـقدت عـائلـتي ا
زوجــة وولـدين وبـنـتــاً أثـنـاء قـصف
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اتـــفق رئــيس اجلــمـــهــوريــة بــرهم
صــالح مع نــظــيــره الــصـيــني شي
جــ بــيـنغ  عـــلى تـــوســـيع افــاق
الـتـعـاون في شـتـى اجملـاالت. وقال
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(اجلــانــبــ بــحــثــا خـالل اتــصـال
هـاتفي  عـمق العالقات الـتاريخية
بـ البلـدين وأهميـة توسيع آفاق
ــشـــتــرك في اجملــاالت الـــتــعــاون ا
االقـــــتــــصـــــاديــــة والـــــتــــجـــــاريــــة
والـــصـــنــاعـــيـــة ودور الــشـــركــات
الـــصـــيـــنــيـــة في إعـــمـــار الـــعــراق
ومـســاهـمـتـهـا في قـطـاعـات الـبـنى
ـا الــتـحـتـيــة والـطـاقــة والـنـفط و
يــخــدم مــصــالح شــعــبيْ الــبـلــدين
) واضـاف ان (االتـصال الـصديـق
تـناول  تعزيز التعاون الثقافي ب
الـــبــلـــدين وزيـــادة عــدد الـــزمــاالت
لـلـطـلـبـة العـراقـيـ في اجلـامـعات
الـصــيـنـيـة وتـثـمـ دور بـكـ في
ـواجــهــة وبـاء مــســاعـدة الــعــراق 
كــورونــا عــبــر إرســال الــلــقــاحــات
ـالكـــات ــــســــاعــــدة ا واخلــــبــــراء 
الـصحية) ولـفت الى ان (اجلانب
ـنطـقة  حيث تـطرقـا الى اوضاع ا
اشـــار صــالح صـــالح الى أهـــمــيــة
الــعــمل والــتــنــســيق من أجـل نـزع
فـتيل األزمات وتخفـيف توتراتها)
مـبـينـا ان (أمن العـراق واستـقراره
وســيـادته مــرتـكـز ألمن واســتـقـرار

نطقة). في تطور  راى صالح ان ا
رحلة فاصلة وحلظة ر  العراق 
وطـنية فـارقة واستـحقاقـاتٍ ملحة
ال تــخــلــو من حتــديـات جــســيــمـة
النـهـاء الـفـساد وتـرسـيخ مـرجـعـية
ـقــتـدرة بــسـيـادة كــامـلـة. الــدولـة ا
وقـــال صـــالح في كـــلـــمـــة بـــذكــرى
عــاشــوراء (عـلــيــنـا االحــتــكـام الى
إرادة الــشــعب عــبــر االنـتــخــابـات
ويـــجـب ان ال نـــســـتـــخـف بـــحـــجم
الـتـحـديـات الـتي تـكـتـنف الـعـمـلـية
االنـــتـــخـــابـــيـــة وان نـــتـــعـــامل مع
اخملـاوف الـقـائـمـة حـولـهـا بـجـديـة
عــــبـــر حــــوار وطــــني لــــتـــطــــمـــ
الــعــراقـيــ وغــلق الـثــغــرات امـام
الــعـمـلـيـة االنــتـخـابـيـة) وتـابع ان

سار (االنـتخابات يـجب ان تكون ا
الـــســلـــمي لـــلــتـــغــيـــيــر واإلصالح
واخلــــروج بــــالـــبــــلــــد من أزمــــاته
تراكمة وهذا لن يتحقق من دون ا
اإلرادة احلـرة للعـراقي بـعيدا عن
كـل قـيــمــومــة او تــدخل او تالعب
فـالـشـعب مصـدر الـسلـطـة واساس
احلــكم) مــشــيــرا الـى ان (الــعـراق
رحلة فاصلـة وحلظة وطنية ـر 
فـارقة واستحقاقاتٍ ملحة ال تخلو
مـن حتــديـــات جــســـيـــمــة النـــهــاء
الـفـسـاد وترسـيخ مـرجـعيـة الـدولة
ـقتدرة بسيادة كاملة).في غضون ا
ذلك  تـسـلـم وزيـر اخلـارجـيـة فؤاد
حـسـ نـسـخـة مـن أوراق اعـتـماد
أحـمـد أمجـد عـلي سفـيـر باكـسـتان

ملجأ العامرية خالل حرب الكويت
ــلـجـا وكــنت حـيــنـهــا عـائــدا إلى ا
جلــلـب الـطــعــام لــهم) واضــاف ان
(الـصدمـة كانت كبـيرة وانـا اشاهد
عـشرات االطـفال والـنسـاء والرجال
يــــحـــتـــرقـــون وبــــعـــدهـــا أدخـــلت
ـدة خـمس ــسـتـشــفى في عـمــان 
ـعاجلـة حالتي الـنفـسية  سـنوات 
امــــا االن فال امــــتـــلك ســــوى هـــذه
تواضـعة واسـكن شقة الـبسـطيـة ا
الـتي مـؤجـرة مع زوجـتـي الـثانـيـة 
تــعـتـني بـصـحــتي). وسـلـمت قـنـاة
الـشرقية ابا ايوب مكرمة منحها له

البزاز وسط فرحة غمرت قلبه.

اجلــديـــد لــدى بــغــداد.وذكــر بــيــان
لـلخارجية تلقته (الزمان) امس أنه
(جـرى خالل اللـقاء بـحث العالقات
الـثـنـائـيـة بـ بـغـداد وإسالم آباد
ا يحقـق مصالح وسُبُل تعزيزها 
) واكـد حس الـشعـب الصـديق
(ضـرورة تـكـثـيف اجلهـود لـتـفـعيل
ــشــتــركــة ومــواجَــهــة ــصــالح ا ا
اخملــاطـر والــتـنـســيق في اجملـاالت
كــافــة وأهــمـهــا الــتــعــاون األمـني
واالسـتــخـبـاري لـلـحـد من انـتـشـار
اإلرهـاب وكذلك في مجال السياحة
ـة وزيـادة أعــداد الــزائـرين الــديــنـيـَّ
ـقــدسـة) مــعــرِبـاً عن لــلــعـتــبــات ا
(رغـــــبـــــة بــــــغـــــداد في االرتـــــقـــــاء
بـــالــعالقــات إلـى مــســتـــوى يــلــبي
). من طـمـوح الـشـعـبـ الـصـديـق
جـانبه الـسفيـر اجلديـد ان (العراق
وبــاكــسـتــان يــتـمــتــعـان بــصــداقـة
عــمــيــقــة ولــديــنــا جــذورعــمــيــقــة
مـشـتـركـة ب شـعـبـينـا ونـهـنــئكم
ـــا حتــقـق من انـــتــصــارات ضــدّ
عــــصــــابــــات داعش) واضــــاف ان
(الـعراق وباكستـان واجها وحشية
اإلرهـاب وانـتـصـرنـا في مـحـارَبته
ودحــره وعــلــيــنــا االســتـمــرار في
الـــتــــعـــاون في تـــبـــادل اخلـــبـــرات
ـجـال مـكـافـحـة اإلرهـاب) وتـابع
(سـنــبـذل كل مـا بـوسـعـنـا لـتـعـزيـز
الـعالقـات االقـتـصاديـة والـتـجـارية
واالســــتــــثــــمــــاريــــة والــــزراعــــيـــة

والعلمية). 

اطــلـــقــتــهـــا شــخــصــيـــات فــاعــلــة
بـاجملـتـمع تـطالب بـضـرورة حـصر
الـسالح بيد الدولة خشية التالعب
رتقب) مـؤكدين بـنتائج االقـتراع ا
ان (اي تـأجـيج لالوضاع قـد يدخل
ـا تؤدي الـبالد في ازمـة جـديدة ر
الى صـراعات ستنعكس بـطبيعتها
عـــلى الـــشـــارع في ظل مـــقـــاطـــعــة
اطـراف بـارزة لالنـتـخـابـات بـسبب

مخاوف محتملة).
 وكـــــشـف قـــــيـــــادي في احلـــــشـــــد
ـحـافـظــة االنـبـارعن الــعـشـائــري 
تـعـرض منـتسـبي احلـشد لالبـتزاز
والـتهديد والتعسف من قبل بعض
ـــــرشـــــحـــــ إلجـــــبـــــارهم عـــــلى ا
الــــــــــــتـــــــــــصــــــــــــويـت لــــــــــــهـم فـي
االنـــتــخــابــات.وقـــال الــقــيــادي في
احلـشـد عـواد اجلغـيـفي إن (قوات
احلـــشـــد الــعـــشـــائــري تـــتـــعــرض
لــضــغــوط كــبــيــرة بــهـذا اجلــانب
وطـالـبـنا رئـيس الـوزراء مـصـطفى
الــكــاظــمي ورئـيـس الـهــيــئــة فـالح
ـــعـــنـــيـــة الـــفـــيـــاض واجلـــهـــات ا
بــالــتـدخل لــكن لم يــتم اتــخـاذ اي
اجــراء حــتى الــلــحــظــة) عــلـى حـد
تـعـبـيـره. واصـدر مـجـلس الـقـضاء
األعـلى تـوضيـحـا بشـان اسـتغالل
ــوقـوفـ مــرشـحي االنــتـخــابـات ا
واحملــــــــــكـــــــــــومــــــــــ ألغــــــــــراض
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انــتـخـابــيـة.وذكـر بــيـان لـلــمـجـلس
تـلـقـته (الـزمـان) امـس أن (الـقـضاء
يــوضح في مـا يــتـعـلق بــاسـتـغالل
ـــرشـــحـــ النــتـــخـــابــات بـــعض ا
وقوف او مـجلس النواب حاجة ا
احملـكـومـ وذويهم واسـتـخـدامهم
الغـــراض انــتــخـــابــيـــة واإليــحــاء
بـتـدخلـهم بـعمل الـقضـاء والـتأثـير
عــلـيه وكــأن الـقــضـاء ال يــعـمل إال
رشح بـاالتصاالت أو أن بعض ا
ـواطـنـ أحــرص عـلى الـعـدالـة وا
مـن الــــقــــضـــاء) وتــــابـع ان (هـــذه
االدعــاءات غــيــر صــحــيــحــة وهي
مـسيئـة لفكرة الـعدالة وللـموقوف
ـرشـحـ أنـفـسهم واحملـكـومـ وا
ــلـــفــات ومـن ضــمـــنــهــا وبـــعض ا
الـقضائية ال تصلح أن تكون دعاية
انــتـخــابـيــة".وتـابع) مــجـدد دعـوة
ـــرشـــحـــ الى (عـــدم اســتـــغالل ا
ــــواطـــــنـــــ ألغــــراض حـــــاجـــــة ا
انــتـخـابـيـة  واســتـخـدام ادعـاءات
ذلك أن الـقـضـاء غـيـر الـصـحـيـحـة 
عـنـدمـا يقـرر إطالق سـراح شخص
يـكون تطبـيقاً للـقانون فقط وليس
نــتــيــجــة تــوسط شــخـص مـا وأن
ــــذنب لـن يُــــطـــلـق ســـراحـه ولـــو ا
( ــرشـــحــ تـــوسط له عـــشـــرات ا
رشح االلتزام وأهاب البيان بـ(ا
بــذلك كي ال نـضــطـر الــقـضـاء الى
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اجلــانـب حــيث تــسيء الى مــبــاد
حــسن اجلــوار رافـضــا اسـتــخـدام
االراضي الـــعـــراقـــيـــة لـــتـــصـــفـــيــة
حـــســـابــــات من اي جـــهـــة كـــانت)
واشـــار الى انـه (تــوجـــيه اجملـــلس
ـتـضـمن تـقـد مـسـتـشـارية األمن ا
ـؤسسات الـقومي بـالتـنسـيق مع ا
األمـنـية ورقـة تـتضـمن رؤيـة إدارية
وقـانـونـيـة لـوضع آلـيـات قـانـونـية
ؤسسات السـتثناء التعـيينات في ا
األمــــنـــيــــة من اجــــراءات مــــجـــلس
ا ال يتعارض اخلدمة االحتادي و
مع فـقـرات الـدسـتـور الـعـراقي فـقد
وافـق اجملــلس عــلى اعــتــمــاد ثالث
ســـــيــــاســــات  وهـي الــــتـــــريث في
اجــراءات اخلــدمــة الــعــامــة فـي مـا
يـخص االجـهـزة االمـنـيـة في الوقت

احلـاضـر لغـرض تهـيـئة الـضوابط
ـــتـــطـــلـــبـــات ومـــراعـــاة ذلك في وا
ـوازنات الـعامـة اضافـة الى إقامة ا
دعـــوى من قـــبل األمـــانـــة الـــعـــامــة
ادة 9 لـلـمـجـلس لـلـطـعن بـأحـكـام ا
ثــانـيــا من قـانـون اخلــدمـة الــنـافـذ
وذلك خلـصـوصيـة االجهـزة االمنـية
فـضال عن تشكيل  جلنة من الدوائر
الــقــانـونــيــة من االجــهـزة االمــنــيـة
بــرئـاسـة مـسـتــشـار االمن الـقـومي
لـــغــرض تـــعــديـل قــانـــون اخلــدمــة
االحتـــادي بـــاســتـــثـــنــاء االجـــهــزة
االمــنـيــة والـعــسـكــريـة من مــهـامه
ـــؤســـســـات ويـــتـم حتـــديـــد تـــلك ا
صـراحـة في قانـون التـعديل أو أي
.( تــشـكــيل أمـني يــشـكـل مـسـتــقـبالً
ـقـتل وكــان مـصـدر امـني قـد افـاد 

ثـالثـة أشـخـاص من بــيـنـهم قـيـادي
فـي احلشد اإليزيـدي وإصابة إثن
آخـرين إثر قـصف تركـي استهـدفهم

في سنجار.
 فـي غـــــضـــــون ذلك  حـــــقـق لــــواء
ـهـمـات اخلـاصـة شـرطـة احتـاديـة ا
نـــــتــــائج أمـــــنــــيـــــة ضــــمـن قــــاطع
مـــســؤولـــيــتـه في مــنـــطــقـــة الــزور
بــالــطـارمــيـة .  وقــال بــيـان تــلــقـته
(الـزمان) امس ان (الـعمـليـة اسفرت
عن تـفتيش جميع الدور والبسات
واألراضـي الــــزراعــــيـــــة وتــــدقــــيق
مـعـلـومات  113 مـواطـنـا وتـفـتيش
 168 منزال و 34  بـحيرة اسماك و
 47 بـــســتـــانــا و 14 حـــقل دواجن
اضـــافـــة الى فــتـح  ســتـــة شــوارع
وانــشـاء ثـالثـة مــعـابـر) مــؤكـدا ان
ـهــمـات اخلــاصـة (قــطـعــات لــواء ا
ـكـثف تـواصـل انـتـشـارهـا األمـني ا
ـطـلـوبـة لـغـرض حتـقـيق األهـداف ا
مـستـخدمة رسـومة  وفق اخلـطط ا
إمــكـانــيـات وقـدرة رجــالـهــا بـهـدف
إحــكــام الــســيـطــرة الــكــامــلـة عــلى
ـنـطـقـة وتـطـهـيـرهـا من االرهـاب). ا
وتــمــكــنت قــوة من الــلــواء الـثــاني
الـــفـــرقــة األولـى شــرطـــة احتـــاديــة
بـــــــاالشــــــتــــــراك مـع مــــــفـــــــرزة من
اسـتـخـبـارات الـفـوج األول الـتـابـعة
الـى وكـــــالــــــة االســـــتــــــخـــــبـــــارات
والـتـحـقـيـقـات االحتـاديـة في وزارة
الــداخـلـيـة ومـفـرزة من جـهـاز األمن
الــوطــني  من إلــقـاء الــقــبض عـلى
مـــطـــلـــوب بـــتــهـم تــرويـج وجتــارة
واد اخملـدرة في مـنطـقة وتـعـاطي ا
وضـبط في داخل عجـلته الـبلـديات 
 400  غــرامـا من مــادة الـكــرسـتـال

اخملدرة و  2500 حبة مخدرة. 
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تــشــهـــد مــحــافــظــة كــربالء الــيــوم
ملـحـمة مـليـونـية يـشارك اخلـمـيس
فـــيــهــا الــعـــراقــيــون من مـــخــتــلف
احملـافظات الحـياء ذكرى اسـتشهاد
االمــــام احلـــســــ عــــلـــيـه الـــسالم
تمثلة متحدين اخملاطر الصحية ا
بـتـفشي جـائحـة كورونـا للـمشـاركة
ـراسم عزاء ركضـة طويريج التي
اعــــــتــــــادوا عــــــلـى اقــــــامــــــتــــــهـــــا
ســـنــويًــا.واجنـــزت قــيـــادة شــرطــة
كــربالء خـطـتـهـا االمــنـيـة اخلـاصـة
بــزيـارة الـعـاشــر من مـحـرم . وقـال
مـدير شرطـة احملافظة الـلواء احمد
عــلي زويــني فـي تـصــريح امس ان
(اخلــطـة االمــنـيــة سـتــشـارك فــيـهـا
الــــقــــوات االمــــنـــــيــــة من اجلــــيش

والـشـرطـة لـغـرض تـأمـ احلـمـايـة
لــلـزوار الـقـادمـ الى كـربالء خالل
زيارة محرم) واضاف انه (سيكون
هــنـاك انـتــشـار لـتـلـك الـقـوات عـلى
احملــــاور الـــثـالث بـــاالضــــافـــة الى
تـعزيز اجلهد االستخباري) مؤكدا
انه ( الـقيـام بعـملـيات اسـتبـاقية
و الـقــاء الـقـبض فـيـهـا عـلى عـدد
طلـوب بـاالضافـة الى نصب مـن ا
ـديـنة) ـراقـبـة مـداخل ا كـامـيـرات 
الفــتـــا الى ان (الــزيــارة ســيــشــارك
فــيـهـا اكــثـر من الف مــوكب خـدمي
لـتقد اخلـدمات للـزوار من اطعمة
ومــيـاه لــلـشـرب). مـن جـانـبه  قـال
قـــائــد عــمـــلــيـــات الــفــرات االوسط
الــفــريق الـركـن عـلي الــهــاشـمي ان
(اخلــطــة االمــنــيــة ســتــكــون مــرنـة
ـا تـؤمن وســلـسـة وانــسـيـابـيــة و
حـريـة احلـركـة لـلـزوار). واكـد وزير

الــــنـــفط احــــســـان عـــبــــد اجلـــبـــار
اســـمــاعــيل حـــرص الــوزارة عــلى
تــقـد الـدعم الــلـوجـســتي لـتـأمـ
احــتــيــاجـات كــربالء واحملــافــظـات
ـشـتــقـات الـنــفـطـيـة اجملــاورة من ا
ناسبة واسـطوانات الغاز الـسائل 
زيـارة الـعاشـر من محـرم.وقال عـبد
اجلــبـار في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
امـس ان (الــــوزارة اعـــــدت خــــطــــة
ـشـتـقات وقـوديـة مـسبـقـة لـتـام ا
بـــإنــواعـــهــا اثـــنــاء مـــراسم زيــارة
الـــعــاشـــر من مـــحــرم وتـــتـــضــمن
اخلــطـة تـلــبـيــة احلـاجـة الــفـعــلـيـة
لـلمـواكب والهـيئات احلـسيـنية من
الـوقود وأسـطوانـات الغـاز السائل
وآلـــيــات نـــقل الــزائـــرين بــجـــمــيع
انـواعها  فضالً عن تزويد محطات
تـــولـــيــد الـــطـــاقــة الـــكـــهــربـــائـــيــة
ـؤسـسـات والـدوائـر احلـكـومـيـة وا

ــعــنــيـة في كــربالء واحملــافــظـات ا
االخـــرى بــأنــواع الــوقــود االخــرى
بـــاالضـــافــة الى تـــأمـــ احــتـــيــاج
اخملابز واالفران من الوقود).واعلن
مـحافظ بـغداد مـحمـد جابـر العـطا
انـطالق احلـملـة اخلـدميـة اخلـاصة
بــنـقل الـزائـرين الى كـربالء الحـيـاء
مـراسم عـاشوارء.وقـال احملافظ في

بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس إنه (
تـسـخـيـر اكـثر من  90مـركـبـة لـنقل
الــزائــريـن من والى كــربالء بــشــكل
مـجـاني وكـذلك تـخـصـيص سـيارة
اسـعاف للحاالت الطارئة وعجالت
اخـــرى خلـــدمـــة ومـــتـــابــعـــة عـــمل
احلــمــلــة) مـــشــددا عــلى (ضــرورة
ـطـلوب خـدمـة الـزائرين بـالـشكل ا
الحـــيــاء يـــوم عــاشـــوراء). وقــدمت
حــركـة الـوفـاء الــعـراقـيــة الـتـعـازي
ــواسـاة الى  الـعـالم االسالمي  وا

بـذكـرى  اسـتـشهـاد اإلمـام احلـس
عــــلـــيه الــــسالم. وقــــال امـــ عـــام
احلـركـة الـنـائب عـدنـان الـزرفي في
بـــيـــان تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس ان
(واقـعـة الـطف  احلـدث الـتـاريـخي
ــتــجـدد في الــضــمـيــر االنــسـاني ا
عنى وبهاء الشهادة  الحـتفاظه  
واخلــيـار الـشــجـاع  لــلـتـعــبـيـر عن
االيثار والتضحية واجلود بالنفس
ــبـــاد والــقــيم والـــثــبــات عـــلى ا
الـنـبـيـلـة من إمامـنـا احلـسـ عـليه
عـــنـــدمــــا خـــرج طـــالـــبـــا الـــسـالم 
االصـالح في امـــة جــده والـــوقــوف
بــوجـه الــظــلم واعالء كــلــمــة احلق
نـستلـهم معاني الـثورة احلسـينية
وجنـدد الـعـهـد والوعـد عـلى تـلـبـية
مــطــالب شــعــبــنـا وعــلى نــهج أبي
االحـــــرار) مـــــؤكـــــدا (الـــــتــــمـــــسك
شروع الوطني ومواصـلة عملنا بـا

بــعــزم عـلـى مـواجــهــة الـتــحــديـات
ـصـاعب خلـدمـة العـراقـيـ على وا
اخــتالف مـكـونـاتـهم  وعـلى خـطى
إمــامــنــا وأهـــله وصــحــبه عــلــيــهم
الــسالم  كـمـا جنـدد حـرصـنـا عـلى
االســتـــمــرار بــالــعــمـل الــســيــاسي
سـتقل لتـحقيق االصالح الـوطني ا
الــشـــامل وإزالــة مــخــلــفــات تــراكم
الــفـشل نــتـيـجــة سـوء إدارة الـبالد
اضية انطالقا من طيلة السنوات ا

شعار احلركة). 
ـنـاسـبــة تـتـقـدم (الـزمـان) وبــهـذه ا
بـــالـــتـــعــازي لـالمــتـــ الـــعـــربـــيــة
واالسالمـيـة بذكـر استـشهـاد االمام
احلـســ بن عـلي عـلـيـهـا الـسالم 
وتـــــأمل ان يـــــكــــون هـــــذا احلــــدث
ـراجعـة الذات الـتـاريخي مـنـاسبـة 
ـبـاد وخـدمـة ـان بــا وتــأكـيـد اال

مصالح الشعب. 
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توقـعت الهيئة الـعامة لالنواء اجلوية
والـرصـد الـزلــزالي الـتــابـعـة لـوزارة
الـــنـــقل  ان يـــكــــون طـــقـس الـــيـــوم
ـنـاطق كـافـة صـحـوا اخلـمـيس في ا
وارتـفـاع طـفـيف بـدرجـات احلـرارة.
وقـــالت الـــهـــيــئـــة في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـــزمـــان) امس ان (طـــقـس الـــيــوم
اخلـــمـــيس ســـيــــكـــون صـــحـــواً في
ـناطق كـافـة مع ارتفـاع طـفيف في ا
درجــــــات احلـــــرارة) واضـــــاف ان
(طــقس يــوم غــد اجلــمـعــة ســيــكـون
صـــحـــواً وال تــــغـــيّــــر بـــاحلـــرارة).
واعــلـنـت اجلـزائــر الـســيـطــرة عـلى
حـرائق الــغـابــات في عـمــوم الـبالد
بــعـد تــمــكــنــهــا مـن إخــمــاد ســبــعـة
حــــــــــوادث خـالل الـــــــــســـــــــاعـــــــــات
دنية اضية.وقالت إدارة احلماية ا ا
الـتابـعة لـوزارة الـداخلـيـة اجلزائـرية
في بــيــان لــهــا إن (أفــراد احلــمــايـة
ــدنـيـة تــمـكـنــوا من إخـمـاد ســبـعـة ا
حــــرائـق غــــابـــــات في كـل من عــــ
الـدفـلى والـبـلـيـدة وبـجـايـة وسـطـيف
وخـنشـلة). فـيـما ضـرب زلزال بـقوة
 6.8 جــــزر فــــانــــواتــــو في احملــــيط
ـــسح األطـــلـــسي. وقـــالـت هـــيـــئـــة ا
اجلـيولـوجي األمـريـكيـة إن (الـزلزال
وقع عــلى بــعـد  20 كـيــلــومــتـرا من
مــــــديـــــنــــــة بـــــورت أولـــــري و 346 
كـيلـومتـرا من بورت فيال  دون ذكر

مزيدا من التفاصيل). 
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اتـخـاذ إجـراءات ضـد أولـئك الـذين
يــدّعــون الـتــأثــيــر عـلى الــقــضـاء).
وأعــلـنت مــفـوضــيـة االنــتـخــابـات
عـزمها إجـراء االنتخـابات النـيابية
ـقـرر.وقالت ـبـكـرة في مـوعـدهـا ا ا
ـفـوضيـة جـمـانة ـتـحـدثة بـاسم ا ا
الــــــغـالي في تــــــصــــــريـح امس ان
(تــأجـــيل االنــتــخــابــات غــيــر وارد
ــفـــوضــيــة إطـالقـاً) مـــؤكــدة ان (ا
بـرئــيـسـهـا واعـضـائــهـا مـلـتـزمـون
وال وعـدها  بـاجـراء االنتـخابـات 
وعد حـتمي ال رجعة حـيد عنـها وا
عــنه).  الى ذلك  كــشــفت الــلـجــنـة
االمــنـيـة الـعـلـيــا لالنـتـخـابـات عن
ـــنـــاطق اجـــراءتـــهـــا في مـــراكـــز ا
الــسـاخــنـة واالكــثـر خــطـورة.وقـال
ــتـحـدث بــاسم الـلـجــنـة الـعــمـيـد ا
غـالب عـطـيـة في تصـريح امس انه
شـاكل اخلاصة (مـن خالل دراسة ا
بـاالنتخـابات والبـحث عن احللول
لـم نرصد اي خـلل او مـشكلـة حتى

فترضة منها). ا

W∫ رئيس مـجلس النواب محـمد احللبوسي في ضـيافة الشيخ زيـدان اجلــــابري في مضيــــــــف UO{

البو جابر ولقاءات متواصلة مع شيوخ ووجهاء عشائر االنبار.
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حـددت وزارة الصـحـة الـيـات منح شـهـادة الـتـلقـيح الـدولـية
ضـد كورونـا لـلراغـب بـالـسفـر خـارج العـراق. فـيمـا اكدت
تـسجيل  7992 اصـابة بكـورونا وشفاء  8113 وبواقع 71

وفاة جديدة. 
ـوقف الـوبـائي الـيـومي  الـذي اطـلـعت (الـزمـان) واوضح ا
عـلـيه امس ان (عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة التـي اجـرتـها
مالكات الوزارة لـعينـات مشـتبه اصابـتها بـالفايـروس بلغت
 41 الفا حيث  رصد  7992 اصـابة في عموم العراق)
واضــاف ان (الــشـفــاء بـلغ  8113 حـالــة وبـواقع  71 وفـاة
جـــديــدة) وتـــابع ان (اكـــثــر من  138الـف شــخـص تــلـــقى
نتشـرة ببغداد ـضاد في مراكز الـوزارة ا جرعات الـلقاح ا

واحملافظات). 
واصدرت الـوزارة اليات منح شهادة التلقيح الدولية. وقالت

الوزارة في بـيان امس انه (يـجب على االشـخاص الـراغب
ضاد ن تـلقوا جرعات الـلقاح ا باحلصـول على الشهادة 
لكـورونا فايزر أو استـرازينيكـا أو سينوفارم تـرجمة كارت

التلقيح اخلاص به من مكاتب معتمدة للترجمة). 
لقح واضاف انه (يـتم تقد طلب خطي من قبل الشخص ا
نفـذ التلـقيحي الذي  أخـذ اللقاح فـيه على ان يطلب في ا
مـعـنـون الى وحدة فـيه تزويـده بـكـتاب تـأيـيـد ألخذه الـلـقاح 
صحـة الـوافـدين الـتابـعـة لـشعـبـة الـسيـطـرة عـلى األيدز في
ترجم) وتابع انه (يتم نفس الـدائرة مع رفق كارت اللقاح ا
ــتــرجم من قــبل األشــخــاص اخملــولـ تــصـديـق الـكــارت ا
لتوقيع الشهادة الصحية في دائرة الصحة التي تقع ضمن
ـلقح  بـعد إسـتيـفاء األجور الرقـعة اجلـغرافـيـة للـشخص ا
الواردة ضمن تـعليـمات التـمويل الصـحي لسـنة ــــ اخلاصة

بإجور منح الشهادة الصحية). 
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يـتـزايـد قلق الـشـارع يوم بـعـد اخر
مـع قــــرب اجــــراء االنــــتــــخــــابــــات
ـانـية في الـعـاشـر من تـشرين الـبـر
ـــقـــبل وسـط مــخـــاوف من االول ا
مـصـادرة ارادة النـاخب لـلتـصويت

الـى جـهــات مـتــنـفـذة  حــيث حـذر
مـجلس القضـاء االعلى من خطورة
واطن الغراض اسـتغالل حاجة ا
فـوضية انـتخـابية  فـيمـا جددت ا
ــسـتــقــلــة لالنـتــخــابـات الــعــلـيــا ا
ـوعـده تـأكـيـدهـا اجـراء االقـتـراع 
ـقـرر. وقـال مـراقـبـون لـ (الـزمـان) ا

امـس انه (مـع اقـــــتـــــراب مـــــوعـــــد
االنـتخابات فـأن قلق الشارع يزداد
يـومـا بعـد اخر بـسبب مـخاوف من
مــصـادرة ارادة الــنـاخـب واجـبـاره
عــلى الــتــصــويت لــصــالح جــهـات
مــتــنـفــذة في ظل انــتـشــار الـسالح
وعـدم تـفـاعل احلـكـومـة مع دعوات

واطن االردني ابي ايوب االعالمي علي كاظم مع ا
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دان مـــجـــلس االمن الـــوزاري لالمن
الــوطــني قــصف مــواقع في قــضـاء
سـنجار بطائرات مسيرة مؤكدا ان
االعـمال الـعسكـرية احـادية اجلانب
تــسيء الى مــبــاد حــسن اجلـوار.
وقـال بـيان تـلـقته (الـزمان) امس ان
(رئـيس الـوزراء مصـطـفى الكـاظمي
تـرأس جـلسـة االمن الوزاري لـبحث
مــسـتــجـدات االوضــاع األمـنــيـة في
الــبالد) وتــابع ان (االجــتــمــاع اكـد
رفـض وادانــــة االعــــتــــداءات الــــتي
تــســتـهــدف الــقـضــاء حــيث قـدمت
الـقيادات االمنية تقريرا موسعا عن
االوضـــاع في ســـنــجـــار كــمــا ادان
اجملـلس االعمـال العسـكريـة احادية
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مـجـمـوعة مـسـلـحـة وقـد ردت الـقوة
عـلـى هـذا الـتــعـرض واالشــتـبـاك مع
هــــــذه اجملــــــمـــــوعــــــة وقــــــتـل احـــــد
).كمـا اخمدت فـرق الدفاع االرهابيـ
ــــدني حـــريـق انـــدلع داخـل عـــشـــر ا
بـسـاتـ نـخـيل وحـشائـش في قـرية

زهرة بناحية العبارة باحملافظة .
…—ËU−  5ðU Ð

ـدني ــديـريـة الــدفـاع ا  وقـال بــيـان 
تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان (الـــفــرق
طــوقـت الــنــيــران واوقــفت انــتــشــار
احلـــريق الى الـــبـــســاتـــ اجملــاورة
وانــــهـت احلــــادث دون تـــــســــجـــــيل
اصابات بشـرية مع حتجيم االضرار

ادية).  ا
كــمـا اخــمــدت فـرق االطــفــاء حـريــقـا
انـدلع في بـنـايـة جتـاريـة مـكونـة من
أربـــعـــة طـــوابق مـــغـــلـــفـــة بـــالــواح
الكوبـوند سريع االشـتعال في احلي
الزراعي بـاجلانب األيـسر من مـدينة

وصل.  ا
وحــررت الــقــوات االمــنــيــة فــتــاتــ
مختطفت ,والقبض على اخلاطف

في منطقة الدورة ببغداد.
وذكرت خلية االعالم االمني في بيان
تــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان (قــوة من
شاة 23 وبناء على معلومات لواء ا
دقيقة وتـنسيق استـخباري مع قسم
اســتـــخـــبــارات عـــمـــلــيـــات بـــغــداد
ــتـقــدم في ــقــر ا وبــإشــراف قــائــد ا
ـشاة الـسـابـعة الـكـرخ وقائـد فـرقـة ا
عـشرة  ,تـمـكـنت من حتـريـر فـتـاتـ
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مــخـتــطـفـتــ وإلـقــاء الـقــبض عـلى
اثـنـ من اخلــاطـفـ بـعـد مـداهـمـة

دارهما في منطقة الدورة).
ـتهـم إلى مشـيرا الى انه (إحـالة ا
الــقـــضــاء لـــيــنـــاال جـــزائــهـــمــا وفق
القـانون).  وأحـبـطت مفـارز الشـرطة
اجملــتـمــعـيــة مـحــاولـتي ابــتـزاز في

محافظتي النجف واالنبار.
وذكــرت الــشــرطــة في بــيــان تــلــقــته
(الـزمــان) امس ان (مــفـارز الــشـرطـة
اجملــتــمـــعــيــة تـــمــكــنـت من إحــبــاط
مـــحــاولــتي ابـــتــزاز الــكـــتــروني في
األنــــبـــــار والــــنــــجف) ,وأضـــاف ان
(شـخـص قـامـا بـتهـديـد فـتـات من
احملـافـظـتـ بـنـشـر صـورهـمـا عـلى
مـواقع التـواصل االجـتـمـاعي مـقابل
مبالغ مـالية او الـرضوخ لرغـباتهم),
مــــؤكـــــدا ان (الــــشــــرطـــــة اتــــخــــذت
ــبــتــزين اإلجــراءات الالزمــة بــحق ا
وتــأمـ حــسـابي الــفـتــاتـ وحـذف

محتوى االبتزاز). 
وكـــشـف مـــصـــدر امـــني في ذي قـــار
بـاسـتـهـداف رتل لـلـدعم الـلـوجسـتي
يـــحـــمل مــــعـــدات خـــاصـــة لـــقـــوات
ـصـدر ان الـتــحـالف الــدولي.وذكــر ا
(عبـوة ناسـفـة استـهدفت رتالً لـلدعم
الـلــوجـسـتي عــلى الـطــريق الـسـريع
عند جسر حقل صبه في الناصرية),
الفـــــــتـا الى ان (االســتـهـداف اسـفـر
عن اضـــــــرار مـــــــاديــــــة فـي احــــــدى

العجالت).
 والــقت قـــيــادة شـــرطــة مـــحــافـــظــة
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البـصرة  ,القـبض على عـلى تاجري
مــخـدرات في قــضـاء الــزبـيــر.وقـالت
الـــقــيــادة فـي بــيــان امـس انه (بــعــد
ورود مـعـلـومـات تـفـيـد وجـود مـتـهم
يــقـوم بــتــجــارة اخملـدرات  , عـلى
الفـور تشـكـيل فريق من قـسم شؤون
ـؤثـرات العـقـليـة وقوة اخملدرات و ا
ـــتــهم من ســـوات جــرى اعـــتــقــال ا
وضبط بـحوزته  كـيلـوغرام من مادة

الكرستال اخملدرة).
ولـــفـت الى انـه (وبــــعـــد الــــتــــعــــمق
بالتحـقيق معه اعتـرف صراحة على
الـتـاجـر الـذي يـقـوم بـبـيع اخملـدرات
ــتــهـم االول تــوجــهت له وبـــداللــة ا
الـقـوة الى قــضـاء الـزبـيـر ومـداهـمـة
ـــتـــهم الــذي قـــام فـــور وصــول دار ا
الـقــوة الــتــهـديــد بــتـفــجــيــر قـنــبــلـة
ـهـنـية هـجـومـيـة كانـت بحـوزته ,و
عــالـيــة تــمـكــنت الــقـوات من اجــبـار
ـتـهم عـلـى تـسـلـيم نـفـسه واحـالـته ا

الى القضاء لينال جزاءه العادل).
 وضــبـطت هــيـئــة الـكــمـارك الــعـامـة
عـجـلـة مـعـدة لـلـتهـريـب في كـمرك ام

قصر األوسط في احملافظة.
واوضـحت الــهـيـئـة في بــيـان تـلـقـته
(الزمـان) امس انه ( ضـبط سـيارة
نـوع مـرسـيـدس مـعـدة للـتـهـريب في
مــــركــــز كــــمـــــرك ام قــــصــــر األوسط
بـالتـعـاون مع مـركـز شرطـة الـكـمارك
واالجـهزة الـسـانـدة األخـرى واتـخاذ
األجـراءات الـقـانـونـيـة بـحـقـهـا وفـقا

لقانون الكمارك). 

