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طبعة العراق 
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ــانـويل تــعـهــد الــرئـيـس الـفــرنــسي ا
مـاكرون بـفتح قـنصـليـة لبالده ومدارس
ـوصـل عـقب اطـالعه عـلى جــديــدة في ا
ــدنـيـة الــتي دمـرت خالل ابـرز مــعـالم ا
ـعـارك ضد داعش  مـؤكدا انه بـوجود ا
ـــكن الي ديـــانــة الـــعــيش االرهــاب ال 

من مـكـونــات الـشـعب الـعـراقي). وتـعـمل
تـحدة لـلتـربـية والـثقـافة مـنظـمـة األ ا
والعلوم (يونيسكو) بتمويل من اإلمارات
ــتـحــدة يـصـل إلى خـمــسـ الـعــربــيـة ا
ـسـجد عـلى إعـادة إعـمـار ا مـلـيـون دوالر
والـكنيـسة كـجزء من مشـروع إحياء روح
ــوصل.وأرغم الــعــديــد من مــســيـحــيي ا
العراق بفعل احلروب والنزاعات وتردي
ـعـيــشـيـة عـلى الـهـجـرة. ولم األوضـاع ا
يـبقَ في العراق سوى  400ألف مـسيحي
من ســكــانه الــبـالـغ عـددهم  40مــلــيــونـاً
بـعدما كان عددهم 1 5مـليون عام 2003
وصل قـبل االجـتـيـاح األمـريـكي.وكانـت ا
مـركـز مـحافـظـة نـيـنوى مـهـد إحـدى أقدم
سـيـحـية في الـعـالم.وال يزال الـطـوائف ا
الـدمـار واضــحـاً في سـوق بـاب الـسـراي
ـة فيـما تـؤكد ـدينـة القـد الـتاريـخي وا
مـصـادر حكـومـيـة في تـقديـرات إن (أكـثر
ـئـة من بـنــاهـا الـتـحـتـيـة من ثـمـانــ بـا
وأبـنيتـها ال يـزال مدمراً). وكـتب الرئيس
الـفرنسي تغـريدة على تويتـر (في كنيسة
ـوصل أؤكـد من جـديد سـيـدة الـساعـة بـا
الـتزامي بالـروابط العريـقة التي جتـمعنا
ـــســيـــحــيي الـــشــرق) واشـــار الى ان
(فـرنـســا تـعـمل من أجل الــتـعـدديـة الـتي
تـمـثل ثـروة الشـرق األوسط). كـمـا الـتقى
مـاكرون الناشـطة اإليزيديـة احلائزة على
جـائـزة نــوبل لـلـسالم نـاديـة مـراد. واكـد
مـاكـرون (مـثلـمـا الـتقـيـنـا في قـمة جي 8
ـساواة بـباريس في وفي مـنـتدى جـيل ا
الـلحظة التي نلتقي فيها هنا في العراق
وغـــداً إلى جـــانب أخـــواتـك الـــكـــرديــات
اإلزيــديـات أقــول مــرّة أخـرى وبــقـوّة لن
نــتــخــلّى عــنـكـم). واعــرب رئـيـس إقـلــيم
كــردســتــان نــيـجــيــرفــان الــبــارزاني عن
سـروره الستقبال ماكرون.وقال البارزاني
في تـغريـدة على تـويتر (نـاقشـا العالقات
الــثــنــائــيــة واالنــتــخــابــات الــعــراقــيـة
ومـواضـيع أخرى ذات اهـتـمام مـشـترك)
مـعـربـا عن (شـكـره لفـرنـسـا عـلى دعـمـها
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وزارة الــصــحـة االيــرانــيـة  31 ألــفـا
و 516 إصــابـة جــديـدة و 581 حــالـة
اضـية مشيرة وفـاة خالل الساعات ا
الـى ان إجمـالـي عـدد الـلقـاحـات الـتي
 تـطعـيمـها حلـد اآلن بلـغت اكثر من
 26 مـلـيـون جـرعـة. وكـشـفت الـيـابان
عن إمـكـانـية اسـتـخـدام جرعـات لـقاح
أسـتـرازيـنـيـكـا مع جـرعـات أنـتـجـتـها
شـركات أخرى لتسـريع وتيرة برنامج
الــتـطـعـيم ضـد الــوبـاء.وقـال بـرنـامج
الـتـطعـيم تارو كـونو(طـلبت من وزارة
الـصـحـة تكـوين رأي بـشأن اسـتـخدام
جــرعـة أولى من لـقـاح أســتـرازيـنـيـكـا
وجــرعــة ثــانــيــة من لــقــاح فــايــزر أو
اســـــــتـــــــخـــــــدام جــــــرعـــــــة أولـى من
أســتــرازيــنــيــكــا وجــرعــة ثـانــيــة من
مــودرنـا) وأضــاف انه (مـن شـأن ذلك
اإلسـراع بـبـرنامج الـتـطـعيم من خالل
ـدة بـ اجلـرعـتـ األولى تـقــصـيـر ا
والـــثــانــيـــة عــنـــد اســتــخـــدام لــقــاح
أسـتـرازيـنـيكـا). وافـقت طـوكـيـو التي
كـانت في السـابق تعتـمد عـلى لقاحي
فـايـزر ومـودرنـا فـقط عـلى اسـتـخدام
لـقاح أسترازينيكا حيث حصلت على

الــــبالد أقـل من نـــظــــيــــره في الـــدول
تـقدمة.وطـعمت الـيابان 54 األخـرى ا
ئة من سكانهـا بجرعة واحدة على بـا
ـــئـــة األقـل فـــيــمـــا طـــعـــمت  43 بـــا

 . بجرعت

مـلـيوني جـرعة مـنه. وتـواجه اليـابان
اآلن أســوأ مـوجـة إصـابـات بـكـورونـا
الـتي نـتجت عن الـساللة دلـتا وزادت
اإلصـابات اليومية عن  25 ألـفا للمرة
األولـى في ح أن معدل التطعيم في
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األعـلى لـلجـمهـوريـة اإلسالميـة آية
الـــله عــلي خـــامــنــئـي أن الــرئــيس
األمـيركي جـو بايـدن ال يخـتلف عن
سـلفه دونالـد ترامب في خطاب لم
يــــــتـــــضــــــمن أي إشــــــارة تـــــوحي
بــاسـتـئــنـاف ســريع لـلـمــفـاوضـات

لف النووي اإليراني.  حول ا
وقـال خـامـنـئي في كـلـمـة أدلى بـها
خـالل أول لقاء مع حكومة إبراهيم
رئـيسي اجلـديدة السـبتإن (االدارة
األمـيـركـيـة احلـالـيـة ال تـختـلف عن
ســابـقــتـهــا النـهــا تـطـرح نــفس مـا
طـرحه ترامـب باسلـوب آخر) وفق

ما ورد في مقطع فيديو. 
قطع الـذي نشر واضـاف بحـسب ا
عـــلى مـــوقـــعـه اإللــكـــتـــرونـي (هــو
(تـرامب) كان يقـولها بـطريقة وهم

(فـريق بـايدن) يـقـولونـهـا بعـبارات
مــخـتــلـفــة).وأدلى خـامــنـئـي بـهـذه
الــتــصــريـــحــات بــيــنــمــا يــنــتــظــر
الـغـربـيـون والـروس والـصـيـنـيـون

مــنــذ نــهــايــة حــزيــران إشــارة إلى
اســـتـــعــداد طـــهـــران الســتـــئـــنــاف
احملـادثات التي بدأت في فيينا في
نــيـــســان حملــاولــة إنــقــاذ االتــفــاق
ـــوقع في  2015 بـــعــد الـــنــووي ا
انــســحـــاب تــرامب مــنه قــبل ثالث
سـنـوات.وجاءت الـكلـمـة غداة لـقاء
بـــــ بـــــايـــــدن ورئـــــيـس الــــوزراء
اإلســـرائـــيـــلي نـــفـــتــالـي بـــيــنـــيت
ــعـارض بـشـدة عــلى غـرار سـلـفه ا
بـنـيـامـ نـتـانـيـاهـو لالتـفـاق.وأكّد
بــايـدن فـي الـبــيت األبـيض الــتـزام
بـالده بضـمـان (عـدم تـطـويـر إيران
سـالحـــا نــوويـــا إطـالقـــا) مـــحــذرا
(نــضع الـدبـلـومــاسـيّـة أوّالً ... لـكن
إذا فــشـلت الــدبـلـومــاسـيّــة فـنـحن
مـسـتـعـدّون لالنـتـقـال إلى خـيارات

أخرى). 

ونـفـت إيران عـلـى الـدوام أن تـكون
تــــــســــــــــــــعى المــــــتالك الــــــسالح

النووي. 
وعــلق أمـ اجملــلس األعـلى لألمن
الــقـومـي اإليـراني عــلي شـمــخـاني
الـسـبت في تـغـريـدة أن هـذا الكالم
ـثل تهديدا غيـر قانوني) محذرا )
بــــــأن (مـن حق اجلــــــمــــــهــــــوريـــــة
ـنـاسب اإلسـالمـيـة اخــتـيـار الــرد ا
ــــتـــاحـــة).من ضــــمن اخلـــيـــارات ا
جــهـته رأى خـامـنـئي أن الـواليـات
ـيدان الـدبـلـوماسي ـتـحـدة (في ا ا
هـي عــــبـــــارة عن ذئـب مــــتـــــوحش
يــــتـــحــــول أحـــيــــانــــا إلى ثــــعـــلب
مـاكر).وباشـرت احلكومـة اإليرانية
اجلــديــدة مـهــامـهــا األربــعـاء بــعـد
حـــصـــولـــهـــا عــلـى ثـــقــة مـــجـــلس

الشورى.
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هـــاتـــفي مع صـــالح الـــتـــزام واشـــنـــطن
بـالسـتـراتـيجـيـة طـويلـة األمـد والـعمـيـقة
ــتــعــددة األوجه مع الــعــراق تــخــدم  وا
وســتـواصـل تـدريـب الـقــوات الــعــراقــيـة
ـشـورة لهـا وتـمـكـيـنـهـا). وكان وتـقـد ا
ـشــاركـون في الــقـمــة قـد اكــدوا جـهـود ا
الـعـراق في اجـراء االنتـخـابـات النـيـابـية
ـبكرة ومـنع التدخل بـشؤونه الداخـلية. ا
وجـاء فـي الـبــيـان اخلــتــامي لـلــقــمـة انه
(اقـادة الــتـعـاون والـشــراكـة  اعـربـوا عن
وقــوفــهـم الى جــانـب الــعــراق حـــكــومــة
وشـعـبــا وشـددوا عـلى ضـرورة تـوحـيـد
اجلـهـود االقـلـيـمـيـة والـدولـيـة وبـالـشـكل
الـذي يــنــعـكـس ايـجــابــا عـلى اســتــقـرار
ـنـطـقـة وامـنـها كـمـا رحـبـوا بـاجلـهود ا
الـدبلـومـاسيـة العـراقـية لـعقـد هـذا القـمة
االسـتـثنـائـية). عـلى صـعـيد مـتـصل شدد
صــالح عــلى ضــرورة تــعــاضــد اجلــهـود
وايـجاد حـوارات مشتـركة لـتثـبيت دعائم
االسـتـقرار االقـلـيـمي ومـسارات الـتـعاون
ـنــطــقــة. وقــال بــيــان تــلـقــته بــ دول ا
(الــزمــان) امس ان (صــالح اســتـقــبل في
قـصر السالم السفيـر السوري لدى بغداد
سطام جدعان الدندح وجرى بحث اللقاء
شتركة ب البلدين والشعب الـعالقات ا
الـشــقــيــقـ الــلــذين جتــمـعــهــمـا روابطُ
تـاريـخـيـة واجـتـمـاعـيـة وثـيـقـة وأهـمـية
ــا يــخـدم أمن الـعــمل عــلى تــطـويــرهـا 
واسـتـقرار ومـصالـح البـلديـن ومواصـلة
ـكـافـحـة بـقـايـا اإلرهاب) اجلـهـد األمـني 
وشــدد صـــالح عــلـى (ضــرورة تـــعــاضــد
اجلـهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت

دعــائم االسـتــقـرار اإلقــلــيـمي ومــسـارات
ـنـطـقـة) الـتـعــاون والـتـكـامل بــ دول ا
ــنــطـقــة مــرتــبط وتــابع ان (اســتــقــرار ا
بـاسـتـقـرار الـعـراق وسـوريا).مـن جانـبه
نـقل عبـد اللهـيان (حتـيات رئـيس مجلس
الــشــورى مــحــمــد بــاقــر قــالــيــبــاف الى
ان مـوجهاً له احلـلوبـسي وأعضـاء البـر
دعــوة لــزيـارة طــهــران في اقــرب فــرصـة
ــكـنــة). وأكــد زعــيم الـتــيــار الــصـدري
مـقتدى الـصدر إن تـضييـف العراق لـقمة
بـغداد كانت انعطافة في غاية األهمية من
الـنــاحـيــة االقــتـصــاديـة واألمــنـيــة.وقـال
الـصـدر في تـغـريـدة عـلى تـويـتر امس إن
(الـقــمـة كـانـت نـاجـحــة في جـمع أطـراف
ــكن لــلـعــراق أن يــلـعب فــيــهـا عـديــدة 
دوراًمـهماً في استتـباب األمن واالستقرار
في الشرق األوسط) وقدم الصدر (شكره
لـلـضـيــوف والى رئـيـسي اجلـمـهـوريـة و
الـوزراء لدورهما الفاعل في االنفتاح على
احملــيط الـــدولي واإلقــلــيـــمي وبــاألخص
الــعــربي). وبــعث أمــيــر الــكــويت نــواف
احلـمد اجلـابـر الصـبـاح برقـيـتي تـهنـئة
أعرب إلى رئـيسي اجلـمهـورية والـوزراء 
فـيهما عن (خالـص تهانيه بنـجاح انعقاد
مـؤتمـر بغـداد للـتعـاون والشـراكة) وقـال
ؤتمر أهدافه الـصباح (نتمنى أن يحقق ا
ـواجهـة الـتـحـديات ـرجـوة  الـسـاميـة وا
ـنطـقـة ولـتوحـيـد اجلـهود الـتي تـواجه ا
االقـلــيـمـيـة والــدولـيـة من أجـل اسـتـقـرار
ـنـطــقـة وأمـنــهـا ولـتــعـزيـز الــشـراكـات ا
الـسياسـية واالقتصـادية واالمنـية وتبني

احلوار البناء).

بـسالم واسـتـقرار. وقـال مـاكرون  خالل
ة ولـقائه زيـارته كنـيـسة الـساعـة القـد
ـــســـحـــيـــ (نـــحن هـــنـــا بـــعـــدد من ا
وصل وتقد لـلتعـبيرعن مـدى أهميـة ا
الــتـقــديــر لـكـل الـطــوائف الــتي تــشـكل
اجملــتـمع الـعـراقي) مـؤكـدا ان (عـمـلـيـة
إعـادة اإلعمـار بطـيئـة جداً) مـشيرا الى
ان (بالده عــازمـة عـلى افــتـتـاح مـدارس
ـدينة) داعـيا العـراقي وقـنصـلية في ا

الى (الــعـمـل مـعـا) ومــضى الى الــقـول
(ســنــوظف جــمــيع قــدراتــنــا ونــحـارب
اإلرهـاب يــداً بـيـد مع بــغـداد واالقـلـيم 
ـكن ألي ديـانة ألنه بـوجـود اإلرهاب ال 
أن تــعــيش بــاســتــقــرار وسـنــكــون مع
احلـكومـة صاحـبة الـسيـادة إلعادة بـناء
السالم) واضـاف (يجب علينا استعادة
تـلك القدرات وسـنكون مـعكم لبـناء هذا
سـاجد الـنصـب من جديـد الكـنـائس وا

ـدارس وخـلق الفـرص االقـتصـادية). وا
ومن مـوقع إعـادة إعمـار مسـجد الـنوري
الـذي دمره داعش اشـار ماكرون الى ان
(حــضــوره هــنــا كـرئــيـس فـرنــسـي هـو
ــا مــرت به ــثــابــة تــقــد االحــتــرام 
ــــــوصل والـــــتـــــفـــــريـق بـــــ الـــــدين ا
ــوت  ونـــؤكـــد ان وإيـــديـــولـــوجـــيـــا ا
ـكن أن تقدمـها باريس ـساهمـة التي  ا
وقـبل كل شيء  هي اإلقــرار بـكل مـكـون
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ــســتـمــر لــلــعــراق واالقــلــيم). ويــذكـر ا
بـــقـوة دعم مــاكـرون ســلــطـات االقــلــيم 
فــرنــســـا في مــكــافــحـــة اإلرهــاب كــمــا
ـقـراطي سـيـلـتــقي بـرئـيس احلـزب الـد
الـكردستـاني مسعـود البارزاني ورئيس
احلــكــومــة مــسـرور الــبــارزاني لــبــحث
ـشـتـركـات وتـكـر بـعض من عـنـاصـر ا
قـوات البيـشمـركة. وتأتي زيـارة ماكرون
ـوصل واربـيل غـداة مـشـاركـته في إلى ا
مؤتمر ضمّ مصر واألردن وإيران وتركيا
واإلمـارات والـكـويت والسـعـوديـة طغى
ّ دحــره في عــلـــيه بــروز داعـش الــذي 
الـــعــراق عــام  2017وفي ســـوريــا عــام
 2018بــدعم من حتــالـف دولي بــقــيـادة
واشـنــطن. وقـال مـاكــرون قـبل مـغـادرته
بــغـــداد (زرت اول امس بــرفـــقــة رئــيس
الـوزراء مــصـطــفى الـكــاظـمي فـي مـرقـد
الـكاظمـي وسأرى اإليـزيدي و أعـتقد
ـشاكل الـتي يواجهـها العـراقيون ال أن ا
حل لـها إال بـالعمل مـعاً). وكـتب ماكرون
رسـالة خـطية دونـها في سـجل الزيارات
داخل مـكتبة العتبة الـكاظمية انه (بتأثر
وتــواضع كــبـيــرين أشــكــركم عـلـى فـتح
أبـواب مـكــتـبـتـكم لـنـا هـذه الـرحـلـة في
مــخـطــوطــاتـكم ســتــكـون مــحــفـورة في
ذاكـرتي فـآثـار التـاريخ الـديني ومـعـرفة
الـــهـــويـــة واحلــــوارات الـــدائـــمـــة هي
نصوص أنا متأكد من انها ستساعد في
ستقبل  إلـقاء الكثـير من الضوء عـلى ا
عـــــلى أمـل أن نـــــكـــــون قـــــادرين عـــــلى
مـساعدتكـم لالستمرار مع احـترام وثقة
©≥ ’ qO UH متبادلة).                     ®
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ـضـبـوطات الى اجلـهـات الـقضـائـية ا
اخملـتـصـة التـخـاذ االجـراءات الـعـادلة

بحقهم). 
واحـبـطت مفـارز الـشرطـة اجملـتمـعـية
في وزارة الـداخلـية مـحاولـتي ابتزاز
الـكتروني في األنبار. وقال بيان امس
ان (الـــشــرطـــة تـــمــكـــنت من احـــبــاط
مـحـاولتي ابـتزاز الـكـتروني تـعرضت
لــهــا فــتــاتــ في احملــافـظــة من قــبل
شــخـصـ هـددا الــضـحـيـتــ بـنـشـر
صــــورهـن عــــلى مــــواقع الــــتــــواصل
االجــــتــــمــــاعي مــــقــــابـل اخلــــضـــوع
لـرغباتهمـا الدنيئة) وتـابع ان (مفارز

الــشــرطـــة اجملــتــمــعــيــة اســتــطــاعت
ـــبــتــزيـن واتــخــذت الـــوصــول إلى ا
بــحــقــهـمــا اإلجــراءات الالزمــة بــعـد
حـــذف مـــحــتـــوى االبـــتــزاز وتـــأمــ

 .( حسابي الضحيت
والــــقـت مــــفــــارز االســـــتــــخــــبــــارات
الــعـسـكـريــة الـقـبض عــلى عـلى احـد
االرهـابيـ وضبط عـبوات نـاسفة في
احملـافظـة نفسـها.وقالت خـلية اإلعالم
األمــــني في بـــيــــان امس ان (مـــفـــارز
شـعـبـة االسـتـخبـارات الـعـسـكـرية في
الـفـرقـة الـعاشـرة وبـالـتـعـاون مع قوة
شاة 40 بـرية من الفوج الرابع لواء ا
 تـمـكـنت من الـقـاء الـقـبض عـلى احد
االرهــابــيــ في قــضــاء الــفــلــوجــة)
فـارز ذاتهـا وبالـتعاون واضـاف ان (ا
مـع قـوة بـريـة اخـرى من الـفـوج االول
ـشـاة 38  ضـبـطت 35 عـبـوة لــواء ا
عـلى شكل جلـكان سعة 15 لـتر معبأة
ادة سي  4 فـي الرمادي بالقرب من
جــسـر الــعـواصل) وتــابع انه (جـرى

تسليم االرهابي الى جهة الطلب  
في حـ تكـفلت مـفارز هنـدسة الـفرقة
واد موقـعيا). وصـد احلشد بـتدميـر ا
الـــشـــعــبـي تــعـــرضـــا داعـــشــيـــا في

حافظة صالح الدين. الضلوعية 
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ن نـصـحت وزارة الصـحة الـنـساء 
تــخــطــ الــشــهــر الــرابع من احلــمل
بـتـلقي مـضادات كـورونا حـفاظـا على
سـالمــــتـــــهم مـن خـــــطــــر االصـــــابــــة
بــالـفــايـروس  اعــلــنت وصـول دفــعـة
جــديــدة من لـقــاح فــايـزر الى بــغـداد.
وكـتب مـديـر عـام دائـرة صـحـة بـغـداد
الــكـرخ جـاسب لـطـيف احلـجـامي  في
صـفحـته على فيـسبوك امس انه ( في
دراســة اجـرتــهـا الــدائـرة عـن وفـيـات
االمــهـات احلـوامل مـنــذ بـدايـة الـعـام
اتـــضـح ان اكـــثـــر مـن ثـــلث اجلــــاري
الـــوفــيــات وهـن بــعــمـــر الــزهــور من
واضاف صابات بكورونا) احلـوامل ا
(كـــنت قــد حــذرت الــنـــســاء الــلــواتي
يـرغ بـاالجناب ونصـحتهن بـتأجيل
ــوضــوع ولـكن ازداد عــدد الـنــسـاء ا
ــوظــفـات احلــوامل  الســيــمــا بــ ا
لــغـرض االسـتـفــادة من االجـازة الـتي
تـمنح للحـوامل لهن ثم تعـقبها اجازة
االمــومــة) مــجــددا تــأكــيــده (انــصح
ن تخط الشهر الرابع من الـنساء 

احلـمل بـأخـذ لـقـاح فـايـزر). وسـجـلت
الــــــــوزارة امس  6083 اصــــــــابـــــــة
بـكورونـا وشفاء  8152 حـالة وبواقع
ــوقف  67 وفـــاة جــديــدة . واوضح ا
الـوبائي الـيومي  الـذي اطـلعت عـليه
(الـزمـان) امـس ان (عـدد الـفـحـوصات
اخملــتــبــريــة الــتي اجــرتــهــا الــوزارة
لـعينـات مشتـبه اصابتـها بالـفايروس

بــلــغت اكــثــر من  32 الــفــا حــيث 
رصــد  6083 اصـــابــة بـــكــورونــا في
عموم العراق) واشار الى ان (الشفاء
بــلغ  8152 حــالــة وبــواقع  67 وفــاة
جـديدة) وتـابع ان (اكـثر من  76 الف
ـضاد شـخص تـلقى جـرعـات اللـقاح ا
ـنـتـشـرة بـبـغـداد في مـراكـز الـوزارة ا
واحملــافـظـات). ونــفت الـوزارة وجـود
راجع وظف وا أي توجه الجبار ا
عــــلى الــــتـــطــــعــــيم بــــالـــلــــقــــاحـــات
تحـدث باسم الوزارة ـضادة.وقـال ا ا
سـيف البدر في تـصريح متـلفز انه (ال
ـوظـف او يـوجـد أي تـوجه إلجـبـار ا
ـراجع في الدوائر احلـكومية على ا
لــكن الـظـرف الـصـحي تــلـقي الـلـقـاح 
يـستدعي احلث على التطعيم) مؤكدا

ـــوجـــة الــثـــالـــثــة انـه (مــانـــزال في ا
ــدة ونـــســبـــيــا االصـــابــات أقـل من ا
ـاضـية ونـأمل جتـاوزهـا لـكن يـبقى ا
إحــتـمــال ظــهـور مــوجـات أخــرى هـو
خـــطــر قـــائم في حـــال عــدم االلـــتــزام
بـاالجراءات الـوقائيـة والتهـاون بها)
ولــفت الى ان (الـطــريق مـازال طـويالً
ـنـاعـة اجملـتـمـعـية في الـوصـول الى ا
مـع اســتــمـــرار ضــعف اإلقـــبــال عــلى
الــلــقــاح) وتــابـع الــبــدر ان (الـوزارة
سـتـطلق بـطاقـة الـتلـقيـح االلكـترونـية
الـــدولــــيـــة خالل األســـبـــوع اجلـــاري
كن ألي شخص تلقى التطعيم ان و
يـحـصل عـلى هـذه الـبـطـاقـة من دائرة
راكز الصحية). العيادات الشعبية وا
مـن جـانـبـها  اكـدت الـشـركـة الـعـامـة
ستلزمات الطبية لـستويق االدوية وا
الــتـعـبـة لـلـوزارة  وصـول  430 الف
جــرعــة من لـقــاح فــايـزر الى بــغـداد .
وقــالت الـشــركـة في بـيــان امس انـهـا
(تـسلـمت دفعة جـديدة من لقـاح فايزر

بــنــحــو  430 الـف جــرعـة  حــيث 
نافذ التـلقيحية تـوزيع الشحنة بـ ا
تنقل في بغداد ينفذ حملة تلقيح ضد كورونافـي بـغــداد واحملــافــظــات). وسـجــلت الك الطبي ا ÕUI∫ ا
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اطــاحت مـفــارز جـهـاز االمـن الـوطـني
بـاربـعـة اشخـاص يـتـاجرون بـاجـهزة
تستخدم للغش في االمتحانات بينهم
ثـالثـة طالب مــتـورطــ مـعــهم. وقـال
بـيـان تلـقـته (الزمـان) امس ان (مـفارز
ثنى تمكنت من اجلـهاز في محافظة ا
الـقاء القبض على شخص عبر كم
بعد مـحكم بحوزتـهما تسع سـماعات 
رصــد صـفـحـات في مـواقع الـتـواصل
اإلجــتــمـاعـي تـقــوم بــتـجــارة اجــهـزة
الــغش في االمـتـحـانـات) واضـاف ان
(مـفـارز اجلـهـاز في مـحـافـظـة االنـبـار
وافـقات القانونية وبـعد إستحصال ا
 الــــقت الـــقــــبض عـــلـى شـــخـــصـــ
ـشـهـود يــقـومـان بـتـزويـد وبــاجلـرم ا
الــطالب الــذين يــؤدون االمــتــحــانـات
ــــعـــلـــومـــات مـن خالل األجـــهـــزة بـــا
تصـلة بسـماعات الغش الالسـلكيـة ا
فـرزة ثالثة طالب عقب كـما اعـتقـلت ا
اخــراجــهم من الــقـاعــة االمــتـحــانــيـة
بـــســبب تــورطـــهم بــذلك) وتـــابع انه
تهم اصولياً (جـرى تدوين اقوال ا
بـــعـــدمــا اعـــتـــرفـــوا بــبـــيع وتـــرويج
سـماعات الغش وإحالتهم جميعاً مع

