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جـددت وزارة الــصـحـة دعـوتـهـا
ــــــواطـــــنــــــ لاللــــــتـــــزام الى ا
بـإجراءات الـوقايـة من فـايروس
كـــورونــا  مـــؤكـــدة عـــدم جتــاز
ــوجــة الـثــالــثـة الـعــراق ذروة ا
لـــلــجـــائــحــة  واعـــطــاء جــرعــة
ــضــادة اضــافــيــة لـــلــقــاحــات ا
ـسـتـجـدات الـتي يـعــتـمـد عـلى ا
ـية. تـقـرها مـنـظة الـصـحـة العـا
ــتــحــدث بــأسـم الـوزارة وقــال ا
ســيـف الــبــدر لـ (الــزمــان) امس
انه (ال يـــحق الي شــخص غــيــر
مـــخــول بـــإعـــطــاء مـــعــلـــومــات
مـغـلـوطة  والسـيـمـا ان الـعراق
وجـة الثـالثة لم يتـجاوز ذروة ا
واطن لكورونا  ويجب على ا
االلــتـزام بـاالجـراءات الــوقـائـيـة
من لــبس الــكــمــامــة والــتــابــعـد
االجـــتــــمــــاعي حــــفــــاظـــا عــــلى

سالمــتــهم من خــطـر االصــابـة 
فــــضـال عن االســــراع بــــتــــلــــقي
ــضـــاد من جـــرعــات الـــلـــقـــاح ا
ـــنــتــشــرة في مــراكــز الــوزارة ا
بغداد واحملافظات) واضاف ان
(اعطاء جـرعة ثالثـة من لقاحات
ـستجدات كورونا يعـتمد على ا
الـراهـنة  وان مـنـظمـة الـصـحة
ـيـة توصي بـجـرعتـ فقط الـعا
النـهـا تـوفر نـسـبـة وقايـة عـالـية
ــــئــــة). وســـجل تــــفـــوق  90بـــا
الـــعــراق امس  6121 اصـــابــة
بــكـورونــا وشــفـاء  9224حــالـة
وبـــــواقع  67وفـــــاة جـــــديــــدة .
ـــــــوقف الـــــــوبـــــــائي واوضـح ا
الــيـومي  الــذي اطــلــعت عــلــيه
(الـــــــــزمـــــــــان) امـس ان (عــــــــدد
الـفــحـوصــات اخملـتــبـريــة الـتي
اجرتهـا الوزارة لعـينات مـشتبه
اصابـتهـا بالـفايـروس بلغت 30
الـــــفــــا حـــــيث  رصــــد 6121

اصـــابــة بـــكـــورونـــا في عـــمــوم
احملافـظات) وتابع ان (الـشـفاء
بـــلغ  9224حــــالـــة وبـــواقع 67
وفــاة جــديـدة) مــشــيـرا الى ان
(مــــراكـــــز الــــوزارة في بــــغــــداد
واحملـافــظــات ســجــلت تــطــعـيم
اكــــــثـــــــر من  37الـف شــــــخص
ـــضــادة بـــجـــرعـــات الـــلـــقـــاح ا
لكورونـا). وكانت عضـو الفريق
الــطــبـي اإلعالمي لــلــوزارة ربى
فالح قد اكدت في تصريح امس
ــوجــة (جتـــاوز الــعـــراق ذروة ا
الــثـالــثـة من انــتـشــار كـورونـا 
حــيـث الحــظــنــا ذلك من تــراجع
اعــداد االصـــابــات الـــيــومـــيــة)
مـــــؤكـــــدة (ضـــــرورة االلـــــتــــزام
بـاالجــراءات الــوقـائــيــة كـونــهـا
ســتــجــنــبــنـا مـن الــدخــول بـأي
موجة جديدة وتكسر متحورات
كورونـا الـتي قد حتـصل بـسبب
التـهاون) واشارت الى (الـلقاح

ـا ـنع االصـابـة وأ ـضـاد ال  ا
يـــــــقـــــــلـل مـن شـــــــدة اعـــــــراض
الفـايروس) ومـضت الى الـقول
ان (امــــكــــانـــيــــة عــــودة الـــدوام
احلضوري تتـوقف على حتقيق
ـلـقـح ـطـلـوبة من ا الـنـسـبة ا
وتـــــراجـع اعـــــداد االصـــــابـــــات
الـــيـــومـــيــة  واضـــافت انه (من
ــبـكـر تـقــو او الـبت في هـذا ا
االمر اال انه يـعـود الى وزارتي
الـــتــربــيــة والـــتــعــلــيـم الــعــالي
والبـحث الـعلـمي). واكد الـوزير
نـبـيـل كـاظم عـبـد الـصـاحب في
)الــــتـــوجه نـــحـــو وقت ســـابق 
الـدوام احلــضـوري خالل الـعـام
ــــقــــبل). وأعــــلــــنت الــــدراسي ا
الهـيأة العـامة للـكمارك تـسهيل
دخـول  56صـــهــريــجــا مــحــمال
ـادة االوكـسـجـ الـطـبي عـبر
مـــــــركــــــز كـــــــمــــــرك ســـــــفــــــوان
احلدودي.واوضـحت الهـيئة في

بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) امس انه
( تسهيل دخول  56صهريجا
ـــادة االوكــــســـجـــ مـــحــــمال 
الطـبي عبـر مركـز كمـرك سفوان
احلدودي بـعد اكـمال االجراءات
الكمركية لـصالح الصحة بهدف
سـتشـفـيات بـاالوكسـج رفـد ا
واجهة جائحة كورونا). وحُكم
عــلى بـريـطــاني بـالـســجن سـتـة
أســابــيع في ســنـغــافـورة لــعـدم
وضـعه الكـمّـامة واالعـتـداء على
الشرطة.وفرض القضاء السجن
مع الــنـفـاذ عـلى بــنـجـامن غـلـ
الذي أوقف بعد انتشار تسجيل
مصـوّر يظـهره في أحـد قطارات
ســنـغـافـورة بــدون كـمّـامـة.وقـال
ثّل عن الـقضاء الـسنـغافوري
فـي تـــصــــريح امـس إن (احلـــكم
اإلجـــمـــالي فـي قـــضـــيـــة غـــلــ
هـــو الــســـجن ســـتــة بـــنــجـــامن
أسابيع مع الـنفاذ). وقـد اعتدى

وحلــــــظـــــة وطـــــنــــــيـــــة فـــــارقـــــة
واستـحـقاقـاتٍ ملـحـة ال تخـلو من
حتديـات جـسـيمـة إنـهاء الـفـساد
قتدرة وترسيخ مرجعيـة الدولة ا
بسـيـادة كامـلة) واضاف (عـلـيـنا
االحـتـكـام الى إرادة الـشـعب عـبـر
االنـــــتــــــخـــــابــــــات ويـــــجب ان ال
نسـتـخف بحـجم الـتحـديـات التي
تـكـتــنف الـعـمــلـيـة االنـتــخـابـيـة)
داعيـاً الى (الـتـعـامل مع اخملاوف
القـائمـة بجـدية عـبر حـوار وطني
لتطم العـراقي وغلق الثغرات
امام العمليـة االنتخابية). وطالب
رئيس اقلـيم كردستـان نيجـيرفان
الــبــارزاني بــجــعل إحــيــاء ذكـرى
واقـعـة عــاشـوراء األلـيــمـة حـافـزاً
حملو فكر وثقافة العنف والتطرف
ونـبـذ اخلالفـات. وقـال البـارزاني
في تغـريـدة عـلى تويـتـر تـابعـتـها
(الزمان) امس (لـنجـعل من إحياء
ذكـرى واقــعــة عـاشــوراء األلـيــمـة
حـافـزاً حملـو فـكـر وثـقـافـة الـعـنف
والــــتــــطــــرف ونـــبــــذ اخلـالفـــات
وإلـهـامـاً لـتـوطـيـد أواصـر احملـبة
ومباد الـتسامح والـتعايش ب
أطياف الـشعب إلرساء االسـتقرار
في بــلــدنـا) مــعــربــا عن امــله ان
(تـــنـــعـم شـــعـــوب الـــعـــالم كـــافـــة
بــالـــسالم والــرخــاء). كـــمــا عــزى
رئـيس الــتـيــار الـصـدري مــقـتـدى

الـصـدر بـذكــرى عـاشـوراء . وقـال
في تــغـــريــدة عــلى تـــويــتــر امس
(انـتــصـرت الــدمـاء الـزاكــيـات في
الـطف عـلى الـسـيـوف الـبـالـيات 
واذ نـنــادي يــالـيــتـنــا كــنـا مــعـكم
فـنـفـوز فـوزا عـظـيـما  فـانـنا االن
معـهم في اكمـال مسـيرة االصالح
ثـــورة ال شـــرقـــيـــة وال الـــعـــراقي 
غـربــيــة يـكــاد نــورهـا يــضيء من
وهج الــوطن  فــكـال لــلـــتــبـــعــيــة
واالحـتال والـتـطـبــيع الـطـائـفـيـ
ــسـيــئــيـ والــفـاســدين وكــذلك ا

). بـدوره  لـثـورة االمــام احلـسـ
ثـمن رئــيس حتـالف قــوى الـدولـة
الوطـنـية عـمـار احلكـيم اجلـهود
في تأم زيارة عـاشوراء وتقد
اخلدمـات لـلزائـرين.وقـال احلـكيم
في بـــيـــان امـس (بـــعـــد إنـــتـــهــاء
مراسيم زيارة العاشر من محرم 
ال يــسـعــنــا إال أن نـشــكــر ونــثـمن
عـــالــــيـــا كـل اجلـــهـــود األمــــنـــيـــة
والصـحـية واخلـدميـة واإلعالمـية
الـــتي تـــعـــاضـــدت إلجنـــاحـــهـــا)
وأضاف (كل الثناء جلهود قواتنا
ـــخــتـــلف صــنـــوفــهــا األمــنـــيــة 
واكب والتشكيالت اخلدمية من ا
والــهـــيــئــات احلـــســيــنـــيــة الــتي
واصـلت الــلـيل بــالـنــهـار لــتـقـد
اخلـدمــات لــزوار اإلمـام احلــسـ
عليه السالم).(تفاصيل ص 2).

لتـغـييـر نـتيـجة طـلـبة الـدراسات
العليا. وقـال وكيل الوزير ياس
الـعـيثـاوي في تـصـريح امس انه
ــــنح 10 (كــــان هــــنــــاك قــــرارا 
درجـــات لــطـــالب في الـــدراســات
ـاجستير او العليـا الدبلوم او ا
الدكتوراه لتغيـير واقع النتيجة
وهـذا جــاء حـصــريـاً في الــفـصل
االول) واضــاف (نـعــمل عــلى ان
يكون الطلـبة في الكورس الثاني
والسيما مشمـول بهـذا القرار  
الـذين لم يـسـتـفـيـدوا مـنه بـهـدف
تغييـر حالة الـطالب من الرسوب
الى االكـــمــال ومن االكـــمــال الى
النجـاح). وحددت وزارة التـعليم
في اقـــلـــيم كـــردســـتــان االول من
قـبل مـوعـدا لـبـدء الـعام ايـلـول ا
الــدراسـي اجلــديــد. وذكــر بــيــان
للـوزارة تـلقـته (الـزمان) امس ان
عاهد (الدراسة في اجلامعات وا
كــافـة هــذا الـعــام سـتــكـون داخل
الـقــاعـات والــصـفــوف بـشـرط أن
تـــراعـى االوضـــاع الــــصــــحــــيـــة
اخلــاصــة بــفــايــروس كــورونــا)
واضاف ان (الـدراسـة ستـبدأ في
ــقــبل بــحـسب االول من أيــلـول ا
الـــتــقــو اجلــامــعي لــلــكــلــيــات
ـعـاهد) وتـابع ان (االجـتـماع وا
الـذي عـقــد حتت إشـراف الـوزيـر
آرام مــحـــمــد بــحــضــور جــمــيع
رؤســاء جــامـعــات االقــلـيـم بـحث
خـــطط وبــرامـج الــوزارة لـــلــعــام

الدراسي اجلديد). 

السبت . فيما حددت هيئة رعاية
وهـوبـ في الـوزارة اخلـميس ا
قـبل موعد االخـتبـار التمـهيدي ا
ـستـوى االول لـلـمتـقـدمـ على ا
ــوهـوبــ في الـعـراق. مـدارس ا
ــرشــحـ الى داعــيــة الــطـلــبــة ا
جلب هوية تعريفـية للسماح لهم
بـدخـول االخـتـبـار الـذي سـيـكون
في تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنــة
والـــنـــصف صـــبــاحـــاً. الى ذلك 
كــشــفت وزارة الـتــعــلــيم الــعـالي
والـــبـــحـث الـــعـــلـــمي عن اجـــراء
يــــفــــضي الى مــــنح  10درجـــات

االمــتــحــانــيـة) واضـاف انه (
االتـــفــــاق مع وزارة الـــكـــهـــربـــاء
لـــتــوفـــيـــر الـــطـــاقــة لـــلـــقـــاعــات
االمتحانية والتنسيق مع وزارة
الصحة والقوات االمنية من اجل
تأم اجـراء االمتحـانات). وكان
وزير التربية علي حميد الدليمي
قـد عــقـد اجـتــمـاعـاً مــوسـعـاَ ضم
ـثــلـ عـن الـوزارات الــسـانـدة
ـناقـشـة االستـعدادات للـتـربيـة  
الـفـنـيــة والـلـوجـسـتـيـة اخلـاصـة
بـاالمـتـحـانـات الـعـامـة لـلـمـرحـلـة
اإلعداديـة  الـتي سـتجـري الـيوم
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تــــنـــــطــــلـق الــــيـــــوم الـــــســــبت 
االمـتـحـانات الـوزاريـة الـنـهـائـية
لطلـبة الصف الـسادس االعدادي
بــفـروعـه كـافــة لـلــعــام الـدراسي
احلالي. وقـالت الوزارة في بـيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (ايــام
االســبـــوع ســتــتــوزع بــ فــروع
االدبـي والــعـــلــمـي الــتـــطــبـــيــقي
واالحــــيـــائـي وذلك لــــتـــطــــبـــيق
التـبـاعد االجـتـماعي بـ الطالب
وتـقــلـيل االعــداد داخل الــقـاعـات
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حــــــثـت الــــــرئــــــاســـــــات الــــــثالث
وشـخـصـيـات بــارزة عـلى اقـتـفـاء
اثـر ابي االحــرار االمـام احلــسـ
بن عـلـي عـلـيــهـمــا الـسالم لــبـنـاء
ـســاواة واشـاعـة دولـة الــعـدل وا
ثـقـافــة الـتـســامح . وعـزى رئـيس
الوزراء مصطفى الكاظمي بذكرى
استشهاد اإلمـام احلس بن علي
عـلـيـهـمــا الـسالم في الـعـاشـر من
محـرم.وقال الـكاظـمي في تغـريدة
على تويتر تـابعته (الزمان) امس
ان (احلـــــســـــ فــــــكـــــر ومـــــوقف
وإنـسـانـيـة وشـهـادة طـرزت صدر
ـعـاني الـزمن وألـهـمت األجـيـال 
واجـهـة ضد الـظلـم واالستـبداد ا
فسدين) مشيرا الى والفسـاد وا
انه (عـلى طـريق احلـس وأوالده
وأصحابه تتأسس الـقيم العالية
ــــــروءة قـــــــيم الـــــــتـــــــســــــامـح وا
وان بـناء والتـضـحيـة واإلنـصاف
سـاواة ال يسـتقيم دولة العـدل وا
إال بـــهـــذه الـــقـــيم). ورأى رئـــيس
مجلس النواب مـحمد احللبوسي
ان مــوقف االمــام احلــســ عـلــيه
مـسـؤولـية كل اخملـلـص السالم 
لفكرة العـدل والساع إلى احلق
في مـواجـهـة الظـلـم. ودعا رئـيس
اجلــمــهـــوريــة بــرهـم صــالح الى
الــتـعــامل مـع اخملـاوف الــقــائــمـة
وغــلق الــثـغــرات امــام الــعـمــلــيـة
االنتـخابـيـة.وقال صـالح في كلـمة
متـلـفـزة الـقاهـا بـذكـرى عـاشوراء
ـرحـلـة فـاصـلة ـر  ان (الـعـراق 
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اجـسـتـير في الـتـصـميم درجـة ا
البـيئي من جـامعـة ييل وشـهادة
ـنـاظـر الـدكــتـوراه في هـنـدســة ا
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة مـن جــــامــــعـــة
قـاربة شيـفيـلد.يـتمـيز عـملـها بـا
ب احـتياجـات اجملتـمع وصحّة
الــنـظـام اإليــكـولـوجي وحــمـايـة
الـتـنـوع البـيـولـوجي واحملـافـظة
ـنـاظـر الـطـبـيـعـيـة. عـلى تــراث ا
ـــهــنـــيــة وتــشـــمل خـــبــراتـــهــا ا
ـية سـبل إنعـاش البالد واألكاد

في مرحلة ما بعد احلرب.
ـهــنـدس واخملــزومي هي ابـنــة ا
االنشائي محمد حسن اخملزومي
االســـتــاذ فـي قــسم الـــهــنـــدســة
ـــدنـــيـــة جــــامـــعـــة بـــغـــداد في ا
خـمـســيـنـات وسـتـيـنـيـات الـقـرن
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ـعــمــاريـة ــهـنــدســة ا حــصــلت ا
ـقـيمـة في لـنـدن جاال الـعـراقيـة ا
اخملـزومـي عـلى جــائـزة  ووسـام
عمـاري اإلنكليـزي جيفري آالن ا
جيلـيكـو لعام 2021 ويعد أعلى
ــســاحــات وســام في هــنــدســة ا
اخلضراء. وادت اخملزومي دورا
ياً لتقد رؤى بديلة للمناظر عا
الطبـيعيـة وعملت عـلى تخطيط
دمـشق وبــغـداد وأربــيل وصـيـدا
وحفظ وتنشـيط اإلرث التاريخي
ــديــنـــتي الــكـــاظــمــيــة الــديــنـي 

والنجف.
درست اخملــــزومي الــــهـــنــــدســـة
ــعــمــاريــة في بــغــداد وحــازت ا
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ــــقـــرر ان يــــجــــري رئـــيس من ا
الــوزراء مــصــطــفى الــكـاظــمي 
زيــــــــارة الـى الـــــــكــــــــويـت خالل
االسـبـوع اجلاري  لـبحـث سبل
ـشـتـرك . وقـال بـيـان الـتـعــاون ا
لوزارة اخلارجية تلقته (الزمان)
امس ان (الـــكـــاظـــمي ســـيـــزور
الـــــــكـــــــويت خـالل األســـــــبــــــوع
اجلاري) واضـاف ان (الـسـفـيـر
ــنــهل الــعــراقي لــدى الــكــويت ا
الـصـافي بــحث مع رئـيس غـرفـة
جتارة وصـنـاعة الـكـويت محـمد
جــــــاسـم الـــــصــــــقـــــر عــــــدداً من
واضـيع مـنهـا زيـارة الكـاظمي ا
ـرتـقـبـة) مـؤكــدا ان (الـصـافي ا
عقد مع رجال األعمال الكويتي
اجـــــتـــــمـــــاعــــــا نـــــاقش دخـــــول
ــــســــتـــثــــمـــريـن إلى الــــســـوق ا
الــتــجــاري الــعــراقي ولــعب دور
ـســتـدامـة فـعـال فـي الـتـنــمـيــة ا
واالســــتـــــثــــمـــــار الــــصـــــنــــاعي
والتجاري) وتابع ان (االجتماع
تطـرق الى سـبل تنـميـة التـجارة
الـبــيــنـيــة بــ الــبـلــدين في ظل
وجــود رغـبـة حـقـيـقــيـة لـتـنـمـيـة
الـتـعـاون الثـنـائي عـلى مـخـتلف
األصـــعــدة واجملـــاالت). واجــرى
الكاظمي في وقت سابق اتصاال
ـصـري عـبد هـاتـفـيا بـالـرئـيس ا

الـفـتـاح الـسـيـسي بـحـثـا خالله
اوضـــاع افــــغـــانـــســــتـــان.وقـــال
تحدث الرسمي باسم الرئاسة ا
ـــــصــــريـــــة بــــســـــام راضي ان ا
(االتصال تـناول التـباحث بشان
تـــطـــورات عـــدد من الـــقـــضـــايــا
شترك اإلقليمية ذات االهتمام ا
والسـيـمــا مـسـتـجـدات األوضـاع
في أفــغـانـســتـان بــاإلضـافـة إلى
عــدد من مــوضــوعـات الــتــعـاون
وأكـد الــثــنــائي بــ الــبــلــدين) 
الكـاظـمي (تقـدير بالده لـلجـهود
صرية الداعمة للشأن العراقي ا
عـلى األصــعـدة كـافـة  والـتـطـلع
لتـعـزيز أطـر التـعاون مع مـصر
ــــواجــــهـــة فـي مــــا يــــتـــعــــلـق 
ـشــتــركــة وعــلى الــتــحــديــات ا
رأســــهــــا مـــكــــافــــحــــة اإلرهـــاب
وحتـــقــــيق األمن واالســــتـــقـــرار
والــتــنـــمــيــة). مـن جــانــبه أكــد
الـسـيـسي (دعم مـصـر لـكل جـهد
من شــــــأنـه أن يــــــعـــــزز مـن أمن
واســتـــقــرار الـــعــراق وجـــهــود
الكاظـمي لتقويـة دور مؤسسات
الدولـة الـعراقـيـة وصون سـيادة
وعروبة العراق) مشددا على ان
(مــصــر ســتــواصل الــعـمـل عـلى
تعـزيز أطـر التعـاون مع اجلانب
الــعـراقي الــشـقــيق في مـخــتـلف
ـسـتـوي اجملـاالت سـواء عــلي ا
الــــثــــنــــائي أو فـي اطــــار آلــــيـــة

الــتـــعــاون الـــثالثي بـــ مــصــر
والــعــراق واألردن). فـيــمــا اعـلن
رئيس حـكومـة تصـريف األعمال
في لـبنـان حسـان ديـاب موافـقة
بغداد على مضاعـفة كمية النفط
التي كانت قـد أقرّتها لـلبنان من
 500ألف طـن إلى مـــلـــيـــون طن
ســـنـــويــاً.وقـــال بـــيـــان امس ان
(ديـــاب تــــواصل هــــاتـــفــــيـــاً مع
الكاظمي  وقدم شكره للحكومة
والــشـــعب الـــعـــراقي الـــشـــقــيق
وقــوفــهم إلى جــانـب لـبــنــان في
ر رحلـة العصيـبة التي  هذه ا
بـها) مـشـيـرا الى ان (الـكـاظمي

أكد أن الشعب اللبناني يستحق
الــــوقـــــوف مــــعه فـي مــــحــــنــــته
احلـاليـة).الى ذلك  الـتـقى وزير
الـدفــاع جــمـعــة عـنــاد بــنـظــيـره
الـــتـــركي خـــلـــوصي اكـــار خالل
زيارته للـعاصمـة التركـية انقرة.
وقـــال بـــيـــان لـــلـــوزارة تـــلـــقـــته
(الــزمـان) امس ان (الــلـقــاء جـاء
في اطـار الـزيـارة الـتي يـجـريـها
عناد الى تركيا حلضور معرض
ي) الـصنـاعـات العـسكـري الـعا
ولــــفت الـى ان (عـــنــــاد الــــتــــقى
نــظـــيــره الــتـــركي عـــلى هــامش
الـزيــارة وبــحــثـا ســبل تــطــويـر

العالقـات وتعـزيز الـتعـاون  ب
الـــوزارتـــ في كال الـــبـــلـــدين).
وكــان وزيــر الــتـــجــارة الــتــركي
محمد موش  قد اكد اهمية فتح
مـنفـذ حـدودي جديـد في مـنطـقة
ـحــافـظـة دهـوك. فــيـشـخــابـور 
وذكرت وزارة الـتـجارة في بـيان
تــــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان
(اجلــبـوري اســتـقــبل في بــغـداد
نـظيـره  الـتركي وبـحـثا تـسـهيل
اجـراءات منـح تاشـيـرة الـدخول
ـستثمرين من لرجال االعمال وا
كال البـلـدين اضافـة الى تسـهيل
فــــتح االعــــتــــمـــادات لــــلــــفـــروع
وجودة في صـرفيـة التـركيـة ا ا
الـعراق فـضال عن دعـوة الـتـجار
صنع للدخول في شراكات وا
اقــتــصـــاديــة تــخــدم مـــصــلــحــة
الـــبـــلـــدين). وقـــال مـــوش خالل
مؤتـمر مـشتـرك مع اجلبوري ان
(فـــتح مــــنـــفـــذ حـــدودي جـــديـــد
ســــيـــعــــمـل عـــلـى زيـــادة حــــجم
الـتـبـادل الـتـجـاري بـ الـبـلـدين
فــــضال عن الــــعـــمل عــــلى وضع
الــيــات لــتــسـهــيـل حــركــة مـرور
الــبــضــائع في مــنــفــذ ابــراهــيم
عـتمـد حالـيا). ووصل اخللـيل ا
الـــوزيـــر الـــتــــركي الى بـــغـــداد
ــــاضـي في زيــــارة االربــــعـــــاء ا
رسمـية تـهدف لـتطـوير الـتعاون

التجاري ب البلدين.
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ــاضي وهــو من قــام بــتــنــفــيـذ ا
مــــــــلــــــــعب الــــــــشــــــــعب-1962 
1966اضـــافـــة الى الـــعــديـــد من

شاريع الكبرى . ا

الــرجل الــبــريــطـانـي الـبــالغ من
الـعــمـر  40عــامـا عـلى عــنـاصـر
الـشــرطـة الـذين جـاءو لـتـوقـيـفه
ورفض مــجـدّدا وضـع الـكــمّـامـة
خالل جـــلـــســـة أمــام احملـــكـــمــة
ـــــاضي. وافـــــادت الــــــشـــــهـــــر ا
صنعة مجموعـة أسترازينيـكا ا
لألدوية بـنتـائج مشـجعـة لعالج
ـكــنه احلــد بــشــكل كــبــيـر من
خــطـر اإلصــابـة بــأشـكــال حـادة
بكورونا وأعراضـها.و تطوير
ـــصــــنــــوع من مــــزيج الــــدواء ا
جـسـمـ مـضـادين في الـبـدايـة
كــــــعالج لـألشـــــخــــــاص الـــــذين
اصــيـبــوا بـالـعــدوى.وأوضـحت
الــشـركــة فـي بــيــان ان (جتــربـة
جديدة شملت  5197مشاركا لم
ـــرض أظـــهــرت يـــصـــابـــوا بـــا
ـئة انـخـفاضـا بـنـسـبة  77في ا
ـرفقـة بـأعراض مع بـاإلصابـة ا

عدم تسجيل حاالت خطرة). 
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تــــوقع مـــتــــنـــبىء جــــوي عـــودة درجـــات
احلـــرارة بـــاالرتــــفـــاع عن مــــعـــدالتـــهـــا
الطـبيعية خالل االسبوع اجلاري بسبب
تـقـلبـات جـويـة. وكـتب صـادق عـطـية في
صفحته على فيسبوك امس ان (الطقس
يـــتـــأثــر بـــتـــقــلـــبــات فـي اجتــاه الـــريــاح
الـسـطـحـيـة مع مـيـلـهـا لـلـسـكـون وظـهور
سحب عالية ومتوسطة يصحبها ارتفاع
بدرجـات احلرارة تقترب من  50 مـئوية
في مــــدن جـــنـــوب ووسـط الـــبالد خالل
الـسـبـوع اجلاري) مـشـيـرا الى (حتول
الرياح جلـنوبية شرقـية وارتفاع معدالت
الــرطــوبــة الــســطــحــيــة في مــحــافــظــات
الـــبـــصـــرة وذي قـــار ومــــيـــســـان خالل
ســاعــات الــلـيـل حـتـى نـهــايــة االســبـوع
اجلـاري). وانـخــفض مـسـتــوى إعـصـار
ــــصـــحــــوب بــــريـــاح وصــــلت غــــريس ا
ســرعــتــهــا حــتى 130 كــلــيــومــتــرا في
السـاعة عندما ضرب سواحل الشاطىء
الــكــاريـبـي لــلــمـكــســيـك  إلى عــاصــفـة

استوائية .
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ـتقـدمـة في قضـاء الـطارمـية. وقـال بـيان لـلحـشـد تلـقته ا
(الـزمـان) امس ان (الـقـوة عـاجلت مـنزال مـفـخـخـا نُصب
ـتـقـدمة من مـقـاتـلي الـلـواء دون حدوث كـكـمـ للـقـوات ا
خــسـائــر مـاديــة او بـشــريـة) واشــار الى ان (الــعــمـلــيـة
تـضـمنت الـعـمـليـة فـتح عددا مـن الطـرق الـرئيـسـة وحرق
ـنــتـشــرة عـلى ضــفـاف االحـراش والــقـصب والــبــردي ا
يـاه التي يـستـخدمهـا داعش كغـطاء لالخـتباء مصـبات ا
من الـقوات االمـنية كمـا  العـثور عـلى مضـافات كانت
مـأوى لالرهـابـي  تـضم مـواد طـبـيـة وغـذائـيـة).  وأقدم
ـدارس في الناصرية شاب عـلى االنتحار داخل أحدى ا
بعـد هروبه الـيها اثـر شجـار مع عائـلته.وقـال مصدر في
شـرطـة ذي قـار ان (الـشـاب الـبـالغ مـن الـعـمر  18عـامـاً
اقــدم عــلى االنــتـحــار شــنـقــاً داخل مــدرســة في مــجـمع
سـكـني وسط الــنـاصـريـة) وتـابع ان (الـشــاب فُـقِـد قـبل

دارس). يوم وعثر عمال التنظيف في احدى ا
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ـدني عـلى حــادث حـريق انـدلع سـيــطـرت فـرق الـدفــاع ا
ـبـنى كـلـيـة ـكـتـبـة الـرئـيــسـة في الـطـابق الـثــاني  داخـل ا
الـتـربيـة الـريـاضـية داخل جـامـعـة بـغداد. وقـالت مـديـرية
ـدنـي في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (فـرق الـدفـاع ا
ـكـتـبـة االطـفـاء بـذلت جـهــودا الحـتـواء الـنـيـران وانــقـاذ ا
وكتبـها الـثميـنة ومخـطوطـاتها والـبحوث والـدراسات وما
حتــتــوي من اثـاث بــوقت قــيـاسي) واضــاف ان (الـفـرق
هنـية عاليـة في اخماد احلريق خـشية من تلف تعـاملت 
ـكـتـبـة  حـيث انـهت احلـادث دون تـسـجـيل مـحـتـويـات ا
اصـابـات أو خـسـائـر بـشـريـة مع فـتح حتـقـيق فـي مـركز
ـسؤول عن الـرقعـة اجلغـرافيـة باالعـتمـاد على الشـرطة ا
تــقـريـر خـبـيــر االدلـة اجلـنـائــيـة لـتـحــديـد أسـبـاب انـدالع
ــكــتــبــة). وعـاجلـت قــوة من الــلـواء 12 احلــريق داخل ا
بـاحلـشد الـشعـبي منـزال مفـخخـا نُصب كـكمـ للـقوات
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الــوزارة ورؤاهــا في تــنـمــيــة صـنــاعـة
الـكهرباء في الـعراق من خالل التوسع
فـي مد خطـوط الطاقـة وتأهيل شـبكات
ــضي في الـــتــوزيع) مـــشــددا عــلـى (ا

ـتــجــددة والـربط مــشــاريع الـطــاقــات ا
ــركــبـة الــكــهــربــائي وادخــال الــدورة ا
جلـميع مـحطاتـنا وفق السـتراتيـجيات
ــردودات ـــســتــفــيـــضــة لــتــحـــقــيق ا ا

لــلــمــشــاريـع االســتــثــمــاريــة احلــالــيـة
ـسـتقـبـليـة في مجـال الـنفط و الـغاز وا
تجددة). الى ذلك والطاقة النظيفة و ا
حــقـقت وزارة الــكـهــربـاء مـعــدل إنـتـاج
بـــلــغ 21145 مـــيـــغــاواط  وهـــو اعــلى
ـنــظـومـة مــعـدل انــتـاجي تــصل إلـيـه ا
الــكــهــربـائــيــة الــوطــنـيــة. وذكــر بــيـان
لـلـوزارة تلـقـته (الزمـان) امس (الوزارة
حــــقــــقت مــــعـــدل إنــــتــــاج بـــلغ 21145
مــيـغـاواط  وهـو اعـلى مـعـدل انـتـاجي
ــنــظــومــة الــكــهــربــائــيـة تــصـل إلــيه ا
الــوطـنـيـة في الـعـراق) مــشـيـرا الى ان
(هـذا االجنـاز جـاء وسط اجلهـد اجلـهد
ــكــثـف خــاصــة بــعــد زيـارة الــوزاري ا
رئـيس الـوزراء مصـطـفى الكـاظمي الى
ــاضي  وعـنــايـته الــوزارة في تــمـوز ا
ـــبــاشـــرة وتــشــديـــده عــلى اهـــمــيــة ا
الــنـهـوض بـقـطــاع الـكـهـربـاء من خالل
الـــقــفـــزات الــنـــوعــيــة عـــلى مـــســتــوى
ـشـاريـع الكـهـربـائـيـة ووضـع احلـلول ا
اإلدائــيـة بـدالً من احلــلـول الـتـرقــيـعـيـة
ــؤقـتـة) مــؤكـدا ان (الــوزارة لن تـقف ا
ــرحـــلــة احلــالــيــة  بل عـــلى اعــتــاب ا
ـســتــقـبل تــطــبـيق رســالـة ســيــشـهــد ا
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االقــتــصـاديــة والـتــنـمــويـة) وتــابع ان
(الـوزارة عـازمـة عـلى اكـمال مـسـيـرتـها
من خالل جنودها بكافة االختصاصات
ـــنــظــومــة فـي رفع مــســتـــوى انــتــاج ا
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أكــد وزيـر الـنـفط احـسـان عـبـد اجلـبـار
اسـمـاعـيل  حـرص احلكـومـة والوزارة
عـلى تطوير قطاع النفط والغاز وزيادة
حـجم االستثـمارات في مشـاريع الطاقة
ــتــجـددة بــالــتــعـاون مع الــنــظــيـفــة وا
تـخـصصـة . وقال يـة ا الـشـركات الـعـا
اسـماعيل خالل أجتماع مرئي مع غرفة
الــتـجــارة االمـريــكـيــة في هــيـوسـ ان
(الـــــوزارة وضـــــعـت في خـــــطـــــطـــــهــــا
واولـوياتها تـوفير البـيئة االستـثمارية
ـيـة الـراغـبة ـنـاسـبـة لـلـشـركـات الـعـا ا
بـالعمل بالعراق  والسيما في قطاعات
ـتـجـددة الــغـاز والـطــاقـة الـنــظـيـفــة وا
وتــطـويــر الـبــنى الــتـحــتـيــة وحتـسـ

البيئة).
 U öŽ e¹eFð

مـــشـــيـــرا الى ان (االجـــتـــمــاع قـــد ضم
ـــثــلـــ عن الـــشــركـــات االمــريـــكــيــة
ووزارات الـطاقة والـتجارة واخلـارجية
االمـريكـية  فضالً عن الـسفيـر العراقي
لــدى واشـنــطن) وتـابع ان (االجــتـمـاع
يـأتي في اطار تعزيز العالقات الثنائية
بــ الـبـلـدين  وبـحث الـيـات الـتـعـاون
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رأى رئـيس مـجــلس الـنـواب مــحـمـد احلـلــبـوسي ان مـوقف االمــام احلـسـ بن عـلي
مـســؤولـيـة كل اخملـلـصـ لـفـكــرة الـعـدل والـسـاعـ إلى احلق في عـلـيـهـمـا الـسالم 
مواجـهة الظـلم. وقال احلـلبـوسي في ذكرى اسـتشهـاد اإلمام احلـس عـليه السالم.
ؤمنون باحلق والتضحية عظم الله أجركم باستشهاد (أيها الـشعب العراقي أيها ا
ــوقف في عـاشــوراء الـتي تـتــجـدد فـيــهـا فـكــرة ثـورة احلـسـ مـنـارة احلق ورجل ا

ظلوم ومواجهة الظالم واالستبداد). بإحقاق احلق وإنصاف ا
واشار الى ان (مـوقف اإلمـام احلـس
هـو مـسـؤولــيـة كل اخملـلـصــ لـفـكـرة
الــــعــــدل والـــــســــاعــــ إلـى احلق في
مـواجــهــة الــظـلم حــيث تــؤكــد ذكـرى
عاشوراء فـي هذه الـظروف التـي تمر
ــــظـــلـــومـــ بـــهـــا الـــبـالد نـــصـــرةَ ا
والـضـعــفـاء عـلى كـل مـظـاهــر الـبـاطل
والـفــســاد واإلرهـاب والــقــتل وإزهـاق
األرواح وتكريس الديكـتاتورية وسلب
احلرية ويـحتم الواجب الـذي يفرضه
منـهج اإلمـام على اجلـمـيع أن يكـونوا
سؤولـية من أجل تـطبيق ستـوى ا
مشـروع اإلصالح والـتغـيـير احلـقـيقي

ضي به من أجل غدٍ أفضل). وا
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واســتـــنـــفـــرت الــقـــوات األمـــنــيـــة في
محافـظة كربالء بـتشكـيالتها اخملـتلفة
جهـودها وبإشـراف قـيادة الـعـملـيـات 
لتأم زيارة العاشر من محرم احلرام
وتذليل جـميع الـعقبـات التي تـعترض
الــزائـــرين إلحـــيـــاء هـــذه الــشـــعـــيــرة
قدسة. وأعلن محافظ كربالء نصيف ا
عــدم الــســمـاح لــلــمــواكب اخلــطـابـي 
شاركة في زيارة األربع احلسينية ا
دون تـقــد بــطـاقــات الــتـلــقــيح.وقـال
اخلطابي عـلى هامش زيـارته الى مقر
الـقــيـادة والــسـيــطـرة الــتـابع لــهـيــئـة
احلشـد إنه (لم يـتم السـمـاح للـمواكب
ـشـاركـة في اخلـدمـيـة احلــسـيـنـيـة بــا
زيـارة األربــعـ دون تــقــد بـطــاقـات
الـــتـــلـــقــــيح الـــصـــحـي من فـــايـــروس
كـــورونــا) واضــاف ان (هـــذا الـــقــرار
يــشـــمل جـــمــيـع اعــضـــاء الـــهــيـــئــات
واكب احلسينية التي تعتزم تقد وا
اخلـدمــات لــلـزائــرين في ذكــرى زيـارة
اربعينية االمام احلس ). من جهته 
قال نـائـب احملافـظ جاسـم الـفتـالويان

(اكــثــر مـن ســتــة ماليـــ زائــر شــارك
بإحـيـاء عـاشـورا بيـنـهم خـمـسة آالف
زائـــر عـــربي واجـــنـــبي) مـــبـــيـــنــا ان
(احملـافــظـة بــدأت بـعــمــلـيــة الـتــفـويج
العـكـسي لـلـزائـرين مـن خالل مـركـبات
النـقل وزارة الـنـقل ودوائر احملـافـظة)
مــــؤكـــدا (جنــــاح اخلــــطــــة االمــــنــــيـــة
واخلدمـية في احملـافظـة). وقد سـجلت
مشاركة للدوائر الصحية في احملافظة
وعـجالت اإلســعـاف وتــوفـيــر خـمــسـة
مـسـتـشـفـيــات مـتـنـقـلــة من قـبل هـيـئـة
احلــشـد الــشــعــبي لــتــقــد الــعــنــايـة
واخلـدمـة الــصـحــيـة عــلى مـدار األيـام
اضـية.  وفي اجلـانب اخلـدمي رصد ا
وجود 47628 موظف وعامل خدمة في
احملافـظة وعـلى مدار الـساعـة وتوفـير
فضال عن 1710 آلية اختصاصية 

توفير وزارة النقل 350 عجلــــــة و 75
وفرتـهـا وزارة التـجـارة لـلمـشـاركة فى
نــقل الــزائــريـن.واجــرى رئــيس غــرفــة
عمـليـات النـقل الوكـيل االداري سلـمان
صدام الـبهـادلي جـولة تـفقـديـة لنـقاط
ـــتــوزع بــ تــواجــد جـــهــد الــوزارة ا
مداخل وفي ارجاء مدينة كربالء .وقال
البـهـادلي (نـحرص اشـد احلـرص على
ان تتم عـمليـات نقل وتـفويج الـزائرين
ا يـتـيح للـزائرين بإنـسيـابيـة عـاليـة 
الـتـمـتع بــخـدمـات حــافالت ومـركـبـات
تـشـكيـالت الـوزارة). وأعـلـنت جـمـعـية
الهالل األحمر الـعراقي عن قيـام فرقها
الـصــحــيــة بـتــقــد خــدمـات صــحــيـة
شاركـة في تنظيم وأسعافات أولـية وا
حــــركــــة الـــــزائــــريـن خالل مـــــراســــيم
عـاشـوراء.وقــالت اجلـمــعـيــة في بـيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (فـرق الـهالل
األحــمــر في كـــربالء قــامـت بــأســعــاف
حاالت االختـناق نتـيجـة زخم الزائرين

الـوطـنـيـة وحـمـايـتـهـا من يـد االرهاب 
والـتـضـحـيـة بـكل مـا تـمـلـكه مـن موارد

واطن). وامكانيات لتحقيق رفاهية ا
w³¹d ð qLŽ

وكـانت الـوزارة قد كـشفت عن تـعرضت
خـطـوط نـقل الـطـاقة الـكـهـربـائـية  الى
عـمل تـخريـبي بـتفـجـير عـبـوات ناسـفة
ادت الـى تــضـــرر بــرج لــنـــقل الـــطــاقــة
الـكهربائية في كربالء . وذكر البيان ان
(الــعـمل الـتــخـريـبي اسـتــهـداف الـبـرج
ـــرقم  60 خلـــطي  مـــســيب - شـــمــال ا
ـا كـربـالء و مسـيـب - شرق كـربالء  
ادى الـى تقطع ارجل الـربج وسقوطه)
ولــفت الى ان (مـالكـات الــوزارة كــثـفت
جـهـودها الجنـاز الـعمل بـشـكل نوعي)
وتــابع ان (تــكــرار الــهــجــمـة عــلى ذات
اخلـط الـنـاقل وبــعـد اســبـوع واحـد من
االعـتـداء السـابق يعـبر عن حـقد الـعدو
وعــدائه الـدفــ لـلـعــراقـيـ  ولــكــنــنـا
بــرفـقــة اجلـهــد االمـني لن نــتـراجع عن
ـــارســـة دورونــا في الـــوقـــوف بــخط
الـــــــصـــــــد واخلـــــــدمـــــــات االول ضـــــــد
االرهابي ومهما طالت اياد التخريب

سنقطعها وسنفشل كل خططها). dLðR∫ وزير النفط في مؤتمر مرئي
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سيطرت طالبان على أفغانستان وأنعكاستها على العراق.. 
أقـلـق أصـحــاب الـشــأن بـالــعــراق وخـاصــةً مـا طــرح من حتــلـيالت في
ـقـروء.. وفـق رؤيـتي وحتـلـيـلي  ال تـأثـيـر عـلى ـرئي وا وسـائل اإلعالم ا

ديـ  القصير..!! ا
ديـ الطويل نعم..?? وقد تتحالف طالبان والقاعدة معاً..  لكن على ا

دى البعيد .. وهذا ما هو مرجح ومتوقع  على ا
أذاً  يـجب أن نـضع خـطة  وأسـتـراتـيـجـيـة جـديدة فـي األعالم الـعراقي
ـكـافـحـة الـتـطـرف واألرهـاب وفق مـنـظـور عـلـمي وحتـلـيالت ودراسـات

لكبار اخلبراء  واحملللي السياسي واألعالمي ..
ـتـحـدة األمريـكـيـة في أفغـانـسـتان  األسـتراتـيـجـية اجلـديـدة لـلواليـات ا
وعـلى لـسان الـرئـيس األمـريـكي  بـايـدن أفـغانـسـتـان حـرب بال نـهـاية..
فأسـتعجـل الرحيل..!!??  لـكن هذهِ األسـتراتـيجـية أغـضبت دول عـظميـ

كبريطانيا وفرنسا.. 
وهذا األمـتـعاض والـقلق  مـنـطقي ومـشـروع قلـقهـم وخوفـهم من  عودة
األرهاب والتطرف من جديد وبقوة ومن دولة طالبان في أفغانستان .. 
لـذلك فـرنــسـا وبـريـطـانـيـا أبــدت غـضـبـهـا الـعـارم عــلى األسـتـراتـيـجـيـة
األمــريـكــيــة اجلـديــدة في أفــغـانــسـتــان .. طــالـبــان مـتــهــمـة بــالـتــطـرف
ـصـغـرة واألرهـاب..  دول كــثـيـرة قــلـقـة من دولــة طـالـبــان األسالمـيــة ا
تـهمة بـاألرهاب والـتطـرف  وطالـبان تبـعث رسائل أطـمئـنان  لـلغرب.. ا
وهذا قلق مشروع للجميع وخاصةً بالعراق.. من وجهة نظري البسيطة

العراق ليسَ أفغانستان..
نعم العراق وشعبهِ األبي هزم األرهاب الداعشي اجملرم.. 

والـعـراق حـقق نـصـر أســطـوري في دحـر األرهـاب ولـديـنـا قـادة عـظـام
أذهلوا الـعالم بشجـاعتهم وصـبرهم ونظـرتهم الثـاقبة في وضع اخلطط
ـثال ال احلصر القائد عارك كـبرى.. وعليـ سبيل ا العسكرية الـناجحة 
الـبـطل معـالي الـفـريق األول الـركن عـبـد األمـيـر يارالـلـة  والـقـائـدالـبطل
مـعـالـي الـفـريق  األول الـركـن عـبـد الـوهــاب الـسـاعـدي ..قــادة الـنـصـر

وصل ..  العظيم أبطال حترير  ا
ـوازين وسـيـهـزم من فـلـيـطـمــئن اجلـمـيع الـعـراق هـزم األرهــاب وقـلب ا

ساس بأرض العراق.. يتجرأ أن يجرب حظهُ العاثر با
لـديـنا قـوات مـدربـة ولـديـنـا قادة عـظـام ولـديـنـا شجـاعـة نـادرة لـلـمـقاتل

العراقي.. 
 ما حصل في أفغـانستان أتفـاق وسيناريـو معد ومحـبوك وفق سياسة

بايدن اجلديدة..
ــؤثـر  في ـهم وا فال خـوف عــلى الـعــراق أبـداً لــكن هـنــا دور األعالم ا
ـتـطـرف ونــبـذ الـعـنف واألرهـاب ..  والـدعـوة مـحـاربـة الـفــكـر الـديـني ا
وصل للسالم والوئـام واللحمـة الوطنـية ومحاسـبة من تسبب بـسقوط ا
وتكـر أبـطـال النـصـر عـلى األرهاب الـقـادة الـعظـام مـعالي

الفريق األول الركن عبداألميرياراللة 
ومعالي الـفريق عبـد الوهاب الـساعدي أبـطال نصر

وصل.. العراق العظيم وحترير ا
إن ينصركم الله فال غالبَ  لكم.. 