مـكـلالً بتـحـقـيق منـجـزاتـنا الـقـومـية
والوطـنيـة ومتـوّجاً بـصون الـعمـلية
ـقـراطـية ـسـيرة الـد الـسـياسـيـة وا
في االقلـيم  مـضحـياً في سـبيل ذلك

بالغالي والنفيس).
واشـــار الى انـه (ال شك في أن نـــهج
ــديــد في قــيــادة احلــزب ونــضـــاله ا
احلـركة الـتـحرريـة لـشعب كـردسـتان
جتــلّى بــالــتــعــاضــد والــتــكــاتف مع
األحــزاب واألطـراف الــكــردسـتــانــيـة
االخرى من أجل الـدفـاع عن حـقوقـنا
الــدســتـوريــة والـقــضــايـا الــوطـنــيـة
وتـرسيخ ثـقـافـة التـعـايش والـتآخي
وبــنــاء كـردســتــان قـويــة ومــزدهـرة
ويوماً بعد آخر يحظى البارتي بثقة
شعب كوردستان بوتـيرة متصاعدة
بـاذالً قـصـارى جـهـده لـتـقـد أفـضل
اخلـــدمــات لـــشـــعب االقــلـــيم األبي),
وتــابع (نــسـتــذكـر بــإجالل واعــتـزاز
أسـمـى مـعـاني الــتـضـحــيـة والـوفـاء
التي سُطرت بنـضال وكفاح مؤسس
احلـــزب الـــزعـــيم الـــوطـــني اخلـــالــد
مصطـفى البارزاني والـشهيـد القائد
إدريس الــبــارزاني وســائــر شــهــداء

كردستان). 

  UÐU ²½ù«Ë WÝUO «  «—uDð ÊU{dF² ¹ ÍbN*« b³ŽË w½«“—U³ «

Issue 7046 Thursday 19/8/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7046 اخلميس 11 من محرم  1443 هـ 19 من اب (اغسطس) 2021م

 ÊU² ½UG √ fO  ‚«dF «

بسيـناريـو متـفق عليه بـجالء سيـطرت حـركة طالـبان االفـغانـية بنـسخـتها
اجلـديـدة عـلى افـغـانـسـتـان ودخـلـت كـابل  كـمـا لـو كـانت حـكـومـة فـائـزة

بانتخابات جتري عملية تبادل سلطة سلميا مع سابقتها ?
ماذا طبخت امريكا مع طالبان في الدوحة ? 

ـتـعـرج حتى وما هـي التـجـمـيالت الـتي إجـرتهـا طـالـبـان عـلى جسـدهـا ا
شروع االمريكي القطري ?  يتالئم مع ا

كـيف جرى تـطـمـ ايـران من تـداعـيـات هذا الـتـغـيـيـر وهل كـانت طـهران
(حليفة قطر) بعيدة عن الترتيبات التي جرت لتخريج الطلبة األفغان ? 
ـقـراطـيــات الـفـوضى اخلالقـة الـتي ــتـحـدة من د هل يـئـست الـواليـات ا

صدعت جسد األرض بها  فقبلت النقيض في تونس وافغانستان ? 
وايــا يـكـن األمـر فــان الــســنـوات الــعــشــرين خــارج الـســلــطــة قــد تـركت
بـصــمـاتــهـا دون شك عــلى مالمح طــالـبـان اجلــديـدة واكــسـبــتـهــا خـبـرة
سيـاسـيـة جتنـبـهـا مطـبـات كالـتي وقـعت بـهـا وبجـنـون سابـقـا  من تـبني
اسامة بن الدن وتـنظيـمه الطالع بـوزر احداث احلادي عـشر من سبـتمبر
تشدد جدا ألحكام الـشريعة وحدودها وعدائها للمذاهب حتى التطبيق ا
االسالمية االخرى (غير الوهـابية وخصوصا الشـيعة) ناهيك عن العيش
بـعـزلـة عن الـعـالم وخـصـوصـا الـغـربي  ولـذا فـان مـاصدر ويـصـدر عن
ا يكون قادة طالبان ومـتحدثيـها حتى االن يؤكـد هذا التغيـير الكبـير ور
هذا قد جعلها أكثـر قبوال من قبل ايران التي تفضل ايـديولوجيا االنظمة
الدينية وان اخـتلفت معـها مذهبـيا ما لم تسع تـلك االنظمة لـعداوتها وهو

امر متفهم عقائديا.
ان تداعـيـات احلدث االفـغاني عـراقـيا لن تـكـون ذات تأثـيـر حقـيـقي كبـير
ـتـبايـنـة بـ طـالـبان وداعش من وجـهة نـظـري ولـو راجـعنـا الـعالقـات ا

لعلمنا انها عالقة تنافسية يصعب تقاربها.
كـان ان نـقول ان داعش قـد جـربت حظـهـا الطـالـباني ـنـطق  ولعل من ا

في العراق  وفشلت فشال ذريعا وخسرت العراقي جميعا.
ومن هـنـا فـان اي تـهـويل لـنـصـر طـالـبـان وتـخـويف لـلـعـراقـيـ مـنه لـيس
واقـعـيـا  فقـد سـقـطت افـغـانـسـتـان كـلـهـا بـيـد طـالـبـان وهـذا احلـدث هو
االخـطر  تـوقـعـا من دمـويـتـهـا ولـكـنه لـيس دمـويـا حتى

االن .
العـراق سـيـسـتفـيـد من الـدرس االفـغاني دون شك

رة . ولكن بشكل ايجابي هذه ا

رتـقبة.  وقـال بيان تـلقـته (الزمان) ا
امس ان (الـــبـــارزاني إســـتـــقـــبل في
ــهـدي مــصـيـف صالح الــدين عـبــد ا

,وجرى بـحث الـوضع السـياسي في
ـــقـــبـــلــة الــعـــراق واالنـــتـــخـــابــات ا
والـتـحــديـات الـتي تـواجـه الـعـمـلـيـة
السـيـاسـية) ,واضاف ان (اجلـانـب
تـبادال اآلراء ووجـهـات الـنظـر حـيال
التـطورات والتـغيـرات على مـستوى

نطقة). ا
 وهنأ رئيس حـكومة االقـليم مسرور
الـــبــارزانـي بـــالـــذكـــرى اخلـــامـــســة
والـــســــبـــعـــ لــــتـــأســــيس احلـــزب

قراطي الكردستاني.  الد
وقـــال الــبــارزاني فـي بــيــان تـــلــقــته
ــنـاســبـة (الــزمـان) امس انه (بــهـذ ا
وذكـــرى مــــيالد الــــزعـــيـم الـــوطــــني
الــبــارزاني أتــقــدم بــأحــر الــتـهــاني
والــتـــبــريــكــات الى جــمــيع أعــضــاء
ومـــؤازري احلــزب وذوي الـــشــهــداء
ــؤنــفـلــ وأبــطـال الــبــيـشــمــركـة وا
ـنـاضـلـ وجـمـيع الـكـردسـتـانـيـ ا

.( الوطني
وتـابع ان (تـأســيس احلـزب كـحـركـة
تالحــمـــيــة وتـــضــامــنـــيــة بـــزعــامــة
ــــؤسس واألب الــــروحي ألمــــتــــنـــا ا
الـقـائد اخلـالـد مـصـطـفى الـبارزاني
كـان حلـظـة فــارقـة إلحـيـاء أمل األمـة
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ــقــراطي بــحث رئـــيس احلــزب الــد
الـكردسـتـاني مسـعـود الـبارزاني مع

رئــــيـس الـــــوزراء الــــســـــابـق عــــادل
ــهــدي ,حتــديـــات الــعــمــلــيــة عــبــدا
الــســيــاســـيــة ومــلف االنـــتــخــابــات

هدي في مصيف صالح الدين UI¡∫  مسعود البارزاني خالل لقائه عادل عبد ا
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اكـد وزير الـتعـليم الـعالي والـبحث
الـعلـمي نـبيل دمـاء شـهداء مـجزرة
سبـايكـر ستـبقى خـالدة في وجدان

العراقي جميعا. 
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(عـبد الـصـاحب زار مـوقع سبـايـكر
في صالح الــدين وبــعــدهــا الــتــقى
احملـــافظ عـــمـــار جـــبـــر اجلـــبــوري
ورئــــيــــسـي جــــامــــعــــتي تــــكــــريت
وســامـراء ,حــيث جــرى بــحث دعم
ـشـاريع اجلـامـعـيـة فـي احملـافـظة ا
ـية في ؤسـسـات األكاد وتـمكـ ا
خــــدمـــة اجملــــتـــمع واإلســــهـــام في

التنمية الشاملة).
داعيا الى (استلهام روح االنتصار
ـضـحـون وجتـسـيد الـتي حـقـقـهـا ا
الـعــنــفـوان الــوطـنـي في مـواجــهـة
ـــضي قــــوى الـــشــــر واإلرهــــاب وا
بـــطــريق اإلصـالح الــتي يـــســـتــقي
العراقيون مـضمونه في هذه األيام
من ذكــــرى عـــــاشــــوراء اخلـــــالــــدة
واسـتــشـهـاد اإلمـام احلـسـ عـلـيه

السالم). 
فـيـمـا زار وفـد من جلـنـة الـنـازحـ
ـثـليـة الوزارة في وزارة الـتربـية 
ـشـاكل في اربيل  ,لـلـوقـوف عـلى ا
الــــتـي تــــعــــاني مــــنــــهــــا مــــدارس
. وقـــال بـــيـــان تـــلــقـــته الـــنــازحـــ
(الــزمــان) امس انه (بـــتــوجــيه من
الــوزيـــر عــلي مــخــلـف الــدلــيــمي ,
ــثـلــيـة تــوجه وفـد الــلــجـنــة الى 

فيهـا بعد أسـتكمال اعـمال التـهيئة
ـقــبـلـ عـلى السـتـقــبـال الـطــلـبـة ا
االمتحانات الوزارية) ,وثمن الوفد
ثلية (اجلهود التي تبذل من قبل 
اربــيل و ادارات ومالكــات مــدارس

.( النازح
 الى ذلك ,حـــثـت وزيـــر الــــهـــجـــرة
ـهـجــرين ايــفـان فـائـق جـابـرو , وا
نظمات الدولية للعمل على إعادة ا
االسـتقـرار في محـافـظة كـركوك من
ـهدمـة واعمار خالل ترمـيم الدور ا

البنى التحتية.
 وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان
(جـابـرو زارت كـركوك وذلـك ضمن
تـوجـهــات الـوزارة لــتـوفــيـر الـدعم
للعائدين واالسـتقرار الى احملافظة
ــا يـــســهم فـي حتــقــيـق الــعــيش
الـكـر والســيـمــا بـعــد ان أغـلـقت
احملافظة جميع مـخيمات النازح

داخل حدودها اإلدارية).
 واضاف ان (الوزيـر يرافقـها وكيل
الــــوزارة كـــر الـــنــــوري الـــتـــقت
احملــافظ راكــان سـعــيـد اجلــبـوري
وقـائـد عـمـلـيـات احملـافـظـة الـفـريق
الـركن عـلي الفـريـجي وذلك لـبحث
أوضاع العـوائل النازحـة والعائدة
منـهم ودعم االستـقرار للـمحـافظة
الســـيـــمـــا بــعـــد اغالق احملـــافـــظــة

جلميع اخمليمات).
واشـــارت جـــابــرو الى انـه (رئــيس
الــوزراء مـصــطــفى الـكــاظـمي وجه
ـيـدانــيـة لـكل بـتـفــعـيل الـزيــارات ا
وزراء احلكومية احلالية ومجيئنا

الــتـربــيـة فـي اربـيل بــرئــاسـة عــبـد
الـــكـــاظـم الـــدراجي واحـالم حـــسن
وهـدى فــنــجـان وجــاسم حــيـدر من
حـيث الـتقى الـتـلـفـزيـون الـتـربـوي 
ـمـثلـية بـشـدار عبـداخلالق ـدير ا
وجـرى ومـديــرعــام تــربــيــة اربـيل ,
الــتــبـاحـث بـشــأن ســبل الــنــهـوض
ـشاكل ـمـثـليـة ومـعـاجلـة ا بـواقع ا
التي تعاني منـها مدارس النازح

في أربيل).
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ـديـر واعــرب الـدراجي عن (شـكــره 
عـــام تــربــيــة اربـــيل عــلـى تــعــاونه
مثلية  ,والسيما خالل الكبير مع ا
مـدة االمـتــحـانــات الـوزاريــة). كـمـا
اطــلع الــوفــد عـــلى بــعض مــدارس
الــنــازحــ في مــخـيــمــات بــحــركـة
,مــنــهـا مــدرســة الــبــارزاني االولى
والثانية ومدرسـة العطاء اخملتلطة
عرفة اخملتلطة في مخيم وثانوية ا
حـيث هــرشم لـلـنـازحــ في اربـيل 
اجـرى الـدراجي لـقـاءات مع ادارات
ــدارس في تـلـك اخملـيـمــات فـضال ا
عن إدارة اخملــيـمـات. وذكــر الـبـيـان
ان (الـدراجي تـفقـد سـيـر الدوام في
دمج دارس التي تـعتمد الـنظام ا ا
لـتطـوير قـابلـيات وقـدرات التالمـيذ
بـــســبب عــدم قـــدرة اغــلــبـــهم عــلى
الـتـواصل عبـر االنـتـرنت والـدراسة
عن بــعــد) ,مــبــيــنــا ان (الــوفــد زار
ثـــانــويـــة الــنـــصــر لـــلــمـــتــمـــيــزين
ـــتـــمــــيـــزات في مـــخـــيم هـــرشم وا
,لإلطالع علـى القـاعات اإلمـتحـانية

وانعطافة تاريخـية كبرى واستجابة
إلرادة الشعب الـكردي في الدفاع عن

شروعة). حقوقه الوطنية ا
وتـــــابع ان (تـــــاريخ احلـــــزب حــــافل
بــالـتـضــحـيــات اجلـسـام والــصـمـود
والــكــفــاح والـذود عـن أرض االقـلــيم
سـاومة عن قضية وشعبهـا وبعدم ا
كردستان مـهما كـانت الضغوط وفي

يادين). كل ا
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مــضـيـفــا (لـقــد عُـرِف احلـزب كــأكـبـر
حـــركــــة في كـــردســــتـــان والــــعـــراق
ــنــطـقــة بــصـدقـه مع جـمــاهــيـره وا
وأمـــانـــته مع شـــعـــاراته الـــقــومـــيــة
والوطنية التي استمدها من ثوابته
مستلهماً ذلك من الـسياسة احلكيمة
لــلـــرئــيس الــبــارزانـي ومن تــاريــخه
ـــضيء وحـــنــكـــته وحـــكـــمــته ,وإذ ا
نحـيي الذكـرى اخلامـسة والـسبـع
ـقـراطي  فإن لتـأسـيس احلـزب الد
قراطي الكردستاني في رسالته الد
وبـــرنـــامـــجـه وأهـــدافه الــــقـــومـــيـــة
والوطـنيـة أقـوى من أي وقت مضى
مواصالً نضاله وعـطاءه بعزم صلب
وإرادة ثابـتة كـما أنه شـرفاً عـظيـماً

الـى كــركـــوك هـــو لـــلـــوقــوف عـــلى
مـلفـات عـدة مهـمة حتـتـاج للـبحث
ـــنـــاقـــشـــة مـع احملـــافظ وبـــاقي وا
سـؤول للـنهـوض بواقعـها على ا

كافة الصعد).
ـــســؤولي مـــعــربـــة عن شــكـــرهــا (
احملـافــظـة واألهــالي السـتــقـبــالـهم
دن النازح من كل احملافظات وا
وتــســهــيل أمــورهم والــوقـوف إلى
جـانـبـهم) ,مـؤكــدة انه (سـيـتم حث
ـنـظـمــات الـدولـيـة لـلـعـمل جـمـيع ا

عـــلى مــلـف إعــادة االســـتـــقــرار في
احملــافــظـة من خـالل تـرمــيم الـدور

هدمة واعمار البنى التحتية). ا
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مـشـيـرة إلى أن (كـركـوك تـعـد مـثـاال
لـلــتـعــايش الـســلــمي واألجـمل من
حـيث الـتنـوع الـثـقافي واحـتـضان
ــكــونــات) ,مــشــددة عــلى جـــمــيع ا
(ضـرورة دعـم احملـافـظـة والسـيـمـا
أن 138 قــريــة من قـراهــا تــعـرضت
لـلـدمـار من حــيث الـبـنى الــتـحـتـيـة

واخلــدمـــات األســاســيـــة ومــنــازل
.( واطن ا

من جـــانــــبه اجلــــبـــوري (طــــلـــبـــا
ـزيـد من الـدعم لــلـوزيـرة بـتـوفـيـر ا
للمحـافظة حيث أكدت أنـها ستقوم
بـعــرض جـمـيـع مـتـطــلـبـاتــهم عـلى
اخلــطــة الــوطــنـيــة في جــلــســتــهـا
قبلة وإنه سيـكون حاضرا فيها ا
فـضـال عن رفع بـقـيـة االحـتـيـاجـات
إلـى رئــيس مـــجــلـس الــوزراء). في

غضون ذلك .

نفذين للهـجمات حيث  مداهمة ا
داره والــقــبض عــلــيـه وبــعــد إجـراء
الــتــحــقــيق مــعه اعــتـرف بــتــفــجــيـر
االبـراج النـاقـلة لـلـطـاقة الـكـهربـائـية
في قــضــاء الـعــظــيم بــاالشــتـراك مع

إرهـابـي آخـرين وبـكـمـ مـحكم 
الــقــبض عــلـيــهــمـا واعــتــرفـا أيــضـا

بانتمائهما الى عصابات داعش).
 واعلن الـلواء يـحيى رسـول الناطق
باسم القائد العام
ـسلحة  للقوات ا
إحــبــاط مــحــاولـة
اسـتــهـداف أبـراج
نــــــقل الــــــطـــــاقـــــة
الــكــهــربــائـيــة في

محافظة ديالى.
وقــــال رســــول في
بــــــيـــــان امـس انه
(بـــــــنــــــــاءً عــــــــلى
مــــــعـــــــلـــــــومــــــات
اســــتــــخــــبــــاريــــة
تــــمـــكــــنت فــــرقـــة
ـشــاة األولى من ا
احــبــاط مــحــاولـة
اسـتــهـداف أبـراج
نــــــقل الــــــطـــــاقـــــة
الــكــهــربــائـيــة في
ديــالى) ,واضــاف
ان (الـقـوة شـرعت
بــتـــطــويـق مــكــان
االبراج وتـعرضت
الطالق نار من قبل

للقانون والـقبض على كل من تسول
له نــفــسه الــعـبـث بـاألمن) ,واضـاف
(بعـد أن شهـدت ديالى خالل االشـهر
ــاضـــيـــة هـــجـــمــات عـــدة من قـــبل ا
الــعـصــابــات اإلرهـابــيــة اسـتــهـدفت
خاللهـا االبراج النـاقلة لـلكـهرباء من
اجل اشـاعـة الــفـوضى في الـشـارع 
شرعـت الوكـالة بـتـشكـيل فـريق عمل
تـــمـــكـــنـت من حتـــديــــد مـــوقع احـــد
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تـــمـــكـــنت مـــفـــارز االســـتـــخـــبـــارات
الـعـسـكـريــة من إلـقـاء الـقـبض عـلى
ثالثة ارهـابيـ نـفذوا هـجمـات على

ابراج الكهرباء في محافظة ديالى.
وذكرت وكالة االستخبارات في بيان
تــلـقــته (الــزمـان) امـس ان (الـوكــالـة
ـطاردة ـيدانـيـة  تـواصل جهـودهـا ا
ــطــلــوبـ فــلــول داعش ومالحــقـة ا
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نـورة واالحداث تـتوالى وتـتزايد ـدينـة ا منذ خـروج االمام احلـس من ا
فكل مـحـطـة من محـطـات سـفره فـيـهـا قراءة ووقـوف جـدي نسـتـشـعر من
خاللـهـا دقـة وعـظـمـة ابي عـبـدالـله في رحـلـتـة الـتي لـيـست مـجـرّد حـادثـة
ـسلمـ ثم انتهت  وحـينئـذ فال نحتاج إالّ أن تاريخيـة وقعت في تاريخ ا
نقـيّم نـهضـة اإلمـام احلسـ عـليـهـالـسالم لإلطاحـة بـعرش الـطـاغوت من
نـاحــيــة مـســؤولـيــته ونــقف عـنــد ذلك  وإنّــمـا نــعــتـقــد أن ثـورة احلــسـ
علـيهـالسالم وحـركته قـضيـة تتـجدد عـلى مرّ الـعصـور واأليام  فـقد كان
خـطـاب االمام احلـسـ شـمـولي تـبـعـاً حلـركـته فـقـد خـاطب فـيـهـا الـعـبد
والــســيـد وجــاهــر بــخــطــاب االعــتــدال والـوســطــيــة ونــاهض الــعــبــوديـة
واطن واجملتمع عموماً أبان حكم معاوية واالستعباد التي مورست ضد ا

والتي اتسمت بالدموية.
ـبدأ وعدم خطاب االمـام احلس اتـسم بانه نادى بـالوطنـية والتـمسك با
وضرورة اخلـروج عـلى الـظـالم إضـافـة الى ان أبي الـركون الـى الـظالـم 
عبدالله لم يـقصد من ثـورته على احلكم تـغيير يـزيد بالذات ;ألنه هو يزيد
بن معاوية بن أبي سفـيان األموي فتكون ثـورته ثورة قبليـة كما يصورها
البعض ويعـتقد بـأنّ اخلصومـة ب الهاشـمي واألمـوي كانت مـستمرة
منـذ قـرون قـبل اإلسالم وبـعـده ولـهذا خـرج احلـسـ عـلـيه الـسالم على
يـزيـد. بل اإلمــام احلـسـ عـلــيه الـسالم عــلل ثـورته عـلى حــكم يـزيـد في
ّـا جـاء في الــوثـيـقـة الـتي بـعض خـطـبـه وبـيـانـاته. ويــتـضح ذلك جـلــيـاً 
خـطـبهـا احلـسـ عـلـيه الـسالم أمـام أول كـتـيـبـة لـلـجيـش األموي: »أيـها
النـاس! إني سمـعت رسول الـله صلـى الله عـليه وآله وسـلم قال: من رأى
سلطانـاً جائراً مسـتحال حلرام الـله ناكثاً لـعهده مـخالفاً لـسنة رسوله
يعمل في عباد الله باإلثم والـعدوان فلم يغيّر مـا عليه بفعل وال قول كان

حقاً على الله أن يدخله مدخله. «
مـا حـدث في واقـعـة كـربالء فـظـائع ومـآسي أصـبـحت فـيـمـا بـعـد أسـاساً
حـيث أحاط حلزن عـميق في الـيـوم العـاشر من شـهر مـحـرم من كل عام 
خيول بـني اميـة باالمـام احلسـ وأتبـاعه وكان بـوسع احلسـ أن يعود
ـانه الشـديد بـقضيـته إلى الصـمود فـفي اللـيلة ديـنة لو لم يـدفعه إ إلى ا
ـاً فأتوا بقصب عـركة بلغ األمر بأصـحابه القالئل حداً مؤ التي سبقت ا
وحـطب إلى مـكـان من ورائــهم فـحـضـروه في سـاعــة من الـلـيل وجـعـلـوه
كـاخلـنـدق ثم ألـقـوا فـيه ذلك احلـطب والـقـصب وأضـرمـوا فـيه الـنـار لـئال
يهاجموا مـن اخللف.. وفي صباح يـوم العاشرقاد احلـس أصحابه إلى

سك بيده سيفاً وباليد األخرى القرآن. وت وهو  ا
ـكن الـتضـحـية من لقـد اثـبتت ثـورة االمـام احلسـ أن الـوطن اغـلى ما 
ـبدأ  ـكن الـتـضحـيـة به مـن اجل الـدين وا اجـله وان الـنـفس أغـلى مـا 
لذلك كـان شعـار أبي االحـرار منـذ حلـظة خـروجه هو رفـض الظـلم وطلب
ساواة لذلـك لم يخرج االمام احلس عـلى شخص يزيد حتى احلرية وا
ال حتسب انـهـا نـزاع وظار عـشـائـري بيم بـيـني هـاشم وبنـي اميـة ولـكنه
كان خـروجاً عـلى الـدولة الـفاسـدة والـتي أستـحلت دمـاء االبـرياء وهـتكت
ـهجرة من الـكوفة الى وهـجرت العـوائل حيث بلغ عـدد العزائل ا حرمهم 
خراسـان باكـثر من  125الف عائـلة مـواليـو الهل البـيت(علـيه السالم) 
الحقة النصـار احلس قبل دخوله الـكوفة ما جعل الوضع إضافة الى ا

االمني في الكوفة يعيش حالة الفوضى وعدم االستقرار .
مازالت ثورة االمام احلسـ (ع) تعيش باوجهـا وعلى الرغم من والدتها
يوم العاشر مـن احملرم لسنة 61هـ اال انها ظلت تـعيش في وجدان االمة
وإن االسالمــيــة وأصــبــحت شـــعــلــة تــنــيــر درب االحــرار في كل مــكــان
ـسـلـمـ يـشــنـون هـجـومـاً واسـعـاً وحـرب االسـتـعـمـار وأذنـابه فـي بالد ا
وهم يعلمون أن ثورته (عليه شعواء ضد اهداف ثورة االمام احلس (ع)
ـبـاد الـسالم) هي الـقـلـعـة الـوحـيـدة الـصـامـدة ألي تـمـنع أو انـحـسـار ا
االسالمية  أو تـقدم االسـتعمـار مع أن حربـهم ال تستـند إلى دلـيل مع
قدسة ا تنتهـز كل حقّ وباطل لضرب هذه الـثورة ا وإ
ؤلف والذين فمرّة تستـدل باآلراء الشاذة لبـعض ا
أمسوا أذنـاباً لالستـعمار واهـدافه في ضرب الدين

احملمدي االصيل.