{ الـقـدس- (أ ف ب) - شن الطـيران
احلــربي االسـرائــيـلي غــارات جـويـة
عـلى غزة فجرامس األحد بعد إطالق
بــــالـــونـــات حـــارقــــة عـــلى األراضي
اإلسـرائيلية من القطـاع الفلسطيني
غـداة صدامـات أسفـرت عن جرح 11
فـلـسـطـيـنـيا عـنـد الـسـيـاج احلدودي
الــفـاصل.وقـال اجلــيش اإلسـرائـيـلي
فـي بــيــان إن "الــغــارات اســتــهــدفت
مـجـمعـا عسـكريـا حلـماس يـستـخدم
لـتـصنـيع األسلـحـة والتـدريب وكذلك
مــــــدخـل نــــــفـق إرهــــــابـي مــــــحــــــاذ
جلــــبـــالـــيــــا".وأضـــاف الــــبـــيـــان أن
"الـــضــربـــات جــاءت ردا عــلـى قــيــام
حـمـاس بإلـقـاء بالـونـات حارقـة على
األراضـي (اإلســرائــيــلـــيــة) وأعــمــال
الـشـغب الـعـنـيـفـة التي وقـعت أمس"
الـسـبت.وجاء الـتصـعـيد بـعد يـوم
عـــلـى إعالن إســـرائـــيـل جـــمـــلـــة من
الـتسهـيالت لقطاع غـزة تشمل إعادة

فــتح مـعــبـر رفـح وإدخـال الـبــضـائع
وغــــــــــيــــــــــرهــــــــــا مـن اإلجـــــــــراءات
االقـتصـادية.وانـدلعت مـساء الـسبت
اشـتـباكـات بـ اجليش اإلسـرائـيلي
وفـلسطـيني اسـتجابـوا لدعوة عدد
من الـفـصـائل الـفلـسـطيـنـيـة في غزة
لالحـتـجاج خـصـوصا عـلى احلـصار
الـذي تفرضه إسـرائيل مـنذ نحو 15
ـــــكــــتظ عــــامـــــا عــــلى الـــــقــــطــــاع ا
بـالـسـكـان.وخالل االشـتـبـاكـات الـتي
جـرت عند السياج احلدودي الفاصل
بــ الـقــطــاع واسـرائــيل اسـتــخـدم
ـسـيل اجلــيش االسـرائــيـلي الـغــاز ا
لـلدموع وقنـابل صوتية بـينما أحرق
ـتظاهرون إطارات حسب صحافي ا
فـي وكـــالــــة فـــرانس بــــرس.وذكـــرت
وزارة الـــــصـــــحـــــة فـي غــــزة أن 11
فــلـسـطــيـنــيـا جـرحــوا في صـدامـات
مـساء الـسبت بيـنهم ثالثة أصـيبوا
بــــالـــرصـــاص احلي.وحــــمّل رئـــيس

الـوزراء اإلسـرائـيـلي نفـتـالي بـيـنيت
ـقـاومة اإلسالمـيـة (حـماس) حـركـة ا
الـــتي تــســـيــطـــر عــلى قـــطــاع غــزة
مــــســـؤولـــيـــة أي اضــــطـــرابـــات في
الــقـطـاع. وقــال لـلـصــحـافـيــ قـبـيل
مــــغــــادرته واشــــنــــطن عــــائــــدا إلى

إسـرائـيل "كـمـا قـلت
ســابـقـا إجـراءاتـنـا
فـي غــزة ســـتـــخــدم
مــــــصــــــاحلــــــنــــــا".
وأضـاف "بـالـنـسـبـة
لــي اجلـــــــــــــهـــــــــــــة
ـــســؤولــة) كــانت (ا
وال تــــــــــــــــــــــــــــــــزال
حــمــاس".في قــطـاع
غـزة حـمّـلت حـماس
"االحـــــــــــــــــــــــــــتــالل
الــــصــــهـــيــــوني كل
تــداعــيــات ونــتـائج
احلــصـار عــلى غـزة

وتــصــاعــد األزمــة اإلنــســانــيــة لـدى
سـكـانهـا". وأشارت احلـركة في بـيان
نـشره الـناطق باسـمها فـوزي برهوم
إلى أن الــســيــاســات اإلســرائــيــلــيـة
ــتـطـرفــة سـتـدفع بــقـوة في اجتـاه "ا

خلق أجواء التصعيد واالنفجار".
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ـنتـخب الوطـني لكـرة القدم وصلَ وفد ا
القاة منـتخب كوريا إلى سيـئول وذلك 
ــقــبل في اجلــنــوبـــيــة يــوم اخلــمــيـس ا
افـتتـاح الـتـصـفـيـات اآلسيـويـة الـنـهـائـية

ونديال قطر 2022 . ؤهلة  ا
ـنتـخب الـوطني 12 واستـغـرقت رحلـة ا
ساعـة عبر طائرة خاصة تـابعة للخطوط
اجلـويـة الـعـراقـيـة قـبل أن يـخـضع وفد
نـتخب إلى اجراءات احترازية مشددة ا
في مــطــار ســيـــئــول اســتــغــرت ســاعــة
ونـصف الـسـاعـة قـبل أن يـنـتـقل الـوفـد
إلى فــنـدق خــاص بــاحلــجــر الــصـحي
سحة وذلك كي يخضع جميع اعضائه 
كـــورونــا ومن ثم االنــتـــقــال إلى فــنــدق
.  ولم يـــخض اإلقـــامـــة الـــيـــوم االثـــنـــ
نـتخب  حصته التـدريبية امس االحد ا
ــشـــددة من قـــبل بـــســـبب االجـــراءات ا
اجلـــانب الــكــوري بـــيــنــمــا ســـيــبــاشــر
باراة تدريـباته اليـوم االثنـ حتضيـراً 

كوريا اجلنوبية .
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العـامة لـالنواء اجلـوية والـرصد الـزلزالي
الــتـابـعـة لــوزارة الـنـقل  ان يـكـون طـقس
اليـوم االثن صحوا ترتفع خالله درجات
احلـرارة. وقـالت الــهـئـيـة في بــيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امس  ان (طـقس الـيـوم االثـن

ناطق) سيـكون صحوا حـارا في عموم ا
واضـــاف ان (طـــقـس يـــوم غـــد الـــثالثـــاء
سيـكون مـشابه لـليـوم السابق  وال تـغير
بـــدرجــــات احلـــرارة). وأعــــلن الــــرئـــيس
األمـريــكي جـو بــايـدن حــالـة طـوار في
ــســاعـدة واليــة مـيــســيــســيـبي وأمــر بــا
الـفـيــدرالـيـة لــتـكـمـلــة جـهـود االســتـجـابـة
احلــكــومــيــة واحملــلـيــة بــســبـب الــظـروف
الـطـارئـة الـناجتـة عن إعـصـار إيـدا. وقال
الـبيـت األبـيض في بـيـان امس ان (بـايدن
خـــول وزارة األمن الـــداخـــلي والـــوكـــالــة
الــفـيــدرالــيـة إلدارة الــطــوار بـتــنــسـيق
جـهـود اإلغـاثـة في حـاالت الـكـوارث الـتي
ـعاناة ـشقة وا تهـدف إلى التخـفيف من ا
الـتـي تـســبـبــهـا عـلـى الـســكـان احملــلـيـ

ناسبة). ساعدة ا وتقد ا
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 رأى رئـيس اجلـمـهـوريـة برهـم صالح ان
نـطقـة حتـديات خـطرة يـتقـاسمـها أمـام ا
اجلـميع ولن تتم مواجهـتها دون التعاون
عبر منظومات عمل مشتركة. وذكر البيان
ان (صــالح نــاقـش مع وزيــر اخلــارجــيــة
اإليـراني أمـيــر عـبـد الـلـهـيـان الـعـالقات
الـثنائية بـ البلدين اجلارين وأهـميتها
وضـرورة تعـزيزهـا في مخـتلف اجملاالت
ـبـرمة وتـفـعيل الـتـفـاهمـات واالتـفـاقات ا
بـ اجلانـب في الـقطـاعات االقـتصـادية
وتـعزيز التـبادل التجاري) واشـار صالح
تـوازنة يـهدف الى ان (الـعراق بـعالقـته ا
ــنـطـقــة وسالمـهـا لـتـحــقـيق اســتـقـرار ا
وإنـهاء الـتـوترات الـتي تشـوبـها ويـعمل
عــلى أن يــكـون ســاحــة لــتالقي مــصـالح
شــعـوبــهـا) مـبــيـنــا ان (مـؤتــمـر بــغـداد
لـلتـعاون والشـراكة يـعد نـقلة مـهمـة نحو
ــشــتــركــة عــبــر حتــقــيق هــذه اآلفـــاق ا
الـتأسـيس ألطـر وتفـاهمـات تـكون مـساراً
ـنــطـقـة). من ــسـتـقــبل ا ـا هــو مـأمـول 
جـانبه نقل عبد اللهيان (دعوة رسمية من
الــرئـيـس إبـراهــيم رئــيـسـي إلى صـالح
لــزيــارة ايــران كـمــا أكــد دعم بالده ألمن
واسـتــقـرار الــعـراق والــتـطــلع لـتــعـزيـز
الــعالقــات الــثــنـائــيــة في كـل اجملـاالت)
مـشـيـداً بـ(اجلـهــود الـدبـلـومـاسـيـة الـتي
يقودها العراق في سبيل تخفيف توترات
ـنطقة وتضـييف مؤتمر بـغداد للتعاون ا
والـشــراكـة في هـذا الــصـدد). كـمــا تـلـقى
رئـيس مجلس النواب مـحمد احللبوسي
دعــوة من وزيـــر اخلـــارجـــيـــة االيــرانـي 
رسـميـة لزيـارة طـهران. وقـال بيـان تلـقته
(الـزمان) امس ان (اللقاء شدد على أهمية
ـــشــتــرك بــ دول الــتــعـــاون والــعــمل ا
ــنــطــقــة من أجل حتـــقــيق الــتــنــمــيــة ا
واالسـتـقـرار).  وهــنـأ الـرئـيس األمـريـكي
جـو بـايـدن احلـكــومـة الـعـراقـيـة بـنـجـاح
مـؤتمر التعاون والـشراكة.وقال بايدن في
بـيـان امس إن (مـؤتـمـر بـغـداد يـسـهم في
خـفض التـوتـر وتعـزيز الـتعـاون ب دول
ـنطقة) مـؤكدا ان ( واشنـطن ستواصل ا
دعم الــعــراق لــلـــعــمل مــعــاً لـــتــحــقــيق
االســـتــــقــــرار في الــــشــــرق األوسط).من
جـهتها قالت وزارة اخلارجـية األمريكية
إن (الـوزير أنتوني بلينكن أكد في اتصال
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وصل-(أ ف ب) - عاد أحمد رياض أخيراً إلى متجره في سوق الكورنيش في { ا
اله اخلاص. لكن بعد أربع سنوات من ة الذي تمكّن من إعادة بنـائه  وصل الـقد ا
ـديـنـة بانـتـظـار دعم نـهـايـة احلـرب ال يـزال الـسـوق مـدمّـرا كـمـا أجـزاء أخـرى من ا
ـقـرر أن ـديــنـة الــتي من ا حـكـومي لم يــأت.من مـتــجـره في الـســوق الـتــاريـخي في ا
ـانويل مـاكرون األحد يـقول أحمـد البالغ من الـعمر 22 يزورهـا الرئيس الـفرنسي إ
ـنكـوبة بـعد إعـمار عـاماً لـوكالـة فرانس بـرس "عادت احلـياة تـدريجـياً الى مـنطـقتـنا ا

محالنا على حسابنا الشخصي".
ويــــضـــــيـف "لم نـــــحـــــصل عـــــلى أي
ـنــظـمـات تـعــويض حـكــومي أو من ا
ـتـاجر الـتـي فتـحت ـهـتـمـة".تـبـدو ا ا
أبوابـهـا كواحـة حـياة صـغـيرة وسط
دمار كبير ال يزال واضحاً للعيان في
السـوق الذي كـان يعجّ بـالزبـائن قبل
الـعام 2014  أي قـبل سيـطـرة تـنـظيم
نطـقة.اليوم الدولة اإلسالميـة على ا
ـتـبــضـعـ مـحـدود وال يـقـارن عـدد ا
بـاأليـام الذهـبـيـة ألن مـوارد الـسـكان
اخلـــاصــة ال تـــكـــفي وحــدهـــا إلعــادة
ـــوصل الـــســـوق احملـــاذي جلـــســـر ا
الـقد ونـهـر دجـلة إلى مـا كـان عـليه
قبل احلرب شريانا اقـتصاديا حيويا

للمنطقة. 
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ويـوضح أحـمـد أن من بـ نـحو 400
ـئـة فقـط عادت مـتـجر وكـشك " 10بـا
إلى العـمل. كـثر يـجـدون صعـوبة في
إعادة فـتح متـاجرهم من جـديد ألنهم
ــال".في صـــيف الــعــام ــلـــكــون ا ال 
2017  أقـــيــمت احـــتــفــاالت رســـمــيــة
وصل الـتي كانت نـاسبـة "حتريـر" ا
ثابة "عـاصمة" تنظيم الدولة تعتبر 
اإلسالميـة الذي احتـل ألكثر من ثالث
سنوات مساحات واسعة من العراق
عــلى أيــدي الـقــوات الــعـراقــيــة لـكن
ـديـنـة وجـدوا أنـفـسـهم بـعـد أهـالي ا
ذلك وسط ركـام مـنـازلهـم ومحـالتهم.
ـلــكـون إمــكـانـات وحــتى الـيــوم ال 
إعـادة االعـمــار. بـاإلضـافـة إلى سـوق
الـكـورنـيـش ال يـزال الـدمـار واضـحـاً
في ســوق بــاب الــســراي الــتـاريــخي
ـة الـتي زارهـا الـبـابا ـديـنـة القـد وا
ــاضي فــرنــســـيس في آذار/مــارس ا
وصــلّى فــيــهـا عــلى أرواح "ضــحــايـا

الــــتـــعـــويض حـــتـى اآلن" . ويـــحـــمّل
ـــوصـل زهـــيــر قـــائـــمـــقــام قـــضـــاء ا
األعــرجي مــســؤولـيــة الــتــأخــيـر الى
"جلــنـــة الــتـــعــويـــضــات في بـــغــداد
واألمـــانــة الــعــامـــة جملــلس الــوزراء
ـالــيـة". ويــوضح أن "إعـادة ووزارة ا
إعــمـار الــبـنـى الـتــحـتــيـة شــمـلت 80
دينـة "لكن مشاريع ئـة منهـا في ا با
اجلـانب الصـحي مـتـأخرة ولم يـنـجز
ــئـة مـنـهــا إال مـا بـ  30 إلى 40  بـا
وتــبـلـغ كـلــفـة إعــادة إعـمــار نـيــنـوى
بـحــسب مـصـدر رســمي مـئــة مـلـيـار
دوالر وهو رقم خـيالي بـالنـسبة الى
مــيـزانـيــة الـدولــة الـعـراقــيـة احملـددة
بتسع مليـار دوالر تقريبا للعـــــــام
2021. وفي السوق الـذي يعود رويداً

ـبـيـعـات لـيـنـبـض بـاحلـيـاة تـشـهـد ا
ارتفاعا ويتزايد معها عدد الوظائف
اجلديدة في بـلد يوجـد فيه عاطل عن
الـعمـل من ب كـلّ خمـسـة مـواطـن

وفق األرقام الرسمية. وباتت احلاجة
إلى هذه الوظـائف اليـوم أكثر من أي
وقت مضى بسبب األزمة االقتصادية
ر بها العراق مع ارتفاع سعر التي 
صرف الدوالر مـقابل الديـنار وتزايد

معدالت الفقر.
rFD  VŠU

ويـأتي عمـار حـسـ الـبالغ  50 عـاماً
وهــــو صــــاحـب مــــطــــعـم في شــــارع
الدواسـة القـريب يومـياً الى الـسوق
ـطعـمه. ويقـول الرجل "وفّر للـتبضّع 
افـتـتـاح مـتـاجـر الـسـوق عـليّ الـوقت

ـســافـة كـمــا أن أسـعـاره واجلـهــد وا
".لـكن ذلك ال يــكـفي في مـنــاسـبـة جــداً
رأيه. "يــنـبـغي أن تــعـوّض احلــكـومـة
للمتضـررين من أصحاب احملال حتى
يـتـمـكـنـوا من إعـمـار مـحـالـهم ويـعود
الــســوق إلى ســابـق عــهــده". ويــقـول
صالح الـدين حــسـ عـلـي الـبـالغ من
العمر  64 عامـاً بيـنمـا يحمّـل بضائع
عـلى شــاحـنـته "رغم أن الــعـمل لـيس
كـــالـــســـابق لـــكـــنه جـــيـــد ويـــتـــطــوّر
بــاســـتــمـــرار".ويـــنــقل حـــســـ عــلي
البـضـائع اخملتـلفـة من "أقـمشـة وعدد
يـدويــة وأدوات تـبـريـد وغــيـرهـا" إلى
جــمـيع أرجــاء مـحــافـظــة نـيــنـوى من
وصل السوق الـواقع في عاصمـتها ا
ـراً الـتي شـكّـلـت تـاريـخـيـاً مـركـزاً و

احلـرب". وتـقدّر مـصـادر حـكـومـية أن
ئة من بناهـا التحتية أكثر من 80  با
. ورغم تردي وأبنـيـتهـا ال يـزال مدمـراً
الـــظــروف االقــتـــصــاديــة لـم تــشــهــد
ــوصل ذات الـــغــالـــبــيـــة الــســـنــيــة ا
تظـاهـرات خالل موجـة االحـتجـاجات
في تـشـرين األول 2019 ضـد الــفـسـاد
والـفـقـر وســوء اإلدارة لـكن سـكـانـهـا
كـانــوا يـشـعــرون بـتـضـامـن مع بـقـيـة
الـــعــراقـــيــ فـي بــغـــداد واجلــنــوب.
ـديـنـة عـمـومـاً بـوجود ويـشـعـر أهل ا
إهـمـال حـكـومي لـهم بـسـبب مـا يرون
أنه مــركــزيــة شــديــدة تــؤخــر وصـول
األمـــــوال وصــــرف حــــصــــصـــــهم من
ــــــــوازنــــــــة وبـــــــــاألخص صــــــــرف ا
الــــتـــعـــويـــضـــات عن األضـــرار الـــتي
تـســبـبت فـيــهـا احلـرب.وهــنـاك حـتى
الــيـــوم أكــثــر من مــئـــة ألف طــلب في
نـيــنـوى لـلـحـصـول عــلى تـعـويـضـات
قـدمّـهـا مـن "تـضـرروا جـرّاء عـمـلـيـات
الـــتــحـــريــر ومــا رافـــقــهـــا من قــصف
وتــفـجـيـر وتــدمـيـر لـلــبـنى الـتــحـتـيـة
األساسيـة" وفق ما يقـول مدير دائرة
الـتـعـويـضـات في احملـافـظـة مـحـمـود
الــعــكــلــة.لـــكن حــتى اآلن "لم يــشــمل
ـــادي إال قـــرابــة 2600 الـــتـــعــويض ا
معاملة فقط" فيما  النظر بأكثر من
 66 ألف مـعــامـلـة.ويـقــول سـعـد غـا
البالغ من العمر  40 عاماً والذي تقدّم
بـطلب تـعـويض األضـرار الـتي حلقت
في مـنــزله إنه لم يــتـلقّ شـيــئـاً بـعـد.
ويــــضـــيف لــــفـــرانس بــــرس "حـــسب
مـعلـومـاتـنا فـإن دائـرة الـتعـويـضات
ـعامـلة في محـافـظة نـينـوى أجنزت ا
ورفــعــتــهــا الى الـدوائــر احلــكــومــيـة
ـعـنـيـة في بـغـداد الـتي لم تـقـدّم لـنـا ا

جتــاريـاً مــهـمــاً يـنــقل الـبــضـائع إلى
داخل الــعـراق وخــارجه.ودفـع الـبطء
فـي عــمــلـــيــة إعــادة اإلعـــمــار رئــيس
الوزراء مصطـفى الكاظمي إلى زيارة
وصل في  16 آب قـبل شـهـرين من ا
بـكرة مـعلـناً االنتـخابـات الـنيـابيـة ا
من هــنـــاك تـــشــكـــيل "جلـــنــة إعـــمــار
وصل" لرسم "خريطة شاملة وخطة ا
عمل".كذلك ينتظـر علي محمود البالغ
تلك من العـمر  42عامـا والذي كـان 
متـجـراً لصـنـاعة األثـاث اخلـشبي في
سوق الـنـجاريـن دعمـا مـاديا إلعـمار
متجره. ويقول "أتمنى أن أعيد إعمار
مــــحــــلي الــــذي كــــان مــــصــــدر رزقي
نـطقة لكنني ال والعودة مجددا الى ا

ال الكافي". أمتلك ا
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ــبـكـرة).. مـكـرون-قـمـة (االسـتـقـرار في الـعـراق ال يـتـم إال عـبـر االنـتـخـابـات ا

بغداد.
ليتنا نطالب فرنسا بالرقابة لتكون شاهدا.. ما رايكم? 

-2-
هي  كـلمة أكـثر كـلمات قـادة قمـة بغداد (10).. انـطبـاقا عـلى الواقع الـعراقي 
الـرئيس الـفرنـسي ماكـرون..واهم ما فـيهـا قوله..(أن االسـتقرار فـي العراق ال
يـتم إال عبر االنتخـابات احلرة والنزيهـة)..واظن أن الذي كتبهـا له .. مستشار
سيـاسي عراقي كبير..ولـيت السيد الكـاظمي يفعل قوله (بـتطوير العالقات مع

فرنسا واالستفادة من خبراتها في مشاريع النفط والكهرباء والنقل) 
يـسجل للسـيد مصـطفى الكـاظمي محاولـته انهاء حـقيقةان
الـعـراق كـان خالل  18 سـنـة دولـة ضـعـيـفة..وأنـه يعـمل

نطقة .. من أجل أن يجعله  إحدى ركائز إستقرار ا
لـكن الـشـارع الـعراقي يـقـول ..لـيت مـثل هـذا االهـتـمام

يتوجه للداخل..

