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اعرب وزير الـنقل ناصـر الشبلي
خالل زيــــارتـه الى مــــحــــافــــظــــة
الـبصـرة امس عن امـله بـتـوقيع
عقـد تـنفـيذ مـشـروع ميـناء الـفاو
الكبيـر مع شركة هانـوا الكورية
وأكد انه سيلتزم على نحو دقيق
بخطة وضـعها مسـتشار ايطالي
لـلمـشـروع وال سـيـما مـا يـتـعلق
ـيـنـاء. ووصـل الـشـبـلي بـعــمق ا
بـــطـــائــرة مـــروحـــيــة الـى مــوقع
ـــيـــنـــاء لـــلـــوقـــوف عـــلى آخـــر ا
الـتطـورات الـتي تـتعـلق بـتـوقيع
الــعــقــد بــحـسـب تـوجــيه رئــيس
الـــوزراء مــصــطـــفى الــكـــاظــمي.
وأجرى الشبلي جولة بحرية في
ـــوانئ  لالطـالع عـــلى اعـــمــال ا
ـسؤولـ في ـيـنـاء والـلـقـاء بـا ا
ــــوانئ.واعــــرب الــــشـــبــــلي في ا
تـصـريح تــابـعـته (الـزمـان) امس
عن امله في الـتوقيع عـلى انشاء
ــــــــراحـل اخلـــــــمـس االولـى من ا
الــعـقــد  خالل االسـبــوع اجلـاري
فـاوضات مع بعـد االنتـهـاء من ا
الشركـة الكوريـة بشأن الـتكاليف
ومدة التنفيـذ. وأكد انه (سيلتزم
باخلـطة الـتي وضعـها مـستـشار
ايـــطــالي لــلـــمــشــروع) واكــد ان
ـسـتـشار (االلـتزام بـتـوجـيـهات ا
الكوري سيالزم كل مراحل تنفيذ
ــشـروع وال ســيـمــا مــا يـتــعـلق ا
ـشروع بالـعـمق). وتبـلغ تـكلـفة ا
نـحـو  4.6 مـلـيــار يـورو وتـقـدر
ــيــنـاء  99 مــلـيــون طن طــاقــة ا
سـنـويـاً لـيـكـون واحـداً من أكـبر
ـــطـــلــة عـــلى اخلـــلــيج ـــوانئ ا ا
والـعـاشـر عـلى مـسـتـوى العـالم.
وكان الـشبلي  قـد اعلن مـنتصف
ـاضي أن األيام الـقلـيلة الشـهر ا
ـقـبـلـة سـتـشـهـد عـقـد اجـتـمـاع ا
نــهــائي مع شــركـة دايــو التــخـاذ
ـــرحــــلـــة األولى من قــــرار بـــدء ا
مشروع مـينـاء الفاو حـال توقيع
ـرحـلة الـعقـد. واوضح أن هـذه ا
تـــتـــضـــمن إنـــشــاء  5 أرصـــفــة
وتـعـمـيق قـناة اإلبـحـار لـلـمـيـناء
التي طلبنا أن تكون من  19 إلى
 21 مــــتــــراً وإنــــشــــاء الــــبــــنى
الـتــحـتـيـة خلـمــسـة أرصـفـة كـمـا

تتضمن إنشـاء النفق الذي يربط
ـيـناء بـخـور الـزبـيـر والـطريق ا
الستراتيجي الذي يربط احلدود
العراقية مع الكويت. في غضون
ذلك قال اخلـبيـر القـانوني احـمد
الــزيـادي فـي تـغــريــدة رصـدتــهـا
(الـزمــان) امس إنه ( االتــفـاق)
ووصف العذر بـ(القبيح) مضيفا
ـيـناء قـبل ان انـكم (سـتـقـتـلـون ا
يــــــولـــــــد). وأشـــــــار إلى أن (30
مـــلــيـــون عـــراقـي مــســـتـــعـــد كل
شـخص يــدفع لـوزارة الــنـقل 50
دوالرًا حـــتى وإن نــام جـــوعــانًــا
لـيـكـمل تـكـلـفـة تـوقـيع الـعـقـد مع
الـشـركة الـكـوريـة ويـبـقى الـعمق
 19 مـــتــرًا بـــدال من أن يـــقل الى
14) مـوضـحــا ان (هـذه االمـوال
ـلـيـار ـلـيـار ونــصف ا سـتــوفـر ا
الــتـي تــريــد الــوزارة تــوفــيــرهــا
مـقــابل تـخــفـيض عــمق احلـفـر).
ويقلل تخفيض الـعمق التكاليف

من  4مـــلــــيـــارات دوالر إلى 2.5
مـــلـــيــــار. ولـــفت  الــــزيـــادي الى
أن(ميناء الفاو الكبير يراد له أن
يولد صـغيرا وصـغيرا جداً وان
التـخفيض من  19إلى  14 مترا
يـــعــني أن الــســفـن الــعــمالقــة ال
تــسـتــطـيـع أن تـرســو فـيه ألنــهـا
حتــتــاج إلى عــمق اكــبـر من  18
مــتـرا) مــشـيــرًا الى أن (هـذا من
صالح ميناء جبل علي االماراتي
الـــذي يـــســـتـــقــــبل اآلن الـــســـفن
العمالقة ومـيناء مبـارك الكويتي
ستـقبل). اال أن وزيـر النقل في ا
اكـد في مــقـطع مــصـور امس أنه
(لـن يـــــــكـــــــون هــــــــنـــــــاك تـالعب
بــالــتـصــامـيـم وسـيــتم تــنـفــيـذه
حـسب التـصـميـم السـابق بـعمق
 19 مــتـرًا). كــمــا نـقــلت الـوزارة
وانئ تصـريـحـا عن مديـر عـام ا
الـــذي كـــان قـــد اثـــار الـــشـــكـــوك
بــــاعـالنه عن خــــفض الــــعــــمق 

اوضح فــيـه انه كــان يــقــصــد أن
رحلة االولى ستكون بعمق 14 ا
مــتــرًا نــزوال إلى  19 مــتــرًا. من
جهة اخرى طالبت الـنائبة عالية
نــصــيـف رئــيس الــوزراء ووزيــر
اخلارجـية بـتنـحيـة رئيس الـوفد
ـفـاوض أمـام الكـويت الـعـراقي ا
فوراً واستبداله بآخر لديه خبرة
بــالــعــمل الــدبــلـومــاسي .وقــالت
نـصــيف في بـيــان ان (الـشـخص
ـــطــلـــوب لـــرئـــاســة الـــلـــجـــنــة ا
ـفــاوضـة مع الــكـويت يـجب أن ا
تــتــوفـر فــيه الـكــفــاءة والـنــزاهـة
والسـيـرة احلسـنـة) مشـيرة الى
ـــهـــمـــة احلـــســـاســـة ان هـــذه (ا
تـتـطـلب شـخـصـاً وطـنـيـاً يعـشق
تـراب الــعـراق ويـعــمل بـإخالص
وال يـخـضع لـلـمـغـريـات ويـخـاف
عــــلى ســــمــــعــــته عــــلــــمــــاّ بـــأن
الــكـويــتـيــ مـســتـعــدون لـشـراء
الـــذ بــأمــوال طــائـــلــة من أجل

تمـريـر مخـططـاتـهم على حـساب
الـــعــراق) عــلى حــد تــعــبــيــرهــا.
وضـــيـــفـت الـــكـــويـت األســـبـــوع
ـتـابـعة ـاضي اجـتـماع جلـنـة ا ا
تـابعة مـقررات اللـجنة عنـية  ا
الـعــلــيــا الـعــراقــيــة الـكــويــتــيـة.
وحتـــدثت تــقــاريـــر عن حــصــول
تـــــوتـــــر بــــــ الـــــوفـــــديـن خالل
االجتماع وصل الى درجة تهديد
ـغـادرة الـقـاعة الـوفـد الـعـراقي 
احــتـــجـــاجـــا عـــلـى عـــرض وفــد
اخلــارجــيــة الــكـويــتــيــة خــارطـة
للـعراق  اقـتـطاع أجـزاء كبـيرة
من حــدودهــا الــبــحــريــة .وبــعــد
يـومـ مـن عـودة الـوفـد  اجـرى
ان محمد احللبوسي رئيس البر
زيارة الى الـكـويت اطلق خاللـها
تــصــريـحــات اعـتــبــرت مـحــاولـة
ـسـؤول لـترطـيب االجـواء مع ا
ـسـتــائـ من عـدم الـكــويـتـيــ ا
حـــصــــولــــهم عــــلى نــــتــــائج من

شـترك ب الـبلدين.. االجتمـاع ا
وتـرأس الــوفـد الـعــراقي الـوكـيل
االقــدم لــوزيــر اخلــارجــيــة عــبــد
الـــكـــر هـــاشم فـــيـــمـــا تـــرأس
اجلــانـب الــكــويـــتي نــائب وزيــر
اخلـــــارجــــــيـــــة خــــــالـــــد اجلـــــار
اللـه.واصدرت (الـهـيئـة الـبحـرية
الحقـة بائـعي خور عـبد العـليـا 
الله) بـيانًـا مؤخـرًا دعت فيه الى
) إلى ـرتشـ تـقـد (اخلـونـة وا
مـحــكـمـة الـشــعب  قـالت فـيه ان
قـانــون الـعـقـوبــات الـعـراقي رقم
111 لـــســـنــة 1969يـــنص عـــلى
عـقــوبـات تـصل لـإلعـدام لـكل من
يـرتــكب فـعالً مـن شـأنه اإلضـرار
ــــصــــالح الــــعــــراق ومــــنــــهــــا
االقـتصـاديـة. واشـار الـبـيان الى
اســمــاء عــدد من الــشــخــصــيـات
سؤولـ والنواب السيـاسيـة وا
الــســابـقــ واحلــالـيــ مــتـهــمـا
ايــاهم بــتــقــاضي رشــا والــعــمل
بعكس مصالح الـعراق ومجاملة
اجلانب الكـويتي . وتقـدم البيان
بـ(الــشــكـر والــتــقـديــر لــلـخــبـراء
الــبــحـريــ وبــعض الــنـواب من
أعـضـاء جلـنـة  77 الـتـحــقـيـقـيـة
والــــنـــــواب الــــلـــــذين رفـــــضــــوا
التصويت على اتفاقية خور عبد
ــســؤولـ ــذلـة وبــعض ا الــله ا
الذين رفضوا التواطؤ واخليانة
الـــعــظــمـى عــبــر إصـــرارهم بــأن
مـــوقع مــيـــنــاء مــبـــارك مــخــالف
لقـانون البـحار وان فـشت العيج
جـزيرة مـصـطنـعـة غيـر طـبيـعـية
ورفضـوا اتفـاقـية خـور عبـد الله
ـذلة  ورفـضـوا الـربط الـسـككي ا
مع الـكـويت وإيـران) مـشـيرا الى
ان (الـــتــــاريـخ ســـوف يــــســــطـــر
ـاء الـذهب ).وخلص أسمـاءهم 
الــبــيــان الـى مــطــالــبــة (الــنـواب
ن شـاركوا الشـرفاء والسـيـما 
ضـــمن الـــلـــجـــنــة  77والـــنــواب
الــرافـــضـــ لـــلـــربط الـــســكـــكي
والـداعـم لـلـتـعجـيل في تـنـفـيذ
مــيــنــاء الــفــاو الــكــبــيــر وجــمع
تــــواقــــيع الــــنــــواب الــــشــــرفـــاء
الوطنيـ لغرض مطـالبة رئاسة
مجلس النـواب بتنفـيذ توصيات
انـية التحـقيقية 77 اللجنـة البر
ــغــيــبــة عــمـــدا مــنــذ أكــثــر من ا

سنت ).
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أكدت قيـادة شرطة ذي قـار أنها
تــضــيق اخلــنـاق عــلى خــاطـفي
الــنـاشط سـجـاد الــعـراقي بـعـد
.وقـال ـتـهــمـ حتـديـد عــجـلــة ا
تـحـدث الرسـمي باسم شـرطة ا
ذي قـار فـؤاد كــر عـبـدالـله في
تـــصـــريـح امس  إن (عـــنـــاصـــر
شــرطــة احملــافـظــة حــددت نـوع
ـكان الذي العـجلة ومـسارها وا
اجتـــهـت إلـــيه) ولـــفـت الى انه
(فــور رصـد مــكـانـهــا  حتـريك
ـنطقة بالقرب فوج لتطويق ا
من ال ازيــرج الـــتي تـــبــعــد 15
ـدينة التي كيلومـترا عن مركز ا
توجه لـها اخلـاطفون) واضاف
انه ( تــضــيـيق اخلــنــاق عـلى
مـنــطـقـة وجـود اخلـاطـفـ وفي
قبـلة ستـتم مداهمة الساعـات ا
كان كان) مؤكدا ان (طبيعة ا ا
الــعـشـائــري تـتـطــلب مـزيـداً من
اثلة التأني في تنفيذ مهمام 
مـا اضـطرنـا الى تـأخـيـر عمـلـية
داهمة) واستطـرد بالقول ان ا
ــة االخــتــطــاف هـذه ذات (جــر
طـــــابع جــــنــــائـي). واخــــتُــــطِف
الناشط في تظاهرات الناصرية
بعد تعرض الـناشط باسم فليح
ئات حملاولة اغتيـال. وتظاهر ا
أمــام مــبــنـى ديــوان احملــافــظــة
ومجلس ذي قار بعدما توجهوا
ـكـان منـطـلقـ من سـاحة إلى ا
احلبـوبي كـما قـطعـوا عدداً من
الطرق واجلسور ومنها جسري
احلضـارات والزيـتون.  وأفادت
مـصـادر مـحـليـة بـأن (مـسـلـح
مجهول كانـوا يستقلون ثالث
عـــجالت مــضــلـــلــة اخــتـــطــفــوا
الـنـاشط سـجـاد وأطـلـقـوا الـنار
عــلـى صـديــقـه بـاسـم الــذي كـان
برفقته بأسلـحة كاتمة للصوت
حـــــيـث  اســــعـــــاف األخـــــيــــر
لـلمـشـفى النقـاذ حـياتـه فيـما ال
.( يـزال مــصــيــر األول مــجــهـوالً
وعـــــــــــلـى إثـــــــــــر ذلـك أصــــــــــدر
تظاهرون في ساحة احلبوبي ا
بالـناصريـة بيـاناً تضـمن إمهال
قـيــادة الـشــرطــة سـاعــة واحـدة
لـلـقــبض عـلى اجلـنـاة مـهـددين
بـــــإغـالق شـــــوارع ومــــــنـــــافـــــذ
الـنـاصـريـة والـدوائـر كـافـة بـعد
ـهـلة. وفي وقت الحق انـتهـاء ا

أعــلــنت شـرطــة ذي قـار حتــديـد
العجلة التي اختطفت الناشط 
وفيمـا أشارت إلى أن استـجابة
األجـهـزة األمـنيـة كـانت سـريـعة
بـــعـــد وقـــوع احلـــادث داعـــيـــة
ـــتـــظـــاهـــرين لـــلـــتـــعـــاون مع ا
األجـــهــزة األمـــنـــيـــة لـــتـــهـــدئــة
األوضاع. واعـرب مـركز حلـقوق
اإلنـسـان عن قـلـقه الـشــــديد من
اســــتــمـرار تـعـرض الـنـاشـطـ
ـدافـعـ عن حـقـوق االنـسان وا
فـي الــــعـــــراق الى الــــتـــــرهــــيب
والترويع واالخـتطاف. وقال ان
ــركـز يـبـدي قــلـقه الـبـالغ إزاء (ا
أخـــتــــطـــاف الـــنـــاشـط من قـــبل
مـسـلحـ مـجـهولـ في مـديـنة
الـــنــاصـــريـــة واصــابـــة زمـــيــله
بـاطالقـات نـاريـة الـذي   نـقله
حيث  ال تـتوفر سـتشـفى  الى ا
مــعــلــومــات حلــد الــلـحــظــة عن
اجلــهـــة اخلــاطـــفــة). مـن جــهــة
اخـرى اكـد رئـيس اجلـمـهـوريـة
برهم صـالح ان تطـبيق الـعدالة
في العراق مطلب اساسي لبناء
دولـة مـواطـنـة مـسـتـقـرة . وقـال
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
(صــــالح اســـتــــقـــبل فـي قـــصـــر
بـغداد عـدداً من ضـبّاط الـفريق
األمـني الذي ألـقى الـقـبض على
ــة الــتي عُــرفت مــرتــكب اجلــر
ـنـصـور بحـق أسرة ـة ا بـجـر
واشاد كـامـلـة من ثالثـة أفـراد) 
صــالـح بـ (ســرعـــة اســتـــجــابــة
الـقـوات األمـنيـة والـتـنـسيق مع
إقــلـيـم كـردســتــان في مــتــابــعـة
ــة ومالحــقـة حــيـثــيــات اجلــر
مـــرتـــكــبـــيــهـــا  وصــوالً إللـــقــاء
الـقـبض عـلى اجلـاني) مـشـيـراً

ـــــة الـى أن (مـــــا حـــــصل جـــــر
مروّعـة هزًت الرأي الـعام وكان
ال بـد من االقــتـصـاص وحتـقـيق
ن تُـسوّل الـعدالـة ليـكون عـبرة 
له نفسه القيام بجرائم) مشددا
على (أهمية دور القوات األمنية
في فرض الـنظـام وتوفـير األمن
مؤكداً  ( واالستقـرار للمـواطن
(دعـمه الكـامل لألجـهزة األمـنـية
والــقــضـــائــيــة في الـــكــشف عن
ــمــارســة اعــمــال ــتــورطــ  ا
إجــرامـيــة مـن قــتل واخــتــطـاف
وغــيــرهــا من اجلــرائم تــهــدف
لــــــتـــــهـــــديــــــد الـــــســـــلـم واالمن
واجملتمعي) ومضى الى القول
ان (تـــطـــبــــيق الـــعـــدالـــة بـــحق
مقترفي اجلرائم مطلب أساسي
لـبـناء دولـة مـواطـنة مـسـتـقرة).
كـــمــا رأى صـــالح خـالل لــقـــائه
بعدد من الناشـطات والناجيات
اإليزيـديات والـشبك والـتركـمان
ان إحـقــاق الــعــدل واالنــتــصـار
ـــكن لـــضـــحــــايـــا اإلرهـــاب ال 
التنازل عـنه. واوضح البيان ان
(رئـيس اجلـمـهـوريـة حـيا خالل
لــقـائه الـنـاجــيـات والـنـاشـطـات
اإليزيـديات والـتركـمان والـشبك
شـــجـــاعـــة وصـــمـــود الـــنـــســاء
ـــضــــطـــهـــدات في مـــواجـــهـــة ا
اإلرهــاب الـــداعـــشي وجـــرائــمه
ــنــاهــضــة لـقــيم ــســتــنـكــرة ا ا
االنــســانــيـة) الفــتــا الى (انــهن
ضــربنَ أروع االمـــثــلــة لـــلــعــالم
اجمع في الـبسـالة والـتضـحية
وجتــاوز الــصــعـاب ومــواصــلـة
الـدرب) داعــيـــا الى (تــعــويض
ـتــضـررات من اإلرهـاب مـاديـاً ا
ومعـنويـاً وتأهـيلـهن ورعايـتهن
ـة لـهن وتــأمـ احلــيـاة الـكــر
واتخـاذ الوسـائل الكـفيـلة لدمج
الـنـاجـيـات والضـحـايـا وتـوفـير
ـالئم الذ االمـن والــــــســــــكن ا ا
إليــــــوائــــــهن) وجــــــدد صــــــالح
مـطـالـبـته بـ (اسـتـكـمـال تـشريع
قـانـون الــنـاجــيـات االيــزيـديـات
وتــوســيـعـه لــيـشــمـل الـشــرائح
األخــرى حــتى ضـــمــان حــقــوق
الــضــحــايــا) مــؤكــدا انه (ومن
مـــوقـــعه يـــضع دعـــمه الـــكـــامل
إلحقاق حقوقـهن ويعمل بشكل
مــتـواصل ومـكـثـف مع مـخـتـلف
اجلهات اخملتصة في الدولة من

اجل ذلك).
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سجاد العراقي 

ـرتبـطة ببـرامج إيران األنشـطة ا
النوويـة والصاروخـية باتت اآلن
هـــدفــا لــعـــقــوبــات دولـــيــة.وقــال
ـتـحدة (ال دبـلـومـاسي في األ ا
شـيء ســـيـــحـــدث) مـــضـــيـــفــاً أن
الــوضـع (أشــبه بــالـــضــغط عــلى
الــــــــــزنــــــــــاد مـن دون انــــــــــطالق
الرصاصة".ونـدد دبلوماسي آخر
بـــخــطـــوة واشـــنــطن (األحـــاديــة
اجلــــــانب) قــــــائال إن (روســــــيـــــا
والـصــ سـتـراقـبــان بـارتـيـاح...
ـزعـزعـة لالسـتـقرار الـتـداعيـات ا
بـــدرجــة هـــائــلـــة) لــلـــخالف بــ
واشـــــــنــــــطـن وشـــــــركــــــائـــــــهــــــا
.ونـدد منـدوب روسـيا األوروبيـ
ـــتـــحـــدة دمـــيـــتــري لـــدى األ ا
بـولـيـانـسـكي بـالـقرار. وقـال (من
ـكن لـدولـة ـؤلم أن نـرى كـيف  ا
أن تـه نـفـسهـا بـهـذه الطـريـقة
وتعارض بـهذيـانها الـعنـيد باقي
أعــضــاء مـجــلس األمـن الـدولي).
وأضاف (قـلنـا جمـيعـنا بـوضوح
فـي آب أن ادعـــــاءات الـــــواليــــات
تـحدة بـشـأن إطالق سنـاب باك ا
غـــيــــر شـــرعـــيـــة. هل واشـــنـــطن
صمّـاء)? لكن قـد يتـواصل ارتفاع
مـنـسـوب الـتـوتـر في حـال نـفّـذت
ــــتـــحـــدة بــــالـــفـــعل الـــواليـــات ا
تهديـدها بفـرض عقوبـات ثانوية
عـــلى اجلـــهـــات الـــتي ال تـــلـــتــزم

بالتدابير اجلديدة بحق إيران.

بحق "مـنتـهـكي" العـقوبـات.وأفاد
"اذا أخـفــقت الـدول األعــضـاء في
ــــتـــــحـــــدة في الـــــقـــــيــــام األ ا
بــواجـــبـــاتــهـــا بـــتــطـــبـــيق هــذه
ـتحدة العقـوبات فـإن الواليات ا
مـسـتــعـدة السـتـخـدام ســلـطـاتـنـا
الــداخــلـيــة لــفــرض عـواقـب عـلى
اجلـــهـــات الــتـي تــقـف وراء هــذه
اإلخــفـــاقــات وضـــمــان أال جتــني
ايـران مــكـاسب من هـذا الــنـشـاط
احملــــــــــظــــــــــور مـن قــــــــــبـل األ
ــتــحـــدة".ويــتــوقع أن يــتــطــرق ا
ترامب لـتفـاصيل هـذه اإلجراءات
ــــرتــــقب أمــــام خـالل خــــطــــابـه ا
ـتـحدة اجلـمـعـيـة الـعـامـة لأل ا
الـــثـالثـــاء والـــذي يـــأتـي قـــبـــيل
قررة في االنتخابـات الرئاسـية ا
الـثـالث من تــشـرين الـثـاني الـتي
يـــســعى لــلـــفــوز بــواليـــة ثــانــيــة
فيها.وندد بومبـيو بشدّة بفرنسا
انـيا متـهمـا إياها وبريـطانيـا وأ
بـ (االنــــحــــيـــاز إلـى آيـــات الــــله)
. وفعّل في  20آب آلية اإليراني
ـثـيـرة لـلـجـدل.لكن "سـنـاب باك" ا
إدارة ترامب تتصرف وكأنه أُعيد
فـرض الــعـقـوبــات الـدولــيـة عـلى
طـهـران فــيـمـا يــواصل اجملـتـمع
الـدولي التـصـرّف وكـأن شـيـئا لم

يكن.وتشـدد واشنطن على أنه 
تمديـد احلظر علـى األسلحة "إلى
مـــا ال نــهـــايـــة" وأن الــعـــديــد من

ـيـة عـام ورُفـعت الــعـقـوبــات األ
 2015عـــــنــــدمــــا وقّـــــعت إيــــران
االتــفــاق الـــدولي الــذي تــعــهّــدت
ـوجــبه بـعــدم الـســعي المـتالك
أســلــحــة نــوويــة.إال أن الـرئــيس
األمـريـكي دونـالـد تـرامب يـعـتـبـر
هذا االتفاق الـذي تفاوض بشأنه
سلـفه الرئـيس باراك أوبـاما غـير
كـاف وأعـلن انــسـحـاب الـواليـات
ــتـحــدة مــنه عـام  2018وأعـاد ا
فــرض وحـتـى تـشــديــد عـقــوبـات
بالده عـلى إيـران.وحـالـيـا تـصـر
ــتــحـدة عــلى أنــهـا ال الــواليـات ا
تــزال شــريـكــة في االتــفــاق الـذي
انسحبت منه وذلك بهدف إعادة
تــــــفـــــــعــــــيـل آلــــــيــــــة "ســــــنــــــاب
بـــاك".وتـــعـــتـــرض كـــافـــة الـــدول
األعضاء في مجلس األمن تقريباً
على إمـكـانيـة اسـتفـادة واشـنطن
من هـــذا الـــوضع وبـــالــتـــالي لم
يسـتـجب مجـلس األمن لـلمـسعى
األمــريـــكي.واألحــد صـــدر بــيــان
مـــشـــتـــرك عن الـــبـــلـــدين دائـــمي
الـعــضـويـة في مــجـلس األمن --
فرنـسـا بريـطـانيـا -- إضـافة إلى
ـانـيـا جاء ألـعضـو غـيـر الدائم أ
ــــــكن أن يــــــكــــــون فـــــــيه أنـه ال 
فترض" "أي لـ"إشعار (بومبيو) ا
أثـر قانـوني".كـمـا اعـتـبرت وزارة
اخلــارجــيـــة الــروســيــة أن إعالن
واشــــنــــطن يــــفـــتــــقــــد لألســـاس

{ واشــنــطـن (أ ف ب) - أعــلــنت
تحدة من جانب واحد الواليات ا
ــتـحــدة عـلى أن عـقــوبـات األ ا
إيران دخلت مجـددا حيّز التـنفيذ
وحـذّرت من عـواقب عـدم االلـتزام
بــهــا في خــطـوة اعــتــبــرت قـوى
ــــا في ذلك حــــلــــفـــاء عــــديــــدة 
واشـنــطن أنــهـا تــفـتــقـد ألسـاس
قانوني.كـما قـوبلت إعادة تـفعيل
مـا يـطـلق عـلـيه آلـيـة سـنـاب بـاك
اضي الـتي أُعـلن عنـهـا الـشـهـر ا
بــتـنــديـد من طــهــران الـتي دعت
بـاقي دول الـعـالم لـلـوقـوف صـفـا
واحـــدا في مـــواجــهـــة حتـــرّكــات
ـتـهـورة  .وقـال وزيـر واشـنـطن ا
اخلــــارجــــيــــة األمــــريــــكي مــــايك
بومبـيو في بـيان السـبت (اليوم
ـتـحـدة بـعودة تـرحّب الـواليـات ا
ــتــحـدة جــمــيع عــقـوبــات األ ا
تـقريـبـا الـتي ألـغـيت في الـسابق
على جمهورية إيران اإلسالمية).
وأوضح أن (الــعـــقــوبــات دخــلت
حيّـز التـنـفيـذ ابتـداء من السـاعة
20 00السبت بتـوقيت واشنطن
(األحــد 00 00ت غ . وتــعـــهّــدت
إدارة الـرئـيس األمــريـكي دونـالـد
تــرامب بـعــواقب تــطــال أي دولـة
ـتحـدة ال تلـتزم عضـو في األ ا
بــالـعــقـوبــات عـلـى الـرغم من أن
واشــــنــــطن تــــبــــدو وحـــيــــدة في
مايك بومبيو اعتبارها أن العـقوبات مفروضة.