شي مستطيال  أريالتأريخ 
وفوق جبينه الق احلس

حتدى بالشهادة غاصبيه                    
ووفي للمكارم كل دين 

يعيش الـعالم العربي واإلسالمي ذكرى أيام مـلحمة الطف اخلالـدة وما تمخض عنها
من فواجع ورزايـا وسبايـا ادمت القـلوب وزرعت احلـزن في الصـدور .. لقـد ارتبطت
ـلحمة الـعاشورية  _التي أسـفرت عن استشـهاد احد ريـحانتي رسـولنا األكرم تلك ا
مـحـمـد صلى الـله عـلـيه وسلـم هو أالمـام احلـس >عـليه الـسالم وسـبـع رجال من
الصـحابـة وارتبـطت بأسـباب أزالت عـنهـا القـناع أنـوار اإلسالم منـها تـمثـيلـها لـعمق
وامتداد رسالـة خير البرية وهادي البشرية مـحمد صلى الله عليه وسلم  في مبادئها
ا وأهدافـها وأبـرز دالالت ذلك قول أالمـام احلسـ اني لم أخرج اشـرا وال بطـرا وإ
خرجت لطـلب اإلصالح في أمة جدي مـحمـد صلى الله عـليه وسلم ومـا شجع علـيها
وازرهـا الواقع الـسـيـاسي الـبأئس وانـحـراف احلـكم األمـوي عن الـطرق الـتي خـطـها
اإلسالم والعودة لـزمن اجلاهلـية في إتباع قـاعدة الوراثة في حـكم دولة اإلسالم بعد
الشورى القـاعدة العريضة الصـلبة التي حكم بها اإلسالم مـنذ زمن النبي واصحابة
ــكـانـة اجلـهـاديــة الـتي ورثـهـا أالمـام احلــسـ عن جـده الـنـبي الـكـرام.. فـضال عن ا
اخملتار مـحمد بن عـبد الـله واباه أالمام عـلي بن أبي طالب (عـليه السالم) في مـنازلة
باد وازاحةكل انواع االنـحراف عقائدية الظلم واحـقاق احلق والثبات الـدائم على ا

كانت أو سياسية أو اجتماعية واخالقية
ـكـانه الـعـلـيـا لالمام أذكـر بارتـبـاط مـلـحـمـة الطـف بشـهـر مـحـرم من بـاب الـتكـر وا
ا لهذا الشهر من تعظيم لدى الباري عز في عاله احلس وصحبة السبع األبرار 
حرم وختـامها به وهو يـنعت بشهـر الله األصم لشدة فافتتـاح السنة الـهجرية يـبدأ 
ـة ومن فـضائـلـة قول أبي ذر (رضي الـله) عـنهـعـندمـا قـال سألت الـنـبي محـمد حتر
(صـلى الـله عـليـه وسلم )  اي الـلـيل خـيـر واي األشـهـر افـضل ? فـقـال : خـيـر اللـيل
جـوفة وافـضل األشـهر شـهـر الله الـذي تـدعونـه محـرم وكـذلك جناة نـبي الـله موسى
عليه الـسالم  وهالك فرعون الطاغي في عصره والظـالم في زمانة ورسو سفينة نوح

على جبل اجلودي في ايام محرم 
لقد مضـى على ثورة عاشورا ما يزيد على الف واربعـمئة عام وما تزال شعلة تتوهج
ـ فقد غيرت ملحمة نورا لتضـيئ الطريق للمكافح واجملـاهدين ضد الطغاة والظا
ـا يحزمـنا لالقـتداء بهـا وسلوك الـطف مسـار التأريخ وكـتبت لـفجر أسالمي جـديد 

طريقها والنهل من دروسها والتذكر دوما وبعتزاز تضحيات
احلــســ بــاألهل والــنـفـس والــصـحــاب من أجـل رسـالــته
ــمـزقه لــكل الــوان الـذل اإلسالمــيــة الـنــبـيــلــة الـســامـيــة ا
والهوان وهـو ينازل الدبا والثعـاب فسالما على احلس
واصحابـة واتبـاعة وعشـاق محـبته كلـما اشـرقت الشمس

ساء.          صباحا وتالش ضياءها في ا
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ـدير تـابـعت وزارة الـنـقل مـتـمـثـلـةً 
عـام موانئ الـعـراق فـرحان مـحـيسن
الفرطوسي األعمال اجلارية في أكبر
رصـيف نفـطي يـنـفذ فـي ميـنـاء خور
الـــزبــيــر من قــبـل احــدى الــشــركــات

اليابانية .
وقــــال الـــــفـــــرطــــوسـي إنه (حـــــسب
توجيهات وزير النقل ناصر الشبلي
يناء خور بضرورة متـابعة العـمل 
الزبير وخـصوصا الرصـيف النفطي
اجلــــديــــد الـــــذي تــــنــــفــــذه شــــركــــة
مـــتـــســوبـــيـــشي  وضـــمن مـــشــاريع
القرض الياباني  حيث بلغت نسبة
االجناز فـيه  %95وسـيـتم تـسـليـمه

قبلة). خالل االيام ا
وأضـــــاف أن ه(ذا رصــــيف نـــــفــــطي
تخـصصي كـونه يعـتمـد على عـملـية
التحميل ب(اللودن ارم) الذي هو ذو

مواصـفات عـاليـة جدا  مـوضحاً أن
األرصفـة في مـينـاء خـور الزبـير هي
جتارية  حتـويلهـا إلى نفطـية غير
أن هـــذا الــرصـــيف هــو بـــاألصل في
تــصــمــيــمه وبــنــاءه هــو عــبــارة عن

رصيف نفطي تخصصي) .
من جــانــبه قــال مــديـر مــيــنــاء خـور
الـزبـير حـيـدر فـاخـر أن (االعـمال في
هـــذا الــرصــيف مــســـتــمــرة وبــلــغت
مـراحـلـهـا الـنـهـائـيـة وسـيـكـون حـال
اشـتغـاله من اهم االرصـفـة الـنفـطـية
الــتي سـتــرسـو عــلـيه اهم الــنـاقالت
ـيـة) .وأعـلـنت الـشـركـة الـعـامـة الـعـا
ــــوانئ الــــعـــراق الـــيــــوم عن قـــرب
االنتـهاء من أعـمال مـشروع (الـيارد)
ــغــمــور . وقــال اخلـــاص بــالــنــفـق ا
الـفـرطـوسي إنـه (حـسب تـوجـيـهـات
وزيـر الـنقـل الكـابـ نـاصـر الـشـبلي
بضـرورة متـابعـة العمـل في مشروع

الـيـارد واإلسـراع في اجنـازه  حـيث
بـلـغـت مـراحل الـعـمـل فـيه الى نـسب

متقدمة). 
bI  lO u

ــشــروع الــذي  وأوضح أن (هــذا ا
توقيع عـقده مع شـركة دايو الـكورية
في عام 2019 وهو مشـروع (اليارد)
او احلوض الذي سـتبنى فـيه القطع
الكـونكـريتـية التـي من خاللهـا سيتم
ــغـمــور حتت قـنـاة تــشـكـيل الــنـفق ا

الحية). خور الزبير ا
وأضاف أن (نسب االجنـاز فيه بلغت
طلوبة هي %70 وان أعمال احلفر ا
3,100 مــلــيــون مــتــر مــكــعـب فــيــمـا
وصــلت اآلن إلى  2,7مـــلــيـــون مــتــر
ـطلـوبة مكـعب  مـؤكدا أن االعـماق ا
تـبقي كـميـة قلـيلة هي 15,7 م وإن ا
وبـحــلـول نـهــايـة الـشــهـر احلـالي أو
ـقبل تنـتهي أعمال منتـصف الشهر ا

احلــــفـــر ومـن ثم أعـــمــــال اجلـــوانب
وبالتالي الوصول إلى معاجلتها). 
جــديـــر بــالــذكــر أن مــشــروع الــنــفق

ÊU e « ≠ œ«bG

شــكــلت وزارتـا الــتــخــطـيط والــتــعــلـيم
العالي والـبحث العـلمي جلنة مـشتركة
لــلــنــهــوض بــواقع الـــتــعــلــيم الــتــقــني
والـهـنـدسي في الـكـليـات االهـلـيـة. وقال
وزير التـخطيط خـالد بتـال النجم خالل
تـرؤسه اجـتـمـاعا مـشـتـركا مع الـتـعـليم
ـديـرين الـعـامـ الـعـالـي ضم عـدد من ا
ورؤساء اجلـامعـات امس ان (االجتـماع
ـتعلـقة بواقع ناقش عـدد من القضـايا ا
التـعلـيم التقـني والهنـدسي في التـعليم
االهلي وتقرر تشكيل جلنة مشتركة من
الـوزارت لـوضع مـعايـيـر االستـحداث
ـعـايــيـر وفـقـا لــلـحـاجـة وتـكـون هــذه ا
والفجوات التنموية وكذلك اعادة النظر

وجودة). بتقييم واقع الكليات ا
مضيفـا ان (الوزارة تعمل بـالتعاون مع
الــتــعـلــيم الــعــالي عــلى رسم ســيــاسـة
ــرتـبـطـة جــديـدة لـلــتـنـمــيـة الـبــشـريـة ا
بــالــتــعــلــيم وحــاجــة ســوق الــعــمل من
ـا يتـناسب مخـتلـف االختصـاصات و
مع الـزيـادات الـسـكـانـيـة الكـبـيـرة الـتي
يشـهدهـا العـراق والعـمل على مـعاجلة
الـفـجـوات الــتـنـمـويــة في احملـافـظـات)
وتابع انه (في ظل الـزيادات الـسكـانية
فإن احلـاجة الى وجـود التـعلـيم االهلي
تـعـد مـهـمـة السـتـيـعـاب اعـداد الـطـلـبـة
ـــتـــخـــرجـــ ســـنـــويـــا من الـــدراســـة ا
االعـــدادي) مــشـــيـــرا الى انه (فـي هــذا
العام لديـنا اكثر من ٥٠٠ الف طالب في
رحلـة االخيرة من الـدراسة االعدادية ا

d
—U

IwK _« w bMN «Ë wMI « rOKF « l «u  ÷uNMK  WM' qOJA

X d _U  W u d « U R*« b Ëe  vK  ÊUIHÒ  w U OA «Ë wLO b «

ولــذلك فـأن الــكـلــيـات احلــكـومــيـة غــيـر
قـــادرة عــلـى اســتـــيــعـــاب هــذه االعــداد
الـكـبـيرة) مـبـينـا ان (الـتـخطـيط تـعمل
عـلى ان تـكون مـشاركـة الـتعـلـيم االهلي
ئـةـ مع التعـليم احلكومي بنسبة 50با
شــريــطـة حتــقـيـق الـرصــانـة الــعــلـمــيـة
ـيـة في الـكـلـيـات واجلـامـعـات واالكــاد
االهــــلـــــيــــة) ومـــــضى الـى الــــقــــول ان
(الـتـوسع في الـتـعـليـم االهلي مـن شأنه
كـانية ان يـسهم في حتـقيق الـتنـميـة ا
النه سيـحرك عددا من قـطاعـات التنـمية
زيد من اخملتلفة وفي مقدمتها توليد ا
فرص العمل للشباب) الفتا الى (وجود
حاجـة كبيـرة للمـمرض وبالـتالي فان
ـضي في اســتـحـداث الـواقع يــتـطـلـب ا
زيد من اقسام التمريض لسد الفجوة ا
ـــوجـــودة فـي هـــذا اجملـــال وتـــأكـــيــد ا
وجــوب تـــوافـــر الـــكــلـــيـــات واالقـــســام
ــتـطــلــبـات الــعــلـمــيـة االهـلــيـة عــلى ا
والــتـــقــنــيـــة ومــنـــهــا اخملــتـــبــرات مع
االستمرار في عمـلية التقـييم واستيفاء
ـعـايـير الـتـخـطـيـطـيـة والـتـنـمويـة في ا
عـمـلـيـة االسـتـحـداث الي قـسم او كـلـيـة
جــديــدة تــقـــنــيــة او هـــنــدســيــة او اي

اختصاص اخر).
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من جـهــة اخـرى اتـفـق وزيـرا الـتــربـيـة
علي مخـلف الدليـمي واالتصاالت اركان
ـشـروع الــشـبـيــبي عـلى آلــيـة تــنـفـيــذ ا
ــؤســســات الــوطــنـي لألنــتــرنــيـت في ا
الــتــربــويــة. وذكــرت الــوزارة في بــيــان

تـلقـته (الـزمان) امـس (اجلانـبـ ناقـشا
بـرم ب الطـرف في ما بنود االتـفاق ا
ـــشـــروع الـــوطـــني يـــخص تــــنـــفـــيـــذ ا
ؤسسات الـتربوية) لألنترنـيت داخل ا
واضـاف ان (الـلـقـاء اسـتــعـرض تـنـفـيـذ
ــشــروع الــتي ــرحــلـــة الــثــانــيــة من ا ا
تــتـــطــلب وجـــود مــواقع خـــاصــة داخل
ـدارس ـديـريـات الــعـامـة لـلــتـربـيـة وا ا
ــعـــدات لــغــرض لـــنــصب االجـــهــزة وا
تــزويــدهم بــخــدمــة االنــتــرنت اجملــاني
وربـطـهـا ضـمن شـبـكـة مـوحـدة) وشـار

الـدلـيـمي الى ان (تـكـنـولوجـيـا الـتـعـليم
أصبحت من الضـروريات األساسية في
النظـم التربويـة خاصة في ظـل التحول

ي بعد جائحة كورونا). العا
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مثـنيـا على (عـمل االتصـاالت وما تـبذلهُ
من جـهــود كـبـيـرة فـي تـنـفـيــذ مـشـاريع
مــهـــمــة وســتـــراتــيــجـــيــة تـــخــدم عــمل
ؤسسة التربوية والـتعليمية على حٍد ا
سـواء عن طــريق مــد الـكــابل الــضـوئي
وايــصـــال خــدمــة االنــتـــرنت اجملــانــيــة

اجلولة الثالثة التي وصفت بانها
كـانت قـد كشـفت كـنوز ثـمـينـة منم
قـبل هـيـئـة اثـار عـراقـيـة من دائرة
االثــار والـتـراث في مــرحـلـتـ من
حزيران حـتى نهايـة تشرين األول
عام (1999) وكـمـرحـلـة اولى كـما
يشير الدكتور رياض عبد الرحمن
 رئـيس الـفـريق األول : أن الـفريق
الـذي بـاشــر بـالـتـنـصــيب ألهـمـيـة
ــــديــــنــــة من الــــنــــاحــــيــــة هــــذه ا

احلـضــاريـة والــتـاريــخـيــة وكـذلك
تـوقف الـتجـاوزات عـليـهـا من قبل
الــبـعـض وقـد تــمــكن من الــعــثـور
على (397) قطعة من ثالث مواقع
ـديـنــة الـتي يــبـلغ مــسـاحــتـهـا بــا
ا شملت أواني الكلية (190) دو
فــخـاريــة واقـدام واثــار مـخــتـلــفـة
وقطعة نحاسية على شكل مسمار
يـــتــــكـــون اعاله عـــلـى شـــكل وجه
ـــصــدر انـــســـان. كـــمـــا يـــشـــيـــر ا
بــاالضــافــة لــلــوحــات بــالــكــتــابــة
ـسـمــاريـة تـضم مــنـهـاج دراسي ا
واخــتـــام اســطــوانـــيــة احـــدهــمــا
يـــتـــضـــمن مـــشـــهـــد لــقـــطـــات من
احلــيـــوانـــات األلــيـــفـــة يــقـــودهــا
شـخص يـقـصد بـانه كـلـكـامش تو
انـــكـــيــــدو ويـــقف خـــلــــفه الـــرجل
العقـرب الذي يحـوي ذنب العقرب
دابـره الـسن كـمـا  الـعـثـور عـلى
ياه آثار مجاري لشبكة تصريف ا
اآلسنة والـفخار بشـكل دائري كما
ــنـــقــبـــون عــلى ان (ادب) كـــشف ا
كـانـت مـيــنــاء يـطل عــلى اخلــلـيج
الـعــربي حــيث الـعـالقـة مع ابــنـاء

اخلليج والبحرين وعمان . 
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ولالشـــــارة الى مـــــا اشـــــار الـــــيه
الـدكتـور والبـاحث االثـاري ( نائل
حــنـون ) في مـحـاضـرته بـجـامـعـة
الـقــادسـيـة  عن اثــار بـســمـايـة ان
ـــديـــنــة تـــشـــمخ بـــازدهــار هــذه ا
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ـديـنـة الـسـومـرية تـقع تالل هـذه ا
التي تسمى بـسماية او (ادب) في
مـركــز مـحــافـظـة الــديـوانــيـة عـلى
مـسـافـة (68) كـيـلـومـتـر من مـركـز
مـديـنـة الـديوانـيـة وضـمن الـرقـعة
اجلـغـرافـيـة لــنـاحـيـة الـبـديـر كـمـا
يـشـيـر بـاسم جـبـار الـنـائـلي مـدير

اثار وتراث محافظة الديوانية 
لـ (الــــزمــــان) : بــــان تـــاريـخ هـــذه

ـــنـــدرســـة يـــعـــود الى ـــديـــنـــة ا ا
يالد منتـصف األلف الثـالث قبل ا
وقـــد كـــشــفـت الــتـــقـــنـــيــات الـــتي
ــديـنــة في ثالث شــهـدتــهــا هــذه ا
جـوالت كــانت االولى لــلــفــتـرة من
1903-1906م والــــثــــانــــيــــة عـــام
(1962م) قــــبـل الــــعــــالم االثــــاري
الـبـرفسـور ( وجـرجـيس بـانكس )
حـيث  الـعـثـور عـلى الـعـديـد من
الــقــطـع األثــريــة الـــثــمـــيــنــة وفي

يالد وبـعده حـضاري كـبيـر قـبل ا
وقـــد كـــشــفـت الــتـــقـــنـــيــات الـــتي
ديـنة الـتي تسمى شهـدتهـا هذه ا
(ادب) لــثالثـة جـوالت كــمـا اشـرنـا
فـقـد  العـثـور فيـهـا تمـثـال كامل
مـن الـرخـام الـقـطـع األخـرى مـنـهـا
اواني بـحـرية مـحـفورة ومـرصـعة
ة يعود تاريخها إلى باحجار كر
ـيالد حيث حوالي (3300) قـبل ا
ــلك مـنـتــصـبـا عــلى قـاعـدة يـفق ا
وهــو خــاشع امــام االلــهــة ضــامـا
ذراعــيه وبـدايـة الى عــشـره وعـلى
كتفه اليمنى كتابة سومرية تنص
اســمه والـقـابه وان عــ الـتـمـثـال
وحــاجـبــيه مــوصــعـة بــاحلــجـارة
ـعـادن الـثـمـيـنـة وهي ـة وا الـكـر
بقوة االبداع في الـنحت ومحاكته
الـطـبـيـعـيـة . واشـار مـديـر االثـاث
والــتــراث : بــأنه البــد من االشـارة
ـرحـلـة الثـانـية مـن التـنـقيب الى ا
الـــذي شـــهــدتـه احملــافـــظـــة حــيث
اوضح بذلك (محـمد يحيى راضي
رئـيس فــريق الــعـمـل الـذي بــاشـر
التـنـقيب في 20/ اذار عام 2000
م واســــتــــمــــرت (40) يـــــومــــا في
ــديــنـة  الــعــثـور مــوقـعــ من ا
فــيـهـا عـلى ابـنـيـة ذات جـدران من
ـفخـور وباشكـال هنـدسية األجر ا

مـنظـمـة ظهـر انهـا دور سـكنـية 
فـــيــهــا الــعــثـــور عــلى وارد نــرنــة
(380)  قــطـعــة اثــاريــة في تــكـون

ـــديـــنـــة وكـــذلك تـــمـــاثـــيل هـــذه ا
وادوات منزلية دقيقة الصنع .

ـديـنة كـمـا  العـثـور عـلى سور ا
وألهـميـة هذه الـتقـنيـات في موقع
سـجايه االثـري الـتي يعـرف باسم
(ادب) عنـد األقدم كـمابـانها هي
التـاسعـة من مدن مابـعد الـطوفان
وقد عـثر بـها عـلى اقدم تـمثال في
الــعــالم ويـــشــيــر الــدكـــتــور نــائل
ـــديــــنــــة هي حــــنـــونـن ان هــــذه ا
التـاسعـة من مدن مابـعد الـطوفان
وقد عـثر بـها عـلى اقدم تـمثال في

العالم . زقورة الزبلية في الديوانية

r UF « w  ‰U L  Âb √ rC  W —bÒM  WM b
WO «dF « ©»œ¬® Ë« W UL

ــــغــــمـــور هــــو االول من نــــوعه في ا
ـسافة 2500 ـتد  الشرق األوسط و
نـفذ من مـيناء متـر ويربط الطـريق ا

الـفـاو الكـبـيـر وصـوال الى نـاحـية ام
قــــصــــر ومن ثـم الــــطــــريـق الــــدولي

السريع .

دارس).  بسرعة وجودة عالية الى ا
من جـــــانــــبه اوضـح الــــشــــبـــــيــــبي ان
ـشــروع الـوطـني لإلنــــــتـرنت يـهـدف (ا
الى وضع العراق في مـصـــــــاف الدول
ناسبة تقدمة عبر توفــــــــير البيئة ا ا
جلــعـل الــبـــلـــد مـــنــتـــجـــا لـــلــبـــيـــانــات
ـــــــــا ســيـــشــكل ـــعـــــــــــلــومـــات  وا
الركيـزة األساسيـة للتنـمية االقـتصادية
واجملـتـمـعيـة وكـذلك الـنهـوض بـجـميع
منـظــــــــومات الـدولة ومن بـينهـا قطاع

التربية والتعليم).
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نائل حنون

ما أسهل الكتابة عن احلس وما أصعبها ..
سهلـة ..الن احلس قـريب من كل إنسـان .. يفهـمه  ويتعـاطف مع  موقفه الـعظيم 
النه مع احلق وضد الـباطل .. مع احلرية وضـد العبوديـة .. وهو ما تمـيل اليه النفس

 وتعشقه الروح االنسانية ويتفق مع الفطرة السليمة ..
وصعبة .. الن الكتابة عن احلس لها شروط .. منها أنه

ـكن أن تـكـتب عن احلـسـ  أو تـعـشق  احلـسـ إن لم تـكن حـرا .. صـادقا .. ال 
بادىء والقيم غير مـنافق ..  تتحمل ثمن موقفك العـالي .. ال تهادن وال تساوم على ا
العلـيا ..  تؤمن باالنـسان  وقيمته ودوره .. تـكره  االستبـداد  واالستغالل  وتمقت
ـ  وتتمسك بـالعدل وحتارب الـفساد  والـفاسدين .. تؤمن  الظلم والـظالم  والظا
بان الثـورة  طريق للخـالص  من اجلبروت والطـغيان  وتـسير على خـطاها وحتارب

من يقف ضدها ..
  ضمـيـر حي  وقلب تـصـدي للـكـتابـة عن احلـسـ ولن يـتحـقق ذلك ان لم يـسعـف ا
لي عـلـيه الغـير  مؤمـن  نابض بـحب اخلـير  وعـقل مبـدع   وقـلم حر غـيـر أجيـر 

وشجاعة فائقة تمكنه من قول كلمة احلق مهما كان ثمنها غاليا..
حب احلسـ واجب .. فيه حب لرسول الله (ص) وارضاء له واقتداء به (حس مني
ـودة في القربى) وانا من حسـ ) وتنـفيذا ألمـر الله ( قل ال اسـألكم علـيه اجرا اال ا

.. (احب الله من احب حسينا) .
ويـفـرض هـذا احلب عــلى احملب ان يـلـتـزم بـاوامـر مـحــبـوبه ويـكـون قـدوته ومـثـاله ...
ولذلك قال اهل الـبيت (من أحبنا فاليعمل بعمـلنا) .. ويختصرها االمام الصادق (ع)
ـانه والـتـزامه بـقـيـم االسالم ومـبـادئه وهي (من عف بـطـنه بـشـروط واضــحـة تـؤكـد ا

وفرجه وعمل خلالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه) ..
يزان ? فاين نحن من هذه القيم وما هو ثقلنا في هذا ا

هنا يكون احلب وتتجلى أسمى معانيه في التطبيق والعمل ..
  حب .. الكتابة عن احلس

ــنـطق  يــخـتــلط فـيــهـا الــفـكـر الـكــتـابــة عن احلـســ مـزيج مـن الـعـاطــفـة والــعـقل وا
صيبة التي  لهول ا وضوعي  وتظهر العاطفة فـيها واضحة  بالوجدان  والـذاتي با

حلت باألمة واحلس وأهله وإصحابه ..
مأساة أدمت قلب االنسانية وقرحت جفونها ..

  كن أن يكـون  اال منحازا  للحس ملحمـة عظيمة .. من يتمـعن في فصولها  ال 
ـقـدمة والى ـوضـوعيـة  والـعدالـة  من أول سـطر في ا  وفي ذلك  االنـحيـاز تـكون ا

خاتمة الكتاب ..
احلـسـ مـلـهم االحـرار والـثـوار في كل االزمـان والـعـصـور  والـبـلـدان ومن مـختـلف

االجناس واالديان .. 
وذج  في حياته .. وملهم وهو في ضريحه .. وذلك هو اخللود .. قدوة وا

سلم والغربي  .. ؤمنون ... من العرب وا كتب عنه ا
ـبادىء ثورتـه الشرق والـغرب .. مـفكـرون وكتاب  وبـاحثـون  تنـاولوا  ثورته وتـأثر 
ووقـفـته اخلـالـدة  عـبـروا فيـهـا عن  انـتـمـائـهم احلـقـيـقي اليـه  وإن كانـوا من دين أو
جنس أخر  .. لـقد  أحـبه كل من  سمع بـقصته أو تـابع ملـحمته أو سـار على هدي

ان يقوم على العاطفة والعقيدة معا .. مبادئه وأمن بثورته .. إ
سيـحي (انـطوان بـارا) بان (سـيرة احلسـ جذبـتنـي أن أخوض فـيها ـفكـر ا يـقول ا
فـقـرأتهـا وتـأمـلـتـهـا ووجـدتـها تـسـتـحق أن تـوضع في كـتـاب .. لـو كـان احلـسـ مـنا
لـنـشــرنـا له في كل أرض رايـة وألقــمـنـا له في كل أرض مــنـبـرا ولـدعــونـا الـنـاس الى

.. ( سيحية باسم احلس ا
اني يـوهان فولفـجاجن (ان ماساة احلـس هي ماساة لـلضمير سـتشرق اال ويؤكد ا
ـثل االنـسـاني كـله .. وإن احلــسـ جـسـد الـضـمــيـر االنـسـاني بـدفــاعه عن الـقـيم وا

االنسانية الرفيعة)
مأساة تدمي القلوب لهول مصابها ..

وعقـيدة تـستـهوي الـعقـول لعظـمتـها ونـالت إعجـاب العـالم  وبالـذات أحراره ..  تـنير
ن يــعــانـي من ســطــوة احلــاكم اجلــائــر  وتــعــطي درســا لــلــثــوار طــريق اخلالص  
في مقارعـة الطغاة واجلبابرة واالنحـراف وتقوم على منهج فريد في االصالح  يظل

قائما في كل العصور ..    
االصالح احلسيـني يستنـد الى قاعدة اساسـية وهي أنه ال شرعيـة للحاكم إن خالف
شرع الله والدين ومارس الظلم واالستبداد والفساد  مع الرعية  أو إستغل السلطة
بررات والفلسـفات  التي يتبعها أو يتعكز الهداف شخصـية  مهما كانت الذرائع وا

عليها ..
يـة .. دائمـة  .. مسـتمـرة وليـست ثورة وقـتيـة مرتـبطـة بزمـانها  ثورة   احلـس عـا

عاصرة ... كحال كل الثورات ا
عاني العظيمة .. وستبقى تلهم االجيال والثوار واالحرار ا

وهـذا هـو سـر وقـيـمـة االحـتـفـاء واسـتـذكـار مـلـحـمـة الـطف واسـتـلـهـام مـعـاني الـثـورة
اخلالدة .. 
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من جـميل مـا كتب عن االمام احلـس وثـورته قصـيدة طويـلة لـلشـاعر العـربي الكـبير
نزار قباني اخترت منها ..

إن لم يكن ب احلس وبيننا
نسب فيكفينا الرثاء له نسب
واحلر ال ينسى اجلميل ورده

والن نسى فلقد اساء  الى االدب
يا الئمي حب احلس اجننا

واجتاح اودية الضمائر واشرأب
فلقد تشرب في النخاع ولم يزل
سريانه حتى تسلط في الركب
من مثله احيا الكرامة حينما
ماتت على ايدي جبابرة العرب
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ـاذا ان الــله يــقـذف احلب فـي قـلــوبــنـا فـال تـســأل مــحب 
احببت ..

االمام علي ابن ابي طالب (ع ) ..
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ولكن انزلْ على حُكْمِ بني عَمِكَ فانهم
لن يروك االّ ما تُحب "

انّ الـقوم مـصـمـمون عـلى الـقـتال االّ
أنْ يــعــلـن احلـســ قــبــولـه بــبــيــعـة

(يزيد) 
فأجابه االمام احلس (ع) قائالً :

" والـــلهِ ال أُعــطـــيــكم بــيـــدي اعــطــاءَ
الذليل  

وال أقر لكم إقرار العبيد "
وخــاضــهـا حــتى الـنــهــايـة مــلـحــمـةَ
بطولةٍ وفداءٍ وقدّم القراب من أهل
بــيـته وأصــحـابـه دفـاعــاً عن الـدين
وانقـاذاً لألمة واالنـسانيـة من براثن

اجلور والطغيان والفساد .
وبقـيت كلـماته تـرن في سمع الـزمان
 يُصـغي لهـا األحرار فـتنعـكس على
مـــســـاراتـــهم بـــانـــتـــفـــاضـــاتٍ عـــلى
ــــة ورفض الـــكــــيــــانـــات الــــظـــــــــــا
مـــــــــطـــلق لـــكل ألـــوان الــطـــغـــيــان
ويــــــــجــــودون في هــــذا الــــســـبــــيل
بــالـــدمــاء واالرواح اقــتــداء بــاالمــام
احلـــســ (ع) الـــذي رسم  بـــدمـــــــه

الزكيّ طــــــريق اخلالص .

" وأراكُم قـد اجــتـمـعـتـم عـلى امـرٍ قـد
أسخطتم الله فيه عليكم  

ِ عنكم   وأعرضَ بِوَجْهِهِ الكر
وأحلَّ بكم نِقْمَتَه  

وجنبكم رحمته "
واالمــام احلــســ (ع) أعــلــنــهـا لــهم

وبكل صراحة :
انّهم اذ اجتمعوا على قتاله بعَيدون
عن رحمـة الـله  وقد أعـرض بـوجهه

عنهم  
ن وأنـهم في غـمــرة الـفـتـنـة ولـيس 
ـضي في قـتاله االّ أُصرَّ مـنـهم على ا

ب . اخلسران ا
واستمر في خطابه قائالً :

( فنعم الربُ ربُنا 
وبئس العبيدُ أنتم 

أقرر بالطاعة 
وآمنتم بالرسول محمد (ص) 

ثم انـكم زحـفـتم عـلى ذريـته وعـتـرته
تريدون قـتلهم  لقـد استحـوذ عليكم
الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم "

وهكذا اتضحت الـصورة وكَشَفَتْ ما

لــلـرســول (ص) ومــحـاربــة الــرسـول
(ص) مــحــاريــة لـلـه  سـبــحــانه وهل
هــنــاك عـمـل أنـكـى وأفـظـع مِنْ حـرب

الله ورسوله ?
-2-

جـاء الـتـعـلـيل احلـسـينـي البـلـيغ في
خــــطــــاب لالمــــام احلـــســــ (ع) في

جموع احملتشدين لقتاله 
حيث قال :

"احلمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها
دار فـنــاء وزوال مـتـصـرفــة بـأهـلـهـا
ـغـرور مَنْ غرتْه حـاالً بعـد حـال  فـا
والشـقيُّ مَنْ فتـنته فال تـغرنـكم هذه
الـدنــيـا فـانــهـا تـقــطع رجـاء مَنْ ركن
اليها  وتُخـيب طَمَعَ مَنْ طمع فيها "

وواضـح لـــــكل ذي لُـبّ أنه ( عـــــلـــــيه
الــــسالم) أراد إشـــــعَــــارَهُم بـــــأنــــهم
مـــغـــرورون وبــلـغ من شـــقــائـــهم أنْ
اصــبــحـوا جــنــداً لــلـدعيّ بـن الـدعيّ
(عـبيـد الـله بن زيـاد) يـحـركـهم حيث

شاء ..!!
ثم قال لهم 

واضـح صـــــريح حـــــيـث قـــــال وهــــو
يخاطبهم :

( لــقـد اســتـحــوذ عـلــيـكم الــشـيــطـان
فأنساكم ذِكْرَ اللهِ العظيم ) 

نعم 
انّ مَنْ يستحوذ عليه الشيطان يدفع
ــهــالك  ويُــزَيِن لـه ارتــكـاب به الى ا
الفـظـائع  حـتى يـصل الى درجةٍ مِنَ
الـــدُونــيــة ال يــبــالي مـــعــهــا بــأعــظم

اجلرائم وأنكاها .
انّ محاربة احلـس (ع) هي محاربة
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هنـاك سؤال مُـلّح بشأن اولـئك الذين
ازدحــمــوا وجتـمــعــوا لـقــتــال االمـام
احلـس (ع) ريـحـانـة الـرسول (ص)

وسيد شباب أهل اجلنة خالصته :
كــيف يـنــحـدر االنــسـان الى مِــثْل مـا
انـحـدر الـيه اولـئك األوغـاد مع انـهم

مسلمون حسب ما يدّعون ?
لـــقــد عـــلّل االمــام احلـــســ (ع) ذلك
الــــســـقــــوط األخـالقي والــــتــــنــــمـــر
روق الديني بتعليل االجتماعي وا

هم علـيه من التـناقص فـكيف يـكون
االنـسـان مـؤمــنـا بـالـرسـول (ص) ثم

يخرج حملاربة أهل بيته ?
ومن نــتــائج اســتــحــواذ الــشــيــطـان
عــلــيـهم انــهم كــانــوا يـســمــعـون وال
يــعــون جتــلّى ذلك حــيــنــمــا قــال له

الشمر :
" ما هذا الذي تقول ?
أَفْهِمْنا حتى نفهم ? "

لــقـــد سُــلِــبُــوا الــفــهمَ والــدرايــةَ رغم
وضوح األمر .