الية يرأس إجتماعاً ≈ŸUL²ł∫ وزير ا
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بعـد خروج الـروس من افـغانـستـان ودخول االمـريـكان الخـراج طالـبان
والـقـضـاء عـلـيـهم عـمـدت امـريكـا الـى تدريـب الـشبـاب االفـغـاني شـتى
انـواع التـدريب ولـكل مـا يفـيـد الـتخـطـيط االمـيركي لـهـذه الـدولة ومـنـها
ـلـيارات عـلى جتـهـيـز هـذه الـقوات تـصدّر لـبـاقي االمـصـار. وصـرفت ا
هـارات اضـافـة الى تـزويـدهم باخـر تـقـنـيات بـشتى انـواع االسـلـحـة وا
االجهـزة االستـخبـارية واالمـنـية من اجل ان يـكونـوا حمـاة الوطن ومن
اجل احلـفاظ عـلى مـوقعـهـا واستـراتيـجـيتـهـا في هذه الـبـقعـة لـصد كل

الدول احمليطة بافغانستان واالستفادة القصوى من هذا البلد .
ـعـارك مع طـالبـان بـرفـقـة اجليش  وخـاضت القـوات االمـريـكـية شـتى ا
تعاون معـهم من القوات البريطانـية ولكن عجز االمريكان االفغاني وا
من صــد الــهـجــمــات الــتي تــقـوم بــهــا طـالــبــان وعــلى اثــر ذلك قـررت
تعاقبة الميركا أن تخطط لالنسحاب ولكن تدريجيا  وتبقي االدارات ا
فقـط بعض الـقـوات لـلتـدريب واالسـتـشـارة  ولكن هـنـاك خـلف االبواب
غـلـقة كـانت هـناك مـخطـطـات واجتـمـاعات مع قـادة طـالبـان في الدول ا
ـعد امريكـيا سلفا وجب اخملطط ا الصديقـة مثل قطر  والتي اثـمرت 

 ان تستلم مجموعة طالبان السلطة في هذا البلد ..
وقراطية ويتمتعون ة د البلد الذي كان يحلم ابناؤه في حياة حرة كر
رأة حريـة التـعلـيم والعـمل بل وحتى ـعتـقد ومنـح ا باحلـرية بـالرأي وا
ـشاركـة في ادارة الـبالد .. بـعـد ان كـانـوا يعـانـون من سـلـطـة الظالم ا
التي سـبق وحكمت الـبالد في السـابق  واليـوم ووفق ما هـو مخطط له
ـقـيت بـالـتـحـكم بـالبـالد ولكن فـلـقـد عادت سـلـطـة الـظالم الى دورهـا ا
كيف ومـاهو اخملـطط هل هـو فقط ارضـاء هذه اجملـموعـة ام هنـاك ماال
ـهم فمثل هـذا البـلد الـذي حتيطه نعـرفه خاصة لـو رجعـنا الى مـوقعه ا
ايران والـصـ وبـاكسـتـان وروسيـا .. فـان طالـبـان عـانت من االحتالل
الروسـي الشـيـوعي في الـسابق  والـعـجـيب انه كـيف ستـكـون الـعالقة
والص في مقدمة الدول التي مدت يدها للتعاون مع حكومة طالبان. 

والغـريب في االمر يـتفـاجئ االمريـكان بـسرعـة سيـطرة طـلبـان على 95
ــئـة من االراضي االفــغـانـيــة دون اي مـقـاومــة ال من اجلـيش وال من بـا
سرحية التي نتصور العشائر حقا انه المر يحير كل من شاهد هذه ا
ان لها اجـزاء عدة واالول هو عـودة طالـبان للـحكم واجلزء الـثاني كيف
سـتـتـعامـل مع اعـداء االمس والـثالـث هذه احلـركـة اهـدافـهـا وعـقـيـدتـها
ن هو مطـلع على ما تخطط له معروفة للـجميع اذن االمر ليس مـحيرا 
االدارة االمريكـية . لذلك وضـعت هذا البـلد في موقع يـثير الـبلبـلة لهذه
ـا الـدولـة اجلـارة او تـلك وهي في نـفس الـوقت تـصـبح ادات تـتـحـرك 
ـسرحيـة اجلديـدة التي خطط ن اعطـاهم ادارة احلكم وادارة ا تملـيه 
لها السـمح الله لتـحرق االخضـر واليابس  ,,وهنا البـد ان نقول ان من
يسمح له ان يكون عمـيال او يسمح ان تتدخل اي دولـة في مصير بلده
فسـوف يـكون مـثل االفغـان الـذين عمـلـوا مع السـفارات االجـنـبيـة حتى
ــطــار يــهــرولــون عــلى الــطــائـرات ولــكن رأيــنــاهم وهم في ســاحــات ا
االمريـكـان فضـلـوا كالبـهم على من عـمل مـعـهم وهذا درس لـكل عـميل
اذا كـان مع االمــريـكــان او مع اخــرين غـيــرهم . فـان
ـطارات تـنتظـركم وانتم تـتراكـضون خلف ساحات ا
طــائـرات امــيــركـا الــهــاربــة ..  وسـيــبــقى الــوطـني
اخمللص الـدؤوب في حـبه وعمـله لـلبـلـد الذي نـحبه

كلنا من يوم ولدنا فيه..

ــسـاس بـارزاقــهم وقـوتــهم الـيـومي) ا
داعـــيـــا اصـــحـــاب الـــبـــســـطـــيـــات الى
(الـتعـاون مع مالكات الـبلـدية من خالل
احلـفاظ على نظافة الشوارع واالرصفة
وعـــدم احلـــاق االضــــرار بـــبـــنـــيـــتـــهـــا
الـتـحتـية). وشـهدت احـدى حمالت رفع
شـجارا الـتـجـاوزات في مـنـاطـق بـغـداد
بــ مـواطــنـ وقـوة أمــنـيــة من ضـمن
ـنـفـذة لـتـلك االجـراءات.واظـهر الـفـرق ا
مـقطع فيديو تداولته مواقع التواصل 
حـدوث اشـتـبـاك بـ قـوة أمـنـيـة وعـدد
ـواطنـ في مـنطـقة الـبنـوك أثناء من ا
اعـتـراضـهم عـلـى ازالة الـتـجـاوزات من

عنية. قبل اجلهات ا
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أكــد أمـ بـغـداد عالء مـعن  أن رئــيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه
ـسـاس بـأصـحـاب الـبـسـطـيـات بـعــدم ا
ضـــمن حــمـــلــة إزالـــة الــتـــجــاوزات في
الـعاصمـة.وذكرت أمانة بـغداد في بيان
تــــلـــقــــته (الــــزمـــان) امـس أن (وســـائل
االعـالم تـداولت مــؤخــرا وجـود حــمــلـة
إلزالـة الـبـسـطـات من الـشـوارع الـعـامـة
فـي بغداد وفي هذا اجملال يؤكد أالم
عـالء معن أن رئـيس الوزراء وجه عـند
انـطالق حـملـة عـبيـر إلزالـة التـجاوزات
ــسـاس بــأصـحــاب الـبــسـطـات بــعـدم ا
وقــوتـهم الـيـومي) وتــابع ان (احلـمـلـة
انــطـلـقـت مـنـذ ايــام في جـمــيع مـنـاطق
بــــغـــــداد لم تـــــســــتــــهـــــدف اصــــحــــاب
البسطات) الفـتاً الى أن (احلملة تشمل
ازالـــــة جتـــــاوزات اصـــــحـــــاب احملــــال
الـتجارية الذين حولوا االرصفة خملازن
لـبـضائـعهم وكـذلك اخملـالفـات البـنائـية
والــــتــــجــــاوزات عــــلـى االراضي الــــتي
تــتـعـارض والـقـوانــ وتـسـبب اضـرار
ـديـنـة بـغداد بـالـغـة بـالـبـنى الـتحـتـيـة 
ومـــشـــهـــدهـــا احلـــضــري) مـــؤكـــدا ان
(االمانة تعمل على اعداد دراسة اليجاد
بـدائل نظامية الصـحاب البسطات دون
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الـلجنـة في اشاعة ذلك وتـوضيح ابعاده
االقــتـصـاديــة واالجـتـمـاعــيـة واجلـوانب
ـــهــمـــة األخــرى) واضـــاف ان (هـــنــاك ا
حــاجـة لـرسم رؤيـة مــتـكـامـلــة لـلـشـمـول
ـــوضــوع ـــالي  والســـيـــمـــا ان هـــذا ا ا
يـحظى باهتمام جميع الدول وليس فقط
فـي الـعـراق كــون اهـدافه مــتـعـددة وفي
مـقـدمـتـهـا شمـول جـمـيع فـئـات اجملـتمع
صرفيـة التي لم تعد مسألة بـاخلدمات ا
ثـانوية بل ضرورة يومية) ولفت الى ان
(الــبــنك وفــر الـبــنى الــتــحـتــيــة الالزمـة
ـالي وفي لــلـنــهـوض بــواقع الــشـمــول ا
ـدفوعـات في مـقـدمـتـهـا افـضل انـظـمـة ا
الــعــالم الــتي تــمـثـل الـركـن االسـاس في
الـشـمول) مـؤكـدا انه ( تـقد الـعرض
الـتوضيحي لتـهيئة اعداد السـتراتيجية
ـالي التي تـضـمنت الـوطـنيـة لـلـشمـول ا
ابـرز اخلـطـوات واالهداف الـتي قـام بـها
الـبـنك حتى االن من اجل حتـقيق الـهدف
الــــذي يـــســــعى الـــيـه اطـــار عــــمل هـــذه
الـلـجـنـة) وتـابع الـبـيـان ان (اجملـتـمـع
شـددوا على اهمـية مشـاركة مؤسـساتهم
في هـذه اللجنة وابدو االسـتعداد لتقد
الـدعم قـدر تعـلق االمـر بـتعـزيـز الشـمول

الي). ا

الــوزراء ومــسـتــشــار الــوزارة وعـدد من
ـديرين العـام في الوزارة والوزارات ا
ــنـــاقـــشــة الـــتـــعــديالت ذات الـــعالقـــة 
ــقـتــرحـة جلــانب األيـرادات الــنـفــطـيـة ا
وغـيـر النـفطـية ومـتابـعة خـطوات األداء
الـــوزاري الــــهـــادف الى رفع مـــؤشـــرات
األيرادات غير النفطية وتعظيمها مقابل
ـا يـعـمل عـلى تـقـلـيل األيـراد الـنــفـطي 
ــوازنـات فــجـوة الــعـجــز في مــشـاريع ا
ـســتـقـبـلـيـة والـبــقـاء عـنـد مـسـتـويـات ا

إنفاق آمنة).
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ولــفت الـبــيـان الى ان (االجـتــمـاع بـحث
ــقــدم من قــبل الــتــقــريــر اإلقــتــصـادي ا
الـدائـرة اإلقـتـصـاديـة في الـوزارة بـشأن
وازنة لالعـــــــوام مـباد ستـراتيجيـة ا
تضمن الرؤى اإلصالحية 2022-2024 ا
ــتــمــثــلـة فـي تـبــني مــقــومــات داعــمـة ا
لـتـنـشـيط الواقع اإلقـتـصـادي). من جـهة
ـركزي  الـشـمـول اخـرى نـاقش الـبـنـك ا
ـالي وابعاده االقتصادية واالجتماعية ا
داخل الـعراق. وقال بيان تلقته (الزمان)
امـس ان (احملــــافظ مــــصــــطــــفى غــــالب
مـــخـــيف اكـــد خـالل تــرؤسـه اجـــتـــمــاع
الـلجـنة العـليا لـلشـمول على اهـمية دور

تــلـقـته (الـزمـان) امس ان (عالوي تـرأس
اجـــتـــمـــاعــــا خـــاصـــا بـــلـــجـــنـــة أعـــداد
ـقـبـلـة ـوازنــة لالعـوام ا سـتــراتـيـجـيـة ا
بـحـضـور كل من رئـيسـة الـهـيئـة الـعـامة
ـراقبة تخصـيصات الوزارات األحتادية
ووكـــيـل الـــوزارة ومـــســـتــــشـــار رئـــيس
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ــالــيـة عــلي عــبــد األمــيـر تــرأس وزيــر ا
عالوي  إجـتمـاع اجللـسة الـثامـنة عـشر
اخلــاصـة بــلـجــنـة أعــداد سـتــراتـيــجـيـة
ـــوازنـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة لـــلـــمـــدى ا
ـــتـــوســـــط 2024-2022. وقـــال بـــيـــان ا

عالء معن

في حضرة االمام  وقد شارك أكثر من
 40 متطوعا ونقل بعض احلاالت الى
ستـشفيات) وتابع ان (الـفرق قامت ا
ـسـاهـمـة بـتـنـظـيم حـركـة الـزائـرين بـا
ــشـاركــ فـي عــزاء ركـضــة طــوريج ا
داخل الـعــتــبـة احلــســيـنــيــة لـضــمـان
انــســيــابـــيــة حــركــة ســـيــر الــزائــرين
ومـســاعــدة كـبــار الــسن ونــقل حـاالت
االغـمـاء واالخـتـنـاق إلى اخلـارج). من
أعـلـن مــحـافـظ الــنـجـف لـؤي جـانــبـه 
جنــاح اخلـطــتـ األمــنـيـة الـيــاسـري 
واخلدميـة اخلاصـت بـاأليام الـعشرة
شاركة اكثر االولى من شهر محرم  
من الف موكـب حسـيـني .مـشـيراً  الى
أن (مـراسم الــعــزاء جنــحت في مــركـز
احملافظـة واالقضيـة والنواحي) وقال
الـيــاسـري ان (الــنـجف أحــيت مـراسم
العـزاء احلـسـيني طـيـلـة أيام الـعـشرة

االولى لشهر محـرم في مركز احملافظة
ـشـاركة الف واالقضـيـة والنـواحي  
مـــوكب عـــزاء حــــســـيـــني) وتـــابع ان
(التنسـيق والتعـاون األمني واخلدمي
كـان كـبــيـراً بــ مـخــتـلف مــؤسـسـات

الدولة األمنية واخلدمية). 
w³¹d ð qLŽ

واكــدت إدارة مــطـــار بــغـــداد الــدولي
شترك مع هيئة جناح تنسيق العمل ا
الــســـيــاحـــة لـــتــفـــويج زائـــري األمــام
احلـســ مـن خالل إتــبــاع اإلجـراءات
ـطـارات ــعـتــمـدة داخـل ا الـصــحـيـة ا
ـطار في بـيان امس ان .وقالت ادارة ا
طـار أستقـبل أكـثر من خـمسة آالف (ا
زائر من جنسيات مختلفة خالل األيام
ـاضــيــة لــزيــارة الــعــتــبـات الـثـالثــة ا
قـدسـة في الـعراق) مؤكـدا (الـتزامه ا
الكامل بتنـفيذ مقـرارات اللجنـة العليا

للـصـحة والـسالمـة الـوطنـيـة  اخلاص
بــتـــنـــظـــيم ألـــيـــات دخـــول اجملــامـــيع
اشاد السـيـاحـيـة إلى الـبالد). بدوره  
وزيــر الــنـــفط احــســـان عــبـــد اجلــبــار
ـــســـؤولـــ اســـمـــاعــــيل بـ(جـــهــــود ا
والعـامـلـ في غـرفة عـمـلـيـات الوزارة
ـنـتــجـات الـنـفـطـيـة وشـركـات تـوزيع ا
وتــعــبــئــة وخــدمــات الــغــاز وخــطـوط
االنابيب النفـطية وقطاع الـتصفية في
اجلـنـوب والــوسط والـشـمــال وجـمـيع
الـتـشــكـيـالت الـسـانــدة الـتي اســهـمت
في  تـقـد الـدعم الـلـوجـسـتي لـتـأم
احــــتـــيــــاجــــات مــــحــــافـــظــــة كــــربالء
ـشـتـقـات واحملـافـظـات اجملـاورة من  ا
الـنـفـطـية واسـطـوانـات الـغـاز الـسـائل
خالل الـزيــارة). من جــهـته قـال وكـيل
الوزارة لشـؤون التـوزيع حامـد يونس
ان (الــوزارة واســتــنـــاداً الى تــوجــيــة

الوزيـر سبق وان اعـدت خـطة وقـودية
مسـبقـة لتـام الـوقود بـإنواعه خالل
شـــهـــر مـــحـــرم ولـــزيـــارة االربـــعــ 
وتــتــضــمن اخلــطــة تــلــبــيــة احلــاجـة
الفعلية للمواكب والـهيئات احلسينية
من الوقود وأسـطوانات الغـاز السائل
وآليات نـقل الزائرين بـجميع انـواعها
 فـضـالً عن تــزويـد مــحــطــات تــولــيـد
ــؤســسـات الــطـاقــة الــكــهــربــائــيــة وا
عنية في كربالء والدوائر احلكوميـة ا
واحملـافـظـات االخـرى بـأنـواع الـوقـود
االخــرى). كـــمــا اكـــدت هــيـــئــة االعالم
واالتصاالت جناح خطتها في قطاعي
االتــــــصــــــاالت واالعـالم خالل زيــــــارة
العـاشـر من مـحـرم.وذكرت الـهـيـئة في
بيـان لـها ان (اخلـطـة اخلاصـة بـزيارة
ليـونية عاشوراء اسـتوعبت االعـداد ا

الوافدة لكربالء والنجف). 

محمد احللبوسيuýUŽ—»¡∫  موكب حسيني في كربالء عشية عاشوراء
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تـشريع اسـتـبـعـد مـجـلس الـنواب ,
قــانـون الــعــقــوبـات اجلــديــد الـذي
أعلن عنه رئـيس اجلمهـورية برهم
ـــانـــيــة صـــالـح في الـــدورة الــبـــر
احلـــــــالـــــــيـــــــة فـي حـــــــال إجــــــراء
ـوعـد الـذي حددته االنـتـخـابـات بـا
ــفــوضــيــة الــعــلــيــا احلــكــومــة وا
ـسـتقـلـة لالنـتخـابـات في تـشرين ا
ـقـبل. وقـال عـضـو الـلـجـنـة االول ا
القانونـية النيابـية سليم همزة في

تــصــريح امس إن (الــقـانــون الـذي
تـعتـزم رئـاسة اجلـمـهوريـة ارساله
الى مــجـلـس الـنــواب يــعـد قــانـون
مـهم ولـه ايـجــابـيـات كــثـيــرة لـكن
بـشــــــكل عام فـإن تـوقـيت اإلرسال
ــان لـن يــعــــــطي الــلــجــنــة والــبــر
ـــنــاقـــشــته خالل الـــوقت الــكـــافي 
انـية احلالـية في حال الدورة الـبر
إجــراء االنـتــخــابـات في مــوعــدهـا

قرر). ا
مــشـيـرا الى ان (اجملـلس قـد يـعـقـد

مــــجـــلـس الــــقـــضــــاء األعــــلى و
اســـتــشــارة مــجــلـس الــدولــة فــيه
ستشارين في بينمـا عملت هيئـة ا
رئاسـة اجلـمهـورية عـليه من خالل
االسـتـفـادة من الـكفـاءات الـعـراقـية
والـــدوائــر الــفـــقــهـــيــة اخملــتـــلــفــة
لـلــوصــول إلى صـيــغــة تـتالءم مع

الوضع اجلديد في العراق).
وأضـاف (لــقــد حــدثت في الــعـراق
ــاضــيــة حتـوالت خالل الــعــقــود ا
كـبـرى لـكن مـنـظـومـته الـقـانـونـيـة
وقانون العقـوبات حتديداً بقي في
إطــار لم يــواكب الــتــطـورات الــتي
ــنـظـومــة الـسـيــاسـيـة حـدثت في ا

وفي اجملتمع العراقي).
 الفتاً إلى أنه (من أبرز معالم
الـقانـون اجلـديد وضع الـنـصوص
كـافـحـة جرائم الـعـقـابيـة الـرادعـة 
ــــالي واإلداري ومـــنع الــــفـــســـاد ا
اإلفـالت من الـــــــعــــــقـــــــاب وإلــــــزام
اخملـتــلـسـ بـردّ األمـوال وجتـر
األفعال وتشديد العقوبات للجرائم
الـــتـي تـــرتــــكب ضـــد االقــــتـــصـــاد
الــوطـني كــمــا أن الـقــانــون يـولي
اهـتــمـامـاً بـالــغـاً بـحــمـايـة األسـرة

رتكبة ضدها). وجتر األفعال ا
مؤكدا ان (مشروع القانون اجلديد
جـــرى فــــيه مـــراعــــاة االتـــفـــاقـــات
عاهدات الدولية كافة والسيما وا
تـلك الــتي صــادق عـلــيـهــا الـعـراق
بـــاعــتــبــارهــا جـــزءاً من الــقــانــون
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قال االمام احلس (ع) :

( " أعلموا :
عروف مُكْسِب حمداً  انَّ ا

ومُعْقِب أجراً 
عروف) رأيتموه حَسَنَاً جميال يَسُرُ الناظرين  فلو رأيتم ( ا

ولــو رأيـتم (الـلــؤم) رأيـتـمــوه سَـمْـجــاً مـشـوهــاً تـنـفـر مــنه الـقــلـوب  وتُـغَص دونه
األبصار ) 

-2-
عـروف  منطلقا من ال غرابـة في أنْ  يدعونا االمام احلسـ (ع) الى اصطناع ا

حرصه الشديد على إذكاء روح اخلير واحملبة في النفوس .
عروف عنوان واسع يحتضن ألوان البِرّ والنفعِ االنساني بأجمعها . وا

-3 – 
عروف . ستضعف من مصاديق ا صلة الفقراء وا

عروف . االهتمام بشؤون األيتام واألرامل من مصايق ا
عروف . تغطية حاجات عوائل الشهداء من مصاديق ا

عروف. مساعدة الضعفاء في دفع بدالت ايجار بيوتهم من مصاديق ا
عروف  درسية من مصاديق ا جتهيز الطلبة الفقراء باللوازم ا

عروف .... مساعدتك لشيخ او رجل أعمى لعبور الشارع بسالم من مصاديق ا
وهكذا 

عروف أنْ يكون عمالً ضخما ال يقوى عليه االّ األثرياء الكبار . وال يشترط في ا
انّ االمثلة البسيطة التي ضربناها كفيلة بتوضيح الصورة .

ـا هو مُـتـاح للـجـميع ـعروف ال يـخـتص بـطبـقة مـعـيّنـة  وا وهي اشـارة الى أنَّ ا
بدون استثناء .

لك اال عربةً لـنقل البضائع  كَتبَ علـيها أيام العشر األوائل ان حمّـاالً مؤمنا ال 
من شهر محرم احلرام :

سبيل 
عـنى انه ينقل األحمال في سبيل الـله ال من أجل احلصول على أجرة  ويهدي

ثواب ذلك لسيد الشهداء (ع) 
عروف ? أليس هذا العمل من ا

-4-
بـارك من كالم سـيـد الـشهـداء (ع) أنه جـعل (الـلؤم) ـقـطع ا وأروع ما في هـذا ا
ـعـروف تـصـويـرا حّـيـاً وعـبّـر عـنه بـاحلـسن اجلـمـيل ضـدا (لـلـمـعـروف) وصـورّ ا
وصوّر اللـؤم تصويرا حسـيّاً فعبر عنه بـأنه سمج مشوّه تنفـر منه القلوب وتُغض

األبصار .
-5-

عروف ايضا . انّ إقامة مآ العزاء على األمام احلس (ع) هي من ا
آ ولكن مع مراعاة الضوابط الصحية  هم أنْ تقام ا وا
وكل ما يـبذل من مال وجهد في مضمار احياء الشعائر

عروف. قدسة هو من ا ا
ـعـروف ن يـسـعى الصــطـنـاع ا جـعــلـنـا الـله وايــاكم 

نهج احلسيني العظيم . ن يسير وفق ا و

wKz«u « Ê«Ëd

بغداد

ÍËö H « ¡U Ë

بغداد

fLK « ŸuM2 ÆÆ ÍdB K
تتهـافت االنفس ح تـمر بقـرب نهر الـفرات وتلـقي نظرة عـلى جريانـه بانسـيابية
وهدوء وانت تـشم ذلك العـطر الالهي وكـأنهـا ميـزة خصـصت ألهالي احملـافظات
اجلنوبـية كمـا هو احلال في تـدفق الثروات الـنفطـية فهي بـطبيـعة خلـقت النتشال
ــشـاريع الـضـخـمـة الــتي يـحـلم بـهـا تــلك احملـافـظـات من الـفــقـر والـعـازة وبـنـاء ا
ـواطن الـعراقي ـواطـنون وهـذا يـعـتبـر حق مـشـروع وكـفله الـدسـتـور ان ينـعم ا ا

ة. بكافة حقوقه من كهرباء وماء وصحة وتعليم ومعيشة كر
لكن مـا نراه اليـوم عكس ما كـتب وقرأ عن هـذه احملافظـات فأغلـبهـا منكـوبة مثل
محـافظـة ذي قار ام الـشعـراء واالدب والتي أصـبح أبـنائـها الـيوم يـتخـبطـون ب
الـبـطالـة واالنـتـحار دون إيـجـاد حلـول او خـطط مـرضيـة وأخـرى خـدماتـهـا شبه
مــعـدومـة ونـسـبـة الـبـطـالـة فـاقت حـد الـتــصـور مع ان أهـلـهـا يـنـام عـلى بـحـر من
الـبــتـرول ومـوانئ كــبـيـرة ومالحــة كـمـا هـو احلــال في مـحـافــظـة الـبـصــرة مـلـكـة
شـاريع العمالقة التي تدر بخيراتها على ستثمرين وصاحبة ا االقتصـاد وحلم ا
ــا كــتــبت عــلى جــدرانــهــا الفــتــة جــمــيع مــدت الــعــراق اال عــلـى نــفــســهــا وكــأ

نوع اللمس!).  (للبصري..
وهـنـا جتدر اإلشـارة الى وجـود شخـصـيات مـتـنفـذة تتـسـلط علـى اغلب مـقدرات
مدينـة االقتـصاد وسـلة الـعراق الـغذائـية رغم تـشكـيل مئـات اللـجان للـكشف عن
تـفشي في مـعظم مؤسـساتـها ودوائـرها وتعـزيز الـقوات األمنـية بـكافة الفسـاد ا
الصـنوف للسيطرة على مـنافذها احلدودية اال انهـا مازالت تقبع حتت خط الفقر
وسـكـانـهـا يـتـجـرعـون االمـرين سـواء من نـظـام الـدكـتـاتـور الـبـائـد او احلـكـومات
ـوازنـات االحتـادية ـتـعـاقبـة رغم األمـوال الـطـائـلـة الـتي خصـصت لـهـا ضـمن ا ا
الـسابـقـة والتي ذهـبت باجتـاه مشـاريع محـاصـصة وهـميـة ومثـالهـا بنـاء رصيف
ـه يـومــيــاً كــمـا يــحــصل في الــعــــــــاصــمــة بـغــداد (امــوت واعــرف سـر وتــهـد

الرصيف). 
ومازاد وباالً عـلى احملافظات اجلنوبية حرمانها من ميزانياتها كاستحقاق وحتى
وازنات االخيرة والتي تسببت الي في ا بنسبة البترودوالر بسبب نسب العجز ا
بإيقـاف ميزانيـاتها لسـنوات بالـنتيجـة هذه احملافظـات حتملت حتى سـوء تخطيط
الدولـة وضريبـة الفـساد ولعـبة غـسيل األموال رغم ان احلـل ب ايدي احلـكومة
االحتـاديــة وصـانع الــقـرار واضح اوالً بـلــمـلـمــة الـعـشــائـر الـعــريـقـة ووجــهـائـهـا
ـسك بـزمـام االمـور نـحـو طـاولــة وطـنـيـة حـرة لـتـوحـيـد الـكـلـمـة ن  والــسـاسـة 
بـاختـيـار االمثل واالكـفـأ وألنزه مـن أبنـائـها لـقـيادة احملـافـظة وحـكـومتـهـا احمللـية
قـيتـة التي اوصـلتـنا بان يـضرب بـها مـثل (األسوأ) في بعـيداً عن احملـاصصـة ا
ـا عـــــــــاشت الـيـوم مــحـافــظـات أخـرى بــحـريـة حــ انه لـوال هــذه احملـافـظــات 

وكرامة.
احملافـظات اجلـنوبـية حتـتاج الى وقـفة جـادة من أبنـائها اوالً
ـوقـرة افـتـحـوا بـاب االخـتـيـار فـصـاحب ثم حـكـومـتـنـا ا
ن جـواره وال تـكونـوا كـمـسمـار جـحا الدار هـو اعـلم 
في خــاصــرة األهــالي تــســتــخـدمــونـه كــحـجـج واهــيـة
ـطـلـوب وتـزيـدون أنـتم عـلـيـهم لـلـوصـول إلـى الـهـدف ا
الظلم وحذروا من غضبة اجلمهور فان انطلق سيكون

د والسيل يجرف اجلميع. كا
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اصدرت مـحكمـة جنايـات الرصافة
اخملــتـصــة بــقـضــايـا الــنــزاهـة في
رئـاسـة مـحـكـمـة اسـتـئـنـاف بـغداد
الـرصـافـة االحتـاديـة اربـعـة احـكام
ــدة ســنــتــ بــاحلـــبس الــشــديــد 
ـوظـفـ اثـنـ في وزارة الـصـحة

وبداللة مواد االشتراك 47 و 48 و
49 مـنه). وقـضت الـهـيـئـة الـثـانـية
في مــحــكــمــة جــنــايــات الــبــصــرة
بـاإلعـدام شـنـقــا مـرتـ عـلى مـدان
ـصـلــ عـنـد ـتي قــتل  قـام بــجـر
ـســجـد فـي قـضـاء خـروجــهم من ا

الزبير وبدوافع إرهابية . 
وذكر البـيان إن (احملكـمة  أصدرت
قــرارهـا بـاإلعـدام مــرتـ األولـيـعن
تهم بـاالشتراك مع مـتهم قيـام ا
مفرقة قضاياهم بإطالق النار على
اجملني عليه األول عند خروجه من
نـتـفج في الزبـير ,واحلكم جـامع ا
ــة إطالق الــنــار الــثــاني عـن جــر
على اجملنى عليه اخر عند خروجه
ـنـطـقة من جـامع الـبـراك في ذات ا
ـت بدوافع إرهـابية), وكال اجلر
وتــابع ان (احلــكم صــدر اسـتــنـادا
ـادة الـثـانـيـة اوال وثـالـثا إلحـكـام ا
ـــادة الـــرابـــعــة اوال من وبـــداللــة ا
قـانــون مـكـافـحـة اإلرهـاب  رقم 13

لسنة 2005).
وامـرت مـحـكـمـة النـزاهـة بـاعـتـقال
الــرئــيس االســبق لــهــيــئــة االعالم
واالتـصــاالت.  وقـالت الـنـزاهـة في
بيان تلقته (الزمان) امس ان (قرار
ادة 340 اعتقال ص ,ر جاء وفق ا

من قــــانــــون الــــعــــقــــوبـــات ,وذلك
ـال العام الحداثه عمـدا اضرارا با
ـئـات وتـسـبـبه بـخــسـائـر قـدرت 
ماليـ الـدوالرات خلـزيـنـة الـدولـة
والسـيــمـا في قــطـاع االتــصـاالت),
ـادة 340 من قــانـون مـؤكــدا ان (ا
الـعـقـوبـات تـنص عـلى أنه يـعـاقب
بـالـســجن مـدة ال تـزيــد عـلى سـبع
سنوات أو بـاحلبس كل موظف أو
مـكـلـف بـخـدمـة عـامـة أحـدث عـمدا
ضـررا بــأمـوال أو مـصـالح اجلـهـة
الـتي يـعــمل فـيـهـا أو يــتـصل بـهـا
بــــحــــكـم وظــــيــــفــــته أو بــــأمــــوال

عهود بها إليه).  األشخاص ا
وكــان مــجــلس الــنــواب قــد اعــفى
الرئيس االسبق للهيئة عام 2017
بـعــد اسـتــجــوابه وثـبــوت تـورطه
ــلـفــات فـســاد مـالي و اداري في
مـــــشـــــاريع تــــــخص قـــــطـــــاعـــــات
علومات االتصاالت وتكنولوجيا ا
وامـور قـانـونـيـة ومـالـيـة واداريـة.
وأعــلــنت دائــرة الـتــحــقــيــقـات في
الــهـيـئـة عن ضـبط خـطـاب ضـمـانٍ
بـقــيــمــة اكــثــر من مــلــيــار ديــنـارٍ
ـصارف مزعـومٍ صـدورهُ من أحد ا

األهلية.
واشـار الـبـيـان الى ان (فريـق عمل

مــكـتب حتـقـيق الــهـيـئـة في واسط
ُــحـافـظـة الـذي انـتــقل إلى ديـوان ا
ـوجب مذكّـرة قضـائـية تـمكن من
ُزور ضبط أصل خـطاب الـضمـان ا
وأولـيـات مـشـروع تــنـفـيـذ شـبـكـات
مـجاري ثـقيلـة وأمطـار مع مـحطات
مـــــجـــــاري في عـــــددٍ من مـــــنـــــاطق

الكوت).
وأضــافت إن (الــفــريق ضــبط أصل
اخلـطـاب في قـسم العـقـود بـديوان
صرف واسط وذلك بعـد مفاحتـة ا
زعـوم صدور اخلـطاب مـنه الذي ا
أكــد بــدوره أن اخلـطــاب ال أصل له

وهو مزور).
ــــــبـــــلغ اإلجــــــمـــــاليّ وتـــــابع ان (ا
لــلــمــشـروع الـذي يــشـمـل مــنـاطـق
الـــــفــالحـــــيـــــة واإلمــــــام الـــــرضـــــا
والـسـيـاسـي واجلـامـعـة في مـركز
احملــافـظـة بــلغ اكـثـر من  25مـلـيـار
ديـــنــار) ,مـــؤكـــدا انه ( تـــنــظـــيم
مــــــــحــــــــضــــــــر ضـــــــبـطٍ أصــــــــوليٍّ
ـضبوطات فـي العملـية وعرضه با
رفـقــة مـتـهــمـ اثـنــ عـلى قـاضي
محكمة الـتحقيق اخملتـصة بقضايا
الــــنــــزاهــــة في واسـط الــــذي قـــرر
ادة 310 تـوقيـفهـما وفـقاً ألحـكام ا

من قانون العقوبات). 

اخملـتـلس لصـالح وزارتي الـصـحة
ادة والـداخـليـة اسـتـناداً ألحـكـام ا
321 من قـــــانــــون الــــعــــقــــوبــــات)
واضاف ان (احملكـمة وجدت األدلة
ـتـحـصـلـة كـافـيـة ومـقـنـعـة إلدانة ا
ادة 315 ـتـهـم وفـقـاً الحـكـام ا ا
الشق الـثاني من قـانون العـقوبات

مبنى مجلس القضاء االعلى
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ـــائـــيـــة ــــوارد ا اعــــلـــنت وزارة ا
اتخاذ عدة إجـراءات لتخفيف شح
ـيـاه في مـحافـظـة ديـالى مـؤكدة ا
أنــهــا عــمــلت عــلـى ايــصــال مــيـاه
الـــشــرب لـــقــضـــاء الــنـــهــروان في

أطراف العاصمة. 
تـحدث بـأسم الـوزارة علي وقـال ا

راضـي في تــــــــــصـــــــــريـح امس إن
ـائـيـة (جـمـيع مــعـطـيـات الـســنـة ا
احلالـية شحيـحة حيث انـخفضت
اإليرادات في نهري دجـلة والفرات
وكــذلك في مــصــادر تــغــيــر دوكـان
ودربــــــنـــــدخــــــان وفي ســــــيـــــروان

وديالى).
مــشـيــرا الى ان (مــحـافــظــة ديـالى

سليم همزة

ـيــاه ألنـهـا من أكـثــر تـأثـراً بــشح ا
احملـــافــظــات الــتـي يــكــون مــصــدر
ـئة من ديالى تغـذيتـها نـحو 80 با
وتابع ـئة من نـهـر دجـلة) , و20 بـا
ـنـبـعـية تـأثـرت حـالـها ان (الـدول ا
ـنـاخـية حـال الـعـراق بالـتـغـيرات ا
من قـلــة األمـطــار وارتـفــاع درجـات
احلـرارة وضـعف الـغـطـاء الـثـلـجي
ــائــيــة وقــلــة اإليــرادات ا
إضــافــة إلى عـوامـل فـنــيـة
أخرى) ,مبينا ان (الوزارة
شـــخــصـت مــبـــكــراً تـــأثــر
ــــــيـــــاه ديــــــالى بــــــشـح ا
واتــــخــــذت الــــعــــديــــد من
اإلجــــراءات لــــتــــخــــفــــيف
آثارها منها انشاء محطة
ضخ لـــنـــهــر اخلـــريـــســان
ــيــاه من مــحــطــة تــأخــذ ا
أســـفل اخلـــالص وهي من
نــــهــــر دجــــلــــة أي زيـــادة
تـــعـــزيـــز ديـــالى مـن نـــهــر

دجلة).
مبـينـا ان (مالكات الوزارة
ــيــاه الى أمــنت تــعــزيــز ا
ــنـاطق مـركــز بـعــقـوبـة وا
احملـيـطة بـهـا حـيث أجنز
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في العـاشر من احملرم علينا ان ننسجم مع جتـليات الروح احلسينية التي نذرت
نفـسـهـا لـله ورسـالة الـثـورة عـلى الـفـساد 'وننـتج نـصـاً وحـركـة ومـشهـداً يـتـعـبد
صالح الـناس مخـلصا بـالثورة عـلى الفساد 'وننـتج لنا مـشهداً وطـنياً مـرتبطـاً 
للـدين باعتباره االسلـوب والفضاء الربـاني القادر على تنـقية الروح من الشوائب

والقلب من ادران اخلطيئة.
احلسـ "ع" لم يـات العـراق ويـسـتشـهـد في كربـالء من اجل احلزن والـبـكاء ...
ا لكي نقيم في اجملالس ولم يات الينا لالستغراق بالنوائح ونقيم في اجملالس ا
اعظم مـجالس الـذكر الواعي والـرسالـة اجمليـدة وان نضبط الـتوقـيتـات االخالقية
على تـوقيب احلـس .. وتوقـيت احلس هـو االصالح الواعي ومـحاربة الـفساد
ـرتبـطة بـشعـبهـا وامـتهـا وتراثـها واسالمـها الـسمح وبـناء الـشخـصيـة الوطـنـية ا

تصالح مع ثوابته وامته . ا
لقـد قدم احلس "ع" اروع امثلة البقاء في جبهة احلق ولم يساوم بل بقي يقاوم
حـتى اخـر ذرة في وجــوده ورمق في روحه واكـرامـا لـلـمـســؤولـيـة الـتي حتـمـلـهـا
ــســؤولــيـاتــهــا .. واالنــســان الـذي ادى دوره والــدين واحلــضــارة الــتي نــهض 

احملوري والقيادي
مع احلـسـ جتـد نـفـسك في عـمق الـوعي وجتـلـيـات الـفـكـرة وافـاق مـفـتوحـة من
الروح الـباسـلة تتـدرج مع احلسـ في حكـاية الـطف وتصل مـعه اليه في مدارج

التواصل مع الهم االنساني الذي الينتهي .
ــانـيـة الــتي تـسـتـشــعـرهـا حـ احلـسـ "ع" هـو الــنـفـحـة اال
يـدهمك اعصار او يحوطك شيء من اخلوف وهاجس من

صير . القلق االنساني على ا
وهو الـبيرق اخلفاق في دنيا االنسانية وسيبقى بيرقها
احلـاضــر الــغـائب ومــوئــلـهــا يــوم تـلــتــفت فال جتـد اال

احلس منارا الى ضوئه تنتمي

ــقـبل جـلـسـة او في شـهـر ايـلـول ا
اثنـ لـوضع الـلـمـسـات الـنـهـائـية
لـلدورة احلـاليـة وإعالن مـوعد حل
ــــان واســـتــــكـــمــــال بـــعض الــــبـــر
واضـاف االجــراءات االســاســيــة) ,
انه (دون هـــذه األمــور ,فـــمن غــيــر
ـمكن تـشريع اي قـانون جـديد او ا
اســتــكــمــال خــطــوات تــشــريــعــات
ســـابـــقــة ,نـــظـــرا لــضـــيق الـــوقت
وانـشــغـال اغــلب اعــضـاء مــجـلس
النواب في احلمالت االنتخابية).

وتــــابع ان (الــــقــــانــــون يــــخــــتص
بالعقـوبات ويحتـاج الى مناقشات
وورش عمل كثـيرة وكذلك حوارات
واســـــــــــتـــــــــــمــــــــــاع الـى آراء ذوي
االخـتصـاص بالـقضـاء والقـوان

وهــذه جــمــيــعــا حتــتــاج الى مــدة
طـويـلـة و نـتـوقع تـرحـيـل الـقـانون

قبلة).  انية ا الى الدورة البر
وكــان صـالـح قـد قــدم أول مـشـروع
قانون عقوبات جديد منذ 50 عاماً
ـنظومة الـقانونية بهدف حتديث ا
ومواكبـةً التطـورات وجعل العراق
ــــلــــتــــزمـــة فـي مـــصــــاف الــــدول ا

بالقانون الدولي. 
وقـال صالح خـالل اجتـمـاع موسّع
ضم الـنـائب األول لـرئـيس مـجـلس
الـنــواب حـسن الـكــعـبي والـلــجـنـة
الــقـــانــونــيــة الـــنــيــابـــيــة ونــقــيب
احملــــــــامــــــــ ورئــــــــيـس احتــــــــاد
احلــقـوقـيـ الـعـراقـيـ وعـدداً من
اخلــبــراء والـفــقــهـاء الــقــانـونــيـ
ـي أساتذة ومجمـوعةً من األكاد
الـقـانـون فـي اجلـامـعـات الـعـراقـية
,إن (مشروع القانون اجلديد يعُد
التعديل األشمل مـنذ خمس عاماً
عــلى قـانــون الـعــقــوبـات الــعـراقي
لـــســـنـــة  1969وتــــعـــديالته الـــتي
أُجريَتْ عليه من قـبل مجلس قيادة
ـنـحل واألوامـر الـصادرة الـثـورة ا

ؤقتة). من سلطة االئتالف ا
ــشــروع تــبــنـاه مــشــيــراً إلى أن (ا ŸUL∫ رئيس اجلمهورية خالل ترؤسه اجتماعا ضم نائب رئيس مجلس النواب ونقيب احملام «

الوطني ومن خالل استشارة األ
ـــتـــحـــدة والــــصـــلـــيب األحـــمـــر ا
وستكون له تبـعات إيجابية جتعل
ـلتـزمة العـراق في مصـاف الدول ا
ـــقـــايــيس بــالـــقـــانــون الـــدولي وا
ــة ـــتــعـــلــقــة بـــاجلــر الـــدولــيــة ا
والـعـقـاب واحلـريــات الـشـخـصـيـة
والــــتــــجـــاوزات الــــتي حتــــدث في

اجملتمع).
ومـــــضـى صــــالـح الى الـــــقــــول ان
(مـشــروع الــقـانــون حـدث وتــطـور
عاجلة إرث يتطلب مهم وانطالقة 
عاجلة) ,مشدداً عـلى أن (العراق ا
يــريــد أن يــكــون ويـجـب أن يــكـون
ـنظـومة الدولـية في مـتوائـماً مع ا

همة).  فاهيم ا ما يتعلق بهذه ا

جــراء اخــتالســهم اكــثــر مـن ســتـة
مـلــيـارات ديــنـار عن طــريق صـرف
رواتب حلـمـايـات وهمـيـ من غـير

تعاقدين مع وزارة الداخلية. ا
 وقال بـيان جملـلس القـضاء االعلى
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (احملـكـمة
ـــــبــــلغ ــــدانـــــ بــــدفع ا ألـــــزمت ا

ـرحـلــتـ األولى مــنـهـا الـعــمل 
يـشــمل مــحــطـة نــصب ضخ وخط
إنـــبـــوبي نـــاقـل لـــلـــمـــيـــاه اخلــام

حملطات اإلسالة).
واستطرد بـالقول ان (هذا اإلجناز
قـــدم خــدمـــة ألكـــثــر من 450 ألف

ناطق). نسمة من سكان تلك ا
رحـلة الثـانيـة شملت مؤكـدا ان (ا
ــيــاه جلــمـيع مــحــطـات إيــصـال ا
ـيـاه االسـالـة في ديــالى لـتــأمـ ا
الـصـاحلـة لـلـشـرب حـيث  حـفر
اكـثـر من مـئـة بـئـر في الـعـديـد من
ــــيـــاه ــــنـــاطـق ألجل تــــأمــــ ا ا
ـياه اجلـوفـية واالسـالـة وتـوفيـر ا
نـاطق التي يـصعب لـلبـساتـ وا
ــيــاه الــسـطــحــيــة لــهـا وصــول ا
وكـــذلك  اجـــراءات الـــتــطـــهـــيــر
والــتــبــطـ واعــمــال مــد أنــابـيب
ــشـــاريع من اجل لـــلــكـــثــيـــر من ا

ياه). تسهيل وصول ا
مــــوضــــحـــا ان (هــــذه اإلجـــراءات
تــهــدف الى تــخــفــيف اثــار الــشح
ــائي في ديــالى وإيـصــال مـيـاه ا
االسالـة حملـطة 9 نـيسـان بـقـضاء
النـهروان في أطـراف بغـداد الذي
جـرى تــأمـيــنـهــا من نـهــر ديـالى).

وازالت شــركــة الــرافــدين الــعــامــة
لــتــنــفـيــذ الــســدود وشـركــة الــفـاو
الــــعــــامـــة لــــتــــنـــفــــيــــذ مـــشــــاريع
الـري,وبـأشــراف الـهــيـئــة الـعــامـة
لتـشغـيل مشـاريع الري والـبزل في
تـعـارضـات ــائـيـة , ـوارد ا وزارة ا
شـبـكـتي الـري والـبـزل مع مـشروع
ـــــرور الـــــســـــريع دورة- طـــــريق ا

يوسفية. 
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(الــعــمل تــضــمن حتــويـل مــجـاري
ــبـازل عن الــقـنــوات االروائــيــة وا
رور السريع دورة - مسار طريق ا
يــوســـفــيــة لــغــرض تــهــيـة مــواقع
الـــعـــمل أمـــام شـــركـــات الــوزارات

االخرى).
ولـــفت الـى انه ( اجنـــاز حتــويل
سـافة مـبزل هـور رجب الـرئيـس و
 550مــــتـــرا بــــاإلضـــافــــة إلى رفع
تــــعــــارض مــــبــــزل اخــــر من خالل
حتويل مـساره) ,وتابع ان (الـعمل
ــبــازل مــســـتــمــر لــرفع تــعــارض ا
ـبـاشـرة بـأعــمـال دوار الـقـنــــاة وا

تمهيداً لتحويل مسارها).
ـائـيـة ـوارد ا  وواصـلت مـديـريـة ا
في الـنجف بـالـتنـسـيق مع مديـرية

علي راضي
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اشـــــــادت وزيــــــرة الـــــــهـــــــجــــــرة
ـهجـرين ايـفان فـائق جـابرو , وا
بـدور االجـهـزة االمـنـيـة واحلـشـد
الــشــعــبي في اعــادة االســتــقـرار

للمناطق احملررة . 
وقـال بـيان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (جابـرو التـقت محافظ صالح
الــديـن عــمــار جـــبــر اجلــبــوري ,
خالل زيارتها الى صالح الدين ,
لـإلطالع عـــــلى أوضـــــاع فــــئــــات
عـنـاية الـوزارة من الـعـائدين إلى
مــــدنـــهم ,وذلك ضــــمن تــــوجـــيه

رئــيس مـجــلس الــوزراء لـلـوزراء
والــقــيــام بـزيــارات تــفــقــديـة إلى

احملافظات).
واضــاف ان (الـلــقـاء شــهـد بـحث
ــعـــوقــات الــتي ــشـــاكل وا أهم ا
واجـهت الـعـائـدين إلى مـنـاطـقهم
,الســيــمــا مــا يــتــعــلـق بــاالعــمـار
واخلـدمات بـعـد إعالن احملافـظة
خـالــيـة من مـخــيـمـات الــنـازحـ

اضي). نهاية العام ا
واشــــادت جــــابــــرو بـ(اجلــــهــــود
الــكــبــيـرة الــتي تــقــدمــهـا االدارة
احملـلـيـة في احملـافـظـة بـالـتـعاون

مع الــوزارة واألجــهــزة االمــنــيـة
ناطق التي شهدت والسيما في ا
عــودة الـنـازحـ الــيـهـا من خالل
ـــنــاســـبــة تــهـــيــــــئــة الـــبـــيــئـــة ا
ــنـــظــمــات لـــعــودتــهم) ,داعــيـــة ا
ـساهـمة في اعادة الدولـية إلى (ا
ـتـضررة لـتوفـير ـناطق ا اعـمار ا
ســــــبـل الـــــعــــــيـش الـــــكــــــر إلى

العائدين).
 وتـابع الـبيـان ان (جـابـرو أجرت
برفقة احملـافظ زيارة إلى مديرية
احلـشــد الـشـعــبي في احملــافـظـة
ـــســؤول احملـــور ابــو والـــتــقت 

جــعــفــر الــدراجي واثــنت خالل
الـــلــقـــاء عــلـى جــهـــود االجــهــزة
االمـــــنـــــيــــة واحلـــــشـــــد ودورهم
االسـاسي بـإعـادة االسـتـقرار في
ـنـاطق احملــررة ومـسـاهــمـتـهم ا

.( في عودة النازح
مــشــيــرا الـى ان (الــلــقــاء نــاقش
اطالق مـــؤتـــمـــر مـــشـــتـــرك بـــ
الـــوزارة واحملــافـــظــة واحلـــشــد
والقـيادات االمنـية لتـعزيز االمن
واالســـــتـــــقـــــرار وحل مـــــشـــــاكل
الــــــنـــــازحــــــ واعـــــادتـــــهـم إلى

مناطقهم في صالح الدين). 

