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وقــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــة

كـيفما سيـتم تشكيل احلكـومة العراقـية وعلى
أي األسـس تقــوم فــانهــا يف احلقـيقــة سـتحقق
بـنـــاء مـــركـــزيـتـني مهـمـتـني، أوالهـمـــا خـطـــوات
بـــاجتـــاه انهـــاء الـــوجـــود االجـنـبـي واســتكـمـــال
الــسـيـــادة الـــوطـنـيـــة وهـــذا هـــو  الهـــدف الـــذي
يوحد كل العراقيني، واولويته تدعو الى وضع
كل اخلالفـات يف بــراد االجمـاع الــوطنـي مهمـا
كــانت مـشـروعـيتهـا واسـتحقـاقهــا، فليـس ثمـة
اسـبقيـة علـى مـشـروعيــة االستقالل والـسيـادة
الـوطنـية، وثـانيهمـا ان العـراق وللمـرة االولى
يف تـــاريخه تــديــره سلـطــة يـحكـمهــا قــانــون ال

ينتقص منه يف قليل أو كثير.
وبـتحقـيق هــذين االمــرين ميــارس العــراقيـون
كينونتـهم اجلديدة شاء من شاء وابى من ابى
وهـي تـــسـتـحق الـتـــضحـيــــات الـتـي قــــدمــــوهــــا
وتــــســتـحق ان تــتـــضــــــافــــــر مــن اجـلهــــــا جهــــــود
اجلـميـع، بقي امــر مهم جـديـر بـاحلـديـث عنه
لـتحقـيق هـــذه الكـيـنــونـــة ذلك هـــو ان الهــدف
يحــمل مـن الــضــــرورة مــــا يــــرفـعه الــــى درجــــة
القــداســـة أو يف االقل مــا يـجعل مـنه مـــرجعــاً
يتقـدم بقيـة املراجع مهـما بلغـت اهميتهـا من
دون ان يـنـتقـص هـــذا مـن احـــد وامنـــا يـضـيف
الــى اجلـمـيع بقــدر مــا يـحكـمهـم بــشــرعـيــة ال
تقـبل الـنقــض أو اخلالف ويـــزيل مـن امـــامهـم
كل الـعقـبــــات الـتـي ميـكـن ان تـبــــرز أو تــــوضع،
هكــذا تـصـبح مــرجـعيــة الهـــدف سبـيالً يجـمع
وال يفــــــرق وال يعـــطــي فــــــرصــــــة خلـالف الحل
الـعقــــدة مـــــرجعـيـــــة الهــــدف عــــرفــتهــــا جـمــيع
الـــشعــــوب الـتـي مــــزقــتهــــا اخلالفــــات مـن قــبل
فـاستعـادت وحدتهـا وكيـنونـتها عـبرهـا واذا لم
يــــدرج مـثـقفــــوهــــا يف ادبـيـــــاتهـم الـــسـيــــاسـيــــة
مـصـطلحــاً كهــذا فلـيكـن لنـا شـرف تـشـخيـصه
واالشـارة الـى الـعمـل حتت انــواره. أليـس ذلك
نقـيــضــــاً مــطـلقــــاً لــصــــرخــــة ذلـك الـــسـيــــاسـي
العـراقـي البـائـس ولكـنه هـتف بـصـدق يـحتـرم
علــيه يــنقـــذ اجلـمــيع مــثل مــــرجعـيــــة الهـــدف

)الوطن وثوابته(.
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* الصيف يحل على نيويورك وتتفتح االزهار 
ما ان ترتفع درجة احلرارة.

* طالب يف جامعة أوساكا اليابانية يحتفلون بالذكرى
اخلامسة الفتتاح حديقة هوليوود يف اجلامعة.

* عرض مصباح كبير يف مدينة سيئول مبناسبة
االحتفال مبولد بوذا.

* املمثلة احلامل بروك شيلدز مع زوجها
يف مسرح هوليوود.

أليسا تتألق بتقديم ثالث أغاٍن 
خالل اسبوع )البرامي(

ــــــدأت مـحــــطــــــة ال بــي ســي  بـيـــروت: ب
األسـبــوع املــاضـي بعــرض الـبــرامي االول
من بـرنـامج  Mission Fashionوهـو
بـرنـامج تلفـزيـون الـواقع اجلـديـد الـذي
تبـث علـى مـدار 24 سـاعــة علــى محـطـة
نغـم، ويقدم كل أسـبوع بـرامي  يسـتظيف
ــــــؤدي مجــمــــــوعــــــة مــن ــــــاء لــي جنــم غــن
األغـنيــات يـطعـم بهــا فقـــرات البــرنــامج
اخملــتلفـــة وجنـمـــة الـبـــرامي االول كـــانـت
الفنـانــة اليـســا والتـي خطـفت األنفـاس
ـــــى أمـــــام دخـــــول ـــــذ الـلحـــظـــــة األول مــن
املدعـوين على الـسجاد األحمـر. البرامي
األول حـمل املـشـاهـد إلــى حيـث جتتـمع
األنـــــاقـــــة مع الـــــرقــي والـــــذوق الـــــرفـــيع

واإلبداع .
وبحــضـــور املــصـمــم إيلــي صعـب تـــوالـت
فقـرات الـسهـرة بـني أداء الفنـانــة إليـسـا
واللـــــوحـــــات  الفــنــيـــــة وريــبـــــورتـــــاجـــــات
التعــريف بـالـلجنـة احلـكم و بـاملـتبــارين
ـــــاء وعـــــرض عــن فــئــتــي تـــصــمــيــم األزي
األزيـاء. وتــولت تقــدمي البـرامي رنــا علم

