
الـكــاظـمي اتــصـاالً هـاتــفـيـاً من نــظـيـره
الـلـبـنـانـي جنـيب مـيـقـاتي عـبّـر فـيه عن
تـهـنـئـة لـبـنـان حـكـومـةً وشـعـبـاً لـلـعـراق
ـنـاسـبـة جنـاح االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة
الـعراقـية.وتـمـنّى ميـقاتي خالل االتـصال
(مــزيـداً مـن الـتــقــدم واالزدهـار لــلــشـعب
الـعراقي مـثمّـناً جنـاح حكـومة الـكاظمي
في تـنـظـيم االنـتـخـابـات وأن تـكـون هذه
ـناسبة خطوة أخرى على طريق الرفاه ا
والـتــطـوّر وتــدعـيم اســتـقــرار الـعـراق).

واعـرب الكاظـمي في وقت سابق عن امله
ان يـكون مـجلس الـنواب اجلـديد مـجلس
عــمل ودعم لــلــدولـة.وقــال الــكـاظــمي في
تـغــريــدة عــلى تــوتـيــر (اقــدم الــتـهــنــئـة
اخلـالـصة لـكل األخـوات واألخوة الـنواب
الـفــائـزين في االنــتـخـابـات كــمـا أهـنىء
الـقوى الـسيـاسـية الـتي ستـشكل مـجلس
ـقـبل الــذي نـتـمــنى أن يـكـون الـنــواب ا
مـجـلس عـمل وبـناء ودعم لـلـدولـة). واكد
رئـيس اجلـمهـوريـة بـرهم صالح تـطـلعه

ـصالح لـتـشكـيل حـكومـة فـاعـلة حتـمي ا
العليا.وقال صالح في تغريدة على تويتر
(اتـقدم باحر التهـاني الى جميع الفائزين
ُـتصـدرة منـها في االنـتـخابـات والكـتل ا
ونـتــطـلعُ بـقــوة جملـلس نـواب يُــعـبـر عن
إرادة الـشـعب ويسـتـجـيب لتـطـلـعاته في
االصالح ويـعــملُ عـلى تـشــكـيل حـكـومـة
ـصـالح الــعـلــيـا لـلــبـلـد فـاعــلـة حتـمـي ا
بـتـرسـيخ دولـة مـقـتـدرة خـادمـة لـلـشـعب

وحامية لسيادته). 
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تـعـلن جمـعـيـة الهالل األحـمـر الـعراقي بـالـنيـابـة عن الـصلـيب األحـمـر النـرويـجي عن اجراء
كن احلـصول علـيها منـاقصة لـشراء معـدات ومواد طـبية وحـسب اجلدول والشـروط التي 
ـنـصور. وان اخـر مـوعـد لـقـبول من مـقـر عـام جمـعـيـة الـهالل األحـمر الـعـراقي في بـغـداد/ ا
صادف  24  تشرين األول  2021 على العطاءات الساعة الثالثـة بعد الظهر من يوم االحد ا
ـكاتب اخملـتـصة تـقـد عطـاءاتـهم داخل ظرف ـؤهلـ من الـشركـات وا مقـدمي الـعطـاءات ا
نصور ويهمل أي عطاء غير مختوم يودع في صندوق العطاءات في مقر عام اجلـمعية في ا
مستوفي الـشروط وال تتحمل اجلمـعية أي مسؤوليـة مالية او قانونـية عن اجراء التعاقدات
ويكـون اخـتيـار الـشـركة والـدفع من قـبل الـصلـيب األحـمـر النـرويـجي الـرجاء تـقـد افضل
عـرض تقـني ومـالي لديـكم الن العـروض تعـتبـر نـهائـية وغـير قـابلـة لـلتـفاوض. لالسـتفـسار

االتصال على الرقم 07823445467.
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رفضت تيارات واحزاب سياسية مشاركة
بـانتخابات تشرين  الـنتائج التي اعلنت
ــسـتــقــلـة ـفــوضــيـة الــعــلـيــا ا عـنــهــا ا
فبـركة وتـشير ووصفـها بـا لالنـتخـابات 
الى حــدوث تالعب كــبــيــر بــنــتــائــجــهــا
احلــقــيـقــيـة  وسط مــخــاوف من  جلـوء
بــعـض االطــراف الى تـــأجــيـج الــصــراع
نـتيجـة الشكـوك والشبهـات التي اضحت
ــشــهــد الــراهن  وفي ظل تــخــيم عــلى ا
ـعلـنة  الـتشـنج السـيـاسي من النـتائج ا
بـعثت احلـنانـة رسـائل طمـأنيـنة لـلداخل
ــقـبـلـة. وقـال ـرحـلـة ا واخلـارج بـشــأن ا
اخلـبـيـر الـقـانـوني طـارق حـرب في بـيان
تــلــقــته (الـــزمــان) امس ان ( الــكــتــلــهــة
الـصـدرية هي االكـثـر عـدداً التي سـتـكلف
بـتـشـكيل احلـكـومـة طـبقـاً لـلـماده ٤٥ من
ادة قـانون انـتخـابات مـجلس الـنواب وا
٧٦ من الـــدســتــور حـــيث يــلـــزم رئــيس
اجلـمــهــوريـة الــذي سـيــتم انـتــخـابه من
ان بـتكليف هـذه الكتـلة دون سواها الـبر
ـكلف بتـشكيل الوزارة الن من لـترشيح ا
الـنـتائج االنـتـخـابيـة اظـهرت تـفـوق هذه
الـكــتـلـة عــلى نـظــيـراتـهــا). وكـان رئـيس
حتـالف الـفــتح هـادي الـعـامـري قـد اعـلن
رفـضه لنـتائج االنـتخـابات الـتي وصفـها
ـفـبـركـة. وقـال الـعـامري (سـنـدافع عن بـا
أصـوات مـرشـحيـنـا ونـاخبـيـنـا بـكل قوة
ومــهــمــا كــانت الــنــتـائـج). بـدوره  اكــد
احلــزب اإلسالمي الـعـراقي  ان الـنـتـائج
ـعـلنـة جـرى تزويـرهـا وخطـأ االعـتراف ا
بــهـا. واوضـح احلـزب في بــيـان امس ان
ـفـوضيـة غـير (الـنـتائج الـتي أعـلـنـتهـا ا
صـحيـحة) مـشـدداً على أن (مـرشـحيه لم
يــخـســروا بل  اســتـبــعـادهـم بـجــهـود
مـشتـركة ب اطـراف مخـتلـفة في الداخل

ــشـــروعه الـــوطــني واخلــارج ال تـــريـــد 
واإلسالمـي أن يــــكــــون له حــــضــــور في
الـسـاحة الـسـياسـية) وتـنـدد قـوى بارزة
بــحــصــول تالعب واحــتــيـال فـي نـتــائج
الـعمـلية االنـتخـابية الـتي تفـتح الطريق
أمــام مــفـــاوضــات صــعــبـــة بــ الــكــتل
الـســيـاسـيــة الـســاعـيـة لــلـهــيـمــنـة عـلى
ان.وفي نتيجة غير مفاجئة أظهرت الـبر
فـوضية الـنتـائج األوليـة التي نشـرتهـا ا
حـلـول التـيـار الصـدري بـرئـاسة مـقـتدى
في الــطــلــيـعــة. ويــؤكـد الــتــيـار الــصـدر
حــصــوله عــلى أكــثـر من  70مــقــعـداً في
ـــــؤلف من 329 مـــــجــــلـس الـــــنـــــواب ا
مقعداً.وقال اإلطار التنسيقي للقوى الذي
يـضم حتـالف الفـتح وائـتالف النـصر في
ـا أعـلن من نـتائج بـيـان (نعـلن طـعـنـنا 
وعـدم قــبــولـنــا بــهـا وســنــتـخــذ جــمـيع
نع التالعب بأصوات تاحة  االجـراءات ا
). وكـانت بعـثة االحتاد األوربي الـناخـب
ـراقـبة الـعـمـليـة االنـتخـابـيـة قد رأت في
تـلك الـنـسـبـة إشـارة سـيـاسـيـة واضـحة
آمـلـةً من الــطـبـقـة الـسـيــاسـيـة االلـتـفـات
ـفـوضـ إلـيـهــا.واعـلن رئـيس مــجـلس ا

جـليل عـدنان في مـؤتمر تـابعـته (الزمان)
امس ان (  3100مــحــطـة ســيــتم فــرزهـا
ـركـز الـوطــني بـبـغـداد وان يـدويــا في ا
األصـوات الـتي ستـعـد من جديـد تـمثل 6
وهي مـن تـعـرضـت لـلـعــطل يـوم ــئـة  بـا
االقتراع) وتابع ان (احملطات التي سيتم
اعـادة فرزها تمثل  60ألف صـوت موزعة
بــ جـمـيع احملــافـظـات) واشــار الى ان
ا ظـهر في (الـنـتائج األولـيـة كانت وفـقـاً 
جــهــاز تــســريع الـــنــتــائج وهي لــيــست
نــهــائــيــة ومن يــرى ان الــنــتــائج غــيــر
ــكــنه تــقـد مــنـســجــمــة مع أصــواته 
الـطعن) الفـتا الى ان (الـنتـائج النـهائـية
لالنـتخابات سـتعلن بعـد حسم الطعون).

وافـادت مصادر مطلعة بـعقد اجتماع ب
قـوى سـيـاسـيـة في مـنـزل رئـيس الوزراء
الكي  لـلبحث في نتائج االسـبق نوري ا
قبلة بعد رحـلة ا االنـتخابات وخيارات ا
ـفـوضـية. اعالن نـتـائج الـطعـن من قبل ا
ــشــاركــة الــرســمــيــة وبــلــغت نــســبـــة ا
وهي نـسبة غير بـاالنتخابـات العامة  41
مـفاجئة في بـلد ترفض فيه غـالبية الرأي
الـعام الـنظام الـسيـاسي. إذ رغم الثروات
الـنفطية الهـائلة التي بتـمتع بها العراق
يـقــبع ثـلث الــسـكــان في الـفــقـر بـيــنـمـا
يـستشري الـفساد في كل مـفاصل الدولة
واخلـدمـات الــعـامـة مـتـدهـورة مع غـيـاب
إمـدادات كهـربـائيـة كافـيـة وقطـاع صحي
قـوي.واعلن الصدر تصدر قائمته لنتائج
انـية مـبكـرة أُجريت األحد انـتخـابات بـر
ـاضي مـحـذرا من الـتـدخل في تـشـكـيل ا
ـحــاربــة الـفــسـاد احلـكــومــة وتـعــهــد 
وحـصـر الــسالم بـيـد الـدولـة ووضع حـد
لـــلــــتـــدخـالت اخلـــارجــــيــــة في شـــؤون
الـعـراق.وقـال الـصـدر في خـطـاب مـتـلـفـز
(احلـمــد لـله الـذي أعـز اإلصالح بــكـتـلـته
األكـبر كتلة عراقيـة ال شرقية وال غربية)
حـاربة الـفسـاد قائال (ال مـكان وتـعهـد 
لـلفساد والفاسدين في العراق  وسنزيح
الـفـسـاد بـدمـائـنـا إن اقـتـضت الـضرورة
فـهــلـمـوا إلـى ورقـة إصالحـيــة ال تـقـاسم
فـيـهـا لــلـسـلـطـة عـلـى مـصـالح الـشـعب)
وبـــعث الـــصـــدر من احلـــنـــانـــة رســـائل
اطـمـئــنـان إلى الـداخل واخلـارج بـالـقـول
(كل الـسـفـارات مرحب بـهـا مـا لم تـتدخل
في الـشـأن العـراقي وتـشـكيل احلـكـومة)
وشـدد على أنه (يـجب حصر الـسالح بيد
الـدولـة ويُـمـنع اسـتـعـمـال السـالح خارج
هـذا الـنـطـاق فقـد آن لـلـشـعب أن يـعيش
بــسالم بال احــتـالل أو إرهـاب). وتــلــقى
رئـــيـس مـــجــــلس الــــوزراء مـــصــــطـــفى
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وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان) باراة على ا ؤهلة لكأس العالم. نتيجة ا اجلولة الرابعة من التصفيات اآلسيوية ا
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ــــقــــراطي دعــــا رئــــيس احلـــــزب الــــد
الــكـــردســتـــاني مــســـعــود الـــبــارزاني
االطــراف الــكـردســتــانــيــة إلى الــوحـدة
شتركـة بعد جناح لـتحقيق مـصاحلهـا ا
الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة وان تـعـيـد بـنـاء
الـعالقات بـ االقليم والـعراق االحتادي
عـلى اساس الشراكة احلقيقية. وقال في
بـيان تـلـقته (الـزمان) امس انه (يـتوجب
ان يـتحـول انتـصار احلـزب الى ان يقدم
ــســؤولــون واالعـــضــاء خــدمــة أكــبــر ا
) مـــعـــربـــا عن (شـــكـــره لـــلــمـــواطــنــ
سـتقلة لالنـتخابات لـلمفوضـية العلـيا ا
واالجــهــزة االمــنــيــة وجــمــيع االطــراف
ــعــنــيــة فـي االقــلــيم والــعــراق الــذين ا
اسـتطـاعوا بـالسـهر والـتعب ان يـكونوا
سـبـبـا في اجنـاح الـعمـلـيـة االنـتـخـابـية
الـنـيـابـيـة) مـثـمـنـا (دور رئـيس مـجـلس
الـوزراء مــصـطـفى الــكـاظـمي في اجـراء
االنــتـــخــابــات). بــدوره  طـــالب رئــيس
االقـليم نـيـجرفـان البـارزاني الى توحـيد
الــــصـــفـــوف واالســـتـــعـــداد لـــلـــمـــهـــام
ــشــتــركــة وحتــديـات ــســؤولــيــات ا وا
قبلـة. وقال البارزاني في بيان ـرحلة ا ا
تـلـقته (الـزمـان) امس (أتقـدم الـ اجلـميع
بـالـتـهـاني لـنـجـاح االنـتـخـابـات الـعـامة
جملـــلـس الـــنـــواب اذ أصـــبـح الـــعـــراق
واالقـلــيم في مـرحــلـة جــديـدة وكـيــفـمـا
سـتـحـسم الـنـتـائج الـنـهـائـيـة فـاجلمـيع
مـنـتــصـرون وعـلـيــنـا أن نـسـتــعـد مـعـاً
شتركة وحتديات سؤوليات ا لـلمهام وا
ــقـبــلـة) واضــاف ان (وحـدة ــرحـلــة ا ا
الـصف والـتـالحم والـتـعـاضـد مـفـاتـيح
النـتصـارنا وهي التي سـتحـقق احلقوق
ـكـاسب الـدســتـوريـة لـإلقـلـيم وحتــمي ا
والـنـظـام االحتادي وكـيـانه الـسـياسي)
مــشــيــرا الـى انه (من واجب كل الــقــوى
واألطـراف الـكــردسـتـانـيـة هـو أن تـعـمل
مــتالحــمـــة وصــفــاً واحــداً لـــلــحــاضــر
ـسـتقـبل أفـضل لإلقلـيم والـعراق وأن و
نــتـــعـــاون لــتـــحـــقــيـق ذلك مع الـــقــوى
واألطـراف الـعراقـية) مـضـيـفا (واجـبـنا

جـميـعاً في الـقوى واألطراف الـسيـاسية
الـعــراقـيـة أن نــحل مـشـاكـل الـبالد عـلى
أسـاس الـدسـتـور وبـرؤيـة وقـراءة وفـهم
جـديد و واقعي وباإلستفادة من جتارب
ــاضـي وأن نــعــمل من أجل وأخــطــاء ا
عـراق مسـتقـر ومرفّه تـكون فـيه احلقوق
ـكــونـات مـضــمـونـة الـدســتـوريـة لــكل ا
ومـحمـيـة يجـتـمع فيه الـكل عـلى الثـقة
ـشترك ـصير و الـتعاون ا الـتكاتف ا

ــصـلــحـة الـعــامـة تــتـطـلـب الـتـوافق فـا
ساواة) معربا عن شكره (للمواطن وا
والـــقــــوى واألطــــراف الــــســـيــــاســــيـــة
ــؤسـســات اإلداريـة واألمــنـيــة الـذين وا
وــبارك سـاعـدوا في إجنـاح االنـتخـابـات
ــسـتــقـلـة ـفــوضـيـة الــعـلــيـا ا جـهــود ا
ــراقــبـ لالنــتــخــابــات في الــعــراق وا
تـحدة احملـلـي واألجـانب وفـرق األ ا
وبــــاالخص رئــــيس وفــــريق يــــونــــامي
واالحتــــاد األوربي وجــــامــــعــــة الــــدول
الـعربيـة الذين راقـبوا عمـلية الـتصويت
التي ـجرـت بـمان فهذه خطوة مهمة في
طـريق صـحيح  والسـيمـا ان مشـاركتـنا
ثـلينا في بـغداد تدل على في اخـتيار 
ـقـراطـية) ولـفت الـتـزامـنـا بـأسس الـد
ـواطـنـ في الى ان (نـســبـة مـشـاركــة ا
الــتـصــويت تـمــثل رســالـة واضــحـة من
ــتــطـــلــعـــ إلى احلــيــاة ــواطــنـــ ا ا
ـزيـد من اخلـدمـات وهـو والـرفـاهـيـة وا
حـق لــهم وـــجـب ـن يــكــون هـــذا عــبــرة
ودرسـاً لنا جمـيعاً في احلكـومة والقوى
واألطـــراف الــســـيـــاســـيـــة في الـــعــراق
واالقـليم  لـكي نعـمد إلى مـراجعـة جادة
وإعـادة بـناء الـثـقـة كمـا يـجب أن يـكون
ـزيــد من الــعـمل وتــقـد حــافـزاً عــلى ا
ــزيــد من اخلــدمــات) وتــابع (لــقــد آن ا
األوان لـنعـمل مـعاً عـلى تشـكـيل حكـومة
طالب وطـنيـة احتاديـة تكـون انعـكاسـاً 
ــواطن تـطـبـق الـدسـتـور وتـطــلـعـات ا
تـعـزز مـؤسـسـات الـدولـة تـسـيـطر عـلى
ـسـلـحـة الـتي هي الـفـصـائل والـقـوات ا
خـارج سياق القـانون وتصحح الـعملية
الــســيـــاســيــة عــلى أســـاس الــدســتــور
والــشــراكـة بــ كل مــكــونــات الــعـراق
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وتـدير الـبلـد وتـمضي به نـحو مـستـقبل
أفـــضل لــــلـــجـــمـــيـع). وكـــشف احلـــزب
قـراطي الكردسـتاني عن حتـالفاته الـد
ــــرحـــلــــة مــــا بــــعـــد الــــســــيـــاســــيــــة 
االنـتـخــابـات.وقـال الـقـيـادي في احلـزب
هـوشـيــار زيـبـاري في تـصـريح امس إن
شاورات السياسية مع (احلزب سيبدأ ا
الـفـائزين بـاالنـتخـابـات وسـيتم تـشـكيل
وكذلك وفـد تفاوضي للـذهاب الى بغداد 
الـتـفــاوض مع الـقـوى الـكـرديـة أيـضـاً)
ــقـبـلـة مـبــيـنـا ان (تـشــكـيل احلــكـومـة ا
سـيكون سهالً بعـد التفاهمات) وأضاف
أن (عالقــة جـيـدة والتــوجـد أي خـطـوط
عـــلـى الـــكـــتل) ولــــفت الى ان (احلـــزب
ســيــتــحـالـف مع األطــراف عـلـى أسـاس
واضح ولـديه تفاهمـات عديدة  واألقرب
هـــو الــــذي يــــتم االتــــفـــاق مــــعه عــــلى
الـبــرنـامج ولـكن حــتى اآلن لم يـبـدأ أي
شـيء رسمي) مـؤكداً أن (مـنصب رئيس
وبـدأ اجلــمـهــوريـة من نــصـيب األكــراد 
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اكـدت وزارة الـصـحة انـهـا ال تـستـبـعد
وجة رابـعـة لفايروس دخـول العراق 
كـورونـا نهـاية الـعـام اجلاري او بـداية
عـام .2022 وقـــالـت عـــضــو الـــفــريـق
االعــالمـي الــطــبـي الــســانـــد لــلــوزارة
ربـــــى فــــالح فـي تـــــصـــــريح امس ان
ـتـخــصـصـ في دائـرة (الـــخــبــراء وا
الــصـحــة الـعــامـة ومــنـظــمـة الــصـحـة
وقف الوبائي وان يـة يتابعـون ا الـعا
خـــروج الــعــراق من مـــرحــلــة اخلــطــر
بـالنـسبـة للـموجـة الثـالثـة جاء نـتيـجة
الكات اجلـهود الـكبـيرة التي تـبذلـها ا
الـطـبيـة ونـشـر التـوعـية واالقـبـال على
مــنـافــذ الـتـلــقـيح إلــى جـانب وصــول
شـحنات جديد من اللقاحات) واشارت

ـلقـحـ كـجـرعة أولى الى ان (نـسـبـة ا
ــــســـتــــهــــدفـــة مــن مـــن الـــفــــئـــات ا
اعـــمــار  18عـاما فمـا فوق وصلت إلى
ـئـة وخــطـة الـــوزارة هي رفـع  21 بــا
الــعــدد إلـى  20 مــلــيــون مــلـقـح حـتى
نـهـايـة الـعــام الــجـاري وهــذا يـعـتـمد
ـواطــنـ بــاخـذ الــلـقـاح عــلى اقـبــال ا
نتـجة بتجـهيزها) والـتزام الشـركات ا
مـؤكدة انه (وفـقا لـلمـعطـيات الـوبائـية
ـــؤشـــرات الـعــلــمـيــة ال نــسـتــبــعـد وا
حـــدوث مـوجـة وبـائـيــة اخـرى بـسـبب
ـــيــا مــع عـدم انـحـسـار الـــوبــــاء عـــا
وجـــــــود الــــتـــــحــــورات والـــطــفــرات
اجلـــيـــنـــيـــة الــتـي تـــؤدي إلى ظـــهــور
ســـالالت جــديــدة بــ مــدة واخـــرى
قــد تـكـون أشــد من سـابـقــتـهـا واغـلب
الـــدول مــا زالت تــعـــاني زيــادة اعــداد

ـــصــابـــ نـــتــيـــجــة عـــــدم وصــــول ا
الــلــقــاحــات الــيــهـا بـكـمـيـات كـافـية).
وسـجـلت الـوزارة امس 1644 اصـابـة
وشـفـاء  3472حــالـة وبـواقع  29وفـاة
وقف الوبائي اليومي  جـديدة. واكد ا
الــذي اطـلـعت عــلـيه (الـزمـان) امس ان
(عــدد الــفـحــوصــات اخملــتـبــريــة الـتي
اجــرتــهــا الــوزارة لــعــيــنــات مــشــتــبه
اصـابـتـهـا بـالفـايـروس بـلـغت اكـثر من
 13الفا  حـيث  رصد  1644 اصابة
بـــكـــورونــا في عـــمـــوم احملــافـــظــات)
واضـاف ان (الـشـفـاء بلغ  3472 حـالـة
وبـواقع  29 وفـاة جـديدة) واشـار الى
ان (اكـــثــر من  18الـف شــخص تـــلــقى
ــضــاد في مــراكــز جــرعـــات الــلــقــاح ا
نتشرة ببغداد واحملافظات). الـوزارة ا
بدورها  قـالت النيابة العامة في مصر

إنـهـا أمـرت بـاحـتـجـاز ثالثـة أشـخاص
بــعـد الـعــثـور عــلى اآلالف من جـرعـات
ـستخدمـة ملقاة لـقاحات كـورونا غير ا
بـجوار إحـدى الترع.وأضـافت في بيان
امـس أنه (جرى تـخـصـيص الـلـقـاحات
نـيا وأن ـديـرية الـصحـة في مـدينـة ا
جلــنـة تــشـكــلت جلـرد مــخـازن األدويـة
أظـــهــرت عـــجــزا بــهـــا بــواقع 18400
عـبـوة تـقدر قـيـمـتهـا بـإجمـالي خـمـسة
مالي و 23 ألـــفـــا ومـــئـــتي جـــنـــيه)
واضـافت ان (اللجـنة فحـصت العبوات
ـلـقاة وعـددها  13 ألـفا و 412 عـبوة ا
فــــانـــتــــهت إلى عــــدم صالحــــيـــتــــهـــا
لالسـتخدام لوجوب حفظها في درجات
تـبـريد مـحددة) واكـد البـيان انـه (تب

فــقـد كــمـيــة أخـرى تــقـدر بــعـدد 4988
عبوة من اخملازن). 
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الــــتــــوسع). مــــضــــيــــفــــة ان (أحـــد
اهـتـمـامـات الـغرب الـرئـيـسـية اآلن
تــتــمــثل فـي احلــفـاظ عــلـى قــنـوات
اتــصـال مــفـتــوحــة مع طـالــبـان في
ــنع داعش من اســتـغالل مــحــاولـة 
فــــرصـــة االنـــخــــراط والـــنــــمـــو في
أفـــغـــانـــســتـــان). وكـــان الـــهـــجــوم
االنــتـحـاري األكــثـر دمــويـة لـداعش
عـــلـى أهـــداف غـــربـــيـــة مـــنـــذ عـــام
ــــراســــلــــة هـــو بــــحــــسب ا 2019
الـتــفـجـيـر االنـتـحـاري خـارج مـطـار
كــــابـــول أثـــنـــاء اإلجـالء الـــســـريع
وأســـفــر عن مـــقــتل  13عـــســكــريــا
أمـريكيا وما ال يقل عن  169 مـدنيا
ـز أفــغـانـيـا.وأنــهت مـراسـلــة الـتـا
مـــقـــالـــهـــا بـــالـــقـــول إن (الـــهـــويــة
اجلـمـاعيـة التـي ينـشرهـا الـتنـظيم
هـي لى األرجـح مــــا جــــعـــــله أجنح
شـبـكـة إرهـابـيـة في الـتاريـخ حيث
قـام بتـصديـر عالمته الـتجـارية إلى
مـا هـو أبعـد من أراضـيه األصلـية).
وأشـارت إلى أنه (يُنـظر إلى منـطقة
الــســاحل في إفــريــقــيــا عــلى أنــهـا
ـثيرة واحـدة من النـقاط السـاخنة ا
لــلـقـلق لـعــودة ظـهـور داعش خـارج

البلدان الذي ترسخ فيها سابقا).

