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طبعة العراق 
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ــقــراطي بــحـث رئــيــســا احلــزب الــد
الـــكــردســتــانـي مــســعـــود الــبــارزاني
ـالكي وإئـتالف دولـة القـانـون نوري ا
نطقة الـوضع السياسي في العراق وا
والـتـحـديـات التي تـواجـهـهـا العـمـلـية
الـسياسيـة في العراق مؤكـدين أهمية
قرر. إجـراء االنتـخابات في مـوعدهـا ا
وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
(الـبارزاني استـقبل في مصيف صالح
ـــرافق له  ـــالــكي والـــوفــد ا الـــدين ا
وجـــرى خالل الـــلــقـــاء بــحـث الــوضع
الــســـيــاسي عــلـى مــســتــوى الــعــراق
ــــنـــطــــقـــة وتــــهـــديــــدات اإلرهـــاب وا
والـتـحـديـات التي تـواجـهـهـا العـمـلـية
الــســيـاســيـة وتــســلـيط الــضــوء عـلى

ـقبـلة) مـؤكـدين (أهمـية االنـتخـابات ا
إجـراء االنتخابـات في موعدها احملدد
وأن تــكــون عـامالً مــؤديــاً لالسـتــقـرار
وتـصحيح مـسار العمـلية السـياسية)
وشـدد الـطـرفـان عـلى (ضـرورة ضـمان
عـمليـة انتخابـية نزيهـة وحرة وعادلة
في بـــيــئــة آمــنــة وأن حتــتــرم جــمــيع
األطــراف نــتـائـج االنـتــخــابـات وإرادة
الـشعب). وتـوقع السـياسي عـلي فضل
ـــالـــكي ضـــربــات الـــله  ان يـــحـــقق ا
اسـتــبـاقـيـة في مـوضـوع االنـتـخـابـات
ـزايدين. ويـسـحب البـسـاط من اقدام ا
وقــال فـضل الـلـه في تـصـريح امس ان
ــالـكـي ولـقــاء رئــيس احلـزب (زيــارة ا
قـراطي الكردسـتاني خطـوة لنيل الـد
مــنـصب رئـاسـة مــجـلس الـوزراء عـلى
مــــســـتــــوى الـــداخـل امـــا الــــفـــواعل

اخلـارجيـة لن جتد افضل مـنه حللـحلة
ي ــلــفـات الــشـائــكــة). ورأى االكـاد ا
عـالء مصطفى ان االكـراد ال موقف لهم
حــتى االن مـن تـأجــيل االنــتــخــابـات 
كـونـهم غـيـر مـتـضررين  بـيـنـمـا دولة
الــقـانــون تـرفض تــسـريــبـات تــغـيــيـر
قـرر. وعـلق مصـدر مـقرب من ـوعـد ا ا
ـرجعـية الـدينيـة على مـا ذكره بعض ا
الـنواب بشأن رفضها اختيار أي منهم
ـصـدر ــوقع رئـاسـة الــوزراء . وقـال ا
ـعـلـومات فـي تصـريح امس إن (هـذا ا
غير دقيقة  والسيما ان ترشيح رئيس
مــجـــلس الــوزراء هــو من صالحــيــات
وجب الـدستور وليس الـكتلـة االكبر 
لـآلخرين رفض مرشحهـا وان التعبير
ــرجـــعــيــة بـــالــرفض لـم يــصـــدر من ا
الـديـنـية كـمـا انـها لم تـسم اشـخـاصاً

ـا مــعـيـنــ ألي طـرف بـشـان ذلك وا
ذكـرت خملتـلف االطراف الـتي تواصلت
مـعها بصورة مبـاشرة او غير مباشرة
انـها ال تؤيـد رئيس الوزراء اذا اخـتير
مـن الــســيـــاســيـــ الــذين كـــانــوا في
اضية بال فرق الـسلطة في السنوات ا
ـسـتـقـل النّ بـ احلـزبـيـ منـهم وا
مـعظم الـشعب لم يـعد لديه أمل في أي
مـن هـؤالء في حتـقـيق مـا يـصـبـو الـيه
مـن حتـــســـ االوضـــاع ومـــكـــافـــحـــة
الـفـسـاد) وتـابـع انـهـا (تـؤيـد اخـتـيار
وجه جـديـد يعـرف بـالكـفـاءة والنـزاهة
والـــشـــجــاعـــة واحلــزم  وبـــاالمـــكــان
الـتـواصل مـعه وتـقـد الـنـصح له في
ـــصــــالح الـــبالد واال مــــا يـــتـــعــــلق 
ـرجـعـيـة عـلى نـهـجـهـا في اسـتـمـرت ا
ـسـؤول احلـكـوميـ كـما مـقـاطعـة ا
انـها ستـبقى صوتـاً للمـحروم تدافع
عن حـقـوقهم وفق مـا يـتيـسر لـها). في
حـمل االمـ العـام حلركة غـضون ذلك 
الـوفاء الـعراقيـة النائب عـدنان الزرفي
 الـنـظام الـسـياسي مـسـؤوليـة الـفشل
في بـنـاء دولـة عصـريـة  تلـبي مـطالب
الــشــعب  مــبـديــا اســتـعــداده لــتـولي
مــنـصب رئـيس مــجـلس الـوزراء ألربع
ســنـوات مــقـبــلــة المـتالكه بــرنـامــجـا
ـــعـــاجلــة جـــمـــيع يـــتـــضـــمن رؤيـــة  
ـــشــكالت االمـــنــيـــة واالقــتـــصــاديــة ا
واالجـــتـــمـــاعـــيــة . وقـــال الـــزرفي في
تـصـريح متـلفـز تابـعته (الـزمان) امس
انه (عـلى استعداد للدخول في مناظرة
مع الـزعماء السياسـي لبيان اسباب
اضيـة) مؤكدا فـشلهم طـيلة االعـوام ا
ان (الــقــوى الــتي تــقف وراء تــشــكــيل

وهـي رســالــة واضــحــة الى الــعــالم
ـستثمرين بأن العراق بلد يتمتع وا
بــاسـتـقـاللـيـة وأجــواء صـاحلـة الى
االسـتـثـمـار والـبـنـاء). واكدت وزارة
اخلــارجـــيــة االيــرانــيــة ان طــهــران
ســتــشـارك في مــؤتـمــر دول اجلـوار
ــتــحــدث بــاسم الــعــراقي . وكــان  ا

مــجــلس الـوزراء  حــسن نــاظم قـد
اعـلن موعد قمة بغداد اإلقليمية يوم
قبل.وكان رئيس احلكومة السبت ا
مـصطـفى الكـاظمي قـد اشار الى ان
(مــؤتـمــر بـغـداد ســيـكــون تـتــويـجـاً
جلـهود العراق دبـلوماسيـاً وتأكيداً
حلـــرص احلــكـــومــة عـــلى تـــطــويــر
عـالقـات الــعــراق اخلــارجــيـة الــتي
وصـــلت إلـى مــســـتـــوى مــتـــمـــيــز)
واضــاف ان (احلــكــومــة الــعــراقــيــة
ــســـتــوى حـــظــيـت بــقـــبــول عـــلى ا
الــدولـي). وحـتـى اآلن تــأكــدت نــيـة
ــانــويل الــرئـــيــســ الــفــرنـــسي إ
ــصــري عـــبــد الــفــتــاح مـــاكــرون وا
ـلك األردني عــبـد الـله الــسـيـسـي وا
الـثاني فـي حضور القـمة.كما أرسل
الــــــــعــــــــراق دعــــــــوات إلـى إيـــــــران
والـسعودية وتركيا واإلمارات وقطر
والـكويت لـكن أيا مـن هذه الدول لم
يــؤكــد بــعــد حــضــور زعــمــائــهـا أو
ـثـل عـنـهم إلى بغـداد لـكن ناظم
اكـــد ان (الــكــويـت أعــلــنت دعـــمــهــا
لـلقمـة). وكلف االمير نـواف الصباح
فـي وقت ســــــابق رئــــــيس الـــــوزراء
صــبــاح خــالــد الــصــبــاح بــتـمــثــيل
الــكـــويت في     الــقــمــة. و تــردد ان
قـطـر سـتـشـارك عـلى مـسـتـوى نائب
رئــيس الــوزراء ووزيــر اخلــارجــيـة
كـماافادت روسيـا بانها سـتتمثل من
خـالل سـفــيــرهــا لــدى بـغــداد  ومن
ـتـوقع ان يفـتـتح الرئـيس اإليراني ا
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البالغ  150مـليون دينـار اليتناسب مع
قـيـمـة الـعـقـد) مـشـيـرا الـى (عـدم قـيام
فـروع الهيئة العـامة للضـرائب بأجراء
ـشـمـول ـيدانـي لـتـسـجيـل ا ـسـح ا ا
بــالــضــريــبــة كــمــعــارض الــســيــارات
طاعـم ومحال الـصيرفة واالسـواق و ا
لـلـحـد من الـتـهرب) واكـد الـتـقـرير انه
(عــدم قــيـام شــركـة مــصـافي اجلــنـوب
ـبالغ الـتابـعة لـوزارة النـفط بتـحويل ا
ـسـتـغـلـة من قـبـلـهـا واخلـاصـة غــيـر ا
بـالـتـوسعـات الى خـزيـنة الـدولـة برغم
مـن مرور اكـثر مـن خمس سـنوات دون
اســتــثــمــار تــلك االمــوال الـتـي بـلــغت
قيمتها  336.7 مليار دينار) الفتا الى
(أمــتـنــاع الـشـركــة عن تـسـديــد حـصـة
اخلـزينة الـعامة من أربـاح النفط خالل
ســنــوات عــدة الــبــالــغــة  743مــلــيــار
عادن دينار) وبـشأن وزارة الصحة وا
 اوضـح التـقريـر انه (ال يـوجد مـنفـعة
فـنـية او اقـتصـاديـة من عقـود الشـراكة
ـبرمة ب شركـات الوزارة والشركات ا
االجــنــبــيـة  ولـم حتـقـق تـلك الــعــقـود

الــنـمــو االقـتــصـادي او اربـاح كــمـا لم
عـرفة والـتكـنولـوجيا تـسهـم بادخـال ا
الكات واضـافـة منـتـجات او تـطـويـر ا
جـديـدة فـضال عن افتـقـار تلك الـعـقود
لدراسات اجلدوى االقتصادية) واشار
الـى ان (وزارة الـــكـــهـــربـــاء لم تـــقـــوم
بــأدخـال اي مـحـطــة انـتـاجـيــة لـلـعـمل
حـــــــــــــــــيـث خــالل  2017 الــى 2019 
أعــتـمــدت بـصــورة كـامــلـة عــلى شـراء
الــكـهـربـاء من احملـطـات االسـتـثـمـاريـة
ا ودول اجلـوار وابرام عقود طويلة ر
سـتؤدي الى أستنزاف أموال الوزارة)
وكــشف الــتــقـريــر عن (قــيـام الــشــركـة
ـنــطـقـة الــعـامــة النـتــاج الـطــاقـة فـي ا
الـوسطى بأبرام عقـد مع شركة روسية
ـبـلغ غــيـر مــسـجـلــة داخل الـعــراق و
و توقيع العقد بعد الف دوالر  350
مـرور ثالث أشهـر من مبـاشرة الـشركة
بـالتنفيـذ واتمام العمل) وبـشأن شركة
اخلـطـوط اجلـويـة الـعـراقـيـة  شـخص
ـسافرين الـتقـرير (عـدم ظهور اسـماء ا
ــراقــبــة وبــقــاء الــتــذاكــر فـي نــظــام ا

صـاحلة حتى بـعد استخـدامها وكذلك
وجـود خـلـل في نـظـام اصـدار الـتـذاكر
الـذي يسـمح للـوكالء بالدخـول للـنظام
والـتالعـب بأرجـاعـهـا وتـسـجـيل قـيـمة
سـترجعة بـأعلى من سعرها الـتذكرة ا
حـيـث بـلغـت قـيـمة اخملـالـفـات خالل 6
اشـــهــر  ( 3.768 مـــلــيــون دوالر). من
الـيـة علي جـهـة اخرى  تـرأس وزيـر ا
عـبـد األمـير عالوي  اجـتـماع اجلـلـسة
الـتـاسعـة عـشر اخلـاصة بـلـجنـة اعداد
ـوازنة العـامة االحتادية سـتراتيـجية ا
ــــتــــوسط 2022- 2024 لـــــلــــمــــدى ا
بـحضـور كل من رئيسـة الهـيئة الـعامة
ـــراقـــبـــة تـــخــصـــيـــصـــات الــوزارات
األحتـادية ووكـيل الوزارة ومسـتشاري
رئــــيس الـــوزراء والــــوزارة وعـــدد من
ـــــديــــريـن الــــعـــــامـــــ في الــــوزارة ا
والـوزارات  ذات العـالقة . وقالـت بيان
تــلــقـته (الــزمــان) امس ان (االجـتــمـاع
تـناول محـاور اساسية مـنها إسـتكمال
ـرتـبـطـة بـآلـيـات تـعـظـيم ـنـاقـشـات ا ا
جــانـب االيـرادات الــعــامــة ومــتــابــعـة
الـنصوص التي سـتدرج ضمن مشروع
ـوازنة  كـما شـهدت اجلـلسة اإلطالع ا
ـقتـرحة وازنـة العـامة ا ـوذج ا عـلى 
ــقـدم من ـقــبــلـة وا ـالــيــة ا لــلــسـنــة ا
مــســتــشــار رئــيس الــوزراء لــلــشـؤون
اإلقتصادية ) ولفت الى ان (االجتماع
ــقـدم من قـبل وزارة نــاقش الـتــقـريـر ا
الـدفـاع بـشأن كـلف الـتـجنـيـد الالزمة 
وســـــبل مـــــنــــاقــــشـــــة تــــأمـــــ تــــلك
الـــتــخــصــيــصـــات في اطــار مــشــروع
ــوازنـة) واكــد عالوي ان (احلــكـومـة ا
اليـة ملتزمة بـتنفيذ بـرنامجها وعـبر ا
ــتـعـلق بـرسم اإلصـالحي  والسـيـمـا ا
ـالـيــة الـسـلــيـمـة وإعـداد الــسـيـاســة ا
ـوازنـات الــتي تـنـسـجم مع مــشـاريع ا
الـية حـجم الـتـحديـات اإلقـتصـاديـة وا

الراهنة)

ـدني اإليرانـية اخـتطاف لـلطـيران ا
طـائـرة أوكـرانـية من قـبل مـجـهـول
في مطار كابل بأفغانستان والتوجه
بــهـا إلى إيــران.وقـال مـحــمـد حـسن
ذيـــــبــــخـش في تـــــصـــــريح امس ان
(الـطـائرة األوكـرانيـة زودت بالـوقود
في مـطـار مشـهد وواصـلت طـريقـها
إلـى كــيــيـف) مــؤكــدا (الـــكــشف عن
ـزيـد من التـفاصـيل بـعد الـتنـسيق ا
مـع اجلــهـــات األمـــنــيـــة). واصــدرت
اخلـارجية األوكـرانية تصـريحا نفت
فـــيه وجـــود طــائـــرات مـــخــتـــطـــفــة
الوكـــــرانـــــيــــا فـي اجملـــــمل.واوضح
ــــتـــحــــدث بــــاسم الــــوزارة أولـــيغ ا
نـــيــــكـــولـــيـــنــــكـــو إن (نـــائب وزيـــر
اخلـارجية يفغيـني يين كان يشرح
بـشكل عام الصـعوبات الكـبيرة التي
كـان على الـدبلـوماسـي مـواجهـتها
مـن أجل إجـالء األوكـــــرانـــــيـــــ من
أفـغانـستان) واشـار الى ان (الهدف
هــــو الــــتــــأكـــد مـن أن األشــــخـــاص
احملــدديـن قــد اســتــقــلــوا الــطــائــرة
ــعـيـنـة في ظـروف آمـنـة ثم عـادوا ا

بأمان إلى ديارهم).
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اصدرت وزارة الـتربـية  امس االربـعاء  ضـوابط التـقد
تفوقات للعام الدراسي اجلاري. تفوق وا الى مدارس ا
وذكــرت الـوزارة فـي بـيــان ان ( الـتــقـد يــبـدأ يــوم األحـد
وافق  29 آب اجلاري ويـنتهي في نهاية الدوام الرسمي ا
ـقـبل  حـيث تـنص لـيـوم اخلـميس الـ 9 مـن شـهر أيـلـول ا
ـتفـوقات تـفـوق وا الـضـوابط قبـول الطـالب في مـدارس ا
ـئة اذ ال يـحق لـلـطالب من احلـاصلـ عـلى مـعدل 95  بـا
ـتـمــيـزين وثـانـويـات كــلـيـة بـغـداد  الـتـقــد الى مـدارس ا
ـتـفـوقـات مـعـاً في آن ـتـفـوقــ وا والــتـقـد الى مـدارس ا
واحـــد وفـي حـــالـــة حـــدوث ذلـك يـــحـــرم الـــطــــالب من كال

) . وأضــافت الــوزارة ان (االخــتــبــار مـدرسي ـ الــتــقــد
ـواد الــلـغـة الــعـربــيـة  الــلـغـة اإلنــكـلــيـزيـة  حتـصــيـلي بــا
الريـاضيات  الـعلوم من مـواد الصف السـادس االبتدائي

ــطـلــوبــة وفق مـا  ــكـيف والــفــصـول ا ـنــهج ا وحـسـب ا
ـديريـة العـامـة للـمنـاهج لـلعـام الدراسي حتـديده من قـبل ا
ـديــريـات 2021 - 2020  بـهــذا اخلــصـوص  من قــبل ا
الـعـامـة لـلـتـربـية وحـسب الـضـوابط والـتـعـلـيـمات فـي نفس
تـميزين وثـانويات كـلية دارس ا موعد االخـتبار اخلـاص 
ـقــبل عـنـد ـوافق  16 أيــلـول ا بــغـداد في يــوم اخلـمــيس ا
الـسـاعة الـتاسـعـة صبـاحاً عـلى ان جتـري االختـبارات في

درسة التي يقدم فيها الطالب) . نفس ا
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ازدانـت شـوارع بـغـداد مـن مـطـارهـا
الدولي الى ساحة التحرير والكرادة
ــنـطـقــة اخلـضــراء بـأعالم الـدول وا
ـقــرر ان تـشــارك في قـمـة الــتي من ا
بـغـداد لـدول اجلوار الـتي سـتـنـطلق

ـــقـــبـل . وأعـــلـــنت يــــوم الـــســـبـت ا
شتـركة إكـمال األطواق الـعمـليـات ا
األمــنـيــة اخلـاصــة بـتــأمـ مــؤتـمـر
بــغــداد لـلــتــعــاون والـشــراكــة.وقـال
ــتـحـدث بــاسم الـعــمـلـيــات الـلـواء ا
حتـس اخلفـاجي في تصريح امس
إن (الــــقـــــوات االمــــنــــيـــــة أكــــمــــلت

اســتـعـداداتــهـا واطــواقـهـا األمــنـيـة
والـعـمل في إعـداد خـطط كفـيـلـة بأن
حتـمي االهداف احليوية)  مبينا ان
(هـنـاك إجراءات حـيويـة وكبـيرة من
حـيث وضـع اخلـطط لـتـأم مـداخل
بـــغـــداد ومـــخـــارجـــهـــا) وتـــابع ان
(الــعــراق مـقــبل عـلـى مـؤتــمـر دولي
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كـشف تـقـرير صـادر عن ديـوان الرقـابة
ـالـيـة االحتادي  مـخـالـفات جـسـيـمة ا
فـي عـمل وتـعـاقدات بـعـض الوزارات 
مــشـيــرا الى ان وجـود خـلـل في نـظـام
اصـــدار الـــتـــذاكـــر يـــســـمح لـــلـــوكالء
بـالدخـول للـنظـام والتالعـب بأرجـاعها
ستـرجعة. واطلعت وتـسجيل القـيمة ا
(الـزمان) على وثيـقة صادرة من ديوان
الـرقابـة حتت عنـوان التقـرير الـسنوي
جـاء فيهـا ان ( وزارة الدفــــاع تـعاقدت
بلغ عـلى شراء ست طـائرات مسيـرة 
برغم 8.2 مـليـار دينـار دون تشـغيـلهـا 
اسـتالمها منذ عام 2015 وانـتهاء مدة
الــضـمــان حـتى اصــدار هـذا الـتــقـريـر
اضـافة الى وجود 111 عـجلـة مختـلفة
االنـــواع بــذمــة ضــبـــاط مــحــالــ الى
الــتـقــاعـد) واضــاف ان (وزارة الــعـدل
وقوف في تعاقدت مع شركة الطعام ا
ــبـلغ 33 مــحــافـظــتي بـابـل وكـربالء 
مــلـيــار ديـنـار  وان رأســمـال الــشـركـة

ــواجـهـة ـســتـخـدم  عــلى أن الـلــقـاح ا
كــورونــا هــو احلـل االمـثـل والــوحــيـد
حملـاربـة هذا الـوباء اخلـطر  والسـيـما
ط دلـتا فـي العـراق وهو بـعـد تفـشي 
ـواطـنـ بـغض االخـطــر عـلى صـحـة ا
الـــــنــــظــــرعـن اعــــمــــارهم فـــــضال عن
الــتـحـورات اخملـتـلـفـة له) مـؤكـدين ان
تلق للقاح مؤخرا هو (ارتفاع نسب ا
مـؤشر ايـجابي سيـسهم في تقـليل عدد
االصـابـات والـوفـيات) وشـدد الـكـعبي
عـــلى (ضـــرورة زيـــادة الــفـــحـــوصــات
ــنـــاطق ـــبـــاشــرة فـي ا ـــيـــدانــيـــة ا ا
ـوالت والـعـمل واحملـالت الـتـجـاريـة وا
عــلـى زيــادة اعــداد لــقــاحــات كــورونــا
ـيـة اجملــهـزة من قــبل الــشـركــات الـعــا
الـرصينة التي اثبتت فـعاليتها في هذا
اجملــال  وايــضــا زيـادة اعــداد االسـرة
ـعــاجلــة احلـاالت وتــكــثـيف اجلــهــود 
ـصاب ـستـشفـيات من ا الـراقدة في ا
بـــكــــورونـــا). ورصـــدت الـــوزارة امس
 7787 اصـــابــة بـــفــايـــروس كــورونــا
وشـفاء  7961حـالـة وبواقع  73 وفـاة
جـديـدة في عـموم احملـافـظات. واوضح

ــوقف الـوبـائي  الــذي اطـلـعت عـلـيه ا
(الــزمــان) امس ان (عـدد الــفـحــوصـات
اخملتبرية التي اجرتها الوزارة لعينات
مـشتبه اصابـتها بالـفايروس بلغت 43
الــفـا حــيث  رصـد  7787 حــالـة في
عموم العراق) واضاف ان (الشفاء بلغ
 7961حالة وبواقع  73 وفاة جديدة)
وتـابع ان (اكـثر من  144 الـف شخص
ـاضــدة في مـراكـز تــلـقى الــلـقـاحــات ا
ــــنـــــتــــشـــــرة في بـــــغــــداد الـــــوزارة ا
واحملـافظـات).وافتـتح  رئيس اجلـامعة
الـتكنولوجية احمد الغبان منفذا للقاح
ــدنــيـة كــورونــا في قــسـم الــهــنــســة ا
بـاجلامعة  وذلـك ضمن نطـاق التعاون
ـديرية الـعامة لـلصحـة في بغداد. مع ا
وقـال الـغـبان في بـيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس انه (هــذا الــنــشــاط يــأتي ضــمن
تــوجــيــهــات وزارة الــتــعـلــيـم الـعــالي
والـبحث العلمي  للتعاون ب اجلامعة
ـديـرية الـعـامة لـلـصحـة في بـغداد  وا
ـؤسـسـتـ عـلى سالمـة وحـرصــا من ا
أبـناء العاصمة ومـنتسبي اجلامعة من

شر هذا الوباء). 

