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كــــشف رئـــيـس الـــوزراء مـــصــــطـــفى
عن تـــوجـه احلـــكـــومـــة الــــكـــاظـــمـي 
ضمن خـطة لـتـوسيع عـشـرين مديـنـة 
فك االخـتـنـاق الـسـكـاني في مـحـافـظة
مــشــيــرا الـى ان احملــافــظــة ذي قـــار 
تـلبـية مـقبـلة عـلى حمـلة اعـمار كـبرى
ـــطــالب االهـــالي ولــلـــمــكــانـــة الــتي
فـيما اكد تـستحـقها وتـليق بتاريـخها
تعـهد احملـافظ احـمد غـني اخلـفاجـي 
احلـكومة بدعم مشـاريع احملافظة عبر
صندوق االعمار. وقال الكاظمي خالل
خـالل افــتـــتـــاحه مـــؤتــمـــر مـــشــاريع

صــنــدوق إعــمــار احملــافـظــة امس ان
(احلـكـومـة عـزمت عـلى إعـادة تـطـوير
ذي قــار عـبـر تــشـكـيل مــجـلس إعـمـار
لالشـراف على تـنفـيذ مشـاريع بقـيمة
الف وثـالثمائة مـليار ديـنار خصصت
وأولـينـا مـلف الـكـهربـاء األهـمـية لـهـا
وتـابع ان (هنـاك مـشاريـعا الـقـصوى)
لــتـــوســيع عــشــرين مـــديــنــة تــابــعــة
لـلمـحافـظة ضـمن خطـة لفك االخـتناق
ـضي نحو وتعـهدنـا بأن  الـسكـاني 
ــا يــلــيق بــالـعــراق من ــســتــقــبل  ا
وهمـنا الوحيد هو شـماله الى جنوبه
الــتـهـيـئـة حلــكـومـة مـقـبــلـة تـكـمل مـا
واشـار الى انه (فـي ذي قار أجنـزنـاه)
وهـي ومــــــــــهــــــــــد بــــــــــدأ احلــــــــــرف

ــــكـن أن تــــبــــقى وال  احلـــــضــــارات
مــحـافـظـاتـنــا في مـعـانـاة ,وال ســيـمـا
مــؤكـــدا انه (في أول أبـــنــاء ذي قـــار)
عـقـدنـا جـلـسـة طـارئـة زيـارة لـذي قـار
تـشـكـلـت مـنـهـا جلـنة جملـلس الـوزراء
ـــــــشـــــــاريع أوال تـــــــتـــــــابـع عــــــمـل ا
ووجــهت االجـهــزة احلــكـومــيـة بــأول
بـضرورة مضاعفة اجلهد ورفع وتيرة
ــتــوقــفـة ــشـاريع ا الــعــمل واجنــاز ا
واضـــاف ان خـالل مــــدة قــــصــــيــــرة)
(الــلـجــنـة جنـحت فـي افـتـتــاح جـسـر
ــــتــــوقـف مــــنــــذ تــــسع الــــنـــــصــــر ا
وإعــادة أكــســاء مــا يـســمى ســنــوات
كـما وت خالل اقل من شـهر بـطـريق ا
ـئـة من حــقـقت الى مــا نـسـبـته  96بــا

شروع واالطالق التـجريبي  ـشاريع ا
الذي سـيوفر مـاء االصالح-اجلبـايش
مـــــاء االســـــالـــــة لـــــنـــــحـــــو  230الف
ولـــفت الى ان (احلـــكـــومــة نـــســـمـــة)
اصـدرت قـرارات عـدة بـشـأن مـكـافـحة
ـــتـــلـــكـــئــة الـــفـــســـاد والـــشـــركـــات ا
وســــحــــبـت اجـــازات والــــوهــــمــــيــــة
االســتــثــمــار لــكل الــشــركـات الــتي ال
ـئة من تـتجـاوز نسـبة اجنـازها  35بـا
ا ساعد على إجناز  28مبنى الـعمل
والتـحضـير لـتسلّم  33مـبنى مـدرسيـا
مـبـيـنـا ان آخـر فـي عـمـوم احملـافـظـة)
(احلـــكـــومـــة تـــمــكـــنـت من افـــتـــتــاح
توقف منذ عشرة ـستشفى التركي ا ا
و جـسر ذي قـار الكـونكـريتي سـنوات

وكـذلك وضع ــتـوقف مــنـذ سـنــتـ  ا
شـروع تـطويـر مـطار حـجـر االسـاس 
الذي سـيجعل من احملافظة الـناصرية
مــحـطــة وقـبـلــة لـلــسـيـاحــة الـديــنـيـة
الـتي بـاركـها قـداسـة بـابا الـتـأريـخيـة
الـفاتـيكـان خالل زيارتـه لزقورة أور و
مــــقـــــام الــــنــــبـي ابــــراهــــيـم عــــلــــيه
واوضـح الــــــكـــــاظــــــمي ان الــــــسالم)
(احملــافـظــة شــهـدت افــتـتــاح مـحــطـة
ـديـنـة ـركـبـة وا كـهـربـاء الـنـاصـريـة ا
الـــصــنــاعــيـــة الــتي ســتـــضم مــئــات
ـصـانع وفق مـا يـخـصـصه صـندوق ا
ومـضى الـى الـقول اعـمـار احملـافـظـة)
(وجــهــنــا بــأن يــتــولى االمــ الــعـام
جملــــــلس الــــــوزراء االشـــــراف عــــــلى
الــــــتـــــــعــــــلــــــيـــــــمــــــات اخلــــــاصــــــة
وإعـدادِ اجلـدول اخلاص بـالـصـنـدوق
ـشــروعـات احليـويـة ذات الـتـماس بـا
ــواطـــنـــ في ـــبـــاشـــر بـــحـــيـــاة ا ا
ـــتـــابـــعــة واإلشـــراف وا احملـــافـــظـــة
حـيث بـدا فـعلـيـا بـاالحـالة والـتـمـويل
ـباشرة ألكـثر من مئـة مشروع ضمن ا
قـطـاعات الـكـهربـاء والـصحـة والـبنى
الـتحتية والطـرق واجلسور والشباب
واكـد الــكـاظـمي ان ( ذي والــريـاضــة)
قـــار مـــقــبـــلـــة عـــلى حـــمــلـــة اعـــمــار
ألجل هــدف واحــد هــو خــدمـة كــبــرى
مـواطـني احملـافظـة وتـلبـيـة مطـالـبهم
واجـدد الـتأكـيـد ان اإلعـمار لن احلـقّـة
كانة يـتوقف حتى تكـون ذي قار في ا
الـتي تستحقها وتليق بتاريخها). من
ـؤتـمر اكـد اخلـفـاجي خـالل ا جـانـبه 
(تــقـد عـرض تـفـصـيــلي لـلـمـشـاريع
الـتي تبناها الصنـدوق لتطوير البنى
ــخــتــلف الــتــحــتــيــة لــلــمــحــافــظـة 
ؤتمر مبينا ان (ا قـطاعاتها اخلدمية)
شـهد اطالق مشاريـع صندوق االعمار
ا تشكـله احملافظة من لـلعام اجلـاري 
اهـتمـام كبـير لدى احلـكومـة ومتـابعة
مـبـاشرة من قـبل االمـ العـام جمللس
ــؤتــمــر نــاقش وتــابع ان (ا الــوزراء)
تـمويل الصـندوق لتـام مشاريع ذي
قبلة). فـيما عد االم قـار للسنـوات ا
الــعـام جملــلس الـوزراء نــعـيـم الـغـزي
(انـبـثاق الـصـندوق خـطـوة الستـثـناء
ـتبع في حتـديد ذي قـار من الـروت ا
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ـبي الـعـراقي لـكـرة الـقدم ـنـتـخب  األو حـققَ ا
امـس االثـنـ الـفــوزَ عـلى مــنـتـخب فــلـسـطـ
بــهــدفٍ من دون رد في افــتــتــاح بـطــولــة غـرب
ـباراة آسـيـا حلـسـاب اجملـمـوعـة الـثـانـية فـي ا
الـتي أقـيمـت على مـلـعب استـاد االمـير مـحـمد
بـن فــهــد في الــدمــام. وســجلَ هــدف الــعــراق
الـوحـيد  الالعـب حسن عـبـد الكـر بـالدقـيـقة
80 بــعـد عــرضـيــة مـتـقــنـة من الـالعب احـمـد
مـكـنـزي لــيـتـصـدر مـؤقـتـاً اجملــمـوعـة الـثـانـيـة
بـرصــيـد ثـالث نـقــاط. ودخلَ لــيـوث الــرافـدين
مـبـاراة فـلـسـطـ بـتـشـكـيـلـةٍ مـؤلـفـةٍ من حـسن
رمـى ومحـمـد الـبـاقـر كر احـمـد حلـراسـة ا
وحــسن رائــد احـمــد حـسـن مـكــنـزي وعــبـاس
بـديـع ومـنـتــظـر عـبــد االمـيـر ومــصـطــفى ولـيـد
حسن عـبد الكر وصـادق زامل علي محسن
ومـنـتظـر مـحـمـد جـبـر واحـمـد سـرتـيب وعـمار
غـالب حــســ عـمــار  ووكــاع رمـضــان رضـا
فـاضل.وسـيـواجهُ الـعـراق في مبـاراته الـثـانـية
مـنـتــخب االمـارات غــداٍ االربـعـاء عــلى اسـتـاد
االمــيـــر ســعــود بن جـــلــوي بــتــمـــام الــســاعــة

التاسعة والنصف مساءً.
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ـشاريع واعالنها ,وتـخصيص مبالغ ا
ـوازنـة التـقـليـدية). من مـالـية تـفوق ا
وافق اجملــلس الـوزاري جــهــة اخـرى 
لـلـطاقـة على دعم جـهود شـركة الـنفط
الـوطـنـيـة لـفـتح مـبـاحـثـات مـع شـركة
شــيـفــرون االمـريــكـيــة بـشــأن تـنــفـيـذ
مـشــروع مـقـاطـعـة الـنـاصـريـة النـتـاج
الـــــــنـــــــفـط والـــــــغـــــــاز فـي اربـع رقع
اسـتكشـافية جديـدة. وقال بيـان تلقته
(الــــزمــــان) امس ان (اجملــــلس عــــقـــد
جـلسته ,بـرئاسة نـائب رئيس اجمللس
وزيــر الــنــفط احــســان عــبــد اجلــبــار
وجــرى مـنــاقــشـة جــهـود اســمــاعـيل 
شـركة النـفط الوطنيـة لفتح مـباحثات
مع شـركـة شـيـفـرون االمريـكـيـة بـشأن
تـنـفــيـذ مـشـروع مـقـاطـعـة الـنـاصـريـة
النــتــاج الــنــفط والــغــاز في اربع رقع
نظرا الهميته في اسـتكشافية جـديدة 
تـــعـــزيــز وادامـــة االنـــتـــاج الــوطـــني
ويــسـهم في دعم االقـتــصـاد الـوطـني
وتابع ستـدامة ) ومـشاريع التـنميـة ا
ان (اجملـــلس اوصـى بـــدعم اجلـــهــود
ـضى في تـنـفيـذ مـشروع ـشـتـركةبـا ا
وذلك لآلثار نـبراس للبتروكـيماويات 
االقـتــصـاديـة والـتـنـمـويـة االيـجـابـيـة
على ان ـتوقـعـة  ـاليـة ا ـردودات ا وا
ـشتركـة باخـتيار تـقوم جلـنة االدارة ا
ي لدراسة وتقييم سعر اسـتشاري عا
قدم من قبل للمـقترح  ا غذي  الـغاز ا
الـــــــشـــــــركـــــــاء وفـق الـــــــنـــــــمــــــوذج
وتــــابع ان (اجملــــلس االقــــتــــصـــادي)
الــــوزاري عــــلـى تــــوســــيع مــــصــــفى
الـــديـــوانــيـــة وكـــذلك قـــيـــام الــوزارة
بـتجـهيز ادارتي مـشروع ماء الـبصرة
قــنـاة الــبــدعـة ومــشـروع شط الــعـرب
االروائـيـة بـاحـتـيـاجـاتـهـا من الـوقود
ـائــيـة ــوارد ا دعــمـاً جلــهـود وزارة ا
مبينا ان (اجمللس واجلـهات الساندة)
وافـق اجمللس عـلى الـتـحـول من الري
ومن ــمــكـ  الــتــقـلــيــدي الى الـري ا
ــــــــــفــــــــــتــــــــــوح الى االرواء االرواء ا
وكذلـك اكمـال وزارة الـصنـاعة ـغـلق ا
ــعــادن الجــراءتـهــا بــشــأن تــأهـيل وا
مـعــامل الـشـركـة الـعـامـة لـلـفـوسـفـات
وتـشـغـيـلـها وفق قـانـوني االسـتـثـمار

عدني).  واالستثمار ا

 ÊU e « ≠ œ«bG

طــالب خـبـراء  , هـيــئـة الـتــقـاعـد الــعـامـة
ـالــيــة بـالــكـشف عن آلــيـة ادارة ووزارة ا
عـــوائــد اســتــثــمــار صـــنــدوق الــتــقــاعــد
واالفــــصـــاح عن الــــشـــركـــات واجلـــهـــات
قترضة. وتساءل اخلبير سعد ياس في ا
مـداخلة على واتـساب  (هل بأمكـان الهيئة
والـوزارة االفــصــاح عن تـقــاريـر صــنـدوق
الـتـقــاعـد وكـيـفــيـة إدارة األمـوال وعـوائـد

اسـتـثـمـار الــصـنـدوق وتـسـديـد الـقـروض
االســتــثـمــاريــة والــكــشف عـن الــشــركـات
قترضة منه). ووجهت الوزارة واجلـهات ا
ـــدني ـــتــــقـــاعـــديـن ا  ,بـــاطالق رواتـب ا
والـعـسـكري لـشـهـر تـشـرين االول اجلاري
بـدءا من اليوم الثالثاء. وأكدت الوزارة في
بـيان تلقته (الزمان) امس انه (على إدارات
مـصــرفي الـرشــيـد والـرافــدين إسـتــكـمـال
ـدني ــتــقــاعـديـن ا إجــراءات دفع رواتب ا
والـعسـكـري للـشـهر اجلـاري عـبر بـطـاقات

الـــدفع االلــــكـــتـــروني) ,ونـــفـت الـــبـــيـــان
ـتداولـة عـبـر وسائل اإلعالم ـعـلومـات ا (ا
ومـواقع التـواصل االجتمـاعي بشـان تاخر
اطالق الـرواتب وعدم توفر السيولة ,حيث
ان الـتأخـيـر سبـبه عـطلـة الـيوم الـوطني),
داعــيـا الـى (تـوخي الــدقــة واحلــذر بــنـقل
ـعــلــومـات واعــتـمــادهـا مـن خالل مـوقع ا
الـوزارة االلــكــتـروني وصــفــحـاتــهــا عـلى
مـوقـعي الـتــواصل االجـتـمـاعي فـيـسـبـوك

وتويتر).
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{  عــمـــان - ا ف ب:  تــلــقى الــعــاهل
ـلك عـبـد الــله الـثـاني األحـد األردنـي ا
اتـصـاال هـاتفـيـا من الرئـيس الـسوري
بـــشــار األســد هـــو األول مــنــذ انــدالع
الـنـزاع فـي سـوريـا الـعام 2011 عـلى
لكي فـي بيان.وجاء مـا أفاد الديـوان ا
ـلك عــبـدالـلـه الـثـاني في الــبـيــان أن ا
والـرئـيس الـسـوري تـنـاوال "الـعـالقات
بـ الـبلـدين الـشـقيـقـ وسبل تـعـزيز
خالل ـلك الــتـعــاون بـيــنـهــمـا".وأكــد ا
"دعـم األردن جلـهـود احلـفاظ االتـصـال
عــلى ســيــادة ســوريــا واســتــقــرارهــا
ووحـــدة أراضــيــهــا وشـــعــبــهــا".وفي
دمـشـق أعـلـنت الـرئـاسـة الـسـوريـة أن
األســــد تـــنـــاول مع الــــعـــاهل األردني
"الـعالقـات الـثنـائـية وتـعـزيز الـتـعاون
ـا فــيه مـصــلـحــة الـبــلـدين ــشـتــرك  ا
".وقـال مـحـلل والــشـعـبـ الــشـقـيـقــ
سـياسي في دمـشق فضل عـدم الكشف
عن اسـمه "يُمـكن اعتـبار هـذا االتصال
ـثابة فتح صفـحة جديدة ب دمشق
وبـ واألردن عــلـى وجه اخلــصــوص

ــفــهـوم دمــشق والــعــالـم الــعـربـي بــا
األوسـع".وأضاف "يـبدو أن األردن بات
في طــلـيــعـة الـدول الــتي سـتــسـتـأنف
مــتـــوقـــعــاً أن عـالقــتـــهـــا مع دمـــشق"
"زيــارات مـتــبـادلـة بــ الـبـلــدين عـلى
ــا اتــصــاالت ور مــســـتــويــات أعــلى
".ومـنـذ اندالع عـربـيـة مـشـابـهـة قـريـبـاً
علـقت جامعة الدول الـنزاع في سوريا
لـكن األردن الـعــربـيـة عـضـويـة دمـشق
كـان من الـدول الـعربـيـة الـقلـيـلـة التي
أبـقت على عالقاتها مع سوريا غير أن
االتــصــاالت كـانـت مـحــدودة.وســبـقت
خــــــطـــــوات عــــــدة خـالل الـــــفــــــتـــــرة
ـلك عـبـد الله االتـصال بـ ا ـاضـيـة ا
مـلكة والـرئيس الـسوري.فقـد أعادت ا
ـــــاضي فــــــتح مـــــركـــــز األربـــــعــــــاء ا
جــابـر/نــصــيب احلـدودي مع ســوريـا
ـسـافـرين وحـركـة الـشـحن بـعد أمـام ا
حــوالى شــهــرين عـلـى إغالقه بــسـبب
مــعـارك جـرت في جــنـوب سـوريـا بـ
الــــقــــوات احلـــكــــومــــيــــة وفـــصــــائل
مــعـارضـة.ومـعـبـر جــابـر/نـصـيب هـو

ـــــعــــبـــــر الــــرئـــــيــــسـي بــــ األردن ا
وسـوريـا.واحلـدود مع سـوريـا شـريان
إذ تصـدر عبـرها مـهم القـتصـاد األردن
بــضـائـع أردنـيــة الى تــركـيــا ولـبــنـان
وأوروبــا وتـســتـورد عــبـرهـا بــضـائع
ســوريـة ومـن تـلك الــدول أيـضــا.وبـلغ
حـجم الـتـبـادل الـتـجـاري الـعام 2020
بــــ األردن وســـوريـــا  108,7مـالي
وفــــــقـــــــا ألرقــــــام رســــــمــــــيــــــة دوالر
أجـــرى وفــد حـــكــومي أردنـــيــة.كـــذلك
ســـوري يــتـــألف من أربـــعــة وزراء هم
وزراء االقـتـصاد والـتجـارة اخلارجـية
ـائـيــة والـزراعـة واإلصالح ــوارد ا وا
اضي الـزراعي والـكـهربـاء األسـبـوع ا
وعـلى مدى يومـ في عمان مـباحثات
حـول سبل تعزيز عالقات التعاون ب
الـبـلدين.وتـأتي هذه اإلجـتمـاعات بـعد
ســلـسـلـة من الـلــقـاءات بـ مـسـؤولي
الـبـلـدين كـان آخـرهـا إجـتـمـاع وزيري
ـتـحـدة خــارجـيـة الــبـلـدين فـي األ ا
ـاضي.وأجـرى وزيـر الـدفـاع الــشـهـر ا
الـسـوري عـلي أيوب مـبـاحثـات أيـضا

ـاضي في عـمـان مع نـظـيـره الـشــهـر ا
األردنـي تناولت أمن احلدود ومكافحة
االرهـاب وتهريب اخملدرات.وكان وزير
عدنية السوري بسام النفط والثروة ا
طــــعــــمـــة زار األردن فـي الـــثــــامن من
ايـلول/سبتمـبر واتفق مع وزراء طاقة
االردن ومــصــر ولـبــنـان عــلى خــارطـة

ـصــري بـراً الى طــريق لــنـقل الــغــاز ا
لـــبــــنـــان الـــغـــارق فـي أســـوأ أزمـــاته
ـملكـة نحو االقـتصـادية.وتسـتضيف ا
ألـف الجئ سوري مـسـجلـ لدى 650
بيـنـمـا تقـدر عـمّـان عدد ـتـحـدة األ ا
الــذيـن جلـأوا إلـى األردن مــنــذ انـدالع
النزاع في سوريا بنحو  1,3 مليون.

بشار االسدعبد الله الثاني
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تــوقــعـت الــهــيــئــة الــعــامــة لألنــواء
اجلـويــة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعـة
ثـيرة نشـاط الريـاح  ا لـوزارة النـقل 
لــلـــغــبــار في مــدن عــديــدة . وذكــرت
الـهيئـة في بيان تلـقته (الزمان) امس
(طقس اليوم الثالثاء سيكون صحواً
ودرجـات احلرارة تنخفض  قليالً في
اذ ـنـطـقـتـ الـوسـطى والـشـمـالـيـة ا
ســتــســجل بــغـداد  36ومــحــافــظـات
الـــبـــصـــرة وذي قـــار والـــديـــوانـــيــة
وتابع ان وميسان  38 درجـة مئوية)
(الــريـاح ســتـكــون شـمــالـيــة غـربــيـة
مــسـبـبـة تــصـاعـد الـغــبـار في بـعض
واشــار الى ان (طــقس يـوم االمــاكن)
غـد االربعاء سيكـون صحواً وال تغير
فـي درجــــات احلـــــرارة). وســــجـــــلت
ـراصد الزلزاليـة في الهيئة ,حدوث ا
هــــــزة أرضــــــيــــــة جــــــنــــــوب غــــــرب
ايــران.وبــحــسـب الــبــيــان فــأن (قـوة
الــهـزة بـلـغت  5.7درجــة في مـنـطـقـة
مـؤكدا خـوسـتـان بـخـتيـاري بـايـران)

انـه ( الــــشــــعــــور بــــهــــا مـن قــــبل
ــواطـنـ في مــحـافـظــتي الـبـصـرة ا
والـعـمـارة ودولة الـكـويت). ولقي 11
شـخصا عـلى األقل حتفـهم في سلطة
جـراء إعـصـار شـاهـ عـمـان وإيـران
الــــــــــــــذي ضـــــــــــــرب أجــــــــــــــزاء مـن
وفق مـا أعـلنـته سلـطات سـواحـلهـما
الــبـلـدين. وقــالت الـلــجـنـة الــوطـنـيـة
إلدارة احلـاالت الطارئـة في السلـطنة
إن (فــرق الـبــحث واإلنـقــاذ انـتــشـلت
شــخـصـ من حتت األنـقـاض وهـمـا
وسبق مـفـارقـان لـلحـيـاة في مـسـقط)
مـقـتل طـفل كـان قـد فـقد ذلـك اإلعالن 
ـتشـكلة ائـية ا في أحـد التـجمـعات ا
دارس مع بـفـعل اإلعـصـار.وأُغـلـقت ا
هـبـوب اإلعصـار بسـرعـة رياح بـلغت
 120كــيــلــومــتــرا في الــســاعـة عــلى
الــســاحل الــشـمــالي . وعُــلـقـت كـذلك
بــعض الــرحـالت اجلــويـة مـن مــطـار
بحسـب تغريدة مـسقط الدولي وإلـيه
ـطارات عمان ,جتـنبا ألي مخاطر قد
ـبـاشـر لألجواء تـنـجم عن الـتـأثـيـر ا

ناخية. ا
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عــــطل مــــحــــافظ الــــنـــجـف لـــؤي
اليـاسري ,الدوام الـرسـمي لـيوم
غد األربـعـاء في دوائر احملـافـظة
عــــدى األمــــنــــيــــة واخلــــدمــــيــــة
ـنـاسـبــة ذكـرى وفـاة الـرسـول
االعــظم. وأوضح الـــيــاســري في
تـــصــــريح امس ان (احملــــافـــظـــة
قـررت تــعــطـيل الــدوام الــرسـمي
ـنــاسـبــة ذكـرى وفـاة يـوم غـد ,
لــغـرض تــقـد الـرســول االكـرم 
أفــــضل اخلــــدمــــات لــــلـــزائــــرين
الـوافــدين لـلــمـحــافـظــة). وبـدأت
جلــنــة ادارة الــعــتــبــة الــعــلــويـة
ـبـكـرة ـقـدسـة اسـتــعـداداتـهـا ا ا
لـتـقـد خـدمــاتـهـا لـلـزائـرين في
ذكــــرى وفــــاة الــــنــــبي مــــحــــمـــد
بـعــد جنـاحــهـا في تــنـفــيـذ (ص)
اخلـــطط اخلـــدمـــيـــة لـــلـــزائـــرين

الــوافــديـن لــزيــارة مـــرقــد امــيــر
ؤمـنـ في مـناسـبـة اربـعيـنـية ا
االمام احلـسـ علـيهـمـا السالم.
وقـال عـضـو جلـنـة ادارة الـعـتـبة
فاحت الكرماني في تصريح امس
ان (الـعــتـبـة تــعـد مـحــطـة ذهـاب
ـــتــشـــرفــ وايــاب لـــلـــزائــرين ا
ؤمنـ عليه بزيارة مـرقد اميـر ا
والـــــــــــعـــــــــــودة الـى الــــــــــــسـالم 
مــحـافــظــاتـهـم اخملـتــلــفـة او الى
واضــــــاف ان خــــــارج احلــــــدود)
(الـــعـــتـــبـــة تـــعــمـل بـــعـــد جنــاح
ـقـدمـة فـي مـنـاسـبـة خـدمـاتــهـا ا
على استـمرار تقد االربعينـية 
ــتــمـثــلـة خــدمـاتــهـا لــلــزائـرين ا
بخدمات الضيافة وتوفير مواقع
االيواء واالسـتـراحـة والـتـنـسيق
مع الـدوائـر الـصـحـيـة والـبـلـدية
ـيــدانـيـة في لـتـقــد اخلـدمـات ا

ناسبة).  احملافظة خالل ا
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 650 مـــراسال صــحـــفــيــا. وتـــمــكن
بـــــــــــــرنـــــــــــــامـج فــي (بـي بـي سـي)
الـبـريطـانيـة بالـتـعاون مع صـحيـفة
من الوصول الـغارديان البريـطانية 

بـأصـول ـيــر بـوتــ الــروسي فالد
ســـريــة في مــونــاكـــو لــكن ســرعــان
مـــانـــفى الـــكـــرمـــلـــ صـــحـــة هــذه
ووجـــدت الــوثــائق أن االتـــهــامــات 
رئــيس الــوزراء الــتــشــيــكي أنــدريه
الذي سيواجه انتخابات في بابيس
لم يــعـلن وقـت الحق هـذا األســبــوع
عن اسـتخدام شركـة استثمـار تتخذ
لـشـراء مـن مالذ ضـريـبي مـقــرا لـهـا
فــيالتـ مــقـابل  12مــلــيــون جــنـيه

إسترليني في جنوب فرنسا.
وتـعـد هـذه الـتسـريـبـات األحدث في
سـلـسـلـة من الـتسـريـبـات عـلى مدى
بــعـد ــاضــيــة الــســنــوات الــســبع ا
ووثــــــائق مــــــلـــــفــــــات فــــــنــــــســـــ
ووثــائـق بــنـمــا ولــوكس بــارادايس
لــيـكس. وكـانت عـمــلـيـة فـحص تـلك
وقــد نــظــمــهـا ــلــفــات هي األكــبــر ا
االحتـــاد الــــدولي لـــلــــصـــحـــفـــيـــ
ـشـاركـة أكـثر من االسـتـقـصـائيـ 

عـامالت الـسريـة لـقادة الـثـروات وا
ـــــــيـــــــ وســـــــيـــــــاســـــــيـــــــ عـــــــا
في واحــدة من أكـبـر ومــلـيــارديـرات
ـالـية. وتـظـهر تـسـريبـات الـوثائق ا
أســــمــــاء حــــوالي  35 مـن الــــقـــادة
وأكثر من 300 احلـالي والسابق
مـــســـؤول حـــكـــومـي وشـــخـــصـــيــة
في مــلــفـات الــشــركــات الـتي عــامــة
الذات الضـريـبيـة مـقرا تـتـخـذ من ا
ـلفـات التي يطـلق علـيها وهي ا لـها
اسـم وثائق باندورا. لقد كشفت تلك
الــوثـائق عـن تـمـكـن رئـيس الـوزراء
الــبــريـطــاني الــسـابـق تـوني بــلــيـر
وزوجــته من الــتــهـرب من دفع 312
مـن رسـوم ألـف جـنــيـه إسـتــرلــيــني
الـدمـغـة عـنـدمـا اشـتـريـا مـكـتـبـا في
لـنـدن. فـقـد اشتـرى الـزوجـان شـركة
تـــتــــخـــذ من مالذ ضــــريـــبي مـــقـــرا

بنى. وتلك الشركة تملك ا لها
ويــربط الــتـســريب أيــضـا الــرئـيس

مـن بـلـدان عـدة لـكـنـهـا خـلت من اي
اسم عـراقـي في عـمـلـيـة قـد تـنـطوي
عــلـى مــراعــاة لــظــروف الـــتــهــيــئــة
لـالنــتــخــابــات الــتـي ســتــجــري في
الـعـاشر من الـشهـر اجلاري او انـها
قـد تـتـعلق بـحـسـابات لـلـذين تـولوا
تـسـريـبـهـا فـيـقـومـون بـاطالقـهـا في
وقـت الحق). وكانت وثـائق بـنمـا قد
كــــــشـــــفت عـــــام  2016 عـن تـــــورط
سياسي عراقي بتهريب ثرواتهم
الـى مالذات ضــــريــــبــــيـــة تــــســــمى
ـساءلة في (اوتـشار) للـتخلص من ا
بـلـدهم وتـضـخـيم ثـروات عـوائـلهم.
ارك قـد اشترت بـيانات وكـانت الد
الحـــقــة وثـــائق بـــنـــمــا الـــســـريـــة 
فــيـــمــا ـــتــهـــربــ مـن الــضـــرائب ا
جتــاهـلــتـهـا احلــكـومــات الـعــراقـيـة
ــتـــعــاقــبــة لالفـــادة مــنــهــا في اي ا
حتـــقـــيق حتت عـــنـــوان (من اين لك
هـــــذا?) و كـــــشف الـــــنــــقـــــاب عن
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ابــدى صـحــفــيـون اســتـقــصـائــيـون
ـنــظـمــات الـشــفـافــيـة مــدعـومــون 
ومـــكــافـــحــة الـــفـــســاد في الـــعــراق
من خـلو وثائق باندورا اسـتغرابهم
الـتي كـشـفت اسـمـاء وعـنـاوين قادة
وزعـــمــاء ومـــســؤولــ اثـــروا عــلى
حـساب بلدانـهم واقدموا على شراء
عــقـارات في بــريـطــانـيــا والـواليـات
ــتـحـدة تــهـربـا مـن الـضـرائب في ا
مـالذات خـــارج بـــلـــدانـــهم. واكـــدوا
ـــاط مـن الـــســـيـــاســـيــ وجـــود ا
انـ العـراقـي واعـضاء في والـبـر
قـاموا بهذا الـعمل واقدمو احلـكومة
ـاليـــــ عــــــلى تــــــهـــــريـب امـــــول 
الـدوالرات عـبر طـرق احتـيالـية غـير
مــشـروعــة وفي غــفـلــة من الـرقــابـة.
ـسـربـة التي وقـالـوا  ان (الـوثـائق ا
تـضـمـنهـا بـانـدورا تضـمـنت اسـماء

لـم يكن هناك أي كـشف بهذا احلجم
ويــظــهــر حـقــيــقــة مـا عــلى اإلطالق
ــكن أن تــقــوم به الـشــركــات الـتي
الذات الضـريـبيـة مـقرا تـتـخـذ من ا
ــســاعــدة أنــاس عــلى إخــفــاء لــهــا
ــــشــــبــــوهــــة أو جتــــنب األمــــوال ا
الـــــــضــــــــرائب).وأضــــــــاف (إنـــــــهم
يـــســـتــخـــدمـــون تــلك احلـــســـابــات
اخلــــارجــــيــــة وتـــلـك الــــصـــنــــاديق
لشراء عقارات االئـتمانية اخلارجـية
اليــ مـن الــدوالرات في ـــئـــات ا
على وإلثـراء عائالتـهم بـلـدان أخرى
حـساب مواطنيهم). ويعتقد االحتاد
ـذكور أن (التحقـيق يفتح صندوقا ا
يـــــحــــتـــــوي عــــلـى الــــكـــــثــــيـــــر من
ومن هـنـا جـاء اسم أوراق األشـيـاء)
في إشــارة إلـى أســطـورة بــانــدورا 
صـندوق باندورا الذي يخفي الكثير
ـــيـــثـــولـــوجـــيــا مـن الــشـــرور فـي ا

اإلغريقية.