ولكنهم يعتبرونه مصدر إلهام).
وتــؤكـد أن (ثـروات داعش الـنـاجتـة
عـن ســـيــــطـــرتـه الـــواســــعــــة عـــلى
األراضـي في الــــعــــراق وســــوريــــا
مـكـنـته من الـتـوسـع أكثـر. ووجـهت
ـنـطقـة ضـربة كـبـيرة خـسـارة تلك ا
ــالــيـــة وقــدرته عــلى إلـى مــوارده ا
الــتـنــظـيم ومـع ذلك اسـتــمـر رجـال
مـــثل اجلــبــوري فـي احلــفــاظ عــلى
تـدفق األموال إلـى اخلزائن).وأكدت
أن داعـش أنـتـج في ذروة ســلـطــته
عـــائـــدات تـــقـــارب مـــلـــيـــاري دوالر
ســنـويـا كـان مــعـظـمـهــا من الـنـفط
بـاإلضافة إلى ضرائب تقاضاها من
ـاليـــ من أولـــئك الـــذيـن كـــانــوا ا
ــنـاطق اخلــاضـعـة يــعـيــشـون في ا
لـسـيـطـرته.وتـشيـر الـكـاتـبة إلى أنه
(وفـي ح أن داعش لم يـعد يـتمتع
بـأرض اخلالفة إال أنه ال يزال قويا
إلـى حــد كـــبـــيـــر. ويــحـــذر الـــقــادة
الـعراقـيون بانـتظام من خـطر عودة
ـنـاطق الــتي كـانت اجلــمـاعـة إلـى ا

تسيطر عليها سابقا في البالد).
وقــالت إن (االنـســحـاب الـعــسـكـري
الـغربي من أفغـانستـان أتاح فرصة
جــديـــدة لــلــجــمــاعـــة لــلــســعي إلى

ـالية ذروتـها".وقـالت إن العـائدات ا
الـتي وجهها اجلبوري ساعدت في
بــــنـــاء داعـش وهـــو أغــــنى وأجنح
مـــشـــروع جـــهـــادي في الـــتـــاريخ).
ـز إلى أن وأشــارت مـراســلـة الــتـا
كانة هي التي كانت جتذب (هـذه ا
اجملــــنـــــدين اجلــــدد إلـى الــــعالمــــة
الـتـجـاريـة بـدالً من وضع الـتـنـظيم
احلـــالـي أو ثـــروته). وتـــضـــيف أن
ــوالـ لـداعـش في أمـاكن أخـرى (ا
مـن الـــعـــالـم ال يـــعـــتــــمـــدون عـــلى
الـتـنظـيم للـحـصول عـلى دعم مادي
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ز الـبريـطانـية نـشـرت جريـدة التـا
ــراســلــة الــشــؤون امـس حتــلــيالً  
الـدبـلومـاسـية فـيـها كـاثريـن فيـليب
بــعـــنــوان (اعــتــقــال ســامي جــاسم
اجلـبوري سـيعـرقل مـحاوالت عودة
الـدولـة اإلسالميـة). وتقـول الـكاتـبة
إنـه (عـلى الــرغم من أن أي عــمـلــيـة
اعـــتــقـــال أو قــتـل ألي عــنـــصــر من
داعـش واحدة من أخـطر الـشبـكات
اجلـــهــاديـــة في الـــعـــالم لم تـــفــكك
الـتنـظيم إال أن القـبض على سامي
اجلـــبـــوري يـــعـــد بـــدايـــة جـــيــدة).
وأضــــافت أن (اجلــــبـــوري لـم يـــكن
نـائب زعـيم تـنـظـيم داعـش في عـهد
أبـو بـكر الـبغـدادي فحـسب بل كان
ـــال الـــذي اســتـــغل أيـــضـــا رجل ا
احـتـياطـيـات الوقـود األحـفوري في
الـعـراق وسـوريا لـضـمان اسـتـمرار
الـــتــنــظــيـم). وأشــارت إلى أنه (من
ــؤكـد أن الــقــبض عـلى اجلــبـوري ا
ـــثل ضــربـــة لــداعش لـــكن لــيس
الــضــربـة الــقــاضـيــة الــتي كـان من
ــمـــكن أن تــكــون لــو  اعــتــقــاله ا
عــــــنـــــــدمــــــا كــــــانـت اخلـالفــــــة في

سامي جاسم اجلبوري
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامــة لالنـواء اجلـويـة
والرصـد الزلزالي التابعة لوزارة النقل 
طرا في ان يكون طقس اليوم االربعاء 
ـنـطـقة الـوسـطى وغـائم جـزئيـا جـنـوبا. ا
وقـالت الـهـيـئـة في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (طـقس اليـوم االربـعاء سـيـكون
غـائمـا جـزئيـا مصـحوب بـامـطار خـفيـفة
نطقة الوسطى في االقسام الغربية من ا
ـــنـــطــقـــتــ  وصــحـــوا الى غـــائم في ا
اجلنـوبـية والـشـمالـية والتـغيـر بـدرجات
احلرارة). ولـقي تسعة أشـخاص حتفهم
ـفـقودين واعـتـبر  11آخـرون في عداد ا
في أعــقـاب تــســاقط أمــطــار غــزيـرة في
أنـحاء الفلب أغـرقت قرى وتسببت في
انـزالقـات تــربـة. وغــمـرت مـيــاه األمـطـار
ـداريـة العـنـيـفة الـتي رافـقت الـعاصـفـة ا
كومـباسـو مـساحـات واسـعة من جـزيرة
ـكـونة لـوسـون  عـندمـا ضـربت الـدولة ا
من العـديد من اجلزر متـوجهة إلى بحر

الص اجلنوبي. 
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ــرشــحــة الــفـــائــزة عن اجلــيل اكـــدت ا
اجلــديـد سـروة عـبـدالـواحـد إن تـصـدر
اسـمهـا قوائم األعلى حـصداً لألصوات
. وحـــصـــدت لـم يـــكن أمـــراً مـــفـــاجـــئـــاً
عـبـدالـواحـد  22634 صـوتـاً مـحـقـقـة
رتبة األولى رقـما قياسيـا اذ حلّت في ا
مـتـفوقـةً علـى جمـيع مرشـحي مـحافـظة
الــسـلــيــمـانــيـة مـن الـرجــال والـنــسـاء
ــرتـبـة األولـى مـتـفــوقـةً عـلـى جـمـيع وا
ـحــافــظـاته نــســاء إقـلــيم كــردسـتــان 
ــركـز الــثالث فــضالً عـن حتـقــيــقــهــا ا
الــثـانـي عـلى مــســتـوى نــسـاء الــعـراق
بـجمـيع محـافظـاته بفارق  193 صـوتاً
لـصـالح مـرشحـة حـركـة امتـداد نـيـسان
الـصـاحلي الـتي حـصـلت عـلى 22827

صـوتـاً. واعـلنت األمـانـة العـامـة جمللس
الـوزراء فوز  97 امـرأة في االنتـخابات
التشريعية.وذكر بيان لألمانة أن (جناح
ــرشــحــات الـفــائــزات بــاالنـتــخــابـات ا
خـطـوة ضـرورية ـبـكـرة  الـتـشـريـعـيـة ا
لــلـمـشــاركـة الـســيـاسـيــة والسـيـمـا أن
ـرأة في الــفــائـزات ســيــمـثــلن صــوت ا
الـتـعبـيـر عن طـموحـاتـها وتـطـلعـاتـها).
بـدورهـا  قـالت مـديـر عـام دائرة تـمـك
ـرأة في األمانة يسرى كر محسن ان ا
(جنــاح هـذه اجملـمـوعـة من الـنـسـاء في
ان اجلـديد هو نتاج الـوصول إلى البر
طــبـيــعي جلــهـود تــلك الـنــسـوة الالئي
أبــدَيْنَ شــجـاعــة وإصـراراً لــلــمـشــاركـة
الــفـاعـلــة وإن جتـربـتـهـن هي انـتـصـار
لـلمـرأة العـراقية ومـحط فخـر للـجميع)
وأشــــارت مـــحـــسـن الى أنه (بــــحـــسب

الـتحليل األولي لنتائج االنتخابات فإن
ـرأة تمكنت من الفوز بنحو  97مقعداً ا
بزيادة  14مـقعداً عن الكـوتا اخملصصة
لـلنساء من بينـهن فائزتان من األقليات
بــيـنـمـا أظــهـرت هـذه الــنـتـائج فـوز 57
امــرأة بـقــوتـهــا الـتــصـويـتــيـة من دون
احلـاجة إلى الكوتا) واوضـحت محسن
ان (الـرسالة احلـقيقـة للمـرأة لن تتوقف
ـان بل يـتـعـيّن عـنـد دخـولـهـا إلى الـبـر
عـلى جـمـيـع الـنـسـاء مـواصـلـة اجلـهود
لـلـمشـاركة في مـختـلف مـراحل العـملـية
الـســيـاسـيـة وصـنع الـقـرار واالهـتـمـام
ـرأة والـتـشـريـعات الـتي من بـقـضـايـا ا
شـأنها ضمان حـقوقها وتعزيـز مكانتها
فـي اجملتـمـع). من جـهـة اخرى  اعـلـنت
دولـة الكويت السماح للنساء بااللتحاق
في صفوف اجليش.وأصدر نائب رئيس

مـجـلس الوزراء ووزيـر الدفـاع الكـويتي
حـمـد جـابـر الـعـلي (قـرارًا وزاريـاً بـفتح
بـاب التـسـجيل لـلمـواطنـات الكـويتـيات
لاللــتـحـاق بـشـرف اخلـدمـة الـعـسـكـريـة
كــضـــبــاط اخــتــصــاص وضــبــاط صف
وأفــراد وفـقـا ألحـكـام الـقـانـون رقم 32
لـسنة  1967 فـي شأن اجليش ولوائحه
رحـلة الـتـنفـيذيـة على أن يـقـتصـر في ا
احلـالـيـة عـلى مـجال اخلـدمـات الـطـبـية
ــســانــدة) واخلــدمـــات الــعــســكــريــة ا
ــرأة الــكـويــتــيـة واضــاف الــعـلي ان (ا
أثــبــتت أنــهـا أخت الــرجــال في جــمـيع
ـدد التي اجملـاالت وأصـعب الظـروف وا
مــــــرت  لــــــذا آن األوان ألن نـــــــعــــــطي
ــواطــنــات الــفـرصــة لــدخــول الــسـلك ا
الـعـسـكـري في اجلـيش الـكـويـتي جـنـباً

إلى جنب مع أخيها الرجل). 
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بـدعم الشـعب األريتري لـلحـصول على
ــة في مــواجــهــة حــقـه في حــيــاة كــر

بطش النظام األريتري واستبداده .
عــــلى صـــعــــيـــد اخـــر أبــــرز الـــبـــاحث
واحلـقوقي هشـام استيـتو في تصريح
لـ (الـزمان) أن احلـكومة اجلـديدة التي
 تـعـييـنـها اخلـميس »يـجب أن تـقرأ
ـتـسـمـة بـتراكم في سـيـاق مـرحـلـتـها ا
سـنـوات من تـدبـيـر مـنـتـقـد إجـتـمـاعـيا
واقـتصـاديا ارخى بضالله عـلى نتائج

اقتراع 8 شتنمبر.
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واعـتبـر هشام اسـتيـتو أن  العـناصر
األسـاسيـة لقـوة هذه احلـكومـة بشـقها
غاربة تمثل فـي انتظارات ا ـعنوي ا ا
ــتـمـثل في ـســتـوى الـتــقـني وا عــلى ا
نسجم خصوصا مع قـابليتها للعمل ا
عـدم وجـود تنـاقـضات بـ مـكونـاتـها
تـفـرض عـلـيهـا حتـدي األبـعـاد الثالث
ستوى اخلـارجي يتعـ عليها عـلى ا
إدارة مــلف الـعالقـات االقــتـصـاديـة مع
الــشــريك األوربي بــعــد قــرار الــقــضـاء
األوربـي االخـــــيـــــر. وقـــــال الـــــبـــــاحث
ـراقب احلـقـوقي هـشام اسـتـيـتو إن وا
حــكـــومــة أخــنــوش يـــنــتــظــرهــا إدارة
ــنـطق هــنــدسـتــهـا »مــلف الــشـراكــة 
الـضـغط اإلقـتـصـادي عـبـر خـلق بـدائل
ـغـرب وتـمكن من قـريـبـة اقلـيـمـيا من ا

الـتـنـافـسـيـة الـربـحـيـة في أفـق حتـفـيز
األوربـيـ إليـجاد حـلـول للـورطـة التي
وضــعـهم فــيـهــا قـضـائــهم كـمــا يـجب
عــــلــــيــــهـــــا أن تــــدعم االنــــتــــصــــارات
ـغـرب الــدبـلـومــاسـيــة الـتي حــقـقـهــا ا
وتـسـعى في مـراكـمـتـهـا مع إسـتـثـمار
قـراطي الـوطـني كضـمـانة ـنـاخ الـد ا
مـكن لـقضـية لـنـجاعـة احلل الـوحيـد ا
غرب. الصحراء وبالشكل الذي قدمه ا
ـتـحـدث في تـصـريـحه »أمـا وأضـاف ا
عــلـى صــعــيــد الــبــعــد الــداخــلي فــإن
ــتــاحـة االمــكــانــيــات الــتــنــظــيــمــيــة ا
لــلـحــكـومــة تـتــضـمن ســيـاقــا خـصــبـا
لــتــدارك األخـطــاء االجــتــمـاعــيــة الـتي
ارتـكـبـتـهـا احلكـومـتـ الـسـابـق من
خالل دعـم القـدرة الـشـرائـيـة لـلـمواطن
كن ا  ومـحاربة مخلفـات الهشاشة 
أن يـخـلق طـبـقـة وسـطى تـعـد طـمـوحا
ــشـروع هــذه احلـكــومـة دون خــصـبــا 
ـكن أن ــلـفــات الــتي  إغــفــال بـعض ا
ـغرب خـصوصا تـشوش عـلى سمـعة ا
في ميدان الصحافة واحلريات العامة
وطــبـعـا مع احلــفـاظ عـلى مـكــتـسـبـات
مـحـققـة مـنذ مـطـلع هذا الـقـرن َالتي لم
تــمـــســســهــا تــدابــيـــيــر احلــكــومــتــ

. السابق
والــبـعـد الـثـالث فـي هـذا الـتـحـدي هـو
ـغـربي في ـواطن ا بـعـد مـجـالي يـهم ا

مبرر للتيجراي االعتداء على البالد او
االنـــتـــقــــام من األســـرى او الالجـــئـــ

وجودين على أرضهم . ا
 وانـتقد عثمان صـالح تصريحات دينا
مــفـتي وزيــرة خـارجـيــة أثـيـوبــيـا بـأن
الــــشـــــعب األريــــتــــري غـــــيــــر مــــرحب
بـاسـتقـالله عن أثيـوبـيا مـؤكـدا أن تلك
الـــتــصـــريــحـــات تــكـــشف عن أطـــمــاع
أثـيـوبـيا فـي إعادة احـتالل إريـتـريا إال
أن الــشــعب األريــتــري الــذي كــافح من
أجـل استقالل بالده سـوف يضحي من
أجـل احلـــفـــاظ عــــلـــيه  وعـن عالقـــات
إريــتــريــا بــإســرائــيل قــال أن أفــورقي
ة بها أثناء حرب كـانت له عالقات قد
الــتـــحــريــر وبــعــد اإلســـتــقالل تــعــهــد
ــــــنـح جـــــزر أفــــــورقي إلســــــرائــــــيل 
إستراتيجية لها وهو ما يعطيها ميزة
ـتــابـعـة ـراقــبـة وا مــهـمـة في مــجـال ا
والــرصــد  وفي الـتــأثــيـر عــلى حــركـة
الـتــجـارة الـعـربـيـة وتـقـيـيـد أي نـشـاط
عـلى الـصـعـيـد الـعـسـكري واألمـني في
مـنطقة حيوية وحسـاسة جدا بالنسبة

للعرب .  
وانــتـقـد عـثـمــان صـالح مـوقف الـقـوى
تحدة الـدولية وعلى رأسها الواليات ا
فـي الــتـــعــامل مـع قــضـــيــة الالجـــئــ
االريـتـريـ في مـنـطـقة تـيـجـراي فـيـما
دعـا الدول العـربية وعلى رأسـها مصر
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واطن بشكل مـحيطه وهو ما يـلمسه ا
ــكن ان تـوظف يــومي في مــعــاشه و
احلـكـومـة ما لـلـجـمـاعات الـتـرابـية من
إمـــكــانــيــات في أفـق جتــويــد احلــيــاة
وكـذلك االعـتمـاد على اجلـهات من أجل
خــلق بــعــد تــنــمـوي فـي شـقـه احملـلي.
ـكن أن يـخـلق تـنـافس الـنـجاح ـا  و

ب اجلهات.
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»UH²Š‰∫  مؤيدو التيار الصدري في ساحة التحرير يحتفلون بتقدم التيار في االنتخابات

{ بـــغــداد  (أ ف ب) - أعـــلن الـــتــيــار
الـصدري بزعامة مقتدى الصدر حلوله
بـالطـليـعة في االنـتخـابات الـتشـريعـية
بـكرة والـتي بالكـاد حفّزت الـعراقـية ا
زمن الـناخب الغاضـب من الفساد ا
ــتــرديـة ونــظـام واخلــدمــات الـعــامـة ا
ســيــاسي يـعــتــبـرونـه غـيــر قــادر عـلى
حتـسـ ظـروف حيـاتـهم.وفي كـلـمة له
مـساء دعـا الصدر (الـشعب أن يـحتفل
بـهذا النـصر بالكـتلة األكـبر لكن بدون
مـظـاهـر مـسـلـحـة). ومـسـاء في سـاحـة
الـتــحـريـر في وسط الـعـاصـمـة بـغـداد
ئـات من انصار الـتيـار الصدري كـان ا
يــحـتــفـلــون بــالـفــوز مـطــلـقــ أبـواق
الــــســــيــــارات واألهــــازيـج ورافــــعـــ
الــرايـــات الــعــراقــيــة ورايــات الــتــيــار
وصـور الـصدر. وقـال نـاصر الـبالغ من
الــعــمـر  37عــامــاً فـيــمــا كـان يــحــتـفل
بـالساحـة (ننتـظر هذا الـفوز منذ زمن
هـذا يوم فرحة كبيـرة للشعب العراقي.

قتدى الصدر فقط ال غيره). أملنا 
w³¹dIð œbŽ

وأكــــد مـــســـؤول إعـالمي في الــــتـــيـــار
لــفـرانس بـرس فـضل عـدم الـكـشف عن
هـويته بـأن (العـدد التقـريبي لـلمـقاعد
الـتي حـصل عـلـيـهـا الـتـيار  73مـقـعـداً

بعد احتسابهم لعدد الفائزين). 
فوضية االنتخابية وقال مسؤول في ا
فـضل عدم الـكشف عـن هويتـه لفرانس
بـرس إن (التـيار الصـدري في الطلـيعة

بحسب النتائج األولية). 
وشــــهـــدت هـــذه االنــــتـــخــــابـــات وهي
اخلــامــسـة مــنــذ ســقـوط نــظــام صـدام
حــسـ فـي الـعـام 2003 بــعــد الــغــزو

األميركي نسبة مقاطعة عالية.

الـشـمري حـصول (تـوتـرات ب الـقوى
الــســيـاســيــة وصـراعــاً عــلى مــنـصب
رئـــيس الـــوزراء وتــقـــاسم الــوزارات)
لـــكـــنه رأى فـي الـــوقت نـــفـــسه أن (كل
ــؤشــرات تـدلـل عـلى عــودة الــتـوافق ا

السياسي).
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ودعـي نـحو 25 مــلـيـون شـخص يـحق
لـهم الـتصـويت لالخـتيـار ب أكـثر من
ــشــاركـة 3200 مــرشح. لــكن نــســبـة ا
ئـة من ب األولـيـة بلـغت نـحو  41بـا
أكــثـر من 22 مــلــيـون نــاخب مــسـجل
ــفــوضــيــة الــعــلــيـا وفق مــا أعــلــنـت ا

. لالنتخابات صباح االثن
وفـي الــــعـــام 2018 بــــلــــغت نــــســــبـــة
ـئــة وفق األرقـام ــشـاركـة 44,52 بــا ا
الـرسمية وهي نسبة اعتبرها البعض
مــضـــخــمــة حــيــنـــذاك.وتــمت الــدعــوة
النــتـخـابـات هــذا الـعـام قــبل مـوعـدهـا
األســــاسي فـي الـــعـــام 2022 بــــهـــدف
تـهـدئة غـضب الشـارع بـعد االنـتفـاضة
الــشــعــبــيـة الــتي انــدلــعت في خــريف
الـــعــام 2019 ضـــد الــفـــســاد وتــراجع
اخلـدمات العامة والتدهور االقتصادي
في بـلـد غـني بـالـثـروات الـنـفـطـيـة.لكن
االنـتـفاضـة قوبـلت بقـمع دموي أسـفر
عـن مـقتـل نـحو 600 شـخـص وإصـابة
أكـثر من 30 ألـفاً بجـروح وتلته حـملة
اغـتـيـاالت ومـحـاوالت اغـتـيـال وخطف
لـناشطـ نسبت إلى فـصائل مـسلحة
مــوالــيــة إليــران والــتي بــاتت تــتـمــتع

بنفوذ قوي في العراق.
ويـــتـــوقع خـــبـــراء أن حتـــافظ الـــكـــتل
الـسياسـية الكـبرى على هـيمنـتها على
ــــشــــهـــد الــــســــيــــاسي بــــعــــد هـــذه ا

ـة هي نـتـيـجة ـشـتـغـلـ بالـسـلـوك االجـرامي ان اجلر يـعـتقـد الـكـثـير من ا
ا يرثه الشخص من عـوامل بيولوجية وراثية ولـكننا ينبغي ان ندرك حـتمية 
كن ان يـتمثل بخـاصية فـيزيقيـة ثابتة او ان حـقاً ان السلـوك االجرامي ال 
ـا يسمى ( ـعنى اخر ال يـوجد  يـرتبط باحلـتمـية الـبيولـوجيـة للسـلوك اي 
ـا يـرتـبط ارتـبـاطـاً كـرومـوسـوم الـسـلـوك اجلـانح ) وا
فـاعالً بالعوامل النفـسية الذاتية وكـذلك احلال البيئية

احمليطة .
{ عن مجموعة واتساب
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فـي الــوقت الـــذي بـــدأت فــيه الـــقــوات
اإلثـيـوبــيـة حـمـلـة عـسـكـريـة في إقـلـيم
الـتيجراي بعد تلقيها دعم عسكري من
عـــدة دول أبــرزهــا اإلمــارات والــصــ
وتـركـيا كـشف عـثمـان صـالح ودكروف
ـركزي جلـبـهة حتـرير عـضـو اجمللس ا
إريـتريا في حوار خاص للزمان أسرار
الــــتـــحــــالف بـــ نــــظـــام آبـي أحـــمـــد
والـرئيس األريتري آسيا افورقي حيث
أكـد عـثـمـان صـالح أن هـدف الـتـحـالف
بــ الــنـــظــامــ إقــامــة تــكــتل جــديــد
سـاومات في صراع يـخوضـان عبـره ا
ـــنــطــقــة ـــصــالح الــذي يـــعــصف بــا ا
ويـلـويـان عـبره ذراع مـصـر والـسودان
لـلحـصول على تـنازالت كـبيرة بـينـهما
في قــضــايــاهم اإلســتــراتــيــجـيــة ومن
ـيـاه والـفشـقـة وسد ضـمـنـها قـضـايا ا
الـنـهضـة ويـبدوا أن الـصـعوبـات التي
واجــهت طــمـوحــاتــهـمــا دفــعـتــهم إلى
أســالـيب غــيـر حــكـيــمـة وورطــتـهم في
قدورهم حتديد نهايتها مـعركة ليس 
حـيث تـعـدد الـالعـبون فـأصـبـح الـبـقاء
ـعـركـة بـاهـظ الثـمـن واالنـسـحاب في ا
مــنـهـا أكـثــر كـلـفـة واألمــر األخـطـر هـو
اقــــتـــحــــام الـــبـالد في حـــرب ال نــــاقـــة
لالرتــريـ فـيـهـا وال جـمل وقـد يـعـطي
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ان ويـرى خبـراء أن توزيع مقـاعد الـبر
سـيكون متجزئاً ما يـعني غياب أغلبية
واضــــحـــة األمـــر الــــذي ســـوف يـــرغم
بـالـنـتـيجـة الـكـتل إلى الـتفـاوض لـعـقد

حتالفات.
ـــفـــوضـــيــة وخـالل الـــيـــوم نـــشـــرت ا
االنــتـخــابـيـة الــعـلــيـا الـنــتـائج في 18
ـكـنـاً حتـديد مـحـافـظـة  لـكن لم يـكـن 
الـعـدد الذي حـصـلت عـليه كل كـتـلة في
ؤلف من  329مـقـعـداً حيث ـان ا الـبـر
لم تـــنــشــر االنـــتــمــاءات الــســـيــاســيــة

للفائزين في لوائح النتائج.
وفـي حـال تــأكـدت الــنــتـائج اجلــديـدة
يـكــون الـتـيـار الـصـدري بـذلك قـد حـقق
تـقدماً ملحوظاً عن العام 2018  بعدما
كـــان حتـــالف ســـائــرون الـــذي يـــقــوده
ــنـتـهـيـة واليـته ـان ا الــتـيـار في الـبـر

. يتألف من 54 مقعداً
وقــد يــتــيـح ذلك لــلــتــيــار الــضــغط في
اخـتـيـار رئـيس لـلـوزراء وفـي تـشـكـيـلة
ــقـابل تــمـكّن ـقــبـلــة.في ا احلــكـومــة ا
حتـالف دولـة الـقـانـون بـرئـاسـة رئـيس
ــــالـــكي من الــــوزراء األســـبق نـــوري ا
حتــقـيق خــرق في االنــتـخـابــات حـيث
أعـــلن مــســؤول في احلـــركــة لــفــرانس
بـــرس حــصـــوله عــلى 37 مـــقـــعــداً في
ــان".بـالــنـســبــة لـتــحـالف الــفـتح الــبـر
الــتـابع لـلـحـشــد الـشـعـبي والـذي دخل
ان لـلـمرة األولى في الـعام 2018 الـبـر
مــدفــوعـاً بــاالنـتــصــارات ضـد تــنــظـيم
داعـش فــيـــبــدو أنـه ســجـل تــراجـــعــاً
ان بـعـدما كـان الـقـوة الثـانـية في الـبـر
ــنـتـهـيــة واليـته.مـتـحــدثـاً عن تـراجع ا
بـعض التيارات توقع الباحث ورئيس
مــركــز الــتــفـكــيــر الــســيــاسي إحــسـان

نامة ا
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قراطي الكردستاني بأغلبية ساحقة في انتخابات وأخـيراً  فاز احلزب الد
مـجلس النـواب العراقي في إقـليم كوردستـان  وهذا هو صـعوده القوي في
قـراطي الكـردستـاني عام 1946 عـموم الـعراق أيـضاً. تـأسس احلزب الـد
حتت رايـة مصطـفى بارزاني االب الروحي لألمـة الكرديـة. منذ تـأسيسه نال
احلزب ثقة الشعب ألنه يعمل فقط على أجندة خاصة وهي روح كوردايتي و
حـرية لـكـوردستـان و بـطريـقة الـتـعايش الـسـلمي واألخالقي في الـتـعامل مع
األحـداث  ولـهـذا الـسـبـب نـحن دائـمـا نـرى احلـزب حتت اجملـهـر في عـيـون

األصدقاء واألعداء. 
ـقـراطي الـكـوردسـتـاني في انـتـخـابات مـنـذ عـام 1992 شـارك احلـزب الـد
راكـز األولى والصدارة . كـوردستان والـعراق  وكانت نـتائجه دائـما  في ا
في أول انــتـخــابـات مـبــكـرة يـوم 2021/10/10 حــصل مـرشــحـو احلـزب
ـعـروفـ لـدى األوسـاط الـشـعـبـيـة في جـمـيع ـقـراطي الـكـردسـتـاني  ا الـد
أنـحـاء كــوردسـتـان  (الـبــارتي)  عـلى األغـلــبـيـة الـســاحـقـة من األصـوات 
مـتـفوقـ عـلى األحزاب والـكـيانـات األخـرى بفـارق كـبيـر من األصـوات. نال
قراطي الكردستاني شرف وثقة الناخب بعد حصوله على ثقة احلزب الد

الشعب.
ـرة األولى التي يحـصل فيـها على مـراكز مـتقدمـة  لكن هذه ولم تـكن هذه ا
نافسة القوية  ليس فقط في اقليم رات السابقة بسبب ا ـرة لم تكن مثل ا ا
لـكن في منـاطق خارج إدارة حكـومة كردسـتان اكـتسبت الـثقـة حتى في تلك
ـناطق  وتـمـثل هذه االنـتخـابات االخـتـبار احلـقيـقي األول لـشعـبيـة احلزب ا
اضية داخليًا وخارجيًا  الـذي واجه العديد من التحديات خالل السنـوات ا
أبـرزها وهي الـعمـليـة العـسكـرية الـتي شنـتهـا حكـومة في بـغداد بـعد عـملـية
االسـتفتـاء استـقالل كوردستـان للـسيطـرة على مـنطقـة لكـنها فـشلت بـجهود
ـقـاتـلـ ضــد الـقـوات الـنـظــامـيـة وغـيـر قـوات الـبـيــشـمـركـة ورد حـازم مـن ا

النظامية العراقية . 
ــهــمـة نــعم انــتــصــار (الــبــارتي) وتــصــدر األحــداث ا
وعــنـوان جــديـد حلــزب عـريق  كــافح وسـعـى جـاهـدًا
ـشـروعة وبـنـاء شـخص كردي لـنـيل الـشعب حـقـوقه ا