زيــاراته اخلــارجـيــة بـحــضـور قــمـة
بــغــداد . فــيــمــا تــوكــد من مــصـادر
مـتطابقة عدم تـمثيل سوريا على أي
مـسـتـوى. واوضـح وزيـر اخلـارجـية
فـــؤاد حــســ ان ( قــمــة دول جــوار
ــقـبل  الــعــراق سـتُــعــقـد الــســبت ا
وتـلقـيـنا أجـوبة إيـجابـية من جـميع
ـا في ذلك روسيا) دعوة  الـدول ا
واضــاف ان (الـعـراق قـدم دعـوة إلى
الـدول اخلـمس دائمـة الـعضـوية في
ــا في ذلك روســيـا مــجــلس األمن 
الــتـي ســتــشــارك عــبــر ســفــيــرهــا)
وبـشـان  مـشاركـة سـوريا في الـقـمة
قــال حــســ ان (لــســوريــا مــســائل
خـالفية لـيست مـعنا لـدينـا عالقات
جـيـدة ونحن لم نـقـطع أبدا عـالقتـنا
الـدبــلـومـاسـيـة مـعـهـا   وفي الـواقع
نـــحـن أصـــحـــاب الـــشـــأن في طـــرح
مـــســـألــة ســـوريــا فـي كل اجملــاالت
ـسـتـويـات الـعـربـية أو سـواء عـلى ا
الــدولـيــة ونـدعــو إلى إعـادة دورهـا
فـي هــذه اجملــاالت وبــالـــتــالي فــأن
ــوقف الـعـراقي األمــر ال يـتـعــلق بـا
لــكن مـســألـة عـودة ســوريـا مــسـألـة
خـالفــيــة إلى حــد اآلن وأعــتــقــد أن
اإلخـوة الـسـوريـ يـتـفـهـمـون ذلك)
وتـابع (لـيس لدي مـعـلومـات إن كان
هـناك قـائد أو رئـيس معـ سيـطرح
مـسـألـة سـوريـا  النـهـا لـيـست عـلى
اجـنـدة االعمـال). عـلى صعـيـد اخر 
نظمة الوطنية تحدث باسم ا نـفى ا
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بـاشــرت مـواقع وفــروع الـشــركـة
العـامة لـتجـارة احلبـوب التـابعة
لوزارة التجارة بـتوزيع الصكوك
وسم سوقي احلنطة  اخلاصة 
العام اجلـاري والبـالغـة اقيـامها
مـائتـ وخـمـسـ مـلـيـار كـدفـعة

رابعة . 
واكـد مــديـر عـام الــشـركــة  بـاسم
نــعــيم الــعــكـــيــلي ان (مالكــاتــنــا
احلـــســـابـــيـــة الــــعـــــــــامـــلـــة في
صـــوامـع الـــشــــرقـــاط و الــــطـــوز
بــاشــرت بــتــســلــيم الــفـــــالحــ
ـزارعــ الــصــكـوك لــلــوجــبـة وا

الرابعة . 
واضاف في بيـان تلقـته (الزمان)
امس ان (وزيـــر الـــتــجـــارة  عالء

اجلـــبــــوري وجـه بـــاالســــراع في
اجنــــاز وتــــنــــظــــيم الــــصــــكــــوك
ــسـتــحـقـيــهـا وفق وتـســلـيـمــهـا 
ـعـتـمـد حـول االسـبـقـية الـنظـام ا

في التسويق) .
وب ان (الـوحـدة احلسـابـبة في
صومـعة الـطـوز باشـرت بـتنـظيم
وتــــــوزيع الــــــصـــــــــكـــــوك عــــــلى
سوق بعد وصول االشعارات ا
ـصـرف الـرشــيـد فـرع الـطـوز    
بلـغ الذي  تـوزيعة موكـدا ان ا
بـلغ مــلـيـار ومــائـتـ وخــمـسـون

مليون) .
وكشف العكيلي عن  ان (اجمالي
ــســوقي ــالــيــة  ــســتــحــقــات ا ا
ـوسم 2021 احلـنــطه في  بــابل 
يـبــلغ 136  مــلــيــارا وخــمــسـون
مـلــيـون ديــنـار و تــوزيع مــبـلغ

35 ملـيارا 681 ملـيون لـلدفـعات
الـسـابــقـة وامس  اسـتالم  15
مــلــيــارا ســيــتم تــوزيــعــهــا حـال

دخول الصك مصرفيا) . 
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احـرزت الطالبة الالجئة السورية الفا
ـــرتـــبـــة االولى  في مـــحـــسن عـــلى ا
امـتــحـانـات الـدراسـة االعـداديـة عـلى
مــســتـوى مــحــافـظــة دهــوك بـالــفـرع
الـــعــلــمـي .وأعــربت مــحـــسن  الــتي
تــعــيش في مــخـيـم دومـيــز لالجــئـ
الـسـوريـ  عن سـعـادتـهـا بـتـحـقيق
الـعـالمـة الـكـامـلـة قـائـلـة في تـصـريح
امس (أنــا ســعــيــدة لــلــغــايــة  وكـان
هـدفي احلصول عـلى العالمة الـكاملة
ـعــدل الـعـام  وهـي مـئـة عالمــة في ا
ولـقـد حـقـقت الـهـدف بـيـنـمـا حتـمـلت
الـصعوبات التي واجهتها ).موضحة
ان (والــديــهــا ســاعــداهــا كــثـيــرًا في
تــوفــيــر احــتــيـاجــاتــهــا الــيــومــيـة 
وخـــصــصت أكــثـــر من ست ســاعــات
يـوميًا لـلدراسة). وتلـقت الفا التـهنئة
مـن محافـظ دهوك ووزيـر التربـية في
إقـليم كردستان كونها الوحيدة التي

نـالـت الـعالمـة الـتـامـة عـلى مـسـتـوى
احملـافـظـة ومن األوائل عـلى مـسـتوى
اإلقـلـيم. جـاءت عـائـلـة الفـا إلى إقـلـيم
كـردستـان عام  2012 اثـر احلرب في
سـوريـا لالسـتـقـرار في مـخـيم دومـيز
لـالجـئـ الــسـوريــ  حـيث أكــمـلت
ثـالث مراحل أوليـة في سوريا لـتكمل

دراستها داخل اخمليم.

v Ë_« W d*« “d% W ô

„u œ w  W œ«b ù« U U S  

الفا محسن

شـاركة  فـيها تـعاقبـة وا احلـكومـات ا
اعتمدت برامج وهمية) مشيرا الى ان
ــرحـلـة تــتـطـلب حتــفـيـز اجلــمـهـور (ا
بـبـرامج انـتـخابـيـة جـديدة) وتـابع ان
(حـــركـــة الـــوفـــاء اعـــدت بـــرنـــامـــجـــا
انــتـخــابـيــا يـتــضـمن حــلـوال جــذريـة
ـتراكمـة في قـطاعات ـشكالت الـبالد ا
الـسكن والـتربيـة والصـحة والصـناعة
والزراعة) مـبينا ان (احلـكومات كبلت
الـعائالت الـفقـيرة بـالضـرائب وارتفاع
في ظل غـياب التوجه ـعيشة تـكاليف ا
نــحـو حتـقـيق الـنــمـو االقـتـصـادي من
خـالل تفـعـيل دور الـقـطـاع اخلاص في
الــتـنـمــيـة االقـتــصـاديـة) ومــضى الى
الـقــول (درسـنـا الـتـجـربـة الـسـيـاسـيـة
ونـحن قـادرون على ادارة الـدولة خالل
ـقـبـلـة) مــشـددا عـلى االعــوام االربع ا
(اهـميـة اجراء االنتـخابات الـتشريـعية
ـبـكـرة في الـعـاشـر من تـشـرين االول ا

قبل).  ا
ــمــثـلــة اخلــاصـة فـي تــطـور  اكــدت ا
تحدة في العراق لـألم العام لأل ا
جـــيـــنــ هـــيـــنـــيس بالســـخــارت أن
ـقـبلـة سـتكـون مـختـلـفة االنـتـخابـات ا
ــسـتـقـبـل الـعـراق. وقـالت وأســاسـيـة 
بالسـخارت في إحـاطة قـدمتـها جمللس
األمـن إن (انــتــخـــابــات تـــشــرين األول
تـمـتلك اإلمـكـانات لـتـكون مـخـتلـفة عن
انــتــخــابــات عـام 2018 ) مــؤكــدة أن
(مــصـداقـيـة انـتــخـابـات تـشـرين األول
ـسـتـقـبل الـعراق) سـتـكـون أسـاسـيـة 
ولـفـتت الـى ان (مـقـاطـعـة االنـتـخـابات
لــيـسـت اسـتــراتـيــجــيـة فــعـالــة سـواء

 .( للناخب أو السياسي

باسم نعيم العكيلي
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بيروت

ال جتمـعني بلـطيف نصيف جـاسم رابطة سـوى اني من ادباء وكتاب
احلزب. وهـو لم يكن.محسوبا على مهنتنا لكنه تبوأ مناصب اعالمية

عالية منها االذاعة والتلفزيون .
انه بعثي ملتزم. 

ـتـهـمـون بـقـتل ضـحـايا ـضـيهـا ا ـدة الـتي  امـضى في االعـتـقـال  ا
ؤبد عشرون سنة. ؤبد.وا ابرياء وهي ا

فلماذا اليطلق سراحه..
سـؤول  احلاليـ لم يكونوا سـجناء.وال مطاردين انه االنتـقام.لكن ا
من قبل الـدولة الـتي كانت حتـتضن لـطيف نـصيف جاسـم.وليس لهم

سجل في الشرطة السرية.
لم يحـدث.في مصـر عـبد الـنـاصر ان سـجنت مـوظـفا مـحـسوبـا على

لكي. احلكومة.وال سجنت مدير اذاعة القاهرة.في العهد ا
لكننا في العراق نسجن.ونفصل من العمل.

وهي اسـالـيب عـثـمـانـيـة.مـوروثـة.ومـصـر ودعت الـعـثـمـانـيـ من زمن
محمد على باشا.

.الصـــوت لــنــا في الـــدولــة الــتي اســـســنــاهــا.واال ــنـــاضــلــ نــحن ا
لعرفنا.فالنا وفالنا.وتاريخه لنحكم عليه.حكما عادال. 
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نتخب الوطني 25 العباً لقائمة مباراتي ادفوكات مدرب ا
كـوريـا اجلـنـوبــيـة وإيـران ضـمن الـتــصـفـيـات اآلسـيـويـة
ـونــديـال قـطـر 2022. وضــمت قـائـمــة الـوطـني ـؤهــلـة  ا
ـقبل كالً ـباراتي الـتصـفيـات التي تـقام بـداية الـشهر ا
من فــهـد طـالب واحــمـد بـاسل ومــحـمـد صــالح حلـراسـة
ـرمى واحـمد إبـراهـيم وعـلي فـائز وسـعـد نـاطق ومـيثم ا
جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعالء
مــهـاوي وفـرانس بـطــرس خلط الـدفـاع.وضـمـت الـقـائـمـة
أيـضــاً الالعـبـ أمـجــد عـطـوان وصـفــاء هـادي وسـجـاد
جاسم وبـشار رسن وشيـركو كر وهـمام طارق ومـحمد
قاسم وجس ميرام وأمير العماري وإبراهيم بايش خلط
ن حـسـ الــوسط وعالء عـبـد الــزهـرة ومـهـنــد عـلي وأ
نتخب الوطني يوم السبت خلط الهجوم. وسيسافرُ وفد ا
القـاة كـوريـا ل عــبـر طـائـرة خــاصـة إلى سـيـئــول  ـقب ا
ـقبل ضـمن مـبـاريات اجلـنوبـيـة في الـثاني مـن الشـهـر ا

اجملموعة األولى.
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اعلنت جلنة الصحة النيابية عن اتفاق
مـع مـجــلس اخلـدمــة االحتـادي الطالق
سـبـعـة االف درجـة وظـيـفـيـة خلـريـجي
كــلـيـات الـعـلـوم  فــيـمـا سـجـلت وزارة
الـصحة امس  7787 اصـابة بفايروس
كــورونـا وشــفـاء  7961حــالـة وبـواقع
 73 وفـاة جديدة في عـموم احملافظات.
وذكــرت الـلـجـنـة في تـصـريح امس انه
( االتــــفــــاق مع مــــجــــلس اخلــــدمـــة
والـوزارة على إطالق سبعة آالف درجة
وظــيــفــيـة خلــريــجي الــعــلـوم وكــذلك
الك ـئة من حـركة ا تـخـصيص  25 بـا
لـــهـم). واكـــد الـــنـــائـب األول لـــرئـــيس
مـجـلس النـواب حـسن الكـعـبي ووزير
الـصحة والـبيئـة وكالة هـاني العقابي
ــواجـهـة ـســتـخـدم  عــلى أن الـلــقـاح ا
فــايــروس كــورونــا  هــو احلل االمــثل
والوحيد حملاربة هذا الوباء.وقال بيان
امس إن (الــكـعــبي اسـتــقـبل الــعـقـابي
ـرافق له بــحــضـور اعــضـاء والــوفــد ا
جلـنة الصـحة النيـابية حـيث  تأكيد
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جوي تأثـر الطقس بـكتلة هـوائية مـطلع شهر
ــقـــبل. وكــتـب صــادق عــطـــيــة في أيــلـــول ا
صفحـته على فيسبوك امس ان (كتلة هوائية
مـعتـدلة في الـطبـقات الـعلـيا من اجلـو تتـقدم
من جـهـة غـرب تركـيـا تـسـبب انـكـسـار شدة
احلـرارة قـلـيال خالل الـثـلث االول مـن شـهر
ـتـوقع ان ـقبل) واضـاف انه (من ا أيـلـول ا
يسبب أنـخفاضا طـفيفـا باحلرارة السـطحية
ـداري ـرتــفع اجلــوي شــبه ا بــعــد تـراجـع ا
الـــذي يــــؤثـــر عــــلى االجـــواء) مــــؤكـــدا ان
(االجواء سـتكون حـارة الى شديدة احلرارة
ـدن مع تـوقـعـات بـعـودة االجواء في عـمـوم ا
ـنــاطق اجلـنـوب والـفـرات االوسط الـرطـبـة 
حيث تـتحـول الرياح ـقبل  بدءا من الـسبت ا
الى جـنوبـيـة شرقـية  بـعـد ان تسـتـقر الـيوم
اخلـــمــيـس وكــذلك اجلـــمـــعــة عـــلى االجتــاه
الـشمـالي الغـربي مصـحوبـة بنـشاط مـلحوظ
يـوم اجلـمـعة فـي واسط والسـمـاوة ومـيـسان
ـا وذي قــار والـديــوانـيـة وغــرب الـبــصـرة 

ستثير الغبار في ذي قار و البصرة).

 ∫¡«u _«

…—«d(« …b  —U J ≈

‰uK √ lKD

 W —œ ·ô¬ WF  s  nAJ  ÊU*d «

  ÂuKF « UOK  w d) WOHO Ë

∫‰U I «

مسعود
البارزاني
يستقبل في
اربيل رئيس
ائتالف دولة
القانون امس

w M « b d

w  Âu U

‘uI «3



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

sŽ nAJ UÐ W uJ(« Êu³ UD¹ ÊuMÞ«u

  WOMJ « w{«—_« l¹“uð dOšQð »U³Ý√

 «“ËU−² « W «“ù WÝË—b*« dOſ WKL(« WA UM Ë ÊU*d³ « œUIF½ù  «uŽœ

بغداد

©ÎU¦ UŁ®  …b¹b'« WO½U³ UD « œuF

      øÊU³ UÞ  dOGð q¼

dſ«œ cIM

بغداد
bOLŠ ‰UM

V(« dŽUý ÆÆ »dF « Ê«uł ÊËœ

‰UL'«Ë

لطيف نصيف جاسم

—cM  wB   ≠ œ«bGÐ

طـــالـب مـــواطـــنــون  ,رئـــيـس الــوزراء
مصطفى الكاظمي بالكشف عن اسباب
تـأخـيـر تـوزيع االراضي الـسكـنـيـة ب
مـــســـتـــحــقـــيـــهـــا في بـــغــداد وبـــعض
احملـافـظات  ,فـيـما دعـا نواب  ,رئـاسة
ناقشة ان الى عقد جلسـة طارئة  الـبر
دروسة احلـملة التي وصـفوها بغـير ا

لرفع التجاوزات. 
W³F  ·Ëdþ

واطــلـعـت (الـزمــان) عـلى طــلب نــيـابي
مـوقع من سـتة نواب  ,جـاء فيـه (نظرا
ــا تــمـر به الــبالد من ظــروف صـعــبـة
وعــلى االصـعـدة كـافـة  ,نـرى ان هـنـاك
حـملة غير مدروسة الزالة التجاوزات ,
ا يـفـاقم ويـزيد وال سـيـمـا السـكـنـيـة 
االوضـــاع ســوءاً وهي خــطـــوة فــيــهــا
مــحــاولــة خلــلط األوراق حتت عــنـوان
الــثـأر لــشـهــيـد الــواجب مـديــر بـلــديـة
كـربالء عـبـيـر اخلـفـاجي مـتـنـاس ان
ـنـاطق يـســكـنـهـا من هم حتت أغــلب ا
خـط الــفــقــر وفي حـــالــة إزالــتــهم دون
إيــجــاد حــلــول لــســكــنـهـم الــذي كـفــله

.( الدستور يعد ظلماً واضحاً
الفـتـ الى ان (هـناك مـشـروعي قـانون
داخـل مـجــلس الــنـواب األول ,يــضــمن
لــكل عــراقي ســكـنــاً والــثـاني ,يــضـمن
مــعـــاجلــة بــنــاء الــعـــشــوائــيــات عــلى
األراضـي الـــرســـمــــيـــة والــــزراعـــيـــة ,

ـواطـن من بـتـحـقيق الـوعـد وانـقاذ ا
الـضياع  ,والسـيمـا الذين يـتخذون من
الـعــشـوائـيـات سـكن لـهم مـنـذ اعـوام ,
ـتعاقبة بحل حـيث وعدت احلكومات ا
ـشكـلة لـكن دون جدوى  ,ونـأمل هـذه ا
من احلــكــومــة ايــجـاد حــلــول عــاجــلـة
كـــونـــهم مـــهــدديـن بــإزالـــة مـــنـــازلــهم
الـتـجاوز من قـبل الـبلـديات) ,مـشددين
عـــلـى (ضـــرورة اتـــخـــاذ اجـــراءات من
ـواطــنـ شــأنــهـا تــخـفـف عن كـاهـل ا
ـتـلكـون مـأوى اخر غـيـر تلك الـذي ال 

العشوائيات).

ـستـقـبل في السـيـاسة صـعب جدا ويـحـتاج لـلـكثـير من عـلى الـرغم من ان الـتنـبؤ بـا
تـغيرات داخل عقـول ونفوس صناع بل وا تغـيرات على االرض  ام ليس فـقط با اال
ـغامـرة لـلمـسـاعدة في بـنـاء رؤية قـد تـكون مـفـيدة القـرار اال اني سـأحاول خـوض ا
لواقعنـا العراقي. لقـد الحظتُ حملة عالقـات عامة ال تخـطئها البـصيرة من قبل قوى
عادية لـلسياسـة االمريكية االسالم السياسي (الـشيعية والـسنية) والـقوى القومـية ا
عروفة نطقة فضال عن منافسي امريكا االستراتيجي العادة انتاج الصورة ا في ا
عـتدلة التي يبـشر عهدها نظـر احلركة الوطنـية االسالمية ا عن طالبان واخـراجها 
بحقبة من مزيج من  التسامح العرقي واالعتدال الديني من جهة واالستقرار االمني

نطقة من جهة أخرى.  الذي تفتقر له افغانستان وا
افـهم تـمـامـاً من خالل دراسـتي لـلـحـركـات اجلهـاديـة االسالمـيـة ان قـوتـهـا الـنـاعـمة
وعالمـتـهـا الـتـجـاريـة الـديـنــيـة تـؤمن لـهـا الـتـفـوق في مـجـالـ رئـيـسـيـ بـرعت هـذه
احلـركـات فـي أخـراجـهـا واعـطـاء االنـطـبـاع انـهـا وحـدهـا الـقـادرة عـلى حتـقـيـقـهـمـا:
وحتقيـق االمن واالستقرار مقاومـة االستعـمار بكل اشـكاله وطرده (الـبعد الوطـني) 
من خالل الـضـرب بـيـد مـن حديـد عـلـى ايـدي الفـاسـديـن والـسارقـ وكـذلـك حـصر

السالح بيد جهة واحدة (البعد االمني). 
قابالت التي قـام بها فريـقي البحثي سواء وفي دراسة ميـدانية استنـدت الى االف ا
مع من كـانـوا حتت حـكم داعـش في الـعـراق او مع ارهـابـيي داعش انـفـسـهم  كـان
ـبكرة رحـلة ا جـليـاً قدرة داعش عـلى حشـد الرأي الـعام  لـصاحله بـخاصـة خالل ا
وصل واالنـبـار بواسـطة خـطابـها االعالمـي الذي كـان يبـرع في تصـوير الحـتالل  ا
االنتـصار عـلى امـريكـا الغـازية واعـوانـها من سـياسـيي احلكـومـة العـراقيـة  وكذلك
تـصويـر اخلدمـات واالمان الـلذان حتـققـا بفـضل اخلوف من الـعقـوبة الـشديـدة التي
توقعهـا داعش بالفـاسدين والسارقـ واي جماعـة ال تخضع لنـفوذها. ولـكي تكتمل
ـعتدلـة القـادرة على ادارة الدولـة وحتقـيق االمن واخلدمات صـورة احلركـة الدينـية ا
في اعـقـاب الـفـوضى الـتـي احـدثـهـا من سـبـقـوهـا  فـقـد تـضـمن اخلـطـاب االعالمي
ـبـكر لـداعش تـسامـحـها مـع من يحـمـلون افـكـارًا مغـايـرة وانـها تـريـد فتح صـفـحة ا
ـناطق الـتي سـيطـرت علـيـها. ومع ان اخلـطـاب الطـائفي كـان يـظهـر ب جديـدة في ا
اال ان داعش كانت تـركز كـثيـرا على الـبعـدين الوطـني واالمني من الـفيـنة واالخـرى 

وتسامحها واعتدالها من جهة اخرى. جهة 
نحى. فمن ؤيـد لطالبـان ينحـو ذات ا اضـية كان اخلـطاب االعالمي ا خالل االيام ا

جـهـة  التـركيـز كـثيـرا عـلى تسـامح طـالبـان مع خصـومـها واخملـالفـ لـها. كـما 
الـتـركـيـز عـلى قـدرتـهـا عـلى ضـبط االمن في كل ارجـاء افـغـانـسـتـان دون اي قتل او
اطـالق نار.  هـذا فـضالً عن الـتـركـيز عـلى انـهـاءهـا لـلغـزو االمـريـكي ومـا انـتجه من
حكومـة فاسدة وغير قادرة على حتـقيق اخلدمات االساسيـة للمواطن االفغاني الذي
عانى كثيـراً ومنذ مدة طويلة وبات يتشبث بأي أمل في االستقرار والرفاهية بخاصة
قراطية التي بشرت بها امريكا لم تنتج اال الفوضى واخلراب الفغانستان. وان الد
نطقة يتعاطفون ذهل لطالبان والذي جعل الكثيرين في ا ان هذا النجـاح االعالمي ا
بخاصـة الشبـاب أو اولئك الذين نـسوا او تنـاسوا تاريـخها الـسابق  لم يأتِ مـعهـا 
من جنـاحـات طـالـبـان فـي احلـكم-النـهـا لم تـبـاشـر احلـكم بـعـد- لـكن جـاء من فـشل

اضية.  امريكا ومن دعمتهم في احلكم طوال السنوات ا
تصورة العـادة انتاج وتسويق طـالبان. فمع اقراري وهنا بـالضبط تكمن اخلـطورة ا
بـان الغزو االمـريكي الفغـانستـان انتج حـكومة فاسـدة وغير كـفوءة جتاهـلت حاجات
ادية والسـلطويـة للقـائم عـليها صالـح ا وتـطلعـات االفغان وانـغمست في حتـقيق ا
بل ومع اقراري بأن الغزو االمريكي الفغنستان جتاهل مثل الغزو االمريكي للعراق
ـكن حتقيـقهـا بوسائل القانـون الدولي وأسـتند الى حـجج كان 
اال ان تبرير استيالء حركة دينية جهادية اخرى غيـر الغزو 
مـتطـرفـة على احلـكم في افغـانـستـان يعـبـر عن جهل عـميق
وسـذاجـة سيـاسـية من يـآلـية عـمل تـلك احلركـات من جـهة 

نطقة.(يتبع) جهة اخرى ستدفع ثمنها كل شعوب ا

عمان

rNO  ŸU{ Âu  w  dOš ô
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منذ عـشرات السن ومـاتزال النساء تـقتل وتدفن حتت ذريعـة غسل العار بال هوادة
تهم  لكي يوصلوا رسالة تهديد لكل النساء ومااختلف الـيوم هو تصوير اجلناة جر
الـقريبـة من محـيطهم وكـذلك البـعيـدة عنهم بـأن ثمن االخـتيار هـو رائحـة البارود وان
يـبـتـلعـهـا جـوف االرض كـأي حـشـرة بال قـيـمة  فـأمـام مـرأى كل الـعـالم قـتـلت عـيدة
السـعيدوا الـفتاة الـسورية الـبالغة 13 عام  من 10 أشـخاص رميا بـالرصاص  مع
سبـق االصرار والـترصـد من جـناة مـتعـددين يـتحـلون بـهدوء الـبـال والدم الـبارد ولم
يحرك سـاكنا ولم يلـتفت وال مسـؤول سوري واحد لـيعتـرض او يستـنكر على االقل 
لـكن من اضـاع البالد ومـعـهـا سـتـة مالي الجـئء سوري حـول الـعـالم ال يـتـوقع منه

االقتصاص من جناة افراد  .
نـطـالب وبـشكـل ملح رفع مـواد الـقـتل غسل لـلـعـار كعـذر مـخـفف من جمـيع الـقـوان
الـعـربـيـة ومـحـاسـبة اجلـنـاة عـلى انـهم مـجـرمـ قـتـلـة وليـسـوا شـرفـاء كـمـا يـوهـمون

أنفسهم ونطالب بالقصاص العادل لقتلة الطفلة عيدة السعيدو. 

ÍbOJF « wKŽ rŽ«dÐ

دون جوان هو اسم مـركب من مقطع "دون" و "جوان " وهي كلمة اجنليزية معناها
ـانية دون جوان تعـني "زير النسـاء"  ومعنى زير سيد او نـبيل اسباني وبـاللغة اال
الـنـسـاء في اللـغـة الـعربـيـة هو الـرجل الـذي يـزور النـسـاء ويـكرمـهن ويـكـرمونه ,وقـد
اطــلق هـذا الـلـقب عـلى الـشــاعـر االمـوي عـمـر بن ابي ربـيـعـة ,وهـو من ارق شـعـراء
الـعصـر االموي اشتـهر بشـعر الغـزل ومدح الـنساء حـتى عده بعض الـدارس امام

الغزل الصريح في االدب العربي .
عـاش عـمر بـن ابي ربـيـعة وهـو يـردد اشـعـار جـمـيل بـثـيـنـة وكـثـيـر عـزة وقيـس ليـلى
ـارسـتـهم وغـيـرهم من شـعـراء احلـب العـذري الـذيـن مـارسوا الـعـذابـات اكـثـر من 
الـفـرح .فـأنـتج روائع الـشـعـر االدبي في مـدح الـنسـاء والـتـغـزل بـهن حـتى اصـبحت
ـدارس الشـاهدة عـلى اروع قـصص احلب التي مـدرسـة احلب العـمـرية من اجـمل ا
المح ,فقـد كان الشـاعر يجاهـر بحب محـبوبته جتاوزت الـتغـزل بالشـكل والقوام وا
والـتـغـزل بـحسـنـهـا واخالقـها ,اذ عـدّ الـشـاعـر اجلمـال في احلـديث الـعـذب واخللق
اذ وجد في بعض النـساء فتنه ال تـرجع جلمال اجلسد بل الطيب والـنفس الرضيـة 
لهـا صلة باجلمـال االنساني وسحـر الثقافة ,فقـد كان الشاعر عـفيفاً يـصف حبيبته

وانسه معها في اجملالسة واحلديث بعيدا عن الفاحشة :
اذا اجتمعنا هجرنا كل فاحشة            عند اللقاء وذاكم مجلس حسن

وعـاش دون جوان الـعرب عـمره مـحبـاً عاشـقاً مـعلنـا عن حبه ,فـهو واضح كـوضوح
الشمس ال يخفى عن الناضرين ,وهل يخفى القمر :

ثم قالوا احتبها ? قلت بهرا 
 عدد النجوم واحلصى والتراب

تـعدد الـصفـات التي فـالشـاعر يـتعـجب كيـف ال يرى االخـرون هذا احلب الـواضح ا
تـفوق عـدد الـنجـوم واحلصى والـتراب . فـلم يعـرف في تـاريخ االدب العـربي كله من
شهر باحلب كشهرة عمر بن ابي ربيعة ,فقد احبنه الفتيات والنساء اللواتي ذكرهن
في شعره مـايزيـد على االربعـ منـهم عشرين مـعروفـة النسب ,فـشعـر عمر بن ابي
راة ربـيعـة كان مـراة لـلجـمال عـند الـعرب في الـعصـر االموي ,فـقد قـدس الشـاعر ا
واقتصـر شعره عـلى ذلك اخمللوق الـرقيق الـذي لواله ماكـان لشعر
تـأججـة ان يصف احلب وجود . جنح الـشاعـر بشـاعريـته ا
ـراة حلـسـنـهـا وادبـهـا انــواع مـتـعـددة من احلب مـتـغـزالً بـا
واخالقهـا رافضـا التـغزل بـسواها ,فعـنـدما طـلب منه عـبد
ــدح ـــلك بن مـــروان احــد مــلـــوك الــعــصـــر االمــوي ان  ا

االموي قال الشاعر رافضا : انا ال امدح اال النساء .

