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ـوقف رحـبت اطـراف سـيـاسـية 
مـــــــجـــــــلـس االمـن الـــــــدولي ازاء
انتخابات تشرين الذي شدد على
ضـــــــــــــــرورة حــل اخلـالفـــــــــــــــات
االنـتخـابـيـة الـتي اعقـبت عـمـلـية
اعـالن الـــنــــتــــائج في الــــعـــراق 
بـــشـــكل ســـلــمـي وعــبـــر الـــطــرق
احـــتـــرامــا الرادة الـــقـــانـــونـــيـــة 
ـفوضـية النـاخب فيـما اكـدت ا
ـسـتـقـلـة لالنـتـخـابات  الـعـلـيـا ا
انها ستعتـمد النتائج االولية في
حــال لم تـغــيـرهــا الـطــعـون  في
وقت لوحت تنسيقـية التظاهرات

الـرافــضـة لـلـنــتـائج بـالــتـصـعـيـد
السـتـعـادة مـا وصـفـته بـاحلـقوق
ـسـلــوبـة. وكـتب رئــيس الـتـيـار ا
الصـدري مقـتـدى الصـدر تغـريدة
عـلى تـوتـيـر تـابـعـتـهـا (الـزمـان)
امس ان (مـــجــلس األمـن الــدولي
يؤيد نتائج األنتـخابات العراقية
ويتـبـنى نـزاهتـهـا واصفـاً أيـاها
ـتـفـوقة عـن باقي بـاألنـتخـابـات ا
اضيـة  التي فاقت األنتخـابات ا
سـابـقـاتـهــا فـنـيـاً  وهـذا يـعـكس
صـورة جمـيـلـة عن الديـقـراطـية)
وتابع (ليعلم اجلـميع أن القناعة
بالـنتائـج األلكتـرونيـة سيـنعكس
عـــلى الـــعـــراق وشــعـــبـــة بــاألمن
واألســتـقــرار). كــمـا رحـب رئـيس

حكـومـة إقلـيم كـردستـان مـسرور
الـبــارزاني بـبــيـان مــجـلس األمن
الــــدولي بــــشـــأن االنـــتــــخـــابـــات
الـتـشـريـعـية.وكـتـب علـى حسـابه
في تويـتـر (أرحب بـبيـان مـجلس
األمن الـدولي بـشـأن االنـتـخـابات
الـذي أشــاد بـالـدعم الــفـني الـذي
ــتــحـدة في قــدمـته بــعــثـة األ ا
الـــعـــراق والـــفـــرق الـــدولــيـــة من
االحتاد األوربي ووصفـها بـأنها
كـــانت مـــركـــزيـــة في الـــعــمـــلـــيــة
االنــتــخــابــيـة) وحث الــبـارزاني
(جميع األطراف على اإلسراع في
تشكيل حكومة شاملة قادرة على
بـنـاء مـسـتـقـبل أفـضل لـلـشـعـوب
الـعــراقــيـة). واصــدر اجملـلس في

بـيــانـاً بـشـأن جنـاح وقت سـابق 
ـــــبــــكـــــرة في االنــــتـــــخـــــابــــات ا
العراق.وجاء في البيان  اطلعت
عـلـيه (الـزمـان) امس ان (أعـضاء
مــجــلس األمن يــهــنـئ احلــكــومـة
نـاسبة االنتخابات والعراقي 
التي أجريت في العاشر من شهر
ونـرحب تــشــرين االول اجلــاري 
بالتـقاريـر األولية الـتي تفـيد بأن
ـبـكـرة سـارت على االنـتخـابـات ا
نـحـو سـلس وتـمـيـزت عن جـمـيع
االنـــتــخـــابــات الــتـي ســبــقـــتــهــا
بـــاصالحــات فـــنــيــة وإجـــرائــيــة
مـهـمـة) واثـنى أعــضـاء اجملـلس
ـــفـــوضـــيـــة إلجـــرائـــهـــا عــــلى (ا
انـتـخـابـات سـلـيـمـة من الـنـاحـية

الـفــنـيـة وعــلى حـكـومــة الـعـراق
نع لتـحضـيراتـها لألنـتخـابات و
الـعـنف في يـوم االقـتـراع وكـذلك
ساعدة تحـدة  على بعثـة األ ا
ساعدة الفنية ها ا العراق لتقد
لـلـمـفـوضـيـة وتـوفيـر فـريق تـابع
راقـبة االستحقاق تحدة  لأل ا
الـذي طـلــبـته احلـكـومــة لـتـعـزيـز
شـفـافـيـة الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـية)
مـعربـ عن (أسـفـهم للـتـهـديدات
األخيـرة بالـعنف ضـد بعـثة األ
ـــســـاعـــدة الـــعـــراق ــــتـــحـــدة  ا
ـفوضـيـة  الى جانب وموظـفي ا
آخـرين) وجـدد أعــضـاء اجملـلس
تحدة (دعوة األم العام لأل ا
الى جمـيع االطـراف ذات الـعالقة

لـــلــتــحـــلي بــالــصـــبــر واأللــتــزام
بــاجلـدول الــزمــني االنــتــخـابي)
مـــشــدديـن عــلـى أن (اي خالفــات
إنـتـخابـيـة قـد تـنشـأ يـجب حـلـها
ســــلـــــمـــــيـــــاً من خـالل الـــــطــــرق
ـــعـــمـــول بـــهــا) الــقـــانـــونـــيـــة ا
واضافوا ( نتطـلع بعد التصديق
عـــلى الــنــتـــائج إلى الــتـــشــكــيل
الـسـلـمي حلـكـومـة شـامـلـة تـمـثل
ارادة الـشـعب الـعـراقي ومـطالـبه
ــقـراطــيـة). وكـان بـتــرسـيـخ الـد
بــطـــريــرك الــكــلـــدان في الــعــراق
والــعــالم لــويس ســاكــو قــد وجه
نــــداء إلـى مــــخـــــتــــلف الـــــقــــوى
السـياسـية  دعا خالله لـلتوصل
إلى اتــفــاقــات تــخــدم مــصــلــحــة
البالد. وقال (على السياسي أن
يــعــودوا إلـى حــوار الــشــجــعــان
بـــعـــقـالنـــيــــة وهـــدوء تــــفـــاديـــاً
للـتوتـرات). وحـذر حتالف الـفتح
من اســـتـــمـــرار جتــاهـل مــطـــالب
ــطـالــبـ بــاعـادة ــتـظــاهـرين ا ا
النـظر بنـتائج االنـتخـابات. فـيما
اكد رئيس هيـئة احلشـد الشعبي
فــــالح الــــفــــيـــاض أنـه مع األطـــر
القانونـية لالعتـراض على نتائج
ــانــيــة.وقـال االنــتــخــابــات الــبــر
الــفـــيــاض في تـــصــريح امس ان
(احلشـد هـو قـوة أساس حلـمـاية
قـراطي في الـعراق النـظـام الـد
وال أحـد يــسـتــطـيع الــتـعـرض له
خـارج أطـار الـقـانـون) وتابع ان
(وظــيـفــته لــيس حــمـايــة نــفـسه
ــا حـــمــايــة أمـن واســتــقــرار وإ
البلـد جنـبا إلى جـنب مع القوات
طـالـبت األمـنــيـة). من جـانــبـهـا  
اللجنة التنسيقية للتظاهرات في
االمــ الــعــام لال بــيــان امس 
ــتـــحــدة بـ(اســتــبــدال رئــيــســة ا
الـــبـــعـــثـــة بــــالـــعـــراق جـــيـــنـــ
بالســخـارت النــهــا مـارست دورا
هـمـة الـتي اوكـلـتـها بـعـيدا عـن ا
تحدة) داعيا االحتاد لها اال ا
االوربــي الـــى اخــــــــــــــــــــــــــذ دوره
بـاالســتـفــادة من الـتــقـاريــر الـتي
سجـلهـا مـراقبـوهم اثنـاء مراقـبة
ـراكــز االنـتــخـابـات) االقـتــراع 
مــشـــددين عــلـى (ضــرورة تــدخل
مجلس الـقضاء االعـلى واحملكمة
ـمـاطـلة االحتـادية النـهـاء حـالة ا
والـــتــســـويف الــتي تـــعــتـــمــدهــا
فـوضية كمـا نحـذر االستـمرار ا

طالب احلقة). في جتاهل ا

واخملتبرية الالزمة   حتويلها
لـــصـــالــة الـــعــمـــلــيـــات  ومن ثم
توليدها قيصـرياً لتضع توائمها
الــثـالثــة) مـــؤكــدة ان (الـــتــوائم
الـثـالثـة الــذين تـتــراوح أوزانـهم
ب  1300و 1600غــرام غـادروا
ُـستـشـفى وهم بـصحـة جـيدة). ا
ـؤمـن الـصالة وحـضـر مـئـات ا
في قــــاعــــة جـــامــــعــــة طــــهـــران
واضـعــ كـمــامـات لـلــوقـايـة من
كـورونـا بـيـنـمـا قـام عـاملـون في
اجملــــال الــــصــــحي بــــرشّ مـــواد
مـطهّـرة.و اإلبـقاء عـلى مـسـافة
فـــاصـــلـــة تــقـــارب مـــتـــرا واحــدا
.وأفـادت ـصــلّـ لــلـتـبــاعـد بــ ا
ــؤمــنــ تــقــاريــر أن (حــضــور ا
صـالة اجلـــمــعـــة فـي اجلـــامـــعــة
يـأتي الـواقـعـة وسـط الـعـاصـمـة 
بــعـد تــوقف  20شــهــرا  بـســبب

الــوبــاء الــذي تــعــد ايــران أكــثــر
الـــدول تــضــررا بـه في مــنـــطــقــة
الشـرق األوسط). وتـوقـفت إقـامة
صالة اجلمـعة في طـهران أواخر
شـــبـــاط  2020 عـــنــــدمـــا قـــامت
ساجد السلطات بإغالق أبواب ا
عقب رصـد أولى حـاالت اإلصـابة
بالعدوى عـلى أراضيها. الى ذلك
 كـشـفت دراسـة حـديـثـة عن مـدة
ـناعـة الـتي يـكتـسـبهـا اإلنـسان ا
ضــد كــورونـــا بــعــد تــعــافــيه من

إصابته. 
وبـــحــسـب صــحـــيــفـــة غــارديــان
الـبـريـطـانـيـة فـإن (كـورونـا يـعـد
فــــايــــروســــا جــــديــــدا كــــمـــا أن
الــــدراســــات حـــــوله ال تــــزال في
بــدايــاتــهـا لــذا يــطــرح الــسـؤال
ــنـاعــة الـتي دائــمـاً بــشـأن مـدة ا

توفرها اإلصابة السابقة به?)

خالل زيـــــارته الـى الـــــريــــاض 
وجــرى نــظـــيـــره الـــســـعــودي  
مـــنـــاقـــشــة تـــعـــزيـــز الــعـالقــات
الـثــنــائــيـة وآفــاق الــتــعـاون في
ــــصـــرفـي وتـــبـــادل الــــقـــطـــاع ا
اخلبرات مع اجلانب السعودي.
واشـار الـبــيـان الى ان (احملـافظ
ــركــزي الــتــقى بــإدارة الـــبــنك ا
الــســـعـــودي عـــلى هـــامش هــذه
الــــزيـــارة وجــــرى مــــنــــاقــــشـــة
االسـتــعـداد لـفـتـح مـجـال تـبـادل
اخلـبـرات والتـعـاون في الـقـطاع
ـا يؤسس صـرفي اخلـارجي  ا
ــرحـلـةٍ إيــجـابـيــةٍ في الـعالقـات
.( االقــتــصــاديــة بــ اجلــانــبـ
بدوره  رحب اجلانب السعودي
ـــرافق له بـــاحملـــافظ والـــوفـــد ا
عــــادا (هـــذه الــــزيــــارة بــــوابـــة
لـتـعـميق الـعالقـات بـ الـبـلدين
ـــؤســـســـتـــ الــــشـــقـــيـــقــــ وا
الـنـقـديتـ وخـطـوة سـتـنـعكس

.( إيجاباً على الطرف

يرافقه وفـد من القطاع للتـنميـة 
ــــصــــرفي الــــعـــراقي  وجـــرى ا
شترك مناقشة أهميـة التعاون ا
وتــبـــادل اخلـــبــرات بـــالــقـــطــاع
ـــــصــــــرفي بــــــ الـــــبــــــلـــــدين ا
). كـمـا الـتقـى مخـيف الـشـقـيـقـ

شتـرك وتبادل أهميـة التعـاون ا
اخلـــــــبـــــــرات فـي الـــــــقـــــــطـــــــاع
ـصـرفي.وذكــر الـبـنك في بـيـان ا
تــــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان
(مــحـافـظـه الـتـقـى في الـريـاض
رئـيس بـرنـامج اخلـلـيج الـعربي
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ــركــزي بـــحث مــحــافظ الــبــنك ا
مـــصـــطـــفى غـــالـب مـــخـــيف مع
رئـيس بـرنـامج اخلـلـيج الـعربي
لـلتـنـميـة عـبد الـعـزيز بن طالل
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ســجـــلت وزارة الــصـــحــة امس 
 1064اصــــابـــة وشــــفـــاء 2207
حـالــة وبـواقع  36وفـاة جـديـدة.
وقف الوبـائي اليومي واوضح ا
 الــذي اطــلــعت عــلــيـه (الــزمـان)
امـس ان (عــــدد الــــفــــحــــوصــــات
اخملتـبـرية الـتي اجـرتهـا الوزارة
لــعــيـــنــات مــشـــتــبه اصـــابــتــهــا
بـالـفـايــروس بـلـغت اكـثـر من 14
الــــفــــا  حــــيـث  رصــــد 1064
اصــــابـــة بـــكـــورونـــا في عـــمـــوم
احملافظات) واضاف ان (الشفاء
بلغ  2207حالة وبواقع  36وفاة
جديدة) واشار الى ان (محافظة
الــســلــيــمـانــيــة تــصــدرت مـوقف
الـوقــيـات بـســتـجـيل  16حـالـة)
وتـــــابـع ان (اكـــــثـــــر من  13الف
شــخص تــلــقى جـرعــات الــلــقـاح
ــــضـــــاد في مـــــراكـــــز الــــوزارة ا
ـــــــنـــــــتـــــــشـــــــرة بـــــــبـــــــغـــــــداد ا
واحملــافــظــات).في غــوضن ذلك 
شــهــد مُــســتــشــفـى الــنــســائــيــة
والتـوليـد الـتعـليـمي في كربالء 
والدة ثـالثــــة تـــــوائم إلمـــــرأة في
العقـد الثاني من عـمرها.  وقالت
رئيس الفريق الطبي  أخصائية
ُواطنة النسائية والـتوليد انه (ا
الكـربالئية  وصـلت للـمُسـتشفى
وهي تعاني من تقلـصاتٍ رحمية
شـديـدة  وتوَسـع بعـنق الـرحم 
وخــضــعت ســابــقــاً لــعــمــلــيــتـ
) واضـافت انه (بـعد قيـصـريـت
إجـــراء الــفــحـــوصــات الــطـــبــيــة
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كشـفت وزارة النقل عن إلغاء جزء من التحذير اجلوي
الذي فـرضته منظـمة الطـيران الفيـدرالية االمريـكية عام
 2014 عـلى الفضـاء اجلوي أبـان احلرب على داعش.
ونقل بـيان للـوزارة تلقـته (الزمان) امس عن مـدير قسم
إدارة احلركـة اجلـوية جـاسم عـبد عـلي الـقول انه (بـعد
تنـفيذ توجيهات الوزير ناصر الشبلي والتنسيق العالي
ستوى ـبذولة لالرتقاء  عنية و اجلهود ا مع اجلهـات ا
ـشـاركـة في اضـافـة الى ا ـقـدمـة  الحـيـة ا اخلـدمــات ا
االجـتـمـاعــات والـنـدوات الـعـديـدة مع مــنـظـمـة الـطـيـران
ــدنـي الـدولـي ايــكــاو وجــمــعــيـة الــنــقـل اجلــوي ايــاتـا ا
والشـركـات العـابرة لـلفـضـاء اجلوي الـعراقي  إلـغاء
جــزء من الــتـحــذيــر اجلــوي الـذي  فــرضه مــنــذ عـام
 2014عـلى الـفـضـاء اجلـوي أبان احلـرب عـلـى تنـظـيم
داعش) واضاف ان (تـقـلـيـص الـتـحذيـر عـلـى الـفـضاء

رافق له في لقطة تذكارية مع رئيس برنامج اخلليج العربي للتنمية ركزي والوفد ا WDI∫ محافظ البنك ا

ستشفى كربالء التعليمي Ãbš∫ ثالثة توائم في ردهة اخلدج 

ÊU .. نال الـطبيب العـراقي اخملتص بأمراض االعصـاب رعد شاكر  وسام e « ≠ ÊbM

ا خلدمته في مـجال الطب والعـالقات الطبـية الدولية. االمـبراطورية بـرتبة قائد  وذلك تكـر
وقـالت الـسفـارة العـراقيـة في لنـدن ان (شاكـر حصل عـلى وسام االمـبراطـورية الـبريـطانـية
ـلكـة الـيـزابيث بـرتـبة قـائد   وسـلمـه له شخـصـيـا ولي عـهد بـريـطـانيـا تـشـارلز نـيـابـة عن ا
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ـا خلدمته فـي مجال الـطب والعالقـات الطبـية الـدولية) واعـربت السـفارة عن الثـانية تـكر
وانها تشيد بجهود (فخرهـا واعتزازها بهذا التكر الكبير الذي يسـتحقه الطبيب بجدارة 
ـا يـقـدموه من جـميـع الكـفـاءات الـعـراقيـة ودورهم الـعـلـمي واالنسـاني في خـدمـة الـبـشريـة 

صورة مشرقة لبلدهم العراق). 
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{ الـــقـــدس (أ ف ب) - صــنّـــفت
إســرائــيـل ستّ مــنــظــمــات غــيــر
حكـومـية فـلـسطـينـيـة في الضـفة
الغربية احملـتلة إرهابيـة معتبرةً
أنــهـــا تـــشـــكـل غــطـــاءً لـــتـــرويج
وتمويل أنشطة اجلبهة الشعبية
لتحـرير فـلسطـ في قرار دانته
السـلطة الـفلـسطـينيـة ومنـظمات
حـقوقـيـة.وبررت الـدولـة العـبـرية
اخلطـوة امس بـأنهـا جـاءت على
فترض نظمات ا خلفية تمويل ا
لـلــجــبــهـة الــشــعــبــيـة لــتــحــريـر
فـــلــــســـطـــ بــــعـــد أن أعــــلـــمت
مـانــحـيــهـا األوروبـيــ بـذلك في
وقت سابق هذا الـعام.وقال وزير
الدفاع اإلسـرائيلي بـيني غانتس
في بيان صـادر عن مكتـبه "تعمل
ـــنـــظـــمـــات حتت غـــطـــاء هــــذه ا
دني+ لكنها +منظمات اجملتمع ا
عــمــلــيـا تــنــتــمي وتــشــكّل ذراعـا
لـقـيـادة اجلـبـهـة الـشـعـبـيـة الـتي
تـهــدف إلى تـدمـيــر إسـرائـيل من
خـالل الــــــقـــــــيــــــام بـــــــأعــــــمــــــال
ــــؤســــســــات أو إرهــــابــــيـــــة".وا
ـنـظـمـات غـيـر احلـكـومـية الـتي ا
حتـدثت عـنـهـا وزارة الـدفـاع هي
مؤسسة "الضمـير لرعاية األسير
وحـــقـــوق اإلنـــســـان" و"احلـــركــة
ــيـة لـلــدفـاع عـن األطـفـال - الــعـا
" و"احلق" و"احتـــاد فـــلــــســـطـــ
جلـان الـعــمل الـزراعي" و"احتـاد
ـرأة الــعـربــيـة" و"مــركـز جلــان ا

بـــــــيــــــــســـــــان لـــــــلــــــــبـــــــحـــــــوث
ــاء".واجلــبــهـة الــشــعــبــيـة واإل
لـــتــحـــريـــر فـــلـــســـطـــ فــصـــيل
فــلــســطــيـنـي مـعــروف خــلــفــيـته
مــاركــســـيــة وله جــنــاح مــســلح
وتـــصـــنـــفه الـــدولـــة الـــعـــبـــريـــة
واالحتـــاد األوروبـي تـــنـــظـــيـــمـــا
"إرهابيـا".وقال غانـتس في بيانه
ـنـظـمـات الـستّ "يـسـيـطـر عـلى ا
أعـــضــــاء بـــارزون في اجلـــبـــهـــة
الشعبية لتحرير فلسط ويعمل
فــيـهـا الــعـديــد من الـنــشـطـاء في
ن مـنـاصب مــيـدانـيـة وإداريـة 
فــيـهـم نـاشــطـون مــتــورطـون في
أنـشـطـة إرهـابـيـة".ودعـا غـانـتس
اجملـــتــمع الـــدولي إلى "قـــطع كل
االتـــصــــاالت مـع اجلــــمــــعــــيـــات
ــنــظــمــات الــتي تــقــدم الــدعم وا
لإلرهــــاب" مـــعــــتــــبــــرا أن"هـــذه
نظـمات تسـتفيـد من مساعدات ا
دول أوروبيـة وتبرعـات منـظمات
دوليـة لتـمويل عـائالت السـجناء
األمنـي (في إسـرائيل) ومـنفذي
االعـتداءات ودفـع رواتب أعـضاء
اجلــبــهــة الـــشــعــبــيـــة وتــعــزيــز
نـــشــــاطــــهــــا اإلرهــــابي ونــــشـــر
فكرها".وقوبل الـقرار اإلسرائيلي
باستنـكار احلكومـة الفلسـطينية
ومنظـمات حقـوقية.ودانت وزارة
اخلارجيـة الفـلسطـينيـة في بيان
الــــقـــرار "بـــأقـــسى الـــعـــبـــارات"
مضيفة أنها "ترفض بشكل قاطع

ـسـعـور عـلى اجملـتمع االعـتداء ا
دنـي الفـلسـطـيني ومـؤسـساته ا
من قـــــبل ســــلـــــطـــــات االحــــتالل
اإلســرائـــيـــلي".واعـــتـــبـــر مـــديــر
مـؤسسـة احلق شـعـوان جـبارين
أن الـقـرار اإلسـرائـيـلي "سـيـاسي
بــامـــتــيــاز ولــيس أمــنــيــاً".وقــال
جـبـارين من الــعـاصـمـة األردنـيـة
عــــمـــان في اتـــصــــال مع وكـــالـــة
فـــرانس بـــرس "قــادت اســـرائــيل
حـمـلـة مـنـذ سـنـوات طـويـلـة ضد
ـنظـمـات األهلـيـة الـفلـسـطيـنـية ا
إلســكــاتــهــا وإنـهــاء عــمــلــهـا في
مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية
لــكن هــذا الــقــرار لن يــؤثــر عــلى
عـمـلـنــا".واتـهم جـبـارين اجلـانب

ـمارسـة التـجسس اإلسرائـيلي 
عـلى أحد الـعـامـل في مـؤسـسة
احلـق مـن خـالل بـــــــــــرنـــــــــــامـج
بــيــغـاســوس مــضـيــفــا "عـنــدمـا
علـمت اسرائـيل أننـا كشـفنـا هذا
األمـر وأنـنـا بــصـدد الـتـوجه إلى
غـــوغل ومــؤســـســة فـــرونت الين
ضــــــدهـــــــا أصــــــدرت قــــــرارهــــــا
هــذا".وقـــالت مـــنــظـــمـــة الــعـــفــو
الدوليـة ومنـظمة هـيومن رايتس
ووتـش في بــــيـــان مــــشــــتـــرك إن
القـرار اإلسـرائيـلي "يجـرّم فـعلـيا
أنشـطـة هذه اجلـمـاعات ويـسمح
لـلـسـلـطـات اإلسـرائـيـلـيـة بـإقـفال
مـكــاتـبـهـا ومــصـادرة أصـولـهـا
وظـف فـيها واعتـقال وسـجن ا
ويــحـظــر تــمـويل أنــشــطـتــهـا أو
حتى مجـرد اإلبداء عـلنا عن دعم
ـنـظـمـتان أنـشـطـتهـا".وأضـافت ا
في الـبـيـان الـذي نـشـرتـا نـسـخـة
عـربـيـة مـنه أن "الـقـرار اجملـحف
ريع هـو اعـتداء مـن احلكـومة وا
اإلسـرائـيـلـيـة عـلى حـركـة حـقوق
اإلنــســان الــدولــيــة".ويُــتــوقع أن
يــؤثـر الــقــرار اإلسـرائــيــلي عـلى
ـــالـي لــــهـــذه تــــوفـــيــــر الــــدعـم ا
ــرّ من خالل ــنــظـــمــات الــذي  ا
البـنوك الفـلسطـينـية العـاملة في
األراضي الـفــلـسـطـيــنـيـة.غـيـر أن
جبارين قال إن هناك " 45موظفا
وارد يعمـلون لديـنا وإن جفّت ا
ومُــنــعـت الــبــنــوك من الــتــعــامل

