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الـــوطــنـــيــة في مـــســألـــة اســتــرداد
ــدانــ واألصــول واألمــوال الـتي ا
تُـهربُ خارج حدود بلدانها وماهي
كن أن ـعاجلـات الـتي  احلـلـول وا
تــسـهـم في إلـزام الــدول احلـاضــنـة
ُــدانـ لــتــلك األمــوال واألصـول وا
بـجرائم الفساد بـقرارات االتفاقيات
ـــواثـــيق ـــيـــة والـــقـــوانـــ وا األ
واألعــراف الــداعــيــة لــلــتــعــاون في
إعــادتـهــا إلى بـلــدانـهــا األصـلــيـة)
ـؤتمـر سيخـرج بجـملةٍ مـؤكدا ان (ا
ُـقرّرات والتـوصيات والـنتائج من ا
ــبـــادرات الــتي حتض الــبــلــدان وا
ُشاركة حضوراً أو افتراضياً على ا
ُساعـدة القانونيّة الـتعاون وإبداء ا
فـي مـا بــيــنــهـا الســتــرداد األمـوال
ـهربـة وعوائد الـفساد الـتي تمكن ا
ـفسدون من تهريـبها خارج حدود ا
بـــلـــدانــــهـــا وتـــألـــيف حتـــالـــفـــات
وجـماعات ضـغطٍ ضدّ البـلدان التي
تُــوفــر الـبــيــئــات اآلمـنــة واجلــنـات
ُـســتـويـ الــضـريــبـيـة لــهـا عــلى ا

العربي والعربي الدولي). 
وكـان العراق مُمـثالً بالهيـئة كان قد
ــــــاضـي في شــــــارك األســــــبــــــوع ا
اجـتمـاعات الـفرق الـعامـلة في إطار
ُــكـافــحـة ــتـحــدة  اتــفــاقـيــة األ ا
ـنــعــقـدة في الــعـاصـمـة الـــفــسـاد ا
الـنمـساوية فــيـينا إذ طالب رئيس
الـهـيئـة عالء جـواد السـاعـدي فيـها
اجملــتــمع الــدولي االلــتــزام بــبــنـود
كـافـحة الـفـساد ـيّـة  االتـفـاقيـة األ
اخلـــــاصّــــة بــــاســـــتــــرداد األمــــوال
ـدانـ وتذلـيل الـصعـوبـات أمام وا
جــهـود اسـتـرداد األمـوال واألصـول
ـــهــربـــة مـــشــخـــصــاً الـــعـــراقــيل ا
والْـمـعَـوقَـات الـتي تـقف حـائالً أمام
إجنــاح جـهــود األجــهـزة الــرقـابــيـة
والـقضائية الوطنيَّة برغم ما تبذله
من مـسـاعٍ وتـدابـيـر كـبـيـرة في هذا
الـشـأن. فـي تـطور  كـشـفت الـهـيـئة
ــتـضــخـمـة ــوظـفـ ا عن شــمـول ا
أمــوالـهم بــتـقــد اسـتـمــارة كـشف

الذات ومــنع تــوفــيـر الــبــيــئـات وا
اآلمنة لها). 

واضـاف ان (الـهـيـئـة ووزارة الـعدل
ـؤتـمـر ســتـتـوالن مـهــمـة تـنـظــيم ا
الـــذي ســيــشـــهــد عـــقــد ورش عــملٍ
مـشتركـة وتقد أوراق عمل بـحثية
ـعـوّقـات والـعـراقيل تـتـنـاول أبـرز ا
الـــتي تــواجه اجلــهـــات الــرقــابــيــة
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قـررت وزارة الصحة زيادة منافذ اصدار
شــهـادة الــتــلـقــيح الــدولـيــة في بــغـداد
واحملــافـظـة  بــهـدف اسـتـيــعـاب الـزخم
راجع ومراعاة  الظرف احلـاصل من ا
ــتـثــمل بــأنـتــشـار فــايـروس الـصــحي ا
 4400 كـورونـا. وسجـلت الوزارة امس 
اصــابـة بـكــورونـا وشـفـاء  5802 حــالـة

وبواقع  46 وفاة جديدة.  
ـوقـف الـوبــائي الــيـومي  الــذي واكــد ا
اطــلـعـت عـلــيه (الــزمــان) امس ان (عـدد
الـفـحـوصـات اخملــتـبـريـة الـتي اجـرتـهـا
الـوزارة بـلـغت اكـثـر من  32 الـفـا حـيث
 رصــــد  4400اصــــابــــة فـي عــــمــــوم
احملــافـظـات) واضــاف ان (الـشـفـاء بـلغ
 5802 حـالـة وبـواقع  46وفـاة جـديـدة)

وتــــابع ان (اكــــثـــر من 130
الف شــخص تـلــقى جـرعـات
ــضــاد في مــراكـز الــلــقـاح ا
ـنـتــشـرة بــبـغـداد الــوزارة ا
واحملـافظات). وحث مختص
يــدعى وائل الــشـهــابي عـلى
اتـبـاع مـجمـوعـة من الـنـقاط
لــلـتـســجـيـل عـلى الــشـهـادة
الـدولـية لـلقـاح عـبر الـدخول
ـعـلـومـات ودفع مـبلغ ومأل ا
٣٠ الـف ديـــــنــــــار مـن خالل
بــطـاقـة الــدفع االلـكــتـروني.
واكـــد الـــشــــهـــابي انه ( اذا
كـانت هناك اخطاء في االسم
او نـــوع الــــلـــقــــاح او عـــدد
فـيـمــكن الـتـوجه اجلـرعــات 
الى مـــدخل الـــبـــيــانـــات في
ـنفذ التلـقيحي الذي اجرى ا
الـتــطـعـيم لــلـقـيـام بــتـعـديل
الـبيانات بعـد جلب ما يثبت
ـعـلـومـات مـثل صـحـة تـلك ا
جــواز ســـفــر او الـــبــطـــاقــة
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اكـد رئـيس حـكـومة اقـلـيم كـردسـتان
مسرور البارزاني  ان اعالن سوران
إدارة مـــســـتـــقـــلــة يـــأتـي إيــفـــاء من
احلـكـومـة لـلـتضـحـيـات الـتي قـدمـها
ـدينـة. وقـال البـارزاني على أهـالي ا
دنية ادارة مستقلة  هـامش اعالن ا
بــحـضـور عـدد من الـوزراء ومـحـافظ
أربـيل إضافة إلى مـسؤول مـحلي
) يـسرني  أن أعلـن استحداث إدارة
ـســتـقـلــة الـتي تــتـألف من ســوران ا
أقــضـيــة سـوران وروانــدز وجـومـان
وميركسور) واضاف (ستبدأ مرحلة
جـديـدة في سـوران وثـمـة مـسـتـقـبل
نطقة) مشيرا مشرق ينتظر أهالي ا

دينـة إدارة مستـقلة الـى ان (إعالن ا
يـأتي إيفاء من احلكومـة للتضحيات
الـــــتـي قــــدمـــــهـــــا أهـــــالـي ســــوران
وبــالــكــايــتي وبــرادوست وبـارزان)
وتـابع ان (سـوران كـانـت في طـلـيـعة
الــداعــمـــ لــلــحــركــة الــتــحــريــريــة
الــكـردسـتـانـيـة وهي مــنـطـقـة تـنـعم
بطبيعة خالبة وساحرة ولها تاريخ
حــافل بــالــبـطــولــة والـفــداء من أجل
حتـرير كردستان وحمـاية جتربتها)
مـبـيـنـا ان (احلـكـومـة ستـواصل دعم
ــســـتــقــلــة لــتــقــد أفــضل اإلدارة ا
) ولــــفت اخلـــدمـــات لـــلـــمـــواطـــنــ
الــــبــــارزاني الى ان (الــــكــــثـــيــــر من
ـنـاطق احلـدوديـة تـتمـتع بـطـبـيـعة ا
جـذابة وان احلـكومـة ستـبذل كل ما

ـسـتــقـلـة الــصالحـيــات إلى اإلدارة ا
واحملــافــظـات وقــدم  اتـخــاذ هـذه
اخلطوات عملياً) ومضى الى القول
ــــثـــلي االقــــلـــيم فـي مـــجـــلس ان (
الـنـواب االحتادي يـتعـ أن يـعمـلوا
عـــلـى حتـــقـــيـق تـــطـــلــــعـــات شـــعب
كــــردســــتـــان) واهــــاب الــــبـــارزاني
بـ(األطــراف بــأن تــطــرح بــرامــجــهــا
االنـتخابية على شعب كردستان وأن
ـكن لــهـا أن تــخـدمه تــوضح كــيف 
أكــثــر ال أن تــنــخــرط فـي صــراعـات
سـياسية مع بعضـها البعضا). وقدم
الــبـــارزاني تــهــنـــئــته لــلـــمــعــلــمــ
والـتالمـيـذ والـطلـبـة وأولـيـاء األمور
بــانــطالق الــعـام الــدراسي اجلــديـد.
واعـــرب الــبــارزانـي خالل حــضــوره

مــــراسم انــــطالق الـــعــــام الـــدراسي
اجلـديد في مـدرسة الشـهيـد إبراهيم
صباح ناصر بـحضور وزير التربية
ـا خـلّـفه بــاالقـلـيم امس  عن (أســفه 
انـتشـار فايـروس كورونـا من تبـعات
صــحــيــة واقــتــصــاديــة عــلى الــعـام
ــاضي إال أن الــعــمــلــيـة الــدراسي ا
الــتــعــلـيــمــيــة لم تــتـوقف) مــشــيـداً
ـعلمـ في مواصلـة سير بـ(جـهود ا
الـعمليـة التربوية والـتعليـمية بطرق
مـــخـــتـــلـــفـــة وال ســـيـــمـــا الـــنـــظـــام
اإللـــكــتــروني) مـــؤكــدا ان (االقـــلــيم
رحلة العصيبة معبّراً تـخطى تلك ا
ـدارس وهي عـن (سـعــادته بــرؤيــة ا
تـــفــتـح أبــوابـــهــا مـــرة أخــرى أمــام
الـتالميـذ والطـلبة) واضـاف (سعـيد

بـــعـــودة الـــطـــلـــبـــة إلى الـــفـــصـــول
الــدراسـيـة ونـبـذل قــصـارى جـهـدنـا
إليالء قـطـاع الـتـعـليـم أهمـيـة بـالـغة
ونـأسف لـعـدم تـنـفـيـذ كل مـا كان في
ــــشـــاكل بــــرنـــامــــجــــنـــا بــــســــبب ا
االقـتـصاديـة والصـحـية الـتي تواجه
ــدة اإلقــلــيـم وســنــفــعل ذلك خالل ا
قبلة ولن نتردد ابدا) مشددا على ا
(أهـمـيـة التـربـيـة والتـعـلـيم في خلق
جـيل سـليم ووطـني وصـديق للـبيـئة
قـادر على تـأدية واجـباته في تـطوير
الــبـلــد وتــعـزيــز ازدهـاره وتــنـمــيـته
ومـحاربة الـفساد كـما أهاب بـجميع
الكــات الــتــعـلــيــمــيـة والــتــربــويـة ا
االلـتزام باإلرشادات الصـحية وتلقي

اللقاحات). 
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الـطـبي قرر اعـطائـهـا مذيب لـلخـثرة
مــبـاشـرة وبـعـد مـضي ست سـاعـات
تـابـعـة بالـنـجـاح باخـتـفاء تـكـلـلت ا
اخلـــثـــرة الـــقـــاتـــلـــة مع اســـتـــقــرار
لــلـفــعـالــيـات احلــيـويــة لـلــمـريــضـة

وارتــــفـــاع نــــســـبــــة االوكـــســــجـــ
واســتـقــرار الـضــغط ).ولـفت الى ان
ـرضــيـة (خــطـورة ونــدارة احلـالــة ا
ـريـضـة اجــريت لـهـا عــمـلـيـة كــون ا
جـــراحـــيـــة مـــنـــذ فـــتـــرة قـــصـــيـــرة
وانـــخـــفـــاض نـــســـبـــة الـــصـــفـــائح

الدموية).
 عـلى صـعـيـد اخـر اعـلن مـحافظ ذي
قــــار احــــمـــد غــــني اخلــــفــــاجي عن
ــبـاشــرة بـأعـمــال إنـشــاء وتـأهـيل ا
كــورنـيش قـضـاء گـرمــة بـني سـعـيـد
جـنوبي  الـناصـرية  وقـال اخلفاجي
ــنــفـذة فـي تـصــريح ( ان الــشــركـة ا
ألعـمـال تـأهـيل كـورنـيش گـرمـة بـني
ســعـــيــد بــاشــرت بــالـــتــنــفــيــذ وفق
ـعّـدة له). الــتـصـامـيـم الـهـنـدســيـة ا
واشــار الى  ان (احلـكــومـة احملــلـيـة
ـــشــاريع احـــالت عـــدد كــبـــيـــر من ا
ـاء واجملاري اخلـدمـيـة  في مـجـال ا
وتـــأهــــيل االمـــاكن الــــتـــرفـــيـــهـــيـــة
ـــراكــــز االقـــضــــيـــة واالســــاســـيــــة 

والـنـواحي الى الشـركـات لتـنـفيـذها
بـــصــورة ســـريــعـــة ووفق اجلــداول
الــزمـنــيـة احملــددة) .   عـلى صــعـيـد
مـــتــصل وصـل امس وفــد حـــكــومي
سـتوى الـى مطـار النـاصرية رفـيع ا
الــدولـي لالطالع عن االســتــعــدادات
ــقــرر اخلــاصــة بــيــوم االنــتــخــاب ا
اقـــامـــته في الـــعـــاشــر مـن تــشـــرين
األول. وذكــــر مــــصــــدر ان (الــــوفـــد
احلـــكــومـي الــذي وصل الـــيــوم الى
احملـافظة عن طـريق مطار الـناصرية
شـــمل مـــســـتـــشـــار رئــيـس الــوزراء
لـشؤون اخلدمـات مهند نـعيم ومدير
ــدنـي الــلـــواء كــاظم عـــام الــدفـــاع ا
ـفـوضـية الـعـلـيا سـلـمـان ووفد من ا
ـستقلة لالنتخابات).واشار الى ان ا
(الــــوفـــد حـــال وصـــولـه تـــوجه الى
ــفــوضــيـــة لالطالع عــلى مـــخــازن ا
ــواد اخلـاصـة بــيـوم االنـتــخـابـات ا
فـضال عن زيـارة سـتكـون الى مـراكز

قررة). االقتراع ا
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تــمــكـن فــريق طــبي في مــســتــشــفى
الــنــاصــريـة الــتــعــلــيــمي من انــقـاذ
مـريـضة تـعاني من خـثـرة كبـيرة في
ن من الــقــلب وهي من اجلــانـب اال
احلـــاالت الــنـــادرة.وذكـــر الــطـــبــيب
ـشرف علي كـاظم ان (مريضـة تبلغ ا
مـن الـعــمـر � 23 عــامــاً أجـريت لــهـا
عملية رفع اجزاء من الطحال نتيجة
تـهشـمه بسـبب سقـوط قطعـة ثلـجية
عــلــيــهــا  وبــعــد مــرور عــشــر ايــام
اصــيــبت بــحـالــة فــقـدان الــوعي مع
ازرقاق االطراف وهبوط االوكسج
وانـخـفـاض ضـغط الـدم).واشـار الى
انه (اسـتـدعى فـريقـاً طـبـياً مـتـكامال
ريضـة الى ردهة االنعاش وادخـال ا
الـبـاطـني لـيـتضـح بان لـديـهـا خـثرة
دمـوية كـبيـرة ومتـحركـة في اجلانب
ـن من الـقـلب مع عالمـات خـثـرة اال
رئــويـــة حــادة).وتــابع ان (الــفــريق
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الـــزمت هـــيــئـــة الــنـــزاهــة الـــعــام 
ـشـبـوهـ بـكـسب غـيـر ـوظـفـ ا ا
مـــشــروع في تــقـــد كــشف الــذمــة
ـالـيـة عـنـد ورود شـكـاوى بـحـقـهم ا
تـشيـر الى حالة تـضخم بـأموالهم 
وحتــتـض بــغــداد الــيــوم االربــعــاء

ثلي جـمعيات ومـنظّمات عـدد من 
ـيـة وشـخــصـيـات قـانـونـيـة وأكـاد
وإعـالمـــيــــة عــــربــــيــــة ذات صــــلـــة
ـــوضـــوع مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســاد
ومـنـاقـشـة مـواضـيع مـهـمـة تـتـعـلق
نـهوبة بـقضـايا اسـترداد األمـوال ا
ـهـربـة وإيــجـاد الـسـبل واألصــول ا
الـكفيلة بـتيسيرعمـليات استردادها

الــعـامــة في بـيــان تـلــقـتـه (الـزمـان)
ـؤتـمـر سـيسـتـمـر الـيوم امس ان (ا
االربــعـاء وغــد اخلـمـيس  بــرعـايـة
رئـيس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظمي
ـــشــاركــة امـــ عــام اجلـــامــعــة و
الـعربـية احمـد أبو الـغيط وعدد من
وزراء الــــعـــدل ورؤســـاء مــــجـــالس
قــضـاء وأجـهـزة رقـابـيـة فـضالً عن

ؤتـمر الـدولي السترداد فـعالـيات ا
ـشاركـة عربـية نـهوبة   األمـوال ا
ـــنـــاقـــشـــة احلـــلـــول واجـــنـــبــــيـــة 
ـكن أن تـسـهم ــعـاجلـات الـتـي  وا
فـي إلــزام الــدول احلــاضـــنــة لــتــلك
دانـ بجرائم األمـوال واألصول وا
ية الـفساد بقرارات االتـفاقيات األ
والــدولـيــة. وقـالت هــيـئــة الـنــزاهـة

احمد غني اخلفاجي
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ياه من الروافد نـتيجة لقـطع إيران ا
الـنـابـعـة من أراضـيـهـا والتـي تصب
داخـل الـعـراق حــتى حتـولـت االنـهـر
داخـل ديالـى الى تـرع جـافـة ال حـياة
فـيها وأصـبح ماء الشـرب في العديد
مـن قــرى ومـــدن احملـــافـــظــة صـــعب
ـــنـــال) . وأضـــاف الـــدهـــلـــكي  ان ا
(هــنــاك الــعــديـد مـن أوراق الـضــغط
ـفــاوض الـعـراقي الــتي يـسـتــطـيع ا
اسـتــخـدامـهـا خالل زيـارته احلـالـيـة
الـى ايـــران ومن بــــيـــنـــهــــا الـــورقـــة
الــتــجــاريــة عــلى اعــتــبــار ان حــجم
االسـتـيـراد من ايـران يـفـوق الـعـشرة
مـــلــيــارات دوالر اضــافــة الى ورقــة
شترك الـسياحة الـدينية والتـعاون ا
في مـيادين شـتى بغـية الـضغط على
إيـران وثـنـيـهـا عن  اسـتـخـدام حـرب
ــيـاه الــتي تـمــارسـهـا  فـي الـعـراق ا
عــــمــــومـــا وفـي مــــحـــافــــظه ديــــالى
خـصوصـا التي حـصلت في الـصيف
احلــالـي )  مـشــددا عــلـى  ( أهــمــيـة

ـمـثلي احملـافـظـة على اطالع الـوفـد 
نــتـائج احلـوارات الـتي حـصـلت في
طــهـران مع اجلــانب االيـراني فــيـمـا
لف ألهميته وارتباطه يـتعلق بهذا ا
ـــصـــيـــر االف الـــعـــوائل فـي هــذه

احملافظة ) .

احلـــــــرارة في بـــــــغــــــداد  40 وفـي
مـحـافـظـتي الـبـصـرة ومـيـسـان 43
درجــة مــئــويــة) وتــابع ان (طــقس
يـوم غد اخلـميس سـيكـون صحواً
ودرجــات احلـرارة مــقـاربــة لـلــيـوم
الـــســـابق).وأعـــلـــنت الـــســـلـــطــات
ان الـــفـــيـــضـــانــات الـــســـودانـــيــة 
ــوســمـيــة في الـبـالد خـلّــفت هـذا ا
الــعـام أكـثـر من  80 قـتـيـالً ودمّرت
ـنـازل.وقال كـلّـيـاً أو جـزئـيـاً آالف ا
ـــتــحـــدث بـــاسم اإلدارة الــعـــامــة ا
ـدني عـبــد اجلـلــيل عـبـد لــلـدفــاع ا
الـــرحــيم ان ( 84 شـــخــصـــاً لــقــوا
مـــصـــرعــهـم وأصــيب  67 آخـــرون
بــجـروح في  11 واليــة بـالـسـودان
مـنـذ بدايـة موسم األمـطار) مـؤكدا
ان (الـفيـضانات دمّـرت نحو 8400
مــنـزل وأحلـقت أضـراراً بـأكـثـر من
 72 ألـف مــنــزل في ســائــر أنــحــاء

البالد). 
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دعـا الـنائب عـن محـافظـة ديـالى رعد
الـدهلـكي رئيـس احلكومـة مصـطفى
الـكـاظـمي الى الـتـركـيز خـالل زيارته
ياه   احلـالية الى ايران على ملف ا
مـؤكــدا انه تـسـبب بـخـسـائـر كـبـيـرة
لــلــشــعب الــعـراقـي عـمــومــا وابــنـاء
ديـالى خـصـوصا.وقـال الـدهـلكي لـ (
الــزمـان ) امس ان  ( هـنــاك الـعـديـد
ـهـمـة الـتي ـلـفـات احلـيـويـة وا من ا
ســيــنـــاقــشــهــا الــوفــد الــعــراقي في
طــهـران لـكن مــا يـعـنــيـنـا بــالـدرجـة
االولى كــمــمـثــلــ حملـافــظــة ديـالى
ـيـاه عـلى اعـتـبار ان ـلف ا يـرتـبط 
ديـــالى الـــتي تــمـــثل ســـلــة الـــعــراق
الــغـذائــيـة تــعـيش الــيـوم أوضـاع ال
حتـسد علـيها وهنـالك مخاطـر كبيرة
ــقـبل ــوسم الـزراعي ا فـي انـهــيـار ا
ـــوت عــــلى الــــزراعـــة واحلــــكم بــــا
وانــعـدام الـثــروة احلـيــوانـيـة فــيـهـا
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ـالـيـة مـؤكـدة ان قـانـونـهـا الـذمــة ا
ـــعــــدل نص عـــلـى تـــكــــــلـــيف اي ا
مــوظـف بــذلك في حــال تــردُ بــحــقه
مـعـلـومـات تـشـيـر إلى الـكـسب غـير

شروع .  ا
وقــال مـديـر عـام دائـرة الـوقـايـة في
الـهيئة علي قاسم في تصريح امس
ان (دائـــرته تــقــوم بــإعــداد جــداول
دوريــة بــالــتــحــري والــتــقــصي عن
ـنــقـولـة ـنــقـولــة وغـيــر ا األمــوال ا
ــشــمــولــ بــتــقـد لــلــمــكــلــفــ ا
ــالـيـة من اســتـمـارة كــشف الـذمـة ا
خـالل فـرق تـقصّ خـاصـة) مــشـيـرا
إلـى ان (هــــــــذه االجـــــــراءات تــــــــتم
بـالــتـنـسـيق مع اجلـهـات الـرسـمـيـة
ذات الـــعالقــة)  وتــابع ان (اعــمــال
الــتـقـصي والــتـحـري تـتم مــقـاطـعـة
صرح بها علومات ا نـتائجها مع ا
ـكـلَّف في استـمـارة كشف مـن قبل ا
ـالــيـة وان هــنــاك شـعــبـة الــذمــة ا
مختصة بالتدقيق والتحليل وإبداء
الـرأي الـفني الـنـهائـي بشـأن وجود
حـالة تضخم في األموال من عدمه)
ومـضى الى الـقول ان (دائرتـه تتبع
ـوظـفــ غـيـر اآللــيـة نـفــسـهــا مع ا
ـشـمولـ بـتقـد اسـتمـارة كشف ا
الــــذمـــة ويــــتم الــــتـــكــــلـــيف بــــعـــد
اسـتـحصـال مـوافقـة رئاسـة الـهيـئة
في حــال تــرد بــحــقــهم مــعــلــومـات
تُــــشـــيــــر إلى حــــالــــة تـــضــــخم في
أمـوالـهم) ولــفت الى ان (الـتـكـلـيف
يـتـضـمن تـقـد إقـرار بـالكـشف عن
ذمــته اســتــنــاداً لــقــانــون الــهــيــئـة
ـــشــروع رقم 30 والـــكـــسب غــيـــر ا
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ــراصــد الـــزلــزالــيــة في ســـجــلت ا
الــهــيـئــة الـعــامــة لالنـواء اجلــويـة
هـزة ارضية الـتابـعة لوزارة الـنقل 

في محافظة السليمانية. 
وقــالت الــهـيــئـة في بــيـان امس إن
(هـــزة أرضــيــة بــقــوة   3.5 درجــة
ضـربت منطقـة كالر بالسلـيمانية)
واضـاف ان (العزة وقـعت على بعد
 30 كـيلومترا من مـركز مدينة كالر
وبــعــمق ثــمــانــيــة كــيــلــومــتـرات).
وتـوقـعت الـهيـئة  ان يـكـون طقس
الــيـوم االربـعـاء صــحـوا وال تـغـيـر

بدرجات احلرارة. 
وذكـر بـيان لـلهـيئـة تلـقته (الـزمان)
امـس (طــــقـس الــــيـــــوم األربــــعــــاء
ســــيــــكـــــون صــــحــــواً في عــــمــــوم
احملــافـظـات وال تــغـيـر في درجـات
احلـــــرارة وســـــتـــــكـــــون درجـــــات

رعد الدهلكي
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طارات الى الديار فوجت الـهيئة العليا للحج والعمرة  2653 معتمرا من ا
قـدسة.وقـالت الـهيـئة في بـيـان تلـقته (الـزمـان) امس انهـا (فوجت 2653 ا
نورة بالـتعاون مع سلطة ـدينة ا طارات العـراقية الى مطار ا معـتمرا من ا
ـدني عبر طـائرات اخلـطوط اجلويـة العـراقية) مـشيرا الى (نقل الطـيران ا
1789 مـعتـمرا عـبر مـطار بـغداد و 156 مـعتـمرا عن طـريق مطـار اربيل و
414 معتمرا عبر مطار النجف و 294 معتمرا عبر مطار البصرة) مؤكدا
ان (عمـلية التـفويج تسـير بانـسيابيـة عاليـة وفق اجلداول واالوقات اخملطط
ـعـتــمـرين مـلــتـزمـون بــالـضـوابط واإلجــراءات االحـتـرازيـة لــهـا  كـمــا ان ا

والتعليمات الصحية الالزمة). 
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فــاز وزيــر الــشـبــاب والــريــاضـة
ــنـصب رئـيس عــدنـان درجـال 
احتـاد كـرة الـقـدم  أمس الـثالثاء
فـي االنـتـخــابـات الــتي جـرت في
فــــنـــــدق بــــابل بـــــبــــغــــداد وذلك
بـحصوله على  48 صـوتا مقابل
نـافـسه شرار حـيدر.  16صـوتـا 

طـالب بـ 15 صـوتاً ضـمن الـكوتا
الـنـسويـة.و تعـد اول امرأة تـفوز
بـعضوية االحتـاد منذ عام 2003
 . فـيمـا اعلـ حيـدر انه سيـجهز
ــلف االعـتـراض وسـيـتـوجه الى
مـحكمـة كاس الدولـية لالعتراض
عــلى اخلـروقــات الـتي شـهــدتـهـا

االنتخابات.  
rOK  ÊUD  ∫W b  

ــكـتب الـتـنـفــيـذي عن فـوز كـوفـنـد ا
عـبـد اخلـالـق مـسـعود بـ 48صـوتـاً
ورحـيـم لفـته بـ 41 صـوتـاً وأحـمـد
ـوسوي  37 صـوتـاً وفراس بـحر ا
الـعلوم  34 صـوتاً وغـالب الزاملي
 31 صـوتاً ومـحمـد ناصـر شكرون
 31 صـــوتـــاً ويـــحـــيـى زغـــيــر 39
صــوتــاً وخــلف جالل  37 صــوتــاً
وغــا عــريـبي  29 صــوتــاً ورشـا

ـنصب رئـيس االحتاد االنـتـخابـات 
ـرشحـ لـلمـنصب احملـصـور ب ا

عدنان درجال وشرار حيدر .
وبــعــد اجــراء الــتــصــويت الــسـري
والـعد والـفرز لـ  65 صـوتا لـلهـيئة
الـعـامة تـب أن  64 ورقـة صـاحلة
وورقـة واحـدة غـير صـاحلـة بـسبب

. وضع عالمتي  X على االسم
وأسـفرت النتائج النهائية لعضوية

ـنـافـسـات انـتـخـاب علي وشـهـدت ا
ــــنــــصب الــــنــــائب األول جــــبــــار 
ــنـصب الـنـائب ويــونس مـحـمـود 
الـثـاني بـالـتـزكـيـة وجـرت بـاشـراف
رئـيس وأعضـاء الهـيئة الـتطـبيـعية
ــكــلـفــ من قــبل االحتــاد الـدولي ا

لكرة القدم.
وأعــلن رئــيس الــتـطــبــيـعــيــة إيـاد
بـــــنـــــيــــان فـي الـــــبــــدء عـن اجــــراء

الـوطنـية مع االحـتفـاظ بالـرابط اخلاص
بـالشـهادة في الـهاتف لـغرض عـرضها ا
كن تعديل عند احلاجة اضافة الى انه 
ـعلومات اخلاصـة باالسم و العمر فقط ا
قـبل اجراء الدفع االلكتروني) وتابع انه
(بـاالمكان طباعـة الشهادة الدولـية للقاح
ـطـارات او وعـرضـهــا عـنـد الـطـلب في ا
ـــنـــافـــذ احلـــدوديـــة او االحـــتـــفـــاض ا
بــالــبـاركــود اخلــاص بــهـا) مــبــيــنـا ان
(نـفاذيـة شهـادة اللـقاح الـدوليـة هو عام
واحــــــدة فــــــقط مـن تــــــاريخ االصــــــدار
االلـــكــتــروني) مـــؤكــدا (اصــدار اوامــر
اداريــة من وزارة الـصـحــة لـتــخـصـيص
منافذ خاصة باصدار الشهادات للتلقيح
بـاشـرة والـورقـية الـدولـيـة بالـطـريـقـة ا
عبر منافذ تلقيحية محددة وسيعمل بها

قبلة). في االيام ا

W∫ اعضاء الهيئة اجلديدة الحتاد كرة القدم بعد انتخابات امس  O

فـي وســعــهــا من أجل ضــمــان األمن
ــــنــــاطق واالســــتـــــقــــرار في تــــلـك ا
واالرتــقـاء بـاخلـدمـات فـيـهـا وفي كل
ـــنــاطق كـــردســـتــان) مـــؤكـــدا ان (ا
احلـدودية غنـية بالثـروات الطبـيعية
وســـــنــــواصـل اجلــــهـــــد لالرتـــــقــــاء
بـالـقـطـاعـات الـصـنـاعـيـة والـزراعـيـة
نـاطق وعموم والـسيـاحية في تـلك ا
االقـليم) مـعـرباً عن أمـله بأن (يـعمل
ــنــطــقـة عــلى تــقـد مــديــري هـذه ا
أفـضل اخلدمات للمـواطن وتطبيق
قــانـون اإلصالح  والســيـمـا ان هـذه
ــكن أن تــصــبح مــديــنـة ــنــطــقـة  ا
ـا ســيـاحـيــة لـيس فـقط لإلقــلـيم وا
نطقة بأسرها) وتابع ان لـلعراق وا
(احلــــكــــومــــة تــــعــــهـــدت بــــتــــوزيع
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واضــــطــــهــــاد خالل مــــراحل عــــدة من
الـتاريخ. ووفقا لبعض التقارير قضي
عــلى نــصـف هــذه األقـلــيــة خـالل غـزو
ـنـاطقـهم قام به الـبـاشتـون السـنة في
نـهايـة القـرن التـاسع عشـر.ولم تتوقف
مـعاناتهم عام  2001مـع رحيل طالبان
عن الــســلـطــة بل اســتـمــر اسـتــهـداف
الـهزارة عبر هـجمات نفـذها متشددون
اضية.وقتل 50 خالل الـعشرين سنـة ا
شـخصا من هـذه األقليـة في أيار/مايو
ـــاضـي في هـــجـــمـــات وقـــعت قـــرب ا
مــدرســة لـــلــبــنــات في حي في كــابــول
يـسـكنه الـهـزارة. وكان مـصـطفى جنل
الـشيخ بصير وعمره  21عـاما يجلس
فـي إحــدى زوايـــا الـــغـــرفـــة ويــنـــصت

بانتباه للحوار مع والده
.ويــقـول الـشـاب الـذي ولـد في الـعـراق
بــــــأنـه (عــــــراقي مـن األعــــــمــــــاق) رغم

جنسيته األفغانية. 
ويـضيف بلهجة النجفي (أنا ال أتكلم
الـداري جـيداً) مـضـيفـا (أفـضل البـقاء
هـــــنــــا فـي الــــنـــــجف أآلمـن أكــــثـــــرمن

أفغانستان).
وشـهـد الـعـراق خالل الـعـقـود األخـيرة
حــروبـا وصــراعـات وأزمـات ومع ذلك

يبدو وكأنه مالذ آمن للبعض.