الــــقــــانـــــوني. وقـــــالت "بـــــحــــكم
ــبــادرات ــكن  طــبــيـــعــتــهــا ال 
تـحدة غـير وحترّكـات الواليـات ا
الــــشـــرعــــيــــة أن حتـــمـل عـــواقب
قانـونيـة دولية بـالنـسبـة للـبلدان
ــتــحـدث األخــرى). بـدوره أكــد ا
باسم وزارة اخلـارجـية اإليـرانـية
سعـيد خـطـيب زاده خالل مؤتـمر
صـحـافي في طـهـران (نـتـوقع من
اجملـــتـــمع الـــدولي وجـــمــيع دول
الــــعــــالـم الــــوقـــــوف ضــــد هــــذه
ــتـــهــورة من قــبل الــتـــحــرّكــات ا
الــــنــــظـــام فـي الـــبــــيت األبــــيض
والتـحـدّث بصـوت واحـد".وتعـهّد
بــومـبــيــو بـأن يــتم اإلعالن خالل
أيام عن اإلجراءات الـتي ستـتخذ
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ســجـلـت وزارة الـصــحـة والــبـيــئـة
اكــثـر من  4 االف حــالـة شــفـاء من
كـــورونــا و 3438 حـــالـــة اصـــابــة
جــديـدة وبـواقع وفـيـات  64 حـالـة
ـوقـف الوبـائـي ليـوم امس ضـمن ا
االحد فـيما اعلـنت عن اعداد خطة
حــاصــة بــزيــارة االربــعــيــنــيــة في
كــربالء فـي وقت حــذرت مــنــظــمـة
ـــيــة مـن مـــوجــة الـــصـــحـــة الـــعـــا
إصـابات عالية خالل فصل الشتاء.
وقـــالت الــوزارة في بــيـــان تــلــقــته
(الـــزمــــان) امس ان (مـــخـــتـــبـــرات
الـصحة سجلت  4052 حـالة شفاء
من كورونا و 3438 اصـابة جديدة
وبــاوقـع وفــيـات  64 حــالــة ضــمن
ـوقف الوبـائي لـيوم امس). فـيما ا
اعــلن الـوزيـر حـسن الــتـمـيـمي عن
إعـداد خطة لزيارة أربـعينية اإلمام
احلـسـ عـلـيه الـسالم في كـربالء.
واكـد الـتـميـمي خالل مـؤتـمر امس
(قـــــررنـــــا غـــــلـق احلـــــدود مع دول
اجلــوار وعـدم اسـتـقـبـال الـوافـدين
بـاستثنـاء الدبلوماسـي والسيما
ان الــوزارة اعــدت خــطــة واضــحـة
لـلتـعامل مع زيـارة األربع ومـنها
تــعــفــيــر طـرق الــزائــرين وتــوفــيـر
ـعقـمات والكـمامات) وأضاف ان ا
(مــا لــوحظ خالل األيــام األولى من
شــهــر مــحــرم  هــو درس مــتــمــيـز

لــلـمــجـالس احلــسـيــنـيــة من حـيث
االلـــتــزام بــاالجـــراءات الــوقـــائــيــة
والــصـحــيـة ونــأمل تــكـرار ذلك في
الـزيارة االربـعيـنيـة التي لن تـشهد
دخــــول وافــــدين أجــــانب بــــســـبب
كـورونـا) الفــتـا الى (االتـفـاق عـلى
ــــوكب الــــتـــــعــــاون مع هــــيـــــئــــة ا
احلـسيـنية واتـخذنا قـرارا بفحص
واكـب والـتـأكد كـل العـامـلـ فـي ا
مـن عــدم اصـــابــتـــهم واســتـــخــدام
ـعقمات والكـمامات فيها) ورجح ا
الـــتــمـــيم (وجــود سـالالت جــديــدة
لـــــكــــورونـــــا ظــــهـــــرت في بـــــعض
الــبــلــدان) ومـــضى الى الــقــول ان
(نـسـبـة الـشـفـاء من الـفـايروس في
ــئــة الـــعــراق وصـــلت الى  79 بـــا

ـئة) مـؤكـدا ان والـوفـيات  2.7 بـا
(االصـــابــات فـي الــعـــراق مــا زالت
مــحـدودة ونــتـعــامل مع اجلــائـحـة
بـشـفافـية تـامة ونـأمل ان تنـخفض
كن االصـابات اكـثر) وتـابع انه (
تـــقـــلـــيل االصـــابــات بـــالـــتـــبـــاعــد
االجــتــمــاعـي وارتــداء الــكــمــامـات
ئة ونـأمل ان يكون االلـتزام مئـة با
فـي زيـــارة األربــــعـــ لــــلــــحـــد من
اإلصــــابــــات مـع زيــــادة الــــســــعـــة
ئة لعالج مرضى السريرية  50 با
ــــثل كــــورونــــا). بــــدوره  حــــذر 
ية في العراق مـنظمة الصحـة العا
أدهـم إسماعيل من مـوجة إصابات
عــالــيـة خالل فــصل الــشـتــاء.وذكـر
إسـماعيل في تصريح خالل زيارته

مــرقــد االمــام احلــســ أن (ســبب
زيــارته الى كـربالء هـو لــلـتـنـسـيق
مع الـــعــتــبــة احلــســيــنــيــة إلطالق
ـواجـهـة فـايروس حـمالت تـوعـيـة 
كــورونـا بـالـتـزامن مع قـرب حـلـول
لـيـونـية) مـؤكـدا زيـارة االربـعـ ا
ان (الـــتــوعــيـــة تــشــمـل الــرد عــلى
ــــغــــرضــــة بــــشــــان االشــــاعـــــات ا
الـــــفـــــايـــــروس وحث الـــــزائـــــرين
ـواطنـ على االلـتزام بـالوقـاية وا
الـــصــحـــيــة كــارتـــداء الــكـــمــامــات
ــســتــمـر والــكــفــوف والــتـعــقــيم ا
وكــذلك الــكــشف اجملــاني حلــامـلي
ــلـــكــون الــقــدرة ن ال  االعـــراض 
ـستـشفـيات وشراء عـلى مراجـعة ا

العالج).
مـبـينـا ان (الوضع في الـعراق اآلن
مــــقــــلق ولــــكـن لم يــــصل إلـى حـــد
االنــهــيـار) وشــدد عــلى الــقـول ان
(الـصـحـة العـراقـيـة وصـلت إلى ما
ــئـــة من قـــدرتــهــا يـــقــارب  50 بـــا
ـسـتـشـفـيـات) االسـتــيـعـابـيـة في ا
ـنـظـمـة تـخـوفه من ــثل ا وأبـدى 
(فــصـل الــشــتــاء وقــدوم الــزيـارات
ــلـيــونـيـة لــلـعــتـبــات في الـعـراق ا
بـــقــوله إنـــهــا (لـــو جــرت من دون
ــكن ان تـؤدي إجــراءات وقـائــيـة 
الـى مـزيـد من االصـابـات) مــشـيـرا
ن لـديهم الـى انه (على الـزائرين 
امـــراض مــزمـــنـــة او كــبـــار الــسن
اتـخـاذ الـتدابـيـر الشـديـدة في حال

اصرارهم على الزيارة). 
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وبــيّن أن (الـوزارة حتــدثت عن آلــيـات
لـــكــنــهــا  ال تــكـــون قــرارات إذ لم يــتم
ـكن اإلفـصاح الـتـصويت عـلـيـهـا فال 
عنها حاليا) مشددا على أنه (قد ال يتم
التـصويت عـليـها أو ال يـتم العـمل بها
ا إشكـالية وبالتـالي ستـكون هنـاك ر
ــوضـــوع أو قـــد يـــكـــيف عـــلـى هـــذا ا
ـــواطن حـــاله أو وضـــعـه عــلـى هــذا ا
اخلصـوص لكن نـحن نتـعامل كوزارة
ـقـترحـات بـقدر تـربيـة ال نـتعـامل مع ا
مـا نــتـعـامل مـع قـرار يـصـدر بــالـتـالي

يكون قيد التنفيذ). 
وأكـد فاروق أن (هـنـالك تعـاونـا بيـنـنا
كمـؤسسات دولـة ولديـنا من الـتجارب
ما قمـنا بـها خالل االمتـحانات الـعامة
الـــــوزاريـــــة لــــــلـــــســـــادس اإلعـــــدادي
واالمتحانات التمـهيدية حيث جنحنا
في تــطــبـيق مــبــاد الـسالمــة بــشـكل
جـيد) الفـتـا إلى أن (األمـر مـخـتلف في
حــالـة الــدوام الـرســمي لـلــمـدارس ألن

األعداد أكثر بكل تأكيد). 
وأشـــار الى  أن (الـــوزارة  حـــريـــصـــة
ـالكـــات عــــلى سالمــــة الــــطــــلــــبـــة وا
التدريسية وجمـيع العامل في مجال
الـتـعـلـيم ,لـذا فـإن الــوزارة هي دائـمـا
عـــــلـى اســـــتـــــعـــــداد لـــــوضـع خـــــطط
ومـعــاجلـات تـسـاهـم في مـعـاجلـة أي

مشكلة طارئة).  
ونـــوه فـــاروق بـــأنه (فــــيـــمـــا يـــخص
احملـــاضـــرين هـــنــالـك قــرار صـــدر من
األمانة العامة جمللس الوزراء هو قرار
٥٩ و تــشــكــيل جلــنـة بــهــذا الــشـأن
لــلــخـروج بــتــوصــيـات يــتم الــتــعـامل
ـــذكــور من ـــوجـــبــهـــا مع الـــقــرار ا

غـاية الـسـادس والعـشـرين من تـشرين
قـبل) الفـتـا الى أن (مـبـاشرة الـثانـي ا
هــؤالء الــطــلـبــة ســتـكــون في الــســنـة
الـدراســيـة  2020/2021و أن الـقـرار
جاء بهدف استكمال الـطلبة مسيرتهم
ـن لم يـتح لـهم الـتـقد الـتـعـلـيـمـية 

على العودة الى مقاعد الدراسة). 
ومن جــــــهــــــة اخــــــرى دعـت الـــــوزارة
مالكــاتـــهــا الـــتــدريــســـيــة والســـيــمــا
اخملتصة منها وطلبتها بإسناد جهود
وزارة الـــصــــحـــة فـي تـــنــــظــــيم ورفع
مــسـتــوى االجـراءات الــوقــائـيــة الـتي
ســتـــرافق زيــارة أربـــعــيـــنــيـــة اإلمــام
احلس عليه الـسالم و تكثيف برامج
التوعية الصحية والورش اإللكترونية
ــؤتـمــرات الــتي تــسـتــقي من وحي وا
ـقـدسـة وعـيـا اسـتـثـنـائـيـا ـنـاسـبـة ا ا
ــواجــهــة الـظــرف الــصــحي الــطـار
ي. نع اتساع خارطة الوباء العا و

وأكــدت وزارة الــتــربــيــة  أنــهـا أنــهت
الـعـمل عـلى وضع مـقـتـرحـات وآلـيـات
بــدء الــعــام الـدراسـي اجلـديــد فــيــمـا
ـها لـهيـئة أشارت إلى أنه سـيتم تـقد
تحدث الرأي للتصويت عليها. وقال ا
باسـم وزارة التـربـية حـيـدر فاروق في
ـقـتـرحـات في تـصـريح صـحـفي  إن (ا
ــصـادقــة عـلــيـهــا من قـبل حــال عـدم ا
هـيئـة الـرأي سيـتم رفـعهـا إلى األمـانة
العامـة جمللس الـوزراء وإن لم تصوت
األمـانة سـيـتم اعـتـمـادها واإلعالن عن

بداية العام الدراسي اجلديد). 
واوضح فـــاروق  أن (هـــذه الـــقـــرارات
جميعها مرتبـطة بقرارات خلية األزمة
ومــرتـبــطـة بــالــتـعــامل وأخـذ الــضـوء
األخـضــر من وزارة الـصــحـة) مــشـيـرا
إلى أن (وزارة الــتـــربــيــة لم حتــدد أي
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الكـات الـطـبيـة  أهم احملـافـظـة وا
اإلســـتــعـــدادات اخلــاصـــة بــزيــارة
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درسة والثلج ينزل  تـغادر سارة ويوسف البيت مع خيوط الفجر االولى الى ا
بـهدوء,بـرد ال يتـحـمله اال الـفـنلـنـدي.ومع ذلك يـخرج يـوسف واخـته سارة الى
درسة على دراجتيهما .في االيام العادية يذهب كالهما الى ا دوامهـما فرح
.هذان الطالبان العراقيان يعيشان في فلندا.وهذا الفرح هو صناعة الهوائيت
فلـندية.وح احتـدث معهمـا اكتشف كيف يـتطور وعي يوسـف وسارة.القصة
طـويلـة جـدا لكـن ح اسـأل عن طـريقـة الـتـعلـيم هـناك,ووضع الـطـلـبة,واعـداد
الطالب في الصف,وكيـفية تعليمهم والتعامل معهم فأنا اشعر باالسف اذا ما

قارنت ب اوضاع طالبنا هنا,واوضاع الطالب في فلندا.
 سيقول لي قائل:ال تقارن ب وضعنا هنا وب فلندا.وانا حقا اريد ان اسمع
قـارنة بيـننـا وب اية دولـة اوربية او من يقـول لي هذا الـكالم.طبـعا ال يجـوز ا
حـتى اسيويـة مع استـثنـاء بعض الدول في اسـيا.لـذلك انا اقـول هل يجوز ان
تــقـرر خـلـيـة االزمـة بــدء الـعـام الـدراسي وكـورونـا مــا يـزال مـنـتـشـرا,ولـم تتم

السيطرة عليه.
كتظة بالطلبة اماكن جيدة النتشار الفيروس سواء ب الطلبة   ان مدارسـنا ا

. درس علم وا او ب ا
  هل يعـقل اعادة الدوام في مـدارس متهـالكة يـشيه بعضـها سجـون مهجورة
من ثم تــسـمـى مـدارس جــزافـا.تــرى ايــة كـارثــة سـتــحل بــابـنــائــنـا والــكـوادر

شكلة. التعليمية ان لم جتد خلية االزمة حلوال حقيقية لهذه ا
درسة درسي بدأ وحدثت اصابـات.هذا يعني ان ا   لـكن لنسلم بان الـدوام ا
دة اسـبوع عـلى اقل تقـدير النهم ال بد ان تـعفـر وينقـطع الطـلبة عن الـدوام 

مالمسون.اذن اين الفائدة والهدف من اعادة الدوام في هذه احلالة.?
ــهم مــجــاراة الــعـالـم ألن الــعـالـم يــخـتــلف عــنــا لــكن االهـم ان نـفــهم  لــيس ا
دارس امكانياتنا وان ال نتصرف وكأننا دولة متقدمة.واالهالي يعرفون حال ا
احلــكـومــيــة وحـتى االهــلـيــة مـنــهــا لـذا فال اظن ابــا وامـا
درسة بائـسة كي يعود مصابا بوباء يـرسلون ابنا لهم 
ال يعـرفون حـجم تاثـيره عـلى ابنـائهم فـيمـا بعـد.ناهيك
عن اخلـسـائـر في االرواح.والـسـؤال من سـيـتـحمـل ما

سيحدث?

dŠ«∫  جنود عراقيون على ظهر مدرعة يراقبون القوات االيرانية خالل حرب الثماني سنوات

{ بــغـــداد (أ ف ب) - مــنــذ دخــولــهــا
احلـرب مع الـعـراق قـبـل أربـعـ عـاما
حـولت إيران التـوتر احلاد مـع جارتها
إلى نـفوذ واسع سهل حللفائها الظفر
بــالــســلــطـة لــتــصــبح الــيــوم الـشــريك
الـتـجـاري األول لبـغـداد.ولم يـكن عـزيز
سـتنصرية جـبر االستاذ في جـامعة ا
فـي بغداد والذي عـاش سنوات احلرب
(1980-1988) يــــتـــوقع حـــدوث هـــذا

. األمر إطالقاً
وقال جبر لوكالة فرانس برس عن هذا
الــتـحــوّل "من الــصـعب تــخــيـله لــكـنه
ـرتـبـطـة حـدث. األحـزاب الـسـيـاسـيـة ا
بـإيران بـينـها ما صـنع في إيران هي
ـمـسـكـة بـزمـام الـسـلـطـة" في الـعـراق ا
الـيـوم.وغـزا الـرئـيس الـعراقـي األسبق
صـدام حـسـ إيـران في  22ســبـتـمـبـر
 ?1980جرّاء قلقه من محاولة رجال
الـدين الـذيـن وصلـوا إلـى الـسلـطـة في
طـهـران عام  1979اسـتـنسـاخ ثـورتهم
اإلسـالمـيــة في الــعـراق.وجلــأت إيـران
طـوال سنـوات احلرب الـتي تـعد أطول
حـروب الـقـرن الـعشـرين وخـلـفت نـحو
مــــلـــيــــون قــــتـــيـل إلى تــــوفـــيــــر مالذ
ـنـاهـضـة لـنـظـام صـدام لـلـجـمـاعـات ا
بـينهـا شخصيـات كردية وفي "اجمللس
األعــلى لــلـثــورة اإلسالمــيـة" وجــنـاحه
الـعـسـكـري "فـيـلق بـدر" الـلـذان تـشكال
فـي إيران عام .1982ولـم تنقطع إيران
عـن دعم هــذه األطـــراف حــتـى ســقــوط
صــدام حــســ بـالــغــزو الــدولي الـذي
تحدة عام  ?2003ما قـادته الواليات ا
يـؤكد عالقتهـا القوية واألكـثر قدما من
تـــلك الـــتي كـــانـت لــدى واشـــنـــطن مع
األطـراف العـراقية الـتي تولت السـلطة
فـي الــــعــــراق بــــعــــد ذلك.وتــــســــلــــقت
ا حتـالفت مع شـخصـيات عـراقيـة لطـا
ـاضـيـة إيــران خالل الـسـنـوات الـ 17ا
إلـى أعــــــلى هــــــرم الــــــســــــلــــــطــــــة في

سقوط صدام.وأوضح خالل حديث مع
فــرانس بـرس "االنـخــراط في الـتـجـارة
بـ دولـتـ متـجـاورتـ أمر طـبـيعي
احلـالة نـفسهـا كانت بالـنسـبة لبـولندا
ـيـة ـانــيـا بـعـد أهـوال احلـرب الـعـا وأ
الـثـانـيـة".وعـنـدمـا كـان الـعـراق يسـعى
إلعــادة بـنـاء نــفـسه بـعــد الـدمـار الـذي
تـعرضت لـه البنـى التـحتيـة للـبالد إثر
ـتـحـدة الـغـزو الـذي قـادته الـواليـات ا
كــانت مــواد الـبــنـاء الــرخــيـصــة الـتي
تـنــتج في إيـران اخلـيـار األفـضل. كـمـا
اتـسع الـتـبادل الـتـجـاري ليـشـمل مواد
غـذائية وأدوية وسيـارات ليصل اليوم
الســـتــيـــراد الـــكــهـــربــاء.ومـن فــاكـــهــة
ـسكّـنـات تـباع ـشـمش وصـوال إلى ا ا
ـنـتجـات اإليـرانيـة في أنـحاء الـعراق ا
ــــــنـــــتــــــجـــــات بــــــأســـــعــــــار أقل مـن ا
احمللية.بالنتيجة أصبح العراق اليوم
أكـبـر سوق لـلمـنتـجـات اإليرانـية غـير
الــهــيــدروكــربــونــيــة ووصــلت قــيــمـة
الـصـادرات اإليرانـية إلى تـسعـة ملـيار
دوالر خـالل الــفــتـــرة بــ أذار/مــارس
 2019 والشهر ذاته من العام احلالي

وفقا لغرفة جتارة طهران.
وفي تــمــوز/يــولــيـو تــعــهّــد الــرئـيس
ضاعفة هذا اإليراني حسن روحاني 
الــرقم.لــكـن الــعــقــوبــات االقــتــصــاديـة
األمـيركـية الـصارمـة التي فـرضت على
إيــــران عــــام 2018 أدت إلـى تــــدهــــور
الــوضع االقــتــصـادي ودفــعت طــهـران
لالعـتـمـاد بـشـكل مـتـزايـد عـلى الـعراق
الــــذي حتـــوّل إلى رئــــة اقـــتــــصـــاديـــة

للجمهورية اإلسالمية.
وقـــال بــاتـــمــاجنــلـــيج إن "الـــشــركــات
اإليــرانـــيــة تــبــحث عـن مــكــان مــزدحم
بيعات كن زيادة ا ستهلك إذ ال  با
داخـل إيـران حــالــيـا بــســبب األوضـاع
صـعـبة".لـكن بات هـذا الـنفـوذ اإليراني
تزايد مصدر الـسياسي واالقتصادي ا

.وقال عسـكري سابق إزعـاج للـعراقيـ
يــدعى مـحـمــد عـبـد األمـيـر ( 56عـامـا)
شارك لـفرانس برس إن "العراقـي ا
بـــاحلــكــومـــة ســمــحـــوا إليــران بــهــذه
الــــتــــدخالت الــــســـافــــرة في الــــعـــراق
وســلـمـوا الــبـلــد بـاقـتــصـاده وزراعـته
وحـتى أمنه".وأضـاف بحـسرة "حاربت
خـمس سـنـوات وأسـرت عـشـر سـنوات
ـطـاف سُـلم (فـي إيران) وفـي نـهـاية ا
بـلـدي إليـران".وتـفـشى اإلحـبـاط بـشكل
واسـع في أوســاط الـــعـــراقــيـــ وبــلغ
ذروتـه مع تـــصـــاعـــد االحـــتـــجـــاجـــات
ـسبـوقة الـتي انطـلقت ـطلـبـية غـير ا ا
ـاضي في فـي تـشـرين األول/أكـتـوبـر ا
بـغـداد وأغـلب مـدن جـنـوب الـبالد ضد
الـطبقة الـسياسيـة التي تتهـم بالفساد
والـــــفـــــشل فـي إدارة الــــبـالد والــــوالء

لـطـهـران.وبـعـد أشـهـر قـتـلت الـواليات
ـــتـــحــــدة اجلـــنـــرال اإليـــراني قـــاسم ا
سـلـيمـاني ونـائب رئيس هـيـئة احلـشد
ـهنـدس في غارة الـشـعبي أبـو مهـدي ا
نــفــذتـهــا طــائـرة مــســيـرة قــرب مــطـار

بغداد.
وكــان سـلــيـمــاني الـذي بــدأ مـســيـرته
خـالل احلــرب الـــعـــراقـــيــة اإليـــرانـــيــة
ـــشـــرف ـــنـــاصب رفــــيـــعـــة ا ووصـل 
الـــرئـــيــسـي عــلـى مــلف الـــعـــراق. أمــا
ـهـندس فـكـان قيـاديا بـارزا في فـيلق ا
بدر ومقربا من إيران.ورأى محللون أن
الــهــجـــوم قــطع أهم حــلــقــات الــنــفــوذ
اإليــراني في الــعــراق.وفي أيــار/مــايـو
تـولى مصـطفى الـكاظـمي رئاسة وزراء
ـســتــشـارين الــعــراق وأحـاط نــفــسه 
يـوصفون بأنهم أقل والء إليران مقارنة

خالل هذه االيـام اعلنت حكومة مـصطفى الكاظمي القـاء القبض على موظف
فاسدين في مجاالت متعددة ليس بينها الفساد االكبر قضية الكهرباء.

زارع والتعليم والصحة صـانع وا فتـوفير الكهرباء كمـا يعلم اجلميع يشغل ا
. وغيرها ويشغل االالف من العاطل

هذه قـضـيـة تسـتـحق ان تـكـرس احلكـومـة كل جـهدهـا حلـلـهـا مع قنـاعـتـنا ان
احلكومة ستواجه مصاعب النها تطال كبار الفاسدين.

طالب وللـتذكـير قـبل  سنـت استـجابت اورضـخت احلكـومة الـعراقـية انـذاك 
) بـاالتـفـاق مع شـركة ـطالـبـ ـواطنـ (ولي الـشـرف ان اكـون انـا من بـ ا ا
انية حلـل مشكلة الكـهرباء على غرار ما اعـلنته مصريوم  24تموز سيـمنر اال
انية 2018 بافتتاح 3 محطات توليد الكهرباء في مصر انشاتها الشركة اال

في 18 شهرا بكلفة 8 مليار دوالر تنتج 14 الفا و400 ميغا واط .
فقـد اعـلن رئـيس الـوزراء حـيـدر الـعـبادي فـي مؤتـمـر صـحـفي  أن احلـكـومة
انيـة وهي شركة »سـيمنز «عـلى تطويـر قطاع اتـفقت مع كبـرى الشركـات اال

الطاقة الكهربائية من أجل الوصول إلى جتهيز  24ساعة.
انـيـة فوجـدت ان الشـركة في  تـلك االيام بـحثت في مـواقع شـركة سـيـمنـز اال
ـسـاعـدة الــعـراق عـلى جتـاوز ازمـة الــكـهـربـاء وان حل هـذه االزمـة تــعـهـدت 

. سيوفر 60 الف وظيفة للعراقي
وغرد الـرئيس الـتنفـيذي لـلشركـة جوزيف كـايزر عـبر موقع الـتواصل تـويتر:
اننـا قطعنـا وعدا للـشعب العراقي وسـننفذ كـما فعـلنا في مصـر بوقت وكفاءة
غـير مسبوق ونتعـهد ايضا بتوفير 60 الف وظـيفة وتعليم آالف من الشباب

لبناء عراق جديد.
ـرحلـة اعادة سـاعـدة العـراق  واضاف: سـأـــــــــقود هـذا اجلـهد شـخـصيـا 

البناء.
تابع ومرت سـنتان وال احد يعـلم ماذا حل باالتفاق مع سـيمنز لكن بـعض ا
تحـدة ال تقـبل باالتفـاق مع سيـمنز لالوضاع الـسيـاسية ذكـروا ان الواليـات ا
وانها تريد من حكومة العراق االتفاق مع  شركة امريكية.
اتـمنى من رئـيس احلكومـة احلالـية الـكاظـمي يبحث عن
الـفاسدين الذين حرموا الـعراق من الكهربـاء وتستعيد
ـشـاريع الــدولـة اكـثـر من  30مـلــيـار دوالر نـهــبـوهــا 

واتفاقات وهمية ايا كانوا وحيثما كانوا.

دائـــرة صـــحــــة الـــنـــجـف بـــكـــافـــة
مالكاتـها الـصحـية والـطبـية  مـنذُ
تـــفـــشي كـــورونــا وعـــلى صـــعـــيــد
منفـصل ناقش الـكرعـاوي مع مدير
عـــام دائـــرة الـــصــــحـــة مـــوضـــوع
مــســتــشــفى الــنــجف الــتــعــلــيــمي
ــــزمع ــــاني) ا ـــســــتــــشــــفى األ (ا

إفتتاحه في القريب العاجل .
 وطــــالـب الــــكـــــرعـــــاوي بــــحـــــسم
وضوع بـأسرع وقت وحل بعض ا
ــشــاكـل الــعــالــقــة من قــبل وزارة ا
الـــصــحـــة  قــبل أن يـــتم أفـــتــتــاح
ستشفى وادخالها الى اخلدمة . ا
وبــــحث الــــكـــــرعــــاوي مع مــــديــــر
األستـخبارات في احملـافظـة اجلهد
اإلسـتـخـبـاراتي لـلـدائـرة  وتـوفـير
األمــن فـي احملــــــــــــــافــــــــــــــظـــــــــــــة 

واإلســتـعــدادات لــلـخــطــة األمـنــيـة
للزيارة األربعينية . 