فقال االمام احلس (ع) :
" أقول :

اتقوا الله ربكم وال تـقتلوني فانه ال
يــحل لـكم قــتـلي وانــتـهــاك حـرمـتي

فانى ابن بنت نبيكم ...
الى ان قال 

ولعله قد بلغكم قول نبيكم :
احلسن واحلـس سـيدا شـباب أهل

اجلنّة "
أتدرون ماذا كان اجلواب ?
قال له قيس بن االشعث :

" ما ندري ما تقول  
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تزايـد أعداد األفغـان الفارين خـوفا من حركـة طالبـان التي توسع سـيطرتـها يوماً
بعـد يوم مـنـذ االنسـحاب األمـريكي حـيث يغـادر حوالي  30ألف أفـغاني بالدهم
كن وصفه بـالفرار أسبوعـياً بـينمـا يضطـر آخرون إلى النـزوح الداخـلي فيمـا 
الكبير.إن حوالي  330 ألف أفغاني نزحوا من ديارهم وأكثر من نصفهم هربوا
ـاضي. لـقد هـاجر الـكثـيرون من بـعـد بدء انـسحـاب القـوات األمريـكـية في مـايو ا
دن الـتي تعـد آخر القالع الـتي تسـيطـر علـيها قراهم لـيقيـموا لـدى أقاربـهم في ا
قاطـعات بيـنما يحـاول اآلالف احلصول على احلكـومة األفغانـية في العـديد من ا
ـغـادرة البالد كـمـا جلـأ آخرون إلى ركـوب شـاحـنات جـوازات سـفـر وتأشـيـرات 
هـرب للتسلل عبر احلدود بشكل غير شرعي.احتشد آالف األشخاص يائس ا
في مطـار كابـول حملاولـة الهـرب وسط حال من الـفوضى الـعارمـة أوقعت الـعديد
من القـتلى وشلت حركة الطيران وذلك غداة سيطرة حركة طالبان على العاصمة
األفـغـانيـة. وانتـشـرت مقـاطع فيـديـو على مـواقع الـتواصل تـظهـر مـشاهـد فوضى
ـدرج نفسه فيـما تتمـسك مجموعات طار حيث يحـتشد اآلالف على ا عارمـة في ا
من الـشـباب بـساللم الـصعـود إلى الـطائـرات.وتـشهـد الـبالد حالـيـاً فصالً دمـوياً
هـاجرين خـاصة جديـداً لكـنه يأتي في ظل تـشديـد اإلجراءات عـبر الـعالم ضـد ا
في ظل احملاذيـر بسـبب جائـحـة كورونـا التي جـعلت الـهـجرة أكـثر صـعوبـة ولكن
الـرئـيس األفـغاني أشـرف غـني تـرك شعـبه عـلى حالـته واخـتـار الفـرار من كـابول
ـال وما لم يـتمـكّن من حمـله مـعه بقي عـلى مدرج اإلقالع في بسـيارات مـليـئة بـا
طار.لـقد شهدت أفـغانستان مـوجة من الهجـرة اجلماعية بـعد الغزو الـسوفييتي ا
ـزيد مـن األفـغـان مع االنـسـحاب لـهـا في عـام  ?1979وبعـد عـقـد من ذلـك فـر ا
السـوفييتي من الـبالد لتسقط في أتـون حرب أهليـة واستمر تدفـق الهجرة حتى
مع سيـطرة طالبان على مقاليد السلطة عام 1996م. بـدأت حركة طالبان التحرك
لتـكسب كل يـوم موقـعًا جديـدًا على األرض وهـو األمر الـذي أثار تـشاؤم وخوف
فـي أذهــان األفــغــان الــذين يــرون في احلـــركــة ردة إلى الــوراء وعــدم امــتالكــهــا

مشروعًا لتنمية البالد بل السيطرة وفقط بقوة السالح. 
انتـصرت حـركة طـالبـان ودخـلت مسـاء األحد الـقصـر الـرئاسي حـالة من الـذعر
شـهـدهـا مطـار الـعـاصـمـة نـقطـة اخلـروج الـوحـيـدة من الـبالد إلى حـيث تـهـافتت
حشـود حملاولة الفرار من النظام اجلديد الذي تعهدت احلركة اإلسالمية بإقامته
ولوأن احلـركة أبـلغت مـقاتـليـها أنه ال يُـسمح ألحـد بالـدخول إلى
أي مـنزل من دون إذن كما بدأت احلركـة جمع األسلحة من
. وقــال مــســؤول لـ"رويـتــرز":"نــتــفــهم أن الــنـاس ـدنــيــ ا
احتـفظوا باألسلحة من أجل الـسالمة الشخصية واآلن
ال عبـد الغني برادر كـنهم الشـعور باألمـان. وقال ا
أحـد مؤسـسي احلـركـة علـى انتـصـارهـا قائالً "اآلن
يجب علينا أن نقوم بخدمة شعبنا وضمان السالم".

منـذ قـد األزل  والنـفـاق الـسيـاسي في الـعـراق هو الالعب الـرئـيـسي في دمار
هـذا الـبـلـد لـو رجعـنـا الى الـتـاريخ نالحظ مـصـيـر الـشـعب ضـائع والـسبب ان
اغـلب الــسـاسـة نــافـقـوا كـثــيـرا من اجل مـصــلـحـة شـخــصـيـة وحـزبــيـة وبـاعـوا
  فـالـسـاسـة ضـمـائـرهم لـدول خـارجـيــة فـالـنـفـاق نـفـاق ال لــون له واضح جـيـدا
مارسـوا النفاق بكل انواعه مـنها باقي الى االن وهو العـزف على الوتر الطائفي
وصـراعــات داخـلــيـة واتــهـامــات جـهـة دائــمـا حــروب وارهـاب وفــسـاد شــامل 
من أجل ســيـاسـيـة حتـمل فــشـلـهـا جلـهـات أخــرى وتـسـقـيط سـيـاسـي مـسـتـمـر 

انتخابات ومصالح حزبية .
ومـا من تصنـيف إال والعراق في ذيل كل هذا مـاجعل الـعراق متـأخرا بكل شيء 
واألمن وجـواز الـقـائــمـة مــؤسف جـدا ان يــكـون الـعــراق االسـوء في الــتـعـلــيم 
الـسـفـر...الخ وهذه االسـبـاب واسـباب اخـرى كـافـية ان نـقـول بان الـسـيـاسة في
العـراق فاشـلة في احـتواء الـشعـب واالهتـمام به والـيوم نـحن شعب بال حـقوق
ولـو قـلنـا حـقنـا في كـذا وكـذا القـائـمـة لم تنـتـهي فـنحن ابـسط احلـقـوق باتت من
الصـعب احلصـول علـيهـا كل األ تتـقدم إال نـحن شعب مـصيـبته انه ال يـعيش
احلـيـاة يـدفع الــثـمن دائـمـا بــاهـظـا وأن ال نـنــسى ان الـشـعب ذاته بـه مـشـكـلـة
نصفق لهم دائما ويتـحمل مسؤولية مـاجرى له فنحن من سمح لـهم بدمار البلـد 
ونـتـخـبـهم رغم مـعـرفـتـنـا بـأنــهم طـغـاة وفـاسـدون "الـشـعب ال يـتـفق عـلى شيء
متـناقض ازدواجي "وقـالهـا الـدكتـور علي الـوردي ((غريب أمـر هذه األمـة فالـفرد
فــيـهـا مــزدوج الـشـخـصــيـة  واجملـتــمع مـنـشق الــضـمـيــر)) .وقـال أيـضـا : ((ان
لكـنه يسـتغرب كل اإلنسـان عادة ما يـستـغرب من نفـسه هذا الـتحـول والتنـاقض

االستغراب إذا الحظ شيئا من ذلك في غيره. ))..
وقد يـختلف معي البعض وقد يتفق معي الكثيرون على أن االعتماد على امريكا
"الصديق واعـوانـها في بـنـاء البـلـد " كرت خـسـران" فهم مـعـروفون بـسـياسـتـهم 
ولم يقـدموا دائم لهم "والـتاريخ يـشهـد لـهم بذلك وهـا هم في العـراق منـذ سنـ 
! لذلك مـن الضـرورة حتـسـ عالقـتـنا مع دول لنـا شيء سـوى الـدمـار واخلـراب
والـدول االخـرى!! وعـدم االعـتـمـاد عـلى امـريـكـا واعـوانـها!! والـعـمل عـلى اجلـوار

انيا واليابان و….الخ. بديل آخر والص وأ
ـاذا ال يتـغيـر الشعب  هنـا نتسـائل هل مشـكلـة العـراق في شعبـه أو ساسته ? و
وساسـته ? والى أين والى مـتى سـيبـقى الـشـعب العـراقي  جـريـحا ويـنـزف دما

شاكل االخرى ?  بسبب اإلرهاب والفساد وا
ومـتى سـياتـي هذا الـيـوم ونتـخـلص من الـنفـاق الـسيـاسـة والسـاسـة الذي ارجع
ـسـتـقـبل الـقـريب آمـنـا مـزدهرا الـعـراق الى الـوراء ? وهل سـيـكـون الـعـراق في ا

متقدما ?..
 لذا فـان بقاء العراق على ماهو عليه او لالسوء من تقدمه لالمام مرهون بشعب
متفق يـد بيد نابذ للطائـفية  خالي من عبيد األحزاب ونـفاق الساسة يعمل على
وسياسـة اقتصادية مصلـحة العراق وبنـاءه  معتمدا عـلى قيادة جريئـة وصادقة 
كن أن يـتحـقق في عـراق تكـثر به   وهذا لألسـف  ال  كفـوءة وساسـة نـزيهـ
كـون الـقـرارات أغـلـبـهـا بـيـد األحـزاب? واألحـزاب بـيد دول األحـزاب الـسـيـاسـيـة 
اخرى? والـشعب مقسم لألقسام الهدف لهم سوى مصلحتهم الشخصية اسواء

كان الشعب او االحزاب وساستهم ...

ÎôË√ WOJ d _« ` UB*«

بغداد

œ«u  w d  bL «

ئات من تفاجئ الـعالم بانسحاب القوات األمريكية من افـغانستان مخلفه ورائها ا
عدات األمريـكية الصاحلة لـالستخدام بيد القطع من األسـلحة الثقـيلة واخلفيـفة وا
فضل لديها. بدء ـتطرفة طالبان العدو األول لـلحكومة األفغانيـة احلليف ا احلركة ا
هـذا االنـسـحـاب لـيـال من الـقـاعـدة األفـغـانـيـة االسـتراتـيـجـيـة (بـاغـرام) دون إبالغ
(كـابل) عن أسـبـاب هـذا االنـسـحـاب تـاركـة حـلـيفـهـا الـسـابق لـقـمـة سـائـغـة حلـركة
ـتـطـرفـة.تال هـذا االنـسـحاب هـروب عـدد كـبـيـر من الـقـيـادات الـسـيـاسـية طـالـبـان ا
صـيرها احملتـوم قابله تـقدم سريع حلركـة طالبان والعسـكرية تاركـ أفغانسـتان 
ـدن األفـغـانـيـة واحـدة تلـوا األخـرى وصـوال حلـدود الـعـاصـمة واسـتيـالئهـا عـلى ا
كـابل لم تالقي طـالبـان أثـناء هـذا التـقـدم أي مقـاومـة تذكـر من الـقوات الـعـسكـرية
ـواجــهـة بــعــد اخـتــفـاء مــعـظم واألمـنــيــة األفـغــانـيــة الـتـي فـضــلت الـهــروب عــلى ا
قـادتهـا.كذلك حتـركت عدد من الوحـدات العـسكـرية بتـجهـيزاتـها وأسلـحتـها صوب
احلدود اإليرانـية حيث سـلمت نفسـها للـقوات اإليرانيـة هناك رافـقه جلوء أكثر من
ألف جـنــدي الى طـاجـكـســتـان واسـتـسالم قـوات نــظـامـيـة آخـرى حلــركـة طـالـبـان
شـهد الـعسـكري األفـغاني.احلـدث ألقى وهـروب الـباقي من تـلك القـوات هذا هـو ا
بظاللـه الثـقيـلـة على األفـغان أنـفـسهم فـأجته الـكثـير مـنـهم نحـو العـاصـمة كـابول
تـاخـمة خـوفاَ من ردود أفـعـالٍ حركـة طـالبـان بـينـمـا أجته القـسم األخـر للـحـدود ا
ألفغانـستان من جانبها قامت طالبان وألول مرة بخطوة غير مسبوقة التعهد بعدم
مـهاجـمة وتـوفيـر احلمـاية ودعت الى تـشكـيل حكـومة مـؤقتـة جتمع كـافة األطراف!
وكـأنها بـذلك تود تـغييـر النـظرة االستـباقـية لهـا كحـركة متـطرفة مـعزولـة عن العالم
ـاثـلـة. هـنـا يـكـمن الـسؤال: مـاهي هـذه الـدعـوة رافـقـتـهـا دعـوة أمريـكـيـة وقـطـريـة 
فـاجئ وهل ستـكون تـبعاته سلـسلة ردود األفـعال من ذلك االنـسحـاب األمريـكي ا
تحدة نطقـة?من اجلانب العسكري الـسياسي فقد أوجـدت الواليات ا وخيمـة على ا
شروع االقتصادي الصيني الضخم عدوا على احلدود اإليرانية والصينية يوقف ا
سـتحكم بـ حركة طـالبان وتـصرفات عروف ب (طـريق احلرير) بـسبب الـعداء ا ا
احلكومـة الصينية مع مـسلمي األيغور كذلك سـيحتم على أيران وقد فـعلت مسبقا
نع ـشتـركة  هـذا حتريك الـكثـير من القـطعـات اإليرانيـة العسـكريـة على احلدود ا
حتـــول حــدود أيـــران الى ســاحـــة لإلجتـــار بــاخملــدرات أو
الـبـشـر وصـد أي حركـات عـسـكـريـة مـحـتـمـلـة من حـركة
طـالـبـان.وفي انـتـظــار الـقـادم اجملـهـول من هـذا الـتـغـيـر
الدرامـاتيكي جند إن كل ما سبق يصب في مصلحة
الالعب األمــريــكي حـتى وأن ضــحى بــأقـرب حــلـيف
لـديه وهـذا مـا يـلـخص الــسـيـاسـة األمـريـكـيـة بـشـكل

صالح األمريكية أوال)). واضح وبسيط ((ا
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تـعلن جـمعـية نـسـاء بغـداد احدى مـنظـمات اجملـتمع
ـدني عن حـاجـتـهـا الى قــنـاة تـلـفـزيـونـيـة  لـغـرض ا
ـيـشن حول " الـقـيـام بعـمـلـيـة عـرض فيـلم قـصـيـر ا
تـعـزيـز مـشـاركـة الـنسـاء في االنـتـخـابـات والـعـمـلـية
ـشروع ( تـعزيز السـياسيـة " مدة الـفيلم  35 ثـانية  
ـرأة في الــقـيـادة وعـمـلـيـة صـنع الـقـرار ) مـشـاركـة ا
بـدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي والذي
هـو حمـلـة مدافـعة تـهدف الى ايـجاد بـيئـة تشـريعـية

آمنة للنساء والفتيات في العراق 
باشرة بـعرض الفيـلم دون تأخير ويقـتضي العمـل ا
ــنـاقـصـة والــتي مـدتـهـا بـعــد االنـتـهـاء مـن عـمـلـيـة ا
تــســتـمــر لــغــايـة أســبــوع من تــأريخ نــشـر االعالن 
سـتـأخـذ اجلـمـعـيـة بـعـ االعـتـبـار ان تـكـون الـقـنـاة
الـتلـفزيـونيـة محـايـدة وال تؤسس خلـطاب الـكراهـية
وتـدعم التماسك االجتـماعي كما تلتـزم جهة التقد

بعرض الفيلم في اوقات الذروة .
 ∫ .bI « WI d

نـاقصـة في يوم  19 آب كن الـتقـد على هـذه ا .1
 2021عنـد السـاعة   10:00صبـاحاً  لـغايـة يوم 26 
آب    2021 عـنـد الـسـاعـة   10:00صــبـاحـاً  بـعـدهـا

يغلق التقد .
كتملة علومـات ا 2.يـجب ختم كل صفحـة من ورقة ا

الي بختم القناة وتوقيعها. والعرض ا
3. يقتـضي على القـنوات التـلفزيـونية تـقد شهادة
وضوع التسـجيل ونبـذة عن أعمالهـا ذات الصلـة با
ــهــا جـــنــبــاً الى جــنب مع مع عــرض ســعــر وتــقــد

يل  الوثائق االخرى عبر اال
org .logestic@bwa-iraq    
ـكـن زيـارة مـوقع اجلـمـعـيـة وحتـمـيل اسـتـمـارة  .4

التقد من الرابط
https://drive.google.com/drive/folders/10- 
TzYa2ATCWcNytwOfwh-oj-2T7V6-OH?usp=sharing
ــتــقــدمـة 5. تــقــوم اجلــمــعــيـة بــدراســة الــعــروض ا
وحتلـيـلهـا وفق مـعايـيـر متـعددة ويـتم الـتواصل مع

افضل العطاءات من ثم االختيار . 
6. مـدة  تــلـقـي االسـتــفـســارات عن االعالن تــسـتــمـر

ليوم من تأريخ النشر. 
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{ كـــابـــول- (أ ف ب) - دُمــر  امس
رأس تمثال عبـد العلي مزاري وهو
زعـيم سـيـاسي ألقـلـيـة الـهـزارة قُتل
عندمـا كان سجـيناً لـدى طالبان في
اضي في مدينة تسعينات الـقرن ا
بامـيـان في وسط أفغـانسـتان وفق

ما أفاد أحد السكان.
ــصـــدر بــدون الـــكــشف عن وقـــال ا
اســــمـه لــــوكــــالــــة فــــرانس بــــرس
ـاضـية. "الـتـمـثـال دُمّـر في الـليـلـة ا
لـقـد اسـتـخـدموا مـتـفـجـرات" بدون
الـتـمـكن من الـقـول من اجلـهـة التي
تفجرات تقف وراء ذلك. وأطاحت ا
تـبقي بـرأس التـمثـال لـكن القـسم ا
.وفي واشـنـطن بـدا مــا زال سـلـيـمــاً
الرئيس األمريكي جو بايدن وحيدا
امس  مع نــــواب مـن مــــعــــســــكـــره
ـوقراطي يشـعرون بخـيبة أمل الد
ورأي عـام يـتـسم بـالـفـتـور وحـلـفاء
ـرارة فــيــمـا دولــيــ يـشــعــرون بــا
يـــحــاول الـــبــيـت األبــيض جـــاهــدا
الـدفاع عن إدارته لـقـرار االنسـحاب

من أفغانستان.
كــان مــوقــفه واضــحًــا: "أنـا رئــيس
ـتـحدة وفي الـنـهايـة أنا الـواليات ا
ــســؤولــيــة" قــال بــايــدن أحتــمـل ا
االثن في خطاب قـصير في البيت
األبـيض قـبل أن يــسـتـأنف عــطـلـته

التي قطعها في كامب ديفيد.
في انــتــظــار أن يــتــحــدث الـرئــيس
مجددا األربـعاء في مقـابلة مـتلفزة
دافع مـــســـتـــشــاره لـالمن الـــقــومي
جايك سوليفان الثالثاء عن قراره.
وقـال خالل مـؤتـمـر صـحـافي "حـ
تــنـهـي عـشــرين عــامــا من الــتـدخل
الــعـســكـري يـجـب اتـخــاذ سـلــسـلـة
قرارات صـعبـة وليس ألي من هذه
القرارات نتيجة ال تشوبها شائبة".
حتـى اآلن كان قـرار سحب الـقوات

األمــريــكــيــة الــذي اتــخــذه دونــالــد
ترامب في البداية وأكده جو بايدن
وعد النهائي في من خالل حتديد ا
 31آب/اغـسطس يـحظـى بشـعبـية

لدى الرأي العام األمريكي.
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لكن األمريكي صدموا من السرعة
الــتي سـيــطـرت بــهـا طــالـبــان عـلى
ـطـار ــذهـلـة  الــبالد ومن الـصـور ا
كــابـول االثــنـ واإلجالء الــكـارثي

وظفي السفارة األمريكية.
فـقـد أظـهـر اسـتـطالع لـلـرأي أجـراه
"بـوليـتـيكـو" و"مورنـيـنغ كونـسالت"
من  13الى  16آب/اغسطس أن 49
ـــئـــة  فـــقط من  1999نـــاخـــبـــا بـــا
يــــــســــــانـــــــدون قــــــرار الــــــرئــــــيس
ــــوقـــراطـي االنـــســــحـــاب من الـــد
أفغانستان مقابل  %69في نيسان.
تــريـد إدارة بـايـدن أن تـكـون فـعـالـة
ومنظمة بشـكل جيد وحريصة على
ــســتـوى إجــراء مــشــاورات عــلى ا
الوطني كما الدولي لـكنها تتعرض
لهجمات حول كل هذه النقاط حتى
ـــــوقـــــراطــــيـــــ في من جـــــانب د
وقراطي بوب الكونـغرس.عبر الـد
مـيــنـيـنـديــز رئـيس جلــنـة الـشـؤون
اخلـارجيـة في مـجلس الـشـيوخ عن
"خـيبـة أمله ألن إدارة بـايدن فـشلت
بــشــكل واضـح في تــقــديــر عــواقب

االنسحاب السريع".
من جـهته قـال سيث مـولتـون وهو
مـن قــدامى احملــاربـــ في اجلــيش
ـوقــراطي في األمــريــكي ونــائب د
مجلس النواب "النداء الذي أوجهه
الى اإلدارة مـنذ عـدة أشـهـر هو أنه
يــتــعــ عــلــيــنــا إجالء حــلــفــائــنــا
واالهتمـام بالشـكليـات االدارية بعد
وضع األبـــطـــال في مـــكـــان آمن. لم

يسمعوا هذا النداء".
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{ الـــــــــدوســـــــــة- ا ف ب:  شـــــــــيع
لـبـنـانـيـون امس األربـعـاء عـدداً من
ضحايـا انفجار خـزان الوقود الذي
ـاضي 28 قــتل نـهــايــة األســبــوع ا
شخـصاً على األقـل كانوا يـحاولون
احلـصـول عـلى القـلـيل من الـبـنزين
وسط أزمـــــة مـــــحـــــروقـــــات حــــادة
يـشـهـدهـا لــبـنـان.وأسـفـر االنـفـجـار
فـجـر األحـد أيضـاً عن إصـابـة نـحو
ثـمانـ شخـصاً غـالبـيتهـم بحروق
جسيمة أثناء جتمعهم حول خزان
الـوقود في بـلدة الـتـليل في مـنطـقة
عـــكــــار في شــــمـــال الــــبالد. وكـــان
اجلـــيش صـــادر اخلـــزان في إطـــار
صـادرة الـبـضـائع حـمـلـة أطـلـقـهـا 
واطـن اخملـزنة وتـوزيـعهـا عـلى ا
الـذيـن يـخـشـون ارتـفـاعـاً هـائالً في
األســعـــار بـــعــد قـــرار لـــلــمـــصــرف
ـــاضي بــرفع ــركـــزي األســبــوع ا ا
الدعم عن احملـروقات. يـشيع أهالي
ـــنــطـــقــة األربـــعــاء نـــحــو  15من ا
الــضــحــايــا وبـيــنــهم عــســكــريـون
وعـناصـر قـوى أمنـيـة وفق مراسل
لوكالة فرانس برس. وجرى تشييع
آخرين الثالثاء. وفي قرية الدوسة

الـتي تـشـيع أربـعـة من أبـنـائـها من
عـائـلـة واحـدة قـال مـعـ شـريـتح

والــد ضــحــيــتــ في الـ 16 والـ20
من الـعمـر لـفرانس بـرس "مـاتا من
ا أجل الـبنـزين لـو توفـر الـبنـزين 
ذهب ولدي لتعبئة البنزين من أجل
الــدراجــة الــنــاريـــة عــنــد الــســاعــة
الـثـانـية فـجـراً". وأضـاف "أسأل أي
زعــيم أو مــسـؤول أن يــضع نــفـسه
مـكـاني أن يــعـتـبــر أن لـديه ولـدين
رآهــــــــمــــــــا أمـــــــامـه جــــــــثــــــــتـــــــ
".وبــدوره قــال فــواز مــتــفــحــمــتــ
شـــريـــتـح شـــقـــيق الـــضـــحـــيـــتـــ
األخري وهما عـنصران في جهاز
أمـني "مـا حـصل سـبـبه احلـرمان..
لــيس هــنـاك بــنــزين وال مـازوت وال
دواء وال حتى خـبز".وأضـاف "عكار
مـــنـــطــقـــة مـــحـــرومـــة".وعـــلى وقع
ـسـتمـر مـنذ االنـهـيار االقـتـصادي ا
عـامـ وصـنـفه الـبـنك الـدولي ب
األسوأ في العالم منذ 1850 يشهد
لـبـنـان مـنـذ أشـهـر أزمـة مـحـروقات
مـتفـاقمـة تنـعكس بـشكل كـبيـر على
مختـلف القطـاعات من مستـشفيات

وأفران واتصاالت ومواد غذائية.
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dO∫ تمثال عبد العلي مزاري تظهر فيه اثار الدمار b

يت على شهداء تفجير خزان الوقود dO∫ اهالي لبنان يصلون صالة ا H
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دن األفغانية توجّهت إلى كابول بعد أن سيطـرت طالبان على مدينة  قندهار ثاني أكبرا
التي اسـتـولت علـيـها بـسـهولـة كـبيـرة حيـث غادرهـا الرئـيس أشـرف غنـي الذي أنـتخب
لرئاسـة البالد مرّت  خلفاً حلامد كرزاي العام 2014  وقال أنّ مـغادرته حقناً للدماء.
ـاضـيـة وتـزامــنـاً مع إعالن انـسـحـاب الـقـوات وكـانت طـالـبـان خالل األشــهـر األربـعـة ا
األمريـكـية تـزحف بسـرعـة كبـيرة عـلى مـواقع احلكـومة األفـغـانيـة وعشـيّـة دخولـها إلى
كابول كانت قد اسـتولت على زرجن عاصمة والية نـيمروز ومحافظة قـندوز التي يربطها

جسر للصداقة بطاجيكستان اجملاورة (على بعد 65 كلم). 
وكان مجرّد تقـدّم طالبان وتوغّلها في العمق األفـغاني حتى قبل الوصول إلى العاصمة
كابول يقلق روسـيا العتبارات كثيرة فالتدخّل السوفياتي في أفغانستان والذي استمرّ
نــحـو عـقـد كـامل (1989 - 1979) قـاد إلى فـشل ذريع واضـطــرّت مـوسـكـو في عـهـد
الزعـيم غـوربـاشوف أن تـنـسحب مـهـزومـة مثـلـمـا هو اإلحـتالل األمـريـكي الذي اسـتـمرّ
عقدين من الزمن (2021 - 2001). يضـاف إلى ذلك أن جناح طالبان قد ينعكس على
تطرّفة لـدى جيران روسيا خصوصاً وتربطها تعصّبة وا إنعاش التيـارات اإلسالمية ا
تاخمة لها وهي من اجلمهوريات السوفيتية السابقة حدوداً مشتركة مع طـاجيكستان ا

والتي ما تزال على عالقة وطيدة مع موسكو.
لهـذه األسبـاب زار وزير الـدفاع الروسي سـيرغي شـويغـو طاجـيكـستـان وأعقب زيارته
مـنـاورات مـشتـركـة عـلى مـقـربة مـن احلدود األفـغـانـيـة. كمـا اسـتـقـبل الـرئـيس الروسي
يـر بـوتـ إمـام علي رحـمن رئـيس طـاجـيكـسـتـان وقـبله صـديـر جـبـاروف رئيس فالد
قـيـرغـيـزسـتـان الـذي عـبّـر عن اهـتـمـام قـيـرغـيـزيـا بـالـتـعـاون مع روسـيـا لـضـمـان األمن
ا فـيه في إطار منـظمة مـعاهدة األمن اجلـماعي ومنـظومة كـومنولـث البلدان اإلقلـيمي 
الـسـوفـيتـيـة الـسـابقـة ومـنـظـمـة شنـغـهـاي لـلتـعـاون "وأبـدت مـوسـكو اسـتـعـدادهـا لدعم

قيرغيزستان لتجاوز العقبات اإلنسانية للنزاع احلدودي بينها وب طاجيكستان".
ـسـلّـحـة وشـمــلت اإلتـصـاالت الـروسـيـة أوزبـكــسـتـان حـيث زار رئـيس أركــان قـواتـهـا ا
شـهرت هاحملـدوف موسكو وأجـرى مباحثـات مع فاليـري غيراسيـموف وجرى احلديث
عن خطط مشتركـة مع أوزبكستان وطاجيكستـان بهدف الردّ على تزايد حدّة التوتر في
ـنطـقة والـتـحذيـر من تردّي األوضـاع األمـنيـة في أفغـانسـتـان لضـمان أمن دول آسـيا ا

الوسطى. 
تحدة وتأتي هذه التحـرّكات عشية وبُعيد اإلعالن عن انسـحاب قوات الناتو والواليات ا
من أفغانسـتان وتمدّد نفوذ طالبان الذي شمل نصف األراضي األفغانية. ومن احملتمل
ـشاركـة مجـموعـة شـنغـهاي الـتي تضمّ قـبل  إجـراء منـاورات مشـتـركة في اخلـريف ا
الصـ إلى جانب روسـيا وبلـدان آسيـا الوسـطى حيث يـتعـاظم القـلق بشـأن التـأثيرات
ـبــاشــرة من تـطــوّر األوضــاع األفـغــانــيـة عــلى دول حــلــفـاء روســيـا ــبــاشـرة وغــيــر ا ا

. اآلسيوي
 وأعـلنت روسـيا صـراحة في صـحافـتهـا أن هدفـها هـو "حمـاية احلـلفـاء من التـهديدات
سلّـحة غير الـشرعية". ة الـتجمّـعات ا العـسكرية من جـهة اجلنـوب" (أفغانسـتان) وهز
وكـانت طالبان قـد تقدّمت باجتـاه حدود طاجيكـستان وتركـمانستـان وأوزبكستان خالل
نـصرم حـيث اضـطرّت الـقوات الـرسمـية األفـغانـية إلى الـفرار شـهر يـونيـو/ حزيـران ا
بحـثاً عن اآلمـان فيـما وراء حـدود هذه اجلـمهـوريات واضـطرّت هـذه اجلمهـوريات إلى

إغالق حدودها مع أفغانستان. 
وكانت روسيا قد أكّدت أنها ستردّ على محاولة غزو أراضي طاجيكستان بالتعاون مع
ـنطقـة منذ احلـقبة الـسوفيـاتية ـوجودة في ا قواتهـا في قاعـدتها الـعسـكرية رقم 201 ا
ـنصـرم). وكـان الـرئيس الـروسي خالل مـقـابـلته ـستـمـرّة إلى اآلن. (تـموز/ يـولـيـو ا وا
نصـرم) قد أكّـد على مـساعدة حـكومـات اجلمـهوريات إلمام عـلي رحمن (مـايو/ أيـار ا

الوسطى في حماية أمنها من التهديدات اخلارجية والداخلية.
لـوّنة التي اسـتهـدفت عدداً من الـبلدان ّـا سمّي بـالثـورات ا والتعـبيـر األخيـر حتذيراً 
ومـنهـا قـيـرغيـزسـتان الـتي عـاشت إرهـاصات مـا سـمي "ثـورة السـوسن" الـعام 2005
كن علـماً بـأن موسـكو تـملك قـاعـدت عـسكـريتـ في طاجـيكـستـان وقيـرغيـزستـان و
استخدامهـما ضدّ أي عدوان محتمـل من جانب طالبان واألمر ال يتـعلّق باحللفاء فقط
بل يشمل أمن ومصالح روسيا وخشيتها من امتدادات إسالمية وسط مسلميها الذين
يـزيد عـددهم على  20ملـيون مـسلم ولـهم ارتبـاطات وطـيدة مع مـسلـمي آسيـا الوسطى

. سلم واجلمهوريات السوفياتية السابقة وعموم ا
دى فـوق الصوتية ـناورات في طاجيكـستان أربع قاذفـات بعيدة ا وترسل روسيا إلى ا
إلى حـدود أفغـانـستـان وهـدفهـا كمـا تـقول الـتـدريب على شـن غارات عـلى مـعسـكرات
. ولعلّ مـثل هذا اإلعالن هو رسالة روسية قاتـل مفترض خفية ومسـتودعات ذخيرة 
صريحة وواضحـة إلى طالبان وذلك بإعالنها عن إسناد قـاذفاتها من مقاتل لطائرات

ميغ روسية طراز -29 تابع لسالح اجلو األزبكي.
نظـمة معاهدة ّ تشكيل قـوات اإلنتشار الـسريع اجلماعـية التابـعة  اجلديـر بالذكر أنـه 
األمن اجلـماعي بـتـعداد 18 ألف جـنـدي وكل ذلك يـجري في إطـار قـلق الكـرمـل إزاء
الـتطـورات األخـيـرة في أفغـانـسـتان حـيث تـراقب روسـيـا عن كـثب كل ما يـجـري كـما
تـواصل اتـصـاالتـهـا الـنـشـطـة مع زعـمـاء دول آسـيـا الـوسـطى إضـافـة إلى بـكـ الـتي
يـشغلها هـي األخرى هيمنـة طالبان على أفـغانستان ومـحاوالت تمدّدها بـعد اإلنسحاب
تطرّفة فهي تخشى مثل روسيا تعصّبة وا األمريكي وتصاعـد نفوذ القوى اإلسالمية ا
امـتـداد ذلك إلـيهـا خـصـوصاً وأن ثـمّـة إنـتقـادات تـوجّه إلـيـها بـخـصـوص تعـامـلـها مع

 . سلم الصيني ا
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ويــنـقـد  فـكـانت طــروحـات الـكـثـيـر من
ـنـبـر جتـري عــلى سـجـيـتـهـا خـطــبـاء ا
وسـط جــو مــشـــوب بــاحلــذر واخلــوف
وهـكذا تـسللت مـفاهـيم ال واقع لها الى
اذهـان الـنـاس . وبعـد ان ولت الـظروف
ـظلمـة اصبح من الواجب على كل ذي ا
بـصـيرة ووعي ان يـنقـذ كل مـا هو غـير
مــنــســجم مع روح الــفـكــر الــصــحـيح 
ومـخـالف حلـقـائق الـتـاريخ  عـلـيـنا ان
نـراجع افكـارنا ونـصحح مـا استـقر في
اذهـــان الــنــاس من مـــفــاهــيـم خــاطــئــة
ونـــظـــرة ســطـــحـــيـــة الى ثـــورة االمــام
احلـسـ (ع) ألن مـعـانـيـهـا اكـبر من ان
تــتــوقف عــنـد حــدود الــرثـاء ومــظــاهـر
احلـزن والعزاء  وأن كـانت هذه االمور
مــطــلــوبــة بـال شك  لــكن االهم من ذلك
تــكـوين فــهم نـاضج يــسـتــوعب جـوهـر
ـتـجـددة عـبـر الـعـصور  هـذه الـثـورة ا
فــهي لم تـكن مـجـرد ثــورة عـلى طـاغـيـة
ا هي ثـورة ضد ذلـك العـهد يـزيـد  وا
كل الـطواغــــيت وانظـمة اجلور والظلم
 فـشـخـصـيـة يـزيـد تـكــــــــررت كـثـيراً 
وهــذا الـتــاريخ بــ ايـديــنــا فـكم يــزيـد

تربع على رقاب هذه االمـــــــة ?.. 
والـى وقت قــريب شـهــدنــاه كــان هــنـاك
ــوذج حي لـيـزيـد ارتـكب من اجلـرائم
ــنـكـرة وجـلب ويالت وكـوارث  ودمـر ا
واحــرق وقــتـل  وفــعل االفــاعــيل الــتي
يـتـنزه عـنهـا حـتى يزيـد االول … فيـزيد
ـكن ان يستنـسخ في كل زمان ومكان
 وتـــبـــقـى ثـــورة االمـــام احلـــســ (ع)
تـصـارع طـواغيت ايـنـما حـلـوا . وليس
هـــــذا فــــحـــــسـب بل هي ثـــــورة اصالح
لــلــمــجـتــمع وبــنــاء لالنــســان وتــقـو

ألنظمة احلياة. 
مــاأحــرانـــا الــيــوم ان نــنــتــهج الــنــهج

احلسيني ونقتفي آثاره.