ومـن األمــثـــلـــة عـــلى ذلـك الــرئـــيس
األذربــــيـــجــــاني إلــــهـــام عــــلــــيـــيف
الــذين اتُـــهــمــوا بـــنــهب وعـــائــلــتـه
بلدهم.ووجد التحقيق أن آل علييف
متـورطون سرا ـقربـ وشـركاءهم ا
فـي صــــــفــــــقــــــات عــــــقـــــــاريــــــة في
تبلغ قيمتها أكثر من 400 بـريطانيا
مـليـون جنـيه إسترلـيني. وقـد يكون
هــذا الــكـشـف مـحــرجــا لــلـحــكــومـة
إذ يبدو أن آل علييف قد البريطانية
حـققوا ربـحا قدره  31مـليـون جنيه
تـلكاتهم بعد بـيع أحد  إسـترليـني
وهي فـي لــنــدن إلى كــراون ســتــيت
ـلكـة الـعـقـاريـة التي إمـبـراطـوريـة ا
تـديـرهـا وزارة اخلـزانـة وجتـمع من
خـاللـهـا األمــوال لألمـة.وال تــنـطـوي
ــعــامالت الـواردة في الــعــديـد من ا
الـوثائق على مخالفـات قانونية.لكن
من االحتـاد الـدولي فـيـرغـوس شـيل
لـلصحـافي االستـقصائـي يقول (

ــتــحــدة وســنــغــافــورة الــعــربــيــة ا
وســــــويــــــســــــرا.وتـــــواجـه بــــــعض
الـــشــخــصــيـــات مــزاعم بـــالــفــســاد
وغـسيل األموال والتهرب الضريبي
ي. لـكن أحـد أكبـر االكتـشافات الـعا
هـو كيف أنـشأ األشخـاص البارزون
شــركـات بــشـكل قــانـوني واألثــريـاء
لـشراء العـقارات سرا في بريـطانيا.
وتـكشف الوثائق عن أن مالكي نحو
الذات تــتــخــذ من ا  95ألـف شـركــة
كـانـوا وراء الــضـريــبـيــة مـقــرا لـهــا
عـمـلـيـات الـشـراء. وتـسـلط الـوثائق
الــضـوء عــلى عــدم قـيــام احلـكــومـة
الـبريـطانـية بـإعداد سـجل ألصحاب
الــعــقـارات من أصــحــاب الـشــركـات
الذات الضـريـبـية الـتي تـتـخـذ من ا
عــلى الــرغم من الــوعـود مــقــرا لـهــا
وسط مخاوف ـتكـررة للقـيام بـذلك ا
مـن أن بعض مـشـتـري العـقـارات قد
يــخــفــون أنـشــطــة غــســيل األمـوال.

إلى  12مـليـون وثيـقة من  14شـركة
خــدمـات مـالــيـة في دول من بــيـنـهـا
وبـنـمـا جــزر الـعـذراء الـبــريـطـانـيــة
ودولـــة بــلــيـــز وقــبــرص واإلمــارات

ير بوت الهام علييففالد
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سـجلت محافـظة ذي قار تسـمم واختناق
نـحـو  30  شـخـصـا نـتيـجـة تـسـرب غاز
الـكـلور من احـد الـصـمامـات في مـشروع
مـاء قلـعـة سكـر.وقال مـصدر في تـصريح
امس ان ( 30 شـــخــصــاً مـن أهــالي حي
تـسمـموا بـسبب الـعمـال في قـلعـة سكـر 
واضاف ان (التسرب تـسرب غاز الكلـور)
كــان من  مــشــروع مـاء قــلــعــة ســكـر في
ولـفت الى ان (عـشرة ـذكـورة) ـنـطـقـة ا ا
حــاالت جــرى نــقــلـهــا  الـى مــسـتــشــفى
في مــا  نـقل  20 اخــرين الى الــقـلــعــة

وتابع انه ( مـستـشفى الـرفاعي الـعام)
صاب مـعاجلة جميع احلـاالت واغلب ا
ــســتــشــفى). في غــضــون ذلك غــادروا ا
اكـدت الـشركـة الـعامـة لتـسـويق األدوية
ـسـتلـزمـات الـطبـيـة الـتابـعـة لـلوزارة وا
ضاد وصـول شحنة جديـدة من اللقاح ا

لـفــايـروس كــورونـا.واكـدت الــشـركـة في
بــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس بــأنه (
تـوزيع الـلــقـاحـات بـ مـنــافـذ الـتـلـقـيح
ـا فيـها ـنتـشرة بـبغـداد واحملافـظات  ا
اقــلــيـم كــردســتــان). وســـجــلت الــوزارة
امس 1956 اصــــابــــة وشــــفـــاء 3184
وقف وبواقع  27 وفـاة جديـدة. واشار ا
الــذي اطــلـعت عــلـيه الــوبـائي الــيـومي 
(الـــزمــان) الى ان (عـــدد الـــفــحـــوصــات
اخملـتبـرية التي اجـرتهـا الوزارة لعـينات
مـشتبه اصابـتها بـالفايروس بـلغت اكثر
حـــــيث  رصــــد 1956 من  16الــــفــــا 
اصــــــابــــــة بـــــكــــــورونــــــا في عــــــمـــــوم
مؤكدا ان (الشفاء بلغ 3184 احملـافظات)
واشـار حـالـة وبـواقع  27 وفـاة جـديـدة)
الـى ان (اكثـر من  26 الف شـخص تـلقى
ـضاد في مراكز الوزارة جـرعات اللقاح ا
ـنتـشـرة ببـغداد واحملـافـظات).وكـشفت ا
الـوزارة عن استـعداداتـها لـفصل الـشتاء

ـوقف التلـقيـحي.وقالت عضـو الفريق وا
االعالمي لـلـصحـة ربى فالح في تـصريح
امس انـه (مع دخــــول فـــصـل الـــشــــتـــاء
جتـري الوزارة حمالت توعوية مستمرة
مؤكدة (تو وسمـية)  العـطاء اللقـاحات ا
فـر جــمـيع الـلــقـاحـات من شــلل االطـفـال
واحلــصــبــة ولــقـــاح الــتــدرن فــضال عن
الـلـقاحـات اخلاصـة بـاحلوامل واالطـفال
ــراكـز واضــافت ان (ا حــديــثي الــوالدة)
الـصــحـيـة فـي عـمـوم الــبالد قـادرة عـلى
اسـتــيــعـاب وتــوفــيـر كــافــة الـلــقــاحـات
سجل في اخلاصة بالطلبة اجلدد من ا

ــــــــدارس ا
وريـــــــــاض
االطفال). 
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ـــرتـــزقه بل تـــلـك الــدول عـــلـى جـــلب ا
تـدخـلت الـسـعـوديه واالردن فى صورة
ـعارك ولو عـدنا الى عام مـباشره فى ا
68 كانت هناك طائرتان سعوديتان
ـصريه فى مـكـلفـتـان بقـصف القـوات ا
الـيمن ولكنهما جلئتا الى مصر وتكرر
ــشـهـد مع طـائـرتـ اردنــيـتـ فـيـمـا ا
ـرتزقه الى مـنطـقة جـلب االوروبـيون ا
صـعدة حملاربة الثورة اليمنيه اما االن
فـظــروف الـتـدخل الـسـعـودى مـخـتـلـفه
فـالسـعوديـة تدخـلت حلمـاية الـشرعـية
الــيـمــنـيــة والـنــظـام اجلــمـهــورى ضـد
احلـوثي الـذين يريدون اعـادة النظام
و النـهـا حتـمـى نـفـسـهـا .- وما ـلـكي ا
تـقـيـيمك لـدور الـناصـريـ فى الـيمن ?
كن ان يكون لـهذا الدور إسهام وهـل 

فى حل ازمه اليمن ?
نـحن كتنظيم موجودون فى كل مناطق
ـذاهـب والقـبـائل الـيـمن فـى مخـتـلف ا
ـــوجـــوده فى الـــيـــمن النـــنــا نـــرفض ا
الـتعصب القبلي والـطائفي فنحن جزء
مـن حتالف دعم الـشرعـية والـذى يضم
ايــضــا حـزب االشــتـراكـى والـنــاصـرى
واالصـالح والـبـعث وكل الــتـنـظــيـمـات
الـسياسيـة فى اليمن ولكن لالسف فان
ـنــطـقـة ـوجــودين فى ا الــنـاصــريـ ا
الـعربيه يقفون مع احلوثي نكاية فى
الـسعـودية رغم ان عـبد الـناصـر رحمه
الـــله وقف ضــد االحتــاد الـــســوفــيــتى
عــــنــــدمـــا غــــزت الــــقــــوات الـــروســــيه
تـشسلـوفكيـا النه كان رجل مباد رغم

حاجته للدعم الروسى .

{ ومـا هي رؤيـتك ألسـبـاب فـشل الـتـحـالف
الدولي حتى اآلن في إنهاء تمرد احلوثي ?
لـألسف فـإن الـتـحـالف الـدولي ال يـريـد
إنـــهــاء احلـــرب في الـــيــمن ألن هـــنــاك
دولــتــ لــهـمــا اجــنــدتـهــمــا اخلــاصـة
ـناطق فـاالولى تـريـد الـسـيـطـرة عـلى ا
الـساحلية حتى ال تقام منطقة حرة في
الـيـمن والثـانـية تـريـد مد أنـابـيب نفط
إلى بـحر العرب والدولـتان تخافان من
الـكـثافـة البـشريـة الـيمـنيـة رغم أن تلك
ـكن أن تـكون خط الـكـثـافـة البـشـريـة 
دفاع لهما أمام األطماع االستعمارية .
{ وهـل تــعــتــقــد ان الــيــمـن فى طــريــقه الى

التقسيم ?
نـعم فـقـبـل اسـبوعـ اعـلـنـت االمارات
انـه من الصـعب ان تعـود اليـمن كدوله
واحـــده واجملـــلس االنـــتـــقــالـى ســوف
يــحـصـر تـواجـده فى مــحـافـظـات ابـ
والــــضــــالع وحلــــد فــــيــــمــــا تــــطــــالب
صير كل ذلك حـضرموت بحق تقـرير ا
يـشـيـر الى ان الـيـمن يـسـيـر فى طـريق
االنـقسام 3 او 4 دويـالت وهو مـخطط

استعمارى .
{ وهـل تـــلــعـب دول عـــربــيـــة دورا فـى هــذا

اخملطط ?
لـالسف فــان مـــا يـــحــدث حـــالــيـــا هــو
مـخطط لـتمـزيق الوطن الـعربى وكانت
ورشة البحرين جزءً من هذا اخملطط .
{ وما داللة تـعي احلوثيـ سفيرا لهم فى

ايران ?
احلـوثيـون من البـداية يتـلقـون دعمهم
مـن ايــــران الـــــتى تـــــعــــد احــــد ادوات

الــيــمن شـعــر عــبـد الــنــاصـر ان فــكـرة
القوميه العربيه لم تمت باالنفصال بل
االنــفــصــال كــان احملـرك لــلــجــمــاهــيـر
الـعـربـيه حـيث قـامت ثورة  1اذار ضـد
االنــفـصـال فى سـوريـا وثـورة  4تـمـوز
فـى الـــعـــراق فـــكـــانـت تـــلك الـــثـــورات
ـــتــنـــفس لـــعــبـــد الــنـــاصــر وفى 16 ا
اغـسطس وقبل قيام ثورة اليمن بشهر
تـوجه عـبد الـغـنى مـظهـر احـد الظـباط
االحـرار الـيـمـنـيـ الى الـقـاهـرة حـيث
قــابـل عــبــد الــنــاصــر وطــلب مــنه دعم
مــصــر لــثــورة الــيــمن حــ انــدالعــهـا
وبـالـتالى فـلقـد جاء قـرار عبـد النـاصر
بـدعم الـثوره الـيمـنيه صـائبـا ردا على
ــــة االنـــفـــصـــال ولـم يـــكن قـــرار جـــر
الـتـدخل فى اليـمن عـسـكريـا فقـط فلـقد
ــدرســ ارســلـت مــصــر جــيــشــا من ا
ـــهــنــدســ ـــثــقــفـــ واالطــبــاء وا وا
واالزهـــر واســتــطـــاع هــذا اجلــيش ان
يــنـتــشل الــيـمن من الــقـرون الــوسـطى
ـرض الى افـاق والــتـخـلف واجلـهل وا
الــقـــرن الــعــشــرين فى كــافــة اجملــاالت
وعـنـدمـا خـرجت مـصـر من الـيـمـن كان
دارس بعـد ان كان هناك هـناك مئـات ا

فقط مدرست .
{ مــا هى رؤيـتك لــلـتـدخل الــسـعـودى ضـد
مـصـر فى اليـمن ? وهل يعـيد الـتاريخ نـفسه

بالتدخل السعودى االن ?
قـرار الـسعـودية فى الـتدخل فى الـيمن
حـينـذاك لم يكن قـرارا سعـوديا بل كان
قـرار استعماريا صهيونيا شاركت فيه
دول اخــرى كــايـران ولـم يـقــتــصـر دور
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ونـــظـــرا إلى اســـتــمـــرار الـــوبــاء في
االنـتشار بـرز هذا العـام اسمان على
وجـه اخلـــصـــوص هـــمـــا كـــاتـــالــ
كـاريكو من اجملـر ودرو وايسمان من
ــتـحــدة الـلــذان أوصـلت الــواليـات ا
ابـحـاثـهمـا الـرائدة مـبـاشرة إلى أول
الــلــقــاحــات الــقــائــمــة عــلى تــقــنــيـة

رسال. احلمض الريبي ا
ـنـشورة وقـد مـهّـدت اكتـشـافـاتـهمـا ا
فـي العام 2005 الـطريق أمام تطوير
لـقـاحي فـايـزر/بـايـونـتـيك ومـوديـرنا
اللذين أعطيا ألكثر من مليار شخص
فـي كل أنـحـاء الـعــالم.كـذلك أظـهـرت
هــذه الـتــكــنـولــوجـيــا أيــضـا نــتـائج
واعــدة الســتـخــدامــهــا في مـكــافــحـة

أمراض أخرى.
وكــان اخملــتــرع الــســويــدي ألــفــريــد
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الـــتـــقـــســـيم فـى الـــوطن الـــعـــربى الى
دويالت .

{ هل ســتـسـخــدم ايـران احلـوثــيـ كـورقـة
تحده ? ضغط فى نزاعها مع الواليات ا

كــمـا قـلت ان هــنـاك مـخــطـطـا ايــرانـيـا
صــهـيـونــيـا اوروبـيــا لـتــمـزيق الـوطن

العربى .
ي في ـبــعـوث األ { ومــا تـقــيـيــمك لــدور ا

اليمن ?
ي يـعـمـل وفق أجـنـدات ــبـعــوث األ ا
ـتـحـدة واالحتـاد األوروبي الــواليـات ا
وتـــــــوجــــــيــــــهـــــــات كل مـن اإلمــــــارات

والسعودية .

»½UB—∫  لقطة ارشيفية النصار احلشد الشعبي في البصرة

{  بـغداد) ,أ ف ب) - تـعدّ إيران العباً
اسـتراتـيجـياً رئـيسـياً في الـعراق على
جــمـيع احملـاور لـكــنـهـا جتـد نــفـسـهـا
الـيـوم مرغـمـةً عـلى التـعـامل مع سخط
كـثـيرين مع اقـتراب مـوعد االنـتخـابات
ــبـكــرة في بـلـد يــشـهـد الــتـشـريــعـيـة ا

انقساماً حاداً بحسب خبراء.
ويـتجـسد الدور احلـساس الذي تـلعبه
طـهـران في الـعـراق في حتـالـفـاتـها مع
كـيــانـات سـيـاسـيـة رئــيـسـيـة ودعـمـهـا
لــقــوات احلـشــد الـشــعــبي الــتي تـضمّ
فـصــائل مـوالـيـة لـهـا وبـاتت جـزءاً من
الـقوات األمـنيـة احلكـوميـة.اقتـصادياً
يــعــتــمــد الــعــراق بــشــكل كــبــيــر عــلى
اسـتـيـراد الـطاقـة من إيـران اخلـاضـعة
لـضـغط عـقوبـات اقـتصـاديـة أميـركـية
كــمــا أنـه ثــاني مــســتــورد لــلــبــضــائع
اإليـــرانـــيـــة حـــيث تـــمأل الـــســـيــارات
إيــرانــيــة الــصــنع والــزهــيــدة شـوارع
ـدن الـعـراقيـة فـيـما بـغـداد وغـالـبيـة ا
نـتـجات اإليـرانـية في مـعظم تـنـتشـر ا

راكز التجارية. ا
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وفـي هـذا الــســيــاق يـرى خــبــراء بـأن
قررة في 10 االنـتخابات الـتشريعـية ا
تــشــرين األول  لـن تـنــجح فـي إحـداث
أي تــغـيـيـر وسـيـبــقى الـتـحـدي األكـبـر
أمــام طـهــران الــيـوم اســتـعــادة الـثــقـة

الشعبية في العراق
.وتــرى الــبـاحــثــة الـعــراقــيـة مــارسـ
الـشـمـري بـأن (واحـدةً من األمـور التي
ثـيـر قـلق إيـران في الـعـراق حـالـياً هي
الـشـعـور العـام بـاالسـتيـاء" من الـنـفوذ

بـاالنـتـصـارات الـتي شـارك احلـشد في
حتـقيـقها ضـد تنظـيم داعش . ويسعى
هـؤالء اليوم إلى حصد مقاعد أكبر في
مـجـلس الـنواب لـكن خـبـراء يشـكـكون

بقدرتهم على حتقيق ذلك.
وفي مــقـابـلـة تـلـفــزيـونـيـة في أيـلـول 
أعـرب أحمد األسـدي أحد الشـخصيات
ـانيـة الـتابـعة الـبـارزة في الكـتلـة الـبر
قـبـلة ـرشح لالنـتخـابـات ا لـلـحشـد وا
عـن أهــمــيـــة الــعـالقــة مع طـــهــران من
ـوالـيــة لـهـا وجــهـة نـظــر الـفـصــائل ا
قــائالً إن (عـالقـاتــنــا مع اجلــمــهــوريـة
اإلسـالمـيـة لـيــست عالقـة نــاشـئـة هي

عالقة استراتيجية).
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وأضـاف (يست عالقة تـبعية وال عالقة
انـحياز هي عالقة استراتـيجية مبنية
عـــلى تــوازن بــ مـــصــلــحـــة الــعــراق
ومــصـلــحـة اجلــمـهــوريـة اإلسالمــيـة).
ـتـحـدث وهـو مــا أيـده مـحـمـد مـحي ا
بـاسـم كـتـائب حـزب الـله أبـرز فـصـائل
احلـشـد الـشعـبي قـائال لـفـرانس برس
بـهذا اخلصوص إن (العالقـة إيجابية
لـصــالح الـشـعب الـعـراقي ويـنـبـغي أن
تُـــــعــــزز) .وأضـــــاف (لم نـــــشــــهـــــد من
اجلـمهورية اإلسالمية أي تدخل سلبي
فـي الـشـأن الـعـراقـي وعـادة مـا تـكـون
إلـى جـانب خـيــارات الـشـعـب الـعـراقي
وال تـعترض عـلى أي خيارات إيـجابية

للشعب العراقي)
.وأشـار من جهة ثانـية إلى أن (أولوية
مــرشــحي احلـشــد في جــهـودهم داخل
ــان "تــقــد اخلــدمــات الــعــامــة الــبـــر

t¹uMð

الـذي تأسس في 1994 عـلم الـدولي (5) اكتـوبـر من كل عام هـو يـوم ا
بتوصـية من الـيونـسكـو ومنظـمة الـعمل الـدولية  تـتضـمن وضع معـايير
ــعـــلم اقـــتــصـــاديــا تـــدعــو الـــدول الى تـــطــبـــيــقـــهــا لـــتــحـــســـ وضع ا
وعـلــمـيــا  واعــتـبــاريـا بــوصـفـه صـاحب انــبل واشــرف مـهــنـة عــرفـتــهـا

االنسانية.
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لكي..ففـيه كان يلقب بـ(األفندي) كان الزمن الذهبي للـمعلم هو النـظام ا
ـعتبر. واألهم..ألنه كان ألنه ارتدى الزي االوربي ولوضـعه االقتصادي ا
يـحــظى بــاالحـتــرام واالعـتــبـار االجــتـمــاعي..ويــعـدّ الــقـدوة في الــثـقــافـة
واالخالق والــســلــوك..وكــان في ذاك الــزمــان يــنــظــر الــيه كــمــا لــو كـان
ـا بـعثت ه من قـبل الـنـبي مـحـمد الـذي قـال (ا ـقـتـرن بـتكـر (رسوال) ا

معلما.
عن ذلك الزمن اذكـر لكم حـادثة واقـعيـة تعـكس كيف كـانت للـمعـلم هيـبة

اضي). واحترام في خمسينيات القرن ا
وكـان كـنت تـعـلـمـت الـتـدخـ بـعـمـر( 12) سـنـة..ألنـني كــنت ابن ديـوان
اجلالـسـون كـثيـرا مـا يـكلـفـونـني باشـعـال سـجائـرهم( عـمـو قاسم..ورّث
وكد..مـوقد الـقهوة يـقصدون). وفي احـد االيام كنت هاي اجلكـارة من ا
واضـعــا الـسـجــارة بـفــمي وامـشي مــتـبــخـتــرا في احـد شــوارع قـريـتي
(آلبوهالله)..وهب..واذا انـا ومعلـمي وجها بـوجه. لم ارمها..بل ضـغطها

براحة يدي واطبقت كفي على جمرتها.
علم ونهابه ونخافه هكذا كنا نحن تالميذ ذاك اجليل وما قبـلنا..نحترم ا
ايضا..وبقي يـحظى باألعتـبار االجتمـاعي والكفايـة األقتصادي في زمن
ـاضي يـعـيش وضـعا اجلـمهـوريـة األولى.وكـان في سـبـعـيـنـيـات الـقـرن ا
اقتـصـاديـا جيـدا ايـضـا.اذ كنّـا يـومـها جنـوب بـلـدان اوربا الـشـرقـية في
العـطلـة الصـيـفيـة بألف دوالر ونـعـود محـملـ بالـهدايـا..الى الـثمـانيـنات
علم..وحتديدا..يوم أجبر على االلتحاق التي شكلت بداية تدهور مكانة ا
ثم تـلـته الضـربـة األوجع في زمن احلـصار (1991- باجلـيش الـشعـبي
علمة ال يساوي ثمن حذاء لها..وساء احلال 2003). ففيه كان راتب ا
الذي اضـطـر كـثيـرون الى فـتح (بـسـطيـات) في الـشـوارع ووصل األمر
الى ان بــــعض الـــنــــاس كـــانـــوا يــــنـــظـــرون لــــلـــمـــعــــلم بـــعــــ الـــعـــطف
علم..واضطر حت هيبـة ا والشفقة..والـتصدّق علـيه (خطية..معـلم!). وا

هو الى ان يهدر بقيتها بقبوله هدايا(رشاوى) من الطلبة.
في اواسط الـتــسـعــيـنـيــات..اجـريت دراســة مـيــدانـيـة عـن الـتـخــلـخل في
كـانات االجـتـــــــماعـيـة واالقتـصاديـة تـب مـنهـا ان األسـتاذ اجلـامعي ا
ـكـانـة االقـتـصاديـة في ـرتـبـة الـرابـعـة في قـمـة هـرم ا الـذي كـان يحـتل ا
ـرتــبــة الـرابــعـة والــعــشـرين اجملـتــمع تــراجع في زمن احلــصــار الى ا
!.وحدث في ـرتبـة ما قـبل األخيـرة بنـقطتـ ـعلم الى ا وتراجـعت مكـانة ا
التـسـعـيـنيـات ايـضـا ان اضـطـر األستـاذ اجلـامـعي الى ان يـعـمل سائق
واضـــطـــر آخـــرون ان يـــبـــيـــعـــوا أعـــز مـــا اجـــرة بـــســـيـــارته اخلـــاصـــة

لكون..مكتباتهم.
وتعد السلطة او الطبقة السـياسة احلاكمة هي التي لها الدور األكبر في
ــعـلم..بـدأهــا الـنـظــام الـدكـتــاتـوري في ثـمــانـيـنــات الـقـرن األسـاءة الى ا
ـاضي بـزج األسـتـاذ اجلــامـعي في اجلـيش الـشـعــبي..وتـبـعه (الـنـظـام ا
قراطي) بـالتمـييز الطـائفي لدرجـة ان احلال وصل باحد الـطلبة في الد
كــلـيــة آداب بــغــداد وبــالــقــسم الــذي كــنت أدّرس فــيه ان دخل الــقــاعـة
الدراسية وسـحب األستاذ مـن سترته واخرجـه..واهانه امام طلـبته.ومثل
هـذا..وأشــنع..حـدث كــثـيــرا جملـرد ان الــطـالب يــتـمــتع بــسـلــطـة احلـزب
ــؤسـسـات الـفالنـي.ومع انـنــا في اكـثــر من مـؤتــمـر طــالـبــنـا ان تــكـون ا

التربوية بعيدة عن السياسة.
واتــخـــذت فــعال بـــعض االجـــراءات اال ان تــأثــيـــر األحــزاب االسـالمــيــة
بخـاصة مـا زال موجـودا وما تـزال الطـائـفيـة فاعـلة عـلى صعـيد وزارة
الـتعـلـيم الـعـالي حتـديـدا...فـحـ يـتـولى الـوزارة (سـنّي) تـكـون في حال

وح يكون الوزير (شيعيا) تكون في حال آخر.
جرى لقـاء شخصي مع وللتاريـخ..في نيسان 2012 وبدعوة من مـكتبـه
وزير التـعلـيم العـالي السـيد عـلي األديب وعرض عـليّ العـودة الى بغداد
مع تـلـمــيح نـقــله لي مـلـحـق ثـقـافي كــان حـاضـرا الــلـقـاء بـأســنـاد مـوقع

ي كبير لي..فشكرته واعتذرت.  اكاد
وفي نهاية اللقاء اسديت له نصيحة قلتها له بالنص: 

ـسؤول ان يقولوا ان سيكولوجـيا السلـطة في العراق عودت احملـيط با
له ما يـحب ان يـسـمعـه..واخشى أن يـكـون احملـيطـون بك من هـذا الـنوع
سيـما وأن بـيـنهم من هـو حديث اخلـبـرة (بيـنهم طـلـبتي!).. وعـليه اقـترح
عــلى جـــنــابك تــشــكــيـل هــيــئــة مــســـتــشــارين بــدرجـــة بــروفــيــســور من
االخــتــصــاصـات الــعــلــمــيــة واالنــســانـيــة عــلى ان يــكــونــوا مــســتــقــلـ
ســيـاســيــا.(مــوثق في كــتــابــنـا..كــتــابــات ســاخـرة ص 17). ولم يــأخـذ
بها..وتردى حـال التعـليم اجلامـعي في زمنه وزمن من بعـده بعد ان كان

يتصدره على مستوى العالم العربي.
عـلم فـب ا ـدرسة علـم يتعـدى نشاطه في ا ثمة من ال يـدرك ان دور ا
بل ان الـكثير من القادة من هم مفكرون وأدباء بارزون وفـنانون مبدعون

..! السياسي الوطني كانوا في األصل معلم
!..ما ـعـلمـون يشـكـلّون الـنـسبـة األكبـر من الـسجـنـاء السـيـاسيـ وكان ا
علم يعني انهم بناة مجتمع..وتـلك حقيقة ادركها هتلـر الذي استثنى ا

اذا?  ا سئل  و من زجهم في احلرب
ـانـيـا بـعـد احلـرب. وقـبـله كـان اجـاب..انـهم هم الـذين سـيـعـيــدون بـنـاء ا
احلـكــيم كــونـفــوشـيــوس قـد قــسّم اجملــتـمع الـى ثالث طـبــقـات:احلــكّـام
علمون..واوصى بالعناية بالطبقة الثالثة النه بصالحها يصلح الشعب ا

اجملتمع.
عـلم وتـفعـيل رسالـته في تـوعيـة اجملـتمع وبـناء ـطلـوب ألعـادة دور ا ما ا

الوطن?
ؤسسات التربوية? األول:ان تبتعد السياسة عن ا

الـثـاني:ان يـتـولى مـسـؤولـيـة وزارتي الـتـربـيـة والـتـعـليـم الـعـالي تـربـويون
ي ي اكاد ييـون اصحاب اختـصاص..وليت يتـولى التعلـيم العا واكاد

بروفيسور..مسيحي!
علم ويرعاه. ان على قانون يحمي ا الثالث:ان يصادق البر

ــعــلم ذاته عــلى اعــادة االعــتــبـار لــنــفــسه وان يــكـون الــرابع:ان يــعـمل ا
علم ان يكون رسوال). ستوى (كاد ا

ـعــلم نــفــسه الى ادراك ان مــعـظم هل تــرــــــتــقي الــســيـاســة ويــرتـقـي ا
..وان نـعمل التـحوالت االيـجابـية وقـادة التـغيـير في الـعالم كـانوا مـعلـم
ــعـلم الـعـراقي..الــذي يـحـتـاجه اآلن في زمن جـمـيـعـا عــلى تـفـعـيل دور ا

احملنة ?
في الـيـابــان تـقـلـيــد لـطـيف:في كل مــنـاسـبـة تــخـرّج يـجـلس
علمون ويضعون ارجلهم في طشوت ويقوم الطلبة ا

بغسل اقدام معلميهم.
هل يـعـمـلـهــا طـالـبـنـا?.مـســتـحـيل!..بس عـاألقل من

علم..خل يخفي اجلكارة! يشوف ا
{ استاذ دكتور

الــفــائــزين بــجــوائــز الــعــلــوم مــرور
سـنــوات أو حـتى عـقـود لـلـتـمـكن من
تـقـيـيم التـأثـير الـفـعـلي الكتـشـاف ما
قبل منح القائم عليه جائزة نوبل.
من الـنـاحيـة النـظريـة حددت وصـية
نـــوبـل كـــذلك أن اجلـــوائـــز يـــجب أن
تــــمـــنح لــــعـــمل أجنــــز خالل الـــعـــام
الـسابق لـكن نادرا مـا كانت تلك هي

احلال.
Clari- وأوضـح ديفيد بيـندلبري من
vate Analytics التي تنشر قائمة
الـفائزين األكـثر احتمـاال "ال أعتقد أن
ذلـك ســيـــحــدث. أنـــا أفـــكــر فـــقط في
حتـفظ اللجنـة في االختيار. بـالتأكيد
سـيـتم الـنـظر في تـلك الـوصـية خالل
قبـلة لـكنني أشك في أن الـسنـوات ا

ذلك سيحصل هذا العام".
ولـفت بـيـنـدلـبـري إلى أنـه يـعـتـقد أن
اجلــائــزة سـتــذهب عــلى األرجح إلى
األمــيــركي مــاكس كــوبـر (88 عــامــا)
واألسـترالي الفرنسي جاك ميلر (90
عــامـا) الكــتـشــافـهــمـا أن خاليــا الـدم
ـنـاعة الـبـيـضاء الـضـروريـة جلهـاز ا
الـبـشـري مـقـسـمـة إلى فـئـتـ خاليا
ـــفـــاويــة بـي وتي.كـــمــا أن اخلـاليــا
الـــلـــمــفـــاويـــة تي أدت دورا في فـــهم
ــنــاعـة ضــد كـوفــيـد-.19فـي الـعـام ا
ان على جائزة 2019 حصل العا
ـرموقـة التي غـالبـا ما يُـنظر السـكر ا

نـــوبل مـــبــتـــكــر اجلـــوائـــز قــال في
وصــيـته إن اجلـوائــز يـجب أن تـقـدم
ألولــئك الـذين عـمــلـوا من أجل "خـيـر
الـبشـرية" ما يـجعل من هذا الـثنائي
خـــيــارا واضـــحـــا لــلـــبــعـض.وقــالت
تـخـصـصة الـصـحـافـية الـسـويـديـة ا
بـالـعلـوم أولريـكا بـيـوركسـ لوكـالة
فرانس برس "سيكون من اخلطأ عدم
مـنح جلـنـة نوبل اجلـائـزة لـتقـنـية إم

آر إن إيه اخلاصة باللقاحات".
وأشـــارت إلى أن عــمل الـــثــنــائي قــد
يـستحق أيضا جائزة نـوبل للكيمياء
الـــتي ســـتـــعــلـن األربــعـــاء.ومع ذلك
يـعـتـقد كـثـر أن الـثنـائي الـذي يـشغل
ـاني مــنـاصب بـارزة في اخملــتـبـر األ
بـايونتيك قد يضطر لالنتظار.وعادة
ـكـلـفـة اخـتـيـار مـا تـنــتـظـر الـلـجـان ا
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رأى ابـــرز الــقــيــادات الـــنــاصــريــة في
الـيــمن ان الـتـنـظـيم الـنـاصـري ال يـزال
مـتـمسـكـا بوجـهـة نظـره في ان قرارات
ـــصــري الـــراحل جـــمــال الـــرئــيـــبس ا
عــبـدالــنـاصــر كــانت صـائــبـة واثــبـتت
االيـــام الحـــقـــاً ذلك . وعـــلى الـــرغم من
مرور 51 عـاما عـلى رحي عبد الـناصر
إال أنـه ال زال احلـــاضــــر الــــغــــائب في
الذاكرة السياسية العربية وعن الدور
الــذي لـعـبـه عـبـد الــنـاصـر بــعـد قـراره
الـتدخل فـي اليـمن كان ل (الـزمان) هذا
احلــوار مع عــلي عــبـدالــله الــضــالـعي
الـقيادي بالـتنظيم الـناصري في اليمن
ـا والــذي تـنـاول أيـضـا وجــهـة نـظـره 
يـجري اآلن في الـيمن وفيي اآلتي نص

احلوار :-
{ هـل تعـتقـد ان الزعـيم الراحل جـمال عـبد
الـنــاصــر أخــطــأ بـالــتــدخل الــعــســكـرى فى

اليمن?
بـالعـكس كان قرار عـبدالـناصر صـائبا
وقع ئة من حيث التوقيت وا 100 با
والـظـروف احملـيـطه فـلـقـد جـاء تـوقيت
ثـورة الـيمن فى  26سـبـتمـبـر عام 62 
فـى ذكـرى انـفــصـال سـوريــا عن مـصـر
والـــذى احــتــفـــلت به قــوى الـــرجــعــيه
الـعــربـيه والـصـهـيـونـيه فـجـائت ثـورة
الـيمن مـن موقع ال يـتوقعـه احد واعلن
شـعب اليمن توجـهه العروبى كرد فعل
عــلى االنـفـصـال عـن سـوريـا ومـحـاوله
ـفـروض عـلى مـصـر لـكـسـر احلـصـار ا
باد الـتى اعلـنتـها ثورة ومن خـالل ا
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اإليــراني) مـضــيـفــةً (لم تـتــوقع إيـران
ذلك وهــذا أمـر جـديـد عـلـيـهـا الـتـعـامل
مـــعه). وبـــدا االســـتـــيـــاء من الـــنـــفــوذ
اإليـرانـي واضحـاً خـالل االحـتـجـاجات
الـشـعبـية الـتي هـزت البالد في تـشرين
األول 2019 لــلــمــطــالــبــة بــإصـالحـات
سـيـاسـيـة ومـحاربـة الـفـسـاد وحتـس
اخلــدمـات في الـبالد إذ أعـرب خاللـهـا
ـتظاهـرون عن غضبهم حـيال طهران ا
مـتـهمـ إياهـا بأنـهـا مهـندسـة النـظام

السياسي في العراق.
وتـصـاعـدت حـدة الـغـضـب جتـاه إيران
خـــصــــوصـــاً بـــعــــد الـــقـــمـع الـــدمـــوي
الحـتـجـاجات تـشـرين الذي خـلّف نـحو
قـــرابـــة 600 قـــتـــيل وحـــوالى 30 ألف
جــريح واتــهم نـاشــطـون مــجـمــوعـات
مسلحة في إشارة إلى فصائل مدعومة
مـن إيران بـالـوقـوف وراء تـلـك احلـمـلة

وهو ما تنفيه الفصائل.
ويــوضح الـبــاحث ريــنـاد مـنــصـور من
مــركـــز تــشــاتــام هــاوس لألبــحــاث في
حــــديث لـــفــــرانس بــــرس بـــأن (إيـــران
خـســرت جـزءاً كـبـيـراً من قـاعـدتـهـا في
وسـط وجـنـوب الــعـراق بــعـدمــا كـانت
ـدة طـويلـة بـأنـهـا سـتـحـتفظ تـعـتـقـد و

بقاعدة موالية لها هناك).
ويـضـيف الـبـاحث بـأن (أحـزابـاً كـثـيرة
متحالفة مع إيران تواجه صعوبة أكبر

في احلفاظ على شعبيتها).
وجنـح الــعــديــد من مــرشــحي احلــشــد
ـان في الـشـعـبي من الـدخـول إلـى البـر
انــتـخـابـات الـعـام  2018الــتي شـهـدت
نـسبة مقـاطعة غيـر مسبوقـة مدفوع

ــــصــــرى اصــــبح { هل تــــرى ان الـــــدور ا
ضــروريـا فى الــيـمن النه مــقـبـول مـن جـمـيع

االطراف ?
دور مـصر فى الوطـن العربى قـائد منذ
فـجـر الـتـاريخ ولـقـد لـعـبـت مـصر دورا
كــبـيـرا فى صــد جـحـافـل الـصـلــيـبـيـ
ــصـرى والــتــتــار ولــهــذا فــان الــدور ا
مـقبول فى كافة االطـراف ونحن ننتظر
ان تـســتـعـيـد مـصـر دورهـا الـتـاريـخى
ـنـطـقـة الـعـربـيـة عـلى لـلـحــفـاظ عـلى ا
عــكس دور اجلــامــعــة الـعــربــيــة الـذى
اعــتــبـره ســلــبــيـا النه اصــبح رهــيــنـة

لبعض الدول .

