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الــهـنــد.وسـجــلت الــهـنــد حـتى اآلن
أكـثر من  447 ألـف حالة وفاة جراء
الـفـايـروس.لكن خـبـراء يعـتـقدون أن
الـعدد الـفعلي لـضحـايا اجلائـحة قد
يـــصل إلى  10 أمـــثـــال هـــذا الــرقم.
ـتـحدة فـيـمـا حـذرت مـنـظـمـة األ ا
لـلـطفـولة (يـونـيسف) من أن كـورونا
قـد تفـاقم مـشكالت الـصحـة العـقلـية
راهق في العالم ما يستلزم لدى ا
تــخــصـيص اســتـثــمــارات إضـافــيـة
ــديــرة ـــعــاجلـــة الــوضع.وأكـــدت ا
الـعامة لليونيسف هنرييتا فيور في
بـــيـــان امس ان (تـــبــعـــات كـــورونــا
كـبـيـرة وهذا لـيس سـوى غيض من
فيض) واضـافت ان (عدداً كبيراً من
األطـفـال الذين يـعـانون مـشكالت في
الـصحـة الـعقـليـة لم يتـلقـوا الرعـاية
ـطـلـوبـة حتى قـبل بـدء اجلـائـحة). ا
ــعــنــيـة ـيــة ا وكــانت الــوكــالــة األ
بــالــطـفــولـة قــد نــشـرت تــقــريـراً عن
الـصــحـة الـعـقـلـيـة لـدى األطـفـال في
الـعـالم. وأشارت الـيونـيسف إلى ان
(تــقـديـراتــهـا عـلـى مـسـتــوى الـعـالم
تـــظــهـــر أن أكـــثــر من واحـــد من كل
سـبـعـة مراهـقـ من الـفـئة الـعـمـرية
ب  10الى  19 عـــامـــا في الـــعـــالم

مـــصــابـــون بــاضـــطــراب عـــقــلي 
تشخيصه). 

ويــتــوفى زهـاء  46 ألـف مـراهق في
الــعـالم سـنــويـاً من جــراء االنـتـحـار
الـذي يـشكل واحـداً من أكبـر خمـسة
أسباب للوفاة في صفوف هذه الفئة
الـعـمـرية.وأوضح الـتـقريـر أن (نـحو
ـــيـــزانـــيـــات ـــئـــة مـن ا اثـــنــــ بـــا
احلــكــومــيــة الــصــحـيــة فـي الـعــالم
تُــخــصص لـإلنــفــاق عـلـى الــصــحـة
الـعـقـلـية) وتـابع ان (الـوضـع تفـاقم
بــســبب اجلــائــحــة والــقــيــود الــتي
رافـقتها وان ما ال يقل عن واحد من
كل  7 أطـــفـــال في الـــعـــالم تـــأثــروا
بـصورة مبـاشرة باإلغالقـات العامة
فـي مـا عــانى أكــثـر من  1.6 مــلــيـار
طفل بقدرٍ ما من خسارة التعليم). 
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لـــــيـــــوم االقــــتـــــراع وهـي بــــكـــــامل
جـهوزيـتهـا األمنـية والـلوجـستـية).
فـيـما اكـد رئـيس الوزراء مـصـطفى
الــكـاظـمي اتـخــاذ إجـراءات أمـنـيـة
ـنع مـحـاوالت الـتـدخّل في مـكــثـفـة 
الـعمـلية االنـتخابـية.وقال الـكاظمي
خـالل جلسـة اجمللس امس (اطلـعنا
عـلـى إجراء احملـاكـاة اخلـامـسـة في
ـسـتـقـلة ـفـوضيـة الـعـلـيا ا مـبـنى ا
رة األولى التي لالنتخابات وهي ا
جتـرى بهـا محاكـاة بهذا الـعدد قبل
االنــــتــــخـــابــــات وكــــانت جتــــربـــة
نـاجحة) مـشيـراً إلى (توفيـر جميع
ــتـطـلــبـات لــلـمـفــوضـيــة وقـيـادة ا
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طــــالـب ذوو ضــــحــــايــــا كــــورونـــا 
احلـــكــومــة بـــدفع تــعـــويــضــات عن
االضـرار التي حلقـتهم نتيـجة فقدان
احـبــتـهم اثـر االصـابـة بـاجلـائـحـة 
ـتـحدة فـيـمـا حـذرت مـنـظـمـة اال ا
لـلطفولة يـونيسف من ان كورونا قد
تـفاقم مشكالت الـصحة العـقلية لدى
ـــراهـــقـــ في الـــعــالـم. وســجـــلت ا
الــــصــــحــــة امس  2470 اصــــابــــة
وشـــفــاء  3243 حـــالــة وبــواقع 28
ـوقف الـوبائي وفـاة جـديـدة. واكـد ا
الــــيـــومي  الــــذي اطـــلــــعت عــــلـــيه

 احلــكــومــة بــدفع تــعــويـضــات عن
االضـرار التي حلقـتهم نتيـجة فقدان
احـبتهم اثر االصابة باجلائحة التي
راح ضــحــيـتــهـا مــنــذ ظـهــورهـا في
الـعراق نـحو  22420 حـالـة. وكانت
دول عــديــدة قـد عــمــدت الى تـويض
الـضحايا جراء كـورونا . وفي الهند
أيـدت احملكمة العليا إلزام احلكومة
بــدفع تـعـويض بـقـيـمـة  674 دوالرا
لـكل عائلة يتوفى أحد أفرادها جراء
اإلصــــابـــة بـــكــــورونـــا.وجـــاء قـــرار
احملــكـــمــة بــعــد عــريـــضــة حــركــهــا
مـحامون يطالـبون فيها بـتعويضات
ــوجب قـوانــ إدارة الـكـوارث في

الـدولية قبل السفر. وقال بيان تلقته
(الــزمــان) امس ان (الــكــاظــمي وجه
خـالل جلـسة مـجـلس الوزراء بـإلزام
إبراز ـسافرين إلى  خـارج العراق  ا
إضافة إلى شـهادة التلقـيح الدولية 
ـراد السفر إليها) مـتطلبات الدول ا
واضــاف ان (اجملــلس اســتــثــنى من
لـديـه حاالت خاصة تمنع تلقيحه أو
ـصاب خالل ثالثة أشهر السابقة ا
مـعززة بالتقارير الـطبية من اللجان
اخملـتـصـة مع  جلــب فحص بي سي
ار ســـالـب يـــثـــبــت عــــدم إصـــابـــتـه
بـكـورونـا قـبل  72 سـاعـة مـن مـوعد
السفر). وطالب ذوو ضحايا كورونا

(الـزمان) امس ان (عـدد الفـحوصات
اخملــتــبـريــة الــتي اجـرتــهــا الـوزارة
لـعينات مشتبه اصابتها بالفايروس

بــلـغت اكـثـر من  22 الـفـا  حـيث 
رصــد  2470 اصــابــة بـكــورونـا في
عـــمـــوم احملـــافـــظــات) واضـــاف ان
(الــشـفـاء بـلغ  3243 حــالـة وبـواقع
 28 وفـــاة جــديــدة) واشـــار الى ان
(اكـــثــر من  71 الـف شــخص تــلــقى
ـضــاد في مـراكـز جــرعـات الـلــقـاح ا
ـــــنــــتــــشـــــرة بــــبــــغــــداد الــــوزارة ا
واحملـافـظات). ووجه رئـيس الوزراء
عنية مـصطفى الكاظمي  اجلـهات ا
ـسـافــرين بـإبـراز الــشـهـادة الــزام ا
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ــركـــز الــثـــقــافي تـــشــهـــد  قــاعـــة ا
اجلـزائري في الـعاصـمة الـفرنـسية
بــــاريس في  28مـن تـــشـــرين االول
ـبـدع اجلـاري تـكـر نـخـبـة من ا
ـشـهود لـهم بـإثـراء الـفـكر الـعـرب ا
والــثــقـافــة و الـلــغـة و األدب و في
إغـنـاء مـسـيـرة احلـضـارة الـعـربـية
عــلى مــدى عــقــود من الــزمن وذلك
بالتزامن ب باريس وعمان.واشار
بــيــان تـلــقــته(الــزمـان)امس الى ان
ـــكــرمـــ هم :االديب والـــشــاعــر (ا
الــعـراقي حـمـيــد سـعـيـد والــكـاتـبـة
اجلـزائرية أنيسة بومدين والكاتبة
واالدبــيـة الـســوريـة حـمـيــدة نـعـنع
والـشاعر الـفلسطـيني اديب ناصر)
.واوضـح الـــــبــــــيـــــان ان (مــــــراسم
احـتـفـالـيـة الـتـكـر تـتـضـمن كـلـمة
ـرعـبي و الـتـرحـيب يـلـقـيـهـا عـلي ا
ـؤسسـة كل العـرب وإحتاد كـلـمات 
الــصـحــفـيـ والــكـتــاب الـعـرب في

اوروبــــا ومـــركـــز ذرا لــــلـــدراســـات
مع عـزف منـفرد واألبـحاث بـفرنـسا
عـــلـى الـــعـــود وعـــلـى الـــكـــمـــان او
الــــقــــانـــون  ثـم تـــبــــدأ  إجـــراءات
الـــــتـــــكــــر وتـــــســـــلــــيـم الــــدروع
ــــيـــدالــــيـــات مع والــــشـــهـــادات وا
كـلـمـتـ ألنـيسـة بـومـدين وحـمـيدة

نعنع).
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اخلـارجي  وذلك لـتـأم زيـارة ذكرى
وفـــاة الــرســول.وقــررت مـــحــافــظــات
الــنـجف ومـيـسـان وذي قـار وواسط 
تـعطيل الدوام الرسمي اليوم األربعاء
ــنـاسـبـة وفـاة الـرسـول االعـظم. من

جـانـبه  قـال رئـيـس الـتـيـار الـصدري
نـاسـبة مـقـتـدى الصـدر انه في هـذه ا
الــعــظـيــمـة  نــعـاهــد سـيـد الــكـونـ

بـاالسـتـمـرار عـلى مـشـروع االصالح .
وكـتب الصـدر في تـغريدة عـلى تـويتر

انـه (في ذكــر وفــاة ســيــد الــكــونــ 
نــعـاهـد ان لـن نـقـلب عــلى اعـقــابـنـا 
وسـنبقى على االصالح مـا حيينا وما
دمت فـي قلـبونـا وعقـولنـا وضمـائرنا

حيا). 

حميد سعيد

 ÊU e « ≠ œ«bG

مـسك بــاشـرت الـقــطـعـات االمـنــيـة 
مـــــراكــــــز االقـــــتـــــراع فـي بـــــغـــــداد
دون مـــــراعــــاة او واحملـــــافـــــظــــات
ـــصـــالح الـــكـــســـبـــة االهـــتـــمــــام 
واصـحـاب االعـمـال الـيـومـيـة. وقال
مــــواطـــنـــون لـ (الــــزمـــان) امس ان
(الـقــطـعـات االمـنـيـة اغـلـقت الـطـرق
ــؤديـة الى مــراكـز االقـتـراع  دون ا
مـراعـاة مصـالح الكـسـبة واصـحاب
االعـمال الـيومـية  والسـيمـا ان هذا
االجــراء في تـأمـ مـراكـز االقـتـراع
قـبل حلول موعـدها بايام يـستهدف

ارزاق  الـكادحـ ويؤثر عـلى تأم
قــــوت يـــوم اســــرهم الـــتـي تـــواجه
ظـــــروفـــــا صــــعـــــبـــــة في ظـل هــــذا
ـنغـصات الـتي تعـوق سيـر العمل ا
الــــــيـــــومي  ونــــــتـــــوقع ان يـــــزداد
الــتـضـيـيق مع قــرب االسـتـحـقـاق)
مـطالـب احلـكومـة ورئيس الـلجـنة
ـكــلـفـة بــحـمـايـة عــمـلـيـة االمــنـيـة ا
ـنـتـسـبـ االنـتــخـابـات بـتـوجـيه (ا
ـواطــنـ بــعـدم الــتــضـيــيق عــلى ا
واصــحــاب االعــمــال الــيــومــيــة من
خـالل اعادة فـتح الـشـوارع وغلـقـها
قـبل يـوم من االنـتـخـابـات). بدوره 
تـحدث بـأسم اللـجنـة األمنـية أكـد ا

الـعـلـيـا لالنـتـخابـات الـعـمـيـد غالب
مبـاشرة الـقـطعـات األمنـية الـعـطيـة
ـهــام مـسك مـراكـز االقـتـراع الـبـالغ
عـــددهـــا 8273 مـــركـــزا في بـــغــداد
واحملـافظات. وقال العـطية في بيان
تـــلــقـــته (الـــزمــان) امـس ان (مــسك
ـراكـز جـاء بـعـد قـيـام فـرق الكالب ا
الـــبــولــيـــســيــة كي  9 بـــعــمــلــيــات
تـفــتـيـشـيـة شـمـلت مـراكـز االقـتـراع
ومـحيـطهـا حيث  تـوزيع القوات
األمـنـيـة بـيـنـهـا اسـتـعـدادا لـيـومي
االقـتـراع اخلـاص والـعـام) مـشـيـرا
ـخـتـلف الـى ان (الـقـوات األمـنـيـة 
صــنـوفـهـا قـد أتـمـت اسـتـعـداداتـهـا

شتركة مـن أجل القيام الـعمليـات ا
ـــهــامــهم في إجـــراء انــتــخــابــات
سـليمـة ونزيهة) مـجددا دعوته الى
ـشاركـة الواسعـة في االنتـخابات (ا
) واثـنى الكاظمي واطن جلـميع ا
ــرجــعــيــة الــعــلــيـا عــلى (مــوقف ا
وجـميع اجلـهات الوطـنية والـدولية
شـاركة الـتي دعت الـناخـبـ إلى ا
ونـؤكـد أنه ال خيـار لنـا لـبنـاء عراق
مـــســـتــقـــر ومـــزدهــر إال عـن طــريق
صـناديق االقتـراع). في غضون ذلك
ال  رد عـضـو حتالف تـقدم حـيدر ا
عـلى قرار القضاء في استبعاده عن
ال في الــسـبـاق االنـتــخـابي.وقـال ا

ـفـوضـيـة اجلـمـعـة ـفــوضـ في ا ا
ال عن ــــاضــــيـــة اســــتـــبــــعــــاد ا ا
االنــتـخـابـات بـتـهــمـة اثـارة الـعـنف
والــكــراهــيـة والــنــعــرات الـقــومــيـة
والــديــنـيــة والــطـائــفــيـة. الى ذلك 
ـمـثل اخلـاص لألمـ الـعام أكـدت ا
ــتـحــدة فـي الــعــراق جــنـ لـأل ا
بـالسـخـارت أن مـهــمـة بـعـثـة األ
ـتحدة مراقـبة االنتخـابات وتقد ا
ـشـورة ولـيـس اإلشراف الـنـصح وا
عـــلـــيـــهـــا. وقـــالت بـالســـخــارت ان
(مـــجـــلس األمن مـــنح بـــعـــثــة األ
ــســاعــدة الـعــراق دعــمـا ــتــحـدة  ا
كـبـيـرا لنـشـر مـراقـب لالنـتـخـابات

الـعراقية) مـشددة على ان (مـهمتنا
مـراقبـة االنتخـابات وتقـد النصح
ـشـورة وليس اإلشـراف عـليـها) وا
واشــــارت الى (تــــركـــيــــز اجلـــهـــود
لـتحظى االنتخابـات بأعلى مستوى
مـن الـنـزاهــة والـسالمـة لــكن لـيس
ـــتــــحـــدة مـن مـــســــؤولـــيــــة األ ا
ـصـادقـة عـلى نـتـائج االنـتـخـابات ا
ثـل ألنـهـا مسـؤوليـة العـراقيـ 
ـفـوضـيـة االنـتـخـابـات واحملـكـمـة
االحتــــاديــــة). في تــــطـــور  كــــشف
مـصدر عن تـمديـد تسلـيم البـطاقات
. دون ذكر الـبـايومـتريـة لـلمـواطنـ

مزيدا من التفاصيل. 

بـــــيــــــان امس (انـــــتـــــصـــــرت ارادة
الـــفــاســديـن بــابــعـــادي من خــوض
االنـتخـابات  حـيث صادقت الـهيئة
الــقـضـائـيـة عـلـى االسـتـبـعـاد بـرغم
عـدم قـنـاعتي الـقـانـونيـة بـهـذا قرار
ـــفــوضــيــة  لـــكــني احــتــرم قــرار ا
الـقضـاء). وكانت الهـيئـة القضـائية
لـالنـــتـــخـــابـــات قـــد صـــادقت عـــلى
ـال عن الــــســــبــــاق اســــتــــبــــعــــاد ا
ــقـدم من االنــتـخــابي ورد الــطـعن ا
قــبـلـه.وقـالت مــصـادر قــضـائــيـة ان
(الــهـيـئـة الـقــضـائـيـة لـالنـتـخـابـات
ال عن صادقت على قرار استبعاد ا
الالـسـباق االنـتـخابي). وقـرر مـجلس حيدر ا
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وإجـــرام). مـن جــانـــبه  قـــال مـــديــر
حتــلـيل اإلنـتـرنت في شــركـة كـنـتـيك
دوغ مــادوري إن (فــيــســبــوك أجـرت
تـغـييـرا عـلى ما يـبـدو في مـعلـومات
ـا أثر على خوادم تـوجيه الشـبكة 

نــظــام أسـمــاء الـنــطــاقـات اخلــاصـة
بـالشركـة التي تعمل كـنوع من نظام
الــبــحث عــلى اإلنــتـرنت) وتــابع ان
(الـتـغيـيـر جعل خـوادم نـظام أسـماء
الـنطاقات على فيسبوك غير متاحة 
ــا أجــبــر خــدمـاتــهــا  فــيــســبـوك
وواتــســآب وانـســتـغــرام عــلى عـدم
االتصال باإلنترنت). وافادت مصادر
اخـر بعجز موظف  في فيسبوك عن
بــســبـب تــعــطل دخـــول مــكــاتــبـــهم 
األنـظـمـة األمنـيـة اإللـكـترونـيـة لـفتح
األبــواب.وكـتـبت مــراسـلـة صــحـيـفـة
ـز شـيرا فـريـنـكل على نـيـويـورك تا
تـوتـيـر (اتـصـلت بـشـخص يعـمل في
فـــيـــســبـــوك حتـــدث عن مـــوظـــفــ
لــكي ــكــاتب  عــاجــزيـن عن دخــول ا
يــبــدأوا بــتـقــو أبــعــاد الــعـطل ألن
بــطــاقــات دخــولـهـم لم تــعـمـل لـفــتح

األبواب). 
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سـلمـ اليوم  ذكرى  يـحيي مـئات ا
وفــاة الــرسـول االعــظم في مــحـافــظـة
الــــنـــجف  وسـط اجـــراءات امـــنـــيـــة
وخـدمـيـة واسعـة. وقـال احملـافظ لؤي
الـياسري في تصريح تابعته (الزمان)
امـس إن (اخلـــطــــة ســـتــــشــــتـــرك في
تـطبيقـها مختلف األجـهزة األمنية في
احملــافـظـة  لــتـأمـ سالمـة الـزائـرين
وحتــقـيق إنــسـيــابـيـة عــالـيــة حلـركـة
ـركبات) واضـاف ان (مديريـة بلدية ا
احملـافـظة ودوائـر الكـهربـاء والصـحة
فــضالً عن ــاء واجملــاري ومــديــرتي ا
مـشاركة مهمة وفـعالة للعتـبة العلوية
ــعـظم ــقــدسـة ومــســجــد الـكــوفــة ا ا
ـــــواكب ـــــزارات الـــــديـــــنــــيـــــة وا وا
احلـسـيـنـيـة  سـيـشـاركـون فـي تـقد
اخلـــدمــات لــلــزائــريـن الــوافــدين الى
احملافظة). وأعلن معاون رئيس أركان
هـــيــئـــة احلــشـــد الــشـــعــبي حـــســ
الـعــيـسـاوي عن أنـتـشـار سـبـعـة آالف
دينة ومـحيطها مـقاتل حول مداخـل ا
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ــوظف حـسن آل حـسن نـعـت إدارة وومالكـات حـدائق وألــعـاب الـفــنـجـان ا
ـنتزه ـنتـزه. وقال بـيان الدارة ا أثنـاء تأديـته لعـمله بـاطعـام احليـوانات في ا
تلـقته (الزمان) امس ان (الفـقيد كان مروض لـلحيوانات ومـحترف في عملهِ
لـكن ردة فـعل غيـر مـتوقـعة من احـد احلـيونـات عـند قـيامه بـسـحب الطـعام
قــام بـضـربـه عـلى مــكـان حــسـاس وتـوف عــلى اثـر الــقـد بـغــيـة تــغـيــيـره 
واضـــاف ان ( حــديـــقــة احلـــيـــوانــات هـي خــارج مـــديـــنــة األلـــعــاب  ذلك)
واحليـوانات مؤمنة بـشكل كبيـر وباقفاص محـكمة).  وأفادت مـصادر أمنية

قـتل عـامل في منـتـزه ببـغداد تـعـرض إلى هجـوم من دب خالل عـمله في
ـوجودة مـؤكـدة أن حتـقـيـقـاً مـوسـعـاً فتـح في احلادث إطـعـام احلـيـوانـات ا
األول من نوعه. ووفـقاً لـلـمصـادر نفـسهـا فإن (الـشـاب تعـرض لهـجوم من
قبل دب خالل قـيامه بـعمله داخـل متنـزه بيت الـفنـجان في منـطقـة احلرية)
واضـافت ان (الـضــحـيـة تــعـرض لـضـربــات قـاتـلـة مـن قـبل الـدب). وتـداول
ناشـطون على مواقع التواصل معلومـات عن تعرض عامل نظافة إلى هجوم
دببـة تسبب بوفاتـه.  وقالوا إن (عامل النـظافة القـادم من ذي قار للعمل في

بغداد توفى فور مهاجمته من قبل الدببة في متنزه بيت فنجان). 
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عــادت مـنـصـات الــتـواصل واتـسـاب
وانـستغرام وفـيسبوك لـلعمل مجددا
بـعـد خلل عـام أدى لتـوقف الـتطـبيق
فـي الــعــراق وعــددا مـن دول الــعــالم
ـتـعــامـلــ بـهـا. وضــربت احلـيــرة ا
وكـتب اخلبير السيـاسي سمير عبيد
فـي تـغــريــدة عـلـى تـوتــيــر ان (عـطل
ـثابة صحوة مـواقع التواصل جاء 
مـن الـــبـــنـج االفـــتـــراضي  بــــحـــيث
ـراجــعـة شــعــرت االسـر بــنـوع مـن ا
الـلـحظـية) واضـاف ان (هـذا الـعطل
وفر فرصة للعائالت للتدقيق بوجوه
ومـالمح اوالده وعواطفهم  كـما وفر
فــرصــة لــسـمــاح اصــوات بــعــضـهم
ـــنـــزل). وتــوقـــفت الـــبـــعض داخل ا
بـعض مـنصـات الـتواصل عن الـعمل
ــدة ســبــعــة ســاعــات مــتــواصــلـة .
وكـشـفت مصـادر عن ان هـكر صـيني

كــــان وراء هـــذا اخلـــلل  وتــــســـبب
بــخـســائـر بــلـغت مــلـيــارات الـدوالر
لــشــركــات فــيـســبــوك وانــســتــغـرام
وواتـساب. أفاد موقع الـكتروني بأن
ـعلومات الشـخصية ألكثر من 1.5 ا

مــلــيـار حــســاب عــلى فـيــســبـوك 
تـداولها وعرضها لـلبيع على منتدى
وقع أن شـهـير لـلقـرصـنة.وأضـاف ا
(هــذه الــواقــعــة تــشــكل أكــبــر وأهم
تـفريغ لبـيانات فيـسبوك حتى اآلن)
ـــتـــداولــة وتـــابع ان (الـــبـــيـــانــات ا
حتــتـــوي عــلى أســمـــاء شــخــصــيــة
وعــنــاوين بـريــد إلــكـتــروني وأرقـام
( هــواتف ومــعـرفــات مــسـتــخــدمـ
مـــــؤكــــدا ان (حتــــديـــــد اجملــــرمــــ
أرقـــام هــــواتف اإللــــكــــتـــرونــــيــــ 
ـكــنّــهم من إرسـال ــســتـخــدمــ  ا
رســائل نـصـيـة قـصــيـرة مـزيـفـة إلى
تـضررين ومن شأنه ـستخـدم ا ا
أن يـسـهل عـلـيـهم عـمـلـيـات احـتـيال

ادت الـى شل احلـركــة وغـرق الــعـديـد
واطنـ وتعليق رحالت مـن عجالت ا
الــطـيــران. في غـضـون ذلك  تــوقـعت
الــهـــيــئــة الــعــامـــة لالنــواء اجلــويــة
والــرصــد الـزلــزالي الــتـابــعــة لـوزارة
الــنــقل  انــخــفــاض درجــات احلـرارة
بـدءا من اليوم.وقالت الهـيئة في بيان

تـلقـته (الزمان) امس ان (طـقس اليوم
االربــعـاء سـيـكــون صـحـواً مع بـعض
الــغــيــوم ودرجــات احلــرارة مــقــاربـة
لـليوم السابق إذ ستسجل بغداد 35
والــبــصـرة  41ومــيــسـان  40درجــة
مــئــويــة). وأظــهــرت دراســة عــلــمــيـة
أن التـعـرض القـوي لـدرجات حـديـثـة 
ـــنــــاطق احلــــرارة الــــقـــصــــوى فـي ا
احلـضـريـة جـراء الـكـثـافـة الـسـكـانـية
نـاخي قد يـحـرم السـكان واالحـتـرار ا
الـفقـراء من حتسـ مسـتوى حـياتهم
ـدن. وأشـار معـدو الـدراسة فـي هذه ا
ـكن أن إلـى ان (احلـرارة الــقـصــوى 
حتـد بـطـريـقـة حاسـمـة قـدرة الـسـكان
الـفقراء عـلى حتقيق أرباح اقـتصادية
مــتـصــلـة بــالــتـنــمـيــة احلـضــريـة في
إفـريـقيـا وجـنوب آسـيا حـيث يـعيش
مــئــات ماليــ الـفــقــراء في األوسـاط
احلـضريـة من دون استثـمارات كـافية
أو تـــــــــدخـل بـــــــــشــــــــــري أو دعـم من

احلكومات). 
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اكد العراق تضامنه مع سلطنة عمان
جـــرّاء إعــصـــار شــاهـــ الــذي اودى
بـحياة نحو  11 شـخصا بـينهم طفل
تـحـدث باسم وزارة ووافـدين. وقـال ا
اخلـارجـيـة أحـمد الـصـحـاف في بـيان
تـلقـته (الزمان) امس إن (الـوزير فؤاد
حــســ اجــرى اتــصــاالً هــاتــفـيــاً مع
نــظـيـره الـعـمـاني بــدر الـبـوسـعـيـدي
اعـــرب خالله عـن تــضـــامن حــكـــومــة
وشعب العراق مع سلطنة عمان جرّاء
إعـصار شـاه الـذي خلف أعداداً من
الـــــقــــتـــــلى واجلـــــرحى). ونـــــتج عن
االعــصـار امـطــارا غـزيـرة   تــسـبـبت
بـفـيضـانات غـيـر مسـبـوقة في مـسقط
ــنــاطق  حــيث اودت وغـــيــرهــا من ا
بــحــيـاة  11شــخــصــا بــيـنــهم طــفال
ووافـدين. واتخـذت السلـطات سلـسلة
ياه الـتي غمرت اجـراءات لتصـريف ا
الـشـوارع نتـيجـة سيـول شاهـ التي

سمير عبيد
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حتـدث عن رئيـسي تشيـلي وجمـهورية
الدومينيكان أيضا.