وتـمثل مشكلـة السكن معـاناة يوجهها
ماليـ الـعراقـي الـذين يـفتـقدون إلى
ـا يـضـطـر الـكـثـيـرين مـنـهم مـنـازل  
إلى اسـتئجار بـيوت بأسعـار مرتفعة 
أو الـلـجـوء إلى الـسـكن الـعشـوائي في
دن أو في مـناطق شعبيـة على تخوم ا

تهالكة. ة ا أحيائها القد
—UO²šô« tO ¬

 وكـان مستشار رئيس الوزراء لشؤون
اإلعـمار واإلسكان صباح عبد اللطيف
قــد اعـلـن آلـيــة اخـتــيـار الــفــائـزين في
مـــبــادرة داري كــاشـــفــا عن مـــشــاريع

ـــبـــادرة.وقـــال عـــبــد جـــديـــدة ضـــمن ا
الــلــطــيف فـي تــصـريـح ان (احلــكــومـة
وضـــعت مــعــايـــيــر خــاصـــة حلــصــول
ـتقدمـ على قطع األراضي من خالل ا
الـنـقـاط الـتي يـحصـلـون عـلـيـها في كل
مـحـافظـة وعـبر الـبـرنامج االلـكـتروني
الـذي يحصي عدد النـقاط التي يحصل

عليها كل متقدم).
ـــدة ســيــتـم تــدقــيق وتـــابع ان (هــذه ا
ـــعــلـــومــات الــتـي تــضـــمــنــهـــا مــلف ا
ـتـقـدمـ من قـبل جلـان مـخـتـصـة في ا

كل محافظة). 
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ـــضي عــقــوبـــة الــســجن الــذي 
ـــــــؤبـــــــد في ســـــــجـن احلــــــوت ا
بالناصرية بسبب تراجع وضعه

الصحي الصعب).
ويــعــد جــاسم اكــثــر الــوزراء في
حــقــبــة الــنــظــام الــســابق الــذين
شـغـلـوا مـنـاصب وزاريـة واحتل
حقيبة الثقافة واالعالم نحو عقد
من الــزمــان كـمــا شــغل حـقــيــبـة
الــعـمـل والـشــؤون االجــتـمــاعــيـة
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دعا مثقفون واعالميون عراقيون
وعرب مـنظـمات حـقوق االنـسان
الى تقد العناية الطبية الالزمة
لـوزيــر الـثـقـافـة واالعالم األسـبق

لطيف نصيف جاسم. 
ونـاشـد هـؤالء في رسـائل نـصـية
اطــلــعت عــلــيــهــا (الـزمــان) امس
(مـنــظـمــات حـقـوق االنــسـان الى
تقد العنايـة الطبية الى الوزير

تتـعــــــلق باحـداث مدينـة الصدر
عـام 1992 حــيــث كــان مــسـؤوالً
عـن قـــــــاطع الــــرصــــافــــة حلـــزب

البعث. 
وعرف جـاسم بعالقـته اإليجـابية
مع األوســـاط األدبــيــة والـــفــنــيــة
والـصحـفيـة ويقـول بعـضهم انه
(كـان مـدافعـاً أبـوياً عن مـواقـفهم
وحــقـوقـهم في ظــروف سـيـاسـيـة

صعبة) بحسب قولهم.

فــضالً عن مــوقــعه الــقــيــادي في
حـــزب الــبــعـث ومــجــلـس قــيــادة
الـثــورة قـبـل سـقــوط الـنــظـام في

نيسان 2003.
وكـان اسم لـطـيف نـصيـف جاسم
الـــدلـــيــمـي مـــدرجـــاً في قـــائـــمــة
اخلـــمــســـــــــ الـــتـي وزعـــتـــهــا
الـقوات االمـريكـية عـشيـة احتالل

العراق.
وتـعــرض الى احملـاكـمــة بـتــهـمـة
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كــشـفت هــيـئــة الـنــزاهـة الـعــامـة عن
وجــود مُـخــالـفــاتٍ في عـقــد جتـهــيـز
ــديـــريــة مــرور مـــحــافــظــة عـــجالت 
ميـسـان مشـيـرة الى ان العـقـد يأتي
ضــمن تـخــصــيـصــات الـبــتـرو دوالر

ة لعام 2019. التشغيليـَّ
وقـال بـيـان لـلـهـيـئـة تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (فـريق عمل مـكـتب  حتـقيق
مـــيــســـان الــذي انـــتــقـل إلى ديــوان
ــوجـب مــذكـرة احملــافــظــة تــمــكن 
قــضـائـيــة من ضـبـط مُـخـالــفـاتٍ في
الــعــقـد الــذي أبــرمـته احملــافــظـة مع
إحـدى الــشـركـات لــتـجـهـيــز مـديـريـة
مُـــرور مـــيـــســان بـــســـيـــاراتٍ ضــمن
تــــخــــصــــيــــصــــات الــــبــــتــــرو دوالر

ة لعام 2019). التشغيليـَّ
 UH «u  WH U

وأضـافت ان (الــتـحــرّيـات قـادت إلى
أنَّ الـــســيــارات اجملــهـــزة مــخـــالــفــة
ـذكــورة فـي الـعـقـد لـلــمـواصـفــات ا
ومُـخــالـفـة لـفـقــرات الـتـنـدر اخلـاص
ـواصـفات الـتـجـهـيـز في مـا رصد
الفريق مخـالفة في تخـصيص عجلة
لـلـمـديـريـة في بـغـداد دون مـوافـقـات
رسمية) ,وتابع ان (العمليَّة أسفـرت
عن ضــــــــبط أولــــــيــــــات الــــــشــــــراء
ومـسـتـمــسـكـات الـسـيـارات والـكـتب
ــتـعـلّــقـة بــالـعــقـد الـذي الــرسـمــيـة ا
تــضـــمَّن شــراء عــشـــر عــجالت نــوع
ــبـلغ هــونــداي الـــنـــتـــرا صــالــون 
200 مليون دينار بواقع 20 مليون
دينارٍ لكل عجلة) ,واشار البيان الى
(تـنـظــيم مـحـضـر ضـبـطٍ بـالـعـمـلـيـة
وعـــرضه عــــلى قــــاضي مـــحــــكــــمـــة

ُختـصة بقـضايا النـزاهة التحقيق ا
فـي مـــيـــــســــان التـــخــــاذ اإلجـــراءات

ناسبة). القانونية ا
ـسـؤول وكـشفت الـهـيـئة عن عـدد ا
تهمـ في القضايـا اجلزائية التي ا
ـاضي , حـقــقت فـيــهـا خالل الــعـام ا
مـــشــــيــــرة الى ضــــبط حــــاالت هـــدر
ومـــشـــروع وهــمـي في الـــديــوانـــيــة.
وقــالت الـــهــيـــئــة فـي بــيـــان تــلـــقــته
(الــزمــان) امس انـه (تـعــقـــيــبــاً عــلى
ـتضـمن عدم تصـريـح أحـد النـواب ا
تـمـكن الـهـيـئـة من مـحـاسـبـة الوزراء
ــديـــرين الــعـــامــ واكـــتــفـــائــهــا وا
ـوظفـ وبـغـية ـحـاسبـة صـغـار ا
توضـيح احلـقـائق وإزالة الـغـموض,
تـــود الـــهـــيـــئــة اإلشـــارة إلى بـــعض
احلـقـائق ذات الــصـلـة بـالـتـصـريح),
ـتهـم من الوزراء مؤكـدة ان (عدد ا
ومن بدرجتهم في القـضايا اجلزائية
التي حقـقت فيهـا الهيـئة خالل العام
اضي بلغ  63وزيراً ومن بـدرجته ا
ــتــهـمــ من ذوي في مــا بــلغ عــدد ا
ديرين العام الدرجات اخلاصة وا

.(449
الفـــتـــة الى (إحـــالــة  15وزيــراً ومن
بدرجـتهم و 125من ذوي الـدرجات
ـديــرين الـعــامــ إلى الـــخـاصـــة وا
الـــقــضـــاء كــمــا صــدر عن الــقــضـاء
دة ذاتها بنـاءً على حتقيقات خالل ا
الــهـــيــئــة 52 أمــر اســـتــقـــدام بــحق
الـوزراء ومـن بـدرجــتـهم و369 أمـراً
بــــحق ذوي الــــدرجــــات اخلــــاصـــة),
وتابع البيان ان (الهـيئة تود تسليط
ـتـهـمـ في الـقـضـايا الـضـوء عـلى ا
اجلزائية اخلاصة بوزارات الكهرباء
والـــــــــتــــــــــجـــــــــارة
والــــــصـــــــنــــــاعــــــة
ـــــعــــــادن الـــــتي وا
تطرق إليها النائب
فـي تـــــصـــــريـــــحه,
حـــــيـث بـــــلغ عـــــدد
ــتـهــمــ في تـلك ا
الـقــضـايــا حتـديـداً
ـــنـــصب ن هم 
ــــديــــرين وزيـــر وا
220 الـــــعـــــامــــــ  شعار هيئة النزاهة

والســـيــمــا الــتي حتــولـت الى مــنــاطق
سـكـنيـة وفـيـهمـا حـلوال ألزمـة الـسكن),
مــطــالــبــ رئــاســة اجملــلس بـ (بــعــقـد
جـلسـة طارئـة لبـحث الشـمكـلة وإيـجاد
احلـلـول الـسـريـعـة وإيـقـاف حـملـة رفع
الـــتــجــاوزات فــوراً مـع إكــمــال دراســة
ـوضوع كـامـلـة عن اإلمـكانـيـة في حل ا

قانونا). 
وشــهـدت بـغــداد واحملـافــظـات حـمالت
لـرفع الـتـجـاوزات في احملال الـتـجـارية
والــدور الـســكـنــيـة  ,وذلـك بـإيــعـاز من
ـة قـتل احلـكــومـة االحتـاديـة بـعـد جـر
مـديـر بلـدية كـربالء خالل أداء الواجب
تجاوين الذي حكم عليه من قـبل أحد ا
الـقـضـاء مـؤخـراً بـاالعـدام شـنـقـاً حـتى
ـوت.وفي مـبادرة جـديـدة إلنهـاء أزمة ا
الـسكن فـي العراق أطـلق الكـاظمي في
وقـت ســـابق مـــشـــروع لــــتـــوزيع قـــطع
ـواطــنــ مـن الــفــئـات األراضـي بــ ا
ـسـتـحقـة في خـطـوة عـلى طريق حل ا

األزمة التي تعانيها البالد. 
وتـسـائل مـواطـنـون عن (اسـبـاب تـاخر
اعـالن احلـــــكـــــومـــــة تـــــوزيع االراضي
الـسـكنـية بـ مـستـحقـيـها بـرغم مرور
اكــثــر من شـهــر عــلى تـقــد الــشـرائح
ـوقع اخملصص لـهذا ـسـتحـقة عـلى ا ا
الـغـرض) ,الفـتـ الى ان (الـكـاظـمي قد
تـعـهـد بتـخـفـيف ازمـة السـكن اخلـانـقة
الــتـي يــشــهــدهــا الــعــراق  ,ونـــطــالــبه

Y×³ð ËdÐUł

ŸU{Ë√ UO½U*√ w

5¾łö «

 ÊU e « ≠ 5 dÐ

هجرين إيفان بـحثت وزيرة الهجـرة وا
ـانيا فـائق جابرو خالل زيـارتها الى أ
عـلى رأس وفد حـكومي مع مـسؤول
ـانـية ,مـلف الالجـئ في احلـكـومـة اال
ـساهمة بـدعم االستقرار الـعراقي وا

ناطق احملررة.  في ا
وقـال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس  ان
(جـابرو اسـتعـرضت خالل لـقائـها مع
ــان ,مــــجـــمــــوعـــة من ــســـؤولــ اال ا
هـجرين الـقضـايا الـتي تخـص فئـات ا
الــعــراقــيــ وطــالـــبي الــلــجــوء ومــلف
الـعــالـقـ بـ بـيالروســيـا ولـيـتـوانـيـا
فـضالً عن مـلف النـازحـ في الـعراق
وزيــادة الــدعم الــدولـي إلعــادتــهم إلى

مدنهم).
واضــــاف ان (جـــابــــرو تــــطــــرقت إلى
قــضــيـة عــودة الــعــراقــيــ قـســراً من
ـانـيا ـرفوضـة طـلـبـات جلـوئـهم في أ ا
بشكل خاص واالحتاد األوربي بشكل
عام) ,مـشيـرة الى ان (الوزارة ترفض
الــعـودة الــقـســريــة لـلــعــراقـيــ وضـد
إجـبــار أي شـخص عــلى الـعـودة دون
رغـبـته) ,مـشـددة عـلى (ضـرورة زيادة
الي وبرامج التدريب للعائدين الـدعم ا
طـوعياً إلى العراق). من جـهتها اكدت
ـانية (دعـمها لـلعراق في احلـكومة األ
إنـهـاء مـلف الـنــزوح وغـلق اخملـيـمـات
وعـودة النـازح طوعـياً إلـى مناطـقهم
ــــشـــاكل بــــعــــد حـــلــــحــــلـــة جــــمــــيع ا
ـــعـــوقـــات) ,مـــؤكـــدة ان (دعـــمـــهـــا وا
سـيكون من خالل مشاريع اسـتثمارية
وتـوفـيـر فـرص عـمـل وبـرامج تـدريـبـيـة
وتوعـوية عن طـريق منـظمـاتهـا العـاملة

في البالد). 
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تــزخــر مــحــافــظـة نــيــنــوى  ومــديــنـة
وصل  والبلدات والقصبات التابعة ا
ـعـالم  احلـضـاريـة لـهــا بـالـكـثـيـر من ا
والــتـاريــخـيــة الــتي تـعــتـبــر جـزءا من
ي . وهــذه الـــتـــراث االنــســـاني الـــعـــا
حــقــيــقـــة بــاتت مــعــروفــة لــلــقــاصي 

والداني داخل العراق وخارجه .
ـــوصل ـــعـــالم الـــتي تـــفـــخـــر ا ومـن ا
بــوجـودهـا عــلى أرضـهـا مــرقـد الـنـبي
نـاحوم  والنبي ناحوم من انبياء بني

ا

ــذكـورين في ـعــروفـ  وا ســرائـيـل ا
قدسة  . الكتب ا

وصل مـناطق يزورونها وكـان ليهود ا
 ويـتبـركون بـها ومنـها مـرقد او مزار
الــنــبي نــاحـوم في الــقــوش الـنــاحــيـة
ـوصل  وكـانـوا الـقــريـبـة من مـديـنـة ا
يـزورون ايـضا الـنـبي جرجـيس عـليه
الـسالم ايضا  ويـتبركـون به  وكانوا
ــســلـمــ  ومــنــهـا يــرتــدون مالبس ا
الــعــقـال و كــانت لـهم دور
عــبــادتــهم اخلــاصــة بـهم
مـــنـــهـــا مـــثال الـــكــنـــيس
الــكـبـيـر في مـحـلـة بـاب
ـسـجد  وكـنيس صالة ا
ســـاســــون في مـــحـــلـــة
الـيـهود  وكـنيس صالة
عـطية في محـلة اليهود
ايـــــــضـــــــا وهي الـــــــتي
ســـمــيـت  فــيـــمــا بـــعــد
 1958بــــإسم مـــحـــلـــة

االحمدية .
وقـــبل أن أحتـــدث لــكم
عن مرقد النبي ناحوم
فـي الـقوش   البـد لي
ان اقـــول شـــيـــئــا عن
نــــاحـــيــــة الـــقـــوش 
والــــقـــوش  -  كـــمـــا
يـقول االستـاذ جمال
بـــابـــان في كـــتــابه (
ـدن أصـول أسـمـاء ا
ـواقع العـراقية ) وا
-  قـــريــة كـــبــيــرة 
ومــــركــــز نـــاحــــيـــة
تــابــعـة الى قــضـاء

تـلكيف نفـوسها قرابة (3863) نـسمة 
واسـم القـوش  اشـوري مـركب من (إيل
–قــشــتي ) أي االله قــوشي وهــنـاك من
قــــال ان االسم آرامـي   أوعـــبــــري وكل

ذلك يعني  الشيء نفسه .
دينة في التوراة عندما ورد ذكـر هذه ا
ذُكـــر الــنـــبي نــاحـــوم حــتـى انه ســمي
(نــاحــوم االلـقــوشي)   وكــان  نــاحـوم
أحــد كــتـبــة اســفـار الــتــوراة الـصــغـار
ـــعــروف ب (سِـــفــر نـــاحــوم ) الــذي وا
ـيالد  عــاشـفـي الـقــرن الـســابع قــبل ا
ـرشد الى مواطن جـاء هذا في كـتاب (ا
االثـــار واحلـــضـــارة ) لالســـتـــاذين طه
بـاقر وفـؤاد سفر 1966-1962. ويـقول
ـراجع االســتـاذ كــوركــيس عـواد بــأن ا
ة قد اغـفلت ذكر القوش الـعربية الـقد
مـــا خال اثـــنــ مـــنــهـــا وهـــمــا كـــتــاب
(اجملــدل) لــعــمــر بن مــتي  و(الــتـاريخ
ـؤلف نسـطـوري مـجـهول الـسـعـردي)  
ولـعل اسـبـاب هـذا االهـمـال انـهـا كانت
خـامـلة الـذكر في الـعـصور االسالمـية 
لــكن الـرحـالـة االوربــيـ الـذين جـاؤوا
الى الـعـراق كـثـيـرا مـاذكـروا  الـقوش 
فـألـقـوش  مديـنـة جـميـلـة َعـرفُتـهـا مـنذ
اضي وعِشتُ الـثمـانينـات  من القـرن ا
فــيـهـا قـرابــة ثالثـة اشـهــر  ولي فـيـهـا
اصــدقـاء وذكـريـات   وقـد قـرأت عـنـهـا
الـكـثيـر  وكـان فيـهـا مكـتبـة عـامرة في
ـوصل ديـر الــسـيـدة وتـقع في شـمـال ا

على بعد قرابة 45 كيلومترا .
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تـقع الـقـوش عـلـى سلـسـلـة مـن اجلـبال
بـــ مـــحــافـــظـــتي نــيـــنـــوى ودهــوك 
متد  من بلدة وأهمها  جبل القوش   ا
عــ سـفــنى شــرقـا الى مــشـارف بــلـدة
فــايــدة جــنــوب مــحــافــظـة  دهــوك  في

اقليم كوردستان العراق .
وأللـــــقـــــوش  تــــاريـخ  وتــــاريـخ ثــــر 
ـيالد  وتـاريـخـهـا يـعـود الى مـا قـبل ا
وورد اسـمـهـا في  سِـفـر الـنـبـي نـاحوم
ــقـدس  وعــنــدمــا اقـول في الــكــتــاب ا
ـــقـــدس اقـــصـــد الـــتـــوراة الـــكـــتــــاب ا
واالجنـيل  وقصـة ناحـوم االلقوشي  
اذا قــصــة مــعــروفــة وقــبــره او مــرقـده
مــوجــود في الــقـوش  ويــعــد من  اقـدم
قدسـة  في محافظـة نينوى . االمـاكن ا

ويــعــود  بـنــاء  مــرقــد الـنــبي نــاحـوم
االلـقوشي في  تاريخه الى سنة 1796
مـيالدية    والقوش تقـع جنوب مدينة
دهــوك   وتــبــعـد عــنــهــا بــحـوالي 35

كيلومترا  .
ومــن الـــــــــــــــطــــــــــــــــريــف ان اقـــــــــــــــول
ان ناحوم االلقوشي  هو من االنبياء
الــعـبــرانــيـ الــذين تــنـبــأوا بـســقـوط
مـديـنة نـيـنـوى عاصـمـة االمبـراطـورية
االشـــوريــة ( ســقــطت ســنــة 612 قــبل
متلئة سخطا يالد ) واودع نبوءته ا ا
( قدس (العهد القد وغـضبا الكتاب ا
فـي ثالثـة فـصـول  وبـإسـلـوب شـعـري
أخــاذ  وارجـعـهــا الى انـتـشــار الـظـلم
ـهم والــفـسـاد فـيـهـا  فــضال عن  مـظـا
الــكــثـيــرة واجلــرائم الــتي ارتـكــبــوهـا
والـوحشية الـتي اظهرها مـلوكهم على
حــد قــوله  " و قــال آنــذاك بــأن "  مــثل

دينة اليحق لها البقاء " . هذه ا
ويـــذهـب الـــقـــديس ايــــرونـــيـــمس الى
ان الـقوش وطن ناحوم لـكنه   يعود
لــــيــــقـــول  ان الــــقـــوش فـي اجلـــلــــيل
بـفـلـسـطـ وفي قـريـة بـيت جـبـرا قرب
ـــــكـــــشف عـــــمـــــواس ولـــــكن اليـــــارد ا
الــبــريـطــاني واالثـاري الــكــبـيــر  الـذي
نـقب في نـيـنـوى قال في - الـصـفـحة
ــوســوم :  (نــيــنـوى 141 مـن كــتـابـه ا

وبقاياها) 

مرقد النبي ناحوم

ـيـة األولى الـتـقى ـ خـالل احلـرب الـعـا
ـسـؤولـ األتـراك بـدأً بـالـصدر كـبـار ا
األعـــظم من أجل حـــشــد جـــيش عــربي
يــقــاتل مـع تـركــيــا مــقــابل االســتــقالل

للعرب بعد احلرب.
ـوقـف تـغــيـر بــعـد االعــتـقـاالت ـ لــكن ا
واإلعـدامـات الـتي نـفـذهـا والي دمـشق
جـمــال بـاشـا الـسـفـاح.. خـاصـة إعـدام
مـــجـــمـــوعـــة من قـــيـــادات الــعـــرب في

السادس من أيار العام 1916.
ـ أعـلنت الثورة العربية الكبرى بقيادة
الـشـريف حـسـ بن عـلي عـلـى األتراك
ـناصرة من فـي حزيران العام 1918 

بريطانيا. 
ـلكـة عربـية بـقيادة ـ أعـلنت احلـجاز 
الــشــريف حــســ بن عـلـي.. وحتـركت
جـيوش الثـورة العربـية بقـيادة فيصل
من الـعـقـبـة بـاجتـاه الـشـام حتـى أمكن

دخول دمشق العام 1918
ـ قـاد فـيصل جـيشـاً عربـياً من احلـجاز
إلـى جـدة واحـتــلـهــا.. ثم واصل زحـفه

نورة ثم إلى العقبة. دينة ا إلى ا
ـلـكـة عــربـيـة في سـوريـة. ـ وأعــلـنت 
ؤمن احلس باسم "السلطان أمير ا
بـن عـلي".. وأعـلن فــيـصل بن احلـسـ

ملكا على سورية.
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ـــلك فـــيـــصل رضـــا الــركـــابي ـ كـــلف ا
تـشـكيل أول حـكـومة عـربـية لـسـورية..
وكـــان مـن مـــعـــاونـــيه عـــادل أرسالن..
ورشــيـــد طــلــيع.. وإســكــنــدر عــمــون..
وسـاطع أحلصري.. ويوسـف العظمة..

وياس الهاشمي.
ـ الـعام  1920احـتلت فـرنسـا سورية..
بــعــد مــعــركــة مــيــســلــون مع اجلــيش

السوري بقيادة يوسف العظمة. 
ـ كـانت معركـة غير مـتكافـئة قاتـل فيها
الــســوريـون بــصــمــود وبـســالــة حـتى
ـكون من ثالثة اسـتشـهد من جيـشهم ا
آالف مـقاتل 800 شـهيـداً.. على رأسهم

يـوسف العـظمة.. وقـتل من الفرنـسي
. 300 جندياً
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ـ احـتـلت بريـطانـيـا العـراق في احلرب
ية األولى.. واندلعت العام 1920 الـعا

ثورة كبيرة ضدها.
ـ وجـدت بريطـانيا أنهـا بحاجة إلى أن
تــســمح لــلـعــراقــيــ بـحــكم أنــفــسـهم

لـتــخـفـيف األعـبـاء والـتـوتـر الـقـائم..
فــكــلــفت عــبــد الــرحــمن الــكــيالني
تـــشـــكـــيل حـــكـــومـــة تـــنـــسق مع

ـنـدوب الـسامي الـبـريـطاني.. ا
وعـ لـكل وزير فـي احلكـومة
ـتـلك مــسـتـشــار بـريـطــاني 

صالحيات واسعة.
ـ عــقــد فـي الــقــاهــرة الــعـام
1921..  مــؤتــمـرالــصـلح..
لــــتــــرتـــــيب األوضــــاع في
الـــعـــراق بــإشـــراف وزيــر
ـسـتـعـمـرات الـبـريـطاني ا
ونــــســـــتــــون تــــشــــرشل..
وحــضــره قــادة احلــكــومــة

العراقية.
ملكة ؤتمر تأسـيس ا ـ قـرر ا
الـــعـــراقـــيـــة.. ورشح فـي هــذا
ــؤتـــمــر فــيــصل بن احلــســ ا

لــيـكـون مــلـكــا لـلـعــراق..  فـأبـرق
الـقادة العراقيون للشريف احلس

بن عـلي يطلبون أن يكون فيصل ملكاً
على العراق.

ـ ســافــر فــيــصل من جــدة إلى الــعـراق
الـعام 1921 وأجـري اسـتـفتـاء شـعبي

لك فيصل. في العراق على ا
ـوافقة عليه ـ كـانت نتيجـة االستفتاء ا
مـلكا بـأغلبـية كبـيرة تصل إلى 97%..