تـطوع معنـا فإن هـناك آالف ا
ســــــيـــــعـــــمـــــلـــــون مــــــعـــــنـــــا في
ـؤســسـة".كــمـا دانت مـنــظـمـات ا
تـتـخـذ مـقـرا في إسـرائـيل الـقرار
أيـضــا.وقـالت مــنـظـمــة "عـدالـة -
ـركز الـقـانـوني حلقـوق األقـلـية ا
الـعـربـيـة في إسـرائـيل" في بـيـان
نـشرت نـسـخـة مـنه بالـعـربـية إن
ـــثّل "هــــجـــمــــة غـــيـــر الـــقــــرار 
مــــــســــــبــــــوقـــــــة" وأضــــــافت أن
"اســتـــخــدام قــوانــ اإلرهــاب ال
يـــشـــكل ســـوى غـــطـــاء قــانـــوني
الحـقـة سـيـاسـيـة تُـمـيـز أنـظـمـة
اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــاريـــــــــــــة
واستبـدادية".واستـنكرت مـنظمة
بـتسـيـلم اإلسرائـيـليـة احلـقوقـية
قرار غـانـتس قائـلـة "من الواضح
أنـه يــــــــــهـــــــــــدف إلغـالق هــــــــــذه
ـــؤســســات".وأكــدت بـــتــســيــلم ا
ــؤسـسـات تـضــامـنــهـا مع هـذه ا
وقــالت إنــهــا "فــخـورة بــعــمــلــنـا
ــــــــشــــــــتـــــــرك مـع زمـالئــــــــنـــــــا ا
الـفلـسـطيـنيـ عـلى مـر السـن

وسـنــواصل الـقــيـام بــذلك".وكـان
جهاز األمن الداخـلي اإلسرائيلي
قــد قــال في أيــار/مــايــو إن لــديه
ـــنـــظـــمــات أدلـــة عـــلـى أن تــلـك ا
ـدنــيــة "احـتــالت وخـدعت" دوال ا
أوروبــيـــة ســاهــمت تــبــرعــاتــهــا
ـاليــــ الــــيــــورو في تــــمــــويل
"أنشطة إرهابية مسلحة" للجبهة

. الشعبية لتحرير فلسط

اجلـوي الـعـراقي خـطوة ايـجـابـية لـهـا ابـعاد اقـتـصـادية
واضـــحــة تــؤدي الى زيـــادة عــدد الــطــائـــرات الــعــابــرة
يزانـية العامة وبالـتالي ترفع واردات ا للـفضاء اجلوي 
للدولة) وتـابع ان (إدارة الطيران الفيدرالية قامت برفع
اعالن الــطـيــارين اخلــاص بـالــفـضــاء اجلـوي الــعـراقي
الـذي كـان يـعـد األجـواء غـيـر آمـنـة وخـطـرة عـلى نـواقل
ـدة ثـمـان سـنـوات  حـيث جـرى الــطـيـران االمـريـكـيـة و
اسـتـبـدالهـا بـإعالن جـديـد يعـد االرتـفـاعات الـعـالـية من
ـرور فـوق  32الـف قدم كــارتـفــاعـات آمــنـة وصــاحلـة 
وعبـور شـركات الـطيـران). فيـمـا اكدت شـركة اخلـطوط
اجلويـة العراقيـة ان موعد تـسلم اول طائرة مـدنية نوع
إيــربـــاص من طــراز اي  220 ســيــكـــون خالل االيــام
ـتحـدث بإسم اخلـطوط حـس جـليل انه قـبلـة. وقال ا ا
(هـذه الـطـائـرة سـتـكـون ضـمن اسـطـول الـناقـل الوطـني

قبلة).   خالل االيام ا

بيني غانتس 
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سـوف زارعـ ا باشـرت وزارة التـجارة بـصرف مـستـحقـات الفالحـ وا
الـية اكـثر حملـصول احلـنطـة خالل العـام اجلاري  ,بـعد تـخصـيص وزارة ا

من  149مليار دينار .
ــالـيـة  وقـال الــوزيـر عالء اجلــبـوري في بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان (ا
زارع خصصت  149.800ملـيار دينار كمسـتحقات جديـدة للفالح وا
وسم التسويقي اجلاري) ,مؤكدا ان من مسـوقي محصول احلنطة ضـمن ا

ـبلغ حلـساب الشـركة الـعامة الـية لـغرض حتويل ا (التنـسيق مـستـمر مع ا
ـبالغ لـتجـارة احلـبوب حـيث ستـقوم الـشـركة بـعدهـا بإجـراءاتهـا بـتقـسيم ا
عـمـول بهـا). واجنـزت التـجارة لـلـمواقع وحـسب الـتعـلـيمـات والـضوابـط ا
إجراءاتهـا للمباشرة بـطبع البطاقـة التموينـية االلكترونيـة للمشمـول بشبكة
احلـمايـة.وذكر الـبيـان أنـها (اسـتكـملت إجـراءاتهـا للـمبـاشرة بـطبع الـبطـاقة
التمـوينية االلـكترونـية للـمشمولـ بشبـكة احلمـاية االجتمـاعية بـغية استالم

( مفردات السلة الغذائية والطح
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ويضيف "نواجه جيشاً متعدد األسلحة
واألشـكال لـكن في احملـصلة نـحن أفراد
عـزّل".ويــعـتـبـر الـنـاشط الـذي اخـتـرقت

رصـــاصـــة قـــلـــبه خالل مـــشـــاركـــته في
رفـأ وجعـلته تـظاهـرة أعـقبت انـفجـار ا
يـالزم منـزله ألكـثـر من أربـعـة أشـهر أن

بــيــروت حـصــد حــيـاة أكــثــر من مــئـتي
شــخص وأصـاب أكـثـر من  6500 ودمـر
أجـزاء واسعة من العـاصمة ويرجح أن

سببه أيضاً إهمال وفساد.
ــــنــــظــــومـــة ـــقــــابل حــــافــــظت ا فـي ا
الـسـياسـيـة على تـمـاسكـهـا وصمـودها
رغم الـــتــداعــيـــات الــكــارثـــيــة لألزمــات
ـتـالحـقـة والـضـغـوط الـدولـيـة الجـراء ا
إصالحـات من شأنـها إنعـاش االقتصاد
مـقـابل دعـمـهـا مالـيـاً.كـمـا حـافظـت على
قـدرتــهـا عـلى حتـريك الـشـارع وهـو مـا
أظــهـــرته تــوتــرات شــهـــدتــهــا بــيــروت
ــــاضـي خالل تــــظــــاهــــرة األســــبــــوع ا
ــــنـــاصــــري حـــزب الــــله وحــــركـــة أمل
اعـتراضاً عـلى مسار التـحقيق بـانفجار
ـقـتل سـبـعـة أشـخـاص ـرفــأ انـتـهت  ا
.ويـقول غـالـبيـتـهم من عـناصـر احلـزب
الـنـاشط واحملـامي فـراس حـمـدان الذي
شــارك في الـتـظـاهــرات الـشـعـبــيـة مـنـذ
انـــدالعـــهـــا وتـــولى مالحـــقـــة مـــلـــفــات
مـتـظاهـرين  توقـيـفهم لـوكالـة فرانس
بـرس "حاولنا كل شيء مع هذه الطبقة
الــسـيــاســيـة: تــظـاهــرات مـركــزيـة وفي
ـناطق اعتصامات أمام مصرف لبنان ا
ــســؤولـ مالحــقـة الــنـواب ومــنـازل ا
طاعم قطع الطرق لكن والـوزراء الى ا

أُحبطت كل التحركات". 
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قـرّرة في الربيع االنـتخـابات النـيابـية ا
ـواجـهة ـقـبل "مـحـطة مـفـصـليـة في ا ا
ــعــركــة مع الـــنــظــام لــكــنــهـــا لــيــست ا

{ بــيــروت-(أ ف ب) - بـعــد عــامـ من
انـدالع تـظـاهـرات احـتـجـاجـيـة شـعـبـية
غـير مسبـوقة ضد الطـبقة احلاكـمة منذ
عارضة عقود في لبنان ينظر ناشطو ا
ـقـبـلـة الى االنــتـخـابـات الــتـشـريـعـيــة ا
كمنازلة جديدة ضد النظام مع إدراكهم
أن حــظـــوظ إحــداث تــغــيــيــر ســيــاسي
ضـئيلـة في بلد أنهـكته أزمات مـتراكمة.
في  17  تـــشــرين األول/أكــتــوبــر 2019
شـكّل إعالن احلكومة عزمها فرض رسم
مــالي عــلى االتــصــاالت اجملـانــيــة عــبـر
تـطـبـيق واتـسـاب شـرارة احـتـجـاجـات
ناطق وحتى كبرى تخطت الطوائف وا
االنـتـمـاءات الـسـيـاسـيـة ودفـعت مـئات
اآلالف من الـلبنانيـ الذين كانوا بدأوا
حـينها تلمّس مؤشرات أزمة اقتصادية
الى الــشـارع مـطـالـبـ بــتـنـحي سـلـطـة

سياسية اتهموها بالفساد والفشل.
ÍœUB² ≈ —UON½≈

لـــكن عـــلـى وقع انـــهـــيـــار اقـــتـــصــادي
مـتـسارع قـلب حيـاة السـكان رأسـاً على
عــقـب وصــنّــفه الــبـــنك الــدولي من بــ

األســـوأ في الـــعــالم مـــنــذ الـــعــام 1850
وجـراء تداعيات تفشي فيروس كورونا
تـراجع زخم الشارع تدريجياً. وفَقد كُثر
األمل بـإمكانية إحداث تغيير ومحاسبة
ـرتـكـبـ بـعد انـفـجـار مـروّع في مـرفأ ا
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الـفـاصلـة".ويرى أن عـلى الـلبـنانـي أن
يــخـتــاروا بـ فــريق "يـريــد بـنــاء دولـة
وحـوار" وفـريق آخر "يـريد تـدميـر البـلد
ويــســـتــخــدم لــغــة الــسالح والــدم" في
إشــارة الى الـتــوتـرات األخـيــرة.وتـقـول
الـنـاشطـة زينـة احلـلو الـتي شاركت في
مـعــظم الـتـحـركـات االحـتـجـاجـيـة خالل
اضيـت إن التـظاهرات في الـسنتـ ا
ناطق تمكّنت من "خلق شرخ بـيروت وا

أفقي ب الناس والسلطة".
W{UH²½ù« uDýU½

مـعتـبرة أن "حلـظة  17 تـشرين انـتهت..
ويـجب إعالن انتهـائها حـتى نتمكّن من
ـا بــعـدهــا". وتـرى احلــلـو الــتـأســيس 
ـكتب الـسيـاسي في حزب وهـي عضو ا
"لـنا" الـذي أسّسته مـؤخراً مجـموعة من
نـاشطي االنتـفاضة "علـينا اخلروج من
ـــكـــتـــظــة نـــوســـتـــاجلـــيـــا الـــشـــوارع ا
ــتــظــاهــرين والــهــتــافــات" والــعــمل بــا
لـتـجاوز حتـديات تـواجهـها مـجمـوعات
ـعــارضـة لـنـاحـيـة "االسـتـمـرار وإدارة ا

اإلحباط والتوقعات".
 وأفــرز احلــراك الـشــعــبي مـجــمــوعـات
مــعـارضـة وأحـزابـاً نــاشـئـة كـمـا جـذب
أحـزابـاً تـقـلـيـديـة وحـركـات انـشـقت عن
ـنـظـومـة الـسـيـاسـيـة عـلى غـرار حزب ا

الكتائب. d¼UEð…∫ لبنانيون في تظاهرة إحتجاجية

ــعــروفــة بــاسم إشــارة إلـى الــطــائــرة ا
ـتـحـدث مـا إذا كانت "ريـبـر".ولم يـذكـر ا
الـضربة جاءت ردا عـلى هجوم األربعاء
عــلى قــاعـدة الــتــنف الـعــســكـريــة الـتي
ـــنــاهض يـــســتـــخــدمــهـــا الــتـــحــالف ا
لـلجهادي والواقعة في جنوب سوريا
قــرب احلـدود مع الــعـراق واألردن.وقـال
ريــغـســبي إن "الــقـاعــدة ال تـزال تــشـكل
تـحـدة وحـلـفـائـنا". تـهـديـدا لـلـواليـات ا
وأضـاف أن الـتنـظـيم "يسـتـخدم سـوريا
كــــمالذ آمن إلعــــادة تــــشـــكــــيل نــــفـــسه
والــــتــــنــــســــيق مـع فــــروع خــــارجــــيـــة
والـتخـطيط لـعمـليـات في اخلارج".وأكد
أن "الـقضاء على هذا القيادي البارز في
الــقـاعــدة سـيـؤثــر عـلى قــدرة الـتــنـظـيم
اإلرهـابي على الـتخـطيط وشن هـجمات
ضـــد مـــواطـــنــ أمـــيـــركـــيـــ و(ضــد)
شـركائنـا ومدني أبـرياء".أعلن اجليش
األمــيـركي نــهـايـة أيــلـول الـقــضـاء عـلى
الـقيادي البارز في تنظيم القاعدة سليم
ابـو أحمد بـغارة جوية في مـنطقة إدلب
فـي شــمــال غــرب ســوريــا.وقــال إن أبـو
أحــمـــد "كــان مــســؤوال عن الـــتــخــطــيط
ــوافــقــة عــلـى هــجــمـات والــتــمــويل وا

القاعدة العابرة للمنطقة".

اإلسالمــيـة. ويـومـهـا تــوصّـلت الـوكـالـة
إلـى اتـفــاق مع طــهــران عــلى حلّ وسط
جـديـد بشـأن مـراقبـة الـبرنـامج الـنووي
اإليــرانـي مــا أحــيــا األمـل بــإمــكــانــيــة
تـوقفة منذ اسـتئناف مـحادثات فيـينا ا
ــتــشــدد ابــراهــيم انــتــخـــاب احملــافظ ا
رئـيسي رئـيساً إليـران في حزيـران. كما
أعـلن اجليش األميركـي اجلمعة أنه قتل
قـياديا في تنظـيم القاعدة بـغارة شنتها
طـائـرة مـسيـرة في سـوريـا بعـد يـوم
عـلى هـجـوم اسـتـهدف قـاعـدة عـسـكـرية
في اجلــنــوب الــســوري يــســتــخــدمــهــا
الــتـــحــالف الــدولـي بــقــيــادة الــواليــات
ـتحدث ـتحـدة. وقال جـون ريغـسبي ا ا
ركزية للجيش األميركي باسم القيادة ا
(ســنــتـكــوم) في بــيـان إن "غــارة جــويـة
أمــيـركـيـة شـنت الــيـوم في شـمـال غـرب
سـوريا اسفرت عن مقتل القيادي البارز
في تـــنــظــيـم الــقــاعـــدة عــبــد احلـــمــيــد
ـطر".نُـفذت الـضربـة في منـطقـة سلوك ا
شـمـالي سـوريـا اخلـاضـعـة لـلـسـيـطـرة
الـتركية.وأضاف ريـغسبي انه ال تتوافر
أي مـــعــطــيـــات عــلى وجــود "ضـــحــايــا
مـدني في أعقـاب الضربة الـتي شنتها
طـائرة مسيـرة (من طراز) إم كيو-9  في

ـعــنـيـون بـالده إلـيه.وأجـرى األطــراف ا
سـت جوالت من احملـادثـات بـ نـيـسان
وحـزيران مـن دون أن يحـدد بعـد موعد
جـديــد السـتـئـنـافـهـا. ويـزور روب مـالي
بـاريـس بـعـدمـا أجـرى جـولـة خـلـيـجـيـة
ــمــلـــكــة الــعـــربــيــة قـــادته إلى كلّ مـن ا
الــسـعـوديـة وقـطــر واإلمـارات الـعـربـيـة
ــتّــحـــدة.من جــانــبــهــا أعــلــنت وزارة ا
اخلــارجـــيــة الــفــرنــســـيــة في بــيــان أن
احملـادثات سـتجري في "مـرحلـة حرجة"
فـي وقت ال تــزال فــرنــسـا وغــيــرهــا من
الـــدول عـــلى اســـتـــعـــداد الســـتـــئـــنــاف

محادثات فيينا.
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لح وتـابع البيان "في هـذه األثناء من ا
واألسـاسي أن تـوقف إيران انـتهـاكاتـها
اخلـطرة إلى حـد غيـر مسـبوق" لـالتفاق
ـعاودة الـتـعاون الـنـووي داعـيا إيـران 
الــكـامل مـع الـوكــالـة الــدولـيــة لـلــطـاقـة
ــديـر الــذريــة "بــدون إبــطــاء". وأعــرب ا
الـعـام لـلـوكـالـة الدولـيـة لـلـطـاقـة الـذرية
رافـاييل غروسي الـثالثاء عن قـلقه لعدم
تـمكّنه من لقاء مسؤول إيراني كبار

ـا نصّ عـلـيه اتّـفـاق أبرم في 12 خـالفاً 
أيـلول ب الوكالة الـدولية واجلمهورية

يـجب أن تـستـأنف في فـييـنـا في أسرع
ــكن وأن تُــســتــأنف عــلى وجه وقـت 
الــتـحــديـد حــيث تـوقــفت بـعــد اجلـولـة
الـسـادسـة".وتوصـلت إيـران وست قوى
ــتــحــدة فــرنــســا كــبــرى (الــواليــات ا
انيا) الى بريطانيا روسيا الص وأ
اتـفاق عام  2015 بـشأن برنـامج طهران
الـنـووي أتاح رفع كـثيـر من الـعقـوبات
ـفروضـة على اجلـمهـورية اإلسـالمية ا
في مــقـابل تـقـيـيـد أنـشـطـتـهـا الـنـوويـة
وضــمــان ســلــمــيــة بــرنــامــجــهــا.اال أن
مـفـاعيل االتـفاق بـاتت في حكم الالغـية
تـحـدة االنسـحاب مـذ قـررت الواليـات ا
أحاديا منه عام  2018 في عهد رئيسها
الـسابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض
عـقوبات قاسـية على طهـران.وبعد نحو
عـــام عـــلى االنــســـحـــاب األمــيـــركي من
االتــفـاق تــراجـعت إيــران تـدريــجـا عن
تـنـفـيـذ غـالـبـيـة الـتـزامـاتـهـا األسـاسـية
ــوجــبه.وبــدأت الــقــوى الـتـي ال تـزال
ـــشــاركــة مـــنــضــويـــة في االتــفــاق و
أمـيـركـيـة غـيـر مـبـاشـرة مـحـادثـات في
فـيــيـنـا هـذا الـعـام في مـحـاولـة إلحـيـاء
االتـفـاق بـعـد إبـداء الـرئـيس األمـيـركي
اجلــديـد جـو بــايـدن اسـتــعـداده إلعـادة

ــبــعـوث األمــيـركـي بـشــأن إيـران روب ا
مـالي حتـدث مـع نظـرائـه من بـريـطـانـيا
انـيا حـول كيـفيـة استـمرار وفـرنسـا وأ
ـسار األكـثر الـدبـلومـاسيـة في "توفـير ا
فــاعـــلــيــة" بــشـــأن إيــران.وقــال بــرايس
لـــلـــصـــحـــافــيـــ في واشـــنـــطن "نـــحن
ـفـاوضات مـتـحـدون في االعـتقـاد بـأن ا

{ بـاريـس-(أ ف ب) - اتفـقـت الـواليات
ـتـحـدة وثالث قـوى أوروبـيـة اجلـمـعة ا
خـالل مـــــشـــــاورات فـي بـــــاريـس عـــــلى
ضــــرورة عــــودة إيــــران ســــريــــعــــا إلى
احملـادثـات الـنوويـة وسط قـلق مـتـزايد
تـحدث باسم وزارة من الـتأخيـر.وقال ا
اخلــارجـيــة األمـيـركــيـة نــيـد بـرايس إن
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ال قـيـمــة أليـة رسـالـة اعالمــيـة من دون أن يـكـون لــهـا تـأثـيـر  فــالـتـأثـيـر في
اجلـمـهور هـدف أسـاس يفـترض أن حتـاكم عـلى وفـقه أية وسـيـلة اعالمـية 
ذلك ان العمل االعالمي يغدو عبثيا ان لم يُعلم اجلمهور باحلوادث والوقائع
بـصـورة صـادقـة ودقيـقـة  ومـسـاعدته عـلى ادراك أبـعـادهـا  واالسـهام في
تــشـكــيل اجتــاهــاته  وحــمـلـه عـلى اتــخــاذ مــواقف تــتـوافق مـع الـســيــاسـة
ـؤسـسـة  ويـنـطـبق هــذا الـكالم عـلى الـرسـائل االتـصـالـيــة الـتي تـتـبـنـاهــا ا
الـصادرة عن مؤسسات مـتخصصة باجملـال االعالمي  او تلك التي تشكل
أقـسـام االعالم والـعالقـات الـعـامـة جـزءا من هيـكـلـيـتـهـا كـمـا هـو احلال في

الدوائر الرسمية والشركات اخلاصة .
بـهـذه الـعبـارة اسـتـهـلت مداخـلـتي في الـفـعـاليـة الـنـوعـية الـتي نـظـمـهـا قسم
ــلـتـقي االعالمي االعالم والــعالقـات الـعـامــة في جـامـعـة ديــالى بـعـنـوان ( ا
ـواكـبـة الـرقـميـة ) الـتي أنـاب الـسـيد اجلـامـعي األول :  ادارة الـتـحـديات وا
ـنعم عـبـاس كر عن مـعـالي وزير رئـيس اجلـامعـة االسـتاذ الـدكـتور عـبـد ا
الـتعـليـم العـالي والبـحث العـلمي فـي رعايـتهـا  وشارك فـيهـا مدراء االعالم
في اجلـامـعات الـعـراقيـة  وقـدم فـيهـا الـدكتـور حـيدر الـعـبودي مـديـر دائرة
الــعالقــات واالعالم في الــوزارة مــحــاضــرة تــنــاولت مــواصــفــات اخلــطـاب

تحدث االعالمي . الرسمي ومهام ا
لتقى اريد به مـناقشة واقع أداء أقسـام االعالم والعالقات العامة ـا ان ا و
في  اجلـامـعات والـتـحديـات الـتي تعـتـرضهـا  واطالع الـوزارة علـيـها بـغـية
تـذليـلهـا للـوصول الى أداء اعالمي فـاعل ومؤثـر في اجلمـهور  بـخاصة ان
األهـداف احلـقـيـقــيـة لـهـذا االعالم ال تـنـدرج في االخـبـار فـحـسب  وهـو مـا
يـدور احلديث عـنه في الـغالب عـنـد عقـد مثل هـذه الفـعـاليـات  بل تمـتد الى
رتـبطة بالـعالقات العـامة التي يـراد بها رسم صورة ذهـنية ايـجابية ـهام ا ا
ـتـمـثل بـاجملـتـمع الـعـام  وتـنـمـية والء لـدى اجلـمـهـور اخلـارجي لـلـجـامـعـة ا
ــؤســســته  وفـي اطــار هـذه اجلــمــهــور الــداخــلي ( اجملــتــمع اجلــامــعي ) 
ـؤسسـات األخرى عن االعالم اجلامـعي  وهنا الـوظائف ال يـختلف اعالم ا
ـؤسـسات بـضمـنه اجلـامعي في البـد من الـتسـاؤل عن حـدود جناح اعالم ا
كنـني القـول ان هذه األقـسام فـشلت في رسم صورة أداء هـذه الوظـيفـة . 
ؤسساتهـا  وحتقيق ما يطـلق عليه بالرضا ذهـنية ايجابـية  وتنمية الـوالء  
ـسـؤولـ وتـلـميع الـوظـيـفي  واقـتصـر غـالب عـمـلـها عـلى نـشـر نـشـاطات ا
أشـخاصهم  ومـا يستثـنى من ذلك ضئيل جـدا  ما يدعو الى اعـادة النظر

بهذه األقسام  ومغادرة عقود من االهمال  .
لــقــد غـــطت أحــاديث الــزمالء مـــجــمل مــشــكـالت االعالم اجلــامــعي  وهي
زمنة شكالت ا كن وصفـها با مـشكالت واقعية لكنهـا ليست باجلديدة  و
ــسـؤولــ عـنــهــا  وال حل جـذري الــتي بــحت من أجل عالجــهـا أصــوات ا
ارسـون عملهم بالرغم يـشفي الغليل  حتى بـلغ بهم اليأس مبلـغا  فظلوا 
من عـدم توافر القناعات الـكافية بجدواه  ما يـعني ان وزارة التعليم العالي
عـلى اختالف مراحلها سـواء قبل تغيير الـنظام السياسي في عام  2003 أو
ـا يـتــنـاسب مع األهـداف الـتي بـعــده لم تـتـمـكن مـن تـفـعـيل هـذه األقــسـام 

وضعت من أجلها .
سؤول سواء في وزارة التعليم العالي او غيرها ناسب تذكير ا لـيس من ا
عـاصر الذي تُدار وقائعه وقضاياه نا ا من الـوزارات بأهمية االعالم في عا
اعالمـيـا بالـدرجـة األساس  فـذلك لـيس بـخاف عـلـيهم  كـمـا يدركـون تـمام
االدراك دوره في عـمليات الـتسويق على اخـتالف أشكالهـا  فال تسويق ما
ـؤسسة لم يـنجح االعالم والـعالقات الـعامة في تـشكـيل صور مشـرقة عن ا
في ذهن اجلـمهور  واذا كان ذلك مفهوما فلم ال تشكل هذه األقسام أولوية
الحــظـات تـشـيــر الى انـهـا لم تــأت سـوى في مـؤخـرة ــسـؤولـ  فـا لـدى ا
قبول لهذه األقسام الـتي يفتقر قسم كبير االهـتمامات  بداللة الواقع غيـر ا
الكات البشرية الـية وا وارد ا مـنها الى أبسط مقومـات العمل االعالمي كا
ناسـبة  لكـني ال انفي على االطالق ان األداء ـتخصـصة وأدوات العـمل ا ا
ـتـراجع لـبـعض هـذه األقـسـام يـعزى فـي جانب مـنه الى االعالمي ا
هارات الكافية عـدم توافر الثقافـة االعالمية الرصينـة وا
لـلعاملـ فيها  وأتفـهم تماما شـكاوى بعض مسؤولي
ـؤســسـات في هـذا الــشـأن  وعـلـيه يــراد لـنـا وقـفـة ا
ـا يتوافق تـأمل علـمية إلعـادة صيـاغة هذه االقـسام 

مع أهدافها .