فاعل يكافح من أجل وطنه.
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لإلجـابـة عـلى هـذا الـسـؤال يـنـقـسم الـعـراقـيـ الى قـسـمـ األول وهـم قـلة
يـرون ان هذه االنتـخابات سـتحدث الـتغـيير ولـو باحلدود الـدنيا فـهو أفضل
ــشـهـد ــة تـهـيــمن عـلى ا من ال شيء أي أفــضل بـقـاء نــفس الـوجــوه الـقـد
الـسيـاسي في الـبلـد وفات هـذا الـقسم ان تـغـييـراً محـدودا ال تـأثيـر له على
الـعملية السياسية ووجود أعداد قليلة من عشرين الى ثالث عضوا جديدا
ـستـقلـ في مـجلس الـنـواب (ان حصل ذلك) ـدنيـ وا من الـتشـريـنيـ وا
لـيس بـإمـكــانـهم إحـداث تـغـيـيـرات كـبــيـرة في أي شيء فـسـتـبـقى األحـزاب
تـنـفـذة هي من حتـقق الـكتـلـة األكـبر وبـالـتـالي سـتشـكل احلـكـومة والـكـتل ا
ناصب الـوزارية واخلاصـة ومناصب الـهيئات الـتي تسمى وسـيتم تقـاسم ا
نـاصب األدنى منـها مع الـكتل واألحـزاب األخرى الـكبـيرة وفق مـستـقلـة وا
احملـاصصة احلـزبيـة والطـائفـية التي يـسمـونهـا توافقـات وسيـتبـوأ أنصاف
همة في ناصب الـوزارية وا هـني ا ـتعلم وغـير االختصاصـي وغير ا ا
احلـكومة والـدولة وسـيبقى الـفسـاد والسرقـات الكبـرى ألموال الـشعب على
حـاله ان لم يـزيـد الن سـيــاسـيـ جـدد يـريـدون ان يـصـبـحـوا مـثل أقـرانـهم
لـيارات والـعـقارات والـشركـات يعـني (نفس الـذين سبـقـوهم من أصحـاب ا

الطاس احلمام ) .
ـنــشـود والـقــسم الــثـانـي يـرى ان هــذه االنــتـخــابـات لـم حتـدث الــتــغـيــيــر ا
ـال الـسـيـاسي والـسالح  الـغـيـر مـنـفـلت بل وتـبـريـراتـهم مـعـقـولـة فـوجـود ا
تنفذة ال يعطي ـهمة للدولة بيد األحـزاب والكتل ا ناصب ا ـسيطر عليه وا ا
ـنـافسـة حـتى وليس اجملـال ألي حـزب جديـد أو أي تـكتل مـدني أو غـيـره با
احلـصـول عـلى مـقـاعـد في مـجـلس الـنـواب وسـتـتـنـافس الـكـتل الـكـبيـرة بل
سـتتصارع للحصول عـلى الكتلة األكبر باالقـتراع أو بغيره وستبقى األمور
عـلى حالها مجلس نواب تـهيمن عليه الكتل واألحـزاب الكبيرة التي ستضع
مـصـاحلهـا ومـصالـح دول أجنـبـية فـوق مـصـالح الشـعب الـوطن  ومـشاريع
ـصـالح حـزبـية وفـئـوية وقـوانـ مجـلس الـنـواب سيـتم تـمـريرهـا بـالـتوافق  
صلحة الشـعب والوطن واحلال نفسه ينطبق على الوزارات وطـائفية وليس 
ـهمـة في احلكـومة والـدولة الـتي ستـتقـاسمـها األحزاب والـكتل ـناصب ا وا
الـكبـيرة وحـكـومة ألـعوبـة بيـد هـذه الكـتل واألحزاب ال حـول لهـا وال قوة وال
قـرارات حاسمة وسيبقى الفساد والسرقات الكبرى ألموال الدولة والشعب
بل وسـيتعاظم أكثـر وسيبقى سوء اخلـدمات خصوصا الـتعليمـية والصحية
والـبلديـة بل وستـتراجع الى األسوأ  وسـتسطـر مشـاريع وهميـة على الورق
ـعـدات الن وسـتـسـرق أمـوالـهـا مـثـلـمـا سـتـسـرق أمـوال شـراء األسـلـحـة وا
(هـبراتها) كبيرة كما ستسرق أموال احلصة التموينية ولم يتنعم العراقيون
بـالـكـهربـاء وسـتـتـوقف كل مـشـاريع الـطـاقة وعـزل الـغـاز واسـتـخراجـه لكي
عـول علـيه وسيـبقى تـعطيل يـبقى اسـتيراد الـكهـرباء والـغاز من إيـران هو ا
الـصناعة والزراعـة لعيون اجلارة الـعزيزة إيران لـنستورد منـها كل صغيرة
ليارات الـدوالرات وسيتم مشروع الربط الـسككي السيئ الصيت وكـبيرة 
مع إيـران لتـعطـيل وتـدميـر مشـروع ميـناء الـفـاو الكـبيـر وكل موانئ الـعراق
ـوانـئ  اإليـرانـيـة وسـتـعـرض الـعـراق لـلـعـطش واجلـفـاف الن لـيـعـول عـلى ا
ـيـاه مع إيـران سـيـتم طـمـطـمـته وإلـغـائه  وسـتـبـقى الـسالح تـدويل قـضـيـة ا
شـهـد األمـني (وشـدوا روسـكم يـا كـرعان) ـيلـيـشـيـات سـيـدة ا ـنـفـلت و ا ا
ـرة شــدوا رؤوسـكم جـيـداً الن فـشخ الــرؤوس ال يـتم بـاحلـجـارة بل وهـذه ا
بـالـقـنـاصـات والــبي كي سي والـقـنـابل والـكـاتــيـوشـو والـله  يـسـتـر الـعـراق
وشعبه من أربع سن عجاف أخرى ستكون بال شك أسوأ من سابقاتها و
سـيتحسـر العراقيـون على هذه األيام وسـابقاتهـا واأليام بينـنا هذا هو رأي

القسم األكبر من العراقي والله اعلم  .

االنــتــخـابــات الــتي اخــتـار نــاشــطـون
وأحــزاب مـــنــبــثــقــة عـن الــتــظــاهــرات
مـقـاطـعـتـها مـعـتـبـرين أنـهـا جتري في
وقراطي. وبذلك سيبقى مـناخ غير د
ان العراقي مقسماً وبدون غالبية الـبر
واضـــحــة مــا يـــرغم الــتــكـــتالت عــلى
الـتـحالف فـيمـا بـينـها.ويـوضح احمللل
الــسـيـاسي فـي مـركـز ذي ســنـتـشـوري
فـاونديشن سـجاد جياد لـوكالة فرانس
ــشـاركـة الـضــئـيـلـة بــرس أن (نـسـبـة ا
كـانت متوقـعة... ثمة ال مـباالة واضحة

عـند الناس ال يعتقدون أن االنتخابات
سـتـنتج تـغـييـراً وال يـتوقـعـون حتسـناً
فـي أداء احلـــكـــومـــة أو في مـــســـتـــوى
اخلـــدمــات الــعــامـــة). ويــشــيــر إلى أن
شـاركة سـتضع (نـسبـة الـضئـيلـة في ا
ــقـبـل مـحط شــرعــيـة رئــيس الــوزراء ا
تـساؤالت لـكن أيضاً شـرعية احلـكومة
والـدولة والنظـام بأكمله) في بـلد يبقى
ـشـهد الـسـياسي فـيه مـنقـسـماً بـشأن ا
ـلفـات انطالقـا من وجود الـعـديد من ا
الــقـوات األمـيــركـيــة في الـبالد وصـوال

الـسويديـة للعـلوم غوران هـانسون في
تـصـريح لـوكـالـة فـرانس بـرس اإلثـن
عـن "أسـفه" لــتــكــر امــرأة واحـدة في
جــوائــز نــوبـل هــذا الــعــام لم تــكن في
مـجـاالت الـعـلوم لـكـنه قـال إن الـلـجان
ــســؤولــة عن مــنح اجلــوائــز تـرفض ا
. إدخال نظام احلصص ب اجلنس
وقـال "نريـد االحتـفاء بـكل فائـز لقـيامه
بـأهم اكـتـشـاف ولـيس بـسـبب اجلـنس

أو اإلتنية".
وتــخـــتــتم جــائــزة "بـــنك الــســويــد في
الــعـلـوم االقـتـصــاديـة في ذكـرى ألـفـرد
نـــوبل" الـ53 مـــوســـمـــا خـــالـــفت فـــيه
اخلـــيــارات تــكـــهــنــات اخلـــبــراء كــمــا
ـراهـن وكـللت 12 فـائـزا في مـقابل ا
فــــائـــــزة واحــــدة. وإن كــــانت حــــريــــة
الـصحافة حلت في طليعة الترشيحات
جلـــائـــزة الــــسالم فـــإن جلـــنـــة نـــوبل
الـنروجية لم تكافئ منظمة بل اختارت
تـكـر صـحـافيـ اسـتـقـصائـيـ هـما
مــديــرة مــوقع "رابــلــر" الــفــيــلــيـبــيــني
االســتــقـصــائي مــاريـا ريــســا ورئـيس
حتــريــر صــحــيــفـة "نــوفــايــا غــازيــتـا"
الــروسـيـة دمــيـتـري مــوراتـوف. كـذلك
شـكلت جـائزة نـوبل لآلداب مـفاجأة إذ
ـقـيم ذهـبـت لـلـروائي تـنـزاني األصل ا
تحدة عبد الرزاق غورنا. ملكة ا في ا
وفـي مــجــال الــطـب كــافــأت اجلــائــزة
األمـيـركي ديـفـيـد جـولـيـوس ومـواطـنه
ـتـحدر من أصل لـبنـاني أرمني أرد ا
بـاتابوتيان الكتشافـاتهما بشأن طريقة

نـــقـل اجلـــهـــاز الـــعـــصـــبي لإلشـــارات
ــرتـبــطــة بـاحلــرارة والـلــمس فـيــمـا ا
كـانت الترجيحات تـشير إلى الباحث

ضادة لكوفيد- في مـجال باللقاحـات ا
19 بـتـقـنـيـة احلـمض الـنـووي الـريـبي

رسال (إم آر إن إيه). ا
أمـا جــائـزة الـفـيـزيـاء فـمـنـحت لـلـمـرة
ـــنـــاخ هـــمـــا األولـى خلـــبـــيـــرين فـي ا
الـيـابـاني األمـيـركي شـوكـورو مـانـابي
ـاني كـالوس هـاسـلـمـان مـنـاصـفة واأل
مع عـالـم الـفـيـزياء الـنـظـريـة اإليـطـالي
جـورجيـو باريزي الـذي شكّـلت أبحاثه
سـاهمـات" في ما يـسمى إحـدى "أهم ا
ــعــقــدة" ومــنــهـا "نــظــريــة األنــظــمـة ا

الطقس.
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وأخـيـرا كافـأت جائـزة نـوبل للـكـيمـياء
ــاني بــنـيــامـ لــيـست واألمــيـركي األ
اإلســـكـــتـــلــنـــدي ديـــفـــيـــد مـــاكــمـــيالن
البـــتـــكـــارهـــمـــا أداة جـــديـــدة إلنـــتــاج
اجلـــزيــئــات وخــصـــوصــاً في مــجــال
صـناعـة األدوية بـتكـلفـة أقل وبطـريقة
أكـثـر مـراعـاة لـلـبـيـئـة.وفي ظل الـقـيود
الـــنـــاجــمـــة عن وبـــاء كــوفـــيــد-19 لن
يـتوجه الفائزون إلى سـتوكهولم حلفل
تـــوزيع اجلــوائــز الــتـــقــلــيــدي في 10
كـانـون األول/ديـسـمـبـر كـمـا في الـعـام
ــاضي غـيـر أن مـســألـة مـنح جـائـزة ا
نـوبل للسالم في أوسلو لم حتسم بعد
وســيــصــدر قــرار بــشــأنــهــا في األيــام

قبلة. ا
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وغــيـدو إمــبـنس (58 عــامـا) مـن جـهـة
أخرى.

وذكــرت الـلـجـنــة أن كـارد األسـتـاذ في
ــــرمــــوقـــة في جــــامـــعــــة بــــيـــركــــلي ا
كـاليفورنـيا استعـان بتجارب طـبيعية
لــتـحــلـيل تــأثـيـر احلــد األدنى لألجـور
والـهجـرة والتـعلـيم على سـوق العمل
مـــشــيــرة إلى أن "دراســاتـه في مــطــلع
الـــتـــســـعـــيـــنـــات أعـــادت الـــنـــظـــر في
ـسلمات ما قـاد إلى حتليالت جديدة ا

وفتح آفاقا جديدة".
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وأظــهـرت أعـمـاله خـصـوصـا أن زيـادة
احلـد األدنى لألجور ال تقود حكما إلى
الـغـاء وظائف.وبـفـضل أعمـاله "أدركـنا
ــدارس أهم بـكــثـيـر أيــضـا أن مـوارد ا
ــا كـنــا نـظن ســابـقــا من أجل جنـاح
الـتـالمـيـذ الحـقـا في سـوق الـعـمل".أمـا
الـنصف الثاني من اجلائزة فمنح إلى
أنــغـريـست األسـتـاذ في مـعـهـد "إم آي
تـي" وإمبنس األستـاذ في ستانفورد
ـنـهجـية في ا لـ"مـساهـمـاتهـما ا تـكـر

حتليل العالقات السببية".
ـ أنهمـا أثبتا في ومن إجنـازات العا
ـكن مــنــتــصف الــتـســعــيــنــات كـيـف 
"اسـتـنـتـاج استـخالصـات دقـيـقـة حول
ــــفـــــاعــــيل من جتــــارب األســــبــــاب وا
طبيعية" وال سيما في مجال التربية.
واســتـخــلـصـا بــذلك أن عـامــا دراسـيـا
إضافيا يزيد متوسط األجور بنسبة 9
ـولـودين في ــئـة وأن األمـيـركـيـ ا بـا

الــقـسم األخـيــر من الـسـنــة يـكـون لـهم
حتصيل دراسي أفضل.

وأعـرب إمبنس عن "ذهوله" في اتصال
هــاتـــفي أجــراه مــعــهـــد مــعــهــد نــوبل
مـضيفا "كان جوش أنغريست إشبيني
فـي زفافي وهـو بـالـتـالي صـديق جـيد
لي عـلى صعيـد شخصي وعـلى صعيد
مـهني وإنـني سعـيد بـتقـاسم اجلائزة

معه ومع ديفيد".
وقــال رئـيس الـوزراء الـهـولـنـدي مـارك
ي بـلمـسة روته عـبـر تويـتر "جنـاح عا
هــولـنـديـة. مــبـروك!".أمـا ديــفـيـد كـارد
فـــعــبّــر في بـــيــان صــادر عـن جــامــعــة
بــــيــــركـــــلي عن تـــــفــــاجــــئه وقــــال إن
"مـسـاهـمـاتي مـتـواضـعـة إلـى حـد ما".
وكــــان اخلـــبــــراء الـــثـالثـــة مـن ضـــمن
عـشـرات األسمـاء التي رشـحـها خـبراء

استطلعتهم وكالة فرانس برس.
ومـــــنــــحـت اجلــــائـــــزة الــــعــــام 2020
لألمــيـركــيـ بـول مــيـلــغـروم وروبـرت
ويـلسـون ألعمـالهـما الـرائدة في مـجال
ــزادات الـعـلـنـيــة.وجـائـزة االقـتـصـاد ا
ــلـقـبـة أحـيـانــا "نـوبل الـزائـفـة" إذ لم ا
تــــكن مــــدرجــــة فـي وصـــيــــة مــــؤسس
اجلـــوائــز ألــفــريــد نـــوبل هي األكــثــر
ذكــوريــة إذ لم تـمــنح حــتى اآلن سـوى
المـرأتـ من أصل 89 فــائـزا.ويــهـيـمن
عـلـيـها خـبـراء االقـتـصاد األمـيـركـيون
وآخـر عـام لم يـكافـأ فـيه أميـركي بـهذه

اجلائزة كان العام 1999.
ـــيـــة وأعــــرب األمـــ الـــعـــام لـألكـــاد
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{ ستوكهولم) ,أ ف ب) - أعلنت جلنة
نـوبل مـنح جائـزة االقـتصـاد إلى ثالثة
اخـتصاصي في االقتصاد االختباري
ــبـنـي عـلى الــتـجــربــة هم الـكــنـدي وا
ديـــفـــيـــد كـــارد واألمـــيـــركـي جـــوشــوا
أنـغريـست واألميـركي الهـولنـدي غيدو
إمــبـنس إلسـهـامـاتــهم في الـعـديـد من
اجملــاالت مـثل سـوق الـعــمل والـهـجـرة

والتربية.
وأوضـحت اللـجنة أن عـلماء االقـتصاد
الـثالثة "قدموا لنا أفـكارا مبتكرة حول
سـوق العـمل وأظهـروا االستـخالصات
ـكن اسـتـنـتاجـهـا من الـتـجارب الـتي 

الــطــبــيــعـيــة عــلى صــعــيــد الـعـالقـات
السببية".

وتـابعت جلنـة "جائزة بـنك السويد في
الـعـلـوم االقـتصـاديـة في ذكـرى ألـفـريد
نـوبل" أحـدث جوائـز نوبل الـتي باتت
تــمـنح مـنـذ عـام  1969أن "مــقـاربـتـهم
امــتــدت إلى مــيــادين أخــرى وأحــدثت
بني على التجربة". ثورة في البحث ا
ومـنـحت اجلـائـزة الـتي تـتـضـمن مـبلغ
عـشرة ماليـ كورون سـويدي (حوالى
مــلـيـون يـورو) مـنـاصــفـة بـ الـكـنـدي
ــولــود عــام  1956من ديــفـــيــد كــارد ا
جـهـة وجوشـوا أنغـريست (61 عـاما)

½qÐu∫ جلنة النوبل خالل منحها اجلائزة لثالثة اختصاصي في االقتصاد 

وخـلـص هـشـام اسـتـيـتـو أن عـبـر هـذه
ــكن لـــلــحـــكــومــة ان األبـــعــاد فـــقط (
تـمتص بعض آثار من الـتدبير الفاشل
تـوجة بأثار لـلحكـومت السـابق وا
اجلـائـحـة رغم ان امكـانـيـاتهـا سـتـبقى
ــالــيـة مــحــدودة بـســبب الــتــوازنـات ا
اخملـــتـــلـــة بـــعـــمق الـــدين الـــعـــمـــومي

تضخم خالل الفترة األخيرة). ا

ـتــزايـد لــلـجــارة إيـران إلى الــنـفــوذ ا
يــــنـــبــــغي عــــلى األحــــزاب أن تــــطـــلق
مـفـاوضات يـبـدو أنـها سـتـتطـلب وقـتاً
طـويالً الخـتـيـار رئـيس لـلـوزراء عـلـما
بـــأن الـــعــرف يـــقــتـــضي بـــأن تـــتــولى
ـــنــصب شـــخــصـــيــة شـــيــعــيـــة.لــكن ا
ــفـاوضــات أيــضـاً ســتـشــمل تــقـاسم ا
احلـــصص الــوزاريـــة.من جــهـــته أكــد
ـان حــزب تــقـدم بــزعـامــة رئــيس الـبــر
مـحمد احلـلبوسي احلصـول على أكثر

. من 40 مقعداً
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اعــلـنت الــشـركــة الـعــامـة لــتـجـارة
احلـبـوب بـتـوجه مـسـوول الـوحدة
الـفنـية في فـرع نيـنوى الى سـايلو
مـخـمـور الـتـابـع حملـافـظـة نـيـنـوى
لـفــحص و مــعـاجلــة الـعــطل الـذي

وقع .  حصل في ا
واكــد مـديــر عـام الــشـركــة الـعــامـة
لــتـــجــارة احلـــبــوب بـــاسم نـــعــيم
الـعـكـيلي ان (الـفـريق الـفـني وحال
وصـوله بـاشر بـاصالح و مـعـاجلة
الـــــــعــــــطـل احلــــــاصـل في دائــــــرة
الـســيـطـرة و الـقــدرة الـكـهــربـائـبـة
اخلـــاصــة بـــتـــشـــغـــيل احملـــركــات
صعـدات احلنطة عدد الكهربـائية 

اثنان).
واضـــاف انه (ونـــتـــيــجـــة الـــعــطل
تـــوقف الــــعـــمل وبــــعـــد اجلـــهـــود
ــصـعـدات االسـتــثـنـائــيـة ادخـلت ا
لــلــعــمل و مــتــابـــعه الــتــشــغــيل
لــسـاعــات مــتـاخــره حـتـى انـتــهـاء

التـجهـيز . من جـانب اخر واصلت
مالكــــات فـــرع كــــركـــوك جتــــهـــيـــز
ـــطــاحن االهــلــيـــة واحلــكــومــيــة ا
بــاحلـــنــطــة احملــلــيــة من احلــصــة
ــقــررة لـدعم مــفـردات الــثـامــنـة وا

البطاقة التموينية).
وأكـد الـعــكـيـلي (اســتـمـرار مـواقع
فــــرع الـــشــــركـــة في صـالح الـــدين
ــطـاحن ومــنــــــــاقــلـة بــتـجــهـيــز ا
احلنطة احمللية من اجملمع التابعه

لها).
وقــال ان (مالكـاتــنــا الـعــامــلـة  في
الـسـايـلـوات واجملـمـعـات الـتـابـعـة
ــطـاحـن بـكــمــيـة لــلــفــرع جـهــزت ا
17794الف طن من احلصة الثامنة
ئة مع  استمرار اي بنسبة 100 با
ناقلة العمل في صـومعة تكـريت 
احلـــنــطــة احملـــلــيــة الـى صــومــعه
الـدوره و بــلـغت الـكــمـيــة احملـولـة
2688طـن وبــــــــاســــــــطــــــــول وزارة

التجارة).

ســكن عـــــــــــشـــوائــيــة في الــبالد
يــتــطــلب مــنــا بــعــد مــعــرفــة عـدد
الـتـجـــــــــمعـات ان جنـري مـسـحا
ــعــرفــة عــدد الــعــوائل مــيــدانــيــا 
واالشـخـاص ومـســـــــتـوى الدخل
عـــبــر اشـــتـــراك دائـــرة الـــرعـــايــة
ستويات االجتماعية لتشخيص ا
ــــعــــيــــشـــــيــــة وفق مــــعــــايــــيــــر ا

محددة).ووجه مـحــــــــافظ كربالء
نـــــصــــيـف اخلــــطـــــابي قـــــــــــسم
ــــدرســــيـــة بــــاعـــداد االبــــــنــــيـــة ا
ـقـتـــــــــرحـة لـغرض الـتـصـامـيـم ا
الـشـــــــــروع باجنـاز مـبـنى جـديد
ـديـريـة تـربـــــــــيـة احملـافـــــــــظـة
بـطـــــــــوابق مــتـعــددة يــضم عـدة
اقسام للمديـرية وعلى مساحة 11
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ــــشــــاريع كــــشف رئــــيـس قــــسم ا
الـهـنـدسيـة في الـعـتبـة الـعبـاسـية
هندس ضيـاء مجيد الصائغ عن ا
(شـروع  مالكات مـشـروع الـساقي
بــاخلــطـــوات االولى لــزراعــة 200
دو من فــــســـائل الـــنـــخـــيل ذات
االصـنـاف النـادرة). وقـال الـصائغ
في تـصـريح صـحـفي ان (مـشـروع
الـساقي يـنفـذ عـلى مسـاحة 2000
دو لــــــزراعـــــة الـــــنــــــخـــــيل ذات
االصــــنــــاف اجلــــيــــدة والــــنـــادرة
الئم كـــالـــبـــرحي والـــصـــقـــعي وا
لـــزراعـــتـه في صـــحـــراء كـــربالء)
مـضيـفـا ان (زراعة هـذه االصـناف
تـــعــد مـن اخلــطـط الــتـــطـــويـــريــة
للمشروع والتي شملت تخصيص
فـــســائل اضــافــيـــة لــلــمــزرعــة من
اصــنــاف الــتــمــور الــتي بــاشــرنـا
بــزراعـتــهــا) مـوضــحــا انه (تـمت
تـهيئـة التـربة وتسـويقـها وتهـيئة
االسـمـدة وتعـيـ مـكـان زراعة كل

فسيلة وباستخدام التنقيط).
ونــظــمت جــامــعــة كــربالء حــمــلـة
واسـعـة العـمـار وصـيـانـة وتـرمـيم
عــدد من كــلــيــاتـهــا في مــنــطــقـتي
ـوظـف اسـتـعدادا فـريـحة وحي ا
لـلــعـام الــدراسـيــة اجلـديـد -2021
2022. واكـد بـيان تـلـقـته (الـزمان)
امس عن رئــيـس جــامــعــة كــربالء
باسـم خلـيل السـعيـدي قوله له ان

(اجلــامــعـــة تــعــمل مع احلــكــومــة
احمللية كجهة استشارية مساهمة
ـشـاريـع الـعـمــرانـيـة في تــنـفـيــذ ا
التي تـخدم اجملتـمع ) مضـيفا ان
(اجلـــامـــعــة تـــعـــمـل في تـــطـــويــر
مشروع البيئة اجلامعة استعدادا
لـلـعام الـدراسـية اجلـديـد). مشـيرا
(الـى ان احلـكـومـة احملـلـيـة تـعـمل
كجهة مساندة في اكمال برامجها
التـعليـمية خـدمة لبـلدنا والبـنائنا
الـــــطــــلــــبـــــة). مــــؤكــــدا (ضــــرورة
شاريع ضمن االستمرار بـاجناز ا

طلوبة). واصفات ا ا
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وانـتـقـد الـنـائـب الـثـاني حملـافـظـة
ـيــالي اداء الـلـجـنـة كــربالء عـلي ا
ركزية في االمانة العامة جمللس ا
الـوزراء بــالــتـأخــيــر احلـاصل في
عــدم حــسـم مــلف الــعــشــوائــيــات
يالي وايجـاد احللول لـها. وقـال ا
ـوسـعـة خالل حـضـوره الـورشـة ا
التي نظـمت في مديرية الـتخطيط
ـشـاركـة الـدوائر في احملـافـظـة و
اخلــدمــة واجلـهــات ذات الــعـالقـة
(نحن كـلجـان فرعـية في احملـافظة
ــنـاطـق ونـنــتــظـر اكــمــلــنـا جــرد ا
ايـجاد احلـلول الـناجـعة والـبدائل
الالزمــــة لــــتــــعـــويـض اصــــحـــاب
الـعـشـوائـيـة) مـوضـحـا انه (بـناء
على التغيرات والقرارات اجلديدة
بــشـأن حتـديث مـواقع لـتـجـمـعـات

الف متر مربع.
Íu d  Õd

وقــــال اخلــــطــــابي فـي تــــصــــريح
صـحفي خـالل زيارته الى مـديـرية
تـربــيـة كـربالء ولــقـاءه مــديـر عـام
الـتـربـيـة عبـاس عـودة الـسـلـطاني
ان (كـــربـالء تـــســــتـــحق صــــرحـــا
تـربـويـا يلـيق بـالـطاقـات الـعلـمـية

والـثـقافـيـة). مؤكـدا عـلى (ضرورة
االسـراع في اجناز الـتـصـاميم من
اجل الـتـخـفيف مـن الزخم الـكـبـير
الــذي تــشــهــده الــبــنــايــة من اجل
ـواطـنـ ودفع اجنـاز مــعـامالت ا
العمـلية التـربوية نحـو مستويات
مـتـقــدمـة من خـالل تـوفـيــر الـبـنى

التحتية).
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اعــلن مـجـلـس الـوزراء قـبل ايــام قـلــيـلـة من تــعـطـيـل الـدوام الـرســمي  ومن خالل وسـائل
االعالم انه سيكون يـوم الثالث من تشرين االول من كل عام عطـلة رسمية وقرر  ان يكون
قرر عيـداً وطنيـاً للـعراقـ  رغم وجود يوم 14 تـموز الـذي هو الـعيـد الوطـني الرسـمي ا
وجب القـانون وبغض النظر عـما اذا كان هذا اليوم ( 14تمـوز ) عليه اجماع وطني من
وجب قانون مازال نـافذاً ولم يلغى  ... فـهل ان قرار مجلس الوزراء عدمه اال انه مقـرر 