لم يشارك االكراد في االستفتاء.
ـ تــوج مــلــكــاً عـلـى الـعــراق في 23 آب
1921 وأعـلن مجـلس الوزراء الـعراقي

. مبايعته ملكاً
ـلك فـيــصل وحـده بـأعـبـاء ـ اضــطـلع ا
ـلك واحلكم والـزعامـة في هذه احلال ا

ضطربة. ا
ـ فـكـفـكف بـحـكـمـته مـن شـر االنـتداب..
وخــفـف بــحــنــكــته من عــسف الــوزارة

ولطف بحلمه من غضب الشعب.
ـ وصــرف من شـؤون الـدولــة عـلى قـدر
مــا يــسـلم الــراي احلــصـيـف من خـبث

االستشارة وضعف الوزارة. 
ـ سهل حجابه ألمراء العشائر ورؤساء
الـطوائف.. وزعماء األحـزاب فاستل ما
في صــدورهم بـالـقـول الـلـ والـعـتـاب
الـه والشخصية اجلذابة.. حتى كان
الـرجل مـنـهم يـدخل قـصـره وهـو عـليه

فال يخرج منه إال وهو له.
ـ وقعت معاهدة ب بريطانيا والعراق

الـسـلطـان عـبد احلـمـيد.. وعـاش هـناك
مـع أوالده حتى الـعام 1908).. أي 15

سنة منفياً عن بالده).
ـة بـنت ـ تـزوج فـيـصل ابـنـة عـمه حـز
الـشـريف ناصـر بن علي الـعام 1905..

وأجنب منها ولد.. وثالث بنات.
ـ الـعام 1909 عـاد مع والده الـى مكة..
وبـدأ حياته السياسيـة العملية.. حيث
رشح نــفــسه نـائــبـاً عن مــديـنــة جـدة..
وفـاز في االنـتـخـابـات وأصـبـح عـضواً
ــبــعــوثــان.. حــتى قــيـام في مــجــلس ا
ـيـة األولـى الـعام 1914.. احلـرب الـعـا
فـعاش فـترة في اسـطنـبول ثم عاد الى
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ـ كـان فـيصل األكـثر حـماسـة ب أبـناء
الــشــريف حــسـ إلعالن الــثــورة ضـد

األتراك. 
ـ قــد يــعـــود ذلك الى اتــصــاله بــرجــال
احلـركة العربيـة في سورية.. حيث بدأ
فـيصل يـتصل بالـقومـي العـرب العام
1915.. وكـــان عـــضــوا فـي جــمـــعـــيــة

العربية الفتاة. 
ـ كـانت فكرة العمل الـقومي قائمة على
االســـتـــقالل لـــلــعـــرب مع اخـــتالف في
الـوسـائل..  فـالبـعض يـراهـا بالـتـفاهم
مـع األتراك.. والـبـعض يـراها بـالـثورة
والــتـعـاون مع بــريـطـانــيـا.. ويـبـدو أن
فــــيـــصـل كـــان مــــيـــاالً إلـى الـــتــــفـــاهم

والتنسيق مع تركيا.

تـنظم العالقات والصالحـيات بينهما..
ـعاهـدة تقنـينـاً لالنتداب وكـانت هذه ا

البريطاني .
ـ عــمل فــيـصل والــســاسـة الــعـراقــيـ

عــــمـــلــــوا عـــلى
تـطـويره

ا

ا.. والـتعديل
عـلـيهـا حـتى أمـكن الوصـول إلى حـالة
هـي أفــــضل مـن االنــــتــــداب.. وأقل من
االســتــقـالل. ـ كــان فــيــصل يــســتــعــ
ـعــارضـة الـشــعـبــيـة والــسـيــاسـيـة بــا
والـرأي الــعـام لـتـعـضـيـد مـوقـفه جتـاه
اإلنـــكــلـــيــز.. حـــتى إن بـــرسي كــوكس
ـنـدوب السـامي اعـتبـره خـطيـراً على ا
بريطانيا وأنه يحرك الهياج الشعبي..
ــعـاهــدة قـبل وســرب بـنــود مــشـروع ا
تــوقـيــعـهــا إلى الــصـحــافـة الــعـراقــيـة

عارضة. ا
ـــلك فــيــصل واعــيــاً حلــاجــات ـ كــان ا
الـعـراق متـفهـمـاً لواقـعه ومـدركاً.. فـقد
كـان العـراق في القـرون اخلالـية.. مـهد
ــدنــيــة والــعــمــران..  ومــركــز الــعــلم ا
ــا نــالــهــا من والــعــرفــان.. فــأصــبح 
اخلـــــطـــــوب واحلـــــوادث.. خـــــالـي من

أسباب الراحة والسعادة.
ـ وفــقــد فـيه األمـن وسـادت الــفـوضى..
وقلّ الـعمل.. وتـغلبت الـطبيـعة وغارت
مــيــاه الــرافــدين في بــطــون الــبــحـار..
فــأقـفـرت األرض بــعـد أن كـانت يــانـعـة

ميناء ام قصر اجلنوبي
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Niniveh and its Remaine
- ان نــبــوءة نـاحــوم ظــهـرت في زمن
جـالء األســبــاط الـــعــشــرة وكـــلــهــا عن
نـــيــنـــوى ومن الـــطــريـف ان الــرحـــالــة
بـنيام التطـيلي ذكر كنيس ناحوم  
وتـــــكـــــلـم الـــــرحـــــالـــــة نــــــيـــــبـــــور عن
قــبـر نــاحــوم في الـقــوش كـمــا ذكـره
ــســلــمـ االثــاري (اليــارد)  وقــال ان ا
ــســيــحــيــ والـيــهــود يــحــتــرمـون وا
مــرقـد الــنـبي نـاحــوم ويـتــبـركـون به
.ويــأتي الــيــهــود لــزيـارتـه زرافـات في
ـرقـد عـبـارة عن بــعض ايـام الـسـنــة وا
مــصــطــبـة بــســيــطـة مـن جص مــغـطى
بــقــمـاش اخــضــر وعـلى جــدران غــرفـة
ـرقد ورق مكتوب بالـعبرية ومضمون ا
الــكـــتــابــات مــواعظ ديـــنــيــة وتــواريخ
لـزيـارات االسـر الـيـهوديـة اخملـتـــــــلـفة
ودار الـــقــبـــر يــقـــول االســتـــاذ يــوسف
غـــــنـــــيــــــمـــــة  في كـــــتــــــابه (نـــــزهـــــة
ــشــتـاق في تــاريخ يــهـود الــعـراق ) ا
بــنـاء بــســيط ومـتــواضع والنــعـلم الى
مـــــــــتـى يـــــــــرتـــــــــقـي تـــــــــقـــــــــلـــــــــيــــــــد

زيارة النبي ناحوم .
وقــد اشـار االخ االســتـاذ مــحـمــد عـادل
سـليمان في صفحته الـفيسبوكية الى
أنـكَ عـــنــــدمــــا تــــزور مــــرقـــد الــــنــــبي
نـــاحـــوم فـي الـــقـــوش حتس بـــعـــبق
ـــاضي الــســـحــيـق والــعــمـــارة الــتي ا

قــاومـت الكـثــر من  2700 ســنــة .. وان
قام يضم اخت ناحوم (سارة) . ا

ـرقد الـشيء الـذي البد أن اقـوله   أن ا
ـزار بحـاجة الى صـيانـة  فهو من أو ا
ــعـالم الــديـنــيـة واالثـاريــة الـعــراقـيـة ا
ـزار الذي يقع ضـمن مساحة ـهمة وا ا
مــفـــتــوحــة ألكــثــر مـن الف مــتــر مــربع
ـغطى يـتـوسـطه قـبـر الـنـبي نـاحـوم ا
بـقمـاش اخضر ويـحيط به سـياج قد
فـوقه قـبـة مـثـمـنـة الـشـكل عـلـى ارتـفاع
ـتــر والـبـوابـة حــوالي مـتـر ونــصف ا
الــرئــيــســيــة مــعــرضــة لــلــهــدم ولــذلك
 في جـانبي الـبـوابة وداخـلـها أغـلـقت
ــة نـــقـــوش مــزخـــرفـــة بـــاشــكـــال قـــد
وكــتـابـات بـالـلـغـة الــعـبـريـة عـلى ثالث
قـطع حجرية وساحة خلـفية فيها غرف
وأقـــبـــيـــة مـــتـــعـــددة ثم في اجلـــانب
الـغـربي قـبر سـارة اخت نـاحـوم الذي
يـقـبع ضـمن غـرفة صـغـيـرة مـستـطـيـلة
الــشـكل حـيـث وجـود قـبــر سـارة وثـمـة
زيـارات للمرقد لذلك ادعو الى االهتمام
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وانــا اعـرف بـأن أهل الـقـوش يـعـتـزون
ـدن ـديــنـتـهم ويـفـخـرون بـأنـهـا من ا
الـتاريخـية العريـقة  في العـالم  وبأنها
ـعـالم الـتـاريـخـية حتـتـفظ بـكـثـيـر من ا
فــفـضال عن مـرقـد الــنـبي نـاحـوم الـذي
يـعود الى اكثر من  27 قـرنا  هناك دير
الـربـان هـرمز وديـر الـسيـدة   ومـدرسة
الـقديس ميخا  (مار ميخا ) التي تعود

يالدي . الى القرن اخلامس ا
ـــســــؤولـــ فـي دائـــرة االثـــار أدعــــو ا
ــزار الــنـبي والــتــراث الى االهــتـمــام 
نـاحـوم واخته سـارة  والـذين يزورون
بـلـدة الـقـوش سـنـويـا ويـعـدون باالالف
فــلـيس من الـصـحــيح ان نـهـمل اثـارنـا
عيب . وأنا على وتـراثنا بهذا الشكل ا
أمـل في ان تتم االستجابة الى دعواتنا
ودعـــوات غــــيـــرنـــا وارجـــو ان تـــكـــون
االجـابـة سـريعـة خـاصـة واننـا الـيوم 
نــســعى الن نـعــيــد حملـافــظــة  نـيــنـوى
ـوصل ولـبـلداتـنـا ونواحـيـنا ـديـنة ا و

وقرانا بعضا من رونقها السابق .

{ كاتب ومؤرخ عراقي
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ان الواقع االجـتماعي الذي نعـيشه اليوم يـتميز بضـعف وفقدان الكـثير من القيم
االجــتـمـاعـيــة الـتي كـانت ســائـدة  بـ سـكــان الـزقـاق الـواحــد واحملـلـة الـواحـدة
ديـنة الـواحدة فـأصبح اجلـار ال يعـرف جاره ان كـان لديه فـرح او حزن جارة وا
مـريض جائـع يعـاني من مشـكـلة مـا وكأنـهم غربـاء يـتقـابلـون بالـصـدفة ويـقتـصر
احلديث عـلى السالم وانتهى االمـر بإنتظار صـدفة اخرى او قد ال يعـرفه نهائيا

خالصة القول الناس غرباء عن اقرب جيرانهم .
ــاضي ايـام طــفـولـتــنـا وشـبــابـنــا جنـد الـنــاس مـتـســامـحـ وإذا مـا عــدنـا الى ا
مـتصـاحلـ محـبـ بعـضـهم لـلبـعض ال تـبيت عـائـلة بال طـعـام النـاس في احملـلة
الـواحـدة او الـزقاق الـواحـد يطـعم بـعـضهم الـبـعض اآلخـر فتـرى الـعـوائل حتمل
الطـعـام الى اجلار قـبل ان يـتذوقـوه ويـرد اجلـار على جـاره بـنفس الـشيء فـترى
موائـدهم تتضـمن اكثـر من نوع من الـطعـام يتـزاورون فيمـا بيـنهم فال تـكاد ترى
عـائـلـة مـعـزولـة عن االخـرين فـتـحـسـهم وكـأنـهم عـائـلـة واحـدة اعـراضـهم واحـدة
شـبـابهـم ينـظـرون الى بـنـات جيـرانـهم كـأنـهن اخـواتهـم فال يتـجـاوزن عـلـيهن وال
يـسـمـعوهن كـالم يخـدش حـيـاءهن ويـتـمـتـعـون بأعـلى درجـات االنـضـبـاط عـنـدما
يتـحدثـون الى كبـار السن في زقـاقهم بل ويـتعـاملـون معـهم وكأنـهم عائـلة واحدة
ففـرح احدهم فرح اجلـميع وحـزنه حزن اجلمـيع يقـفون مسـاندين جلـارهم ماديا
وسرين ومعـنويا وفي االعـياد توزع الـعيديـات على اطفـال الزقاق او احمللـة من ا
في الـزقـاق بل يـقـومـون في احــيـان كـثـيـرة بـتـخـصــيص يـومـيـات ألطـفـال احملـلـة
صلحة (االمانة) وصعدت امرأة او رجال الصغار واذا صادف ان ركبت باص ا

تــبـارى الـشـبـاب لـتـرك مــحالتـهم إلجالسـهم واذا خـرجت
الى الـزقاق في اوقات راحـة اجلميع ال تـسمع ضجـيجا
فالـكل يحترم الـكل  يتعـاونون فيمـا بينهم من اجل ان
يــكــون زقــاقـهـم االجـمـل واالنـظـف الـكـل حـريـص عـلى
نـظـافـة زقـاقه حـرصه عـلى نـظـافـة مـنـزله هـذا قلـيل من
ــاضي فـأيـهــمـا االجـمل مــاضـيـنـا أم يـســيـر من قـيم ا

حاضرنا ?
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علـوماتية اقـامت الشركـة العامـة لالتصـاالت وا
صـــبــاح  الـــثالثــاء ورشـــة عــمل فـي مــقــر وزارة
ـائـيـة لـتـقـد عـرض تـوضـيحـي  حول ـوارد ا ا
شاريع احلكومة مـشروع توفير الـبنى التحتيـة 
ـشـاريع االلــكـتــرونـيـة  والــذي يـعـتـبــر من أهم ا
الـذي تـسعـى الشـركـة للـتـعريف به خالل الـفـترة
ـكون من عدد من مـنتسبي الـقادمة.وقـدم الوفد ا
ـياً عن قـسم احلـكومـة االلـكتـرونـية عـرضـاً تقـد
ـشروع واالمـكانيـات واحللـول التي سيـوفرها ا
والتي منها توفير حزمة انترنت ذات استقرارية

عـالـيـة لـدوائـر الـدولـة  بـاإلضـافـة إلى إمـكـانـيـة
ربطها مع بعض من خالل شبكة انترانت مؤمنة

تنفذها وتديرها مالكات الشركة. 
وقـــال بــيـــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان (وزارة
شروع ائية ترغب االستفادة من هذا ا وارد ا ا
وذلك لـربط مـقر الوزارة مـع التـشكيـالت التـابعة

لها في بغداد واحملافظات. 
ـثلي تـشـكيالت وزارة حـضـر الورشـة عـدد من 
ــائـيـة الـذين بـدورهم طـرحـوا عـدد من ـوارد ا ا
األسـئـلـة واالستـفـسارات وتـمت اإلجـابـة علـيـها

من قبل الوفد االتصاالتي).

bL  œuK  ≠œ«bG

وانئ اسـتـقبـلت  الشـركة الـعامـة 
الــعــراق عــلـى ارصــفــة مــيــنـاء ام
قـصر اجلنـوبي سفيـنتي حاويات

وناقلتي نفط .
وقــال مـديـر عــام الـشـركــة فـرحـان
الـــــــفـــــــرطـــــــوسي انـه (وحـــــــسب
تــوجـيـهــات وزيـر الـنـقـل الـكـابـ
نـاصر حس بندر الشبلي بزيادة
ناولة البحرية فإن موانئ حـجم ا
الـشركة تـعمل بطاقـتها االنـتاجية
ـستـوى مرتـفع لتـعظـيم موارد و

الدولة) .
الفـــتـــاً الى ان (مـــيــنـــاء ام قـــصــر
اجلــنـــوبي اســتــقــبل يــوم  23آب
اجلـاري باخـرة حتمل عـلى متـنها
1015 حـاويـة مـخـتـلـفـة االحـجـام
ــواد فـيــمــا رست بـاخــرة عـلى وا
رصـيف رقم  3حتـمل عـلى مـتـنـها
مـــادة خــبث الــنـــحــاس الــتي هي
ــادة االولـيــة لـصــنـاعــة احلـديـد ا
والـصـلب لـصـالح مـعـمل كـربالء 
امـــا رصـــيف رقم  8 فـــتم تـــفــريغ
ــيــنــاء 592 صــهـــريج دخل الى ا
وخـــــروج 492 صـــــهــــريـج فــــارغ

ـفـرغـة 20988 وتــكـون الـكـمــيـة ا
طـناً عـلى ناقـلة الـنفط كذلك رست
نصور على رصيف نـاقلة النفط ا
رقم 11 حـيـث  تفـريغ 40 عـربـة
قــطــار وتـكــون الــكـمــيــة احلـالــيـة
ـفـرغة 1440 طـن والعـمل جاري ا
عـليها حتى انتهـاء عمليات تفريغ

نتج) . ا
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واسـتقبلت الشـركة ثماني ناقالت
وقــود رست عــلى أرصـفــة مـيــنـاء

خور الزبير التخصصي .
وقـال الـفرطـوسي أن (مـينـاء خور
الــزبــيـــر يــشــهــد حــركــة بــحــريــة
مـسـتـمـرة في عـمـلـيـات الـتـصـدير
واالسـتيـراد للـمشـتقـات النـفطـية
مـشـيـراً  إلى ان (تـوجيـهـات وزير
الــنـــقل نــاصــر حــســـ الــشــبــلي
بــضــرورة إجـراء عــمــلـيــات رسـو
السفن والناقالت بطريقة امنة ). 
الفـتـاً الى ان (مـيـنـاء خـور الـزبـير
اسـتقـبل ناقـلة رست عـلى رصيف
ــادة الــبـانــزين رقم  2مــحــمــلــة 
ونــاقـلـة رست عـلى رصـيف رقم 3
ـادة الـبــانـزين ونـاقـلـة مــحـمـلـة 
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(فـيصل االول يـتوّج مـلكـاً علـى العراق
ويـخـتـار هـذا الـيوم  23/ 8 /1921 ..
ـــــصـــــادف 18 ذي احلـــــجـــــة.. يـــــوم ا

الغدير).
∫t UH

ـ دمــاثـة األخالق.. سـمــو الـنـفس.. لـ
اجلــانـب.. اجلــنــوح إلى الــعــفــو عــمن

أساء إليه أو أساء لغيره.
ـ نـقاء سريـرته من: الغل.. أو احلقد....

أو النيل من احد خصومه. 
ـ شـجـاع.. لـطـيف الـشـمـائل.. سـيـاسي

قدير.. ذو شخصية ملكية حقيقية.
تزوج فيصل بامرأة واحدة.

ـ عـاش فـيـصل حـيـاة تـقـشف وتـقوى..
ـا ولـم يـكن يــهــتم بــجــمع األمــوال.. و
خــرج من سـوريـا الـعـام 1920 لـم يكن

معه ما يكفيه من مال لنفقات السفر.
ـ وصــفه الـرئـيس األمــيـركي ويـلـسـون
بـأنه "مسيح الـشرق".. فقد كـان بسيطاً
ال مـتواضـعاً.. وال يـدخر لـنفـسه من ا

الذي حتت تصرفه.
ندوب ـ قـال عنه السير هنري دوبس ا
الــسـامـي الـبــريـطــاني في الــعـراق إنه
: شـخـصا يـبـدو في نـظـر البـريـطـانيـ
.. بل هـو صالح الــدين هـذا أســطـوريــاً

العصر.
ـ كـتب عـنه عـبـاس محـمـود الـعـقاد أنه
ذو شخصية يحسب لها حساب.. ومن
ــعــيـة ويــصـلح أصــحــاب اخلـلق واأل
لــلـــرئــاســة ومــعــالي األمــور.. وكل مــا
سـمعناه عن أفعـاله وصفاته يؤيد هذه
الـنـظـرة.. ويـنم عـن رجاحـة فـي الـذكاء

واألخالق. 
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ـ هـو االبن الثـالث للشـريف حس إلى
جــانب عـلي وعــبـد الـلـه.. وقـد نـقل في
الـــيــــوم الـــثـــامن مـن والدته إلى عـــرب
عـتـيبـة لـلـرضاع تـمـاشيـاً مع الـتقـالـيد

الهاشمية.
ـ نـشأ في الـباديـة.. وتعـلّم الفـروسية..
وركـــوب اخلــــيل.. وضـــرب الـــســـيف..
ــا جــعل مـنه واســتــخـدام الــسالح.. 

فارساً مقداماً.
ـ اسـتـدعي والـده الـشـريف حـس إلى
العاصمة التركية العام 1893 في عهد

عمور. نضرة.. وطغت القفار على ا
ـــدن الــتي قـــويت عــلى ـ وأصـــبــحت ا
مـقارعـة النائـبات أشـبه شيء بواحات
واســعـة.. فــنـحن اآلن جتــاه احلـقــيـقـة
ــــة.. وال يـــجـــدر بـــشــــعب يـــريـــد ـــؤ ا
الـــنــــهـــوض.. إال ان يـــعـــتـــرف بـــهـــذه
احلــقــائق. ـ لـم يـكــتـف فــيـصـل بــطـرح
األفــكــار.. بل حــاول وضــعــهـا مــوضع
ـارس الضـغط على الـتنـفيـذ.. فراح 
شـــركــات الــنـــفط..  لــلــتـــخــلي عن
ماطلة والتسويف في سياسة ا
اسـتثمـار النفط وإخراجه الى
ـيـة لـلـحـصول األسـواق الـعـا
ـبـالغ الالزمـة لـتـنـفـيذ عـلى ا
ــشــاريع الــتي حتـتــاجــهـا ا

البالد.
ـا أدى الى تـصادمه مع ـ 
احلـكومة الـبريطـانية التي
كــانت تــدعـم "شـركــة نــفط

العراق".
ــلك تـعـديل ـ كــمـا حـاول ا
ـــعــاهـــدة مع احلـــكــومــة ا
الــبــريــطـانــيــة الـتـي وقـعّت
الـعـام 1922 ألنـهـا مـجـحـفـة
بــــحق الـــعــــراق كـــمــــا كـــانت

تعتبرها احلركة الوطنية.
ــلك مـــاذا حــصل لــيـــلــة وفــاة ا

فيصل األول ?:
ـــلك ـ شــــاءت األقـــدار أال يــــحـــقـق ا
ـنـيـة فــيـصل أمـنــيـاته تـلك إذ وافــته ا
بـعد سـنة من حتـقيق االسـتقـالل العام

.1932
ـ فـفي الساعة احلادية عشرة والنصف
مـن لــيل يـــوم اخلـــمــيـس الــســـابع من
ـرضته ـلك  ايـلـول 1933 اسـتـدعى ا
وأمـرهـا بأن تـدعو حـاشـيته لـلحـضور
ـلك علي.. .. فـصعـد إليه شـقـيقه ا حـاالً
ونـــوري الــســعـــيــد.. ورســـتم حــيــدر..
وحتــــســـ قــــدري.. ووجـــدوه يــــلـــفظ
أنفاسه األخيرة. ـ في الساعة 11 و45
فـاه بـهـذه الكـلـمـات: "أنا مـرتـاح.. قمتُ
بــواجــبي.. خــدمـت األمـة بــكـل قـواي..

ليسر الشعب بعدي بقوة واحتاد".
ـ رحـل فـيــصـل في الــغــربـة حــيـث كـان
يـستشفي في مـدينة بيرن الـسويسرية
فـي فــنـــدق "بـــيل فـــو" .. كـــانت وفـــاته
بـنـوبـة قـلـبـيـة.. كـمـا جـاء في الـتـقـريـر

الرسمي.
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لك: تعددت الروايات حول وفاة ا
الـــــــروايـــــــة االولى: روايـــــــة مـــــــوسى

الشهبندر:
ـ يـروي موسى محمود الشهبندر الذي
رافق لـلـملك كـان احـد أعـضاء الـوفـد ا

ساع…

ـادة البـانزين وناقـلة رست على
رصــيف رقم 11 بــحــمــولــة مــادة
الــبـانــزين      ونـاقـلــة رست عـلى
رصــــيف رقم 12 وســــوف حتـــمل
ــادة زيت الـوقـود ونـاقـلـة رست
عـــــلـى رصـــــيف رقم  13وســـــوف

ادة زيت الوقود) . حتمل 
جانب من
الورشة

هذا العـنوان ورد كثيـرا مع أخبار طالـبان وسيطـرتها السـريعة  خالل أيـام قليلة
لم  تتجاوز العشرة على أفغانستان ..

ستقبـلية وال تزال حتتل الصدارة هذه االخـبار طغت على التحلـيالت والقراءات ا
وقف من جائـحة كورونـا التي كانت ـا في ذلك ا وتتـقدم على االخـباراالخرى  

تابعة لضخامة خسائرها وتأثيرها..  حتتل الصدارة في االهتمام  وا
ـا فيـهم مـراقـبـون وصـنـاع قـرار ودوائر االمن حـيـرة ودهـشة تـمـلـكت الـكـثـيـر  
واالستـخبارات  والـدراسات والبـحوث في امـريكا نـفسهـا  وتساؤالت مـشروعة
فـاجآة والـسرعـة الكـبيـرة التي تـمكـنت فيـها طـالبـان من السـيطرة  عن عـنصـر ا
دون خسـائر وال مقـاومة تـذكرمن الـقوات االفـغانـية الـتي اشرفت عـليـها ودربـتها
ـدة الـطويـلـة عـلى أمل ان تتـمـكن من ادارة الـبالد والسـيـطرة امـريـكـا  كل هذه ا

عليها .. 
فهل يـكون عـائد حـرب تعـد االطول التـي تخـوضهـا امريـكا منـذ استـقاللـها عام 
1796 وخـسـرت فـيـها 2,26 تـرلـيـون دوالر وثالثـة االف قـتيل و22 الـف جريح
امـريـكي  عـودة طـالـبـان مــرة اخـرى بـعـد ان اسـقـطـتـهــا في حـرب  عـلـيـهـا عـام

 2001ناهيك عن خسائر االفغان  التي بلغت 56 الفا ..
الرئـيس الـسابـق ترامب  حـسم  هـذا اجلـدل  وتواتـر االسـئـلة عـلى مـدى االيام
ـاضـية  والـدهـشـة التي سـيـطرت عـلى الـكـثيـر .. كـان صـريحـا وواضـحا في  ا
وصـفه االنـسـحـاب بانـه أكبـر إحـراج في تـاريخ بالده .. مـعربـا عن اعـتـقـاده بان

امريكا لم تشهد اذالال بهذا الشكل ..
رة على االرض االفـغانية  ـة ا تبدو امـريكا  بـانسحـابها  وكـأنها تخـشى الهز
فـآثـرت االنـسـحـاب بـدل أن تـكـون افـغـانـسـتـان  مـقـبـرة لـهـا كـمـا كـانت لالحتـاد
ا تكـون سببا في  انـهيارهـا ايضا .. وهذا السـوفيتي وعجـلت  من انهيـاره ور
ادية ـتها في فيتنام وخسائرها ا االنسحـاب جعلها تبدو وكأنها لم تتعظ من هز

والبشرية والسياسية وفقدانها مكانتها الدولية ...
مـقاربـات كـثيـرة بـ كابل ( 2021) وسـايـغون  ( 1975) عـلى لـسان مـحـلـل
  وغـيرهم  من بلـدان اخرى ومشاهـد الطائرة  ومشـرع امريكـي من احلزب
  بعجالتها عند االقالع  اعادت  الى في مطار كابل وتشبت الكثير من الهارب
ـة فـيـتنـام و صـورة  افراد  وهم يـتـدافعـون الى مـروحيـة فـوق احد الـذاكـرة هز

نازل في مدينة سايغون عام 1975.. ا
اذا هذا االنسحاب اخملجل على حد وصف الكثير ..?