نـبـارك قضـاتـنـا االعزاء  في مـجـلس الـقضـاء األعـلى واحملـكمـة االحتـادية
الـعليـا والوزراء ومن هم بدرجاتـهم على قرار الـسيد رئـيس مجلس الوزراء
مـصطفى الكـاظمي  بتخـصيص اراض لهم في بـغداد   واحملافظات  دون

شرط مسقط الرأس والتعهد الشخصي .
وكـنا نأمل  ان يرافق هذا القـرار  تنفيذ توجيـهات للسيد الـكاظمي قطعها
ـاضي بـتـهـيـئـة قـطع أراضي وتـوزيـعـهـا عـلى مـنـتسـبي في  24 من شـبـاط ا

اجليش األبيض دعما لهم في مواجهة جائحة كورونا.
ستجـد الذي اجتاح العالم وال جـديد في قولي  ان  وباء فايـروس كورونا ا
 ومـنه وطنـنـا العـزيز شـكل انعـطافه خـطـيرة  في الـبنى اجملـتمـعيـة   وهدد
اليـ  لـكن  كـان لـلـعـامـلـ في اجملـال الـصحـي سجـال رائعـا في حـيـاة ا
ـواطـنـ  في ظل صـعــوبـة في تـوفـيـر مـعـدات احلـمـايـة الـتـفـانـي حلـمـايـة ا
عدات الـطبية إلى ارتفـاع نسب اإلصابة ب الـشخصية حـيث أدى نقص ا
ـعـيــتـهم  وكـنــا نالحظ عـدم عــودة الـكـوادر الـطــواقم الـطــبـيـة والــعـامـلــ 
ـراكـز الصـحـيـة  إلى بيـوتـهم خـوفـا من نقل ـسـتـشفـيـات وا الـصـحـية في ا
الـعـدوى إلى أهالـيـهم وأقاربـهم مـؤكـدين  تخـطـيهم الـتـعب اجلسـدي  غـير
إنـنا كـنـا نشـعـر بحـاجتـهم  لـلكـثـير من الـوقت لـلتـغـلب على الـتـعب النـفسي

الذي تعرضوا له.. 
ان وعد السيد الكاظمي  بتخصيص اراض  لهذه الشريحة التي استحقت
لـقب ( اجلـيش االبيض ) عـن جدارة  لـقيّ تـأييـدا شـعبـيا واسـعـا  قبل ان
ـواطـنـون الدور س ا يـحـظى بـالـتـرحـيب من الـكـادر الـصـحي  ذاته  حـيث 
ؤسسات الـصحية في بعث روح االطمئنان فيهم  الـكبير من العامل في ا
وسـعيهـم الى درء اخلطر عـنهم  رغم تزايـد عدد الـوفيات الـتي طالت افراد

اجليش االبيض  لكن جهودهم االنسانية بقيت عنيدة وصادقة .
وهـذا اجلهد الـكبيـر من جانب األطـباء والعـامل في الـقطاع الـصحي  كان
واطـن  فمنذ بدايـة اجلائحة  يقدم مـثار تقدير وافتـخار واعتزاز من قبل ا
اجلـيش االبيض أروع مثال في التـضحية  والعـمل وسط ضغوط كبيرة في
ـستشفيات   بـدءا من العمل في ظروف صعبـة ونقص في معدات الوقاية ا
كـمـا ذكرنـا  وفي ظل اعـتداءات مـسـتمـرة  طـالتـهم من بـعض اجلـهالء على

مرأى ومسمع اجلميع  وقد اشرتها وسائل االعالم .
ـفيد الـتذكـير  ان فقـدان الوفاء بـالوعد   يـفقد ومن ا
الـثقة فمن وعـد وجب عليه احتـرام وعده والوفاء به 
واظن ان تـنفـيـذ وعد الـسيـد الكـاظمي  سـيرى الـنور

قريبا .. يارب.

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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القبض على أربعة أشخاص اختطفوا فتاة متسولة في محاولة القت القوات االمنية  
الغتصـابها قـبل أن يتم إحبـاط محاولـتهم واعتـقالهم.وذكـرت قيادة شـرطة بغداد في
بيـان تلقـته (الـزمان) امس أن (أربـعة أشـخاص مـخمـورين قامـوا باخـتطـاف متـسولة
تـبلـغ من العـمر  22 عامـاً بـهدف االعـتـداء علـيـها إال أن دوريـات فـوج طوار بـغداد

طاردتهم). احلادي عشر ردت احلالة وقامت 
واضـــاف ان (الـــدوريـــات تـــمـــكـــنت من
تهم وحترير القبض على اثن من ا
الـفتاة فيما الذ اآلخـران بالفرار لتشرع
قــوة بـأمــرة آمـر الــفــوج احلـادي عــشـر

طاردتهما والقاء القبض عليهما). 
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واعـتقـلت مفـارز مكـافحـة اجرام بـغداد
كافحة مـتهم اثنـ بالسرقة.وقـالت ا
في بـيــان امس إن (مـفـارزهـا في مـكـتب
بـاب الـشـيخ تـمـكـنت من الـقـاء الـقـبض
عـلى مـتـهم لـقـيـامه بـسـرقـة مـبـلغ مـالي
قـــدره 12 مـــلـــيـــون ديـــنـــار مع جـــهـــاز
كــامـــيــرات من داخـل مــؤســســـة ضــمن
) واضـافت ان مـنـطـقـة شـارع فـلـسـطـ
(مـفـارز مـكــتب مـكـافـحـة اجـرام الـقـدس
تـمــكـنت من الــقـاء الــقـبض عـلـى مـتـهم
لـقـيـامه بـعـمـلـيـة نـصب واحـتـيـال عـلى
ـبـلغ صـاحب مـنــفـذ لـتـوزيع الـرواتب 
مالي قدره  20مـليون دينـار ليتم تدوين
اقـواله ابـتـدائـيـا وقـضـائـيـا بـاالعـتراف
عن قـــيـــامه بـــالـــنـــصـب واالحـــتـــيــال).
وجنـحت القوات االمنيـة في تدمير احد
اوكـار خاليا داعش بـسلسـلة جـبال قره
جـوغ في مـحافـظة كـركوك  فـيـما قـتلت
مـهاجـما خالل صـد تعـرض قرب قـضاء
الـرطــبـة بــاالنـبــار وقـال الـنــاطق بـاسم
ـسـلحـة الـلواء الـقـائد الـعـام لـلقـوات ا
يـحيى رسـول في بيـان تلـقته (الـزمان)
امس إنه (بــــنـــــاء عــــلى مــــعــــلــــومــــات
اسـتــخـبـاريـة مـن شـعـبـة اســتـخـبـارات
الـفـرقة  ?14نـفذت مـفارز االسـتخـبارات
الـعسكرية واجبـاً أمنياً  خالله تدمير
مــضـــافــة وقـــتل أحـــد اإلرهــابـــيــ في
سـلـسـلـة جـبـال قـره جـوغ  ضـمن قـاطع
قـيـادة عــمـلـيـات كـركـوك). كــمـا تـمـكـنت

مـكــافـحـة اجـرام سـامــراء الـقـبض عـلى
ـواطـنـ في مـتـهم  قــام بـسـرقـة احـد ا

حي القادسية . وقال بيان امس انه (
ـتــهم بـعـد سـرقـة الـقـاء الــقـبض عـلى ا
مـبلغ مئة مليـون دينار وخشالت ذهبية

تــقـــدر بـــنــحــو  24مـــلــيــون  حـــيث 
واجـري تـصــديق اعـتــرافـات قـضــائـيـاً 
كـشف الداللة بـحضـور قاضي التـحقيق
ـدعي الـعام مع مـفـرزة من الشـرطة). وا
وتـمكنت شـعبـة الشرطـة اجملتمـعية في
ـــحــافــظــة دائــرة الـــعالقــات واالعالم 
نــيــنـوى بــالــتــعــاون مع مــركــز شــرطـة
الـصـقـر من إعـادة فتـاة هـاربـة تـبلغ من
الـعـمر ١٣ عـامـا الى ذويـها .وقـال بـيان
تـلقته (الزمان) امس ان (مـفارز الشرطة
اجملـــتـــمـــعـــيـــة جنـــحت في الـــوصـــول
واالسـتـدالل عـلى عـنـوان الـفـتـاة حـيث

اتـضح انهـا تتـعرض للـتعـنيف الـشديد
ـــســـتـــمــر مـن ذويـــهـــا األمـــر الــذي وا
اضـطـرهـا لـلـهرب) واضـاف ان (مـفـارز
عنوي الـشرطة قدمت الدعم النفسي وا
لــلــفـتــاة والــنــصح واالرشــاد لــذويــهـا
بـضرورة رعـايتـها واالعـتنـاء بهـا وعدم
تـعـنـيفـهـا مـجددا بـعـد اخـذ اإلجراءات
الالزمــة بـحــقــهم وتــسـلــيــمـهــا إلــيـهم

اصوليا). 
WJ³ý pOJHð

وفي بغداد  فككت مفارز االمن الوطني
 شــبــكـــة تــروج لــلــمـــخــدرات بــجــانب
الـرصافـة. وقال بـيـان مقـتضب لـلجـهاز
ان (مـفـارزه تــمـكـنت من تـفــكـيك شـبـكـة
مــتــهــمــة بــتــروج مــخــدرات في جــانب
الـــرصــافـــة). وأصـــدر رئــيـس مــجـــلس
ـسلـحة الـوزراء القـائـد العـام لـلقـوات ا

مــصـــطــفى الـــكــاظــمي  12 تـــوجــيــهــاً
لـلـقــيـادات الـعـسـكــريـة واألمـنـيـة. وقـال
بـيان تلـقته (الزمـان) امس ان (الكاظمي
أجـرى زيـارة إلى مـقـر قيـادة الـعـمـلـيات
ـشتـركة وعـقـد اجتـماعـاً مع القـيادات ا
األمــنــيــة والــعــســكــريـة  لـالطالع عـلى
ـسـلـحـة في مـجـمل فـعــالـيـات الـقـوات ا
وكلة إليها هام ا مـختلف الساحات وا
ـوقف األمـني واسـتـمع إلى إيـجـاز عن ا
) واكـد قـدمه كــبـار الـقـادة الــعـسـكـريـ
سـؤوليـة التي تـقع على الـكاظـمي ان (ا
عــاتـق الــقـــيـــادات والـــقــوات األمـــنـــيــة
مــســؤولــيــة تــأريــخــيــة) مــشــيــرا الى
(الـتـحديـات الـكـبيـرة الـتي ورثـها الـبـلد
مــنــذ عـام  2003 مــشـدداً عــلى (الــعـمل
بـكل قوة حلـمايـة الوطن وأبـناء شـعبـنا
بـأطيافه من كل اخملاطر وتـفعيل اجلهد

الـقــوات االمـنـيــة من قـتل احــد عـنـاصـر
داعش خالل صــد تـعــرضـا قــرب قـضـاء
الـرطـبة وكـتب قـائد عـمـلـيات احملـافـظة
الـفريق الركن نـاصر الغنـام في صفحته
عــلى فـــيــســبـــوك امس ان (الــقـــطــعــات
االمنية صدت تعرضا داعشيا على قرية
الــدراعــمــة قــرب الــرطــبـة  واردت أحــد
ـهــاجـمـ قـتـيـالً ). وضـبـطت قـوة من ا
الـلـواء  41في احلـشـد الـشـعـبي عـجـلـة
مــحــمــلــة بـــالــدجـــاج اجملــمــد مــنــتــهي
ـسـؤولـية في الـصالحـيـة ضـمن قـاطع ا
صالح الـدين.وذكـر بـيان لـهـيئـة احلـشد
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (الـقـوة أوقفت
الـعجـلـة التي كـانت مـحمـلـة بنـحو 340
كـارتونـة دجاج غيـر صاحلـة لالستهالك
الـبــشــري مـعــدة لــلـتــوزيع في مــنـطــقـة
الــطـارمـيـة) وتــابع انه (تـمت مـصـادرة
ـواد وتسليمهـا الى اجلهات اخملتصة ا
وفق األصــول واإلجـراءات الـقـانـونـيـة 
.( ــــواطـــنـــ حـــفـــاظــــا عـــلـى سالمـــة ا
ـــدني عــلى وســيـــطــرت فــرق الـــدفــاع ا
تـــســـرب مـــادة الـــوقـــود بـــعـــد انـــقالب
صــهــريـجــا عــنــد مــفــرق الــفــلـوجــة في
مـــحــــافـظ صالح الــــدين. وقــــال بــــيـــان
لــلــمــديــريــة تـــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(مــفــارزهــا في مــركــز دفــاع مــدني بــلــد
تمـكنت من وبـإسنـاد من مركـز سامـراء 
الـسـيـطـرة على انـسـكـاب مـادة الـبـنزين
من صــهـريج بــعـد انــقالبــهـا في مــفـرق
ـفــارز قـامت الــفـلــوجـة) وأضــاف ان (ا
بـعـمـلـيـة الـتــبـريـد لـلـصـهـريج ولـلـمـادة
ـاء ومادة الـفوم ـنسـكبـة بـإستـخدام ا ا
حل إزالة اخلطر وإبعاد الصهريج من
الــــشــــارع الــــعــــام وبــــدون اي اضــــرار
بــشــريـــة). والــقت مــفـــارز في مــديــريــة

االســـــتــــخــــبـــــاري الــــدقــــيـق وجتــــنب
ـــعـــلـــومـــات الـــكـــيـــديــة) مـــؤكـــدا أن ا
(عــصــابـــات داعش اإلرهــابــيــة حتــاول
اســـتــغالل أي ثـــغــرة وأيـــة ظــروف أو
حتـــديـــات ووجّـه ســـيـــادتـه األجـــهـــزة
األمـنية بأن تكون على أهبة االستعداد
وعـدم الـسـمـاح للـعـدو بـأي مـوضع قدم
أو اسـتغالل الـظروف) وتـابع (ضرورة
سـميـاتها االهـتمـام بالـقوات األمـنيـة 
كـافة إدارياً وفـنياً وتـأم مسـتلزمات
ـقاتل الـيومية  اضـافة الى التعامل ا
ـبـني عـلى أسـس عـسـكـرية اإلنـسـاني ا
ســلـيــمــة من قــبل الــقـادة واآلمــرين مع
ــا ال يـــخل بــالـــضــبط مــرؤوســـيــهـم 
الــعــســكــري من أجل إيــجــاد حــالــة من
االنـــســـجـــام ســـواء فـي الـــســـلم أو في

القتال). 

}j³∫ دجاج غير صالح لإلستهالك البشري  ضبطه في صالح الدين
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ــديـــر الــعـــام لــشـــركــة احلـــفــر وقع ا
الـعــراقـيـة بــاسم عـبـد الــكـر نـاصـر
االربــــعــــاء في مـــــقــــر الــــشــــركــــة في
الــبـرجـســيـة عــقـد شـراكــة واتـفــاقـيـة
شترك مع شركة هاليبرتون للتقد ا
ـدة ثالث ســنـوات قـابـلـة االمـريــكـيـة 
للـتمـديد لـغرض تـقد الـدعم لتـنفـيذ
مــــشــــاريـع احلــــفــــر واالســـــتــــصالح
ــفــتــاح لــصـالح بــأســلــوب تــسـلــيم ا
ـشـغـلة لـلـحـقول ـية ا الـشـركات الـعـا
الــنـفـطــيـة الـعــراقـيـة ونــقل اخلـبـرات
ية والتكنولوجيا وتطوير كوادر العا
الشـركة في مـجال اخلـدمات الـنفـطية

بحسب بيان تلقته (الزمان) امس. 
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غالف كتاب مسعود محمد

األولى ألنـفصال الطـبيعة عن فلـسفتها
ـباد الـرياضـيـة لفـلسـفة في كـتـابة (ا
الـطـبـيـعـة) عام 1687. وشـيـئـاً فـشـيـئاً
تـفككت العالقـة ب االنسان والـطبيعة
مع بـدايـات الـفلـسـفـة احلديـثـة ونـشأة
الــعــلم احلــديث  فــأتــســعت الــفــجـوة
بــيــنـهــمــا بـشــكلٍ التُــخــطـئـه عـ  مع
الــثـــنــائــيــة الـــتي اتــسم بـــهــا الــفــكــر
الـديـكارتي والـتي استـطاعت ان تـطبع
الـعـصر احلـديث والـعصـور الـتالـية له
بـطابعها الذي وضع الذات مقابل عالم

األشياء . 
من هـنا بـدا عزل االنسـان عن الطبـيعة
وسـار كل منهما في طريق موازٍ لالخر
دون ان يــلــتــقـيــا  عــلى الــرغم من انه
حـفظ لـلـطـبيـعـة اسـتقاللـيـتـها  اال انه
جـردهـا من طابـعهـا الـسحـري وقوتـها
الـذاتية  وقـدم نظرية لـلمعرفـة قوامها
الــعـقل وغـايــتـهـا ( ان جنـعل انــفـسـنـا

سادة ومسخرين للطبيعة) .
ويــسـتـعـيــد الـدكـتـور مــاجـد اخلـطـيب

ــــــــــشــــــــــهـــــــــد ا
االســـطــوري في
وادي الــرافــدين
.لـــــيـــــقـــــول ان(
مـــــــلــــــحـــــــمــــــة
كـــــــلــــــكـــــــامش
الشهيرة  تقدم
لــنــا جــزءاً من
دالالت وافعال
االنــــــســــــان 
وخـــاصــة في
قـــصــة غــابــة
األرز   قـصة
 تــــــــــمــــــــــثل
االنـــــانـــــيــــة
الــبــشــريـة 
وظـــلـــمـــهـــا
وجــــورهــــا
عـــــــــــــــــــلـى
الــطـبــيـعـة
قصة وان
اجــتــمـعت

فــيــهـا احلــقــيــقـة واخلــيــال والــوقـائع
الــتــاريـخــيـة مع األســطــورة في مـزيج
مـعـرفي خرافي سـجّلَ  ابطـاله مواقف
بــارزة واعـمـالٍٍ مـجـيــدة  اسـتـذكـرتـهـا
الــبــشــريــة عــلى مــدى مــراحل زمــنــيـة
الحــقــة  ذلك ان قــطع أشــجــار الــغــابـة
ونــقل اخلــشب الى (اوروك) والـتــغـلب
عــلى ( الــتــنــ ) (خــمــبــابــا ) حــارس
الغابة في ملحمة كلكامش والذي دافع
عن أشـجار األرز الطبيـعية  قد عد من

اعمال الشجاعة والبطولة اخلارقة .
ـبكـرة على  جـور سلوك ـآخذ ا و من ا
االنـسـان  مع الـبـيـئـة يـتـوقف الـبـاحث
تواصـلة التي تتعرضت عـند اجملازر ا
لـهـا الـطبـيـعـة مـشيـراً الى ان الـغـابات
لم تــسـلم من اعــتـداء االنـسـان عــلـيـهـا
عـندما ازالها بطريقةٍ تفتقد الى الوعي
والـى تقـديـر ما سـيـتـرتب على ذلك من

اثارٍ بيئيةٍ قاسيةٍ 
ان مــسـاحـات الــغـابـات اجملــرّفـة سـنـة
1980 بـــلــغت  11 مـــلــيــون هــكــتــار ثم
ارتفعت في عام  1990الى  17 مليون
هــــكـــتـــار
مـن اصـل

3600
مــــلـــيـــون
هــــكــــتــــار
مـــجـــمــوع
مــسـاحـات
الـــغـــابــات
فـي الـعــالم
 ولــــــــــي ان
اضـيف هنا
عـن مــجــازر
تعرضت لها
غــــــــــابـــــــــات
حــــــــــــــــــوض
االمزون الذي
يــــــشــــــكل 40
ــــئـــــة من بـــــا
مـــــــســــــاحــــــة
امــــــــريــــــــكـــــــا
اجلــــنــــوبــــيـــة
وعــــرف بـــرئـــة
االرض ألنــــــــــــه
ـئة يـنتج 20 بـا
مـن االوكـسـج

الدامة احلياة 
لـقد بات هـذا احلوض الزاخر بـالتنوع
الــبـايـلــوجي فـريــسـة لـلــتـدمـيــر بـفـعل
ـنهج  تـمارسه شـركات تـعدين ال هم
ـزيـد مـن االرباح لـهـا سـوى  حتـقـيق ا
عــلى حـسـاب الــطـبـيــعـة الـوضع الـذي

ان يـخترق الـدكتور مـاجد اخلطيب في
كــتــابـه (االنــســان والــبــيــئــة ثــنــائــيــة
ـــــصـــــاحلـــــة)  جــــدران الـــــصـــــراع وا
االسـتخـفاف بـالبـيئـة  فأنه بـذلك يسد
عرفـة العـراقية عن جـزءاً من ثغـرات  ا
هـــذه الــقـــضــيـــة الــتي بـــاتت الـــشــغل
الـشاغل للـعالم في متـغيرات مـتوحشة
اخـذت تطـبع احليـاة البـشريـة ارتفـاعاً
حـرارياً وانقراضاً للعديد من الكائنات
احلـــــيــــــة واعـــــاصـــــيــــــر وجـــــفـــــافـــــاً
وتــصـحــراًيـزحف بــنـزعــة افـاعٍ ســامـةٍ
حـتى بـات الـفحـيح  عـلى االبواب  بل
وداخـل الــبــيــوت  وقـــد خــيّمَ االفالس

البيئي برؤوس عديدة 
اعـرف مـاجـداً مـنـذ نـصف قـرن مـثـابراً
نشطاً مالزماً لعقله دون ان يتخلى عن
شــرف االبـتـسـامـة الـعــريـضـة االمـيـنـة
عـلى احملـبـة  رغـم شـدة ريـاح الـسـموم
الــــــتي واجــــــهـــــته وهــــــو في كـل ذلك
صـــاحب ادوات مـــعــرفـــيــة تـــســـتــحق

االطمئنان  . 
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يثـولوجيـة (مايؤلم تـقول  الـتأشيـرة ا
الـشـجـرة حـقـاً ان يـد الـفـأس التـي يتم
الـتحطيب بـها مصنـوع من خشبها)  
واحلــال ان هــنـاك جــمــلـة  اســتـدالالت
ــعـرفي عــلى  ذلك جــاءت في الــســرد ا

للدكتور ماجد اخلطيب  .  
الـكتاب  بـاربعة فـصول   انطـلق فيها
من الـبـديهـيات الى الـتـشخـيص ضمن
رحـلـة اجتـهاديـة صعـبـة لكـنهـا مثـمرة
حــقــاً   تـــفّــحَصَ خاللــهــا مــوضــوعــاً
يــعــاني في الــعــراق اهــمــاالً  ثــقــافــيـاً

واعالمــيــاً بـنــيـويــا مـدويــاً ً من ربـات
الـبيوت الى  طـاقم السلـطة السـياسية
تالزمـة خليط من القصور الـعراقية  

فجع  في القراءة االخالقية  .   ا
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سـيرة الـطويـلة من ـؤلف ان ( ا يـرى ا
عالقـة االنـسـان بـالـطـبـيـعـة . كـانت في
كل مـرحلة مـن مراحلهـا تمثـل مستوى
مـعــ من اسـتـغالل االنـسـان لـلـمـوارد
ـتاحة والتعـامل مع البيئة الـطبيعية ا
 ولـم يكن االنتقـال والتطور في احدى
رحـلـة التي تـليـها  ـراحل الى ا تـلك ا
ـا كــان يـحـدث انــتـقــاالً فـجــائـيــاً  وا
تــدريــجـيــا عــلى مـدى االف الــســنـ 
ونـحن االن في العـقد الثـاني من القرن
احلــادي والــعـشــرين ومــا يـزال هــنـاك
حـوالي 200 مـلــيـون نـسـمـة يـعـيـشـون
صـيـادين وجامـعي غذاء  او يـشكـلون

مجتمعاتٍ زراعية بدائية 
ويــتـــوقف عــنـــد تــنــوع (الــفـــلــســفــات
واألفــكــار االجــتـمــاعــيــة الـتـي حـاولت
تـفسيـر وتقييم عالقـة االنسان بالـبيئة
دارس الفـلسفية الـطبيعيـة  وتعددت ا
في ضــوء تــعـدد اجملــتــمـعــات وتــنـوع
عـارف والـتقـنـيات والـقيم الـبـيئـات وا
االخالقـية والديـنية الـتي تفهـم وتفسر
تـــطـــور تــلـك الــعـالقــة . فـــالـــفالســـفــة
الـيـونـانـيون كـانت نـظـرتـهم لـلطـبـيـعة
تـتسم باحلـيوية وتـنطوي عـلى مفهوم

نظم العاقل .  الكون ا
وقـد بـدأ جتريـد الـطبـيـعة من سـحـرها
ومـــغـــزاهـــا اإلنــســـاني عـــنـــدمـــا جــاء
(إســحـــاق نــيــوتن ) لــيـــضع الــبــدايــة

دفـع سـكــان االمـزون الـى تـكــوين قــوة
ـيــة مـازالت كل خــطـواتــهـا ضــغط عــا

ناشـــــــــدة .  حتى االن عند حدود ا
 ومــا يــحــسب لــلــمـؤلـف ايـضــاً انه لم
يـتـوقف عـنـد حـدود تـوصـيف االضرار
الـتي تـسـبـب بـها االنـسـان لـلـبـيـئـة بل
ـــعــــاجلــــة تـــلك رسـم مـــعــــالم طــــريق 
ـسـؤولــيـة االخالقـيـة االضــرار بـروح ا
واالجـتــمـاعـيـة من مـحــتـوى الـتـعـمـيـر
(االخـضر) و تـعويـض االندثارات   اذ
ـصـاحلـة مع يـفــيـد ان ( الـطـريق الى ا
ــوقف الـــبــيــئــة وتـــعــديل وتــطـــويــر ا