باعتبار يوم 3 تشرين االول عيداً وطنياً رسمياً يحظى بغطاء دستوري او قانوني ?
ـادة 12/ ثـانـيـا من الـدسـتـور   نـصت (تـنـظم بـقـانـون  االوسـمـة والـعـطالت الـرسـمـيـة ا
ـيالدي ).. فـالذكـرى التي قـرر فيـها نـاسبـات الـدينـية والـوطنـية وبـالـتقـو الهـجري وا وا
ا العطلة الرسمية بهذا اليوم 10/3   هي مناسبة مهمة بانضمام العراق لعصبة اال 
يعني اعتراف كافـة الدول بالسيادة الكامـلة للعراق على ترابه وانتـهاء االنتداب البريطاني
الذي فرض على رعـايا والواليات التي كانت حتت سـلطة الدولة العثـمانية التي هزمت في
ـوصل وبـعـداد ـيـة االولى عـام 1919 وتـركـت الـعـراقـ بـواليـاتـهم الـثالث ا احلـرب الــعـا
والـبـصـرة بالحـاكم او ســلـطـة سـوى سـلـطـة الــدولـة الـبـريـطـانـيــة احملـتـلـة وهي نـشـاز في
العـالقات الـدولـية حـيث قـانـون احلروب سـابـقاً خـضـوع الـدولة اخلـاسـرة لشـروط الـدولة
ـعلوم لدى القانون واخملتص في العلوم السياسية ان مقومات الدولة هي نتصرة  وا ا
االرض والـشـعب والـسـلـطـة  فـارض الـعـراق مـوجـودة وعـلـيـهـا وجـدت اقـدم احلـضارات
والـشعب هو مجـموعة من الـسكان يجـمعهم رابط الـدم واللغة والـثقافـة والثواب واالعراف
التي يومنون بهـا ويجمعهم مصير مشترك فبـوجود االرض والسكان الذين يعشون عليها
التكـفي لنطلق عـليهم مـصطلح الدولـة اال بوجود سلـطة عامة حـاكمة تـبسط سلطـانها على
ا كان اجلميع مع قبولـهم لهذه السلطة واحتـرامها .. وحيث ان العراق فقـد سيادته تبعاً 
يتبع كدولة خـاسرة وبذلك فقد العراقيون سيـادة بلدهم واصبح احملتل هو احلاكم الفعلي
للـبالد كـسـيـادة مـؤقـتـة  لـذلك كـان نـضـال الـعـراقـ مـشـرفـاً و مـسـتـمـراً ضد االحـتالل
الغاشم واخذ عدة صور وكانت بدايتها مقاومة و رفض االحتالل عندما تناخى ابناءه من
امـراء وشيـوخ الـقـبـائل وقرروا ان يـكـون لـلـبالد ملـكـاً وحـاكـماً لـهـا لـتكـتـمل لـديـهم اركان
لك فيصل األول رحمه الله في  23آب / الدولة الـثالث التي ذكرناها وفعالً  تنـصيب ا
ـعاصـرة وتمت مـبايـعة عام 1921 وكـان هذا الـيوم الـتـأريخي في بـناء الـدولة الـعراقـية ا
قـدمتهم امـراء وشيـوخ قبـائلـهم من مخـتلف الـقومـيات واالعراق لك من قـبل الشـعب و ا
فـهـذه هـي اخلـطـوة اجلـبـارة االولى الــتي كـان لـهـا االثـر الـواضـح في اخلـطـوات الالحـقـة
سيرة بنـاء هذه الدولة واالنتقـال من حالة الضياع والتـشرذم الى حالة الوحدة حتت علم
حى ـان وحكومـة فهذا الـيوم الـتاريخي في 23/ آب  سـوف لن  مـلكي واحـد ومن ثم بر
من تاريخ العراق رغـم اعتراض بعض الـباحث ان الـعراق لم يحصل عـلى كامل سيادته
نقول ان هذا اليـوم نقل العراق من الضياع والالوجود الى الوجود واثبات الهوية الوطنية
فــاخلــطــوة االولى هي االصــعـب في حــيــاة االفــراد والــشــعــوب النـهــا تــثــبـت قـوة االرادة
ـا والــشــجــاعـة واالقــدام ...امــا يـوم 3/ 10 رغم اهــمــيــته  اال انه لــوال اخلــطــوة االولى 
ا وصـلنا ـعنى لـوال احلدث في عام  1921وتنـصيب احلـاكم  افـضيـنا للـخطـوة الثانـية 
حلدث انـضمام العراق لـعصبة اال عام 1932ونيـله اعتراف دول العالـم بكامل سيادته
الوطنية...فـأي التاريخ اكثر اهمية من االخر في حتديـد مصير العراق ويستحق اكثر

ان يكون عيدهم  الوطني ?... 
ـلك في  23اب 1921 وهـو الـيـوم الـذي يـسـتـحق ان فـمـنـهم من يـرى ان يـوم تـنـصـيب ا
يكـون عيدا ً وطنياً والبعض يرى ان يوم  3 / 10/ 1932وهو االكـثر استحقاقاً ليكون
عيدا ًوطنيـاً لتمتع العراق بكامل سيادته على ترابه  ويبدو ان اصحاب هذا الرأي اقنعوا
رئـيس مجلس الـوزراء ليتخـذ  قراره وجعله عـطلة رسـمية  فهل ان قـرار مجلس الوزراء

هذا دستوريًا ??  
معـلوم  ان الـقوانـ تصـدر من السـلطـة التـشريـعيـة ثم يصـادق علـيهـا رئيـس اجلمـهورية
ـنـاسـبة ويتم نـشـرهـا بـاجلريـدة الـرسـميـة لـيـكـون القـانـون  نـافـذاً بحق الـكـافـة وخـاصة ا

الوطنيـة االولى للبالد ...لذلك يـكون قرار مجلس الـوزراء باعتبار
يـوم  3/ 10 من كل عـام عـطــلـة رسـمـيـة وعــيـداً وطـنـيـاً قـرار
متعـجل وغير دستوريا وخارج صالحياته  القانونيةومن حق
اي مـواطن الطـعن به امام احملـكمـة االحتاديـة العـليـا وابطاله

بسهولة .

{ محام
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اذا كان اسـتطالعات الـرأي في العديـد من دول العالم تـستطـيع التنـبؤ بنـتائج االنـتخابات
ؤسسات القادرة على قراءة لك  –ولالسف  –أمثال تلك ا قبل اجرائها  فان العراق ال 

قريبة من الواقع االجتماعي والسياسي .
-2-

ومن هنا :
فوضية العليا ح أعلنتْ ا فاجاءات جاءَتْ ولـها حجمُها الكبير احلافل بالـغرائِب  فانّ ا

ستقلة لالنتخابات مساء امس النتائج االولية لالنتخابات . ا
-3-

ال الـسياسي وَحْدَهُ يـكفلُ لهم الوصـول الى مجلس النواب ـرشح انَّ ا لقد ظنّ بعض ا
العـراقي فأنفـقوا االمـوال الطـائلـة أَمَالً  بالـفوز ولـكنَّ آمالـهم خابت  ولم يـتحقـق لهم ما
ـنـفق بــسـخـاء يــحـمل في طـيــاته الـكـثــيـر من الـدالالت ــال الـسـيــاسي ا أرادوا  ذلك أنَّ ا

ُريبة ..!! السلبية ا
-4-

وال يـنـقـضي الـعــجب مِنْ عـزوف الـكـثـيـر من الـنـاخـبـ الـعـراقـيـ عن اخـتـيـار مَنْ عُـرفـوا
ـسـار السـيـاسي من جانـب فضًال عـمّـا يتـصفـون به من نـزاهة بـاالعتـدال والـتوازن في ا
كن أنْ ا كان  وكفاءة ووطنـية ...  من جانب آخر وبـهذا فقد حرمـوا انفسهم ووطـنهم 

صالح العليا للشعب والوطن . يُسهم وبفاعلية في خدمة ا
-5-

وال ينبغي أنْ يصاب هؤالء باالحباط  فعسى أنْ يكرهوا شيئا وهو خير لهم .
وقد أعتَدْنا على أنْ نقرأ في الدعاء :

( ولعلَّ الذي أبطاَ عني هو خير لي لِعلمكَ بعاقبةِ األمور ) .
والعاشر من شهر تشرين االول / 2021 ليس نهاية الشوط ...

-6-
ـعلـنة لـالنتـخابـات ستـكونُ مـحلَ دراسـاتٍ معـمقـة مِنْ قِبَلِ ونـحن ال نشك في أنَّ الـنـتائجَ ا
ـا تكـتـشف من األسـرار مـالم يُـكشف اجلـهاتِ الـتي لم تُـحـققْ مـا كـانت تصـبـو الـيه  ور

حتى اآلن ..!!
-7-

وننـتهز الـفرصة لـنقـدّم التهـنئةَ والـتبريـك للوطـني اخملـلص
ن نـالوا ثـقة أهـلهم  داعـ لهم من رجـال العـراق ونسـائه 
جميعـا بالنجاح في مضمار اخلدمة الصادقة اخمللصة للدين

والشعب والوطن .
والله وليّ التوفيق .
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بداية فقد شاهدت صورة و عنوانا ال ادري اغريب ام مضحك حيث نشرت وكالة عراقية
صورة جمـعت عمـار عبدالـعزيز و حـيدر جواد وقـد تلـثما بـكمامـة و احدهـما ينـظر لالخر
جـانـبـيـا و حتـتــهـمـا عـنـوان يـقـول حتـالـف قـوى الـدولـة حـصل مـقــعـدين و قـد كـانـا فـعال

يجلسان على مقعدين!
ـان نواب بـال انقـطاع و صـعد له جـدد وحتول فاز من فـاز و خسـر من خـسر وعـاد للـبر
الـيه وزراء سـابـقـون لـكن الـفـضل يــعـود جلـمـهـورين الزال احلـزبي فـيـهـا هـو اجلـمـهـور

االوسع.
لم تـخـلو الـنـتـائج من ثـارات ثار تـشـرين ابـرزهـا و لم تخـلـو من عـصيـان تـقـريبـا لـفـتوى
رجعية مستمدة من تحزبون  السيستاني فـقد صوت اغلب الشيعة للصدر وهم الشيعة ا
ة الـسـنيـة. ايـضا غـيـاب ابو مـهدي ابيه كـمـا لم تخـلـو النـتائـج من ازاحة االسـمـاء القـد

هندس و قاسم سليماني اثر لترجع مقاعد الفتح كثيرا عن عددها قبل ايام. ا
سـتقلون ويجب ان يـحذر احلزبيون فلـوال خصومات التاريخ ليبراليـا يجب ان يتفائل ا
ـرشح حـزبي في انـتـخـابـات ـا صـوت اجلـمـهـور احلـزبي  ـصـالح  و تالقي او تـضـارب ا
كـانت و للـيوم ببـطولـة حزبيـة و بتركـيبـة و نكهـة عراقـية. كمـا ان فوز خـالد سلـطان هاشم
جنل الـوزيـر االسـبق لـلـدفـاع يـعـني بـشـكل من االشـكـال ضـرورة تـفـهـم ابـطـال الـسـنوات
ـاضـية في الـسـلطـة انـهم لم يـنصـفوا كـثـيريـن و خلـقـوا خصـومـات للـدعـاية و مـصادرة ا
االمـوال وحـمـدلـله لم تـتـرشح رغـد بـنت صـدام و اال و عـلى ضـوء ادائـكم لـفـازت بـأرقـام

ا-. تفوق ارقامكم- ر
تورط بدم شباب تشرين عليهم شكر التشريني هم ستقل ومن غير ا الفائزون من ا
تورطون فاز قسم منهم و مـعهم الساكتون عن القتل لكن من ازاح ثقيل الفـهم عادل و ا

ن شارك في االنتخابات مدليا بصوته. هذه حدود االختيار 
انتهت االنتـخابات و سيجري اختبار البرامج التي ألجلها قد اقول قد صوت فالن لفالن

و شـخـصـيـا لست مـنـشـرحـا و ال ارى مدرسـة او مـشـفى او امـنا
قـادمـا للـجزء اجلـغـرافي من عراق اجلـنـوب و الوسط ولم ولن
ارى شـخــصــا سـيــخــلق شـارب شــخص او يــكــسـر ظــهـره
ــرة لــكـن تــذكــروا دومــا ان وايــضـــا ســلــمت اجلـــرة هــذه ا
احلــزبي االسالمـي حـلــيف لــيس مــضـمــونــا و الـبــاحث عن
ثـارات 2003 زعـطـوطـا و اعـتـقـد ان االسـمـاء الـتي رافـقت

عادل صعبة التدوير.
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الـى ســــــــــــــجـن
ـعـتـقـل من لـلـعـائالت الـكـوردية ا
عـمــلــيـة االنــفــال! عـام 1991 بــعـد
خروج اقلـيم كردستـان من سيطرة
الــبـعـث  اصـبــحت الــقــلــعـة مالذا
لالكــــراد الـــعـــائــــدين من تــــركـــيـــا

وايران!
ســـمح لـــنـــا (الـــشــرطـي احلــارس)
ـهملة رعبة وا بالـتجول بالـقلعـة ا
ــهــدمـة مـن الـداخل والــوسـخــة وا
عـــلى الـــرغم من ســـيــاجـــهــا الــذي
يـــوحي بـــأنــهـــا قـــلــعـــة خـــضــعت
للتعمير  –كما عرفت بأنه مشروع
جلــعل الـقــلـعـة مــتـحــفـا مــا يـشـبه
ـــانـــيـــا مـــتـــاحف مــــوجـــودة في ا
"مـتــحف الـهــولـوكــوست" لـلــمـكـان
الذي استخدمه هتلر ألبادة اليهود
  او مـتـحـفـا زرته في بـولـنـدة عام
ـكـان كـان 1975 يـشـيـر الى كـون ا
مـعـتـقال لـلـثـوار الـبـولـنـديـ وكـنا
ـعتـقل نسـمع صوت وصـرخات ا
كان! اما مقترح مجسمة في هـذا ا
قـلعة دهـوك فقـد تأخـر كثـيرا فـمنذ
عــام 2009 حتــول مـــشـــروع هــدم
الـقـلـعـة الى جـعـلـهـا مـتـحـفا  و
سـاعدة ـشـروع  ـباشـرة بـهذا ا ا
اخلبـير (كارس يورغ) انيا  من ا
وعـملت مـحافـظة دهـوك بتـعويض
250 عائلة كانت تـسكن في القلعة
ـبـاشرة ومـنـذ ذلك الـوقت لم يـتم ا
ـتـحـف !  الـتـقـاط بـأقـامــة هـذا ا
بعض الصور انـا والسائق الطيب
ونـــحن نــــدور حـــذرين بــــالـــغـــرف
والـقلـعـة تضم 80 غـرفة ومـسـاحة
القـلعة 15 ألف م مربع تـتوسـطها
باحة واسعة اتخيلها (شهدت قتل
وتـعــذيب الـرجــال امـام عـوائــلـهم)
اجلــانـب الــغـــربي يــضـم عــشــرات
الــنـوافـذ  بــعض اجلـدران ال تـزال
علـيـهـا شـعـارات الـبـعث الـكـريـهة
ارتبـكنـا نحن (أنـا والسـائق)  قلت
له اقـرأ? وجدنـا انفـسـنا نـقف على

دينة العريقة. التاريخ لهذه ا
سائق التكسي الطيب

اسـتأجـرت سـيارة تـكـسي للـذهاب
الـى مـتــحف قــلـعــة دهـوك  – كـمـا
قلت له ? أجابـني : اصعد ..ثم قال
والــله انــا مــا اعــرف اكــو مـتــحف
بــالــقـلــعـة.. لــكـنــني  ارى الــقـلــعـة
عـنـدمـا امـر بـالـطـريق الـسـريع! ثم
قـال بــصـوت مـنـخـفض كـأنه يـأتي
من هـــاجـس الـــرعب من الـــنـــظـــام
الـــســــابق (كــــان صــــدام يـــســــجن
ويــعــذب ويــقـــتل االكــراد في هــذه

القلعة) !
عنـد وصولـنا  كـنت اتوقع ان ارى
ـعروف عن الـقـلـعة من بـعـيـد ألن ا
الـقـالع ان يـتم تـشـيـدهـا في مـكـان
مرتفع لتكون عصية على االقتحام

وحـصـيـنـة من الــهـجـمـات لـكـنـني
شـــاهـــدت قــلـــعـــة دهــوك  تـــقع في
مـنطـقة مـنخـفضـة جغـرافيـا مع ما
يحيط بـها في الشـارع  السريع او
رتفـعات كان اسمها في اجلبال وا
زمن صدام )–قـلعـة دهـوك)  والتي
حتـول أسـمهـا الى قـلـعـة (نزاركي)
نـسـبـة الـى اسم  الـقـريــة لـتي تـقع
فــيــهــا الــقــلــعــة ونــزاركي تــعــني
بـالـعـربـية (الـنـدرة او الـقـلـة) وتقع
القـلعـة في مدخل مـدينـة دهوك من
اجلـهة الـشرقـية ثم عـرفت ان هذه
ـعـنى الـقــلـعـة لـيــست تـاريـخــيـة 
الــكــلــمــة بل هـي قــلــعـة مــا يــشــبه
القالع شيدت في بداية سبيعينات
ـاضي من الـنظـام الـبـعثي الـقـرن ا
لـــيـــتم اســـتـــخـــدامــهـــا لـألغــراض
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مكان علـيه الفته كتب عـليها (أحذر
تـوجـد الغـام) ركـضـنا لـلـخروج من
القـلعة ليـقول لي السـائق (صحيح
انـه اريـد اشـوف الـقــلـعـة ألول مـرة
لــكــنــني ال اريــد ان امــوت من اجل

هكذا امر)قلت له : وال أنا!
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أثــــار دهــــوك والــــســــائق اصــــبح
مـرشـدي الـسـيـاحي  كـان يـكـلـمني
ــنـــاطق االثـــريـــة وصــعـــوبــة عـن ا
الوصول اليها قلت له قمنا بزيارة
سـد دهـوك ولم نـر شـيـئـا يـسـتـحق
ـشـاهــدة سـوى مـقــاهي ومـطـاعم ا
فـي احلـدائق بـجــانب الـســد مـتـنه
مـن الـــبـــرد ! ســـألـــني مـــتى كـــانت
زيـــارتـــكـم? قـــلت لـه لـــيال! قـــال هل
ــكن زيـــارة االثــار لـــيال ? واكــمل
تــوجـــد قــرب الــســـد قــريـــة اثــريــة
(قــاشـافــري) او قـريــة "الـقس الـذي
يـطــيــر" وهي في مــرتــفع يــصـعب
الـوصـول الـيه بـالـسـيـارة عـلـيك ان
تـصـل الـيه مـاشـيـا بـالنـهـار ولـيس

بالليل!
ســمـح لــنـــا مـــديــر االثـــار بـــزيــارة
ــــتــــحف قـــــصــــيــــرة الى قـــــاعــــة ا
الـــــتــــاريــــخي فـي دهــــوك ألن وقت
الــدوام قـــارب عــلى االنـــتــهــاء في
ـتــحف الــذي يـحــتـوي عــلى اثـار ا
تــاريــخــيــة تـقع مــا بــ الــعــصـور
احلـــجــريـــة والــعـــصــر االسالمي 
وهــو يــحـتــوي عـلى 1000 قـطــعـة
ــتـحف في اثـريــة وقـالـوا لــنـا أن ا
دهوك (يتبع النظام االمريكي ويعد
األول مـن نـوعه مـن نـاحــيـة قــاعـدة
الـبـيـانـات فـضال عن كـونـه مـتـطور

من ناحية االضاءة والديكور)
واتضح لي ان السياحة التاريخية
لــــيـــست مــــهـــمـــلــــة فـــقط مـن قـــبل
الكروبات السـياحية بل هي ليست
ـؤسسات محل اهـتمام ايـضا من ا

اخملتصة باألثار.
l

W∫ مساحات من االرض تمت زراعة فسائل نخيل فيها «—“
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حينما ذهب الكروب السياحي الى
زاخــو كـــنت تــعــرضـت الى وعــكــة
صــحــيــة بــســيــطــة مــنــعــتــني من
الــذهـاب مـعـهـم عـلى الـرغم من ان
زاخــو حتــتل في ذاكــرة كل عـراقي
عبر شعار رفعه صدام حس وهو
يــحـارب اجلـمـيع لـيـقـول ( الـعـراق
مـوحــد من زاخـو الى الــفـاو) بــعـد
ساعات من ذهـاب الكروب تـعافيت
من الـوعــكــة الـصــحـيــة وقـررت ان
اسـتــغل هـذا الــيـوم لــزيـارة االثـار
ا أملـكه من معلومات تاحف  وا
دن التاريخية تؤكد ان دهوك من ا
وفـيـهــا مـنـاطق اثـريـة وبــالـتـاكـيـد
ــاذج من تــوجــد مــتـــاحف تــضم 
هــــذه االثــــار الــــتي تــــمــــثل عــــمق

الـــعــــســـكــــريـــة (مـــخــــزن) ومن ثم
حتويلها الى  (ثكـنة عسكرية) عام
1976 وفي عام  1988 حتويلها
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قـاطعـ كانـوا على ـفاجـأة األولى: ان ا ا
خـطـأ في تـقـديرهـم ان اجواء االنـتـخـابات
فـيــمـا ســتـكــون مـهــددة حلـريــة الـنــاخب 
اســتـــطــاعت الــقــوى األمــنـــيــة الــتــابــعــة
لـلحكومـة حتقيق األمن األنتـخابي وتأم
ـواطن في الـتصويـت.  الثـانية:ان حـرية ا
ـقـاطعـ والعـازفـ كانـوا على يـق ان ا
واثبت الواقع االنـتخـابات ستـكون مـزورة
رة األولى الـتي كـان التـزويـر فيـها انـهـا ا
يـكاد يكون معدوما.الثـالثة: كانت الغالبية
من الـعـراقيـ ترى ان الـنـتائج مـحسـومة

ســلـفـا والـلــعـبـة مـكــشـوفـة ..فــصـدمـتـهم
بـعكس ما كانوا يرون. الـرابعة:فوز:التيار
الــصــدري بــفـارق كــبــيـر عـن اآلخـرين 73
مــقــعــدا تــقـدم   38 دولــة الــقــانـون 37
ــقــرطي الـــكــردســتــاني 32 احلـــزب الــد
وخــسـارة:  الــفـتح واجلــيل اجلــديـد   9 
الـتي تضم بـدر والعـصائب واخرى 14 و
قوى الدولة احلكمة زائد النصر5 مقعدا.
اخلـامسة:خسارة غـير متوقعـة لسياسي
كـانوا يحـتلون مـراكز متقـدمة في العـملية

السياسية.

الـسادسة:فوز مستقل 20وتشريني 15
وتـتعـد اآلراء بخصـوص ما حصل فـهناك
مـن يـــرى ان جنـــاح االنـــتــــخـــابـــات كـــان
وانها ليـست مفاجئـة ان يفوز عدد شـكليـا
فلن بـاصابع اليد وحتى عشرين او ثالث
يـحـصل تغـيـير مـا دام نصـف الفـائزين او
فـيمـا يرى ـال الـعام اكـثـر هم  من سراق ا
آخــرون بـأنـه كـان البــد من تـطــعـيم نــظـام
ــــــــــــر بـبعض الـوجوه اجلـديدة من بـر
اجل اطــالــة عـمــر الـعــمـلــيــة الـســيـاســيـة
واشاد الـفاسدة مع بـقاء الكتل واحلـيتان 
ــا حــصل فــيــمــا عــلـق آخـرون آخــرون 

بسخرية عراقية:
شمس...حتى الهواء راح يسرقونة..  - بـا
من 18 ســنــة لـم يــثــبت ان احــدا من تــلك

الزمرة نزيه..كلهم فاسدون للنخاع
 - مــاكـو هـجـرة لـلــيـونـان لـلـكــعـبه بـلـكت

نخلص
 - بـــزازين هل وكت مــاتـــرضى بــالــشــحم

ادور حبال ظهر
 - يـعـمي ال تـروحون زايـد كل واحـد حجه
كـلـمـت بـالـوطـنيه انـبـطـحتـوا وسـويـتوا

كـاسـترو الـعراق..ال تـتـرجا خـيرا من تـيار
ديني.

œËb  dOOG

  ومـا حـصل تـلخـصه حـقـيـقتـان: حـصول
تـغـيـيـر مـحـدود يـفـتـرض ان يـفـتح الـبـاب
نـحو تـغيـير يـنقل العـملـية الـسيـاسية من
ـدنية سـكة احملـاصصـة الى سكة الـدولة ا
ـقـاطـعـ والـثـانـيـة:ان نـسـبـة ا احلـديـثــة
ـشـاركـة فـي االنـتـخـابات والـعـازفـ عن ا
ــئـة  مــا يــعــني في كــانت بــحـدود 60 بــا
الـتحليل السيكولوجي ان توالي اخليبات
اشــاع األحـبـاط  والــقـهــر بـ الـعــراقـيـ
ـئـة الى ان واوصل غــالـبــيـة الـســتـ بــا
يـبـقـوا في بـيـوتـهم قـاعـديـن.  وسـيـاسـيا
ـا كــانت قــراءة قـوى تــقـدمــيــة مـقــاطـعــة 
في مقدمتها احلزب سـيحصل..غير دقيقة 
الـشـيـوعي الـعـراقـي. وكـنـا دعـونـا احلزب
ــشـاركـة في مـقـالــة مـوثـقـة بـعـنـوان الى ا
احلــزب الـشـيــوعي الـعــراقي مع الـتــحـيـة
نـشرت في 14ايـلول 2021 وقـلنـا بالنص
مـــا لم يـــكن هـــنـــاك مــوقف يـــوحـــد قــوى
الـتـغـييـر  ويـحـظى بتـأيـيـد شعـبي فـانـنا

نـــــقـــــتـــــرح دعــــوة احلـــــزب الـى كــــوادره
رشح مستقل يضعف من بالتصويت 
ان ويسهم نـفوذ احزاب السلطـة في  البر
في الــتـغـيــيـر لــصـالح الـقــوى الـتـقــدمـيـة
عقول ان ال يكون والـوطنية اذ ليس من ا
ب  3500مــرشــحـا مـن هـو كــفــوء وضـد
و بيـنهم مـرشحـون من احلزب الـفاسـدين 
الـــشـــيـــوعـي الـــكـــردســـتـــاني.  األهم..هل
ســـيــــحـــصل تـــغــــيـــيـــر في الــــعـــمـــلـــيـــة
الـسياسية?وما الذي سيحصل? ان تشكيل
ان هي التي ستحدد الكتلة األكبر في البر

شكل التحالفات.. 
ومـا سيحـصل هو ان اخلصـم اللدودين
الــــتـــيــــار الــــصـــدري ودولــــة الـــقــــانـــون
قراطي وسـيكون احلزب الد سـيتنافسان
الـكردستاني.. بيضة القبان. فاذا استطاع
الـــتــيــار الـــصــدري الـــتــحــالـف مع تــقــدم
فانه سينجح والـتفاهم مع الكتلة الكردية 
في تـشكـيل الكتـلة األكـبر وسيـكون للـسيد
مـــصــطـــفى الــكـــاظــمـي احلظ األوفــر  في
غـيـر ان هـذه تـشــكـيل احلـكـومـة اجلـديـدة
كــثـيـر مــنـهـا االيــام سـتـشــهـد مــسـاومـات

ســــيــــــــــــــكــــون عـــلـى حــــســـاب الــــوطن
واطن. وا

ـاني حتـقق هـو   ومـع ان اهم مـكـسب بــر
انه ســتــكــون فــيه جــبــهــتــان: جــبـهــة مع
تــراقب احلـــكــومــة وجـــبــهـــة مــعــارضـــة 
وتــعـارض لــتـخــلق تـوازنــا سـيـاســيـا  لم
انات الـسابقة. وبافتراض ان تـشهده البر
الـتـيار الـصـدري استـطـاع تشـكـيل الكـتـلة
عايير األكـبر بصيغة تنويـعية  فان اهم ا

 في حصول تغيير هي:
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- ان تــعــمل احلــكــومـة عــلى اقــامــة دولـة
مـدنـيـة حديـثـة تـمتـلك مـقـومات حـضـارية
تـنقـل العـراق من حالـة التـخلف الى حـالة
الــتــقـدم  وان تــدرك ان الــعـراق هــو احـد
انه اغـنى عشرة بلدان في العالم ما يعني 
ــقــومــات الــتي جتــعل اهــله ــتــلـك كل ا
يـعيـشون بـسعـادة وكرامـة هدرت وافـقرت
حـكـومـاته  13 مــلـيـون عـراقـيـا بـاعـتـراف

وزارة التخطيط.
-  انهاء حالة اخلوف والقلق من اجملهول
والـــشــعــور بـــاألغــتـــراب  الــتي عـــاشــهــا