بغداد
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عـلـى مـضـامـ الــوثـيـقـة جــاء فـيـهـا
(تتعهد الـكتل السياسـية التي تشكل
ــقـــبل بــتـــعــديل مــجــلـس الــنـــواب ا
الدسـتـور من خالل جلـنة الـتـعديالت
الـدستـوريـة الـتي تـبدأ عـمـلـها خالل
مدة أقـصـاها سـتة أشـهـر من انعـقاد
أول جـلـسـة جملـلس الـنـواب اجلـديد
كما تعـمل على ضمان نـزاهة وعدالة
االنتخابات بعيداً عن أي تدخالت أو

ـارسة أي تأثـيـرات خارجـيـة ومنع 
عـمـل غـيـر قــانـوني يــؤثـر عـلى إرادة
الـنـاخب وخـيـاره اضـافـة الى الـتـزام
ـقـبـل احلـكـومـة ومـجـلس الـنـواب ا
بـالـسقـوف الـزمـنـية إلنـهـاء الـتـواجد
الــعــســكــري األمــريـكـي في الــعـراق)
مــؤكـدة ان (الــتـظــاهــر الـســلـمي حق
مكـفول دسـتـورياً عـلى وفق القـانون
ويـتـعـهد مـجـلس الـنـواب واحلـكـومة

ولـــقي قـــرار الــصـــدر بــالـــعــدول عن
قبلة  مقاطعة االنتخابات النيابية ا
وتـأكيـده عـلى أنه سيـخـوضهـا بـعزم
وإصرار ترحيباً سياسياً واسعاً من
قــــبل مــــخــــتــــلف الــــكــــتل والــــقـــوى
الـــســـيـــاســيـــة. حـــيث رحب حتـــالف
الـفـتح بـعــدول الـصـدر عن مـقـاطـعـة
ـقبلة مسـتثمراً توجيه االنتخابات ا
دعـوة إلى جــمـيع أنـبــاء الـشـعب إلى
ــشــاركــة الــواســعــة فـي الــعــمــلــيـة ا

االنتخابية. 
dE½  UNłË

ــــــقـــــــراطي وعــــــلـق احلـــــــزب الــــــد
الـــكــردســتــاني عـــلى قــرار الــصــدر
شاركة في االنتخابات بالعودة الى ا
 مــؤكــداً وجــود مــحــاوالت لــتـقــريب
وجهات النظـر مع الكتل التي ال تزال
مـقاطـعـة لالنـتـخابـات. من جـانـبـها 
وصفت رئيسـة كتلـة االحتاد الوطني
الـكـردسـتانـي النـيـابـيـة آال طـالـباني
عـــودة الــــصــــدريـــ الـى الـــســــبـــاق
ـبـاركـة ـمـتـازة وا االنـتـخـابي هـي بـا
كونها سـتمأل ما يـحصل من فراغ قد
يـــــؤدي الى خـــــراب لــــلـــــعــــمـــــلــــيــــة
ـقـراطــيـة احلـاصـلـة في تـشـرين الـد
ــــقـــبـل. وكــــانت عــــدد مـن الــــقـــوى ا
واالحـــزاب قــد تــعـــهــدت في وثـــيــقــة
بـتطـبـيق مضـامـينـها تـلقـاهـا الصـدر
وتـوقــيـتــاتــهـا الــزمــنـيــة اســتـجــابـةً
لتـطلعـات الشـعب. واطلـعت (الزمان)
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بـاحتـرام حـقـوق االنـسان  والسـيـما
ــوقف حـق الــتـــعــبـــيــر عن الـــرأي وا
وإقرار الـقوانـ التي تـنظم احلـقوق
ـا يـحـفظ هـيـبـة الـدولـة واحلـريـات 
ــواطن والــتـعــهــد بـإنــهـاء وكــرامـة ا
الـتحـقـيقـات الـقضـائـية بـاإلعـتداءات
التي ارتكبت خالل تظاهرات تشـرين
ـتظاهرين او عام  2019 سواء على ا
االجـهــزة االمـنــيـة  واسـتــمـرار عـمل

بغداد  –الزمان 
رحبت الرئاسات الثالث وشخصيات
بارزة بـعدول رئـيس التـيار الـصدري
ـقاطعـة والعودة مقتـدى الصدر عن ا
ــقـرر لــلــمـشــاركـة فـي االنـتــخــابـات ا
اجــراؤهـــا في الــعــاشـــر من تــشــرين
قبل. وقال رئـيس اجلمهورية االول ا
بـرهم صالح في تـغـريـدة على تـويـتر
شـاركة امس (نُرحب بـقـرار الصـدر ا
في االنتـخابات) واضاف ان (الـتيار
الصدري وجمـهوره جزء اساسي في
ـقــاطــعـة اجملـتــمع) داعــيـا الــقــوى ا
ــــشــــاركــــة في هــــذه االخــــرى الـى (ا
ـصـيريـة). من جـانبه  االنتـخـابات ا
قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
في تغـريدة على تـويتـر (نشكـرالقوى
والقيادات السياسية والشعبية التي
بـذلت اجلـهـود لعـودة الـتـيـار الـصدر
ـرتـقب) ـشــاركـة بـاالســتـحـقــاق ا وا
ـــقـــاطــــعـــ بـ(مـــواقف مـــطـــالــــبـــا ا
مـــشــابـــهـــة). بــدوره  أعــرب رئـــيس
مـجـلس الـنـواب مـحـمـد احلـلـبـوسي
عن تــقــديــره الــعــالـي لــقــرار الــصـدر
ــــشــــاركـــــة في االقــــتــــراع.وقــــال بــــا
احلـلـبـوسي في تـغـريـدة عـلى تـويـتر
ــــواقف انـه (في األزمــــات تـــصــــبح ا
الـوطـنـيــة مـسـؤولـيـة تـاريـخـيـة عـلى
الرجال تقديرنـا العالي لقرار الصدر
شـاركـة في االنـتخـابـات واحلـفاظ بـا
عـلى هـذا االســتـحـقـاق الـدسـتـوري).
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الـلــجـنـة الــتي شـكـلت لــهـذا الـغـرض
ودعـمهـا بـكل السـبل إلنـهـاء اعمـالـها
واشارت واعالن الـنتـائج الـنهـائـية) 
الــوثــيــقــة ان (الــقــوى تــدعم تــعــزيـز
ــؤســســات الــعــســكــريـة إمــكــانــات ا
واألمــــنـــيــــة الـــرســــمــــيـــة وحتــــديـــد
اخـــتــصـــاصـــات ومـــســـاحـــات عـــمل
ـا يـضـمن تـكـامل األجـهـزة األمـنـيـة 
أدائـهــا وحـصـر الـسالح بــيـد الـدولـة
سـلحة وكذلك ظـاهر ا وإنهاء كـافة ا
مــنـع وجتــر اخلــطــاب الــســيــاسي
الـطـائفي أو الـعـنـصـري وفق قـوان
واضــحـة ونــافــذة واحـتــرام الـتــنـوع
ــذهــبـي وعـده الــديــني والــقــومي وا

مصدر قوة).
WM' qOJAð

ـقــبـلـة مــشـددة عـلـى ان (احلـكـومــة ا
تــتــكــفل بــتـشــكــيل جلــنـة عــلــيـا ذات
صالحـيـات موسّـعـة وبـالـتـنسـيق مع
الـسـلـطـة الـقضـائـيـة لـتـدقـيق مـلـفات
الــفــســاد فـي احلــكــومــات الــســابــقـة
وتـــقـــد مـــشــروع قـــانـــون مـــجــلس
اإلعـمــار وقـانــون الـنـفـط والـغـاز الى
مـجــلس الـنــواب إلقـرارهـمــا والـعـمل
عـــلى إجنــــاز مـــشــــروع احلــــكـــومـــة
االلــكـــتــرونــيـــة لــلـــحــد من الـــفــســاد
ـالي مع والـروتــ اإلداري والـهــدر ا
ضـمـان استـقاللـيـة الـقـضـاء الـعراقي
مدعـومـاً بتـشــريع القـوانـ التي من
شأنها حتقيق األمن واالستقالل له).
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وحد ÂbIð∫ جانب من يظهر تقدم العمل في مرأب الناصرية ا

احلــطـيط والــســويف واجلــزيـرة وحي
الشهداء والبـوشامة القدسـمة ومنطقة
الـسـراي واحلي العـسـكـري في نـاحـية
ـلـيار ديـنار نـار بـكلـفـة ملـيار وربع ا ا
وكـــذلك ــــدة اجنـــاز  365 يــــومـــا   و
تصميم وانشاء طريق الشطرة الدواية
بشـكل مـتطـور وتـصمـيم وتـنفـيذ ثالث
جـسـور تــصـمـيم وتـنــفـيـذ جـسـر االمل
وانــشـــاء شــوارع مـــتــكـــامـــلــة الـــبــنى
الـتحـتـية في حـيي الـعبـاس و الـزهراء
دة بسـوق الشيـوخ بكـلفة 11ملـيار و
اجنـــاز 720يــــومـــا) وتــــابع ان (إدارة
الـــصـــنــــدوق مـــســـتـــمــــرة في إكـــمـــال
ـتـبـقـيـة حـال الـتـعـاقــدات لـلـمـشـاريع ا
إكـمـال اإلجـراءات الـفـنـيـة والـقـانـونـية
ـشـاريع لـلـشـركـات الــتي تـمت إحـالـة ا
عليـها والبـالغ عددها  80شركة مـحلية
ـتـطـلـبـات العـمل مـسـتـوفـيـة الـشـروط 
ـقـاولـ وإدارة وبـتــركـيـز من احتــاد ا

احملافظة). 

بكـلـفة اربـعـة ميالرات ديـنار) مضـيـفا
(وكذلك انـشـاء مجـاري ومـياه الـصرف
الــصــحي و االمــطــار مع خط نــاقل مع
انشـاء محـطة الـعكـيلـية الـغربـية وخط
انابيب ومـحطة حي الـضباط في قـلعة
سـكــر بـكـلـفـة اربـعــة مـلـيـارات ونـصف
ـليـار ديـنار وطـريق الـشـارع احلولي ا
الـسايـد الـثـاني من جـسـر احلاوي الى
تــقـاطع بــني زيـد في الــشـطــرة بـكــلـفـة
ــلــيـار تــراوح ثالثــة مــلــيــار ونــصف ا
ديـــنــار فــضـال عن انــشـــاء شــوارع في
منطقة العباسية بقضاء الشطرة بكلفة
لـيـار ديـنـار وجتـهـيز مـلـيـار ونصـف ا
ـديرية ماء مضخات مـختلفـة الطاقات 
ذي قـار بـكـلــفـة اربـعـة مـلـيـارات ديـنـار
ـدة تـسـعـة اشـهـر) مـؤكـدا (انـشـاء و
وتاهيل طـرق ريفـية في قضـاء الدواية
ـلـيار بـكـلـفـة ثالثـة مـلـيـارات ونـصف ا
دة اجناز  365 يوما  اضافة دينار و
الى انشاء واكساء الشوارع في منطقة

ــنــشــأة الـــعــمالقــة) وتــابع ان هـــذه ا
ـرآب تبلغ (السـعة االستـيعـابية لـهذا ا
600 عـجـلـة مــخـتـلـفـة االحـجـام في مـا
ـســافــرين يــومــيـاً). يــســتــوعب آالف ا
ــشـاريع وكــشـفت احملــافـظــة عن اهم ا
الــتي أبـرمــتـهــا إدارة صـنــدوق إعـمـار

محافظة ذي قار. 
WHK²   UŽUD

ــشـاريع الـتي وذكـر الــبـيـان ان (عـدد ا
ابـرمت هي  12مـشــروعـا في قــطـاعـات
مختلفة منها  شبكات مجاري وصرف
ـدخل صــحي ومــيـاه امــطـار الحــيــاء ا
ـطحنـة في الدواية وبـكلفة واحملطة وا
ملياري دينار وانشاء شوارع وشبكات
مـــجـــاري الـــصــرف الـــصـــحي ومـــيــاه
ــعــهـد االمــطــار حلي الـشــهــداء قـرب ا
الـتــقــني في الــشــطـرة بــكــلــفـة مــلــيـار
ـلـيـار ديــنـار وكـذلك تــعـبـيـد ونـصـف ا
شـوارع مع شــبـكـات مــجـاري الـصـرف
الــصـحـي  واالنـارة في قــضــاء الـفــجـر
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اعـــلـن مـــحـــافظ ذي قـــار احـــمـــد غـــني
ـئـة من اعـمال اخلـفاجـي اجناز 72 با
تـنــفـيـذ تــطـويـر مـشــروع إنـشـاء مـرأب
ـوحــد لـلـنــقل اخلـارجي الــنـاصـريــة ا
مـــؤكـــداً اســـتـــمـــرار ادارة احملـــافـــظــة
ــدة ـــشـــروع الجنـــازه  ــتـــابـــعـــة ا
قــيـاسـيــة.وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
امـس ان (اخلــــفــــاجي اجــــرى جــــولــــة
رفق تفقديـة  للمشـروع واكد ان هذا ا
ـنشـآت احليـويـة التي نـعمل يعـد من ا
على إجنازها حلل مشكـلة النقل البري
وتنـظـيـمه بـشكل الئق) مشـيرا الى ان
ـرآب  تشـيـيـده عـلى مـسـاحة (هـذا ا
تـزيـد عن 30 الف مـتــر مـربع لــصـالح
وزارة الــنــقل ويــتــألف من مــســقــفـات
نـــظــامـــيـــة مـــعـــزولـــة لـــكل اخلـــطــوط
اخلـارجــيـة فـضال عن اجــنـحـة اداريـة
وخــدمـــيــة ومــرافق اخـــرى تــســهم في
ـستـفـيدين من سـافـر وعمـوم ا راحـة ا

بغداد
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حــمـلت الـيـنـا االخــبـار اسـتـغـاثــة جنل وزيـر الـثـقـافــة واالعالم االسـبق لـطـيف
نـصيف جـاسم التـي نشـرها عـبر وسـائل الـتواصل االجـتـماعي وعـرض فيـها
عتـقل في سجن الناصريـة الذي يعاني حالـيا من فقدان النطق معـاناة والده ا

ت به ... تكررة التي ا واحلركة اثر اجللطات ا
لطـيف نصيف جـاسم الوزير الـنزيه سواء اخـتلفـنا معه او لم نـختلف  واتـفقنا
مع اسـلوبه في توجهاته وادارة مـؤسسات وزارته او لم نتفق تـولى مسؤولياته
الـوزارية والسيـاسية طوال  25عـاما وعرف عنه نـظافة يديه ونـزاهته ولم يغريه
ثقف عروف بهدوء تصرفه ومساعدته للناس وا عـان تخصيصات وزارته وا
ـختلف شرائحـهم الذين عملوا مـعه وبقربه  وطرقوا بـابه لطلب العون  خالل
تـلك الـفـتـرة  ..وكـان ( مـحـضـر خـيـر ) لم يـؤذ احـد يـدفـعه في ذلك  انـحـداره
الفالحي الريفي وطيبة اهل الريف وكرمهم  في اي مكان يحل به مدافعا قويا
عن اداء الـعــامـلـ في وســطه الـثــقـافي واالعالمي ...وعـن الـذين وقع عــلـيـهم
حـيف او غـ جـراء قـرار او تـصـرف مـا في اجـهـزة الـدولـة  ... وصـارمـا في
الـوقت نفسه فـي التعـامل مع افراد اسـرته واوالده واقرباءه عـندمـا ينقل له او
يـسمع عن تصرف احدهم بـشكل يتقـاطع مع التوجه العام لـلناس واجملتمع ..
وهـنــالك شـواهـد ومـواقـف كـثـيـرة تـخــتـزنـهـا ذاكــرة الـعـراقـيـ عـن سـلـوكـيـته
ومعـاقبته للمقـرب اليه وافراد اسرته عنـدما يشعر باخـطائهم في التعامل مع

مفردات احلياة 
لـطيف نصيف جاسم ... ليس ابن عم او خـال لي بقدر ما قادني قدري الكون
بقـربه عـندمـا كـنت اعمل صـحفـيـا في وكالـة االنـباء الـعراقـيـة وتلـمـست طيـبته
ــوت اثـر تـدهـور حـالـته الـصـحـيـة في وسـمـو اخالقه وهـو االن بـ احلـيـاة وا
سـجنه بعد ان جتاوز عـمره الثانيـة والثمان عـاما ... والرجل لم يهدر دم اي
عـراقي ولم يرتكب جنايـة شخصية ضـد احد بقدر تعامـله في اداء مسؤولياته
ـعروفـة ..لذا فـانه يحـتـاج الى صحـوة فرسـان شجـعـان من جمـيع الذين في ا
ــواقف هـذا الــرجل الــذي انـتــخى لـهم ودافـع عـنــهم في احـلك اعـنــاقـهم دين 

الظروف واحملن ويشغل بعضهم االن مواقع مهمة في احلكومة والدولة ...
وانـاشـد في هـذا االطـار الـرئـاسـات الـثالث ومـجـلس الـقـضاء االعـلـى وجمـيع
اخلـيرين ان يـكون لهم جـميـعا مـوقف ضمـير النـصاف هـذا االنسـان باصدار
قـرار عفـو عنه واطالق سـراحه بعـد ان امضى قـرابة الـثمـانيـة عشر عـاما في

سجنه ...
رؤة واالنـسانـيـة وشهـامة الـفرسـان احتـجاز اذ لـيس من ا
زري يعاني مـريض فاقد الـنطق واحلركـة وبهذا احلـال ا
ـرض لـيتـلـقى الـعالج لدرء مـحـنته من عـذاب الـسجن وا
ويـقضي ايـامه االخـيرة ان كـتب الله سـبـحانه له احلـياة

ب اسرته وعائلته ...

لالسـتغالل اشكال وانواع متـعددة منها مـا هو بسيط ومنهـا ما هو خطر جداً
وبأي حـال فأنها تلتقي بنتيجة واحدة وهي جترد الروح البشرية من محتواها
األخالقي والتـطـبع بالـطبـاع الشـيطـانيـة بأفـكـار مصـلحـية عـلى حسـاب الغـير
الـذي يـقع في شـبـاك هـذه الـشـبـكـات الــتي تـتـعـدد اهـدافـهـا مـا بـ مـاديـة او
ـقـابل او عـدم الـدراية أخالقـيـة وغيـرهـا مـسـتـغـلـ بـذلك بـسـاطـة الـشـخص ا

جريات االمور او استغفاله من اجل احلصول على مصالح دنيوية دنيئة. 
ــادي والـذي يــلــقي بـضـالله عـلى عــامــة الـنــاس وجــمـيع فــأمــا  االسـتــغالل ا
الطـبـقـات والـذي بـدأ التـنـافس مـا بـ اصـحاب الـنـفـوس الـدنـيئـة عـلى كـيـفـية
ابتـداع الطرق احلديثة بـاستخدام اساليب التـكنلوجيا لـترويج األخبار الكاذبة
ردودات واقف لتُـعيد صياغتـها بتفاصيل نـفعيه تعود  واستـغالل الفرص وا
ربحـيـة عـاليـة بـعيـدة كل الـبـعد عـن القـيم اجملـتمـعـيـة السـائـدة وذلك بـالتالعب
ــواد الـغــذائـيــة في األسـواق من خـالل قـيــام بـعض الــتـجــار بـتــعـمـد بــوفـرة ا
تخـزيـنهـا وعدم بـيـعهـا لُيـسـاهم في استـمرار زيـادة اسـعارهـا كمـا وان خوف
واطـنـ من شحـتـها او قـلـة وعي الـبعض يـؤدي الى تـسابق بـعـضهم بـعض ا
لشـرائـهـا وتـكـديسـهـا حـتى في حـال عـدم حاجـتـهـا وبـاحلالـتـ فـان اجلـميع
روجة ويؤكدها ولعلنا نشهد اليوم زيادة مفاجئة سيـساهم في دعم االخبار ا
ــواد الـغـذائــيـة دون سـابـق انـذار مـجــرد اخـبـاراً (فــيس بـوكـيه) في اسـعـار ا
اسـتند عـليهـا التجـار اقلقت الـوضع واربكته واحـدثت طفرة في اسـعار بعض
ـواد والـتي حـتـماً وان عـاودت الـنـزول فـأنـهـا ال تـعـود لـسـعـرهـا االول وهذا ا
ـر به الـعـالم اجـمع جنـاح لـهـذه اجملـامـيع فـي مـبـتـغـاهـا في اصـعـب ضـرف 
ن كان وجودهم وبلـدنا نتيجـة هذا الوباء اللـع والذي راح ضحيـته العديد 

متمماً للتكامل االسري في اجملتمع ولكن ال اعتراض على امر الله.
ا ثل اخـطر انواعـها  امـا النوع االخـر من االستغالل وهـو األخالقي والذي 
له مـسـاس بسـمـعـة الـبـشـر وكرامـته ووضـعه االجـتـمـاعي فـقـد تـسعـى بعض
اجملــامـيـع من الـنــســاء والـرجــال بــاسـتــغالل عــفـويــة بـعـض الـفــتــيـات الالتي
يـسـتخـدمن مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي ودخـولـهم في كـروبـات خـاصة ذات
اسمـاء رنانة وجذابـة لبعض الـفئات العـمرية للـبنات حيث يـتم استدراجهم من
خالل الـتعـلـيـقات والـدخـول على اخلـاص وتـبـادل احلديث بـأسـالـيب تدريـجـية
ومقـنعة للتالعب بعقولهن وخلق حالة نفسية تذمريه من واقعهن البيتي او كذا
ـا يولد حـاالت فكـريه تهـوريه تصـاحبـها افـعاالً ال اراديه مع انـعدام الـرقابة
كـن السـيطـرة علـيه قد األبـوية والـتي تؤدي في نـهايـتـها الى انـحراف تـام ال 

يؤدي بالنهاية الى هروبهن وايوائهم في منازل وشقق للدعارة.
امـا الـشبـاب وبـذات االجتـاه قـد يتم اسـتـغاللـهم من قـبل اسـاتـذة في األجرام
واســتـدراجـهم لـيـتم تـرويـضــهم نـفـسـيـاً في خـلق افــكـاراً اجـرامـيـة انـحـرافـيه
واستـغالل بـعـضهم بـأعـمـال جنـسـية شـاذة والـبعـض في عمـلـيات ارهـابـية او
ترويـجـيـة ألمور مـخـالـفة تـمـامـاً للـعـادات والـتقـالـيـد اجملتـمـعـية
طافها األخير مـجاميع اجرامية متخصصة والـتي سَتُكون 

في مجال اجرامها ومؤثرة في السلم اجملتمعي.
{  لواء دكتور
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اعـلنت قائـممـقامـية قضـاء بعـقوبة
فـي مـحـافــظـة ديـالـى  عن تـعـرض
اصـــحــاب االكــشــاك والـــبــســطــات
البـــــــــتــــــــزاز خـالل حـــــــــمـالت رفع
الـتــجـاوزات والـعــشـوائـيــات غـيـر

القانونية .
وقال قائـممقام قـضاء بعقـوبة عبد
الـله احلـيـالي لــ (الـزمان) أمس ان
(بـــــعـض اصـــــحـــــاب الـــــنـــــفــــوس
ــارســون عــمــلــيــة ابــتــزاز بــحق
بعض اصـحاب االكشـاك الصـغيرة
والـبسـطـات خالل احلمـلـة الكـبرى

لرفع التجاوزات) .
وبــ احلـيـالي أن  (الـتـوجـيـهـات
والـضـوابط احلــكـومـيـة تــسـتـثـني
أصـحـاب األكـشـاك من ذوي الـدخل

احملـــدود والـــعـــشــوائـــيـــات وعــدم
ـتــجـاوزة ــسـاس بــالـبــسـطــات ا ا

لدواع انسانية ومعيشية) .

UI¡∫ رئيس اقليم كردستان خالل لقائه الرئيس الفرنسي في أربيل

السبايا السابقات والتي تعرض
اآلن قـــضـــيــة األيـــزيـــديـــات عــلى
ـــنـــابــر الـــدولـــيـــة والــكـــاتـــبــة ا
والــنـاشــطــة الـنــســويـة كــارولـ
فـورست.ويــقـطن اإليـزيـديـون في
مــــنـــــاطق في شـــــمــــال الــــعــــراق
وســوريـــا ويــعـــتــنـــقــون ديـــانــة
تــوحـيــديــة. وقـد تــعــرضـوا مــنـذ
قـــرون لـالضــطـــهـــاد عـــلـى أيــدي
ـــتّـــحـــدة داعش .ووفــــقـــاً لأل ا
اخـتـطف الـتـنــظـيم آالف الـنـسـاء
ـراهـقـات األيـزيـديـات الـلواتي وا
تــعـرّضـن لـفــظــائع مــروّعــة مـثل
االغـتـصـاب والـضـرب والـتـعذيب
واالســـتـــعـــبـــاد ومـــا إلى ذلك من

عاملة الالإنسانية. صنوف ا
وبحسب سلطات إقليم كردستان
العراق فقـد اختطف داعش أكثر
من 6400 أيـزيــدي وأيـزيـديـة لم
يـتمـكّن سـوى نـصفـهم من الـفرار
أو الــــنــــجــــاة فـي حــــ ال يـــزال

مصير الباق مجهوالً.

{ بـــــــغــــــــداد- (أ ف ب) - قـــــــال
ــانــويل الـــرئــيس الـــفــرنــسـي إ
مـاكـرون في مؤتـمـر صـحافي في
بغداد إن بالده (ستبقي حضوراً
كـافحة اإلرهاب لها في الـعراق 
ا أراد الـعراق ذلك مـهمـا كان طـا

خيار االمرييكن) .
 وأضـاف في ختـام قـمة إقـلـيمـية
اسـتـضـافـتـهـا الـعـاصـمـة بـغداد
بــحـــضــور قــادة عـــدد من الــدول
اجملــاورة وجـرى الـتـطـرق فـيـهـا
خصـوصاً الى مـوضوع مـكافـحة
اإلرهـــاب وســـيـــادة الـــعــراق أن
(لـدينـا القـدرات العـملـية لـضمان

هذا الوجود).
WO U  WD

ووصل مـاكــرون امس األحـد إلى
وصل إقلـيم كردسـتان ومـدينـة ا
احملـــطـــة الـــثـــانــــيـــة في زيـــارته
للعراق . وفي زيارته الثانية إلى
العراق خالل أقل من عـام يتوجه
الـــرئــيس الـــفــرنــسـي الــذي ذكّــر
خالل مـؤتمـر بغـداد بـأن (فرنـسا
كــــانـت إلى جــــانب الــــعــــراق في
وصل. قتاله ضد داعش) إلى ا
ـديـنــة الـتي دمـرت والــتـقى فـي ا
أقــسـام مــنــهــا بــعـد أن ظــلت في
ــدة ثالث سـنـوات أيـدي داعش 
طـالبـا وشـخـصـيـات مـؤثـرة قـبل
سيـحيي الشرق أن يظهـر دعمه 
بـزيـارة كــنـيـسـة ســيـدة الـسـاعـة
حيث صلّى الـبابا فـرنسيس قبل
نــحـــو ســتــة أشـــهــر عــلى أرواح
ضـحــايــا احلـرب.كــمــا زار مـوقع
إعــادة إعـــمــار مــســجــد الــنــوري

الذي دمره التنظيم. 
وال يــــزال الـــدمـــار واضــــحـــاً في
سـوق بــاب الــسـراي الــتــاريـخي
ـة فــيـمــا تـقـول ـديــنـة الــقـد وا
مصادر حـكوميـة في تقديرات أن
ـئة من بـناها أكثـر من ثمـان با
التحتية وأبنيتها ال يزال مدمراً.
وتــــــأتي زيــــــارة مــــــاكــــــرون إلى
ــــوصل غــــداة مــــشــــاركــــته في ا
مــــؤتـــــمـــــر ضمّ مـــــصــــر واألردن
وإيـــــران وتــــركـــــيـــــا واإلمــــارات
والــكـــويت والــســعـــوديــة طــغى
ّ عليه بروز تنظيم داعش الذي 
دحره في العراق في 2017 وفي

ســــــوريــــــا في 2018 بــــــدعـم من
حتــالف دولي بـقـيــادة امـريـكـيـة
على الـساحة فـي أفغانـستان مع

انسحاب القوات األجنبية.
وأعــلن مـاكـرون من بــغـداد(نـعـلم
جـمـيـعـاً أنه ال يــنـبـغي الـتـراخي
ألن تــنـظـيم الــدولـة االسالمـيـة ال
يزال يشكل تهديداً وأنا أعلم أن
قـتـال تـلك اجملمـوعـات اإلرهـابـية

يشكل أولوية حلكومتكم)
.وفـي مـــــؤتــــمـــــره الـــــصــــحـــــفي
اخلتـامي قـال إن بالده (ستـبقي
ـكـافـحة وجـودا لـهـا في الـعـراق 
ـا أراد الـعـراق ذلك اإلرهـاب طــا
) مؤكدا أيا كان خيار االمريكي
أنـه (لـديــنــا الــقــدرات الــعــمــلــيـة

لضمان هذا الوجود). 
ـتحـدة حتالـفاً وتـقود الـواليات ا
دولــيــاً فـي الــعــراق ويــبــلغ عــدد
عسـكـرييـها 2500 لكـنـها أعـلنت
قـبل نـحو شـهـر عن نيـتـها إنـهاء
مــهـمـتــهـا الــقـتــالـيـة فـي الـعـراق

بحلول نهاية العام.
ــهــمــة فــيــمـــا يــلــوح انــتـــهــاء "ا
ـتـحدة في الـقـتـالـيـة" لـلـواليـات ا
األفـق مــع حتـــــــــــــــوّل وجــــــــــــــود
الــعـــســكــريــ األمــيــركــيــ إلى
عمـلـيـة اسـتـشـاريـة فـقط بـحـلول
نــهـــايــة الـــعـــام ال تــزال بـــغــداد
تـــواجه عــــدداً من الـــتــــحـــديـــات

األمنية.
ويتـمتع تـنظـيم داعش حتى اآلن
بــالـقـدرة عـلى شـنّ هـجـمـات ولـو
بــشــكل مــحــدود رغم مــرور أربع
ته عبر خاليا سنوات على هـز
ال تزال منتشرة في مناطق نائية
وصــحــراويــة كــالــهــجــوم الــذي
أودى بـحيـاة ثالثـ شخـصاً في

مدينة الصدر.
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وفي اربـــــيـل يــــذكـــــر مـــــاكــــرون
سلطات كردسـتان العراق بـ(قوة
دعم فــــرنـــــســــا في مـــــكــــافــــحــــة
اإلرهـاب) كــمـا الــتــقى بـالــزعـيم
الـــكـــردي مـــســـعـــود الـــبـــارزاني
ــــقــــاتــــلــــ األكـــراد لـــتــــكــــر ا
(البيشمركة) ويضم وفد الرئيس
الـفـرنـسي احلـائـزة جـائـزة نوبل
لـــلــــسـالم نـــاديــــة مــــراد إحـــدى
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بسم الله الرحمن الرحيم 
 "ِ "وإذا مَرِضتُ فَهُوَ يَشفِ

صدق الله العلي العظيم 
شكر وتقدير وعرفان جلميع األخوات واإلخوة 

الشـكـر لـله تـعـالى أوالً والذي أجنـاني من مـحـنـة كـانت عـصيـبـة جـداً عـليّ وعـلى أسرتي
وأخواني وأهلي  وأصدقائي  ..