وقــال السـو وهـو مــصـرفي سـابق في
بــــيــــان "صـــرحـت عن كل مــــداخــــيـــلي
ــــتــــرتـــبــــة في ودفــــعت الــــضــــرائب ا
ــا جــعــلـنـي أحـد دافــعي اإلكــوادور 
الـــضـــرائب الـــرئــيـــســـيــ فـي الــبالد
شــــخــــصــــيــــا". وأضـــاف أن "جــــمــــيع
االســتـثـمـارات في اإلكـوادور واخلـارج

جرت في إطار القانون".
ـتـلك الـرئـيس الـكـونـغـولي ديـنيس و
سـاســو نـغـيـسـو مـنـذ حـوالى عـشـرين
عـامـا شركـة أوفشـور في جـزر فيـرج
الــبــريــطـانــيــة بــيـنــمــا كــان الــرئـيس
ـتلك شـركت الـغابـوني علي بـونغو 
هـناك في نـهايـة العـقد األول مـن القرن
احلــادي والـعـشـرين حــسب صـحـيـفـة
لــومـــونــد الــفــرنــســيـــة الــيــومــيــة.في
اجملــــــمـــــــوع ربط االحتـــــــاد الــــــدولي
لــلــصـحــافــيــ االسـتــقــصـائــيــ بـ
األصــول اخلــارجــيـة و 336 مـن كــبـار
ـسـؤولـ الـتنـفـيـذيـ والسـيـاسـي ا
الـذين أنشأوا نحو ألف شركة أكثر من

ثلثيها في جزر فيرج البريطانية.
وتــتـعـلـق حـوالى مـلــيـوني وثــيـقـة من
أصل 11,9 مـــلـــيــون حـــصل عـــلــيـــهــا
الـصحافيـون في إطار "وثائق باندورا"
ب"ألــكــوغــال" حــسب االحتــاد الـدولي
لـلصـحافـي االستـقصـائيـ الذي أكد
أن مــكـتب احملـامـاة الـبــنـمي هـذا لـعب
"دورا رئـيـسـيا في الـتـهرب الـضـريبي"
وشــارك في إنــشـاء حــسـابــات إلخـفـاء

أموال أكثر من 160 شخصية
ـفــوضـيــة األوروبـيـة .ورأت رئــيـســة ا
أورســــــوال فـــــــون ديــــــر الين أن هــــــذه

ـمـارسـة "غيـر مـقبـولـة إطالقـا" وعلى ا
االحتــاد األوروبي "الــعـمـل أكـثــر" عـلى
ــســالــة. ووردت في الــتــحـقــيق هــذه ا
ـغنية شـاكيرا وعارضة أيـضا أسماء ا
األزيــاء كـلــوديـا شــيــفـر وكــذلك رئـيس
الـوزراء البريطاني الـسابق توني بلير
لــشـــرائه عــقــارات في لــنــدن والــوزيــر
الـفـرنسـي السـابق دومـينـيك سـتروس
ـديــر الـعـام كــان.وقـال الــتـحـقــيق إن ا
الــسـابق لـصـنـدوق الــنـقـد الـدولي قـام
بـــتـــحـــويـل ماليـــ من الـــدوالرات من
أتــعـاب نـشــاطـاته االســتـشـاريــة عـبـر
شـــــركـــــة مــــغـــــربـــــيـــــة مــــعـــــفـــــاة من
الــضــرائب.وكــتب سـتــروس كــان عـلى
غرب تـويتر "إنـني مقيم ضـريبيـا في ا
مــنــذ  2013. وأدفـع ضــرائــبي هــنــاك
ــئـة من أربــاحي مـا بــحـدود 23,8 بــا
عادل 812 ألـف يورو للـسنوات 2018

و 2019و2020.
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وفي مـعظم الـبلدان ال يـعاقب الـقانون
عــلى هــذه األفــعــال. لــكـنــهــا مــحــرجـة
بــالــنـســبـة لــبــعض الــقـادة إذ يــقـارن
االحتــــاد الــــدولـي لــــلــــصــــحــــافــــيــــ
االسـتـقـصـائـيـ بـ خـطـاب مـكـافـحة
الـفـسـاد لـدى الـبـعض واسـتـثـمـاراتهم
الذات الــضــريـــبــيـــة.وعــلى هــذا فـي ا
الـصعيـد أكد الرئيس الـكيني أوهورو
كـيـنيـاتا مـرارًا تصـمـيمه عـلى محـاربة
ـسـؤولـ الـكـيـنـيـ الـفــسـاد وإلـزام ا
بـالــشـفـافـيـة بـشـأن ثـرواتـهم في حـ
ـــلك كـــشـــفت "وثـــائق بـــانـــدورا" أنه 
مـؤسـسـة في بـنـمـا والـعـديـد مـن أفراد
بـاشرين أكـثر من 30 مـليون عـائلـته ا
دوالر فـي حــسـابــات خــارجــيــة.وعــلق

ــــلك وأســـرته". "تـــهــــديـــدا لـــسالمـــة ا
ـــــلك حتـــــمّل وأوضـح الــــبـــــيـــــان أن ا
شــــخــــصـــــيــــا كــــلــــفــــة عــــقـــــاراته في
اخلــارج.كــذلك رفض الــكــرمــلــ الـذي
طـــالــته االتــهـــامــات "مــزاعم ال أســاس
لـهـا".  وحسب حتـقيق االحتـاد الدولي
حـصلت سـفيـتالنا كريـفونـوجيخ التي
قـدمـتهـا وسـائل اإلعالم الروسـيـة على
ير أنـها عـشيقـة سابقـة للرئـيس فالد
بـوت في 2003 عـلى شـقـةفي مـقـابل
أربــعـة ماليـ دوالر في مــونـاكـو عـبـر
حـــســـابــات أوفـــشـــور. كــمـــا ورد ذكــر
مــقـربـ آخـرين مـن الـرئـيس الـروسي
فـي التقـرير.ونـفى رئيس وزراء ساحل
الـعـاج بـاتـريك أتـشي أيـضـا الـذي كان
يـدير شـركة في جـزر البـاهامـاس حتى
2006 عــلى األقل وفـقـا لــلـتـحــقـيـقـات
اإلثــنـ أن يـكــون قـام بـأي "عــمل غـيـر
قـانوني".وكان رئيس الوزراء التشيكي
أنــدريه بــابــيش نــفى األحــد أن يــكـون
أودع 22 مـــلـــيـــون دوالر فـي شـــركــات
وهـمية لتمـويل شراء قصر في موجان

بجنوب فرنسا.
وكـــتـب عــلـى تـــويـــتـــر "لم أفـــعل عـــلى
اإلطـالق أي شيء غــــيــــر قــــانــــوني أو
نـعهم من مـحاولة خـاطئ لكن هـذا ال 
تـــشــويـه ســمـــعـــتي والـــتــأثـــيـــر عــلى
قرر انية التشيكية" ا االنـتخابات البر
إجـــــراؤهــــــا اجلـــــمـــــعـــــة والــــــســـــبت
.وضع الــرئــيس اإلكـوادوري ــقــبـلــ ا
غــيـيـرمـو السـو أمــوالًـا في صـنـدوقـ
ائــتــمــانــيـ مــقــرهــمــا الـرئــيــسي في
ــتــحــدة في واليــة داكــوتـا الــواليــات ا
اجلـــنــوبــيـــة حــسب االحتـــاد الــدولي
لــلـصـحــافـيــ االسـتـقــصـائــيـ الـذي
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كـينـياتا عـلى التـقريـر مرحبـا بتـحقيق
"ســيــســـاهم في حتــســ الــشــفــافــيــة

الية" بدون أن يرد على االتهامات. ا
وكـشف التـقريـر أن الرئـيس األوكراني
ــيــر زيــلــنـــســكي الــذي بــنى فــولـــود
صــورته عـلى مــكـافــحـة الـفــسـاد أقـام
اعـتبارا من 2012 شـبكة مـن الشركات
أوفـشـور اسـتـخـدمـهـا بـصـورة خـاصة
لـــــشــــراء ثـالثــــة أمـالك بــــاهـــــظــــة في
لـندن.غير أن الرئـاسة األوكرانية بررت
ذلـك بـــضـــرور "حــــمـــايــــة نـــفــــسه" من
"األنـشـطـة الـعـدوانيـة" لـنـظـام الـرئيس
والي الـسابق فـيكـتور يانـوكوفـيتش ا
لــروســيــا.وورد اسـم وزيــر االقــتــصـاد
الــبــرازيـــلي بــاولــو غــيــديس في هــذه
الـوثائق إلخـفائـه أصوالً خلـف شركات

أوفشور. 

‰UF _«Ë  U×¹dB² « 5Ð W½—UI

vNI∫  شباب في احد مقاهي مدينة الناصرية

{ الـــــنـــــاصـــــريـــــة - (أ ف ب) - كــــان
يـفـتـرض أن يكـون الـعاشـر من تـشرين
األول اجلـاري الـتـاريخ الـذي يـدلي فيه
أنـس أحـمـد الـبـالغ  21عــامـاً بـصـوته
ـشـاركة لـلـمـرة األولى لكـنه قـرر عدم ا
ــبــكــرة عــلـى غـرار في االنــتــخــابــات ا
الـكـثيـر من الشـبـاب الذين شـاركوا في

تظاهرات تشرين 2019.
ويــقـول أحـمـد من الـنــاصـريـة  مـبـررا
قاطعة "االنـتخابات في العراق قـرار ا
ــــــال تــــــتـم حتـت وطــــــأة الــــــسالح وا
ـديـنـة الـتي تقـع على الـسـيـاسي".في ا
بـعـد 350 كـيـلـومـتـراعن بـغـداد الـفـقر
الــشــديــد وتــدهـور الــبــنى الــتــحــتــيـة
ــرشــحــ ظــاهـــران. اخــتــفت صــور ا
وارتـفـعت مـكانـهـا صـور شبـاب قـتـلوا
خـالل قمع االحـتجـاجـات التي انـدلعت
فـي تـــشــــرين األول 2019 مــــطـــالــــبـــة
بـإصالح االقتصـاد ووضع حد لـلفساد

عيشية.  وبحلول لألزمة ا
كــــــذلك خــــــطـف عـــــدد مـن نـــــاشــــــطي
الـــنــــاصـــريـــة ولـم يـــعـــرف مــــصـــيـــر
كـثيـرين.بعـد عام عـلى االحتـجاجات
ـسبـوقة في الـعراق الـتي شكّلت غـير ا
فـئة الـشبـاب الغالـبيـة الساحـقة فـيها
وكـانـت مـديـنـة الـنـاصـريـة الـبـالغ عـدد
سـكـانهـا نصف مـلـيون نـسمـة قـلبـها
يـرى الكثير من الشباب أن االنتخابات
ــبــكــرة ال تـلــبي طــمــوحــهم. ويــقـول ا
كــثـــيــرون إنــهم يــخـــشــون اخــتــطــاف
ــتــفــلت أصــواتـــهم بــســبب الـــسالح ا
والــفــســاد والــتــبـعــيــة لــلــخــارج كــمـا
يـؤكـدون بيـنـمـا قرّر الـبـعض مقـاطـعة
االســتــحــقــاق الـذي اتــخــذت حــكــومـة
مـصـطفى الـكـاظمي قـرارا بـإجرائه في

الـعـراقي الـذي ال تـزال صوره مـرفـوعة
حــتى الــيـوم في ســاحـة احلــبـوبي في
الــــنــــاصـــريــــة ولم يــــعــــرف شيء عن

مصيره.
في 28 تــشـرين الــثـاني  2019وحــده
قـــتل 85 شـــخـــصـــاً في الـــنـــاصـــريــة.
وتـراجــعت وتـيـرة االحـتـجـاجـات بـعـد
ذلـك لـــكن الــــغـــضـب لم يـــهــــدأ. لـــذلك
رشحون ال سـيما احلزبيون يـخشى ا
ديـنة مخافة مـنهم رفع صورهم في ا

أن يتم تمزيقها.
ـرشـحــون في مـحـافـظـة ذي واكــتـفى ا
قــار ومــركـزهــا الـنــاصــريـة بــخـوض
حـــمـــلــــتـــهم عـــلى مــــواقع الـــتـــواصل
االجــتــمـاعي.من قــهــوة األدبـاء يــقـول
حـيدر جعـفر البـالغ من العمر  23عـاماً
وهـــو صـــديق أنس لـــوكـــالــة فـــرانس
بــرس إنه من "الــصــعب ألي مـرشح أن
يــرفع صـوره في الــنـاصـريــة ال سـيـمـا
بـــعــد تــشـــرين واجملــازر الـــتي وقــعت
فــيـهـا. قـد يــعـتـبـر الــبـعض أي مـرشح

شريكا في قتل أصدقائهم".
ويـتذكـر جعـفر يوم 28 تـشرين الـثاني
2019 قـــائالً "كـــنـــا قـــبل ذلك بـــلـــيـــلــة
نـضحك ونتسامر مع أصدقائنا. فجراً
حـــصـل مـــا حـــصل ووصـــلـــنـــا خـــبـــر
اسـتـشـهادهم. ال يـنـبـغي ألحـد بعـمـرنا
أن يــرى أصــدقــاءه مــغــطــ بــالــدمــاء
ومـــوتى. صـــحــيح نـــحن تـــظــاهـــرنــا
بـإرادتـنا لـكن ذلك ال يبـرر قتـلنـا ونحن

قتبل العمر".
ورغم أن جـعفر خريج كلـية التمريض
ـــنـــتـــجـــات لـــكـــنـه يـــعـــمل بـــتـــوزيع ا
ـتـاجـر في انـتـظار الـتـجـمـيـلـيـة عـلى ا
تــعـيــيـنـه في وظـيــفـة حــكـومــيـة. أدلى

بـهذا احلـديث الشـريف يـوجز رسـول الـسمـاء و االنسـانـية مـحـمد ( ص) قـصته مع
الرسالة الـسماوية في امة الصحـراء  وليس حديثه هنا مخـتصا باالذى اجلسماني
ـتصـلة الـتي الحقـته وآله وأصحـابه بهـا قبـيلـة التـجارة بـالدين والـبضائع عـاناة ا وا
قـريش ومنـذ نزل الـوحي برسـالة الـوعي والتـنويـر والقـراءة .. اقرأ  بـاسم ربك الذي

خلق
وقد طبـقت عليه كل الوان الـعداوة وااليذاء بدء من االتـهام اللفـظي بالشعـر والسحر
والكذب وصـوال الى التعذيـب اجلسدي وليس انـتهاء باحلـصار في شعب ابي طالب
قـاطعـة التي تـواضع علـيهـا زعـماء قـريش لتـكون اول وثـيقـة فصل ( رض) ووثيـقـة ا
عـقــائـدي في الـتـاريـخ جتـرم حـتى عـلـى من يـتـعـاطــفـون ولـو انـسـانــيـا واخالقـيـا مع

سلم ونبيهم.  ا
وجاء اضطـراره الى اخلروج من وطنه مكة ( ولو انا كـتبنا عليـهم ان اقتلوا انفسكم
او اخـرجوا من ديـاركم  مافـعلـوه اال قلـيل ) في عمـليـة نفي اضـطراري شـاء الله ان

ب . يجعلها بوابة النصر والفتح ا
اته اذ استـمرت احلرب لـقد كـانت قصة الـنبي مع قـومه مأسـاوية في حيـاته وبعـد 
عــلـيه وعــلى دعـوة االسـالم الـتي ارســله الــله بـهــا  وعـلـى آثـاره الــفـكــريـة وســيـرته
الـشريـفة وعلى آلـه وخلص اصحـابه واصحـابهم فـواجه تاريـخه اكبـر عمـليـة تزوير
مسيـئة وحتول اعداؤه ومـحاربوا دعوته  الى زعـماء لدولة االسالم الـناشئة وصارت
االحـاديث واالساطـير تـنـسج على لـسانه الـشـريف في تبـرءتهـم وتمـجيـدهم وصارت
اخـوة االسالم والتـساوي والـتسامح امـبراطـوريات رأسـماليـة  تتـوزع االرض شرقا
ـمـالك الـتي نـبـذهـا هـو  ولم يـعـد  تـواضـعه وايـثاره وغـربـا التـخـتـلف عن الـدول وا
وتـسـامحه وحـبه لـآلخـر يـذكر  اال فـي االحاديث ان ذكـر في حـ حتـولت الـصورة
عـنه لـدى االخـر اخملــتـلف مـقـتــصـرة عـلى االســاءة واسـتـمـرار االيــذاء بـفـعل مـدعي

االسالم وأفعالهم .
لـقد كـانت سيرة الـنبي األكـرم سيرة االنـسانيـة ودعوته دعـوتها ومـا من حدث مر او
سـيـمـر عـبر الـتـاريخ اال وحملـمـد ( ص ) حـضـوره االيـجابي

فيه ولو كره الكارهون .
الــسالم عـلــيك يــارسـول الـلـه وعـلى آلك وخــيـرة اصــحـابك

الذين عرفوك حقا وما بدلوا تبديال .

{ نـيويـورك- (أ ف ب) - رفض الكـثير
ــعــلــومـات الــتي مـن الـدول والــقــادة ا
كـشـفـهـا حتـقـيق واسـع أجـراه االحتاد
الـدولي لـلـصـحـافـي االسـتـقـصـائـي
واتــهم مـئــات الـسـيــاسـيــ وأقـاربـهم
بـإخـفـاء أصـول فـي شـركـات "أوفـشور"
بـــــهــــــدف الـــــتـــــهـــــرب الـــــضــــــريـــــبي
خــصــوصـــا.وكــشف الــتــحــقــيق الــذي
نـــشــرت نـــتــائـــجه األحـــد أن عــددا من
الــقــادة الــســيــاســيــ بـيــنــهم رئــيس
الــوزراء الـتــشـيــكي ومـلـك األردن عـبـد
الـله الـثاني ورئـيس الـوزراء اللـبـناني
جنـيب ميقاتـي ورئيسا كـينيا أوهورو
كــيـنـيـاتــا واإلكـوادور غـيــيـرمـو السـو
أخــفــوا أصــوال فـي شــركــات أوفــشـور
بـــــهــــدف الـــــتــــهـــــرب من الـــــضــــرائب

خصوصا.
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وسـمي التحـقيق الذي شـارك فيه نحو
600 صـــحــافـي "وثــائق بـــانــدورا" في
إشـارة إلى أسـطـورة صنـدوق بـاندورا
الـذي يحـوي كل الشـرور. وهو يـستـند
إلـى نـحو  11,9مـلـيـون وثـيـقـة من 14
شــركـة خــدمـات مــالـيــة كـشــفت وجـود

أكثر من 29 ألف شركة أوفشور.
وحــسب هـذه الــوثـائق أنـشــأ الـعـاهل
لك عبد الله الثاني ما ال يقل األردني ا
عـن ثالث شركة أوفشور في بلدان أو
أقـاليم ذات أنـظمة ضـريبيـة متسـاهلة
واشـتـرى عـبـرها  14عـقـارا فـاخـرا في
تحـدة وبريطانـيا بأكثر من الـواليات ا
ـلكي  106مـالي دوالر.لكـن الديوان ا
فـي عــــمــــان أكــــد فـي بــــيــــان أن هــــذه
ـعــلـومـات "غـيـر دقـيـقـة" و"مـغـلـوطـة" ا
مــعــتـبــرا أن نـشــر عــنـاويــنـهــا يــشـكّل
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وقـت مــبــكــر عن مـــوعــده المــتــصــاص
غضب الشارع.

ــديــنــة مـن مــقــهى األدبــاء فـي وسط ا
يـروي أحمد الـذي تخرّج هـذا العام من
ـلك أمالً كــلـيــة االقـتـصــاد واإلدارة و
ضـئيـالً بإيـجاد عـمل في بلـد تطـال فيه
الــبــطـــالــة شــابــ من كل خــمــســة "ال
سدس) أسـتطيع أن أنتـخب والكا (ا
فـوق رأسي وأن أعبر عن رأيي والكا

فوق رأسي".
كـانت االحتجاجات محـطة مفصلية في
حـياته لكنه يعتبر أن "االنتخابات غير
. فـــهــنــا ال مـــجــديـــة في الــعـــراق أصالً
ـوقـراطـيـة طـبـيـعـيـة في ظل عـمـلـيـة د
سالح مـتفـلت ومال حـزبي متـفلت".قبل
انـتـفاضـة "تشـرين" لم يـكن أحمـد يأبه
بـالـسيـاسـية. الـيـوم ينـتـمي الى حزب
الــبــيت الـوطــني الــعـراقـي الـذي يــقـدّم
نــــــفـــــــسه عـــــــلى أنـه مــــــنـــــــبــــــثـق من
االحـتـجاجـات وقـد اختـار احلـزب عدم
تـــقــد مـــرشــحــ الـى االنــتـــخــابــات

بكرة. ا
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ويــروي الـشــاب لـوكــالـة فــرانس بـرس
"كـنت شخصاً عادياً أذهب إلى الكلية
أعـــود إلى الــبــيت أراسـل صــديــقــتي
أدرس وهـكـذا. لكن بـعـد ثورة تـشرين
شـــــــــــــعــــــــــــرت أنــه بــــــــــــاتــت لــــــــــــدي
مــســؤولــيـة".ويــضــيف "شــعـرت أن لي
مــــكـــانـــتـي في اجملـــتــــمع وثـــقــــلي في
اجملـتمع بات لي صوت".ويتـهم الكثير
من الــنـاشـطــ فـصـائل مــنـضـويـة في
احلـــشــد الـــشــعـــبي ومـــوالــيـــة إليــران
ـسـؤولـية عـن اغتـيـال وخـطف أكـثر بـا
من ســبــعــ نــاشــطــاً بــيــنــهـم ســجـاد

النجف 
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مصائب كثيرة وويالت اكثر نعاني منها منذ سنوات  لعل سببها احلقيقي كامن في
تفشي مرض اجتماعي وسياسي خطير اسمه (اجلهل).