الـــعــودة إلى أفــغــانـــســتــان يــجب أن
نذهب).

و أعـربت إيـران عن أسفـها االثـن ألن
احلـكومـة التي شـكلـتهـا حركـة طالـبان
فـي كــابــول ال تــمــثل جــمــيع األفــغــان
ودعـت "جميـع األطراف" إلى الـتفاوض

ثلة للتنوع. لتشكيل حكومة 
ـتحـدث بـاسم وزارة اخلارجـية وقـال ا
اإليـــرانــيـــة ســـعــيـــد خــطـــيب زاده في
مــــؤتــــمـــر صــــحـــافـي في طــــهـــران إن
ـؤقـتـة لـيـست (احلــكـومـة األفـغـانـيــة ا
بــالـتــأكـيــد احلــكـومــة الـشــامـلــة الـتي
يـتوقـعهـا اجملتـمع الدولـي وجمـهورية

إيران اإلسالمية).
¡«—“Ë ¡ULÝ«

بـعـد اسـتـعادة الـسـلـطـة في كـابول في
15 آب/أغـــســطـس أعــلـــنت طــالـــبــان
ـــاضـي أســـمــــاء الـــوزراء الــــثالثــــاء ا
الــرئــيـســيــ في حـكــومــتـهــا وهم من
طـالبان وجـميعهم تـقريبًا يـنتمون إلى
مـجموعـة البشتـون ومن بينـهم العديد
من الــشـخــصـيــات الـتي كــانت مـؤثـرة
لـلـغـايـة عنـدمـا فـرضت طـالبـان نـظـامًا
مــتــزمــتًــا وقــاســيًــا بــ عــامي 1996

و.2001
كـــــان خــــطــــيـب زاده قــــد دعــــا في 23

ان السبب في تـدهور البـلد وتراجـعه وتخلـفه في جميع اجملـاالت وغرقه في ركـام الفساد
والتـزوير والتضلـيل والفوضى منذ  18عامـا  كان بسبب سوء التـخطيط وغياب الصدق
ناسب في ـسؤولية وانـعدام اخلبرة وعدم وضع الـشخص ا والغيرة الـوطنية والـشعور با
ـناسب. و من خـالل الفـوضى وجتاهل الـقوانـ وتواطئ بـعضـهم البـعض االخر ـكان ا ا
نـظومـة السـيـاسيـة الفـاشلـة  ألنهم جـميـعا يـلتـقون فصـار كل سارق وفـاسد جـزءا من ا

على غاية واحدة هي نهب ثروات البالد والعباد.
من يتعـامل مع وطنه على انه مـشروع مؤقت ويـستبـيحه فهـو سارق وفاسـد .ومن  يلهث
ـكـاسب ويحـصل الـيهـا بال كـفـاءة فهـو يـرشي ويتـامـر. الن وصوله الى ـناصب وا وراء ا
مـنـصبه بـال كفـاءة غـايته نـهب الـوطن. فـمن يتـجـاوز على الـقـوانـ إلنقـاذ الـفاسـدين فـهو

فاسد ويفتقر للشرف الوطني.
جـلس النـواب أو  بأي ـسؤولـية في األحـزاب أوزيـرا أو عضـواً  واقع ا إن من يـكـون 
ـنصب ثم يـغمض عـينـيه عن فسـاد وتالعب ووساطات ورشـا مدمـرة تزكم أنـوف الناس
فهو سارق. ومـن يشجع على الفساد والنهب وتدمير البالد فهو من (حيتان الفساد). إن
ـا فـئــته أو طـائــفـته أو حـزبه دون من  يــقـوم بـتــعـيـ أبــنـائه و األقــربـاء واألصـدقــاء ور
صلـحة الوطن فهو حتصيل علـمي وكفاءة على حـساب كفاءات الـشعب األخرى مفـرطاً 

فاسد .
على مدى 18سنه ماضيـة ونحن نرى البلـد يوماً تلو اآلخر يـغرق في مستنـقعات الفساد
ـنـاقصـات وعـقود مـشـاريع وهمـية ـتـاجرون  ـالي واإلداري والسـيـاسي. ويتالعب به ا ا
لـقـاء"الكـومـشنـات"الـتي اصبـحت طـريـقهم البـرام صـفقـات الـفـساد.  هـنـاك  الكـثـير من
شاريع احلكـومية التي مدتها سنتان او ثالثة لـتمضي عليها ١٠ سنوات واكثر من دون ا
أن تـنتهي وعـند انتـهاء بعـضها جنـدها غيـر صاحلة أو حتـتاج إلى صيـانة فوريـة بتكـلفة
ـشـاريع عـلى طـول خريـطـة الـعـراق الـيوم بـاهـظة تـعـادل قـيـمـتهـا أو تـزيـد! وكم من هـذه ا
صـرف علـيـها مـليـارات الـدوالرات والزالت معـطـلة? ونـرى  هنـاك  من  يـقف من بعض
تـعمد الـذي يحسن قـيادة نهـب ثروات البلـد  وآخرون فمـوقفهم أصـحاب القـرار موقف ا
ـسـؤولـيـة وهم ال ـنـصب وا . فـهـؤالء هم من وصـلـوا الى ا ـتـفـرج الـعـاجـز واخملـجل هـو ا
ـعرفـتهم أنه ال قـيمة ـناصـبهم  لـكون  ابـسط مؤهالت لـها. ولـهذا نـراهم  يتـشبـثون 
طـالب أصحاب الـنفوذ من لـهم وال وجود من دونهـا. فيـقبلـون باستـخدامهم وتـسخـيرهم 
احزاب الـسلـطـة.خاصـة بعـد تـفشي حـاالت الفـسـاد متـعددة األوجه في مـخـتلف مـفاصل
احلـياة بـسبـب الدور الـسلـبي للـطبـقـة السـياسـية الـفاشـلة والـفـاسدة الـذي تعـكسه نـتائج
قـراراتـهم الـتي التـصب في مـعظـمـهـا في مصـالح الـشـعب والـتي كـانت سبـبـا في ضـياع
اديـة والتضحية بثـوابتهم الوطنيـة لصالح أفكار ومصالح ثرواتهم ومقـدراتهم البشرية وا
دول أجـنبـية ومـخـلفـة وراءها أزمـات في كل شيء. جـيش من العـاطلـ حتـول قسم مـنهم
الى متسـول وأخر الى الجئ داخل وخارج الوطن وثالث امـتهن الفساد بعد ان توقفت
ـصانع الوطـنية الـتي كان يعـيش في كنفـها عدد من الـعوائل والتي كـانت تسد ـعامل وا ا
شروط من قبل األطراف األجنبية التي التريد واطـن بسبب التبادل التجاري ا حاجات ا
للعـراق خيرا. وهذا ما اكده الوزير السابق وعضو مجلس النواب احلالي محمد صاحب
ستورد يدخل التسوي صناعة الدراجي بقـوله وباحلرف الواحد:( التصنع حتى نخـلي ا
شـتريـد انـطيك واذا تـسوي صـنـاعة انـعل والـديك) !  ولهـذا الـوضع يزداد سـوءا وظراوة
زيد من الكـوارث. سيما ان  انـتفاضـة شباب تشـرين قربت النار يوم بعد اخـر وينذر بـا
ـتنفـذين في الكـتل السيـاسيـة واحزاب السـلطـة ألنهم سيـفقدون من مـصالح اللـصوص ا
عمالئـهم ولـصوصـهم . فاخـتلـفوا في وسـيلـة الدفـاع عن مصـاحلهم لـكن جائـحة كـورونا
ارس حـقوقنا واحـترام ارادتنا أوقفت احليـاة في البالد بشـكل تام. اليس من حقـنا ان 
كـما كـفـلـة لـنا الـدسـتـور? الـيس من حـقـنا ان نـعـامل بـالـتـساوى دون تـمـيـيـز ال احـد على
احد?الـيس من حقـنا وحـقكم بـسلـطات مـستقـلة التـغول ال احـدها عـلى االخرى وكـما اكد
عـلى ذلك الـدســتـور? ام قـدرنـا أن نـعـيش حـقـبـتـهم الـســوداء لـنـواجـهـهم نـحن بـالـتـظـاهـر
والـتـنـديـد الـسـلـمي ويـواجـهـونـنا بـقـوة الـسالح وال عـزاء لـلـوطـنـيـة الـتي صـارت بـضـاعة

للمتاجرة لديهم. و
قـدرنـا أن نـعـيش حـقـبـتـهم الــسـوداء لـنـواجـهـهم نـحن بـالـتـظـاهـر
والـتنـديد الـسلـمي ويواجـهونـنـا بقـوة السالح وال عـزاء للـوطنـية

التي صارت بضاعة للمتاجرة لديهم..

ويـعرب الشـيخ هزاره محـمد تقي الذي
تــزوج قـبل عــام في بـلـده ويــتـحـدّر من
مــــديـــنــــة هـــرات الــــواقـــعــــة في غـــرب
أفـغـانسـتان عـن أمله في أن يـعود الى

بالده.
ويـضيف الطالب الذي يواصل دراسته
مــنــذ نـحــو ست ســنــوات في الــنـجف
بــقــلق (أمي وأخــتي وزوجــتي هــنـاك
ــكــنــهن أخــاف عـــلــيــهن الــنـــســاء ال 

رافقة أزواجهن). نزل إال  مغادرة ا
خالل ســيــطــرة طــالـبــان ســابــقــا عـلى
أفــغـانـسـتـان لـم يـكن يـسـمـح لـلـنـسـاء
ــنـــزل من دون مــرافق بـــاخلــروج مـن ا
يـكـون أحد افـراد الـعائـلـة لكن ال يـبدو

أن هذا يطبق حاليا.
ويـقول تقي (ال أدري كـيف نحصل على
جـواز سـفر أو تـأشيـرة فلم تـعد هـناك

دولة في أفغانستان).
ويـحـلم الـشيخ قـربـان علي ( 26عـاما)
بــدوره بــالــعــودة. ويــقــول رجل الــدين
الــوقـور الـذي يـتـحــدر من مـديـنـة مـزار
شـريف الواقـعة في شمـال أفغانـستان
الـوضع هنـاك ال يسمح لـلطلـبة (الدين)
بـنـشـر تعـالـيمـهم .لـكـنه يسـتـدرك قائال
ـرجعية أعـلى سلطة بـأنه إذا طلبت (ا
ديــنـيــة حــيث يـدرس في الــنــجف مـنه

بغداد

آب/أغــــســـطـس كل اجلـــمــــاعـــات وكل
الـتـيـارات الـسـياسـيـة في أفـغـانـسـتان
إلـى االمــتــنــاع عن اســـتــخــدام الــقــوة
واالنــــخـــراط في مـــســــار الـــتـــفـــاوض
واحلـوار مـؤكـدا أن (جمـهـوريـة إيران
اإلسالمـية حتتـفظ بقناة اتـصال دائمة
مـع كــافـــة األطــراف الـــســيـــاســـيــة في

أفغانستان).
اتـسمت العـالقات بالـتوتر الـشديد ب
إيــران وطـالـبـان خالل حــكـمـهم إلمـارة
أفـغانـستـان اإلسالمية ((1996-2001
الـتـي لم تـعـتـرف بـهـا طـهـران مـطـلـقًـا
ولـكن بدا أنها ترسم تقاربًا مع طالبان
فـي األشــهــر األخـــيــرة.غـــيــر أنه في 6
أيـلـول/سـبتـمـبـر أدانت طهـران بـشدة
هـجوم طالبان على وادي بانشير آخر
معقل مقاوم لها في أفغانستان قبل أن
تـعـلن احلـركـة سـيطـرتـهـا بـشـكل كامل

على البالد.
امـتــنـعت جـمـهـوريـة إيـران اإلسالمـيـة
الـتي تـشـتـرك مـع أفـغـانـسـتـان بـحدود
تمتد ألكثر من  900كيلومتر حتى اآلن
عن انـتـقاد حـركـة طالـبـان بعـد تـوليـها
الــــــســــــلـــــــطــــــة في كـــــــابــــــول في 15

آب/أغسطس.
ـــتـــحـــدث بـــاسـم اخلـــارجـــيــة وقـــال ا

اإليــرانـيـة االثــنـ (عـلــيـنـا أن نــنـتـظـر
ونـرى كيف تستـجيب طالبـان للمطالب

الدولية).
وتـخـشى إيـران الـتي تـستـقـبل بـالـفعل
أكـثر من ثالثة مالي أفغاني من تدفق
جـديد لالجـئ عـلى أراضيـها.في وقت
الحـق من اليـوم جـدد وزيـر اخلـارجـية
اإليـرانـي حـسـ أمـيـر عـبـد الـلـهـيـان

مـــــــــــــوقــف بـالده مـن الــــــــــــــوضـع فـي
أفـغــانـسـتـان خالل اتـصـال هـاتـفي مع
نـظيـره البريـطاني دوميـنيك راب.أعلن
أمــيــر عــبـد الــلــهــيــان أن إرسـاء األمن
واالســتـقـرار في أفــغـانـســتـان مـرهـون
بـإقـامـة حـكـومـة شـامـلـة تـشـارك فـيـهـا
كـافــة اجملـمـوعـات االتـنـيـة األفـغـانـيـة

وفق ما نقل عنه بيان اخلارجية.
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{ الـنـجـف (الـعراق) ,أ ف ب) - يـقضّ
ستقبل مضاجع اخلوف والقلق على ا
مــجـمـوعـة من رجـال الــدين من طـائـفـة
الـهزارة الـشيـعيـة يتلـقون عـلوم ديـنية
في مـــديــنــة الــنــجف الــعــراقــيــة بــعــد
ســيــطــرة طـالــبــان عــلى الــســلــطـة في
أفـغانـستـان.ب هـؤالء الطـلبـة الشيخ
عـــلي بــصــيـــر الــذي جــلـس في غــرفــة
تــوزعـت فــيــهــا مــكـــتــبــات وضع عــلى
رفـوفها نـسخا من القـرآن وكتبـا دينية
وعــلّـق في ســقــفـــهــا مــروحــة تــواصل
دورانــــــــهــــــــا فـي أيــــــــام الــــــــصــــــــيف
الـالهب.وأمـضى بــصـيـر  17عــامـا من
عــمـره ( 51ســنــة) في دراســة الـعــلـوم
ـدرسة الدينية الـدينية في (احلوزة) ا
العريقة إلعداد رجال الدين الشيعة في
ـقـدسـة الـتـي يـتـوافـد الـيـهـا الــنـجف ا
ماليــ الـشـيـعـة كل عـام لـزيـارة مـرقـد

األمام علي بن أبي طالب.
تـخـتفي ابـتـسامـته بـينـمـا يتـحدث عن
صـعوبـة العـودة إلى بلـده الذي أصبح
مـنـذ منـتصف آب حتـت سيـطرة حـركة

تطرفة.  طالبان اإلسالمية السنية ا
ويــقـول لـوكـالـة فــرانس بـرس (أتـمـنى
وأريـد الـعودة إلى أفـغانـسـتان خلـدمة
شـعـب أفـغـانـسـتـان لـكن الـوضع لـيس

طـبيـعيـا حالـيا هـناك). والـهزارة أقـلية
ئة شـيعية تشكّل ما ب  10إلى  20با
من ســـكــان أفــغــانــســتــان الــذي يــقــدّر
عــددهـم بـحــوالى  40مــلــيـون نــســمـة.
وحتــدثت تـقـاريـر عن تـعـرّض أفـرادهـا
جملـازر قضى خـاللها اآلالف عـلى أيدي
ــتـــشــددة إبّــان احلـــركــة اإلسـالمــيـــة ا
سـيطرتها على احلكم ب عامي 1996

و2001.
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وال تــزال ذكـريــات األعـمــال الـوحــشـيـة
الـتي ارتكبها عناصـر طالبان عالقة في
أذهـان العـديد من األفـغان وهي تـشكل
مـصـدر قلق لـلـشيـخ بصـيـر الذي يـقول
(أخـي وأختـي في أفـغـانـسـتـان. احلـمد
لــلـه هم بــعــيــدون عـن الــعــاصــمــة في
نعه الـريف وهما بخـير). لكن ذلك ال 
مـن الــــشـــعــــور بــــاخلــــوف إزاء كــــيف

ستسيطر حركة طالبان على الشيعة.
ويــعــرض الــشـــيخ مــقــطع فــيــديــو في
ـا جــهـازه احملـمـول يـتـضــمن مـشـاهـد 
ارسه عـناصر طـالبان يـقول إنه قـمع 
ضــــد تــــظـــــاهــــرة.مــــؤكــــدا أن "الــــذين
يــتـظـاهـرون هم مـن الـهـزارة".وتـعـرّض
الـهـزارة الـذين يـسـهل الـتـعـرّف عـلـيهم
لـــســـمــاتـــهم اآلســـيـــويــة لـــتـــهـــمــيش
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وانـتـقـد بـوتـ لدى اسـتـقـبـاله نـظـيره
الــســـوري بــشــار األســد وجــود قــوات
أجــنـبـيـة في سـوريـا ورحب بـاألضـرار
ـعـارضة الـهـائـلـة الالحـقـة بـفـصـائـل ا
واجلــهـاديــ عـلى مـا أفــاد الـكــرمـلـ

الثالثاء.
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وخـالل هذا الـلـقـاء الـذي جـرى االثـن
اعـتـبـر بـوتـ أن (اإلرهـابـيـ تـكـبدوا
أضـــرارا هــائـــلــة فـي ســوريـــا ) حــيث
تـسـيـطـر القـوات احلـكـومـيـة على "90

ئة من األراضي السورية. با
لـكن بـوتـ رأى علـى ما جـاء في بـيان
ــشـــكــلــة صـــادر عن الــكـــرمــلـــ أن (ا
الــرئــيــســيــة في ســوريـا هـي الـتــدخل
األجــنـبي في أراضـيــهـا). وأكـد بـوتـ
ـسلـحـة األجـنبـيـة مـوجودة (الـقـوات ا
ـــتــحـــدة في مـن دون قــرار مـن األ ا
بـــعـض مـــنـــاطق الـــبالد في انـــتـــهـــاك
بـطــبـيـعـة احلـال لـلـقـانـون الـدولي مـا

لــقـوات الــنـظــام الـســوري بـاســتـعـادة
مـــنـــاطـق خـــســـرتـــهـــا أمـــام فـــصـــائل
ـــعـــارضـــة واحلــركـــات اجلـــهـــاديــة. ا
ولـــروســــيـــا قـــواعــــد عـــســـكــــريـــة في
سـوريا.ونـظمت جـوالت محـادثات عدة
ـتـحدة لـكـنـهـا لم تـفلح بـرعـايـة األ ا
فـي وضع حد لـلعـنف في سوريـا حيث
أدى الــنــزاع إلى ســقـوط نــحــو نـصف
مـليون قتـيل ونزوح مالي األشخاص
مــنـذ الــعـام 2011. وأعــلن حــزب الـله
ـازوت اإليــراني ســيـصل اإلثــنــ أن ا
بـراً إلى لـبـنـان بدءاً من اخلـمـيس آتـياً
مـن ســوريـــا حــيـث أفــرغـت الــبـــاخــرة
األولى حـمولتها في مـرفأ بانياس في
إطــار مــســاعــيه لــلــتــخـفــيف مـن أزمـة
مـــحــروقــات حــادة عــلـى وقع انــهــيــار
اقـتصادي مـتسارع. وكـان األم العام
لـلـحـزب حـسن نـصـرالـله أعـلـن الـشـهر
ـازوت ــاضي أن بـاخــرة مـحــمـلــة بـا ا
سـتبـحر من إيـران الداعـمة الـرئيـسية

يــحـــول دون بــذل اجلــهــود الــقــصــوى
لــتــعـزيــز الــبالد والـتــقــدم عـلـى طـريق
إعـادة الـبـنـاء). وأكـد الـرئيـس الروسي
أن (نـظيـره السـوري بشـار األسد يـبذل
الـــكــثــيــر إلقـــامــة حــوار مـع خــصــومه
). وحــيـا بـشـار األسـد من الــسـيـاسـيـ
جـهته اإلجنـازات الكـبيرة الـتي حقـقها
اجلــــيـــشـــان الـــســــوري والـــروسي في
حتـريـر األراضي وتـراجع اإلرهـابـي 
لـكنـه أشار إلى أن الـعمـليـة السـياسـية
الــتي بــوشــرت قــبل ســنـتــ تــقــريــبـا
تـــواجه عـــوائـق ألن هــنـــاك دوالً تـــدعم
اإلرهـابـيـ وليس لـهـا مصـلـحة في أن
تـسـتـمـر هـذه الـعـمـلـيـة بـاالجتـاه الـذي
يـحـقق االستـقـرار في سوريـا. وأضاف
(قــامـت بـعـض الــدول بــفــرض حــصـار
عـلى الـشعـب السـوري.. حصـار نـصفه
بـأنه غيـر إنسـاني.. غيـر أخالقي وغير
قـانوني). وتدخـلت روسيا عـسكريا في
ســـوريـــا في الـــعــام  2015مـــا ســـمح

ـازوت إلـى لبـنـان عـلى أن لـه ناقـلـة ا
تـليهـا بواخر أخـرى تباعاً من دون أن

يحدد وجهتها وآلية إفراغ حمولتها.
وأكّـد نـصـرالـله فـي خطـاب بـثـتـه قـناة
ـنــار الـتـابـعـة حلـزب الـله اإلثـنـ أنّ ا
الـبـاخرة األولى وصـلت لـيل األحد الى
مـرفأ بـانياس حـيث يفتـرض أن تنهي

االثن تفريغ حمولتها. 
ـفـتـرض أن يـبـدأ نـقـل هذه وقـال "من ا
ـقبل ـادة الى الـبقـاع يوم اخلـميس ا ا
الى مــنـطـقـة بـعــلـبك" في شـرق الـبالد
ـازوت قـبل بـدء حـيـث سـيـتم تـخـزين ا
تـوزيـعه.وأثـار إعالن نـصـرالله في 19
آب/أغــســـطس أن ســفــيــنـــة مــحــمــلــة
ـازوت سـتـنـطـلق خالل سـاعـات من بـا
إيـران انتـقادات سيـاسيـة من خصومه
الــذين يــتــهــمــونه بــأنـه يـرهـن لــبــنـان
إليــــران الـــــتي تــــتـــــعــــرض حلــــصــــار

اقتصادي وعقوبات.
وأعـلنت السلطات اللبنانية مرارا أنها

ـــالـــيــة مـــلـــتـــزمـــة في تـــعـــامالتـــهـــا ا
ـــصــرفــيـــة عــدم خــرق الـــعــقــوبــات وا
ـفــروضـة عـلى الــدولـيـة واألمــيـركــيـة ا
إيـــران.وأوضح نــصــرالـــله اإلثــنــ أن
حـــزبه اتــخــذ قـــرار وصــول الــبــواخــر
اإليـرانـيـة الى مـرفـأ بـانـيـاس لـلـحـؤول
دون "احـــراج" الـــدولــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة

وتعرضها "لعقوبات.
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وتـوجه بـالـشكـر الى الـقـيادة الـسـورية
الـتي "تـفـهمت ظـروف لـبنـان واخملـاطر
وســهّـلت احلــركـة في مــرفـأ بــانـيـاس..
وحـركــة الـنـقل الى احلـدود الـلـبـنـانـيـة
وســاهـــمت في تــأمـــ عــدد كــبــيــر من

الصهاريج".
وجـــاءت خـــطـــوة حـــزب الـــلـه الـــقــوة
دعومة الـسياسيـة والعسكريـة األبرز ا
مـن إيــــــــران عـــــــــلـى وقع أزمـــــــــة شح
احملـروقـات الـتي تـنـعكس بـشـكل كـبـير
على مختلف القطاعات من مستشفيات

وأفـران واتـصـاالت ومواد غـذائـية في
خـضم انـهـيار اقـتـصادي مـسـتمـر مـنذ
عـــامــ وصــنـــفه الــبــنـك الــدولي بــ
األسـوأ في الـعـالم مـنذ ?1850وخالل
ــاضـيــة تـراجــعت تـدريــجـاً األشــهـر ا
قــدرة مــؤسـســة كــهــربـاء لــبــنــان عـلى
ـنـاطق ما أدى تـوفـيـر الـتـغـذيـة لـكل ا
الى رفـع ساعات الـتقـن لتـتجاوز 22

 . ساعة يومياً
ـولدات اخلـاصة قـادرة على ولـم تعد ا
ازوت الالزم لـتغـطـية سـاعات تـأمـ ا
انــقـطـاع الـكـهـربــاء.وأكـد نـصـرالـله أن
هــــدف حــــزب الـــلـه "لـــيـس الـــبــــيع أو
ــســاعــدة في تــخـفــيف الــتــجــارة بل ا
ــعـانــاة عن الــنـاس" مــعـلــنـاً رغــبـته ا
بـتزويـد مرافق ومـؤسسات عـدة بيـنها
ـسـتـشـفـيات احلـكـومـيـة ودور رعـاية ا
الـعــجـزة واأليـتـام والـصـلـيب األحـمـر
ـدة شهر "كهبة ازوت  بـحاجاتها من ا

بشكل مجاني" في حال رغبت بذلك.

{ مـوسكو) ,أ ف ب) - أعـلن الكرمل
ــيـر امـس الـثـالثــاء أن الـرئــيـس فالد
تازة بـعد الكشف عن بـوت بصـحة 
مـخـالـطـته شـخـصـا مـصـابـا بـفـيروس
تـحدث بـاسم الكـرمل كـورونا.وقـال ا

»U³I²Ý‰∫  الرئيس الروسي بوت خالل استقبال نظيره السوري بشار االسد

ــتـــري بــيــســكــوف لـــلــصــحــافــيــ د
تـازة) مـضـيـفا أن (الـرئـيس بـصـحـة 
ـلقّـح ضـد كـورونا (الـزعـيم الـروسـي ا
خـضع لـفـحص لـلكـشف عن الـفـيروس

من دون حتديد نتيجة الفحص).
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قـررت وزارة الــنـفط رفع سـعـر
ــعــامل زيت الــوقــود اجملــهــز 
االنــــشــــائـــــيــــة والــــســـــمــــنت
والطابوق . واطـلعت (الزمان)
عـلـى كـتـاب صـادر من الـدائـرة
الـفـنـيـة بـالـوزارة جاء فـيه انه
(بـــنــاء عــلـى تــوجــيـه الــوزيــر
واحلـاقــا بـالـبـرقـيـة 3393 في
ـاضي  تـقـرر تـعـديل 30 اب ا
ســعــر جتـــهــيــز مــنــتــوج زيت
ستفيدة الوقود الى اجلهات ا
مـــنــهــا مــعــامـل االنــشــائــيــة ,
الــــــــــــطــــــــــــابــــــــــــوق واجلـص
والثرمسـتون والبورك وبدائل
احلــصـى حــيث يــكـــون ســعــر
ـــكــعب الـــواحــد 150 ـــتــر ا ا
كما دينـار بدال من مـئة ديـنار ,
ـعامل يـكـون سـعـر الـتـجـهـيـز 
الــســمـــنت كــافــة 250 ديــنــار
ــكــعب بـدال من 150 لـلــمــتـر ا

دينار). 

