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ئـات من أهـالي مـحـافـظة شيـع ا
ـتـظـاهـر عـمـر فـاضل الـبـصـرة ا
الـذي اسـتـشـهـد خالل الـتـظـاهرة
دينة أمس االول التي شهدتها ا
ــدني في  فــيــمــا حــذر احلــراك ا
البـصـرة من االلتـفـاف السـياسي
ـارسة العـنف جتاه واستـمرار 
السلمي في احملافظة  . ووصل
جـثــمـان الــشـهــيـد الى الــنـجف 
وخالل مـــراسم تـــشـــيـــعه تـــعــاال
ـوت مـية ـوت عـشـرة  هـتاف (
آني قــــافـل عــــلى الــــقــــضــــيــــة) .
واعـلــنت احلــكــومـة عن اعــتــقـال
ــنــتــسـب أالمــني الــذي جتــاوز ا
اوامـر عـدم اسـتـخـدام الـرصاص
ـئـات ـتــظـاهــرين . وردد ا ضـد ا
عــبــارات مــنـددة ــشــيـعــ  من ا
تظاهر. وذكر هشام وهو بقتل ا
تظاهر أحد جيران الشهيد أن (ا
خـرج لـلـمـطـالـبـة بـحـقه وحق كل
)  وخــاطب هــشــام  الـعــراقــيـ
الضـابط الـذي قـتله (عـمـر فاضل
شاب أعزل بعـمر الورد ذنبه انه
خرج للتظاهر من أجلك فأنت لم
تتسلم الراتب مـنذ شهرين). لكن
بــيـــان جتــمع شـــبــاب الـــبــصــرة
دني  حمل احلكومة واحملافظ ا
اسـعــد الـعـيــداني مـسـؤولــيـة مـا
وشــدد يــحـــدث في احملـــافـــظــة  
الـبــيــان عـلى (ضــرورة ان تــبـقى
ـطالب ـتظـاهـر ا دماء الـشـبـاب ا
بـحــقـوق  مـصــانـة وبـعــيـدة عن
االالعيـب وااللتـفـاف الـسـياسي)
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جـــراء تـــعـــرضه إلطالق نـــار في
البصـرة.وقالت الـوزارة في بيان
تلقته (الزمان) امس إن (القوات
األمـــنــيـــة وفي إطـــار جــهـــودهــا
لـكــشف مالبــســات حـادث مــقـتل
ــتــظـاهــرين في الــبــصـرة أحـد ا
خالل تظـاهرات سـاحة الـبحـرية
أمس االول  تــمــكــنت من الــقــاء
القبض على الـقاتل الذي اعترف
ته) مـشيـرا الى صراحـة بـجـر
(إجراء الـتـحقـيـقات األولـيـة معه
تــمـهــيــدا الحـالــته إلى الــقــضـاء

لينال جزاءه العادل). 
 وافـاد قــائـد عــمـلــيـات الــبـصـرة
الـلـواء الركـن أكـرم صدام مـدنف
ـشــاركـة جلـان في وقت سـابـق 
ـشـتـركة من قـيـادة الـعـمـلـيـات ا
في الـتحـقـيق اجلـاري بـاألحداث
التي رافقت تـظاهرات احملـافظة
وأسفرت عن مقتل مـتظاهر.وقال
مـدنف في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس (نــطــمـــئن أبــنــاء وشــبــاب
الـبــصـرة وعــائـلـة الــشـهــيـد بـأن
الــقــوات األمــنـــيــة حــريــصــة كل
احلرص عـلى تـوضـيح احلقـيـقة
وتـقــد اجلــاني إلى الــقــضـاء)
وأشار مـدنف إلى (وصـول جلان
ـشـتـركـة لوزارة من الـعـمـلـيـات ا
الـدفـاع الـعـراقـيـة لـلمـشـاركـة في

مجريات التحقيق). 
وفاد مـصدر محـلي في الـبصرة
قتل متظاهر وإصابة اجلمعة 
سبـعة آخريـن خالل اشتـباك ب
الـــــــــــقـــــــــــوات االمـــــــــــنـــــــــــيــــــــــة
ــصـدر إن ـتــظــاهـريـن.وقـال ا وا
(مـتــظــاهـراً اســتـشــهــد وأصـيب
ســبـــعـــة آخــرون بـــجــروح خالل
األحــــداث الـــــتي ســــجـــــلــــتــــهــــا
احملافظة) وأضاف أنه (  نقل
اجلـثـة الى دائــرة الـطب الـعـدلي
ـصــابـ إلـى مـشــفى قـريب). وا
واعــادت الــقــوات االمــنــيــة فــتح
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رواتـب عـــــقــــود  315 فـي قـــــانــــون
االقــتـــراض والســيــمــا احملــاضــرين
وعــقـــود الــكــهــربــاء). ولم يــتــوصل
ان الى حـلول مـرضـية لـتمـرير الـبـر
قــانــون االقــتــراض وسـط اعــتـراض
ــبــلغ الـــذي طــالــبت نـــيــابي عــلـى ا
احلـكومة به .فيما اكـد عضو اللجنة
ـالــيـة احـمـد مـظـهـر اجلـبـوري ان ا
مــديـــونــيــة الــعــراق اكــثــر من 140
مـــلــيــار دوالر ولن نـــســمح بــديــون
جـديدة ال نعـرف أسبابـها وال أبواب
صــرفـــهــا مــنــوهــا الى ان في حــال
اصـــرت احلــكــومـــة عــلى مـــبــلغ 41
تــريـلـيــون ديـنـار في قــانـون تـمـويل
ــــالـي ســـــنـــــذهب الى الـــــعـــــجـــــز ا
احلــــســـابـــات الــــدقـــيـــقــــة لـــرواتب

 . وظف ا
ــــالـــيــــة مـــرارا أن وتــــؤكـــد وزارة ا
اإليــرادات احلـالـيـة لـلــحـكـومـة  في
ظل انـخفاض أسعـار النفط و التزام
ــتــعــلــقــة الــعــراق بــقــرارات أوبك ا
بــتـخـفـيض اإلنـتــاج الـنـفـطي  غـيـر
ـواجـهـة الــنـفـقـات اجلـاريـة كــافـيـة 

لـلـحـكـومـة. وقـالت الـوزارة في بـيان
امـس انـــهـــا (ال تـــســـعى إلى زيـــادة
الـــــــدين الـــــــعــــــام إال إذا كـــــــان ذلك
) واضــــاف ان (الــــوزارة ضــــروريــــاً
كن أن تـنـشأ تـدرك اخملـاوف الـتي 
نـــتـــيـــجـــة الـــتـــأخـــيـــر في الـــوفـــاء
بـــالــتــزامــات اإلنـــفــاق احلــكــومي)
ـالــيـة طــلـبت من واشــار الى ان (  ا
مـجـلس النـواب  تخـويلـها اقـتراض
ـا تــبـقى من  41 تــريـلــيـون ديــنــار 
واجـهـة العـجز في الـسـنه احلالـيـة 
تـمويل مـدفوعات الـرواتب والتـقاعد
ومـستحقات عام 2019 وعام 2020
ــــشـــــاريع ونـــــفــــقـــــات األخـــــرى وا
االســتـثــمـاريـة) وتــابع ان (الـوزارة
تــخــطط  إلدخــال إصـالحــات كــبـرى
اليـة العامـة في موازنة تـؤثر عـلى ا
ـوافـقة عـلـيـها من 2021 إذا تـمت ا
قــبـل مـجــلــسـي الــوزراء والــنـواب 
فـإنـنـا نعـتـقـد أنهـا سـتـشكل األسس
دى ـعاجلة قضايـا االقتصاد على ا
ـالـيــة الـعـامـة ــتـوسط وتـرشــيـد ا ا
دة من  2021 إلى 2023 ). خالل ا
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سـجـلـت وزارة الـصـحــة والـبــيـئـة
 2880 اصـابـة جـديــدة بـفـايـروس
ضمن كـورونا و 39 حـالـة وفاة  
ــــوقف الـــــوبــــائي لـــــيــــوم امس ا
الذي ـوقف   الـسـبت. وجـاء في ا
اطـلــعت عـلــيه (الــزمـان) امس انه
( فـــــحص  15807 حـــــالــــــة في

مخـتبـرات الـصحـة العـامة  اذ 
رصـــد  2880 اصــــابــــة جــــديــــدة
ــوقف بــكــورونــا) واضــاف ان (ا
سجل  2660 حالـة تمـاثل لـلشـفاء
من الـفـايــروس وانـخـفــاض بـعـدد
الوفيات بتسجيل  39 حالة). وفي
مـصر  سـجـلت إصـابـات كـورونـا
ارتـفـاعـا مــلـحـوظـا يـدعــو لـلـقـلق
ـوجــة الـثـانـيـة من مـنـذرا بـقـرب ا
الـفــايـروس  وهـو مــا يـســتـوجب
واطن للكمامة ضرورة ارتداء ا
لـلـحـد من خــطـر االنـتــشـار بـشـكل
سريع وتـطبـيق إجراءات صـارمة
عـــلى اخملـــالـــفـــ حــفـــاظـــاً عـــلى

الـصــحــة الـعــامــة.وأعــلـنت وزارة
الــصــحــة أنـه ( تــســجــيل 224
حــالــة جــديــدة ثــبـــتت إيــجــابــيــة
حتاليلها معمليًا للفايروس وذلك
ضمن إجراءات الترصد والتقصي
والـــفــــحــــوصــــات الالزمــــة الــــتي
تُـجـريـهـا الـوزارة وفـقًـا إلرشـادات
ية ووفاة 14 منظمة الصحة العا
حالة جديدة) وأشارت إلى تعاف
مــــئــــة مـــــريض من كـــــورونــــا في
سـتـشفـيات  وذلك بعـد تـلقـيهم ا
الـرعــايـة الـطــبـيــة الالزمــة وتـمـام
ـنظـمة شفـائهم وفـقًـا إلرشادات ا
ــتـعــافــ من لــيـرتــفـع إجـمــالـي ا
الــفــايــروس إلى  100106 حـاالت
ـاضـيـة). وحذرت حتى اجلـمـعـة ا
يـة من طفرة منظـمة الصـحة الـعا
ـدير في اإلصابـات بأوربـا. وقال ا
اإلقـلــيــمي لــلــمـنــظــمــة في اوربـا
هـانس كـلـوغه إن (الــقـارة تـشـهـد
راهــنــا طــفــرة إصــابــات كــورونــا
ــســتــجــد داعــيـا) الفـتــا الى ان ا
ـنــظــمـة تــنــاشـد الــدول اتــخـاذ (ا

إجـــراءات هـــدافـــة ومـــتـــنـــاســـبــة
ـــواجــــهـــة ارتــــفـــاع اإلصــــابـــات
والــوفـــيـــات). وتـــســـبب كـــورونــا

ــســتــجــد بـــوفــاة مــا ال يــقل عن ا
مــلـــيــون واثـــنـــ وعــشـــرين الف
شــخص فـي ارجــاء الـــعــالم مـــنــذ
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ـنافذ جـهـة اخرى  ضـبطـت هيـئة ا
احلـدوديـة  اربـع حـاويـات مـحـمـلة
ـادة مـعسل اركـيلـة وعجالت دون
ـوديل في مـيـنـاء أم قـصر األوسط ا
في مـحافظة البصرة. واوضح بيان
إنـه ( ضبط  اربع حـاويـات حـجم
كـل واحــدة مــنــهــا  40قـــدمــا داخل
احلــرم الـكــمـركي بــداخـلــهـا  ثــمـان
ــــوديـل ال يــــســــمح عـــــجالت دون ا
بــاســتــيــرادهـا ودخــولــهــا الــعـراق
ـنع وكــذلك مـعــسل اركـيـلــة الـذي 
اســتـيـراده) مــؤكـدا ان  (الـعــمـلـيـة
تـمت بعد تشكيل جلنة للكشف على
احلــاويــات أعــضـاؤهــا من شــعــبـة
الــبــحث والـتــحــري و الـتــراخـيص
يـناء ومركـز شرطة واسـتخـبارات ا
ــدني حــيث الــكــمــارك والــكــمـرك ا
اتــــضـح بــــعــــد الــــكــــشف صــــحــــة
ـعـلومـات الواردة  مـن ثم  ختم ا
احلـاويات بـاخلتم الـكمـركي لغرض

واالســــتـــقـــرار). الى ذلك  جنــــحت
ـحـافـظة ذي الـشـرطـة اجملتـمـعـية 
قـار فـي  مـنع فـتـاة تـبـلغ من الـعـمـر
 16 عـاما من إلقـاء نفسـها من على
جــسـر الـنـصــر . وأشـارت الـشـرطـة
الى ان (مـفـارز الـشرطـة اجملـتمـعـية
بـاحملـافـظـة تـمـكـنت من إقـنـاع فـتاة
بـعـمر  16 عـامـا بـالعـدول عن فـكرة
االنـتـحـار بـعـد ورود مـنـاشـدة لـهـا
مـن مـواطــنــ بــوجـود فــتــاة تـروم
االنـتـحـار من عـلى جـسـر الـنـصر )
مـضــيـفـا (األمـر الـذي دعـا الـشـرطـة
ـوقـع الـفـتاة الى الـتـحـرك الـفـوري 
قر الشعبة واقـناعها والتوجه بهـا 
ـعـنـوي وتـقــد الـدعم الـنـفـسي وا
لـها  والـوقوف عـلى األسبـاب التي
دعـتـها لإلقـدام عـلى االنتـحـار حيث
 تـــســلــيــمـــهــا لــذويـــهــا بــعــد أن
وجـهـتـهم الـشـرطـة بـرعـايـة ابـنتـهم
وحل مـشاكلها بـالطرق الودية). من

الــوزارة لـشـؤون الـشـرطـة تـمـكـنت
مـن الـقــاء الــقـبض  52 مــطـلــوبـا)
وأضــــاف أن (ثـالثــــة من بــــيــــنــــهم
ـادة  4 ارهــاب) مــطــلـوبــ وفق ا
مـشيرا الى ان (احلملة جاءت خالل
ـــمــارســات االمــنــيـــة في مــنــاطق ا
مـتفـرقة من احملـافظـة). وفي االنبار
 اعــــلـــنت خــــلـــيـــة اإلعـالم األمـــني
ــنـطــقـة انــطالق عــمـلــيـة تــفـتــيش 
. ـطـلـوبـ ســلـيـجه لـلـقـبـض عـلى ا
وقـال بـيان تـلـقته (الـزمان) امس ان
(قـيـادة عـملـيـات االنـبـار شرعت من
خالل الــفــرقـة الــعــاشـرة ومــديــريـة
افــواج الــطــوار وافــواج احلــشــد
الـعشـائري االنـبار مـعززة بـعنـاصر
مـن الـــوكـــاالت االمـــنــــيـــة ومـــفـــارز
ـعاجلـة بتفـتيش منـطقة سـليجه) ا
الفـتـا الى ان (الـعـملـيـة تـأتي اللـقاء
ــطـلــوبـ وتــدقـيق الــقـبـض عـلى ا
مـــوقف الــعـــوائل ولــتـــعــزيــز االمن

ــــــرض في اإلبالغ عـن ظـــــهــــــور ا
الــصـــ . وأصـــيب أكـــثــر من 48
مــلــيـــون شــخـــصــا حــول الـــعــالم
بـــالــــفـــايــــروس  وتــــعـــافى 31.7
مـلـيـون شـخـصـا مـنـهم عـلى األقل
.وال تـعـكس هــذه األرقـام إال جـزءا
من العدد الـفعـلي لإلصابات إذ ال
جتــــري دول عــــدة فــــحــــوصــــا إال
لـلــحــاالت األكـثــر خــطـورة فــيــمـا
تـــعـــطي دول أخــــرى أولـــويـــة في
إجراء الـفـحوص لـتـتبع مـخـالطي
ــــصـــــابـــــ تـــــضـــــاف إلى ذلك ا
محـدوديـة إمـكـانـات الـفـحص لدى
عدد من الدول الـفقيـرة. والواليات
تـحدة هي أكـثـر البـلدان تـضررا ا
من حيث عدد الوفيات واإلصابات
مع تـســجـيــلـهـا  233.7 ألف وفـاة
من أصل  9.4 مـــلـــيـــون إصـــابـــة
حــسـب تـــعــداد جـــامـــعـــة جـــونــز
هوبكـنز وشـفي ما ال يقل عن 3.7
ملـيـون شـخـصـا في الـبالد. وبـعد
ــتــحــدة أكــثــر الـدول الــواليــات ا
تـضــررا من الـوبــاء هي الــبـرازيل

ودعا البـيان الـقوات االمـنية الى
ـهنـية وعـدم اللـجوء (التـحلي بـا
الى الـعنـف). بدوره  أكد رئـيس
مــــجــــلـس الــــوزراء مــــصــــطــــفى
الكـاظـمي أن الـدولـة لن تـتـساهل
مع أي مــنـتــسب أمــني يــتــجـاوز
أوامـر عـدم اسـتـخـدام الـرصاص
ـتـظـاهرين.وقـال الـكـاظمي ضد ا
في تـــغـــريـــدة عـــلى تـــويـــتــر إن
(الــــدولــــة لن تــــتــــســــاهل مع اي
منتسب أمني يتجاوز اوامر عدم
اســــتـــــخــــدام الـــــرصــــاص ضــــد
ـــــتــــظـــــاهـــــرين كـــــمــــا حـــــصل ا

بالبصرة). 
واضــاف ان (االجــهـــزة االمــنــيــة
جـادة في عــدم الـســمـاح لــبـعض
ـســيـئــ بـتــشـويه صــورتـهـا) ا
ــتـهم بـقـتل وأضـاف (اعـتــقـلـنـا ا
ـــتــــظـــاهـــر وســــيـــنـــال جـــزاءه ا
العـادل). وكـانت وزارة الداخـلـية
قــد اعـــلــنت الـــقــبض عـــلى قــاتل
ــتــظــاهـــر الــذي فــارق احلــيــاة ا

عمر فاضل

ــالـيـة الــتـحـديــات والـصــعـوبـات ا
واالقــتــصـاديــة  وبــالـتــعــاون بـ
اجلـــهــــد احلـــكـــومي والـــشـــركـــات
تخـصصة) مـن جانبه  يـة ا الـعا
سؤولون في الشركة (عزمهم اكـد ا
عــلـى الــتــســريـع بــتــنــفـــيــذ خــطط
الـــشــركـــة). فـــيــمـــا افــادت وكـــالــة
االسـتـخـبارات بـالـقبض عـلى سـتة
مــتـهـمــ خـرقـوا االنـبــوب الـنـاقل
لـتـهريـب النـفط في مـحافـظـة بابل.
وقــالت الــوكــالــة في بــيــان تــلـقــته
(الــزمـان) امـس انـهــا (تـمــكـنت من
ضــبـط خــرق في االنــبــوب الــنــاقل
للنفط ومشتقاته في قرية كويريش
قـرب ســيـطـرة االثـار بـعـد مـداهـمـة
مـوقع يحتوي على خـزانات نفطية
كـبـيـرة االحـجـام مـع وجـود انـبوب
ـسافـة كـيلـومـتر من تـد  حـديـد 
ــوقع الـى االنــبــوب الـنــفــطي 10 ا
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شــدد وزيــر الــنــفط أحــســان عــبـد
اجلـــبـــار عــــلى ضـــرورة تـــكـــثـــيف
ــــشـــــتــــركـــــة من أجل اجلـــــهــــود ا
الـتسريع بإجناز مـشاريع أستثمار
ـــــصـــــاحب في عـــــدد من الـــــغــــازا

احلقول النفطية . 
وقـــالت الــوزارة في بــيـــان تــلــقــته
(الـــزمــــان) امس إن (الـــوزيـــر اكـــد
ــســؤولـ في خـالل أجـتــمــاعه بــا
شــركـة غـاز الـبــصـرة أن احلـكـومـة
تــضع في سـلم أولـويـاتــهـا تـنـفـيـذ
صاحب مـشاريع أسـتثمـار الغـاز ا
واحلــــــــــــر  مــن خـالل اخلــــــــــــطـط
والــبــرامج الــتي وضــعـتــهــا بــهـذا
الـشأن) مـشـيراً الى (الـعـمل اجلاد
ــشــاريع بــرغم فـي تــنــفــيــذ هــذه ا
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عـمـلـيـات قـبل عـمـلـيـات الـتـحـريـر).
وأفــاد مـــصــدر في الــشــرطــة  بــأن
مـدنـيـاً قـتل جـراء إطالق نـار بـدافع
الــثـأر الـعــشـائـري في بــغـداد.وقـال
ـــــصـــــدر فـي تـــــصـــــريح امس إن ا
(مـسـلحـ يسـتـقلـون دراجة نـارية
أقــدمـــوا عــلى إطالق الــنــار صــوب
صــــاحب عــــلــــوة لــــبــــيع األغــــنـــام
ا ـواشي في مـنـطقـة سـويب   وا
أسـفر عن مـقتـله في احلال) مـؤكدا
 أن (قـوة من الشرطـة فرضت طوقاً
أمـنـياً حـول مكـان احلادث وفـتحت
حتـقـيـقـاً في مالبـساته)  مـبـيـناً أن
(دوافـع الــقـــتل كـــانت بـــســـبب ثــأر
عـشائري). وتمكنت شـرطة محافظة
ديـــالى من الــقــاء الـــقــبض عــلى52
مـطلوبًا بتهم جنائـية مختلفة.وذكر
بـيان إن (مفارز ودوريات من اقسام
الـشرطة وافواج الطوار في قيادة
شـــرطــة ديــالى الـــتــابــعـــة لــوكــالــة
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أعـــلــــنت وكـــالــــة االســـتـــخـــبـــارات
والــتــحـقــيــقــات االحتـاديــة  إلــقـاء
القبض على مسؤول مشاجب قاطع
اجلـنـوب الـتابع لـتـنـظيم داعش في
بغداد.وقالت الوكالة في بيان تلقته
(الـــــزمــــان) امـس إنه (تـــــنــــفـــــيــــذا
لــتـوجــيـهـات وزيــر الـداخــلـيـة ومن
خـالل مــتـــابـــعـــة عـــنــاصـــر داعش.
تـمـكنت مـفارز وكـالة االسـتخـبارات
ديرية استخبارات بغداد تمثلة  ا
مـن الــــقــــاء الـــــقــــبض عـــــلى أحــــد
ــطــلــوبــ في مــنــطــقــة الــدورة) ا
ـعـتـقل عـمل مـسؤول وأضـاف أن (ا
مـشـاجب مـا يـسـمى قـاطع اجلـنوب
ضـمن عـصـابـات داعش ومن خالل
الــتـحـقـيــقـات األولـيــة مـعه اعـتـرف
بانتمائه لتلك العصابات اإلجرامية
ــنــصـب واشــتــرك بــعـدة وشــغــله ا
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عاد فـريق مـانشـسـتر يـونـايتـد بـكرة الـقدم
امس اجلـمـعـة إلى طـريق االنـتـصـارات من
جديـد بالتغـلب على فريق إيـفرتون بنـتيجة
ـبـاراة التي ثالثـة اهداف مـقـابل هدف في ا
احتـضـنـهـا مـلعب جـوديـسـون بـارك ضمن
لقاءات اجلولة الثامنة من الدوري اإلنكليزي

متاز. ا
 وسجل ثـالثية مانشـستر يونـايتد الالعبون
بــرونـو فــيـرنــانـديــز في الــدقـيــقـة 25- 32 
وإديـنـسون كـافـاني في الـدقـيـقة  90 بـيـنـما
سـجل هـدف إيفـرتـون الـوحـيـد بـيـرنارد في

الدقيقة 19.
وبتـلك النـتيـجة رفع مـانشـستـر رصيده إلى
ركـز الـثالث عـشـر بيـنـما عشـر نـقاط فـي ا
جتـمـد رصـيـد إيـفـرتـون عـند  13 نـقـطـة في
باراة  باحملاولة ركز اخلامس. وانطلقت ا ا
األولى لــــصـــالح إيـــفـــرتـــون في الـــدقـــيـــقـــة
الـسادسـة  بعـدمـا أرسل بيـرنـارد عرضـية
من اجلـانب األيـسر تـابـعـهـا لـيـوين بـرأسـية
علت الـعارضـة بقـليل بيـنمـا أهدر مـارسيال
فـرصـة مـحـقـقـة للـتـسـجـيل في الـدقـيـقة 16
بـعـدمـا أرسل فـريد بـيـنـية مـتـقـنة لـلـفـرنسي
داخل مـنــطـقـة اجلــزاء لـيـنــفـرد بـبــيـكـفـورد
ويـسدد كـرة أرضـيـة مرت بـقـلـيل إلى جوار
الـقـائـم وتـبـعه راشـفـورد بـدقـيـقـة بـتـسـديـدة
نـطـقـة اجلزاء سـاقطـة من اجلـانب األيـسـر 

ذهبت أعلى العارضة بقليل.
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ــان وحتــديــدا جلــنــته واصـل الــبــر
الية رفض تمرير قانون االقتراض ا
الذي قدمته احلكومة لتغطية رواتب
تأخـرة منـذ اسابيع  ما ـوظفـ ا ا
ــعــنــيــة يــؤشــر اخــفــاق اجلــهــات ا
بــالـتـوصل الى اتـفــاق يـسـاعـد عـلى
جتـاوز االزمة بأقل اخلسائر. وابدت
الـية الـنـيابـية اعـتراضـها الـلـجنـة ا
ــوازنـة عــلى عــدم تـقــد مــشـروع ا
الــعـامــة لـلــعـام اجلـاري الــذي يـعـد
ـــالــــيـــة خـالفـــا لــــقـــانــــون االدارة ا
االحتـاديـة وقـالت الـدائـرة االعالمـية
جملـلس النـواب في بيـان ان (اللـجنة
ـالــيـة ابـدت اعـتـراضـهـا عـلى عـدم ا
وازنة العامة تقد مشروع قانون ا
لـلعام اجلاري  خـالفاً لقانون االدارة
ــالــيــة االحتــاديــة). كــمــا اصــدرت ا
جلــنــة مــراقــبـة تــنــفــيــذ الــبـرنــامج
احلـكومي والـتخـطيط الـستـراتيجي
تـوصـيـات بـشـأن قـانـون االقـتراض.
وقــالت ان (عـلى احلـكــومـة تـضـمـ
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ـكـونـ الـعـربي  اصــدر الـنـواب عن ا
ـحافـظة كـركوك  بـيانا والـتركـماني 
بـشأن اناطة مسؤولية مكتب مفوضية
احملــافـظــة إلى احـدى الــشـخــصـيـات
داعــــ الى إعــــادة الــــنــــظــــر بــــهـــذا
الـقرار.وقال بيان تـلقته (الزمان) امس
(يـسـتـنكـر الـنـواب الـعرب والـتـركـمان
انــاطـة مــسـؤولـيــة مـكــتب مـفــوضـيـة
كــركــوك إلى شــخــصــيـة اســهــمت في
تزوير انتخابات عام  2018) على حد
تـعبيرهم.  ولفت البيان الى انه (برغم
فـوض وعبر قنوات احـاطة مجلس ا
نصب رشحة لهذا ا رسـمية بخلفيـة ا
وقـيــامـهـا بـتـبـديل الـرامـات في مـركـز
ركز الواسطي/ 2عـندما تولت إدارة ا
ــركـز الــذي ادى إلى تــزويــر نــتــائج ا
لـــصـــالح احــد االحـــزاب و تـــوثــيق
قــيـامـهــا بـالـتــزويـر من قــبل االجـهـزة
االمــنــيــة) عــلى حــد قـولــهم . وطــالب

ـفـوضـ بـ(إعـادة الــنـواب مـجـلـس ا
ــا سـتــسـبــبه هـذه الــنـظــر في قـراره 
اخلــطـوة من تـهـديـد حــقـيـقي لـنـزاهـة
ــبــكـرة فـي مـحــافــظـة االنــتــخـابــات ا
ـشـاركة فـيهـا). وقرر كـركـوك وتقـليل ا
فوضية العليا فوض في ا مـجلس ا
ـسـتـقلـة لالنـتـخـابات تـعـيـ مدراء ا
ـكاتب انتخابات  12 مـحافظة فضال
عن تــعـيـ مــديـر لـدائــرة الـعـمــلـيـات
ـعلـومـات.جاء ذلك في وتـكـنولـوجـيا ا
. ــفـوضـ كــتـاب صـادر عـن مـجـلس ا
وحــــدد رئـــيـس الـــوزراء مــــصــــطـــفى
قبل الـكاظمي الـسادس من حزيـران ا
مــوعـداً إلجـراء االنــتـخـابــات الـعـامـة
ـقرر ـوعـد ا وذلـك قبل نـحـو عـام من ا
لـها. وصادق رئـيس اجلمهـورية برهم
صـالح عـلى قـانـون االنـتـخـابـات الذي
اجنــهـزه مـجـلس الـنـواب خالل االيـام
ـــاضــيـــة بــعـــد ســجـــال عــلى الـــيــة ا

احتساب الدوائر االنتخابية.
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ؤدية الـى ساحة جمـيع الطـرق ا
اعتـصـام الـبصـرة  بـعـد االحداث
التي شهدتها . وفي كربالء  اكد
شــــهــــود عـــيــــان بــــأن عــــشـــرات
ـتظـاهـرين تـوجـهـوا إلى مـبنى ا
احلـكـومـة احملـلـيـة في احملـافـظـة

ــحـــاســـبــة قـــتـــلــة مـــطــالـــبـــ 
تـظاهـرين وحصـر السالح بـيد ا

الــدولـــة.وقـــال الــشـــهــود إنه (
تظاهري كربالء انطالق مسيرة 
من سـاحــة الــتـربــيـة  إلى مــبـنى
ـحـاسـبـة احملـافـظـة لـلـمـطـالـبـة 

ـــتـــظـــاهـــريـن وحـــصــر قـــتـــلت ا
الـــــسالح بــــيـــــد الـــــدولــــة). وفي
تظاهر غازي ابو تعرض ا بغداد
تـقاعدين محمـد مسؤول خـيمة ا
حملاولة أغتيـال من قبل مجموعة
مسـلـحة  يـسـتقل افـرادهـا عجـلة

عــلى الــطــريـق الــســريع مــحــمــد
الـقـاسم بـعــد خـروجه من سـاحـة
الـتـحــريـر . واصـيب ابــو مـحـمـد
بـخـمس اطالقـات نـاريـة وحـالـيـا
يرقـد في مـسـتشـفى الـشـيخ زايد

لتلقي العالج.

حـيث سـجـلت  161 ألف من أصل
 5.5مــلـــيـــون إصــابـــة. وســـجــلت
أوروبــا نــحـو  300 ألف وفـاة من
أصل  11.6 مـلـيـون إصـابـة فـيـما
ــعــلــنــة في بــلغ عــدد الــوفــيـــات ا
تـحدة وكـندا مـعا 244 الواليـات ا
ألف وفــاة من بـ  9.7 مـــلــــيـــون
إصــابـــة. وأعـــلن وزيـــر الــصـــحــة
األوكراني إن  بالده  سجـلت رقما
قيـاسـيـا بـعـدد اإلصـابـات الـيومي
سـتـجـد فـي الـسـاعات بـكـورونـا ا
اضيـة. وأوضح الوزير مـاكسيم ا
ستـيـبانـوف أن (أوكـرانيـا سـجلت
 10746 حــالــة إصــابــة بــكــورونـا
اجلـديـد بـيــنـمـا بـلـغ أعـلى مـعـدل
 9850 في اخلــــــامس الــــــشـــــهـــــر
اجلـــاري) واضـــاف ان (احلـــاالت
اجلـديــدة رفـعت الــعـدد اإلجــمـالي
ـؤكــدة إلى 450934 لإلصــابــات ا
وفاة) مع  تـسـجـيل  8312 حـالـة 
مشيرا إلى أن (عدد الوفيات خالل
ـاضـيـة كـان قـد وصل الـسـاعـات ا

إلى  187 حالة وفاة جديدة).

عــــرضــــهــــا أمــــام أنـــظــــار قــــاضي
الــــتـــــحــــقــــيق اخملـــــتص التــــخــــاذ
اإلجـــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة الـالزمــة

بحقها).