UI¡∫  (الزمان) خالل لقائها مع الصاحلي

واعــادة الـبـنى الـتـحـتــيـة بـشـكل كـامل
ـنظـومـة التـربـويـة والصـحـية وبـنـاء ا

كذلك البنية األمنية).
وأثـار في الـوقت نـفـسه هدفـاً أسـاسـياً
ــــــســــــتـــــــوى األمــــــني آخــــــر عــــــلـى ا
واالســتــراتــيـجـي هـو إخــراج الــقـوات
األمـيركية من العراق واكتمال السيادة
وتــعـزيـز الـقــوات األمـنـيــة حـيث تـعـدّ
ــتـــحــدة الــقـــوة الــنــافــذة الـــواليــات ا
تواجدة في الـعراق وتسعى األخـرى ا
إلـى مـــقـــارعـــة الـــنـــفـــوذ اإليـــراني في
الـبالد.وفي بـلد تـتبدّل فـيه الـتحـالفات
بــعـد االســتـحـقــاق االنـتـخــابي حتـمل
ـــفــاوضـــات الــهـــادفــة إلـى تــشـــكــيل ا
حـــكـــومـــة أهــــمـــيـــة تـــفـــوق أهـــمـــيـــة
ـــقــاعـــد في االنـــتـــخـــابـــات وتــوزيـع ا
احلـــكــومـــة.يــخـــشى لـــذلك مــراقـــبــون
ودبــلـومـاســيـون وقــوع عـنف في حـال
ـوالـيـة إليـران مـثالً أرادت الــفـصـائل ا
الـضـغط لضـمان الـتـمثـيل الذي تـطمح

إليه في احلكومة.
ويـرى احملـلل السـيـاسي العـراقي علي
والـيـة إليران الـبـيـدر بأن (الـفـصـائل ا
حتــاول بـشـكل جــاد وحـقـيـقـي تـثـبـيت
نـفسـها وغـرز جذورهـا عمـيقا في رحم
الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة وفي احلـكـومات
ــتـعــاقـبــة). وأوضح بــأن (الـفــصـائل ا
تـعـمل بـشـكل مكـثف عـلى الـتـواجد في
قـــطــــاعـــات مـــخــــتـــلـــفــــة كـــاجلـــوانب
الـدبـلـوماسـيـة والـثقـافـيـة والريـاضـية
لـتـغـييـر نـظرة الـشـارع الـعراقي إلـيـها
بـأنها ال تسـتطيع التـواجد خارج إطار

نظومة األمنية والعسكرية). ا

لـكن في بـلـد عـادة مـا يأخـذ فـيه تـبـلور
ان الـتـحـالفـات الـسـيـاسيـة داخل الـبـر
حـيزاً كـبيـراً بعـد االنتـخابـات ستـكون
ـشاورات اخلـاصة بتـشكيل احلـكومة ا
قبلةز رحلة ا لف األساسي في ا ا

وتـعتبر الباحثة في الشأن العراقي في
مـجموعة األزمات الدولـية لهيب هيجل
بـأن (طهـران ستـبحث عن رئيس وزراء
ــكـنــهـا الــعـمل مــعه ويــكـون مــقـبـوالً

لبرنامجها).
وأضــــافت (في الـــعــــادة مـــرشح احلل
الـــوسط لــيـس بــاخلـــيــار الـــســيئ ألنه

مساوٍ لرئيس وزراء ضعيف).
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{ ســتــوكــهــولم) ,أ ف ب) - أفــتــتح
مـوسم نـوبل أمس االثـن مع تـصدر
ـتـعـلقـة بـالـلـقـاحات رواد الـبـحـوث ا
ـضادة لكوفيد-19 بـتقنية احلمض ا
ــرسـال (إم آر إن الــنــووي الــريــبي ا
ــرتـــبــطــة بـــعــمل إيه) والـــبــحـــوث ا
ــرشــحـ ـنــاعي الئــحـة ا اجلــهــاز ا
لـلفوز بجـائزة الطب علـى أن يستمر
أســـبــوعــا فــيـــمــا تــرخـي اجلــائــحــة

بظاللها عليه.
ـــكن ومـن اجملــاالت األخـــرى الـــتي 
تـكر روادها التواصل ب اخلاليا
ــنــاعي واكــتــشـاف وعــمل اجلــهــاز ا
سـبب لسـرطان الـثدي وعلم اجلـ ا
ضادات مـا فوق اجلينات ومـقاومة ا
احلـيويـة وفق ما قـال خبـراء لوكـالة

فرانس برس.
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ــســؤول عن مــتـالزمـة ريـت.ويــذكـر ا
مـــنـــذ ســـنـــوات اســـمـــا األســـتـــرالي
الــــبــــريــــطــــاني مــــارك فــــيــــلــــدمـــان
والـــبــــريـــطـــاني رافـــيــــنـــدر مـــايـــني
لــتـحــديــدهـمــا دور الـســيـتــوكـ في

فاصل الروماتويدي. التهاب ا
وهــنـاك أيــضـا جـولــيـان دايــفـيـز من
تـحدة لبـحثه حول مـقاومة ـملـكة ا ا
ــضــادات احلــيــويـة الــتي تــعــتــبـر ا

مشكلة صحة عامة خطيرة.
وفـيما سلّمت جوائز نوبل 2020 في
ـرة األولى التي خـضم الوبـاء هذه ا
جتـري فيها عـملية االخـتيار بكـاملها

في ظل كوفيد-19.
وأغــلق بــاب الــتــرشــيــحــات نــهــايــة
كـــانـــون الـــثــانـي/يــنـــايـــر وفي ذلك
ـاضي كــان فـيـروس الــوقت الـعــام ا
كــورونــا مـا زال مــحــصــورا إلى حـد
.ومــنــحت جــائـزة كــبــيــر في الــصــ
نـوبل لـلطب 2020 إلـى بحث مـرتبط
بـالـفيـروسـات وهو فـيـروس التـهاب
الـكــبـد الـوبـائي سي.يـسـتـمـر مـوسم
نــوبل مع جـائــزة الـفـيـزيــاء الـثالثـاء
والـكـيـميـاء األربـعـاء تلـيـهـما اآلداب
اخلـمـيس والـسالم اجلـمـعـة على أن
نح جائزة االقتصاد االثن ينتهي 
11 تشرين األول.وتبلغ قيمة جوائز
نــوبل هــذا الــعـام  10مـاليـ كـرونـة

سويدية ( 1,1مليون دوالر).

إلـيها على أنـها تسبق الـفوز بجائزة
نـــوبل.لــكـنّ كــثــيـــرين يــنـــظــرون إلى
غــيــابــهـمــا حــتى الــيــوم عن قــائــمـة
الــفـائـزين بــجـوائـز نـوبـل عـلى أنـهـا

حالة شاذة.
وقـال بيـندلـبري "بـالنـسبـة إلى هذين
الـشخـص قـد يكـون هنـاك شيء ما
ال نـعرفه".ومن ب الباحث اآلخرين
الـذين يعتـقد أنهم يـستحـقون جائزة
نـوبل رواد في مـجـال الـتـواصل ب
اخلـاليـا مـثل الـيـابــاني مـاسـاتـوشي
تـاكيتشي والعالم الفنلندي األميركي
إركـي روسـالتي وعــــــالـم األحــــــيــــــاء
الــبـريـطـاني ريـتــشـارد هـايـنـز.كـذلك
يــبـرز اسـمـا األمـيــركي ديـفـيـد ألـيس
والـــــرومــــانـي األمـــــيــــركـي مــــايـــــكل
غـرونست لدراسـتهما حول كيف أن
السلوك والبيئة يتسببان في إحداث
تــغـيــيـرات تــؤثــر عـلى طــريـقــة عـمل
اجلـيـنـات وهـو مـجـال يـعـرف بـاسم

علم التخلق.
ـعــركــة ضــد سـرطــان الــثـدي وفـي ا
ـكـن لألمـيـركـيـ ديـنـيس سالمـون
وماري كلير كينغ الفوز باجلائزة عن
اكـتشافهما حتديد جينات اخلطر ما

مهد الطريق أما تطوير عالجات.
ومـن بـ الــفــائــزين احملــتــمـلــ من
عـلماء اجليـنات اللبـنانية األمـيركية
هـدى الــزغـبي الـتي اكـتـشـفت اجلـ

وفـي هـــذه احلـــال تـــرى هــــيـــجل بـــأن
ـكــنــهــا "الـعــمل إمــا بــشـكل طــهــران 
مــبــاشـر مع مــكــتـبه أو عــلى األقل مع
جــهــات فـاعــلــة أخـرى مـن حـوله".وفي
هــذا اخلـصـوص يــؤكـد مـنــصـور بـأن
"الـنـقـطة احملـوريـة سـتـكون الـصـفـقات
الـتي جتـري خـلف الكـوالـيس لتـشـكيل
احلـــكـــومــة" مـــضـــيـــفــاً أنـه "في هــذه
ـا اضــطـلــعت طـهـران الــعـمـلــيـة لــطـا
تـاريخـياً بـدور كبـير. لـقد أثـبتت إيران
بـأنـهـا الالعب اخلـارجي األكـثـر نـفوذاً
عـنـدمـا يتـعـلق األمر بـتـشـكيل حـكـومة

في العراق".
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وقــعـت حــكـــومـــتـــا الـــعـــراق ودولــة
اإلمـارات  شـراكـة ســتـراتـيـجـيـة في
التحديث والتطوير احلكومي  تقوم
عرفـة واخلبرات على تعـزيز تبـادل ا
والـتـجـارب الــنـاجـحـة بـ الـبـلـدين.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(مديـر مـكـتب رئيس مـجـلس الوزراء
رائـد جـوحي ووزيــر شـؤون مـجـلس
الــوزراء االمـاراتـي  وقـعــا اتــفـاقــيـة
الـشـراكة الـسـتـراتـيجـيـة   بـحـضور

عدد من مسؤولي البلدين).
واضاف ان (الشـراكة تـهدف إلى نقل
جتـربـة حكـومـة اإلمـارات في تـطـوير
الــــعـــــمل احلـــــكــــومـي  واالرتــــقــــاء

ـــســـتــويـــات الـــكـــفــاءة واألداء في
مــنـظــومــة الـعــمل في الــعـراق   من
خالل إطـالق حــــــزمــــــة مــــــبــــــادرات
ومــشـاريع سـتــراتـيــجـيـة تــسـهم في
تعزيـز اجلاهزيـة للمـستقـبل وإيجاد

حلول مبتكرة للتحديات).
وأكد جوحي ان (الشراكة  تأتي في
إطـار الـعالقـات األخويـة الـتـاريـخـية
الــتي جتـمـع الـبــلـدين وشــعـبــيـهــمـا
الـشـقـيــقـ  واحلـرص عـلى تـعـزيـز
شـترك وتـنـسيق اجلـهود التـعـاون ا
ـا يـخـدم وتـطـويـر آفــاق الـعالقـات 
ـــشـــتـــركــة)  وتــابع ان ـــصـــالح ا ا
(احلكومـة وضعت خطـة عمل تتألف
من  11مــحــورا  وســنــســتــفـيــد من

خـطـة حـوكـمـة الـورقـة الـبـيـضـاء في
العراق  إضافة الى خبرات اشقائنا
في االمــــارات  فـي تــــنــــفــــيــــذ هــــذه
اخلطة)  مبيـنا ان (العـراق استطاع
أن يـــحـــرز تـــقــدمـــاً خالل الـــعـــقــدين
ـاضـي في مـخـتـلف اجملـاالت بـعد ا
عقـود من احلروب واحلـصار  واآلن
عــازمــون عــلى تــفــعــيـل مــا طــورنـاه
وسـنــعـمل بـنــفس اجلـديـة لــتـوسـيع
آفــاق الـشــراكــة وحتـقــيق مــسـتــقـبل

.( أفضل للشعب الشقيق
معربـا عن شكـره (لالمارات وسعـيها
الدائم لبنـاء جسور الشـراكة الهادفة
ــنــطــقــة خلـــدمــة اجملــتــمــعـــات في ا

والعالم). 
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من جــــانـــبه   قــــال الـــقــــرقـــاوي ان
(الـــشــراكـــة  تــبـــنى عــلى الـــعالقــات
تـينـة التي جتـمع البـلدين  وتـركز ا
على تـوسيع آفـاق مشـاركة اخلـبرات
والــــتــــجـــارب وقــــصـص الــــنــــجـــاح
ــــعـــرفي فـي تـــطـــويـــر والـــتـــبـــادل ا
اخلدمات احلكوميـة وتعزيز القدرات
ؤسسـية وحتـس احلوكـمة ونظم ا
قـــيـــاس األداء والـــتـــمـــيـــز  وبـــنـــاء
ـــهـــارات فـي اجلـــهــات الـــقـــدرات وا
احلــكــومــيــة الــعــراقــيــة  وتــطــويــر
اخلـدمات الـرقـمـيـة  من خالل تـبادل
ــعــرفـة واالســتــفــادة من اخلــبـرات ا
واألدلة والنماذج التطويرية لالرتقاء
ستويات الكفاءة واألداء احلكومي

وتقد أفضل اخلدمات).
مــؤكـدا ان (اإلمــارات حـريــصــة عـلى
مشـاركة جتـاربـها الـناجـحة مع كـافة

ــنــطــقــة والـعــالم احلــكــومــات في ا
ـــاذج الــــعــــمل واالســـتــــفــــادة مـن 
ــبــتــكــرة الــتي تــمـكــنت الــدول من ا
ـاذج جـديـدة تـطــبـيـقـهـا  البــتـكـار 
تـمـكن احلـكـومـات من إيـجـاد حـلـول
فـــعــــالـــة لـــلــــتـــحـــديــــات احلـــالـــيـــة

ستقبلية).  وا
من جهة اخرى  عقدت رئاسة شركة
الـنـفط الـوطـنـيـة اجـتـماعـاً مع ادارة
شغل شركـة سونانـغول االنغـوليـة ا
الـرئـيس حلـقل الـقـيـارة الـنـفـطي في

bL  œuK  ≠ œ«bG
ــوانئ اعــيــدت مـالكــات الــشــركــة الــعــامــة 
الـعراق وبـجهـود استـثنـائيـة عوامـة الداللة
الـبـحـرية رقم  30 الـى موقـعـهـا األصلي في
قـناة خـور عبـدالله بـعد ان وجـدت مقـطوعة

السالسل وزاحفة نحو اجتاه اخر .
وانئ  فـرحان الـفرطوسي وقـال مديـر عام ا
ان (رجــال الـبــحـريــة الــشـجــعـان يــعـمــلـون
جــاهـديـن من أجل سالمــة الـســفن ونـاقالت
الــنــفط الــتي تــأم مـوانـئ الـعــراق من خالل
تـأمـ وصـيـانـة عـوامـات الـداللـة الـبـحـريـة
ـنتشرة في ميـاهنا  مشيـرا الى توجيهات ا
وزيــر الـنــقل الـكــابـ نــاصـر حــسـ بــنـدر
الحـية الـشـبلي بـضـرورة تأمـ الـقنـوات ا

كافة) .
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ـدير الـعـام الـفني من جـانـبه وجه مـعـاون ا
لـلـشــركـة  احـمـد جـاسم نـعـيم مالكـات قـسم
الـسـيـطـرة والتـوجـيه الـبـحـري - في شـعبه
الـتنوير البحري وبالتعاون مع قسم االنقاذ
ومالحـة ام قـصـر بـاسـتـرجـاع الـعـوامـة رقم
30 الـتي اجنرفت خارج القنـاة الى موقعها
بـعــد ان  صـيـانـتـهـا واسـتـبـدال مـصـبـاح
االضـاءة وبعض السالسل الـضعيفة  وهي
تـعمل االن بصـورة صحيـحة  علـما ان هذه
الـعوامة هي عوامة استدارة للسفن الوافدة
ــغــادرة فـي قــنــاة خــور عــبــدالــله وعــدم وا
وجــودهـا او اجنـرافـهــا يـؤثـر عـلى عــمـلـيـة

االرشاد كعالمة للداللة البحرية .
وذكــر مــديــر قـــسم الــســيــطــرة والــتــوجــيه
الـبحري رمـزي ايشا داود ان مالكـات شعبة
ـساندة وتـنسيق عالي الـتنويـر البحري و
مع  قسم االتقاذ البحري والشؤون البحرية
قطوعة رقم 30 في قـامت بسحب العوامة ا
قــنـاة خــور عـبــدالـله ورفــعـهــا وجتـهــيـزهـا
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بـسـلسـلـة وثقـالـة جديـدة مع مـصبـاح انارة
جــديـــد واعــادتــهــا الى مـــوقــعــهــا االصــلي
بواسطة الساحبة السندباد والبانطون رقم
 6 27 والــرافـعـة كـاتـو الــعـائـدين الى قـسم
االنـقـاذ الـبـحـري) . ونـاقـشت الـشـركـة سـبل
االرتــقـاء بــاداء الـعـامــلـ في احملــطـات في
مـــيــنــاء ام قـــصــر الـــشــمــالـي واكــدت عــلى
ضــــرورة تـــطــــابق االعـــداد واالحــــجـــام في
الـبضاعـة تدوينـا وميدانـيا لتـقليل االضرار

وتعظيم االيرادات    
وقــال الــفـرطــوسي انه (حــسب تــوجـيــهـات
وزير النقل ناصر الشبلي ان ادارة ميناء ام
قـصر الشمالي ناقشت مع مسؤولي التفريغ
ــيـــنـــاء ســـبل والـــشـــحن واحملـــطـــات فـي ا
ـنــاولـة ودقـة الـعـمل في االرتــقـاء بـاعـمـال ا
احـتـساب االعـداد وحجم االوزان لـلـبضـاعة
الـواردة ومــتـابـعـتـهـا حلــ تـخـريـجـهـا من

يناء). ا
ـــعـــاون الــــفـــني احــــمـــد جـــاسم واوضـح ا
االسـدي انه (نظرا لـوجود اهمـية العمل في
مـوانئ ام قـصر يـتـطلب الـتـاكيـد على االداء
ــا يـتــعـلق بــعـمل االرصــفـة بــشـكل دقــيق 
ناولة وتطابق االعداد والساحات واعمال ا
ــثـــبت الــكـــتــرونــيـــا وورقــيــا واالحـــجــام ا
ومـيـدانــيـا وذلك لـتـقـلـيل االضـرار وتـعـظـيم
االرادات مـؤكـدا ان مـا مـنـاقـشتـه هو حث
الـعامـل في احملطـات على احلـرص والدقة

في عملهم) .
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واعـلـنت  الـشـركـة عن مـنـح مـيـنـاء ام قـصر
الـشمالي التـجديد السنـوي لشهادة اجلودة

ية  العا
وقــال  الـفـرطــوسي انه (حـسب تــوجـيـهـات
وزيـر النقل نـاصر حسـ بندر الـشبلي وان
مــيـنــاء ام قـصــر الـشـمــالي مــنح الـتــجـديـد

الــســنــوي لـشــهــادة اجلــودة بـعــد تــطــبـيق
ية مـتطـلبـات ومعايـير أنـظمة اجلـودة العـا
مـشـيرا ان (هـذا االمر يـحافـظ على الـسمـعة
يـناء  واوضح يـة التـي يتـمتع بـهـا ا الـعـا
ـديـر العـام ان الـتجـديـد السـنـوي لشـهادة ا
ـيـنـاء ام قـصـر الـشـمـالي ـيـة  اجلـودة الـعـا
وانئ جـاء بعد جـهد متـواصل من مالكات ا
قدمة للعمالء والسفن لألرتـقاء باخلدمات ا
الـــتي تـــؤم مـــوانئ الـــعـــراق بـــهـــدف رضــا
الـزبون).   يذكر ان مـيناء ام قصـر الشمالي

ـــاضي 2020 شــــهـــادة مــــنح فـي الـــعــــام ا
ـتــكـامل الـذي ــيـة  لـلـنــظـام ا اجلــودة الـعـا
يـشـمل شهـادة أدارة اجلـودة وادارة البـيـئة

هنية  . وكذلك شهادة الصحة والسالمة ا
واســتــقـبــلت الـشــركــة  اجلـمــعـة  4 ســفــنـاً
جتـارية بحمولة حاويات رست على ارصفة
مـينائي ام قصر الشمالي واجلنوبي . وقال
 الـفـرطوسي ان (مـينـائي ام قصـر الشـمالي
واجلــنـوبي يـسـتــقـبالن يـومـيــا الـعـديـد من
الـسفن التـجارية وناقالت الـنفط وهذا دليل

ــواطـنــيــنـويــتـســبب بــاضـرارمــاديـة ا
ـواطـنـ ونــفـسـيـة تــسـتـهـدف قــوت ا

ومـصـادر ارزاقهم). والحـظت (الـزمان)
ــكــلــفــة بــعــد ذلـك انــســحــاب الــقــوة ا
ركـز االنـتـخـابي بـعد رفض بـحـمـايـة ا
اهـالي الزقاق قـطع الطريق دون سابق
انـذار. وكان عـدد من أصحاب احملـالقد
تـوقـفـوا امـام محـالـهم بـيـنمـا الـدهـشة
والـسـخط يـرتـسـمـان عـلى وجـهـوهـهم
وزاروا (الـزمـان) لـتأكـيـد رفضـهم لـهذا
األســلـوب في حـمـايــة مـراكـز االقـتـراع
واســـتــهـــداف قــوتـــهم الـــيــومي ورزق

عيالهم. 
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وشــكك اخــرون بــكــفــاءة هــذه اخلــطـة
الـتي جاءت اثر سلسة من االجتماعات
فـي وقت لم تـــأخــذ بـــنــظـــر االعــتـــبــار
الـتأثـيرات السـلبيـة الي اجراء من هذا
ــواطــنـ ــصــلــحــة ا الــنــوعال يــقــيم 
طلوبة وال يأخذ في االعتبار األهمية ا
ــمــنــهــجــكــمــا حــصل في الــتــدمــيـــر ا
الــــتــــظــــاهـــــرات او يــــحــــصل االن في
االنـــتــخــابــات. وطـــرح احــد أصــحــاب
احملـــال ســـؤاال عــلـى رجل شـــرطــة في
ـكان شـاكيا له من قـطع الزقاقـفأجاب ا
(ال نــعــرف.. نــحن مــكــلــفــون وحــالــنــا
حـالـكم.. ال حول وال قـوة)ورفع صاحب
مـــحل اخــرصـــوته قــائال ان (ثـــانــويــة
الـــنــظـــامــيــة تـــشــكـل ضــررا لـــلــزقــاق

وتــصـوروا انــهـا تـركت انــقـاضــا عـنـد
احـدى بواباتهامنـذ شهرينتحولت الى
مـــكب لـــلـــنـــفـــايـــات روائـــحــهـــا تـــزكم
االنــوفـوهـا هي الـيـوم تــتـسـبب بـقـطع
ارزاقـنـا وعـرقة وصـولـنـا الى  محـالـنا
بــحــجــة اتــخـاذهــا مــركــزا لالقــتـراع).
ويــنــتــشــر نــحــو 50 رجـل شــرطــة في
الــزقـاق مـنــذ الـصـبــاح الـبـاكــر بـهـدف
تـأم مركـز االقتراع الـذي لن يفتح اال
بــعــد  8 أيــامــأي صــبــاح  10تــشــرين

األول اجلاري. 
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ـدير عام وفـور ذلك اتصـلت (الزمان) 
هـندس احـمد دائـرة بـلديـة الرصـافـة ا
اخلوام وعرضت شكوى الرجل فأرسل
ـــكـــان من طـــاقـــمـــاً وآلـــيـــات وأفـــرغ ا
االنـــقـــاض واالزبـــال.في غـــضـــون ذلك
إشـــرافه رئـــيس اجلـــمـــهـــوريــة بـــرهم
ــثــلــة االمــ الـعــام لال صــالح وو
ـتحدة جين بالسـخارت على عملية ا
مـحاكاة لالنتخـابات. وقال صالح على
هــامش زيــارته لــلـمــفــوضـيــة الــعـلــيـا
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تــتـــرقب االوســاط الــشــعـــبــيــة مــوعــد
انـتخابات تشرين مع بد العد التنازلي
لـالســـتـــحــــقـــاق وسط تــــأهب رســـمي
حلـمــايـة االنـتـخـابـات من اي خـرق قـد
يـؤثـر عـلى  اجـراء االقـتـراع فـي مـوعد
قبل. وناشد أصحاب ـقرر االسبوع ا ا
مــــصــــالح واعــــمــــال رئـــيـس الـــوزراء
ـا مــصـطـفـى الـكـاظــمـيــإعـادة الـنــظـر
وصف انـه خطـة امنـيـة حلمـاية مـراكز
االقتراعأدت الى قطع ارزاقهم وتعطيل
أعـمـالـهم الـيـومـيـة.وكـانت قـطـعات من
الـشـرطـة االحتاديـة وغـيرهـاقـد شرعت
مـــنــذ اول امس االحـــدبــقـــطع اوصــال
مـنــاطق بـغـداد بـذريـعـة  تـأمـ مـراكـز
االقـتـراع دون الـنـظـر الى مـا سـيـخـلفه
واطن وشل ذلـك من تعطيل العـمال ا
ارزاقــهم. وفي مـجـمــلـهـا تـعــتـمـد عـلى
الـوارد اليومي.وشهـدت (الزمان) حالة
غــيـر مــسـبــوقــةبـذريــعـة تــأمـ مــركـز
االقـتراع في مـدرسة ثـانويـة النـظامـية
لــلـبـنــ الـكـائــنـة في زقـاق  71مــحـلـة
101.فقد توقفت شاحنة سوداء طويلة
عــنــد مـــدخل الــزقــاق من جــهــة مــركــز
شــرطــة الـســعــدونــوقـامت اجملــمــوعـة
دخل ـكلفة بالواجب بقطع جزء من ا ا
االخـــر لــــلـــزقـــاق بـــواســــطـــة مـــشـــبك
حــديــدوقــال أصــحــاب مـطــابع وورش
ـــركــــبــــات وجــــيـــرانــــهم ان إلصـالح ا

(الـعملـية إياهـا تسببـت بقطع ارزاقهم
النـهم يـعـمـلـون في نـطـاق هـذا الـقطع)
وأضـــافــوا ان (هــذه الـــعــمــلـــيــة تــمت
بــــالــــتـــــزامن مع الـــــعــــيــــد الــــوطــــني
لـلعـراقالذي يـفترض ان يـكون منـاسبة
فـرح ولـيس مشـكلـة جـديدةتـضاف الى
هـمـومهم)وتـساءلـوا (ما ذنـبهم بـحيث
لم تـأخـذ األجهـزة األمنـيـة في االعتـبار
مـصالح الناس وترى ان مـا طلب منها
اهـم واشـرف من تــأمـ ارزاق الــنـاس
في ظــرف يـشـهـد ضــغـوطـات ال حـصـر
واطن حتت لـها لـلمـعيـشة يـتحـملهـا ا
عــــــــــنــــــــــوان االنــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــات
ـــقــراطـــيـــة)مـــؤكــديـن ان (هــذه والـــد
الــطـريـقــة الـبـائــسـة في تـأمــ مـراكـز
االقـــتـــراع تـــعـــنـي انـــهم ســـيـــظـــلـــون
مـحــاصـرين ومـسـتـهـدفـ في ارزاقـهم
ـدة ثمانـية أيام بـليالـيها ونـهاراتها).
وشــددوا عــلى الــقـول (نــطــالب رئـيس
ــعــنــيـة الــوزراء والــلــجـنــة األمــنــيـة ا
بـــزيــارة الـــزقــاق كـــمـــثــال عـــلى ســوء
الــتــصــرف األمــني و عــدم إيالء ارزاق
ـــواطــنـــ ومــصــاحلـــهم االهـــتــمــام ا
طلوبة من حكومة يجب ان والـرعاية ا
حتــرص عــلى مــشــاعــرهم وعــوائــلــهم
وعـدم ضرب ذلك عرض احلـائط بحجة
تـأم االنـتخابـات) وأضافـوا (اليوجد
بــلـد في الـعــالم يـخـوض االنــتـخـابـات
الــتـي يــقــال انــهــا من اجل مــصــلــحــة

ـــســتـــقــلـــة لالنــتـــخــابـــات وإشــرافه ا
شــخــصـيــا عـلـى عـمــلــيـة احملــاكـاة إن
ُثل ـقـبل مـفـصلـي و (اقـتـراع األحـد ا
نـقطـة حتوّل في تـاريخ العـراق)مشدداً
ــســتــلــزمـات عــلى (أهــمــيــة تــوفــيــر ا
الـضـروريـة لـصـيـانـة إرادة الـعـراقـيـ
بـدون قيمومة أو تدخل أو وصاية).من
جـــانـــبـــهـــا ,اعـــربـت بالســـخـــارت عن
(تـمنياتها للـعراق بالتوفيق خالل هذه
االنــتـخـابــات). وكـانت بالســخـارت قـد
ـي أكـــــــــــــــدت أن  800مـــــــــــــــراقــب أ
ســــيـــــشــــاركــــون فـي االنــــتــــخــــابــــات
الـعـراقيـة.وكشـفت االم الـعام حلـركة
عـصائب اهل احلق قيس اخلزعلي عن
اجلـهـة االسـاسـيـة الـتي تـخـتـار رئيس
ــــقـــبل وشـــروط ذلك. وقـــال الـــوزراء ا
اخلـــزعـــلي فـي تـــصـــريح مـــتـــلـــفــز أن
(الــعـامل االسـاسي في اخـتـيـار رئـيس
ـقـبل هـو عـدم وجـود اشـارة الــوزراء ا
ــــــرجـــــعــــــيـــــة حــــــمـــــراء ضــــــده من ا
الــديـنــيـة)مــؤكـدا ان (هــذا رأي داخـلي
ومـن ثم رأي القـوى السـيـاسيـة وتأتي

بـعـد ذلك آراء الـدول االخـرى)مبـيـنا ان
(الـشـرط األول لتـحالـف الفـتح على أي
رئــيس وزراء قـادم هـو خـروج الـقـوات
األجــنــبــيــة من الــعـراق ,واذا شــكــلــنـا
ـرتقبة الـكتلة االكـبر بعد االنـتخابات ا
فــــانه ســــيــــتم تــــقــــســــيم دور رئــــيس
احلـكـومة الى قـسمـ االول هو اداري
مــثل نـقل مـوظــفـ وغـيــرهـا والـثـاني
يــتـعـلق بـقـرارات الــدولـة).مـشـيـرا الى
(اتــفـاق غـالـبـيـة االطــراف الـسـيـاسـيـة
عــلى ابــعــاد طــريــقــة اخــتــيــار رئــيس
قبل عن مـسألة الشـخصنة). الـوزراء ا
فــيــمــا تــوقــر تــقــريــر بــريــطــاني فــوز
احلـزب الكردي االساسي وتشكيل
حتـالف مع احـد اجلهـات السـياسـيةاذ
فـاوضات غـير رسـميـة قبل انه (وفـقـا 
قراطي الـتصويتـسينضم احلـزب الد
الـكـردسـتـانيـبـقـيادة الـرئـيس مـسـعود
الـبــارزانـيـالى ائـتالف غـيـر رسـمي مع
الــصــدريـ لــتــشــكـيل حــكــومــةفي مـا
ســـــيـــــتــــحـــــالـف االحتــــاد الـــــوطـــــني

الكردستاني مع حتالف الفتح). 

nOCM∫ آليات االمانة تنضف موقع ثانوية النظامية للبن
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محافظـة نينـوى . وقال النائب االول
ـديـر الـتـنـفـيـذي لـرئـيس الــشـركـة  ا
حــامـــد يــونس ان (رئــيـس الــشــركــة
احسان عبـد اجلبار اسـماعيل ترأس
اجتـمـاعاً عـبر الـدائرة الـتـلفـزيونـية
ضم الرئيس الـتنفـيذي وادارة شركة
سونـانـغول االنـغـوليـة وادارة شـركة
نـــفط  الــــشـــمـــال ودائــــرة الـــعـــقـــود
والتراخيص الـنفطـية   وذلك لبحث
خطط تطوير حقل القيارة والتعجيل
بــتـنـفــيـذ تـوجــيـهـات الــوزارة بـشـأن

زيادة االنتاج وتصريف النفط اخلام
  فـضالً عن حتـس آلـيـات حتـس
ـا يــحـقق اعــلى مـردود نــوعـيــته و
اقــتــصــادي)  مــشــيــرا الى (حــرص
الوزارة والنـفط الوطـنية عـلى تذليل
ـالــيـة ــعـوقــات الـفــنـيــة وا جــمـيع ا
وغــيـرهــا من اجل حتــقــيق االهـداف
اخملطـط لهـا). وتـابع ان (اجملتـمـع
استمـعوا الى برنـامج وخطط شركة
سـونــانـغـول والــيـات الـتـنــفـيـذ وفق

البرنامج الفني). 