اإلنساني منها  يتطلب
1- الــتـحـكم في الـســلـوك االسـتـهالكي
لألشــيـاء الـتي نـسـتـهـلـكـهـا . وتـنـظـيم
ـــوارد األســـاســـيــة دون اســـتـــخـــدام ا
الــتـأثــيـر عـلى جــودة احلـيــاة وسـيـاق
مـعيشة ورفاهـية االنسان وانطالقاً من
قـــوله تـــعـــالى  (وكــلـــوا وشـــربــوا وال
تــسـرفــوا )  اي ان الـوضع  يــسـتـدعي
ــاط احلـــيــاة اجـــراء تـــعــديالت فـي أ
الـفـردية الـتي حتافظ عـلى اسـتمـرارية

موارد البيئة 
2- تـرشيـد استـهالك الطـاقة والـتقـليل
ــلـوثـة من اســتـخــدام وسـائط الــنـقل ا
لــلـبـيـئــة والـعـمل عــلى انـشـاء سالسل
ــا يـضـمن وســائل صـديـقــة لـلـبــيـئـة 
اسـتـهالك اقـل كمـيـة مـن الوقـود لـقـطع

مسافة أطول 
ــعــاجلــات 3- اعـــتــمــاد األســالـــيب وا
الـبـيـئيـة والـتـقـنيـات احلـديـثة لـتـقـليل
حـــجـم الـــنـــفـــايـــات الـــضـــارة وإعــادة
تــدويـرهـا كـإحـدى الــطـرق الـضـروريـة
السـتباق الـتلوث والضـرر الذي يحدث

للبيئة 
4- الـعمل على إيجـاد ابتكارات جديدة
صـادر جديدة للـطاقة بدالً ذات صـلة 
(نـفط من مــصـادر الـطــاقـة االحـفــوريـة
فــحم    غــاز طـبــيـعي) والــعــمل عـلى
اسـاس الطاقة البديلة الـصديقة للبيئة
خـاصـة الـطـاقـة الـشـمـسـيـة والـنـوويـة
ـــــائـــــيـــــة   الـــــريـــــاح   احلـــــركـــــة ا

واجليوحرارية   والهيدروجينية 
5- احـتـواء وتـخفـيض نـسـبة انـبـعاث
غــاز ثــاني اوكــســيــد الــكــاربـون الــتي
زادت نـســبـتـهـا بـفـعل نـشـاط االنـسـان
عـــمــا يــزيــد عن %46 مــنــذ عــام 1990
ومــازالت هـذه الـنـسـبــة تـشـكل تـهـديـد

لألنظمة البيئية باستمرار ارتفاعها 
6- تــعــظــيم االلــتــزام بــالــتــشــريــعـات
ــتـــعـــلـــقــة والـــضـــوابط الـــبــيـــئـــيـــة ا
ــــصـــانع ــــســـتــــويـــات الــــتـــلــــوث ا
ـــكن ان تـــشـــكل والـــشـــركـــات الـــتـي 

نــشـــــــاطـاتـهــا مـصـادر تـلــوث لـلـمـدن
واالضـــرار بـالصـحة الـعـامة والـتأثـير

على كفاءة األنظمة البيــــئية .
7- مــضـاعـفــة دور الـتــربـيـة الــبـيــئـيـة
نظمات واإلرشـاد و التعليم البـيئي وا
عـنيـة بالـبيـئة في ـدنيـة والهـيئـات ا ا
ــسـؤولــيـات األخالقــيـة في ــارسـة ا
حــمـايـتـهـا واحلــفـاظ عـلى مــقـومـاتـهـا
بـاعـتـبـارها قـنـوات لـرفع درجـة الوعي

واحترام عناصر وأنظمة البيئة .
8- ان مـــنع الـــضــرر والـــعـــدوان عــلى
ثـلى الستدامتها الـبيئة هو الـوسيلة ا
ويـعـني ذلك احـترام مـكـونات احلـيوي
والــتـــكــامل االيــكــولــوجي  واذا اردنــا
االضـافـة ان كل نـقـطـة من هـذه الـنـقاط
الـثمان يـصلح ان يكون مـشروع ألنهاء
اخلـصومة وادامـة االجواءالتـصاحلية

ب الطرف .
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لـقــد قـدم الـدكـتـور مـاجـد اخلـطـيب في
كـــتـــابه  اســـهـــامـــة وازنـــة تــســـتـــحق
االنـتـبـاه وتـصلـح متـابـعـاته ان تـكون
قـــاعــــدة بـــيـــانـــات  لــــدروس تـــقـــصي
وتــــشـــخـــيـص مع مالحــــظـــة البـــد من
االعـتراف بـها ان الـرأي العـام العراقي
يـفـتقـر حـتى االن  الى التـعـاطي بعبء
جـميل  يـنبغي ان يـتحمـله في التوقف
عـن االبــادة الـــبـــيـــئـــيـــة الــتـي  مــازال
يـرتـكـبـهـا بـدم بارد ويـتـلـقى نـتـائـجـها
فــقـراً صـارخـاً  وتــصـحـراً  يـسيء الى
ـدّون  فـي مـسـلة رصـيـده احلـضـاري ا
حــمـورابي الـقــانـونـيـة (يــعـاقب بـأشـد
الـعـقـوبـات من يـقـطـع غـصـنـاً  مـثـمرا)
ًفــأين هــذا الـقــانــون االن  من اعالنـات
جـرائم ابـادة تـرتـكب مع قأئـمـة بـارقام
هـواتف مزينة بعبارة (بارعون في قلع
االشــجــار وتــخـلــيــصــكم مــنــهـا)   بل
اسـألـوا مركـز الـنخـيل الـتابـع جلامـعة
الـبصرة عن مجازر الـنخيل في العراق
ـــتــلك وثــائق دامــغــة عن هــذه فــهــو 
اجملــازر ويـطــيـر بـاحــثـوه فــرحـاً حـ
بـضعون اليد على فسيلة نوع منقرض
من الـــتــمـــور الــعـــراقــيـــة   واســألــوا
ـاذا تــخـلّت عن الــسـيــدة الـســمــراء   
ـعـتـادة وسـط غـابـة (نـخل نــزهـتـهــا  ا
الـسـمـاوة)   غـابـة كـانت كـثـيـفـة وهي
االن مــجــرد نـخـالت عـددهــا عــلى عـدد
اصــابع الـيــد في الــقـيــاس الـتــقـديـري
الـــعـــاطـــفي   وكـــيـف هـــو حـــال هــور
اجلـــبـــايـش  ضـــمن اهـــوار اجلـــنـــوب
الـعـراقي الـتي تـتـربـع االن علـى قـائـمة
الـــتــراث االنـــســاني حـــسب مــنـــظــمــة

اليونسكو   .
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االنسـان كائن اجـتماعـي يعيش فـي فضاء اجـتمـاعي عام يـضم ألوانـاً عديدة من
الــنــاس وهم مِنْ مــذاهب وأديــان مـخــتــلــفـة  ومِنْ أعــراق وقــومــيـات مــتــعـددة 
ـواهب والـصـفــات فال يـخـلـو مـجـتـمع من اجملـتـمـعـات يـتـفـاوتـون في الـقـدرات وا
الــبــشـريــة مــثالً من غــنيّ وفــقــيـر  وســخيٍّ وبــخــيل وأصــيل ودخـيـل وشـريفٍ

ووضيع ووفي وغادر  ومحسن ومسيء ...
وهكذا ..

-2-
والسؤال اآلن :

مع هذا الـتَباينُ الـكبـير في الـطِباع واألمـزجة والـصفات كـيف يسـتطـيعُ االنسان
أنْ يــنـجح في تــعـامــله االجـتــمـاعي مـع اشـتـداد الــفـوارق بــ من يـعــيش بَـيْــنَـهُم

ويتحركُ في أوساطهم ?
وبعبارة أخرى :

كنُ االستناد اليها في غمرة اخملاض ? هل ثمة مِنْ خارطةٍ للطريق 
واجلواب :

لقـد رَسم الرسولُ العظيم مـحمد (ص) هذه اخلارطة  وكـشف عنها بِكُلّ وضوح
.

لقد روي عنه (ص) انه قال :
داراة الناس كما أَمَرَنَي بأداء الفرائض " .  " أَمَرَني ربي 

ـداراة اذن هي األسـاس  وهي الـعـمـود الـفـقـري لـكـيـان الـتـعامـل االجـتمـاعي فـا
الناجح .

-3-
وافقـة على كلّ ما يصدر مالـئة وا ـداهنة وا داراةَ تعني ا ويُخطـأ مَنْ يعتقـد َأنَّ ا

ن ترجوهم وتخشاهم . من اآلخرين 
عـامـلة احلـسـنة من صـفاء ـداراة تـعني الـتـعاملَ احلَـسَن بِـكُلَّ ما تـقتـضـيه ا ان ا
ونقـاء ولطف وبهذا التعـامل احلسَنَ يُمكن أنْ يدرأ االنسـان عن نفسه الكثير من

الغوائل واألضرار .
هذا من جانب 

ومن جانب آخر : 
ـشاعر فانه يـستـطيعُ بِـتَعـامِلِه احلَـسَن أَنْ ينـفذ الى الـقلـوب  ليـبادِلَهُ اآلخـرون با

النبيلة والعواطف اجلزيلة ...
وافقة على األخطاء واخلطايا   أما ا

نكر  والسكـوت عن اختراق اخلطوط احلمراء أو الرضا بها والقـبول بالباطل وا
وال يحظى ـا ال تسـمح به شريعـة االسالم  ـنافع الـشخصـية فان ذلك  طمـعاً با

بقبول العقالء على االطالق .
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انّ االسالم ديـن الــرحـمــة واحملــبــة والــوئــام والــوفــاق  ولــقــد كــان الـنــبي (ص)
ؤمن رؤوفا رحيما   با

وما الـتـعـامل احلـسن الـذي دعانـا الـيه (ص) االّ مـفـردة واحـدة من مـفردات ذلك
وأبهى صور الـرقيّ االنساني عـاني والقـيم  القـاموس احملمـديّ احلافل بـأجمل ا

واحلضاري .
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وأخيرا :
ـطــلـوبـة لـيــست االّ امـتـثــاالً ألمـر الـله الــذي قـال في مـحــكم كـتـابِهِ ـداراة ا فــان ا

العزيز:
ادْفَعْ بِالَّـتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّـذِي بَيْـنَكَ وَبَيْنَهُ عَـدَاوَة كَأَنَّهُ وَلِيّ حَمِـيم  وَمَا يُلَـقَّاهَا

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ "
فصلت / 34-35

-6-
والسؤال األن :

ـواطنـ الـعراقـيـ وتعـاطوا لـو كـان السـلـطويـون في الـعراق اجلـديد قـد دارَوْا ا
ـرسـوم لَــمَـا كـنّـا وصـلـنــا الى مِـثْل هـذا االنـسـداد ـنــهج احملـمـدي ا مـعـهم وفق ا

السياسي .
ا كانوا يفتقدون ثقة اجلمهور العراقي . و

وكان على السلطوي استيعاب الدرس الثم .
انهم خـدّام للشعـب وعليهم أنْ يـحسنوا الـتعامل معه في
ـنــافع الــشــخــصــيـة كل اجملــاالت ال بـقــصــد حَــصْــدِ ا
والـفـئــويـة عــلى حـســابه  وال سـعــيّـاً لـلــحـصــول أكـبـر
صالح كاسب بـعيداً عن احلفـاظ على ا االمتـيازات وا

العليا للبالد والعباد .
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حذار من اضمارك 
الكراهية والغضب
والشعور باإلهانة 

ألنها اقوى 
االنفعاالت تدميراً لقلبك وعقلك.

ـرة الـتي مـنـيت بـهـا األحـزاب وبـعض الـشـخـصـيـات الـسـيـاسـيـة في اخلـسـارة ا
انية جعلتهم يفقدون صوابهم.. األنتخابات البر

الـتــلـويح بـلـغــة الـعـنف وقـوة الــسالح الـتي تـتـقــنـهـا االحـزاب هي الـتـي جـعـلـتـهم
مرفوض ومنبوذين من الناخب العراقي..

رشح فاسد مسألة طبيعية.. عزوف الناخب عن التصويت 
ليشيات اخلارجة عن القانون..  ال أبالغ أذا قلت األحزاب وا

ـواطن الـعـراقـي الـذي أبـتـلى بـزمـرة أصـبـحت عـلـيـ الــقـائـمـة الـسـوداء مـن قـبل ا
سياسية فاسدة..

نصيحتي 
للـجناح الـسيـاسي تقبـل اخلسارة بـرحابـة صدر وأحتـرام رأي النـاخب العراقي

عادلة لتصحيح مسار العملية السياسية العرجاء.. الذي غير ا
(ألنقاذ العراق) 

 عنجـهيـتكم وفـسادكم وفـشلكم في مـسار الـعمـليـة السيـاسيـة برمـتها من 2003
ليومنا هذا سبب تعاستنا.

ـتكم لـنـخرج من سلـمـوا باألمـر الـواقع وأعتـرفـوا بهـز
ـظـلم الـذي أربك عجـلـة احلـيـاة بالـعـراق فـأنتم النـفق ا

السبب بكل ما حلَ بنا من تخلف ودمار وكوارث..?
اللهم أني بلغت فأشهد..

وما على الرسول أال البالغ..

بغداد

ـكن لوزارتي الـتربيـة والتـعليم الـعالي أن تـــــقـدما  إلى رئـاسة الوزراء مـشر وعا"
ـدارس ــدرسـ في ا ـعــلـمـ وا مـشــتـركـا"  لــتـخـفــيض اإلجـور الـدراســيـة ألبــنـاء ا
سـتشـفيـات األهليـة   واخلطـوط اجلوية ئـة وفي ا واجلامـعات األهـليـة بنـسبة 25  با

رافق الـسيـاحية داخل العراقـية وإجـور اإلقامـة في الفنـادق وا
ـا" جلـهودهم الـعـراق   دعمـا" السـتـمـرار عطـاءهم  وتـكـر
في بناء مـستـقبل األجيـال  ولتعـزيز اجلـانب القيـمي لهذه
ـسؤولـيـة احلسـاسة في بـنـاء اجملتم ..كـما الـفـئات  ذات ا

تقدمة ? فعلت كثير من دول العالم ا
{ عن مجموعة واتساب
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عكاب سالم الطاهر
صـباح يوم االثن  الرابع  من الشهر
اجلــــاري  كـــنـتُ في مـــديــــنـــة كُــــويـــة
(كـويـسنـجق ). عقب اتـصاالت اجـراها
من مـدينة السـليمانـية  الصديق
سـتران عبـدالله  مسؤول االعالم

في
االحتاد الوطني الكردستاني.

ــصـاحـبـة االعالمي بـشـتـيـوان و
رفــيق  مــديــر اذاعــة كــويــسـنــجق
الــــتـــــابــــعــــة لالحتـــــاد الــــوطــــني
ديـنة  تـوجهتُ الـكـردستـاني في ا

الى مقبرة
ـــفـــكــر الـــكـــردي الــراحل عـــائـــلــة ا

مسعود محمد .
وحـــ كـــنتُ اقـــرا الـــفـــاحتـــة عـــلى
ارواحـــــهم الـــــطــــاهـــــرة  تــــدفـــــقت

الذكريات.
وعلى شاشة الذاكرة قرأتُ :

فـي جـريـدة الـزمـان الـصـادرة في (/3
11/2016) قـــرأت عـــمــوداً لـــلـــبــاحث
واالديـب حـس اجلـاف حـمـل عـنوان
ــاضي) حتــدث فــيه عن (صــورة من ا
ـفكر رحوم ا جـانب من ذكريـاته مع (ا
والــوزيــر واالديب مـســعــود مـحــمـد) 
صــاحب كــتــاب (الـى الــعـظــيـم غــوربـا

تشوف مع التحية).
مـا جاء في عـمود االستـاذ اجلاف (ابو

احـمد) حرضني على الـعودة للماضي
غــيـر الـبـعـيـد وتــقـلـيب وقـراءة بـعض
فـكر الـصـفحـات في سجل عـالقتي بـا

الراحل مسعود محمد.  
لفات الذاكرة..   ومرة اخرى عدتُ 

فردات اجلميلة.. بيدر من ا
مـطـلـع عام 1992 كـنـت اتردد عـلى دار
ـفكر العـراقي الكردي مسـعود محمد. ا
قــصــدنـــا تــلك الــدار الــعــامــرة في حي
الـشـرطة الـثالـثة بـالكـرخ اكثـر من مرة
طبعي وانا). وفي كل (الباحث حميد ا
مــرة الــتـقــيه يــتــكــون لـدي االنــطــبـاع

التالي:
لـغـة عربـيـة سلـيـمة: نـطـقاً
وكـــتــابـــة مــصـــحــوبــة بـ
(نــكـهــة) كـرديــة مـحــبـبـة
واسـتماع وهدوء جيدان
تــتـــلــوهــمــا (رشــقــة) من
حــديث مــتــواصل حتـار
فـي تــصــنــيـــفه: هل هــو
فــلــسـفــة في اطـار ادبي
ام ادب فــي اطــــــــــــــــــــــار

فلسفي..?!.
تــــــــــــلـك هـي بـــــــــــعـض
ومــــضــــات انــــطــــبــــاع
يـــصــاحــبــنـي عــنــدمــا
ـفـكر مـسـعود الـتـقي ا

محمد.
مـــــــــــلـح طـــــــــــعـــــــــــام

احلضارة..
ويـوم ( /12حـزيران/
(1992) كــــــــــــــــــانـت
الـصـفـحـة الـثـقـافـيـة
فــي جــــــــــــــريـــــــــــــدة
(الــقـادسـيـة) تـنـشـر
حــواراً مع االسـتـاذ
مـــســعــود مــحــمــد
وجــــاء فـي احلـــوار
كــــمـــا هـــو مــــحـــفـــوظ في

ارشــيـفي الـصــحـفي: (ويــرى مـسـعـود
مـحمد ان اقل ما يقال عـن الكتابة انها
مـلح طعام احلضارة. كان حديثه اشبه
ــفــردات اجلــمــيــلـة بــبــيــدر من غـالل ا

.( والرفيعة معاً
يـومـها قـرات هـذا احلديث وهـو اشبه
بـقنوات متعددة تـصب في نهر فلسفي
واضـح. وحــفـــظـــته ضـــمـن ارشــيـــفي.
وهذه االيام اعدت قراءته. ومع القراءة
الــــثـــانـــيــــة عـــاد بـي الـــذهن الـى تـــلك
االمــسـيـة من عـام (1991) حـ طرقت
ــفــكــر مــســعــود بــصــحــبــة بــاب دار ا
طـبعي. وكـان للزيارة الـباحث حمـيد ا
هدف غير اجملاملة والتعرف عن قرب.

من حقيبة السفر
انـذاك اكمـلت مخـطوطـات كتابي ( من
قدمة: حـقيبة السفر) ولم تبق سوى ا
مـن اهـتــدي الـيه?. وتــعـددت االســمـاء.

سافر): ؤلف/ ا والن (ا
 –اراد اخلــروج من (الــشــرنــقــة) الـتي

تؤطر ذكرياته نحو فضاء اوسع.
 –اراد رؤيـة من طـرف غـير ذي انـتـماء
لالرضـيـة الـفـكريـة والـتـنـظيـمـيـة لـهذه

اخلواطر والذكريات.
- اجـتياز احلـاجز اجلغـرافي والقومي

و(العمري) ان صح القول.
ــســـافــر) اراد كل ذلك كــمــطــمح الن (ا
اســاسي كـانت الــبـوصـلـة تــشـيـر الى
شــــمــــالـي الــــوطن. وكــــان الــــهــــاجس
اذا ال الـنـفـسي يـطرح هـذا الـتـسـاؤل: 
نــســمـع صــوت (قــبچ) كــردســتــان الى
جـانـب اصوات طـيـور الـهـور والـوسط

العراقي العزيز?.
وعـبـر بـدائل واخـتـيـارات عـديـدة كـان

االهتداء لالستاذ مسعود محمد.
يـومـها كـنت متـردداً في طرح (الـطلب/

رجــاء) عـلــيه: مــاذا لـو رفض? مــاذا لـو
قــــبل مــــحــــرجــــاً? مـــاذا..?. وتــــتــــعـــدد
الــــهــــواجس. لــــكن الــــرجل شــــطب كل
هـواجـسي وظنـوني. اذ طلب مـسودات
الـكـتـاب ومـهـلـة من الـوقـت. وبـعـد ايام
كــررت الـزيـارة. وتـســلـمت من االسـتـاذ
مـسعـود مقـدمة لـكتـابي حمـلت عنوان:

اضي). (فذلكة مع الراجع الى ا
كـــان دمــثــاً وصـــريــحــاً حـــ كــتب في
ـــقــدمــة: (انـــا اتــفق مع الـــطــاهــر في ا
بـعض مـا يعـتـقد ولـكـني احتـرم صدق
حــديـثـه وسالمـة نــيـته. وهــو انـطــبـاع
رسخ عندي رغم حداثة العالقة بيننا).
وعام (1992) اسـتضافه مـنتدى بغداد

الـتـابع المـانـة بغـداد في مـقـره الـكائن
ــديــنــة الــكــاظــمــيــة. وعــلى مــنــصــة
احلــــديـث كــــنـت الى جــــانــــبـه اقــــدمه
: نــلــتـقي مع ــنـتــدى قـائالً جلــمـهــور ا
نــائب كـويـسـنــجق.. وواحـد من طـيـور

(قبج) كردستان.
ــفــكــر مــســعـود عــام (2001) انــتــقل ا

محمد الى جوار ربه. رحمه الله.
في خـتام قـراءتي لسـورة الفـاحتة على
روحـه الـــــطـــــاهـــــرة  اغـــــلـــــقت مـــــلف
الــذكــريـات. وفي حلــظــة شـعــرتُ بـاني
ادّيتُ جــزءاً من واجـبـتـجـاه شـخـصـيـة
راحـلـة  تـركت بـصـماتِـهـا في الـسـاحة

الفكرية والسياسية.
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بغداد

قيم في السليمانية دينة السليمانية من اليسار الصحفي ا Âö∫ في مقر اعالم االحتاد الوطني الكردستاني  «

باسل اخلطيب  فالقيادي االحتادي ستران عبدالله. واقصى اليم الشاب سجاد شاه عكاب
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قدسـة عن نسب كشـفت العـتبـة العـلويـة ا
ــنــارة الــشـمــالــيــة لـلــمــرقـد اإلجنــاز في ا
الـعـلـوي  والـتـي يـجـري الـعـمل فـيـهـا من

قبل كوادر متخصصة .
قـدسة  وقال عـضوا جلـنـة إدارة العـتبـة ا
فـــاحت الــكـــرمــانـي في تــصـــريح  أمس ان
ـنـارة الـشـمـالـيـة .. (األعـمـال جـاريــة في ا
حــيـث وصــلت نــسـب اإلجنــاز في أعــمــال
الترميم والـصيانة لـلمنارة الى %95 ولم

ـنارة  يتـبقى  مـنهـا سوى أعـمال شـرفة ا
الـتي يــجـري الـعـمل عـلـيــهـا من قـبل قـسم

قدسة) . النجارة في العتبة ا
واوضح الــكـرمـاني (فــيـمـا يــجـري إكـسـاء
ـئــذنـة بـاخلــشب الـصــاج الـبـورمي  مع ا
إجنــاز  الــنــقــوش اإلسالمــيــة والــزخـارف
ـاء اخلـاصـة بـهـا  فـضـــــــالً عن مـردات ا
ـئـذنة  قـرنص) الـذي يـقع حتت ا (فـوق ا
لـتكـمـلتـه واالنتـهـاء من طالئه بـالذهب في
الـــورشــة اخلــاصــة داخـل الــعــــــــــتــبــة ..

لــتــــــــكــون جــاهـــــــزة لالفــتــتـاح بــأقـرب
وقت) .

من جانـبة بـ عضو جلـنة الـعتـبة رسول
ـــوســوي انه (بـــخــــــــــصـــوص اإليــوان ا

الذهبي .
فقـد  تـسلـيـمه الى الــــــــكـوادر الـعامـلة
ـنارة بـ 8 في هـذا اجملـال  بـعـد تـسـلـيم ا
أشهـر واألعـمال فـيه تـمثـلت بـقلع وتـرقيم
الــبالطــات  في وقـت يــجــري الـتــخــطــيط
ـرقـد الـعالمـة لـتـبـديل الــشـبـاك اخلـاص 

احلـــلي بـــشــــبـــاك جـــديــــد من اخلـــشـــــب
البورمي) .

