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وجعـل احلريـري الـسيـاسي الـسني
الــبــارز واحلـــلــيف لــلــغــرب عــودته
مـــشـــروطـــة بـــأن يـــكـــون عـــلى رأس
حـكــومـة مـؤلــفـة من اخـتــصـاصـيـ
فقط. وشـكّل هذا الـشرط حـجر عـثرة
ن في ظل دعم حزب الـله وحلـفائه 
فيـهم الرئـيس مـيشـال عون لـتشـكيل
حــكــومـة مــخـتــلـطــة من تــكـنــوقـراط

. وسياسي
وقــال نـــصــر الــله يــوم اجلــمــعــة إن
احلـريـري وضع شــروطـا كـانت غـيـر

صائبة وغير مناسبة. 
وأضــاف أن األمـر مــا زال مــطــروحـا
ألن يـكـون احلريـري رئـيـسـا لـلوزراء
إذا خــفف من شــروطه أو أن يــتـولى
شخص آخـر يـحظى بـدعم احلـريري

رئاسة احلكومة.
وقــــــــــــــال زعــيم الــتــيــار الــوطــني
احلــــر جــــبـــــران بــــاســــــــــــيل يــــوم
اخلــمـــيس إن حــزبه لـن يــشــارك في
حكومة جديدة وفق شروط احلريري
لــكــنه لـن يــعــرقل تــشــكــيل حــكــومـة

جديدة.
وأرجأ عون حـتى يوم االثـن إجراء

تكاتف اجلميع). وتابع نصر الله أن
حـــزب الــــله يــــصـــر عــــلى أن تــــضم
احلـكـومـة حـلـيـفه الـسـيـاسي الـتـيار
ـثل أكبر كـتلة الوطني احلـر الذي 
سياسـية مسيـحية في لـبنان.وأعرب
نصر الله عن أمـله في تكليف رئيس
جديـد للـحكومـة يوم غـداالثنـ لكنه
قــال إنـه حــتى في حـــال حــدوث ذلك

فإن عملية التأليف لن تكون سهلة.
ولـبـنـان بـحـاجـة مـاسـة إلى حـكـومـة
جديدة النـتشـاله من أزمة اقتـصادية
ومــالـيــة مـتــفـاقــمـة هــزت الـثــقـة في
صـرفي. وقالت دول مـانحة نظـامه ا
أجـنـبـيـة إنـها لـن تقـدم الـدعم إال في
حـــالــة وجــود حــكـــومــة قــادرة عــلى

تطبيق إصالحات.
وتـــواجه احملـــادثـــات بـــ األطــراف
الرئـيسـية في لبـنان طـريقـا مسدودا
مــنـذ اســتــقـالــة ســعـد احلــريـري من
رئــاســة احلــكــومــة في 29 أكــتــوبـر
تـــشــريـن األول وسط احـــتــجـــاجــات
ضـخمـة ضـد النـخـبـة احلاكـمـة التي
تشوبها مـنذ فترة طويـلة انقسامات

طائفية وسياسية.
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عشرة مرشح بينهم اعضاء في
الهـيئة االداريـة السـابقة فـيما 
اســتـبـعـاد رئـيـسـهـا فـارس احـمـد
عــبـد الــرحــمـن الـدوري بــأمــر من
ـنظـمـات غـير احلـكـومـية مـكـتب ا
الـــتـــابـع جملـــلس الـــوزراء. وقـــال
رئيس اللجنة الـثقافية في النادي
ــرشـح الــبـــارز فالح كـــمـــونــة لـ ا
(الــــــــــــــــزمــــــــــــــــان) امـس ان
(االنـــتــخـــابــات ارجـــئت الى
الـــثــالث من كــانــون الــثــاني
ـقـبل). وكـان جتـمع حـاشـد ا
قـد شـهـدته سـاحـة الـفردوس
ببـغـداد ادى الى قطع الـطرق
ــــؤديــــة الـى مــــدخل نــــادي ا
الــعـــلــويـــة تــســبـــبت بــاعالن
تــأجــيل مــوعــد االنــتــخــابـات
الدارة اقــــــــــدم الــــــــــنــــــــــوادي
االجـتـمــاعـيـة في بـغـداد حـيث
تــــأسـس عـــام  1924من قــــبل
نـدوبة الـسامـية الـبريـطانـية ا
س بـيـل الـتي عــلى الــعــراق ا
تــوفــيت في بــغــداد ودفــنت في
مقبرة االرمن الكـائنة في ساحة