الـصـيـانـة في احملـافـظـة ,أعـمـالـهـا
بــتــطـهــيــر نـهــر الــتـيل الــواقع في
ــــســـافـــة 1.5 نــــاحـــيـــة احلــــريـــة 
كـيلـومتـرا ضمن خـطة الـتطـهيرات
مـن الـــتــــــــرســــبـــات الـــطــــيـــنـــيـــة
ـائـية الـضرة من أجل والـنبـاتات ا
تــأمـ انــسـيــابـيـةعــالـيــة لـلــمـيـاه
ـــــائـــــيـــــة ووصـــــول احلـــــصـص ا
لالراضي الــزراعــيــة الــواقــعــة في

الذنائب. 

UI¡∫ وزيرة الهجرة خالل لقائها محافظ صالح الدين 

UH·∫محافظة ديالى تشهد جفافا هو االسوأ منذ 2003
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االمـام احلـس بن عـلي عـليـهـما الـسالم هـو سيـد الـشهـداء والـريحـانة الـثـانيه
لرسـول الله مـحمـد صلى الـله عـليه وعـلى الـه وصحـبه وسلم وكـذلك احلال من
بشـرين باجلـنة مـاشيـاً على االرض تادبـاً بادب االسالم لـبنـاء السلم الرجـال ا

باد احلق . القيمي االصيل 
ـباد االنـسانيه وان االقتـداء بسلـوك نوره الـقيادي يـعلـمنا االصـول القـيميه وا

لصنع القاده العظام حاضراً ومستقبالً .
صـادر صـدقاً وارتـبـاطـاً فاعالً ـكـنـنا الـقـول ان احسـن ا وفي ضـوء مـا تـقدم 
شي على االرض بالـسلوك القيادي االنساني انك ينبغي ان تاخذها من رجل 
دركـة في وهـو من اهل اجلـنه اذن مـا اعـظم تـلك الـصـوره الـعـقـلـيه احلـقـيـقيـه ا
ـصـدر الـسلـوك الـقـيـادي انه حـقـاً يـنـتـمي حق االنـتـماء الى الـوصف الـواقـعي 
الـسـلوك الـقـيـمي لـبـيت الـنـبـوة االطـهار فـكـان نـهـجه الـشـريف يـتـسم بـاالصول
ـان بالـله ومالئـكـته وكتـبه ورسـله والـيوم االخـر والـقدر ـتـمـثله بـاال الـقـياديه وا
ـنـكـر  ـعـروف  الـنـهي عن ا خـيـره وشــره  واالصالح  والـصالح  االمـر بـا
ـساواة  االسـتشـاره  الـتضـحـيه  التـفاؤل  ـواجـهه العـدل  ا الشـجاعه  ا
ــتـجــدده  الــوفــاء  االخالص  الــعـزم  الــشــعـور االقــدام الــقــوه  الـقــدره ا
ـقـدره  الـرؤيـا االسـتـراتـيـجيه  ـشـاركه الـفـاعـله الـعـفـو عـند ا ـسؤولـيه  ا بـا
نطقي  االتزان االنفعالي  اجلرأة  الـطموح  االستقامه االعتدال  التفكير ا
الطـموح الـوفاء احلـزم  الثـقه بالـنـفس الكـرم  اعـتمـاد الصـدق اوالً  االدب 
ــشـروط الــتــخـطــيط  االبــداع  حـسن االصــغــاء االسـتــمـاع الــتـقــبل غــيـر ا
اتـخـاذ الـقـرار  الـتـنـظـيم  الـتـرتـيب  الـتـنـفـيـذ الـتـمـكن  مـعـاجلـة االنـصــات 
تـابـعه االدراك  تـرجـمـة الـسـلـوكـيـات  تـقـدير ـشـكالت اعـتـمـاد احلـوار  ا ا
ـطـلق  الـوديه فـي االتـصـال  االحـتـرام  الـتـقـديـر  الـرضا  الـذات  الـوالء ا
ـساهـمه الفـاعـله  نصـرة احلق  العـلم  الـتحـليل  الـتشـخيص  االهتـمام  ا
االصـرار  صـنع الـقرار  الـتـنسـيق  الـتـاثيـر  اثـارة الـهمم  بـدائل احلـلول 
قـارنه  التفاوض  امتالك التـغيير  التـفكير الـتحكمي  الـتصور االدراكي  ا
عرفـة القيم الـنبيـله الصدوق  التـفسيـر  االقناع  الصـبر  النـقد  الهدوء ا
احليويه  االصرار  التوازن  االمانه التـصميم  االلتزام  السيطره  الـكفاءة
 حسن اخلـلق  القـناعه الـتوازن  االحسـاس  الدفـاع عن االخرين  الدقه 
احلرص  احلـذر  الوسـطيه  االرشـاد  التـوجيه  الـتعلم 

التدريب  ضبط النفس.
اللـهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصادق
نـفـق الـلـهم اجـعلـنـا من الـقانـتـ الـلهم اجـعـلـنا مـن ا
ستغفرين اغفر لنا ذنوبنا كلها . اللهم اجعلنا من ا
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عـاش ذلك الـنـهــر الـعـظـيم خــجالً طـوال حـيـاته ولـم يـسـتـطع بــعـد ذلك الـظـهـور
سؤولـية في الوقـوف عوناً لـلحسـ وبت تعيش غـريباً فـلم تكن على قـدر ا أبدا
بعـد غربتك مع احلـس وأهل بيتـه فقد صاحـبك أبو الشـهداء أيامـاً وكان خير
الصـاحب  ولكنك لم تـكن للـصاحب وفيـا فهاهـو احلس وقف ذابـاً عن نفسه
فــلم يـكن اإلمـام احلـسـ ـصـطـفى وعن عـيــاله وأصـحـابه عن حـرم ديـن جـده ا
مـجــرّد قـائــد عـســكـري أو رجـل مـغــامـر أراد الــسـلــطـة حــتى نـتــغـنّى بــقـصص

مواجهاته احلربية أو مغامراته العسكرية. إنه إمام مفترَض الطاعة.
لم يكن يوم عاشوراء مجرد حدث مأساوي تعرض له إنسان بر وعظيم الشأن
أمام حـماقة واسـتبـداد وتسلط أعـمى بل هو فـكرة شـعارها الـتضـحية من أجل
احلريـة وهدفهـا السالم والـكرامة لـلبشـر في ظل حكـومة عـادلة ال بغي فـيها وال
وكـانت هـذه الـفـكـرة وال زالت حـلم الـفـالسـفة جتـاوز عـلى احلـقـوق واحلـريـات 
وحلن الــشــعـراء واألدبــاء وطــمــوح بـنـي الـبــشــر بــصـرف الــنــظــر عن أديــانـهم
ومـذاهـبهـم وأعراقـهم وتـوجـهـاتـهم الـفـكـرية  ولـكن لـيس كل الـبـشـر مـسـتـعدين
لـلـتضـحـية من اجل هـذه الـفكـرة; ألسبـاب كـثيـرة أمـا جهال أو طـمـعا أو خـوفا…
فأراد احلـس عـليه الـسالم أن يـضرب لـلنـاس مـثال قل نظـيـره في التـضحـية
وت في سـبيل احلرية كرامـة وسعادة والعيش مع من اجل ما يـؤمن به. فكان ا

الظلم والعبودية برما وشقاء ال يقوى على حتمله اإلنسان احلر.
نعم كـان احلس اإلنـسان حـرا تمـاما وغيـر مسـتعد لـلتـنازل عن حـريته لذا لم
مـهد لـلطـغيـان. وألن الثورة ـنتج لـلعـبوديـة وا يستـجب إلى اإلغـراء أو التهـديد ا
ـكن أن تــكـون قـد احلـســيـنــيـة حتـمـل هـذه الــفـكـرة فـال 
حقـقت أهدافهـا في ظل تاريخ طويـل من العبـودية والظلم
ـســلـمــ وغــيـرهم بل ومـع وجـود هــذا الـكم في بـالد ا
الـهــائل من الـعـنف الـذي نـراه الــيـوم بـ الـبـشـر اجتـاه

بعضهم البعض ألسباب مختلفة.

بغداد
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من ب األمـور التي نستخـلصها من ثورة االمـام  احلس  (عليه السالم) ذلك
اإلرتبـاط الوثيق ب الهـدف االصالحي  الذي تبنته الـثورة ورفعت شعاره وب
الـتــطـبـيـق الـعـمـلـي لـلـتـحــرك نـحـو حتــقـيق ذلك الــهـدف . في عـالم الــيـوم تـرفع
احلـركات والـتيـارات شعـارات متـنوعـة بدوافع مـختـلفـة غايـتهـا استـقطـاب اكبر
عـدد من اجلـمـاهيـر وعـنـدمـا نـتـتـبع الـواقع العـمـلي لـتـلك احلـركـات جنـد الـبون
شاسـعاً ب الشـعار وب ما موجـود على ارض الواقع وهذه الـظاهرة موجودة
وشائـعـة في كل مراحل الـتـاريخ التي مـرت بهـا االنـسانـية  ,فـلديـنـا من االمثـلة
التي الحـصر لها على شعـارات رفعت في زمانها كانت غـايتها ال تمت الى تلك
الشـعارات بصلـة .. بل في ما نعـيشه من واقع خيـر مثال فمـا يعلن من اهداف
وبـرامج  شئ مـختـلف عن الـغايـات والـنوايـا احلـقيـقـية . امـا الـثورة احلـسـينـية
كـانت اسـتـثـنـاءاً فـكـان الشـعـار لـصـيق الـتـطـبيق  ,وكـانت االهـداف التـنفك عن
الـغـايـة االساسـيـة الـتي سـعى وضحى من اجـلـهـا ابو االحـرار االمـام احلـس
(عليه السالم). ولسنا بحاجة الى طول شرح ألستعراض ما قدم من تضحيات
شـروع االصالحي ألنـقـاذ االمة من الـواقع  الـذي كاد ان في سـبيل حتـقـيق  ا
يقـضي عـلى وجودهـا ومن فوضى عـارمـة ارادت ان تسـتأصل مـباد االسالم
وحتجـبه عن تنظيم احلياة . ولـنتأمل قليالً في معـادلة الربح واخلسارة في هذه
نـطق العـسكري  ,وفي ـلحـمة الـعظـيمة  ,لنـتسـاءل من الرابـح واخلاسر فـي ا ا
ـرتبطة بهـا?.. عندما نـدقق في ذلك نكتشف عركة وفي مـجمل االبعاد ا نتـائج ا
ـقدار مـا يحـققه كل ان مقـياس الـربح واخلسـارة ألي طـرف مـتصـارع هـو 
ـقارنـة جند ان الـثورة احلـسيـنية حـققت طرف من اهـداف حترك نـحوهـا .. وبا
هدفـها بأحـداث تلك الـهزة العـظيـمة التـي ايقظت شـعور الـعالم االسالمي الذي
كـان يـغط في سـبـات الـظالم االمـوي وجـعلـته يـعـيـد الـنـظـر في الـنـظـام الـفـاسد
احلـاكـم في ذلك الـزمـان  ,بـعـبــارة ادق ان االمـة عـرفت من خـالل طـقـوس هـذه
الثورة قـيمة االسالم كـنظام اصلح لـتنظيم احلـياة بكل جوانـبها بحـيث يستحق
ـسـتـوى الـرائع الـذي قـدمه االمـام احلـس الـتـضـحـيـة من اجل مـبـادئه بـهـذا ا
(عـليه السالم ) ,وكانت انـعكاسات هـذه التضحـية ان خلقت انـقالباً جذرياً في
الـوعي الـعـام الــغـارق في بـحـر الـتــضـلـيل والـوهم واالفـتــراءات الـتي اوجـدتـهـا
ـارسات احلكم االموي  ,فالـثورة احلسينيـة ارادت ان تعيد االمة الى رشدها
والـى مـا يـصـلـحــهـا ويـنـقــذهـا من وحل الـواقع الــفـاسـد . ولـقـد حــقـقت الـثـورة
ـهـم . امــا الـطــرف االخــر فــأنه فــشل فــشـالً ذريـعــاً في اهــدافــهــا وهــذا هــو ا
ـنــحـرف عن جــادة الـصـواب وتــبـددت قـنــاعـة االمـة ـنــهج ا االســتـمــرار بـذلك ا
ـشروعـية وجـوده كنظـام حاكم  ,وانـكشف زيف تـعلـقه باالسالم  ,وتـعرى من
كل مبـاد وقـيم لـها صـلـة بأنـسـانيـة االنـسان فـضالً عن اخالق االسالم . في
ـعسكر احلسيني انتصـرت مباد االسالم وقيم االنسانية وعال صوت جانب ا
ة في احلق وتسـامت التـضحـيـة وجتلت كل الـصفـات النـبـيلـة واخلصـال الكـر
رجاالت االمـام احلـس (عـلـيه السالم ) وبـشـكل يفـتـخر به كل انـسـان شريف
ـاذج يـقـتدى بـهـا على وبـهذه الـسـلـوكيـة ابـرزت الثـورة احلـسيـنـيـة لالنسـانـية 
مـســتـوى الـرجـال  ,والـنـسـاء  ,شـبــابـاً وكـهـوالً بـل واطـفـاالً .. فـعــنـدمـا نـراجع
نضبطـة وااللتزام العالي بـكل ما تفرضه قيم جزئيـات الواقعة جند الـسلوكيـة ا
ـعسـكر االمـوي ماذا عـركة .في جـانب ا الدين واالخـالق رغم ضراوة ظـروف ا
جنـد ? .. عـند الـرجـوع لالحـداث جند جـمـوع غايـتـها الـطـمع باجلـائـزة ومواالة
السـلطان والنـهب والسلب .. ونـكتشف مـختلف الـتصرفـات اخلارجة عن الدين
واالدب واالخالق والتـقاليد العربيـة االصيلة ولو راجعـنا احداث كربالء لوجدنا
تـصـرفـات اقـدم علـيـهـا هـؤالء ال يـقـدم عـلـيـهـا اال من كـان غـارقـاً في الـوحـشـية

نحرفة . والقسوة وكل ما يتصل بالسلوكية ا
خالصـة القـول .. اهم ما قـدمـته ثورة االمـام احلسـس
(عــلــيه الــسالم ) لــكل االجــيــال ان أي حــركه بــأجتـاه
االصالح ال تـكـون ناجـحـة اال اذا كـانت صـادقـة في ما
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{ واشــنــطن (أ ف ب) ســلّـط االنــهــيـار
الـســريع لـلـجـيش األفـغـاني الـذي أتـاح
لـعـناصـر حركـة طالـبـان السـيطـرة على
الـبالد خالل فـترة وجـيزة الضـوء على
األخـطـاء الـتي ارتـكـبـتـهـا وزارة الـدفاع
األمـيركية "البنتاغون" على مدى عقدين
من الـزمـن عـلى رغم إنـفـاقـهـا مـلـيارات
ـــســـلـــحــة الـــدوالرات عـــلى الـــقـــوات ا

احمللية.
تحدة  83مليار دوالر أنفقت الواليات ا
في مـــحــاولــة لــبــنـــاء قــوات مــســلــحــة
أفــغــانـيــة حــديــثـة تــكــون عــلى صـورة

جــيــشـهــا. لــكن في الــشق الــعــمـلي 
ـسـانـدة االعــتـمـاد بـشــكل كـبـيـر عــلى ا
اجلـويـة وشبـكة اتـصـاالت متـطورة في
ـئـة من ـكن ســوى لـثالثـ بــا بــلـد ال 
ســـكــانه الــتـــعــويل عــلى تـــوافــر فــاعل

للطاقة الكهربائية.
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زوّدت واشــــنــــطن اجلــــيش األفــــغـــاني
ــعـدات مـثـل الـطـائــرات (الـعـســكـريـة
ــروحــيــات والــعــربــات ــســيّــرة) وا وا
نـاظير اخملـصصة لـلرؤية ـصفـحة وا ا
الـلـيلـية وصـوال الى تزويـده في اآلونة
األخــــيـــرة بــــالــــنـــســــخــــة األحـــدث من

مروحيات "بالك هوك" الهجومية.
لـكـن عـنـاصـر الـقـوات األفـغـانـيـة الـذين
يـفتـقد الـعديـد منـهم للخـبرة في بالد ال
تـمـتـلك الـبـنـيـة الـتـحـتـية الـالزمة لـدعم
مـعدات عـسكـرية مـتطـورة لم يتـمكـنوا
من إبـداء أي مقاومة جدية في مواجهة
عــنـــاصــر طــالــبــان األقـل مــنــهم عــددا
لكون جتهـيزات عسكرية أقل والـذين 

شأنا.
ـفــتش الـعــام في هــيـئــة إعـادة ووفـق ا
إعــمــار أفــغــانــســتــان (ســيــغــار) جـون
سـوبـكـو كانـت ثمـة مـبـالغـة في تـقـدير

قدرات القوات األفغانية.

ويــوضح أنـه في كل مــرة حــاول فــيــهـا
إعــداد تـقـيــيم لـلــجـيش األفــغـاني "كـان
ــعــايــيــر اجلــيـش األمــيــركي يــغـــيّــر ا
ويــجــعل اظــهـار الــنــجـاح أســهل. وفي
طاف عـندما لم بـعد بإمـكانهم نـهايـة ا
الــقــيـام حــتى بــذلك صــنّــفـوا وســيــلـة

التقييم سرية".
ويــتــابع "كــانــوا يــعــرفــون مــدى ســوء

اجليش األفغاني".
وأورد الـتقرير األخـير للهـيئة الذي رفع
الـى الـكــونــغــرس األمــيــركـي األســبـوع
تطورة ـاضي أن "أنظمـة األسلحـة ا ا

الــــعــــربــــات والــــتــــجـــهــــيــــزات الــــتي
اسـتـخـدمـتـهـا الـقـوات الـغـربـيـة كـانت
تـفـوق قدرات الـقـوات األفغـانـية األمـية

تعلمة الى حد كبير". وغير ا
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عـلى مـدى أشـهـر أصـر مـسـؤولون في
البنتاغون على التفوق العددي للقوات
ــســلــحــة األفــغــانــيــة مــقــدّرين عــدد ا
أفـرادها بـ 300ألـف عنصر ب اجليش
والـشرطة في مواجـهة عناصـر طالبان

قدّر عددهم بسبع ألفا فقط. ا
لكن هذه األرقام كانت مضخمة الى حد

كـبـيـر وفق مـركز مـكـافـحـة اإلرهاب في
ـيـة الـعـسـكــريـة األمـيـركـيـة في األكــاد

وست بوينت بنيويورك.
يـة الـعـائدة الى وفي تـقـديـرات األكـاد
تـمـوز/ 2020 بـلغ تـعـداد قـوات اجليش
والـقـوات اخلـاصـة الـعـامـلـة حتت إمرة
وزارة الـــدفـــاع  185ألـف عـــنـــصـــر من
الـ 300ألـف في حـ كـان الــبـاقـون من

الشرطة واألجهزة األخرى.
ووفـق مـحــلـلي وسـت بـويــنت كـان 60
ــئــة فـقـط من اجلـيـش األفـغــاني من بــا
. وخـلـصـوا الى أن ـدرّبــ الــعـنـاصـر ا

الــتـقـديــر األكـثـر دقــة لـلـقــوة الـقـتــالـيـة
لــلـــجــيش األفــغــاني هــو عــنــد  96ألف
عـنــصـر فـقط اذا مـا اسـتـثـني عـنـاصـر
الــقــوات اجلــويــة الــذين يــبــلغ عــددهم

ثمانية آالف.
ــا شـكّل ووفق تــقــريــر "سـيــغــار" لـطــا
الـفرار من اخلدمة مـشكلة بـالنسبة الى
اجلـيش األفـغـاني. ووجد أنه في 2020
كـان على اجلـيش األفغـاني أن يسـتبدل
ئة من عناصره سنويا وبشكل  25با
أســاسي بــســبب الــفــرار وأن اجلــنـود
األمـيركـي الـعامـل مع األفـغان بـاتوا

يرون هذه النسبة "عادية". 
ــسـؤولــون في واشــنـطن ـا أكــد ا لــطــا
أنـــــهم ســــيـــــواصــــلــــون دعـم اجلــــيش
األفــغـاني بـعـد  31آب/أغــسـطس وهـو
الـــتــــاريخ احملـــدد إلجنـــاز انـــســـحـــاب
الـقـوات األمـيركـيـة لـكنـهم لم يـشـرحوا
ـــكـن لــهـــذا الـــدعم أن يـــتـــرجم كـــيف 
عـملـيا. وفي زيـارته األخيـرة الى كابول
ـح وزيــر الــدفـاع األمــيــركي فـي أيـار أ
لـــويـــد أوســ الـى امـــكــان مـــســـاعــدة
األفـغان في احلفاظ على قوتهم اجلوية
عن بـعـد من خالل مـقاربـة أسـماهـا "ما

فوق األفق".
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قاربـة التي بـقيت مبـهمة وتـقوم هـذه ا
الـى حـد كــبــيــر عــلى حــصص تــدريب
رئي افـتـراضيـة عبـر تـقنـيـة االتصـال ا
مـن خالل تــطــبــيق "زوم" وهــو مــا بـدا
طــرحــا واهـمــا نــظــرا حلـاجــة األفــغـان
لــتـوافــر أجـهــزة كـمــبـيـوتــر أو هـواتف
ذكـية واتـصال سـريع بشـبكـة االنترنت

من أجل حتقيقه.
ويــرى الـسـفــيـر األمـيـركـي الـسـابق في
كـابـول رونـالد نـيـومـان أن جيش بالده
ــــــكـــــــنـه "أخــــــذ وقـت أطــــــول" كـــــــان 

لالنسحاب من أفغانستان.

وكـان االتـفاق الـذي توصـلت إليه إدارة
الــرئـــيس األمــيــركـي الــســابق دونــالــد
تـــرامب مع حـــركــة طـــالـــبــان يـــقــضي
بــانـســحــاب كـامل لــلــقـوات األجــنـبــيـة
بــحــلــول أيـار .2021وأخّــر جــو بــايـدن
الـذي خلف ترامب في منصب الرئاسة
ــوعــد الى  11أيــلــول قــبل أن يــعــيـد ا

ه الى نهاية آب. تقد
لــــكن بـــايــــدن قـــرر أيــــضـــا ســــحب كل
ن فـيهم األمـيـركيـ من أفـغانـستـان 
ـتعاقـدون الذين يؤدون دورا مـحوريا ا
في الــدعم الــلــوجـســتي لــلــتـجــهــيـزات

األميركية.
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وقـال نــيـومـان الـذي شـغل مـنـصـبه في
عـهـد الرئـيس األميـركي السـابق جورج
دبــلـيـو بــوش في تـصـريــحـات إذاعـيـة
"لـقد بنـينا قـوة جوية (أفغـانية) تـعتمد
ــتــعـاقــدين لــلــصــيـانــة ومن ثم عــلى ا

تعاقدين". سحبنا ا
األســــــــوأ مـن كل ذلـك هــــــــو أن رواتب
اجلـيش األفـغاني  تـسـديدهـا من قبل

الـبنتـاغون على مـدى أعوام. لكن مذ 
اإلعـالن عن نــيــة االنــسـحــاب فـي أيـار
بـاتت مسؤولـية هذه الـرواتب تقع على

عاتق احلكومة األفغانية.
وشـكـا العـديد من اجلـنود األفـغان عـبر
مـواقع الـتـواصل االجـتـماعـي من أنهم
لم يـتـلـقـوا رواتـبـهم ألشـهـر. كـمـا أشار
بـعضهم الى أن وحـداتهم العـسكرية لم
تـعـد تتـلقى الـغـذاء أو التـجهـيزات وال

حتى الذخيرة.
وشــكل االنـســحـاب األمــيـركي الــسـريع

الضربة القاضية.
وقــال نــيـومــان "لــقــد صـدمــنــا اجلـيش
األفـــــغــــاني ومـــــعــــنـــــويــــاتـه من خالل
االنــسـحــاب وسـحب غــطـائــنـا اجلـوي"

لــه.
uIÝ◊∫ جنود امريكيون يغادرون كابل بعد سقوطها بيد طالبان
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ــا في ذلك الــعــاصـمــة كــابـول وجالل
آبـــــاد.وأوضـح مـــــديــــــر اجملـــــمـــــوعـــــة
كـريستيـان نيلمان لـوكالة فرانس برس
"يـســتـهـدفـون عـائالت الـذين يـرفـضـون
تـسلـيم أنفـسهم ويـالحقـون ويعـاقبون
الــعــائالت +وفــقــا لـلــشــريــعــة+".وتـابع
"نـــتـــوقع أن يـــتـــعـــرض األفــراد الـــذين
تـــعـــامـــلـــوا مع الـــقـــوات األمـــيـــركـــيــة
واألطــلـســيـة وحــلـفــائـهـا وكــذلك أفـراد
عــائالتــهـم لـلــتــعــذيب واإلعــدام".وقــتل
عــنـاصـر من حـركـة طــالـبـان أحـد أفـراد
عـائلة صحافي يـعمل حلساب "دويتشه
انيـا وتسببوا فـيله" يقطن حـالياً في أ
بــإصـابــة فـرد آخـر بــجـروح بــالـغـة في
أفـــغـــانــــســـتـــان وفق مـــا ذكـــرت هـــذه

ــانــيــة عــلى الــوســـيــلــة اإلعالمــيـــة األ
مـوقـعهـا اإللـكـتروني.وبـحـسب منـظـمة
" التي تـتخذ "جلـنة حـماية الـصحافـي
تحدة مقرا لها األربعاء في الواليات ا
دهم مــسـلــحـو طــالـبــان هـذا األســبـوع
مـنــازل أربـعـة عـلى األقل من الـعـامـلـ
فـي مـجـال اإلعالم في الــبالد وضـربـوا
صـحـافـيَـ عـلى األقل في مـديـنة جالل

أباد.
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وروى صـــحـــافــيـــون أنــهـم تــعـــرّضــوا
لــلـضــرب بـالـعــصي واألسـواط عــنـدمـا
كـــانــوا يــصـــوّرون في كــابـــول. وبــثت
مـحطة "سي ان ان" مـقطع فيديـو يُظهر
عـناصـر من طالـبان يرفـعون مـسدسات

كـمـا لو أنـهم يـريدون ضـرب أفـراد أحد
نعهم عن ذلك مقاتلون فـرقها قبل أن 
آخــرون.ووجـهـت مـذيــعـة تــلـفــزيـونــيـة
أفـغـانـيـة شـابنـام دوران نـداء مـسـاعدة
لــلـمـجــتـمع الـدولـي بـعـدمــا مُـنـعت من
ـارسـة عـمـلـهـا هـذا األسـبـوع. وقالت
ن فـي فــيــديــو نُــشــر عـــلى االنــتــرنت "
يـســتـمع لي إذا كـان الـعـالم يـسـمـعـني
أرجـــوكم ســاعـــدونــا ألن حـــيــاتـــنــا في
خـطـر".تؤكـد طالـبان إنـهـا تعـتزم إقـامة
"عـالقــات دبــلــومــاســيــة جــيــدة" مع كل
الـدول لـكـنهـا أشـارت إلى أنـهـا ترفض
أي تـــدخل فـي مـــبـــادئـــهـــا الـــديـــنـــيــة.
وأظـــهــرت الــصــ وروســـيــا وتــركــيــا
وإيـران مـؤشـرات انـفتـاح عـلى طـالـبان

فـيـمـا تـنـتظـر الـدول الـغـربـيـة أن حتكم
"عــلـى أفــعــالــهــا".بــدأت تــظــهــر بــعض
ـتفـرقة عـلى تشـكل مـقاومة ـؤشرات ا ا
ضــد طـالـبـان. فـفي أسـد ابـاد في شـرق
الـبالد وفي مـناطق مـخـتلـفة من كـابول
حتـــدى مــتــظـــاهــرون حــركـــة طــالــبــان
اخلــمــيس رافــعـ الــعــلم الـوطــني في
الذكرى  102السـتقالل أفغانستان.وقال
مــتـظـاهـر "طـلـبـي إلى اجملـتـمع الـدولي
(...) هـــو أن يـــوجـه اهـــتـــمـــامه نـــحـــو
أفـــغــانـــســـتــان وأال يـــســمـح أن تــذهب
االجنـازات الـتي حتـقق خالل  20عـامـاً

سدى".
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ثـلة برنامج عـلى صعيد آخـر أعلنت 
ي فـي أفغـانسـتان ماري- األغـذية الـعا
إيـلـ مـاكـغـرورتي أن "شـخـصـا من كل
ثـالثــة أشــخــاص" يــعـــاني من انــعــدام
األمـن الغذائي في البـالد بسبب عوامل
عـــدة مـــرتـــبـــطـــة بـــاحلـــرب في الـــبالد
ناخي.في األثناء وتداعيات االحترار ا
دعـــا أحــــمـــد مـــســـعـــود جنـل الـــزعـــيم
األفــغـاني أحــمـد شــاه مـســعـود أشــهـر
خـــصــــوم طـــالـــبـــان ومــــقـــاوم الـــغـــزو
الـسوفياتي الذي اغتاله تنظيم القاعدة
في الـتاسع من أيـلول/سـبتـمبر ?2001
مـع نائب الرئيس األفغاني السابق امر
ــقــاومــة.ومن وادي الـــله صــالح إلـى ا
بــانـشـيــر شـمـال شـرق كــابـول الـذي لم
تـتمكن طالبان يوما من السيطرة عليه
أكـــد مــســعــود أن جـــنــودا من اجلــيش
األفـــغـــاني "غـــاضـــبـــ من اســـتـــسالم
قـادتـهم" وكـذلـك بـعض أعـضـاء الـقوات
اخلـــاصــة األفــغـــانــيـــة انــتــقـــلــوا إلى
بـانـشيـر.وطـلب من واشـنطن في مـقـالة
نــشــرتـهــا صـحــيــفـة واشــنــطن بـوست
مــواصـلــة دعم "قـضــيـة احلــريـة" وعـدم

الـتخلي عن أفغانستان وإرسال أسلحة
وذخـــائـــر.في كـــابـــول يــســـتـــمــر آالف
ـطـار مـنذ األشـخـاص بـالـتـهـافت إلـى ا
سـيـطر مـقـاتلـو طـالبـان عـلى العـاصـمة
بـعـد حـرب اسـتـمـرت عـشـرين عـامـا في
ــتــحــدة وحــلف مــواجـــهــة الــواليــات ا

شمال األطلسي.
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وهم عـالقون ب حواجز تـفتيش تابعة
حلـركـة طـالبـان وبـ األسالك الشـائـكة
الــتي نــصــبــهــا اجلـيـش األمـيــركي في
ــطــار الــذي يـشــكل اخملــرج الــوحــيـد ا
ـــدنــــيـــ األفـــغـــان الـــراغـــبـــ آلالف ا
بــاســتـقـالل طـائــرة لــلــفـرار.ويــتــواجـد
الـكثيـر من األفغان في جـوار السفارات
ســـــعــــــيـــــا لـــــلــــــحـــــصــــــول عـــــلى إذن
بــاإلجالء.وطــلــبت طــالــبــان من األئــمـة
الـتحدث عن الـوحدة ودعوة األشخاص
ــتــعــلــمــ لــعــدم مــغــادرة الــبالد في ا
خــطــبــهم أثــنــاء صالة اجلــمـعــة وهي
األولـى مـــنــذ اســـتـــعـــادة اإلسـالمـــيــ
ــتـــشــددين احلــكـم.ودعت مــجــمــوعــة ا
الـــســـبع ووكـــاالت عـــدة تـــابــعـــة لأل
رور ـتـحدة حـركة طـالبـان للـسمـاح  ا
األفـــغـــان بـــأمـــان فــــضال عن األجـــانب
الـراغــبـ بـالـرحـيل. وفي حـ وجـهت
وزارة اخلــارجـيـة األمــيـركـيــة الـرسـالـة
نــفــســهــا أحملت وزارة الــدفــاع إلى أن
الـــــــوضع يـــــــتــــــحـــــــسـن عــــــلـى هــــــذا
الـصـعـيـد.وأرسلت الـواليـات سـتة آالف
عــســكــري لــضـمــان أمن مــطــار كــابـول
وإجالء نحو  30ألـف أميركي وأفغاني.
وقـد أجــلـوا حـتى االن أكـثـر من سـبـعـة
آالف شـخص مـنذ الـسـبت على مـا أفاد
الـبـنـتـاغـون.وجتـري الـكـثـيـر من الـدول
األخـرى وال سـيـمـا األوروبـيـة عـمـلـيـات

إجالء .

{ كـــابـــول (أ ف ب) - زادت اخلــشـــيــة
امـس اجلـمـعــة من عـدم حتـقــيق حـركـة
طـالـبان وعـودهـا بأن تـكون مـتـسامـحةً
ــعـارضـ لـهـا بـعـد نـشـر وثـيـقـة مع ا
تـحدة تـظـهر أنـها كـثفت سـريـة لأل ا
تـعـقـبهـا لألفـغـان الـذين عمـلـوا لـصالح
الــقـوات األجـنــبـيــة.وجـاء في الـتــقـريـر
الــذي وضــعــته مــجــمــوعــة خـبــراء في
تـحدة تـقـييم اخملـاطر حلـسـاب األ ا
أن طـالبـان وضعت "قـوائم ذات أولوية"
لألفـراد الذين تريـد توقيـفهم رغم وعود
. عارض تمردين بعدم االنتقام من ا ا
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واألكـثر عـرضة لـلخـطر هم الـذين كانوا
يـشغلون مناصب مسؤولية في صفوف
ـســلــحـة األفــغــانـيــة وقـوات الــقــوات ا
الـشـرطـة ووحدات االسـتـخـبارات وفق
الــتـقـريــر.مـنـذ سـيــطـرتـهــا عـلى احلـكم
األحــد إثـــر هــجــوم عــســكــري خــاطف
ـتــشـددة حــاولت احلــركـة اإلسالمــيــة ا
إقـنـاع الـعـالم واألفـغـان أنـهـا ال تـسـعى
لالنـتـقـام من أعـدائهـا الـسـابقـ وأنـها
تـــــنــــوي الـــــعــــمـل عــــلـى مــــصـــــاحلــــة
وطــنــيـة.ووعــدت بــأنه ســتـكــون هــنـاك
"اخـتالفـات كـثـيـرة" في طـريقـة حـكـمـها
مــقـارنـة بــفـتــرة حـكـمــهـا الــسـابق بـ
 1996و ?2001عــنـدمـا فـرضت رؤيـتـهـا
ـتشـددة لـلشـريعـة اإلسالميـة فمـنعت ا
الـنـسـاء من الـعـمل والـتـعـلـيم وفـرضت
عــقـــوبــات فــظـــيــعــة عــلـى الــلــصــوص
ــتــحــدة والــقــتــلــة.لــكن تــقــريــر األ ا
يـــوضح أن احلـــركـــة تــقـــوم ب"زيــارات
ـنازل" الذين تـريد تـوقيفـهم كما هـادفة 
ـنازل أفراد عائالتهم.وجاء في التقرير
أن احلـــــركـــــة تــــدقـق في األشـــــخــــاص
الراغب في الوصول إلى مطار كابول
دن الـكبرى وأقـامت نقـاط تفتـيش في ا
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¼d«∫ مواطنون أفغان يهرعون إلى مطار كابول حملاولة الهرب من حكم طالبان.

UD—∫ وافدون أفغان في مطار رواسي شارل ديغول

{ واشــــنــــطن (أ ف ب) - حــــشــــدت
حــمـلــة عــبــر مـنــصــة "غــو فــنـد مي"
تهدف إلـى جمع األموال إلجالء 300
عرض للخطر والذين من األفغان ا
يــريـدون الـفــرار من حـركـة طــالـبـان
أكـــــثـــــر من  6مـاليـــ دوالر وفـــقـــا
ـنــشـورة اخلـمــيس.وطـلب لألرقــام ا
مـؤسس صــفــحــة جـمـع الـتــبــرعـات
تومي ماركوس ومقره في نيويورك
جـمع أمـوال من أجل تـنـظـيم رحالت
جــويـــة إلى خــارج الـــبالد لألفـــغــان
ــعـرضــ خلــطـر اســتـهــدافـهم من ا
طـــالــــبـــان.ومن بــــ هـــؤالء رجـــال
ونـسـاء عـملـوا كـمـحـامـ في مـجال
حـــقـــوق اإلنـــســان ونـــاشـــطـــون من
ـثـلـيـون ـثـلـيـات وا ـيم (ا مـجــتـمع ا
يل اجلـنـسي ومـغـايرو ومـزدوجـو ا
الـهويـة اجلنـسـانيـة وأحـرار الهـوية
اجلنسانـية) وصحافيـون ومنسقون
حــكــومــيــون وآخـرون "وجــمــيــعــهم
مــعـرضــون خلـطــر اإلعـدام الــوشـيك
عـلى يد طـالـبـان مع عـائالتهم" وفق

الصفحة.
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وأوضح مــــاركـــوس أنـه يـــعــــمل مع
مــجـمــوعـات إغـاثــة ونـاشــطـ عـلى
األرض في كابول من أجل التخطيط
لــعـمـلـيــة اإلنـقـاذ.ومـنــذ إطالقـهـا في
وقت سـابق من هذا األسـبـوع تـلقت
احلــمـلـة تــبـرعـات مـن أكـثـر من 106
ــســاهـمــات تـراوح من أشــخـاص 
دوالر واحـــــد إلى  20ألف دوالر.ولم
تــسـتــجب مـنــصـة "غــو فـنـد مي" وال
مـاركوس لـطـلب وكالـة فـرانس برس
لــلــتـعــلـيـق.وهـرع آالف األفــغـان إلى
مـطــار كــابـول في مــحــاولـة يــائــسـة
للفرار من البالد بعد سيطرة طالبان
عــــلى الــــعـــاصــــمـــة األحــــد.وأجـــلت
حـــــكـــــومـــــات غـــــربـــــيـــــة اآلالف من
مـواطـنـيـهـا ومـدنـيـ أفـغـان عـمـلـوا

حلـســابــهــا لــكن عــمــلـيــات اإلجالء
اتسمت بالفوضى.

ـــتـــحـــدة كـــمـــا رحــــبت الـــواليـــات ا
ــوافـقـة ألــبـانـيــا وكـنـدا اخلــمـيس 
ــكـسـيك وأوغــنـدا عـلى وتــشـيـلي وا
استقبال أفـغان يجري إجالؤهم بعد

عودة طالبان إلى السلطة.
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وأجــرى وزيـر اخلــارجـيـة األمــيـركي
أنـتوني بـلـيـنكن اتـصـاال هاتـفـيا مع
رئـيـس الـوزراء األلـبــاني إيـدي رامـا
الـــذي أعــــلن األحــــد أنه وافـق عـــلى
ـئات األفـغان في تأمـ مالذ مـوقت 
تحدة.وشكر طريقهم إلى الواليات ا
بـليـنكن رامـا علـى "مواصـلة ألـبانـيا
تــقـالـيـدهـا الـتي تــفـخـر بـهـا بـإيـواء
الــذين يـــحــتـــاجــون إلى ذلـك" كــمــا
ذكـــــــــــرت وزارة اخلــــــــــارجــــــــــيــــــــــة
األمـــيـــركـــيـــة.وعـــبـــرت اخلـــارجـــيــة
األمـيـركـيـة أيـضـا عن شـكـرهـا لـقـطر
والـكـويت حــيث يـصل آالف األفـغـان
الستـكـمال إجـراءات التـأشيـرة.كذلك
ـــــتـــــحـــــدث بـــــاسم وزارة شـــــكـــــر ا
اخلارجـيـة نيـد بـرايس أوغنـدا التي
قال رئـيسهـا يويـري موسيـفيني إنه
مـسـتــعـد السـتـقــبـال أفـغــان مـوقـتـا
مـــؤكـــدا أن مـــشـــاورات جـــاريـــة مع
الــكــثــيــر مـن احلــلــفــاء األوروبــيــ
للهدف نفـسه.وأشار نيد برايس إلى
ـكـسـيك وافقت أن كـنـدا وتشـيـلي وا
عـلى اســتــضـافــة مــواطـنــ أفــغـان
ـوقـفـهـا.وقـالت كـنـدا إنـهـا مـشـيـدًا 
ستستقبل عددا قد يبلغ عشرين ألف
الجــئ فـي إطـــــــــــــار بــــــــــــرنـــــــــــــامـج
ــتــحـدة خــاص.ووافــقت الــواليـات ا
عـلـى اسـتـقـبــال آالف األفـغـان الـذين
عـمــلـوا مـتــرجـمـ أو في أدوار دعم
أخرى في عـملـياتـها خالل تـواجدها
دة عشـرين عاما في هـذا البلد.ومع
عــودة طــالــبــان إلى احلــكم وســعت

واشــنـــطن عـــمــلـــيـــات اإلجالء هــذه
لـــتــشـــمل آخـــرين يـــشـــعـــرون أنــهم
مهددون بـينـهم ناشطـون في مجال
رأة وعـاملـون في منـظمات حقـوق ا
غــيــر حــكــومــيــة وصــحــافــيــون في

وسائل إعالم أميركية.
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الى ذلك قـــتل عـــنـــاصـــر من حـــركــة
طـالـبـان أحـد أفـراد عـائـلـة صـحـافي
يعمـل حلساب "دويـتشه فيـله" كانوا
يبحثون عنه وتسببوا بإصابة فرد
آخر بـجروح بـالغـة في أفغـانسـتان
عـــلـى مـــا ذكـــرت هــــذه الـــوســـيـــلـــة
ـانــيــة عـلى مــوقـعــهـا اإلعالمـيــة األ
اإللــكـــتــرونـي صــبـــاح اجلــمـــعــة.لم

يــــكــــشف عن هــــويــــة الــــصـــحــــافي
ـســتــهـدف الــذي يــقـيم حــالــيـاً في ا
ـــانــــيـــا. وكـــان أفــــراد آخـــرون من أ
عائلته تمكنوا من الفرار في اللحظة
األخـيـرة فـيـما كـان عـنـاصـر طـالـبان
ــديــر الــعـام يــبـحــثــون عــنه.وقــال ا
لـ"دويـتـشه فيـله" بـيـتر لـيـمـبورغ في
بيـان إن "مقـتل قريب ألحـد محـررينا
على يد طالبان أمر مأسوي بشكل ال
يصدق ويـظهر اخلـطر الشـديد الذي
يـتــعـرض له جـمـيع الـعـامـلـ مـعـنـا
وعـائـالتـهم في أفـغـانــسـتـان".وتـابع
"يبدو أن طالبان جتري بالفعل بحثًا
مـنـظـمًـا عن الـصـحـافـيـ في كـابول
وفي الــواليــات األفــغـــانــيــة. الــوقت

شــمــال األطــلـسـي وفق مــا جـاء في
ــتــحـدة رغم وثــيــقــة سـريــة لأل ا
وعـودهـا بعـدم الـسـعي لالنـتـقام من
مـعارضـيـها.وجـاء في الـتقـريـر الذي
وضـعته مـجمـوعة خـبـراء في تقـييم
ـــتـــحــدة اخملــاطـــر حلـــســاب األ ا
واطـلـعت عـلـيه وكـالـة فـرانس برس
أن طـــالــــبــــان وضـــعـت "قـــوائم ذات
أولـــــويـــــة" لألفـــــراد الـــــذين تـــــريــــد
تـوقـيــفـهم.وأوضح مـديـر اجملـمـوعـة
كـريــسـتـيـان نـيـلـمـان لـفـرانس بـرس
"يستـهدفون عائالت الـذين يرفضون
تــــســـلــــيم أنــــفـــســــهم ويالحــــقـــون
ويـــعــــاقــــبــــون الــــعـــائـالت +وفــــقـــا

للشريعة+".