بـفضل الله ..لقـد خرج األختبـار األخير بعـد أصابتي بفـايروس كورونا ولـله احلمد كانت
النتيجة جيدة  وسليمة 

ـصـابـ بـهـذا الـوبـاء  ويشـفـي جمـيع بـدوري ابـتـهل الى الـله تـعـالى ان يـشـفي جـمـيع ا
رضى! ا

كـما أشكـر جميع االخـوات واالخوة الذين اتصـلوا وتابـعوا حالـتي أول بأول وجزاهم الله
ألف خـيـر .وكانت  رسـائـلـهم واتـصـاالتـهم ودعائـهم تـخـفف عـليّ وطـأة الـصـراع مع هذا

الوباء اخلبيث والنحس جدا ! 
كما اشكر االخـوة االعالمي والصـحفي العـراقي والعرب الـذين تواصلوا مع اسرتي
من داخـل العـراق وخـارجه  . واشـكـر قـنـوات الـعـهـد  والنـجـبـاء  وهـنـا بـغـداد ودجـلة
والـبــغــداديـة   واالخــرين / كــمــا اشـكــر االخــوة االطـبــاء الــذين اشــرفـوا عــلى عالجي
واالخرين تبرعوا بـالتوجيهـات والتواصل الدائم مع حالـتي وكانوا اصحاب فـضل  علينا

بعد الله !
كمـا اشكر الدكـتور أحمـد عبد اجملـيد وصحيـفة الزمـان الغراء والتي كـانت سباقـة بنشر
اخلبر والسـؤال الدائم عن سالمتي  واشكر االخوة رؤسـاء التحرير في بعض الصحف

العراقية .. شكرا لكم وكنتم خير عون لنا في محنتنا !!
وشـكـري اخلـاص الى االخـوات واالخـوة الــذي زاروا األمـامـ احلـسـ واخـيه الـعـبـاس
ـجـالس وزاروا االمـام عـلي عـلـيـهم الـسالم ألجـلي وشـكـرا لـلـذين تـبـرعـوا بـالـدعـاء لي 

االمام احلس عليه السالم . 
فهـذا فـضل لن انسـاه واعـطاني مـعـنويـات كـبيـرة جـدا بانـتـصاري عـلى هـذا الوبـاء الذي

وت)! اسأل الله ان يبعده عنكم جميعا (ألنه صراع حقيقي مع ا
كــمـا أشــكـر االخــوة االفــاضل من مـســؤولــ وجـهــات رسـمــيـة لــتـواصــلـهـم مع أسـرتي
وعـروضـهم ألخراجي لـلعالج خـارج العـراق (والـذي رفضـته رفضـا قاطـعـا بكـلمـتي التي
ـعطر بـاتت شهـيرة وسط اسـرتي واصدقائي وهـي  (لن اخرج ودوائي في هواء الـعراق ا

بذكر احياء استشهاد االمام احلس عليه السالم) ونخص بالذكر :
1- مكتب رئيس الوزراء احملترم  

2-االستاذ اسعد العيداني / محافظ البصرة 
3- االستاذ لؤي الياسري / محافظ النجف 

4-نقيب الصحفي األستاذ مؤيد الالمي 
5-االستاذ عزت الشابندر 

6-رجال اعمال شرفاء وعلى رأسهم احلاج عصام األسدي
6-قيادات رفيعة باحلشد الشعبي  

7-وقيادات رفيعة بوزارة الداخلية واألمن الوطني 
(حصرا)و الذبن نحترمهم 8- بعض االخوة الوزراء و النواب والسياسي الوطني

9-وشخصيات وطنية اخرى ونعتذر ان نسينا أسم او جهة !
شكراً لكم جميعا .. ونسأل الله سالمتكم وسالمة محبيكم ومتعليقكم !
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اذهـبـوا الى التـلقـيح… ألن هذا الـوباء ال يـرحم .وأنه صراع
ـوت …ويـنـتـشـر في االسـرة كـلـهـا وحـال اصـابـة فـرد مع ا

منها !! 
ارجوكم ال تستهينوا به أطالقا !! 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

-1-
قصـة احلـر بن يزيـد الـرياحي  –الـذي جعـجع بـاالمام احلـسـ (عـليه الـسالم) ثم الـتحق
بأنصار احلسـ (ع) معلنـا توبته وراغبا في أنْ يـكون الشهيـد االول ب يديه يوم الطف

قصة معروفة  تتداولها األلسن  ويعرفها القاصي والداني .
واالمور  –كمـا هو معلوم  –بخواتيـمها ولقد خيّـر نفسه ب اجلنّة والـنار فاختار اجلنة 

واصطف مع سيد شبابها (ع) ناصراً ومجاهدا ب يديه .
-2-

والسؤال اآلن : 
هل كـان احلـرّ وحده من أصـحـاب الـعـاقـبـة احلسـنـة أم أنَّ هـنـاك مَنْ شـاركه في اخلـاتـمة

عسكر األموي ? ن كانوا في ا احلسنة 
واجلواب :

ـعـسـكر (ابن ان هنـاك فـرسـانـا آخرين خـرجـوا حملـاربـة االمام احلـسـ (ع) والـتـحقـوا 
عاند الى معسـكر الهدى وقاتلوا حتت عسكر الـشقي ا سعد ) ولكنّـهم حتوّلوا من ذلك ا

راية االمام احلس (ع) ونالوا وسام الشهادة –رضوان الله عليهم أجمع  –
ـطاف لالصـطفاف مع وقد وقـفنـا على أسمـاء ثلـة من اولئك الـفرسان الـذين انتـهى بهم ا

االمام احلس (ع) حتى نالوا شرف الشهادة ب يديه (ونعم عقبى الدار) 
ثال ال احلصر : نذكر منهم على سبيل ا

زهير بن سليم األزدي  – 1
ن عبر من معسكر (ابن سعد) الى احلس ( عليه السالم ) ليلة عاشوراء . ( وهو 

عمرو بن ضُبَيْعة بن قيس التميمي وكان فارسا مقداماً   – 2
يقال انه خرج مع (ابن سعد ) ثم أزدلف الى احلس ( عليه السالم )

3-4
مسعود بن احلجاج التيمي وابنه عبد الرحمن بن مسعود 

عروف خرجا مع ابن سعد   وكانا من الشجعان ا
والتحقا باالمام احلس (ع) وقُتال ب يديه في احلملة االولى .

وهنيئا لهم الشهادة ب يديْ ريحانة رسول الله (ص) .
-4-

نسأله تعالى أنْ يحسن عواقب أمورنا 
فالعاقبة احلسنة أمنية يتمناها الصاحلون األبرار.

 وكم هو الـفرق بينهم وب من كاتب احلس (ع) ودعاه الى
اجمليء فلـمـا لبى احلـسـ النـداء انـقلـبـوا علـيه وخـرجوا الى
حـربه ولم يـكـن لـهم في الـدنــيـا االّ الـعـار كـمــا لـيس لـهم في

االخرة اال النار ?
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عبد الله احليالي
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اعالن مناقصة رقم ١ لسنة ٢٠٢١

١- يـسر (دائـرة صـحة الـرصـافـة/ مسـتـشفى الـكـنـدي التـعـليـمي) دعـوة مـقدمي
ؤهلـ وذوي اخلبرة لـتقد عطـاءاتهم بخـصوص تنـظيف اجلناح العـطاءات ا

ستشفى الكندي التعليمي. العام 
٢- تــتـوفــر لــدى (دائـرة صــحــة الـرصــافـة / مــســتـشــفى الــكـنــدي الــتـعــلــيـمي)
وازنـة الـتشـغيـلـية ويـنوي اسـتـخدام جـزء منـها ـالـية ضـمن ا التـخـصيـصات ا

ستشفى الكندي التعليمي. لتنفيذ اخلدمات تنظيف اجلناح العام 
٣- بامـكان مقـدمي العـطاءات الراغـب في شـراء وثائق الـعطاء بـاللـغة العـربية
مراجـعة مـسـتشـفى الكـندي الـتعـليـمي والـكائن في بـغداد / الـنهـضة وبـعد دفع
ـسـتـردة البـالـغـة (١٠٠٠٠٠) مـائة الف ديـنـار الغـير قـيـمـة البـيع لـلـوثـائق غيـر ا
عـلومـات على زيـد من ا وبـأمكـان مقـدمي الـعطـاء الراغـب في احلـصول عـلى ا

ب في اعاله. العنوان ا
٤- تـسـلم العـطـاءات الى العـنـوان االتي (بغـداد/ الـنهـضـة / مسـتـشفـى الكـندي
ـوعد احملـدد (من الـسـاعة ٨ صـبـاحـا) تبـدا من الـيوم االول من الـتـعلـيـمي) في ا
نشر االعالن في الصـحف الرسمية ولغـاية نهاية الدوام الـرسمي ليوم اخلميس
ـتأخرة وسـيتم فتـح العطاءات ـوافق (٢٠٢١/٩/٩) وسوف ترفض الـعطاءات ا ا
ثـليـهم الراغـب بـاحلضـور في العـنوان االتي بحـضور مـقدمي الـعطـاءات او 
(بغـداد/ النهـضة/ مـستـشفى الكـندي الـتعلـيمي) في (الـتاسعـة صبـاحا من يوم
ــصـادف ٢٠٢١/٩/٩). عـلى ان يــجب ان تـتــضـمن الــعـطـاءات صك اخلــمـيس وا
ـبلغ قدره (١%) من قـيمة الكـلفة الـتخمـينية مـصرفي صادر من مـصرف معـتمد 
لـلمـنـاقـصـة والـبـالغ (١٧٢٩٦٨٠٠٠) مـائة واثـنـان وسـبـعـون مـليـون وتـسـعـمـائة

وثمانية وستون الف دينار الغير. 
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جعلت التكنولوجيا حيـاتنا سهلة للغاية ومنـحتنا الكثير من التسهيالت
والـتي لم يـكن بـإمـكــانـنـا تـخـيـلـهـا من قـبل. فـي الـوقت نـفـسه لم تـعـمل
التـكنولـوجيـا على حتـس مـستـوى معـيشـة البشـر فحـسب بل أحدثت

تغييرات ثورية في مجال التنمية. 
ـتزايـدة لهـا أيضًـا تـأثيـر سيء على الـقيم ومع ذلك فإن الـتكـنولـوجـيا ا
والبيئة وصحة اإلنسان.فهناك فوائد كبيرة من جهة وأضرارًا من جهة

أخرى. 
ولكن من الـصعب حـقًا مـعرفـة مـاهيـتهـا ألن العـديد من هـذه التـغيـيرات
كن غير متوقعة.بشكل عـام التغييرات التكنـولوجية هي عوامل تمك 
استخدامهـا للخيـر أو للشر. ومـسألة ما إذا كـانت ستؤدي إلى حتس

حياة الفرد أم أنها ستؤدي إلى تفاقمها. 
وهي ليـست مسـألة تـكنـولـوجيـة اليـوم لكـنهـا مسـألة سـياسـية وجتـارية
حـول كيـفـيـة اسـتـخـدام الـتطـورات الـتـكـنـولـوجيـة واسـتـثـمـارهـا لـصالح

اإلنسان. 
الـعـلم والـتـكـنـولـوجـيـا مـكـمالن لـبـعـضـهـمـا الـبعـض.فـالـعـلم يـقـوم الـيوم
باكـتشـافات جـديدة ويـساعـد عـلى زيادة مـعدل الـتطـور حيث أصـبحت
ـكن زيادة حيـاة اإلنسـان معـتمـدة كـليًـا على الـعلم والـتـكنـولوجـيا. وال 
معـدل الـنمـو االقـتـصادي إال عن طـريق الـتـكنـولـوجيـا. حـيث إن ازدهار

تقدمة يعود إلى استخدام التكنولوجيا بشكل فعال. الدول ا
وبقـدر أهميـة التـكنـولوجـيا في اجلـانب االقتـصادي فـأنهـا مثـيرة لـلقلق
ستـقبل; في منـظومـة التـفكـير اإلنسـاني. وهـناك موضـوع اخلوف مـن ا

من يغير من األنسان أم التكنولوجيا? 
سـتـمـر لـلـتـكـنـولـوجـيـا واإلنتـرنت ـتـدفـقـة واسـتـخـدامـنـا ا ـعـلومـات ا فـا
والكـمبـيوتـر والهـواتف الـذكيـة والرسـائل النـصيـة يـعيـد كتـابة أدمـغتـنا
وفي هذه العملية يغير نسيج مجتمعاتنا وكذلك نظرتنا للحياة. ففي عام
2020 سرَّعت جائحة كورونا تبني العديد من السلوكيات التكنولوجية
من مؤتمرات الفيديو والتسوق عـبر اإلنترنت إلى العمل عن بُعد والتعلم
ــتــزايــد بـأن عن بــعــد واسـتــخــدام الــذكــاء االصـطــنــاعي. مع الــقــلق ا
. لذلك الي التكنولـوجيا ستسـحب الوظائف وتغـلق أبواب الرزق عن ا
يحتاج صانـعو السياسـة في العالم إلى التفـكير باستـثمار التكـنولوجيا

الرقمية للتقليل من خسائر األنسان واالقتصاد.
ـعـدل وراثــيـا بـسـبب ـســتـقـبل األنــسـان ا هـنـاك قــلق حـقـيـقـي مـرتـبط 
التكنولوجـيا وهو مستقـبل مرعب بقدر ما هو واعـد. فهناك شيء مقلق
بـشأن طـبـيـعـة الـتـغيـيـر الـتـكـنـولـوجي اليـوم. وهـو عـادة مـا يـرتـبط بـنوع

ستخدمة.  التقنية ا
فالهواتف الـذكية وأجهـزة الكمبـيوتر واإلنترنـت هي تقنيـات ثورية غيرت
الكـثـير مـن القـيم والـعادات واخـتـرقت خـصوصـيـة الـناس بـقـوة. كذلك
استخدام تقنيات الهنـدسة احليوية التي ستجعـلنا نعيد تقييم من نحن?
وماذا يعـني أن نكون بـشرًا. فـالغرسـات الكهـروضوئـية وحزم الـتعديل
اجليـني والقـدرة عـلى التالعب بـبيـولوجـيـتنـا ستـجعـلـنا نـشك بأنـنا من

فصيلة البشر!
شـكلة األكـبر بـأن سرعـة تطـور التـكنولـوجيـا ال تسـمح لنـا بالـتفـكير وا
العـميق واخذ الـوقت الكـافي للـتكـيف بعـكس العـصور الـسابـقة حيث

زيد من الوقت لتقييم التأثيرات والتكيف معها.  لدينا ا
وهذا ما يزيد القلق ويصبح اجملتمع غـير مستقر بشكل خطير.وهذا ال
يعني بأن الـتكنولـوجيا والتـواصل تغلق مـنافذ احليـاة. أنها طريـقة لفتح
ا أبواب األمل أيضا إذا  استخدامها بحكـمة. لكنني قلق شخصيا 

سيحدث مستقبال إذا فقدنا ارتباطنا بالواقع تمامًا.
ـكن أن يصنعه ـصطنعـة على ما  أنا ال أحاول وضع نوع من الـقيود ا
رور الوقت. لقد تـغيرنا كثيـرا. وسوف نستمر في البشر عن أنفسـهم 
التـغـيـير. لـكـننـا ال نـريد تـغـيـير الـعـادات اإليجـابـية بـشـكل كـبيـر وعـميق
وسريع بحيث يكسـر الروابط التي تربط مجـتمعنا مـعًا. وال نريد حتطيم
إحـسـاســنـا بـالـهــويـة بـهـذه الــسـرعـة بـحــيث يـخـلق نــوعًـا من الـفـوضى

الوجودية.
نعم هناك ضـرر حقيـقي على جنـسنا البـشري وطريـقة حياتـنا خاصة
تلك التي تـعيد تصـميم بنـية البشـر البيـولوجيـة وشفرتنـا اجلينـية. هناك
قلق األسـلحـة النـووية وتـقنـيـات احلروب الـرقمـية الـفتـاكة. مـثلـما هـناك

خطر الذكاء االصطناعي واستخداماته السلبية. 
فـالــقـلق احلـقــيـقي هــو االجتـاه بـشــكل كـبــيـر نـحــو بـنــاء تـقـنــيـات ذكـاء
كنها أداء ـستوى البشـري تكون ذكية لـلغاية بحـيث  اصطناعي على ا
ـهـام عـبـر مـجـاالت الـنـشـاط على مـجمـوعـة مـتـنـوعـة ال حـصـر لـها من ا

حساب األنسان ورزقه.
 لذلك أشـعر بـالـقلق من أنـنا سـنـصبح مـنتـجـات أو سلـعًا وأن تـخضع

نتجات أو السلع لوظائف أو أغراض معينة. ا
وإذا  تطوير الذكاء االصطناعي بشكـل صحيح فسوف يتولى الكثير
من الــوظـائف. وهــذا يـعــني اخــتـفــاء الـكــثــيـر من وظــائف تــكـنــولـوجــيـا
ـعلـومـات; سـيـتم إلـغـاء البـرمـجـة إلى عـدد صـغـيـر جدًا عـلى اإلطالق. ا
سيطور الذكاء االصـطناعي لغته اخلاصـة وقنوات االتصال اخلاصة به
والتي سـتكـون أسرع وأكـثر كـفاءة وأكـثر أمانًـا. سيـتم تقـليـص احلاجة

ة والوقود األحفوري بشكل حاد. إلى الصناعات القد
أشعـر بـالقـلق وأشك في أنه سـيـجعل احلـيـاة أفضل لـبـعضـنـا ولكـنـها

ستجعل البعض اآلخر أسوأ. 
نـبثقـة من وادي السـيلـيكون إلى حيث تـهدف الكـثيـر من التـكنولـوجيـا ا
ــسـاواة خـدمــة الــنـخب فـي الـوقت الــذي يــجب أن نـســعى فــيه نــحـو ا
للـجمـيع. وستـستـمر االنـقـسامـات الثـقافـية بـ الدول الـغنـية والـفقـيرة.
راكز احلضريـة ب الدول النامية وهي خطيرة وحتدث بالـفعل داخل ا

ناطق الريفية واحلضرية تقدمة وب ا وا
ومع األسف ما زلـنـا نـنسى أن 75 من سكـان العـالم هم من الـفالح

يعملون في زراعة الكفاف. 
ـسـتـقبل نـتـخـيل أنـفسـنـا أناس وفي كثـيـر من األحـيـان عنـدمـا نـتوقع ا
مثلنا أو األشخـاص الذين نعتقـد أننا نراهم. لكن هنـاك مجموعات التي
ال نراها. وال نـعرف بالـضبط كيف سـتسـاعدهم التـطورات التـكنولـوجية

وتطبيقاتها اخملتلفة بشكل مفيد أو تضر بهم?
التحـدي الرئـيسي هو مـا إذا كان لـدينا اخلـيال االجتـماعي والـسياسي
والتعـليمي لـلتـكيف واستـخدام هذه الـتقنـيات بـشكل فعـال. إذا لم نفعل
ـقــدور عـدد قـلـيل نـسـبـيًــا االسـتـفـادة من هـذه الـقـوى ذلك فـسـيـكـون 
واألدوات اجلـديـدة في حـ أن الـبـاقـي قـد يـكـون أسـوأ من ذلك. لـذلك

ساواة في كل بُعد جديد.  أتوقع استمرار تزايد عدم ا
بالنسبة للكثيـرين في العالم ستكون نهاية العـالم طويلة األمد. وبالنسبة
ـفـرطة ـنـبـهات ا ـعزز من ا لآلخـرين سـتـكون أرض الـعـجائب لـلـواقع ا

واالستهالك. سيكون أفضل للبعض وأسوأ لآلخرين. 
وأعتقد إن العراقي الـوحيد الذي ال يفـكر بهموم التـكنولوجيـا ومستقبله
ـاء ومـوعـد الـراتب مـعـهـا ألنه مـشـغــول يـومـيـا بـانـقـطـاع الــكـهـربـاء وا
. واحلصـة التمـوينـية وصـعود الـضغط والـسكـر وبواسـير الـسيـاسي
وأعتقد أن الكثير من القراء سيتـندرون على مايقرأونه عن التكنولوجيا.
وهو ما يذكرني بتعليق طريف ألحدهم على مواقع التواصل االجتماعي
حول مـقالـة تشـبه مـضمـون مقـالتـي: عمي يـا تكـنولـوجـيا يـابطـيخ والله

أنت بطران!     
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الـنـتـائج بعـد مـرور سـنة تـشـير الى ان
الـتراكيز حتى خمـسة ملغ/ لتر ال تؤثر
عــلى الـغـدة الـدرقـيـة. امـا اذا زادت عن

. ذلك فان لها تأثيراً سلبياً
مـن هـذه الــتــجـارب الــتي كــان الــهـدف
مـنـها مـعرفـة امـكانـية اسـتـخدام الـيود
بـدال عن الكـلور في تعـقيم ميـاه الشرب
ـــكن وبــصــفــة بـــدا واضــحــا ان ذلك 

امنة.
تـتوفـر في الـعراق تـراكيـز متـبايـنة من
الـــيـــود تـــشــيـــر الى ان تـــراكـــيـــز هــذا
الـعـنـصر تـتـناسـب طرديـا مع اصـابات

الغدة الدرقية وادناه مثال على ذلك:
وصل 3,0 جزء بالبليون في ا
في تلعفر 17,5 جزء بالبليون
في بغداد 3,0 جزء بالبليون
في دهوك 7,0 جزء بالبليون
في عقرة 4,0 جزء بالبليون

ويـنـدر وجـود تـراكـيـز مـقـبـولة مـنه في
احملافظات اجلنوبية.

واطن ـا جتب االشـارة اليه هـو ان ا
ـيل دائـمـا الى التـعـقـيم بالـكـلور النه
ــقـبـول يــعـطي الــلـون االزرق الــفـاحت ا
ـعقم بـاليود اء ا لـلعـ بينـما يـعطي ا
يل الى الترابي لم تتعود الع لـونا 

عليه.
هـذه فكـرة عامـة عن امكـانيـة استـخدام

اليود في التعقيم.
 

ــاء في بــغـداد { مــديــر عــام إلسـالــة ا
وكيل أم بغداد سابقاً 

 نـــصب االجــهــزة االوتـــومــاتــيـــكــيــة
لــقــيــاس تــراكـيــز الــهــالــوجــ ودرجـة
ــاء أو قــاعــديــتـه ودرجـات حــمــوضــة ا
ـعـقـمـات الـضـعـيـفـة احلـرارة ونــسـبـة ا
الــنــاجتــة عـن تــفــاعل الــهــالــوجــ مع
االمـونيا خالل 24 سـاعة يوميا. وخالل
ـوسـعــة تـوصــلـنـا الى هــذه الـدراســة ا

النتائج اآلتية:
لـكون الـكلـور عامالً مـؤكسـداً قويـاً فقد
ـاء ــركــبــات االخــرى في ا تــفــاعل مع ا
لــتــكــوين مـواد مــعــقــمـة ضــعــيــفـة اوال
وخلـســارته الـتـراكـيـز االبـتـدائـيـة الـتي
ـــســـبح وهـــذا مـــا ادى تـــضـــاف الـى ا
بــالــضــرورة الى اضــافــة كــمــيــات مــنه
ا طـلـوب  لـلـمحـافـظة عـلى الـتركـيـز ا
يـسـبب ارتـفـاع فـي الـكـلـفـة بـيـنـمـا كان
فـعل االكـسـدة لـلـيـود ضـعـيـفـا وهـذا مـا
جـعل تـركـيـزه ثـابتـاً وال حـاجـة إلضـافة

كميات تكميلية منه.
عــنــد اســتــخــدام عــدد من الــســبــاحــ
ـسـبح في ان واحـد لوحظ أن تـركـيز ا
الــكـلـور قــد انـخـفض الى درجــة كـبـيـرة
سبح بـينمـا لم يتأثر تـركيز الـيود في ا

. ستخدم مهما كان عدد ا
ــــجـــرد شــــروق الـــشــــمس وســــقـــوط
ــاء يـنــخــفض تـركــيـز اشــعـتــهــا عـلى ا
ـا يــسـتـدعي الــكـلـور بــنـحــو كـبـيــر 
اسـتخدام كميات اضافـية منه بينما لم
يـتأثر تـركيز الـيود خالل النـهار بالرغم

اء ألشعة الشمس. من دوام تعرض ا
ـدة سـاعـة او اكـثـر في عـنـد الـسـبـاحـة 

أحــيـانــا في بــعض األنـهــر الــتي تـرمى
فيها فضالت صناعية.