ـــوســـوي (لـــقـــد بـــلـــغت نـــسب وأوضـح ا
ـئة األعـمـال بـتـرمـيم اإليـوان نـحـو 60 بـا
ـنـارة واإليـوان في ونـعـمل عـلى جتـهـيـز ا
أقــرب وقت الفــتـتــاحــهـمــا  و أن األعــمـال
اجلـاريـة قـد صـاحـبـهـا  الـتـوقف والـتـلـكؤ
بـسـبـب الـظـروف الـتي فـرضــتـهـا جـائـحـة
ــــا ســـــبب قــــلــــة الــــكــــوادر كــــورونــــا  

تخصصة العاملة في هذا اجملال) . ا
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ــركـزي لالحــصــاء الـتــابع لـوزارة بــدأت مالكــات اجلـهــاز ا
الـتخطيط بتنفيـذ التجربة القبليـة االلكترونية السادسة في

محافظة دهوك باقليم كردستان.
ـتـحـدث الـرســمي بـإسم وزارة الـتـخــطـيط في بـيـان وقــال ا
امس ان هــذه الـتـجــربـة هي الـســادسـة بـعــد خـمس جتـارب
نـفذها اجلـهاز سابقـا في محافـظات بغداد والـبصرة واربيل
واالنـبار  وكـربالء مـبيـنا ان هـذه التـجارب تـأتي  بنـاء على
تـوجيهات السـيد وزير التخـطيط الدكتور خـالد بتال النجم
رئــيس الــهـيــأة الــعـلــيــا لـلــتــعـداد وذلـك في اطـار اخــتــبـار
ـرتبطـة باستـمارة التعـداد العام لـلسكان االمـكانات الـفنية ا
ـساكن واستخدام االجهـزة اللوحية(التـابليت) في تنفيذ وا
يدانـي الذي الـتعداد االلـكتروني مـوضحا ان الـباحثـ ا
يـقومـون بتـنفـيذ الـتجـربة جـرى تدريبـهم بشـكل مكـثف قبل
ـدة اسبـوع بـدء التـجـربة مـوضحـا ان التـجربـة تـستـمر 

رحلت مرحلة احلصر  والترقيم ومرحلة العد). و
شـمولـة بـالتـجربـة الى التـعاون نـاطق ا ودعـا (االسـر في ا
مع الــبــاحــثــ من خالل االدالء بــالــبــيـانــات الــصــحــيــحـة
اخلـاصـة بـافـراد االسـرة مـشـددا  عـلى ان الـتـعـداد سـيـكون
الغـراض تـنمـويـة بحـتة النـه سيـوفر قـاعـدة بيـانـات شامـلة
وكــامـلـة عن واقـع احلـيـاة الـتـي تـسـاعـد عــلى رسم اخلـطط
ـستـندة الى مـؤشرات والـسـياسـات االقتـصاديـة الـسلـيمـة ا
ـقبلة ستكون في احـصائية دقيقة مـنوها الى ان التجربة ا
مـحافـظة الديـوانيـة قبل نهـاية الـعام اجلاري تـليـها جتارب

تبقية). اخرى في احملافظات ا
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ناقصـة العامة واخلـاصة بـ(جتهيـز ســيارة نفـايات سعة تعلن شركـة غاز الشمـال (شركة عامـة) عن ا
ـذكورة في اصل الـطلب فـعلى الـشركـات التي تـتوفر واصـفات ا ١٢ متـر مكـعب) وحسب الـشروط وا
شاركة مراجعة امانة الصندوق في الشركة الكائن على طريق كركوك / بيجي للحصول فيها شروط ا
واصـفات مطبـوعة على قرص (CD) لقـاء مبلغ قـدره (١٥٠٠٠٠) فقط مائـة وخمسون على الـشروط وا
الف دينار عـراقي غيـر قابل لـلرد. وسيـتم عقـد اجتـماع للـجنـة فتح العـروض في اليـوم التـالي لتاريخ
ـتخـلف من احلـضور في االعـتراض بـقرار ثـلي اصـحاب الـعروض ويـسقط حق ا الـغلق وبـحضـور 
وجـود في استعالمات الشركـة علما ان تاريخ غلق اللجنـة وتقدم العطاءات في صـندوق العطاءات وا
وافـق ٢٠٢١/١١/١ واذا صادف عطلـة رسمية فـيؤجل الى اليـوم الذي يليه ) وا ـناقصة يـوم (االثن ا
ـبـلغ ـنـاقـصـة ودفع اجــور االعالن عـلـمـا ان الـكـلــفـة الـتـخـمـيـنــيـة تـقـدر  ويــتـحـمل من حتـال عـلــيه ا
انـيـا - الـيـابان) ـنشـأ (الـسـويـد - ا (٤٠٠٠٠٠٠٠٠) اربـعـمـائـة ملـيـون ديـنـار عـراقي للـسـيـارات ذات ا
ـنـشـأ (كوريـا اجلـنـوبـية) و(٣٥٠٠٠٠٠٠٠) ثالثمـائـة وخـمـسـون ملـيـون ديـنـار عـراقي لسـيـارات ذات ا
ؤتمر اخلاص باالجابة عـلى استفسارات مقدمي العطاءات في الساعة العاشرة من يوم وسيتم عقد ا

وافق ٢٠٢١/١٠/٢٧ وبحضور اخملتص وذلك في استعالمات شركتنا. (االربعاء) ا
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ـكـنـكم االطالع عـلـى مـوقع شـركـتـنا WEBSITE www.ngc.oil.gov.iq علـى مواقـع التـواصل  -١
االجتماعي.

واصفات والتفاصيل موقعيا. كنكم اثناء مراجعة شركتنا االطالع على ا  -٢
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الى / الشريك
لوسي انطوان بوغوص

اقـتضى.. حـضـورك.. الى صنـدوق االسـكان الـعـراقي الكـائن قـرب مجـمع الـنهـضـة وذلك لتـثـبيت
شاعة في وافقة عـلى قيام شريكك السـيد (فاطمة نايف فـياض)  بالبناء عـلى حصته ا اقرارك با

) لغرض تسليفه قرض االسكان. رقمة (         ) مقاطعة (بتاوي القطعة ا
وخالل مـدة اقصاها خـمسة عـشر يوم داخل الـعراق وشهـر خارج العراق مـن تاريخ نشر االعالن

وبعكسه سوف يسقط حقك في االعتراض مستقبال.

٣٢٤
٥٢٥
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ـنـاقـصـة تـعـلن رئـاســة جـامـعـة كـركـوك عن تـمــديـد اعالن اجـراء ا
رقمـة (٢٠٢١/١) مشروع جتـهيز ونـصب اجهزة مـختبـرية لكـلية ا

طب االسنان (مختبر فانتوم).
سجلة التي تمتلك القدرة على التجهيز كاتب ا فعلى الشركات وا
ـناقصة مراجعـة رئاسة اجلـامعة لـلحصـول على كـافة مسـتندات ا
لـقاء مـبلغ (١٥٠٠٠٠) مـائـة وخمـسـون الف دينـار عـراقي ال غيـرها
غيـر قابـلة لـلرد وسـتفـتح العـطاءات في شـعبـة العـقود احلـكومـية
وافق ٢٠٢١/١١/٣ السـاعة الثـانية عـشر ظـهرا من يوم االربـعاء ا
او الـيــوم الـذي يـلــيه اذا تـعـذر فــتـحـهــا في نـفس الــيـوم وتـوضع
ـناقصة العطـاءات داخل ظرف مغـلق مختـوم ومؤشر عـليه اسم ا
كتب في صندوق العطاءات لقاء وصل واسم وعنوان الشركة او ا
يـؤيد االسـتالم وسوف يـستـبعـد كل عطـاء غيـر مسـتوفي لـلشروط
ؤتـمـر اخلاص بـاالجـابة عن الـواردة في االعالن وان مـوعد عـقـد ا
ـنـاقـصـ هــو الـسـاعـة الـعــاشـرة من صـبـاح يـوم اسـتـفــسـارات ا
ــوافق ٢٠٢١/١٠/٢٦ في رئـاســة اجلـامــعـة - عــلـمـا ان الــثالثـاء ا
اجلامـعـة غيـر مـلزمـة بـقبـول اوطـأ الـعطـاءات ويـتحـمل من تـرسو

ناقصة اجور نشر االعالن. عليه ا
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تعـلن نقابة احملـام العراقـي عن اجراء مزايدة
ـرقمت (٣٤٥٠١٧ علنـية لبـيع سيارات عدد (٢) ا
و ١٣٢٠٨٨) بــغـــداد خـــصـــوصي نـــوع نـــيـــســان
باثـفـنـدر استـيـشن مـوديل (٢٠١٠) بـيضـاء الـلون
ــزايــدة حــجـم احملــرك (٦ ســلــنــدر) وســتــجــري ا
العـلنـيـة السـاعة (١١) احلـاديـة عشـر صبـاحا من
وافق ٢٠٢١/١١/٨ في مـقر النـقابة يـوم االثنـ ا
ــنـصــور - شـارع الـنــقـابــات فـعـلى الــكـائن في ا
ــزايــدة مـن اشــخــاص واصــحــاب الــراغــبـــ بــا
ـكان احملـددين ـوعـد وا ـعـارض احلـضـور في ا ا
مـسـتــحـصـبـ مـعــهم تـأمـيـنــات اولـيـة مـقـدارهـا
(مـلـيون ديـنـار) وتعـاد الى الذين ال تـرسـو علـيهم
زايدة يتم زايدة باستثـناء (ثالثة) االوائل من ا ا
ـبـالغـهم حلـ االنتـهـاء من اجراءات االحـتفـاظ 
زايـدين االول ـزايدة وتـسـلم السـيارتـ الى ا ا
ـكن االطالع عــلى الــسـيــارتــ في كـراج مــقـر و
النقـابة اثناء الـدوام الرسمي لـلنقابـة اعتبارا من
الـيـوم الـثـاني لـنـشـر االعالن ويـتـحمـل من تـرسو

زايدة اجور نشر االعالن. عليه ا
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رة ننـصح الكتل والتحالفات الشـيعية األستعانة بـخبراء القانون. لكي ال يكرروا هذه ا
ـاني عـلـى أخـراج القـوات األمـيـركـيـة من أخـطـاءهم الـسـابـقـة وأهـمـهـا تـصـويـتـهم الـبـر
تحدة ال ساند القانونية. ولهذا لم تعترف به الواليات ا العراق. والذي كان بعيد عن  ا
بل لم يـخـيـفـها .  والـسـبب ( ألن الـتـصويـت على خـروج الـقـوات األمـيركـيـة لم يـسـجله
الــشـيـعـة قـانـونـيـا وتــركـوه اداريـا واعالمـيـا ولـهـذا مــات في مـهـده وحتـول الى دعـايـة
سياسيـة وانتخابية. ألن  احلكـومات والدوائر الغربـية واالميركية يتـعاملون مع القانون
ويـخـافـون مـنه   …  وثـانيـا : لم يـسـتـخـدمـوا عبـارة اخـراج قـوات الـتـحالف الـدولي من
العراق  ألن امريـكا عضو في هذا التحـالف. وبالتالي كان التصـويت تائها ولم ينطبق
قانونيـا ولفظيا لـكي يتماشى مع طـريقة قدوم امـريكا للعـراق والذي كان ضمن حتالف
وكان يـفـتـرض ان يكـون الـتـصـويت على اخـراج قـوات الـتحـالف الـدولي لـيـشمل دولي

القوات األميركية  !) 
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ثابة تصديق دولي بكرة في العراق  1-فبيان مجلس األمن بشأن نتائج االنتخابات ا
ـية بـنتـيجـة االنتـخابـات العـراقية األخـيرة  .وبـالتـالي فأن من ـنظـمات الـعا ومن اعلى ا
ـظـاهـرات واالعـتصـامـات سـوف يكـون خـصـما جملـلس االمن في يـعـتـرض ويسـتـمـر با
ستـقبل. وبالتالي سوف تتفاقـم االمور وتذهب الى قرارات من مجلس األمن بالتدخل ا

شهد. ا اخراج اجلميع من ا .وحينها ستكون النتيجة ر
2-فـعـبـارة مـجــلس األمن في الـبـيـان الـصــادر عـنه تـؤشـر لـلـتـحــذيـر والـلـجـوء لـلـطـرق
الـقانـونية اي رفض الـتظاهـرات واالعتصـامات والـضغوطـات من خالل الشارع عـندما
ـتحدة بأخـذ دوره ب ( نصح جميع االطراف نصح مـجلس االمن  االم العام لأل ا

التحلي بالصبر والتزام وحل االختالفات االنتخابية سلميا. وبالطرق القانونية) .
ـرة لن يرحم. ال 3-لـهذا نـنصح بـاالبتـعاد عن الـغلـو والتـحدي .الن الـتحـدي في هذه ا
سيـما وان هـناك رغـبة بـأصطـياد احلـشـد والفـصائل. فـننـصح بالـهدوء وأخـذ النـتائج
بـكر للمرحـلة القادمة ومن خالل االسـتفادة من االخطاء بروح رياضـية واالستعداد ا

التي حصلت وال يكونوا سببا بقرارات  ستصدر من مجلس األمن. فحذاري!
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نصح مجـلس األمن ومن خالل بيانه االخـير بخصـوص نتائج االنـتخابات بـاللجوء الى
وقراطية .وهذا يعني  (حكومة شاملة ) ولكن بشرط ترسيخ الد

ـشاركة 1-حتذير الى الـذين يريـدون خطف احلكـومة لـهم فقط وحرمـان اآلخرين من ا
.

2- وحتذير الى اجلـميع من الذهـاب الى ( حكومة ائـتالفية ) بل يشـترط مجلس األمن
ـوقـراطـية وهـذا يـعـني ( يـجب وجـود مـعارضـة في داخل ان يـكـون هـنـاك ترسـيخ لـلـد
ـعارضة ان ) وعـلى مايـبدو هي نصـيحة لـلقوى الـتي صعـدت اخيرا لـتأخذ دور ا الـبر

باسناد من مجلس االمن !…
#واعـطـى شـرط مـهم اي مـجـلس األمن عـنـدمــا قـال (عـلى احلـكـومـة اجـراء اصالحـات

جادة وتشجيع احلوار السياسي ) وهذا شرط اساسي لتمرير احلكومة القادمة !
≠∫ UF «—

ذهب مجلس األمن في بيانه الى نقطة مهمة جدا  وهي :-
1-اسـقاط شـعارات الذين يـدعون بـأنهم خائـف عـلى وحدة العـراق واستـقالل العراق

.وبهذا  يصعدون ويزايدون  ضد بعضهم البعض.
2-واعـطـى انـذار الى تـركـيـا والـدول الـتي تـريــد  قـضم أراضي الـعـراق  وتـقـسـيم او

اقلمة أو ثلم سيادة العراق.
#عنـدمـا قال مـجـلس األمن في بيـانه (يـلتـزم مجـلس األمن بـاستـقالل الـعراق وسـيادته

ووحدته وسالمة أراضيه) 
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هناك رضـا  واضح من مجلس األمن على أداء ووعد (حكومـة الكاظمي) بحيث تضمن
بـيان مجـلس األمن عـلى الثـناء لـدور حكـومة الكـاظمـي بأجراءهـا انتـخابـات بال عنف 
والثـناء عـلى فنـية مـفوضـية االنـتـخابـات. ورحب بدور الـلجـنة  احلـكومـية الـعلـيا ألدراة
االنـتخابـات وبالطـريقة االلـكترونـية  عنـدما قـال ( نرحب بنـتائج اول انتـخابات اجـرائية

وفنية ناجحة ) 
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1-لـقـد أيـد مـجلس األمـن نتـائج االنـتـخـابات  الـعـراقـية مـع دعمه ألي طـرف مـعـترض
ـعـتـرضـ لـيـنـهـوا اجلدل ـلـعب ا ولـكن ضـمن األطـر الـقانـونـيـة . وهـذا يـعـني الـكـرة 

احلاصل والقبول بالنتيجة والذهاب للقضاء  !
2-ورفض بـقـاء الـعـراق في الـفـراغ ونــصح بـحـكـومـة ( شـامـلـة ) وهـذا يـعـني اسـقـاط
جلـمـيع رغـبـات الـبــعض بـحـكـومـة طـوارىء  أو تـصــريف اعـمـال  أو الـدخـول بـفـراغ

سياسي!
3-التاييـد ب السطور ببقاء السـيد الكاظمي عندما أشاد مـجلس األمن بحكومته فنيا
صـداقيـته حيـث وعد ففـعل انـتخابـات مبـكرة بال عـنف .. ال سـيما واجـرائيا ًوأشـاد 
وهذا مـا حدث ألول مرة عـندمـا  نأى  الـكاظمـي بنفـسه عن األشتـراك في االنتـخابـات 
. ويـبدو نـال رضـا مـجلس االمن في الـعـراق مـابـعـد عام 2003 ونـال رضـا الـعراقـيـ

والدوائر الدولية !
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الـتوزيع اجلغـرافي للـجهد األنـتخابي. إذ
سـتـقـلـ ودولة يالحظ أن الـصـدريـ وا
الـــقـــانـــون كـــان لـــديـــهم فــــائـــزين في كل
في حـ ان مـحـافـظـات اجلـنـوب وبـغـداد
الفتح خسروا في  5 محافظات جنوبية!
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ا إن لـغـة األرقام ال تـكـذب وهي تـوضح 
ال يـقـبل الـشك أن كل من أشـتـكى مـن هذه
االنـتخابـات وشكك في نـزاهتهـا لم يعرف
كـيفـيـة أدارة موارده األنـتخـابـية بـصورة
تـضمن الفاعلـية ال الشعـبية. والغريب أن
ن خــــاضـــوا أكــــثـــر من كـل أولـــئك هـم 
جتــربـة أنــتـخــابــيـة وكــانـوا يــتـفــاخـرون
بأمكاناتهم وماكناتهم األنتخابية. كما أن
جـميعهم كانوا فاعـل رئيسي في أقرار
هـذا الـقـانـون ورسم دوائـره األنـتـخـابـية.
ــثل الــعــربي الـذي لــذلك يــصح عــلــيـهم ا
قـالته الزبّـاء ملكـة تدمر ح أنـتحرت كي
ال يـقتـلـهـا عمـرو(بـيـدي ال بيـد عـمرو) أو
ـا يـصح عـلـيـهم مـا يـقـوله الـعـراقـيـون (ا

حنطته تاكل شعيره). يعرف تدابيره
قاالت هـذه مسـتلة من مالحـظة:سلـسلـة ا
ــسـتــقـلـة دراســة تـقـوم بــهـا اجملــمـوعـة ا

لألبحاث بالتعاون مع كالوب الدولية.

ــكن أسـتـخـراج ذلـك بـقـسـمـة ـاني. و بـر
عـدد األصـوات الـكـلـيــة لـلـحـزب عـلى عـدد
ـــقــاعــد الــتي حـــازهــا.ومع أني أجــريت ا
أخــتـبــاراً إحــصـائــيــاً لـلــتـأكــد من صــحـة
اال ان األمـر يـبـدو واضـحاً إسـتـنـتـاجـاتي
حـتى لــغــيـر اخملــتص. فــفي الــوقت الـذي
أحـتاجت فيه حـقوق الى أكثر من 95 ألف
صـوت جـمــعـته في كـل مـراكـز ومــحـطـات
األقــــتــــراع لــــلــــحـــصــــول عــــلـى مــــقــــعـــد
وأحتاج حتـالف القوى الى أكثر انـتخابي
والــعــقــد من 58 ألـف صــوت لــكل مــقــعــد
الـــــــــوطــــــــنـي الـى أكــــــــثـــــــــر من 47 ألـف
والــفـتح الى حـوالي 25 ألـفـاً فـأن صـوت
الـكـتـلـة الــصـدريـة أنـفـقت 12 الـف صوت
ودولــة الـقـانـون 14770 صـوت فـقط فـقط
مـقابل كل مـقـعد نـيـابي حازا عـليه. أي أن
ثـمن مـقـعـد الـكــتـلـة الـصـدريـة كـان اقل ب
%65 من ثـمن مقـعد حتـالف القوى وأقل
ب %50 من ثـمن مـقـعـد الـفـتح!! وعـنـدمـا
تـلقي نظرة سريعة على الشكل  2يبدو لك
( شـكك جـليـاً ان معـظم (اخلاسـرين) و(ا
بــهــذه االنـتــخـابــات هم من دفــعــوا ثـمــنـاً
مـقـارنةً باهـضـاً لـلمـقـعـد النـيـابي الـواحد

ن (فازوا) باالنتخابات. 

ــقــاعـد بــعــد الــصـدريــ وتــقــدم ودولـة ا
ـعنى أن مقـدار شعبـية احلزب الـقانون. 
وعـدد األصـوات الـتي حـاز عـلـيـهـا ليـست
ــا كــيــفــيــة هي الــفــيـــصل في الــفــوز وأ
ـا ــاثل  وهـذا  تــوزيـعــهــا وتـوجــيـهــهــا
حـصل في االنــتـخــابـات األمــريـكـيــة مـثالً
حـيـنـمـا فـاز تـرامب عـلى كـلـنـتـون رغم ان
أصـواته الـكـلـيـة كـانت أقل. هـذا يـؤكـد ما
قــلــته في احلــلــقــة الــســابــقــة مـن أن هـذا
الـنـظــام األنـتــخـابي يــضـمـن فـوز احلـزب

األكثر فاعلية وليس االكثر شعبية.
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ـا أن الفـاعـلـيـة تـقاس بـتـحـقـيق الـهدف
بــأقـل الــكـلـف فــأن من الــضــروري قــيـاس
فاعـلية كل قائـمة أنتخـابية ومقـارنتها مع
عـرفة مـقدار الظـلم الذي الـقوائم األخـرى 
تسـببت به كل كتلة لنفـسها بسبب جهلها
بـقواعـد عـمل هذا الـنـظام. يـوضح الـشكل
الـثـانـي ثـمن كل مــقـعــد انـتـخــابي حـصل
عـــلــيه كل حــزب أو قـــائــمــة من أعــلى 20
مـتنافس في هذه األنتخابات. أقصد بثمن
( ـقعد عدد األصـوات التي أنفقـها(مجازاً ا
كل حــزب من الــرصــيـد الــكــلي لـألصـوات
الـتي حصل عـليـها لـكي يحـوز على مـقعد

. لــقـد ــرشــحــ ــا تــرتــيــبه ضــمن ا وأ
حــــصـــــلت األحـــــزاب(أعــــلـى عــــشـــــرين)
ـتـنـافـسـة في األنـتـخابـات عـن النـتـائج ا
ـوضـحـة في الـشكل  1أدنـاه. وكـمـا هو ا
واضح فـرغم ان الـكتـلـة الصـدريـة حازت
ـــركـــز األول اال انـــهــــا من حـــيث عـــلـى ا
األصـوات التي حصـلت عليـها جاءت في
ــركـز الــثـاني ب 885317 صــوت بــعـد ا
ـستقلـ الذين حصـلوا على مـا يقترب ا
ــلــيــوني صــوت! وفي حــ حــصل من ا
ـوقـراطي الـكـورسـتـاني عـلى  ثـالث الـد
عــدد االصـوات ب 764416 صــوت فــأنه
ــرتــبــة الــرابـعــة مـن حـيـث عـدد جــاء بــا

أسـتعـرضت في احلـلـقـة السـابـقة األسس
الـنظريـة لنـظام انـتخـاب الصـوت الواحد
غـير الـقابل لـلتـحويل SNTV الـذي طُبق
ألول مـرة في الـعـراق ولـم يـلـتـفت آللـيـاته
وتـفاصيله من(بصمـوا)عليه! اجلهل بهذا
الـنـظـام الـذي أطـلقـتُ عـليـه صـفة الـسـهل
ـمــتـنع كــان مـســؤوالً بـرأيي عن مــعـظم ا
هـذه النتـائج التي صدمـتنـا جميـعاً حتى
ظن الـبعض أنـها فـعالً قد تـكون مـفبـركة.
ـقـيـاس فـهـذا الـنـظـام مـصـمم عـلى وفق ا
الــتـراتـبي   Ordinal  scaleالــذي يـركـز
عـلى ترتيب الفوز ال على حجم الفوز. فال
يـهم مـقدار االصـوات الـتي حـازها الـفـائز

ـعـنى آخـر كـانت هـنـاك عالقـة عـكـسـية
ــقـــعــد وأحــتــمــال واضــحــة بـــ ثــمن ا
قعـد كلـما قلت فكـلمـا أرتفع ثمـن ا الفـوز
أحــتـــمــاالت الـــفـــوز.هــذا عـــلى صــعـــيــد
الـتـحلـيل الـكلي Macro level أمـا عـلى
صـعيد احملطات االنتخـابية فهاكم بعض
األمــثــلـة لــعــدم أمــكـانــيــة عــرض جــمـيع
األرقـام الــتي تـوصــلت لـهــا في دراسـتي
هــنـا .فــفي مـحــافـظــة بـغــداد الـدائـرة11
تحالف مـثالً حصل مرشحو الفتح (وا
مــعــهم )عـــلى اكــثــر من 10 آالف صــوت
مـوزعة على مـرشح أثـن في ح فاز
سـتـقل الذي حـاز عـلى ثـمانـية ـرشح ا ا
آالف صـوت فــقط. ونـفس الــشيء حـصل
. وهـذا في مـعــظم دوائـر بــغـداد تــقـريــبـاً
الـتـوزيع للـمـرشـحـ يـتـناقض مـع ثاني
مـبدأ من مـبـاد االستـخـدام األمثل لـهذا
الـنظام كمـا شرحته في احلـلقة الـسابقة.
فـلو وحّد الفتح مثالً مرشحيه مع حقوق
والــعـقـد الــوطـني بــأعـتـبــارهم يـنــتـمـون
لنفس التيار ألمكن لهم احلصول على ما
ـــا ال يــــقل عن 20-15 مــــقـــعـــد أكــــثـــر 
.بـقيت مالحـظة حـصلـوا علـيه مـجتـمعـ
أخيـرة جديـرة باالهـتمـام تتـعلق بـكيـفية
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عــلــيـه  والــفــارق الــثــالث ان وثــيــقــة عــلي
جـسـدهـا بـنـفـسه من خالل سـيـرته وافـعـاله
وعـدالــته  أي انــهــا طـبــقت بــشــكل عــمـلي
ـتـلق  بـيـنـمـا لـتـكـون اعـمق تـاثــيـراً لـدى ا
ـتـحدة و جتـاوزها صـدرت وثائق اال ا
ـفكر وقلـما طبـقت بنودهـا وفي ذلك يذكر ا
ـسيـحي جورج جـرداق (فلـيس من أساس ا
بوثـيقة حقـوق اإلنسان الـتي نشرتهـا هيئة
ـتحدة إال وجتد له مـثيال في دستور األ ا
ابن أبي طـالب ثم جتد في دستوره ما يعلو