ـوانئ اجلـاذبة عـلى أن مـوانئ الـعراق من ا
يـة مشيرا الى لـشركات النـقل البحريـة العا
تواصل من قبل وزير النقل الكاب الـدعم ا
نــاصــر حــســـ بــنــدر الــشــبــلي ألجل رفع

مستوى االيرادات وتعظيمها) .
ينائ أستقبال اليوم أربع سفن الفـتا ان (ا
جتـارية بحـمولة حـاويات مخـتلفـة االحجام
ــواد جـرت الــعـمـلــيـات عـلــيـهـا ومــتـعـددة ا
ـينـائ بـالـتنـسيـق والتـعاون بـ إدارتي ا

الحة البحرية). وا
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شاكل التي يـعاني منها الناس عـلى اختالف بلدانهم وأديانهم مـشكلة التناقض من أهم ا

ب النظرية والتطبيق :
تهم بر حتى تثبت ادانتُه وال يجوز أنْ تنتزعُ منه االعترافات بالتعذيب  فا

ويحق له أنْ ال يدلي بشيء االّ مع حضور احملامي الذي يوكله .
ستوى النظري . هذا على ا

وتـون من شـدة الـتعـذيب خالل الـتـحقـيق لـيـسوا أمـا عـلى مـستـوى الـتـطبـيق فـانّ الـذين 
بقليل ..!!

-2-
واآلن 

ا صنعه رسول الله (ص) ح دَنَتْ وفاتُه  جاء وقت التذكير 
سجد  فلمـا اجتمعوا خـطب فيهم خطبـتَهُ الشهيرة التي سلم فـي ا لـقد أمر باجتـماع ا

قال فيها :
(إنّ ربي عزّ وجل حكم وأقسم أنْ ال يجوزه ظلمُ ظالم) 

فناشدتكم بالله ايّ رجل فيكم كانت له قِبَل محمدٍ مظلمة االّ قام فليقتص منه 
فالقصاص في دار الدنيا أحبُّ اليّ مِنَ القَصاص في اآلخرة على رؤوس 

الئكة واالنبياء . ا
فقام اليه رجل مِنْ أقصى القوم يقال له : سوادة بن قيس فقال له :

فـداك ابي وأمي يـا رسول الـله  استـقبـلـتُك وأنتَ على نـاقَتِكَ الـعـضبـاء  وبيـدك القـضيب
مشوق  فرفعتَ القضيب وأنتَ تريد الراحلة فأصاب بطني  فال ادري عمداً أو خطأ ? ا

فقال (ص) :
" مَعاذَ اللهِ أنْ أكون تعمدت "

ثم قال :
مشوق  يا بالل قم الى منزل فاطمة فائتني بالقضيب ا

دينة : فخرج بالل وهو ينادي في سكك ا
معاشر الناس 

مَنْ ذا الذي يُعطي القصاص مِنْ نفسه قَبْلَ يوم القيامة 
فهذا محمد يعطي القَصاص من نفسه قبل يوم القيامة .

مشوق حتى ناوله رسول الله (ص) فقال رسول الله (ص) : ثم أنّ بالالً جاء بالقضيب ا
أين الشيخ ?

فقال الشيخ :
ها أنذا يا رسول الله بأبي أنت وأمي 

فقال (ص) :
" تعاَل فاقتص مني حتى ترضى "

فقال الشيخ :
فاكشفْ لي عَنْ بطنِكَ يا رسول الله  

فكشف (ص) عن بطنه 
فقال الشيخ :

وضع القصاص من بطن رسول الله من النار يوم النار فقال رسول الله (ص) : أعوذُ 
يا سوادة بن قيس :
" أتعفو أم تقتص ? "

فقال :
بل أعفو يا رسول الله 

فقال (ص) 
" اللهم اعف عن سوادة بن قيس  كما عفا عن نبيّك محمد "

راجع منتهى اآلمال /ج / 1ص  142
أرايتَ كيف اقترنت النظرية بالتطبيق ?

لـقد أعطى الـرسول (ص) لسـوادة حق االقتصـاص منه  كمـا لو أراد أنْ يقـتص من غيره
دون اي فرق أو تمييز  

وهنا تكمن العظة .
ويكمن الدرس العظيم .

ـكـنُ أنْ يُـقـارن بسـيـد الـرسـل واالنبـيـاء مـن احلـكام إنّ مَنْ ال 
والرؤساء ال يسمح الحد بأنْ يطبق عليه القانون فهو مستثنى

من كل تلك القوان العقابية ..!!
انّ من اآلفات الكبرى التي نعانيها :

التـجارة بـالشـعارات الـتي يرفـعهـا السـياسـيون دون أنْ جتد
لها اي تطبيق..!!
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يتطلع الشـباب العربي اليوم الى الـتعبير عن آرائـهم ومشاكلهم بحـرية ودون قيود بعد ان
فشل االعالم الـتقلـيدي في االستـجابة لـهذه التـطلعـات الشبـابية ولـذلك ظهر في عـصرنا
ـقصـود به اعالم الـتـواصل االجتـمـاعي الذي احلـالي مـا يطـلق عـلـيه باالعالم اجلـديـد وا
ـقـيـد مـثل الـتـلـفـزيون يـسـتـخـدمه الـشـبـاب والذي يـخـتـلف تـمـامـا عن االعالم الـتـقـلـيـدي ا

سموعة والصحف .  واإلذاعة ا
ـقـراطـيـة هـذا االعالم اجلــديـد انـتج وطـور شـيـئـا لم تـعـرفـه األجـيـال الـسـابـقـة وهـو (الـد
ـقـراطـيـة هي (حـريـة الـتـعـبـير) فـان االعالم ـا كـانت احـد اهم قـيم الـد االلـكـتـرونـية )  و
ثل التـعبير عن الرأي دون قيود حكوميـة او سلطوية  فاصبح التدفق االخباري اجلديد 
سـيطر لدرجـة ان التلـفزيون بدأ الـهائل عبر وسـائل التواصل االجـتماعي دون قيـود هو ا
يعـتمد عـلى هذه الـوسائل في بعـض اخباره وتـقاريره ولـم يعد بـإمكان االعـالم التقـليدي
مجـاراة هذا االعالم اجلـديد الذي اوجـد لغـة مشتـركة للـشبـاب واتاح لهم  حـرية احلوار
والــتـعـبـيـر عن الـراي والـتــنـسـيق لـتـحـقــيق امـالـهم وطـمـوحـاتــهم بـعـيـدا عن قـيـود االعالم

التقليدي.
ومع  ان  مصداقيـة االعالم التقليدي تـبدو في بعض األحيان  اقـوى من مصداقية مواقع
. ولكن التواصل االجـتمـاعي التي تـظهر فـيها اخـبارا كـاذبة ومعـلومـات زائفة هـنا وهـناك
ـثال ال احلـصـر فان وعـلى سـبـيل ا االعالم اجلـديـد يكـون اكـثـر مصـداقـيـة  في االزمات 
انـتـفاضـة تـشـرين الـشـبـابيـة في الـعـراق قـد هيء لـهـا عبـر وسـائل الـتـواصل االجـتـماعي
ـصداقـيـة عـاليـة أدت الى تـفـجـيرهـا مـنـذ األول من أكتـوبـر/تـشرين 2019. وقـد أثـبتت
تـصريـحـات الـشـبـاب  واحاديـثـهم وتـصـرفـاتهم فـي ساحـة الـتـحـريـر ببـغـداد والـسـاحات
بـهرة ـعلـومات واألفـكـار ا تـلـئ بـا األخرى في احملـافـظات الـوسـطى واجلنـوبيـة  انـهم 
قراطـية االلكترونية) التي صنعها لـهم االعالم اجلديد وحرية الـتعبير التي اوجـدتها (الد
وجه باجتاه واحـد .فقد راينا شبابا لم قيد لـلفكر وا بعيدا عن وسائل االعالم الـتقليدي ا
يكـملوا تعـليمهم اجلـامعي يتـحدثون بلـغة السيـاسي الـكبار  يطـرحون أفكارهم واراءهم
بثـقة عالـية وحتليـل منطقي مـقبول ومـقنع  يؤكـد ان أسلوب الـتجهـيل الذي مورس ضدهم
قـراطية منـذ احتالل الـعراق عام  2003 وخالل  16 عاما لم يـكن له تأثـيره بفـضل الد

علومة واخلبر وتبادل األفكار واآلراء بحرية مطلقة . االلكترونية التي توفر لهم ا
عنى آخر ان انتفاضة الشباب في العراق عبرت عن نفسها عبر (االعالم اجلديد) بكل  
ملـوك لقـوى السلـطة غـير مؤثـر وغير حرية ومـصداقـية في ح كـان االعالم التـقليـدي ا
مقبول وغيـر مقنع مهما حـاول تبرير مواقفه بـحيث ان هذه القوى التـجأت في النهاية الى
ـفـرطـة فـقــتل مـنـهم حـوالي  700 شـابـا وجـرح حـوالي  25 الف من اسـتـخـدام الـقــوة ا
ـقـراطـية ـنـتـفض الـرصـاص الـقاتـل برصـاص الـد ومع ذلك قـابل الـشبـاب ا ـتـظـاهـرين ا

االلكترونية.
ـكن ان ـقــراطـيـة وحـريـة الـتـعـبـيـر بـامـتالكه مـا  اذن فـان جـيل الـشـبـاب سـيـتـمـتع بـالـد
نـسمـيه(سـلـطة الـتـكنـلـوجـيا) الـتي سـتـحكم الـعـالم تـدريجـيـا  ولن تسـتـطـيع قوى االعالم
الـتقليـدي االستمـرار مهما قـاومت  حتى وان جلأت الى مـحاولة القـتل واالغتيـال وتكميم

االفــواه وحـجب مــواقع الـتـواصل االجــتـمــاعي و تـشـريع  الــقـوانـ
ة االلكترونية . اجملحفة مثل قانون اجلر

ــقـراطـيـة   وفي تــقـديـري فـان (ســلـطـة الــتـكـنـلــوجـيـا) (والـد
االلكتـرونية) هي التي سـتسود في الـقرن الواحـد والعشرين
ا سـيـؤدي الى انهـيـار وسقـوط سـلطـة االعالم الـتقـلـيدي 
وســيـكــون الـتـجــديـد هــو الـطــريق الـذي ســتـســلـكـه األجـيـال
عـاصرة  وفي مـقـدمتـهم الـشبـاب الـعربي لـصنع الـشـبابـيـة ا

مستقبلهم بعيدا عن طريق االعالم التقليدي .

ِ من الـعـتـادِ (الفـشك) أبنـاءُ الـريفِ قـبلَ أكـثـرِ من أربـعـةِ عـقـودٍ كـانـوا يَـسـتـخـدمـونَ نَـوعـ
َ (الشَدَّادة) عادُ تَصنيعُهُ في البـيوتِ أو عندَ بعضِ احلِرفي األصلِي (الكُرخان) والـعِتادِ ا
وأكـثرُ مـا كـان يُـستـخـدَمُ الشـدَّادةُ في عـتـادِ بنـادقِ الـصَّيـدِ (حَـتى في هــذهِ األيامِ ) إذ أنَّ
ـقـبولُ الـذي فيهِ ـعـادِ تَصـنـيعهِ (الـشدَّادة) فـهـناكَ ا هنـاك أكـثرَ من نـوعٍ من هــذا العـتادِ ا
احلـدّ األدنى من األمــانِ وهـنـاك الـرَّديء والــرَّديء جـداً والـذي في أغــلبِ األحـيـانِ أمـا ال
يُطـلقُ البارودُ مـنه أو إذا انفـجرَ فإنَّهُ يُـسببُ األذى لـلبنـدقيةِ أو لـلرامي أو لـكليـهِما إذ إنَّ
دى صالحيَّتِهِ وأمانهِ وأنَّه (ما يفشل َ هـذهِ األنواعِ يحتاجُ إلى خبرةٍ ومـعرفةٍ  التمييـزَ ب
تلـكاتِهِ من حرامـيةِ اللـيلِ ) أما في السـياسةِ صاحـبهُ في الصيـدِ او للدفـاعِ عن البـيتِ و
فـإنَّ الكـثيـرَ من الـنوابِ احلـاليـ والسـابـق أوهَـموا نـاخبـيهِـم أنَّهم أفـضلُ من يُدافعُ عن
هُم اكتَـشَفـوا مبـكـراً أنَّهم حـريصـونَ علـى الدفـاعِ عن مصـاحلِهِم حقـوقِهِـم ويَحـميـهِم ولكـنـَّ
الـشـخـصيـةِ والـعـائـلـيةِ واحلـزبـيـةِ وال يـكـتـرثونَ لـلـضـررِ الـذي يُـصيـبُ ناخِـبـيـهِم أو هَـيـبةِ

ـرشحَ سواء أكـان نائـباً سـابقاً أم . تـأكد أنَّ ا ؤسـسةِ الـتشـريعـيةِ ا
جـديداً  عـلى النـيـابةِ اليـكونُ هـو مَن يُـسببُ لكَ األذى أو يُـضِرُّ
ؤسسةِ التشـريعيةِ ويدافعُ عن حـقوقِكَ بكل شجاعةٍ بسمعـةِ ا
وأمانةٍ ونزاهـةٍ وشفافيةٍ  وتَـذكر أنَّ عَدمَ قُدرتِكَ علـى التمييزِ
جتمعِكَ َ يؤدي إلى اإلضرارِ بـكَ أوالً ومن ثَمَّ  ـرشح َ ا ب
وبـلــدِكَ . فـأحــسِن االخــتـيــارَ وابـتــعـدْ عن أصــحـابِ الــوعـودِ

. والبرامجِ اإلنتخابيةِ الشَّدَّادةِ
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ـستـنـصـريـة جـلـسة تـقـيم  اجلـامـعـة ا
مـــعـــلـــومـــات عـن االحـــداث احلـــالـــيــة
بــالــشــرق االوسط  ومــوقـف الــعـراق
تـستضـيف فيهـا اخلبيـر الستـراتيجي
(ضـابـط وسـفـيـر ســلـيم شـاكــر االمـام 
مـتقاعد)  يقدم رؤية عميقة لالحداث 
واول قــائــد اوقف الــصــهــايــنــة ومــنع
احـــتالل دمـــشق خالل حـــرب تـــشــرين
1973وهــــــو   خــــــريج اجلــــــامــــــعـــــة
ـستـنـصريـة كلـية الـعلـوم السـياسـية ا
ــلـكـيـة 1974 والــكـلـيــة الـعـســكـريـة ا
1958اخـــــــــــر دورة قـــــــــــبـل احلــــــــــكـم

اجلمهوري. 
كــمـا يــتـحــدث عن  الـذكـرى 48 احـدث
حــرب تــشــرين 1973وازمــات الــشــرق
ــنــطــقــة االقــلــيــمــيــة  بـ االوسط وا

تـشرين 1973- تـشرين 2021 تـناقش
رؤيــة مـسـتــقـبل الـعــراق. ويـشـارك في
يون  وبـاحثون وضـباط قوات االكـاد
امـــنـــيـــة ووســـائل اعالم  يـــرسخ دور
اجلـامــعـة والـتـعـلـيم الـعـالي  وتـقـد

ـنطقة ـــــــا يـحدث با مـوقف اراءهم 
 واهــــــــــمـيــة دور الــــــــعـراق فــيـهـا.
وافـــــق وذلــــــك يــــــوم الــــــــثالثـاء ا
5 تـــشــرين االول اجلـــاري الــســـــــاعــة

. 9/30صباحاً

وانئ تعيد عوامة الى موقعها l∫ مالكات ا u

سليم
شاكر
االمام
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ـقـر الـعام عن (( تـعـلن نـقـابـة صيـادلـة الـعـراق-ا
بـيـنة حـاجـتهـا الى الـوظائف بـاالخـتصـاصـات ا
فـعـلى الـراغـبـ ادنـاه لـلـعـمل فـي مـقـر الـنـقـابـة 
ؤهالت ن تتـوفـر فـيـهم الـشـروط وا بـالـتـقـد 
تــقـد طـلب بـذلك مـرفق مـعه (الـسـيـرة الـذاتـيـة)
ـدنـيـة(او الــبـطـاقـة لــلـمـتـقــدم وهـويـة االحــوال ا
الوطـنيـة) وبطاقـة السكـن ويتم تسـليـمها لـلقسم
عـلما ان اخـر موعد االداري في نقابـة الصـيادلة 
وافق  ١٢ /  ١٠ للـتقد سـيكـون يوم الـثالثاء ا

((/٢٠٢١
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: مدير حسابات اوالً
طلوبة: ؤهالت ا ا

١. ان يــــــــكــــــــون حـــــــائــــــــزا عــــــــلـى شــــــــهـــــــادة
الي الـبكـالـوريـوس(على االقل) في الـتـخـصص ا
واحملــاســبـي مع خــبــرة ال تــقل عن ١٨ ســنــة في

الية.. االعمال احملاسبية وا
٢.ان يكون من سكنة محافظة بغداد.

ثانيا: برمج:
طلوبة : ؤهالت ا ا

١- لــديه شـهــادة الـبــكـلـوريــوس (عـلى االقل) في
احلاسبات.

٢- لــديه خـبــرة ال تـقل عن  4ســنـوات في مــجـال
علومات . البرمجة وتكنلوجيا ا

٣- لـديه مــهـارة في اســتـخــدام لـغــات الـبــرمـجـة
وادواتها مثل 

c+ ,java ,java script, angular, ra- 
zor,bootstarp.

٤- من سكنة محافظة بغداد.
ثالثا: مصور 

طلوبة : ؤهالت ا ا
١- لـديه شـهادة الـبـكـلوريـوس او الـدبـلـوم (على

االقل) ويفضل في االختصاصات ذات الصلة.
ونتاج . ٢- اتقان التصوير (الفديو والفوتو) وا
٣- اتــقـان الــعــمـل عـلـى بــرنــامج الــفــوتــوشـوب

والتعديل.

٤- من سكنة محافظة بغداد
رابعا: مصمم مواقع الكترونية 

طلوبة : ؤهالت ا ا
١- لــديه شــهــادة بــكـــلــوريــوس )عــلى االقل( في

احلاسبات
٢- لـديه خبرة التـقل عن سنة فـي مجال الـبرمجة

علومات.  وتكنلوجيا ا
ـسـتـخـدمـة ٣- لـديه خـبـرة في لـغـات الـبـرمـجـة ا
واقع االلكترونية والتطبيقات . لتصميم وبناء ا

٤- من سكنة محافظة بغداد.
 خامسا: موظف ادارة(مشرف بيانات)

طلوبة : ؤهالت ا ا
١- لــديه شـهــادة الـبــكـلـوريــوس (عـلى االقل) في

احلاسبات او االدارة .
٢- لـديه خبـرة عمـلـية ال تـقل عن سـنتـ في هذا

اجملال.
ـــام تــام بـــادخــال واخــراج ٣- لــديه مـــعــرفــة وا

البيانات ومعاجلتها.
٤- من سكنة محافظة بغداد.

سادسا: كاتب طابعة
طلوبة : ؤهالت ا   ا

١- لديه شهادة الدبلوم (على االقل) في االدارة .
٢- لـديه خبـرة عمـلـية ال تـقل عن سـنتـ في هذا

اجملال 
٣- لديه معرفـة تامة ومهارة باستخدام احلاسبة

وقواعد اللغة الغراض الطبع وبسرعة مقبولة.
ـام بـاللـغة االنـكـليـزيـة الغراض الـطبع ٤- لديه ا

ومعاجلة النصوص.
٥- من سكنة محافظة بغداد.

سابعا: ام صندوق
طلوبة: ؤهالت ا ا

١- شهادة البكلوريوس(على االقل) في احملاسبة
مع خبرة ال تقل عن سنت في هذا اجملال.

٢- ان يكون من سكنة محافظة بغداد.
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دائرة كاتب العدل العدول 
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباح

العدد/ ٢٧٠٠٠
السجل ١٣٥/

التاريخ / ٢٩ / ٨ / ٢٠٢١
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ـفـوض لـشــركـة مـشـارق بـغــداد لـلـمـقــاوالت والـتـجـارة الــعـامـة مـحـدودة ـديــر ا الى / ا
سؤولية / اضافة لوظيفته  ا

قدم السـيد مدير عام شـركة مصافي اجلـنوب / اضافة لـوظيفته / وكـيل احلقوقي احمد
ـؤرخ ٢٤ / ٨ / ٢٠٢١ والذي يـتضـمن سـبق وانتم ـرقم ٢٣٧٣٣ وا كـاظم حمـيـد االنذار ا
رقم (٥٣٢٢) في ٢٠/٥/٢٠١٩ وذلك لتجهيز ونصب ـوجب العقد ا التعاقد مع شركتكم 
ـــبــلغ  ENVIROMENTAL POLLUTION INSSTRUMENT وتــشـــغــيل
اجـمـالي قـدره ٩٠٨٫٢٤١ $ تـسـعمـائـة وثـمـاتـنـيـة االف ومـائـتـان وواحـد واربـعون دوالر
امريـكي بفـترة جتهـيز ٩٠ يـوم من تاريخ تـفعـيل االعتمـاد وفتـرة تنـصيب ٣٠ يوم اال ان
ـواد الـعـقد اعـاله ليـتم شـركـتـكم لم تـسـلم دائـرة مـوكـلي امـر تـسلـيم الـشـحـنـة الـثـالـثـة 
صـرف الـعراقـي للـتـجارة ـطـار لكـون  مـسـتنـدات الـشـحن وردت باسـم ا اخـراجهـا من ا
CONSIGNEE وشـركـة مـصــافي اجلـنـوب NOTIFY عـلى الــرغم من مـخـاطــبـتـكم
وجب كـتـابي دائرة مـوكلـي بالـعددين ٢٠٤٢ في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢١ و١٩٣٠ في ٢١ / ٦ /
٢٠٢١ عليه نسير اليكم هذا االنـذار طالب فيه تنفيذ كافـة التزاماتكم التعاقدية الواردة
في اعاله وخالل فـترة ١٥ خمـسة عـشر يـوما من تاريخ الـتبـليغ بـاالنذار وبـخالفه سيتم
الية بحقـكم ومن ضمنها مراجـعة احملاكم اخملتصة اتخاذ كافـة االجراءات القانونيـة وا
ـادية النـاجمة عن للمـطالبـة بفسخ الـعقد او الـتنفـيذ العـيني وحتمـيلكم كـافة االضرار ا
نطـقة اتضح ذلك ولدى ارسال اوراق االنـذار مع ورقتي التـبليغ بـواسطة مـركز شرطـة ا
نـطـقـة تـقرر تـبـلـيـغكم انك مـجـهول مـحل االقـامـة وحـسب شـرح اجمللـس البـلـدي لـتـلك ا
ــادة ٢٣ من قـانـون بــواسـطـة الــصـحف الــيـومـيــة اسـتـنــادا لـلـفــقـرة ١ والـفــقـرة ٢ من ا

عدل.  دنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٩٦ ا رافعات ا ا
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واد ـيالت في اعالن مزايدة رقـم (٤٨ / ٢٠٢١) للمـرة االولى صادرة عن الشـركة العـامة لتـجارة ا ورد سهـوا عدم ذكر اال

نشور في جريدة الزمان العدد (٧٠٨٥) بتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠٢١ وهي كما يلي. الغذائية ا
web site: www.iraqsfsc.orq   -١

foodstuff1@iraqsfsc.org -٢
foodstuff2@iraqsfsc.org -٣
foodstuff3@iraqsfsc.org -٤

General: food_staff@yahoo.com -٥
لذا اقتضى التنويه
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اجلــامـعــة بل أصــبــحت مــســؤولـة عن
وظـيـفــة ثـالـثــة تـكـاد تـكــون من أخـطـر
ـعنية بتنمية وظائفها وهي الوظيفة ا
اجملـتـمع  والضـطالع اجلـامـعـة بـهـذه
الـوظــيـفــة اصـبــحت كـلــيـات ومــعـاهـد
الـتـعـلــيم الـعـالي واجلـامــعي مـطـالـبـة
بالقيام بدراسات وأنشطة غير تقليدية
ـــهـــنـــيــة تـــســـهم في رفع الـــكـــفـــايــة ا
والـثـقـافـيـة لـفـئـات الـشـعب وشـرائـحه
اخملــتـــلــفـــة بــالـــتــعــاون مـع األجــهــزة
ـــثل تـــلك ـــعـــنـــيـــة  ـــؤســـســـات ا وا
الـشــؤون وقـد عُــني الـفــكـر اجلــامـعي
عاصر بأهـمية انفتـاح اجلامعة على ا
اجملــتــمع والــبــيــئــة لإلســهــام في حل
مـشـكالتـهـا الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـية
ـــا أدى إلى ظـــهــور واالقـــتــصـــاديــة 
جــامـــعــات - تــتـــرجم - في أهـــدافــهــا
وبــنــيــتــهــا وأدوارهــا  –هــذا االجتـاه
وتسـمى هذه اجلـامـعات بـ" بـجامـعات
الـــبـــيـــئــة "  وهـي صــيـــغـــة حـــديـــثــة
جتمعاتها تستهدف ربط اجلامعـات 
ـتـفحص عـلى نـحو أكـثـر فـاعـلـيـة  وا
لـبـرامج الــدراسـة في هــذه اجلـامـعـات
يجد أنهـا تقدم فـرصاً متنـوعة للطالب
لـدراســة طـبـيــعـة الـبــيـئـة الــفـيـزيــقـيـة
واالجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة والـفـكـرية 
عالوة عـلى نظم الـدراسـة الـتقـلـيـدية 
بـهــدف الـتـعــرف الـعـلــمي إلى الـبــيـئـة

واإلسهام في حل مشكالتها .
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إن الثورة العلمية التي يعيشها العالم
اليـوم تـضع أمـام اجلامـعـات مـشكالت
جــديــدة تــتـصـل بـكــيــفــيــة اســتــخـدام
الــبــحــوث الــعــلــمــيــة في اجلــامــعــات
بصـورة أفضل تـكفل وفـاءها بـحاجات

اجملتمع بصورة أفضل . 
ونظراً ألهمية التفاعل اإليجابي اجلاد
بـ اجلـامـعـات ومـؤسسـات اجملـتـمـع
اخملــتـلــفــة لــتـحــقــيق الــنـمــو الــشـامل
ـــنـــشـــود  لــذا جنـــد بـــأنه آن األوان ا
حـاليـاً لـكي تـولى اجلـامـعـات األهـمـية
الـقصـوى لـتـوظـيف نـتـائج البـحث في
الـدراسـات الـعـلـيـا لـتـحـقـيق الـتـنـمـيـة
االقـتصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة  ومن هذا
نطلق تكمن أهمية البحث في اآلتي: ا
أن تـــوضــيـح أهــمـــيـــة رســـالــة •
اجلامعات فـي مجال البـحوث العـلمية
التطبيقية خلدمـة القطاعات االنتاجية
سؤول ا يؤدي إلى زيادة حرص ا

واالقتـصاديـة والـسيـاسيـة  فضال عن
مسالة التعـاقد مع القطاع اخلاص في
الـقيـام بـاألبـحـاث الالزمـة الـتي تـهدف
الى تــنــمــيــة الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيـة
اخملــتـــلــفـــة  وتــركـــز الــبــحـــوث عــلى
ــلــحـة  عــلى ــشــكالت الــعـاجــلــة وا ا
اعـــتــبـــار ان الــبـــحث الــعـــلــمـي ركــنــاً
أساسيـا ورئيـساً من وظائف اجلـامعة
 كـمــا جنـد ان هــذه اجلـامــعـات تــقـدم
ــشــــــــــورة الى مــتــخــذي الــنــصح وا
الـقـرار والــسـاسـة لـيــصـبح الـقـرار ذو
صبـغـة جـماهـيـريـة تتـحـقق مـنه أعظم
فـائــدة .لــقـد أصــبـحـت اجلـامــعـات في
تقدم مؤسـسات إنتاجية تقدم العالم ا
ــعـرفــة فـي آن واحـد  وال الــعــطــاء وا
يـــــوظـف شـــــخـص مـــــا فـي دائـــــرة او
مؤسسـة اال في ضوء احلاجـة الفعـلية
له في سـوق الـعـمل وبـشــــــــــــــرط ان
تـــــكـــــون مــــردوداتـه االقــــتـــــصـــــاديــــة
وإنـتــــــــــاجه الـفـعـلي أعـلى من قـيـمـة

األجر الذي يستلمه شهريا .
   تأتي اجلامعات الـعراقية في مراتب
متـأخرة مـن حيث انـدماجـهـا وقدرتـها
على تـنميـة مجـتمـعاتـها احملـلية ومن
ضمن أسباب هذا الـتأخر عدم توظيف
رسـالـة اجلـامـعـات الـبـحـثـيـة تـوظـيـفـاً
فــاعالً وإيــجـابــيــاً  فــاجلــامــعـات هي
ــيـة الــوعـاء األمــثل لـألبـحــاث األكــاد
والـتـطـبـيـقـيـة اجلـادة الـتي يـقـوم بـهـا
ـتـخـصـصــون في اجملـاالت الـعـلـمـيـة ا
تقدمة صناعياً اخملتلفة  لذا فالدول ا
تضع في مقدمة أولوياتها نقل التقنية
من مراكز الـبحوث في اجلـامـعات إلى
الــقــطــاعـات الــتــنــمــويـة الــصــنــاعــيـة
والزراعية والتجارية  وإنشاء وسائل
وسبل فعالـة لتحـفيز التـعاون ب تلك
الـقـطـاعــــــــات واجلـامعـات  وبـالـرغم
من أن اجلــامـــعــات الــعـــراقــيــة أدركت
أهـمــيـة تــسـخـــــــــــيـر نــتـائج الــبـحث
الـعــلـمي في الــتـنـمــيـة االقـتــــــصـاديـة
واالجتماعية  إال أن النجاحـــات التي
حتـــــقـــــقت فـي هــــذا اجملـــــال مـــــازالت

محدودة جدا .
لقد انتهى العصر الذي كانت اجلامعة
فـيه تقـتـصـر علـى البـحـوث الـفلـسـفـية
والنظرية وأصبـحت مسؤولة عن كافة
البحوث الـعلمية والـتطبيـقية ولم تعد
وظيـفـتا الـتـعلـيم والـبحث الـعـلمي مع
ما أصـابهـمـا من تطـور كافـيـت لـعمل

في اجلـــامــعـــات عــلـى دعم الــبـــحــوث
العلمية التطبـــــيقية مادياً ومعنوياً .
أن تخصيص البحـوث العلمية •
اجلـامـعــيـة في الـدراسـات الــعـلـيـا في
الـتـنـمـيـة االقــتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة
يسهم في وضع استـراتيجيـة للتفاعل
اإليجابي الفعـال ب قطاعات الـتنمية

اخملتلفة واجلامعات. 
أن حتـــديــــد الـــعـــراقــــيل الـــتي •
حتـــــول دون نــــسج روابـط مــــثـــــمــــرة
وهــادفــة بــ اجلــامــعــات وقــطــاعـات
الـتـنـمـيـة اخملـتـلـفـة واقـتـراح أسـالـيب
للتـغلب على هـذه العراقـيل يسهم في
مـساعـدة اجلـامـعـات في الـتـغلـب على
ــشـــكالت الــتـي تــعـــتــرض عــمـــلــيــة ا
االســتــفـــادة من األبــحــاث الـــعــلــمــيــة
اجلـامـعــيـة في الـدراسـات الــعـلـيـا في