ـتــلك الـيـود بـعض اخلـصـائص الـتي
تـؤهــله الن يـكـون عـنـصـر تـعـقـيم فـعـال
ــــتـــــلك اعـــــلى وزن ذري بــــ فـــــهــــو 
الـهالوجينات االربعة وهو اقلها ذوبانا
ـاء وأضعفها قابلية على االكسدة في ا
ــركـــبــات ولـــذلك يـــتــفـــاعل بـــبطء مـع ا

العضوية.
ـا كـان للـيـود تأثـيـر كبـير عـلى الـغدة و
الــدرقـيـة فـان الــتـبـاين فـي تـراكـيـزه في
دن يـؤشـر السـبب في تـباين مـخـتلـف ا
االصـابـات بـأعـراض الغـدة الـدرقـية في

اي منطقة.
ـــذكــــورة جتـــعل من ان اخلــــصـــائص ا
الــيــود بــتـراكــيــز قــلــيــلـة اكــثــر ثــبــاتـا
واد واسـتقرارا واكثر مـقاومة لوجود ا
الـعـضويـة بيـنمـا في حـالة الـكلـور فان
قــابــلــيـتـه الـعــالــيــة لألكــســدة تــعـدّ من

السلبيات كمادة مستخدمة للتعقيم.
نصرم  في نهاية خمسينيات القرن ا
ـسـابح اســتـخـدام الـيــود في تـعـقــيم ا
حيث اثبتت التجارب في سبعة مسابح
فـي واليــة فــلـــوريــدا أن الــيـــود لم يــكن
مــعـقـمــا جـيــدا لـلـمــاء فـحـسـب ولـكـنه
ايـضاً يـتفـوق على الكـلور في الـكفاءة
ونـتـيجـة لتـلك التـجـارب فقـد  اعتـماد

واصفات اآلتية الختيار اليود: ا
سابح: ياه ا كمعقم 

ـدة سـنـة كـامـلـة في اجـريـت الـتـجـارب 
بي جلامعـة فلوريدا حيث ـسبح االو ا

الــعــضـويــة. يـعــدّ الــيـود مـن عـنــاصـر
ـوجودة في الـهـالـوجيـنـات الـوحيـدة ا
الــطـبــيـعـة بــصـفــة صـلــبـة في درجـات
احلـرارة االعتيادية والضغوط اجلوية
ــعــقــمـات ــعــتــدلـة بــيــنــمــا تـكــون ا ا
الـضـعيـفة مـثل الـفلـور والكـلـور بنـحو

غازات ويكون البروم سائالً.
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يــسـتـخـرج الـيـود من نــبـاتـات بـحـريـة
احلـة أشهرها نبات ياه ا تـعيش في ا
الــكــيــلب الــذي يــحــتـوي عــلى (0,05 
مــلـغ/ لـتــر) الى (0,47 مــلـغ/ لـتــر) من
الـيود وتعتـاش األسماك البـحرية على
هـذا الـنـبات ومـن ثم ينـتـقل الـيود إلى
جـسم االنسان بفعل اعتماده على هذه

األسماك في الغذاء.
ـا كـان الـيـود من الـعـنـاصـر الـنـادرة و
في قـشـرة الـكـرة االرضـيـة فـإنـه يـوجد

في دراسـة أجـريـتـها مـؤخـراً تـب لي
ـيـاه أن اســتـعـمـال الــيـود في تـعــقـيم ا
أكــثــر أمـانــاً وفـائــدة من الــكـلــور الـذي

نستعمله.
: تـضمنت الدراسة التـي أحريتها شق
األول يــبـحـث في اسـتــخـدام الــيـود في
ـسـابح والـثـاني فـي أثر تـعـقـيم مـيـاه ا
ـواطن الذي ـعـقم بـالـيـود عـلى ا ـاء ا ا
يستخدمه ألغراض االستهالك اليومي.
فـي مجـال االسـتخـدام األول وجـدنا أن
تـأثير اليـود في التعقيم أكـبر من تأثير
ستخدم اعـتيادياً في التعقيم الـكلور ا
ـسابح كـمـا أن تـركيـز الـيود فـي ميـاه ا
ــاء أو لم يــتــأثــر بــتــغــيــيــر قــاعــديــة ا
حــامـضـيــته أو بـأشــعـة الـشــمس الـتي
اء او بـعدد مـستـخدمي يـتعـرض لهـا ا
ــــســــبح بــــاإلضــــافــــة إلى احلــــد من ا
ـركـبات مـركـبـات الـنـتـروجـ وتـراكم ا

مــيـاه مــعــقـمــة بـالــكــلـور تــبـدأ عــيـون
الــسـابـحـ بـاالحــمـرار بـنـحـو واضح
بــيـنـمـا لم تــؤثـر تـراكـيــز الـيـود حـتى
. ستخدم العالية منها على عيون ا
يـــؤثــــر الـــكـــلـــور عـــلـى الـــوان مالبس
الـسباحة بينما ال يوجد تاثير بتراكيز

اليود العالية. في مياه الشرب:
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ـعروف طـبيا عالقـة اليود بـالغدة من ا
الـدرقـية ولـذلك اجريت دراسـة موسـعة
ـدة اكثـر من سنـة لتأكـيد هـذه العالقة

وأثر اليود على الغدة.
تــوجــد في فـلــوريــدا اصالحـيــات عـدة
لــلـبـنـات دون  18ســنـة تـشـمل الـسـكن
العب ومـعـامل بـسـيـطـة ـســابح وا وا
لـتـعلـيم اخليـاطة والـتـطريـز والنـجارة
ــهن حـيث والــكــهـربــاء وغـيــرهــا من ا
تـتـدرب فـيـهـا الـنـزيالت وال تـكـون هذه
االصالحـيـات مسـيجـة ولـلبـنات حـرية
الـــــتـــــنـــــقل فـي ارجــــاء االصـالحـــــيــــة

وخارجها احيانا.
 اخـــــتـــــيــــار 36 فـــــتــــاة مـن احــــدى
االصالحـــيـــات الــقـــريــبـــة من مــديـــنــة
جـيـنـزفـيل بـعـد فحـوص طـبـيـة كـامـلة
ولـلتأكـد من سالمتهم من مـجموعة من
االمــراض وبـعـد فـتح ســجالت دقـيـقـة
لـكل فـتاة تـبـ أن تراكـيـز اليـود التي
تـتـناولـها كل مـنهم تـراوحت من واحد
الى خــمـسـة مـلـغـرامــات/ لـتـر يـومـيـا
يـــصــاحـب ذلك فـــحص دقــيـق لــلـــغــدة
الـدرقية ومـراقبة الـتطور فـيها وكانت
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وحلفاؤها من جهة واالحتاد السوفيتي
وبـعده روسـيا من جهـة اخرى . والدول
اإلقـلـيـمـيـة احملـيـطـة بـالـعـراق من جـهـة

ثالثة .
 4- غـالـبـا مـا تـكـون الـدوافع سـيـاسـية
واقــتـصـاديـة حتت سـتـار الـدين في كال
احلــــالـــتــــ في أوروبـــا وفـي الـــشـــرق

األوسط .
5- خــســائـر مــاديـة كــبــيـرة تــكــبـدتــهـا
انـيا بشكل خاص أوروبـا بشكل عام وأ
كـونـهـا ملـنـنـرح تلك األحـداث وخـسـائر
ـاثـلـة تكـبـدها الـشـرق األوسط بـشكل
عـام والـعراق بـشكل خـاص أيضـا كونه

مسرح أغلب األحداث .
6 ≠ خــسـائـر مـعـنــويـة وسـقـوط امـارات
ـالـك في أوروبـا . يـقـابـلـهـا خـسـائـر و
مــعــنـويــة وســقـوط دول بــالــكـامـل مـثل
الـكويت والعراق وليـبيا وسقوط جزئي

مثل لبنان وسوريا واليمن .
ـغـرافي انـتـجته 7- حـصـول تـغـيـيـر د
احلـــروب فـي أوروبـــا أدت الى هـــجـــرة
االف الــعــوائل الــتي كــانت مــتـعــايــشـة
ـقـيت والذي نـتـيـجـة الصـراع الـديـني ا
ذهـبيـة في الدويالت أجج الـطائـفيـة وا
ـــــــــانــــــــيـــــــــة بــــــــ األرثـــــــــودوكس األ
غرافي والـبروتستانت يقابـله تغيير د
انـتجته حروب الشرق األوسط أدت الى
هـجـرة مـكـونـات مـتـعـايـشـة مـنـذ مـئـات
الــسـنـ الــفـلـســطـيـنــيـ والـيــزيـديـ

سيحي .  والشيعة والسنة وا
8-انـتـشـار األمـراض واألوبـئـة الـفـتـاكـة
كـالطاعون وتفشي اجملاعات في أوروبا
. يــقــابــله انــتـشــار األمــراض واألوبــئـة
الـفـتاكـة نتـيـجة احلـصارات في الـشرق
األوسـط كــمـــا في احلـــصــار األمـــريــكي
وحـلـفاؤه عـلى العـراق و اـران وحـصار

 ويعتبر صلح ويستفاليا اول اتفاقية
دبـلومـاسية في الـعصـر احلديث  وقد
ارسـ نـــــظــــامـــــا جــــديـــــدا في أوروبــــا
الـوسطى والـغربيـة مبـنيا عـلى سيادة

الدول .
إن الـظـروف واالحـداث الـتي مـرت بـها
ـر بـهـا أوروبــا آنـذاك و ذاتـهـا الــتي 
الـــــــــشــــــــــرق األوسـط اآلن . وإن سالم
كن أن يكون سالم بغداد ويـستفاليا 
. ولـــهــــذا أمـــا آن األوان الـــبـــغـــداد أن
تـــتـــخــلـى عن دورهـــا كــقـــطب الـــرحى
لــــلـــصـــراعـــات فـي الـــشـــرق األوسط 
وتـــأخــذ دورا ريــاديــا وحـــضــاريــا في
صـنـاعـة الـسالم  وتـكون ويـسـتـفـالـيا
الـشرق األوسط  وان حتتضن مؤتمرا
دولـيا يـجمع أطـراف الصـراع  توضع
فـيه الـنقـاط على احلـروف  لـيتـمخض
ـشرق ـستـقبل ا عـنه سالم األجـيال وا
لـلمنطقة . وان تكون حلقة الوصل ب
الـشـرق والـغـرب . ألنه شـئـنـا أم أبـيـنا
تـبـقى بـغـداد هـي احلضـارة والـتـاريخ
حـتى وإن حاول اآلخرون تهـميشها أو
تــقـمـص دورهـا . وإن أحــرقـوهــا فـهي
كـطائـر الـعنـقاء كـلمـا أحرقـوه ينـتفض
من الـرماد ويحلق في الفضاء وكالمنا
هــذا مــســتــنـد الـى طـبــيــعــة الــظـروف
نـطقـت  ـتـشابـهة الـتي مرت بـهـا ا ا
أوروبــــا في الــــقـــرن الــــســـابع عــــشـــر
ـــــكن أن والـــــشـــــرق األوسـط اآلن  و
ـقارنة نـوضح هذا الـتشابه من خالل ا

التالية : 
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1- قـيام حروب دينـية وطائفـية أنهكت
أوروبــا وخــصــوصـا بــ الــكــاثــولـيك
والــبــروتـســتــانت والـتـي امـتــدت آثـار
فتنتها لفترات طويلة واتسعت لتشمل
دول كـثـيـرة في الـقـارة . يقـابـلـهـا قـيام
حـروب دينـية وطـائفـية أنـهكت الـشرق
األوسط بـ إسـرائيل والـفلـسطـينـي
والـــدول الـــعـــربـــيـــة اجملـــاورة  وبــ

السنة والشيعة . 
2- فـي أوروبـا احلــروب اســتـمــرت مـا
يـقـارب الـقرن مـتـقـطعـة وثالثـون عـاما
مـــتـــصـــلـــة . أمــا فـي الــشـــرق األوسط
فـاحلروب من منتصف الـقرن العشرين
والزالـت مــســتـــمــرة حلــد االن  مــا أن

تنتهي حرب حتى تبدا أخرى •
ــنـافـسـة  شــديـدة بـ الـدول ذات 3- ا
ـصـالح اخملتـلـفة في أوروبـا . بـينـما ا
ـــنــافــســة شـــديــدة في الــشــرق جنــد ا
األوسـط بـ الــدول الـعــظــمى أمـريــكـا

طـبـائع األنسـان هي ذاتـها عـبر الـزمان
ــــــكـــــان  رغـم مــــــحـــــاوالت الــــــدين وا
والـسيـاسة الـتطبـيعـة . وحيـاته ملـيئة
بــالــتــجــارب عــلى نــفـس االمــتـدادات 
ولـذلك قـيل " الـسـعيـد من اتـعظ بـغـيره
والـشـقي من اعـتـبـر بـنـفـسه " والـعـبرة
ـــثل فـي اخــتـــزال الـــكـــلـــفــة مـن هــذا ا
واجلـهـد والـوقت  الذي يـتـطـلب إعادة
ـعـروفــة الـنـتـائج من خالل الــتـجـربـة ا
ســابــقـاتــهـا . وفي الــوقت الــذي كـانت
تـواجه االنسـان الكثـير من الصـعوبات
لـالطـالع عـــــــلـى جتـــــــارب اآلخـــــــرين 
ـسلمـون األوائل وخصوصأ اسـتطاع ا
ـأمــون  من تـرجــمـة مــا تـوصل أيــام ا
الـيه علمـاء العالم في الـشرق والغرب .
وكـانت جتـارب غنـيـة في كل اجملاالت .
انــطـلق مــنـهــا عـلـمــاؤنـا ومــفـكــريـنـا 
ومـنهم الرازي وابن سيـنا وابن الهيثم
والــفــارابي وجـابــر بن حــيـان الــكـوفي
وابـن رشـــد  والـــقـــائـــمــــة تـــطـــول من
فكرين بدعـ والفالسفـة وا الـعلمـاء ا
ــــــــة . لـألسـف اآلن فـي زمـن الــــــــعــــــــو
واالنـترنيت عـدنا جنتـر ماضيـنا فقط 
دون أن نـكلف انـفسـنا في االطالع على
ــيـة  ولـعل واحـدة من الــتـجـارب الـعـا
هــــذه الـــــتــــجــــارب - مـــــؤتــــمــــر سالم
ويـستفاليا  –الـذي غير مجرى التاريخ
األوروبـي . وألول مــرة جــرى تـــرســيخ
مـفهـوم سيـادة الدولـة  وحق كل طرف
مــوقع في اخــتــيـار بــنــيــته الـداخــلــيـة
اخلـاصـة به  وتـوجـهـه الديـنـي بـعـيدا
عـن أي تدخل  وبذلك مهد الطريق إلى
مـفهوم جديد للـنظام الدولي ما لبث إن
انـتـشـر عبـر الـعالم  هـذا الـسالم الذي
أنـــــهى حـــــرب الـــــثـالثــــ عـــــامـــــا في
اإلمــبـــراطــوريــة الــرومــانــيــة  وحــرب
الــثــمـانــ عــامـا بــ اســبـانــيـا ودول
تـحدة نـخـفضـة ا ـقـاطعـات السـبع ا ا
أو فـيما بعد هولنـدا . سالم ويستفاليا
: هـو اسم يطلق علـى معاهدتي السالم
ـفـاوضات بـشـأنهـما في الـلـت دارت ا
كـل من مــديــنــتي اوســتــابــروك والــتي
أصــــبــــحت تــــلــــقب مــــديــــنـــة الــــسالم
ومـــونــســتـــر في ويــســـتــفـــالــيــا . و
قيع عـلـيـهـما في 15 ايـار 1648 م الـت
و 24 تـــشــرين االول 1648 م وقـــعــهــا
مــنــدوبـــون عن كل من اإلمــبــراطــوريــة
الك الـرومـانـية مـن آل هابـسـبـورج و
فـرنسا واسبـانيا والسويـد وجمهورية
هـــولــنــدا واالمـــارات الــكـــاثــولــيـــكــيــة
والـبروتستانتية التابعة لإلمبراطورية

ـا أن صـلح الـكـبـيـر بـ احلـالـتـ  و
وسالم ويـسـتـفـالـيـا اسـتـطـاع أن يوقف
نـــــزيف تـــــلك احلـــــروب  وأن يــــؤسس
ـعنـاهـا احلديث  وأن مـفـهـوم الدولـة 
عتقد من ـنح اآلخرين حرية الـدين وا
ــتــبــادل بــ األديـان خـالل االعـتــراف ا
ـذاهب والكل يـعرف حدوده ويـحترم وا
حــــدود االخــــرين . وســــاهم بــــانـــطالق
الـثورة الـصنـاعيـة والعـلمـية في جـميع
اجملـاالت الـتي حـولت أوروبـا من بـلدان
مــتـخـلـفــة إلى أكـثـر دول الـعــالم تـقـدمـا
ولهذا ولغيره الكثير أصبح لزاما علينا
ـؤتــمـرات الـتي كل األطـراف أن نــعـقـد ا
وبنوايا صادقة  وعلى اجلميع التقليل
من ســقف مــطــالــبـهم ألن الــرابح فــيــنـا
خـسران  وبقـاسم مشترك هـو استقرار
ــنــطــقـة  وســعــادة ورفــاهــيــة أبــنــاء ا
ولـــتــســاهم فـي وضع لــهـــذا الــتــدهــور
ـتـقـدمة  ـزمن والـلـحـاق بركب األ ا ا
بــعــد قــرون من الــتـقــهــقــر الى الـوراء 
والـنـهوض بـالواقع في الـشرق األوسط
ـا يحقق طموح وكرامة وحرية ابناءه
وحتــقـيق حــلـمــهم واالجـيــال بـالــعـيش
الـكـر وبغـداد اآلن مـهيـأة أكـثر من أي
وقـت مــــضى الحــــتـــــضــــان مــــثل هــــذه
ـؤتمرات لكونها تـمتلك عقدة القواسم ا
ـشــتـركـة بـ شـعـوب الـشـرق األوسط ا

اإلقليمية والدولية . 
صادر :   ا

ي _ 1-هـنـري كيـسنـجـر / النـظام الـعا
تـــــأمالت حـــــول طـالئع األ ومـــــســــار

التاريخ 
2-عـدي محسن غافل / صلـح وستفاليا
وأثـــره في انــهـــاء الــصــراع الـــديــني -

مجلة اهل البيت - العدد ــ 
3- موسوعة ويكيبيديا

12-قــيـام الـعــديـد من حـركــات الـتـمـرد
وأحـــيـــانـــا حتـــالف لألضـــداد من اجل
اسـقـاط احلـكـومات أو جتـزئـة الـبـلدان
في أوروبـا . يـقابـله أيـضا قـيام حـرـات
تـمرد ونـشوء قـوي وحتالـفات مـدعومة
من أطــراف إقـلــيـمــيـة ودولــيـة تــسـعى
لـــتــجـــزئـــة وانــهـــيــار الـــدول من خالل

حروب االستنزاف . 
13-إبـادة جماعية حيث فقدت كثير من
دن نصف او ثلث سكانها في أوروبا ا
. يـقــابـله إبـادات جـمـاعـيـة كـمـا حـصل
لـــلــشـــعب الــفـــلــســـطــيـــني والـــعــراقي
والـسـوري والـيـمـني وخـسـائـر بـشـرية
الي  إضـافة إلى جيوش من تـقدر با

عوق واألرامل واأليتام . ا
14- اعــتــمــاد الــتــعـلــيم عــلى اجلــانب
الــــديـــني غــــالـــبــــا واتـــهــــام كل طـــرف
بـالهرطقة في أوروبا لتغذية احلروب .
في حـــ فــشل الــقـــطــاع الــتــعـــلــيــمي
ا أدى إلى وانـتـشـار االمـيـة واجلهـل 
سـيـطرة قـوى جـاهلـة تـكفـيـرية بـالـقوة
عـــلـى الـــشـــارع بل واغـــلب قـــطـــاعـــات

الدولة.
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 15- انـــهــــيـــار الـــســـلـــطـــات أدى الى
ـــمــتــلــكـــات الــعــامــة االعــتـــداء عــلى ا
واخلـاصة في أوروبـا . يقـابلـه حصول
الـســلب والـنـهب لـلـمــمـتـلـكـات الـعـامـة
واخلــاصـــة  وغــيــاب ســلــطــة الــدولــة
نظومة والقانون  إضافة الى انهيار ا
الــعـســكـريــة لـلــدفـاع عن حــدود الـبــلـد
ـنـظـومـة األمـنـيـة الـداخـلـيـة لـضـبط وا
الــنـظــام في الــداخل في جــمـيع بــلـدان
الــشـرق األوسط الـتي خـاضت والزالت

تخوض احلروب . 
ـقـارنة أعـاله جنـد التـشـابه مـن خالل ا

إسـرائيل لـلفـلسـطيـنيـ في قـطاع غزة
والـضفة الـغربيـة  وحصار الـسعودية
ـا تـسـبب وحــلـفـاؤهـا عــلى الـيـمـن . 
بـــنـــقـص الـــغـــذاء والـــدواء وحـــصــول
مـــجـــاعــات وامـــراض حـــصــدت أرواح

رضى. االالف من األطفال وا
ـــنــــظــــمـــة ــــة ا 9- انــــتــــشـــار اجلــــر
والــعــصـابــات الــتي وصــلت الى . حـد
اســـتــئــجـــارهــا لــلـــقــتل من الـــطــرفــ

وانـتشـار الرق والـعبـودية في أوروبا .
ـنــظـمـة ــة ا يــقـابــلـهـا انــتـشــار اجلـر
ـــيــلـــيــشـــيــات واالجتـــار بــالـــبــشــر وا
واالعــضـــاء الــبــشــريــة واخملــدرات في
الـــشـــرق األوسط  إضـــافـــة إلى عــودة
الـسـبي للـنـساء األطـفـال وقتل األبـرياء
والــعـزل عــلى الــهـويــة كـمــا حـصل مع
داعـش في الـعــراق وســوريــا ومــحـاكم

حاكم التفتيش في أوروبا . أشبه 
10-الـتـدهـور االقـتـصـادي في اوروبا .
يــقــابــله انــهــيـار اقــتــصــادي وســقـوط
لـلــعـمـلـة احملـلـيـة  واغـراق الـدولـة في
ــديــونـــيــة لــلــبــنك الــدولي أو الــدول ا
اجملــهـزة لــلـسالح ورهـن اقـتــصـاديـات
الــدول الــعـشــرات الــســنـ الــقــادمـة 
وفـشل في قطـاعات الـزراعة والصـناعة

والتجارة في الشرق األوسط . 
ـنشـئات 11-تـدمـير الـبنى الـتحـتـية وا
ــدن وقـرى بــشـكل كــامل أو جـزئي في
أوروبـا . يقـابله تـدمير الـبنى الـتحـتية
ــنــشــآت الــصــنــاعــيــة والــصــحــيــة وا
والـتـعـليـمـيـة في دول بالـكـامل كـما في
الـــعـــراق الـــذي اســــتـــهـــدفه الـــقـــصف
األمـــريـــكي طـــيـــلـــة عـــقــد مـن الـــزمــان
وبـاألخص الـبـنـيـة العـسـكـريـة واعادت
الــبـلـد الى الــعـصـور الــوسـطى وكـذلك

غزة وسوريا وليبيا واليمن ولبنان .
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عمان

ــنــاطق مـن جــهـة ونــفــوذهــا في تــلك ا
ـناطق بقدرة وانـعدام ثقـة سكان تلك ا
ـسـتــقـبل من جــهـة اخـرى. الــدولـة وبــا
بـــالــتــالي يـــتــحــول الـــعــراق الى ثالث
مـنـاطق (على االقـل) متـنازعـة وتـخضع
او يـتــحـول ــسـتــبــد)  حلــكم (الــقـوي ا
الـعراق الى مناطـق نفوذ المراء احلرب

والسالح .
خالصـة الـقول انه مـثلـمـا هنـاك عوامل
كــثـيــرة تـدعــوني السـتــبـعــاد امـكــانـيـة
الـسيناريو االفغاني فإن هناك كثير من
الـعوامل االخرى التي ترجح استنساخ
ذات الـــتــجــربـــة او شــبـــيــهــةً لـــهــا في

العراق. 
وعــلى الــرغم من اني ارجح اســتـبــعـاد
امـكــانـيـة تـكـرار الـســيـنـاريـو االفـغـاني
حـتى ولو بطريقة واخـراج مختلفَ اال
اني كـباحث مطـلع على الـشأن العراقي
ـكـنـني اسـتـبـعـاد هـذا وتـعــقـيـداته ال 

 . السيناريو تماماً
وكــــلــــمــــا مــــضـى زمن أطــــول قــــبل ان
ــؤســـســـاتـــهــا تـــســـتــعـــيـــد الـــدولـــة 
الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة والـقـضـائـية
قـدرتـهـا عـلى فـرض سـيـادتـهـا وجتـريد
كل مـنافـسيـها من قـوى حتالف السالح
قدرتهم على الـتاثير في ـال الفاسـد  وا
ــشـهـد كـلــمـا زادت امـكـانــيـة حـصـول ا

شيء مشابه للسيناريو االفغاني.