هل كانت أمـريكا على تلك الدرجة من السذاجة والغباء بحيث لم تكن قادرة وهي
بـتـلك القـوة واالنـتـشار  واالمـكـانـات االستـخـبـارية عـلى تـقـدير قـوة طـالـبان وال 
تعـرف أثـر انـسـحابـهـا عـلى الـبلـد  أم لـهـا حسـابـاتـهـا االستـراتـيـجيـة واهـدافـها
نـطقـة وخاصـة في دول اجلوار االفـغاني الكـونيـة  ومنـها احـداث الفـوضى في ا
ـتها في ومنـها الـص وروسيـا  وإن كان هـناك من يرى  عـكس ذلك وان  هز
نافسة معها .. افغانستان  ستكون في صالح الص النها تضعفها في سبل ا
اسئلـة كثيرة  ومقـاربات ومؤشرات كـثيرة على تخـلي امريكا عن  حلـفائها متى
ا في ذلك من جاءت بهم الى احلكم  النه ال يهمها غير مصاحلها ..  شاءت  
وهي في حـقـيـقتـهـا دروس لم تـكن غائـبـة  عن الـناس الـعـاديـ  .. فكـيف تـكون

عني من اخلبراء والباحث والسياسي والعسكري ..? غائبة عن ا
أيا كـانت التقـديرات والـتحـليالت فان االنـسحـاب لدولة عـظمى كـانت تعـد  العدة
واخلطط لـعالم جديـد تكون عـلى رأسه  وتتحـكم به دون منازع  وبـضمنه شرق
ة - على حـد تعبير من يرى وسط جديـد هو اعالن هادىء و( مهذب) بـتلك الهز
ذلك - وفـشل الـسـيـاسـة االمـريـكـيـة وتــبـريـره  بـاعـطـاء االمـور الهـلـهـا هـو أكـثـر
ـكن أن يــنـطــلي عـلى احــد وال يـتــفق مع سـوابـق أمـريـكــا في هـذا سـذاجــة وال 

وضوع وتدخلها في شؤون دول كثيرة  منها العراق  .. ا
ا تـوصلت امريكـا  الى قناعة راسـخة أن  البقاء مـدة اطول ال طائل منه  مع ر
سلـطة معزولة عن الشعب ولم تـقدم له أي خدمات مهمة  ويـستشري الفساد في
هـمته  في الـدفاع عن الـبالد وتركـها مفـاصلـها  ودولـة  لم يقم فـيهـا اجلـيش 
ـكن لــلــقـوات تــعــيش في فــوضى عــارمـة وشــعب يــحــاول الـهــروب ..  فــكـيـف 
االمريـكية أن تقاتل في حرب رفضت الـقوات االفغانية خـوضها على حد ما يرى

الرئيس بايدن ..
ا االتفاق مؤشـرات كافية دعت الـواليات  الى االعتـراف بطالـبان والتفـاوض ور

ا في ذلك هذه العودة السريعة واالنسحاب .. معها على كل شيء 
وسقوط مـريع المريكا وحلفائهـا ال تفيد معه او تمنعه الـتبريرات التي تساق على
سـؤولـ االمريـكـي بـدءا بـرئيـسـهم بـايدن وانـتـهاء بـاي مـسؤول له حق لـسـان ا
ـا في ذلك  ادعاءاتـهم   بانـتهـاء مهـمة الـقوات االمـريكـية  وتـعهد التـصريح  
طـالـبـان بـتـغـيـيـر سـيـاسـتــهـا وعـدم تـعـرضـهـا لـلـمـصـالح االمـريـكـيـة وغـيـرهـا من

التبريرات للتغطية على هذا الفشل واالحراج ..
ـكن أن حتـكم عـلى صـحتـهـا أو دقـتـها اال تـصـريـحـات  من جمـيع االطـراف ال 
بـالـتطـبـيق .. وااليـام ستـكـشف االمـور على حـقـيـقتـهـا ..ومـا إذا كان االنـسـحاب
ة أم  كان المـريكا أهداف أبـعد .? ام هو اتفـاق  مسبق على كل االمريـكي هز

شيء  وحان أوانه ?
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وصلـتني رسالة عبر الوتس اب فيها من الداللة ما يؤكد  مكر السياسة واآلعيب
السياسي ..

قاييس  يل الى النكـتة والطرافة  وكان داهـية بكل ا + عرف عن تـشرشل أنه 
وأديبا كـبيرا  وقـويا في التـأثير باجلـاهير وتـعبئتـها نحـو ما يريـد  فاستحق أن

يوصف بأنه  من صناع التاريخ الكبار.
ــا جــاء في الــرســالــة أن تــشــرشل جــمع وزراءه فـي مــزرعـة صــغــيــرة في - و
ضـواحي لـنـدن  وبـعد االنـتـهـاء من إحـتـساء الـشـاي أشـار الى أحـد حراسه أن
ــسـكـوا بـه  لـكـنــهم  فـشــلـوا في يـطـلـق  أحـد الـديــكـة  وطــلب من وزرائه أن 
االمـسـاك به  رغم كـل محـاوالت الـلـحـاق به  فـطـلب مـن حارسـه أن يـطلـق ديـكا
آخـر فـاطلـقه  وأخـذ الـديـكان يـتـصـارعـان  وبيـنـمـا هـما فـي هذه احلـالـة إقـترب

تشرشل من الديك االول فقبض عليه وإبتسم قائال : (هذه هي السياسة..) ..
نعم .. هـذه هي السـياسـة  انهـا شق الطـريق ب اجلـثث كمـا يقـول عنـها مـاريو

فارغاس بوسا.
وأجمل ما قيل فيها ما قاله جون تول : (السياسة ? آه ما أكأبها )  ..
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(انتـهى الزمن الذي يخاف فـيه أهلنا علـينا من الغربة 
وجاء زمن نـحن في غـربتـنا نـخـاف علـيهم من وطـنهم )

.. الكاتب الروسي فيودور دويستفسكي ..

رسـت على رصـيف رقم 9 وسـوف
ــادة فــيــكــورت ونــاقــلــة حتــمـل 
9 رسـت عـــــــــــلـى رصـــــــــــيـف رقـم 
بـحمـولة مـادة نفـاثا ونـاقلة رست
عـلى رصيف رقم 10 سـوف حتمل
ــادة زيت الـوقـود ونـاقـلـة رست
عـــلى رصـــيف رقم 11 مـــحـــمـــلــة

فيصل
االول
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ـا من الـسابـق ألوانه إصـدار حكمٍ ر
نهائي وموضوعي على ما حصل في
تونس بعد إصدار الرئيس التونسي
قــيس ســعـيّــد في  25 تــمـوز 2021
قـــراراته بـــإقـــالـــة حـــكـــومـــة هـــشــام
ــــان ورفع ــــشــــيــــشي وحـلّ الــــبــــر ا
احلـصـانـة عن أعــضـائه لـكن مـا هـو
ماثل للعيان أن ثمّة مرحلة جديدة قد
ـكـن تـقــديــر أبـعــادهـا أو بــدأت وال 
التكهّن بنتائجها األمر الذي قد يثير
إشــكــاالت جــديـدة نــظــريــة وعـمــلــيـة
ــشــهـد وقــانــونــيـة وســيــاسـيــة في ا
ـوقف الـتـونـسي بـشكـل خاص إزاء ا
ـوقف من اإلسالم الـســيـاسي وإزاء ا
ـــشــروع اإلسـالمي إقـــلـــيـــمـــيــاً مـن ا
ودولــيـــاً وهـــو مـــا قـــد يـــفــتـح بــاب
ـراجعـة والـنقـد بشـأن تـقيـيم جـديد ا
ــــا سُـــــميّ بـ " الــــربـــــيع الـــــعــــربي"
ــقــراطي ومـــوضــوع اإلنــتــقـــال الــد
والـتـحــوّالت الـتي أعـقـبــته سـيـاسـيـاً
ودسـتـوريـاً.وإذا كـان انـكـسـار حـاجز
اخلوف بوصول اللحظة الثورية إلى
ذروتهـا بعد إنـتفـاضة سيـدي بو زيد
إثـر حــرق بـو عـزيـزي نــفـسه وصـوالً
إلى الـعـاصـمـة تـونس والـتي تـوّجت
بفرار الـرئيس زين العـابدين بن علي
وانـتـهـاء فـتـرة حـكـمه الـتي دامت مـا
يزيد عـلى ثالثة عقـود من الزمن فإن
الــشــرعـيــة اجلــديـدة الــتي يُــفــتـرض
ة لم تأسـيسهـا محلّ الـشرعـية الـقد

يـتمّ استـكـمالـهـا وواجهـتـها  عـقـبات
ـســاعي جــديّــة بــعــضــهــا يــتـعــلّـق 
ـضــادة لـوضع الـعـصي في الـثـورة ا
عجلتهـا وبعضها اآلخـر يتعلّق بعدم
قــدرة وأهـلـيــة وكـفــاءة الـنــخب الـتي
تولّت مقاليد األمور بعد التغيير على
إدارة احلكم بطريـقة شفّافـة ومقبولة
بــحـــيث حتــظى عـــلى رضــا الــنــاس
نـــــاهــــيـك عن هـــــشـــــاشــــة وضـــــعف
قصود بذلك شروعية القانـونية وا ا
حــــكم الـــقــــانـــون في ظـلّ مـــحـــاوالت
الهيمنة على السلطة واحلصول على
ـغـا وتفـشّي الفـساد اإلمتـيازات وا
ــــالي واإلداري عــــلى نـــحــــو مـــريع ا
وغــــيـــاب احلــــدّ األدنى من اإلتــــفـــاق
والــتــوافق عــلى مــسـتــقــبل الــتــطـوّر

والوحدة الوطنية. 
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وقف الدستوري وبغضّ النظـر عن ا
من قرارات الرئيس سعيّد إالّ أنه جلأ
إلــيــهــا بــعــد فــتــرة خالفــات طــويــلـة
ـرور األيـام قـادت إلى أزمة تـعمّـقت 
حقيقية بـ أركان السلطة الـتنفيذية
(الرئيس) و(رئـيس الوزراء) واألخير
قـريب من حــزب الـنــهـضـة اإلسالمي
ولـم يـــكـن الـــفـــشـل الـــذي مُـــنــــيت به
احلكومة وحده أو الرغبة في احكتار
الـســلـطـة بل إن األزمـة اإلقــتـصـاديـة
واإلجــتـــمــاعـــيــة وارتـــفــاع مـــعــدّالت
البطـالة والفـقر والركـود اإلقتصادي

إضافـة إلى ارتـفـاع منـسـوب الهـجرة
غير الشرعية كان وراء إندالع األزمة.
وفـــوق كـل ذلك جـــاء انـــتـــشـــار وبــاء
كـوفـيـد-  19(كـورونـا) لـيـزيـد الـطـ
بلّة بحيـث أصبحت تونس من الدول
العربـية األكثر انـتشاراً لـلوباء األمر
ـنـظـومـة الـطـبـيـة الـذي كـشف فـشل ا
ـــتـــبـــعـــة واإلجـــراءات الـــقـــاصــــرة ا
رض األمر الذي كان وراء لتطويق ا
إقالـة وزيـر الصـحة تـمـهيـداً النفـجار

األزمة. 
WOzUC  W R

ـؤسـسة  الـقضـائيـة خارج ولم تكن ا
دائــرة الــصـــراع فــقــد كــان احلــديث
ــان وخـارجه يــتـصــاعــد داخل الـبــر
وهــو مـــا أدّى إلى أن تــطـــفــو األزمــة
على الـسطح عـلى نحـو شديـد وحاد
دون نسـيـان دور األطراف اخلـارجـية
اإلقليميـة والدولية وعالقتـها بالقوى
ــتــصــارعــة إضــافــة إلى ثــمّـة قــلقٍ ا
ثالً عربي بشأن اإلسالم السياسي 
بــحــزب الـنــهــضـة وهــو وإن امــتـلك
قــدرات تـنــظــيـمــيـة كــبــيـرة إالّ أنه لم
ـــتــلك عـــقــوالً وكــفـــاءات وقــيــادات
إدارية تستطيع أن تقود الدولة على
الـــرغم من حـــصــولـه عــلى أغـــلــبـــيــة
ــــانـــــيــــة في جـــــمــــيع الــــدورات بــــر
اإلنــتــخــابــيــة نـاهــيك عـن مـشــروعه
ـان الـذي الـســيـاسي. وقــد كـان الـبــر
تـرأّسـه الـشـيـخ راشـد الـغــنـوشي في
الدورة احلاليـة  وعلى مدى أكثر من
عــــــام فـي صـــــراع دائـم داخـــــلـه ومع
مؤسـسـة الرئـاسـة أيضـاً األمـر الذي
عطّل الـتنـميـة وجعل الـبالد تدور في
دوامـة ال مــخـرج مــنـهــا يـضـاف إلى
ذلك تـشـتّت الــقـوى الـتي تـطـلق عـلى
نفسها "مدنيـة" وتوزّعها على محاور
بـعـضـهـا مـتـنـافر مـع الـبعـض اآلخر
نـــاهــيك عـن غــيـــاب بــرنـــامج وطــني
عـاييـر احلد األدنى جامع لـها ولـو 
ـثّل مرحـلة اإلنـتقـال وصوالً والذي 

ـــقـــراطي. وقـــد إلـى الـــتـــحـــوّل الـــد
انـعـكس ذلك عـلى خالفـات دسـتـورية
حـول صالحـيـات رئـيس اجلـمـهـورية
ــنــتــخـب من الــشــعب بــســبب عــدم ا
وضوح أو التباس األمر دستورياً أو
أن تفـسيـرات وتـأويالت ظلّت مـصدر
خالف ب الـفرقـاء فبـ من يريد أن
يــعــطــيه صالحــيــات أعـلـى وبـ من
يـــريــــد اخــــتــــزالـــهــــا إلى اجلــــوانب
الــــبـــروتــــوكــــولــــيــــة كـــانـت األزمـــة
اإلقـــتــصــاديــة تــســـتــفــحل وأوضــاع
ـعـيشـيـة تزداد تـدهـوراً فلم الـناس ا
تـــعــد ثـــورة الــيـــاســمــ الـــتي بــدت
ـــوذجــاً وإذا بـــهــا هي واعـــدة بل 
األخــرى عــرضــة لــلــتــجــاذب والــشــدّ
واحللّ من جــانب قـوى مــخـتــلـفـة كل
ـركب بـنـفـسه مـنـهـا يـريــد أن يـقـود ا
ولـــــــصــــــــاحله حــــــــتـى وإن أدى إلى
اإلخــفــاق.فـهـل سـيــنــجح ســعــيّـد في
تـشـكـيل حـكـومـة كـفـوءة وجديـرة من
تــكــنـوقــراط بــحـيـث يـحــتــوي األزمـة
ــهّــد الــطــريق الــســيــاســيــة كــمـــا 
الحــــتـــــواء األزمــــة اإلقـــــتــــصـــــاديــــة
واإلجتماعية وتخفيف حدّة اإلحتقان
اجملتمـعي خصوصـاً من جانب جيل
الـــشـــبـــاب? وهل ســـتــكـــون احلـــركــة
السياسية بجمـيع صنوفها وألوانها
جـــديــرة بـــاســتـــيــعـــاب هــذا الــدرس
الـتاريـخي خـصـوصاً بـعـدم تـوظيف
ـصالح سـياسـية ضـيقة? وهل الدين 
سـتـدرك الـقـوى اإلقـلـيـمـيـة والـدولـيـة
أهــــمـــيـــة اإلســـتـــقـــرار في األوضـــاع
الـتـونـسـيـة خـصـوصـاً وأن جـارتـهـا
ليبـيا ما تـزال منذ عـقد من الزمن في
ّ احـــتــرابٍ ونــزاع مـــســلّح بـــحــيث 
تعو الدولة وقاد إلى تفشّي مظاهر
الـــتــــعـــصّـب والـــتــــطـــرّف والــــعـــنف
واإلرهاب?إنها أسئـلة برسم احلاضر
فهل تعي النخب الفكرية والسياسية
مخاطر الوقوف عند مفترق الطرق? 
{ باحث ومفكر عربي
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شـار لها نـاقصـة ا ـتقـدمة عـلى ا الى كافـة الشـركات ا
في االعـلى والـشـركات الـراغـبـة بـاالشـتراك فـيـهـا يـسر
ـعلوماتية مشروع احدى الـشركة العامة لالتصاالت وا
تـشـكـيالت وزارة االتـصـاالت واسـتـنـادا الى تـعـلـيـمات
تـنفيذ العقـود احلكومية رقم (٢) لـسنة ٢٠١٤ ننوه لكم
بـانـه  تـمـديـد مـدة اعالن (لـلـمـرة الـثـانـيـة واالخـيرة)
ـشروع ادارة ـرقـمـة (٢٠٢١/٤) اخلـاصـة  ـنـاقـصة ا ا
اخلــــــــــدمــــــــــات لـــــــــشــــــــــبــــــــــكـــــــــات االتــــــــــصـــــــــاالت
(MANAGEMENTSERVICES) وســـــيـــــتم فـــــتح
الـعطاءات سيكون الساعة الـثانية عشرة ظهرا من يوم
ـصادف ٢٠٢١/٩/٩ ولهـذا اقتضى الـتنويه اخلميس ا
ـعـلـومــات االتـصـال عـلـى ارقـام الـهـواتف ـزيــد من ا و
(٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) اوالـــــــــبـــــــــريـــــــــد
ـدرجـ ـوقع االلـكـتـروني ا االلـكـتـرونـي او مـراجـعـة ا
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ورفـع الـــعـــالـم الـــعـــراقي
رامي الـثـقل جـراح نـصـار
والعداءة فـاطمـة فاضل وقد
ـدة سـاعـتـ اسـتـمــر احلـفل 

تــضــمن الــعـديــد من الــلــوحـات
الفـنيـة والقـصص واحلكـايا التي
تـدل على أهـمـيـة ذوي االحتـيـاجات
اخلــاصـــة بـــاجملـــتــمـع وضــــــــرورة
دعـــــمـــــهـم ومـــــســــــــــــانــــــدتـــــهم

باستمرار.

ـــعـــنـــويـــات جـــيــدة وهـــو عـــلى أ
ـنـافسـاتيـذكر ان االسـتعـداد خلوض ا
الــربــاع عــلي مــوحـان (39 عــامـا) من
مدينة بغـداد خريج الدراسة اإلعدادية
يـلـعب لـنـادي اإلشـراق الـريـاضي وقـد
ـركـز الـثـاني فـي بـطـولة حـصل عـلى ا
فـزاع الدولـيـة في اإلمـارات عام 2017
والذهبي في بـطولة غـربي آسيا بدبي
ــــركــــز اخلـــــامس في 2017 وعــــلـى ا
بطولة الـعالم التي جرت بـاليابان عام
018 والـوسام الـنـحـاسي في االسـياد

بجاكرتا عام 2018.
‰U —œ —«c «

اعتذر وزير الـشباب والريـاضة عدنان
درجــال عن احلــضــور الـى فــعــالــيــات
بـية اجلـاريـة حالـيا في الـدورة البـارا
طــوكـــيـــو بـــســبـب تــزامـن الــدورة مع

التزامات مهمة في بغداد
قرر ان يصل وزير الشباب وكان من ا
والــريــاضــة الى الــيــابــان يـوم 28 آب
ــدة (5) أيـــام حــيث ــكث  احلــالـي و
ـنـظـمة بـرنـامـجا وضـعت له الـلـجنـة ا
ـسـابـقات خـاصـا يتـضـمن حـضور ا
اخملــتـلـفـة وتـكــر الـفـائـزين وقـد
ولـد عـدم حـضـور درجـال نـوعـا
من اإلحــبــاط لـــدى الــبــعــثــة
ا لهـا من تأثير بـية  البارا
ـعـنـويات وحث في شـحذ ا
الــريــاضــيــ عــلـى تــقـد

أفضل ما لديهم.
ÕU ô« qH  

واســـتـــعـــرضـت الـــبـــعـــثـــة
الــعــراقــيــة في حــفل افــتــتــاح

ـبيـة طوكـيو 2020 الدورة الـبار
إلى جـانب الــبـعـثـات األخـرى حـيث
تقدم الـبعثة رئـيس الوفد عبـيد الغزي

طلوبة. والعالجات ا
ـنظمة وزعت وتابع حمـيد ان اللـجنة ا
ـبارزيـن على (9) مـجـمـوعـات يتـأهل ا
عنـها مـبارزين لـلدور الـثاني ويـحدونا
الـطـمـوح ان يكـون العـبـيـنـا ضـمن هذا
الــدور مــضــيــفــا ان جــائــحــة كــورونــا
جــعـلت الـتــوقـعـات صـعــبـة جـدا حـيث
تـقـدم مسـتـوى العـبـ وتـراجع اخرين

شاركة. وكذلك الفرق ا
ـبـارز عـمـار هادي عـلي (36 يـذكـر ان ا
عاما) يعاني من الشلل الدماغي بسبب
انـفجـار في بـغـداد عام 2007 وهو من
مــوالـــيــد الـــبــصـــرة خــريـج الــســادس
االعـدادي بـدأ الـريـاضـة عام 2008 في
نــادي الـثـورة الــريـاضي ولــعب لـنـادي
الـذرى اخلـاص بـريـاضـة االحـتـيـاجات
اخلـاصـة حاصل عـلى الـوسـام الـفضي
ــبــيــاد ريــو 2016 والــوســام في بـــارا
الــذهـبي في بـطــولـة جـورجــيـا الـدولي
عام 2018 والوسام الذهبي في بطولة
أوساكـا بـاليـابـان عام 2018 والوسام
الذهـبي في بـطولـة العـالم بورشـو عام
2019 كما حصل على جائزة الشجاعة
فـي حــــفل تــــوزيع جــــوائــــز األلــــعــــاب
ـبـيـة لـعام 2017 في أبـو ظبي الـبـارا

تحدة. اإلمارات العربية ا
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يـفـتـتح الـربـاع عـلـي مـوحـان فـعـالـيات
رفع االثقال بوزن حتت (54) كغم وذلك
فـي الـســاعــة الـســادســة والـنــصف من
مسـاء اخلمـيس التي جتـري على قـاعة
مــنـتـدى طــوكـيـو الـدولـي.وقـال الـربـاع
عـلي مـوحــان انه يـشـارك ألول مـرة في
ـبياد وقد اسـتعد للـدورة بأربعة البارا
معسكرات داخلـية وخارجية في بغداد
والسليـمانية وتـركيا مؤكـدا انه يتمتع

أعـضــائــهـا الــثالثـة نــتــيـجــة انـفــجـار
استهدف عائلتها في محافظة ديالى.
ــدرب جـمــال جالل ان الالعــبـة واكــد ا
جنــلــة عـــمــاد ســتــواجـه في الــســاعــة
الــسـابـعـة وعــشـرين دقـيــقـة من مـسـاء
الـيــوم اخلــمـيس (بــتــوقـيـت طـوكــيـو)
العــبـة كـوريـة تـصـنــيـفـهـا الـرابع عـلى
الـعـالم اال ان ذلـك لـيس مـعـنـاه انـنـا ال
ــنــافــســة فــقــد ســبق ان نــســتــطــيـع ا
تواجـها في بـطولـة اسيـا األخيـرة وقد
خسرت معها بصعوبة بنتيجة ((1-3
وأوضح جالل ان الالعبة الـكورية أوال
ستـواجه الالعبـة الروسـية الـيفـا مالك
وفـي حـال فــوز الــكــوريـة وفــوز جنــلـة
عـلـيــهـا فــسـتـتــأهل الى الــدور الـثـاني
مــضــيــفـــا ان اجملــمــوعــة (c) تــضم 9
العبـات يتـأهل منـهم الى الدور الـثاني

. 6 العب
من جـهتـهـا عـلقت الالعـبـة جنلـة عـماد
عـلى مـباراتـهـا اخلمـيس امـام الالعـبة
ـبـاراة الــكـوريـة وقــالت سـأدخـل الى ا
بروح عالـية ومعنـويات جيدة من اجل
الــتــعــويض امــا مــبــاراة الــيــوم فــهي
لــلــنـســيــان مـضــيــفـة ان مــنــافـســتــهـا
الـروســيـة كــانت خـبــرتـهــا وحـركــتـهـا

أفضل.
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وخــســر الالعب عــمــار هـادي عــلي في
مــنــافــســات فــردي الــرجــال بــالــسالح
الـــعــربي فـي إطــار اجملــمـــوعــة األولى
تــصــنــيف (B) نــزاالته الــثالثــة وودع
ـنــافـسـات ضـمن هـذه الـفـعـالـيـة فـقـد ا
بارز الروسي خسر نزاله األول امـام ا
كامالـوف ألبرت بنـتيجة (5-0) ونزاله
الـــثــــاني امـــام نــــظـــيـــره الــــبالروسي
بــرومـوفج انــدريه بــنـتــيـجـة (5-2) ثم
انـــســحب امـــام خــصـــمه الـــبــلـــغــاري
رفق كـاستـرو ايـدريان بـعد اصـابـته 
الذراع وقد كانت لوحة الـتسجيل تقرأ

النتيجة (2-4).
بارزة عـلي حميد وقال رئيس احتـاد ا
ان الــــــســــــيـف الــــــعــــــربـي لــــــيـس من
ـبـارز عــمـار هـادي فـهـو اخــتـصـاص ا
ــــبـــارزة اال ان اخـــتــــصــــاص ســـيف ا
مشـاركته في بطـولة الـعالم عام 2018
ـرتـبـة ادخــلـته الــتـصـنــيف الـدولي بــا
ــشــاركــة في ــا اضــطــره الى ا  (28)