وأوضح الـــكــرعــاوي فـي تــصــريح
ديـرية اإلستخبارات (قمت بزيارة 
في احملـافـظـة وبـحـثت مع مـديـرها
ــلف الــلـــواء مــحــمــد اســمــاعــيل ا
األمــــــني  وأهـم اإلســـــتـــــعـــــدادات
األمــنـــيــة خالل زيــارة أربــعــيــنــيــة

اإلمام احلس عليه السالم. 
مؤكداً أن (اجلهد اإلستخباراتي له

دور في توفير األمن باحملافظة). 
ديرية مثمنـاً  اجلهد الذي تـقدمه ا
بــكـافـة ضــبـاطــهـا ومـنــتـسـبــيـهـا 
وتـــعــاونــهم مـع بــاقي تـــشــكــيالت
قــــــوى األمن الــــــداخـــــلي مـن أجل
تـوفيـر األمن في عـموم مـحـافظـتـنا
ـقــدسـة . وأُجـرى فــريق طـبي في ا

الـــــسالم  في ظـل أزمــــة فــــيــــروس
كورونـا .  وأكـد مديـر عـام الصـحة
بــاحملــافــظــة رضــوان الــكـنــدي في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(دائرة الصحـة لديها خـطة صحية
لـهـذا الـعـام تـخـتلـف عن الـسـنوات
الـسـابـقة اهـمـهـا إيـجـاد مـسـحات
عـلى طـريق يــاحـسـ بـ الـنـجف
وكـربالء  وذلـك لـفـحـص الـزائـرين
ـــتــــوجــــهــــ إلى زيــــارة اإلمـــام ا
احلـسـ عـلـيه الـسالم سـيـراً عـلى
ـستوصف األقدام).  واوضح أن (ا
الصحي في عمود  240 حتويله
إلى مسـتشـفى كـبيـرة بسـعة  200
ـصاب رضى ا سرير إلسـتقـبال ا
باجلائحة أو أمراض أخرى ).  

مـثـمنـاً الـدور الـذي قـدمـته وتـقدمه
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أعلنت وزارة الـتعـليم العـالي والبحث
الـــعــلــمي شــمــول الـــطــلــبــة الــذين لم
يــتـمـكــنـوا من أداء امــتـحــانـات الـدور
األول في الـفـصــلـ األول والـثـاني أو
ادة دراسـيـة أو أكثـر بأداء أحدهـمـا 

امتحانات الدور الثاني. 
ــتـحـدث الــرسـمي الــدكـتـور وأوضح ا
حـيــدر الـعـبـودي أن (هــيـئـة الـرأي في
الـوزارة راعت الــظـروف والـتــداعـيـات
الصحية واالقتـصادية الراهنة وقررت
ـستـمرين بـالدراسة السـماح لـلطلـبة ا
الذيـن لم يتـمـكنـوا من أداء امـتحـانات
الــــدور األول في الـــــفــــصـــــلــــ األول
ـادة دراسية أو والثـاني أو أحدهـما 
أكـثـر االشـتــراك في امـتـحـانـات الـدور

الثاني). 
وأضاف أن (الوزارة خولت اجلامعات
صالحية معاجلـة احلاالت الطارئة في
أثناء االمتحانات بسبب مشاكل تقنية
أو فــنـيـة حــالت دون تـســلـيم الـطــلـبـة
إجاباتهم بطريقـة سليمة). وفي سياق
متصل مددت الـوزارة  السقف الزمني
ـرقـنة لـتـقد طـلـبـات عـودة الـطلـبـة ا
قــيـــودهم في الــدراســـات األولــيــة الى
غـايــة الـسـادس والــعـشــرين من شـهـر

قبل . تشرين الثاني ا
 وقــال الـعــبـودي إن ( وزيــر الــتـعــلـيم
نـبـيل كـاظم عـبـد الصـاحب وافـق على
تمـديد الـسقف الـزمني لـتقـد طلـبات
ـرقــنـة قــيـودهم ابــتـداء من الــطـلــبـة ا
الــــســـنـــة الـــدراســـيـــة 2010/ 2009
ولـــغــــايــــة الــــعـــام الــــدراسي /2018
2019).وأشـــــــار الـى  أن (تــــــــقـــــــد
الـطـلبـات الى اجلـامـعـات يـسـتـمر الى
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مــديـنــة الـنـجـف عـمـلــيـة جــراحـيـة
لـلـمـحــافظ لـؤي الـيـاسـري الـسـبت
كتبة اإلعالمي تلقته بحسب بيان 
(الــزمــان) امس وقــال (بــعـون الــله
تـكـلــلت الـعـمـلـيــة اجلـراحـيـة الـتي

أجريت للمحافظ السبت).  
مــشــيــراً الى انه (غــادر الــيــاسـري
صالـة العـملـيات  والـفريق الـطبي
اخملـتص بـإجراء الـعـمـلـيـة يوصي
بضـرورة بقـائه لعـدة أيام لـلنـقاهة
ـكتب األعالمي والعالج).  وشـكر ا
ـــواطـــنــ لــلـــمـــحــافـظ (جــمـــيع ا
دنـي والـعسـكري سـؤول ا وا
الــذيـن اتــصـــلـــوا  لـــيـــعــبـــروا عن
مـشاعـرهم اجلـيـاشـة  ونطـمـئـنهم
عــلى أن احملــافظ يــتـمــتع بــصــحـة

جيدة بعد إجرائه للعملية). UI¡∫  وكيل محافظ النجف خالل لقائه مدير استخبارات احملافظة

الـعـراق.وقضى ثالثـة رؤساء وزراء من
ـنـصـب بـعـد بــ سـتــة شـغــلـوا هــذا ا
العام 2003 إبـراهيم اجلعفري ونوري
ـهـدي -- مـعـظم ـالــكي وعـادل عـبـد ا ا
فـترة الثـمانيـنات في طهـران.كما تولى
قــادة بــارزون في فــيــلق بــدر مــنــاصب

أمنية رفيعة. 
ويــشـغل الــيـوم نــيـجــيـرفــان ومـسـرور
بـارزاني الـلذان جلـأت عـائالتـهمـا إبان
نـظام صدام إلى إيران مـنصبي رئيس
ورئـــــيس وزراء إقــــلـــــيم كـــــردســــتــــان
الـعراق.وقـال جبـر بهـذا اخلصوص إن
"لــدى إيــران ســـيــاســيــ يــتــمــتــعــون
بـــاحلـــذاقــة" مـــوضـــحـــاً "األذرع الــتي
صــنــعــتــهــا إيــران لم تــصــنـع لــغـرض
احلــرب فـحــسب بل لــتـســتـفــيـد مــنـهم
الـيوم عندما تـمكن هؤالء من (الوصول
إلـى) الـسـلـطــة" في الـعـراق.وفي إيـران
كـــذلك ال تــزال احلـــرب حتــمـل رمــزيــة
مـهمة إذ يتم تشبيه الفرق الطبية التي
ـسـتـجـد هذا تـكـافح فـيـروس كـورونا ا
الـعـام بـ"الـشـهداء" الـذين لـقـوا حـتـفهم
وهـم يواجـهـون قوات صـدام.وعـادة ما
ـسـيـرة الــسـنـويـة لـتـكـر تـســتـخـدم ا
ضـحايـا احلرب كـمنـاسبـة الستـعراض
ـــــا في ذلك األســـــلــــحـــــة اجلــــديـــــدة 
صـواريخ بالستية بـينما يحتل قدامى
احملـاربـ مـنـاصب عـسكـريـة عـلـيا في
طـــهـــران.وتـــتـــجـــاوز الـــعـالقـــة حــدود
اجلـانب السـياسي.وفـيمـا منع الـتبادل
الـتـجـاري في عـهـد نـظـام صـدام كـانت
الـبضـائع اإليرانـية تـهرب عـبر احلدود
ـشتركة الـتي يصل طولها إلى 1600 ا
كـيـلومـتر في ظـل احلصـار االقتـصادي
الـــــــذي فــــــرض عـــــــلـى الــــــعـــــــراق في
الــتـســعـيـنــات.ويـرى احملــلل ومـؤسس
مـــركــز "بــورس أنـــد بــازار" الـــتــجــاري
إسـفـنـديـار بـاتمـاجنـلـيج أن اسـتـئـناف
ـكنا بعد الـتجارة بشـكل طبيعي بات 

بـأسـالفـهم.لـكن طـهـران ال تـبـدو قـلـقـة
بحسب احمللل ريناد منصور من معهد
تنوعة "شاتام هاوس" إذ إن الشبكة ا
الـتي أسـست لهـا في بدايـة حربـها مع
الــعـراق ســتـســاعـدهــا عـلى الــصـمـود
بوجه العاصفة احلالية.وتابع منصور
"زرعت إيـــران حــلــفــاء عـــبــر شــبــكــات
سـياسيـة رسميـة وغير رسـمية بـينهم
مـيليشيات وشركات وغير ذلك لتضمن
أن يــتـــشــكل من الـــعــراق بــلــد يــعــرف
إيــــران ومـــعـــروف لـــديــــهـــا".وفي ظل
تـــراجع نــفـــوذهــا فـي مــكــتـب رئــاســة
ان الـوزراء الـتـفـتت طـهـران إلى الـبـر
الـعـراقـي والـوزارات.وقـال مـنـصور إن
طـهران تـتساءل "أين نـريد العـراق بعد
خـمـسـ عـامـا" في إشـارة لـتـمـسـكـها

بنفوذها عبر احلدود.
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فرضت عـلينـا االجراءات الوقائـية التي حتـمينا مـن االصابة بفـايروس كورونا
خــطـوات عــدة مــنــهــا ارتــداء الـكــمــامــة  والــكــفــوف واالبـتــعــاد عن الــتالمس
ـصافـحة وعـادة تبـادل القـبل ب االحـبة واالقـرباء وعـدم االختالط وتـفادي وا
ـناسـبـات االجـتمـاعـية الـتـجـمعـات واخـتصـار الـتـجمـعـات االجـتمـاعـية اثـنـاء ا
كـمجـالس الـعـزاء واالعـراس وغيـرهـا من االجـراءات الـتي تعـرضـنـا لالصـابة
بالـفايروس اللـع  ومن االجراءات التي  تعـميمهـا على اجلميع هي ارتداء
ـزدحـمة بـالـتـالي اخـفت الكـمـامـة التي الكـمـامـات اثنـاء مـكـوثنـا في االمـاكن ا
عارف تغـطي ثالثة ارباع وجـوهنا مالمـحنا وتـعذر علـينا مـعرفة االصـدقاء وا
قـبل خـلـعـهـا وصـارت الـكـمـامـة جـزءا من حـيـاتـنـا وهـنـدامـنـا وتـاثـر اطـفـالـنـا
بالـكمامـة التي صارت جزءا من حـياتهم وراحوا يـبحثون عن الـوان وتصاميم
جـديـدة لــلـكـمـامـة  نـعم مــصـمـمـو االزيـاء في الــعـالم اسـتـهـوتــهم الـتـصـامـيم
اخلـاصـة بـالـكـمـامات فـراحـو يـبـحـثـون عن تـصامـيم جـديـدة كـمـوضـة جـديدة
صمم ـوسمية فـتصدرت الكمـامة تصامـيم ا البس ا التخـتلف عن موضة ا
وتفـننوا في التصميم وااللوان التي تناسبها في ظل انتشار كورونا النختلف
على ان الكمامة هي االسلم في وقايتنا من انتقال الوباء من شخص الى آخر
غـلـقـة وحافالت ـزدحمـة كـاالسـواق ا وارتـدائهـا ضـرورة مـلحـة في االمـاكن ا
ـوسمية صـاب بفـايروس االنفـلونزا ا النـقل الكبـيرة وفرضت الـكمامـة على ا
واالمـراض االخرى كاجـراء احتـرازي يحد نـقل العـدوى من شخص الى آخر
واطنـ بدأ يتـململ مـن ارتداء الكـمامة لـكنهـا ضرورية  والننـكر ان غالـبيـة ا
في وقايـتنا من الـوباء وبالرغم مـن اننا نتـطلع الى اليـوم الذي تكون اصـاباتنا
في الـعراق صفرا واالعالن عن رمي الكمامة في القمامة والى
االبــد وان التـغــطي الـكــمـامـة االبــتـســامـة اجلــمـيـلــة الـتي
نـستقبل ونودع احبـاءنا به لتظهـر االبتسامة وهي اجمل
لـغـة في الــعـالم عـلى وجــوهـنـا  ونـحــلم وان شـاء الـله

قريب جدا ان نرفع شعار ال للكمامة نعم لالبتسامة.
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بحث مـحافـظ النـجف وكالـة هاشم
الــكــرعــاوي مع مــديــر عــام صــحـة

تــوصــيــات حـذف واســتــحــداث أو مـا
شـــابه ذلك بــالـــتــالي الـــقــرارات الــتي
ســتـصــدر عن هـذه الــلـجــنـة سـتــطـبق
وينـال كل شخـص نصـيبه). وحـصلت
مـوافــقـة وزيـر الـتـربـيــة  عـلي حـمـيـد
الـدلــيـمي  عـلى حتــديـد  يـوم األثـنـ
ـــــــــوافق  12مـن تــــــــشـــــــــرين األول ا
ـــــــــــــقــــبل  مـــوعـــداً جـــديـــداً ألداء ا
امتحـانات الدور الـثاني للـمراحل غير
ـا فيـها مـرحـــــلـة السادس نـتهـية  ا
ــتـوسـط لـلــعـام االبــتـدائـي والـثــالث ا
الـدراسي 2019-2020 وذلك بــسـبب
تــزامــنـــهــا مع زيـــارة االربــعــيـــنــيــة .

وهوب في النجف وأدخلت مدرسة ا
جتربـة نظـام التـعليـم األلكتـروني لبث
الدروس والتواصل ب طالبها بسبب
جائحة كورونا . وقال مدير عام تربية
احملافظة الدكتور عادل البصيصي في
تــصــريح امس انه ( إجــراء جتــربـة
بث الـدروس االلـكـتـرونـيـة بـإسـتـخدام
نصة ا حتتويه ا نصة االلكترونية  ا
ــيـزات  وخــدمـات من إمــكـانــيـات و
ـنـصــات األلـكـتـرونـيـة ــقـارنـة مع ا بـا
األخــرى . وأكــد الـبــصــيـصـي :  حـيث
درسة جتربة مشاركة الشاشة أجرت ا
ـا يـتيح من قـبل األستـاذ والـطالب  

إسـتـمـرار الـتـعـلـيم بـصـورة تـفـاعـلـيـة
) . مــشـيـراً الى (تـتـمـيـز فـعـال ورصـ
ـوهـوبـ بـخــصـوصـيـة في مـدرســة ا
ــنــاهج ومــســتـوى تــعــلـيـم الـطــلــبـة ا
ا يتطلب التواصل وعددهم القليل  
سـتمـر واسـتعـراض الدروس بـشكل ا
مـباشـر  كـون جـمـيع دروسـهم تـعطى
باللغـة األنكليـزية  ومستـواها العالي
ــدارس األعـتــيــاديـة) . اخملــتــلف عن ا
ــدرســة حـرصت مــضــيـفــاً ان (إدارة ا
على تـسـجيل احملـاضـرات بدقـة عالـية
في مـكتـبـة الـكتـرونـية تـسـمح لـلطـلـبة

مراجعتها في أوقات أخرى) .



ديريـة االسكان العسكري ـستثمرين الراغـب باالستثمـار مراجعة  ـلحق (أ) وعلى الشركات وا تعلن جلنـة االستثمار في وزارة الدفـاع عن توفر فرص استثـمارية على االراضي كما في ا
ـستمسكات الثبوتـية بواقع (١٠) نسخ وبظرف مغلـق واحد خالل مدة اقصاها نهاية ة لـيتم بعدها تقد العـروض الفنية والتجاريـة مرفقا بها كافة ا الكائنـة في مقر وزارة الدفاع القد
نـاسب وبالـتنسـيق مع هيـئة استـثمـار بغداد ويـتحمل مـن يتم قبـول طلبه الدوام الرسـمي ليـوم ٢٠٢٠/١٠/٢٠. لغرض دراسـتهـا من قبل جلنـة استـثمار وزارة الـدفاع واخـتيار الـعرض ا

شروع. وافقات االصولية من اجلهات ذات العالقة النشاء ا صاريف االخرى اضافة الى استحصال كافة ا تكاليف نشر االعالن وكافة الرسوم وا
WÐuKD*«  UJ L² *«

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنية. شروع مصادقة من اجلهات ا ١- كافة التصاميم واخملططات اخلاصة با

٢- نسخة مصدقة من شهادة تأسيس الشركة مع محضر االجتماع.
٣- حتاسب ضريبي الخر سنة وبراءة ذمة مصادقة اصوليا.

٤- كتاب يؤيد عدم تسجيل الشركة في القائمة السوداء.
٥- عنوان الشركة.
اثلة. ٦- االعمال ا

ثله (مخول او معاون). فوض او من  ستمسكات الثبوتية للمدير ا ٧- ا
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عـــلى قــرض داخــلي). وأردف أنه (من
ـان العراقي على هذا دون مـوافقة البر
الــفـقــرة لن تـســتـطــيع احلـكــومـة دفع
الــرواتب). وبــيّن كــوجـر أن (مــجـلس
وافـقة الـنـواب سيـكون مـجـبراً عـلى ا
عـلى اقتراض احلكومة العراقية حتى
ـوظـفـ وصـرفـها يـتم تـأمـ رواتب ا

في وقتها احملدد).
ــوافـــقــة ســتــكــون واســتـــدرك (لــكن ا
مـــشـــروطـــة. لن نـــوافق لـــلـــحـــكـــومــة
بـاالقـتـراض كـيـفـمـا تـريـد بل سـتـكون
ــوافــقــة فــقط عــلى االقــتــراض لــدفع ا
ــبــالغ مــحـددة". ـوظــفــ و رواتـب ا
ـالـيـة الـنـيـابـيـة في وأكـدت الــلـجـنـة ا
وقـت ســــابـق من الـــــيـــــوم االحــــد أن
ـقـبل لم تصل ـوازنـة الـعامـة لـلعـام ا ا
إلـى مجلس الـنواب فيـما اشارت  إلى

عدم السماح بتجديد االقتراض). 
وقـال رئيس اللجنـة هيثم اجلبوري إن
(مـــجـــلس الـــنـــواب لــيـس مع جتـــديــد
ـــــالـي من اخلـــــارج أو االقــــــتـــــراض ا
الــــداخل كـــون ذلـك يـــزيـــد مـن أعـــبـــاء
ـــان ـــوازنــــة) الفـــتـــا إلى أن (الـــبـــر ا
ـارس الضـغط لتـقد ورقة اإلصالح

الي واالقتصادي).  ا
ــفــتــرض أن جتــد وأضـــاف أنه (من ا
احلـكومـة حلوالً غـير االقتـراض لزيادة
إيـراداتهـا عبر اإليـرادات غيـر النفـطية
كـالضريبة اجلمركية وجباية اخلدمات

والـرسوم وغـيرها من األبـواب) مبـينا
ـوازنة االحتـادية أن (مـشـروع قانـون ا

لعام 2021 لم يصل).
واشــار كـوجـر الـى اهـمـيــة إقـرار سـلم

رواتب جديد. 
وقــال كــوجــر في تــصــريح  أن (إقـرار
ــوظـــفي الــدولــة ســـلم رواتب جــديـــد 
ســواء اكـانـوا في جــهـة تـشــريـعـيـة او
تـنـفـيـذية او هـيـئـة الـرئـاسة او أي من
وزارات الــدولـة ســيـؤدي الى حتــقـيق
ـسـاواة وســيـخـلق فـرص الــعـدالـة وا
عـمل نـاهـيك عن اعـطـاء مرونـة كـبـيرة
ـنـاقـلـة ـؤســسـات الـدولـة في اجـراء ا
وظف ب الـدوائر التي تعاني من بـا
نـــقص كـــواردهــا واخـــرى تــعـــاني من
الـتخمة ووجود الـفائض) موضحا ان
وظفـ كان عائقا (الـفرق ب رواتب ا
ناقالت الـتي تعطي كـبيرا في اجـراء ا
حــيـويـة وتـسـهم في مــعـاجلـة الـتـرهل
ـثل مشكلـة كبيرة في الـوظيفي الذي 

مؤسسات الدولة). 
وقـالت وكـالـة انبـاء رويـترز ان الـعـجز
في مـــيــزانــيــة احلـــكــومــة واحلــســاب
اجلــاري ســـيــتــفــاقـــمــان وان بــرنــامج
صــنــدوق الـنــقــد الــدولي سـتــحــتـوي
ـــالـــيــة اخملـــاطـــر الـــتي تـــواجه أداء ا

العامة للعراق. 
وحـذرت من أنها قد تـخفض تصـنيفها
لـــلـــعــراق إذا حـــدثت زيـــادة حــادة في
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أعـــلــــنت وزارة الـــتـــخــــطـــيط امس أن
ـــقــبل ـــوازنـــة االحتــاديـــة لـــلــعـــام ا ا
سـتـعالـج االشكـاالت الـتي وقعت فـيـها
مـوضــحـا انــهـا ــوازنـات الــســابـقــة  ا
سـتركـز على تفـعيل إيـرادات الضرائب
ـــنـــافـــذ احلـــدوديـــة والـــقـــطـــاعــات وا
اإلنـتـاجيـة األخرى إلى جـانب إيرادات

النفط.
ــتــحــدث بـــاسم الــوزارة عــبــد وقـــال ا
الـــزهــرة الــهــنـــداوي في تــصــريح  إن
(مـوازنـة العـام اجلاري 2020 سـتـكون
تــشــغــيــلــيـة فــقط لــتــأمــ الــنــفــقـات
ــــوظــــفـــ كــــرواتـب ا الــــضــــروريــــة 
ـتـقاعـدين وعـلى اجلانب الـصحي وا
وغــيـرهـا من والــبـطـاقــة الـتــمـويـنــيـة 
الــنـفـقــات الـضـروريـة) مــنـوهـا الى أن
(مــجـلس الــنـواب سـيــقـر مــوازنـة عـام
2020 خـالل الشهر اجلاري) مؤكدا أن
وازنة (احلـكومة تسعى حالياً إلقرار ا
ـمـول الـرئـيس الـتـي سـيـكـون الـنـفط ا
لــلــمــوازنــة في شــقـيــهــا الــتــشــغـيــلي

واالستثماري) .
وأضـــاف أن (اجلـــانب االســـتــثـــمــاري
سـيـبقـى رهيـنـاً بحـجم اإليـرادات التي
ـدة ) مـشـيـرا ســتـتـحـقق خالل هــذه ا
شاريع الى (وجود عدد غير قليل من ا
ـــــتــــــوقـــــفـــــة الــــــتي حتــــــتـــــاج إلى ا
ـاليـة ليـستـمر الـعمل الـتخـصيـصات ا

فيها). 
وبـحسب الهنداوي فأن (هنالك توجهاً
ــوازنــات ــعـــاجلــة جــمــيع مـــشــاكل ا
الــسـابــقـة ومن ضــمـنــهـا الـتــأخـر في
ـوازنـة الذي يـتـسـبب بتـأخـير إقـرار ا
ـشـاريع االسـتـثـمـارية فـضالً تـنـفـيـذ ا
عـن إيـجــاد مــصــادر أخــرى مع الــنـفط
وازنـة وتنـمـية اقـتصـاد البالد لـرفـد ا
ــنـافــذ احلــدوديـة وتــفــعـيل إيــرادات ا
والـــــضـــــرائب والـــــقـــــطــــاع الـــــزراعي
والــســيــاحـي والــصــنــاعي إلى جــانب
الــــقــــطــــاع اخلــــاص) مــــوضــــحـــا أن
(احلــكــومــة تــعــتــمــد خــطــة لــتــعــزيــز
الـعالقات مع الدول الـشقيـقة في مجال
ـنــظـمـات الــدولـيـة االســتـثـمــار ومع ا
لـالســتـــفــادة من خـــبــرات تـــلك الــدول
ـال وبـأسـاليب بـصـيـغـة الـنـفط بـدل ا
مـالـية جـديـدة وتفـعـيل دور القـطـاعات

األخرى). 
ــالــيــة في وكــشـف عــضــو الــلــجـــنــة ا
ــــــان جــــــمــــــال كـــــوجــــــر عن الــــــبـــــر
الـــــطــــــريـــــقــــــة الـــــتـي ســـــتـــــدفـع من
ــوظـفـ خـاللـهـا احلــكـومــة رواتب ا

قبلة.  لألشهر ا
وقــــال كـــوجــــر في تـــصــــريح امس ان
ــوظـفـ (احلــكـومـة ســتـدفع رواتب ا
ـقـبــلـة من خالل االقـتـراض لـألشـهـر ا
الـداخلي حيث ضمنت فقرة في قانون
مـوازنـة  2020تـمـكـنـهـا من احلـصول

صـافي ديون احلكومة أو نفقات خدمة
الـدين. وتشير تـقديرات صنـدوق النقد
الــدولي إلى أن حـجم الـدين احلـكـومي
بـالـعـراق بـلغ 123 مـلـيـار دوالر الـعـام
ـئـة من ـثل 63.8 بـا ـاضـي أي ما  ا
إجــــمــــالـي الــــنــــاجت احملــــلي. وتــــوقع
الصندوق - في تقرير له قبل سنة- أن
تـرتفع ديـون العراق إلى 132.4 مـليار

دوالر الـعام اجلـاري ليصل إلى ذروته
بـقـيـمة 138 مـلـيار دوالر قـبل أن يـبدأ
في الــهــبــوط مـن جــديــد. كــمــا تــشــيـر
تـــــقــــديـــــــــــرات الــــصـــــنــــدوق إلى أن
االحـتياطي األجنبي شهد هبوطا حادا
من 78 مـليار دوالر عام 2013 إلى 45
مــلـيــار دوالر بـعـــــد ثـالث سـنـوات من

ذلك.
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-1-
يُطـلق بعـض النـاس ألسـنتـهم ليُـذيعـوا ما يـشتـهون مِنْ أخـبار  ال يـردعهم عن

ذلك رادع وال وازع ..
هم : ولكن السؤال ا

جرد سماعها دون تمحيص وتدقيق ? هل يصح االعتماد على تلك االقاويل 
واجلواب واضح وصريح :

ال 
إنّ التـثبت والتمحيص ال مندوحة عـنهما لدى العقالء  واالّ فان الرسول (ص)
) عند قريش قبل البعثة قيل عنه انه ساحر . الذي كان يُلّقب (بالصادق األم

وقيل انه مجنون  وحاشاه مِنْ كل العيوب والطعون .
-2-

واألقاويل معروفة في كل البلدان وفي كل األزمان بال استثناء وال ينجو منها
أحد ..!!

-3-
وكـبار الـرجـال من ذوي الـشـان واجلـاه والـنفـوذ هم الـذين تَـنْـصّبُ عـلـيهـم تلك
األقـــاويل بـــشـــكل مـــكـــثف  ذلـك أنَّ الــنـــاس في الـــغـــالب ال يُـــعْـــنَـــوْن بـــشــأن
ستضعف وبالتالي فهم بعيدون عن أنْ تلوكهم األلسنة بالتُهم واألقاويل ... ا

-4-
ـقـالة الـوجـيزة قـصة ومن األمثـلـة التـاريـخيـة الـتي يُمـكن أنْ نـوردها فـي هذه ا
صادر بانه الـوزير (ابن سعدان) اسـتوزر سنة  373هـ  وقـد وصفَتْه بـعضُ ا
ن شكوْا ) وبالرغم مِنْ ذلك فـقد أشاعوا عـنه انه قال  (الـرجل الفاضل الكـر

اليه غالء القوت 
وعِوزَ الطعام 

وتعذر الكسب (اي البطالة) 
وغلبة الفقر ..!

{ بعدُ لم تأكلوا النخالة } ..!!
وقالوا :

انه قالها وهو متبرم بهم وقد قطّب وجهه ..!!
بينما أنكر الوزير (أبو عبد الله احلس بن احمد بن سعدان) ذلك وقال :

(واللهِ ما قلتُ هذا وال خطر لي على بال)
 فاالقاويل مختلفة مكذوبة  دسّها بعض خصومه عليه .

ومن عادة اخلصوم اشاعة األكاذيب واألراجيف ضدّ من يكرهونهم ويعادونهم
.

-5-
وكاتب السطور  –العبد احلقير الفقير  –قال عنه بعضهم :

انه يربح مع اسرته شهرياً عشرة مالي دوالر ..!!
وليست هناك اسرة عراقية تضاهي اسرته في أرباحها ..!!