بــدايـة الـثـمــانـيـنـات. كال الــنـظـامـ 
ـصـنع االمـريـكي. انـتــاجـهـمـا في ذات ا
ومع ان ظـروف الـنـشـأة كـانـت مـخـتـلـفة
لـــكن لـم يـــكن لـــلـــشـــعــبـــ االفـــغـــاني
والــعـراقي الـكـلــمـة الـفـصـل في الـنـظـام
الـسياسي النـاجم عن االحتالل بخاصة
ـــشــــهـــد وان مــــعـــظـم من تــــســـيــــدوا ا
الـــســـيـــاسي في الـــبـــلـــدين جـــاؤوا مع
االحـــتالل ونـــالـــوا بـــركـــاته. وحتـــولت
ـوقـراطيـة الـتي جاء بـهـا االحتالل الـد
الى مــصــنع العــادة تــدويــر الــنــفــايـات
الـســيـاسـيـة الـتي جـاء بـهـا احملـتل. من
فإن اجملـتمع الـعراقي مثل جـهة اخـرى 
االفـغـاني يـتـكون من عـرقـيـات وطوائف
مـختـلفة  اسـتثمـار خالفاتـها الديـنية
والـعـرقيـة سـياسـيـاً لبـلـوغ السـلـطة من
قـبل جتـار السـياسـة والدين والـقومـية.
كال الـشـعبـ عانـيا طـيلـة فتـرة ما بـعد
االحــتالل االمـريــكي من فــقـدان مــفـهـوم
وغـياب الـهويـة الوطـنيـة اجلامـعة اوال 
مـــفـــهــــوم ســـيـــادة الـــدولـــة (داخـــلـــيـــا
وانــحـسـار مــفـهـوم وخــارجـيـاً) ثــانـيـا 
وانتشـار الفساد في كل ـواطنة ثالـثا  ا
مـــفــــاصل الـــدولـــة واجملــــتـــمع رابـــعـــاً
وضــعـف االمن واخلــدمــات خــامــســاً 
. ــنــفــلت ســادســاً وانــتــشـــار الــسالح ا
نـتــيـجـة لـهـذه الـظـروف جــمـيـعـهـا فـقـد
انـعـدمت ثـقة الـشـعب بـالدولـة من جـهة

ــارسـاته لــلـفــكـر الــديـني اجلــهـادي و
اجملـتكعية من الثقافـة االفغانية الريفية

احملافظة. 
وبـخـاصة كـمـا ان ظـروف افـغـانـسـتـان 
احلـرب االهلية االثنية وحرب السوفيت
الــتي خـاضــهـا االفــغـانـيــون حتت رايـة
اجلـــــهـــــاد االسالمـي  قـــــبل االحـــــتالل
االمــــريـــكي 2001 هـي الـــتـي انـــتــــجت
طــالــبــان. فــطــالــبــان ســبــقت االحــتالل

االمريكي. 
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امـــــــا في الـــــــعــــــراق وبــــــرغـم وجــــــود
اضــطـرابـات امــنـيـة وقـتــال في الـعـراق
اال انه لـم يـكن بـصــيـغـة قــبل االحـتالل 
ــا حــصل في حــرب اهــلــيــة مــشــابـهــة 
ـا بـصـيـغـة قـتـال بـ افـغــانـسـتـان وا
نــظـام احلـكم ومـعـارضــيه أو الـثـائـرين
عـليه في الـشمـال واجلنوب. اخـيرا فان
مـــكـــانـــة الـــعـــراق وأهـــمـــيـــته اجلـــيـــو
سـتـراتـيـجـيـة للـمـنـطـقـة والـعالـم جتعل
امـكــانـيـة الـتـفـكـيـر بــسـيـنـاريـو مـشـابه
لــلـسـيـنـاريـو االفـغــاني من وجـهـة نـظـر

كنة حاليا. امريكية على االقل غير 
مـع ذلك يـــنــبـــغي عـــدم اغـــفــال عـــوامل
الـتشابه الكثيرة ب احلالت االفغانية
والـعراقية. كال البلـدين دمرتهما وأثرت
في بـنـيـتهـمـا الـسيـاسـيـة واالقتـصـادية
واالجــتـمـاعـيـة احلـروب الــطـويـلـة مـنـذ

الـعراقي وما جنم عنه من حكومات اال
ان الــوضع االقــتــصــادي (الــنــاجم عن
الـريع الـنفـطي)واالجتـمـاعي والثـقافي
الـسياسي الـعراقي يبـدو افضل بـكثير
مـقــارنـة بـافـغـانـســتـان ولـيس مـقـارنـة
بــالـوضع الــطـبـيــعي الـذي يــنـبـغي ان

يكون عليه العراق. 
كــمـا ان جتــربـة داعش عــلى مـآســيـهـا
كـشـفت لـلـعـراقـيـ حقـيـقـة هـذا الـفـكر
ـــتــــخـــلف مـن جـــهـــة فـــحــــرمـــته من ا
فــضالً عن انـهـا حــاضـنـته الـشــعـبـيـة 
ـسـلــحـة الـعــراقـيـة اكــسـبت الـقــوات ا
ـــخــتـــلف تـــشــكـــيالتـــهــا خـــبــرة في
مــواجـهـة الـتــنـظـيـمــات االرهـابـيـة. ان
الـثقافـة اجملتمـعية الـعراقيـة أقل تقبالً

ا يـحصل في إن اكـثـر ما يـثيـر قلـقي 
افــغـانــســتـان  كــعـراقـي هـو إمــكـانــيـة
اسـتـنـسـاخ الـتـجـربـة في الـعـراق. عـلى
الـرغم من ادراكي لـالختالفـات الـكـبـيرة
والــواضـحـة بــ حـالــتي افـغـانــسـتـان
اال ان هناك كثير من الظروف والـعراق 
ـكـن ان تـثـيـر الـقـلق. ــشـابـهـة الـتي  ا
تـكـمن اهم االخـتالفات بـ الـتجـربـت
صـنع االمريكي الـتي خرجـتا من ذات ا
في ان العراق وبرغم كل الظروف تمكن
مـن الـوصــول الى اتـفــاقـات (رغم انــهـا
تــبـدو هـشـة احـيـانــاً) ضـمـنت اشـتـراك
اطـراف مـتـعـددة في الـقـرار الـسـياسي.
كـمـا انه وبـرغـم الـفـسـاد وعـدم الـكـفاءة
الــتي امــتــاز بــهـا الــنــظــام الــســيـاسي

ؤسسـة السياسـية من جهـة ثانية وبـا
وضـــعـــفت ثـــقــة مـــكـــونـــات اجملــتـــمع
بـبعـضهـا البـعض من جهـة ثالـثة. وقد
ادى ذلـك الى فوضى عارمـة   واحباط
وفـــقـــدان االمل مـــجــــتـــمـــعي شــــديـــد 

ستقبل.  باحلاضر وا
وال تـبـدو هـناك ظـروف افـضل من هذه
ـــكن اســتــثـــمــارهــا مـن اجلــمــاعــات
ـســلـحـة (وفي مـقـدمـتـهـا اجلـمـاعـات ا
االسالمــيــة) لــفـرض هــيــمـنــتــهــا عـلى
الــسـلـطــة بـحــجـة عـدم كــفـاءة الــنـظـام
ـوقــراطي واحلـاجــة حلـاكم قـوي الــد
سـتبـد) لكي (اومـا يسـمونه بـالعـادل ا
يـستعيـد ثقة اجملتمع بـالدولة ويفرض

النظام ولو بقوة السالح. 
وقـد الحظنا في 2014 كـيف استثمرت
داعـش هــذا اخلـــطـــاب الـــتـــحــريـــضي
ن فقـدوا الثـقة بـالدولة القـناع كـثيـر 
وقـــــدرتــــهـــــا  وعـــــانــــوا مـن الــــظـــــلم
ـواطـنة والـتـهـميش وعـدم الـشـعور بـا
ــشـاعـر وبــالـتــالي اسـتــثـمــرت هـذه ا
الـسلبية لفرض سلطتها عليهم. هنا ال
بــد من االشــارة الى انـي ال احـذر فــقط
مـن احـتــمــال عــودة داعش او تــنــظـيم
ناطـق السنية فحسب مـشابه لها في ا
بـل اني أحــذر من امــكــانــيــة ســيــطــرة
جـمـاعـات مـسـلـحـة (ديـنـيـة او عـرقـية)
ـنـاطق مخـتلـفـة معـتمـدة عـلى قدرتـها
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فقدت الهـوية الصادرة
من وزارة الـــكـــهـــربـــاء
`O??K???   b??L??? ??? بــإسم ®
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عــلى من يـعـثـر عـلـيـهـا
تــسـلــيــمـهــا إلى جــهـة

اإلصدار.
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احلـمد لله الـذي أعطانـا فشكـرنا ثم أخذه مـنا فصـبرنا وحـسبنا
الـله ونعـم الوكـيل اللـهم أجـرنا في مـصيـبتـنـا وأخلف لـنا خـيرا

منه ...
ـعزين بـفقـد ابن اختي  وابـننا اشـكر جـميع االخـوة واالخوات ا
w © أشكركم من OF  bL?  bO Ë n u? غفور له باذن الله ® ا
شـاعـر سواءاً الـقلب شـكـرا  ال تـسعه احلـروف او الـكلـمـات او ا
من اتـصل هاتفـيا ارسل رسـالة تـعزية او عـبر وسـائط التواصل
ـولى القـدير  العـزيز ان ال يريـكم اي مكروه االجتـماعي سائال ا
بـفـقــد عـزيـز وان يـتـغــمـد مـوتـانـا ومــوتـاكم  جـمـيـعــا بـالـرحـمـة

والغفران إنه سميع مجيب. 
وال حول وال قوة اال بالله العلي العظيم.
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ـية في لعـبة القوة الـبدنية في الـيوم األخير لـبطولة نتـخب العراقي بـالقوة البـدنية مكـانته العا عزز ا
ـنـافـسـة في هذا قـامـة حـالـيـاً في رومـانـيـا من خالل حتـقـيق مـراكز مـتـقـدمـة في األوزان ا الـعالـم ا
ـنتخب السـباق. وقال أمـ سر االحتـاد العـراقي صالح فتـاح مبارك في بـيان صـحفي  إن العب ا
ـيـا ضمن وزن  120 كـغم لـفـئة ـركز الـثـاني عـا الـوطـني بـالقـوة الـبـدنـية زين الـعـابـدين عـلي حـقق ا
الـنـاشـئـ بـعـد أن أحـرز أربـعـة ميـدالـيـات فـضـيـة في فـعـالـيـات الـلـعـبـة وهي الـدبنـي والبـنج بـريس
والـسـحب وبذلك حـصل على مـيدالـيـة اجملمـوع النـهائي. وأضـاف مبـارك; فـيمـا حقق زمـيله الالعب
أميـر إسماعيل وسام بـرونزي واحد خالل رفعة الـسحب الديد لفت ضمن وزن  120 لـفئة الشباب.
ـياً بـعد إحـرازه ثالث مـيدالـيات ـركز الـثاني عـا وأوضح أن الالعـب مصـطفى مـحـمد يـحيى حـقق ا

. فضية بفعاليات الدبني والسحب واجملموع ضمن وزن + 120 لفئة الناشئ
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عـززوا مــواقــعـكـم وحـدوا مــواقــفـكم .. ابــحــثـوا عن
ـهني .. فـاحلـكم سيـد السـاحة ـالي وا استـقاللكم ا
... وضـابـط مـخــرجــاتــهــا .. انه انــســان ذات نـفس
وكـيـان مـحـتـرم ..  ان ابــشع أنـواع الـرئـاسـات تـلك
ــرؤســـ .. فـــبـــعـــضـــهم ـــواجـع ا الـــتي ال حتس 
يـصــرف ماليــ الـدنــانـيــر عــلى سـفــراته وعــزائـمه
نـتهـية حتت عـنوان الـوظيـفة وعلى ومشاويـره غيـر ا
ؤسـسة  .. فـيمـا يتـضوع االخرين حساب خـزينـة ا

بصوت يسمعه الناس وال يعيه سيادة الرئيس !
ال اكذوبة كبرى تفضحها مخرجات ان عدم توفر ا
الــتـــحــلـــيق الـــدائم  والــرواتـب الــضـــخــمــة واالذرع

تعددة .. تنوعة ا ا
حكامنا األعزاء .. اما تكونـوا على قدر مسؤولياتكم
لــلـحــفــاظ عــلى مــســتـقــبــلــكم .. او تــدورون بــدائـرة
ستمر منذ سنوات االستجداء والتوسل والتشـكي ا
طويلة وليست وليدة اليوم .. الـعلة إدارية وتخطيطية
وتكـمن بـجـوهـر السـيـاسـات وتـنفـيـذهـا  ..كالمـنا ال
ـسـمـيات الـتـي نـحـتـرمـها يـسـتـهـدف األشـخـاص وا
جــمــيــعـا .. لــكـن فـلــســفــة الــعــمل يــجب ان ال تــكن
ابـتــزازيــة وال وصــولـيــة وال اســتـهــدافــيـة ... وان ال
يـســتــفـيــد اسم واســمـان عــلى حــسـاب
اجملمـوع .. فان صوت احلـكم عال
متـعال متـوج ويسـتحق ان يـسمع
بـنــجــاعــة وشـجــاعــة .. ال تــرقـيع

فيها..

تابع العراقي واجلمهور الرياضي ا
بيـاد مضيـفا اننا ا يدور في الـبارا
كـبـعـثـة أصبـنـا بـالـصـدمة مـن بعض
الـنــتـائج فـلن نـكـن نـتـوقع ان يـغـادر
بــعض الـالعــبــ من األدوار األولى
ــا كـانت ولــكن الــظـروف الــعـامــة ر
الـــســبب فـي ذلك. وتــابـع الــغــزي ان
انـــتــشـــار وبـــاء كــورونـــا وتـــقــيـــيــد
الالعب إثـر على التحـضيرات التي
ــفـروض ان تـتم عـام 2020 كـان من ا
ـاديـة لــلـدولـة حـالت اال ان احلـالــة ا
دون ذلك وزاد الغزي ان اللجنة ليس
لـها أمـوال نسـتـطيع مـن خاللهـا سد
احــتــيـاجــات الــلـجــنــة ومع ذلك كـان
طموحا ان حتصل عـلى اوسمة أكثر
من دورة ريـــو عــام  2016 من جـــهــة
أخـــرى قـــال رئـــيـس احتـــاد الـــعـــاب
الــقـوى مـهــدي بـاقــر ان االوسـمـة لن
تـقــتــصـر عــلى فــعـالــيــة رمي الــثـقل
ـــفـــاجــأت فـــلـــديـــنـــا الـــعـــديـــد مـن ا
ـقـبـلـة ومـنـهـا الـعـداء ـنـافـسـات ا بـا
عـلي مـبــارك الـذي سـيـخـوض الـيـوم
االثــنـ الــتــصــفــيــات األولــيــة فــقـد
بي عاهـدنـا على حتـقـيق وسام بـارا

ان شاء الله.
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يـواصل الـربـاعون الـعـراقـيـ الـيوم
االثـنـ منـافـسـات رفع االثـقـال التي
تــقم عــلى مــنــتــدى طــوكــيـو الــدولي
حـيث يتـبـارى ربـاعان وربـاعـتان في
يـــوم حــافل وطـــويل يــتـــوقع فــيه ان
لونة. يخطف العراق أحد االوسمة ا
ويستهل الرباع عباس محمد نيسان
فـي تـــمـــام الـــســـاعــة  11 صـــبـــاحـــا
بتوقيت طوكيو منافسات االثقال في
وزن  107 كـغم الى جـانب  8 رباع
ــكــســيك وأوزبــكــســتــان ــثــلــون ا
واذربـــيـــجــــان وإيـــران ومـــالـــيـــزيـــا
ـتـحدة وجـورجـيا عـلـما والـواليات ا
ي مسجل باسم الرباع ان الرقم العا
ـابـلــجي بـرقم 247 ــنـغـولي ســود ا
تواجد في الئحة الرباع الى كغم ا
جـــانـب الـــربــــاع الــــعـــراقـي والـــرقم
ــبي بــاسم ربـاع   كــرين النـد الــبـارا
برقم  238 كـغم. وقـال الـربـاع عـباس
محمد نيسـان ان استعداداته للدورة
بـيـة بـدأت مع انـتهـاء بـطـولة الـبـارا
فـزاع الــدولـيـة مـوضـحــا ان الـلـجـنـة
ـبيـة الوطـنيـة قد زجـته بأربع البـارا
مــعـسـكــرات تـدريـبــيـة داخل وخـارج
الـعــراق في الــســلـيــمــانـيــة وبــغـداد
ـنــافـسـة وتــركـيــا. وتـوقع نــيـســان ا
ســــتـــكـــون شــــديـــد مـــســــتـــدركـــا ان
الـتحـضـيـرات للـبـطولـة سـتـسهم في
تـفـوقـه مـضـيـفـا ان هـنـاك مـنـافـسـ
أقـويـاء من مــنـغـولـيـا وإيـران وتـابع
نــيـسـان ان مـشــاركـته احلـالــيـة تـعـد
ـبـيـاد   مـضـيـفا األولى له في الـبـارا
انه سـيـتــنـافس مع ربـاعـ لـهم بـاع
طــويل في الـلــعـبـة وزاد نــيـسـان انه
سيسجل ارقام  215 كغم و  220 كغم
ـنـافـسـة مـعربـا عن امـله في الئـحـة ا
فـي حتـقــيق اجنــاز يــلــيق بــالــعـراق
يذكر ان الربـاع عباس محـمد نيسان
 عــامــا من مـــديــنــة كـــركــوك أبــرز38
إجنـــازاته ذهـــبــيـــة الــعـــرب في دبي
ــركــز الــرابع فـي بــطـولــة الــعــالم وا
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بية موفد اللجنة البارا
              

حقق العـراق اول ميـدالية مـلونة في
ـبـيــة اجلـاريـة دورة األلــعـاب الـبــارا
دة من 24 حالـيـا في طوكـيـو خالل ا
ــقـبل عـنـدمـا آب ولـغـايـة  5 أيـلـول ا
أحــرز الـبـطل جــراح نـصــار الـوسـام
الـفـضي في فـعـالـيـة رمي الـثـقل فـئـة
F40 بــفــارق ســنــتــيــمــتــر واحــد عن
الالعب الـروسي دنـيس جـونـدفـلوف
ـنـافـسات حتـت العـلم الـذي خـاض ا
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وســجل الــبــطل جــراح نـصــار رقــمـا
جـديـدا قـدره  11.15م مـحـطـمـا رقـمه
بياد ريو الشخصي  10.76م في بارا
ـسـجل باسم 2016 ي ا  والـرقم العـا
الالعب الـبرتـغـالي ميـغـيل مـونتـيرو
سـابـقة بـقوة 11.01 بعـد ان خـاض ا
وذكــاء حــيث ســجل اعــلى رمــيـة في
احملاولة الـسادسـة واألخيرة 11.15م
لـيـتـفوق عـلى الـالعب الـروسي الذي
سجل اعلى رمية في احملاولة األولى
م. وعـــمت الـــفـــرحـــة الـــبـــعـــثـــة11.2
الــعــراقـيــة الــتي كــانت حــاضـرة في
ـبـي الـذي جتــري عــلـيه ــلــعب األو ا
فـعالـيات الـعـاب القـوى فـالفـارق ب
جراح وجوندلوف في الـرميت يبلغ
سم اال ان الــــروسي عــــاد وســـجل13
ــــركـــــز الــــثــــالث 11.16 م. وأحــــرز ا
الالعب الـبرتـغـالي ميـغـيل مـونتـيرو
ـــركــــز الــــرابع بـــرقم  10.76م وفـي ا
ـاني ــركـز الــسـادس األ الالع f9م بـا
ــركــز يــانـس فــاســكــيــر 10.16م وبــا
السابع الهولندي تاك زنفيلد 10.04م
ركـز الثـامن السـنـغافـوري محـمد بـا
ـركــز األخــيـر العب نـوردن 9.92م بــا
بـهــامس جـولـشن 6.31م واسـتــغـرب
بية عقيل حميد رئيس اللجنة البارا
من نـتـيـجـة الـسـبـاق وقـال ان جـراح
ـبي ي والـبـارا حـطم الــرقـمـ الـعــا
بـأكـثـر من  14سم ثم يـخــسـر بـفـارق
ســنـتـمـتــر واحـد عـازيــا الـسـبب الى
. مالزمــة الــنــحس لــبــعض الالعــبـ
وأكـد حـمــيـد ان الالعـبـ يـؤدون مـا
مــطـلـوب مــنـهم بــجـدارة اال ان سـوء
احلظ يؤثـر في النـتائج مـثلـما حدث
مع الـربـاع رسـول كـاظم الـذي أضاع
وساما محققا بعد أن فشل بالرفعات
الـثالثـة و بـوزن رفع اثـنـاء الـتـدريب
ـرات عدة.   وتوقع حـميد أكثر من و
يدالـيات لن تـقتصـر على اجناز ان ا
جــراح مـعــوال عـلى االثــقـال والــعـاب
زيـد من االوسمة القـوى في حصـد ا
والسـمـا ولــدان نـزار والـربـاع فـارس
سعـدون والربـاعة حـنان مـاجد الذي
أتوقع لهـا إجنازا جديـدا. اما رئيس
ية عـبيـد الغـزي فعلق البـعثـة البـارا
بي بان لعب األو على ما حدث في ا
الــسـنـتـمــتـر حـرم الــعـراق من وسـام
ذهـبي كــنـا نـنـتـظـره بـفـارغ الـصـبـر.
ـا حققه وقال الغـزي اننـا فخورين 
جــراح ونـهــدي اإلجنـاز الى الــشـعب
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ســـعـــدون ان االســتـــعــدادات
ــنـــافـــســة قـــويــة جــيـــدة وا
مــوضـــحــا ان هــنــاك ثالثــة
ربــاعـ أقــويــاء من إيـران
واألردن والـيــونــان وتـابع
سعدون ان اإلصـابة اثرت
عـلـيه بشـكل كـبـيـر فـالرقم
ـســجل بـاســمه هـو 261 ا
كغم اال انه االن بعـيد عنه
نـافـس مـبيـنـا ان أبـرز ا
كـــغم هــــو اإليـــراني  250 
كــــــــــــــــغـم واألردنـي  240 
واليوناني  235 كغم يذكر
ان الـربـاع فـارس سـعدون
عـبـد حـس  47 عـامـا من
ـوصل مـتزوج مـحـافـظـة ا
وله  5 بـــــنــــــات يـــــحــــــمل
بـــكـــالـــوريـــوس في عـــلــوم
الــكـــيـــمــيـــاء من جـــامـــعــة
ـوصـول ويــشـغل مـنـصب ا
رئــيس الـــكـــيــمـــائـــيــ في
مستشفى الشفاء أما أبرز
إجنــازاتـه فــهي ذهــبــيــة
ــبــيـاد اثــيــنــا عـام بــارا
 وفــــــــــضــــــــــيـــــــــة 2004
ــبــيــاد لــنـدن 2012 بــارا
وذهـبــيـة بـطــولـة الـعـالم

في كــوريــا  2006 وله 25
مــيـدالــيـة مـلــونـة جــنـاهـا
خـــــــــالل حــــــــــــــيـــــــــــــــاتـه

الرياضية.

ـنـافـسـة قـويـة ـركـز الــربـاع كـون ا ا
جــدا وتــضم أســمــاء مــعــروفـة عــلى
مــسـتــوى الـعــالم يــذكـر ان الــربـاعـة
هدى مهدي  44عاما لعبت الى نادي
وسـام اجملـد ولـهـا إجنـازات أبـرزهـا
فــضـــيـــة الـــعــالـم في الـــصــ 2010
وذهبـية بـطولـة الهـند دولـية إضـافة

إلى إجنازات أخرى.
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وفي تــــمـــام الـــســـاعــــة الـــســـادســـة
والــنـصف مــسـاء بـتــوقـيت طــوكـيـو
يـــشــــارك الـــربـــاع الــــذهـــبي فـــارس
ســعــدون في مــنــافــســات وزن +107
ثلون كوريا ومصر كغم  7 رباع 
وإيــــران واألردن وأوزبـــــكــــســـــتــــان
ــبـيـا والـيــونـان عـامـا ان الـرقم وكـو
ي مــــســـجـل بـــاسـم الـــربـــاع الـــعــــا
اإليراني سمـند رحمان  310 كغم في
ــبي 310 ريـو  2016 والــرقم الــبــارا
كــغـم مـــســجـل أيــضـــا بـــاسم نـــفس
وتــعـول الالعب في ريــو عــام  2016 
البـعـثة الـعراقـية عـلى الربـاع فارس
ســعـــدون في احــراز أحــد االوســمــة
ـــلــونـــة حـــيث يـــعــد أحـــد ابـــطــال ا
ـعروفـ عـلى مسـتوى ـبيـة ا الـبارا
اســيـا والــعـالم وقــال الـربــاع فـارس
سعـدون ان حضر مـعسـكر واحد في
مديـنة الـسلـيمـانيـة استـمر  15يوما
ــبـيـة مـسـتــدركـا ان الـلــجـنــة الـبـارا
اقــامت له مـعــسـكــرات تـدريــبـيـة في
وصول على مدى شهرين وأضاف ا

العديد من الدول مـثل مصر والص
ركـز األول الذي حـصلت مؤكـدة ان ا
عــلـيه في بـطــولـة تـايــلـنـد عـام 2021
منحهـا زخما قويـا ومعنويـات عالية
لـلـمــنـافـسـة يـذكـر ان الـربـاعـة حـنـان
مــاجــد من مــحــافــظــة ديــالى تــلــعب
للجنـة نادي ديالى اخلاصـة برياضة
ذوي االحتياجات اخلاصة ومن أبرز
ــركـز الـثـالث في غـربي إجنـازاتـهـا ا
اســيــا بــاألردن عــام  2019فــضال عن
بطولة الـعالم في تايلـند وهي تطمح
يـدالية الـبرونزية. باحلصـول على ا
وتتنافس أيـضا الرباعـة هدى مهدي
في مـنـافـسات االثـقـال لـلـسـيدات في
الـسـاعة الـرابـعـة والنـصف بـتـوقيت
طــوكــيــو ضــمن وزن +  86 كــغم الى
ـــثـــلـن بـــلــدان جــانب  7 ربــاعـــات 
ـكسـيك ومـصـر ونيـجـيريـا وكـوريا ا
وبــولــنــدا والــصــ عــلــمـا ان الــرقم
ي  143كـغم في هـذه الـفـعـالـيـة الـعا
يــعـود الى الـربــاعـة الـروســيـة مـيـرة
مــــــارتـــــوف فـي دبي  2021 والـــــرقم
ـبي  138 كـغم مــسـجل بـاسم الـبــارا
الـربــاعـة الــنــيـجــيـريــة امــولـوي في
ريــــــو 2016. وقــالت الـربــاعــة هـدي
بياد كانت مهدي حتضيراتنـا للبارا
جـــــيــــدة حـــــيث شـــــاركــــنـــــا بــــثالث
معسكـرات في بغداد وتركيـا مضيفة
ان األجواء مناسبة ومـتوفر فيها كل
ـــدربـــ شـي بـــأشـــراف االحتــــاد وا
وتــوقــعـت هــدى ان تـــتــنـــافس عــلى

 وهي اول مشـاركة خـارجية له 2017
ـركــز اخلـامـس في بـطــولـة وأحــرز ا
ـركـز اسـيــا بـالـيــابـان عـام  2018 وا
الــســابع في اســيــاد جــاكــارتـا 2019
ركـز الرباع في بـطولة فزاع وكذلك ا
األخيرة عام  2021 وكانت هي بوابة

بياد طوكيو. التأهيل الى بارا
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وفي مسـابـقة الـسيـدات تتـنافس في
الـســاعــة الــواحـدة ظــهــرا بــتــوقـيت
طـوكـيـو الربـاعـة حـنـان مـاجـد ضمن
فـعـالـيات وزن  86 كغـم الى جانب 8
ـــثـــلن مـــصـــر وروســـيــا ربـــاعـــات 
والبحرين واألردن وكوريا ونيجيريا
وتــشــيــلي والــصـ عــلــمــا ان الـرقم
ي  150.5 كــغم في هــذا الـوزن الــعـا
مـســجل بـاسم الـربـاعــة الـنـيـجـيـريـة
اولـــيــفــا مالوي في بــطــولــة الــعــالم
ــانـشــسـتــر عـام  2021 في ح أن
ـبي  130 كـغم مــسـجل الـرقم الــبـارا
صـريـة رندة مـحـمد بـاسم الربـاعـة ا
في ريـو عام  2016عـلـمـا ان الـربـاعـة
الـنــيـجــيــريـة ســتـكــون حــاضـرة في
السبـاق. وقالت الربـاعة حنـان ماجد
ان حتضـيراتـها جيـدة وقد زجت في
ثالثـة مـعـسكـرات داخـلـيـة في بـغداد
والسليمانية على مدى  15 يوما لكل
ـعسـكرات كانت معـسكر مـؤكدة ان ا
حتـــظى بــأشـــراف مــبــاشـــر من قــبل
رئيس االحتاد عـقيل مهـدي وتوقعت
ـنـافـســة شـديـدة من قـبل حـنــان ان ا
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أكـد نــائب رئـيس نـادي الـشـرطـة غـالب
الـزامـلي يـوم الـسـبت تـكـلـيـفه رسـمـياً
إلدارة الـــنـــادي كـــرئــيـس مــؤقـت. وقــال
الــزامـلي في تــصـريح صــحـفي  إنه بـدأ
هـمته وقـام بالـعمل وفق الـصالحيات
احملــدد بــهــا كــرئـيـس بــعــد اســتــقــالـة
ــنــتــخب حــسن خــمــاط من الــرئــيـس ا
. وأضاف أن األعضاء في مهمته مـؤخراً
ـنتـخبـة جمـيعـاً بدأوا الـهيـئـة العـامة ا
بـالـعـمل وفق آلـيـة موحـدة سـعـيـاً لدعم
قبلة مبيناً أن كرة رحلة ا النادي في ا
الشرطة بدأت رحلة االعداد قبل الدخول
ــمــتـاز. وأوضح أن ــعـتــرك الــدوري ا
فريق الـشرطـة الكـروي سيكـون منـافساً
ـوسـم بـعـد اســتـقـطـاب حــقـيـقـيــاً هـذا ا