وأصــــدرت شـــركــــة مــــصـــافي
الـــشــمــال تــوضــيــحــاً بــشــأن
حـقـيـقـة وجود تـلـــوث لـلـهواء
ــحـافــظـة صالح في مـقــرهـا 

الدين.
وذكرت الشركة في بـيان تلقته
ــا (الــزمــان) امس أنـه (بــنــاء 
نــشــر عــلى صــفــحــات مــواقع
الـتـواصل األجـتـماعي مـن قبل
بعض اجلهات بـشأن موضوع
الـتـلـوث الـبـيـئي في الـشـركة 
نـود أن نــوضح الهـالي قـضـاء
بــيـــجي أنـه  اجــراء كـــشف
ــثل عن مــشــتــرك بــإشــراف 
مـــديـــريـــة بـــيـــئـــة احملـــافـــظــة
ومـالكـــات مـــخـــتـــبـــرات قـــسم
الــبــيـــئــة في شــركــة مــصــافي
الـــــشــــمــــال لـــــغــــرض اجــــراء
الـــفـــحــــوصـــات اخملـــتـــبـــريـــة
ـــيــــدانـــيـــة  ,حــــيث كـــانت وا
الــنــتــائج اخلــاصــة بــقــراءات
الغـازات تشيـر إلى عدم وجود

تلوث للهواء فضال عن نتائج
الـفحـوصات الـتي  إجرائـها
ــيــاه من قــنــاة ــوذج ا عــلى 
نـــــوري كـــــانـت مـــــطــــــابـــــقـــــة
للـمواصـفات القـياسـية للـمياه
ــــطــــروحـــة الــــصــــنــــاعـــيــــة ا

للفحوصات).
مــبـيـنـا ان (مـديـر بـيـئـة صالح
الــدين مــحـمــد اجملــيــد الــتـقى
ـدير عـام الشـركـة قاسم عـبد
الــــرحـــــمن حـــــســــ ومــــدراء
األقــســام واطــلع عــلى الــواقع
الــــبـــيـــئي ومــــراحل االعـــمـــار

هناك). 
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واصــدرت الـهــيــئــة الـوطــنــيـة
لالستثـمار توجيـهآ بشأن بيع
تـبعة شـقق بسـمايـة واالليـة ا

صارف .  مع ا
وقـالت الهـيـئة في بـيـان تلـقته
(الــزمــان) امس انه (اســتــنـاداً
الى تـوجـيـهات رئـيس الـهـيـئة
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الـــتــــقى الــــنـــائـب عـــدنــــان الــــزرفي في
ــمــثل اخلـاص لــلــرئـيس اســطـنــبـول ,ا
ـشـتركـة فـيصل ـياه ا الـتـركي لشـؤون ا
اوروغلـو   لـبحث تـأم حـصة الـعراق
ــائــيــة وافــاق الــتــعــاون في اجملــاالت ا
كافة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان
(الـلــقـاء جـدد تــأكـيـد تـفــعـيل االتــفـاقـيـة
وقعة ب البلدين عام 2014 شتركة ا ا
شترك تضـمنة تـعزيز آفـاق التعـاون ا ا
في اجملـاالت الـعسـكـريـة واالقتـصـادية 
ياه) واشاد وتأم حصة الـعراق من ا
الـــزرفي بـ (مـــواقـف تــركـــيـــا الـــداعـــمــة
لـلـشــعب الـعـراقي) وأشـار الى (اهـمـيـة
تعـاون الـبلـدين  إلزالة  بـؤر التـوتر في
ا ـشتـرك  وتعـزيز الـتـعاون ا ـنطـقـة  ا
يـخــدم  مـصـالح الــشـعــبـ الـصــديـقـ
ـياه واهـمـية فـضال عن بـحث مـشكـلـة ا
ائـية وعـلى نحو تأمـ حصـة العـراق ا
خــاص تــلك اخملـــصــصــة ألغــراض دعم
زارع من الزراعة وتمك الفالح وا
االستمرار في زرع محاصليهم للمواسم
ـقــبـلــة) مـؤكــدا إن  (الـعــراق حـريص ا
على  تطوير عالقاته بدول اجلوار كافة
والســـيــمــا مع تـــركــيــا نــظـــرا لــلــروابط
ـشـتركـة بـ الـبلـدين وضـرورة الـعمل ا
يـاه طبـقا لـلقـوان عـلى تسـوية مـلف ا
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واالعـــراف الـــدولــــيـــة ومـــبـــاد حـــسن
تبادلة).  صالح ا اجلوار وا
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وكــان الـزرفي قــد وصل الى اسـطــنـبـول
قـبل ايـام  في طـريق عـودته الى الـعراق
ـانـات بـعـد مــشـاركـته في مــؤتـمـر الــبـر
نعقد في العاصمة النمساوية ية ا العا

ـان الـتـركي مـؤخرًا فـيـنـا. وصـادق البـر
ياه ب على مذكرة الـتفاهم في مـجال ا
تـركـيـا والـعـراق الـتـي  تـوقـيـعـهـا عام
2014 في أنـقــرة. الـتي سـتـشـكل اإلطـار
الـرئـيسي لـلـتـعاون بـ تـركيـا والـعراق

ياه.  في قضايا ا
ــوارد فـي غــضــون ذلك  نـــاقش وزيــر ا

ــائـــيــة مــهــدي رشــيـــد احلــمــداني مع ا
مـسـاعـد وزيــر الـطـاقـة اإليــراني مـحـمـد
ــيــاه وضــرورة تــقـي خــامــسي ,مــلـف ا
تــقــاسـم الــضــرر في وقـت الــشح. وقــال
بيان تلقته (الزمان) امس ان (احلمداني
وخـامسي بـحـثا عـلى هـامش زيارته مع
ـرافق لـرئــيس مـجـلس الـوزراء الــوفـد ا

jH∫ حقل نفطي في البصرة

ـفـسـوخـة عـقودهم وسـيـشـمل كل ا
في احملـافـظـات من دون اي اقـصاء
او تمـييز وسـنشـرع فورا بتـشكيل
ــنـــاســبـــة الجنــاز هــذا الـــلــجـــان ا
االسـتـحــقـاق ووضع كل الـضـوابط
والـتــفــصــيالت). وكـان مــصــدر قـد
افــاد في تـصــريح امس بـانـه (بـعـد
جـهود مـشـتركـة من رئـيس الوزراء
ـالـية مـصـطـفى الـكـاظـمـي ووزيـر ا

عــلي عالوي وهــيــئــة احلــشــد  
ـــفــســـوخــة عـــقــودهم الى إعــادة ا

اخلدمة). 
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واكـد مــصـدر امـني  اصـابـة ثالثـة
عــنــاصــر من قــوات حــفظ الــنــظـام
وخـمـسة عـنـاصـر من حشـد الـدفاع

اثناء تفريق تظاهرة ببغداد.
ـصـدر في تصـريح امس ان وقـال ا
(العشرات من عنـاصر حشد الدفاع
ـــنــطــقــة جتــمــعــوا عـــنــد بــوابــة ا
ـعلق اخلـضـراء من جهـة اجلـسـر ا
مـطـالـبـ بـاعـادتـهم الـى اخلـدمة)
واضــاف ان (الـتـظــاهـرات تـطـورت
الى اســتــخـدام احلــجــارة من قــبل
عـنـاصر حـشـد الـدفاع وعـلى الـفور
تدخلت قوات حفظ النظام وتمكنت
من ابـعــادهم وتـفـريــقـهم) مــشـيـرا
ـــواجــهـــات اســـفــرت عن الى ان (ا
ثالثـــة اصـــابـــات من افـــراد قـــوات
حــفظ الــنـظــام نـتــيــجـة تــعــرضـهم
للحجار وخمـسة  من حشد الدفاع
نـتـيـجـة الـضرب بـالـعـصـا) مـؤكدا
انه (تـمت الـسـيـطـرة  عـلى الـوضع
من قبل قـوات حفظ الـنظـام وابعاد
ــــتــــظـــاهــــريـن). وجـــدد طــــلــــبـــة ا
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طـالــبت الـنــائـبـة عــالـيــة نـصـيف 
رئـيس الـوزراء بـعدم الـسـمـاح ألية
جهة بالتالعب باألموال اخملصصة
ــفـــســوخــة ــنـــتــســـبي احلــشـــد ا
عقودهم وفقاً للـمناقلة التي وافقت
ــالــيـة. وقــالت في عــلـيــهــا وزارة ا
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
ـالـية وافـقت عـلى إجـراء منـاقـلة (ا
قـدرها 42 مـلـيـار ديـنـار الى هـيـئـة
احلــــشــــد لــــغـــرض صــــرف رواتب
ـفـسـوخـة عـقـودهم الـبالـغ عددهم ا
30 ألف مقاتل وهناك مخاوف من
التـوزيع غيـر الصـحيـح ومحاوالت
من بـعض الـشخـصـيـات للـحـصول
عــلى حـصص مــنـهـا بــالـتـزامن مع
االنــتــخــابــات وإعــطـــائــهــا لــغــيــر
مستحـقيها) وشـددت نصيف على

(ضـرورة أن يشـرف رئـيس الوزراء
بــــنــــفــــسـه عــــلى تــــســـــلــــيم هــــذه
اخملــصــصــات الى مــســتــحــقــيــهــا
ــفــســوخــة عــقــودهم حــصــراً من ا
ـــثــــبـــتـــ في قـــوائم الـــبـــودرة وا
اخلــاصـة بـهـيـئـة احلـشـد  فـهـؤالء
لـــهم األولـــويـــة إذ يـــجـب ضـــمــان
حتـقـيق الـعدالـة في صـرفـهـا ومنع
الــــتـالعب بـــــهــــا مـن قــــبـل بــــعض
اجلهات ألغراض سياسية) مؤكدة
ان (هــذه الــرواتب هي اســتـحــقـاق
ـفـسـوخـة عـقودهـم الذين لـصـنف ا
يـعـيـلـون عـوائـلـهم وغـالـبـيتـهم من
ذوي الـــــدخـل احملــــدود ولـــــيـــــست
لــلـــحــصص الــســيـــاســيــة).واعــلن
رئيس هـيئـة احلشـد الشـعبي فالح
ـالــيـة الـفــيـاض  مــوافـقــة وزارة ا
ـفـسـوخة عـلى اعادة 30 الف من ا

الــدراســات الــعـــلــيــا مــطـــالــبــتــهم
ــقـاعـد الــدراسـيـة بـتـوســعـة عـدد ا
اخملصصـة لهم وإلغاء الـفقرة التي
ـوجـبـهـا تـلك الـزيـادة خالل مـنـع 
ـتـظـاهرون ـقـبـلـة.وقـال ا االعـوام ا
خالل وقـفة احـتجـاجيـة امام مـبنى
وزارة الــتـعــلــيم الــعــالي والــبـحث
ـشاركـة طلـبة الـعلـمي في بغـداد 
من مـخــتـلف احملـافـظـات إن (قـرار
الـتــوســعـة  الــعـمـل به مـنــذ عـام

. (2015
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الفـتــ إلى (مـواجـهـة صـعـوبـة في
الـتــنـافس مـع خـريــجي الـســنـوات
األخيرة التي تمت خاللها الدراسة
ا أدى عـبر الـتعـليم االلـكتـروني 
إلى ارتفاع مـعدالت هؤالء الـطلبة)

مـــؤكـــدين (رغــــبـــتـــهـم في إكـــمـــال
دراسـتهـم العـلـيا في الـعـراق وعدم
السفـر إلى اخلارج). ونظم عدد من
األجراء العاملـ في صحة ميسان
وقفة للمطالـبة بتضمينهم في قرار
315 أســــــــوة بـــــــأقــــــــرانـــــــهـم في
احملــــافـــــظــــات االخـــــرى لــــغــــرض
حتويـلهم إلى عـقود وزاريـة.وقالوا
خالل الوقفة إنهم (يطالبون رئيس
ــعـوقـات الــوزراء بـالــتـدخل وحل ا
الـتي حتـول دون شمـولـهم بـالـقرار
ــذكـور) مـؤكــدين انـهم (وقــفـتـهم ا
ـطـالب) مـسـتـمـرة حلـ حتـقـيق ا
مـحـذرين مـن (خـطـوات تـصـعـيـدية
شروعة في حالة جتاهل حقوقهم ا
اســوة بــأقــرانـــهم في احملــافــظــات

االخرى).

مصطفى الكاظمي
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مـصــطــفى الـكــاظــمي الى ايــران  مـلف
ياه ,بحـضور مـستشـارة وزير الـطاقة ا
ياه صديقة ترابي) ولفت الى لشؤون ا
ــبـاحــثـات تــركـزت بــشـأن ضـرورة ان (ا
تـقـاسم الـضــرر وتـكـثـيـف االجـتـمـاعـات
ــسـتــوى الـفــني حلل االشــكـاالت عــلى ا

ياه).  كافة في موضوع ا
ـهـجـرين 54 واعـادت وزارة الـهـجـرة وا
مـغـتـربـا من تـركـيـا الى الـعـراق وبـشكل

طوعي. 
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وقــال مــديـر عــام دائــرة شـؤون الــفـروع
بـالوزارة عـلي عـباس جـهـاكيـر في بـيان
تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امـس انه (من خالل
ـباشر مع مـكتب الوزارة في التنـسيق ا
انـــقــــرة و وزارة الـــنـــقـل الـــعــــراقـــيـــة 
ــثـلـيــة الـهـجــرة في اقـلـيم اسـتــقـبـلت 
كردستان 54 مواطنا عائدا من محافظة
غـازي عـتـاب التـركـيـة الى مـنـاطـقهم في
الــعــراق) مـشــيــرا الى (عــمــلــيــة إعـادة
واطـن تمت بـراً وعبـر منفـذ إبراهيم ا
حـافـظة اخلـلـيل التـابع لـقضـاء زاخـو 
دهـــوك بــــعــــد اســــتـــكــــمــــال إجـــراءات
دخـــــولــــهم) وتـــــابع انـه (مــــدى االيــــام
ـاضـيـة استـقـبـلت الـوزارة دفـعات من ا
الـعــراقـيـ الــعـائـديـن من تـركــيـا كـانت

آخرها دفعة تضم 57 مغتربا). 
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civil service administra-) ـدنية دنيـة او ادارة اخلدمة ا ظهر مـصطلح اخلـدمه ا
ـنـاديه tion© في الـقـوانـ وسـيـاقـات االدارات احلـكـومـيـة اثـر حـركه االصالح االداري ا
وظف في القـطاع العام واستـعملت مفردة خدمه بضرورة توجيه عـناية خاصة لـشؤون ا
نـظرا لـلطـابع اخلـدماتي الـذي يتـمـيز به الـقطـاع احلـكومي عن الـقـطاع اخلـاص التـجاري
دنية عن العامل والصناعي واستخدمت مفردة مدنية للتمييز ب العامل في االجهزة ا
في اخلـدمه الـعـســكـريـة وظـهـر مــصـطـلح ادارة الـوظـيــفه الـعـامه في فـرنــسـا بـعـد الـثـورة
الفـرنـسـية الـتي أولت اهـتـمامـا كـبيـرا في حتـديـد معـايـيـر الكـفـاية في االخـتـيـار والتـعـي
والتـرقية والـغاء كل مظـاهر وراثة الـوظيفه الـعامة الـتي كانت سائـده ومحصـورة في طبقه
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة في مـعـيـنه قـبل الـثـورة  ثم ظـهـر الحـقـا وظـيـفه ادارة االفـراد في ا
النـصف الثـاني من القـرن التـاسع عشـر حيث  اسـتخـدام مبـدأ اجلدارة  واالسـتحـقاق
manpower man- )في شـغل الوظـائف العامـة  ثم ظهر مـفهوم ادارة الـقوى العـاملة
agement) في النـصف الثـاني من القـرن الـعشـرين الذي اهـتم بتـخطـيط القـوى العـامة
Human Re-) وارد الـبـشريه وتنـظـيمـهـا وتـطويـرهـا وتدريـبـها ثم ظـهـر مفـهـوم ادارة ا
source Management) نتـيـجه لـلـتـطـور عـلى صـعـيـد ادارة شـؤون الـوظـيـفه الـعـامة
الحظات ان دوائر باد اإلداريـة وا مارسات الـتقليـدية وا ـوظف وتبـدل الكثيـر من ا وا
ـوارد البـشـرية ـوضـوع ادارة ا الـدولـة ووزاراتهـا في الـعـراق لم تولي االهـتـمـام اجلدي 
ـعايـير وارد الـبـشريـة هو نـفـسه اليخـضع  مـاخال العـنـوان  اذ ان اختـيار مـديـر ادارة ا
وظف الطارئ عن ناصب من بعض ا وأسس الكفاءة واالسـتحقاق فنالحظ شغل هذه ا
ي اخلـبرة او من الـبـيروقـراطـيـ رتيـبي الـعقل الوظـيـفـة او من غيـر االخـتصـاص او عـد
ـرونه الـعـمل االداري وارادة ـبـادرة واخلـلق واليـتــمـتـعـون  ي الـرجـاحـة ضــعـيـفي ا عـد
صالح ا اضروا  تطوير الثـروة البشريه ويفسرون القوان تفسـيره جامدا وشخصيا 
وظفـ وحقوقـهم الوظـيفيـة بطريـقه استـنسابـية تعـسفـيه وشخصـيه وهذا أدى إلى هدر ا
ـوارد البـشريـه وسوء تـنظـيـمهـا وسخـطـها الـوظـيفي عـلى الـرئيس االداري االعـلى الذي ا
ـرونه في اتـخـاذ الـقـرار ومـعـاجلـة كـلف مـثل هـذه الـشـخـصـيـات الـتـي تـفـتـقـر لـلـخـبـرة وا
ؤهالت مـتـنـوعه ادارة سـيئـة انـعـكست ـشاكل وحـلـهـا وتوظـيف وادارة مـوارد بـشـريه  ا

بالتالي على ادارة الرئيس االعلى للمؤسسه...
نـدعــو الـوزراء ورؤســاء الـدوائــر والـهــيـئـات الـى حـسن اخــتـيـار
وارد البشرية واالبـتعاد عن احملسوبية سؤولـ عن إدارة ا ا
ــنــســوبـيــة واحملــاصــصه  كــمــا نــدعــو مــجــلس اخلــدمه وا
االحتــادي الى وضع اسـس ومـعــايــيــر الخــتــيـار مـن يـشــغل
ـوارد الــبـشــريه مــسـتــقـبـال ...بـاعــتـبــار هـذه وظــيـفـه ادارة ا
الــوظـــيــفه هي ذراع مــجــلس اخلـــدمه االحتــادي في تــنــفــيــذ

سياساته التي لم ترى النور حلد اآلن.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7069 االربعاء 8 من صفر  1443 هـ 15 من ايلول (سبتمبر) 2021م
Issue 7069 Wednesday 15/9/2021

علي عالوي

dة: حملة الشهادات العليا في تظاهرة UE

V UM « ÂU —≈ Âb  v ≈ u b  VzU

 …cÒHM  UN' X uB K
 ÍdLA « Âö  ‡‡ v U œ

d U  q{U  bL  ≠  ¡ö d

حــذر الــنــائـب عن مــحــافـــظــة ديــالى فــرات
التـميمي  من تـكرار سينـاريوهات الـتهديد
واالكــراه ضــد نــاخـــبي ديــالى في الــدوائــر
االنــتــخــابــيــة داعــيــا الى حــمــايــة مــراكــز
قـراطية أمام االقتراع وتـهيئـة االجواء الد

. الناخب
وقــــال الـــــتـــــمــــيـــــمي لــ ( الـــــزمــــان )   ان
(سـيـنـاريـو انـتـخـابـات 2018 مـازال يـشكل
مـصدر تـهديـد وتـوجس للـكثـير من الـدوائر
ـــقــداديــة االنـــتــخــابـــيــة وخـــاصــة دائــرة ا
وبــلــدروز والـتي نــعــتـبــرهــا دائـرة حــمـراء
بــســبب مــخــاوف من ارغــام الــنــاخب عــلى
الــتـصـويـت جلـهـات مــتـنــفـذة حتت تــهـديـد

السالح والترهيب ) .
وطـالب الــتــمـيــمي الــقــائـد الــعــام لـلــقـوات
ـــســلــحـــة والــلـــجــنـــة االمــنــيـــة الــعـــلــيــا ا
لالنتخابات  بـ ( تـأم مراكز االقتراع على
ـراكز ـسـلحـ الـى ا مـقـربـة ومنـع دخـول ا
ـــنـع تـــكــــرار ســـيــــنـــاريـــو 2018 وارغـــام
الناخـب على التـصويت جلهات مـعينة ) 
ـان داعـيـا اجلـهـات الــسـيـاسـيـة إلى  ( اإل
بالـتداول الـسلمي لـلسلـطة وحريـة التعـبير
ـقراطي قـبل خـوض غمـار االنـتخـابات الـد
وعـــــدم ســــرقـــــة إرادة الــــشـــــــعب ألهــــداف

ومصالح حزبية ومادية ).
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ورهن التميمي جناح االنتخابات في ديالى
ـــال الــســيــاسي ومــنع تــقــمص بـ (بــعــاد ا
واجـبـات ومـهـام الـدوائـر اخلـدمـيـة من قـبل
ـال السـياسي الى جـانب الوعي مرشـحي ا
نـع تكرار اجلمـاهيـري واإلعالمي والديـني 
سيناريوهات االنتخابات السابقة من سلب
) .ونــاقـشت ــرشـحـ حــقـوق الــكـثـيــر من ا
ورشـة تـثـقــيـفـيـة نـظـمـهـا مـكـتب مـفـوضـيـة
انـتـخــابـات كـربالء لـلـمــرشـحـ ومـخـولي
الــتــحـــالــفــات واالحــزاب الــســـيــاســيــة في

ـــهم  لـــلـــمـــرشـــحـــ احملـــافـــظـــة الـــدور ا
واالحـزاب الـســيـاسـيـة فـي تـأهـيل واجنـاح
ــمـارســة االنــتــخــابــيـة كــونــهــا الــصـورة ا
ـقـراطـيـة والـشريـك االساسي االوضح لـلـد
ـسـتـقـلة في الـعـمـلـية لـلـمـفوضـيـة الـعـليـا ا
فـوضية في االنتـخابـية.وقال مـدير مـكتب ا
احملافظة على احلـديدي خالل الورشة التي
ــؤتــمـرات فـي مـكــتب نــظــمت عــلى قــاعــة ا
مـــفــوضـــيـــة حــقـــوق االنـــســان فـي كــربالء
وحـــضــرتــهــا (الـــزمــان) امس ان (الــورشــة
اســــتـــعــــرضت اجــــراءات اعــــتـــمــــاد وكالء
ـرشـحـ وعـمـلـيـة االحـزاب الـسـيـاسـيـة وا
ارسة تزويـدهم بالـباجـات التي تـخولـهم 
دورهم الـرقـابي في يـوم االقـتـنـراع) مـؤكدا
ان (مـــكـــتب انـــتـــخــابـــات كـــربالء يـــواصل
شترك مع جميع شركاء العملية التنسيق ا
االنـتخـابـيـة اسـتـعدادا النـتـخـابـات مـجلس
قرر اجـراؤها في العاشر قـبلة وا النواب ا

قبل). من تشرين االول ا

WO U ù« W —UL*« qO Q  ¡ö d  w  …Ëb

سـعى جتار  , إلـغـاء جـمـيع
كـتـب األسـتـثـنـاء الـصـادرة من
قـبل الهـيئة لـعمـليـة التـسجيل
عـلى الـوحــدات الـسـكــنـيـة في
مـديـنـة بــسـمـايــة الـتي لم يـتم
ـصارف الـتـعـاقـد عـلـيـهـا مـع ا
بـــــدءا من يــــوم امـس وبــــأثــــر

رجعي).
واضـاف ان (الـهـيئـة سـتـصدر
قـريــبـاً تــعـلــيـمــات جــــــــديـدة
بـشـأن عــمـلـيـة بــيع الـوحـدات
ـتـبـعة مع الـسـكـنـيـة واآللـيـة ا
ــــصــــارف). وأمــــر مـــحــــافظ ا
النجف لؤي الياسري بإيقاف
العـمل في مـشروع تـأهيل حي
الــشــهــيــد الــصــدر في قــضــاء
ـــشــخـــاب وتــشـــكــيـل جلــنــة ا
ـنفـذ.وقال حتـقيـقـية بـالعـمل ا
الــيــاســري في تــصــريح امس
(أمـــرنــا بـــإيــقـــاف الــعـــمل في
مشروع تأهيل شوارع الشهيد
وتشكيل شخاب , الصدر في ا
جلنة حتقيقية من هيئة اعمار
النجف للتحقيق بعمل الشركة
ـــهـــنــدس ـــنـــفـــذة ودائـــرة ا ا

قيم).  ا

ثل الرئيس التركي UI¡∫ عدنان الزرفي يلتقي 

لؤي الياسري

فرات التميمي

عـقودهم في الـهـيئـة.وقـال الفـياض
في مـؤتـمـر تـابـعـته (الـزمـان) امس
الية باعادة (حصلنا على موافقة ا
ــفــسـوخــة عــقـودهم 30 ألـفــا من ا
ضـمن تـخـصـيـصـات الـهـيـئـة الـتي
غـطت نـفقـاتـها بـشـكل كبـيـر وحمل
ذلك أعـبــاء مـالــيـة واثــرت عـلــيـهـا
ــفــســوخــة لـــكــنه يــهــون مــقـــابل ا
عــقـــودهم) واشــار الـى ان (هــنــاك
حــســابــات ســيــاســيــة اثــرت عــلى
الــتــخــصــيــصــات وهــو أمــر مــؤلم
ومــؤسف) مـؤكــدا (وضع ضـوابط
ـفـسوخـة عقـودهم من قبل العادة ا
الـهـيـئـة قـريـبـاً وامل من احلـكـومة
) وتـابع ان (األولية ـتبـق اعادة ا
بـالـعـودة سـتـكـون لـلـجـرحى الـذين
اصابهـم احليف والغـ وسنراعي
فـيـها االولـيـات وبـاجراءات شـفـافة
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اصبح  االن عندي هوية 

رشح  من هو رشح بحرية   لكني بحثت ولم اجد ب ا وباسـتطاعتي اختار ا
جدير بـبصمة اصابـعي  البنفسجـية لكني سانـتظر عسى ان ياتي مرشح لي في
نـام  وينثـر احالم وردية ونلـتقي في ساحـة لقاء لـيشرح لي مـنهاجه االنـتخابي ا
وساطـرح عليه االسئلة  هل تغـير رقم هواتفك بعد االنـتصار وهل س تستمر في

ـكوكـية  علـى بيوت االرامل وااليـتام  وهل يـبقى نفس زياراتك ا
تـواضــعك  وتـسـلم عــلى الـفـقــيـر قـبل الـغــني  وهل تـنـزل
ان  كـما نزلت دمـوعك بعد ان  جتـلس في كرسي الـبر
عنـدمـا زرت بـيت ارمـلة  قُـتل زوجـهـا في الـطائـفـيـة انا
مـتـاكـد  انك ال تـسـتـطـيع تـنـفـيـذ شـروطي  فـعـذرا ايـها
ـنـصب ـاني  طـامع بـا ـرشـح  فـاصـبـعي ال يـبـابع بـر ا

ويبيع القضية.
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جاء في التاريخ :

سجـدَ النبـويَّ الشـريف فرآى رجالً يُحـدّث عن رسول الـله (ص) والناس ان رجالً دخـل ا
حوله  فقال له :

أَخْبِرْني عَنْ ( وشاهدٍ وَمشْهُود ) 
 / 2البروج 
فقال :نعم

أما الشاهد فيوم اجلمعة 
شهود فيوم عَرَفَة . وأما ا

فتركه وانصرف الى آخر يُحدّث أيضا فقال له :
أخبرني عن ( وشاهدٍ ومشهود ) 

فقال نعم :
أما الشاهد فيوم اجلمعة 

شهود فيوم النحر .  وأمّا ا
ثم انّ الـرجل تـركهـمـا وانـصـرف عنـهـمـا الى ( غُالمٍ كَـأنَّ  وَجْـهَهُ الديـنـار وهـو يـحدّث عن

رسول الله (ص) فقال :
أخبرني عن ( وشاهدٍ ومشهود ) 

فقال : نعم 
أمّا الشاهد فمحمد (ص) 

شهود فيوم القيامة . وأمّا ا
أما سمعتَهُ يقول :

( يا ايها النبيَّ إنا أرسلناك شاهداً ) 
 / 45االحزاب 

وقال تعالى :
( ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ) 

 / 104هود
فقال الرجل :

سألتُ عن األول :
فقالوا : ابن عباس 
وسألتُ عن الثاني 
فقالوا : ابن عمر 

وسألتُ عن الثالث 
فقالوا :

احلسن بن عليّ بن ابي طالب .
أقول :

لقد فسّر االمام احلسن (عليه السالم ) القرآن بالقرآن 
فـجـاء باجلـواب الـشـافي الـوافي الـذي يُثـرى الـعـقـول  وتهـتـز لـروعـته الـضمـائـر وتـطـمئن

النفوس ...
صطفى (ص)  وسيد شباب أهل اجلنة  وليس ذلك بغريب عن سبط النبيّ ا

-2-
واستوقفَ االمامَ احلسنَ اجملتبى (عليه السالم ) يهوديٌّ قال له :

يا ابن رسول الله :
أنصفني  فقال (ع) :

في أيّ شيء ?
فقال :

جَدُّكَ يقول :
ؤمن وجَنّةُ الكافر)  (الدنيا سِجْنُ ا

وأنتَ مؤمن 
وأنا كافر 

فما أرى الدنيا االّ جنةً تتنعمُ بها  وتستلذُ بها  
وما أراها االّ سِجْناً لي قد أهلكني ضرُّها وأتلَفَني  فقرها 

فأجابه االمام احلسن (ع) قائال :
يا شيخ 

ا ال عَيْنَ رأت وال أذن سمعت لو نظرتَ الـى ما أعدَّ الله لي وللمؤمن في الدار اآلخرة 
لعلمتَ أني قبل انتقالي اليه في هذه الدنيا في سِجْن ضنك.