شعار خلية االعالم االمني

ــربــوط به بــواســطـة و14 عــقــدة ا
جـويـنـات)  واضـاف أنـه ( الـقاء
الــقــبض عــلى ســتــة مــتــهـمــ في
ــشــهــود اثــنـاء ــوقع وبــاجلــرم ا ا
قـــيـــامـــهم بـــعـــمـــلـــيـــة الــتـــهـــريب
وبـحوزتهم معدات تسـتخدم للحفر
ولـعـمـليـة اخلـرق فـضال عن ضبط
بـــحـــوزتـــهم خـــتـــومــات وســـيالت
ـنـتوج الـنـفطي ووصـالت حتمل ا
وقـــــد  ضــــبــــطـــــهم اصـــــولــــيــــا
وتــسـلــيـمــهم لـلــجـهــات اخملـتــصـة
ــوجـب وصل اســتالم وصــيــانــة
اخلــرق من قــبل وزارة الـنــفط فـرع

بابل).
ـــتــحــدث ذكــر ا  وفـي كــردســتـــان 
بــاسم حـكــومـة االقــلـيم  جــوتـيـار
عــــادل  أن كــــردســــتـــان بــــاشـــرت
بــتـصـديــر الـنـفط بــنـفس طــاقـتـهـا

التصديرية السابقة. 

الـعام واسـتجابـة لتـطلعـات أصحاب
ـعـدالت الـتنـافـسـية بـااللـتـحاق في ا
الـتخـصصات الـطبـية).  على صـعيد
وهـوب اخـر حـددت  هيـئة رعـايـة ا
فـي وزارة الـــتــــربــــيـــة يــــوم االحـــد
ـوافق  الــخامس عـشر  من تـشرين ا
وعـد التـشخـيصي الـثاني اجلـاري ا
ــســـتــوى األول لــلــمـــتــقــدمــ الى ا
. وقـال بيان صادر وهوب مـدارس ا
كـتب اإلعالمي تـلقـته (الـزمان) عـن ا
امـس ان (االخــــتـــــبـــــار ســــيـــــكــــون
الـكترونياً  في تمام الساعة التاسعة
صــبــاحــا ويــشــمل تالمــيــذ الــصف
الـــرابع االبــتــدائـي جلــمــيع مــدارس
ـــوهــوبــ وطــلـــبــة الــصف األول ا
ـتوسط في مـحافظـات ميسان وذي ا
قــار ونــيــنــوى) . من جــانــبـهــا دعت
وهوب  وصال مديرة هيئة رعاية ا
مــحـمــد جــابـر (أهــالي الــطـلــبـة الى
حتـضيـر الهـواتف الذكـية او أجـهزة
اآليــــبـــاد لــــلـــتــــواصل من خـاللـــهـــا
ــــشـــاركـــة في االخــــتـــبـــار الـــذي وا

سيستغرق عشرون  دقيقة).
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زادت وزارة الـتعليم الـعالي والبحث
ـنـح الـدراسـيـة اجملـانـية الـعـلـمي  ا
في اجملـموعـة الطبـية في اجلـامعات
والـكـلـيات األهـلـيـة وقررت تـخـفيض
األجــور الـدراســيـة لــلـعــام الـدراسي
ــتــحــدث الــرســمي اجلــاري. وقــال ا
حــيــدر الــعــبــودي في بــيــان تــلـقــته
(الـزمـان) امس إن (اجـتـمـاع الـهـيـئـة
الـعامة لـلجامـعات والكـليات االهـلية
الــذي تـرأسه رئـيس جـهـاز االشـراف
والـتقـو العلـمي الدكتـور عالء عبد
ــثـلي احلــسن عــطـيــة وبــحـضــور 
دائـرة التعـليم األهلي أسـفر عن قرار
نح الـدراسـية اجملـانـية في بـزيـادة ا
اجملــمـوعــة الـطــبـيــة الى نـســبـة 25
ــئـة  من الــطــاقـة االســتـيــعـابــيـة بــا
لـلـكـليـات اسـتنـادا الى تـوجـيه وزير
الــتـعـلـيم الــعـالي والـبــحث الـعـلـمي
نـبـيل كـاظم عـبـد الـصـاحب ومـراعاة
ــؤشـر الــزيـادة الــكـبـيــرة في أعـداد
خــريــجي الــدراســة اإلعـداديــة لــهـذا
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{ طـهران- (أ ف ب) - دعـا الـرئيـس اإليراني حـسن روحـاني امس الـسبت اإلدارة
نـتهية واليته دونالد ترامب في قبلة الى التـعلم من جتربة إدارة الرئيس ا األميركـية ا
التـعامل مع اجلمهورية اإلسالمية مشددا على أن سياسة فرض العقوبات لن حتقق

أهدافها.
واعـتـمـد تـرامب الـذي يـبـدو قـريـبا من
خـسارة االنـتخـابات الرئـاسيـة لصالح
ـوقــراطي جــو بــايـدن مــنــافــسه الــد
سـياسة "ضغوط قـصوى" حيال إيران
ال ســيـمـا مــنـذ انـســحـابه األحـادي من
االتـفـاق حـول برنـامـجـها الـنـووي عام

 2018وإعادة فرضه عقوبات
اقـتصادية قاسيـة عليها.وقال روحاني
فـي خــطــاب مــتــلـــفــز "نــأمل أن تــكــون
جتــربـة األعـوام الــثالثـة درسـا لإلدارة
ــقـبـلـة الحــتـرام الـقـانـون األمــيـركـيـة ا
والــقـواعـد والــعـودة الى الـتــزامـاتـهـا
وأن يـكـافـأ شـعب إيـران العـزيـز أيـضا
عـلى صبـره ومقـاومته".وتـابع الرئيس
اإليــراني الــذي أبـرِم االتــفـاق الــنـووي
فـي عهده عام " 2015لـقد واجه شـعبنا
اإلرهـاب االقتصـادي على مدى األعوام
ــاضــيــة وأظــهــر مــقــاومــة الــثـالثــة ا
وصـبرا ال مـثيل لهـما. قـرار بالدنا كان
واضـحا دائمـا أيا يكن الـوضع: أمتنا
ــقـاومــة والـصــبـر الى أن ســتـواصل ا
يـنــحـني الـطـرف اآلخـر أمـام الـقـوانـ
والـقواعد".وأبـدى روحاني أمله في أن
"يـــــدرك أولـــــئـك الـــــذين يـــــفـــــرضـــــون
الـعــقـوبـات أن مـسـارهم كـان خـاطـئـا
وأنـهم لن يـحـققـوا أهدافـهم بـأي شكل

من األشكال".
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ـسؤول الـتأكيد أن وسـبق لعدد من ا
إيــران ال تـفـاضل بــ تـرامب وبـايـدن
وســتــراقب أفـعــال أي إدارة أمــيـركــيـة
مـقـبـلـة ال اسم رئـيـسـهـا مـعـتـبـرين أن
عــودة واشـنــطن الى االتـفــاق الـنـووي
يـــجب أن تـــقـــتـــرن بـــالــتـــعـــويض عن
األضــرار الـتي تـســبب بـهـا انــسـحـابه
مـنه وتـوفـيـر "ضـمـانـات" بـعـدم تـكرار
خـطـوة كـهـذه.وسـبـق لـبـايـدن أن أبدى
خالل حـملـته االنتخـابية نـيته خوض
"مــــســــار مــــوثــــوق به لــــلــــعــــودة الى
الـدبلومـاسية" مع إيـران في حال فوزه
بــالـرئــاسـة وإمـكــان الـعــودة لالتـفـاق
ــــرشح الــــنــــووي مـــــعــــهــــا.وأعــــرب ا

.وشـدّد نـائب وجـورجـيـا الـرئـيـسـيّـتَـ
الــرئــيس األمـيــركي الــسـابـق عـلى أنّه
ســيــفـوز في هــاتــ الـواليــتــ قـائالً
"نــحن نـفــوز في واليـة أريـزونــا. نـفـوز
فـي نــيــفــادا".مـن جــهــته لـم يــتــحــدث
تـرامب خالل نـهار اجلـمـعة عـلـنا لـكنه
اعـتبـر في تغـريدة ان جـو بايـدن يجب
أال يــعـلن الـفــوز "بـشـكل غــيـر شـرعي".
كنني أنا أيضا ان أعلن ذلك وكـتب "
االجـــــراءات الــــــقـــــانـــــونـــــيـــــة بـــــدأت
لـلتـو!".ويحـرز بايدن ( 77عـاما) حـاليا
تـــقــدمـــا في بــنـــســلـــفــانـــيــا الـــواليــة
األســـاســيـــة الــتـي تــعــد  20مـن كــبــار
ــكن أن تــمــنــحه الــنــاخـــبــ والــتي 
الـنصـر.ويتـقدم بـايدن في هـذه الوالية
بــفــارق حـوالى  29ألـف صـوت لـكن لم
تـعلن أي محـطة أميركـية فوزه في تلك
الــــواليـــة. واذا فـــاز في تــــلك الـــواليـــة
الـــصــنـــاعــيـــة فــســـيــصـــبح الـــرئــيس
األمــيــركي ال 46 بــغـض الــنــظــر عــمـا
يـحصل في عمليات الفرز األخرى.وفي
بـيان نشر ظـهر اجلمعـة اعتمد ترامب
لـهجة أقل حـدة من اليوم الـسابق ح
حتـدث عن انـتـخـابات "مـسـروقـة" لـكنه
بـقـي غـامـضـا بـالـنـسـبـة لـنـوايـاه.وفي
الـــــصــــبـــــاح أدى فــــرز االصـــــوات في
جــــورجــــيـــا الــــتي لـم يـــفــــز بــــهـــا أي
ـــــوقــــراطي مــــنــــذ  1992الـى قــــلب د
الـنـتـيجـة لـصـالح بايـدن لـكن الـهامش
يـــبــقى "ضـــيــقــا كـــثــيـــرا" الى حــد انه
سـيـحصل فـرز جـديد لالصـوات.وعداد
أصــوات كـبــار الـنــاخـبــ بـقي عــالـقـا
بـــالـــتــالـي عــلى  253او  264لـــبـــايــدن
بـــحــسب وســـائل االعالم الـــتي ســواء

مـنـحته اريـزونا ام ال و 214لـترامب.و
فـي أريزونا استـفاد ترامب مـن تمديد
فـتـرة فـرز االصـوات.فـقـد اقـتـرب فـيـهـا
مـــســاء اجلـــمــعـــة من بـــايــدن مـــهــددا
بـتـكبـيده خـسارة  11مـن أصوات كـبار
الــنـاخـبــ الـتي كــانت مـنـحــته إيـاهـا
وكــالـة "اي بي" وشــبـكـة فــوكس نـيـوز
اعــتـبـارا من الـلـيـلــة االنـتـخـابـيـة عـلى
أســاس نـتـائج جـزئــيـة.وكـان الـرئـيس
األمــيـركـي جـدّد االتّــهـامــات بـحــصـول
عـملـيّات تـزوير دون أن يـقدّم أيّ دليل

عليها.
وقـــال أمـــام صـــحـــافــيـــ فـي الــبـــيت
األبـــــيـض "إذا أُحـــــصـــــيت األصـــــوات
الـقانونـية أفوز بـسهولـة. إذا أحصيت
ـكـنهم أن األصـوات غـيـر القـانـونـيّة 
يــحــاولــوا أن يــســرقــوا االنــتــخــابـات
مـــنــا".وبــدا الــرئــيس الـ 45لــلــواليــات
ــــتـــــحــــدة مــــعــــزوالً ضــــمـن حــــزبه ا
اجلـــمـــهـــوري في ظل مـــا أطـــلـــقه من
اتّـهامـات بأنّه سـيكون ضـحيّـة "سرقة"

االنتخابات.
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وقـــال حــاكم نـــيــوجـــيــرسي الـــســابق
وحليف الرئيس كريس كريستي عبر
مـــــحــــطــــة "ايه بـي سي" "لـم نــــســــمع
احلديث عن أيّ دليل" محذّرًا من خطر
تــــأجـــــيج الــــتـــــوتّــــر دون عــــنــــاصــــر
مــلـــمــوســة.وصــرّح الــســنــاتــور مــيت
رومـني الـذي كـثيـرًا مـا يـنتـقـد ترامب
أنّ "مـن اخلـطـأ الـقــول إنّ االنـتـخـابـات
مــــزوّرة وفـــاســـدة ومـــســـروقـــة".إال أنّ
تـرامب حظي بدعم سـناتورين بارزين
هـما ليندسي غراهام وتيد كروز. وقال

كنني أن األخـير عبر "فوكس نـيوز" "
أقول لكم إنّ الرئيس غاضب أنا كذلك
والـناخبون أيـضاً على ما أعـتقد".وقدّم
احلـزب اجلمهوري في بنسلـفانيا طلبًا
إلى احملــكـمــة الـعــلـيــا اجلـمـعــة لـوقف
احـتـساب أوراق االقـتراع الـتي وصلت
بـشكّل متـأخّر في الواليـة وذلك تزامنًا
مـع تــصــدّر بــايــدن لــلــنــتــائج وتــأخّــر
تــرامب.وطـلب احلــزب اجلـمـهـوري في

وقراطي الـذي كان يشـغل منصب الـد
نـائب الرئـيس بـاراك أوبامـا لدى إبرام
االتــفـاق الــنـووي بـ الــقـوى الــكـبـرى
وإيـران قبل خمـسة أعوام اجلـمعة عن
ثـقـته بـالـفوز في االنـتـخـابات من دون
أن يـعـلن الـنـصـر بـعـد. ويـتـقـدم بـايـدن
عـلى تـرامب في فـرز األصـوات في عدد
رشح مـن الواليـات احلـاسـمـة. وعـبـر ا
ـوقراطي لـلرئـاسـة األميـركيـة جو الـد
بـايـدن مسـاء اجلمـعة عـن ثقـته بالـفوز
بـعـد ثالثـة أيـام علـى االنتـخـابـات لكن
بدون أن يعلن النصر داعيا األميركي
الـى "الــتـالقي" فـــيــمـــا حـــذر الــرئـــيس
ـنـتـهيـة واليـته دونـالـد ترامب من أي ا
اعـالن "غـيـر شـرعي" بـالـفـوز.تـتـابع كل
أمــيــركــا والـعــالم بــأســره مـنــذ مــسـاء
الـثالثاء عملية فرز االصوات. ورغم ان
الـنـائب السـابق لـلرئـيس باراك أوبـاما
يـبدو عـلى وشك الفوز في الـسباق الى
الـبيت األبـيض إال ان أي وسيـلة أعالم
أمــــيـــركــــيـــة لم تــــعـــلـن بـــعــــد هـــويـــة
الـفائز.وبـعد يوم من التـرقب في معقله
فـي ويــلــمـــنــغــتــون فـي ديالويــر أدلى
بـايدن بكلمة مقتـضبة.وقال فيما وقفت
ـنـصب نائب ـرشـحة  كـامـاال هاريس ا
الــرئــيس الـى جـانــبـه إن "الـوقـت حـان
للتالقي" مضيفاً "علينا أن نتغلّب على
الـغضب".كمـا تعهّد بـالتصـدّي جلائحة
كـــوفـــيـــد- 19مـن "الـــيـــوم األوّل" له في
الــبـيـت األبـيض.وقــال بـايــدن "أعـزّائي
ــ لــيس لــديــنــا حــتّى اآلن األمــيــركــيّ
إعـالن نهائي للـنصر لـكنّ األرقام تقدّم
صـورة واضـحـة ومقـنـعة: سـوف نـفوز
فـي هذه االنـتـخـابـات" مـعـبّـرًا كـمـا في
الــيـوم الــســابق عن ثـقــته في نــتـيــجـة
احـتسـاب أوراق االقتراع.وسـلّط بايدن
( 77عــامًـا) الـضــوء عـلى الــتـقـدّم الـذي
أحـــــــرزهُ خـالل الـــــــســــــــاعـــــــات األربع
اضيـة مذكّرًا بأنّه جتاوز والـعشرين ا
مـنافـسه اجلمـهوري دونـالد ترامب في
عـــمــلـــيّــة عـــدّ األصــوات الـــتي ال تــزال
جـــاريـــةً فـي واليـــتَي بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا

الـتـمـاسه إصـدار قـرار قـضائـي عاجل
لـــوقف تــســلـــيم آالف أوراق االقــتــراع
الــــواردة عـــبــــر الـــبــــريـــد بــــعـــد يـــوم
االنـتــخـابـات والـتي يـسـود ظنّ بـأنّـهـا
تــــصبّ فـي صـــالـح بـــايــــدن.ويــــطـــلب
االلـتمـاس من احملكـمة تـوجيه أمر إلى
مـسـؤولي االنـتخـابـات في بنـسـلفـانـيا
السـتبعـاد أوراق االقتراع الـواردة بعد

يوم الثالثاء وعدم احتسابها.

امـس ان (مالكـــات قــــسم اخملــــتـــبـــرات
والــتـفــتـيش الــهـنــدسي قـامـت بـإجـراء
الـفـحوصـات الـفيـزيـائيـة والـكيـمـيائـية
ــعــادن ومــطــابــقــتــهـا وحتــديــد نــوع ا
ــعــتــمـدة في لــلــمــواصـفــات الــفــنـيــة ا
ــشـروع قــبل الــبـدء بــأعـمــال تـقــطـيع ا
ـقـاطع احلـديـدية وتـصـنـيع الـروافـد وا
بــــاإلضـــافــــة إلى قــــيـــامــــهـــا بــــإجـــراء
وقـعـية بـدءاً من إختـبار الـفـحوصـات ا
الـلــحـامـ في مـطـابـقـة أسالك الـلـحـام
ـعــدن وإجـراء ــسـتــخــدمـة مع نــوع ا ا
الـفـحـوصـات الـبـصـريـة والـفـحـوصـات
ــغـنــاطــيـســيـة واألصــبـاغ بــالـدقــائق ا
الــنـــافــذة لــوصالت الــلـــحــام إنــتــهــاءاً
بـأعمال فحص سمك الطالء) مؤكداً ان
(جـميع فـحوصـات اللـحام تـكون حسب
ـسـتـخـدمـة في ـواصــفـة الـقـيـاسـيــة ا ا
تـــــصــــنـــــيع الـــــروافــــد  AWS D1.5 و
 BS5400 أذ أن قــــــسم اخملــــــتـــــبـــــرات
والـتــفـتـيش الـهـنـدسي مـجـهـز بـأحـدث
ـتـلك كـادر مدرب ـعدات و األجـهـزة وا
ومـؤهل إلجراء الفـحوصات بدقـة عالية
ية واصـفات العـا ووفـقاً لـلقيـاسات وا
ـــتـــلك كـــادر مـــدرب ومـــخــول كـــمـــا و
لـلمستوى الثـاني والثالث من اجلمعية

األمريكية للفحوصات الالأتالفيـة) .

خـالل األيـــام الـــقـــادمــــة . وأضــــاف أن
(الـشركـة وقعت أيضـاً عقداً مع الـشركة
الـعامة لـتوزيع كهربـاء الوسط لتـجهيز
مـحـوالت توزيع بـعدد 11 مـحـولة سـعة
 KVA  400/11 مـع مقايـيس كـهربـائية
مـيكـانيـكيـة وبعدد 533 مـقيـاس ثالثية
األطـــوار ذات ســـعــة 20-60 أمـــبـــيــر و
 1142 مـقياس ذو الطور الـواحد بسعة
20-80 أمــبـيـر لـصـالـح تـوزيع كـهـربـاء
الــنــجف األشــرف حـيـث  جتـهــيــزهـا
بـشـكل فوري) مـؤكـداً ان (الشـركـة على
إســتــعــداد تــام لــتــلــبــيــة إحــتــيــاجـات
وطــلـــبــات شــركــات ومــديــريــات وزارة
الــكــهــربـــاء خملــتــلف مــنــتــجــاتــهــا من
قاييس الكهـربائية بكفاءة احملـوالت وا
وجـودة عاليت وبضـمان سنة كاملـة).
وأعــلــنـت الــشــركــة الــعــامــة لــلـفــحص
والــتــأهــيل الــهـنــدسي إحــدى شــركـات
ــعـادن عـن إجنـاز وزارة الــصــنــاعــة وا
ـكــلـفـة بـهــا فـي جـســر ذراع األعــمـال ا
دجــلــة احلــديــدي والـذي يــتم تـنــفـيـذه
بــشـكل مــبـاشــر من قـبـل مـديــريـة طـرق

وجسور بغـداد . 
وأوضــح مــديـــر عــام الـــشــركـــة ســيـف
الـديـن علـي أحمــد في تصريح لـلمكتب
اإلعـالمي في الــوزارة تـلــقــته (الــزمـان)

فـواصل وعـشـر مـحـطـات ذات فـاصـلـ
بـعـد تـصـنـيـعـهـا بـشـكل كـامل وبـأيادي
عــراقـيــة خـالــصـة وحــسب مـواصــفـات
شــركــة شــنـايــدر الــفــرنــســيـة مـع مـنح
ـــدة عـــام) مـــبــديــاً ضـــمــان حــقـــيــقي 
(إسـتعداد الشركـة لتلبية كـافة الطلبات
الــتي تــردهــا مـن شــركــات ومــديــريـات
وزارة الــكــهــربــاء لــتــجــهــيــزهــا بــهـذه
احملــطـــات الــتي تــمــتـــاز بــرصــانــتــهــا
وجـــودتــهــا الـــعــالـــيــة ومــطـــابــقـــتــهــا

عتمـدة). للمواصفات القياسية ا
وأبــرمـت الــشـركــة عـقــوداً مع الـشــركـة
الـــعـــامـــة لـــتــــوزيع كـــهـــربـــاء الـــوسط
ـحوالت الـتوزيع مـختـلفة لـتجـهيـزها 
قاييس الكـهربائية متعددة الـسعات وا
األطــوار . وذكـر الـعامــري  في تصريح
ثـان ان (احملوالت التي  التـعاقد على
جتــهـيــزهـا تــوزعت بـواقع 11 مــحـولـة
ســعـة  KVA   400/11 لــصــالح تـوزيع

ــقـــدســـة والــتي  كـــهــربـــاء كـــربالء ا
جتـهـيزهـا بـشكل فـوري إضـافة إلى 11
مــحـولـة سـعـة  KVA  400/11 لــصـالح
تـوزيع كـهـربـاء الديـوانـية و7 مـحـوالت
سعة  KVA  400/11 وخـمسة محوالت
ســعــة  KVA  250/11 لــصــالح تــوزيع
كـهـربـاء واسط حـيـث سيـتـم جتـهـيـزها

يــتم ألول مــرة في الـعــراق في مــصـنـع
ـــادة في الــــكـــنـــــدي وقـــد  فـــحـص ا
ــوصل وكــانت مــخــتـــبــرات جــامــعــة ا
نـتـائج الـفـحص مطـابـقـة للـمـواصـفات
ـستوردة ـية للـمادة ا الـكيـميـائية الـعا
من الـدول األجنبـية باإلضافـة إلى كلفة
ا يـجعلـها مـهيأة ـناسبـة  إنـتاجـها ا
لإلنـتـاج والتـسويق إذا مـا توفـر الدعم
الـالزم لـــهــــذا اإلجنــــاز) مـــبــــيــــنـــاً أن
همة كان ادة الطـبية ا (حتـضير هذه ا
أحــد نــتــائـج الــتــعــاون مع كــلــيــة طب
ــوصل لـتــثـبت األســنـان فـي جـامــعـة ا
اخلـــبـــرات الــصـــنـــاعـــيــة الـــعـــراقـــيــة
إمـكانياتها وقدرتها على رفد البلد بكل
مــا يــحـــتــاجه وفي جــمــيع اجملـــاالت).
وأعــلـنـت شـركــة ديـالى الــعـامـة إحـدى
ـعادن عن شـركـات وزارة الـصـنـاعـة وا
جتـهيـز الشركـة العامـة لتوزيع كـهرباء
بـغداد بـاحملطـات الصـندوقـية كـيوسـك
ـبرم ب الـطرفيـن . وقـال وفق الـعقد ا
مـــديــر عـــام الــشــركـــة صـــادق عـــبــيـــد
الـعامـري في تصريح للمكتب اإلعالمي
في الـوزارة ان (الشـركة قامـت بتجـهيز
الـشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد بـ
KVA 630 15 مـحطـة صنـدوقيـة سعـة
وبـــواقـع خـــمس مـــحـــطـــات ذات ثالث

احلــاصـل في الــعــظــام ومــنــهــا عــظــام
الـوجه والفك والناجتة عن اإلصابات
الـوجـهيـة أو جـراء عمـليـة االسـتئـصال
اجلــراحـي . وقـــال مـديــر عـام الــشـركـة
مــعــتـــز مــحــمـــد عــبـــاس في تــصــريح
لــلـمــكــتب اإلعالمي في الــوزارة تـلــقـته
ادة (الـزمـان) امس أن (حتـضيـر هـذه ا
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ـــعــدات أعـــلـــنـت الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة 
االتـــصــاالت والـــقــدرة إحـــدى شــركــات
ــعـادن عـن جنـاح وزارة الــصــنــاعــة وا
مالكـات مصـنع الـكندي الـتابـع للـشركة
بـتـحضـير مـادة الهـيـدروكسـي أبـاتيـت
ـستـخدمـة في تعـويض الـفقد الـطبـية ا
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أسـتغرب من اندهاش البعض من اجلرائم االجتماعية التي تتداولها وسائل
االعالم حتت بـاب العنف األسري وهي جرائم غاية في البشاعة أم ترمي
أبـناءها في النهر أب يـحرق ابنه زوجة تقتل زوجهـا عائلة تعرض أوالدها
ا لـلبـيع فتـاة يشـهّر بـشرفـها ألغـراض سيـاسيـة هذا الـذي شاهـدناه ور
ـعنـي عن الـذي لم نسـمع به أعـظم وأقسى وأسـتغـرب أيـضا من تـسائل ا
األسـباب مع انها معروفة وال تـقتضي بحثا فماذا تـتوقعون من دولة تنحدر
الى اخلــلف بــســرعــة فــائـقــة يــتــوازى فــيــهــا الـعــنـف االسـري مـع الـعــنف

السياسي مع خراب القيم?.
ومع ان اجلــرائم مـازالت في اطــار احلـاالت لـكــني أتـوقع  تـصــاعـدهـا الى
مـستوى الظاهرة التي نـفقد معها السـيطرة عليها اذا مـا بقي حالنا على ما
هـو عليه األسـباب ليست مـجهولـة او غامضة ذلك انـها تُعـزى لنصف قرن
لم يـر فيه الـعراقيـون استقـرارا سيـاسيا وأمـنيـا ولم يتمـتعـوا فيه بحـقوقهم
االنـسانـية ولم يـشهـدوا فيه عـدالة اجـتمـاعيـة مدة زمـنيـة طويـلة شـهدت ما
شـهدت من اقـتتـال أهلي وحـروب دوليـة وحصار ظـالم واحتالل أجـنبي كل
ذلك مـغـلف بـأنظـمـة سـيـاسيـة هـشـة قـائمـة عـلى الـعـنف والـقسـر واالنـتـقام
ـكن لـهـا أن تـصـنع سـوى الـكـراهيـة والـبـغـضـاء لـها واألحـقـاد أنـظـمة ال 
الـقدرة على التضحيـة بكل شيء في سبيل بقاء شخـوصها في السلطة من

دون أن يكبح جماحهم ضمير انساني او روح وطنية او وازع ديني .
 لم يـشـكل االنسـان الـعـراقي قيـمـة معـيـنة فـي نظـر الـسيـاسي فـردا كان أم
حـزبا عـلمـانيـا كان أم اسالميـا راديكـاليـا كان أم لـيبـراليا الـكل في هوى
الـسلطة مغـرمون وفي سبيـلها متأهـبون حلرق األخضر بـسعر اليابس ألم
ـنـاضـلـون بـأنــهم سـيـسـلـمـون أعـدائـهم الـعـراق تـرابـا ? وهـكـذا فـعل يـقل ا
اجملاهدون الذين قتلوا شبابا بعمر الزهور جملرد مطالبتهم بأن يكون للوطن

قيمة وللقانون هيبة .
هـكذا هو حال وطننا كما رأيته خالل اخلمس من عمري أما قبل ذلك فال
نظور أدري سـوى ما يرويه التاريخ وثقـتي به متذبذبة اذ غالـبا ما يروى 
شروعه الذي يعتزم تطبيقه أيـديولوجي يفرضه األقوى ويوظفه كيف يُريد 

على العراقي .
ـكن أن يــرتـقي الــتـعــلـيم  ويــنـتــعش االقــتـصـاد وفي ظل هــكـذا أنــظـمــة ال 
كن أن وتـتحـقق الـعدالـة وتـشيع احلـرية ويـسـتقل الـقضـاء وفي ظـلهـا ال 
تـرى للـمواطـنة جتـسيـدا ولـلمـحبـة فضـاء وللـوطن وزنا كل شيء يـتراجع

رحلة  اال بزمن االنحدار . وال يصح وصف هذه ا
وفي أزمـنـة االنـحـدار تـتـحـول الـبـلـدان الى غـابـات قـويـهـا يـأكل ضـعـيـفـها
وغـنـيهـا يـذل فقـيـرها واألزواج يـقتـلـون بعـضـهم واآلباء يـحـرقون أوالدهم
والـذي ال يـصـدق فلـيـقـرأ تـاريخ االنحـدارات الـتي مـرت بـها األمـة . سـيـجد

الكثير من أمثالها وعند ذاك يهمس مع نفسه (ما أشبه اليوم بالبارحة).
ا يشيع من جرائم غير تقليـدية في مجتمعنا عندما تفشل فـلِمَ االندهاش 
ـدرسة في غـرس القيم الـنبيـلة في نـفوس األجيـال ونقف ال مـبال عـندما ا
ـعلم نـفسه جـاهال بهـا  او منتـهكـا لهـا وال يعـتز بـها  ?  وكيف ال يـكون ا
ـة عنـدما يكـون القائـد بال رسالـة ويسـرق أمام أع الـرعية تـنتـشر اجلر
ويـنتـهك القـانون من دون أن يـستـحي وال يُعـير اهـتمـاما لـسوداويـة صورته
نابر الدينية رجال غير مؤهل ـتشكلة في أذهان الناس وعندما يعتـلي ا ا
ـتون لقيم  ديننا العـظيم بصلة فيبثـون  الكراهية ب شرائح اجملتمع وال 
ا تفعل سـكاك األعداء ويخشى من بيدهم فـتعمل سكاكينهم فـيها أكثر 
ة نـكراء عنـدما تفـشل الدولة الـسلطـة ايقـاف هؤالء عنـد حدهم  أليس جـر
ن يريـد قوت عياله بشرف ? وهل في خـلق فرص عمل 
من تـخـريب لالقـتـصـاد أكـثـر من افالس الـدولـة وعـجز
ـة احلــكــومــة عن ســداد رواتب مــوظـفــيــهــا ? اجلــر
حـصيلة تـاريخ من الفشل السـياسي كل ذلك يحدث

ة ? وتتساءلون عن أسباب اجلر

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

عاملون في شركة معدات القدرة

jwhj1963@yahoo.com
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حـينـمـا توجـهتُ الى حاسـوبي لـكتـابة عـمـودي االسبـوعي لم اجد لـديّ اية
ـوقف الـصعـب  الذي لم هـا لـلـقـراء.. ولـهـذا ا فـكـرة لـلـكـتابـة فـيـهـا وتـقـد
ـنـاسب ذكـرها هـنـيـة   حـكـايـة اجـد من ا يـصـادفـني سـابـقـا في حـيـاتي ا
ـاضي حيث مـشاركـة مني لألعـزاء القـراء بهـموم عـشتـها طـوال االسبوع ا
مــررتُ بـظــرف اسـتــثـنــائي ذاتي خـاص بـي لم اخـبــر احـدا به حــتى اقـرب
الـناس لي مـنطلـقاً من حـقيقـة اعرفهـا وهي ان للـجميـع همومـهم اخلاصة

نطق اضافة معاناتك امامهم ! وليس من ا
اسـبــوع   كـامل بـقــضه وقـضــيـضه كـمــا يـقـولــون  كـنتُ  فـيه بــعـيـدا عن
الـصـحافـة والقـراءة ومـتابـعـة وسائل الـتـواصل االجتـماعـي واخبـار الزمالء
واالصـدقـاء حـيث ابـقـيت هـاتـفي ( شـغـاالً ) فـقط عـلى رقـمي اخلـاص على
شـبكة الهاتف االعتيادي وابعدتُ عنه خدمات " الفيس بوك " و " الواتساب

" اجملانية !
آمل ان ال تـذهب ظـنون الـبـعض اني اصبت بـطـار صحي ال سـامح الله
فـاألمر كـمـا اسلـفت لم يـتعـد مروري بـظـرف استـثنـائي خـاص وقد انـتهى
بـسـالم واحلـمـد لـله لــكن الـذي حـدا بي الـى ذكـر انـقـطــاعي عن الـتـواصل
االجـتـمــاعي طـوال اسـبـوع هـو االنـتـبــاه االخـوي من قـبل اصـدقـاء خُـلص
حـيث الحظوا غيابي فـلم يتعكزوا على االتـصال ( اجملاني) في الفيس بوك
والـواتـسـاب في االسـتـفـسـار بل بـادروا الى  الـرقـم اخلـاص (ابـو فـلوس)
لالســتــفـســار والــسـؤال فــكــان ذلك مــبـعـث فـرح وســرور فالزالت سالل
الـصداقة مآلى بضوع الورود.. قائمة االتصاالت التي تضمنت االستفسار
والـقـلق كـثـيـرة لـكن اجـد من الـعـرفـان تـوجـيه الـشـكـر الى الـفـنـان الـكـبـير
الـصديق حس االعـظمي ( ابو مازن) الـذي اتصل مطوال من االردن والى
اخي الــكـبـيــر وفـاء داود سـلــمـان من دبي الــذي اخـجـلــني بـكــلـمـاته  والى
الـفاضل  د. هـاشم حسن  الذي اسـتمـر باتصـال شبه يـومي والى القاص
الـكبير عبد الرحـمن مجيد الربيعي  والى الـغالي فالح خيبر والى الروائي
الـعـزيـز صادق اجلـمل الـذي كـان ب سـاعـة واخـرى يتـصل بـود.. وغـيرهم

كثيرون.. فلهم مودتي.
اضي بـهيا ح طالعتُ في " الزمان " مقالة ناسبة كان يوم اخلميس ا بـا
لـلـزميل الـكـاتب ربـاح آل جعـفـر حتـدث فيـهـا عن صـحافـة ايـام زمان وعن

استاذنا شاكرعلي التكريتي طيب الله ثراه..
مـا احوجنـا الى العزيـز (ابو بالل) فقـلمه  له رأس لكن بال رقـبة ولذلك ال
كـرر بخـصوص عـاد وا ـكن أن ينـحنـي وح يـكتب فـانه يبـعدنـا عن ا
وازنة الـرواتب والغالء  وقـانون االنتـخابات  واحملـكمـة االحتادية وقـروض ا
والـعنف االسري  وسـجاالت الـنواب واالنتـخابات االمـريكيـة ومينـاء الفاو
وقـروض االسكان وكـورونا والتـقاعد وصـراع الديكة
آلى باألخاديد الخ  فكلها تبدأ بسطر والـشوارع  ا

ثم تنتهي بسطر يوضح السطر االول..!
عـذراً اخي ربـاح  حـيـنـما اسـتـحـضـرك وأكـتب عنك

يتحول القلم في يدي إلى وردة حمراء !