ن تـولى زمـام االمور وقـيادة الـبـلد  اخـرج األوضـاع العـامة عن ان جـهل البـعض 
نـصـابهـا الـطبـيـعي وجعـلـنا نـترنـح ب ازمـة واخـرى  تكـاد تذهـب بعـقولـنـا من شدة

وطاتها وانعكاساتها على حياتنا اليومية بشكل عام . 
لم استغرب من إجـابات البعض وانا ابحث ب ثنايا الدعايات االنتخابية للمتنافس
على مقـاعد مجـلس النواب في دورتـه اخلامسـة  حيث سألت بـعضهم عن بـر نامجه
  (برنـامجي يكـمن في توفير االنتخابـي ولم يتوانى عن اجابـته احملبطـة بالنـسبة لي 

اخلدمات وفرص العمل).
هل هذا دور الـنائب احلقيقي  هل يعلم هـؤالء ما هو دورهم القادم  هل هناك ورش
رشـح فيـها ليـعوا مـسؤوليـاتهم  أين نحن اآلن واين سـنكون  عمل ودورات زج ا

اذا اجلهل والتجاهل الخطر مفصل من مفاصل الدولة .
ـا تـتحـمله جـهات كـثيـر أهـمهـا من سبـقهم من ـرشح فقط وإ قد اليـقع الـذنب على ا
ن شـغل نفسه بقـضايا بعـيدة كل البعـد عن تخصصه وواجـباته  فليس   النواب 
ثل راس الهرم في بلدك . هناك اسوأ من تداخل االمور واختالط االوراق لدى من 
سـؤول دوره احلقـيقي في اي وظـيفـة يؤديـها فـتراه لـيس هنـاك اسوأ من أن يـجهـل ا
متخـبطا فـوضويا اليـعرف ماذا يحـدث من حوله  وال يـهمه سوى اجلـثوم الطول مدة
ـنصب  الن مـا يـهمه ـكنـة في مـنصـبه  بـغض النـظـر عن قـدرته على إدارة هـذا ا
رموقة والـراتب الشهري الـفخم  وان ما تبقى كانة االجـتماعيـة ا (البرستـيج ) اي ا

ال يعنيه . 
لالسف اجلـــــــــــهل تفـشى بـشـكل مـخيف في األوسـاط االجـتـماعـيـة والـسيـاسـية 
حـتى صـار مــسـؤوال في اعـلى ســـــــــلــطـة تـشـريـعـيــة بـالـبـلـد ال يــعـرف مـسـؤولـيـاته
وواجـبـاته عـلى وجه الـتـحـديـد  وامـتـد اجلـهل لـيـصل الى مـرشـحـ جدد كـل همـهم
ـهام التي سـتناط ـــان ال يعـون حجم مـســــؤوليـاتهم وال ا الـوصول إلى كـرسي البـر

بهم .
مـن قـال ان واجـــــب ومـهـام عـضـو مـجــــلـس الـنـواب تـوفـير اخلـدمـات ومـنـح فرص
الـعـمـل  واجـبـهم اوسع واهـم من ذلك ولـو انـهـــــــم اضـطـلــعـوا بـهـذا الــدور بـشـكل
صــحـيح لم يــبق مــواطن بـحــاجـة الـى خـدمــات وفـرص لــلـعــمل في وقت نــاهـز عــمـر
 لم نـلحظ فـيهـا اي تغـيـير إيـجابي وال اكـون متـشائـمة ان  الـستـة عشـر عـاما  البـر
ــكن ان حتـجب  كــالـشـمـس في كـبـد حـ اذكــر ذلك بل هي احلـقــيــــــقــة الـتي ال 

السماء . 
ـسنـود اليه متـمثال في اإلشراف لـو أضطـلع عضو مـجلس الـنواب بالـدور الرقابي ا
عــلى عـمل الــســـــــــلـطـة الــتـنـفــيـذيـة بــشـكل مـهــني وحـقـيــقي  يـرافـقـه شـعـور عـال
ـســــــــؤولـيـة لـعـادت جـمـيع االمـور الى نـصـابـهـا احلـقـيـقي  ولم يـبق اي مـواطن بـا
سـاعدته في تــــــــوفير اخلـدمات او فـرص العمل النه بحاجـة الى وســـــــاطـة نائب 
حق مـكـتسـب وطبـيـعي فـي بلـد يـــــسـوده االسـتـقـرار والـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة بـجمـيع
جــوانـبـهـا  حــيث اجلـمـيع مــتـسـاو في احلـقـــــوق والـواجـبـات كــمـا في أغـلب الـدول

احملترمة .
ثل اعلى سلطـة رقابية في البلد يحـمل حقيبته متنقال كيف يرتضي عـلى نفسه من 
بـ الـدوائر والـوزارات بحـثا عن فـرصـة عمل أو تـبلـيط شارع او
راتب رعـايـة  اجتـمـاعـية  هل رغـبـتـكم في ارضاء نـاخـبـيكم
جعلـتكم تغفـلون واجبكم ومـسؤولياتـكم  أليس االحرى بكم
ـسـؤولــيـاتـهـا ارغـام الــسـلـطــة الـتـنـفــيـذيـة عــلى الـنـهــوض 

وإصالح ما تماهى من األمور .

إال أن الـوزيـر أكـد أن كـافـة نـشـاطـاتـها
كـانت قانـونية ومـصرّح بهـا للسـلطات
الـضــريـبـيـة.من جـانـبه طـلب الـرئـيس
ــكــسـيــكي أنــدريس مــانـويل لــوبــيـز ا
أوبـرادور فتح حتـقيـق يسـتهـدف نحو
ثالثـة آالف مـكـسيـكي يُـشـتـبه في أنهم
ـتلـكـات في مالذات ضريـبـية أخـفـوا 
لــلـتــهــرب من الـضــرائب بــيـنــهم أحـد
وزرائـه. وقد وردت أسماء جميعهم في
ركـز األميركي "وثـائق بانـدورا".وكان ا
لـــلــنـــزاهــة الـــعـــامــة أنـــشــأ في 1997
االحتــــاد الــــدولـي لــــلــــصــــحــــافــــيــــ
االســتـقــصـائــيـ الــذي أصـبح كــيـانـا
مـــســتـــقال في 2017. وتـــضم شـــبــكــة
االحتاد 280 صـحافيا استقصائيا في
أكـثـر من مـئة دولـة ومـنطـقـة فضال عن

حوالى مئة وسيلة إعالم شريكة.
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صطلـحات اجلاذبة  والتحدث عن سؤول   اسـتخدام ا اعتـاد بعض السادة ا
ا اسـتراتـيـجيـات مسـتـقبـليـة ..  متـنـاس لألسف  أن الـواقع مـعاكس  تـمامـا" 
يتـحدثون به من خطط  ومؤشرات لم يتمكنوا من احلفاظ على أساسياتها خالل

ؤثرة .. ناصب ا فترة توليهم ا
ؤسسات التي كانوا يشرفون على ادارتها   تراجعات  وقد شـهدت  ساحات ا
ستقـبل الذي يتحـدثون بشأنه   ( بأحالم جوهـرية  من الصعب جتـاوزها  في ا

وردية ..  ال أساس لها في الواقع) .
ـية   مـعايـيرر قـياس اجلـودة  ومؤشرات ـؤسسـات العا لذلك أوجـدت الدول وا

ساءلة ..  تقو األداء  وإجراءات احملاسبة وا
 لكي  تـكون هنالك أسس في تـقييم األوضاع مـبنية عـلى أرقام حقيـقية لإلجناز

تحققة   والنتائج ا
صطلـحات رنانة   مـثلما  ولكي ال يـتم احلديث جزافـا" 
ـنـاصب حـسـاسـة  الـذين ـكـلـفـ  يـتـفـاخـر به بـعض ا
يغـطون فشلهم  بـعبارات رنانة غـير قادرين على حتقيق
جزء مـنـهـا .. أو حـتى احلـفاظ عـلى أسـاسـيـات مـا كان

موجودا"

بـصـوته في الـعام 2018 لـكن األحداث
الــــتي تـــلت فـي الـــبالد أوصــــلـــته إلى
ـقـاطــعـة هـذا الـعـام.ووعـدت نــتـيـجـة ا
احلـكومة التي وصـلت الى السلطة في
ــثـلـة أيـار 2020 عــلى أسـاس أنــهـا 
ـــحــــاســـبـــة لــــصـــوت احملــــتـــجــــ "
ـتـظاهـرين خالل ـسـؤولـ عن قـتل ا ا
" وفق سـتـة أشـهر لـكـنـنا لم نـر شـيـئاً

حيدر.
ـصـور الـفــوتـوغـرافي حـيـدر ويــقـول ا
كـاظم الذي ينـوي مقاطـعة االنتـخابات
أيــضـا "كل األحـزاب تــابـعـة لــلـخـارج
مـنـهـا مـا هو تـابع إليـران أو لـلـواليات

ـــتــحـــدة ولــيس لـــهــا والء لـــلــعــراق. ا
يـقـدمـون مـصـلـحـة الـبالد األخـرى على
بـلـدهم".وشـكّـلت االنتـخـابـات النـيـابـية
ـبــكـرة مـطـلـبـاً لـبـعض احملـتـجـ في ا

العام 2019.
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 ويـقـول حسـ "كـنا نـعـتقـد حـينـها أن
الـــطـــريق الـــوحــيـــد لـــلـــتــغـــيـــيـــر هــو
االنـــــتــــخــــابـــــات لــــكن كـــــيف جتــــري
انـتخـابات والسالح مـوجود واألحزاب
كـلـهـا ال تـزال تـمـلك نـفـوذاً وتـمـلـك ماالً
ـنـع مـنـتـظر ?".لـكن هـذا لن  سـيـاسـيـاً
صـديـقه الذي يـدرس هنـدسـة طبـية في

أذربـيـجان من أن يـتخـذ موقـفاً مـؤيداً
لـلتصويت.فـرغم أن الشاب ال يرى أمالً
كـبـيـراً بـالعـودة إلى بـلـده لـكـنه مؤمن
بــــأن "مــــســــتــــقـالً واحــــداً أو عــــشـــرة
مـستقل لو فازوا في االنتخابات قد
يــنـجـحـون في أن يــكـونـوا أداة ضـغط
وأن يـــــؤســــســـــوا لــــذرة مـــــعــــارضــــة
حــقـيــقـيـة".لــكن في بــلـد يـتــغـلــغل فـيه
الـفـسـاد بـكل مـفـاصل الـدولـة وهـو في
رتبة الـ 21عـلى سلم الفساد بحسب ا
مـنظمة الشفافية الدولية يرد حيدر "ال
تــســتـطــيع احلــكــومـة أن تــضــمن لــنـا

نزاهة االنتخابات".

فـي وقت استـنـفـرت أجهـزة االتـصاالت
واالمـن في الــــعــــالم من اجـل حتــــديـــد
حـقـيقـة اخلـلل وسد ايـة ثـغرات امـنـية
ـمـكـن ان تـكـون مصـاحـبـة لـذلك . من ا
مـن جــهــتـــهــا أعـــلــنـت وزارة الــدفــاع
األمـريـكيـة الـبـنتـاغـون مسـاء االثـن

عن الـبدء بتـحقيق في فرضـية حصول
تـــهــديــد أمــني وراء تـــوقف مــنــصــات

التواصل االجتماعي في العالم. 
ونـقـلت قـنـاة سـكاي نـيـوز عـربـيـة نقال
عن الـبنـتاغون تـأكيـدها أنه يتم الـنظر
حـالـيـا في ما إذا كـان هـناك أي تـهـديد
أمـني وراء مـا حـصل الـيـوم من تـعطل
في عـمل منصات التواصل االجتماعي
ياً.  وأشار موقع (داون تراكر) إلى عـا
انــقــطـاع خــدمـات شــبــكـات الــتـواصل
االجـتمـاعي الثالث فـي منـاطق مكـتظة
بالسكان بينها واشنطن وباريس وقد
بــدأ اإلبالغ عن اخلــلل نــحــو الـســاعـة

 15,45ت غ. 
 وجــوبه مــســتــخــدمــو فــيــســبــوك في
ـنـاطق الـتي شـهـدت انـقـطـاع خـدمته ا
بـرسالـة تشـير إلى حـدوث خلل ما وأن
ـتـحـدث الـعــمل يـجـري حلـلّه.   وقـال ا
بـاسم فيسبوك آندي ستون عبر تويتر

»نـدرك أن الـبـعض يـواجـهـون مـشـكـلة
في الــــوصــــول إلى تــــطـــبــــيــــقـــاتــــنـــا

ومنتجاتنا. 
يــأتي انــقــطــاع اخلــدمــة غــداة ظــهـور
مــبــلــغــة عن اخملــالــفــات عــلـى شــاشـة
تـلفـزيون أمـيركي لـكشـف هويـتهـا بعد
أن سـربت مـجمـوعـة وثائق لـلـسلـطات
تـزعم أن فـيسـبـوك يعـرف أن مـنتـجاته
تـغذي الكراهية وتـضر بصحة األطفال
الـعــقـلـيـة.  وعـمـلت خــبـيـرة الـبـيـانـات
فـرانسيس هوغن 37 عـاما في شركات
من بـيـنـهـا غـوغل وبـيـنـتـرست لـكـنـها
قـالت في مقـابلـة مع برنامج 60 دقـيقة
اإلخـــبـــاري لــــشـــبـــكـــة سي بي إس(إن
فـيـسـبـوك أسوأ بـكـثـير مـن كل ما رأته
سـابقا).   ولم يرد فيـسبوك على الفور
عــلى طـلب لــلـتــعـلــيق عـلى االنــقـطـاع.
فـيما ذكـرت وكالة رويـترز أن الشخص
Face- ــســؤول عن إيــقــاف خــدمـات ا
Instagram  bookو  WhatsAppو
كـان مـتسـلـلًا يـبلـغ من العـمر 13 عـامًا
يُدعى Sun Zhizhu . و تـسبب الفشل
ـــفـــاجئ لـــتـــطـــبـــيق Facebook في ا
انـخفـاض سعـر سهم الشـركة بـنحو 5

ئة. با

 UŽU  UNKÒDFð bFÐ qLF « œËUFð »U ð«ËË Â«dG² ½≈Ë „u³ O

Issue 7087 Wednesday 6/10/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7087 االربعاء 29 من صفر 1443 هـ 6 من تشرين االول (اكتوبر) 2021م

 vK²³*« ‰uÝd « ÆÆ bL×

X¹–Ë√ ULK¦  w³½ Í–Ë√ U

الـــرقــمــيـــة فــإنّ الــعـــطل الــذي أصــاب
فـيسـبوك وتطـبيـقاته هو أكـبر انـقطاع

شهدناه حتى اآلن.
وفـي تغـريـدة على تـويـتر أوضح داون
ديــتـيـكــتـور أنّه (تـلــقّى أكـثـر من 10.6
مـــــلـــــيـــــون بالغ عـن عـــــطل مـن حــــول
الـكوكب) مـشيراً إلى أنّ (أول بالغ عن
عـدم القدرة عـلى الدخول إلى فـيسبوك
ورده قـرابة الـساعة  15:45ت غ.وبـعد
حــوالي سـبع ســاعـات بــدأت خـدمـات
فـيــسـبـوك وتـطـبـيـقــاته بـالـعـودة عـبـر

اإلنترنت).
من جـهـتـهـا قـالت شـركـة (كالود فـلـير)
لـألمن الـســيــبــراني في مــنــشــور عـلى
مـدوّنـة إلـكـتـرونيـة إنّ (فـيـسـبـوك أعاد
ي اعتباراً من االتـصال باإلنترنت العا
الـسـاعـة  22:28ت غ) مـشـيـرة إلى أنّ
(إعــادة تـشــغـيل كـلّ خـدمــات الـشــبـكـة
االجــتـمــاعــيـة بــسالســة سـيــسـتــغـرق

بعض الوقت),
وقـبيل البيان قال فـيسبوك في تغريدة
نــشــرهــا عــلى تــويـتــر عــصــر اإلثــنـ
بـتوقيت وادي السـيليكون (لـقد جهدنا
فـي العـمل من اجل اسـتعـادة الـوصول
إلى تطبيقاتنا وخدماتنا ويسعدنا أن

نبلغكم أنّها تعود عبر اإلنترنت اآلن).
وكــــــان خــــــبــــــراء فـي مــــــجــــــال األمن
الـــســـيـــبــــراني قـــالـــوا إنّـــهم رصـــدوا
ـؤدّيـة مـؤشّــرات عـلى تـعـطّل الـطـرق ا
عــبــر اإلنـتــرنت إلى عــمالق الــتـواصل
االجـــتـــمــاعـي. وقــال جـــون غـــراهــام-
كـوميـنغ كبيـر مسـؤولي التـكنولـوجيا
في كـالود فلير في تغـريدة على تويتر
ـتـلـكـاته اخـتـفوا من إنّ (فـيـسـبـوك و
عـلى شـبكـة اإلنتـرنت في خضمّ مـوجة
حتـديــثـات لـبـروتـوكـول الـتـوجـيه بـ

البوابات بي جي بي).
—«cŽ« .bIð

وخـالل فــــتـــــرة الــــعـــــطل غـــــرّد مــــايك
شـروبفر كـبير مسـؤولي التكنـولوجيا
في فـيـسـبـوك مقـدّمـاً خـالص االعـتذار
لـكـلّ من تـأثـر بـاالنـقـطـاع احلـاصل في

اخلدمات التي يؤمّنها فيسبوك.
وســـجل انــقــطــاع واسـع الــنــطــاق في
خـــدمـــات فـــيـــســـبـــوك وانـــســـتـــغـــرام
وواتـسـآب اإلثـنـ شـمل مـئـات مالي
ـستـخدم في الـعالم وفق مـا أظهر ا
مـوقع متخصص.  فيـما انخفض سهم
ي اكثر من خـمس نقاط فـيسـبوك العـا

مع توقعات بتدهورات اكبر .  

{ سـان فـرانـسـيـسـكـو (أ ف ب) - بدأ
فــيــســبــوك وتــطــبــيــقــات إنــســتــغـرام
وواتـــســاب ومــســـنــجـــر الــتــابـــعــة له
بـالعـودة إلى العمل لـيل اإلثن بـعدما
ـا يـقـرب من سـبع تـعــطّـلت خـدمـاتـهـا 
ســاعــات بــســبب (تــغــيــيــر خــاطئ في
إعــــدادات اخلــــوادم) الــــتي تــــربط من
ـــــنـــــصّــــات خـالل اإلنــــتـــــرنـت هــــذه ا

ستخدميها.
ولــيل الــثالثــاء قـال عــمالق الــتـواصل
االجــتـمــاعي في بـيــان إنّ (األشـخـاص

والــشـركــات في جــمـيع أنــحـاء الــعـالم
يـعـتـمـدون عـلـينـا لـلـبـقـاء عـلى اتّـصال
بـبـعــضـهم الـبـعض) مـضـيـفـاً (نـتـقـدّم
بــــاالعــــتـــذار ألولــــئك الــــذين تــــأثـــروا
نـصّات بـانـقطـاع خدمـات فيـسبـوك وا
الــتـابـعـة له والـذين يــحـتـمل أن يـكـون
عـددهم قد بـلغ وفقـاً خلبـراء في مجال
األمـن الـــــســـــيـــــبـــــراني مـــــلـــــيـــــارات

األشخاص).
ـــوقـع (داون ديـــتـــيــــكـــتـــور) ووفــــقـــاً 
ــتـخـصّص بـرصــد أعـطـال اخلـدمـات ا
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وجّه رئــيس حـكـومـة إقــلـيم كـردسـتـان
مــســرور الــبــارزاني رســالــة بــالــلــغـة
الـعربية إلى الـعراقي يـدعو فيها الى
الـــتـــعــايـش والــعـــودة الى الـــشـــراكــة
احلـقيقـية. وقال الـبارزاني ضمن إطار
مــشــاركــته في احلــمــلــة االنــتــخــابــيـة
قـراطي الـكـردسـتاني في لـلـحـزب الـد
أربـيل امس ان (رسـالـة كـردسـتان ,هي
رسـالـة السالم والـتعـايش واالستـقرار
واإلعمار ,ونـطالب بتـنفيذ جـميع بنود
الـــدســـتـــور والـــعـــودة إلى الـــشـــراكــة
احلـقيـقيـة والتـوافق والتوازن) ,داعـيا
ـــواطــنــ الى (انــتـــخــاب مــرشــحي ا
احلـــــزب في احملـــــافــــظـــــات األخــــرى
والــعـمل مـعــا لـنـقل جتـربــة كـردسـتـان
الـناجحـة إلى بقيـة احملافظات) ,وتابع
(لــقـد كـان االقـلــيم  وسـيـبــقى بـقـيـادة

الـــرئــيـس مــســـعــود الـــبــارزاني مالذاً
ـكـونـات وجـمـيع األحـرار في جلـمـيع ا
مــــنــــاطـق الــــعــــراق كــــافــــة). وأجـــرى
الـبــارزاني زيـارة إلى نـاحـيـة عـنـكـاوا

التابعة حملافظة أربيل. 
…b b  »U «

وذكــر بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
(الـــبـــارزانـي عـــقـــد فـــور وصـــوله الى
الـــنــــاحـــيـــة اجـــتـــمـــاعــــا مع عـــدد من
ـسؤولـ احمللـي ,بـحـضـور وزيري ا
الـــداخــــلـــيـــة ريــــبـــر أحـــمــــد والـــنـــقل
واالتـــصـــاالت آنـــو جـــوهــر واحملـــافظ
أومـــيـــد خــوشـــنــاو ,حـــيث اعـــرب عن
ســعـادته بــان تـصــبح عــنـكــاوا مـركـزاً
مـهـمـاً لـلتـعـايش الـديـني واالجـتـماعي
ــصــاحلـة) ,وأضــاف الــبــارزاني ان وا
(عـــنــكــاوا غــدت مـــركــزاً لــلـــعــديــد من
ـسيحـي الذين غادروا مـناطقهم في ا

مـدن أخرى من العراق ألسباب عديدة),
ــديــنــة تــعــد واحــدة من مــبــيــنــاً ان (ا
ـنـاطق الـتي تشـهـد مـزيداً من الـتـقدم ا
يـــومـــاً بــعـــد آخــر) ,ووجـه الــبـــارزاني
(وزيــر الــداخــلـيــة واحملــافظ ومــجـلس
احملـافظـة بجـعل النـاحيـة قضـاء حتى
يـــتــــســـنى تـــقــــد أفـــضل اخلـــدمـــات
لـلـسـكان) ,مـؤكـداً (اسـتعـداد احلـكـومة
ـكنة) ,مـبيـنا ان لـتقـد أي مسـاعدة 
(حتـويل عنـكاوا إلى قـضاء سـيضاعف
عني الذين يجب أن سؤولية على ا ا
يـبذلوا جـهوداً وبشـتى السبل من أجل
خــدمـة مـواطــني هـذا الـقــضـاء وأربـيل
وكـردستان عـامة). كمـا تفقـد البارزاني
ـــانه) اخلـــاص في مـــســـتـــشــفـى (مــر
اضي من أربـيل الـذي تـأسس الـعـام ا
قـبل الـكنـيسـة الكـلدانـيـة الكـاثولـيكـية
. ساهمة من شركاء محلي ودولي

ـكـونــات واألطـيـاف من مــخـتـلف عـن ا
ــــنـــاطـق ان (الـــعــــراق أمـــام ــــدن وا ا
اسـتحقاق كبير بعد أيام قليلة يتجسد
في االنــتـخـابـات الـتي ســتـكـون نـقـطـة
حتــول فـي الــبــلــد ورسم مــســتــقــبــله
ويـجب أن تكـون منطـلقـا حقيـقيـا نحو
ــا يــضــمن إصـالح الــوضع احلــالـي 
احلــــكم الــــرشـــيــــد ويُـــقــــرُّ احلـــقـــوق
والــواجــبــات لــلــمــواطــنــ ويــفـرض
سـيادة القـانون ويحـفظ سيادة الـبلد),
شـاركة الـواسعـة ضرورة مـؤكـدا ان (ا
ـتـربـصـ ومن يـحاول الـتالعب ـنع ا
) ,مــشـيـراً إلى ان بـأصـوات الـعـراقـيـ
(الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة ســتــخــضع
نع التزوير إلجـراءات فنية استثنائية 

 .( وضمان صوت العراقي
فـــيــمــا شــدد رئــيـس مــجــلس الــوزراء
مصطفى الكاظمي على التعامل بحزم
مع أي مـحـاولـة لـلـتـزويـر في الـعـمـلـية

االنتخابيّة. 
وذكــر بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
ــفــوضـــيــة الــعــلــيــا (الــكـــاظــمي زار ا
ــسـتـقــلـة لالنـتــخـابـات ,واطــلع عـلى ا
تطبيق احملاكاة اخلامسة  التي نفذت
قـبل إجراء انتخابـات العاشر من شهر
تـشـرين األول) ولفت الـكـاظمي الى ان
( جنـاح تنـفيـذ احملاكـاة اخلامـسة يدلّ
عــلى الــتــحــضــيــرات واالســتــعــدادات
الــكــامــلـة إلجــراء انــتــخـابــات نــزيــهـة
وشـفافـة تعبّـر عن تطلـعات العـراقي
ـستقبلية) ,مـبينا ان (احلكومة أوفت ا
بـتعهداتها التي قطعتها أمام الشعب 
وقـدّمت كل اإلجـراءات التي من شـأنها
ــفــوضــيـة  وتــعــزيـز تــســهـيـل عـمل ا
قراطية) وتابع ان (هذه الـتجربة الد
االنــتــخــابـات تــعــدّ فــرصـة تــأريــخــيـة
سارات). مشددا لـلتغيير وتـصحيح ا
عـلـى (الـتـعـامل بـحـزم مع أي مـحـاولـة
لــلــتــزويــر وعـدم الــســمــاح بــهـا). من
ـفـوضـيـة تـعـهـدهـا جـهـتـهـا  ,جــددت ا
بــضــمـان نــزاهـة نــتــائج االنــتـخــابـات
ـفـوضـيـة ـبــكـرة.وقـال عـضـو اعالم ا ا
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لـشـركـة ايـطـالـية ,وبـالـفـعـل  االتـفاق
احلــكـومـة الـعــراقـيـة مع الــشـركـة عـلى
وضع دراسـة جدوى متكـاملة للـميناء 
ــوقـع  حــيث ـــا في ذلـك اخــتـــيـــار ا
حـــددت الــشـــركــة ســـتــة مـــواقع جــرى
اخــتـيـار مــنـهـا مـوقــعـ فـقط ,ولــهـمـا
خـصائص متعددة ابـرزها بعدهما عن
شط الـعـرب وهذا الـبعـد يوفـر للـميـناء
ستمر ستقبل احلاجة لرفع الطمر ا با
الحـيـة اخملـتـلـفة  واحلـفـر لـلـقـنوات ا
اضـافة الى انه يقع على ارض اليابسة
ا يساعد تد الى البحر , العراقية و
ـيـناء ومـنشـآته بـأن تكـون فعـالة وان ا
ـسـتـقـبـل بـالـطـرق احلـديـديـة تــربط بـا
والــبـريــة الـتـي يـطــلق عـلــيـهــا الـقــنـاة
اجلــافــة ,فــضـال عن امــتــيــازات اخـرى
حـددتهـا الدراسـة التي اعدتـها الـشركة
االيــطــالــيـة بــكــلــفـة 465 مــلــيـون دوال
ولـيس تبرع من االيـطالي ,لـكن مقابل
ــيــز اجــور مــعــيــنــة) وتــابع ان (مــا 
ـنـطـقـة  هو مـيـنـاء الـفـاو عن مـوانئ ا
تـوفير الـوقت والكلـفة التي تقل عن اي
ـا فــيـهـا قــنـاة الـسـويس طــريق اخـر 
ئة من حـيث كلفة بـنحو  30الى 40 بـا
الـــنـــقل  وكــذلـك يــوفـــر وقت لـــلـــنــاقل
ـئــة وهـذا الــبـحـري من 35 الى 45 بــا
بــالـنـسـبــة لـلـتـجــارة وحـسـاب االربـاح
واخلـسـائـر مهم جـدا  اذ اصـبح موقع
ـيناء يوفـر هذه االمكانيـات  فالتاجر ا
الـدولي يولي اهـتماما بـالوقت والـكلفة
 والســيــمـا ان مــرور الــبــضـاعــة عــبـر
مـــضـــيق الـــبــحـــر االحـــمـــر الى قـــنــاة
الـسـويس ومن ثم الـتـوجه بـهـا لـلـعالم
يـــحـــتــاج الـى كــلـف ووقت كـــبــيـــرين 
يـناء االمارات وكـذلك احلال بـالنـسبـة 
الـذي تـمـر من خالله الـبـضائح ومن ثم
يـــتم نــقـــلــهــا مـــرة اخــرى عــبـــر قــنــاة
يناء سـافة ب هـذا ا الـسويس وان ا
والـقنـاة تسـتغرق وقت وكـلفـة  اضافة
ـنـطـقـة الى ان هـذه الـبـواخـر سـتـمـر 
خـطرة  هي مـنطقـة بحر الـصومال في
نـهـايـة بـحـر الـعـرب  كـونـهـا مـسـجـلـة
ـنـطـقــة ارهـاب واعـتـداء عـلى ـيـا  عــا
الحــة الــدولــيــة  وبــالـنــتــجــيــة هـذا ا
ـــيــنــاء لن يـــكــون مــنـــافــســا لـــلــفــاو ا
مـستـقبال) مـضيـفا ان (مـنشـآت ميـناء
الــفــاو تـتــضــمن كـاســر االمــواج الـذي
يناء يـحمي السـفن عند اقـترابهـا من ا
ـنطقة وخالل  كـون االمواج في هذه ا
الـعام تصل الى اربـعة امتـار ارتفاعا 
وان دخــول الــســفن مـع هــذه االمـواج
فـيه خـطـر كـبـيـر عـلـيـهـا  لـذلك وضع
بـالتصمـيم بناء كاسـر امواج الشرقي
مــنـه بــطــول ثــمــانــيــة كــلــيــومــتــرات
والــغـربـي بـطـول 18 كــيـلــومـتــرا  امـا
ـمــر فـيــكـون اكــثـر من 17 عــمق هــذا ا