وهـذا كالم نسـجه خـيـالُ الـقـاتل وال يـحظـى بايّ لـونٍ مِنْ ألـوان الـصـحـة على
االطالق  - كما هو واضح لكل لبيب - .
-6-

ولــقــد كــثــرت األقــاويل والــشــائــعــات مــؤخــراً وخــاصــة في مــواقع الــتــواصل
االجتـماعي  وال نشك أنّ بعضها مدفوع الثمن  وهذا ما يدعونا الى التحذير

من الوقوع في الفخ .
-7-

اننا ال ندافع عن ظالم أو فاسد ومعاذ الله من ذلك 
ولكـننا ال نـستسيغ ان تُـستقـبل الكلـمات اجلارحة والـطعون الـفظيـعة بحق هذا

االنسان او ذاك  كما تُستقبل البشائر ..!!
وكـمـا ال نَـقْـبل بـان نُـظْلَـمْ .. كذلـك يـجب ان ال نـقبـل بان

نَظْلِمْ ..
وفــقــنــا الــله وايــاكم لــصــيــانــة احلــقــوق والــكــرامـات
وســتــرفع األقـاويـل عـنــا كــثـيــراً من الــســـيــئــات وقـد

تكسبنا احلسنات ...
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أصـيب مـقاتـل في لواء مـغـاوير سـامراء
بـجروح طفـيفة اثر انـفجار عبـوة ناسفة
عـــلـى رتل عـــســـكـــري يـــحـــمل مـــعـــدات
التحالف الدولي قرب منطقة االسحاقي.
وذكـر بـيان خلـلـيـة اإلعالم األمني تـلـقته
(الــزمــان) امس ان  (رتال لــنــقل مــعـدات
ـنسـحـبة مِن الـعراق الـتـحالف الـدولي ا
بـواسطة شركات نقل وسائقي العجالت
ـــواطـــنـــ الـــعـــراقـــيـــ تـــعــرض من ا
في قـضـاء الســتـهـداف بـعــبـوة نـاســفـة 
األســـحــــاقي ضـــمـن قـــاطع عــــمـــلـــيـــات
واضـاف ان (احلـادث أدى إلى ســامـراء)
إصـابـة احـد مـقـاتـلي الـفـوج الـثـالث في
لـواء مـغاويـر سـامراء بـجـروح طفـيـفة).
فيما حذر اخلبير االمني احمد الشريفي
من اسـتـمراراسـتهـداف الـسفـارات الذي
ســيـكــون ذريـعــة لـلــتـدخل االجــنـبي في
الـعراق.وقال الشريفي في تصريح امس
ان (اجلـهات التي تطلق الصواريخ على
الــســـفــارات مــعــروفـــة لــدى احلــكــومــة

وهــنـاك اشـخـاص ال يـريـدون ان تـكـون
واشـــار الى ان احلـــيــــاة طـــبـــيـــعــــيـــة)
(االسـتهـداف يعـزز التدخـل االجنبي في
وتـــابع ان (هــــذا االمـــر يـــعـــزز الــــبالد)
ــنـاورة ضــعـف الـقــرار الــعــراقـي وان ا
وارد تـصل في ايـحاءات بالـضعف). بـا
وافـادت اخللية باعـتقال ثالثة اشخاص
يــحـمــلــون أسـلــحـة غــيــر مـرخــصـة في

طوزخرماتو وميسان.
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وقــال الـبـيــان أن (اسـتـخــبـارات الـفـوج
الــــرابع الـــلــــواء الـــثــــالث فــــرقـــة الـــرد
الـقت القبض عـلى متـهم يحمل الـسريع
مــسـدسـاً غـيـر مــرخص في قـضـاء طـوز
فـيــمـا تــمـكن الــفـوج الــثـالث خــرمـاتــو 
بـاللـواء األول في فرقـة الرد الـسريع من
الــقــاء الــقــبض عــلـى مــتــهــمــ اثــنـ

ادة 4 ارهـاب  االول وفـق ا مـطـلـوبـ 
ـنوعات بعملية ادة 28  الثاني وفق ا
وأوضح حافظة ميسان) نـوعية ليلية 
الــبـــيــان ان (االســتــخـــبــارات ضــبــطت

بــحــوزتـــهــمــا اســلــحــة خـــفــيــفــة غــيــر
حيث اتـخذت بـحقه االجراءات مـرخصـة
الـقانونية وفقاً للـسياقات). كما انطلقت
عــمـلــيـة مــداهـمــة وتــفـتــيش بـحــثـا عن
مــطـلـوبــ في مـحـافــظـة ديـالى. واشـار
بـيان امس الى ان (قيادة عـمليات ديالى
مـن خالل قــوات مــشــتــركــة من الــفــرقــة
اخلــامـــســة بــاجلــيـش ولــواء مــغــاويــر
ــداهـمــة وتـفــتـيش زور نــهـر شــرعت 
ديـــالى وقــرى ومــنـــاطق  الــدكــات وربع
حـبيب ومال طيب  وزور الكبية و شيرك
وتـل مـنــجل والــقـايــة وعــلي ســبـاهي و
مـؤكـدا ان (العـمـلـيـة جاءت شـيخ جـراد)
بهدف تعزيز األمن واالستقرار ومالحقة
بـــقــــايـــا عـــصــــابـــات داعش وتــــدمـــيـــر
الــقت وكـــالــة اوكـــارهم). وفي االنـــبـــار 
االســتـــخــبــارات الــقــبـض عــلى (آمــرين
لــداعش) يــعــمالن في مــا يــسـمـى قـاطع
الـرمـادي.وقالت الـوكـالة في بـيـان تلـقته
(الـزمـان) امس ان (مـفـارز الـوكـالـة ألقت
الـقـبض علـى إرهابـيـ اثنـ مـطلـوب

ادة 4 إرهـاب النـتمـائهـما وفـق أحكـام ا
لــــــعــــــصـــــابــــــات داعش) واضــــــاف أن
(اإلرهابي يعمالن آمرين في ما يسمى
قـاطع الـرمـادي واليـة األنـبـار حتت كنى
واشـتـركـا وابـو مـحـمـود ابـو عــز الـدين
بــعـدة عــمـلــيـات ضــد الـقــوات األمـنــيـة
ـواطـنـ أثـنـاء سـيـطـرة داعش عـلى وا
الفــــتـــا الى انـه (من خالل احملــــافـــظـــة)
الـتـحقـيـقات األولـيـة معـهـما اعـتـرفا في
نـيتـهمـا تنفـيذ عـملـيات داخل احملـافظة
بــعــد أن هــربــا الى إحــدى دول اجلـوار
لـيـتم تـدوين أثــنـاء عـمـلـيــات الـتـحـريــر
أقـوالـهـمـا وإحـالـتهـمـا لـلـقـضـاء إلكـمال
أوراقـهـمـا التـحـقـيقـيـة لـينـاال جـزاءهـما
الــعـادل). وضــبـطت قــوة امـنــيـة اخـرى
اكــبــر كــمــيــة مــخــدرات مــكــتــشــفــة في
ــهــربــ في والــقــبض عــلـى ا الــعـــراق
االنـبار. وقـالت الداخـليـة في بيان امس
ـهـرب في انـه ( القـاء الـقبض عـلى ا
مـــحـــافـــظـــة االنـــبـــار وبــحـــوزتـــهم 55
كــيـلــوغـرامــاً من احلـشــيـشـة و 40 الف

حــبــة مـخــدرة). واعــتــقـلـت قـوة امــنــيـة
شـهود في نـازل باجلـرم ا سـارق احـد ا
بــغــداد.وقــال بــيــان امس انه (من خالل
جتـــــــوال إحـــــــدى دوريـــــــات وكـــــــالـــــــة

ـسـؤولـية , االسـتـخـبارات فـي قاطع ا
واطن عن اخـبار الـدورية من قـبل احد ا

حــدوث سـرقــة مـبـلـغ مـالي ومــصـوغـات
ذهــبــيــة مـن داخل مــنــزل في شــقق حي
مـشيـرا الى (تشـكيل فـريق عمل الـسالم)
مــــخــــتص وبــــعـــد تــــكــــثــــيف اجلــــهـــد
االسـتـخـبـاري وبـوقت قـيـاسي  إلـقاء
ـنـطـقة الـقـبض عـلى اجلـاني في نـفس ا
ـصوغات ـشهود وبـحوزتة ا وبـاجلرم ا
ــســروق 5 مالي ــبــلغ ا الــذهـــبــيــة وا

دينار). 
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واقـدم شــرطي عـلى قـتل زوجـته وابـنـته
بــإطالق نـار فـي مـحــافـظــة الـديــوانـيـة.
إن وقــــال مــــصــــدر فـي تــــصــــريح امس
(شــرطــيـاً يــعــمل في قــسم الـســيــطـرات
ضـــمن مــنـــطــقــة والـــطــرق اخلــارجـــيــة
أقدم على إطالق الـكوشان في الديـوانية
الــنــار من مــســدسه الــشــخـصـي صـوب
ـا أسفـر عن مـقـتلـهـما زوجـته وابـنـته
مبـينـا أن (قوة أمـنيـة طوقت في احلـال)
مـكان احلادثة وفتحت حتـقيقاً أولياً في

مالبساتها). 
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احمد الشريفي

صافي فني يقوم بصيانة مضغات النفط في احد ا
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ـقدسة عن تـعلن كـليـة الزهـراوي اجلامـعة (ابن حـيان سـابقا) فـي كربالء ا
توافر فرص للتعي ضمن مالكاتها التدريسية في االختصاصات اآلتية:

- دكتوراه وماجستير طب عام
- دكتوراه وماجستير طب وجراحة العيون
- دكتوراه وماجستير طب / أشعة وسونار
- دكتوراه وماجستير طب / أمراض دم

- دكتوراه وماجستير طب أسنان دكتوراه وماجستير صيدلة.
- دكـتـوراه ومـاجـســتـيـر عـلـوم كـيــمـيـاء (عـضـويـة ال عــضـويـة حـيـاتـيـة

فيزياوية).
- دكـتـوراه ومـاجــسـتـيـر عـلــوم حـيـاة (أحـيـاء مــجـهـريـة انـســجـة تـقـانـة

احيائية).
- دكتوراه وماجستير طب بيطري (تشريح فسلجة).

- ماجستير حاسبات/ برمجيات حصرا.
- ماجستير لغة إنكليزية.

- ماجستير علم نفس.
علومات يرجى زيارة موقع الكلية: وللمزيد من ا
  /https://alzahu.edu.iq   وظائف/أخبار-عامة
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تــنــاولـنــا في احلــلـقــة األولى عــرضـا
مركزا ألداء السيد الكاظمي من توليه
الــســلـطــة لـغــايــة ايـلــول ..وهــا نـحن
ــا اجنــزه في مــئــة يـوم نــســتــكــمــله 
ونختمه باستنتاجات علمية. وزيادة
كنـا استطـلعـنا آراء العـراقيـ مرت
في شهـرين من حكم الـكاظـمي انقسم
فـيـهـا الــعـراقـيـون بـ من عـقـد األمل
وبـ من فقد الـثقة عليه في األصالح
ــتـــردد الــذي يــنـــتــظــر مــا وبــ ا بـه
ســيـحـدث فـي قـابل األيــام.وبـانــتـهـاء
اجـــريــنـــا االســـتــطالع ـــئـــة يـــــــوم ا
الـثــالث في (6-2020/9/5) لـتــقـو

اداء الـــكـــاظــمـي شــارك فـــيه (3843)
ـــيـــون ومـــثـــقـــفـــون بـــيـــنـــهـم اكـــاد
واعالمـيــون..تـوزعت اجـابــاتـهم عـلى

النحو اآلتي:
األول: يــثــمـن اداء الــكــاظــمي..الــيــكم

اذج منها:
- افضل رئيس وزراء حكم العراق.
- لــديه نـيـة حــسـنــة بـتــأسـيس دولـة
مـسـتـقـرة نـاجـحـة.الـتـحـديـات كـبـيـرة
ا لم جدا وعـمل الكـثـير في ذلك لـر
ـواطن..لـكن سـوف تأتي يـشعـر بـها ا
اضــافــة الى ان هــنـاك أكــلــهــا الحــقــا
ا متعمدا من اي عمل تشويشا وتقز

او منجز يقوم به.
- رجل يعـرف قدر نـفسه. فـهو يـعرف
ان عـــــــــلـــــــــيـه بـــــــــنـــــــــاء دولــــــــــة من
واعـــداؤه كـــثــــر وأقـــويـــاء الـــصـــفــــر
ويعرف تلكون دعما خارجيا قويا و
ان ادواته لـلتـغـييـر الـثوري ( لـو فـكر
ــا تـؤدي او ر بــذلك ) هي ضــعــيـفــة
لفوضى ال نهايات مـوثوقة لها ..لذلك

نراه يتحرك ببطء ولكن بثقة.
- ال يـزال يـحـاول ان يــكـون مـصـلـحـا

اجتماعيا وليس قائدا.
الـــــثــــاني:يـــــرى فــــيـه شــــخـــــصــــيــــة
اســتـعــراضـيــة. - حـكـومــته حــكـومـة
يعتمد على فيسبوكية بدون تخطيط 

االعالم االلكتروني.  

حتى االن مـاكو اي شي جـيد حتقق
بالواقع صحيح الـفترة قصيرة بس
عـدنه مــثل بـالـريف (مــا يـلـحك عـلى
اجلوعان ناعم الثـريد ) انا جوعان
وتــكــول خل أنـعــمــلك الــثــريـد. بس
وهـــــــــذا احلـــــــــجـي والـــــــــوعـــــــــود 
والنـاس اذا اتضل هيج راح تخديـر

تسحب تاييدها.
 UłU²M²Ý«

ثالث نـــتـــائج في احلـــكم عـــلى أداء
الـــكـــاظـــمي ال يــــخـــتـــلف عـــلـــيـــهـــا

العراقيون:
{ انه افـضـل رئـيس وزراء مــقـارنـة

بالذين سبقوه بعد التغيير
{ ان نسبة غير الراض عن عملية
اخــتــيــاره رئــيــســا لــلــوزراء وغــيـر
الراضـ عن ادائه في الـشـهر األول
لتوليه احلـكم انخفـضت في الشهر

الثالث لصاحله.
قـبولية { وانه ما يزال ال يـحظى 

. عالية ب العراقي
ونـــــرى أن أهم أربـع قــــضـــــايــــا في
احلـكم عـلى اداء الـكـاظـمي  تـتـحـدد

باآلتي:
- اســتــعــادة هــيــبــة الــدولــة بــنــزع
ــنــفــلـت وفــرض ســلــطــة الـــسالح ا

القانون
ــتــاظــاهــرين - مــحــاســبــة قــتــلــة ا
واطالق سراح اخملطوف منهم

- اتــخــاذ اجــراءات حــاســمـة بــحق
ــلــيـارات الــفــاســدين واســتــعــادة ا
نهـوبة - تأمـ اجراء انتـخابات ا

مبكرة نزيهة
ــواطـنـ بـشـكل - والـتـواصل مع ا
ــــمـــــكن من مــــبـــــاشــــر وتـــــأمـــــ ا

احتياجاتهم.
 فــفـيــمـا يــخص هـيــبـة الــدولـة فـان
الـــكــــاظـــمـي بـــدأهــــا بــــنـــزع سالح
العشـائر في الـبصرة ومـيسان وفي
منطقة احلسيـنية (بغداد)في معركة
أسـتـخـدمت فـيـهـا قـاذفـات ( اآلر بي

جي 7) وقـنــابـر الـهــاون واألسـلـحـة
توسطة..يفترض ان تمهد الى نزع ا
سالح فصائل مرتبطة بكتل واحزاب
سياسـية واخرى مـرتبطـة بعالقة مع

دول اجلوار. 
ــرجـعــيـة كــانت حـددت في ومع ان ا
خـارطــة الـطـريق الــتي اعـلـنــتـهـا في
(20/9/13) شـرط ان يـكـون الـسالح
اال ان الـكـاظـمي لن بـيـد الـدولــة فـقط
يــســـتـــطع حتـــقــيـق ذلك لـــقــوة تـــلك
ــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات ســــــيــــــاســــــيـــــا ا
وألرتـبـاط بـعضـهـا بـجـهة وعـسـكريـا
خــــارجـــيــــة لــــهــــا نــــفـــوذ قــــوي في
وألن الـبـاقي من مــدة حـكـمه الـعــراق

اشهر والقضية معقدة.
 وفــيـــمــا يــخـص مــحــاســـبــة قـــتــلــة
فأن مـنهج الـكاظـمي هو تـظاهـرين ا
ان يـــكـــون الـــقــرار الـــفـــصـل فـــيـــهــا
وهـذه حتـتـاج لـوقت طـويل لـلـقـضـاء
وفـيـهـا اشـكـالـيـات مـعـقـدة قـد تـطـال
بـضــعـة اشــخـاص من رجــال الـقـوى

األمنية. 
ونرى ان الـذي اطـلق الرصـاص على
تظاهرين هو في حقيقته اليد التي ا
نفـذت قرارا اتاه من سـلطـة اعلى..ما
يعني ان القاتل احلـقيقي هم قيادات
في احــزاب الــســلـطــة لن يــســتــطـيع
الكاظمي محاسبتهم مبررا ذلك بعدم
وجـــــود ادلــــــة تـــــكــــــفي الدانــــــتـــــهم
سـيــفــســرهــا الــشـارع أنه قــضــائــيــا
يــخـــفي خــلـــفــهـــا خــشـــيــته مـــنــهم.
ان بـ الـقـتـلـة من يـنـتـمي واألخـطـر
لفـصائـل مسـلحـة لهـا نفـوذ عسـكري
وســــيــــاسي يــــكــــون من األفــــضل له
جتنبها خالل األشهر القـليلة الباقية
من مـدة حـكـمه.ويـؤاخـذ عـلـيه انه لم
يـــــــــتـــــــــمــــــــــكـن من اطـالق ســـــــــراح
.فـبـرغم أنـنــا كـنـا قـدمـنـا اخملـطــوفـ
مذكـرة حملـت توقيع 374 شخـصية
وطنـية تـدعـوه الطالق سراح الـكاتب
وانه والـصـحــفي تـوفـيق الــتـمـيـمي 
التـقى عـاءلـته ووعدهم ..لـكن تـوفيق
والــنـاشــر مــازن لـطــيف وآخــرين مـا
ـهــمــة الــثــالــثـة . وا زالــوا مــغــيــبــ
هي(اتـخــاذ اجـراءات حـاســمـة بـحق
ــلــيــارات الـــفــاســدين واســتـــعــادة ا
نهوبة).. وقد بدأها في العاشر من ا
ايـلـول باصـدار قـائـمـة باسـمـاء سـتة
وزراء ســـــــــــابـــــــــــقـــــــــــ ومــــــــــدراء
ورئـيس هيـئة التـقاعد الـعامة عام
ورئــــــــيس هــــــــيـــــــئـــــــة الـــــــســـــــابـق
وآخــرين.. تـــســـارعت بـــعــد ديـــنـــيـــة
خــمــســة أيـام لــتــشــمل اكــثـر من 50
مـسـؤوال كـبـيـرا ومـصـرفـيـ ورجـال
اعـمــال..قـام جـهـازمــكـافـحـة االرهـاب
بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة
ـكافحـة الفسـاد. وبهذا التي شكـلها 
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األجـــراء يـــكــون الـــكــاظـــمي قـــد بــدأ
بـتــنــفــيــذ اســتــراتــيـجــتـه في الــبـدء
ـــــحــــاســـــبـــــة اخلط الـــــثـــــاني من
ــهــد ــا  الـــفــاســدين ومــا دونـــهم 
سيـاسيـا واجتـماعـيا وسـيكـولوجـيا

الوصول الى (احليتان).
 لـــقــد بــارك الــشـــارع الــعــراقي هــذه
اخلــطـوة الــشـجــاعـة لــكـنــهـا أثـارت

تساؤل وأشكالية:
- هل تـكـتـمل هـذه اخلـطـوة بـاصدار
قــرارات حـكم تــدين  من  اعــتــقـاله

من الفاسدين?
- وهـل ســيـــتم اعـــتـــقــال (حـــيـــتــان)
واسـتـرجـاع  مـا نـهبـوه من الـفـسـاد 

خزينة الدولة?.
- هـل تـــتـــولى احملـــاكم الـــعـــراقـــيـــة
ام اخملــتــصـة مــحــاسـبــة الــفــاسـدين
يـقتـضي تـشكـيل مـحـكمـة خـاصة من
..تـتـخطى قـضاة كـفـوئ ومـستـقـل

الروت في القضاء العراقي?  
wÝUOÝ ‚UHð«

ونــــعــــيـــــد الى األذهــــان أن الـــــكــــتل
شـاركة بحكومة الوحدة السياسية ا
الـوطـنـيـة كـانت قـد اصدرت  فـي عام
2014 (وثـيــقـة األتــفـاق الــسـيـاسي)
تـضـمــنت بـنـدا صـريــحـا يـنص عـلى
ــالي واالداري (مــحــاربــة الــفــســاد ا
ـــفــــســـدين واجـــراء ومـــحـــاســــبـــة ا
االصـالحــــات الالزمــــة في اجلــــهــــاز
االداري لــــلـــدولــــة واعـــتــــمـــاد اسس
ا في ذلك واستـراتـيجـيـات جديـدة 
ـنـظـومـة مـكـافـحة مـراجـعـة واقـعيـة 
الـــــفـــــســــــاد وجتـــــاوز الـــــثـــــغـــــرات
الـذي أثبت اعتـرافا ضمـنيا القائـمة)
يـــؤكـــده تــصـــريح لـــرئـــيس الــوزراء
األســــبـق ايــــاد عالوي بــــأن "هــــنـــاك
كيـانـات منـظـمة لـلفـسـاد تديـر البالد
وال تـوجــد سـلـطـة فـي الـعـراق قـادرة
عــــــلـى اتــــــخــــــاذ أي خــــــطــــــة ضـــــد
الفـساد"..لـيـأتي الكـاظمي  في ايـلول

2020 بتلك السلطة!..
مع أن هــنـــاك من يــرى أن احلــيــتــان
ســـتــكـــون في أمـــان! ونـــنــوه الى ان
مكافـحة الـفساد لـيست اجراء يـنهيه
بـضـرب رؤوس الـفـسـاد(وخـلص) بل
يتطلـب استراتيـجية وطنـية بأهداف
ا فـيـها الـتـربيـة والـتوعـية عـملـيـة 
بــاعــتــبــارهــمــا ضــروريــ حملــاربــة
وتغيير الفساد لدى األجيال الناشئة
تسامحة معه أو النظرة اجملتمعية ا
مـا الــتي جتـعل مــنه شــراً ال بـد مــنه
يعني أن الفـساد لم يفقـر الناس فقط
بل افسـد القيـم ايضا وهـرّأ الضـمير
األخالقي بتـحويـله من فعل كـان يعدّ
خــزيــا الى"شــطــارة"..وهــذا يــتـطــلب
تـشــكـيل هـيــأة اسـتـشــاريـة من كـبـار
عـلـماء الـنـفس واألجـتـماع والـتـربـية
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ابـتـداء و قـبل اخلوض في خـبـايـا تشـكـيل احلكـومـة و مـا آلت إليه األمـور بـعد
تصـدي السيـد الكـاظمـي لرئاسـة الوزراء  عـليـنا أن نـعي تفـصيـال مهـما وهو

نصب الذي كان يشغله سابقا .  ا
السـيد مـصطـفى الكـاظـمي و بتـسارع غـريب استـطـاع التـصدي ألهم مـنصب
أمــني في الــعــراق اال و هــو رئــيـس جــهــاز اخملــابــرات و ذلك في زمن رئــيس
نـاصب العـليا بـل و حتى الـدنيا في الوزراء األسـبق العـبادي  وبـحكم كـون ا
الـبـلد  تـخـضع للـمـحاصـصة و الـتـوافق و الـعالقات اخلـاصـة كمـعيـار لـتولي
تـصدي جزءا ـنصب حسـاسا  تـطلب ذلك ان يـكون ا نـصب  وكلمـا كان ا ا
ـنظـومة الـسيـاسيـة التي جـاءت بعـد العام 2003 لـذا التـساؤل (أصيال) من ا
هـو : هل ان تـولي الـسـيـد الـكـاظـمي رئـاسـة اخملـابـرات كـان من بـاب الـنـزاهـة
هنية ام النه جزءا ام انه قد جاء عـلى غفلة منهم  ام بتوصية من والكـفاءة وا

طرف مؤثر ال قِبل لهم على رفض طلبه ! 
ـشــهـد الـســيـاسي ــدخل لـقــراءة عـمــيـقـة فـي وضع ا هــذا الـطــرح اعاله هـو ا

العراقي في عهد الكاظمي و طبيعة حتركاته.
أولى الـتــحـديـات الــتي واجـهــته هي في مــدى قـدرته عـلـى عـبـور احملــاصـصـة
احلزبـية في اختيار الوزراء  و فشل فيه كغـيره  فهو لم يستطع حتدي الكتل
ن رشحوا له  و لو انه جتاوزهم ستقل بل رضخ لـهم و اختار  واالتيـان 
و لم يـلـتزم بـاحملـاصـصة لـسـقط كمـا سـقط سلـفه مـحـمد تـوفـيق عالوي . لكن
ان  وقَبِل انصـافا  لوال انه تـماهى مع اشـتراطات الـكتل لنـيل الثـقة في البـر
بتوزيع الوزارات بينهم لكان وضع العراق اآلن اشد ضعفا واالحتجاجات في
ا يـعتـبر جناحـا في كيـفيـة التعـامل بواقـعية أوجها  فـمؤشـر الفـشل هذا  إ
ـعـوقات  مـكـسب الـنجـاح سـتـراتـيجـيـا بـقلـيل من الـفـشل تـكتـيـكـيا واجـهـة ا

ضريبة مقبولة  وحتسب له حنكة و حكمة .
تـابـعـة والتـأيـيد  لـعل حـتى الـشارع احملـتج او الـذي لم يـشارك بل اكـتـفى بـا
أعطاه الـعذر فاالحـزاب اقوى منه  مـنتظـرا منه قدرة و قابـلية وافـعال حقـيقية

بعيدا عن شعارات  اسالفه التي بقيت اقواال حتى بعد التشكيل .
فما هي أبرز خطواته و قراراته ?

تعيينات باجلملة :
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ـا يـنـذر بـالـتـشـابه ال ـعـاجلـة   لالسف خـطـوته االولى كــانت سـطـحـيـة في ا
االخـــتالف  حـــيـث فـــتح قـــنـــوات تــواصـل مع ابـــرز نـــاشـــطي الـــتـــظـــاهــرات
ناصب من ناطق والسياسي الفاعل شعبيا واإلعالمي  و أغدق عليهم ا

ومـسـتـشـارين و مـسـؤولي مكـاتب  من أجـل امتـصـاص زخم االحـتـجـاجات 
كأن مشكلة العراق انحصرت فيهم !