واضــطــرت الـــعــراقــيــون عــبــر  18ســـنــة
وضــاعــفت حـاالت ـاليـ الى الــهــجـرة  ا

االدمان على اخملدرات والطالق.
- االســتــعـانــة بــعـلــمــاء وحـكــمــاء الـبــلـد
وتـخليص احلـاكم العراقي من سيـكوجليا
احــاطـة نـفـسه بـاشــخـاص يـقـولـون له مـا
وآخـــرين مــصـــابــ يـــحب ان يـــســمـــعه 

باحلول العقلي .
- تـشــكـيل مـحـكـمـة مـن قـضـاة مـسـتـقـلـ
حملـاكمة حيتان الفساد باعتماد قانون من
واالســـتــــفــــادة من جتــــربـــة ايـن لك هــــذا
سـنـغافـورة الـتي اعتـمـدت عشـرة مـباديء
في مـكـافحـة الفـساد يـتـصدرهـا مبـدأ عدم
ا حـصلوا الـسمـاح للـمفسـدين بالـتمـتع 
عـليه من مكـاسب غيـر مشروعة وفـضحهم
بـجـعل الـنـاس تـنـظـر لـهم بـوصـفـهـم عارا
ـعــايــيـر الــتي عـلى عــلى اجملــتـمع. تــلك ا
احلــكــومــة الـقــادمــة اعــتــمـادهــا لــيــكـون
وبـــدونــهــا..ســـتــكــون افــجـع الــتـــغــيــيــر

اخليبات!    
{  مؤسس ورئيس جمعة العراقية للعلوم
النفسية
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ـتحـدة قد كـانت اجلـمعـية الـعـامة لأل ا
قــرّرت في  17ديـــســمــبــر/ كــانــون األول
الـعـام  1999اعـتـبـار يـوم  12أغـسـطس/
ي آب من كـل عـام يــومــاً لــلـشــبــاب الــعـا
حتـتـفل به وذلك لتـأكـيد دوره في عـملـية
الــتـغـيـيـر والــتـنـمـيــة في اجملـاالت كـافّـة:
الـسـيـاسـيـة واإلقـتصـاديـة واإلجـتـمـاعـية
والـثـقـافـيـة بـوصـفه شـريـكـاً ال غنـى عنه
كـنها أن لـكل عمـليـة تقـدُّم لدرجـة أنه ال 
تـــقـــوم من دون مـــســـاهــمـــته الـــفـــاعـــلــة
والـــواعـــيــة.وإذا كـــان الـــشــبـــاب الـــيــوم

يـواجهون مصاعب شتّى وحتدّيات جمّة
فــضالً عن عــوائق وكـوابح غــيـر قــلـيــلـة
ــة بـوجــهــهـا وخــصــوصـاً فـي ظلّ الـعــو
ــتـوحّش حــيث تــنـخـفـض مـســتـويـات ا
ـعـيشـة ويـزداد الفـقر وتـنـتشـر الـبطـالة ا
واألمـيّة وترتفع معدّالت الهجرة الشرعية
وغــيــر الــشــرعــيــة ال ســيّــمــا من بــلــدان
اجلـنوب الفقير إلى بلدان الشمال الغني
كـمـا تـتفـشّى األمـراض واألوبئـة وآخـرها
فـايـروس كـورونا "كـوفـيد -  "19ويـرتفع
ــنــظّــمــة واإلجتـار ـة ا مــســتــوى اجلــر

بــالــبـشــر وتـســتــشـري جتــارة اخملـدرات
واألســلــحـــة وتــكــثــر عــلى نــحــو مــطّــرد
ومـعدّالت العـنف واإلرهاب وغير ذلك من
اجلــوانب الــتي تــؤثــر سـلــبــاً عـلـى جـيل
الـــشـــبــاب وحتـــول دون اســـتــمـــتـــاعــهم
بــشـــبــابــهم بل وحتــرمـــهم أحــيــانــاً من
تـــوســيع مـــعــارفــهم وشـــحــذ طـــاقــاتــهم
بــاإلجتـاه اإليـجـابي. فـبــالـشـبـاب تـزدهـر
األوطـــان وهم عـــمـــاد الــوطـن واألمّــة في
الــدفـاع عــنـهـمــا خـصــوصـاً في األزمـات
ا إن الشبـاب نصف احلاضر واحملـن. و
ـــســـتـــقــــبل فال بـــدّ مـن تـــوفـــيـــر وكـل ا
مــسـتـلــزمـات اإلفـادة مـنــهم في احلـاضـر
ـسـتـقـبل وذلك بـتـمـكـيـنـهم من امـتالك وا
ـعـرفة والـثقـافة في نـاصـية الـعلم أوالً وا
فـضـاءات حرّة ورحـبة لـتـحقـيق أحالمهم
وطـــمــــوحـــاتـــهم وتـــقــــد مـــبـــادراتـــهم
ومـشـاريعـهم  وابتـكـاراتهم إلى اجملـتمع
وكــــذلـك في إفــــســـــاح اجملــــال أمــــامــــهم
واالسـتمـاع إلى آرائهم ووجهـات نظرهم
كي تــتـفـتّـق مـواهـبــهم وتـثـمــر جـهـودهم
ـنـوط بــهم في عـمــلـيـة لــلـقـيــام بـالــدور ا

الــتـنــمـيــة وفي تــنـقــيـة وتــرمـيم احلــيـاة
ا الـسياسية واالجـتماعية وتـطويرهما 
ـســتـقـبلٍ أكـثـر يــنـسـجم مع تـطــلـعـاتـهم 
انـفـتـاحاً وتـنـوّعـاً خصـوصـاً في الـبحث
عن قـواسم مـشتركـة مع بعـضهم الـبعض
بــغـضّ الــنــظــر عن ديــنـــهم وقــومــيــتــهم
وجــنــســهم ولــغــتــهم ولــونـهـم وأصـلــهم
اإلجــتــمــاعي فــالــشــبــاب أخــوة وأحــبّـة
يـجمعهم طـموح مشتـرك وحماسة وإرادة

وحيوية وعطاء. 
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ــكن لـلــبـلـدان واأل والــشـعـوب أن وال 
ـسـاهـمة احلـيـويـة الـفـاعـلة تـتـقـدّم دون ا
جلـيل الشبـاب الذي يتـمتّع بقـدرات بدنية
وعـقـليـة وروحيّـة عـاليـة قيـاسـاً باألجـيال
الــتي تـســبـقــهم أو تـعــقـبـهـم ولـذلك فـإن
ا يـتمتـعون به من الـرهان عـليـهم دائمـاً 
قـــوة وطـــاقـــة ومـــبـــادرة وجـــرأة وإقـــدامٍ
وسالمةٍ جسمية فال رياضة دون الشباب
وال فـنون وآداب ورقص وموسيقى وشعر
ـثّـلون ومـسـرح وسـيـنـمـا دونـهم ألنـهم 
عــصب احلــيــاة احلــقــيــقـي ويــنــبــوعــهـا

ـتدفّق.ولعلّ الشاعر اجلواهري كان على ا
 : حق ح خاطب الشباب قائالً

نــزق الـشـبــاب عـبـدتهُ /  وبــرئتُ من حـلم
ـشيبِ يا من يـقايضني ربـيع / العمر ذا ا
ـرج الـعشـيبِـبـالعـبـقريـة كلّـهـا / بخـرافةِ ا
الـذهن اخلصيبِإن اإلحتـفال بيوم الشباب
ي هو رسـالة إلى جـمـيع احلكـومات الـعـا
الـتي عليها أن تعي دورهم وأن تسهم في
رفع كــفـاءاتــهم فـبــالـعـلـمِ والـعـلـمِ والـعـلمِ
ــكن اإلرتـــقــاء بــهم والـــعــيش الــكـــر 
خــصــوصـاً بــتـشــجــيع حــريـة الــتــعـبــيـر
لـــيـــتــمـــكّـــنـــوا من تـــفــجـــيـــر طـــاقــاتـــهم
واسـتــخـدامـهـا عـلى أحـسن وجه فـكـلّـمـا
كن أن ضـاقت تلك الـسُبل فـأن طاقـاتهم 
تــتــوجّه إلى مـواقـع أخـرى خــاطـئــة وقـد
تُـنذر بشـرٍّ مستـطير خـارج دوائر اإلبداع
كن اسـتغاللهم واإلنـتاج والعـمل حيث 
تـعصـبّة لـدفعـهم نحو من جـانب القـوى ا
الـتطـرّف وهذا األخيـر إذا ما حتـكّم منهم
فــقــد يــتـحــوّل إلى ســلــوك ويـقــودهم إلى
الـعـنف والـعـنف حـ يـضـرب عـشـوائـياً
. وإذا كـان الـشـباب هم من يـصـبح إرهـاباً

حـاربوا الـقوى اإلرهابـية والـعنفـيّة التي
تـــغــــوّلت عـــلـى اجملـــتـــمع واســــتـــهـــانت
ـرجـعيّـة الـدولة فـإن هـذه األخيـرة ح
تـــمـــكّـــنـت من عـــقـــول بـــعض الـــشـــبـــاب
بـــاســـتــغـالل أوضــاعـــهـم اإلقــتـــصـــاديــة
واإلجــتــمــاعـــيــة والــديــنــيــة والــقــومــيــة
والــثـقــافـيـة خــصـوصــاً  في ظلّ أوضـاع
الــتــخـلّـف واجلـهـل والـفــقــر والــتـمــيــيـز
حــاولت الـضـرب عـلى األوتـار احلـسّـاسـة
الــتي حتــرّكــهم مــوظّــفــةً ذلك ألغــراضــهـا
األنـــانــيّــة ومـــشــاريـــعــهــا الـــســيـــاســيّــة
اجلــهــنــمـيّــة وإالّ كــيف لــشــخص يــوعـد
بــاجلـنّـة وبـاحلــور الـعـ فـيــنـدفع لـقـتل
عــشـــرات أو مــئــات الــنــاس في ســوق أو
ســاحــة عـامــة أو مـدرســة أو كــنـيــسـة أو
ّ تـخــريب عـقـله مــسـجـد إن لم يــكن قـد 

وغسل دماغه والتالعب بضميره. 
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وكـان الهدف رقم  10مـن مشروع الـتنـمية
ــســتــدامـة  2030قــد أكّــد عــلى تــعــزيـز ا
ــســاواة ودعم الـنــمــو في الـدخـل لـفــئـة ا
ـئة من الـبلـدان األكثـر فقراً األربـع في ا

ـتــكـافـئـة ــاءً لـضـمــان الـفـرص ا واألقلّ 
وإنـهـاء الـتـمـيـيـز واألمـر يـخصّ الـشـبـاب
بــالـدرجـة األسـاســيـة والـبـلــدان الـفـقـيـرة
بــشـــكلٍ خــاص األمــر الــذي يــحــتــاج من
ــنـظـمـات أصــحـاب الـقــرار إضـافـة إلى ا
راجع ؤسـسات الدولـية وا اإلنـسانـية وا
الـدينيّـة والهيـئات الثقـافيّة األمـر يحتاج
إلى تنمية قدرات الشباب وشحذ طاقاتهم
نـاسـبة لـهم لـلحـصول وتـوفـير الـفـرص ا
عـلى عـمل منـاسب وأجـرٍ منـاسب يـتوافق
.وال بــدّ من مـع قــدراتــهم إنـــاثــاً أو ذكــوراً
ــا إشـــراك الــشــبــاب في صـــنع الــقــرار 
يـشـعرهم  بـاإلنتـماء احلـقـيقي جملـتمـعهم
ـشـتــركـة ويـجـسّـر ويــعـزّز من هـويـتــهم ا
الـفجوة بـينهم وب أصـحاب القرار دون
أن نـنسـى اإلهتـمام بـاألنشـطة الـترفـيهـية
ـنسجم لـهم باعـتبـارها ضـرورية لـلنـمو ا
نـفـسـياً وجـسـديـاً خصـوصـاً والـعالم في
الــــــطـــــور الــــــرابـــــــــــــــع مـن الـــــثـــــورة
الـصناعيـة والذكاء اإلصطـناعي واقتصاد

عرفة.  ا
{ باحث ومفكر عربي
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1-قــبل أشـهــر من األنـتـخــابـات الـعــراقـيـة
ـــقــاالت حـــذرنـــا وبـــصـــوت عـــاي عـــبـــر ا
والـتحليالت وعبر الندوات التلفزيونية من
مـخطط مـابعد األنـتخابـات .وقلنـا باحلرف
(هـناك مخطط مُـعد وورائه جهات خـليجية
ودولــيـة وســفـارات تــعـمل عــلـيه من داخل
بــغــداد لــتــأجــيج األخــتالف  عــلى نــتــائج
وهي بداية الـفوضى الـثانية) األنـتخابـات 
. ولـكـن كـعـادتـهم ال يـسـمـعـون وال يـقـرأون
.والزالـــوا بــشـــعــارهم " مـــغــنـــيــة احلي ال

تُطرب"!
2-وقـبل االنـتـخـابـات بـأسـبـوع حـذرنـا من
نـقل الـفـوضى الـلـبـنانـيـة الى الـعـراق بـعد
االنـتخابـات . وها هي مالمح ماحـذرنا منه
تــتـجـسّــد بـقـوة  في الــعـراق. فـحـذاري من
الوقوع في الكارثة . واذا انزلق العراق في
هـذا اخملـطط سـوف تـكـون هـنــــــاك كوارث

بدل الكارثة الواحــــــدة  لالسباب التالية :
أ:-أن الـداخل الـعراقي يـختـلف عن الداخل
الـلبناني فهناك بـوصلة ( العقل واحلكمة )
ـتــوفـرة لـدى الـسـيـد نـصـر الـله والـسـيـد ا
نــبــيـه بــري  وهــنــاك الــرئــيس الــصــامــد
الـوطني مشيل عون . وهذا  غير متوفر في

العراق ولالسف الشديد.
ب: وهـناك الـنضج السـياسي لـدى األفرقاء

اللبناني وهذا غير متوفر في العراق !
نفتح دني ا ج:- وهـناك الشعب اللبناني ا
.وهـذا غــيـر مـتـوفـر في الـعـراق الـذي يـعج
بــالـقــبــلـيــة والــغـلــو الـســيــاسي وانـفالت
الـسالح وكثرة الدويالت احلزبـية والدينية

..الخ 
×د:-وهـنـاك اجلهل الـقـليل بـ اللـبـنانـي
وعــلى عـكس الــعـراقـيــ الـذين أصــبـحـوا

ضحية اجلهل واخلرافة والفرقة ! 
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ـــســـتــوى الـــشـــخـــصي 1-كـــنتُ وعـــلـى ا
مــتـواصـل أول بـأول مع الــلـجــنـة الــعـلــيـا
ــشـرفـة عـلـى األنـتـخـابــات .وكـان الـعـمل ا
يـسـيــر بـثـقـة عـالـيـة وسـهـر مـضـاعف من
الـلـجـنـة الـعـليـا وخـصـوصـا من الـقـيادات
الـعسـكريـة العـليـا  التي أقـسمت و أصرت
عــلى الـنـزاهــة والـشــفـافـيــة  ونـسـقت مع
ـفوضـية بـالوفاء في الـتوقـيتات. اي  في ا
اعالن الـنـتـائج مـنـتـصف الـنـهـار وجلـميع

احملطات واحملافظات  ….
2- ولــكن ولـالسف فُــقــدت الــبـوصــلــة من
ــفــوضــيــة ومن الــقـيــادات الــعــســكــريـة ا
ـشرفة والـنزيهـة  في آخر ساعـات النهار ا
وتـغـيـر ر العـمل وتـبـخـرت التـوقـيـتات .
وحـصلت كوارث فـقدان اصوات الـكثيرين
وخــصـوصــا  الـذين كــانـوا مــتـقــدمـ في
حـــصـــد االصــوات فـي جــمـــيع احملـــطــات
االنـتـخـابـيـة فتـغـيـرت  الـنـتائج فـي بعض
احملــــطـــــات لــــصــــالح بـــــعض اجلــــهــــات

واالشخاص  …. 
ـــفــوضــيــة عــنـــدمــا رفــضت اعالن #وان ا
الـــنــتــائـج وقــالت خــذوهـــا من مــوقـــعــنــا
الــرســمـي ســجــلت اعــتــراضــا ً ضــمــنــيــا
ويـجب ان تُـشـكـر عـلـيه. ( ولـكن وواضـحـا
يُـفـترض الـتحـقيق: هل كـانت الـنيـة مبـيته
لـــضــرب الـــقــضـــاء والـــقــضـــاة  وبــعض
اجلـهـات السـياسـية  من وراء ذلك ?) فـهذا

بحاجة الى حتقـــــــــــــيق معمق وشامل !
ا ورد في النقطة رقم (2): 3- احلاقا 

×أ:- فــــــــلـألسـف ومـن خـالل مــــــــا ورد في
الــنـقـطـة "٢" لـقــد تـأسـست قـاعــدة الـفـتـنـة
رحلتها خطط نشـر الفوضى  ـرتبطة  ا
الــثـانـيــة  بـسـبب ( نــتـائج االنــتـخـابـات )
.وواضح جـدا هي محـاولة ثـانيـة لتـحقيق
مـا فشلوا به اثـناء مخطط الـفوضى عندما
ــظــاهــرات الــعــفــويــة وانــحـرف ســرقت ا
مـسـارهـا  وعنـدمـا لم يـتمـكـنـوا من توريط
احلـشـد والـفـصائـل فيـهـا ومـضت السـقاط
ــهــدي بــدال من احلــشـد . حــكــومــة عــبـد ا
ومـاحـدث مـعـروف لـلـجمـيع مـن هي الدول
والـسفارات واجلهات الداخلية التي عملت

على ذلك !
×ب:-والـيـوم هـم يـحـاولـون أي أصـحاب (
مــخــطـط الــفــوضى الــثــانــيــة )  وهم دول
وسـفارات وجـهات داخلـية حتـريك الشارع
ـــحــاولـــة ألصــطــيـــاد( احلــشــد ثـــانــيــة 
والـفصـائل ) .فالـتحـرش بهم بـات واضحا
تـمـاماً . ولـكن يبـقى الـهدف االسـتراتـيجي
ألصـحاب اخملطط هو الصراع " الشيعي -

الشيعي" النهاء الشيعة وتفريقهم .
وعــنـد عــدم حتــقـيق ذلك ســوف يــتم  مـنع
تـشـكـيل حـكومـة عـراقـيـة لتـبـقى ( حـكـومة
الـكـاظــمي ) مـسـتـمـرة كـحـكـومـة تـصـريف
ـدة اطول ومـثلمـا حصل في لـبنان اعـمال 
عــنـــدمــا بــقــيت حـــكــومــة حــســان ديــاب)

مــسـتـمـرة ل  13شــهـراً حـكــومـة تـصـريف
اعـمال ..وكـانت اخلاتمـة في كارثة انـفجار
( مـــرفــأ بـــيــروت ) والـــذي ورائه  اطــراف
خـارجيـة وداخلـية تـعرفـها بـعض اجلهات

اللبنانية ولكنها تنتظر  نتائج التحقيق 
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فـالـذي حصل بـعد  انـفـجار (مـرفأ بـيروت)
هـو مـخطط  لـعزل لـبنـان كدولـة  وجتويع
الــشــعب الــلــبــنــاني  وســرقــة مـا بــداخل
الـبـنـوك الـلـبـنـانـيـة  وايـقـاف االسـتـيـراد.
ـواد فــدخل لـبــنـان فـي مـجــاعـة اخلــبـر وا
ــازوت  وصــوال والـــدواء واحملــروقــات وا
راهنة ألنـهيار الـليرة الـلبنـانية . وكـانت ا

من وراء ذلك  على :
1- مـحـاولة اجـبـار الشـعب الـلبـنـاني على
الــتـظـاهـر وشـتم حـزب الــله الـلـبـنـاني مع
حــمــلــة اعالمــيــة ونــفــســيــة ضــد احلــزب
ـحـاولـة جلـر احلزب ومـنـظـمـة امل نـحو

الشارع .ولم يتمكنوا من ذلك !
2- مـحـاولـة اجـبـار الـشـعب الـلـبـنـاني من
خـالل الـتــجــويع العالن الــثــورة واســقـاط
الــنـــظــام الــســــــــــــيــاسـي ولــكن صــمــود
اجلــيش والــرئـيس الــلـبــنـاني اســقط هـذا

اخملطط! 
ـقايضة وهي 3- وبـعد فشلـهم  تمرير  ا
ــرفــأ وفـتح ( فــتح االســتــيــراد واعـمــار  ا
الـبـنك الدولي الى لـبـنان اذا طـبّـعت لبـنان
مع اسـرائيل ) ..هنا اسقطها حزب الله من

ازوت واحملـروقات الـقادمة خـالل بواخـر ا
من ايــران !مع تـشــكـيل حـكــومـة لـبــنـانـيـة

جـديـدة بـزعـامـة جنـيب مـيـقـاتـي. وهـنا 
قطع الطريق على اخملطط  !
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1-نـفس االطراف التي حاولت انهاء لبنان
كــدولـة  وقــامت بـتــجـويـع الـلــبـنــانـيـ 
وقــامت بـنـشـر الـظـالم في لـبـنـان  وقـامت
بـتجفيف االسواق اللبنانية من احملروقات
ــواد والـدواء واخــتـتــمـتــهـا والــطـعــام وا
بــأنـفــجــار ( مـرفــأ بـيــروت ) هي نــفـســهـا
حتـاول نقل احملطط اللبناني نحو العراق.
وعـــنــدمــا تــفـــشل في اصــطـــيــاد احلــشــد
والـفـصائل سـوف تلـجأ الى عـمل خطـير ال

يقــــــل عن انفجار ( مرفأ بيروت )!
2- فــمـوانىء الـبــصـرة في خـطــر حـقـيـقي
سـاعـدة داخلـية من بـتـخطـيط خـارجي و
اطـراف الطـابور اخلـامس .والهـدف ايقاف
وانـهـاء االسـتــيـراد لـتـجـويع  الـعـراقـيـ 
واد االقتصاد العراقي والشروع باخفاء ا
الــغــذائـيــة والـطــبــيـة من االســواق بــفـعل
الــطــابـور اخلــامس بــهـدف الــضــغط عـلى
الـشعب العراقي لـلقيام بـثورة ضد احلشد
والــفــصــائل والــهــدف ايـران ( اي حتــويل
الـعـراق وبـالـقـوة الى حـلـبـة صـراع دولـية

واقليمية )!
3- الـبـصرة يـنتـظـرها مـوقع اسـتراتـيجي
ـنطقة ي حسب الـتقسيـم اجلديد ل  ا وعـا

والـعالم. وهـذا لن تقـبله  إسـرائيل والدول
طـبـعـة مـعـهـا وال حتى دول اخلـلـيـجـيـة ا
اخلـليج االخرى باسـتثناء عُـمان. ومن هنا
بـات اخلـطـر يـحـوم عـلى مـوانيء الـبـصرة
ومن ثم تركيع العراق لـتعطيـلها لسنـوات 
ــا سـيــنـعــكس عـلـى حـيـاة اقــتـصــاديـا .

الناس ورواتب الناس وقوت الناس !!
#فــحـذاري حــذاري حـذاري من الــتـقـاعس.
والــكـــرة في مــلــعب الـــشــرفــاء وفي كــافــة
مـفاصل الدولة العراقية  والكرة في ملعب
مـحـافظ الـبـصـرة …فـأن مـاورد أعاله لـيس
هــذيـان ولـيس تـثـبـيـط هـمم ولـيس نـشـر
الـشائعـات وليس اخالل بالـسلم األهلي ..
بـل هي مـــخـــاطـــر ومـــخــطـــطـــات ويـــجب
نعـها وصدها من اآلن. واولها االسـتعداد 
مـطاردة لصوص البيت ومطاردة الطابور
اخلـــامس .وجتـــفــيف الـــداخل الـــبــصــري
والــــداخل الــــعــــراقي مـن  جـــمــــيع ادوات
االســتـخـبــارات اخلـلـيــجـيـة واخلــارجـيـة.
ومـراقـبة جـماعـات الـتطـبيع ومـحـاسبـتهم

قانونيا مثلما يحصل في دول عربية !
∫ WE ö

ونـداء وطني جلـمـيع الـعراقـيـ ان يكـونـوا رجال
أمن في وعـيهم وانـتـباهـهم لتـفويت الـفرصـة على
أعـداء الـعراق واعـداء نـهوض الـعـراق . فالـعراق
ليس حلـزب وسياسي وقائـد وزعيم وسيد وشيخ

بل هو وطن العراقي جميعا !
{ عن مجموعة واتساب
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(خـلف كُلِ بابٍ سـر) هذا مـاكُنـا نسـمعه ومـاكان
يُردده االبـاء ألوالدهم نُـصـحـا وموعـظـة وحِـفـاظا
عـلى مايـدور داخلـها ال احـد يعـلم مايـدور خلف
االبواب والحق الحد بـالتدخل مـهما كـانت صِلته
بـأهل الـدار  حـتى اجلــار واالقـارب  لـذا  كـانت
ـشـاكل داخل الـبـيـوت والـتي غـالـبا تُـحل أغـلب ا
مــاتـكــون ابــوابـهــا مـوصــدةً بــإحـكــام ودِقـة دون
اللـجوء لـلتهـويل والتشـهير  واالمـر ايضا يـنطبق
في حــاالت اخلــصـام الــزوجي فــالــبــيــوت كـانت
مكامن خفـية اليعلم احد مايدور في كنفِها وحتى
نزل ناسابات اخلاصة كانت التتعدى جدارن ا ا
 لـذا كــان  احـدنــا يــخـرج لــلـنــاس بــوجه حـسنٍ
بشوش يخفي جراحاته وهمومه بعيدا عن االع
رور ـشـرق من حـيـاته.  وال يُـظهـر اال اجلـانب ا
االيام وتـقـادم الـزمن واستـهالك الـساعـات وبـعد
ان اقـتحمت الـتكـنولـوجيا اعـمارنـا وحتشرت في
كل تفاصيـلنا من اصغرهـا الكبرها  وخالفا لكل
ماقد سمـعناه من اباءنـا واعتدنا عـلى حفظه اثرا
يبقى ألجيـال أُخر  فمانعيشه الـيوم بات مُختلفا
بـشكل جذري حـيث لم  يعـد للـبيت سـرا   فكـلها
ـتـناول اجلـمـيع خصـوصـا في االونة اصبـحت 
االخـيـرة وانـتـشـار مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
وبــهــذا الــكم الــهــائـل الــتي اجــتــاحت حــيــاتــنــا
وخـصـوصـيـتـنـا وانـتـهـكت جـمـيع االسـرار ورُفع
عنـهـا احلجـاب واختـرقت جمـيع الـقيم والـعادات
وبـدأت تــوثق ادق تــفــاصــيل حــيـاتــنــا فــلم يــعـد
ـا لـالنـســان مـكــمن ألسـراره اال نــفـسه الــتي ر
التـريـد ذلك هي االخرى. فـاخلـصامـات واالفراح
ـواقـف الـعــائــلـيــة الــبـحــتــة اصـبح واالحــزان وا
اجلـميع يـعـلم عـنـهـا حـتى الشـعـور الـنـفـسي هو
مـعـلـوم من خالل اخلاصـيـات الـتي تـعمل عـلـيـها
مــواقع الـــتــواصل االجــتـــمــاعي فـالن يــشــعــور
باجلوع او الـغضب او الـغبطـة او احلزن  واخر
يـحتـفل بعيـد ميالده او زوجـته او اطفـاله. وهناك
عـائلـة اخرى لديـها مـشاكل ب االبـناء واالباء او
ــشــورة.  كُــثــر هي االزواج ويــطــلــبــون احلل وا
حـاالت الطـالق والزواج والـفضـائح التي  نـسمع
ونـشاهد عـنها عـشرات احلاالت يـوميا او ذهـابنا
الى مكان ما وجلسنا في ذاتِ مطعم وكان مذاقه
لـــيس جـــيــدا ويـــبــدأ الـــنـــاس بــإعـــطـــاء ارآئــهم
ــواضـيع الــتي تُـطــرح عـلى وحتــلـيالتــهم حـول ا
مواقع التـواصل االجتماعي . إضـافة الى العنف
فـاهيم العـشائرية االسري واالضطـهاد وبعض ا
الــتي ســادت بـالــفــتـرة االخــيــرة تُـجــاه الــعـوائل
وانـتشـرت بشكل مـوسع في الفـضائـيات ومواقع
الـتــواصل كُـلـهــا امـور ادت بـطـبــيـعـة احلـال الى
تـالشي اسـرار تــلك الــبــيـوت واصــبــحت حـديث
نازل لم تـعد تُخفي الشارع الـعراقي. فجـدران ا
مــايـدور خــلـفــهـا بــعـدمــا اُخـتــرقت من قــبل تـلك
نصـات االجتماعـية  التي اضـحت شاهدةً على ا
كل شــــاردة وواردة داخـل كــــنف الـــــعــــائــــلــــة .
استسـهال استخدام مواقع التواصل االجتماعي
 الـكبت النـفسي الـضغوطـات االقتصـادية عدم
ايجـاد فـرص العـمل  عـدم اسـتخـدام االنـتـرنيت
بـصـورةٍ سـلـيــمـةٍ كُـلـهـا عـوامل تـظـافـرت بـإعالن
واقف احلياتـية للجميع وإباحـتها للعلن كما ان ا
ظـهــور مـايُــسـمى بــالـ( الـكــروبـات) عــلى مـواقع
الـسوشـال مـيـديـا جـعل من مُـرتـاديـهـا كـامـيرات
مُراقبة عـلى تفاصيل احلياة اليومية وتداولها كل
هـذا  يُـعــد تـطـورا تـكـنــولـوجـيـا عـلــيـنـا ان نـبـقى
مفتـوحي االع بشكل مـستمـر  هل هو تطور ام
انـفتـاح ام حريـة ان اسـرارك باتت بـ صفـحات
واقع قلبت مالي البـشر  االلكترونيـة? هل تلك ا
ـعــادلــة احلـيــاتــيـة وهـل هـذا الــتــفـكك مــوازين ا
االسري واالضطـهاد والعنف هو جـزء من كينونة
ـقراطيـة  تتـكاثر اجملـتمع في فتـرة احلريـة والد
االسـئلـة وتـكـبـر وتتـعـقـد االجابـات ويـبـقى اجلزء
االكـبر مـعقـودا على  فـقدان احلـصة االكـبر  من
ـنــظـومــة الـتــعـلــيــمـيــة عـلى وجه اخلــصـوص  ا
فـأضــحت جـمــيع مـفــاصل احلــيـاة بـحــاجـة الى
ـافــقـدته من تـلك الــقـيم والـعـادات اعــادة تـرمـيم 
التي غـادرت ونخشى ان تكون دون رجعة . مالم
تـكن هـنـاك وقـفـة حـقـيـقـة وجـادة تـبـدأ من داخل
الــعـائــلـة وصــوال الى جـمــيع افـراد اجملــتـمع مع
اشــراك الـدولـة في مـفـاصـلــهـا كـافـة إلعـادة تـلك
نظومـة القيمية و االخالقيـة الى رونقها والسمة ا
االنسـانيـة التي خُـلقـنا بـها  فـإحكـام العـقل قبل
ـصـيـريـة او االسـريـة الـعـواطف تُـجـاه االشـيـاء ا

للحفاظ عليها من التفكك.