الطيران.
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ارجـئت امـس الـسـبت انـتـخـابـات
الــهـيـئـة االداريـة لـنـادي الـعـلـويـة
ـرة الــرابـعـة االجــتـمــاعي وهي ا
خـالل هـذا الــعــام الــذي يـتـم فـيه
ارجــاء هـــذه االنــتــخـــابــات وسط
عـملـية مـراجعـة في سجل الـهيـئة
رشح االدارية ومواقف بعض ا
ــواعـــيــد مع فــضال عـن تــداخـل ا
االوضـــاع الـــراهـــنــة فـي بـــغــداد.
ويـتــنـافس عــلى مــقـاعــد الـهــيـئـة
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ـهـدي زاهـدا ــسـتـقــيل عـادل عـبــد ا غـالــبـا مـا يـبــدو الـسـيــد رئـيس الـوزراء ا
ـنـاصـب ومـنـشـغال بـالـفـكـر الـسـيـاسي ولـم يـتـضح من مـسـيـرته انه قـائـد بـا
ميـداني مؤثر في اجلماهير وله القدرة على حتريكها نحو األهداف التي يدعو
لهـا برغم مـعرفـته بـعلل الـعمـليـة السـياسـية مـنذ والدتـها بل ان مـضمـون ما
تصـدح به حناجر جماهير ساحة التحرير كان قد تطرق اليه في لقاء صحفي
ـتكلم في أواخر عام 2007 وكـان عارفا ان هذه العمـلية لن تنتهي سوى مع ا
الى الفشل وكان قد اقترح حلوال للكثير من هذه العلل في مقاالته االفتتاحية
التي كـتـبهـا في جـريدته الـعـدالة ومن بـ مـا قاله في ذلك الـلـقاء ان الـعـملـية
السـياسية لن يرقى لها حال ما لم تتخـلص من احملاصصة لكنه كغيره تلوث
ـتعـاقبة سـتنـقع اآلسن عنـدما اسـتلم مـناصب رفـيعـة في احلكـومات ا بهـذا ا
بدءا من حـكـومـة عالوي واستـسـلم لهـا تـمامـا عـندمـا كـلف برئـاسـة الوزراء
فاذا بـه يوغل بـاحملاصـصة أكـثـر من الذين سـبقـوه الى درجـة انتـظر اشـهرا
تـرشـيـحـات الـكـتل واألحـزاب لـبــعض الـوزرات وكـنت أظن ان الـشـروط الـتي
ـنصـب رئاسـة الوزراء فرضـهـا على الـكـتل الفـائـزة في االنـتخـابات لـلـقبـول 
سيـكون أولهـا اطالق يده في اختـيار فريـقه احلكومـي بعيدا عـن احملاصصة
راقـب . واآلن لكـنه خـيب اآلمال مـا جـعل فشـله مـتوقـعـا حتى لـدى أبـسط ا
واألزمة عـلى أشدها بينـما الهروب من مواجهـتها طبع سلوك جـميع الفاعل
الـسـيـاسـيـ الـذين بـدا انـهم فـقـدوا السـيـطـرة عـلى مـجـريـاتـهـا في حـ بلغ
ـنطـقة اخلضـراء وال ندري مـا ينـتظرون?  والى أين زحف اجلـماهيـر أبواب ا
تتـجه بنا األزمة ? ان ادارة األزمات فن يقتضي مهارة فائقة  ومتابعة حثيثة
وقرارا سـريـعا ذلك ان لألزمـة ظـروفهـا ومـناخـاتـها ومـراحـلهـا وضـغوطـاتـها
وأولهـا ضغـط الوقت لـكنـنا لم نـتلـمس ادارة واضـحة لـهذه األزمـة باسـتثـناء