وجودة مـترا  وهـذه االبعاد الـفعلـية ا
بـالتـصميم عـلى عكس مـا يروج له بأن
احلـكـومة قـقلت االعـماق الى  14مـترا
حـــيث  نـــفي ذلك رســـمــيـــا وبــدوري
ـوانئ اجــريت اتـصـاالت مع مــديـريـة ا
علـومات الصحة لها وتـأكدت ان هذه ا
 وان الـتــصـمـيم االسـاسي مـعـمـول به
حـــالــيــا) ومـــضى احلــاج حـــمــود الى
ــمـر يــكـون بــعـمق الــقـول ان (عــرض ا
ــرور 400 مـــتـــر حـــتى يـــتـــسح ذلـك 
الـسـفن ذهـابـا وايابـا وكل مـا ذكـر هو
يــعــد اجلــزء االول من مــرحــلــة انــشـاء
ـيـنـاء وقـد اجنـز بـالـكـامل سـواء كـان ا
الـكـاسـر الـشـرقي او الـغـربي مـنه لـكن
االعـماق لم تكتـمل حتى االن وقد حتال
ـيـة لــتـحـقــيق اعـمـاق الى شــركـات عــا
بـــنـــحــو 17 مـــتــرا مـن اجل الــســـمــاح
لــلــسـفن الــعـمـالقـة بــغـاطس 16 مــتـرا
ـمـر  الن هذا الـسفن ـرور في هذا ا بـا
ـيـنـاء  واحـتـواء سـتــسـهم بـانـعـاش ا
حــاويـات كــبـيــرة وتـنــقل الى الــبـر عن
طــريق الــقــنـاة اجلــافــة) ولـفت الى ان
ــيـنـاء  يـبـلغ (االرصــفـة وهي جـوهـر ا
عـددهـا 46 رصـيــفـا  بـيـنـمـا مـيـنـاء ام
قــصــر يـضم 13 رصــيــفــا  وعــدد هـذا
االرصــفــة الـكــبــيــر وضع بـالــتــصــمـيم
السـتـقـبال 25 مـلـيـون حاويـة سـنـويا 
كـمـا يـبـلغ طـول الـرصـيـف الـواحـد ب
250 الى 400 مـــتــر  وبــالـــتــالي فــأن
ـــكن ان الــــرصـــيـف بـــهــــذا الـــطــــول 
يستقبل اكثر من سفينة في ان واحد).
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مــؤكـــدا ان (ارصــفــة الــبــضـــائع يــبــلغ
عــددهــا 16 رصــيــفــا فــقط  الن الــنـقل
ســيــتـحــول من الــنـقل االعــتــيـادي الى
ــا يـــنــســـجم مع الـــنــقل بـــاحلــاويـــة 
ي  ولذلك نرى ان ارصفة الـتطور العا
الـنـقـل االعـتـيادي 16 رصـيـفـا  بـيـنـما
ارصـفـة احلـاويات 46 رصـيـفا اضـافة
الى وجـود ارصفـة للمـشتقـات النفـطية
ويــبــلغ عــددهــا ســتــة ارصــفــة  بــرغم

وجود ميناءين لتصدير النفط  لكن 
ــــيــــنــــاء احــــد مــــصـــادر وضـع هـــذا ا
الــتــصــديــر لــلـنــفـط الـعــراقي  وكــذلك
وجــود ارصــفـة اخــرى يــطــلق عـلــيــهـا
دحـرجـة البـرامـيل وبجـانب ذلك انـشاء
قـاعدة بـحريـة متـكامـلة  كـون القـواعد
ــوجـودة حــالـيــا ال تـنــافس الـقــواعـد ا
ـوجودة في ايـران والكويت الـبحـرية ا
 ومـــســفن كـــامل لـــتــصـــلــيح الـــســفن
الــقــادمـــة من مــســافــات بــعــيــدة الــتي
حتــتـاج الى وقــود ومـيــاه وغـيـر ذلك)
مـتـوقـعـا ان (يبـلغ عـدد الـسـفن الـزائرة
ــيـنــاء الـتي تــقـدر في ســنـة اكــتـمــال ا
ــرحــلـة ــرحــلــة االولى عـام 2028 وا ا
الــنـهـائـيـة عـام 2038 ولــو كـان هـنـاك
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وصـف الوكيل االقدم لوزارة اخلارجية
الـسـابق مـحـمـد احلاج حـمـود  مـيـناء
الــفـــاو الــكــبــيـــر بــالــعــمـــود الــفــقــري
ــســـتــقــبل لالقـــتــصــاد الـــعــراقي في ا
الــقـــريب  مــؤكــدا ان تــعــطــيل اجنــاز
ـيـنـاء حـتى االن سـبـبـه الـصـراع ب ا
الــصــ وامـريــكــا  كــونه عـلـى عالقـة
بـطـريق احلريـر الـذي تطـمح بـك الى
اجنـازه وايـصال بـضـائعـهـا الى اوربا
ــيــنــاء يـشــكل والــعــالم مــشــيــر الى ا
ــيــة اهــمـــيــة كــبــرى لــلــتـــجــارة الــعــا
وسـيـستـقبل حـال اجنازه اكـثر من 25

مليون حاوية سنويا. 
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وقـــال احلـــاج حـــمـــود لـ (الـــزمــان) ان
ـثل الـعـمـود (مــشـروع مـيـنـاء الـفــاو 
الـــفــــقـــري لالقـــتـــصــــاد الـــعـــراقي في
ـــســتــقــبـل  كــون الــنـــفط في طــريق ا
ــشـروع ســيــكـون الــنــضـوب  وهــذا ا
الـبديل الوحيد لالقـتصاد احمللي كونه
سـيوفـر عائدات كـبيـرة). واشار احلاج
حـمود خالل ندوة ثقافيـة نظمها نادية
الـعلوية  وحضرتها (الزمان) امس ان
ــثل مـســتــقـبل (مــيــنـاء الــفـاو الــذي 
ــيــة الـــعــراق واجـــريت دراســة اكـــاد
وضوع  حيث ان اول من فكر بـشأن ا
ــنــطــقــة هم بــأنــشــاء مــيــنــاء بــهــذه ا
الـبريطانيون ابان احتالل العراق على
اعـتـبـار ان اخللـيج الـعـربي هـو مدخل
سـتـراتـيـجي للـمـنـطـقة  لـكـنـهم تـركوا
هــذه الـفـكــرة وتـوجــهـوا نـحــو انـشـاء
مـيـنـاء ام قـصر الـذي طـور في مـا بـعد
الـى مـوانئ عـديــدة وهي خـور الــزبـيـر
ـــعــقـل وابــو فـــلــوس) واضــاف ان وا
ـــوانـئ الـــتي جـــرى انـــشـــاؤهـــا في (ا
ـنطـقة اثـر على مـوانئ العـراق بشكل ا
مـبـاشـر  وهي مـيـنـاء جـبل عـلـي الذي
ــيــة  حــيث ــوانئ الـــعــا اصـــبح من ا
ــر بـالــدرجـة ي  اصــبح الــنـقـل الـعــا
االولـى عن طـريــقه) مـبــيـنــا ان (فـكـرة
انـشاء ميناء مهم يـغطي حاجة العراق
الـتي كان متوقع لها ان تتطور حاجته
قـبـلة  والـدراسـات التي في الـعـقـود ا
ـاضـية جـرى وضـعـهـا في الـسـنـوات ا
كن ان اكـدت ان السفن الـعمالقة ال 

ــكـن اخــتــصــار هـذه جــهــود و ارادة 
ـــدة الى الـــنــصف نـــحــو 1700 الى ا
وانئ 1880 ويـعد عدد كبـير بالنـسبة 
الـــعــالم والــســـفن الــصب الـــتي تــنــقل
ا يـعرف بـالـفل وتنـقلـها الى بـضـائع 
الـبر تـتراوح من 800 الى الف و 200
ـقــدرة في تـلك وان مــجـمــوع الـســفن ا
الـسـنـة تـبـلغ الى 3000 سـفـيـنـة وهـذا
ـنطـقـة) وقال طـاقـة كبـيـرة لـلمـيـناء بـا
ـينـاء سـيـسـتـقطب احلـاج حـمـود ان (ا
يـة  النه يقـتصـد الوقت الـتجـارة العـا
ـيـناء ـنـافـسـ لهـذا ا والـكـلـفة  وان ا
ـكـون من هــو مـيـنـاء مــبـارك الـكـبــيـر ا
اربـعة مـراحل  ثالثة منـها على الـبحر
يـاه الـداخلـيـة الـكويـتـية  ـيـنـاء ا او ا
الحي ــمــر ا ــتــد الـى ا لـــكن الــرابع 
ــتـحـدة ان الــدولي الـذي قــررته اال ا
ــرا دولــيــا اليــجـوز وقــفه وال يــكــون 
الحة فـيه  وبالـتالي فـأن هذه اعـاقـة ا
مر يناء تـبنى على هذا ا ـرحلة من ا ا
ــفــاوضــات بــ الــعــراق والـكــويت وا
تـوصــلت الى تـوقـيع مـحـضـر مـشـتـرك
رحـلة الرابـعة  اما يـنص على الـغاء ا
االن فــمـيـنــاء مـبـارك تـوقـف عن الـعـمل
بـعـد اجراء احلـكومـة الـكويـتيـة دراسة
ــشــروع قـــررت عــلى اثـــرهــا ايــقـــاف ا
بـسبب رغبتهم بربط سككي مع العراق
ـوقع وحــتى يـصل ــيـنــاء بـهــذا ا الن ا
ــر ــتـــوسط عــلـــيه ان  الـى الــبــحـــر ا
ـــســـافـــة من االنـــبــار الى بـــالـــعــراق 
الـــبــصــرة حتــتــاج الـى وقت وكــلــفــة 
ـوانـئ االخـرى وهـي جـبل فــضال عـن ا
عـلي وميـناء جـوادر فجمـيعـها ال تصل
ــمـيـزات الـتي يـكـتــسـبـهـا مـيـنـاء الى ا
نطقـة الذي متوقع ان يوفر لو الـفاو با
اجنــز اكــثـــر من مــلــيــون فــرصــة عــمل
) وفي مـعـرض اجـابـته على لـلـعـاطـل
اسـئـلـة احلاضـرين بـشأن رفض تـركـيا
ربـط ســكك حـــديـــد مع الــعـــراق   قــال
احلـاج حـمـود ان (تركـيـا لن تـرفض مد
الــقـنـاة اجلـافــة في اراضـيـهـا ,الن ذلك
سـيـدر عـلـيـهـا امـواال طـائـلـة وفي حـال
امتناعها فسيكون التوجه نحو سوريا
ولـبنان  حـيث ستكـون القنـات بدائل
عن تـركـيا ولـكن استـبعـد رفض تركـيا
واؤكـد انها بصدد اعداد دراسة جدوى
ـشــروع االقـتــصـادي الـكــبـيـر) لــهـذا ا
مـــبــيـــنــا ان (مــيـــنــاء الـــفــاو يـــعــد من
ـيـة الــتي تـدخل ضـمن ــشـاريع الـعــا ا
ي الرتــبــاطـه بــطــريق الـــصــراع الــعـــا
احلـــريـــر الــــذي تـــســـعى الـــصـــ الى
اجنـازه اليـصال بـضائـعهـا الى اوربا 
وهـذا االمر بـطبـيعـته يؤثـر على اجناز
ــــشــــروع بــــوقت قــــيــــاسي بــــســــبب ا
الـضـغـوطـات اخلارجـيـة) مـشـددا على
ـصـلــحـة الـوطـنـيـة (ضــرورة مـراعـاة ا

ا له اهمية شروع  واالسـراع بأجناز ا
كـــبـــرى عـــلـى االقـــتـــصـــاد احملـــلي في

ستقبل القريب).   ا
ـستـشار االقـتصادي من جـانبـه  اكد ا
عالء الـدين نـاصـر القـصـير لـ (الـزمان)
امـس ان (مشروع الفاو ما يزال يواجه
عـوائق كـبـيرة وحتـديـات بسـبب غـياب
ـيــنـاء االرادة الــوطـنــيــة عـلى اجنــاز ا
الـكبـير ونتـيجة خـضوع ذلك لتـأثيرات
الـــدول االقــلـــيــمــيـــة) مــشـــيــرا الى ان
(الـــعــراق يـــســتـــعــد الطـالق مــبــادرات
ي بــشـأن تــنــســجم من الــتـطــور الــعــا
الـتـوجه نـحـو الطـاقـة الـبديـلـة وايـجاد
مـنــافـذ اخـرى تـدعم االقـتـصـاد وتـكـون
بـــديـــلـــة عن الـــنـــفط). بـــدوره  اوضح
اخلــبـيـر االقـتـصــادي بـاسم انـطـوان لـ
(الـزمـان) امس ان (االقـتـصـاد الـعـراقي
هــو اقـتـصـاد ريـعي بـامــتـيـاز العـتـمـاد
عـلى الـنـفط والـغاز  وان ايـجـاد فرص
اخـرى تكون داعمـة للموازنـة هو النقل
ـكـامن ومـيـنـاء الـفـاو الـذي يـعـد احـد ا
االسـاسيـة لتـقلـيل االعتـماد عـلى الريع
ــا يـقــدمه من اجـور نــقل قـد الــنـفــطي 
ـــئـــة من مـــوارد ـــا  15بــــا تــــشـــكل ر
ـوازنة التي ال تـنضب نهـائيا كـالنفط ا
اضــافــة اســتــقــطــاب مــئــات االالف من
الـعــامـلـ وتـقـلص من نـسب الـبـطـالـة
ـركـز بــاجملـتـمع  وبــالـتـالي يـتــحـول ا
الـعـراقي جتـاريـا الـى حلـقـة وصـل ب
الــشــرق والـغــرب وهــذه مــيـزة كــبــيـرة
تـضـيف لالقـتصـاد شيء كـبيـر وتـخلق
فــرصــة لــكــنـهــا حتــتــاج الى مــتــابــعـة
وجـديـة واتـمـتة الـطـرق حـتى ال حتدث
مــعـوقــات في هــذه الـعــمــلـيــة ويـســيـر
ـــشــروع بـــشــكـل ســريع) مـــؤكــدا ان ا
تـواصلة والـنزاهة (الـرقابـة الدائمـية ا
وابـعاده عن الفساد ومؤثرات االحزاب
الـسياسية واالبـتزاز التي تمارس على
ـشـاريع  واال سـيـتـعـرض هـذا اغــلب ا
ـــشــروع االقـــتــصـــادي الـــكــبـــيــر الى ا
االنــتـكــاسـة) وتــابع ان (غـيـاب االرادة
شروع هو احد االسباب الـوطنية عن ا
ــشــروع خالل الـــرئــيــســة عـن اجنــاز ا
اضية ,وسـمعت ذات مرة من االعـوام ا
الــــراحل جــــوزيف حـــنــــا الـــشــــيخ عن
ـعوقـات االساسـية الـتي كانت تـتمثل ا
ستـثمر بـابتـزاز الشركـة التي جـاءت 
يـناء ويـأخذ دوره ـاركي لـتوسـيع ا د
بـــــ عــــامي 2005 و2006 واخــــــــرت
ـشـروه  ونـأمل ان يـنـجز اجنـاز هـذا ا
ـشــروع ويـسـيـر بـاالجتـاه الـصـحـيح ا
خـدمــة لالقـتـصـاد احملـلي). وفي خـتـام
الـــنــدوة  قــدم رئـــيس الــنـــادي شــامل
الـعـاني درعا وشـهادة تـقـديريـة للـحاج
ـسـيــرته الـطـويـلـة في حــمـود تـقـديـرا 

خدمة العراق. 
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قال تعالى :
( إنّ الله ومالئـكته يـصلـون على الـنبيّ يـا أيهـا الذين آمـنوا صـلّوا عـليه وسـلموا

تسليما ) 
األحزاب  / 56

-1-
ا يلفت النظر حقا :

صطفى محمد انّ الله سـبحانه وتعالى لم يأمرنا بالصالة والتـسليم على النبي ا
ـا يـدل عـلى االّ بـعـد أن صــلى هـو ومالئـكـتـه عـلـيه  وهـذا إنْ دلّ عـلـى شيء فـا
األهليـة االستـثنائـية الـتي أوالها سبـحانه لـتعـظيم سيـد رسله وأبـنائه من جانب 

صطفى عنده من جانب آخر . كانة التي تبوأها احلبيب ا وا
وليس ذلك بعجيب على من كان سيد الكائنات على االطالق .

-2-
وقد يتساءل بعضهم فيقول :

كيف تكون صالة الله سبحانه على نبيه (ص) ?
ومنشأ السؤال :

أنَّ الـسـائل يـرى بأنَّ صـالته لله تـعـالى تـشتـمل عـلى قـيام وركـوع وسـجـود والله
ا هو { نور } كما وصف نفسه فقال : سبحانه مُنَزّه عن أنْ يكون جسماً وا

{ الله نور السموات واالرض } 
النور / 24
واجلواب :

ان صالة الله على النبي (ص) معناها الرحمة 
الئكة معناها التزكية . وصالة ا

ؤمن الدعاء . وصالة ا
-3-

وقد روي عن الرسول (ص) انه قال :
{ البخيل حقاً من ذُكرت عنده فلم يصل عليّ } 

-4-
وقد جاء في صحيح البخاري ج 8 باب (الصالة على محمد) انه :

قيل يا رسول الله : كيف نصلي عليك ?
قال :

قولوا :
اللـهم صل على محمد وآل محمد كمـا صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك

حميد مجيد .
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم

انك حميد مجيد .
-5-

ومن هنا يعلم :
انَّ من يذكر النبي (ص) ويقول صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه كما أراد 

وجاء بالصالة البتراء الناقصة وهذا هو الذي دفع االمام الشافعي للقول:
يا اهلَ بيتِ رسولِ اللهِ حبُكُم 

فَرض من الله في القرآن أَنْزَلَهُ 
كفاكم من عظيم القدر أنكم 

من يصلي عليكم ال صالة له 
-6-

وجميل ما قاله الشاعر :
الله عظّم قدْرَ جاهِ محمدٍ 
وأناله شَرَفاً لَدَيْهِ عظيماً 

في محكم التنزيل قال خللقه :
( صلوا عليه وسلموا تسليما )

ا قاله كاتب السطور : و
انْ لم تصل على النبيّ وآلِهِ 
بطلت وردّتْ منكَ كلُّ صَالةِ 
فَالهْجْ بذكرِهُمُ وصل عليهُمُ 

في كُلّ أمسيةٍ وكل غداةِ 
واجعلْ صالتَك وِرْدَكَ الباقي فقد 

ُحِبّ بكثرةِ الصلواتِ  عُرفَ ا
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ـن هم مـعك في الـعـمل جتـاه مـا تـسـتـشـعـر به من جتـنب ان تـصـرح او تـتـذمـر  
ـشـكالت االداريــة او ان تـخـفق وتـتــردد وتـنـسـحب عن اداء اي من ضــغط أللَم ا
ـناطة بك او ان تـشترك بـحوار ليس لك به مـعرفة مـسبقه او سـلطة سـؤوليات ا ا

علـمـية تـفـوضك االطالع واالنـصات بـحـكمـة ودرايـة جتاه
ـواجـهـه والـتـحــدي فـان لم تــكن كـذلك حتــقـيق حــسن ا
فاعـلم ان شخصيتك االدارية لن تستحق الوظيفة التي
انت فـيها عـلى وفق ما اخفي جتـاهك من مؤشرات في

ا اوكل اليك من منصب . الرفض وعدم الرضا 

{ عن مجموعة واتساب
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إنَّ هُـويـة األ بـاسـتـقاللـهـا بـأنْ يـكـونَ كلُّ شيء مـلـكـهـا ال مـلكَ أحـد  وبـهـذا يـكـون
واطن  ـواطن باسـتقالل بـلده  فمـتى ما أصـبح كلُّ شيء ملـكَنـا يتـنعمِ ا اسـتقالل ا

ويصبحْ قادراً على النهوض ببلده في شتى اجملاالت .
ـقال أنْ يبقى اسـتقالل العراق ذكـرى نرددها ونعـلمها ألبـنائنا بل وال أريدُ في هذا ا
أريـد أنْ تـكـون حــقـيـقـةً عــلى أرض الـواقع ال شـعــارات  فـمـا يـحــصلُ من خـروقـات
واطن وجتعـله ال يسـتطيع الـنهوض وتـدخالت خارجـية بأمن الـعراق وسـيادته تقـلق ا
ببلـده  فاستقاللُ العراق يكون بأهـله وموارده وحدوده . ففي مثل هذا اليوم من عام
1932 استقّل العراق  وبدأ يعيدُ مجدَ حضارته وتطوره  وبدأ العالم يحسبون له

ـتقـدمـة في الـعالم ; ألنَّه ألف حـسـاب  وأصبح مـن طلـيـعة الـدول ا
ــعــرفـة  ونــثــر غــبـار ــدة وجــيــزة سـابـق زمن الــتـطــور وا
االستعـمار واالستعـباد . فتقع مـسؤولية اسـتقالل العراق
صالح على زعـاماته بأنْ يـوحدوا الـصفوف  ويـهجـروا ا
الـشـخـصـيـة الـضـيـقـة  ويـخـدمـوا شـعـبهـم ; ألنّ الشـعب
صـمـام األمـان السـتـقالل الـعـراق من الـدول الـتي حتـاول

دوما بأنْ جتعله ضعيفاً بال استقالل . 