ويزيد).
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ـــفـــهــوم اسـس االمــام عـــلي (ع) دســـتـــورا 
واطن بغض النظر عن انتماءه واطـنة وا ا
ــذهــبـي فــأمــات الـــعــرقي او الـــديــنـي او ا
بوصـيته العـطاء الطـبقي والفـجوة الديـنية
ذهـبية والوالئية وجعل هدفه تعميم قيم وا
ـا الــعـدالــة االنـســانـيــة لـتـشــمل اجلـمــيع 
يـحــقق سـعـادة االنـســان  واخـيـراً البـد من
ـخـتلف الـقـول ان منـظـومتـنـا الـسلـطـوية 
مسـتوياتـها وعلى الـرغم من اعجابـها بتلك
الــوثــيـقــة الــدســتـوريــة الــتي نــالت دهــشـة
الغـريب قبل الـقريب اال انـها ابـعد مـاتكون
عن مــفــهـوم تــلك الــوثـيــقــة فـفـي الـســاحـة
الـسـياسـيـة واالجتـماعـيـة يلـحظ ان الـكثـير
يدعـو للطبـقية بـشكل او باخـر  وبقصد او
بـدون قـصــد  فـمـا احـوجـنــا الى اسـتـلـهـام
ـواطـنـة هي مـعـاني الـفـضـيـلـة وان تـكـون ا

ناطقية والفئوية. عيار ال الوالءات و ا ا

{ جامعة ذي قار

أخ في الـدين او نـظيـر في اخلـلق وهـو هـنا
فضول ليس بـصدد تفضيل الـفاضل على ا
ـفـضـول إلى  بل بـصـدد االعـتـراف باآلخـر ا
جانب الـفـاضل فالـنـاس سواسـيـة كأسـنان
شط وهذا االعتراف يأتي في إطار القيمة ا
التـكوينيـة للفـرد الذي يتـمتع به كل انسان
إال مـا شذ عن اإلطـار اإلنسـاني وانـسلخ عن
انسـانيته.  لـقد عـانت البـشرية من الـتمـييز
العـنصـري والـديني مـنذ الـقـدم وإلى يومـنا
هـذا ولـيس بـبـعيـد عـلـينـا الـويالت والـدماء
التي سـالت عـلى منـحر الـتـعصب والـتمـيز
ويـتـأتـى هـذا الـتــمـيـيــز من اضـطــراب آلـيـة
تقـييم الفرد وعـدم وضوح القيـمة الطبـيعية
ودعـة في كيـنونة الـفرد وهي (اإلنسـانية) ا
ـؤمنـ علـيه السالم ومن خالل كالم أمـير ا
يتـضح لنا البعد اإلنسـاني في التقييم فهو
علـيه السالم لم يغفل ذلك العنوان اإلنساني
الـذي يــنـطـوي حتــته كل فـرد حـتـى الـكـافـر
ـعنى أنه عـليـه السالم قـد أدخل في دائرة
ـــغـــيب في ُـــكــرَّم وا الــوعـي ذلك اجلـــانب ا
كيـنونة الفرد وهـو مفهوم اإلنسـانية (وَلَقَدْ
كَرَّمْـنَا بَـنِي آدَمَ وَحَمَـلَْنـاهُمْ فِي الْبَـر وَالْبَـحْرِ
وَرَزَقْـنَــاهُمْ مِنَ الـطَّــيـبَـاتِ وَفَــضَّـلْـنَــاهُمْ عَـلَى
كَثِـيرٍ مِمَّنْ خَـلَقْنَـا تَفْضِـيلًا) ,ان الـتكـر هنا
ينـطلق مـن كونهـم بشر ال أكـثر من دون أي
إضافـات أخرى امـلـتهـا الطـبـقيـة في اوقات
متـأخرة فـالتكـر اوال واخيـرا على اساس
لم يـكن احلـكم او اخلـالفة انـسـانـيـة الـبـشـر
بــحـد ذاتــهـا هــدفـا بــقـدر مــاهي مـســؤولـيـة
شرعـيـة يجب الـنـهوض بـهـا ألداء التـكـليف
االلـهي على احـسن وجه قـال تعـالى :(آلذين

ـتحـدة (كـوفي عـنان) العـام الـسـابق لأل ا
حيـنمـا بلـغتـه العـبارة (هـذه يجب أن تـعلَّق
ــنـظــمــات وهي عــبــارة يـجب أن عــلى كلّ ا

تنشدها البشرية).
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ان لــلـشــريـعــة االسالمـيــة نـظــريـاتـهــا الـتي
ـئــات الـســنـ فـي مـجـال سـبــقت الـعــالم 
حـقـوق االنـسـان وفي تـرسـيخ نـظـام االدارة
ـقـولـة تـرجـمـان لـلـشـريـعـة واحلـكم وهـذه ا
باد القران الكر فمن خالل االسالمـية و
تتبع مواقف االمام علي(ع) وأقواله يلحظ ا
لـتــراثـنـا اإلسالمـي الـبـون الـشــاسع مـا بـ
نظـرة االمـام القـائـمـة علـى احتـرام االنـسان
ـــســـاواة وتـــرســــيخ مـــبـــاد الــــعـــدالـــة وا
واحلـريــة وبــ احلـكم الــفــردي الـشــمـولي
االســتـــبـــدادي الـــقـــائم عـــلى إلـــغـــاء اآلخــر
لـك او الرئـيس واخـتـزال الـدولة فـي ذات ا
وتــغــيـيب دور الــشــعـوب وجــعــلـهــا مــجـرد
كــانـتـونـات هــامـشـيــة مـغـيـبــة مـوزعـة عـلى
ـؤمـن جـغـرافيـة الـسـيـاسة . يَـنـظـر أميـر ا
ـنتـهى الـواقعـية علـيه الـسالم إلى النـاس 
حتت ســراج احلـكـمــة والـتـعــقل والـوضـوح
وهو يـوصي عامله ويب له كيف ينظر إلى
الـنـاس كـي يـكـون تـعـامـلـه مـعـهم عـلى وفق
رؤية بينة وجلية تقوم على اساس انسانية
االنـســان وهي نـظــرة الـتــكـر عـلـى سـائـر
ـان او اخلالئـق فـلـم يـتــخــذ االمــام من اال
النـسب او العـشيـرة او الدين مـعياراً له في
تـفـضـيل الـرعـيـة وهـذا يـنـطـبق مع شـريـعـة
الــقـرآن وسـنـة الـرسـول االكـرم(ص) وبـهـذا
فاألمـام سالم الـله عـليـه يصـنف الـناس إلى

وقدسـية الـكمـال ألنك امام عـمق في الرؤية
ورشاد في الـفـكـرة. (وأشعـر قـلبك الـرحـمة
للـرعية واحملبـة لهم واأللفـة إليهم وال تكن
عـلـيـهم سـبـعـاً ضـاريـاً تـغـنم أكـلـهم فـإنـهم
صـنـفان: إمـا أخ لك فـي الـدين أو نـظيـر لك
فـي اخلــلـق)  هــذه الـــكـــلــمـــات حتـــمل في
جــنــبــاتــهــا كــنــوز من احلــنــان االنــســاني
العـميق الـذي يحـيط به االمام دسـتوره في
اجملـتـمع والـتي سـبـقـت ( مـانـحـنـا كـارتا )
بقـرون عـدة خـاصـة انـهـا صـدرت من رائد
احلق وسادن دسـتـور الـعـدالة االنـسـانـية
ؤمن عليه السالم في حديثه هذا فأمـير ا
يقـدم فـلسـفـة لكـيـنونـة اإلنـسان في األرض
وما حتـمل هـذه الكـيـنـونة من مـراتب كـما
انهـا حتاكي سيكـولوجية االنـسان ويحطم
ــتـوحــشــة اذ تــعـد غــرائــزه الـعــدوانــيــة ا
ثـابة مـعول يـحطم غـريزة التـسلط وحب
ـداد الـذهب االنــا عـبــارة يـجب ان تـخـط 
ويــتــخــذهــا كل مــســؤول دســتــوراً إلدارته
وبوصـلة لعمـله وال عجب ان  يقول األم

إذا كـانت احلـضـارة الـيـونانـيـة تـفـخـر على
الــعـــالم بـــشــريـــعــة (ســـولــون) والـــتــاريخ
االجنــلــيـزي يــبــاهي الــبــشـريــة بــوثــيــقـة (
انـحنـا كارتـا)  والثـورة الفـرنسـية تـزهو ا
بــإعالن حـــقــوق االنـــســان فـــحــســـبــنــا ان
ـتعاقبة احلضـارة العربيـة قدمت لألجيال ا
مـــنــذ أربـــعـــة عــشـــر قــرنـــاً اقــدم الـــوثــائق
الدسـتـورية الـتي احـتوت عـلى اعدل وارقى
ــــبـــــاد في فــــقـه االدارة والــــســــيــــاســــة ا
والتـشـريع واخالقـيـة الـعالقـة بـ الـرئيس
ـرؤوس وهي عــهـد االمــام عـلي (ع) الى وا
مالك االشـتـر عـامـله علـى مصـر والـذي يـعد
من أنـفـس الـوثــائق الــتــاريــخـيــة الــزاخـرة
ــبـاد احلــكم الـرشــيـد وأســالـيب االدارة
ع ومـضات وأصـول التـشـريع بل هي من ا
الـتاريخ العربي االسالمي التي يحق لنا ان
نفـتخـر بهـا ونبـاهي اال وهي علـى قصر
عـبـاراتــهـا وبـالغـتــهـا وسالســة اسـلــوبـهـا
وبـسـاطتـهـا وعـذوبـة الفـاظـهـا وجـمالـيـتـها
تــشــعــرك انك دخــلت في واحــة الــفــضــيــلـة

إن مــكــنــاهم في االرض أقــامــوا الــصــلــوة
ـعروف ونهوا عن وءاتوا الـزكاة وأمروا با
نـكر ولله عـاقبة االمـور) وبذلك فان تولي ا
الــســلــطـة لــيــست غــايــة تــبـرر فـي سـبــيل
بلـوغـها كل الـوسـائل  وهـكذا كـانت نـظرة
االمـام الى احلـكم وهـو الـقـائل :ان دنـيـاكم
عــــنـــــدي اهـــــون من ورقـــــة في فـم جــــرادة

تقضمها ..
ـتـأنــيـة لـوصــيـة االمـام سالم ان الـقــراءة ا
ـبدأ الـله عـلـيه جتـعـلـنـا امـام اول تـشـريع 
االخـوة االنــسـانــيـة وهـذه االخــوة لـيـست
سلم دون سواهم مقـتصرة على عامـة  ا
بل شــمــلت جــمــيع الــطــوائف والــديــانـات
واالجــنــاس والــقــومــيــات واالعــراق وهـذا
اروع امــــثــــلـــــة اخلــــلق الـــــرفــــيع  واالدب
االسـالمي اجلـم الـــــــداعي الـى احـــــــتــــــرام
اجلمـيع فـاالخـوة االنسـانـية اعـمق وابـعد
من اخـوة الـنـسب بـوصـفـهـا الـبـودقـة التي
جتــمـع الــكل حتت مـــضــلــتــهـــا والــتي لــو
انـعدمت لم يـبق أي معـنى الخوة الـنسب .
ـــتـــحـــدة واذا قـــارنــــا بـــ وثـــائـق اال ا
اخلـاصـة بـحـقـوق االنـسـان ووثـيـقـة االمام
علـي جنـدهـا االرجح كـفـة واالعـمق تـأثـيرا
تحدة واالبعـد مضموماً الن وثائق اال ا
قـريـبـة الـعـهـد  حـديـثـة الـصدور  خـرجت
للـعلن بـعد انـتهـاكات جـما حلـقوق الـبشر
فالـوقت ب الوثيـقت واضح وجلي ومن
ـتحدة كانت جهـة اخرى فان وثائق اال ا
نتاج فكر لعقول متعددة من بني البشر في
حـــ ان وثــــيـــقـــة االمـــام كــــانت نـــتـــاجـــاً
لشـخصية واحدة متمثلة باالمام سالم الله
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رقم (584) في 2021/9/20 الصادر من مديريـة بلديات ميسان/ جلنـة البيع وااليجار الثانية االعالن ا
ـنـشـورة بصـحـيـفـة الزمـان بـالـعدد ـتـضـمن (بيع 51 مـادة) ا ـديـريـة بلـديـة عـلي الشـرقي وا اخلـاص 
ــادة) تـســلـسل (3) ـنــشـور اعـاله في حـقل (نــوع ا (7098) في 2021/10/19 ورد ســهـواً فـي االعالن ا
(مواد كـهربـاء) وهذا خـطأ والـصحـيح هو (مـولد كهـربائي) وكـذلك ورد في تـسلسل (18) (مـلزمة ورق)

وهذا خطأ والصحيح هو (مثرمة ورق) لذا اقتضى التنويه.
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زايدة العلنية لتأجير العقارات العائدة الى امالك االدارة احمللية تعلن جلنة البيع وااليجار في ديوان محافظة ذي قار عن اجراء ا
درجة تـفاصيـلهـا ادناه وفق احكـام قانون بـيع وايجار امـوال الدولة رقم  ٢١ لـسنة ٢٠١٣ الواقـعة في قضـاء الشطـرة - البدعـة وا
شـاركة مـراجـعة سـكـرتيـر الـلجـنة ـدة ٣٠ يـوماً تـبدأ مـن اليـوم التـالي لـلنـشـر في الصـحف فـعلى الـراغـب بـالـتاجـيـر وا ـعدل و ا
ومـحـاسب ديوان مـحافـظة ذي قـار وخالل مـدة االعالن مسـتصـحبـ معـهم تـأميـنات قـانونـية ٣٠  %من الـقيـمة الـتـقديـرية وكـافة
ـزايـدة في الـيوم الـتـالي لالنـتـهـاء مـدة االعالن وفي تـمـام الـسـاعة الـثـانـيـة عـشـر ظـهـراً في مـبنى ـصـاريف االخـرى وسـتـجـري ا ا
دنيـة وبطاقة زايد ما يـؤيد براءة ذمتـه من الهيئـة العامة لـلضرائب وهويـة االحوال ا قائمـمقاميـة قضاء الشـطرة على ان يجـلب ا

زايدة عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه. السكن وفي حال مصادفة يوم ا
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حتدي  حـركة طالبان حتاول صبغ نفسها
بــصــبــغــة أخـــرى بــبــعض الــتــطــمــيــنــات
لــلــمــجــتـمـع الـدولـي بــحـمــايــة الــبــعــثـات
الدبـلـوماسـيـة وإحـترام الـقـوان الـدولـية
ــسـلـحه ـيــلـيـشــيـات ا .. مـاتــبـحث عــنه ا
ــتـطـرفـة هـو خــلق الـصـراعـات واألزمـات ا
والـعـقــوبـات الـدولـيـة ألنـهـا تـصـنع سـوقـا
ســوداء تــســتــفــيــد مــنــهــا مــاديــا وتــتــرك
الشـعوب للفقر والتهجـير وتقنعها بوجود
عــدو وهــمي وتــســتـــمــد قــوتــهــا من هــذه

األشياء فقط .
dOJH « dOG

طالـبان أظهرت تـغيرا واضحا في الـتفكير
والـــــتــــعـــــاطي مع اآلخـــــرين  والـــــوفــــود
الـدبــلـومـاسـيــة لـعـنـاصــرهـا ذهـبت ألغـلب
ـا الـعـمل الـدبــلـومـاسي لـديـهم الــدول ور
جنح في حتـقيق ماوصلوا إليه  ولكن هل
سـيـنـتــهـجـون هـذا الـعـمل بـعـد إسـتالمـهم
للـسلطه ? أفغانستان تعود للوراء والزمن
كـــفـــيـل بـــشـــرح الـــكــــثـــيـــر من األحـــداث 
ـواطن األفغـاني هـو الـتوقف ومـاينـشـده ا

ستمرة . عن رحلة اللجوء ا

ـا مقاتـلي حركـة طالبـان وكأنهم أمريـكا إ
في رحـلة سـفـر  اخلـروج السـريع ألمـريـكا
تـرك أثـرا سـيـئــا لـدى مـايـقـارب 200 الف
جـنـدي أفـغـاني مـدربـ ومـهـيـئـ بـأفـضل
عدات العسكرية أمام مايقارب األسلـحة وا
ـصادر 70 الف مـقاتل مـن طالـبان حـسب ا
ــــوثـــــوقــــة. ادارة بــــايـــــدن قــــررت تــــرك ا
أفــغــانـــســتــان مالذا آمـــنــا لــلــمـــتــطــرفــ
واألصولـي ومافعلته أمريكا هو التسليح
ـــــعــــدات والــــطــــائــــرات اجلــــيــــد وتــــرك ا
للـمجـهول..طـالبـان ركزت عـلى مديـنة مزار
شـريـف الـتي يـنـحـدر مـنــهـا اجلـنـرال عـبـد
الـرشـيـد دسـتم أحـد أمـراء احلـروب وقـادة
ــيــلــيــشــيـات الــذي عــرف بــتــقـلــبــاته في ا
الـتحالـفات ويقـود اكثر من 20 الف مـقاتل
ـديـنـة في غضـون أربع سـاعات وسـقطت ا
فـــقط  وبــســـقــوط مـــزار شــريـف تــعـــتــبــر
أفـغـانـسـتـان بـيـد طـالـبـان  عـاد دسـتم الى
أوزبـاكــسـتـان الـتـي تـنـحـدر أصــوله مـنـهـا
ودائمـا يلـجأ إلـيهـا في كل حـرب يخـسرها
ثم يعـيد إنتـاج ميلـيشيـاته بدعم سخي من

طاجيكستان وأوزباكستان .. 

واإلحتـاد الـسـوفـيـاتي  كـانت تـلك الـفـتـرة
تشـهـد تـقـلـبات وصـراعـات وحـروب دولـية
في أنــحـاء الــعـالـم  أواخـر الــسـبــعـيــنـات
إســتالم  الــرئــيس الــراحل صــدام حــسـ
ـلـكي فـي إيران الـسلـطـة ورحـيل الـنـظـام ا
ونشـوب احلرب اإليرانـية العراقـية وأيضا
دخــول الــســوفــيت أفـــغــانــســتــان  آنــذاك
احلـرب الـباردة كـانت قـائـمـة في كل صراع

ب امريكا والروس .
vLE  Èu

أغـلب احلروب تـعـود جذورهـا  وأسـبابـها
الـريــئـسـيـة بــ الـقـوى الــعـظـمى  أواخـر
الثـمانـينات إنـسحب الـروس نتيـجة الدعم
ـا يــسـمى بـاجملــاهـدين  وبـعـد األمــريـكي 
تـولــيـهـم الـســلـطــة دخـلت أمــريـكــا الـوحل
األفغاني ومكثت فيه مايقارب 20 عاما .. 
ـــتــــســـارعـــة في ـــفــــاجـــئـــة وا األحـــداث ا
أفغـانستان قد اليـستوعبهـا العقل وتذكرنا
وصل عـندما  تـسليـمها ا حـصل في ا
ا يقارب 300 مقاتل من تنظيم داعش .. 
ـــا حــصـل في الـــواليــات الـــذي تـــفـــاجـــأ 
األفــغـانـيــة وهي تـســقط بـدون قــتـال لـيس

وأجـدادهم  لذلك رحـلـة الـلجـوء التـتوقف
واطن األفغان ..  ومن يدفع الثمن هم ا
الشك أن أفـغانسـتان هي ساحـة صراعات
ب الـدول الـعظـمى  بـعد سـقـوط النـظام
ـــلـــكي تـــتـــدهــورت األوضـــاع األمـــنـــيــة ا
ا أتاح لإلحتاد السوفياتي والـسياسيه 
ســـابــقــا  الــدخــول ألفــغـــانــســتــان لــدعم
احلـكومـة آنـذاك ضـد مـعـارضـيـها ودامت
احلــرب مـايــقــارب عـشــر سـنــوات وكـانت
احلــرب الـبــاردة في ذروتـهــا بـ أمــريـكـا

واطن عـلى مدار أربـعـ عـامـا تـقـريـبـا وا
األفـغاني اليتوقف عن رحـلة اللـجوء للدول
األخــرى نــتــيــجــة الــصــراعــات واحلــروب
األهـلية  وأسوأ مايتعرض له اإلنسان هو
واطن أن يـبعد ويـهجـر من وطنه  وذاق ا
ا األفـغاني مـرارة الـلـجـوء واإلبعـاد ولـطـا
حتــدث األجـــداد ألبــنــاءهم وأحــفــادهم عن
ـآسي واحلـروب والـتـهـجـيـر الــكـثـيـر من ا
ثـيـر للـعـجب والدهـشه أن األحـفاد ولـكن ا
هم أيضا يتحدثون عن كل ماحدث آلباءهم

يعـد الفـساد أحد أسـباب سقـوط الواليات
واطن األفغاني لم يعد له بـيد طالبان  وا
أهــمــيــة من يــحــكم  مــايــريـده هــو األمن
والــعــيش في وطــنه والــتــوقف عن رحــلـة

جلوء دامت لعقود من الزمن .. 
حـــكم الـــشــيـــوعـــيـــون أفــغـــانـــســتـــان ثم
ا جعل اللـيبرالـيون وأخيرا اجملـاهدين 
هـناك إنقساما حـادا في اجملتمع األفغاني
 تـكـوين اجملـتـمع األفـغانـي هو أسـوأ من
التـضـاريس األفغـانـية الـذي قـد اليسـيـطر
عــلـيــهـا أحــد .. إذا كـانت طــالـبــان حتـكم
بـعـقـلـيـة عـام 2001 فال شـك أن احلروب
األهـليـة ستـبـدأ من جديـد  عـلى الرغم أن
ال عمر..  قادة طالبان االن عاشوا فترة ا
أمــريـكـا تـركـت الـوحل األفـغــاني لـروسـيـا
والــصـ  وطــالـبــان قـد تــفـشل في إدارة
الــدولـة والــتـعــامل مع اجملـتــمع الـدولي 
والـتـحـدي الـذي يـواجه طـالـبـان هـو عـدم
وجود مـحـتل تـقنع بـهـا أتـباعـهـا خلوض
احلـروب وتـأجـيج الـصــراعـات  سـتـكـون
أمـام مايقارب 38 مـليون مواطن يـبحثون
ة واألمان وهذا هو أكبر عن احلياة الكر
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نـعـت االوسـاط الـريـاضـيــة واهـالي مـديـنـة
كـربالء في مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي
حـــارس مـــرمى نـــادي كــــربالء الـــســـابق
مـحـمـد عـلي جـعـفـر الـذي تـوفي اثـر ازمة
قلـبيـة مفـاجئـة عن عمـر جتاوز  50 عاما.
والالعـب مـــــحـــــمـــــد عـــــلـي جـــــعـــــفـــــر من
ـرمى مـوالـيـــــــــد  1971هـو احـد حـراس ا
اضية لعب لنادي في فترة التسعينات ا

كــربالء عــدد مــواسم كــمــا لـعب
لنادي النجف كذلك.
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أكــــد يــــاســــر قــــاسـم العب زاخــــو
الــــنــــاشط فـي الــــدوري الــــعــــراقي
ـمتـاز أنه جاهـز لتـمثـيل منـتخب ا
العـراق في حـال وُجهت له الـدعوة
من قـبـل الـكـادر الــفـني لــلـمــنـتـخب
الــوطــني حتــضــيــراً لــلــمــبــاريـات
ـقـبـلة فـي تـصـفـيات كـأس الـعـالم ا
وقـــــال قــــاسم فـي تــــصــــريح .2022
صـحـفي  وجودي بـصـفتي مـسـاعد
ــنــتــخب الــعــراقي الــيـوم مــدرب ا
ـونتيـغيـري زيلـيكو بـيتـروفيتش ا
في مدرجات ملـعب الشعب الدولي
من أجـل متـابـعـتـي في لـقـاء الـيوم
ثـل خطـوة جيـدة من أجل تقـييم
أدائي الــفــني ويــعــطــيــنـي حــافـزاً

ـسـتـويـات كـبـيــراً لـتـقـد أفـضـل ا
الـفـنـيـة وأعـيـدهـا مـرة أخـرى لـكم
بــأنــني جـاهــز ومــسـتــعــد لـلــعـودة
ــنــتـخـب. وأضـاف ابن لــصـفــوف ا
الـ 30ربــيـــعـــاً أن مــنـــتـــخب بـــلــده
يحـتاج لدعم ومـسانـدة اجلميع في
ــقـبــلـة مـن الـتــصـفــيـات ــرحــلـة ا ا
ــونــديــالــيــة حـتـى حتـقــيق حــلم ا
اجلـماهـير العـراقيـة بالـوصول إلى
قـبل للمرة الـثانية مونديـال قطر ا
ـكـسـيك 1986 بــعـد إجنـاز نـسـخـة ا
مــشـــدداً عــلى أنه اشـــتــاق الرتــداء
قميص الـفريق الوطني بـعد غياب
ألكـثـر من  5سـنـوات. وأحـرز يـاسـر
ــوسم في قــاسم هــدفه األول هــذا ا
ـبـاراة شــبـاك فـريق الـشـرطـة في ا