احلــسـيـني عـنــد اغـلب الـقـائــمـ عـلـيه
يــسـعـى نـحــو غـايه يــرومــهـا اخلــطـيب
ـتــلـقى وهي تـصـويـر ويــصـبـو الـيـهـا ا
الـواقـعه تـصـويراً التـقـوى مـعه الـدموع
اال ان تـنــحـدر عـلى خـدود الـسـامـعـ 
ومقدار كفاءة اخلطيب عند الغالبية من
اجلـمـهور يـتوقف عـلى مـقدار مـا يثـيره
فـي النفـوس من عواطـف واحزان تؤدي
الـى ابـكــائــهم .وهـكــذا جنــد ان وسـائل
الـتصويـر من ادب ورواية واخبـار كلها
تــتــجه نـحــو هــذه الـغــايــة  وهي غـايه
الغــبـار عـلــيـهـا بل هـي من االعـمـال الي
حـثت االحاديث الشـريفة علـيها وثواب
الــبـــكــاء عــلى احلــســ (ع) من االمــور
الـتي ال يخـتلـف علـيهـا مؤمـنان .. وهذا
لـــيس مـــحل نـــقـــاش  لـــكن مـــا يـــدعــو
لـلــنـقـاش هـو ان ال يـكـون تـصـويـر هـذه
الــواقـعـة بـأسـالــيب فـيـهـا مــا فـيـهـا من
امـور يـحب االلـتـفاف عـلـيـها  ومن اهم

تلك االمور :-
أ . هـناك روايـات غيـر دقيـقة  بل هـناك
روايـــات ال أســاس لــهــا مـن الــصــحــة 
االمـــــر الــــذي يـــــدعـــــوا الى اخـــــضــــاع
الـــروايـــات واالخــبـــار الى الـــتـــحـــقــيق
الـعـلـمي والـتـأكـيـد مـن صـحـة مـضـمون
تــــلـك الــــروايــــات واالخـــــبــــار  وعــــلى
تـلـــــــقي ان يكـون كالهـما اخلـطـيب وا
حــاكـمـاً عـلى الـروايــة ولـيس مـحـكـومـاً

لها.
ب . البــد من االبــتـعــاد كـلــيــاً عن كل مـا
يـحط من قـدر اهل الـبـيت (ع)وصـفـاتهم
وشـجاعـتهم … الخ كـما هـو موجود في

كثير من االساليب االدبية والروائية.
ــنــبـــر احلــســـيــني احــد ـــا ان ا ج . و
همة التي تعكس طابع الفكر الـقنوات ا
االسـالمي بــصـــورة عـــامــة وعـــلى وجه
اخلــصــوص فــكــر اهل الــبــيـت (ع) فـأن

1- قــــراءة الــــتــــاريخ مـن حــــيث كــــونه
احــــداث ووقـــائـع  تـــبـــرز مـالمح هـــذه
الــفــتــرة او تــلك وهــذا احلـاكم او ذاك 
بـاالضافة الى ما تشير اليه تلك القراءة

من ظواهر انسانية .
2- قـراءة تتجـاوز االحداث اجملردة وما
تـشير الـيه من ظواهر الى تـكوين نظرة
تــتـبــنى حتــلـيـل الـواقــعـة الــتــاريـخــيـة
وكـشف ما وراءها من حقائق وبالتالي
يـــقـــوم عــلى تـــلك الـــنـــظــرة مـــوقف من
احـداث الـتـاريخ يـنـعـكس عـلـى اسـلوب
الــتـعــامل مع احلـيــاة الـراهـنــة . وبـنـاء
عـلى مـا تـقدم فـأن الـنظـرة والـرؤية الى
الـثـورة احلسـينـيـة اختـلـفت كذلك وفـقاً
لـلـعوامل الـتي مر ذكـرهـا  ونظـر اليـها
بــنــفس االســلــوبـ  اســلــوب الــقـراءة
الـتـاريـخيـة اجملـردة واسـلوب الـتـحـليل

لحمة احلسينية . النقدي لفصول ا
يز الثورة احلسينية عن بقية لـكن ما 
احـداث الــتـاريخ بـأن لـهـا خـصـائـصـهـا
ودالالتـــهـــا واهــمـــيــتـــهـــا في الـــتــاريخ
االنــســاني  فــأن الــثــورة احلــســيــنــيـة

تتميز باآلتي:-
ظلـومية اهل 1- انـها ارتبـطت وثيقـاً 
صيبه التي فجعوا بها  الـبيت (ع) وا
ــصـــيـــبــة بـــحـــيث ان تــصـــويـــر تـــلك ا
ــأسـاوي وفــصــولـهــا وابـراز اجلــانب ا
فــيـــهــا اخــذ حــجــمـــاً كــبــيــراً من االرث

التاريخي والفكري .
ـــادة 2- وكــــمــــا هــــو مـــعــــلــــوم فــــأن ا
االسـاسيـة للـمنبـر احلسـيني تـتمثل في
ـأساوية من خالل ابـراز هذه الـصورة ا
االسـاليب االدبـية اخملتـلفـة  والروايات
الـتاريـخية ومن خالل مـختـلف االخبار
ـــصــدر او ذاك  ـــنـــقـــولـــة مـن هـــذا ا ا
ووسـط هــذا الــكـم الــهــائـل من الــتــراث
ــــنــــبــــر االدبـي والــــتــــاريــــخي وجــــد ا

الــشـعـبي وتـعــاطف الـعـوام عـلى واقع
لحمة احلقيقي واالهداف التي قامت ا
من أجـلـهـا الـقـضـيـة  احلـسـيـنـية ..الن
الـتفـاعل العـاطفي قـد يصـدر عنه امور
التـرتـقي الى  اغـراض الهـدف الـسامي
لـالنــقالب الــعــظــيم الــذي قــاده االمــام
احلـــســـ ع عــــلى الـــوضع الـــفـــاســـد
آنــذاك...وبـشــكل عــام وعـنــدمـا نــتـأمل
ونــراجع مـجـمل احــداث الـتـاريخ ومن
بــيـنــهـا واقــعـة كــربالء نــصل الى فـهم
يــتــلـخص بــأن  الــنـظــرة الى االحـداث
الـــتـي مـــرت في حـــيــــاة االنـــســـانـــيـــة
ـــخـــتــلف وعـــكـــست طـــابع احلـــيــاة 
جــوانـبـهـا الـســيـاسـيـة واالجــتـمـاعـيـة

والثقافية واالقتصادية … الخ.
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فـي كل فـتـرة مـن فـتـرات الــتـاريخ  في
هــذه الــبــقــعـة أو تــلك  هــذه الــنــظـرة
ــنـهج  اخــتــلـفت تــبــعـاً لـالسـلــوب وا
ـــعــطــيــات ـــوقف من االحــداث  وا وا
الــتي شــكـلت تــلك الـنــظـرة والــعـوامل
ــؤثـرة  وخـصـائص اجملـتـمع في كل ا
فترة فهناك كثير من االمور تؤدي الى
تـــكــوين الـــنــظــرة والـــرؤيــة لالحــداث
والــوقـائع وعـمــومـاً فـأن هــذه الـنـظـرة

تتخذ شكل :-

هــاهي اجــوء عــاشــوراء تــطـل عــلــيــنـا
فــتـنــقـلــنـا الى مــلـحــمـة الجنـد لــهـا في
تـاريخ البشرية نظيرا...هي ملحمة بكل
ــعـاني مــاتــعـنـي الـكــلــمــة...فـيــهــامن ا
والــدالالت والــعــبــر والــدروس وفــيــهــا
ـواقف واحلـوادث واالحداث مـخـتـلف ا
ـتأمل يقف -ان تـأمل بصدق مـايجعل ا
- يـقف امـام حقـائق مذهـلة حتـتاج الى
تـفسـيرات مـقنـعة وايضـاحات مـنطـقية
اجرى ...وفي احلقيقة ان ماجرى على
ارض كـربالء من مـشـاهـد يقـودنـا ويلح
عـلينا الن نـعيد النظـر في كثير جوانب
ـشهـد...واول مبـررات اعادة الـنظر ان ا
االحـــداث قــريــبـــة الــعــهـــد من انــطالق
مــــبـــاد الـــرســــالـــة اإلسالمــــيـــة بـــكل
تــفـاصــيـلـهــا وجـزئــيـاتـهــا وادبـيــاتـهـا
وشـعاراتها الى احلـد الذي كان من ب
الـذين شهدوا الواقعـة من كان معاصراً
ن ســمع حــديــثه لــنــبي هــذه االمــة و
...دعـونا نتـأمل الواقعـة ونتأمل مادرج
ــتــكــرر وطــقــوس عــلـــيه الــتــفــســيـــر ا
ـنـاسـبـة الـتي تـمـر عـلـيـنا فـي كل عام ا
...دعـونــا نـوضح جـانب يـحـتل اهـمـيـة
كــبـيــرة في فـهم واقــعـة الـطـف ونـسـلط
الــضـوء عــلى  مـايــقع فـيه الــبـعض من
خـــلط خــاطئ وهـــو إســقــاط الـــتــفــاعل

ؤهالت تلك ا نبر يجب ان  خـطيب ا
نـبر وفي مقـدمة تلك الـكافـية ألرتقـاء ا
ــؤهالت الـوعي الــفـكــري والـتــحـلـيل ا
ـتفـحصة  الـناقـد والذهـنية الـعلـمية ا
ــــؤهـالت جتــــعل من حــــيـث أن تــــلك ا
اخلــطــيب عـنــصــرا فـعــاالً في عــمـلــيـة
الــوعي االجـتـــمـاعي فـضالً عن جتـنب
كـل مــا هـــو خـــارج الـــطـــرح الـــفـــكــري

الصحيح .
3- وفي ضــوء مـا تـقـدم يــظـهـر لـنـا ان
هــنـاك حــقـائق يــجب االلـتــفـات الــيـهـا

ومراعاتها بدقة وهي :-
ــيــز بـ مــا كــتب في أ . عــلــيــنــا ان 
تـاريخ الثـورة احلسـينـية ومـعطـياتـها
االدبـــيــة والــفـــكــريـــة واالجــتــمـــاعــيــة
والـديـنيـة والـسيـاسـية … الخ وبـ ما
كـتب ألجل غاية اساسـية كانت موضع
نـبر احلـسيني اهـتمـام العـاملـ في ا
ــأســاة احلــســيــنــيــة وهي تــصــويــر ا
تــصـويــراً يـلــبي عــواطف اجلـمــهـور 
وبــالــتــالي فــأن وســائل الــنـقــد االدبي
وفـحص الروايات وحتـقيق االخبار ان
كــــــــانت تــــــــصح مـع مــــــــاكـــــــتـب وفق
ـــعـــروفـــة لـــلـــكـــتـــابـــة اخلـــصـــائص ا
الـتـاريـخيـة واالدبـيـة فـهي التصح مع
أساوي  ألن مـاكتب ألجـل التـصويـر ا
الـكتـابه الـتصـويريـة كثـيراً مـا تتـغافل
عـن الدقـه امـام الغـايـه من الـتـصـوير 
ن وهـي البـكـاء  وتلك غـايه اسـاسـية 

كتب في هذا اجملال .
UH ô« ·Ëd

ب . واالمر الذي يجب االلتفات اليه ان
هــنــاك ظــروف ســاعــدت عــلى تــمــريــر
بــعض الـكـتـابـات وان كــانت ال تـمـتـلك
خـصائص الكتـابة .. فكمـا هو معروف
ان ظــروف الـتـسـلط وجـور احلـكـام مـا
ن يـريـد أن يـصلح كـانت لـتـدع فـرصه 
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قـــوى اقـــلـــيـــمـــيـــة هـــالـــهـــا أن تـــكـــون
أفـغانستان حرة فهم يفضلون التعامل
مع الـقـوي الذي ال يـحـترمـهم بـدل قوة
إقـليـميـة واعدة ستـحاول أن تـضع لها
مـوطئ قـدم وأن يـكـون لـهـا في الـعرس
قـرص... هـذه ستـفشل وتـنكـفئ خاسـئة
خــاسـرة مـدحـورة. الـروس سـيـنـظـرون
بـعـ من يـتـرقـب األهـوال... ويـترددون
بــــ لـــعــــبــــة احلـــوار والــــســـيــــاســـة
واســتـعـراض الــعـضالت مع أنه جـرب
لـــغــة فــرض الــقـــوة والــنــتـــائج كــانت

مأساوية.
Õö « WFIF

سـيـفوز من أدرك قـواعـد حركـة الـتاريخ
بــالــعــلم والــثــقــافـة أو بــالــســلــيــقـة...
وبــاحلـكم والـثـقــافـة الـشـعــبـيـة (جـولـة
الـبــاطل سـاعـة وجـولـة احلق إلى قـيـام
الـسـاعـة) ولم تـرهبه قـعـقـعـة السالح...
وســيـسـاهــمـون في خـلـق آفـاق جـديـدة
نـطـقة وأرجح ألفـغـانسـتـان ولعـمـوم ا
أن نــــــهـــــايــــــة االحـــــتـالل األمـــــريــــــكي
ـرحـلـة ألفــغـانـســتـان سـيــكـون فـاحتــة 
جـديـدة ألفـغـانـسـتـان ولـلـمـنـطـقـة هـذه

اخلطوة األولى فحسب!" .
 أريـــد أن أقــول جلــمــيـع الــعــراقــيــ :
ســجــلـــوا مــأثــرة عــظــيــمــة حتــالــفــوا
ـقـبل ال واحتــدوا من اآلن إلى الـيــوم ا
تــلــجــأوا إلى الــثـأر واالنــتــقــام هـذا ال
يـليق بحـضارتكم العـظيمـة وال بدينكم
احلـنـيف اكـبـر وا عـلى اجلـرح الـنازف
الــدامي.. كـونــوا أكـبـر مــنه .. إنه لـيس
بــجــرح بل هــو خــدش ســوف نــنــسـاه

رور األيام.
 مــا يـنــبـغي أن نــؤكـده هــو أن نـشــيـد
وطــنـا حـديـديـا ال تــهـزه الـريـاح ..أيـهـا
الـــعـــراقـــيـــون.. الـــوحـــدة ..الـــوحـــدة..

الوحدة..

فـشلوا بقضهم وقضيضهم.. بعباقرتهم
وأغـبــيـائـهم.. وفـشـلـوا لـيس الـيـوم بل
مـنـذ بـدايـة الـعـدوان نـعم تـسـتـطيع أن
تـــقـــتل وتـــبـــيـــد وتـــشـــتـــري اخلـــونـــة
والــعـمالء ولــكـنك لـن تـســتـطـيـع كـسـر

إرادتي..
ــ قــبل سـنـوات كـثـيـرة (عـام 2003 وقـد
تـــرجــمت ذلـك ونــشـــرته) قــال احلـــكــيم
هـيـلمـوت شمـيت.. أمـريكـا تـستـطيع أن
تـهـاجم أي بلـد وقد تـسـتطـيع احتالله
ولـكنـها لن تنـتصر! االنـتصـار كلمـة لها

معنى آخر!
ــ الـــفـــيـــلـــســـوف األســـبـــاني مـــيـــغـــيل
أونـامونو كتب في الثالثـينات (ترجمنا
ذلـك في كــــــتـــــاب احلـــــرب األهــــــلـــــيـــــة
االســبــانـيــة) قــال اجملـانــ واحلــمـقى
واجملــرمــون والــقــتــلــة قــد يــكــســبــون

ولكنهم لن ينتصروا...
ــ وزيــــرة اخلــــارجـــــيــــة األمــــريــــكــــيــــة
كـونداليـزارايس قالت إلبراهـيم األشيقر
: " أنــتم تــعـلــمـون لــوال حـمــايــتـنــا لـكم

تعلقون على أعمدة الكهرباء".
 كـتب الفـلسـفة والـتاريـخ والسـير فـيها
كل حـكم احلـياة وعـبرهـا.. ولكن الـناس
ال يــقـرأون وإذا قــرأوا ال يـفــقـهــون! لـو
تـقرأون وتـفهـمون لكـنت قد شـاهد ما
يـحدث كمشاهدة لـفلم معاد. أقسم بالله
الــعــلي الــعــظـيم مــا يــحــدث الــيـوم في
افـغـانسـتـان أتوقـعه حـرفيـا كـما يـحدث
فـي الـواقع.. ألني مــوقن بـصـفــة تـامـة
ـؤكـدة ألمــيـركـا وعـمالئـهـا ـة ا بــالـهـز
ــكن حلـــثــاالت أن وحـــثــاالتـــهــا.. هـل 

تنتصر على التاريخ?
 أنـــظــر مــاذا كـــتــبت (حـــرفــيــاً من دون

تعديل) قبل شهر ويوم من اآلن:
 " اآلن رحـل احملـتل... ومن كـان يــعـتـقـد
أن االحــتالل سـرمــدي تـبــ أنه جـاهل

يتة أنهم ـضحك بل هي فكاهـة  من ا
يـخــشـون عـلى الـبـنـات األفـغـانـيـات من
ــشـــكــلــة احلـــجــاب.. وكـــأن هــذه هـي ا
الـوحـيـدة في الـعـالم!! البـنت االفـغـانـية
مـحـجـبـة أم سـافـرة.. الـبـلـد الذي أحـتل
 20عاماً وقتل ودمر وسحق لكي تمشي
الــبـنت في الـشــارع سـافـرة? ألـيس هـذا
دلـــيالً إضـــافـــيــا عـــلى زيـف الــثـــقـــافــة
واحلـضـارة.. من يـحـاول إشعـال نـيران
جــديـدة ســيـفــشل وسـوف تــرتـد عــلـيه

نيرانه فتحرقه...
ـــتــد  الـــيـــوم هـــنـــاك من يـــخـــشى أن 
احلــريق.. ويــحــذر ويــعــبـر عـن قـلــقه...
كــلــهـم من عــاقــلــهم إلى أحــمــقــهم.. من
أكـبـرهم إلـى أحقـرهـم... بالـلـه علـيـكم -
أيـها الناس - هل رأيتم أغبى من هؤالء
وأســـخف.. مـــنــذ  43ســـنــة يـــعــمـــلــون
كــمــشــعــلي حــرائـق.. كــمــروجــ لــفـ
طـائفـية حـقيرة انـغمـسوا في قاذورات
اخلـيانـة والعمـالة إلى مـا فوق آذانهم..
اآلن يـقلقـون.. يخشـون على أفغـانستان
مـن الـتــطـرف..  اســمع الــسـخــافـة.. من
غـيركم يـا حقـراء أشعل الـف الـطائـفية
في الــعــراق وسـوريــا ولـبــنـان والــيـمن
والــبـحــرين وحــيـثــمـا امــتـدت أيــاديـكم

القذرة?
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أفـغانستان في مرحلتها األولى لم تعتد
عـــلى أحـــد بل هي تـــعــرضـت ظــلـــمــا
لـعــدوان واحـتالل.. بال فـلـسـفـة طـويـلـة
عــريـضـة ومــحـاوالت تـنــظـيـر بــائـسـة..
األمـريكان وحـلفاؤهم احـتلوا البالد 20
عــامـــاً وجــربــوا أنــواع الــسالح كــافــة
وارتـــكــبــوا كـل اجلــرائم الــتـي يــعــاقب
عــلــيــهــا حــتى قــوانــ قــطــاع الــطــرق
والـــســرســريـــة.. ولــكـــنــهم فـــشــلــوا أن
يــكـــســروا شــوكــة هــذا الـــشــعب.. نــعم

أذنـــابــهــا هــو أن اإلدارة األمـــريــكــيــة
فــاوضت طـالـبـان حتـت شـعـار "دعـونـا
نـنـسحب" ولـكم الـبالد وهم (سـياسـياً
) ليسوا في وارد وعـسكرياً واقتصادياً
فـرض شروط وهم يعلمون تمام العلم
والــيـقـ أن مـصـيــر حـكـومـة األذنـاب
والــعـمالء لن يــطـول أكــثـر من بــضـعـة
شـهـور .. هـكـذا حتـديـدا حتـدثـوا عن
ـكن " 6شــهـور ". هي مـدة ســحب مـا 
سـحـبه من مـعـدات وأسـلـحـة وتـدمـير
بــعـضــهـا اآلخـر ألنــهم يـعــلـمــون أنـهـا
سـتـقع بيـد األفغـانيـ وحرق األوراق
والـوثائق وتـسفـير بـعض األذناب إذ
عـقول أن يـغادروا حـفاة من من غـيـر ا

دون أحذيتهم!
ولــكن سـتــة شـهــور طـويـلــة وعـمــلـيـة
الـتـطهـيـر بدأت مـبـكرة.. أنـتـهت أسرع
ــا كـان يـتــصـور لـهــا.. بـعض الـدول
الــغـربـيـة غـاضـبــة بـعـضـهـا زعالن ال
ــنــطـقي ـاذا? ألــيس من ا أحــد يــفـهـم 
كـــــنس الـــــبالد مـن بــــعـض الــــعـــــمالء
واألذنـاب ومن الـقـمـامـة وعـلـب الـبـيرة
ـــأكـــوالت وغــسل والـــكـــوال وبــقـــايــا ا
األمــاكن الــتـي عــاث فــيــهــا احملــتــلـون

وعبثوا وتطهيرها من أدرانهم?

" ال أرحــمك وال أدع غـيـري يـرحـمك وال
أريد رحمة الله تنزل عليك".

 هــجــمــات أيــلـول (2001© بــرغم كـل مـا
يــحـوم حــولـهــا.. عــمـلــيـة ردت عــلـيــهـا
ـتـحـدة وجــيـشت اجلـيـوش الــواليـات ا
واحــتـلـت أفـغــانـســتــان وكـانت هــنـاك
خـيـارات عديـدة غـير االحـتالل إال أنـها
اسـتسـهلت اسـتخـدام القـوة وخيـل لها
أنـه قــرار ســهـل يــعـــبــر عن الـــقــوة بل
وســحـبت مـعـهــا حـلـفـاء الــنـاتـو وغـيـر
الـناتـو حلمـلة غـير مـجديـة فاسـتخدام
ـــا الــــقـــوة ال يـــنـمّ عن حـــكــــمـــة بل ر

العكس!
 وهـناك من العقالء األوربي من أدرك
مـنـذ الـبـدء أنـهـا مـسـألـة غـيـر مـجـدية
ـتــحـدة الـدولـة ولــكن كـيف لـلــواليـات ا
الـــقــويـــة والــعــظـــمى فـــوق الــعــادة أن
تـتراجع عـن قرار خـطأ وهكـذا واصلت
احلــمـــلــة في عــهــد إدارات عــدة فــيــهــا
ــتـعـلم وفــيـهـا الـذكي األحــمق وغـيـر ا
ـــتــعـــلم وفــيـــهــا أســـتــاذ اجلـــامــعــة ا
الــقـانـوني .. سـواء بـســواء مع عـلـمـهم

األكيد بإخفاقها وفشل مراميها. 
 وأبــــرز دلــــيـل عــــلى مــــعــــرفــــة اإلدارة
ــآل حــمــلــتـهــا ومــصــيـر االمــريــكــيـة 

ومن كـــان يــعــتــقــد أن الـــشــعب يــبــدل
قــيـاداته الـوطـنــيـة (أيـاً كـان صــنـفـهـا)
ـكدونـل والهـامـبـرغـر تـب بـحـكـومـة ا
أنـه غــشــيـم... ومن اعــتـــقــد أن الـــقــتل
والـتـدمـيـر والـسجن واالغـتـيـال مـفـيد
تـبـ أنه غبي ال يـفهم الـتاريخ.. ثم أن
االحـــتالل أخـــذ مـــعه أفــضـل كالبه من
ـــعـــقــول أن ـــتـــعــاونـــ (من غـــيــر ا ا
يـأخذهم كلهم) وترك الـباق لتذروهم
الـــريـــاح حتت شـــعـــار "هـم قـــبـــضــوا
ــوت بــكـروته" أتــعــابــهم واحلـمــار 
ـتـعــاونـ مـاذا مــاذا سـيـفــعل بـقـيــة ا

سيفعلون??..
نـظام الـعمالء الـذي أقامه األمـريكان ال
يـريد أن يصدق أن احللم انتهى وهيا
انـقلـعوا إلى األماكن الـتي جئتم مـنها
سـائـر الـنـاس: بعـضـهم سـيـأتي راكـعاً
خـاضعاً باكياً طالبا السماح والعفو...
وأرجـح أن طــالــبــان الــيــوم هي غــيــر
طـالـبـان قبل  20عـامـاً خـلت. الـتـجـربة
الـكـبـيـرة لهـا دروسـهـا هـنـاك من لعب
ــتـمــلق واألجــيــر هـذا دور اخلــادم وا

قضيته سهلة... 
وهـــنــاك من اخلــونــة مـن تــبــلغ درجــة
الـصـفـاقـة والـوقـاحـة به درجـة عـالـيـة
فــيـريـد أن يـحـجـز تــذكـرة لـيـشـارك في

حفل االنتصار...
 هـذا أيـضا قـضيـته سهـلة وهـناك من
اخلــونــة من تــلـطــخت أيــديــهم بــدمـاء
الــشـعب مــقـابـل حـفــنـة دوالرات وهـذه
مــســألـة فــيـهــا نــظـر ولــكن هــنـاك من
ـــتــعـــاونــ مـن يــريــد أن اخلـــونــة وا
يــتــطــاول فــيـنــاكف الــثــورة الــظــافـرة
ـنـتصـرة وال تـعرف مـا يـريد ـظـفرة ا ا
ـــتـــاعب بـــالــــضـــبط... ســـوى إثــــارة ا
وهـؤالء سـينـالـون ما يـكـفي أن يلـزموا

جحورهم ...
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مـوحــد ازاء اجتـاهــات ومــديـات تــســلـيح
وبــنــاء اجلــيش اجلــديـد وعــنــدمــا أعــيـد
تـأسـيس وزارة الدفـاع  في مـطـلع كـانون
الثاني 2004 خـضعت هذه الوزارة لنظام
ـقـيت الـذي بـني احملـاصـصـة الـطـائـفيـة ا
عـلى اساسه نظام الدولة العراقية احلالي
فـــهي الـــنـــد لـــوزارة الـــداخـــلـــيـــة حـــسب
التـقسيمة الطائفية البشعة فاذا كان وزير
الـداخليـة شيـعيـا بالـضرورة يـقابـله وزير
دفاع سني والعكس بالعكس. هذا االجتاه
ــادة يـــتــعــارض مع مـــا ورد الحــقــا" في ا
الــتـاســعـة من الــدسـتـور الــعـراقي لــسـنـة
 2005عـندمـا اسـتـخـدمت عبـارة " تـتـكون
ـســلــحـة الــعــراقـيــة واالجــهـزة الــقــوات ا
ا االمـنية من مـكونـات الشعب الـعراقي 
يـراعي توازنـهـا وتمـاثـلهـا دون تـميـيز أو
اقصاء ". كما أن سلطة االحتالل األمريكي
حـاولت تطبيق التنظيم األمريكي بتشكيل
رئـاسـة اركـان مـشـتـركـة في وزارة الـدفـاع
ولــكن ذلـك لم يــحــدث فــبــقـيـت الــقــيـادات
والـتشكـيالت األدنى التي استـحدثت لهذا
الــغـرض عـبـئـا" عـلى الـهــيـكل الـتـنـظـيـمي
لـــوزارة الـــدفــــاع وال تـــتـــسـق مع نـــظـــام
مـــعـــركـــتـــهـــا مـن ضـــمن تـــشـــكـــيالتـــهـــا

االساسية.. 
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ادة الـتاسعة من ومن اجلـدير بالـذكر أن ا
الــدســـتــور الــعـــراقي أخــضـــعت الــقــوات
ـدنـيـة دون ــسـلـحـة لـقــيـادة الـسـلــطـة ا ا
تـوضيح أسس تنظـيم وشكل وصالحيات
ــدنـــيـــة لــلـــمــؤســـســات هـــذه الـــقــيـــادة ا
ادة الـعسكـرية واالمنـية كمـا لم توضح ا
الــتــاسـعــة مــفـهــومــا" مـحــددا" لـ(الــقـوات
ــســلـحــةالــعــراقـيــة) ومــاذا يــشــمل هـذا ا
ـصـطـلح! خـصـوصـا" أن الـدسـتـور وفي ا
ــادة الـتـاسـعـة قـد الـفـقـرة (ب/أوال") من ا
حـظر تـكوين مـيـليـشـيات عـسـكريـة خارج
ــســلـحــة (دون أن يــعـطي اطـار الــقـوات ا
ـيـلـيـشـيات ـصـطـلح ا تـعريـفـا" واضـحـا" 
ـقصـود في البـيئـة الـسيـاسيـة واألمنـية ا
ادة التاسـعة جهاز الـعراقية) وخـصت ا
اخملـــابـــرات الـــوطـــني الـــعـــراقي بـــجـــمع
ـوجـهة ـعـلومـات وتـقـو الـتـهـديـدات ا ا
شـورة للـحكـومة لألمن الـوطني وتـقـد ا
دنية) العراقية. ويكون حتت (السيطرة ا
دون أن تـستخدم مصطـلح (قيادة السلطة

دنية). ا

ؤسـسات الـدستـور العـراقي لهـا قيـادة ا
العسكرية واألمنية العراقية? 
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ـؤقـتة في حل اسـتنـدت سـلـطة االتالف ا
ـؤسسات العـسكريـة واألمنية الـعراقية ا
الى خـطــة كـانـت قـد أنــيـطـت إلى مـعــهـد
جـون هوبكنـز في واشنطن أطلق عـليها
أسم (الـعـراق بعـد احلرب ثـم تغـير إلى
الـعراق اجلديد) حيث اسـتغرق إعدادها
عـامـ كـامـلـ وقـد اشـتـمـلت عـلى (17)
مـجـلـد". شـارك في إعـدادهـا خـبـراء عرب
وعــراقـــيـــون ومــخـــطـــطــون ومـــفـــكــرون
أمـريـكـان. سـلـمت اجملــلدات الـ (17) إلى
الـــــبــــيت األبـــــيض في شـــــهــــر كــــانــــون
الــثــاني2003 أي قــبل شــهــرين ونــصف
الـشهر من الغزو االمريـكي للعراق (انظر
ــر عـام قــضــيــته في الــعـراق بــول بــر
ص17 وص38 وص157) اسـتنـادا" لتلك
اخلــطـة فــقــد حـلـت في عـام 2003 بــأمـر
ـؤقتة رقم (2) الـصادر سـلطـة االئتالف ا
ـعــني بـحـل الـكــيـانـات في 7 أب 2003 ا
الـعسكـرية واألمـنية الـعراقـية. ثم أعادت
ـؤقــتـة تــشـكــيل جـيش سـلـطــة االتالف ا
وجب أمـر سلطة االتالف عـراقي جديد 
ــؤقــتـة رقم (22) في 8/8/2003 بــهـدف ا
تـــوفــــيــــر قـــدرة تــــدعم األمـن الـــداخــــلي
الـعراقـي إثنـاء فـترة االحـتالل األمـريكي
لــلـعــراق. وتـعــتـبــر عـمــلـيــة اعـادة بــنـاء
سـلحـة العراقـية في وتـسلـيح القـوات ا
مـرحلة ما بعد االحتالل االمريكي للعراق
في الـعام 2003 عـملـيـة شـابتـهـا الكـثـير
مـن األخـطــاء الـبــنـيــويـة بــسـبب غــيـاب
ا جعل من دسـتور عراقي مـتفق علـيه 
الــصــعـب الـوقــوف عــلـى تـصــور عــراقي
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لم يـعـد خـافـيـاً عـلى أحـد أن احلـرب ضـد
تـنــظـيم داعـش االرهـابي ومــا افـرزته من
دروس مـستنـبطـة وفي ضوء التـهديدات
الـداخليـة واخلارجـية قد أبـرزت احلاجة
الى ضـــرورة اعــادة الــنـــظــر بــالـــهــيــاكل
التـنظيمية للمؤسـسة العسكرية واألمنية
الـعراقية من خالل استـحضار  مرتكزات
األمن الـوطني الـعراقي  لـغرض تـقليص
الـتـرهل واالزدواجـيـة في عـمل الـوحـدات
والــقــيــادات داخل الــهـيــكل الــتــنــظــيـمي
ـا يـعـزز مـبدأ لـلمـؤسـسـة الـعـسـكريـة  
وحـــدة الــقـــيــادة والـــســيـــطــرة في ادارة
ـتيسرة للدولة ادية ا ـوارد البشرية وا ا
الـعـراقـيـة لـضـمــان اسـتـدامـة واسـتـقـرار
األمن الـــوطـــني الـــعــراقي فـي مــواجـــهــة
التهديدات األمنية الداخلية واخلارجية. 
وقـد أهتم الدسـتور العـراقي النافـذ لسنة
ــســألــة عـنــدمــا نص في " 2005 بـهــذه ا
ــــادة (9) أوال: أ ـ تــــتـــــكــــون الــــقــــوات ا
ـسلـحة الـعراقـيـة واالجهـزة االمنـية من ا
ــا يـراعي مـكــونـات الــشـعب الــعـراقي 
تـوازنها وتـماثلـها دون تـمييـز أو اقصاء
دنيـة وتدافع وتـخضع لـقيـادة السـلطـة ا
عن الـعــراق والتـكـون اداة لـقــمع الـشـعب
الـــــعـــــراقـي والتـــــتـــــدخل فـي الـــــشــــؤون
الـــســـيـــاســـيــــة وال دور لـــهـــا في تـــداول
الــســلــطــة." وهــنــا البـد أن نــتــســائل عن
ــطـــروحــة العـــادة تــنـــظــيم اخلــيـــارات ا
ـؤسسات الـعسكـرية واألمنـية العـراقية ا
في اطـار مــا ورد في الـدســتـور الــعـراقي
لــسـنـة 2005 لـتـكــون قـادرة عـلى تــنـفـيـذ
ــوكــلـة إلــيه بــدون أن تــشـكل ــهــمـات ا ا
ـدنـيـة الـتي اسـنـد تـهـديـدا" لـلـسـلـطـات ا