نـشـرت صحـيـفـة اخلـليج خـبـرا نـقال عن مـراسـلهـا نـقـله عن لـسان نـائـبـة اخـبرته ان
منـصب رئيس اجلمهورية  بيعه بـ 100 مـليون دوالرر او دوالرز- راحع اخلبر اذا

وعد و مضمون االحتماع? كنت مهتما!. لكن كيف عرفت النائبة 
وضوع دعوني افكك اخلبراما انه صحيح و اما ال فأذا ال فأنه ينتفي بأنتفاء ا

واذا معم فواحد من اربعة اما انها شاركت في االجتماع هي او قريب لها واما ان
الطرف الـبائع اخطـرها واما الـشاري و الرابـعة تعنـي ان الطرف الذي يـخشى على

نصب هو من سرب لها مخاوفه و اتفقا على تغذية الصحافة بقصة ملهمة!.  ا
لـيس كل اجلـرائد مـعصومـة عن ان يجـري غشـها وجتـارب النـاس مع االعالم وغشه

اي االعالم للناس اوضح من غش ابليس ألدم.
ـدعي بوثائق ـطالبة ا ان ينـشر خبـر مثل هذا و ال يـتحرك حـزب و ال ادعاء عام  لكن
ـيـلون ن  ـنـاسبـة انـا  فـقـضـية جتـلب الـتـجـروء على اي مـكـان بـأي ادعـاء كان. بـا
نـصب و ليـذكر كل شـخص تاريـخه جيـدا خاصـة قبيل لـتاريخ الـشخصـيات قـبل ا

واثــنـاء و بــعـيـد الــســــقــوط واين كـان او كــانت و مع من عـمل او
عـمـلت وكم كـان في جـيـبه من الـنـقود و كـم صار و من اين
اتت الـزيـادة?ومـثل هـذا اخلـبـر و هـذا الـتـصريـح الواضح
بــأسم قــائـــلــته و عن مـــنــصب بـــعــيــنه وســـعــر مــحــدد بـ

نصب100 مليون دوالر يعني من ضمن ما يعني ان ا
بلغ لقبل اربع سيـذهب ألخر جديد لكن ليس وفق بيعة 

نصب ألخر ام جرى شراؤه ايضا? سنوات كان ا

تـرسوا في ميناء خـور عبد الله بسبب
وانئ غـيـاب العـمق الـكافي وان هـذه ا
ي بـعـيـدة ومـنزويـة عن الـنـشـاط الـعا
ؤمل ان يكون العراق حجر وكـان من ا
الــزاويــة في الــشــرق االوسط وايــجـاد
ـوجــود حـالـيــا  لـكن اقــتـصــاد غـيــر ا
الـظروف الـتي شهدتـها البالد والـتآمر
الــــغـــربي عــــلى الـــعـــراق ,والســــيـــمـــا
االمـــريــــكي عـــطل ذلـك) ولـــفت الى ان
(الـفـكـرة بـدأت بالـتـطـور وطـرحت على
اضي  الـساحـة في ثمانـينات الـقرن ا
ـوضــوع الن فـكـرة انـشـاء حــيث تـرك ا
ـــلـــيــارات الـــدوالرات خالل مـــيـــنـــاء 
احلــرب الــعــراقــيــة االيـرانــيــة لم تالق
الـــقـــبـــول من الـــنـــظــام الـــســـابق ولم
تــنـتـعش مـن جـديـد اال بــعـد الـتــغـيـيـر
الــــذي حـــصـل بـــعـــد 2003¨ اذ عـــادت
الــفـــكــرة من جـــديــد بــانــشـــاء مــيــنــاء
يـستوعب حاجة العـراق وليكون همزة
الـوصل بـ اسـيـا وافـريـقـيـا مـن جـهة
وبــ اوربــا من جــهــة اخـرى ¨ وبــذلك
يــســتــفــيــد الـعــراق بــأن يــكــون مــركـز
ـنطقة)¨ واوضح ي في ا الـتجارة الـعا
احلـاج حـمـود ان (الـفكـرة في بـدايـتـها
انـيــطت دراسـتـهـا وتـطـويـرهـا بـوزارة
الـنـقل ومـركـز علـوم الـبـحار بـالـبـصرة
وجــهـات اخــرى مـحــلـيـة ¨ اذ  اعـداد
ـيناء من حيث مـشروع متكـامل لبناء ا
وقع الذي يعد له ـوصفات الفنـية وا ا
ـيـنـاء وعلى تـأثـيـر كبـيـر عـلى نـشاط ا
ـية)¨ مـبـيـنا ان دوره فـي التـجـارة العـا
(الــفــكــرة رفــضت ,وبــعــد ذلك تــقــدمت
شـركـات اخـرى من بيـنـهـا حنـا الـشيخ
ـيـنـاء في شبه الـذي اقـتـرح ان يكـون ا
جـزيـرة الفـاو التي تـعـد مالصقـة لشط
وتـعهـد ببنـاء مشروع مـتكامل الـعرب ¨ 
وان يــسـتـوفي تـكـالــيـفه من احلـكـومـة
بــشــكل تــدريــجي ¨ لـــكن قــربه من شط
شـروع في عام 2008 الـعرب تـوقف ا
ومـن ثم جلـأت احلــكــومـة فـي مـا بــعـد
الـى شـــــركــــات اخـــــرى  الن جـــــمـــــيع
ـــقــدمــة لـم تــتــوافـــر بــهــا ـــشــاريع ا ا
ـطـلـوبة  الـشـروط الـفـنـيـة واالمـنـيـة ا
والحــقـا تـبـرعـت احلـكـومـة االيــطـالـيـة
ـينـاء وتنـفيذه بـجعل مـهمـة تخـطيط ا
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وجـه رئـيس مــجــلس الـقــضــاء االعـلى
فائق زيدان  ,بـتشكـيل هيئات قـضائية
نـاطـق االسـتـئـنـافـية ,لـلـنـظـر في فـي ا
اجلـرائم واخملالفات الـتي ترتكب اثناء
ـقبل. ـقـرر يوم االحـد ا يـوم االقـتراع ا
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(اجملـلس عقـد جلسـته برئـاسة زيدان ,
نــاقش خاللــهــا مــوضـوع انــتــخــابـات
مــجـلـس الـنـواب  ,حــيث قــرر تـشــكـيل
ــــنـــاطق هــــيـــئــــات قــــضـــائــــيــــة في ا
االسـتـئنـافـيـة كافـة لـلنـظـر في اجلرائم
واخملـالفات التي تـرتكب اثناء الـعملية
االنــتــخــابــيــة مع تــشــديــد االجــراءات
الــقـانــونـيــة حلـمــايـة صــور ودعـايـات
ــرشــحــ لالنــتــخــابـات) ,وتــابع ان ا
(اجملـلـس اقـر تـرقـيـة عـدد من الـقـضـاة
ــنـاصب الــقــضـائــيـة ومــنح عــدد من ا
الـــتـي يـــســـتــــوجب مـــنــــحـــهـــا اقـــرار
الــــتـــشــــكـــيالت فـي بـــعـض رئـــاســـات
ــقـتـرح االســتـئــنـاف االحتــاديـة وفق ا
ـقـدم مـن رئـاسـة االسـتـئـناف ,وكـذلك ا
نقل وانتداب عدد من القضاة واعضاء
االدعــاء الـعـام بــنـاءً عــلى مـقـتــضـيـات

صلحة العامة). ا
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ـوافقة الفـتا الى ان (اجلـلسة شـهدت ا
عـلـى تـشـكـيل جلـنـة الخـتـيـار الـقـضـاة
ـرشـحـ اللـقاء مـحـاضـرات في مادة ا
احملـــكــمـــة االفــتـــراضــيـــة في كــلـــيــات
الــقـانـون) ,واضــاف ان (اجملـلس جـدد
تــأكـيــده عـلى االعـمــام الـســابق بـشـأن
البـس الالئــــــقـــــة مـن قـــــبل ارتــــــداء ا
مـنتسبي القضاء  ,وشدد على ضرورة
ظـهر الالئق لـلموظف احملـافظـة على ا
ــا يـنــسـجم مـع مـكـانــة الـقــضـاء في
اجملــــــتـــــمـع). بـــــدوره  ,اكــــــد رئـــــيس
ـرجعية اجلـمهورية برهم صالح  ,ان ا
الـعـلـيـا كـانت دومـا مـنـتـصـرة حلـقـوق
ـكــونـات والـدفـاع عـنـهم أكـثـر من أي ا
طـــــــرف آخـــــــر. وقــــــال صـــــــالـح خالل
ـثـل اسـتـقـبـاله فـي قصـر الـسـالم  

عـــمـــاد جـــمـــيل في تـــصـــريح امس ان
ـفـوضـيـة اتـخـذت جـمـيع االجراءات (ا
الـكفيلة بـاحملافظة على نزاهـة العملية
االنـتخابـية ونحن عـلى جهوزيـة عالية
وتـــنــظــيم كـــبــيــر الجنـــاح الــعــمـــلــيــة
ــرتــقــبــة) ,مــؤكــدا انه (حــتى االن لم ا
ـراقـبـ الــدولـيـ الى يــصل جـمـيـع ا

العراق).
واشـار الى ان (العدد الـكلي للـمراقب
سـيصل الى 775 مـراقبـاً). من جانـبها
ـــتـــحـــدثـــة بـــاسم قـــالـت مـــســـاعـــدة ا
ـفـوضيـة نـبراس أبـو سـودة ان (آخر ا
مـوعد لتسليم البطـاقات سيكون نهاية
الــدوام الــرســمي الــيــوم الـثـالثـاء ,وال
وعد), يـوجد حـتى االن قرار بتـمديـد ا
مـشيـرة الى ان (البـطاقـات االنتـخابـية
ـفوضـيـة تـبلغ ـتـبـقـية لـدى مـكـاتب ا ا

ŸUL∫ فائق زيدان يترأس اجتماع مجلس القضاءمليوني بطاقة).  «

مسرور البارزاني
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تــعـــلن الــشـــركــة الـــعــامــة
لــــصــــنـــاعــــات الـــنــــســـيج
واجلـلود احـدى تـشـكيالت
ـعـادن وزارة الـصـنـاعـة وا
عن دعــوتــهــا لــلــمــصـارف
كــــافــــة لــــتــــوطــــ رواتب
صارف منتسبيها فعلى ا
الـراغـبــة بـالـتـعـاقـد تـقـد
عروضهم الى قسم االعالم
والعالقـات العـامة فـي مقر
الـشركة الكـائن في الكرادة
خـارج قـرب ساحـة احلـرية
وسـيــكــون يـوم اخلــمــيس
ــــــوافق ٢١/ ١٠ / ٢٠٢١ ا
اخــــــر مـــــوعــــــد الســــــتالم

العروض.

œu  —UJ  nK
ÂUF « d b*« ÊËUF
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يالقي الــكــوفـة ومــيـســان يـضــيف الــعـلم
والـصـلـيخ يـقـابل احلـدود ودهـوك يـلـتقي
عفك . أمـا في اجملمـوعة الـثانـية فيالعب
الــشــرقــاط اجلــنــســيــة والـبــحــري يالقي
النـاصرية وديـالى يستـضيف الصـناعات
الكهربائية وكربالء يالعب فريق احلس
وبـيشـمركـة السـليـمانـية يـلتـقي السـماوة

وغاز الشمال يقابل بابل.
ـســابـقــات  حـيـدر  وقـالَ رئــيس جلـنــة ا
عوفي: على األنـدية تقد  كـشوفاتها في
مـوعــد أقـصــاه  الـرابع عــشـر من الــشـهـر
اجلـاري حـتى السـاعـة الثـانـية عـشرة
وتــرسل عـــبــر الــبـــريــد االلـــكــتــروني

الرسمي لالحتاد.
وأضافَ: يتـطلب من كل نـادٍ اختيار
ـبـاريـات مــلـعب مـنـاسـب خلـوض ا
ضمن مـنافـسات الـدوري وستـقوم
العب جلــنـة خــاصــة بــفــحص  ا
عـرفة صالحـيتـها وجـاهزيـتها
وفـي حـالـة عـدم اخـتـيـار مـلـعب
ــسـابــقـات صـالح فــإن جلــنـة ا
ــسـؤولــة عن اخــتــيـار هي ا
العب للـفرق والبد من ا
توفير سيارة إسعاف
وتــواجــد الــقـوات
األمـــــنـــــيـــــة في

العـراقيّ لكرة الـقدم قرعـة دوري الدرجة
األولى لــلــمــوسم 2021-2022 في مــقـر
االحتاد بحضور  رئيس اللجنة الدكتور
ـثـلي حـيــدر عـوفي وبـقــيـة األعـضــاء و

االندية.
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ــشــاركــة في الـدوري وقــسـمـت الـفــرق ا
البالغ عددها 24 فريقاً على مـجموعت
كـل مــجــمـوعــة تــضم 12 فــريــقــاً تــلــعب
بـطريقـة الدوري مـن مرحلـت يـتأهل من
ـمـتـاز كـل مـجـمـوعـة فـريق الى الـدوري ا

قبل. للموسم ا
وأسـفرت الـقـرعة عن وقـوع فـرق احلدود
ـــرور وســـوق الـــشـــيـــوخ ومـــصـــافي وا
ـــدني اجلـــنــوب والـــرمـــادي والـــدفـــاع ا
والـكوفـة ودهـوك وعفك ومـيـسان والـعلم
والـصلـيخ في اجملـموعـة االولى وضمت
اجملــمــوعـة الــثــانــيــة فــرق الــصــنــاعـات
الـكــهـربــائـيــة والـنــاصـريــة واجلـنــسـيـة
وديـــالى واحلـــســ وبـــابل والــشـــرقــاط
والــبــحــري والــســمــاوة وغــاز الــشــمــال

وكربالء بيشمركة السليمانية.
وسـينـطلقُ الـدوري في الـتاسع عـشر من
الــشــهــر احلــالـي إذ يالعب في اجلــولــة
ـرور سـوق الـشــيـوخ ومـصـافي االولـى ا
دني اجلنـوب يواجه الـرمادي والـدفاع ا

من الـشــهـر احلــالي حــيث سـيــتـأهل 12
ـواجـهـة فـرق فـريــقـاً لـلـمـرحـلـة الــثـانـيـة 

متاز. الدوري ا
ـسـابقـات الـفرصـة الكـبر ومـنـحت جلـنة ا
عدد من الـفرق للـمشـاركة في البـطولة مع
مـــرعـــاة ظـــروفــهـــا   مـن حــيـث الـــتــنـــقل

صاريف االخرى. وا
ـــرحــلــة  األولى قــد وكـــانت مــبــار يــات ا
شـهدت اجـراء اكـثر من   52 مبـاراة  ب

فرق الدرجت الثانيةوالثالثة 
انـتـهت بــو صـول  احـد عـشــر فـريـقـا الى
قرر لـها ان تنـطلق يوم رحـلة الثـانيـة ا ا
غلوب غد  اخلميس وستجري بخروج ا
 ويـامل مع اسـتـمـرار مـبـاريـات الـبـطـولـة
التي  تـضم  مـرحـلـتهـا الـثـالثـة  مـشـاركة
ـمـتـازة ان تـشـهـد مـفـاجـآت  كـما الـفرق ا
مــتـــوقع  ان يــحـــصل  هـــذا ولــو بـــشــكل

محصور
كما يعد اقـامة بطولة الـكاس فرصة لفرق
الـــــــدرجـــــــة االولـى لـــــــغـــــــرض االعــــــداد
ــقـبل ـبــاريــات الــدوري  ا واالســتــعــداد 
واحلـال يـنــطـبق لـفــر ق الـدرجـات االدنى
الن اخــتــيــار  اقــامــة الــبــطــولــة جــاء في

ناسب. الوقت ا
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ـــســابـــقـــات في االحتــاد أجــرت جلـــنــةُ ا

يـصيف  الـشطـرة فريق مـدينـة الشـهداء
بـيـنــمـا سـيـلـتـقب  الــنـاصـريـة  بـكـربالء
ويـلـتـقي الـديـر م الـبـحـري وكالهـمـا من
البصـرة  فيمـا يضيف  السـماوة جيرانه
فريـق عفك فيـما سـيكـون سوق الـشيوخ
باالنتـظار ويلـتقي  ميسـان بفريق بابل
عقل ويلـتقي مصـافي اجلنـوب نظيـره ا
ويـــتـــواجه  فـــريـــقـــا الــعـــراق  الـــكـــوفــة
والشـاميـة يالقي الصـادق فيـما سـيكون
ــثــنـى بــاالنــتــظــار. الــشــمــالــيــة فــريق ا

والغربية.
واسـفـرت قـرعـة اجملـمـوعـتـ الـشـمـالـيـة

والغربية.
عـن لــقــاء يـــجــمع دهــوك مـع الــشــرقــاط
ــــواجـــهـــة الـــرمـــادي وفـــريـق الـــعـــلم 
ـصلى ويواجه ويضـيف  بابـان  فريق ا
ـوصل نـظـيـره فـريق الـصـوفـية بلـديـة ا
كـــمـــا  يـــلــــتـــقي مـــصــــافي الـــشـــمـــال و
وصلي مع البيشمـركة وفريق األمواج ا
نـفط الــشـمـال  ثـم يـلـعـب  الـريـاض  مع
عــنه ويــضــيـف  الــدجـيـل   نــظــيــره غـاز
الــشـمـال فــيـمــا يـلـتــقي شـهــربـان فـريق
ديـــالى ويـــواجه أعـــالي الـــفـــرات فــريق

احلويجة.
يشارُ إلى أن مباريات اجلولة الثانية من
بطولة كأس العراق ستنطلق في السابع
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ــســـابــقـــات في االحتــاد أجـــرت جلــنـــةُ ا
رحلـة الثانية قـرعة ا العراقيّ لـكرة القدم
من بطـولة كأس الـعراق للمـوسم الكروي
2022-2021 في مقـر االحتاد   بـحضور
شاركة  ثلي الفرق ا سابقات و جلنة ا
ـســابـقـات عـلى  األنـديـة  واكـدت جلـنـةُ ا
ــشــاركــة في الــقـرعــة بــضــرورة تــقـد ا
كـشـوفـاتـهـا الرسـمـيـة قـبل انـطالق الدور
ــقــبل في الــســابع من الــشــهـر احلــالي ا
كـأقصـى حدوبـخالفه سـتُمـنع األنـدية من

خوض مباريات بطولة كأس العراق.
 وأسـفرت الـقرعـة التي  جـرت  بحـضور
ــثـــلي األنـــديــة عـن مــواجـــهـــات عــلى

ناطق. مستوى ا
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فقد اسفرت قرعة فرق بغداد عن مواجهة
ــرور  كــمـــا يــواجه احلــشــد حـــيــفــا  و ا
ــدني والـــصــلــيخ الــشــعـــبي   الــدفـــاع ا
يـــضـــيـف فـــر يق احلــــســـ   احلـــســـ
ويــــســـتـــقــــبل احلـــدود و الــــصـــنـــاعـــات
الكهـربائية فـيما سيـكون فريقـااجلنسية

صافي بوضع االنتظار . وا
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واســـفـــرت قـــرعـــة  فـــرق اجملـــمـــوعـــتــ
اجلــنــوبــيــة والــفــرات األوسط  وفــيــهــا
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ركـز الثاني في بـطولة تمكـن نادي اخلطـوط اجلوية الـرياضي احد انـدية وزارة النـقل من احلصـول على ا

قامة في العاصمة بغداد على أرض قاعة الشعب. أندية العراق لكرة السلة فئة الشباب وا
بـارات النـهائـية مع  وبـينت إدارة الـنادي أن فـريقـها الـسـلوي وبـعد تـصدره مـجمـوعته الـشـمالـية خـاض ا
ركز الثـاني في البطولة بعد أن قدم ـتصدر على اجملموعة اجلـنوبية والتي انتهت بـحصوله على ا الفريق ا

يزة. مبارات 
 وقال مديـر عام الـشركة  عـباس عـمران بأسـمي وبأسم وزيـر النـقل الكابـ ناصـر حس الـشبـلي نعرب
عن شـكـرنـا وتــقـديـرنـا جلـمـيع الالعـبـ عـلى مـاقـدمـوه مـن أداء خالل هـذه الـبـطـولـة يـلـيق بـاسم الـشـركـة

وسمعتها العريقة  .
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اكـد حـســ الـعـنــكـوشي رئـيس
نـادي الـديوانـيـة انه بدأ حـمـلته
كـعضـو هيـئـة عامـة لطـرح الثـقة
عن عــدد من األسـمــاء في احتـاد

سار. الكرة بهدف تصحيح ا
وقــال حـــســ الــعــنـــكــوشي في
تــصــريح صــحــفـي لــقــد وقــعــنـا
بـخـطـأ جـسـيم بـانـتـخـاب بـعض
الـشـخصـيـات التي ال تـخـدم كرة

القدم في العراق.
واضــاف انه البــد من تــصــحـيح
ــســـار ومــعــاجلـــة هــذا اخلــلل ا
احلـاصل" مبـينـا ان الـتصـحيح
ســـيــــخـــدم مــــشـــوار الــــكـــرة في

قبلة. رحلة ا ا
واكد ان عدداً من اعضـاء الهيأة
الـعـامـة الحتـاد الــكـرة انـضـمـوا
حلـــمــــلـــته مــــوضـــحـــاً أن عـــدد

ــنـضــمــ من الـهــيــأة الـعــامـة ا
وصل الى   28عضو هيـئة عامة

قابل للزيادة.
وبـ ان هــذه اجملـمــوعـة وبــعـد
ـقنع سـيدعون وصولـها لـلعدد ا
الجتمـاع استثـنائي لطـرح الثقة
رغـوبـة التي عن األسـماء غـيـر ا
ال تــخـدم الـكـرة الـعـراقـيـة وعـلى
رأسـهـا علي جـبـار الـنائب األول

للرئيس.
ولــــــــــــــــــفـت الــى ان االخـــــــــــــــــوة
ــتـــضـــامــنـــ في الـــهـــيــأة مع ا
حــمــلــته مــؤيــدين لــقـرار ســحب
الـثــقـة ويـسـيــرون مـعـنــا بـنـفس
وضوع محسوم التوجه وهذا ا

لكن بحاجة الى وقت.
وفي ســيــاق مـنــفــصل اكــد عالء
كـــاظم رئــــيس نـــادي الــــطـــلـــبـــة
السابق عدم رغـبته العودة الى

عمله رئـيساً لـلنادي رغم إصدار
احملـكمـة الـرياضـيـة قرار بـعودة

اإلدارة السابقة.
وقال كـاظم في تـصريح صـحفي
قـــرر عـــدم الـــعـــودة لــلـــعـــمل في
الــنـادي رغـم انـصــاف احملــكــمـة
لإلدارة الــســابــقــة وإلــغـاء عــمل
ـؤقتة النه ال يود العمل الهيئة ا
ا مـجددا في الـوسط الـريـاضي 
عــانـاه مـن ضـغـط نــفـسـي اثـرت
على وضـعه العـام سلـباً رغم كل
مـاقـدمه لـلنـادي من تـفـان وجـهد

لسنوات طويلة بحسب قوله.
واوضح انه انــفق مـبـالغ طـائـلـة
عـــلى الــنـــادي خالل الـــســنــوات
ــاضـيــة مـبــيـنــاً ان حــتى تـلك ا
ـبالـغ التي انـفـقهـا لم تـرد اليه ا
رغـم ان لــــــديـه مــــــايــــــثــــــبـت من

مصاريف انفقها للنادي.

ÍU~M u uOJ U  ‚«dF « W b √ W uD  ÂU ≈
5 ÒbI LK

ÊU e « ≠ œ«bG
بــــحــــضـــــور الــــنــــائب األول
ــبــيـة لــرئــيس الــلـجــنــة األو
الوطنية  إياد جنف أختتمت
بـقاعـة الشـعب في الـعاصـمة
بـغـداد بـطولـة أنـديـة الـعراق

بالكيوكوشنگاي.
أعـلن ذلـك لـلـمـكـتب االعالمي
رئــــيـس االحتــــاد الــــعــــراقي
للكـيوكوشـنگاي السـيد عمار
عـــدنـــان وهــيـب مــبـــيـــنــاً ان
265العباً مثلوا 32 نادياً من
مـخــتـلـف مـحــافـظــات الـبالد
شـــاركــــوا فـي مـــنــــافــــســـات

البطولة.
وخـتـم وهـيب حـديـثه مـبـيـنـاً
ان نادي آليات الشرطة حقق
ـــركــز األول في الـــبــطـــولــة ا
فيما حل نادي سـامراء ثانياً
ــركـز الـثــالث لـنـادي تـاركـاً ا
احلشد والثالث مكرر لنادي

الصحة والبيئة.
االشـارة جتـدر الى ان احتـاد

حمودي
يجتمع

باالحتادات
بية بعدسة اال
قحطان سليم
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وإسـتــمع حـمـودي الى رؤى
ومــقــتــرحــات ومــتــطــلــبــات
االحتادات التي تعهدت
بـظهـور مُـشرّف
ونـــتــائج جــيــدة

بــاذن الــله.
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إحتــاد الــكــيـك بــوكــســيــنغ  قــاسم
ـواي الــواسـطي ورئــيس إحتـاد ا
تـاي الـسـيـد مـصـطـفى جـبـار عـلك
ورئـــيس إحتـــاد اجلـــوجـــيـــســـتــو
الــدكـتــور مـخـلص حــسن ورئـيس
إحتاد التجذيف الـسيد عبدالسالم
خــلف والـســيـد زيـاد شــامل نـائب
رئــيس جلـنــة الـصــاالت في إحتـاد
كــرة الـقــدم.وأكـد حــمـودي عـلى أن
تـكـون مـشـاركـة الـعـراق في الدورة
ـقـبـلة نـوعـية ال كـمّـيـة ومعـيـارها ا
كن ان يحققه الرياضيون هو ما 
ـنــتـخـبــات من نـتــائج وأرقـام او ا

. نافسيهم اآلسيوي قارنة  با
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ترأس رعـد حمـودي رئيس الـلجـنة
ــبـــيــة الــوطـــنــيــة الـــعــراقــيــة االو
ـنـاقـشـة إجـتـمـاعـاً تـداولـيـاً كُـرّس 
مــشـاركــة الــعـراق بــدورة األلــعـاب
اآلســيــويـة داخل الــصــاالت والـتي
ـؤمل إنـطـالق فـعـاليـاتـهـا في من ا
الـعـاصـمـة التـايـلـنديـة بـانـكوك في
الـعــاشــر من شـهــر آذار من الــعـام
ـقـبل.وحــضـر االجـتــمـاع الـنـائب ا
ـبـيـة الـثـاني لـرئـيس الـلـجـنـة األو
حـيـدر اجلـمـيـلي والـنـائب الـثـالث
أحـمـد حنـون واألمـ العـام  هـيثم
عـبــد احلـمـيــد بـاالضـافــة لـرئـيس
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جانب بطولة أندية العراق بالكيوكوشنگاي بعدسة قحطان سليم

ـنتخبـنا الوطـني في مباراة الذهـاب امام اخلصم االيراني سـتوى الفني  ا
ـؤهلـة لنـهائـيات بـطولـة كاس الـعالم 2022 ال يـزال محل في التـصفـيات ا
جـدل .. اخلــسـارة بــثالثـة اهـداف مــقـابل ال شيء كــانت مـريــرة  واالكـثـر
قبول لكل خطوط الفريق .. التساؤل االهم مرارة من ذلك كـان االداء غير ا
ـنع العـب الـدفـاع او الـوسط او الـهـجـوم  ان يـتـمــحـور حـول  مـا الـذي 
ـنتخب  مـن زاويا التـحرك الى مـكان ليس يؤدي واجـبا اضـافيا لـصالح ا
ـرتـ او اكـثـر حــسب مـقـتـضــيـات الـلـعب  مـن مـسـؤولـيـتـه الـتـواجـد فـيـه 
رمى كـلـما سـنـحت له الفـرصـة  ومسـاعدة الـزمـيل على والـتـسديـد عـلى ا
نافس  وتبادل الوصـول الى مكان يشكل فيه خطورة على مرمى الفريق ا
ـنع الـالعب من الـتـفاعل ـراكـز أحـيـانـاً .. االجـابـة هي  لـيس هـنـاك ما  ا
ـنتـخب بـالده  وحتـى فريق ـتـطـلـبـات الـفـنـيـة  والى اقـصى حـد  مع كل ا
نـاديه .. ويــتـفق مع هــذ الـراي مـدرب فـريـق نـادي الـكـرخ الــدولي الـسـابق
الكـاب رزاق فرحان ويـضيف  مسـؤولية الالعبـ كبيـرة في كل مباريات
اجلـولـة احلاسـمـة لـتصـفـيات مـونـديـال قطـر  النـهم عـلى علـم تام بـالـهدف