ــئـة قــيــاسـا ارتــفــعت بــنـســبـة  30 بــا
ـــاضــــيــــة وهـــو مــــؤشـــر بــــاألعــــوام ا
ايــجـابـي).  واشـار الــتـمــيـمي  الى ان
(ديالى توجد  فيها نحو  50 صنف من
اجــود الــتـــمــور الــعــراقــيــة الــتي لــهــا
اســــواق كـــــبــــيــــرة فـي دول عــــربــــيــــة
واسـالمــــيــــة وشــــمــــال شــــرق اســــيـــا
بـاإلضـافـة الى الـهـنـد مـؤكـدا بـان فتح
ابـواب التصدير ستعطي زخم اكبر في
دعم عــــمـــلـــيـــات االنـــتـــاج لـــلـــمـــواسم

القادمة).  
والــتــقى رئــيس كــتــلـة دولــة الــقــانـون
الـنيابية عـدنان هادي األسدي األربعاء
ــائــيـــة مــهــدي رشــيــد ــوارد ا وزيـــر ا
ـتـقـدم في الـوزارة الك ا احلــمـداني وا
وقــال بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس انه
(تــمت خـالل الـلــقــاء مــنــاقــشـة الــواقع
ـيـاه وتـأمـيـنـها في االروائـي وتوزيع ا
ثنى ورفع اقـضيـة ونواحي محـافظـة ا
ــائـــيــة الـــتــجـــاوزات عــلـى احلــصـــة ا
ـثـنى.  وأضاف اخملـصـصـة حملـافـظـة ا
األســدي" ضــرورة إكـمــال مـشــروع مـاء
الـسماَوة الكبير و انشاء سدود حصاد

ــيـــاه (اخلــرز والــعــوجــة). كــمــا دعــا ا
األســـدي (الـــوزيــر تـــنـــفـــيــذ طـــالـــبــات
واحـــتــيـــاجــات دائـــرة مــاء الـــســمــاَوة
والـرمـيـثـة والـوركاء واخلـضـر وتـوفـير

الهيئة جنحت في استقطاب العديد من
ــسـتــثـمـريـن والـشـركــات وحل بـعض ا
االشـكاالت ودفع مشاريع مهمة لألمام 
مـؤكدا بان االستثمـار له ابعاد ايجابية
في االنــتــعــاش االقــتــصــادي وتــوفــيــر
فــرص عــمل آلالف الــعــاطــلــ ) .  ومن
جـانب آخـر قـال رئـيس االحتـاد احملـلي
لــلـجـمـعــيـات الـفالحـيــة في ديـالى رعـد
الــتـــمــيــمي لـ ( الــزمــان )  ان ( ديــالى
صـدرت عن طـريق جتار وشـركات نـحو
 1000طـن من اجــود اصــنــاف الــتــمـور
الــعــراقــيــة الى اسـواق  8دول بــيــنــهـا
عـربية واخرى اسالمية خالل االسابيع

اضية).  ا
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واضـاف التـميمي ان  (الـتصـدير يأتي
بـعد توقف دام ألكثر من عشر سنوات 
الفـــتــا الى ان فــتح ابـــواب الــتــصــديــر
ســيـؤدي الى نـتــائج ايـجــابـيـة في دعم
اصــحـاب الــبـســاتـ من خـالل اضـافـة
ايــرادات مـــالــيــة تــعــوض خــســائــرهم
لــلــمــواسم الــسـابــقــة  مــبــيــنـا الى ان
مـستوى غزارة االنتاج للموسم احلالي
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ـالـيـة وحل مـوضـوع الـتـخـصـيـصـات ا
ـياة نـقص الـوقـود فـي مـحطـات ضـخ ا
في احملـافـظـة واقضـيـتـها ونـواحـيـها).
ـسـانـدة مـن جـهـته طــالب احلـمـدانـي 
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اعـلـنت هـيـئة االسـتـثـمار  في مـحـافـظة
ديـــــالى  عن مـــــنح ثــــمـــــاني اجــــازات
اسـتثـمـارية في قـطاعـات حيـوية بـكلف
تـصل الـى اكثـر من  300 مـلـيـار ديـنـار.
وقـال مديـر هيـئة اسـتثـمار ديـالى كر
الــعـــزاوي لـ(الــزمــان) امس ان (هــيــئــة
اســتـــثــمــار ديــالى مــنــحت  8 اجــازات
اسـتثمارية في قطاعات حيوية مختلفة
مـنها االسكان بكـلف اجمالية تصل الى
اكـثـر من  300مـلـيـار ديـنـار   الفـتا الى
ان هــنــاك اجــازات وصــلت الى مــراحل
مـتقـدمة جـدا وسيـتم االعالن عنـها فور
االنــتـهــاء من كـافــة االجـراءات االداريـة
ان والــقـانــونـيــة).  واضـاف الــعـزاوي 
(ديـــالى مــحـــافــظـــة غــنـــيــة بـــالــفــرص
االســتـــثــمــاريــة الــواعــدة في مــجــاالت
مـــتــعـــددة لــكن االوضـــاع االمــنـــيــة في
ـاضـيـة كــانت تـمـثل عـامل الــسـنـوات ا
حتــدي لـكن الـوضع تــغـيـر االن وهـنـاك
توفرة). اقـبال على اسـتغالل الفـرص ا
واشــــــار الـــــعـــــزاوي   الى ان  ( ادارة
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احلـمـلـة التـي تنـفـذهـا الوزارة من اجل
رفع جــمـيع الـتـجـاوزات عـلى الـقـنـوات
االروائـــيـــة لـــتــــأمـــ جـــمـــيع اخلـــطط

الزراعية.

≈ŸUL²ł∫ هيئة إستثمار ديالى في إجتماع

جو بايدنحسن روحاني

غالف مجلة تا



ؤتمر  شعار ا

أتـقـدم بـجــزيل الـشـكــر واالمـتـنـان والــتـقـديـر
والــعــرفـان لــلــســيـد رئــيس مــجــلس الــنـواب
الـعـراقي والسـادة الوزراء والـنـواب ولكل من
واسـاة سواء بحضورهم قدم لنـا التعازي وا
العزاء أو عـبر االتصال الهـاتفي أو بالرسائل
النـصية أو عبـر وسائل التـواصل االجتماعي

لوفاة والدنا 
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 نـسأل الله العزيـز الرحيم ان يجـنبكم السوء
والـبالء وان يــرعــاكم بــعـنــايــته ويـحــفــظـكم

جميعا...
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بسم الله الرحمن الرحيم

www.azzaman.com
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هدية العراق الى لبنان

برهم صالح

من طـعــون وشـكـوك كـانت الـسـابــقـة
ـواطـنـ سـبـبـا رئـيـسـاً في عـزوف ا
وقـــوّضـت ثـــقـــة عـن االنـــتــــخـــابــــات
ـواطـنــ بـشـرعـيـة الــنـظـام الـقـائم ا
داعيا والعمـليـة االنتخـابية بـرمّتهـا)
الى (تــمــكــ جــيل ســيــاسـي جــديـد
يــأخــذُ عــلى عــاتــقه إكــمــال مــشـروع
وفـاءً لـلـدمـاءِ التي ـنشـود اإلصالح ا
ريــــــــــــــقـت فــي طــــــــــــــريـق اإلصـالح أُ
والتـغيـير) وتـابع ان (اقرار الـقانون
ثّل كلَّ ما نطمح رغم إقراره لكنه ال 
ــثل تـطـوراً و في الــوقت ذاته إلـيه
ولـبـنـةً أسـاسـيـةً نـحو نـحـو األفـضل
ويـــؤكـــد االعـــتـــبــار طـــريق اإلصـالح
ـــصـــدر األســاسي لـــلــشـــعب كـــونه ا
وصـوال الى اإلرادة لـشــرعــيـة احلــكم
احلــرة لــلـعــراقــيــ في حــكم رشــيـد
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وكــان صـالح قــد اكــد ضــرورة حـسم
ـــســائل الــعـــالــقــة وفـق الــدســتــور ا
وإرادة الـــكـــركـــوكـــيـــ بـــعـــيـــداً عن
الــتــهــمــيش وســيــاســة فــرض األمــر
الـواقع.  واشـاد رئــيس اجلـمـهـوريـة
خالل اســـتــقــبــالـه وفــداً من وجــهــاء
الـبــشـيــر وداقـوق بـ (صـمــود أهـالي
وقـدّرَ كـركــوك في مـواجــهـة اإلرهــاب
ـدينة في التضـحيات الـتي قدمـتها ا
سـبـيل مـنع تـنـظـيم داعش اإلجـرامي
مـشـدداً ـقـيـتـة) من حتـقـيق أهــدافه ا
عـــلـى (ضـــرورة تـــكـــثـــيف اجلـــهـــود
تـربص األمنـية ومنع اإلرهـابيـ ا
من اســــتـــغالل األوضــــاع وتـــهـــديـــد
ــديــنـة) الــتــعــايش بــ مـكــونــات ا
واســتـمـع صـالح مـن أعـضــاء الــوفـد
إلى (شرح مفصل بشأن األوضاع في

قــــريـــة الـــبـــشـــيـــر ومـــنـــاشـــدات من
ونـظـرَ حـيث دعــا إلنـصـافــهم أهـلــهـا
بــعــدد من طــلــبــات ذوي الــضــحــايـا
مـــؤكـــداً ضـــرورة حلّ ـــهـــمـــشـــ وا
ـشــاكل الــتي تـواجه أهــالي داقـوق ا
ـــســـائل ومـــعــــانـــاتـــهم في بــــعض ا
الـــعــالـــقـــة) ولــفت الـى ان (اهــمـــيــة
حتقيق االسـتقرار وحـماية الـتعايش
والـتـزام العـدالة السـلـمي في كـركوك
كونات االجتماعية وضـمان حقوق ا
واحــتــرام دون تــهــمــيش أو إقــصــاء
ــلــكـــيــة ومــنع الـــتــغــيــيــر حـــقــوق ا
والــتـوصل إلى حـلـول ـوغـرافي الـد
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ــهــجــرين اكــدت وزيــرة الــهــجــرة وا
ايـفـان فـائق جـابـرو ان دفـعـة جـديدة
من الـــنـــازحـــ عـــادت الى مـــنـــاطق
ســـكـــنـــاهم االصـــلـــيـــة في اقـــضـــيــة
وذلك ضمن ونواحي محافظة االنبار
بـرنــامج الـعـودة الــطـوعـيــة واآلمـنـة

التي تنظمها الوزارة .
واوضـحت في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
ديـنة السياحية امس ان (مخيمات ا
وعـــامــريــة الــفـــلــوجــة وبـــالــتــعــاون
والـتـنـسـيق مع وزارة الـنـقل وقـيـادة
شـهدت عـملـيـات االنـبـار واحملافـظـة 
الـيـوم عـودة 179 نـازحـا الى مـحـال
ســـكـــنـــاهم االصـــلـــيـــة في اقـــضـــيــة
الــــــقـــــــائم ونــــــواحـي الــــــرطـــــــبــــــة 
الــصــقالويــة الــفــلــوجــة اخلــالــديـــة
متـمنـية  ـحـافظـة االنبـار والكـرمة 
عـلـى الـنـازحــ الـراغــبـ بــالـعـودة
الــتــواصل مع كــوادر فــروع الــوزارة
بـــغــيــة الــتــنـــســيق مــعـــهم لــتــأمــ
مـــســتـــلــزمـــات تـــلك الــعـــودة من كل
اجلــوانب تـوفــيـرا لــلـوقت ولــلـجــهـد

بذول على هذا الصعيد) . ا
واشــــارت جــــابــــرو  إلى أن (األيــــام
قبلة ستشـهد عودة وجبات جديدة ا
من الـعــوائل الـنـازحـة مـن مـخـيـمـات
احملـــافــظـــة إلى مـــنــاطق ســـكــنـــاهــا
األصـلــيـة تـمــهـيــدا لـغـلق اخملــيـمـات
وانـــــــهــــــــاء مــــــــلف الــــــــنــــــــزوح في
مــــؤكـــدة (ســــعي الـــوزارة األنــــبـــار)
إلغالق مـلف الـنــازحـ بـأسـرع وقت
ـكن بـعـودة جـمـيع االسـر الـنـازحة
إلى مناطـقها احملـررة طوعيا مع حل
كل االشــكــاالت الــتي مـن شــأنــهـا ان
تعرقل عودة االهالي إلى مناطقهم).

ودعا رئيس اجلمـهورية برهم صالح
الى تــمــكــ جــيل ســيــاسي جــديـدة
يــأخــذ عــلى عــاتــقه اكــمــال مــشـروع
جـــاء ذلك خالل ـــنـــشـــود  االصالح ا
مـصادقـته عـلى قـانون االنـتـخـابات .
وشــدد صــالح في تــصــريح تــابـعــته
(الزمـان) امس على (ضـرورة حتقيق
مـــتـــطـــلـــبــات إجـــراء االنـــتـــخـــابــات
مـبــنـيـة عـلى أسس الـنـزاهـة ـبـكـرة ا
ا والـعـدالة في مـخـتـلف مـراحـلـهـا
فــي ذلـك الــــــــــــــتـــــــــــــســــــــــــــجـــــــــــــيـل
والــتــنـســيـق الـفــاعل الــبــايــومــتــري
واجلـاد بـ مــفـوضـيـة االنــتـخـابـات
تحدة للرقابة واإلشراف من واأل ا
واشـــــار الى ان أجل حتـــــقـــــيق ذلك)
تـهدد (الفـساد االنـتخـابي آفة خـطرة
الــــســــلم اجملـــــتــــمــــعـي والــــسالمــــة
وال بـد من قـطع الـطريق االقتـصـادية
واكـد صـالح ان (مـا أمـام هـذه اآلفــة)
شـــهــدته الــعــمــلـــيــات االنــتــخــابــيــة

لـلـمــسـائل الـعـالـقــة بـاالسـتـنـاد عـلى
بـعـيداً الدسـتـور وإرادة الـكركـوكـي
عن كل قيمـومة وسيـاسة فرض اإلمر
ـوارد الــغـنــيـة مـؤكــدا ان (ا الـواقـع)
الطبيعيـة والبشرية الـتي تتمتع بها
يـنـبــغي أن تـنـعـكس إيـجـابـاً ـديـنـة ا
ويــجب عــدم ادخـار أي عــلى أهــلــهــا
جهـد من أجل أن يـنـعم الـكركـوكـيون
لـلحيلولة دون بحياة آمنـة ومستقرة
دينـة ساحة تأز األوضاع وجـعل ا
ومـضى صالح ـشـاكل) للـخالفـات وا
الى الــقــول (اتــابـع عن كــثب مــجــمل
واعـــمل عـــلى األوضـــاع في كـــركــوك

تـــذلــيل الــصـــعــاب أمــام الـــقــضــايــا
من أجل والـهـمـوم اخملـتــلـفـة ألهـلـهـا
وضــمــان ــســائـل الــعــالـــقــة حـــسم ا
حــــــــــمـــــــــــايــــــــــة أمـن وحــــــــــقــــــــــوق
ـــتــطـــلــبــات وتــوفـــيــر ا ـــواطــنـــ ا
قـدم الوفد عـيشيـة لهم). من جـانبه ا
شــــــكــــــره وتــــــقــــــديـــــــره لــــــرئــــــيس
عـلى حـرصه ومـتـابـعته اجلـمهـوريـة
ــــديــــنــــة ــــتــــواصــــلــــة ألوضــــاع ا ا
حيث ثمّـنوا دوره الكـبير في وأهلهـا
ــسـائل الـتــعـاطي مـع الـتــحـديـات وا
ديـنة وأهـلهـا وضمان التي تـواجه ا

االستقرار فيها.
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الشبق السلـطوي آفة رهيبـة  وهي ال تُبالي باجـتراح الفظائع مـهما بلغت

نتائجها الكارثية ...
-2-

وتاريـخ العـالم مـليء بـالـشواهـد الـدمـوية الـتي تـعـزز مـاقلـنـاه  ويـكفي أنْ
صابون بالـشبق السلطوي مع أقرب الناس اليهم ذابح مارسها ا نُذّكر 

رَحِماً فكيف بهم مع اآلخرين ?
-3-

ومنذ ايـام واخبار نـتائج االنـتخابـات الرئاسـية االمـريكيـة تتصـدر نشرات
االخبـار  وهي تـشـير الـى تقـدم ( بـايـدين ) على ( تـرامب ) وتـفـوقه عـليه

في معظم الواليات وإنْ لم تعلن النتيجة الرسمية احلاسمة حتى اآلن :
-4-

الشبق الـسلطـوي هو الذي حمـل ( ترامب ) قبل مـوعد إجراء االنـتخابات
على التحذير من التزوير .. 

وما هـذا الـتزويـر اخملـترع االّ االنـعكـاس احلـاد لذلـك الشـبق الـسلـطوي 
ـا جتـرى وفـق نـظـام مـحدد وإالّ فـان االنـتـخـابـات ال جتـري عـشـوائـياً وا

دقيق .
-5-

ـرفوعـة ضـد نـتائج االنـتـخـابات في وجاءت قـضـيـة الدعـاوى الـقـضائـيـة ا
بـعض الــواليــات  والـتي ردت احملــاكم بــعـضــهـا - كَــحَـلَــقَــةٍ من حـلــقـات

الكشف عن ذلك الشبق السلطوي احملموم .
-6-

رفوعة وسيـلة مشروعة ومقبولة ولكنّ األمر لم يبق والدعاوى القضائية ا
محصـوراً في نطاق تـلك الدعاوى الـقضـائية حـيث بدأت االشتـباكات من
قبل أنصار (ترامب) مع انـصار (بايدن) وهذه االشـتباكات خطـيرة للغاية

حيث انها تعني بداية احلرب األهلية التي تمزق النسيج االجتماعي.
وتعصف بالسلم واألمن ...

-7-
قراطية ولكنهم في احلقيقة ال ان اصحاب الشبق السلطوي يتغنون بالد

يلتزمون بها على االطالق .
ؤسسات الرسمية في البالد من ولقد عرف عهد (ترمب) بالتجـاوز على ا
خالل فـرض رأيـه الـشــخـصـي واالعـتــزاز بـنــظــراته ونـظــريـاتـه حـتى في
سـائل السـياسيـة واالقتـصادية سائل الـصحـية فـضالً عن غيرهـا من ا ا

واالجتماعية .
ـراقبون علـيه ضعفه الـشديد بل عدم مـباالته بأخطـار كوفيد ولقد سجّل ا
تـحـدة االمـريكـيـة فـتكـا ذريـعا ال وهـذا مـا فتك بـالـواليـات ا 19- كورونـا 
ـالي بل عـلى مـسـتوى الـوفـيات على مـسـتـوى االصابـات الـتي كـانت با

العالية أيضا .
-8-

ــا تــنــطــوي عـلــيه وهــكــذا تـتــكــشف يــومــاً بــعــد يـوم الــفــصــول اخلــفــيـة 
قراطية ) من أعراض وأمراض وما يقترف باسمها من مهازل . (الد

-9-
واخلالصة 

ان الـشـبق الــسـلـطــوي يـحـول بــ أصـحـابه وبــ الـعـمل لــصـالح الـبالد
لـة وبالـتالي والعـباد  ذلك أنـهم ال يتـجاوزون احلـسـابات الـذاتيـة قيـد ا

فهم يعملون لصالح مصاحلهم ومكاسبهم وامتيازاتهم ...
-10-                                      

وعــلى الــنـــاخــبــ ان يــكــونــوا فـي غــايــة االنــتــبــاه
والتـدقيق لـئال يُـوصلـوا أصحـاب هـذه النـزعة الى
كــراسي احلــكـم حــيث ال يــنــفـــعــهم ان يــعــضــوا
ـسـكـونون أصابـع النـدم بـعـد ان يـسـيطـر اولـئك ا

بالشبق السلطوي على معاقد األمور .

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6806 Monday 8/11/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6806 االحد 21 من ربيع االول  1442 هـ 8 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020م

مـا زال الـعالم يـتـرقب ويـنـتظـر اعالن نـتـائج االنتـخـابـات االمريـكـيـة ب
ـنـتهـيـة واليته (دونـالـد ترامب 74 عاماُ) ـرشح اجلمـهـوري الرئـيس ا ا
قراطي (جو بايدن 77 عاماً) والكثير من الدول رشح الد ومنافسه ا
تــتـرقب بــشـغف إعـالن الـفـائــز بـدرجــات مـخــتـلـفــة من الـقــلق واخلـوف
والـتــرقب لــلــنـتــيــجــة الـتـي قـد وصــلت درجــة عــنـد الــبــعض اكــثـر من
لك) او ـعروف (مـلكي اكـثر من ا ثل ا ا يـؤيد ا االمريـكي انـفسـهم و

 . امريكي اكثر من االمريكي
وحتى تتب هوية الرئيس القادم الزالت االرقام ثابته منذ ثالثة ايام في
تـابعة احلدث معظم شـاشات القـنوات التي جـندت نفـسها ومـراسليـها 
ـهم لـلـعـالم جـمـيـعـا والذي يـتـرك آثـاره وسـطـوته عـلى عـالم الـسـيـاسة ا

واالقتصاد والصحة واالمن والكثير من شؤون احلياة. 
وسائل االعالم تنقل عن (ترامب) سـيل من االتّهامات بحـصول عمليّات
تــزويـر وقــال "إذا أُحـصــيت األصـوات الــقـانـونــيـة أفــوز بـســهـولـة إذا
ـكـنـهـم أن يـحـاولـوا أن يـسـرقـوا أحـصــيت األصـوات غـيـر الـقــانـونـيّـة 
االنتخابات مـنا". في ح بدا (جو بـايدن) يقترب من الـفوز بل وتنشر
نتخب".  بعضها تغريدات تشير إلى جو بايدن على أنه "الرئيس ا

ـنـشورات دخـول تـويـتر وفـيـسـبـوك حـلبـة الـصـراع االنـتخـابي بـسـبب ا
ـنـشـورات وحـجـبهـا أو احلـد من ـا دعـهـاهـمـا الى تـأشـيـر ا الـكـثـيـرة 
انتـشـارها عـندمـا تتـضـمن إعالنا سـابقـاً ألوانه أو هـجمـات كاذبـة على
عملية الـتصويت مع لصق عبـارة " لكن فرز األصوات لم ينـته بعد" منذ
إغالق صـنـاديق االقـتـراع في وقت مـتـأخـر من يـوم الثـالثاء 2 نـوفـمـبر
ـدنـيـة  والـتـوجـيـهات 2020 الن ذلك يـتـمـاشى مع سـيـاسـة الـنـزاهـة ا

س بنتائج االنتخابات".  حول ا
بايـدن عبـر عن ثقـته بالـفوز بـعد ثالثـة أيام عـلى االنتـخابـات لكن بدون
أن يــعـلن الـنـصـر داعــيـا األمـيـركـيــ الى الـتالقي فـيــمـا حـذر الـرئـيس
ـنــتــهــيــة واليــته دونــالــد تــرمب من أي اعالن "غــيــر شــرعي" بــالــفـوز ا
واعــتــمـاده لــهـجــة حـدة وغــضب وصــلت الى حــد وصـفه  انــتـخــابـات

"مسروقة". 
تداعيـات نتائج االنتـخابات الرئـاسية االمـريكية تـؤثر على منـاطق كثيرة
في العالم وكل طرف ينـظر الى مصاحله ومستـقبل عالقاته مع امريكا
ـلفات حسب شـخصـية الرئـيس االمريـكي القـادم خاصـة فيمـا يتـعلق 
لف مـهـمة وحـسـاسـة مـثل العالقـات االمـريـكـية مع الـصـ وروسـيـا وا
االيراني والـتركـي والعالقـات مع السـعوديـة وانعـكاسـاتهـا على الـعراق
وســوريـا ولـبــنـان والــيـمن ي وتـأثــيـر كل ذلك عــلى اسـرائــيل وخـطـوات

التطبيع معها. 
رغم ان أبــجـديـات الـسـيـاســة األمـريـكـيـة فـي الـشـرق األوسط تـقـول أن
األمـريـكــيـ يـفـضـلـون الـتـعـامل وحـتـى الـتـحـالف مع األقـويـاء حـتى لـو
اختلفوا معهم وال يحبذون التحالف مع الضعفاء حتى لو كانوا تابع
لهم لـهذا جنـد األمريـكي يـتحـالف مع ... في العـديد من الـقضـايا رغم

االختالف ويركل... مع أنهم يتهافتون على أمريكا. 
ـا سـيـظـل إعالن الـفـائـز في االنــتـخـابـات عـالــقـا ويـكـون عـلى عــلـيه ر
ا جرى في كل االنتخابات السابقة الن احلزب اجلميع االنتظار اكثر 
اجلـمـهــوري سـيـلـجــأ إلى الـطـعــون االنـتـخــابـات لـدى احملــكـمـة الــعـلـيـا
ـته في االنتـخـابـات ولم يـقم بـإعداد و(تـرامب) ال يـنوي االعـتـراف بـهـز

رشح اخلاسر خطاب التنازل الذي عادة ما يلقيه ا
في االنــتـخـابــات األمـريــكـيـة و(بــايـدن) واثق من
الفـوز وأعـد خـطة الـيـوم األول للـرئـاسة رغم ان
الــرئــيـس األمــيــركي الـ 46 الــقــادم بـــالــنــســبــة
ـنـطـقتـنـا ال يـخـتـلف ان كـان تـرامب او بـايدن...

(ترايدن)... 

صــعــبـة
حــــــــــيـث
نـــســــبـــة
الــــفــــقــــر
تـــــرتـــــفع
وبـــــــــــــات
بـــحـــاجـــة
إلــــى دعـــم
مـــــــــــــــــــــــن
األشــــقــــاء
وتـــــــــــوجـه
بالشكر إلى
احلــــكـــومـــة
الـــعـــراقـــيــة
عـــــــــــــلـى كـل
ــســاعــدات ا
الــــــــــــــــــــــتــي

تقدمها. 