ولـو نظرتَ الى مـا أعدّ الله لكَ ولـكلّ كافرٍ في الـدار اآلخرة من سعـير نارِ اجلـحيم ونكال
ـقــيم لـرأيتَ أنكّ قــبل مـصـيـرك الــيه في جَـنّـة واســعـة ونـعـمـة الـعـذاب ا

جامعة .
رتاب وبهذا اجلواب أخرسَ اليهوديَّ ا

 وأدهش األلباب
 وعـلى هـذا الـنـحــو من االقـتـدار الـفـريـد كـان االمـام احلـسن
ـــشــكـالت  ويـــوضـــح احلـــقـــائق ويـــزيل (ع) يـــجـــيب عـن ا

االلتباس .
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عدل واالنـظمة والتـعليمات وفقـا لقانون االسـتثمار رقم (١٣) لـسنة ٢٠٠٦ ا
اخلاصة به.

تعـلن الهـيئة الـوطنـية لالسـتثـمار بـالتـعاون مع مـحافـظة مـيسـان عن توفر
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سـتثمرين الراغب فعلى كافة الشـركات االستثمارية احملـلية واالجنبية وا
بـاالســتـثـمـار في هــذه الـفـرصـة االطالع عـلـى واقع حـال االرض قـبل تـقـد
العـطـاء وتـقـد طـلبـاتـهم لالسـتـثـمار من خالل مـلئ اسـتـمـارة طـلب اجازة
ـوقع االلـكتـروني  لـلـهيـئـة الوطـنـيـة لالستـثـمار ـوجودة عـلى ا اسـتـثمـار ا
ـــذكـــورة في www.investpromo.gov.iq وتـــقـــد كـــافــــة الـــوثـــائـق ا
االستـمـارة وخالل مدة اقـصاهـا(٣٠) يومـا من تـاريخ نشـر هذا االعالن  ان
صادف اخر يـوم الستالم العطـاءات عطلة رسـمية يكـون موعد الغـلق نهاية

ـستـثـمـر احملـال الـيه الـدوام الـرسـمي لـلـيـوم الـذي يـلـيه عـلى ان يـتـحـمـل ا
الفرصة االستثمارية اجور نشر االعالن.

?bI. يـرجى مـراجعـة مقـر محـافـظة مـيسـان / هيـئة ? « W «d?  vK?  ‰uB? ?K

ستشارين. ا
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- اسـتمـارة طلب اجـازة االستـثمـار مـختـومة ومـصدقـة من الدائـرة االدارية
في الهيئةالوطنية لالستثمار مع وصل شراء االستمارة.

لخص التنفيذي. - ا
- دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع.

- خطة تمويل مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة.
شروع. - جدول زمني لتنفيذ ا

- اوراق تـأسـيس الـشـركـة وحـسـابـاتـهـا اخلـتـامـيـة وملـخـص عن سـيـرتـها
عنوي). ستثمر ا العملية (ا

ـستـثـمر - نـسخـة من الـبطـاقـة الـشخـصـية او جـواز الـسفـر لـلـمسـتـثمـر (ا
الطبيعي).

- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص اخملول .
ـستثمر في مجال ماثلة السابقـة قامت بها الشركة او ا - قائمة باالعمـال ا

االستثمار او غيرها (٤ كحد اقصى). 
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ـنـاقـصـة الـعـامـة واخلـاصة بـ ( تـعـلن شـركـة غـاز الـشـمـال (شـركة عـامـة) عن ا
ـشـبــكـات مــفـاعالت الـكــبـريت) وحــسب الـشـروط جتـهـيــز الـهــيـكل احلـديــدي 
ذكورة في اصل الطـلب فعلى الشركات التي تتوفر فيها شروط واصفات ا وا
ـشـاركـة مـراجـعـة امـانـة الـصـنـدوق في الـشـركـة الـكائـن علـى طـريق كـركوك/ ا
ـواصـفات مـطبـوعة عـلى قرص (CD) لـقاء بـيجـي للـحصـول على الـشروط وا
مـبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) فقط مائتان الف دينار عراقي غير قابل للرد. وسيتم عقد
ثلي اجتمـاع للجنة فتـح العروض في اليوم التـالي لتاريخ الغلـق وبحضور 
ـتـخـلف عن احلـضـور في االعـتـراض بـقرار اصـحـاب الـعـروض ويـسـقط حق ا
ـوجـود في اسـتعـالمات الـلـجـنة وتـقـدم الـعـطـاءات في صـنـدوق الـعـطـاءات وا
وافق ٢٩ / ٩ / ٢٠٢١ نـاقصـة يوم (االربـعاء) ا الشـركة عـلمـا ان تاريخ غـلق ا
واذا صادف عطلة رسمية فـيؤجل الى اليوم الذي يليه ويتحمل من حتال عليه
ــبـلغ ـنــاقـصــة ودفع اجـور االعـالن عـلــمـا ان الــكـلــفـة الــتـخــمــيـنــيـة تــقـدر  ا
(٢٦٥٠٠٠٠٠٠) مـائــتـان وخـمـسـة وسـتــون مـلـيـون ديـنـار عــراقي وسـيـتم عـقـد
ـؤتـمـر اخلـاص بـاالجـابـة عـلى اسـتـفـسـارات مـقدمـي الـعـطاءات فـي الـسـاعة ا
ـوافـق ٢٢ / ٩ / ٢٠٢١ وبـحـضـور اخملـتـصـ الـعــاشـرة من يـوم (االربـعـاء ) ا

وذلك في استعالمات شركتنا.
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اقتـضى حـضورك إلى مـديـرية بـلـدية الـعـمارة لـغـرض احلصـول عـلى إجازة
بـناء لـلـعـقـار تـسلـسل (٦٤٨٣ / ١٢) كـونه مـنـاصـفة بـيـنـنـا وخالل فـترة (٣٠
يومـا) من تأريخ نـشر اإلعالن في اجلريـده وبخالفه يـتم السـير في إجراءات

احلصول على اجازة بناء ويسقط حقك في االعتراض مستقبال.
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نـتـقـدم بـوافـر الــشـكـر والـتـقـديــر والـعـرفـان لـلـكـادر
ـا يقـدمونه من جـهد خالق الطـبي في مركـز حـط 
ـواطـنـ واالشـراف عـلى تـلـقـيـحهم في اسـتـقبـال ا
ضــد فــايــروس كــورونــا (كــوفــيـد - 19) ونــحن في
الـوقت الـذي نـؤشر ونـدين به الـسـلـبيـات عـلـيـنا أن
ــبـذولـة في تــنـفـيـذ آلــيـات الـلـقـاح نــثـمن اجلـهـود ا

والــتـوعـيـة الــطـبـيــة لـلـمــواطـنـ ونـخـص بـالـذكـر
الـدكتورة أسـيل أحمد مـحمد والـدكتور حـذيفة لـفتة
نـصـة السـيـد بسـام أحـمد عبـود واالداري مـوظف ا
ـــولى عـــزّ وجـلّ أن يــوفـــقـــهم جـــاسم راجـــ من ا

جميعاً خدمة للصالح العام.
w D « 5D  e d  w  `OIK « «uIK  ÊuM «u
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كان اخـتفـاء وزير خـارجيـة ليـبيـا األسبـق منـصور الـكيـخيـا حدثـاً دوليـاً كبـيراً من
كن الـقول أنه كـان محطـة جديدة في زاويـته احلقـوقيّة والـسيـاسية واإلنـسانيـة. و
أنـشطة احلـركة العربـية حلقـوق اإلنسان فيـما يتعـلّق    بقضـايا اخملتفـ قسرياً
ؤتمر في القاهرة بثالثة أيام في العام 1993 وصلنا خبر اختفاء فبعـد مغادرتنا 
الكيـخيا الذي زاد ثقالً في ملف اخملتـف قسرياً وهو مـا كنت قد بدأت اإلنشغال
به مـنـذ مـطـلع الـثـمانـيـنـات عـنـد اخـتـفـاء د. صـفـاء احلـافظ وصـبـاح الـدرّة وعـايدة

ياس ودارا توفيق وأسعد الشبيبي وآخرين.
ـلف يكـبـر باسـتمـرار فمـنـذ اإلحتالل األمـريكـي للـعراق الـعام 2003 ولعـلّ هذا ا
ن فـيهم آالف واآلالف من عـوائل اخملـتفـ قـسـريـاً تـستـغـيث ولـكن دون جـدوى 
اإليزيـديـ واإليـزيديـات وآخـرين من الـذين اخـتفـوا عـلى يـد داعش بعـد احـتاللـها
للمـوصل فضالً عن مفارقـة الصحافي تـوفيق التـميمي الذي حـاورني على كتابي
وذجاً" وزمـيلـه النـاشر مازن "اإلخـتفـاء القسـري في الـقانـون الدولي - الـكيـخيـا 

لطيف اللذان اختفيا قسرياً بُعيد هبّة تشرين العام 2019.
تـحدة لـوصف حاالت اإلخـتطاف اإلخـتفـاء القـسري "اصـطالح" تسـتخـدمه األ ا
علن عنه أو أي شكل من أشـكال احلرمان من احلرية واإلحتجـاز واإلعتقال غيـر ا
من جـانب جـهـات مـجـهـولـة أو غـيـر مـعـلـومـة سـواء عـلى أيـدي مـوظـفي الـدولـة أو
أشــخــاص أو جـهــات أو مــجــمــوعــات من األفــراد تــتــصــرّف بــإذن من الــدولـة أو
وافقتها مع رفضها اإلعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره. 
ـتـحـدة إعالنـاً في الـعـام 1992 أطـلـقت عـلـيه إسم "اإلعالن وقـد اعـتـمــدت األ ا
ي حلــمـايــة جـمــيع األشـخــاص من اإلخـتــفـاء الــقـسـري" وفـي الـعـام 2006 الــعـا
اعتمـدت "اتفاقية حلماية جميع األشـخاص من اإلختفاء القسري" وطلبت من دول
العالم التـوقيع والتصويت واإلنـضمام إليها. ودخـلت اإلتفاقية حـيّز النفاذ يوم 23
ديسـمـبر/كـانون األول الـعام 2010 بـعد أن صـادقت عـليـها 20 دولـة ويبـلغ عدد
نضمّة إليها 64 دولة من بينها العراق في ح أن  48دولة وقّعت عليها الدول ا

ولم تصدّق.
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واإلتـفـاقـيـة تـتـألف مـن ديـبـاجة و45 مـادة مـقـسّـمة إلى  4أجـزاء وتـخـشى بـعض
ساءلة ومـبدأ عدم اإلفالت من العقاب ال الدول من التـصديق عليها لـعالقة ذلك با
سألة إلى احملـاكم الدولية سواء احملـكمة اجلنائـية الدولية التي سيّمـا إذا ذهبت ا
دخـلت حـيّـز الـتنـفـيـذ في الـعام 2002 أو حـتى مـحـكمـة الـعـدل الدولـيـة في الهاي

دنية وليس لها والية جنائية.  تحدة والتي تختصّ بالشكاوى ا التابعة لأل ا
وحتـاذر بـعض احلـكــومـات وال سـيّـمــا من الـدول الـنــامـيـة والـتي فــيـهـا جتـاوزات
ادة 5 وانـتـهـاكات تـتـعلّق بـاإلخـتفـاء الـقسـري من الـتـصديق عـلى اإلتـفاقـيـة ألن ا
سؤولية ادة  6لتحميل ا ة ضدّ اإلنسانية" وتذهب ا تعتبر اإلختفاء القسري "جر
ـسـلّـحـة أو حتـى أحـد مرؤوسـيه اجلـنـائـيـة لـرئـيس الـبـلـد والـقـائـد الـعـام لـلـقـوات ا
كن العامـل حتت أمرته ورقابـته فيما إذا ارتكـبت جرائم ضدّ اإلنسـانية حيث 
ةٍ مساءلـة من أصدر األوامر أو قام بالتـنفيذ أو تواطؤ أو اشـترك في إرتكاب جر
ـة اإلختفاء ـعنى عدم إعفـاء أي شخص ارتكب جر ـسؤولية اجلـنائية  حتمّله  ا

. القسري سواء كان مدنياً أم عسكرياً
ارسـة لـلتـعذيـب ح تـقطـع صلـة اخملتـطف بـالعـالم اخلـارجي وهو إن اإلختـفـاء 
تعذيب آخـر للعائلة التي ال تـعرف مصير رب األسرة أو إبنـها أو مصير الشخص
اخملـتـفي أو مـكـان وجـوده وأحـيـانـاً يـتـمـلّك الـعـائـلـة حـالـة من اإلحـبـاط إلى درجـة
اليأس بـعودة اخملتفي خـصوصاً إذا طال أمـد اإلختفاء وعـدم وجود أي خبر يدلّ

على بقائه على قيد احلياة. 
وعـلى الـرغم مـن أن بـعض الـدول الـعـربـيـة انضـمّـت إلى اإلتـفـاقـيـة إالّ أنّـهـا أبدت
ـادة 42 (الــفـقـرة-أ-) الـتي تـتـعـلّق حتـفّـظـات عـلـى بـعض مـوادهـا وخـصـوصـاً ا
ـوقّعة عـلى اإلتفـاقية بـشأن تـطبيـقها أو بـخالف ب دولـت أو أكثـر من األطراف ا
ـفاوضـات أو بالـتحـكـيم فيـمكن تفـسيـرهـا فإذا لم يـجدوا طـريـقة حللّ اخلالف بـا

عرض القضية على محكمة العدل الدولية اخملتصّة بذلك. 
ادت 31 و 32 اخلاصـة بتـقد الـشكاوى كمـا أن هنـاك حتفّـظات وردت حـول ا
الفرديـة أو شكاوى دولة ضـدّ دولة فيمـا إذا لم يتمّ التوصّل إلى حـلّ عبر مبادىء
الـعـدالــة اإلنـتـقـالـيـة الـدولـيـة فـيـمـكـن تـقـد شـكـاوى ضـدّ الـدولـة سـواء من أحـد
تـحدة مـواطنـيهـا أو من دولـة أخرى وهـذا الـتحـفّظ علـى اختـصاص جلـنـة األ ا
حلـمايـة جميع األشـخاص من اإلخـتفـاء القـسري في الـنظر بـالشـكاوى الـفردية أو
شكاوى الـدول األطراف. ومثل هذه الـشكاوى تنـشأ ح تستـنفذ احملاكـم الوطنية
تـنازعة فـيكون جـميع الـوسائل ولكـنها لم تـتوصّل إلى حلـولٍ مرضيـة لألطراف ا
من حـقّ الـشــخـص الـتــوجّه إلقــامــة شــكــاوى فــرديـة أو مـن دولـة عــلى أخــرى في
تورّطـ ومعاقـبتهم إذا ثـبت إدانتهم. وإذا القضـاء الدولي وذلك بهـدف مالحقـة ا
ـفروض بـعد سـنـت تـقـد تقـرير مـا أعـلنت دولـة مـا انضـمامـهـا لإلتفـاقـية فـمن ا
ـعنية ـتحدة ا ـتحدة بـتنفيـذ ما ورد باإلتـفاقية ويـقدّم التـقرير لـلجنة األ ا لأل ا
بحمـاية جميع األشخاص من اإلخـتفاء القسري في جنـيف وهي مكوّنة من خبراء

مستقل على أساس توزيع جغرافي عادل. 
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نـكن عـونـاً لـهم وان يـكـون الـتـعـاون
مـع االخــــــرين اســــــاس فـي ذلك وان
نـــخــفض مـن اصــواتــنـــا ونــحن في
الـطـرقـات وال ننـطق بـكـلـمـات الـلعن
والشـتائم والـسخـريه واإلساءة وان
ال ننـطق بكـلمـة انت عنـدما نـخاطب
من يـــحــاورنـــا بل نـــنــطق بـــكــلـــمــة
جـــنــابـــكم الــكـــر او حــضــرتك وال
نتـقدم الى مائـدة الطـعام قبل غـيرنا
ن احاطـوا بنـا اذا دعيـنا وال نكن
غـادرين عـنـها واذا كـنـا نحن اخـر ا
من دعـوناهم فال نـبـادر بـاالكل حتى
ــشــاركــتــهم وال يــدعــونــنــا الــيـــهم 
ـلـوء بالـطـعام وال نـتحـدث وفـمـنا 
نــخـرج اصـوات عــنـد مـضــغـنـا ايـاه
وان ناخذ كفايتنا من الطعام ونهتم
ن يـجــالـسـنـا و نـفـضـلـهم ونـعـتـز
كـانتـهم في ذلك ونـسمع ونـنصت
حلـديث من هم اكـبـر مـنـا في الـعـمـر
وال جنــادل فـي غــيـر مــعــرفــتــنــا عن
ـا ال الـشيء وال نـتـكـلم عن الـنـاس 
يــسـرهم و يــبــغـضــهم وان نـتــجـنب
الـنـظـر الى اعـراض الـنـاس السـيـمـا
اجلار من حولـنا ونـدرك معنى كـلمة
عــيب ادراكــاً حـقــيـقــيــاً في كل مـا ال
يسـتسـيغه الـناس فـينـا من قيم وان
كان الذي نحن نحافظ على نظـافة ا
فيه وان نعتني بنـظافة اجزاء بدننا
ومالبسنـا ونخصص في ذلك ايـهما
للبـيت وايهـما في مواجـهة االخرين
وال جنلس خارج البيت او الطرقات
اال لـلـضـروره او ان نـبـقى لـسـاعـات
مـتاخـرة من الـلـيل وان نـحـافظ على
دراسـتـنـا الـعـلـمـيه واداء واجـبـاتـنا
الــيــومــيـه وان نــحــتـــرم ونــقــدر من
يــعــلــمــنــا وان نــكـن عــونــاً لــلــبــيت
تـلكـاته وال ناخذ وحريـص عـلى 
اي شيء مــنه مــا لم يـكـن مـلــكـاً لــنـا
حتى نستاذن او ان نُعْلم ولي امرنا
وان نـســتـقـبل الـضــيـوف اسـتـقـبـاًال
تـلكات يليق بـهم وال نعتـدي على 
االخـــرين وحـــقــوقـــهم ويــنـــبــغي ان
نـبـادر بـقـول كـلـمـة نـعم ان خـاطـبـنا
احـد وان نـسـتـاذن ونـسـلم ان اردنـا
ان نـــغـــادر مـــجـــلس وان ال نـــفـــشي
اســـراره في يــوم مـن االيــام مـــهــمــا
دعـت الــضـــرورة لـــذلك النـــهـــا اصل

القيم اخلفية .

اخللق الن في ذلك قوه تزيـدنا فخراً
وارتـــقــاءً وان نـــنــظـــر الى االخــرين
مـهـمـا كانت انـتـمـاءاتـهم وعـقـائدهم
ــنــظــار واجتـــاهــاتــهم والــوانـــهم 
انـفـسـنا وال نـخـتـلس بـنـظـراتـنا من
وراء بـاب عـنـد طـرقه السـيـمـا اجلار
حتى يخرج الينـا اصحابه ونتجنب
رمي االوســــاخ او الــــنـــفــــايــــات في
الشارع او ان نضعهـا عند عتبة دار
ثل انـتماءً حـقيـقياً جارنـا الن ذلك 
واطـنـة وان نـحـافظ على لـلوطـن وا
الهدوء داخل الـبيت وال نرفع صوت
ن حولنا الراديو او التلفاز لننال 
وان نــحـتــرم االخ الـكــبـيـر ونــعـطف
ونـــحـــافـظ عــلـى من هم صـــغـــار في
الـعــمـر ونـسـارع في احملــافـظه عـلى
تلكات الـبيت وتلبيـة  احتياجاته
ـمكـنه ان تـطـلب ذلك وان نـحـترس ا
في الـطـريق عـلى عـدم الـسـيـر خـلف
امـراة وان نتـجـنب الـنظـر بـتـفحص
فـي اعــ الــنــاس حــتى نــســتــبــدله
بــابـــتـــســامـــة وسالم ويـــنـــبــغي ان
نــتـــمـــسك  بـــقــول احلـق ولــو عـــلى
ـتوازن انفـسـنا ونـتخـذ من السـير ا
بـــ الـــســرعـــة والــبـطء اســاس في
الـتـواضع وال يــاخـذنـا الـظن فـنـزيـد
من التفاتتنا للخلف او ان نكرر ذلك
دون ســـــبـب واضح او مـــــقـــــنع وان
ن يحـتاج نعـمل عـلى تقـد العـون 
ذلك دون تــمــيــيـز وان نــكن امــيــنـ
مؤتمـن في كل شيء ونـحافظ على
عــيـوب الــنـاس واســرارهم ونـتــذكـر
جيـداً اننـا لسـنا احـسن من احد وال
الــــذين من حــــولــــنـــا احــــسن مــــنـــا
فــالـتــوازن في ذلك والــتــفـضــيل هـو
خـلـق الـله وارادته الــتي يـنــبـغي ان
تكون وال نطرق ابواب بيوت الناس
في اواخـر الـلـيل او اوقـات راحـتـهم
(الظـهـيرة ) او ان نـكـرر طرق الـباب
مـرات مـتــعـددة مـزعـجـة واذا ركـبـنـا
حافلة للنقل اجلماعي نبادر لِنُجلس
من هـو يـحـتـاج اجلـلـوس قـبـلنـا من
كـبـيـر في الـسن او امـراة وان نـصل
ـبادرة بـالـزيارة رحـمنـا عن طـريق ا
ونكرر ذلك ونعتـمده عند كل مريض
نعرفه وان نـقدم الهـدايا بشـكل اكثر
ن سبـقـنا بـواجب من قبل ونـشارك
االخـرين بــافـراحــهم واحـزانـهم وان

الــطــفــولــة وكــيف تــعــلــمــنــا الــقــيم
واالعــراف الـتــواصــلـيــة االنـســانـيه
ن كانـوا هم قدوتنا في ذلك آنذاك 
فــكــنــا نـــســمع ونــنـــصت ونــصــغي
حلـديـثـهم الـقـيـمي الـشـيق و نـرضـا
عنه بـوديه مهـما كـان وقعه الـنفسي
النه حـقاً يـجـنـبنـا الـلوم والـسـخريه
ويشعرنا بالـسعاده ويقودنا الى ان
نرتقي بشخصياتنا جتاه ما يرضي
الـــله ثم يـــرضي اولـــيــاء امـــورنــا و
اجملــتــمع الـــذي نــنــتــمـي الــيه وقــد
تمحورت االصـول التربويـة القيميه
في جــزء مــنـهــا بـاالشــاره الى انــنـا
يـنـبغي ان نـعـرف الـله ونـقـدم اسمه
جل في عـاله  في كل شيء ( حـــديث
 طـعـام  تـواصل  شـراب  قـراءة 
عــمل  تـقــد مـســاعـده الحـد ) وان
نـسـتـدرك بـان الـله انـعم عـلـيـنا نـعم
كثـيـره فيـنبـغي ان نـحمـده ونشـكره
كــثــيــرا عــلى مــا قــدم واخـر وانــعم
وكذلك احلال ان نتذكر انه ال ينبغي
عـليـنا ان نـطـرد احد اذا جـاء بـطلب
ــســـاعـــده او ان نـــقـــلب الـــعـــون وا
واجع لضيوف قاموا بزيارتنا في ا
الـــبــيت وان نـــحــمل عـن جــارنــا في
الطـريق ما ثـقل حـمله و نـرافقه الى
بــاب داره . وان نــتــجـنب مــقــاطــعـة
االخرين ح يتكلـمون حتى ينتهوا
مـن حـــديــثـــهم وال نـــصـــافح ونـــحن
جالـس وال نضـع احد االرجل فوق
ـجـلس مع االخـرى عـنـدما جنـلس 
من هم اكــبـــر مــنــا عــمـــراً ومــكــانــة
اجتـمـاعيه  . وان نـفـشي السالم اذا
مـررنـا في الـطـرقـات علـى من نـعرفه
او ال نــــعـــــرفه او اي مـــــكــــان جنــــد
انــفـسـنـا فــيه ونـبــادر بـاالعـتـذار او
التاسف عـندما نخـطأ بحق احد من

يــتـسـارع الــعـالم الــيـوم من حــولـنـا
الكــتــشـاف الــلــقـاحــات الــتي حتـمي
الــــبــــشــــر وتــــقــــيــــهـم من االصــــابه
باالمـراض واألوبئـة الفـتاكه ولـكنـنا
ال جنــدهـا تــتـســارع في ذات الـوقت
بنشـر القيم االنـسانيه في الـتسامح
ونبذ الفـ واخلالفات والسعي الى
الــسالم الــعــادل واحـتــرام احلــقـوق
االنسانـيه وحمايـتها ودرء الـف ما
ظهر منها ومـا بطن كي يبقى اخلير
كـله والنـهـا هي االسـاس الفـاعل في
قيام مؤسسة االرض بشكل يرتضيه
الله جل في عاله حـيث قال الـرسول
مـــحــمــد صل الـــله عــلـــيه وعــلى آله
ـا بـعـثت التـمم وصـحـبه وسـلم ( ا
مـكــارم االخالق وقـال ان من أحــبـكم
الي واقــربـــكم مــنـي مــجــلـــســاً يــوم

القيامه احاسنكم اخالقاً ).
ـا اال االخالق وقـول الـشـاعـر ( ا
مــا بــقــيـت فــان هُمُ ذهــبت اخالقــهم
ذهــــــبــــــوا ) وقــــــال ( صالحُ امــــــرك
لالخالق مــــرجـــعـهُ فـــقـــوم الــــنـــفس

باالخالق تستقمِ).
wIOI  ¡UL «

لذا فان عملية االنتماء احلقيقي الي
من اجملـتـمــعـات واالرتـقـاء بـهـا البـد
من مـــراقــبـــة الــنـــفس بـــاســتـــمــرار
نطـق التفـكير لـلعقل الـعلمي في و
توافق مع اعتـماد الـسلوك الالئـق ا
الــقــيم اجلــمــعـيـه الـســائــده بــهـدف

حتقيق معنى احلياة االنسانية .
الحـــــظه الــــيـــــومــــيــــة ومن خـالل ا
لـلـمـواقف احلـيـاتـيه قـد جنـد بـعض
رغوب به من السلوك القـيمي غير ا
عـنـد مـعظم الـشـبـاب من حـولـنـا قاد
الـــــكـــــاتـب الى الــــــفـــــضـــــول في ان
ـرحـلـة ــاضي  يـســتـرجع ذكـريـات ا
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كــبــيـرة من الــشــعب الــعـراقـي تـؤمن
بـــضـــرورة بـــقـــاء وتـــواجــد وتـــدخُّل
قـــدرات أجــــنـــبـــيـــة من أجل إحـــداث
ــنــظــومــة الـــتــغــيــيــر اجلـــذري في ا
السـياسـيـة الفـاشلـة بسـبب فسـادها
وهــزالـة إدارتــهــا وفـقــدانــهـا لإلرادة
الــوطــنــيــة الــصــادقــة الــتي تــضــمن
مواصلة احلياة الطبيعية مثل سائر
ـنــطـقـة وإعـادة االسـتـقـرار شـعـوب ا
ـطـالِب بحـقّه بوطن للـشـارع الثـائر ا
َّـن فـقـدوا صـلـة الـرحم مـفـقـود إالّ 
بالـوطن وبـاعوا أنـفسَـهم ذيوالً أذالّءَ
لــلــدخـيـل والـغــريب الــطــامع لــفـسح
اجملــال لـهــذا األخــيـر لــلــتـغــوّل عـلى
ـنـطقـة والـتـدخل في مـلـفـات دولـها ا

وفي شؤونها العروبية. 
وبـغــيـر هــذا وذاك تـكـون احلــكـومـة
األمريكية قد اقتـرفت أخطاءً جسيمة
وترتـبت علـيها خـطيـئة كـبرى أخرى
مضافة لعظيم خطاياها. وما أكثرها
في العراق خصوصًـا! كما أن أميركا
بثـقلهـا الدولي في حـالة عـدم تقو
ـــا تـــســتـــلـــزمُـه الـــعـــدالــة األمـــور 
الـسـمـاويـة بـاحلـفـاظ عـلى وجه بالد
الـــرافـــدين احلـــضــــاري والـــثـــقـــافي
ــتــمــيّـزيـن ووفق مـا الــتــاريــخـيــ ا
ظلوم من يستحقه الشعب العراقي ا
حقٍ بـالـســيـادة عـلى مـوارده وقـراره
السـياسيّ عبـر تغـيير جـذريّ مدعومٍ
من اجملـــتـــمع الـــدولـي الــصـــادق في
سـلوكـيـاته األخالقـية بـحـيث يـضمنُ
حـقـوقًـا عـادلـة وحـالـةً من االسـتـقرار
الـــنــفــسي واجلــســـدي واجملــتــمــعيّ
بـسـبب خـطـيـئة غـزوهـا له في 2003
تـــكــون قــد خــســرت في مــقــامــرتــهــا
الــدولــيــة غـيــر احملــســوبـة بــحــكــمـة
واستحقت لـعنة التـعاسة التـاريخية
من أبنـاء سـومر وأكـد وبـابل وآشور

األصالء لغاية يومنا هذا.
فـالــعـراق كـان وسـيــظلّ صـمّـام أمـان
ـنـطقـة وواحـدًا من كـبـار سـاداتـها ا
شـاء الــعـذول أم احــتجّ. فـكـلٌّ مـا هـو
مـطـلـوب اخلـروج عن شـرنـقـة الدول
التي تستبيح أرضه وشعبَه وتسطو
على قراره وثرواته بـغير حق بسبب
تــهــاون اجملــتــمع الــدولي وبــالـذات
أميركـا الغازية الـتي ستلـحقهـا لعنة
الــعــراقــيــ وكلّ شــريف صــادق في
الـعــالم ولـيس مَن يــجـامل ويــنـبـطح

"تقية" وإذالالً. 
كمـا أنّ العـراقيـ ليس في جـعبـتهم
مـعـاداة أحـد وال قــطع الـعالقـات مع
ّا التعايش وفق مقاييس أحد بل إ
شرعة حقوق اإلنسان وقيم االحترام
شترك بغرض اخلروج من أزماتهم ا
الكـثيـرة اخلانـقة الـتي أوقعـهم فيـها
الــــغـــازي األمـــريــــكي ومَن أتـى بـــهم
الستباحة البالد والعباد بغير حكمة

وال وجه حقّ. 
وهــــذا لـن يــــتمّ مـن دون تــــغـــــيــــيــــر
نظومة الـسياسية الـقائمة وتعديل ا
نظامـها احلـاكم الذي أثـبت فشله في
ـتبادل مع إدارة البالد وباالنـفتاح ا
احملــيـط الــعـــربي كـــخـــطـــوة أولـــيــة
مــأمــولــة نــحــو مـثـل هـذا الــتــغــيــيـر
نـتظـر تفـاديًا أليـة مزالق اإليجـابي ا
ـنطـقة بأسرها إلى خطيرة قد جترّ ا
نـــزاعـــات وصـــراعـــات ال تُـــحـــــــــمــدُ

عقباها.
ـأمـول ـرجتى ا وإلى حـ حتـقــيق ا
قـبـلـة بـبـلـوغ عـقد في االنـتـخـابـات ا
اجتماعي وسياسي جديـد وبتشكيلة
مـغــايــرة لــلـمــنــظــومــة الـســيــاســيـة
الفـاشلـة القـائمـة منذ 2003 وبنـظام
ـانيّ مـتـحـاصص رئـاسي ولـيس بــر
بغيض يبقى الترقب ماثالً لألحداث
ـــكن حــصـــولُه مـن مــفـــاجــآت ـــا 

وتغييرات وتطورات.