خـطـابـات متـبـاعـدة لـلرئـاسـات الـثالث افتـقـدت قـدرتهـا عـلى الـتأثـيـر فـاألزمة
تتـصاعد بوتيرة متـسارعة واالدارة مفقودة بداللـة عدم تشكل فريق إلدارتها
عروفة والكل يـنتظر ما جتود به قريحة رئيس الوزراء الذي لم يفرط بقيلولته ا
كـنـها حـلـحلـة األزمة ليـطـلق خطـابـاته عنـد مـنتـصف الـليل وهـكـذا ادارة ال 
والعـودة باالمـور الى طـبيـعتـها وبـالـتالي سـتذهب بـنا األزمـة الى مـنطـقة غـير
مرغـوبة ال من أصـحاب العـمليـة السـياسيـة وال من اجلمـاهير احملـتشدة في
سـاحــة الـتـحـريـر وهـذا مـا تــريـده أطـراف دولـيـة عـديــدة غـلب الـسـكـون عـلى
حركـتهـا ما يـشيـر الى رضاهم عن الـوضع الـراهن لالزمة بـاستـثنـاء طهران
الـتي فوجئت بتـحول دراماتـيكي الجتاهـات الشبـاب ازاءها والذي كشف عن
ا ضعفه في الوسط السني والذي لم رأي عـام كامن في الوسط الشيعي ور
تدركه طـهران فيما مضى  او ظنت ان نـفوذها القوي سيمـكنها من السيطرة
علـيه في حال انـدالعه . ان قيادة الـبلدان وادارة األزمـات بحاجـة لبطولـة تقنع
اجلمـاهـير وتـسـتجـيب حلـاجاتـهم والـذي لـيس لديه رغـبـة بالـبـطولـة عـليه  أال
هدي يقـحم نفسه في منطقة مكتظة باأللغام كالعراق ومع ذلك فلو كان عبد ا
حكـيما ويـتسم بالقـدرة على اقتنـاص الفرص فـان هذه األزمة تمـنحه فرصة
أخـيـرة ال وجـود لـغـيـرها لـكي يـغـيـر مـسـار الـعـمـليـة الـسـيـاسـيـة ويـكـفر عن
ـنـصب رئـاسـة الـوزراء في زمن احملـاصـصة أخـطائه وأولـهـا خـطـأ الـقـبول 
نـافس على ـتذمر وعـدم قدرة ا ليـكون بطال ويـستثـمر الزخم اجلـماهيري ا
الكالم فـيتخـذ قرارا شجـاعا بتـغييـر وزاري شامل ويشـكل حكومـة مصغرة
ال يسـتفـتي بها أحـدا سوى اجلـماهيـر ويديـر ظهره جلـميع الـكتل واألحزاب
ويـتـعـهـد لـلـجـمـاهـيـر بـأنه سـيـسـتـقـيل خالل مـدة وجـيـزة ريـثـمـا تـكـون االمـور
طبـيعيـة وبذلك يرمي كـرة النار في مـلعب األطراف الـتي نحت بنـفسهـا جانبا
قدورهـا االعتـراض على اجراءاته وال عـندما اشـتد اوار األزمـة ولن يكـون 
ـان وبهـذا يـنأى بـنـفسه عن أحد يـسـمع لهـا وأولـها الـكـتل الـكبـيـرة في البـر
راهنة على الوقت حتمل تـراكمات الفشل التي وُضع فيها في غـفلة منه اما ا
او انـتظـار النـصائح من خـارج احلدود او الـتزمت في مـراعاة
الــشـركـاء الــذين افـتــقـدوا شـرعــيـتــهم مـنـذ اعـالن نـتـائج
ــزورة وتـعــززت بــأصــوات اجلــمــاهــيـر االنــتــخــابــات ا
راهـنة لن الـهادرة  في سـاحات الـتـظاهـر  فان هـذه ا
ـزيـد من الـدم الي يـتـحـمل وزره امـام الـله تـفـضي اال 