 —U  ‰œU

بغداد
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مع اجلهـاز الفنـي بقيـادة أحمد
هـايل. وخـتم: يـعـلم اجلـميع أن
مـهـامي تـشـمل اإلشـراف أيـضـا
ـــنـــتــخب الـــرديف مـــنــذ عـــلى ا
بـدايـة حتـضـيـراته وهـو حـافل
ـواهب التي تـشكـل مستـقبل با
الكرة األردنـية ويضم حـاليا 3
نـتخب األول وهم العبـ من ا
يـــزن الـــنـــعـــيــمـــات وإبـــراهـــيم

سعادة وهادي احلوراني.
V ô œU b «

وفي ســـيـــاق مــنـــفـــصل يــدرس
ـنـتـخب الـوطـني بـكـرة مــدرب ا
الـقـدم ديك أدفـوكـات اسـتـدعـاء
الـالعب زيـدان اقــبـال لــصـفـوف
أســود الــرافــدين.وقــال مــصــدر
مقرب من ادفـوكات في تصريح

عنوي. يعزز من اجلانب ا
وأكــمل:  أشـعـر بـاالرتـيـاح بـعـد
أن قطعنا شـوطا مهما في وقت
قـــــيــــــاسي عــــــلى مــــــســـــتـــــوى
االنـــضــبـــاط والــروح الــعـــالــيــة
واجلــــاهـــزيــــة وأعــــتـــقــــد بـــأن
الــنـشــامى مـســتـعــدون لـتــقـد
مـبـاراة جيـدة أمـام أوزبكـسـتان
باراة الودية غداً الثالثاء. في ا
ــــنـــتــــخب وحــــول مــــشـــاركــــة ا
الـرديـف في بـطـولـة غـرب آسـيـا
حتت  23عــــــامـــــــا ووصـــــــوله
الـنـهـائي أوضح حـمـد: سـعداء
بـــــهــــذا الــــفـــــريق الـــــذي يــــضم
ـميزين مجـموعة من الـالعب ا
ـنـتـخب الــذين يـشـكـلـون نـواة ا
األول وهـذا نتـاج عـمل مشـترك
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ـــديــر أعـــرب  عـــدنـــان حــمـــد ا
ــــنــــتــــخب األردن عن الــــفــــني 
رضاه بجاهـزية الالعب خالل
مرحلـة التحـضير لـكأس العرب
الــتي ســتــقـام فـي قـطــر نــهــايـة
ــقـبل.وقــال حــمـد في الــشـهــر ا
حــديــثـه لــوســائـل اإلعالم عــلى
هــامش الــتــدريب الــذي خـاضه
مــنــتــخـب الــنـشــامـى  نــتــجــهـز
لـكـأس الـعرب بـشـكل تـصـاعدي

ومثالي ووفقا للمخطط.
وأضــــاف: نــــحن في مــــرحــــلــــة
جـديدة تـتطـلب اسـتعـادة الثـقة
بـــعــد اخلـــروج من تـــصــفـــيــات
ـونـديـال حـقـقـنـا الـفـوز وديـاً ا
عــلى الــبـحــرين ومــالـيــزيــا مـا

بغداد- الزمان
حـقق فـريق نـادي غـاز اجلـنـوب  فـوزه الـثـالث عـلى عـلى نـادي كـاظـمـة الـكـويـتي بـثالث أشـواط مـقـابل
قـامة في شوطـ في ختـام مبـارياته في اجملـموعة (A) ضـمن بطـولة آسـيا لألنـدية بـالكـرة الطائـرة ا

العاصمة التايلندية بانكوك.
اتي ويـلـعب غاز اجلـنـوب الـعراقي في اجملـمـوعة (A) الى جـانب انديـة نـوكهـون اومـنيك الـتـايلـنـدي ا

الكازاخستاني كاظمة الكويتي و سيب سبورت السيرالنكي.
وكـان غاز اجلنوب حـقق فوزه األول في بطولة اسـيا لالندية بالـكرة الطائـرة اجلارية حاليـا في تايلند 
اتـي الكازاخـستاني  ?2-3بـينمـا خسر غـاز اجلنوب مـباراته الـثانيـة  أمام مسـتضيف على حـساب ا
الـبـطـولة نـادي نـوخون راتـشـاسـيمـا الـتايـلـندي  1-3أشـواط وفـاز على سـيب سـبورتس الـسـريالنكي
بـــــــــــــثـالثـــــــــــــة اشــــــــــــواط مـــــــــــــقــــــــــــابـل الشــيء فـي بــــــــــــطـــــــــــــولــــــــــــة آســـــــــــــيــــــــــــا لــالنــــــــــــديــــــــــــة.
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 اعلن االحتاد العـراقي للدراجات الـهوائية يوم
االثـــنـــ عن مـــشـــاركـــة مـــنـــتـــخب الـــشـــابــات
تقدمات في البطولة العربية التي ستقام في وا
ـقبل مـصـر يوم 12 تـشـرين الـثاني/ نـوفـمـبـر ا

شاركة عربية واسعة.
وقـال رئيس االحتـاد مـحمـود عزيـز في تـصريح
ـنـتـخب الـعــراقي دخل مـعـسـكـره صـحــفي  ان ا
ـدة الــتـدريــبي االول في اربـيل والــذي اسـتــمـر 
ـعـسـكـر مـهـمـا لالسـتـعـداد االمـثل شـهـر وكـان ا
نـتخب النسوي للبطـولة العربـية. واضاف ان ا

ـعــسـكـر سـيـغــادرنـا الى مــصـر لــلـدخــول 
تدريبي يبـدأ هناك منتـصف الشهر اجلاري
ـعـسكـر سيـتخـلـله لقـاءت ودية مع مـبيـنا ان ا
فـرق مـصــريـة ويـســتـمـر لــغـايـة مــوعـد انـطالق
الـبـطـولــة الـعـربـيـة.وكــشف عـزيـز عن تــشـكـيـلـة
ـنـتـخـب الـوطـني لـلـسـيـدات والـيي تـتـألف من ا
ـتقـدمـات واربع لفـئة ثـمان العـبات اربع لـفـئة ا
الـشابـات وهن; الفـان مـجيـد عـزت واراز غازي
ـان حــيــدر عـبــد الــله وسـوزي اســمــاعـيـل وا
دلشاد ومروة فاضل احمد وهـدير نعمة احمد

وداهات كاوة قادر وئافان عدنان عزيز.

إلى نهائـيات كـأس العالم 2022 بعد
فوزها على مقدونيا الشمالية االثن
ــانـــيــا هي أولى 0-4. بــذلـك تــكــون أ
ـتـأهـلـة لـنـهـائـيـات الـبـطـولـة الـدول ا
ـنافـسات علـما بـأن قـطر تـشارك في ا
ـضيـفة.وسجل بحـكم كونـها الـدولة ا
الالعب جــمـال مــوسـيــاال وهـو العب
شـــارك في الــســـابق ضــمـن صــفــوف
ــنـتـخـب اإلجنـلـيــزي لـلــشـبـاب أول ا
ـــــنــــــتـــــخب أهــــــدافه بــــــقـــــمـــــيـص ا
اني.وافـتتح كاي هـافيـرتز أهداف األ
ـاني في الـشـوط الـثـاني ـنـتـخب األ ا
ــبــاراة مـن تــمــريــرة من الالعب من ا
تـومـاس مـولــر.كـمـا هـز تـيـمـو فـيـرنـر
شـبــاك مـقـدونـيـا الـشــمـالـيـة بـهـدفـ
مــتــتــالــيــ لـيــحــرز الــهــدف الـثــاني
ـنـتخـب بالده.وكان بـإمـكان والـثالث 
ـزيد من ـاني أن يـحـرز ا ـنتـخب األ ا
األهداف لكن القائم تـصدى لتسديدة

أخرى من مهاجم تشيلسي فيرنر.وقد
تــكـــون لــيـــلــة ال تـــنــسى لـــلــمـــهــاجم
مـوسيـاال مـهـاجم تـشيـلـسي الـسابق
ويــبــلـغ من الــعــمــر 18 عــامــا. وكــان
مــوســيــاال قــد خـاض  19مـبــاراة في
صفوف منتخب إجنلـترا للشباب قبل
انيا أن يعلن انضمامه إلى منتخب أ
وسجل الليلـة أول أهدافه مع منتخب

انيا الوطــــني. أ
ـانـيـا احلـائز عـلى وتـأهل مـنـتـخب أ
لــــقب بـــطل كــــأس الـــعـــالم  4مــرات
بــقـيـادة هــانـسي فــلـيك لــلـنـهــائـيـات
لـلـمـرة الـعـشـرين في تـاريـخه لـيـحـتل
ـركـز الـثـاني في عـدد مـرات الـتـأهل ا
لــكــأس الــعــالم بــعــد الــبــرازيل الــتي
ـانـيـا تـأهـلت  21 مـرة.وجـاء تــأهل أ
مبـكـرا إذ ال تزال هـنـاك مبـاراتان مع
لـيـخـتـنــــــــشـتـاين وأرمـيـنـيـا الـشـهـر
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نتخب البرازيلي قال جنم ا
وبـــاريـس ســـان جـــيـــرمـــان
الفـرنسي نـيمـار دا سيـلفا
قبلة إن بطولة كأس الـعالم ا
ـقـبل ـقــررة في قـطـر الــعـام ا ا
ــــا تـــــكـــــون األخـــــيـــــرة له في ر

مسيرته الكروية.
ـهـاجم الـبـالغ وجـاءت تـصـريــحـات ا
29 عــامــا ضــمن الــفــيــلم الــوثــائــقي
ـلوك ?”من إنـتاج “نـيـمـار وساللـة ا
ـــانـــيــة الـــتي شــبـــكــة DAZN“ األ
نشـرت مقـتطـفات عـلى حسـابهـا على
تـويـتر ”الـيـوم األحـد.وقـال نـيـمـار: “
“أعـتقـد أنـها بـطـولـة العـالم األخـيرة
بالنسبـة لي أرى أنها األخيرة ألنني
ال أعــرف مــا إذا كــنت أمــتــلـك الــقـوة
الـعقـلـية لـلـتعـامل مع كـرة القـدم بـعد

ذلك.”
وتـابع: “لـذلك ســأفــعل كل مـا في
وسـعي إلنـهاء مـسـيـرتي الـدولـية
بــشــكل جــيــد ســأفــعل كل شيء
ــونــديـال مع بالدي لــلـفــوز بـا
لــتـحــقــيق أكـبــر أحالمي مــنـذ
الـصـغــر وآمل أن أتـمـكن من

حتقيق ذلك.”
كمـا استـعـاد نيـمار ذكـريات
إصـــابــــته الــــعـــنــــيــــفـــة في
مـونـديال  2014بـعد تـدخل
عـــنــيف مـن زونــيـــجــا العب
كــــولــــومـــبــــيــــا قـــائال: “لم
أســـتــطـع حــيـــنــهـــا حتــريك
ســاقي لـم يــكن لــدي الــقــوة
لــــلــــنـــــهــــوض لم أســـــتــــطع

الـوقـوف.”وأشـار جنم بــاريس سـان
جــيــرمـان: “كــانت واحــدة من أســوأ
الـلحـظـات في مسـيـرتي لقـد أفـسدت
حلمي باللعب في كأس العالم ولعب

نصف النهائي والنهائي.”
وواصل نـيـمـار: “لم أسـتـطع حتـريك
قـــــدمي وبـــــدأت أبـــــكي بـــــشـــــدة ثم
ــســتــشــفى وأجــريت أخــذوني إلـى ا
فـحـوصــات طـبـيـة والــطـبـيب قـال لي
لـدي خــبـران أحـدهـمــا جـيـد واآلخـر

سيء.”
: “لـقــد سـألـني الــطـبـيـب أيـهـمـا وأ
تختار? وقـلت له ابدأ باخلـبر السيئ
حـيث أبـلـغــني بـأنه تـأكـد غـيـابي عن
ـــنــتـــخب فـي كــأس بـــاقي مـــشـــوار ا
العـالم أما اخلبـر اإليجـابي فكان إذا
تلقيت الضربة في مسافة تبـــــــعد 2
ا أصبت سم عن موضع اإلصابة لر
ـانـيـا في الـتـأهل بـالـشـلل.وجنـحت أ

العبات الدراجات الهوائية يستعدن للبطولة
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يواجه اجلـنوب أفـريقي آالن فـان دير
ميرفي سـائق السيـارة الطبـية خطر
ـــزيـــد من ســـبـــاقــات الــغـــيـــاب عن ا
فــورمـوال 1 عــقب غــيــابه عـن ســبـاق
جائـزة تـركيـا الكـبـرى  بسـبب قراره
بعدم احلصول على لقاح كوفيد-19.
وأصـيب فـان ديـر مـيـرفي (41 عـاما)
وإيــان روبــرتـس طــبــيب فــورمــوال 1
بفـيروس كورونـا بشـكل منـفصل قبل
السـباق ولم يـسـافرا إلى إسـطنـبول
لــيـحل مــحـلــهـمــا فـريق فــورمـوال ئي

التابع لالحتاد الدولي للسيارات.
وكـان الـثـنـائي في الـسـيـارة الـطـبـيـة
بـالــسـبـاق األخـيــرة في سـوتـشي في

روسيا.
وقـال اجلـنـوب أفـريـقي عـبـر حـسـابه
ـرة الـثانـيـة التي في "تـويتـر" إنـها ا
يصـاب فـيهـا بـفيـروس كـورونا وإنه
لم يــحــصل عـلـى الـتــطـعــيم ألســبـاب

شـخصـيـة. وقـال مايـكل مـاسي مـدير
السبـاقات في فورموال  1للصحفي
ــا نـــفــهــمـه تــوجــد أمس األحـــد: "
ا لن يُسـمح لك بدخولهما دولتان ر
مــا لم حتــصل عــلـى الــتـطــعــيـم ضـد

كوفيد-19.
وزاد: "حتـــتــــاج لالمــــتــــثـــال لــــهـــذه
نطلق تطلـبات للدخـول ومن هذا ا ا
يجب على االحتاد الـدولي للسيارات
أن يحـتـرم متـطلـبـات الدول لـلسـماح
بــدخــول أراضـــيــهــا وكــذلك جــمــيع

الفرق وأي شخص آخر".
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وشـرح فــان ديـر مـيـرفي مــوقـفه قـبل
السبـاق وأشار إلى أنه تـلقى إساءة
عـبــر وسـائل الــتـواصل االجــتـمـاعي
بــســبب مــوقــفـه وسـيــحــظــر أولــئك
الــذين يـــهــاجـــمــونـه شــخـــصــيــا أو

يتمنون فصله.
وأكـد اجلـنـوب أفـريـقي آالن فـان ديـر

ميـرفي عبـر "تويـتر": "أدرك تـماما أنه
مـن احملـــتــــمل أن تـــقـل فـــرصــــتي في
احلـصــول عـلى الــوظـائف أو تـقــيـيـد
حـــريــــتي فـي احلـــركــــة بــــنـــاء عــــلى
خــــيـــاراتي".ومن جــــهـــة اخـــرى دافع
الـبريـطـاني لـويس هـاميـلـتـون سائق
فريق مرسيدس عن لهـجته الغاضبة
خالل االتصال بـفريقه عـبر الالسلكي
خالل سبـاق اجلائـزة الكـبرى الـتركي
الــــــذي أقـــــــيـم أمس األحـــــــد ضـــــــمن
مـنـافـســات بـطـولـة الـعـالم لـسـبـاقـات

سيارات فورموال 1.
ووجه هاميلـتون كلمـات حادة لفريقه
بـــعـــد أن تـــراجـع تـــرتـــيـــبه خالل

ــركـز الــثـالث الـســبـاق من ا
ــركــز اخلــامس إلى ا
إثــــر تـــــنــــفـــــيــــذ
تــــعــــلـــيــــمـــات
الــــــــفـــــــــريق
بــالـــوقــوف

في نقـطة الـصيانـة لتـغيـير اإلطارات
في مرحلة متأخرة من السباق الذي
أقـــــيـم في أجـــــواء مــــــاطـــــرة.وكـــــان
هـامـيـلـتـون يـتـصـدر الـتـرتـيب الـعـام
لفئة الـسائق بـبطولة الـعالم بفارق

نـــقـــطـــتـــ
أمـــــــــــــــام
مـــاكس

ــدرب ادفــوكــات صــحــفي  إن ا
تــــابـع بــــطــــولــــة غــــرب آســــيـــا
ــبــيــة الـتي لــلــمــنـتــخــبـات االو
جتــرى في الــســـعــوديــة حــيث
ـنـتخب تـابع جـمـيع مـباريـات ا

بي في البطولة. االو
ـــــــــدرب اعـــــــــجب واوضـح أن ا
بـخدمـات الالعب الـشـاب زيدان
اقــبـال خــاصــة بـعــد تــألـقه في
الــبــطــولـة وصــنــاعــته الــفـرص
واالهــداف لـــزمالئه في جـــمــيع
باريات لـذلك وجه باستدعاء ا
نتخب الوطني الالعب ليمثل ا

في بطولة كأس العرب.
يــــذكــــر ان اقــــبــــال يـــــلــــعب في
صـــفـــوف رديف مــــانـــشـــســـتـــر

يونايتد االنكليزي.

الالسلكي خالل السباق".
وأضـــــاف الـــــبـــــريـــــطـــــانـي لـــــويس
هاميلـتون: "نحن جمـيعا متـحمسون
لــلـغــايـة وفي ظل حــمـاس الــلـحــظـة

كن أن يـظهـر هذا الـشغف الـشديد
." وهذا هو احلال مع جميع السائق
وتـابع: "قـلـبـي وروحي يـكـونـان عـلى
ـــضــمــار. احلــمـــاس الــهــائل الــذي ا

بــداخــلي هـــو مــا وصل بي إلى هــذا
احلـد لــكن أي قـلق يــجـرى نــسـيـانه
سـريعـا ونـتحـدث بـعـدها ونـنــــــــظر

إلى السباق التالي".

فــيــرسـتــابن ســائق فــريق ريــد بـول
ـــركـــز الـــثـــاني لـــكـــنـه تـــراجع إلى ا
وأصبح متـأخرا عـنه بفارق  6نقاط
ركـز الثاني حيث أحـرز فيـرستـابن ا

في سباق أمس.
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وصــرخ هـامــيـلــتـون خالل االتــصـال
ركز? ـاذا أهدرنا ا الالسلكي قائال: "
مـا كــان يـجب أن نـتـوقـف.. لـقـد قـلت
لـكم" وبــعـدهـا طـلب هــامـيـلـتـون من
مهندس الفريق بيـتر بونينجتون أن
يتركه وشأنه حـسب ما ذكرته وكالة

األنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
 وقـال هـامـيـلـتـون عـبر
وســـــائل الـــــتـــــواصل
االجــتـــمــاعي الــيــوم
: "ال تتوقعوا االثن
مــني أبــدا أن أكــون
مــؤدبـــا وهــادئــا في
االتــــــصـــــــال عــــــبــــــر
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حـقق الرباع العـراقي علي عمار يـسر وسام
فـضي وبـرونـزي في بــطـولـة الـعــالم لـلـشـبـاب
ـقـامـة حــالـيـا في مـديـنـة جـدة بـرفع األثـقـال ا
ـمـلـكـة الـعـربـية الـسـعـوديـة.وقـال أمـ سر با
ركزي لـرفع األثقـال مصـطفى صالح االحتـاد ا
في بـيـان  ان احتاده عـاد لـسـكة االنـتـصارات
وحتـقـيق االجنـازات عـبـر بـطـولـة الـعـالم بـعـد
تــراجع دام ثالث ســنــوات.وأضـاف صــالح ان
الـعـراق شارك فـي هذه الـبـطـولـة بالعب واحد

هـو علي عمـار يسر بوزن 102 كـغم وتمكن من
حتقـيق الـوسام الـفضـي بفـعالـيـة النـتر رافـعاً
 185كـغم والــوســام الــبـرونــزي في اجملــمـوع
بـــــعــــدمـــــا حــــقق  149كــــغـم في فـــــعــــالــــيــــة
اخلـطف.واشــار الى ان الـربـاع الــعـراقي عـلي
عـمار كـان قـريبـا من حتـقـيق الوسـام الـذهبي
ـنافـسة كانت شـرسة بـينه وب مـوضحاً ان ا
بــطـل الــعــالم مـن كــازخــســـتــان.ولــفت الى ان
ي يـــؤكـــد ان احتــاد رفع حتـــقـــيق إجنــاز عـــا
األثـقال كان وال يزال ولّاداً للمواهب واألبطال.
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ـسابـقات في احتـاد  كرة الـقدم حددت جلـنة ا
ـقبـلـة  موعـدا السـتئـنـاف  الدوري اجلـمعـة  ا
ــمــتـاز   عــنـدمــا تـقــام مــنـافــسـات  اجلــولـة ا
الــرابــعــة  بــاقـامــة خــمس مــبــاريــات عـلى ان

تستكمل  السبت
 وتـشـهـد مــواجـهـات اجلـمـعـة عن اسـتـضـافـة
واصلة تطلع  الكرخ للمتصدر نفط الوسط  ا
انتصاراته  لـلحفاظ عـلى موقعه  فيـما يتطلع
اصحاب االرض لتحقيق اخلطوة الكبيرة

و  ويـخرج الـوصـيف اجلـوية  لـلـسلـيـمانـيـة 
اجهـة نوروز  قـبل االخيـر والعمـل على اجناز
الرحـلة كـمـايجب  ومـواصلـة السـير بـاالجتاه
ضـيف تفـجير مـفاجاة الصـحيح فيـما يـريد ا

اجلولة
تـاخـر  للـتوازن  وتـضمـيد ويسـعى مـيسـان ا
جـراحه ولـو  في مــبـاريـات عـقـر الـدار عـنـدمـا

يضيف الصناعة العاشر الطامع بالفوز
 وبعد تعادله الطيب مع الشرطة بهدف يامل
ــتـعــثـر اربــيل في  زيــادة مـعــانــاة الـنــجف  ا

مـبـكـراوتـظهـر رغـبـة نـفط الـبـصـرةفي الـعودة
قدمة لطريق االنتصارات والبقاء في مواقع ا
ـنـافس عـلى الـلـقب الـشـرطة عـنـدمـا يـستـقل ا
في الــتـحــدي االول خـارج الــعـاصــمـة  وتــقـام
الــســبت خــمس مــبـــار يــات وفــيــهــا  يــبــحث
الكهرباء عـن فرصة الفوز الـثاني على حساب
ضـيــفه الــديــوانـيــة  الــذي ســيـلــعب بــشــعـار
التحدي   ويسعى زاخو اخلامس ٧  التصدي
ــهـمـة  االمــانـة  حــادي عـشـر ٤ واالســتـمـرار
ـطـلـوبــة   امـام حتـديـات كـتـيـبـة بـالــنـتـائج  ا
جمال علي الباحثة عن الفوز الثاني ذهابا  و
ــيــنــاء مــداواة  جــراحــة بــعــد بــدايــة يــامل ا
اخلــسـار تـ والــتـعـادل عــلى حـســاب الـنـفط
الـراغب بــزيـادة مـعـانـاة الـبــصـريـ ويـبـحث
القـاسم عن استـغالل ظروف  مـواجهة االرض

تذيل سامراء   على حساب ا
ـ  وابــرز مــواجــهــات اجلــولـة لــقــاء الــغــر
الــطـلــبــة والـزوراء   وكالهـــــــــــمــا  سـيــلـعب
حتت  ضـغط الـنـتـــــــــيـجـة االهم  جـريـا عـلى

العادة.
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اعـلن نـادي النـفط الـريـاضي تـعـاقده مع
مدرب الـلياقـة نصيـر عبـد األمير لـينضم

الى الكادر التدريبي لكرة النفط.
ـنــسق االعالمـي لـلــنــادي جـمــعـة وقــال ا
الــثــامــر في تــصــريح صــحــفي  ان ادارة
نـادي الـنـفط تــسـعى الى تـدعـيم الـفـريق
الـــكــروي مـن العــبـــ ومــدربـــ وكــوادر

ادارية.
واوضح ان ادارة الـــنـــادي تـــعــاقـــدت مع
مدرب الليـاقة البدنيـة الكاب نـصير عبد
األمـيـر لـيـنـضم لـلـكـادر الـتـدريـبي لـفـريق
ـدرب الـتـحق رسـمـياً الـنـفط مـبـيـنـاً ان ا

بالتدريبات.
يـذكــر ان عـبـد االمـيــر سـبق وان عـمل مع
ـــواسم الـــزوراء والــــقـــوة اجلـــويـــة في ا

اضية. ا
ومـن جـــهـــة اخــــرى اعـــلن رئــــيس نـــادي
الديـوانـية الـريـاضي حسـ الـعنـكوشي

رحيـله عن صـفـوف النـادي بعـد خـسارته
في السباق االنتخابي.