مـجــلس الـوزراء. ولــكن لم يــعـمل بــشـكل
واضح بـــهــذه الــســـيــاقــات وبـــقي شــغل
ـناصب القـياديـة مرهونـا" باحملـاصصة ا
ا انعكس سلبا" والـتوفقات السياسي 
ـيـدان والـدلـيل عـلى ذلك عـلى األداء في ا

ما حصل من كارثة في حزيران 2014.
ومن اجلـدير بالذكر أن الـدستور العراقي
لـم يـــحـــدد أو يــــتـــطـــرق بــــالـــتـــفــــصـــيل
لــصالحـــيــات (الــقـــائــد الــعـــام لــلــقــوات
ـسلحة) وهو شخصـية مدنية قد تكون ا
بـــعــيـــدة عن مـــعـــارف وســـيـــاقــات عـــمل
ــؤسـســات الــعـســكـريــة واألمـنــيـة ولم ا
يـخـصص له هـيئـة ركن واضـحـة لـتـقد
ـسـلـحـة ـشـورة له في قـيـادة الـقـوات ا ا
ن تـــســنم االمـــر الــذي أتـــاح الـــفــرصـــة 
ـسـلـحـة مـنـصب الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات ا
ادة(110) من الـدسـتور مـسـتـنـدين الى ا
بـتـشكـيل عـدد من قـيـادات الـعـمـلـيات في
بــغـــداد واحملـــافـــظـــات دون وضع أسس
واضـحة لعمل وصالحيـات هذه القيادات
دنـية(احملافظ وعالقـاتهـا مع السـلطـات ا
ـا ولد اربـاكا" في ومـجلس احملـافـظة) 
الـصالحـيـات انـعـكس سـلـبا" عـلى األداء
واد في ح خصص الدستور العراقي ا
(84) و(99) لـــــتــــنــــظـــــيم عــــمـل جــــهــــاز
اخملـابرات الـوطني والـقـضاء الـعسـكري
عـلى أن حتـدد واجـبـاتـهـا وصالحـيـاتـهـا
بـقوان تصدر الحقا" وأخـضعها لرقابة
مـجلس النواب والـغريب أيضا" أنه حلد
االن لم يــــصــــدر قـــانــــون وزارة الــــدفـــاع
الـعراقية رغم مـرور ما يقارب (18) عـاما"
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حـصر الدسـتور العـراقي لسنة 2005 في
ـــادة (/110ثــــانـــيـــا") صـالحـــيـــة وضع ا
ا في سـياسة االمن الوطني وتـنفيذها 
ذلك انـــشــاء قــوات مـــســلــحـــة وادارتــهــا
لـــتــأمـــ حــمـــايــة وضـــمـــان امن حــدود
الـعراق والدفاع عـنه بالسلـطة االحتادية
حــصــرا" أي بــرئــاســة مــجــلـس الـوزراء
االحتـادي والـوزارات واالجــهـزة االمـنـيـة
االحتـاديــة فــبـاإلضــافـة الى (12) قــيـادة
عـمــلـيـات تـديـر  14 فـرقـة عــسـكـريـة من
نـظام مـعركـة وزارة الدفاع و(6) فرق من
نــظــام مــعــركـة وزارة الــداخــلــيــة ذهـبت
ـتعـاقبة الى تـسويغ تـشكيل احلـكومات ا
واسـتـحـداث قـيـادات عــسـكـريـة وأجـهـزة

والـغريب أن الـفقـرةالفـرعية(هـ/أوال") من
ــادة الــتـــاســعــة وضــعت قــيــودا" عــلى ا
تــطـويـر الـقــدرات الـتـســلـيـحـيــة لـلـقـوات
ــسـلـجــة الـعــراقـيـة بــسـبب مــفـهــومـهـا ا
ـتعـدد الـتـفـسـيرات والـتـأويالت عـنـدما ا
ربـطت بـ احـتــرام احلـكـومـة الــعـراقـيـة
نع انتشار وتطوير اللتزاماتها الدولية 
وإنـتـاج واســتـخـدام االســلـحـة الــنـوويـة
والـكيـميـائـية والـبـيولـوجـية وبـ كل ما
يــتـــصل بــتـــطــويـــر وتــصـــنــيـع وانــتــاج
واسـتخـدام مـعـدات ومواد وتـكـنولـوجـيا
ــــكن الي كــــان وأنــــظــــمــــة لالتــــصــــال 
تـفـسـيـرهـا بـانـهـا ذات اسـتـخـدام مزدوج
النــتـاج واســتــخـدام االســلـحــة الـنــوويـة
والــكـيـمـيـائـيـة والــبـيـولـوجـيـة وهـذا قـد
ـقذوفـات الـبالـستـيـة والطـائرات يـشمل ا
ـدفعـيـة وغـيـرها مـن افرع الـصـنـاعات وا
ـا قـد يـجـعل عـمـلـيـات اعادة احلـربـية 
ــســلــحــة تــســلــيح وجتـــهــيــز الــقــوات ا
الــعـراقــيــة واألجـهــزة األمـنــيــة مـرهــونـة

باالرادة اخلارجية األجنبية.
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دنية على لـغرض تعزيز قـيادة السلطـة ا
ـسـلــحـة الـعـراقــيـة فـقـد فـوض الــقـوات ا
الـدسـتـور الـعـراقي لـسـنـة 2005 مـجـلس
ادة (70© انـتـخاب الـنـواب الـعـراقي في ا
رئـيس اجلـمـهـوريــة وهـو الـقـائـد االعـلى
سـلـحة (لالغـراض التـشـريفـية لـلقـوات ا
واالحـتفالية) بحسب الفقرة (تاسعا) من
ـادة (Æ©73 كـما فـوض الـدستـور مـجلس ا
ـوافـقـة ـادة (76© بـا الـنـواب أيـضـا" في ا
عـلى مـقـتـرح رئـيس اجلـمـهـوريـة تـعـيـ
رئــيـس مــجــلس الــوزراء الـــقــائــد الــعــام
ادة ـسلـحة الـعراقـية بـحسب ا لـلقوات ا
مـن الـــــدســــــتـــــور. وقــــــد مـــــنــــــحت  ©78)
ادة (81© احلق لرئيس الفقرة(اوال") من ا
اجلـمهورية بان يقوم مقام رئيس مجلس
نصب ألي سبب كان. الـوزراء عند خلو ا
ـهام الـقائد وهـذا يعني ضـمنـيا" قـيامه 
ـســلــحـة.  كــمــا فـوض الــعــام لـلــقــوات ا
الـدسـتـور الـعـراقي لـسـنـة 2005 مـجـلس
الـنواب العـراقي في الفـقرة (ج/خـامسا")
ـادة (61© والــفــقــرة (خـامــســا") من مـن ا
ـوافـقــة عـلى تـعــيـ رئـيس ـادة (80© ا ا
اركــــان اجلــــيش ومــــعــــاونـــيـه ومن هم
ـنـصب قــائـد فــرقـة فـمــا فـوق ورئـيس
جـهـاز اخملـابـرات بــنـاء عـلى اقـتـراح من
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وقـوات أمنية مثل ( البيشمركة  الشرطة
االحتـاديــة وفـرقــة لـلـرد الــسـريع  و 116
فوج طوار تابعة لوزارة الداخلية  و67
لـــواء من احلـــشـــد الـــشـــعــبـي  و جـــهــاز
مــكــافــحـة االرهــاب) االمــر الــذي انــعـكس
ســـلـــبــا" عـــلى دور وأداء وزارتي الـــدفــاع
والـداخـليـة كـمـا أدى الى هـدر غـيـر مـبرر
ـاديــة جنم عـنه ـوارد الــبـشــريــة وا في ا
مـعـاضل كـثــيـرة في الـقـيــادة والـسـيـطـرة
بـسبب تبـاين واختالف الـتدريب واالعداد
الــقـتـالـي تـبـايـن الـتـســلـيح والــتـجــهـيـز
اخــتالف في الــوالءات ضــعف وغــمـوض
سـلـســلـتي الــقـيـادة واالرتــبـاط  اخـتالف
عــقــائـــد الــقــتــال  عــدم وضــوح وتــداخل
ـكـلـفة بـهـا تـلك ـهـام ا سـاحـات الـعـمل وا
الـــقــيـــادات والـــتـــشــكـــيالت وضـــعف بل
وغـــيـــاب دور رئــاســـة أركــان اجلـــيش في
ــــيـــدانــــيـــة ـــقــــرات ا أدارة احلـــرب مـع ا
(قــيـادات الـعـمـلـيـات والــفـرق الـعـسـكـريـة
ــرتــبــطـة بــهــا)  بــاإلضــافــة الى غــيـاب ا
الــتـــنــســـيق الـــفــعـــال مع اخلـــلــيط غـــيــر
ـشتـركـة األخرى. ـتجـانس من الـقـوات ا ا
ـثـال التـزال عـمـلـيـة حتـدـد فـعـلى سـبـيل ا
االرتــبــاطـــات األمــنــيـــة حلــكــومـــة إقــلــيم
ؤسسات األمنـية والعسكرية كـردستان (ا
والـعـدلـيـة في االقـلـيم) وبـقــة احملـافـظات
الــعـراقــيــة تـشــكل مــعــضـلــة في تــنــظـيم
تـراتبـية الـقـيادة والـسيـطـرة على الـقوات
سـلـحة وبـقيـة االجهـزة األمنـية الـعامـلة ا
عـلى امتـداد اجلغـرافيـة العـراقيـة! كما أن
الـدستـور العـراقي لم يتـطرق في أي فـقرة
مـن فـقـراتـه الى مـصـطــلح (الـبــيـشــمـركـة)
ادة واسـتنـاداً الى الـفقـرة (خـامسـا) من ا
(121) من الـدستـور العـراقي لسـنة 2005
فـــان مــــصـــطــــلح (حــــرس اإلقـــلــــيم) هـــو
ـصطلح الـذي استـخدمه الدسـتور وهو ا
مـصـطـلح يـخـتـلـف في مـعـنـاه كـثـيـرا" عن
مـصطلح (البـيشمركـة) من حيث االرتباط
ـهـمة والـتـاريخ. وكـان االجـدى الـعودة وا
الى نــظــام الــفــيــالق انــطالقــا" مـن مــبـدأ

وحدة القيادة والسيطرة.
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ان فـهم موضوعي ورؤية واضحة لطبيعة
الـتهديـدات والتحديـات التي تواجه االمن
الـــوطــنـي الــعـــراقي وبـــحــسب الـــظــروف
ـعــطـيـات اجلـيـوبــولـيـتـيـكــيـة لـلـدولـة وا
يـتطـلب وجـود آلـيـات ووسـائل تنـظـيـمـية

ــشـورة ومــسـاعـدة ــسـلــحـة) لــتـقـد ا ا
ـسـلـحـة التـخـاذ الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات ا
ــنــاسب  ــنــاسب في الــوقت ا الــقــرار ا
ولـغـرض تـسـهـيل وتــيـسـيـر االسـتـخـدام
ــخــتــلف ــســلــحــة ( االمــثل لــلــقــوات ا
مـسمـياتـها) ومـوارد الدولـة اللـوجسـتية
ــتـــاحـــة  وتـــوحـــيــد مـــصـــدر الـــقــرار ا
الــعــســكــري االســتــراتــيــجي في الــســلم
واحلـــــرب  وخالل االزمــــات وادارتــــهــــا
ـواد (9) و (78) و (80) وتـمــاشـيـا" مع ا
من الـــدســـتــور الـــعــراقـي لــســـنــة 2005
وتـعــتـبــر اعــلى سـلــطــة في زمن احلـرب
وحتـدد صالحياتـها ومـسؤوليـاتهـا بناء
عـلى توجيـهات وتوصـيات مجلس االمن
الـــوطــنـي وحتــدد بـــقــانـــون يـــصــدر عن
ـا يـتـسق مـجـلس الـنــواب الـعـراقي.. و
مع مـا ورد في الـدسـتـور الـعـراقي لـسـنة
2005 لـتـلـبـيـة مـتطـلـبـات االمن الـوطـني

العراقي.
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ــقــالــة التــتــسع لــكل مــا الشـك أن هــذه ا
ـــكن أن يـــقــال ويـــبــحث فـي مــوضــوع
ـسلـحة العـراقية إعـادة تنظـيم القوات ا
حـيث أن التـوجهـات احلـاليـة في تطـوير
ــؤسـســة الــعـســكــريـة وإعــادة تــنـظــيم ا
واألمــنـيــة الــعـراقــيـة ال تــعـكس اجتــاهـاً
اســــتـــراتــــيـــجــــيـــاً واضـــحــــاً في ضـــوء
الـتهديدات الداخليـة واخلارجية الراهنة
لـغرض تالفي االخـطاء واإلخفـاقات التي
وقــعـت في الــســابـق ومــســتـــفــيــدين من
دروس الـتجربـة التي مـر بهـا العراق في
حـــربه ضــد االرهـــاب وخــصـــوصــاً ضــد
تـنــظـيم داعـش اإلرهـابي  لــذلك بـات من
الـــضــروري اعـــادة الــنـــظــر فـي الــبـــنــاء
ـسلحـة العـراقية من ـؤسسي للـقوات ا ا
خالل اسـتحضار مرتكزات األمن الوطني
الــعـــراقي  وإعـــادة بـــنــاء مـــفـــاصــلـــهــا
ـسـلـحــة احلـالـيـة الــتـنـفـيــذيـة الـقــوات ا
ادية ـختلف مسمـياتها ) وقـواعدها ا )
التـدريبية والتسليحية ونظام معركتها 
بـعيداً عن احملاصصة الطائفية والعرقية
ــــهــــام والـــــغــــايــــات  عـــــلى ان حتـــــدد ا
واألغـراض الـتي مـن اجـلـهـا شــكـلت تـلك
الــقـوات  وســاحـة عــمـلــهـا وارتــبـاطــهـا

ضمن سلسلة قيادة وسيطرة موحدة .

تقاعد { لواء ركن ا

تمـكن الـقـيادتـ الـسيـاسـية والـعـسكـرية
لـلدولة من حتشيد وتطوير عناصر قوتها
الـــشــامــلـــة من خالل امـــتالك قــوة الــردع
الـعسـكريـة والـدبلـومـاسيـة واالقـتصـادية
والتـهديد بـاستخـدامها حلـماية سـيادتها
ومـصـاحلـهـا وأمـنـهـا جتـاه أي تـهـديدات
قـائمة او مـحتـملـة او غير مـتوقـعة. وهذا
يــــتم من خـالل آلــــيــــات صـــنـع واتــــخـــاذ
سـتويات العليا الـقراراالستراتيجي في ا
(( Grand Strategy ))وهذه اآلليات التي

نقصدها هي: -
سلحة (منصب 1- الـقائد العام للقـوات ا
دســــــتـــــوري بــــــدون قــــــانــــــون يــــــحـــــدد

الصالحيات).
-2اجملــــلس الــــوزاري لـألمن الــــوطن/ أو
الـلـجـنـة الـوزاريـة لالمن الـوطـني (تـشـكل
ؤقـتة رقم ـوجب امر سـلـطة االئـتالف ا

68 لسنة 2004).
ـشتركة (تشكلت في 3- قـيادة العمليات ا
ـوجب 26/6/2014 ثم اعـيـد تـشــكـيـلـهـا 
ــرقم (328) في /14/9 االمــر الــديـــواني ا

.(2019
4- جـــهــاز اخملــابــرات الــوطـــني (تــشــكل
ـؤقـتـة رقم ـوجب أمـر سـلـطـة االتالف ا

69 لسنة 2004).
5- مــســتــشـاريــة االمن الــوطــني. تــشـكل
ؤقـتة رقم ـوجب امر سـلـطة االئـتالف ا

68 لسنة 2004).
ان الـعمل واألداء التـكاملي لـآلليات اعاله
ـستند الى نظرية أمـنية وطنية واضحة ا
ومـــتـــفق عـــلــيـــهـــا من قـــبل كـل االطــراف
السـياسية الفاعلة في العـملية السياسية
ســتــؤمن عــمـلــيــة صـنـع واتـخــاذ الــقـرار
األمنـي وفق معايير استراتيجية وعلمية
مسـتندة ومنبثقـة من دراسات مستفيضة
لـبــيـئـة الــتـهـديـدات ومــتـطـلـبــات حـمـايـة
مـصـالح الــبـلـد الــعـلـيـا. وعــلى الـرغم من
ـشتـركة اعـادة تشـكيل قـيادة الـعـملـيات ا
بــــتـــاريخ  26 حـــزيـــران 2014 اال انـــهـــا
واجـهت صـعـوبات ومـعـوقـات تـنـظـيـمـية
وضـــغــوطــات ســيـــاســيــة في اداء الــدور
ــواجــهــة حتــديـات ــطــلــوب  الــقــيــادي ا
خــطـيـرة كــالـتي شــكـلــهـا هــجـوم تـنــظـيم
داعـش االرهـــــابـي في حــــــزيـــــران 2014.
وعـليـه فان االمـر يـسـتدعـي اليـوم أهـمـية
شـتركة دراسـة تطـوير قـيادة الـعمـليـات ا
باجتـاه جـعـلـها (الـقـيـادة الـعلـيـا لـلـقوات
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الـــربـــاع ثــــائـــر عـــبـــاس الـــوســـام
الـبـرونـزي وهـو الـوسـام اخلـامس
لـلعـراق والثـاني لـثائـر علـيوي في

بية. الدورات البارا
وارتـــفـــعت حـــصـــيـــلـــة الـــلـــجـــنــة
ـــبــــيـــة من االوســــمـــة في الـــبــــارا
بياد لندن 2012 عندما تمكن بارا
الربـاع العراقي فـارس سعدون من
احلــصــول عــلى الــوســام الـفــضي

والـــدكــتــور عــمـــار طــاهــر وعــمــاد
الركابي وأحمد عريبي.
w – a —U

ـبــيـة وحــصـدت الــلـجــنــة الـبــاراو
ـبيـة الست خالل الـدورات البـاراو
السـابقة  13مـيدالـية مـنوعـة فاز
بـهـا  9ريـاضــيـ في ألـعـاب عـدة
زيـد من االوسمة بانـتظار حـصد ا
في اليابـان وذلك منـذ اول مشاركة
بـياد برشـلونة 1992 لهـا في بارا
ـبياد وحتى آخـر مشـاركة فـي بارا

ريودي جانيرو   2016
وحصل الالعب احـمد علـيوي على
ـــبـي بـــرونـــزي أول وســــام بـــاراو
للعراق في أول مشاركة عراقية في
ـــبـــيــة في دورة الـــدورات الــبـــارا
برشلـونة عام  1992بفعـالية رمي
القرص في فئة ( (42بتور بفعالية

رمي القرص
شـاركة الـعراقـية في وبـعد الـغاء ا
ــبــيــاد اطــلــنــطــا عــام 1996 بــارا
وتـــعـــذر حـــصــــول الـــعـــراق عـــلى
ــبــيـــاد ســدني االوســـمــة في بـــارا
ـبــيـاد  , 2000بــيـنــمـا شــهـد بــارا
اثينا  2004حصول الـرباع فارس
سعدون على الوسام الفضي بوزن
فوق 100كـغم وبـعـد ثـبـوت تـناول
ـنــشـطــات مـنح الـالعب االيـرانـي ا
الــوسـام الـذهـبـي لـفـارس سـعـدون
ـبي ذهبي ليـكون اول وسـام باراو
لـلـعــراق فـيــمـا حـقق الـالعب ثـائـر
عــبـاس وسـامـا بــرونـزيـا بـوزن ,5

.85
وحقق الالعب وسـام كاظم مـحسن
اول وســــام فــــضي لــــلــــعــــراق في
بياد بك عام 2008 واضاف بارا

ـبـيـة في وتـتـألف الـبـعــثـة الـبـاراو
طـــوكــيــو 2020 من 38 شـــخــصــاً
بينهم  19رياضيا 5 العبات و 14
العـبــا حــيث يــضم الــوفـد اإلداري
والـفـني من الـدكـتـور عـقـيل حـمـيـد
بـية العراقية رئيس اللجـنة البارا
والــدكــتــورة كــوثــر حــســ األمـ
العـام للـجنـة وعبـيد الـغزي رئيس
البعثة وجبار طارش إداري احتاد
رفـع األثـقـال ومــهـدي بــاقـر رئـيس
احتــــاد ألـــعـــاب الـــقـــوى واحلـــكم
ــبــارزة ســعــد مــحــمـد الــدولي بــا
ومــتــرجـم الــبــعـــثــة ســـعــد قــاسم
ومــــــدربـي احتــــــاد رفع االثــــــقــــــال
الـدكتـور ثامـر غـا وجناح جـوير
ورحــــيم فــــالـح مـــدرب مــــنــــتــــخب
بـارزة وجواد أبـو الشـون مدرب ا
الـــقــوس والـــســهم ووســـام غــالي
ومازن حسـ مدربا ألـعاب القوى
وجمال جالل مدرب تنس الطاولة.
امــا الـوفـد الـريـاضي فـيـتـكـون من
الـرباعـة هدى مـهدي وزمن حـس
العــبـة الـقـوس والـسـهم والـعـداءة
فـاطـمة فـاضل وجنـلـة عمـاد العـبة
تـــنس الــطـــاولــة وحــنـــان مــاجــد 
وكــــوفـــان حـــسـن وجـــراح نـــصـــار
وولــــدان نــــزار وأحــــمــــد نــــعــــاس
وحـســ فــاضل وعــلي مــبـارك في
ألـعـاب الـقـوى وعـمـار هادي وزين
الـعابـدين غـيالن وحيـدر نـاصر في
ـبـارزة وفـارس سـعـدون ورسـول ا
كاظم وعلي مـوحان وعبـاس محمد
نـيـسان في رفع األثـقـال وسلـيـمان
فـــيـــاض العب الـــقـــوس والــســـهم
ـؤلف فــضال عن الــوفـد اإلعـالمي ا
من الـــزمـالء هـــشـــام الــــســـلـــمـــان

ي وضــرورة الـتــقـيـد الـوبــاء الـعـا
بــالـــتــعـــلــيـــمــات وعـــدم االخــتالط
واتــخـاذ اقــصى تــدابــيـر الــوقــايـة
ـرض وحـرمان خـشـيـة اإلصابـة بـا
الـــعـــراق من اوســـمـــة مـــتـــوقـــعـــة
اســــتــــنـــــادا إلى تـــــاريخ اإلجنــــاز

بي. البارا
w*U  Àb

ـبية ان وقـال رئيس الـلجـنة الـبارا
الـبعثـة العـراقيـة استـعدت لـلحدث
ي عــبـــر أربع مـــعــســـكــرات الــعـــا
تـدريـبــيـة داخـلـيــة وخـارجـيـة كـان
آخـرها في تـركـيا وقـد امـتدا خالل
ـدة من 20 تــمــوز ولــغــايـة 8 آب ا
احلـــــالـي حـــــيث أمـــــنـت جـــــمـــــيع
ــطــلــوبــة وذلــلت االحــتـــيــاجــات ا
الـعقـبات الـتي من شأنـها أن تـؤثر

على استعدادات الرياضي
وأضــــــــاف حـــــــمــــــــيـــــــد ان هـــــــذه
يـزانية االستـعدادات جـاءت رغم ا
بـية اال ان احملـدودة للـجـنة الـبـارا
وزارة الــشــبـــاب والــوزيــر عــدنــان
درجال لم يـقصـرا في توفـير كل ما
من شأنه دعم الـرياضـي لتـحقيق
شـاركة فـقد رجـوة من ا الـنتـائج ا
كــانـت مــتـــابـــعــة  الـــوزيـــر وحــثه
ــســتــمــر أكــبــر األثــر في نــفـوس ا
الرياضي باالستعداد للدورة

بية وفرت وتابع ان اللـجنة البـارا
جتهيـزات رياضية ورسـمية ألفراد
ية ناشئ الـعا البـعثة من أفـضل ا
من أجل الــظــهــور بــشــكـل يــشـرف
اسم البـلد والسيـما اننـا نتوقع ان
نـــــحــــصــــد  االوســــمـــــة كــــمــــا في
ـشــاركـات الــسـابــقـة الـعــديـد من ا

لونة. االوسمة ا
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تغادر صباح اليوم اخلميس بعثة
ــبـيــة الــوطــنــيـة الــلـجــنــة الــبــارا
ـبياد الـعراقـية لـلمـشاركـة في بارا
طــوكــيــو  2020الــتي تــضــيــفــهــا
ـــدة من  24اب الـــيــــابـــان خـالل ا
ـشـاركة ـقـبل  ولـغـاية  5أيـلـول ا
تتضمن التنافس في خمس ألعاب
وهي الـــقــوس والـــســهـم وألــعــاب
ـــبــارزة الـــقــوى ورفع األثـــقــال وا

وتنس الطاولة.
وتــتــوجه الـبــعــثــة الـعــراقــيـة الى
إســـطـــنـــبـــول فـي طـــريـــقـــهـــا الى
الـعـاصـمـة الـيـابـانـيـة طـوكـيـو في
ـــدة  11ســـاعـــة رحــــلـــة تـــمـــتـــد  
مـتـواصـلـة من مـطـار اتـاتورك الى
مطار هانيدا الدولي حيث سيكون
في اسـتـقـبـال الـبـعـثة فـي طـوكـيو
رئيس البـعثة عـبيد الـغزي مترجم
الـبـعـثـة سـعـد قـاسـم الـلـذان غادرا
قـبل 4 أيــام الســتـكــمــال إجـراءات

بية. الضيافة في القرية البارا
dH « q  «¡«d ≈

وخـضـعت الـبعـثـة الـعراقـيـة قـبيل
الـــســـفـــر الى إجـــراءات الــفـــحص
ـسحـات والتـأكد اخملـتبـري ألخذ ا
من عـــدم اصـــابـــة  أحـــد أفـــرادهــا
بـفايـروس كـوفـيد  19كـمـا اجـتمع
بية  الدكتور رئيس اللجنة الـبارا
عـقيل حـمـيد واالمـ العـام لـلجـنة
الـدكــتـورة كــوثـر حــسـ وقــدمـوا
تـخذة من موجـزا عن اإلجـراءات ا
ـضـيـفـة لـلـوقـاية من قـبل الـدولـة ا

ÊU e « ≠œ«bG

أعـلنت ادارة نـادي القـوة اجلويـة  أنهـا ألغت فـكرة الـتعـاقد مع فـييـرا لتـدريب الصـقور وسـيكـون على
ـنسق االعالمـي للـنادي عـالء محـمد في طـاولـتهـا مدربـ مـحلـيـ وعرب الخـتـيار أحـدهم.  واوضح ا
تصـريح صحفي  االسبـاب احلقيـقية حول إلـغاء االتفـاق قائال إن "كانت االدارة قـد قدمت عرضا عن
وافـقة عـلى جلب مـدرب ليـاقة طـريق وكيل أعـمال فـيـيرا وقـد كان الـرد من قبل فـييـرا باإلجـابة شـرط ا
ـوافقة.واضاف لـقد تفـاجئت االدارة باعتـذار فييـرا بشكل غيـر مباشر برازيلي اسـمه كاردس وتمت ا
ناقشة عدد من ومبطن بـالرفض عبر موقعه الشـخصي.واكد بان االدارة ستعقـد اجتماعاً مهمـا اليوم 
ـدربـ الخـتـيـار أحـدهم لـيـقود االمـور التـي تخـص مشـوار الـفـريق وكـذلك مـنـاقـشـة أسـماء عـدد من ا

الفريق.