تعالى والقانون.
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دعـــا اخلـــبـــيــر االقـــتـــصـــادي بــاسم
انـــطــــوان الـى اجــــراء مــــعــــاجلـــات
حقـيقـية تبـدأ بأعـداد منـاهج خاصة
بـــتـــعـــلـــيم الـــنـــزاهـــة لالطـــفـــال في
الــــصـــفـــوف االولـــيـــة من الـــدراســـة
والــقـــضــاء عـــلى الـــبــيـــروقــراطـــيــة
واحملـاصــصـة الـذين يــعـدان احملـرك
االســـاس الســـتــشـــراء الـــفـــســاد في

منظومة الدولة . 
وقــال انــطــوان لـ (الــزمــان) امس ان
(الــعـــراق جــزء من الــعـــالم الــعــربي
ومــشــمــول بــالــظــواهــر الــســلــبــيــة
كاالبـتزاز والرشـا والفـساد والسـيما
ــنـــظـــمـــة الــدولـــيـــة تـــعــد تـــلك ان ا
االحـصــائـيـات عــبـر ارقـام حـقــيـقـيـة
تتمـثل بالـضغوط الـتي يتعـرض لها
االفراد بـشكل يـومي فضال عن نـظام
الـبيـروقـراطـيـة الذي مـا يـزال يـشكل
عـــائــقـــا وبــاب مـن ابــواب الـــفــســاد
الجنــاز اي مــعــامــلــة بــســيــطــة رغم
ـستمرة اال احلمالت والتحـسينات ا
انها تـخمد امـام الوساطـات وغيرها

من االمور).
UOKŽ V UM

واضاف ان (احلـلـول تبـدأ بـتحـس
واقع اجملـــــتــــمع بـــــاالبــــتـــــعــــاد عن
احملـــــاصــــصـــــة الـــــتي اعـــــتـــــمــــدت
شخـصـيات غـيـر كفـوءة في مـناصب
عـلــيـا في الــدولـة اضــافـة الى اعـداد
مــنـاهج خــاصـة بــالـنــزاهـة لــتـعــلـيم
ـبـاد مــنـذ الــصـغـر االطــفـال تـلـك ا
حـتـى نـسـتـطــيع اعـداد جــيل يـكـافح
جميع تـلك السـلبيـات التي تشـهدها

البالد منذ سنوات). 
ـئة مـن مواطـني ست وانـتـقد  66بـا
دول عـــربــيـــة أداء حــكـــومــاتـــهم في
مكـافـحة الـفسـاد الفـت الى أنـها ال
تتـخذ مـا يـكفي من اإلجـراءات للـحد

عدل 31 غرب  أو حكوميـة وتاله ا
ـعدل  24في ئـة ثم الـسودان  في ا

ئة). ا
موضحـا ان (القـطاعات األكـثر تلـقيا
ـرافق العـامة للـرشا هي الـشـرطة وا
اء والكهرباء واستخراج األوراق كا
الرسـميـة واحملـاكم وغيـرها) ,وتابع
ان (الــشـرطـة الــلـبــنـانــيـة جـاءت في
ـــئـــة من ـــقـــدمـــة إذ دفع 36 في ا ا
سح رشا اللبنـاني الذين شـملهم ا
مقابل خدمات معينة وجاء السودان
ـعـدل 33 في ـرتــبـة الـثـانــيـة  في ا
ئة). عدل 31 في ا غرب  ئة ثم ا ا
ـرافق الـعامـة اكد  وبشـأن خـدمات ا
التقـرير ان (لبـنان تصـدر مرة أخرى
ـبـحـوثـ ـئـة من ا ـعـدل 51 في ا
الـــذيـن اشــــاروا الى االســــتــــعــــانـــة
بـوســطـاء لـتــسـهـيل احلــصـول عـلى
يـاه ثم األردن خـدمـات الـكـهـربـاء وا
ـئـة لـكل ـعدل 21 في ا وفـلـسـطـ 