حادثة البو عيثة :
بـتـحـرك مــفـاجئ قــامت قـوات جـهــاز مـكـافــحـة اإلرهـاب مـســاء اخلـمـيس 25
حـزيران بـالقـبض على 14 مشـتبـها به بـقصف الـسفارة األمـريكـية   تـابع
لـلـحـشـد الشـعـبي  والـتي جـعـلت بـغـداد تـعـيش لـيال سـاخـنـا لـوال ان تـدخلت
بعض الـزعامات للتهدئة واستمر قصـف السفارة حتى يومنا هذا دون معرفة

اجلهات التي تقوم بذلك .
اغتيال الناشط :

هم تظاهرين وتقد طـالب و أبرز الوعود  كانت بالكشف عن قتـلة ا من أهم ا
لـلـعـدالة  فـكـان االجنـاز هـو احـصـاءهم  وتـقـد منـحـة مـالـيـة لـذويـهم وقراءة
الـفـاحتـة عـلى أرواحـهم و عـفـا الـله عـمـا سـلف ! ال بـل ازداد االسـتـهداف و

همة كالشهيد هشام الهاشمي ! اغتيال العديد من الشخصيات ا
موازنة االكراد  : 

سؤول االكراد وعلى خـطى سلفه قد سار  وانسحاب العالقة الـشخصية با
ـهرب من اإلقليم و تـضم موازنة قد تـكرر أيضا   و السـكوت عن النفط أ
ـركـز من نـفط الـكرد 250 الف بـرمـيل يـومـيـا فقط  عـام 2020 بـند تـسـلـيم ا

رغم أنهم ينتجون ما يقرب 400 الف برميل يوميا !
نافذ احلدودية و محاربة الفاسدين : ا

نفذين حدوديـ والقائه خطاب الوعيد والتهديد استبـشر الناس خيرا بذهابه 
هـربـ  لـكن ما الـذي تـغـير و هل تـوقف الـتـهريب او بـحق كل الـفـاسـدين و ا

الفساد ? 
كال بكل تـأكيـد فال زالت اإليرادات قلـيلـة جدا وال تقـارن مع ما يـتم سحبه في
نافذ مزاد الـعملة من أجل االستيراد (بحسابات وهمية)  ولم يستطع إعادة ا
ـركـز و التي احلـدوديـة الـتي تقـع حتت سيـطـرة اإلقـليم إلـى سيـطـرة حـكومـة ا
إيراد منفذ واحد منها كمنفذ ابراهيم اخلليل قد يعادل في إيراداته منافذ كثر

مجتمعة !
احملاصصة : 
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في بدايـة تشكيل احلكومـة  األحزاب قد تمسكت احملـاصصة فأعطى الشعب
للـسيد الكاظمي العذر في عدم قدرته على مجابهتم  لكن و وفق أسماء الذين
 تعـيينهم في منـاصب عليا من هـيئات ومنـاصب أمنية حـساسة هذه األيام 
ـرة من تمسك باحملـاصصة  لـكن الالفت بعد كل ما ا تـدلل على انه هذه ا ا
ذكـرنـاه من مؤشـرات سـلـبـية كـثـيـرة عـلى خطـوات الـسـيـد الكـاظـمي  إال أنـنا
نراقب آراء الـشعب جتاهه ايـجابيـة جدا وهنـا مفارقـة تستحق الـتوقف  ولعل
ـؤيد له من أهم األسبـاب الـتي أدت إلى هكـذا نـتيـجـة  هي قوة الـرأي الـعام ا
ؤثرة  من خالل القـنوات اإلعالميـة و صفحات مـواقع التواصل االجتـماعي ا
ـنـاهـضـ ـدنــيـة ا إضـافــة إلى الـتـأيـيـد مـن قـبل الـسـيـاسـيــ ذي الـصـبـغـة ا
ـفـارقة الـغـريـبـة هو لالحـزاب اإلسالمـيـة حتـديـدا و اهم سبب لـعـله في هـذه ا
نــشـاطه الــشـعـبـي الـقـريـب من الـنــاس  حـيث كــثـيـرا مــا قـام بــتـكــرار لـقـاءته
ـتـظـاهـرين والـنـاشـطـ و عـامـة الـنـاس و زيـارة مـعـظم احملـافـظـات أنـتـجت بـا
مقـبولـية مـتـقدمـة في األذهان . األكـثر مـن ذلك  رغم أن هذه اإلخـفاقـات التي
ذكرناهـا و كذلك زيادة نسب البطالة و االنتشار الكبير جلائحة كورونا وتكبيل
لـيارات دون إيـجاد حلـول اقتـصادية مسـتقبل الـعراق بـديون تقـدر بعـشرات ا
ا هي إخفاقات سلطـة تنفيذية وبالتـحديد رئاسة مجلس الوزراء  ناجعـة   ا
إال أنـنـا نرى الـرأي الـعـام يـلـصـقـهـا بـاألحزاب والـكـتل الـسـيـاسـيـة بـعـيدا عن
ـسؤولية احلقيقي  وهذا تمـاما عكس ما شهدناه في السابق ! هذا صاحب ا
ـتـعـمد فـي االخفـاق بـ احلـكـومـة بـرئـاسـة الـسـيـد الـكـاظمـي و ب الـفـصل ا
سؤولية على االحزاب السـياسية رغم انهما واحد قلبا وقالبا  والقاء التهم وا
الـكـتل و الـسيـاسـي وتـبـرئـة الكـاظـمي من كل شـائبـة  من أهم نـتـائجه هي :
كلـما تكـررت اإلخفاقـات و زادت كلـما خسـرت األحزاب من رصيـد مقـبوليـتها
ـثـله (فـشل احلـكـومة ـدني الـذي  وزادت مـقـبـولـيـة السـيـد الـكـاظـمي واخلط ا
حتـــسـب عـــلى االحــــزاب )  وحـــتى لـــو تــــراجـــعت األحـــزاب عـن أفـــعـــالـــهـــا
كاحملـاصصـة  االغتـياالت  الفـساد والـضعف امـام االكراد  فـهي ستـخسر
أيـضـا من شعـبـيتـهـا وترتـفع حـظـوظه (جناح احلـكـومة حتـسب له) لـذا فكـلـتا
ـا يــعـني أن مـوسم احلـصـاد قـريب احلـالـتـ هــو الـرابح في هـذه اجلـولـة . 
حيث االنـتخابات  فحـتى لو لم يشارك السـيد الكاظمي في االنـتخابات  فإنه
بـكل تـأكــيـد سـيـدعـم قـوائم حتـمل شــعـارات تـشـرين الــثـورة  و جملـرد وجـود
صورته في الـدعايـات االنتـخابـية ألي حـزب فإنه (احلـزب) سيـحصـد مكاسب
انـية  واقرب الـشخوص حلمل قاعـد البر ليست بـالقلـيلة عـلى مستوى عـدد ا

شروع هو عدنان الزرفي فيما لو لم يشارك (السيد الكاظمي) . لواء هذا ا
كمـا أشرنا.  وذات احلـيرة لـدى األحزاب اخملضـرمة سـتعود فـهي ب أمرين
ال السياسي و عليـها االختيـار اما ان تعمل عـلى تزوير النتـائج باستخـدام ا
و النـفوذ و التـرهيب  وبـذلك تعـود للـسلـطة و تـمنع حـدوث اي تغـييـر  او انها
تـسـمح بحـصـول التـغـييـر و والدة احـزاب مدنـيـة مؤثـرة بـقيـادة زعـامات شـابة
أزوم . فـإن عمـدت إلى اختيـار الطريق األول متـمردة على الـواقع السـياسي ا
 فإنهـا قد خطت نهـايتها بيـدها  و لن تقوم للـعراق قائمة  فـالشعب قد سئم
الــتــردي و الـتــراجع في جــمــيع مــجــاالت احلـيــاة و بــذلك ســيـشــهــد الــعـراق
مـظاهرات اشـد من حركة تـشرين العام 2019 وامـا ان سلكت الـطريق اآلخر
وسـمـحت بـالتـغـيـير فـهـذه الـبـداية سـتـكـون المريـن  اما انـدثـار هـذه األحزاب
رور الـسنوات انـتخـابات بـعد أخـرى و محـاكمـة قيـاداتهـا  أو تراجـعها عن

أدبيات احملاصصة و محاسبة الشخوص الفاسدين احملسوب عليها .  
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ـهـمـة الـكـبـرى في الـعراق ,وتـبـقى ا
التي ستـحدد مسار الـعراق اخلاصة
بــتــأمـ اجــراء انــتـخــابــات مـبــكـرة
نزيـهة.واليـق عنـد الشـارع العراقي
ان الكـاظمي يريـدها ان تـكون نـزيهة
حـــقــا فـــهـــو ال يـــنـــتـــمـي ألي حــزب
سياسي ويسعى في حقيقته الى ان
يــنـهـي او يـضــعف ســلـطــة األحـزاب
والــكـــتل الــتي انــفــردت بــالــســلــطــة

والثروة. 
شـكلـة احلقـيقـية الـتي ستـواجهه وا
ـــســــلـــحــــة الـــتي هي الــــفـــصـــائـل ا
ســتـســتـخـدم كـل وسـائـلــهـا لــتـزويـر
االنتـخابـات..فـضال عن مشـكلـة فنـية
هي ان لدى احزاب الـسلطـة اكثر من
مـــلــيــون ونــصف بــطــاقــة انــتــخــاب
ومـــا لم يــــتم الـــغـــاء الـــكـــتـــرونــــيـــة
االلـكــتـرونـيـة واسـتـبــدالـهـا بـبـطـاقـة
بــايــومــتــريــة فــان فــوزهــا ســيــكــون

مضمونا.
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مـيـزتــان يـنـفـرد بـهــمـا الـكـاظـمي عن
ســــابــــقـــيـه من رؤســــاء الـــوزراء:انه
فــهـو يــتـمــتـع بــنــشــاط اسـتــثــنــائـي
اســتــطـــاع في يــومــ ان يــكــون في
اربــــيل ودهـــوك ومـــعـــبـــر ابـــراهـــيم
اخلــلـيل والـســلـيـمــانـيـة لــيـعـود الى
بـــغــداد ومــنـــهــا الى مـــيــســان.وهــو
الــوحـيــد الــذي يـلــتـقـى بـالــنـاس في
اماكن عـامـة بدون فـوج حمـايات ولم
يــــحــــصــــر نــــفــــسـه في اخلــــضــــراء
ـــيـــزتـــ احملـــصـــنــــة. ولـــهـــاتــــ ا
دالالتـان:ان الـرجل يـتـمـتع بـشـجـاعـة
اثــبـــتــتــهـــا اجــراءاتـه (األيــلـــولــيــة)
باعتقال فاسدين ينتمون الى احزاب
ويدرك ان السلطـة وفصائل مسـلحة 
احلـيــتـان يـدبـرون لـه امـرا ألسـقـاطه
ألنـهم اصبـحوا سيـاسـيا او اغـتيـاله
اآلن عــلى يـقــ بـأن الــكـاظــمي لـديه
طـــمــوح ان يـــكـــون قـــائـــدا وطـــنـــيــا
وأنه يــهـدف الى انــهـاء جــمـاهــيـريــا
تـــفـــرد احـــزاب االسالم الـــســـيـــاسي
بـالــسـلـطــة والـثـروة لـتــحـقـيق هـدف
رجـعية في اقـامة دولة العراقـي وا
مــؤسـسـات مــدنـيـة حــديـثــة. ويـبـقى
الرهـان في ذلك عـلى تأمـ اتخـابات
مــبــكـرة نــزيــهــة تــعــتــمــد الــبــطــاقـة
الــبـايـومــتـريـة وتــسـتـعــ بـشـركـات
يـة متـخصصـة وباشراف مـباشر عا
ــتـحــدة واألحتـاد األوربي من األ ا
ية.. ومنـظمـات حقـوق االنسـان العـا
فـــان جنح فـــانـه ســـيـــكــــون الـــبـــطل
ـقـومات ـتـلك كل  ا اخملـلّص لوطن 

ألن يعيش أهله برفاهية وكرامة.
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية
العراقية 
أم عام جتمع عقول
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- كـنـا نـنـتــظـر مـنه مـسك اي رمـز من
ولــكــنه لم رمـــوز الــفــســاد الــكــبـــيــره
يــفـــعـل.يـــتـــخــذ قـــرارات  ويـــتـــراجع
عــنــهـا.بــأخـتــصــار هـو لــيس حــازمـا

وليست لديه الشجاعة الكافية.
- الـــرجل حــقق نـــتــائج جـــيــدة عــلى
مسـتوى الـفيس بوك لـكن على أرض
الـواقع لم يـحقق شـيـئـا مهـمـا..مـجرد

فقاعات إعالمية.
ريب منه: الثالث:موقف الشك ا

- لــقـد ابــتـلــعـنــا الـطــعم الـذي ألــقـته
األحزاب الفاسـدة.الكاظـمي مرشحهم
واخــتــيـارهم وأداتــهم. افــتــعــلـوا في
اإلعالم مشاكل معه ليـسوقوه للشارع
نتفض فظن الناس أنه ضدهم وهم ا
وبـعد ثـالثة ضـده فـتـقـبـلـته األكـثـريـة
أشــهـر لـم يـقــدم شـيــئـا حــقــيـقــيـا في
ولم ـؤســسـات مــشـروع بــنـاء دولــة ا
يــقـــدم شـــيـــئــا فـي اجتــاه مـــحـــاربــة
الــفــاســدين وأكــثــر من ذلـك أن وزيـر
الـــداخــلــيـــة يــرى أن حــرق اإلطــارات
يــعـيـق بـنــاء الـدولــة بـيــنـمــا حـيــتـان
الفسـاد تعيث اخلـراب في العراق وال

رادع.
- هـو شـخص مـتالعب ولـو كـان ضد
الـذي ال ــا مـنـحـوه الـثـقه الـفـاسـدين 

نحوه الثقه. يحقق مصاحلهم ال 
تعاطف  الرابع: دور الناقد ا

ـنـهج لـكـنه مـتـردد او بـطيء - لـديه ا
نهجه بهمّة وجرأة. في السير 

- حتى االن مـا حقق اي اجنـاز كسب
فـــيـه تــــعـــاطـف الـــشــــعـب الـــعــــراقي
واذا اســتـــمــر هــكــذا ـــتــظــاهـــرين وا
ستـسقـطه الـثورة ويـكون مـثله كـمثل
ــهــدي. اذا كــان يــسـعى عــادل عــبـد ا
ـــنــــظـــومـــة لـــلـــعــــمل عـــلـى أصالح ا
الـســيـاسـيــة فـيـجب ان يــسـعى نـحـو
تــكــمــلـة اجنــاز قــانــون االنـتــخــابـات
ــفــوضــيــة غــيـر الـفــردي وتــغــيــيــر ا

ستقلة وجعلها حرة. ا
- والـله انـا من مـحـبي الـكاظـمي بس

ـكن الـقـول ان عالقـة الـتاريخ ابـتـداءا 
ـهمة ـوضوعات ا بـالصـحافة تـعد من ا
الــتي تـشــد انـتــبـاهــواهـتــمـام اجلــمـيع
ـؤرخ والباحـث في علوم والسـيما ا
اإلعـالم والـــتـــاريـخ فـــقــــد ولـــدت هـــذه
ـيا الـعـديد الـقـضيـة ومـنـاقشـتـها أكـاد
مـن الــتــســـاؤالت واآلراء عــلى صـــعــيــد
ـــؤرخــ أنــفــســـهم أو عــلـى صــعــيــد ا
الـبـاحثـ في عـلمي االعالم والـتاريخ 
بـ من يـؤيد بـقوة هـذه العالقـة  وب
مـن يــضع شــروطـــا البــد من تـــوافــرهــا
لـتكـون الـعالقة مـتكـاملـة ب الـصحـافة

والتاريخ. 
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وفـي ضـــوء تـــنـــاول هـــذه الـــعالقـــة في
مـقالنا هذا يبرز تساؤل يفرض نفسه :
ـكننا ان نقول ان الـصحافة تشكل هل 
مـصدراً رئيسا للتاريخ ? ان االجابة عن
هــذا الــتـســاؤل يــقــودنـا الى اســتــذكـار
مـقولة مهـمة لـ( بول جونـسون) مفادها
: "مـارس الصحافـة وانتقل الى التأريخ
 فـهدف الصحافـة والتأريخ هو نفسه 
ـعــلـومـات ـعـرفــة وا يــنـقالن لــلـقــار ا
ــكن ومـــحــاولــة شـــرح األحــداث اذ ال 
ـؤرخ? وأين الــقـول أيـن يـنــتـهي عــمل ا
يــبــدأ عـمـل الـصــحــفي?" كــمــا تـدفــعــنـا
االجــابـة عن هــذا الـتــسـاؤل الى تــأكـيـد
حـقيقة قالـها الدكتور ( جـلبرت ) أستاذ

لــتـطـور ديـنـامــيـة اجملـتـمــعـات بـحـكم
مـــتـــابـــعـــتـــهـــا الـــيــومـــيـــة لـألحــداث
الـسـياسـيـة واالجتـمـاعيـة والـثقـافـية
وهـــذا الـــنــوع من الـــســـجل الـــيــومي
عـندما يكون مفـقودا عند بعض الدول
ـصدراً مـهما فـأن ذلك يعـني فـقدانـها 
ــصـــادر الــتي تـــوثق احـــداثــهــا مـن ا
وتـاريخهـا ذلك ألن الصحـافة ولغـتها
تعكس الواقع االجتماعي واحلضاري
كن رصد ذلك والـلغوي للمـجتمع اذ 
عـن طــــريـق دراســــة الـــــلـــــغــــة الـــــتي
اســتــخـدمــتــهـا صــحــافـة كل مــرحــلـة
تـاريخية في حيـاة اجملتمع . فاذا كان
الـتـاريخ والصـحـافة كـعـلمـ يدخالن
فـي دائـــرة الــــعـــــلــــوم اإلنــــســــانــــيـــة
واالجـتماعية  فـإن التاريخ أقرب هذه
الـعلوم إلى الصحـافة  فكالهما يدون
قـصـة الـبـشـريـة بـأحـداثـهـا وكـوارثـها
والــظــواهــر االجــتــمــاعــيــة واألعــمـال
ـؤثرة في حـياة اجلـماعة ويـتنـاولها ا
بـالدراسة والـنقد والتـحليل والـتعليل
 فـقد اسـتطـاعت الصـحافـة على مدار
الـزمن أن تـخـلق لـهـا وظـائف بـجـانب
ـتمثلة باإلعالم  وظـائفها التـقليدية ا
ــتــمــثــلـة وهي الــوظــيــفــة اجلــديـدة ا
علومات إلى بـالتوثيق إذ أدت ثـورة ا
ـوضـوعـات الـتي تــتـنـاولـهـا جتــاوز ا
ة وإلى الـكتب بـاعتبـارها حقـائق قد

ــســؤولــيــة عــلى أكــتــاف إلــقــاء هــذه ا
عـاصرة الـتي أسنـد إليـها الـصـحافـة ا
ـــعــارف ــعـــلـــومــات وا دور جتـــديـــد ا
ومالحــقــتــهــا بــســبب دوريــتــهـا الــتي
ـا يقوم تـسمح لـها بـهذا الدور خـيرا 
به الـكتاب  الذي ال يعـاد طبعه بسرعة

دورية الصحيفة . 
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فـــضال عن أن عـــدد قــراء الــكـــتــاب أقل
بــكـــثــيــر من عــدد قــراء الــصــحف وإذا
كـانت الـصـحـافـة قـد أصـبـحـت مـرجـعا
ـكن االسـتـغـنـاء عـنـه فإن وثـائـقـيـا ال 
ذلك يـثير عدة قضايا تتعلق باستخدام
الـصحيفة كمـصدر للتاريخ  ومتى بدأ
ــؤرخــون يــعـتــمــدون عــلى الــصـحف ا
ـاذا ? كــمـصـادر لـلـمـادة الــتـاريـخـيـة و
وهل تــمت االسـتـعـانـة بـهـذه الـصـحف
ــصـادر األولـيــة لـلــبـحـوث كــجـزء من ا
الـتـاريخـية أم اقـتصـرت أهـميـتهـا على
ـصـادر الثـانـوية اعـتـبـارها جـزءا من ا
فــحــسب  وهـنــا نــقـول ان الــدول الـتي
شـهـدت تـأخـر ظـهـور الـصـحـافـة فـيـهـا
وعــدم تـــطــورهــا تــفــتـــقــد الى مــصــدر
ــعـرفــة تــفـاصــيل مــهــمـة من أســاسي 
ـؤرخ تــاريـخــهـا وفي حــيـنــهـا يــجـد ا
نــفــسه مــدفــوعــا لــلــمـيـل نــحـو تــأويل
األحـداث لــتـغـطـيـة فـجـوات نـاجتـة عن
ـعلـومات كـما ـعطـيات وا الـفراغ في ا
يــجـد بــعض الـبـاحــثـ  في صــحـافـة
الـــدول األجــنــبـــيــة فــرصـــة لــســد هــذا
الفراغ. ومن هنا تتضح صورة العالقة
ـتـكـامـلـة ب الـصـحـافـة والـتاريخ اذ ا
تــتــطــور الـكــتــابــة الــتـاريــخــيــة نــحـو
ــوضــوعـاتـي ولم تــعـد الــتــخــصص ا
كـتـابـة الـتـاريخ كالسـيكـيـة قـائـمـة على
ســرد األحــداث الــكــبـرى بـل حتـاول ان
تـكون شموليـة في جزئياتهـا كلها كما
ـنـعـطـفـات االقـتـصـاديـة يـجـري رصـد ا
والــثـقـافــيـة واالجـتــمـاعـيــة وبـقـدر مـا
ــكـمل لــفـهـم الـتــغـيـرات تــؤدي الـدور ا
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بغداد

الـتاريخيـة بقدر ما تـكون في حد ذاتها
عـمـلـيـة رصـد تـاريـخـيـة جملـاالت أخرى
غـيـر اجملاالت الـسيـاسيـة والعـسكـرية
أي اتـبــاع تـقـنـيـة الـتـركـيب الـتـاريـخي
عــــبــــر تــــبـــويـب الــــتــــاريخ عــــلى وفق
مــواضــيع  ولـيـس االكـتــفــاء بـالــسـرد
ــتــســلــسل أي لــيــست الــكـالســيــكي ا
بـــالـــتــقـــنـــيـــة اجلــديـــدة بل هـي نــسخ
ـعــمـول به فـي الـصـحف  لــلـتــبـويب ا
تـعدد هي سجل فـاجلريـدة بتبـويبـها ا
يـومي ألحـداث اجملـتـمع اذ تـرصد أهم
مـا يجـري في يوم أو أسـبوع  ويـتكرر
هذا مع الصفحة االقتصادية والثقافية
وأحــوال اجملــتــمع والــريــاضـة. وعــلى
الـــرغم من تـــعــدد اآلراء والـــتــســاؤالت
الـتـي طـرحت آنـفـاً اال انـهـا تـتـفق عـلى
أهـميـةالصـحافـة كمـصدر للـتاريخ  بل
أن بــاحـــثــا آخــر اثــبت في دراســته ان
الــصــحف تـعــد مــسـودة لــلــتـاريخ  اذ
ـكــتـوبـة حتــتل الـصــحـافـة وحتــديـداً ا
ـواد الـتي مـنـهـا مـكـانـة مه ّمـة ضـمن ا
يـسـتـند إلـيـها الـبـاحث في الـتاريخ وال
عـاصر سـيـما اخملت ّص في الـتـاريخ ا
ــثــابـة أو الــراهن; فــالــصــحـافــة هي 
الـبارومـتر الـذي يعـكس التـط ّور العام
ـا تـعـدّ الـصـحافـة من لـلـمـجـتـمع ور
حـيث تطّورها األكثر ارتبا ًطا باحلالة
الـســيـاسـيـة والـوضـعــيـة االقـتـصـاديـة
ــســتــوى والــتــنـــظــيم االجــتــمــاعي وا
الـثـقـافي لـلـبـلـد ولـلـحـقـبـة الـتي تـوجد
كن اعتبار تاريخ الصحافة فيها  اذ 
ــســاعــد لــلــتــاريخ كــنــوع مـن الــعــلم ا
ـعاصـر. فـالصـحـافة تـشّكل احلـديث وا
نـو ًعـا من األرشـيف لألحـداث اليـومـية
وتــوفـر مـصـد ًرا مه ًّمـا لـألخـبـار يـفـيـد
ـــعــاصـــر من حـــيث تن ّوع الـــتـــاريخ ا
الـصحافة وتـقاطع مصادرها وتـكاملها
ضـــــمن الـــــ ّوع  ويــــســـــمح تـــــاريخ
ـعـرفـة الــصـحـافــة من جـهـة أخــرى 
حــيــاة اجلـرائــد اخلــاضــعـة لــلــدراسـة

ودورهــا في تط ّور اجملــتــمـعــات كــمـا
ــؤ ّرخــ عــلى اســتــعــمــال يــســاعــد ا
شــهـادة الـصــحف والـتي غـالــبـا بـا مـا
تــكـــون مــرتــبــطــة بـــاألحــداث وبــشــكل
مـباشر وآني عـند وقوعهـا. فهي شاهد
عــيــان عـلـى مـا يــحــدث وعن طـريــقــهـا
ـكـن كـذلك قـيـاس تـوجـهـات اجملـتـمع
ح ّصلة هي ونـبضـاته  فالـصحـافة بـا
ؤ ّرخ مـصـدر وثـائـقي مـهـم بـالـنـسـبـة 
ــا ــعــاصــر أو الــراهن وذلك  الــزمـن ا
تــوفّـره من بـيـانـات ومــعـطـيـات . ولـنـا
فـيما تـقدم من شواهد عـلى مر التاريخ
تـعزز ان الصحافة هي مصدرا مهم في
الــتــاريخ الــقــد والــتـاريـخ احلـديث 
ـــلـــكي فـــفـي الـــعـــراق وفـي الـــعـــهــــد ا
وتـأسيس الـدولة الـعراقـية عام 1921
رحـلـة تعـد مـصدر كـانت صـحف تـلك ا
لـدراسة تاريخها اذ عبرت الصحف في
تــلـك احلــقــبــة عن احلــال االجــتــمــاعي
والـسـياسي فـي العـراق نـتيـجـة لتـنوع
اجتـاهاتها ومـسمياتـها . وفي التاريخ
الـقـد نأخـذ شـواهد اخـرى من الـعالم
الـعربي  فـقد كـانت جـريدة لـفنـغورديا
اإلسـبـانيـة بـأرشيـفـها مـنـذ عام 1881
غـرب  فهذه شـاهدا حـيا عـلى تاريـخ ا
اجلـريـدة الـصـادرة في بـرشـلـونـة تـعـد
أرشـيـفـا حيـاً لـوقائع كـثـيـرة من تاريخ
ـغرب وما بـ سنة 1881 الـى سنة ا
1956 أي تـــــأســــيـس اجلــــريـــــدة الى
ــــغـــــرب غــــطت تـــــاريخ اســـــتــــقـالل ا
ــغــرب لــفـــنــغــورديــا مــعـــظم أحــداث ا
الــداخــلـيــة ومــعـظم أحــداث الــعالقـات

غربية-اإلسبانية.  ا

وأخـيـراً نـسـتـخـلص ان هـذه الـشـواهد
ا ال يقبل الشك وغـيرها الكثيـر تؤكد 
ــكن ان الـــصــحــافـــة مــصــدر مـــهم ال 
االسـتـغـنـاء عـنه في الـتاريـخ سواء في

كتابته او مجاالت دراساته .
تنوعة. ية ا وبحوثه االكاد

الـتاريخ اليوناني بجامعة أكسفورد في
ــيالدي مــنــتــصـف الــقــرن الــعــشــرين ا
مـفادها : " لـو كان لليـونان صحف ولو
أن صــحـيــفــة واحـدة أو حــتى صـفــحـة
واحـدة من صـحيـفـة وصلت إلـى أيديـنا
لـكانت معرفتنا بـالتاريخ اليوناني أكثر
ـــا هي عــلــيه اآلن" حـــيــويــة وأعــظم 
وعـلـيـه فـالـصـحـافـة تـسـتـطـيع أن تـقـدم
لـلــمـؤرخـ مـادة ذات قـيـمـة كـبـيـرة من
الــوجـهــة الـعـلــمـيــة إذا حتـرى الــكـتـاب
الــصــحـــفــيــون األســلــوب الــعــلــمي في
الـــبـــحث والـــكـــتــابـــة بـــقـــدر اإلمـــكــان
فــالــصــحف أصــبـحـت سـجـال لألحـداث
ؤرخـون وهكذا ومـرجعـا يعتـمد عـليه ا
ـكن التـأكيـد في ضوء الـفارق الـزمني
لــرصــد األحــداث ان الــصــحــفـي يـؤرخ
ؤرخ يـؤرخ لـلحـقـبة  لـلـحظـة بـينـمـا ا
وهـو ما يعد قاسما مـشتركاً عند دراسة