يـنـفـد!".دهمـت حركـة طـالـبـان مـنازل
ثالثـة صـحـافـيـ يـعـمـلـون حلـساب
"دويــتـشه فــيـله" عــلى مـا جــاء عـلى
ــوقع أيــضــاً أن مــوقــعــهــا. وأفـــاد ا
طـالـبـان خـطـفت نـعـمـة الـلـه هـيـمات
الــذي يـعــمل مع قــنـاة "غــرغـشت تي
في" اخلــاصـة ونــقل عن الـســلـطـات
مـقـتل صـاحب مـحطـة "بـاكـتـيـا غاغ"
اإلذاعـيـة.بـعد سـيـطـرتـهـا علـى كامل
أراضي الـبالد تـقـريـبـاً في األسـابيع
األخــيــرة وعــلى كــابــول في نــهــايــة
األســـبـــوع أكــــدت طـــالـــبـــان أنـــهـــا
سـتـحـتـرم حريـة الـصـحـافـة.إال أنـها
كـثّـفت الـبـحث عن أشـخـاص عـمـلـوا
حلـسـاب الــقـوات األمـيـركـيـة وحـلف
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ان من أهم مـظـاهر االمن الـقـضائي وجـود آلـيات وأطـر تـشريـعيـة لـضمـان تـنفـيذ
وظف االحكـام القضائية الصادرة من القـضاء اإلداري وكل تعطيل من جانب ا
ـة تسـتوجب مسـائلـتهم عنـها اذ ان عدم العمـوم اخملـتص بـتنفـيذهـا هو جر
تـنـفـيــذ احـكـام الـقــضـاء اإلداري يـنـطــوي في جـوانـبه عــلى ثالث مـعـاني األول :
اغـتصاب القانون (viol) الذي يـلزم اإلدارة بتنفيـذ االحكام القضـائية ويعد فعل
اإلدارة في حـالـة االمتـنـاع خـطأ فـاحش يـسـتوجب مـسـؤوليـتـهـا والثـاني : اهـانة
ـــســاس ــواطـن بــالـــقـــضــاء وا الــقـــضــاء (insulte) مـن خالل احلط في ثـــقـــة ا
ـتـقـاضي الـذي يـتـعرض ـشـروعـيـته والـثـالث (avilissement) الـذي يـنـال ا
لنـوع من الظـلم األول تضـرره من قرار مـشوب بعـدم الشـرعية والـثاني الـعجز
ـصاحلهِ فـيكون اس  عن تنـفيـذ احلكم الـصادر بإلـغاء الـقرار الـغيـر مشـروع ا
االذالل نـتـيـجـة حـتـمـيـة لـظـلـمـ مـتـعـاقـبـ  فـالـعـبرة كـل الـعـبرة لـيـسـت بالـنـطق
بـاألحـكام بل في ايـصال احلـقـوق ألصحـابهـا عـبر بـوابة الـتنـفـيذ وفي ذلك يـقول
الـفـقيه مـارك شـمـيـتز (Mark  Schmitz) في وصف هـذه احلـالـة (إن أحسن

حكم في العالم وصادر عن أحسن قاضٍ ال فائدة منه اذا لم ينفذ) .
ــعـنى وال شك أن احلـكـم الـقــضـائي الــصـادر عـن الـقــضـاء اإلداري هــو حـكم 
ـنظـورة امام الـقاضي اإلداري نـازعة ا الكـلمـة إالّ إنه يخـتلف من حـيث طبـيعـة ا
ـنـازعـة وما عـدا ذلك فـاحلـكم الصـادر من الـقـضاء اإلداري ومن حيـث اطراف ا
هو قرار قطعي حاسم للدعوى صادر من محكمة مشكلة وفق القانون في منازعة
مطروحـة عليها يـترتب عليه الفصـل في اخلصومة وانهاء الـدعوى  وبناءً على ما
تــقــدم فــأن احلــكم الــصــادر من الــقــضــاء اإلداري يــتـرتـب عــلــيه اضــافــة ألثـاره
تـمثـلة بـاألثر الـتقـريري االيـجـابي أو السـلبي وحتـديد تـقادم احلق ـوضـوعيـة ا ا
ـقضـي به بـ ذات اخلـصوم احملـكـوم به آثـار إجـرائـيـة تـتـمـثل بـحـجـيـة الشـئ ا
وذات احلق مـحالً وسبباً وخروج النزاع من والية القضاء اإلداري واعطاء احلق
بالتـنفـيذ وذلك بتـمكـ احملكوم له بـحقه والـتزام اإلدارة بتـحقـيق منطـوق القرار

وما يترتب عليه من آثار كاإللغاء أو التعويض .
ويلـعب االصالح التشـريعي لـقانون مـجلس الدولـة دوراً كبـيراً في ضبط الـقواعد

واآللـيـات لــضـمـان تــنـفــيـذ االحـكــام الـصـادرة من الــقـضـاء
اإلداري بـالـوسـائل الـقـضـائـيـة أو شـبه الـقـضـائيـة اومن
ــــقـــررة في حــــال امـــتـــنـــاع اإلدارة خالل اجلـــزاءات ا
الـضــمـني أو الـصـريح عن تـنـفـيـذ هـذه االحـكـام أو في
حال تـنفيذ هـذه األحكام تـنفيذاً مـعيبـاً كحاالت التـنفيذ
ـشــروط أو الـتـأخـر الـنــاقص (اجلـزئي) أو الــتـنـفــيـذ ا

بالغ فيه في تنفيذ االحكام القضائية. ا
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واقتصادية فاقمتها.
عظمة احلس تـغلف قلوب الغيارى
ليس في العـراق بل جتدها في قلب
.الــوبـاء كل مــحب صــادق لــلـحــســ
عـــطـل ركن احلج وصـالة اجلـــمـــعـــة
واجلماعـه ولم يعطل شـعيـرة ركضة
طـويريج من حـرارة حب الـعـراقـي

. للحس
طــبع عــراقي...الــلي يــريــده يــسـويه
خــصـــوصـــا اذا شـــغـــله عـــاطـــفـــيــة
ومــغــمــسه بــأبــعـــاد فــيــمــا يــســمى
ديـــنـــيـــة.ثق ســـيـــدي الـــكـــر وأنت
البـاحث احلـاذق ان لإلمام احلـس
كيمياء روحية من نوع خاص نشعر
بـهــا ونـعـجـز عن وصـفــهـا. تـنـجـذب
األرواح إلـيه طــوعـا وحـبــا وعـشـقـا
فإذا اجنذبت األرواح هـانت الشدائد
كـاره. حب اإلمام احلس وسهلت ا
قضية وجـود وفلسفة تـنهل أصولها
وفــروعـــهـــا من قـــوانـــ الـــتــكـــوين
اإللـهــيـة. لم يــخـطئ اإلمــام احلـسـ
حــيــنــمــا اخــتـــار الــعــراق مــقــصــدا
لــثــورته بل أثــبت مــعــرفـة عــمــيــقـة
بـــالــتــركــيـب االجــتــمـــاعي والــعــمق
الـنـفـسي ألهل الـعـراق.احلـسـ اآلن
ـيــة بــعـد أن في طــريــقه نــحـو الــعــا
تـخـطى احملـددات احملـلـيـة واحلـدود
اإلقلـيمـيـة والشـعب العـراقي صوت

عبر وكلمته الناطقة. احلس ا
مــنــذ بــدايــة الــوبــاء كــنت مـن اشـد
واطبق نـظام الرافـضـ للـتـجمـعـات
سـتمر خوفا من التباعد والـتعقيم ا
واســتـنــكـر كل الــوبـاء واالصــابـة به
وانا رجل شـخص اليلـتـزم وال يـعـقم
لكن مهـندس ومثـقف وواعي ومطـلع
يــا اسـتـاذ قــاسم ثق بــالـله الــعـظـيم
عـنـدمـا حـلت ايـام اسـتـشـهـاد االمـام
ذهـب كل هــذا اخلــوف من احلــســ
وت ولم افكر ال بـالوبـاء وال با قلـبي
وت عنـدي بال قيمة  اصال اصبح ا
اذا في رحاب ابي عبـد الله. ال اعلم 
ـا هـو الــذوبـان في وكـيـف لـكن لــر
حب ســــيــــد الــــشــــهــــداء  ولــــعــــلي
قدار قليل باصحاب احسست ولو 
احلسـ وحبهم لـلمـوت والتضـحية
ـــا من اجــــله في ذلـك الـــوقت. ولـــر
ايضا عرفت القليل من اندفاع ابطال
احلــــشــــد في الـــقــــتــــال ضـــد داعش
واستبسالـهم وتضحيـتهم وسباقهم
ـــوت وتـــلــــقي الـــرصـــاص نـــحـــو ا

بصدورهم بدون خوف.
ومــــا ســـر مــــاذا اودع الــــلـه فـــيـك ? 
خــلـودك وتـربــعك في نـيــاط قـلــوبـنـا
وت ?وماذا فـعلت لـنا حتـى اصبح ا

لنا عادة والشهادة لنا كرامة ?
الـــعـــقـل في الـــوقت احلـــاضـــر ضـــد
ــكن ان الـــتــجــمــعـــات الن الــشــاب 
يتغلب ويقـاوم الفايروس لكن سوف
يــنــقـلـه الى انــسـان غــيــر قــادر عـلى
حتـمــله كـأن يـكــون والـده او والـدته
فكيف ستصبح حـالة الناقل للمرض
عــنـدمـا يــرى والـده يــرفس كـالــطـيـر
ـذبــوح يـريـد ان يـتــنـفس ويـرجتى ا
الــهــواء ....حــتى االمــام احلــسـ ال

وصل ا
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كلـمةُ احلق تنطقُ في كل زمانٍ ومـكانٍ هذا ما أعـتدنا عليه ... لـكن في زمانُنا هذا
تـغـيـــرت العـادات فـأصـبح نـطـقِـهـا صـعب جداً وثـمـنِـهـا رصـاصـةُ غـدرٍ من أيادي
ا رجعت بنا عجلةُ الزمن إلى عهدِ مُنفـلتة تستخدمُ نفوذهِا فوق سلطةِ الدولة وكأ
ارستـهِم األساليب الـبدائية الـتي ال تمُت للشـرعِ واإلسالمِ بصلة  الطـواغيتَ و
فعـجبا كـل العجب ألنـاسَ تدعي الـدين وتمارسُ حُـكم فرعـون على كل من يـختلف
مـعهـا رأياً  ,هل سُلـطتك كـفـصيل مـسلح لـلـمقـاومة كـما تـدعي أنت تُـجيـز لكَ قَتلَ
ـا أن تكـون قد أجـرمت بشيء يُـسـتحق أن تُـعاقب بـإنهـاء حيـاتهـا فوراً نفـساً دو
??? فـنـحن كـما عـهـدنـاكَ مـقاوم ضـد احملـتل وسـيـطـرته ال بـتكـوين فـصـيل مـنـفلت
ـتلـكاتِ الـدولة مـعتـبراً ـارسُ سلـطتـه ضد أبـناءَ بـلده مـتخـذاً نفـوذه حتـى على 
ـارس حقه نـفـسه مسـتـثمـراً حتت مـسمى سـلـطة الال دولـة النه بـبـساطـةٍ قيـادي 
ـال السائب ) بـرأيه فاحملافـظة علـيه من قبلِ قاتل متـلكات ( ا الشـرعية من هـذه ا

سيكونَ أفضل ألن الطبقة السياسية برمتهِا فاسدة .
ـؤمنـ (عـليــــه الـسالم ) : وال تلـبـسوا احلقَ بـالبـاطلِ وتـكتـمُوا احلقَ قالَ أمـير ا
وأنـتم تَعـلـمـون .. فأيـنـكم من الـتعـالـيم الـدينـيـة التـي تتـداولـون بهـا في تـعـامالتكم
الـيومـيـة وكأنـكمُ األنـبيـاءُ في عـهدهم تـشـبيـه فقط فـأنـتم تفـتـقرون لـروحِ اإلنـسانـية
ـرسـلــ والـعـتـرةِ الــطـاهـرة الـتي من والـتـعـامل الــتي هي من صـفـاتِ األنــبـيـاءُ وا
ُفتـرض أن تقتدوا بهـا  أينكم منها يـا بشر يا من تدعون حُب احلـس وتقتلون ا

أبناءَ مدينته ? 
الـقــتلُ عـمــلـيـة مــريـضـة الــغـرضِ مــنـهـا أثــبـات الـذات واالســتـقـواءِ عــلى اآلخـرين
واسـتـضـعـافهم واالحـسـاس بـروحِ االنـتـقـام لكي يُـرضي قـائـده او يـكـون مـوعوداً
ـسيطر عليه كافـأة قد تكون عيـنية أو مادية تُرضي غـريزته االجرامية ومرضه ا
فـنـراه أحيـانـا عدو نـفـسه وال يثقُ بـأحـد وتصـرفـاته حد اجلـنـون فأن اخـتـلف معه
شـخـصاً في رأيٍ مـا يـثور ويـغضب وعـادة مـا تراه يـهدد بـقـتله  فـلـو كان الـقتلُ
أمراً طبـيعياً لكنـا في غابةٍ كل واحدٍ منا يـنهشُ اآلخرَ  كثيراً مـن الضحايا كانوا
ال حول وال قـوة إي من دون سالح يحافظوا به عـلى أنفسهِم كمـواطن عُزل ليس
تسلط األمر الذي جعلهم فريسة لديهِم وسـيلة غير الهتافاتِ بالضدِ من أفكار ا
ـنفـلـتة فـأين الـضـميـر الـذي يـحتمُ عـلـيكَ قَـتلِ شخص ال سـهلـة لـدى الـعصـابـاتِ ا
يستـطيع مواجهـتك أو الدفاعِ عن نفـسه ضدك  هنا الضـميرُ يصـبحُ ظاهرياً لديكَ
أمام األشـخاص الذي يقدسونكَ أو يحترمـوا نفوذكَ خوفاً منك فأنت ال مانعَ لديك
كن أن يـكـون االختالف في وجـهـاتِ النـظر من الغـدرُ بـهِم يومـاً ما لـسـببٍ تافـه 
فبنـظره عندمـا يُصاحبك ويتـفق معك فهو كـسبَ نفوذك وقوتكَ أمام الـناس لتسلطِ
عِليـهم فهناك مقـولة تقول : إذ رأيتَ احلقَ والبـاطلِ يسيرانِ معاً فـتأكد بأن الثاني
هو الـباطلِ أيـضاً ولـكن بلـباسِ احلق .  أمـا عن دولة تُـحاسب هـكذا مـجرم فال
يـوجدُ غـيـرُ وعودٍ مـؤجلـة الـتنـفيـذ يـا ترى هل أصـبـحت سلـطتـهِم أقـوى من سلـطةِ
ـاطلةِ من تـنفـيذِ العـقوبـةَ ضد القـاتلُ عمـداً فهذه الدولة ? فـجعـلها في تـسويف و
ادة  405من قـانون الـعقـوبـات هي انهـاء حـياة انـسـان من قبل ـة بحـسب ا جـر
انـسـان آخر بـدون وجه حق فـأين القـانـون من هؤالء الـقـتلـة ? عـندمـا تـكون الـدولة
ـنظومةِ السـياسية فمن غير مـسؤولة عن محاسـبةِ قتلة فـهنا تكـمن مشكلة داخل ا
نـفـلتـة عن طـريق الـكتلِ الـسـياسـيـة التي الـسهلُ اخـتـراقـها من قـبل الـعصـابـاتِ ا
نظومة وهذا األمر أن طال سـيتسبب بكارثةٍ في كل حتمـيها وتدعمها داخل تلـك ا
مـرحـلة حـكـوميـة جـديدة فـالوضـع اآلن صعب لـلـغايـة فوجـود قـوى الالدولة داخل

تعارف عـليه عند دولة أمـر غير طبـيعي فالبـناء احلكـومي ا
ـوجود كل البـلـدان يبـدأ بـتطـهـيرِ مـنـظـومته من اخلـلل ا
فـيـها والـذي يـؤثـر عـليـهـا سـلبـاً سـيـاسـياً واقـتـصـادياً
ــؤســسـاتِ الــســيـاســيـةِ فــبـتــســلـطـه أكـتــسحَ جــمـيع ا
واالقـتـصــاديـةِ وحـتى األمـنـيـة مـشـرعـنـاً وجـوده داخل
الـكـتل الـسـيـاسـيـة حتت مـسـمـيـات مـلـيـشـيـاويـة ولـيس

بعنوان الدولة . 
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وزيـــنت جـــدران الـــقــشـــلـــة بــاالعالم
الـعـراقـيـه وكـان مـكـان االحـتـفـال في
حــديـقـة الــقـشــلـة وسط فــنـاء اي في
احلديـقه الواسـعة وقـرب برج سـاعة
كـان بالـضيوف من القـشلـة وغص ا
كــبــار الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة
مـثل والعـسكريـة واالجتـماعيـة وا
الـدبـلـومـاسـيـ االجـانب والـضـبـاط
االنگليز ببزاتهم العسكرية وخوذهم
مع عــائالتــهم وكــانت الــســكــرتــيـرة
الـشـرقـيـة والـشـخـصـيـة الـثـانـيـة في
س (بيل) االدارة االنگليزية ببغداد ا
حـــاضــرة وحــضـــر مــشـــايخ بــغــداد
وعلماوءها وشيـوخ العشائر ووفود
قــدمت من مــدن الــعــراق ورووءســاء
ـســتـشـارون الـدوائــر احلـكــومـيه وا
االنــگــلــيــز واصــطف جــمــهــور عــلى
شاهدة احلفل شرفات مبنى القشله 
و تـوزيـع مـنـشــور عـلـى احلـضـور
بـــتــصـــمن بــرنـــامج وكــانت هـــنــالك
مجامـيع تردد الهـتافات والـشعارات
اخلــاصه بـالــتـتــويج وكـانت بــيـارق
واعالم رؤسـاء الــوفـود الــتي جـاءت
ـوصل من الــعـمـارة والــنـاصــريـة وا
والـسـمـاوة وغـيـرهـا من احملـافـظـات
وكــذلك بــيـارق رووءســاء الــعـشــائـر
ورجـال الـدين مــنـهم آل بـاش اعـيـان
وآل الـسـعـدون وآل الـيـاور والـسادة
ـگوطو اذ ان نور اليـاسري وهادي ا
هذه الـوفود حـضرت الى بـغداد قبل
ــصـــورين ايـــام وحـــضـــر عــدد مـن ا
والــصـــحـــفــيـــ لــتـــغــطـــيـــة وقــائع

التتويج. 
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وتـــضــمـن بـــروتـــوكـــول االحـــتـــفــال
اصـطــفـاف مـائـتـا جــنـدي بـريـطـاني
على جـانبي الـطريق الـذي سيـسلكه
ـلك وهم يـرتــدون الـزي الـعـسـكـري ا
وكـان اكثـرهم من فـرقـة (بيـركـشـاير)
ـلـكـيه و تـهـيـئـة جـوق مـوسيـقي ا
ـلك). وقد لعـزف نـشيـد (لـيحم الـله ا
 حتديد السـاعة السادسـة صباحاً
كـمـوعـد لـبـدء احلـفل وقـبل ان سـبب
ذلـك حـــرارة اجلــــو ولــــكن مــــصـــادر
ـلك بــعـد اخــرى تـشــيـر الى ذهــاب ا
اكـمـال االحـتــفـال الى االمـام الـكـاظم
ألداء صالة الظـهـر وحيث ان مـسكن
ـــلك كــان عـــلى نــهــر دجـــلــة او مــا ا
ـشـيـريه قـبل ان يـجرفه يـسمى دار ا
لك من مـسكنه في النهـر فقـد خرج ا
السادسه بالـضبط كما اعـلنت ساعة
القـشله وكـان يرافـقه السـير بـيرسي
ـندوب الـسامي الـبريـطاني كوكس ا
واعـــــلـى شـــــخـــــصــــــيـــــة في االدارة
االنـگـلـيــزيـة بـبـغـداد ويـرافـقه ايـضـاً

قائد اجلـيش البـريطـاني في العراق
اجلـنـرال هـالـون ويتـبـعـهـمـا الـسـيد
حـــســ افــنــان ســكـــرتــيــر مــجــلس
ــلك الــوزراء واثــنــان مـن مــرافــقي ا
حتــســ قــدري وأمــ الــكــســبــاني
نصة على وكب هذا نحو ا واجته ا
االقـــــــــدام فـي طـــــــــريـق  فــــــــــرشه

بالسجاد. 
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ـلك في يوم االخـتفـال يرتدي وكان ا
بدلـة عسكـرية صيـفيـة خاكيـة اللون
مع اخلــودة الـعـســكـريــة الـصـيــفـيـة
الــتي كــان يـرتــديــهــا اجلـيـش حـتى
1958 ويــــحـــيط بــــاخلـــوذة عـــقـــال
مـذهب وعلـى صدره وسـامـان وعـند
ـــلك عـــلى عـــرشه وصـــوله جـــلـس ا
ـــيــــنه وهـــو وجــــلس كـــوكـس عن 
يرتـدي البدلـة العسـكريـة االنگلـيزية
ـغـلـقـة عنـد الـرقـبـة وهو الـبـيضـاء ا
يـــرتــدي وشـــاحــاً يـــتــجه من كـــتــفه
ن الى اخلــصــر األيــســر وعــلق اال
اوســـمــتـه عــلـى صــدره وجـــلس عن
ـلك اجلـنـرال هـالـدين الـذي شـمـال ا
ارتــدى بـــدلـــة عــســـكـــريــة خـــاكـــيــة
وقــمــيــصـــاً وربــطــة عــنـق بــيــضــاء
و(چزمـة) وقـبعـة عـسكـريـة وفي يده
عصا القيـادة والتف سير جلدي من
كـتـفـه بـإجتـاه اخلـصـر مـع مـحـفـظـة
مـســدس والى شـمـال هــذا اجلـنـرال
جـلس الـسيـد مـحـمـود الـنقـيب جنل
رئـيس الـوزراء ونـقـيب بـغـداد الـذي
لم يـحـضـر بـسـبب حـالـته الـصـحـية
لك س بيل ا كما قـيل وقد وصـفت ا
بـعـد جـلـوسـه عـلى الـعـرش فـقـالت :
ـلك وقــوراً لـكـنه كـان مـتـوتـراً كـان ا

بـــعــد ان  حتـــديــد زمـــان احــتـــفــال
التتويج يوم 1921/8/23 السادس[

ــكــان قــشــلــة بــغــداد  صـــبــاحــاً وا
تـــوجــيه الـــدعــوات اذ وجـــهت دعــوة
حلــضـور حــفل الــتـتــويج لـلــكـثــيـرين
مــــنـــــهم الـــــوزراء فـي اول حــــكـــــومه
بـبـغدادسـاسـون حـسـقـيل ومـصـطفى
ـــنــديل اآللـــوسي وعـــبــد الـــلــطـــيف ا
ومــهـدي بــحــر الـعــلــوم وعـزت بــاشـا
الكركوكي ومحمد علي فاضل وجعفر
الـعـسـكـري وكـذلك  تـوجـيه الـدعوة
لـــلـــوزراء بـــدون وزارة (وزراء دولـــة)
الشيخ ضاري السعدون وعبد اجلبار
اخلـــيــاط وعـــبــد الــغـــني كــبـه وعــبــد
اجملـــيـــدد الــشـــاوي وعــبـــد الـــرحــمن
احلـيدري والـشـيخ مـحـمد الـصـيـهود
والــشــيخ عـجــيل الــســمـرمــد واحــمـد
الـــصـــانع والـــشـــيخ ســـالم اخلـــيــون
واحلــــــاج جنم الــــــبــــــلــــــداوي وداود
اليوسفاني ومن الشخصيات االخرى
التي  دعوتـهم علي جودت االيوبي
ونوري السعيد وصـبيح نشأت وعبد
احملـــسـن شالش واحـــمـــد الـــفـــخــري
وصـــالح بـــاش اعـــيـــان وامـــ بــاش
اعيان ويـوسف غنيـمة وعبـد الرحمن
الك ويـاس الـعامر النـعمة وعـبود ا
واگـبــاشي الـسـعــد وسـلـيــمـان غـزالـة
وداود احلـــيــدري وحـــبـــيب الـــطــائي
واســحق افــرا ومـرزة فــرج وفــتـاح
بـــيگ مــحــمــد وعــزت عــثــمــان بــاشــا
وســعــيــد قـادر وتــوفــيق بــيگ احــمـد
والشيخ علي سـليمان والـشيخ مطهر
احلــاج صـگـب ومـحــمـد شــمــدين اغـا
وامجد العمري والشيخ عجيل الياور
وفــتح الــله ســرسم ويــحــيى ســمــاكه
والشيخ شواي الـفهد والشـيخ محمد
الـعـريـبي وسـلـمـان احلـمـيـد والشـيخ
فــالـح الــصــيــهــود ولــلــشــيخ شــبــيب
زبان وعبـد الرحمن بـاشا احليدري ا
وغـــيـــرهم وقـــد  حتــديـــد الـــقـــشــله
احلالـيه  كـمكـان لإلحـتفـال بـالتـتويج

لــكـونـهــا مـقـر لــلـحـكــومه ووزارتـهـا
ا وحتيط بـهـا الدوائـر احلكـوميـة 
فــيــهـا ســراي احلــكـومــة اذ تــعـتــبـر
القـشله اهم بـناء حـكومي في بـغداد
في ذلك الوقت  والـتي يعـود بنـاءها
الى ســـــنـــــة 1851م من قـــــبـل والي
بـغـداد الـعـثـمـاني نـامق بـاشـا الـذي
بــنـاهــا بــطــابق واحـد وتــولى والي
بغـداد  العثـماني مـدحت باشـا سنة
1869م اكـــمــال الــبــنـــاء بــطــابــقــ
ولــكــون الــقـشــلــة بـنــايــة مـفــتــوحـة
بـإجتـاه نـهـر دجـلـة ولـكـونهـا اوسع
االبنيه احلكومية ولقد كانت القشله
ناسبـات العظيمة في بغداد تشهد ا
مــنـهــا قــراءة فـرمــان تــعـيــ الـوالة
الــعــثــمـانــيــ حــيث يــدعى الــنـاس
لـــســـمـــاع ذلك وهـــذه وغـــيـــرهـــا من
ـكان االسـبـاب  اخـتيـار الـقـشـلـة ا
الـذي يـشـهـد تـنـصـيب وتـتـويج اول
لـك فيصل االول بن ملك في بـغداد ا
ــلـك حــســ وحــدد يــوم الــثالثــاء ا
وافق 1921/8/23 والذي صادف ا
فـي الــتــقـــو الــهــجـــري يــوم عــيــد
الغدير 18 من شهـر ذي احلجه عام
1339 هج بـاعـتبـاره يـوم عـيـد عـند
كون الـشيعي في بـغداد وبأعـتبار ا
لك فيصل االول من ذرية االمام ان ا
علي بن ابي طـالب وان االختـفال به
يكون في نفس يـوم الغدير بـالنسبه
لـألمـــــام عـــــلي حـــــتـى ان اجــــراءات
الــتــتـــويج اكـــتــمــلـت من الــنـــاحــيه
لك القانونية واالداريـة لكن أجلها ا
حل مـوعـد يوم الـغديـر و تـهيـئة
مـنـصـة خشـبـيـة بـارتـفـاع قـرابة 70
سم وفرشت بـالسـجاد كـما  اعداد
كـرسي الـعـرش لــلـمـلك وصـفت عـدة
كــراسي لـلـشــخـصـيــات الـعـســكـريـة
ـلك و اعـداد ــرافـقي ا ـدنـيـة و وا
مكان لـلجمهـور الذي سيـحضر على
شـــكل كــراسـي رصت عــلـى ارضــيــة
فرشت بـالـسجـاد والبـسط الـعراقـية

جـداً وعـنـدمـا كـان يـنظـر في الـصف
االول من اجللوس ووصل نظره الي
رددت عليه بتحية صغيرة لشد ازره

وتشجيعه. 
ــــلك وجــــلـــوس وبـــعــــد جــــلــــوس ا
احلـاضــرين بـدأ احلـفـل حـيث تـولى
الــسـيـر بــرسي كـوكـس الـشـخــصـيه
االولى في االداره االنگليـزيه ببغداد
تسليم حس افنان سكرتير مجلس
الوزراء بـيانـاً ليـقرأه عـلى احلضور
فتولى القرآءة بعد ذكر صفة كوكس
واوسـمـته قـائالً  ( لـقـد قـرر مـجـلس
الـــوزراء بــإتــفــاق االراء بـــنــاء عــلى
ناداة اقتراح سـمو رئيس الـوزراء ا
بــســمـو االمــيــر فــيـصل مــلــكــاً عـلى
ـنـعقـده في 4 الـعـراق في جـلـسـته ا
ذي الـــــــــــــــقـــــــــــــــعــــــــــــــدة 1339هـج
ـوافق1921/7/11 عـلى ان تـكـون ا
حـكــومـة سـمـوه حـكــومـة دسـتـوريـة
قـراطيـة مقـيدة بـالقـانون نيـابيـة د
وبصفتي مندوباً سامياً جلاللة ملك
بـريـطـانــيـا رأيت ان اقف عـلى رضـا
الشعب العراقي البات قبل موافقتي
عـلى ذلك الـقـرار فـأجـري الـتصـويت
وافـقة مني واسفـرت نتيجة العام 
ـثـله الـتـصـويت عـن اكـثـريه كـلـيه 
ـائه من مـجـموع اسـتـة وتسـعـ بـا
ـنـاداة ـثــقـفـ عــلى ا ــنـتـخــبـ ا ا
بــســمـو االمــيــر فــيـصل مــلــكــاً عـلى
العـراق وعلـيه أعلن ان سـمو االمـير
ـلك حـسـ قـد فـيـصل جنل جاللـة ا
انـــتـــخب مــلـــكـــاً عــلى الـــعــراق وان
حــكـومــة جاللـة مــلك بـريــطـانــيـا قـد
ـلك فـيـصل مـلـكـاً اعـتـرفت بـجاللـة ا
عـلى الـعـراق وخـتم بـيـرسي كـوكس

لك). وبعدها كلمته بعبارة فلـيحيا ا
قـام الـسـيد مـحـمـود الـنـقـيب بـقراءة
الدعـاء اخلاص بـالـتتـويج نيـابة عن
والـده نـقـيب اشـراف بـغداد ورئـيس
الــوزراء قــائالً (بـــسم الــله الــرحــمن
ـلك تـوءتي الـرحـيم قل الـلـهم مـالك ا
ن ـــلك  ـــلك من تـــشــاء وتـــنــزع ا ا
تشاء بيـدك اخلير انك على كل شيء
قـديـر .. نحـمـدك الـلـهم حـمـداً يوافي
نعمك……. اللهم نسألك … بتوفيقاتك
عـبـدك وابن عـبـدك …واخـتـرته مـلـكـاً
عـلى اخلـطه الــعـراقـيـة … واذ بـوأته
ـمـلـكه الـعـراقـيه …..حـضـرة سـريـر ا
ـلك فـيصل االول ….) ثم رفع جاللة ا
الـعــلم الـعــراقي عــلى ركن من اركـان
العرش و عزف النشيد البريطاني
لـعـدم وجود نـشـيـد عـراقي. وبـعـدها
ــلك فــيــصل مــتــحـدثــاً بــلــغـة وقف ا
عـربـيه فـصـيـحه والـقى خـطـابـاًً مـنه
(اتقـدم الى الشـعب العـراقي بالـشكر

اخلالص على مبايعتي …… 
وبــعـــد ذلك شــكــر بــريــطــانــيــا عــلى
يه االولى اشتراكهـا في احلرب العا
… وطلب الـتضـامن للـنهوض … وان
اول اعـمالـي هو االنـتـخـابـات وجمع
اجمللس التـأسيسي وأكـد على حرية
االديان واخـتـتم بالـقـول الى االحتاد

والتعاضد) .
ــلك فــيــصل االول وبــعــد ان انــهى ا
ــدافع بـاالحــتـفـال خــطـابه اطــلـقت ا
الــســـعــيــد ويالحظ ان الـــتــتــويج لم
يستغرق طويالً وبعدها قدم بيرسي
لـك جورج اخلـاصه كـوكس بـرقـيـة ا
ـلك بــالــتــهــنــــئــة لــلــمــلك فــأجـابـه ا

بالشكر.

بغداد
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بــــحـث عن احلق والـــــعــــدل بـــــيــــوم
ادلهمت به اخلطوب.

شنو الفائده حقهم مسلوب صار ١٧
سنه ما حصلوا عليه

ي  الثالث: جتاهل وباء عا
ويرى آخرون ان ركـضة طويريج في
زمن وبـاء كـورونـا الـذي جتـاوز عدد
األصابات به ( (25مليونـا لغاية آب
2020 ناجم عن قلة وعي وحتد ضد
العـلم ال يـدركـون حجم ضـحـاياه في
ـــئـــات اآلالف يــركـــضــون حـــشــود 
اذج منها:     ويلهون..اليكم 

دكــتــور الـله يــخــلـيـك يـا داللــة فـدوة
الـــنـــاس صــاحـــيـــة?تــعـــرف االعــداد
ــرعــبــة الـلـي راح تـصــيــر كــورونـا ا
بـاالســابـيع اجلـايــة?? مـقـدرة قـدرات
ــتــواضــعــة بــالــعـراق??? الــصــحــة ا
االمــــام احلــــســــ يــــرضى بــــهــــاي
التصرفات ??مسـتوعب كل هاالمور
لو همـة مجـرد خالف تعـرف وبعدين
يـكـومـون يـتـراكـضـون مـنـا ومنـا عل

شافي. اوكسج وا
 ترى كـلنـا نطـبخ وكلـنا نـحب االمام
بس مـو هـيج حــفظ الـنـفس اوجب
ــــــراسم تــــــكــــــدر تـــــســــــويــــــهـــــا وا
وفـلـوس الـطبـخ تكـدر تـتـبرع بـبيـتك
بـيـها النـسـان مـحـتـاج او مريض او
جتـيب قـنـاني اوكـسـجـ وتـخـلـيـها
للفقراء بثواب االمام مو اطبخ والم
الناس واسوي هوسة انقل العدوى
للـناس الـله يلـطف بيـنه.. تمـام لو ال

دكتور?
ا اتسـمت زيارة اإلمـام احلس لطـا
عليه السالم و شعائرها بالتحدي و
نتـكـلم هنـا عن مـا عاصـرناه ابـتداءا
بـتـحـدي االجـهـزة االمـنـيـة الـقـمـعـيـة
ـفـخـخـات لـلـنـظـام الـسـابق مـرورا 
وت بـاللـطيـفية و القـاعدة و مـثلث ا
داعش و اليوم فايروس كورونا رغم
إدراك الناس و ادراكـنا خلـطره لكن
هذا الـتجـمع سيـضيف بـيانـا جديدا
لـــتـــوضـــيح واقـــعـــة الـــطـف و مــدى

. مظلومية  اإلمام احلس
التحليل..في احللقة القادمة

{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية
العراقية

عزاء طويريج في اختتام ذكرى عاشوراء
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  - من مرحـلهةزمـنية قـاسية ومن واقع عـشنـا كل مافيه من تـفاصيل مـرعبة ومن
هــول ايـام سـادهـا الــقـتل وسـادتـهــا وحـشـيـة قل نــظـيـر لـهــا خـرجت الى الـوجـود
بطـوالت فذة ومنهـا هذه السيدة والـتي مثلت صـرخة احلق ومثلت وجـسدت بطولة
أل وان تـكـون رمزا اثلـجت صـدور الـكل. فـمن الـواجب ان تـذكر وان تـبـ عـلى ا
عراقـيا وليس موصلـيا فقط لكن مع السف فـقد اهملت و الـسكوت عن ما قامت

به وهذا ظلم وجتني في حقها فهي ال تقل بطولة عن اي بطل تاريخي اخر
وصل امتـلكت ناصيـة الشجاعة في سمـيرة صالح علي الـنعيمي هـذه امرأة من ا
ـوصلـيـة عـارضت افكـار داعش وطـريـقة زمـن سكت فـيه الـرجـال الرجـال . هـذه ا
تعامـلهم مع الناس بالـعلن واطلقت عنان لـسانها لتعـارض هوالء و القاء القبض
علـيها من قبل داعش وطلبو منها ان تـتراجع عن اقوالها ورفضت وقالت انكم فئة
ـوصل وحـ عـجـز داعش عن ذلك ضـالة شـوهت االسـالم وقتـلت كـل حيـاة في ا
قام بـاعدامـها وهـي تصـيح كلـنا فـداء للـمـوصل . كانت تـعارض داعش في وضح

النهار وامام الكل ولم ترعبها وحشية داعش واجراميتهم.
رأة بـداءت حياتهـا الدراسية من محـو االمية واكملت مـسيرتها الـعلمية الى هذه ا
ان تخـرجت من كليه االداب قسم التاريخ ثم درست في كلية احلقوق ونالت درجة
االمتـياز فـهي متـسلـحة بـالعـلم ولم تاتي من فـراغ فهي مـوصلـية الـوالدة وعاشـقة

لهذه االرض ومافيها من حياة وتاريخ وحضارة .
ا ـرأة ظلمت اعالميا فـلم يكتب عنـها اال القلة ور هذه ا
اليعـرفها اال قلـيل من الناس فهي رمـز موصلي اصيل
وهي مــنــارة يــحــتــذى فــيــهــا في وقت خــرست الــسن

الرجال وغطو رؤوسهم بالرمال.
االولى ومن بـاب االنـصـاف لـهـا ان يـوضع لـهـا تـمـثال
ديـنة وان يكـتب وان يؤلف عنهـا كتاب عن حـياتها في ا

وعن جهادها في سبيل بيان احلق.

مـحـافظـة كـربالء. وكـانت  فـضـائـية
ـاضي كـربـالء قـد افــادت في الـعــام ا
بـأن مــديـنـة كـربالء (شــهـدت الـيـوم "
األحد 30 آب 2020 مـراسـيم ركـضة
ـشـاركـة مـئـات طـويـريج الـشـهـيـرة 
االالف من الـــزائـــرين.واجته جـــمــوع
ـعــزين ركــضـا بــاجتـاه الــزائـريـن وا
مــــرقـــــد اإلمــــام احلـــــســــ (ع) وهم
يقومـون "بلـطم" رؤوسهم تعـبيرا عن
مـــظــهــر احلــزن الســـتــشــهــاد االمــام

.( احلس
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وألن من عــادتي أن اســتــطــلع الـرأي
ـــــــواقـف  في مـــــــثـل هــــــذه الوثق ا

الظواهر فقد توجهنا  باآلتي:
وأوامــر احلــكــومـة (حتــدوا كــورونـا
ـرجــعـيـة..وركـضـوهـا وتـعــلـيـمـات ا
ـئـات أالآلف.مـحـبـة شـيـعـة الـعراق
..تــــســــتـــــحق دراســــة لــــلـــــحــــســـــ
سيكولوجية- دينية..ليتكم تشاركون

بدالالتها).
 شــارك في االجــابــة  عــبـر وســائل
الــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي والـــبـــريــد
ـيون االلـكتـروني 407 بـيـنـهم اكـاد
ومثقـفون واعالميـون من اجلنس 

توزعت مواقفهم على ثالثة:
األول:ظاهرة روحية

يـــــرى الــــــغـــــالـــــبـــــيـــــة ان ركـــــضـــــة
طـويريج  مـشـاعر انـفـعالـيـة طاغـية
مفعمـة باحملبة والـتماهي بشـخصية

اذج منها:  ..اليكم  احلس
هــــذه كــــرامــــة من كــــرامــــات اإلمــــام
ويستحق أكثر احلس عليه الـسالم

فداه أمي وأبي ونفسي ومالي.
حب بــالـفــطـرة بــدون مـصــالح بـدون
غــايــات. اكـــو اصــدق من هــكــذا حب
وضوع أكبر من ا ا بالدنيا كلها. ر
مـجرد مـحـبـة .. فاحملـبـة لـيست دافع
ــبــالــغــة في الــطــقـوس.. لــكل هــذه ا
هنالك محـاولة ال إرادية للـتطهير من
احـــــــســــــاس عـــــــمــــــيـق مــــــتــــــوارث
بذنب..وكـذلك رد فعل لـتحـدي اوقات
ـنـوعـة لذلك كـانت فـيـها الـطـقـوس 
عادت بقوة إلثبات الوجود ..ترافقها

  يـــــــــعــــــــود تـــــــــاريـخ ركــــــــضــــــــة
طويريج الى مجـلس عزاء كان يقام
فـي الـــعــــاشـــر من مــــحـــرّم فـي بـــيت
الـسـيد مـيـرزا صـالح الـقـزويني( ت
1304 هج)..احد أجنال االمام السيد
مهدي احلسيني الـقزويني الذي يعدّ
من ابـرز اقــطـاب الـنـهـضــة الـعـلـمـيـة
واالدبية باحلـلة أواخر الـقرن الثالث

عشر الهجري.
 وتــروي مـصــادر تـاريــخــيـة إنه في
ـصــادفـة 1885 سـنـة ( 1303 هــ ا
 وبعـد أن وصل السـيد الـقزويني م)
ــقـــتل الى اســـتــشــهــاد في قـــراءته ا
اإلمـام احلـسـ اجـهش احلـاضرون
فـطـلـبـوا مـنه أن بـالـبـكـاء والــنـحـيب
يــــتــــوجه بـــــهم إلـى ضــــريح االمــــام
  فاستجاب لهم وركب على احلس
ظـهر فـرسه وتـوجـهـوا من مـنزله في
قـــضــــاء طـــويـــريج الـى كـــربالء وهم
يـبــكـون ويـلــطـمـون ويــرددون (لـبـيك
: (هل )..تـلبية لـنداء احلس ياحس
من ناصر يـنصرنـا)..مختـرق سوق
ابن احلــــــمـــــزة  مــــــرورا بـــــســـــوق
الــــصــــفـــــارين والــــعـالوي فــــســــوق
اخلـفـافـ وصوال الـى ضريـح االمام
احلـسـ فـضريـح اخيـه ابي الـفضل
ثم التوجه الى مكان اخمليم العباس
حـيث اعــد اهـالي كـربالء احلـســيـني
ا قـام به خـيـمـة حلـرقـهـا اسـتـذكـارا 

جـيـش يـزيـد من حــرق خـيــمـة االمـام
احلـسـ واهل بـيـته واصـحابـه يوم

عاشوراء.
واســـتــمـــرت هـــذه الـــركـــضـــة الـــتي
تنطلق بعد صالة الظـهر عند قنطرة
السالم التي تـبعد (2 كم )عن ضريح
 تـــقـــام كل ســـنـــة االمــــام احلـــســـ
الـى  عــــــام  1991حــــــــيث قــــــــامت
جـمـاهـيـر الـشـيـعـة بـاسـقاط مـدن في
الـــوسط واجلـــنــوب اثـــر انــســـحــاب
ــذل من الــكـويت اجلــيش الـعــراقي ا
اطلق عليـها (األنتفـاضة الشعـبانية)
اضـــــــطـــــــرت نـــــــظـــــــام صـــــــدام الى
واعـــــتــــــقـــــال مـن قـــــام حــــــظـــــرهــــــا
لــتــصــبح بــعـد (2003) بــاحــيــائــهــا
واحدة من اضخم الـطقوس الـبشرية
اذ يـذكـر وأطـولــهـا عـمــرا في الــعـالم
ؤرخ الكربالئي سعيد رشيد زميزم ا
( ان تـأريخ تـأسـيس هـذا العـزاء في
احدى الـروايات سـنة 1855ميالدية
وفـي روايـــــــــــة اخــــــــــرى ســـــــــــنــــــــــة
1872ميالدية اي يكون عمر هذا
ـوكب قـد نـاهـز ال 150عـامـا)..وقـد ا
تدوم دهـرا بـعد ان شـارك فـيهـا عرب

ومسلمون أجانب.
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ذكـــــرت وكــــاالت االنــــبــــاء  ان آالف
الزائرين احيوا هذا اليوم (اخلميس
 19آب 2021)ركضة طويريج في

يقبل بهذه احلاله ...والله احلافظ
االمر اليـتعـلق بالـركضـة بحـد ذاتها
بل بــالــزيــارة بـصــورة عــامــة حـيث
اجبر وباء كورونا الكثير الكثير من
الفعاليات االقتـصادية واالجتماعية
ـناسبات الدينية والثقافية وحتى ا

والوطنية اجبرها على التوقف .
ثم الــتـبـاعــد االجـتــمـاعي كـوســيـلـة
ـلـتــقـيـات وتــاتي هـنـا في لـبــعض ا
كــربـالء تــتــجــســد روح غــريــبــة في
اليــ تــتــشــابك الــتــحــدي حـــيث ا
انــفــاســهم قــبل ايــديــهم وتــتالصق
اكتافهم في منـظر مهيب جلموع قل
نـــــظــــيـــــر تـــــواجـــــدهــــا فـي األيــــام
االعـــتــــيـــاديـــة! فـــمـــا بـــالك في زمن
الكورونا ? ببـساطة ليس هنالك من
تفسير غير ان هؤالء الله حاميهم. 

..اصالح الثاني:احلس
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نـظور ينـظر الى ركـضـة طويـريج 
قـــيـم احلــــســـ الــــتـي تـــدعــــو الى
االصـالح والـــثـــورة ضـــد الـــطـــغـــاة

اذج منها: اليكم  والفاسدين
احلــــســـ لم يــــأتي حـــتـى يـــركض
الشيعه ركضة ويلطمون الراس بل
من أجل اإلصالح. اخرجوا من أجل

إصالح بالدكم قبل فوات األوان.
الــعالقــة بــ احلــســ والــشــيــعي
عالقـة مركـبـة ! فالـسـني مثال يـنـظر
لـلـحـسـ عـلى انه احـد اولـياء الـله
وهــذه نــظـرة ..او أحــد الــصــحــابــة
نظور الـشيعي ألننا قاصرة جدا بـا
ـنـظـر األب الروحي نـرى احلسـ 
واخملــلّـص لألمــة من عـــثــراتــهــا بل
للفرد الـشيعي ذاته ايضـا .فعالقتنا
ـنطق بـتجـذرها باحلـس تـتـعدى ا
لــذلك انــتـشــرت ظــاهـرة ( مــجــانـ
احلـسـ ) فـهـو حـفـيـد الـنـبي وأبن
ـينوهو وليه وابن سيدة نـساء العا
الــطـاهـر الــنـسب ( آيــة الـتـطــهـيـر )
وقاتله أبن زنا ابـا عن جد ...وقتلته
هم حثاالت اجملتمع آنذاك .. ويزداد
تأثرنـا بواقعة كـربالء حينـما نقارن
ان حثاالت الـقوم هم من يـحكمـوننا
اليوم فيزيد غـضبنا .. فكربالء تظل
نـبــراسـا يـهـدي من ظـل الـسـبـيل او

فيصل االول مع كبار الضباطفيصل االول
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أثبـتت الـفـحوصـاتُ الـطبـيّـة التي أجـريت حلـارسِ منـتـخبـنـا الوطـني جالل حـسن عن تـعرضه لـتـمزقٍ في الـغـضروف
الـهاللي سيـغيب من خالله عن مـباراتي مـنتـخبـنا الـوطني أمـام كوريـا اجلنـوبيـة وإيران ضـمن التـصفـيات اآلسـيوية
نـتخب في تركـيا قبل ـونديـال قطر 2022. واشتـكى احلارس جالل حسن من ألـمٍ في الركبـةِ في معسـكر ا ـؤهلة  ا
غناطيسي عن تعـرضه إلى تمزقٍ بالغضروف الهاللي الوحشي لـلركبة اليسرى ويحتاج أن يكشف فـحص الرن ا
نتخـبنا الوطني الدعوةَ الكُ التدريبي  . ووجهَ ا دةِ شهر تقريبـاً العب  إلى عمليـةِ تنظيف الغضـروف بالناظور  وسيغـيب عن ا

حلارس نادي القوة اجلوية محمد صالح ليحلَ محل احلارس جالل حسن.
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ـشــهـد ثـالث ومـضــات طـغت عــلى ا
الــريـاضي الــعـراقي يـنــبـغي االفـادة
مـنـها .. األولى تـتـعلـق بلـقـاء رئيس
الــوزراء بـوفــود ريـاضــيـة واألخـرى
ـبياد طوكيو شاركة في أو تخص ا
ومـا انـتـهت الـيه من تـعـثـر تـقـلـيدي
والــثــالــثــة مــهــمــة مــنــتــخــبــنــا في
مــونــديــال الـــدوحــة والــتــعــاقــد مع
درب الـهولـندي ديك ادفـوكات وما ا
يــــعــــنـــيـه من خـــطــــوة جــــادة عـــلى

الطريق.
بـخــطــوة مـهــمــة ذو داللـة اســتــقـبل
الــسـيـد مــصـطـفى الـكــاظـمي رئـيس
الوزراء وفدين ريـاضي ذات جـنبة
انــتـخــابـيــة وأخـرى مـالــيـة  .. فالح
حـــسن طــلب دعم الــزوراء ومــحــمــد
الـهـاشــمي وقـحـطــان جـثـيــر طـالـبـا
بـــدعم الـــطـــلـــبـــة .. ومـــجـــرد لـــقــاء

ــسـؤولـ فـضال عن اعــلى سـلـطـة ا
تنفيذية يـشكل خطوة جيدة واجتاه
صحيح ينبغي ان يفضي الى حلول
ودروس .. فـاحللـول الجل احلـصول

عـلى مــكـتــسـبــات لـلــنـادي حلــلـحت
ازمــاته .. وهــذا خـــاضع لــلــقــانــون
والـصالحــيــات وكـلــنــا نـامـل تـوجه
الدولة بدعم األندية الـرياضية ماليا

وقـانـونـيـا ومـنـشـئـاتـيـا  .. من جـهة
أخــرى يـنــبــغي عــلى األنــديــة كــافـة
ختلف درجاتها التعلم من دروس
ـاضي والـبـحث عن مـنـافـذ جـديدة ا

لـــــلـــــتـــــمــــــويل مـن خالل الـــــرعـــــاة
ستثمرين وبيع الالعب وكل ما وا
يفيـد النادي ويسـهم بحللـة مشاكله
وبـناء مـستـقـبله .. فال يـنـبغي بـقاء

اإلدارات حبيسة جهة واحدة اثبتت
الـوقـائع انـهـا غـيـر كـافـيـة وال قادرة
على جتـاوز االزمات لـبنـاء مسـتقبل

افضل ..
فـيـما يـتـعلق بـاالنـتخـابـات الكـروية
ولــــقــــاء الــــكــــابــــ شــــرار حــــيـــدر
لالســتـفـسـار عـمـا يـدور في خـاطـره
حلماية العـملية االنتخـابية الكروية
مـن أي اســـــــتــــــــغالل او تــــــــدخالت
حــكـومــيــة او أي جــهــات ضــاغــطـة
أخرى ... وان تكون العمـلية برمتها
ـعـايـيـر الـفـيـفـا واشـرافه خــاضـعـة 
واطالع وســـــــائل االعـالم .. وهــــــذه
جـنـبــات أسـاسـيــة حتـتـاجــهـا فـعال
الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة الـيـوم وامس
وغــدا .. وعـلى احلـكــومـة ان تـصـدر
بــيــانـهــا الــرســمي وتــوجه لــلــعـمل

وجبه .
درب الهولندي ادفوكات ما تعلق با
فهو اسم كـبير وتاريخ مـعروف يعد
الـتـعـاقـد معه خـطـوة مـهـمـة حتسب
لــلــهــيــئــة الــتــطــبــيــعــيــة والــوزارة
الشـبابيـة .. كذلك مـا يتعـلق بتهـيئة
معسكر اسبـانيا واخر في تركيا مع
بـاريـات الـتجـريـبـية تـامـ بـعض ا
الـتي قــد ال تـلــبي الــطـمــوح لـكــنـهـا
حتت اليد ونطمح لألفـضل .. نعتقد
انـهــا خـطــوات حـســنـة شــريـطـة ان
تـــدعم من اجلــمـــيع .. وان ال تــســلم
ـدرب ــنــتـخـب الى مـهــمــة ا رقـاب ا
حـصرا مـهـما كـان اسـمه .. النه بكل
ـال أوال األحــوال مــحــتــرف يــهـمـه ا نتخب الوطني يجري تدريباته في تركيا U³¹—bð ∫ ا
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ـفيـد ان تـكون حـاضرة فـي مشـوار منـتـخبـنا حـمـلة عالقـات عامـة من ا
ـؤهلة الـوطني الـعراقي لـكرة القـدم خلوض غـمار التـصفـيات الـنهائـية ا
نافـسات ليـست مستـحيلـة لنيل احـدى بطاقات لـكأس العـالم فمشـوار ا
التأهل إذا ما تضافرت كل اجلهود واالمكانيات احلكومية واجملتمعية.
ؤتـمر الصحفي تـصريح معالي وزير الـشباب الكابـ عدنان درجال وا

ا  لـلهيئة الـتطبيعـية برئيـسها السيـد بنيان أشادت بـالدعم احلكومي 
من تـوفير األمـوال واالمكانـيات تكـللت بنـجاح تسـمية مـدرب مرموق في

مجال اللعبة وإقامة معسكرين تدريبي وتوفير مباريات مهمة.
كل هـذه الـتـصـريـحـات والـتحـضـيـرات والـتـخـصـيـصـات لم تـتقـاطع مع
كن تـصريحات رموز وقيادات الوسط الرياضي وكل وطني غيور وما 
ـنتخب للـدعم النفسي ان نـخرج به من تصـريح السيد درجـال حلاجة ا

واإلعالمي.
هــنـا ال بــد اإلشــارة الى كل مــا تـقــدم من مــبــادرات وإجـراءات هي من

واجبات احلكومة ومن صميم عمل قادة اللعبة.
ـهم ويدخل فـي مجـال الـعالقات الـعـامة اذ ـكن ان يضـاف هـو ا ومـا 
تـبـرز احلـاجـة الى دعـم مـضـاف واسـتـثـنـائي بـغـيـة الـوصـول لـلـمـرحـلـة
الـنهائـية من حتقيق حـلم العراق بـالوصول لـلنهائـيات; مثال بـتخصيص
ـنـتـخب هـذا من ضـمن الـواجـبـات احلـكـومـيـة أمـا اذا ما طـائـرة لـنـقل ا
خـصصت هذه الطائرة و  طالئـها بعبارة اسود الـرافدين هنا يحضر
دور الـعالقات العـامة أكـثر حضـوراً وباحملصـلة يُعـد أكثر دعـماً نفـسياً

. ومعنوياً لكتيبة الالعب
ـكن ان يضـاف الى حـملـة العالقـات الـعامـة هـو اعالن احلكـومة و مـا 
نتـخب في حال فوز أي مـباراة على أن عن مـكافأة نـقدية تـقدر لكـادر ا
كافـأة بفترة تـكون مجـزية (محفـزة بتقـدير); وأن يتم اإلعالن عن هـذه ا
ـا لها من تأثـير ودافع لاللتزام بـالتدريبات باراة  مـناسبة قـبل خوض ا
ـدرب فأمـامنا 10  عـشرة مـباريـات على واحلـرص على تـطبـيق خطط ا
ـبلغ ان ـثـال اذا مـا خُـصص لكـل مبـاراة مـلـيـون دوالر وهـذا ا سـبـيل ا
ـنـتخب من العـبـ ومـدربـ واداري قـد يـكـون قـليالً وزع عـلى كـادر ا
ـثابرة حلـصة الـفرد الواحـد ولكـنه كبـير في تـقد مزيـد من العـطاء وا
وبـحـسـاب األرقـام الـفـوز بـعـشـرة مـبـاريـات يـعـني عـشـرة ماليـ دوالر
بلغ ال يـشكل عبـئاً على كاهل احلـكومة بـقدر ما هـو متحقق من وهـذا ا

هدف الوصول وتبعاته في توحيد وافراح الرأي العام.
مـثـال هـكـذا مبـادرات اسـتـثـنـائيـة لـظـرف اسـتـثنـائي يـعـد حـافـزاً لـباقي
مـكونات اجملـتمع بزيـادة التبـرعات وال بد من اإلشـارة الى أدوار سابقة
ـال والشـركـات الوطـنـيـة الغـيـورة في هذا قـام بـها كـثـير مـن أصحـاب ا

اجملال.
ـؤسـسـات ـكن ان يـفـتح اجملـال لــبـاقي الـرئـاسـات وا كـذلك هــنـاك مـا 
احلـكـومـيـة الن تدخل مـجـال حـمـلـة الـعالقات الـعـامـة من بـيـانـات وكتب
شـكر فـكتاب شـكر من فـخامـة رئيس اجلـمهوريـة ال يشـكل جهـداً مادياً
بـقـدر مـا هـو دعمـاً نـفـسـيـاً ألبـطال الـرافـدين وقـد تـفـتح اجملـال بـعد كل
رحـلـة اإلجناز ـؤسـسات احلـكـومـية من تـقـيـيم  ـا لدور بـاقي ا اجنـاز 
وضـوع على البعـثات الدبلومـاسية العـراقية في الدول التي ويـنسحب ا
يـذهب الـيـهـا الوفـد الـريـاضي من حـفـاوة وهـدايا وبـرامج تـرفـيـهـيه قبل
وبـعـد كـل مـبـاراة. مـثالً أن تـسـتــقـدم تـلك الـبـعــثـات فـريق من اجلـالـغي
وسيقـية الشعـبية وان لم تكن ضـمن اجلمهور الـبغدادي أو من الفـرق ا
فـممـكن ان تكون في لـوبي الفـندق يـترك دعمـاً نفـسياً مـضافـاً; والفتات
الـتـرحيب والـتـحفـيز تـكـون حاضـرة عـلى طول طـريق سـير قـافـلة الـوفد

باراة. وفي ملعب ا
كل هـذه األفكـار هي غيض من فـيض في مجـال حمـلة الـعالقات الـعامة
ـكن ان تعـهـد بهـا جلـنة الـريـاضة والـشـباب وهـنـاك كثـيـر من األفكـار 
الـنـيـابــيـة من جـانب تـخـصـيص األمــوال وسـمـات الـدخـول لـتـلك الـفـرق
الـشعبيـة بالتأكـيد مثل هكـذا مواضيع تنـسحب الى اجلمهـور ومنظمات
ـثال شـركـات األلـبسـة الـوطنـيـة قد دنـي ومنـهـا على سـبـيل ا اجملـتـمع ا
تـسـاهـم بـتـوفـيـر زي مـوحـد او شــركـات الـسـيـارات او شـركـات األثـاث
ـواد الكهربائية قد تعطي مكرمة مضافة لكل اجناز رياضي وتبعات وا
ذلك يـنـسـحب علـى مشـاركـة الـكثـيـر من الـوفـود الريـاضـيـة في احملافل

الدولية.
ـدى رؤية الرأي العام اخلارجي بـقي ان اختم مقالي هذا 
ــا يــشــاهـد من اهــتــمــام الــدولـة بالعــبــيــهـا وتــقــديـره 
ومـواطـنـيهـا وبـالـتـأكيـد سـوف تـسهـم وبشـكل مـبـاشر
بــدعـم الالعب الــريـــاضي الــعــراقـي حــيــنـــمــا يــكــون

حاضراً في احترافه ولعبه خارج العراق.