منهما).
`  WOKLŽ

ـسح أظــهـرت مــبـيــنـا ان (عــمــلـيــة ا
وجود تـميـيز عـلى أساس الـنوع في
تــلـقى الــرشـا عــنـدمــا تـكــون طـالــبـة
اخلـــدمـــة امـــرأة وإنـــهـم تـــعـــرضــوا
لالبـتزاز اجلـنـسي بـشكل مـبـاشر أو
يعـرفون ضـحـية ابـتزاز جـنسي كـما
ـئـة أنه يـحـدث بـشـكل يرى 47 في ا
متـكرر هذا االمـر وحتديـدا للـنساء),
واشـار الــتـقــريـر الى ان (نــسـبـة من
تعرضوا لالبتزاز اجلنسي في لبنان
ــئــة تــلــيـه فــلــســطـ بــلغ 23 في ا
ئة ثم األردن بـنسبة بنـسبة 21 ي ا

ئة).  13 في ا
واقتـصر الـبحث اخلـاص باحلـريات
الـــســيــاســـيــة عــلـى لــبــنــان واألردن
. وتـشـهـد فلـسـطـ الـقدر وفـلـسطـ

ـنـتـجـات احملـلـية  مـنـذ مـدة قـصـيـرة  اتـابع دعـوات االصـدقـاء  لـتـشـجـيع ا
والتـأكيـد عـلى جعـلهـا من اولويـات االسرة  الـعـراقيـة  السيـما في مـا يخص
البس ومـواد الـبـنـاء.. الخ  بـعـد ان مـنـتـجـات االلـبـان والـفـواكه واخلـضـر وا
اصبـحت الـسوق احملـليـة  قوس قـزح من منـتجـات دول قريـبة وبـعيـدة  وبلغ
حجم االسـتـيـرادات لـبـضـائع ومـواد بـسـيطـة  لـهـا بـدائل عـراقـيـة  نـحو 36
مـليـار دوالر سـنـويـا .. اي ما يـعـادل مـيـزانـيات دول عـدة .. مـواد تـمـثلت بـ (
ثـلجات  القـيمر  االلبـان  قمصان  طـماطم  احذية  مـياه شرب  ومياه ا
غازيـة  حـلقـوم  أحزمـة  حفـاظات اطـفـال  منـاديل ورقيـة  بصل  خـيار 
باذجنان  ,عـصائر  حامض حـلو  واحمـر شفاه ) واشـياء اخرى اخجل من

ذكرها !      
وقـد تفاعلتُ مع  تلك الـنداءات  واصبحت معظم مـشتريات اسرتي  هي من
نـتجات احملـلية  وبـاألمس فاجأتـني صغرى بـناتي  باهـتمام عـدد كبير من ا
نـتوج احمللي  واطلعـتني على صفحة في واطـن واسرهم بنداء لـتشجيع ا ا
نتـوج الوطني " حيث وجـدتً  فيها اآلالف من ( الـفيس بوك ) بعـنوان " دعم ا
محـبي العراق  يساندون  هذه احلملة الوطنية  واصبحت جميع مشترياتهم
عاني نـتوج احمللي  وبـهذا حقق الـعراقيون  وحـدة اقتصاديـة عميـقة ا من ا
صانع ـنتـوج احمللي  وان الكـرة حالـيا  في ملـعب اصحـاب ا في مـساندة ا
في مـختلف الـتخصـصات   واصحـاب االراضي الزراعيـة  من اجل حتس
ما يـنتجـونه شكال ومضونـا  كي تستـمر عجلـة الدعم لهم في سـيرها  حتى

حتقيق االكتفاء الذاتي في االسواق العراقية..
ومع فرحـتنا بالـوعي الوطني الذي  اثـمر هذا الوهج واالنـتباه للـمنتوج احمللي
 فـأن مـن الـضـروري مـعـرفـة صـورة  احملـن الـصـنـاعـيـة بـجــمـيع صـنـوفـهـا 
ـنتجـات احمللـية  فال يـكفي أبداً أن كن تـقيم ا شـكالت الزراعـية  حـتى  وا
ـشـروع الــصـنـاعي او تـعــلن احلـكــومـة أنـهـا خــصـصت قــطـعـة أرض لـهــذا ا
الــزراعي  بل احلـالـة حتـتــاج إلى دراسـة دقـيـقـة حتـدد احــتـيـاجـات الـسـوق