«dOO  l  Áb UF  qA  qO UH  `BH  W u'«

v d*« w

»U (« Âu

 bONA « 7 UJ «

‰UB  nO

ÊUJ — 

ÊU e « ≠œ«bG

ــديــر االداري لـــلــمـــنــتــخب اكـــد ا
الــــعـــراقـي بـــاسل كــــوركـــيس ان
ـــــنــــتــــخـب ســــيـــــخــــوض خالل ا

مـعـسـكـره الـتـدريـبي في قـيـصري
التركية مبارات وديت إحداها
مـع نــــادي من الــــدوري الــــتــــركي

متاز. ا

وقــــال كــــوركــــيس فـي تــــصــــريح
ـنـتـخـب سـيـخوض صـحـفي  إن ا
مـبـارات وديـتـ خالل معـسـكره
التدريبي بقيصري التركية يومي

24-21 من الشهر اجلاري.
ـــــبـــــاراة االولى واشـــــار الى ان ا
ستكـون مع نادي تركي ناشط في
ـبـاراة دوري الـدرجـة الـثـالـثـة وا
الثانية ستـكون مع نادي قيصري
سبورت النـاشط بالدوري التركي

متاز. ا
…b b  W d

ـــبــاراتــ ســتــكــونــان واكــد ان ا
فرصة جيـدة الدفوكات قبل دخول
ـنـافـسـات االســيـويـة احلـاسـمـة ا
بـــعــد الـــتـــعــرف عـــلى مـــســـتــوى

الالعب بشكل ادق.
ـــــنــــتــــخـب الــــعــــراقي وخــــاض ا
مـبـارات وديـتـ خالل معـسـكره

الـتــدريـبـي في إسـبــانـيــا وكـانت
ــــواجــــهـــــة األولى أمــــام نــــادي ا
أتـلـيــتـيـكـو بـالــيـاريس اإلسـبـاني
وانــتـــهت بــالـــتــعـــادل الــســـلــبي

وبـــنــفـس الــنـــتــيـــجــة
انـتـهت الـثـانـيـة أمام
نــــــــــــــــادي ريـــــــــــــــال

لينينسي.
ومن جــــهــــة اخـــرى
أعــــــــــلـن االحتـــــــــاد
الدولي لكـرة القدم
يــــــوم االربــــــعــــــاء
الــــــــــــــــطــــــــــــــــواقـم
الـتـحـكـيـمـيـة الـتي
سـتــقـودُ مـبـاريـات
اجلــــــولـــــــة األولى
لــــلـــــتــــصــــفــــيــــات
ـؤهـلـة اآلسـيــويـة ا
ــــونــــديــــال قــــطــــر

vHDB  rOJ(« b

W UF « WOFL'« œUIF ≈ sC % qO —«

q I*« dNA « WO *Ë_« WM K

ÊU e « ≠œ«bG

بية الوطنية قررت اجلمعـية العامة للجنة األو
الــعـراقـيـة عــقـد مـؤتــمـر إسـتــثـنـائي جتـري

قبل. دينة أربيل الشهر ا جلساته 
ـبـية الـعراقـية في ـكتب االعالمي االو واكـد ا
بيـان صحفي  ان اعـماما رسمـيا صدر  من
ـكـتب التـنـفـيذي حـيث ورد فـيه أن أعـمال ا
ـؤتمـر ستـبدأ عـنـد السـاعة احلـادية عـشرة ا
وافق للحادي عشر من صبـاح يوم السبت ا

قبل. من شهر أيلول ا
ـؤتـمر وأشـار الـبـيان إلى أن جـدول أعـمـال ا
سيـتـضـمن أربـعـة محـاور هي تـشـكـيل جلـنة

اعلنت جلـنة التراخـيص بالهـيئة التـطبيـعية لـتسييـر شؤون كرة الـقدم بالبالد   ان
ـدربـ   (لن ) يـسـمح ـالــيـة مع الالعـبـ وا الـنـادي الـذي ال يـصـفي حـسـابـاته ا
ـمتـازة في موسم ـشاركـة في بـطولـة دوري انـدية الـعراق لـفـرق الدرجـة ا لـفريـقه ا
ـشـاركـة في بـطولـة ابـطـال اسـيا في 2022-2021  فـضال عن عـدم الـسـماح بـا
قـبل للفرق التي تاهلت اليهـا .. االمتحان االنضباطي االداري هو لالندية وسم ا ا
ـتـلــكـئـة قـدمت عـشـرات و لـلـجــنـة الـتـراخـيص عـلـى حـد سـواء .. ادارات االنـديـة ا
ـدرب الذين اليـة لالعب وا سوغـات لتبـرير (عجـزها) عن االيفـاء بالتـزاماتهـا ا ا
ـواسم الـسـابـقـة .. ـبـرمـة مع ادارات االنـديـة   في ا خـســروا جـزء من عـقـودهم ا
ـتـضــرر الى احملـاكم احملـلــيـة واالحتـاد االسـيـوي  ـدرب ا وجلـأ الالعب وكــذلك ا
الحـقة القانـونية تؤشـر وعلى نحو واضح النـتزاع حقه من ادارة النادي   وهذه ا
  تـطـوراً في الـوعي الـقـانـوني لالعب الـذي غـادر الـعـشـوائـيـة االدارية الـتي كـانت
ـواسم كثـيرة سـابقة   من جهـة عدم تـنظـيم عقـد اللـعب مع النـادي بشكل سـائدة 
درب يضـمن حقه في حال االخالل ببنوده من قبل ادارة النادي .. والن الالعب وا
ـسـلـوب حـقه يـضع ثـقـته في جلـنـة الـتـراخيـص في االحتاد   فـان االخـيـرة امام ا
امتـحان جديد مـطلوب الـنجاح فـيه   وذلك لوضع حد فـاصل ب احلق والباطل 
ـتضررون ـتلـكىء ليـكون عبـرة لكل االنـدية .. الالعـبون ا وردع النادي الـرياضي ا
الية  يتسـابقون مع الـزمن الستغالل الفـرصة القـائمة حـاليا الستـرداد حقوقـهم ا
ـتراكمة سـتعد لـتسديـد الديون ا او انزال اجلزاء الـعادل بالـنادي الريـاضي غير ا

متازة . عليه   بإقصاء فريقه من بطولة دوري اندية الدرجة ا
ـنـاصرة ـقروءة وااللـكـترونـيـة تـعد اجلـهـة االكثـر تـأيـيدا  رئـيـة وا وسـائل االعالم ا
وقف ـتضـرر  من جتـاوز الـنادي الـريـاضي عـلى حقه   وهـذا ا قـضـيـة الالعب ا
ـدربـ عـلى الـظـهـور في هـذه الـوسـائل االعالمـية  شـجع الـعـديـد من الالعـب وا
وفيـها حـاالت غريـبة من الـتجاوز   من قبـيل عدم اعـطاء الـنادي نـسخـة من العـقد
ـفـتـرضـة ـيـزانـيــة ا ـدرب عـلى اســاس ا لـلالعب   وابـرام الـعـقــد مع الالعب او ا
برم ب النادي والالعب   الى االحتاد للنادي   وعدم ارسـال نسخة من العقـد ا
الـعراقي لكـرة القدم   وعدم تنـظيم الـعقد من قـبل جهـة قانونـية .. وبـقدر انتـقادنا
ـواسم كـثـيرة  الـنـادي الـريـاضي عـلى جتـاوزاته عـلى حـقـوق عـدد من الالعـبـ  
ـكن ان نـبـرأ سـاحـة الالعب من الـتـقـصـير   من جـهـة عـدم حرصـه على فـانه ال 
ـوجب الـعـقـد   او لـعـدم االسـتـعـانة ـا له ومـا علـيه  صـيـانـة حقه   إمـا جلـهـله 
ـعركـة القـانونـية بوكـيل قانـوني يـطلـعه على تـفاصـيل العـقد   وكيـفيـة تنـظيـمه .. ا

تضررين واالندية ..  درب ا محتدمة ب الالعب وا
جلنـة التراخـيص هي احلكم .. الرأي الـعام الـرياضي ينـتظر الـفائز
عركـة القانونيـة لغير صالح ولكن ال يتـمنى ان تكون نتـيجة ا
كـرة الـعـراق التـي تعـتـمـد علـى نحـو كـلي عـلى االنـدية في
الـتـربـيـة الـتـدريـبـيـة لالعـبـ   وتـسـجـيل حـضـورهـا في
ـنـافـسـات الـعـربـيـة واالسـيــويـة والـدولـيـة .. نـتـطـلع الى ا

تسوية عاجلة وعادلة .
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العمر; 22 سنـة - تولد 1999 من
مـــحــافــظــة االنــبـــار قــضــاء هــيت

ناحية الفرات.
ــة - من عــائـــلــة مــشـــيــخـــة كــر
ووالــده الـشــهــيــد الـشــيخ فــصـال

الكعود محافظ االنبار االسبق  
- كــان عــمـره  8 ســنــوات عـنــدمـا

استشهد والده.
ـية بـغداد - كان احـد طالب اكاد

لكرة القدم في عمان.
- كـان العب اجلالـية الـعراقـية في
االردن وشــــــــــــارك فـي عـــــــــــدد مـن

البطوالت احمللية والدولية.
- شـــارك مع فـــريـــقـه في عـــدد من
بــطـوالت كــرة الــقـدم الــدولــيـة في
اوروبــا لــفــئــته الــعـمــريــة مــنــهـا
Gothia بـــطـــولـــة (غـــوثـــيـه كــاب
قامة Cup) التي تـرعاها الـفيفـا ا
بــالــســويــد عــام 2014  وفي عــام

2016في غوتنبورغ.
- كـان العب مهـاري يـلعب مـهاجم
صــــريح او شــــبه ايــــســــر جـــاءته
ـــــغـــــربي عـــــروض مـن الــــدوري ا
والـــدوري الــــســـعـــودي والـــدوري
االمـاراتـي ولم يـسـتـطع االنـتـقـال
الــــيـــــهــــا كـــــون عــــقـــــده كــــان مع
ـــيــة لـــغــايــة 2016/12/1 األكــاد
ـيـة فـي بـطـولـة الـتي مــثلَ األكـاد
تــرعــاهــا الــفــيـفــا الــتي جــرت في
الــســويــد وكــان عــمــره آنــذاك 17

سنة.
ـهـاراته الـكـرويـة - كـان يـتـمـيــز 
مـنـذ صـغـره واجته لــتـطـويـر تـلك
ـــهــارات الـــكـــرويــة فـي دراســته ا
ـــيـــة الــــكـــرويـــة وحـــازت األكـــاد
ــراقــبــ وكــتـبـت عـنه اعــجـاب ا

صحف عربية.
- انــتــقل الـى اوروبـا
عام  2017 لـتـحـقـيق
حــلــمه الــكـروي ورفع
اسم بــلــده عــالــيــا في
احملـــــافل الـــــدولــــيــــة
الكروية وانضم الى

عدد من
االنـــديـــة االوربـــيــة
ـــــــــــانــــــــــــيـــــــــــة اال

والسويدية.
- تـــوفى بـــحــادث
غــــــــرق مــــــــؤسف
بـتاريخ /2021/7
24 فــي احـــــــــــــــد
بـــحــيــرات واليــة
اوبساال في دولة

السويد .
- صــــــــــــــاحـب ديـن

وخـلـق ويـقـول الـشـعـر
الـعـربـي حـمل قـيم اهـله
ووطــــنه الــــعــــربــــيــــة في
الـغـربـة وتمـسك بـهـا كـما
تـــمــسـك بــديـــنه وصـــيــامه
الطويل وصالته وفـروضها
وصالة اجلــــمـــــاعــــة رغم كل
ـــغــريــات نـــعــته اجلـــالــيــة ا
الـــعـــربـــيـــة واالجـــنـــبـــيـــة في
الـــســويــد واالردن واقــامت له

مجالس عزاء بالسويد.
- وصل جــثــمـانـه من الــســويـد
إلى مطـار بغداد الـدولي بتاريخ

2021/7/30 و تـــــشـــــيــــــيـــــعه 
ووارى جــــثـــمـــانـه الـــثـــرى في
مــســـقط رأسه في نـــاحــيــة
الــفــرات فـي مــحــافــظــة

ادارة القاسم تتعاقد مع مدرب جديداالنبار.
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الـــكـــراسـي واحتـــاد كـــرة الـــهــدف
للمكفوف واحتاد القوس والسهم
واحتــاد الـــســبــاحـــة واحتــاد كــرة
الـسـلة عـلى الـكـراسي واحتـاد كرة
الـطـائــرة جـلـوس واحتــاد الـتـنس
االرضي واحتـــاد تــنـس الــطـــاولــة
واحتــاد اجلـــودو واحتــاد الـــعــاب
الـصم واحتاد الـرمايـة لـلمـكفـوف

واحتاد البوتشيا.

في الـعـاب القـوى بـعد حـصـولهـما
عــلـى وســامــ ذهـــبــيــ ورســول
كاظم في رفع األثـقال وعـمار هادي
بارزة وولدان نزار في العاب في ا

القوى.
بية الـوطنية وتضم اللـجنة البـارا
العـراقـية  14احتادا ريـاضـيا هي:
احتــاد الـعـاب الــقـوى واحتـاد رفع
ــــبـــارزة عـــلى األثــــقـــال واحتـــاد ا

بـرفع األثـقـال وأحـمـد غـنـي نـعاس
الـــوســـام الـــفــــضي بـــرمي الـــرمح
وولـدان نــزار الــوسـام الــبــرونـزي

برمي الرمح ايضا.
ــبـــيـــة الــتي وفـي الــدورة الـــبـــارا
اقـيـمت في مديـنـة ريودي جـانـيرو
الـــبـــرازيــلـــيـــة عــام 2016 حــصل
العراق عـلى خمسة اوسـمة ملونة
حققها جراح نصار وكوفان حسن

W uO ü« UOHB « v ≈ WO uM'« U —u Ë ‚«dF « …«—U  œuI  WOM d  …d U

ضـمن مبـاريـات اجملمـوعة األولى.
نتـخب العراقي وسيـقودُ مبـاراة ا
أمــام مـنــتـخب كــوريـا اجلــنـوبــيـة
طــاقمُ حتــكــيـم بــحـريــنـي بــقــيـادة
نــواف عـبــد الـله غــيــاث شـكــرالـله
حكم ساحـة ومحمـد جعفـر محمد
ســـلـــمـــان حــكـــمـــاً مـــســـاعــداً أول
وعـبـدالـلـه صـالح عـبـدالــله حـكـمـاً
مــســاعــداً ثــانــيــاً والــســيـرالنــكي
هيتـيكامكـانامــــغي كريـــــــــشانثا
ديالن بــيـريـرا حــكـمـاً
رابـــــــــــــــعــــــــــــــاً
واألسـتــــــــــرا
لي اناز هاكان
مقيّـماً للـحكام
واألوزبــــــــــكـي
أريــوڤ عــلــيم
مــــــــشــــــــرفـــــــاً

للمباراة.

ـــنــــتـــخب 2022.وســــيـــفــــتـــتـحُ ا
الــعـراقي الــتـصــفـيــات اآلسـيــويـة
القـاة منـتـخب كوريـا اجلـنوبـية
في الثـاني من أيلول
ـقـبل  ســبـتـمــبـر ا
ـبـاراة الـتي في ا
ســــتـــــقــــام عــــلى
ســتــاد ســيــئــول
كـأس العـالم في
الـــــعـــــاصـــــمـــــة
الـــــــكـــــــوريــــــة
ســــــيــــــئـــــول
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قدمت إدارة نـادي الـقاسم اجلـهاز الـفـني الذي سـيـقود فـريقـهـا الكـروي في الدوري
قبل. متاز للموسم الكروي ا ا

ؤلف من سامي وأعـلنت اإلدارة في مـؤتمر صـحفي عن الـكادر الـتدريـبي اجلديـد ا
بحت مدربا يساعده ند كر وازهر طاهر ومحمد جميل مدربا للحراس.

ؤتـمـر إن تـدريب نادي الـقـاسم يـشـكل حتديـا بـالـنـسبه له وقـال بحت خـالل ا
ووعد اجلماهير بتحقيق مركز ب الثامن والثاني عشر.

لـعب الكفل النـه يتناسـب مع اسلوبه وطـريقة لـعبه وايضا وابدى اعـجابه 
لعب بأنه سوف يكون مقبرة للفرق الزائرة. حتدث عن ا

قـبـلـة قـبل انـطالقـة الدوري من جـانب آخـر حتـدث عن الـفتـرة الـقـصـيـرة ا
مــوضــحـا أنه يــحــتـاج الى سـت مـبــاريــات وديـة والى مــعــسـكــر تــدريـبي
خـارجي من اجل الـوصول إلى االسـتعـداد اجليـد واالنـسجـام العـام قبل

نافسات. انطالق ا
ـا لـديـهم رغـبـة حـقـيـقـيـة في الـعـمل ـسـاعـد مـشـيـداً  وحتـدث الـكـادر ا

وتقد األفضل.

األخالقـــيــات وتــأســيـس مــركــز لــلـــتــســويــة
ـثــلـيــات الــلـجــنـة والـتــحـكــيم الــريـاضـي و
ـبـيـة في احملـافــظـات بـاإلضـــــــافـة الى األو
ؤسسة لالحتــــــــادات الرياضية. اللجان ا
ـبـيـة وكـان رعـد حـمـودي رئـيس الـلـجـنـة األو
الـوطـنــيـة الـعــراقـيـة إلـتــقى عـدداً من رؤسـاء
االحتادات الريـاضية الـوطنيـة وذلك بحضور
ـكـتب الـتـنـفـيـذي وكـرّس عـدد مـن أعـضـاء ا
ــبــــيـة ــشــاركــة األو ــنــاقــشــة ا االجــتــمــاع 
الـعـراقيـة في دورة األلـعـاب اآلسيـويـة هـانزو
ــــبــــيـــــاد بــــاريس 2022 في الـــــصــــ وأو

.2024
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راسم الزيارة  uýUŽ—»¡∫  مشاهد من حلقة (كالم الناس) في كربالء ومتابعة االستعداد 
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ـــؤســــســـة الـــعـــربـــيـــة الـــكــــاتب االردني صـــدر لـه  عن ا
للـدراسات والنـشر في بـيروت وعمـان كتـاب (نبع وروافد
.. قصص حيـاة شخصيات نابلسـية تاريخية ومعاصرة)

يقع في 663 صفحة من القطع الكبير.
ÍËU OF « ·«u½ ‚Ë—U

رئيس فرع نقابة الفنان في محافظة االنبار كرمه  نقيب
ا قـدمه من عـطـاء فني الـفنـانـ الـعراقـيـ جبـار جـودي 
وما تـميـز به من جهـود في إقامـة  مهـرجان االنـبار األول

فتوح . للمسرح ا
 œ«d  öO$√
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{ لــوس اجنــلــوس  –وكـاالت -
يـة مـادونا نـشـرت النـجـمة الـعـا
صـــورا لـــهـــا مـن حـــفـــلـــة عـــيـــد
مــــيالدهـــا الـ 63 وذلـك بـــرفـــقـــة
حبيبها وعائلتها وبدت عليهما
مـالمح الــســعــادة وتـداول رواد
مــواقع الـــتــواصل االجـــتــمــاعي
الـصـور بـشـكل كـبـيـر اذ ظـهـرت
مـادونـا بـإطاللـة شـبـابـيـة كـفـتاة

بعمر الـ 20.
ـية ـمثـلـة العـا الى ذلك ظـهـرت ا
زوي ســالــدانـا عـاريــة عـلى مـ
قــارب خـالل إجـــازة في جـــزيــرة
ســرديــنــيــا مع زوجــهــا مــاركــو

بيريجو.
وبــحـسـب صـحــيــفــة ديـلـي مـيل
الــبــريــطــــــانــيــة فــإن ســالــدانــا
الـبـالـغـة من الـعـمر 43 عـامًا لم
تـخـجل من الـكـشف عن جـسـدها
مـــقــابـل اإلســتـــمـــتــاع بـــأشـــعــة

الشمس.
هذا ووصف الـبعض زوي التي
ظـــــــهــــــرت فـي الـــــــعــــــديـــــــد من
ثـال األبرز الـوضعـيـات بأنـهـا ا

لإلسترخاء.
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انه الــفــنـان سـالم قـادر الــقــصــيــرة 
ـعــروف فـنـيـا (سالم كـويى) حـسن ا
الى مــثــواه االخــيــر بــعــد ان صـارع
ـــرض وقــد فــارق ومـــنــذ ســـنــوات ا
احلياة بـعد اصـابته بجـلطة دمـاغية

لم تمهله طويال 
وكـويـــــي من مـوالـيــــد كـويـسـنـجق
عام 1955 دخل مجـال العمـل الفني
مــنــذ بــدايــة الــسـبـــــــعــيــنــات وقـدم
الــــعـــــديــــد من االعـــــمــــال وادى دور
الـــــبــــــطـــــولـــــة فـي عـــــدد مـن االفالم
ــسـلـــــــسالت والـدرامــا الـكــرديـة وا
ـدة 40 عــامـــا والــتي انــتــجــتــهــا و
وزارة الــثــقــافــة ومــديــريــة مــســارح

اربيل .
ونـعت وزارة الـثـقـافـة والـشـبـاب في
حـكــومـة اقـلـيم كـردســتـان ومـديـريـة
مــســارح اربـيل  الــفــنــان وعـدت ذلك

خسارة كبيرة للفن الكردي.
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ودعت اربـيل قـامـة فـنـيـة كـبـيـرة لـها
بـاعهـا الـطـويل في الـعـمل الـفني من
ـسلسالت واالفالم سارح وا خالل ا
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ـمــثـلـة الـسـوريـة نـسـرين انـضـمت ا
احلـكـيم رسـمــيـاً إلى قــائـمــة أبـطـال
اجلــزء الــثــالـث من مــســلــسل حــارة
القبـة لتـكون بديـلة مواطـنتهـا نظلي

وقع الفن. الرواس وفقا 
ومن خالل هذا الـعـمل تعـود نـسرين
ـــبــتـــعـــدة عن األضــواء مـــنــذ عــام ا
2013 وحتـديداً مـنـذ مشـاركـتـها في
مـسلـسل قـيامـة الـبـنادق لـتـقف أمام
الـكـامـيرا مـجـدداً بـعـد سـبـعـة أعوام

من الغياب.
ــمـثل واخملـرج واحلـكــيم هي إبـنـة ا
مثلة أماني مظهر احلكيم وشقيقة ا
احلــكـيـم وفي رصـيــدهــا مـا يــقـارب
خمـس مـسـلسالً مـنهـا بكـرا أحلى
أهل الغرام مرايا ليالي الصاحلية
قتل الـربيـع الوزيـر وسعـادة حرمه
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ــصـريـة هــنـا الـزاهـد ــمـثـلـة ا أحــتـفـلت ا
ــرور 3 ســـنـــوات عــلـى عالقـــة حــبـــهــا
ــصـري أحــمـد فــهـمي ـمــثل ا بــزوجـهــا ا
ونشـرت صورة لـهمـا معـاً عبـر صفـحتـها
اخلــــــاصــــــة عـــــلـى مــــــوقع الــــــتــــــواصل

اإلجتماعي.
وعــلّــقت هــنــا عـلـى الـصــورة قــائــلـة : 3
سنوات معاً رسمياً.. معاً لسنوات عديدة
يـا قـردي لــيـرد عـلـيـهــا فـهـمي:  كل سـنـة

وإنتي أحلى حاجة فى العالم.
وكـانت هـنـا أثـارت اجلـدل بـعـد ظـهـورهـا
في حـــــفل زفـــــاف وإخـــــتــــارت أن تـــــطل
بـفـســتـان ضـيق أخـضــر الـلـون بـدت فـيه
وكــأنـهـا إكــتـســبت بـعض الــوزن الـزائـد
ـتــابــعـ أن هــنـاك فــخــمّن الـعــديــد من ا
إحـتمـال كـبيـر بـأن تـكون حـامل بـطفـلـها

األول من زوجها.
لكن بـعد هـذا اجلـدل نفت هـنا هـذا األمر
في تــصـريح صـحــفي وأكـدت عــلى أنـهـا
لـيـست حـامل وأنـهـا بـدت بـوزن زائـد ألن
تصمـيم الفـستان ضـيق وبقمـاش سميك

فظن البـعض أنها إكـتسبت وزنـاً إضافيا
بسبب احلمل.

عــلـى صـعــيــد اخــر إحــتــفــلت اإلعـالمــيـة
صـرية مـفيـدة شيـحة بخـطـوبة إبـنتـها ا
منة على رجل أعـمال مصري عـبدالرحمن
هـشام مـالك األحـد الـفـائت بحـفل إقـتـصر
عــلى األصـدقــاء واألقـارب ونــشـرت عــبـر
صفـحـتهـا اخلاصـة عـلى موقع الـتواصل
اإلجــتــمــاعي صـور جتــمــعـهــا بــإبـنــتــهـا

وخطيبها وعلّقت: (أنا أم العروسة).
وتــصــدّرت شـيــحـة قــائــمـة الــبــحث عـلى
مــحـــرك غـــوغل بـــعـــد إنــتـــشـــار خـــبــر
اخلـــطــوبـــة والقت الـــصــور إعـــجــاب
ـتـابـعـ الـذين أشـادوا بـجـمـالـها ا
وأنـاقـتـهـا كـذلك بـاركـوا إلبـنـتـهـا
وتـــمـــنـــوا لـــهـــا الـــســـعـــادة مع

خطيبها.
و شـــيــــحـــة تــــقـــدم بــــرنـــامج
(السـتات مـيعـرفوش يـكدبوا)
ـصريـة سـهـير مع اإلعالمـة ا
جــودة والـفــنـانــة مـنى عــبـد

الغني.

تعـلـمت درسا مـنـذ فتـرة وهـو أن السـعـادة ال تسـتـمر
واحلزن أيضا ال يستمر.
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ســوف حتــتــاج الى مــســاعــدة الــشــريك والـى جـدول
أعمال منظم ودقيق. 
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 إذا واجـهتك الـيـوم أي صعـاب فـحاول أن تـتـخطـاها
وتتعامل معها بحكم جتربتك .
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ـنـافسـة. ال تـتـهوّر تـتمـتع يـحـيـوية كـبـيـرة ورغبـة في ا
وتروَّ قبل التنفيذ.
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أســــتـــفــــد من خــــبـــرتـك في احلــــيـــاة فـي مـــواجــــهـــة
الصعاب.يوم السعد االربعاء.
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ال تـهــمل مــتــطــلــبــات أحــبـائـك. راعِ ظـروفــهم ولــطّف
األجواء. يوم السعد السبت.
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  حتــكم بــطــريـــقــة خــاطــئــة عــلى مـن حــولك بــســبب
نزل لكي تهدأ. التوترفاسترخ في ا
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تـتخـلص من جميـع القيـود وتعيـش حلظات من الـهناء
والراحة واإلنتصار. 

Íb'«

عالقـة الــعـاطـفــيـة في طـور االزدهــار حـاول ان تـوطـد
عالقتك مع الشريك .
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فـــتــرة مــصــاحلـــة وتــفــاهم بـــرغم شــعــورك بـــالــتــعب
والتوتر.يوم السعد االحد.
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ال جتـــازف في اتــــخـــاذ قـــرارت مـــصـــيـــريـــة بـــشـــأن
االستثمار حاليا .رقم احلظ .9
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ـشـاكل واتّقِ شـرهـا بـاإلبتـعـاد عـنـها إحذر اخـتالق ا
.يوم السعد الثالثاء. كلياً
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقـسم الى 9 خانـات صـغـيرة
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقــام الالزمــة من 1 الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.

اخملـرجـة الــلـبـنــانـيـة فــازت بـجــائـزة أفـضل مــخـرجـة عن
فـيلـمـها (تـاء التـأنيـث) في مهـرجان سـيـنمـائي دولي اقيم

في هوليوود.

الـكـاتب العـراقي يـضـيفه االحتـاد الـعـام لألدباء والـكـتّاب
سرح ونادي الشعر  في العراق بجلسة مشتركة لبيت ا
اللـقاء مـحـاضـرة بـعنـوان (ألـواح الـطف وطـقوس الـثـقـافة

عاصرة). ا

اخملـــرج االردني تـــعــرض لـه عــلى
ــلـكي ـركــز الــثـقــافي ا مـســارح ا
مسـرحية (ليـلة األنحوتة) وهي من
تألـيفه واخراجه وتـمثيـله وتشاركه

في التمثيل ميس الزعبي .

ـوسيقـي العـراقي قـام العراقي نـعته جمـعية ا قاريء ا
سائـل الـله تعالى ـوت اثر مـرض عضـال بعـد ان غيبه ا

ان يسكنه فسيح جناته.
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التدريـسي في اجلامعة الـلبنانـية الفرنـسية في اربيل نال
ــنــصـورة شــهــادة الـدكــتــوراه فـي االعالم من جــامــعــة ا
عنونـة (القنوات الفضـائية الكردية صر عن اطـروحته ا
فـي تـشـكـيـل مـعـارف واجتـاهــات الـشـبــاب اجلـامـعي في

قضايا االمن القومي القليم كردستان  –العراق).

هنا زاهد

ــصـــري أحــمـــد عــبـــد الــسالم في ا
اإلعالنــــات الــــتـــجــــاريــــة وخـــطف
مـيّز وجـههـا الضـحـوك وصوتـهـا ا
قـلـوب اجلـمـهـور لـتنـتـقل إلى عـالم
السينما بأول أعمالها معه في فيلم
(مــســتــر دوالر) عــام 1993. ويــعــد
دورها األبرز الـذي تعرف عـليها من
ــصـري والــعـربي ـشــاهـد ا خاللـه ا
هـــو دور بــركـــســـام في مـــســلـــسل
(أرابـيـسـك) الـذي أنـتج عـام 1994
وكـان مـن بـطـولـة صـالح الـسـعـدني
وكرم مطاوع وهدى سلطان.وتعرف
سـلسل علـيـها اجلـمهـور أكثـر في ا
الــكــومــيـدي ســاكن قــصــادي الـذي
جسدت فيه دور ليلى ابنة الراحل
عـمــر احلـريـري وسـنــاء جـمـيل عـام

.1995
وفي فتـرة التـسعـينـات شاركت في
أكـثـر من عمل مـتـمـيز مـثل فـيـلم يا
حتب يــا تـقب ومـسـلــسل أبـو الـعال
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ـصـريـة الـراحـلـة ـمـثـلـة ا تــمـيـزت ا
ــهـــنــدس بــوجـه مالئــكي مــيـــرنــا ا
وإبـتـسامـة طـفولـيـة ليـطـلق علـيـها
ـصـريـون لـقب (فـراشـة  الـسـيـنـما ا
ــصـــريــة). وفي ذكـــرى رحــيـــلــهــا ا
الـــســادســـة نــتـــعـــرف عــلـى بــعض
محـطات حيـاتهـا وفقا لـتقـرير اعده
موقع الـفن: إسمـها احلقـيقي مـيرنا
عبد الفتاح محمد رجب من مواليد
 1تـشـرين األول عـام 1978 تـنـتـمي
لـعـائــلـة بــعـيـدة عـن الـعـمـل الـفـني
وظـــهــرت ألول مـــرة عــلـى شــاشــات
الـــتــــلـــفـــزيـــون جنـــمــــة لإلعالنـــات
التجارية وهي ال تزال في التاسعة
من عـمـرها حـتى تـعـرفت عـلى أحد
مـــخـــرجي بـــرامج األطـــفـــال الـــذي
أُعـجب بـها وشـجـعـها عـلى إقـتـحام

مجال التمثيل.
ــهــنــدس مـع اخملـرج بــدأ مــشــوار ا

ــا أدى إلـى إجــرائـــهـــا أكـــثــر من
عـمـلـيـة ولـذلك قـلت أعـمـالـهـا خالل
تــلك الــفــــــتــرة الــتي قـدمـت فـيــهـا
ـــســلــسالت عــدداً مــتـــــمــيــزاً من ا
ومـــنـــهـــا بــــنـــــــــــــات أفـــكـــاري مع
مـحمـود مـرسي وجنمـة اجلـماهـير

90 ويـــــومـــــيـــــات ونـــــيس. عـــــانت
هـندس خالل اخلـمسـة عشـر عاماً ا
األخيـرة من حياتـها بـسبب أوجاع
ــــرض الـــذي إرتــــبط بــــهـــا مــــنـــذ ا
طـفولـتهـا باألمـعـاء والقـولون وظل
رض يأكـل جسمـها ويسـمم دمها ا

صري مع نادية اجلندي ومحمود ا
مـع مــحـمــود عــبــد الــعـزيــز وأحالم
عادية مع يسرا. ويعد مسلسل أريد

رجالً آخر أعمالها الدرامية.
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ــرض بــشـكل رغـم مـعــانــاتــهــا مع ا
مــسـتــمـر إال أن حــيـاتــهـا األســريـة
كـانت أيـضـاً غـير مـسـتـقـرة فـعانت
أيضـاً بسـبب أمهـا وأخيـها الـلذين
إتُــهـمـا في قـضـايــا و حـبـسـهـمـا
ولــكـنـهـا لـم تـسـتـســلم ألزمـاتـهـا بل
توجـهت إلى السـينـما وقـدمت عدداً
جيـداً من األفالم كـان أبرزهـا أيظن
مع مـي عـــــــز الــــــــدين عـــــــام 2006
والــعــيــال هــربت مع حــمــادة هالل
ـــيــة عــام 2009 وأخــيــراً واألكــاد

زجزاج عام 2015.
هندس بسرطان القولون أصيبت ا
وظــلـت ســنـــوات تـــتـــلــقـى الــعالج
وفــضّــلت وقـــتــهــا أن تـــخــتــفي عن

األنــظـــار  وبـــعــد رحـــلــة
عالجــيــة قــرر األطــبـاء
إستئـصال الـقولون
وعــادت بــصــحـة
جــــــــيـــــــــدة إلى
جـــمـــهـــورهـــا
وقـــدمت عـــدداً
مـن األعـــــمــــال
الــســيــنـمــائــيـة
والـتـلـفـزيـونـيـة

وبدأت تـتـذوق طعم
النـجـاح من جـديد وفي

ظـل حــــالوة مــــــــــذاق هــــــــــذا
الــــنــــجـــــاح عــــاد الـــــســـــرطــــان
لــيـهـاجــمـهـا من جــديـد وكـسب
ــرّة.اذ رحــلت مـــعــركــته هـــذه ا
ـهنـدس الـتي مـنحـهـا اخملرج ا
ـهـنـدس لقـبه حـسـ حـلـمي ا
فـي اخلــــــــامـس مـن آب عــــــــام

.2015

ـــرات ضــيــقــة قــمـــر بــني هــاشم
احلـصـرم الـشــامي قـلـوب صـغـيـرة
صــــدق وعـــده ســــيت كــــازط طـــالع

فتاح. الفضة وا
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ـسـابـقـة الـشـعـريـة اخملـصـصـة الـشـاعـر الـعـراقي فـاز بـا
لـلــشـبـاب دون االربـعـ  الــتي نـظـمـتــهـا دائـرة الـعالقـات
الــثـــقــافــيــة بـــوزارة الــثــقـــافــة والــســيـــاحــة واالثــار حتت
عنوان(القلم ال يرتدي كمامة) مناصفة مع الشاعر سراج

محمد يعقوب.