وقد ضبط امره بهـذا االجتاه  فيما
ينبغي ان نـضبط امرنا كذلك .. وان
نـــعـــمـل بـــحــــرص ومـــراقـــبــــة لـــكل
اخلـطـوات وتـقـييـمـهـا والـعـمل على
تـــطـــوريــــهـــا بـــالــــتـــعـــاون مع ذات
االختـصاص من اخلـبرات الـعراقـية
.. كي ال نــقع بـاحملــظـور وال نــضـيع

اخليط والعصفور .
بـية العـراقية صـفرية شـاركة األو ا
بـكـل شيء وتـخـضع ( لــتي تي مـثل
ما توقعتي جنيتي ) .. فلم يكن احد
يـتبـنيء بـحصـول اعـجازيـة اإلجناز
.. فــيـمــا اعـلى ســقف تـمــثل بـشـرف
ـسـئـلـة ال ــشـاركـة ال غـيـر .. هـنـا ا ا
بية العراقية تتعلق في اللجنـة االو
فحسب ... بل ان الـنتائج يـنبغي ان
تـــدرس من قـــبل جلــنـــة تــشـــكــلـــهــا
ساعـدة اخلبراء احلكـومة حصـرا 
وإعادة صـياغـة العـمل بكل مـفرداته
ستـقبـل وتغـيير ومخـرجاته الجـل ا
الـواقـع بـشـكـل جـذري وثـوري  –اذا
مـــا رادنــــا حتـــقـــيـق اجنـــاز مـــا في
ــسـتــقـبل  –عــلى صـعــيـد األنــديـة ا
ـــبــيـــة والــوزارة واالحتـــادات واالو
ـؤسـسات ذات الـقـطـاعيـة وجـمـيع ا
بية لم تعد شاركة األو العالقة .. فا
رياضـية بـحتة بل هي واجـهة تـعبر
عن مـــدى حــضــارة الـــبــلـــد وعــمــله
ـؤسـسـاتي .. هـنـا لب إشـكـالـيـة ال ا
حتل اال من خالل تـــعــديل فـــلــســفــة
الـدولــة اجتــاه الــريـاضــة واحلــركـة

الشبابية عامــة!!
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حـددت الـهـيـئـة التـطـبـيـعـيـة مـواعـيد
ـوسم الــكـروي انــطالق مـنــافـســات ا
 في اجتـمـاعهـا الذي عـقد2022-2021
في مقر احتاد الكـرة بحضور رئيس
الــتـطـبــيـعـيــة إيـاد بـنــيـان وأعـضـاء
الــتـطـبــيـعــيـة واألمـ الــعـام مــحـمـد
فــرحــان. وقــررت الـــتــطــبــيـــعــيــةُ في
اجــتــمــاعــهــا انــطـالق بــطــولــة كـأس
قـبل الـعـراق فـيـالـعـاشـر من ايـلـول ا
وسـتـقـامُ مــبـاراة كـأس الـسـوبـر يـوم
بـيــنـمـا سـيــكـون انـطالق  17/9/2021
ــمــتــاز لــلــمــوسم اجلــديــد الــدوري ا

بتاريخ 20/9/2021.
ÍuMF  .dJð

ومن جهة اخرى كرمت مؤسسةُ عرب
نـــيــــوز الـــدولــــيـــة رئــــيس الــــهـــيـــأة
الـتــطـبـيـعـيـة إيــاد بـنـيـان وأعـضـاء
الــتـطـبــيـعــيـة واألمـ الــعـام مــحـمـد
فرحـان ورؤساء الـلجـان العـاملة في
الـهــيــأة الــتــطــبـيــعــيــة. وقــالَ مــديـرُ
ؤسسة محمد احلسني إن التكر ا
ــبـذولـة من جـاء  تــقـديـراً لــلـجـهـود ا
ـنصـرمة من التـطبـيـعيـة في الفـترة ا
نـتخبات الـوطنية إبداء االهتمـام با
سـابقة دوري الكرة ميز  والتنظـيم ا
نضوية سابقات األخرى ا متاز وا ا
حتت لـواء االحتـاد لـلـمـوسم الـكروي
. وأضـافَ: ان الــهـدف من2020-2021
التكر يأتي لكون الهيأة التطبيعية
عـــمــلـت بــصــورة مـــضــنـــيــة إلجنــاح
سابقات وتوفير مستلزمات جناح ا
نتخبات الوطنية ناهيك عن العمل ا
الدؤوب لتـطوير كـرة القدم الـعراقية
ويـعــدُ هـذا الـتــكـر حـافـزاً لــلـعـطـاء
وتــرجــمــةً لــلــجـهــود الــتي بُــذلت في
ســـبـــيل إعـالء شـــأن كــرة الـــقـــدم من
جميع النـواحي اإلدارية والتنـظيمية

واللوجستية.
 UÐU ²½ô« bŽu

وأجــــابَ االمــــ الــــعــــام لــــلــــهــــيـــأة
الــتـطـبــيـعـيـة مــحـمـد فــرحـان  عـلى
أسئلـة مجمـوعةٍ من الصـحافي في

مـقر االحتـاد  وذلك لـتـوضـيح بعض
االمـــور الـــتي تــخـص عــمـل الــهـــيــاة
التطبيعية والـتوصيات التي رفعتها
سـابقات فيـما يخص انطالق جلنة ا
ـــوسم اجلــديــد -2021 مـــســابــقــات ا
وقــــال فـــــرحـــــان : ان جلـــــنــــة .2022
ــســابــقـــات رفــعت لــلــتـــطــبــيــعــيــة ا
ـسـابـقة تـوصـيات بـشـأن تـوقـيتـات ا
للموسم اجلديد 2022-2021 وجاء في
الـــتـــوصـــيــات تـــوقـــيـــتـــات انـــطالق
سابـقات  ناهيـك عن عدد الالعب ا
احملـتـرفـ في كل فـريق إضـافـة الى
ـهمـة بـشأن عـدد الهـبوط التـوصـية ا
والصـعود  وارتـأينا في الـتطـبيـعية
ان تـرفع جمـيع هـذه الـتـوصـيات الى
ُـنـتـخب ـكـتب الـتـنـفـيـذي اجلـديـد ا ا
لــلـبـت بـهــا  عــلى ان يـكــون تــوقـيت
انطالق الدوري اجلديـد في العشرين
قبل  يسبق ذلك انطالق من الشهر ا
بطولـة الكأس في الـعاشر من الـشهر

نــفـسه وكــأس الــسـوبــر في الــسـابع
قبل. وعـلى سياق عشر من الـشهـر ا
مـــتـــصـل اكـــد فـــرحـــان : ان الــدوري
ســيـســتـمــر حـتى في حــال مـشــاركـة
ــنــتـخب الــوطــني في الــبــطـوالت  ا
على اعـتـبار ان  اجلـدول مزدحم  في
ـــقــبل بــالــتــالي ان تــوقف ــوسم ا ا
ــســـابــقـــة يــســـبب ضـــررا كــبـــيــرا ا
لـلـمـصـلـحـة الـعـامـة  حـيث حـصـلـنا
عـــلى مــوافــقـــة مــبــدئـــيــة من بــعض
االنـديـة عــلى اسـتـمـرار الـدوري دون
توقف  عـلى ان تُسـجل االنديـة ستة
مـحـتـرفـ  يـكـون خـمسـة مـنـهم في
لـعب لتـعـويض االنديـة التي ارض ا
تُـفـرغ العـبـيــهـا لـلـمـنـتـخب الـوطـني.
وفي مــــعــــرض رده عـــــلى اســــئــــلــــة
الـصـحـافـيـ قـال فـرحـان : ان هـناك
حتـركـات واسـعـة عـلى مـسـتـوى عالٍ
لـعـودة الـلـعب عـلى ارض الـبـصـرة 
ومساعٍ رفيعة تبذل بهذا اخلصوص

الــــشـــقــــيق بــــشـــأن
ـــــلـــــعب حتـــــديـــــد ا
االفـتــراضي خلـوض
مــنـتــخــبـنــا الــوطـني
مـــــــبـــــــاريـــــــاتـه في
الــــتـــصــــفـــيـــات

اآلسيوية.
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ذكرت وكـالـة صـحـفـيـة افـغـانـية   أن
العب منتخب أفـغانستـان لكرة القدم
زكي أنـواري تـوفي بـعـد سـقـوطه من
طائـرة أمريـكيـة في مطـار كابـول يوم
ـــاضي. وحــــاولت أعـــداد االثـــنــــ ا
ـــواطـــنـــ الــفـــرار من كـــبــيـــرة من ا
ـطـار أفـغـانـسـتـان بــاالحـتـشـاد في ا
بـــعـــد أن فـــرضت حـــركـــة طـــالـــبـــان
سـيــطــرتــهــا عــلى احلــكم  وشــوهـد
الكـثيـر من األشخـاص أثنـاء محـاولة
ركــوب طــائــرة مـــتــحــركــة. وأشــارت
الــوكـــالـــة إلى أن أنـــواري ســـقط من
طائرة بوينج سي- 17التابعة للقوات
اجلـويــة األمــريــكـيــة وأكــدت الـهــيــئـة

العامة للرياضة وفاته.
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زكي أنواري

سـيـزورُ مـحــافـظـةَ الـبـصـرة
من 23   حــــــــتى 8/26  كالً
من  مـــحــمــود الــشـــيــبــاني
عضـو اللـجـنة الـتنـفيـذية –
رئــيس الـــلــجــنــة وجــاسم
سـلــطـان الــرمـيــحي األمـ
الـــــعـــــام  –نـــــائـب رئـــــيس
اللـجنـة وحمـد عبـد الكر
الـــبــاجـــري عـــضــو جلـــنــة
ــالك وفــيــصـل إســمــاعــيل ا
ــســتــشــار االســتــراتـيــجي ا
عضـو اللـجـنة وطـارق علي–
مـــحـــمـــد عــــضـــو الـــلـــجـــنـــة
ومــصــطــفى أحــمــد مــصـطــفى
سكرتـير ومحـمد عبـد الواحد
ـســابـقـات ســكـرتـيــر جلـنــة ا
واحــمــد عــبــدالــله الــنــعـيــمي
عضـو اللـجـنة ومـيرزا أحـمد
عـــلي عــضـــو جلــنـــة وخــالــد

سليم احلاج عضو جلنة.

الرابع والعشـرين من كانون األول / ديـسمبر
ــقـــبل. وســـيــصلُ وفـــد كـــبــيـــر من االحتــاد ا
اخلـليـجيّ لـكـرة القـدم إلى مـحـافـظة الـبـصرة
العب هــنــاك وااللـتــقـاءِ ــنـشــآت وا لــتــفـقــد ا
ـالعب. ويضمُ ـشـرفـ على ا سـؤولـ وا بـا
وفــدُ االحتــاد اخلــلــيــجيّ لــكــرة الــقــدم الـذي
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تلقت الهيئةُ التطبيعيّة لالحتادِ العراقي لكرة
القدم ردَ االحتادِ اخلـليجي بخـصوص حتديدِ
موعد زيارة مـحافظة الـبصرة لتـفقد منـشآتها
الـريـاضـيـة واخلـدمـيـة وذلك قـبل اسـتـضـافـةِ
قرر إقامتها في بطولة خليجي  25 التي من ا
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دينة البصرة ملعب الفيحاء 

 مــؤكـدا ان قــرار عـودة الــلــعب عـلى
ارضنـا سيصـدر بعـد مبـاراتي كوريا
اجلــنـوبــيـة وايــران ونـأمل ان يــكـون
الـــقـــرار من صـــالـح الــعـــراق. وعـــلى
ســـيـــاق اخـــر  اضـــاف فـــرحــان : ان
انــتـخـابــات احتـاد الــكـرة قــائـمـة في
مــــوعــــدهـــا احملــــدد في  2021/9/14
وان االمـور تـمــضي عـلى قـدمٍ وسـاق
واليوجـد مبـرر لتـأجيـلهـا خصـوصا

بـــعــد اتــمــام انـــتــخــابــات
االحتـادات الـفـرعـية
الــــــــــتــي جــــــــــرت
بانسيـابية ويسر
 وبـعــلم االحتـاد
االســيــوي الـذي
اشـــــــرف عـــــــلى
ســــــــيــــــــرهــــــــا.
ُ واخـتتـمَ األم
الــــــــــــــعــــــــــــــام
لـلــتـطـبــيـعـيـة
محمد فرحان
حــــــــــديــــــــــثـه
بــالـــقــول: إن
الـتـطـبـيـعـية
تـــــنــــتــــظــــر
ـــوافــــقـــة ا
الـرســمـيـة
مـــــــــــــــــــن
االحتــاد
القطري

dJð.∫ جانب من تكر تطبيعية الكرة

محمد
فرحان
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بغداد



{ مدريد- وكـاالت: جنح نادي ريال مـدريد في حتصـ أحد العبـيه البارزين في خط الـهجوم
ـدرب في بعـقد جـديد حـتى صيف 2023. وكتب فـابريـزيو رومـانو خـبيـر انتـقاالت الالعـب وا
دد عقده ا  ـوقع التواصل االجتمـاعي تويتر  توقـيع العقود كر بـنز أوروبا على حسابه 
مع ريال مدريـد حتى يونـيو/حزيران 2023. وأضاف اكتـملت األوراق واإلعالن الرسـمي جاهز
للظهور بعد الـتجديد لتيبـو كورتوا وداني كارفاخال. وتـأتي تلك اخلطوة من ريال مدريد في ظل
لكي في االحتفاظ بخدمات مهاجمه الفرنسي بعد رحيل بعض جنومه هذا الصيف مثل رغبة ا
وسم يز رفـقة ريال مـدريد في ا ا بشـكل  سيرجـيو راموس ورافـائيل فاران. وظـهر كر بـنز

سابقات. اضي حيث سجل  30 هدفًا في  46 مباراة خاضها في جميع ا ا
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{ الـقـاهــرة - وكـاالت: أوقـعت قـرعـة
كــأس األ األفــريــقــيــة لــكــرة الــقــدم
حــامل الــلــقب اجلــزائــر مع الــبــطل
الـسـابق سـاحل الـعـاج في مـجـمـوعة
ــؤجــلــة واحــدة من بــطــولــة  2021 ا
الــتي تــســتــضـــيــفــهــا الــكــامــيــرون.
ــــوجب الــــقـــــرعــــة الــــتي جــــرت و
بحـضور كـوكـبة من جنـوم كرة الـقدم
بالـقارة الـسمـراء في مديـنة يـاوندي
يوم الثالثاء يواجه منتخب اجلزائر
كذلك سـيرالـيون وغيـنيـا االستـوائية
في اجملـمــوعـة اخلـامـســة.وسـتـشـهـد
الــبـطــولـة الــتي تــقـام من  9يـنــايـر/
كانون الثاني إلى  6 فبرايـر/ شباط
وصـــــــول األول والــــــــثــــــــانـي فـي كل
مجموعة وكذلك أفضل أربع فرق من
ـرحـلة ركـز الـثـالث إلى ا أصـحـاب ا
اإلقـصـائـيـة.وحـضـر الـقـرعـة عـدد من
ـرموقـة بينـهم رئيس الشـخصـيات ا
االحتاد األفريقي لكـرة القدم باتريس
مــوتــســيـبـي وأسـطــورة كــرة الــقـدم
الـكامـيـروني روجيـه ميال بـاإلضـافة
إلـى العــــبــــ بــــارزيـن مــــثل ديــــديه
دروغـبــا واحلـاج ضـيــوف وصـمـويل
إيـــتــــو.وتـــواجـه مـــصــــر الـــفــــائـــزة
بالبطولة  7مرات نيجيـريا صاحبة
األلـــقـــاب الــــثالثـــة فـي اجملـــمـــوعـــة

الـرابــعـة الــتي تـضم كــذلك الـسـودان
ــغـرب الـذي وغــيـنــيـا بــيـســاو.أمـا ا
ـنتخـبات األفريـقية يتصـدر ترتيب ا
فـسـيواجه جـزر الـقـمـر الـتي تـشارك
ألول مـرة في الـنــهـائـيـات بـاإلضـافـة
إلى غــانــا والــغـابــون في اجملــمــوعـة
الثـالثـة.وتـشهـد منـافسـات اجملمـوعة
الثـالثة مـواجهة بـ الغـاني توماس
ــريك بـــارتي والــغـــابــونـي بــيــيـــر إ
أوباميانغ الزمـيل في نادي أرسنال
اإلجنـلـيـزي.وتـواجه تـونس مـنـتـخب
غـامــبـيـا الـذي يــشـارك ألول مـرة في
الـــنــهــائــيــات بـــاإلضــافــة إلى مــالي
وموريتـانيا في اجملـموعة الـسادسة.
وبـالـنـسـبـة لـلـسـنـغـال الـتي احـتـلت
مــركــز وصــيف الــبــطـولــة الــســابــقـة
بخسارتـها أمام اجلزائـر في النهائي
بابوي وغينيا عام 2019  فتواجه ز
ومـاالوي في اجملـمــوعـة الـثـانـيـة.أمـا
ــضـيــفـة الـتي الــكـامـيــرون الـدولـة ا
تـسـعـى لـلـفـوز بـالــلـقب الـسـادس في
تــاريــخــهــا فــتــواجه فـي اجملــمــوعـة
األولى إثـــيــوبــيــا والــرأس األخــضــر
وبـوركـينـا فـاسـو.وسـتشـهـد يـاوندي
ـبـاراة االفـتتـاحـيـة بـ الـكـامـيرون ا
وبـوركـيـنـا فـاسـو.وسـيـتم اسـتـخـدام
مـلــعـبـ فـي يـاونـدي بــاإلضـافـة إلى

مالعب  بناؤها أو جتديدها حديثا
في بافوسـام ودواال وغاروا ولـيمبي.
وتأجلت بـطولـة كأس األ األفريـقية
مـرتــ وذلك بــسـبب مــخـاوف 2021
بـشـأن الـطـقس الـرطب وتـفـشي وبـاء
كوفيد-19. وحتى القرعة التي كانت
مــقـــررة في حــزيــران  تــأجــيــلــهــا
بـسبب الـوبـاء.واختـيـرت الكـامـيرون
الســتــضــافــة بــطــولـة  2019 لــكــنــهـا
تأخـرت في االسـتعـدادات واضـطرت
ــسـؤولــيـة وجتــهـيـز مــصـر لــتـولي ا
مالعبها في فترة قصيرة. مجموعات

كأس األ األفريقية:
اجملـــمـــوعــــة األولى: الـــكــــامـــيـــرون
بــوركــيـنــا فــاسـو إثــيــوبـيــا الـرأس

األخضر
اجملــمـــوعــة الـــثــانـــيــة: الـــســنـــغــال

بابوي غينيا ماالوي ز
غرب غانا جزر اجملموعة الثالـثة: ا

القمر الغابون
اجملمـوعـة الرابـعة: نـيـجيـريا مـصر

السودان غينيا بيساو
اجملــمـــوعـــة اخلـــامـــســـة: اجلـــزائــر
سيراليون غينيا االستوائية ساحل

العاج
اجملـمـوعـة الـسـادسـة: تـونس مـالي

موريتانيا غامبيا
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فروضة 19 ـستمرة وقيـود الدخول ا  ا
من قـــبل مـــالــيـــزيــا تـــلــزمـــنــا بـــإلــغــاء
احلـدث".وهو العام الثاني على التوالي
الــذي يـشـهـد إلـغــاء الـسـبـاق الـذي كـان
مـقـرّراً في  24 تـشـرين األول عـلى حـلـبة
ســـيــبـــانغ بــســـبب اجلــائـــحــة. وحــذت
مــالـيــزيـا حـذو دول عــدة أعـلــنت إلـغـاء
ــا فــيــهـا ــوسم  ســبــاقــاتــهـا لــهــذا ا
تـايـلـندا الـيـابـان وأسـترالـيـا. وسـتحلّ
مــديـنـة مــيـسـانــو بـدالً من ســيـبـانغ في
روزنـامة بطـولة العالم لـلموتو جي بي
والــتي سـتــسـتـضــيف الـســبـاق لــلـمـرة
الــثــانــيــة خالل شــهــر واحــد. يــتــصـدر
الــدرّاج الــفـرنــسي فــابـيــو كــوارتـارارو
(يـاماها) الترتيب الـعام احلالي برصيد
نــــقـــطـــة عن 47 نــــقـــطـــة بـــفـــارق  181
اإليـــطــالـي فــرانـــشــيـــســـكــو بـــانــيـــايــا
(دوكـــاتي) وذلك قـــبل عــشـــرة أيــام من
سـباق جائزة بريطانيا الكبرى في إطار
رحلة الـ 12من روزنامة العام 2021. ا

اخلـــمــيس لـــتــحلّ حـــلــبـــة مــيـــســانــو
اإليـطـالـيـة مكـانـهـا. وأكـدّ بيـان مـشـترك
صــــادر عن االحتـــاد الــــدولي لـــلــــعـــبـــة
ـيـة ـروجـة لــلـبـطـولــة الـعـا والــشـركـة ا
"دورنـا سـبورتس" أن "جـائحـة كوفـيد -

{ بــاريس- (أ ف ب) - ألــغــيت جــائـزة
مـاليزيا الكبـرى لسباقات موتو جي بي
والــتي كــانت مــقــررة في تــشـرين األول
ــقــبـل بــســبب "تــعــقــيــدات" فــيــروس ا
ــنــظــمـون كــورونــا بــحــسب مــا ذكــر ا
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موافـقـة سان جـيـرمـان على الـتـفـاوض. كمـا حـسم نادي
وفـاق سـطيف وصـيف دوري احملـتـرف اجلـزائـري لـكرة
القدم وجـهة جنمه محمد األمـ عمورة الذي كان محل
اهتمـام العديد من األندية األوروبية. وكشف فهد حلفاية
ـدير الـعـام لـنـادي وفاق سـطـيف في تـصـريح لإلذاعة ا
اجلـزائريـة اليـوم اجلمـعـة أن عمـورة سيـنضم لـنادي
لــوجــانـو الــســويــسـري الــذي قــام بــكل اإلجـراءات
لـتـسـهـيل حـصـول الالعب عـلى الـتـأشـيـرة وسـفره
ــديـــر الــعـــام لــوفــاق إلى ســويـــســرا. وأوضـح ا
ســطـيف أن الــوقت لم يــعـد في صــالح الـنـادي
اجلـزائـري موضـحـا أن مـحـمـد األمـ عـمورة
صاحب الـ 21 عامـا سيلـتحق بـفريـقه اجلديد
ــقـبـلـة. ولـم يـكـشف حــلـفـايـة عن في األيـام ا
قـيمـة صفقـة انتقـال عمـورة لكن عبـد احلكيم
ســرار رئــيس مــجـلس إدارة وفــاق ســطـيف
أكد في وقت سـابق تمـسك الفـريق باحلـصول

على  1.5 مليون يورو.
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{ رومـا- وكاالت: قـدم أليـسانـدرو فلـورينـزي ظهـير روما
ـيركـاتو الـصيفي تنـازلًا لـتسـهيل انـتقـاله إلى ميالن خالل ا
ـوقع كــالـتــشـيــو مـيــركـاتــو اإليـطــالي فـإن اجلــاري. ووفـقًــا 
فـلـوريـنـزي بـات على أعـتـاب الـتـوقـيع مع مـيالن بـعـد أن قدم
وقع اإليـطالي تضـحيـة مالـيـة إلقنـاع روما بـالصـفـقة. وأشـار ا
إلى أن النـادي اخـتلـفا على  500 ألف يورو في قـيمـة الصـفقة
ـاضـية لـكن فـلوريـنـزي أنهى األزمـة بـالتـنـازل على خالل األيام ا
راتبه اخلاص بـشهر يورو في روما. وأوضح كـالتشيـو ميركاتو أن
فـلورينزي صاحب الـ 30 عامًا سـيخضع للكـشف الطبي اليوم في
ـوقع اإليـطـالي إن فـلـوريـنزي ميـالن تمـهـيـدًا إلنـهـاء الـصـفقـة. وقـال ا
دة مـوسم على سـبيل اإلعـارة مقـابل ملـيون يورو سـينتـقل إلى مـيالن 

مع أحقية الشراء نظير  4.5 مليون يورو.
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حلبة سباق موتو جي بي

{ مــدن وكــاالت: أكــد تــقــريـر صــحــفي إســبــاني أمس
اجلـمعـة أن الفـرنـسي كيـليـان مـبابي جنم بـاريس سان
جـيرمان يـشعر بـاخليانـة في النادي الـباريسي. ويـنتهي
عـقـد مبـابي صـاحب الـ 22 عـامًـا مع سـان جـيـرمـان في
صـيف 2022  ويـرفض الالعب الـفـرنسي حـتى اآلن كل

عروض التجديد مع باريس.
 ووفقًا لـبرنامج كواترو اإلسباني فإن مبابي قال لناصر
اخلليـفي رئيس باريس خالل جلـستهمـا هذا األسبوع:
أريـــد الـــذهــــاب إلى ريـــال مـــدريــــد.. لن أجـــدد. وأشـــار
الـبـرنـامج اإلسـباني إلـى أن مبـابي بـات يـشـعر بـاخلـيـانة
في سان جيـرمان بعد أن أخلف النادي الباريسي وعده
في 2017  بأن يـفـتح البـاب للـمفـاوضـات مسـتقـبلًـا أمام
ـغـادرة. وأوضح أن رحـيل الـشـاب الـفـرنـسي إذا طـلب ا
يركاتو ريال مدريد لن يـنسحب من الصـفقة قبل نهـاية ا
في  31 آب/أغــســطس اجلــاري حــيث إن فــلــورنــتــيــنـو
ـبابي ـيـرجني يجـهـز الـعـرض اخلـاص  بـيـريـز رئـيس ا
حـتـى الـثــانـيــة األخــيـرة مـن سـوق االنــتـقــاالت في حــالـة
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- وكاالت: يسـتعد بايرن ميونخ السـتقبال جماهيره مـن جديد داخل ملعب أليانز { برل
أريــنـا ألول مــرة مـنـذ  18 شـهــرًا وذلك عـنـد مــواجـهــة كـولن  في ثــاني جـوالت الـدوري
ــاني. وأثـار الـبـافــاري الـشـكـوك حــول مـشـاركـة حــارسه اخملـضـرم مــانـويل نـويـر في األ
بـاراة وذلك بـعـد إعالن مـعـانـاته من إصـابـة في الـكـاحل تـعـرض لـهـا خالل مـواجـهة ا
ـاني. ورغم ذلك بـدد موقع سـبورت  1 الـشكوك بـوروسيـا دورتمـونـد في السـوبر األ
ـقبـلة بـاإلشـارة إلى عدم خـطـورة إصابـة احلارس بـاراة ا حـول غـياب نـويـر عن ا
انـي. وأشار إلى جـاهزيـة صاحب الـ  35 عامًـا للـمشـاركة أمـام كولن وسط األ
توقع أال يقل عن  20 ألف مشـجع. وظهر نوير بأفضل حضـور جماهيري من ا
مسـتـويـاتـه خالل مـواجـهـة أسـود الـفـيـستـيـفـال حـيـث قـام بإنـقـاذ رائـع لـفـرصة
ـا أسهم في خـطـيرة مـن ماركـو رويس حـالت دون تقـدم الـغر فـي النـتـيجـة 
ـباراة فإنه فـوز بايرن 1-3   وتـتويجـه باللـقب التاسع. وحـال عدم حلاق نـوير با
اني جوليان ناجلـسمان على احلارس البديل سف درب األ توقع اعتـماد ا من ا

أولريتش العائد مؤخرًا في صفقة انتقال حر. 
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{ لـندن- وكـاالت: يـنشط نـادي آرسـنال بـشكـل مكـثف إلبرام
يـركاتـو الـصيـفي اجلاري. صفـقـات جديـدة قبل غـلق بـاب ا
درب وكتب فابـريزيو رومانـو خبيـر انتقاالت الالعـب وا
في أوروبـا عبـر حسـابه على تـويتـر انتـهى آرسنال من
عقـود مارتن أوديـجـارد وآرون رامسـدال حيث وقع
الـثـنـائي مع اجلـانــرز واإلعالن الـرسـمي جـاهـز
لــلــظـهــور. وجـرى مــنــذ قـلــيل اإلعالن بــشـكل
رسمي عن إتـمام صفقة أوديجارد. وأضاف
سـيــتم اإلعـالن عن تــمـديــد عــقــد جــرانـيت
تـــشــاكـــا في وقـت قــريـب. ونــوه آرســـنــال
يبـحث اآلن عن حلول للتخلص من ويليان
ولوكاس تـوريرا وهيـكتور بـيليـرين وسياد
كوالسيـناك. ووفقًا لتـقارير بريـطانية فإن
مـلـيون قـيـمـة صـفـقـة أوديـجارد تـبـلغ  30 
ـكـافـآت إلى جـنـيه إســتـرلـيـني وتـرتــفع بـا
مــلــيــون إســتــرلــيــني. بــيــنــمـا ســيــدفع 34
آرســنــال  24 مــلــيـــون جــنــيه إســـتــرلــيــني
لشيـفيلد يونايتد مـقابل رامسدال باإلضافة

إلى  6 مالي إسترليني كإضافات.

أليساندرو
فلورينزي
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{ االســــكــــنـــــدريــــة - وكــــاالت:
يــواصل مــجــلس إدارة االحتـاد
الــســكـنــدري بــرئــاسـة مــحــمـد
مـصــيــلـحـي الـعــمل عــلى قـدم
وساق قبل اسـتضافة الـبطولة
الـعـربـية لألنـديـة لـكرة الـسـلة
والـتي ستـقام أواخـر سبـتمـبر
ــقـــبل. وقــام مـــجــلس إدارة ا
زعيم الثـغر بتطـوير الصالة
غطـاة صالة كـمال شلبي ا
العريـقة والقيـام بأعمال
الصيـانة حتى
تـكـون جـاهـزة
مـع انـــــطالق
ــــــــــــــوسـم ا
اجلـــــــديـــــــد
لـــدوري كــرة
الــســلــة ودوري
الــكــرة الـــطــائــرة.
يـذكــر أن زعـيـم الـثــغـر هــو حـامل
لـقـب الـبـطــولـة الــعـربــيـة في آخـر

 . نسخت
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وحـــرص مــــجـــلس إدارة االحتـــاد
الــســكـنــدري عــلى تــطـويــر كــافـة
مـرافق الـنـادي في فـرع الـشـاطـبي
بـجانب الـصالـة. كـما قـام اجمللس
بـافــتـتــاح صـالـة اجلــيـمـانــيـزيـوم
اجلــــــديــــــدة فـي فــــــرع الــــــنـــــادي
بسـموحـة حيث  تغـييـر موقعه
داخل الـنـادي مع تـزويـده بـأحـدث
األجـهـزة الـريـاضـيـة. كـمـا أعـلـنت
ـكـلــفـة بــإدارة الـزمـالك الـلــجـنــة ا
بـرئــاسـة حـسـ لــبـيب تــعـاقـدهـا
رسـمـيـا مع الـيــونـاني فـاجنـيـلس
أجنـيـلـو لـتـدريب فـريق الـسـلة في
ـوسم الـقادم.  وتـولى الـيـوناني ا
أجنــيـلــو تــدريب الــزمـالك خــلــفـا
لإلســبـاني أوجـســتي بـوش الـذي
تولى القيادة الـفنية لألهلي خالل
دير اضـية.  ويقود ا الفترة ا
الـــفــنـي الــيـــونــاني ســـلــة
ـدة مـوسم واحد الـزمـالك 
وفــقـا لالتــفـاق الـذي  مع
كلـفة بإدارة النادي اللجـنة ا
مــنــذ قــلــيل.  وحــقق الــزمــالك في
ــنـقــضي لــقـبـي بـطــولـة ــوسم ا ا
أفــــريــــقـــــيــــا األفــــرولــــيج ودوري

الـسـوبـر فـيـمـا ودع بـطـولـة كأس
مـصر من مـرحلـة نـصف النـهائي.
ورفض أوجــســتي بــوش جتــديــد
عــقــده مع الــزمــالك لــيــرحل عــقب
ــصـر ــاضي لــكـنـه عـاد  ـوسم ا ا
عبـر بوابة األهلـي. يكر أن الـلجنة

ـكـلـفـة بـإدارة الـزمـالك بـرئـاسـة ا
حـسـ لـبـيب أتــمت اتـفـاقـهـا مع
األمـريكـي كورتـيس جـيريـلـز لدعم
ـوسم فـريـق الـســلــة قـبل بــدايــة ا
الـــــــقـــــــادم. وعــــــلـم كــــــووورة أن
مسؤولي الـزمالك توصـلوا التفاق

نـهــائي مع جـيــريـلــز والـذي
لــعب بــعـــدد من الــدوريــات
دير األوروبيـة برغبـة من ا

الـفـني الـيـونـاني
فـــــاجنــــيـــــلــــيس

أجنيلو.
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من ذكـرى سـفر مـأسـاوي على سـفـينـة االحـزان تسـمى عـاشوراء
وبقداس يليق بالشهـداء من ذبيح الفرات الى عبير كرب وبالء هل
ثـمة سـفـينـة جتيـد االبـحار في بـحرالـدمـوع غيـر سفـيـنة عـاشوراء
فــاحلــزن يـتــجــدد كل عــام في  قــداس حــزين مــبــكي يــخــيم مــنـذ
الــغـــدربــذبـــيح الــفـــرات احلــســـ ع  وحــتـى يــومـــنــا هـــذا حــيث
يتكررالغدروالشـرليخطف عبير كـربالء تزامنا مع قداس عاشوراء
ـليئ بالشـر تتكرر في وادي  يسمى كـرب وبالء ففي هذا الزمن ا
مشاهد ذبـيح الفرات وتتـكرر الصور الـتي جتسد االحساس ذاته
كحرارة هذا الصـيف الذي يركل بأقدامه الـقاسية شواطئ االمان
ــافـيــات الـنــكـرة الــتي أحـرقـت الـعــقـيــدة وتـاجــرت  بـدين كــكـره ا
احلسـ ع فأرهقت قـلوبنـا والزمن بـالتفـكير بـعدد ضربـات القلب
في مشاعرنـا التي يرافقـها القلق من اجملـهول ونحن ننـتظر بحكم
ـعاصـرة في سفـر نوسـتاجلي لـينـتهي بـنا الى الـلحـظة الـعراقـية ا
هـنـا في زمن مــلـوك الــشـر واإلنـحــراف هـذا الـذي أنــهى اجلـمـال
ــضي بال وفــردوسه الــضــائع فــردوس ضــيــعـــنــاه نــحن الــذين 
بوصلة وقلوبنا يعـتصرها األلم واحلزن الى مالم نفلح في احلفاظ
عليه في سـلوكنـا من سيرة احلسـ ع وقرآن محـمد ص ها نحن
ـان بالعقيدة ضي وكلنا شـر بال تسامح وال حب مع فقدان اال
ونـحن أصحـاب الـعقـيدة .عـراقـنا الـعريق الـيـوم أطاح به الالهـث
ـتدحـرجة لـتـخريب الـوطن وهم كـاللـعنـة التي خـلف كرة الـسـلطه ا
حلت علينا وسوطها الذي يجـلدنا ويقول لنا ال مفر لكم .فاألخطاء
الـتـاريـخـيـة تـتـكـرر وذيل اخلـيـبـة الـطـويل والـشـرالـقـاسي يـجـلـدنـا
ويـعـاود الـبـكـاء كل يـوم وسط سـرب من األحـزان الـتي ال تـفـارقـنا
ـطـرودين من جـنـة الـدنـيا ضـطـهـدين ا وحتـادثـنـا بـلـغـة كـوابيـس ا
.فـإلـى من نـشـكـوا سـقـوطـنـا في بـحـر احلـرمـان والى من نـشـكـوا
عـدم جـرائم هدر الـدماء الـبريـئة والى من نـشكـوا تمـزق ثيـاب ا
بيد الـزمن القاسي وتسـألنا جـدران األحزان في كربالء ومن فرط
نـاخ الـعام االجـتـماعـي والبـيـئي تسـألـنا أشـجـار شوارع قـسـوة ا
ـنـاخ كـربالء الــذابـلـة حــزنـا عـلـى غـارسـهــا الـشـهــيـد عـبــيـر ألن ا
اء كما حرم الـشهيد عـبير من احلياة االجتماعي سـيحرمهـا من ا
وستـلتـحق بولي أمـرها الـذي غرسـها.. فـللـزمان مـسرات وأحزان
وفجائع الدهر أنواع منوعة فتركنا التسامح واحلب يجمع حقائبه
ويرحل ولم نكـلف أنفسـنا بوداعه ومـاتت قلوبـنا قبل أن نصل الى
نـا وقلوبنا دينة الـفاضلة التي نـحلم بها فسـمعنا خبـر موتها و ا
وت حطب ونارأحرقتنا وكـلما تفحمت القـلوب عادت لنا سكرات ا
الــبــطــيئ ..فــفي هــذه األيــام وكل عــام تـمــرعــلــيــنــا ذكــرى قـداس
عاشوراء ونحن نلعن التـوحش في حالة انسان كيف كان باالمس
وكيف أصبح اآلن أشد توحـشاً في هذا الزمان فيـستأثر بنا وفيه
شـاهد دمويـة حمضـية تـتكرر ويـتحول الى يتم تـدج اجملتـمع  
قـدس لتـوجيه الـضربات تاريخ مـخزي عـند من آثـروا القـفزعـلى ا
ـدنـسة من بـاب االنـتقـام من الـعزل الـذين اخـتاروا بـبنـادق الـغدرا
الـسالم ومرآة الـزمن الفـاضـحة ال تـنسـينـا صـورة سيـد الشـهداء
احلسـ ع الثائـر احلق الذي لم يخـشى في سلـوك احلق والعدل
جبروت متجبر فمعروف من هو احلس ع إنه االنسان الذي قال
ال لـلفـسـاد واجلبـروت واالسـتبـداد فإضـطـرإلشهـارسـيفه من أجل
الـعــدل واحلق والـوقــوف بـوجـه الـظــلم واالضـطــهــاد عـلى أمل أن
ـــؤســســات تــشـــرق لــلـــحق شــمس فـــفي زمـــانــنـــا هــذا نـــســأل ا
ـة كيف لهـا أن تتهم غـيرها واجلمـاعات الراعـية والصـانعة لـلجر
ـة والـتـرهـيب بـإسم الـدين ..إلى مـتى بـاإلرهـاب وسـلـوكـهم اجلـر
يـسـتـمر تـبـني مـواهب فن االسـتحـمـار عـند صـنـاع الـقرار ويـنـظر
للمـتلقي كـأنه الزال يرضع أصابـعه وإلى متى يبـقى العراقي يراه
صــنــاع احلــدث مـغــفال ســاذجــا حتت مــجــهــر نــظــامـهـم الـقــامع
لالصوات وإلى متى يبقى الفجور واحلقد والكراهية أن يبلغا الى
ـة وإلى مــتى يـتـجــاهـلـون ـســا الـتــصـفـيــة اجلـسـديــة لالصـوات ا
ـسـتور وإنـزال بالء الله ويـستـهـينـون بالـقـدرة اإللهـيـة في كشف ا
ظـلوم بالغوث بعد إستشهاد عليهم أليس درسا لهم صرخات ا
ئـات وآخرهم عـبيـر كربالء اخلفـاجي مديـر بلـدية كـربالء وسبقه ا
إيهاب الـوزني اخلفاجي كي ال ينـصبوا أنـفسهم طواغـيت العصر

بالتزوير واخلداع . 
ـشـاعرنـا واحـاسيـسـنـا احلزيـنـة كمـا اخـتلط فـاخـتلـطت دمـوعـنا 
ـرهـفة ـتصـاعـد من قـــــــدور طـعام عـاشـوراء وقـلـوبنـا ا الـبـخـار ا
تـذرف الدمـوع وتـضرب الـصدور فـي قداس عـاشوراء حـزنـا على
شهـداء االمس واليـوم معـا ونحن نـتألم ونـذوب في احلـزن ككرات
الـزبـدة التـي تراقص الـصـفـيح  السـاخن بـعـد ان فقـدت  تـوازنـها
ـظلـوم الـذين فارقـونا بـفعل  مـجرم اوقـد نار الـفتـــــــــنـة وقتل ا
ــتــفــاوت بــ الــشــر غــدرا في عـــصــر خــراب الــزمن الــعــراقـي ا
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ونـحن العـراقـي بـكيـنا الـوقت ومـا بكـانا الـوقت فـغابت شـموسـنا
واطـنة التي تبـاعا وكأن سـماء عراقـنا هوت عـندما غـابت شمس ا
عـجـزات فتـكـفيـنا ال حتـتـاج منـا كثـيـرا كي ننـوي ان نـصنع بـهـا ا
عجزات باحلب والتـسامح فهو ليس كثـيرا علينا النية ان نصـنع ا
وال نحتاج للتفـيكر في كيف نحب ونسامح بـعضنا ونحارب الشر
من ذواتنا وشـهوات نفوسـنا .فب اجلـاني والضحيـة مسافة نداء
.فـاإلضـطـهـاد مـحـرقـة تـكـتم مـظـلـوم لـتـنـقـلب االمـورعـلى اجملـرمـ
أنـفـاسـنا وتـكـمم أفـواهنـا وتـتـرك أرواحنـا مـعـلقـة عـلى عـمود زمن
اخلـراب والشـر وبقـدر ما تـنأى بـنـا مسـافات الـوقت نحن نـضرب
جـذورنـا أكـثـر فأكـثـر في أبـعد نـقـطـة من مـاضيـنـا عـمقـا كـشـجرة

صبار خرجت من طوع دين غابتها . 
) لـلـشـاعـر الـكـبـيـر عـبد وهـذا يـذكـرنـا بـقـصـيـدة (آمـنت بـاحلـسـ

الرزاق عبد الواحد وجاء فيها ..
ون          فأنا وكلنا الى األظلم لئن ضج من حولك الظا
وإن خانك الصحب واألصفياء       فقد خاننا من له ننتمي
بنو عمنا..أهلنا االقربون             واحدهم صار كاألرقم
تدور علينا عيون الذئاب              فنحتار من أيها نحتمي
لهذا وقفنا عراة اجلراح              كبارا على لؤمها األلم
فيا سيدي ياسنا كربالء             يُأللئ في احللك األقتم

فـإغـمـضوا عـيـونـكم يـاشهـداء الـعـراق قريـرين الـعـيـون في حضن
االمل وزيـدينـا ضوء يـامصـابيح احلـكمـة كي نعـرف طريق الـعودة
الى نـفـوسـنـا ولـنــبـني في قـلـوبـنــا ذكـرى كل الـشـهـداء في قـداس
عـاشـورائي كأعـشـاش الـطيـوروالـدعـاء لكم في جـنـة اخلـالدين مع
سيد الشهـداء احلس ع ونصلي لكـما صالة احلرية في حضرة

االمام احلس ع في هذا العام وكل عام .