احمللية   وانواع الدعم الذي يقدم من اجل تكامل اقتصادي ..
ـو القـطاع وفي هـذه العـجالـة  اقـول  البد أن نـدرك الـتحـديـات التي تـواجه 
ـا يـتـعـلق بـتـوفـيــر الـبـنى الـتـحـتـيـة احلـديـثـة الـصـنـاعي والـزراعـي السـيـمـا 
ـتـكـامـلـة اقـتـصـاديـاً واجـتـمـاعـيـاً وبـيـئـياً و أهـمـيـة الـدعم الـالزم لـتشـجـيع وا
نتج االستـثمار في الزراعة والـصناعة  فاإلقـبال الذي سيزداد  الحـقا على ا
تـوسطة صـانع الصغـيرة وا احمللي مـن  قبل االسر الـعراقيـة  يفرض عـلى ا
تـطـويـر رؤاهـا بـالـعـمل من خـالل الـتحـالـفـات مـع بـعـضهـا الـبـعـض  وتـطـوير
ـواكــبـة الــتـطـور الــتـقـنــيـات أو االنــدمـاج في كــيـانــات أكـبــر 
احلـاصل في العالم .. وفـسحـة االمل واضحة امـامنا 
ــتــمــثــلـة  بــوفــرة  الــطــلب عــلى اخملــرجــات وتــوافـر وا

دخالت ووجود الفرص التسويقية.. ا
مرحى لشعبنا االبي هذه الصحوة الرائعة ..
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نتخب عبد قال الرئيس اجلزائـري ا
اجملــيــد تـبــون في أول تــصــريــحـات
علـنيـة إنه سـيبـدأ (مشـاورات إلعداد
دستور جديد يطرح على الشعب في

استفتاء عام). 
وعــرض تـــبــون امس عـــلى احلــركــة
عارضـة إجراء حوار االحتجـاجيـة ا
جـاد قــائال إنه ســيـجــري إصالحـات
خلفض اإلنفاق على الواردات ووعد
”بفتح صفحة جديدة) في اجلزائر.
وفي بيـروت قال األمـ العـام حلزب
الـلـه حـسن نـصــر الـله إن احلــكـومـة
قـبلـة يـجب أن تضم كل اللـبـنانـيـة ا
األطراف حتى تتمكن من عالج أسوأ
أزمة اقـتصـادية تـمر بـها الـبالد منذ
عـقـود مـشـيـرا إلى عـدم إحـراز تـقـدم
في احملــــادثـــات بــــشــــأن تــــشـــكــــيل

احلكومة اجلديدة.
وقـــال نـــصـــر الــلـه في خـــطــاب بـــثه
الـتلـفـزيـون اجلمـعـة (حـكومـة الـلون
الـــواحــــد الــــتي تــــضـم حـــزب الــــله
ـكـنـهـا أن تـعـالج هـذه وحـلـفـاءه ال 
األزمة اخلطيرة... األزمة حتتاج إلى
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نتخب بعد االنتهاء من مؤتمر صحفي امس dLðR∫ الرئيس اجلزائري ا

فالح كمونة

من انـتـشــاره ووفق تـقـريـر مـقـيـاس
الــــفـــســـاد فـي دول الـــشـــرق األوسط
وشمال أفـريقـيا الذي نـشرته منـظمة
الشفـافيـة الدوليـة الذي شمل مـسحا
شارك فيـه اكصر من 6 االف شخص
من مــواطــني الــدول الـست أن ( 65
ـــئـــة من تـــلك الـــدول يـــشـــهــدون بــا
عـدالت الفساد خالل العام ارتفاعا 
ــــاضي حـــيـث وقع االخـــتــــيـــار في ا
سح على دول لبنان واألردن إجراء ا
وفـــلـــســـطـــ والــــســـودان وتـــونس
ــغـرب لــتـكــون مـعــبـرة عن الــكـتل وا
ـنـاطق اجلــغـرافـيـة الـســكـانـيــة في ا

