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طبعة العراق 
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ان الـذي اتخذه  يـدخل قرار حل الـبر
اضي  مجلس النواب في  31 اذار ا
حـيز التنفـيذ بدءا من الساعـة الثانية
بعد ظهر اليوم بحيث يعيش العراق
بـدون السلطة التشريعية حل اعالن
نــتـائج االنــتـخـابــات الـتي ســتـجـري
قبل. كما تنتقل احلكومة الى االحـد ا
ــارســـة االعــمــال الــيــومــيــة حلــ
اخـــتــيــار بـــديل لــهــا وكـــتب رئــيس
ان محمد احللبوسي في تغريدة البر
عــلى تــويـتــر انه (تـقــرر حل مــجـلس
الــنــواب بـدءا مـن الـيــوم اخلــمـيس 
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وجـرت عمليات التفريغ والشحن واالرساء
واالقالع بـالتـعاون والـتنـسيق ب إدارتي
الحــة الـبـحـريـة). ـيـنـائــ وعـمـلـيـات ا ا
واعـلنت الشركـة عن معدل احصـائية شهر
ينـاء ام قصر الشمـالي مشيرة الى ايـلول 
ان (مـعدل االنتاجيـة هي االعلى من الشهر
السابق من حيث الوزن ومعدل احلاويات)
. وقـال الـفرطـوسي انه (حـسب توجـيـهات
يناء ام الـشبلي فان انـتاجيـة شهر ايلـول 
قـصر الشمـالي تضمنت ارساء  71سـفينة
ـخـتـلف الـبـضـائع عـلى ارصـفة مـحـمـلة 
ــيــنـاء ـيــنــاء مــشـيــرا الى ان مالكــات ا ا
افرغت نحو  795  660طنا ومعدل تفريغ
احلـاويات القادمة   25607حـاوية محملة
بـالبضاعة فضال عن اعادة  22892حاوية
فــارغـــة الى مــصـــدرهــا) . و لـــفت الى ان
(انـتـاجـية شـهـر ايـلـول في تـصـاعـد حيث
اظـهــرت االحــصـائــيــة بـانــهــا االعـلى من
سـابقه في مـعدل تفـريغ احلمـولة من حيث

الوزن وعدد احلاويات) .

مـرشح عن احلشد الشعبي يسعى
الـفرقاء السـياسيون الى الـفوز بأكبر
ـان البـالغة 329 عـدد من مقـاعد الـبر
ـــقـــبل.وتــــشـــكّل هـــذه يـــوم االحــــد ا
االنـــتــخـــابــات الــتـي كــان مـــوعــدهــا
الــطـبــيـعـي الـعـام 2022 واحــدةً من
الــتــنـازالت الــقـلــيــلـة الــتي قــدّمـتــهـا
ــوجــة الــســلــطــة إلى الــشــارع إثــر ا
سبـوقة في العام االحـتجاجـية غيـر ا
 2019 الــتـي خــرجت ضــدّ الــفــســاد
ـال الـعـام وطـالب مـشـاركون وهـدر ا
.وجتـرى بـهــا بـإسـقـاط الـنـظـام كـامالً
االنـتـخـابـات وفـقـاً لـقـانـون انـتخـابي
جــديـد قـائم عــلى نـظــام دائـرة الـفـرد

الـواحـد فـيـمـا رفع عـدد الـدوائـر إلى
ـا يــزيـد من  83 وقــلّص حــجـمــهــا 
حـظوظ مرشح ذوي شعـبية محلية
كـشـيـوخ الـعشـائـر.ومن بـ أكـثر من
من  3240 مـرشحاً قـدّم كثر أنـفسهم
عــلى أنـهـم مـســتـقـلــون عـبــر حـمالت
انـتـخــابـيـة انـطـلـقت في مـطـلع شـهـر
ــــاضي. لـــكـن الـــعــــديـــد من تــــمـــوزا
الـعـراقيـ يشـككـون في تخـلّي هؤالء
فــعال عـن انـتــمــاءاتــهم الــســيــاســيـة
األصـليـة.ويقول رئـيس مركـز التفـكير
الـسياسي إحسـان الشمري إن (جلوء
ــصــطــلح شــخــصــيــات ــرشــحــ  ا
مـستـقلـة يهـدف الى نأي أنـفسهم عن
إخــفـاقـات أحــزابـهم وهم يــحـاولـون
بـذلك تقـد صورة جديـدة عنـهم غير
مـسـؤولـة عن الفـسـاد وسوء اإلدارة)
واصــــفـــــا الــــتــــصــــرف بـ(مــــنــــاورة
سـياسيـة).ويسيـطر اليـأس واإلحباط
عــلى الــعـراقــيـ الــذين شــاركـوا في
االحـتـجاجـات الـشعـبـية الـتي قـوبلت
بحملة قمع دامية خلفت مئات القتلى
وآالف اجلـرحى مـا يـعني أن الـعـديد
مـنهم قد يـقاطعون االنـتخابات وهي
اخلـامسة منذ الغزو االمريكي للعراق
فـي العام 2003   . عـلى خـلفـية أزمة
اقـــتـــصـــاديـــة حـــادة يـــرجح بـــعض
قـاطعـة واسعة ـراقبـ بأن تـكون ا ا
مـن الـنــاخــبــ الــذين يــقــدر عــددهم
بــنـحـو 25مــلـيـونـا مــا قـد يـصبّ في
صـــــالح األحــــزاب الـــــســــيـــــاســــيــــة
ــرشـحـ الــكـبـيــرة.وتـبــدو ظـاهـرة ا
ـستقـل الذين لديـهم تبعيـة حزبية ا
ســابــقـة واســعــة االنــتـشــار وتــشـمل
أطـرافا وكـتال سياسـية مـختلـفة مثل
الـتـيار الـصدري  والـقائـمة الـوطنـية
الـتي يتـزعمـها أيـاد عالوي وحتالف
دولــة الـــقــانــون الــذي يــرأسه نــوري
ـــــالـــــكي.وكـــــانـت مــــثـالً إيـــــنــــاس ا
ــرشــحـة فـي مـديــنـة ــكــصـوصي ا ا
الـــكـــوت مـع الـــتـــيـــار الـــصـــدري في
االنـتـخابـات األخيـرة.وتـقول لـفرانس
بـرس (كنت عضواً مسـتقالً في التيار
الـصـدري وأرشح الـيـوم كـمـسـتـقـلة)

من دون أن تـستبعد انضمـامها لكتلة
قبل ان ا سـياسية عند دخولـها البر
(اذا كــــان هــــنــــاك تــــوافق رؤيــــة مع
ا يـخدم تـيارات سـياسـية أو نـواب 
جـمهورنـا). وجتري العـادة قبل وبعد
كل انـتـخـابـات أن تخـوض الـكـيـانات
الــسـيــاسـيـة مــفـاوضــات مـتــواصـلـة
بـهـدف تـشكـيل الـتـحالـفـات الـنهـائـية
ان والـتي قد تـتغـير عـند دخـول البـر
فـي الـــلــــحـــظــــة األخـــيــــرة. وحلـــجم
الــتـحـالــفـات الـســيـاسـيــة الـنـهــائـيـة
وتـشـكيـالتهـا أهـميـة تـتخـطى الـفوز
كـونها تـرسم الشكل النـهائي لالعب
األبــرز في تــشــكــيل احلــكــومــة.وبـ
الـتـيـارات األوفر حـظـاً لـلفـوز الـتـيار
الـــــصــــــدري صـــــاحـب الـــــقـــــاعـــــدة
ـلك اجلـمـاهـيـريـة الـواسـعـة والـذي 
ـــان أكـــبـــر عـــدد من مـــقـــاعـــد الـــبـــر
احلــالي.ويـضــاف إلـيه كــذلك حتـالف
الـــفـــتح الــذي يـــضم مـــرشـــحــ عن
احلــــشـــد  الـــتـي تـــشـــكـل جـــزءا من
الــقـوات الـعـراقـيــة الـرسـمـيـة. ودخل
ان لـلمرة األولى في العام هـؤالء البر
 2018 إثــر االنــتـصــار عـلـى تـنــظـيم
داعش.وتـرجح البـاحثـة لهـيب هيجل
مـن مـجــمــوعــة األزمــات الــدولــيـة أن
ــوالــيــة إليــران (حتــتـــفظ األحــزاب ا
بـالـنـسبـة نـفـسهـا تـقـريبـاً من مـقـاعد
ان).  وفي نظام سـياسي تهيمن الـبر
عــلـيـه الـزبــائـنــيـة ســتـجــد األحـزاب
الــكــبـيــرة والـتــقــلـيــديـة الــعــديـد من
.ويرى ستـقل الـوسائل الستقـطاب ا
الــشـمـري أن (لــدى الـقـوى واألحـزاب
ـــنــاورة الـــتــقـــلـــيــديـــة قــدرة عـــلى ا
) مـضـيـفا (ال ـسـتقـلـ السـتـقـطـاب ا
ستقل إلى أسـتبعد جلوء جزء من ا
ان) مشيراً األحـزاب الكبيرة في البر
إلـى أن (بـقـاءهم بـدون أي حتـالف لن
ـــكــنـــهم مـن تــنـــفـــيــذ بـــرامـــجــهم
). ويــقــول إن ووعــودهـم لــلــنــاخــبــ
(األحـزاب الكبرى ستلجأ إلى عمليات
الــتـرغــيب من خالل وعـودهــا لـهـؤالء
ـــســــتـــقـــلـــ بــــوزرات ومـــنـــاصب ا

وأموال).
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ـوانئ  الـعـراق سـجـلت الـشـركــة الـعـامـة 
اســتــقـــبــال عــددٍ من الــســفن الــتــجــاريــة
والـنفطـية الـتي رست عند أرصـفة مـينائي
خـور الـزبــيـر وام قـصـر الــشـمـالي.  وقـال
ـوانئ فـرحـان الـفـرطـوسي إن مـديـر عـام ا
ــتـطـلـبـات (هـذه الـزيـادة جــاءت مـواكـبـة 
الـتــنـمــيـة واالقــتـصــاد وضـمن عــمـلــيـات
ـهـمـة الـتي تـشـهـدهـا البالد)  الـتـطـوير ا
مـشيراً في بـيان تلقـته (الزمان) امس  الى
(تـوجـيـهــات وزيـر الـنـقل الــكـابـ نـاصـر
حـــســ بـــنــدر الــشـــبــلي بـــضــرورة رفع
ـا يسهم في يـنائية  مـستوى اخلـدمات ا
تـعزيـز قـوة ربط موانئ الـعـراق مع موانئ
ـنـاولـة الـشـرق والـغـرب وزيـادة كـمـيـات ا
فـيـهـا). مـوضـحـاً أن (مـيـنـاء خـور الـزبـير
الـنفطي التـخصصي استـقبل تسع ناقالت
حتـمل مشتقات نفطية فـيما استقبل ميناء
أم قـصـر الـشـمـالي خـمس سـفن جتـاريـة 

انـتخـابات حـرة وعادلـة). وبعـد مرور
عــامـــ عــلى انــطالق احــتــجــاجــات
شـعبية غير مسـبوقة شهدها العراق
كـان يفترض باالنـتخابات التـشريعية
ـــرشـــحـــ غـــيــر أن تـــعـــزز مـــوقع ا
ـســتـقـلـ لـكن قـد الـتــقـلـيـديـ أو ا
ـطـاف بــهـؤالء بـااللــتـحـاق يــنـتـهـي ا
باألحزاب التقليدية التي كان بعضهم
.فـفي ظل التـنافس جـزءا مـنهـا سابـقاً
احلــاد بـــ األطــراف الــســيــاســيــة 
ـانـيـة الـكـبـيرة والسـيـمـا الـكـتل الـبـر
ــان احلــالي خــصــوصـاً داخـل الـبــر
ــثل الـتـيـار حتــالف سـائـرون الـذي 
الـصدري وحتـالف الفـتح  الذي يضم
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ادة  59 ثـانـيا اسـتـنادا الـى احكـام ا
و  138 خــامــســا  وانـــســجــامــا مع
خـيـار الـعـراقـي بـاجـراء انـتـخـابات
مبكرة). فيما رحب وزراء خارجية كل
ــتــحــدة االمــريــكــيــة من الـــواليــات ا
وبـــريــطــانـــيــا واســـتــرالــيـــا وكــنــدا
ـــارك وفـــنـــلـــنـــدا والـــنـــرويج والـــد
ـفـوضـيـة والـسـويـد بـاسـتـعـدادات ا
ـســتـقـلــة لالنـتــخـابـات في الــعـلـيــا ا
ـبـكـر. الــعـراق الجـراء االسـتـحــقـاق ا
وقــال بـيـان مـشـتــرك حلـكـومـات هـذه
الـــدول امـس (نـــتـــرك اهـــمـــيـــة هـــذه
الـــلــــحـــظـــة في الـــتــــاريخ الـــعـــراقي
ـطالب الـشعب في اجراء واسـتجـابة 
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وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان) على ا

≤∞≤∞ WOJ d _« U U ù« wF U  U UL ≈ w  v Ë_« ©ÊU e «® ∫Á«—u œ W Ëd ≈
فـي الـعــراق. وبــيّنَ الــبــاحث أنّ من
ســمـات الــتـغــطـيــة االعالمـيــة الـتي
بـحـوث وفـرت مـعلـومـات لـعيـنـة ا
ـرشـحي عـن احلمـالت االنـتـخـابيـة 
الـــرئــاســة االمــريـــكــيــة تـــكــمن في:
الفورية والسرعة في نقل االحداث
ومـــتــابــعــة تــطـــوراتــهــا االولى في

التفضل.
كـمـا أظـهـر أنّ (هـنـالك إجتـاهـات قد
ولــدت إنــعـكــاسـات إيــجــابـيــة عـلى
مــســتــقـبل اجلــمــهــور الـعــراقي من
وجــــهــــة نــــظــــره. وقــــد عــــمــــد الى
تـوضيحها  على مستوى التأثيرات
ـعـرفيـة والتي نـتجت عن مـتابـعة ا
وســائل االتــصــال لـلــحــصــول عـلى
مـعـلومـات عن احلمـالت االنتـخابـية
ـرشـحي الـرئـاسة االمـريـكـيـة التي
حــددتـهــا (عــيـنــة الـدراســة) بـأنــهـاّ
وسـعت نطـاق معـرفتي ومـعلـوماتي
عن االنـتخابات واطرافـها وابعادها
اخملـتــلـفـة نـاهـيك عن الـتـعـرف الى

كـيفية تفكـير الشعب االمريكي جتاه
الــعـمـلـيــة االنـتـخـابــيـة). وامـا عـلى
مـستوى التأثيرات الوجدانية التي
نـــتــجت هي االخـــرى عن مــتـــابــعــة
وســــائل االتـــصـــال كــــمـــا حـــددهـــا
ـــبــحـــوثــون والـــتي (ســاعـــدتــهم ا
ستمرين مع بـاالحساس والتفاعل ا
ـشاركة االحـداث وكذلك الـشعـور با
الـفـعـلـيـة فـيـهـا او الـقـرب مـنـهـا). و
أظـهرت الـتأثـيرات السـلوكـية التي
نــتـجت أيــضـاً عن مــتـابــعـة وسـائل
االتـصـال لـلحـصـول عـلى معـلـومات
ـرشـحي عـن احلمـالت االنـتـخـابيـة 
الــرئـاسـة االمـريـكـيــة كـمـا يُـحـددهـا
ـبــحـوثـون الـتي (دعـمت رغـبـتـهم ا
شاركـة السيـاسية- عن في تـنميـة ا
طـريق اسـتخـدام بـطاقـة انـتخـابـية
ـشاركـة باالقـتراع بـاالصوات في وا
االنــتـخــابــات الـعــراقـيــة الـقــادمـة).
ـا تـقـدم من واقـتـرح الـبـاحث وفـقـاً 
نـتائج إعادة وسـائل االعالم احمللية

تــرتــيـب اوضــاعــهــا في بث ونــشــر
ــــيــــة مـــثـل احلـــمالت احــــداث عـــا
ــرشــحي الــرئــاســة اإلنــتــخـــابــيــة 
ا لـهـا من أهـمـية االمـريـكـيـة وذلك 
ـستـويات كـافـة  وتشـخيص عـلى ا
نـــقــاط الــضـــعف وتــصـــحــيـــحــهــا
واالســـتــــفـــاده من جتـــارب وســـائل
ـــيـــة.وآســـتـــفــادة االتـــصـــال الـــعـــا
ــعـــنــيــة ـــهــتـــمه وا ـــؤســســات ا ا
بـاالنتخابات:كمفوضية االنتخابات
وهــــيــــأة االعـالم واالتــــصــــاالت من
ـــيـــة وخـــاصـــة الـــتـــجـــارب الـــعـــا
ــرشــحي احلـــمالت االنــتـــخــابــيـــة 
الـــرئـــاســة االمـــريـــكـــيــة فـي ضــبط
اجلـوانب االخالقية وطـريقة تعامل
وســـائل االتــصــال مـع هــكــذا حــدث
ـية ـؤسسـات االكاد ي. وحث ا عـا
زيـد من البـحث في اجلوانب عـلى ا
االخالقــيـة والــسـلــوكـيــة لـلــحـمالت
ؤسـسات ـا ينـفع ا االنـتـخابـية و

عنية باالنتخابات. هتمة وا ا

آرتــبـاط إيــجـابــيـة دالــة إحـصــائـيـاً
مـــابــ الــتـــأثــيــرات الـــنــاجتــة عن
االعـــتــمــاد عـــلى وســائـل االتــصــال
ـبـحـوث عـلـيـها واهـداف اعـتـماد ا
كـمـصـادر للـمـعلـومـات عن احلمالت
ــرشــحي الــرئــاســة االنــتــخـــابــيــة 
ـريـكـية. أدى ذلك الـى اجتاه(عـيـنة ا
الــــــــدراســـــــة) صـــــــوب احلــــــــمالت
ــرشــحي الــرئــاســة االنــتــخـــابــيــة 
االمـريكية إمـا علمنـا أنّ نتائج هذه
الــدراســة تُـشــيـر الـى وجـود مــعـدل
إيــجـابي ومـرتـفـع .ويـعـزو الـبـاحث
ـــواطن ســــبب ذلك الـى تـــفـــكــــيـــر ا
العراقي بتلك االنتخابات ونتائجها
ــســتــقـبـل الـبـالد عـلى ــرتــبــطـة  ا
الــصُـعــد كـافــة (احملــلي واالقـلــيـمي
والـدولي) والسـيمـا إذا ماعـرفنا أنّ
هــنـالك وجــوداً امـريـكــيـاً عـســكـريـاً
وسـيــاسـيـاً كـبـيـراً من حـيث إنـشـاء
ــتــحــدة اكــبــر ســفــارة لــلــواليــات ا
االمـريكـية وقـيادتهـا لتـحالف الدول

فـي مراتب مـتـأخـرة . وعـزا الـباحث
رتبة سـبب حصول (الـزمان) علـى ا
ـبحـوث االولـى من حيث اهـتمـام ا
تـلكه رئيس حتـريرها من الـى (ما 
مـــهـــنـــيـــة عـــالـــيـــة اضف الـــيـــهـــا
ي الذي يـتمتع الـتخصـيص االكاد
بـه). وتــوصل الـــبـــاحث ايـــضــا عن
طــريق مــنــاقـشــة وحتــلـيـل دراسـته
ــوسـومــة (دور وسـائل ــيـدانــيـة ا ا
االتـــصــال فـي تــشـــكــيل اجتـــاهــات
اجلــمـهـور الـعـراقي نـحـو احلـمالت
ــرشــحي الــرســائــة االنــتــخـــابــيــة 
االمــريــكـيــة ايــلـول  ?(2020الى ان
ــرتـبـة تــطـبــيق فـيــسـبـوك  جــاء بـا
ـبـحـوث االولى فـي آليـة تـفـضيل ا
ــتــابــعــة احلــمالت االنــتــخــابــيــة
ـرشحي الرئاسة االمريكية ويُرجع
الــــبـــاحث ســــبب ذلك الـى ارتـــفـــاع
مـسـتخـدمـيه من اجلـمهـور الـعراقي

الى اكثر من  17مليون مستخدم.
وأوضـح الـــبـــاحث وجـــود عالقـــات
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تــصــدرت جـريــدة (الـزمــان) وسـائل
االعـالم وبــعـض مــواقـع الــتـــواصل
االجــتـمــاعي من حــيث مــتـابــعـتــهـا
االنـتـخـابـات االمـريـكـيـة الـتي جـرت
فـي ايــــــلــــــول 2020  واظــــــهــــــرت
اطـــروحـــة دكــتـــوراه في الـــعالقــات
الـعـامـة قدمـهـا البـاحث عـلي صادق
داود الــسـاعــدي الى مـجــلس كــلـيـة
االعـالم بــجـــامــعـــة بــغـــداد حــلــول
ــرتــبـــة االولى فــيــمــا (الــزمـــان) بــا
ـبحـوث وآلـيـة تفـضيـلهم يـخص ا
في مــتـابـعــة احلـمالت االنـتــخـابـيـة
ـرشحي الرئاسة االمـريكية. واكدت
االطـــروحـــة الــتي اشـــرف عـــلــيـــهــا
الــدكـتـور مــحـمـد حـسـن الـعـامـري 
ـواقع االلـكـترونـية حـصـول بعض ا
الـعراقية على اهتمام الدراسة بألية
ـبــحــوثـ فـي مـتــابــعـة تــفــضـيـل ا
وان كان ذلك احلـمالت االنـتـخابـيـة 
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اطــلـقت  وزارة الـتـعــلـيم الـعــالي والـبـحث الــعـلـمي امس
ـركـزي في اجلـامـعـات االربـعـاء دلـيل الـطـالب لـلـقـبـول ا

العراقية احلكومية للسنة الدراسية 2021/2022.
ودعت الـوزارة الـطـلـبـة الى االطالع عـلى شـروط الـقـبول
ـعتـمـدة في نـظام ـركـزي وضـوابطه واألسس الـعـامـة ا ا
ــتـعـلــقـة بـاجلــامـعـات والــكـلـيـات الـقــبـول والـتــفـاصـيل ا
ـعاهد الـتي سيـقدم الـيها خـريجـو الفروع وأقـسامـها وا
اإلحــيــائي والــتــطــبــيــقي واألدبي فــــــــضال عن تــدقــيق
خطوات مـلىء استمارة التقد اإللـكتروني التي ستطلق

قريبا.
ـوقع الـرسـمي ـكن االطـالع عـلى دلـيل الـطــالب في ا و

تابعة. للوزارة  وبوابة الدراسات والتخطيط وا
ركزي: ولتحميل دليل الطالب للقبول ا

http//mohesr.gov.iq/ar/ministry_up;oads/
2021/10/daleel-2021-2022.pdf.
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ال انـــــسى ذلـك الــــيـــــوم من عــــام
 1973رغـم مـرور  47 عــامـا فــقـد
اتـيحت لي بحكم عـملي الصحفي
مــا اسـتـطـيع ان افــتـخـر به فـفي
مـثل يوم  6 تـشرين االول من عام
 1973حــقــقـت مــصــر انــتــصـارا
عـربيا رائـعا بعـد هزائم عسـكرية

متكررة امام اسرائيل.
وقـد اتيح لي ان اعيش تلك االيام
اخلالدة مراسال صحفيا وكان لي
الـشـرف ان اعـبـر قـنـاة الـسـويس
واشـــهـــد الــنـــصــر الـــذي حـــقــقه

ـصـريـون في خط بـارلـيف اجلــنـود ا
عـلى الـضفـة االخرى من الـقنـاة وهو
ـنـيع الـذي كـانـت تـفـتـخـر به اخلـط ا

اسرائيل.
فـي تــلـك االيـــام عــبـــرت مع عـــدد من
الـصحـفيـ قنـاة السـويس في قارب
عـسـكـري بـيـنـمـا كـانت األجـواء تـعج
ـقاتلـة ذهابـا وإيابا في بـالطـائرات ا
ـــــعــــركــــة وصـــــعــــدت مـع بــــعض ا
ـراســلـ الـسـاتـر الـتـرابي الـكـبـيـر ا
الــذي صــنــعه اإلســرائـيــلــيــون بــعـد
احـتالل سيـناء عام  1967واسـتطاع

صـريون إيجـاد ثغرات فيه اجلـنود ا
ياه ومن ثم الدخول إلى باستخدام ا

خط بارليف وتدميره.
وفي الـــضــفـــة الــشـــرقــيــة مـن قــنــاة
الــــــســـــويـس دخـــــلـت إلى اخملــــــابئ
اإلســرائــيــلـيــة احملــصـنــة داخل خط
بــارلــيف والـتــقــطت لـلــذكــرى بـعض
األشـياء منها خوذة جندي إسرائيلي
وعـلبـة ذخيـرة وصحـيفـة إسرائـيلـية
ـــصـــريــ وحتـــدثت إلـى اجلــنـــود ا
الـذين كـانت فـرحتـهم ال تـوصف بـعد
انـتـصـارهم عـلى الـعـدو وحتـقـيق ما
كـان يـعـد مـسـتـحـيال. وبـعـد سـاعـات
عـــدت إلى الـــقـــاهــرة حـــيث أرســـلت
تـقــاريـر صـحـفـيـة الى وكـالـة االنـبـاء
الـــعــراقــيــة (واع) الــتـي كــنت مــديــر
مـكـتـبـهـا في مـصـر عـمـا شاهـدته في
ــعــركــة كــمــا أشــرت طــبــقــا ارض ا
ــعـلــومـات مـن مـصــادر عـراقــيـة في
مـــصــــر إلى مـــشـــاركــــة الـــطـــيـــارين

ــعــركــة وهــو دور الـــعــراقــيــ فـي ا
مـشــرف سـيـظل الـتـاريخ يـذكـره بـكل
فـخر.وشاركت الطائرات العراقية في
الـضربة األولى في  6أكـتوبـر وقامت
هـاجمـة العدو الـطائـرات العـراقيـة 
في مـجـمـوعـات قـتالـيـة مـكـونة من 3
إلي  4طـائـرات وفي بـعـض األحـيان
كـانت الـطائـرات الهـوكر هـنتـر تطـير
ـيغ جـنــبـاً إلي جـنب مع الـطـائـرات ا
ـــصــريــة وذلك لــيـــســهل عــلي  17 ا
ــــصـــري رجــــال الــــدفــــاع اجلــــوي ا
الـتـعرف عـليـهـا خاصـة وان الهـوكر
هـنــتـر غـيـر مـسـتـخـدمـة في صـفـوف
ـصــريـة كــمـا ان الــقـوات اجلــويــة ا
شـكلها األمامي يشبه طائرة الفانتوم
األمــريــكــيــة وقـد تــمــكن الــطــيـارون
الــــعـــراقـــيــــون من تـــدمــــيـــر مـــواقع
الــصـواريخ هــوك ومـواقع مـدفــعـيـة
الــعـدو فـي الـطــاسـة وتــعـطــيل عـدد
كــبـيــر من دبــابـات الــعـدو. وأمــتـدت

الـــعــمـــلــيــات الـــتي اشـــتــرك فـــيــهــا
الــطـيـارون الــعـراقــيـون من أول أيـام
احلرب  6 تـشرين حتي توقف إطالق
الـنار في  24 تـشرين وتـسلم السـفير
الــعـــراقي ســمــيــر الـــنــجم من وزيــر
ـصـري أحـمـد إسـمـاعـيل احلـربـيـة ا
وسـام جنمة الـشرف العسـكرية الذي
ـــصــــري أنـــور مــــنـــحـه الـــرئــــيس ا
الـسـادات إلي قـائـد الـسـرب الـعـراقي
ـصـريـة الــذي حـارب عـلي اجلـبــهـة ا
ويـذكـر الـفريـق سعـد الـدين الـشاذلي
ـصــريــة كـانت أن الــقــوات الـبــريــة ا
تـرفع طـلبـاتهـا بالـقول "نـريد الـسرب
الــعــراقـي" أو "نــريــد ســرب الــهــوكـر
الــهـنـتـر" وهــو مـا اعـتــبـره الـشـاذلي
شــهـــادة لــكــفــاءة الــســرب الــعــراقي

وحسن أدائه خالل حرب أكتوبر.
ــعـارك  20 طــائــرة واشــتــركت فـي ا
عـــراقـــيــة ســـقط مـــنـــهـــــــا في ارض
ـــعـــركــة  8طـــائـــرات وخــســـرنــا 6 ا

طــيـارين عـراقـيــ في احلـرب.حتـيـة
ـــصـــري ـــصـــر ولــــلـــجـــــــيـــشـــ ا
والـــعــراقي في ذكـــرى انــتــتــصــار 6

اكتـوبر ( 6 تشرين االول 1973).
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دعـت وزارة الـــــصـــــحــــة  الـــــوزارات
االخــرى ومـنــهـا الــتـربــيـة والــتـعــلـيم
الــعــالي والــبــحث الــعــلــمي الـى عـدم
ــوظــفــ الــســمــاح لــلــمــراجــعــ وا
راجـعة او الـدوام دون جلب بـطاقة بـا
الـــــتــــلــــقــــيـح او فــــحـص بي سي ار.
واطـلـعت (الـزمـان) عـلى وثـيـقـة حتمل
تـوقـيع الـقـائـم باعـمـال الـوزارة هـاني
الــعــقــابي  جـــاء فــيــهــا انه (من اجل
الــســيــطــرة عــلى كــورونـا واحلــد من
انتشاره  نـؤكد ضرورة تنفيذ قرارات
الــلـجـنـة الـعــلـيـا لـلــصـحـة والـسالمـة
الوطنية من جائحة كورونا  وقرارات
بـــعــدم الـــســـمــاح مـــجـــلس الـــوزراء 
ــوظــفــ في دوائــر لــلــمــراجــعــ وا
الـــدولـــة كـــافــة  وكـــذلـك الـــهـــيـــئــات
الـــتــدريــســـيــة وطـــلــبــة اجلـــامــعــات
ـدارس  دون جـلـب كارت الـتـلـقـيح وا
او فــــحص بي سـي ار اســـبـــوعـــيـــا).
سـجلت الوزارة امس 2519   اصـابة
وشـفـاء  3225حـالـة وبـواقع  20وفـاة
ـــوقـف الـــوبـــائي جــــديـــدة. واشـــار ا
الـيومي  الـذي اطـلعت عـليه (الـزمان)
امـس الى ان (عــــدد الــــفــــحــــوصــــات
اخملــتـــبــريــة الــتي اجــرتــهــا الــوزارة
لـعيـنات مشـتبه اصـابتهـا بالـفايروس

بــلــغت اكــثــر من  24الــفــا  حــيث 
رصد  2519اصابة بكورونا في عموم
احملـافـظات) واضـاف ان (الـشفـاء بلغ
 3225 حـــــالـــــة وبـــــواقع  20 وفـــــاة
جـديـدة) وتـابـع ان (اكثـر من  59الف
ـضاد شـخص تـلـقى جرعـات الـلقـاح ا
ـنـتـشـرة بـبـغـداد في مــراكـز الـوزارة ا
واحملـافظات). والحظت (الزمان) اثناء
زيـارتهـا الى مسـتشـفى دار التـمريض