صـلحة األخير بثالثة التي انتهت 
أهـــداف الثــنـــ وعــرفت حـــضــور
بيتروفـيتش مساعـد مدرب منتخب
ــتـابــعـة احلــالـة الــفـنــيـة الــعـراق 
لــصـانع ألـعــاب زاخـو. وفي سـيـاق
مـنـفـصل أكـدت الـنـيـابـة الـعـامة في
ـتـحـدة  أنـهـا اإلمـارات الـعـربـيــة ا
أمــرت بـــحــبـس إعالمي يـــعــمل في
قــنــاة أبــوظـبـي الـريــاضــيــة مــتـهم
بـإثـارة خـطـاب الـكـراهـيـة واإلخالل
بــاآلداب الــعــامــة أثــنــاء تــغــطــيــة
ـــنـــتـــخــــبـــ الـــعـــراقي مــــبـــاراة ا
واإلمــاراتي. وقــالت وكــالـة األنــبـاء
اإلمـاراتــيـة الـرســمـيـة  إن الــنـيـابـة
ـعلومات االحتاديـة جلرائم تقـنية ا
أمــــــرت بـــــحـــــبـس إعالمـي وإخالء

سـبـيل آخرين بـضـمان بـعـد إجراء
الــتـــحــقــيق مـــعــهم. وواضــافت أن
عني اتهمـوا بأنهم أثناء عملهم ا
ــنــتــخــبــ في تــغــطــيــة مــبــاراة ا
الـــوطــنــيـــ اإلمــاراتي والـــعــراقي
اضي على قناة أبوظبي األسبوع ا
الـرياضـيـة في الـفـتـرة الـتـجـريـبـية
ـباشر عـلى الهواء أتوا قبل البث ا
فــــــعـال وقــــــوال من شــــــأنـه اإلخالل

باآلداب العامة. 
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واوضحت الـوكالة أنـهم نشروا عن
ـعـلومـاتـيـة ما من طـريق الـشـبكـة ا
ــســاس بـــاآلداب الــعــامــة شــأنـه ا
وبـثـوا دعـايـات مــثـيـرة من شـأنـهـا
ـصلـحـة الـعـامة إحلـاق الـضـرر بـا

وأثــاروا خـطــاب الــكــراهــيـة وهي
جــرائم تـــتــراوح عــقـــوبــتـــهــا بــ
الــــســـجن مــــدة ال تـــقل عـن خـــمس
سـنـوات والـغـرامة الـتي ال تـقل عن
خمـسمئـة ألف درهم وب احلبس
والغـرامة الـتي ال تتـجاوز خـمس

ألف درهم. 
واشـــارت الى انـه بــعـــد أن تـــلـــقت
الـنـيـابـة الـعـامـة شـكـوى من شـركة
ــذكــورين أبــوظــبي لإلعـالم ضــد ا
وآخر مـجهـول عقب تـداول مقاطع
فيديـو على بعض مـواقع التواصل
االجـتــمـاعي تـظــهـر سـالــفي الـذكـر
بــالــصــوت والــصــورة يــتــبــادلــون
أحــاديـث فــيــمــا بــيــنــهم في فــتــرة
جتــربــة األجـــهــزة الــتــقـــنــيــة قــبل

الظهور اإلعالمي احلي
 وبــــعـــد أن بــــاشـــرت
ـتهم التحـقيق مع ا
واتــخـــذت قــراراتـــهــا
ســالـفــة الـذكــر أمـرت
سـؤول بإسـتدعـاء ا

عـن قــــنـــــوات وبـــــرامج
أبــــوظـــبي الــــريـــاضـــيـــة
الستكمال التحقيقات كما
كــلـــفت اجلـــهـــات الــفـــنـــيــة
ـســؤولـة بـتــحـديـد كــيـفـيـة ا
حــدوث االخــتــراق ومن قـام
به وبضـبـطه واألدوات التي
اســــتــــخـــــدمــــهــــا ومــــازالت
الــتـــحــقــيــقــات في الــواقــعــة

جارية.
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واالمــانـة حـادي عــشـر والزال لم يـقـدم
طلوب. ردود ا ا
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نقذ ـواس يؤدي دور ا والزال محمد ا
للـشرطـة عنـدما قاده لـفوز مـهم ومؤثر
ـوقف  بــحـسم الــنـتــيـجــة عـلى عــلى ا
ـــبـــاراة الـــتي جـــرت زاخــو د.92 من ا
حتـت انــــظــــار جــــمــــهــــور قـــــلــــيل من
انصارالشرطة في نتيجة كانت االقرب
لــلـــتــعـــادل لــوال تـــراخي دفـــاع زاخــو
لـيـتــلـقى اخلــسـارة االولى ولــيـتـراجع
سـادسـا فــيـمـا بـقي الـشــرطـة وصـيـفـا
ويــقــدم نــفــسه مـــنــافــســا وطــرفــا في

الصراع على اللقب.
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واسـفـرت نـتـائج اجملـموعـة االولى من
افتـتاح منافـسات الدرجـة االولى بكرة
الـقــدم اجلـمـعـة امس االول عن تـعـادل
ـرور و سـوق الشـيـوخ بـهدف وجنح ا
مـصــافي اجلــنـوب من حتــقـيق الــفـوز

حـــاصـل االهـــداف عـــلى مـــدار الـــوقت
الــذي كـاد سـامــراء ادراك الـتـعـادل في
ظل قـــلق الـــنـــوارس بـــاحلــفـــاظ عـــلى

الهدف.
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وخـرج الـديـوانـية مـن مـنـطـقـة اخلـطر
وتذوق طـعم  الفـوز على اربـيل بثالثة
ه هـــديــة جلـــمــهــوره اهـــداف وتــقـــد
لـيـتنـفسـوا الـصعـداء سويـة بـعد سـنة
ونــصف من الــفــراق بــســبـب كــورونـا
فــيــمـــا بــدات مــعــانــاة اربـــيل تــظــهــر
واضـــحــة ذهــابـــا وايــابـــا رابع عــشــر

الترتيب.
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وفـرض الــنـفط الـتــعـادل عــلى االمـانـة
بعد تاخره بهدفي رضا فاضل ليقلص
مــوسى عــدنــان الــفــارق فــيــمــا تـمــكن
محمد كر من حتقيق التعادل وانقاذ
فــــــريـــــقـه من اخلــــــســـــارة واخلـــــروج
ـوقف بــالـتــعــادل اخلــامس وعــاشــر ا

بـتـعـادل بـطـعم اخلـسـارة امـام ضـيـفه
نـفـط مـيـسـان الـعــائـد  بـالـنــقـطـة بـعـد
تـــــراجـع واضح عـــــنــــــد اخلـــــروج من
الـعــمـارة ويــبـقى الـتــعـويل عــلى عـقـر

الدار .
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وعـوض نفط الـبصـرة سقـوط الشـرطة
الـقاسـي ليـعود بـاكبـر نـتيـجة حتـققت
الى االن تــــلك الــــتي قـــهــــر بــــهـــا اهل
الــنــجـف بــالــفــوز عــلــيـــهم بــربــاعــيــة
نـظـيـفــــــة ولــيـعـود مـنـافـسـا واضـحـا
ــوقف قــبل ان يــلــزم شــــــمـران رابع ا
ـــهــمـــة جـــراء اســتـــمــرار عــلـى تــرك ا
ـتـعـثـرة والنـتـيـجـة االخـيرة الـبدايـة ا
ـوسم الـغـيــر مـتـوقـعـة لـلــفـريق مـنـذ ا
ـاضي الـذي انـهـاه ثــالـثـا وتـنـتـظـره ا
ـعـاجلـات مـشـاركــة خـارجـيـة حتــتـاج 

آنية.
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وقـــاد مــكـــسب اجلـــويــة عالء عـــبــاس
الــفـــريق لــفــوز صــعـب ومــهم ومــؤثــر
بــــهــــدفه د  92 فـي اول ظــــهــــور له مع
الـــبــــطل الـــذي حــــقق الـــفــــوز الـــرابع
والــتـقـدم ثــالـثــا في مـواجــهـة صــعـبـة
كادت ان تغـير حسـابات احمـد خضير
مع االنـــصـــار والـــدخــول فـي مــشـــاكل
الـــنـــتـــائج كـــمـــا حـــصل فـي خـــســارة
السوبر لـكنه تفادى االمو بـالفوز فيما
فـر ط الـكـرخ  بـالتـعـادل جـراء تـقاعس
الدفـاع  في الثـوان االخيـرة من الوقت
ـضــاف لــيــقــبل اخلــســارة الــثــالــثـة ا

والتراجع 17.
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ــحــو اثــار نــكــســته وجنـح الــزوراء 
امـــــــام الــــــطـالب بــــــفـــــــوز مــــــتـــــــوقع
ومــســـــــــتــحق عــلى ســامــراء بــهـدف
منـتظر مـحمد د. 8 قبل الـتفريط بـاكثر
من فـرصـة مـتـاحـة لـلـتـسـجـيل وزيـادة
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ـــثــــالــــيـــة واصـل الـــوسـط بـــدايــــتـه ا
واالستـمرار في الصـدارة بعد حتـقيقه
الفـوز اخلامس توالـيا ضمن مـباريات
ـســابـقــة الـدوري اجلــولـة اخلــامـســة 
يناء متـاز بكرة القـدم متفوقـا على ا ا
الـبــصـري بـهــدفـ دون رد سـجــلـهـمـا
مــراد مــحـــمــد وخــــــالــد عــلـي لــيــرفع
رصـيده الى  15 نـقـطة ويـسـيـر االمور
ـواصلـة حتـقـيق كـمـا يـريد والـسـعـي 
طلوبة بفضل تركيز وجهود النتائج ا
العبي الفريق الذي بـات يترك انطباعا
جـــــيـــــدا فـي كل شـي فـــــيـــــمـــــا واصل
الــبــصـريــ الــتــراجع والــســقـوط في
ــنــطــقــة احلــمــــــــراء بــعــد عــجــزهم ا
الـــــعـــــودة لـــــلــــتـــــوازن قـــــبل تـــــلـــــقي
اخلــســــــــارة الـثـالـثـة وجتـرع اثـارهـا

السلبية. 
تـــعــادل الـــكــهـــربــاء الـــطالب و فــرض
الكـهرباء التـعادل على الـطالب بهدفي
مــهـيــمن ســلـيم د. 53 و  37 واخلـروج
ـركـز الـثـامن وفي تـوازن بــنـقـطـة في ا
في الــــنــــتـــائـج واالداء في وقت فــــشل
الــطالب بــاحلــفــاظ عــلى الــتــقــدم رغم
افـضـليـتـهم بـبعض االوقـات لـكـنهم لم
يــطـالـوا الــفـوز لــيـتـراجــعـوا خــامـسـا
وسم لكنهم بحالة مختلفة تماما عن ا

األخير. 
وافضـل الوافـدين لـلـمـمـتـاز الـصـنـاعة
الذي استمر يقدم نفسه بتركيز وجنح
ـرة فـي حتـقـيق الـفـوز الـثـاني وهـذه ا
عـلى نوروز بـهدف مـحمـد بشـير د. 77
لـيــزيـد من مـعـانــاة الـضـيــوف بـنـقـطه
مــاقـــبل االخــيــر  والــعــودة بــخــســارة
جـديدة  وسط مـشاركـة تـزداد صعـوبة
وفـــشل الـــقـــاســـــــــم االســـتــفـــادة من
ملـعـبـة وتـو اجـد جمـهـوره في تـغـيـير
مـــســـار نـــتـــائج االرض  لـــيـــخـــــــــرج

عـلى الـرمادي بـهـدف ليـخـرج باول
ثـالث نـــــــقــــــاط وعــــــاد

ـــدني الــــدفـــاع ا
بــــنــــكــــســـة
الـكـوفـة
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ربي واخلـبير اتصل بي الكـاب االب أنور جـسام ا
والرمـز الريـاضي .. فـالتـواصل وسيـلتـنـا للـتخـفيف

عن بعض في احملنة  ..
ــرة األخـيــرة جــهش حــد الـبــكــاء  احــسـست في ا
عـانـاته .. حـاولت ان اخفف عـنه :  يـا صـديقي ..
اننـا في مركب واحـد واألكثـرية مـثلـنا تـعي مع انهم
لكـون السـلطة والـصالحيـة لكنـهم موجودون .. ال 

فال تبتئس عما يخططون ويفعلون  !
فـقـال :  يـا أبـو عـلي .. وقـعـت عـيـني مـنـذ الـصـبـاح
عـلى كـلـمــة لالمـام  عـلي  هــزت كـيـاني وتـلــبـسـتـني
كأنها غرزت االصبع في اجلرح .. فقد قال االمام :
 يات زمان عـلى الناس فـيه العـافية عـشرة أجزاء ..
تسـعـة مـنهـا في االعـتـزال وجـزء في الـصمت  .. ثم

بكى حتى ابكاني !!
قـبل أيـام اسـتـوقفـنـي رجل مـسن يـكـاد ال يـستـطـيع
الوقـوف  مع ان عـقـله وقـواه ما زالت مـتـقـدة . كان
يختض كـالسعف حتت عـصف الريح من شدة األلم
.. لم اعـرفه  عـلى مـا يبـدو انه ريـاضي قـد و من
ثقلة ؤسسات في حقب خلت .. وضع يده ا رموز ا
كاجلـبل عـلى كتـفي  بال مـقدمـات قـال :  يا أسـتاذ
نـهج ... يـضـعـون شخص .. في بلـدي الـتـخـريب 
ـنـصب عـادي في مـنـصـب مـهم السـتـصــغـار شـن ا
ودفع الناس لـعدم احـترام شـاغله  .. مضـيفـا  قمة
التخريب :  عنـدما يُفرض شخص عـلى مؤسسة ما
 اغلب مـنـتسـبـيهـا يـعرفـون مـاضيه  وبـعـد جتاربه
الـفــاشـلــة يـصــرون عـلى بــقـائه  ال لــشيء اال كـونه
يـجــيــد أداء دور مــعــول هـدم ..  .   بــعــدهــا هــمـهم
وحـوقل وتـنـفس عـمـيـقـا :  الـلـهم ال تـكـلـنـا الى احـد
غيـرك فنهـلك وال لــحد سواك فـنضـيع  .. ثم قبـلني
ومضى بـعيـدا  .. لم استـطع الـلحـاق به ولم يتح لي
الـقـدر تــدوين مـا ذكـر اال مــا رسخ مـنه فـي ضـمـيـر

حرفي  .
حزنت كثيرا ..  ليس كوني ال اعرف ما بلغني به ..
او أتى بشيء بعيد عن اع الناس  –هنا لب البالء
وجـوهـر الـفـاجـعة  –اذ ان كل مـا يجـري يـقع حتت
ا بـدفع وغـطاء مـنهم .. سـؤولـ ور انظـار اغـلب ا
 لكـنه في حقـيقـة االمر اوكـلني مـهمـة وبعث رسـالة

ثقيل حملها ومسؤولية امانة ال ينبغي ان تقبر ..
مـشـيت مـهـمـومـا كي اشـتـري بـعض ادويـة الـضـغط
الـذي يـنـتـابـني كل حــ .. فـمـا ان رآني الـصـيـدلي
حـتـى رحب مـبــتــســمـا :  اهال كــابــ .. هل يــوجـد
هـنـاك امل لـبـلـوغ كاس الـعـالم وهـل سـيصـلـح حال
كــرتـنــا  يــوم مــا  .. فــقــلت له طــبــعــا .. فــانـظــر كم
ابتسامتك عريضة .. وكم صيـدليتك جميلة برغم ما
يحيط بها من ارصفة نخرة وشوارع قذرة ومرضى
تعـسـ . اال ان سمـعـتهـا بـاألسعـار وجـودة االدوية
حــســنــة .. هــذا مــهم المــثــالي من

الفقراء ..
وال تنـسى جـمـالـيـة احلـكـمة

عروفة : ا
 مــا اضــيق الــعــيش لــو ال

فسحت االمل.
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تعاقـد نادي آرسـنال مع الـطفل زين علي سـلمـان البـالغ من العمـر أربعـة أعوام لـتصبح أصـغر صـفقة في
ـواهب التـابعـة لـلنـادي اللـندني حـسبـما ذكـرت مصـادر صحـفـية. لـفت زين علي سـلمـان انتـباه ـية ا أكاد
ية فيرست تاتش آرسنال عندما شاهدوه يلعب مع أطفال بضـعف عمره. وأوضح مدرب سلمان في أكاد
لكـرة الـقدم أوسـ سـكوفـيـلد بـالـتـأكيـد وضـعنـاه مع العـب في سـنه مع أطـفـال تبـلغ أعـمارهم أربع

وخمس وست سنوات وكان بالفعل متقدما على اجلميع.
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ـنـافـسـات الـعـراق بـتـجذيف تـوج فـريق احلـشد بـطال 
الكانوي للمتقدم والشباب والناشئ في السباقات
الـــتي جـــرت في بـــحــيـــرة نـــصب الـــشـــهــيـــد صـــبــاح
شاركة  18 ناديًـا. وقال رئيس احتـاد اللعـبة ماجد و
نــقــطـة صــالح في بــيــان  ان فــريق احلــشــد جــمع  29 
ركز األول يـليه فريق الـشباب ثـانيا بـرصيد ليـتوج بـا
16نقطة فيما حل فـريق االثوري ثالثا بعد ان جمع  24
نافسات شهدت إثارة واضحة نقطة . واشار إلى أن ا
بـ الالعـبـ ونـتج عـنـهـا بـروز الـعـديـد من الالعـبـ
ـكن ان يـكـون لـهم دور كـبـير في ـختـلف الـفـئـات  و
حتــقـيق االجنـازات الــريـاضـيـة أثــنـاء االسـتــحـقـاقـات
ـقــبـلـة. يـذكـر ان  18 نـاديــا تـنـافـسـوا في اخلـارجـيـة ا
بـطـولــة الـعـراق وهم نــادي الـسـمـاوة_نـادي الــعـمـارة
نادي_نـادي احلـشد _نـادي الـبـحري _نـادي الـقـرنة _
يثاق الكاظمية _نادي الوفاء _نادي االثوري _نادي ا
نـادي احلـسـ - _نــادي الـنــجـدة _نــادي الـشــبـاب  _
نـادي الـصـنـاعـات الكـهـربـائـية _نـادي آلـيـات الـشـرطة
نــــادي_نــــادي دوكــــان _نــــادي غــــاز الــــشـــــــــــمــــال _

السليمانية _نادي سيروان.
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ـبي اآلسيوي تأجيل دورة األلـعاب اآلسيوية الـسادسة للصاالت أعلن اجمللس األو
قـبل حتى 2023.  وكان والفـنـون القـتالـية الـتي كانت مـقـررة بتـايالند في مـارس ا
ـقرر أن تـقـام االلـعاب من  10 إلى  19 مـارس  2022 في بـانكـوك ومـقـاطـعة من ا
تشـونبوري و تأجيلها إلى الفترة من  17 إلى  26 نوفمبر 2023. وكانت اللجنة
ـبـيـة الـعـراقــيـة أعـلـنت بـوقت ســابق ان الـعـراق سـيـشـارك بــخـمس فـعـالـيـات االو
رياضيـة في دورة األلعاب اآلسيوية داخل الصاالت الـتي ستنطلق في العاشر من
ـبي شـهـر آذار  2022 في الــعـاصـمــة الـتـايـلــنـديـة بــانـكـوك. وإتـخــذ اجملـلس األو
بـية الـتايالنـدية اآلسيـوي قرار الـتأجـيل بعـد تلـقيه رسـالة بـذلك من اللـجنـة األو
ـبـيـة الـتـايالنديـة اجلـنـرال بـراويت وونـغـسوون في .وكـتب رئـيس الـلـجنـة االو
بي االسيوي بالنيابة راجا راندير سينغ: إن رسالة إلى رئيس اجمللس االو
ـبـية ـبي االسـيوي يـتـفهم ويـحـتـرم تمـامـا قرار الـلـجـنة االو اجملـلس االو
ـلـكـيـة الـتـايالنـدية ـنظـمـة لـلـدورة واحلـكـومـة ا الـتـايالنـديـة والـلـجـنـة ا
بـتــأجـيل دورة االلــعـاب االسـيــويـة الــسـادسـة لــلـصـاالت والــفـنـون

الــقــتـالــيــة الــتي كــانت مــقـررة من  10 إلى  19 مــارس 2022
ـيــة. وتـابع  إن بــسـبب انــتـشــار جـائــحـة كــوفـيـد  19 الــعــا
ـوعـد ـبي االســيـوي سـعــيـد أيـضــا بـتـأكــيـد ا اجملـلس االو

اجلــــديـــد لــــلـــدورة من  17 إلى  26 نــــوفـــمــــبـــر 2023.
ويتضـمن البرنامج الرياضـي للدورة منافسات في 29

. لعبة رياضية فضال عن رياضت استعراضيت
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ياسر قاسم

عـنـدمـا خـسـر بـهـدف لـتـذهب الـفـوائـد
الصــــــحـــــــاب االر ض واعـــــــلى
نـتـيـجـة حــقـقـهـا دهـوك
بـــــالـــــفــــوز عـــــلى
ضــــــيــــــفـه عــــــفك
بهدف  ليتصدر
اجملــــــمــــــوعـــــــة
مــــــــؤقــــــــتــــــــــــا
وانـــتــهـى لــقــاء
ميـسان والـعلم
بـــــالـــــتـــــعــــادل
الـــســـــــلـــبي
كــمــا تــقـاسم
صـــــــــلــــــــــيخ
واحلـــــــــــدود
نـــــــقــــــطــــــتي
الــلـقـــاء الـذي
انــــــــــــتــــــــــــهـى
بـــتـــعـــادلـــهـــمــا

بهدف.
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افتتح وكـيل وزارة الثقافـة والسياحة
ـديـر الـعــام لـلـدار الـعـراقـيـة واالثـار ا
لالزيــاء وكــالــة عــمــاد جــاسم مــسـاء
ـيزة تألق اضي امـسية  اخلمـيس ا
فـيــهـا  جـمــال الـفن واإلبـداع لــيـشـكل
لوحـة فنـية من الـعطاء بـاكورتـها كان
فـي قــاعـــة الـــواســـطي حـــيث افـــتــتح
ـعـرض الفـني الثـالث لـلفـنـان محـمد ا
كــر نـــهـــايــة حتـت عــنـــوان (رحـــلــة
االرواح)  والــذي ضم مــجـــمــوعــة من
ــســتـوحــاة من الـلــوحــات الــفــنــيــة ا
معزوفات للفنـان نصير شمة وحضر
االفـتــتــاح ســفـيــر جــمــهـوريــة مــصـر
العـربية ولـيد محـمد إسمـاعيل وعدد
من الـشـخـصـيـات الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة
ــهــتـمــ بــالـفن واالجــتــمــاعـيــة من ا
واجلــمـال. و قص شـريـط االفـتـتـاح
من قـبل مـجــمـوعـة من اطــفـال الـبـيت
األمن لــهـــشــام الـــذهــبي .ثم اجـــتــمع
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احلـضور في امـسيـة جمـيلة فـي قاعة
ـبنـى الدار حـيث قدمت اجلـواهري 
اوركسـترا بيت الـعود بـقيادة الـفنان
ـوسـيـقار مـحـمـد الـعـطار وبـأشـراف ا
نصيـر شمة  خـمسة أعمـال لشمة هي
(رقـصة الـفرس بـعـيد عـنك ام كلـثوم
غــارسـيــا لـوكـا بــ الـنــخـيـل رحـلـة

االرواح جدارية احلياة).
 وفي خـتـام احلـفل  قـدم  جـاسم درع
التميـز وقالدة االبداع للفنـان محمد
كـر ومــحـمــد الـعــطـار وكــذلك قالئـد
االبـداع  ألعـضـاء األوركـســتـرا فـيـمـا
ـيـدالـيات الـى جاسم قـدم الـفـنـانـون ا
وعـدد من الـعـامـلـ في الـدار اعـتزازاً
بــدورهم في دعـم الــفن والــفــنــانــ
وجـــــهـــــودهم فـي  جنـــــاح هــــذه

االمسية.
…b¹bł WÐd& 

وحتـدث الــفـنـان مـحـمـد
الـعطـار لـ (الـزمان) عن
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UO ∫ الدار العراقية لألزياء تضيف معرض رحلة األرواح وأوركسترا بيت العود       تصوير: سامان اجلاف UF

(بـيت الـعـود
هـــو جتــربــة
شــــبـــابــــيـــة
فنـية حـديثة
وطــمــوحـهم
الـــفــني هــو
إعـــــــــــــــــــادة
االحلـــــــــــــان

الـعراقـية والشـرقيـة بأسـاليب
ــهــرجـانــات واالمـاسي مــنـظــمـة في ا
الفنية والتي نـأمل حضورها ودعمها
عـنـية). ورعـايـتـها من قـبل اجلـهـات ا
ــشـاركــات الـعــربـيـة وحــول أهـمــيـة ا
والــدولـيـة والـتــواصل احلـضـاري مع
الــشـــعــوب قــال (االهــمــيــة تــكــمن في
ــوسـيــقـيــة وخـلق تالقح الــثـقــافـات ا
أفـكـار مـوسـيـقـيـة جـديـدة تـسـاعـد
على الـتواصل سـواء عن طريق
ـوسيـقى أو الـغنـاء الن هدا ا
اجلـــــــــــانـب هـــــــــــو مـن اهـم

االحتفالـية  قائال (انهـا جتربة جديدة
لــبـــيت الــعــود جلــيل جــديــد وخــدمــة
حقـيـقـيـة نحـو مـسـتـقبل مـشـرق لـهذه
اآللـة في عـراقـنـا اجلمـيل) مـضـيـفا ان
(تــوجــد الــيــوم ثالث فــتــيــات في أول
فقرة وأول جتربة تشـجيعا لهن لكسر

سرح وخوف اجلمهور). رهبة ا
وعن بــيت الـعــود قــال الـعــطــار (بـيت
ــوســيــقي ــوروث ا الـــعــود يــهــتم بـــا
ه بـصـيـغـة الـعـراقي ومــحـاولـة تـقــد
حــديـثـة تـواكب االرتـقـاء بـفن اجلـمـال
متع وايضا حلماية وحفظ واخليال ا
هــذه االحلــان واألنـــغــام أمــام مــوجــة
ـــوســيـــقــيـــة اإللــكـــتــرونـــيــة) االالت ا
واضــــــــــــــاف

ـوسـيـقى ــوروثـات االنـسـانـيـة ألن ا ا
تــلـعب دورا مـهـمـا في حـيـاة اإلنـسـان
وهي وسـيلـة الـتخـاطب بـ الشـعوب
كـلـغة مـشـتركـة وهي من أكـثر الـفـنون
تأثرا وعـلى الفنـان التواصل مع روح
عصره الـذي يعيـشه لكي يتواصل مع
ـسـتقـبلـية االجـيال). وعن مـشـاريعه ا
كمدير لبيت الـعود قال العطار (مازال
ـهـم هو ـشـروعي ا هـمي وتـفـكـيـري 
ـقامـات الـعـراقـية تـسـجـيل وتـوثـيق ا

والتراثية لألجيال القادمة).

w UÝ WM¹“

الصـحـفيـة الـعراقـيـة تـلقت وزوجـهـا محـمـد فهـمي تـهاني
االهـل واألصـدقــاء لــوالدة مـولــدتــهــمـا ( لــيــا ) مـتــمــنـ

للصغيرة حياة هانئة سعيدة.