نطقة). األكبر في ا
 واضــاف ان (لــبـــنــان تــصــدر أغــلب
ـئـة من ـؤشــرات إذ يـرى 87 في ا ا
الـسـكـان أن أداء احلــكـومـة مـتـخـاذل
في مـواجـهــة الـفـسـاد مـقـابل  13في
ــئــة راضـــون عن أداء احلــكــومــة), ا
ولـفت الـتقـريـر ان (لـبـنـان األعلى في
اضطـرار مواطـنيه لـدفع رشا إذ قال
ـــشـــاركــ إنـــهم ــئـــة من ا  41فـي ا
دفـعوا رشـا لـتلـقي خـدمات أسـاسـية

Issue 6531-6532 Saturday-Sunday 14-15/12/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6531-6532  السبت-االحد 17 من ربيع الثاني 1441 هـ 14-15 من كانون االول  (ديسمبر) 2019م

œ—u² LK  ô ÆÆ wMÞu « Z²MLK  rF½

كالم أبيض

حـريـات األفـراد الـسـيـاسـية و36 في
ــئــة من الــتــضـيــيق عــلى اإلعالم), ا
ـــئــــة مـن إجـــمــــالي ويـــرى 52 فـي ا
ــشــاركـ في الــبــحث أن (األخــبـار ا
الكـاذبة تنـتشـر في وقت االنتـخابات
بــهـــدف الـــتــأثـــيـــر عــلـى تــوجـــهــات
الناخب  وان الكثير من اللبناني
عـــرضـت عـــلـــيــــهم الــــرشـــا مــــقـــابل
اصواتـهم  ثم في األردن بـنسـبة 26
ـئـة و فـلسـطـ بـنـسـبة  12في في ا

ئة. ا
ـشـارك ـئـة من ا كـمـا قـال 28 في ا

األكـبر من الـتـضـيـيق إذ قال 47 في
ــــئـــة من الــــســـكـــان إن (األفـــراد ال ا
لـكون حريـة التـعبـير عن مـواقفهم
الــســيــاســيــة وال تــتــعــرض وســائل
اإلعـالم لـلــتــضـيــيق في تــغــطـيــتــهـا
لألحــداث الـســيـاســيـة وتــقـو أداء
احلــــكـــومــــة امــــا في لــــبــــنــــان اكـــد
ـسح انـهم ال ـشــاركـون بـعــمـلـيــة ا ا
ـلـكـون حـريـة الـتـعـبـيـر عن آرائـهم
ئة يتعرض السياسية وان 40 في ا
ـعدل للـتـضيـيق كـمـا جاءت األردن 
ــئــة مـن الــتـــضــيـــيق عــلى 37 فـي ا

إنـهـم تـعـرضــوا لـتـهــديـدات بـغـرض
دفــعـهم لـلــتـصــويت جلـهــة مـا وتـقل
ــئــة في الـــنــســبـــة إلى أربــعــة فـي ا
ـئـة بـاألردن), فـلـسـطـ وثالثـة في ا
وخلص الـتــقـريـر بـقــيـاس مـدى ثـقـة
ــشـــاركــ في تــبـــعــات اإلبالغ عن ا
ــئــة (إنــهم الــفــســاد إذ قــال 58 بــا
سيـتعـرضون لـلمالحـقة حال اإلبالغ
ـئـة فقط عن الـفـساد ويـثق 38 في ا
في إمـكــانـيـة اتـخـاذ إجــراء حـقـيـقي
حال إبالغـهم عن اي واقعـة تتـضمن

شبهات فساد). 

مــشـاورات رســمــيـة مع قــادة الــكـتل
الـنــيـابـيــة لـتـسـمــيـة رئـيس الـوزراء
القادم وهو منصب مـخصص للسنّة

في الـنـظـام الـقـائم عـلى احملـاصـصة
الطـائـفيـة في لـبنـان.وقـال نصـر الله
كن حلكومـة تضم حزب الله إنه ال 