النوعي الواجب حتقيقه  الذي يتطلب جهدا مضاعفا.
عـشـرات ان لم اقل مـئـات من احلـاالت االيـجـابـيـة تـتـكـرر كل يـوم  بـطـلـها
ـثـابر الالعب االوربي او االمـريكـي اجلنـوبي واالفـريـقي وحـتي االسيـوي ا
نـافسات القاريـة والدولية الرسـمية  وهم يؤدون واجـباتهم التكـتيكية في ا
هنـية واحلماس في نـتهى ا الفرديـة واجلماعـية  والدفاعـية والهجـومية  
اطار مـنتخـباتـهم الوطنـية في الـبطوالت الـقاريـة والدوليـة .. ال اقول انهم ال
ـتـلـكـون مؤهالت يـلـتزمـون بـتـعـليـمـات مـدربـيهم  ويـلـعـبـون في مـراكز ال 
ـكن  ولكن سـقف طمـوحاتـهم الوطـنيـة عالي اللـعب فيـها  الن ذلك غـير 
ـشـروعة  رغم ان جداً ..ال يـكتـرثـون لاللـتحـامـات القـوية  واالنـدفـاعات ا
ـاليـ من الـدوالرات  رواتـبـهـم عـالـيــة جـدا  وعــقـود لـعــبـهم بــعـشـرات ا
واصـابـة اي واحـد مـنـهـم تـنـعـكس عـلـى نـحـو خـطـيـر ومــبـاشـر عـلى فـريق
ستوى ثله .. فلـماذا ال يكون العب مـنتخبـنا الوطني بـهذا ا النـادي الذي 
سـؤولـية الـفـنيـة .. انـا ال اتهم اي العب في مـنـتخـبـنا الـوطني الـعـالي من ا
ـارس احيـانا مـسؤولـيته بالـتهـاون والتـكاسل  ولـكن مـا هو مـؤكد انه ال 
ا لـعب على الـنـحو الـذي يسـتقـيم مع مهـاراته وخبـراته   الفـنيـة داخل ا
نـتخب هـو السـبب  وهذا خالف تـربصـ بان مـدرب ا يولـد قنـاعة لـدى ا
درب ليس مسؤوال عن درب غير معني بكل التفاصيل .. ا للـحقيقة  الن ا
الـفـراغ الـذي يـتـركه الالعب خـلـفه لـشـرود ذهـني  لـيـمـنح مـهاجـم الفـريق
درب ليس له عالقـة بالتمريرة اخلاطئة  نـافس فرصة تسجيل هدف .. ا ا
ـدرب ال يوصي او بعـدم اداء واجب التـغطـية واالسـناد عـند الـضرورة .. ا
ــدرب غـيـر الالعـب بـعـدم الــتـســديـد وهــو عـلى تــخـوم مـنــطـقــة اجلـزاء .. ا
مسـؤول  عن الـتمـركـز اخلـاطىء لالعب يـرتدي قـمـيص منـتـخب بالده مـنذ
ــنـتـخـب ووضع الـتــكـتـيك ــدرب مـسـؤول عـن تـدريب ا خـمس ســنـوات .. ا
ــبـاراة واجــراء الـتــعـديالت ــبـاراة الــرسـمــيـة  وقــراءة ا ـنــاسب له في ا ا

طلوبة على التكتيك حسب متغيرات اللعب . ا
ـنـتـخب الـوطنـي في التـصـفـيـات احلاسـمـة يـؤكدون ان مـتـفائـلـون بـنـتائج ا
ـبية عانى من ركز الـرابع في دورة االلعاب االو بي الـفائز بـا نـتخب االو ا
ضـعف االعــداد لـكـنه تـغـلب عـلى ذلـك وحـقق اهم اجنـاز لـكـرة الـعـراق في
ـركــز الـرابع ـعـاصــر  في دورة اثـيــنـا عـام  2004 بـفــوزه بـا تــاريـخـهــا ا
نتـخب االيطالي الذي ضم وقتذاك ديل يدالية البـرونزية لصالح ا وخسـر ا
ـنتـخب الـوطـني الفـائـز ببـطـولة ا اسـيـا عام 2007 بـيـرو وكيـلـليـني .. وا
ـركـز االول خـالفـا لـكل عـانى مــعـانـاة شــديـدة من االعــداد  لـكــنه فـاز بــا
التـوقعات.. فـهل تتـحول مـعانـاة منـتخـبنـا الوطنـي من جهـة ضعف االعداد
ــونـديـال 2022 الى حــافـز لــلـتـصــفـيـات احلــاسـمـة 
ايجـابي يـثـمر عن الـفـوز باحـدى بـطاقـات الـتاهل
قبل عـبر التغلب الى النـهائيات في قطـر العام ا
عــلى لــبــنـان واالمــارات ذهــابــا وايــابــا  وعـدم
.. اخلـسارة امـام كـوريا اجلـنـوبـية وايـران ايـاباّ

نتمنى ذلك .

واشار الى ان هـنالك اسـماء من
الرياضي الذين خدموا النادي
من االوفيـاء من االدارة السـابقة

والــهـيــئـة الــعــامـة ســيـتــصـدون
الدارة الـــنــــادي في قـــادم االيـــام
ونـــتــمـــنى لــهم الـــتــوفـــيق لــكن

بالنسبة لي فقد قررت البقاء مع
عائلـتي في كندا والعـيش بعيدا

عن الرياضة ومتاعبها.
وكــان عـــضــو الــهــيــئــة االداريــة
السابق حيـدر عبد الرزاق كسب
الـــقـــضــيـــة الـــتـي رفـــــعـــهـــا في
احملـكمـة الـرياضـية ضـد الـهيـئة
ـؤقـتـة والـذي ادعى فـيـهـا عـدم ا
ــؤقـتـة بـادارة احـقــيـة الـهــيـئـة ا
الــــنـــادي بــــعــــد حـــلــــهـــا االدارة

السابقة.
وكـــان قـــرار احلـــكم الـــقــضـــائي
ـنـازعـات الــصـادر من مـحـكـمـة ا
الــريـاضــيــة قــد اصـدرت حــكــمـاً
قــضـــائــيـــا بــبـــــــــــطالن وغـــيــر
قـــــانــــونـــــيــــة ادارة الـــــطــــلـــــبــــة
ـــؤقــتـــــــــــة احلـــالــيـــة وعــودة ا
االدارة السابقـة وتسلمـها مهمة

ادارة النادي.
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بحث رئيس جلـنة الركـبي العراقي
فــــريق هــــزاع مع رئــــيـس االحتـــاد
اإلماراتي للركبي الـشيخ محمد بن
مـــكـــتــوم بـن جــمـــعـــة آل مـــكـــتــوم
شـترك في تـطويـر لعـبة الـتعـاون ا

الركبي.
وقــال بـيـان لالحتــاد اآلسـيـوي  إن
الـلقـاء جـاء  خالل زيـارة هزاع الى
ـتـحــدة لـعـقـد اإلمـارات الــعـربـيــة ا
اتـــفـــاقـــيـــات تـــعـــاون مع اجلـــانب
اإلمـاراتـي واآلسـيـوي مـشـيـراً الى
ــيــزًا وأثــمـر عن أن الــلــقـاء كــان 
اتــفــاق بـعــقــد بــروتـوكــول تــعـاون
وتــوأمــة بــ االحتــادين الــعــراقي
واالمــاراتي قـــريب جــداً يـــتــضــمن
تــكــفل اجلــانب االمــاراتي بــإقــامـة
مـعـسـكرات تـدريـبـيـة لـلـمـنـتـخـبات
الــعــراقــيــة لـلــرجــال والــنــسـاء في
االمــــــارات. وأضــــــاف أن االحتـــــاد
االمـــاراتـي لـــلـــركـــبي أبـــدى دعـــمه
بـإقـامـة دورات تـدريـبـيـة دولـية في
العـراق على نفـقته من أجل تـطوير

ونشر اللعبة.
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قـــــال كــــريس ســـــاتــــون مـــــهــــاجم
بالكبيرن روفرز السابق إن مهاجم
لــيــفــربــول مــحــمــد صالح "أفــضل
العـب في الـــــــعـــــــالم" فـي الـــــــوقت
ــــــــــهــــــــــاجم احلـــــــــالـي.ووصـف ا

الـلــعــبــة ســيــعــتــمــد نـتــائج
الـبــطـولـة مـعــيـاراً لـتــسـمـيـة
مــــنــــتــــخب الــــعــــراق الــــذي
سـيـشـارك في االسـتـحـقـاقات
ـقـبـلـة وأهـمـها اخلـارجـيـة ا

بـــطــولــة هــولـــنــدا الــدولــيــة
ـــقــبل مــنـــتــصف الـــشـــهــر ا
وبــطـولــة الــعـرب في لــبــنـان
مـنـتـصف شـهـر كـانون األول

قبل. ا

عالء كاظم

ثل احتاد الركبي بنظيره االماراتي لقاء 

اإلجنــلــيـــزي الــســابق آالن شــيــرر
ذهل أمام مانشستر هدف صالح ا
ســيـتـي بـأنـه "أحــد أفـضـل أهـداف
حـــــقــــبــــة الـــــدوري اإلجنــــلــــيــــزي
ــصـري ــمــتـاز".وســجل الالعب ا ا
الـبـالغ من الـعـمـر 29 عـامـاً تـسـعـة

أهـــداف في تـــسع مـــبــاريـــات هــذا
ـــوسم.وقـــال ســـاتــون: "فـي هــذه ا
الــلــحــظـة هــو أفــضل مـن مـيــسي
ورونـالـدو".وبــعـد تـسـجــيـله هـدفه
رقم 100 فـي الــدوري اإلجنـــلــيــزي
ـمتـاز في سبـتمـبر/أيلـول سجل ا

صالح أحــد أفـضل أهـدافـه لـيـمـنح
فـريـقه الـصدارة مـرة أخـرى مـقابل

مانشستر سيتي.
ــصـري الــهـدف ــهــاجم ا وصـنع ا
االفــتــتــاحي لــســاديــو مــاني بــعـد
شــوط مـثـيـر لإلعــجـاب لـكن هـدف

فـيل فــودين ثـم كـيــفــ دي بـروين
نحرف منح سيتي نقطة. ا

وقـــال ســـاتـــون إن "مــــســـتـــويـــات
الــــثـــبــــات" لـــدى صالح هـي الـــتي
جتـعـله أفـضل العب في الـعـالم في
الـــوقت احلـــالي.وبـــاإلضـــافـــة إلى

أهدافه الـتسـعة في تـسع مـباريات
سابقات قدم صالح - في جميع ا
الـذي لم يــوافق بــعـد عــلى تـمــديـد
عـــقــد جــديـــد في آنــفـــيــلــد - ثالث

تمريرات حاسمة.
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رئـيس قــسم الـلـغـة اإلنـكـلـيـزيـة في كـلـيـة االسـراء حـصـد
جــائــزتـ  االولى جــائــزة اإلبـداع الــعــراقي عن مــجـمل
ـترجـمـة لـلـعام  2020-2021 امـا أعـمـاله الـثقـافـيـة وا
ـتـرجـمـ الـعراقـيـ عن اجلـائـزة الـثـانـيـة فـمن جـمـعـيـة ا

ترجمة . مجموعة الكتب ا
»dŠ fO

ـطـربــة الـسـوريــة اطـلـقت فــيـديـو ا
كلـيب ألغنيـتهـا اجلديدة (مـسيتي)
ـقت حلن سـالم  كــلـمـات جـبــر ا
مــــعــــروف تــــوزيع رشــــيــــد هالل

إخراج مجد معروف.

 w uB « qM¹“
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ــوصل الـقى عـمــيـد كــلـيـة الــفـنـون اجلــمـيــلـة  بـجــامـعـة ا
ـسرح الـتفـاعلـي ضمن فـعالـيات مـعرض مـحاضـرة عن ا
قام في مـؤسسـة ملـتقى الكـتاب لـلثـقافة الـكتـاب الثانـي ا

ثقف . بحضور جمع من الفنان واألدباء وا والتعليم 

W³F  …—U š w½UFð dOLÝ w1≈

UNOFÐU²  s   «œUI²½≈ tł«uð qOÝuÐ
{ لوس اجنلس - وكاالت -
ــيـة تــألــقـت الــنــجــمــة الــعــا
أجنــلـيـنــا جـولي خالل حـفل
مجلـة فرايتي اخلـيري  (قوة
ـــرأة) بــفـــســـتــان بـــني من ا
صمم احلرير من مجموعة ا
الــعــراقي الــلــبــنــاني حــارث

هاشم.
الــفـــســتـــان من مـــجــمـــوعــة
(احالم شــــروق الــــشــــمس)
ورافقت النجـمة الى السهرة
ابــنـتـهــا االولى زاهـارا الـتي
بـدت أنـيـقـة بـطـقم من الـلون
االبيض. وفسـتان جولي من
لون مـوّحد ذا أكـمام طـويلة
يـتــمـاشى مع ذوق الــنـجــمـة
للتصاميم األنيقة ببساطتها

وقصتها.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـغـربيـة بسـمة اثـار فيـديو لـلـفنـانة ا
ـصري تـامر بوسـيل زوجـة الـفنـان ا
حسـني ضجـة على مواقـع التواصل
اإلجـتـمـاعي بـعـد ان ظـهـرت تـرقص
رقصة مثيرة عـلى أغنية لفرقة (بالك
اي بـيس) وتـواجـدت بـوسيـل بحـفل
لــلــفــرقــة الــذي  إحــيــاؤه بــجــانب
األهرامات في مـصر ونشـرت فيديو
بــصــفــحــتــهــا اخلـاصــة عــلى مــوقع
التواصل اإلجتمـاعي ظهرت بإطاللة
سـوداء إذ إرتـدت جــمـبـسـوت أسـود
ـقت: ضــيـق مع قــبــعـــة رمــاديــة.وعــلـَّ
(قــضــيت أجــمل أوقــات حــيــاتي في
مــــشـــــاهـــــدة الــــفـــــرقــــة BEP أحب
موسـيـقـاهم  وأجوائـهم). وتـعرضت
ـوجـة من انـتـقادات بـسـمـة بـوسـيل 
. من جــهـة اخــرى نـشـرت ــتـابــعـ ا
ي ســمـيــر غـا صـورة ــمـثــلــة إ ا

ــوا و انـا و دنـيـا مش عـارفـ بـتـتـأ
نـعـمل حـاجـة.. احلـمـدلـله احلـمـدلـله
بس انـا مش عـارفه اكـون احلـمـدلـله
كل وقت بــيـعــدي كــنت فــاكـره تــمــام
بس احلــقـــيــقــة اني هـــكــون احــسـن
وكل حاجة عمـلتها اوحش من االول
بس مش بهـدا احلمدلـله على نـعمة
الـــصالة و الــــتـــســـبــــيح و الـــدعـــاء
اكــيـد.بــطـلب من كـل الـلي بــيـحــبـني
يدعـيلي اكون كـويسـة و اصبـر اكتر
واحلـمـدالـله عـلي اي ابـتالء من كـده

انا راضية). 
ــمــثــلـة عــلـى صــعــيــد آخـر تــلــقـت ا
ـصـريـة ياسـمـ عـبـد الـعـزيـزعدداً ا
من السيناريوهات الدرامية من أجل
ــــوسم حــــسم مــــشــــاركـــتــــهــــا في ا
الـرمــضـاني 2022 خـصــوصـاً بــعـد
الــنـجــاح الـكــبـيــر الــذي حـقــقـته في
مسـلسل (الـلي مـالوش كـبيـر ) الذي

أنت بــصـدد احلــصــول عــلى تــرقــيــة كــبـيــرة لم تــكن
تتخيلها.رقم احلظ.9

qL(«

سـتجـد الـكثـيـر من االمـور السـارة في الـعـمل و التي
ستجعل حياتك االجتماعية افضل.

Ê«eO*«

يـوم  حـافظ عــلى وضـعك وقـيــمـتك في مـجــال الـعـمل
السعد السبت.

—u¦ «

حـيـاتك الـعــاطـفـيـة افــضل من الـسـابـق أنت بـحـاجـة
رقم احلظ .2 لبعض البصيرة 

»dIF «

ال تـتدخـل في شـئـون قد لـديك فـرصـة كـبـيـرة مـقـبـلـة 
تعرقل مسيرتك.

¡«“u'«

ن حـولك. ال تـصـرف انـتـباهك  أعطِ اهـتمـامـاً الـيـوم 
بسهولة عن األمور احمليطة بك.

”uI «

حياتك العـاطفية سـتغلي باحلـماسة. ال تكن مـتشائما
.يوم السعد الثالثاء. 

ÊUÞd «

طروق أمامك. قد يفاجئ من وضوع ا ال تخرج عن ا
فاجئ.  حولك بتركيزك ا

Íb'«

يـجب أن تـنـتـبه لـصـحـتك الـتي هـزّتـهـا احلـسـاسـيـات
اخملتلفة أو تتحمّل االضطرابات.

bÝô«

قـد تتـفـاجئ بسـرعة جتـاوب زمالء الـعمل مع افـكارك
. .يوم السعد االثن

Ë«b «

الـواقـعـية مع احلـبـيب وفي الـعمـل توفـر عـليـك الكـثـير
من الضغوط .رقم احلخظ .9

¡«—cF «

ال تدع جلّ همك انـهاء العـمل بل كيف تـنهيه بـالشكل
االمثل .رقم احلظ .5

 u(«

Âu−M «Ë X½√…œuIH*« WLKJ «

ـناسب الكـلـمـات لـهـا مكـانـهـا ا
داخل الــشــكل.اعـــد تــرتــيــبــهــا

فقودة: واكتشف الكلمة ا
·ËdŠ ¥ WO «dŽ WM¹b  

عـــيــال  –مـــطــر  –أجــراس –
غـــربـــال  –مـــونـــاكـــو  –مخ –
جــاني  –عــنــقــاء  –غــايــات –
رواج  –دب  –اداب  –يـــــدرأ.

الـشـاعـر الـعـراقـي صـدرت له ضـمن مـنـشـورات االحتـاد
الـعــام لألدبـاء والـكــتّـاب في الــعـراق مـجــمـوعـة شــعـريـة

اء). بعنوان ( كان شيئاً من ا

احملـامي الـعراقي نـعته نـقابـة احملـام الـعراقـي بـعد ان
ـوت االحـد في الـعـاصـمـة االردنـيـة عـمـان مـقـدمـة غــيـبه ا

التعازي إلى ولديه احملام فائق وأحمد.

الـروائي االردني نـاقشت نـدوة نظـمهـا منـتدى الـرواد الكـبار
ـيـة روايــته (جـســر عـبـدون) وشــارك فـيــهـا كل من االكــاد
عــالـــيــة الــصـــالح والــروائـي مــجـــدي دعــيــبـس وأدارتــهــا

ستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص. ا

  qONÝ Êu Š nOÝ

طــالب الـدراسـات الــعـلــيـا الـعــراقي حـصل عــلى شـهـادة
ـاجـسـتيـر في االعالم بـتـقـديـر امـتـياز من قـسم االعالم ا
ـعــنـونـة في كـلــيـة االداب بـجــامـعـة تــكـريت عن رســالـته ا
(البرامـج احلوارية في قناة الـشرقية الفـضائية - دراسة

حتليلية لبرنامج اطراف احلديث). 

بسمة بوسيل
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تستعد جمـعية الفنان الـتشكيلي
الـعــراقـيـ القـامـة مــعـرض  الـنـحت

 Â“ô w U  ≠ œ«bGÐ

مـنـذ فـتـرة طـويـلـة لم اخـرج من الـعـاصـمـة
بــغــداد وال من الــعــراق رغم أن االخــبــار ال
تــطـاق بـ كــورونـا و احلــرائق واحــتـقـان
االنــتـخــابـات وســبــاقـهــا احملـمــوم ودرجـة
ة من احلـرارة القاسية . غـير أن دعوة كر
ـــتــمـــكن غــا األخ والــصـــديق واخملــرج ا
رافقـته برحـلة إلى قـضاء الـشرقاط حـميـد 
لــعـرض مــسـرحــيـة ( (The homeهــنـاك .
جــاءت هـذه الــدعــوة مــتـزامــنــة مع رحــمـة
الـطــبـيــعـة هـذه األيــام وانـحــسـار األجـواء
احلــارة ..حـ مـا اســتـكــمل حــضـور كـادر
سرح الوطني عصرا ـسرحية في بنايـة ا ا
انــطــلـــقت رحــلــتـــنــا في طـــريق طــويل مع
تــــوجس فـي حــــســــابـــــات وتــــســــاؤالت و

مخياالت . 
كـيـف تـكـون ظــروف الـعـرض فـي قـضـاء لم
نـراه سـابـقا وقـد حتـرر مـنذ زمـن قريب من
قـــوى اإلرهـــاب.  كل هـــذا وذاك وحـــ حل
الـظـالم الـدامس والــسـيـارة تــلـتـهم األرض
الـتــهـامـآ ولم نـر ســوى أضـواء خـافـتـة من
قـرى صغـيـرة في االفق البـعيـد ومع ازدياد
تـوجسنا كنا نتبادل الكالم والنكات لتقليل
اخملـــاوف . وكــان صــوت الـــراحل (ريــاض
احـمد )حاضرا في مسجل السيارة . فضال
تصاعد في خوض التجربة عن اصـرارنا ا
بــدرجــة أعــلى كــلــمــا قــطــعـنــا شــوطــا من
الـكيـلـومتـرات.  نعم فـالـبشـارة أتيه ال ريب
في سالمــة الــوصــول اذ رأيـنــا جــمــعـا في
ـوصل ـتـجه إلى مـديـنـة ا الـشـارع الـعــام ا

احلـدباء وقبيل دخول قضاء الشرقاط. هذا
اجلـمع اجلـمـيل مـكون من شـيـوخ الـقـضاء
األجالء و الــنـخب اخلــيـرة كــذلك شـبــابـهـا
الـرائع وكلهم تـوقا وفرحا في استـقبالنا
والتهنئه بسالمة الوصول وكأن هذا اليوم

ثابة عرس لهم .
حـقـيـقـة ال بد مـن التـأكـيـد عـلـيـهـا أن عراب
بـادرة من ألفـها إلى يـاءها هو االبن هـذه ا
الـبار لـلقـضـاء الدكـتور يـاسر تـركي الرجل
الــهـــاد احملب لـــلـــثــقـــافـــة واألدب والــفن
ــسـرح وهــو حــريص عـلى أن وبــاالخص ا
يـرى أبـنـاء مـدينـته هـذا الـفن الـنـبـيل وقام
بـواجـبه الكـبـير بـأفضـل احلاالت مع أبـناء
عـمومـته وكأنه مـؤسسـة كامـلة بـحالـها بل
أكـاد أن أقول بـأنه افـضل بكـثيـر من بعض
ـؤسسات الفـنية اخلـاملة والتي تـستهلك ا

من الدولة رواتب وأمتيازات .
أصـطــحـبـونــا هـؤالء الـرجــال االفـذاذ حـ
دخــولـنــا إلى الــقـضــاء وكــانت مــحـطــتــنـا
االولى في بـيت الـتركي الـعـامر بـأهله واذا
ة وشـباب بـحشـد كبـيـر من العـوائل الكـر
الـقضـاء وهم فـرحون بـهذا الـلقـاء واحلدث
الـكبـير وغـير مـألوف لـديهم حـينهـا خاطب
اخملـرج غـا حـمــيـد اجلـمـاهـيـر احلـاشـدة
وقـال[ لـقد ولت سـنـوات القـحط واحلـرمان
وسـنــرجع لـكـم بـعـمـل شـعـبـي ومـا هـذا إال
شروع كبير ] أما ضيافة هذا البيت بدايه 
الـكبير فتعجز الكلمات أن تصفها وهي بال

حدود .
تــوزع كــادر الــعــمـل إلى بــيــوت الــشــيــوخ

االكــارم وكــانـت حــصــتـــنــا نــحـن الــكــتــاب
والـصـحـفـيـ مع بـعض الـفـنـان فـي بيت
االسـتـاذ الـفــاضل فـهـد عـنـتـر الـدوخي كـان
بـيتا كبيـرا يحتوي على عـدة غرف مصممة
عـلى شكل (سـويت) وعلى مـرتفع يـطل على
ـائه الــصـافي غــيـر نـهــر دجـلــة الـعــظـيـم 
مـلوث كـما فـي العـاصمـة وحتى الـقمـر كان
نـطقـة الـرحبـة استـقـبلـنا صـافيـا في تـلك ا
الــدوخـي مع الـــســيـــدة زوجـــته وعـــائـــلــته