بـها قـبل اكثـر من أسـبوعـ أو ثالثة  نـهيئ
بيت بعض الزائرين وتقد الطعام الـفراش 

شرب لهم ).  وا
ــوكب عـلي حـسن ( مــوكـبـنـا وقـال صـاحب ا
ـة يقـدم ثالثة وجـبات ديـنة الـقد قـد في ا
ـــاء والــشــاي والـــفــاكــهــة من الــطـــعــام مع ا
ـبيت لألشـخاص الـقادمـ من احملافـظات وا
واكب مرتبطة بهيئة األخـرى). وب حسن (ا
ــــواكب ــــواكـب .. وهي صــــنـــــفــــ األول ا ا
احلسـينية والثـاني التكيات احلـسينية وهي
واكب مساحتها أكبر تكون  صغيرة عكس ا
واكب عادتاً تكون من كربالء وعدد صغير وا
من الـنـجف واحملـافـظـات اجملـاوره  هـذه في
الـعـشـره األولى مـن مـحـرم  لـكن في الـزيـارة
ـواكب .. في األربـعـينـيـة يـخـتـلف تـصـنيف ا
ـواكب من أربـعـينـيـة اإلمـام احلـسـ تـكون ا

كربالء وباقي احملافظات العراقية األخرى).
× وحتـــدثـت مـــجـــمــــوعـــة من الــــزائـــرين عن
ــسـوه عــلى أرض الـواقع عن ـا  ارتـيــاحـهم 
واكب داخل الـزيـارة  حيث هـنـاك عـشـرات ا
ـدينة وخـارجها هم يـقدمون أفـضل خدمات ا
حتـضيـر ثالثة وجـبات طـعـام للـمواطـن مع
ـبــيت لـلـزوار الــشـاي والـقــهـوه الــعـربـيــة وا

القادم من احملافظات .
{ فــريـق عـمـل الـبــرنــامج مــؤلـف من :-مــعـد
مــخـرج ومــقــدم الــبــرنــامج : عــلـي اخلــالــدي
مــــــيـــــداني ومــــــديـــــر تـــــصــــــويـــــر : عـــــمـــــر
Drone : الـتصـويـر : سرمـد بلـيبل اجلـابري
تـابعـة الصحـفيـة : سعدون ا علـي الطريـحي

ونتاج : ياسر هاشم. ا اجلابري
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جتـول فريق عمل برنامج (كالم الناس) الذي
تـقدمه قنـاة (الشرقـية) في احدث حـلقاته في
ـقـدسـة .. تـنـقل في الـعـتـبـة مـديـنـة كـربالء ا
ـقدسة وب احلرمـ الشريف احلـسينية ا
ـــواكـب والـــتـــكـــيـــات  وحـــاور أصـــحـــاب ا
ـتـوجــهـ لـزيـارة احلــسـيـنــيـة والـزائــرين ا
مــرقـــدي األمــام احلــســ وأخـــيه الــعــبــاس
(عــــلــــيـــهـم الــــسالم) .. وكــــذلك احلــــوار مع
ــتــحــدث الـرســمي بــاسم قــيــادة الــشــرطـة ا
لــلـــتــعــرف عـــلى اإلجــراءات األمـــنــيــة خالل
الـعشرة األولى من شـهر محـرم احلرام  كما

أجـرى مقدم البرنامج علي اخلالدي حوارات
ــتـحــدث بــاسم دائــرة صــحـة قــصــيــرة مع ا
احملــافــظــة ومع أحــد مــدراء مــســتــشــفــيـات
كــربالء .. لـيــطـلــعــنـا عن اخلــطـة الــصـحــيـة
اخلـاصــة بـزيــارة الـعــشـره األولى من شــهـر

محرم احلرام .  
× احملـطـة األولى تـضـمـنت جـولـة في أرجـاء
ــرقـــد الــشــريـف لإلمــام احلــســـ ( عــلــيه ا
الــسالم ) ورافــقــنــا بــاجلــولــة رئــيس حــفظ
ـقـدسـة رسـول عـبـاس .. الـنـظـام بـالـعـتـبـة ا
وقـدم لنا شرحاً مفـصالً عن مضمون الزيارة
مــوضــحـا ان(أبــواب الــعــتــبـة احلــســيــنــيـة
ــطــهــر لــلــصــحن ا
هـي   11بـــــــــابــــــــا
مـفتوحة ليالً نهاراً
ولم تـغـلق منـذ عام
 2008وحلــد اآلن 
وحـــــــــــسـب أمــــــــــر
ــتــولـي الــشــرعي ا
لـلــعــتــبـة ســمــاحـة
هدي الـشيخ عبـد ا
الــكـــربالئي  كـــمــا
هـــــنــــاك  9أبــــواب
لـلـمـرقـد الـشـريف 
ونــــــأتي لـــــدخـــــول
ـشـارك بـركـضة ا
طـويـريج الـشـهـيرة
في يوم العاشر من
مــحــرم .. الــدخــول
يــــــكـــــون من بـــــاب

الزيـنبية وباب الرجاء وباب القبلة  وبعدها
يـتوجهون الى مرقد العباس (علية السالم) 
وخالل أيـام عـاشـوراء والـزيـارة األربـعـيـنـية
يــتم تــغــيــيــر اإلنــارة لــلــون األحــمــر وفــرش
ـــــرقـــــد والـــــصـــــحن األرضـــــيـــــة فـي داخل ا

احلسيني أيضاً باللون األحمر).
واكب × وسـأله اخلالـدي عن كـيفـية دخـول ا
احلسـينيـة والزائرين للـمرقد الـشريف بشكل
ــواكب مـن احملــافــظــات إنـــســيــابـي  وهل ا
ـواكب وكـربالء ? فـاجــاب قـائال (بــالـنـســبـة 
الـعشرة األولى تـقتـصر من كـربالء وبعـضها
من الـنـجف واحملافـظـات اجملـاوره  وأزيدكم
عـلـمـاً خالل الـزيـارة لـلـعشـرة األولـى نسـجل
دخــول وخــروج الـزائــرين لــلـمــرقــد الـطــاهـر
بـحدود    20مـليون زائـر خالل عشرة أيام ..
أيــضـاً هـنــاك بـوابــات الـكــتـرونــيـة لــتـعــقـيم
الـزائـرين وتـسجـيل درجـة احلـرارة لـكل زائر
يـــدخل  وكــذلـك أجــهـــزة تـــعــفـــيـــر  والــزام

الزائرين بلبس الكمامة لسالمتهم).
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× احملــطـة الــثـانــيـة تــضـمــنت زيـارة لــدائـرة
ـتحـدث باسم ولقـاء ا ـقدسـة صـحة كـربالء ا
دائـرة صـحـة احملـافـظـة عدي الـسالمـي الذي
قـال( نـود ان نخـبـركم بـأن مالكـاتـنـا الـطـبـية
والصـحـية والـفنـيـة  لديـها األسـتـعداد الـتام
ألسـتـيـعـاب حـشـود الزائـريـن  نـحن نـحـتاج
تـواجدين الى اجلـانب التـوعـوي للـزائـرين ا
قدسة  باإلضافة للجانب في مدينة كربالء ا
الـوقائي من ڤـايروس كـورونا .. هـناك جانب

تــوعـــوي بــواســطـــة الــبــوســـتــرات الــتي 

× وفي احملـــطــة الـــرابـــعــة  رافـــقـــنــا مـــديــر
الــعـالقــات واألعالم لــقــيــادة شـرطــة كــربالء
ي وبـ لـ(كالم الـناس) الـعـمـيـد عالء الـغـا
ان (هــنـاك خــطــة أمـنــيـة رصــيـنــة أعـدت من
قـيادة عمليات الفرات األوسط وقيادة شرطة
احملـافظة  بالتـعاون مع دائرة صحة كربالء
وتـشكـيالت احلشـد الشـعبي وبـاقي األجهزة
األمـنـية  واخلـاصـة بـزيـارة الـعـشرة األولى
من مــحــرم احلــرام).الفــتــاً  الى أن (اخلــطــة
األمـنيـة تتـطلب دخـول عجالت الـزائرين الى
أقــرب نـقــطـة لــلـمـرقــدين الــشـريـفــ  حـيث
الـقطوعات تـكون قبل يـوم أو يوم من يوم
(نأمل أن يـكون تـعاون ب الـعاشر). مـضيـفاً
ـواطــنـ من جــهه واألجـهــزة األمـنــيـة من ا
واطـن اإلتـصال على جـهه أخرى  وعـلى ا
الـــرقم  104في حــالـــة تــعـــرض أي شــخص

للخطر) .
”Ë—œË d³Ž 

 وقـال رجل الدين الـشيخ صـبار الـكربالئي (
الـشعائر احلسـينية وجـدت في عهد الرسول
األكـرم محمـد (ص) والزالت موجودة لـيومنا
هـــــذا  ومــــجــــالـس احلــــســــ هـي عــــبــــره
واجملـالس مــدارس  نــحن نـتــعــلم من ثـورة
احلـسـ مقـارعـة الـظـلم .. وعـلـيـنـا اإلقـتداء

بهذه الثوره احلسينية).
ـواكب × واثـنـاء جتــوال(كالم الـنـاس) بـ ا
ـديــنـة احلــسـيــنـيــة والــتـكــيـات فـي مـركــز ا
ـواطن سجـاد شـنـون صاحب ـة قـال ا الـقد
تـكيـة قـرب احلـرم الـشـريـف (نـحن لـديـنا
إسـتعـدادات للـعـشرة األولى من مـحرم نـقوم

واكب احلـسيـنية توزيـعهـا من قـبلنـا علـى ا
قدسة). نتشره في عموم مدينة كربالء ا ا
مـوضحـا (كـمـا هـنـاك مفـارز طـبـيـة مـوجوده
عــلى عــدة مــحــاور من الــطــرق الــقـادمــة من
بـغـداد أو من احلـلـة  لـديـنـا مـفـارز إسـعاف
فــوري مــنــتـشــرة في الــداخل وعــلى الــطـرق
اخلـارجـيـة الـتي تـسـلـكـهـا حشـود الـزائـرين
ـرقــد الــطـاهــر لإلمـام ــتـوجــهــ لـزيــارة ا ا
احلـسـ (ع) وأخـيـة الـعـبـاس (ع) .مـضـيـفـاً
(كـما  إدخال عجـلة إسعاف شـحن صغيرة
يـسـهل دخـولــهـا بـ احلـشـود الــكـبـيـرة من
ـديـنـة ـنـتـشــرة بـعـمـوم ا ـواكب ا الـزوار وا
ـــرقــدين الـــشــريـــفــ ــــــــة وقـــرب ا الــقـــد

إلسـعــاف احلـاالت احلــرجـة بـ الــزائـرين 
وعــلـى الــزوار األلـتــزام بــاجلــانب الــصــحي
رجعية والوقائي .. وهي من ضمن وصايا ا

الدينية).
ستشفى بـعد ذلك كان لـ(كالم الناس) زيـارة 
زين الـعــابـدين األهـلـي ولـقـاء مــديـر طـوار
مــسـتـشــفى زين الــعـابـدين الــتـابع لــلـعــتـبـة
قـدسة أحمـد البيـاتي الذي قال احلـسينـية ا
ـواطـنـ بـصـورة عـامـة بـضرورة (نـطـالب ا
لـبس الكمـامة .. حـيث هنـاك الكـثيـرين منهم
غــيـر مـلـتـزمـ بـلـبـس الـكـمـامـة في الـشـارع
الـعـام أو فـي الـســوق أو أثـنـاء مــراجـعــتـهم
لــلــدوائــر ولــلــمــسـتــشــفــيــات  نــحـن نــقـدم
الكـمامات ومواد التـعقيم والتعـفير للزائرين
نتشرة واكب ا الـكرام وكذلك نوزعها عـلى ا
ــــة أو في مــــداخل ــــديــــنـــة الــــقــــد داخل ا

احملافظة من جهة النجف وبغداد وبابل) .



سـتقبـلي بالـتعـهدات التي  ال أحدَ يعـلم ما مـدى االلتـزام ا
قطعتـها حركـة طالبان وهي تـفتتح ايـامها األولى في حكم
أفغانستان لكنها تعهدات معلنة تخص العفو العام وتعليم
ــة بـحـسب الـنـســاء وعـدم الــتـمـسـك بـالـســيـاسـات الــقـد
ـا جـرى ـنــظـار الـتــحـلـيــلي  نـاطـقــهم الـرسـمـي. لـكن في ا
ـكن مالحظـة اخـتالفات للـحـركة في خالل عـشـرين سنـة 
مـهـمـة السـيـمـا ان احلـركـة لــتـوهـا انـتـهت من مـفـاوضـات
أمريكيـة مباشرة مـعهم بشـأن االنسحاب وهـذا كان يعني
بالضرورة عودتهـم للحكم من دون حاجـتنا الى تمثيل دور

فاجأة التي حدثت.  االنبهار با
ـقارنـة مـع الوضـع الـعراقـي في يـوم وصـول األحزاب وبـا
ـــشـــهــد ـــعـــارضــة مـن اخلــارج الى ا والــشـــخـــصـــيــات ا
السياسي مع االحتالل األمريكي بعد سنوات طويلة جند
ان خطاب الـعفـو وفتح صـفحة جـديدة كـانت من احملرمات
السياسية الكبرى االمر الذي عمّق االنشقاقات اجملتمعية
واجلـراحــات الــتي تــزداد نــزفـاً عــادةً عــنــد وجــود جـيش

محتل. 
لـو كـان خـطـاب الـقـوى الـعــراقـيـة الـتي  حتـكم  و ال حتـكم
اليوم يـشبه خـطاب حـركة طالـبان الـيوم في اعالن الـعفو
ـتـعـاونـ مع الـعـام حـتى مع أعـتى اخلــصـوم وكـذلك مع ا
ّا ا حصلنا علـى مشهد عراقي اقل تصدعاً  احملتل لر
حصـلنـا عـليه فـي ثمـاني عشـرة سـنة نـازفـة. ال غرابـة أبداً
قارنة ب طالبان الـتي اكتسبت اخلبرة وهي مطاردة في ا
اجلبال عـشريـشن سنـة انتزعـوا الوصـول للسـلطـة بإزاحة
احملتل االمريكي وب أحزاب وعناوين واشخاص وصلوا
مع الـدبـابـات االمـريـكـيـة الـتـي كـانت تـنـحـر أبـنـاء جـلـدتـهم
وكانوا فـرح سـعداء وغـير مـكترثـ أساسـاً للـدماء التي
جتـري من اجلـيش الــعـراقي الــسـابق بـوصــفه في نـظـرهم

جيش الديكتاتور. 
ولكون الهابط من السماء االمـريكية في قاعدة الناصرية
نـذرية كانوا مالئـكة يحمـلون بياض والعابرين من مـعبر ا
صفـائـحـهم من بـيـاضات الـبـيت األبـيض الـتي كـانت تُوزع
بسـخاء أعـمى في تلك األيـام  البـوشيـة  السـوداء بات من
الئـكـة ان يـتعـامـلـوا مع ذلك اجليش من االستـحـالـة على ا
ـدني جليش االحـتالل بـحّله وعمـلوا عـلى اقـناع احلـاكم ا
رعبة منـذ ذلك اليوم والى ما يشاء ربك. لتبدأ التداعـيات ا
 طالبـان حتمل اللـحظة بـغض النظـر عن مدى جديـتها او
صدقيتها تـعهدات وطنية ألفـغانستان يسـودها العفو العام
ساواة بـال نعرات قـوميـة ودينـية وهـو وعي متـقدم على وا
الوعي الـذي جاءت به الطـبقـة السـياسـية حلـكم العراق في

العام ٢٠٠٣. 
كـانوا يـسـمـون أنـفـسـهم سـياسـيـ وأحـزابـاً لـكـنـهم ح
احـتـكـوا بــالـواقع الـعـراقي ظــهـرت مـعـادنــهم الـرخـيـصـة
واشـهــروا سـيـوفــهم أول مـا فــعـلــوا ضـد أبــنـاء شـعــبـهم
بـحجج االنـتـقـام  من الـذين تـلـوثت أيـديـهم بـدمـاء الـشعب
بالـرغم من انّ بـعض الـقادمـ اجلـدد كـانت أيديـهم مـلـوثة

باألساس منذ كانوا باخلارج.  
يــا تُـرى هـل يـعـي الـســيــاســيــون في الــعـراق الــدرس في
أفـغـانــسـتـان الــيـوم بـالــرغم من انَّ األوان ربّـمــا قـد فـات

وربّما لم يفت.   
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{ طـــوكــــيـــو (أ ف ب)  –تـــوفي
ماكي كـاجي الرجل الـذي أعطى
لعـبة سـودوكو اسـمهـا اليـاباني
في الـثـمــانـيـنـات عن  69عـامـا
وفق مـا أعـلـنت دار الـنـشـر الـتي
وقع يـتعـامل مـعـهـا. وجـاء في ا
اإللكتروني لدار  نيـكولي  للنشر
ــعـروف بــأنه أن  كــاجي-ســان ا
أعـطى لـلــعـبـة سـودوكـو اسـمـهـا
اليـابـاني كان مـحـبوبـا من هواة

األحاجي في العالم أجمع . وهو
تــــــــوفـي فـي الــــــــعــــــــاشـــــــــر من
آب/أغــســطـس إثــر ســرطــان في
الـقــنـوات الــصـفــراويـة وفق مـا
ـفــهـوم أفــاد الـبــيــان. وابـتُــكــر ا
ـربّع األصـلي لـلـعـبـة واسـمـها ا
الالتيني في الـقرن الثـامن عشر
في أوروبـــــــا بـــــــفـــــــضـل عـــــــالم
الرياضيات السـويسري ليونارد
أولــــر.واكـــتــــشف مـــاكـي كـــاجي

ـــعــاصــرة من هــذه الـــنــســخــة ا
اللعبة اخملتـلفة عن تلك األصلية
بــسـبـب تـقــسـيــمــات فـرعــيـة من
تسعـة مربعـات في تسع خانات
في الـــثــمـــانـــيــنـــات في مـــجـــلّــة
أميركية واستجلبها إلى اليابان

وساهم في شعبيتها.
 وهـو قـال في تــصـريـحـات أدلى
بــهـا لــهـيــئـة  بي بي سي  ســنـة
 2007إن الـعــثـور عـلى أحــجـيـة

ـثابـة العـثور على جديـدة  هو 
كنز .  وأعطاها اسـمها الياباني
 سودوكو  وهو اختصار جلملة
 كل رقم يجب أن يكون وحيدا .
ــيـا  ولــقـيت الــلـعــبـة رواجــا عـا
عـــنــدمــا قــام وايـن غــولــد وهــو
قــاض مـتــقــاعــد في هـونـغ كـونغ
يــهـوى ألــعـاب اخــتـبــار الـصــبـر
بتأليف بـرمجية مـعلوماتـية تعدّ
شـبـكـات  سـودوكـو  سـنة 1997

تـوافـدت مـواكب عـاشـوراء احلـسـيـنـيـة الداء مـراسم زيـارة الـعـاشـر مـن مـحرم
ومنـها موكب عزاء ايـتام من مدارس مـختلفـة قصدوا مرقـد االمام احلس (ع)

قدسة. وفقا للموقع الرسمي للعتبة احلسينية ا
عدسة - صالح السباح
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وذلك بــعــدمــا تــعــرّف عــلـى هـذه

اللعبة في اليابان.
ويــنــبــغي لالعـب  ســودوكـو  أن
يــكـمـل شـبــكـة تــمـتــدّ عــلى تـسع
خانة خانـات عـرضـا وطوال (81 
في اجملـموع) بـأرقـام تـراوح ب
واحـد وتــسـعـة بـحــيث ال يـظـهـر
الــرقم عـيــنه مـرتــ في الـســطـر
الـــواحــد أو الـــعـــمــود عـــيــنه أو
ــــــــــــربـع الــــــــــــفــــــــــــرعـي ذاتـه. ا
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ال بـــقــاء لإلنـــســانــيـــة من دون الــشـــهــداء. ومن أجـل هــذا كــانت
الـقـرابـ عـلـى مـذبح احلـريـة. كـلـمـا تـنـاسل في األرض الـطـغـاة

تجبّرون.  والقساة وا
ـيـزانـان. فإن الـعـدل أبقى وفي األرض ميـزانـان. وعـندمـا يـقوم ا
من الظـلم والـفضـيلـة أطول عـمراً مـن النـقيـصة وجتـارة اآلخرة

أربح من الدنيا.
وعندما تستعير الشياط خطاب األنبياء ويلبس الدجالون ثياب
. ال بـدّ من منـقذ يؤذن بـالدعوة إلى مـولد عصـر جديد. القـدّيس
في ثـورة بـاقـيـة ضـدّ اجلاهـلـيـة والـصـنمـيـة واجلـور والـفـجور

والظلم والظالم.
البـنود الـتي خـفقت في ثـورة اإلمام احلـسـ كانت أعـلى البـنود.
والدمـوع الـتي همـيت عـلى اخلدود احلـزينـة كـانت أنقى الـدموع.
والدمـاء التي تـدفقت كـانت أطهـر الدماء.. فـما سـرّ هذه الـقداسة
ــوات بــاألزاهــيــر وتــبــحث عـن أتــبـاع في دمــاء حتــيي األرض ا
يـتّـخـذون مـنـهـا سـيـفـاً يـحـمـيــهم من جـلّـاديـهم ويـرفع الـقـيـد عن

رقابهم?!.
كان اإلمـام احلـسـ في حـياتـه أكبـر من احلـيـاة. وكـان في موته
ـمـات. ـوت. أو قل هــو:  عـلـو في احلــيـاة وعـلــو في ا أكـبــر من ا

كرمات . لعمرك تلك إحدى ا
أكتب عن الـشهـيـد ابن الشـهيـد أبي الشـهداء وسـيّدهم وأقـتبس
وهـجاً من نـوره وأنـهل من مورده وقـد تـوضّأت األرض بـدمائه
وســـجّل في الــتــاريـخ مــوقــفــاً ال ســبـــيل إلى تــكــراره. ســوى أن
وت فـيستشـهد في معركـة ما تزال تسـترجع صداها يسـتعذب ا
ـصـارع من الـســنـوات الــغـابـرة فـي قـصـة عــظـيــمـة نــادرة من ا
َــقــاتل والــشــهــداء غــيــر قــابــلـة لــلــتــكــرار. وهي أكــبــر من أن وا
يسـتوعـبهـا قلم أيّ كـاتب مـهمـا كابـر!.  نسـترجع في هـذه األيام
ذكــرى اإلمــام احلـســ رضي الــلـه عـنـه ونــتـحــلّـق حـول اســمه
ونـسـيـر في ركـبـه ونـتـشـبّث بـتالبـيب ذكـراه ونـقف عـنـد مـآثـره.
كلـما غـاب في الـدياجي هالل أو طـلع في اللـيل قمـر. ونتـعلم أن
الـشـهادة مـثل احلـيـاة كلـتـاهمـا وطن.  نـتعـلم أن اخلـلود صـفـقة
بـغـيـر ثـمن أمـا الـذين يـبـحـثـون عن اجلـاه ويـرتـشـون الـسـلـطـة
وينـافقون السـلطان ويتـنازعون على تـاج صد وقطعـة صغيرة

باقية من العرش. فإنهم يقبضون أجورهم وال يخلدون.
لـذلـك تـرانـا مع كـلّ تـرتـيـل قـرآن وصـيــحـة آذان في بــيـوت الـله
وفـرض طـاعــة وإقـامـة صالة وعـقب كلّ تـكــبـيـرة. نـسـتـذكـر من
خالل اإلمــام احلــســ األبــطــال الــثــائـريـن وأصــحــاب اجلـراح
ـغـدورين واحملرومـ وجـمـيع الـشـهداء الـبـاسـلـة والضـحـايـا ا

الذين رحلوا والشهداء الذين سيرحلون. 
نعـتذر إلى سـيد الـشهـداء في ذكراه ونـحزن من أعـماق قـلوبـنا
ونـحن نـشـكـو أولـئك الــذين يـنـتـحـلـون قـضـيـته ويـدّعـون جـراحه
الــنـبــيـلـة. فـال أطـعـمــوا جـائــعـاً وال آمــنـوا خـائــفـاً وال أنــصـفـوا
مظـلوماً وال صـانوا الذمّة وال عـدلوا ب الـناس. ألنهم انـشغلوا
ـنــافـعــهم عن مــطـالب الــنـاس.  ســيـبــقى اسم اإلمـام احلــسـ
استـغاثـة لكل مـلهـوف وصـرخة يـنادي بـها كلّ مـظلـوم في زوايا
األرض وأرجـائها وكل طالب إنصاف يريد
اخلالص من الـقـسـاة اجلـائريـن إلى يوم
الــدين . واأل الـــعــظـــيــمــة قـــد تُِــصــاب
بــاجلـراح لـكـنـهـا لـن تـمـوت. مـنـذ نـزعت

رسالة التوحيد إلوهية الصنم!.
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{ نـيــويـورك (أ ف ب)  –يالحق
بـــوب ديالن أمـــام مــحـــكـــمــة في
نـيـويــورك إثـر شـكـوى من امـرأة
تتـهمـه باالعـتداء عـليـها جـنسـيا
قــبل حــوالى 60 عــامـــا عــنــدمــا
كـــانت في الـــثــانـــيــة عـــشــرة من

العمر.
وجــاء في هـــذه الــشــكــوى الــتي
قُــدّمت اجلـــمــعــة أن بــوب ديالن
ــدّعـــيــة الــتي لم اعــتـــدى عــلى ا
تُـعــــــــرّف سـوى بــاحلـرف األوّل
مـن اســمــهــا وشـــهــرتــهــا جــاي.
سي. خـالل فــــــــــــتـــرة امـــتــدّت

عـــــلـى ســـــتـــــة أســـــابــــــيع بـــــ
نـــيـــســـان/أبـــريـل وأيـــار/مـــايــو

.1965
ـــغـــني ـــســتـــنـــد أن ا وكـــشـف ا
اسـتـغلّ شـهـرته الـفـنـيـة لـيعـطي
الــكــحــول واخملـدّرات إلـى جـاي.
سي. ويــعـتـدي عـلــيـهـا جــنـسـيـا

مرّات عدّة . 
وتــتّـــهم الــشــكـوى ديالن أيــضـا
بــأنه هــدّد جــسـديــا الــفــتـاة ولم
تُـذكـر فـيـهـا قـيـمـة الـتـعـويـضـات

طلوبة. ا
وجاء في الشـكوى أن بـعضا من

تــلك االنــتـهــاكــات وقع في شــقّـة
بـوب ديالن في فـنـدق تـشـيـلـسي

الشهير في نيويورك.
وقـال الــنـاطق بــاسم الـفــنـان في
بيان إن  هـذه االتهامـات العائدة
إلى 56 سـنـة هي زائـفـة وسـيـتمّ

دحضها بحزم . 
وكــشـفت صــاحـبــة الـشــكـوى أن
ديالن تسـبب لـها بـ  أذى نـفسي

خطر وصدمة نفسية .
وقُــدّمت الــشــكــوى قــبل يــوم من
نـصوص عـليـها ـهلـة ا انتـهاء ا
فـي قـــــانــــون صـــــادر عـن واليــــة

نـــيـــويــــورك يـــخـــوّل ضــــحـــايـــا
االنـتـهـاكــات اجلـنـسـيـة مالحـقـة
عتدين بغضّ النظر عن تاريخ ا

وقوع األفعال.
وقــد اســتـــــنــدت مــشــتــكــيــة في
قــضـــيـــة إيــبـــســـتــ األســـبــوع
اضى إلى هذا الـقانون لـتتقدّم ا
بشكـوى ضدّ األميـر أندرو ثاني
ـلكـة إلـيـزابـيث الـثـانـية أبـنـاء ا
عـــلى خـــلـــفــيـــة مـــزاعم اعـــتــداء

جنسي. 
ويعـدّ بوب ديالن احلـائز جـائزة
نوبل لآلداب سنة 2016 تقديرا
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للتعابير الـشعرية اجلديدة التي
ـــمـــارســات اســـتـــحـــدثــهـــا في ا
الغنائية األمـيركية  أشهر مؤلف

موسيقي ومغنّ. 
ومن أبرز أعماله  بلوي إن ذي
ــــــز ذاي آر ويــــــنـــــــد وذي تـــــــا
تــشـــاجنــيــنغ واليـك ايه رولــيــنغ

ستون .
وبيع أكثر من 125 مليون ألبوم
حـول الــعـالم من أعــمـال الــفـنـان
الـبالـغ من الـعر 80 عـامـا والذي
ســطـع جنــمه في نـــيــويــورك في

مطلع الستينات.

{  تـــاي شــانغ (تـــايــوان) (أ ف
ـــنـــشق ب)  –عـــاش الـــفـــنـــان ا
تـحدر من هونغ كايـسي وونغ ا
كــونغ حلــظــات مـن اجلــزع لـدى
ـنـفى في تـايـوان انـتـقـالـه إلى ا
ـاضـي هـربــا من قـمع الــشـهــر ا
الــســلـطــات الــصـيــنــيـة في ظل
تــوقه لــلــحــصــول عــلى  حــريــة

تعبير فني كاملة .

عندما دقق مسؤولو الهجرة في
الــوثــائق الــثــبــوتــيــة لــلــركــاب
ــــتــــوجـــــهــــ إلى اجلــــزيــــرة ا
ـوقـراطــيـة حـاول الــفـنـان الــد
الـبالغ  51عـامـا إظـهـار ارتـيـاح

زائف كي ال يلفت األنظار.
وكــان كــايـسـي وونغ من أشــهـر
فـــــنــــانـي هــــونـغ كــــونـغ وهــــو
معروف خصوصا بأعماله التي

تــنــتــقــد الــقــادة الــســيــاســيــ
وتــشـديـد بـكــ قـبـضــتـهـا عـلى
ستعمرة البريطانية السابقة. ا
لـكن فـي مـواجـهـة حـمـلـة الـقـمع
عـارضة الصـينـية لـكل أشكـال ا
فـي هــونغ كـــونغ قــرر كـــايــسي

نفى. وونغ الذهاب إلى ا
وحــتى الـلـحــظـة األخــيـرة بـقي
يتـسـاءل ما إذا كـانت الـسلـطات

ستسمح له بتـنفيذ مشروعه إذ
ســـبق لــبــكــ أن قــبــضت عــلى
مـعارضـ كـثـر لدى مـحـاولـتهم

طار. الفرار من ا
وقد ارتعد عـندما رأى مزيدا من
عناصـر شرطة الـهجرة يـصلون
فـــور تــــوجـــيه الــــنـــداء بـــشـــأن

انطالق رحلته.
يقـول  على بـعد عـشرين خـطوة
من الــبــاب انــتــشــروا كــمــا لــو
كـــانـــوا يــلـــعـــبــون كـــرة الـــقــدم
راقـبة جمـيع الركاب األميركـية 
تجـه إلى الطـائرة  مضـيفا ا
كان األمـر مخـيفـا على الـصعـيد

العاطفي .
ولإلعالن عن هروبه نشر وونغ
مقطع فيـديو باألبيض واألسود
على فـيـسبـوك يؤدي فـيه أغنـية
حــزيـنــة لــلـفــنــانـة اإلنــكــلـيــزيـة
الراحـلـة فيـرا لـ بعـنوان  ويل
مــيت أغــاين  ( ســـنــلــتــقي مــرة

أخرى ).
ــنـــفى وأحـــدث انــتـــقـــاله إلـى ا
ـديـنـة الـتي تـفـاعال كـبـيـرا في ا
غــادرهــا مــا يــقــرب من  90ألف
نـــــســــمـــــة من أصل  7,5مالي

اضي. نسمة العام ا
ـنـشق لوكـالة ويوضـح الفـنان ا
فــرانـس بــرس من مــديــنــة تــاي

شانغ الـتايـوانيـة  غادرت ألنني
أتـوق إلـى حــريــة تــعـبــيــر فــني
كاملة . وقد استغل فترة احلجر
الــــصــــحي عــــنــــد وصــــوله إلى
اجلـــزيـــرة لــتـــصـــويــر فـــيـــديــو

الوداع.
ويــقــول  أعــتــقـد أن األمــر األهم
هــو أنه مـن خالل مــجــيــئي إلى
ــكــنــني االســتــمــرار في هــنــا 
ارسة الدفـاع عن معـتقـداتي و
فني أعتقـد أنه لم يكن بإمكاني
االسـتـمـرار في الـقـيـام بـذلك في
ا كـان يُنـظر هونغ كـونغ . ولطـا
إلى هونغ كـونغ على أنهـا معقل
. حلـريـة الـتـعـبـيـر داخل الـصـ
لـكن األمور تـغـيرت بـشـكل كبـير
ــاضي إذ تــعــزز خالل الـــعــام ا
ــركـزيــة في بــكـ الــســلـطــات ا
الي ركـز ا قبـضـتهـا على هـذا ا
بعـد عامـ من احتـجاج شـعبي
هائل عام  .2019ويشكل قانون
األمـن الـــقـــومي الـــصـــارم الــذي
فـرضـته بــكـ عـلى هـونغ كـونغ
اضي إحدى األدوات الصيف ا
ـــســــتـــخـــدمـــة الـــرئـــيــــســـيـــة ا

الستئصال أي معارضة.
ولم يـكن الـفـنـان الـذي درس في
ـــتـــحـــدة ويُـــعـــرف الـــواليـــات ا
ــعـاصـرة بــأعـمــاله الـبــصـريـة ا

ـلـتـزمـة سـيـاسـيـا يـظـهر أي وا
ميول  قومية .

في عـام  ?2018عـزف الــنـشــيـد
الــوطـــني الـــصـــيـــني عـــلى آلــة
األكورديون داخل قـفص معدني
أحـمـر. وبـات مـثل هـذا الـعـرض
الـفـني يصـنَّف انـتـهاكـا لـقـانون
األمن الــقـومي الـذي يــحـظـر أي
إهانة  للعلم أو الـنشيد الوطني
الـصــيـني. في بــاد األمـر كـان
وونغ مـصـمــمـاً عـلى الـبـقـاء في
هـــونـغ كــونـغ واالســـتــمـــرار في
نـــــــشــــــاطـه من دون تـــــــخــــــطي

اخلطوط احلمر.
لــكن اعــتــقـال حــوالى خــمــسـ
شـخصـيـة مـعارضـة في األشـهر
األخــيــرة جــعــلـه يــدرك ضـرورة

نفى. الذهاب إلى ا
ويــقـول  كـنـت أشـعـر بــأنـني لن
أغادر هـونغ كـونغ أبـدا لكن في
الوقت نـفـسه عبـر رؤية مـا كان
يـحـدث يـومـيـا تـقـريـبـا تبـ لي

غادرة . أنه… حان وقت ا
ويـــضــيف  لن أعـــود إلى هــونغ
كــونغ بــعـد اآلن. لــهـذا الــسـبب
ـاذا عـنـدمــا يـسـألـني الـنـاس + 
أنت هـــنـــا?+ أقـــول لــــهم إنـــني

منفي ذاتيا .
ومن ب التذكارات التي حملها

في حــقـائـبه الــعـدد األخـيـر من
ـعـارضة صـحيـفـة هـونغ كونغ ا
آبـل ديـــــلي  الــــــتي اضـــــطـــــرت
لــــــلــــــتـــــــوقف عـن الــــــصــــــدور
واألكـورديــون الـذي عــزف عـلـيه
خالل أدائه النشيد الوطني عام

2018.
ويـــبــدي الـــفـــنــان قـــلـــقه من أن
تـخــتــفي كل أشــكــال الــتـعــبــيـر
الــفـني الــنـقـدي بــشـكل دائم في
هــونغ كــونغ مـعــربــا عن خـوفه
من أن السلطات  ستمضي قدما
في الـتصـدي لـكل شيء تعـتـبره

مشكوكا فيه سياسيا .
ومن تـــايــوان يـــدعـــو كـــايــسي
وونغ الـفـنــانـ الـذين بـقـوا في
هـونغ كـونغ إلى  االسـتـمرار في
الـــعــمـل بــاخلـــفـــاء  مع  إبـــقــاء
الـشـعــلـة حـيـة  من خالل عـرض
أعــــمــــالـــــهم في بــــلـــــدهم عــــلى

أصدقائهم وأقاربهم.
واصلـة  الدفاع عن كذلك يعـد 
احلـريـة في هـونغ كـونغ  داعـيا
أولــئك الــذين فــروا إلى اخلـارج

ألن يحذوا حذوه.
ويــــقــــول  من اآلن فــــصــــاعــــدا
ســتـبــقى هـونـغ كـونغ في قــلـبي
ألن هـونغ كـونغ كـمـا أعـرفـهـا لم

تعد موجودة .
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