راكز التخصصية حددت األعمار من واوضح ان ا
ســنــة لــتــنــمــيــة مــواهــبـــهم ومن ثم يــتم 16الى  10
نـتـخبـات الـوطنـيـة. واشار ترحـيـلهم الى االنـديـة وا
راكز حتـظى باهـتمام ودعم كـبيرين كـامل الى ان ا
من قـبل وزارة الـشبـاب والـريـاضـة وان فـكـرة نقل
ــراكــز لــلــعــراق جـــاءت بــعــد االطالع عــلى طــرق ا
واهب التـطـويـر خـارج الـعـراق. وخـتم بـالـقـول ان ا
ـراكـز الـتخـصـصـية بـاهـتمـام مـخـتلف حتظى في ا
حيث  تـوفيـر النقل والـتغذيـة لالعب وغـيرها من
اجلـوانب الـداعـمـة االخـرى. وكـانت الـلـجـنـة الـفـنـية
والتـطويـر في الـهيـئـة التـطبـيـعيـة بـاالحتاد الـعراقي
لــكـــرة الــقــدم قـــد اقــامت ورشـــة عــمل تـــطــويــريــة
للمديرين الفني لالحتادات الفرعية والتي حاضر
ـدير الفـني لالحتاد اخلـبير االنـكلـيزي جون فيـها ا

ويتل.
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ــوهـبـة الــكـرويــة في الـعـراق اعـلـن مـديـر مــراكـز ا
ـــراكــز شـــامل كـــامل  عـن افـــتــتـــاح مـــهـــرجـــان ا
ــشـاركــة مـراكـز الـتــخـصــصـيـة االول فـي بـغـداد 
بـغداد واحملافـظات االخرى. وقـال كامل لـوكالة  ان
ــهـرجــان يـعـد األول مـن نـوعه في الــعـراق وهـدفه ا
تطـوير الكـرة العراقـية مبـيناً ان اخلـبير االنـكليزي
جــون ويـتـل من بـ الــشــخــصـيــات احلــاضـرة في
هـرجان الـذي سيـكون حتت شعـار نحـو مسـتقبل ا
ــراكـز مــشــرق لــلــكــرة الــعــراقــيــة.  واضــاف ان ا
التـخـصصـيـة في بغـداد واحملـافظـات حـضرت الى
ـعــيـة مــدربي الـعــراق الـذيـن يـقـودون الـعــاصـمــة 
ـواهب في كل مــراكـز احملــافـظــات مـؤكـدا انه ال ا
ــوهـوب ـيــة اال لالعب ا يــسـمح بــالــدخـول لألكــاد
حـــصــراً وبــعـــد أن يــخـــوض اخــتــبـــارات مــركــزة.
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واهب الكروية اجتماع التطبيعية با

جراح نصار

العـبـ وجهـاز فـني عـلى مسـتـوى عال
مــشـيــراً إلى أن اإلدارة هــيــأت لــلــفـريق
مـعــســكــراً تــدريـبــيــاً في أربــيل بــغــيـة
االســتــعــداد األمـــثل لــبـــطــولــة الــدوري
ــمــتــاز. وأشـار الــزامــلي إلـى أن وفـد ا
فريق كرة الشرطة غادر أمس إلى أربيل
لـلـدخـول في مـعــسـكـر تـدريـبي يـسـتـمـر
ـبـاريـات الدوري عـشـرة أيـام حتـضيـراً 
مـتاز الـذي سينـطلق في الـعشرين من ا
ــعـــســـكــر ـــقـــبل. وأكـــد أن ا الـــشـــهــر ا
ـباريات الـتجريـبية سيـتخلـله عدد من ا
أمام فرق تعـسكر هنـاك على أن يلتحق
ـصري مـؤمن سلـيمـان ومدرب درب ا ا
احلــراس  واحملـــلل الـــفــني إلـى أربــيل
مـنـتـصف األسـبـوع احلـالي لـيـتـسـلـموا

مهمتهم بشكل رسمي. جانب من انتخابات نادي الشرطة
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ركزي أكد رئيس االحتاد العراقي ا
لــكــرة الــسـلــة حــســ الـعــمــيـدي
ــشـاركـة جــمـيع األنـديـة طـمـوحه 
ــوسم احملــلـــيــة في مـــنـــافــســـات ا
اجلـــديــــد . وقـــال الــــعـــمــــيـــدي في
تــصـــريح صـــحــفـي  إن االحتــاد لم
يـــتـــســلـم حــتـى اآلن اي كــتـــاب من
شاركة في منافسات االندية بعدم ا
ــــوسـم اجلـــــديــــد ســـــوى نــــادي ا
االعــظــمـــيــة الــذي ابــلـــغــنــا بــعــدم
مــشــاركــته فـي الــدوري مــبــيــنـاً ان
الـيـوم هـو آخـر مـوعـد لـتـسلـم كتب

ــشــاركــة . وأضـاف االعــتــذار عن ا
الــعــمـــيــدي أن مــســـابــقــة الــدوري
ــمــتــاز ســتــنــطــلق في مــوعــدهــا ا
احملـــدد وهـــو اخلـــامس عـــشـــر من

ــقـبل ضــمن اآللـيـة تــشـرين األول ا
التي  حتديدها مسبقاً وهي آلية
الــذهـاب واإليـاب بـعـدهـا مـبـاريـات
ربع الذهـبي إذ سيلعب األول مع ا

الــرابع والـثــاني مع الـثــالث بـواقع
أربع مــبـاريـات من سـبع مـبـاريـات
والـنـهـائي سـيــكـون اربع مـبـاريـات
من ســبع مــبـاريــات أيــضــاً .وتـابع
العمـيدي :  تشكـيل جلنة من قبل
االحتاد لفـحص القاعات الـرياضية
باريات إذا كانت التي ستحتضن ا
تـشـكـو من نـواقص وســيـتم تـبـلـيغ
سـؤولـة عنـهـا الكمـالـها اجلـهـات ا
وفـي حـالـة عـدم اكـمـال نـقـوصـاتـها
سـنـرفض القـاعـات ونـختـار قـاعات
اخـــرى لــلــمــبـــاريــات وخــصــوصــاً

قاعات احملافظات.
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نـتـعـرف في موضـوعـنا الـيـوم عـلى بعض
سرح الفني احلديث: ا قيل في فرقة ا
- ابـــراهـــيم جالل (كـــنت الـــوحــيـــد الــذي
تـتوفر فيه شروط مـنح االجازة.. وحصلنا
ـعروف عـلـيهـا فكـان هذا اجلـو العـائلي ا
..طــلـبـة ومـدرســيـهم.. طـبـيــعـيـا واصـيال
فــإلـى فــكــر واحــد وهــدف واحــد يــنــتــمي
ـسـرح اجلـمــيع وهـمـنـا كـان وضع اسس 
عـراقي حديث. وتطوير رسالة من سبقونا
واجملــابـهـة الـصــادقـة لـلــرجـعـيــة بـتـقـد
ــواقف الــصــلــبــة االفــكــار الــتــقــدمــيــة وا
ـفــاهـيم الــصـحــيـحـة وتــفـســيـر الـقــيم وا
بــأســلــوب ذكي لــلــجــمــهــور الثـارة وعــيه
ا جـمهور الـفرقة وتـثقـيفه وكان هـذا . و
ـــعــــروف... اقـــولـــهـــا جلــــمـــيع اجـــيـــال ا
سـرح اقوى وسـيـلة لـلتـفاهم .. ا الـفـنانـ
ومـاعلـينـا اال ان نثـبت اصالـة فن االنسان
الــذي يـحــول الـطــبــيـعــة الى قـيم جــديـدة

ليسود احلب والسالم).
ــسـيح - الــكـاتب والــنـاقــد يـوسف عــبـد ا
ـتوهـجة ثـروت (انـتم تعـملـون بـاحلرارة ا
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يــقــرر االعــتـــزال ســيُــعــلن عن ذلك
بنـفـسه وأنه لن يعـتزل الـفن حتى
ــــوت).وحتـــدث حلـــام فـي لـــقـــاء
صحفي عن ماهية الشخصية التي
يـقدمـها في فـيـلمه اجلـديد احلـكيم
مـن تـألـيـف ديـانـا جــبـور وإخـراج
بــاسل اخلــطـــيب مــشــيــراً إلى أن
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نفى الفنان دريد حلام األنباء التي
حتـدث عن اعـتـزاله الـفن وأن فـيـلم
احلـــكــــيم الــــذي صـــوره مــــؤخـــراً
سـيـكون آخـر عـمل له مؤكـداً وفـقا
ــوقع الــهـــيــئــة الــعـــامــة لالذاعــة
والـتـلـفـزيون بـسـوريـا أنـه (عـنـدما

وقـلوبكم تتعاطف مع قلوب شعبنا في كل
نـبـضـة من نـبضـاته. تـؤدون واجـبكم ازاء
الــشــعب الـذي احــتــضـنــكم.. فــعــرفـتم من
خالل فـنـكم كيف حتـفـظون شـعـلة احلـرية
مــلـتــهــبـة.. تــذكـرنــا بـالــنــكـتــة الـســاخـرة
والـعـبـارة الالذعـة .. واذا كـان شـعـبـنـا قد
ذاق حـالوة الـنـصـر ومـرارة مـا اعـقب ذاك

رارة). فانتم تذوقتم سعة احلالوة وا
- االديــبـة غـادة الــسـمـان  1972 (وذهــبت
الى مـسرح العاني ولكني وجدت هناك ان
ـــســرح الــفـــني احلــديث) هـــنــاك (فــرقــة ا
ـعاني الكلـمة كلهـا والى حد بعيد.. وان
حـركة مسرحية صحية جماعية تقوم على
اكــتـاف مــجــمـوعــة من الــشـبــان تـتــعـاون
والعاني على خلق مسرح عراقي اصيل).
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- اخملــرج الـسـيـنـمــائي يـوسف شـاهـ -
ـا يجري االن 1973  (ان مـسرحـكم خير 
ـــمــيــز عــنــدكم في مـــســرحــنــا.... الــشئ ا
ـســرحــيــة (نـفــوس) لــفــرقـة وبــخــاصــة 
ـســرح الـفـني احلـديث.. ان هـنـاك ضـبط ا
ــراعـاة الــضـروريـة جــيـد في االداء وفي ا
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السوري وتـتضح تداعـيات األزمة
السـوريـة من خالل تطـور األحداث
حـــلــــقـــة وراء األخـــرى ســـواء في
النـفوس والـتعـامل ب الـناس أو
ـــهـــدمـــة والـــدمـــار في األبـــنـــيـــة ا
ـــتـــعــلـــقــة وغــيـــرهـــا من األمــور ا
ــظـاهــر احلـيــاة في الـبــلـد).كــمـا
أشــــار حلــــام إلى إنه (ال يــــتــــدخل
ـا يـبـدي بـعض بـالـنص الـفـني إ
اآلراء ويـــــتــــنـــــاقش مـع اخملــــرج
واألمر يـبقى لـلمـخرج إمـا يقبل أو
ال) مـوضــحـاً أنه (دائــمـاً مــا يـقـرأ
نـصوصـاً ويـعتـذر عن كل األعـمال
الــتي تـقل أهــمــيـتــهـا عن األعــمـال
الـــســـابــقـــة الـــتـي قــدمـــهـــا خالل
مــسـيـرتـه الـفــنـيـة). فــيـلم احلــكـيم
كـتـابـة ديـانـا جـبـور إخـراج باسل
اخلـطــيب ويـشـارك فـيه نـخـبـة من
الـــفــنــانـــ مــنــهم ربـى احلــلــبي

(الـفيـلم يُذكـره بـشخـصيـة الطـبيب
واألديب عبـد السالم العـجيلي ابن
ــــعــــروف مــــحــــافــــظــــة الــــرقــــة ا
بإنـسانيـته العـالية وله الـعديد من
ـؤلـفـات).وهـو مـا يـشـبه الـكـتب وا
شـخـصـيـة حلــام في الـفـيـلم. وأكـد
حلـام أن (الــفــيـلم يــعــكس الـواقع

.( مثل طر ينضح من سقوف غرف ا ا
ـسـرحي الـفـريـد فـرج - الـكــاتب الـعـربي ا
1979 (لم ارى جـمـهـورا مـنـضـبـطـا هـادئـا
ومــنـصــتـا في كل  ارجــاء الـوطن الــعـربي

كجمهوركم ).
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- الــكـاتب الـعــراقي عـبــد الـرحـمن مــجـيـد
سرح الربيعي 1972 (كـلما اسأت الظن با
الـعراقي وواقـعه.. ازاح هذا الشـعور عني
ـسـرح عــروض مـسـرحــيـة جــادة لـفـرقــة ا
الـــفـــني احلـــديث ذات الـــتــاريـخ الــعـــريق
ـهـمة الـتي تـبقى سـرحـية ا بـاالجنـازات ا
ا ادانـة لـلـردائـة والسـطـحـيـة وتبـشـيـرا 
سرح العراقي الذي يـجب ان يكون عليه ا

نريده).  
- الــكـاتب الـهــنـغـاري ســانـدور كـيــرشـبـو
تـوني 1969 (شـاهـدت الـنـخـلـة واجلـيـران
اعـجبـتني النـها صـورت احليـاة الواقـعية
ــرســـومــة وفي نــفس ولــيـــست احلــيــاة ا
الـوقت هي لـيست مـسـرحيـة تـاريخـية مع
يه انـها سجلت احداث مابعد احلرب العا
االولـى واالحداث فـيـهـا كـانـت جـديـة مرة

ـثل لآلخـر وهـذه داللة اعـني مـراعـاة كل 
عــلـى الــثــقــة.. الــثـــقــة في االداء وانــعــدام
ــســرحي. الــهــدوء االنــانــيــة فـي الــعــمل ا
ـتع وجـمـيل خالل الـعرض عـنـدكم شيء 
سرحي كـله.. وهذا مهم جدا وقيم للعمل ا

انه عمل جماعي). 
ـستشـرقة السـوفيتـية ايريـنا اندريـفنا - ا
1969 (تـلـقـيت في احـدى امـسيـات الـشـهر
ـــاضي دعـــوة لـــزيـــارة مــســـرح بـــغــداد. ا
وتـرددت فـي باد االمـر مـن قـبـول الـدعوة
ــسـرحـيـات النــني تـخـوفت مـن عـدم فـهم ا
الــثالث اطالقـا. وتــخـوفت بــأن يـصــيـبـني
امي بالـلهجة العراقية.. ـلل بسبب قلة ا ا
اال ان الـدقـائق االولى الـتي امـضـيـتـها في
سرحيـة اجبرتني على طرح مـشاهدتي   ا
تـلك االفكار جـانبا. وشـدني شعور غامض
ـســرحــيـة بــشـوق الى مــتــابـعــة احــداث ا

.( واهتمام بالغ
-  فــيــروز والــرحــابــنـة 1975. زارونــا في
طر فـترة االستـراحة ب الـفصلـ وكان ا
شــديـدا قـالـوا:كـيف تـقــدمـون عـمال كـبـيـرا
طـر ينـسـاب حتت ارجلـكم.. (كان كـهـذا وا

وكــومـــيــديــة مــرة اخـــرى. لــذا فــأن بــنــاء
ـسرحيـة كان سيـمفونيـا بحتـا. اعجبني ا
تـمثيل يوسف العاني زينب ناهده الرماح
الـشــقي ابن احلـولـة الـذي جـعـلـني اكـرهه
تــمـامــا النه اجــاد بـدور الــشـقي واعــتـقت

فعال انه شقي).
×زار مـحمد سعيد الصـحاف الفرقة مرت

وكـان مـعجـبـا في مسـرحـية (بـغداد االزل)
اعـداد واخـراج الراحل قـاسم محـمد. وفي
الـــثــانـــيـــة قــال لـــنــا (جـــهــزوا انـــفـــســكم
ــســرحــيــة في اجلــزائـر فــســتــعــرضـون ا
لــتـمـثـلـون الـعـراق فـي االسـبـوع الـثـقـافي

العراقي عام 1975).
- اخملـــرج الــعـــربي ســعـــد اردش قــال في
(بـغـداد االزل): (لقـد اقنـعتـموني فـعال بأن

هناك مسرح عربي اصيل).
- ومـن الــذين حــضـــروا عــروض الــفــرقــة
زكي كــثــيــرون مــنــهم :ســعــدون حـمــادي 

اجلـابر عبدالله سلوم
الـــســـامـــرائي
عــلي جـواد
الـــطـــاهـــر

الـقاص يوسف ادريس  ياس النصير 
صـادق الصـائغ غائب طـعمـة فرمان .ومن
صري فكر ا العرب زارنا الكثير ومنهم: ا
الـشاعر الـفلسـطيني مـحمود امـ العالم 
مـحسنه يـوسف شاه  مـحمود درويش 
الشـاعر الـفلسـطيني تـوفيق سـعد اردش 
خــالـد ابـو خـالــد غـاده الـسـمــان الـفـريـد
فـرج حـسن اجلنـدي ومحـمد وفـيق. وكان
اغـلب هـذه الـشـخـصـيات يـأتـون بـصـحـبة
عــوائـلـهم كـذلك يـحــرصـون عـلى الـتـعـرف
عــلى كـادر الـعـمل وتــداول شـؤون الـفـرقـة

ـداخالت بـاالضـافـة الى ا
الـــفـــنـــيــة وطـــبـــيـــعــة

العرض.
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عـمـيـد كـليـة الـتـربـيـة االسـاسـيـة بجـامـعـة الـكـوفـة يـترأس
ؤتـمر العـلمي الـدولي الذي يـقيـمه قسم ريـاض االطفال ا
ــقــبـل بــعــنــوان في الـــكــلــيـــة مــنــتـــصف تــشــريـن االول ا

(سيكولوجية الطفولة واالبداع).
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الــــطــــبــــيـب االخــــتــــصــــاصي في
الـتــخـديـر فـي مـســتـشـفـى الـطـوز
العام نعته وزارة الصحة العراقية
بــــــــعــــــــد ان وافــــــــاه االجـل اثـــــــر
مــضـــاعــفــات فـــايــروس كــورونــا.

سائل الرحمة لروحه.

tK « bO³Ž bL×

أستـاذ األدب والنقـد بجـامعة فـيالدلفـيا في االردن صدر
ـنفـى: جتـربة فـي قراءة له كـتـاب جـديـد بـعـنـوان (بالغـة ا
ـؤسسـة الـعربـيـة للـدراسات الـقصـيـدة الدرويـشيـة) عن ا

والنشر في بيروت وعمّان.
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طرب الـسوري طرح فـيديو كلـيب أغنيـته اجلديدة (سوا ا
سـوا) عبـر قناته عـلى يوتـيوب وبـتوقيع اخملـرجة الـلبنـانية
رنــدلـى قــديح كـــلــمـــات وأحلــان ايـــفــان نــصـــوح تــوزيع

موسيقي راين.
 ÍœU³F « qOŽULÝ« v OŽ

ي الـعراقي حتـتـفي به جـمعـيـة الثـقـافة الـشاعـر واالكـاد
قبل للـحديث عن منجـزه وتوقيع بعض للجـميع االربعـاء ا

مجاميعه بجلسة يديرها الشاعر جاسم العلي.
 ÊöłUÐ dJý

الـتـشكـيـلي العـراقي  نـعـته جمـعـية الـفـنانـ الـتشـكـيلـي
سائـل ـاضي  وت اخلـميس ا الـعـراقيـ بعـد ان غيـبه ا

الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
 b Uš 5MŠ

الـكاتـبة والـشاعـرة االردنـية صـدر كتـابهـا الثـاني بعـنوان
(رتــوش) عن دار الــعــائـدون لــلــنــشــر والـتــوزيع وقــامت
الـكاتـبة بـإجناز لـوحة الغالف فـيمـا احتـوى الكـتاب على

سبعة عناوين شعرية.
bOL(« b³Ž d Uþ …—UÝ

الـتــدريـســيـة في كــلـيــة الـقــانـون بـجــامـعــة االمـام جــعـفـر
الصادق حاضرت مع التدريسي مهدي صالح مهدي في
الــنــدوة االفــتــراضــيــة الــتـي اقــامــتــهــا الــكــلــيــة الــســبت
ـركـبات ـسـؤولـيـة الدولـيـة عـن اضرار اطـالق ا بـعـنـوان(ا

وذجا). الفضائية- الصاروخ الصيني أ
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استقبل وكيل وزارة الثقافة
والسياحة واآلثار  د.نوفل ابو
رغيف رسام األطفال الفنان خالد
قر الوزارة  جبرفي مكتبه 
بحضور الشاعر والصحفي منذر
عبد احلر  .وناقش  ابو رغيف مع
رسام االطفال  سبل التعاون
وتنسيق  العمل  مع دار ثقافة
االطفال  واالحتفاء الذي تتجه
الدار إلقامته بتجربته الفريدة .
وفي ختام اللقاء اثنى ابو رغيف
على السيرة الفنية لرسام االطفال
رسم من خالل برنامجه الشهير (ا
الصغير) مؤكدا على ان (رموزنا
االبداعية تمثل رصيداً وطنياً
دائما).
عدسة - أدهم يوسف
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وسيقـار الراحل فتح شارك فـنانون الـسبت في مراسم دفـن ا
وحضر نقـيب الفنان الله احـمد في كركوك بـناء على وصيـته
العـراقي جبـار جودي برفقة نـائب النقيب اسـيا كمال و ام
سر الـنقـابة فاضل وتـوت مراسـيم استقـبال ودفن احـمد التي
نـظـمتـهـا اجلبـهـة التـركـمانـيـة بـحضـور كل من الـنائـبـ حسن

ÊU e «≠ œ«bGÐ

الـتـقى مـديـر عــام دائـرة الـسـيـنـمـا
ـــســـرح أحـــمـــد حـــسن مـــوسى وا
أعــضــاء الـلــجــنــة الــتــحــضــيــريـة
ـهـرجـان ايـام بغـداد الـسـينـمـائـية
عية الفنان رياض شهيد..وجرى
التبـاحث حول حث اخلطى إلجناز
األفالم الـتي سـيـتم عـرضـهـا فضألً
عن الــتــأكــيــد عــلى اإلســتــعـدادات
الــلــوجــســتـيــة اخلــاصــة بــاألمـور
اإلداريــة واجلـوانب الــتـنــظــيـمــيـة

تـوبــان وارشـد الـصـاحلـي .و قـدم جـودي  الـشــكـر واالمـتـنـان
للـقائمـ على مراسـيم التـشييع الـذي حضره نـخبة كـبيرة من
فنـاني كركوك واالوساط الـثقافيـة هناك وجمع غـفير من محبي
اضي ـوت قد غـيب احـمد اخلـمـيس ا الفـنـان الراحل. وكـان ا
في احـد مشافي دبي بدولة االمـارات العربية عن  64عـاما بعد

رض. معاناة طويلة مع ا

ـهـرجان الـتي من شـأنـهـا إجنـاح ا
بـــالـــشـــكل الـــذي يـــتــمـــنـــاه كـــافــة
ـشـتغـل بـالعـملـيـة السـينـمائـية ا
كـونهـا أحـد الركـائـز االساسـية في
الدائرة . عـلى صعيـد متصل أبدى
وزيـر  الثـقـافة  والـسـياحـة واالثار
حسن ناظم استعداده التام لتذليل
ـعـوقـات الـتي قـد تـعـتـرض كـافـة ا
عـمل جلـنـة االفالم الـسـيـنـمـائـيـة 
جـــــاء ذلك خـالل اجــــتـــــمـــــاعه  مع
ــفـرجي اعــضـاء الــلــجــنــة: عالء ا

ة هـاتفـية إلى تـعزيـز عالقتك الـعاطـفية قد تـؤدي مكـا
أكثر.رقم احلظ .2
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حـاول أن جتـعل نــفـسك سـعـيـدًا بـفـعل األشـيـاء الـتي
حتب القيام بها.
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اخــرج لـــتــنـــاول الــعـــشــاء وتـــصــرف كـــصــديق ابق
عادلة حاليا. الرومانسية خارج ا

—u¦ «

ـكـن لـلـجـمـيع الــتـعـبـيـر عـنه لــلـحب أوجه عـديـدة ال 
لفظيًا.رقم احلظ.4
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الـيـوم مـليء بــاحلب والـفـرح فـيـمـكـنك أنت وشـريـكك
االحتفال بشكل خاص.
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كنك معرفة إذا كان شخص مـا يحبك فهناك طـرق 
ذلك.
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ـسـؤولـيــات األخـرى بـعـيــدًا عن أحـبـائك قــد تـبـقـيـك ا
اليوم.رقم احلظ.3
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اإلفراط فـي تنـاول احللـويـات قد يـجـعلك تـنـدم عنـدما
عدة. تصاب بألم في ا
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باشرة عن احلب حياتك قد يجـعل غياب التعبـيرات ا
تبدو فارغة اليوم.

bÝô«

تـمر الـعالقات دائمًـا بتقـلبـات صعود وهـبوط لذلك ال
تقلق.رقم احلظ .5

Ë«b «

سؤوليات اإلضافية اليوم إلقامة تقرر التخلص من ا
نزل . احتفال خاص في ا
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ذا كـــنت أنت  تــشـــعـــر بــاالكـــتـــئــاب بـــعض الـــشيء 
وشريكك تمرون بوقت عصيب.

 u(«
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مـجـمـوعـة من الـكـلـمـات
ـــكن كــتــابــتــهــا الــتي 
أفــقـيـا ورأســيـا في ذات
الــوقت وهــو مـا يــظــهـر
مـن خالل كـــــــــتــــــــابــــــــة
مـــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني

الكلمات االتية:
 1- أنثى الضب
 2- الة موسيقية

 3- أخفى عن العيون
 4- نرقد
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طربة اللبنانية جنوى كرم الترند في لبنان على أحد مواقع أقتحمت ا
التواصل اإلجتماعي بعد إعالن موعد إصدار جديدها.اذ نشرت كرم
بوستر أغنيتها اجلديدة (ساحر قلوب) في حسابها اخلاص قبيل طرح
االغنية وأرفقت كرم ما كتبته مع وسم (جنوى كرم ساحر قلوب) الذي
تابع وتداولوه في صفحاتهم اخلاصة وأصبح ترند أشعل حماس ا
في لبنان. وساحر قلوب هي اجلزء الثاني من كليب (مغرومة 2)  الذي

مثل السوري معتصم النهار. حقق جناحاً بارزاً إذ ظهر فيه ا

ÃÒËdð Âd
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روب
عــيــسى لــيـا

مباردي إيل عيسى تسنيم
البـاشا مـحمـد قنـوع أحمد
رافـع رامـي األحــــــــــمــــــــــر
وغــيــرهم. وتــعــاون حلـام
واخملرج بـاسل اخلطيب
سـابقـاً بفـيـلم دمشق –
حلب كما شارك خالل
ـــــــاضي الـــــــعـــــــام ا
ـــســلـــسـل شــارع
شـــــيــــكـــــاغــــو من
تــألــيف وإخــراج
مـــحـــمـــد عـــبـــد

العزيز.