ه بكل حفاوة وترحيب. الكر
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صـبـاحـا في الـيوم الـتـالي حـضـرنـا تـمرين
لـلــعــمل وكـان اخملــرج الـقــديــر يـعــمل كـأنه
سـيعـرض ألول مرة بل كـأنه سيـعرض أمام
جلــنـــة حتـــكــيـم كــبـــرى فـــقــد بـــذل جـــهــدا
بـــالــــتـــفـــاصـــيل الـــدقـــيــــقـــة في تـــوضـــيح
حـاالت(الصـراع) الذي هـو أساس مـوضوع
ـائه الـبـسـيـطة الـعـمل إلى حـد حـسـاب اال
ولم يـهـمش أي شئ في الـعـمل وهـو يـشرح
احلـاله الـفـكـريــة والـفـلـسـفـيـة في تـوضـيح
ـسرحي . كـما استـطاع الـتكيف مع الـفكر ا
أرضــــيـــة اخلــــشـــبــــة احملـــدودة الــــفـــاقـــدة
ـستلـزمات العـرض التقـليديـة من كواليس
ــمــثــلــ وكــان وأمــكــنــة خــروج ودخــول ا
لــلــفـنــيــ دورآ كــبــيــرا في نــصب أجــهـزة
االنــارة والــصــوت رغم امــكــانــات الــقــاعــة
ـعـدومـة في اسـتـقـبـال هـكذا احملـدودة بل ا

اعمال  ..
بـعـد هـذا اجلـهـد الـكـبـيـر و (الضـغط) عـلى
ا انـهـكـهم وانـهك نـفـسه أيـضا ـمـثـلـ  ا

تـأجل الـتـمـرين لـيـوم اخـر رغم ان الـعرض
مـساءا في نفس الـيوم  .جتولـنا عصرا في
ـدينـة لـتـسوق بـعض احلـاجـيات أسـواق ا
دينة كـان استقباال مبهـجا من شعب هذه ا
الــطــيـب والــقـــسم الــكـــبــيــر مـن أصــحــاب
احملالت لم يـــتــقــاض ثــمن الـــبــضــاعــة بل
أحـدهم أعـطانـا هـدايـا من محـله وهـو فرح
بـــوجــــودنـــا. وال ابـــالـغ اذا اقـــول ان احـــد
االخــــوة اخلــــيــــاطــــ أصـــــر أن يــــفــــصل
(دشـاديش) جلــمـيع أعـضـاء الـوفـد وأقـسم
عـلى ذلك وذهب بـعضـنا حملـله االنيق وأ
ــــوقـــفـه وحـــتى ال له ذلك احــــتـــرامــــا له و

(يزعل) علينا .
ـدينة يـحق لهم العيش حـقيقـة أبناء هذه ا
بــرفـاهــيـة ووداعــة وسالم بــعـد تــصــديـهم
ومـــســـاعـــدتـــهم لـــلـــقــوات االمـــنـــيـــة حــ

اسـتـباحت قـوى الـشـر والظالم مـديـنـتهم .
سـتحق ـؤسف لم يصـلهم االعـمـار ا لـكن ا
من تـبــلـيط الـشــوارع خـصـوصـا الــفـرعـيـة
ديـنة مـنهـا وأبـنيـة حكـومـية تـليق بـهـذه ا
الـصـامـدة وبـاألخص ضـرورة وجـود قـاعـة
تعطش لـلمسرح ليمـارس عليها شـبابهم ا

األدب والثقافة والفن. 
الــطـريـف بـاألمــر أن الــيــوم االخـيــر وبــعـد
ـنـافسـة بـيـنهم تـزاحم الـضيـافـة عـلـينـا وا
اضــطــررنـا أن نــأكل ٤ وجــبــات في الــيـوم
ـشاعرهم وهذه تـلبية لـطلباتـهم واحتراما 
الـوجبـات تكـاد تكـون متـزامنه مع بـعضـها
وحــ حـــانت ســاعـــة الــوداع كــان مـــنــهم
واضــحـا عــلى مــحـيــاه احلــسـرة وأاللم بل

ـمـثلـ سـمـير لـوالديـهـا الـراحلـ ا
غـا ودالل عبـد الـعـزيز وعبـرت عن
مـا يـجـول بـداخـلـهـا بـعـد خـسـارتـها
الـصـعـبـة وكـتـبت:( كل حلـظـة بـتـمـر
علـيـا شايـفـاكوا قـدام عـيني و انـتوا
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ـيـلي اخلاص.. عـروف جـودت حـسيب عـلى إ ـغـتـرب وا هـذه رسـالة أرسـلـهـا لي الفـنـان الـعراقي ا
ـا جادت به قريحـته من كلمـات دفينة ومـخلصة مع تـآسفه.. بعـد أن تناسته وزارة الـثقافة ويـعتز 
ـبدعـون.. والذين أعـرفهـم واحداً واحـداً بحـكم وظيـفتي الـطويـلة في في العـراق ومـئات من أمـثاله ا
وزارة الـثقـافة واإلعالم.. ومـا زلت. لم يكن عـندي شيء إجتـاهه ألمنـحه إياه.. يـستـحقه فـعالً سوى
أن أقدمه في ملف خاص عن مسيرته الفنية.. جمللة (اخلطاط) التي أصدرها في بغداد منذ سنت

والـتي ضـربت جـذورهـا داخل الـعـراق وخارجه بـنـجـاح كـبـير وعـلى نـفـقـتي اخلـاصـة وبدون دعم
مادي من أي جـهة رسـميـة أو نقـابيـة.. رغم اننـي فاحتـتهـا ومنـها وزارة الـثقـافة والـوقفـ الشـيعي

غتربون?! والسني.. لكن دون أمل!  أنا في العراق ومنسي فكيف ا
على أي حال.. هلم لنقرأها سوية:

عزيزي استـاذ علي ..  بعد خمس وأربع سـنة على مغادرتي العراق وهي سـنوات عديدة يرافقها
النسـيان عادةً لم أكن أتـوقع أي استذكار جـاد آتٍ من العراق (أقـول "جاد" ألني استـلمت أكثر من
رة من إنسان لم تكن بيننا عالقة دعوة لكنـني لم ألبها) لكن هذا اإلستذكار اجلاد حدث فعال هذه ا
ـشترك وسبب أو معرفة مـباشرة لكن يـبدو ان الفن وحَرفـنا اجلميل بـشكل خاص كان قـاسمنا ا
ـبادر في هذه اإللـتفاتـة ثم وجود هذه السـاحة الواسـعة - ساحتك إقترابنـا من بعض وكنتَ أنت ا
مـجلـتك - هـو مَن مـهّـد فـرصـة إقـترابـنـا وأنـا بـدوري سـأبـقى معـتـزاً بـهـذا اإلقـتـراب.. لم تـكن لديّ
معـلومـات كـافيـة عن مجـلـة "اخلطـاط" لكن دعـوتك لي حـفزتـني على ان أتـصـفح بعض أعـدادها في

ن مـوقـعك علـى فيـسـبـوك فوجـدتـهـا مجـلـة رصـينـة ومـنـبراً جـادّاً في الـتـعريف 
ا يخص الفعاليات والطروحات احمليطة ارسون اخلط العربي وبأعمالهم و
بهذا الـفن اجلميل.. شـكراً جزيالً عـزيزي علي عـلى إلتفـاتتك التي أعـتز بها
ن ـهـمة: اخلـطاط.لك و في الـتعـريف بـأعمـالي وبيّ شـخصـياً عـلى سـاحتك ا

حتب أجمل األماني .. وجمللتك إستمرار التقدم والتوفيق.
جودت حسيب).
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التشـكيلي االردني افـتتح ضمن فعـاليات مهـرجان احلصاد
دينة) ويجسد فيه عنون (إربديات وسط ا التاسـع معرضه ا

الكوفحي وسط مدينة إربد بلوحات تشكيلية.

عـــــرض فـي رمـــــضـــــان
ـاضي. وعـادت عـبـد ا
الـعـزيـز الى مـصـر
مـنذ ايـام قـلـيـلة
بــــــــــــــعــــــــــــــد
اســتــكــمــال
رحــــــــــلـــــــــة
عالجها في
ســـويـــســرا
مــنـــذ اكــثــر
من شـــــهـــــر
ونـــــــــــــصـف
الـشـهـر وذلك
بـــعـــد مـــرورهــا
بــوعـكــة صــحــيـة
شـــــــديــــــــدة اثـــــــر
خضـوعهـا لعـملـية
ازالـة تـكـيـسـات من

بيض. ا

العراقي 2021.
 وقال رئـيس اجلمـعـية الـفنـان قاسم
ســـبــتي لـ  (الـــزمــان ) ان (الــهـــيــئــة

اإلداريـــة وجـــهت الــــدعـــوة لـــكـــافـــة
النـحاتـ من االعضـاء في اجلمـعية
الى تـقـد اعمـالـهم الـفـنـية من اجل
عـرض الذي شـاركة في هـذا ا ا
ســيـــقـــام في مـــقـــر اجلــمـــعـــيــة

ببغداد.
و البـدء بـاسـتالم االعـمال من
يـوم امس اخلـامـس من تـشـرين
االول اجلاري ولـغاية ال 21 من
ـقـبل)  مـؤكـدا تـشـرين الـثـاني ا
ــعـــرض ســيــكــون ان (مـــوعــد ا
مــطـــلع شــهـــر كــانــون االول من

العام احلالي) .
واوضـح ســـــبــــــتي (ان شـــــروط
سابقة تكون فقط للفنان من ا
االعـــضـــاء فـي اجلـــمـــعـــيــة وان
يـكون الـعـمل منـجـز حديـثـاً ب
ولـم عـــــــــــــــــامـي 2019 و 2021 
يـــعــــرض بـــاي نـــشـــاط ســـابق
ـنفذة والتقـبل اعمال (الـنحت) ا

من مواد  ,اجلبس  والشمع).
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أرسل مــديــر عــام دائــرة الــســيــنــمــا
سرح أحمد حسن موسى حتياته وا

وتـمـنـياتـه بدوام الـصـحـة والـعـافـية
مــقـرونـة بــبـاقـة مـن الـزهـور قــدمـهـا
نـيـابـةً عـنه مـديـر الـعالقـات واإلعالم
في الدائـرة أحـمد هـيثم
الـى الــــفــــنــــان الــــرائـــد
ســــعـــدون الــــعـــبــــيـــدي
تـــعــــبـــيـــراً عن احملـــبـــة
واإلعــــتــــزاز بــــشــــخص
الــــــعــــــبــــــيــــــدي ودوره
الـــريــــادي في احلـــركـــة
ــسـرحــيــة  الـعــراقــيـة ا
عبر الـعديـد من األعمال
ـسـرحـيـة التـي شكـلت ا
عالمـــات مـــضـــيــئـــة في
ـــــســـــرح فـــــضـــــآلً عن ا
تــسـنــمه مــنـصب مــديـر
عــام دائـــرة الــســيــنــمــا
ـسـرح .وكـان  نـقـيب وا

الـفنـانـ الـعراقـيـ جـبار
جودي قد زاره قبل ايام
حـــــــيث يــــــــرقـــــــد في
مــــســــتـــــشــــفى ابن
الـــبـــيـــطـــار إثــر
تــــــعــــــرضه
جلــلــطــة
قـــلــبـــيــة
وأطمـئن
عــــــــــــــــــلـى
صــــــــحــــــــته
مــــقــــدمــــا له
باقة متمنياً له
الشـفاء الـعاجل

والـسالمـة الـتامـة ومن
جانبه اعرب الـعبيدي عن
بـالغ سـعـادته لـهـذه الـزيـارة

التي روّحت عنه كثيراً .
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وهي واعـيـة تـمـامـا وبـحـرفـيـة عـالـيـة كـيف
ــتـلــقـ وكــيف تـقــودنـا في أداء تـخــاطب ا
مـدهش نكـاد أن نقفـز من كراسـينـا ونصرخ
ـسـتــجـيـر لـيـسـمع مـعـهـا كــدعـوة الـداعي ا

صوتنا الذات األلهيه متى اخلالص?..
تـفوق دائـما مـحمـد هاشم لـقد مـثل ا أمـا ا
فــهم دوره فـهــمـا عــمــيـقــا وهـو يــدرك مـدى
خـطـورة حـواره الـذي ال يـجـرؤ االنـسـان أن
طـالبتة يـخاطب نفسه وال حـتى في السر 
بـحـضـور اخملـلص أكد بـأنه سـيـحـضـر يوم
يــــســــود الـــظــــلـم وانـــعــــدام الــــعـــدالــــة في
أالرض...أين أنت أال تــظـهـر? أال يــكـفي هـذا
الـظلم لـكي تظـهر? أال يـكفي هـذا اليتم?...أال
تــكــفي هــذه األرامل أاليــكــفي هــذا احلــطـام
حـتى تـظهـر? أنهـا تـساؤالت لم تـظـهر بـهذا

الشكل العلني الصريح . 
تـبـقى االنـطالقــة اجلـديـدة لـلـمـمـثـلـة بـيـداء
رشـيد التي وضعت بصمـتها في هذا العمل
بـشـكل مـؤثـر وواضح كـذلك الـفـهم الـعـمـيق
لـلدور ومـا يتـطلب من عـمل بعـد أن تفـجرت
ــتــدفق ــطـــر ا مــخــزونــاتـــهــا االدائــيـــة كــا
واسـتطـاعت ان تـقنـعـنا بـأنهـا جنـمة قـادمة
ـمثل مظـفر الطيب بـعد طول انـتظار . أما ا
فـقـد تـفـوق حـتى عـلى ذاته في أدائه الـرائع
بـعد انـقطـاع طويل اذ تـقمص الـشخـصيات
ـمثل ـعـلم .ويبـقى ا ـتـنوعـة بـكل جدارة ا ا
مـحــمـود شـنـيــشل عالمـة مـضــيـئـة في هـذا

تراكمة.  العرض نتيجة اخلبرة ا
ـــهـــمـــته اســـتــطـــاع اخملـــرج  أن يـــنـــجح 
الـعـسيـرة في أثـارت تـساؤالت كـبـرى تدخل
في بــاب احملـــضــور جلــمــهـــور لم يــشــاهــد
مـسـرحا فـضال عن تـعقـيـدات قاعـة الـعرض
اال أنه تــمـكـن أن يـوصل فــكـرة الــعــمل بـكل
سالسـة كأن هذا اجلـمهور اجلـديد في قاعة
الـدرس وبهـذا  فـهو قـد حرق مـراحل كثـيرة
ـسـتوى وبـدد مـخـاوفـنـا وخـلق جـمـهـورا 

راق.
البـد من تعـزيز هـذه التجـربة وتـأصلـيها أن
األقـضية والنواحي في عموم البالد بحاجة
إلى رعـاية ثقـافيـة مستـمرة وعدم االقـتصار

على العاصمة ومراكز احملافظات .
وأخـيرا البد من اإلشـادة جلهود عـميد كـلية
التربية األساسية خميس خلف سن بتوفير
كــافــة مــســتــلــزمــات الـــعــرض ومــتــابــعــته
اخملــلـصـه لـشــؤون الــوفـد .كــذلك نــشــكـر
الـشــيـوخ والــشـبـاب الــذين دعـمـوا
الــــعـــــرض في كـل الــــوســـــائل

اللوجستية .

ادمعت عيون البعض منهم ..
عـندما حـانت ساعـة العرض لم نـتوقع هذه
الـكثـافة من اجلـمهـور. قد يظـن البعض في
حـلم مبالغ به لكن الوقائع يعزز هذا الكالم
ـدعوم بصور الفديو .أمتألت القاعة عن وا
بـكـرة أبــيـهـا وقـسم من اجلــمـهـور افـتـرش
األرض رغم ان ال الــقـاعــة صــاحلـة بــدرجـة
جـيدة لـلـعرض نـتيـجة لـلـصدى الـكبـير وال
ــســرحــيــة تــتــحــمل الــفــوضى طــبــيــعــة ا
احلـاصـلــة ألنـهـا حتـتـاج إلـى صـمت كـبـيـر
ـا يعرض من افكـار جريئة وأنـصات مركز 
ومـحـسـوبــة االيـقـاع من قـبل اخملـرج ولـكن
ـتـشـوق حتـمـلـنـا اكـرامـا لـهـذا اجلـمـهـور ا
ـبـتـهج في الـوقت نـفـسه وكان لـلـعـرض وا
ا يعرض أمامه منسجما بطريقة مدهشة 
فـهـو مـتـفـاعل مع أي جـمـلـة تـهـز مـشـاعـره
ويـصفق لـها مع ان هنـاك جمـهور  اخر في
ـــرات الـــقــاعـــة يــصـــفق أيـــضــا أروقــة و
ا مـوجود فـي داخل القـاعة واذا ويـعـادل 
حسبنا هكذا كثافة فنحتاج إلى سبعة ايام

عروض متكاملة .
dJH «  UOK& 

وأعـتقد أن هذا العرض اتاح ليس للمخرج
ـمثـلون فـقط بالـتغـيـير واالبـداع بل كذلك ا
ـقـتدرة هـنـاء محـمد ذات وهـاهي الـفنـانة ا

احلــضــور الــطــاغي في أبــهى
جتـلــيـات الـفـكـر

االنـساني
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كـان بـاعة الـشـوارع هؤالء يـأمـلون
فـي أن تنتعش أعمـالهم مجدداً في
أيــلــول/سـبــتــمـبــر الــفـائت إال أن

تفاؤلهم لم يكن في محله. 
ويــشـكـو عـبـد الـرحـمن (44 عـامـاً)
وهــــو يــــقف أمــــام عـــربــــته الــــتي
اصـطفت على رفوفها أنواع الكعك
ــعــجــنـات احلــلــوة أنه يــكـاد ال وا
يـبـيع كـامل الـكمـيـة التـي يحـويـها
وعـاء إعـداد الـقـهـوة مـوضـحـاً أن
مــبـيـعــاته  ال تـتـجـاوز  20إلى 30
ـــئـــة مـــا كــــانت عـــلــــيه قـــبل فـي ا

اجلائحة . 

وبـــحــركـــة من ذراعـه يــشـــيــر إلى
ـكان الـذي كان يـصطف فـيه أمام ا
عــربـته طــابـور طـويل مـن الـزبـائن
بــات اآلن مــجــرّد ذكــرى مـن مـاضٍ

قريب.
وكــمـا سـيـارات األجــرة الـصـفـراء
ـتـنـقـلـة الـصـغـيرة تُـعـد األكـشـاك ا
ـشهد بـلون األلـومنيـوم جزءاً من ا

النيويوركي.
ـسـاعـدة وتـفـيـد جـمـعـيـات تـوفّـر ا
ـتــجـولـ أن عـددهم في لــلـبـاعـة ا
ـــديــــــــــنـــة الــعـــمالقـــة يـــنـــاهــز ا
الــعــشــرين ألــفـاً كــثــر من بــيــنـهم
مــهـاجـرون لـيـست لــديـهم وسـيـلـة
أخـرى لــتـأمـ لـقـمـة عـيـشـهم وال
ـــزاولـــة هــذا ـــلـــكـــون رخــصـــة 

النشاط التجاري. 
أمــا  الـــرحــمن فــأبــرزَ عــلى نــحــو
ــمـنـوحـة له من ظــاهـر الـرخـصـة ا
دينة وكذلك صورة أبنائه بـلدية ا
الــثالثـة الــذين ولـدوا جـمــيـعـاً في

تحدة. الواليات ا
مـرّت عشرون عاماً على اتخاذ هذا
األفـغـاني رصـيف شـارع وايـتـهول
في جـنوب مـانهاتن مـكاناً لـكشكه
بــعـد وصـولـه إلى نـيـويــورك سـنـة

 1992هرباً من احلرب في بلده.
وهــو مـــوقع جــيــد وسط عــدد من
كتبية بالقرب من مخرج باني ا ا
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ستيف جوبز يتقلب في قبره . 
فـي الـواقـع ال تــزال  آبل  تــنـتــهج
ظــاهــريــاً أسـلــوب ســتــيف جــوبـز
الـــــــذي تـــــــوفـي في  5تـــــــشـــــــرين
األول/أكــــتـــوبـــر 2011 مـن حـــيث

اعتماد التشويق والتضخيم.
فـــتـــيـم كـــوك وفـــريـــقه ال يـــزالـــون
يـــظــهـــرون احلـــمــاســـة نـــفــســـهــا
ـبــالـغـة ويــعـمــدون إلى عـبــارات ا
إيــاهـا عـنــد اإلعالن عن أي جـديـد
ســواء كـان يــتـعــلق بـتــحـســيـنـات
تـقنية أو بـتشكيلـة أكثر تطوراً من
أجــهــزة  آي فــون  أو بــخـدمــة بث
تـــدفــــقي أو حـــتـى بـــلـــون جـــديـــد
ــنــتـــجــاتــهــا. لــكنّ  آبل  بــغــيــاب
سـتـيف جوبـز  فقـدت قـدرتهـا على
ــكن أن حتـدث إطـالق مـنـتــجـات 
ثــورة في الــسـوق  عــلى مـا الحظ

ــــســــتــــقل روب إنــــدرل. احملــــلـل ا
وأضـــاف  لــقـــد أصـــبــحت شـــركــة
مــالــيــة آلـة تــعــمل جــيــداً وتــتـقن
اإلفــــــــادة إلـى أقــــــــصـى حــــــــد من

مستهلكيها األوفياء . 
وسـاهــمت الـشـركـة الـتي انـطـلـقت
من مـرآب للـسيارات فـي سيلـيكون
فـالي عام 1976 فـي تغيـير احلياة
اليـ من الـناس ـئات ا الـيـوميـة 
مـن خالل احلــواســـيب واألجــهــزة
األخـرى التي تـنتـجهـا ومنـها  اي
بود  (2001) وخـصوصاً  آي فون
 (2007). وأحــدث ســتــيف جــوبـز
الــذي كــان صـاحب رؤيــا ثـورة في
ـعلـومـاتيـة مـرت األولى مـجـال ا
في ثــمــانــيـنــات الــقـرن الــعــشـرين
تـــمـــثـــلت فـي ابـــتـــكـــار واجـــهــات
رسـومـية تـشـّكل وسيـلـة للـتواصل

{ بـــرازيـــلـــيـــا (أ ف ب)  –وعــد
رئـيـس بـلـديــة ريـو دي جــانـيـرو
األحد ببذل قصارى جهده إلقامة
ــديــنــة الــبــرازيــلــيــة كــرنــفــال ا
ـقـبـلـة في  2022من بـنـسـخـته ا
دون تـدابـيـر تـبـاعـد مـعوال عـلى
ـــضـــادة حـــمالت الــــتـــلــــقـــيـح ا
لــفــيــروس كـورونــا بــعــد إلــغـاء

نسخة  2021بسبب اجلائحة.
وقال إدواردو باييس خالل كلمة
لـه في ريــــو دي جـــــانــــيــــرو  من
سيـلتـزم بالـتبـاعد في الـكرنـفال?
مـن الـــســـخـــيف طـــلب االلـــتـــزام
ـــســافـــة مـــتـــر  بــ بــتـــبـــاعـــد 
. وأضــاف  بــحــلــول ــشـــاركــ ا
تشـرين الثاني/نـوفمـبر سـنلقح

جـمــيع سـكـان ريــو دي جـانـيـرو
… من هـذه الـلـحـظـة بـاجلـرعـتــ
وصـاعــدا لن يـكـون لــديـنـا عـلى
األرجح أي قــــيـــــود وســــيـــــقــــام
الـكـرنفـال بـالـتـأكيـد لـيـكـون أحد
أكبر الكرنفاالت على اإلطالق من
دون أي قيود . وسـجلت ريو دي
جانيـرو التي تـعد حوالى سـبعة
ماليـ نـسمـة وحـدهـا أكـثر من
 34ألف وفاة و 480ألف إصابة
بــفـــيـــروس كـــورونـــا مـــنـــذ بــدء
اجلــائــحــة الــتي ضــربـت بــشـدة
الــبــرازيل ثــاني أكــثــر الــبــلـدان
ـتـحـدة تـضــررا بـعـد الـواليــات ا
الــتي ســجـلـت حـوالى  600ألف
وفـاة. وشـمـلت حـمالت الـتـلقـيح

فـي ريــــو دي جــــانـــــيــــرو حــــتى
الــســاعـة  % 99,2من الــســكـان
فــوق سن  12عـــامـــا لــلـــجـــرعــة

. األولى و % 65,9للجرعت
وتأمل سـلـطات ريـو دي جانـيرو
أن يـتـيح تـقـدم حـمالت الـتـلقـيح
ـقــبـلـة الــسـمـاح خالل األشــهـر ا
بــإقــامــة احــتــفــاالت لــيــلــة رأس

السنة.
وخالل األسابـيع األخـيـرة سمح
رئـيـس بـلـديــة ريـو دي جــانـيـرو
بتنظيم أحداث  جتريـبية  بينها
مــــبـــاريـــات كــــرة قـــدم وحـــفالت
يُسمح فيها بعدم وضع الكمامة
شـرط حــيـازة شـهـادة تــلـقـيح أو
نتـيـجة سـلـبيـة لـفحص كـورونا.
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ورأت اخلـــبــيـــرة في  كـــريــيـــتــيف
سـتراتـيجـيز  أن  آبل  بـاتت اليوم
تـمـتـلك أكثـر من أي وقت مـقـوّمات
تـتـيح لهـا جـذب مسـتـخدمـ جدد
واحلـفاظ عـليـهم . ولم يكن سـتيف
جــــوبـــز لــــيـــعــــتـــمــــد غـــيــــر هـــذه
االسـتراتـيجـية إذ  كـان يسعى إلى
ـــســتــهــلــكــ تــبـــســيط جتــربــة ا
والـتـحكم بـها من األلف إلى الـياء
وفـقـاً لـسـيـرته الـتـي كـتـبـهـا والـتر
إيـزاكسون. ومع أن  آبل  لم حتقق
اي ثـورة رقـميـة في العـقد األخـير
كـما هو احلال بالنسبة لغيرها من
الــــشـــركــــات فـــإن مــــكـــانــــة هـــذه
اجملــمـوعـة الــتي تـتــخـذ الـتــفـاحـة
رمـزاً لـها ال تـزال كبـيـرة ما يـشكل