Íd UO « bL  r U

بغداد

Í√d « U U&≈ 8
ÊQA  W —uNL'« fOz— v ≈ W U —

b b'« U uIF « Êu U  

wK  e e  ÍœU

بغداد

d U  —«d

بغداد

rKE « b{ W ÒËb  W d  ÂÒd  s  d UF «

 r OL  ÕU$ 

النجف

?? مامعنى أنا أُحبُ احلس
احلس الشهيد ينتظر اجلواب!!

ألـطم عــلى صــدري الـعــاري حــتى تـظــهـر
عليه بقع حمراء 

احلس يقول ال ال ال وألف ال..
أضـــرب بــــسـالسل حــــديــــديـــة( يــــســــمى

الزجنبيل ) على ظهري حتى يُدمى..
احلس يقول ال ال ال وألف ال

أضـرب بـالـسـيف علـى رأسي حتـى أُدميه
ويـخرج الـدم مـدرارا وأنـا أتبـاهى بـأنني

مع احلس !!!
احلس يقول كال وألف كال.. 

إنــهــا عــادات جـــاهــلــيــة.. إنــهــا عــبــادات
جاهلية 

وأنـــا خـــرجت لـــطـــلب األصـالح .. فـــمــاذا
يعني األصالح 

األصـالح يــعـــنـي أن تـــتــحـــرروا مـن هــذه
األوهـــام.. أن تـــعـــيـــشـــوا بـــكـــرامـــة .. أن
تـــدافــعـــوا عن وجـــودكم .. أن تـــعــيـــشــوا
أحـرارا .. ليس فقط أن تقولوا هيهات منا

الذلة.. أن تثوروا على مضطهديكم .. 

وهـكذا كـانت الـشـهـادة والوالدة في بـذاته
وهو العاشر من احملرم .. ولكن يوم واحد
غــالــبــيــة شـيــعــته الــذين ثــار مـن أجـلــهم
عندما حتل ذكرى يـستلون سيوف جهلهم

عاشوراء كي يقتلوه بها..
نـعم  احلس الـشهـيد يُقـتل من جديد في
كل ســنــة وفي مــثل هــذه األيــام٠ أنـا اآلن
ــة أجــوب داخل مـــديــنــة الـــنــجف الـــقــد
أزقـتهـا وشوارعـها مـرتديـاً كمـامتي وسط
الـزحـام بــ عـشـرات بل مـئـات اآلالف من
الـذين يقـرعون الطـبول ويـرفعـون الرايات
ويـــضـــربـــون الـــزجنـــيل عـــلى ظـــهـــورهم
وبـعضـهم يـتطـبرون حـيث يـضربـون على
رؤوسـهم بـالــسـيـوف والـقــامـات والـدمـاء
الـغزيـرة تسـيل على وجـوههم ومالبـسهم
الـــبـــيـــضـــاء الـــتي تـــشـــبه األكـــفـــان وهُمْ
يـصـيحـون يـاحـسـ .. واحـسـ حاولت
رج أن أبـتعد وأن أخرج من هذا الهرج وا
وهـذا الزحـام وأن أجـلس عـلى دكة عـالـية
كـان ووجـهت لنـفـسي ولرجل تـطل علـى ا
كبير كان يجلس بجانبي السؤال التالي:

ُ من وهـكـذا وُلــدَ احلـسـ طـريق احلــريـة
جـديــد في الـعــاشـر من احملــرم  لـيــبـقى
خـالـداً في ضـمـائـر األحـرار  ويـخط لـهم
طـريق الــثــورة ومـقــارعـة الــبــاطل لـذلك
صـار هذا اليوم يـوماً حسـينياً بـإمتياز 
إنه عــــاشـــوراء احلـــســــ يـــوم مـــولـــده
احلــقــيــقي الــذي عــبــر بـه ســنــ عــمـره
الــســبــعــة واخلــمــســ والــتي عــاشــهــا

نـعم إنـهــا صـرخــة احلـسـ الــتي عـبـرت
كـان وبـقى صـداهـا يَصمُ آذان الـزمـان وا
ـ عـلى مـدى الـعـصـور  فـفي مـثل الـظـا
هــذا الــيـوم عــلى الــتـقــو الـقــمــري قـبل
1382 سـنة هجرية سقط احلس شهيداً
مـضــرجـاً بــدمــائه .. مـات جــســداً وظـلتْ
مـبـادئه خـالـدة .. األصـرار والـثـبـات عـلى
ـوقف والتضحيـة بالنفس لِـيُعلم الناس ا

أنــا مــعــكم .. أنــا احلــســ لم أخــرج إال
ألجلكم .. نعم 

ثـوروا ضد مضطهديكم .. يكذبون عليكم
التـــســتـــمــعـــوا لــهـــؤالء األوغـــاد الــذين
يــريــدون أن يــفــتــكــوا بــكم بــحــجــة حب
احلـــســ .. أنــا احلــســـ أقــول لــكم إن
هـؤالء الـذيـن يـدعــونـكم حلــضـور حــفـلـة
كـورونا عندما تلـتقي األجساد باألجساد
 وتـلـتــقي الــوجـوه بـالــوجـوه ويــصـبح
الـنفس مـشتـركـاً  عنـدهـا ينـتـشر الـوباء
الــذي يــطــرق األبــواب بــحــجــة حــضــور
مـــراســــيم عــــاشــــوراء احلـــســــ .. أنـــا
احلـسـ بن عـلي أقـول لـكم  أنـا ال أحبُ
ـــوت  ولــكــني عـــشــقتُ الـــشــهــادة كي ا
أحـــرركـم من أوهــــام الـــدجـــالــــ الـــذين
يــعـــيــشــون بـــيــنــكـم ويــتــذرعـــون بــحب
وهم أبـــعـــد مـــايــكـــونـــون عن احلـــســـ
احلـسـ .. كم قـتــلـوا بـإسم احلـسـ كم
ســـرقــوا بـــأسم احلــســـ .. كم تــاجــروا
بـــأسم احلـــســ وأنـــا احلــســـ .. أنــا
واحلب واألخالص واألخالق الـضـمـير
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الــكـلــمـة نــور  (مـفــتـاح اجلـنــة في كــلـمـة
...ودخـول الـنارعـلى كـلـمـة ...وقـضـاء الله
هـــــو الـــــكـــــلـــــمـــــة ...شـــــرف الـــــرجـل هي

الكلمة...شرف الله هو الكلمة ).
مـا اعظمك سـيدي ...إخـترت الشـهادة بدل

كلمة.
في يـوم شـهـادتك سيـدي ومـذ كـنـا صـغار
ــحــيط مــرقـدك وحــتى الــيــوم نــحــتــمي 
ـــقــــدس ومـــرقــــد اخـــيـك ابـــو الــــفـــضل ا
الـعباس قـمر بـني هاشم ونـشعـر اننا في
ونتباها ان نزحف بخطواتنا جـنة احلياة
اليــ الـذيـن يـبــحــثــون عن الــرضـا مع ا
والــكـرامــة نــحـو قــبـلــة االحـرار ونــذكـرك
)والــعـبـرة(بــفـتح بــالـعـبــرة(بـكــسـر الــعـ
). ولـكن اعــتـذارا إمـامـي وسـيـدي  الـعــ
فـقــد جـسـدنـا واحـيـيـنـا الـعـبـرة ونـسـيـنـا

لـتصـقل فيـنا قـولك الثـابت (هيـهات مـنا
ـوت و نطق الـذلـة)بعـد ان خـيـروك بـ ا
فقط قلـها يا ابن رسول نـعم كلمـة  كـلمة 
الـله واذهـب الى الـفــقـراء....ولـكـن عـنـدك

في يـوم شهـادتك سـيدي أبـا االحرار أقف
صـامتـا أمام جـبروت وعـنفـوان وشجـاعة
عــــزمـك وانت الــــشـــــهــــيـــــد احلي وإمــــام
فـي مــــواجــــهــــة الـــردة االصالح مــــعــــا 

ام وإمـامـتك الـصـبـر والـقـوة والـعـنـفـوان 
بسبب ذلك كله.

من عـلمهـا زلزلة الـعروش (فواللـه التمحو
ذكرنا ..) 

ال والله سوف نكون بالذكرى دائما يابنت
عـلي ... لم ننصفك يابنت الزهراء ال نحن

وال التاريخ?
لقـد قـدست ارض الـعراق سـيدي الـشـهـيـد
خـالدا فيـها الى يـوم يبـعثـون وجعلت من
ارض(عـلي)...اقــدس ارض بــعــد الـكــعــبـة

دينة. وا
انت واهل سـيــدي الــشــهــيـد ابــا االحــرار

بيتك العظام...خالدا في الذكرى أبدا...
آجـــرنـــا الــلـه وعـــظم لـــنـــا وإيــاكـم االجــر
والـــثـــواب في يــــوم اســـتـــشـــهـــاد االمـــام

. احلس

ـسك بـكـلـمـة لـو كان( من كـان يـجـرأ ان 
علي) حاضرا ولكن علقو رأسك الشريف

بعد قطعه واحتفلو به...
ــصـطـفى ألم يـخـشــو الـعـبــاس شـبـيه ا
وقــوة عــلي وقــمــر بــني هــاشم  كــيــانـا
وحـامال لــلـوائـك وقـوة مــسـيــرتك إجتـاه

الشهادة...
 ألم يـــخــــشـــو زيـــنـب قـــديـــســــة الـــزمن
لم تــلـد إمـرأة والـتــاريخ (جـبل الــصـبــر)

مثلها ال بعدها وال قبلها.
كــيف وقــفت أمــام الــطــغــاة لــتــقـول لــهم

سوف يكون التاريخ لنا...
هـل الن جـــــدهـــــا مـن نـــــبــــــأهـــــا بــــــذلك 
ـصــطـفى... ام النـهــا بـنت عـلي...ام الن ا
أمـــهـــا الـــزهـــراء فـــاطـــمـــة...ام هي أخت
احلـسـ ...ام النهـا صـقـلت من جـبروتك

بل تـنـاسـيـناهـا بـسـبب سـلـوكـنا العـبـرة 
وثــقـافــتـنــا الـتـي طـغت عــلى الـعــبـرة من

عنفوان حتديك وشهادتك...
من انت? 
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انت من نـدبـتـك أمك الـزهـراء قـبل مـولـدك
ـصــطــفى قـبــلـة وانت من (قـبــلك)جــدك ا
القــبـلـهـا وال بــعـدهـا من مــحـبـة ســجـلـهـا
صطفى انت الـتاريخ وكما وعدك جدك ا
نـزيل اجلنـة مـحاط بـأركـانهـا االربع سـيد
ـصطفى وهو (حبيب شـبابها ب جدك ا
  الـــــلـه)...وأبـــــوك ســـــيـــــد الـــــوصـــــيــــ
(الـــــكـــــرار)...وأمك الـــــزهــــراء(فـــــاطـــــمــــة
الكوثر)...وأخيك احلسن(اجملتبى)... أنتم
أصـحاب الكـساء في احليـاة وعندالله في

خلد جنته.
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مـجلس الـنواب لـغرض الـتشـريع  وقد 
ـسودة مـن قبل ديـوان الـرئـاسة اسـتالم ا
وتــواتـــرت لـــديـــنـــا االخـــبـــار ان هـــيـــئــة
ـسـتـشـارين تـرغب في بـعض االضـافات ا
عـلى اصل مسودة مجـلس القضاء االعلى
من خالل االســتـعــانــة بــبــعض اصــحـاب
اخلـبـرة فـي الـقـانــون  فـكــانت االضـافـات
الـتي قـلـتم سـيـادتــكم انه اجلـهـد الـكـبـيـر
ــســتـشــارين في ديـوان رئــاسـة لــهـيــئـة ا

اجلمهورية .
سـيـادة الـرئـيس -  انـنـا غـيـر مـعـتـرض
عــلى الـثــنـاء الــذي اسـبــغـته عــلى هــيـئـة
ـــســـتــــشـــارين لــــديـــكم وهـم اصـــحـــاب ا
ـتــون ولـكن االعـتـراض الـهـوامـش عـلى ا
ن تـون  يـتـجـلى في اقـصـاء اصـحـاب ا
ـشـروع  وقـد كـان االلم شـديـدا وضـعـوا ا
عـندمـا يـاتي االقـصاء مـن ارفع شخـصـية

في الدولة العراقية.
سـيادة الرئيس  –انه جـهد القـضاة حيث

تبخسون .
{ قاض متقاعد عضو اللجنة القضائية التي
اعدت مشروع قانون العقوبات
وعة واتساب { عن 

ـرأة اسـتجـابة الـتي تشـكل تـميـيـزا ضد ا
لالتـفـاقـيـات الـدولـيــة وخـاصـة اتـفـاقـيـة "
الــقــضــاء عــلى كــافــة اشــكــال الــتــمــيــيــز

عروفة اختصارا " سيداو. رأة " ا ضدا
ان مـسودة القـانون الـتي وضعهـا مجلس
الــقــضـاء االعــلى اخــذت بـنــظــر االعـتــبـار
الــتــطـــبــيــقــات الـــقــضــائــيـــة وعــلى وجه
اخلـصـوص االحـكـام الـقــضـائـيـة حملـكـمـة
الـتـمـيـيـز االحتـاديـة اجلـلـيـلـة الـتي كـانت
عـــلى مـــعـــرفــة ودرايـــة وادراك  بـــبــواطن
اخلـلل والــنـقـص والـعــوز في الـنــصـوص
القـانونيـة لقانـون العقـوبات النـافذ وعلى
مـدى يزيد على النصف قرن وهم اهل مكة
وادرى بـشعـابهـا  اذ واجـهتـهم الصـعاب
ـشاكل في تطويع النصـوص القانونية وا
وامـكانية تـوظيغـها من اجل الوصول الى
ـنـصف لـذا فـهم اقرب الـعـدالة بـشـكـلـهـا ا
لـهـذا الهم الـتـشـريـعي من سـواهم  وهذا
ــكــابـد  فــرض الــلـجــنـة ــريـر وا الــواقع ا
شـروع مسـؤولـية اكـمال ـكلـفة بـاعـداد ا ا
ـشروع بـكافـة فصـوله واحكـامه  وليس ا
من الـعــدل نـسب هـذا اجلــهـد  الى هــيـئـة
ـستشارين تـدوين العديـد من النصوص ا

صـحوب بـجمل احلـماس لـهذا حـديثـكم ا
ـنتج القانـوني باعتـباره منـجزا يحسب ا
تخصص لـرئاسة اجلمـهورية  وكادرهـا ا

في اجملال القانوني والتشريعي.
شروع  تبنيه من ان قـول سيادتكم ان ا
قـبل مـجــلس الـقـضــاء االعـلى  ومـفـردة "
تـــبــني " تــعــنـي ان وجــود الــشيء ســابق
ــوضــوع الــتــبـنـي ومن ثم جــاء الــتـبــني
بـشــروطـه واسـبــابه  وهــذا الــكالم مــحل
نــظـر ومــجـانـب لـلــحـقــيـقــة والـواقع  الن
مـجــلس الـقــضـاء االعـلـى هـو الـذي وضع
مـسـودة الـقـانـون بـعـد ان شـكل جلـنـة من
ـتــقـاعــدين  بـاالمــر الـقــضـائي الــقـضــاة ا
ـــــــــــــؤرخ ــرقم 477/مــكـتب / 2017 ا ا
ـرقم  12/ 2017/6  واالمــر الـقــضــائي ا
892/مــــكـــــتب / 2017 فــــــــــــــــــــــــــــي
 30/ 10 /2017  كـلـفـت بـاعـداد مـسـودة
قانـون جديد للعـقوبات وقد عمـلت اللجنة
ــدة تــزيــد عــلى الــســنـة بــدأب ومــثــابـرة 
صادر والـنصف واستعانت بـالعديد من ا
واالتـــفــاقــيــات الـــدولــة  و ان واحــدة من
االمـور احملسـوبة لـهذه الـلجـنة كـونهـا قد
الـغت كافة الـنصوص الـقانونـية السـابقة

ـشروع ديـوان الـرئـاسـة في اجنـاز هـذا ا
ـضـام وبـعـد ذلك توالت االشـارة الى ا
ـشـروع وقـد واالحـكـام الــتي احـتـواهــا ا
الحظنا من خطاب سيادتكم او ما استقر
ــــشــــروع ــــتــــلــــقي ان هــــذا ا في ذهـن ا
الــقــانــوني هــو من بــنــات افــكــار ديـوان
الـرئـاسـة وعـلـى وجه اخلـصـوص هـيـئـة
ـستشـارين وما استعـانت به من جهود ا
الـكفـاءات واخلـبـرة الـفـقـهـيـة ومـحـصـلة

الى السيد رئيس اجلمهورية احملترم
عـقد سيادتكم اجتـماعا  ضم مجموعة من
ـعـنيـ في الـشـان الـقانـوني و خالله ا
االعالن عـن اطـالق  مـــــشــــــروع قـــــانـــــون
الــعــقــوبـات اجلــديــد وقــد ورد في بــدايـة
شروع  تبنيه من قبل حديثكم ان هذا ا
مجلس القضاء االعلى واستشارة مجلس
الــدولـــة وقــد عــرج ســيـــادتــكم بــاالشــادة
ـستـشـارين في باجلـهـد الـكـبـيـر لـهـيـئـة ا

ــكن ــســـودة والــتـي ال  ـــثــبـــتــة فـي ا ا
ـــســتــشــارين مع نــســبــهـــا الى هــيــئــة ا
احــتـــفــاظـــنــا  بـــكــامل الـــود واالحــتــرام
لـقـامـاتـهم الـقـانــونـيـة فـضال عن كـونـهم
ن شـركـاء لــنـا في  الــوجع الـعـراقي .  و
تـعـوزهم احملصـلـة الـتـطـبـيـقـيـة  في هذا
ن اثـقـلت ـكن مـسـاواتـهم  اجلـانب ال 

ظهورهم سنوات اخلدمة القضائية .
سـيادة الرئيس  –بـعد ان اكمـلت اللـجنة
الــقـضـائــيـة مــشـروع قـانــون الـعــقـوبـات
اجلــديــد ارســلت نــســخــا مـنـه الى كــافـة
رئــاســات االســتــئــنــاف في احملــافــظــات
وتـــمــكـــنت الـــرئـــاســـات تــلـك من عــرض
ـعن مع منحهم ـسودة على القضاة ا ا
الـوقت الكـافي للمـراجعـة وقد جـاء جهدا
نــبــيال مـن كــافــة رئــاســات االســتــئــنـاف
ـقـترحـات واالفكـار والرؤى مـصحـوب با
فكـان اضـافة بـلـيغـة مـضافـة لـشيـخـوخة
ـشروع ودافعا ؤسـس لهذا ا الـقضاة ا
الكـمـال مشـروعـهم وقـدومـوا مـطـالـعـتهم
ـنـجـزة الى الـسـيـد رئـيس ـسـودة ا مع ا
مـجلـس القـضـاء االعلـى الذي ارسـلـها –
مــشـكـورا   –الـيــكم بـغــيـة ارسـالــهـا الى

والوعي والعلم .. نعم أنا كل هذا وأكثر
هل تريدون أن أزيدكم مَنْ أنا..

ـــبــدأ والـــدفــاع عن أنــا الـــثــبـــات عــلى ا
ساك .. أنا كلمة احلق التي الـيتامى وا
ـسـلـوب .. أنـا األنـسان تـدافع عن احلق ا
الذي ثار ضد الظلم إلثبات كلمة احلق ..
اضي بـسيوفهم لـقد قتلـوني في الزمن ا
والـيـوم يقــــتـلـوني بـجـهـلـهم وغـباءهم ..
لـكن أقولـها بـصوتٍ صـادح ( هيـهات مـنا
الــذلــة) .. نـعـم هـيــهــات مـني الــذلــة وأنـا
احلـــــســـــ الــــــذي بـــــدأ مـــــولـــــدي يـــــوم
إسـتشـهادي والـيوم أنـا معـكم ضد الـظلم

والطغيان.  
تـــعــلــمــوا طــريـق احلــريــة واألحــرار كي
تطردوا شذاذ اآلفاق ومحرفي الكلم٠

}}}}
اضي ووجدت قالة كتبـتها العام ا هـذه ا
ــنــاسب إعـــادة نــشــرهـــا مع بــعض مـن ا
ــا يــوائم هــذا األضــافــات الــبـــســيــطــة 

اليوم.

نـعــود الى الـتــاريخ ونـحــاول ان نـعـيش
االحداث.

تـخيل نفسك تـذهب صباحا لـلتسوق في
أسـواق الــكــوفــة أو دمــشق أو الــقــاهـرة
وجتــد احــتــفــاالت وتــتــفــاجـيء بـرؤوس
مـقطوعة مـرفوعة عـلى الرماح يـدار فيها
بـالـشـوارع واالسـواق وفـي فـتـرة زمـنـيـة
هي اقـرب مـا يـكــون لـفـتـرة بـزوغ شـمس

االسالم ونشر القيم االخالقية
ــوضـــوع يــقــال لك ان هــذه تـــســأل عن ا
الـرؤوس هـي  لــلـحــســ بــني عــلي أبن
فـاطمة ابنـة نبي هذه االمة مـحمد (صلى
الله عليه وأله) واهل بيته وعشيرته

ـعـظــمـهـا تــتـضـمن الــكـتب الـســمـاويــة 
روايــات تــاريــخــيــة لــفــتــرات ســبــقــتــهــا
الســـتـــخالص الـــعـــبـــرة واحلـــكـــمـــة (ألن
الـتاريخ يـعيـد نفـسه) فلـماذا ال ننـظر الى
مــا حــدث في كــربالء  كــحــادث تــاريــخي
سـيـاسي السـتـخالص الـعـبـرة بـعـيـدا عن
ـــمــارســـات الـــتي نـــشـــرهــا رجـــال دين ا
يـتاجرون بالدين وبعيدا عن تطرف اعمى
لـرجـال دين يـدعون الـتـوحـيـد وجـمـيـعهم
ـعـرفــة والـعـلـوم يـفـتـقــدون اقل درجـات ا
الــديـنـيــة... عـنـدمـا تــسـألـهم يــقـولـون لك
أجـمع العلـماء وعنـدما تسـألهم من هؤالء

العلماء لن جتد اجلواب الشافي.

تــســألــهم عن الــســبب الــبــعض يــقــال لك
صـــراع ســـيــاسي عـــلى احلـــكم أو ثــارات

ة !!!  قد
من قتل في هذه معركة الطف في كربالء? 
28 من ب ال  72رجل استشهدوا في
واقـعـة كـربالء هم من اوالد عـقيل ابن ابي
طـالب وجــعـفــر ابن ابي طــالب وعـلي ابن
ابي طــــالب  وكل هـــؤالء يــــعـــتـــبـــرون من
الـصـحـابـة وأقـرب الـنــاس لـلـنـبي مـحـمـد
(صـلى الـله عـلـيه وآله) . وجـعفـر أبن ابي
طـــالب هــو شــهـــيــد جــاءت فـــيه احــاديث
ذاهـب االسالمية . أمـا علي أبن تـعرفـها ا
ابي طـــــالب فــــســــيـــــرته واخالقـه وديــــنه
وشــجــاعــته وإيــثـاره وعــدله وحــكــمـته ال

يختلف عليها احد في أمة االسالم.
ـعــركـة كـانـت مـحـاولـة وهــنـا يـتــبـ أن ا
إلبـادة آل الرسول مـحمـد (صلى الـله عليه

وآله) الغراض سياسية.
ـنـــــــــهج اسـتــمـر بــعـد مــحـاولـة  وهــذا ا
إبـادة شاملة آلل الرسـول (صلى الله عليه
نع وآله)  بـتقـيـيـد وعـزل ما تـبـقى مـنـهم 

إيصالهم للحكم.
هـــذا احلــدث الـــتــاريـــخي ادخل الـــنــظــام
الـســيـاسي لــلـحــكم (في ظل دين االسالم)
ـنهج قـائم عـلى تعـيـ احلاكم ولـو كان
عـلى حـساب دمـاء آل الرسـول (صـلى الله
عــــلــــيه وآله) الــــذي جــــاءهم بــــاالسالم و

قـراطية شـورى الختـيار مـرشد اعـلى ود
ــرشـــد االعــلى الخــتـــيــار رئـــيس يــتـــبع ا
وبــعـدهـا ظــهـرت تـيــارات مـتـشــددة تـريـد
ارجـاع منـهج اخلالفـة عـلى اساس مـاجاء
في كـتب الـصــحـاح (بـأن يـكــون اخلـلـيـفـة
واحلـاكم من نـسل الـرسـول مـحـمـد (صلى
الـله عليه واله) لذلك جنـد ان من يختاروه
بـالـشـورى يـدعي انه إبـراهـيمـي هاشـمي
قـرشي لتطـبيق مـا جاء في صحـيح مسلم
بـاب اخلالفة في قريش ولكن هؤالء قاموا
ـجـازر وقـتل لــلـنـاس بـاســلـوب هـمـجي
ـمـا كـان في اجلـاهـلـية  (ووصف ابـشع 
مـنهـجهم حـديث لـعلي ابن ابي طـالب قال

فيه : يطلبون احلق وهم ليسوا اهله)  
كن استخالصها ان الدين  الـعبرة التي 
اصـبح لعبـة سيـاسيـة وانه جزء كـبير من
االحـاديث والتاريخ االسالمي  تـدوينها
في زمن نــظــام ســيــاسي هــمــجي قــتل آل
الــرسـول (صــلى الــله عــلــيه وآله) ووضع
رؤوسـهم عـلى الــرمـاح وطـاف بـهـا الـبالد

االسالمي. 
ـسلم أن يـتـفكـر في احلقـائق التي فـعلى ا
وصـــــــلــته عن اإلسـالم ويـتــحــقق مــنــهـا
نابر الديـــــنية التي بـإنصاف بعيدا عن ا
هـمهـا الوحـيـد احلصـول عـلى االمتـيازات
في ظل انـــظــمــة ســـيــاســـيــة مــهـــمــا كــان
اسلوبها باحلكم... والتاريخ يعيد نفسه

واصبحت الشورى التي انتقدوها تصب
فـي مــصــلــحــتــهم واصــبح رجــال الــدين
يــحــكــمـــون في الــظل ...ونــتــائج احلــكم
كـارثة للشعب بكل مـا تعني الكلمة أو ان
يـــحـــكم رجل الـــديـن كـــمــرشـــد أعـــلى (ال
يـستطـيع ان ينصب نـفسه حاكم الن هذا
يـخالـف عقـيـدته) والـناس تـخـتـار رئيس
رشـد االعلى كـما هو في يـخضع حلـكم ا
أيـران (واليــة الــفــقــيه) وهــذا عـبــارة عن

خليط من الشورى والتسلط
w U « ZNM*«

وفـيه ايـضـا عدة فـرق  احـدهـا ان يـحكم
اي كـان ولــيس بــالــضـرورة مـن نـسل آل
الــرســول (صــلى الــله عــلــيه وآله) وهــو
ـعـالم ال هـو شورى مـنـهج غـيـر واضح ا
ـقراطـية واضـحة وال ديـكتـاتوريـة وال د
رجـال الـدين اجـتـهـدوا فيـه علـى ترسـيخ
مــفــاهـــيم وهي عــدم اخلـــروج عــلى ولي
األمـر ووجوب طـاعتـه مهـما كـان... ولكن
بـعـد حـدوث مـا يـسمـى بـالربـيـع العـربي
جنـد ان رجـال الـدين انـقـسـمـوا هـنـا ب
مـؤيــد ومـعـارض النه خالف مــا حـاولـوا
ئـات السنـ من وجوب طاعة تـرسيخه 

ولي األمر.
وفـي الــعـــصـــر احلــديـث انــشـق من هــذا
سـلم ـنهج عدة فـرق منهـا االخوان ا ا
الـذي يطالـبون بحكم اسـالمي خليط ب

بــــاســــلــــوب هـــــمــــجي مـن خالل ارســــال
ــقـــطــوعــة الـى ارجــاء الــبالد الـــرؤوس ا
االسالمـــيــة لــيـــطــاف بــهـــا بــالــصــورة ال
تـختـلف عن زمن اجلـاهلـيـة التـي حاربـها

اإلسالم.
سـتـحـصـلة اآلن فـيـمـا يخص الـنتـيـجـة ا
اجلـانب الـسـياسي جنـد ظـهـور عـدة فرق
اسالمــيــة ولـكـن مـبــنــيــة عـلـى مـنــهــجـ

اساسي في احلكم
‰Ëô« ZNM*«

 يـــقــول بـــإن احلــكـم يــجب ان يـــكــون آلل
الـــرســول (صــلى الــلـه عــلــيه وآله) وهــذا
ـنـهج تـفــرعت مـنه عـدة  فــرق مـنـهـا من ا
ادعى انه من آل الـرسول ليستحصل على
الـقيـادة الـدينـيـة والتـأثـير الـسـياسي من
خالل كـثـرة االتـبـاع (مـثل طـائـفـة الـبـهـرة
...وغـيـرهم )  وفرق أخـرى اسـتـلم احلكم
ــسـمى الـهـاشــمـيـة كـمـا في الـسـيـاسي 

ــــملكة االردنية   ا
ــطـالـبـة وفــرقـة  االثـنـى عـشـريــة تـركـوا ا
بـاحلكم الن االمام غائب لذلك لم يشتركوا
فـي احلــكم (حــتـى بــعــد ان اتــيـــحت لــهم
فـرصـة بعـد ثـورة الـعـشـرين في الـعراق )
وهـنـا وجــد رجـال الــدين فــرصـة لــقـيـادة
ـنـهج  ... ولكن عـنـدما وصل اتـباع هـذا ا
بـعض اتــبــاعــهم الى احلــكم كــمــا حـصل
ويـحــصل اآلن فـي الـعــراق تــغــيــر احلـال
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ة اإلبادة اجلماعية: أوال: التعريف بجر
: اســم (إبـــادة) مــصــدرهــا  •اإلبـــادة لــغــةً
) وأصـلـهــا (إبـادة) في صـورة مـفـرد (أَبـادَ
مـؤنث وجـذرهـا(بـيـد) مـعـنـاهـا الـتـدمـير

والفتك.
: اإلسم (جَـمـاعـيّـة) وهـو -اجلـمـاعـيـة لـغـةً
اسم مـؤنث منـسـوب الى(جمـاعـة) أصلـها
األسم (جُـمَّـاع) وجـذرها (جـمع) ومـعـنـاها

. اكثر من اثن
أمـا اصطالحا: فقد تعـددت تعريفات الفقه
ـكن أن الـقـانــوني لإلبـادة اجلــمـاعــيـة و
نُــعـرفـهــا بـأنــهـا: كل فـعـل يُـرتـكب بــقـصـد
الـتـدمـيـر الـكــلي او اجلـزئي ضـد جـمـاعـة
قـومـيـة أو إثـنـيـة أو عــنـصـريـة أو ديـنـيـة

بصفتها هذه.
ة اإلبادة اجلماعية: ثانيا: صور جر

- ان االبـادة اجلـمـاعـيـة ال تـقع في صـورة
واحـدة فـحسـب بل له صور و تـطـبـيـقات

عــلــيــنــا أن نــتــســاءل: هل يــعــتــبــر قــتل
ــة إبــادة احلـــســ وأصــحــابـه(ع) جــر
فـاهـيم احلـديثـة? وما جـماعـيـة في ظل ا

وقف القانوني منها? هو ا
سـنحـاول اإلجابـة على الـتساؤالت اعاله

نهجية التالية: تفصيال وفق ا

 •في الـعـاشـر من مـحـرم سـنـة 6 هـجـريـة
أُرتـكــبت واحـدة مـن أبـشع اجلــرائم الـتي
شـهدتهـا البـشريـة في واقعـة الطف التي
راح ضـحـيـتــهـا بـقــيـة من آل بــيت الـنـبي

األطهار(ص).
•انـطـالقــا من واجــبـنــا فـي نـصــرة احلق

اإلتفاقية وهي: 
1. كل من ارتــكب فــعال او تـركــا قــصـد به
ابــادة احلــســ وأصـحــابه(ع). (م3/- أ-

االتفاقية).
2. كـل من تــآمـــر عـــلى ابــادة احلـــســ و

أصحابه(ع) (م3-ب- االتفاقية).
3. كل من حــرضَ عـلــنــا و مـبــاشــرة عـلى
ابــادة احلـــســ و أصـــحــابه(ع) (م3-ج-

االتفاقية).
4. كـل مـن حــــــــاول ابــــــــادة احلــــــــســــــــ

وأصـحـابه(ع) او إشـتـرك في ابـادتـهم.(ع)
(م3-د/5 - االتفاقية).

وخــــتـــامـــا لــــعن الـــلـه قـــتـــلــــة احلـــســـ
وأصــــــحــــــابـه(ع) و كل مـن دعــــــمــــــهم او
حـرضــهم او أيــدَ فــكــرهم وكل من يــســيـر
عـلـى نـهــجــهم االجــرامي الى يــوم الـدين
ــــصـــاب وعـــظـم الــــله أجــــوركم بــــهــــذا ا

التأريخي.

- لـيس ثمة تكـييف أصدق لـواقعة الطف
في ظل الــــتـــشـــريــــعـــات احلـــديــــثـــة من
ة إبادة جـماعـية بل هي اعـتبـارها جـر
اإلبـــــادة في ابـــــشعِ صـــــورهــــا و أقـــــبح
جتـلياتها فقد اشتملت على معظم صور
اإلبـادة التي مـرَ ذكـرها فـهي ابادة بـقتل
احلــســ واصــحــابه(ع) وابــادة بــاألذى
اجلسدي (الطعن و الضرب) و الروحي 
فـضال عن كــونـهــا ابـادة بــفـرض ظـروف
مـعـيـشـيـة الـقـصد مـنـهـا اهـالك احلـس
وأصـــحـــابه (حـــصــار الـــطف) بـل حــتى
االطــفــال لـم يــســلــمــوا من بــطش هــؤالء
(عــبـدالــله الــرضـيع الــقــتـلــة و اجملـرمــ

مثال).
ة الطف: سؤولية عن جر رابعا: ا

ـسؤولـية عـنهـا ال تـتحـدد بالـقتـلة - إن ا
ـباشـرين بل تـشمل كل من حتـقق لديه ا
ـــــادة (3) من واحـــــدة مـن مـــــصـــــاديق ا

ة عـديـدة اشـارت لـهـا اتـفـاقـية مـنـع جـر
االبادة اجلماعية لسنة 1984 وتشمل:

1. اإلبادة اجلماعية بالقتل. (م/2- أ -
االتفاقية).

2. اإلبادة اجلماعية بإحلاق أذى روحي
او جـسدي بـأعضـاء اجلمـاعة. (م/2- ب-

االتفاقية).
WO UL  …œU «

3. اإلبادة اجلماعية بأخضاع اجلماعة
لظـروف معيـشية يراد بـها التدمـير الكلي

او اجلزئي لها. (م/2-ج- االتفاقية).
نع االجناب داخل 4. االبادة اجلماعية 

اجلماعة. (م/2- د- االتفاقية).
5. اإلبادة اجلماعية بنقل أطفال اجلماعة
عـــنــــوةً الى جـــمـــاعـــة أخـــرى. (م/2- 5-

االتفاقية).
ثـالـثـا: مـدى اعـتـبـار قـتل االمـام احلـسـ

ة إبادة جماعية: وأصحابه(ع) جر
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بغداد
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ـعروف بأعـماله الشـديدة الواقـعية وضـخامة رسـومه للـوجوه تشـاك كلوز عـلى ما أفادت وسـائل إعالم أميركـية.وأكد صور األمـيركي ا  تـوفي اخلميس عن 81 عـاماً الرسـام وا
ولود العام  1940في مونـرو بوالية واشنطن.وكان كلوز معروفاً برسومه العمالقة لوجوه األشخاص ز" وفاة الفنان ا وكيل كلـوز احملامي جون سيلبرمان لصحيفة "نيويورك تا
طـاً فسيفـسائياً فـيما كان يُـبرز في البـعض اآلخر تفاصـيل شديدة الدقـة بحيث تـبدو بالعـ اجملردة وكأنهـا صور فوتوغـرافية.ومن ب وبـينها وجـهه وكان يعتـمد في بعضـها 
لحن فيـليب غالس وجنم موسيقى الروك لو ريد والفنانة سيـندي شيرمان.ومنذ إصابته بالشلل العام  1988لم يعد كلوز يتحرك الذين رسمهم الـرئيس األميركي بيل كلينتون وا
تاحف الكبرى كمتحف الفن احلديث أو متحف غوغنها في نيويورك وزينت كذلك أنفاق مترو نيويورك.لكنّ اتهامات إال على كرسي نقال لكنه استمر في الرسم. وعُرضت أعماله في ا
راحل األخيرة من حيـاته إذ أكدد عدد من النساء في تـصريحات لوسائل اإلعالم األمـيركية أواخر العام  2017أن كـلوز طلب منهن خلع بالتـحرش اجلنسي شوهت صورة الفـنان في ا
ية الفنون مالبسهن وقـام بتعليقات لها إيحاءات جنسية.ونفى تشاك كلوز هذه االتهامات. وتوفيّ األربعاء عن  86 عامـاً الرسّام والنحات الفرنسي غي دو روجمون على ما أعلنت أكاد
ية في بيان أن وفاة دو روجمون العضو فيها منذ العام  1997 تشكّل "خسارة فادحة".وتنتشر منحوتات دو روجمون الضخمة ذات األشكال البسيطة واأللوان اجلميلة.واعتبرت األكاد
ـفتوح في اليابان ومـتحف الفن احلديث في باريس.والراحل من الزاهية في أمـاكن عامة وخاصة في مخـتلف أنحاء العالم كـحديقة ميتروبـوليتان في كيتـو (اإلكوادور) ومتحف هاكوني ا
موالـيـد العـاصـمة الـفـرنسـية فـي نيـسان 1935وقـد شارك في بـيـنالي بـاريس مـنذ الـعام 1965ثم انـتـقل إلى نـيويـورك حـيث أقام مـعـرضاً أوالً لـه لفت االنـتـباه إلـيه.وبـعـد عودته إلى فـرنـسا في

تعددة اللون ذات األشكال الهندسية. نحوتات ا السبعينات تميز بعمله على األشكال واأللوان وخصوصاً على ا
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في الصمت النسوي

ـركز في في الـثـقافـة الـغربـيـة ومشـكالً ا
الـسيـاسة الـثقـافيـة اليـوم وهو مـا جعل
ــرأة فـي الــتـــراث كــمـــا هي الـــيــوم في ا
ــعــاصــرة بال حــقــوق ســيــاســيــة. وقـد ا
أخـــــذت بـــــيــــرد عـــــلى دارسي الـــــتــــراث
ـعاصرين أنهـم ( ال يعيبون الكالسيكي ا
وحـــــسـب عـــــلـى اإلغـــــريـق والـــــرومـــــان
ا يـستـكشـفون كـراهيـتهم لـلنـسـاء .. وإ
كـيف أن األدب القـد أبـقى على كـراهـية

النساء تلك) (الكتاب ص 46).
وفي كـتـاب مـاري بـيـرد اجلـديـد( الـنـساء
والـقوة: مـانفـسـيتـو) بطـبـعته األمـريكـية
عام  2017عن دار لــيـفـرايت ثم بــطـبـعـة
ثــانـيــة بـالـفــرنـســيـة عـام  2018ـ والذي
نـأمل أن يـتـرجم إلى الـعـربـيـة ألهـمـيـته ـ
تـقف بــيـرد عـنـد واحـد من اآلثـار األدبـيـة
الــتــراثــيـة الــشــهــيــرة أال وهـو مــلــحــمـة
األوديــســـة الــتي كــتــبـــهــا هــومــيــروس
ــحـورة أطــروحــة كــتـابــهــا حــول قـمع
اجملتمعات الذكورية أصوات النساء منذ
ثالث قرناً من الزمن بهدف إبقاء القوة
. وهـو ما جند بيـد الرجال سـلطةً وتـفوقاً
بـــوادره ظـــاهــرة فـي شــخـــصـــيــتـــ من
شـخـصـيـات األوديــسـة هـمـا بــيـنـيـلـوبي

وتليماك.  
ومـا تـؤكـده بـيــرد في حتـلـيـلــهـا لـهـاتـ
الـشـخـصيـتـ أنّ الـنـسـاء لن يـصلن إلى
ـســاواة في احلــقــوق والــواجــبــات مـا ا
دامت سـلـطـة الـرجـال قـائـمـة ومـتـسـيـدة
وهـو مـا يـتـطـلب تـغــيـيـر جـوهـر الـبـنـيـة
ولــيس  اإلطــار الـــعــام لــهــا مــبــيّــنــة أنَّ
الــتـفـكـيــر في قـوة الـنــسـاء أمـر مـهم وال
مــــــنـــــــاص فــــــيه مـن اإلفــــــادة من اآلداب
ة من أجل الـيونـانـيـة والرومـانـية الـقـد
تـغيـير مـجـتمـعاتـنـا الراهـنة الـتي أخذت
تـسـودهــا مـفـاهــيم االنـدمـاج واالنــفـتـاح
ـيـة والتـعـددية الـثـقافـية ـواطـنة الـعا وا
وحرية الرأي وحقوق اإلنسان.. وغيرها.
ولن تـكـون النـسـاء قـوة إال إذا تـشكل من
أصواتـهن (مانفـسيـتو) أي بيـان نسوي
به يــدخـلـن الـقــرن احلــادي والــعــشـرين
يسـاعـدهن في ذلك ما يـشهـده هذا الـقرن
من شـيوع تكـنولـوجيـا الذكـاء الصـناعي
والـتقـدم السـبـراني وما بـعـد السـبراني
فـضال عن الـوسـائط الـتفـاعـلـية الـرقـمـية

في عالم االنتريت.
وإذا كــانت بـيـرد تـبـتــغي من الـنـسـاء أن

تثير كتب ماري بيرد الناقدة واألستاذة
في جــامـعـة كـمـبـردج اهـتـمـام األوسـاط
الـثـقـافـيـة الـغـربـيـة وقـد القت حـضـوراً
ـا حتـتـويه واهــتـمـامـاً كـبـيــرين نـظـراً 
كـتـبــهـا من أطــروحـات ثـقــافـيـة تــنـتـقـد
الـــذكـــوريــة مـــنـــحـــازة إلى الــنـــســـويــة
غلوب ـستضعف وا بوصفها اجلانب ا

في التراث اإلنساني عبر التاريخ. 
وبـــــحـــــكم تـــــخـــــصــــصـــــهـــــا في األدب
الكالسـيكي الـيونـاني والرومـاني تغدو
ة / الضاحك كتبهـا (تاريخ روما القـد
ـة / انــتـصـار الـرومـان في رومــا الـقـد
ـثـابـة إعادة ومـواجـهـة الـكالسـيكـيـة) 
ا في تلك اآلثار تشخيص واستـكشاف 

ـــة مـن صـــور ذكـــوريــة األدبـــيـــة الـــقـــد
تـرسـخت وانتـقـلت مع حـضـارات الـعالم
ـــثــابـــة عــقـــبــة كـــداء كـــبــلت وصـــارت 
الـــنــســـويــة بـــتــراكـــمــات ذلـك الــرســوخ
الـتــاريـخي الـذي دق أســفـيـنه في جـذور
ـنـظـومـة صـلـبــة تـتـكئ عـلــيـهـا الـيــوم ا
ـيـة حتى أنّ أي مـحـاولة الـثـقافـيـة العـا
لزحزحة بعض ثوابت هذا األسف تبدو

ة اجلدوى إن لم تكن مستحيلة.   عد
وكــــانت بــــيـــرد قــــد أشـــارت في كــــتـــاب
اشــتـركت فـي تـألـيــفه مع جــون جـراهـام
هـندرسـون عـنـوانه( التـراث الـكالسـيكي
) إلى أن الــتــراث مــقــدمــة قــصــيــرة جــداً
الكـالسيـكي ظل كمـا هـو في قوته مـؤثراً

ـتـلـكن يـكـنَّ قـوة فـلـيس مـعــنى ذلك أن 
الـسـلـطـة ويتـفـردن بـهـا فذلك مـا تـنـتـقده
قصودة النساء في الذكورية بل القوة ا
هـنـا قـوة مـعـنويـة داللـيـة ولـيـست مـادية
عـيـانيـة بـهـا تخـرج الـنسـاء من صـمـتهن
عـبر عن لـيكـون لهن خـطابـهن اخلـاص ا
ـــعــنى أن الـــقــوة الــتي كـــيــنــونـــتــهن. 
تـقـصـدهــا بـيـرد هي قـوة نــاعـمـة أداتـهـا
الــصــوت/ الــقــول ولــيس الــيــد/ الــفــعل
وصـوره العـنـيفـة والـتعـسفـيـة واخلشـنة
والوحشية التي بها تمكنت الذكورية من

فرض سيادتها وتوكيد جبروتها.
‰UO ô« …u

قـدمة حددت ـؤلفة كـتابـها  وافتـتحت ا
فيها مطلبها وهو أنّ قوة األجيال فتيات
ـرأة. وتـضـرب على وفـتـيـانـاً تـكـمن في ا
ذلك مـثالً بوالـدتـها الـتي كـانت سبـباً في
رأة من لفـت انتبـاههـا نحـو ما تـعانـيه ا
تـضـيــيق حـتـى ال يـكـاد يُــسـمع صــوتـهـا
مهما عال متذكـرة كيف أن والدتها كانت
تأسف أنها لم تـذهب إلى اجلامعة وهي
الــتي كـانت تــرجـو أن تـكــون قـادرة عـلى
فعل ذلك وهو ما جعلها تشعر باإلحباط
كـون وجهـة نـظرهـا لم تـأخذ بـجـدية كـما
أن صوتها لم يصل كما أملت أن يكون. 
كن وأدركت من ثم أنْ ليس كل مـا يُراد 
أن يـــكـــون يـــســـيـــراً في الـــتـــحـــقق وأن
سـاواة احلقيـقية بـ الرجال والـنساء ا
ستقبل. وعلى ما زالت شيئاً كامـناً في ا
الـــــرغم مـن كل الـــــدعــــوات واحلـــــركــــات
ـــســـاواة فــإن آوان تـــلك ـــطـــالـــبــة بـــا ا

ساواة لم يحن بعد.  ا
وبنـاءً على هـذه التـصورات عـكفت ماري
ـحـاضـرات بــيـرد عـلى تـألـيف كــتـابـهـا 
كتبتها من عام  2014إلى العام ? 2017
مبتغيـة أن يكون عملـها فيه واقعاً خارج
ــنـظـومـة الــذكـوريـة شـارحـةً سـيـاقـات ا
الي الـنساء في الـعالم كيف لنـفسهـا و
يـكــون الـتــسـاوي مــحـبــطـاً فـي الـثــقـافـة
ـيكيـانزميـة الصمت الـنسوي الغـربية 
الذي يـنبـغي أن يواجه الـذكوريـة بجـدية
مــخــلـــخالً الــهــدوء األدبـي الــذي تــريــده

مراكز القوة. 
وذهـبت بـيـرد إلى أبـعـد مـركـز في الـعالم
الـقد فـوجـدته عـند اإلغـريق والـرومان
قـائـلـة:( أنـا أفـكـر في الـلـحـظـة الـتـي بـها
خــلــدت أوديـســة هـومــيـروس قــبل ثالثـة

االف ســنــة مـضت) ص .3وقــصــدهـا من
وراء هـذا الـتـفـكـير مـسـاعـدتـهـا في إلـقاء
الــضــوء عـــلى الــنــســويــة حــيــنــمــا كــان
الصمت خصوصيتـها التي كان القدر قد
كــتـبه عــلـيــهـا حــتى بــات تـغــيـيــرهـا في
الثقافة الغربـية يحتاج إلى آالف السن

من التمرين. 
وابـتدأت في الـفـصل األول الذي عـنـونته
بـ( صــوت الـنــســاء الــعـام) من مــلــحــمـة
االوديـسة كـأقـدم تـقلـيـد من تقـالـيد األدب
الـغـربي وأول مـثـال مسـجل فـيه مـطـالـبة
الرجل للنساء أنْ يصم (shut up) ألن