النجم دريد حلام
واخملرج

السينمائي باسل
اخلطيب

احـمد ثـامـر جهـاد عـلي اليـاسري
مـهنـد حيـال  وبحـضور مـدير عام
ـســرح احـمـد دائـرة الــسـيــنـمــا وا
حــسن مــوسى . ووفــقـا لــصــفــحـة
الـــوزارة فـي (فــيـــســـبـــوك) نـــاقش
االجــتـمــاع مـتــابـعــة عـقــود انـتـاج
االفـالم الـطـويـلـة والـقـصـيـرة الـتي
كــــمـــا اجــــيـــزت فـي وقت ســــابـق 
قترحات طرحت اللجنة عددا من ا
امـــكــانـــيـــة عــرض االفالم مــنـــهــا 
ـنتـجة ضـمن فـعالـية سـينـمائـية ا
فــــضـال عن مــــنـــــاقــــشــــة عــــدد من
ـعـنـيـة ــقـتـرحـات االخـرى ا ا

بـــتــــطـــويــــر الـــشـــأن
الــســيــنــمـائي
فـــــــــــــــــــــي
الــعــراق.
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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 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

تفاقمت أصداء خبر مقـتل نور زان الشمري يوم اخلميس
 26 آب  2021 مثل كرة الثلج التي تفخمت الى إجتماع
ثالثة رجال بـالسكـاك حول الـضحـية نور الـتي قتلت في

اجلادرية!
وضـوع خلصه بـيـان وزارة الداخـليـة على لـسان جوهـر ا
مـديـر اإلعالم الــلـواء سـعـد مــعن بـأن الـقـتــلـة ثالثـة رجـال
فعالً.. كـمـا شـاع عـلى ألسـن النـاس.. تـداوالً وقـال الرأي
الـعـام إعـتـداء جـنـسي بـيــنـمـا الـبـيـان الـرسـمي أوضح أن

ا لم يسمح باإلغتصاب. القتل  نهاراً في الشارع 
عـذر الــداخـلــيـة مــحـزن جــدا ..  في إهــمـال الــواجب كـون
الوقـت نهـاراً ألن تـمـكن ثالثـة رجـال من قـتل فـتـاة شـابة..
حـيــويــة احلــركـة ال بــد أنــهــا قـاومت وتــمــلــصت وتــهـربت
ا أسقطت السك من يـد حاملها الوحيد ب وناورت ور
ـساعـدة فأين رجال الثالثة مـا يعـطي وقتـاً كافـياً لتـقد ا
ــفــروض ان مــنـتــســبي األمن ــارة ? وا الــداخـلــيــة? واين ا
مـنـدغــمـ بـنــسـيج الــشـارع.. بـاعــة وسـواق تـكــسي وكـيـا
وعمال نظـافة يظـهرون وقت الشـدة.. إذا تعرض مواطن لـ
(ولـيه) فـاجلـبـان إذا تـولى ال يـعف إال بـقـوة حتـد من خـطـر

عتدي وتنقذ الضحية وإن تلكأت تعاقب! ا
بل ثـمـة دول قـوانـيـنـهـا تــعـاقب حـتى الـفـرد الـعـادي.. غـيـر
ـنـتسـب جلـهة أمـنـيـة ولـيس في واجـب عـندمـا يـحـجم عن ا

ساعدة إلنسان في حلظة ضعف من أي نوع... تقد ا
ضـعف األمن في الـعــراق آتٍ من غـيـاب قــيم الـرجـولـة في
ستويات ضمير مشـرع القوان ورجال األمن من أعـلى ا
الى أدناهـا وتـدج الـفـرد عن نـخوة الـشـهامـة.. الـعراقي
بـات جــبـانـاً ألن "الــطـايـح رايح" يـخــشى الـتــدخل فـيــفـاجـأ

ببلوى.
إنك إن إنحنيت إلنهاض فـتاة تعثرت ال تـستغرب إن طالبك
ذووهــا بـ (فـــصل) عـــشــائـــري! األمــر الـــذي قــطع ســـبــيل

عروف. ا
اء والهواء والـشرطة يتورط العنف منتـشر في العراق كـا
ُــبَــلِغُ عـن حــالــة مــا.. مــشــتـكٍ إذا تــقــدم إلــيـــهــا بــبـالغ.. ا
لهـا هو أو سـواه فـإشتـكى يـدخل في دوامة مع تعرض 
الشـرطـة لن يسـتطـيع إنـتشـال نـفسه مـنـها إال بـكـذا ملـيون

والـ... سجن!
هنـاك فسـاد يـجب االعتـراف به حتـى يتم عالجه حـال ب
رأة أوهى الضحـية والـشكـوى وأعطى قـوة للـمجـرم وا
من خـيـط شـبـكــة الـعــنـكــبـوت مــثـلــمـا الــطـفل صــار حـاجـة

للتبضع.
أتمنى عـلى وزارة الداخلـية وعمـوم التشـكيلـة الوزارية في
الـعـراق أن تـلــتـفت ولـو بــنـصف عـ الى واجــبـاتـهـا وال
ـال تــكــرس الــسـلــطــة لـإلســتـحــواذ عــلـى ا
فــســاداً يــســتــهــتــر بــالــرأي الــعــام ألنــهم
مـحمـيـون بـاحملـاصـصـة يـفـرطـون بـالـبـلد
ســافــحــ مــال الـشــعـب وحــيــاة أفـراده

وعرضهم.
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اخـطـر مـا في االمـر(ان االمـر مـبـيت)..والـتـبـيت في لـغـة الـعـرب:
(أمـر دبـر بـليـل).. واعـمـال اللـيـل ظالمـيـة .. لـيسـت واضـحة وال
شفـافـة وال صـريحـة..وال تـبـني مؤسـسـات وال تـعتـرف بـقـواعد..
ـا االعـمال ـدبـر.. لـذا قال تـعـالى:(ا هنـا تـكـمن خـطورة االمـر ا

بالنيات)!
d c « 5 Š
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تعرَضت حقائب لـتوم كروز تقدر
قـــيـــمـــة مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا بــآالف
اليـوروهـات للـسرقـة في إنـكلـترا
حـــيث يـــقــوم الـــنــجم األمـــيــركي
بتصوير اجلزء السابع من أفالم
ستحيلة وفق ما كشفت همة ا ا
صــحــيــفــة ذي صن.وكــانت هــذه
األمــتــعـــة داخل ســيــارة حــارسه
األمـني. وقـد ســرقت لـيل االثـنـ
الــــثـالثــــاء من أمــــام فــــنــــدق في
بـرمـنـغـهـام نـزل فيـه بـحسـب ما
أفادت الـصحـيفـة الشـعبـية.وقال
نــاطـق بــاسم شــرطــة مــيــدالنــدز
الـغـربـيـة (تـلـقّـيـنـا بالغـا بـسـرقـة
ســيــارة مـن طــراز بي ام دبــلــيــو
اكس 7في شارع تـشرش سـتريت

فـي بــرمــنـــغــهــام في الـــســاعــات
األولى من صبـاح الثالثاء  24آب
 من دون تــأكـيــد هـويّــة صـاحب
ركـبة). وقـد عـثر عـلى السـيارة ا
بـعد فـتـرة قصـيـرة وفق الـناطق
بــاسم الــشــرطـة الــذي أوضح أن
(الـــتــحـــقــيق مـــا زال مــســـتــمــرّا
خـــصــــوصــــا بـــاالســــتـــنــــاد إلى
ـراقـبـة في تـســجـيالت كـامـيــرا ا
ـــنـــطـــقـــة الـــتي رُكـــنت فـــيـــهـــا ا
الـســيـارة).لـكن كـلّ مـا كـان داخل
الــسـيــارة اخـتــفى وفق مــا أفـاد
مصدر صحـيفة ذي صن مـتطرّقا
ـقـتـنـيـات إلى بـعض األمـتــعـة وا
التـابعـة لـلمـمثل الـبالغ  59عاما.
وكشفت الصحيفة أن (اللصوص
مـسـحـوا واسـتـنـسـخـوا اإلشـارة

فتـاح العامل بدون رسلـة من ا ا
تالمـس في هــــــذه الــــــســــــيــــــارة
الفارهة) وذلك على بعد دقيقت
من مــركــز لـلــشــرطـة.وأوردت ذي
صن أن هذه احلـيلـة التي تـرتقي
إلى مصـافي سيـناريـوهات أفالم
ـســتــحـيــلـة) ســمـحت ــهـمــة ا (ا
للعـصابـة بالفـرار بالسـيارة أمام

أع الطاقم األمني.
كما طرح اإلعالن الرسـمي للفيلم
السـينـمائي اجلـديد الـذي يحكي
قـصـة األمـيـرة ديـانـا من بـطـولـة
ــمــثـلــة األمــريـكــيــة كـريــســتـ ا
ســتـــيــوارت. الـــفــيـــلم بــعـــنــوان
(ســـبــنــســـر) وهــو إسم عـــائــلــة
األميـرة ديانا وتـدور أحداثه في
الـعام 1991  وحتـديـدا في عـطـلة

الـكـريـسـمـاس الـتي تـتـخذ
األمـيـرة الـبـريـطـانـيـة فـيـهـا
قـــرارا بـــإنـــهــــاء حـــيـــاتـــهـــا
الـــزوجــــيـــة مع ولي الـــعـــهـــد

الـبــريـطــاني األمـيـر تــشـارلـز.
وظهرت كريست ستيوارت في
إحـــــــدى لـــــــقــــــــطـــــــات اإلعالن
الــتــرويــجـي وهي تــنــهــار من
الــبــكـاء بــشــخــصـيــة األمــيـرة
ديانا في إشارة إلى معاناتها
ــلـــكي داخـل أروقــة الـــقـــصـــر ا
البريطاني. كما لم تقل في مقطع
الفيديو سوى بثالث كلمات رداً
عــلى جـمــلــة (إنـهم يــعــرفـون كل
شيء) فـــــــعـــــــلــــــقـت: (إنـــــــهم ال
يــعــرفـــون) مــا زاد من حــشــريــة

عرفة تفاصيل أكثر. اجلمهور 
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{ الس فيـغاس (أ ف ب) - دارت
عــــــجــــــلــــــة احلظ مــــــجــــــدداً في
كازينـوهات الس فيـغاس إذ بعد
مــــرور عــــام عــــلى إغـالق شـــارع
ســتـريـب الـشــهـيــر الــذي يـتــركـز
وجــودهــا فـيـه بـســبب جــائــحـة
كـوفـيـد- ?19حـطـمـت مـؤسـسـات
الــقـمــار األرقــام الـقــيــاسـيــة هـذا
الـصـيف.وبـلـغت إيـرادات ألـعـاب
ــيــســر في واليــة نــيــفــادا 1,36 ا
مـــلـــيــار دوالر في تـــمـــوز  وهــو
مــسـتــوى تـاريــخي أتــاحه تـدفق
الـــزوار إلى الس فــيـــغــاس بـــعــد
أشــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــر مــن اإلغــالق
واحلرمـان.وأقـرّ احمللل في جلـنة
يسـر في الوالية مراقبـة ألعـاب ا
مايكل لوتون (بأن هذه األرقام لم
تــكن مــتــوقـعــة) مــشــيـراً إلى أن
(بــلــوغ الــعــائــدات مــلــيــار دوالر
يـشـكّل عـتــبـة رمـزيـة في نـيـفـادا
سـتوى من األرباح سجل وهذا ا
عــــلى مـــــدى خــــمــــســــة أشــــهــــر
متـتـاليـة).واجـتمـعت خالل شـهر
تموز عوامل عـدة أتاحت حتقيق
الــرقـم الــقــيــاسـي فــيه إذ شــهــد
سـلـسـلـة من األحـداث الـريـاضـية
الكـبرى بـينـها دورة في األلـعاب
ـشــاركـة الــقـتــالـيــة اخملـتــلـطــة 
الـنـجم كـونر مـاكـغـريـغـور وعدد
من األنــشـطـة الــثـقـافــيـة بـيــنـهـا
حفالت موسـيقية لـلمغـني آشر
وبــــــــــــــــــرونــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــارس
وسواهما.وباإلضافة إلى العطلة
ناسبة العيد الوطني الرسمية 
األمـريــكي  تـضــمن شـهــر تـمـوز

أيضاً خمس عطل نهاية أسبوع
ـا صبّ في مـصــلـحـة الـفـنـادق

التي تضمّ كازينوهات.
وعلـى الرغم من االرتـفـاع الكـبـير
في اإلصـابـات بـفـيـروس كـورونا
ـتـحـورة دلـتـا ومـعاودة بـسـبب ا
فـرض وضع الـكــمـامـات إلـزامـيـاً
ــــغــــلــــقـــة تــــدفق في األمــــاكن ا
الـسـيـاح علـى شارع سـتـريب في
الس فيغـاس وتهافـتوا على آالت

الـقـمــار وطـاوالت الـرولـيت.وقـال
نـادل طلب عـدم ذكـر اسـمه يـعمل
في هـــذه اجلـــادة الـــتـي ال تـــنــام
(يــــبــــدو أن األشــــخــــاص الــــذين
يــأتـون إلـى فـيــغــاس ال يـأبــهـون
وال يــبـــدون شــديــدي الـــقــلق من
ــرض أو أي شيء آخــر).وافــاد ا
عــامــلــون في كــازيــنــوهــات الس
فـيـغـاس قـابـلـتـهم وكـالـة فـرانس
بــرس بـــأن قـــســـمـــاً كـــبــيـــراً من

الـــزبـــائن يـــأتــون مـن تــكـــســاس
وفــلـــوريـــدا ومـــنــطـــقـــة الـــغــرب
األوسط. وأوضح مـديـر الـترويج
في كـــازيـــنـــو ريـــزورتـس وورلــد
اجلديـد شاون جـونز أن (اإلقـبال
ــسـتــويــات نــفـســهــا الـتي بــلغ ا
كانت تسجل قبل الوباء) مشيراً
إلى أن الـكـازيـنـو امـتأل بـالـكـامل
ـســبح الـتي ــنـاســبـة لــيـالـي ا
نـــظــمـــهــا في نـــهــايـــة األســبــوع

الــفـائت.ورأى أن هــذا احلــضـور
الكـثـيف قد يـكون نـتـيجـة فائض
الـــطـــاقـــة ... فـــإذا حـــرم الـــنــاس
ـدة مـا يـنـدفـعـون الـقـيـام بــأمـر 

. عليه عندما يتاح لهم مجدداً
وفي بـدايـة عام 2020  كانت الس
ــديــنــة فـــيــغــاس تــبــدو اشـــبه 
أشــبـــاح إذ أغــلــقت الــســلــطــات
ا دة  78يومـاً  الكـازيـنوهـات 
تـرك اثــراً مـدمـراً عــلى الـوظـائف

ـكرسة بـالكامل ديـنة ا في هذه ا
لـــلـــســـيـــاحـــة.وبـــقي احلـــضـــور
مـحـدوداً حـتـى حـزيـران الـفـائت
ولـكن مــنـذ ايـار  كــانت فـيـغـاس
حطـمت رقمـها الـقيـاسي لألرباح
مـن األلــــعـــــاب الــــذي ســـــجل في
تـشــرين األول 2007  قـبـل األزمـة

ية. الية العا ا
ويبدو أن إحـجام األمريـكي عن
الــــســـفــــر إلى خــــارج الـــواليـــات
ـنـفـعـة على الس ـتـحدة عـاد بـا ا
فــيــغــاس.وقــالت كــارين أوتــسي
( 50عــــامـــا) الـــتـي حـــضـــرت من
ميشيغن كانت خـطتنا تتمثل في
أن نــســافــر كــمــجــمــوعــة نــســاء
ـفترض أساساً حصراً. كان من ا
أن نذهب إلى الـيونـان عام 2020
لـكنـنـا أرجـأنا الـرحـلـة. وأضافت
لــست واثــقــة في الــوقت الــراهن
من أنني اشعـر باالرتـياح للـسفر
إلى اخلـــارج.ورغـم االنـــخـــفــاض
الــــــــواضـح فـي عـــــــــدد الــــــــزوار
األجــانب وصل احلــضــور خالل
تـمـوز إلى  3,3ماليـ سائح أي
ـئـة فحـسب أقل بـنـسـبة  10في ا
من تــــمـــوز  2019 قــــبل تــــفـــشي
الـوباء.أمـا عـدد الـزوار الـوافدين
بــراً من كــالــيــفــورنــيــا اجملــاورة
فتجاوز طوال الصيف مستويات
الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة.ومع أن
لـوتــون تــوقع أن تـعــود إيـرادات
األلــعــاب إلى مــسـتــوى أدنى في
آب  بــرز عــامـل إضــافي يــحــمل
ـــعـــاودة عـــلى الـــتــــفـــاؤل هـــو ا
عارض التدريجية للمؤتمرات وا
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شـاركـون فيـها التي يـشـكل ا
جــزءاً كــبـــيــراً من شــاغــلي
فنادق الس فـيغاس خالل

أيام األسبوع.
وكــــانت بــــاكــــورة هـــذه
األنــشــطــة مــخــصــصــة
لـقــطـاع اخلــرسـانـة في
حـزيـران  تــبـعـهم هـذا
األســــبـــــوع مـــــؤتـــــمــــر
الصـحـاب دور الـسـيـنـمـا
ضــــــــمـن مـــــــــهــــــــرجــــــــان
سيـنـماكـون وأكـبر مـعرض
لـــــلــــمــــجــــوهــــرات في
الـــــــــــــواليــــــــــــات
ــــــــتــــــــحـــــــدة ا
ومؤتمـر القنب
لـســنـة  2021.

ـصــريــ فــقـالت ــســؤولــ ا ا
ــان إن الــزيــادة الــســكــانــيــة إ
بشكلها احلالي تعد كارثة.ورأى
اإلعالمـي أحــــــمـــــــد مــــــوسى أن
الزيادة السكـانية قنبـلة موقوتة
ســتـنـفـجـر فـيــنـا جـمـيـعـا. وقـال
أحمـد فتـحي إن كل ما جـاء على
ــســؤولــ كالم ســلــيم لـــســان ا
وفي مــحــله لــكـن لــيس كــافــيــا
والبد من وجود خطة وإجراءات
مـن الــدولـــة مع وجـــود حـــوافــز

. لتزم لألزواج ا

الـسكـانـية بـشـكل مثـالي في بـلد
أعـــظم إجنــازاتــهــا اســتــخــدمت
فيـها الـبشـر بشكل أسـاسي مثل
بــنــاء األهــرامـــات وحــفــر قــنــاة
السـويس والسـد العالي.ورفض
الــــبـــــعض تــــركـــــيــــز احلــــمالت
اإلعالميـة على مـوضوع الـزيادة
الـسـكانـيـة وجتـاهلـهـا مـواضيع
الـفــسـاد واجلـهل فـي اسـتـخـدام

موارد الدولة.
من جـهــة أخـرى أبـدى كـثـيـرون
ــا جــاء عــلى لــســان تــأيــيــدهم 

واتـــهم الـــبـــعـض رجـــال الـــدين
بـإصـدار الـفـتـاوى لـلـتـمـاهي مع
سيـاسـة الدولـة.واستـدل آخرون
بــأحــاديث نــبـويــة تــشـجـع عـلى
اإلجناب.واعتـبر رفاعي الـبيطار
أنه عــنـــدمــا تــصـــدر احلــكــومــة
قـــرارات البــــد أن تـــكــــون قـــدوة
للـشعب وتـساءل: كم عـدد أبناء
رئـــيس اجلـــمـــهــوريـــة ورئـــيس
? الـوزراء والــوزراء واحملـافـظـ
وانتقد نبيل عدم حديث البعض
عن كيفـية االستـفادة من الزيادة

ــعـيــشــيـة حتــسن في حــيــاته ا
ا نسبة الـنمو السكاني على طا
هــــذا الــــنـــحــــو). ودعـت وزيـــرة
التخـطيط والتنـمية االقـتصادية
ــصــريـة هــالــة الـســعــيـد إلى ا
(خــــفـض مــــعـــــدل اإلجنــــاب في
الـبالد) وأضـافت أن (كل ثـانـيـة
تمر في مصـر تشهد  14مولودا
جـديـدا).كالم مفـتي اجلـمـهـورية
ــــســــؤولـــ وتــــصــــريــــحــــات ا
ــــصــــريــــ أشــــعــــلت مــــواقع ا
التـواصل االجتـماعي في مـصر.

وذلك كــان يــحـدث أثــنــاء وجـود
الـرسـول مـحـمـد ومـوافقـته عـلى
ـــفـــتي عالم جـــاء في ذلك.كـالم ا
سـياق حـمـلـة إعالميـة في مـصر
تهـدف لـنشـر الوعي والـتشـجيع
عـلى خــفض مـعـدل اإلجنـاب في
الــــبالد ومــــواجـــهــــة الــــزيـــادة

السكانية.
وفي تصـريح صحـفي لفـضائـية
صــــدى الـــبـــلــــد قـــال الــــرئـــيس
ـصري عـبـد الـفتـاح الـسـيسي: ا
ــــواطن لن يــــشــــعــــر بـــأي (إن ا

كن أن تعـوق مواجهـة الزيادة
ا أمام نص وفهم السكانية وإ
وواقع دقيق يتيح لنا أن نتحرك
بـــــأريــــحـــــيـــــة شــــديـــــدة في كل
ــفـــتي اإلجـــراءات). واســـتـــدل ا
ــصـــري بــحـــديث لإلمـــام أبــو ا
حامـد الغـزالي عن قضـية الـعزل
الفـتًـا إلـى أن (الـصـحـابـة كـانـوا
يـــعــزلـــون أنـــفــســـهم) أي أنـــهم
يـــســـتـــخـــدمــــون من الـــوســـائل
ــتــاحــة لــديــهم لــعــدم تــلــقــيح ا
ــنـوي الــبــويـضــة بــاحلـيــوان ا
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ــســؤولـ أثــارت تــصــريـحــات 
مــصــريــ عـن زيــادة الــســكـان
ـــفــتـي اجلــمـــهـــوريــة وحـــديث 
شـــوقـي عالم حـــول اســـتـــخــدام
ـنع احلـمل الـصـحــابـة وسـائل 
جـــدال عـــبـــر مـــواقع الـــتـــواصل
االجتماعي في مصر. وقال عالم
إن (اإلحــــصــــائــــيــــات مــــهــــمــــة
وضـروريـة لــفـهم الـواقع وإدراك
خـطـر الـزيـادة الـسـكـانـيـة) وأكد
(أنـنـا لـسنـا أمـام مـشـكلـة ديـنـية
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{ غوما (أ ف ب) - أعلنت حديقة
فيـرونـغـا الوطـنـيـة في جمـهـورية
ـوقراطـية اجلـمعة الكـونغـو الد
والدة غـــوريال جــبـــلـــيـــة في هــذه
هددة من قبل نطقة السياحية ا ا
جــمـــاعــات مــســـلــحـــة.وحــصــلت
الــــوالدة صــــبــــاح  22آب  كــــمـــا
أوضح مــــســـؤول الـــتــــواصل في
احلـديــقــة اولـيــفـيــيه مـوكــيـســيـا
لــوكـالــة فــرانس بــرس.واكــتـشف
الـوالدة فـريق من حـراس بـيـئـي
خالل زيــارة مـــراقــبــة روتـــيــنــيــة
ــســكن حــيـوانــات الــغــوريال في
منـطقـة كيـبـومبـا في شمـال كيـفو
بـــــشـــــرق الـــــبالد كـــــمـــــا أوضح
ـــســـؤول.وقـــالت احلـــديـــقـــة إن ا
ـــولــود اجلـــديـــد يـــنــتـــمي إلى (ا
غوريالت باراكا الـتي تضم حاليا
 18غوريال).وأضاف موكـيسيا أن
(هـذه الــوالدة هي األولى لـعــائـلـة
بـاراكـا هــذا الـعـام مــا يـرفع عـدد
الـــوالدات إلى  13 مـــنـــذ كـــانـــون
الـــــثــــــاني  2021 لـــــكـل عـــــائالت
ــنــطـقــة). وهـذه الـغــوريالت في ا
احلديـقـة التي افـتتـحت في الـعام
 ?1925هي أقدم مـحمـيـة طبـيعـية
في إفـــريـــقـــيــا ومـالذ لـــلــغـــوريال
ـوجودة أيـضا اجلبـليـة الـنادرة ا
. في روانـدا وأوغـنــدا اجملـاورتـ
ويقـدّر الـعـدد اإلجمـالي لـلـغوريال
ـنطـقـة في الـبـلدان اجلبـلـيـة في ا
الثالثة بـ 1063وفقا آلخر إحصاء

شامل أجري عام 2018.
كـــمــــا شـــكّل عــــشـــرات اآلالف من
ــتــظــاهــرين الــســبت ســلــســلــة ا
احلة ـياه ا بشرية حـول بحيرة ا
مـــار مـــيـــنـــور في جـــنـــوب شــرق
إسبـانيـا تعـبيـراً عن حزنـهم على

أطـنـان من األســمـاك نـفــقت فـيـهـا
ـــادة الــنــتــرات بــســبـب تــلــوث 
سـتـخـدمة في الـزراعـة عـلى ما ا
ــنـظــمـون ومـســؤولـون في أفـاد ا
نطقة. وتـصدرت صور األسماك ا
الـتي نفـقت جـرّاء عـدم حـصـولـها
عــلـى األوكــســجـــ بــســـبب هــذا
الـتــلـوث عــنـاويـن وسـائل اإلعالم
اإلسبـانـية وشـكّـلت صدمـة لـلرأي

العام.
وأظهرت صور الـتظاهـرة صفوفاً
ضــخــمـة مـن الـســكــان احملــلــيـ
الذين أمسك بعـضهم أيدي بعض
وانـضم إلـيــهم سـيـاح كــان كـثـيـر
مـنـهم يـرتـدون ثـيـاب الـبحـر عـلى
ـمــتـد طـول شــاطئ الــكـازاريـس ا
ـوقع سـتــة كـيـلــومـتـرات. ويــقع ا
علـى ضفـاف الـبـحيـرة الـتي يـبلغ
. وقــدّر طــولــهــا  73 كــيــلـــومــتــراً
ـشـاركـ بـنـحو ـنظـمـون عـدد ا ا

.  70 ألفاً
وقـال خــيــسـوس كــوتـيــاس وهـو
ــنـظــمــ لــوكــالـة فــرانس احــد ا
بـرس (لــقـد كــانت تــظـاهــرة حـزن
علـى نفـوق احلـيـوانـات  أردنا أن
نـطــلب من األســمـاك بــطـريــقـة أو
بأخرى الصفح عن الهمجية التي
أحلقنـاها بـهم). واضاف (شـهدنا
عـــلى مـــدى أيـــام نـــفـــوق مـاليــ
نا إذ كان من األسماك وهذا ما آ
ـــمـــكـن تـــفـــادي حـــصـــول ذلك). ا
وأوضح أن الــهــدف من الــتــحـرك
هـــو إظــهـــار الــتـــصـــمــيـم لــكي ال
يـحـصل ذلك مـرة أخـرى. وارتـدى
ــشـــاركــ مالبس الــكــثـــيــر من ا
سوداء بـينـما رفع آخـرون الفتات

تدعو إلى جندة مار مينور. 
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كريست ستيوارت
لتوم كروز
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