بدوره قـال الـقائم
باالعـمال الـعراقي
الــــنــــصـــراوي إن
"هذه الهبة مقدمة
إلـى أشــــقــــائــــنــــا
ـتـابـعـة من الـقـيـادة الـلـبـنـانـيـ 
ـا لهـا من أثـر معـنوي الـسيـاسـية 
على لـبنـان ومرفأ بـيروت لـتجاوز
الـصـعــاب بـعـد الـكـارثــة الـكـبـيـرة

وهي مقررة كمساعدة آنية".
واشــــار بـــــ الـــــســــفـــــارة الى ان
"توجـيهـات القـيادة الـسيـاسية في
الـعــراق كـانت بـرســو الـنــاقـلـة في
مرفأ بيـروت كخطوة رمزيـة لتشير
الى قدرة لبـنان ومرفـأ بيروت على
حتــدي الــصــعــاب والـنــهــوض من

هذه احملنة بأسرع وقت".
وكـان الـعـراق قـد ارسل مـسـاعدات
الى لبنان بـعد تفجيـر مرفا بيروت
مـنـهـا مـســاعـدات طـبـيـة وغـذائـيـة
وإنـسانـية اقـلتـها طـائرة عـسكـرية

اضي عراقية في 16 اب ا
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االن اكشفت شـرطة بلديـة الغبيري
عن كارثـة تخـزين آالف األطنان من

الطح
ـرسلـة من العراق سـاعدات ا من ا
ـدينة الـرياضية في مسـتودعات ا
ـدرجـات وفي بـشـكلٍ سـيّئ أسـفل ا
الــقـاعــات الـســفـلــيـة ويــجـري االن
الـتـحقـيق لـتـحديـد مـصيـر هـديتـنا
هل بقي منها ما هو سليم ام يجب

ان كلّه?  
وحــسب صــحــيـفــة الــنـهــار يــقـول
رئــيس بـــلــديـــة الــغـــبــيـــري مــعن
اخلــلـيل إنّ "تـخـزيـن مـواد غـذائـيـة
في ملعبٍ رياضي هو عمل مخالف
ـديـنـة لـلـقـانـون" لـكـن مـديـر عـام ا
الـــريـــاضــــيـــة وبـــطــــلب من وزيـــر

االقــــتـــصـــاد وافق عــــلى تـــخـــزين
الـطـح لـفتـرة قـصيـرة ريـثمـا يتمّ
ـكـن أن يـبـقى في تــوزيـعه ألنّه ال 
ـفـترض الـبـاخرة. بـرأيه كـان من ا
تـــــوزيـــــعـه من الـــــبـــــاخـــــرة فــــوراً
ـــســـتـــحـــقّــ مـن فـــقـــراء وأفــران
وغــيــرهـم "لــكن لـألسف الــروتــ
ــديــنــة والال مـــســؤولــيــة ورّطـت ا
الرياضية في موضوع التخزين".  
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ويـــروي أنّ بـــعـــد عـــلم الـــبـــلـــديـــة
بـتــخـزين الـطـحـ وفي ظل حـلـول
الــطــقـس الــســيئ أرســلت فــريــقــاً
لـسالمـة الغـذاء لـلـكشف عـلى حـالة
الطح لكنّه مُنع من تأدية مهامه
من قِــبل وزيــر االقــتــصـاد مــا دفع
الــــفـــريق إلـى االنـــســــحـــاب بــــعـــد
انـــتــــظـــاره نـــحــــو ثالث ســـاعـــات
ونـــصـف الــســـاعـــة لـــلــدخـــول إلى
ـديــنـة إذ لم يــسـتـطـع احلـصـول ا
عــلـى تــصـــريحٍ لــلـــكــشف "رغم أنّ
ديـنة الـرياضيـة هي ضمن بـلدية ا
الـغـبـيـري ويـحقّ لـنـا الـكـشف ولـنا
الصالحيـة بالقانون لـلكشف على
كافـة مسـتودعـاتها وأمـكنـة تخزين
الـغـذاء ضـمن

نـطاقـها بـغض النـظر إذا
كـان مـكـان الـتخـزين قـانـونـياً

أم ال".
ديـر الـعام لـلـمنـشآت وقـد أوضح ا
الــريــاضــيــة ريــاض الــشــيـخــة في
بيان تعليقاً على موضوع الطح
ـــديـــنــة ـــوجـــود في مـــنـــشـــآت ا ا
الــريــاضــيـة أنّ "الــطــحــ مــخـزَّن
لـصالح وزارة االقـتـصاد بـنـاءً على
ـدة 15 يـومــاً ال غـيـر إلى طــلـبــهـا 
حـ تـوزيعه ولـيس لـنـا أي عالقة

وضوع". بهذا ا
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رافق الوفد العراقي ا

الطح في مكان غير مناسب
اكياس من 

ضمن حمـلة إغاثـية دشنـها العراق
ـسـاعدة الـلبـنانـيـ بعـد التـفجـير

الهائل الذي شهده مرفأ بيروت.
وحملت الباخرة الفـتة كتبت عليها
عـبـارة "هديـة الـشـعب الـعراقي إلى

الشعب اللبناني الشقيق" 
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وقـال بـيـان لـلـسـفـارة الـعـراقـية في
بــــــــــيـــــــــــروت فـي حــــــــــيــــــــــنـه  ان
"الـنـاقـلـةالعـراقـيـة (بـصـرة) وصلت
الى مـرفـأ بـيـروت مـحـمـلـة بـعـشـرة
آالف طن مـن الـــطـــحــــ وكـــان في
استقبالها وزير االقتصاد اللبناني
راوول نــعــمـــة والــقــائم بــاالعــمــال
الــــــعــــــراقـي في بــــــيــــــروت أمــــــ

النصراوي".
الـوزيـر الــلـبـنـاني قــال عـنـد تـسـلم
ــر في ظـروف الـهــديـة أن لــبـنـان 

الــعـراقــيـة لم تــوزع ولم تـصل الى
ا هي مخزنة الشعب اللبـناني وا
في مـكـان ال يـصـلـح للـتـخـزيـن وقد

تتلف.
الــهـــديــة وصـــلت في 12 تـــشــرين
ــــــاضـي عــــــلـى بــــــاخــــــرة االول ا
كــمـســاعـدات عــراقـيــة إلى لـبــنـان

تالحـقــنـا الــفـضــائح في كل مــكـان
حـتى ان كان الـسـبب ليـس عراقـيا

وهذا اخرها.  
فــضــيــحــة هــديـــة الــطــحــ الــتي
ارسـلـها الـعـراق هديـة الى الـشعب
الـلـبـناني بـعـد كـارثة مـرفـأ بـيروت
فـــقــــد اكـــتــــشف االن ان الــــهـــديـــة
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 تــوفي اجلــمــعـة عن  86 عــامــاً الــكــاتب الــروسي مــيــخـائــيل جــفــانــيــتــســكي الــذي يُـعــتــبــر من أهم فـي كـتّــاب الــقــصّــة الــســاخـرة
السوفيـاتية.واشتهر جـفانيتسكي بكـتاباته الساخرة الالذعة ويـحفظ الروس عن ظهر قلب عـدداً من عباراته واألمثال واحلكم الواردة
في مـؤلفـاته.ومن هذه الـعبـارات مثالً: "الـسخـرية مـنك ليـست مشـكلـة. األسوأ هـو البـكاء عـليك" و"في احلـياة ثـمة دائـماً مـكان لـعمل

كان".  كن عن هذا ا رء أبعد ما  همّ أن يبقى ا بطوليّ. ا
ـير بـوتـ رسالـة تـعـزية إلى عـائـلـة الراحل الحظ فـيـهـا أنه "كان يـتـقن الـتحـدث عن أمـور مـهمـة وجـديـة بطـريـقة ووجه الـرئـيس الـروسي فالد

فكاهية وكنا نحبه كثيراً لهذا السبب في روسيا وفي الكثير من الدول األخرى". 
ورأى في رحيله "نهـاية مرحلة بأكـملها".وكان جفـانيتسكي قرر في مطـلع السنة احلاليـة عدم االستمرار في تقـد عروض ساخرة فردية على
سـرح واالكتفـاء بالكتـابة منـهياً بـذلك مسيرة  50 عامـاً على اخلشبـة.جتدر اإلشارة إلى أن جـفانيـتسكي من موالـيد أوديسـا في أوكرانيا ا
عـجب ـير زيلـينسـكي إن "السخـرية صنـعت حكمـة الكثـيرين" مؤكـداً أنه "من أشدّ ا وهـو درس الهنـدسة في األصل.وقـال الرئيس األوكـراني فولود

بقوة فكر" جفانيتسكي.
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يحيى حقي ومصطفى عبد الله

يـغـري كتـاب " جـهـاد في الـفن" على
ـتـعـة ألنه يـسـرد أكــثـر من قـراءة 
ـصري الـكبـير عـلى لسـان الكـاتب ا
يـحــيى حـقي جتـربـته الـغـزيـرة في
مـجال الـسرد الـقصـصي والروائي
ـسـرح والــيـومـيـات والــدراسـات وا
والـــتـــرجـــمـــات فـــضـالً عن عـــمـــله
صـرية الـدبلـومـاسي في السـفـارة ا
في أكــثـر مـن بـلــد عــربي وأجــنـبي
ونـشـاطه هـنـاك. الــكـتـاب جـاء عـبـر
حـوار طـويل أجـراه مـعه الـصـحـفي
ـصـري الـبـارز مـصـطفى والـكـاتب ا
عــبـد الــله بــذل فـيه جــهــداً بـالــغـاً
لــيـــكــشف لـــنــا قـــارة هــذا الـــكــاتب
الكبيـر وبتفاصـيل ثرية في احلياة
واإلبـــداع والـــفــــكـــر والـــســـيـــاســـة
والــــــعالقــــــات واألخـالق لـم نــــــكن
عـرفنـــــــاها بـهذا الـشمـول من قبل.
يـصـدّر الـكـاتب عـبـد الـله صـفـحـات
ـقـطع صــغـيـر عـلى لـسـان كـتـابه 
الــكـاتب الــكـبــيـر يــحـتــرس فـيه من
"قـــولـــة" أنـــا الــــتي ســـتـــرد مـــا دام
احلــــديث يـــــصب في الــــتــــجــــربــــة
الــشــخـــصــيــة: " أنــا مع احــتــرامي
ـة أعوذ والـتـزامي باحلـكـمـة القـد
مـن قــولـــة أنــا" ص5بـــدأت جتـــربــة
األســتـاذ عـبـد الـلـه مع يـحـيى حـقي
عـنـدمــا سـافـرا مــعـاً عـام 1984الى
ــنـاســبـة االحــتــفـالــيـة إيـطــالـيــا 
كتب بتوفيق احلكيـم التي أقامها ا
ـصري هـناك وأنـاب عنه الثـقافي ا
ــرض طــار ألمّ به فــكــانت حــقي 
اللقاءات هـناك اللقاءات الـتمهيدية
لالستـمرار في مـا سوف يـؤلف هذا
الـكـتـاب. يــقـسم الـكــاتب كـتـابه إلى
أقسام تـبدأ باحلوار الـذي استغرق
مـــائـــة وخـــمس عـــشـــرة صـــفـــحــة
ومــوضـوعــات أخـر; هي عــبـارة عن
مالحق وشــهــادات بــدأت بــشــهـادة
جنــيب مـحـفـوظ وانـتـهت بـشـهـادة
مـحـمد رومـيش وهـو كـاتب مـصري

كبير وغزيـر اإلنتاج مروراً بأسماء
مهمـة في عالم الثـقافة واألدب مثل;
فـؤاد دوارة د. لـويس عـوض أدور
اخلــــراط فــــتــــحي غــــا جــــمــــال
الغيطاني سعيد الكفراوي وأسماء

كبيرة أخرى.
ـمـتـعة إنّ مـا يـحـفـز علـى الـقـراءة ا
والــــنــــافــــعــــة في آنٍ واحــــد اآلراء
الــنـقـديــة  والـفــكـريــة الـتي تــتـعـلق
ـــوجــــهـــات الـــكـــتـــابـــة األدبـــيـــة
واجلـانب الـذي يـنبـغي أن تـنـتـهجه
ـصـريـة والـعـربـيـة وهو الـكـتـابـة ا
هـنـا حـسب مـنـطق الكـاتب الـكـبـير
اجلــانب االجــتـمــاعـي حتـديــداً مع
ـتطـلبـات الكتـابة احلـديثة انه  إ

تجددة. وتقنياتها ا
Èƒ—Ë —UJ «

وبـرغم أن احلــوار ومــا تــخـلــله من
أفـكـار ورؤى ولــغـة كـان ارجتــالـيـاً
قـائـمـاً عـلى آلـة تسـجـيل فـلـقـد كان
يؤشر على الـبعد الثـقافي واللغوي
لــــلـــــرجل الـــــذي كــــان مـن دعــــواته
للـمثقـف الشـباب إتقـان لغة ثـانية
والسيـما أإلنكـليـزية من أجل قراءة
الـكـتـاب بلـغـته األم ولـيس متـرجـماً
ترجمة ركيـكة في أغلب األحوال.لذا
فـإن إجــادة لــغــة ثــانــيــة لــلــشــبـاب
ـا هـي مـسـألـة حـياة أو الـعـربي" إ
موت" ص 73وهو يجيد ثالث لغات
أو أكـثـر كـاإلنـكــلـيـزيـة والـفـرنـسـيـة
واإليطالية وله في ذلك ترجمة عدد
ـسـرحـيــات والـروايـات.يـولي مـن  ا
الكاتب الكـبير عربيته عـناية فائقة
ولــــــعـل من طــــــريـف ذلك أنـه أعـــــاد
صـيـاغـةَ جـمــلـةٍ ذات مـرةٍ أكـثـر من
خــمـس وثالثــ مـــرةً عــلى ســـبــيل
ــثـــال. فــهــو له جــهــاد مع الــلــغــة ا
يـتـمـنى ألّـا يجـور أحـد عـلى جـهاده
مـعــهـا فـمــا " قـنـديـل أم هـاشم" إلّـا
الـلـغة الـتي أحـاطت مـيدان الـسـيدة
زيـنب بعـيون ثالث; "عـ محـايدة

مــحــلــيــة عــلـى ذلك ثم يــفــضل
عــرضـاً بــإعــادة طـبـع أعـمــاله في
ـصريـة الـعامـة لـلكـتاب الـهـيئـة ا
على عرض السفارة األمريكية في
ــوضــوع عـيــنه الــقــاهــرة عــلى ا
ــادي بـ ــقـابل ا بـرغم تــفـاوت ا
! ويـبرر ذلك بـقوله " ألن العـرض
عالقتنا مع أمريكا لم تكن على ما
يــرام ذلك الـوقت" ص  96ويـدافع
عن جنــــــيـب مــــــحــــــفــــــوظ أمـــــام
ـتـشـككـ بـأدبه " والـله الـعـظيم ا
أنــا أعــتــبــر جنــيب مــحــفــوظ من
مـــعــالم مـــصــر األثـــريــة ألن هــذا
الــرجل مــنـذ بــدأ يــكــتب عــبّـر عن
عبـقريـة وأصالـة ال حدّ لـهمـا كما
عـبّـر عن فـكـر لـيـبـرالي لم يـتـحول
عـــنه طـــوال مـــراحل إبـــداعه" ص

101. لقد كانت الرحلة مع
الــكـاتب الـكـبــيـر في مـا أفـاض به
فسـحـة طـويـلـة عريـضـة مـتـصـلة
أتاحت لـنا معـرفته من قـرب بقلم
كاتب صحفي كـبير هو اآلخر كان
لـصــبـره وجـهــده مـا عـرّفــنـا عـلى
شـرف الــعـمل الـصــحـفي حـيــنـمـا
يــكــون إبــداعـــاً يــضــاف إلى ذلك
ــة والـصــادقـة الــشـهــادات الـكــر
ـمـتعـة مـعاً الـتي صـدرت بحق وا
الـكاتب الـكبـيـر فدلت داللـة جلـية
على مكانة الـكاتب ونبل الشهود
وكــرامــة الــســاحــة الــتي تــوزعت
عـلـيـهـا أعـمـاله اخلـالـدة.  الـكـتاب
من إصـــــدارات اجملـــــلس األعـــــلى
لــلــثــقــافــة  عــدد الــصــفــحــات مع
الـصور  221من احلـجم الـكـبـيـر.

سنة الطبع 2005.

عــــ غــــاضـــبــــة  وعـــ
راضــيــة وكــيف انــعــكس
هـــــذا عـــــلى األســـــلـــــوب"
ص 43ثـم أنه فـي فــــقــــرة
أخــــرى من حـــواره يـــربط
بـــ الــلـــغــة والـــنــهـــضــة
األدبـيـة فـيـضـيف;  " وذلك
ألن اللـغة هي وعاء الـفكر
فإذا مـا كانت" مـبهـوقة" أو
ضـــيـــقـــة يــتـــأثـــر الـــفـــكــر
بــالـــضــرورة ألنــنـــا يــجب
عـليـنا لـكي نـتبـادل أفكـارنا
أن نـســتـخـدم لــغـة دقــيـقـة.
كن أن وأنا مـؤمن بـأنه ال 
تـنـمـو عـنـدنا نـهـضـة أدبـية
حــــقـــيـــقــــيـــة إال إذا تـــوجه
االهــــــتـــــــمــــــام إلـى ضــــــبط
األســلـوب وإحــكـامه بــحـيث

يـعــكس نــصـاعــة الـفــكـر..."ص100
ومن إنسانيته وتواضعه ورقّة قلبه
وقوفه مع الكومبارس ضد األبطال
ـكن تـعـديـلــهـا لـسـعـة أو بـعـبــارة 
داللتها أنه مع الـكومبارس أكثر من
األبـطال مـسـتعـينـاً عـلى موقـفه هذا
ثل الـشعبي " العـ ال تعلو على با
احلاجب" ثم يقـول" أنا لم أجرِ وراء
األبــطــال لــكـــنــني مــددت من قــلــبي
خـــيــــوطـــاً من الــــود تـــربـــطـه بـــكل
كـومـبارس أقـابـله أو حـتى أشـاهده
ــــســـرح أو في من بــــعـــيــــد عــــلى ا

الشارع...."ص  109.  
ويــــــجــــــمـع حــــــقـي بــــــ عــــــمــــــله
الـدبــلـومــاسي والـصـيــاغـة الـفــنـيـة
ألدبه حـينـمـا يردّ عـلى الـسؤال عن
إفادته فـنيـاً من حقـله الدبـلوماسي
إذ يــقــول; ".. ومن الــدبــلــومــاســيــة
يـتــعـلم اإلنــسـان حــسن الــتـصـرف
ـواقف والبـشر وكيـف يتـعامل مع ا
بــلــبـاقــة وهــذا كـله يــنــعـكـس عـلى
أسلوب الكاتب عند الكتابة" ص78
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وحـ يـسـتـعـرض بـعض صـفـحـات
حــيـاته يــشـيـر مـن حـيث يـدري وال
يــــدري إلـى بـــعـض أوجه الــــشــــبه
بعـميـد األدب العـربي طه حس إذ
كالهما تزوج من فـرنسية وكالهما
أفاد أو استعان بعينيها األول منذ
اقـتــرانه بـزوجـته والـثـاني مـنـذ أن
كلّ نظره قبل أكثر من عشر سنوات
قـــبل رحـــيـــله. وهـــو وطــنـي ونــزيه
الــــروح لم يــــركض عـــمــــره "خـــلف
الـفــلـوس" ص  95ويــضـرب أمــثـلـة

غالف الكتاب
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إشارة معرفية عن القاص محمد خضير 

ـكن ان يــقـال عن سـارد ×مــا الـذي 
مـعــرفي اتـقن الـصــنـعـة الــسـرديـة
واثــار جــدال مـعــرفــيـاً ايــنــمــا حـلت
ـوت سـرديــاته يـومــاً بـ ازمــات ا
وسيـول التـوابيت اعـلنـت بوضوح
اذا اردنا ان نـشيـد لوجـودنا مـباني
ســـرديـــة فـــعـــلـــيـــنــا ان نـــحـــرق كل
مـشـيـدات مـحـمد خـضـيـر الـسـردية
كــنـت اظــنه قــد اســتـــحــوذ عــلى كل
شيءْ حـتى ان مـعـلـمـنـا عـلـي جواد
علم االمهر. قال.( ان الطاهر وهو ا
عـليًّ ان اغوص عـميـقـاً في مكـونات

 !!( لكة محمد خضير السوداء
—ËdGÐ Q³F

عـبـأ بالـغرور الـذي كـنتهْ الـصـبي ا
دفـعني الى الـتأرجح بـ مكـتشـف
ظـلـلـت حـائـرا بــهـمـا حــتى حلـظـتي
الراهنة قـسراًْ شفيع محـمد خضير
وارجـــــــوحـــــــتـه حـــــــمــــــــلت اوراق
احـــتـــجـــاجـي واطـــلـــقت عـــواصف
غـضــبي امــام ســلـيم الــســامـرائي 

الـذي قال بـهدوء.. انـتم امـام محـنة
ملكـة السوداء جتاوز وامتحـان.. ا
مـعرفي لـصنـاعـات السـرد.. لم افقه
ايـــام اذ مـــا قـــاله االســـتـــاء ســلـــيم
الـسـامرائي شـيـئا  لـكنـي احتـفظت
بـــــالــــوصـــــيــــة كـــــذخــــر مـــــعــــرفي
مصـحوبـا بالـسؤال مـاالذي سـردي
يـز محمـد خضـير عن ذاك اجليل
الـذي وصــفـته الــنـقــديـة الـعــراقـيـة
ـتـأرجـح والـبـاحث عن بــالـضــائع ا
انتماء جيلي.. كـانت فكرة التجييل
ـطبعي بخبث التي اطلقـها حميد ا
هي الــــتي اطــــلت الــــســــؤال تــــلـــو
الــســؤالْ دون بــحث عن اجــابـة او
سؤال يدفع الى تقصي واستفسار
حـيــرة مــحــمـد خــضــيــر اجلـيــلــيـة
مــنـحــته قــدرات تــمـيــز خــاصـة به
السردية العربـية لم تك قد اكتشفت
درسة الشيـئة بعد ولم تك ناتلي ا
ســاروت والن روب كـريه قــد اعـلـنـا
حــضـورهــمــا االدبي الــعــربي بــعـد

ــا يــرغـب ظــلت هــذه ــمـــسك  ا
ـيــزة تــرافق الــســارد   وحتـثه ا
على نبش كل مـا يصادفه ويرغب
بــوضــعه ضــمن دوائــر االدهــاش
والـــــتـــــدوين األرثـي شـــــخــــوص
الــــســـارد بــــصــــريــــة  حتــــمل كل
ؤانيء ماتـستطـيعه من ارثـيات ا
والــشـــطــآن وحــكـــايــا الـــبــحــارة
وحـــنـــاجـــر الـــغـــنـــاء الـــبـــصــرة
بــالــنــســبــة حملــمــد خــضــيــر هي
لكته الـعظيمـة اخلالصة الود
لــذا يــراه مــتـلــقــيه حــذراً  يــطـور
قـدرات شــخـوصـه عـلى كــيـفــيـات
فهم مهـامهم وغاياتـهم االنسانية
الـكـبـرى لـغـة الـسـرد لـدى مـحـمد
خـــضــيــر تـــنــحـــاز بــوضــوح الى
ـشــهـديــة الـســيـمـيــة مع ضـبط ا
ـكناته دقيق لـزوايا األشتـغال و
الــفــاعـــلــة الحتــبــذ مـــشــهــديــات
الـــســـارد الـــزيــادات لـــذا يـــراهــا
ـتلـقي مرسـومة بـاتقـان تأثـيري ا
كـنات تـثيـر الرغـبة في فـاعل و
الـكـيفـيـات التي يـعـتمـدهـا محـمد
ـكنـات اعتـمادها في خضـير  و
ســــرديـــات تـــتـــكـيء الى جتـــربـــة
الـــســارد ومــفـــاهــيـــمه وهــذا مــا
وقــــعت به بــــعـض الــــســــرديـــات
البصرية والعراقية كانت جتربة
 السـرد  تـلقي ظاللـها عـلى اآلخر
كن الـذي ظن ان سمـات الـسـرد 
نـــقـــلــهـــا حـــرفـــيــاً دون حـــرفـــيــة
متفـحصة لم يـقف محمـد خضير
عـــنـــد حــد الـــســـرديـــات مـــكــنـــته
التقاطاته الـسيمية من تدوين كل
ــعـرفــة مــانـحــاً ايــاهـا نــواحي ا
ابــعـاداً نــفـســيـة وفــكـريــة مـهــمـة

ودقيقة الكشف?
 االشــــارات تــــقــــول ان جتــــربــــة
السرديات لدى محمد خضير هي
االهـم في تــــــأريـخ الــــــســــــرديــــــة
الــعـربـيـة وسـتـظل كـمـكـون ارثي
ومــرجـع تـــفــحـــصـي وتــوثـــيـــقي

وجمالي مهم!!

حتى جتـرأ سعيـد احلكيم مـترجماً
لــسـتــائـر الــوافــذ اخلـلــفـيــة كـانت
حلـظـات السـرد حـاسمـةْ وحلـظات
ـعـظـلة الـتلـقي اكـثـر حـسـمـاًً تـلك ا
ـعـلم الـبـصـري فـهـمـهـا اسـتـطـاع ا
والـعــمل عــلى حتـويــلــهـا الى قص
سـردي قـادر عــلى الـتـغـيــيـر يـومـاً
ــعـارف وبــخــبـالـي  الــبـاحـث عن ا
سـألت مـعـلمـنـا عـلي جواد الـطـاهر
وبحـضور مـوسى كريـدي ويوسف
احليدري ومحمـد شمسي.. ماالذي
ـيـز مـحـمـد خـضـيـر عـنـا فـاجـاب
علم وحـبه وعظمته .. باستـرخاء ا
ان مـحمـد خـضيـر يجـيـد التـفحص
والــــتــــدقــــيق واعــــادة الــــتـــكــــوين
والـــصــيـــاغــة... والنـــني مـــخــبــول
بــالــســؤال.. مـــعــلــمي هـل مــحــمــد
حـضـيــر سـلـيل االبـتــكـار والـقـصـة

العربية ناقلة مقلدة?
بـعـد حلـظـة تـأمل وهـدوءْ  اجـاب..
مـحـمـد خـضـيـر بـاحث ومـتـفـحص
يختلف عن مجايليه?اشارة الطاهر
ـنـتج مـحـمد كـانت مـفـتـاح قراءات 
خـضــيـر الـســردي في الـبــدء كـنت
اكره االحاالت واحاول االبتعاد عن
ـــصـــدريـــات نـــصـــوص مـــحـــمـــد ا
خضير لكني اعدت األمل الى روح
حتـديـاتي رحت افـكك كل مـدونـات
الـــســارد وافــهم ابــعـــاد تــقــصــيــة
ÆU¼bL²F¹ وفلسفات البناءات التي
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 لم اره يــقـف يــومــاً عــنــد فــلــســفـة
سردية واحـده ويتمـسك بها  كان
سـاعـياً بـهـدوءه الـعـجيب  من اجل
اثــــارة الـــســــؤال تــــلـــو الــــســـؤال
شـخـوص مـحـمد حـضـيـر ال حتـبذ
األجـــابـــات  وال تـــبـــحث عـــنـــهــا 
تهـملـها عن عـمد وتـسعى من اجل
خـلق حـوارات جـدليـة  تـقـترب من
ـــســرح ـــســـتـــخـــدمـــة فـي ا تـــلك ا
ي االفعال هي اساس السرد العا
ــــكــــان مع اصــــرار عــــلـى قــــراءة ا
ــدقق وقــدرات وتــفــحــصه بــروح ا

بغداد
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وهــذا األمل األخــيـر بــحـصـول
تدخالت خـارجـيـة غيـر مـتوقع
أبـدًا إنْ لم يـكن مـسـتحـيالً في
الــظـروف الــشـائــكـة الــراهـنـة.
فـــفي ظلّ الــــرغـــبـــة اجلـــارفـــة
بــــاالنـــســـحـــاب األجـــنـــبي من
ــشــهــد الــســيــاسي مــشــاكـل ا
ـــــعـــــقـــــد كالعبٍ الـــــعـــــراقـي ا
رئـــيـــسيّ وخـــاصـــة اجلـــانب
األمريكي الذي سئمَ التدخالت
اخلـارجـيـة لإلدارات الـسـابـقـة
والــــدخـــول فـي حـــروب غــــيـــر
مـــنــتــجـــة ال تــؤتي ثـــمــارًا في
ـنـطـقة وتـركـها أسـلـوب غزو ا
ـسـاومـة لـلـجارة بـالـتـوافق وا
قربة الشـرقية فإن األوسـاط ا
من دوائــر الـقـرار األمــريـكي ال
تـعتـقد بحـصول تـدخلٍ مرتقب
في هـذا الـشأن. نـاهـيك عن أنّ
الغرب األوربي له ما يكفي من
مــشـاكل مـعـقـدة في االقـتـصـاد
ــتـــراجع بــســبـب اجلــائــحــة ا
الـقـاتـلة. فـهـذا األخـيـر جلُّ ما
ـــــنـــــافع يـــــهـــــمّـه حتـــــقـــــيق ا
ـكاسب االقتـصـاديـة وحصـد ا
حـتى لـو تـعـرّض عـموم شـعب
الــــعـــراق الـــبـــائس ألصـــنـــاف
ـرارة والــهـوان واالسـتـهـتـار ا
ـــصــالـح الــبالد بـــحــقـــوقه و
الـوطـنـيـة الـعـامـة. فـدولُهُ كـما
ـنــظــمــة الــدولــيـة ومَـن عـلى ا
غـرارهم مـتمـاهـيـة ومتـعـاونة
ومتـشابكة مع أحـزاب السلطة
ـؤقتـة وال يـهمّـها واحلـكومـة ا
مـا تشـهـدُه الـبالد من اخـتراق
لــلــســيــادة وفــقــدان لــلــهــيــبــة
وتـراجع في االقــتـصـاد ونـهب
ألمــوال الــشــعـب واســتــهــتــار
ــقــدرات الــبـالد عــبــر عــقـود
وتـــــفــــاهـــــمــــات ال حتـــــمل في
ــواطــنــة أغــلــبــيــتــهــا ســمــة ا
واحلـرص علـى مصـالح البالد
الـعــلـيــا. لـذا لـيس خــافـيًـا أن
تـصبّ حــجـة األطـراف الـتي ال
تتجاوب مع موعد االنتخابات
ـبكرة بـسبب مـا تعرضت له ا
من انتـقادات وخسائـر شعبية
وطـعـون واتـهــامـات بـالـفـسـاد
ومــــطـــالــــبـــات بــــاحملـــاســــبـــة
وحتـــقـــيق الـــعـــدالـــة بـــســـبب
ســلـوكــيـاتــهـا غــيـر الــوطـنــيـة
وتـقــاعــســهــا بل بــخـيــانــتــهـا
األمــانـــة في إنــقـــاذ الــبالد من
شـــرور زعـــامــــات الـــســــلـــطـــة
وأدواتـهــا الـتـي عـاثت خــرابًـا
ودمــارًا وقـتالً ونـهــبًـا وسـرقـة
ـوارد الــبالد وإفــراغ خـزيــنـة
الـدولة وحتـويل مـا غنـمته من
أمـوال إلـى خـارج الـبـالد نـقـدًا
في مــصـارف مــؤمّــنـة أو عــبـر
ـــتـــلـــكـــات عـــقـــاريـــة شـــراء 
ومـشـاريع اسـتـثمـاريـة بـغـطاء
ســيــاسـيّ أحــيــانًـــا وديــنيّ -
مـــذهـــبيّ  في أحـــيـــان أخـــرى
ٍ آخــر بــ وتــوافـــقيّ في حـــ

ـثـلث احلـاكم. فـمن الـطـبـيعي ا
أن تــخـــشى أحــزابُ الـــســلــطــة
والكتل الـسياسيـة التي تهيمن
عــــلى الــــبـالد بــــســــبب كــــشفِ
ــسـتـور من عـورتـهــا وعـرض ا
أعـــمــــالـــهـــا وســـلــــوكـــيـــاتـــهـــا
وخـروقـاتـهـا أمـام الـراي الـعـام
ّا في الداخل واخلارج. وهذا 
ســــيـــكــــون له األثــــر الـــواضح
جــزئـيًــا أو كــلّـيًــا في مــســيـرة
ومـستـقـبل حيـاتـها الـسـياسـية
ـتـوقـعـة إلعـادة وبـخـسـارتـهـا ا
الــدعم الـذي اعــتـادت عــلـيه من
قـواعـد فـئويـة تـقـليـديـة. فـليس
ـعــقـول أن يـبـقى الـشـعبُ من ا
فاغـرًا فاه ومسـتسلـمًا ال يعرف
تـدبــيــر قــدَره احملــتــوم بــأيـدي
ـشــهـد ســاســة يـتــحــكـمــون بــا
ويـــديــرون مـــنــظــومـــة فــاســدة
وفـــاشــلــة بــســلــطــاتــهــا األربع

األساسية. 
ـــتــــوقع في كـلّ األحـــوال مـن ا
ــؤكـــد حـــصــول جـــدّا بل مـن ا
إزاحــة لــبـــعضٍ من الـــقــيــادات
الـسياسـية الـتقلـيدية من اخلطّ
ـشـهـد ّن سـطت عــلى ا األول 
الــــســــيــــاسـيّ بــــدون وجه حق
وبــــــــدون جـــــــدارة أو حـــــــرصٍ
. فمنـها مَن شـبعت حتى وطـنيّ
الـتـخـمـة بفـضـل هـذه الـسـطوة
عـلى الــسـلـطـة بــعـد أن مـهـرَهـا
الـــزمـن لـــســــنـــواتٍ بــــوصـــمـــة
الـتــسـكع والــعـيش عــلى فـتـات
الـتحـريض واخليانـة الوطـنية.
فـمـا كـان من هـذا الـبـعض بـعـد
فـرصـة الـتـغـيـيـر الـتي أتـاحـهـا
الـغـزو الـقـبـيح إالّ فـرضَ نـفسه
ٍ وراعـيًا سـيـئًا وكـيالً غيـر أمـ
وزعـيـمًـا غـيــر مـرغـوبٍ به عـلى
شــــــعبٍ عــــــريـقٍ مــــــثل شــــــعب
الـعراق من دون أن يـتعـلم هذا
الـبعض الـنشـاز واحدًا من أهمّ
ــومـة دروس احلـيــاة بــعـدم د
الــــســـلـــطـــة ألحــــد. فـــنـــسي أو
تــــــنـــــاسـى أنّ الـــــوطـن وحـــــدَه
ساسَ به وال "مقدّس" ال يـقبل ا
خـيـانـةُ أمـانــته وأنّ مـواطـنـيه
ـكـوّنـات واألطـياف من جـميع ا
من دون تـميـيز خـطوط حـمراء
ـكن جتــاوزهـا. فــالـســلـطـة ال 
تــــأتي وتـــذهـب والـــوطن بـــاقٍ
والشـعبُ هو مّن يـقـرّر مصـيرَه
ــــطــــاف ولـــيس فـي نـــهــــايـــة ا
الـزعــامـات الــفـاســدة والـسالح
ـنــضــبط والــعــصــابـات غــيــر ا
الــتي تــتــحــرك بــهــديٍ وغــطـاءٍ
ودعمٍ من الـسـلـطـة ومـراجـعـهـا
وأولي أمــرهـا مــهــمـا جتــبّـرت
وســطت واحـتــقــرت الـغــيـر في
سـلوكهـا ومهمـا خزنت من مالٍ
وحـصــلت من جــاهٍ واكـتــسـبت

من نفوذٍ.
وقــانــا الــلهُ والــعــراقَ األســيــر
نازل هازل وبالء ا معنا شـرّ ا

واستهتار العواذل.