التنمية االقتصادية واالجتماعية .
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أن اجلـامعـات الـعـراقـيـة وعـلى وتـيرة
مـعـظم اجلـامـعـات في الـدول الـنـامـيـة
تـركـز عـلى عـمـلـية الـتـدريس أكـثـر من
تركـيـزهـا علـى البـحث الـعـلمي بـيـنـما
ـيــزانــيـات ـتــقــدمـة تــرصــد ا الــدول ا
عـرفتـها الضـخمـة للـبـحوث الـعلـميـة 
بــالــعــوائــد الــضـــخــمــة الــتي تــغــطي
أضعـاف مـا أنفـقـته فضالُ عـن افتـقار
ؤسـسات العـلميـة واجلامعات أغلب ا
الــعــربــيــة إلى أجــهــزة مــتــخــصــصــة
بـتــسـويـق األبـحــاث ونـتــائـجــهـا وفق
خــــطـــة اقــــتــــصـــاديــــة إلى اجلــــهـــات
ـــا يــدل عـــلى ضــعف ــســـتــفـــيــدة  ا
التنسيق ب مراكـز البحوث والقطاع
ـــؤســـســات اخلـــاص. كــذلـك غــيـــاب ا
االستشاريـة اخملتصة بتـوظيف نتائج
الــبــحث الــعــلــمـي وتــمــويــله من أجل
حتـويل تـلـك الـنـتـائـج إلى مـشـروعـات
اقتـصاديـة مربحـة إضافـة إلى ضعف
ــنــتــجــة الــقــطــاعـــات االقــتــصــاديــة ا

عرفة.   واعتمادها على شراء ا
ــراكــز     ومن نـــاحــيـــة أخــرى فـــان ا
الــبــحــثــيــة واجلــامــعــات والــوحــدات
البحثية تعاني من مشكالت عديدة من
بيـنـهـا انشـعـال عـدد كبـيـر من أعـضاء
هـيـئـة الـتــدريس في الـعـمل اإلضـافي
وقــلــة عــدد الــبــاحــثــ واخملــتــصـ

وندرة تـكـوين فـرق بـحثـيـة مـتكـامـلة 
فـالـبـحـوث الـتي جتـري بـ جـدرانـهـا
ـا هي بـحوث من جـانب أساتـذتـهـا إ
فـرديــة ألسـاتـذة يــرومـون من بــحـثـهم
التـرقيـة الـعلـميـة الاكـثر وهي بـحوث
أضعف من أن حتـل مشـكالت اجملـتمع

أو تعمل على تنميته. 
ــراكــز الـــبــحــثــيــة من كــمــا تـــعــاني ا
االنـفـصـال شــبه الـكـامل بــيـنـهـا وبـ
اجملــاالت الـتــطــبـيــقــيـة خــارج أسـوار
اجلـامـعـة  وكـذلك ابـتـعـاد اجلـامـعات
سـاهـمة في حل عن إجراء الـبـحـوث ا
ـشـكالت الـوطـنـيـة إضـافـة إلى عـدم ا
ؤسسات الكبرى والشركات مشاركة ا
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واألثـــريــــاء من األفــــراد في نــــفـــقـــات
الـبـحث الـعـلــمي. تـعـاني اجلـامـعـات
العـراقـيـة بـشكل عـام من أزمـة تـتـمثل
في ضعف البنى البحثية في مجاالت
البحث العلمي وهذا ما ينعكس سلبا
على كـفاءة وانـتاجـية تـلك اجلامـعات
في ذلك اجملال وهـو امـر تشـتـرك فيه
اجلـامـعـات الـعــراقـيـة مع اجلـامـعـات
الـعربـيـة اذ تـشـيـر الـدراسات الى ان
انتـاجـية عـشرة بـاحـث عـرب توازي
ـتـوسط انـتــاجـيـة بــاحث واحـد فـي ا
الدولي ويـعد مـتوسط الـباحـث الى
ـــؤشـــرات الــتي عــدد الـــســـكــان من ا
تـــســـتـــخـــدم لإلشـــارة الـى اهـــتـــمــام
احلــكــومــات بــالــبــحث الــعــلــمي في
الـعــالم الــعــربي هــنـالـك حـوالي 380
بــاحث لــكل مــلــيـون شــخص عــربي 
بـوصف حـامـلي شـهـادات الـدكـتـوراه
ـدرســ في اجلــامـعــات بـاحــثـ وا

بينمـا تبلغ تلك الـنسبة حوالي 4000
باحث لكل مليون انسان في الواليات
ؤشر تحدة االمـريكية ويـبلغ هذا ا ا
حـــوالي  499بـــاحـث لـــكـل مـــلــــيـــون
شـخص فـي الـدول الــنـامــيـة و 3598
بـاحث لـكل مـلـيون شـخص فـي الدول
ــتـقــدمــة. أي ان نــســبـة الــبــاحــثـ ا
العرب الى عدد السكان هم االدنى في

كل دول العالم. 
ان أمام اجلامـعة مسـؤوليات خـطيرة
ومشكالت مستعصية ينبغي ان تقوم
ـــســـؤولـــة عن ايـــجــاد بـــهـــا  وهي ا
ناسب لها   فالبـد للجامعة العالج ا
ان تعمل على حتفيـز القدرات الكامنة
فى اإلنــســـان من نــاحــيــة الـــتــفــكــيــر
واالبــتــكــار النــهــا االقـدر عــلـى بــنـاء
الـشــخـصــيـة وغــرس الـقــيم وتـنــمـيـة
ــواهب وهي االقــدر عــلى االتــصــال ا
بـاجملــتـمع اخلــارجي وتـربــيـة اجلـيل
وتهذيب الـنشأ فـهي مصنع الـقيادات
ــفــكــرة بل واخملــطــطـة . والــطــبـقــة ا
وتأسيـسا على مـا تقدم فـاننا نرى ان
اتـبـاع اخلـطـوات االتيـة سـيـسـهم في
ـجـتـمـعـهـا احملـلي ادمـاج اجلـامـعـة 
وبـالـتـالي زيـادة قـدرتـهـا عـلى تـنـمـية

اجملتمع ومعاجلة مشاكله:-
يــجب ان تـــكــون جــامـــعــاتــنــا •
منـتجـة  وتسـهم مسـاهمـة فعلـية في
اقتراح القرار الـسياسي واالقتصادي
واالجـتـمـاعي والـتـوصيـة بـه بوصـفه
ــيـــاً نــابــعـــا من دراســة قــراراً اكـــاد
عــلــمــيـــة وعــلــيــهــا ان لم جتــد االذن
ــــشـــجع من ـــوقف ا الـــصـــاغــــيـــة وا
مـؤسـســات ودوائـر الـدولــة ان تـبـادر
بــكل قــوتــهــا وامـكــانــاتــهــا وتــفـرض
نـفـسـهـا لـلـدخـول في مـعـتـرك احلـيـاة

شاركة الفعلية . وا
يـجب ان يـكــون هـنـاك ارتـبـاط •
ــــراكـــز وثــــيق بــــ اجلـــامــــعـــات وا
والــوحـدات الــبــحــثـيــة  الن وظــيــفـة
األخـيـرة خــالـصـة لــلـبـحث الــعـلـمي 

وهــذا يـتــطــلب من اجلــامــعـة تــوفــيـر
ــعـــنــوي لـــلــمـــراكــز ــالـي وا الـــدعم ا
والوحدات البحثية وتوفير االمكانات
الـالزمــــة لــــلــــبــــحــــوث والــــدراســــات

التطبيقية.
يـجب ان تـكـون هــنـاك انـتـقـاله •
من اجملـــال الــتـــنــظـــيــري احملض الى
اجملـــال الـــتـــطـــبـــيـــقي والـــنـــزول الى
ـالمـــــســـــة مــــــشــــــاكـــــله اجملــــــتـــــمع 

واحتياجاته .
التـركـيز فى الـبـحوث الـعـلمـية •
والـرسـائل واالطــاريح الـعـلــمـيـة عـلى
مشاكل اجملتمع واجلوانب الـتطبيقية
عن طريق استيعاب حاجات اجملتمع.
تـــأســــيس حـــالـــة مـن الـــثـــقـــة •
ــتــبـادلــة بــ اجلــامــعــة واجملـتــمع ا
وحـاجـة كل مـنـهـما لـآلخـر فـضال عن
ضــرورة وجــود قــنــوات اتــصــال بـ
الــقـــيــادة الــســـيــاســيــة فـى اجملــتــمع

والقيادات االدارية في اجلامعة .
ايـــــجـــــاد حـــــالـــــة من الـــــوعى •
اجلـمـاهـيـري الـذي يـؤكـد عـلى حـاجـة
اجملــــتـــمـع الى اجلــــامـــعــــة  وانــــهـــا
الـضــمــان الـوحــيـد لــصـنــاعـة الــقـرار
الـســلــيم  كـمــا ان عــلى اجلـامــعـة ان
تـعي ان اجملــتـمع هـو الــضـمـان األول

لوجودها.
عـلى اجلـامـعـة ان تـقـوم بـنـشر •
افـكـارهــا ومـبـادئـهــا من خالل تـزويـد
مـؤســســات الــدولـة ودوائــر اجملــتـمع
بـــــنــــسـخ من الـــــرســــائـل واألطــــاريح

والبحوث العلمية .
تــعــزيــز وتـــشــجــيع اجلــوانب •
اإلنتـاجيـة في بعض االقـسام  ومـنها
األقسام الزراعية والطبية والهندسية
واالسـتـشاريـة  لـكي يـكـون لـلـجـامـعة

ستقلة . الية ا ميزانيتها ا
إيجاد حالـة تفاعلـية وتأسيس •
تـبادلـة ب اجلـامعة واقع من الثـقة ا
ـا يــسـهم بــتـنــمـيـة واقع واجملـتــمع 
اجملـتــمع من خالل اســتــضـافــة رمـوز
اجملـــــتــــمع وأصـــــحــــاب الـــــقــــرار في
ـــؤتــمـــرات والـــنــدوات واحلـــلـــقــات ا
النقاشـية التي تـعقدهـا اجلامعة  أي
ان على اجلامعة ان تكون هي الرائدة
بادرة في هـذا اجملال بحـكم فكرها وا
الــشــمــولي الــنــاضج .  كــمــا ان عــلى
اجملـتــمع ان يــقـوم بــتــكـر الــعـلــمـاء
ـا ـتـفـوقـ  والـبـاحـثـ والـطــلـبـة ا
زيـد من البذل والعطاء يشكل  حافزا 
واستـقالل البـيئـة احملليـة . فضال عن
ــســـــــاعــدات تــقـــد الــتـــبــرعـــات وا

للجامعة  .
عـلى اجلــامـعـة ان تــتـوسع في •
ــتـعـلـقـة ـؤتــمـرات والـنـدوات ا عـقـد ا
بإيـجـاد عالقات تـفـاعلـية بـيـنهـا وب
ــعـوقـات اجملـتــمع  والـوقــوف عـلى ا
الـــتي تـــقف حـــائال امـــام مــســـاهـــمــة
اجلامـعـة وتوثـيق عالقـتـها بـاجملـتمع

ناسبة. ووضع احللول ا

ما تزال اجلامعات في الدول النامية
عاجزة عن بنـاء عالقة تفاعـلية قوية
مع مجـتمـعـها وهي تـكاد تـعيش في
عــزلــة عن مــجــتــمــعـهــا احملــلي وال
تــظــهــر االهــتــمــام الــكــافي ألحــداث
اجملتمع ومشاكله وقضاياه  كما ان
مؤسسـات الدولة ودوائرهـا ال تتجه
صـوب تفـعـيل الـعالقـة مع اجلـامـعة
بل تتركها تعيش في دوامة التنظير
مــبــتـــعــدة عن الــتــطــبـــيق الــفــعــلي
واحلــــقـــــيــــقـي وبــــذلك أصـــــبــــحت
اجلــامــعـــات في تــلـك الــدول مــجــرد
ـنح الشـهادات وتـخريج مؤسـسات 
أعـــداد هــائـــلــة مـن الــطـــلـــبــة وهي
مؤسـسات تـكـاد تكـون منـغـلقـة على
نـفـســهـا تـمـثـل عـبـئـا إضــافـيـا عـلى
ــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة النــهــا ا
جــامــعـات غــيــر مــنــتــجـة ومــازالت
البحوث التطبيقية لباحثيها أسيرة
ـــثل الـــرفــوف  وهـــذا الـــنـــمــوذج 
ـكن ان تـكون احلالـة األسـوأ الذي 

عليها اجلامعة. 
لقـد أصبـحت عمـلية تـوثيق الـعالقة
بــ اجلـــامــعـــة واجملــتـــمع مـــطــلب
أساسي للتخطيط السليم والتنمية
حـــيث يـــعــد دخـــول اجلـــامـــعــة الى
معـتـرك احليـاة  الـبدايـة احلـقيـقـية
على الـطريق الـسلـيم إلحداث الـنمو
الــشـــامل والــتـــنــمــيـــة احلــقــيـــقــيــة
والـــعــلـــمــيـــة الــتـي تــهـــدف الــيـــهــا
اجملـــتـــمـــعـــات فــــضالً عن كـــونـــهـــا
احلاضـنة الرئـيسـة للـبحث الـعلمي
وتــعــد اجلــامـــعــة احملــرك الــرئــيس
ـعـارف ألنـهـا لـلـتـنـمــيـة ومـصـادر ا
األداة الفعالـة لنقل اخلـبرة الثـقافية
والتـقنـيـة التي أنـتجـتـها اإلنـسانـية
عــبــر الــتــاريخ الــطــويل ويــجب ان
تـضـع مــؤسـسـات الــتـعـلــيم الـعـالي
نصـب عيـنيهـا مـواجهـة الـتحديـات
ــشــاركــة فـي الــتـي تــواجـــهــهــا وا
حتقيـق أهـداف الدولــة وتوجهاتهـا
الــــتـــنــــمـــويـــــة عـــبـــــر خـــطــــطـــهــــا
االســتــراتــيــجــيــة.    امــا في الــدول
تـقـدمة فـتمـتـاز اجلامـعـات بتـأدية ا
وظائف متـعددة  فهي مـركز إشعاع
عـلـمي وثـقـافي وحـضـاري ومـع ال
ينضب من البحوث التطبيقية  وقد
نـاسبة ساهـمت في وضع احللـول ا
ــشـاكـل االجـتــمـاعــيـة لـلــعــديـد من ا
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إن لم تذهب به الى ستغير مصير العراق نحو األحسن يخطيء من يعتـقد أن اإلنتخابات القادمة 
بقـدر ماهو ـا يعـيشه العـراقيـون والعـمليـة السـياسيـة وهذه لـيست نـظرة سـوداوية ابدا  اجملـهول
ـنطـقة في ظل حتوالت جـيوسـياسـية في ا ـشهـد اإلنتـخـابي السـاخن إسـتقـراء وحتلـيل  لواقع ا
في حرب مـع إيران تدفـع بها ـنطقـة  وتـوترات عـسكـرية واضـحة  وتـصعـيد اسـرائيـلي إلدخال ا
وتـفاهـمات وقـيام حـرب أخـرى في ب إيـران وأذربـيجـان إذا مـا فشل مـؤتـمر فـيـينـا إدارة بايـدن
جزء إذن اإلنتـخابات الـعراقـية  وايـران في معزل عن ادارة بـايدن تـركية  –روسيـة بشـأن سوريـا
وإستـراتيجية أمـريكية تعوّل عـليها إدارة بايـدن  بعد رحيل قواتـها نهائياً في من سـيناريو دولي 
في ظل كل هذه الـسيناريوهات حسب اإلتفـاق بينها وبـ مصطفى الكـاظمي في واشنطن العراق
ـفـتــرضـة تـأتـي أإلنـتـخــابـات الـعـراقــيـة لـتــكـون احلـجــر الـزاويـة لــتـحـقــيق أجـنــدة إيـرانـيـة أو ا
واضح االجـندة االيـرانية هي فمـاهي هذه االجـندات ومـاهي اهدافـها  ومن هي أدواتـها امريـكيـة
وقرار العراق السـياسي واألمني وموارد العراق(خاصة حتقيق هيمـنة كاملة على مصيـر العراق
وأقـصد لتـضمن قـيـام مشـروعهـا الكـوني الـديني الـفارسي وأنـها حتت حـصار إقـتصـادي قـاتل)
وإمـتالكـهـا الـسـالح الـنـووي  والـبـالـسـيــتي  الـصـاروخي والـطـيـران االمـبـراطـوريـة الـفــارسـيـة
وإذا لم يــتـحـقق فـوز أذرعـهـا وفـصــائـلـهـا وأحـزابـهـا في وذا أقـصى أحالمــهـا الـقـومـيـة ـسـيّـر ا
ـســلـحـة في لــهـذا أدخـلت فــصـائـلــهـا ا فال يــتـحـقـق أي هـدف من أهـدافــهـا اعاله االنـتــخـابـات 
أو دخلـت في قـوائم ألحزاب االنـتـخـابـات في قـوائم مـنـفصـلـة حتت مـسـمـيـات مـخـتلـفـة تـمـويـهـيـة
وبالـنتيـجة تـسيطـر على احلـكومة ـان  ان وقـرار البر وهذا يـضمن لـها السـيطـرة على البـر والئـية
في وقت آخــر تـتـصـاعـد حـدة الـتـهـديـدات وهـذا أكـثـر مـايـتـخــوّف مـنه الـعـراقـيـون وتـشـكــيالتـهـا
الذي صـرّح بأن رئاسـة الوزراء سـتكون والتنـافسـات ب زعـيم التيـار الصـدري مقتـدى الصـدر
اني ووضع بـرنامـجـاً واسعـاً لتـنفـيذه في ثالث وسـتحـصل على مـائة مـقـعد بـر صدريـة بإمـتـياز
الـكي الـذي يـحـلم بالـعـودة وأإلسـتحـواذ عـلى رئـاسة سنـوات وبـ زعـيم حزب الـدعـوة نـوري ا
ـا تفضي هـذه التـهديدات احلـكومـة القادمـة مهـاجماً الـتيـار الصدري بـقوله( مـرعوبون مـنّا) ور
أنّ العراق ذاهب الى اجملهول وهذا أشدُّ ما يخيف الـعراقي قيام حرب بيـنمها بعد اإلنتخـابات
الى السيطرة فيما تنـحو قائمة الـفتح التي يرأسـها هادي العامـري  واحلرب الـشيعية  –الـشيعيـة
تــقـاسـمه ــقـاعـد الــوالئـيـة ـان وقــراراته وحـكــومـته من خالل حــصـولـهــا عـلى أعـلى ا عـلى الــبـر
ان عنـى إذا ماحتقـقت رغبـة العامـري هذه سـيكون الـبر فصـائل تابعـة للـمرشد اخلـامنـئي  فـيه
كـكـتـلة فـيـمـا ستـكـون الـقوائم األخـرى هـامـشيـة وتـابـعة (والئـيـاً خـالصـاً) كـمـا صرح هـو بـنـفسه
ومن يـتـابع احلـمالت ـان الـكـردسـتـاني والـكـتل (الـسـنـيّـة) مــهـمـا كـان عـدد مـقـاعـدهـا في الـبـر
عن التـدخل في االنتـخابات ورفضـت دعم أي كتلة أو رجـعية نـأت بنفـسها االنتـخابيـة  يرى ان ا
قائمة أو شخـصية ألنها ذاقت مـرارة الدعم في الدورة االولى عندمـا اعلنت دعمهـا للقائمة 555
عروفة فلم ترد تكرار التجربة فيما وضعت وخذلتها وأدخلت الـعراق في نفق احلرب الطائفية ا
اعالميـاً ومالياً وسـياسياً هـنا تبرز أهمـية الكتل ايران كل ثـقلها ودعـمها للـقوائم والكتل الـوالئية
والركض خـلفهمـا بوصفهـما من يقررا شكل مثل الكتـلة الكردسـتانية والسـنيّة قاعـد  الصغـيرة ا
بتحالفـهما مع الكتلـة الكبيرة وتعدّ هـاتان الكتلتان بـيضتا القبان الـلذان يقررا مصير احلـكومة 
إذن كتـلـة احللـبوسـي واخلنـجر سـيـكون لـهـما دور في دعم كـتـلة بـعـينـها الـعراق واحلـكـومة مـعـاً
ونعـتقد ان كتلة الكردستاني ستصطف مع الكي وهكذا كتلة الكردستاني كالتيار الصـدري او ا
ـالـكي وسيـبقى احلـلـبوسي فـارضاً فـيمـا ستـصـطف كتـلـة اخلنـجر مع ا الـسـيد مـقتـدى الـصدر
كما نـاطق الغربـية كون الـسني في ا الكي) لـتحقـيق شروط ا شروطه عـلى الكتـلت (الصـدر- ا
شـهد االنـتخابي  يـشهـد فوضويـة واضحة أعتـقد ان ا وعدهم واحلـصول على مـنصب رئـاسي
ال رغم علـمنـا بسـطوة ا ـرة خـاصة واصـبح هامش الـتزويـر ضئـيالً هذه ا قـبلة في الـتحـالفـات ا
ـطـلك وغـيرهم امـا العـبـادي وعالوي وا ـنـفـلت وفـرض سـطوتـه على مـراكـز االقـتـراع والسالح ا
فــسـيـكــون حـضـورهـم أقل من اآلخـرين  ألن ثــقـتـهم ويــقـيـنــهم في  نـزاهــة االنـتـخــابـات اصـبح
إذن جـميع الـكـتل متـخـوفة من مـجـهول واحـد هـو  فشل االنـتـخابـات واخـتيـار الـفوضى صفـراً
وإذا ما نـاصب بعـدها هـو احللّ وهذا ايـضا يـدحل العـراق في دوامة الـصراع عـلى السـلطـة وا
ـنضـوية في او الـفـصائل ا حـصلت فـمن يضـبط ايـقاع الـفصـائل الوالئـيـة اخلارجـة عن القـانون 
سـيطر عـلى الشارع ـنفلت احلـسم النهـائي ألنه هو ا عندهـا سيكـون للسالح ا احلشد الـشعـبي
ثم هـدنة رغم مـواجـهـة الـكـاظـمي له والـدخول مـعه في مـواجـهـات ثم مـفـاوضـات  العـراقي اآلن
الـسـيــطـرة عـلى الـقــرار الـسـيـاسي ـنــفـلت  سـرعــان مـا تـتالشى أمــام إصـرار الـسالح ا هـشـة
والعـسـكـري في الـعـراق وهـذا أقـصى مـا تـتـخـوف مـنه إدارة بـايـدن والـدول اخلـلـيـجـيـة ومـنـها
رحلة مابعد إالّ مدخالً للوصول الى تفاهـمات  فاوضات اإليرانية  –السعوديـة السـعودية وما ا
وعـملـيات تـنظيم مع تـصاعـد تهـديدات  ـنطـقة كـلهـا على كف عـفريت االنتـخابـات التي سـتضع ا
ويـقلق اجليش واحلـشد الشعـبي والشرطة الذي أخذ يـحقق خروقات عـسكرية  داعش اإلرهـابي
حتـى أن اجلنـرال االمـريكي وزيـر الـدفـاع  لويـد اوسـ حذر من( في أكـثر مـن محـافـظة ومـكـان
ـدن) ألنه يشـكّل اآلن خطراً حـقيقـياً بـعملـياته النـوعية في ـشهد واسـتهدافه ا عودة داعش الى ا
لذلك من األفضل لكل األطـراف أن جتري اإلنتخابات دن الـغربية واحلـدود العراقية  –السوريـة ا
ولـيس من مـصـلـحــة اجلـمـيع حـصـول خـروقـات بـعـيـدة عـن الـتـوتـر والـتـهـديــد بـأجــواء صـحـيّـة
نـعم اجلمـيع سيـخسر وتـسمّمّ أجـواء اإلنتـخابات تـعرّقل سيّـراإلنتـقال السـلمي لـلسـلطة إنتـخابـية
وهو من يحافط فليبقَ الـصندوق هو احلـكم  ونتائجـها الكارثـية على اجلمـيع فوضـى اإلنتخابـات
خـاصة وأن عـلى سلـمـيـة اإلنـتـخابـات وصـدقـيّـتـها وبـغـيـره  سـيذهـب العـراق كـله الى اجملـهـول
من ثـورة تشرين الى خصوم الـكتل والتهديـدات بينهم والتـنافس الغير األجـواء كلّها مهـيئة لذلك
كما حصل أو أحرقت او سـرقت  حـتى لو زورّت الصـناديق قاعد  شـريف للحـصول على أعـلى ا
وسط تـهديـدات كـتل وقـوائم بـعـيـنهـا مـسـتـنـدة على دعم وهـذا مـحـتـمل جـداً في الـدورة الـقـادمة
ـقبلة وهـذا ماتشـكو منه قـوائم وكتل شيـعية قـبل السنـيّة األنتـخابات ا وإيران سلـحة الفصـائل ا
فـإمّـا الى الـفوضى واحلـرب بـ الـكتـلـت بـكل تـأكـيد بـعـد أيام هي من سـيـحـددّ مصـيـر الـعراق
وهذا تضمُّ جميع االطراف   وإمـا الى تشكيل حكـومة توافقيـة  الصدرية والفـتح او دولة القانون
اخلارج عن نـفلت تقـوده أطراف يحـميهـا السالح ا في واقع إتخـابي ساخن أمر مـستبـعد تمـاماً 
لــصــالح إيــران ومــشــروعــهــا والــتــحــكّم بــهــا  والــذي يــريــد مــسك زمــام الــســـلــطــة الــقــانــون 
نـفـلّت والـفـصـائل الوالئـيـة والـعـشائـر الـكـلـمة سـيـكـون لـلسـالح ا اإلنـتخـابـات الـقـادمة  الـكـونّي
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وصل ا

كـان لــلـصـحـافــة حـيـنـهــا الـعـديـد من
األهـداف: سـيـاسـيـة وأدبـيـة وعـلـمـية
واجــتــمــاعــيــة وديــنــيــة وإصالحــيـة
ومزيج من هذا وذاك وكان القائمون
على الصحف الـورقية يرونـها مفيدة

للمصلحة العامة. 
ـال أن لم يـكن واردا من أجل كـسب ا
تــنــســاق الــصـحــافــة في ذلك الــوقت
وراء رذائل اجملتمع وحـماقاته حتى
ال تــــزيـــــد طــــ اخلـــــطــــايـــــا بــــلــــة.
فــالـــصـــحــفـــيـــون - بــحـــسب مـــقــال
نــيــكــوالس لــيــمــان- يــحــمــلــون بــ
جـوانحـهم حـنـينـا أبـديا لـتـلك الـقيم
ويـــزعــــجــــهم مــــا آلـت إلـــيـه أحـــوال
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عــنــدمـا ظــهـرت اإلنــتـرنـت بـشــكـلــهـا
الــشــعــبي الــعــام كــوسـيــلــة لــتــبـادل
ــعـلــومـات في تــسـعـيــنـيــات الـقـرن ا
ــــاضي اعـــــتــــبــــرهــــا كــــثــــيــــر من ا
ـثـابـة "هـبـة من الـله" الـصـحـفـيــ 
وكان بإمـكان أية صـحيفـة أن تتحول
من نسخة مطبوعة إلى وسيلة رقمية
تـصل إلـى أكـبـر عــدد من الـقـراء دون
تــكـلــفـة تــذكـر وتــوفـر عــنـاء طــبـاعـة

وتوزيع النسخة الورقية.
ــكــنه جـذب إن مــحــرك بـحـث جـيــد 
جمهـور أكبر دون احلـاجة إلنتاج أي
مـواد صـحـفــيـة أصـلـيـة مـطـلـقـا وإن
ـحتـواها شبـكـة تواصل اجـتمـاعي 
الـذي أنـتـجـه أسـاسـا مـسـتـخـدمـوهـا
كنها أن تعيد تكرار نفس أنفسهم 

العمل.
ــقــراطي  وألن اإلنــتـــرنت وســيـط د
(غير مركزي) وغير رسمي فال بد أن
يـــكــــون لـــهـــا مــــدونـــون إلـى جـــانب
راسل التقـليدي لكن هذا وحده ا
ليس كـافيـا إذ يتـع أن تُـضخ فيـها
ــواد بــواســطـة كــمــيــات وافــرة من ا
جــيــوش من مــسـاهــمــ ال يـتــلــقـون

أجورا.
لقد توصلت غوغل وفيسبوك وتويتر
ـعــلـنــ بـزبـائن إلى وســيـلـة لــربط ا
مـحــتـمـلـ عــلى نـحـو أكـثــر فـعـالـيـة
ـا كانت تضطلع به وأرخص تكلفة 
الصحف إن نـشر إعالن جتاري على

ــتــاحـة عــلى اإلنــتـرنت اإلمــكــانـات ا
واقع اإلخـبارية الـتي كانت ظهـرت ا
ـــؤســـســـات في الـــبـــدايـــة تـــابـــعـــة 
وشـــبــــكـــات إعالمـــيـــة مـــثل: مـــوقع
"اجلـــزيــــرة نت" و"الــــعــــربـــيــــة نت"
ـواقع اإللـكـتـرونـية وتـوالدت آالف ا
ـدَ الـــطـــريـق لـــظـــهــور وهـــو مـــا مَـــهـَّ
ـــدوَّنــات الــتـي تُــمَــثـل أبــرز أنــواع ا
اإلعـالم الـــبــــديل; واتــــضح ضـــرورة
الــتـمــيـيــز بـ مــا يـطــلق عــلـيه اسم
صحـيفـة إلـكتـرونيـة وموقع إخـباري
إلـكــتـروني ومــدونـة   Blog فـيــمـا
أتاحت مـواقع الـتواصل االجـتـماعي
ــــا تـــدعى بــــالـــصــــفـــحـــات اجملـــال 
الــشــخــصـيــة لألفــراد  كــمــا أتـاحت
ـــرئي في الـــوقت فـــرص الـــظــهـــور ا
ـكـان الـذي يـرتـأيه أي فـرد في أي وا
دولة ويوجه رسائـله ألي جمهور. إن
" كـلوب هـاوس " الـذي أصـبح فـضاء
رئية واسعا حلـرية الكلـمة والقـول ا
هو نتاج تطـور هائل يشق الصفوف
األولى لـيـتــوج رمـزا لإلعالم الـرقـمي

فتوح. ا
بـدأت أزمـة كـبـرى واجـهت الـصـحف
حـــول الـــعـــالم بـــعـــد فـــقـــدان ســـوق
ـــــنـــــصــــات اإلعالنـــــات لـــــصـــــالـح ا
والـشــركـات الـرقــمـيـة مــا أظـهـر أثـرا
ية كبيرا في توقف صحف ورقية عا
عـــريــــقــــة عن الــــصـــدور ومــــنــــهـــا "
اإلنــدبــنـدنـت" الـبــريــطـانــيــة مـجــلـة
"نــيــوزويك" األمــيـركــيــة صـحــيــفـة "
كريستيان ساينس مونيتور" وكذلك
صــحف عـــربــيـــة مــثـل: " الــســـفــيــر
ـــســتــقـــبل واحلــيــاة" والـــنــهــار وا

اللبنانية.
في مــســتــهل مــقــالــة له ردد لــيــمـان
اذا تعج الـصحافة أسئلة من قـبيل: 
بــعـدد كــبـيــر من األشــخـاص ســيـئي
? ومــا الـسـبب الـســمـعــة واخملـادعـ
وراء رواج وباء الصحافة الصفراء ?
إن هـــذه األســـئـــلــــة تـــنـــطــــبق عـــلى
الــصـــحف الــتي تـــروق لــهــا اإلثــارة
ــة والـفــضــائح والــبـذاءات واجلــر
ضـحـكة والـكاريـكاتـيرات والصـور ا
والـنمـيـمة الـبـغيـضـة أو التـافـهة عن
أشخاص أو أشيـاء ال تهم اجلمهور.