وقــال الـعــنـكــوشي في مــواقع الــتـواصل
االجـتـمـاعـي  ان االنـتـــــــــخـابـات جتـربـة
تــعـلـمت مــنـهـا الـكــثـيـر تــعـــــــــرفت عـلى
إخــوة واحــبـة من خـالل الـســنــتــ الـتي
ـســتـوى الـريــاضي وايـضـاً مـرت عــلى ا

السياسي.
واضاف هنا اعلن لكم بأني منذ هذه
الـلـحـظـة أعـلن الـتـفرغ الـكـامل الى
عـمـلي اخلـاص ومـتـمـنـيـاً لـنادي
الـــديــوانــيـــة كل الــتـــوفــيق في
مـسـيرته الـريـاضـيـة وسـأبقى

مراقباً له
يـذكر ان الـعـنـكـوشي خـسر
فـي ســـبـــاق انـــتـــخـــابــات
ــان وتـــســلم ادارة الــبـــر
الـديــوانـيـة قــبل مـوسم

ونصف.
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يـقـيم فرع كـربالء  بـجمـعيـة الـفنـان
الـتـشــكـــــيـلـيـ الـعــراقـيـ اجلـمـعـة
ـــقـــبــــــــــلـــة مــــعـــرضه الــــســـنـــوي ا
ـشــاركـة 40 فــنــانـا في مــجـاالت و
الـرسم والــنـحت واخلــزف ويـحــتـوي
عــمال ــعـــرض عــلى أكـــثــر من 80  ا

فنيا.
وســــــيــتـم االفــتـــــــــتــاح بـــحــضــور
ركز ثلـ من الهيئـة اإلدارية في ا
الـعـام بـبـغـداد الى جـانـب دعـوة عدد
ــــــثــــــقــــــفــــــ ورواد الـــــفـن في من ا

احملافظة.
ودعت اجلمعية جمهور كربالء
تــــــــابعـة تفـاصيل
ـــــــــــعـــــــــــرض ا

السنوي.
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الكـاتبة العراقـية يضيفـها غدا اخلميس الـبيت الثقافي
في الـشعب بـالـتـعـاون مع مـنـتـدى شـبـاب اجلـزائر في
نـدوة ثـقافـيـة بعـنـوان(الـثقـافـة الرقـمـية في الـتـعامل مع

مواقع التواصل االجتماعي).
w½«bL(« ÈdAÐ

ـية العراقـية انضمت لـهيئة الـتدريس والتدريب االكاد
ـــيـــة الــــصـــحـــافــــة االلـــكـــتــــرونـــيـــة واالعالم بـــاكــــاد

ا التربوية التعليمية). اجلديد(ايجا
 wKŽ 5 Š œuL×  
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ـطـرب الـلـبـنــاني مـشـغـول بـاغـنـيـته اجلـديـدة (حالال) ا
صـورة على طريقة الـفيديو كلـيب مع اخملرجة زينا وا

حداد واألغنية من كلمات وأحلان أنطوني أدونيس.
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االجـتـمـاعي تــظـهـر فـيه طـفـلـة وامـرأة لم
يـتم الـتـأكــد مـا إذا كـانت والـدتـهـا وهـمـا
قـصــدتـا مـكـان إقـامـة يــامـان ألن الـطـفـلـة

تريد التقاط صورة لها معه.
وبالـفـعل فتح الـنـجم التـركي باب
الشقة ووجد الطفلة وثنى ركبتيه
ليصل وجهه إلى مستوى وجهها
كي يــنـظــر إلـيـهــا وحتـدث مــعـهـا
بــالـلــغـة اإليــطـالــيــة ثم مـا لــبـثت
ـــــرأة أن مــــــررت لـه الـــــهــــــاتف ا
اخلــلــيــوي لــيــحــيط جــان يــامـان
الـطفـلـة بـذراعه ويـأخـذ صورة له
مـــعــهــا وأصــرت أيـــضــاً عــلى أن
تــتــوجـه إلى أحــدهم بــالــفــيــديــو

لتظهر لهم أنها برفقته.
وأرفق جان يـامان مقـطع الفـيديو
ــرأة الـتي بــتــعـلــيق شــكــر فــيه ا
رســــــــــــمت الـبــســمـة عــلى وجه
تلك الـطفـــــــــلة كاتـباً بـاإليطـالية
مـا تـرجـمـته ( تـسـاعـدين األطـفال
عــلى االبــتــســام واحلــلم  شــكـراً
كــــيـــارا بـــالـــيـــرمـــو 9 أكـــتـــوبـــر

.(2021

{ اسـطــنـبــول - وكـاالت - نـشــر الـنـجم
التركي الشهـير جان يامان مـقطع فيديو
ــــوقـع لــــلـــــتــــواصل في صـــــفــــحـــــته  
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…b¹bł وثائـقي جديد بـعد مرور 38 عامًا
على اعتزالها عالم التمثيل.وكشف
صري عمر حسن يوسف الفنان ا
جنل الــــبـــارودي وحــــسن
يوسف أن والدته ستعود
إلى األضـــــواء فـي فــــيـــــلم
وثـائقي يـتـحدث عن قـصة
حياة والدته حيث ال يزال
الـعمل في مـرحـلة الـكتـابة
والفكرة ولم تتبناه شركة
إنتاح بـعد داخل أو خارج
مـــصــــر. ونـــفـى الـــفــــنـــان
ـــصـــري حــــسن يـــوسف ا
عـــــــودة زوجــــــتـه شــــــمس
الـبــارودي إلى الــتــمــثـيل
وأشـــــــار أن (الــــــفـــــــكــــــرة
مــســـتــبـــعـــدة تــمـــامًــا وال
أسـاس لــهـا من الـصـحـة)
ــد أنــهــا ال تـــفــكــر كـــمــا أكـَّ
بـــالــرجـــوع عــلى اإلطالق
وصـرَّح موضـحًـا( زوجتي
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ــصــريـة شــمس ــمــثــلــة ا تــعــود ا
الـبــارودي إلى الــشـاشــة في فــيـلم

طــلــقت الـفـن مـنــذ عـام 1981 وال
نـــيــة لــعـــودتــهــا لـــلــتــمـــثــيل مــرة
أخـــرى).وأشــار أن (الـــســـبب وراء
تفكيـر جنله بتصويـر فيلم وثائقي
حــول حــيــاة والـــدته بــســبب عــدم
معرفة الناس عن اسمها وأدوارها
الـفــنـيـة بـعــد اعـتـزالـهـا الــتـمـثـيل
حـيث يـريـد أن يـروي قـصـة والدته
لـلجـمهـور واألسبـاب التي دفـعتـها
لــتـــرك اجملــال فـي عــز شـــبــابـــهــا
وإظـــهــــار كـــيف تــــقـــضـي والـــدته
حـيـاتـهـا بــعـد االعـتـزال). وأضـاف
يوسف في تصريح(ابني عمر لديه
37 عــامـا ورأى والــدته اعــتـزلت
وتفرغت لبيتها ولزوجها وتربية
أوالدهـــــــا واالهــــــتـــــــمـــــــام بـــــــهم
وبـتـمـاريـنـهم خـاصـة ألنـهـا كـانت
تـذهب بـهم إلى الـنـادي فـمنـهم من
يـلــعب كـرة الـقــدم واآلخـر الــسـلـة
لذلك يـريد أن يـخبـر جمـهورها عن

حياتها بعد االعتزال).

{ بــــومـــبــــاي - وكــــاالت - تــــألــــقت
الـنجمة الـهنديـة كارينا كـابور بأحدث
ظــهـــور لـــهــا بـــصـــور نــشـــرتـــهــا في
صــفـــحـــتـــهـــا اخلــاصـــة عـــلى مـــوقع

التواصل اإلجتماعي.
وظـــهـــرت كـــابـــــور في حـــدث مـــتـــعـــلق
ـوضــة واألزيـاء بــفــسـتــان كالســيـكي بــا
طـويل بــالـلـون الـذهـبـي واألبـيض وتـضـمن
تــصــمــيــمــاً غــريــبــاً تالئـــــم بــشــكل كــبــيــر
جـسـمــهـا. والـفــسـتـان صــمـمـتـه شـركـة أزيـاء
رتـفعـة وتصـاميـمها يـة معروفـة بأسـعارهـا ا عـا

الرفيعة.
وكـانت قـد تصـدرت صوراً فـي مواقع الـتواصل
االجـتماعي لكاريـنا اال ان هذه الصورة لم تكن
عروفة او تابع بسبب جمال النجمة ا حديث ا
ـصـور الـتـقطـهـا لـها بـسـبب اطالالتـها بل ألن ا
خالل حـديـثـهـا وقـيـامـهـا بـحـركـات في وجـهـهـا

فظهرت هي بشكل ال يناسبها.

تــمــيل نــحـو تــنــظــيم واالعــتـنــاء بــإدارة مــا تـمــلك من
مال.رقم احلظ.2
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قــد حتــــــتــاج الــيـوم لــكل مــا تـمــلك من صــبــر وقـوة
حتمل.
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ه.يـوم تـخــطط لـلـمــسـتـقـبل وتــعـرف كـيف حتــدد مـعـا
السعد االربعاء.
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حـافظ عـلى حقـوقك وادرس خـطـواتك وال تغـامـر.يوم
السعد االحد.
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مـبـادرتك بـاخلـيـر لن تـعـود عـلـيك سـوى بـاخلـيـر يوم
السعد الثالثاء.
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ـعلومات التي تريدها بشكل مستمر خاصة احتفظ با
في العمل .
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هـنيـ اخمللـص حـاول أن تتـعامل مـع األشخـاص ا
لعملهم يوم السعد السبت.

ÊUÞd «

رقم قبلة ال تتحدث كـثيرًا عمـا تنوى فعله في األيـام ا
احلظ .6
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وضـوعات الشائكـة التي قد يورطك ال تنجـرف نحو ا
فيها البعض.
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رغم الـضغـوط تتحـرك بنـشاط وتـنجز أعـمالك. انـتظر
حدوث مفاجأة سعيدة .
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زمالء في الــعــمل يــضــعـوك داخـل أزمـة لــيس لـك يـد
فيها.رقم احلظ .3
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توازن ب حيـاتك الشخصية والعـائلية. مشاكل عليك
أن تديرها بهدوء.
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

ـوسـيـقـية الـتـدريـسي الـسـابق فـي مـعـهـد الـدراسـات ا
عـروف بـ(محمـود زازه ) نعته دائـرة الفنون ببـغداد وا
سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. وسيقية  ا

ــكـتـبـة ـاضي في ا الــكـاتب االردني احـتــفى االثـنــ ا
ـشــهـد الــوطـنــيـة بــعــمـان بــإشـهــار كـتــابه (تـطــورات ا

السياسي 2018/مسيرات العودة).

الـــنـــــــــــــاقــد الـــعـــراقي تـــلـــقى
تـعـازي االوساط الـثـقـافـيـة لـوفاة
ــــــاضي والـــــدتــــــه االثــــــنـــــ ا
ســـائـــلـــ الـــرحـــمـــة لـــروحـــهــا

الطاهرة.

صـور الصحـفي االردني افتتح في مـقر بيت الـثقافة ا
ـعنـون (حـضارات .. والفـنـــــــــــون بـعمـان مـعـرضه ا
في حـضارة). ويـضــــــــم عـشريـن لوحـة فـوتوغـرافـية
ــواقع من مــخـــتــلف مـــنـــــــــاطق االردن جـــلــهـــا من ا

االثرية.
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الـكاتب واالعالمـي العـراقي صدرت لـه عن دار نيـنوى
للـنشـر بدمـشق رواية (روح اخـرى للـبطـريرك ) تـسرد
وصل عن مديـنتهم تفـاصيل حول اخـتفاء مـسيحـيي ا
حيث تـمتـزج االحداث الـتاريـخيـة باالسـفار الـتي مرت

دينة . بها ا

كارينا كابور

لم يـجـامـلـوا ولم يـداهـنوا و حـسب
قـوله (فــقـد كـان هـذا الــفـوز أنـصـاف
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قــال الـفـنــان زمن عـلي بــعـد تــسـلـمه
ــثل فـي مــهــرجـان جــائــزة أفــضل 
يـوسف الــعـاني  لـلــمـونـو درامـا
بإن (مـسرحـية  ”عنـدمـا يتـنفس
الشهداء  “هي إهداء خاص منه
إلى الـراحل الـكـبـيـر عـبد اخلـالق
اخملـــتـــار حـــيث ســـعـى جـــاهــداً
حلصد هذه اجلائزة ليهديها إلى
مـعـلـمه الـكـبـير) .و عـبـر من خالل
مــتــصـفــحه عــلى (فــيــســبـوك) عن
شعوره الكـبير بالـسعادة و الفرح
لـتـلــقـيه اجلـائــزة الـتي بـذل كل مـا
بــوســعه لــنــيــلــهــا شــاكــرا كل من
ســانــده مـن الــفــنــانــ و قــدم لــهم
اإلمــتــنــان الــكــبــيــر لــوقــوفــهم إلى
جـــانـــبه و دعـــمــهـم و أهــمـه الــدعم
ـعنـوي كـما شـكر جلـنـة التـحـكيم ا
ـسـرح والـفن ليس الـذين انصـفـوا ا
الخــــتــــيــــارهـم  بل ألنـــــهم كــــانــــوا
يتمتعون  بأمـانة عالية جداً وألنهم

ــــســـرح الــــعـــراقي كـــبــــيـــر بــــحق ا
عاصر).  ا

 مسرحـية (عـندما يـتنفس الـشهداء)
مـن تــألــيف عـــبــد الــكـــر ســلــمــان
وإخـراج  كــاظم الــعـمــران و بـإدارة
ي صـبحي غـضبان ورئاسـة االكاد

اخلزعلي.
ومـــــهـــــرجــــــان يـــــوسف الــــــعـــــاني

 wKŽ bÒO « rþU  ≠ qÐUÐ

ـمـثل الــراحل خـلـيل شـكـلت جتــربـة ا
الــرفـاعي( 1927 - مــنــطـقــة الــشــيخ
معـروف) على الـدوام أحدى الـتجارب
الالفـتـة للـنظـر في مسـيـرة التـمثـيلـية
ــوروث الــشــعــبي والــتــراثي مــعـا وا

والتي عرف بـها ( فنـان الشعب - ابو
فـــارس ) والــــذي بـــقي الصــــقـــا به لم

يفارقه أبدا . 
ـمـيـزة على  قـدم الـعـديـد من األدوار ا
مـدار مـشـواره الـفـني .. وحـظي مـنـها
ــتــلـقي أكــثــر من غـيــره شــهــرة بـ ا
الـــــعــــــراقي
الــذي عــرف
بـــــــــــــهــــــــــــا
ومــــــــــازالت
ثـــــــابـــــــتــــــة
احلـــــضــــور
فـي أذهــــــان
الــــــــنــــــــاس
والـــــــــــــــــتـي
عــرضت من
عـلى شـاشة
الــتـــلـــفــاز 
بدأ جتـربته
الـفـنـيـة عـام

1939
ـــــــــــحـض
الــــصــــدفــــة
عـنــدمـا كـان
طـالــبـا بـعـد
مــــشـــاركـــته

زيف ) ومـنها في مسـرحيـة (الطـيب ا
أستمر على حد قوله (منذالبداية كنت
أعرف أن التمثـيل قدري ال أحيد عنه )
ـوسـيـقى الـتي لــذلك هـجـر من اجـلـه ا
كـان يــتـقـنــهـا مــنـذ عـام 1942 وكـذلك
مـوهــبـته الـريـاضــيـة لـكــونه ريـاضـيـا

مرموقا في عالم كرة القدم .
لـكـنه اسـتـمر فـي عالم الـتـمـثـيل  ففي
عام 1947  تعييـنه في إذاعة بغداد
لــيــقـدم بــرنـامـج  (فـاكــهــة الـصــبـاح )
بـاألشـتـراك مـع الـفنـان الـراحـل حـمـيد
احملل  وتـــواصـل الـــرفـــاعي في هـــذا
ــضـــمـــار بــعـــد ان فـــتــحـت له آفــاق ا
االطالع عــلى أعــمــال شــارلي شــابــلن
ـــيـــا وجنـــيب الـــريــحـــاني وعـــلي عــا
الـكـسـار عـربـيــا ولم يـنـقـطع عن ادائه
الـتـمــثـيل الى ان تــوقف قـلــبه الـطـيب
ـــدن والــــعــــاشق لــــكل الــــنــــاس فـي ا
الــعــراقـيــة في شــهـر تــشــرين الــثـاني
2006 أنه (مــؤنس الــشـعب ) فــصـدق
الـقاص والـروائي عـبد الـسـتار نـاصر
ثال وتارة عندما وصفه فتجده تارة 
أخـرى مـقـدمـا لــلـحـكـايـات الـبـغـداديـة
والتراثيـة الشعبيـة وبهويته اخلاصة
( خالل أربـع عـاما كـنت ضـيفـا على

العائلة العراقية ) على حد قوله .

ــسـرح بـالـصـمـيم  هـدفـهم األسـاس ا
هــــــــو الـــســعـي وراء الــكـــسب

ادي فقط وعلى حساب ا
الفن األصيل) .

 كــان الـرفــاعي يــفـخـر
ــا قـدمه من انــتـاج
فني على مـدى اكثر
من 50 عـامـا تـرك
أثرا عـميـقا عـند
ـتلـقي في كل ا
مكان وزمان .
واخـــــــــيــــــــرا
وبـــرحــــيـــله
فـــــــــــــــي 10
تـــــــشــــــــرين
االول 2006
إثـــــــر مــــــرض
عضـال عن عمر
يــنــاهـز  80عــامـاً
فــقـد الــوسط الــفـني
عــــــلـــــمــــــا من اعـالمه
وجنــمــا ســاطــعــا في
سـمائه  تـاركـا ارثا
كـــبـــيـــرا في الـــفن
الـــــكـــــومـــــيـــــدي

الهادف.
  

كـان فنـانـا متـواصل الـعطـاء مع فنه 
فــقــدم الــعــديـد مـن األعــمــال الــفــنــيـة
الـتلـفـزيونـيـة والتي بـلغت  850عمال
ـسـلـسل مـوزعـة مـا بـ الـتـمـثـيـلة وا
الــتـــلــفـــزيــوني   وكـــانت حــصـــيــلــة
ـسرح 58 عـمال وكانت مـشـواره مع ا
سـرحيات الـى نفسه هي اقرب هـذه ا
مسرحية (الشريعة) التي عرضت عام

.1971
hB Ë  U¹UJŠ

وأمـا مـشـاركـاته في مـجـال الـسـيـنـمـا
وصـــــــــلـت إلى 9 أفالم  فـــــــــضـال عن
مواصـلته لـتقـد البـرامج من التراث
ـقام واحلـكايـات والقـصـة وجلـسات ا
الـعراقي  هـذا واقتـرن أسمه بـالكـثير
من األدوار وأشـهـرهـا  غـاوي مـشـاكل
وأبـــو الــبالوي .. والــقـــائــمــة تــطــول
بأعـماله الرائـعة التي من خاللـها قدم
الـكومـيديـا بحس فـني راق بعـيدا عن
اإلسـفـاف عـلى الـصـعـيـد  الـتـمـثـيـلـية
سرحـيات اجلادة  ألنه سلـسل وا وا
ــســـرح اجلــاد أعــمــاال كـــان يــرى( بــا
تـشـكل عالمــات مـضـيـئــة في مـسـيـرة
ــــســـرح ـــســــرح الـــعــــراقي  والن ا ا
الـتـجــاري والـعـامـلــ فـيه جـاءوا في
ظـروف غيـر طبـيعـية فـأصابـوا عافـية
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{ لــنــدن  –وكـــاالت - حــلّت جنــمــة الــبــوب
ـية مـادونا ضـيفـة في بـرنامج (تـو نايت العـا
شــو) من اجـل الــتــرويج لــلـــوثــائــقي (مــدام
اكس) وتـسببت بإحـراج كبير للـمذيع جيمي
فــالــون. قــامت مــادونــا بـالــزحف عــلـى مـكــتب
ـذيع ــا احــرج ا ــذيع وظــهـرت مــؤخــرتـهــا  ا
الـذي ســارع الى تـغــطـيــتـهـا. وقــالت الـنــجـمـة
الـبالـغة من الـعمر 63 سـنة بـأن (الـفن مهم
في حــيــاتــنـا. والــفــنــانــون هـنــا من أجل
زعـزعة السالم) واضـافت مستـشهدة
بـالــكـاتب الــذي كـان مــصـدر وحي
س بـالــدوين. وخـتـمت لـهـا جــا
مـادونا قـائلـة (ارجو ان اكون
زعـزعت ليس فقط سالمك
ـــــــا سالم الــــــيـــــــوم ا

ـشـاهدين ايـضاً). ا

للـمونـودراما  دورة الـفنـان سعدون
الـــعـــبـــيـــدي اقـــامه جتـــمع الـــفـــرق
ــســرحــيــة االهــلــيــة مــؤخــرا عــلى ا
خــشــبـة مــســرح الــرافـديـن ومن بـ
سـرحيـات الـتي قدمت فـيه (عنـدما ا
يــتــنــفس الـشــهــداء) لــفـرقــة مــسـرح
الـتـسـعـ لـيـتـأهل بـطـلهـا زمن عـلي

ثل. إلى حصد جائزة  أفضل 

جان يامان
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طربـة السـورية شهـد برمدا تألـقت ا
في حــفـلـهــا بـدمــشق في دار األوبـرا
رافـقـة أوركسـتـرا (قصـيـد) بقـيادة

ـوسيـقـار كـمال سـكـيـكر.وافـتـتحت ا
بـرمـدا اإلحـتفـال بـأغـنـيـة (بـعـد اللي
صـار) الـتي قـدمـتـهـا قـبل مـا يـقـارب
عـشــر سـنـوات في أولى ألــبـومـاتـهـا

الغنائية.
وغــنت بــعـــدهــا لــلــمـــطــربــة مــيــادة
احلناوي أغنية (أنا مخلصالك) كما
اختـارت أغـنيـة (ها حـبـيبي) لـلفـنان

كاظم الساهر.
صري وقدمت بعدها ميدلي للفنان ا
الـــراحل عـــبـــد احلـــلـــيم حـــافظ ضم
أغـنـيـات (مـوعـود وقـارئـة الـفـنـجان

اء). رسالة من حتت ا
وغــنت من أشـعــار الـشـاعــر الـكــبـيـر
الـراحل نزار قـبـاني أغـنيـة (كـلـمات)

للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي.
ــوجــودين أواخـر وأطــربت بــرمـدا ا
حـــفــلــهـــا بــأغــــــنـــيــة (دارت األيــام)
ـصريـة الراحـلة أم كـلثوم. للـفنـانة ا
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{ لــــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
بـعدمـا فاز اخملرجـان جيـمي تش
وإلــيــزابــيث تــشـاي فــاســارهــلـيي
بــجــائـزة اوســكـار عـن فـيــلم  فـري
ســولـو  الــوثــائـقي الــذي يـتــنـاول
مــغـامـراً يـتــسـلق اجلـبـال من دون
حـبال وقعا على  قـصة أكثر إثارة
لــفـيـلــمـهـمــا اجلـديـد  ذي رســكـيـو
تدور حول عملية إنقاذ  12مراهقا
ومـدربهم من كهـف في تايالند عام

2018. وعــــــــلـى غــــــــرار مـاليـــــــ
ــشـاهـدين في كل أنــحـاء الـعـالم ا
تــابـع اخملـرجــان الــزوجــان بــقــلق
الـعمـليـات التي نـفذهـا مسـتكـشفو
ــغـاور والــغـطـاســون الـتــابـعـون ا
لـــلـــجـــيش الـــتـــايـالنـــدي ومـــئــات
ـتــطـوعـ في مـحـاولـة النـتـشـال ا
ــراهــقــ ومــدربـهـم من األنــفـاق ا

التي غمرتها مياه البحر.
اســتــأثــرت عــمـلــيــة اإلنــقــاذ الـتي
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{ كــوبــنــهــاغن (أ ف ب)  –يــغــزو
ـارك  يــومـاً بـعـد يـوم مــطـبخ الـد
قــمم فن الـطـهــو مع أنه كـان شـبه
غـــائب قـــبل نـــحـــو عــقـــدين إذ أن
ـركزين األولـ في ترتـيب أفضل ا
ـطـاعم في الـعـالم بـاتـا راهـناً من ا
نـصيب الدولة االسكندينافية التي
تُــوالـي حــصــدَ جنــوم  مــيــشالن 
حــتى بــاتت كـوبــنـهــاغن الـوجــهـة
اجلديدة لعشاق اللقمة اللذيذة.  
فــقـد تـبـوأ مـطــعم  نـومـا   وجنـمه
الـشـيف راينه ريـديـسيـبي ومـطعم
جــيــرانــيــوم  بــقــيــادة راســمــوس
ـركزين األول والـثاني في كـوفود ا
الـتـصـنـيف الـذي نـشـرته قـبل أيام
مـجـلـة  ريـسـتورانت  الـبـريـطـانـية

ألفضل 50 مطعماً في العالم.
وذكّـرت أستاذة الـتسويق فـي كلية
كــوبـــنــهــاغن لألعــمـــال ســيــلــفــيــا
ـاركي ــطـبخ الـد غــيـمـوثي بـأن ا
لم يــكن شـيـئـاً قـبل عـشـرين عـامـاً

عــنـدمـا بــدأ رايـنه ريــديـسـيــبـيـفي
ــطــبخ االســـكــنــدنــافي حتـــديث ا
ارتــــــكـازاً عــلى األطــبـاق احملــلـيـة
ـــــعــــايــــيــــر الــــتـــــــــي حتــــتــــرم ا
طبخ األخالقية. والحظت أن هذا ا
 كـان فـريـداً جـداً في حـ بـات هو
اآلن الــذي يــحــدد جــدول األعــمــال
.فـمــمـلـكـة الـبـطـاطـا الـتي تـعـصف
ريـاح الشـتاء البـاردة بحقـولها من
بـحـر الـشـمـال وبـحـر الـبـلـطـيق ال
تـمتـلك للوهـلة األولى أية مـقومات
تـتـيح لـهـا مـنـافـسـة بـلـدان جـنوب
أوروبـــا الـــتي تـــغـــمـــرهـــا أشـــعــة
الـشــمس ويُـدغـدغ طـهـاتـهـا بـراعم
ــفـارقـة أن الــتـذوق مــنـذ قـرون. وا
ـعاصر ـاركي ا طـبخ الد جنـاح ا
يـــعـــود إلى عــدم عـــراقـــة الــطـــهــو
ـا جـعل الـباب مـفـتـوحاً الـراقي 

على مصراعيه أمام االبتكار. 
ورأى مـــــؤسس دلـــــيل الـــــطــــعــــام
ــــــــاركـي  دن دانــــــــســـــــــكه الــــــــد

ــنــاخ وظــروف الــعــمل الــغــذاء وا
ـسـاواة  وهـو  يـسـتـخدم دوره وا
فـعـليـاً لـتحـقيق أجـنـدة مجـتـمعـية
قــــويـــة . بـــعــــد مـــدة وجــــيـــزة من
حـصوله  في أيـلول/سبـتمـبر على
جنـمـة  مـيـشالن  الـثـالـثـة  حـصل

ـركـز األول نــومـا  الـثالثـاء عـلى  ا
فـي قـائمـة أفـضل 50 مـطـعـمـاً  في
ـطـعم  مـيرازور الـعـالم مـطـيحـاً 
لــلـــشــيف مــاورز كــوالغــريــكــو في

مانتون بجنوب شرق فرنسا.
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سـبيسـيغايـد  بنت كريـستنسن أن
ـطاعم في الـعالم ثـمة الـكثـير من ا

يــعـتـمـد فـيـهــا الـطـهـاة عـلى مـا 
إجنـــازه ســـابـــقـــاً وبــالـــتـــالي هم
. أمـــا  ريــــنـــيه لــــيـــســــوا خالّقــــ
ريـديسـيبي وراسـموس كـوفود فال
ـا حـقـقـاه. من يــكـتـفـيـان إطالقــا 
ـمـيـز جداً أن تـكـون شـخصـيـتان ا
مـن هذا الـنوع مـوجـودت في بـلد

بهذا الصغر  .
ــــطـــبخ  واعــــتـــبــــر أن صـــعــــود ا
اركي يعود بدرجة كبيرة إلى الـد
احلــركــة الــشــابـة الــنــشــطــة الـتي
يـشهدها بدفع من هذين الطاهي
احلاصل على جوائز وكذلك إلى
مــا تــوفـره الــســمــات اجلـغــرافــيـة
احملــلـيـة من مـزايــا لم تـكن حتـظى
بـالتـقدير الالزم. وقـال  أينـما كنت
ارك ال تـبعـد أكثر من 40 فـي الد
كــيـلـومــتـراً عن الـبــحـر وهـذا أمـر
ــيـزة رائـع لألســمــاك . واضــاف  ا