فـــــاخلـــــشـــــيـــــة مـن ســـــلـــــوك إيــــران
ــــنـــطــــقــــة ومن االســــتـــفــــزازي فـي ا
ـعـقـول مـغــامـراتـهــا الـتي جتــاوزت ا
تـبـدو واحـدة من هـذه األسـبـاب الـتي
ـــريــر بـــعــد أن تـــدمغ هـــذا الـــواقع ا
ـنـطـقـة إلى مـسـتـنـقع حـوّلت عـمـوم ا
لــلــتــرســانـــة الــدولــيــة مـن مــخــتــلف
األســـلــحـــة والـــتي زادت من أشـــكــال
الــتــوتـر الــدولي. كــمــا يــأتي اخلـوف
األمـريـكي والـدولي مـعًـا من إمـكـانـيـة
استـخدام الـنظـام اإليراني لـترسـانته
الـعــسـكـريــة والـصـاروخـيــة والـتـقـدم
نجز في حلـمه النووي والتي يلوّح ا
بـهــا قـادتُه الـعــسـكـريــون واألمـنـيـون
ــنــاســبـة عالنــيــة ومن دون حتــفّـظ 
وبـدون مــنـاســبـة بـعــد أن ضـمن هـذا
الـــنــظــام ســهــولــةَ تـــوزيع أســلــحــته
ـتطـورة في أراضي الهالل القـتالـية ا
الـذي هـيـمن عـلـيه حتت بـصـر ونـظـر
الراعي الـسيـاسي األول وحلـفائه من
ـا يـليق به من ردّ وردعٍ دون القـيام 
ـتوقـعة يّن لـلتـقـليل من اخملـاطر ا أ
في حـال خـروج األمـور عن نـصـابـها.
وآخـــرهـــا كـــمــيّـــة الـــصــواريـخ الــتي
ـوالـيـة أطـلــقـتـهـا مـؤخــرًا "حـمـاس" ا
إليــران ضــدّ اسـرائــيل في عــربــدتــهـا
األخيـرة والـتي تطـايـرت في سـمائـها

هاجرة.  كأسراب الطيور ا
ّا خلقَ أشبه ما يكون بفوبيا وهذا 
ية حيال النظام الثيوقراطي الذي عا
يــحــكـم هــذه الــبالد بــقــبــضــة الــوليّ
احلـــــديـــــديــــــة ويـــــســـــعى لـــــنـــــشـــــر
ـــنــطـــقــة أيــديـــولــوجـــيـــته في دول ا
وخــارجــهــا بــوســائــله وعــبــر ذيــوله
وأتـبـاعه. لــذا من الـواضح أنّ قـدرات
هذا النـظام الـتوسعـية لم يـكن لها أن
تتشعب وتتمـدّد لوال الضوء األخضر
ــهــادنــة والـتــســاهل من وأســالــيب ا
جـانب الـقـوة الـعظـمى ومّـن يدور في
فـلـكهـا أيًـا كـانت أسـبـاب أو مـبررّات

هذه اجلهة أو تلك.  
لـــذا يــبـــدو أن أســلـــوب الــســـيــاســة
"الناعـمة" التي أعـلنتـها إدارة "بايدن"
في حمـلته االنتـخابـية وما بـعد فوزه
في أكــثــر من مـنــاسـبــة لـلــتــعـامل مع
نـطقـة وبالذات لـفات الـعديـدة في ا ا
مع اجلارة الشـرقية لـلعراق سوف لن
يــأتي بــنـتــائج مــجـديــة كـمــا تـشــيـر

الوقائع وتشهدُه األحداث. 
بل إنّ مـصلـحة أمـريـكا الـعـليـا سوف
تلحـقها أضـرار بالغـة نتيـجة انسالل
خــيـوط مـهــمـة وعــديـدة عن الــنـسـيج
العام الـذي طبع حقـبة هيـمنتـها على

نطقة.  دول ا
إالّ ألــلّـهمّ في حــالـة تــقـريــرهـا إجـراء
تــغـيـيــر شـاملٍ في اســتـراتــيـجـيــتـهـا
لــلــخــروج نــهــائــيًـــا عن مــصــاحلــهــا
نـطقة القـوميـة وترك إدارة سـياسـة ا
لغـيـرها من الـدول الـتي بـدأت بشـائرُ
هـيـبـتـهـا بـالـبـروز كـقـوى اقـتـصـاديـة
مــؤثـــرة دولــيًـــا والســيّـــمــا الـــصــ

تها التقليدية روسيا.  وغر
فــالــعـالم يــتــرقب قــرب تـربع الــتــنـ
الصيني عـلى قيادة العـالم اقتصاديًا
خالل أعـــوامٍ قـــلــيالت إذا مـــا ســارت
األمــور حـثـيــثًـا في صــاحلـهــا مـقـابل
تـراجع الـهـيـمـنـة األمـريـكـيـة وخـفوت
تأثيرهـا وهيبتـها بفعل ضعف إداراة
هــذه األخــيــرة وفــقــدان الــقــدرة عــلى
فـرض سيـاسـاتهـا وشـخصـيـتهـا كـما
اعـتـادت مـنذ خـروجـهـا مـنـتـصرة في
احلــرب الـكـونــيـة الـثــانـيـة وتــفـرّدهـا
بـسـياسـة الـقـطب الـواحـد في تـوجيه
العالم لعـقودٍ عديداتٍ وفق مـقاساتها
ومـــصـــاحلــــهـــا بــــعـــد زوال االحتـــاد
ـهـا الـتـقـلـيديٍ. وفي الـسـوفـيتـي غر
حــالـة الــتـحــاق الـروس بــقـطــار عـقـد
اتــفـــاقـــات اســـتــراتـــيـــجــيـــة مع دول

البالد ألخذ دورها الوطني واإلقليميّ
ـسـتـقلّ بـعـيـدًا عن سـيـاسـة احملاور ا
والــتـبــعــيـة لــلـجــارة الـشــرقـيــة. فـكلّ
اإلشارات الواقعية تعني أن إيران ما
تزال تـنعم ضمـنيًـا بضـوءٍ أخضر من
الراعـي األمريـكي وحـلفـائه الـغربـي
في تــمــكـ ســطــوتــهـا عــلى الــعـراق
وشــعــبـه وتــســهــيل االســتــيالء عــلى
ملـيـارات الدوالرات بـفـضل هيـمـنتـها
ـــذهــبـــيـــة عـــلى عـــقـــول الـــســـاســة ا
الــوالئـيـ الــذين يــجـاهـرون عـالنـيـة
بتـبعيـتهم ودفـاعهم عن نظـام حكـمها
وقيادتها على حساب مصالح وطنهم

وشعبهم. 
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من الـــــــواضح بــــــروز أشـــــــكــــــال من
ســـيـــاســـات الـــتـــســـاهل والـــتـــنـــازل
والتـغـاضي بل والتـخـاذل أحيـانًا من
ــتـعــاقـبـة لــدن اإلدارات األمـريـكــيـة ا
واحلالية بصورة أكثر لصالح بعض
ـنـطـقـة ومـنـهـا إيـران بـالـذات دول ا
حــيث فــاقت هـذه الــســلـوكــيـات غــيـر
الــواقـعــيـة احلــدود في بــعضٍ مـنــهـا
بـحـيث صـارت بـعـضُـهـا تـشـكلُ عـبـئًا
مــضــاعــفًــا إقــلـيــمــيًــا ودولــيًـا عــلى
غـــيـــرهـــا. وفي الـــواقع بـــعـضُ هــذه
ـتـمـرّدة الـدول الــتي حقَّ وصـفُـهــا بـا
والــســفـيــهــة والــتـي اســتــخــدمــتــهـا
اإلدارات األمــريــكـيــة "االســتـكــبــاريـة"
تتـاليـة "حصانَ طـروادة" في فتراتٍ ا
مـن الــــزمن األغـــــبــــرّ من أجـل كــــسب
جـانبـهـا كـرهانٍ غـيـر مـأمون الـنـنائج
ـساهـمـة في إحـداث تـغـيـيرات عـبـر ا
في خــارطــة الــشــرق األوسط ومــنــهـا
تـدمـيـر بالد مـا بـ الـنـهـرين وإهـانة
ي قد شعـبها مـنذ اتـخاذ الـقرار األ
اسـتـغــلّت الـفـرصـة ومــدى الـتـعـاطف
الدولي ضـدّ منظـومة الـنظـام السابق
ـــتــهـــوّر من أجل إثـــبــات قـــدراتــهــا ا
وتــعــزيــز وجـودهــا وفــرض رؤيــتــهـا
ـتشدّدة األيديـولوجـية وسيـاساتـها ا
هي األخـــــرى بــــأشـــــكــــال االبـــــتــــزاز
ـسـاومـات واالسـتـغالل مـسـتـفـيدةً وا
ـذهـبي ومدى من الوازع الـطـائفي وا
الــكـراهــيـة اجملــتـمــعــيـة الــتي رافـقت
مـسـيرة ذلك الـنـظـام الـبائـد. فـمـا كان
مـن إيــــران بـــــالــــذات إالّ أن فـــــرضت
ـوجب سـلـوك الـسـيـاسة هـيـمـنـتهـا 
الـنــاعـمـة الـتـي تـشـبع ســيـاسـة الـقطّ
والـــفـــأر الـــتـي اتـــخـــذتـــهـــا اإلدارات
ـتـالحـقــة مــنــذ غــزوهـا األمــريــكــيــة ا
للعراق جتاه سلوكياتها االستفزازية
نطقة. وقـد ساهمت عدة أسباب في ا
لـتـسـهيـل هذه الـهـيـمـنـة عـلى الـعراق
بـسـبب فـقـدان األخـيـر ألبـسط قـدراته
السيادية وضياع شخصيته الوطنية
بعـد إفراغه من هـذه كلّـها ال لشيء إالّ
من أجل قــلب نــظــام احلـكـم لـيس إالّ
والــــذي اتـــخــــذته أمــــريـــكــــا ومَن في
طورهـا هدفًـا وطبّـقته شـعارًا ونـفّذته
نهجًـا من دون وضع خارطـة واضحة
إلعــادة تــشــكـيل الــبالد بــعــد إســقـاط
نـظام احلـكم الـسـابق وتـغيـيـره نـحو
ـصـدّرة ـقـراطـيـة ا األفـضل وفق الـد

كذبًا وخداعًا ونفاقًا.  
ولـــعـلّ من األســـبـــاب الـــتي تـــهـــيــأت
لـلـغـازي األمـريـكي النـتـهـاج مـثل هـذا
الــسـلـوك غــيـر الـنـاضـج بـعـد تــنـفـيـذ
الـــهــدف األســمى بــإســـقــاط الــنــظــام
وقف عن السيطرة السابق وخروج ا
بــدأت مــؤخـــرًا بــالــوضــوح في األفق
وسـوف تــكـشـفــهـا األيـام الحــقـا حـ
إمـاطـة الـلــثـام عن وثـائق ومـراسالت
وتسـريبات بـدأت بالـتوارد يومًـا بعد
آخـــر. وهـــذا مــا تـــفــســـرُه حتـــلــيالت
ســيـاسـيــة ومـا يــراه مـراقــبـون حـول
نـطقـة في الوقت الراهن. واقع حال ا

ـقـراطي "بـايـدن" الذي أو خـلـفه الـد
حــدّد ســـيــاســته فـي أولى خــطــواته
الــرئـــاســيـــة بـــســلـــوك ذات الـــنــهج
ـنـطـقـة ومـحـاولـة الّالمـبـالي بـدول ا
كـسب الـودّ بـأي ثـمن بـسـبب ضـعف
شخصيته الواضحة. ومن الواضح
تالحـقة منذ أنّ اإلدارات األمريكـية ا
رئـاسـة بـوش األب ولـغـايـة الـسـاعة
كــانت حـــددت أهــدافــهــا في إحــداث
تـغـيـيـر في خـارطـة الـشـرق األوسط.
كـــمــا كـــان من ضـــمن تـــلك األهــداف
الــرئــيــســيــة كــســرَ شــوكــة الــعــراق
الــعــروبـي وعــدم الــســمــاح له بــرفع
رأسه من جديد كـي ال تقوم له قـائمة
بـعـد الـذي شــهـدوا مـنه من سـيـاسـة
ــواجـــهــة اخلـــروج عن الـــطــاعـــة وا
الــقـاســيــة بــكــلــمــة "ال" لــلــغــطــرسـة

والعنجهية األمريكية. 
ـؤسف ألّـا تـأخذ اإلدارات لـكن من ا
ـتـعـاقـبة في حـسـبـانـها األمـريـكيـة ا
عـند غـزوهـا للـعـراق مـصلـحـة شعب
هــذه الـبالد وحــقه بــالـعــيش بـسالم
والــتـمــتع بــثـرواته مــثل ســائـر دول
نـطـقة الـتي تـنعم بـحيـاة مـستـقرّة ا
ومـحــتـرمـة وتــعـيش الـيــوم بـكـرامـة
ورفـــعـــة وانــفـــتــاح لـــلــعـــالم إالّ في
الـعـراق. فـقد اقـتـصـر تـركـيـز الـغزاة
على كـيفـية اسـتغالل ثـروات العراق
بطرٍق تـسهّلُ لـهم تدميـر قدرات هذه
الــبالد الــبــشــريــة بــأدوات داخــلــيــة
وخـارجــيـة إلى جـانب فــقـدان سـمـة
السعي اجلـادّ إلعادة بنـيته التـحتية
الــتـي دمّــرتــهــا دبــابــاتُ جــيــوشــهم
الغـازيـة وأسلـحة حـلـفائـهم اجلرّارة
التي استحـلّت أرضه وأهانت شعبَه
عندما جرى تسلـيمُه ظلمًا على طبقٍ
ماسيّ جاهزٍ للجارة الشرقية العدوّ
الــتــاريــخي الــلـدود إلكــمــال اخلــطـة
االستراتيـجية بإنـهاء وجود  ومحو
حــضـارة الــعــراق واحلـدّ مـن تـأثــيـر
ثـقــافـته وعـروبــته عـلى دول اجلـوار
حتـديـدًا. وفي ضـوء هـذه الـسـيـاسـة
نـصفة تكـون أمريكا ة وغـير ا الظا
ومَن يقـف بجـانبـهـا مشـيرًا وداعـمًا
ومنـفّذًا قـد أوقعت الـعراق في مأزق
يصـعبُ اخلروج مـنه سـليـمًا مـعافىً
توسط إالّ في دى الـقريب وا على ا
حالة خلط األوراق من جديد واتخاذ
خـطوات الـصـدمـة الـدوليـة اجلـريـئة
الـــتي من شـــأنــهـــا وحــدهـــا إخــراج
الــبالد من الــهــوّة الــسـحــيــقــة الـتي
وقـعت فـيـهـا والـنـجـاة بـشـعـبـهـا من
كـوارث هـذه الـهيـمـنـة ايـديـولـوجـيًا
وســيـاسـيًــا واقـتـصــاديًـا وطـائــفـيًـا.
ـتالحـقة الـتي فـالـويالت واألزمـات ا
وقعت عـلى أهل الـعراق بـعد إسـقاط
الـنــظـام الـدكــتـاتـوري الــسـابق عـلى
حــسـاب حــسن سـيــاسـة االســتـقـرار
وإعـــادة بــــنـــاء الـــدولـــة عـــلى أسس
جديـدة تأخذ في احلـسبـان مصـلحة
الــبالد الــوطــنـيــة وشــعـبــهــا كـلّــهـا
تـــولّــدت بـــســبب ســـيــاســة اإلدارات
ـتالحقـة وغير األمريـكيـة القـاصرة ا
قبولة بـعد الغزو نتيـجة الفتقادها ا
لــرؤيـــة جــاهـــزة وإرادة صــادقــة من
أجل إصالح األمور والسماح بعودة

يــبــدو أن الــرؤيــة الـضــبــابــيــة الـتي
تكـتنف إدارة الـرئيس األمـريكي "جو
بايدن" منـذ توليه الرئاسـة األمريكية
في ظــروف جــدلـيــة مـربــكــة ولـغــايـة
الــســـاعـــة لن تـــتـــمــكـن من حتـــديــد
أهـدافــهـا في عـمــوم مـنـطــقـة الـشـرق
األوسط عـلى وجه الـدقـة وتـرمـيم مـا
أفـســدته إدارتـا ســلـفـيه اجلــمـهـوري
ـتــهـوّر "دونــالـد تـرامـب" أو سـابـقه ا
هـادن "باراك ـقـراطي الثـعـلب ا الد
حــســ أوبــامــا" والــذي عــملَ حتت
ـدة ثــمـان ســنـوات إدارته نــائـبًــا له 
لــــلـــفــــتـــرة من 2017-2009. فـــواقع
احلــال يـشــيــرُ النـتــهـاج "بــايـدن" أو
بــاألحــرى يُــحـــكم عــلــيه بـــانــقــيــاده
وتـــمــاهــيه ظالًّ ضــبـــابــيًــا لــرئــيــسه
ا يـشبه احلـن األسبق "أوبـامـا" و

نصب. الوضعيّ حلـقبة تولـيه ذلك ا
ـتـذبذب فـهو كـمـا يبـدو في سـلوكه ا
طبخ بانتهـاج سياسـة دبلوماسـية ا
الهـاد الـتي اتبـعـها في سـيـره على
ـهــادنـة خــطى ســيـاســة "الـتــقـيــة وا
والـتـحـصّن" في عـهـد سـلـفه "أوبـاما"
في مواجهة دول مـتمرّدة بعـينها من
تــلك الـتـي صـارت تــشـكـل مـثــار قـلق
وعدم اسـتقرار لـدول العـالم ومنـطقة
الــشــرق األوسط بــالــذات يــكــون قـد
فــتـح األبـــواب عـــلى مـــصـــاريـــعـــهــا
الحــــتـــــمــــالــــيــــة نــــسـج اتــــفــــاقــــات
اسـتـراتيـجـيـة دولـية جـانـبـيـة خارج
اخلــيـمـة األمــريـكــيـة من شــأنـهـا أن
تـــســــعى خلــــلق واقـع آخـــر جــــديـــد
ومــخـتـلف خــارجًـا عن هــيـمــنـة هـذه
األخيـرة في بقعـة غنـية وسـاخنة من

العالم.
من هــــذه االتـــــفــــاقــــات الـــــتي الحت
بواكيرُها في األفق مؤخرًا االتفاقية

االســتـراتــيـجــيــة لـلــتـعــاون الـتي 
دة اإلعالن عنها بـ إيران والص 
خــمـسـة وعــشـرين عــامًـا بــالـرغم من
االختالف األيديولـوجي ب البلدين.
فـقــد وجـدت فـيـهـا اجلــارة الـشـرقـيـة
فــرصــةً لــلـــتــمــلّص من الـــعــقــوبــات
القاسية الـتي فرضتها أمريـكا عليها
وبــدايـــةً خلـــروجـــهــا عـن عــزلـــتـــهــا
الـدولـيـة. وهـذا مّـمـا سـيـفـتح أبـوابًـا
الحــقــة لــغــيــر الــصــ مــثل روســيـا
ـاثـلـة قـد وأوروبـا لــعـقـد اتـفـاقــات 
تكون بداية النهاية للخروج كلّيًا من
ي أغـالل احلـــظــــر األمـــريــــكي واأل
ــفـروض عــلـيــهــا بـســبب حتـوّلــهـا ا
ــراس والــتــهــجـ لــبــعــبعٍ صــعب ا
تـعصـبة هـادنة حتـكمه األدجلـة ا وا
في الــتــشـيّع الــوالئي بل وعــنــصـرًا
ـنـطـقـة غـيــر مـريح لـعـدم اسـتــقـرار ا
والعالم. وهناك مَن يرى أن مثل هذه
الـــتــطـــورات اخلـــطـــيـــرة فـي حـــالــة
حتــقّــقـهــا وتــوصّل إيـران التــفــاقـات
متالحـقـة خارج الـهيـمـنة األمـريكـية
مــردُّه سـيــاسـة الــتــسـاهل وأســلـوب
ــنـــاورة الـــســـيـــاســيـــة اجملـــامِـــلــة ا
ـقراطية التي داهِنة لـلزعامة الد وا
أسَّسَ النـتـهـاجـهـا "أوبـامـا" وتـبـعـها
خلـفاؤُه من بـعده سـواءً اجلمـهوري
"تــرامب" الــذي كــان يــعـربــد من دون
أفـعالٍ صـادمـة حـقيـقـيـة على األرض

نطقة وبالذات مع إيران فسيكون ا
ذلك مـســمـارًا إضـافــيًـا آخـر يُـدقّ في
نعش الهيمـنة األميركيـة على منطقة
الـــشـــرق األوسط وفـي نـــهج تـــراجع
مـصـاحلـهـا فيـهـا وانـتـهـاء صـورتـها
ـهيـمـنـة الـتي طـبعت االسـتـثنـائـيـة ا
وجه الـكـرة األرضـيـة لـعـقـود وعـهود
حديـثة. وهـذا ما يـفسّـرُ منـذ سنواتٍ
رغـــبــةَ اإلدارة األمــريــكــيــة بــتــقــلــيل
تواجـدها في منـطقـة الشرق األوسط
إلى أدنى مــســتـويــاته. إالّ ألــلّـهمَّ في
ــشــهـد حــالــة عــودة الـصــقــور إلى ا
الـــســـيــاسي مـن أجل إعـــادة هــيـــبــة
أمـيـركا إلى الـواجـهـة الـدولـيـة وقلب
ـباشرة فعليًا في وازين القائمة وا ا
إعــــــــادة حتــــــــديــــــــد األولــــــــويــــــــات
االسـتـراتـيـجـيـة نـحـو طـريق إحـداث
تـغـيـير جـذريّ في الـسـيـاسـة الـعـامة
الـتــقـلـيـديـة اإليـجــابـيـة وتـرك مـنـهج
الدبلوماسـية الناعمـة وسياسة القطّ
والــفــأر الــتي ال ولن تُــؤتـي ثــمــارهـا
ؤدلج مـذهبيًا ـعني ا مادام الطرف ا
ال يـؤمن بـسيـاسـة احلـوار والـتـفاهم
والـــتـــنـــازل. وهـــذه حـــالُ وطـــريـــقــة
التفكير لدى العنصر الشرقيّ أفرادًا
ًـا ودوالً. فـهـذه جـمـيـعًـا ال يـنـفع وأ
معهـا إالّ أسلوب الـصدمات اجلـريئة
التي تـقطع وتبـتر وتـنزع بـالقوّة في
حالـة اقتـضى األمر الـقيـام بالـتغـيير
اجلــــذري تـــمـــامًـــا كـــمـــا حـــصل مع
الـعـراق حـ تـقـريـر غـزوه للـخالص
من الــــنـــظــــام الــــســــابق. ولــــكن من
ــؤسـف حــصــول ذلك بــعــنــجــهــيــة ا
تدميريـة قاتلة بغـياب خارطة طريق
واضـحـة تُـعـيـدُ األمـور إلى نـصـابـها
وحتـقّق لـعـمـوم الـشـعب الـعراقـيّ ما
قـراطية حـقيـقية كان يـنتظـرُه من د
غير مزيـفة ومن حيـاة مرفهة هي من
حقـه بعـد زمن الـقهـر والظـلم وعـقود
ـدمّـرة واسـتغالل الـكـرامة احلروب ا
نـافع شخصـية وعـائليـة وعشـائرية

وفئوية. 
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في ضــــــوء هـــــــذه الــــــوقــــــائع وإزاء
ــتـــراخـــيــة وغـــيــر الــســـلـــوكــيـــات ا
لف العراقي ال العقالنية في إدارة ا
بدّ للسياسة األمـريكية أن تكون أكثر
صـرامــة وحـذرًا في الــتـعــامل مع مـا
يــــجـــري مـن ضـــيـــاع فــــرصٍ ونـــهب
ثـروات وهــدر أمـوالٍ وتــشـتّـتِ حـيـاة
ماليــ الــعــراقـيــ وتــزايــد فــقـرهم
واسـتــمـرار نـزيـف هـجـرتــهم بـسـبب
ـقدسـة" على هيـمـنة قـيادة اجلـارة "ا
سياسته وإدارة شؤونه عبر مواليها
الـوالئـيـ الـذين ال تـهـمّـهم مـصـلـحة
العـراق وعودته إلى مـحيطـه العربي
الــطــبـيــعيّ. فــهل ســتـصــحـو اإلدارة
األمــريــكــيــة فـي عــهــد "بــايــدن" بــعـد
ـائـة يـومٍ من عـهـده انـقـضـاء فــتـرة ا
بعد الذي كشفته األحداث وحتدّثَ به
الـواقع من اســتـمـرار الــتـجـاوز عـلى
ـنـطـقـة من قـبل إيـران هـيـبـتـهــا في ا
بــــالـــعــــمل عــــلى إعــــادة األمـــور إلى
نـــصــابــهــا والــعــودة بــهــا لاللــتــزام
بـــاالتــفــاقـــيــة الـــنـــــــــوويــة من دون
غطرسـة وال استغالل لـضعف الغرب
األوربي? حيـنهـا فقط وعـندمـا تُلجم
ســــيــــاســــة إيــــران االســــتــــفــــزازيـــة
والـتــسـلـطـيــة عـلى قـرار دول الـهالل
ــكن تـــوجــيه الـــقــطــار الـــشــيـــعي 
الــعــراقـي الــضــالّ إلى مــيــنــاء األمن
واالستقرار والسالم حتت راية وطن
واحد ذي سيادة وهيبة واستقاللية
ــبـدأ الــتــعـايش الــســلـمي مــؤمــنًـا 
وتــقــاسم الــثــروات وطـنــيًــا بــعــدالـة
ناسب في ومساواة ووضع الرجل ا
ــوسم ــنـــاسب في قـــريب ا ـــكــان ا ا
االنـتـخـابي الـقـادم! فمـازالت شـرائح
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بغداد

ــتـجــددة في ان تـســاعـد كــثـيـرا ”في ا
تـقــلـيل اسـتـيـراد الـطـاقـة  وتـخـفـيض
صـادرات النفط  وتـخفيف عبء الدعم

على احلكومة .
كــــمـــا نــــوَد االشــــارة الى امــــكـــانــــيـــة
ــتــجـددة  –مــثل اســتــخـدام الــطــاقـة ا
الـطاقـة الشمـسية  –أن تـساعد كـثيرا”
في تـقليل استيراد الـطاقة  وتخفيض
صـادرات النفط  وتـخفيف عبء الدعم

على احلكومة. 
ــيل الـى تــعــزيـز وحــيث ان الــعــراق 
الـطاقـة الشـمسيـة في البـلد بـطريـقت
هـمـا : الـوحـدات الكـهـروضـوئـيـة التي
ـكن أن تؤدي الـى تقلـيل حرق الـنفط
والــغـــاز واأللــواح الــشــمـــســيــة عــلى
األسـطح التي تساعد األسر على تقليل
كلفة اعـتمادها عـلى مولدات األحيـاء ا
ــكـن لــهـــذه احلــلــول أن ـــلــوثـــة و وا
تـــســـاعـــد في تـــخـــفـــيف الـــعبء عـــلى
الـــــشـــبــكــة الــوطــنـــيــة وحتـــــــــقــيق
الـالمـــركــــزيـــة وخــــلق فــــرص عـــمل 
وتـــطــــويـــر الـــشـــركــــات الـــصـــغـــيـــرة
ـــتــوســـطــــــــة  وخـــفض فـــواتــيــر وا

دى الطويل. الكهرباء على ا
ـكن الـقـول بـأنه يـوجـد وفـي اخلـتـام 
ـتـقـدمـة اجتـاه فـي شـتى دول الـعـالم ا
والــنـامـيـة يــهـدف لـتـطــويـر سـيـاسـات
االســتـــفــادة من كــافــة أنــواع الــطــاقــة
تجددة واستـــــثمارها وذلك كسبيل ا
لـلحفاظ على صحـة اإلنسان من ناحية
واحملــافــظـة عــلى الــبـيــئـة مـن نـاحــيـة
أخـــرى  بــــاإلضـــــــــــافـــة إلى إيـــجـــاد
مــصــادر وأشــكــال أخــرى من الــطــاقـة
تــكــون لـهــا إمــكـانــيــة االســـــــــتــمـرار
والـتـجـدد والـتـوفـر بـتكـالـيف أقل في
مـواجـهـة الـطـلب الـكـبـيـر عـلـى الـطـاقة
والــــنـــــمــــو االقــــتــــصـــــادي الــــســــريع
ــــــــــتـــزايــد وهـــو األمـــر الــذي من وا
شـأنه أن يحـسّن نوعـية حيـاة اإلنسان
ــيــة و يــحــسّـن أيــضــا الــبــيــئــة الــعــا

واحمللية.