االنـتفـاضة الثـورية الـتي غيّرت
مـــجـــرى الــســـيـــاســـة وفــتـــحت
زيـد من الـتغـييـر كان الطـريق 
أولُ بــوادرهـا الــضـغـط بـاجتـاه
اســتــقـالــة احلــكــومــة الــقــاتــلـة
ــطـالــبـة بــتـغــيـيـر الــسـابــقـة وا
الـنـظـام االنـتـخـابي بـالـرغم من
عدم تلبيـة هذا األخير في شكله
ومضـمونه الـشامل الـعام رغـبة
ــتــظـاهــرين كــلّــيًـا. فــمــا يـزال ا
مـــطـــلبُ الـــكـــشف عن الـــقـــتـــلــة
ومـــــحــــــرّضـــــيــــــهم وأدواتــــــهم
ومحاسبتهم كما تقتضي عدالةُ
الـسـمـاء ومـصلـحـةُ الـوطن غـير
مـتـحـقـقـة. فـالـلـجـنـة أو الـلـجان
ــــــتـــــعـــــددة الــــــتي أُعـــــلـن عن ا
تشـكيلُهـا ومنها هـيأة النزاهة
مـا تــزال مــتــلــكـئــة في عــمــلــهـا
وتـخـشى احلـديث عن احلـقـائق
كن أن تغيّر وجه الواقع التي 
تـهـرّ سـيـاسـيًـا واقـتـصـاديًا ا
وإداريًـــا وتـــربـــويًـــا وعـــلـــمـــيًــا
وصـناعيًـا وإنتـاجيًا بل وتـغّير
ـنـظـومـة الـسـيـاسـية من شـكل ا
احلاكمة التي يـنتظرها اجلميع
بــفــارغ الــصــبــر واســتــبــدالــهـا
بـنـظـام رئـاسيّ أو شـبه رئـاسي
مـؤثـر شـعبـيًـا بـسـبب اسـتغالل
ؤسـسـة الـتشـريـعـية مـوقـعـها ا
لــــسـنّ قـــــوانــــ تـــــتـــــوافق مع
مـــصــــالح أحــــزاب الــــســـلــــطـــة
احلــاكــمــة بـعــيــدًا عن مــصــالح
الوطن العليا والشعب ما جعل
ــــان الــــشــــعـب في وادٍ والــــبــــر

ونوابُه في وادٍ آخر.
Â«b « W UŠ

 أمّــا في حـالـة اصــطـدام رئـيس
الــوزراء بـجـدران صــلـدة تُـحـاك
ضـدّ عدم تمـرير االنتـخابات في
ـبكـر" احملـدَّد لهـا فإنّ وعـد "ا ا
وقف ستكون له آثار مثل هذا ا
غـــيـــر طــــيـــبـــة فـي نـــفـــوس مَن
يــتــشـبث بــاســتـعــجــال عـقــدهـا
بـحـسب أجـنـدة رئيـس الوزراء
والسيّما الشارع الذي ظلّ يغلي
عــامًــا كــامالً حلــ اســتـكــانــته
واسترخـائه بعد الذكرى األولى
النـتـفـاضـة شبـابـه الـثـائـر الذي
أعطى أكثر من  600شهـيد وما
يــربـو عـلى  30ألف إصــابـة في
صـفوف الـثـوار في وسط البالد
ومـــحـــافــظـــاتـــهـــا اجلــنـــوبـــيــة
الــشــيــعـيــة. قــد يــرضخ رئــيس
ساومات احلكـومة في النهـاية 
أحــزاب الـسـلـطـة وهـذا مـتـوقع
جـدًّا بــعـدم إجـرائـهـا وفق هـذه
األجـــنـــدة بـــســـبب ضـــعف أداء
فريقه الوزاري وتلكّؤ أو تمادي
اجلهـات التي اعـتمـد عليـها في
االســـتـــشـــارة واألمن والـــقـــدرة
الــعـســكــريـة اخلــاضــعـة لــقـوى
مــاورائــيـة عــمــيــقــة في الــدولـة
ــتــخــفــيــة بــأشــكـال وأدوات وا
صــعـبـة االخــتـراق من دون قـوة

ساندة من اخلارج. 
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في كل موسم انـتخـابي تبـرز إستـطالعات الـرأي العـام كأحـد أبطال
سـواء قـبل او أثنـاء االنـتـخـابات. ويـزداد االهـتـمام شـهـد اإلعالمي ا
اإلعالمي والــشــعــبي بــهـــذه االســتــطالعــات حــ يــزداد االهــتــمــام
االعالمي بتـلك االنـتـخـابات وكـمـا هـو حـاصل اليـوم في االنـتـخـابات
االمريكية. وكمخـتص في االستطالعات غالـباً ما نحذر من القراءة
ـبتسرة لـنتائج االسـتطالعات والتي تـنعكس سـلباً على اخلاطئة او ا

تفسير النتائج.
إبتداءً فأن إستطالعات الرأي العام هي عـلم(إجتماعي)حديث نسبياً
ؤسس والرئيس السابق للمؤسسة تأسس على يد د.جورج گالوب ا
التي اتشـرف باالنتـماء لهـا ورئاسـة الشرق االوسط وشـمال افريـقيا
ـاضي. وكـأي عـلم إجـتـمـاعي فأن وذلك في ثالثـيـنـات الـقـرن ا فيـهـا
االستطالعات تسـاعد على فهم وتفـسير الظـواهر االنسانيـة لكنها ال
تسـتـطيع الـتـنـبؤ بـدقـة ١٠٠%ـ بـالسـلـوك االنسـاني.ان االسـتـطالعات
تـقـيس مـا نــسـمـيه فـي عـلم الـنــفس بـاالجتـاهـات  attitudesوليس
ـعــنى انـهــا تـقــيس مـا يــحـوك في عــقل االنـســان ولـيس الـسـلــوك. 
)قد تقابل شخص باالحضان او بوجهٍ بالضرورة ما يفعله. انت(مثالً
بـشـوش لــكـنك في الــواقع (وفي داخـلـك)ال تـكن له مــودة او احـتـرام
السباب كـثيـرة. هنـا يحصل تـناقض بـ ما يـجول في خـاطرك وب
ماتسلكه. فاالستطالعات تـقيس مايجول في داخل االنسان وهو في
احيان كثيرة يتطابق مع سـلوكه(فنكون حينذاك قـد تنبأنا بالسلوك)
وقد ال يتطابق مع السـلوك في احيان اخرى فـنفشل حينـذاك بالتنبؤ

بالسلوك.
وهنـاك حالـة أخرى مـرتبـطة بـهذا الـتـناقض بـ ما يـتم التـصريح به
social de-قبولية االجتماعية يتعلق بظاهرة ا وب السلوك الفعلي
 .sirabilityوهذه الظـاهرة بـرزت كثـيراً فـي االنتـخابـات االمريـكية
عنى Shy Trumpers.  رة وسُميت بـالترامبـي اخلجِل هذه ا
ان هنـاك من يـؤيـدون تـرامب ويـصـوتـون له لـكن بـسـبب ارتـباط أسم
ـواقف قـد ال تكـون مرغـوبـة من اجملتـمع احمللي او ترامب ومـواقفه 
ـستجيب السـتطالع الرأي يـخجل من اإلفصاح عن االصدقاء فأن ا

رأيه احلقيقي ويصوت بطريقة تختلف عما صرّح انه سيقوم به.
من نـاحـيـة أخـرى فـأن االسـتـطالعـات كـمـا يـعـرفـهـا اخملـتـصـون هي
عبارة عن لقـطة فوتـغرافية  snapshotحلالة اجملتـمع في حلظةٍ ما.
ـعــنى ان ظــهـورك مــبــتــسـمــاً او جــالـســاً بــطــريـقــةٍ مــا في صـورة
كـمـا ال يعـني انك فوتـغـرافـيـة ال يـعني انـك ستـبـقى مـبـتـسمـاً  دائـمـاً
ستـكـون جـالـساً بـنـفس الـطـريـقة فـي حلظـةٍ أخـرى. فـرأي الـشخص
رشحٍ مـا قـد يتـغـير بـعـد مدة مـعـينـة. وعـلى الـرغم من ان التـجـربة
تدل على ان النـاس(غالبـاً) مايقـررون على مرشـحهم قبل مدة اال ان
يــوم او يـومـ او عـنـد ـن قـد يـغـيــروا رأيـهم في آخـر  هـنـاك كـثُـر 
صــنــدوق االقــتــراع! هــؤالء يــصــعب الــتــنــبــؤ بــســلــوكــهم من خالل

االستطالعات.
وقد يسأل سائل اذا كانت كل هذه االخـطاء محتملـة فلماذا تقومون
لكـنه يغفل القاعدة باستطالعات الرأي اسـاساً ?! وهذا سؤال وجيه
التي تـقـول مـا ال يُـدرك كله ال يـتـرك جُـلّه كـما يـنـسى ان كل الـعـلوم
االنسـانيـة(بل وحـتى الطـبيـعـية احـيانـاً) حتتـمل االخـطاء ومع ذلك لم
يتـوقف االنسـان عن استـخدامـهـا وظل يحـاول باسـتمـرار تشـخيص
اخطائها وحتس قدراتها. وابرز االمثلة هي التنبؤات اجلوية فرغم
لـكـنـنا لم ان تلك الـتـنـبـؤات غالـبـاً مـا تـصحّ اال انهـا تـخـطىء أحـيانـاً
نتوقف عن استخدامها بل ظل العلماء يحاولون تطويرها باستمرار.
ـكنة(كـأخطاء أن جميع األخـطاء السـابقـة فضالً عن أخطـاء أخرى 
عـاينـة االحصـائية ?(sampling errorsغالبـاً ما تـتم دراسـتها ا

مقدماً والتنبؤ بحجمها إحصائياً واالفصاح 
ـهنيـون على إشهار ستـطلِعون ا عنها في كل اسـتطالع. ويحـرص ا
سموح به في مقدمة نتائج كل استطالع. ما يسمونه بنسبة اخلطأ ا
لكن لـالسف فـان كثـيـر من وسـائل االعالم غـالـبـاً مـا تُـهـمل االشارة
كن ان ـهم فتـضـيع على الـقارىء مـعلـومـة مهـمة كـان  لهـذا الرقم ا
تـخــلــصه من حــيـرة عــدم صــحــة الـنــتــائج. فــحـ نــقــول (مـثالً) ان
احتـمـاالت فوز بـايـدن هي ٥٢%ـ مقـابل ٤٨%ـ لـتـرامب وبهـامش خـطأ
يقترب من +\- ٣%ـ فاننا حيـنذاك ال نقول ان ترامب لن يفوز او ان
بايدن هو من سيفوز! بل اننـا من الناحية الفعـلية نقول ان احتماالت
فوز بايدن تتراوح ب ٤٩-٥٥%ـ. وان  احتماالت فوز ترامب هي من
٤٥-٥١%ـ. وواضح هنـا ان احـتـمـاالت فـوز االثـنـ واردة بـعـكس ما
يحاول البعض تصويره بان االستطالعات تقول ان بايدن سيفوز!! 
ويجب الـتـنـبـيه ان الـواجب الـرئـيس السـتـطالعـات الـرأي هـو دراسة
ثم بـنـاء قـرارات عـلى اسـاسـهـا ولـيس الظـاهـرة وحتـلـيـلـهـا اسـاسـاً 
سـاعدت االسـتـطالعات ن سيـفـوز. فمـثالً واجبـهـا الرئـيس الـتنـبـؤ 
حملة كل من بايدن وتـرامب على معرفة نـقاط قوتهم وكيفـية تعزيزها
كم سـاعـدتـهم عـلـى مـعـرفـة نـقـاط ضـعــفـهم وكـيـفـيــة جتـنـبـهـا. فـلـوال
ـا تـمــكن تـرامب بــالـفـوز بـاصــوات االمـيـركـان االسـتـطالعـات مــثالً 
الكوبي في مـيامي بعد ان كـانوا يصوتـون غالباً ضـد اجلمهوري

ـرة ـكـن لـبـايـدن ان يـفــوز بـوسـكـنـسـن الـتي صـوتت ا كـمـا كـان ال 
السابقـة لترامب. كمـا ان االستطالعات الـتي تنبأت(وبـشكل صحيح
ــرة) بـفــوز بـايــدن ســاعـدت كــثـيــراً حــمـلــة تـرامـب عـلى بــنـاء هـذه ا
ستـراتـيـجيـته االنـتـخـابيـة الـتي اسـتـطـاع من خاللهـا حتـسـ مـوقفه
ـقال) لم تمـكنه من دحـر بايدن وهو لكنهـا على ما يـبدو(حلد كـتابة ا
ـسمـوح به نحد ما قالـته االستـطالعات. فـأذا اخذنـا هامش اخلـطأ ا

ا حصل لالن. ان االستطالعات كانت قريبة جداً 
أخيراً فـأن مؤسـسات اسـتطالع الـرأي هي مثل اي مـؤسسـة بحـثية
كن ان تـكون رصيـنة وحتـترم مهـنيتـها وعلـمها يـة أخرى او اكاد
ـكـن ايضـاً ان تـمـنـحـك الشـهـادة او الـنـتـائج الـتـي تـريد و وأسمـهـا
مقـابل بعض الـعـوائد الـتي تـستـفيـد مـنهـا. لذلك يـجب االنـتبـاه دوماً
الى مصدر االسـتطالع. وقد تـعزز هـذا اخلطأ مـؤخراً بسـبب فقدان
كثـيـر من منـصـات االعالم حلـياديـتـهـا ومهـنـيـتهـا وبـاتت تـابعـة لـهذه
ُـسـتـقـطَـبـة هـذه اجلـهـة او ذاك احلـزب. لـذا نـرى مـنـصــات األعالم ا
تسارع بنشر النتائج التي تخدم أجـندتها وتهمل تلك التي التخدمها
وتعـزو تـلك الـنـتائج الـى(استـطالعـات) الـرأي دون الـتدقـيق في إسم

وسمعة اجلهة التي نقلت عنها تلك النتائج!
سألـتُ مرةً أسـتـاذي بـعـلم الـنـفس في مـرحـلـة الـدكـتـوراه عن جدوى
فـأجـابني: هل قيـاس االجتـاهات مـادامت كل هـذه األخـطـاء محـتـملـة
لــــديك وســــيــــلــــة أخــــرى لــــســــبــــر غــــور آالف الــــنــــاس ومــــعــــرفــــة

سلوكهم(احملتمل)? فأُسقط من يدي.
{ مدير الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة گالوب الدولية
الستطالعات الرأي
{ عن مجموعة واتشاب
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في حـكومـتـ متـتـاليـتـ وهو
جـهاز اخملابـرات العـراقي.فكان
يُفترض بـهم ان يكون التعاطي
مـع أخـــتــــيـــاره بـــسـالســـة النه
زمــــيال لــــهم والــــرجل عــــراقي
وليس هندي  وكان  رفيقا لهم
عـارضة العـراقية وزميالً في ا
لــهـم في الـــنــظـــام الـــســـيــاسي
احلاكم .. فلمـاذا هذه السياسة
( ســـيـــاســـة الـــوجــهـــ ) وجه
يــبــتــسـم ويــصــفق الــكــاظــمي
والـوجه اآلخـر يـذم ويُـحـذر من

الكاظمي !!!!!!!!!!
 #فالسؤال :- 

اذا كـان الـسـيد الـكـاظـمي بـهذا
الـــســوء فــلــمـــاذا  أخــتــيــاره
? وتكـلـيفه وبـحضـوركم جـميـعاً
!. واذا السـيـد الـكاظـمي خـطرا
على الـعـراق ومسـتقـبله مـثلـما
حتــذرون وتــقـولــون .. فــلــمـاذا
دعمتم تكـليفه ومن ثم  شاركتم
في حـكـومـته ودعــمـتم تـشـكـيل

احلكومة اصال  ?! 
#ألــــيـس هــــذا دلــــيل قــــاطع أن
الكـثير مـنكم مـنافـق ويـنطبق
عــلــيـــكم قــول الـــله تــعــالى (إِنَّ
َ يُخَـادِعُونَ الـلَّهَ وَهُوَ الْمُـنَافِـقِـ
)...ال ســيــمــا وان الـله خَـادِعُــهُمْ
تـعـالى وفي أكـثـرَ من ثالثـمـائة
وأربــعـــ آيــة تــكــشف بــواطن
ـنـافــقـ وتُـجَــلي لـلـمــؤمـنـ ا
صــفــاتِـــهم وتُـــبْــرِزُ مــواقِـــفَــهم

جهـات  خارجيـة مختـلفة!!وهذا
يـــــعـــــنـي ان مـــــعـــــظـم الـــــكـــــتل
السـياسيـة العراقـية مجرد دمى
يــــتم حتـــريـــكـــهـــا  من اخلـــارج
.وهـذا بـحد ذاته نـشازاً وخـطرا
عـلى الــعـراق ومــسـتــقـبـله. وان
اســتــمــراره يـــعــني ان الــعــراق
ذاهب نحو احلالة الصومالية!.
ــوضـوع  #ولــكن الــغــريب في ا
تــصــرف الــكــثــيــر من االطــراف
الـسـيـاسـيـة (اي بـعـد الـتـكـلـيف
وتشكيل احلكومة) بحيث باتت
تـتـصـرف وتـثـقف وكـأن الـسـيـد
مصـطفى الكاظـمي مستورد من
دولـة اخـرى أو من كـوكب آخـر
ــر اجلـديـد ــثـابــة بـر او هـو 
الـذي سيـدمر الـعراق . وان هذا
الــعـــمل لــيس عـــمال ســيــاســيــا
ناصحا  بل  هـو عمل معارضة
يعتمد عـلى التشويه والتسقيط

 .
فـاذا كـان الـكـاظـمي خـطـرا عـلى
اذا هرولتم جـميعا في العـراق 
يـــوم الــتــكــلــيف لــتــظــهــروا في
الـــــصـــــورة ومن ثـم حـــــضــــر
خـــطـــاب تـــشـــكـــيل احلـــكـــومـــة

وتسمية الوزراء !?. 
dO³  nþu

علما أن السيد الكاظمي موظف
كـبيـر  في الـدولـة  العـراقـية أي
هـــو أصال زمــــيال لــــهم  وكـــان
يـقـود جـهـاز  اســتـخـبـاري مـهم

وأنـزل الــله تــعــالى في شــأنـهم
سورةً كـاملـة بـاسمـهم وسمـاها
نـافقـون" وكذلك سورة سـورة "ا
"الــتــوبــة" وقــد سـمــاهــا بــعض
ــفـسـرين "الــفـاضـحــة" كـونـهـا ا
كـــشـــفـت زيـــفـــهـم في احلـــضـــر
ــةِ واجلــهــادِ ــســا والــســفــر وا
وأبـانـت عن بــواطـنــهم ونــزعت
الـغاللةَ الـرقيقـةَ التي يتـسترون
بــهـا خــلف حُــجُبِ مـصــلـحــتـهم
ونيتهم الفاسدة وما حذر سَيدُ
األنام صلى الـله عليه وسلم من
آفـة ضارَّةٍ بـالـدين والـدنـيـا مثلَ
.وقال الـله تعالى:  ?وَإِذَا النـفَاقِ
جَاءُوكُمْ قَـالُـوا آمَـنَّا وَقَـدْ دَخَـلُوا
بِالْكُفْـرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ
أَعْــلَمُ بِــمَــا كَـــانُــوا يَــكْــتُــمُــونَ ?

ائدة: [61 ]ا
فـقـلـيال من اخلـجل وان كُـنـتُم ال
تــخـجـلـون من الـنـاس والـشـعب
أخجـلـوا من الـله الذي أقـسـمتم
عــلى كــتــابه الــعـزيــز ( الــقـرآن)
بــأنـــكم ســتـــعــمـــلــون لـــلــعــراق
والـــشـــعب وحتــــافـــظـــون عـــلى
مــصـاحلــهـمـا . فــمـتى تــتـركـون
ادمـانكم على افـشال احلـكومات

ومن يرأسها !
#هـل نــــــــــزل الــــــــــكــــــــــاظــــــــــمي

بالباراشوت?
هــنـــا نــتــكــلم بـــإسم االغــلــبــيــة
الــصــامــته الــتي تــعــتــقــدونــهـا
خـرساء وجاهـلة ومجـرد قطيع(
حــاشــاهـا)  تــسـوقــونـهــا حـيث
تريـدون بـحيث بـاتت أكـثريـتكم
تعتقد ان تلك االغلبية الصامتة
ورقة ثابـته وفِي جيوبكم. وهذا
يـــدل عـــلى جـــمـــود تـــفـــكــيـــركم
وانــــعـــزالــــكـم عّن الــــواقع وعن
الشـارع الـعـراقي . ألن االغلـبـية
الـــصــــامـــته هي الـــتي كـــســـرت
حـاجـز اخلـوف وخـرجت ضدكم
وضـــــد ســــيـــــاســــاتـــــكم وضــــد
أستـمـراركم.وهي الـتي سـتـقلب
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اسطنبول

الـطاولة علـيكم في االنـتخابات
ان تـوفـرت الـشـفـافـيـة وحـمـاية
صنـاديق االقـتراع من الـتـزوير

والتدمير  !!
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لـــذا .... فـــحـــكــــومـــة الـــســـيـــد
الــــــكـــــــاظـــــــمي لـم تـــــــنــــــزل ب
(الــبــاراشــوت ) لـــكي يــتــخــلى
عـنـهـا  بـعض شـيـعـة الـسـلـطـة
بـــهــذه الــطــريــقـــة وكــانــهم هم
الوطنيـ والكاظمي كافر ومن
يـدعـمه أكـثـر كـفرا(وهـنـا لـسـنا
أعــضـاء في حـكـومـة الـكـاظـمي
ولـســنـا عــلى وئـام مع مــكـاتب
الكاظـمي ولسنا طرفـا باختيار
حــكــومـة الــكــاظـمـي.. ولـكــنــنـا
نـــعـــمل عـــلـى تــرســـيـخ صــوت
الـــعـــقـل واالنـــصـــاف ! ) .فـــهل
نـسـيـتم? فـتــلك احلـكـومـة انـتم
من صــوت لـــهــا ولـــرئــيـــســهــا
وبرنـامجـها. فال داعي لـتمـثيل
دور الـــوطـــنـي واحلـــريص من
قـــبـــلـــكم. الن ال 17 ســـنـــة من
الــــفـــــشـل هي اقـــــوى وأكـــــبــــر
فــضــيــحـــة في تــاريخ الــعــراق
ـعاصر وانتـم ابطالهـا( فكفى ا
.. وكفى كذباً على الشعب نفاقاً
ـثـلي )فـأن جـمــيع رؤوسـاء و
الـكـتل الـشــيـعـيـة  فـد حـضـروا
في ٧ مـايـو ٢٠٢٠  عنـدمـا كُلف
الــســيــد الــكــاظــمي بــتــشــكــيل
احلـكـومـة الـعـراقـيـة !.وبـعـدها
ــان الـعــراقي وقـدم ذهب لـلــبـر
بــرنـــامــجه احلـــكــومي ومن ثم
كـــابــيــنـــته الــوزاريـــة ( والــتي
ولالسف خضعت لـلمحاصصة
احلـزبية والـعائليـة ) واجلميع
صــفق وأيــد ودعم بــاسـتــثــنـاء
فــــصـــيـل شـــيـــعـي واحـــد رغب
ـنــاورة  السـبـاب جــمـيــعـنـا بــا
نعرفها ونعرف من وراءها !. 
#الـــكـــاظــــمي ونـــفــــاق الـــكـــتل
الــشــيــعــيــة ! فــقــبــول الــســيــد

ـهـمـة في 7 مـايـو الـكــاظـمي بـا
ـــثـــابـــة انـــقـــاذ 2020 كــــانت 
لـلـعـمـلـيـة الــسـيـاسـيـة وانـقـاذ
جلـــمــيع الـــكــتل الـــســيـــاســيــة
ـقدمتـها الشـيعيـة منها ألنه و
فـي وقــتـــهـــا كــانـت ســويـــعــات
تفصلنا ب النظام والالنظام 
وبـــــ أســــوأ احلـــــاالت وبــــ

نفلتة ! الفوضى ا
وكان يُفترض برؤساء االحزاب
والـكـتل الـشـيـعـيـة االنـتـقال من
الراديكالية النفعية واالقطاعية
السـيـاسـية نـحـو الـبراغـمـاتـية
السـياسـية. ألنه كانت وال زالت
 هــنـاك نـقـمـة شـعــبـيـة داخـلـيـة
واقـلـيـمـيـة ودولـيـة ضـد سـلوك
واداء الـكـتل الـشـيـعـيـة. مـقـابل
تــــطـــــور مـــــلــــحـــــوظ في االداء
السـياسي لـدى الـكتل الـسنـية.
وهـــــــنــــــاك نـــــــضـــــــوج كـــــــامل
وبـراغماتـية  عالـية لدى الـكتلة
الــكــرديـة الــتي تُــعـرف وجتــيـد

ناورات .....  كاسب وا ا
ولـــكن الــــذي فـــعــــلـــته الــــكـــتل
الـشــيـعــيــة هـو ( الــتـقــيّـة) .أي
الـــتــأيـــيـــد بال نــيـــات حــســـنــة
وسـلـيـمـة. بـدلـيل عـادوا لـنـفس
ــة وهي ( ســيــاســاتــهم الــقــد
وضع الـــــعـــــصـي في دوالـــــيب
احلـكـومــة ومـنـعـهــا من الـعـمل
طبات للناس والبلد  ووضع ا
بـــــــطــــــــريـق رئــــــــيــــــــســــــــهـــــــا
وكــــالـــعـــادة....)فـــعـــادت نـــفس
االزمــــات ونـــفس الــــشـــعـــارات
ونـفس الــبـيـانـات . والى نـفس
الـــتــحــشــيــد والــتــســقــيط دون
تــقــد الــبــديـل ودون الــقــبـول

باالصالح ! 
فـــمــتى تـــغــيــرون من نـــهــجــكم

وطباعكم ?
ومــــتـى تــــتــــركــــون ســــيــــاســـة

الوجه ?
واطن! ألنكم دمر الوطن وا

 يُــفــتــرض بــحـكــومــة الــســيـد
مـصطفى الـكاظـمي وحسب ما
شـاهده الـشـعب والـرأي الـعام
قــــد نــــالـت دعم  االغــــلــــبــــيــــة
ـطـلـقـة .ودعـمـتـها الـشـيـعـيـة ا
الـكـتل األخـرى غـيـر الـشـيـعـية
بـحـيث تـصـرف بـعـضـهـا بـانه
عــرسـاً ونــصـرا  لــهـا وتــشـفي
ــشـهـد بـالـكــتل الـشـيــعـيـة. و
وَضّح لــــلــــرأي الــــعــــام كم من
الـفجـوات اخلطـيرة بـ الكتل
الــســيــاســيـة احلــاكــمــة  وكم
حـجم الـكـراهـيـة الـبـيـنـيـة بـ
جـمـيـع األفـرقـاء وحـتى داخل
الـفـريق الـواحـد. وهـذا مـؤشر
واضـح ان ســــــبـب مــــــشـــــــاكل
وأزمات العـراق هي تلك الكتل
ـنـسـجـمــة مع بـعـضـهـا غـيــر ا
وال حــــتـى بــــأدنى الـــــبــــعض 
درجـات األنـسجـام .فـتـجـيشت
عاركها البينية وتركت البالد
والـعـبــاد الى اجملـهـول ول ١٧
عامـا فـكانت الـنتـيجـة انهـيارا

يادين .  في جميع ا
فــالـنــتـيــجـة الــتي أقــتـنع بــهـا
جــــمـــيع عـــقالء الـــعـــراق بـــأن
االنـسجـام الذي مثـلته وتـمثله
الـــكـــتل الـــســيـــاســـيـــة والــتي
صـورته وتــصــوره  كـامــيـرات
التـلفاز  وهم خـلف كل حكومة
مـاهـو اال أنـسـجـام تـمـثـيـلي و
نــفـعي ونـفــاقي و بـأوامـر  من
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تسعى قوى مـتحالفة نافذة في
الـســلــطــة زرع بـذور الــشك في
إمـكـانـيـة حتــقـيق مـا تـعـهـد به
رئــــيـس الــــوزراء مــــصـــــطــــفى
الـكــاظـمي بــإجـراء انـتــخـابـات
ـوعـد الـذي حـدده مـبــكـرة في ا
بــتـاريخ  6حــزيـران  .2021إنّ
ــا يــصــدر من حتــلــيـالُ عـابــرًا 
تـــســـريــبـــات من لـــدن مـــكــاتب
أحـزاب الـسـلطـة والسـيّـمـا تلك
ــنـظـومـة الـتي تـشــكّل عـصب ا
الــسـيــاسـيـة أو الــتـصــريـحـات
ــا ال يــقـبل ــبــطــنــة تـشــيــر  ا
الشك إلى حـقيقة واقـعة تتمثل
بـــســعـــيــهـــا احلـــثــيـث لــوضع
الــــعـــراقـــيل أمـــام إجنـــاز هـــذا
الـتـعـهـد الـذي بـدا واضـحًـا من
ضـمن أولــويـات أجـنـدة رئـيس
احلكـومة االنتقالـية الذي اتُفقَ
عــلـى اخــتـــيــاره قـــائــدًا لـــهــذه
رحلة احلرجة لألسباب التي ا
يــعــرفــهــا صــنــاعُ الــقــرار قــبل
غـــيــرهـم. فــأســـلــوب الـــتــوافق
ــسـاومـة والــتـحـاصص هـو وا
ذاتُه الــذي طُــبقَ عــلى مــتــولّي
رئــاســات الـوزارات الــعــراقــيـة
مـنـذ الــغـزو األمـريـكـي الـقـبـيح
قـبل أكــثـر من  17عـامًــا خـلت.
ويبـدوا أنّ من بـنـود شـكل هذا
التوافق أن يخضع في تطبيقه
وتنـفيـذه لتـبريـرات وتغـييرات
واتـفاقات الحـقة آنيّـة وبحسب
حــــاجــــة الــــواقع بــــ الـــكــــتل
واألحــزاب الــتي تــهـيــمن عــلى
شـكل النـظـام وأدواته وطـريـقة
تسيـير مهام الـدولة واحلكومة

ومؤسساتها.
في كـلـتـا احلـالـتـ لـو تـوصلَ
رئـيس احلكـومـة لتـحقـيق عـقد
هــذه االنـتـخـابــات في الـتـاريخ
الــذي حـــدده هـــو بــحـــسب مــا
تـــعـــهـــد به أي قــــبل الـــتـــاريخ
ـوعـد االنـتـخـابـات الـتـقـلــيـدي 
ــقـرر في ?2022 ـانــيـة ا الـبــر
فسـيكون عـليه ضمان نـزاهتها
وتــأمــ كـافــة مــسـتــلــزمـاتــهـا
ا األمـنـيـة والـلـوجـسـتـيـة ور
االستعداد للتصادم مع قيادات
سـيـاســيـة وكـتــلـويـة وحــزبـيـة
تقليدية حول أسلوب إخراجها
بــطــريــقــة أكــثــر شــفــافــيــة من