اخلــاص  بـــان هــنــاك ســرعــة اجنــاز
شــهـادات الـتـطــعـيم الـدولــيـة بـعـد ان
كــانت الــعـمــلـيــة يـشــوبـهــا مـعــوقـات
كــالـتــأخـيــر واالزدحـام  امــا االن فـأن
ــراجع ال سـتـغـرق سـوى  15دقــيـقـة ا
لـلــحـصـول عـلى هـذه الـشـهـادة. وقـال
احــد الــعـامــلــ في الــسـمــتــشـفى ان
(سـبب الـتـغـييـر جـاء بـعد فـتح مـنـافذ
اصـدار جديـدة في عـموم احملـافظات 
االمـــر الــذي اســـهم بـــتــخـــفـــيف هــذا
الـزخـم). بدوره  اعـرب مـراجـعون عن
تـبـعة في (ارتـيـاحـهم من االجـراءات ا
مــنــافــذ اصــدار الـشــهــادة الــدولــيـة 
الكـات الـوجـود وقــدمـو الـشـكــر الى ا
في مــنـفــذ مـسـتــشـفى دار الــتـمـريض
اخلاص وهم اثـير نـزار احمـد وحيدر
ســهـيـل جنم وعال صـفــاء عـلي وعــمـر
احـمد نـايف وعلي مجـيد احـمد ومعن
ريــان عــبــد الــرزاق وعــلـي رزاق عــبـد
). الى ذلك  حــذرت مــنــظــمـة احلـسـ
ــيــة من أن الــعـالم لم الــصــحـة الــعـا

يــتـخط مـرحــلـة اخلـطــر في الـتـصـدي
جلـائـحـة كـورونـا مـشددة عـلى أنه لم
يـتم السيـطرة على الوبـاء بعد. وقالت
ـديـرة الـفـنـيـة لـبـرامج الـطـوار في ا

ـنـظمـة ماريـا فـان كيـركوف انه ( ا
رصد  3.1مالي إصابة جديدة مثبتة
اضي مع فـي العـالم خالل األسبـوع ا
تـسـجيل  54ألـف وفاة إضـافيـة علـما
ـكن أن تـكـون أن األرقـام احلــقـيـقـيـة 
أعـلى بـكثـير) وأضـافت ان (الوضع ال
ألننـا لسنا مسيطرين يـزال ديناميكيا 
عــلى الـفـايــروس ولم نـتـخـط مـرحـلـة
اخلــطـر وال نـزال إلى حـد بـعـيـد وسط
هــذه اجلـائـحـة) واشــارت الى ان (مـا
يـصعب علي فـهمه أن وحدات الـعناية
دن سـتشفـيات في بعض ا ـركزة وا ا
ـوتـون وبـرغم من مــلـيـئـة والـنــاس 
ذلك  فـــــان الــــنـــــاس في الـــــشــــوارع
يـتصـرفون وكـان األمر انـتهى تـماما)
مـؤكدة ان (الـوفيات األخـيرة من جراء
( ـلقـح كـورونـا غالـبيـتهـا من غـير ا
ــعــلــومـات مــنــتــقــدة مـا اســمــته (بــا
ـضـلــلـة بـشــأن الـوبـاء ــغـلـوطــة وا ا
كـونهـا تؤدي إلـى وفيات) مـحذرة من
جتـــدد الـــتــــفـــشي وشـــددت عـــلى ان
(الــفــايــروس لن يــتـم الـقــضــاء عــلــيه
بـالكـامل وسيبـقى موجـودا). وسجلت
روســــيـــا أكـــثـــر من  900وفـــاة خالل
ــاضـيــة  في وقت تــبـذل الــســاعـات ا
الـسـلـطـات جـهودا مـضـنـيـة لـلـحد من
ارتـفاع أعداد اإلصـابات بسـبب تفشي
ــتـحــورة دلـتـا ا
ومـــــعــــدالت
الـــتـــلـــقـــيح
نخفضة. ا

U— ∫ قـراء (الزمـان) يـتـابـعـون اخبـار الـعـالم عـبر ? «

صفحاتها

صري تطـون دبابة اسـرائيـلية اسـتولى علـيها اجلـيش ا W: صحـفييـون  U œ
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عمان
dſ«œ cIM

إجـــراءات اإلصالح ,كـــمــــا ســـاعـــد
تغيير سعـر الصرف على انخفاض
الــطــلـب عــلى الــعــمــلــة االجــنــبــيــة
وانـعـكس ايـجـابـيـا عـلى انـخـفـاض
االســــتــــيـــرادات وزيــــادة اإلنــــتـــاج

احمللي). 
Í—U& ◊UA½

ــؤشـرات واشــار الــبـيــان الى ان (ا
تــؤكــد حتــسن واضح في الــنــشـاط
ـاضـية  في الـتـجـاري في األشـهـر ا
ظل أزمـــــة انـــــتــــشـــــار كـــــورونــــا ,
وســاعــدت في إيـــقــاف اســتــبــاحــة
السـوق العراقـية وإغـراقها بـالسلع
الـرخــيـصــة الـتي تــكـبح مــحـاوالت
االرتقاء بـاإلنتـاج احمللي). واضاف
ان (الــــوزارة تــــعــــمل عــــلـى إعـــادة
تـحققة استثمـار إيرادات األموال ا
بــهـــدف بـــنـــاء قـــاعــدة إنـــتـــاجـــيــة
مـسـتـهدفـة خـارج الـقطـاع الـنـفطي
واالعـتمـاد عـلى الـقطـاعـات األخرى
والـتي سـتسـهم بـانـخفـاض الـطلب
على الدوالر نتيـجة تعويض بعض
ـــنــتــجـــة والــتي جـــعــلت الـــســلع ا
انـحــسـار نـسـبـة االسـتـيـرادات إلى

االستهالك احمللي).

ابراهيم بحر
العلوم

خــيــار اال لــلــمــضي بــجــديـة لــوضع
ركـائـز بـنـاء الـدولـة الـعـادلة واحلـكم
الرشيد ومـغادرة مربعـات االنغماس
في امـتــيـازات الـسـلــطـة دون الـنـظـر

بجدية الى اختالالت بناء الدولة.
ـقـاعـد ستـحـصـلون { كم تـتـوقـعون من ا

في االنتخابات?
ـا سـتـفرزه - من الـصـعب الـتـنـبـؤ 
االنتـخابـات القـادمة مـا نتطـلع اليه
ــسـؤولـة ـشـاركــة الـواعــيـة وا هــو ا
للشعب في اختيـار العناصر القادرة
عـلى احداث تـغـيـيـر ملـمـوس يـحقق
تطلعـات الشعب واستثـمار الفرصة
لتـجـاوز االخـفاقـات في ادارة الـدولة
والتـوجه نـحو بـنـاء احلكـم الرشـيد
نــتــطــلع ان نــرى عــدد البــأس به من
ـــســتـــقــلـــ الــواعـــ لــدورهم في ا
مـحـاولة العـادة الـروح الى الـعـمـلـية
الــســـيــاســـيــة وحتـــقــيق مـــا اخــفق

اآلخرون في حتقيقه. 
{ هل تــدخـلــون في حتــالف مع كــتــلـة او
حــزب من اجل تــشــكــيل حـكــومــة تــتـرجم

اهدافكم?
- الشك ان الـــدخـــول في حتــالـــفــات
سـيـاسـيـة ستـكـون اكـثـر فـاعـلـية في
تـرجـمـة االهـداف سـتـبـقى الـعـمـلـية
الــســيــاســيــة عــرجــاء اذا لم تــنــجح
الـتـحـالـفـات في خـلق مـوج لـتـشكـيل
ان لـتقو اداء معـارضة داخل البـر
احلكومة  اما اذا سارت االمور على
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ليس صعبـاً التنبؤ بأن حصول تغيير حقيقي في خريطة القوى السياسية في العراق
توقعة. شاركة ا بكرة) القادمة يعتمد الى حد كبير على نسبة ا نتيجة االنـتخابات (ا
فألن جمـهـور االحـزاب احلـاليـة زائـداً مـنـاصريـهم وبـحـسب كل االسـتـطالعـات التي
نـصرمة سـتقـلة وكـالوب الـدوليـة طوال الـسنـوات ا اجراهـا فريق ابـحاث اجملـموعـة ا
ـئة من اجـمالي الـعـراقيـ الذين هم اكـثر من 18 سـنة كـان يتـراوح ب 10-15 با
ؤهـلـ هم من الرافـضـ لالحزاب الـسـياسـيـة عمـوما وألن مـعظم الـناخـبـ ا عمـراً
فضالً عن الفشل في تـشكيل احزاب قـوية منافسـة لديناصورات الـعملية الـسياسية
ولـكون معـظم العراقـي ايضـاً (حوالي الثلـث حسب آخـر استطالع) بـاتوا مقـتنع
(لالسف) ان الـتـغـيـيـر احلـقـيـقي يـجـري من خالل الـشـارع ال صـنـدوق االنـتـخـابات
نـشـود اال اذا حصـلت مـتغـيرات ـتوقع ان يـحـصل التـغـييـر السـيـاسي ا فلـيس من ا

ـئـة وفـقـا الكـثـر مـن دراسة  ـشـاركة الـى مـافوق ال 50 بـا مـيـدانـيـة تـرفع نـسـبـة ا
اجرائها في هذا الصدد. 

عنيـ بالشأن السياسي العراقي من قوى مـحلية او اقليمية او دولية تعي وألن كل ا
ـشـاركة فـقـد كـان هـنـاك سـبـاق خـفي بـ من يـريـد االبـقـاء عـلى مـعـدل ا ذلك تـمـامـاً

الواطىء وب من يريد رفع تلك النسبة. 
ـبـكـرة عـنـدما ـفـارقـة ان كل من الـذين دافـعـوا او عـارضـوا الـدعوة لـالنتـخـابـات ا وا
انــدلـعت انــتـفــاضـة تــشـرين هم مــتـفــقـ االن عـلـى الـرغـبــة في انـخــفـاض مــسـتـوى

شاركة.  ا
فاحـزاب الـسـلطـة تـدرك ان احملافـظـة عـلى مسـتـوى مـشاركـة بـحدود او اقل من 25
ـشــهـد احلــالي بل سـيــزيـد من حــظـوظ االحـزاب ذات ـئــة لن يـحــافظ فـقط عــلى ا بــا
الـقاعـدة الـصـلـبـة. أما قـوى تـشـرين ومـؤيديـهم فـأن غـالـبـيتـهم يـرون في تـدني نـسـبة

بنية على التغيير الشامل من خالل الشارع.  شاركة تعزيزاً لسرديتهم ا ا
تحدة واجملـتمع الدولي فهم يرغبون عـتدلة فضالً عن اال ا أما القوى الـسياسية ا
ـشـاركـة لكي يـحـصل بـعض الـتـغيـيـر وبـالـتـالي جتنب الـسـيـنـاريو في زيـادة نـسبـة ا

توقع مابعد االنتخابات. االسوأ ا
ـرجعـية النـجف وحثـها لـلتـدخل حلث النـاخب لذلـك جلأت هذه الـقوى لالسـتنـجاد 

شـاركة فيـها بشدة) ـناطق اجلنـوبية الـتي كان يتـوقع تدني مسـتوى ا (بـخاصة في ا
لكي يصوتوا. 

كونها هي ايضاً عروف في 29 أيـلول  رجعية وأصـدرت بيانها ا وفعال اسـتجابت ا
ـشاركـة. لكن كن ان يـنجم عن تـدني مسـتوى ا ال تـرغب بالـسيـناريـو االسوأ الـذي 
هـذا الـبـيـان ورغم اهـميـته وداللـته الـكـبـرى جـاء مـتأخـرا بـعض الـشيء الن الـنـاخـب
ـرة لبعض الوقت (لوجـستياً) للذهـاب الستالم بطاقاتهم ؤهل كـانوا بحاجة هذه ا ا
قاطعة واالحباط الشديدين وألن حمالت ا كنهم التصويت دونها االنتخابـية التي ال 
شاركة قامت . وفي مـسعى آخر لرفع معـدل ا قاطع قد حفـرت عميقاً في وجـدان ا
ـن يسـتلم ـفـوضيـة العـلـيا لالنـتـخابـات  باجـرائـ اولهـمـا منح حـافـز مادي بـسيط  ا
بطاقته االنـتخابيـة والثاني (وهو شـكلي واعالمي اكثـر منه حقيـقي) يتمثل بـاحتساب
ـشـاركـة ال علـى اساس من يـحق لـهم الـتـصـويت بل عـلى اسـاس من اسـتلم نسـبـة ا

دى). البطاقة البايومترية او لديه بطاقة انتخابية (تسمى قصيرة ا
 مع ذلك فـان هنـاك االن حوالي 5 مـلـيون عـراقي مـؤهل لـلتـصـويت ليـست لـديهم اي
ن كـما ان هناك حـوالي نفس العدد  كنهم الـتصويت وثيقة انـتخابيـة وبالتـالي لن 
كن افـتراض ان قسـماً كبـيراً مـنهم سيـعزفوا دى لـكن  ـتلكـون بطاقـات قصـيرة ا
عن الــذهــاب الن هــنــاك اجــراءات مـعــقــدة نــســبــيــا داخل مــراكـز
االقتراع يـجب اتباعها قـبل ان يسمح لهم بالـتصويت.وهات
الـفـئـتـ في مـعـظـمـهم مـن النـاقـمـ عـلـى االحـزاب احلـالـية
عنى ان قوى التغيير عبر صناديق والراغبـ في التغيير! 
االنــتــخــاب خـــســرت مــقـــدمــا بــحــدود 5- 10مــلــيــون من

قابل ربح للقوى السياسية احلالية. وهذا با انصارها

وتـــابـع ان (الـــوزارة تـــبــــنت مـــنـــذ
تــشـكــيل احلـكــومـة احلــالـيـة وضع
اخلـــطـط وااللـــيـــات لـــلـــعـــمل عـــلى
ــالـيـة لـلـعـراق إصـالح الـسـيـاسـة ا
,تكللت بـاعتماد الـورقة اإلصالحية
الـــورقــة الـــبــيـــضــاء الـــتي رســمت
خـطــوات الــسـيــاســة االقـتــصــاديـة
ـســتـقــبـلــيـة لــلـنــهـوض ــالـيــة ا وا
بـــــاإلنـــــتـــــاج احملـــــلـي وتـــــقـــــلـــــيل

االستيرادات للبلد). 

علي شياع السوداني

الــسـيـاقــات الـسـابــقـة فـانــهـا كـارثـة
غا بعينهـا عندما يصـبح تقاسم ا
بحـجة حكـومة (وحـدة وطنيـة) هدفاً
ـقـيـتـة لـتـعـتـاش عـلى احملـاصـصـة ا
وسـبيال لـتـحقـيق اهـدافهـا الـفئـوية
وبــذلك تــنــسى الــكــتل الــســيــاســيـة
ـبكـرة ومـطالب دوافع االنـتخـابـات ا
الـشـعب. تـلك هي الـكـارثـة احلـقـيـقـة
ـارد من جـديـد حـيـنـذاك سـيـنـطـلق ا

والت ح مناص.
{ هل سينتهي التجمع بنهاية االنتخابات

ام يستمر طويال?
- الـــتــــجـــمع كـــمـــا اوضـــحت لـــيس
ا هـو مشروع مشـروعا انتـخابـيا ا
اسـتراتـيـجي في طـريق بـنـاء الـدولة
وهــو الـيــوم يـضـم كـفــاءات عـراقــيـة
خــالــصـــة لــهـــا بــاعـــهــا في الـــعــمل
الـــســـيــــاسي كـــرجــــال دولـــة ولـــهـــا
جتــربــتــهــا في احلــكـم والــســلــطـة 
مــشــهــود لـــهــا بــالــنـــزاهــة والــقــوة
هنية.  بادرة . وتمتلك الرؤية وا وا

{ ما هي اولوياتكم الالحقة?
- حتـقـيق ســيـادة الـعـراق وتـأصـيل
الـعمل فـيـها وجـمع الـفرقـاء لالتـفاق
صالح الوطنية الـعليا للبلد  على ا
وحتـقـيق اصالح ســيـاسي حـقـيـقي
وبــنــاء اقــتــصــاد يــغــادر تــدريــجــيـا
االقـــتــصــاد الـــريــعي وحـث الــقــوى
ــان عــلى ايــجـاد الــفــاعــلـة فـي الـبــر
فـلــسـفـة تـشـريع واضــحـة لـلـقـوانـ

والـتـشـريـعـات  أولـويـاتـنـا اخلوض
ـــشـــاكل احملـــتـــمـــعـــيــة فـي اصالح ا
واالقتصادية والسياسية واالمنية

 .
{ هل سـتدخل انـت شخـصـيا في

سباق رئاسة احلكومة?
- اذا كـــانت وفــقـــا لــلـــرؤيــة
الـــتي يــطــرحــهـــا الــتــجــمع

(نعم).
{ من هــــو فـي رأيك الــــرئــــيس

قبل للعراق? ا
- ســـنـــدفع بــقـــوة بـــاجتــاه
اخــتــيـــار رئــيس قــادر عــلى
تـمثـيل طـمـوحـات الـشعب ال
استرضـاء الكـتل السيـاسية
ـواطن في قـريــبـا من هـمــوم ا
الـبــصـرة واربــيل واالنـبـار
وبـغــداد ال يــعـيش في
بـروجه الـعـاجـية
مـــســـاهـــمـــا في
تــــــــــرســــــــــيـخ
الــــــــوحـــــــدة
الـوطــنــيـة

استقرار دام  3اسابيع متتالية ) . 
وأضــاف  اكــرم  أن  ( هــنــاك زيــادة
واضحـة في عدد الـتجـار والشـركات
ــســـتـــوردة لــلـــبـــضـــائع والـــســلع ا
اإليرانية خاصة مع قرب االنتخابات
الـــنــــيـــابـــيـــة في 10 تـــشـــرين األول

اجلاري ) . 
ومـن جـــانـب آخـــر طــــالـــبـت مـــرشح
حتالف عزم والنـائبة نـاهدة الدايني
بـاسـتـقــدام قـوات خـاصـة من بـغـداد
لـــتــأمــ االنــتــخـــابــات في الــدائــرة
الـثـانـيــة الـسـاخـنـة لـتـفـادي مـشـاكل

وحوادث محتملة. 
Êu×K  Êu×ýd

وقــالت الـدايــني لــ ( الــزمـان ) امس
إن (الـدائرة االنـتـخـابـية الـثـانـية في
قـداديـة وبـلدروز ـتمـثـلـة بـا ديـالى ا
هي االعـقـد واالصــعب في احملـافـظـة
ال لـوجـود مرشـحـ مـتـسلـحـ بـا
والنفـوذ وجماعـات مسلـحة ما يـثير
القلق من وقـوع حوادث واحتـكاكات
تــؤثـــر عــلى مـــجــريـــات الــعـــمــلـــيــة
االنـتــخــابــيــة ونــتــائــجــهــا وتـلــحق
ـرشـح يـسعـون خلوض اضرارا 
االنــتــخــابـــات بــشــفــافـــيــة ونــزاهــة
رصـــــيــــــدهم الـــــوحــــــيـــــد اصـــــوات

اجلماهير) .
واضــــافت الـــدايــــني  ان  (  جنـــاح
وتـــأمــ االنــتــخـــابــات في الــدائــرة
الثـانية يـعني جنـاح االنتـخابات في
جمـيع منـاطق ديـالى وعبـور مرحـلة
مـفــصـلـيـة ومــصـيـريـة مــهـمـة وغـيـر
مـسـبـوقـة بـسـبب تـغـيـيـرات الـنـظـام

االنـتخـابي والـصراعـات الـسيـاسـية
تجذرة ) . ناطقية والعشائرية ا وا
ودعت الدايني احلـكومة والـسلطات
االمــنــيــة   الى  ( فــرض دور صـارم
لتـأمـ االنتـخـابات امـام اجلـماهـير
ـــا دون ضــــغـــوط او تـــهــــديـــدات ر
تـدفـعـهم لـالقـتـراع مـرغـمـ لـصـالح

مرشح متنفذين ).
فـيـمـا اتـفق بـشـكل كـبـير مـع مطـالب
الـدايني الـنـائب عن مـحافـظـة ديالى
ومـــــرشح حتـــــالـف قـــــوى الـــــدولــــة
الــوطـنــيـة فــرات الـتـمــيـمـي مـجـددا
مـطـالبـه بتـأمـ خـاص واسـتـثـنائي
للعملـية االنتخابـية ومراكز االقتراع
فـي الـدائــرة االنــتــخــابـيــة الــثــانــيـة

قدادية- بلدروز). ا
وقــال الــتــمــيــمي لــ ( الــزمـان )  إن
(هناك تخوفا جماهيريا من االقتراع
ـال في الــدائــرة الــثــانــيــة بــســبـب ا
ــــنـــفــــلت الــــســـيــــاسـي والـــسـالح ا
ـبـاشـرة والـضــغـوط والـتـهــديـدات ا
" مـعربا بــــــاشرة للـناخـب وغيـر ا
عن "قــلـقه بــضـيــاع ومـصـادرة إرادة
ـــارســـات اجلـــمـــاهـــيــــر وتـــكـــرار 
وحـوادث انــتــخـابـات 2018 والـتي
أجـبـرت وارغـمت الـكـثـيـر فـيـها عـلى

رشح متنفذين. االقتراع كرها 
وطالب الـتمـيمي بـ ( حـمايـة وتأم
راكـز االنـتخـابـية وتـهـيئـة االجواء ا
قراطية امام الناخب النتخاب الد
ــثــلــيــهم وتــبــديــد رســائل الــرعب
والــقــلق الــتي تــنــتــاب الــنــاخب في
اسـخن واعـقــد دائـرة انـتـخـابـيـة في
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طُـلب من أحـد الـشـعـراء ان يقـرأ قـصـيـدة في مـديح سـيـد الكـائـنـات وأعـظم االنـبـياء

رسل محمد (ص) فقال : وا
قيل امتدحْ خيرَ البرية أحمداً 

بقصيدةٍ تسمو برفعةِ شانِهِ 
فأجتُهم ماذا أقولُ بِمَدْح مَنْ 

أثنى عليهِ اللهُ في قُرآنِهِ 
وصـحيح مـا قاله هـذا الشـاعر اذ أنَّ مـدائح اخللق مـهمـا كثرت وحـسُنت فـلن تصل

الى مدائح اخلالق .
بـاركـة التي امـتـدحت رسول الـله (ص) كثـيـرة منـهـا قوله تـعالى: واآليات الـقـرآنيـة ا

(وانّك لَعَلى خُلُقٍ عظيم )  القلم /4
) االنبياء /107 ومنها قوله تعالى : (وما أرسلناك اال رحمةً للعا

صطفى األم محمد (ص). الى جانب العديد من االيات البينات التي اختص بها ا
-2-

ـضـمـار وهي قـوله والـنـاس تـغـفل عـادةً عن آيـة قـرآنـيـة في غـايـة األهـمـيـة في هـذا ا
تعالى : (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) االنفال /33

وهــذا يـعــني أنَّ وجــود الـرســول (ص) في األمـة يــضـمـن لـهــا الـنــجـاة من الــعـذاب
ن فيها وما فيها . وببركاتُ وجوده الشريف يجعل العذاب بعيداً عن االرض كلها 

رسل . وهذه منزلة عالية لم يحظ بها مَنْ سَبَقَه من األنبياء وا
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ــكن ان يـكـون : خــسـفـاً والــعـذاب الـدنــيـوي يـخــتـلف عـن الـعـذاب االخــروي حـيث 
لالرض 

أو إعصاراً مُدمرا 
أو انفجاراً للبراك 

او طُوفانا مُغْرِقَاً 
او سيوالً عارمة 

او قحطاً شديدا يهلك احلرث والنسل 
او اندالعاً للزالل وهكذا ...

وكل ذلك قد ارتـفع عن البشـرية بـبركـات وجود الرسـول االعظم (ص)  أمـا العذاب
االخروي فهو معروف وهل ثمة عذاب أكبرُ مِنَ اخللود في قعر اجلحيم?

-4-
ولقد روي عن الرسول (ص) انه قال :

أنزل الله عـليّ أمانَيْن ألمـتي ثم قرأ االية :  (ومـا كان الله لـيعذبهـم وأنت فيهم  وما
كان الله معذبهم وهم يستغفرون)  االنفال  34 — 33

فاذا مضيتُ تركتُ فيكم االستغفار الى يوم القيامة "
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كـمـا روي عـنه (ص) انه قـال :  (مَنْ لـزم االسـتـغـفـار جـعل الـله له مِنْ كل هـم فـرجاً
ومن كل ضيقٍ مخرجا  ورزقه من حيث ال يحتسب )

فـاالسـتـغـفـار هم صـمـام األمان الـثـاني . واألمـان الـثـاني بـاقٍ الى يـوم الـقـيـامة دون
زوال .

ن يقنط ومعه االستغفار )  ؤمن (ع) :  ( عجبتُ  ومن هنا : قال أمير ا
ا هو العودة الى رحاب واالستغـفار احلقيقي ليس مجرد ترديد لـلفظ االستغفار وا

الله واالستقامة على طاعته  وتالفي ما مضى 
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كـتبـنا هـذه السـطور ونـحن نقـترب من ذكـرى وفاة الرسـول االعظم (ص) فـي الثامن
والعشرين من صفر سنة  11هـ 

صائب حيث أنقطع الوحي عن االرض ومصيبته أعظم ا
 فسالم عليه يوم وُلد 

ويوم نهض وجاهد وأدّى الرسالة وجعل أمته خير اال .
ويوم ودّع ورحل وخلف اللوعة في القلوب .

قال الشاعر :
اصبرْ لكل مصيبة وجتلّدِ 

رءَ غيرُ مُخَلدِ  واعلمْ بانّ ا
حنةٍ ورزية  واذا أُصِبْتَ 

فاذكرْ مُصابَك بالنبيّ مُحمدِ 
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شهد دخل السباق االنتخابي مرحلة الـعد التنازلي وتوضحت صورة ا
السياسي الذي يخوض االنـتخابات لكن تبقى بـعض اهداف التجمعات
اجلديدة بحاجة الى شرح .. وقد التقت (الـزمان) بالدكتور ابراهيم بحر
ـاني السـابق لـيـسـلط الـضـوء عـلى (جتـمع عراق الـعلـوم  الـوزيـر والـبـر

قبل: ستقبل) الذي يخوض به السباق االنتخابي يوم االحد ا ا

{ دكـتـور بـوصـفك رئـيـسـا لـتـجمـع عراق
ستقبل .. ما االهداف االساسية له? ا

كـنك تلـمس هـدف التـأسيس من  -
ستقبل) عنوان التجمع هـو (عراق ا
العراق الذي يوفر الكرامة واحلقوق
والــعــيش الــرغــيــد لــشــعــبـه  عـراق
الـسالم واالســتـقـرار  عــراق الـدولـة
الــــقـــويــــة ذات الــــســــيــــادة  عـــراق
ــقــراطـــيــة وحــقـــوق االنــســان الـــد
ـتـوازنـة واحلـريـات عــراق الـدولـة ا
في عالقاتها االقليمية والدولية

اذا  تأسيسه?  }
- ان فـكرة تـأسـيس الـتـجمـع لم تكن
ــنـافـسـة فــكـرة تـكــتـيـكــيـة خلـوض ا
الـسـيـاسـيـة واحلـصـول عـلى مـقـاعد
انية او تنفيذية  فكرة التأسيس بر
ـا سـتـؤل كـانت اســتـشـرافـاً مـبــكـراً 
عـــلــــيه االمــــور في تــــقـــادم الــــعـــمل
الـســيـاسي بــعـد 2003 وهي فـكـرة
تـسـتنـد عـلى ملء الـفـراغ الـسـياسي
الذي سيـحصل بـعد اعوام من االداء

ــرضي الحــزاب الـســلــطـة في غــيـر ا
عـمـلـيـة الـتـغـيـيـر  ايـضـا ان فـلـسـفة
ـســتــقل الــتــجــمع تــؤمـن بـالــعــمـل ا
وضرورة تنـظيم هذا الـعمل في اطار
ـشاركـة في احلياة سياسـي يضمن ا
الـسـيـاســيـة ضـمن الـقـوانـ واالطـر
الـــدســــتـــوريــــة . لـــذلـك كـــان جــــهـــد
ــؤســـســـ يـــنـــصب عـــلى ايـــجــاد ا
ـستـقـل ـشتـركـات الوطـنـية بـ ا ا
وتــســـلـــيط الـــضـــوء عــلـى رؤيــتـــهم
الـــســيــاســيــة في بــنــاء أمــة الــدولــة
والــدولـــة وعالقـــتـــهــمـــا بـــالـــتــاريخ

ستقبل .  واجلغرافية وا
{ ما ابرز تطلعاته بعد االنتخابات?

- نـتـطــلع ان يـعي اجلـمــيع بـاهـمـيـة
االصالح فــهــو خــيــار المــنـاص مــنه
واستـحـقـاق البد ان يـنـطلق من رحم
الــعــمــلــيــة ويــكــون أحــد اخملــرجـات
ــبــكـرة احلــقــيــقـيــة لالنــتــخــابـات ا
ويــصــبح نــتـاجــاً احلــراك الــشــعـبي
واالحــتـجــاجـات الــتـشــريـنــيـة لـذا ال

امــيـنــاً عـلى الــدسـتــور وحـامــيـا له.
صاحب مبادرة  غـير متلـقي صانعا
لـلــمـوج الن يـســتـعـيــد الـعـراق دوره
نـطقة. احملوري في ا
ــتـــلك روحــيــة
الــــــشـــــبـــــاب
وحـــكــــمـــة

الكبار.