أصواتهن لن تُسمع بالعموم.
ـلحـمة الـتي بـطلـهـا اوديسـيوس تـعد وا
غامرات في العودة إلى الوطن من أدب ا
وهي الـتـي ألـهــمت اســخـيــلــوس كـتــابـة
مـسرحـياته الـتي وصـفهـا بأنـها ال تـعدو
أن تكون فتات من مأدبة هوميروس لكن
ــلــحــمــة ـــهم بــالــنــســبــة لـــبــيــرد في ا ا
شـخـصـيـتـان األولى بـيـنـيـلـوبـي الـزوجة
الـتي تـنـتـظر عـودة زوجـهـا اوديـسـيوس
الـــتــائه فـي الــبـــحــر مـــواجــهـــة بــدهــاء
مـحاوالت تـزويجـهـا وقد تـقدم خلـطـبتـها
أكـثر مـن مئـة رجل عـريق الـنسب لـيـكون
الـذي ســتـتــزوجه هــو الـبــازيـلــيـوس أي
الزعيم. والشخصية الثانية تليماك االبن
الذي كـان يشـكو أمه ويـدعوهـا متـحجرة
الـقــلب الئـمــاً إيـاهــا عـلى تــرك مـكــانـهـا
احلــقـيـقي في الـقـصــر واتـخـاذهـا الـقـبـو
مـكـانـاً للـحـيـاكة الـتي مـتى تـنتـهي مـنـها
سـتـتـزوج الـرجل صـاحب الـرقم األسـعـد.
ـقـابل كـان لـدى بـيـنـيـلـوبي شـيء ما وبـا
نـعها أن تـصمت كـمثـال أو دليل يؤرخ
لبدايات تشكل الثقافة الغربية التي فيها
أصـوات الـنسـاء ال تُـسـمع على الـصـعـيد

العام. 
وتـأخذ بـيرد عـلى هـوميـروس أنه أسكت
تكلم الذي رأة بينما جعل الرجل هو ا ا
ـتـكامـل للـتـعـبـيـر والكالم. ـثل اجلـزء ا
ومن ذلك الـــكـــلـــمـــات الـــعـــمـــلــيـــة الـــتي
اسـتـعـمـلـهـا تـلـيـمـاك وكـانـت ذات أهـمـية
حــ قــال: ( إن الــكالم رجل أعــمــال كـكل
ـــيــثـــولــوجي ـــعــنى ا الــرجــال)ص 6بــا
ـعنى الـذي يـهبط إلى لـلعـبـارة وليس بـا
اخلـــرافـــة واألســــطـــورة. وأن اخلـــطـــاب
الشعري والـتدريب عليه طـور تليماك من
صــــبي الى رجـل له ســـلــــطـــة وهــــو مـــا
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مــبـدع ثــان لـلـنـص  . إن نـظـام الــعـنـوان
يعـمل وفق قونـنة غـاية فـي احلسـاسية 
ــوجـبه  فــإذا كـان إذ يــتــبـلــور الــنص 
الـــعــــنـــوان طـــويال ســـاعــــد عـــلى تـــوقع
أما إذا كان قصيرا ضمون الذي يتـلوه ا
فــعــنــدهـا البــد مـن قـرائـن تــسـاعــد عــلى
مكن ان يكون ومن ا ضمـون   التنبـؤ با
داال صـــوتــيـــا كــان تـــســـمى اجملــمـــوعــة
وت أو النـهاية احلـتمية  القصـصية بـا
أو مـــوت األمـــيـــر  أو أن يـــكـــون عالمـــة
محـددة  بـنوعـهـا مرويـة مثال  أو عالمة
استـفهام  أو على شـكل نقـاط وعند ذلك
يــبــدأ الــعــنــوان عــمـــله بــوصــفه حــسب
امـبـرتـو ايـكـو  –مـفـتــاحـا تـأويـلـيـا   أو
ـدخل اجملـمـوعـة الـقـصـصـيـة  مـفـتـاحـا 
على رأي الـدكتـور حمـد محـمود الدوخي
فـهـو يـخـتـصـر الـكل  ويـعـطي الـلـمـحـة
غلق  فيصـبح نصا الدالة عـلى النص ا

مفتوحا على كل التأويالت  .
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بغداد

أمراء األكـشاك  سـنتـطـرق للـعـنوان عن
لـقد طـريق تـقــسـيـمه إلى اقـسـام ثالث  
ـبــدع الـقــاص هــيـثم مــحـسن اشـتــغل ا
اجلـاسـم الـعـنـونـة الـرئـيـسـة اخلـارجـيـة

بتـرتيب مـتسـلسل  إذ
انـطــلـقت من الــعـنـوان
ـفـردة (مـوت) لـتـصل ا
إلى العنونـة اخلبرية (
أخـــر أمــراء األكـــشــاك)
التي تسـاعد على توقع
ـضــامـ الـقــصـصـيـة ا
الـــتـي تـــنـــضـــوي حتت
هذا الشريط العنواني 
فضال عن ذلك فقد مثلت
الهندسـة العنوانـية عند
هيـثم اجلـاسم جمـلة من
الـــوظـــائف الــــتي تـــعـــد
وظـــــائف تـــــرويــــجـــــيــــة
لـلـمــحـتـوى الـقـصـصي .
فـفـي الـعـنـونــة الـرئـيـسـة
جنــــــد أن الـــــــرابط بــــــ

ــ يــتــحــقق فـي الــقــصـة الــعــنــوان وا
ــوجــهــة- وبــعــنـــوانــهــا الــداخــلي إلى ا
كن أوال القار توجيها خاصا  وبذلك 
أن نــــربط الــــعــــنــــونـــة
الـرئـيـسـة / اخلـارجـية
مع الـعــنـونـة الـفـرعـيـة
الــــداخــــلــــيــــة  وبــــذا
يـــتـــحـــقـق الـــتـــطـــابق
بينـهما .   وعلى وجه
خـاص فـان  الـعـنـونـة
من كـــونـــهــــا تـــشـــغل
مـنطـقـة إستـراتـيجـية
في عملية التلقي هي
ـــــنـــــطــــــقـــــة األولى ا
بصريـا ودالليا  تلك
نـطـقة الـتي يـحدث ا
فيـها الـتصادم األول
والـعمل ب الـقـار 
وفـي ضـــــــوء األدبـي
ذلـك امــتـــلـــكـت هــذه
الــعــنــاصــر وظــيــفـة

خـطـرة هي قـيادة الـقـار إلى جـغـرافـية
العمل األدبي ومنحه مفـاتيح استكشافه
وال ســيـمـا أن روالن وإضــاءة مـجــاهـله 
فلم بـارت قـد وسع مـفـهـوم الـسـيـمـياء  
يـعــد مــحـددا-كــمــا يـرى دي ســوســيـر-
بل بــكل مــا هـو بــالــعالمــة الـلــســانــيــة 
أي مـحـاولـة تـطــبـيق الـلـغـة عـلى لــفـظي
األنــسـاق غــيــر الـلــفــظـيــة كــاألسـاطــيـر
والــــــرسم واألزيــــــاء ولــــــون الــــــغـالف 
التشـكيلي الـذي يطرزه وغـيرها  فجعل
الـسـيـمـيـاء فرعـا من الـلـسـانـيـات وليس
ذلك الــعـكس  فــقــد صـارت الــسـيــمــيـاء
الــعـلم الـذي يـهـتم بــاإلشـارة مـهـمـا كـان
كـلمات  عادات  طـقوسا  رموزا نوعـها
وكل ما من ديـكورات  طعـامـا  مالبسـا 
شأنه أن يحمل انـطباعا رمـزيا أو دالليا
ـــا الشك فـــيه أن الـــعـــنـــوان بـــوجه و
بل هو ثـل قمـة هـذه العـتـبـات  خـاص 
سك خـيوط أخطـرها إذ يكـفي تخـطيـة 
الـعـمل أو الـنص األسـاسـية  فـهو نص
وهـو قــصــيــر يــخــتــزل نــصــا طــويال   

ــلـــحــمــة تـــضــمـــنه الــكـــتــاب األول مـن ا
اإلغريـقيـة فضال عن إشـارات أخرى إلى
اخلطاب الذكوري بوصـفه سلطة عامة ال
ـعنى الطـيب الذي هو تسـتعمل الـقوة با

معتاد عند النساء. 
ومـا أثـار حــفـيـظــة مـاري بـيــرد هـو هـذه
العالقـة ب حلـظة الـصمت الـنسـوية في
لحـمة الهـومرية وبـ الطرق الـتي بها ا
ال تُـسـمَـع أصـوات الـنـسـاء بـالـعـمـوم في
عـاصرة عـلى مخـتلف الـصعد الثـقافـة ا
بـدءا (من مـقـعـد في الـعـمـوم الـبـريـطـاني
وانــتـهــاء بــأرضــيـة أي مــتــجــر أو مـحل
بــسـيط)ص .6ورأت بــيــرد أن نـظــرة عن
ـالئمـة ب كـثب لـلعالقـة الـثقـافـية غـير ا
أصوات النساء والصعـيد العام لصناعة
الــكـالم أو اخلــطـــاب الــذكـــوري نــقـــاشــا
وتــعـلــيـقــا ســيـتــبـ أن الــنــسـاء الالئي
يـتحـدثن خارج نـطـاق ما هـو مراد مـنهن
مــا زلن يـتـعــرضن لإلسـاءة والــسـخـريـة.
وأن أي تــسـاؤل أو خــطـاب يـدعـم شـعـار
األنـثويـة تـطـرحه النـسـاء بـصوت عالني
ســيـــواجـه بــتـــهـــديـــدات شـــتى مـــنـــهــا
االغــتــصــاب أو قــطع الــرأس أو الــوضع

البينيلوبي في أرضية تيلماكية. 
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ووجــدت في مـفــهــوم (كــراهـيــة الــنــسـاء
 Misogyny) تـــشـــخـــيـــصـــا لـــظـــاهـــرة
الــصـمت الــنــســوي الــتي كــانت الــفـورة
الـتـلـيمـاكـيـة هي أول من بـدأتهـا لـتـكون
عاصرة على أكثر بروزا في السياسات ا
( أن ؤسـسـات الـرسمـيـة مـؤكدةً نـطـاق ا
كـراهـيــة الـنــسـاء وحـدهــا هي الـطــريـقـة
لوصف ما يجـري اآلن لكي نعرف حـقيقة
أن النـساء حتـى عندمـا ال يكن صـامتات
فإنهن مـا زلن يدفعن ثمـنا غاليـا ليظهرن

ويتم سماع ما يُردن) ص 8.
ـناهض للـذكورية وقف ا وبسبـب هذا ا
قـــاومت مــاري بـــيـــرد ـ كــمـــا تــشـــيــر في
اخلــاتــمــة ـ كــثـــيــراً من اإلغــراءات الــتي
أرادت مـنـهـا إجـراء تـغـيـيـرات جـذرية أو
ـانـفـيـسـتـو الـذي تــطـويـر بـعض أفـكـار ا
طرحـته في هذا الـكتـاب. وهو مـا جعـلها
تعتزم مستقبال أن يكون تفكيرها متجها
نـــحـــو إعــادة تـــكـــوين مـــفــاهـــيم الـــقــوة
والــسـلـطـة مـركـزة عــلى فـكـرة( الـقـيـادة)
الـتي هـي صـفـة ذكـوريـة بـيـنـمـا يـفـترض
ؤسسات األمر أن تكون مفتاحا لنجاح ا

ــدارس واجلـامــعـات إلى األعــمـال من ا
واحلــكـومـات. وال يـحــتـاج األمـر جـهـداً
كبيراً لـلتدليل على أن سـطوة الذكورية
جـعـلت الـنـسـويـة تـعـاني من أنـواع من
التعـسف واإلساءات واإليـذاء اجلسدي
والـــشــــرور ألن ذلك مـــتـــاح مــــعـــرفـــته

بسهولة عبر االنترنت. 
ومن األمــثـلـة الـتي عـرضــتـهـا بـيـرد في
كـتابـها مـوضع الـرصد مـقابـلة إذاعـية
جرت في إثنـاء االنتخـابات البريـطانية
الــــعــــامــــة فـي صــــيف  2017ب رجل
ـثالن حزبـ مخـتلـف وكيف وامرأة 
أن الــرجل لم يـكـن لـديه أدنى فــكـرة عن
الـتمـييـز العـنصـري أو تطـوير الـتعـليم
رأة عارفة سياسة العالي بينما كانت ا
حــزبـهـا لـكـنــهـا مع ذلك صـارت مـوضع
ـسـألـة من تــنـدر وسـخـريـة ولم تــخل ا
بـعض الـعـنصـريـة مـشـيرة إلى أنه إذا
كان لـهذا الرجل فـرصة أن يـكون أفضل
ـرة الـقـادمة فـإن مـا هـو مـؤكد أن في ا

رأة مرة قادمة أصال. لن تكون لهذه ا
ـثـال يـقودهـا إلى تـأكـيـد أن لـنا وهـذا ا
في تاريخ العالم القـد دروسا بسيطة
عن قيام اجلغـرافيات السـياسية وكيف
أن الــســلـطــة ال تـدوم. ومــا كــان حـصل
ســابــقــا عــنــد انــهــيــار اإلمــبــراطــوريـة
الـرومـانـيـة يـجعـلـنـا نـعـرف أن الـتدخل
الــــعـــســــكــــري الــــغــــربـي احلــــديث في
افـغـانسـتـان والعـراق هـو فـكرة سـيـئة
وأن الـــنــــظــــر بـــعــــمق إلـى الـــيــــونـــان
والــرومـــان ســيـــســاعــدنـــا في أن نــرى
أنفـسنـا بعـمق ونفـهم بشـكل أفضل كي

نفكر كيف نعمل(ص 97-94 ).
ومـن ذلك الــتــفـــكــيــر بـــاهــتــمـــام أكــبــر
ـكن أن بــأوديــسـة هــومـيــروس الــتي 
ـة ثقـافـية إذا تـكون بـحـسب بـيرد جـر
نــحن قـرأنــاهــا كــقـصــيــدة تـســتــكـشف
طبـيعة الـفرق ب احلـضارة والبـربرية
في الــعـودة لــلـوطن والـوالء واالنــتـمـاء
لـكي نــتـحـقـق بـشـكـل فـاعل من مــسـألـة

كراهية النساء في الغرب. 
ومن أجـل ذلك وضــــعـت مــــاري بــــيــــرد
كـتــابـهــا( الـنــسـاء والــقـوة) مــؤكـدة أنّ
صــورة تـوبـيخ تـلـيـمــاك ألمه بـنـيـلـوبي
حـ جتــرأت وفـتــحت فـمــهـا عــلـنــاً مـا
زالت تـــتــكــرر مــســرحــتـــهــا في الــقــرن

احلادي والعشرين أيضا. 

قدسة نصيا  فبه  العنوان هو العتـبة ا
ــ ــ ومــنـه يــأخـــذ هــذا ا يــتـــكــثـف ا

شــــحــــنــــته الــــتي تــــبــــقــــيـه صــــاحلـــا-
وبــاسـتــمــرار- لـلــقــراءة بــكل أشـكــالــهـا
نتجة انه النص واجهة والفاحصة وا ا
وعن طــريق ضـبـطـه نـتـمــكن من إيـصـال
طـرود االنـطـبـاع والـتـأويل بـسالمـة تـلق
فـاعل  عــلى اعــتــبــار أن الــعــنــوان هــو
ـــوجه األســـاس الـــذي تـــســتـــرشـــد به ا
القراءة عن أخـبار النص األدبي والـغاية
الـتي يـريـدها   فـهو أداة تـوجـيه مـهـمة
جــدا بـ االداوات األخــرى انه تــسـمــيـة
الـــنص  وجـــنـــسه وانـــتـــمـــاؤه  يـــعـــد

ــعـايـيـر الــتي يـقـاس في الــعـنـوان أول ا
ضوئها - نصيا- مدى االهتمام بالقار
 ومدى االشتغـال على إغوائه عن طريق
هذه العارضة االشـهارية - العنوان- أي
قصود  اخملصوص االهتمام بالـقار ا
بــاخلــطــاب  الــذي - كــمــا يــرى وولف-
ركزيـة التي تـشكلت ثل فـكرة النـص ا
في ذهن الـكـاتب   فـاالهــتـمـام بــالـقـار
يعني االهتمام بالنص نفسه  الن القرى
ـــتـــكـــفل بـــإعـــادة أنـــتـــاج الـــنص هـــو ا
وتـــشــكــيـــله عــلى الــدوام  فــقــد أصــبح
الـقـار مـشـاركـا ومتـابـعـا ومـفـسـرا لكل
شفـرات الـنص ودالالته وفك شـفراته انه
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الـكــتـاب الــذين عـاشــوا أحـيــاء ومـاتـوا
أحــيــاء فـرض نــفــسه عــلى الـصــحــافـة
ـــلـــكه من ــــا  واالدب والـــســـيـــاســـة 
ـــيــــز في الــــشـــكل اســــلـــوب فــــريـــد و
ـضـمــون حتـسس مـشــاكل اجملـتـمع وا
وإعطى كل إبداعه للكلمة احلرة والرأي
الـسديـد الصـادق لم يـخاف او يـتراجع
عـن قــــول احلـق ال في نـــــظــــام  احلـــــكم
الـفـردي وال في االنـظـمــة الـدكـتـاتـوريـة
ولم يصغ الى نصائح وتوجيهات رفاقه
في احلـزب الـشــيـوعي وحتـفــظـهم عـلى
اجلـــرأة الــتـي يــكـــتب فـــيــهـــا عـــامــوده
ـتلك نـاصـية الـصـحفي الـسـاخر وهـو 
الـزخم اجلـمـاهـيـري وكـنـا نقـرأ مـقـاالته
ــقـاهي في "جــريـدة طــريق الــشـعب "بــا
ـــدارس والـــكــــلـــيــــات وتـــعـــجــــبـــهم وا
يـــضـــحــــكـــون قـــائـــلـــ (هـــذا احلـــجي

الصدك!).
في عهد عـبد الكر قاسم كـانت مقولته
ـشـهـورة (احلـصـان هـو ذاك احلـصـان ا
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بغداد

بس جالله تـبـدل)  ايـقـاف الـبـرنامج
االذاعي عـلـى الـرغم مـن شـعــبــيـته من
ـديــنـة ومن الــشـمـال الى الــريف الى ا
جـنوب الـعراق (احجـيه بـصراحـة يبو
كــاطع) وفي ظل الــتـحــالف مع الــبـعث
اضي كان عاموده سبعيـنيات القـرن ا
الــصــحــفـي الــســاخــر فـي الــصــفــحــة
االخـــيـــرة (بــصـــراحـــة ابــو كـــاطع) لم
يــجـامل ابــدا  وال أظن كل من يــقـتـني
قال جريدة طريق الشـعب ال يبدأ اال 
ابـــو كـــاطع ألنـه يــعـــطـــيك الـــزبــدة او
خالصة الوضع السياسي في العراق
وفي عــامــوده اســـتــخــدم شـــخــصــيــة
خيالـية (خلف الدواس) لـيضخ افكاره
السيـاسية ونـقده الالذع من وراء هذه
الــشـــخـــصـــيــة وفـي حــوار يـــتم  فـــيه
توظـيف احلـكـايـة واالمـثـال الـشـعـبـية
وما حتمله من رمزية ومدلول سياسي
عميق وكان يستخـدم اللهجة العامية
الـريــفـيـة .تــراث ابـو كــاطع (الـروائي)

يــسـتــحق االهــتــمـام به ودراســته فــهـو
تــــوثــــيـق (شــــعــــبي) لــــتــــاريخ الــــوعي
الــسـيــاسي في الــعــراق مـنــذ تــأسـيس
الـدولـة الـعـراقيـة لـغـايـة ثورة  14تـموز
وقــــيـــام احلـــكم اجلــــمـــهـــوري وال زلت
اسـتـرجع شخـصـيـات رواياته الـشـريرة
والـطـيـبـة  الـغـبـيـة والـذكـيـة في اعـمـاله
(الـزناد- بالبـوش دنيـا- غـنم الشـيوخ-
فلـوس أحمـيد) ولـديه مخـطوطـة روائية
بـعـنـوان (قـضـيـة حـمـزه اخللـف) اصبح
االن النظـر في  هذه اخملطوطـة التراثية
الــشـعــبــيـة  وطــبــاعـتــهــا بـشــكل يــلـيق
بشـخصـية الـراحل من الضـرورات التي
ال مـفــر مـنــهــا.ونـأمل من احتــاد االدبـاء
ووزارة الـثقـافة ودار الـسـؤون الثـقافـية
ــؤســـســات االهـــتـــمــام بـــهــذا وبــاقـي ا
الـــنــمـــوذج الــوطــنـي الــنــقـي وطــبع كل
مـؤلـفــاته ودراسـتـهــا في مـجـال االعالم
الــهــادف الــوطـني! 55عــامــا عــاش هـذا
العـبـقـري االنـسـان لتـنـتـهي حـيـاته عام

 1981فــــــــــي
عــــــــــاصــــــــــمـــــــــة
جـيكـوسـلوفـاكـية
(بـــراغ) بـــحـــادث
سـيـارة مـدبـر من
قـــبـل اخملـــابــرات
الــعــراقــيــة كــان
ابـو كــاطع يـحـلم
بـــــــعـــــــراق حــــــر
ومـزدهــر وشـعب
واعي وسـعـيـد  
لم يفـقد االمل وال
يــعــرف الــيــأس 
لك قـناعاته من
اسـتــقالله بـرأيه
وشـجــاعـتـة كـان
يــــذوب عــــشــــقـــا

بريف العراق .
له الـذكــر الـطـيب
ولروحه السالم.

نــســتــذكـر"شــمــران الــيــاسـري"  –ابـو
كـاطع-  قـامــة ادبـيـة وسـيــاسـيـة تـعـد
قال الساخر  وانا مدرسة في مجال ا
شخصيـا تأثرت بكتـاباته واسترجعت
ـشـاكل والسـخـرية اسـلوبـه في طرح ا
مـن االنظـمـة الـسـيـاسـيـة الـعـاجزة عن
حتــقــيق اخلــدمــات لــلــنــاس وتــوفــيـر
احلريـة والعدالـة االجتـماعيـة واشعر
أنـني مــدين له في تــألــيف ثالثــة كـتب

بـاألدب السـاخـر (سكـ في اخلـاصرة)
و(الـــطالق الـــطـــائــفـي) و( االمــريـــكــان
والــدجـاجــات اخلــمس).كــانت مــقـاالته
تـكـتب فـي غـايـة الـبـراعــة فـكـنـا نـطـرب
جلــمـله وعـبـارته الـصـادقـة الـتي تـصل
الى قـلـوبنـا  وتـدخل الوعي الـسـياسي
الى عـقـولـنا وجتـعـلنـا نـفهم مـا يـجري

عقد. في عالم السياسة ا
شمران الياسري  او ابو كاطع هو من
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بغداد

في ذكرى رحيل أبو كاطع ومرور 40 عاماً على إغتياله 

شمران الياسري

ماري بيرد

غالف اجملموعة

فـتـاح الذي يـفتح األبـواب التي تـفضي ا
فـهـو إلـى الـعــالم الـذي نــريـد اكــتـشـافـه  
بـنـيـة رحمـيـة تـتــولد مـنـهـا مـعظم دالالت
الـعمل أو الـنص األدبي  وتـكـفي الـقار
نظرة يســيرة عليه لـيتعرف مـنها محوى

ذلك العمل أو النص  . 
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ـبــدع هــيــثم ــيــز الــقــاص ا إن أهم مــا 
التي مـحـسن اجلاسم كـتـابـته الواقـعـيـة 
تميزت بـشعرية احلرف ورمزية الكلمة 
ـعنى  وقصـر العـبارة  واختـيار ودقة ا
ناسبة جملموعته القصصية العنوانات ا
عمـوما  ولقـصـصه الومـضيـة على وجه
ـتــلـك قــدرة أدبــيـة اخلــصــوص .فــهــو 
ويتميز أسلوبه ونقدية في كتابة القصة 
بــالـــســخـــريــة فـي اغــلب األحـــيــان  وان
القصة الواقـعية التي أثرت فيه وجعلها
عـنـوانـا لـلـمـجـمـوعـة الـقـصـصـيـة فـكـيف
وت األمـير ? وهـو يـعمل في كـشك على
ـارة ? فــهي حــقــا مــفــارقـة في رصــيف ا

العنوان !!!. 

مجموعة قصصية لهيثم جاسم
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أسمائهم بتهـمة ( اإلفساد السياسي
واإلسـتـغالل والـرشـوة واإلثـراء غـير
ـــشـــروع ) وكـــانـــوا خـــلـــيـــطـــاً من ا
ــوالـ لــقــاسم ومن الــصــحــفــيــ ا
الشيوعي  وكان رسمي العامل من
ضــمن الــذين  شــمـلــهم االعــتــقـال 
وحـجز االمـوال في نـفس الـوقت ولَم

تـقـدمـهم احلـكـومـة لـلـمـحـاكمـة  ولم
جتـد ولم  تـعــلن أي دلـيل ضـدهم 

فإضطرت إلطالق سراحهم كلهم.
 وبعد أن أصدرت احلكومة البعثية
في الـسـادس من نـيـسـان عـام 1963
ـطـبـوعـات اجلـديـد رقم 24 �قـانـون ا
لــــســــنـــة  1963وكــــان أول قــــانـــون
 كتب رسمي جمهوري للمـطبوعات 
العـامل من معـتقـله مطـالعـة قانـونية
 وقــــــــــــعـــــــــــهــــــــــــا هــــــــــــو وزمـالءه
ـوقف ـعـتــقـلـ في ا  ا الـصـحــفـيـ
ـــعـــظم وطــالـــبــوا الـــعـــام في بــاب ا
بـإطـالق سـراحـهـم  ويـجــد الـقـارىء
صــورة مـــســتــقــطــعـــة من أصل تــلك
طالعـة القانـونية  تتـضمن توقيع ا
رســمي الــعــامل عــلى الــطــابـع الـذي
كـــــــانت دوائـــــــر الــــــدولـــــــة آنــــــذاك
 تـــــســـــتـــــوجب إلـــــصـــــاقـه  عـــــلى
مـعامالتـهـا! وقـد  إطالق سـراحهم

جميعاً.
وبعد سنـوات من العمل في احملاماة
ــسـتــشـار أصــبح رسـمـي الـعــامل ا
ـبـيـة الوطـنـية الـقانـوني لـلـجـنة األو
الـعـراقيـة الـتي تـرأسـهـا عـدي صدام
ــمـارسـة حــسـ بـعــدهـا إنــصـرف 
بــــعـض االعــــمــــال احلــــرة  وتــــوفي

ببغداد في �16تموز عام .1998
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كــر مـحـمــود شـنــتـاف من مــوالـيـد
قـــضـــاء عـــنه عـــام  ?1934وهــو من
عـائــلـة بـيت حــدو في مـحــلـة الـسـدة
الــتي يـنـتــسب إلـيـهــا أيـضـاً مــحـمـد
حـمدان الـقـيادي الـبـعثي عـضـو فرع
بـغداد  ومـحـافظ بـغـداد في سـنوات
عــقـــد الـــســـبــعـــيـــنــيـــات من الـــقــرن
العـشرين وكـذلك فوزي ذاكـر العاني
الذي كان في سـنوات ماضيـة سفيراً

للعراق في بلغاريا.

كـان كـر شـنــتـاف من قـدامى الـذين
انتـمـوا للـبـعث في الـعراق في أوائل
عقـد اخلمـسيـنيـات  وأصبح عـضواً
فـي الــقــيـــادة الــقــطــريـــة  وإحــتــفظ
ـــوقــعه حـــتى جـــرى إعــتـــقــاله في
مـــــداهــــمــــة قــــوات األمـن في األيــــام
نزل االخيرة حلكم عبد الكر قاسم 
كان البعثيون يـناقشون فيه خططهم

لإلطاحة بنظام قاسم.

ولم تــلــبـث هــذه اخلــطط أن جنــحت
في  8شـــبـــاط عــام  1963وأصــبح
كـر شــنـتـاف رئـيـســاً لـتـحـريـر أول
صـحــيـفـة يـومــيـة يـصـدرهــا الـنـظـام
اجلـديـد ( اجلـمـاهـيـر) والـتي اصـبح
طـارق عـزيـز فـيـهـا مـديـراً لـلـتـحـريـر
باشر وبدون شك كان عزيـز احملرر ا
لــهــذه اجلــريــدة النـشــغــال شــنــتـاف
باالمـور احلزبـية  لـكنه كـتب الكـثير
مـن مـقــاالتــهــا األفــتــتــاحــيــة  وكـان
منـغمـسـاً في الشـؤون احلزبـية لـكنه
لم يـكن طرفـاً في اخلالفـات بـ قادة
احلزب في تشرين الثاني عام 1963
وتردد أنـه لم يرشح نـفـسه لعـضـوية

القيادة القطرية.
وأقــام كـر شـنــتـاف فــيـمــا بـعـد في
سوريا وتنقل بينها وب لبنان لعدة
ســنـــوات حــتى أوكل إلـــيه بــإصــدار
صحيفة ( الثورة) في آب عام 1968
 ?ومــرة أخــرى لم تــرق له الــظــروف
الـــســـائـــدة فـــتـــخـــلى عن مـــنـــصـــبه
الــصــحــفي لــيــعــود الى بــيــروت في
ثل شخصيته منصب متواضع جداُ 
ــكــتب وكــالـة الــســيــاسـيــة  مــديـراً 
األنــبـاء الــعـراقـيــة في بــيـروت الـذي
يـتخـذ مـقـراً له داخل مبـنى الـسـفارة

العراقية.
وفـي تـــشـــرين الــــثـــاني عـــام 1977
قـررت حـكومـة الـرئـيس أحـمـد حسن
الـبـكـر فـصل وزارة الـثـقافـة واالعالم
الى  وزارت  فـتولى كـر شنـتاف
وزارة الثقافـة فيما تـولى سعد قاسم

حمودي وزارة اإلعالم.

بــــــقـى كــــــر شـــــــنــــــتــــــاف وزيــــــراً
حـتى 16تـمـوز عـام  1979حـيـنـمـا
إنتهى عـهد الرئـيس البكـر وبدأ عهد
نـائبـه صدام حـسـ رئـيسـاً لـلـدولة.
وله من األشــقــاء زمـيــلـنــا في وكــالـة

األنباء العراقية حميد شنتاف.
ولم يـعرف أي نـشـاط لـكر شـنـتاف

بعد ذلك حتى وفاته.
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 بـــــــتـــــــاريخ  2010- 6- 10كـــــــتب
ـــرحـــوم فـــيــصـل حــســـون رســـالــة ا
لي بـخط الـيـد إلجـابـتي عـلى بـعض
االستفسارات الـتي طلبت فيها رأيه
وقال أن جـريدة ( الـنهـار) اللـبنـانية
نــشــرت في عــددهـا  10341بـتــاريخ
�1969- 5 - 22خـــــبـــــراً عـن قــــرار (
بـحــجـز أمــوال  عـبـد الــله اخلـيـاط
الذي أعدم في كـانون الثاني ?1970
واحلـاج نــعـمــان الـعـانـي الـذي حـكم
 وأن عـلـيه بـالـسـجن ثالث سـنـوات 
جريدة ( األنوار) اللبنانية نشرت في
عـددهــا رقم  3082بـتــاريخ - 5- 29

 1969ايضا قرار حجز االموال ).
وهـنـالك تـفـاصـيل كـثـيـرة في رسـالـة
رحوم فيصل حسـون بشأن قضايا ا
صـحــفـيـة اخـرى لــيـست ضـمن اطـار

هذا البحث.
وأمــضـيـت وقـتــاً مـضــنـيــاً في تــتـبع
سيرة حياة نـعمان العاني وكنت في
الـــبــــدايــــة قـــد عــــانــــيت من شــــحـــة
علـومات عنه  ولم يـكن البحث عن ا
تــاريخ هــذه الـشــخـصــيـة الــعـراقــيـة
سهالً  لكـني واصلت احملـاولة حتى
تــــوصــــلت الـى تــــفــــاصــــيل اكــــثــــر
دقة بـإتصاالت أجـريتـها مع عدد من
االصـــــــــدقـــــــــاء داخـل  الـــــــــعـــــــــراق
وخــارجه  الــذين أعــرف أنــهم عــلى
درايـة  وأوصـلــني بـعض األصـدقـاء
ـير الذي يقيم مشكورين الى أبنه 
خـــارج الــعــراق واســـتــفــهـــمت مــنه
 عن  تـفـاصـيل حـيـاة والـده احلاج
نعمان العاني  لكن الوضع الصحي
لــنــمـيــر لم يــســمح له بــالــتـواصل 
فـــــأحــــــالـــــني  عـــــبــــــر الـــــصـــــديق
شـترك الى شـقيـقته  جـنان  التي ا
تــــعـــــيش داخـل الـــــعــــراق  والـــــتي
تفضلت عـبر ذلك الصـديق بتزويدي
ـعـلـومــات مـفـيـدة جـدا عن والـدهـا

نعمان العاني.
والبــــد من نـــبــــدأ بـــاالشـــارة الى أن
 احلــاج نــعـمــان الــعـانـي تـزوج من
شقيـقة محمـد بديع شريف وهي من
ـــفـــتي الـــعـــاني ايـــضـــا  عـــائـــلـــة ا
وله  أربـعة أبـنـاء ولـيس ثالثـة كـما
يــظـن الـــبــعـض تـــوفي الـــكـــبـــيــران
قــابــوس وطــريف ومــا يــزال هــنــالك
ير وشقـيقه االصغر مـحمد أم 
وأبــــــنـــــــائــــــهـم  وجــــــمـــــــيــــــعـــــــهم
يعيشون خارج الـعراق  وشقيقتهم
جنان الـذي اعتمـدت في اعداد سيرة
ـا كــتــبـته والــدهــا  عـلى الــكــثـيــر 
ـــؤرخ بــــاالضـــافــــة الى مــــا اورده ا
الـدكتـور نـوري عبـد احلـميـد الـعاني
في اجلزء  الثالث من موسوعته  (
اعالم عــانــيــون) عن احلــاج نــعــمـان

العاني  .
ـفتي  في ولد نـعمـان مـحمـد ام ا
قـــــضــــــاء عــــــنـه عـــــام  1913ودرس
تـوسطة فيها قبل أن  االبتدائية وا
ـعــلــمــ في بــغـداد يــلــتــحق بــدار ا
لــيـتــخــرج مــعــلــمــاً  وحــيــنــهــا بـدأ
بأستـخدام كـنيته  الـعاني  بدالً من
ـفتي ) وعمل معلماً كنية عائلته (ا
فـي إحـــدى مـــدارس بـــغـــداد وتـــولى
ـعـارف الـكـشفي قـيادة فـريق وزارة ا
مـــنــتــصف الـــثالثــيــنـــات من الــقــرن
العـشرين الـى السـعوديـة حيث ادوا

فريضة احلج .
وأكـمـل بـعـد ذلك دراســته الـثــانـويـة
ـسائـي لكـلـية  ثم إلـتحق بـالـدوام ا
احلقوق ليتخرج عام  1951محامياً.
ولم تــــكـن الــــصــــحــــافــــة انــــذاك من
اهـتـمــامـات الـعـانـي  بل اهـتم أكـثـر

ـصـرفـيــة عـنـدمـا تـولى بـالــشـؤون ا
مـــنـــصب نــائـب مــديـــر فــرع الـــبــنك
الــعــربي الـذي اقــامه عــبــد احلـمــيـد
شـومــان في فـلـســطـ  وأوكل فـرع
الـــــعـــــراق الـى طـــــالـب مـــــشـــــتـــــاق
ونــعـمــان الـعــاني بـعــد أن دربـهــمـا

صرفية .  على الشؤون ا
تبـنى نعـمان الـعاني االراء الـقومـية
في الشـؤون السـياسـية فـأنضم الى
ثـنى بن حـارثـة الـشـيـباني نـادي  ا
الذي كـان منـظـمة وطـنيـة نشـطة في
مــنــتــصف  عــقــد الــثالثــيــنــات من
ــــاضي  وبــــالــــتــــالي من الـــقــــرن ا
مــنـاصــري ثــورة مــايس عـام 1941
التي اودت بالعاني بـعد فشلها الى
الـسـجن  في سـجن الـعـمـارة حـيث
زجت السلطات مناهضيها فيه بعد
اســـــــــتــــــــعـــــــــادت بـــــــــالـــــــــقــــــــوات
البريطانية السيطرة على الدولة .
وعــقب  اطالق ســراحه  إنــصــرف
نــعـمــان الـعـانـي لـلــمـحـامــاه  حـتى
اصــبح عــضــواً في مــجــلس نــقــابـة
احملامـ الذي  تـرأسه عبـد الرزاق
شبـيب بعد قـيام الـنظام اجلـمهوري
عــام  ?1958ولـــعب دوراً مـــهـــنـــيـــاً
 وبـعـد الـثـامن من شـبـاط واضـحـا
عام  1963بدأ يـتجه الى الـصحـافة
لـــكــنه لـم يــواصل مـــســاعــيـه بــهــذا

اخلصوص.
وحـانت فرصـته في عـالم الـصـحـافة
بعد الـثامن عـشر من تشـرين الثاني
من نفس العام عنـدما تولى الرئيس
عـــبـــد الـــسالم عـــارف الـــســـلـــطـــات
كـافــة. وعـنـدمـا شـرعـت الـسـلـطـات
ـطبـوعات اجلـديد اجلديـدة قانـون ا
عـروف بـقـانون في نيـسان  1964ا
اخلــمــســات اصــدر احلــاج نــعــمــان
الـــعــاني صــحـــيــفــتـه ( الــعــرب) في
الـــــــثـالثـــــــ مـن أيـــــــار مـن نـــــــفس
العـام وضم معه في هـيئـة التـحرير
ـعــروف  شـاكـر عـلي الـصــحـفي  ا
الــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــتـي
واحملامي  محمد الـعبطة وكذلك 
غالب ابراهيـم وعبد احلمـيد العاني
 وعـنـدمـا أخـتـار  بـعـضـهم طـريـقاً
آخر اسـتـبدلـهم بغـيـرهم مثل جـابر
وام منير وإبنه  قابوس العاني 

احمد وناصر جرجيس .
ؤكد ان احلاج نـعمان العاني ومن ا
كـان صـديـقاً لـلـدكـتـور عـبـد الـرحمن
الـبـزاز ومـنـاصـرا لـسـيـاسـته ووفـياً
 له  وهو الـذي إصطـحب بسـيارته
  البزاز من يـر  التي قادهـا أبنه 
داره فـي االعــظــمــيــة لــكـي يــلــتــحق
 بـــــالــــــرئـــــيـس عـــــبـــــد الــــــرحـــــمن
عـــارف بــــالــــقـــصــــر اجلـــمــــهـــوري
ـــشــاركــتـه  في إحــبــاط مـــحــاولــة
عـــارف  عــبـــد الـــرزاق االنــقالبـــيــة
الـــثــانـــيـــة عــام ��1966ضــد نـــظــام

الرئيس عارف .
عـاشت صـحـيـفـته ( الـعـرب) أقل من
أربع ســنـــوات بــقــلــيل حــتى قــضى
عــلـيــهــا قـانــون تـنــظـيم الــصـحــافـة
والــطـبــاعـة في الــعـراق الــذي أنـهى
صـحــافـة الــقـطـاع اخلــاص وحـصـر
أدارة الصحف وطباعتها وتوزيعها
بالدولـة وهو القـانون الذي اصدرته
 في الثالث من كـانون  األول عام
�1967حكومـة طاهر يـحيى في عهد

الرئيس عبد الرحمن عارف.
ـرحــوم فــيـصل ـالحـظــات ا ووفــقـاً 
حـسون فـقـد تعـرض نـعمـان الـعاني
ـتاعب كـثـيـرة بـعد  �17تمـوز عام
 1968ومـنــهـا اعـتــقـاله عـام 1969
ـدة سـتـة اشـهـر في قـصـر الـنـهـايـة 
قـبل ان حتـكم عـليه مـحـكـمـة الـثورة
دة سنـت ونصف الـسنة بالسـجن 
قضـاها في سـجن بعـقوبة  ومع أن
احلـكومـة أفـرجت عـنه لـكنـهـا وكـما
تروي ابنته جـنان  لم  تفرج  عن
ـنقـولة التي ـنقـولة وغـير ا امواله ا

حجزتها عند إعتقاله.
وتـوفى احلـاج نـعـمـان الـعانـي يوم
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ثــابت حــبــيب من مــوالــيــد جــزيـرة
احلضـرة وسط الفرات مـقابل مـحلة
ــة  غـــازي في مــديـــنــة عــنه الـــقــد
ـــدرســــة االبـــتــــدائـــيـــة ودرس فـي ا
ـركـزيـة ثم إنـتـقل  الى بـغـداد عـام ا
ــــــدرســـــة  1936وألـــــتــــــحـق  بـــــا
توسطة في الكـرخ وبعدها ألتحق ا

درسة العسكرية . با
لــيس مـــعــروفــاً كــيف أصــبح ثــابت
حـبيب الـعـاني شيـوعـياً لـكن هـنالك
رأي يـقـول ان سـالم عـبـيـد الـنـعـمـان
الـعــاني الـشــيـوعي هـو مـن أثـر فـيه
ا تـعود عالقاتـهمـا ببـعض منذ ور
ايـام كـانـا في عـنه وال تـبـعـد بـيـوت
قزان التي ينتسب اليها سالم كثيرا

عن حيث عاش ثابت .
وتمكن  ثـابت  من األلتـحاق بدورة
ـسـاحة تـدريبـيـة في بـغداد  عـلى ا
وجنح فيهـا ليشتـغل بعدهـا اعتباراً
من العام ��1945مساحاً في بعقوبة
ساحة العامة واحللة وفي مديرية ا
بــبـغــداد ثم تـنــقل في وظــيـفــته بـ
الـــبـــصــــرة وديـــالى والــــديـــوانـــيـــة
والــعــمـــارة  وحــديــثــة وشــارك في
أضـراب عـمال الـنـفط في كـي ثري 
واعـــتـــقل عـــنـــد عــودتـه الى بـــغــداد
فــواصل وظـيــفـتـه حـتى حــصل عـام
��1950عـــــلـى فــــرصـــــة تـــــدريب في
ــســاحــة بــاكـــســتــان عــلى شــؤون ا
ـــسح اجلـــوي  مـــتـــخـــصـــصـــاً بـــا
وتـعـرض لالعــتـقـال مـرة اخـرى عـام
ــــشـــاركـــته فـي مـــظـــاهـــرات 1952�
مـنـاهضـة لـلـحكـومـة وارسل مـجـنداً
الى مــعـسـكــر الـســعـديـة كــمـا كـانت
احلكومة ترسل بعض معتقليها الى
ـعـسكـرات لـلـتـدريب دون ان تـكون ا

لهم حرية إستخدام السالح.
وفي عــام   1955عـــاد الى بـــغـــداد
عـضــواً في مـحـلــيـة بـغــداد لـلـحـزب

الشيوعي.
حـاول ثــابت حـبــيب الـعــاني اكـمـال
تــعــلــيــمه اجلــامــعي لــكــنـه تــعـرض
لــلـفـصل مـن كـلـيــة الـتـجــارة الـقـسم
ــسـائي وهــو في الـســنـة الــرابـعـة ا
االخيـرة فتوظف مـساحـاً مرة اخرى
في شركـة أجنـبـية تـعمل في مـنطـقة
الـــغـــراف واحلي مـــواصالً نـــشــاطه
احلـــــزبـي. وفي عـــــام  1956طـــــلب
احلــــزب مـــنه الـــعــــودة الى بـــغـــداد

لـيــتـولى مـســؤولـيـة شـؤون الــطـلـبـة
وبــقي عـضــواً  في مــحـلــيـة بــغـداد
رة في سجن واعتقل مـجدداً وهـذه ا
نقـرة السلـمان في صـحراء الـسماوة
جنوبي العـراق  حتى أطلق سراحه

بعد حوالي سنة من االعتقال.
وفي وقـت الحق أشــتـــغل مع أحـــمــد
فصول ساحة العام ا سوسة مدير ا
من وظــيـفــته في شــركـة لــلـمــسـاحـة
اتــــخــــذت من عــــمـــارة االورفــــلي في
ــكــاتـبــهـا شــارع الــسـعــدون مــقـراً 
وحــيـــنــهـــا في  عــام  1957اصــبح
ـركزيـة لـلـحزب عـضـواً في اللـجـنـة ا

الشيوعي.
شـــارك عــام  1961في وفـــد احلـــزب
ــؤتــمـر الــذي حــضــر في مــوسـكــو ا
الثـاني والعشـرين للـحزب الـشيوعي
الـــســـوفــيـــتي   وهـــنـــالك ألـــتــحق
ـيـة ــدرسـة حـزبــيـة تــابـعـة الكــاد
العـلوم الـسوفـيتـية مع عـدد من قادة
احلـزب العـراقـيـ ثم نشـبت بـيـنهم
خـالفـــــــــــــــــات اســــــــــــــــفــــــــــــــــرت عـن
جتـــمــيــد  بــعــضــهـم ومــنــهم ثــابت
حــبـيب الــعـاني وعــاش مـتـنــقالً بـ
االحتاد الـسـوفيـتي وجيـكـوسلـفاكـيا
حــــتى عـــاد الـى بـــغـــداد عـــام 1965
واعتـقل مـجدداً  واطـلق سراحه مع
عـدد من رفـاقه بـعـد  �17تـمـوز عـام

1968. 
وفي وقت الحق أصـبح ثـابت حـبـيب

ــــكـــــتب   عــــضـــــواً فـي ا الـــــعــــانـي
  صـاحب إمتـياز السـياسي لـلـحزب
صــحـيـفــة احلـزب الـعــلـنــيـة ( طـريق
الـشعب) الـتي واظـبت عـلى الـصدور
يـوميـاً حتـى تفـكك اجلـبهـة الـوطنـية

عام .1978
وأنـــتــقل ثــابـت بــعــدهـــا الى شــمــال
الـعراق حـيث تـولى قـيادة احلـزبـي
الــشــيــوعــيـ في مــحــاربــة الــقـوات
والسـلطات الـعراقـية   وبـعدها في
مــنـتـصـف الـثـمــانـيــنـيــات من الـقـرن
ــــاضي دبت اخلـالفـــات بــــ قـــادة ا
احلزب الشـيوعي فكـان ثابت من ب
مجـمـوعة الـقـياديـ الـذين تعـرضوا
لـلــفـصل واخــتـاروا احلــيـاة في عـدد
الــدول األوروبــيـــة  وبــقي ثــابت في
لـنـدن حـتى وفـاته في عـام  1998في

ستشفيات البريطانية. إحدى ا
علومات احلصرية بهذا ومن ا
الـبـاحث  أن الــشـيـوعي ثـابت
حــــبـــيب الــــعـــاني هــــو أبن عم
البـعـثي عـربي حمـدو الـيوسف
الــــعــــانـي  وهـــو مـن جــــزيـــرة
احلضـرة أيـضـاً والـذي كان في
عقد السـبعينـيات قياديـاً بعثياً
وعــضــواً فـي قــيــادة فــرع أبــو

غريب حلزب البعث. 
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هـو شــفـيق ســيـد عـبــد اجلـبـار
ســــيــــد قـــدوري الــــكـــمــــالي من
مــوالـــيــد عــام  1928في بــلــدة
ألـبـو كـمـال الـسـوريـة وينـسب
ـشـاهـدة  أصـله إلى الــسـادة ا
ــشـهـد الـتي وهم من مـنــطـقـة ا
تقع الى الغرب قـليالً من مدينة
عـنه فــيـهـا أثـار مــسـجـد حتـمل
جــــدرانه نـــقـــوشـــاً وكـــتـــابـــات

اسالمية.
ـسجـد قد شـيد ويقـال أن هذا ا
ـنـطـقة الـتي عـسـكـر فـيـها في ا
األمام علي وهـو في طريقه الى
قتـال قوات مـعـاوية في حـط

وال تبـعـد كثـيـراً عن ألـبو كـمال
الـــســوريـــة مــقـــابل حــصـــيــبــة
الـعـراقـيـة وهـنـالك ولـد شفـيق

الكمالي.
ـشهـد والـقرى وتـتبع مـنـطقـة ا
اجملــاورة  لــهـا أداريــاً لــقــضـاء
عــــنه  وهــــنــــالك فـي مــــحــــلـــة

العربية والدولية فيه.
وجـرده رفاقـه عام  1983مـرة ثـانـية
من جـمـيع مهـامه الـثـقـافيـة بـأحـالته
عـلى الـتـقــاعـد بـالـرغم من أنه مـؤلف
الـنـشـيـد الـوطـني الـعـراقي الـذي ظل
ـنـاسـبات الـرسـميـة مـنذ يُـعزف في ا
عــام  1981وحـــتى بـــعـــد أعـــتــقـــاله
ووفــــــــاتـه بـل وحــــــــتـى االحــــــــتالل

األمريكي للعراق عام ,2003
ولـشـفـيق  شـقـيق هـو عـبـد الـلطـيف
الـكمـالي الـذي لـعب دوراً أذاعـياً في
ثـــــــورة عــــــام  1941حتـت أشــــــراف
يـونـس الـسـبــعـاوي وغــادر الـعـراق
ـــوصل بـــعـــد فـــشل الـــثــورة عــبـــر ا
واالحـــتالل الـــبـــريـــطــانـي الــثـــاني 
وأصـبـح الحـقــاً خالل حـكم الــرئـيس
عبد السالم محمـد عارف مديراً عاماً
لالذاعــة والــتــلــفــزيــون  عـضــوا في
الـلـجـنـة الـعـلـيـا لألحتـاد االشـتـراكي

العربي( العراقي).
وشفـيق هو أبـن عم  الدكـتور فـخري
قـدوري  أحد أقـدم  الـعـراقـيـ الذي
أنتموا للبعث مـبكراً  وعقد في بيته
ببغداد عام  1955أول مؤتمر قطري
 ودرس األقـــتــــصــــاد فـي أمــــريــــكـــا
ـانــيـا وأصـبح وزيــراً لألقـتـصـاد وأ
بــعـد  17تــمـوز  1968ثم مــحــافــظـاً
ــركـــزي الــعــراقي وتــزوج لـــلــبــنك ا
شفـيق من أبنـة عمه شـقيـقة فـخري 
ولهم من األبـناء يـعرب وتـغلب ومن

البنات حنان.
تــوفـي شــفـــيق الـــكـــمــالي بـــبـــغــداد
بـســرطــان الـدم في  15كـانـون األول
عـام  ?1984ودفن جــثـــمــاته حــسب
وصــيــته الى جــوار قــبــر والــدته في
مقبرة الشيخ معروف بجانب الكرخ.
وله مجموعات شعر مطبوعة هي :

- رحيل األمطار 1970
 -هـمــوم مـروان وحـبــيـبـتـه الـفـارعـة

1974
 -تنهدات األمير العربي 1975

زكتاب مطبوع  الشعر عند البدو.
أقـــام شــفـــيق الـــكــمـــالي عــام 1975
صــرحـاً ثــقـافــيـاً مــرمـوقــاً في تـاريخ
الـثـقـافـة الـعـراقـيـة هي أنـشـأ  مـجـلة
( آفــاق عـربــيـة ) الــتي صـدر عــددهـا
األول في شـــهـــر أيـــلـــول عــام 1975
وشـــغـل مـــنــــصـب رئـــيـس مـــجــــلس
أدارتها  ورئيس حتريرها للسنوات
  1975وحـتى  ? 1983وشــيــد لــهـا
مـقـراً في حي سـبع أبـكـار بـالـصلـيخ
ــيـــزة في فن الـــبــنــاء كـــان عالمـــة 

العربي واألسالمي.
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والبـــــــــــــــد مـن اإلشـــــــــــــــارة الـى  ان
مـا ذكـرنـاه  ال يـعـني أن هـؤالء فـقط
هم الــصــحــفــيــ مـن الــعــانــيـ او
الذين  تعود أصولهم الى عنه  فقد
امـتألت صـحف الـعـراق من مـخـتـلف
االجتــــاهــــات الـــــســــيــــاســـــيــــة وفي
مختلف  مراحل التاريخ وحتى هذا
الـيــوم بـأسـمــاء صـحـفـيــ عـانـيـ
يـــكـــتـــبـــون في الـــســـيـــاســـة واالدب
والـــقـــانـــون والــثـــقـــافـــة والـــتـــاريخ

 والرياضة والعلوم.
ومن الـعـانـيـ أصـحـاب  الـصـحف
نذكر  محمد توفيق العاني  والذي
أصدر في عام ١٩٥٣ جريدة        (

العراقي )  يومية سياسية . 
وأخــيــراً في مــســألــة قــد تــكـون ذات

  في الصحافة  صلة بالعاني
 منذ منـتصف عقد األربـعينيات من
اضي توجد مطبعة معروفة القرن ا
ـتـنـبي أسـمـهـا مـطـبـعة في شـارع ا
الـعـاني  ولـكن الن الـطـبـاعـة لم تـكن
ضـمن هذا الـبـحث فـقد اشـرت الـيـها
فــقط وصـاحــبـهــا هـو عــبـد احلــمـيـد
الــعــانـي الــذي أســســهــا عــام 1945
وكـــان يــســـكن في شـــارع كـــورنــيش

االعظمية.
انتهى

ـة أصـول ـديـنـة الـقـد احلـوش في ا
لعائلة الكمالي..