عـلــيـهـا من مـلـوثـات بـسـبب االحـتـراق
غـيـر الكـامل مـثل اول و ثانـي اوكسـيد
ركـبات الهيـدروكربونية الـكربون  و ا
ــركــبـات  واجلــزيــئـات الــدقــيــقـة  وا

تطايرة . العضوية ا
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علومات الـكيميائية  أن كـما توضح ا
غــازات الــعـادم حتــتـوي أســاســا عـلى
ــــاء ثــــانـي أكــــســــيــــد الــــكــــربــــون ا
الـنيتـروج و  ثاني أكـسيد الـكبريت
بـاإلضـافة إلى األوكـسجـ الذي يـنتج
عـن الـهـواء الــزائـد الالزم لـالحـتـراق 
كـما تظـهر غازات الـعادم اثار الكـاسيد
(NO2  NO  N2O ) الــــنـــتـــروجـــ

واثار للغازات العضوية .
تـــؤخـــذ قــيـــاســـات نــواجت االحـــتــراق
ألغــراض مــتـنــوعـة  لــغــرض مـراقــبـة
االلـتزام البيئي  بينـما تؤخذ قياسات
انـبعاثات االوكسـج و ثاني اوكسيد
الـــكــربــون واول اوكـــســيــد الـــكــربــون
وبــعض اكـاسـيــد الـنـتــروجـ لـغـرض
ضـبط عـمـلـية االحـتـراق و الـتـحكم في

عملية التشغيل .
و تـــأتي أهــمــيـــة انــتــاج واســـتــخــدام
الــطـاقــة الـنــظـيـفــة في دعم االقــتـصـاد
ـسـتـدامة الـوطـني وخـطط الـتـنـمـيـة ا
وكـذلك في احلفاظ على البيئة النظيفة
واحلـصول ـسـاعدة في حتـسيـنـها  وا
عـلى طـاقة رخـيـصة الـثـمن  فضالً عن
اسـتـثـمـار الـنـفط الـذي يـحـرق لـتـولـيد
الـــطــاقـــة في تــعـــزيــز زيـــادة مــعــدالت
التصدير من النفط اخلام دون احلاجة
إلى اســتـخـدامه في تـشــغـيل مـحـطـات
تـوليـد الطـاقة الكـهربـائيـة وهذا يأتي
ضـــمن خــطـط الــتـــنــمـــيــة الـــوطــنـــيــة
ـسـتدامـة ومع تـوجهـات دول الـعالم ا
في أنـتـاج الـطـاقـة الـنـظـيـفـة واحلـفـاظ

على البيئة 
وتـأتي اهـمـيـة حـاجـة الـعـراق لـلـطـاقـة

وعـلى الـرغم من تـنوع مـصـادر الطـاقة
ـــتـــوفــرة فـي الــعـــالم  وبـــدء دخــول ا
ــــتـــجــــددة حـــيـــز ــــصـــادر ا بــــعض ا
االسـتـخدام الـتطـبيـقي  تـشيـر الدالئل
الـى ان مــصــادر الــوقــود االحــفــوري 
وخـاصة النفط و الغـاز ستبقى اخليار
الــرئــيــسي إلمــدادات الـطــاقــة لــعــقـود
مـــقـــبــلـــة  نـــظــرا ”الـى اســهـــام هــذه
ـصـادر الـكـبيـر في مـجـمـوع امدادات ا
ي  اال ان الــطـاقـة عـلى الــنـطـاق الـعـا
ـــصـــادر في حتـــقـــيق اســـهـــام هــــذه ا
ـســتـدامــة يـتـطــلب اتـخـاذ الــتـنـمــيـة ا
تـدابـيـر عـديـدة من اهـمـهـا الـعمـل على
تــرشـيـد اســتـهالك الـطــاقـة و حتـسـ
كفاءة استخدامها فضال ”عن احلد من

االضرار التي تلحقها بالبيئة .
ـــا يـــتـــعـــلق و تـــشـــيــــر الـــدراســـات 
بــاالنـــبــعــاثــات من مـــحــطــات تــولــيــد
الـــكــهـــربـــاء ان تــخـــفـــيض الـــكــثـــافــة
الــكـربــونـيــة في إنــتـاج الــكـهــربـاء في
الـعالم إلى ما يقرب من الـصفر بحلول
ـرحـلة عـام 2050 تـقـريـبا فـي صمـيم ا
االنتقالية لوقف االنبعاثات الكربونية.
ويـعني هذا الـهدف ضمنا ”ضرورة أن
حتـد الـبـلـدان مـرتـفـعـة الـدخل وبـلـدان
االقـتصادات الصاعدة كـالص والهند
وجــنــوب أفــريــقــيــا من انــبــعــاثــاتــهـا
الـكربونية الناجتـة عن إنتاج الكهرباء
بــحـلـول مـنـتــصف الـقـرن احلـالي. أمـا
الـبلدان مـنخفـضة الدخل  –الـتي تمثل
نـسـبة صـغيـرة من اسـتهالك الـكهـرباء
في العالم فأمامها بضعة عقود أخرى
لـتحقيق هذا الهدف لكن البد أن تصل
ـــــطــــاف هـي األخــــرى فـي نــــهـــــايــــة ا
بــانـبـعــاثـاتــهـا الـغــازيـة إلى مــسـتـوى

قريب من الصفر في إنتاج الكهرباء.
ــكن إنــتــاج الــكــهــربــاء بــدون أيـة و 
انـبعـاثات كربـونيـة من مصادر الـطاقة
ـتـجددة كـطـواح الـهـواء  والطـاقة ا
الـكـهـروضـوئـيـة  والطـاقـة الـشـمـسـية
ـركزة  والسدود الكـبيرة  ومحطات ا

الطاقة الكهرومائية الصغيرة .
ــلـوثـات و يــؤثـر عــامالن في تــكـوين ا
الـناجتة من احتـراق الوقود اإلحفوري

هما :
الـتركيب الكـيميائي للـوقود  ويختلف
بــــاخــــتالف اخلــــامــــات الـــنــــفــــطــــيـــة
ـسـتخـدمـة و عمـلـيات الـتـكريـر  وما ا
يتبعها من عمليات حتويل ومعاجلة .
وظـروف احـتـراق الـوقـود ومـا يـترتب

لَـحة لتـغطيـة النقص في ان احلـاجة ا
الـطاقة الكهربائية في العراق ادى الى
الـتـفــكـيـر في اقـامـة مـشـاريع مـتـنـوعـة
النـتـاج الـكـهـرباء لـتـلًـبي االحـتـيـاجات
االسـاسـيـة لـلـسـكـان من خـالل اعـتـماد
بناء احملطات الغازية و احملطات التي
تــعــمل عــلـى الــوقــود الــديــزل كــونــهـا
كن ان تساهم في سـريعة النـصب و 
الـــتــــخـــفـــيف من الــــنـــقص احلـــاد في
امدادات التيار الكهربائي للمواطن .
ــر بــهــا وفي ظـــروف اســتــثــنــائــيــة 
ـعـاجلـة ازمـة الـطـاقـة في ظل الـعــراق 
الــتـوسع الـعـمــراني الـكـبــيـر بـعـد عـام
ـــــشــــاريـع بـــــنــــاء 2003 م  لـم يــــكـن 
احملـطات الـتي تعمل بـالطاقـة النظـيفة
ـلـــــــف ـهــتـمــ  اهــتـمــام من قــبل ا
الـطـاقة كـون هذه احملــــــــطـات كلـفتـها
عــالــيــة وانــتــاجـهــا لــلــطــاقــة ال يــسـد
احلـاجـة الـفـعـلـية لـلـبـلـد من الـكـهـرباء

الوطنية .
ان مــــشــــاريع الــــطــــاقــــة في الــــعـــراق
والســيــمـــا مــحــطــات انــتــاج الــطــاقــة
الـــكــهــربـــائــيـــة الــعــديـــد من االضــرار
الـنـاجتـة اثـنـاء عـمل هـذه احملـطـات او
ترتبة من عملية االنتاج كما الـنتائج ا
في انــبــعـاث الــغـازات مــنـهــا و بـعض
اخملــلـفــات الـكــيـمــيـاويــة الـنــاجتـة من

مراحل اإلنتاج و غيرها .
ـــعــاجلـــة مــظـــاهــر و تـــســعـى الــدول 
الـتـلـوث الـبـيئـي وانحـسـار انـتـشـارها
ـواطنـ و حـمـايـتهم ـنع االضـرار بـا
من خـــطــر هـــذه الــظـــروف الــبـــيــئـــيــة

اخلطرة . 
وهــنـاك مــجـمــوعـة مـن الـعــوامل الـتي
ــــــعــــــدات تــــــســـــــبب اضــــــرارا ”فـي ا
ـنـظومـات العـامـلة في مـجال انـتاج وا
الـطـاقــة الـكـهـربـائـيـة كـمـا يـحـصل في
بـــعض االجـــزاء مـن تــأكـل و ألســـبــاب
مـختلفـة  او تكوين كتلـة اضافية على
ريـش التـوربـ الـغـازي بـسـبب وجود

عنصر الفناديوم في الوقود .
W U  ÃU «

ـــــشـــــاكل والشـك ان مـــــجـــــمل هـــــذه ا
ـعـوقات الـتي تـظهـر اثنـاء عـملـيات وا
انـتـاج الـطـاقة الـكـهـربائـيـة و الـنـتائج
ــتـرتــبــة عـلــيـهــا هي مــحل دراسـة و ا
اهــتــمــام مـن قــبل الــعــامــلــ في هــذا
اجملـال إلزالتـها و الـعمل ضـمن ظروف
مـنـاسـبـة حتـافظ عـلى االنـسـان و اآللة

على حدٍ سواء . 
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وجـاء الــثـاني في حــادث يـوم األحـد
عـــلى حـــلــبـــة مــونـــزا أدى إلى صبّ
ــــا يــــهـــدد الــــزيت عــــلـى الــــنــــار 

. ستمر ب السائق بالتصعيد ا
ــفـاجـأة األكــبـر عـدم حتـقّق وكـانت ا
سائـق ريدبل مـاكس فـيرشـتـاب من
سالمـة مــنـافـسه لـويس هــامـيـلـتـون
بـــعـــد احلــادث الـــشيء الـــذي أعــرب
ســــائق مـــرســــيـــدس عن انــــزعـــاجه
بسبـبه وما إذا كان تـصرفًا مـتعمدًا
من قــبل فــيــرشــتــابــ غـيــر واضح
ولكن من اجلدير بالذكر كيف كان رد
فـــعل هــامـــيــلـــتــون عــلـى الــفــوز في
ســيــلــفـرســتــون عـنــدمــا كــان سـائق
ــســتــشـــفى إذ احــتــفل ريــدبـل في ا
سائق مرسيدس البريطاني بسعادة
ـــا أثــار بـــفــوزه أمـــام جــمـــهــوره 
اسـتـجـابـة غـاضـبـة من فـيـرشـتـابـ
أثـــنــاء خـــضــوعه لـــفــحـــوصــات في

ستشفى. ا
ــكن الــقــول إن احلـادث الــذي وقع
في مـونـزا كــان أول عالمـة حـقـيـقـيـة
عـــلى أن فــيــرشــتـــابــ بــدأ يــشــعــر
بـاحلــرارة مع عبء قـيــادة الـبــطـولـة

. تسابق الذي يثقل كاهل ا
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أدى االنهيار الدرامـاتيكي ب بطلي

مــنــافــسه ســائـق مــرســيــدس. صُـدم
هــامــيــلــتــون بــرأسه بــفــعل عــجــلــة
فيرشتاب اخللفية اليمنى وتسبب

في آالم في الرقبة.
ـدة 8 يـعــود الـسـبـب إلى الـتـأخــيـر 
ثوانٍ في نـقـطة تـوقف سـباق جـائزة
ايـطالـيـا الكـبـرى والتـأخـير  1ثانـية
من هــــامــــيـــــلــــتــــون الــــذي أدى إلى
وضعـهـما في مـسـار تصـادمي وهو
ـرة. إذا لم يـكن مـا أخـرجـهـمـا هذه ا
فيرشتـاب قد عانى من الـتأخير في
التوقف مـرت في وقت سـابق لكان
قـد قطع شـوطًـا طـويالً عـلى الـطريق
حــيث خـرج هـامــيـلــتـون من مــحـطـة
الــتــوقف لــكــنه فــعل وانــتــهـى األمـر

بحادث مروّع.
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مع وجــود الــعــديــد مـن الــســبــاقـات
ـــتـــبـــقـــيـــة شـــارك هـــامـــيـــلـــتـــون ا
وفــيــرشــتــابن بــالــفـعـل في حــادثـ
كـــبــــيـــريـن األول جـــاء فـي حـــلــــبـــة
سيـلـفرسـتون حـيث قـطع هامـيلـتون
مؤخرة فيـرشتاب عنـد زاوية عالية
ــــا أدى إلى ارتــــطـــام الــــســــرعـــة 
الهولندي باحلواجز. غُرّم هاميلتون
عـقوبـة مـدتـها 10 ثوانٍ لـكن لـم يكن
نـعه من الفـوز بالـسباق. ذلك كافـياً 

ـركـز مــعـركـتــهـمـا لـلــحـصـول عــلى ا
الــثــالث. كــان فــيــرشــتــابــ يــحـاول
االلتـفاف عـلى اجلـانب اخلارجي من
هــامــيـلــتــون عـنــدمــا ارتــد من فـوق
الـرصـيف وانـطـلق في الـهـواء وفوق
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حــادث خـطــيـر في جــائـزة إيــطـالــيـا
الــكــبــرى بـــ بــطل الــعــالم احلــالي
ـنــافس عـلى لــويس هـامــيـلــتــون وا
الـلـقب مـاكس فـيـرشتـاين يـؤدي إلى

ÎU ÒœË W KD « vK  “uH  W dA «

WHOE  WO ö

q I*« ÍËdJ « U œU%≈

‰u dHO  ∫uJMOA HO

¡«bF  dO  uJO K √Ë

ÊöO  WN «u0 ôU Ë ≠b —b

اسـتـبـعـد مـنـظـمـو مـاراثـون فـيـيـنـا
الـعـداءَ اإلثـيـوبي ديـرارا هـوريـسـا
الـفائـز في أول سبـاق تقـيمه مـدينة
كــبـــيــرة في أوروبــا مــنــذ جــائــحــة
كورونـا.وبحسب وسـائل إعالم فقد
" إلــــغــــاء الــــلــــقب ذلـك بــــعـــد أن
ـنــظـمــة ارتـداء اكــتـشــفت اجلـهــة ا
الـعــداء حـذاء ذا نـعل أكــبـر سُــمـكـاً
ا هو منصوص عـليه في معايير

السباق".
وأضــافت الــوكـــالــة أنه " إلــغــاء
نتيـجة العداء اإلثـيوبي الذي أنهى
الـــســبـــاق مــتـــفـــوقــاً عـــلى زمـــيــله
ـتـسـابق الكـيـني لـيونـارد النـغات ا

بفارق ثالث ثوان فقط".

ونشر احلساب الـرسمي للماراثون
عــلى مــوقع تـويــتــر تـغــريــدة أعـلن
ـسـؤولون فـيـها "جتـريـد هوريـسا ا
من لـقـبه النـتـعـاله حـذاءً ال يـتـوافق
مع قــواعـد الــســبــاق" مــؤكـدين أن
"الـــقـــواعــــد تـــنص عــــلى أن احلـــد
األقـصى لـسـمك أحـذيـة الـركض في
الـسـبـاق هـو 4 سـنـتـيـمـتـرات لـكن
هـوريــسـا كــان يـرتــدي حـذاء يــبـلغ

سمكه 5 سنتيمترات".
وكـــــان الــــــعـــــداء صـــــاحـب الـــــرقم
ي في مـــاراثــون الـــقـــيــاسـي الــعـــا
ـــاضي فـــيـــيــنـــا أكـــمل الـــســـبت ا
الـــســبـــاق خالل ســـاعـــة ودقـــيـــقــة
واحــدة وسط أجـواء ضـبــابـيـة في

العاصمة النمساوية.
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تـعـد جـمــهـوريـة كــرة الـقـدم اخـطــر مـهـمـة
تـســيــطـر عــلى الــراي الـعــام بــنـســبـة 80
ائة من العـراقي .. تعيش حتت ضغط با
ســـوء األداء وغـــيــــاب الـــنـــتــــائج وضـــعف

التنظيم ..
غدا سيكون يـوما مفصلي بـتاريخ كرتنا .
نــامل ان ال يـنـظــر الى مـلف  اجلــمـهـوريـة
مــتـرامــيـة األطــراف مـجــرد ضـرع حــلـوب

ومعجنات جاهزة لاللتهام ..
(31) مرشح وخلـفهم هيـئة عامـة مدعوين
ا تعنيه من امال سؤولية  لتحمل كامل ا
عــــريــــضـــة ومــــا يــــفــــرضــــه الــــواقع من

متطلبات ..
ـــــــــســافــة واحـدة نـــــــدعــو لــلــجــمــيع 
وامــنـيــات واعــدة ان تـكــون قـنـــــــــــاعـات
احلــــال وقــــراءات الـــتــــصــــحــــيح دافــــعـــا
وحـيـــــــــــدا لــتــوقــيع ورقــة الــتــرشــيح ..
بــعــيــدا عن مـطــابخ الــتــوزيع احلــصـصي
ــــســـتــــنـــســــخـــة مـن الـــواقــع ــــغـــا ا وا

السياسي ..
 فــلــيــحــفظ الــله بــيــتــنــا الــكــروي ويــهـدي
ـا به اخلـيـر ـثـلــيـهم 

العام ..
والــــــــــــــــلــه ولـــــي

التوفيق !!
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يـــــعـــــتــــــقـــــد األوكـــــرانـي أنـــــدريه
شيفتشيـنكو جنم ميالن السابق
أن لـيـفـربـول وأتلـتـيـكـو مـدريد لم
يريدا الوقوع في مـجموعة واحدة
مع مـيالن واصـفًـا تـلك اجملـمـوعة

بـ"األصعب" في دوري األبطال.
وحقق ميالن  3انتصارت مـتتالية
مع انـطالق الـدوري اإليـطـالي هذا
ـوسم عـلى حـسـاب سـامـبـدوريا ا
وكــالــيــاري والتــسـيــو لــيــتــصـدر

الكالتشيو مبكرًا.
وقـال شيـفتـشيـنكو فـي مقابـلة مع
صـحـيـفـة "الجـازيتـا ديـلـو سـبوت"
اإليــطــالـيــة: "إنــهم (مــيالن) فــريق
ـلك سـرعـات مـفـعم بـاحلـيــويـة و
شـاهدته كـبيـرة فـريق يسـعـدك 
ـــكـــنه شن يـــلـــعب بـــســـهــولـــة و

هجمات رائعة".
وأضــــــاف: "إنـــــــهـم يــــــبـــــــدعــــــون
ويحاولون دائمًا التحكم في نسق
ـــبــاريـــات ولــديـــهم الــعـــديــد من ا
احلــلــول أنــا أحـب هــذا الــفــريق
سـيـحـاولـون الـفـوز بـاإلسـكـوديـتو
حــــتى الــــرمـق األخــــيــــر".أمــــا عن
منافسي ميالن فقال: "اإلنتر تغير
كــثـــيـــرًا لـــكــنـه يــظـل قــادرًا عـــلى
ـنــافـســة نـفس األمــر بـالـنــسـبـة ا

لـــــــنــــــــابـــــــولي ورومـــــــا
ويوفنتوس".

وتابع: "لـقد بـدأوا بشكل
سيء لـــكـــنــهـم يــعـــرفــون
دائـمًـا كـيف يسـتـيـقـظون
أرى تـــوازنًــــا كـــبـــيـــرًا في

نافسة". ا
وعن مــجــمــوعــة مــيالن في

دوري األبــــــــــطـــــــــال قـــــــــال:
"مــجــمــوعــتــهم هي األصــعب
على اإلطالق وإذا لم يتـأهلوا

منها فال يعتبر ذلك فشلًا".
وأكـمل: "الـفـريق تـنـافسـي ولديه
فـرصــة لـلــمـضي قــدمًـا ثـم دعـونـا
نــلـقي نـظـرة عــلى األمـر من جـانب
اخلـــصم فـــوجـــود فــريـق بــحـــجم
مـيالن في الــتـصــنـيف الــرابع أمـر

مؤسف بالنسبة لهم".
وزاد: "الفريق جاهز للعب من أجل
الــتــأهل عن تــلك اجملــمــوعــة لــكن
دوري األبـــطـــال يــــخـــتـــلف عن أي
مـسـابـقـة أخـرى".وخـتم: "احلـماس
لـلـعودة بـعـد سـنوات سـيــــــــعطي
ـكن دفـــــــعــة إضـافـيـة أي شيء 
أن يــــــحــــــدث قــــــبـل كل شـيء في
مــبـــاريــات بـــهــذه الـــقــوة يـــنــمــو
الـالعــــــبـــــون ويــــــزدادون وعــــــيًـــــا

ويشعرون بأنهم أقوى وأقوى".
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تمكن فريق نادي الـشرطة لكرة القدم  من الفوز على فريق نادي الـطلبة في مباراة ودية جمعتهما في
متاز.وفاز الشرطـة بثالثية نظيفة وسجل له بغداد ضمن اطار استـعدادات الفريق للدوري الـعراقي ا
بـاراة ودية جرت ـاضي  واس وفـهد يـوسف ووليـد سالم . وفاز فـريق الشـرطة اجلـمعة ا محـمود ا
فـي بغـداد عـلى فـريق الكـهـرباء 1-3. وكـان فـريق نـادي الـشرطـة انـهى مـعـسكـره الـتـدريبـي في أربيل
ـعسكر عـدة لقاءات ابرزها متاز لكـرة القدم وخاض خالل ا باريات الـدوري ا مـؤخرا وذلك حتضيـراً 

. مع امانة بغداد الذي تعادل فيها ايجابيا بهدف واحد لكال الفريق

أندريه شيفتشينكو
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أكــد مـدرب مــنـتــخب الــنـاشــئـ
بـكـرة القـدم حـسن كـمال ان من
ــمــكن احلــكم عــلى قــرعـة غــيـر ا
بـطــولـة احتــاد غــرب آسـيــا قـبل
ـــنــافــســـة ومــتـــابــعــة انــطالق ا
ـتـواجدة في مـسـتويـات الـفرق ا
اجملــــمــــوعــــة مــــشــــيــــراً الى ان
الـروتـ تـسـبب في الـغـاء ثـالثة
مــعـسـكـرات من شـأنـهـا ان تـرفع

نتخب للبطولة . جاهزية ا
وقـال كـمال في تـصـريح صـحفي
إن من الـــصـــعب تـــمـــيـــيـــز فــرق
الـــفـــئـــات الـــعــمـــريـــة ومـــعـــرفــة
مــســـتــواهـــا كــونـــهــا مـــتــجــددة
ـرور كل سـنتـ لذا ال وتـتغـير 
ـــكن احلـــكم عـــلى مـــجــمـــوعــة
منتخبنا في بطولة غرب آسيا".
وبــ كــمــال أنـه بــحــكم خــبــرته
التـدريـبـيـة مع الـفـئـات الـعـمـرية
في قـطــر اسـتــطـاع ان يــشـخص
ــنــتـــخــبــات ومــنــهــا طــبـــيــعــة ا
يل الى نـتخب الـيمـني الذي  ا

قــلب الــنــتـيــجــة وانـتــصــار مــفـاجئ
لفريق مكالرين.

حادث األبطال في مونزا
تصادم هاميلتون مع فيرشتاب في
الــلــفــة 26 عــلـى حــلــبـــة مــونــزا في

الــلـقـب لـويس هــامــيـلــتــون ومـاكس
فــــيــــرشــــتــــابن والــــذي أخــــرج كال
الـسـائـقـ من الـسـبـاق إلى تـمـهـيد
الــطــريق لــدانــيــال ريــكــاردو ســائق
مكالرين لـتـحقـيق انتـصـار مثـير في
سـبــاق اجلـائــزة الـكـبــرى اإليـطـالي
ـا مــنح مـكالريـن فـوزهـا األول في
الــســبـاق مــنــذ سـبــاق اجلــــــــــائـزة
الـــكـــبــرى الـــبــرازيـــلي لـــعــام 2012
وحـصـل زمـيل ريــكـاردو في الــفـريق
ركـز الـــــــثاني الندو نوريس عـلى ا
كذلك بـينـما احـتل فالـتيـري بوتاس

ركز الثالث. ا
كــان ريـكـاردو فــائـزًا مــسـتــحـقًـا مع
ذلك بـــعــد أن جتــاوز فــيــرشــتــابــ
دانــيــال ريـــكــاردو في الــصــدارة في
ركـز الثاني على بداية السـباق من ا
احلـلــبـة مـهــد تـصـادم فـيــرشـتـابـ
وهاميلتـون الطريق أمامه لـلسيطرة
على السباق ونـيله الفوز الثامن في

مسيرته. 
حـــصل النــدو نـــوريس عـــلى أفــضل
ركز إجناز له في الـسبـاق مع نيـله ا
الــثــاني بــعـد أن طُــلب مــنه الــبــقـاء
خـــــلف زمـــــــيـــــلـه في الـــــفـــــريـق في
الـــلــحـــظــات األخـــيــرة مـن اجلــائــزة

الكبرى. U‚∫ ابطال سباق ايطاليا للسيارات

الـتــزويـر وأغــلب أعــمـار العــبـيه
ـنـتـخـب اللـبـنـاني كـبـيـرة  أما ا
والــســعــودي فــلــديــهم اهــتــمـام
بــاالعـمــار الـســنــيـة األمــر الـذي
يــجـعل االحـتــمـاالت كـلـهـا واردة

في البطولة.
واضــــاف كــــمـــال ان  الــــروتـــ
تـسـبب بالـغـاء ثالثـة معـسـكرات
تـدريـبــيـة مـهـمــة لالعـبـ ضـمن
منهـاجهم اخلاص للـمشاركة في
بـطـولـة غـرب اسيـا الـتي سـتـقام
في الرابع عـشر من كـانون االول
نهاج إذ كانت من ضمن ا قبل ا
اخلاص للمنتـخب اقامة معسكر
داخـلي في اقلـيم كـردستـان يـليه
معسكر آخر في انـطاليا التركية
عسكرين بسبب ولكن  الغاء ا

وافقات. الروت وعدم ا
واوضح كــمــال ان اي مـــنــتــخب
لـــــديه بــــطــــولـــــة يــــحــــتــــاج الى
مـعــسـكـرات ومـبـاريـات وديه مع
مـنـتـخـبـات قـويـة لـكـسـر الـرهـبة
عنـد الالعبـ باالضـافة الى رفع

ـــهــاري قــبل اجلــانب الـــفــني وا
ـنـافـســات الـرسـمـيـة " خـوض ا
مـــــشـــــيـــــرا الى ان" مـــــنـــــتـــــخب

الـنـاشـئـ هـو الـوحـيـد الـذي 
ـعسكرات استثـناؤه من اقامة ا
فـي الـــــوقـت الــــــذي اقــــــيم فــــــيه
ــنـــتـــخب الـــصــاالت مـــعــســـكـــر 
ــبي ومــنــتــخب الــشــبـاب  واالو

نتخب الوطني . فضال عن ا
وتابع كـمال  االسـباب مـجهـولة
وال اعــلم اين اخلــلل في حــرمـان
النـاشئ من اقـامة معـسكر في
ــا كـــنت الى الـــوقت الـــذي لــطـــا
جانب التـطبيعـية وكنت متـفهما
ر ادي احملـرج الذي  للـوضع ا

على الرياضة العراقية.
يذكر ان قرعة بطولة احتاد غرب
ـــنـــتـــخـــبــات آســيـــا الـــثـــامـــنــة 
الــنــاشــئــ أســفــرت عن وقــوع
مــــنـــتــــخب الــــنــــاشـــــــــئــــ في
اجملــــمــــوعــــة األولى إلى جــــانب
مـنــتـخـبـات الــسـعـوديــة ولـبـنـان

واليمن.

الك ا
التدريبي
للمنتخب
الوطني
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أكدت الـهيـئة التـطبـيعـية أنـها وفرت
ـالــيـة حلـكـام الـدوري ـســتـحـقـات ا ا
ـــمـــتـــاز لـــلـــمـــوسم (2020-2021) ا
وســيـتم تـســديـد مـســتـحـقــات حـكـام

قبل. الدرجة األولى في األسبوع ا
وقالَ رئـيس الهيـئة الـتطبـيعـية إياد
بنيان إن التطبيعية سعت الى تأم
أجور احلكام جلميع األدوار للموسم
اضي عـلى أن يتم تـسديد الكـروي ا
اجور حـكام دوري الـدرجة األولى في

قبل. االسبوع ا

وأضــافَ ان احلـكــام جــزء مـهم ومن
رتكزات االساسية لنجاح منافسات ا
ـمـتاز لـذا كـان من الواجب الدوري ا
ـالـيـة رغم الـتـأخـير تـأمـ أجورهم ا

الذي كان خارجاً عن إرادتنا.
واختتمَ  بنـيان حديثه بـالقول: نقدم
شكـرنا وتـقديـرنا الى جـميع احلـكام
ـضـنـية فـي إجناح وذلك جلـهـودهم ا
مــــســـابـــقـــات االحتـــاد وإلى جلـــنـــة
احلكام على اجتهادها ومثابرتها في
دفع عجلـة الدوري بجـميع مسـابقاته

الى بر األمان.
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ـديـر االداري للـمـنتـخب الـوطني  اكـد ا
درب ادفـوكات لم بـاسل كوركـيس  أن ا
يـــبـــعــد ولم يـــســـتــدع احـــد حلـــد هــذه
الـلحظة مـشيرا إلى أن كل مـا يثار هنا

وهناك الصحة له.
وقـال كـوركيـس في تصـريح صـحفي لم
نــبـلغ بـأي إبــعـاد أو اسـتــدعـاء وكل مـا

يـثـار هـو كالم يـخص ناشـره نـافـيا أن
يـكـون ادفـوكـات ان ابـعـد اي العـب حلد

االن كما انه لم  يستدع أي العب.
واشـار انه ال يـعلم مـايفـكر به ادفـوكات
لـكـن من حـقه أن يـسـتـدعي العـبـ قـبل

باراة بسبعة أيام. ا
ولـفت إلـى أن أي خالف ال يـوجـد بيـني
وبــ ادفــوكـات وان عالقــتي جــيـدة به

وأنـه شخص مهني ويحب عمله ويبدع
به.