وحــلـفــاءه فـقط وال ألخــرى تـقــتـصـر
علـى منـافـسيه أن تـنـتـشل البالد من

األزمة احلالية

غـداة اعالن اجلـمــهـوريـة  14تـمـوز
1958. وكان الراحل الذي توفي في
 6كـانون االول 2018 تدريـسـيا في
ــدنـيــة بــجـامــعـة قـسـم الـهــنـدســة ا
الـنـهـرين قـبل احــالـته الى الـتـقـاعـد
بـلـقب اسـتـاذ مــسـاعـد دكـتـور في 9
ايلول 2012. وفي سيـرته العـلمـية
انه خـريج كــلـيـة بــغـداد عـام 1960
والتحـق بالدراسـة اجلامـعيـة بكـلية
الهندسة بجامعة احلكمة في السنة
ذاتـهــا واكــمل الــدراســة فـيــهــا عـام
1964 وكــــان االول عـــــلى دفـــــعــــته
ـــاجــســـتــيـــر في جـــامــعــة واكــمل ا
ـــتـــحـــدة فـــلـــوريــــدا بـــالـــواليــــات ا
االمــــريــــكــــيــــة عــــام  1965وعــــمل
تدريـسيـا في جامـعة احلـكمـة لغـاية
 4 اب  1969 ثم انتـقل الى جامـعة
بـــغـــداد في  17اب 1969. ونـــسب
عــــام  1994الى كـــــلـــــيــــة بـــــغــــداد
النموذجـية قبل ان يبـاشر التدريس
في جـامـعـة الــنـهـرين في  9 كـانون
الـــثـــاني 1996. وحـــفـــلـت حـــيـــاته
العـلـمـية واالجـتـمـاعيـة بـاالجنازات
واالحــــــــــداث. وزاول فـي عــــــــــقـــــــــد
ــاضي الــتــسـعــيــنــات من الــقــرن ا
الــصــحــافــة واشــرف عــلى عــدد من
اجلرائـد االسبـوعـية. واشـاد طلـبته

ومزامـلـوه بـأخالقه وطـريـقـة عرضه
ـادة الــعــلـمــيــة واسـلــوب حــيـاته ا
ــا جــعـله ـتــواضع  ـتــقــشف وا ا
موضع االحتـرام واالعتزاز وعرض
الـدكـتـور عـمــار عـبـد اجلـبـار رئـيس
ــدنـيــة بــجـامــعـة قـسـم الـهــنـدســة ا
الـنـهريـن عـددا من مـآثـر الـفقـيـد في
حـــفل تـــأبـــ اقـــيم بـــاربـــعـــيـــنـــيــة
رحـوم ليس السـمعانـي وقال (ان ا
فـقط قـامــة هـنـدســيـة عـراقــيـة فـقط
لكنـه اب وال تسع الكـلمـات للـتعـبير
ــشـتــركــات مــعه). واضـاف ان عن ا
السـمـعـاني (قام بـتـدريس االحـصاء
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صــدر في بــغــداد كــتـاب (قــالــوا في
وداع مـــوفق الـــســـمـــعـــان – 1943
ــنــاسـبــة الــذكــرى االولى 2018) 
هنـدس الدكتور لرحيل التـدريسي ا
مـوفق الــسـمـعــاني جنل الــصـحـفي
الالمع الــرائـد تــوفــيق الـســمــعـاني
صـــاحب جــــريـــدة (الـــزمــــان) الـــتي
لـكية وتـوقفت صدرت في احلـقبـة ا

ـواد وتصمـيم اخلرسانة ومقاومة ا
وتصميم احلديد ونظرية االنشاءات
ـادة مـنـتـصف واسـتـقـر عـلى هـذه ا
ـدة ال الـثــمــانـيــنــات وخالل هــذه ا
اعـتـقـد ان هـنـاك مهـنـدسـا او حـامل
ـر عـليـه. وكان له شهـادة عـلـيـا لم 
بـصــمـة في هــدوئه وعــلـمه). ويــعـد
الـكــتــاب الـذي ضم مــعــظم مــا قـيل
بـــــــحـق الـــــــراحـل مـن شـــــــهـــــــادات
ـات وذكـريـات وثيـقـة مـهـمة وتقـو
ن يـنوي دراسـة شـخـصـيـة الراحل
والسيـما بـالنـسبـة لـطلـبة الـهنـدسة

شتغل في حقولها.  وا
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