صـــفـــحـــة كــامـــلـــة كـــان يـــكـــلف آالف
الــدوالرات بـــيــنــمـــا اإلعالن الــرقــمي
ــاثال ال الـــذي يــخـــاطب جـــمــهـــورا 

تتجاوز تكلفته عشرات الدوالرات.
ــشــتـــرك الــرئـــيس بــ إن الـــعــامـل ا
صـــنــــاعـــتـي الـــنـــشــــر الـــتـــقــــلـــيـــدي
ـتـمـيـز واإللـكــتـروني هـو احملـتــوى ا
وهـو بـالــتـالي مـا ومن ســيـحـكم عـلى
ثـبــات وتـطـور أي مـوقع أو صــحـيـفـة

إلكترونية .
ــســتــقــبل الــقــريب جــدا هـو ذاك إن ا
الــذي يـتـبــنى أن مـفـهــوم الـصـحــيـفـة
اإللــكــتـرونــيـة  لــيس مــجــرد نـســخـة
إلـكتـرونـيـة عن الـنسـخـة الـورقـية بل
عــلـــيـــهـــا أن  تـــتـــطـــور إلى بـــوابــات
إخــبـاريـة وإعـالمـيـة وتــرفـيــهـيـة ذات

شخصية مستقلة.
ــســـتــنــدة إلى فـي الــدول الــهـــشــة وا
الـسـلـطـة والــهـاجس الـعـرفي األمـني
ثـمـة عـادات لــصـيـقـة بـوجـود الـنـظـام
ــا تــدعى ــتـــمــثــلـــة  الــســيـــاسي وا
احللـول اجلزئـية الـترقـيعـية احلـلول
آخر حلـظة بل انـسـاقت تلك الـعادات
كـابرة وعدم على مـستـوى األفراد فـا
ـشكـلة تـكاد تـكون احدى اإلعتـراف با
الــســـمــات االجـــتــمـــاعــيـــة لــدى هــذه
الشعوب. فالبناية التي تشير البوادر
إلى قــرب انـهــيـارهــا ال يــتم الـتــعـامل
معـها ويـبقى الـسكـان فيـها مـتشـبث
بهـا حتى جتيء حلـظة اإلنـهيـار دفعة
واحــدة وحتــدث الــكــارثــة. والــشــارع
الـذي يـتطـلب صـيـانة بـسـيـطة لـكـنـها
ضـروريـة لــتـفـادي كـوارث مـروريـة ال
يتم مـعاجلتـها إال بـعد وقوع الـكارثة.
رض الـذي يـبدأ الـفـرد يشـعر به ال وا
يتم االعـتراف به إال بعـد أن يسـتفحل
ويــصــبح مـــزمــنــا ال حل وال عالج له.
أذكر ذات لقـاء صحفي مع مـدير مركز
احلسـ للـسرطان أنه قـال: مشـكلـتنا
ـصـابـ وأعـداد الـذين يـتـوفـون مع ا
وال يـنـفع مـعـهم أي عالج كـيـماوي أو
نــــــــــووي أو دوائـي أو وقــــــــــائـي ألن
ـركـز بـعـد أن الـغـالـبـيـة حتـضـر إلى ا
ــــرض وصل إلـى الــــدرجـــة يــــكــــون ا
الثالثة واكثر وهي مـرحلة يكون فيها
الـسـرطـان قـد انـتـشـر وامـتـد وسـيـطر
ـا يــجـعل من عــلى أعـضــاء اجلـسـم 

ستحيل أي جدوى ألي عالج معه. ا
ــركـــبــة الــتي يــبــدأ كــذلـك األمــر مع ا
صاحـبهـا سمـاع أصوات نـشاز تـظهر
وجود خـلل مـا لكـنه يـواصل ركوبـها
ـا يــكـون إلى أن تــتـعــطل تــمـامــا ور
العـطل قد أصـبح خطـيرا جـدا بعد أن
كـانت إمــكـانـيـة اإلصـالح في الـبـدايـة

واردة وبكلفة بسيطة .
ــنــازل بل يــتـــعــدى األمــر إلى داخل ا
والــعـائالت حــيث احلــلـول الــسـهــلـة
اجلــــاهــــزة الــــتي تــــعــــمـل كــــاخملـــدر
لإلحتقـان اخملفي إلى أن يصل لـنقطة
ـا يـكــفي لـنـسف اإلنـفــجـار الـكـبــيـر 

العائلة.
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هـكــذا هي احلـيــاة بـالـتــأجـيل وهي
تنـسـاق أيضـا عـلى احلكـومـات التي
أطــلـق عــلـيــهــا حــكــومــات " تــرحــيل
األزمات " خاصة في ظل قـصر أعمار
احلكومات فتميل احلكومة إلى عدم
ـرضية واجـهة ومعـاجلة احلـالة ا ا
وتــقـوم بـالــتـســويف إلى أن تـنــتـهي
فــتـرتــهــا فـتــرحل احلــكـومــة وتـرحل
عضـلة للـحكومـة التي تلـيها معهـا ا

وهكذا.
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في اإلعالم األردني  الصـورة لـيست
ــكــابــرة والـــتــســويف بـــعــيــدة عـن ا
وتــرحــيل األزمــات لــقــد بــدأنــا قــبل
خمسـة عشـر عاما نـسمع عن وجود
مشاكل مـالية وعجـز متنـامي وبطالة
مقنـعة وترهل وظـيفي ومحـسوبيات
ــــكــــاسب ــــنــــاصب وا فـي تــــوزيع ا
واجــتـهــادات عـلى هــيـئــة الـفــزعـات
ــشـكـلـة ويـزداد وفي كل مــرة تـكـبـر ا
الــعــجـز وتــتالشى آفــاق أيــة حــلـول

كنة.
من تــــــــولـى إدارة الــــــــصــــــــحـف في
الــســنــوات األخــيــرة لم يــفـكــروا في
إيجاد حلـول للمشـكلة بل ذهبوا إلى
احلـــكـــومـــات بــحـــثـــا عن الـــدعم ثم
شكـلة التي تفاقمت االقتراض حلل ا
بـفــعل الــديـون مع تــراجع اإلعالنـات
في الـصـحف الـورقـيـة الـتي هـجـرها

علن معا. القار وا
إدارات الــصـحـف لم تــسـلم الــقــيـادة
ألناس لديهم رؤية ولو محدودة. فهم
يـــطــردون أصـــحــاب اخلــبـــرة الــذين
يـفــكـرون خـارج الـصــنـدوق حلـسـاب

. موظف بيروقراطي
كـان يــجب عـلـى الـصـحـف أن تـعـرف
منذ وقت طويل أن الناس لن يدفعوا
مـــاال مــــقـــابل نـــفس األخـــبـــار الـــتي
قـــرؤوهـــا بـــاألمس عـــلى هـــواتــفـــهم
مـجـانـا وكـان عـلى إدارات الـصـحف
أن تــكــتــفي بــنــشــر جــمــيـع األخــبـار
العـاجلة عـلى نسخـتهـا اإللكتـرونية
بيـنمـا تقدم لـلقـار في صبـاح اليوم
الـتـالي مـحـتـوى مـخـتـلـفـا تـمامـا عن

احملتوى اإللكتروني.
ان الـــســبب في مــحـــنــة الــصــحــافــة
الــورقـيــة مـتــعـدد اجلــوانب وهـو لن
يخرج عن األسباب التالية: اإلنترنت
ومــا تـــمــتــاز به من ســـرعــة في نــقل
األخـــــــبــــــــار تــــــــراجع الــــــــدخـل من
اإلعالنات اإلدارات الـتي لم تـسـتطع
ــواءمـة بــ الـورقـي واإللـكــتـروني ا
ن ولم تـكن مـسـتعـدة لـتـرك مـكـانـها 
لكون احلل وبقيت تنفق وتتوسع
رغم معرفـتها تـماما أن اإليرادات في

تراجع مخيف.
لم تــعـد الــصــحف الـورقــيـة مــصـدرا
لــلــمــعـــلــومــة نــاهـــيك عن أن تــكــون
مصدرا لألخبار العاجلة أو الطارئة
ولم تــعــد أيــضــا مــصــدرا لــلـتــرويج
والتـسويق الـدعائي لم تـعد مـصدرا

ألخــبــار الــنــعي والــوفــيــات لم تــعـد
مـصـدرا لـلتـرفـيه والـتـسـلـيـة لم تـعد
مـصدرا ألخـبـار اجملـتمع  لـلـريـاضة
لــلـثــقـافــة نـاهــيك عن أنه تالشى أي

دور أو مهمة فكرية لها.
عـني لم يكن يـخطر بـبال أحـد من ا
بــــــاإلعـالم عــــــام  2000أن يــــــكــــــون
اإلنــتــرنت من بــ أكـبــر الــتـحــديـات

التي ستواجهها الصحف الورقية.
يــرى أحــدهم أن الــصــحـف الــورقــيـة
األردنـــيـــة "مــدجّـــنـــة" واعـــتــادت في
محتواهـا الصحـفي على حشد اآلراء
خـلف قــرارات احلـكـومــة مـعـبـرا عن
ذلك بـأنـها " تـاريـخـيـا كـانت تـنام في
ـــواطن أحــــضـــان احلـــكــــومـــات" وا
الــــغــــارق فـي الــــبــــحـث عن تــــأمــــ
مـستـلزمـاته الـيومـيـة لن يدفـع قيـمة
صــحـيــفـة ال تــمـثــله وال تـتــحـدث عن

مشكالته وهمومه.
هــنــاك من يــرى أن الــبــقــاء ســيــكـون
لـــلـــنــشـــر الـــتـــقــلـــيـــدي مع الـــنـــشــر
اإللـكـتـروني عـبـر االسـتـخـدام األجنع
بــيـنــهـمـا ويــدلـلــون عـلى أن الــنـشـر
اإللـكـتــروني لـيس مـهــنـيـا وال تـوجـد
مـعــايـيـر نـاظــمـة لـلـعــمل عـلـيه وهـو
سـاحـة واسـعــة لـلـتـضـلـيل واألخـبـار
ـلـفـقـة الـتي يـسـعى مـروجـوهـا إلى ا
شـاهدات. كـما حصـد أكبـر عـدد من ا
أنه ال يتوافر جسم مهني صلب يدعم

واقع اإللكترونية.  العامل عبر ا
سـتـقـبل فقط فـيمـا يـرى آخـرون أن ا
سـيـكـون لإلعالم الـرقـمي الـقائـم على
فـــهم ومـــرونــة واســـعــة جـــدا جتــعل
الفـضاء مسـاحة لـلتـنافس احلـقيقي
ـا تـدعى بـاألبـواب فـلم يـعــد من داع 
كن الثابتـة والزوايا للـكتاب حيث 
ـواضيع للـكاتب نـفسه أن ال يـتقـيد 
مــحـددة أو بـعــدد كـلــمـات مــقـيـدة أو
ساحة وحيز مـكاني كما هو احلال
على الصحيفة الورقية فهو قد يعبر
عن رأيـه بـتــغــريــدة ال تــتــجــاوز عـدة
كلـمات وقـد يغـير اسم زاويـتهن وقد
يـــســـهب في مــــوضـــوع لـــعـــديـــد من
ـكـنه تـغـيـيـر صورته الـصـفحـات و
الــشــخــصــيــة كل مــرة  وهــو أيــضـا
يــســـتــطــيع أن يــكــون نــاقال ألخــبــار
ــكـنه أن ومــروجـا لــدعـايـات  كــمـا 
واقع بنفس يتواجـد على عديد مـن ا
الـلـغـة والـكـلـمـات أو بـغـيـرهـا وهـو
أيـضـا واحـدا مـن اجلـمـهـور كل هـذا

في وقت واحد.
إن اإلعـالم الـــــــــــــــــورقــي األردنــي لـن
يسـتـطيع إكـمال الـسـنة هـذه والسـنة
التي تـلـيهـا بذات الـذهنـية والـعادات
تـبعة في إعـداد النـشرة التـقلـيدية ا
واعــتــبــار اإلنــتــرنت مــجــرد نــســخـة
إلكـترونـية للـنسـخة الـورقيـة وإبقاء
جـــيــــوش الــــعـــاطــــلــــ عن الــــعـــمل
كموظف ال لزوم للغالبية منهم. هذه
وغـيــرهـا سـتــسـرع في إعالن نــهـايـة

اإلعالم الورقي األردني.

لم يـعـد العـالم نـتـيـجة لـهـذه الـثورة
الـتـقـنــيـة مـجـرد قـريـة صـغـيـرة كـمـا
ا وصفـها مـارشال مـاك لوهـان وإ
حتــول إلى غـــرفــة أو مــبــنى واضح
ــفــكـر ــعــالم واألبــعــاد كـمــا قــال ا ا

اإليطالي تشارلز كولي.
رموقة ية ا منذ بدأت الصحف العا
اإلعالن عن تـوقف صـدورهـا الورقي
وسط حتـــول غــيــر مــســبــوق نــحــو
رقــمــنـــة اإلعالم الــذي تــأثــر بــشــكل
مـــبـــاشـــر وفـــوري وقـــوي بـــأمـــواج
تسونامي التكنولـوجيا الرقمية منذ
مـطـلع األلـفـيـة الـثـالـثـة. حـيث بـدأت
تـــتـــهـــاوى امـــبـــراطــوريـــات اإلعالم
الـكبـرى الـتي لم تـواكب التـغـير ولم
رونة الكافية من أجل إعادة تمتلك ا
هندسة وبـناء منظومـتها اإلعالمية
فـــشـــاهـــدنـــا إغـالقـــات لـــعـــديـــد من
الـــصـــحـف الـــورقـــيــــة الـــتي بـــدأت
ـسـائـيـة بـالــصـحف األسـبـوعـيــة وا
ــتــنــوعــة فــيــمــا بــقــيت جتــاهـد وا
وتكـابـر عديـد من الصـحف الـيومـية
ــعــبـرة ــدعـومــة وا وخــاصــة تــلك ا
بـشـكل مـبــاشـر عن اإلعالم الـرسـمي
لـــلــدولــة. لـــكن في ظل اإلســـتــنــزاف
لــلـمــوارد وزيــادة الـعــجـز واألعــبـاء
ــالــيـة والــتي تــفــاقـمـت إلى درجـة ا
ـزمن الذي ال ـرض ا االسـتفـحـال وا
شفاء له إال بالبتر والتخلص نهائيا

تعفن الفاسد . من العضو ا
يعـود صدور أول نـسخـة إلكـترونـية
في الــعــالم إلى عــام  1993بــعـد أن
أطـــلـــقت صـــحــيـــفـــة "ســـان جــوزيه
مــيــركـوري" األمــيــركـيــة نــسـخــتــهـا
اإللـــكـــتــــرونـــيــــة تالهـــا تــــأســـيس
Daily صـحــيـفـتي ديـلـي تـلـيـغـراف
Times ـــــز  Telegraphوالــــــتـــــا
الــبــريــطــانــيـــتــ لــنُــسْــخَــتِــيــهــمــا

اإللكترونية.
عــربـيًّــا أصــدرت صـحــيـفــة الـنــهـار
الـلـبـنـانـيـة نـسـخـتـهـا اإللـكـتـرونـية
وأصـدرت صـحـيـفـة الـشـرق األوسط
اللـندنـية نـسخـتهـا اإللكـترونـية عام
1995 بينما تُعتبر صحيفة إيالف
الـصـادرة فـي لـنـدن عـام 2001 أول
مِنَصَّة إلكترونـية عربية. ومع تطور
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بغداد

ـعايـير الـتي يُـقاس بـها الـوضع االقـتصـادي للـبلـد وكـذلك تُعـد معـياراً ألداء البـطالـة تُعـدّ من أهم ا
شـاكل االقـتصـادية الـتي تعـاني مـنهـا البـلـدان النـاميـة وذات االقتـصاد احلـكومـات وهي من أهم ا
الـضعيف ,وفي الـعراق تـنتـشر الـبطـالة وتـزداد نسـبتـها بـشكل كـبيـر نتـيجـة سوء األداء احلـكومي
وضعـف التخطـيط العلمي وانـتشار الفـساد الذي نخـر بجميع مـفاصل االقتصـاد.ما أريد أن أركز
قـالـة مسـألـة واحدة وأعـدّهـا هامـة جـداً وهي كيف نـوجه أنـظـار العـاطـل وخـاصة علـيه في هـذه ا
قـوافل اخلـريـج الـكـبيـرة من الـقـطاع الـعـام الى الـقطـاع اخلـاص واذا ماجنـحـنـا بذلك سـنـساهم
بشكل كبير في تـوفير فرص عمل ألعداد كبيرة منهم ولتمكنا من خفض نسب البطالة في البلد الى
اذا يفضل معدالت مقبـولة ولقلـلنا من الضغط الـكبير على الـقطاع العام,وهنـا نتسائل في البـداية 
ـاذا يصرون على قـبول أي وظيـفة في القـطاع العام شبـابنا الـقطاع العـام على القـطاع اخلاص? و
حـتى ولو بعقود مـؤقتة لسنـوات طويلة وبرواتب متـدنية? اإلجابة عـلى هذا السؤال بسـيطة ومعروفة
لـلجـميـع حيث ان الـقطـاع الـعام يـوفـر ثالثة امـتـيازات مـهـمة لـلعـامـل فـيه اليـجدونـهـا في القـطاع

اخلاص وهي :
ومة واالستمرار في الوظيفة. ضمان الد •

التقاعد. •
امتيازات أخرى مثل قطع األراضي والقروض والتسوق بالتقسيط من منافذ عديدة. •

ان احلكـومـة لـو أمـعـنت جـيـداً بهـذه األمـور الـثالثـة ولـو عـمـلت عـلى ضمـان تـوفـيـرهـا في الـقـطاع
قنعة ولقللت الزخم اخلاص لكانت النتيجة تقليل الضغط على القطاع العام والتخلص من البطالة ا
يزانـية العامة ولساهـمت في تقليل معدالت الـبطالة في البلد,وهنـا يجب على احلكومة اتخاذ على ا

خطوات عديدة لتحقيق ذلك منها:
التـخفيف عن كـاهل القـطاع اخلاص بـتقلـيل الضـرائب والرسوم الـتي أصبـحت مبالغ فـيها •

خاصة في ظل الركود االقتصادي العام في البلد.
ـتـوسـطـة ـشـاريع الـصـغــيـرة وا دعم الــقـطـاع اخلـاص وتـنـشــيـطه عن طـريق اشـراكـه في ا •

شاريع واستبعاد الشركات األجنبية والعربية من ذلك. واعطائه األولوية في احلصول على تلك ا
اتـخاذ خـطوات عـلمـية مـدروسة لـتنـميـة القـطاع الـصنـاعي والزراعي والـسيـاحي عن طريق •

توسطة. شاريع الصغيرة وا تقد التسهيالت والقروض النشاء ا
اصدار قوان وتعـليمات صـارمة عن طريق وزارة العمل والـشؤون االجتماعـية تفرض على •
وجب عـقود نـظاميـة تصدر ـوظف والـعامـل لديـهم  اربـاب العـمل وأصحاب الـشركـات بتعـي ا
ـوظف من الـتعـسف والـطرد وانـهـاء اخلدمـة بـشكل باشـراف وزارة الـعمل بـحـيث تـضمن حـمـاية ا

ومة واالستمرارية في العمل.  مزاجي وبذلك سنضمن عنصر الد
تـفـعـيل وتــعـديل قـانـون الـضــمـان االجـتـمـاعي لــلـقـطـاع اخلـاص وتــعـديل سـقـوف الـرواتب •

التقاعدية فيه بحيث تكون مساوية للرواتب التقاعدية في القطاع العام .
شمـول الـعـامـلـ بـالـقـطـاع اخلـاص بتـوزيع قـطع األراضـي السـكـنـيـة والـقـروض الـعـقـارية •

يسرة اسوة بأقرانهم في القطاع العام. والقروض ا
الـعمل على اجـبار القطـاع اخلاص وأصحـاب الشركـات وأرباب العـمل على تسـجيل جميع •
العـامل لديـهم في سجالت الضـمان االجتمـاعي لضمـان التقاعـد جلميع الـعامل أسـوة بأقرانهم
في الـقطـاع العـام علمـاً أن قانـون الضـمان االجتـماعي حـاليـاً في العراق مـفعل ومـعمـول به بشكل
صـوري فـقط ألن مـعـظـم أصـحـاب الـقـطـاع اخلـاص يـتـهـربـون من تـسـجـيل الـعـامـلـ عـنـدهم  في
ائـة التي يـتوجب عـليـهم دفـعهـا من الراتب االسـمي لكل سـجالت الـضمـان تهـربـاً من نسـبة  12بـا
مـوظف وعامل لديهم,وهذا األمر تعلـمه وزارة العمل والشؤون االجـتماعية ومـفتشيهـا وساكت عنه
شـمول من الـعاملـ في القطاع ,وللـعلم لو  عـمل استبـيان حقيـقي لنسـبة ا ولم يـحركوا سـاكناً
ائة بأفضل األحوال وهذا اخلاص بقانون الضمان االجتماعي لوجدنا النسبة التتجاوز اخلمسة با
يعني أن قانون الضـمان االجتماعي للـقطاع اخلاص غير مـفعل بشكل حقيـقي وان جميع العامل
ـسـتـقبـلـهم وهـذا أمر خـطـيـر وخلـل كبـيـر .هذه ـلكـون تـقاعـداً والضـمـاناً  في الـقطـاع اخلـاص ال
اخلطـوات واإلجراءات ليسـت مستحيـلة على احلـكومة ولكـنها حتتاج الـى إرادة حقيقـية ولو توفرت
لكانت النتـائج رائعة في توجيه انظار جـيوش العاطل صوب القـطاع اخلاص والنخفضت معدالت
البـطـالـة في الـبلـد والنـتـعش قـطـاعنـا اخلـاص ولـتـحرك الـركـود االقـتـصادي فـي البـلـد بـشـكل عام

ستقبلهم.   ولضمنا لشبابنا العاطل باب رزق كر وضمان 
{ خبير اقتصادي
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ــبـاراة لـيــفـربــول أول خــطـورة له في ا
بتسديدة قوية من جوتا من على حدود
مـنطـقة اجلـزاء في الـدقيـقة 50 تصدى

لها إديرسون.
وجنح لـيـفـربـول في افـتتـاح الـتـسـجيل
في الدقيقة 59 بعد انطالقة سريعة من
ن مــــتالعــــبًـــا صالح فـي اجلـــانـب األ
ـرر بـيـنـية داخل بـكـانـسـيـلو قـبل أن 
انـي الذي انـفـرد بـإديـرسون ـنـطـقـة  ا

مسددًا كرة سكنت الشباك.
وحـصـل لـيـفــربـول عـلـى مـخـالــفـة عـلى
حـدود مـنـطـقـة اجلـزاء فـي الـدقـيـقة 63

عرضية من اجلانب األيسر تابعها دي
برويـن اخلالي من الـرقابـة تمـامًا داخل
منـطقـة اجلزاء مـسددًا رأسـية مرت إلى

جوار القائم.
وواصل السيتي سـيطرته وزحفه جتاه
مرمى ليـفربول مسـتغلًا ضـعف اجلبهة
اليـمـني للـيـفر بـتـواجد مـيـلنـر لـينـفرد
فودين بأليسون في الدقيقة 45 وحاول
مـــراوغــته إال أن احلـــارس الــبـــرازيــلي
جنح في افتكـاك الكرة ليـنتهي الشوط

األول بالتعادل السلبي.
ومع بـــدايــــة الـــشـــوط الـــثــــاني شـــكل

ôU Ë ≠ÊbM
حـــسم الـــتـــعــادل اإليـــجـــابي مـــوقـــعــة
لــيـفـربـول وضــيـفه مــانـشـسـتــر سـيـتي
ـــبـــاراة الـــتي بـــنـــتـــيـــجـــة (2-2) فـي ا
احـتـضــنـهـا مـلـعب األنــفـيـلـد  في قـمـة
اجلولـة السابعـة من الدوري اإلنـكليزي

متاز. ا
وسـجل ثـنـائيـة لـيـفربـول سـاديـو ماني
(59) ومحمد صالح (76) بينـما سجل
هدفي الـسيتـي كل من فيل فودين (69)

وكيف دي بروين (81).
وبـتـلك الـنـتيـجـة رفع لـيفـربـول رصـيده
ركـز الثـاني بيـنما إلى 15 نـقطـة في ا
رفع مـانـشسـتـر سيـتي رصـيده إلى 14

ركز الثالث. نقطة في ا
ـــبــــاراة حــــذرة وأتت كــــانت بــــدايــــة ا
ـباراة في الـدقيقة احملاولة األولى في ا
21 لصـالح مـانـشـسـتـر سـيـتي بـعـدما
تالعـب بيـرنـاردو بالعـبـي لـيفـربـول في
ــلــعـب قــبل أن يـــرسل بــيـــنــيــة وسـط ا
ـيـزة لـفـودين الـذي انـفـرد بـألـيـسون
ـنــطــقـة مــسـددًا كــرة قــويـة مـن داخل ا
تـألق احلـارس الـبرازيـلي في الـتـصدي

لها.
ومرر كانسيلو الكرة إلى دي بروين في
اجلـانب األيـسـر من مـنـطـقـة اجلزاء في
الدقيقة 24 ليسدد البلـجيكي كرة قوية

رمى. ولكنها ذهبت بعيدًا عن ا
وكـاد السـيتي أن يـفـتتح الـتسـجيل في
الـــدقـــيـــقــة 34 بـــعـــدمـــا أرسل فـــودين
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أقامت اللجنةُ النسوية في االحتاد
العـراقيّ لكرة الـقدم دورة اإلشراف
ومـــقـــيـــمي احلـــكـــام لـــلـــســـاحــات

ــكــشــوفــة اخلـــاصــة بــالــعــنــصــر ا
ــنــصـة الـنــســوي  لــلــفــتـرة عــبــر ا
اإللـكــتـرونــيـة بــالـتـعــاون مع دائـرة
احلــكــام في االحتــاد بــحــضـور 30

مـشـاركـةً من مـخــتـلف احملـافـظـات
وحاضـر في الدورة اآلسـيوي كاظم
ـــــشــــــرف الـــــعـــــام عــــــودة الزم وا

الدكتورة أزهار محمد جاسم.

وقـالت رئـيـسـةُ الـلـجـنـة الـنـسـويـة
الـدكتـورة أزهار مـحـمد: إن الـلجـنة
تـسـعى جـاهـدةً الـى تـطـويـر قدرات
ـبـاريـات الدوري مـقـيـمـات احلـكـام 
ـكـشـوفـة من الـنـسـوي لـلسـاحـات ا

خالل إقامة الدورات.
وأضـــــــافـت: ان الـــــــتــــــــفـــــــاعـل من
ـشـاركات كـان كـبـيراً لـلـمعـلـومات ا
الــقــيــمــة الــتي طــرحــهــا احملــاضـر
اآلســــيـــــوي كــــاظـم عــــودة والـــــتي
تــنــاولت الــعــديــد من األمــور الــتي
تـخص آليـة تـقيـيم احلـكام وكـيفـية

واقف. التعامل مع مختلف ا
واختتمت رئـيسةُ اللجـنة النسوية
حـديــثـهــا:  الـدورة كــانت نـاجــحـةً
ــشـاركــات االســتــفـادة ونــأمل من ا

ـعـلــومـات الـتي  الـقـصــوى من ا
طـــــرحــــهــــا أثـــــنــــاء احملــــاضــــرات
لالرتـقـاء بواقع عـمـلهن عـنـد تقـييم
ـباريـات الـدوري الـنـسوي احلـكـام 

للموسم 2021-  2022.
ومـن جـــــهــــــة اخـــــرى بــــــدأ فـــــريق
أفغـانـسـتـان لـكرة الـقـدم لـلـسـيدات
ــــــارســـــة حتت  17 ســـــنــــــة في 
تـدريبـاته في العـاصمـة البـرتغـالية
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اســدل الـــســتــار عــلى مــنــافــســات
بـطـولـة الـعـراق الـفـرديـة  لـلـفيـزيك
والـكـالسـيك الـثـانـيـة في مـحـافـظـة
اربــيل والـتي اسـتـمـرت ثالثـة ايـام

الدوري النسوي العراقي بكرة القدم
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ديبروين يسجل هدف التعادل بالوقت القاتل
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فـاز نائب رئـيس االحتاد الـعراقـي لكـرة الطـاولة الـسيـد عبـاس وحيـد الكـعـبي بعـضويـة مجـلس إدارة االحتاد اآلسـيوي

للعبة بدورته اجلديدة.
ـبـية الـوطـنـيـة العـراقـيـة رئـيس االحتاد ـكـتب الـتنـفـيـذي لـلجـنـة األو أعـلن ذلك  لـلـمـكـتب االعالمي  هـردة رؤوف عضـو ا
ـؤتمـر االنتـخابي لـلجـمعيـة العـامة لالحتـاد اآلسيـوي لكرة الـعراقي لـكرة الطـاولة مـبيـناً ان فـوز الكعـبي جاء في ا
تواصلة الطاولـة والذي عقد صبـاح اليوم في العاصـمة القطريـة الدوحة على هـامش بطولة آسيـا باللعبـة ا

منافساتها هناك.
جتدر االشارة الى ان الـكعبي يشـغل منصب نـائب رئيس إحتاد غرب آسـيا للعـبة وان إنتخابـه لعضوية

االحتاد اآلسيوي منح الطاولة العراقية شرف أول تمثيل إداري عراقي رفيع على مستوى القارة.

لـشـبــونـة بـعـد جنـاح الــفـتـيـات من
الـــــهـــــرب مـن بالدهـن إثـــــر عـــــودة
طـالـبـان للـحـكم.الـفـريق الـذي يضم
26 العــبـــة أجـــرى مـــرانه األول في
مــجـــمع "مـــديـــنــة كـــرة الـــقــدم" في

لشبونة.
وكان احتاد الكرة األفغاني قد لعب
دورا نــــشـــــطــــا فـي تــــأمــــ هــــرب
الالعـبات من بالدهن حـيث حـصلن
عــلى حق الــلــجــوء الـســيــاسي في

البرتغال.
W FK « W —U2

الالعبـة أم البـن رمزي 15 عاما
ـواصلـة لعب قـالت إنهـا "سـعيـدة 
ــارســة الــلــعــبـة كــرة الــقــدم وإن 
للسـيدات في بالدها باتت مـحفوفة
كما أعربت عن قلقها على باخملاطر
أســـــــرتــــــــهــــــــا الـــــــتـي ال زالـت في
أفــغــانــســـتــان".وتــابـــعت بــنــ : "
شـعـرنـا بـإثارة بـالـغـة عنـدمـا رأيـنا
لعب سـعادة غامـرة حتى أننا لم ا
ـارسة اللعب نصدق ان بـإمكاننا 
مرة أخرى لم نصدق وقالت إحدى
صديـقـاتي: "أكدي لي يـا بنـ إنني
ال أحلم" وقـلت لها: "ال إنـها حقـيقة

ـكـنـنـا مـواصـلـة تـعـلـيـمـنـا ولـعب
الكرة مرة أخرى هنا".

وواصلت : "عندما حـضرنا إلى هنا
كـان االحتاد الـبـرتغـالي لـكرة الـقدم
لـطـيف مـعـنــا لـلـغـايـة وكـذلك كـافـة
الناس في احلـقيقة. في افـغانستان
ال يعـامـلـونـنـا بـشـكل جـيـد كـنا في
كـابول عـندمـا وصلت طـالبـان وكان
عــلـيــنـا أن نــهـرب وأن نــخــتـبئ في
مــكـان مـا في مـحــافـظـة أخـرى في
محافظـة مزار شرف وظللـنا نختبئ
هــنـــاك لـــعــشـــرين يـــومــا ولـم يــكن
ـنزل. بـاإلمـكـان حـتى اخلـروج من ا
كنـا مجمـوعة في غرفـة واحدة نأكل
ـــكــنــنـــا حــتى ونــنـــام فــيـــهــا وال 
التمشي أو االتصال بأسرنا. نصف
أســرنـا في افـغـانــسـتـان حـتى اآلن.
امي وأبـي وثالثــة من اشــقــائي في
افـغـانـسـتـان. اتــكـلم كل يـوم مـعـهم
بــالــفـيــديــو. حــضــرت إلى هــنـا مع
شقيقي الكبير وشقيقتي الكبيرة".
وكـــــانـت حــــــركـــــة طــــــالـــــبــــــان في
ـرأة من الـتــسـعــيـنــات قـد حــرمت ا
ـــــشــــاركــــة في الــــتــــعــــلـــــيم ومن ا

النشاطات العامة.

عـماد محمد
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ــنــتـخب وصـل الى الـدوحــة  وفــد ا
واجهة منتخب الوطني لكرة القدم 
لــبــنــان  ضــمن مــبــاريــات اجلــولــة
الــثــالــثــة لــفــرق اجملــمــوعــة االولى

اخلميس.
 ويــكـــون الــفـــريق قـــد اجــرى اولى
وحــداتـه الــتــدريــبـــيــة  اســتــعــدادا
ـــذكــورة    ضـــمن لـــلـــمــواجـــهـــة  ا
تــــصــــفــــيــــات اجملــــمــــوعــــة االولى
ؤهـلة لـكاس الـعالم في احلاسـمـة ا
قـبل في مـهـمة خـاصة قـطر الـعـام ا
جـدا يـتــطـلب خــوضـهـا  بــشـعـار ال
بـديل عـن الـفـوز حملـو اثـار خـسـارة
ــريـــرة  ومن اجل حتـــقــيق ايـــران ا
التوازن والعـودة للمنافـسة والبقاء
فــــيـــهــــا  من خـالل  الـــفــــوز وحـــده
لـــيـــكـــون الـــطـــرف الـــقـــوي ولـــيس
الـضـعـيف كـمـا كـان امـام ايـران ولم
يــكن نـفــسه امـام كـوريــا  ويـتـوجب
ــبـاراة الــقـادمـة اســتـغالل فــرصـة ا

نتخب لتاكيد جدارته وتفوقه على ا
الشقيق بعد سلسلة مباريات سابقة
مختلفة  كان قد  حسمها لنفسه لكن
احلــذر مـطـلـوب الن مـنــتـخب لـبـنـان
تـغـيـر وعكس مـالمح التـطـور كـثـيرا
وبـسـرعة  لـكن لـالن ليس افـضل من
مــنــتـــخــبــنــا الــذي عــلــيه ان يــكــون
ــذكـور مــسـتــعــدا خلــوض الـلــقــاء ا
هد  لـلوصول و  للعب ا   الذي ر
في  نــهـائــيـات كـاس الــعـالم  في كل
االحـوال  سـيواجه مـنـتـخبـنـا رهـانا
ـا اسـتــمـر غـيـر مـسـتـقـر صـعـبـا طـا
ـستـوى خـصوصـا في الـتصـفـيات ا
قــبل االخــيـــرة وامــام ايــران وحــتى
امـام كــوريـا غـيــر نـتــيـجـة الــتـعـادل
سـتـوى  الـذي يامل ان غـطت عـلى ا
طلوب يتغـير في لقـاء لبنان  وهـو ا
طلوبة من اجل حتقيق النتيجة ا

ـــنــــتـــخب الـــوطـــني وكـــان مـــدرب ا
ادفـــوكـــات قــد اســـتــدعى 23 العــبــاً
ـذكـورة  وهم كل من فـهد لـلـمبـاراة ا

طــالب عــلي يــاسـ  احــمــد بـاسل
ـــرمى وعـالء مـــهــاوي  حلــراســـة ا
احـمـد ابـراهـيم  عـلي فـائـز  ريـب
سوالقا  علي عدنان للدفاع  وامجد
عــــطــــوان صــــفـــاء هــــادي  امــــيـــر
مـحمد علي عـبود  سجاد العماري 
جاسم  بـشار رسن  مـحمـد قاسم 
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هــمـام طـارق لــلـوسط وشــريف عـبـد
الـكـاظم  ابـراهـيم يـاسـ  شـيـركـو
ـن حـــســــ  عالء عــــبـــد كـــر  ا
الـزهرة   وابـراهـيم بـايش  للـهـجوم
قـبل ان يـضـيف العب لـشـرطـة  كـرار
عـامـر بـدال من سـعـد نـاطق لالصـابة
اضــــافــــة الى احــــمــــد فــــاضل العب

ـنـتخب الـزوراء في وقت سـيـفتـقـد ا
همة حـيث مهند الى احد اسلحـته ا

علي بسبب االصابة.
ـــنــــتـــخـب حتـــمل  وعــــلى العــــبي ا
ــسـؤلـيـة والنـهم مـن يـقـرر مـصـيـر ا
نـتخب  في اهم مـحفل كـروي طال ا

انتظاره مرة  اخرى.
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احتضـنت قاعة الـشعب الريـاضية  منـافسات بـطولة العـراق للمـتقدم
بالـكيوكـو شنـكاي والتي تـستـمر على مـدى يومـ بإشراف ودعم ذاتي
ركـزي للكـيوكوشـنكاي من احتاد الـلعبـة. وقال رئس االحتاد الـعراقي ا
عـمار وهـيب في تصـريح صحـفي  إن الـبطـولة تـشهـد مشـاركة أكـثر من
ختلف األوزان . 265 العباً من 28 نادياً ومن مختلف أنحاء العراق و
وأضــاف وهـيب  أنـه من خالل هـذه الــبـطــولـة سـيــتم اخـتــيـار عــنـاصـر
ـنـتخب الـوطـني الذين سـيـمـثلـون الـعراق في بـطـولة هـولـندا وبـطـولة ا
الـعرب في لـبنـان الفتـاً إلى أن  هذه الـبـطولـة أُقيـمت بجـهود شـخصـية

على أمل تلقي الدعم من وزارة الشباب والرياضة.
وأشـار وهـيب إلى أن احتــاد الـلـعـبـة تـعـرض مع 11 احتـاداً آخـرين الى
الـظـلـم والـتـهــمـيش بــسـبب أخــطـاء مــالـيــة وإداريـة في وزارة الــشـبـاب
ـالـية ـيـزانـية ا والـرياضـيـة و عـلى أثرهـا مـنع االحتـادات من صرف ا
عـلى مـدى عـام  مـبـيـنـاً أن  وزير الـشـبـاب والـرياضـة عـدنـان درجال
عوقات اتخذ بـعض اإلجراءات بهـذا الصدد ووعـد بتذلـيل وإذابة تلـك ا

التي ألْقت بظاللها على واقع اللعبة .
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ثـمن  مـحـافظ ذي قـار الـدكتـور احـمـد غـني اخلـفاجي
ـنحه سيارة بي جـراح نصار  جـهود  البـطل البارا

صالون .
وقـال اخلـفاجي  خالل حـفل التـكر ان  هـذا التـكر
بي  في ـستحق يـأتي تقديـرا للدور  واالجنـاز البار ا
دورة الــعــاب طــوكـيــو االخــيــرة عـنــدمــا حــصل عـاى

. يدالية الفضية  ورفع  اسم العراق عالياً ا
واكــد ان الـتـكـر ســيـتـكـرر مع كـل  ريـاضي  ومـبـدع

ختلف التخصصات.
تـابعة واهـتمام اخلـفاجي  الذي كان  واشـاد جراح 
قـد  منـحه قطـعة ارض اسـتثنـائا من الـتعـليـمات على
اثـــر مــو افــقـــة رئــيـس  مــجــلـس الــوزراء مــصـــطــفى

الكاظمي.