إقـــنـــاع قـــيـــادات مـــعــيـــنـــة في
ســـاحـــات الـــتـــظـــاهـــر مــا أدّى
لـتـراجع حـدّتـهـا وكـثافـتـهـا مع
تقدم األيام وأخيرًا بانسحابها
بهـدوء وسط ذهولٍ غيـر متوقع
إلنهاء االحتجاجات التي دامت
عامًا كامالً باعـتصامات طويلة
ال مثيل لها أثبتت قدرة الشعب
وفـئـة الـشـباب مـنـهـم بـخـاصة
عـلى الــتـصــدّي ألشـكــال الـغـ
والــظــلـم والــرفض إذا تــوفــرت
اإلرادة واألدوات. وقـــد يــــكـــون
الـــتــعــهــد الــذي قـــطــعه رئــيس
الـوزراء عــلى نـفــسه بـتــحـقـيق
ــبـــكــرة هــدف االنـــتـــخــابـــات ا
واحـدًا من األسـباب الـرئـيـسـية
ـثل هـذا التـراجع. لكنّ الـسبب
ـقابـل في عدم حتـقيق الـثورة ا
التشرينية جميع مطالبها التي
تــمــثل مــطـالـب عـمــوم الــشـعب
أيضًـا يـكمـن في اختـراقـها من
ــوجـة جــهــات سـعـت لـركــوب ا
وخـــلـق حـــاالت من اإلحــــبـــاط
عالوة عــلى ضـعـف الـتــنــسـيق
وافــتـــقـــارهـــا لـــوحــدة الـــصف
والـكـلـمـة بـالـرغم من وجـود مـا
يُـســمى بــالـتـنــسـيــقـيــات الـتي
اخــتـفـت أسـمــاء قـيــاداتــهـا من
ـشهد فـلمْ يُعرف لـها زعامات ا
واضحـة. فغياب الزعـامة يعني
االجنــــــــرار وراء اجملـــــــــهــــــــول
والـضبـابية في تـوحيـد مطالب
ـتـظـاهـرين وكـذا صـعـوبة في ا
حتـقيق الـهـدف بـأقصـر الـطرق
عـندمـا يـقف الفـريـقان نـدّا لـندٍّ.
لذا ظلّت الـتظاهرات تراوح في
مطالبها وصيحاتها وحتى في
هـدف "الـتك تـك" وحـركـته الـتي
خـبت هي األخـرى وسط عـنـاد
ـاطــلـتـهـا أحــزاب الـسـلــطـة و
ـراهـنــتـهـا عـلى وتــسـويـفــهـا 
الـوقت في ضـمـان تـراجع ثورة
الـــشـــعب كـــلّـــمـــا طـــالت فـــتــرة
االحتجاج في مختلف الظروف
اجلوية التي رافـقتها في عموم
البالد. وإنّ كـنّا نـشـيد بـبطـولة
الـشـباب الـثـائـر ونـتـأسف على
مَن فـــقــدوا حـــيـــاتـــهم بـــســبب
قــنّــاصي احلــكـومــة الــســابــقـة
ـاجـنــة فـإنـنـا جـمـيـعًـا نـتـفق ا
عـــــــــــلـى ســــــــــوء إدارة أزمــــــــــة

ـاء الـوجه سـابـقـاتـها حـفـاظًـا 
من نـاحــيـة وتـهــدئـة خلـواطـر
الـــــــكــــــــتل الــــــــتي أتـت بـه إلى
الـــســلـــطــة من نــاحـــيــة أخــرى
ـنـتفض في وإرضـاءً للـشـارع ا
ـــطـــاف. فــــمن هـــذا نـــهـــايــــة ا
ـــنـــظــــور عـــيـــنه ســــيـــبـــعث ا
الـــكــــاظــــمي ايــــضًـــا رســــالـــة
اطـمــئـنــان لــلـشــعب ولـلــشـارع
ـنـتـفض الــذي وعـده بـتـأمـ ا
مـشـاركـة ثـواره فـيـهـا تـطـبـيـقًا
ـفـتـرض ـقـراطــيـة ا ـبــدأ الـد
والــذي يــعــلـم عــلم الــيــقــ أنَّ
ـــتــبــقــيــة غــيــر كــافــيــة ــدة ا ا
لــــتــــحــــقـــيـق احلــــدّ األدنى من
رغــــــبـــــات الــــــشــــــعـب وثـــــوار
االنتـفاضة الـتشـرينـية بـترميم
وتـوحـيـد صـفـوفـهـا اسـتـعدادًا
ـعــركـة االنــتـخــابـيـة خلــوض ا
بـندّيـة تبـدو غيـر مـتكـافئـة بكل
األحـــوال مـــقـــارنـــة مع قـــدرات
أحــزاب الـــســـلــطـــة احلــاكـــمــة
وأدواتــــــهــــــا من مــــــال وسالح
وهيـمـنة عـلى مـفاصل احلـياة.
حــــــتى لــــــو كـــــانت رســــــالـــــتُه
"الــوطـنــيــة" تـنــطـلـق من سـعيٍ
شخصيّ أو استشارة خارجية
أو مــحــلــيــة إلحــداث فــســحــة
ـرتـقـب الذي أوسع لـلـتـغـيـيـر ا
يــتـطـلع إلـيه اجلــمـيع فـإنّه لن
يــســتــطــيع ضــمــان هــذا احلـدّ
األدنى من التـمـنيـات الشـعبـية
بـتــحـقــيق مـثـل هـذا الــتـغــيـيـر
وشكـله الذي يظلّ ضبـابيًا غير
ــعـــالم واألهـــداف في واضـح ا
ظلّ الـفــوضى األمــنـيــة وتـعـدد
مــداخـل ومـــخــارج الـــســـلـــطــة
وسـطـوة مـيـلـيـشـيـات األحـزاب
عـلى مقـدّرات الـدولة وتـمـتعـها
بــالــيــد الــطــولـى في تــســيــيــر
شـؤون الـبالد والـعـبـاد بـفـضل
ـذهبي الذي الـغطاء الـديني وا
يــــؤرّق مــــؤســــســــات الــــدولـــة
الهـزيـلة ويـبقي عـلى تـراجعـها

في كلّ شيء.
WO½Ëd²J « ‘uOł

 في اعـــتــقـــادي كــان لـــرئــيس
الوزراء وجـيوشه االلـكـترونـية
ـــدربــــة الـــتي واجلـــمــــاعـــات ا
احــــتـــكّـت مع تـــنــــســـيــــقـــيـــات
الــتــظــاهــر تــأثــيــر واضح في
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أعـلن نـادي فـانكـوفـر وايـتكـابس الـكـندي عن جـوائـز االفـضل في فـريق كرة الـقـدم لـعام 2020.
ـنـتخـب الوطـني الـعـراقي عـلي عـدنـان مع فانـكـوفـر مـنذ آذار 2019. واعـتـاد جنم ويـلـعب جنم ا
ثالي اسود الرافـدين على تقد مستويات كبيرة مع الفريق وتواجد اكثر من مرة في التشكيل ا
لـلدوري االميركي  MLS واعـلن النادي عن جوائز االفـضل في الفريق لعام  2020 حـيث حصد
عـلي عـدنـان جـائزة افـضل العب. ولـيس ذلك فـحـسب بل حـصـد أيضـاً جـائـزة اجـمل هدف في

الفريق للعام احلالي.
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تغـلب نادي نفط مـيسـان على نظـيره نفط
الـــوسط بـــهــدف دون رد مـــســاء الـــيــوم
اجلـمـعـة عــلى مـلـعـب كـربالء الـدولي في
ختام اجلـولة الثالثـة من الدوري العراقي
متاز. جـاء هدف اللقاء الـوحيد من ركلة ا
جـزاء ســجـلـهـا احملــتـرف الـيــمـني نـاصـر
مــحـمــدوه في الــدقــيــقـة   43لــيـرفـع نـفط
مـيـسـان رصـيـده إلـى الـنـقـطـة اخلـامـسـة
فـيــمــا جتــمــد رصــيــد نــفط الــوسط عــنـد
الــنـقــطـة الــسـادســة. أضـاع نــفط الـوسط
ـباراة كان بـاإلمكان أن كرتـ في بداية ا
بـاراة حـيث أهدر عـمر تـغـير سـينـاريـو ا
ــنـــصــوري كــرة داخل مــنــطــقــة اجلــزاء ا
تباطئ في تنـفيذها وكرة أخرى لـلمنتصر
بالله نفذها ضـعيفة بيد احلارس. وطالب
ـنـتـصـر بـالـله بـركـلـة جـزاء لـكن احلـكم ا

أشار إلى استمرار اللـعب بينما احتسب
احلـكم ركـلــة جـزاء لـنـفـط الـوسط بـعـد أن
ــست الـكــرة يـد خــلـدون إبــراهــيم سـجل
مــنــهـا نــاصـر مــحـمــدوه في الــدقـيــقـة 43
لينتهي الشوط األول. وفي الشوط الثاني
ضــغـط نــفط الــوسط وأضـــاع جــمــلــة من
الفرص وأهدر سجاد جاسم كرة خطيرة
كــمـا مـرت رأســيـة عــبـد الــله عـبــد األمـيـر
بــجـــوار الــقــائم. كـــمــا مــرت أيـــضــا كــرة
احملــتـرف الــعـاجي ديــدر بــجـوار الــقـائم
واصــطــدت تــســديــدة ســجــاد رعــد بــقـدم
ـباراة بفوز نفط ميسان دافع لتنتهي ا ا
بــهـدف دون رد. أكـد مــدرب فـريق الـزوراء
العراقي بـاسم قاسم أن الفـوز الذي حققه
في اجلــولـــة الــثـــالــثـــة من الـــدوري عــلى
الطـلبة جـاء باستـحقاق وجـدارة والفريق
بارات توفق في التسجـيل على خالف ا

. وقـال قــاسم إن الـزوراء رغم ـاضــيـتــ ا
أفـضلـيـته في مواجـهتـي الشـرطة والـنفط
إال أنه لم يوفق في حتـقيق الـفوز. وتابع:
في مواجهة الطلـبة أدى الالعبون بتركيز
كــبـــيــر مــكـــنــهم من الـــتــســجـــيل وحــسم
النتيجة. وبيّن في تصريحات صحفية أن
الـطلـبة فـريق شبـابي ال يسـتهـان به وقدم
مـباراة جيـدة لكـننـا عزمـنا عـلى الفوز من
أجـل الـتـقــدم في الـتــرتـيب. وأضـاف: رغم
غـيـاب ضـرغـام إسـمــاعـيل وأحـمـد فـاضل
وحـس عـلي الـذي لم نتـمـكن من إشراكه
ــتــاحــة مـن الــبــدايــة إال أن اخلـــيــارات ا
ــيـز الـزوراء أن ال فـرق جــيـدة. وأكـد مـا 
ب الالعـب األساسي والـبديل. يـشار إلى
أن الـزوراء فـاز عـلى الـطلـبـة بـهـدف دون
ـــبــاراة الــتي أقــيــمـت في مــلــعب رد في ا

الشعب.
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الك التدريبي ا
للمنتخب الوطني
هامه في يباشر 
ملعب الشعب
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نتخب الـوطني بكرة القدم أول أجرى ا
وحــدة تـــدريــبـــيــة في مـــلــعب الـــشــعب
الــدولي بــعــد انــقـطــاع طــويل بــســبب
ــبـاراتي جـائــحــة كـورونــا حتــضـيــرا 
األردن واوزبـــكـــســـتــان الـــوديـــتـــ في
اإلمــــارات يـــومي  12و 17مـن الـــشــــهـــر
ــدرب الـــســلــوفـــيــني احلــالي. وقـــادَ ا
كـاتـانـيـتش الـوحـدة الـتـدريـبيـة االولى
ــدعــوين بــحــضـور جــمــيع الـالعــبـ ا
لــلـــقــائــمـــة اضــافــة الـى احملــتــرف في
صـفوف الـسيـليـة مـهنـد علي. وشـهدتْ
الـوحـدة الـتـدريـبـيـة تـواجـد الـعديـد من
الـــقـــنـــوات الـــفـــضـــائـــيـــة والـــصـــحف
والوكاالت االخبارية ومواقع التواصل
االلــــكــــتـــرونــــيــــة وجــــمع من الــــزمالء
نتخب . وتستمرُ تـدريبات ا الصحفيـ
الـوطنـي على اد مـلـعب الـشـعب حتى
نـهـاية الـيـوم  األحـد بـوحدات تـدريـبـية
مـــغــلـــقـــة عــلـى ان يــغـــادر الـــوفــد الى
ـــوافق االمـــارات يــــوم غـــدا االثـــنــــ ا

التاسع من هذا الشهر.
wLÝ— —UFý«

وتـلـقـت الـهـيـئــة الـتـطــبـيـعــيـة لالحتـاد
العـراقي لكـرة القدم إشـعاراً رسـمياً من
االحتاد اآلسيوي العتماد ملعب العراق
فـي مـبــاراة كـمــبـوديـا ضــمن مــبـاريـات
اجملموعـة الثالـثة للتـصفيـات اآلسيوية
ونـديال قـطر 2022 ـؤهلـة  زدوجـة وا ا
. ونهائـيات كـأس آسيا  2023في الص
ويـأتي كـتاب اآلسـيـوي بـعـد أن  نقل
مـباراتي مـنـتخـبـنا الـوطنـي في مرحـلة
الذهاب أمـام منتـخبي إيران والـبحرين
إلـى خـارج الــعــراق نــتـيــجــة األوضـاع
الـتي شـهـدتهـا الـبالد والـتـظـاهرات في
بـارات جـميع احملـافظـات ليـتم نـقل ا

في وقتها إلى العاصـمة االردنية عمان.
وردّت الــهـيــئــة الــتــطـبــيــعــيــة لالحتـاد
العـراقي لـكرة الـقـدم بخـصوص األرض
ـــلــعب الـــذي ســيـــحـــتــضن مـــبــاراة وا
منتخبنا الوطـني أمام منتخب كمبوديا
باجلولة السابعة من التصفيات والتي
ســتـــقــام بـــالــثــانـي عــشــر مـن تــشــرين
قبل بـاختيـار ملعب الثاني/ نـوفمبـر ا
ــبـاراة في الــبــصـرة الــدولي خلــوض ا
تــمـام الـسـاعـة الـســابـعـة مـسـاءً. وجـاء
اخـتــيـار مــلـعب الــبـصــرة الـدولي بــعـد
الـتـشـاور مع مـدرب مـنـتـخـبـنـا الوطـني
الـسـلـوفــيـني سـتــريـشـكـو كــاتـانـيـتش
والــذي وافق بــأن يــكـــون مــلــعب جــذع
بـاريـات أسود الـنـخلـة مـسرحـاً دائـمـاً 

الرافدين في التصفيات اآلسيوية.
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ويــتــصــدر مـــنــتــخــبــنــا الــوطــني فــرق
مــجـمــوعــته الــثـالــثــة في الــتـصــفــيـات
شـتركـة بإحـدى عشـر نقـطة من الـفوز ا
بثالث مـبـاريات والـتعـادل بهـدف وفي
ســجل جــيـد لالن  ويــسـعـى لالحـتــفـاظ
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رغم الـتـرقب واالنـتـظـار  الـذي يـبـديه جـمـهـورنا الـريـاضي  في
مـواجـهـة الـظــهـور االول  لـلـمـنـتـخب الـعـراقي بـعـد فـتـرة تـوقف
قـسرية انـشاتـها ظـروف  تفـشي فايـروس كورونـا  وما عـكسته
تـلك اجلـائـحــة من تـاجـيالت وتـوقف اجــبـاري طـال الـعـديـد من
ـرتـبطـة بـاالحتـاد االسـيوي االنـشطـة الـريـاضـيـة السيـمـا تـلك ا
درب السلوفـيني  كاتانيتش بكرة القـدم  فان ما ابرزته قائـمة ا
ارغمت الكثـيرين لالنتقاد وقراءة تلك االسماء التي ضمتها تلك
ـدرب لـيــتم مـحـاسـبــته قـبل انـطالق الـدعــوة الـتي جـاهـر بــهـا ا
واجهة كال من بارات الـوديت التي  اتاحتهما للمنتخب  ا

نتخب االردني واالوزبكي  في منتصف الشهر احلالي .. ا
وكـان راي  عدد من الـنقاد واقـعيا حـينمـا طالبـوا كل من جاهر
ـنـتخب بـاالنـتقـاد عـلى خـيارت كـاتـانـيتش بـالـوقوف عـلى اداء ا
بـادرة بـقـراءة اخرى لـلـخـيارات االول بعـد اجلـائـحة  ومـن ثم ا
درب ولـعل االصابـة ابعـدت اثنـ من ضمن الـتي تمـسك بهـا ا
من  دعـوتـهـمـا لـيـتـم الـتـبـديل في غـضـون الـسـاعـات الـقـلـيـلـة
ــنـتــقــدين بـان الــقــائـمــة مــفـتــوحـة ــاضـيــة  والقــنـاع بــعض ا ا
الستـقـطـاب اسـمـاء اخرى في ظـل تواصل  مـنـافـسـات الدوري
الـعراقي فـضال عن الـدوريات الـتي يحـترف فـيـها بـعض العبي
نـتـخب  مثـلمـا انـعكس هـذا الـتواصل عـلى اصـابة  احملـترف ا
نـتخب الـعراقي ريبـ سوالقا فـي الدوري البـلغاري  ومـدافع ا
كن ان لـيـتم اسـتـبعـاده من الـقـائـمـة والـبـحث عن خـيـار بديـل 
هاجم الشـاب محمد قاسم يحل بديال عـنه مثلما جـاءت دعوة ا
خـيــارا ايـجـابــيـا لــيـحل بــديال عن شـريف عــبـد الــكـاظم  الـذي
تــعــرض الصـــابــة  خالل مـــبــاراة فــريـــقه اجلــويـــة ضــد فــريق

الصناعات الكهربائية  في منافسات الدوري العراقي ..
الشك ان االصابة الـتي يتـعرض لهـا الالعبـ رغم دعوتهم من
درب كاتـانيتش تـثير  االسـئلة حـول جاهزيـتهم وامكـانية قـبل ا
الــتـعـويض والــبـحث عن بــديل مـنـاسب  حــيث تـرتــبط مـثل تـلك
ـاذج مـسـتـقـاة من تـاريـخ الـكـرة الـعـراقـيـة  حـيـنـما احملـاور بـا
ـكـسـيك في عـام 1986 ـونـديـال ا ابـرزت خالل رحــلـة الـتـاهل 
تـبـديل الـكثـيـر من اخليـارات والـبحـث عن بدائل نـتـيجـة اصـابة
بــعض الالعـبـ فـجـاء الـتـعـويـض في بـعض الـنـمـاذج مـنـاسـبـا
تـمـاما فـيمـا كـان تبـديل بعض الـالعبـ ذات نتـيجـة عـكسـية لم

درب ومن ثم اجلمهور الرياضي نتيجة هذا االمر .. تقنع ا
ـنتخب العـراقي من جديد بعـد فترة توقف تبقى مسـالة ظهور ا
طلوب امتدت  الشهر طويلة ذات مدى  في امكانية االنسجام ا
درب كاتانيتش والبحث عن نـقاط تواصل ب الالعب تمكن  ا
ـباريات ـثالـية الـتي سيقف عـليـها في ا من ترسـيخ التـشكـيلة ا
الــثالثــة الــتي  ســتــقــربــنــا اكــثــر من احلــلم الــذي بــات يــراود
ـنـتـخـبـنـا الهم الـكـثـيـرين في امـكـانـيـة حتـقـيق الـتـاهل الـثـاني  
مسابقـة كروية يترقبها اجلميع  والسيما ان االسماء التي تمت
نـاسبة والـبارزة فيمـا حققـته مع فرقها دعـوتها لهـا بصمـاتها ا
ـدرب كـاتـانـيتـش بطـاقـة الـعـبور لـلـمـنـتخب لـيـمنـحـهـا بـالـتالي ا
الوطني  فـهل ستكون تلك االسماء قادرة على  ترسيخ اقدامها
ــتـمــيـز لــهــا  مع االخــذ بـنــظـر ــنــاسب وا من خـالل الـظــهـور ا
ــنــتـخب االوزبــكي وافق عــلى اجــراء وديـته  مع االعـتــبـار ان ا
ستجد الذي بات يظهر منتخبـنا بالتشكيلة البديلة  وهو االمر ا
في اكثر من مـناسبة كروية  من خالل تاثـر تلك الفرق  باصابة
اغـلب العـبـيـهـا بـفــايـروس كـورونـا او  اخلـشـيـة من االصـابـات
ـكن ان تـكــون صـفـوفه لـذلك يـتـم الـبـحث عن مــنـتـخـب رديف 
مـكـتمـلة الـعدد لـغرض مـراقبـتهـا واختـيار االنـسب منـها لـضمه
ــنــتـخب االول  قــبل حــلــول االسـتــحــقـاق الــكـروي لــصــفـوف ا

الرسمي ..
ــدى االنـسـجـام الــذي سـيـنـجح وتـبــقى الـتـسـاؤالت مــرهـونـة 
ـنـتخب الـذي يواجه كـاتـانيـتش بتـدعـيمه في صـفـوف تشـكيـلة ا
ــتـبــقي من مــهــمــة يــسـيــرة وصــعــبـة فـي ان واحـد مـن خالل ا
زدوجـة  خصوصـا وان مبـاريات االياب مـباريـات التصـفيـات ا
تعتمد على العامل النفسي واجلاهزية البدنية كسالح مهم
ــكن ان تـنـجم  يـتــوجب االسـتـعـانــة بـهـمـا لــدرء اي مـفـاجـات 
ثال ابـعدت  منتـخبنا السـيما وان لـعنة االصابـات على سبـيل ا
وهو في ا جـاهـزيته الـنفـسيـة من  البـطولـة االسيـوية االخـيرة
من خالل االستعانة بالعب لم يتم جتهيزه  في
ــبــاراة لــتــتم خــســارة جــهــده الـكــروي  في ا
ـنــتــخب  خــيـار اسـهـل احـتــكــاك ولـيــفــقــد ا

باراة احلاسمة .. التبديل  في ا
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ــنــطــقــة تـــتــواصل فــعـــالــيــات بــطــولـــة ا
الـشـمالـيـة لـلمـواي تـاي في نـادي اشتي
ـحافـظـة الـسـلـيمـانـيـة لـلـيوم الـريـاضي 
شـاركة  11نـادياً و105 الـثـالث توالـيـا 
. الـبطـولـة التي تـقام بـرعايـة وزير العـب
الـنـفط احسـان عـبد اجلـبار تـأتي إكـماال
ـنـاطق جلـدول احتـاد الـلـعـبـة لـبـطـوالت ا
ـراكز الـتي سـيـتـرشح مـنـهـا أصـحـاب ا
األولـيـة لــلـمـنــافـسـة في بــطـولـة الــتـأهـيل
لـلمنتخبات الـوطنية. وقال رئيس االحتاد
ركـزي لـلـمـواي تاي ـركـزي الـعراقـي ا ا
مـصطفى جبار علك إن البـطولة ستشهد
إقـامـة الـنـزاالت النـهـائـيـة عـلى أن يـعقب
نطـقة الـوسطى في كربالء. ذلك بـطولـة ا
اجلـدير بالذكر إن نفط اجلنوب توج اوال
نطـقة اجلـنوبيـة للـمواي تاي في بـطولـة ا
ــاضي في الــتي اخـــتــتــمت األســـبــوع ا

البصرة.
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أعــــلن رئــــيس نــــادي الــــديــــوانـــيــــة حــــســـ
العنكوشي ان النادي سيـقدم اعتراضاً رسمياً
عـلى حــكم مـبـاراة الــفـريق مع الــكـرخ وأنـتـهت
بفـوز األخير بـهدف دون رد. وقـال العـنكوشي
في مـــنـــشــور عـــلـى احــدى مـــواقـع الــتـــواصل
االجــتــمــاعي ســنــقــوم الـيــوم األحــد ا بــتــقـد
بـاراة واعتقد راح اعتراض رسمي عـلى حكم ا
يكون تقـرير مشـرف احلكام قد أوضح بـتقريره
األخــطــاء اجلــســيــمــة الــتي اتــخــذهــا احلــكم.
ووصف  الـــعـــنــــكـــوشي احلـــكـم بـــالـــسيء وال
يستـحق ادارة مباراة فـرق شعبـية وعتب كـبير
عـلى الـهيـأة الـتـطبـيـعـية بـسـبب اخـتيـار هـكذا
ــوذج سيء دمـر طــمــوح فـريق مــحــتـرم وفق
تـعـبيـره. ووعـد جـمـهور األحـمـر الـديـواني بان
يـتأكـدوا من شيء واحـد بـان هـذه اخلـسارة لن
تـمـر بـدون تـصـحـيح وتـصـحـيح كـبـيـر لـلـغـاية
سار واآلن  اتخاذ قـرارات مهمـة لتصـحيح ا

وسوف نقوم بتغيير كبير
فـي الــــفــــريـق والــــبــــقــــاء
لـألفـــــضـل. وكـــــان فـــــريق
الــكــرخ فـــاز عــلى مــضــيــفه

باراة الديـوانية بـهدفـ دون رد في ا
التي أقيـمت على مـلعب كـربالء الدولي وسجل
هـدفي الـكرخ مـهـنـد كـر وعمـر عـبـد الـرحمن
ــبــاراة كـانت في الـدقــيـقـتـ  58و .60بــدايـة ا
عنيـفة وتـعرض العب الديـوانية مـحمد سـعيد
ـهمة على فـريقه ورغم النقص للطرد لـيعقد ا
العددي إال أنه حافظ على التعادل السلبي مع
بــــعض احملـــاوالت اخلـــجـــولـــة. وفي الـــشـــوط
الــثـــاني تـــمــكـن الــكـــرخ من فـك شــفـــرة دفــاع
الديوانية وسجل ثنائية عن طريق مهند كر
وعمـر عبد الـرحمن كـما تـعرض العب آخر من
الديـوانية لـلطـرد. ورفع الكـرخ رصيده لـلنـقطة
اخلامسـة فيـما جتمـد رصيد الـديوانيـة عند 4

نقاط.
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مواجهة نفط ميسان ونفط الوسط بكرة القدم

واي تاي جانب من منافسات لعبة ا

ـــدرب جــاء  يــحـــمل مــعه ويــبــدو ان  ا
ــثل بـالــوصـول الى تــنـفــيـذ مــشـروع 
نــهـائــيـات كـاس  الــعـالم بــقـطـر   وراح
يتـابع األمور بنـفسه بـعدما تـعرف على
خفايا اإلطاحة به واخذ يرد بثقة عالية
لي على كل االتهـامات وبقـوة  واخذ  
مــا يـــريــده عــلـى االحتــاد وبــقـــنــاعــات
وحتــديـد األشـيــاء بـنـفــسه  مع اقـتـراب
نـتخب ( انطالقـة تصـفيـات مجـموعـة ا
البحـرين إيران هونغ كونغ وكـمبوديا )
ــطـالـب بـإتــمـام األمــور الــفـنــيـة وهـو ا
واخــتــيــارات دقــيـــقــة  لالعــبــ الــذين
ـــهــمــة ــنـــتــخب وهي ا ســـيــمــثـــلــون ا
ـا دفعه لـلبـحث والتـغير من األصعب 
فــتــرة ألخــرى لــتــحــديـداالســمــاء الــتي
ـنـتـخب تـســتـحق الـلـعب فـي صـفـوف ا
وألنه وعـد  وقـطع عـلى نـفـسه االنـتـقال
بـالـفـريق لـنـهـائـيـات كـاس الـعـالم وألنه
تـعلـقة مـطالب  بـاتمـام كل التـفاصـيل ا
ـــشـــاركـــة الــــتي يـــعــــلم انه وحـــده بــــا
سيـتحـملهـا نتـائجهـا  بعـد الذي حصل
طبات التي للفترة التي سـبقت ذلك وا
جتـــاوزه بـــحـــنـــكـــة  وثــقـــة  والـــدفع
باألمور عبر البحث  وتغير األجواء
امـال في حتـــــقـــــيـق االســـــتـــــقــــرار

باريات القـادة وسط انتشار فيروس با
كــورونـا  واألمل في إن يــنـتــهي ويـزول
عن بـلـدنا إنـشـاء الـله لـكن على الـلـجـنة
طلوبة التطبيعية ان تتخذ اإلجراءات ا
 حتـت أي ظــروف كــانت بـــعــدمــا أعــلن
االحتـاد األســيـوي عن حتـديــد مـواعـيـد
باريات والن بـعض الدول بدأت تعود ا
لــلـمالعب عـبـر أنـشـطــة مـخـتـلـفـة حـيث
ــاني واالســبـانـي في األيـام الــدوري األ
ــنـتـخب الـقـادمــة وتـظـهـر اخــتـبـارات ا
مــنـاســبـة خـصــوصـا إمـام هــونغ كـونغ
وكـمـبـوديـا بــعـدمـا تـغـلب عــلـيـهـمـا في
ــرحـلـة األولـى وفي كل الـظــروف يـعـد ا
ـنافـسة ـنتـخب أفـضل منـهـا وتبـقى ا ا
عـلى بـطــاقـتي الـتــأهل بـ مـنــتـخـبـات
الــعـراق األقــرب لـلــحــسم  ثم الـبــحـرين
وغيران الـلذين يتنـافسان على الـبطاقة
الثانـية وتظهـر حظوظ مـنتخبـنا األكبر
في  إنهاء مشـوار التصفـيات واالنتقال
لـلـدوحـة  وهـو امـام فـرصـة كـبـيرة لـكن
الشيء يؤتمن  بكرة القدم التي التعرف
فــريـقــا صــغــيــرا وأخـر كــبــيــر و جنـدد
الدعـوة الى تـام ظـروف اإلعـداد التي
ـــرتــكــز و احلـل  وخــطــوة ســتـــكــون  ا

ايجابية.

عــلى نــظـــافــة ســجــله لـألخــيــر ومن ثم
الـتـأهل الى نـهائـيـات قـطـر احلـلم الذي
بـرواد العـراقـي جـمـيعـا في ان يـحقق
هـمـة كمـا يجـيب بـعدمـا قدم ـنتـخب ا ا
نــفـسـه بـشـكـل جـيــد  وأهـمـيــة ان تـأتي
عمـليـة اإلعداد مـتكـاملة مـن حيث دعوة
بـاريـات التـجـريبـية الالعـب وإقـامـة ا
درب والـتنـسـيق معه واالنـفتـاح علـى ا
نتخب في في  دعم خياراته في إعداد ا
مـهـمة خـطـرة وصـعبـة امـام اخـر طريق
الـوصــول الى نــهــائـيــات كــاس الــعـالم

احلدث  األبرز.
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نـــريــد إن تــتــضـــافــر جــهــود الـــلــجــنــة
ـدرب وفي الــتـطــبـيــعـيــة والالعـبــ وا
ـتـابـعة عـمـلـية ـقـدمـة  دعم احلـكومـة  ا
إعـداد الــفـريق بــفـتــرة مـنــاسـبــة  وهـو
يــقـتــرب أكــثــر من الـنــهــائــيـات لــلــمـرة
كسيك الثـانية بـعد مـشاركة  1986في ا
ومع التفوق للفريق في جميع مبارياته
 رغم انه  لـعب أربع منـهـا خارج الـديار
ـردود الـطـيب وتـرك تـأثـيـرا لـكـنه قـدم ا
واضــــحــــا بـــأنـه عــــازم عـــلـى تـــخــــطي
رور مـن دون مشاكل الى اجملمـوعة  وا
الـدوحة ولـو احلـديث عن كل ما يـتـعلق

تــــدخل الي شــــخص  وحتـــديــــد مالمح
ــنــتـخـب قــبل الــدخــول في مــبــاريـات ا
اجملـــمــوعـــة الـــرســمـــيـــة االخــتـــبــارات
الرسمـية األهم له وللـمنتـخب  في كسر
عقـدة الوصول مـرة ثانـية لكـاس العالم
كسيك 1986 شـاركة األولى في ا بعد  ا
وسط لـــــهــــفـــــة الــــشـــــارع الــــريـــــاضي
ومــطـالــبـاته فـي تـكـويـن مـنـتــخب قـوي
ومــتــجـانس ومــؤثــر  وفي ان يــعـكس
مسـتواه من بـداية الـتصـفيـات بثـقة
ورهـان كبـيـر ورفض اية مـسـوغات
تـطلق من هـنـا  او هـناك في مـهـمة
وطــنـيـة يـتـحـمــلـهـا اجلـمـيع الـذي
ـــا في ذلك ـــنـــتـــخب  ســـانــدو  ا
جــمــاهــيــر االحـــتــجــاجــات  الــتي
ــنــتــخب تــزامــنت مع  مـــبــاريــات ا
ومــتــابــعــتــهـا مـن خالل شــاشـات في
سوح الـتظـاهر لـتوفـير الـدعم واإلسناد
ــنــتـــخب  وفي ان يــظــهــر في ــهــمــة ا
الـصـورة  بـشـكل كـبـيـر يـعـكس رغـبـة
الــشـــارع  الــريـــاض والـــشــعب
وعـشقه الـكـبيـر لـلمـنـتخب
واألمل في ان يـصل الى
نهـائيـات كاس الـعالم

بقطــــــــر.