يــتــجـاوز 43 ألف نــاخب ســيــدلــون
بـأصـواتـهم في مـركـزين انـتـخـابـي

حافظة ديالى ) . 
ـــــركـــــزين وبــــ  مـــــهـــــدي  ان  ( ا
االنــتــخـــابــيــ يـــقــعـــان في قــضــاء
بعـقوبة مـركز مـحافـظة ديالى وفي
قـضـاء اخلـالص وسـتـجـري عـمـلـيـة
الــتـــصــويـت وفق خــطـــة مـــحــكـــمــة
فـوضية واجراءات مـثاليـة اعدتـها ا
بالتنسيق مع السلطات االمنية ) . 
واكـد مـهـدي ان مـكتـبه  ( انـتـهى من
تهـيئة 36 محطـة اقتـراع في مركزي
االقـتـراع وبـآلـيـات سـلـسـة ومـنـظـمة

بجوانبها كافة) . 
واشـــــار مـــــســـــؤول اعـالم مـــــكـــــتب
مــــفـــوضـــيـــة ديــــالى  الى ان (عـــدد
النـاخـب في مـحـافظـة ديـالى الذين
سيدلون بأصواتهم في يوم االقتراع
العـام يـبـلغ ملـيـوناً و47 ألفاً و676
نـاخـبــاً مـوزعـ عـلى 483 مـحــطـة
اقــتـــراع في خـــمـــســـة اقـــضــيـــة في
احملافـظـة النتـخاب  14مرشـحاً عن
قبل ) . ديالى إلى مجلس النواب ا
من جهة أخرى اعـلنت ناحـية مندلي
التابعـة لقضاء بلـدروز  في محافظة
ديالى  عن عـودة الـنشـاط الى منـفذ
مندلي احلكومي بعد استقرار دام 3
اسـابـيـع مـتـتـالي . مــشـيـرة الى انه

ئة. ارتفع بنسبة 5 با
وقال مدير ناحيـة مندلي وكالة مازن
اكـــرم  لـ  ( الــزمـــان )  ان  ( نــشــاط
مــنــفـــذ مــنــدلي احلــدودي مع إيــران
ئـة  بعد عاود االرتفـاع بنـسبة  5با
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فيما اعلن مسؤول شعبة االعالم في
ـفوضيـة العلـيا لالنتـخابات مكتب ا
في ديالى سالم مهـدي  ان اكثر من
 43الف عـــــنـــــصــــر امـــــنـي ونــــازح
ســـيــــدلــــون بــــأصـــواتــــهم فـي يـــوم
ـزمع اجـراؤها الـتصـويت اخلـاص ا

في الثامن من الشهر اجلاري.
وقال مهدي لــ ( الزمان )  ان  ( عدد
ـشـمولـ بـالـتـصـويت اخلاص من ا
الشـرطة واجليش واالجـهزة االمـنية
االخــرى بــاإلضــافــة إلى الــنــازحـ
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أفــاد مــصــدر أمــني  إن اســتــنــفـارا
أمنيا ومداهمات شهدتها قرية نوفل
في مـحافـظـة ديـالى بعـد اسـتـهداف
ـرشح عن حـزب تـقـدم  عـبد مـنـزل ا
الــلـه اجلــبــوري من قـــبل "قــنــاص"
تـــســبب بـــقــتل أحــد أفـــراد حــمــايــة

رشح. ا
ـصـدر لــ ( الـزمـان ) امس إن وقـال ا
(اســـتــنــفــارا أمــنـي واســعــا شــهــده
مــحـــيط قـــريـــة نـــوفل قـــرب قـــضــاء

قدادية وبـدء مداهمات كـثيفة عقب ا
تــعـــرض مـــنـــزل الـــنـــائب الـــســـابق
ومــــرشح قـــائـــمـــة تـــقـــدم في دائـــرة
ـقـداديــة الـنـائب الـســابق عـبـدالـله ا
اجلــبــوري الـى اســتــهــداف من قــبل

قناص ) . 
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ـصدر  أن  ( االسـتهداف  وب  ا
ــسـاء  مـا في ســاعـة مـتــأخـرة من ا
أدى إلى مــقـتل أحــد أفــراد حـمــايـته

وإصابة آخر بجروح حرجة ) .

œËbŠ∫ منفذ مندلي احلدودي

عـدل اليومي لـلبيع ولفت الى ان (ا
ـزاد الــعـمـلـة يـفـوق 200 مـلـيـون
دوالر وبــصــورة مــســتــمــرة ومــنــذ
اشهر وهـذه نسب ومـعدل اعلى من
سـابـقـاتـهـا وعـلى الـوزارة مـراجـعة
ـزاد الـعـملـة في الـنـشـرة الـيـومـيـة 
ـــركــزي الـــعــراقي, مــوقـع الــبـــنك ا
ـعــدل يــعــكس والســيــمــا ان هــذا ا
وبوضوح ان االسـتيرادات بـأوجها
,كـمـا ان قـســمـا من الـعـمــلـة تـهـرب

خارج العراق).
اوضح الــبــيــان ان (وزارة الــزراعـة
تـراجــعت عن قــراراتــهــا الـســابــقـة
ـنع االسـتـيـرادات وهـذا مـا حـدث
لـــلــبـــيض والـــدجــاج والـــطــمـــاطــة
واد  ,كون ذلك يـؤكد وغيـرهـا من ا
فـشل بـنـود الـورقـة الـبـيـضـاء الـتي
حتث عـلى مـنع االسـتـيـرادات حتى
ــكن ان ــواد الــتي  في الــســلع وا

يتم زراعتها داخل البالد).
 وتـســائل الـبـيـان (مـا فـائـدة زيـادة
االحــتـيـاطي اربـعــة مـلـيـارات دوالر
الــذي تـتــبـجح فــيه الـوزارة في ظل
اخلـــســائـــر الــفــادحـــة لالقـــتــصــاد
ـؤشرات ـواطن التي تـعكـسـها ا وا

أعاله  ,التي تعد بسـيطة وواضحة
ومــوثـــقــة من احلــكــومـــة نــفــســهــا
كونها تعكس االنحدار الكبير الذي
وصل الـــيه الـــعـــراق فـي ظل فـــشل
تمثلة كبير للسياسـة االقتصادية ا
ـتمثلة بالبنك , بالوزارة والنقدية ا
ــسـتــغـرب ان تــصـدر وزارة ومن  ا
سـيــاديــة مـثل هــكـذا بــيـان يــفـتــقـد
البــــسـط مــــقــــومــــات الــــتــــحــــلــــيل

الي والنقدي).  االقتصادي وا
وكــانت الـوزارة قــد اصـدرت بــيـانـاً
بـشـان تخـفـيض قـيمـة الـعمـلـة امام
الــدوالر وعـلـى مـدار تــسـعــة أشـهـر

اضية.  ا
وقــالـت الــوزارة فـي بــيـــان تــلـــقــته
(الـزمـان) امس إن (الـوزارة تـابـعت
وبـاســتــمــرار مـؤشــرات تــخــفـيض
قـيـمــة الـعـمــلـة أمــام الـدوالر وعـلى
ـاضـيـة الـتي مــدار تـسـعـة أشـهــر ا
اســهـمـت في زيـادة االحــتـيــاطـيـات
ـركـزي إلى األجـنــبـيـة لـدى الـبـنك ا
60 مــلـيـار دوالر فـي شـهـر نــيـسـان
ــاضـي بــعــد أن كــان 54 مــلــيــار ا
دوالر فـي شــهــر كـــانــون األول عــام
2020 حـيث جـاء ذلك بـعـد تـطـبـيق

,ورائه تــوجـيه سـيــاسي من بـعض
الــكــتـل الصــدار هــذا الــبـــيــان قــبل
االنـتـخـابـات  ,الـذي يــعـد مـخـادعـا
واخـفى الــكـثـيـر من احلـقـائق الـتي
تـعـكس فـشل او جناح قـرار تـغـيـير
سـعـر الـصـرف  وهـذا تـطـور خـطر
فـي ان تــــنـــــدرج وزارة ســــيـــــاديــــة
مسؤولة عن أموال ومصير الشعب
في هكذا أسلوب بعيدا عن العلمية

والتحليل االقتصادي الصحيح).
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واضاف البيان ان (الوزارة لم تذكر
نــسـبـة الــفـقــر الـتي زادت ووصـلت
ـئة خالل هـذا العـام بعد الى 30 با
ـئة في 2019  كـما ان كانت 20 بـا
جتــاهـــلت نــســبــة الـــبــطــالــة الــتي
وصـــــلـت الى مـــــديـــــات اكــــبـــــر من
سابقاتها بأضعاف وحسب بيانات

وزارة التخطيط).
مـؤكدا ان (نـسـبـة التـضـخم وصلت
ــــــئـــــة خالل الـى اعـــــلـى من 8 بـــــا
ـاضـيـ بـعـد ان كـانت الـشــهـرين ا
ــئــة عــام 2019 اقـل من واحــد بـــا
وهـــذا مــــعــــنــــاه زيــــادة األســــعـــار

باضعاف عن سابقاتها).
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الـية بشأن زيادة اثار بيان وزارة ا
االحتياطي الـنقدي اربعـة مليارات
دوالر بـعـد قـرار تـخـفـيض الـديـنار
امام الدوالر  ,موجة غضب وسخط
بـ اوســاط نــيــابــيــة وخـبــراء في

مجال االقتصاد..
وقــــال الـــنــــائـب مـــحــــمــــد شــــيـــاع
الـسوداني فـي تغـريـدة على تـويـتر
تابعتـها (الزمان) امس ان (الوزارة
تـــتــحـــدث عن زيـــادة االحـــتـــيــاطي
النقدي بنحو اربعة مليارات دوالر
مـتـجـاهـلـة االرتفـاع الـكـبـيـر بـنسب
الــفــقــر والــبــطـالــة والــتــضــخم في
البالد نتيجة قرار رفع سعر صرف

الدوالر).
واضــــاف ان (الـــــوزارة لم تــــنــــفــــذ
وعودهـا وفق الـبرنـامج احلـكومي
بـزيـادة الـدعم لـلـصـنـاعـة والـزراعـة

وشبكة احلماية االجتماعية).
بـدورهـا اكدت شـبـكـة االقتـصـادي

العـراقيـ في بيـان تلـقتـه (الزمان)
ــــالـــيـــة عن قـــرار امس ان (دفـــاع ا
تغيـير سعـر الصرف  ,مسوغة ذلك
بـزيادة احـتـياطي الـعـملـة الـصعـبة
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عـمار كـرم ام بـغداد عالء مـعن ا
عـامل نـظــافـة تـفــوق بـدراسـته في
ـئة با االعداديـة وحقق مـعدل  96 

في  االمتحانات  النهائية .
واشـار بـيان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (امــ بـغــداد قــال خالل لــقــائه
ــتـفـوق ( نــحن فـخـورين الـعـامل ا
بـتفـوق احمـد مثـنى احد الـعامـل
في امـانـة بـغداد وهـو مـفـخـرة لكل

عراقي  فقد استطاع ان يوفق ب
الـعـمل والـدراسـة واحلـصـول عـلى
ــعـــدل الــعـــالي في امـــتــحـــانــات ا
الــبـــكــالـــوريــا لـــلــصف الـــســادس

االعدادي).
واضــــاف (اتـــمــــنى لــــلــــعــــامل كل
التوفيق والنـجاح الدائم وان ينال
الـتــخـصص الـذي يـرغب بـدراسـته

في اجلامعة).
مــشـــيــراً الـى انه (داعم له بـــشــكل

قابلـته) داعياً شخـصي وسعيـد 
(جميع الشباب لالحتذاء به ).

وبـــ ان (عـــامل الـــنـــظـــافـــة احـــد
الركـائز االسـاسيـة في امانـة بغداد
ونــــتـــــمـــــنـى من اهـــــالـي بـــــغــــداد
مـــــســـــاعـــــدتـــــهـم في عـــــــــدم رمي
الــنـفــايـات بــشـكـل عـشــوائي االمـر
الـذي ســيــخــفف من كــاهل عــامـلي
الــنــظــافـة واجلــهــد الــكـبــيــر الـذي

يبذلونه).

U
ö

D
«

WO UO « WF *« oK  W d  Èd Ë ·uN Ë ôö
©≤®  „u œ w  W UO «

ويـسـبحـون في حـوض الـسـبـاحـة - على
الرغم من الطقس البارد نسبيا- والتقاط
الـصـور قـرب شالل زاويــته كـلـمـة (كـلي)
ـنـطقـة التـي تقع بـ جـبلـ اما تـعني ا
نـطـقـة (زاويـته) فهي من سـبب تسـمـيـة ا

وقع تشكل ما يشبه الزاوية. ناحية ا
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ـصـيـف بـالـقــرب من سـرسـنك يـقـع هـذا ا
وعــلى ســفـح جـبـل كــاره واجلــبــال هــنـا
خـضــر وكـذلك الـوديـان فــفي دهـوك اكـبـر
)  على وادي بـالـعراق يـطـلق عـلـيه (مـتـ
ؤدي الى سـوارتوكـا وسرسنك الطـريق ا
وســـوالف امــا اعـــمق وادي في الـــعــراق
ــوت) فـي اربــيل مــصــيف فــهــو (وادي ا
اشـــاوا جـــمـــيل جــدا وفـــيه مـــواصـــفــات
سياحـية جتعل الـسائح يشـعر بالـسعادة

واالستجمام.
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ويعـد من اكبـر الكـهوف في الـعراق ويقع

في جبل مـت الـشاهق ويـوجد في داخل
ولــهــذا الــكــهف بــعــد الــكـــهف عــ مــاء 
تــاريــخـي فـقــد حتــول مـن مــعــبــد ألبــنـاء
الـــديـــانـــة الــزرادشـــتـــيـه  الى كـــنـــيـــســة
لــلـمـسـيــحـيـ الـكــاثـولـيك ثـم إلى مـعـبـد
لــلـيـهــود وأخـيـرا الـى مـسـتــشـفى خـاص
ـســلـحــ االكـراد خالل ســبـعــيـنــيـات بــا
ــاضي لــيــكــون في هــذا الــعــهـد الــقــرن ا
مـوقعـا سـيـاحيـا ومـطعـمـا يـقدم مـخـتلف
أنــواع االكـالت الـــعــراقـــيـــة والـــعـــربـــيــة

والكردية والتركية .
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ـناطق في امـا العـمـادية فـهي من اغـرب ا
الـعـراق وهي قـضـاء يـبـعـد 70 كم شـمال
وتـبـعد دهـوك ويـبـلغ ارتـفـاعـها 1400 م 
العمادية عن احلـدود التركية  10كم  في
هذه القريـة ال تتقـبل اي غريب وال يتزوج
وكـــانت مــنـــهـــا اال من اهل الـــعـــمـــاديــة 
الـعـمـاديـة عـاصـمـة المـارة  كـرديـة يـطـلق
عليها (بهدينـان) التي كانت تابعة للدولة
العثمانية فتدفع لها

الــضــرائـب وتــوجــد عــائــلــة
عريـقـة في العـمـادية قـبورهم
نطقة واحفادهم شاخصة با
يـــعــيـــشــون فـي الــعـــمــاديــة
ومــنـهـم الـســلــطـان حــسـ
وجتـــد الـــكـــثـــيــر مـن االثــار
ــــواقـع الــــديـــــنــــيـــــة في وا
العمادية حيث كان يسكنها
االيـزيـدين وتـضم  كـنـيـسـة
اثـــريــة وانـــقــاض كـــنــيس
يهـودي وبقـايا أثـار جامع
قباد ومن االمـاكن االثرية
غـيــر الـديـنـيــة هي بـوابـة
ـــة الـــعـــمــــاديـــة الــــقـــد
ـنـارة الـكـبـيـرة الـقـبة وا
والبوابة الزرادشتيه اما
مدرسة قبـهان و مصيف
ســوالف فـــيــقــعــان قــرب

العمادية .
·ôu  nOB

ــصـيف عـلى يـقع هـذا ا
مـــــوقع يـــــرتــــفع 1150

مترا عن مستوى سطح الـبحر في منطقة
جـبـليـة ال تـبـعـد عن قريـة الـعـمـادية اال 5
اء) كم وتعني الـتسميـة سوالف (تدفق ا
ـقاهـي فيـها وجتـري فيـهـا ميـاه عذبـة  ا
ــاء الــبـارد تــنـبع من في وسط مــجـرى ا
ســفـح اجلــبل وتــنــحــدر بــاجتــاه ريــاض

العمادية مكونة ما يشبه الشالل.
يحاول الكـايد"احمد خـالد" أن يخلق جوا
مــرحــا عــبــر اجــراء مـســابــقــات والــعـاب
ـصايف تسـتغرق مسلـية ألن اغـلب تلك ا
اكثر من ساعة للوصول اليها  وقد جنح
ـلك من خــفـة الـدم وقــابـلـيــته عـلى ــا 
ـسائي التـفـاعل مع االخـرين .الـبرنـامج ا سائحون من احملافظات في قرى دهوك

غالـبا مـا يكون اقـل توفيـرا للـسعـادة كما
في اجلــوالت الـصــبـاحــيـة ثم ان الــتـعب
الــذي يــصــيب الــســائح من الــذهــاب الى
الشـالالت واجلبـال يـؤثر عـلى االحـساس
ــتـــعــة مع وجـــود الــتـــعب واالرهــاق بـــا
ـســائــيـة (الــتــسـوق – فــتــكـون فــقــرات ا
ـــول- الــتــلــفـــريك- حــداق ســد دهــوك- ا
مــديــنــة االلـعــاب وحــديــقـة احلــيــوانـات)
ــكن ان ــطـــاعم وكل هـــذه  فـــضال عن ا

سافر في بلدته. ارسها ا

lبغداذ
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بغداد

نبض القلم

قراطـية) مستمـرة ..  ما أن ينتـهي (عرس) في بلد  حتى العـرب في (أعراس د
يحل (عرس) جديد في بلد  أخر .. وتنهال عليهم التهاني  واألماني ..

هـنـاك من يحـسـدهم  وأخـر يغـبـطهم  ويـبـارك لهم  وثـالث يـدعو لالسـتـفادة من
جتاربـهم علها تـنقذه من (أزمـته الديكتـاتورية) ويلـحق بركب (التـقدمية)   ورابع
يتابـعهـا بشغـف عله يعـرف (العـروس)  لكن الـتقالـيد الـعربـية العـريقـة) ال تسمح

بظهورها ..)
ـقـراطي) مصـطلح أو تـقـليـد او ابتـكار  –سـمه ما شـئت -  يُعـد براءة (عرس د
اختـراع  (للعرب)  ال اعرف على وجه اليق متى بدأ  لكنه شاع وإنتشر ليكون

تقليدا  ..
الـعـرب هم  من أدخلـوه الى قـامـوس السـيـاسة  لـلـتعـبـيرعن حـالـة الفـرح  الـبهي
ـقراطي)  لـلمـعـمورة مـنذ أول الـتي تـعم بلـدانـهم في يوم يـخلـد في (الـتاريخ الـد
ـيالد ـقـراطي  في اثـيـنــا الـيـونـانـيـة  في الـقـرن الـرابع واخلـامس قـبل ا حـكم د
ومرورا باول اقتراع  في والية تاميل  في  الهند  عام 920م   جرى على أوراق
النخـيل وانتهاء بالبطاقة البارومترية والى أن تقوم الساعة ونهاية أخر (ديكتاتور

قراطي) على االرض . د
ـية  .. فبـدت أمامها  قراطـيات العا قراطـية  ( فاقت ) الـد هذه األعـراس  الد
دن وهي وكأنـها  ( مآ  ) خالـية من مظـاهرالبهـجة وكرنفـاالت الفرح  ومـنظر ا
ـرشـحـ (جمـاال  وبـهاء)  وهي تـكـتسي بـحـلة جـمـيـلة  تـضـيف  عـليـهـا صور ا
تنـتشـر في الشوارع وتـعتـلي  أسطح الـعمـارات والبـنايـات وفي السـاحات وعلى

السيارات  وأعمدة الكهرباء ..
ـواسم االنـتخـابيـة جتـعلـنا امـام سؤال قـراطـية  ومـئات  ا عـقـود طويـلة  من الـد
مــشـروع .. مــاذا أجنــبت هــذه االعــراس .. ? وكــيف هي حــال الــبــيـوت واالوالد
واالوطـان  بـعـدهـا .. هل هي جـاذبة الهـلـهـا أم طـاردة لهم  ووزعـتـهم عـلى بـلدان
الـغـربـة  (الـكـفـرة) .. ?  وهل كــانت هـنـاك تـنـمـيـة تــسـتـحق كل هـذه االحـتـفـاالت
والزغاريـد واالموال  أم هي عملـية جتميل روتـينية  لالنظـمة  القائـمة تنجب نفس
ـقراطية تقوم على عمـلية تبديل وجوه باخرى   لة أو بحيل د الوجوه بـطريقة 
ـنــطـقـته ـرشح   أو بــبـرامج ووعـود أو خــدمـات (هـامــشـيـة) ســريـعـة يــقـدمـهــا  ا
ـرشح جمللس بـلدي وليس وتواجـده  ب اهلـها بـعد غـياب طويـل  عنهـا  وكأن ا
جمللس تـشريعي عام  لكل البالد من اقصاها الى أدناها  وكأنه أيضا ال يعرف

باركة ).. نطقة وطلباتها إال في هذه االيام ( ا معاناة ا
نـاطق  (مـحولـة كهـربائـية  - سـبيس  –بـطانـية – رشـح  عـلى ا ( مكـارم )  ا
كــارت مــوبـايل 50 – الف ديــنـار  الـخ)  ووعـودهم الفــواج الــعـاطــلـ  بــالــعـمل
اضية  تكـشف بدون عنـاء وال حاجة الى إحـصاء  عن (اجنازات) االنـتخابـات ا
واطن واطن والوطن  ... وما إذا كانت حققت حلم ا دينة وا ودورها في  حـياة ا

أم ال ..?
أسـئـلة كـثـيرة  يـجـيب عـليـهـا الوجه االخـر لـهـذه االعراس .. فـهي لـيس (عريس)
وسـيقى والرقص   والطـرب  بل هناك الـناخب أيضا فقط يـنتشي باحلـضور وا
ــعـــــني بــكل هــذا ــدعــــــوين بل  (ولـي أمــر الــعــرســان) وا ..  وهــو لــيـس من ا

هرجان .. ا
عاناة وجتـربة غنية بعـد هذا العدد الكـبير  من (االعراس) وسـنوات طويلـة  من ا
مع االنظـمة احلاكـمة جتعـل الناخب عـلى درجة  عالـية من الـنضح السـياسي قد

يفوق الكثير من السياسي  ..
مــواسم  كـثـيـرة مــرت  يـفـتــرض أنـهـا  أهـلــته  لـلـرشــد الـسـيـاسـي  فال يـنـخـدع
ـصلـحـته  قـبل كل شيء إال  إذا قـررهو بـالـشـعارات  والـعـنـاوين بل يـخضـعـهـا 
ذلك بارادته  الـتخـلى عن مـصلـحته ووطـنـيته  وثـوابتـهـا لصـالح أهداف ذاتـية أو
منـاطقية او طائـفية أو قومـية  أو الى اغراءات ماليـة او تهديدات الخ فـتلك مسالة
أ ) ـقراطيـة  وتكون  أعـراسها شـكليـة وأشبه (  أخرى لـيس لها عالقـة بالد
واطن  نفسه وليس احلـكام او السياسـي  ..وبذلك يكون قراطية  بـارادة ا للـد
لء إرادته   ولــيس له الــقـدرة عــلى االعــتـراض اذا مــا ظــهـر قـد فــقــد صـوتـه 

رشح خالف ما يريد .. ا
الـنـاخب يـتـغـرب عن صـوته  وحـتى عن نـفـســه بـضـع سـنوات عـلـى حـد تـعـبـير

روسو ..
ثل الـناخب  .. فـهل هو  جديـر بها  لذلك فـان الصوت  أمـانة مـودعة  عنـد من 

أم سيفرط بها ..?..
هنا يظهر دور الناخب في االنتخابات ..

ن لـيس أهال لهـذه االمانـة هو خيـانة وشهـادة زور لشـخص غير إعطـاء الصوت 
كفء بـتـحمل مـسـؤولـية مـا يُـعهـد الـيه من مـهمـة وهـو غـير جـديـر بـها .. وعـنـدها

يحاسب على صوته شرعا ..
ن يسـتـحـقه بارادتـه احلرة وضـمـيره لـذلك عـلى الـنـاخب أن يعـطي    الـصـوت  

احلي الوطني ..
ـقراطي للـناخب  لـقيـاس مدى وعيه وكـفاءة ضـميره فاالنـتخابـات هي إختـبار د
ـقــيـاس الـوطـن ولـيس اي مــقـيــاس آخـر ..  فـهـل يـعـرف في اخـتــيـار االصـلـح 

الناخب ذلك ?
- ارجو وادعو ..
باختصارمفيد : 

االنتـخابات  لـيست  صـناديق  اقـتراع وأصـواتا و عـمليـة تداول سـلمي لـلسـلطة
فقط بل هي مقياس لتطورعقول الشعوب ودرجة تقدمها وإدراكها لدورها ..

قراطية حياة .. قراطية ليست مصطلحات .. الد الد
0000000000
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قـراطـيـة الـكبـيـرة) و (االعـراس  الـعظـيـمـة) ال يزال بـعـد كل هـذه (التـجـارب الـد
العرب يذكرون باخلير الفريق عبد الرحمن سوار الذهب  ..  

الـرجل صـنع سـابـقـة تـاريـخـيـة لم يـكـررهـا أحـد بـعـده  بل عـلى الـعـكس أصـبح
التمسك بالسلطة تقليدا أو هي قدر إلناس دون غيرهم  ..

دة سـنة غادر  سـوار الذهب الـسلـطـة وأوفى بعـهده أن يـكون رئـيـسا لـلسـودان 
واحدة  بعـد االطاحـة بنـميـري لتبـدا حقـبة جـديدة في السـودان تمـناهـا أن تكون

مختلفة  .. لكن االماني شيء  والواقع شيء أخر ..
لم يتذرع بـأي عذر للبقاء   و لم يغره بريق السلطـة  وال تيجانها فيطلب التمديد
..  لم يتـعكز عـلى دوره  في إسقـاط احلكم   ولم يطـلب مقابل ذلك  شـيئا   بل

يعده خدمة عامة للشعب وواجبا اخالقيا ووطنيا .. 
ـقراطية واالنـتخابـات ) لتكون وسـيلته لـلبقاء في لم يلعـب مع الشعب ( لعـبة الد

السلطة مدى احلياة ..
 وما أسهل الفوز فيها إذا أراد ..
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ــقـراطــيــة احلــقــيـقـي لـيـس في صــنـاديق رصـيــد الــد
االنتخابات فحسب بل في وعي الناس ..

(جان جاك روسو)
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يــقــوم بـســلــبــهـا من اجـل مـصــلــحـة
احلزب او احلركة او الكيان وبالرغم
انـنا كـمـمـثلي الـكـوتـا نـعمل من اجل
جــمـيع الــعــراقـيــ دون الـلــجـوء او
التفـكير الى خـدمة فئـة معيـنة فنحن
نريد خدمة العراق وان يكون جلميع
العراقيـ وجميع الشـرائح وال نفكر
في مصلحـتنا بل مصـلحة كل عراقي
وخـصـوصـا الـشــريـحـة الـكـبـيـرة من
الـعـاطـل عـن العـمل او ذوي الـدخل
احملــــدود و شــــريــــحـــــة الــــطــــلــــبــــة
ـــتـــقـــاعــديـن و اصـــحــاب الـــدخل وا
احملـدود  يــعـني كـل عـراقي يــحـتـاج
ناطقية الى دعم و دون العودة إلى ا
نــحن ـــذهــبــيـــة او الــعـــرقــيــة  , او ا
الـعــراقـيــ قـدرنــا ان نـعـيـش سـويـا
ونــعــمل ســويــا ونــنــهـض بــالــعـراق
خلـدمـة الـعــراق و دون االنـتـمـاء الى
جــهــات لــهــا اجــنــدات خــارجــيــة او

مصالح خارجية.
ـشـاركـة وتـضـيف رسـتم من جـانب ا
ــســيــحي في ــتــوقــعــة لــلــمــكـون ا ا
شاركة االنتخابات  فتشيبر الى ان ا
الــكـبــيـرة أمــنـيـه كل عـراقي يــصـارع
الوضع للتغـيير  والثورة الـتشرينية
جاءت من اجل التغيـير وتغيير واقع
الــعــراق بــعــدمــا ادرك الـشــعـب  بـان
ــــضي نـــحـــو الـــتـــشـــتت الـــعـــراق 
واخلراب وانـعـدام كل شي تقـريـبا و
ـشـاركـة اتـمـنى كـعـراقـيـة ان تـكـون ا

ــرة من اجل الـتــغـيـيـر كـبــيـرة هـذه ا
وتـغـييـر الـوجـوه و بـنـاء مـؤسـسات
حـقــيـقـيــة و واقـعـيــة من اجل خـدمـة
ـــواطن ولـالسف نـــســـبــة الـــوطن وا
ــشــاركــة في كل انــتــخــابــات بـدات ا
ــقــارنــة مع بــالــتــقــلص ولم تــكن بــا
االنتـخـابـات التي اعـقـبت عام 2003
ـانـية الـبـدايـة او اول انـتـخـابـات بـر
الن الشـعب الـعراقي اراد الـتـغيـير و
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سـيـحـية عن عـبر مـرشـحـو الكـوتـا ا
مـخـاوفــهم وهـواجـســهم من الـتـفـات
ـقـاعد ـهـيمـنـة والكـبـيرة   االحزاب ا
الكوتا عـبر سرقـتها  من خالل قوائم
تــســعى الســتــقــطــاب تـلـك االصـوات
وتـوجه نـاخبـيـهـا لـتـرشيح الـذين لم
سيحي في يقدموا اي شي للمكون ا
ـــانــيــة الـــســابــقــة .. الـــدورات الــبــر
ويـدخل نـحو 35 مـرشـحـا  في نـظام
سيحـية حيث تـتنافس عدة الكوتـا ا
ائـــتالفــات واحـــزاب الى جـــانب  مــا
يــقـــارب عــشــرة مــرشـــحــ فــرديــ
سـتقل خلوض يصفون انفـسهم با
الـسـابق االنـتــخـابي من اجل الـظـفـر
ــوزعـة عـلى بـاحــد مـقــاعـد الـكــوتـا ا
خــــمـــســــة مـــدن هـي كال من بــــغـــداد
ونـــيــنــوى واربـــيل ودهـــوك اضــافــة
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وتـقــول مـرشــحـة ائـتـالف حـمـورابي
سناء يعقـوب فلو التي تركـز حملتها
ــديــنـــة اربــيل  بــان نــظــام الــكــوتــا
يحتاج الى تعديل وحصر التصويت
بكل محافظة في دائرة واحدة فقط و
ــكـون حــسب كــثـافــة وجــود أبـنــاء ا

سيحي في كل محافظة. ا
بـــيــنــمـــا تــتـــوقع خالل حــديـــثــهــا لـ
(الــــزمــــان) عن ان  تــــكـــون نــــســــبـــة
ـــشــاركـــة اقــوى من االنـــتــخـــابــات ا

الــسـابــقـة بــسـبـب الـنــشـاط الــفـردي
الــقـوي لـلــمـرشــحـ عــلى الـصــعـيـد
الـشـخـصي والــذي يـعـتـبـر مـحـصـلـة
طـبيـعـية لـلـنظـام االنـتخـابي اجلـديد
ــا يــتـــعــلق بـــتــاثـــيــرات مــنع امـــا 
الــتـصــويت في اخلــارج فـقــالت فــلـو
بكـونهـا لديـها  الـكثـير من األصـدقاء
عارف والداعم لنا في واالقارب وا
اخلـارج وحــرمــانـهم مـن الـتــصـويت
سـيـؤثــر عـلى اجلـمـيـع ولـكن بـنـسب
مـخـتــلـفـة لـكن هــنـالك قـوى وأحـزاب
كانت قد ركزت في عمـلها حول جذب
سـيحـي في اخلارج انتبـاه ووالء ا
من خالل خطاب اعالمي عاطفي غير
حــقـــيــقي هــذا من جـــهــة ومن جــهــة
أخـرى قــامت هـذه األحـزاب بــاهـمـال
الـــعــمـل احلــقـــيـــقي في الـــداخل ولم
تــــــضع الـــــتــــــوازن في الـــــعـــــمـل في
سـتـقبـلـية  أتـوقع بأن حسـابـاتهـا ا
هــذه األحــزاب ســتــفــقـد جــزءا لــيس
بــــقــــلــــيل مـن اصــــواتـــهــــا فـي هـــذه
االنــتـخــابـات امــا مــرشـحــة  ائـتالف
اجملـــــلـس الــــشـــــعــــبـي  في بـــــغــــداد
الدكـتورة لـيزا رسـتم فتـقول ان اكـبر
مـخـاوفـنـا تـنطـلق مـن هـاجس سـرقة
ـقــاعـد  اخلـاصــة بـالـكــوتـا وتـردف ا
فـــتـــقـــول الن االحـــزاب الـــكـــبـــيــرة و
لـلـحـصـول عـلى مـقـعـد نـيـابي تـعـمل
بــشــتى الــطــرق من اجل  ســلـب هـذا
االستـحقـاق االنتـخابي لـلكوتـا حيث

تغـييـر حقـيقي و االنـتخـابات يـعتـبر
مـفـصل حــقـيـقي لـلــتـغـيـيـر واذا اراد
ــواطن الــتـغــيـيــر احلــقـيــقي عــلـيه ا
ن يـسـتـحق ـشـاركـة و الـتـصـويت  ا
تمثـيله في مجـلس النواب و اخـتيار
االصح واالفـــــضل ومن الــــكــــفــــاءات
واصــحــاب الــشــهــادات احلــقــيــقــيـة
صدقة من جهات عراقية وثقة وا وا
ــرشح الـــعــراقي الــذي و اخــتـــيــار ا

عــاش و يــعـيـش مع الــعـراقـي االخـر
وواقع الـــعـــراق ولـــيس االشـــخــاص
اللذين يعـيشون في دول وال يـعلمون
مــعـــانــاة الــعـــراقي او االشـــــخــاص
الـــلـــذين صــمـــتـــوا طــيـــلــة ســـنــوات
ان ولم يـقـــــــدموا توجدهم في الـبر
اي شي او حتـى مسـودة مـشروع او
قضى اغلب تلك الـفترة في االيفادات

والسفرات.