الصحافة كمصدر للتاريخ . 
وتـــرى أحـــد الـــدراســـات ان الـــصـــحف
تـسـتـخـدم كـمـصـدر أولي أو ثـانـوي في
دراســــة الـــتـــاريـخ الـــعــــام  وال تـــقـــوم
بـوظيفة التـاريخ اال اذا أصبحت الغاية
األسـاسيـة واحملور الـرئيـس الذي تدور
حــــوله الـــدراســـة  وفـي هـــذه احلـــالـــة
تــصــبح جــزءاً من تــاريخ الــصــحــافـة .
وعــلـيه تـعـد الــصـحـافـة مــصـدرا مـهـمـا
لــلـتــأريخ ألنــهـا تــمـثل ســجالا يـومــيـاً
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الـتطبـيع عمل سياسي يـعمل على جلب
مـصـلحـة ودرء مـفسـدة  والـتطـبـيع هو
جـعل العالقات طبيعـية  والتطبيع ب
دولــتـ مــتـخــاصـمــتـ يــتـطــلب جـمع
. وال حرج عنيـة في الدولت األطـراف ا
مكن في جلب من التطبيع لكونه الفن ا
ــصـالح الــقـومـيــة وعـدم الـتــفـريط في ا
مـصـلـحـة الـدولة وعـدم ضـيـاع احلـقوق
الـقـومـيـة لـلـبـلـد. لـكن إذا كـان الـتـطبـيع
ألجل الـتطبيع فقط مع ضياع احلقوق 
فـــإنه انــصــيــاع واذعـــان بــدون مــقــابل

أخــــرى ودول اخلــــلــــيج مـع ســــوريـــا
والــشـواهـد كـثــيـرة في األحـداث الـتي
ـقــاطـعـات شــهـدهـا هــذا الـقــرن بـ ا
الـعربية لدول عربية أخرى  ولعل من
ــاضي مــقــاطـعــة الـدول أهــمــهـا في ا
الــــعــــربــــيـــــة لــــلــــعــــراق إبــــان حــــكم
الـتـسـعـيـنـيـات . ان من شـمـول الـعـقل
الـسـليم أن تـطبـع مع الذين لـهم قاسم
مـــشــتــرك مـــعك   فــكـــيف بــتـــاريــخك
وعــرقك والـقـواسم األخـرى?! يـربـطـنـا
عـربـياً قـوميـة ودين  وأمـة لهـا جذور

تـاريخـية نـادرا جتدهـا في أ أخرى 
وتــعـظـيم تــلك اجلـهـود ألجـل اقـتـصـاد
مـشترك أو أهداف سياسية موحدة هو
من نــتـاج تـلك األمـة.  والــعـقل الـسـلـيم
أيـضـا يطـبع ألجل مـصـلحـة حـقيـقـية 
طبع  فأين تـرمي بظاللها على الـبلد ا
ـصلـحة احلـقيـقيـة التي جـلبـتهـا تلك ا
الـبـلدان الوطـانـهم أو للـوطن الـعربي?!
نـاهيك أن قضية التطبيع ليست قضية
عـربـيه فـحـسب بـل هي قـضـيـة عـربـية
ــــفــــروض أن إسـالمــــيــــة. وكـــــان من ا
جتـتـمع الدول الـعربـية واإلسالمـية في
هــذه الـقــضــيـة  ألنــهـا قــضــيـة أمــتـ

وأفــــراد دوله عن األمــــة هـــذه تــــفـــريط
بــحـقـوق اآلخـرين وكــذلك عـدم جـلـوس
ـعنـية وأصـحاب األرض في األطـراف ا
الـتطـبيع هـو مخـالفه عـرفيـة وقانـونية
وهم الـفلـسطـينـي الذيـن لم يدعو إلى
االتـــفــاق بل  تـــهــديـــده وتــبــديـــلــهم

وتفريق جموعهم. 
 …u  —bB

اول مـن طبع مع إسـرائـيل هو الـرئيس
الـسابق أنور السادات في سنة 1978
ـتــمـمـة وهي اتــفـاقــيـة كـامـب ديـفـيــد ا
لـالتــفــاقــيـــة لــســنــة 1979. ووقع عن
ــصــري رئــيس جــمــهــوريــة اجلــانـب ا

مـصر الـعربـية مـحمـد أنور الـسادات و
عـن اجلانب اإلسرائيـلي رئيس الوزراء
اإلســرائــيــلي مــنــاحــيم بــيــغن وشــهـد
ــتــحــدة الــتـــوقــيع رئــيـس الــواليــات ا
األمـيـركـيـة جـيـمي كـارتـر .ان الـسادات
كـان داهـيه وقـبل بلـوغ مـرحلـة االتـفاق
قـــام بــجـــوالت واســتـــشــارات عـــربــيــة
ـيــة أيـضـا مع الـدول  وإسـالمـيـة وعـا
ألجـل اســـتــــشــــارة تــــلك الــــدول حـــول
الـــتــطـــبـــيع واالتــفـــاق واجلـــلــوس مع
إســرائـيل . كـان  أنـور الـسـادات إتـخـذ
قـرار زيـارة إسرائـيل بعـد تفـكيـر طويل
حــيث قــام الـســادات بـزيــارة رومـانــيـا
وإيـــران والـــســـعـــوديـــة قــبـل الـــزيــارة
وصـــرح في خـــطــاب لـه أمــام مـــجــلس
صـري انه مسـتعـد أن يذهب الـشـعب ا
الـيـهم في إسرائـيل وقام أيـضا بـزيارة
ــتـتـبع ســوريـا عــلى خالفه مــعـهم  وا
لــتـــحــرك الــســادات قـــبل اتــخــاذ قــرار
الـتـطـبيـع يجـد انه زار احملـيط الـعربي
واإلسـالمي والــدولي وقــبل ذلك صــرح
لــشـعــبه وقــيـادته. مـع احـتــرامي لـرأي
ــعـتـرضــ عـلى الـســادات وقـنـاعـتي ا
التاريخية انه قرار خاطئ لكن لو قيس
بــالــيــوم لــنــجــد أن الــســادات قــديــسـا
بــالـنـسـبـة لـهــؤالء . فـهل يـوجـد الـيـوم

ســــادات إمـــاراتي أو بـــحــــريـــني ألجل
خــوض اتــفــاق تـطــبــيع كــامب ديــفــيـد
جـــديـــد .?! مـن الـــقـــيـــاس مع الـــفـــارق
لـلمصالح الـتي حققها الـسادات سابقا
هي إرجـــاع نـــصف ســـيــنـــاء عـــمــلـــيــا
وعـسـكـريا  ومـنـها شـرم الـشيخ ودهب
وجـزر تـيـران والـصـنـافـيـر. وأصـبـحت
مـن ضــــمن مــــصــــر ومــــحــــرره إداريـــا
وعــسـكــريـا بــدون قـطــرة دم واحـدة أو
جـهد. فأين الـتطبيع الـيوم عن الغد مع
بـشاعة الفعل في التاريخ. وكجزء من
ـتحـدة تقد االتـفاق بـدأت الواليات ا
ـســاعـدات االقـتـصـاديـة والـعـسـكـريـة ا
ـــســــانـــدة الــــســـيــــاســـيـــة ــــصـــر وا
حلـكــومـاتـهـا الالحـقـة. ومـنـذ اتـفـاقـات
كــامب ديــفـيــد لـلــسالم في عـام 1978
حــــتـى عـــام 2000 قــــامـت الــــواليـــات
سلحة ـتحدة بتـقد الدعم للقـوات ا ا
ـسـاعدة تـزيـد قيـمتـهـا على ـصـرية  ا
38 مـليار دوالر. وتـتلقى مـصر حوالي
1.3 مـلـيار دوالر سـنـويا وهـذه أهداف
قـارنة مع األهداف حـققـتهـا  مصر وبـا
الـتي ستـحقـقهـا اليـوم فاليوجـد قياس
ـستـوى التـطبـيع أن كان فـيه مصـلحة
.لـله ثم لـلتـاريخ  اقول لـوكان الـسادات

طبع االن. حاضرا لبصق بوجوة ا

وانبطاح بدون هدف. وإذا كان التطبيع
ألجل حـيـلة أو الـتفـاف وحرب كـر وفر 
ــــســـاس فــــانـــة مــــشـــروع  لــــكن دون ا

بجوهرة التاج القومي لتلك األمة. 
WOÐdF « ‰Ëb «

ــنـطـقي أن تـطـبـع الـدول الـعـربـيـة من ا
فيما بينها اوال ثم بعدها تطبع مع دول
ــفـروض نــشــهـد عــلى ذلك ــنــطـقــة وا ا
تـطـبيع مـصـر مع السـودان أو اإلمارات
مـع الــيــمـن أو الــســعـــوديــة واإلمــارات
والــبـحــرين من جــهـة و قــطـر من جــهـة

 Í—Ëb  —UAÐ

بغداد
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بــتـــخـــطــيه  ضـــيـــفه ويـــست هــام
يـــونــــايـــتـــد 1-2 ضـــمن اجلــــولـــة

الثانية.
وســجل ألــكـــســنــدر الكــازيت (25)
وإيــــدي نـــكـــيــــتـــيـــاه (85) هـــدفي
أرســنــال فــيــمــا أحــرز مــيــكــايــيل

أنتونيو هدف وست هام (45).
ورفع أرسنـال رصـيده إلى 6 نقاط
مـن أول مـبـاراتــ لـيـصــبح ثـالث
فـريق يـحقق انـتـصارين مـتـتالـي
بـعـد إيـفـرتـون وكـريـسـتـال بـاالس
فيـما بـقي رصيـد وست هام خـاليا

سابقة. من النقاط في ا
WOJO²Jð  ö¹bFð

وأجـــرى مــدرب أرســـنــال مــيـــكــيل
أرتيـتا 3 تعـديالت عـلى تشـكيـلته
األساسـية الـتي فازت عـلى فـولهام
في اجلولـة األولى فشارك كل 3-0
من دانـي ســيــبـــايــوس وبـــوكــايــو
ساكا مكـان محمد الـنني وأينسلي
مـايتالنـد نايـلز فـيمـا تقـرر إشراك
ســــيـــاد كـــوالســـيـــنــــاتش في وقت
مــتــأخــر بــعــدمــا تــعــرض كــيـران
تـــيــرنـي لإلصــابـــة خالل عــمـــلــيــة

اإلحماء.
واعتـمد أرتـيتـا على طـريقـة اللعب

فوقف روب هولدينج ?4-2-3-1
إلى جانـب جابريـيل مـاجالهـاييس
في عــــمق الــــدفـــاع بــــإســــنـــاد من

لــلــيــونـايــتــد في الــشــوط الــثـاني
والـذي كـاد تاونـسيـنـد أن يسـتـغله
بتـسديـدة من داخل مـنطـقة اجلزاء
في الدقـيقة 54 اصطـدمت ببـوجبا

وخرجت إلى ركلة ركنية.
وأرسل ميـنساه عـرضية متـقنة من
ـن ارتــــــقـى لـــــــهــــــا اجلـــــــانـب األ
جــريـــنــوود مــســددًا رأســيــة مــرت
بـــقـــلــــيل إلـى جـــوار الــــــقــــائم في

الدقيقة 60.
وســــجل زاهــــا الــــهــــدف الــــثــــاني
لـكـريـسـتـال بـاالس في الـدقـيـقة 66
ـبــاراة ألــغــاه بـداعي إال أن حـكـم ا
الـتـسـلل لـيـجـري بـعـدهـا مـبـاشرة
سولـسكـاير الـتبـديل الثـاني بنزول
صفـقـته اجلديـدة فان دي بـيك على

حساب بوجبا.
وكـاد ليـنـدلوف أن يـسـجل التـعادل
لـلـيـونـايتـد في الـدقـيـقة 68 بـعـدما
تــابـع عــرضــيــة من ركــلــة ركــنــيــة
مسددًا كرة ذهبت أعلى العارضة.
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وحتــصل كــريــســتــال بــاالس عــلى
ركـلــة جــزاء في الــدقـيــقـة 71 بــعـد
تـسـديـدة من أيـو من داخل مـنـطـقة
اجلــزاء اصـطـدمت بـيـد لـيـنـدلـوف
احـتـاج احلـكم الـرجـوع إلى تـقـنـية

الفار الحتسابها.
ونـفذ أيـو ركلـة اجلـزاء مسـددًا كرة
ن أرضيـة ضعيـفة في اجلانب األ
لدي خـيا جنح احلـارس اإلسباني
فـي الـــتـــصـــدي لــــهـــا إال أن حـــكم
باراة أعاد الركـلة لتقدم دي خيا ا
ـــرة وســـدد زاهـــا الـــركـــلـــة هـــذه ا

بنجاح في الدقيقة 74.
وجنح مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في
تـقــلـيص الـفــتـرق في الـدقــيـقـة 80
بـعـدما أرسل مـيـنـساه عـرضـية من
ـن اصــــــــطـــــــــدمت اجلــــــــانـب األ
بدفاعات كريستال باالس وتمهدت
أمــام فــان دي بــيك داخل مــنــطــقــة
اجلـــزاء الــذي ســـدد مــبـــاشــرة في

شباك جوايتا.
ويحـثًا عن تـسجـيل هدف الـتعادل
ـهاجم إيـجـالو دفع سـولـسـكايـر بـا

على حساب مينساه.
وأطلق زاها رصـاصة الرحـمة على
مــانـشــسـتــر يـونــايـتــد بـتـســجـيل
الـــهــدف الــثــالث فـي الــدقــيــقــة 85
بتسديدة أرضـية قوية من زاها من
داخل منـطقـة اجلزاء سـكنـت شباك
دي خـيــا لـيـنـتــهي الـلـقــاء بـعـدهـا
بفوز كريستال باالس بنتيجة 3-1.
حـقـق أرسـنـال  الـفـوز الـثـاني عـلى
الـــتـــوالـي في انـــطالقـــة مـــشـــواره
ـــمـــتــاز بــالـــدوري اإلجنـــلـــيــزي ا

ورد عـليه فـيرنـانـديز بـتسـديدة من
خــارج مـنـطـقــة اجلـزاء اصـطـدمت
بــدفـــاعـت كـــريــســـتـــال بـــاالس في
الدقـيقة 26 وذهبت ضعـيفة في يد

جوايتا.
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ـباراة في الدقـائق التـالية هدأت ا
قــبـل أن يــظــهــر أيــو في الــدقــيــقــة
األولى من الـــوقـت بــدل الـــضـــائع
لـيسـدد كرة قـوية من داخل مـنطـقة
اجلـزاء تألق دي خـيـا في إبعـادها
إلى ركـلـة ركـنـيـة لـيـنتـهـي الـشوط
األول بتقدم كريستال باالس بهدف

دون رد.
وأجـرى سولـسكـايـر التـبديل األول
لليونـايتد مع بدايـة الشوط الثاني
بـــنــزول جــريــنـــوود عــلى حــســاب

جيمس.
وانـطــلق أيــو في الــدقـيــقـة 49 من
ــــلـــــعب حـــــتـى وصل إلى وسـط ا
حـــدود مــنــطــقـــة اجلــزاء لــيــســدد
بـعـدهـا كرة أرضـيـة أمـسك بـها دي
خــيــا ورد عــلــيه بــوجــبــا بــعــدهـا
مباشرة بتسديدة من خارج منطقة

اجلزاء تصدى لها جوايتا.
وتـــــواصل االرتـــــبـــــاك الـــــدفـــــاعي

األيـــســر أرسل بــعـــدهــا عــرضــيــة
أرضـيـة متـقـنـة على الـقـائم البـعـيد
جتاه تاونسيند اخلالي من الرقابة
تــمــاًمــا الـذي ســدد بــســهــولـة في

شباك دي خيا.
واكـتـسب كـريـســتـال بـاالس الـثـقـة
بعـد الهـدف ففي الـدقيـقة 11 سدد
تـاونــسـيــنـد كــرة أرضـيــة من عـلى
حــدود مـنــطــقــة اجلــزاء مـرت إلى

جوار القائم.
وظــهــر مــانــشـســتــر يــونــايــتـد في
ــــــــــبـــــاراة لـــــلـــــمـــــرة األولى في ا
الدقــــيقة  20 بتـسديدة من بـوجبا
من عــلـى حــدود مــنــطــقــة اجلــزاء

أمسك بها جوايتا بنجاح.
وتـبـعهـا مـاكتـومـينـاي في الـدقيـقة
بــتـسـديـدة مـن اجلـانب األيـسـر 22
ـنــطـقــة اجلـزاء مــرت بـقــلـيل إلى

جوار القائم.
وخالل الـ25 دقــيــقــة األولى ظــهـر
دفـاع مـانـشسـتـر يـونايـتـد بـصورة
مـــرتــبـــكـــة وحــاول تـــاونـــســيـــنــد
اســـتــغالل ذلـك االرتــبـــاك إلضــافــة
الـهدف الـثـاني بتـسـديدة من داخل
مـنـطـقـة اجلــزاء ذهـبت بـعـيـدًا عن

رمى. ا
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استهل مانـشستر يونـايتد موسمه
ـيـرلــيغ بـصـورة بـاهـتـة في الـبـر
بـــالـــســـقـــوط عــــلى مـــيـــدانه أمـــام
كـريــسـتــال بـاالس بـنــتـيــجـة ثالثـة
اهــداف مـــقـــابل هـــدف واحــد  في
باراة التي احتـضنها ملعب أولد ا
تــــرافــــورد  وذلـك ضـــمـن لــــقـــاءات
اجلــــولـــة الــــثـــانــــيــــة من الـــدوري

متاز. اإلجنليزي ا
وســجل ثالثــيـة كــريــسـتــال بـاالس
أندروس تـاونـسيـند (7) وويلـفريد
زاها (85 -74) بـيـنـمـا سـجل هدف
مـانشـسـتر يـونايـتـد الوحـيد دوني

فان دي بيك (80).
وبــتــلك الـنــتــيـجــة رفع كــريـســتـال
باالس رصيده إلى 6 نقاط لـيرتقي
ــركــز الــثــاني بــيــنــمـا فــشل إلى ا
الـيــونـايـتــد في حـصــد أول نـقـاطه
ــركـز ـوسم لــيــتـواجــد في ا هــذا ا

الـ16.
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بـاغت كــريـســتـال بــاالس أصـحـاب
األرض مـبــكـرًا بـتــسـجــيل الـهـدف
األول في الـدقـيـقـة الـسـابـعـة وذلك
بعد انطالقة من شلوب في اجلانب
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اقيمت  مراسـيم تشيـيع اسطورة كـرة القدم العـراقية احـمد راضي وسط بغداد في
منطـقة الـيرمـوك حيث انـطلقـت من ساحة قـحطـان وصوالً الى مـنزل الـنجم الراحل
ــراسـيم مــشـاركــة كـبـيــرة من جـمــاهـيــر وإدارة والـكـادر ـنــطـقــة.وشـهـدت ا داخل ا
الـتــدريـبي والعـبـي نـادي الـزوراء فــضالً عن جـمــاهـيـر الــنـوارس وجــمـاهـيــر الـكـرة
شاركة عدد العراقية فضالً عن مـشاركة جنوم الكرة الـسابق واحلاليـ وايضاً 
.وتـوفي احـمـد راضي مـتـأثـراً بـإصـابـته بـفـيروس من األشـخـاص غـير الـريـاضـيـ

اضي. كورونا في الـ 21من شهر حزيران ا
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كوالسيناتش وهكتور بيليرين على
الطرف ولعب جرانيت تشاكا دور
ـــــســــاعـــــدة من العب االرتـــــكـــــاز 
سـيـبـايـوس فـيـمـا تـمـركـز الـثالثي
ــيـريك ويــلــيـان وســاكــا وبـيــيــر إ
أوبـــامــيـــاجن خــلف رأس احلـــربــة

الكازيت.
ــقـابـلــة جلـأ مـدرب في الـنــاحـيـة ا
وست هام ديفيد مويس إلى طريقة
الــلــعب 1-4-5 حــيـث نــكــون اخلط
اخلــــلــــفـي من اخلــــمـــــاسي رايــــان
فريدريكس وعيسى ديوب وأجنيلو
أوجـبــونـا وأرون كـريـسـويل وأرثـر
مـاسـواكـا وتـواجـد جـارود بـووين
وبـابـلـو فورنـالس عـلى اجلـنـاح

فيما تمركز ديكالن رايس وتوماس
ــلـــعب ســـوتـــشـــيط في وشـــسـط ا
مـقــابل وقـوف أنــتـونــيـو كــمـهـاجم

صريح.
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وأنـقـذ حارس أرسـنـال بيـرنـد ليـنو
مرمـاه من هدف مـحقق فـي الدقـيقة
اخلامسة عندما تصدر لرأسية من

أوجبونا هيأها له رايس.
وارتــــــدت تـــــــســــــديــــــدة رايـس من
سـيـبـايـوس لـتــخـرج إلى ركـنـيـة لم
تثـمر في الـدقيقـة السـابعة ورفض
احلكم احـتساب ركـلة جزاء لـلفريق
الـضـيف بـالـدقـيـقة  ?15بـعـد لـعـبة

مـــــــشــــــــتـــــــركــــــــة بـــــــ بــــــــووين
وماجالهاييس.

وافــتــتح أرســنــال الــتــســجــيل في
الدقيقة 25 عندما كـسر أوبامياجن
مــصــيــدة الــتــســلل من الــنــاحــيــة
اليسرى قبل أن يرفع كرة عرضية
عــلى رأس الكــازيت الــذي غـرســهـا

بقوة في الشباك.
واقتـحم ساكـا منـطقـة اجلزاء قبل
درجات أن يسدد كـرة قوية نـحو ا
اخلـالــيـة في الــدقـيــقـة 30 وفـرض
رسـنـال فــيـمـا بـعـد ســيـطـرته عـلى
أجــواء الـلــقــاء لـكن دون تــشــكـيل
اخلـطــورة احلـقـيــقـيـة عــلى مـرمى
ضــيـفه.هــذا األمــر اســتـغــله وست
هـــام عــلى الـــنــحــو األمـــثل حــيث
تــمــكن من مــعــادلـة الــنــتــيــجـة في
الـدقـيـقـة األخـيـرة من عـمـر الـشوط
األول عــنـدمــا حـصل بــووين عـلى
الـكرة من الـنـاحيـة اليـمـنى ليـمرر
إلى فريـدريكس الـذي أرسلـها أمام
ــرمى لـــيــتــمـــكن أنــتـــونــيــو من ا
متابعتهـا في الشباك قبل أن يصل
إليها هولدينج.   بحث أرسنال مع
بدايـة الشوط الـثاني عن اسـتعادة
تقدمه وأؤسل سيبايوس كرة إلى
أبــامـيـاجن الـذي تـقـدم بـهـا قـبل أن
ـررهـا إلى ســاكـا لـكـن تـسـديـدة
دافع ديوب في األخير ارتدت من ا

الدقيقة 47.
وأهـدر وسـت هـام فـرصـة خـرافـيـة
لـلـتسـجـيل في الدقـيـقة 53 عنـدما
وصــلـت عــرضــيــة مـــاســواكــا إلى
أنتونيـو على بعد ست ياردات من
ــرمى لــكن لــيــنــو ســيــطـر عــلى ا

محاولة األخير الضعيفة.
انـتـقـلت األفـضـلـيـة إلى وسـت هام
بعد ربع ساعة من انطالقة الشوط
الثاني رفم دخول نـيكوالس بيبي
بــدال من ويـــلــيـــان في تـــشــكـــيــلــة
أرســـنــــال.ونـــابت الـــعـــارضـــة عن
احلـــارس لــــيـــنـــو فـي الـــتـــصـــدي
لـرأسـيـة أنـتونـيـو في الـدقـيـقة 67
وبـعـدهــا بـدقـيـقــة واحـدة سـقـطت
الــــكــــرة مـن بــــ يــــدي احلــــارس
ــاني لـتــذهب إلى بــووين الـذي األ
سـددها مـبـاشرة لـكـنهـا ارتدت من

. دافع أقدام ا
هاجم إيدي نكيتياه مكان ودخل ا
الكــازيت فـتـمــكن من إحـراز هـدف
الـفـوز الـثمـ في الـدقـيـقة 85 إثر
هجـمة مـرتدة وضع له من خـاللها
سيـبايوس الـكرة عـلى طبق ذهبي
ــرمـى اخلــالي لـــيــودعـــهــا أمـــام ا
الــشــبــاك لـيــنــفض الـالعـبــان عن
نـفـسـيـهـمــا غـبـار شـجـارهـمـا قـبل
ـــــبـــــاراة األولـى أمــــام انـــــطالق ا

فولهام.
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عــقــد االحتــاد الــعــراقي لــكــرة الــســلـة
ــثــلـي انــديــة الـدوري اجــتــمــاعــاً مع 

ـمـتـاز في مقـره وشـهـد االجتـمـاع حـضور ا
ـمـتاز و ـثـلي انـديـة الـدوري ا عـدد من 
اتـخـاذ العـديـد من القـرارات اهـمهـا يـعتـبر
ـوسم احلـالي موسم انـتـقـاالت حرة ومن ا
حق االندية التعاقد مع العب اجنبي واحد
ـلــعب والـثــاني كـاحــتـيــاط و نـظـام داخل ا
الــدوري ســيــكــون مــشــابــهــاً لــنــظــام دوري
ــــوسم الــــســــابـق وحــــسب ظــــروف الــــبالد ا
نـتخب وتـأجـيل الدوري يـعتـمـد على رزنـامـة ا

الوطني.
وفي حـــالـــة انـــســـحـــاب أحـــد الـــفـــرق الـ 12من
ــمـتــاز سـيــتم اضــافـة فــريق بــدال مـنه الــدوري ا
ويفرض على االندية اجلديدة التعاقد مع العبي
اجنـبي واحتاد الـسلة سـيقـوم بانشـاء اكثر من

 مدرســـــــة سلوية في بغداد بدعم من40
وزارة الـشـبـاب والريـاضـة وسـقوف الـعـقود
ـنـتـخب و سـتـكـون 60 مـلـيـون لالعـبـ ا

 مليون لالعب احمللي واخيرا50
الـــفــــريق االول ســــيـــمـــثـل الـــعـــراق
اسيوياً والثاني عربياً وفي حالة
اعتذار أحدها سـيتم استبداله

بفريق اخر .

حــمــادي احـمــد والــكــابــ عـلي
زغـــيــــر ورشــــا طــــالب ومــــاجـــد
الــــــســـــاعـــــدي ومــــــوفق زيـــــدان
والـكـابـ هـيثم كـاظم بـعـضـوية

الهيئة االدارية للنادي.
وفـيما الـتشـكيل اجلـديد لـلهـيئة
اإلداريـة لـلـصقـور شـهـاب جـاهد
عــلي  رئـيــسـاً لــلـنــادي وسـمــيـر
كــاظم  نــائــبــاً لـرئــيس الــهــيــئـة
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اإلداريــة والـلـواء مــحـمـد صـوب
الـله مـحـمـد  اميـنـاً لـسر الـهـيـئة
اإلداريـة وموفق الـزهيـري اميـناً

مالياً للهيئة.
ومن جانـبه وصل وزير الـشباب
والـريــاضـة عـدنـان درجـال الى

ثنى. محافظة ا
وذكــــر درجـــــال عــــبــــر مـــــوقــــعه
الــرسـمي االلـكـتــروني  وصـلـنـا

ــثــنى لــبــحث واقع مــحــافــظــة ا
الشباب والرياضة مع محافظها
أحمد منفي جودة ومســــــؤولي
الـــــقـــــطـــــاعـــــ الــــــــــشـــــبـــــابي

والرياضي.
وأضــاف الـزيــارة تـأتي لالطالع
عـلى الـبنى الـتـحتـيـة فضال عن
واقـع األنـــــديـــــة الـــــريـــــاضـــــيــــة

ومنتديات الشباب والرياضة.