ونــظـمـهـا االحتـاد الــعـراقي بـبـنـاء
االجــســام  بـالــتــعــاون مع االحتـاد

الفرعي في اربيل.
وقــال االســتـاذ  ســوركــيـو مــحــمـد
نـائب رئيس االحتاد العراقي لبناء

نافـسات تالفت من االجـسام : ان ا
ـاسكلـر فيزك و الـفئات الـفيزيك وا
الـكالسيك  فـيزيك والـكالسيك بدي
بــلــدنك.واضــاف:لــقــد  مـن شــهـدت
الــبـطـولـة مــشـاركـة عــدد كـبـيـر من
ختـلف الفئات واالطوال االبـطال 
ـنتخب والـذين سيـكونون عـامود ا
قبلة وسط الـوطني في البطوالت ا
تـنـظـيم كـبـيـر من الـنـاحـيـة الـفـنـية

واالدارية على مسرح ميديا.
واشــار ان احلـضـور اجلــمـاهـيـري
الـــغــفــيـــر ســاهم ايـــضــا بـــنــجــاح
الـــبـــطــولـــة  ولم تـــتـــسع الـــقـــاعــة
للجمهور وما موجود خارجها كان
ـسـتـويات يـقـدر بـالـعشـرات  وان ا

مــتــقــاربــة ومن الــصــعب الــتـكــهن
ـفـرح ان هنـاك ابـطال بـالـنـتائج وا
جــدد ظـهـروا لـلــسـاحـة يــنـافـسـون
قبلة ـيا في السنـوات ا عـربيا وعا
واكــد ان مــشـاركــة ابــطـال دولــيـ
اعـطى رونقـاً للبـطولـة وهي فرصة
حـــقـــيـــقــــيـــة لالعـــبـــ الـــشـــبـــاب
لـالســتــفـــادة من تــواجـــد زمالئــهم
الالعـبـ الـدولـي لـكـسب اخلـبرة

واالحتكاك.
وفـي ختام حـديثه قال سـوركيو ان
لـلحكـام دور بارز في منح كل العب
اسـتـحـقاقه  شـاكـراً جـميع الـلـجان
الــفــنــيـة واالداريــة الــتي ســاهـمت

باجناح البطولة.
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غـادرت بـعـثـةُ مـنـتـخب الـشـبـاب الـعـاصـمـة بـغـداد مـتـوجهـةً إلى
تونس للدخـول في معسكر تـدريبي حتضيرا لبـطولة غرب أسيا

قبل. التي ستقام في اربيل الشهر ا
وذكــر بــيــان الحتــاد الــكـرة  أن بــعــثــةُ مــنــتــخب الــشــبـاب
العـاصـمة بـغـداد غـادرت  متـوجـهةً إلـى تونس لـلـدخول
عـسكر الـتدريبي الـذي يستـمر من الثـالث ولغاية في ا
احلــادي والــعـشــرين من الــشــهــر احلـالي حتــضــيـراً
نتـخبات الشباب للمشـاركة في بطولة غـرب آسيا 

قبل. التي ستقام في محافظة أربيل الشهر ا
وأضــاف أن مـنــتــخب الـشــبــاب سـيــخـوض
أربع مباريـات ودية في معسـكره التدريبي
 حـيث سيـواجه منـتـخب تونس لـلشـباب
عـلى دفــعـتـ يـومي 6 و 10 من الــشـهـر
ـبـاريات احلـالي  فـيـمـا سـيـتم حتـديـد ا
عـسـكـر والتي سـتـكون تـبـقيـة اثـنـاء ا ا

مع منتخبات أفريقية وأندية تونسية.
وأوضح أنـه سـيــلـتــحق بــبـعــثــة مـنــتـخب

الــشــبـــاب ثالثــة مــحــتــرفــ هـم بــلــنــد حــسن
محـترف ديغـرافشـاب الهولـندي وريبـر حسني العب
اني واحملـترف في الـسويـد االي حس دورتـمونـد األ

الــذي تـمت دعــوته من قـبـل مـدرب مـنــتـخب الــشـبــاب عـمـاد
محمد لالطالع على أدائه الفني في معسكر تونس.

درب يـشـار إلى أن مـنتـخب الـشـبـاب يـشـرف عـلى قـيـادته ا
عـمـاد مـحـمـد يـسـاعـده حـسـان تركـي وأحـمد والـي وولـيد
جمعة مدرباً للياقة البدنية فيما يشرف على تدريب حراس

رمى نوري عبد زيد. ا
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نـفــذهـا صـالح مـســددًا كـرة اصــطـدمت
باحلائط ومرت بقليل إلى جوار القائم.
وأجــــرى جـــوارديـــوال الـــتـــبـــديل األول
لــلـــســـيــتـي في الـــدقــيـــقــة 66 بـــنــزول
سترلينج على حساب جريليش وتبعه
كـلوب بـالـدفع بـفـيـرمـيـنـو عـلى حـساب
جـــوتـــا.وجنـح الـــســـيـــتي فـي تـــعـــديل
الــنـتـيـجـة في الـدقـيـقـة 69 بـعـدمـا مـرر
جـــيـــســـوس الــــكـــرة إلى فـــودين داخل
ـنــطـقـة لـيــسـدد األخـيــر كـرة أرضـيـة ا
قـويــة سـكــنت شـبــاك ألـيــسـون. وجنح
لـيفـربـول في إضافـة الـهدف الـثاني في
الـــدقـــيـــقــة 76 بــــعـــدمـــا تالعب صالح
بـسيـلـفا قـبل أن يقـتـحم منـطقـة اجلزاء
ويتالعب بعـدها ببيـرناردو مسددًا كرة
قـويـة سـكـنت شبـاك إديـرسـون. وتـمكن
السيتي من معادلة الـنتيجة سريعًا في
الدقـيقة 81 بعدمـا سدد دي بروين كرة
مـن عــــلى حــــدود مــــنــــطــــقــــة اجلـــزاء
ـاتـيـب مـخـادعـة ألـيـسـون اصـطـدمت 

وسكنت الشباك.
وحـــصل الــســيــتي عـــلى مــخــالــفــة في
الـدقـيـقة 84 نـفـذهـا والـكـر مـسـددًا كرة

رمى. مباشرة ذهبت بعيدًا عن ا
وأهـدر لـيـفـربول بـعـدهـا فـرصـة خـطف
ــبــاراة بـعــدمــا تـابـع فـابــيــنـيــو كـرة ا
ـرمى اخلــالي مـسـددًا عـرضـيــة أمـام ا
كرة تألق رودريجـو في إبعادها قبل أن
تسكن الشبـاك لينتهي اللـقاء بالتعادل
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واجهة لبنان نتخب الوطني في الدوحة استعدادا  وفد ا
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قام في قاعة ديوان d²G«∫ لوحات اركان النواس في معرض ا  s
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ـطرب سـتار سـعد إلطالق أغـنية يـستـعد ا
مـنـفـردة جـديـدة بـعـنـوان (جنـمـة) وتـنـتـمي
هـذه األغـنـيــة الى الـنـمط احلـيـوي.وكـشف
ـوقع الـفن أن (أغـنـيـته جنـمـة سـعـد وفـقـا 
من أحلــان الـــفــنــان الــعـــراقي نــور الــزين
وسـيـطـرحـها قـريـبـاً عـلى يـوتـيـوب ومواقع
الـتواصل اإلجـتماعي عـلى طريـقة الـليريك
فـيـديـو).مـضــيـفـا ان (األغـنـيـة من كـلـمـات

حيدر األسير وتوزيع عمار عدنان).
وطـرح سـعـد مـنـذ شـهـرين أغـنـيـة بـعـنوان
(احساس صفر) من كلمات عماد األسعد
واحلـان أحـمـد زعـيم وتـوزيع عـمـر صـباغ

وإخراج ريشا سركيس.
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اخلبـير االقتصادي العراقي صدرت له الطبعة الثانية من
موسوعة (رؤيتي لالصالح االقتصادي في العراق).
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مـثلة السوريـة انتهت من  تصويـر خماسية (أزمة حب) ا
تـألــيف عـمــرو عـلي وإخــراج مـحـمــد نـصـر الــله والـتي

جتسد فيها دور البطولة بشخصية (الدكتورة فرح).
—U³ł œULŽ
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ي العراقي يصدر له قـريبا كتاب (ذاتك... من االكـاد
سؤولية)ويضم خمس محطات  محورها عـرفة الى ا ا

التنمية البشرية.
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وهـــذا يــكـــفــيـــني فـــخــراً) . وواصـف الــتي
تــمـيــزت بــتـقــد أدوار درامـيــة مــتـنــوعـة
أكـثرها قرباً من عاطفة اجلمهور جتسيدها
ـضـحـيـة واحملـبـة حتـدثت عن ألدوار األم ا
ـات الــكـثـيــرة الـتـي نـالـتــهـا خالل الــتـكــر
ــوقع الـهـيـئـة مـســيـرتـهـا الـفــنـيـة مـؤكـدةً 
الــعــامــة لالذاعــة والــتـلــفــزيــون الــســوريـة
االلــكــتـرونـي (أنـهــا ال تــسـتــطــيع أن تــقـبل
ـات كونـها كثـيرة جـداً وأنها جـميع الـتكر
تــــــفــــــكــــــر جــــــيــــــداً قـــــبـل أن تــــــقــــــبل أي
ـات كـان ).واسـتـذكـرت واصف تـكـر تـكـر
لـهـا وقع وأهـمـية في حـيـاتـهـا منـهـا تـكر
حــمل مــسـمـى  إجنـاز حــيـاة فـي مـهــرجـان
ـها وهـران بـاجلـزائـر بـاإلضـافـة إلى تـكـر
عـدة مـرات في تـونس مـعـتبـرةً أن الـتـكر

أحياناً يكون عبارة عن لقاء رائع.
ــهـني من تـقـد بــدأت واصف مـشـوارهـا ا
عــروض األزيـاء وفي عــالم الـفن بــدأت مـنـذ
ـسرح الـسـتـينـات بـالـتمـثـيل عـلى خـشبـة ا
تالهـا التمثـيل لدراما التـلفزيون والـسينما
ـهـمة وقـدمت الـعـديـد من األعـمـال الفـنـيـة ا
والـتي مازالت خالدة في الذاكـرة منها فيلم
ي مـــصــطــفى الـــرســالــة مع اخملـــرج الــعــا
الـعـقـاد ومسـلـسالت:أسـعد الـوراق نـهـاية
رجـل شـــجـــاع عـــصي الــــدمع وغـــيـــرهـــا.
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قالت الفنانة منى واصف أنها (أمضت 60
سـنة من عمرها في مهنة التمثيل) متمنيةً
أن (تـكون قد تمكنت من ترك بصمة خاصة
بــهــا في عــالم الــفن).وأضــافت واصف في
لـقـاء إذاعي(أينـمـا ذهبـت أو سافـرت وبأي
بـلـد أو عـمل يـقـولـون مـنى واصف سـورية
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UN½“Ë s  ÎU «dſuKO الــغــنـائـي مـنــذ كــان شــابــا و كــان كــثــيـر
االسـتـماع إلى أصـوات حـضري ابـوعـزيز
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ــطـرب يـوسف الــسـمــاوي مـشـواره بـدأ ا

انت محب للـخير تساعد األخـرين  لديك أفكار جيدة
غامرة . وتعشق ا

qL(«

 عليك بـتطوير نـفسك واللـجوء لذوى اخلـبرة اجلميع
يقدر ما تفعل.
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تـقــضي وقـتًـا لــطـيف مع صــديق وهـو انــسـان طـيب
يستحق اخلير.
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ـكن أن تـسـتـمـر مـشـتـتـة كـمـا هي عـلـيك حـيـاتك ال 
بالعودة إلى أسرتك .

»dIF «

علـيك بـالراحـة واحذر احلـركات انت مجـتـهد لـلغـايـة 
العشوائية.رقم احلظ.9
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ال ال يغنيك عن العائلة وال يعوضهم عنك هم جمع ا
في حاجة إليك.

”uI «

مـهـمـا كــانت مـصـاعب احلـيــاة والـضـغـوط من حـولك
فأنت تستطيع التحدى .

ÊUÞd «

البــد من الـــتــوقف عن الــتــدخــ فــورًا آالم الــصــدر
تعاودك مرة ثانية.

Íb'«

تستـطيع تطويع كل شيء لصاحلك لديك القدرة على
ذلك ببساطة.

bÝô«

ـرة ستـكـون الـعواقب اهتم بـنـفـسك وصـحتك فـهـذه ا
وخيمة للغاية.
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ــنــحك حب اآلخــرين حتب الــعــمل بــإخالص وهــذا 
وتقديرهم لك.
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حــاول أن تـــتــكـــيف مع األمـــور من حـــولك اكـــتــسب
خبرات األخرين.

 u(«
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أجب عن االسـئـلـة أفـقـيـا لـتـجد
ــطــلـوبــة في الــدوائـر الـكــلــمـة ا

عموديا:
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1- مادة قابلة للنفخ
2- اعلى البناء من اخلارج
3- منطقة في الشارقة

4- مجازر
5- اداة يستخدمها احلداد

6- توضيح
7- مسالم

8- وحدة قياس للسوائل
9- اعلى البناء من الداخل

10- يجيب

ـاضي  بـيت الثـقـافة الشـاعـر العـراقي ضـيـفه االحد ا
والـفــنـون في الــعـاصـمــة االردنـيـة عــمـان مع الــشـاعـر
ـغــربـي عــمــر الـراجـي في امــســيــة شــعــريــة ادارهـا ا

الشاعر صالح ابو الوي.

ـطــرب االردني احـيــا الـسـبت حــفل خـتــام مـهـرجـان ا
سـرح اجلنوبي جـرش للثـقافة والـفنون 2021 عـلى ا
وشاركـته فرقة اإلستقالل للفنون الشعبية من فلسط

في أغنيته (الوصلة األردنية) .
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نائب رئـيس مجلس مفـوضية االنتخـابات االسبق حاضر
السـبت في ورشة اقامـها مركز الـدراسات االستراتـيجية
والدولـية بجـامعـة بغداد بـعنـوان (اشكالـية اعالن الـنتائج

بكرة). النهائية وتشكيل حكومة االنتخابات ا

ريبيل ويلسون

بولنـدياً وستـة إيطالـي إضافة إلى
مـــشـــاركـــ من أرمـــيـــنـــيـــا وكـــنـــدا
ــتــحــدة وبـــريــطــانــيــا والـــواليــات ا
ـسـابــقـة اخملـصـصـة وتـايالنــد في ا
لــعـــازفـي الـــبـــيــانـــو الـــذيـن تــراوح
أعـمارهـم ب 16 و 30عـامـاً.وتـضم
جلنة الـتحكيم 17 عضواً من بـينهم
فـائـزان سـابـقـان بـهـا هـما دانـغ تاي
ســـون ويــولـــيــانـــا أفــديـــفــا.وشــارك
األخــيـران إلى جــانب ثالثــة فــائـزين
ســابـقـ آخــرين الـســبت في حــفـلـة
موسيقـية افتتـاحية شمل بـرنامجها
خـمـاسي الــبـيـانـو لـروبـرت شـومـان
وكونشيرتـو البيانو الـثالث للودفيغ
فان بـيتـهوفن والـكونـشيـرتو ألربـعة
بيانوهات ليوهان سيباستيان باخ.
وغـالـبـاً مـا شـكـلت مـسـابـقـة شـوبان
التي انطلقت في عام  ?1927محطة
مــهـمــة في مــسـيــرة عــدد من عـازفي
البـيانو الـكبـار الذين فـازوا بها من
بينـهم اإليطـالي موريتـسيو بـوليني

{ وارســـــو (أ ف ب) - افـــــتُــــتِـــــحت
رسـمـيـاً في وارسـو الـدورة الـثـامـنـة
سـابقة شـوبان للبـيانو التي عشرة 
أرجئت عامـاً بسبب جـائحة كـوفيد-
19 بـحـفـلــة مـوسـيـقـيـة شـارك فـيـهـا
ـسـابـقة فـائـزون سـابـقـون في هـذه ا
سـابـقـة كل خمس ـرموقـة.وتـقـام ا ا
فترض أن تنظّم سنوات وكان من ا
هذه الدورة عام 2020 لكنـها ألغيت

بسبب اجلائحة.
ـسـابـقة 87 وتـأهل لـلـمـشـاركـة في ا
عـازف بـيـانــو من كل أنـحـاء الـعـالم
اخـتــارتـهم جلـنــة الـتـحــكـيم من بـ
أكـــــــــثــــــــــر من 500 تـــــــــقـــــــــدمــــــــوا
بـتــرشـيـحــاتـهم.ويـأتي نــحـو نـصف
ــرشــحـ من آســيــا الــتي يــحـظى ا
ــلــحّن والــعـازف الــفــرنـسي فــيــهـا ا
البولـندي الشهـير فريـديريك شوبان

كانة كبيرة.  (1849 -1810)
ويتـنافس 22 صيـنـياً و 14يابـانـياً
وسبـعة من كـوريا اجلـنوبـية مع 16

مــاو أول من عــزف أمــام الــتــحـكــيم.
وكـــان الــعــازف الــكـــوري اجلــنــوبي
ســـيــونـغ جــ تــشـــو فــاز بـــجــائــزة
الـــدورة الـــــــــســـابــعــة عـــشــرة عــام
2015 وكــان حــيـــنــهــا في احلــاديــة

والعشرين.

(1960) واألرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة مـــارثـــا
أرغــيـــريــتش (1965) والــبـــولــنــدي
ــــرمـــان ((1975 كـــريــــســـتــــيـــان ز
والــــصـــــيــــني يــــونــــدي لي (2000)
ــــرحـــــلــــة األولى من وانــــطــــلــــقت ا
ـسـابـقـة وكـان  الـصـيـني تـشـانـيي ا
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مـديـر عام دائـرة الـفـنـون الـعـامة
الـراحل اســتــذكـرته الــدائـرة في
مشـيرة ذكـراه السـنويـة الـثالـثـة 
الى انه تــرك أثـرا شـاخــصـاً في
جـــمـــيع دوائـــر وزارة الـــثـــقـــافــة
الـعـراقــيـة الـتي خـدم فـيـهـا إلى أن كـانت هـذه الـدائـرة

آخرها.

رئيـس ملـتـقى طـيف لآلداب والـفـنـون ادار االمسـيـة التي
لتقى بالتعـاون مع مديرية ثقافة اربد في االردن اقمـها ا
ـشـاركـة ضـمن فــعـالـيـات مـهــرجـان احلـصـاد الــتـاسع 

الشعراء: نبيلة اخلطيب عاقل اخلوالدة ورنا بسيسو.
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ــصـريـة مـنى زكــيـتـصـويـر ـمـثـلـة ا بــدأت ا
ــشـاهــد اخلـارجــيـة من فــيـلــمـهــا اجلـديـد ا
(الـقاهـرة مكة) والـذي يتحـدث عن صراعات
ـصـري وتصـوّر حالـيا ـرأة في اجملـتمع ا ا
في مـحـطـة بـنـزين.الـفـيـلم انـطـلق تـصـويره
ـاضي من تـألـيف مـحـمـد رجـاء األسـبــوع ا
ـمــثــلـ وإخــراج هــاني خــلـيــفــة ويـضـم ا
ـدوح مـحـمـد فـراج مـحـمـد عالء مـحـمـد 

خالد الصاوي وشيرين رضا وآخرين.
و شــاركـت زكي ضــمن فـــعــالــيــات مــعــرض
(إكــــســـبـــو دبي 2020) ولــــفـــتـت األنـــظـــار
ليئـة باألنوثـة بفستـان باللون بـإطاللتهـا ا
األسـود مـنـتـصف الـطـول وبـأكـمـام طـويـلـة
وتـركت شـعـرهـا مـنـسدالً عـلى كـتـفـيـهـا كـما
طــبـــقت مــاكــيـــاج بــســيط أبـــرز جــمــالــهــا
ونـعـومـتـهـا مع حـقـيـبـة يـد صـغيـرة من دار

ديور.

ـصــريـة ــمـثــلــة ا الى ذلـك عـبّــرت ا
عـبيـر صبري عن سـعادتـها الكـبيرة
ـا حققته مـن جناحات في رمضان
ـاضي بعـد مشـاركتـها في مـسلسل ا
(موسى) مشيرة الى انه (يعد واحدا
مـن اهم اعــــمـــالــــهـــا فـي الـــســــنـــوات

االخيرة). 
وقـالت صبري انها تنتظر عرض فيلمها
اجلـديد ليلة الـعيد الذي جتدد من خالله
تـعـاونـها مع اخملـرج سـامح عـبد الـعـزيز
بـعد مسلسل خيـانة عهد الذي عرض في
وقع الفن رمضان 2020. واشارت وفقا 
الى انــهـا دائـمــا تـعـتـمــد نـشـر الــبـهـجـة
بـصورها في مـوقع التواصل االجـتماعي
وبـاألخص مع زوجها ألنها تـفتقده كثيراً
حـيث يـسـتـقر في االمـارات بـسـبب عـمله
بـــيــنــمـــا هي بــ مـــصــر ودبي بـــســبب

طبيعية عملها.

وداخل حــسـن وعــربــيــا فــريــد األطــرش .
مؤكـدا (كان غـناء هؤالء قـريبـا إلى نفسه)

واضاف (بداياتي كـانت خارج العراق في
سـوريـا ولـبـنان حـيث سـجـلت الـعـديد من

األغاني العراقية والعربية.
وبــعــد الــعــودة مـن سـوريــا احــتــضــنــني
لحن صباح زيـارة حيث عملت معه عدة ا
احلــان و قــدمــنـي لالذاعــة أكــثــر من مــرة
فسـجلت لالذاعة الـعديـد من األغاني وهو
صــاحـب الــفـضـل في مــســيــرتي الــفــنــيـة

والغذائية).
مـــشـــيـــرا الى انه (بــــعـــدهـــا شـــاركت في
ـهـرجـانـات مــنـهـا مـهـرجـان الـعـديــد من ا
األغـنــيـة اجلـنـوبـــــيـة في نـادي الــعـلـويـة
ـــلـــحن مــحـــسن فـــرحــان حتـت إشــراف ا
وكــانت االـــــغـانـي لـلــراحل حــضــري أبـو
عــزيـــز ..ولــدي اآلن الــعــديـــد من األغــاني
اجلـــديـــدة مـــنـــهـــا اغـــنـــيـــة (هـــلي يـــامن
ضــيـعـــــــــوني) كــلـمــات عـبــاس جـيــجـان
احلــان صــــــــبــاح زيــارة واغــنــيـة (آسف
كـالــو دمــــــــوع الـعــ هم ديـــن) كــلـمـات
احلـان حــسـ عــبـد الــعـزيــز الــسـمــاوي 

جبار).

{ لـوس اجنلـوس - وكـاالت - أطـلّت النـجـمة
ــاضي في حــفل ريــبــيل ويــلــســون األربـعــاء ا
ـتـحـركة ـيـة لـلـصور ا افتـتـاح مـتحـف األكاد
يـيـر في هـولـيـوود بـعد وحـفل فـانـيـتي فـيـر بـر
احــتـفـالــهـا بـعـيــد مـيالدهـا الـ41 عــلى جـزيـرة
مـــارلــون بـــرانــدو اخلـــاصـــة في بــولـــيـــنــيـــزيــا
الـفـرنـسـيــة. ولـفـتت ويـلـسـون األنـظـار بـرشـاقـة
جـسدهـا بعـد خسارة أكـثر من 30 كـيلـوغراما
من وزنــهـــا وهــو مــا اســـتــعــرضـــته من خالل
الـفـسـتـان األسـود الـقـصـيـر الـبـراق.  وأكـمـلت
النـجمـة االسترالـية إطاللـتها بـتصـفيف خصل
شـعــرهـا الـشــقـراء عـلـى شـكل كـعــكـة مع غـرة
جانـبية.وحـرصت ويسلون عـلى اعتمـاد مكياج
بسـيط وأحمر شـفاه نيـود. وكانت ويـلسون قد
شاركت مـتابـعيـها مـؤخرا مـجمـوعة صـور لها
من حــفل عـيــد مـيالدهـا واســتـعـرضت قــوامـهـا
ـمـشـوق بـعـد خـسـارتـهـا 30 كـيـلـو غـرامـا من ا

وزنها الزائد.

{ لــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت - عــــلّق
ي سـبــيـرز ألول مــرة عـلى خــسـارته جــا
ية بريتني الـوصاية على ابنته النجمة العا
ســـبــــيـــرز قـــائال (خـــســــارتـــهـــا ولـــيـــست
خــــســـارتـي) وذلك بــــعـــد 13 ســــنــــة من
الـوصاية اذ كانـت قد اتخذت مـحكمة في
لـوس أجنــلـوس قــراراً بـســحب الــوصـايـة
ي ـفروضة على سبيرز من والدها جا ا
ــغـنـيـة نـزوالً عــنـد رغـبـة ا
بــالــتــحــرر من والــدهـا
مـعـتـبـرة أن هـذا الـقرار
الــــصــــادر مــــنــــذ عــــام
2008) انــــــــتـــــــــهــــــــاك
حلــقـوقــهـا). واعــتـبـرت
الـقـاضـية بـرنـدا بـيني
في جــلـســة احملـكــمـة
أن (األب يــــــــجب أن
يــســلم إدارة شــؤون
ـــالـــيـــة إلى ابـــنـــتـه ا
خـبــيـر مـحـاسـبـة في
ــكن) أســـرع وقت 
الفـــــتــــة إلـى أن (هــــذا
الــــقـــــرار غـــــيــــر قـــــابل

للطعن).
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اهــتــمت وســـائل االعالم تــواالوســاط
الفنية في سلوفيـنيا في االيام القليلة
ــعــرض الــفـنــان الــعـراقي االخــيـرة 
ــغــتـرب أركــان الــنــوّاس ووصــفـته ا
ــتــوهج مــابـ بــاجلــســر الــثــقــافي ا
ــعــرض قـد الــشـرق والــغــرب. وكـان ا

افتـتح منـتصف ايـلول ويـستـمر حتى
الــثـاني والـعـشــرين من تـشـرين االول

اجلاري.
فـي غـالـيـري ديـوان  في لـيـوبـلـيـانا 
في سلـوفيـنيـا وسط اقبـال كثيف من
الـزوار.. وقــال الـنـواس لـ(الـزمـان) ان
(الفن خـير وسـيلة تـعريـفية بـحضارة

العـراق ومد جسـور التالقح والـتناغم
ـية مـع اآلخـر  والـفن هـو الـلـغـة الـعـا
الــتي ال حتــتــاج الى تــرجــمــان لــذلك
ـــعــرض ذات اهــمــيــة كـــانت نــتــائج ا
كـبـيـرة) واضـاف الـنـواس ان (الـرمـوز
الـتـاريـخـيـة التي ركـزت عـلـيـهـا بعض
ـعــرض جـذبت الــكـثــيـر من لـوحــات ا
ـــــتــــابـــــعــــ ســـــواء من الــــزوار أو ا

الصحافة الفنية).
ـولـود في الـعراق وأركـان الـنـواس  ا
ويــعـــيش اآلن في ســلــوفــيــنــيــا  هــو
صــــاحـب غــــالــــيـــــري الــــديــــوان  في
لـيوبلـيانـا. وهو أيـضًا رئـيس جمـعية
الديوان للثقافة والفنون  التي تهدف
إلـى إنـشـاء جـسـر ثـقـافي بـ الـعـراق
وسلوفينيا وتقد العراق كدولة ذات

خصائص ثقافية وتاريخية غنية.
أراد الـنواس أيـضًا تـعـريف اجلمـهور
الــسـلــوفـيــني بــالـتــقـالــيــد الـثــقـافــيـة
ــعـروفـة نــسـبـيًـا والــتـاريـخـيــة غـيـر ا
لـلـعـراق  مع الـتركـيـز عـلى احلـضارة
تـطـورة لـلـغـاية في بالد الـتـاريـخـيـة ا
الـرافــدين في اجلــزء الـتــمـهــيـدي أعـد

ـعرض واوضح الـنواس ان (اهـمـية ا
في هــذا اجلـــزء من الــعــالـم يــأتي من
خالل كــون جــمـهــوريــة ســلــوفــيــنــيـا
عــضـوا في االحتـاد األوروبـي. لـديـهـا
مناظر طبيعـية جميلة جدا  واجلبال
مـع أعـــلى قـــمــــة تـــريـــغالف (2864)م

وجــزء مـن الــبــحــر األدريـــاتــيــكي.
حتــدهــا إيــطــالـــيــا والــنــمــســا

واجملر وكرواتيا. 
الــعـاصــمــة لـيــوبــلـيــانـا 
ركـز االقتـصادي وهي ا

والثقافي والسياسي.
الـلغـة الـرسمـية هي

السلوفينية.
 الـــنـــاس ودودون
لــــــــلـــــــــغــــــــايــــــــة
ومــــتـــواصــــلـــون
وتــــــــتـــــــــحـــــــــقق
الـصالت الـثقـافـية
ــؤثــرة والــفــنــيــة ا
مـــعـــهم عـــلى نـــحــو
ايــــجــــابـي ومــــثــــيـــر

للدهشة).

مــحــاضــرة شــيــقــة عـن الــســومــريـ
وحضارتهم لهذا الغرض.