` d  5  s U  X uB « s  5 d G*« lM  «dO Q

ÈuMO  qN  w U √ vK  eO d «Ë  d ¬Ë

r b UI  vK  …dO J « »«e _« –«u ≈ s  rN «u  ÊË“d  WO O *« U uJ « u d

سناء يعقوب

 UO d  l  WO1œU _« U öF « d uD  WOL √ b R  rOKF «
≤∞±¥ ÂU  cM  b UI  ∂∞∞ ÂÒd% ŒdJ « WO d

5 % Í—U   ≠œ«bG

اســتــقــبل وزيـــر الــتــعــلـــيم الــعــالي
والـبـحث الـعــلـمي  نـبـيل كـاظم عـبـد
الصاحب سفـير اجلمهوريـة التركية
في بغـداد  علي رضـا كونـاي والوفد
ـــرافق لـه وأكــد أهـــمـــيــة تـــطـــويــر ا
ـيــة بـ الـبــلـدين الــعالقـات األكــاد
ـوجب سـيــاقـات وآلـيـات الـتـعـاون

الثنائي.
وقال خالل اللقاء الـذي حضره مدير
عـــام دائـــرة الــبـــعــثـــات والـــعالقــات
الـثـقـافــيـة إن (اجلـامـعـات الـعـراقـيـة
تبادل ـزيد من التنـسيق ا مستعدة 
ــــنح والــــزمـــاالت عـــلـى صـــعــــيــــد ا
الـدراســيـة في ضـوء الـتــخـصـصـات

طلوبة لدى البلدين اجلارين). ا
وأعــــرب عن حـــرص الــــوزارة  عـــلى
ـدروسة بلـورة البـرامج الـتنـفيـذية ا
الـــتي حتـــقق مـــزيـــدا من الـــعالقــات
ـيــة وعـلى وفق الــثـقــافـيــة واألكــاد

االتفاقية العراقية التركية.
بـدوره ســجل  الـســفـيـر شــكـره عـلى
التعاون والتـفاهم الذي تبديه وزارة
التعلـيم العراقيـة في اجملال الثقافي
ي مـشـيرا الى أن والعـلـمي واألكاد
اجلانب التـركي مهـتم بالتـنسيق مع

اجلامعـات العـراقية وأن الـعمل جار
ـمنوحة نـح الدراسية ا على زيادة ا

. للطلبة العراقي
وفي سـياق مـنـفـصل اعـلـنت الوزارة
تــمـديــد الـفــتـرة الــزمـنــيـة لالنــتـقـال
واالستضافة ب اجلامعات الكليات
ـوافق ـنــاظـرة الى غـايــة االثـنـ ا ا

.2021/10/18
ويـسـتـمـر فتح الـبـوابـة اإللـكـتـرونـية
اخلـاصــة بـالـنـقل واالســتـضـافـة إلى

ذكور. غاية التاريخ ا
وقدم وزيـر الـتعـلـيم العـالي والـبحث
الـعلـمي   نـبـيل كاظم عـبـد الـصاحب
مـــحــــاضـــرة في جــــامـــعــــة الـــدفـــاع

لــلـدراســات الـعـســكـريــة الـعــلـيـا عن
استـراتيـجـية وزارة الـتعـليم الـعالي
والــــبـــحـث الــــعــــلــــمي ودورهــــا في

استقطاب الكفاءات العلمية. 
 وتـــضــــمـــنت احملـــاضـــرة عـــددا من
احملـاور الـتي خلـصت رؤيـة الـوزارة
في الـتـعـامل مع الـكـفـاءات الـعـلـمـية

الـعـراقـيـة في اخلـارج ضـمن فـلـسـفة
ورؤيـة وطنـيـة تـعـمل عـلى الـتواصل
ـــواهب مع أصـــحـــاب الـــتــــمـــيـــز وا

ا يخدم العراق.  واإلفادة منها 
 وقـال عــبــد الـصــاحب  إن (األهـداف
الـوطـنـيـة الــتي عـمـلت عـلـيـهـا وزارة
الـتــعـلـيـم في هـذا اجملـال تــركـز عـلى
خلق بيئة تواصل علمي مع الطاقات
ـهـاجرة وصـيـاغـة برامج الـعراقـيـة ا
لتـعزيـز احلـوار احلضـاري والتـبادل

الثقافي ب العراق ودول العالم.) 
 وأضـــاف أن (الــوزارة أســـهـــمت في
صياغة استراتيجـية مقترحة تشجع
ــهــاجــرة عـلى الــعــقــول الـعــراقــيـة ا
اإلسهام في برامـج التنمـية واإلعمار
وبــلـورة الــقـرارات اخملـتــلـفــة حـسب
االختصاصات وتوظيف الطاقات في
مـجــال الـتـعــلـيم اجلـامــعي والـبـحث
ـــشـــاريـع الـــتـــقـــنـــيـــة الـــعـــلــــمي وا

واالقتصادية والصحية.) 
 وشارك احلاضـرون في احلوار على
هـامش احملـاضـرة وثـمـنـوا إجراءات
الـوزارة في الــتـكـامل مـع مـؤسـسـات
الــــدولـــة واالنـــفـــتـــاح عـــلى اخلـــارج
والـتـواصل مع الـكـفـاءات والـطـاقـات
ية العراقـية ومواكـبة التـجارب العـا

ــتــغــيــرات الــصــحــيــة ومــواجــهــة ا
والتحديـات والتكـيف مع متطلـباتها

على مستوى التعليم والتعلم.
الى ذلك قــال الــنـائـب كـاظم فــنــجـان
احلمـامي في مداخـلة عـلى واتساب
تلقينا نداءات من ٦٠٠ موظف كانوا
يــعـــمـــلـــون في تـــربـــيـــة الــكـــرخ لم
يـتـقـاضـوا رواتبـهم الـتـقـاعـديـة مـنذ
عـام ٢٠١٤ ألسـباب مـتـعـلـقـة بـبعض

الية).  اإلجراءات ا
ـعـنى آخــر ان تـربـيـة الـكـرخ هـذه
ؤسسة الـكبيرة عـجزت عن إيجاد ا
ـالــيـة ـشــاكل ا احلــلـول لــتـســويــة ا
تعلقـة بخدمات هذا اجلـمع الغفير ا
من احملـالـ الى الـتـقـاعـد). واضاف
ان (سـبـع سـنـوات عــجـاف بـالــتـمـام
والــكــمــال مــرت عــلــيــهم من دون ان
تـفـكــر تـربـيـة الــكـرخ في الـبـحث عن
تقاعدين احللول لكي تدعم عوائل ا
ـــا حتــتـــاج لــوقت أطـــول حــتى ور

الية). عضلة ا تتوصل حلل هذه ا
واختتم بالقول (وليس امامنا سوى
مــنـاشــدة وزيـر الـتــربـيــة والـتــعـلـيم
ومـحـافـظــة بـغـداد بـوجـوب الـتـدخل
واالسـراع بايـجـاد احلـلول ولـو بـعد

سبع سنوات أخرى).
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ــهم جـــدا في الــســـفــر مـع الــكــروب مـن ا
السيـاحي ان ال حتدث منـغصات وحاالت
سـافرين في احتـكاك وعـراك وعنـاد ب ا
ثل الكروب السيـاحي وحتى ال تتورط 
هــذه االشـــكـــاالت ابـــتـــعـــد عن  الـــســـعــر
ـــعــلن يــعــني الــرخـــيص  الــرخص في ا
ـــاذج بــــشــــريـــة ســـوف  تــــســــافـــر مـع 
(رخــــيــــصــــة) و تـــــنــــدم ألنك لـم حتــــسن
االخـتـيـار اذهب مع اغـلى االسـعـار الـتي
تـعــرضـهـا الـشــركـات الـرصـيــنـة الـراقـيـة

وسوف ال ترى اال الراحة واالنسجام.
الــكــروب الـســيــاحي كـان جــيــدا  ونـحن
نــنــطــلق  الـى (كــلي زاويــته) وهــو شالل
صـــغــــيـــر وال يـــســــتـــوعب  الــــكـــروبـــات
الـسـياحـيـة الـقادمـة من بـغـداد واجلـنوب
ــســافـرين وعــلى الــرغم من االزدحــام  فـا
ـــرحـــون ويـــرقــصـــون ويـــســـيــرون في
ائي الـذي يجعـلهم يـتزحـلقون سـطح ا ا
ويـســتــقــبــلــون ســقــوطـهـم بــالـضــحك  

ليزا رستم 

بغداذ
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انتـخابـات التدل عـلى تغـييـر احلال الـكل تـريد دولـة وتريـد وطن وكل ساهم بـقتل
واطن والـوطن .منذ فتـره وأنا أرقب القـوائم االنتخـابية ومرشـحيهـا باحثاً عن: ا
برنـامج مُعلـن و رؤية أو خُطَـة عمل وسـياسة مُـعينـة ومدروسـة فلَم أجـِد أي من

ذلك ! 
ـنــاطـقـيـة/ الــعـشـائـريـة/ أصــحـاب الـوعي والـروح الــوطـنـيـة  مــتـحـررون من : ا
ـسـيــطـرة حـالـيـاً  بـالـتـالي الـطـائـفــيـة/الـعـنـصـريـة/ الـفــئـويـة/ والخ من الـقـوى ا
يـحتـاجـونَ الى برامج عـمل مـعلـنـة تُحـقق مصـلـحة الـبالد الـعُلـيا ورفـاه شـعبـها
ليـنتخـبوا علـى هدى هذه اخلـطط أصحـابها ومن ثم يـرقبـون ويحثـون هؤالء على
تطـبيق رؤاهم التي انتخبوهم أسـاساً من أجلها ولهـا.ال يحتاج كُل من السياسي
والـنـاخب في العِـراق الى بـرامج عمـل وطنـية فـاألول سـيكـتـفي بخـطـاب شعـبوي

طائفي أو مذهبي أو عشائري ومناطقي.
ـثل رؤيته ن هـوَ على شـاكـلـته ومن  أمـا الـثـاني وهوَ الـنـاخب فـسيـدلي بـصـوته 

ناطقية ! وطريقة تفكيره العشائرية والطائفية وا
ُـقراطـيـة أنـهـا تـكـشف لك خـريـطـة مـفـصـلـة ودقـيـقـة جداً الـرائع في اآللـيـة الـد
ُـجـتـمع والقـوى الـتي تُـسـيـطر عـلى عـقـله بـالـنهـايـة هـذه الـقوى لطـريـقـة تـفكـيـر ا
رة تـلو األخـرى ... حتى تـتغـير سـيطـرة هيَ من ستـصعـد وتصـعد وتـصعـد ا ا

طريقة التفكير والرؤى عند الناس.
من هـنـا الى ان يــئن أوآن ذلك الـوقت الـذي يــنـضج فـيهِ

اإلنسان عندنا ستبقى تنطبق علينا مقولة تشرشل :
تـصنـعـونَ من احلـمـقى قـادة  ثُمَ تـسألـونَ من أينَ أتى

اخلراب.
{ عن مجموعة واتساب
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تـعــلن كـلـيـة الـتـمـريـض / جـامـعـة كـركـوك عن اجـراء
?ŒU فـي كـلـية ?M? ? ô« V ?J??  d?O? Q? ? مـزايـدة عـلـنـيـة 
ـــوافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢١ الــــتـــمـــريض يــــوم االحـــد ا
الساعة احلاديـة عشر صباحا في بنـاية الكلية فعلى
ـزايــدة مـراجــعـة شــعـبـة الــراغـبــ بـاالشـتــراك في ا
الـشـؤون الـقــانـونـيـة في الـكـلـيـة السـتالم نـسـخـة من
ـبــلغ قــدره (٢٥٠٠٠) خـمــسـة الــشـروط لــقــاء وصل 
وعـشـرون الف ديـنار فـقط غـير قـابل لـلـرد يتم دفـعـها
في شـعـبة احلـسابـات في الكـليـة ويتـحمل من تـرسو

زايدة اجور النشر واالعالن. عليه ا
 —U ô« WM'
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تـعـلن كـلـيـة الــتـمـريض / جـامـعـة كـركـوك عن اجـراء
?öD« فـي كـلـيـة « U?? d? ?? U?  d??O? Q? ?? مـزايـدة عــلـنـيـة 
وافق ١/ ١١/ ٢٠٢١ الساعة الـتمريض يوم االثن ا
احلـاديــة عـشــر صــبـاحــا في بــنـايــة الـكــلــيـة فــعـلى
ــزايـدة مــراجـعـة شــعـبـة الـراغــبـ بـاالشــتـراك في ا
الـشـؤون الـقـانـونـيـة في الـكـلـيـة السـتالم نـسـخـة من
ــبـلغ قــدره (٢٥٠٠٠) خـمــسـة الـشــروط لـقــاء وصل 
وعـشرون الف ديـنـار فقط غـيـر قابل لـلـرد يتم دفـعـها
في شعـبة احلـسابـات في الكـليـة ويتـحمل مـن ترسو

زايدة اجور النشر واالعالن. عليه ا
 —U ô« WM'
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تـعـلن كـلـيـة الــتـمـريض / جـامـعـة كـركـوك عن اجـراء
w في «d u uH? « d uB ? « o  dO Q ? مزايدة عـلنية 
وافق ٢ / ١١ / ٢٠٢١ كليـة التمريض يـوم الثالثاء ا
الـساعة احلادية عشر صباحـا في بناية الكلية فعلى
ــزايـدة مــراجـعـة شــعـبـة الـراغــبـ بـاالشــتـراك في ا
الـشـؤون الـقـانـونـيـة في الـكـلـيـة السـتالم نـسـخـة من
ــبـلغ قــدره (١٥٠٠٠) خـمــسـة الـشــروط لـقــاء وصل 
عـشر الـف دينـار فـقط غـيـر قابـل للـرد يـتم دفـعـها في
شـعبة احلسابـات في الكلية ويتـحمل من ترسو عليه

زايدة اجور النشر واالعالن. ا
 —U ô« WM'
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استذكر العراق 48 حلرب تشرين
1973 في جلسة معلومات

نـــوعــيـــة اقـــيـــمت في اجلـــامـــعــة
ـسـتـنـصـريـة بـحـضور عـدد من ا
ضــــــبــــــاط اجلــــــيش الــــــعــــــراقي
ـشـاركـ في احلـرب  وتـنـاولت ا
دور الـعـراق االقـلــيـمي عـلى مـدى
الـسـنوات الـطـويلـة  والـدفاع عن
االرض الـعــربـيـة ضــد اسـرائـيل 
وانـهـاء اسطـورة الـقـوات الـتي ال

تقهر  .
w —U  ÷d

وقــدم اخلـــبــيـــر الــســـتــراتـــيــجي
ـتقـاعد سـليم والسـفيـر واللـواء ا
شـاكــر االمـام  عــرضـا تــاريـخــيـا
ــعـــارك تــشــرين 1973 بــوصــفه
ـعــركـة في قــائـد اول لــواء دخل ا
اجلـوالن الـسـوريـة ومـنع احـتالل
الـصــهــايـنــة الـعــاصـمــة دمـشق 
وخـاض مـعارك شـرسـة دفـاعا عن
االرض الــعـربـيــة  واثـبـت كـفـاءة
ــقـاتـل الـعــراقي الى وشــجــاعــة ا
صرية والسورية جانب القوات ا
شـاركة العـراقية األبرز  وكانت ا
في تـــــاريخ الــــصـــــراع الــــعــــربي
االســـرائــــيــــلي  وقــــلب مــــوازين
الـــــقـــــوى في الـــــشــــرق االوسط 
وجـــعل دول الــــعـــالم تـــضع قـــوة
العـراق في حساباتـها السـياسية
واالمــنــيــة واالقــتــصــاديــة  كــمــا
االمـــام حتــدث عن دور الـــطــيــران
العـراقي بالضـربة اجلوية األولى
ـصـريـة  وارسال عـلى اجلـبـهـة ا
قـوات بـريـة وجــويـة ضـخـمـة إلى
اجلــبـهــة الـســوريـة  اضــافـة الى
التـاثـيرات االقـلـيمـيـة الدولـية في

الشرق االوسط .

وقـال االمــام ( اتـشـرف بــالـوجـود
ــســتـنــصـريــة الـتي بــاجلـامــعـة ا
تـخــرجت مـنــهـا عـام 1974دارسـاً
ــدة خـمس الـعــلـوم الــسـيــاسـيـة 
ية سنوات  وان الدراسة االكاد
ـعـلومـات كـافة  مـهمـة لـلغـايـة با
ســواء بــالــكـــلــيــات الــعــســكــريــة
واالمــــنـــيـــة ام الـــتــــخـــصـــصـــات
السياسية والعلمية  ولعل خبرة
وتقـدم الـقـوات الـعراقـيـة اجلـوية
ـدرعـة والـبــريـة واخلـاصـة في وا
حرب 73 استندت باالعتماد على
قاتـل واالسناد قوة الضـباط وا
ـعنـويات الـصحـفي واالعالمي وا
 وقــدم الــعــراق بــحــرب تــشــرين
حــوالي الف اصــابــة بـ شــهــيـد
درعات وجريـح ومفقـود ومئـات ا
والعربات واالسلحة  و26 طائرة
مـقــاتـلــة  وشـاهــد عـلى الــتـاريخ
الــشـــهــداء االبـــطـــال في مــقـــبــرة
ــدافـــعـــ عن الـــســيـــدة زيـــنـب ا

دمشق واحملررين للجوالن) .
واشــــــاد رئــــــيـس اجلـــــــامــــــعــــــة
ـــســتــنـــصــريـــة حــمــيـــد فــاضل ا
التـميـمي  بدور اجلـيش العراقي
وقف في حـرب تـشرين 1973 وا
الوطني العربي الثابت على مدار
الـسـنــوات  في مـواجـهـة الـكـيـان
الــصــهــيــوني ومـنـع الـتــوسع في
ـــنــطـــقــة  وقـــال ان الـــقــضـــيــة ا
الفلسـطينية في نـفوسنا ونرفض
اي اشـكـال سـلب احلـقـوق ونـبقى
مـــســانـــدين الشـــقــائـــنــا  الى ان
تــنــتــهي االطـمــاع الــصــهـيــونــيـة
ومـــخـــطــطـــاتــهـم الــعـــدائـــيــة في

نطقة) . ا
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واكـــد ( انـــنـــا نـــســـتـــذكـــر حـــرب
الــتــاريخ ومــؤســـســة عــســكــريــة
وطـنــيـة شــامـخــة جـيش الــعـراق
ــــــــدافـع عـن الـــــــوطـن بــــــــاحملن ا
ــقــاتــلــ واالزمــات  وتــصــدى ا

العراقي لـقوات الكيان الغاصب
وتـقـد التـضـحـيـات والـبـطوالت
االسـطـور  ويـعـطـينـا الـدرس في
الــوقت الــذي نــســمع بـه اصـوات
نـشــاز ونـســمع حتـركــات مـريــبـة
وخطوات غير وطنية للتطبيع مع
ــسخ  الــكـــيــان الـــصــهـــيــونـي ا
ونـــســـتــمـــد قـــوة رفـــضـــنـــا لـــكل
احملــاوالت من قــوة الـتــضـحــيـات
ـــــؤســــســـــتــــنــــا االســــطـــــوريــــة 
الــعـســكــريـة).وشــدد الـتــمــيـمي 
احلقيقة وجـود السفير والضابط
الـقــائــد سـلــيم آالمــام والـضــبـاط
األبطـال معـنا في رحاب اجلـامعة
ــثل تــأكـــيــد رفــضــنـــا مــنــهج  
االجتـاه نحو الـتطـبيع مع الـكيان
الــــــصـــــــهــــــيــــــوني  والــــــدروس
نــســتــلـهــمــهــا من الــتــضــحــيـات
الكبيـرة  واستذكارها واحـتفالنا
بــحـرب 6 تــشــرين ومــؤسـســتــنـا
الــعــســـكــريــة الــتـي نــراهــا فــوق
االنــتـمـاءات والـوالءات واألحـزاب
وكـــافـــة االجتـــاهـــات  واجلـــيش
الـــعـــراقـي تـــأسس في 6 كـــانـــون

1921 وحتى اليوم وسيبقى 
ومرت انـظـمة وتـغـيرت حـكـومات
ؤسـسة الـعـسكـرية ولكن بـقيـت ا
والءهــا لـلـوطـن صـوتـهــا وطـني 
ؤسسة نعتز بـها ونفتخـر بهذه ا
الــتي وصل عــمــرهــا مــائــة عـام 
ولـيــست بــالـشــيئ الــقـلــيل وأحـد
رمـوزها بـطل حرب تـشرين سـليم
االمـــام الـــذي نـــشـــكـــره ونـــعـــتـــز
ونفتخر بوجـوده بيننا باجلامعة
ــســتــنــصــريــة  والــدالالت بــ ا

تــشـرين 1973 الى تــشـرين 2021
عظيمة .

d«∫ قوات عراقية في حرب اكتوبر 1973

ستنصرية Ëb…∫ اللواء سليم االمام في ندوة باجلامعة ا
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ـواقف العـامة رجـعـية الـدينـيـة العـلـيا في بـيان مـوقـفهـا من ا لم تـدخر جـهـداً ا
واخلـاصة في العراق بعد عام 2003 وعـلى الرغم من تاريخها الطويل إال إننا
ـهم الـذي مـارسـته في ظل احـتالل سـنـقـتـصـر في سـطـورنـا هـذه عـلى الـدور ا
فـقـد اســتـطـاعت عــلى الـرغم من لـلـبـالد  وفـوضى وتـهــديـد داخـلي وخــارجي
ـخـتلف ـستـمـرة لإلرهاب أن تـوحـد صفـوف الـعراقـيـ جمـيـعاً  الـتـهديـدات ا
وتـوجه الــرأي الــعـام الــداخـلـي نـحــو هـدف بــنــاء الـوطن والــدولـة انــتـمــاءاتـهـم
ـوقف الذي ـكـونـات الـعـراقيـة جـمـيـعـها تـثـمن هـذا الـدور وهـذا ا فكـانت ا مـعـاً
أستـطاع إن يوجه بـوصلة الـعمل الـسياسي نـحو صنـدوق االنتخـابات وبغض
نـظم إال أننا وما تالها من عـمليـات الفـساد ا النـظر عن السـلبيـات والنـواقص
واهم قراطية كان شي جيد كن إن نـعتقد إن ما حدث من نقلة مهـمة في الد
ـنا ـكن اخللـوص له هو الـتبـادل السـلمي لـلسـلطـة الذي يـعد نـادراً في عا ما 

العربي واإلسالمي .
البيـان األخير للـمرجع األعلى سمـاحة األمام السيـد السيسـتاني كان الفتاً في
فقد استخدم التشـجيع والتحذير واإلنذار لـلموطن العراقي في تأكيده مفرداتـه
كن شاركة الفاعـلة في االنتخابات ومن خالل الـقراءة للبيان  على ضـرورة ا

إن نستخلص مجموعة من االضاءات أهمها :  
ــشــاركــة ولــكن قــرنــتـهــا بــالــواعــيـة ــرجــعـيــة الــديــنــيــة شـجــعت عــلى ا -  ا

سؤولية في االنتخاب) . سؤولة(يعني إن تكون على قدر ا ا
ـالحـظــات إال إن االنــتـخــابــات مـا زالت هي ـرجــعــيـة وضــحت إن رغم ا -  ا

الوسيلة الوحيدة للوصول إلى بر األمان .
رجـعيـة الديـنيـة حذرت اجلـمـهور من تـكرار اخلـطأ الـسابق وان يـأخذوا -  ا
الدروس في االنـتخابات(صوتك من ذهب) وركزت على استغالل هذه الفرصة

نشود.... التاريخية في إحداث التغيير ا
-  إبعاد األيادي الفاسدة وهو أمر واضح أن أي أيدي فاسدة وسارقة للمال
ـكن إن ينجح بـتكاتف وهو أمر  شهـد االنتخـابي  العـام ينبـغي إبعادهـا عن ا

اجلهود الواعية في االنتخابات.
W Ëd  ‰«u «

اضيـة  وهذا ما حصل -  حتذيـر من تكرار نـفس االختيار فـي االنتخابـات ا
فعالً ( بلد منهار وأموال مسروقة ومهربة للخارج وسوء إدارة) .

-  طبـعاً كررت قرارها بعدم الوقـوف مع أي كتلة او شخص وان األمر متروك
ا يحقق االختيار الصائب . للمواطن نفسه في االختيار و

ـرشـحــ في دوائـرهم  وهي رسـالــة واضـحـة في عـدم -  ركـزت فـي سـيـر ا
ال العام . انتخاب من تلطخت أياديهم بدم األبرياء  او من سرق ا

-  أنتخاب الصالح النزيه ...
-  احلريص عـلى سيادة الـعراق ومنع التـدخالت بشأنه الـداخلي ( التدخالت

الداخلية واخلارجية ) .
تورط بـالفسـاد أو أطرافاً التؤمن -  التـحذير بعـدم اختيـار غير األكفـاء او ا
بـثـوابـت الـشـعب الــعـراقي الـكــر او تـعـمـل خـارج أطـار الــدسـتـور (األحـزاب

نفلتة التي تعمل خارج نطاق القانون) . والتيارات ا
ـفوضـيـة الـعلـيـا بـالعـمل عـلى نـزاهـة االنتـخـابـات ومنع -  الـتأكـيـد عـلى دور ا
نـظمة عن أي تـأثير لالنـتخابات نفـلتة وإبـعاد العصـابات ا لـيشيـات ا تدخل ا

ا يحقق نزاهتها . القادمة و
يـبـقى شي مـهم أن عـلى الـعـراقـيـ جـمـيـعـاً أنـتـخـاب الـعـراق وحـده دو غـيـره
والذهاب إلـى صناديق االقتـراع بثقـة عاليـة في انتخابـا الكفـوء النزيه والـبعيد
وان يسـعى جاهـداً إلى إزاحة هـذه القمـامة التي عن دوائر الـفاسديـن والقتـلة 

جلبت اخلراب والدمار للعراق وشعبه .
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ستقبل ألن احلاضر واستشـراف ا
الـــتـــاريـخ هـــو أبـــو الـــعـــلـــوم أمــا
الــــفـــلــــســـفــــة فـــهـي أمّـــهــــا. وكـــان
كيـسنـجرقـد أجاب أحـد طلّـابه الذي
ــكن أن يـصـل إلى مـا ســأله كــيف 
بــأنه حـــمل مـــعه  كــتب وصل إلــيـه
الـتـاريخ والـفــلـسـفـة فـمــعـرفـتـهـمـا
كـفـيـلـة بـوضع اخلـطـط الـصـحـيـحة
ــســتــقــبل وهــو مــا لــلــحــاضـــر وا
حاولناه مـنهجاً عـند بحثـنا  للدولة

العراقية . 
W Ëœ …U UF

 لـــــقـــــد عـــــانـت الـــــدولـــــة مـن ثالث
إشــكـالــيـاتــمــا تـزال تــعــيش مـعــهـا
لـدرجـة أنـها أصـبـحت مـعـتـقة وهي
ــشــكــلـة الــكــرديــة الــتي تــفـاقــمت ا
وأصـبـحت شـبه مـسـتـعـصـيه بـفعل
ـــســـألـــة ـــزمن   وا اإلضـــطـــهـــاد ا
ـواطنة بسبب الطائفـية وهشاشة ا
قـــوانــ مـــجـــحـــفــة لـــلـــجــنـــســـيّــة
ـلك ــارسـات تـمــيـيـزيــة. وكـان ا و
ـمـلـكـة فـيـصل األولـوبـعـد أن حـكم ا
الــعــراقــيــة لــنــحـو  12عــامــاً  كـتب
مــذكّــرته الــشـــهــيــرة وهي خالصــة
ــشـكالت جتــربـته شــخّص فــيـهـا ا
الــثالث بــقــوله :" اجلـهـل واخـتالف
ــــذاهب الــــعــــنــــاصــــر واألديـــان وا
يـول والبيـئات". وباسـتعارة من وا
الــروائي أمــ مـــعــلــوف فــإن تــلك

 1988 – واحـــتالل الــــكـــويت عـــام
 1990ومــا أعــقــبــهــا من ردود فــعل
دولية باحلصار الشامل وصوالً إلى

اإلحتالل العام 2003 .
وبـعــد اإلطــاحـة بــالــنـظــام الــسـابق
زادت اإلنـــقـــســــامـــات الـــداخــــلـــيـــة
الــطـائــفــيــة واإلثـنــيــة والــتي جـرى
اعــتـــمــادهــا مـــنــذ مــجـــلس  احلــكم
اإلنــــتـــــقـــــالي الـــــذي أســــسـه بــــول
ـــدنـي األمـــريـــكي ــــراحلـــاكم ا بـــر
للعراق والتي انـعكست على قانون
إدارة الـدولـة لـلـمـرحــلـة اإلنـتـقـالـيـة
والدستور الدائم الـنافذ لعام 2005
ـكـوّنـات  ?والــذي قـام عـلى مـبــدأ ا
واد ابـتداءً من الـديـبـاجة مـرتـان وا
142  9و  12 و  49 و  125 و 
وليس ذلك سوى إقرار باحملاصصة
الـقائـمـة على الـزبـائنـية الـسـياسـية
ـــكــــاسب بـــعـــيـــداً عن ـــغـــا وا وا
ــواطــنـة والــكــفـاءة مــسـتــلــزمـات  ا
واإلخالص للوطن. وحسب ماركس
فـإنـالـذي ال يـعـرف الـتـاريخ مـحـكوم
عــلـيه بـتـكـراره  فــالـتـاريخ ال يـعـيـد
ــرة نـــفــسـه وإن حــصل ذلك فـــفي ا
ــرّة الـثـانـيـة األولى كــمـأسـاة وفي ا
كـمـلــهـاة عـلــمـاً بـأن الـتــاريخ مـاكـر
ومــراوغ حــسب هــيــغل وبــالــطــبع
فلكل تاريخ فلسفة وفلسفة التاريخ
ـاضي لـدراسـة تـقــوم عـلى مـعـرفـة ا