وزار درجــال مـــلــعب الـــســمــاوة
سـعة (20,000) مـتـفـرج والـتـقى
ـنـفـذة ويـطـلع ـمـثل الـشـركـة ا
ـــشـــروع من خاللـه عـــلى واقع ا
واســبـاب تــوقــفه  ووعِــد بــبـذل
مزيد من اجلهد لـتذليل العقبات
واعــادة الـعــمل لــيـكــون صــرحـا
رياضيا يخـدم شباب ورياضيي

ثنى. محافظة ا
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انـــتــهـت انــتـــخــابـــات الـــهــيـــئــة
اإلداريــة اجلـديـدة لــنـادي الـقـوة
اجلــويــة بــفــوز الــلــواء الــطــيـار
شـــهــاب جـــاهــد عـــلي بـــرئــاســة

النادي.
وفـاز بــعــضـويــة الــنـادي كل من
الـلواء مـحمـد صوب الـله محـمد
والـكابـ سـميـر كـاظم والكـاب
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ـــنــتـــخب الـــوطــني بـــكــرة أعــرب جنم ا
الـقـدم بشـار رسن العب بـيـرسيـبـوليس
اإليـراني عن أملـه في أن يسـاهم الـفوز
الـذي حـقـقه فـريـقه عـلى التـعـاون نـقـطة
شوار انطالقـة للـفريق مـن أجل تكـرار ا
الذي حتـقق في الـعام 2018 بالـوصول
ـبـاراة الـنهـائـيـة لـلـمـسـابـقـة التي إلى ا
خــسـرهــا آنـذاك أمــام كـاشــيـمــا انـتــلـرز

الياباني.
وفــاز بــيــرســيــبــولــيس عــلى الــتــعــاون
الــــســــعــــودي بــــهـــدف دون رد ســــجــــله
رســــــــن في الـــدقــيـــقــة 49 من ضـــربــة
جزاء في اللـقاء الذي جمـعــــــــهما على
ـــديــنـــة الــتـــعــلـــيـــمــيـــة ضــمن ســتـــاد ا
مـــــــنـــافـــســــات اجلـــولـــة الــــرابـــعـــة من
اجملــــــموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا

لكرة الــــــــقدم.
وتصدر بيرسيبوليس ترتيب اجملموعة
برصيد 7 نقاط يليه التعاون بـ 6 نقاط
ـبــاشـــرة مـــــــع ـواجــهـات ا وبـفــارق ا
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وهــنــاك طــمــوح كــبــيــر لــنــكــون
ــركـز ــنــافــســ عــلى ا ضــمن ا
األول.يـــشــــار إلى أن ريــــحـــاوي
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ـــســـاعـــد لـــفـــريق ــدرب ا أكـــد ا
دير يناء عمار ريحاوي أن ا ا
الـفني الـروماني تـيتـا فيالنـوفا
يــنــتــظـر تــأشــيــرة الــدخـول إلى
الـعراق لاللـتـحاق بـالـفريق فـي
الـبــصـرة مـعـربـا عن أمـــــله في
أن يــــصـل (تــــيــــتــــا) األســــبــــوع

قــــبل. ا
وقــــال ريـــحـــاوي فـي تـــصـــريح
صحفي أنا كذلك أنـتظر تأشيرة
الـدخــول (من ســوريـا) لــلـســفـر
إلى الـــبــصـــرة واإلشـــراف عــلى
التدريبات اليومية التي تنطلق
ــقــبل بــإشــراف يــوم اإلثــنـــ ا

رمى. مدرب حراس ا
وأضــاف ان الـصــفـوف اكــتـمـلت
إلـى حـد مـا وهـنــاك مـفـاوضـات
مع العــبــ مـحــتــرفـ لــتــدعـيم

الفريق.
ـقــبل ســيــكـون ـوسـم ا وتــابع ا
ـثـابــة حتـدٍ لـكل األنــديـة بـعـد
ـيـنـاء ـاضي وا ـوسم ا إلـغـاء ا
من الفـرق اجلماهـيرية الـكبيرة

 WÐd& ∫sÝ—

 X U{√ fO u³ÝdOÐ

 dO¦J « w
الدحيل القطـــــــري ثـــــــم الشــــــــارقة

رابعاً ولديه 4 نقـــــــاط.
وقال رسن في تـصريح

له بـــــعــــد الـــــلــــقــــاء:
"حــصــلــنــا عــلى 6
نـقـاط من لـقـائ
وهـــذه نــــتـــائج
رائعة لـلغاية ال
ســــــيـــــــمـــــــا مع
خسارة الدحيل
الــــتي أشـــعـــلت
من الــــتـــنــــافس
في اجملــمــوعــة
الـكـرة اإليـرانـية
تــتـمـيــز بـالـقـوة
الــبــدنــيــة عــكس
الـكرة الـسـعـودية
الــــتي تـــــتــــمــــيــــز
بالتـكتيك وتـفوقنا
في هــــــذا اجلـــــانب

على التـــــعاون".

بشار رسن

رافق تيـتا فـي جتربتـه السـابقة
ـــيــنـــاء قــبل عـــدة مــواسم مع ا
وكذلك عندما قاد فريق الطلبة.
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ــصــري أحـمــد بــديـر عن ـمــثل ا حتــدث ا
شـائـعـات وفاتـه التي تـنـتـشـر عـلى مواقع
الـتـواصـل االجـتـمـاعي كل فــتـرة مـشـيـرا
الى (ان آخـر مـرة  تداول هـذه الـشائـعة
بـقي لغـاية الـساعـة العـاشرة صـباحـا يرد
عـلـى مـحــبــيه الـذيـن بـادروا بــاإلطــمـئــنـان

عليه). 
واضــاف بــديــر في بــرنــامج تــلــفـازي (أن
سـيئات مواقع التـواصل االجتماعي غلبت
حـــســنــاتـــهــا بــســبـب كــثــرة الـــشــائــعــات
واألقـــاويل). وكـــشف بـــديـــر مـــؤخـــرا عن
عـودته للمـسرح من خالل عمل جـديد يتم
سـرحـية الـتـحضـيـر له. مشـيـرا إلى أن (ا
ســـتُــعـــرض في مـــصـــر وعــدد مـن الــدول
الـعــربـيـة من دون أن يـقــدّم تـفـاصـيل عن

إسمها أو طابعها).
ـصـرية ـمـثـلة ا من جـهـة اخرى شـاركت ا
ر الـبـارودي فـي جلـنـة حتـكـيـم مـسـابـقـة
ملكة جمال مصر 2020 التي تختار عدة
مـلكـات جمـال لفـئات مـختـلفـة من الفـتيات
ـراهقـات وملـكة جـمال مـصر لـلسـياحة وا
سـابقات ولـلبيـئة تـمهيـدًا للـمشاركـة في ا
يـة.ونـشـرت البـارودي عـبـر حسـابـها الـعـا
اخلـــاص عــــلـى أحـــد مــــواقـع الـــتــــواصل
ــســابــقـة اإلجــتــمـاعي صــورهــا من ا
وظـهـرت مـرتـدية فـسـتـانـاً بـالـلون
الـبـرتقـالي من تـصمـيم أحـمد
عــــبـــد الــــلـه. وتـــأتـي هـــذه
ــشــاركــة الـــتــطــوعــيــة ا
لـــلــــبـــارودي لــــلـــمـــرة
الـثانـية ضـمن جلنة
الــتـــحــكـــيم حــيث
شـاركت سـابـقاً
فـي جلــــــــنــــــــة
حتـــــــــكــــــــــيم
ـسابقة عام ا
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الــفــنــان الــعــراقي الــراحل اســتــذكــره جتــمع (فــنــانـو
ـاضي عـلى مـنـصة العـراق) بـجـلسـة اقـيـمت الـسبت ا

ناسبة مرور عام على رحيله. (زووم) 
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ـلكـيـة األردنـية اخملرج الـسـوداني عـرضت له الـهيـئـة ا
ــعــنـون لألفالم مــســاء امس االحــد فــيـلــمه الــدرامي ا

(ستموت في العشرين) في مقر الهيئة بعمان.
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ـاجـسـتـير من صـــــريـة نـالت شـهادة ا البـاحــــــــثـة ا
كـــلــيـــة الـــدراســات اإلسـالمــيـــة والــعـــربـــيــة لـــلــبـــنــات
عـنـونة عن رسـالتـهـا ا باالسـكـندريـة - جـامعـة األزهـر
(شـعــر نـبـيــلـة اخلـطــيب دراسـة أســلـوبـيــة) واخلـطـيب

شاعرة اردنية .

—ÒuBð ŸËUD  ÊUMŠ
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بــالــقــول: (هــذا الـفــيــلم الــقــصــيـر
شــخــصي لـلــغــايـة بــالـنــســبـة لي
جتـــربــة مع الـــصــحـــة الــعـــقــلـــيــة
ـكن أن يـتـرابط والــطـريـقـة الــتي 
بـــهــا الـــواقع واألحالم لـــتــشـــكــيل
أبــطـال في داخــلـنـا وفـي كل مـكـان

حولنا). 
وشــكـرت غــاغــا صـنــاع الــفـيــديـو
قــــائـــلــــة (أود أن أشــــكــــر اخملـــرج
شاركته فكرة السينمائي تـارسيم 
عـمــرهـا 25 عــامًـا كــانت لـديه ألن
قصـة حياتي حتـدثت معه كـثيرًا...
لـقـد مـرت سـنـوات مـنـذ أن شـعـرت
بـــاحلـــيــاة فـي إبــداعي لـــعـــمل مــا
فـــــعــــلـــــنــــاه مع 911. شـــــكــــرًا لك
بـلـوغدبـوب عـلى اتخـاذك قـفزة من
ان معي إلنتاج سجل ال يخفي اإل

سوى احلقيقة).

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
ية لـيدي غاغا نشرت الـنجمة الـعا
مقطع من فيديو اغنيتها 911 عبر
حـســابـهـا اخلــاص وعـلّـقـت عـلـيه
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أثــارت أغــنــيــة جــديـــدة لــلــمــطــربــة
السورية أصالة نصري جدالً واسعاً
عبر مـواقع التواصل االجـتماعي إذ
رأى مغـردون أن كلـماتـها تـستـنقص
ـــرأة وتــظـــهـــرهـــا عـــلى أنـــهــا من ا

ضعيفة.
وتعـرضت نصري النـتقـادات واسعة
عقب تداول األغنـية التي حتمل اسم
ن عنهن رفقاً وتقول كلماتها:رفقاً 
فـقد اسـتوصـوا خـيـرا بـالنـسـاء قـيل
خلقن بضعفهن وزادهن الله حياء.
ــطـــربــة الـــســوريــة وتـــصــدر اسـم ا
منصـات التواصل االجـتماعي وسط
مـــوجــة مـن الــغــضـب إذ اســتـــنــكــر
مـغــردون الـكـلــمـات والـرســالـة الـتي
حتـمــلـهـا األغـنــيـة.ورأى الـبـعض أن
ـــرأة األغــــنـــيــــة تــــتــــجــــاهل قــــوة ا

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ــصــريـة حــنـان ـمــثــلـة ا كــشــفت ا
مـــطـــاوع عن كـــوالـــيس تـــصـــويــر
قرر مسـلسل (الـقاهـرة كابـول) وا

قبل. عرضه في موسم رمضان ا
ـوقع الفن (إنها كانت وقالت وفقا 
قد إنتهت من جزء كبير من العمل
قبل أزمة تفـشي فايروس كورونا)
مشيـرة الى(أنه لم يتبـق لها سوى
مـشـاهـــد قـلــيـلـة وتـنـتـهي نـهـائـيـاً

منه).
وأضـافت مـطـاوع (أن عـدداً كـبـيـرًا
ــمـثل ـشــاهــد يــجــمـعــهــا بــا مـن ا
ـصـري نـبـيل احلـلـفـاوي) وقالت ا
(إن اجلمـهور سـيرى عـمالً قوياً لم
يُـقـدم في الـدراما الـتـلـفزيـونـية من

قبل).
ـسـلـسل عـلى 3 وتـعـتـمـد أحـداث ا

شخصيات رئيسية
وهـــــــم اإلعـــــــالمــــــي
ــــمـــثل ويــــجـــســــده ا
ـصـــــري فـتـحي عـبد ا
الـــوهــاب وضـــابط األمن
ـمثل الوطـني ويجـسده ا
صري خـالد الصاوى ا
وشـخـصـيـة اإلرهـابي
ـمثل الذى يـجـسده ا
ـــــصـــــري طـــــارق ا
لـطــفى فـضال عن
األدوار األخـــرى
ــــــــــطــــــــــــاوع
ونـــــــــبــــــــــيل
احلـلـفاوي
وشيرين.

ال جتـعل الـعـمل يـسـيـطـر عـلى حـيـاتك بـأكـمـلـهـا يوم
السعد االربعاء.
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مـهمـا كانت العـقبـات التى تقف أمـامك ستـكون قادرا
على حلها .
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يـجب أن تـعطى بـعض الـوقت ألصدقـائك مـهمـا كانت
الضغوط.
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حتـقق الــنـجـاح مــادمت مـؤمن بــقـدراتك وتــعـمل بـكل
مجهودك.رقم احلظ.6
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 ال جتـعل نفـسك مـصابـا بهـوس األطـباء لـكن هذا ال
يعنى ان تهمل صحتك.
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ال جتـعـل الـصـعـوبــات الـتى تـواجــهك اآلن تـقف أمـام
وصولك إلى حبك.
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األصـدقاء سـيشـكلـون جزء رئـيسي من حـياتك خالل
قبلة.رقم احلظ.8 الفترة ا
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إن كــنت تــعــانـى من ألم فــاجته لــزيــارة الــطــبــيب وال
تؤجل األمر.
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 احرص على إعـطاء عـائلتك االهـتمـام واحلب الكافي
وبالتأكيد الوقت الكافى.
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الـتأجـيل فى األمـور الـصحـيـة يـزيد األمـر سـوءا .يوم
. السعد االثن
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أحـرص عـلى مـراجـعـة من يـسـتـحق الـبـقـاء فى قـوائم
أصدقائك ومن ال يستحق.
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ال تعـتـمد عـلى أن األزمات حتـل نفـسهـا بـنفـسهـا.يوم
السعد اخلميس.

 u(«

Âu−M «Ë X½√…œuIH*« WLKJ «

ـناسب الكـلـمـات لـهـا مكـانـهـا ا
داخل الــدوائــر اعــد تــرتــيــبــهــا
بــشــكل صــحــيح لــتــتــمــكن من
ــفـقـودة الـعـثــور عـلى الـكــلـمـة ا

(مدينة فلسطينية):
اوروبــا  –أهــدن  –الــبــادي –
دبي  –خادم  –دار الصـحـافة
 –روابي  –ينـبوع  –أسياد –

أحاد  –صبرا  –برج  –جنار
 –راضية تي  –هاملت.

الـكــاتب الـعـراقـي صـدر له ضـمن
مــنــشــورات دار مــداد لــلــطــبــاعــة
والــنـــشــر واالعالن كــتــاب جــديــد
بعنوان(غابة الوهم) يقع في 236

توسط. صفحة من القطع ا

الـــقــاص الـــســوري شـــارك مع أربــعـــة من الـــقــاصــ
ـركز الثقافي العربي عـاصرين في لقاء أدبي أقامه ا ا

يدان وقرأ قصة بعنوان (موت باجملان). في ا

رئـيس جـمـعيـة الـبصـيـرة للـبـحـوث والتـنـميـة االعالمـية
الـعـراقـيـة نــشـرت له مـجـلـة اجـازات الـدولــيـة الـعـلـمـيـة
احملكـمة الـتي تصـدر في مالـيـزيا بـحثـا علـميـا بعـنوان
ـســؤولـيـة االخالقـيــة لـلـتـعـامـل مع مـواقع الـتـواصل (ا

االجتماعي).

ـــطــرب الــســوري قـــدم مع فــرقــة قــصـــيــد مــزيج من ا
االغاني الـعربـية في امـسيـة موسيـقيـة ضيـفهـا مسرح

الدراما بدار االسد للثقافة والفنون في دمشق.
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الـكــاتب والــشـاعــروالـضــابط الـعــراقي الــسـابق نــعـته
االوساط الـثقافـية والـعسكـرية  سـائل الـله تعالى ان

يسكنه فسيح جناته والراحل من مواليد 1938.

حنان مطاوع

اســمه من ســجـلّ الــرتب الــســالــفــة
الــذكـــر). ويـــجــوز ســـحب األلـــقــاب
ـلكي ـقـدّمة من الـقـصر ا الـفخـرية ا

ــلــكــة { لــنــدن (أ ف ب) - جــرّدت ا
إليزابـيث الثانـية هارفي وايـنست
من اللقب الفخري الذي منحته إياه
قبل الـكشف عن جـرائمـه اجلنـسية
وفق مـــا أفــاد بـــيـــان رســـمي.وكــان
ــنــتج الــهــولــيــوودي ذو الــنــفـوذ ا
الواسع سابقا والـذي يقضي حاليا
عقوبة سجن مدّتها 23 سنة بتهمة
االغــتــصــاب قــد نــال هــذا الــوســام
الــــشــــرفي ســــنـــة 2004 تــــقــــديـــرا
ـــســاهـــمــتـه في ازدهـــار صــنـــاعــة
السـينمـا البريـطانيـة. غير أن بـيانا
نــشــر في اجلــريـــدة الــرســمــيــة في
بريطانيا كشف عن جتريده من هذا
الـــلــقب.وجــاء في الــبــيــان (أوعــزت
ــلــكــة في إبــطــال تــعــيــ هــارفي ا
واينـست قـائدا فخـريا في الشـعبة
ــــــدنـــــيــــــة بــــــأعـــــلـى رتـــــبــــــة في ا
اإلمـبـراطوريـة الـبـريـطانـيـة بـتاريخ
29 كــانــون الــثــاني 2004 وشـطب

الــقــرارات. وهي كــانت احلــال مـثال
مـع الـفــنـان الــتــرفـيــهي األســتـرالي
رولـف هــاريـس الــذي ســـجن ســـنــة
2014 عــلى خــلــفــيــة ســلــســلــة من
االنــتـهــاكـات اجلــنـسـيــة أو رئـيس
بـابوي الـسابق روبـرت موغابي ز
الـــذي خــســـر وســامـه ســنــة 2008
جـــرّاء انـــتــهـــاك حـــقـــوق اإلنـــســان
ـــوقــراطـــيــة واحلطّ من شـــأن الــد
بــحـسـب احلـكــومــة الــبـريــطــانــيـة.
واألمــــر ســــيــــان بـــالــــنــــســـبــــة إلى
الـديــكــتــاتـور الــرومــاني نــيــكـوالي
تـشـاوشـيسـكـو الـذي جـرّد من لـقـبة
ســنــة 1989 قــبل يــوم من إعــدامه.
ؤرّخ الفني وفي العام 1979 جرّد ا
أنتـوني بالنت الـذي كان مـستـشارا
لــلـمـلـكــة من لـقـبه بــعـد الـكـشف أنه
جـاسـوس سـوفـيـاتي. ويـتّـخـذ قـرار
الــتــجــريــد في أغــلب األحــيــان إثــر

إدانات وأحكام بالسجن.

في حـال ارتـأى األخـيـر أن حـامـلـهـا
ــلــكــة حطّ من شــأنـــهــا. وتــعــطـي ا
شــخــصــيــا مــوافــقــتــهــا عــلى هــذه
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ــاضــيـة الــفــنـان ـوت اجلــمــعـة ا غـيـب ا
الــرائـد طــارق الــربــيــعي الــذي شــكل مع
الراحل انور حيـران  ثنائيـا كسب شهرة
واسعـة من خالل برنـامج قره قـوز.ونعت
نقـابة الـفنـان الـعراقـي الـراحل ببـيان
قـالت فــيه (بــبـالغ احلــزن واالسى تــنـعى
نقـابة الـفنـان الـعـراقيـ الفـنان الـرائد
ـنـيـة عن طـارق الـربـيـعي والـذي وافـته ا
ـولى عـز عـمــر يــنــاهـز الـ 83 سـائـلــ ا
وجل الرحـمة والـغفـران واخللـود لروحه
والـــصــــبـــر والـــســــلـــوان لـــذويـه واهـــله
واصـدقــائه وزمـالئه  انــا لـلـه وانـا الــيه
راجــعــون .ويـعــد الــراحـل من الــفــنــانـ
سرحي البـارع في مسرح العرائس ا
والـدمى وقـدم بـرامـج تـلـفـزيـونــيـة مـنـهـا
البرنامج الشهير حينها قره قوز وشارك
في أعمال تـلفزيـونية مـنها تـمثيـلية ست
كـراسـي وتـمــثــيـلــيــة مـجــنــون لـيــلى في

الريف).
ويُعـدُّ الـربـيـعي من ابـرز الـفـنـانـ الذين
عــمــلــوا في مــســـرح الــدمى واســسه مع
زمـــيـــلـه الـــراحل انــــور حـــيـــران وعـــرف
بشخصية ابو شنيور وقدما معا عشرات

وجالدتها وقدرتها االستثنائية على
تربيـة األجيال رافـض ما اعـتبروه
إظــهـار األغــنـيــة لــلـمــرأة في صـورة

غلوب على أمرها. ا
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ماكانَ موتُكَ شائعة                   بل كانَ أقسى فاجعةْ! 
!?( زلزلتَ فينا موتَنا                     هلْ كانَ موتُكَ (قارعةْ

! ونُزِعْتَ من قلبِ العراقِ              حرارةُ فقدِكَ نازعةْ
! فقدَ العراقُ وزيرهُ                    فقدَ العراقُ مُصارعهْ

! لم يبقَ بعدكَ شاعر                  شعرُ غيّرَ واقعهْ
وجعلتنا بلظى األسى               نُدمي العيونَ الدامعةْ
! الشعرُ غلّقَ بابهُ                     ماعادَ ينفعُ سامعهْ

 ××××
ما كانَ موتُكَ شائعةْ               

 بلْ كانَ (عُتبى) ناصعةْ
مازالَ شعرُكَ واهبا  

لي البطون اجلائعةْ!
مثلُ العراق ِ  فأنت ذا

ملكاتُ حقلِكَ زارعةْ! 
عاشتْ عليكَ بطونُهمْ 

رنّاتُ جودِكَ ذائعةْ!
وتِكَ شاعر حتى 

دقاتُ قلبِكَ ساجعةْ!

2020/9/17 م

وعنـدما ورد خـبـر وفاة الـشـاعر ثم كـذبـوه .. قلت من شـعـري الشـعبي 
رحوم عادل محسن: وعلى البديهية الفورية مخاطبا الشاعر ا

يعيش على جفك طاري القصايدْ 
وتِ الشعر أنت والدْ  كل ما

 ( طويل العمر ( لو الله رايدْ
يجيك من العمر عمر زايدْ!

سمّعنه قصايد  اليكولون الشعر مات
أنتَ القصيدة  ونت عبّار الشدايدْ

التختفي من العمر يابسمة العشاك
بزودك تعلمنة الشعر  يحيي اجلرايدْ

في مسرحـية (مجـنون لـيلى) عضـو فرقة
مسرح بغداد وله العديد من الــتمثيليات
 ,كمـا مثل في فـيلم (اجلـابي) وشارك في
عـمـل عـراقـي سـوري بــعــنــوان (سـفــيــنـة

احلكايات) .

 

اصالة نصري

هارفي واينست
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ــصـري أحــمــد عـز ـمــثل ا تــواجــد ا
ــراكـــز الــتــجـــاريــة في داخل أحـــد ا
منطـقة الشـيخ زايد لتـصوير لـقطات
من مـــســلـــســلـه اجلــديــد (?هــجـــمــة
ـــقـــرر عـــرضه فـي شـــهــر مـــرتـــدة) ا
قبل لعام .2021وظهر عز رمضان ا
وهـو يـرتـدي مالبس بـسـيـطة ويـقف
ـسلـسل ـفـرده. ويـتـعـاون عـز في ا
ـمثـلـة الـتونـسـيـة هنـد صـبري مع ا
ـشـاهد وكـان قـد صورا بـعـضـاً من ا
اضي وذلك معاً قبل شهر رمضان ا
قـبـل قـرار تـوقف الــتـصـويــر بـسـبب

انتشار فايروس كورونا.
سلسل من بـطولة أحمـد عز هند وا
صـبـري مـاجـدة زكي هـشـام سـلـيم
نضال الـشافعي مـايان السـيد ندى

WL−NÐ ‰uGA  eŽ
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احمد عز

موسـى يوسف عـثـمان خـالـد أنور
هاجر الشرنوبي ومحمد جمعة من
تألـيف بـاهـر دويدار وإخـراج أحـمد

عالء.

الـبـرامج الــتـلـفــزيـونـيـة واالذاعــيـة الـتي
كــانت تـــعــنى بـــالــطــفـل وبــرزا من خالل
شخـصيـة قرقـوز الـتي استـهوت االطـفال
ــنــصــرم وآخـر مــنـذ ســتــيــنــات الـقــرن ا
استـضافـة لـلراحل طـارق الـربيـعي كانت
لتقى االذاعي والتلفزيوني وحتدث في ا
مــفــصال عن شـــخـــــصــيــة ابــو شــنــيــور
وقرقـوز وقدم مـشـاهد كـوميـديـة استـذكر
فـيـهـا الــشـخـصـيــة احملـبـبـة لــلـطـفل ابـو

شنيور.
ـركز الـثقافـي العراقي وعنه قـال رئيس ا
لـلــطــفـولــة و فــنـون الــدمى حــســ عـلي
ـركـز في (فـيـسـبوك) هارف فـي صفـحـة ا
قــــائـال(و هـــــكــــذا تـــــتــــوالـى الــــفـــــواجع
واخلسارات  ويـستـمر مـسلـسل الرحيل
ركـز الثقـافي العراقي للـطفولة ...ينعى ا
و فـنـون الــدمى .. فـقـيــد الـعـراق الــفـنـان
الـرائـد طـارق الربـيـعـي الذي تـوفـي فـجر
اجلـمـعـة 2020/9/18 عن عـمــر نـاهـز الـ
83 عـامـا  و بـذلك يـكــون الـوسط الـفـني
واالعالمي قــد فــقــد احــد رمـوزه و رواده

وتلك خسارة فادحة . 
عزاؤنا ما تـركه الفنـان الرائد الراحل من
ارث فــني و من ســجـل حــافل بــالــعــطــاء

للطـفولـة و فنـونهـا و من بصـمة ابـداعية
لن تُـمــحى  ولـذا ســيـظل فــقـيــدنـا طـارق
الــربــيـــعي خــالـــدا في ذاكــرتـــنــا وذاكــرة
الثـقافـة العـراقيـة والفن واالعالم  وفـنون
الدمى وفي ذاكـرة تـلفـزيـون العـراق الذي
كــان احــد رواده و الــعــامـــلــ فــيه مــنــذ

تأسيسه سنة 1956.
وفي ظل جـحـود حـكــومي واهـمـال لـرواد
الثقافة و الفن في العراق وغياب الرعاية
احلكومـية لـهم والحتـياجاتـهم االنسـانية
ركز الـثقافي العراقي لـلطفولة  كنّا في ا
و فنون الدمى قد احـتفينا بـالفنان الرائد
في اكثـر من منـاسبـة ومحـفل كان اخـرها
عـنــدمــا  تــسـمــيــة مــهـرجــان الــشــبـاب
ـــــســــرح الــــدمى بـ (دورة الــــدولي االول 
الفـنـان الـرائد طـارق الـربـيعي)  وقـبـلـها
عــنــدمـــا احــتـــفــيــنـــا به قــبل 3 ســنــوات
ـــــلـــــتـــــقـى االذاعي بـــــالـــــتـــــشـــــارك مع ا
والتـلفــــــزيـوني باحتـاد االدبـاء والكـتاب
في العراق  وقـد قام مـركزنا بـوفد مؤلف
من حـسـ عـلي هـارف والـدكتـورة زيـنب
عـبــد االمـيــر و الــفـنــان مـهــنــد الـربــيـعي
بــزيـــارات عــديـــدة لــلـــفــقـــيــد عـــلى مــدى
ـنـصـرمـة رافـقـنا في السـنـوات الـقـلـيـلة ا

احـداهـا  نــقـيب الـفــنـانـ جــبـار جـودي
ساعدة الذي تفضل بـتقد يد الـعون و 

للفقيد ايام مرضه .
ونذكر ولالمانـة ان وزير الثقـافة السابق
عـبـد االمـيـر احلـمــداني كـان قـد اسـتـقـبل
ـركـز الـعــراقي الـثـقـافـي لـلـطـفـولـة وفـد ا
وفنـون الدمى (و كـان فقـيدنـا الراحل من
بـ اعضـاء الـوفـد) و قـدم مـكـرمـة مـادية