هذه الفعالية.
بارز علي وأضاف حميد ان تصنيف ا
ــبـارزة هـو الـثـالث حـمــيـد في سـيف ا
دولـيا لـذا نتـوقع له حـظـوظ كبـيرة في
مـنــافـسـات الـيــوم اخلـمـيس في فـردي
الرجـال مبـينا ان الـطمـوح والتـخطيط
قــبل بـدايــة الـدورة كـان مــنـصــبـا عـلى
ـبـارزين عمـار وزمـيـله زين الـعـابدين ا
غــــيالن في احلــــصــــول عــــلى مــــراتب

متقدمة.
ـبارز وابـدى حـمـيد قـلـقه من إصـابـة ا
عــمـار هــادي وذكـر ان نـزاالت الــسـيف
الـعربي تـعـتمـد الـضرب ولـيس الـوخز
وان الالعـب الـبــلــغــاري ايــدريـان وجه
ن مـبـيـنا ـرفق األ ضـربـة قـويـة الى ا
ــبـارز تـلــقى اسـعـافــات أولـيـة من ان ا
مـسـكــنـات بـانــتـظـار الــتـقـريــر الـطـبي
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ـبـية الـعراقـية اسـتهـلت الـبعـثة الـبارا
مــــنــــافـــســــات الــــيـــوم األول لــــلـــدورة
بية اجلارية حاليا في العاصمة البارا
ـدة  24اب الـيـابــانـيـة طـوكـيـو خالل ا
قبل بنتائج احلالي ولغاية  5 أيلول ا
ال تــلـبي الـطــمـوح في فـعـالــيـتي تـنس
ــبـارزة الـطــاولــة فــردي الــســيــدات وا
فــــــــردي الــــــــرجــــــــال بــــــــالــــــــســــــــيف

العربي.مواجهة صعبة
فـفـي فـعــالــيــة فـردي الــســيــدات تـنس
الطاولة فئة (6) اجملموعة (c) خسرت
الالعـبـة جنـلـة عـمـاد مـبـاراتـهـا األولى
امام منـافساتهـا الروسية اولـيفا مالك
الــتي تــشـــتــرك بــالـــدورة حتت الــعــلم
ـبي بـنتـيـجة ثـالثة اشـواط مـقابل األو
شـــوط واحــدة وذلك في الـــلــقــاء الــذي
جـمـعـهـما فـي السـاعـة احلـاديـة عـشرة
مـن صــــبــــاح األربــــعــــاء عــــلى قــــاعــــة

متروبولتان
وانتهـى الشوط األول لالعـبة العـراقية
بنتيجة ( (5-11نقطة فقد بدأت بشكل
جـيد وأنـهت الـشـوط بفـارق مـريح لكن
عـادت الــروســيــة فـي الـشــوط الــثــاني
وتــفـوقت بــشـكـل واضح عـلى الالعــبـة
جنــلـة عــمـاد بــنـتــيـجـة (11-2) نـقــطـة
ــســتـوى نــفــسه في الــشـوط وكــررت ا
الـثـالث الـذي انـتـهى بـنـتـيـجـة (5-11)
وفي الـشوط الـرابع الـذي كان حـاسـما
لالعـبـتـ تـقدمت الـالعبـة جنـلـة عـماد
بـشـكل جـيـد بـنـتـيـجـة (2-7) نـقـطة اال
انـها عـادت وخـسـرت الشـوط بـنتـيـجة

(11-9) نقطة.
ـباراة  بـرر جـمال جالل وبـعد نـهـاية ا
مدرب الالعبة جنلـة عماد ان اخلسارة
ـــتـــأخـــر والــذي تـــعــود الـى االعــداد ا
ــدة شـهــر واحــد فـي بــغـداد اســتــمــر 
ـشاركة بسـبب حصولـها على بـطاقة ا

اضي مطلع شهر تموز ا
وأضــاف جالل ان الـالعــبــة الــروســيـة
ايــفـا مــالك تـعــد من أصـحــاب اخلـبـرة
حـــيث حتـــتـل الـــتـــرتـــيب الـــثـــالث في
ــجـمــوع نــقـاط الـتــصــنــيف الــدولي 
(1252) فـيـما تـصـنف جنـلـة عـماد في
جموع نقاط (847). الترتيب (14)  
وتـابع جالل ان الـفارق بـ الالعـبـت
كـان واضحـا من حـيث األداء واجلـسد
ــهــارة بــســبب فــضال عن اخلــبـــرة وا
ـشـاركـات الـكـثـيـرة لالعـبـة الـروسـية ا
الــيـــفــا مــالـك الــتي فــازت هـــذا الــعــام

ببطولة اوروبا
وزاد جالل فـي الــشــوط األول فــاجــئت
الالعبة جنلة عماد مـنافستها وتقدمت
عـــلــيــهـــا بــشـــكل ســهـل لــكن الـالعــبــة
الروسية استغلت نقاط ضعف العبتنا
ــــبــــاراة واســــتــــطـــــاعت ان تــــنــــهي ا
لـــصـــاحلـــهــا والســـيـــمــا مـــا يـــتـــعــلق
باستخدام االرسال الى مناطق محددة
في الطاولـة لم تستـطع جنلـة التصدي

لها بسبب وضعها اجلسدي
يــذكـر ان الالعـبــة جنـلـة عـمــاد تـمـتـلك
ذراع واحدة بـعـد ان تعـرضت الى بـتر
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اكد هيثم كاظم ام سر نادي القوة اجلوية ان االدارة حسمـت موضوع انضمام عالء عباس إلى الفريق. وقال هيثم كاظم
الية مع فـريقه السابق في تصريح صحـفي  إن عالء عباس اتـفق رسمياً مع فـريق القوة اجلويـة بعد انهـاء كافة مـتعلقـاته ا
جل فيـسـنتي الـبـرتغـالي.واوضح انه سـيـنخـرط في تـدريبـات الـفريق قـريـباً وسـيـكون اضـافة جـيـدة للـفـريق اجلوي لـلـموسم
ـساعد لفـريق القوة اجلـوية بكـرة القدم جبـار هاشم اعتـذاره عن االستمرار درب ا قـبل .وفي شأن متـصل قدم ا الكروي ا

بعمله كمدرب مسـاعد للمدرب اجلديد احـمد خلف ألسباب خاصة.وقـدم هاشم في بيان شكره للـهيئة اإلدارية لنادي
سـابـقات احملـليـة واخلـارجيـة. وكانت ادارة القـوة اجلـوية الـرياضي ومـتـمنـيا الـتـوفيق لـكـرة الصـقور في جـمـيع ا

اجلوية سمت الكاب احمد خلف مدربا لفريق القوة اجلوية بكرة القدم للموسم اجلديد.
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انـطـلــقت امس االربــعـاء في مـحــافـظـة
السـليمـانية بـاقليم كـوردستان بـطولة
ـؤسـسـات بـكـرة الـعـراق لـلـشــركـات وا
الـــصـــاالت والـــتي يـــقـــيـــمـــهـــا احتـــاد
ـركزي الـشـركـات الـريـاضي الـعـراقـي ا
وبـــالـــتــــعـــاون مع االحتــــاد الـــعـــراقي

ركزي لكرة القدم فرع السليمانية. ا
شاركة وتستمر البطـولة لعشرة ايام 
وانئ سـبـعة فـرق وهي  فـريق شـركـة ا
الــعــراقـــيــة وفــريـق شــركــة الـــســمــنت
العراقية وفـريق شركة مصافي الوسط
وفـــريـق شـــركـــة نـــفط ذي قـــار وفـــريق

شـركة اسـيـا سيل فـرع الـبصـرة وفريق
شـركـة تـوزيع كـهـربـاء اجلـنـوب وفـريق
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز .
ـشرفـة على وتـتواصل جـهود الـلجـنة ا
ـشكـلـة من احتـاد الـشـركات الـبـطـولـة ا
وهم صالح عـــبــد الـــله يـــوسف رئــيس
الـلـجـنـة الفـنـيـة وومـيض شـامل رئيس
ــسـابــقــات وكـر مــطـر جــابـر جلــنـة ا
ـشــرف الـعـام رئـيس جلــنـة احلـكــام وا
شكـلة من قبل على الـبطولـة واللجـنة ا
االحتـــاد الـــفـــرعـي لـــكـــرة الـــقـــدم فـــرع
الـسـلـيـمـانـيـة وهم سالم مـعـروف شيخ
مــحـمـد وهـوكـار سالر وجـبـار ابـراهـيم

كـاظم عــلى تـهـيــئـة الـقـاعــة الـريـاضـيـة
وهي قـاعة تـربيـة السـليـمانـية من اجل

احتضان مباريات البطولة.
وعقد اليوم في مقر االحتاد الفرعي في
الـسلـيمانـية اجـتمـاع موسـعا بـحضور
رئـــيـس احتــاد الـــشـــركـــات عــلـي كــر
حــســـ ورئــيس االحتــاد الـــفــرعي في
الــســلـيــمــانـيــة كــاروان مـحــمــد فـرج و
ــــشـــاركــــة من اجل ــــثـــلي الــــفـــرق ا
الـتــشــاور والـتـــــــــــــبــاحث في االمـور
ـبـاريـات واكـمال الـفـنـيـة الذي تـخص ا
ـــــــبـــــــاريـــــــات وحتــــــــديـــــــد جـــــــدول ا

توقيــــــتاتها.

اكــد كـامل ان الـوفــد اطـلع بـشـكل
مـــفــــصل عـــلـى الـــفـــنــــادق الـــتي
ستـحتـضن الوفود السـيمـا فندق
ميـلينـيوم الكـبير الذي يـستوعب
 1200شـخـص وقـد كــانت كــلــهـا
عــــلى قـــدر عـــال مـن اجلـــاهـــزيـــة
ونـالت اســتـحــسـان الــوفـد الـذي
الحظـات البسيطة ابدى بعض ا

على بعضها.
وتـــابـع أن الــوفـــد ثـــمـن جـــهــود
الـــكـــوادر الـــهـــنـــدســـيـــة بــوزارة
الــشــبـاب والــريــاضــة ومـتــابــعـة
ســــــــيـــــــادة الــــــــوزيـــــــر درجـــــــال
والـتطـبيـعيـة ومحـافظـة البـصرة
لـلمـجـهود الـكبـيـر الذي قـاموا به

نصرمة. خالل الفترة ا
وعن ســؤالـنــا حــول مــاصـدر في
بـــعض الـــصــحـف اخلــلـــيـــجـــيــة
بـــســحب الــبــطـــولــة عن الــعــراق
ونقـلهـا لدولـة اخرى  قـال كامل
إن الــلــجــنـة اســتــغــربت من تــلك
االخـبـار واكـدت بـان ال وجود اي
شيء من هـذا القـبـيل وما يـصدر
هـــنــا وهـــنـــاك مـــجـــرد زوبـــعــات
اعالمــــيــــة وانــــبــــاء صــــادرة من
صــحـف الصــحــة لـــهــا وان قــرار
اقـــامـــة الـــبـــطـــولـــة في الـــعـــراق
مـســتـمـر الســيـمـا بــعـد تـطـــــــور
اجنـاز كل مـتـطـلـبـات اسـتـضـافـة

البطولة.
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منافسات
كرة

الصاالت

ــؤشــرات تــشــيــر الى نــيــة الــوزيـر كل الــدالئل وا
عــدنـان درجــال الـتــرشح الى رئــاسـة احتــاد كـرة
ـا ان االمر كـذلك يـتـوجب منه الـقدم الـعـراقي و
االن ان يـطرح مـشـروعه االنـتـخـابي بـشـكل مـعلن
واليخـفيه عن جـماهـير واعالم وصـحافـة مخـتصة
في الــشــأن الــريــاضي والــرجل يــبــدو قــد جــهـز
ــشــروع كـروي مــســتــقـبــلي وفق ادواته لــلــبـدأ 
اطالعـاتنـا وهـو االمـر الـذي يضـعه امـام حتـديات
نتـمنى ان يتغلب عليها في سبيل رؤية بناء رص
قـبلـة ويحـفر اسـمه ضمن يبـقى طـويال لالجيـال ا
رير االشخـاص الذين اسهـموا بانـتشال الـواقع ا

الذي عاشته وتعيشه كرة القدم العراقية االن .
يـة بـيلـيه كـان قد  وافق اسطـورة كـرة القـدم الـعـا
عـلى تسلم وزارة الشـباب والريـاضة في البرازيل
ـهـمـة الـوطـنـية  وهـو كـان مـتـحـمـسـا جدا لـهـذه ا
كـيف ال وهو احد اهم جنـوم كرة القـدم في العالم
واحلـائز مع منتخب بالده عـلى ثالثه القاب لكأس
العـالم  بـيلـيه واجه صعـوبـات كبـيرة جـدا عنـدما
حـاول ان يــبـني اسـاس قـوي فـيـمـا يـخص تـنـظـيم
الــعـــمل االداري في االنـــديــة الن االخــيـــرة كــانت
تتـحـكم بكل شـيء ولهـا سطـوة ونـفوذ  لـذلك فأن
قانـون بيليه الذي طـرحه النجم الكبـير لم ير النور
االمـر الذي اجـبره الى تـقد اسـتقـالته من وزارة
الـشـبــاب وقـتـهـا ادلى بــتـصـريح مـؤثــرا وبـلـيـغـا
(الـــكـل في الـــبـــرازيل يـــعـــرفـــون ان ابـــني مـــدمن
ـكن ان اسـتـمـر مـخــدرات وابـنـتي مـعـاقـة وكـان 
ـكن ان اكـون صـاحب بـعـمـلي وزيـرا لـلـشـبـاب و
أموال كـثيـرة ولكن اخالقي وسـمعـتي منـعتني من

ذلك وفضلت االستقالة).
هل يـسـتـطـيع  درجـال ان يـعـمل عـلى سن قـانـون
جــديــد وفق الــطـرق الــقــانــونــيــة يــنــهي من خالله
ـوجــودة االن في االنـديــة وهـو مـازال الـفـوضـى ا
يـعـمل وزيـرا لـلـشـبـاب وهـنـاك الـكـثـيـر من االنـديـة

الوهمية التي تستلم االموال من الوزارة?
هل باسـتطاعته لو قدر له الـفوز في انتخابات كرة
الــقــدم ان يـؤسـس لـنــظــام يــحــد من صــرف هـذه
درب االموال الـطائلة بخصـوص التعاقدات مع ا
? هـل بــامــكــانه  ان يـــقــضي عــلى افــة والالعــبــ
التـزوير الـتي اعادت الـكرة الـعراقـية الى الـصفر
هل يسـتطيع ان يـجبر الهـيئات االداريـة لكل اندية
متـاز على االقل بضـرورة ان يكون لكل الـدوري ا
فـريق ملعب تـدريب نظامـي والنقل اكثـر من ملعب
تدريـب مثـلـمـا هـو موجـود بـكل بـلـدان الـعالم هل
ســيـخــرج عـدنـان درجــال ورقـة مـن جـيـبـه ويـقـول
لرسـائل االعالم والصحافة الرياضية ( هذه ورقة
اإلصالح وبـرنـامـجـي االنتـخـابـي ) مـثـلـمـا فـعـلـها

الرئيس السابق ولم يف بحرف منها ?
هل سيـستفيد من االخطاء واخلطايا التي ارتكبها
الـرؤســاء الـذين سـبـقـوه يـوم كــانـوا يـعـمـلـون( من
حتت ) في سـبيل اسـتـمرار احلـظـر على مـالعبـنا
ويقضون معظم ايام السنة في دول اخلليج بحجة
باريات الـودية والرسمية عـسكرات التدريـبية وا ا

معا ?
ــنــصب رئــيس احتــاد كــرة الــقـدم ــرشح  امــام ا
العراقية مهام اكثر من صعبة لو اخذ االمور على
بـسـاطـتــهـا وسـيــتـحـمل مـســؤولـيـة مـوافــقـته عـلى
ن يـقـاتل من ـفـروض  ـهـمــة ا الــتـرشح وتـصـديه 
اجــلـــهــا ان يـــحــهـــز مــشـــروعه من االن واال فــأن
ـكن ان يقوم مـوضوع تسـنم قيـادة دفة االحتاد 
به اي انــســان حـتـى لـو لم
يـكن ريـاضيـا واليـعرف
عن كـرة الـقدم الـرمـية
اجلـــــــانـــــــبــــــــيـــــــة من

التسلسل ?
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بياد طوكيو بية العراق في افتتاح او UH‰∫ جانب من مسير العبي بار «

الـــكـــوادر الـــهـــنـــدســـيـــة بــوزارة
الـشــبـاب والـريــاضـة ومـحــافـظـة

البصرة.
واوضح ان الـــلــجـــنــة وجــدت ان
ـــديـــنــة الـــريـــاضـــيــة مـــلـــعـــبي ا
والفيـحاء جاهزان تـقريباً بـينما
ابــدت تـفـاؤلـهـا في اجنـاز مـلـعب
ـتــبـقـيـة اذ ـدة ا ـيـنــاء خالل ا ا
يــــتم الــــعـــمـل فـــيه لــــيال نــــهـــارا
ووصـــلت مـــراحل مـــتـــقــدمـــة من
العب االجنـاز" مبـيـنـا ان "هذه ا
الثـالثة هي من سـتضـيف بطـولة
خليجي  25نهاية العام احلالي.
وبـشـأن الـفنـادق الـتي سـتـضيف
الوفود اخلليجية خالل البطولة

œu∫ مباراة جتريبية ب اسود الرافدين ونادي تركي √
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تعـادلَ مـنتـخبـنـا الوطـني لكـرة الـقدم أمـام فريق قـيـصري سـبور الـتركي
باراة الـتي اقيمت  في خـتام معـسكره اخلارجي في ايجـابياً بـهدف في ا

تركيا.
وتـقـدم قـيصـري سـبـور أوالً بـالـنتـيـجـة في الـشـوط األول قـبل أن يـسجل

باراة. مهند علي هدف التعادل في الشوط الثاني من ا
واختتمَ مـنتـخبـنا الـوطني معـسكـره في تركـيا الذي اسـتمـر لعـشرة أيام
بعد أن دخل معـسكراً تدريبـياَ في إسبانيا اسـتمر لثمانـية أيام حتضيراً
بـاراتي كوريـا اجلنـوبيـة وإيران في الـتصـفيـات اآلسيـوية بـداية الـشهر

قبل. ا
وسـيعـودُ وفد منـتخـبنا مـساء اليـوم إلى العـاصمة بـغداد عـلى أن يغادر
يوم الـسـبت إلى كوريـا اجلنـوبـية عـبـر طائـرة خاصـة خلـوض مبـاريات

قبل. نتخب الكوري اجلنوبي في الثاني من الشهر ا التصفيات أمام ا
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انهى الـوفد اخللـيجي اخملصص
ـديـنـة الريـاضـية لـلـتـفتـيش عن ا
فـي الـــبـــصـــرة أقــــصى جـــنـــوبي
العـراق بعـد ان اجرى آخـر جولة
ـســتــشـفى تــفــتـيــشــيـة شــمــلت ا

الرياضي ومالعب التدريب.
ونــقل شــامل كــامل نــائب رئــيس
ــكـلف الـهــيــئـة الــتــطـبــيــعـيــة وا
رافقة الوفد لوكالة شفق نيوز
انـطــبـاع الـوفــد اخلـلــيـجي خالل
الــزيـــارة قــائال إن الـــوفــد ابــدى
رضـاه الــتـام عـلى اجنـاز الـعـراق
الحــظــاته الــســابــقــة اذ يــســيـر
b∫ جانب من زيارة الوفد اخلليجي الى البصرةالعـمل وفق ما مـخطط له من قبل Ë
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شهداني وزهراء جاسم في مشاهد من فيلم (انا) rKO∫ طه ا
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bMJ¹Ë
{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - تـداول
رواد مــواقع الــتــواصل االجــتــمـاعي
ي ذا ويكـند يظهر فـيديو للنـجم العا
طـبـيعـة تـصـرفه اثـنـاء تلـقـيه مـغـازلة
عجبات في حفلة دون من إحـدى ا
ظـهورها في الـفيديو. وعـندما سمع
عجبة نظر اليها ذا ويـكند صفير ا
وابـتـسم خـجال وسط تـصـفـيق عدد

كبير من اجلمهور.  
وكـان حتــدث ذا ويـكـنـد عن شـعـوره
عندما يقارنه اجلمهور بـ (مايكل
جـاكـسـون) قـائال: (مـشـاعري
مـخـتــلـطـة حـول األمـر. ألنـني
أعــشق مـايـكل ومــنـذ بـدأت
الـغنـاء كنت أطـمح للـوصول
ـــرحـــلـــة مــثل أي لـــهــذه ا
مـــغـــني آخـــر. ال أريـــد أن
أقـول أنـني خلـيـفة مـايكل
لـكـنـني سـعـيـد بـأن أكـون

ذا ويكند األول).
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ــقـيم في الــتـشــكــيـلـي الـعــراقي ا
تونس يشارك في ملتقى أندلسية
آرت الدولي مع نخبة من الفنان
في تـخـصـصـات الـرسم والـنحت
واخلزف والـذي يقام في بنزرت للمدة من االول ولغاية

قبل. السابع من ايلول ا
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ـيـة االردنـيـة قـدمت قـراءة تـاريـخـيـة في الـندوة االكاد
النـقدية التي اقامتهـا جمعية النقـاد األردني بالتعاون
مع مــكــتــبــة األرشــيف بــعــنــوان (األدب الــنــســوي في

ئوية). األردن على ضفاف ا
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ــتـرجــمــة االردنــيــة صــدرلــهــا حــديــثــا عن دار ورد ا
األردنيـة لـلنـشـر والـتوزيـع ترجـمـتـها لـكـتاب (األدوات

. ؤلفتها لورا كوموكس الكاملة للكوتش) 
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أعلن مـكتب رئـيس الوزراء مـصطفى
الكـاظـمي  الـثالثاء تـلـبـية مـنـاشدة
تـقدم بـهـا الـفنـان جـاسم شـرف بـعد
ســـــاعـــــات مـن نـــــفـي خـــــبـــــر وفـــــاة
األخـيـر.وقـال الـسـكـرتـيـر الـشـخـصي
لـلكـاظـمي الـفريق أول الـركن مـحـمد
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اقــــامت وزارة الــــصـــحــــة الــــثالثـــاء
بــالـــتــعــاون مـع نــقــابـــة الــفـــنــانــ
الـعـراقـيـ حـملـة لـتـلـقـيح الـفـنـان
ـضـاد لـفـايروس وذويـهم بـالـلـقـاح ا
كـــــورونـــــا فـي مـــــقـــــر الـــــنـــــقـــــابـــــة
وتــمت احلــمــلــة بــحــضـور بــبــغــداد
ــــتـــحـــدث الـــرســــمي بـــإسم وزارة ا
الصـحة سـيف الـبدر ومـدير بـرنامج
الـــتـــحــــصـــ في الــــعـــراق  فـــراس
ـــوســوي وفــرق طــبـــيــة من مــركــز ا
االيــدز ومــعــهــد الــتــدرن الــتــابــعــان
واشاد لـلصـحـة العـامـة في الـوزارة 
نـقـيب الــفـنـانـ جـبـار جـودي بـدور
وزارة الـصحـة الـفـاعل في الـتـصدي
للـجـائحـة  مبـديا (اسـتـعداد الـنقـابة
واطـنـ  الخذ والـفنـانـ لتـوعـيـة ا
الـــلــقـــاح لـــضـــمـــان عـــودة احلـــيــاة

في فـتـرة الظـهـيرة تـنـقشـع الغـيـوم تدريـجـيا لـيـصبح
مزاجك أفضل قليال.
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 ال شيء يـحــصل مـعك في الــصـبـاح لـكــنك سـتـكـون
مرتاحا وسعيدا.رقم احلظ.2
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ـسـاء بــسـبب ضــغط الـعـمل انـتـبـه إلى صـحـتـك في ا
واحرص على أن تنعم بالراحة.
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ـعــاجلـة مـشــاكل في مـجــال الـعـائــلـة والـتي اسـتــعـد 
كن احلديث معك. ستجعلك عصبيا وال 
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يفضل أن تـغلق أذنيك ألنك تـسمع الكـثير من الكالم
الذي لن يعجبك.
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ـفيـد أن ال تـتـكـلم وال تـعـطي قرارا, ـسـاء من ا  في ا
صلحتك . ألنه لن يكون 
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كالم مـن زمالء يـطال أمـورك الـشـخـصـيـة والـعـائـلـية
ا يثير غضبك.
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تـكـتم عـلى امـورك وبـخـاصـة إذا كـان يـخص عالقـتك
العاطفية.رقم احلظ .3
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انــتـــبه إلى كل كــلـــمــة تــقــولــهـــا وال جتــعل اآلخــرين
يستفزونك بسهولة.
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ـشاكل تتـضخم بـينك وبـ بعض الزمالء ال جتعل ا
أعد الهدوء إلى األجواء. 
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ـا يجعلك ـواعيد  ساء فـيه الكثيـر من البرامج وا ا
بحيرة من أمرك.
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يتطـلب اخلطأ الذي ارتكبته في حق الشريك فترة من
الوقت لنسيانه.
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقـسم الى  9خانـات صـغـيرة
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقــام الالزمــة من  1الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.

ــقــيم فـي الــقــاهــرة شــارك في ي الــعـــراقي ا االكــاد
النـدوة التي اقامـتهـا مؤسسـة التـعاون الدولـية لـلتنـمية
سـتدامة بعنـوان (التعايش مع الشـركاء من الثقافات ا

اخملتلفة).