ومشـاريعـها العـمرانـية  وحتى وإن
كـــانت احلــريـــات شـــحــيـــحــة إال أنه
شهـد نهـوضاً مـلحوظـاًوتطـلّعـاً نحو

احلداثة والتقدم.
WO UO  «e M

ـا حــقـقــته ثـورة 14 وعــلى الــرغم 
يــولــيــو/تــمــوز 1958من مــنــجــزات
سـيـاسـيـةواجـتـمــاعـيـة واقـتـصـاديـة
وفي مــقــدّمــتــهــا اخلــروج من حــلف
بـغــداد وانــتــهـاج ســيــاسه حتــرريـة
وحتريـر العمـلة العـراقية من شـرنقة
الـكـتـلـةاالسـتـرليـنـيـةوتـشـريع قـانون
رأة في العام 1959 تقدمي لصالح ا
قـــانــون رقم   188وآخـــر لـــتــحـــريــر
الـثــروة الــنـفــطـيــة في الــعـام 1961
قــــانـــــونـــــرقم  80 إالّ أن الـــــعـــــراق
عــاشــأوضـاعــاً إســتــثــنـائــيــةوفــتـرة
إنـتـقـالـيـة و شهـدحـربـاً ضـد الـشعب
ـطـالبـة بضم الـكردي وانـدالع أزمة ا
ـــــا ســـــهّـل اإلطـــــاحــــة الـــــكـــــويت 
باجلمـهوريـة األولى في العام 1963
 وزاد من الـتـضـيـيق عـلى احلـريـات
الـعامـة واخلـاصة وانـتـهاج سـيـاسة

دكتاتورية إستبدادية.
 وبــــعـــد إنـــقالب  17 تـــمـــوز 1968
حُكـمت البالد بـاحلديد والـنار لـنحو
 35عــامــاً وشـهــدت خاللــهـا حــروبـاً
عـبـثـيّـة داخـلــيـة وخـارجـيـة أبـرزهـا
احلرب الـعراقـية  –اإليرانـية  1980

أصــبـح ضــرورةً وامــتــيــازاً  في آن
بـعد أن وصـلت العـمـليـة السـياسـية
الــــتي تــــأســــست بــــعـــد اإلحــــتالل
االمـريكي لـلـعراق في الـعام ?2003
إلى طـــريـق مـــســـدود واســـتـــمـــرار
ظاهرة انتشار السالح خارج الدولة
وتغـوّل جهـات ما دونهـا لتـصبح ما
فــوقـــهــا في ظـلّ نــظــامٍ يـــقــوم عــلى
احملـاصــصـة والـتـقـاسم الـوظـيـفـيي
ــؤتــمــر الــطــائــفـي واإلثــني.وكــان ا
أيضـاً فـرصة إلعـادة قراءة الـتاريخ
ــلــكي خــصــوصــاً  فـــتــرة الــعــهــد ا
وحــصــول الـعــراق عــلى اإلســتـقالل
حـــتى وإن كـــان شــكـــلـــيـــاً ودخــوله
َ تـــشــيـــيــد عـــصــبـــة األ حـــيث 
أساسات الدولـة العراقية  بـهياكلها
ـعــروفـة ودواويـنــهـا وقــوانـيــنـهـا ا
وتطـبيـقاتـها وخطـطهـا اإلقتـصادية

 خـصّص ملـتـقى الـرافدين لـلـحوار
مؤتمـره السنـوي لبحث إشـكاليات
الـدولـة الـعـراقـية ومـشـكالتـهـا بـعد
مرور  100 عام على تأسـيسها في
 23 آب 1921 بـــحـــضـــور رئـــيس
ــان اجلــمــهــوريـــة   ورئــيس الــبــر
وشـــخــصـــيــات ســـيــاســـيــة وازنــة
يـ والبـاحث ونخـبة من األكـاد

ــفـــكــريـن وذلك حتت عـــنــوان " وا
الــعـراق فـي مــائــة عــام : مــسـارات

مضطربة وأزمات متجددة".
ـؤتـمـر فــرصـة لـلـحـوار      وكــان ا
وتبـادل وجـهات الـنظـر واستـمزاج
اآلراء واإلســتــئــنــاس بــأفــكـار ذات
مـشـارب مـخـتلـفـة ومن شـخـصـيات
عــراقــيــة وعــربــيــة ودولــيـة تــمــثل
اجتاهات متنـوّعة فاحلوار لم يعد
ترفاً فكرياً أو نـزوة عابرة بقدر ما
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بيروت

الهـوّيات الـفرعـية تـصبح "قـاتلة" إذا
حتــولّـت من " تـــطــلّـع مــشـــروع" إلى
"أداة حـــرب" وهـــو مـــا انــفـــجـــر في
الـعـراق مـا بـعـد اإلحـتالل األمـريكي

وقاد إلى تطهير طائفي. 
ـلـك فـيــصل األول فـإن      وحــسب ا
الـبالد الـعـراقـيـة يــنـقـصـهـا الـوحـدة
ـلـيّـة والـدينـيـة وتـعاني الـفـكـرية وا
من اختالفات شيعية وسنية وكردية
"وأقلـيات غيـر مسلـمة" كمـا أسماها
وهو ما أطـلقت العـنان لهمـنظومة 9
إبريل/نيسان  2003ليصبح معياراً
ـسـؤولـيـات والـوظائف في تـوزيع ا
األمــر الــذي أضــعف هــيــبــة الــدولــة

. وعرّضها للتعو
لك فيصل     وإذا عدنا إلى مذكّـرة ا
األول  1932 فـــــــــهـي دعــــــــــوتـه إلى
الوطـنية الـصادقة  وجتـاوز الكتالت
ـشبّـعـة بتـقالـيد وأبـاطيل الـبشـرية ا
دينيـة وتشكـيل شعب سعى لـتهذيبه
وتـدريبـه وتعـلـيـمه وذلك أحد دروس
الـــتـــاريـخ وفـــلـــســــفـــته الــــتي عـــلى
العراقي وضعـها نصب أعينهم إذا
أرادوا إعادة بـناء الـدولة على أسس
مــوحّــدة وسـلــيــمــة مـعــيــارهــا حـكم
ـــواطـــنـــة واســـتـــقالل الـــقـــانـــون وا
القضاء واإلقـرار بالتنـوّع والتعددية

واحلق في اإلختالف. 
{ باحث ومفكر عربي
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القـائمـ على تـلك الفـضائـيات لـغرض
إثـــارة الــفــتــنـــة بــ الــنــاس ,فــكم من
موضـوع عـقـائدي خالفي قـد أو خـبر
مـلــفّق ,تــســبّب في حــصـول عــمــلــيـات
إرهـــابـــيـــة هــنـــا أو هـــنـــاك مـن بـــقــاع
سلم ,حصدت أرواح الـعشرات من ا
سـاك ,نـاهيك عـمّـا سـبّـبته األبريـاء ا
تــلك الـعــمـلــيـات اإلرهــابـيـة مـن إعـطـاء
اآلخرين من أصـحاب الـديانـات األخرى
صــــورة ســــوداء قــــاتــــمــــة عـن الــــدين
ـبـرر ـا أعــطى ا اإلسالمي احلــنـيف ,
ـوتـورين مـنـهم بـاإلسـاءة إلى لـبـعض ا
خـير الـبـشـر وسيّـد األنـام نـبيـنـا األكرم
محمد (ص) ,صاحب أكـرم وأنبل خلق,
الــذي حتـمّلَ أذىً لم يــتـحــمّــله نـبي من
قبله ,من أجل هـذه الرسـالـة السـمـاوية
ـبـاركــة الـسـمـحـة ,ومن ثمَّ لـيـأتي من ا
بــعـده مِن شــذاذ اآلفـاق لــيـخــرّبـوا هـذا
البـناء الـعظـيم الذي تـعمَّـدَ بتـضحـياته
وصـبـره وصـمـوده بـوجه طـغـاة قـريش
مدّة ثالثة وعشرين سنة ,وليحوّلوا كل
هذه الـتـضحـيـات إلى وسيـلـة لالنتـفاع
واالرتـــزاق عـــلى حـــســـاب أرواح وأمن
ن النـاس األبـرياء ,وليـأتِي من يـأتي 
اء الـعكر ,ليـتّهمـوا نبـيّنا يتـصيّدوا بـا
صلوات الـله علـيه وسالمه بأنه هو مَن
سَـنَّ اإلرهــــــاب وقــــــتـل اخملــــــالــــــفــــــ

وترويعهم!!.
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لذا ,فـهـذه دعـوة لـلـمـتـصـدّين من كـبـار
رجال الدين والعـلم من مختلف طوائف
سلمـ أن يؤدوا دورهم احلقيقي في ا
ـــســلـــمــ وغـــيــر حــمـــايــة اإلسالم وا
ــرتــزقـة ــســلــمـ مـن شـرور هــؤالء ا ا
أجـورين من الـذين يشـرفون عـلى تلك ا
ـلـيــئـة بـالــسم واحلـقـد الــفـضـائــيـات ا
والكـراهية ,والتي تـقوم بـنبش حوادث
ـاضي الــسـحـيق لـكي جتــعـلـهـا مـادة ا
ــســلــمــ وزرع الــشــحــنـاء لــتــفــريق ا
والبـغـضاء بـيـنهم ,وما يُـترجم عن ذلك
من ســفك لــدمــاء األبــريــاء فـي أصــقـاع
الـعـالم.. ويـجب أنْ ال يـقـفـوا مـتـفـرج

ومـكـتـوفي األيـدي أمـام هـذه الـظـاهـرة,
وال أن يـصــدروا بـ الــفـيــنـة واألخـرى
بـيــانـات الـشــجب واالسـتـنــكـار الـتي ال
د تُغـني وال تُسـمن من جوع ,أما هذا ا
الفضائي واإللكتروني الهائل الذي بات
مــتـــاحـــاً بـــيـــد كل الـــنـــاس عـــلى وجه

فـــحـــسب ,بـل عـــانت مـــنه الـــديـــانـــات
ـذابح األخرى ,فـكـلـنا سـمع وقـرأ عن ا
ــروّعـــة الـــتـي حـــصــلـت بـــ أبـــنــاء ا
ـسيحـية الثالث (الـكاثوليك الطوائف ا
والــبـــروتــســتـــانت واألرثــوذوكس) في
ــاضــيــة ,ومــا حــصــدته من الــقــرون ا
أرواح مـــئــات اآلالف من األبـــريــاء ,فال
نكاد جند ديانة من الديانات السماوية
تــــخـــــلــــو مـن االخــــتـالفــــات في اآلراء
واألفكار ب أتـباعها ,وليس اخللل في
الديـانة السـماويـة نفسـها (مـعاذ الله),
ا قد يحـصل اخللل واالختالف في وإ
ـسـألة فـهم الـدلـيل أو احلـكم في هـذه ا
أو تلك ,وهـو أمـر قـد قَـبِـلَهُ الـله تـعـالى
رسـلون وأشـاروا إليه على وأنبـياؤه ا
أنه حالة طبيعـية ال تدعو إلى التصادم
والتقـاتل والتـناحر ,فاألمـر متروك إلى
الـــله (عـــز وجل) فــــهـــو الـــذي يـــحـــكم
ويفصل ب خـلقه يوم الـقيامة ,خاصة
إذا مـــــا كــــانـت هــــذه األفــــكــــار واآلراء
وهو الـدينـيـة غايـتـهـا وهدفـهـا واحداً ,
نيل رضـا الـله تـعالى ,ولكن أنْ  يـتـخذ
الـبعض مـن رجاالت الـدين والـسـيـاسة
هـذه األمـور اخملـتـلف عـلـيـهـا كـمادة أو
ناصب سُلّم للوصول واحلصول على ا
ـادية, ـكاسب ا ـغا وا السـياسـية وا
عــلى حــسـاب أرواح الــنــاس األبــريـاء,
فعـند ذلك ال بـدّ من وقـفة جـادة من قبل
تـصدّين لألمـور الدينـية والـسيـاسية ا
في هــذه األمـــة; لـــيــقـــطـــعــوا دابـــرهــا
ــنــعــوهــا من الــتــمــادي فـي غــيّــهـا و
وأهـدافـهـا وأجنـداتـهـا اخلـبـيـثـة.. فمن
مــــجــــمـل مــــا نــــراه الــــيــــوم مـن تــــلك
سمومة ,جند الفضائيات التسقيطية ا
أنـــهـــا فـي األعمّ األغـــلب تـــنـــقـــسم إلى
: فـقسم مـنهـا يتـبع اجلمـهورية قسـم
والقسم اإلسالمية الـشيعـية في إيران ,
مـلكة الـعربـية السـعودية اآلخر يـتبع ا
ـذهب الـوهـابي ,إذ جند الـتي تـدين بـا
أنَّ التـسابق قـد وصل أوجّه ب هـات
الـفــئـتـ من الــقـنـوات الـفــضـائـيـة في
ـسلمـ وزرع الفـتنة النـيل من وحدة ا
والضـغيـنـة بيـنهم ,من خالل استغالل
حـــوادث أو حـــاالت حـــصـــلت في وقت
مبكر من ظهور اإلسالم ,وقد أكلَ الدهر
عـلـيـهـا وشـرِب ,ولـيس لـلـمـسـلمـ من
األجيـال الالحقـة يـد أو ذنب فيـها وفي
حـدوثــهـا ,ولــكـنــهـا اســتُـغــلّت من قـبل

ولـعـوائـلـهم ,عـلـمـاً أنَّ هــذه الـفـضـائـيـة
ـوَّلـة من دولـة يـقول وغـيـرهـا الـكـثـيـر 
نــــظـــــامـــــهــــا أنـه يــــتـــــبع مـــــذهب أهل

البيت(عليهم السالم)!!.
إذن فالـذي يتـبيّن لـنا من خالل أجـندات
بعض الـفضـائيـات السُنـية أو الـشيـعية
التي تبث سموم التسقيط والفرقة ,أنها
مــرتـبـطــة بـأجـنـدات ســيـاسـيــة ال يـعـلم
مــداهـا ومــبـتـغــاهـا ســوى الـله تــعـالى,
وإنـــهـــا ال تــهـــدف من وراء بـــرامــجـــهــا
وحـلـقـاتـهـا الـنـقـاشـيـة أنـهـا تـهـدف إلى
تـقـو عـقـيـدة الـنـاس من االنـحـراف أو
ا هدفـها الـرئيس هو تـعميق الزلل ,وإ
الهوّة والفرقة والتناحر ب أبناء الدين
الواحد ,علماً إنَّ االختالف ليس عيباً أو
شـينـاً إذا كـان حاصـالً ب أتـبـاع الدين
الـواحـد ,فـالــنـبي األكـرم (صــلـوات الـله
عــلـيه وسـالمه عـلــيه وعــلى آله) يــقـول:
اختالف أمّتي نعمة ,ومن قبله أشار إلى
هــذا األمـر الــله –جَلَّ وعال- في مــحــكم
كتـابه اجملـيد ,حيـنـما قـال وقوله احلق:
((يَـا أَيُّـهَـا الـنَّـاسُ إِنَّـا خَـلَـقْـنَـاكُمْ مِنْ ذَكَـرٍ
وَأُنـــثَى وَجَــعَــلْــنَــاكُـمْ شُــعُــوبــاً وَقَــبَــائِلَ
لِتَـعَارَفُوا إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِـنْدَ الـلَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ
الــلَّهَ عَـلِــيم خَـبِــيـر)) احلــجـرات/ ,18أي
ثّل حـالة صحية, عنى أنَّ االختالف 
فـــــمن خـالله تـــــتالقـح األفــــكــــار واآلراء
والــنـــظــريـــات لــلـــوصــول إلى الـــهــدف
ــنـــشــود وهـــو رضــا الـــله ســبـــحــانه ا
وتـعـالى ,ومـا يــتـخــلل ذلك من تــنـشـيط
لـلعـقـول واألفكـار وإحـيـاء للـعـلوم ,ال أنْ
يـتــحـوَّل هـذا االخـتالف إلـى نـقـمـة جتـرّ
ــصــائب كــمـا وراءهــا اآلالم واآلهـات وا
حــصلَ ويـحــصل في الــعــراق مـنــذ عـام
 2003من عــمـلــيـات الـتــفـخــيخ والـذبح
والقتل والتي كـان النصيب األوفـر منها
من حـصـة أبـنـاء الطـائـفـة الـشـيـعـية من
النـاس األبريـاء البـسطاء ,الذين ال نـاقة
لهم وال جـمل في مـا يحـاك في الـدهالـيز
ــظـلــمـة ,والــذين يـعــتــبـرون والــغـرف ا
ـسلـمـ السُـنّـة أو غيـره من الـطوائف ا
والديانات إخـوتهم في الدين أو الوطن,
فتصاهروا معهم منذ مئات السن ,ولم
ـذهـبـية, يـعـرفـوا مـعـنىً لـلطـائـفـيـة أو ا
ال وما ولكنها السياسة اللعينة وحب ا
تـخـلّـفـانه من ويالت ومـصـائب وتـنـاحر
وسفك لـلدمـاء.. علـماً أنَّ هـذا األمر ليس
ــســلــمـ ولــيــد الــيــوم ,وال إنه عــنــد ا

ـرجـعـيــات الـشـيـعـيـة والـتي أصـدرت ا
فتاوى في ذلك الوقت حترّم فيها العمل
في وظـــائف الــدولــة; ألســـبــاب عــديــدة
ــرّ به الــشــعب من ــا كــان  تــتــعــلـق 
ظـروف الــظـلم واالضـطــهـاد عـلى أيـدي

دول االحتالل.
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هم عندنا في ذلك ,هو أنَّ تسنّم بعض ا
رجـاالت الشـيـعـة للـمـناصـب العـلـيا في
الـبـلـد قـد أثـار الـعـديـد من رجـال الـدين
ورجـال الــسـيـاسـة في كــثـيـر من الـدول
القـريبـة أو البـعيـدة من العراق ,وحتى
ـذهب الــشـيـعـي نـفـسه, الـتـي تـدين بــا
وألسـباب عـديـدة ال مـجال لـذكـرها اآلن,
األمـــر الـــذي دعـــا تـــلك الـــفـــعـــالـــيـــات
السياسية والديـنية إلى بذل الكثير من
األمــوال لـتــمـويل بــعض الـفــضـائــيـات
ـشـبـوهـة لـتـعمـل عـلى تـشويـه صورة ا
ذهب الشيعي وزرع الفرقة ب أبنائه ا
ـذاهب األخرى ,بل وحتى وب أبـناء ا
ذهب نفسه ,فقد استوقفني ب أبناء ا
مـوقـف إحـدى الـفـضــائـيـات الـشــيـعـيـة
عـروفة ,خالل أيام تـظـاهرات تـشرين ا
والتي انطلـقت في احملافظات الـشيعية
ضد الظلم والفـساد الذي حلق بهم قبل
غـيـرهم من أبــنـاء احملـافـظـات األخـرى,
فهذه الفضـائية الشيـعية كانت حترّض
ـتــظـاهـريـن الـشــيـعــة عـبـر عــلى قـتـل ا
ــظـهـر تــشـويه صــورتـهم وإظــهـارهم 
ـفسـدين!! على الرغم من أنَّ الفاسـق ا
ــتــظـــاهــرين هم من أغـــلــبــيــة هـــؤالء ا
الشبـاب العزّل الـذين خرجوا لـلمطـالبة
بأبسط احلقوق اإلنسـانية التي حُرموا
اء والكهـرباء والوظيفة منها وأهمـها ا
الــــتي تــــؤمّن لــــقــــمــــة الــــعــــيش لــــهم

منذ العام  2003  وإلى يومنا ,تمارس
بـعض الـفـضـائـيـات الـطـائـفـيـة عـمـلـية
نـهـجة لـتـسقـيط الـطائـفة مـبرمـجـة و
الـشـيـعـية ,بـخـاصـة التـي في الـعراق..
ومن هـذه الـفـضـائـيات مـن تخـتـلف مع
ومنـها الـشيـعـة في الـعقـائـد والـفروع ,
فــضـائــيـات شـيــعـيــة تـعــمل عـلى ذلك,
سواء أكانت ال تدري أم كـانت متقصدة
في ذلك ,ومن خـلـفـها أجـنـدات مـعـيّـنة,
فـــتـــلك الـــفـــضـــائـــيــة حتـــاول الـــنـــيْل
واالنــتـقــاص من الـعــقـائــد الـشــيـعــيـة,
وأخـرى تـعـمل عـلى تـكـريس الـقـضـايـا
الــدخـيــلـة عــلى الــطـائــفـة ,وعـدّهـا من
ــؤكــدات الــعـــقــائــديــة ــســلّــمـــات وا ا
شـاهد الشـيعـية ,ويُخـيّل للـمتـابع أو ا
أنَّ كِال الــطــرفــ يــصــبّــان في بــوتــقـة
واحـدة ,وهي زعــزعــة أركــان الــوحــدة
اإلسالمـيــة بـ أبـنــاء الـدين اإلسالمي
الـــواحــد ,ونـــشـــر الـــفـــرقـــة واحلـــقـــد
ناطق والكراهية بينهم ,وال سيما في ا
ـوغرافي من التي تـتكـون من خـليط د
ــذاهب اإلسالمــيـة ,وال سـيــمـا شــتى ا
الـعـراق.فـقـد فـرضَ تـغـيـيـر الـنـظـام في
الـــعــــراق في عـــام  2003جـــمــــلـــة من
تـغـيرات والـتي حـدثت في هـذا البـلد ا
ألول مرة مـنذ مـئات الـسن ,فقـد تبوّأ
ـناصب الـعلـيا السـيـاسيـون الشـيعـة ا
ومـراكـز الـقـرار في هـذا الـبـلد ,بـعد أن
كانت أغـلبهـا حكـراً على أبنـاء الطـائفة
السُنّية وغيرهم... وذلك ألسباب عديدة
ئات السن من أهمها خضوع البلد و
لـسـلــسـة من االحـتالالت ,والـتي كـانت
تــعــمل عــلـى زرع الــفـرقــة بــ أبــنــائه
كشرط من شروط بقاء ودوام احتاللها,
فضالً عن أسباب أخرى تـتعلق ببعض
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بغداد

ــــخــــتـــلـف أعـــمــــارهم ـــعــــمـــورة ,و ا
وأجــنـــاســـهم وأعـــراقـــهـم ومــذاهـــبـــهم
وديــانـاتــهم.. كــمـا إنَّ عــلى احلـكــومـات
, عنية بـاألمر أن تترك خالفاتـها جانباً ا
وأن تعـمل على إيـقاف بث هـذه السـموم
القاتلـة للناس ,إنْ كانت حقّـاً كما تدّعي
أنــهــا تــتــبع هــذا الــدين احلــنــيف ,وأنْ
ـفـاحتة تـكثّـف جهـودهـا الـدبلـومـاسـية 
بــعض الـدول األجـنــبـيــة الـتي اتــخـذهـا
هــؤالء مـقــرّاً لـهـم في بث تــلك الـســمـوم
الـــطــائـــفـــيــة ,والـــعــمل عـــلى حـثّ تــلك
الـفضـائـيـات وغيـرهـا عـلى بث الـبرامج
التـي من شأنـها مـحـو الصـورة الـسيـئة
الــــتـي رســــمــــهـــــا بــــعض احلـــــاقــــدين
, ـــســلــمــ ــأجـــورين عن اإلسالم وا وا
وبــيـان الـصــورة احلـقـيــقـيـة الــنـاصـعـة
لـــديــــنـــنــــا احلـــنــــيف.. دين الــــرحـــمـــة
واإلنــســانــيــة.. الــدين الــذي ضــحّى من
ـا تضـحـيات ,ومن أجلـه النـبي (ص) أ
بـعــده سـبـطه اإلمــام احلـسـ (ع) الـذي
قـــال قــولــته الــشــهـــيــرة في ذلك الــيــوم
الصـعب الـرهيـب الذي عـزم فيـه الطـغاة
عـلـى سـفك دمه الــطـاهــر الـنـقي ,إذ قال
(ع): (إنْ كـان دين مـحـمـد لم يـسـتـقم إلّـا
بقـتلي ,فيـا سيـوف ويا رمـاح خذيني)..
ألهـذا الـذي يحـصل الـيوم ضـحّى اإلمام
احلـــســـ (ع) بــدمـه وبــأهـل بــيـــته ,بل
ـثل هذا الذي وحتى بأطـفاله الرضّع!? أ
نراه اليوم من تشـويه وتضليل وتزييف
لـلـمـبـاد واألهـداف اإللـهـيـة اإلسالمـيـة
!?..كـلّا ,وألف كّال.. احملمـديـة احلسـيـنيـةّ
فـالــذي نـراه الـيـوم لـيس اعــتـبـاطـيـاً أو
.. قـطـعــاً أنَّ من وراء هـؤالء أيـادٍ عـفــويـاً
إجـرامـيــة خـبـيـثـة ,تـريـد أن حتـوّل هـذا
الـدين احلـنيف إلـى ألعـوبـة وأضـحـوكة
بأع الـناس.. وبالـتالي يحـصل النفور
منه ,ومن ثم الوصول إلى محوِهِ نهائياً
من الوجود.. وحاشى لله أنْ ينال هؤالء
ومن ورائــــهم مـــرادهم ,مـــا دام هــــنـــاك
يـعـرفون مـسـلـمـون حـقـيـقـيـون واعـون ,
الــكُـنْه احلــقـيــقي لـلــرسـالــة الـســمـاويـة
احملمـدية األصـيلـة.. ولكن شـديد خـوفنا
هو من الـسذج الـبسـطاء الـذين ينـعقون
مع كل ناعق ,وينجرفون مع أدنى تيار..
فـالــله الــله بـالــدين ووحـدته.. الــله الـله
بـالـوطن ووحـدته.. الـله الـله بـالـشـعوب

اإلسالمية ووحدتها.
والله من وراء القصد..

بـسـبب تفـاقم االزمـات الـسـيـاسـيـة واالمنـيـة واالقـتـصـاديـة وانتـشـار الـبـطـالة 
اندلـعت انـتفـاضة شـعبـية عـارمة في ـواطنـ  قـدمة الى ا وانعـدام اخلدمـات ا
ـواطــنـ تـشــريـن أول (أكــتـوبــر) مـن عـام  2019 واحـتل مــئــات اآلالف من ا
هـمـش أمـاكن مـهـمة في بـغـداد ومـحافـظـات اجلنـوب لـلـمطـالـبة احملـرومـ وا

بإسقاط النظام السياسي واحزابه .
وبــالـرغم من مــواجـهــة الـشــبـاب الـثــائـر بــالـقـمـع الـوحـشـي والـرصـاص احلي
واالعتـقاالت واخلطف والـتعذيب اال ان االنـتفاضـة أجبرت رئـيس الوزراء عادل
هـدي عـلى االستـقـالة وجـرى اختـيـار السـيـد مصـطـفى الكـاظـمي بديالً عـبـد ا
ـفـوضيـة وقـانون انـتـخاب ـدة سـنة  ريـثـما جتـري انـتـخابـات مـبكـرة  مـؤقتـاً 
ـنـتـفـضــ من ابـنـاء الـشـعب الـعـراقي جـديـدين  و ذلك عــلى وفق مـطـالب ا

النجباء.
 لم تنـجح حكومـة الكـاظمي في اتخـاذ أي خطوات مـهمـة لتحـس الوضع في
الــعـراق  او تـغـيـيــر وجـهـة نـظـر الـشــارع جتـاه الـنـظـام الــسـيـاسي . وفـشـلت
يلـيشيات الوالئية  احلكـومة في احلفاظ على األمن واالستـقرار  أو مواجهة ا
تظـاهرين واحملتجـ الى العدالـة . بل تمادت هذه كمـا فشلت في تقـد قتلـة ا
يليشيات في قتل واعتقال العشرات من الناشط السياسي وتعذيبهم .  ا
لــقـد أصـبـح الـعـراق عــالـقًـا في ركــود سـيـاسـي واقـتـصــادي وامـني  نـتــيـجـة

تحدة و إيران . خضوعه  للحليف الرئيس الواليات ا
ـنـظـور الــسـيـاسي واالمـني ال تـزال مـنـظــومـة احلـكم في الــعـراق  هـشـة مـن ا

واالقتصادي  بعد عقدين من الفساد والصراع على السلطة والثروة 
وتأتي االنـتخابات احلـالية فـرصة ذهبيـة الولئك الذين يـطمحون في تـقد نظام
ـتطلبـات الشعب  اكـثر من استجـابته للـضغوطات والـتأثيرات حكم يسـتجيب 
اخلارجـية . اواتخاذ خطوات حاسمة في حتـقيق السالم اجملتمعي واالستقرار

قراطية قابلة للحياة .  كن حتقيق د السياسي  وبدونهما ال 
ـال هــذه االنـتـخــابـات ضـروريــة لـلـجــمـيع لـو جــرت بـشـفــافـيـة وبــدون تـدخل ا

السياسي  او التهديد بالسالح او التزوير .
ـرجـعيـة الديـنيـة والـسيـد   الكـاظـمي يتـطلـعـان إلى مشـاركة واسـعة كـما ان ا

وفاعلة النقاذ العملية السياسية بالبالد.
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ــتـأزم   ان اجـراء االنــتــخــابـات فـي هـذا الــوقت  حــيث الــوضع الــداخــلي ا
والنزاع االقليمي على اشده  يجعل مستقبل العراق في غاية اخلطورة .

وان اي خـلـل يـعـتــرضـهـا سـيــفـجـر كـل الـتـنــاقـضـات والــصـراعـات الــداخـلـيـة
واخلارجية .