للفنـــــــان الراحل .
هـذا ويــــــــــــشـرفـنــا ان يـكـون آخـر عـمل
فـــني لـــلـــراحل طـــارق الـــربــــــيـــعـي هــو
(بـغــددة) الـذي قـدمــنـاه قــبل سـنــتـ في
احـتــــــــــفــالـيـة يــوم بـغــداد  من تـالـيف
رحــيـم الــعـــراقي  اخـــراج حـــســـ عــلي

هارف.). 
 الربـيعـي من موالـيد 1937 الكـرادة بدأ
الـعـمل في تـلــفـزيـون الـعـراق عـام 1956
أسس مع زميله أنور حـيران مسرح دمى
(قرقوز) من اخـراج الدبو يتـضمن أغاني
ـعرفة وحسن فكاهيـة وبرامج رحلة ا
واحلـســنــاء وكــان يــقــدم بـرنــامج
مـســابـقــات مع الــفـنــان الـراحل
راسم اجلـميـلي و هـو اول من
مـثل أسس الـدمى اخلـيــطـيـة 
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{ مــــدريـــــد (أ ف ب) - ســــعت
جـمعـيـات الرفق بـاحلـيوان في
جــنــوب اســبــانــيــا عــلى نــحـو
عـاجـل مـنـذ مـسـاء الـسـبت إلى
إيـــــجـــــاد مــــأوى لـ 110قـــــطط
أُخرِجَت مع صـاحبـها مـن شقة
في مــنــطــقــة فـالــنــســيــا.وأفـاد
مـــأوى احلـــيـــوانـــات ســـبـــامــا
ســـافــــور في بــــلـــدة غــــانـــديـــا
الـساحـلـية بـأنه كـان يقـدّر عدد
الـــقـــطط بـ 96ولــــكن تـــبـــيّن له

ÍdOš qHŠ∫ ميكا مع عدد كبير من الفنان في حفل افتراضي

غني { بيروت (أ ف ب) -اقـام ا
ــولـود في الــبــريــطـاني مــيــكــا ا
لبنان مساء السبت حفلة غنائية
افـــتـــراضـــيـــة غـــنّـى فـــيـــهـــا من
ـشـاركـة تـوســكـانـا (إيـطـالــيـا) 
مـشـاهـيـر أطـلّوا مـن دول أخرى
أبـرزهم كــايـلي مـيــنـوغ وسـلـمى
حـــــايـك وفـــــانـي أردان دعـــــمـــــاً
لـلــمـتـضــررين من انـفــجـار مـرفـأ
ـــــــــــروّع فـي آب بـــــــــــيـــــــــــروت ا
الــفـــائـت.وقـــد جـــمــعـت حـــمـــلــة
تبرعات عبر االنترنت نظمت في
مـــوازاتـــهـــا أكــثـــر من 187 ألف
جــنـيه اســتـرلــيـني (نــحـو 241 
ألف دوالر) فـيـمــا لم تُـعـلَن بـعـد
إيــرادات بـيع الــتــذاكـر.وأقــيـمت
احلـــفـــلـــة حتت عـــنـــوان آي الف

بيروت (أحب بيروت) في تياترو
نيكوليـني واستمرت ساعة و40
دقيـقـة وعّرضت عـبر قـنـاة ميـكا
اخلـــــــاصــــــة عـــــــلى شـــــــبــــــكــــــة
ـغــنّي مع عـدد يـوتــيـوب.وأطـلّ ا
ــوسـيـقـ من دون مـحـدود من ا
جمهور وقال مخـاطباً اجلمهور
ــســرح قــد يــبـدو االفــتــراضي (ا
فـارغـاً الـيــوم ولـكـنه في الـواقع
مــــــــــلـيء وثـــــــــــمــــــــــة آالف (مـن
ــشـاهــدين) حــول الـعــالم. لــقـد ا

مألناه بفضلكم).
ـولـود في بـيروت غـنّي ا وقـال ا
ألم لبنـانيـة وأب أمريكي (عـندما
أردت أن أفـــعل شـــيـــئـــاً من أجل
ـسـاعـدة فريـقي أردت بـيـروت 
أن يـكـون شـيـئـاً جـمـيالً ومـلـيـئـاً

دينة أحبها كثيراً ولبلد باحلب 
عاني الكـثيـر من األلم ولكني لم

أشأ أن أكون وحيداً).
وطــعّم مــيـكــا حـفــلــته بـضــيـوف
ظـــهـــروا تــبـــاعـــاً كلّ من مـــكــان
وجـــوده في الــعــالم.فـــالــنــجــمــة
األسـتـرالـيـة الـبـريـطـانـيـة كايـلي
مـيــنـوغ قـدّمت أغـنــيـة من لـنـدن
واإليـطالـيـة الورا بـاوزيـني غنّت
من مـوقـع الـكـولــوسـيـوم األثـري
في رومـا فـيمـا غـنّت الـفـرنـسـية
لـوان من امـام كـاتـدرائـيـة القـلب

االقدس في باريس. 
أمـا االمــريـكـي الـكــنـدي روفـوس
وايــــنــــرايت فـــظــــهــــر من لـــوس
أجنـلــوس يـرافـقه عــازفـان عـلى
آلتـ شرقيـت من بـيروت.كذلك

للمـتضـررين من انفجـار بيروت
وســيـــوزع بــواســطــة الــصــلــيب
األحمر اللبنـاني ومنظمة سايف

ذي تشيلدرن في لبنان. 
وحُــدد ســعــر الـتــذكــرة بــعــشـرة
دوالرات أو يــــــــــــوروهــــــــــــات أو
جـنـيـهات اسـتـرلـيـنـيـة أو عـشرة
آالف لـيـرة لـبـنـانـيـة.وغـرّد مـيـكـا
على حسـابه عبر تـويتر (ال يزال
ـــــبــــــكـــــر الـــــقـــــول ولـــــكن من ا
ــشــاهـدات اإلحــصـاءات وعــدد ا
تــبـدو رائـعــة كـلـيــاً. سـنــوافـيـكم

علومات). زيد من ا
ونظّمت بالتزامن مع احلفلة عبر
مـــوقع (غـــو فـــانـــد مي) حـــمـــلــة
تــبــرعـات لــلــمـتــضــررين بــلـغت
حـصـيـلــتـهـا حـتى صـبـاح األحـد

سلـمى حـايك فـقرات من كـتـابات
جبران خليل جبران باإلنكليزية
فـــيـــمــا أكـــدت دانـــا بــاوال أنـــهــا
شـــــاركت فـي احلــــفــــلـــــةمن أجل
بـيـروت مـذكّـرة بـوجـود الـكـثـيـر
) يــعـيـشـون في (من الـلــبـنـانـيـ

كسيك. بلدها ا
وقالت لوان إنها شاءت أن تغني
ــــديــــنــــة اجلــــمــــيــــلـــة لــــهــــذه ا
بــيــروت.وغــرّدت الورا بـاوزيــني
عبر شبكـة تويتر بعـد مشاركتها
في احلــفــلـة (لــقـد كــانت جتــربـة
فــريـدة من نــوعـهــا لـنــا جـمــيـعـاً
ـوسـيقى الـذين يـؤمنـون بـقـوة ا

شاريع اخليرية). من خالل ا
ويـــعـــود ريـع تـــذاكـــر احلــــفـــلـــة
بـالـكـامل لـلـمـسـاعـدة اإلنـسـانـية

كــــــانـت مــــــداخـالت تــــــضـــــــامن
وإطالالت من مـكسـيكـو لـلمـمثـلة
ــكــســيــكــيـة مـن أصل لــبـنــاني ا
ـواطــنـتـهـا دانـا سـلــمى حـايك و
بـــاوال ومن بــاريس لــلـــمــمــثــلــة
الـــفـــرنـــســيـــة فـــاني أردان. ومن
بــيـــروت الــشـــاعــرة والـــفــنـــانــة
الــتـشـكــيـلـيــة الـلـبــنـانـيــة إيـتـيل

عدنان. 
وشــاركت أيــضـاً فــرقــة مــشـروع
ليـلى الـلبـنانـيـةوفرقـة فانك أوف
اإليطـاليـة.وقـالت فاني أردان في
خـتــام قـصـيـدة قــرأتـهـا (بـيـروت
هي خــــيـــمــــتـــنــــا. بــــيـــروت هي
جنــمــتــنــا).أمــا كــايــلـي مــيــنـوغ
فـأرسـلت (كل احلب لـلـجمـيع في
بـيروت ولـبـنـان اجلـريح).وقرأت

نحو 187 ألف جنيه اسـترليني
بـــحــسب مـــجــمــوع الـــتــبــرعــات
ــــوقـع.وتـــفــــاعل الــــوارد عــــلى ا
مستخدمو الشـبكات االجتماعية
مـع احلـــفــلـــة وخـــصـــوصـــاً مع
مــــشــــاهـــد انــــفــــجــــار بــــيـــروت
والــتـــحـــقـــيــقـــات والـــشـــهــادات
تضـررين منه. واعتبر صوّرة  ا
كـــثــر عــبــر تــويـــتــر أن احلــفــلــة
مـــؤثــــرة فـــيــــمـــا غــــرّد أحـــدهم
(أشــاهــدهـا وعــيــنـاي دامــعــتـان

فيما االبتسامة على وجهي).
وكان ميكا غنى للمرة األولى في
وسط بيروت عام 2008 بتنظيم
مـن مـــهــــرجـــانــــات بـــيـت الـــدين
الدولـية ثم كـانت له حفـلتان في

بعلبك عامي 2010 و2016.
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الــتـوكـســيـنــات في الـتــربـة وفي
جسم االنـسان وتـؤدي إلى إثراء
الــطــبــيــعــة).هــذا الــنــعش احلي
ـــقـــاســاتـه ومـــظـــهــره يــشـــبـه 
الـنعـوش الـتـقلـيـديـة باسـتـثـناء
ـرتـبط بـالـغـزل الـلـون األبـيـض ا
الــفــطـري. وفـي الـداخـل تـوضع
طـبـقــة من الـطـحـالـب السـتـقـبـال
ــتـــوفى إضــافــة إلى جــثـــمــان ا
حشـرات.وهو بـكل تفاصـيله مع
الـــعــلــبـــة والــغـــطــاء اخلــارجي
مــصــنــوع من الــغــزل الــفــطــري
وبـالـتـالي فــإنه أخف بـكـثـيـر من
الـنـعش اخلـشـبي وأقل كـلـفة إذ
يكلف حاليا  1500يورو.ويتع
لــصــنــعه احلــفــر حتـت طــبــقـات
الـــطــحـــالب في الـــغــابـــة وجــمع
الـــغــزل الـــفــطـــري الــصـــافي من
الــــفــــطــــر ومــــزجـه مع نــــشــــارة
اخلـشب ووضـع اخلـلــيط كـامال
داخل قـــالب شــبــيـه بــالــنــعــوش
الـتــقـلـيـديـة. وبــعـد سـبـعـة أيـام
ــزيج إلى يــجــري حتـويـل هـذا ا
جـــــسـم حي عـــــلى شـــــكـل مــــادة

صلبة.
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هـندس معـماري .. النه  كان  منح منـصب امانة  بـغداد ..
ـعـماريـة  قـد اليـكفي .. الن ناجـحـا  ومـتالـقـا باجنـازاته ا
ـعــيـار االداري الـصــارم  هـو مــا حتـتــاجه امـانــة بـغـداد ا
بـوضـعـهـا احلــالي .. لـكي يـرسم  االمل واالبــتـسـامـة عـلى
وجه  بغداد احلزين   ونـخلصهـا من بثورها  و شـوائبها
ـعمـارية   ونوائـبهـا .. فبـغداد الـيوم مـثقـلة بـالتـشويـهات ا
القاتلة  وبترسبات ذوقية مخجلة  ولطخات لونية وضوئية

مستهجنة .
هذه االخفاقات  والترهالت .. مع  مشاهد كتل النفايات 
 وطـفح  اجملــاري   في الــشـوارع واالزقــة والـســاحـات ..
ضـغــطت  جــمـيــعـهــا عـلى ذوق الــبــغـداديــ ونـفــوسـهم  
وغيرت من طباعهم  .. وزادت من نـفورهم  ولم تعد بغداد
ذهب الزمان  كـما انشـدتها فـيروز  .. بل هي اليـوم  لوعة
الــزمــان  وفــعل مــا كــان .. بـــعــد ان تــراجــعت  الــثــقــافــة
البصـرية  وحلت الـثقافـة  الوضـعية  ولم يـتغن  بعـاصمة
ـتـدحـهـا  كاتـب مـاهر  .. الـكـون اديب  وال شـاعـر  ولم 
ومن اين ياتي ابداع  الكـتابة وزهـوها  وبغداد  قـد ابتليت
.. بامـنـاء جهـلـة  ال يـحسـنـون بالغـة الكالم  وال يـجـيدون
لغة الذوق واالرقام .. ولم يحافظـوا على االمانة التي كلفوا
بـهـا  فـصـارت لـهم تـشــريـفـا واسـتـعالء   وثـروة وهـنـاء 
وتـعـامـلـوا  مع الـبـغــداديـ بـصـلف واسـتـهـانـة .. وال فـرق
عندهم  ب اهل اجلمال  وقبح البطـانة .. فانتكست البيئة
 الــبــغـــداديــة   وتـــخــبــطت  وزبـــدت  وانــتـــجت بــدورهــا
ديـنة بـدائية  اجتهـادات معـمارية هـزيلـة  ال تصـلح حتى 
وظلت بـغـداد خجـول  مخـتـفيـة وراء اقـواسهـا  مـلبـوخة 
ومنثورة  وباالسمنت موسومة  الى ان جاء موعد فطامها
نـيوم ملون مـستورد ( چـينكو ) .. و تغليف واجـهاتهـا با
وبالوان ريفـية .. ليخـفي  ما تبقى من جـماليات الـشناشيل
 والـطـابـوق  الـبـابـلي اجلـمـيل  واخـتـفت او تـكـاد الـفـنـون

عمارية العظيمة  ة  واللمسات ا البغدادية القد
وهــا نــحن الــيــوم  .. امــام جـــرائم  مــعــمــاريــة مــشــيــنــة 
وعشـيـوائـيات الـيـمـة  سمح بـانـتـعاشـهـا   االمـ االسبق
صابر  السقيم   وزاد من بشاعتها عبعوب اللئيم .. بينما
ظـلت  الــســيـدة ذكــرى  حــائـرة  تــائـهــة  بــ الـرصــافـة 

ها  واخلصر . واجلسر .. وب عيون ا
هكـذا  هـو حال بـغـداد الـيوم  ..  ايـهـا السـيـد االم  فال
ة من عبث سـاكنيها هي مؤتمنـة من امنائهـا   وال هي سا
.. وباتت مـؤطـرة بـخريـطـة مـعمـاريـة هجـيـنـة  وعجـيـبة  ال
تـلــيق  بــتـاريــخـهــا  وجـمــالـهــا   وهي الــتي كـانت يــومـا
عاصـمـة للـخالفـة  الـعبـاسـية  ومـنـارة للـثـقافـة  واحلـداثة

االنسانية .
ــعـمــاري  الــواعـد .. ان تــقـوم ــنــهل ا رسـالــتي  .. وانت ا
بـجـولــة الـعـزيــز   مع رهط  من اهل بــغـداد.. وتـقف وسط
ــيــدان  وتــتـذكــر  بــاصــاتـهــا احلــمــر  وعـروس ســاحـة ا
ــسـتـنـصـريـة  ـدرسـة ا الـشـطـآن  وتـذهب خــاشـعـا الى ا
وتـرى مــا حل بــهــا من اهــمـال وشــر الــرعـيــة  وتــتــقـصى
ـقـهى الــبـرازيـلـيـة  اسـبـاب اخـتــفـاء  مـكـتــبـة مـكـنــزي  وا
ـسـارح الـفنـيـة  وتـعـيد الق وسيـنـمـا الـزوراء واخليـام  وا
ـنسـيـة  وتعـيد شارع الـرشـيد  بـاعـمدته  والـشـناشـيل ا

افتتاح االورزدي .. اول مول في البلدان العربية . 
وتاتي مـهـمـة تـنظـيم  سـوق هـرج  واحلـد من امـتدادته  و
ـثيـر .. وهذه ضرورة انـعاش سـوق الـصفـافيـر و تاريـخه ا
الشـورجة وسـوقهـا  االثيـر    فـقد تـعبت من حـرائقـها  و

ملت من سيارات االطفاء  والصفير  . 
فهل تـعـدنـا .. يـا حضـرة  االمـ خـيرا  لـبـغـداد  وسالما
الهلهـا  وتعـــــتمـد على من هم اقـرب للكـفاءة  والـنزاهة 
من مــهــنــدســـــــــ مـــعــمــاريــ  ومــدنــيــ  و نــحــاتــ
ورسام   من الــــــــــذين  ولـــــــدوا في بغـداد واحبوها

وا من اجلها .   وعشقوها  وتأ
واخيـرا.. لـيكن حـبك لـبـغداد عـنـوانا 
والعمل من اجـلها  مـيزانا   فـاسهر
في خـيـمــتـهـا  واعـد لــنـا مـجـدهـا ..
فـاذا اســتـعـادت بــغـداد عــافـيــتـهـا ..

فسيتعافى العراق بها .

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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أعـلــنت شـركـة لـلـطـيـران تـقـد
تـــذكـــرة ســـفـــر مـــدى احلـــيـــاة
لرضـيعة وُلـدت على مـ طائرة

تابعة للشركة.
وكـــان قــــائــــد طــــائــــرة مــــصـــر
تـجـهة من الـقـاهرة لـلطـيـران ا
إلى لــــــنـــــدن قـــــررالـــــهـــــبـــــوط
اضــطـراريـاً فـي مـديـنــة مـيـونخ
ـانيـة عـندمـا تـلـقى بالغاً من األ
طـاقـم الـضـيـافـة بـوجـود راكـبـة
فــاجـــأتـــهـــا آالم الـــوضع وذلك
أثـــنـــاء مـــرور الـــطـــائـــرة عـــبــر
انـية فطـلب الهبوط األجواء األ

االضـطـراري لـكن الـراكـبـة كـان
قـــد وضــعـت مــولـــودتـــهـــا قــبل
هــــبـــوط الـــطـــائــــرة في مـــطـــار
مــيـونـيـخ.وهـنـأ رئــيس مـجـلس
إدارة الــشــركــة رشــدي زكــريـا 
الـــراكــبـــة هــيـــام نــصـــر نــاجي
ـــنـــيــة اجلـــنــســـيــة دعـــبــان 
والـبـالـغـة من الـعـمـر  38عـامًا
على سالمـتهـا ومنـح مولـودتها
تـــذكــرة ســفـــر مــجــانـــيــة مــدى
احلــيـاة والــتي أجنـبــتـهــا عـلى
مــ الــطــائــرة أثــنــاء الــرحــلــة
ـاضي من ــتـجــهـة األربـعــاء ا ا
الـقاهـرة إلى لـنـدن.و حـكى أحد

ركاب الـرحلـة تفـاصيل الـواقعة
عـبـر أحـد كـروبـات الـسـفـر عـبـر
(فيـسبـوك) قائـلًا(كـانت الرحـلة
تسير طبـيعية في كل شئ حتي
ما قبل الوصـول بحوالي ساعة
و ٤٥ دقـيـقــة حـيث شق سـكـون
الطائرة صرخة إحدى الراكبات
وتـالهــــــــــا صــــــــــوت صــــــــــارخ
بــــــــالـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة:بــــــــنـــــــتي
بـتـولــد).وتـابع(ذهب إلـيـهـاأحـد
أفراد طاقم الطائـرة لإلستفسار
وقف.. ثم  السؤال ومعرفـة ا
عن طــبــيب عـلـى الـطــائـرة..و
نطقة اخللفية نقل احلالة الي ا

عـليـنا في اإلذاعـة الـداخلـية عن
هـــبــوط الـــطــائـــرة في مـــيــونخ
إلنقاذ احلالة.. وفعآل  جتهيز
الـطائـرة الـهبـوط االضـطراري..
كل هـــذا وغـــرفـــة الــعـــمـــلـــيــات
اخلـلـفـيـة الـعـمل فـيـهـا مـسـتـمر
عـلـى قـدم وسـاق فـي سـبـاق مع
الـــزمـن.. ومع مالمــــســــة عـــجل
الــطـائـرة األرض سـمــعـنـا بـكـاء
اجلـنـ وكــانت مـولـودة.. الـتي
شـاهـدنـاهـا بـعد قـلـيل حتـمـلـها
ضـيفـة بطـلة الـواقعـة ملـفوفة ا
في بـــطـــانــيـــة الـــطـــائــرة وسط

تصفيق من الركاب).

من الـطـائـرة.. وكـان هـذا بـدايـة
ـنـطقـة في سـرعة لـتـحول تـلك ا
عــجــيــبــة الي مــا يــشـبـه غــرفـة
عمـليات مـصغـرة.. و إحضار
حــقــيــبــتـي إســعــاف من االمــام
نـطـقـة اخللـفـية الي وحتـولت ا
خـليـة نـحل وتعـاون الـطاقم في
ساعدة بـسمفونية التجهـيز وا
رائـعة.. يـقودهـا طـبيب مـصري
شـاب يعـمل بـإنكـلـترا وحتـملت
معه كل اجلهـد والعبء مضـيفة
تــدعي نــانــسي حــيث كــان لــهـا
دور بـــارز في حـــالــة الـــطــوار
تــــــــــــلـك). وأوضـح(و اإلعـالن
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{  دلــــــفت (أ ف ب) - بــــــات في
إمكـان احلرصاء عـلى البـيئة في
هولندا أن يسـاهموا في احلفاظ
عــلــيــهـا حــتى بــعــد وفــاتـهم إذ
ـكـنـهم أن يـخـتـاروا أن يـرقدوا
فـي نــــعـش حيّ مـــــصــــنـــــوع من
الــفـطـر يــجـعل اجلــسم يـتــحـلل
بسـرعة.ويتـحول اجلـثمان داخل
الــــنــــعش إلى مــــواد عـــضــــويـــة
للطـبيعـة ما يثـري التربـة بفضل
منافع الـغزل الفـطري أي اجلزء
الـــــــنــــــــبـــــــاتي األخــــــــضـــــــر في
الـفــطـر.ويـقـول بــوب هـنـدريـكس
ــســمى مــبـــتــكــر هــذا الــنــعش ا
ـشـروع (لـيــفـيــنغ كـوكــون) إن (ا
ـية وقـد نشأت يشـكّل سابقـة عا
فـكـرته داخل مـخـتـبر طـالـبي في
ـديـنـة جـامـعـة الــتـكـنـولـوجـيـا 
دلفت الهـولنديـة). ويوضح (هذا
نـعش هـو فـي الـواقع جـسم حي
مــصــنــوع من تــركــيــبــة اجلـذور
اخلـاصــة بـالـفـطــر وهي اجلـهـة
األكثر إسهـاما بعملـيات التدوير
في الــطــبــيــعـة). وقــد اســتُــخـدم
الـــنــعش أخـــيــرا لــلـــمــرة األولى

مسـاء الـسبت أن عـددها ?110
مـشــيــراً إلى (أنه بــحــاجـة إلى
مـسـاعــدة إليـوائـهــا أقـلّه حـتى
يـــــــتم تـــــــلــــــقـــــــيــــــحـــــــهــــــا أو
تـعـقـيمـهـا).وأضافـت اجلمـعـية
أن (الـــقــطط تـــشــرّدت بـــعــدمــا
طُــرِدَت مع صـاحـبــهـا من شـقـة
تبـلغ مسـاحتـها مـئة مـتر مربّع
في الـبـلـدة).وقـالت سـالـفـادورا
تـــــورمــــاس وهي عـــــضــــو في
اجلمـعية لـوكالـة فرانس برس

ـالك أحـضـر قـطّـ (يـبــدو أن ا
قــبل ثـالث ســنـــوات وزاد عــدد
الـهـررة تبـاعـاً بـفعل تـوالـدها).
وأشــارت سـبــامـا ســافـور (إلى
أن مــســاحــة مــأواهـا ال تــكــفي
الســـتـــيـــعـــاب هـــذا الــعـــدد من
القطط إذ إنه يضمّ أصالً 200

هرّ).
الـى ذلك فــقــد زاكــريــدز رودزي
هـاتـفه الـشـخـصي واعـتـقـد أنه
سرق ولكن يبـدو أن قردا شقيا

أخــذه والــتــقط صــورًا ذاتــيــة.
ـاليـزي زاكريدز وقال الـطالب ا
رودزي (إنه عـــثـــر عــلـى صــور
ومــقــاطع فــيــديــو لــلــقـرد عــلى
ــفــقــود بــعـديــوم من هــاتــفه ا
اســتــعــادته من الــغــابــة خــلف
مـــــنــــزلـه). ال يـــــزال من غـــــيــــر
الـواضح بــالــضـبط كــيف فــقـد
هــاتـفه أو الــظـروف الـتي أدت
اللـــتـــقـــاط الــــصـــور ومـــقـــاطع

الفيديو عليه.

{ واشــــنـــطـن (أ ف ب) - حـــكم
عــلى طــبـــيب أســنـــان أمــريــكي
بــالـــســجن 12 عـــامــا بـــتــهـــمــة
تعـريض حـياة اآلخـرين لـلخـطر
وارتــكــاب عــمـلــيــات تــزويـر مع
شركات التأمـ بعدما ظهر في
تــســجــيل مـصــور وهــو يــعـالج
مــــريـــضـــة وقــــوفـــا عــــلى لـــوح

هوفربورد الكهربائي.

ويـبيّن الـفـيديـو طـبيب األسـنان
سيت لـوكهـارت واقفـا على لوح
هــوفــربــورد الـكــهــربــائي وهـو
جـهـــــــاز يتـيح الـتـنـقل تلـقـائـيا
عـــبـــر الــوقـــوف عـــلى مـــنـــصــة
مــــتـــحـــركــــة عـــلى عــــجـــلـــتـــ

ويــسـتــخـرج ســنــا من فم امـرأة
تــبــدو حتـت أثــر الــتـــخــديــر ثم
يــتـــــــحــرك داخل الــغــرفـة عــلى

لوحـه رافــــــــعـا يده لـالحتـفال.
لــــــكن هــــــذا اإلجنــــــاز لـم يـــــرُق
لـلـهــيـئـات الـقـضـائـيـة في واليـة
أالســــــــــكـــا األمــريـــكــيـــة الــتي
حــكـمت عــلـيه أخــيـرا بــالـسـجن
عـشــرين عــامـا بــيــنـهــا ثــمـاني
ســـنــوات مـع وقف الـــتــنـــفـــيــذ
وبدفع غرامـة قدرها 2,2 مليون

دوالر.
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ثـوى األخير لـسيدة في ليكـون ا
الــثـانـيــة والـثـمــانـ من الــعـمـر
ستتحلل جثتـها كليا في غضون
ســنـتــ إلى ثالث فــيــمـا تــأخـذ
الــعــمــلــيــة أكــثــر من عــقــد عـادة
دفـون في نعوش لألشخاص ا
خشبية تقـليدية.إلى ذلك يتحلل
النـعش بـسرعـة أكبـر بـكثـير أي
في خالل 30 يــــــومــــــا إلى ?45
فيـما يـتعـ في العـادة االنتـظار
ألكـثـر من عـشـر سـنـوات أحـيـانا
ـعــدنــيـة إلى أن تــزول األجــزاء ا
من الـنـعـوش الـتـقـلـيـديـة.ويـقول

هـندريـكس لـوكـالـة فـرانس برس
ـصـنوع من الـفـطر (إن النـعش ا
يـتـيح الــعـودة إلى دورة احلـيـاة
من دون تــــــلـــــويث الــــــبـــــيـــــئـــــة
بــتـــوكـــســـيـــنـــات مــوجـــودة في
اجلثـام وفي كل مـا يوضع في
النـعوش).ويشـير إلى (أن الـفطر
يـــــؤدي إلى حتــــلـل اجلــــثــــمــــان
لــيــحــوّله إلى مــغــذيــات جــديـدة
مفيدة للطبيعة).ويضيف (الغزل
الــفــطــري واألجـســام اجملــهــريـة
الــكــثـيــرة في الــداخل ســتــسـرع
عملـية التـحلل وتقـضي على أثر
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