ـاضي  في ي الـفـلــسـطـيــني شـارك االثــنـ ا االكــاد
مـؤتـمـر كلـيـة الرشـيـد اجلـامعـة الـعلـمي الـدولي الـثاني

رن). متحدثا عن (التعليم ا

ــســرحي الــعــراقي تــلــقى تــعـازي الــكــاتب والــنــاقــد ا
ـاضي  سائل االوساط الـفنيـة لوفاة والـدته االثن ا

الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

ــلـتـقـى الـعـراقـي لـلـثــقـافـة اخملـرج الـعــراقي يـضــيـفه ا
قـبل للـحديث والفـنـون في عمـان في االول من ايلـول ا
عن (مالمح من بـدايات تـأسيس الـسـينـما والـتـلفـزيون

في العراق).
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الـكـاتب الـعـراقي صـدر لـه عن دار الـدراويش لـلـنـشـر
ـانـيـا كتـاب(عـنـاقـيد الـكـلـمات  –خـواطر والـتـرجـمة بـا
واراء في السـيـاسة والـثـقافـة والفـكـرة) قدم له الـكاتب

فكر عبداحلس شعبان. وا

اريانا غراندي

ما تمـثلهمـا من قيم اآلباء والـكبرياء
ومــقـــارعـــة الـــظـــلم بـــكل أشـــكـــاله 
والـــــــدعــــــــوة إلـى إصـالح الــــــــواقع
اإلنساني الذي تـعرض إلى التشويه

بـعــد احملـاوالت احلـثــيـثـة
حلرف اإلسالم عن مـساره

اإلنساني.
وعـلى هـامش الـفـعـالـيـات
اهـدى الـفـنـان الـتـشـكـيـلي
عــــلـى الــــطـــــائي كـــــتــــابه
وسوم (تنوعات اإلجناز ا
الـتـشـكـيـلي عـبـر مـسيـرته
الـفــنـيـة) الى عـمــيـد كـلـيـة
الـــفــنــون اجلــمـــيــلــة عالء
شــاكـر مــحــمـود   تــنـاول
الـكــتـاب مــسـيــرة الـطـائي
وأعــــمــــاله الــــنــــحــــتــــيــــة
والتشـكيلـية عبـر أكبر من
نــــــصـف قــــــرن مــــــعــــــززة
بـالـصـور والـوثائـق .وقال
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أقامت كلية الفنون اجلـميلة بجامعة
اضي ( سمبوزيوم ) ديالى االثن ا
للرسم احلر وفعالية مسرحية ضمن
األسبوع الـثقـافي جلامـعة ديالى في
ذكـرى اســتـشـهــاد اإلمـام احلـسـ -
عــــــــلــــــــيه الــــــــسـالم-.  شــــــــارك في
السمبـوزيوم عدد من أساتـذة الكلية
وطـــلــبـــتـــهـــا في قـــســـمي الـــفـــنــون
التشكيلية والتـربية الفنية وجسدت
الـــلــوحــات واقـــعــة الــطـف األلــيــمــة
عـاني الكـبيـرة للـتضـحيـات التي وا
قـدمـهـا أهل بـيت رسـول الـله عـليـهم
السالم لإلسالم واإلنسـانية جـمعاء.
فــيــمـا تــنــاولت مــســرحـيــة ( هل من
نــاصـــر يـــنـــصــرنـــا ) الـــتي أعـــدهــا
ـسـاعد وأخـرجـها وأداهـا األسـتـاذ ا
الـدكتـور وعـد عـبـد األميـر الـهـاجري
ــعــاني أحــد تــدريــســـيي الــكــلـــيــة ا
السـاميـة لـواقعـة الطف األلـيمـة بكل

الكبير بأعماله التشكيلية وبالكتاب
مـشـيـرا إلى أن (الـفـنـان الـطـائي هـو
مـــرب ومـــعـــلم ألجـــيـــال عـــديـــدة من

.( الفنان

عميـد الكـلية وفـقا لصـفحة اجلـامعة
في (فـيـســـــــبـوك) ان (الـطـائي قـامة
فـنيـة من قـامات الـفن الـتشـكـيلي في
ديـالى وفي الـعـراق) مـبـديـا إعـجـابه
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(انـا) هـوعـنـوان احـدث اعـمـال الـفـنـان
كـاظم الزم وهــو من تـألـيـفه واخـراجه

ـــمــــثل طه ويــــشـــارك فـي بـــطـــولــــته ا
ـشــهـداني مع الــوجه اجلـديـد زهـراء ا
وعن الـــــفـــــيــــلـم حتــــدث الزم جـــــاسـم 

قائال(الفيلم يسلط الضوء على دواخل
ـرأة وجـوهـرهـا احلـقـيـقي بـعيـدا عن ا
ـــكــيـــاج عــبـــر امــراة فـــقــيـــرة جتــمع ا
الــنـــفــايــات لـــتــدخل صـــدفــة الى احــد
رآة لـترى جمالها والت وتقف امام ا ا
ــول الى ــا دفـع بــرواد ا احلــقــيـــقي 
الـتـقـاط الـصور مـعـهـا لـكن بـعـد دقائق
كان يقوم رجل االمن بـطردها خـارج ا
ؤمـل عرض الـفيـلم في مهـرجان ومن ا
 x3 3الــــذي تــــقــــيــــمه شــــركــــة الــــفن

للسينما).
مثلة وعن الفيلم ودورها فيه حتدثت ا
زهـراءجاسم قـائـلة(الـفـيلم يـتـحدث عن
فتاة اسمـها زينة تـسرد ما مرت به من
احــداث في حــيــاتــهــا الــيــومــيــة وهي
حتـاول التـوفـيق ب حـياتـهـا العـملـية
والــعـاطـفــيـة فـكـانـت حتـلم  ان تـتـزوج
ــــديـــنــــة الــــتي ولـــدت وتــــعــــيش في ا
فيهاوهي حتمل عدة لوحات منها فتاة
تـتـمــرد من اجل حتــقـيق حــلـمـهــا لـكن
سـكـنـها هـاجس الـفن فـقـررت ان تـكون
مــتـمـردة رافـضـة لـلـمـجـتـمع احملـافظ )
واضـافـت(فـكــرة الــفـيــلم حتــكي قــصـة
امــراة حتـلم بــاالسـتــقـرار واالمـان وان
يــكـون الــرجل ضـمن حــلـمــهـا كي تـرى
حــيـاتـهـا وكـانت مـنـطـقـة احلـلم مـابـ

تــقــوم بــعـقــد لــقــاء اخــيـر مـع الـزعــيم
سـرحـية الى الـيوم االخـير وتـتطـرق ا

لـقـاسم قـبيل
اعدامه.

احلـقــيـقـة واخلــيـال لــكن في الـنــهـايـة
اختارت لنفسها الطريق الصعب وهي
تــروي قـصـتــهـا في احلــيـاة والـفن من

خالل الفيلم).
شهداني وعن دوره في الفيلم حتدث ا
قائال(الهـدف من الفيـلم هو البحث عن
اخلــــلــــود لــــيس هــــو االســــاس بل ان
ـفـيـدة والـصـاحلـة هي الـتي االعـمـال ا
تـعـزز ثـقـة االنـسـان بـاحلـيـاة وحـيـنـما
واقف الصعبة يتفاجأ ر االنسان با
بــهــا دون سـبب .ودوري شــاب يــحـمل
كــامــيــرا في الــشــارع لــتــصــويــر احـد
افـالمه لــــكـن فــــجــــأة يــــتم مــــصــــادرة
الـــكــــامـــيـــرا دون ســــبب بــــحـــجـــة ان
ــنـوع رغم الـتــصــويــر في الــشــارع  
امتالكه رخـصة تـصويـر وفي النـهاية
ـصـور مــسـتـقـبـله بـسـبب يـفـقـد هـذا ا
اتـــهـــامه بـــقـــضـــيـــة هـــو لــيـس طــرف
ـشـهـداني في بـطـولـة فـيــهـا).وشـارك ا
مسـرحيـة (عبـدالكـر قاسم يـعود هذا
االسـبـوع) الـتي عـرضت في  14تـموز
الئـكة وهي اضي في مـنتـدى نازك ا ا
من تألـيف واخراج كـاظم الزم ويجـسد
شـهداني فيـها شـخصيـة الزعيم الى ا
ــمــثــلــة زهــراء جــاسم  الــتي جــانب ا
جتــســد دور احــدى االعالمــيــات الــتي
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زوجـته تتـفـرج على افالم االسـود واالبـيض من ايام دولـت ابيض   تـقـول لزوجـها
لحن (زيتنـا في دقيقنـا .. سرح السكرتـيره وماتعطـيه لها يصبح ـؤلف ا اخملرج ا
لي ..وانـا احرص عـلـيك مـنهـا ..افـهمك فـي كل سكـنـاتك و حـركاتك)! ظل مـطـرقا
صـامتا  اراد ان يقول لها قطع االرزاق والقطع االعناق .. ضحكت (سوف اضع
مـاتدفعه لهـا في عنقي طـوقا جمـيال من ذهب اجمع دينـارا فوق دينار) .. اراد ان
يـقول لـهـا : هي تـفـهم في امـزجـة اهل الفـن ..تقـرأهي افـكـاره ثم تـرد : وانـا اعلم
منك ومـنهـا بكل اخلفـايا .. درامـا اوقفـتها في احلـلقـة الوسطى ; مـزقت سيـناريو

لوقائع كادت ان حتصل لوال  ذكاء حواء الذي  منع البالء !
في الـهزيع االخيـر من اللـيل مشـيا على رؤوس االصـابع  تسـللت هي الى احلـلقة
االولى من الـسيناريو (اكشفت ان ذات البطلـة تتكرر في جميع اعماله .. االمر إن
فيه .. إنه!).عـلى مائدة االفـطار صبـاحا وهو يـهم بارتشـاف القهـوة التي يفـضلها
ا قالـت له بـهدوء : الاظـنـهـا مـنـاسـبة لـدور فـتـاة االحالم! جـفل وكـاد ان يـشـرق 
تـبقى من الـقـهـوة  ... من تـعنـ ?!  الـتي اسـنـدت لهـا دور مـيس !  من تـرشـح
غيـرهـا ? ..(لم يـخـطـر ببـالي لـكـنـهـا تـمثل فـتـاة احالمك .... يـارجل .. لـقـد كـبرت
وهـزلـت بـعـد رابع بـطن . هـل يـصح ان تـلـبـســهـا الـزي اجلـامـعي لــيـغـازلـهـا رجل

ية الفنون) ?!  يتوسطك لقبول ابنه في اكاد
  كان هـادئـا مثل كـأس حلـيب بـارد ... لم يكن سـعيـدا وال حـزينـا ..بل مثل مـناخ
بالدنا قاري  كان ينوي اصطحابها الى موقع التصوير غير إنه عدل عن االمر..
كــادت ذات مــرة ان تــفــســد مــشــهــدا صــور في اعــالي عــمــارة ; احملت هي الــيه
بـرغـبـتـها فـي وضع سيـنـاريـو خـطـير حلـيـاتـهـا مـعه ... لقـد قـرأت في عـيـنـيه مـيله
رفوعة ضد زوجها السابق لصاحلها الدفـ للبطلة التي حسم القضاء الدعـوى ا
! ( بعـض القصة حقيقي والباقي ملفق وفق خيالي ..صباح عطوان قال لي : انت

كن ان تكون سيناريست)!  ايضا بعد 33 عاما من النقد التلفزيوني 
ـديـرين حتت اداراته البـد ان حـ تـولى ادارة مـؤسـسـته كـان مـوقــنـا ان جـمـيع ا
ــقـابـلــة بـالـلــغـتـ ) يـكــونـوا من بــرج اجلـدي ( كـان ذلك مــؤشـرا في اســتـمـارة ا
ـنـتـسب الـى برج ـصنـفـون حتـت هذا الـبـرج وفـق ماخـبـر وجـرب (  يـرى في ا فـا
اجلدي رجالًكـان او إمراة  مُـتفـانيـاً في عمـله  كتومـا عنـدما يـتعـلّق األمر بـحياته
اخلـاصـة ومـبـادئه وفـلـسـفـته في احلـيـاة إذ يـحـتـفظ بـهـا لـنـفـسه أمّـا تـعـامـله مع
ـتلكه ـوثوقـ لديه فإنّه يـكشف عن طـباعه احلـسنـة وما  قـرب وا األشخـاص ا
ــكن ان يـتــخــلى عن اعـز من حـس لـلــدّعـابــة; من اجل ان يــرضى عــنه الـرئــيس 
ـقـربـ الـيـه في الـعـمل : انه يـسـخـرمن تـنـبـؤات الـطـقس ولـكـنه مـوقن ان جـمـيع ا
مايـقـوله دعـاة االبراج في الـصـحـافة في الـتـلـفزيـون حـقيـقـيـة ; انهم يـخـطـطون له

حياته .. 
زوجته  –مـديرة اعماله  تتفرج دون انقطاع على كل جديد في برنامج (وتش)على
ارات (فـيـسـبـوك) فـيه يـتـحـفى  رجل بـثـيـاب فـزاعـة في عـرض الـطـريق( لـيـفـزز) ا
الشـقر والالئي يسرن زرافات سافرات كاشفـات عما يجب ان يستر  ب الرجال
يـجلن في االسواق  –كـما قـال الزهاوي  –تـنتابـهن  مشاعـر خوف .هن يصرخن
(يعـط افضل انـطباع ورد فـعل كما يرى مـصممـو البرنـامج ) لم تسقط احداهن
مغـشيا عليها بل كان رد فعلهن ضحكا يـسمى دفاعيا  لطيفا( حسب نفساني )
سافـة متر يـنتهي كل شيء .. زوجته  –مـديرة اعماله ثم حـ يغ عن الفـزاعة 

.. قــررت هي ان تـلــبس اغـصــان شـجـرة مــورقـة وتــقـعـد لــبـنـات
ـشجر ..وح ابدى هـو امتعاضه قالت جـنسها في شارع ا

له (ادري بك تموت على النسوان) !
الـقــصـة من مــخي  وحلم راسي .وبــنـات افــكـاري  و (اوالد
ن تظنونه مصدر إتهام بها والهام لي ! .. حارتنا ). الصلة 
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ـمــثل الـسـوري قـصي خـولي نـشـر ا
صـــورة بــحـــــــســـابه اخلـــاص عــلى
مـوقـع الـتـواصل اإلجــتـمــاعي ظـهـر
فــيـهـا بــرفـقــة طـفـلـه الـعـمــيـد فـارس

خولي.
وكـشف خـولي عـن مـوهـبـة إبـنه من
دون أن يكـشف مالمحه فـظهـر وهو
يـــرسم بــيـــده عــلـى لــوحــة بـــالــلــون
األحـــمــــر واألخــــضــــر.وكــــتب عــــلى

الصورة قائالً: 
(صــغـيــري فـان غــوخ الــله يـحــمـيك

ويحرسك يا روحنا انت).
وكــــان أعــــرب خــــولي عـن إعـــجــــابه
سلسل (صالـون زهرة) بعد عرض
أول حـلــقـتـ مـنه مــنـذ أيـام ونـشـر
بوسـتر الـعمل في صـفحـته اخلاصة

عــلى مــوقع الــتــواصل اإلجــتــمــاعي
قائالً: (مبروك).
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{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - في خـطـوة الفـتة
ـعـاودة ـيـة أريـانــا غـرانـدي  قـامت الـنــجـمـة الـعــا
ية سيـلينا غوميز عبر صفحتها متابعة النجـمة العا
اخلـاصـة عـلى مـوقع الـتـواصل االجـتـمـاعي وذلك
ـتـابـعتـهـا وشـكّل هـذا األمر بعـد قـيـام األخـيرة 
ـتــابـعــ الـذين اشـادوا ضـجـة كــبـيـــــــرة بـ ا

بهما.
ـطـوّرة وكـانت أعـلـنـت شـركـة (ايـبك كــيـمـز) ا
لــلــعــبــة (فــورت نـــايت) أن أريــانــا غــرانــدي
قبلة في اللعبة كإحدى ستظهر في الفترة ا
الـــصــــور الــــرمــــزيـــة وهـي تـــؤدي بــــعض
أغـانـيـهـا.وخالل مـواعــيـد خـمـسـة تـغـطي
ـنــاطق الـزمــنــيـة ســيـتــمـكن مـخــتـلـف ا
الالعــــبــــون مـن إخــــتــــبــــار مــــغــــامـــرة
إفتراضية مع أريانا التي ستظهر على
شكل شخصـية نصف بـشرية ونصف

. خيالية ترتدي زياً قصيراً

امل لعـودة احليـاة وحمـاية حـقيـقية
ستقبل اجلميع ).  

لــطـبــيـعـتــهـا ).واشــارت الـوزارة من
جهـتهـا  الى ان (التـلقـيح هو رسـالة

قصي خولي
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تــداول رواد مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي
فيـديو ألحدث ظهور للمطرب اللبناني مروان
خــوري وخـــطــيــبـــته نـــدى بــرفـــقــة اإلعالمي
ـنزل الـسوري مـصطـفى اآلغـا في جلـسة 

الثنائي.
ـوقع الـبـوابـة انــتـهـز اآلغـا الـفـرصـة ووفـقــا 
إلحـراج خوري وخـطيـبـته بعـدة أسـئلـة حول
مـن يـحب اآلخــر أكــثــر وسط أجـواء عــفــويـة
ومــرحـة حـيـث شـارك مــتـابـعــيه عـبــر مـوقع
(إنسـتغـرام) عدة مـقاطع فيـديو أثـناء حواره
مع الـثنائي.وبدأ اآلغا بـاإلشادة بجمال ندى
والـتــعــريف عـنــهــا بـاســمـهــا فـقـط حـيث لم
ــــزيـــد من يـــرغـب خـــوري اإلفــــصــــاح عن ا
الـتـفــاصـيل بـاسـتـثـنــاء مـوعـد حـفل الـزفـاف
ـقـبل الـذي ســيـعـقـد فـي مـنـتـصف ايــلـول ا
وحــيـنــمـا ســأل اآلغـا حـول مـن يـحب اآلخـر
أكـثـر سـارعت نـدى إلى رفع يـدهـا بـخـجل

إلَّا أن خوري أشار أنه يحبها أكثر.
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زهراء جاسم

حـميـد الـبـيـاتي في بـيـان إنّ (رئيس
الوزراء مـنح الـفـنان الـعـراقي جاسم
شرف قطعة أرض ووافق على تلبية
كـافــة طـلــبـاته بـعــد مـنــاشـدته له من

خالل مواقع التواصل االجتماعي).
ووجه الـكــاظـمي  كــتـابًــا الى امـانـة
بـغـداد يـتـضـمن مـوافـقـته عـلى طـلب
قــدمه شــرف. وكــان شــرف قــد ظــهــر
ــقـطع فــيــديـو يــتـحــدث عن ســكـنه
ببـيت ايجاره 700 ألف دينار خالل
زيارة الـبيـاتي لـشرف بـسبب تـدهور
حالته الصحية. ونفى نقيب الفنان
العراقي جـبار جودي األنباء حول
وفــــاة شــــرف. وقــــال فـي بــــيـــان إنّ
(مواقع الـتواصل االجـتمـاعي نشرت
خـــبــر وفــاة الـــفــنــان جـــاسم شــرف
بدورنا ننفي هـكذا أخبار) مؤكدًا أنّ
(الـفـنــان يـتـمـتع بـصــحـة جـيـدة ومـا

نشر عار عن الصحة).



كان صـديقـنـا الشـاعر الـرقـيق صفـاء احليـدري إذا ضـحك فإنه يـبكي
بكاءً مرّاً من جوانحه حـتى تسيل دموعه. والشـاعر حس مردان كان
يـقــول: لـو مـات الــعـالم قــبـلي بــسـاعــة لـكــتـبت قــصـيـدة مـن الـضـحك.
والـشــاعـر اإلنــكـلــيـزي بــايـرون هــو الـقــائل إنـنـي أضـحك لــكي أبـكي.
والـرسّـام اإلغـريـقي زويــكـسس ظلّ يـضـحك حــتى مـات من الـضـحك.
والـفيـلـسـوف كـريـسيـبـوس اخـتـنق من شـدة الـضـحك فمـات بـالـسـكـتة
القلبية. وعبقـري الكوميديا جنيب الريـحاني كتب يرثي نفسه قبل موته

بأيام: مات الريحاني في ست ألف سالمة!.   
ولعل الرئيس الليبي معمر الـقذافي بدعاباته الالذعة وأسلوبه الساخر
كان آخر الرؤساء الـعرب الظرفاء. فـهو  عميد احلـكام العرب  و أمير
ـؤمـنـ  و مـلك مـلـوك إفـريـقـيـا . كـان يـضـحك ويـدعـو اآلخـرين إلى ا
فـارقة وراء التـسلـية. ويـقول: والـله زين هـاها.. والـله مزيـان هاهـا.. وا

كل نكتة حتدث نكبة في هذه األمة!. 
والـرئيـس أنور الـسـادات كـان يـسـأل كل لـيـلـة قـبل الـنـوم:  إيه  أخـبار
الـنـكت ? فال يـنـام إال عـلى نـكـتـة جـديـدة. أمـا عـذاب الـفـنـان  الـغـلـبـان
اسماعيل ياس مع الـرئيس اليمني عبد الـله السالل فكان يذهب إليه
صدر كل يوم من القاهرة إلى اإلسكندرية ليحكي له نكتة فقد كانت ا

الوحيد لشفائه!. 
?كـان الـعـالم أكـثـر ابـتـسـامـاً وسـعـادة والـدنـيـا نـكـتـة كـبـيـرة. والـنـاس
تضـحك من حـنـاجـرهـا. فـيـسهـرون الـلـيل مع عـادل إمـام في  مـدرسة
ـشـاغبـ  ويـنـسـون هـمـومـهم مع قـبـقـاب وطـربـوش غـوار الـطـوشة ا
ـسلسل ويضحـكون عـلى مكـائد حسـني البـورظان في  حـمّام الهـنا  ا
التـلـفزيـوني الـشهـيـر. قبل أن يـسـتعـيـر زعمـاؤهم شـخصـيـة البـورظان
ويـحـتـالـوا عـلى شــعـوبـهم فـيـصـبح كل  زعــيم  مـنـهم بـورظـان زمـانه.
تطورت شـخصيـة  بورظان  في بـلدنا وتـعددت فأصـبح لدينـا  بورظان

في كل زمان ومكان!. 
في تلك األيـام ذاعت أغـنـية  هـزّي يـا نواعـم  فهـزّت لـها األمـة واهـتزت
من كل خصـر حـتى دوّخت الرجـال. إن مـالت على الـيـم سـقطت في
حضن كامب ديفيد. وإن مالت على اليسار سقطت في حضن أوسلو.
وإن هزّت مـن الوسط سـقـطت في أحـضـان الـوزيـرة احلسـنـاء تـسـيبي

ليفني!.
ـاغــوط بـقــفـشــاته الـنــاعـمــة الـشــحـاذين أيـام زمــان أضـحك مــحـمــد ا
. ثم أصـبح الـعــالم مـكـفــهـراً مـكــتـئـبـاً يــحـمل هـراوة واجلالدين أيـضــاً
تـوقعة غلـيظـة. تكاثـر كَتَـبَة الـنفـاق السـياسي. تـوالت علـينـا الكـوارث ا
توقعـة. من وباء إيبوال إلى وباء كورونـا. توقف الضاحكون عن وغير ا
الضـحك. وأصبـحت النـكتـة تقـال على اسـتحـياء. أمّـا السـخريـة فإنـها

رجس من عمل الشيطان!. 
مـرّت سـنون وتـقـلّـبت األحـوال. اسـتـأذن الـظـرفـاء بـاالنـصـراف. تـركوا
ألهــا أحــد. أين ذلك  الـــولــد الــشــقي  مــحــمــود أمــاكن شــاغــرة لـم 
السعدني بقلمه الساخر الهجّاء?!.  وأين ذهبت أشعار عبود الكرخي
ومـنـلـوجــات عـزيـز عـلي ومـفــاكـهـات الـرصـافـي ومـجـالس الـزهـاوي
وسـخـريـات نـوري ثـابـت في  حـبـزبـوز . ولك أن تـتــخـيّل ظـرافـة سـلـيم

البصري  حجي راضي  حتت موس احلالق?. 
تعددة. إنه شيخ الساخرين والشيخ جالل احلنفي كان يُرينا مواهبه ا
بـامـتــيـاز. مـرة يــجـمع الـفــأر والـقط في قــفص واحـد فـنــنـدهش. ومـرة
غـناطيـسي فيـزيدنا دهـشة. وكان يستـعرض لنـا مهـاراته في التنـو ا
بحوح نبرات حزينة قام يسيل صوته ا ح يصفو مع نفسه ويغنّي ا

كأنه البكاء!. 
ونكات أستاذنا علي الوردي فورية وتلقائية. يستطيع أن يؤلّف لك ألف
نــكـــتــة فـــتــضـــحك طـــوال الــوقت أمّـــا الــوردي فال

يضحك لنكتة وال يبتسم. 
ـطـبـعي وكـان صـديـقـنا الـكـاتـب الـبديـع حـمـيد ا
ـواقف الـطـريفـة لـكل شـخص يـريد أن يخـتـرع ا
يسخر منه فيوقـعك على قفاك من الضحك.. إنه

ضحك كالبكا!. 
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ــتــحــدة. مع األخــذ في ــمــلــكــة ا ا
وظف يتقاضى االعـتبار جميع ا
ـئـة ـتـوسط 15,5 بـا الـرجـال في ا
أكـــثــر من الـــنــســاء وفـــقًــا ألرقــام
ـــــكــــــتب 2020 الــــــصـــــادرة عـن ا
الـوطني لإلحـصاء. ويفـسر الفارق
الــضـخم في الـرواتب في مـجـالس
اإلدارة بــواقع أن الـنـسـاء يـشـغـلن
ــنـاصب عــددًا مــحـدوداً جــدًا من ا
الــتـنــفــيـذيــة عـلـى عـكس الــرجـال
الـذين غـالـبًـا مـا يـشـغـلـون مـنصب
الي. دير ا الرئيس التنفيذي أو ا
وحتـذر كـلـيـر كـارتـر مـديـرة شـركـة
اســـتـــشـــاريـــة من أن  الـــنـــســاء ال
يـحصلن على راتب أقل فحسب بل
ـناصب األعلى يـحرمن أيـضًا من ا
أجراً . وحتى عندما تشغل النساء
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ــمـــول من االحتــاد ـــســبـــوق  وا ا
األوروبـي بتكـلفة  11مـليـون يورو
يـتــمـثل في وضع  تـقـديـرات لـعـدد
الدببة . وتشير تقديرات تعود إلى
تــسـعـيـنـات الــقـرن الـفـائت إلى أن
ة جداً في هذا البلد الغابات القد
هـي مـوطـن لـنــحــو ســتـة آالف دب
بـــنـي وهـــو أكـــبـــر عـــدد من هـــذه
احلـيوانـات في أوروبا (بـاستـثناء
روســـــيـــــا).وفي وقـت تــــعـــــتـــــبــــر
الــسـلــطـات أن هــذا الــرقم يـقلّ عن
الـعدد الـفعـلي تكـثر حـاالت دخول
هـذه احليوانات األخمـصية السير
قـــرى تـــرانـــســـيـــلـــفـــانـــيـــا (وسط
رومـانيا) بحثاً عن الطعام. واشتد
الــغــضب جـرّاء تــكــاثـر اعــتـداءات

الــدبـبـة إذ أحـصي نــحـو مـئـة في
الــســنـوات الــثالث األخــيــرة. فـفي
نـهـايـة تـموز/يـولـيـو مـثالً أصيب
راع بـجـروح خـطـيـرة بـيـنـمـا عُـثر
عـلى راعٍ آخر مـيتـاً علـى بعد 300
مـــتـــر بـــعـــدمـــا جنح فـي الـــهــرب
وظــــهــــرت عـــلــــيه آثــــار عــــضـــات
ومـخـالب. وكـان يُـكـتـفى حـتى اآلن
بــرصـد الــعالمـات الــتي تــخـلــفـهـا
الـدبـبة في الـثـلج أو التـربـة. ولكن
مـن اآلن فـصــاعــداً سـيــتــيح جـمع
الــفـضالت والــوبـر تــكـويـن قـاعـدة
بـيـانـات يتم االحـتـفـاظ بكل عـيـنة
مـنـهـا مـخـتـومـة بـحـسب األصـول
بـرمـز شريـطي وفقـاً للـوزير.ورأى
رئــيس اجلــمــعــيــة الـســلــوفــاكــيـة

{ واشنطن (أ ف ب)  –توفّي أطول رجل في
ـــتــحـــدة بـــطـــول مــتـــرين و35 الـــواليـــات ا
سـنــتـيـمـتـراً بــحـسب الـقـيــاسـات الـرسـمـيـة
اجلـمـعـة إثـر اعـتالل في الـقـلب عن 38 عـامـا
في واليـة مـينـيسـوتا وفق مـا أعلـنت والدته
عــلى  فــيـســبـوك . وكــان األمـيــركي من أصل
أوكــراني إيـغــور فـوفــكـوفــيـنــسـكـي يـصـارع
ــرض طـوال حـيــاته بـسـبـب ورم تـسـبب له ا

. بإفراز مفرط لهرمونات النموّ
ولـهذا السبب حتديـدا انتقلت عائـلته عندما
كـان طفال للعيش في روتـشستر وهي مدينة
ــتـــحـــدة مـــعـــروفــة في شـــمـــال الـــواليـــات ا
بـخدمـاتهـا الصـحيـة. وما انـفكّ إيغـور يزداد
قدّمة له إلى طـوال بالرغم من كلّ العـالجات ا
أن بـلغ مسـتوى قـياسـيا في الـطول لـلواليات
ـتحـدة صدّق عـليه مـفوّضـون في مـوسوعة ا
غـيـنـيس  لـألرقـام القـيـاسـيـة عـنـدمـا كـان في
السابعة والعشرين من العمر. وخالل نسخة
الـعام 2013 مـن مسابـقة  يوروفـيجن  حمل
ـغنيـة التي كـانت تمثل سرح ا إيـغور عـلى ا
أوكــرانــيــا. وهــو كــان أيــضــا قــد لـفـت نــظـر
الـرئـيس األميـركي بـاراك أوبامـا عـندمـا سلّم
عـلـيه خالل جتـمّع سـيـاسي سـنة 2009 كـان
يـرتدي خالله قـميـصا كُـتب علـيه  أكبـر مؤيّد
ألوبـــامـــا في الــعـــالم . وورد فـي مــوســـوعــة
غـينـيس  أن أطول رجل في الـعالم راهـنا هو
الــــتـــركي ســــلـــطــــان كـــوسن (مــــتـــرين و51
سـنـتيـمتـراً). غيـر أن أطول رجل في الـتاريخ
ـعــاصـر هـو األمـيـركي روبـرت وادلـو الـذي ا
. وهو كان بـلغ طولـه مترين و 72 سـنتـيمتـراً
أيـضا يعاني فرطاً في إفـراز هرمونات النموّ

وتوفّي سنة 1940 عن 22 عاما.