ـشــهـد  ان اصــرار االحـزاب والــتـكــتالت الـســيـاســيـة اخملــتـلــفـة عــلى بـقــاء ا
السـياسي عـلى وضعه احلـالي دون تغـييـر جذري من خـالل اعادة انتـاج نفس
نـظومة الـفاسدة واحملاصـصاتيـة . اوالتدخل الـسافر فـي نتائج االنـتخابات  ا
سـيـؤدي الى مـخاطـر كـبـيـرة على مـسـتـقـبل الـبلـد من خالل الـغـضب الـشـعبي

ستمرة . تصاعد  وخيبة االمل ا ا
خصـوصا وان هناك صـراعات عميـقة متجـذرة تنذر بـتفجر الـوضع السياسي
ـيــلـيـشـيـات الـوالئـيـة في الــتـأثـيـر عـلى نـتـائج الــعـام  وهـنـاك من يـحـاول زج ا

االنتخابات للهيمنة على مجلس النواب القادم وفرض ارادات خارجية عليه !
ان اي تزويـر لالنتـخابـات او التـأثيـر عـليـها بـقوة الـسالح سيـؤدي الى فوضى

الحتمد عقباها .
ـرة . وان مــثل هـذا   لـكــون الـشــارع مـازال يـغــلي وسـوف لـن يـسـكـت هـذه ا
ؤكد ان الشعب سينتفض الوضع سـيجعل العراق على صفيح ساخن  ومن ا
مـرة اخرى  وبـقـوة  ولن يـهدأ حـتى يـسـقط العـمـلـية الـسـياسـيـة الـقائـمـة بكل
رمـوزهـا . وعـلـيه فـان االنـتـخـابـات احلـالـيـة سـتـكـون فـاصـلـة وحـاسـمـة لـيس 
تنافسة فقط  بل هي الفـرصة االخيرة للنظام السياسي لالحزاب والـتكتالت ا
ـسـلـحـة عـلى اخـتالف الـقـائم بـرمـته .فـعـلـى اجلـمـيع وخـصـوصـا الـفـصــائل ا
تـسمـيـاتهـا وانتـماءاتـهـا جتنب ايـة تدخالت اوخـروقـات في العـملـيـة االنتـخابـية
دعـوم من قوى دولية فاعلة سوف لن يكون .وبعـكسه فان االنقالب العسكري ا
ــقـبـول مــوقـتـا ريــثـمــا يـتم االعـداد لــدسـتـور مـســتـبـعــدا . بل سـيــكـون احلل ا

رة . وانتخابات جديدة على وفق النظام الرئاسي هذه ا
ان بـقـاء الـنظـام واحـزابه وتـكتـالته وميـلـيـشيـاته عـلى وضـعه احلـالي سوف لن
يـكـون مـقــبـوال  المن الـشـعب وحـده بـل من كـثـيـر من الــقـوى اخلـارجـيـة الـتي
حتاول تـسك االوضاع في الـعراق وابعـاده عن النفوذ االقـليمي . فـالتوازنات

الدولية واالقليمية احلالية لم تعد كما كانت سابقا .
بكرة ستكون الفرصة االخيرة للجميع . وهكذا فان االنتخابات ا

rO «d « r œ«

بغداد

…dO _« W dH « U U ≈

…dJH « W ËœË W Ëb « …dJ
كـل اجملــتــمـعِ ويــؤدي إلى اســـتــمــرارِ

.( الوضعِ الذي نحنُ عليهِ (ال قدَّرَ اللهُ
( × رفضُ أيُّ مـرشحٍ (فـردٍ حـزبٍ كـتـلةٍ
ـا ال يـستـطيعُ فـعـلَهُ ال حالـياً يـتعـهدُ 
وال مستقـبالً ألنَّ تعهدَهُ دلـيلُ محاولتهِ

. َ خداعِ الناخب
( × رفضُ أيُّ عـنوانٍ (فـردٍ حـزبٍ كـتـلةٍ
ــجـــدُ األشــخــاصَ مـــحــاوالً تـــبــريــرَ
أفــعـالــهِم ومـواقــفـهِم جتــاهَ الـقــضـايـا
العامـةِ وحاجاتِ نـاخبيهِم ألنَّ احلقَّ ال
يـعــرفُ بـالـرجــالِ اعـرفِ احلقَّ تـعـرفُ

. رجالَهُ
( × رفضُ أيُّ مـرشحٍ (فـردٍ حـزبٍ كـتـلةٍ
سَـبقَ وأنْ تعـهدَ بـبـرامجهِ اإلنـتـخابـيةِ
ـواثيقَ لم يستطـعْ حتقيقَها السابقةِ 
ومـهـمـا كـانتْ األسـبابُ ألنَّـه كان يـجبُ

ـهــمـةِ َ والـوظــائفِ ا ــدراءِ الـعــامــ وا
التـي لهـا تأثـير عـلى السـياسـةِ العـامةِ
واطنِ لـلدولـةِ وعـلى تـلـبيـةِ حـاجـاتِ ا
من خاللِ دراســةِ أهــلـيــةِ شـاغــلي هـذهِ
ناصبَ الـعلميـةِ واإلداريةِ واالخالقيةِ ا
ـقـصــرِ واسـتـبــعـادِ غـيـرِ ومــحـاسـبــةِ ا
ــــؤهَّلِ ووضعِ مــــعــــايـــيــــرَ مــــحـــددةٍ ا
ـنـاصبِ ومـوضــوعـيـةٍ لـشـاغــلي هـذهِ ا
ـا ــواقعِ والـعــملِ عـلى تــنـفـيــذِهـا  وا
يُــحـقـقُ مـبــدأ تـكــافـؤ الــفـرصِ جلــمـيعِ

. َ العراقي
( × رفضُ أي مـرشحٍ (فـردٍ حـزبٍ كـتـلـةٍ
يتكـلمُ عن تعييـناتٍ أو منـافعَ وقتيةٍ أو
َن يُــنـاصــرهُ رفــضـاً مــنــاصبَ تُــعـطـى 
قاطـعاً ألنـها سـمة من سـماتِ اإلنـهيارِ
وغيابِ الـعدالةِ مِمَّـا يعودُ بـالدمارِ على

الْـأَلْـبَـابِ لَـعَـلَّـكُمْ تَـتَّـقُونَ ( (179الـبـقرة
فـسدينَ القـصاصُ من كل الـفاسـدينَ وا
وبـــجـــمـــيـعِ درجـــاتِـــهم ومـــنـــاصـــبِـــهم
ومـسمـيـاتِهم (اسـتـعادةُ ثـرواتِ الـعراقِ

.( نهوبةِ ا
× وَأَوْفُــوا بِـــالْــعَـــهْــدِ ـ إِنَّ الْـــعَــهْـــدَ كَــانَ
رشحُ مَسْـئُولًا ( (34االسراء إذا كـانَ ا
فرداً يعـرضُ برنامـجَهُ وبالتـفصيلِ ماذا
يريدُ أنْ يـفعلَ بـكلِّ نشاطٍ أو وزارةٍ وإذا
كانَ (حزب كـتلة) فيـقدمُ برنـامجاً كامالً
يـــعــرضُ فـــيـهِ كلَّ االســـتــراتـــيـــجـــيــاتِ
عاجلاتِ الالزمـةِ للقضاءِ والعملـياتِ وا
فسدينَ والـنهوضِ بكل على الفسـادِ وا
ـا يـعـودُ بــالـنـفعِ عـلى كل الـقــطـاعـاتِ 

. العراقي
× وَأَوْفُــــوا الْــــكَــــيْـلَ إِذَا كِــــلْــــتُمْ وَزِنُــــوا
بِـالْــقِـسْــطَـاسِ الْــمُـسْــتَـقِــيمِ ـ ذَــلِكَ خَــيْـر
وَأَحْـــــسَـنُ تَـــــأْوِيـــــلًـــــا ( (35االســـــراء
) يجبُ أنْ نؤكدَّ على َ (ناخـب كمواطن
) أنْ َ (فــرداً حـــزبــاً كـــتــلــةً ــرشـــحــ ا
ــبـدأ تــكــافـؤ الــفــرصِ لـكل يـلــتــزمـوا 
َ وفي كل شيءٍ (الـتـعـيـيـناتُ الـعـراقـيـ
(.... ــنــاصـبُ  الــهــبــاتُ االســتــثــمـارُ ا
وصـوالً إلـى تـوفـيــرِ رغـدِ الـعــيشِ ولـكل

. َ العراقي
× التَّعلـيمُ القضاءُ الـصحةُ أيُّ برنامجٍ
انــتــخــابـيٍّ (فــرد حـزب كــتــلــة) مــاهي
استراتيـجياتُهُ للنـهوضِ بروحِ اجملتمعِ
. وكيفـــيةِ عالجِ أمراضهِ وجَسرِ فَجواتهِ
× الــروحُ الــوطــنــيــةُ الــوالءُ االنــتــمـاءُ
لــلــعــراقِ وكــيـــفــيــةُ إعــادةِ تــرمــيــمِــهــا
نـيعَ والسورَ وصيانـتِها لـتكونَ الـسَّدَّ ا
الــعــالـيَ حملــاربــةِ كـلِّ األفــكــارِ والـــقــيمِ
ــمــارسـاتِ الــدخـيــلـةِ عــلى اجملــتـمعِ وا
العـراقي (يجبُ أنْ يـتضـمَّنَـها الـبرنامجُ

.( االنتخابيُّ
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× إعـادةُ الـنظـرِ بـكل الـدرجـاتِ اخلـاصةِ

مــــــواطنٍ وهـي أنَّ حــــــقَّهُ وفــــــرصــــــتهُ
ـكنُ التـجاوزُ علـيها مِن محـفوظة وال 
قــبـلَ أي شـخـصٍ عــلى مــبــدأ إخــتــيـارِ
) ألي وظيـفةٍ ـؤهلِ األصلحِ (الـشخصِ ا
مـهـمـا كـانَت بـسـيطـةً وصـوالً إلى أرفعِ

. منصبٍ في الدولةِ
lOL'« ‚uI

( مِمَّا يقعُ عـلى عاتقِ كل مواطنٍ (ناخبٍ
عـــــراقيٍّ أصـــــيلٍ بـــــاحثٍ عـن وطنٍ آمنٍ
يحفظُ حـقوقَ اجلمـيعِ أن يطلبَ من أي
) يُروجُ لـنفسهِ مرشحٍ (فردٍ حـزبٍ كتـلةٍ
ــقـــبــلـــةِ أنْ يــقــدمَ في االنـــتــخــابـــاتِ ا
برنامجُه اإلنتخابيُّ وبالتفصيلِ إبتداءً
من الـسـيرةِ الـذاتـيـةِ الى أدقِّ تـفـاصيلِ
اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتِ والـــســـيـــاســاتِ
ـبـــعـــهــا واإلجــراءاتِ الـــتي ســـوفَ يـــتـَّ
ـركزيةِ هـمةِ وا للـتَعاملِ معَ الـقضـايا ا
ـواقفِ وكــيـفــيـةِ مـعــاجلـةِ األخــطـاءِ وا
والفـسادِ وغيـرِها من خاللِ الـعملِ على
بنـاءِ وعيٍ مـجتـمعيٍّ ورؤيـةٍ اجتـماعـيةٍ
مـــوحــــدةٍ (هـــنـــا يَـــبــــرزُ دورُ الـــنـــخبِ
والـوجـهــاءِ وشـيـوخِ الـعـشـائـرِ ورجـالِ
( ـواطنَ (الــنـاخبَ ) مـفـادُهــا أنَّ ا الـديـنِ
ــانِ الـــقــادمِ يــطـــلبُ من عـــضـــو الــبـــر
ـــــرشـحِ احلـــــالـي) بـــــشـــــكـلٍ واضحٍ (ا

وبصوتٍ قويٍ ما يأتي: 
× وَلَــكُمْ فِي الْــقِـصَــاصِ حَـيَــاة يَـا أُولِي

# االنـــتـــخـــابـــاتُ احلـــرةُ الـــنـــزيـــهـــةُ
والـشـفـافةُ هـي أداةُ الشـعبِ لـلـتـغـيـيرِ
وإنــفــاذِ الــقـانــونِ وحتــقـيقِ الــعــدالـةِ
ــسـاواةِ وتــأصـيلِ مــبـدأ واحلــريـةِ وا
ِ الـتـداولِ الـسـلمي لـلـسـلـطـةِ وحتـس
نوعيـةِ احلياةِ وتـرسيخِ ركائـزِ النظامِ

. قراطيةِ وبناءُ الدولةِ والد
اإلنسـانُ يتـبنَّى ويَـدعمُ ويعـززُ الفـكرةَ
التي تَعودُ عـليهِ بالنَّـفعِ فأنتَ تشتركُ
معَ صديـقكَ في مشـروعٍ وتخصصُ لهُ
ــالَ وتـعــملُ عــلى الــوقتَ واجلــهــدَ وا
إجنـــاحهِ ألنَّهُ يــــعـــودُ بـــالـــنـــفعِ عـــلى
ــشــروعُ ; فـــإذا كــان هـــذا ا ِ الــطـــرفــ
ـديــنـةٍ أو جملــمــوعـةِ أشــخــاصٍ  أو 
  فـالنـاسُ تؤيدُ محـافظـةٍ أو مقاطـعةٍ
ـارسـةٍ أو وتـبـاركُ كلَّ مـشـروعٍ  أو 
نــشــاطٍ يـعــودُ بــالـنــفعِ عــلى اجلــمـيعِ
وبـدونِ تـمـيـيزٍ فـالـدولـةُ فـكـرة ولـيكنْ
اجلمـيعُ مؤيـداً وداعماً ومـتبـنيـاً لهذهِ
الـفـكرةِ والـتي يـجب أنْ تـعـودَ بـالـنفعِ
عـلى اجلـمـيعِ ويـكـونُ هـنـاكَ مـعـايـيراً
وإجراءاتً مـحـددةً وواضحـةً وشفـافةً
ِ اخلــدمـاتِ ومـبـدأ لــلـعـدالـةِ فـي تـقـد
َ ـواطـن َ جـمـيعِ ا تـكـافـؤ الفـرصِ بـ
لــتـــكنْ هـــذه الــدولـــةُ اخلـــيــمـــةَ الــتي
. كلُّ هذا يجبْ أن يستضلُّ بها الشعبُ
يــتـحـولَ إلى قــنـاعـةٍ راســخـةٍ لـدى كلّ
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بغداد
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ــــانِ أن يــــقـــدمَ عــــلــــيهِ كــــأضــــعفِ اال
 . استقالتَهُ

( × رفضُ أيُّ مـرشـحٍ (فـردٍ حـزبٍ كــتـلـةٍ
يوظفُ مواردَ الدولةِ للدعايةِ االنتخابيةِ

. ويعملُ على إساءةِ استخدامِ السلطةِ
( × رفضُ أيُّ مـرشـحٍ (فـردٍ حـزبٍ كــتـلـةٍ
ـبدإ (احلريـةِ العدلِ الـنزاهةِ اليعملُ 
) والتداولِ الـسلمي سـاواةِ الشـفافيـةِ ا

. للسلطةِ
ـوجـهـةُ وغيـرُ الـنـزيـهةِ # االنـتـخابـاتُ ا
ـــــكـــــمــــمـــــةِ هي أداةُ الـــــفــــاســـــدينَ وا
َ عن القـانونِ لالستيالءِ على واخلارج
الِ ـنـاصبِ ومـقـدراتِ الـدولـةِ ونهـبِ ا ا
العامِ وإهمـالِ حاجاتِ األفرادِ والـتمييزِ
ـقـراطـيةِ وتـدمـيـرِ ركـائـزِ الـنـظـامِ والـد

. واختطافِ الدولةِ

مديرية االحوال واجلنسية واجلوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الرصافة 

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
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ادة (٢٢) ـديرية بطـلبه استنـادا الى احكام ا من تـاريخ النشر وبـعكسه سوف تـنظر هذه ا
عـدل على ان يـكون الـنشـر باسم مـدير من قانـون البـطاقـة الوطـنيـة رقم (٣) لـسنـة ٢٠١٦ ا

اجلنسية احملترم.. مع التقدير .
¡«uK «

 w FJ « ÍbM  ÷U —

W U Ë Ø ÂUF « d b*«

WOHzUD « UOzUCH «



r UF « ”Q  UOHB

6

 ‰Ë_« ÂuO « ZzU  sKF  …dzUD « œU%≈

WO UA « Í—Ëœ s

ا تـاتي في ظـروف معــــــــقـدة 
فـي ذلك الـــــنـــــقل الـــــتـــــلـــــفــــازي

ضطرب. ا
ÊUM  V M

اليختـلف على ان منتـخب لبنان
تـــطــــور في الـــفــــتـــرة االخـــيـــرة
وســـيــــلــــعب الــــيــــوم مــــكـــتــــمل
الـصـفوف بـعـد التـحـاق الثالثي
جــورج مــلــكي  وبــاسل جــرادي

وربيع عكاب
ويقدر اهـمية نـتيجـة اليوم على
مـوقـفه  وبـامـكـانه ان يجـعل من
منتخبنا  يعاني  كما حصل مع
كــوريــا عــنــد خــسـر فـي الــثـوان
االخــيــرة بـعــدمــا وقــــــــــف نـدا
لـلـكـوريـ وانه ســيـلـعب الـيـوم
بـــــحــــــــــــــظــــوظ مــــتــــســــاويــــة
لنـظـــــــــيـره وكل منـهمـا بنـقطة
ـــــو قـع اخلـــــامس لـــــكـــــنـه في ا
وبـالشــــــــك ورغم صــــــعــــــوبـــــة
ـهـمـة لكـنـه  سـيـلعـب بـروحـية ا
الـــفـــوز وحتـــمل حـــمل الـــلـــقـــاء
لالبـقــاء عــلى امــاله في الــتـاهل
والنه في وضـع فــنـي مـــخــتـــلف
تـــمـــامـــا  ويــريـــد كـــســـر عـــقــدة
نـتخب الـوطني نتـائجه  امـام ا
في اهـم مــــنــــافــــســــات كــــرويــــة
ـتلك اكثـر من عنصر بينـهما و

سيدعم قوته.
ـنــتــخــبــ قـد  وكــانت بــعــثــة ا
وصـلـتـا الى الـدوحـة اسـتـعدادا
خلـــــوض مــــو اجـــــهــــة الـــــيــــوم

اخلطرة عليهما سوية.

ســكـة االنـتــصـارات وسط تـرقب
اليــ من ابــنــاء الــشــــــــــعب ا
الــعــراقي الــذي ســيــــــــــــفـرض
عــلى نــفـــسه الــتــواجــد في اي
مــكــان خـارج الــشــــــــــوارع
تــــــتـــــاح  لــــــهم فــــــرصـــــة
باراة  التي مشاهدة ا

الـنـتـيجـة عـبـر التـفـوق في لـقاء
اليوم التحدي احلقيقي ويتفهم
الالعــبــ اهـمــيــة تــقـد االداء
ــمــيــز لــلــخــروج مـن مــشــكــلـة ا
النـتائج السـلبيـة  والعودة الى

ــيــداني الــغــائب امـام الــذكـاء ا
ايــران من اجل حتـــقــيق الــفــوز
ــتـتــظــر ومــهم  احلــفــاظ عـلى ا
نــظــافـة الــشــبـاك لــتــعــلق االمـر
بـعـمـلـيـة التـرتـيب الـفـرقي  عـبر
فــارق االهــداف الـتي انــعــكـست
من االن حـيـث الـتـرتـيب االخـيـر
ـسـجلـة عـليه بـسـبب االهداف ا

من دون ان يسجل .
o dH « ÿuE

ـــــــدرب وســـــــيــــــــكــــــــون ا
والالعــــبـــ مــــطـــالــــبـــ
باستعادة حظوظ الفريق
 واثـــــبــــات احـــــقـــــيـــــته في

ـــنـــافـــســة ا
وإدراك

مــــــخـــــاطـــــر

الـالعــبــ  االلــتــزام بـــتــطــبــيق
الــواجــبــات  والــتـصــمــيم عــلى

هارات. تقد االداء وعكس ا
ŸuM2 UD)« 

ويــــــــتـــــــوجـب عــــــــلـى  العــــــــبي
ــنــتــخب خــوض لــقــاء الــيــوم ا
ـــنــوع وان بـــشـــعـــار اخلــطـــأ 

تــــظــــهــــر خــــطــــوطه
مــــــــتــــــــرابــــــــطــــــــة
خــصــوصـا دور
الــــــــــــدفــــــــــــاع
وحــــضــــور

ÊU e « ≠œ«bG

حـصل نادي اخلـطـوط اجلـويـة الـرياضي عـلى لـقب بـطـولـة أنـدية الـعـراق لـلـتـجذيف
تـقدمـ والشـباب والتي جـرت على نـهر دجـلـة.وشاركت في الـبطـولة جـمـيع فئـات ا
ـركـز االول ـراكـز االولى وتـتـويج الـنـادي بـا والـنـاشـئـ والـتي إسـتـطـاعت حـصـد ا

بي محمد رياض. وكأس البطولة الذي  حمله الالعب االو
وقال مـدير عـام الـشركـة  عبـاس عمـران بـأسمي وبـأسم وزير الـنـقل الكـاب نـاصر
حسـ الـشبـلي نعـرب عن سـعادتـنـا بهـذا اإلجنـاز الذي يـضاف الـى سجل الـنادي

قبلة. زيد من التألق والنجاح في اإلستحقاقات الرياضية ا متمن له ا
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قــرر االحتــاد الــعـــراقي لــلــكــرة
الـطـائـرة تـمـديد مـوعـد اسـتالم
استمارات الـترشح  النتخابات

االحتادات الفرعية لغاية نهاية
الـدوام الـرســمي لـيــوم الـسـبت
ــــصــــادف الــــتــــاسع مـن هـــذا ا

الشهر.

وقــال جــمــيل الــعــبـادي رئــيس
االحتــاد في تــصــريح صــحــفي
إن االسـتـمـارات تـسـلّم في مـقـر
االحتاد العراقي لـلكرة الطائرة

غلقة الكائن في قاعة الـشعب ا
لأللعاب الرياضية.

وأكــــد أن اجلــــهـــــة صــــاحــــبــــة
العالقة للمخاطبة واالستفسار
هي األمانة العامة لالحتــــــــاد
حــصــراً مـوضــحـاً أن الــهـيــئـة
ــــــشـــــــاركــــــة في الــــــعــــــامــــــة ا
االنـــتـــخــابـــات الــفـــرعـــيــة هي
األنـــــديـــــة الــــــتي شـــــاركـت في
ــــــوسـم الــــــريــــــاضي -2019 ا
2020 بــاإلضــافــة إلى االنــديــة
ـشـاركـة في الــدور الـتـأهـيـلي ا
ـؤهـــــــل لـلـدرجـة االولى  في ا
ثال لـلحــكام احملافظـات مع  

. ثال للمدرب و
من جانب آخر; انطـلقت بطولة
الـــعــــراق لــــلــــكــــرة الــــطــــائـــرة
الــــشــــاطــــئــــيــــة االولى والــــتي

كرة القدم ويـتكلمـون في التلفاز
بــنـــبــرة حــقـــد وانــتـــقــام وهــذا
يــســبب ضــغــوطــاً كــبــيــرة عــلى

نتخب. ا
 وأضـــــاف الـالعب الــــــذي مـــــثّل
مــنــتــخـب الــعـراق 2012-2013
أن مـواقع التـواصل االجـتـماعي
بـــاتت مـــرتــــبـــطـــة بــــالالعب في
الـعـراق ومن الـصـعب أن يـبـعـد
نـفــسه عن تـأثـيــراتـهـا" مــشـيـراً
إلـى أن "أغـــــــــلـب الـالعــــــــــبـــــــــ
يـــــعـــــتـــــمــــدون عـــــلـى تــــقـــــيـــــيم

مستوياتهم الفنية من خالل ما
يُــــــكـــــــتب فـي "فـــــــيــــــســـــــبــــــوك

وإنستغرام" على حدِّ وصفه.
 وطـلـب عـمـار عـبـد احلـسـ من
زمـالئه الالعــبـ بــذل قــصـارى
قبل أمام اجلهد في اللقاءين ا
لبنان واإلمارات من أجل حصد
الـــنــقــاط الـ6 والـــعــودة لــدائــرة
ـنـافسـة عـلى إحـدى البـطـاقات ا
ـــؤهــلـــة إلى مـــونـــديـــال قـــطــر ا
قبل للمرة الثانية بعد نسخة ا

كسيك 1986. ا
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اختـتمت في قاعـة الشـعب لاللعاب
الــريـاضــيــة في الـعــاصــمـة بــغـداد
بــــــطـــــــولــــــة أنــــــديـــــــة الــــــعــــــراق
شاركـة واسعة بالـكيوكـوشنكـاي 

ألندية العراق.
وقــال  عـمــار عـدنـان وهــيب رئـيس
احتاد الكـيوكوشنـكاي في تصريح
ثلون 32 صحفي  ان 265 العبا 
ــثــلـون مــخــتــلف االنــديـة نــاديــاً 

العراقية شاركوا في البطولة.
ـنافـسات أسـفرت عن واضاف ان ا
فــوز فــريق نــادي آلـيــات الــشــرطـة
ــركـــز األول وجــاء فــريق نــادي بــا
ـركز الـثـاني بيـنـما حل سـامـراء با
نادي احلشد الشعبي ثالثاً ونادي

الصحة والبيئة ثالث مكرر.
 وكشف وهيب ان الهدف من اقامة
ـنــتـخب الــبـطــولـة هــو الخــتـيــار ا
الـوطـني الذي يـنـتظـر اسـتحـقـاق
شـاركـة في بـطـولة مـقـبـلـ األول ا
العالم في هـولندا منـتصف تشرين
قبل والـثاني نهاية العام الثاني ا
احلالي وهو بطولة العرب بلبنان.
واشـار الى ان الـبطـولـة كـشفت عن
ابــطــال جــدد ســيـشــقــوا طــريــقـهم

دوري
الشاطئية
العراقي
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الوطني يُنهي
وحدته التدريبية
في الدوحة

واجهة حتضيراً 
لبنان
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شنَّ عـمار عـبـد احلـس العب
زاخـــو الــنــاشط في الــدوري
ــمـــتـــاز وســائل الـــعــراقـي ا
اإلعالم احملـلـيـة الـتي تـهاجم
العبـي منـتخب بـلده وتـعمل
عـلى الــتـحـريض عـلى أسـود
الـــرافـــديـن وذلك قـــبل أيـــام
قليـلة من خوض مـواجهتي
لـــبـــنـــان واإلمــارات ضـــمن
تـــصــفـــيـــات كــأس الـــعــالم

.2022

وقـال عـبد احلـسـ في تـصريح
صــحـفي مــا يـحــدث لـلــمـنــتـخب
الــوطــني حــالــيـاً غــيــر مــقــبـول
الـالعـــــبــــون يـــــبـــــذلــــون كـل مــــا
يسـتـطيـعون في الـوقت احلالي
ة نـعم اخلـسارة أمـام إيـران مـؤ
وغــيــر مــتــوقـعــة بــهــذا الــشـكل
ولــــكن أن يـــتم الــــتـــجـــاوز عـــلى
الـالعـبـ بــأوصـاف وكـالم غـيـر
الئـق فـــهــــذا تــــصـــرف مـن قـــبل
بعض اإلعالمـي ال أراه جـائزاً
والـذين ال يــفـهــمـون أســاسـيـات
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لـــيـــحـــرم من  فـــائـــدة   عــامـــلي
االرض واجلـــــمـــــهـــــور في وقت
نـــــــــتخب الى خضع العـبي  ا
عـدة تـغـيـرات مـنـهـا ابـعـاد عـدد
من الالعب  لتراجع مستواهم
  واخرون لإلصابة  حيث مهند
علي  واحمد عـلي كذلك  تواجد
ــــدرب والــــبــــــــــــقــــاء خـــارج  ا
بـــــغـــــداد وهــــــــــــــذه مـــــشـــــاكل
عويصة  تذكربتلك التي  الزمت
الفريق  التي اثـرت في  نتائجه
  ضـــمـن نـــفس الــــتـــصــــفـــيـــات
ــر مــنــهــا تــو الــيــا واخلــروج ا
2018 اخــــــــرهــــــــا  روســــــــيـــــــا 

الراسخة  في االذهان.
—«dI ô« Âb

ومــــشــــكــــلــــة عــــدم اســــتــــقــــرار
ـنـتـخب في ـســتـوى  الزمت ا ا
اخــــــر ثالث مــــــبــــــاريــــــات في
الـتصـفيـات قــــــــبل االخـيرة
قـبل ان تــظـهــر امـام كــوريـا
وايـــــران فـي مـــــبـــــاريـــــات
احلــسم والــتـأهل  والزال
يــــعــــانـي قــــبل ان  تــــاتي
ـــــؤثــــرة الـــــغـــــيـــــابـــــات ا
ــــدرب الــــتــــــــي تــــلــــزم ا
بــاخـــتــيــار الـــبــدالء امــام
حتدي حتـقيق الفـوز بعد
الفـشل  امـام كوريـا وايران
والن الـفـريق سـيـلـعب مـباراة
ـا التـفكـير بـالغـة الـصعـوبة طـا
سـيــنـصب عـلى الـفـوز  والبـديل
غيره السباب معروفةامام  قيام

لــيس امــام ايـران حــسب بل مع
كـوريـا خـصـوصـا الـشـوط االول
لـكن النـتـيجـة غـطت على عـيوب
الـــفـــريق وفـــشل الالعـــبـــ  في
ــنــاسـبــتـ خــلق الـفــرص في ا
شكلة ولم يسجلوا لالن وهـنا ا
 االكــبـر ان تــلـعب مــبـاراتـ من
ــــقـــابل دون ان تـــهــــز شـــبــــاك ا
وتـــتــــلـــقـى ثالثـــة اهــــداف مـــرة

واحدة.
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ــدرب و الـالعــبــ  ان ويـــدرك ا
الـتـعـثر وحـتى الـتـعـادل فانه لم
نـتخب وسـيزيد صـلحـة ا يـكن 
ـــصــاعـب امــام ـــتـــاعب وا من ا
حتـــــقــــــيـق فـــــرصــــــة الـــــتــــــاهل
واســتــمــرار فــشل الــتــاهل مــنـذ

عام1986.
ومع واقع الـنـتـائج  الـتي تـمـيل
لــلــمــنــتــخـب  عــبــر   الــلــقــاءات
وتصنيف الفيفا وكلها ستسقط
امام الوضع الذي عـليه الفر يق
نافس مـا يتطـلب من الالعب ا
 خـــوض الــلــقــاء بـــحــذر شــديــد
ومغـبـة حـسم الـنـتيـجـة مـسـبـقا
والبد من التذكيـر بنتائجنا  في
ــمــاثــلـة وكــيف الــتــصــفــيــات  ا
انــحـنى الــفـريق امــام  فـرق اقل

شانا منه.
وتــظـــهــر مــرة اخـــرى مــشـــكــلــة
ـسـتـمـرة الـلـعب خـارج االرض ا
مــنـذ عـدة عـقـود  ويـواجه فـيـهـا
ــنـتــخب  وضـعــا اسـتــثـنــائـيـا ا
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ـــنــتـــخـب الــوطـــني يـــتـــســلـح ا
بــافــضـــلــيــة نــتـــائج الــلــقــاءات
ـتـتخب الـسـابـقـة علـى نظـيـره ا
الـــلـــبـــنـــاني  في مـــواجـــــــــهـــة
الـــيــوم اخلــمـــيس عــلـى مــلــعب
خـــلـــيـــفـــة في  الـــدوحـــة  عـــنـــد
الــســاعـة اخلــامــســة والــنـصف
مـسـاءا ضمـن مبـاريـات اجلـولة
الــــثـــــالــــثـــــة  من تــــصـــــفــــيــــات
ــؤهــلـة اجملـــــــــمــوعـة االولـى ا
لكاس العالم   بـكرة القدم العام

قبل في قطر. ا
ومع ظروف لـقاء اليـوم يتوجب
ـــنـــتـــخب  وضع عـــلى العـــبي ا
ـة ايـران الــثـقـيـلـة خـلـفــهم هـز
والــغـــيــر مـــتــو قـــعــة مع اكـــثــر
ــتـــشــائــمــ  والـــتي  احلــقت ا
ــوقـف  اثــر ضــررا ســـواء فـي ا
الـتـراجع    وتـذيل الـترتـيب في
اجملـمـوعـة   كـمـااحـدثت شـرخـا
فـي  الـــعـالقـــة  مـع اجلـــمــــهـــور

واثارة  الشعور بالقلق.
»—b*« —Ëœ

ومؤكـد ان ديك ادموكـات اليريد
ة تـكـرار اخلـيـبـة في ظل الـهـز
احملبـطة امـام ايران واهـمية ان
ـنـتـخب في الوضع يـجعل من ا
ا تـكـون الفـرصة ـطلـوب  ور ا
مـــتــاحــةمـن اجل حــسم مـــهــمــة
الـيوم  وكل شيء مـتـو قف على
فعل الالعبـ  في تقد  االداء
االفـــضـل من الـــذي ظــــهـــروا به
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أعـرب الـســويـدي زالتـان إبـراهـيــمـوفـيـتش
مهاجم ميالن اإليطالي عن إعجابه الشديد
بالعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش

مؤكدا أنه يتشابه معه كثيرا.
وقال إبراهيمـوفيتش في تصريـحات نقلها
موقع "tennisworldusa نـوفـاك ريـاضي
متكـامل وقد حتسن في بـراعته العـقلية من

خالل اخلبرة".
وأضــاف: "أوال وقـبل كل شيء هــو (نـوفـاك)
قـائـد الـبــلـقـان وعـنـدمـا يـنـفـجـر فـإنه يـقـدم
أفـضل مـا لديه وعـنـدما يـغـضب فهـو يـفعل
كل ما في وسعه وهذا ما أشعر به أيضًا".
ـفــتـوحـة وأضـاف: "الــسـقــوط في أمـريــكـا ا
(خـسـارة الــنـهــائي)? لـيس من الــسـهل أبـدا
استـيعـاب خيـبة األمل هذه لـقد لـعب بشكل
رائع وفـــاز طـــوال الـــعــام ثـم في اخلـــطــوة

األخيرة توقف".
وزاد: "لكن هذا األمر يحدث ويبقى ما فعله

نول مذهال وغير معقول".
: "لم أر اآلخـــرين يــفـــعـــلــون مـــا فـــعــله وأ
نـوفـاك لـقـد اقـتـرب من الـهـدف أكـثـر من أي
أحد".وحـقق نوفاك  3 من بطـوالت اجلراند
سالم األربع الكـبرى قـبل أن يخـسر أمـريكا
بـاراة النهائية أمام الروسي فتوحة في ا ا

ميدفيديف.
ومن جــــــانب اخـــــر
تعد بطولة إنديان
ويلـز للمـاسترز
أحـــــــــد أبـــــــــرز
الــبــطــوالت في
عـــالم الـــتــنس
نظرًا لتاريخها
العريق لكنها

ـشـهـد غـيـر مـألـوف سـتـحـظى هـذا الــعـام 
بــــغــــيــــاب الــــثالثي الــــكــــبــــيــــر ( فــــيـــدرر

ديوكوفيتش ونادال)
وأعـلـن كل من الــسـويــســري روجـر فــيـدرر
واإلسباني رافائيل نادال غيابهما عن بقية
ــوسم بــســبب اإلصــابــة بــيــنــمــا ال يـزال ا
قدرة نوفاك ديوكوفيتش الغموض يحيط 
تـبقـية وسـم ا شـاركـة في بطـوالت ا عـلى ا

فتوحة. بعد خسارته نهائي أمريكا ا
واحــتــكـــر الــثالثي الــكـــبــيــر الــفــوز بــهــذه
الــبـطــولـة مــنـذ مـوسم 2004 ولم يــتـمـكن
ســـوى 3 العـــبـــ فـــقط من الـــفـــوز بـــهـــذه
ـاضــيـة وهم الــبـطــولــة خالل الـســنــوات ا
الكـرواتي إيفان لـيبوسـيتش واألرجنـتيني
خــوان مــارتــ ديل بـوتــرو والــنــمــسـاوي
دومينك ثيم.وتـوج السويسـري فيدرر بلقب
بطولة إنديان ويلز في 5 مناسبات سابقة
ـلك سجالً رائـعاً في الـبطـولة بـتحـقيقه و
 66انــــتـــــصـــــارًا مــــقـــــابل 13 خـــــســــارة
فــــقط.وبـــنـــفس احلــــصـــيـــلـــة من األلـــقـــاب
لديوكوفيتش الذي توج بالبطولة 5 مرات
وحـــقق الـــفــوز في 50 مــبـــاراة مـــقــابل 9
هــــزائم. وأخــــيــــرًا تـــمــــكن
اإلســـبـــاني رافـــائـــيل
نــادال من الــتــتـويج
بــــلـــقب الـــبـــطـــولـــة
األمـــريـــكـــيـــة في 3
مـنـاسـبـات وحـقق
الــــــــفـــــــــوز في 54
مــبــاراة مــقــابل 9

هزائم.