حــــصل شــــفــــيق الــــكــــمــــاالي عــــلى
اجلنـسيـة الـعراقـية في الـسادس من
كانون األول عام  ? 1955وهو العام
الــــذي حــــصل فــــيـه عــــلى شــــهــــادة
الـبكـلـوريوس في الـلـغـة العـربـية من
جامعـة بغـداد  ثم حصل عام 1962
ـاجــسـتــيـر من كــلـيـة عــلى شـهــادة ا
االداب بجامعة القاهرة عن رسالته (

الشعر عن البدو).
وأشـــتـــغل في عـــامي  1957و1958
مــدرسـاً لــلـغــة الـعــربـيــة في مـدارس
ـوصل ثم أنـتقل لـلـعـمل مـدرساً في ا
مـــســقط رأسه ألـــبــو كــمـــال بــعــد أن
الحـقه الـسلـطـات العـراقـية تـعرض 
لـه نـتــيــجــة نــشـاطــاته الــســيــاســيـة

البعثية.
وقضى شفـيق الكمـالي حياة وطـنية
حافـلة بالـعطـاء السـياسي والـثقافي
واألدبي والـــصــحــفي  وتــقــلــد عــدة
منـاصب حـكومـية وثـقـافيـة منـها في
عـام  1963خالل حــكم الــبـعث األول
عــنــدمــا أصـــبح مــديــراً عــام لألعالم
حــيـنــمـا كــان عـلي صــالح الـســعـدي
وزيـــراً لألرشـــاد قــبـل تــغـــيـــيــر أسم
الـوزارة الى وزارة األعالم  وبـعـدها
عــــمل أســــتـــاذاً فـي كـــلــــيـــتي اآلداب

ستنصرية. بجامعتي بغداد وا
وعـنــدمـا تـولـى الـبـعث نــظـام احلـكم

مــرة ثـانـيــة أصـبح شــفـيق الــكـمـالي
عــضــواً فـي مــجــلس قــيــادة الــثــورة
بصـفـته عضـواً في الـقيـادة الـقومـية
للبعث وهي أعلى سـلطه حزبية ب
. وبـاألضـافة الى مـؤتـمريـ قـومـيـ
منـصبه وزيـراً للـشبـاب حتى أقـصاه
رفاقه من عـضـوية اجملـلس والوزارة
عــام  1970وعـــيـــنـــوه ســـفـــيـــراً في
أسـبــانـيـا ,ثم أعـادوه وزيـراً لألعالم
ــهـام لــيـتــولى بــعـدهــا الـعــديـد من ا
الـثـقـافـيـة واألداريـة  مـنـهـا انـتـخـابه
رئــيـســاً ألحتـاد أألدبــاء في الــعـراق
وأميـنـاً عامـاً ألحتـاد األدباء الـعرب 
ـنظمات في وكان عضـواً في مكتب ا
مـجـلس قـيـادة الـثـورة  وعضـواً في
الــدورة األولى لـــلــمــجــلس الــوطــني
الــعــراقي ورئــيس جلــنــة الـعـالقـات
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التقاعد بعد فـشلها ونفي الى جنوب
إفـريـقـيـا حـتى عـاد الى الـعـراق بـعـد
عدة سنوات وكان عـلى صلة بضباط
وحدته السابـق ومنـهم عبد السالم

محمد عارف .
وبــعــد قــيـــام الــنــظـــام اجلــمــهــوري
أعــيـــدت  لــرشـــيـــد فــلـــيح حـــقــوقه

التقاعـدية. وفي خضم نزاع االرادات
في االسـابـيع االولى  لـقـيـام الـنـظام
 أصــبـحت صـحــيـفـة ( اجلـمــهـوري 
اجلمهـورية) حتـمل أسم رشيـد فليح
صــاحــبــاً المـتــيــازهــا  بـيــنــمــا كـان
الدكتـور سعدون حـمادي ومعـاذ عبد
الرحـيم وزمالؤهم البـعثـي يـديرون

هذه الصحيفة حتريراً وإدارة.
وبـقي رشـيد فـلـيح فـيـمـا بعـد بـعـيداً
عن أيـــة نـــشـــاطـــات ســـيـــاســـيـــة او
صحـفيـة حتى جـرى تعـينه بـعد 17
�تـمـوز عـام  1968مـديـراً لــلـتـجـنـيـد
العـام ثم رئـيسـاً للـمـحاربـ القـدماء
وأحـــيـل عـــلـى الـــتــــقـــاعــــد بـــرتــــبـــة
 وتـــوفي في أواخـــر  عــقــد عـــقــيــد

الثمانينات من القرن العشرين.
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رســــمـي تـــــوفــــيـق عــــلـي الــــعـــــامل
 احملــامـي من مــوالـــيــد عــام 1932
في محلة حگون ( حقون)  في قضاء
عـــنه ( زقـــاق بـــيت الـــعــامـل)  لــيس
  بعيـداً عن سراي دوائر احلـكومةً 
ودرس فـي مــــــدارس عــــــنـه قــــــبل ان
يلتحق بـكلية احلـقوق ليتـخرج منها
مـحــامـيـاً  وكــان  مـوالـيــاً لـلـحـزب
قـراطي  برئاسة كامل الوطني الد

اجلادرجي .
ـــــــا أصـــــــدر رســـــــمي الـــــــعـــــــامل و
في �13تـــــشــــــرين الــــــثـــــانـي عـــــام
�1960صـــحـــيــــفـــته الـــســــيـــاســـيـــة
ـســتـقــبل) أتــخـذ لــهـا الــيــومـيــة ( ا
ســيــاســة ثــابــتــة هي تــأيــيـد رئــيس
الـوزراء عبـد الـكر قـاسم وسـيـاسة

حكومته في جميع النواحي.
وأتذكر جيـداً انني كنت أقـوم أحياناً
في عام  1962بـزيارة صـديق عـاني
ــــــســـــــتــــــقـــــــبل) فـي مــــــكـــــــاتـب ( ا
بـبغـداد وكـان خـاله رسـمي الـعامل
ـكـتب قـد أوكل إلـيه  االهـتـمـام  بـا

فـي غـــــــيــــــــابـه دون ان تـــــــكــــــــون له
أية سلطة صحفية! 

ولم تكتف السلطات  اجلديدة  في
 8شـبـاط  1963بـتــعـطـيـل الـصـحف
الـــتي كــانت تـــصــدر في عـــهــد عــبــد
الــكـــر قــاسم بل جلـــأت الى حــجــز
نقـولة ألكثر نـقولة وغيـر ا األموال ا
من  18صــــحــــفــــيـــــاً من أصــــحــــاب
الصـحف ورؤساء حتـريرهـا ونشرت

ولـم أجـــــد تـــــفـــــســـــيـــــراً ألســـــبـــــاب
ســعي احلـزب الــشـيــوعي لـتــرشـيح
شـــــريـف  الـــــشـــــيـخ نـــــائــــــبـــــاً عن
السليـمانية في شـمال العراق وليس
عن مـــديــنــته قــضــاء عــنه الــتي ولــد
فيـها  او مـديـنة عـائلـته راوة غربي
الــعـراق  ولــيس ايــضـاً عـن مـديــنـة
الــبـصــرة جـنـوب الــعـراق الــتي كـان

يقيم فيها الغراض حزبية.  
وفي الــــصـــفـــحـــات من �270- 263
وسـوعـة التـحـقيـقات لـلجـزء الـرابع 
اجلـنـائـيـة  تـرد اجـراءات الـتـحقـيق
واحملكمة  للمحامي شريف الشيخ 
 ولــــوحظ ان  االدلــــة الـــتـي زعـــمت
سلـطات الـتحـقيق لـديهـا ضده كانت
في غالبيتـها تتصل بعـمله الصحفي
عـلى قصـر الـفتـرة الـتي اصبح فـيـها
 وال تـتـضـمن ادلـة قـاطـعة صـحـفـياً 
عـلى نشـاطه احلـزبي سـوى أعـتراف
مـــالك ســيـف الــضــعـــيف ضــده وان
الـشـرطـة عـثـرت في الـوكـر الـذي كان
يـديــره عـزيــز احلـاج عــلى سـجل عن

توزيع صحيفة ( األساس) .
واصـدر اجملـلس الـعـرفي الـعـسـكـري
االول قـــراره بـــاحلـــكـم عـــلى شـــريف
الــــــشـــــــيخ بـــــــاحلــــــبـس في -22-6
�1949ســنــتــ اعــتــبــارا من تــاريخ
تـوقـيـفه في � 1948-12- 20فـيـكـون
قـد بـقي من مـحكـومـيـته سـنـة وسـتة

اشهر  
واطــلــقـت احلــكــومــة ســراح شــريف
الــشــيخ بــعــد اكــمـال مــحــكــومــيـته 
ليصبح بعدها ناشطاً  حزبياً حيث
تقـول ثميـنة نـاجي في مذكـراتها عن
زوجهـا حـسـ الـرضي( سالم عادل)
انـهــا عــاشت مع زوجـهــا عـام 1953
في وكر حزبي بالبـصرة ح التحق

شريف الشيخ  بذلك الوكر.
وهـــكـــذا اصـــبح الــــشـــيخ قـــيـــاديـــاً
شيوعـياً  وعنـدما تولى سالم عادل
مـــــنــــصـب الـــــســــكـــــرتـــــيــــر االول 
ركزية شريف الشيخ ضمت جلنته ا
عضوا فـيها اعـتبارا من عام ?1956
ركـزية وشارك في اجـتمـاع اللـجنـة ا
الــذي عــقــد عـام  1962في مــوســكـو
وتـــنــقـل بــ االحتــاد الـــســوفـــيــتي
 ويــصـــبح مــقــربــاً من والـــنــمــســا 
الـــســـكـــرتـــيـــر االول  بـــأسم حـــزبي
مــســتـعــار( حــارس) وبـقي نــاشــطـاً
ولكن لم يعرف متى عاد الى العراق.
وبــعـــد اعــتــقــاالت � 8شــبــاط 1963
�إعـــــتـــــرف رفـــــاقـه عـــــلـــــيـه وعـــــلى
الـتـنـظـيـمـات الـشـيـوعـيـة وانـقـطـعت

عالقته باحلزب.
وبالرغم من احملـاوالت العـديدة التي
قــمت بــهــا لــلــحــصــول عــلـى صـورة
لــــصـــحــــيـــفـــة ( األســــاس) إال انه لم
يـتـسـن لي وانـا بـعـيــد عن مـكـتـبـات
بـغداد مـن اقتـنـاء الـصـورة    وقد
اســتـخـدمـت تـقـنــيـات الــكـومـبــيـوتـر
لـلـتـركـيــز عـلى صـورة الـشـيخ ضـمن
صورة جتـمع الـكـثيـر من االشـخاص
نـشـرتـهـا الـتـحـقـيـقـات اجلـنـائيـة في
مـوسـوعتـهـا عن احلـركـة الشـيـوعـية
في العـراق  وقـد اكد لي أحـد أقاربه
من بـغــداد مـشـكــوراً صـورته  وهي

نشورة مع هذا البحث. الصورة ا
بقى التذكير بان جريدة بنفس االسم
اصــــدرهـــا أمـــ عـــبـــدالـــله اغـــا في
وصل عام �1954وليس هـنالك اية ا
صـلـة لـهـا بـاجلـريـدة الـتي اصـدرها
1948 شــــــــريـف الــــــــشــــــــيـخ عـــــــام 

ببغداد والغي امتيازها .
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ــا يـكــون رشــيـد فــلــيح من أغـرب ر
قصص شـخصـيات تـاريخ الصـحافة
العـراقـية  فـهو لم يـكن صـحفـياً ولم
يسـبق له أن كـان على صـلـة معـروفة
بــالــصـحــافــة  بل فــرضت الــظـروف
السـيـاسيـة الـتي كانـت سائـدة آنذاك
أن يــــصـــبح صـــاحـب إمـــتـــيـــاز أول
صـحــيـفـة يـومــيـة يـصـدرهــا الـنـظـام
اجلــمـــهــوري بــعــد �14تــمــوز عــام

1958.
ولم تتوفر أيـة معلـومات عن  تدخله
فـي الـــعـــمل الـــصـــحـــفي الـــذي كـــان
الـــبــعـــثــيــون يـــقــومـــون به في هــذه
الـصحـيـفـة  بل هـنـالك من يـؤكد انه
لم يتدخل  وأحـاطه  أعضاء  هـيئة
حتـريـر ( اجلـمــهـوريـة)  بـاالحـتـرام

لدوره السابق في العمل الوطني.
ولـــد رشــيـــد فــلـــيح حـــسن آل مــدلج
احلــسـني الــعــاني في مــديـنــة عـنه 
وحتـديـداً في مـحــلـة بـيت الـكـحـلي 
ومن عائلة بـيت بحر  الـتي ينتسب
اليهـا أيضاً عـبد الغـني عبد الـغفور
وزيـر االعالم في فـتـرة من فـتـرات ما
ســبق االحــتالل عـام  ? 2003ودرس
ـــتــــوســــطـــة  في االبـــتــــدائـــيــــة وا

مدارسها 
ــدرسـة ثم إلــتــحق رشــيــد فـلــيح بــا
الـعـسـكـريـة في بـغـداد لـيـتـخـرج عام
 1933ضــابـــطــاً وتـــدرج في الــرتب
الـعسـكـريـة حتـى أصبح بـرتـبـة رائد
ح تولى منصب آمر كتيبة ومقرها
في احلـبـانـيــة بـ مـديـني الـفـلـوجـة

حافظة االنبار . والرمادي 
شـارك الـرائـد رشــيـد فـلـيح في ثـورة
مــــايس عــــام  1941فــــأحــــيـل عــــلى
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 وتـنتـسب عـائلـتي من ناحـية األب الى لـكي ال يتـكرر اخلـطأ أجـدد هنـا الـتأكـيد عـلى أنني بـغدادي مـن محـلة گـهوة شـكر
قيس ونزح جـدنا من ديالى الى بـغداد  وفتح مـقهى في محـلة سميـت بأسمه  محـلة كهـوة شكر  ولـست عانيـاً كما توهم

البعض  بل قضيت سنوات الطفولة وحتى الصف الثاني متوسط  في قضاء عنه قبل ان  نعود إلى بغداد .
والبـد من أن أبدأ بـاالعـراب عن الشـكـر واألمتـنـنان  جلـمـيع األخـوة واألصدقـاء الـذين ساهـمـوا في مسـاعـدتي ألستـكـمال
ـعلـومات والـتفـاصيل الـدقيـقة عن سـيرة حـياة كل صـحـفي يتـحدث عـنه هذا الـبحث ومـنهم من األصـدقاء  الـقدامى في ا

. هجر وبعضهم من ذوي أؤلئك الرواد الصحفي  عنه وبغداد وا
ـتـداول وألن الـصــحـافــة هـنـا هي مــوضـوع حـديــثـنـا حــصـراً فــأنـني أمـيـل إلى إسـتـخــدام مـصـطــلح ( صـحــيـفـة ) لــكن ا

أكثر هو مصطلح ( جريدة)              

احلاج نعمان العاني رسمي العامل محمد طه الفياض

ينه وزير االعالم سعد قاسم حمودي ووزير الثقافة كر محمود شنتاف الرئيس البكر والى 

ستقبل  جريدة ا

شريف الشيخ بالبدلة فاحتة اللون

جريدة العرب في  8 نيسان 1967
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لـــــــكـل جنــــــوم
الــفن والـــثــقــافــة
حــيــاتــهـم اخلــاصـة
الـتي تكـون بـعـيدة عن
شهد الفني  واليوم ا
ــذيـــعــة ضــيـــفــتـــنـــا ا
االذاعية الرائدة سهام
مصـطفى الـتي سجلت
حـضــورا مـتـمـيـزا وراء
مـايـكرفـون اذاعـة بـغداد
وبـــــــــعـض الــــــــبـــــــــرامج
الــتــلـــفــزيــونــيـــة لــتــؤكــد
حـضـورهـا وتـالـقـهـا في
اذاعـــــــة بـــــــغـــــــداد
وصـــــــــــــــــــــــــــــوت
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سيرة اإلذاعية لسهام مصطفى  dO…∫ لقطات من ا
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تــعــتـزم دائــرة الــفــنــون الــعــامــة إقــامـة
مــعـــرض فــني يـــجــســـد واقــعـــة الــطف
وذكرى استشهاد اإلمام احلس (عليه
ـقــبـلـة. وســيـتم الـسالم) خالل األيــام ا
ـشاركة خملتلف تسليم األعمـال الفنية ا
ـعارض الفـنون الـتشـكيـليـة الى قسم ا
الفنية بالدائرة الفنون الواقعة  اعتباراً
من يوم غد األحد. وتقيم الدائرة سنوياً
مــعـرضــاً فــنــيــاً يـجــســد واقــعــة الـطف
يـشـارك فــيه عـشــرات الـفـنــانـ وأقـيم
اضي  2020 إلكترونياً عرض العام ا ا
بــســـبب إجـــراءات مــواجـــهـــة جــائـــحــة

كورونا.

ـيـة  روزي هـنتـنـغـتون األزيـاء الـعا
وايــتـلي  34 ?عــامــاً زوجــة الـنــجم
ي جيـسون ستاثام 54 ? عاماً العا
حملبيها خبر حملها بطفلها الثاني
بـحـسب مـا ذكـرت صـحـيـفـة الديـلي
مايل البـريطانـية.وكانت وايـتلي قد
نـشـرت صـورة لـهـا عـبـر صـفـحـتـهـا
اخلـــاصـــة عـــلى مــــوقع الـــتـــواصل
اإلجــتــمــاعي حـــيث كــانت تــرتــدي
فــســتــانــاً أبـــيــضــاً أظــهــرهــا وهي
ـودة ــنـتــفخ  حتــتـضـن بـطــنـهـا ا
بــيـنـمـا كــانت تـبـتـسـم وهي تـلـتـقط
الـصــورة في مـرآة حــمـامـهـا. روزي
وجيسون  اللذان كـانا يعمالن معاً
مـنـذ عام  2010 و خـطـبـتـهمـا في
عــام  2016  هــمـــا بــالـــفــعـل أبــوين
لـطــفـلـهـمـا جـاك  الـبـالغ من الـعـمـر

{ نــــــيــــــودلــــــهـي - وكــــــاالت - من
ـمثلة الـهنديـة  كارينا عروف أن ا ا
كابور من أكثر النـجمات احملبوبات
في هـولـيــوود وهي من األكـثـر ثـراءً
اذ تـــبـــلغ ثـــروتـــهـــا حـــسـب احــدث
الــــدراســــات الـــــتي رصــــدت ثــــروة
الــنــجــوم حــوالي  15مــلــيـون دوالر
أمـريـكـي في حـ أن ثـروة زوجـهـا
ــمـثـل سـيف عــلي خــان تـصل الى ا
ملياري دوالر. وبدأت عالقة الثنائي
الـشــهـيـر في عـام  2008 واسـتـمـرت
عالقتهما حوالي  4 سنوات قبل ان
يـقــررا الـزواج في أواخـر عـام 2012
و غيـرت إسـمهـا إلى (كاريـنا كـابور
خـان ) احـترامـا لـزوجـهـا والـعادات
والــتـقــالــيــد الــهــنـديــة ورزفت مــنه
بــولــديـن. الى ذلك كــشــفت عــارضــة

- فـي الـشـتـاء أشـعـر بـالـدفء وااللـفـة
فيه والتـقارب ب االهل  اكيـد سابقا

أما اآلن فكل الفصول متعبه. 
{ اي االلوان تميل لها دائما?

- امــيل الى األلــوان الـغــامــقـة أولــهـا
األســود أشــعــر بــشــيــاكــته جــدا ومن

الفاحت الوردي واالصفر.
طبخ? { ماهي عالقتك با

- كــنت أعـشـقه واتـفــ به ولـكن بـعـد
زواج االوالد وانـتــقـال مــســؤولـيــتـهم
لـــزوجـــاتـــهم قـل اهـــتـــمـــامي به عـــدا
شهورة به استمر بصنعه. الطرشي ا

{ متى تشعرين باالمن واالمان?
ـبـلغ يــسـد حـاجـتي - حـ احـتـفـظ 

لفترة زمنية دون ان احتاج لغيري.
{ االم ماذا تعني لك?

- االم تعني احلياة بتفاصيلها.

اجلـمـاهيـر وبـعض احملطـات االذاعـية
في بـغـداد ومـؤخـرا فـي الـسـلـيـمـانـيـة
وهـي تـبـدع فـي بـرامج راديــو دجـلـة 
نـسـتضـيفـهـا اليـوم ونحـاورهـا بعـيدا

عن الفن:
{ من الشخص الذي قادك لسلم الشهرة?
- لم يـــقــــدني احـــد بـل بـــاجـــتـــهـــادي
الـشــخــصي تــمــيـزت الضع قــدمي في
ـــســـاعـــدة الـــزمـــيل اروقـــة االذاعـــة 

ذيع موفق العاني. الشهيد ا
{ هل تـــمــارســ الـــريــاضــة واي االنــواع

تتواصل معها ?
- نـعم امارسـها من زمـن برغم تـقدمي
بـالـعــمـر فــانـني اشـعــر وانـا في اجلم
اني عـدت بــطـلــة كـالــسـابق في لــعـبـة

نضدة والطائرة. ا
? { اي من فصول السنة تعشق

{ مالذي يغضبك?
- اغـــضب حـــ يــنـــقل عـــني كالم او
موقف مع بـاألساس انا لم أقله ولم

افعله.
{ ماهي مقومات الصداقة احلقة?

- الـصـدق فـيـهـا  والتـعـاون والـطـيـبة
والـــتـــواصل ودون مـــصــلـــحـــة وكــتم

لالسرار.
اذا? { اي من وسائل االعالم تتابع و
- ال اتابع نـهـائيـا اي شي عدا االفالم
ـة كوني وسـط االخبـار بـعـملي الـقـد
واحيانا احتاج للتنفيس عن الضغط.

? { عرفي لنا بغداد بكلمت
- حياة الروح.

ايكرفون? { ماذا يشكل لك ا
- عــشـــقي االبــدي وشــريـــان حــيــاتي

ونفسي ان انقطع اضمحل وراءه.
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ـهـام مديـر دائرة ـشاور الـقـانوني الـعـراقي  تكـلـيفه  ا
ـهني في مـحافظـة النجـف خلفـا حملمد العمل والـتدريب ا

رضا شاكرالذي صدر امر اداري باعفائه من منصبه.
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ـقيم الطـبيب والـنـحات الـعراقي ا
في الــدوحـــة يــســتــعـــد الفــتــتــاح
مـعــرضه اجلـديــد في الـعــاصـمـة
الـبـريــطـانـيـة  لــنـدن حتت عـنـوان
(ذاكــرة مـشـفـرة) لـلـمـدة  من 16

قبل. الى 19 ايلول ا
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ي والـكـاتـب الـعـراقي يـشـارك يـوم غـد االحـد في االكـاد
الندوة االفـتراضية الـتي يقيمـها (مشروع رحـلة التعلم –

ناقشة حتديد اليوم الوطني العراقي. العراق) 
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ـغني الـسوري أحـيا أمـسية غـنائـية طـربيـة وتراثـية على ا
مــســرح األوبـرا بــدار األسـد لــلــثـقــافـة والــفــنـون قــادهـا

ايسترو كمال سكيكر. ا
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نقـيب الـفـنانـ الـعراقـيـ الـسابق يـحـتـفي بتـوقـيع كـتابه
) صـبـاح الـيوم ـعـنـون (انـا ونـقـابـة الـفـنـانـ الـعـراقـيـ ا
ــدلل الــثــقــافي الــتــراثـي بــشـارع الــســبت في مــنــتــدى ا

الرشيد.
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الـنـاقـد الـبـحـريـني شـارك في الـقـراءة الـنـقـديـة لـلـمـعرض
االفتـراضي (شـوارع بالدي) الذي اقـامه نـادي البـحرين
لـلــتـصـويـر بـالـتـعــاون مع اجلـمـعـيـة الـعــراقـيـة لـلـتـصـويـر

وجمعية فن التصوير التركية.
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ـاجسـتيـر من قسم طـالب الـدراسات العـليـا نال شـهادة ا
سرحـية في كـلية الـفنـون اجلمـيلة بـجامـعة بابل الـفنـون ا
ـعنونة (الـهايبومانـيا وتمظـهراتها في النص عن رسالته ا

اذج مختارة). سرحي - ا
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ـشـتـرك (تـوتر ـسلـسل ا اخملـرج الـسوري بـدأ تـصـويـر ا
عـالي) لــيــكــون الـعــمل اول جتــربــة درامـيــة له بــعــد عـدة

جتارب سينمائية ويقع  في  12حلقة.
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زار نقـيب الفـنانـ الـعراقـي جـبار
جــودي مـــســاء اخلـــمـــيس الــفـــنــان
جـاسم شـرف وبــصـحـبـة ســكـرتـيـر
سلحـة محمد القائد الـعام للقـوات ا
ـسرحـية البـياتي و عـضو الـشعـبة ا
في الـنــقــابـة خــضـيــر ابــو الـعــبـاس
الـــذي يــــرقـــد عــــلى فــــراش فـــراش
الـــعــــافــــيـــة بــــعـــد تــــعــــرضه الزمـــة
صـــحــــيـــة.واشـــارت الــــنـــقــــابـــة في
صـــفـــحـــتـــهــا فـي (فـــيـــســـبــوك) ان
(الـــزيــــارة جـــاءت ضــــمن مــــبـــادرة
الــتــواصل مع رواد الـــفن الــعــراقي
ودعـمـهـم ومـؤازرتـهم لــصـحــة تـلـيق
بعـطـائـهم الـثـر). كـمـا كـرم جودي 
ــشـــاركــته الــفـــنــان  يــاس خـــضــر 
ـمـيــزة في حـفـل خـتـام  مــهـرجـان ا
العـراق الوطـني لـلمـسـرح. و قدم له
بـاقـة من الـزهـور واألمـنـيـات وكـتاب
الـشـكـر والـتــقـديـر مـتـمــنـيـاً الـعـطـاء

الدائم خلضر.
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االرامـــيـــة الــعـــراقـــيــة
ـــة حتت عـــلى الــقـــد
ـن اجلـــــــــــــــــــانــب األ
اســتــذكــارا بــأهــمــيـة
الـــــلـــــغـــــة االرامـــــيــــة
العـراقية والـتي تلفظ
بـــــــــــيـت نـــــــــــهــــــــــرا)
مـــضــــيـــفــــا(الــــعـــمل
استغرق تقـريبا مائة
وخمسة ايام الفكرة
ــة كـانت عــنـدي قــد
واول سكيتش نفذته
ســـــــــــنـــــــــــة 2018 
والـــفــيـــديـــو كـــلــيب
اخلـــاص بــــالـــعـــمل
اجنـز بـالـتـعاون مع
ــبــدع ــوســيــقي ا ا
انـــــــوار ابـــــــو دراغ
وإخــــــــــراج عــــــــــلي

خلف).
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تناقلت مجموعات واتساب ما قال
ـغـتـرب مـحـمود الـفـنـان الـعـراقي ا
فــهـمي عن الـبــوسـتـر الـذي اجنـزه
ئـوي لـتـأسيس ـنـاسـبة الـعـيـد ا
دولـــة الــــعـــراق احلـــديث (الـــعـــمل
البس الـوطـنـية تـتـصـدره فـتـاة بـا
الــــعـــــراقــــيــــة تـــــمــــثل األرض االم
واخلــيـرات حتــيط بـهـا مـن الـقـمح
والـــنــخــيـل واجلــامــوس والـــنــهــر
سـتوطـنة بالـعراق مثل والطـيور ا
اخلضيري والبلبل وفي الترويسة
ـــلك ــــؤسس ا ـــلك ا بـــورتـــريــــة ا
فيصل االول رحـمه الله اشارة إلى
قــــيــــادتـه في تـــــأســــيس الــــدولــــة
الرموز ؤسسـات للدولـة الفتـية وا
والـعـالم هنـا مـخـتزلـة لـكي اجتنب
الزحمة في العناصر لكي ال يضيع
جـــمــال الــتــكــويـن في الــبــوســتــر
وأضفت كلمة بالد الرافدين باللغة

{ لـــوس اجنــلـــوس (أ ف ب) - تــوفي
خـبير الفنـون القتاليـة وجنم السينما
الــيـابـانــيـة سـوني تــشـيـبــا الـذي بـرز
خـصوصاً في فيلم (كيل بيل) للمخرج
كـوين تارانـتينو عن عـمر يناهز 82
عــامــاً بـــســبب مــضــاعــفــات إصــابــته
بـفـايروس كـورونا عـلى مـا أفاد مـدير

أعماله.
وأوضـح تيـمـوثي بـيـل لـوكالـة فـرانس
بـرس أن (سوني توفي األربعاء بسبب
كـوفيد -19  واصـفاً إيـاه بأنه (صديق
عــظـيم وزبـون رائـع وهـو رجل شـديـد
الـتواضع والود). وكان سـوني تشيبا
واســــمه األصــــلي ســــاداهــــو مــــايـــدا
ـــولـــود الـــعـــام  1939 فـي فـــوكـــوكــا ا
(جـنوب غرب اليـابان) كرّس نفسه في
سـتينات القرن العشرين لعدد كبير من
الـفـنـون الـقـتالـيـة وأصـبح خـبـيراً في
فضلة. الكاراتيه التي كانت رياضته ا
وأصــبـح ســوني بــفــضل اتــقــانه هــذه
ثالً غزيـر اإلنتاج في األفالم الـفنـون 
ــسـلــسالت الـيـابــانـيــة فـشـارك في وا
نـــــــحـــــــو  125 عــــــــمالً مـن إنـــــــتـــــــاج

اســتـوديـوهــات تـويل الـشــهـيـرة الـتي
ضـمـته إلى صـفوفـهـا بعـدمـا اكتـشـفته
في مــسـابـقـة لـلــمـواهب اجلـديـدة.وفي
ي بـرز غــمـرة جنــاح بــروس لي الـعــا
سـوني تشيبا خارج اليابان بشخصية
الـــرجل الــشـــديــد الـــعــنف في ثـالثــيــة

ستريت فايتر. 
ولــــفت أداء ســـوني انــــتـــبـــاه اخملـــرج
األمـريكي كوين تارانـتينو في شبابه
فــأسـنــد إلـيه في فــيـلـمه كــيل بـيل دور
الـسـاموراي هـاتـوري هانـزو الذي
يـتـحول طـباخـاً يـساعـد أوما
ثـــورمـــان بـــســـيـــفه في

تنفيذ ثأرها.
وفـي الـــــعـــــام 2006
ـــــــــــــمــــــــــــثـل أدى ا
الـــيــابــاني أيــضــاً
دوراً فـي فـــــــيـــــــلم
(فـــــــــــاسـت أنــــــــــد
فــــــــيـــــــوريـــــــوس:
طـــوكــيــو دريــفت)
لـلـمـخـرج جـاسـ

. ل

تـتــحـمل انـفــعـال وتــوتـر الـشــريك وتـخـبــره بـضـرورة
كنة.  الهدوء لتتوصال حللول 
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ـساء تتـلقى دعوة حلـضور حفل مـوسيقى فال  عند ا
ترفض ذلك.
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بـالنـقـاش الهـادف تتـجـاوز اخلالفات الـتى نـشبت مع
الشريك خالل الفترة األخيرة.
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حتـرز أهـداف مــؤثـرة فى حــيـاتك. تـنــفـعل بــسـرعـة 
ويسهل جذبك نحو اخلالفات.
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تضع تطويـر مستـوى لياقتك الـبدنية عـلى رأس قائمة
أولوياتك رقم احلظ 9.
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تـتــرك مـســاحـة كــافـيــة بـيــنك وبــ احملـيــطـ بك فى
العمل رقم احلظ 6.
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ـارسـة رياضـة جـديدة يـساعـدك صـديق مـقرب فى 
.يوم السعد االربعاء.
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ال تــدع مـــجـــاالً ألحــدهـم يــتـــحــدث فـى غــيـــر شــؤون
. العمل.يوم السعد االثن
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تـقف فـى مـنـطـقـة وسط التـخـاذ قـرارات مـهـمـة  وب
التردد بخصوصها.
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تدعـو الـشـريك لـتـناول الـعـشـاء  وتـبحـث عن وسائل
مختلفة لتصفية األجواء بينكما .
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مقـربـون يـسـاعـدوك فى حسـم مشـكـلـة أفـراد أسرتك
رقم احلظ .2
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تــعــانى مـن بــعض اإلرهــاق وتــطــلب احلــصــول عــلى
إجازة من أجل الراحة 
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مـجموعة من الكلمات
تـكتب افقـيا وعموديا
فــي الـــــــــــــــوقـت ذاتـه
وتــظـهـر خالل كـتـابـة

معانيها:
 1- نقيض مشرق

 2- لــقب فـنـان عـربي
معروف

 3- وحدة اطوال
 4- نهر دمشقي
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كـلمـا تـكـبـر في الـعمـر عـامـا .تـكبـر عـلى خـشـبة
ــسـرح عــقــدا.وكـلــمــا اخـذتـك الـسن الـى عـالم ا
ينـتظـرك .كبـر هذا الـعـالم ليـستـوعبك.وعـندك ان
السنـ تتـراجع..وال تتـقدم ومن رأك.قـبل عشر
ايـقن ان الـزمن.يـاخـذ الـسـنوات مـنك.لـتـبـقى في
سن الــشــبــاب.انـت االن طــافح الــرجــولــة.  تــئن
ـسـرح. فـارأف بـهـا.وال حتت قـدمـيك خـشـبـات ا
ــســرح يــجــدد.فــيك الــســنــ كــمــا ادرى اهــو ا
جتددت حتت اقـدام امـيـنة رزق ويـوسف الـعاني
وخليل شوقي.اياك ان تبتعد عنه اال بقدر حاجة
اجلـسم ليـسـتـعـيـد ما فـقـد من قـواه.انك بـحـاجة
ـــســـرح لـــعـــمـل مـــســـرحي  يـــســــتـــعـــيـــد فـــيه ا
والسينما.بعضا من سـعيد افندي على بساطته.
وهـذه الـنــصـيـحـة تــوجه لـلـحـارثـي الـذي اكـتـفى

بدور عبوسي.
ـصــريــ ال يــعــرفـون سن ــمــثــلــ ا كــونــوا كـا
رض.انهم اعظم فناني التقاعد اال اذا اقعـدهم ا

ادي دور..ما. ا كان للعوز ا العالم.ر
دخل حـرصي واكـباري لـلفـنان يدفـعني  لـهـذا ا
ثال شـعبيا كخليل مغنيا سياسـيا كعزيز علي 
ـثال مسرحـيا كخلـيل شوقي وجواد الرفاعي. 
الشـكـرجي. نـاهـدة الـرماح نـصف شـهـرتـها من
احلزب الـشـيـوعي والـنصـف االخر مـنـهـا. زينب
نوعـات بامر ظهرت حـ كانت فتـيات العـراق 
الـــعـــادات ان يـــظـــهـــرن عـــلى مـــســـرح او امـــام

مايكروفون اغنية.
ان اذاعــة بـــغــداد بــقـــيت عــقــودا مـن الــزمن مع
ـدرس.الــتى ال مــذيــعـة واحــدة. هي صــبــيــحــة ا
ذكـرى لـهـا وال  يــظـهـر مـنــهـا اال الـصـوت وكـأن

الصوت النسائي عيب على عائلتها..
وحــ ظـــهــرت ســهـــاد حــسن وهـي اجــمل وجه
وأوقر امرأة.تـامر عـليهـا وحاصـرها بغـاة الدولة

وبقيت صامدة وكانها  خنساء االذاعة.
اال يــجـدر بــالــســيــد امـ الــعــاصــمــة ان يـضع
.عــلـى لــوحـات اســمــاء الــفــدائــيــات والــفــدائــيـ

الـــــســـــاحـــــات والـــــشـــــوارع
..البــأس  فـ(الــشـــرقــيــة )
وزمـــانـــهـــا كـــفـــيالن بـــردم
ـــبـــصــر مـــســـتــنـــقـــعـــات ا

والقاصر.
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تـابع ألغـنيـتهـا اخلليـجيـة اجلديدة شوّقت الـفنانـة اللـبنـانية نـوال الزغـبي ا
ـنـشـور كـتـبـته فـي صـفـحـتـهـا اخلـاصـة عـلـى مـوقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي.
نشور عن كلمـات من أغنيتها عليه إبـتسامه إذ كتبت: من شفتها وكشفت با
مـا انـام إال بـأعـجـوبـة وأرفـقت وسـمـ األول بـعـنـوان األغـنـيـة والـثـاني نـوال
ـنـشـور حـمـاس اجلـمـهـور لـسـمـاع جـديـد نوال الـزغـبي بـاخلـليـجي. وأثـار ا
خـاصـة أن هــذه األغـنــيـة هي ضـمـن مـيـني ألــبـومـهــا عـكس الــطـبـيــعـة الـذي
يتـضـمـن  4 أعـمال غـنـائـيـة والـذي صـدر مـنه في أواخـر شـهـر تـمـوز/يـولـيو
أغنـيـة أرقص الـتي صـورتهـا فـيـديو كـلـيب مع اخملـرج الـلبـنـاني فـادي حداد
وحقـق أكثـر من  5 ملـيـون مـشـاهدة عـلى يـوتـيـوب. يشـار إلى أن أرقص من
كلـمـات أحـمد حـسن راؤول أحلـان ألـفـريد األسـعـد وتـوزيع موسـيـقي روبـير
مثلة اللبنانية نادين نسيب جنيم اجلمهور صورة األسعد. الى ذلك شاركت ا
من كواليس مـسلسلـها اجلديـد (صالون زهرة) عـبر صفـحتهـا اخلاصّة على
شاهدين للحلقة األولى  وعلّقت نادين موقع التواصل اإلجتماعي لتشويق ا
عـلى الــصـورة قــائـلــة: (حـرقــوصـة صــغـيـرة مـن مـســلـسل صــالـون زهـرة ).
مـثلـ نادين واجلديـر ذكره أن الـعـمل من إنتـاج شركـة الـصبـاح  وبطـولـة ا
نسيب جنيم معتصم النهار طوني عيسى كارول عبود نقوال دانيال فادي
أبي سمرا زينة مكي نهال داوود مجدي مشموشي نوال كامل جنيد زين

الدين أجنو ريحان حس مقدم رشا بالل ول غرّة.
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تــــــــداول رواد مـــــــــواقـع الــــــــتـــــــــواصل
اإلجـتـمــاعي مـقــطع فـيــديـو ظــهـرت فـيه
ـصـريـة رانـيـا يـوسف تـرقص ـمـثـلـة ا ا
إلى جـانب الـراقـصـة الـروسـيـة جـوهرة
عــلـى أنــغـــام أغــنـــيــة (بـــنت اجلـــيــران)
ـصريـ عـمر كـمـال وحسن للـفـنانـ ا
شاكـوش من إحـدى احلفالت ونـشرت
جوهـرة مـقـطع الـفيـديـو عـبـر صفـحـتـها
اخلاصّـة وأطلت رانـيـا بفـستـان أبيض
ضـيق وقــصــيـر وكــاشف عن الــصـدر
كـمـــــــــــــا ارتـدت جـوهـرة بـدلـة رقص
بــالـــلــون الـــذهــبـي ولــفـــتت الإلثـــنــتــ
األنظــار برقـصتـهمـا اجلريـئة وحـركات

مغرية.
ولم يكن هذا الظـهرو األول جلوهرة مع
رانيا حيث ظهـرت اإلثنتان قبل ذلك في
ـصـريـة مـنـطــقـة الـسـاحـل الـشـمـالـي ا
وعـلّـقت رانـيـا عـلـى صـورة جتـمـعـهـمـا:
(أحـــلى صــــحـــبـــة في الــــســـاحل ومع

اجلميلة القمر الفنانة جوهرة).

أربـــــــعـــــــة أعــــــوام.
وكـــــــانت روزي قــــــد
صـــرحـت في الـــعـــام
ــــــاضي بــــــأنــــــهـــــا ا
وجــيــســون ســيــحــبـان
ـزيد من األطـفال إجناب ا

 وأن الـــفـــجـــوة الـــعـــمـــريــة
بينهما البالغة  20 عاماً كزوج

لـــيــسـت مــشـــكــلــة 
قــائــلــة: (ال لــيــست
مشكلـة العمر ليس

إال رقم).

كارينا كابور

Ò
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غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

ـتـحــدة تـقـد اجلـرعـة الـثـالـثـة قـرّرت الـواليـات ا
ناعة ضد فيـروس كورونا في العشرين لتعزيـز ا
من الـشـهـر الــتـاسع وقـبـلـهــا بـاشـرت إسـرائـيل
ية ال بالـتلـقيح الـثالث. لـكن مـنظـمة الـصحـة العـا
تـشـجـع عـلى اجلـرعـة الــثـالـثـة قــبل ان يـسـتـوفي
الــعــالـم الســيــمــا في دولهِ الــفــقــيــرة اجلــرعــتــ
االساسيـت كـما ال توجـد حمـلة إعالميـة علـمية
كـالـتي صـاحـبت انـطالق التـلـقـيح واليـزال كـثـير
من الـنـاس حائـرين إزاء اجلـرعـة الـثـالـثة إال إذا

 . أصبحت أمراً واقعاً مفروضاً
االعالم الـطـبي ضروري كـثـيـراً وهـو ال يـنـفصل
عن الـوسائل الـتـقـليـديـة في االعالم الـعـام برغم
مـا فيه من خصـوصية وسـياقات يـنبغي تـوافرها
علومات الضرورية بإقناع وتركيزها لكي تصل ا
الى الــفــئــات األقل تــعــلـيــمــاً وثــقــافــة وحـظــاً في
تـخصص بالشأن احلياة. من هـنا بات االعالم ا
الصـحي يرتـبط بـالسـياسـات العـامة لـلدول عـند
تعلق االمر باإلجراءات اخلاصة بالسفر واإلقامة
والــتــنـــقل ومــواقف الــسـالمــة الــعــامــة. غــيــر انّ
االعالم الــصـحـي ال يـجــد له وســائل وســيــاقـات
عـمل حـقيـقـيـة إال في الـدول الكـبـرى الـتي تـربطه
بـتـعافي وضـعـهـا االقـتصـادي وهـو الـهم األكـبر

 . لها في ظل ازمة هذا الفيروس اللع
 في الـدول الــعـربــيــة نـشط بــعض األطـبــاء عـلى
وسائل الـتواصل االجتمـاعي واليوتـيوب وقدموا
واجهـة الفيروس تسـجيالت فيديـو فيها نـصائح 
والـوقـايـة مـنه ومن ثم انـزلق  أطـبـاء هـنـا وهـناك
ـضــلــلـة ونــظــريـات في مــســتـنــقــعـات االخــبــار ا
ؤامـرة الـشـائـعة. وتـوقف االمـر الى هـذا احلد ا
امـــام ضـــعف أجـــهـــزة االعالم احلـــكـــومــيـــة في
الــبـلـدان الــعـربـيــة من مـواجـهــة الـنـاس بــحـقـائق
الــواقـع وال تــزال االحــصــائـــيــات الــتي تـــبــثــهــا
فــضـائــيـات عــربـيـة غــيـر دقــيـقـة وجتــانب الـواقع
ـزري لــكن الـقـائــمـ عـلـى الـسـيــاسـات هـنـاك ا
يعـطـون االنطـباع بـأنّ بـلدانـهم مـحصـنة من دون
لـقـاح وانَّ اإلصـابـات طـفـيـفة وغـيـر مـؤثـرة فـيـما
تكـاد دول كبرى تنـهار مجتمـعاتها واقـتصاداتها

من شدة عصف اجلائحة. 
اجلـــرعـــة الــثـــالـــثـــة ال حتـــظى بـــدعم من االعالم
لكـشف حـقيـقة احلـاجة الـيهـا صحـياً او قـانونـياً

في كثير من الدول. 
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