اجلـيـدة في مـنـاخنـا تـتـمثل في أن
لــديـنـا بـالـفـعـل أربـعـة فـصـول مـا

يتيح للخضر أن تنضج ببطء. 
ـــطــاعم تــأخــذ لـــذلك فــإن قــوائم ا
ـــواسم فـي االعـــتــبـــار وتـــراعي ا
ــارك الــســـمــعــة الـــبــيــئــيـــة لــلــد
ـلـفـوف واخلـصـائص احملـلـيـة كـا
الــذي يـــطــلق عــلــيـه ريــديــســيــبي

تسمية  جوز الهند الشمالي .
فــمـطــعم  جـيـرانــيـوم  مــثالً يـوفـر
لــزبــائــنه قــائــمــة مــســتــوحــاة من
عـــــــالـم اخلــــــريـف  قـــــــوامـــــــهــــــا
ــقــدسي والــكــركــنـد اخلــرشــوف ا
ــشـوي ونـبق الـبـحـر والـبط. أمـا ا
نـوما  فـطوى لـلتـو صفـحة قـائمته
الـصيفية وابتكـر شمعة مذهلة من
الـكرامـيل بالـزعفـران صُنع فـتيـلها
ــنـقــوع في ــبــشــور ا مـن اجلـوز ا

زيت الهيل العطري.
وأوضـــحت غـــيـــمــوثـي أن ريــنـــيه
ريـديـسيـبي يـعمل بـاسـتمـرار على
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ابـتكـار األطبـاق اجلديـدة مسـتنداً
ــنــتــجــات احملــلــيــة وعــلى عــلـى ا
الــتـــخــمــيــر الــذي يــســمح ألكــواز
الـصنوبر مثالً بـأن تصبح صاحلة
لـألكل. واشــــارت إلى أن أطــــبــــاقه
تـعكس الـتزاماً  بـالنـقاش في شأن
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حـبـست أنـفاس مـتـابـعيـهـا وكانت
ـعـجـزة باهـتـمـام مـخرجي أشـبه 
األفالم الــوثـائـقـيـة الـلـذين تـعـاقـدا
مــرة أخـــرى مع قــنــاة  نــاشــونــال
جـيـوغرافـيك  وجعال تـلك العـملـية
مـحور فيلمهما   زي رسكيو  الذي
انـــطــلـــقت عـــروضه في الـــواليــات

تحدة. ا
وقـالت فاسـارهلـيي لوكـالة فرانس
بـرس  تأثـرنا بـهذه العـملـية سواء
كــبــشـر أو كــوالـديـن آسـيــويـ أو
. اعتـقد انها واحدة  من كـمخرجَ
ابـرز القصص الكبيرة التي طبعت
االعـوام الـعـشرة األخـيـرة .وشـاهد
اخملـرجـان مـا مـجـموعه  87سـاعـة
مـن الـلـقـطـات الــتي لم تُـعـرَض من
قــبـل وفــرتــهــا الــقــوات اخلــاصـة
الـــتـــايـالنـــديـــة بـــعـــد عـــامـــ من
ــــفـــــاوضــــات كــــان خـاللــــهــــمــــا ا
ـسؤولـون العسـكريون يـرفضون ا
بـشكل قاطع تزويد اخملرج بهذه
الـلــقـطـات عـلى مـا يـتـذكـر جـيـمي
. واضافت اخملـرجة  اعتبرت تـش
. فـمــا دامت هـذه أن فـي ذلك ظـلــمـاً
الـلقطات موجودة ينبغي أن تتاح

للعالم رؤيتها .
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ُنـتـجـة عـبـر مـا أعـلـنـوه من نـتـائج ال تـعـني التـفـاصـيـل ا
الكثير وربّما ال تعني شيـئاً مادامت الكتلة األكبر غير
الـراضـية عن مـسـار الـعمـلـية الـسـيـاسيـة والـتي رفضت
شاركـة في االنتخـابات ترى انّ اخلـلل اكبر بـكثير من ا
ان تصـلحه االنـتخـابات بـعد جتـارب يائـسة ووعـود نكثَ

الفائزون بها دائماً. 
االن يـقف الــعـراقـيــون مـجــدداً أمـام فـائــزين يـقــطـعـون
الوعود الثقيلة التي يعني تنفيذها تنظيفاً عميقاً للخارطة
السـيـاسـيـة وتـغـيـيـر اجتاه الـبـوصـلـة من قِـبـلـة الـفـساد
والـتـبـعــيـة لألجـنـبـي وانـفالت الـسالح وتــبـديـد الـثـروات
وتـهـريب العـمـوالت لـلبـنـوك اخلـارجيـة الى اجتـاه الـدولة
الطبـيعيـة غير الـشاذة عن مسـار التاريخ كـما هو احلال

العراقي في خالل ثماني عشرة سنة سوداء. 
مثل هـذه الوعـود سبقَ ان قطـعهـا مَن سبـقهم ثمّ ديست
ـال احلـرام في غرف بـاألقـدام وأكـلـوا وشربـوا عـلـيـهـا ا

ظلمة.  وائد السياسية ا ا
الـعـراق جتـاوز مـنـذ زمن مـرحـلـة التـمـيـيـز بـ الـكـاذب
والـصــادقــ فـجــهـاز كــشف الــكـذب بــات بـايــولـوجــيـاً
ونفسياً مُركّباً في رأس كل عـراقي طبيعي السيما لدى
ـحـالـيل الـذين لم يـتـعـرضـوا لـعـمـلــيـات غـسـيل أدمـغـة 
رخــيــصــة من دول اجلــوار وسـواهــا وهــو جــهـاز ذاتي

مدرب تلقائيا على كشف األكاذيب فوراً. 
 البلد اليوم بحاجة الى مَن يستطيع أن يقدم الضمانات
مُسبقاً للشعب في انه سيسلك طريق بناء الدولة العادلة
والنـزيهـة من دون عُقـد تاريـخية أو حـزبيـة أو شخـصية
َن يــدّعـي امـتـالكه والــتــصـرف ألنّ الــبــلــد لـيـس مُـلــكــاً 
ـصيـره  لكـنه مـلك للـماليـ االربعـ الـذين يشـعرون
بقوة االنتمـاء الى ترابه وقد وضعوا أرصـدة حبهم كلها

في ربوعه. 
ا تعد ال تقل: سأفعل وسـأفعل عليك ان حتقق الـفعل 
فـوراً ولـيس هنـاك من مـتسع لـيـتـحمل الـعـراقيـون زمـناً

اضافياً في قعر اجلحيم الذي هم فيه اآلن. 
النـهج اجلديـد الذي جـرى إعالنه من الفـائزين سـتكون
رة حرباً حقيقية ال كلفة تنفيذه فيما لو صدقوا هذه ا
نـسـتـطـيع حتـديـد ادواتـهــا واشـكـالـهـا الـلـحـظـة ذلك انّ
ـهـيـمن طـوال الـسـنـوات األخـيـرة لن اجلـانب الـفـاسـد وا
همة وطنية خالصة أو يستسلم بسهولة من هنا تكون ا
غـير وطـنيـة وتوافـقيـة وتدلـيـسيـة وتابـعيـة كمـا كانت من

قبل وال خيار آخر مطلقاً.
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أما هذا وجه البـومة القبيح مـثل مؤخرة جمل أجرب 
فـهـو من الـكـائــنـات الـتي ال تـبـول عـلى يـد مـجـروحـة .
وأمـا الــذين مــعه فـهـم من الـقــائــلـ ولــيس الــفـاعــلـ

وكــروشــهم مــدلـوقــة عــلى مـكــامن الــوالئم والــعـزائم 
وتراهم بأخير الليل يلوكون العلف ويشربون ما تخمر
وتخدر وتـهدر  وقد شدوا اليـد باليد والـكتف بالكتف
ودبـكــوا عـلى وقع  »أغــنـيــة وطـنــيـة مــسـكــيـنـة  »فـمـا
ــاء حــاجــتي إلـــيــهم وقــد جنــحتُ بـــطــبخ احلــصى بــا

رق الطيب احلالل ? وأنتجت منه ا
∫ WO½U¦ «

البارحـةَ اعتصمتُ بجـوف غارٍ عتيقٍ مشـمورٍ عند قَدَمِ
جبلٍ عظيم . كرعتُ سبع كأساً وكأس . 

تـصـوّفة بـغـنج احلروف  رأيتُ فيـمـا ترى الـصـحـاة ا
أنَّ الناسَ قد صارت تمشي على رؤوسها  

ومداسـاتها تـرفرف في األعالي . ضـحكتُ عليَّ كـثيراً
 ومن فرط الضـحك فزَّ عاشرُ جـار وانكسرتْ قارورةُ

النبيذ الطيّب .
∫ W¦ U¦ «

شـيئـاً فـشـيـئـاً وثـلـمـة بـعد ثـلـمـة وطـعـنـة تـسـحل طـعـنة
سـيـنتـهي عـصر الـشـاعر والـقـاص والروائي والـرسام
ــســتــطــاع احلـداد والــنــحـات الــنــجم  حــيث صــار 
الذواقـة الذكي الـصبور  –مثالً  –أن يلـملم بـقايـا قطع
احلديـد التي فـاضت من عمـلية صـنع شبـاك وسرير 
لـيـقـوم بـتـجـمـيـعـهـا ولـصـقـهـا وحلـمـهـا عـشـوائـيـاً  ثم
غـرسـهـا فـوق دكـة مــعـمـولـة من اإلسـمـنت أو اخلـشب
ـها لـلنـظارة عـلى أنهـا صنف من عـمل الـفنان  وتـقد
لـكنَّ فــهـمــهـا وهــضـمــهـا واســتـيــعـابــهـا
سيـكلف الـرائي إليـها كمـية هـائلة
مـن الــوعي والــثــقــافــة الــبــصــريـة
وشـحن مـجـسـات الــذائـقـة بـالـكـد

الفكري وبالتدريب !!
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{ يـفــنه (اســرائـيل) (أ ف ب) –
كـشف عـلـماء آثـار إسـرائـيـلـيون
اإلثن عن معصرة لـلنبيذ تعود
لـلـعـصـر الـبـيـزنطـي اسـتخـدمت
لإلنتاج التجـاري بواقع مليوني
ـشــــــروبـات سـنـويـا لـيـتـر من ا
ا يـجعلـها  أكـبر  مـعصرة من
هــذا الــنــوع فـي الــعــالم في ذلك

الوقت. 
ـنــشـأة الــتي تـقع في وتـتــألف ا
مـديــنـة  يـفـنه  جــنـوب تل أبـيب
ـــــدن والــــــتي كــــــانـت إحــــــدى ا
الرئيسـية بعد تـدمير القدس في
ـيالد من الـعــام سـبــعـ بـعــد ا
خمس معاصر للنـبيذ تمتد على

مساحة كيلومتر مربع. 
ــعــصــرة الـــتي يــبــلغ  وتــضـم ا
عمرها 1500 سنة مـستودعات
لــتــخــمـيــر  الــنــبـيــذ وتــســويـقه
وأفـــرانــاً لــتــحــضــيــر الــقــنــاني
ستـخدمـة في تخزين الطيـنيـة ا
النبيذ وعثر فيها على  عشرات
ــفــتت اآلالف من قـــطع الــطـــ ا
واجلرار الـترابـية  علـى ما قالت
ســـلــطــة اآلثـــار اإلســرائــيـــلــيــة.
وبحسب منقبي اآلثار في سلطة
اآلثـار اإلسـرائـيــلـيـة إيـلي حـداد
ولـــــيــــــات نـــــداف زيـف وجـــــون
عصرة سليغمان عرف منتوج ا
بـــاسم  نـــبــيـــذ غــزة وعـــســقالن
وانئ القـريبة التي كان بسبب ا

يتم تصديره منها. 
 وقــــــــــــــال مـــنــقــبــو اآلثــار إن
ــقــدســة  كـان نــبــيـذ  األراضي ا

ثمينا. 
واعـتــمـد الـقـدمـاء عــلى تـخـمـيـر
عــصـيـر الــعـنب إلنــتـاج الـنــبـيـذ
لـتـجـنـب األمـراض الـنـاجـمـة عن
ـلـوثة. استـخـدام ميـاه الـشرب ا
ـوقع وكــشـفت احلــفــريـات فـي ا
نفسه والتي استمرت عام عن
مـــكـــابس نـــبـــيـــذ من الـــعـــصـــر
الــفـارسي يــقـدر عـمــرهـا بــنـحـو

2300 عام.

{ مـتسبي رامون (اسرائيل) (أ ف
ب)  –يـنـفـذ رواد فضـاء أوروبـيون
وإسـرائـيلـيـون مهـمـة مشـتـركة في
جــــنـــوب إســـرائــــيل تـــتــــمـــثل في
مــحـاولــة مــحـاكــاة الـظــروف عـلى
ريخ في حفرة بعمق 500 كـوكب ا
مــتـر  في صـحـراء الـنــقب تـعـتـبـر

أكبر حفرة تآكل في العالم.
فـفي مـوقـع  مـتسـبـي رامـون  وهو
وادٍ فـي صحـراء النـقب يبـلغ طوله
 40كـــيــلــومـــتــرا أنــشـــأ مــنــتــدى
الـفضاء النـمسوي  قاعـدة مريخية
بـــالــشـــراكــة مع وكـــالــة الـــفــضــاء
اإلســـرائــيــلـــيــة في إطــار مـــهــمــة
رئــيــســيــة حتـمـل اسم  أمـادي 20
أرجئ تـــنــفــيــذهــا الـــعــام الــفــائت

بسبب جائحة كوفيد -19.
ـزروعـة بـطــبـيـعـته الـصـحـراويـة ا
بـــاحلــصى وبــحـــفــرته وبــألــوان
ـائلـة إلى البـرتقـالي يشبه األفق ا
ـرّيـخ بــصــريــاً إال أن مـا ــوقـع ا ا
يــنــقــصه هــو الــصــقــيـع وانــعـدام
ــــشـــرف اجلــــاذبـــيــــة. ويــــشـــرح ا
الـنـمـسـوي عـلى الـبـعـثـة غـيـرنوت
غــرومــر أن  احلــرارة تــراوح هــنــا
ب  25و30 درجـة مـئـويـة بـيـنـمـا
ــريخ إلى 60 درجــة تـــصل عــلـى ا
كن التنفس في حتـت الصفر وال 
جـــوه .  وســـيــعـــيش ســـتــة  رواد
فـضـاء تـنـاظريـ  (وهـو مـصـطلح
يــشـيـر إلى أولـئـك الـذين يـحـاكـون
هـام الطويلة عـلى األرض ظروف ا
فـي الفضاء اخلارجي) في  احملطة
ـريخيـة  االفتراضـية حتى نـهاية ا
تـــشــرين األول/أكــتــوبــر اجلــاري
مـعزولـ عن العـالم اخلارجي وال
يـسـتـطيـعـون اخلروج إال بـبـزاتهم
الـفضائية ذات الـلون الفضي التي
تـزن كل منـها نحو  50كـيلوغراماً
كـمــا لـو كـانـوا فـعالً عـلى الـكـوكب
األحـــمــر. ويــقـــول رائــد الـــفــضــاء
اإلسـرائـيلـي ألون تـنزر ( 36عـاما)
لـــوكــالـــة فـــرانس بــرس  إنـه حــلم
حتـقق وهـو شيء نعـمل عـليه مـنذ

سـنـوات. أنا سـعيـد جدا لـوجودي
هـنـا .  ويـضم الـفـريق رواد فـضاء
ـانـيـا من الــبـرتـغـال وإسـبـانـيـا وأ
وهــولــنــدا والـنــمــســا وإســرائـيل
تـطوعوا جميعهم للمشاركة بعدما
اجـــتــازوا عـــدداً من االخـــتــبــارات
الـبـدنيـة والـنفـسـية. وتـروي رائدة
ـانـيـة أنـيـكـا مـيـلـيس الـفـضـاء األ
ـرأة الـوحـيـدة في الـفـريق وهـي ا
أن والــــدهــــا  كـــان يــــهـــوى جــــمع
الـطائـرات  وعندمـا كانت صـغيرة
كـــان يــصـــطــحــبـــهــا إلى مـــتــحف

الفضاء . 

نتدى وتـضيف  عندما عـلمت أن ا
كـــــان يـــــبـــــحث عـن رواد فـــــضــــاء
تـنـاظـريـ قـررت أن أتـقـدم بـطلب
ـنـتدى الـفـضاء لـلـتـطوع.  وسـبق 
الـنــمـسـوي وهـو مـنـظـمـة خـاصـة
تـــضم مــتـــخــصـــصــ فـي مــجــال
ـاثلة الـفضاء أن نظّم  12مـهمة 
فـي مـــنـــاطق أخـــرى من  الـــعـــالم
آخـــــرهـــــا كـــــانـت  آمــــادي 18 في
سـلطنـة عمان عام 2018. أمـا هذه
ـهمـة فهي نـتاج شـراكة مـع مركز ا
األبــحـاث اإلسـرائــيـلي  دي مـارس
لـبنـاء قاعدة مـضلـعة الشـكل تعمل

وتــــرى مــــيــــلـــيـس أن هــــذا األمـــر
سـيـكـون مـشـكـلـة كـبـيـرة  مـشـيرة
بذلك إلى أحد التحديات الرئيسية

الستكشاف الفضاء.
ـــعـــدات وإلـى جـــانب اخـــتــــبـــار ا
والـتـقنـيات سـتـعمل الـبـعثـة كذلك
عـــلـى درس الـــســـلـــوك الـــبـــشـــري
وخـصـوصـاً أثـر الـعـزلـة على رواد

الفضاء. 
ويــشــيــر غــرومـر إلـى أن  تـمــاسك
اجملـموعة وقدرتها على العمل معا
أسـاسـيان لـلـتمـكن من الـبقـاء على

ريخ .  كوكب ا

لــطــائــرة مــســيّــرة تــعــمل من دون
ـواقـع اجلـغـرافـيـة نــظـام حتـديـد ا
ــركــبـات ي  جي بي إس  و الــعــا
مــســتـقــلــة ذاتـيــة الــقـيــادة تــعـمل
بـالطاقة الشمسـية والرياح تتمثل
مهمتها في وضع خرائط للموقع. 
ة األحـيـاء اجملهـريـة أنيـكا أمـا عـا
مـيلـيس فتتـولى من جهـتها تـقييم
إمــكـانـيــة الـتـلــوث اجلـرثـومي عن
طــريق إدخــال بــكــتــيــريــا أرضــيـة
ـا قـد يـؤدي ــريخ  ــنـشـأ إلى ا ا
إلى الـقضاء عـلى أي حياة يـحتمل

العثور عليها على الكوكب. 

بـالطاقة الشمسـية.  وتبدو مظاهر
الــتـــقــشف واضــحــة في الــقــاعــدة
حــيث أســرّة بــطــبــقــتــ ومــطــبخ
ـسـاحة صـغـيـر بيـنـمـا خصـصت ا
ـهـمة األكـبـر لـلـتـجـارب الـعـلـمـيـة ا
الـتي قد تكون نتائجها مفيدة جداً
مـستقـبالً إذ تعتـزم وكالة الـفضاء
األمـيـركيـة  ناسـا  إيفـاد أول بعـثة
ـريخ في ثالثـيـنـات مــأهـولـة إلى ا

القرن اجلاري. 
ويـــــجــــري رواد الــــفـــــضــــاء خالل
مـهـمتـهم الـتي تـستـمـر نحـو شـهر
ـوذجـاً أولـيـاً اخــتـبـارات تـشـمـل 
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{ مــكــســيــكــو (أ ف ب)  –تــســلط
ــكـسـيك الـضـوء عــلى  عـظـمـتـهـا ا
ـسـتـردّة في وقــطـعـهـا الـثـقــافـيـة ا
نـاسبـة مرور إطـار معـرض يقـام 
مـئتي عام عـلى استقالل الـبلد في
ذكـــرى يــضــفي عـــلــيــهـــا الــنــظــام
اليساري احلاكم طابعا سياسيا.
ـعـرض اسم  عظـمة ويـحـمل هذا ا
ـكسـيك  وتُقـدّم فيه 1500 قـطـعة ا
ــتــحف فـي مــوقــعــ أحــدهــمــا ا
الــوطـــني لألنــتـــروبــولــوجــيــا في
مــكــسـيــكـو. ونــصف الــتــحف فـيه
تــعـرض لــلـمــرّة األولى في بــلـدهـا
األصـــلي إمـــا بــاإلعـــارة  أو بــعــد
اســـتــردادهــا مـن بــلــدان أو هــواة
جـــمع فـي أوروبــا. ويـــســـمح هــذا

ـوروثـات ــعـرض الـذي يـزخــر بـا ا
مـن حـــضـــارات عــــدّة شـــهــــدتـــهـــا
ايا واألزتيك بفهم ـكسيك مثل ا ا
 من نــحن كــمــسـيــكـيــ  عــلى مـا
تـقـول الزائـرة يـيكـتلـي هرنـانديس
ـأخوذ من الـتي تـفـتخـر بـاسـمهـا ا
لـغة الناواتل األصـلية التي ال تزال
حـــيّـــة. وكـــانـت وزيـــرة الـــثـــقـــافــة
ألـيـخانـدرا فـراوستـو غـويريـرو قد
ــعــرض في قـــالت خالل تــدشـــ ا
أواخــر أيــلـول/ســبــتـمــبــر إن هـذه
ـبـادرة  تـثـبت أن تـاريخ الـبـلد لم ا
يـــبـــدأ قــبل  500ســـنــة فـــحــسب .
ــكـــســيـك هــذا الـــعــام وحتـــتــفـي ا
بــــذكـــرى مـــرور 500 ســــنــــة عـــلى
سـقـوط مكـسيـكو-تـيـنوتـشتـيتالن

عـاصـمـة إمبـراطـوريـة األزتيك في
وجه الغزاة اإلسبان في 1521.

ويــنـدرج اسـتـرداد الــقـطع األثـريـة
فـي قـلب أولـويـات احلـكـومـة الـتي
تـتـولّى زمـام الـسـلـطـة مـنـذ أواخـر
2018. وهـي تــؤكّـد أنــهــا جنــحت
فـي  اســتــعــادة  5746قـــطــعــة من
الـتراث الـثقـافي  كانت مـشتّـتة في
ــعـرض اخلــارج. ويــوم تـدشــ ا
ـكــسـيـكي أنـدريس قــلـد الـرئـيس ا
مـانويل لـوبيز الـعسكـري اإليطالي
روبــرتـو ريــكـاردي أرفع وسـاك في
الـبالد تـقـديـرا جلـهـوده في  صون
التراث الثقافي  مع ضبطه حوالى
 15قـطعـة تراثـية كـانت على وشك
أن تــطــرح في مــزاد في إيـطــالــيـا.

األشــخـاص الـذين تــزيـد أعـمـارهم
عن 110 أعــــوام وتــــعـــتــــمــــدهـــا
مـــوســــوعـــة  غـــيـــنــــيس  لألرقـــام

القياسية مصدراً للمعلومات.
وكــانـت الــبــرازيــلــيــة ثــالث أكــبــر
مـعـمّـرة في الـعـالم بـعـد الـيـابـانـية
كــاين تــانــاكـا (118 عــامــاً و281
يـوماً) والـفرنـسيـة لوسـيل راندون
) بجسب (117 عـاماً و 241يـوماً
 جــي آر جــي . ودُفـــــــــــــــــنـت دوس
سـانتوس األربـعاء في فورتـاليزا 
وفـقاً لـ جي 1 بـعدما كـانت شهدت
في حـياتها وباءين هـما اإلنفلونزا
اإلســــبـــانـــيــــة بـــ عـــامي 1918

و1919 وجائحة كوفيد -19.

ـكـن أن يتـخـيـله احلـيـاة وكل مـا 
ـــرء من صــفــات جـــيــدة وكــانت ا
صــلـة وصل بـ أحـفـادهـا وأبـنـاء
أحـفادها رغم كونـها لم تعد قادرة
عـــلى الــتـــحــرك وكـــانت طـــريــحــة
الـــفـــراش مـــنـــذ بـــضع ســـنــوات .
وأضـافت  يـوجـد اآلن فـراغ في كل

نزل . ركن من أركان ا
ووُلـدت فرانـسيسـكا سيـلسا دوس
ســــــانـــــتــــــوس في 21 تــــــشـــــرين
األول/أكــــــــــتـــــــــوبـــــــــر 1904 فـي
كــاسـكــافـيل بـواليــة سـيــارا وفـقًـا
جملـموعة أبحاث علم الشيخوخة (
جـي آر جي ) وهـي مـــــنــــــظـــــمـــــة
تــــأســـست عـــام 1990 تــــتـــعـــقب

{ سـاو بـاولـو (أ ف ب)  –تـوفـيت
الـثالثـاء في شـمال شـرق الـبرازيل
أكـبـر معـمّـرة في الدولـة األمـيركـية
اجلـنوبية والثالـثة ب األكبر سناً
في الــعـالم فـرانـسـيــسـكـا سـيـلـسـا
دوس ســانــتــوس عــلى مــا أفـادت

وسائل إعالم محلية األحد. 
وقـالت إحـدى حـفـيـداتـهـا فـرنـانـدا
ألـيني باروسو سيلسـا للوسيلت
اإلعـالمـيـتـ  جي   1و فــويــا دي
ســاو بــاولـو  إنــهـا تــوفــيت جـرّاء
الــتــهــاب الـرئــوي في فــورتــالــيـزا
بــواليـة سـيـارا قـبل 16 يــومـاً من
بـــلــوغـــهــا الـ 117. وأشـــارت إلى
أنـهـا  كـانت مـرادفـة لـلـحب وإرادة
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الـفـيضـانات الـغزيـرة التي جتـتاح
تــايالنــد في أواخــر فـتــرة الــريـاح
ـوسـميـة. لـكن على الـعـكس بات ا
ـطعم يـنـبغي احلـجـز مسـبقـا في ا
خلوض هذه التجربة اخلارجة عن
ــــألــــوف. وبــــدأت الــــقــــصّــــة مع ا
تـسـجـيل مصـوّر نـشـره تيـتـيـبورن
عـــلى  فــيــســـبــوك  يــظـــهــر زبــائن
ـياه يـأكلـون على شـرفة تـغمـرها ا
يــــصـــعــــدون والــــبـــســــمــــة عـــلى
وجـوهـهم عـلى الـطاوالت لـتـفادي
الـتـموّجـات التي تـخلّـفهـا الزوارق
الـعابـرة في تشـاو برايـا الشـريان

احليوي للمدينة. 
ولـقي هذا الشريط انتشارا واسعا
ـطعم عـلى اإلنـترنت وذاع صـيت ا
بـالتواتر عـلى ما كشف تـيتيبورن
فـي تـصــريــحــات لــوكــالــة فــرانس

برس. 
وهــــو قـــــال  ارتــــاح بــــالي فــــلــــو
اضـطـررت لـلتـوقّف مـرّة أخرى عن
ــطـــعم الـــعـــمل لـــكـــنت أغـــلــقـت ا
نـهائـيا. فـقد أغـلق حوالى 50 ألف
مــطــعم أبــوابه بــشـكـل نـهــائي في
بـانـكـوك نـتـيـجـة أزمـة كـوفـيـد-19
الـتي قيّـدت حركـة التـنقّل بـحسب

اجلمعية التايالندية للمطاعم.

{ بانكوك (أ ف ب)  –يتلذّذ نوينغ
شوي في بـتناول طبق من اللحم ا
مـطعم تغـمره مياه تـفيض من نهر
تـشاو بـرايا في بـانكـوك ثمّ يـصعد
بــسـرعــة عـلـى كـرســيه عـنــد مـرور

ـــوجـــة قـــبل أن زورق لـــتــــفـــادي ا
يـجلس مجددا على الـطاولة بعدما

نأى عن اخلطر. أصبح 
كــان تـــيــتــيــبــورن جـــوتــيــمــانــون
صـاحب  تـشـاوبـرايـا أنـتـيك كـافيه

في شـمـال الـعـاصـمـة الـتـايـالنـدية
يــظنّ أن مــطـعــمه الـصــغـيــر الـذي
تــــأثّــــر بــــشـــدّة مـن جــــرّاء األزمـــة
االقـتـصـادية الـنـاجـمة عن جـائـحة
كــوفــيـد- ?19لـن يـصــمـد في وجه
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