عالء مهاوي

ـواجـهـة وحتـقـيق مـنـتـخب قـادر عـلى ا
ـبــاريـات بــقـدرات عــنـاصـره وخــوض ا
الــتي تـعــامل مـعـهــا بـثــبـات ومن حـيث

ستويات. ا
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ـدرب مـن  حتـقــيق تـشــكـيــلـة وتـمــكن ا
مـثـاليـة  بـاالعـتـمـاد على
الالعــبــ الــشــبــاب
إضـــــــافــــــة الـى من
نـتخب قبل مثل ا
ـــهـــمــة تـــولـــيه ا
وجنـح فـي رسـم
معـالم الـتشـكيل
ـبــاريـات عـبــر ا
الـتـجـريـبـيـة من
خـالل طـــــريـــــقــــة
عــــــمـل تــــــوالهــــــا
بــــنــــفــــسه من دون
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مـن مــنـــا ال يــعـــرف االعالمـي الــلـــبـــنــاني
الـــوســـيم جـــورج قـــرداحي الـــذي عـــبــرت
شـهرته احلدود وأصبح محبوب الشعوب
الـــعـــربـــيـــة عــلـى اخـــتالف  قـــومـــيــاتـــهم
ومـذاهبهم  وطوائـفهم كل من شاهده على
الـتــلـفـاز  يـتـمـنى  أن يــلـتـقـيه في يـوم من
األيـام  عـشـقنـاه في بـرنـامج (من سـيربح
وأنــزل دمــوعــنـــا  في بــرنــامج ــلـــيــون) ا
ــســامح كــر )وفــتــحــنــا قــلــوبــنــا في (ا
بـرنـامج افـتح قـلبك  حـمل ابـداعه وتـألقه

فـي كل بـــرنــــامج قـــدمه
حـــــتـى اصـــــبح  من
أشـهر اإلعالمي
 فــي الـــــــــــــــوطـن
الـعربي مـعجـبيه
مـن كال اجلـنـس

وأنـــا كـــانـت كـــفــة
النساء هي األرجح
. شـــخــصـــيــا

عـندما
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وحتتضن دائـرة الفنـون العامة في 28
تــشـــرين الـــثــانـي احلــالـي مــهـــرجــان
الـواسـطي الـسـنـوي بدورته  13والتي
تشـمل فـنون الـرسم والنـحت واخلزف
والـكـرافيك.وخـالل اجتـمـاعه مع جلـنة
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أكـد وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثار
حـــسن نـــاظـم (ســـعي الـــوزارة الى أن
يكون مهـرجان الواسطي بدورته الـ13
عالمــــة فـــارقــــة في الــــفن الــــعـــراقي).

الـتـقيـته في الـدوحة في وقت سـابق كانت
فــرحــتي ال تــوصـف  دقــائق كــان الــلــقـاء
شــعــرت أنه لــكــنـي شــعــرت أنه ســاعــات 
صديقي واخي هكذا يشعر كل من يلتقيه 

- قرداحي ضيفي في حوار الكتروني:
{ بـاريس مـديـنـة الـنــور كم سـاهـمت في صـقل

شخصية جورج قرداحي اثناء إقامتك هناك ?
- بـاريس لـهـا فـضل كـبـيـر لن أنـسـاه أبدإ
حــيث مــكـثت فــيــهـا خــمـســة عــشـر عــامـا
واعــتــبـــرهــا من الــســنــوات الــرائــعــة في
حـــيــاتي  . تــخـــيل شــاب يـــجــيــد الـــلــغــة
الـفـرنسـيـة  يذهب الى بـاريس ويـعمل في
إذاعـة مــونت كـارلـو الـشـهـيـرة وقت كـانت
اإلذاعـة قـوة مؤثـرة ومسـموعـة في الوطن
الـعربي والـشرق األوسط  وفـضل باريس
مـتـعـدد اآلوجه  بالـنـسـبة لي فـعـلى نـطاق
عــمــلي كــنت اعــتــبــرهــا جــامــعــة عــربــيـة
ـثقفـ العرب مـصغـرة فيهـا  الكثـير من ا
من كـل الـدول الــعـربــيـة تــقـريــبـا  وهـؤالء
اصــبــحـــوا زمالء عــمل  وهــذا  ســاعــدني
بـالــتـعـرف عـلى عـاداتـهم وحـضـارتـهم
وثـقـافـتـهم وتـاريـخـهـم وجـغـرافـية
دولـهم وأصبحت لدي فكرةً على
 لـــهـــجــــاتـــهم  هـــواجـــســـهم 
طـموحـاتهم . احالمـهم  أيضا
سـاعـدتـني بـاريـس بـاالنـدماج
مع مـجتمعها حيث أني أجيد
 الـلغة الفرنسـية مع العربية
مـنذ أيام الدراسة االبتدائية
 فـي جـبـل لــبـنــان وأصــبح
لــدي أصــدقـاء فــرنـســيـ
ــعــرفـة أتــبــادل مــعــهـم ا
واألخــبــار الــســيــاســيـة
والـــفــنــيــة والـــصــحــيــة
وكــــــنـت اتـــــابـع اإلعالم
الـــفـــرنــــسي  واهـــتم به
وكـان له تـاثـيـر إيـجابي
فـي تكـويـن شـخصـيـتي
ــا يــحــمــله اإلعـالمــيــة 
هــــــــــــــــــــــذا اإلعــالم مــن
شــــحـــنــــات ثــــقـــافــــيـــة
وحـــضـــاريــة . وايـــضــا
اثـــــــرت بي بـــــــاريس
النـــهــا عـــاصــمــة
الـنور والثقافة
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جورج قرداحي وعلي كاظم

(الواقع الفني في العراق متراجع منذ
ـثقف سنـواتٍ; بسبب دخـول أشباه ا
وأشباه الفـنان ونحن نـحتاج اليوم
إلى أن نــــصـل إلى الــــريـــــادة بــــالــــفن
ـنــطـقــة).من جـانــبه قـال الــعـراقي بــا
دير العام لدائرة الفنون العامة علي ا
عويد إن (هنـالك جهوداً غيـر مسبوقة
تــبــذلــهــا دائــرة الـفــنــون حتــضــيـراً
النطالق مـهرجـان الواسـطي والذي
ســـيـــكــون مـــخـــتـــلــفـــاً عن ســـابق
االعـوام)..وبـحـثت جلـنـة اخـتـيار
ـشــاركـة في األعــمـال الــفـنــيــة ا
ـــهــرجـــان إمــكــانـــيــة إجنــاح ا
ـهـرجـان واسـتـقـطـاب أكـبـر ا

عـددٍ من الــفــنـانــ الـكــبـار 
وأعـمـالـهم لـلــنـهـوض بـالـفن
الـعراقي. الـى ذلك أقامت دار
الــثـقــافــة والـنــشــر  الـكــرديـة

مــعــرضــاً افــتـــراضــيــاً لــلــفــنــان
الــتـشــكــيــلي  خــلــيف مــحــمــود عــبـر
صـفـحـتـهـا بـ( الـفـيـسـبـوك ) األربـعاء
ـاضي. ويـعـد مـحــمـود من الـفـنـانـ ا
ـائية البـارع في اسـتخـدام األلوان ا
الـشـفـافـة  والفـرشـاة وسـيلـته الـكـبرى
إليصـال جمـاليـات أفكـاره وكان أمـيناً
في نقل احليـاة الطبيـعية الريـفية بكل

تفاصيلها وعاداتها الى اللوحة.

ــهــرجـان اخــتــيـار األعــمــال الــفــنــيــة 
الــواسـطي قـال نــاظم (إنه مـنـذ األيـام
األولى لـتسـلمـه الوزارة سـعى بجـهودٍ
حثـيثـةٍ مع عددٍ من اخملـتص لـتغـيير
الــواقع الــفـنـي الــعـراقـي).وأضـاف أن
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الــصـحــفي الـعــراقي ضــيـفه مــســاء امس الـســبت نـادي
االخـاء الــتــركــاني في جــلــســة حتــدث فــيـهــا عن (تــاريخ
الـصــحـافـة الــعـراقـيـة وتــأثـيـراتــهـا الـســيـاسـيــة واالمـنـيـة

واالجتماعية ب عام 2020 -1920).
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الـــتـــدريـــسـي في كـــلـــيـــة االعالم
بـجــامــعـة بــغـداد نــعــته االوسـاط
ـية والصـحفيـة بعد وفاته االكاد
ؤلـفات اجلمـعة تـاركا ارثـا من ا

نشورة. والدراسات ا
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فصّل مديـر متحف اللـوفر أبوظـبي كشف عن البـرنامج ا
ـتحف وجـامـعة نـيـويورك للـنـدوة الرقـمـيـة التي يـنـظمـهـا ا
ـدة  3أيـام ــتــاحف بــإطـارٍ جــديــد)  أبــوظـبي بــعــنـوان (ا

اعتبارا  16تشرين الثاني اجلاري.
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الـفنـانة الـسعوديـة كشـفت عن استـعدادها لـلمـشاركة في
مـســلـسـل جـديــد سـتــظـهــر خالله في  10 حـلــقــات ويـتم
شـارك تصـويره في بـيروت ولـم تكـشف عن األبطـال ا

معها.
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ـطـرب الـعـراقـي تـضـفـيه قـنـاة (الـشـرقـيـة) مـسـاء الـيـوم ا
االحــد ضــمـن بــرنـــامج (اطــراف احلـــديث) الـــذي يــعــده
ويــقـدمه االعـالمي مـجــيـد الــسـامــرائي ويـخــرجه اخملـرج

حيدر االنصاري.
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التـشكـيليـة االردنيـة شاركت ضمن  6فـنانـات في معرض
مـشتـرك بعـنوان (حـياة) افـتُتح مـؤخرا في كـاليـري بجبل
عـــمـــان وضم أعـــمــاال فـــنــيـــة مـــنــوعـــة في أســـالـــيــبـــهــا

ومضامينها.
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ـهـندس في وكـالة االنـبـاء العـراقيـة نـعاه زمالؤه بـعد ان ا
ـاضي في كنـدا.سائـل اللـه تعالى وت االربـعاء ا غيـبه ا

ان يسكنه فسيح جناته.
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الـكاتـبـة االردنـيـة صـدرت لـها  عن دار الـبـيـروني لـلـنـشر
والـتــوزيع روايــة (أغــلــقــوا نــوافــذ الــقـمــر) تــقع في 271

توسط. صفحة من القطع ا
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U¼œöO0 شـيـكو هـشـام مـاجـد أكـرم حـسني
تأليف أمـير طعـيمة وإخـرج أوتاكا.
صرية وفاء مثلة ا الى ذلك نشرت ا
عامر صـورة في صفـحتهـا اخلاصة
عــــــلـى أحــــــد مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
اإلجــتــمــاعي عـايــدت فــيــهـا إبــنــهـا
نـاسبـة عـيد مـيالده.وفي تفـاصيل
الـصـورة ظـهرت عـامـر بـرفـقـة إبـنـها
الـشــاب بـصـورة عـفــويـة أبـرزت من
خاللـهـا الـعالقـة الـوطـيـدة والـعالقـة
اجلــيــدة بـيــنـهــمــا وعـلــقت عــلـيــهـا
قـائــلـةً(كـل سـنــة وإنت أطـيب و أحن
عــمــر في الـدنــيــا احلـمــد لــله يـا رب
رزقتني عـبدك و يـا رب أجعله مـحبا
لك طـوعـا ألمـرك و حـافظ عـلـيه فـهـو
مـــــصــــدر احلـب و طــــاقـــــة االمل في
حياتي الـلهم ال تـريني فيه مـا يحزن
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ــمـثــلــة نـشــوى مــصــطـفى أعــلــنت ا
ــــاضـي  إصــــابــــتــــهـــا الــــثالثــــاء ا
ـسـتجـد.وكـتبت بـفايـروس كـورونا ا
عــبـــر حــســابـــهــا فـي (فــيـــســبــوك):
(ادعولي عـملت أشـعة مـقطـعيـة على
الرئة والنتيجة لسه طالعة ولألسف
كـــورونــا أي حـــد اتــقـــابــلـــنــا خالل
الــفــتـرة الــلي فــاتت أرجــوكم يــعـمل
ـوضـوع مش حتـلـيل لـو سـمـحـتم ا
سـهل مــاتـسـتـهـونــوش خـلـوا بـالـكم
الـكــورونـا رجـعت بــشـدة ألم رهـيب
ربنـا ما يـكـتبه عـلى عدو وال حـبيب
ربنـا يحـافظ علـيكم يـا رب ادعولي)
حــسب مــوقع مــصــراوي.وكــان آخـر
أعــمــال مــصـطــفى  مــشــاركــتــهـا في
مـسـرحـيـة (عــطل فـني) مع الـنـجـوم:

{ لــــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
نـشرت جنـمة تـلفـزيون الـواقع كيم
كـارداشـيان صـورا لـهـا ولوالـدتـها
كـريس جـيـنـر من جـلـسـة تـصـويـر
جــديــدة بــاالبــيض واالســود عــلى
صـفحـتها اخلـاصة وتـوجهـت لها
بـرسـالـة مـلـيـئـة بـتـعـابـيـر احملـبـة
وذلـك في عــــيــــد مــــيالدهــــا الـ 65.
وعـــــلّـــــقـت كـــــيم عــــــلى الـــــصـــــور
بالـقول)أمي !!!!! تبـلغ من الـعمر
 65 عـامًا الـيوم وتـبـدين أفضل من
أي وقت مــضى! أنـــا بــصــراحــة ال
أعـــرف كـــيـف تـــفـــعـــلـــ ذلك! أنت

قلبي يا وهـاب يا كر يا حـبيبي يا
الــله بــارك فــيه..كل ســنــة و كل بـرج

العقرب بخير).
جتعل احلياة تبدو سهلة للغاية
وربــــــيت  6أطــــــفـــــال وتــــــديــــــرين
إمـبـراطـوريـة مع كـونك األم األكـثـر
تنة انتباهاً وأفضل صديقة! أنا 
ـهـارات احلـيـاتـية إلى األبـد عـلى ا
التي علمتنا إيـاها جميعًا نشكرك
عـــلى كـــونك أفـــضل مـــثــال..لـــقــد
غرست أخالقيات العمل فينا
ومـــنــحــتــنــا الـــكــثــيــر من

احلب.
أحبك حتى أنـها ال تكفي
عيـد ميالد سـعيـد كريس

جينر).
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أسهمت الصيدالنية جـنان سلمان الدليمي
في االعـداد واالشـراف عـلى طـبـاعـة كـتاب
لالطـفـال بـعـنـوان ( اتـفـاقـيـة حقـوق الـطـفل
ـان الـطفل الدولـيـة ) ضـمن مـنـشـورات بـر
ـانـا مـنـهـا في اهمـيـة الـتـثـقيف العـراقي ا
عــلى مــبــادىء الــتــنـمــيــة مـن خالل ثــقــافـة
وحقوق الـطفل و هـذا الكتـاب يحـتوي على

شـاعر الـغريـبـة التي تـنتـابك اليـوم قـد جتعـلك تعـيد ا
تقييم عالقاتك. 
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ال تدع اآلخـرين يتالعبون بوضعك الصحي بإسدائك
. نصائح غير مدروسة طبياً
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تـشعـر باالسـتيـاء بسـبب معـاملـة البـعض لك ال حتزن
فقد ال يقدر أحدهم قيمتك .
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تتـأخـر بـعض االستـحـقـاقات وتـبـطئ اخلـطى وتـرتبك
ويولد جوّ من سوء التفاهم .
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حان الـوقت اآلن لالنفصـال عن بعض األشخاص. ال
تخف من الشعور بالغربة.
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ـهنية مـهما بذلت يعكر مـزاجك االلتبـاس في حياتك ا
من جهود.
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خـيبـة أمل قـد تواجـهك في مـجال عـمـلك لكنّ ذلك لن
يكون أكثر من تنبيه .
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 قــد ال جتــد من يــقــدّرك ســوى الــشــريـك وهــذا أمـر
جيد.رقم احلظ.2
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 تـستـوعب األمـور بجـدية أكـبـر. اجلرأة في الـقرارات
احلاسمة مطلوبة .
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خـفف من رفع األشـيـاء الـثــقـيـلـة فـقـد تـعـرض ظـهـرك
آلالم حادة.
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التسرّع مرفوض وال سيما أنّ مستقبلك مع الشريك
. على احملكّ
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شبوهة وال تتسرّع في بت أمورك إحذر التحالفات ا
بل كن مرِناً 
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اشــــطب مــــرادف الـــكــــلـــمـــات
كن شـطب احلرف اكـثر من و
مــرة لــتــحــصل عــلى الــكــلــمــة
ــطــلــوبـــة: (لــقب مـــوســيــقي ا

راحل):
االقـــــمـــــار الــــصـــــنــــاعـــــيــــة –
االتـــــصــــاالت  –الـــــرســــائل –
الـــهـــاتف  –رقم  –ســـجالت –
ات  –حتويل  –االفالك – مـكـا
احملطات  –ارسال  –خليوي –
رمز  –شـيـفرة  –الـتـقـاطات –
سالالت  –مـراكـز  –اتـصـال –
بيانات  –نوكيا  –كاتل  –كتم
 –مكوك  –رنة  –تدون  –وعل

 –يرن  –حصيب  –هرم.
ان الطفل من إصدارات بر

لوحات هادفة لـثقافة وحقـوق الطفل معززة
ـواد اتـفـاقـيـة حـقـوق الـطـفل الـدولـيـة و
نـظـمات وتوزيـعه عـلى عدد من االطـفـال وا
ذات الـــعالقـــة مـن أجل اعـــمـــام الـــفـــائـــدة
ان للجميع و وتثميـنا جلهدها هذا قدم بر
الـطــفل الــعــراقي( جــائــزة ثـقــافــة الــطـفل)
ا قدمته لشـريحة الطفولة ا  للدليمي تكـر

التي تعتبر مستقبل األجيال.

بغداد
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خالل دورتـها اإلذاعـية الـبرامـجـية اجلـديدة الـتي تنـطلق في
كل فـصل من الـسنـة تـطـرح مجـمـوعة مـن البـرامج االذاعـية
الـتي تــبث خاللـهــا  إذاعـة بــغـداد الـتي اخــتـارت اإلعالمي
الـشـاب رائـد احلـداد مـديـرا لإلذاعـة حـرص عـلى ان يـطـور
ويـضيف عددا من البـرامج االذاعية خدمـة للمسـتمع الكر
واخـتار احلـداد عـنوانـا جـديدا لـبرنـامج مـنوع يـوثق مـناطق
بـغداد واختـار منـطقة الـصاحلـية في اولى حلـقات الـبرنامج
حتت عـنوان (ايـام الصـاحليـة ) وهو بـرنامج يـوثق تفـاصيل
مـنـطـقـة الـصـاحلـيـة الـقـريـبة مـن مـبـنى االذاعـة والـتـلـفـزيون
ـناطق ومـسرح الـرشيـد وعـدد من الوزارات لـتكـون احدى ا
ــثـقــفـ احلـيــويـة الــتي يـرتــادهــا عـدد لــيس بـالــقـلــيل من ا
والـفنان والـفني اضـافة الى ان الصاحلـية صارت مركزا
مـهما لفناني العـراق يرتادوها مع مثقـفي وشعراء العاصمة
ــراكـز ــا ادى الفــتـتــاح عــدد من احملــال وا واحملــافـظــات 
نـتديـات الـفنـية الى جـانب انهـا كانت حتـتوي ـلتـقيـات وا وا
ـوسيقـية اخملتـلفة كذلك عـلى ورش لصنـاعة العود واالالت ا
ـطاعم الـشعبـية واحملـال التجـارية حتى ـنطـقة با اشـتهرت ا
صـارت الصـاحليـة من اهم مـناطق الـعاصـمة الـتي يرتـادها
ـــنــطـــقـــة الــتي الـــنـــاس من كل صـــوب وجــانب والهـــمـــيــة ا
ـثـقـفـة واالعالمـية احـتـضـنت الـعـديد مـن النـجـوم الـفـنـيـة وا
ــذكــور ايـام ــنــطــقـة  اقــتــراح الــبــرنــامج ا ووفــاء لــهــذه ا
الـصاحلية الذي يعده مدير االذاعة رائد احلداد وهو يفتخر
ان يـكون البـرنامج جـزءا من الوفاء الهـم مناطق بـغداد التي
ية ومـازالت بالرغم اشـتهر اسـمها بـ الدول العـربية والعـا
من الـظــروف الــتي اهــمـلت غــالــبـيــة مــنـاطق بــغــداد و قـطع
شـوارعـهـا فـان مـنـطـقـة الـصـاحلـيـة مـازالت عـامـرة بـاهـلـهـا
وسـكانها ومازالت تـستقبل روادها من الـفنان واالعالمي
وهم يـتـسـامــرون ويـتـحـاورون في مـقـهـى ابـو نـاطق الـعـتـيـد
ـنطـقة مـستـذكرين ايـام كانت كـاتب الفـنيـة في ا واحملـال وا
االذاعـة والتـلـفزيـون تعـج بالـفنـانـ والنـجـوم وكانت مـقاهي
الـصاحليـة زاخرة بـاجلمهـور العـاشق للنـجوم الـفنيـة بهدف
ثل احلـصـول على لـقـاء او صورة تـذكـارية مع مـطـرب او 
او شــاعــر او وجه مــعــروف  ,وهــكــذا اهــتم مــديــر االذاعــة
بـبرنامج ايام الصاحلية واختار عددا من الشخصيات التي
نطـقة سنوات وعاشت مع اهـلها وروادها لـيتحدثوا قـطنت ا
عن ذكـرياتـهم عن اهم مـنـاطق كرخ بـغداد الـصـاحليـة وكان
ـؤمل ان اكـون ضــيـفـا الحـدى حـلـقــات الـبـرنـامج لـكن من ا
شـاركـة عـلى ان اكون ضـيـفـا على الـظـروف  منـعـتـني من ا

ايــام الــصـاحلــيــة  مــبــادرة احلــداد رائــعـة
ووفـيـة تـوثق الهم مـنـاطق بـغـداد الـتي
الزالت وســـتــبـــقى في ذاكـــرة الــنــاس
فـشـكـرا الذاعـتـنـا االم بـغـداد اخـتـيـار
ايـام الصاحلية ضمن دورتها االذاعية

اجلديدة .
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الــــعــــامــــة لــــلــــمــــشــــاركــــ في الــــبــــرنــــامج ? 
ـعـرفـة ثـقـافـة -اعـتــقـد هـذا لـيس قـيـاســآ 
الـــشــعــوب النه فـي بــرنــامج مـن ســيــربح
ـلـيـون وغـيـره من الـبـرامج انت تـتـعامل ا
مـع أفـراد ولــيس  مع شــعـوب وهــنـاك من
يـأتي لـلـبـرامج ومـعلـومـاته جـيـدة واآلخر
مـعـلـوماته ضـعـيفـة فـمـثال ال نسـتـطيع أن
ـلـيون في ـتسـابق الـذي ربح ا نـقـول أن ا
الـبــرنـامج أن ثـقـافـة وطــنه ومـعـلـومـاتـهم
ــلـيـون. قـد الــعـامـة جــيـدا جـدا ألنه ربح ا
ـتـلك ثـقـافـة ومـعـلـومات يـأتي مـتـسـابق 
تلك احلظ وقد يفشل في ـتازة لكنه ال 
سـؤال بــسـيط  رغم مـعـلـومـاته الـغـزيـرة 
كن أن سابقات ال  عـلى كل حال برامج ا

يكون معيار لثقافة الشعوب .
{ مـــاهــو االخــتالف بــ بــرنـــامج من ســيــربح
ـليـون وبـرنامج الـقـوة العـاشـرة  وماهـو الـفرق ا

شارك في البرنامج ? ب ا
- الــفـرق شـاسع بـيـنــهم فـفي بـرنـامج من
ـلــيــون هـنــاك أســئـلــة مــحـددة ســيــربح ا
لـلــمـتـسـابق ويـجب أن تـكـون لـديه أجـابـة
مـحددة والسؤال ال يتحمل اكثر من أجابة
أمــا بـرنـامج الـقـوة الـعــاشـرة فـهـو مـبـني
عـلى النسب وهناك مجـال للتكهن وتعطي
نـــســـبــة مـــعـــيـــنــة  وتـــبـــقى أنت وحـــظك
طاطية  عكس ـعلومات فيهـا شي من ا وا

والــتــاريخ  وحــقــوق اإلنــسـان وانــا أصال
مـعـجب  بـالثـقـافة الـفـرنسـيـة وحضـارتـها
وبـالقيم الـتي جاءت بهـا الثورة الفـرنسية
.وايــضــا تــأثــرت بــالــعــادات الــفــرنــســيـة
وتـعـلـمت منـهم الـلـياقـة الـتـهذيـب . كيـفـية
احــتــرام األخــر والــتــعــامل مــعــهـم . فـأذن
ــــيـــــزة في بـــــاريس تـــــركت بـــــصـــــمـــــة 

شخصيتي.
{ هل شعرت بالوطن  العربي الواحد في إذاعة
مـونت كـارلـو وانت تـلـتـقي يـومـيـا بـزمالء  الـعـمل

من العرب? 
- هـذا سؤال مهم جدا نعم شعرت بالوطن
الـعـربي الواحـد  في العـمل النه كنـا اخوة
واحلب يـجمـعنـا وحب االطالع كان هـدفنا
وجتــمــعـــنــا روابط كــثــيــرة رغم أن الــدين
مــخـتـلف فــانـا مــسـيـحي والــبـعض اآلخـر
مــســلــمـــ لــكن لم نــهــتم لــهــذا األمــر الن
اإلنـسانـية جمـعتـنا وانا دائـما اذكر زمالء
الــعـمل بـاخلــيـر ألني اسـتـفــدت مـنـهم  في
الــكـثــيـر من األمــور مـنــهـا مــعـلــومـات عن
الـدين اإلسالمي بـاإلضافـة الى مـعلـوماتي
سيحي وكـنا نعمل في اإلذاعة في الـدين ا
كـأخوة  وجـسـدنا الـقيم اإلنـسانـية بـأبهى

صورها .
ـلــيـون { من خـــــالل بــرنــامـجك مـن سـيــربح ا
ــعــلــومـات كــيف وجــــــــــــــــــــــدت الــثــقــافـة وا

ــلــيــون تــكـون في بــرنــامج مـن سـيــربح ا
األجوبة دقيقة ومحددة .

{ اإلعـالم صـــنـــاعـــة وأكـــثــــر بـــرامـــجـــنـــا  هي
يـة متى نسـتطيع نحن مستـنسخة من بـرامج عا
الـعــرب أن نــصــنع إعالم  وبــرامج خـاصــة بــنـا

وأين  تكمن الصعوبة في ذلك? 
- لــيس هــنــاك صــعـوبــة وال اعــتــقــد هـذا
الــتـعـمـيم صــحـيح فـهـنــاك بـرامج عـربـيـة
مـحـليـة القت جنـاحا كـبـيرا وهـنـاك  صيغ
لـبرامج أجنبيـة جنحت في الوطن العربي
وقـسم مـنهـا لم تـنـجح  فلـيس كل بـرنامج
مـسـتـورد نـاجح ولـيس كل بـرنـامج عـربي
فـشل هنـاك برامج عربـية خالـصة  جنحت
في لبنان ومصر وباقي الدول العربية . 
{ تــعــرضت  لــلــظــلم بــســبب مــواقــفك  وآرائك
السيـاسية وخسرت الكثـير   لكنك ربحت نفسك

وأرضيت ضميرك ماذا تقول ?  
- نـعم تـعـرضت لـظـلم كـبـيـر ومـا قلـته من
كـالم عن الـربـيع الـعـربي واحـداث سـوريا
لم يــكن يـسـتـحق هــذا الـقـصـاص والـظـلم
الـذي تعـرضت له من قبل مـحطـة فضـائية
. أنــا قـلت كالم نـابع من ضـمـيـري ومـدرك
لـألمــور مـن خالل اطالعـي عــلـى األحــداث
ومن خـبرتي بالصحـافة واإلعالم فأتخذت
مــوقــفـآ وهــذا من حــقي أن اعــبـر عن رأي
وعـن أراء الكـثيـرين من الـعرب خـاصة في

بـالد الشام   اعـتقـد صار تـسرع في وقف
عـــقــــدي مع قـــنـــاة(ام بـي سي) النه بـــعـــد
ســنـوات قـلـيــلـة الـذين وقــفـوا ضـد كالمي
تــبــ لــهم صــحــة كالمي  ومــخــاوفي من
احــداث سـوريــا بـعــد عـام 2011 حــتى من
ـعارضـة الـسوريـة قـالوا كـان  ضـدي في ا
لـي كنت عـلى حق  قـد أكـون خسـرت عـقد
مـادي كبـير لـكني ربـحت ليس نـفسي فقط
ــا ربـحـت  احـتــرام كل الـنــاس الن مـا وإ
حـدث عـلى ارض الـواقع في سـوريـا كانت
أعــمـــال ارهــابــيــة  وقــتـل وتــدمــيــر خالل

اضية . السنوات ا
{ (األخـــتـالف في الـــرأي إليــــفـــســــد في الـــود
قولة?  قضية) اعتقد لك رأي اخر مغاير لهذه ا
- بـالنسبة لي هذا الـقول صحيح واحترم
آراء من يـخالفـني لكن التـعامل معي اثبت
الـــعــكس حــيث افـــســدوا الــود وأتــخــذوا
مــوقف ضــدي وتــنــاســوا مــا قــمت به من
عــمل إيــجــابي وعــطـاء  في الــقــنــاة الـتي
اعـمل بـها حـتى أنهـم جتاهـلوا الـود الذي
بــيــنــنـا والــوفــاء الــذي كــنت احــمـلـه لـهم
واعــــتــــقـــــد من كــــان وراء هــــذا الــــقــــرار
مـــحـــرضـــون جــــاءوا من وطـــني لـــبـــنـــان
واحلـمد الـله انقـشعت الـغيـمة بـيني وب
اآلخــــوة في الــــســــعــــوديــــة وعــــرفـــوا أن

احملرض كانوا مغرض .