تــنـظــمـهـا جلــنـة الــشـواطئ في
االحتاد العراقي للكرة الطائرة
بــالـتــعـاون مع مــنـتــدى شـبـاب
وريـاضـة صالح الـدين األيوبي
واســفــرت نــتــائج الــيـوم االول
للـبطـولة عن فـوز اجليش (ب)
عـــــلى قـــــرة قــــوش 0-2 وفــــوز
الـشـورجة عـلى الـهاشـمـية (ب)
0-2 وفــــوز احلـــبــــانـــيــــة عـــلى
ــــــصافي حديثة 0-2  وفوز ا
(أ) عــــلـى الـــشــــرقـــاط (ب) 2-0
وفــــــــــوز احلـــــــــيـش (أ) عــــــــــلى
الـــــــشـــــــرقــــــاط (أ) 0-2 وفـــــــوز
احلـويـجـة (أ) عـلى ســــــــوالف
ــصـافـي (ب) عـلى 0-2 وفــوز ا
احلـــــويـــــجـــــة (ب) 0-2 وفـــــوز
الهاشمــــــــية (أ) على نشتمان

.2-0

تلكونه من ـا  للمنـتخب الوطني 
مستويات رائعة وامكانيات جيدة.
يـذكــر ان االحتـاد الـعــراقي لـلــعـبـة
ـيـزانـية مـنـذ سـنـت قـطـعت عـنه ا

وان مـــــشــــاركـــــاتـه الــــداخـــــلـــــيــــة
واخلـــــارجــــيــــة عــــلـى نــــفـــــــــقــــته
ونــفــــــــــــــقــة االنــديـــة والالعــبــ

اخلاصة.
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دعـا وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان
درجال الـشباب واجلـمهـور الرياضي
ـــنـــتـــخب الى إطالق حـــمــــلـــة لـــدعم ا
ـقـبـلـتـ أمام الـوطـني في مـبـاراتـيه ا
لـبــنـان واإلمــارات ضـمن الــتـصــفـيـات
ؤهـلـة الى نهـائيـات كأس االسـيويـة ا

العالم 2022 في قطر.
وأكـد درجــال في بـيــان لـلــوزارة  عـلى
ــــنـــــتــــخب الـــــوطــــني ضـــــرورة دعم ا
والـــــوقــــوف خــــلـــــفه والـــــشــــد من ازر
الالعـبـ من أجل جتـاوز االخـفاق في
ـباراة الـسابـقة امـام إيران وحتـقيق ا
نــتـيــجـة إيــجـابــيـة يــعـود من خـاللـهـا

نتخب الى طريق االنتصارات. ا
ودعــا درجــال الى إطالق هــاشـتــاكـات
عـلى مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي من
قـــبل الــشــبــاب الـــعــراقي واجلــمــهــور
الـــريــــاضي لــــدعم اســــود الــــرافـــدين
وإيصال رسالة إيجابية لالعب بأننا

مــازلـنـا نــثق بــقـدراتــهم عـلى حتــقـيق
ـنــافـسـة عـلى الـنــتـائج اإليـجـابــيـة وا

إحدى بطاقات التأهل.

عدنان درجال

بطولة العراق بالكيكوشنكاي
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تمرينات متواصلة على مسرحية (بالك بوكس)

{ واشـنطن (أ ف ب) - أكـدت بلـو أوريجن
ــعــروف بــدور ــمــثل ولــيــام شــاتــنــر ا أن (ا
الـكــابـ جـيـمس كــيـرك في سـلــسـلـة سـتـار
تريك بنسختها األساسية سيكون في عداد
طـاقم رحــلـة فــضـائــيـة مــأهـولــة سـتــطـلــقـهـا
الــشــركـة في 12 تـشــرين األول  لــيــصـبح

أكبر رائد فضاء على اإلطالق).
ـمثل الـبـالغ من الـعـمر 90 عـاما في وقـال ا
بــيـان صــادر عن شــركـة الــفـضــاء الــتـابــعـة
جلــيف بـيــزوس (لـقــد سـمــعت عن الــفـضـاء
لفـترة طويـلة. أنا أغـتنم الفـرصة ألعاين ذلك

بنفسي. يا لها من معجزة).
وقد عُـرض مـسـلسل اخلـيـال الـعلـمي لـثالثة
مـواسم فـقط بـدءا من عـام 1966 لـكن كـان
له تأثـير كـبير في الـثقـافة الـشعبـية وانـبثقت

منه أفالم ومسلسالت كثيرة.
وقد قـاد شـاتنـر بدور الـكابـ كيـرك مركـبة
يـو إس إس إنـتـربـرايـز في مـهـمـة اسـتـمـرت
خـمس سـنـوات السـتــكـشـاف عـوالم جـديـدة
غـريبة والبحث عن حياة وحضارات جديدة
والـــذهـــاب بــجـــرأة إلى حـــيث لـم يــذهب أي

إنسان من قبل.
وستـكون رحلـته الفـعليـة إلى الفضـاء أقصر
بـكــثـيــر إذ لن تـتــعـدى مـدتــهـا عــشـر دقـائق
وســيــنـتــقل فــيــهــا الـطــاقم إلـى مـا وراء خط
كـارمـان مـبـاشـرة عـلى بـعد 100 كـيـلـومـتـر

فوق األرض.
كـذلك أعـلنت بـلـو أوريـجن عن هـويـة الراكب
ـتـبقي فـي هذه الـرحـلة وهي نـائـبة الثـاني ا
همات سؤولة عن عمليات ا رئيس الـشركة ا
والــــــرحالت أودري

باورز.
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الـفـنان الـسـوري كـرمه الـثالثـاء الرواق الـعـربي بـنـسـخته
الـثانــــــية برعـاية احتاد الـفنانـ التـشكيـلي الـسوري
في أمــســيــة حــواريــة تــضــــــــــمــنـت عـدداً مـن احملـاور
تــنــاولت جتــربـة الــنـــوري ومــنــــــــــجـزه اإلبــداعي عــلى

امتداد 50 عاماً.
ÊUD  w½uÞ

طـرب االردني اطلق اغنـية جـديدة بعـنوان (بنت بالدي) ا
كـلـمـات واحلان وتـوزيع وائل الـشـرقاوي و تـصـويـرها
في مـديـنة الـسـلط كفـيـديو كـليب مـع اخملرج األردني عـبد

الرحمن عيسى.
wýU  œuL×  b «—

ÊUOKŽ s Š

الـكـاتب االرني صـدر له عن دار أزمـنة لـلـنشـر والـتوزيع
وبـدعم من وزارة الـثـقافـة االردنـية كـتـاب (العـقل الـعربي

في الروايات العربية الفائزة بجائزة البوكر العربية).

oŠ rŽbð f½«—u
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دعــا رئـيس الــتـيـار الــصـدري مــقـتـدى
الـصدر  الـشاعـر الشـعبي عـباس عـبد
احلــسن الـى (االعــتــكـاف عــامــاً كــامالً
لــغــرض الـتــوبـة بــســبب تــصـريــحـات
وقـــحـــة) واصـــفـــاً تـــصـــرفـــاته بـ (الال
اخـالقــيــة). وقــال الــصــدر في وثــيــقــة
اطـــلـــعت عـــلــيـــهـــا (الـــزمــان) امس ان

{ نـــيـــويــورك  —وكـــاالت - ظـــهــرت
ـمـثـلـة األمـريــكـيـة جـيـنـفـر لـورانس ا
ــــظـــاهــــرات فـي شـــوارع بــــإحــــدى ا
ـطـالـبـة بحق أمـريكـا الـتي تـعـنى با
ـــــرأة في اإلجـــــهـــــاض .الـالفت في ا
وضوع أن مشاركة لورانس جاءت ا
بــالـتــوازي مع حــمــلــهـا فــقــد لــفـتت
نـتفخ مـا إعتـبره األنظـار ببـطنـهـا ا
تابعيـون أمر غريب بعض الشيء ا
ومـتنـاقض بـيـنـمـا أكـد الـبعض أن
هـذا طــبــيـعي جــداً فـهـي تـدافع عن
ـرأة فـي اإلجـهــاض ولـكــنـهـا حق ا
تريـد اإلحـتفـاظ بـإبنـهـا. ولورانس
حـامل بــطــفـلــهـا األول من زوجــهـا
كـــوكـي مـــاروني الــــذي كـــانت قـــد
وصفـته بـأعظم إنـسـان قابـلته في
حـيـاتــهـا. كـمـا شــوهـدت لـورانس
وهي تـــســتـــمع بــوقـــتــهـــا أثــنــاء
ســيـــرهــا في شــوارع نـــيــويــورك

ــمــثــلـة بــرفــقــة ا
الـــكـــومـــيـــديــة
ي شــومــر. إ
وبـدت مالمح
احلــــــــــــــــمـل
واضـــــحــــة
عـــــــــــــــــلـى
الـنــجــمـة
ية.  العا

تـطـورات في عالقـاتك الـعـاطـفـية قـد حتـدث من خالل
شروعات التي بدأتها.  ا

qL(«

  حتـلـى بـروح عــالــيــة من الــثـقــة وابــتــعـد عـن الـشك
فرط. رقم احلظ.4 ا

Ê«eO*«

حتصل من الـشخص الذي حتبه عـلى ما حتتاجه من
دعم وعاطفة.

—u¦ «

ا سـتتعلمه الحظة أكثـر بكثير  ستتعـلّم من خالل ا
طروحة . باالندماج في القضايا ا

»dIF «

ـعـرفة تـكـون إيجـابـياً و مـسـتعـداً لـتـقد الـتـنازالت و
أخطائك. رقم احلظ .9

¡«“u'«

 التروّي سـيسـمح لك برؤيـة بعض الـروابط التي كنت
غافالً عنها.

”uI «

حتـلـى بـالـصــبـر لــكي تـســتـوعب الــعـاصــفـة و حـاول
استيعابها حتى ال تكون ضحية لها .

ÊUÞd «

ـعطـيات تمـعن بـكل مـا يحـيط بك كي تـستـطـيع دمج ا
طروحة.رقم احلظ.5 ا

Íb'«

بـالهـدوء تـتجـاوز االزمـة. ال تتـسـرع باتـخـاذ أي قرار
مصيري اآلن .

bÝô«

 ال تـغــفل أي امــر بــسـيط النـه قـد يــقــودك الى هـدفك
الذي تسعى اليه .

Ë«b «

لديك فرصة كـبيرة لـلقاء بشـريك العمر كن ايـجابيا و
ابتعد عن التردد.

¡«—cF «

عـلـيك بـأخـذ وجهـات الـنـظـر األخرى بـعـ االعـتـبار 
وأن تكون جاهزاً للتغييرات.

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

الـتدريـسي في كلـية الفـنون اجلمـيلـة بجامـعة ديـالى تلقى
تـهـاني زمالئـه لـتـسـنـمه رئـاسـة قـسم الـتـربـيـة الـفـنـيـة في

الكلية.

عـضـو الـهـيئـة االسـتـشـارية جلـمـعـيـة الـصداقـة الـعـراقـية
البولـندية شارك وابنته الدكتورة ساندرا في اللقاء الطبي
التخـصصي الذي اقامته جمعيـة اطباء االسنان العراق

في الـعاصـمـة البـريـطانـية لـنـدن بحـضـور مايـقارب 200
طبيب .  

ي أحـمــد مـهـدي ي الــعـراقي شــارك مع االكـاد االكـاد
الزبـيدي في ندوة خاصـة عن الشاعر الـراحل بدر شاكر
السـياب اقيمت  ضمن  فعالـيات معرض الرياض الدولي

للكتاب .

الــكـاتـب الـعــراقي صـدرت له عن
دار الــيـــــــــــنـــابـــيع مـــجـــمـــوعــة
شعـرية بعنـوان (ليل الغاب ) تقع
في 142 صــــفـــحـــة مـن الـــقـــطع

توسط. ا

 rOŠ— ‰öł

التدرسي في قـسم التربية الفنية في كـلية الفنون اجلميلة
 بـجـامعـة بـابل  تـلـقى دعـوة للـمـشـاركـة في مـعرض رؤى
عــربــيـة 10 الــذي يــقــام عــلى قــاعــة االهــرام في مــديــنـة

صر. القاهرة 

جنيفر لورانس

ÊU e « ≠ q u*«

وصل فعاليات مهرجان اخـتتمت في ا
الــــسـالم الــــذي انـــطــــلـق في االول من
ـدة يـومـ الــشـهـر اجلـاري وتـواصل 
والـذي أقيم على ارض حديقة الشهداء
شاركـة واسعة للفرق ـدينة و ن ا أل
الـتطـوعيـة إالنسانـية واصـحاب حرف
ــديــنــة بـالــزي الــفــلــكــلـوري وأبــنــاء ا
ـتــنـوع في عـرس حــقـيـقي ــوصـلي ا ا
وتــخـلــله فـعــالـيـات ونــشـاطــات ادبـيـة
ـديـنة وشـبـابـيـة تـعـطي الـروح لـهـذه ا
واعــادة احلـيـاة لـهـا بـعـد شـبح داعش
ومـن الـــنــــــشـــاطـــات الـــتي ضـــمـــهـــا
ـهرجـان معارض رسم وبـازار تسوق ا
ـــوصــلـي والـــعــاب ومـــعـــرض لالكـل ا
اطـفـال وازيـاء فلـكـلـورية ومـسـرحـيات
وغـــنـــاء واعـــمــال يـــدويـــة و مـــعــرض
الــسـيـارات الــفـلــكـلـوريــة ومـســابـقـات
وجـــوائـــز فـــضـال عـــلى ان  احـــد اهم

وشــاركـت كــلــيـــة الــفــنــون اجلـــمــيــلــة
ـوصل في جـنـاح فـني ضم بـجــامـعـة ا
الـــعـــديـــد من الـــلــوحـــات الـــواقـــعـــيــة

وكــان وشــعـاره ( ن ) وهــو عــبـارة عن
نعود  نـعمر  نتطوع = نـون اجلماعة

نينوى.

والـتراثية واجلـداريات واعمال نـحتية
واشـغال يدوية لقـسمي التربيـة الفنية
والـفـنون الـتـشـكيـلـية فـضال عن تـقد
عــرض مـسـرحي لـطـلــبـة قـسم الـفـنـون

سرحية. ا
ــــشـــاركــــة ضـــمن وقــــد جـــاءت هـــذه ا
مـشاركـات عديـدة للـمؤسـسات والـفرق
الــتـابــعـة القـضــيـة مــحـافــظـة نــيـنـوى

ونواحيها .
ـهـرجـان عن بـهـجـتـهم وابـدى زائـري ا
الـكبيـرة بهذا احلـدث والذي يهدف من
خـالله إلى الــــدعــــوة لــــلــــسالم واألمن
والــتــعــايـش وعــودة احلــيــاة والــفـرح

واألمان إلى احملافظة.
ـهرجان مـحافظ نـينوى جنم وحـضر ا
اجلــبـوري و الـقـنـصل الــتـركي مـحـمـد
ـسـؤول األمـنـي كـوجـاك وعدد من ا
في مـحافـظة نيـنوى باإلضـافة عدد من

ثقف واالعالمي . ا

(عـباس عبداحلسن مـعاقب ومجمد من
قـبـلـنا ..وال يـعـتـبـر منـا آل الـصـدر فله
تــصـرفــات اجـتـمــاعـيــة  قـبــيـحـة.. وله
تـصريحات اعالميـة وقحة ).مؤكدا (ان
ـنزل اراد الـتـوبـة فـعـلـيه االعـتـكـاف بـا
ـدة عام كامل قابل للتجديد عسى الله
ان يـتوب عـليه.واخـيرا اقـول.. اللهم ال

ا فعل السفهاء منا).   تؤاخذنا 
وكـــانت الـــشـــاعــرة رنـــ تـــبـــوني قــد
نـاشـدت الـصدر  مـتـهـمة عـبـد احلسن
بـــالــطـــعن في شـــرفــهـــا أمــام اإلعالم.
وقـالت تـبوني في لـقاء مـتـلفـز (سيـدنا
انـي بــنت مــســيـــحــيــة و انت تــعــرف
ـسيحي ليس لـديهم شيوخ عشائر ا
وانــا بـنت  اتــرجـاك الن عــبـد احلـسن
تـكـلم بإسـمك وطعن بـشرفي ألكـثر من
مــــرة )  وأضـــــافت (لن اســـــكت عــــلى
جتـاوزات عـبـد احلـسن وادعـو الـصدر

بأن يأخذ حقي).
ارس مـبـيـنـة انـني (اقـبل كـل جتـاوز 

ضدي اال الشرف فلن اقبل بذلك).
وابـــدى عــبــداحلــسن الـــتــزامه بــقــرار

الصدر حيث قال (سمعا وطاعة).
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ـنصـة مقـدما إيـاي في حفل اشـهار كـتابي   بـجزئه قـال لي بعـد ان وجد غـيره الى جـانبي عـلى ا
الثـاني (اطراف احلـديث) (شطـيت واحلق على من بـجوارك تـرك لك احلبل عـلى الغـارب لكـنت انا

لشكمت جموحك).
تـذكـرت اطـوار اجلـنــوب دفـعـة واحـدة ..هـو ايـضـا من هـنـاك.أول مـن شط في الـغـنـاء هـو خـضـيـر
مـقـطـورة او  نـاصـرية قـيل انه رجـل كردي كـان يـبـيع الـلـ هـناك فـقـد شط مـابـ نـغم الـكرد الى
نكوب بطور احلياوي بطرائقه السبعة مسبوقا بـ الال  مال البيات ; ثم حـافظ على شططه سلمان ا

حميد الرفاعي ثم تعاقدت مع خضير مقطورة  بعده شركة بيضافون عام 1926.
مسموح جـان الهجـر يرضيك شطيت بي واشقيت مضنـاك

وانا بعـد ذلك ميال الى الشط واحب التنومة في شط العرب التي مـنها صباح عطوان الذي ينطبق
دارس ..مو تلميذ بس اشتغل حارس ) عليه ماكان  يردده جمعة العتاك : (انا الكضيت عمري با
فقـد افـضى لي عطـوان انه عـمل حـارسا لـيـليـا في مـدرسة الـبـراضعـيـة بالـبـصرة وقـرأعـلى ضوء
دمي (اللـوكس) كل روائع  االدب الواقعي الروسي .وانا اطرب ح يؤدي عامر يونس من مقام ا

ُقامْ  :شَتَّ شَعْبُ احلي بعد التِئامْ ××× وشَجَاكَ الرّبعُ رَبعُ ا
ح انعـقد حفل اشهار وتوقـيع اجلزء الثاني من كتاب (اطـراف احلديث) بعمان اراد صاحب لي
زاح حتى تـطفو عمان كما غرقت ال امل الدهر صـحبته ان يصلي صالة االستسـقاء على سبيل ا
عـود ) نتشاقى سواحل عمـان ومسقط حتت اعـصار شاه ..(الحتـمل االمر على مـحمل اجلد 
ـزاح وغل يـديك )!  ولـقــد طـربت وعـادني مـايـشـبه ــثل : (بـا ومـا اشـقـاني فـيـمـن يـنـطـبق عـلـيـهم ا
االحالم في ذكراك .. فـقد كـانت اسـرتي قد قـدمت من بغـداد حلـضور عـرس االطراف الـذي كنت

ـنتـظر وفق مـاروج (صديق صدوق )واذا اجلالس ادعو الـله االينـزل الغيث ا
كل في طـريق .. كـنت سعـيـدا حزيـنا  حـسـيرا ; لـكني حـبـست دمعـتي وانا
ح وجوههم عن بعد .. انه اشهـد معالم الرضا عـلى محيا من قـدر لي ان ا

نصر على الذات وقهر للملمات  .. شطيت ثانية :
وبعد أحبابنا شطت بنا الدار بعد النعيم بعدنا عن منازلنا 
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ـــهــــرجـــان خـــلق مـــســـاحـــة اهـــداف ا
مــشـتـركـة الصـحــاب اإلعـمـال الـيـدويـة

والصناعة احمللية.
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ــــطـــربــــة شـــذى اعــــلــــنت ا
حـــســـون في صـــفـــحـــتـــهــا
ــــــــــواقـع الــــــــــتــــــــــواصل
االجـتـمـاعي مـشـاركـتـهـا في
ــقـبل من مــهـرجـان الـدورة ا
بـــابل وكـــتــبـت (جــمـــهــوري
الـــغـــالي وابـــنـــاء مـــديــنـــتي
احللـة  انتـظروني هـذا العام
ـسـرح لـنـغـنـي ونـفـرح عـلى ا
الـبـابـلي من خالل مـشـاركـتي
هرجان بابل في حفل اخلتام 
الــدولي .. ســعــيــدة بــالــغــنـاء
وسط اهـلـي لـلــمـرة األولى في
بـــــابل و ســـــعـــــيـــــدة بـــــهـــــذه
الــنـــشــاطــات لــبــلــدي الــعــراق
وعــــــــودة واحــــــــد من اقــــــــوى
مـــهــرجــانـــات الــوطن الـــعــربي
ســـابـــقـــا حـــتى يـــرجـع مـــنــارة
اجلــــمــــال والــــفـن مــــرة أخـــرى
أريـــدكم اهـــنــاك ويـــايــة. شـــنــو
مشتاق تسمعون اغاني مني).
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ـسرح أحمد حسن موسى.. السينما وا
وقـال اخملرج مـاجـد درنـدش ان  :الـعمل
يحـمل  عنـوان (بالك بوكس) الـصندوق
األسود ويـنـطلق مـن فكـرة وطـنيـة حول
ــقــابــر اجلــمــاعــيـة تــوثــيـق اجملــازر وا
مــســرحــيــا والــتي تــعــرض لــهــا أبــنـاء
عظم أطـيافه ..مؤكدا شعبـنا العـراقي 
بــأن(الــنـــور ســيــنـــتــصــر عـــلى الــظالم
لــتـــنــجـــلي ســنـــوات األلم والـــعــذابــات
الطويلـة). موضحـا وفقا لصـفحة دائرة
ـســرح في (فـيـسـبـوك) ان الـســيـنـمـا وا
(أكـمـلت كتـابـة الـنص بـروح وإحـساس
مــــواطــــــن عـــراقـي أوآل وكــــمـــســــرحي
ثـانيـاً). ويـشـترك فـي العـمل نـخـبة من
شـهداني جنوم الـفـرقة مـنهـم طه ا
وخـضـيـر أبـو الـعـبـاس وبسـمه
وحـــيــدر عــبــد ثـــامــر وعــلي
عــــــادل الـسـعـيـدي فـضـآلً
عن إشـــتــراك مـجــمـوعـة
ـــــــــــــــــواهـب مـــــــــــن ا
الـــــشــــابــــة ومــــنــــهم
مـــــــــصــــــــــــطــــــــــفى
العكـايشي وحس

مدوحي. 
ـــســرح ومـــديـــر ا
عـــــــــلـي عـــــــــادل

السعيدي .

بــانــيــبــال لــكن بــصــورة مــعــاصــرة مع
مــقـاربـات كــبـيــرة بـ الـواقـع الـعـراقي
وهـذه االسـطـورة) مـشـيـرا الى ان (هـذه
االســطـــورة فــيـــهــا تـــوظـــيف لــلـــتــراث
ـسـرح الــعـراقي ضـمن الـرافـديــني في ا
ـفكر خزعل مشروع مسـرحي للكاتب وا
ـشروع ضـمن أربـعة أعـمال اجـدي وا ا
مـسـرحـية كـلـهـا ضـمن تـوظـيف الـتراث
ـرحـلة األولى الـعراقـي القـد  وهـذه ا
لـلــمـسـرحـيــة بـاإلضـافـة إلـى مـسـرحـيـة
أيـوب بابل وسـمـيـر أمـيس وأخي نودة
ي وهي أول شــاعـرة في الــتـاريخ الــعـا
وهي من بـالد  ســــومـــــر). مــــوضـــــحــــا
ان(الفن نشاط اجتماعي متعدد الوجوه
مارسه اإلنسان إلعادة خلق احلياة وقد
تـطــور هـذا الـنــشـاط شـكال ومــضـمـونـا
سرح الدي يحمل خصائص متعددة وا
يبـقى فنـا اجتـماعـيا في جـوهره وفـكره
وروحه ومـا يـحـمــله من صـور جـمـالـيـة
ـد اإلنـسـان بـالـطاقـة من فـهـو مـصـدر 

أجل احلرية).
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عــلى صـعــيـد مــتـصل تــسـتــعـد الــفـرقـة
الوطنـية للـتمثـيل لتقد عـمل مسرحي
ـقـابـر اجلـمـاعـية ضـمن يـوثق مـجـازر ا
سرحية لـلدائرة لعام شـاريع ا انتاج  ا
2021 بـــإشــــراف  مــــديــــر عــــام دائـــرة

”U¹ 5ÝU¹ ≠œ«bGÐ

تواصل الفـرقة الوطـنية لـلتمـثيل وعلى
ـسـرح الـوطـني االسـتـعـدادات خـشـبـة ا
لـعـرض مسـرحـيـة (سرد نـيـبـال) تـأليف
ـاجـدي وإخــراج عـمـاد مــحـمـد خـزعـل ا
الذي قال لـ(الزمـان) (يجسد شـخصيات

ــسـرحــيـة عـزيــز خـيــون  وعـواصف ا
وســتـارالــبـصـري نــعـيم وعـلـي جـابـر 
ـــســرحـــيــة تـــســـتــوحي وآخـــرون. ..وا
أحـــداثــهـــا وفــصـــولــهــا مـن احلــضــارة
وفي نــفس الــوقت ــة اآلشــوريــة الــقـد
تــســـلط الــضــوء عــلـى الــواقع الــعــربي

ـــعــاش مـن خالل األزمــات والـــعـــراقي ا
ــشــاكل الــتي مــرت بــهــا فـي األعـوام وا

األخيرة) 
وأكــد اخملـرج أن (هــذا الــعـمل مــلــحـمي
كـــبــيــر يــتـــنــاول أســطــورة تــراث وادي
الـرافـدين ويـتـحـدث عن اسـطـورة آشور

عماد محمد

هناء محمد ماجد درندش
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وبـعضـها ضروري لـغذاء مـليارات
الـبشر تـعاني آثار ارتـفاع درجات
احلــــرارة واجلـــفـــاف واألمـــطـــار
الــكـثـيـفــة واألمـراض اجلـديـدة أو

اآلفات احلشرية.
ونــــــبـــــهـت دراســـــة نُــــــشـــــرت في
أيـار/مايو إلى أن مـنشأ نـحو ثلث
اإلنـــــــــتــاج الـــزراعي قــد يـــصــبح
ــنــاخي خــارج بـــفــعل االحــتـــرار ا
الئـــمـــة ـــنـــاخــــيـــة ا ـــنــــــاطق ا ا

لزراعته.