ضغطاً على تيم كوك.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

¡«—“Ë l  »U² Ë »U Š

WOł—U)«

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

يـوم احتل اجليش األمريكي العراق وأسس لعملية سياسية
واطن العراقي مـتأثرا بالدعايات تعـاقبة كان ا لـلحكومات ا
الـتي بثتـها األحـزاب احلاكمـة في الترويج لـلعصـر األمريكي
ــا فــعــله االمــريــكــان انــفــسـهـم. وطـارت في الــبالد اكــثــر 
االحالم بـالعراقيـ ليكون لـهم جواز سفر جـديد تُفتح أمامه
احلـدود كما يتم التعامل مع اجلـواز األمريكي أو ما يشبهه.
لـكن الواقع بعد أيام أخبـرنا ان اجلواز العراقي هو األسوأ
ـيـا وقــلـمــا تـعــامـلت مــعه دولـة اال بــشـروط صــارمـة مع عــا
ـتقدمـة االمر الذي ال نحه الـتأشيـرات للدول ا تـشديد عـال 
يــعــانـي مــنه حــامل أي جــواز فـي دولــة أخــرى مــهــمــا كــان

وضعها سيئاً. 
تـدهور حتى في التعـامل العربي معه هو اجلـواز العراقي ا
ابـرز عـالمـات فـشل وزراء اخلـارجـيـة فـي الـبالد مـنـذ الـعـام
2003  ذلك الـعــام الـذي تـوهم الـعـراقـيـون فـيه انـهم طـووا
كبل بالعقوبات وعـدم االعتراف بوثائقهم وصاروا ـاضي ا ا

يستحقون نوعا آخر من التعامل في نظر العالم . 
رة تصدمـنا كلما جـرى اإلعالن عن تصنيف هـذه احلقيقـة ا
ي جلـوازات ســفـر الـدول ونــشـهــد الـيـوم قــفـزة نــوعـيـة عــا
ـيـاً ـركـز األول عــا جلــواز الـسـفــر اإلمـاراتي مـجــدداً إلى ا
حــسب مـؤشــر  بـاســبـورت إنـدكـس  الـتــابع لـشــركـة آرتـون

ية.  الية العا كابيتال لإلستشارت ا
رتبطة بجائحة يـأتي ذلك التقدم بالرغم من حتديات السفر ا
(كـوفيد 19) حـيث قامت العـديد من دول العـالم خالل العام
سافرين كإجراء احترازي.  اضي بإغالق حدودها أمام ا ا
وبـحـسب (باسـبورت إنـدكس) تـقدم جـواز الـسفـر اإلماراتي
ــيـاً بــدخـول  152دولــة حـول ــركـز األول عــا مــنـفــرداً في ا
الـعـالم منـها 98 دولـة من دون تـأشيـرة مـسبـقة و 54دولـة
ـجـرد يــتم احلـصـول عــلى تـأشــيـراتــهـا عـبــر اإلنـتــرنت أو 
ركز الثاني الذي الـوصول وذلك بفارق دخول  6دول عـن ا
احـتــلـته نـيـوزيــلـنـدا بـدخـول  146دولــة من دون تـأشـيـرة. و
ياً 9 دول بـدخول  144دولة وهي: ركـز الثالـث عا احـتلت ا
ـانـيا فـنـلـنـدا النـمـسـا لوكـسـمـبورج إسـبـانـيا إيـطـالـيا أ
سـويـسـرا كـوريـا اجلــنـوبـيـة أسـتـرالـيـا كـمـا حتـتل حـالـيـاً
ـيـاً بـدخـول 143 ـركـز الـرابع عــا جـوازات 6 دول أخــرى ا
دولــة حـول الــعـالم بــدون تـأشــيـرة مــسـبـقــة وهي: الــسـويـد

ارك بلجيكا البرتغال وآيرلندا.  هولندا الد
ـيـاً جـوازات كـل من فـرنـسـا ـركـز اخلـامس عــا وجـاء فـي ا
مـلـكة مـالـطا جـمـهوريـة الـتشـيك الـيونـان بـولنـدا اجملـر ا
تحدة األمريكية بدخول  142دولة ـتحدة كندا الواليات ا ا

بدون تأشيرة مسبقة. 
أين نحن اآلن  ومتى نلتحق بالعالم? 
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صـبــاح الـعـوافي والـورد . الــورد جـمـيل . جـمــيل خـيـاط مـاهـر .
ماهر عنده دكان فالفل . 

فالفـل عــلّــوكي أطــيب مـن فالفل هــاشـم . هــاشم رجل ســمــرة .
سمرة حتب السمك . 

السـمك يخدع النوارس . النوارس تعرس حتت جسر الشهداء .
الـشـهــداء يـشـعـرون بــاحلـزن . احلـزن شـقـيـق الـعـراق . الـعـراق

ريض رزق الطبيب.  ريض . ا وطني ا
الطبيب بشارع السعدون .

السـعدون قتـلهُ اإلنكـليز . اإلنـكليـز صنّـاع عمائم . عـمائم تـعفنت
فوق الرؤوس .

الرؤوس تـقاسـمت الغـنيـمة . الـغنـيمـة من الرذائل . الـرذائل تمأل
اإلجواء . 

األجواء صـفراء بباب تشرين . تشرين أخو أيلول . أيلول رازونة
احلرب . 

احلرب مصنع العكاكيز واألرجل .
األرجل تعـصـر العـنب . الـعـنب ذاهب إلى نبـيـذ . نبـيـذ الدرويش

القهوة . القهوةُ خير من النوم .
النـوم مرتع األحالم . األحالم حطـمت قلبي . قلـبي على وطني يا

ثبات نايف . 
نايف مـعلم الـقراءة . القـراءة كتابـة مؤجـلة . مؤجـلة رحـلتك حتى

اآلن . اآلن قبل ذهاب األوان .
األوان ساعـة . ساعـة بغـداد تسـعل في الزوراء . الـزوراء جريدة

ة أزقة الرأس . ة . قد قد
غني . الرأس تـغني والقلب يضبط اإليقـاع . اإليقاع أكل مساء ا

غني هجر احلانة . ا
احلـانـة كـسـرت قرن اجلـبل . اجلـبل بـاس الـغـيـمة . الـغـيـمـة إبـنة

هارون الرشيد . 
الرشيد تكفيه اإلشارة . 

اإلشـارة عــ حـمـراء . حــمـراء كــانت طــمـاطــة الـزبــيـر . الــزبـيـر
حارسة جبل سنام .

سنـام اجلمل حدبة مفيدة . مفيدة أخت مـفيد . مفيد عتّال بسوق
حنّون . 

ـؤخـرة الـذاكـرة . الـذاكرة حـنـون يـلـبط 
بالت عـلى تـاج اللـيـلة . الـليـلـة ماتت قـطة

غسان . 
غـسـان مـفـاضـلة رسـم خـشم احلـكـاية .

احلكاية آمنة مثل حضن أُمي .

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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{ ســـــتــــوكـــــهــــولم (أ ف ب) -
مُـنـحت جـائـزة نـوبـل الـفـيـزياء
لـــســـنــة 2021 امس الـــثـالثــاء
خلــــبــــيــــرين فـي الــــنــــمــــذجـــة
ـنـاخي الـفـيـزيـائـيـة لـلـتـغيـر ا
وهــمـــا الـــيـــابـــاني األمـــريـــكي
ـــاني شـــوكـــورو مــانـــابي واأل
كالوس هاسـلمـان منـاصفة مع
عـــالم الـــفـــيـــزيـــاء الـــنـــظـــريـــة
اإليـطــالي جــورجــيـو بــاريـزي.
وحـــصـل مــانـــابي (90 عـــامــا)
وهــاســلــمـان (89 عــامــا) عــلى
اجلـــــائـــــزة عن (الـــــنــــمـــــذجــــة
ـــنــاخ األرض الـــفــيـــزيـــائـــيـــة 
ولـــقـــيــاس تـــقـــلـــبـــاته وتـــوقع
ــــنـــاخـي بـــشــــكل االحـــتــــرار ا
مـــوثــوق بـه)  وفــقـــا لــلـــجــنــة
الــتـــحــكــيـم. أمــا بــاريــزي (73
عــامـاً) فــنــالــهـا عن (اكــتــشـاف
تفـاعل الفوضـى والتقـلبات في
األنظمة الـفيزيائـية من النطاق
قياس الكوكبي). الذري إلى ا
الـى ذلك فـاز الــعــالم األمــيـركي
ديــفــيــد جــولــيــوس ومــواطــنه
ــــتـــحـــدر من أصـل لـــبـــنـــاني ا
أرمـــني أرديــرم بـــاتــابـــوتــيــان
بــجــائــزة نــوبل لــلــطب لــلــعـام
 2021تـقـديـرا الكـتـشـافـاتـهـمـا
عـــلى صـــعـــيـــد مـــســـتـــقـــبالت
احلـــرارة والـــلــــمس عـــلى مـــا
ـسـؤولـة عن أعـلـنت الـلـجــنـة ا
ــكــافـــآت الــعـــريــقــة في هـــذه ا

. سنوكهولم االثن
وقالت الـلجـنة إن  االكـتشـافات
الرائدة  للفائزَين بجائزة نوبل
هــذا الـعـام  سـمـحت لـنـا بـفـهم
ـكن للـحـرارة والـبرودة كـيف 
ـيـكـانـيـكـيـة أن حتـفز والـقـوة ا
الــنــبــضــات الــعــصــبــيـة الــتي
تــســـمـح لـــنــا بـــإدراك الـــعـــالم

والتكيف معه .

وقد اسـتخـدم ديفـيد جـوليوس
( 65عـــامـــا) وهـــو أســتـــاذ في
جــامـعــة كـالــيــفـورنــيـا مــكـوّن
كابساييس النشط في الفلفل
احلــار الـذي يـســبب إحـسـاسـا
حـــرّاقـــا لـــرصـــد وجـــود أحـــد
ـــســتــقـــبالت في الـــنــهــايــات ا
الـعصـبيـة اجلـلديـة يتـفاعل مع

a.احلرارة

أمـــــــا مـــــــــــــواطـــــــنه أرديـــــــرم
ــــــــولــود في بـــاتــابـــوتـــيــان ا
بـــيـــروت ســـنــــــة 1967 وهـــو
أسـتــاذ في مــعـهــد  سـكــريـبس
ريسرتش  في كـاليفورنـيا فقد
اسـتــــــــخــدم خاليــا حـســاسـة
عــلى الــضـغـط الكـتــشــاف فــئـة
ـــــــســــتـــقـــبالت جــــديـــدة من ا
تــــــتــــــفــــــاعـل مع احملــــــفــــــزات

فيروسات تقديرا لبحث مرتبط
بفيروس التهاب الكبد الوبائي
سـي. ويــتــواصل مــوسم نــوبل
مع جـائــزة الـفــيـزيـاء الــثالثـاء
والـكـيـمـيـاء األربـعـاء تـلـيـهـمـا
اآلداب اخلــــــمــــــيس والــــــسالم
نح اجلمـعـة على أن يـنتـهي 
جــائـزة االقــتـصــاد االثـنـ 11

تشرين األول/أكتوبر.

ـرسال (إم آر النـووي الـريبي ا
ــرتــبــطـة إن إيه) والــبــحــوث ا
ـناعي وخـبراء بـعمل اجلـهاز ا
في التصاق اخلاليا أو في علم
الــتـحــلق بــحــسب خــبـراء في
اجلـوائـز الـعـلمـيـة اسـتـطـلـعت

آراءهم وكالة فرانس برس.
ومُــنـحت جــائــزة نــوبل لــلـطب
اضي إلى ثـالثة عـلماء العـام ا

ــــيـــكـــانــــيـــكـــيــــة في اجلـــلـــد ا
واألعضاء الداخلية.

وقــد جــرى الــتــداول بــأســمــاء
عـلـماء كـثـر لـنيل هـذه اجلـائزة
الـــتـي تُـــمـــنح هـــذا الـــعـــام في
ذكراها الـسنوية العـشرين بعد
ـئة بـينـهم رواد في البـحوث ا
ـضادة تـعـلـقـة بـالـلـقـاحـات ا ا
لـكـوفـيد- 19بـتـقـنـيـة احلـمض

{ بـــاريس (أ ف ب)  –ضـــبــــطت
قــــوات الـــدرك فـي شــــمــــال غـــرب
فـرنـسـا أخيـرا مـا يـقـرب من 700
كـيــلـوغــرام من الــكـوكــايـ داخل
شـــاحـــنـــة كـــانـت تـــنـــقل حـــوالى

عشرين طنا من الروبيان.
وأوقـفـت الـســلــطـات الــفــرنـســيـة
خالل الــعـمــلــيــة شـخــصــ قـرب
مـديـنــة لـو هـافـر عــلى مـا أفـادت
ــلف في مـصــادر مــطـلــعــة عـلى ا
ـعلومات نـشرتها صـحيفة تأكيد 

لو باريزيان .
وبدأت الـقـضيـة لـدى اخلروج من
مـيـنـاء لـو هـافـر صـبـاح اجلـمـعة
مع اعــــــتـــــراض أربـــــعـــــة رجـــــال

مسلح شاحنة من  38طنا.
وأرغم هؤالء الـسـائق عـلى ركوب
ســـيــــارتــــهم واســــتــــولـــوا عــــلى
شاحنته. وتلقت السلطات سريعا
بالغــــا عن حــــادثــــة اخلــــطف من
ـــوقع وبــدأ شــهــود كـــانــوا في ا
عنـاصر الـدرك مـطاردة الـشاحـنة.
وبـعـد أقل من  50دقـيـقــة من بـدء
الوقـائع انـتهت رحـلـة اخلاطـف
عـلى طـريق سـريـع بـعـدمـا تـركـوا
الـسـائق عـنـد مـنـطـقـة اسـتـراحـة.
ولم يكن السائق على علم بوجود
كــوكــايــ داخل الــشــحــنــة وفق
مـــــصـــــدر فـي الـــــشــــــرطـــــة. وفي
الشـاحنـة اكـتشف عـناصـر الدرك
داخل صنـاديق روبـيان مـصـدرها
اإلكـوادور  11حـقــيــبـة ريــاضــيـة
687 حتــــــــوي فـي اجملـــــــــمــــــــوع 
. وتفوق كيلوغـراما من الكوكـاي
ضـبـوطات الـقـياسـية 40 قيـمـة ا
مـلـيون يـورو وفـق مـصدر مـطـلع

لف. على ا
وأوقف أحـد الــضـالــعـ األربــعـة
في الـعــمــلـيــة فــيـمــا الذ الــثالثـة
اآلخــرون بــالــفـــرار. كــمــا أوقــفت
الـــســلـــطـــات رجـال آخــر بـــســـبب
ريب في محيط ميناء لو سلوكه ا

صدر عينه. هافر وفق ا
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في شــرطــة لـنــدن مـكــلـفــة حـمــايـة
ان والـبعـثات الـدبلـوماسـية الـبـر
وهـي الـوحــدة عــيــنــهــا الـتـي كـان
يـنـتـمي إلـيـهـا واين كـوزنـز الـبـالغ
48 عــــامــــا والــــذي حُـــــكم عــــلــــيه
اخلــمـيس بــالـسـجن مــدى احلـيـاة
الدانــته بــتــهــمـة اغــتــصــاب وقـتل
الـشابة ساره إيفرارد بعـد تكبيلها
خالل عــمـلــيـة تــوقـيف وهــمـيـة ثم
خــطــفــهــا في آذار. ووضــعت هـذه
القضية الشرطة في موقف محرج
في ظـل اتهـامهـا بـتجـاهل سـلسـلة
إشـارات مقلـقة بشـأن كوزنز وهي
بـاتت تواجه أزمة ثـقة مع جزء من

{ لـندن (أ ف ب)  –أعـلـنت شـرطة
لـنـدن األحـد اتهـام أحـد عنـاصـرها
بـاالغـتصـاب بعـد أيـام قلـيلـة على
احلــكم عـلى أحـد زمالئه بـالـسـجن
مــدى احلـــيــاة إلدانــته  بــارتــكــاب
ــة اغـــتــصــاب وقـــتل أثــارت جـــر
صـــدمــة فـي بــريـــطــانـــيــا. وأوقف
الـشـرطي ديـفـيـد كاريك (46 عـامـا)
الـسبت في مقاطعـة هيرتفوردشير
(شــمـال لــنـدن) عـلـى مـا أوضـحت
شـركة  متروبوليتان بوليس  التي
ســـرّحــته في الـــيــوم عـــيــنه. وهــو
ــــثل االثـــنــــ أمـــام الــــقـــضـــاء.
ويـنـتـمي هـذا الـشـرطي إلـى وحدة
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ـة قـتل الــسـكـان. وقـد أثــارت جـر
ســاره إيـفـرارد صــدمـة كــبـيـرة في
بــريـطــانـيــا كـمــا ولّـدت شــهـادات
أدلـت بـــهـــا آالف الــــنـــســــاء عـــبـــر
الـــشــــبـــكـــات االجـــتــــمـــاعـــيـــة عن
تـعرضـهن للتـهديـد أو االعتداء في
األمـــــاكن الـــــعـــــامــــة مـع دعــــوات
لـلـمـسـؤولـ إلى الـتـحـرك. وقـالت
رئـيس شـرطـة  مـتـروبـولـيـتان  في
لــنــدن كــريــســيــدا ديك  أنــا قــلــقـة
لــلـغـايــة بـأن شـرطـيــا من الـوحـدة
ـان ــكـلـفـة حــمـايـة أعـضــاء الـبـر ا
والــبـعــثـات الــدبـلــومـاســيـة أوقف

واتُّهم بهذا االنتهاك الفادح.

{  سـان فـرانـسيـسـكو (أ ف ب) –
بـــعــد عـــشــر ســـنــوات عـــلى وفــاة
ســتـيـف جـوبــز حتـوّلت  آبل  إلى
مــنــظــومـة اقــتــصــاديـة مــتــرامــيـة
األطــــراف تــــتـــعــــدد أجــــهـــزتــــهـــا
وخــدمـاتـهـا وتــفـوق قـيــمـتـهـا أي
شــركــة أخـرى في الــعــالم لــكـنــهـا
فـقدت هالـتها كمـختبـر لالبتكارات
عـجب الـثوريـة  باعتـراف أشد ا

ؤسسها الشهير. 
وتــكـثـر الـتـعــلـيـقـات عــلى  تـويـتـر
الــــتـي تــــعــــبّــــر عـن خــــيــــبــــة أمل
وخـصوصـاً عندمـا يتـولى الرئيس
الــتـــنــفــيــذي لـــلــمــجــمـــوعــة مــنــذ
آب/أغــــســــطس  2011تــــيـم كـــوك
اإلعـالن عن مـــنـــتـــجـــات جـــديـــدة
ومـنها مثالً أن   كـوك ليس ستيف
جــوبــز  و آبل لم تــعــد تــبــتــكـر  و

بـ اآلالت والبشـر والثانـية جعل
اإلنـتـرنت فـي متـنـاول اجلـمـيع من

خالل الهاتف الذكي.
ومــذّاك طــرحت  آبـل  في الــسـوق
ـتـصـلـة. وإذ ســاعـة  آبل ووتش  ا
ذكّـرت احملللـة كارولينـا ميالنيسي
بــأن  مـــقــيــاس +آبل+ كــان دائــمــاً
االبــتـكـار  اعـتــبـرت أنه  أمـر مـهم
(…) ولــكـن ثــمــة مــعــايــيــر أخــرى
كـقدرة الشـركة على تـطوير نـفسها
. وبـالفعل تـمكنت اجملـموعة التي
تــتـخـذ مـن مـديـنــة كـوبـرتــيـنـو في
واليـة كالـيفورنـيا مقـراً من حتقيق
الـــتـــنــوع عـــبـــر إضـــافــة عـــدد من
ــدمــجــة بــعــنــايــة في اخلــدمــات ا
ــوسـيــقى والــدفع أجــهــزتــهــا كــا
والـــفــيــديـــو واأللــعــاب والــدروس

الرياضية وسواها.

{ بـاريس (أ ف ب)  –قــبل أقل من
شــهـر عـلى مـؤتـمـر االطـراف حـول
ــنـاخ (كـوب ?(26يــتـعـرض قـادة ا
الــعــالم لـضــغــوط غـيــر مــسـبــوقـة
لـــتــــخـــلـــيص اقـــتــــصـــاداتـــهم من
الــكـربـون ورسم مــسـار لـلــبـشـريـة
ــــنـــاخي بــــعـــيـــد عـن االحـــتـــرار ا

الكارثي.
لــكـن في خــضم جــائــحــة مــا زالت
مـستعرة في أجزاء من العالم ومع
بـلـدان متـضررة من كـوارث ناجـمة
سـاعدة ـناخ وتـطـلب ا عن تـغـير ا

ـــــرجـح أن تـــــكـــــون ــــــال من ا وا
ـفـاوضات في غـالسغـو مـحفـوفة ا
نـاخـية بـاالخـطـار. وتأتي الـقـمـة ا
الـتي أرجـئت عامـا بسـبب كوفـيد-
 ?19فـيـمـا تـتـسّع الـهـوّة أكـثـر من
أي وقـت مضى ب مـا يقـول العلم
إنـه ضـروري لــتــجـنب كــارثــة ومـا
تــقـوم به احلـكــومـات. حـدد األمـ
ــتــحــدة أنــطــونــيـو الــعــام لأل ا
غـوتيـريش متـوجهـا إلى نحو 50
وزيـرا اخلمـيس في بداية اجـتماع
ـــؤتــمـــر األطــراف في تـــمــهـــيــدي 
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ـــتـــاح أمـــام مــــيالنـــو اخلـــيــــار ا
ـــفــوضــ الــذيـن ســيــحــضــرون ا
ـكنـنا الـقـمة في غالسـغو بـقوله  
إنــــقــــاذ الـــعــــالم أو احلــــكم عــــلى
ستقبل جهنمي .وتقول البشرية 
بـريطـانيـا التي تـستـضيف مـؤتمر
األطــــــراف كـــــوب26 إن الــــــهـــــدف
الـرئـيـسي للـقـمـة هو احلـفـاظ على
ـنصـوص علـيه في اتفاق الـهدف ا
بـرم العام 2015 بـاريس للمـناخ ا
ـتـمـثل في حـصـر ارتـفـاع درجة وا

احلرارة ب 1,5درجة مئوية.
وفـي مـطــلـع آب/أغـســطس أطــلق
الــعـلــمـاء في الــهـيـئــة احلـكــومـيـة
ـنـاخ ـعــنـيــة بـتــغـيــر ا الــدولـيــة ا
تـنـبـيـهـا جـديـدا في تـقـريـر رسـمي
مـفاده أن ارتـفاع  حـرارة العالم ب
 1,5درجـة مئوية قـد يحصل قرابة
الـــــعــــام  ?2030أي قـــــبل عـــــشــــر
ا كـان متوقـعا وهو أمر سـنوات 
يـهدد الـعالم بـكوارث جـديدة  غـير
مـسـبـوقـة .وبحـلـول الـعام ?2050
سـتكون حرارة األرض أعلى ب1,5
درجـة مئويـة مقارنـة بفتـرة ما قبل
الـثورة الصناعية بغض النظر عن
بـذولة لتـقليل انـبعاثات اجلـهود ا
الــكـربـون الـتـي تـؤدي إلى ارتـفـاع

حرارة الكوكب وفقا للجنة.
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{  نـــيـــويـــورك (أ ف ب)  –تـــبـــدو
عــربــة عـبــد الــرحــمن الـتـي حتـمل
ـتنقل نـقطة بـالغة الـصغر مـقهاه ا
ـبانـي الزجـاجيـة الشـاهقة وسط ا
ـــوظــفــون إلــيــهــا الــتـي لم يــعــد ا
ا بـالكامل بعد في حي مانهاتن 
حــال دون عـودة حـجم أعـمـال هـذا
األفـغـاني الـذي جـاء إلى نـيـويورك
عــام  1992إلـى ســابق عــهــده إلى
اآلن شــأنه شـأن آالف من  الـبـاعـة
اجلـائـلـ  يـشـكّـلـون عالمـة فـارقـة
ـــديــنــة تـــشــتــهـــر بــهـــا أرصــفــة ا

األميركية.

مــحـــطــة لــقــطــار األنــفــاق ولــيس
بـعــيـداً من األرصـفـة الـتي تـنـطـلق
مـنــهـا وتـعـود إلـيـهـا عـبّـارات نـقل
الـــســـيـــاح إلى تـــمـــثـــال احلـــريــة
وقــوارب تــقل الــنــاس من ســتــاتن

آيلند إلى أعمالهم.
ولـــعــبــد الـــرحــمن زبـــائن أوفــيــاء
كـعامل الصـيانة مـايك رييس الذي
يـؤكد أنه يأتي كل صـباح. ويشرح
قـائالً  نـحن بـحـاجة إلى مـنـتـجات
بــأســعـــار مــعــقــولــة كــالــكــعك أو
الــقــهــوة (بــســعـر  1,25دوالر) إذ
ـديـنة . أنـهـا بـاهـظـة الـثـمن  فـي ا
ويـــرى تــالــيـــاً أن وجــود الـــبــاعــة
ـتـجولـ  ضروري .لـكنّ السـياح ا
ال يـزالـون قـلـيـلـ في حـ دفـعت
ـتحورة  دلتـا  الناس إلى  العمل ا

كثيراً من منازلهم .
ويــظـــهــر مــسح أجــرتـه جــمــعــيــة
بـارتـنرشـيب فور نـيـويورك سـيتي
ـــــئــــــة فـــــحـــــسـب من أن  23فـي ا
ــلــيــون في مــانـهــاتن ــوظــفــ ا ا
عـــــــادوا إلى مـــــــكـــــــاتــــــبـــــــهـم في
آب/أغـسطس مع أن أربـاب العمل
كـــانــوا يــراهـــنــون عــلـى أن تــبــلغ
ـئـة في نــهـايـة نــسـبـتـهم  41فـي ا
أيـلول/سـبتمـبر أي أقل من نـسبة

رتقبة في أيار/مايو. الثلث ا
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