تواصل اإلستعدادات للمهرجان.     عدسة - أدهم يوسف
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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 
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ـعـاصر الـذي اليـزال الـناس كثـر رواة الـتـاريخ العـراقي ا
رات أكـثر تـلكـون عـنه من تفـاصـيل ومعـلومـات ماليـ ا
ـا يـظـهـر في قــنـوات عـلى مـواقع الــتـواصل االجـتـمـاعي
واليوتيوب خاصة وهي تتناول صفحات مثيرة جلدل كبير
ب العراقي السيما انّها جتربة جديدة في كشف اوراق
تاريخ ما اعـتادوا من قـبل ان يتم تسـليط الـضوء علـيه كما

أن عدداً كبيراً من شهوده على قيد احلياة.
لــكن ســمــات االنــحــيــاز والــتــبـويـب والــتــجـيــيــر والــدوافع
الشـخـصـيـة والـسيـاسـيـة والـطائـفـيـة ال تـزال مهـيـمـنـة على
عـاصر التـوجهـات الـعامـة لبـرامج عـرض تاريخ الـعـراق ا
واقف والذي يـقصد بـه تاريخ االحـداث والشـخصيـات وا
في عهـد الـنـظام الـسـابق حصـراً. إنّـهـا فتـرة مـفصـلـية من
تاريخ الدولة العراقية وقعت فيها وعلى تراب واحد ثالث
ية حروب كبرى لم يشهد العالم مثيالً لها بعد احلرب العا
الـثـانـيــة.وحلـقت تـلـك احلـروب وعـلى تـراب الــعـراق ايـضـاً
حـرب رابــعـة طــاحـنــة لم تــزل آثـارهــا شـاخــصـة وعــمـيــقـة

ومرعبة.
إن اجلامـعات الـعـراقيـة اهتـمت  بـدراسة فـتـرات مهـمة في
ـلـكي ومـا بـعـده مـن عـهـود جـمـهـوريـة مـنـذ نـهـايـة الـعـهـد ا
اخلمـسـينـات الى نهـايـة السـتـينـات وخـرجت لنـا دراسات
موثـقة رصـينـة عن احلـياة الـبرامـجيـة والـعالقات الـعراقـية
العربية في فترة الوحدة مع مصر وسوريا واالحداث التي
صري االسبق جمال عبدالناصر في صلب كان الرئيس ا

محركاتها.
تـعـلقـة بـفلـسـط ومـشـاركة فضالً عن احلـروب الـعربـيـة ا
ـوثـقــة غـيـر ـيــة ا الـعـراق فــيـهـا . لــكن الـدراســات االكـاد
السـيـاسيـة تـكاد تـغـيب عن تـناول احلـقـبة الـتي بـاتت مادة
لقنوات اليـوتيوب اخلاصة وهي تـتوافر على مفـاتيح مهمة
أحياناً تدعو للتعـمق في دراسة تاريخ هو عراقي بامتياز
كن اجـتثاثه سواء رضيـنا أو سـخطـنا عـليه فـالتـاريخ ال 
زيفة أو نتهي ولعل الروايات ا اضي ا وصار جزءاً من ا
النـاقـصة سـتكـون سـببـاً في غـياب فـتـرة يقـر اجلـميع انـها
أساسـيـة وغيـر مـشبـعة الـدراسـة والبـحث والـتنـقـيب  وقد
كتبت دراسات في اطار اعادة كتابة الـتاريخ تبناها النظام
ووقـعـت في تـلك الــنـظـرة الـسـابـق ابـان احلـرب مـع ايـران 
كث االحادية ذات الـرقابة الـعقـائدية الـصارمـة  لذلك لم 
منها على سطح الـبحث العلمي أي شيء ذو قيـمة مختلفة.
يجب ان ال تـتـكـرر تلك االخـطـاء مرة أخـرى السـيـما فـيـما
شـتـبكـة مع مـلفـات دول اجلوار ـلـفات الـعراقـيـة ا يخص ا
ـية كـبيـرة في خالل أكثـر من ثالث سـنة وهي وملـفات عا
فترة مفـصلية في الـنظر البحـثي للنصف الـثاني من القرن

العشرين.
لعل مـصـطـلح اعادة كـتـابـة التـاريخ بـحد ذاتـه يتـوافـر على

انحياز ضمني .

العـالم فـي تغـيـر مـسـتـمـر في قـدراته ومـصاحله وعـالقاته
قابل تتعدى ومواقفه. تتصالح دول وتـتصادق شعوب وبـا

أخرى وتتناحر.
إن تاريخ البـشرية يروي لـنا كثـيراً من حكـايات التـحالفات

والتعاون وفي مقابلها قصص العداء واحلروب.
تتالقى الـشـعوب في مـصـاحلهـا وثقـافـاتهـا وتـتفـرق كذلك

في مصاحلها وثقافاتها!
وواقعـيـاً لم يخـطىء تـشرشل كـثـيراً حـ قال: »ال توجد
ـا تــوجـد مـصـالح صـداقـات دائـمــة أو عـداوات دائـمـة وإ
دائـمـة .«تـرى هل كــان تــشـرشل عــلى حق أم أن في ذلك

حديث آخر?!
ـيـة الثـانـية مـتأخـرة وكـانت قد دخلت امـريـكا احلـرب الـعا
ـتـحـاربون جنـحت في نـتـائـجـهـا كـثـيـراً بـعـد أن اسـتـهـلك ا
االوروبيون قواهم في حـرب مدمرة وبـعد أن انقـسموا ب

غربي وشرقي متربص لبعضهم.
وهكذا بدأت الهيمنة األمريكـية في عالقتها باوروبا الغربية
من خالل تفوقها االقتصادي والتقني وتواجدها العسكري
ومـشــروع مــارشـال وحــلف الــنـيــتــو واسـتــضـافــتــهـا ألهم
ي نـظـمـات الـدولـية ودوالرهـا قـوام الـنـظام الـنـقـدي الـعا ا
وأخيراً احلرب الباردة وتداعيـاتها على األوروبي غربي
. وبـذلك أصبح ألمـريـكـا حزمـة من أجـنـحة تـطـير وشرقـيـ

بها.
ومع عام  1990 وبانـتـهاء احلـرب الـباردة واقـعيـاً عـلى أثر
ـة االنـظـمـة الـشـيـوعـية عـسـكـر االشـتـراكي وهـز سـقـوط ا
سـارعت أمـريـكـا إلى تـسـيـد قـطـبـيـة واحدة فـي اطـار نـظام
ــهـا اجلــديـد الـذي انــتـهـى الـيه الــتـاريخ كــمـا بــشـرهـا عـا

فوكوياما بذلك.
مـا لم تـكن أمــريـكـا قــد حـسـبـته جــيـداً هـو نـهــوض الـتـنـ
الـصــيـني وحــدة مـخــالب الـدب الــروسي وتـذمــر الـتـمــلـمل
األوروبي احلـلـيف. لـقـد بـدأت أطـراف أخرى تـتـزاحم عـلى

قاعد حتت الشمس. ا
في مواجـهة ذلـك كان عـلى أمريـكـا أن تسـتعـ بـأسالـيبـها
وارد واألسواق وطرقهـا االستـعمـارية في الـسيـطرة عـلى ا
من خالل ايــجــاد شـروطــهــا من زعــزعـة اســتــقــرار وخـلق
حـروب وجتــسس وابــتــزاز  سـيــاسي واعالمي وكــذلك من
ـة والفخـر والكبريـاء في النفس األمـريكية خالل نفخ العز
ـصـالح احلـلـفاء والـشـركـاء األمـر الذي دفع وجتاهل تـام 
هــؤالء احلـلــفــاء العــادة حــســابــات عالقــاتــهم مع أمــريــكـا

صاحلهم. والبحث عن هوية وكرامة ورؤية جديدة 
إن أمريـكا تـعيش الـيوم مـخاضاً عـسيـراً وأن العـالم يقف
على مـنـعطف تـغـييـرات تـاريخـيـة ساهـمت جـائحـة كـورونا

بتأجيجها.
همـش على مـسرح السـياسة وفي ظل ذلك عليـنا نحـن ا
ـــقــزمـــ في مــوازين الــدولـــيــة وا
القوى من عرب ومسـلم وغيرهم
أن نعي موقـعنـا في خارطـة العالم
اجلديدة لكي نـحمي بيوتـنا ونقلل

من خسائرنا احملتملة.
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{ واشــــنـــطن-  بـــرلـــ -(أ ف ب)
خـــلـــصت أبـــحـــاث إلـى أن ســـيّــدة
بـيـتـيـكـو الـتي عُـثـر عـلـى عـظـامـها
ـنـصـرم مـصــادفـةً في أيـار/مـايـو ا
خالل أعــمـال في بــيـتــيـكــو بـواليـة
براندنبورغ قرب برل عاشت على
األرجـح بـ الـعـام  3400و3300
ـرأة ـيالد. وعـاصـرت هـذه ا قــبل ا
الـتي يـرجَّح أن تكـون تـوفّيت وهي
فـي عـقـدهـا اخلـامس رجل اجلـلـيـد
أوتـسي الـذي عُـثر عـلى مـوميـائـها
ســنــة  1991فـي نــهـر جــلــيــدي في
مــنـــطــقــة األلب عــنــد احلــدود بــ

إيطاليا والنمسا.
وقــــــال عــــــالم اآلثــــــار فــــــيـــــلــــــيب
كن مـقـارنة روسـكـوسـشيـنـسكـي 
أوتـسي بـسـيّـدة بيـتـيـكـو من حيث
الـــعــمــر. غـــيــر أن اكـــتــشــاف رجل
تـيـزيـنـيـوخ أي أوتـسي كـان أكـثر
أهــمـــيــة بــكــثــيـــر من حــيث حــالــة

احلفظ.
وأردف كـانت مـوميـاء طبـيـعيـة ما
يـعني أن كـلّ العـظام حفـظت فـيها
واد العضوية على باإلضافة إلى ا
أنـواعها واجللد واألعضاء وأجزاء

أخرى من اجلسد.
وفـي بــرانـــدنـــبـــورغ بـــالــقـــرب من
احلـدود مع بولندا عُثر على عظام
وبـــقـــايــا مـالبس مـــصــادفـــة خالل
أعــــمـــال حـــفـــر لــــوضع طـــواحـــ
ريـحـيـة. وأظـهـرت هـذه الـبـقـايا أن
ـرأة دُفنت خالل العصر احلجري ا
احلـديث قبل أكثر من خمسة آالف
سـنة في وضعيـة القرفصاء وهي
وتى. إحدى أقدم وضعيات دفن ا
وأشـــار عــالم اآلثــار إلى أن عــظــام
سـيّـدة بـيـتيـكـو تـسمـح باسـتـنـتاج
الــكـثـيــر. وفي تـلك احلـقــبـة كـانت
احلــبــوب قــد أدخــلت إلى الــنــظـام
الـــغـــذائي الـــيـــومـي والـــتـــبــادالت
الـتـجاريـة. وباالسـتـناد إلى حتـليل
األســنـان خــلص الــعـلــمـاء إلى أن
الـــنــظــام الــغــذائـي كــان جــدّ غــنّي
بـاأللـيـاف واألطـعمـة كـانت قـاسـية
إذ إن بـــعض األســـنـــان مــهـــتـــرئــة
ة اآلثار بيتينا بـحسب ما قالت عا
يــــونـــغــــكالوس وهـي تـــظــــهـــر فكّ

الهيكل العظمي.
زمع إجراء فحوص إضافية ومن ا
ـــرأة من ــــعـــرفــــة إن كـــان أصـل ا

نطقة أم أنها هاجرت إليها. ا
ويــسـتـقــطب أوتـسي الــذي عـاصـر
سـيّـدة بيـتـيـكو تـقـريبـا والـذي كان
جـــســده مــغــطّى بـ  57وشــمــا في
ارسات دقّ أحـد أقدم اآلثار عـلى 
األوشــام نــحــو  260ألـف زائـر في

الـسـنـة إلى مـتحف بـولـتـسـانو في
شـمال إيطاليا حـيث يعرض هيكله
الــعــظــمي  فــيـمــا خــلــصت دراسـة
حـديثـة إلى أن النـساء شـاركن قبل
ـا آالف الــســنــوات في الــصــيــد 
يــشـمل الــطـرائــد الـكــبـيــرة خالفـا
لــلــمـــعــتــقــدات الــســائــدة في هــذا

اجملال.
واســــتـــنـــد مـــعــــدو الـــدراســـة إلى
اكـتـشـاف بـقـايـا عـائـدة إلى تـسـعة
آالف سـنة المرأة مدفـونة في جبال
األنـــديس في الـــبـــيــرو إلـى جــانب
أســلــحــة صـيــد كــثــيـرة لــلــطــرائـد

الكبيرة.
ومـن خالل حتليل  27ضـريحا آخر
يــحـوي األســلـحـة عــيـنــهـا خـلص
فـريق بـحـثـي بـقـيـادة رانـدال هاس
من جـامعة كاليـفورنيا ديفيس إلى
ــئــة من ــئــة إلى  50بــا أن    30بــا
الـصـيـادين الـذين كـانـوا يـعـيـشون
في الـقارة األميركية في تلك الفترة

كنّ نساء.
ــنــشـورة في وتــدحض الــدراســة ا
عـتـقد مـجـلة سـايـنس أنـدفانـسـز ا
الــشـائع عـن عـدم وجـود نــسـاء كنّ
ــارسن الــصـيــد في مـجــتـمــعـات

الصيادين وقاطفي الثمار.
وقـال رانـدال هـاس لـوكـالـة فرانس
بـرس إن نـتـائج الـدراسة تـظـهر أن
هـذا االدعـاء غـيـر دقـيق عـلى األقل
في مـا يـتـعـلق بـجـزء من حـقـبـة ما

قبل التاريخ لدى البشر.
وأشــــار إلـى أن هــــذه اخلالصــــات
تــســلط الــضـوء عــلى الــفـوارق في
ـتصلـة بالعـمل اليوم ـمارسات ا ا
مـــثـل الـــفـــوارق في الـــرواتب بـــ
الـــرجــال والـــنــســاء والـــفــروق في
ـهـنـية والـتـرقـيـات. كـما ـسـيـرة ا ا
أنـها تظـهر أال شيء +طبـيعيا+ في

ما يتعلق بهذه الهوة.
وقـد عـثر هـاس وأفـراد من مجـتمع
مــوال فـــاســيــري احملــلي في مــوقع
ـهم في ويـالمايـا بـاتـيـخـا األثري ا
مـنـطـقـة األنـديس فـي الـبـيـرو سـنة
 2018عــلى هـيـاكل عـظــمـيـة لـسـتـة

أشخاص بينهم صيادان.
وبـــيّن حتـــلــيـل الــعـــظـــام ومــيـــنــا
األسـنـان أن الـصـيـادين هـمـا امرأة
يــراوح عـمــرهـا بـ  17عــامـا و19
سُـميت دبليو أم بي  ?6ورجل يبلغ

ما ب  25عاما و.30
ولــــفت هــــاس إلى أن عــــمــــلــــيـــات
الـــتــنـــقــيـب األثــري في مـــوقع دفن
الـشــابـة كـشـفت مـعـلـومـات مـثـيـرة

لالهتمام بالنسبة إلى الفريق.
فــقـد اكـتـشف الــبـاحـثـون ســلـسـلـة

أدوات صـيد تثبت على ما يبدو أن
الــشـابــة كـانت صـيــادة مـتــمـرسـة
وهـي تــشـــمل طـــرف رمح حـــجــري
وســـكـــيــــنـــا وحـــجـــارة لـــتـــمـــزيق
احلـيـوانات وسـلخـها. وكـانت هذه
األدوات تــــــــوضـع فـي حــــــــاويــــــــة
مـصنـوعة من مواد زائـلة كـأكياس
اجلـلــد. وقـد اسـتـخـدمت الـصـيـادة
دبليو أم بي  6أداة تتيح لها زيادة
ــكن ـــســافــة الـــتي  الـــســرعــة وا
عرفة بـلوغها الصطيـاد الطرائد. و
هـل كـــانت هــــذه الـــشـــابــــة حـــالـــة
اسـتـثـنـائيـة درس الـبـاحـثون 429
هــيــكال عــظــمـيــا مــدفــونـا في 107
مـواقـع في الـقـارة يـعـود تـاريـخـهـا
إلـى فترات تراوح ب  4آالف سـنة

و 17ألفا.
وقـد عـثـروا عـلى  27فـردا تـمـكـنـوا
مـن حتـــديـــد جـــنـــســــهم بـــصـــورة
مــوثـوقـة وكـانت أضــرحـتـهم تـضم
أدوات صـــيـــد. وهــؤالء كـــانــوا 16

رجال و 11امرأة.
وأشـــار الــفـــريق الــبـــحــثي إلى أن
الــعـيـنــة كـافـيـة لـالسـتـخالص بـأن
مـشاركـة النـساء في صـيد الـطرائد
الـكبيرة كانت أمرا طـبيعيا في تلك

احلقبة.

{ بـــاريس-(أ ف ب)  –قـــد يــصــدم
أكـبر جـبل جلـيد في الـعالـم جزيرة
نــائـيـة في جـنــوب األطـلـسي تـضمّ
اآلالف مـن حــيـــوانـــات الـــبــطـــريق
والـفـقمـة التي قـد تعـجز عن تـأم

قوتها بحسب ما حذّر علماء.
ـــــنـــــاخي من ســـــرّع االحـــــتـــــرار ا
انـــفـــصـــال اجلـــبـــال عـن األجــراف
اجلـــلـــيـــديــة فـي مـــحــيـط الــقـــطب
تجمّد مـخلّفا تداعيات اجلـنوبي ا
قــد تـــكــون وخــيــمــة عــلى الــثــروة
احلــيـوانـيــة الـواسـعــة في جـزيـرة

جورجيا اجلنوبية البريطانية.
ـعروف بـ وهـذا اجلـبل اجلـلـيـدي ا
ايه  68والــذي يـزن ألف مـلـيـار طنّ
انـــــفـــــصـل في تـــــمـــــوز  2017 عـن
احلــاجـز اجلـلــيـدي الرسن سي في

أنتركتيكا.
ونـظـرا لـلـسـرعـة الـتي يـجـنح بـها
سـيـستـغـرق األمر  20إلى  30يـوما
ــيــاه الــقـلــيــلـة قــبل وصــوله إلى ا

الـعمق احملـيطة بـاجلزر. وقـد يهدّد
هـذا اجلـبل اجلـلـيـدي الـبالـغ طوله
 160كــــيـــــلــــومــــتــــرا وعــــرضه 48
كــيـلـومـتـرا عـلى عـمق أقلّ من 200
مــتــر الــســواحل في حــال اقــتـرابه
مــنـهــا. وقــال أنـدرو فــلـيــمــيـنغ من
هـيـئـة بريـتـيش أنتـركـتـيك سورفي
لــوكـالـة فـرانس بـرس إن أرجـحـيـة
ــئــة حـــدوث اصــطــدام هي  50 بــا
وتـــعـــيش في جـــزيـــرة جـــورجـــيــا
اجلــنــوبــيــة اآلالف من الــبــطــاريق
بـــأنــــواع مـــخـــتـــلـــفــــة إلى جـــانب
حــيـوانـات فــقـمـة وطــيـور قـطـرس.
وفـي حـال رسـا جـبل اجلــلـيـد عـلى
مــقــربــة من اجلـزيــرة قــد يــصـعب
عـلى هذه احليـوانات تأمـ القوت
لـهـا ولـصـغـارهـا مـا يـشـكّل خـطرا
عـلى بقائها. وقد تزعزع أيضا هذه
الـكتلة اجلليديـة النظام البيئي في
قاع احمليط الذي قد يتطلّب تعافيه

عقودا أو حتّى قرونا.
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الــوزاري بــ هــولــنــدا وفــرنــســا
حــصــلت اجلــمــعـيــة عــلى الــضـوء

األخضر لرعاية الفهد.
وجتــري راهـنـا حتــالـيل لــلـحـمض
الـنووي لـلتـأكد بشـكل قاطع من أن
ــسـروق في هــذا الــفـهــد هــو ذاك ا
فـرنـسا بـحـسب ما أفـادت الـنيـابة
الــعـامــة في لـيل (فــرنـسـا) لــوكـالـة

فرانس برس.

دجّـنة لـكنّه تـعرّض بـاحلـيوانـات ا
لـلسرقة. وفي كانون الثاني/يناير
اتّــصــلت هــولــنــديــة تــدعى بــيــتي
بـجـمـعيـة كـرويـيف الـتي تؤوي 35
حــــيـــوانـــا مـن الـــســـنّــــوريـــات في
وهــولـنـدا و 13أســدا في إفـريـقـيـا
قائلة إن أحد أصدقاء صديقها كان
يتجوّل مع فهد أسود في سيارته.
ـســتـوى وبــعــد مـنــاقـشــات عــلى ا

{ الهاي-(أ ف ب)  –يـبدو أن فهدا
أسـود سُـرق من حـديـقـة فـي شـمال
ــضي أيـامـا فــرنـســا سـنـة  2019
سـعيدة في محميـة للسنّوريات في
هـولــنـدا حـيث يـتـصـرّف فـعال مـثل
جنـم مـــتـــعـــجـــرف. وروى روبـــرت
كــــرويـــيـف من مــــؤســـســــة األســـد
الـواقعة شمال هـولندا إن احليوان
كـان خـائـفـا جـدّا في الـبـدايـة مـثل
ـــدجّـــنـــة الـــتي كـلّ احلـــيــوانـــات ا
تـصـلنـا لـكنه بـات الـيوم يـتـصّرف
فـعال مـثل جنم مـتـعـجـرف كـمـا لو
كــان مــحـور الــعــالم. وكـان الــفــهـد
الـــذي أطــلق عـــلــيه اسـم أكــيال قــد
اســتـــحــال بــطال لــقـــصّــة مــلــيــئــة
بــالـتـطـوّرات في أيـلــول/سـبـتـمـبـر

.2019
وهـو تصدّر عناوين األخـبار بعدما
شـوهد هائـما على سـطح مبنى في
شـمال فرنـسا. وكان الـفهد الذي لم
يـكن عمـره وقتـذاك يتـخطى بـضعة
أشــهـر قـد خــرج من نـافـذة الــشـقّـة
سك به الـتي وضع فـيهـا قـبل أن 

عناصر اإلسعاف.
ووضع مـوقتا في حديقة حيوانات
ريــثـــمــا يــنـــقل إلى هــيــئـــة تــعــنى

ألنـه قـد يـؤدي إلى إتالف األحـجـار
الــهـشـة فـي حـ أن عـمــلـيـة وضع
الـســقـاالت وإزالـتـهـا قـد تـسـتـغـرق
أســابــيـع. وتــابع لــوكــالــة فــرانس
بـرس قـد يتـسبب ذلك في مـشكالت
لـهم بـدال من مـسـاعـدتـهم. إنه أكـثر
أمــانـــا لــهم أن يــحــمـــلــوا مــقــصــا
ويـذهـبـوا مـبـاشـرة إلى الـنـبـاتـات.
وهــنــاك أيــضــا أجــزاء ضــيـقــة في
ـعـابـد تـتـطـلب من الـعـمال بـعض ا
ـنـحـوتات الـزحف والـتـنـقل حول ا
الــــبــــارزة وهـم يــــحــــاولــــون عـــدم
مـالمــســتــهــا. وأشــار تــري إلى أن
ــهــمـة تــكــون أكــثـر صــعــوبـة في ا
ــبــنـــيــة مـن الــقـــرمــيــد ـــعــابـــد ا ا
مـسـتـذكـرا سـقـوط لـبـنـة قبـل بضع
ســــنـــوات عــــلى رأسه وكــــســـرهـــا

. خوذته إلى قسم
تــشــاهــد مــجــمــوعــة من الــســيــاح
احملـلــيـ والـرهـبـان الـبـوذيـ في
دهــشـة وإعـجـاب الـعـمل اجلـمـاعي

الذي يقوم به هؤالء الرجال.
وقــال الـسـائح روث فــيـاسـنـا وهـو
يـحـبس أنـفـاسه فـيمـا كـان يـشـاهد
ـسكه عـامال يـصعـد سلـما بـينـما 
زمالؤه بإحكام إنهم شجعان جدا.

ــعـدات أمــان بـاسـتــخـدام قــبـعـات
زرقـاء صـلبـة كإجـراء وقائي وحـيد
لـلـسالمـة فـإن الفـريق مـعـتـاد على
أداء واجـبـاته حتت أنظـار السـياح
ـكــان. وأوضح قــائـد الــفـريق فـي ا
نــغــ ثي عــنـدمــا يــرانـا الــســيـاح
احملــلـــيــون والــدولــيـــون نــتــســلق
ــعـابـد يــبـدو األمــر مـخـيــفـا لـهم ا
ويــعــتــقـدون أن هــنــاك نــقــصـا في
ــعــدات. لـكن اســتــخـدام احلــبـال ا
ومــعــدات الـتــسـلـق أمـر غــيـر وارد

ــدرج ــوقع ا مــدار الـــعــام. يــضم ا
ي آثـارا عــلى قـائـمـة الــتـراث الـعـا
تـعـود إلى مـا بـ القـرنـ الـتاسع
واخلــامس عــشــر وكــان الــوجــهـة
الــســيــاحــيــة األكــثــر شــعـبــيــة في
كــمــبــوديــا قـبـل انـتــشــار جــائــحـة
كـوفـيـد- 19وتـأثـيـرهـا عـلى الـسـفر
ـي. وقــال تـــري نــحـن نــحب الـــعــا
ـعابد ونريـد احملافظة عـليها. إذا ا
لـم نقـم بـذلك... فـلن تـتـاح الـفـرصة
جلـيل الـشـبـاب لـرؤيـتـهـا. ال وجود

{ سـيام ريب (كمبوديا)-(أ ف ب):
يـــتـــســلـق تــشـــهـــورم تـــري حــافي
الــقـدمـ ومن دون حــمـايـة ســلـمـا
عـبـد أنغـكور ـركـزي  أمـام الـبرج ا
وات الــــشــــهـــيــــر فـي ســـيــــام ريب
الـكمبـودية والذي يـبلغ ارتفاعه 65
مـتـرا إلزالـة الـغطـاء الـنـبـاتي الذي
يـــــهــــدد بـــــإحلــــاق ضـــــرر بــــهــــذه
الــواجـهـات األثـريـة.  وهـذا الـرجل
الـبـالغ من العـمر  50عـاما هـو جزء
مـن فـــريق خـــاص يــــحـــرص عـــلى
ـوقع األثـري ضــمـان سالمـة هــذا ا
من الـنبـاتات الـضخـمة الـتي تنبت
صنوع من من شـقوق هذا البـناء ا
احلـجـر الـرمـلي. وقال تـري لـوكـالة
فــــرانـس بــــرس بــــعــــد نــــزوله الى
االرض اذا ارتــكــبــنـا خــطــأ واحـدا
فـلن نـنـجـو. لـكـنه يـدرك أن الـكـفاح
مـن أجل اقـتالع جــذور صـلــبـة هـو

معركة مستمرة ضد الطبيعة.
وأوضـح عـنــدمــا تــكـبــر األشــجـار
تـتعمق جذورها وتتسبب في تفكك
احلــجـارة. ويـعــتـبـر احلــفـاظ عـلى
ـعابـد في متـنزه أنـغكور عـشرات ا
األثــري مــهــمـة دقــيــقــة يـقــوم بــهـا
ؤلف من  30عـضـوا على الـفـريق ا
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ــتــطــوعــ قـــررت مــجــمــوعــة من ا
تـشكيل اول وحدة لـتحس نـفسية
الـكـالب وبـدأت الــوحـدة نــشـاطــهـا
بـزيارة  700كـلب تـتراوح اعـمارهن
ــنــطــقه بــ شـهـر و  10ســنــوات 
شـــبــره مــنت الـــتــابــعـــة  حملــافــظــة
اجلـيـزة تعـاني من مـرض الـشلل و
زاجية الـسيئه الـوحدة والتـقلبـات ا
لـلعـمل علي اخـراجهـا من احوالـها
الـنفسية الـسيئة من خالل الـطبطبة
عـلــيـهــا وتـقــد ادويــة تـعــمل عـلي
اخـــراجـــهـــا من حـــالـــة االكـــتـــئــاب
ـارســتـهــا ريـاضـات فـضـال عن 
مـعـيـنة مـثل الـسـبـاحـة. و قـال احد
شــبــاب الــوحـدة يــدعـي اشـرف ان
الـوحدة الـتي تشـكلت  تـقسـيمـها
ـسـاعـده الي مـجـمــوعـات أحـداهـا 
ـصــابه بـالـشـلل وحتـتـاج الـكالب ا
الـي عـــنــــايـــة خــــاصـــة قــــضال عن
مــــســــاعــــدة  الــــكالب فـي تــــنـــاول
واكـد اشـرف انـنـا نـشـعر طـعـامـهـا
بـسعادة غامـرة من اداء هذا العمل

االنساني.

{ لــــنـــدن- (أ ف ب)  –حــــقـــقـت عـــائــــلـــة
بــــريـــطـــانــــيـــة مــــبـــلغ  400 ألـف جـــنـــيه
اسـترليني 525ألـف دوالر من بيع كنز هو
عـبـارة عن ألـعاب مـسـتـوحاة مـن سلـسـلة
أفالم سـتـار وورز عـثَرت عـلـيـها مـصـادفةً
داخل مـرأب مـليء بـأكيـاس قـمـامة تـركـها
ز أحـد اجليران. وأفـادت صحيـفة ذي تا
أن الــرجل وزوجـتـه الـلــذان يـعـيــشـان في
سـتـوربـريـدج بـوسط إنـكـلـتـرا احـتارا في
بـداية األمر في ما ينبـغي أن يفعال بكومة
ــصــغّـرة الــتي الــدمى وســفن الــفــضــاء ا
أمـضى جـارهـمـا عـقـوداً في جـمـعـهـا قـبل

وفـاته. إالّ أن ابنـهما عـندمـا اكتشف قـيمة
زادات اجملـمـوعـة بـعـدمـا طلـب من بـائع ا
كــريس أســتــون تــقــديــرهــا عــلــمــاً أنــهـا
تــتــضــمن تــمــاثــيل صــغــيــرة ال تــزال في
عــبـواتـهــا األصـلـيــة. ونـقــلت الـصـحــيـفـة
الــبــريـــطــانــيــة عن هــذا اخلــبــيــر من دار
أسـتون أوكـشنرز قـوله إن الكثـير من هذه
األغـراض كـان رطـبـاً بـعض الـشيء نـظراً
إلى الـطريـقة الـتي  بها تـخزيـنهـا لكنّه
وصــفـــهــا بــأنــهــا أفــضـل مــجــمــوعــة من

أغراض حرب النجوم رآها.
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ـعتـمدة { كـوبنـهاغن-(أ ف ب)  –أدّت التـدابيـر ا
لــلــحـدّ من انــتــشـار فــيـروس كــورونــا إلى حتـسّن
مـوقت لنـوعـيـة الـهواء فـي أوروبا غـيـر أنـها زادت
من استـهالك البالستيك ألغراض صحية بحسب
الـوكالـة األوروبيـة للبـيئـة. وجاء في مـذكّرة صادرة
عن الوكالـة التي تتّـخذ في كوبـنهاغن مـقرّا لها أن
ـفـروضـة لـلحـدّ من جائـحـة كـوفـيد- 19والـقـيـود ا
دى القصير تفشّيـها كانت لها آثار إيجابية على ا
عـلى البـيـئـة في أوروبـا. غيـر أنـهـا أدّت أيـضا إلى
ـتزايـد للـبالستيك آثار سـلبـية مـنهـا االستعـمال ا
األحـادي االسـتـخـدام. ومن بـ اآلثـار اإليـجـابـية

نـبعث انـخفـاض تركّـز ثاني أكـسيـد النـتروجـ ا
ركبات واحملطات احلرارية والذي خصـوصا من ا
سـالك التـنفّـسية قـد يؤدّي إلى الـتهـاب حادّ في ا
ـئـة في ــئـة في إسـبــانـيـا و 52 بـا بـنـسـبـة  61 بـا
ـئة في إيطـاليا في نـيسان/أبريل. فـرنسا و 48 با
وكانت هذه البلدان الثالثة قد اعتمدت تدابير عزل
صــارمـة لـلــحـدّ من انــتـشـار الــفـيـروس. والــتـلـوّث
الــضـوضــائي آخـذ أيــضــا في االنـخــفـاض إذ إنه
مـرتـبط بـانـبـعاثـات ثـاني أكـسـيـد الـنـتـروج وفق

تقديرات الوكالة.
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