فــارتـفــاع مـســتـوى ســطح الـبــحـر
يـــهــدد حـــقــول األرز إذ يــؤدي إلى
ـلـوحـة في مـنـاطق الـدلـتا. زيـادة ا
ــركـز الــدولي لــلــبـطــاطـا وتــوقع ا
انـخــفـاض احملـاصـيل بـنـسـبـة 32

ئة بحلول سنة 2060. في ا
أمــــا الـــ والــــكــــاكـــاو فــــحـــذرت
دراســات عـدة مـن انـحــسـار كــبـيـر
ـالئـــــمـــــة ــــــســـــاحــــــة األراضي ا
لـزراعتـهمـا بحـلول سـنة 2050 قد
ــــئــــة في مــــا يـــــصل إلى 50 فـي ا

. يتعلق بال
ويشكّل تدج األنواع أهمّ اسباب
هـذا الواقع وقد تدفع البشرية من
اآلن فـصاعداً ثمناً باهـظاً للجوئها

إليه.
فــمـنــذ أكـثــر من عــشـرة آالف عـام
تـستخدم الـبشرية تقـنيات الزراعة
االنـتقائية لتكـييف أنواع النباتات
لـالســتــخـــدام الــزراعي في بـــيــئــة
مـعـيـنـة وهي بـيـئـة تـتـغـيـر الـيوم

بوتيرة سريعة.
وقـال بنجام كيليان من مؤسسة
�كـروب تراست �الـدولية �اخـتيار
+ األفـــضـل +  يــؤدي إلـى فـــقــدان
جـينات مـعينة. لـقد خسرنـا تنوعاً
جـــيــنــيــاً ?�لـــذا فــإن �قـــدرة هــذه
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احملـاصيل على التـكيف مجدداً مع
ناخ أو الصعوبات األخرى تـغير ا

محدودة.�
ويـسـتـلـزم االحـتـرار اسـتـخـدام كل
مـكن لـلـحدّ الـتـنـوع البـيـولـوجي ا
مـن اخملــاطـــر وتـــوفــيـــر خـــيــارات
مـختلفة عـلى ما أوضحت اخلبيرة
في اجملموعة االستشارية للبحوث
الـــزراعـــيـــة الـــدولـــيـــة مـــارلـــيـــني

راميريز.
لـكـنّ الـعـقـبـة األولى تـتـمـثل في أن
اســتـخـدام اخلــصـائص اجلـيــنـيـة
ــلــوحـة أو ـة كــمــقــاومـة ا الــقــد
احلـــرارة يــتــطــلـب تــوافــر أنــواع

برية.
صــحــيح أن ثــمـة بــنــوكـًا لــلــبـذور
اجلـيـنيـة ومنـها �كـيـو ميـلـينـيوم
سـيد بنك �الـذي يجمع ويخزن في
إنــكـلـتـرا بـذور نـحـو  40ألـف نوع
من الـنباتات الـبرية لكـن بنجام
كــيـلــيـان الحـظ أن هـذه الــبـنـوك ال

تضم �كل األنواع البرية.�
وأضـاف أن عـلـماء الـنـبات يـنـبغي
أن يعملوا على البحث عنها وهي
مـهـمـة عشـوائـيـة وتـستـغـرق وقـتا

طويال.
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تـلـقى الــعـالم االفـتـراضي ضـربــة قـاسـيـة في خالل ست
ساعـات من التـوقف اجلزئي بـسبب الـعطل الـذي ال تزال
ـؤكـد هـو انَّ شـركـة فـيـسـبوك اآلراء مـخـتـلـفـة فـيه لـكن ا
ي عن حدود ـتعددة هي مـحور اجلدل الـعا وتطبـيقاتـها ا
. ــوازنــة اخملــتـلــة بــ اإلثــنـ الــقــوانــ وآفـاق الــربح وا
وتـــدخــــلت دول وأجـــهــــزة أمـــنــــيـــة فـي تـــلك الــــتـــأويالت
واقف. لكن الذي يهـمنا هو التفكير بقدرة والتحليالت وا
فـاجـئـة في أحوال تـغـيـرات ا الـعالـم على الـتـجـاوب مع ا
طوار إذا وقـعت أزمة أكـبر بـكثـير من انـقطـاع خدمات
اليـ البـشر كلّ تطـبـيقـات تـواصل اجتـماعـي هي تمـثل 
العالم االفـتراضي الـذي يهمـهم. ماذا سيـكون احلال في
حـال انـقـطاع خـدمـة اإلنـتـرنت األسـاسـيـة من مـصـدرها
حــيث يـوجــد اثـنـان مـن اخلـوادم الـعــمالقـة فـي الـواليـات
تـحـدة حصـراً وعنـها تـتفـرع جـميع الـشبـكات األصـغر ا
ــعـنى آخـر فـإن بـيض الــعـالم في سـلـة واحـدة لـلـدول. 
ولنذهب ابعد مـن ذلك إذا كانت تلك السلـة معطلة أصالً

ال تخدم نفسها وال سواها ماذا سيكون الوضع. 
اإلجـابــة الـبـسـيـطـة ان احلــيـاة سـتـتـوقـف وسـتـنـقـطع عن
ـتقدم الذي حـققته في خالل نجـز االلكتـروني الرقمي ا ا
ثالث عاماً وسنضطر للبحث عن البدائل التقليدية التي
كـانـت تـسـتـغـرق وقـتــا طـويال لإلجنـاز مع تـكــلـفـة عـالـيـة
فـضالً عن غـيـاب عـنـصـر الـتـفـاعل الـبـشـري الفـوري في

مجرياتها. 
الـــعـــالم ســـيـــكـــون نـــاقص عـــقل وتـــدبـــيـــر إذا لم يـــضع
لالحــتــمــاالت الـســيــئــة مــكــانــاً مــهــمــاً في اســتــعـدادات

 . الطوار
كانـة االعتباريـة للصحف واجملالت لعلّ احلا بـعودة ا
والـقـنـوات الـتـلـفـزيـونـيـة احملـلـيـة سـتـنتـعـش آمالـهـم أمام
ـكن لـلـعقل الـبـشري مـهـما مـشهـد من اخلـراب الذي ال 
تقدم أن يتجاهل إمكانية حدوثه لسبب بشري أو طبيعي.
إن الصـورة تبـدو مـرعبـة حقـاً  لكن لـنتـذكر ان الـبشـرية
في الـعام 1940  أو الـعام 1990 كـانت تـعيـش وتعـمل
ـبيـة وتصـنع اسرع الـطائرات وتنـتج وتنـظم الدورات األو
واألسـلحـة والـقـنـابل النـوويـة وتـخوض احلـروب الـكـبرى

من دون أن يكون لالنترنت أيّ أثر في حياة الكوكب. 
لـكن يبـدو انَّ احلـياة خـرجت من تـصـميـم تركـيـبي سابق
الى تـصــمـيم جـديـد مـخــتـلف لن تـسـتــطـيع مـغـادرته في
ـاضي مـهـما كـانت كـلـفـة مـكـابـدة مـشاق الـرجـوع الى ا

اصالح احلاضر . 
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ـتصوف عـبد الكر يوماً سمـعت أن العارف بـالله العالم ا
ـدرس انـقـطع عن مـجـلـسه في احلـضـرة الـقـادرية. بـيارة ا
حتت أفــيــاء مــنــارة الــقــطب الــغــوث الــشــيخ عــبــد الــقــادر
الـكـيالني. بــعـدمـا غـدا جـثــة هـامـدة فـوق تــخـته اخلـشـبي.
يـؤذي صـحـته حـتى فالش الـتـصـويـر. وقـد بـلغ من الـعـمـر

مائة عام وعاماً.
في الــــعـــام 1999 حـــرصـت أن أزوره في مــــســــتـــشــــفى
الـتـمـريـض اخلـاص بـبـغــداد فـوجـدته نـائــمـاً في سـريـره ال
يقوى عـلى حركة. كـان مغـطّى ببطـانيـة من الصوف تـظهر
ـالءات الـبــيض. وقـد أومــأ إليّ بــعـيــنـيه. وفي من حتـتــهـا ا
عينيه بريق شديد. وتبادلنا النظرات. وتكلمنا باألع ما لم

تستطع أن تبوح به األلسن.
درس يـتكلم كما لو أن في السنوات األخيـرة كان الشيخ ا
لل أصابه. يـقول كـلمـة ويسكت. أو يـقتـضب مقـطعاً دون ا
أن يكمله. كان يضغط على كـلماته ضغطاً وفي صوته نبرة

من حزن عميق ومرة سألته:
هل كنت محظوظاً في دنياك يا موالنا?.

قال: حـظي من الدنـيا أني قـلت بـسم الله الـرحمن الـرحيم
وأني جاملتُ الصاحل من أهل العلم والدين.

قلت: وماذا أعددت ليوم الفزع األكبر?.
نّان. قال: العمل بقدر اإلتيان.. والتوكل على الله ا

ائة التي عشتها.. ماذا تريد?. قلت: بعد هذه السنوات ا
اً أشتـغل بالتـوبة من الله وحسن قال: إذا أبقاني الـله سا

العاقبة.
وت?. قلت: لقد عشتَ قرناً من الزمان.. فهل يقلقك ا

قال: كل ذي حياة يـخاف من موته وال يعـجبه موته وال بُدّ
ـا ينفع لكل إنسـان أن يخافه. ال بُـدّ من حتسـ الصورة 

عند اللقاء.
وت عمالً بـقوله تعالى: سألته: لكن آخـرين يشتـاقون إلى ا

�وعجلت إليك ربي لترضى.?�
قال: هذا اشتياق في حسن األدب.
سألته: وكيف تمضي يومك اآلن?.

قال: كما تراني ب اليقظة والنوم واخللوة إلى الله.
سـألـته: مـا احلـقـيــقـة الـتي وصـلت إلـيــهـا بـعـد هـذا الـعـمـر

الطويل?.
قال: ليست هنالك حقيقة أعظم من قول لبيد بن ربيعة:

أال كلّ شيء ما خال الله باطلُ
وكلّ نعيـــمٍ ال محـالة زائـــلُ

ثم رفع يديه إلى الـسماء وكـان يدعو بـالبـكاء: اللـهم جنّـبنا
مصارع السوء.

قلت: ما الذي يُبكيك يا موالنا?.
قال: إنها وحشة الـشيخ عندما يشعـر بدنو أجله. وما كنت
وت لكني أضرع إلى الله فإنه يحبّ من أبكي من خشية ا

عبده أن يدعوه تضرعاً وخفية.
درس يـعيش في تـلك األيام شبه كان الشـيخ عبـد الكـر ا
وحـشـة. أو لـعـلـها غـربـة الـفـقـيه الـذي لم يـأخـذ مـكـانـته في
مـجـتـمع انـقـطـعت فـروعه عن أصـوله. وأوائـله عن أواخـره.
واألحفـاد عن مـيراثـهم. والـدين عن جوهـره. وحتـولت كثـير
ــارســات من شــعـــائــره إلى مــجـــرد 
طـقــوســيّـة. وأصــبــحـنــا جـمــيــعـاً في
حاجة إلى أن نقـرأ في سيرة القرون
األولى.. كنت أشعر أنـنا التقـينا لقاء
غرباء. ولسوء احلظ كان آخر لقاء!.
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{ دبـي (أ ف ب)  —أعــــــــــــلـــــــــــنـت
اإلمـارات الثالثاء عن مـهمة جديدة
تــتـضــمن بــنـاء مــركــبـة فــضـائــيـة
السـتـكـشـاف كـوكب الـزهـرة وسبع
كــــويــــكــــبــــات داخل اجملــــمــــوعـــة
الـشمـسيـة بحـلول عام 2028 على
مــا أفــادت وكــالــة أنــبــاء اإلمـارات
الـرسمية بعد أشـهر على إرسالها
بــنـجــاح مـسـبــار (األمل) إلى مـدار

ريخ. ا
همة العلمية خمس وسـتستغرق ا

سـنـوات وسـتـقـطع مـسـافـة قـدرهـا
 3,6مـليار كـيلومـتر تمـتد من عام
2028 وحــتى عـام 2033 بــحـسب
. وقــالـت وكــالــة أنــبـاء مــســؤولــ
ــــشــــروع �ســــوف اإلمـــــارات إن ا
يــــســــتــــكــــشـف كــــوكب الــــزهــــرة
بـاإلضافـة إلى جمع بيـانات علـمية
غــيــر مــســبـوقــة عن  7كــويــكــبـات
ضـــمن حــزام الــكـــويــكــبــات داخل
ـتد حزام اجملـموعـة الشمـسية. و
ــريخ الــكـــويــكــبــات بــ مــداري ا

{ بــــــــاريس (أ ف ب)  —حــــــــذرت
ــتـحـدة لـلــطـفـولـة مــنـظـمـة األ ا
(يـونيسف) الثالثاء من أن جائحة
كـــوفـــيـــد- 19فـــاقــــمت مـــشـــكالت
راهق في الـصحة العقلـية لدى ا
الــعـالم مــا يـســتـلــزم تـخــصـيص
ــعــاجلـة اســتــثــمــارات إضـافــيــة 
ـــديـــرة الـــعــام الـــوضـع.وأكـــدت ا
لليونيسف هنرييتا فيور في بيان
أن �تـبعات اجلائحـة كبيرة وهذا
لـــــيس ســــوى غـــــيض مـن فــــيض
مـــوضــحــة أن �عـــددا كــبـــيــرا من

تــفـاقم بـسـبب اجلــائـحـة والـقـيـود
الـتـي رافـقـتـهـا مـوضـحـة أن مـا ال
يـــــقل عن 1 مـن كل 7 أطـــــفــــال في
الــعـالم تــأثـروا بــصـورة مــبـاشـرة
بــاإلغالقــات الـعــامـة فــيـمــا عـانى
أكثر من 1.6 مليار طفل من قدرٍ ما

من خسارة التعليم.
ــنــظــمــة أدى تــعــطــيل وأضــافت ا
الــــروتـــ الـــيــــومي والـــتــــعـــلـــيم
والــتــرفــيه إلى جــانب االنــشــغـال
بـشأن دخل األسـرة وصحـتها إلى
دفـع الــعـــديــد مـن الــيـــافـــعــ إلى

 19ســـنــة فـي الــعـــالم مــصـــابــون
بــاضـطـراب عـقـلـي  تـشـخـيـصه.
ويـتـوفـى زهاء 46 ألـف مراهق في
الـعـالم سـنـويا من جـراء االنـتـحار
الذي يشكل واحداً من أكبر خمسة
أســبـاب لــلـوفــاة في صــفـوف هـذه

الفئة العمرية.�
وأوضـح الـــتــقـــريـــر أن حـــوالى 2
ـيـزانـيـات احلـكـومـيـة ــئـة من ا بـا
الــصــحـــيــة في الــعــالم يُــخــصص

لإلنفاق على الصحة العقلية.
وأفــادت الـــيــونــيــسف أن الــوضع

األطــفـال الـذين يـعـانـون مـشـكالت
في الــصـحـة الـعــقـلـيـة لـم يـتـلـقـوا
ـطـلـوبـة حـتى قـبل بـدء الـرعــايـة ا
ية اجلـائحة. ونشرت الوكالة األ
ـعنـية بـالطفـولة الـثالثاء تـقريراً ا
عن الـصـحة الـعقـليـة لدى األطـفال
ـنـاسبـة مـؤتـمر دولي في الـعـالم 
حـول الصـحة الـعقلـية تـستـضيفه
بـاريس. وأشـارت الـيـونـيسف إلى
أن تـقديراتـها على مسـتوى العالم
تـــظـــهـــر أن أكــثـــر من  1مـن كل 7
مـراهـقـ من الـفئـة الـعـمـرية 10-

الـشـعور بـاخلوف والـغضب وإلى
االنشغال بشأن مستقبلهم.

ودعـت الـيـونــيـسف في تـقــريـرهـا
إلـى االســـتــــثــــمـــار الــــعــــاجل في
الـــصـــحـــة الـــعـــقـــلــيـــة لـألطـــفــال
. وأكـدت هنرييـتا فيور ـراهق وا
أن الـصحة العـقلية جـزء ال يتجزأ
من الـصحة اجلـسدية وقـد شهدنا
مــنـــذ مــدة طــويــلــة في الــبــلــدان
الـغـنيـة والفـقيـرة على حـد سواء
قـدرا قـليال مـن الفـهم واالسـتثـمار

في هذا اجملال.
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ـشتري على بعد 300 إلى 450 وا
مليون كيلومتر من الشمس.

وبــدوره أكــد ولي عــهــد أبــوظـبي
الـشــيخ مـحـمـد بن زايـد آل نـهـيـان
الـثالثاء في تغريـدة على تويتر أن
�إطـالق دولــة اإلمــارات مــشــروعـاً
جـديـداً السـتـكشـاف كـوكب الـزهرة
وحـزام الكـويكبـات خطـوة جديدة

في مساهمتها في علوم الفضاء.
ورغـم دخـــولــــهــــا حـــديــــثـــا عــــالم
اسـتـكـشـاف الـفـضـاء حتـقق دولـة

اإلمــارات خــطـوات مــتـســارعـة في
هــذا اجملـال. فــفي شــبـاط/فــبـرايـر
ـــــاضي دخل مـــــســــبــــار (األمل) ا
ــــريخ اإلمـــــاراتي مـــــدار كــــوكـب ا
لـتصـبح اإلمـارات أول دولة عـربية
تــصل إلـى الــكـوكـب األحـمــر. وفي
أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2019 أصــبح
ـنـصـوري أول رائـد فـضـاء هـزاع ا
إمـاراتي يقوم بـرحلة الـى الفضاء
وكـان ضـمن فريق مـكـوّن من ثالثة
أفــــراد انـــــطــــلــــقــــوا في صــــاروخ

(ســويـوز) مـن كـازاخــسـتــان نـحـو
مـحـطـة الفـضـاء الـدوليـة. وأعـلنت
اإلمـــارات في أيــلــول 2020 أنـــهــا
سـتـقوم بـإرسال مـستـكشف قـمري
إمـاراتي الصنـع إلى القمـر بحلول
2024. لـكن طموح اإلمارات األكبر
يـقوم عـلى بنـاء مسـتوطـنة بـشرية
ـريخ بــحـلــول سـنـة 2117. عــلى ا
ووظّـفت دبي في 2017 مـهـنـدس
ـكن أن وتــقـنـيــ لـتـصــوّر كـيف 
تُبنى مدينة على الكوكب األحمر. 

{ ســتـوكـهـولم (أ ف ب) - مُـنـحَت
جـــائــزة نـــوبل لــلـــكــيــمـــيــاء أمس
ـاني بـنـيـامـ لـيست األربـعـاء لأل
واألمـــريـــكي ديـــفـــيـــد مـــاكــمـــيالن
البــتــكــارهــمـا أداة جــديــدة لــبــنـاء
اجلـزيـئـات أتاحت جـعل الـكيـمـياء
خــــضـــراء وحتــــســـ الــــبـــحـــوث

الــصــيــدالنــيـة.وأعــلــنت الــلــجــنـة
الــقــائــمـة عــلى هــذه اجلــائـزة في
ســـــتـــــــــوكـــــهـــــولم أن (لـــــيـــــست
ومـاكـمـيالن حـصال عـلـى اجلـائزة
ـــتـــمـــثل في عـن إجنــــــــازهـــمـــا ا
تـطـويـر الـتـحـفـيـز الـعـضـوي غـير

تماثل). ا
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فور دو فـرانس (فرنـسا)-6-10 ,
) 2021أ ف ب) - تــوفي عــمــيــد
سن الـفـرنــسـيـ جـول تـيـوبـالـد
الثالثاء عن  112عاما في منزله
فـي فـــور دو فـــرانـس بـــجـــزيـــرة
مـارتــيـنـيك الــفـرنـســيـة عـلى مـا
أعـــلـــنـت عـــائـــلــــته في تــــأكـــيـــد
علومات صحافية.وكان تيوبالد
ـولــود في  17نــيــسـان/ابــريل ا
 ?1909عــامل مــيــنــاء وصــيــادا
بحريا.كـما كان أقـرباؤه يؤكدون
بـاســتـمــرار أن هـذا األب لــثالثـة
أبــنــاء مــولــود في الــواقـع ســنـة
 ?1907لـكن لـم يـتم تـأكــيـد هـذه
الرواية رسميـا.وقد التقت وكالة
فــــرانـس بــــرس الـــــرجل ســـــنــــة
 ?2019وأجـــرت مــــعه حـــديـــثـــا
اسـتـرجع خاللـه ذكـريـات حـيـاته
الـنشـطـة وشـبابه وطـفـولـته قبل
أكــثــر من قــرن.وردا عــلى ســؤال
ـــراســلـــة وكــالــة فـــرانس بــرس

بـشـأن عـمره قـال مـبـتـسـمـا "لو
كــان األمـر بــيــدي كـنـت ألعـيش
حـــتـى سن مـــئـــتي عـــام".وعُـــيّن
قيم في منطقة بوانت تيوبالد ا
دي نــيــغــر في فــور دو فــرانس
في آذار/مـارس الـفــائت رئـيـسـا
فخـريا جلـمعـية سـكان الـساحل

في منطقته.
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{ نــيــويــورك (أ ف ب)  —أظــهــرت
دراسـة علـميـة حديـثة أن الـتعرض
الـقوي لـدرجات احلـرارة القـصوى
ـــنـــاطـق احلـــضــــريـــة جـــراء فـي ا
الــكــثــافــة الـســكــانــيــة واالحــتـرار
ـناخي قـد يحـرم السـكان الـفقراء ا
مـن حتسـ مـسـتـوى حـيـاتـهم في

دن. هذه ا
فــقــد أشــار مــعــدو الــدراسـة الــتي
نـــشـــرت نـــتـــائـــجـــهـــا حـــولـــيـــات
ية الوطنـية للعلوم إلى أن األكـاد
ـكن أن حتد �احلـرارة الـقـصـوى 
بــطـريــقـة حــاسـمــة قـدرة الــسـكـان
الــــفـــقــــراء عـــلـى حتـــقــــيق أربـــاح
اقــتـصــاديــة مـتــصـلــة بــالـتــنـمــيـة
احلــضـريــة في إفـريــقـيــا وجـنـوب
آسـيـا حـيث يـعـيش مـئـات مالي
الـفقراء في األوسـاط احلضرية من
دون اسـتـثـمـارات كـافـيـة أو تـدخل

بشري أو دعم من احلكومات.�
ويــعــود ذلك إلى اجلــزر احلــراريـة
احلــضـريـة �الــنـاجــمـة عن كــثـافـة
ـدن حـيث تُـحبس احلـرارة بـفعل ا
االســـمــنـت واالســفـــلت والــغـــطــاء

النباتي الضعيف.
ولـــبــلــوغ هـــذه الــنــتـــيــجــة درس
الـباحثـون أكثر من  13ألـف مدينة
مع حتـديد عتبة لـلحرارة القصوى
عـند  30درجـة مـئـوية عـلى مـؤشر
درجـة حــرارة الـبـيـصـيـلـة الـرطـبـة
الـكــرويـة الـتي تـأخـذ في االعـتـبـار

عوامل احلر والرطوبة.
واعـتـبـارا من هـذا الـعـتـبة �حـتى
األشـــــــخــــــاص مـن ذوي الــــــوضع
الـصحي األسلم يواجهون صعوبة
فـي البقاء طويال في اخلارج فيما
األشـخـاص الـذين يـعـانـون وضـعا
رضون أو حتى صـحيا سيئا قد 

ـوتـون ?�بـحـسـب مـعـهد األرض
الــتــابع جلــامــعــة كــولــومــبـيــا في
نـــــيـــــويـــــورك والـــــذي شـــــارك في

الدراسة.
�WCH M  ÷dŽ ◊uDš

ومن ب  13115مـديـنـة شـمـلـتـها
الـــــــــــدراســــــــــة ارتـــــــــــفـع عــــــــــدد
األشـخاص/األيام (عدد األشخاص
ــعـنـيــ مـضـروبــا بـعـدد األيـام) ا
الـذيـن تـعـرضـوا لـدرجـات احلرارة
الـقـصـوى هـذه من  40مـلـيـارا في
 1983إلى  119مــــلــــيــــارا ســــنـــة
2016 وفـق حسابات الباحث من
جـــامـــعـــات ســـانـــتــا بـــاربـــارا في
كــالـيـفــورنـيـا ومـيــنـيـســوتـا تـوين

سيتيز وأريزونا وكولومبيا.
وكــتب مـعـدو الــدراسـة أن أكـثـريـة
ـعنـية �تـتـركز عـند خـطوط ـدن ا ا
نـخفـضـة خصـوصا في الـعـرض ا
جــنـوب آسـيـا (الـهــنـد وبـاكـسـتـان
وبـنـغالدش) وفـي إفـريـقـيـا جـنوب
الــصـحــراء (نـيــجـيــريـا) �لــكـنــهـا
تـــــغــــطي مـــــروحــــة واســـــعــــة من
ـناخات. وفي 2016 تـعرض 1,7 ا
مــلـيــار شـخص لــدرجـات احلـرارة
هـذه ألكثر من يوم في السنة وفق

عهد. ا
ـدن األكـثـر تـأثـرا بـهـذا ومـن بـ ا
الــوضع دكــا عــاصـمــة بــنـغالدش
الـــتي عــرفـت ازديــادا بــواقع 575
فـي عدد األشخاص-األيام للحرارة
الـــقـــصــــوى خالل الـــفـــتـــرة الـــتي
شـمـلـتهـا الـدراسة (2016-1983)
ـئـة إلى مــا يـعــود بـنــسـبـة 80 بــا
االزديـــاد الــســكـــاني الــكـــبــيــر في
ـديـنـة (من أربـعـة مالي إلى 22 ا
مليون نسمة) وفق معهد األرض.
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{ مــــوســـكـــو (أ ف ب)  —وصــــلت
ــثـــلــة طـــاقم يـــضم بــ أفـــراده 
ومــخـــرجــا إلى مــحــطــة الــفــضــاء
الـدولـية لـتصـوير أول فـيلم روائي
طـويل في مدار األرض في التاريخ
نافسة وتـسجيل نقاط رمزية في ا
ـتحـدة بعـد سنوات مع الـواليات ا
مـن االنتـكـاسـات فـي هـذا الـقـطاع.
والــتـحـم صـاروخ (ســويـوز) الـذي
مـثلة يولـيا بيريـسيلد (37 يـنقل ا
عـامـا) واخملـرج كـلـيم تـشـيـبـيـنـكـو
(38 عـــــامــــا) إضـــــافــــة إلـى رائــــد
الـــــفــــضـــــاء اخملــــضـــــرم أنــــتــــون
ـحــطـة الــفـضـاء شــكـابــلـيــروف 
الـدولـيـة عنـد الـسـاعة  12,22ت غ
ـوعـد بــتـأخــيـر عـشــر دقـائق عـن ا
احملـدد أسـاسـا وذلك بـعـد انـتـقال
شــكـابــلـيـروف إلى نــظـام الــتـحـكم
ـركـبـة وهي من الــيـدوي. وكـانت ا
طراز �سويوز ام اس-19 انطلقت
عــــنــــد الـــســــاعـــة 08,55 ت غ من
قــاعــدة بــايــكــونــور الــروسـيــة في
كــازاخــســتـان فـي مـهــمــة يُــتـوقع
اســتـمـرارهـا  12يــومـا قـبل عـودة

الـطـاقم إلى األرض في 17 تـشرين
األول/أكتوبر.

وفـي جـو من الـتــوتـر بــ روسـيـا
ــتـحـدة تــرتـدي هـذه والــواليـات ا
ـغامرة السينمائية شكل السباق ا
اجلـديد ب البـلدين بعد 60 عاما
عـلى إرسـال موسـكو أول رجل إلى

الفضاء هو يوري غاغارين.
ويــسـعـى الـفــريق الـروسي إلى أن
يــسـبق مـشـروع فــيـلم أمـيـركي في
مـدار األرض من بـطـولـة تـوم كروز
وال يُــعــرف حـتـى الـســاعــة جـدوله

الزمني.
وأكـــد الــنــاطـق بــاسم الــكـــرمــلــ
ـتــري بـيـسـكـوف لـلـصـحـافـيـ د
الــثالثـاء بــعـد اإلقالع �نــحن رواد
مـجال الفضاء وال نزال نتمتع رغم
ـوقع صــلب لــلـغــايـة.� كـل شيء 
وأضاف �ثـمة محـاوالت للسـيطرة
ـنـافسـة بـديهـيـة لكن في عـلـينـا. ا
ــــعــــنـى اإليــــجــــابي ?�وذلـك في ا
سائل تـصريـحات تعـكس أهميـة ا
ـرتـبـطـة بـالـفـضـاء لـدى الـرئـيس ا

. ير بوت الروسي فالد

وقــالت بــيـريــســيـلــد في تــســجـيل
مـــصـــور بـــثـــته الـــثـالثـــاء وكـــالــة
الفضاء الروسية (روسكوسموس)
إن هــــــذه الـــــرحـــــلـــــة �مـن دواعي
ســروري. الـفـضـاء بــنـظـري جـذاب

(...) وال محدود.�
وتــــقــــام هــــذه الــــرحــــلــــة في أوج
الـسـباق نـحـو الفـضـاء مع ازدياد
كــبــيـر خـالل األشـهــر األخــيـرة في

الرحالت الترفيهية على غرار تلك
ـليـاردير الـبريـطاني ـنظـمة من ا ا
ريــتــشــارد بـرانــســون واألمــيـركي

جيف بيزوس.
� وقـد أعلـنت شركة �بـلو أوريج
الـتي أسـسـهـا بيـزوس االثـن أن
ـمــثل ولـيـام شـاتـنـر الـذي جـسـد ا
دور الــكــابــ كـيــرك في مــســلـسل
(سـتار تريك) سيـخرج إلى الفضاء

ــقــبل. وبــعــدمـا شــكّل األســبــوع ا
ــوســكـو طــويـال مــصـــــــدر فــخــر 
خالل احلــقــبــة الــســوفــيــاتـيــة مع
وضـع أول قـمــر صـنــاعي في مـدار
األرض وأول حيوان وأول رجل ثم
أول امـرأة يـتـرنـح قـطـاع الـفـضاء
الـروسي جـراء مـشـكـالت مـتـتـالـية

شهدها في السنوات األخيرة.
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{ بـاريس (أ ف ب)  —قــد ال يـكـون
ـكـنـاً تخـيّل عـالم بال شـوكوال أو
قـهوة أو قطع سـوشي غير مـغلّفة
بـاألرزّ لـكـنـهـا فـرضـيـة قـد تـصـبح
واقـعـاً نـظـراً إلى اخملـاطـر احملـدقة
ـزروعــات الـتي يــتـغــذى مـنــهـا بــا
ـــا دفع اخلـــبـــراء إلى الـــبـــشـــر 
الـسعي السـتخدام نـبتـاتها الـبرية

عدّلة.  ة وغير ا القد
وال يــــــدرك كــــــثــــــر أن الـــــكـالم عن
ـهــددة بـاالنــقـراض �ال �األنــواع ا

يـعـني حـصراً الـدبـبـة القـطـبـية أو
الــــبــــانـــدا أو األفــــيــــال بل كــــذلك
الـنبـاتات ومنـها تـلك التي يأكـلها

الناس.
وأسـف الــعـــالم في �كـــيـــو رويــال
بــوتــانـيك غــاردنـز �آرون ديــفـيس
لــكــون )�وجـــود) بــعض االشــيــاء
يُــعـتـبَـر أمـراً مــسـلَـمـاً به ?�مع أن
ّ والكـاكاو والـبطـاطا نـباتـات كالـ
وز واحلبوب والكثير والـشاي وا
مـن األنــواع الـــقــابـــلـــة لــلـــزراعــة
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