ـــدرب واكـــد كـــوركـــيـس أنه وزمـــيـــله ا
ـسـاعـد رحيم حـمـيـد لم يُسـتـبـعدا من ا
ـــنــتـــخب وال يـــوجــد قـــرار بــذلك وان ا
ـوضـوع االخــبـار الـتي تــتـداول حـول ا

غـــريـب مـــشـــيـــرا إلـى أنه في حـــال 
ابـعــاده فـسـوف يـغـادر ألنه يـحـتـرم أي

ا يقرأه في قـرار.وابدى استـــــــــغرابه 
ـواقع من بـعض وسـائل اإلعـــــــــالم وا
اخــبــار غـيــر صـحــيــحـة تــخص ابــعـاد
واســـــــــتـــدعــاء العــبــ وكـــلــهــا غــيــر
صــحــيــحــة ألنه لم يــتـــــــــلقَ أي شيء
ــــــــــدرب وفي حـال بــهـذا الــشـأن من ا
اعــلن ذلك ســيــتم الــتـبــــــــــلــيغ بــشـكل

رسمي.

درب حسن كمال يتابع احدى مباريات فريقه WF∫ ا U
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اكـد االحتــاد الـعــراقي لـكـرة الــسـلـة
فـتوحة اقامة بـطولـة اندية الـعراق ا
3x3 بكرة السلة في مدينة الفلوجة.
وقال حس العـميدي رئيس االحتاد
في تـصـريح صـحـفي إن االحتـاد قرر
اقـامة الـبـطولـة في فـلـوجة الـصـمود
ــشــاركــة 12 فــريـــقــا. واضــاف ان
الـهـدف من اقامـة الـبـطـولـة ألول مرة
في الــفـلــوجــة هـو نــشـر الــلـعــبـة في

انحاء العراق.
واوضح انـنـا بلـغـنـا االحتـاد الدولي

باقامة الـبطولة في الـفلوجة وارسل
لـنـا كـتــابـا بـارك هـذه اخلـطـوة وقـرر
ـبـاراة مـبـاشرة عـلى الول مـرة نـقل ا
مـــوقع االحتـــاد الـــدولي دعـــمــاً مـــنه
لـلـعـراق لــيـشـاهـد الـعـالم ان الـعـراق

واحد ال يتجزأ.
واكـد الـعـمـيـدي ان االحتـاد الـعـراقي
قـدم بـدوره شـكـره وتـقـديـره لالحتـاد
ــبــادرة بــالـنــقل الــدولي عــلى هــذه ا
ــبــاشــر حــيث ســيــكــون كــورنــيش ا
الــصــنــاعــة في الــفــلــوجــة مــســرحـاً

.3x3 باريات بطولة
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عرض الرسم الدولي شاركات  qOJAð∫ فاطمة العبيدي وفاتن فاروق مع ا
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كـينـيـدي وأخيـه روبرت وهـذا األمـر هو
ـــوقع الــذي أدى بـــهـــا لـــلــمـــوت وفـــقــا 
الـفن.وتـأتي مــزاعم الـكـاتب الـبـريـطـاني
حول أسـبـاب موت مـونـرو بعـد أسـبوع
واحــد فـقط من خــروج مــثـيــر المـرأة في
عـقدهـا الثـامن قـالت إنّـها كـانت عـشيـقة

لكينيدي.
وصرحت ديانا دي فيغ التي تبلغ اليوم
83 عــامــا إنــهـا كــانت عــلى عـالقـة حب
كـبـيـرة مع جـون كـيـنـيدي الـذي رأته
أول مــــــــــرة خـالل جتــــــــــمـع
انـــتـــخـــابي بـــبــوســـطن
عــنــدمــا كــانت طــالــبــة
قــــــانـــــون فـي عـــــمـــــر

العشرين.
ـرأة أنها وزعمت ا
أقــــــــــامـت عـالقـــــــــة
جـــــنــــــســــــيــــــة مع
كــــيــــنــــيــــدي داخل
شقتـه في بوسطن
ثم بفندق في والية
نــيــويــورك وبــعــد
ذلك انـــتــقـــلت إلى
العـاصمـة واشنطن
حــتى تــكــون أقـرب
إلى الــرئــيس الــذي
اغـــتـــيل بـــواليــة
تــكــســاس ســنـة
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امـ عــام احلـزب الـشــيـوعي الـعــراقي تـضــيـفه جـمــعـيـة
ـهنـدسـ العـراقيـ  في مـقرهـا بـبغـداد عـصر الـسبت ا

هنية والقطاعية). هام ا قبل في ندوة بعنوان (ا ا
 »öI « ` U

ــركــز الـثــقــافي وزيــر االعالم االردني األســبـق ضــيـفـه ا
ــلــكي في حـواريــة بـعــنـوان (دور االعـالم في تـصــحـيح ا

الصورة النمطية جتاه القضايا العربية العادلة) .
Íd¹d(« rÝUł
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التدريـسي في قسم اللغة العربية بكلية التربية للبنات في
جـامعـة الكوفـة  اختـياره في عـضوية الـلجـنت الـعلـمية
واالسـتـشـاريـة في مـجــلـة الـدراسـات الـثـقـافـيـة والـلـغـويـة
ــقـــراطي الــعــربي ـــركــز الــد والــفــنــيـــة الــصــادرة عن ا
لـلدراسـات االسـتراتـيجـيـة والسـيـاسيـة واالقـتصـادية في

انيا. برل با
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ـمـثـل األمـريـكي بن لـوبــيـز حـبــيـبـهــا ا
أفـــلـــيك لـــلـــعـــرض في الـــعـــرض األول
ألحـــــــــــــــدث أفـالمــه(ذا السـت دول) فـي
مــهــرجــان فــيــنــيــســيــا الـ 78. وظــهـر
الثنـائي بغايـة السعادة عـلى السجادة
ـــســـكـــان بـــأيـــدي احلـــمـــراء وهـــمـــا 
بــعـضــهــمــا كــمـا
قــبال بـــعــضــهــمــا
أمـــام كــــامـــيـــرات
ـــــصــــورين.وعن ا
إطاللتها إختارت
لــوبــيــز فــســتــانـاً
أبـــــــــيض أنـــــــــيق
مـــكــــشـــوف عـــنـــد
مــنــطــقــة الــصــدر
والــــــــســـــــــاق من
تـصمـيم الـلبـناني
جــورج حــبـــيــقــة
وســـحــرت أنــظــار
تابع بجمالها ا

ونعومتها.

{ لـــوس اجنــــلـــوس - (ا ف ب) - في
أول ظـــهــور لـــهـــمــا عـــلى الـــســـجــادة
احلمراء منذ إنـفصالهما من  18عاماً
ومـنـذ عـودتـهمـا سـويـاً فـي شـهـر أيار

اضي. ا
ـيــة جـيـنــيـفـر  شــاركت الـفــنـانـة الــعـا
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على برنامج أبـلة فاهيـتا.ولم تكشف
سعـيد عن األمـاكن التي أجـرت فيـها
العملـيات كمـا كشفت عن أعلى وزن
وصلت إليه بلغ  55كيلوغرام.وروت
سـمــيـرة ســعـيــد عن مـوقف
مـــحـــرج تـــعــــرضت له قـــبل
ــسـرح في ظـهــورهــا عـلى ا
مـــهـــرجـــان بـــعـــلـــبك مـــنـــذ
سنوات وهـو انقـطاع كتف
الـفـسـتــان ولـكـنـهـا تـداركت
وقف.وخالل فقـرة سميرة ا
ســعــيـــد مع الــدُمــيــة كــارو
قـالت (إن أعــلى كــعب عـالي
ارتدته وصل إلى  25سم).
وطـــرحت ســـعـــيـــد طـــرحت
مؤخرا أغنيـة بعنوان (مون
شـــــيـــــري) بــــالـــــعـــــربـــــيــــة
والفرنسـية وهي من كلمات
مـحـمـد الــقـيـاتي حلن بالل
ســـــــرور وتـــــــوزيـع هـــــــاني
يــــــعـــــقـــــوب وصـــــورتـه مع
اخملــرج الــلــبــنــاني نــضــال

هاني.
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ــغـربـيــة سـمـيـرة عــتـرفت الـفــنـانـة ا
سـعــيــد أنــهــا خــضــعت لــعــمــلــيـات
التجميـل وذلك أثناء حلولـها ضيفة
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اسـتـضـافت كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة
بجامعة بابل وعلى مـسرحها الكبير
عــرض مــســرحــيــة (االشـارة) ضــمن
فـعالـيـات مـهرجـان الـعـراق لسـيـنـما
ومـسـرح الـتــعـزيـة الـدولي اخلـامس
والــذي تـــقــيــمـه مــحـــافــظـــة بــغــداد
بالتعاون مع وزارة الثـقافة العراقية
ومـسرحـيـة (االشـارة) هي من انـتاج
فرقة جامـعة بابل بالـتعاون مع قسم
ـسرحـيـة بـكـلـيـة الـفـنون  الـفـنـون ا

{ اســــطـــنــــبـــول  –وكـــاالت - في
خطوة جديدة والفـتة لها اختيرت
النجـمة التركـية هازال كايـا لتكون
ضمـن جلنـة حتكـيم مهـرجان افالم
انـطـالـيـا. والقى هـذا اخلـبـر تداوال

واسعا ب اجلمهور.
وكــانت فــاجــأت  كــايــا اجلــمــهـور
بـــإطـاللـــة مـــخـــتـــلـــفـــة جـــداً عـــلى
صــفــحــتــهــا اخلــاصــة اذ نــشــرت
صــورة لـــهـــا وعـــلق الـــعـــديـــد من
ـــتــابــعـــ انــهم لم يـــعــرفــوا من ا
الــنـــظـــرة األولى أنــهـــا الـــنــجـــمــة
الــتــركـيــة لــوال الـتــعــلـيــقــات الـتي

قرأوها.
المـح وجه مختلفة وظهرت كايا 
عـمـا هـو مـتــعـارف عـلـيـهـا خـاصـة
انـهـا اعـتـمـدت لـون شـعـر نـحاسي
وظـهـرت بنـحـافة اكـبـر من ذي قبل
وهـــو مــا صــعـب عــلى اجلـــمــهــور

التعرف عليها.
ـمـثــلـة الـتـركـيـة الى ذلك خـرجت ا
سيـريـنـاي سـاريـكـايـا عن صـمـتـها

تـهـتم بـواجـبـاتك وقـد تبـدو أكـثـر شـجـاعـة وجـرأة.يوم
السعد االربعاء.
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ـؤدية ـسـتـقـبـلك بـجـدية وتـهـتم بـالـتـفـاصـيل ا تخـطط 
إليه.يوم السعد الثالثاء.
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تــخــطط لــرحـلــة بــحــثــا عن الــسـعــادة واالســتــرخـاء.
مفاجآت سارة في طريقها إليك.
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شرق أمامك.رقم ستقبل ا عليك أن تتفاءل وتثق أن ا
احلظ.9
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تـتحـقق أشياء كـنت تريد حـدوثها بـفارغ الصـبر يوم
السعد السبت.
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مـبادرتك بـاخليـر لن تعـود علـيك سوى بـاخليـر هناك
اشتباكات وهموم شخصية.
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ــســتـطــاع في اســتــثــمـر األحــداث الــســعــيــدة قــدر ا
احلصول على أكبر قدر من االستفادة.
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هـنيـ اخمللـص حـاول أن تتـعامل مـع األشخـاص ا
. يوم السعد االثن لعملهم
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انت طموح ألبـعد احلدود تتميز بتـعاملك بشكل متزن
وهاد مع اجلميع .
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وضوعات الشائكة التي قد يورطك  ال تنجرف نحو ا
فيها البعض وتقع بأزمة.
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ـسـئولـيـة بـشكل كـبـير و تـتـميـز بـقـدرتك على حتـمل ا
ساعدة اآلخرين. حبك 
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تــؤمن طـــوال الــوقت بــإخالص مـن حــولك وال تــضع
النية السيئة ببالك.

 u(«
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عن طـــريق مــعـــرفـــة قــيـــمــة كل
حــــرف مـن مـــــعــــدالت اجلـــــمع
ــكن تـكــوين الــكـلــمـة الـتــالـيــة
ـوضـحـة الـسـريـة في الـدوائـر ا
حتت االرقـــام الـــتي تـــدل عـــلى

موضع كل حرف.

ـطـربـة الــلـبـنـانـيـة حتـيي في الـ 22من الـشـهـر اجلـاري ا
حفال في االردن ضـمن امسيات  مهرجـان جرش للثقافة
ــســرح والــفـــنــون بــدورتـه اخلــامــســـة والــثـالثــ عــلـى ا

اجلنوبي.

ــسـاعــد في كــلــيـة طب االسـتــاذ ا
الـكـنـدي نــعـتـهـا االوســاط الـطـبـيـة
ـوت الــعـراقــيــة بـعــد ان غــيـبــهــا ا
بــســبب مــضـــاعــفــات اصــابــتــهــا
بـفــايـروس كـورونــا والـراحـلـة من

مواليد 1963.

الـكــاتـبـة االردنـيــة احـتـفت بــاطالق كـتـابــهـا (سـنـوات من
النضـال...احلركة النسوية في األردن) في فعالية نظّمتها
مـؤســســة فــريــدريش ايــبـرت ويــقع في  280صــفــحـة

وينقسم إلى 11 فصال.
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ـغتربة اقامت لهـا رابطة رجال االعمال الكاتـبة العراقية ا
اضي  حـفل تـوقيع كـتـابهـا(خـيوط من الـثقـافـية االثـنـ ا
اضـي واحلاضـر) بـجلـسـة ادارها الـشـاعر الـذهب بـ ا

جاسم العلي.

هازال كايا

ـهـرجـان جـيـهـان وأعـلـنت رئــيـسـة ا
الطائي (الـدورتان السـابقة.. األولى
واحلـالـية.. الـثـانـيـة محـلـيـتـان أما
الــثــالـثــة فـنــعــد الـعــدة.. بــإذن الـله
ــشــاركـة ــيــة تــقــام  جلــعــلــهــا عــا
مـــخــرجــات عــربــيــات وأجــنــبــيــات)
ـهرجـان على مؤكـدة (كـما سـيعـمل ا
تــــمـــويـل مـــخـــرجــــات إلجنـــاز أفالم
ــهـــرجــان خـــاصـــة بــالـــعــرض فـي ا
السينـمائي النـسوي الثالث ..2022

إن شاء الله).
هـرجان شمس فيـما كشـفت مديـرة ا
هرجان عرض التميم انه (يتـضمن ا
االفـالم الــتي تـــقــرهـــا جلــنـــة الــفــرز
وتـخــتـارهـا جلـنــة الـتـحـكــيم لـلـفـوز
باجلـوائز) مـتـحدثـة عن(حفل تـوقيع
كتاب عن الـسيـنما الـنسويـة تأليف
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ــهــرجـان تــنــظم نــقــابـة الــفــنــانـ ا
الـسـيـنـمـائي الـنـسـوي الثـاني عـلى
احـــدى الــقــاعـــات بــبـــغــداد  يــومي
اخلــــــــمــــيس واجلــــمــــعـــة 25 و26
ــقـبل تــزامـنـا مع تــشـرين الــثـاني ا
ي لــنــبــذ الــعــنـف ضـد الــيــوم الــعــا

رأة. ا
قــال نــقــيب الــفـــنــانــ الــعــراقــيــ
ـهرجـان جبـار جودي شـرف على ا ا
(تــقـدمت لــلـمــشـاركــة خـمــسـة عــشـر
فــيــلــمــا حــتى اآلن ومــا زالـت بـاب
( اإلسـتـقـبـال مـشـرعـة أمـام الـراغـب
ـــــهـــــرجـــــان خــــاص مـــــؤكـــــدا ان (ا
بـاخملرجـات الـعراقـيـات حـصرا.. من
بــغـداد ومـحــافـظــات الـعــراق كـافـة..

شماالً وجنوباً).

ــــــان الـــــشــــــارود وعـــــرض أفالم إ
ـــهـــرجــان وتـــفــاؤل تــعـــريـــفــيـــة بــا
ة األيـزيـديات بـعـودة احلـريـة وهـز
"داعش" إضافـة الى تكـر مجـموعة
من اخملـرجـات الـرائـدات سـيـنـمـائـيا
في الـعـراق بـيـنـهن: هـدى الـكاظـمي
وحـــمــديـــة ورجــاء كـــاظم وخـــيــريــة
ــنــصــور وإنــتـصــار عــبــد اجلــبـار ا

وفردوس مدحت وأخريات).
وبـشــأن الـقـيـمـة الـتــاريـخـيـة له عـد
ــهــرجـان الــســيـنــمـا ــديــر الـفــني  ا
الــنـسـويــة الـثـاني ســعـد الـعــبـدالـله
(هذه الـتظـاهرة: ريـادية.. األولى من
نـــوعــهـــا إذ لم يـــســبـق أن أقــيم أي
مهـرجان خاص بـالسـينمـا النـسوية
من قـبل)مـرجـحـا(سـتـحـصـر الـلـجان

والفعاليات بالنساء فقط).
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ــيـة ي الـعــراقي تــلـقى تــعـازي االوســاط االكـاد االكــاد
سائـل الله لوفاة شـقيقـته (عقـيلة احلـاج حسن الـطائي)

تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

جنيفر لوبيز وبن افليك
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تــبــدأ الــيــــــــــــوم االربــعــاء في بــغــداد
أعــمــال مــؤتـمــر الــعـلــوم االجــتـمــاعــيـة
واإلنـــســــانـــــيـــة 2021 دورة الـــعالمـــة
الراحل عـلي الوردي الـذي تقـيمه وزارة
الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـار ويـسـتـمـر

. يوم
واشارت الـوزارة في بيـان اطلعـت عليه
(الـــزمــــان ) ان (بـــرنـــامج الـــيـــوم األول

ـؤتـمـر لـلــمـؤتـمـر يـتـضـمـن  : افـتـتـاح ا
وكــــلـــمــــة تــــرحـــيـبٍ وعـــزفــــاً لـــلــــسالم
اجلــمــهــوري وكــلــمــةً لــوزيــر الــثــقــافـة
والـسـيـاحـة واآلثـار حـسن نـاظم وكـلـمةً
لــرئــيس الــوزراء مــصــطــفى الــكـاظــمي
وعــرض فـلـمٍ وثـائــقي عن الــعالمــة عـلي

الوردي وجلسات علمية. 
بـيــنـمـا يـتــضـمن مـنـهــاج الـيـوم الـثـاني

ؤتمر. جلسات علمية ثمَّ اختتام ا

{ لــــنــــدن  –وكـــــاالت - أكــــد الـــــكــــاتب
الــبـــريــطــاني نــيك ريــدفــيــرن أن جنــمــة
اإلغــراء الــشــهـيــرة بــهــولـيــوود مــارلـ
مونـرو اغتـيـلت ولم تنـتحـر مشـيراً إلى
أن الــســبب هــو ألن الــرئـيـس األمـريــكي
األســبق جـون كــيـنــيـدي أطــلـعـهــا عـلى
أسـرار مــتــعــلــقــة بــاألجــســام الــطــائـرة
ـثـابـة اجملـهــولـة األمـر الــذي جـعـلـهــا 
تهديد لألمن القـومي نظرا إلى ما كانت

مطلعة عليه.
كـــــمـــــا أورد الــــكـــــاتب
الــبـريــطــاني الـذي
حتـــــقق كـــــتــــبه
مـــــبـــــيـــــعـــــات
كـــبــــيـــرة أن
مونرو كانت
عــلـى عالقــة
بـــــــــجــــــــون

وردّت عـــلـى خـــبــر
عالقتها العاطفية
بـــرجل األعـــمــال
أوموت افيرغ
 مشيرة الن هذا
اخلـــــــــــــــبـــــــــــــــر
إشـــاعـــة.وقـــالت
(تـــــــــعــــــــــبـت من

الــتـــحـــدث عن مـــثل
هــــذه االمـــور أرجـــوكم

االخــبـــار غــيــر صــحــيــحــة
تــمـــامــا نــعــرف بــعض مــنــذ مــدة
طـــــويـــــلــــة جــــداً ونـــــحن مــــجــــرد
أصــدقــاء). وكـانت كــشــفت وسـائل
اعـالم تـركـيــة ان أومـوت افــيـرغـ
ـوظـف أغـلق مـطعـمه وطـلب من ا
عــنـده عـدم اسـتـقـبـال زبـائن وذلك
بـعــد وصـول حــبـيـبــته سـيــريـنـاي
ــطـعم واســتـمـر سـاريــكـايـا الى ا
هـذا الـوضع حـتى خرجـت منه
األمــر الـذي شـكّل جــدال كـبـيـرا

ب اجلمهور.

تالـيف اطيـاف رشيـد وتمـثيل جـمال
عـــســاف واصــيل عـــســاف ومــحــمــد
حمزه واخراج محمد زكي  واشراف
ــرزوك الـــدكـــتـــور عـــامـــر صـــبـــاح ا
تـقـنـية ـطيـري  سـيـنوغـرافـيـا عـلي ا
رقــمـيــة عـلـي عـادل شــعـابث و ادارة
مـسـرحيـة كـمـال عـسـاف .وفي خـتام
ــســرحــيــة الــعــرض  مــنح كــادر ا
شـــهــادات تــقـــديــريـــة من قــبل ادارة
شاركـتهم في هذا هرجـان تثـمينـا  ا

العمل الرائع .
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شاركت الـفنانـتان فاطـمة العبـيدي وفاتن
فــاروق وبــدعـوة مـن جـمــعــيــة الــصــداقـة
ـعـرض الـدولي ـيـة لـلـفـنـان  ,في ا الـعـا
للرسم الذي اقيم اقليم الـبلقان ببلغاريا ,
شاركـة اربعون فـنانا من دول بـلغاريا و
وتـركــيـا و الــعــراق و قـبــرص  وتـمــثـلت
مـــشـــاركـــة الــعـــراق بـــاعـــمــال
الــفــنــانــتــ الــعــبــيـدي و
فــــــــــاروق . واشـــــــــارت
ـعرض العـبـيدي ان(ا
اقـــامــتـه جــمـــعـــيــة
ـية الـصـداقـة الـعـا
لــلـفــنـانــ بـدورته
اخلامسة  وللفترة
من   7 - 3ايــلــول
اجلـــــــاري وعــــــلى
ـــــركـــــز قـــــاعــــــة ا
ـــديــنــة الــثـــقــافي 
نـــيـــســـبـــار مـــركـــز
أرتـــيــوم الـــثـــقـــافي

والذي  افتتـاحه من قبل عمـدة محافظة
يتروف  ومدير مركز نيسبار نيكـوالي د
أرتــيـوم الـثـقـافي ديـنـيس غـونـسـالـفـيش.
ـعـرض ضـم أربـعـ عـمال بـواقع عـمل وا
واحد لكل فنان  ,والتي تنوعت اسـاليبها
بـ الـواقـعــيـة واالنـطـبـاعــيـة والـتـجـريـد
واحلــداثـة).  وكــان مــديــر مــركــز أرتــيـوم
الثـقافي ديـنيس غونـسالفـيش القى كـلمة
ــعــرض رحـب فــيــهـا في حــفل افــتــتــاح ا
بــالـفـنــانـ األربـعــ من دول الـعـالم  في
مـدينـة نـيـسـبـار الـسـاحلـيـة الـتـاريـخـية ,
وشاكرا(لهم قبولهـم الدعوة للمشاركة في
ـــعـــرض وفـي ظل هـــذه الـــظـــروف هـــذا ا
الـصـعـبـة الـتي يـعـيـشـهـا الـعـالم جـمـيـعـا
حتت تـهديـد وبـاء الكـوفـيد  ,(19 –وبـعد
الــتــرحــيب قـــدم مــوجــزاً عن تــأريخ هــذه
تـد تـأريخـها الى ـدينـة العـريـقة الـتي  ا
ـا لهذه يالد   العـصر الرومـاني ما قـبل ا
ـدينـة من مـوقع جغـرافي واسـتراتـيجي ا
عسكري في البلـقان وعلى البحر أألسود,
وهي عــبـارة عن شــبه جـزيـرة.مــعـبـرا عن

ـعرض سـعادته بـأن (تنـظم مـدينـته هذا ا
الـكـبـيـر ومن خالل مـشاركـة هـذه الـنـخـبة
من الـفـنـانـ من الـعالم  ,والتـي تمت من
ـية خـالل تـعـاون جـمـعـيـة الـصـداقـة الـعـا
)  شاكـرا (جهـودهم الكـبيرة في للـفنـان

.( جمع هذه النخبة الرائعة من الفنان
 وفي احــتـفــالـيــة جـمـيــلـة اقــيـمـت مـسـاء
ـعرض و السـابع من ايـلول , اختـتام ا
ركز و بحضور عمدة احملافظة ومدير ا
تـوزيع الـشــهـادات الـتـقــديـريـة لـلــفـنـانـ
ـديــنـة قـرر األربــعـ وأعــلن ان مـجــلس ا
ـشـاركـ في هذا تـكر  6من الـفـنانـ ا
ـعـرض ,بـدرع مـديــنـة نـيــسـبـار وفــيـهـا ا
شــعـار الـيـونـسـكـو ( الـداعم لـلـمـعـرض ),
وذلك لـتـمـيز مـنـجـزهم الـفني  ,وهم  3من
الـفــنـانـ األتـراك الـكـبـار ,والى الـفــنـانـة
العـراقيـة فاطـمة العـبيـدي سفـيرة السالم
من خالل الـــفن ,والـى فـــنـــان قـــبـــرصي ,
ـعـرض وفــنـان بـلـغـاري وتـضـمـنت ايـام ا
جـوالت فنيـة وثقـافيـة للمـعالم الـتاريـخية

في مدن البلقان.

فاطمة العبيدي
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حــزيــران/يـونــيــو وتـتــواصل من
ــيـر دون انــقــطـاع بــإشـراف فالد
جـافـاشـيف ابن شـقـيق كـريـسـتو
تــنــفــيـذا لــرغــبــات عـمّه الــدقــيــقـة
ـعـالم لــلـغـايــة وبـدعم من مـركــز ا
الـوطنية في فرنـسا. وبعد أسابيع
مـن التحـضيـرات اعتـلى فريق من
 95عـــامال ســطـح قــوس الـــنــصــر
لـــبــسط أوّل قــطــعـــة قــمــاش عــلى

طلّ على جادة فاغرام. جانبه ا
ـنـشـأة في ـرتـقب تـدشــ ا ومـن ا
الـــــــــــــثــــــــــــــامـن عــــــــــــــشـــــــــــــر مـن
ـيـر أيــلـول/ســبـتـمــبـر.وقــال فالد
شروع جافاشيف  اليوم بدأ هذا ا
يـتــبـلـور ويـقـتـرب أكـثـر وأكـثـر من

الـــتــصـــوّر الــذي راود كـــريــســـتــو
-كـــلـــود  مــشـــيـــرا إلى أنه وجـــانّ
سـيـتـــــــسـنّى لـلـجمـهـور  مـعـايـنة
هــذه الــتـــحــفــة الــفــنــيــة بــاجملــان

سها . و
وكــان كـريـســتـو قـال أثــنـاء تـقـد
مــــشـــروعه األخــــيـــر قـــبـل وفـــاته
ثـابة كائن بـعامـ  سيكـون ذلك 
حـيّ يــنــبض بــاحلـــيــاة في الــريح
ويـعكس الضوء. ستتحرك الطيات
وسيصبح سطح النصب حسيا .

- وأجنــز كــريـســتـو وزوجــته جـانّ
كــلـود ســنـة  1962صــورة مـركّــبـة
تـــظــهـــر قــوس الـــنــصـــر مــغـــلّــفــا
بــالــقـمــاش وهي فــكــرة ولـدت في
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انـيا) (أ ف ب)  –في { ديـرنـاو (أ
مـدرسة ديرناو االبتدائية في غرب
ــانـيـا غــابت ضـحـكــات األطـفـال أ
لـيـحلّ مـكـانـهـا ضـجـيـج الـثـقّـابات
الــضـــغــطــيــة إذ تــمــركــز في هــذا
ــــتـــطــــوّعـــ ــــوقع جــــيش من ا ا
ـساعدة مـنكوبي الـفيضـانات وقد
الـــتـــحـــقت ريـــبــيـــكـــا ووالـــدتـــهــا
بـصفـوفه. وتخـبر الطـالبـة البـالغة
مـن الـعـمـر  22عــامـا  لم يـكن لـديّ
مـــتّــــسع من الـــوقـت في الـــســـابق
بـسبب االمتحانات. لـكنني تعهدت
اجملـيء مــــــتـى تــــــســــــنّى لـي  إلى

ـناطق التي اجتاحتها فيضانات ا
هائلة في منتصف تموز/يوليو.
ديــرنــاو الــواقــعــة في واد نــهـر آر
الـوارف بالنبات بـالقرب من مدينة
ـنـاطق الـكـثـيـرة بــون هي إحـدى ا
ــنـكـوبـة الــتي تـنـشط فــيـهـا مـنـذ ا
األيــــــــــام األولـى جـــــــــيــــــــــوش من
ـتطوّع أتت من كلّ أنحاء البلد ا
لـــلــمــســاعـــدة في إزالــة األنــقــاض
واإلعــمــار.   وإلى جــانب هــيــئـات
دنـية وخـدمات اإلطـفاء احلـمايـة ا
تعدّدة فهم يوفّرون واجلـمعيات ا
عـونــا أسـاسـيـا تـثـمّـنه الـسـلـطـات

{ بـيغـوماس (فـرنسا) (أ ف ب) –
بـلغ مـوسـم قطـف الـياسـمـ أوجّه
فـي فـرنــســا بـ مــنــطـقــتي األلب
ــتــوسط إلعــداد عــطـر والــبــحــر ا
شـانـيل  الـشـهـيـر  نـومـيـرو سـانك
األكــثــر مــبــيــعــا في الــعــالـم الـذي
ـئة يـحتـفى هذه الـسنـة بالـذكرى ا
إلطـالقه. ولم تـــعـــد هـــذه الـــزهــور
عروفة الـبيضاء الصغيرة للنبتة ا
عـــلـــمـــيــا بـــاسم  يـــاســـمـــيـــنــوس
غــرانــديـفــلــوروم  تــزرع سـوى في
نـحو عشر مزارع في مـحيط مدينة
غــراس الـفـرنـســيـة مـهــد صـنـاعـة

العطور. 