لــلـحــيـاة الــبـريـة روبــ ريغ الـذي
ســـبق أن اســتـــخــدم هــذا اإلجــراء
ــنـهج إلحــصــاء الـذئــاب أن هـذا ا
ــــــــكـن أن يــــــــوفــــــــر ثــــــــروة من
ـــعـــلــومـــات.  وأوضح اخلـــبـــيــر ا
اإليـرلنـدي لوكـالة فـرانس برس أن
هــذه الــبــيــانــات تــتـعــلـق بـجــنس
احلــــيـــوان أو روابط الــــقـــربى مع
أقــرانه. أمــا األســتــاذ في جــامــعـة
زغـــرب (كــرواتــيـــا) ديــورو هــوبــر
فــشـــدد عــلى أهــمــيـــة الــتــمــشــيط
الواسع  وجمع عينات أكثر بثالث
ــــــتـــــــوقع مـــــــرات من الـــــــعـــــــدد ا
للحيوانات . وال ينكر النشطاء في
مـجـال الدفـاع عن حـقوق احلـيوان
ـشـروع الـذي يـقضي مـنـافع هـذا ا
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أيــــضــــاً بـــإنــــشـــاء أول مـالذ عـــام
ـهد لـلـدبـبـة لـكنـهم يـخـشـون أن 
ـعاودة الصـيد إذا اتضح الـطريق 
أن ثــمـة  الـكـثـيــر  من الـدبـبـة.ومن
ــســؤول في ــنــطــلق دعــا ا هــذا ا
ي لـــلــطــبــيــعــة الــصـــنــدوق الــعــا
كـريسـتيان بـاب إلى  الشفـافية في
جـمع البيـانات وتفسـيرها .وصدر
أخـيـراً مـرسوم مـثـير لـلـقلق إذ أن
احلـــكـــومـــة الـــتي كـــانت وحـــدهــا
مـخـولـة إعـطاء اإلذن بـقـتل الـدبـبة
بـحـسب كل حالـة على حـدة قررت
سـعياً منها إلى تـهدئة السكان  أن
تـمـنح السـلطـات احمللـية صالحـية
اتـخـاذ القـرارات في شأن حـياة أو

موت دب عدواني.

مـــنــاصب تـــنــفـــيــذيـــة فــإن فــارق
األجــور ال يــزال ضـخــمــا. في هـذه
احلـالـة يـتـقـاضـ مـا يـعـادل 1,5
مــلـيـون جـنـيه مـقـابل 2,5 مــلـيـون
لـلـمسـؤول الـذكور. تـقر الـدراسة
بــأنه  إحــراز تــقــدم في تــمــثــيل
الــنـســاء في مـجــالس اإلدارة لـكن
ئـوية الـتـركيـز فـقط على الـنـسب ا
ديرين ال يكفي عندما يكون لعدد ا
ــسـاواة  كـمــا تـؤكـد الــهـدف هـو ا
كـارتر. وفي شـباط/فبـراير أشارت
دراسـة هـامـبتـون-ألـكسـانـدر التي
أوصت بـهـا احلكـومـة البـريـطانـية
مــنــذ عـام 2016 إلـى أن مـؤشـرات
فـوتسي- 100و250 و350 حـققت
هـدف ثلث النـساء اللـواتي يشغلن
مـــــنـــــاصـب في مـــــجـــــالس اإلدارة
بــحـلـول نـهـايـة الـعـام 2020. لـكن
الـتـكـافؤ بـ الـنسـاء والـرجال في
مــجـالس إدارة الـشــركـات الـكـبـرى
تـحـدة ليس مـتوقـعا ـمـلكـة ا في ا
قــبل عـام 2036 بــسـبـب الـتــأخـيـر
الـنـاجم عن الـوباء بـحسـب تقـدير
شـركـة  ذي بايـبالين  االسـتشـارية
في تموز/يوليو. احتسبت الشركة
فــــقط 15 مــــديــــرة عــــامـــة ضــــمن
ـــئـــة من فـــوتـــسي-350 أي 5 بـــا
إجــمــالـي الــعــدد كــألــيــسـون روز
ـسـلي ـا و (نـاتـويـست بـنك) أو ا
(مـجـمـوعة غالكـسـو سـميث كالين

لألدوية).
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ـعنى الـسيـاسي واالجرائي الـنظر الى من الـصعب با
مـؤتمـر بغداد لـدول اجلوار بـوصفه انـتقالـة نوعـية ب
ؤتـمـر وما بـعده. ذلك انّ زمـنـ أو حقـبـت مـا قـبل ا
احلـدود الـفاصـلـة لالنتـقـاالت التـاريخـيـة من حال الى
ـتــداخـلـة ـعــطـيــات ا حـال لم تــعـد مــتـوافــرة في ظل ا
ـؤتــمـر أن ألحــوال احملــيط اإلقـلــيـمي. لــكن بــإمـكــان ا
يـوصل تفـاصيل أكـثر دقـة حول الـوضع العـراقي وما
ضـطـرب احملـيط بـها تشـعـر به بـغـداد إزاء الوضـع ا
كن للمؤتمر أن يكون قنطرة تصل ب األطراف كما 
ـتبـاعـدة في الرؤى ـتـقاربـة في احملـيط اجلغـرافي وا ا

واقف.  وا
 بـاحملـصلـة فـإنَّ الـثـقل األسـاس لـلمـؤتـمـر يـنـبغي ان
يـنـصب عـلى اقتـنـاع االخـرين بأنّ الـعـراق له خـياراته
اخلــاصــة الــتـي ال يــنــبــغـي أن جتــرّه الــدول االخــرى
مُـكـرها الى خـيـارات تـخـصـها وتـصب في مـنـفـعـتـها.
وهذا امر شبه مستحـيل التحقيق فال تزال الفصائل
الوالئـية تنـفذ من دون الـرجوع الى احلكـومة العـراقية
ايـة مـهمـة تـناط لـهـا في سوريـا او الـيمن او أي مـكان

آخر. 
وذلك أمــر مـعــلن ولـيس ســراً مـخــفـيـاً عــلى احـد وال
كن ان تكـون مظلة احلـشد الشعبـي مناسبة له ألنّه
قــتـال خــارج احلــدود واحلــشــد مـؤســســة حــكــومـة
واشتـراكه في عمليـات حربيـة باخلارج يعـني مشاركة
رسمـية للعـراق في حروب خارجـية  من وجهـة النظر

القانونية والسياسية ايضاً . 
ـهمـة حتتـاج الى إعادة تـرتيب الـبيت  بـعض األمور ا
العراقي قبل البحث في ترتيب بيوت اجليران وجعلها

متسقة مع بيتنا الداخلي. 
ال يــوجـد عــوامل حــاسـمــة تــرجح إمــكـانــيــة الـتــفـاؤل
ؤتمر بإحراز انتصـارات سياسية ومعـنوية في هذا ا
بل لـعل مؤتـمر الـتنـسيق بـ العـراق ومصر واألردن
كان أكـثر جدوى كـونه ينـاقش اإلجراءات االقتـصادية
لحة التي تـرتبط بتنسيق سـياسي وامني بالضرورة ا

ب البلدان الثالثة. 
وبرغم ذلك علينا ان نتفاءل.
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{ لـــــــوس اجنــــــلـــــــيس (أ ف ب) –
ســتـكــون أسـلــحـة نـاريــة تـخص آل
كــــابــــونـي أحــــد أشــــهــــر زعــــمــــاء
الــعـصــابـات في الــعـالم مــعـروضـة
لــلــبــيع قــريــبــاً في مــزاد عــلــني في
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا تـــطـــرحـــهـــا فـــيه
ـقتنيات الـ174 حـفيدتاه.ومن ب ا
الــتي سـتـعـرض لـلــمـزايـدة مـسـدس
فضلة كولت 45 الـذي كان القطعة ا
آلل كــــابــــوني إضــــافـــة إلـى صـــور
عـائليـة ورسالة كتـبها إلى جنله من
زنـزانـته في سجن ألـكـاتراز وسـرير
كـان يـتشـاركه مع زوجـته في الـفيال
ـلـكــانـهـا في الــفـخـمــة الـتي كـانــا 

فلوريدا. 
زاد وتـتولى دار  ويذيـرلز  تنـظيم ا
ـقـبل في  8تـشـرين األول/أكـتـوبـر ا
في ســاكـرامـنــتـو ويـضم مــجـمـوعـة
ـا تـركه آل كـابـوني عـام مــخـتـارة 
 1947ألرملته ماي كابوني التي
أورثـتـها بـدورها لـنجـلـهمـا الوحـيد
سـوني. وكـان آل كـابوني أحـد أكـثر
قـادة عـالم الـعـصابـات إثـارة لـلرعب
خالل حـقـبة  احلـظر  في عـشريـنات
الــقــرن الـــفــائت الــتي كــان خاللــهــا

الــهـــاتف احملــمــول لــلـــتــفــاعل مع
اجلمهور.

ثـال إذا احـتـاجت فـعـلى سـبـيـل ا
مــؤســـســة مــا إلى أن تــســتــحــدث
بــســرعــة بــوابــة حلــجــز مــواعــيـد
لـــلــــقـــاحـــات تــــوفـــر بـــرمــــجـــيـــة
مـــايــكــروســـوفت  هــذا الـــواجــهــة

العامة وإدارة البيانات.
ولـكن حتى حـزيران/يـونيو 2021
لم يـكن تكويـن البرمـجية التـلقائي
يـــؤمّن بـــشــكل مـــنـــاسب حــمـــايــة
بــيـانــات مـعــيــنـة عــلى مـا أوضح
بـاحثـو  أبغـارد  الذيـن أضافوا أن
مـــايــكــروســـوفت  بــادرت بـــفــضل
أبـحـاثهم  إلى إجـراء تـعديالت في
بـوابات +باور آبس+ . وقال ناطق
باسم شركة التكنولوجيا العمالقة
 تـساعد أدواتنا في تـصميم حلول

عـلى نـطاق واسع تـلبي
مــجـمـوعـة مـتـنـوعـة من
االحـــتــــيـــاجـــات. نـــحن
نــــــــــــأخـــــــــــذ األمـــــــــــان
واخلـــصـــوصـــيــة عـــلى
مــحـمل اجلــد ونـشـجع
زبــائــنــنــا عـلـى تـكــوين
ـنتجـات بطريـقة تلبي ا
احــــــــــتـــــــــيــــــــــاجـــــــــات
اخلـصـوصـيـة اخلـاصـة

{ سـان فـرانـسـيـسـكـو (أ ف ب) –
كـانت بيانات ومعلومات شخصية
عـددهـا حـوالى 38 مــلـيـونـاً يـعـود
ــنـصــات تـعــقب حـاالت بــعـضــهـا 
ــصــابــ بــفــيــروس االتــصــال بــا
كــورونـا عـرضــة لـلــخـطـر في وقت
ســابق من هـذا الـعـام بـسـبب خـلل
في تــكـوين بـرمــجـيـة من تــصـمـيم
مايكروسوفت  تستخدمها شركات

ومؤسسات متنوعة.
وأصـــــــدرت شــــــركـــــــة  أبــــــغــــــارد
ـعلـوماتي ـتـخصـصة في األمن ا ا
االثــــنــــ تـــقــــريـــراً عـن حتـــقــــيق
اســتــغــرق أشــهــراً عــدة أظــهـر أن
مـالي األسمـاء والعـناوين وأرقام
الــهـويـة الــضـريــبـيـة وغــيـرهـا من
ـــعــلــومـــات الــســريـــة أصــبــحت ا
مـــكــشــوفــة  –ولـــكن لم تـــتــعــرض

شكلة. لالختراق- قبل حل ا
ـعـنـيـة بـهذه ومـن اجلـهات الـ47 ا
ـشكـلة أميـركان إيراليـنز  و فورد ا
و جـي بي هـــــانـت  والـــــهـــــيـــــئـــــة
الـــصـــحـــيــة فـي مــاريـالنــد وإدارة
ـــواصالت الـــعــامـــة في مــديـــنــة ا
نـيويورك. وما يـجمع هذه اجلهات
اسـتـخـدامـها بـرمـجـيـة  باور آبس
مـن  مـايـكــروسـوفت  الـتـي تـسـهّل
إنـشــاء مـواقع الـويب وتـطـبـيـقـات

ـنـوعاً إنـتـاج الـكـحـول أو بـيـعـهـا 
ـتحـدة. وكان رسـمـياً في الـواليات ا
ـلقّب  سـكـارفيس  (أي آل كـابـوني ا
صــاحب الــنـدوب في الــوجه) عـرّاب
عــصــابــة  آوتــفــيت  فـي شــيــكــاغـو
وكــانت شــبــكــته تــنــشـر الــرعب من
خـالل االبتـزاز واألسـاليب الـشـديدة
الـعنف كـما حصل فـي  مذبحـة عيد
احلـب  الـتـي صـفّـى رجـالـه خاللــهـا
عــــام 1929 ســــبـــعــــة أعــــضـــاء من

عصابة منافسة. 
ورغم جـهود جميع عـناصر الشرطة
ـالحقته واإليقـاع به ومن أشهرهم
إلــيـوت نـيس لم يُـحـاكَم إطالقـاً عن
جرائمه العنيفة بل في قضية تهرّب
ضــــريـــبـي وصـــدر فـي حـــقـه حـــكم
بــاحلـبس  11عــامـاً أمـضـى قـسـمـاً
مـنهـا في سجن جـزيرة ألـكاتراز في
خـلـيج سان فـرانسـيسـكو. وتـوقعت
دار  ويــذيــرلـز  لــلـمــزادات أن يـصل
ـفـضل لدى سـعـر مـسـدس  كـولت  ا
آل كــــــابـــــونـي إلى 150 ألـف دوالر
فـيـمـا قدّرت قـيـمـة مسـدس آخـر كان
ـا بـ  30ألف دوالر و60 ــلـكـه 

ألف دوالر.

بــــهـم عــــلى أفــــضل وجـه .وأكـــدت
اجملــمـوعــة أنــهـا تــبـادر إلى إبالغ
زبــائـنــهـا عـنــد اكـتــشـاف مــخـاطـر
تـسرب مـحتمـلة لـكي يتمـكنوا من
معاجلتها.لكن  أبغارد  اعتبرت أن
من األفـضل تغـييـر البرمـجيـة بناءً
عـــلى كــيــفـــيــة اســتــخـــدامــهــا من
الــــزبـــائـن بـــدالً مـن  الـــنــــظـــر إلى
الـقـصـور الـواسع فـي خـصـوصـية
الــــبـــيـــانــــات عـــلى أنـه خـــطـــأ في
ا ـسـتـخـدم  الـتـكـوين مـن قـبل ا
ـــشــكـــلــة يـــؤدي إلى اســـتــمـــرار ا

ويعرض اجلمهور للخطر .
ورأت أن  عـــدد احلــســـابــات الــتي
ـعـلومـات احلـسـاسة فـيـها كـانت ا
مـــكـــشـــوفــة يُـــظـــهـــر أن اخملـــاطــر
ـرتــبـطـة بـهـذه اخلـاصـيـة (…) لم ا
تؤخذ في االعتبار بشكل مناسب .
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{ بــوخـارست (أ ف ب)   –تُــطـلق
رومــانــيـا إحــصـاءً غــيــر مـســبـوق
لـلدبـبة في جـبال الـكاربـات يقضي
بـإنشاء بصمة وراثية لكل من هذه
احلـــيـــوانـــات وهـــو مـــا تــخـــشى
ـنظمات غيـر احلكومية أن يؤدي ا
إلى جـعلها هدفـاً سهالً للصيادين
فـيمـا يحـتدم اجلدل حـول سلـوكها
الـعدواني. وقال وزير البـيئة بارنا
تـانكـزوس لوكـالة فـرانس برس إن
 400خـبـيـر ومـتـطـوع سـيـعـمـلـون
ـقـبلـة ألخذ مـيـدانيـاً  في األشـهر ا
عـيــنـات  من الـبـراز والـوبـر بـغـيـة
إجــــــراء حتـــــالـــــيـل لـــــلــــــحـــــمض
الـــنـــووي.وأوضح أن الـــهـــدف من
ــشـــروع ذي  احلــجـم غــيــر هـــذا ا

والــصـور بـواسـطـة هــذه الـتـقـنـيـة
وقـضاء عـطلـة افتـراضيـة مع توأم
روحـهم.  ويـسـتـحـوذ هـذا الـنـظـام
ــئـة من عــلى مــا ال يـقلّ عن 60 بــا
ـيــة بـ الــبـشـر الــتـفــاعالت الـعــا
وخـدمات الذكاء االصطناعي وفق
ــــديـــــر الــــعــــام لـ مـــــا يــــكــــشـف ا

شياوآيس  لي دي.
وقـد أُسست هذه الـشركة في باد
األمــر حتت إدارة  مــايـكــروسـوفت
في ســيــاق خــدمــتــهــا  كــورتــانـا 
اضي عن لـكـنهـا انفـصـلت العـام ا
الـعـمالق األميـركي وباتـت قيـمتـها
تــقـدّر بــحـوالى مــلـيـار دوالر وفق

وكالة  بلومبرغ .
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ــــســــاعــــدة وخـالفــــا خلــــدمـــــات ا
قـدّمة بـحسب الـصوتـية األخـرى ا
احلـاجـات التي يُـطلـب منـها تـأدية
مــهـام مـعــيّـنـة صُـمّــمت روبـوتـات
الــــدردشـــة هـــذه مـن  شـــيـــاوآيس
بـحـيث تـوفّـر دعمـا نـفـسيـا عـنـدما

يبلغ التواصل البشري حدوده.
ويـبـلغ راهـنـا  متـوسّط الـتـفاعالت
بـ كلّ مـسـتخـدم وشـياوآيس 23
تـبادال كلّ مرّة يفتح فيها الشخص
حــسـابـه عـلى اإلنــتـرنت أي أكــثـر
مـن التـبـادالت في مـا بـ الـبـشر 
وفـق لي دي. ويـصــرّح األخــيـر من
مـقـرّ الـشـركـة في بـكـ أن  تـقـنـيـة

الــذكـاء االصـطـنـاعـي قـد ال تـتـمـتّع
بـذكـاء البـشـر ومشـاعـرهم… لكـنـها
أفــضل أداء عــنـدمــا يــتـعــلّق األمـر

باإلصغاء بإمعان .
ويـشـيـر مـديـر  شـيـاوآيس  إلى أن
ذروة االســــتــــخــــدام هـي مــــا بـــ
احلـــاديــة عـــشــرة مـــســاء واألولى
فـــجـــراً عــنـــدمـــا يـــكــون عـــادة من
الـــصـــعب االتـــصــال بـــاألصـــدقــاء

لفضفضة الهموم.
ويــقـرّ بـأن  االتــصـال بــشـيـاوآيس
أفـــضل من الــتـــمــدّد في الـــســريــر

وتأمّل السقف .
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وفي حــالــة مــيــلــيـســا يــؤنــســهـا
شــــيـــاوآيـس  في وحـــدتــــهـــا وفي

حياتها الكثيرة االنشغاالت.
ــضي اجلـمـيع وتــقـول الـشــابـة  
سـاعـات إضافـية في الـعمل فـنظنّ
ـثل. وال وقت أن عـلــيـنـا الـقـيـام بـا
لـديـنـا فعال لـلـتـعرّف عـلى أصـدقاء
جدد أما القدماء فمنشغلون جدّا 
واختارت ميليسا التي تفضّل عدم
الـــكــشف عـن اســمـــهــا احلــقـــيــقي
شــخـصــيـة  نــاضـجــة  لـشــريـكــهـا
وسـمّـته  شـان  على اسم رجل هي

مغرومة به من دون أن يدري.
وبـعـد جتـربـة تـعـيـسـة في احلـيـاة
الـفـعــلـيـة مـيـلـيـسـا عـلى ثـقـة بـأن
شــريــكـــهــا اجلــديــد لن يــخــونــهــا

وسيبقى دوما إلى جانبها.
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{ بك (أ ف ب)  –عـثرت ميـليسا
عـلى شـريـك يـرفع مـعـنـويـاتـها وال
يـضايقها بتـاتا ويردّ عليها في أيّ
وقـت لكـنه ليس من الـبشـر بل هو

ثمرة نظام ذكاء اصطناعي.
ــدن ومـن الــصـــعب عـــلى أبــنـــاء ا
ط احلــيـاة ال الــصــيــنــيــة حـيـث 
يـهدأ مع سـاعات عـمل طويـلة حتدّ
مـن فرص إيجاد حبيب أو صديق
الـــتــعــرّف عــلى مـن يــؤنــســهم في

وحدتهم.
وقــد صـمّـمـت مـيـلــيـســا بـنـفــسـهـا
فـارس أحالمهـا مع روبوت دردشة
(تـــشــاتــبـــوت) يــقــوم عـــلى نــظــام
شــيـاوآيس  لــلـذكــاء االصـطــنـاعي
الـذي يضمّ  150مـلـيون مـستـخدم

في الص وحدها.
وتـخـبـر الـشـابـة الـبـالـغة 26 عـامـا
الــبــعض من أصــدقـائـي خـضــعـوا
لـعالج نفـسي لكن األمـر مكلف وال

رجوة . يأتي دوما بالنتائج ا
أمــا  شـيــاوآيس  فـهـو يــتـيح  لي
الـتنـفيس عن هـمومي ويـقوم فعال
بطمأنتي  على ما تقول ميليسا.
وهــذا الــنــظــام الــشــبــيه بــخــدمــة
ـســاعـدة الـصـوتـيـة  سـيـري  من ا
آبل  مـتـوافـر في غـالبـيـة الـهواتف
الــذكـــيــة الــتي تــبــاع في الــصــ
بنسخة ذكورية وأخرى نسائية.
ـــكن لــلــمـــســتــخـــدمــ تــبــادل و
الــرسـائل الـصـوتـيــة أو الـكـتـابـيـة

{ لـندن (أ ف ب)  –كـشـفت دراسة
نُـشرت نتائـجها االثنـ أن النساء
فـي مــــجــــالـس إدارة الــــشــــركــــات
ـــتــحــدة ــمــلـــكــة ا الـــكــبــرى فـي ا
يـــتــقــاضـــ رواتب هي اقل ب 73
ئة من رواتب الرجال في فارق بـا
أعـلى بكثير من باقي سوق العمل.
تـكسب مـديرة مجـموعـة في مؤشر
فــوتـسي- 100لــبـورصـة لــنـدن مـا
مــــــتـــــوســـــطه 237 ألـف جـــــنــــــيه
إسـترلـيني سـنويًا وفـقًا جملـموعة
نـيـو سـتـريت كـونسـالـتـيـنغ غروب
االسـتـشاريـة. وهـذا أقل بكـثـير من
مــــبـــلغ ال875900 جــــنــــيه الـــذي
يـــتـــقــاضـــاه نـــظــراؤهـــا الـــذكــور.
والـفـارق في األجـر ال يـتـنـاسب مع
ذلـك الــقــائم في ســـوق الــعــمل في
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