الدين.
أدت الـنجمـة اليـسـا ثالث أغـنيـات خالل
الـسهــرة هي: أطلـب وامتنـى، لــو تعـرفـو،

وبستناك.
كـما عرضت خالل احللقة مجموعة من
الـــريـبـــورتـــاجـــات مـن بـيـنهـــا : ريـبـــورتـــاج
خلص مـسيرة إيلي صعب " فاملوضة من
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دون إيلــي صعــب مــثل الـــــربــيع مــن دون
زهـــــر ومـــثل الـــصـــيف مــن دون نــــســمـــــة
هـواء". الريبورتـاج الثاني خلـص مرحلة
الـكــــاسـتـيــنغ  حـيـث جــــال فـــــريق عــمل
محـتـــرف كـــافـــة ارجـــاء الـــوطـن العـــربـي
والــتقـــــى شــبـــــابـــــا" وصــبـــــايـــــا إلخــتــيـــــار
املـتـبــــاريـن مـن بـيــنهــم. تاله ريـبــــورتــــاج
عـرف بــاملتبـاريـن عن فئـة التـصمـيم. ثم
ريـبـــورتـــاج عـــرف بـــاملـتـبـــاريـــات عـن فـئـــة
عـــــرض األزيـــــاء. بعـــــدهـــــا اعــطـــــى إيلـي
صعـــب: املهــمـــــة األولـــــى والــتــي متـــثلــت
بتصميـم وتنفيذ فـستان أحمـر. األحمر
بحـسـب إيلي لــون صعـب يتـطـلب مهـارة
وذوق. وشـــاهـــدنـــا تـنفـيــــذ العـمل األول،
ومن ثم شـاهدنـا وصول املتبـارين الذين

ارتدوا اللباس التقليدي لكل بلد.
ـــــا علــم الـــــديــن عــن دور إيلــي عـــــرّفــت رن
صعب يف هـذا البـرنـامج . والـذي يـرتكـز
علـــــى اإلشـــــراف ومـــــواكــبـــــة املــتــبـــــاريــن
وتـوجيههم. هو ليس عـضوا" يف اللجنة،

بل هو مرشد للمصممني. 
وعن النصـيحة التي يقدمها، قال:" أهم
الصعـوبـات تكـمن يف كـون البـرنــامج من
نوع تلفـزيون الـواقع وهذا األمـر يضيف
صعـــوبـــة علـــى اإلســتحقـــاق األسـبـــوعـي
والـتـنـــافــس وتــسلـيـم العـمل يف الـــوقـت.
آمل أن يكـون بــالهم طـويال" وأن يكـونـوا

على طبيعتهم وأن يحبوا بعضهم."
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الناصرية/ حسني كرمي العامل
جالد يحضن ضحـيته ليعلقها بحبل املشنقة.. صرر من
العظـام .. وأمهـات تـبحث يف حفـر القبـور اجلمـاعيـة عن
رفات ابنـائها، لقطـات من املعرض الوثـائقي  الذي اقامه
احتاد الـسجنـاء السيـاسيـني فرع ذي قـار من الـثامـن الى
العـــاشـــر مـن نـيــســـان علـــى قـــاعـته املــطلـــة علـــى ســـاحـــة
احلبــوبـي يف النــاصــريــة حـيث شــاركـت يف املعــرض الــذي
اشتـمل علــى صــور شخــصيــة لـضحــايـــا النـظــام واخــرى
للمقـابـر اجلمـاعيـة ومعـرض للكتـاب وتخـطيطـات فنيـة
ورســـوم كــــاريكـــاتـــوريـــة تـــسخـــر مـن الــنهـــايـــة احلـتـمـيـــة
للدكتاتور كل مـن مركز شهداء ذي قار واحلزب الشيوعي
العـراقي ومـؤسسـة شهيـد احملراب ورابـطة ابـناء اجلـنوب
االنـســانيـة وحــزب الفـضيلــة االسالمـي والفنـان خـضيـر

جابر فضالً  عن اجلهة  املنظمة .
وعـن املعــرض الــذي افـتــتحه احــد ابـنــاء الــشهــداء قــال

قاسم عدنان امني عام احتاد سجناء ذي قار للمدى:
الهــدف من إقـامــة املعـرض هـو الشـاعــة ثقـافـة الـشهـادة
واالستـشهـاد وإبـراز دور الـشهيـد يف حيـاة االمـة وصنـاعـة
تـاريخهـا فقـد عملنـا علـى ان يكـون املعـرض شامـالً يضم
جـميع الوثـائق اخلاصـة بشهـداء احملافظـة بغض الـنظر
عن اجتـاهاتهم السـياسية كمـا كنا نهدف الـى لفت انظار
املــســؤولـني ملـظلــومـيــة عـــوائل الــشهــداء الــذيـن مــازالــوا
مهـمشني ولـم يستعـيدوا ولـو جزءاً بـسيطـاً من حقـوقهم
على الرغم من مرور أكثر من ثالث سنوات على التغيير.
يف حـني نـــاشـــد عـــدد مـن ابـنـــاء الــضحـــايـــا الـــذيـن زاروا
املعــرض املــســؤولـني لاليفــاء بــوعــودهـم الـتـي قـطعــوهــا

لعوائل الشهداء اثناء حمالتهم االنتخابية.
ويـبلغ عـدد الـشهـداء املـسـجلني يف مـركـز شهـداء ذي قـار
أكثـر من )5000( شهيد الفـان منهم من شهـداء احلركات

السياسية.

معرض وثائقي عن شهداء احلركة
الوطنية يف النارصية 