عـبـر في أعـمـاله الـفـنـيـة عن مـشـاعره
جتــاه الــوطن  كــمــا كــتــبت الــنــاقـدة
Anamarija Stibilj Sajn  الـــفـــنـــيــة
ه األصلي من (اركان النواس لديه عا
الــعـمل  لــذلك ال تـهـرب مــنه. بل عـلى
الــعـــكس تــمـــامــاجن يـــعــود إلـــيــهــا 
مــحــتــضــنًــا اخــتالفــهــا  يــســتــيــقظ
الـذكـريـات ويـريـد أن يـنـقل مـنـهـا إلى
فضاء وزمان جديـدين كل ما هو ثم

بالنسبة له).
ـعـرض قـال الـنـواس وعـن تـفـاصـيل ا
انه ( عـرض 21 لــوحــة  مــنــهـا 11
لــوحـــة بــقـــيــاس80 × 100 سم و 10
لـــــوحــــات 30×40 سم  (اكـــــريــــلــــيك
ومـيـكس مـيـديــا عـلى قـمـاش) عـنـوان
عـرض كان قـوس قزح سـومريـا وقد ا
عرض عـدد كبيـر من األشخاص زار ا
من بـيـنـهم ســكـرتـيـرة وزارة الـثـقـافـة

مينكا ييريبتس). 
ــعـرض شـغـلت واضــاف ان (اخـبـار ا
مخـتلف وسائل اإلعالم الـسلوفـينية).
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{ عــمـان (أ ف ب) - جنـح فـريق
طــبي أردني فـي إجــراء عــمــلــيـة
نـادرة اسـتـمـرت ثـمـاني سـاعـات
ـني لفـصل تؤأم سـيامـي 
في الـصـيف الـفـائت بـحـسب ما
أعــلن األحـــد في عــمــان الــفــريق
الـطـبي الـذي أشـرف علـى إجراء

العملية.
وقـال رئـيس الــفـريق اسـتـشـاري
ـــديــــر الـــعـــام طـب األطـــفــــال وا
لـلمـسـتـشفـى التـخـصـصي حيث
أجـريت العـمـلـية الـدكـتـور فوزي
احلـمّــوري في مـؤتـمــر صـحـافي
(ســجـلـنــا اجنـازاً طــبـيــاً جـديـداً
ـمـلـكـة إذ جنح عـلى مـســتـوى ا
فـــــريق طــــبي مـــــتــــخــــصص في
ـسـتـشـفى بـإجـراء أول عـمـلـيـة ا
جـــراحــــيـــة نـــاجـــحـــة في األردن
بـــفـــصـل تـــوأمـــ ســــيـــامـــيـــ
) مـشــيـراً إلى أنــهـا مــلـتــصـقــ

(استغرقت ثماني ساعات).
ووصف احلمّوري الـعملـية التي
أجـــريـت في الـــثـــالث من تـــمـــوز
الفـائت وشـارك فـيـها  25طبـيـباً
واستـشاريـاً وفنـياً بـأنهـا (نادرة

ومعقدة).
 واشــار إلى أن الــفــريق الــطــبي
وزّع الى مجمـوعت بـعد عمـلية
الـــفـــصل.وشـــرح احلـــمـــوري أن
ـراحلَ اخلـطـرةِ أثـنـاءَ الـفـصل (ا
اجلراحي تمت بأفضلِ ما يكون

واسـتُــخـدمت فـيــهـا الـتــقـنـيـات
ـتـطـورة احلـديــثـةِ واألجـهــزةِ ا
ســواءً في إجــراءات الـفــصل أو
ــا أتــاح الــقـــطع أو الــزراعـــة 
جتنبِ النزفِ الـكثير وأسهمَ في
تـسـريعِ عــمـلـيـةِ الـتـئـامِ اجلـروح
وبــــــنـــــاءِ اجلـــــلـــــد). وأوضح إن
(الطـفلـ أحـمد ومـحمـد كانـا قد
ولــدا في ظــاهــرة طــبــيــة نــادرة
حــيث أنــهــمــا مــتالصــقــان عــنـد
مــــنــــطــــقـــة الــــصــــدر والــــبــــطن
ويـتـشاركـان في الـكـبـد والـقفص
الـــصــدري واحلـــجــاب احلـــاجــز
وغــــشـــاء الـــقـــلـب وكـــان فـــصل

الطفل ضرورةً طبية ملحة).
ـــرحـــلــة وأكـــد احلـــمـــوري إن (ا
الــتــحـضــيــريـة لــهـذه الــعــمـلــيـة
ـعاجلة استـمرت خمـسة أشـهر 
ــــرضــــيـــة بــــعض االخــــتالالت ا
لديهما والعمل على زيادة الوزن
ـــكـــثـــفــة من خالل الـــتـــغـــذيـــة ا
ــثـــالي لـــلـــوصـــول الى الـــوزن ا

إلجراء العملية).
ـتــحـدة وتــولت مــنـظــمــة األ ا
للطفولة (يونيسف) في السادس
نصرم نقل التوأم من شباط ا
السيامي من صنعاء إلى عمان
في طـائـرة إسعـاف جـوي بـرفـقة
والـديـهـمـا الخـضـاعـهـمـا عـمـلـية
فصل جراحيـة عبر عـملية إجالء

طبية.

وهــــــــــو خـــــــــضـع ألقـل قــــــــــدر من
االســــتــــكــــشــــاف بـــ الــــكــــواكب
الــصــخــريــة األربــعــة في الــنــظــام

الشمسي.
 الـتخطيط خلمس رحالت جوية
أخــرى فـوق عـطــارد قـبل الــوجـهـة
الـنهائـية للمـهمة  في مسـار معقد
ســيــشــهــد أيـضًــا حتــلــيق الــقــمـر
الـــصــنــاعـي فــوق كــوكـب الــزهــرة
واألرض. وتــلـــحظ مــهــمــة  بــيــبي
كـولـومبـو  خمس عـملـيات حتـليق
أخـرى فوق عطارد قبل بلوغ القمر
االصــطــنـاعـي وجـهــته الــنـهــائــيـة
خـالل مسـار مـتشـابك يـشـمل كذلك
حتــــلـــيـــقـه فـــوق كـــوكـب الـــزهـــرة

واألرض. 
ــكـــنـــاً إطالق الـــقـــمــر ولـم يــكـن 
االصـطناعي مـباشرة نـحو عطارد
إذ أن جــاذبــيــة الــشــمـس الــقــويـة
تــسـتــلــزم إجـراء مــنـاورة عــمالقـة
لـكـبح الـسـرعة بـهـدف الـنـجاح في
ا يتطلب كمية دار  وضعه في ا
ـركـبة فـضائـية كـبـيرة من الـوقود 

بهذا احلجم. 
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وقت يـعـاني الـبـلـد الـفـقـيـر
ـــــدمـــــر من نــــــقص هـــــائـل في ا

اخلدمات الصحية.
وقالت مديرة مستشفى السبع
مـاجدة اخلـطـيب لـوكـالـة فرانس
بـرس حـينـهـا إن (الـطـفـلـ ولدا
في حالة حـرجة اذ أظهـر مخطط
صـدى الـقـلب أن لـدى كل مـنـهـما
قلـبه اخلـاص به مع أن وضـعـية

قلب أحدهما غير طبيعية).

ـساهمات لهذه الـعمليـة بفضل ا
ـقدمـة من الـعـديد من الـسخـيـة ا
ـــانــحـــ األفــراد من الـــقــطــاع ا
اخلـاص). مـسـتــشـفى الـسـبـعـ
في صنـعـاء اعرب في 18 كانون
ــاضي عن أمـــله في نــقل األول ا
هـذين التـوأمـ الـلـذين كـانا في
حـــالــة حــرجـــة إلجــراء عــمـــلــيــة
جـراحــيـة لـهــمـا في اخلـارج في

الــــتــــوأمــــان فـي صــــنــــعــــاء في
مـنتـصف كـانـون األول من الـعام
الفائت وتبـلغ األم من العمر 35

عاما.
ثل اليونيسف في اليمن وقال 
فـــيـــلـــيب دوامـــيل حـــيـــنـــهـــا إن
(الـيونـيـسف تمـكـنت من تغـطـية
الـنـفقـات الـطـبـيـة واللـوجـسـتـية
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سوريا واألردن بلدان تـقع بينهـما عالقات حتـمية على مر
السنـوات بالـرغم من كل األوضاع الداخـليـة التي تـخللـتها
نـكسـات وأزمـات وحـروب. وكـانت آفـاق الـتـعـاون مـرشـحة
لـتــكــون عـلى ســعــتـهــا حــ تـســلم مــلك األردن والــرئـيس
. لكن احلرب السوري مقـاليد احلـكم في فترت مـتقاربـت
ـنـطــقـة في احـتالل الــعـراق وتـرشـيح االمـريـكـيــة دهـمت ا
سوريـا لـتكـون الـبلـد الـثاني احملـتـمل لوقـوع احـتالل ضده
تفـاقمة في تلك بحسب ما عـبرت عنه مـخاوف السوريـ ا
الـسـنـوات الـســوداء الـتي كـرسـهـا الــرئـيس األمـريـكي أبـو
احلـروب العـبـثـيـة جـورج دبـلـيـو بـوش. وتـأثر وضع األردن
بتلـك احلرب أيضـاً عبـر موجـة نزوح لـلعـراقي حتت وقع
ـوارد ويحمل تلك األجـواء الكارثـية واألردن بـلد مـحدود ا
أكبر عبء لالجئ في العالم وكـبرت االحمال بعد النزوح
السـوري الـكـبيـر في خالل عـقـد كـامل شغـلـته تـلك احلرب
الداخـليـة الـسوريـة التي كـان أصـابع القـوى الـدوليـة ماثـلة
ـطالب احلـقيـقية في ايقـاد نيرانـها حـتى تدمـرت أصوات ا

سيس.  ذات الهاجس الوطني غير الديني ا
عالمات اصالح العالقات الـسورية األردنيـة باتت واضحة
منذ سنتـ وهي اليوم على سـكة االستحـقاقات التي البد
منـهـا إلرساء اسـتـقرار ضـروري لـكال الـبلـدين في مـيادين

 . أمنية واقتصادية ونفسية ب الشعب أيضاً
ـبـدأ الـذي حتـتـاجه الـعالقـات الـعـربـيـة لـكي تـسـتـقـيم وال ا
تتـأثر بـاألحـداث الداخـلـية االسـتثـنـائيـة حـ تقع هـو عدم
الـتـدخل ومـحـاولـة تـقـد الـنـصح الالزم لـتـجـاوز عـقـبـات
تـفـضي الى الـتـشـظي لـتـصـيب جـوار الـبـلد الـذي يـقع فـيه

التدهور. 
الـتجـارب الـسـابـقـة قـالت لـنـا ان الـنـظـام الـعراقـي السـابق
ـلك تـلــقى نــصـائـح ثـمــيـنــة من الــعــاهل األردني الــراحل ا
حس كي ال ينـزلق العراق الى مـهاوي الردى التي وصل
اليها قبل ان تقع احلروب لكنه كان نظاما مغلقا غير قابل

للمرونة 
 واالجتهاد خارج ما يدور في رأس الهرم فقط. 

إن أي نظـام عربـي ال يتـعاطى بـإيـجابـيـة مع تيـارات الرأي
الـتي تـدور حـولـه وقـربه يـكـون قـد وضـع نـفـسه في زاويـة

قتل ضيقة من دون اية فرصة للنجاة. 
خيارات دول اجلوار األفضل الستتباب األمن هي التعاون
اضي  االقتصادي واالنـفتاح عبر احلـدود من دون عقد ا
ومن التأثر باإلمالءات الدولية التي لم تكن يوما في صالح

الدول العربية. 
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عـتوق دم زاهٍ رأيتهُ يـزحفُ على وجـوهِ من مـعي ونحنُ في الـطريق إِلى تـلك الـقريـة; بل إنَّ صديـقنـا ا
أعـربَ عن عـتـقهِ في تـلك الـلـحـظـات حقَّـاً فـراح يـقـفـز مبـتـهـجـاً ويـحـركُ بيـديهِ كـجـنـاحي طـائـر ويردد

بانتشاءٍ: 
- يا إلهي.. أكادُ ال أصدق أني جنوتُ من بطش احلرب.

جتْ بغـتـةً ذكرى دامـيةٍ في خـاطري; يـوم كانت نـوبة كُـنَّا نـكركـر بالـضحـكـات تضـامنـاً معهُ حـتى توهـَّ
حـراستي في سـجن كتـيبـة دبابـات أشبيـليـة وهو عـبارة عن غـرفة صغـيرة تـكدَّس بـها اجلـنود الذين
بوا أليـامٍ معـدودةٍ عن إجازتـهم كـانت السـاعة تـشيـر إِلى انتـصـاف النـهار عـندمـا توقَّـفتْ عجـلة تـغيـَّ
»اإليـڤا «وأمرني عـلى عجل ضـابط االستـخبـارات بصـعود اجلـنود الـسجـناء إِلى حـوضها اخلـلفي;
خالل دقائق انـطلقت بنا السيـارة إِلى ميدان رمي الفرقة األولى في قاطع »الفكَّه ?«وقد فرَّ الدم من
ؤدي إِلى هناك.. يـعني أنَّ ثمَّة مكروه جميـع الوجوه; بل إنَّ بعض اجلنود أجـهش بالبكاء; فـالطريق ا
ا هبطنا من السيارة صُدمتْ أبصارنا بحشدٍ من العساكر شكَّلوا حلقة كبيرة قرب كبيـر سيحدث; 
مثابـة للرمي; صار قـلبي يخـفقُ بعنف.. والبـندقيـة التي بيدي تـهتزُّ مـثل سعفة داهـمتهـا الريح دنونا
من احلشد وهـناك رأينا ضابطاً برتبة نقيب من كتيبة دبابات األندلس كان متوتراً وغاضباً وعرفنا
انه بحاجـة إِلى رماةٍ ينفذون عملية اإلعدام بهذه الساعة; وبينما كان يستطلع الوجوه ناولتُ بندقيتي
همة لم يدم األمر طويال حتى خرج ثالثة رماة إِلى أحد اجلنـود السجناء خشية من اختياري لـهذه ا
ـوصل والثالث من الرمادي كانـوا جميعا من كـتيبة دبـابات األندلس أحدهم من الـكوفة واآلخر من ا
وفجأة اسـتدارتْ الوجوه عنـدما فتح الباب اخلـلفي لسيارة االنـضباطية الـصندوقية وهـبط منها فتى
شـي ببطء بـدشـداشـة بيـضـاء حـافي الـقـدمـ وقد أوثـقتْ يـداه إِلى اخلـلف بـسالسلِ حـديـد كـان 
شي زنـبـوران حمـراوان طويـال القـامة حـدَّدا مـسار حـركته حـتى صـار في منـتصف وعـلى جـنبـيه 
احللقـة لم أتمـالك نفسي فـأجهشـت بالبـكاء بصـوت مسـموع ووصلت شـهقاتـي إِلى مسامع الـنقيب

الذي اقترب مني بسرعة وصفعني بشدة على خدي وتطاير الشرر من فمه: 
- جبان; أتبكي على مجرم?

ركلني بحذائه األنيق على عجيزتي فتهاويتُ على األرض مستسلما وأنا استغيث: 
- دخيلك سيدي.. دخيلك سيدي.. 

عاد النـقيب من جديـد إِلى منتـصف احللقـة اجلهنمـية وأمر الـزنابيـر بإحضـار اخلشبـة التي سيربط
عليـها الفتى ويبدو أنَّ هؤالء القتلة قد نسوا أمر اخلشبة فهبَّ بعضهم وانطلقوا بالسيارة من جديد
إِلى مـكان مـجهـول جلـلب الصـليب الـذي سيـعدم عـليه الـفـتى الذي اقـتعـد األرض وهو يـجوب بـعيـنيه
السوداوين الـواسعـت الوجـوه وقد استـقرت عيـناه للـحظات عـلى وجهي فـتبسَّم لي بـشكل خاطف
وهـزَّ رأسه أسـفـاً انـصـرمتْ أكـثـر من عـشـرين دقـيـقـة كـان الفـتـى النـحـيل والـذي حتـوَّل وجـهه إِلى
ليمـونة حان قـطافها يـنتظـر موته بتـلك الصحـراء التي شهدت هـدراً وحشيَّـاً من الدماء عـادت عجلة
الزنابـير ووضع الصلـيب في أقصى احللـقة والفتى يـتأمل مكـان عروجه األخير بـعين مـشعت ثمَّ

قرأ النقيب قرار اإلعدام:
- قررت احملكـمة العـسكريـة إصدار حكم اإلعـدام رميا بالـرصاص على اجملـرم حس نـاصر مهدي

العشَّاب..  قلتُ في سري:
.. أنت اجملرم. - ويحك هذا مالك وليس مجرماً

 أجـل هـذا هـو اســمه حــسـ نـاصــر مـهــدي الـعــشَّـاب لم يــغب عن ذاكــرتي أبـدا وكــان من أهـالي
الديـوانـيـة اقـترب مـنه رجل دين يـضع عـلى رأسهِ بـرنـيطـة بـلـون الدم مـطـوقـة بقـطـعـة قمـاش بـيـضاء
الك بـعض اآليـات ثمَّ طـلب منهُ مـا يـشتـهـيه بتـلك الـلحـظـة فتح حـسـ فمه مـستـطـيلـة وراح يـلقنُ ا
الك من بـصعـوبـة وهـمس بـكـلـمـاتٍ لم نـتـمـكَّن مـن سمـاعـهـا ثمَّ دعـاهُ لـلـتـحـرك إِلى األمـام اقـتـرب ا

الوجوه التي حاصرته حتى أصبح أمامي فابتسم لي من جديد وهمس:
- ال تبكِ أرجوك..

ـضي نحو صـليـبه الهـلع استولى عـلى جسـدي تمـاماً وضعـوا العـصابة اقـشعـرَّ بدني بـينمـا كان 
الـسوداء عـلى عـيـنـيه وأحكـمـوا رنق احلـبل الـغلـيظ حـول جـسـده الرهـيف ثمَّ ابـتـعـدوا بيـنـمـا قرفص
الــرمـاة مــتـخــذين وضع الـرمي وتــأهـبــوا إلطالق الـرصــاص أدبـرتُ بــوجـهي إِلى األفـق الـبـعــيـد من
شهد الدامـي سمعتُ صوت سحب األقسام لـلرشاشات الثالث فتقلَّص الصـحراء ألحتاشى رؤية ا
قلبي; وانـطلق صوت الرصـاص كثيفـاً غمامة داكـنة هبطت عـلى عيني وخارت روحي فـأسندني أحد

اجلنود السجناء بيديه وهو يردد بخفوت:
- أصمدْ في مكانك وإالَّ ستتلقى إساءة أخرى من هذا النقيب.

روحي تسـتغيث في مجاهل جسدي والعرق يتدفق على وجهي واللهاث يتصاعد من أعماق روحي
الك وجـدته قد حتـرَّرَ من الـصـليب وجـسـده مـسجى ـا حانت نـظـرة أخـيرة لـرؤيـة ا تـوقف الـرمي و
عـلى الرمـل وثمَّـة صـهـيل مفـجع يـتـصـاعد بـفـراغ دشـداشته الـتي انـتـفخـت بزفـراته األخـيـرة قبل أنْ

يفارق احلياة. ركبنا عجلة »اإليڤا «من جديد والسجناء من اجلنود يستفهمون مني بفضول: 
رحوم صلة قربى? - هل تربطك با

لم أرد علـيهم وانخرطت بالبكاء من جديد وأنا اقذف بأحشائي إِلى الشارع بينما
ة ودم الضحية مازال يانعاً فوق كانت عجلة »اإليڤا «تبتعد عن مسرح اجلر
حبـات الرمل ومالئكة الـسماء تـرفرف بأجنـحتها حـوله وتغسل جـراحه بنشيج
عـبـراتـهـا بـيـنـمـا رشـقـات الـرصـاص الـتي نـخـبت صـدره أكـاد أسـمع شـبـيـهـا
ألزيزهـا في القـرية الـكرديـة أجل لـعلع رصـاص مبـاغت ثمَّ مرقَ صـفيـره فوق

رة من الثوَّار الكُرد الذين أطلقوهُ علينا. رؤوسنا ولكن كان هذه ا
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{ ريـن (فـــــــرنـــــــســــــا) (أ ف ب) –
أمـضت شقيقتان تبلغان من العمر
5 و 7 سـنوات أيـاما عـدة في شقة
مع جــثــة والــدتـهــمــا إثـر وفــاتــهـا
فـجأة في شمـال غرب فرنـسا على
مــا أعـلـنت الـسـلـطــات الـقـضـائـيـة
احملــلـيــة الـســبت. وأوضح مــكـتب
ـدعية الـعام في مديـنة لو مان أن ا
عــنـاصــر الـشــرطـة أتـوا إلـى شـقـة
ـديـنة بـعد الـفـتاتـ األربـعاء في ا
ـطـوّل عن تــبـلـغــهم بـتــغـيـبــهـمــا ا
ــدرسـة فـتـوجــهـتـا لــهم بـالـقـول ا
حـافظوا على الهـدوء أمنا نائمة .
لـــكـنّ الـــشـــرطـــيـــ أصـــروا عـــلى
الـــدخــول واكـــتــشـــفــوا جـــثــة األم
ـــولـــودة عـــام 1990 فـي ســـاحل ا
العاج إثر وفاتها ألسباب طبيعية
بــحـسب مـا أظـهــر تـشـريح اجلـثـة

الحقًا. 
ونُــــقـــــلت الــــفــــتـــــاتــــان إلى أحــــد
ـسـتـشـفـيـات قـبل إيـداعـهـما دارا ا
شـورة النفـسية لـلرعـاية وتقـد ا
ـدة التي لـهـمـا. ولم تـتـضح بـعـد ا
أمـضتهـا الفتاتـان داخل الشقة مع
ـدعية ـتوفـاة. وقالت ا والـدتهـما ا
الــعـامـة فـي لـو مـان دلــفـ دويـلي
لـوكـالـة فـرانس بـرس  اسـتـبـعـدنـا

ة  . فرضية وقوع جر
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{  بـــــاريس (أ ف ب)  –تـــــخـــــلّفَ
الـفائـز في مسـابقـة  أفضل بـاغيت
فـي بــاريس  الـــذي يــخـــوله لـــقــبه
تزويد قصر اإلليزيه هذا النوع من
اخلـبز عن احلضور الـسبت لتسلّم
جـائزته بعد تـداول صور حلسابه
عـــلى  فـــيـــســـبـــوك  تُـــظـــهــر  آراء
بـغـيـضـة  في حـق فـرنـسـا نـشَـرَها

على صفحته.  
وقـال الـنـائب األول لـرئـيـس بـلـدية
ـانـويل غـريـغـوار خالل بــاريس إ
ـناسـبة احـتـفال تـوزيع اجلوائـز 
مـهرجان اخلبـز في ميدان نوتردام
ـسابـقة مـكرم إن اخلـباز الـفائـز با
الــعـكـروت  فـهم أن حـضـوره قـد ال

يكون خطوة مثالية . 
وكــان أن تــتــولى رئــيــســة بــلــديـة
بــــاريـس آن هـــيــــدالــــغــــو تــــوزيع
اجلـوائز لكن  انـشغاالت شـخصية
حـــــالت دون ذلـك عــــلـى مــــا أفــــاد

نائبها األول. 
ـسابـقة أمـا الـعكـروت الـذي فاز بـا
قــبـل نــحــو أســبــوع من بــ 173
ثله. تـنافـسوا عـليهـا فأوفـد من 
ومـــنــذ حـــصــول الـــعــكـــروت عــلى
الـلقب شهـد مخبـزه  لي بوالجنيه
دو رويـي  في الـــدائــرة الـــثـــانـــيــة
عـشرة في بـاريس إقبـاالً من زبائن

جدد. 
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الـتـقط الـقـمـر االصـطـنـاعي  بـيـبي
كـولـومـبـو  اخملصص السـتـكـشاف
عــطـارد أولى صـوره ألقـرب كـوكب
إلـى الـشـمس وحـلّـق عـلى ارتـفـاع
نـحو مـئتي كـيلـومتـر منه بـحسب
مـا أعلنت وكالة الـفضاء األوروبية

السبت. 
ـرة األولى منـذ إطالق هذا وهـذه ا
ـشـتـرك ب الـقـمـر االصـطـنـاعي  ا
وكــــالــــتي الــــفـــضــــاء األوروبــــيـــة
والـيابـانيـة عام  2018يـحـلّق فوق

الكوكب الذي يشكّل  هدفاً  له. 
ـــقـــرر أن يُـــكـــتـــفى بـــوضع ومـن ا
بـيـبي كـولـومـبـو  فـي مـدار عـطارد
فـي الـعام  2025ألن الـوصـول إلى
أصــغـر كـواكب الـنــظـام الـشـمـسي

بالغ الصعوبة. 
ـركبـة صوراً والـتـقطت كـاميـرات ا
بـاألبيض واألسـود خالل حتـليـقها
فــوق عـطــارد ولـكن بــعـدمـا وصل
إلى اجلانب الليلي من الكوكب لم
تــكن الـظــروف  مـثــالـيــة  اللـتــقـاط
الـصور مباشرة من الـنقطة األقرب
( 199كــيـلــومـتــراً)  وكـانت أقـرب

الــصـور الـتي جنح في الــتـقـاطـهـا
مـن مسـافـة نـحو  1000كـيـلومـتر
عــلى مـا أوضـجت وكــالـة الـفـضـاء

األوروبية في بيان.
وتـــظــهــر فـي هــذه الــصـــور حــفــر
ارتـطام كبيرة عـلى السطح تكونت
بــفــعل انــصــبــاب حــمم بــركــانــيـة

. ضخمة قبل مليارات السن

ــركـبـة وعــلّـقت مــديـرة عـمــلـيـات ا
إلـسا مـونتانـيون بالـقول  إنه ألمر
مــدهـش أن نــرى أخــيــراً الــكــوكب

الذي يشكّل هدفنا .
ـفــتـرض أن تـدرس األدوات ومـن ا
ركبة الـعلمـية التي حتمـلها هـذه ا
الفضائية تكوين عطارد سعياً إلى
حـل لــغـز هــذا الــكــوكـب احملــتـرق

ــــطــــلق في ابــــتــــكـــار حــــديـث بـــا
ـوسيـقى والرقص  مـوضحا أنه ا
ـكن اعتبـاره باليه أو أوبرا أو ال 
مـسـرحـيـة. إنه شـيء غـيـر مـحدد .
يـروي العـرض الذي وضـعت نصه
ـانـويل دو الـكــاتـبـة الـفـرنـسـيـة إ
فـيـلبـان بنـاء على روايـتهـا  الفـتاة

الـــتي ال تــريــد أن تـــمــوت  قــصــة
مـادينـا التي وقعت ضـحيـة فظائع
احلــرب في الــشـيــشــان وأجـبــرهـا
عـــمــهــا كـــامــزان عــلـى أن تــصــبح
انـتحارية. بعد أن اغتصبها جنود
االحـتـالل وجـدت مـاديـنـا نـفـسـهـا
فـي مــــواجـــــهــــة صـــــدمــــة أخــــرى

{ بــاثـانـكـوت (الـهـنـد) (أ ف ب) –
يـتـحـضـر عـابـد حـسـ مع مـالي
الــنـحالت في قــفـرانه كــمـا في كل
ـنـاطق اجلبـلـية في ـغادرة ا عـام 
اجلـزء الهـندي من كـشمـير بـاجتاه
اجلـنـوب بحـثا عـن الطـقس الدافئ

وحبات اللقاح.

مـصـدرهـا عـائـلـتـهـا. فـلـتـثـأر لـهـذا
الـــعــــار  يـــدفع كــــامـــزان الـــفـــتـــاة
الــصـغــيـرة إلى الــقـيــام بـتــفـجــيـر
انـــتــــحـــاري. لـــكن فـي الـــلـــحـــظـــة
األخـيــرة تـلـقي حـزامـهـا الـنـاسف
عـلى األرض إلنقاذ حـياتهـا وحياة
اآلخــــــريـن.  وجلــــــعـل الــــــعــــــرض
ـوســيـقي  يـرتـدي طـابـعـا رمـزيـا ا
ـيـا أكـبـر  شُـطـبـت أي إشارة وعـا
جــغـرافـيـة أو زمـنــيـة كـمـا أوضح
كن مـلحـنه فابيـو فاتـشي. وقال  
أن يـكـون في سـوريـا أو كـردسـتان
أو أفـغـانـسـتـان أو أي  مـكـان آخـر
يــشـهـد عـنــفـا. وبـحـركــات قـتـالـيـة
ومــتـشـنـجــة عـدوانـيــة أو يـائـسـة
ومــشـاهــد عـنـاق قــسـري تــتـحـرك
مادينا التي جتسدها بشكل مهيب
راقــصـة الـبــالـيه األولى أنــتـونـيال
ألــبـانـو والـراقص الــنـجم روبـرتـو
بــول بـخــطـوات رشــيـقــة مـشــبـعـة

باحليوية.
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تــبـدأ رحــلـة حــسـ الــطـويــلـة مع
ـجرد خـاليا الـنـحـل اخلاصـة بـه 
انـــخـــفـــاض درجـــات احلـــرارة في
الــهــيـمــااليــا إلى مـا دون الــصــفـر
درجـــــة مــــــئـــــويـــــة فـي تـــــشـــــرين

الثاني/نوفمبر.
وهــو يـقــول  كل شيء يــتـوقف في
كـشميـر في الشتـاء حتى الطـبيعة
.  بـعـد رحلـة مـضنـيـة على الـطرق
اجلـبـلـيـة ثم في سـهول الـبـنـجاب
يـــصل عـــابــد حـــســ مع نـــحالته
حــقــول اخلــردل الـشــاســعــة حـول
سـري غـنـغـناغـر قـرب صـحـراء ثار
فـي راجـــاســـتـــان.  وقــــد اعـــتـــمـــد
الـــنــحــالـــون في كــشـــمــيـــر حــيــاة
الـترحـال اعتبـارا من الثـمانيـنيات
بــعــد أن قــضى مــرض عــلى كــامل
أعـداد الـنحل احملـلي تـقريـبا. وهم
حتـــولـــوا إلى نــوع بـــديل أوروبي
ـصدر لـديه حساسـية أكـبر جتاه ا
الـبــرد في جـبـال الـهـيـمـااليـا. وفي
كـل عــام مـــنـــذ ذلـك احلــ تـــنـــقل
شــاحـنـات تـربـيــة الـنـحل عـشـرات
مـالي الـنـحالت إلى منـاطق أكـثر
دفـئا حيث تتـغذى على احملاصيل
الــزراعــيــة الــغـنــيــة وتــســاعـد في

ــزدهــر تــنــمـــيــة إنــتــاج الــعــسل ا
ربح.  وا

يـبدو أن اجلـميع مسـتفـيد من هذا
الــوضـع إذ يـجــد الــنــحـل الــغـذاء
زارعـون على تـلقيح فـيمـا يشـهد ا
مـحاصيلهم ما يـضمن محاصيلهم
ـستـقبلـية. وتنـتج كل خلـية نحل ا
من مــســتــعــمــرات حــســ الـبــالغ
عــــددهــــا  600مــــا يــــصل إلى 60
كـيـلـوغـرامـاً من الـعـسل مـن أربـعة

مواسم شتوية.
ويـســجَّل طـلب كـبـيـر عـلى الـعـسل
ـكن لـكل خـلـية أن الـكـشـمـيري و
تــدرّ عــلى مـربـي الـنــحل مــا يـصل
إلـى تـــســــعـــة آالف روبــــيـــة (121
دوالرا) مـقابل عائـدات إقامتهم في

سري غنغناغر.
كــمـــا أن أنــواعــا أخــرى من عــسل
كــشــمـيــر تــســجل طــلـبــا أكــبـر إذ
اء حتـوي عـلى نـسـبة قـلـيـلـة من ا
تــوفــر ســيــولــة الــعــسل حــتى في
درجــــات احلـــرارة الـــبـــاردة وهي
ـا يـقـارب سـبـعـة أضـعـاف تـبــاع 

هذا السعر.
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{ مــــيـالنـــو (أ ف ب)   –يــــحــــقق
عـــرض  مـــاديــنـــا  الـــراقص الــذي
ـــســــرح واألوبـــرا يــــجــــمع بــــ ا
مـتتبعا حيـاة انتحارية حتمل هذا
االسـم رفــضـت تــنـــفـــيـــذ اخلـــطــة
جنـــاحـــا كــبـــيـــرا في الســـكــاال في
مـدينة ميالنو اإليطالية الدار التي
لـم تـألف بــعــد جتــارب جتــمع بـ
أنـواع الـفـنون.   وبـ االغـتـصاب
والـــعــــنف واإلرهـــاب والـــتـــطـــرف
الــديـني واالنـتــقـام واخلالص هـزّ
ي األول الـذي هــذا الــعـرض الــعــا
يـلودراما يـتأرجـح ب اإلثـارة وا
الــعـروض الـكالسـيـكــيـة لـلـمـسـرح
اإليــطـالي الــعـريق. ومــا إن أنـزلت
الـــســتــارة حــتـى وقف اجلــمــهــور
لـيصفق عشر دقائق مساء اجلمعة
بــيـنـمـا عـلت هــتـافـات  بـرافـو  من

الشرفات.
وعـــــنــــد تــــقـــــد الــــعــــرض األول
األربــعـاء قــال مـديــر دار ال سـكـاال
دومــيـنـيـك مـايـر إن  هــذا الـعـرض

{  كـوبـنـهاغن (أ ف ب)  –تـتـحول
إيـ وهي امـرأة أربعـيـنيـة تـعاني
اضــطــرابــات نـفــســيــة وتــعـرضت
لـالســتـــغـالل اجلـــنــسـي  كـــتـــابــاً
كتـبة البشرية   في مـفتوحاً في  ا
كـــوبــنــهـــاغن حــيث ولـــدت فــكــرة
ـيزة تتمـثل في أن يقلّب شخص
مــا صـفــحـات حــيـاته بــالـصـوت لـ
قــار  يــســـتــمع إلــيه فــيــروي له
صـعوبات يومـياته.   حضرت هذه
كتبة الكائنة في رأة األحد إلى ا ا
ــاركــيــة لــتــروي الــعــاصــمــة الــد
قـصتها ومثلها فعلت سبعة  كتب
 أخــرى حتـمل كـلـهـا إعـاقـة مـا أو
عـنـصـر اخـتالف. وتـتـمـثـل الـفـكرة
الـبـسـيطـة في تـمـكـ كل قار من
ــدة 30 أن يـــســتــعــيـــر شــخــصــاً 
دقـيقة يـطرح خاللهـا عليـه منفرداً
أو ضـمن مجمـوعة صغـيرة كل ما
يـرغب فيه من أسـئلـة عنه. واعـتبر
ـكـتـبـة الـبـشـريـة  روني مـبــتـكـر  ا
ــكـــان يـــشــكّل أبـــيـــرجل أن هـــذا ا
مــسـاحـة آمــنـة تــتـيح اسـتــكـشـاف

الــــتـــــنــــوع  وإجــــراء نــــقــــاش مع
ــرء في أشــخـــاص ال يــلــتــقــيــهم ا
كتبة الـعادة .أسس أبيرجل هـذه ا
احلـــيــة قــبـل أكــثــر من 20 عـــامــاً
خـالل مـــهــــرجــــان روســــكــــيــــلـــده
لـلــمـوسـيـقى. ومـا لـبث أن حـولّـهـا
جـمعيـة مطبقـاً مفهومـها في أكثر

من 80 دولـة. ففي عالم يـتزايد فيه
االســـتــقــطـــاب تــريــد اجلـــمــعــيــة
ـسـاهـمـة في جـعل مـجـتـمع أكـثر ا
تـقـبالً لالخـتالف إذ أن الشـهادات
حتــــدّ من اخملـــاوف  جتـــاه اآلخـــر
سبقة . وإعادة النظر في األفكار ا
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