{  كـيـتو (أ ف ب)  –أعـيـدت سـتة
ّ إنـقاذها ـور من نوع أصـلوت 
مـن جتّـــار غـــيـــر قـــانـــونـــيـــ إلى
الــطـبـيـعــة في مـحـمــيـة في شـمـال
اإلكـوادور بـحسب مـا كـشف وزير
الـــبــيـــئــة.وجـــاء في بـــيــان صــادر
الـــســبت  أطـــلــقـــوا ستّ إنــاث من
ــــور أصــــلـــوت (لــــيــــوبـــاردوس
بـارداليس) في محمية كوتاكاتشي
كـايـابـاس  بالـقـرب من احلدود مع
كـــولـــومــبـــيـــا. وأوضح أن  كـــافــة
احلـيــوانـات أعـيـدت إلى مـوطـنـهـا
الـطـبـيعي بـعـد فـترة إعـادة تـأهيل

امتدّت على سنة تقريبا .
ـســعـفـون إن احلــيـوانـات وقــال ا
ــعـروف وهـي من نــوع أصــلــوت ا
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ساعدة غـاليا. وتقول مـاريتا إن  ا
تـأتي من جهـات خاصة بـغالبـيتها
. ولـم يـــعـــد بـــيت هـــذه الـــســـيّـــدة
الـبـالـغـة  78عـامـا الـواقـع بـالـقرب
مـن مدرسة القـدّيس مارتن صاحلا
لـلـسكن شـأنه في ذلك شأن أحـياء
ـدينة أتت عـليها كـاملة في وسط ا
الــفـيــضــانـات الــتي أودت بـحــيـاة

انيا.  180شخصا في غرب أ
 في خــضمّ احلـمــلـة االنــتـخــابـيـة
يغرق السياسيون في وحلهم لكن
الـوحل احلقـيقي هـنا وهم لـيسوا
ـكان  على ما تقول كريست في ا

وهـي تتـفتّح في الـليل وتُـقطف في
الــنــهـار. وقــطــفــهـا من شــجــيـرات
الـقانـة مهـمّة شـاقة تـنجـزها نـساء
ئة  يحن الظهر أو بنسبة 90 با
يــنــخـفــضن حتت أشــعّـة الــشـمس
احلـارقـة جلـني الـزهـور يـدويـا في
رّات إذ حـركة تتكرّر آالف وآالف ا
يـتطـلّب األمر جمع 8 إلى 10 آالف
زهــرة لـتـشـكـيل كــيـلـوغـرام واحـد.
وتــقــول كــولــيـت مـول (50 عــامــا)
الـتي تـزرع عائـلـتهـا هـذه النـبـتات
الـفوّاحـة منـذ العام 1840 وبـشكل
حـصـري لـدار  شانـيل  مـنذ 1987
عـلى مساحة تمتدّ على 20 هكتارا

هي قـيد الـتوسّع  الـياسـم رقيق
جـــدّا . ويـــســـتـــمـــرّ مـــوسم قـــطف
الــيـاسـمــ من تـمـوز/يــولـيـو إلى
تـــشـــريـن األول/أكـــتـــوبـــر ويـــأتي
اجلـــــزء األســــاسي مـن الــــعــــمّــــال
ـوسـمـيـ الـذين يـتـراوح عددهم ا
ب 40 و 50شــخــصـا  كلّ ســنـة 

بحسب مول.
 وتــســاعـــدهم في مــهــمّــتــهم أســر
قدّمة بـلغارية جتـتذبها الـرواتب ا
فـي فــرنـســا حــيـث يــســاوي احلـدّ
األدنـى لألجــــــور أربـع مـــــرّات ذاك
ــــقــــدّم في بــــلــــدهــــا فــــضال عن ا

العالوات على احملاصيل.

يـان وهي متطوّعة من ساكسونيا.
ـنـكـوبـة ـنـاطق ا   وشـعـر سـكـان ا
الـذين خسر الـكثيـرون منهم كلّ ما

لهم أن السلطات تخلّت عنهم.
وتـؤكّـد ماريـتا الـتي تـنوي اإلقـامة
مــجـدّدا في ديــرنـاو عــنـد تــشـيــيـد
مــســكــنــهــا من جــديــد  ال نــتــلــقّى
ساعدات من الدولة . الكثير من ا
ـانية هذا وخـصّصت السـلطات األ
الـصيف مـئات مـالي الـيوروهات
ـساعدات الطارئة للمنكوب من ا

مـتـعـهدة بـتـوزيـعهـا من دون قـيود
بيروقراطية مفرطة. 

بــولـج خــبــيــر الــعــطــور في الــدار
العريقة.

 ويـكشف العطّار أن هذا الياسم
 أتـعـبـنـا كـثـيـرا ألنه كـان في خـطر

بعض الشيء .
 ويـــقــــتـــصـــر اســـتـــخــــدامه عـــلى
مـستخلـصات العطـر  أي الصيغة
األكـثر تركّزا واألرفع مستوى التي
تـشكّل جوهر العطر نوميرو سانك
ـــيـــاه  وهــــو ال يـــســـتــــعـــمل فـي ا
الـعطـرية. ويُـعتـبر  نـوميـرو سانك
الــذي أبـــصــر الــنــور ســنــة 1921
ـــجـــمـــوعـــة والـــذي كــــان رائـــدا 
ـــــنــــــصــــــهــــــرة فــــــيه الــــــروائـح ا

ويــقـول فــابـريس (56 عــامـا) زوج
كـولـيت  يـتـطـلّب األمـر الـكـثـيـر من
ــرونــة وخــفّــة الــيــد  الــصــبــر وا
مـشيـرا إلى أن الزهرة خـفيـفة جدّا
لــدرجـة أنــكم قـد ال تــشـعــرون بـهـا

عند إمساكها باليد . 
ويــــســـمـح نـــظــــام جـــوفي لــــلـــرّي
ياه بنسبة 20 بـالتقطير بتوفـير ا

ئة.  با
ويــقع مـصـنع الـعــائـلـة في مـحـيط
ــزرعــة وفي داخــله حــاويــات من ا
قـاوم للـصـدأ تُنـقع فيـها الـفـوالذ ا
الـورود السـتـخـراج جزيـئـات عـطر
الــيـاسـمـ مـنـهــا في مـحـالـيل من
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واعــتــمــدت احلــكــومــة بــرنــامــجـا
ــيــزانــيـة 30 واســعــا  لإلعــمــار 

مليار يورو.
ــــدرســــة الــــتي فـي أحــــد أروقـــة ا
يـنـبغي تـرميم أجـزاء كـاملـة منـها
تــشــكّـلت ســلــسـلــة بــشـريــة إلزالـة
األحـجار بـالسـطول. والـدة ريبـيكا
هـي في ديرنـاو مـنـذ عـدّة أسـابيع.
ـدرّسة في كـولونـيا وتـعـكف هذه ا
عــلى إزالــة رســومـات مــلــوّنـة من
عــالم مـا قـبل الــكـارثـة عن جـدران

درسة مع ابنتها. ا
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مـخـيلـتهـمـا لدى تـأمّلـهـما الـنصب
من شــقـتــهـمـا الــبـاريــسـيـة األولى

على جادة فوش.
ـشروع  14مـلـيون وتـبـلغ تـكـلفـة ا
ـوّل ذاتـيـا بـالـكـامل يـورو وهـو 
بفضل بيع أعمال أصلية لكريستو
ورسوم حتضيرية وهدايا تذكارية

وطباعة حجرية.
ــهــنــدس كــارلــو راتي وقــد دعــا ا
أحـد أصـدقـاء كـريـسـتـو في مـقـال
نـشر الـسبت في صحـيفة  لـوموند
ـــشــروع إلـى الــتـــخـــلّي عن هـــذا ا
الــذي يــتــســبّب بــهــدر الــقــمـاش…

لدواع بيئية وفكرية 
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) لــلـكـاتب ــوذج الـصـ قـرأت في كـتــاب جـديــد عـنـوانه (
الكندي دانـييل بيل عـميد كـلية العـلوم السـياسية واإلدارة
العامـة في ابرز اجلـامعـات الصـينـية انَّ الـقيـادة هي مركز
اهـتــمـام الــسـيــاسـات في الــعـالم تــتـقــدم عـلـى الـصــنـاعـة
والتجارة وامتالك الـيورانيوم والنـفط  وانه يوجد اكثر من
250 كتابا باللـغة اإلنكليزية عـن موضوع القيادة كل عام
مـاعـدا الـكـتب بـالـلـغـات الــروسـيـة والـصـيـنـيـة والـفـرنـسـيـة
انـية واإليـطـاليـة وأجزم انه ال يـوجـد مدعي قـيادة في واأل

بلدنا قد سمع بكتاب واحد منها. 
كـما لـو كانت وانّ جمـيعـها تـعـدد صفـات القـادة اجلـيدين 
ـا يـشـتـرك جـمـيع الـقـادة لـلـمـنـظـمات نـفس الـصـفـات ور
ـنـتجـة لـلفـعلـ الـسيـاسي واالقـتصـادي في تلك الكـبرى ا
الصفات ذاتـها التي تـلتقي عـند اتخاذ الـقرارات السـليمة
واالشراف عـلى تـنـفيـذهـا وعـدم اناطـة الـتـنفـيـذ جلـهات ال
سببات اتخـاذ القرار . وانّ الصفة الثانية هي عالقة لها 

صلحة.   طالب أصحاب ا االستجابة 
والالفت انّ مـعـظم الـكـتب الـتي كـتـبت في الـقـيـادة كـانت
يز كُتبت خصيصا لعالَم إدارة االعمال وقليل منها كان 
ب الصفات الواجب توافرها ب القادة السياسي وقادة

رجال االعمال. 
كن تـخيّل قـائداً سيـاسياً يـتحول الى في اخلالصات ال 

قيادة بلد عظيم وعريق وموضع أطماع 
 االخــرين الـــقــريب والـــبــعــيـــد هــو الــعـــراق ويــكــون هــذا
ـعــنى اإلدارة الــرشـيـدة ذات الـســيـاسي غــيـر مــسـتــوعب 
ـتعـددة كمـا تدار االعمـال النـاجحـة. وانَّ اخلطأ صالح ا ا
اجلسيم في العـراق يتمـثل في الوهم الذي يـدفع كثيراً من
السـيـاسـيـ الى االعـتـقـاد انّ قـيادتـه حلزبـه وهي أحزاب
طائـفـية وفـئـوية في الـبالد ال يـوجـد سواهـا  تـكفي لـتـكون

مبرراً لقيادة العراق. 
 ما يصلح داخل تـلك األحزاب ومعظـمها ذات عُقـد داخلية
كارثية ال يصلح لكي يخرج ويكون مفروضا على البالد. 
ا نحتاج عقدين مقبل لكي يتم انتاج قائد سياسي من ر
وازنـة وإقامـة التـفاعل اإليـجابي عمق األحـزاب يسـتطـيع ا
بـ مرجـعـتـيه احلـزبـيـة واطـار الـدولـة احلـديـثة لـكن حـتى
نصل الى تلك الـنتيـجة نحـتاج الى عقـول ذات فرادة ليس
ـتـداولــة االن بل انّ شـرطـاً مـهـمــا ارتـبـاطــهـا بـاألحــزاب ا
ـتردية وذلك أساسيـاً أال تكون مـرتبـطة باحلـياة احلـزبية ا
من أجل األخـذ بــيـد الــبـلــد الى حـافــة أمـيـنــة وخط شـروع
مؤهل لوالدة قـادة للـدولة من نـتاج حـزبي في يوم مـا لكنه

ليس يوماً قريباً في كل األحوال. 
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

قـسّم الدرويـش جسـمه الـقـلـيل عـلى كل األمـكـنـة . األمـكـنة
العتيقة غلّـقت األبواب . األبواب سرقت ع اللص . اللص
يكره الشرفات . الشرفات مثل روابي اجلند . اجلند أكلوا

خاصرة القرية .
القـريـة تـصحـو عـلى خـبـز التـنـور . الـتنـور فـراش الـقطط .

قبرة الغرباء . القطط السود تتماوأ 
ـواويل قالدة السـمّار . واويل . ا الغـرباء دمـروا احلانـة بـا

السمّار يغسلون جيوبهم باألصابع .
األصابـع تعـزف فـوق لـوح الـهـواء . الهـواء يـشـكـو الـعفن .

العفن يرسم حوائط الغرفة .
الغـرفـة بال شبّـاك . شـباك حـبـيبـتي مـوصد الـلـيلـة . الـليـلة
سـأمـشي فـوق الـبحـر . الـبـحـر بـعـيـد أسـمـعه يـتـنـهـد لـعـبد
الوهـاب الـبـيـاتي . الـبـيـاتي مـسافـر زاده الـشـعـر والـدخان
ائدة ائدة . ا والكأس . الكأس العاشرة سـقطت من فوق ا
نـزهـة الـعـشـاق . العـشـاق طـعـام األيـام . األيـام أكـلت قـلب
الـدرويش . الـدرويـش ال يـأكل األكـتــاف . األكـتـاف حــمّـالـة

توابيت 
تـوابـيت الــبالد كـثـيـرة اآلن . اآلن أوان الــكـتـابـة . الــكـتـابـة

بهجة الكاتب . الكاتب جنار األشجان .
األشـجـان تـولـد بـعــد انـتـصـاف الـلـيل . الــلـيل يـشـبه فـريـد

األطرش . األطرش في الزفة سعيد .
سـعـيـد يــصـنع الـقـنــادر . الـقـنـادر مـهــوى عـ الـصـبـاغ .

الصباغ كسر رجل الفرشاة .
الفرشـاة تضرب سـطح القـماش . القـماش يـسيح من حلق

اكنة أنهكها الصدأ . اكنة . ا ا
الــصــدأ يـــخــضــر عـــلى رأس الــتــمـــثــال . الــتـــمــثــال مالذ

العصافير . العصافير تعشش فوق رأسي .
رأسي مـكـتظ بـاألحالم . األحالم شـاحـبـة . شـاحـبـة وجوه

ارة يوجعون األرصفة . ارة . ا ا
األرصفـة قـصائـد . قـصـائد سـامي مـهـدي تمـشي بـشارع

تنبي نزل بظهر الكوت . تنبي . ا ا
ـقـتل مـسـوّر ـقــتل . ا الـكـوت شـهـدت ا
بـالــريـبــة . الـريــبــة مـفــسـدة الــعـقل .

العقل شقيق الضمير .
الـضمـيـر لـعـبـة لـغـويـة  مـرة تـسـتـتر
ومـــــــــــــــــــرة تـــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــحـك .   
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ـستخرجة من 80 مـكوّنا والتي وا
ال تـطغى عليها أيّ زهرة بالتحديد
ـنــتج األكـثـر مـبـيـعـا لـ  شـانـيل  ا
إلـى جـانـب عــطــرين أحــدث عــهـدا
هـما  كوكو مادوموازيل  و شانس

.
ويـذكّـر أولـيـفيـيه بـولج بـأن  فـكرة
غـابـريـيل شـانـيل كـانت تـقـوم على
أن الـعطر قد يكون وسيـلة للتعبير
عـن األسـلـوب . وفي تــلك احلـقـبـة
كـــانت الــشـــجــيـــرات تــمــتـــدّ عــلى
مـساحـات شاسعـة في غراس التي
كـــانت تـــضمّ مـــا يــكـــفي من الـــيــد

العاملة جلمعها.

مـركّـب اإليـزوهـكـسـان الـكـيـمـيـائي
ـــســـرطن الـــذي حلّ مـــحلّ غـــيـــر ا
الـهـكـسان قـبل ثالث سـنـوات. وقد
حـــافـــظت مـــنـــطـــقـــة غــراس عـــلى
ـدرجة في صـنـاعاتـها الـتقـليـدية ا
ي قـائـمة الـيـونـسكـو لـلتـراث الـعا
مــــنــــذ 2018  غــــيــــر أن اإلنــــتـــاج
الـسـنـوي لـلـيـاسـمـ الـذي تقـلّص
في الـثـمـانـيـنـيـات يـقـتـصـر راهـنـا
عـلى 13 طــنّـا أغـلـبــهـا من إنـتـاج

مول حلساب  شانيل . 
وال شـكّ في أن يـــاســــمـــ غـــراس
يـبـقى  أهمّ مكـوّنـات عطـر نومـيرو
سـانك  بحـسب ما يقـول أوليـفييه

{  لـــوس اجنــلـــيس (أ ف ب) –
غـنية األميركـية بريتني أعلنت ا
سـبـيـرز عـبـر شـبـكـات الـتـواصل
االجتـماعي األحـد خطـوبتـها من

صديقها سام أصغري. 
ونشرت النجمة البالغة التاسعة
والـثالث مـقـطع فـيديـو قـصـيراً
اسي عبر  إنستغرام  خلاتمها ا
على إصبـعها وأرفـقته بالـتعليق

ال أصدق ذلك !!!! .
وظــهـر إلى جــانــبـهــا في مــقـطع
الـــفــيــديـــو صــديــقـــهــا اإليــراني
األصل سـام أصـغري (27 عـاما)

الــذي اســتـدارت لــتــقـبــيــله عـلى
خـده. وسألـهـا أصـغـري  أنـظري
إلى هذا هل يـعجـبك? . فأجـابته

بفرح  نعم! . 
وتـلـقى اخلـطــيـبـان الـتـهـاني من
 1,6ملـيون شـخص أبدوا مـساء
ـقطع الـفيـديو األحد إعـجابـهم 

نشور.  ا
وكـتــبت عـارضــة األزيـاء بـاريس
ـنـشـور هـيــلـتـون مــعـلّـقـة عــلى ا
مـبروك يـا حـبيـبـتي! أنا سـعـيدة

جداً لكِ! أهالً بكِ في النادي . 
أمـــا أصـــغـــري فـــاكـــتـــفى عـــبـــر

صفـحته علـى  إنستـغرام  بـنشر
صــورة له وهــو يــقــبل بــريــتــني
سـبيـرز رافـعـاً يدهـا وخـصـوصاً
الـــبـــنــــصـــر الـــذي حــــمل خـــا

اخلطوبة. 
ويعود الـلقاء األول بـ أصغري
وســـبـــيـــرز إلى الـــعـــام ? 2016
عـنــدمـا غـنـيـا مـعــاً في الـنـسـخـة
ـصـورة من أغـنـيـتـهـا  سالمـبر ا

بارتي .
ولسـبيرز ولـدان من زواج سابق
من مغني الراب كـيف فيدرالين
 ولم يــــدم زواجـــهـــا مـن صـــديق

الطفولة جيسون ألكسندر سوى
بــرهــة إذ ألــغيَ بــعـد  55ســاعـة

فحسب.
وعرفت بـريتـني سـبيـرز الشـهرة
في مــراهـقـتـهــا بـفـضـل أغـنـيـات
ضـاربــة مـنـهـا  بــايـبي وان مـور
تــا  وســواهــا لــكــنــهــا عــانت
اكتئابـاً شديداً عام  2007جتلّى
فـي مـــــــواقف عـــــــدة مـــــــنـــــــهــــــا
اسـتخـدامـهـا مـظلـة لـضـرب أحد
ــــشــــاهــــيـــر صــــائــــدي صــــور ا
والـتـسـبـب بـأضـرار في سـيـارته

في محطة وقود.

وأدى هذا التصـرف إلى وضعها
ي حتت وصـــايـــة والــدهـــا جــا
ســـبــيـــرز الــذي حتـــكم مــدى 13

الية.  عاماً بشؤونها ا
وفي تـموز/يـولـيو الـفـائت شنت
غنية األميركية بريتني سبيرز ا
حــمـلــة قـضــائـيــة بـهــدف سـحب
الــوصــايــة من والــدهــا واصــفــة
إيــاهـا بــأنـهــا  تـعــسـفــيـة . وفي
مــطـلـع ايـلــول/سـبــتــمـبــر طـلب
ـي ســـبــيـــرز رســـمـــيـــا من جـــا
احملـــكــــمـــة إنــــهـــاء الــــوصـــايـــة

فروضة على ابنته. ا

{ واشـنـطن (أ ف ب)  –شُـخّـصت
إصــــابــــة عـــدّة قــــردة غــــوريال في
حـــديــقـــة حــيـــوانــات أتالنـــتــا في
جــــورجـــيــــا (جــــنـــوب الــــواليـــات
تحدة) بفيروس كورونا وفق ما ا
ــؤســـســة. وقــد أجــريت أعـــلــنت ا
فـــحــوص لــلـــقــردة بــعـــدمــا عــاين
ــعــاجلـون عــدّة أعــراض لـديــهـا ا
مـنـهـا الـسعـال. وأظـهـرت الـنـتائج
األوّلـــيـــة إصـــابـــتـــهـــا بـــفـــيــروس
ـسبّـب لكـوفيد- سـارس-كوف-2 ا
ـــرتـــقب تــــأكـــيـــد هـــذه 19 ومـن ا
الـــنــتــائج بــفـــحــوص أرســلت إلى
اخملـتـبـر الـوطنـي للـطبّ الـبـيـطري
فـي آيــوا وفق مــا أفــادت حــديــقـة

احليوانات في بيان.
وقـد عوجلت بـعض الغـوريال التي
ضـاعفات تـواجه خطـر اإلصابـة 
بـأجسـام مضـادة وحيـدة النـسيـلة
وخـضعت كلّ قردة الغوريال البالغ
عـددها 20 فـي احلديـقـة لـفـحوص
تـــشــخــيـص. وقــال ســام ريـــفــيــرا
ـسـؤول عن الـصـحـة احلـيـوانـيـة ا
فـي حـديــقــة أتالنـتــا إن  الــطـواقم
تـــتــابع مـن كــثب وضع الـــغــوريال
ــــصـــابــــة وتـــأمـل أن تـــتــــعـــافى ا
بــالــكـامل. وأضــاف  نــحن قـلــقـون
جـدّا مـن هـذه اإلصـابـات ال سـيّـما
أنـنـا اعتـمـدنا بـروتـوكوالت أمـنـية

صـارمــة جـدّا لـلـتـعـامل مع الـقـردة
الـكـبـيـرة وغـيـرهـا من احلـيـوانـات
ــعــرّضـة خلــطــر اإلصـابــة طـوال ا
فترة الوباء وال تزال احلال كذلك .
ـوقع أن ويــرجّح الـقــيّـمـون عــلى ا
تــــكــــون الـــعــــدوى انـــتــــقــــلت إلى
الـغـوريال من عـامل لم تـظهـر عـليه
ـــرض حـــتّـى لـــو كـــان أعــــراض ا
األخــيــر قـــد تــلــقّى الــلــقــاح كــامال

واعتمد معدّات حماية.
وال يــشــكّل الــزوّار أيّ خــطــر عــلى
ــســافــة احلــيـــوانــات نــظــرا إلى ا
الـــقـــائـــمـــة بـــيـــنـــهم وبـــ مـــوئل
. ـسـؤول الـرئـيـسـيـات بـحـسب ا
ــؤســســة  نــعـرف أن وأوضــحت ا
الـبـشـر قـد يـنـقـلـون الـفيـروس إلى
حـيـوانـات مـثل الـغـوريال. وحدثت
حـاالت من هـذا الـقـبيـل في حدائق
أخـرى لـكن ما مـن بيـانـات حديـثة
ـكن حليـوانات تـفـيد حـاليـا بأنه 
نـقل الفـيروس إلى البـشر .وأفادت
صــحــيـفــة  ّذي أتالنــتـا جــورنـال-
كــونـــســتــيــتــوشـن  احملــلــيــة بــأن
الـفـيـروس أصـاب 13 قـرد غـوريال
ــا في فـي حـديــقــة احلــيــوانـات 
ذلـك أوزي الـــــذي هــــــو في عــــــامه
الـست الغوريال الـذكر األكبر سنّا
ـعـلـوم بـوجـوده بـحـسب حـديـقـة ا

احليوانات.
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الـــــبـــــلـــــغـــــاري الـــــذي تـــــوفي في
- أيـار/مـايو  2020ولـزوجـته جانّ
كــلــود إذ إن هـذا الــنــصب الــبـالغ
ارتفاعه  50مـترا والذي يعتبر من
ـــواقع الــهـــامــة فـي الــعـــاصــمــة ا
الــفــرنــســيــة ســيــغـطـى بــالـكــامل
بـ 25000مـــتــر مـــربع من قـــمــاش
قـــابل إلعـــادة الـــتـــدويــر مـن مــادة
الـبـولي بـروبيـلـ بـاللـون الـفضي
واألزرق مـثبت بحبـل أحمر بطول

 3000متر.
وســـبق أن غـــلّف كـــريــســـتـــو عــام
 1985جسر بون نوف أحد أشهر
اجلـــســور عـــلى نـــهــر الـــســ في
بـاريس.وبدأت االستعدادات نهاية

{ بـــــاريس (أ ف ب)  –بُـــــســـــطت
مــئــات األمــتــار من قــمــاش فــضيّ
مـــــــائل إلـى األزرق من الـــــــبــــــولي
بـروبيل قابل إلعادة التدوير على
أحـــد جــوانب قــوس الـــنــصــر في
ـــرحـــلـــة األخـــيـــرة مـن مـــشــروع ا
ــعــلم الــبــاريــسي تــغــلــيـف هــذا ا
ــوضــوع من بــحــسب الــتــصــور ا
صـــاحـب هـــذه الـــفـــكـــرة الـــفـــنــان
الـبـلـغـاري الـراحل كـريـسـتـو الـذي
ـاضـية أبـهـر الـعـالم فـي الـعـقـود ا

بأعماله الفنية الضخمة.
فــمن  18أيــلــول/سـبــتـمــبـر إلى 3
تـشرين األول/أكتوبر يتحقق حلم
الــطــفــولـــة لــلــفــنــان الــتــشــكــيــلي

أيـضـا بـالـنـمـر الـقـزم عـوجلت من
الـديـدان وأُخـذت عـيّـنـات دمّ مـنـهـا
لــتـقــيـيم وضــعـهـا الــصـحي. وهي
زوّدت بــشـرائح صـغـرى لــيـتـسـنّى

ستقبل. التعرّف عليها في ا
وأطــلـقت هـذه الـقــطط الـبـرّيـة  في
مـنطـقة ال احـتكـاك فيـها مع الـبشر
ـكنها العيش في مـوئلها والنموّ
بـحـرّية  بـحـسب ما قـال بالسـيدو
بـاالسـيـوس مـديـر مـركـز اإلسـعاف
اخلـاص  جـيـمس بـراون ريـسـكـيو
سـنـتر  حـيث خـضعـت احليـوانات
إلعـادة تأهيل. ويواجه التجار غير
الـقانونيـ باألنواع البـرّية عقوبة
سـجن قـد تـصل إلـى ثالث سـنوات

في اإلكوادور. 

{  لـــــوس اجنــــلــــيس (أ ف ب) –
تــمـكن فــيـلم  شـانـغ-تـشي أنـد ذي
لـيدجند أوف ذي ت رينغز  وهو
األول عـن بــــطل خــــارق آســــيــــوي

ضــــمـن ســــلــــســــلــــة  مــــارفل  من
االحـتفـاظ لالسبـوع الثـاني تـوالياً
بـصدارة شـباك التـذاكر في أمـيركا
الــشـــمــالــيــة إذ بــلــغت اإليــرادات

األســبـوعـيـة لـشـريط  ديـزني  هـذا
 35,8مــــلــــيــــون دوالر أمـــيــــركي
وقـتة بـحـسب ما أظـهرت األرقـام ا
الـــصـــادرة األحــد عـن مــجـــمـــوعــة
ـتـخـصّـصة إكـزيـبـتـر رياليـشـنـز  ا
فـي هـذا اجملــال. وبــذلك وصل إلى
145,6 مـــلـــيـــون دوالر اجملـــمــوع
الـتـراكـمي لإليـرادات التي حـقـقـها
في الـصـاالت األمـيـركيـة والـكـنـدية
هـــذا الـــفـــيـــلم الـــذي يـــتـــولى دور
ـمـثـل الـكـنـدي من الــبـطـولـة فــيه ا
أصـل صيـنـي سـيـمـو لـيـو. ويؤدّي
ـمثل شخصية قاتل سابق فرّ في ا

شبابه من والد متسلّط. 
وتـقـدم الفـيـلم الكـومـيدي الـعـائلي
ـــركــــز الـــثـــاني فــــري غـــاي  إلى ا
بـإيرادات بلغت 5,8 مالي دوالر.
ويـتـناول الـفـيلم بـطـريقـة مـبسـطة

احلدود ب االفتراضي والواقعي
إذ يـتـمـحـور عـلى قـصـة شـخـصـية
في لـــعــبــة فــيــديــو يــؤديــهــا راين
ريـــنـــولـــدز تـــســـعى إلـى حتـــديــد
ا يؤدي إلى مـصيـرها بـنفـسهـا 
إحـداث خـلل في الـلـعـبـة الـتي كان
مـبتـكروهـا يعـتقـدون أنهـا محـكمة

التصميم. 
وحــصل فــيـلم  مــالــيـغــنــنت  عـلى
ـرتـبـة الثـالـثة إذ حـقق في بـداية ا
عــــــروضه 5,6 مـالي دوالر ورأى
احملــلل ديـفـيــد غـروس الـذي يـديـر
مــركـز  فــرانـشــايـز إنــتـرتــيـنــمـنت
ريـسـيـرتش  أنـهـا  بـدايـة ضـعـيـفة
لـــنـــوع ســيـــنـــمـــائي أظـــهــر خالل

اجلائحة قدرة على الصمود . 
ان وحلّ فيلم رعب آخر هو  كاند
ــركــز الــرابـع مــحــقــقــاً 4,8  فـي ا

مـاليـ دوالر في عــطـلــة األسـبـوع
الــفــائت مـا رفع إلى 48 مــلـيــونـاً
اجملــمـوع الـتـراكـمي إليـرادات هـذا
الــــشـــــريط مـن اســــتــــوديــــوهــــات
يــونـيـفـرســال  وهـو إعـادة إنـتـاج
لـلـفـيلـم الشـهـيـر العـائـد إلى الـعام
1992. أمـا اخلـامس في الـتـرتيب
ــغــامــرات الــعــائــلي فــهــو فــيــلم ا
جـــــانــــــغل كـــــروز  مـن   ديـــــزني 

مسجّال  2,4مليون دوالر.
ـتـبقـيـة في وفـي ما يـأتـي األفالم ا
تـصـنـيف األعـمـال الـعـشـرة األولى
عــلى شـبـاك الـتـذاكـر في الـصـاالت

األميركية الشمالية:
6- بــاو بـاتـرول: ذي مـوفي  (2,2

مليون دوالر) 
7- دونـت بــريــذ 2  (1,2مــلــيــون

دوالر)
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