`O³  dOLÝ

الـشـاعـر الـشـعـبي الـعـراقي نـعته
االوساط الـثقافيـة واالعالمية بعد
وت اجلمـعة اثر حادث ان غيـبه ا
ســـيــــر في مــــحــــافـــظــــة واسط 
سـائــلـ الــله تــعـالـى ان يـســكـنه

فسيح جناته.

ÍdO−A « ÂUNÝ

الـتدريـسيـة في كـليـة االعالم بجـامعـة بـغداد تـلقت تـهاني
زمالئــهـا لــنـيــلــهـا درجــة االسـتــاذيـة مــتـمــنـ لــهـا دوام

وفقية. ا

 Ê«uA½ 5 Š

االعـالمي االردني ادار حــواريــة نــظـــمــهــا مــنــتــدى عــبــد
احلـمـيد شـومـان الـثـقـافي في عـمـان  بـعـنـوان (حتـديات
صـناعـة الـنشـر.. كيف نـنافـس?) حتدث فـيهـا النـاشرون

سنان صويص وخالد البلبيسي وتغريد النجار.
 Í—Ëb « ‰UC½

اســتـاذة الــعـقـاقــيـر الــنـبـاتــيـة الــعـراقـيــة تـضــيـفـهــا قـنـاة
(الـشرقـيـة) مع الـصـيـدالنـيـة رؤى الـعـلـواني مـسـاء الـيوم
االحــد ضــمـن بــرنـــامج (اطــراف احلـــديث) الـــذي يــعــده
ويــقـدمه االعـالمي مـجــيـد الــسـامــرائي ويـخــرجه اخملـرج

حيدر االنصاري.

 VOD)« Êu Q

سرحيته اجلديدة الدب (رؤية اخملرج الـسوري مشغول 
سـوريـة) عن الـنص لـلـكـاتب لـلـروسي انـطـون تـشـيـخـوف

واالعداد الدراماتورجي طارق مصطفى عدوان.

nÝu¹ œöO

ـصري ـسـلسل ا ـمثـل السـوري اعلن إنـتـهاء تـصـوير ا ا
الـســوري الــعـراقي (لــيـلــة الــسـقــوط) الـذي يــشـارك في

بطولته مع باسم ياخور وكندا حنا.

lOKÞ b− √

نبر اللبرالي ـاضية ا الصحـفي العراقي ضيفه اجلمعة ا
في محـاضرة افتـراضية بـعنوان (االعالم والـتحوالت في

االنتخابات العراقية).

wH²% tO U³ «Ë vIOÝu*« WÝ—b
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علي) أمسِ األربعاء بـحضور وزير
الـثقـافـة  واالثار والـسـياحـة حسن
نــاظم. وفي كــلــمـة االفــتــتــاح قـدم
ـدرسـة عـدنـان نـزار وصـفـاً مـديـر ا
تأريخياً لتأسيسها وأهدافها منذ
بـدايــتـهـا عــلى يـد الـفــنـان الـراحل

s ;« b³Ž s UCð ≠ œ«bGÐ

وسـيقى والـباليه  أقامت مـدرسة ا
اضي حـفل تخرج دورة االربعـاء ا
لـنـيل الـعـام الـدراسي 2021 -2020  
شـــهــادة الــدبــلــوم الـــفــني والــتي
حـمـلت اسم الـفـنـان الـراحل (عـزيز

درسة عزيز علي. مضـيفاً بأن (ا
ومـنـذ تـأسـيـســهـا تـتـولى بـنـاء
أفرادهـا منـذ الطـفولـة وحسب
هيـكلـها الـتنظـيمي الـذي يبدأ
مـن الــروضـــة فـــاالبــتـــدائـــيــة
والــثــانــويــة ومن خالل هــذه
ـراحـل يـتم تــأهــيل الــطـلــبـة ا
علـميـا وفنـيا وبجـهود كـبيرة
من قبل جـمع من األسـاتذة في
الـقـسـمـ الــتـربـوي والـفـني).
مــؤكــداً في خــتــام كــلـمــته عــلى
ـا يـتـناسب اسـتـمـرار عـطـائـهـا 
وتــاريـخـهــا. وقـدمت خالل احلـفل
عـــدد مـن األغـــنـــيـــات الــــتـــراثـــيـــة
ـدرسة ورقـصات الـبـاليه لـطالب ا
فـيـمـا صـحب احلـفل افـتـتـاح بازار
لـألعــــمــــال الـــيــــدويــــة لــــعــــدد من

السيدات البغداديات.

الــــعــــراق واقـــــتــــرنـت بــــصالح
خالص أكثر عمرها بالعراق.
تـتـقن الفـرنـسـية والـروسـية

واإلجنــلـيـزيـة وتـتـرجم عـنـهـا في
الثالثة والتسع وبكامل احليوية

سمعاً وبصراً وذاكرةً) .
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ـوعد كـر  الى ذلك اكدت دائـرة الفـنون ان ا
ــعـرض االخــيــر لــتــســلــيم األعــمــال الــفــنــيــة 
الـتـدريـسـيـ جلـمـيع كـلـيـات ومـعـاهـد الـفـنون
اجلمـيلة ومـعهد احلـرف والفنـون الشعـبية هو
ــوافق  28 تــشــرين االول ــقــبل ا اخلــمــيس ا
اجلاري.وبـدأ استالم األعمال الفـنية للمعرض
عارض في الـدائرة الفنون من من قـبل قسم ا

اضي. اخلامس من ايلول ا

ÍuODF « ÂUF½≈ ≠œ«bGÐ

عـرض النجف تشـارك دائرة الـفنـون العامـة 
ـقام حاليا بدورتهِ االشرف الـدولي للكتاب  وا
األولى عـلـى أرض مـعــرض الـنــجف االشـرف
ـدرسة الـدولي بواقع 25 لـوحة تـراوحت ب ا
الــتــجــريـديــة والــرســوم الـتــراثــيــة الـبــغــداديـة
هرجان كالً من ثل الـدائرة في ا والـواقعية.و
الفـنان علي كاظم وحيدر جـمعة وقاسم محمد

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

qL(«

  حتـلـى بـروح عــالــيــة من الــثــقــة وابــتـعــد عن الــشك
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 سيسمح لك برؤية بعض الروابط 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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مـجموعة من الكلمات
تـكتب أفقـيا وعموديا
فــي الـــــــــــــــوقـت ذاتـه
وتــظـهـر خالل كـتـابـة

معانيها:
 1- اعتماد كلي

 2- صديق وصاحب
 3- وحدة اوزان

 4- دورة مـتقـدمة في
اللغة (م)

دينة { ماليبو  –وكاالت - رصدت كاميرات (الـباباراتزي) 
ي ليوناردو دي كـابريو محاوالً أن يخفي ماليبو النـجم العا
مالمح وجهه أثـناء حـضوره عـيـد ميالد مع حـبيـبته كـاميال
مـورنو.فـظـهـر لـيـونـاردو بـالصـور بـثـيـاب سـوداء ومـرتـديا
كمـامة وقبـعة لـيغـطي وجهه بـهمـا.وأفادت صـحيـفة ديلي
ميل البـريطـانية أن لـيونـاردو كان ينـوي إعالن االرتباط
ورون لـكـنه إنـشغل بـتـصـوير أعـمـاله.وكان رسمـيـاً 
مـوقع (كـوسب) نــفى مـعـلــومـات إتـخــاذ دي كـابـريـو
قرار الزواج وإعـتبـره مجـرد شائـعات وأشار إلى
ـهـنـيــة مـؤكـداً أن(عـدم أنه يـركّـز عــلى مـسـيــرته ا
تواجده مع كـاميال في منـاسبات عـديدة كما في
الـســابق هــو دلــيل قــاطع عــلى أن هــذا الـكالم

مجرد هراء).

شعرهـا بتسريـحة عفويـة وناعمة.
وظــهـرت كــابـور مــؤخـرا في حـدث
ـوضة واألزيـاء بفـستان مـتعـلق با
كـالسـيـكي طـويل بــالـلـون الـذهـبي
واألبيض وتضمن تصميماً غريباً
يالئـم جــســـمـــهـــا بــشـــكل كـــبـــيــر.
والـفـســتـان صـمـمــته شـركـة أزيـاء
ـرتفعة يـة معروفة بـأسعارها ا عا

وتصاميمها الرفيعة.

{ بـــومــبــاي  –وكـــاالت - نــشــرت
الــنـجـمــة الـهـنــديـة كـاريــنـا كـابـور
فـيـديـو عفـوي فـي صـفـحتـهـا عـلى
مـــوقع الــــتـــواصل اإلجــــتـــمـــاعي.
وظــهــرت كــابـور بــالــفــيــديـو وهي
البس تـرقص بــطـريــقـة عـفــويـة 
الفـتـة إذ جلـأت إلى إرتـداء تـنـورة
طويلة باللون األحمر وكروب توب
كــحــلـــيــة ومــوردة.ورفــعت كــابــور
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زار وزيــر الـــثــقــافـــة والــســـيــاحــة
واآلثـــار حـــسـن نـــاظم الــــكـــاتـــبـــة
تـرجمة سعـاد محمـد خضر في وا
بيـتهـا ببغـداد. وتأتي هـذه الزيارة
ضـمن حــرص الـوزارة عــلى تـفــقـد
الـــرمــوز اإلبـــداعـــيـــة الـــتـي أثــرت
الـــســـاحــة الـــثـــقـــافــيـــة واألدبـــيــة
بــاإلجنـــازات. و أثـــنى نــاظـم عــلى
الـكـاتـبـة في حــسـابه عـلى تـويـتـر
وقال :(إنَّها وفدت في
اخلمـسيـنيات
إلــــــــــــــــــى
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تـخـطى كـليب (عـكس الـطـبـيـعة) لـلـمـطـربة
اللبنانية نوال الزغبي الـ 2مليون مشاهدة
عـلى يوتـيوب بـعد اسبـوع من طرحه.وهي
من كـلــمـات أحـمـد حـسن راؤول أحلـان:
أحـمد زعيـم توزيع:شريف قـاسم وتقول
كـلـماتـهـا: (قـولي اعـمل ايه معـاك بـتـعيش
الــصـبح جــمـيل مالك في حــاالت فـظــيـعه
بـــالــــلـــيل عـــكـس الـــطـــبـــيــــعـــة عـــايـــشـــة
مـنا ومـستـحمالك وبـقول قـدري ونصـيبي
قـلــبي ضـعـيف مــعـاك نـقــطه ضـعـفي وده
عـيـبي). كانت الـزغـبي قد طـرحت مـؤخرا
كـليب (عليه ابتسـامة) والذي سجل أكثر
من  2 مليون ونصف مشاهدة عبر موقع

(يوتيوب).
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ـطـربــة كـارول سـمـاحـة أغـنـيـة أصـدرت ا
جـديدة على قناتها عـلى (يوتيوب) بعنوان
(يــا شــبــاب يــا بــنــات) وهي من كــلــمــات
وأحلـان سـلـيم عـساف وتـوزيع ألـكـسـندر

مـيـســكـيـان امــا الـفـيــديـو كـلــيب فـقـد 
تـــصـــويـــره حتت إدارة اخملـــرجـــة بـــتـــول
عـرفـة.ويـقـول مـطـلـعـهـا: (أنـا عـنـدي تـنَـ
صـحـابـي عـلى قـلـبي غــالـيـ األول بـعـده
عـــذابـي راكض ورا احلـــلــــوين والــــتـــاني
مـجـوز يــلـلي حـبـا قـلــبـو من سـنـ والـلي
). وكــانت جــمــعــهن انّــو تــنـيــاتـن كـذابــ
كـشفت اخملرجة بتـول عن هذا العمل عبر
مـنشـور في حـسابـهـا اخلاص عـلى موقع
الـتواصل اإلجتماعي.وكتبت حينها (والله
مــانك هـــاين يـــا ســلـــيم يــا عـــســاف مش
حـقول غـير إن شـاء الله انـتظـرونا).وأعاد
:( انت عـسـاف نـشـر مـا كـتـبـته ورد قـائالً
) لـــتــــتـــدخل ســـمـــاحـــة سـت الـــعـــارفـــ
فـاجأة يا يا وتـعلق(بتـووووول ليه قتـلتي ا

بتووول).

كارينا كابور



يا طَائِـــرُ 
ُنْتهــى سِـرْ بِي إلى ا
فَال حِجَـابَ يغيـــبُ

تَحْـــت الرِّيــشِ .
إذا وَصَلْتَ اُذْكُــرْ اِسْمِـــي
ُنتهَى أخْبِرنِي عَنْ صِلَةِ ا

أَيَّ سِرٍّ سَمِعْتَ ورَأيتَ ?!!

الرِّيـــشُ في بَدَنِكَ ال سِـــوَاهُ  
حَـــــوِّمْ وسَتَــــرَى ما َفعَــــــلَ 

الفَضَـــاءُ .
الرِّيـــشُ يَكْسُو بَدَنَكَ

ال تَبُــحْ بِسِرِّهِ لِلْغَرِيـــبِ .
ُنتهَـــــى يَا طَائِـــرَ ا

ضَعِ اللُّقْمَةَ في فَمِ مَحْبُوبِكَ
ضَعِ القُبْلَةَ في فَمِ صِغَارِكَ
ضَعْ جَنَاحَيْكَ على صَدْرِي

وَسَتَــــرَى

. لَعَلَّكَ تَرْسُمُنِي بِحِبْـــرِ البَحْرِ
إِلَهِي أَنَا في شَوْقٍ إِلَيْكَ  
قَلْبِي وَصَلَ إلى اليَابِسَةِ

هَا أنا رَكِبْتُ السَّفِينَةَ 
وعُدْتُ إلى بَحرِكَ 

أُمَوِّجُ رُوحِي 

َوْجُ  إِنْ غَلَبَنِي ا
أَنْتَ لَطِيف بِي 

ال يَغْتَرِبُ عَاشِق 
في بَحْرِ مَـــوْالَهُ .

اِكْشِفْ لِي يَا إلَهِي 
جَوْهَــرَ العِبَارَةِ

أَنَا السَّاهِرُ الزَّاهِدُ بَيْنَ مَوْجِكَ 
ُبْتَهِجُ  ُكَتَئِبُ ا ا

ُشْرِقُ في حَضْرَتِكَ ا
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قــبل أيــام نـشــرت مــواقع رســمــيــة عـراقــيــة صــورا لــقـادة
عسكري يتفقدون جبـهات القتال مع تنظيم داعش ومرت
الصور مروراً عابراً من دون التوقف عـند حقيقة انّ امكنة
داعش ونقاط انطالقه مـعروفة وتـكاد تكون ثـابتة في بعض
واقع الـقريـبـة من مدن وبـلـدات وقرى وهـذا يثـيـر أسئـلة ا
حــول مــســتــقــبل الــوضـع األمــني في الــبالد اذا اســتــمــر
الـوضع الـسـيـاسي مـتـذبـذبـا ومـتـهـافـتـا وغـارقـا في بـحـار
ـريضة فـيما امتيـازات السيـاسي وكـياناتـهم واوهامهم ا
هـنــاك عـدو يــتـربص فـي مـواقع مــحـصــنـة داخل الــعـراق
معـرّضة لـلـقصف لـكنّـهـا بحـكم اجلغـرافـيا وعـوامل أخرى
ـسألـة ليـست حدود غيـر قابـلة لالقـتحـام والتـطـهيـر. لكن ا
اجلبـهـات مع تـنـظـيم داعش وانّـما هـنـاك مـعـارك  تـترشح
لفـتح جـبـهاتـهـا الـتي لـيس بالـضـرورة ان تـكون عـسـكـرية
ا هي اقـتصـادية ومـعيـشيـة وصحـية وتـربويـة. اجلبـهة وا
الداخلـية لـيس لها مـنظومـة أخالقيـة قيمـية تـربوية مـدعومة
ــتـاح في الــبالد لـذلـك هي جـبــهـة هــشّـة قــابـلـة بـاإلعالم ا
لالختـراق والـبـيع والـشراء وهـذا كـله هـو تـمهـيـد الـتـفسخ
االجـتـمـاعي واخلـلل األمـني ومن ثمّ اتـاحـة فـرص جـديـدة
لتنظـيمات إرهـابية لـيست من لون داعش بـالضرورة لـكنها

بنفس قسوته وأكثر. 
الـبـلـد عـلـى حـافـة تـداعـيـات كــثـيـرة فـهـو بـحــسب مـنـظـمـة
ية- فاو  –ب سبع دول هي االفقر الزراعة واألغذية الـعا
في الــعــالـم من دون ان يــلــتــفـت أحــد الى وجــود إيــرادات
نفـطيـة وجتاريـة تصل الـى مائـة ملـيار دوالر سـنويـاً. البـلد
سـار لـيس له مسـتـقبل مـثل رجل فقـد نـظره فـجأة بهـذا ا

وترك ليقطع مسافة اميال ب حقول األلغام. 
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{ بـــــــاريس أ ف ب  –تـــــــوصل نــــــواب
وأعضـاء في مجلس الشيوخ في فرنسا
إلى اتــــفـــاق عـــلى نـص بـــشـــأن إســـاءة
مــعــامــلــة احلــيــوانــات يــتــضــمن مــنــعــا
تـدريجـيا لالسـتعـانـة باحلـيوانـات البـرية
في السـيرك ما يفتح الباب أمام إقراره
سريعـا. وكتب الـنائب لويـيك دومبـريفال
من األكثـرية احلكوميـة وهو أحد معدي
االقـتراح الـقانـوني عـبر تـويتـر تـوصلـنا
إلى اتــفـاق كـان مــسـتـبـعــدا بـشـأن نص
تــاريـخي لـتـحــسـ أوضـاع احلـيـوانـات

في فرنسا.
كذلك أكـد رئيس الوزراء الـفرنسي جان
كـاســتـكس في تــغـريـدة عــبـر تــويـتـر أنه
ـانـيـ يـتـشـارك الـفـخــر مع جـمـيع الـبـر
كنـا مشيرا الذين جعـلوا هذا الـنص 
إلى أن الـرفق بـاحلـيـوان مـحـور اهـتـمام

واطنينا. مركزي 
ولـم يـــكن هــــذا االتـــفــــاق ســـهال إذ إن
مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليم
أدخل تعديالت واسعة على النص نهاية
أيـلول/سـبـتمـبـر مـبديـا أمـله في اإلبـقاء
خـصـوصـا عـلى احلـيـوانـات الـبـريـة في

. عروض السيرك اجلوال والدالف
ويـنص االتـفــاق عـلى مـنع أي اسـتـغالل
جتاري لألجـناس البـرية من خالل حظر
االستحـواذ عليهـا وتكاثرهـا ضمن فترة
عـــامــــ ومــــنع وجــــودهـــا فـي عـــروض
الـــســـيــرك اجلـــوال فـي غــضـــون ســـبع
ســـنــوات. كـــذلك ســيُـــحــظـــر احــتـــجــاز
الـدالفـ الستـخـدامهـا في الـعروض في

غضون خمس سنوات.
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مــــهـــمــــة خـــطـــرة وهـي تـــتــــقـــدم داخل
مستنقعات مليئة بالتماسيح واألفاعي.
وعــثـرت الـشـرطـة في احملــمـيـة إضـافـة
إلى الـرفـات عـلـى مـقـتـنـيـات شـخـصـية
تـخص براين النـدري من بينـها حقـيبة
ظـهر ودفتر مالحظـات في منطقة كانت
ـــاء وفق مــا حـــتى وقـت قــريـب حتت ا
أعــلن احملــقق في الــشــرطــة الـفــدرالــيـة

مايكل ماكفرسون األربعاء. 
وأكـــد وكـــيل عـــائــلـــة النـــدري احملــامي
سـتيفن بـرتوليـنو  لوكـالة فرانس برس
أن والـــدَي الــــشـــاب كـــريس وروبـــرتـــا
النـدري أُبلغـا بأن الرفـات … يعود فعالً

إلى جنلهما.
وبــرزت تــســاؤالت عن مــضــمــون دفــتـر
الحـظـات الـذي عُثـر عـليه بـالـقرب من ا
رفـــات بـــرايـن النـــدري وعـــمـــا إذا كــان
ـوجودة انـتـحر أم قُـتل بفـعل اخملـاطر ا
في احملـمـيـة. وأفـاد احملقق مـاكـفـرسون
األربــعــاء بــأن خــبــراء الــطب الــشــرعي
ا أيـاماً عدة في وقع ر سـيبقـون في ا
مــحـاولـة لإلجـابـة عن أســئـلـة كـثـيـرة ال

يزال الغموض يكتنفها.
وحـظيت قضية اختفاء غابي بيتيتو ثم
عـمـلـيـة الـبـحث عن خـطـيـبـهـا بـتـغـطـية
إعالمـــيــة مــكــثــفــة ورافـــقــهــا ســيل من
ـنـشـورات والـتـعـلـيـقـات عـبـر شـبـكات ا
الـتـواصل االجـتـمـاعي إلـى درجـة أنـها
أثــارت جــدالً في شـأن انــعـدام الــتـوازن
بـ االهـتـمـام بـحـاالت اخـتـفـاء الـنـساء
الــبـيـض ومـقــتـلــهن وتــلك الـتي تــطـال

نساء من األقليات.

أن يـعود فـيه  فيـما لم يـكن والدا غابي
بـيتـيتـو يعرفـان عنـها شـيئاً مـنذ نـهاية

آب. 
وقـدمت عـائـلـة غابـي بيـتـيـتـو بالغاً عن
فـــقــدانـــهــا في  11أيـــلــول لـــكنّ بــراين
النـدري رفض قطعـياً اإلجابـة عن أسئلة
ا أدى احملـقـق ومـا لبث أن تـوارى 

إلى إطالق عملية بحث واسعة عنه.  
وأصــدرت الــشـرطــة الـفــدرالــيـة مــذكـرة
تــوقـيف في حق النـدري بـعـدمـا وُجـهت
إلـيه تهمـة التزويـر في استخـدام بطاقة

ائتمان.
وساهم مقطع فيديو نشرته شرطة بلدة
موآب الصغيرة في والية يوتا في جعل

الندري عنصراً رئيسياً في التحقيق.
قطع وظهرت غابرييل بيتيتو في هذا ا
وهي تـبكي داخل سـيارة بعدمـا تدخلت
الـشرطة في  12 آب عـلى إثر شجار ب
. وقال الندري لعـناصر الشرطة الـشاب
إنـها تـنفـعل أحيانًـا موضـحاً أن خالفاً
نـشب بينهما وأنها ضربته بهاتفها. ثم
عُــثـر عــلى جـثــة الـشــابـة في  19أيــلـول
بـالقرب من متنزه غراند تيتون الوطني
في واليـة وايومينغ شـمال غرب وأظهر
تــشـريـحــهـا أنــهـا قـضـت خـنـقــاً. وبـعـد
أســابـيع من الـبـحث مــشّـطت الـشـرطـة
مـحميـة كارلتـون غير الـبعيـدة من منزل
الـشـاب وهي مـنـطقـة شـاسعـة ووعرة
واضع وتـضم مسـتنـقعات في بـعض ا

على ما أوضحت الشرطة. 
وأشــارت الـــشــرطــة في مـــنــشــور عــبــر
فــيـســبـوك إلى أن فــرق الـبـحـث تـتـولى

{ مـــيــامي أ ف ب  –أعـــلــنت الــشــرطــة
الـفدرالية األميركية اخلميس أن الرفات
الــبـشـري الـذي عُــثـر عـلـيه فـي مـحـمـيـة
طــبـيـعـيــة في فـلـوريـدا يــعـود فـعالً إلى
ــسـافــرة األمـيــركـيــة الـشــابـة خــطـيب ا
ـقتولـة غابي بيـتيتـو.  وأوضح مكتب ا
التحقيقات الفدرالي في بيان أن مقارنة
ـتعـلـقة بـاألسنـان أثـبتت أن الـبـيانـات ا
الــرفـات الــبـشــري الـذي عُــثـر عــلـيه في
احملـمـيـة يـعـود إلى بـراين النـدري الذي
تــوارى في أيـلــول الـفــائت بـعــد عـودته
إلـى مــــنــــزل ذويه مـن دون غــــابــــريــــيل
بـيتـيتـو إثر رحـلة طـويلـة عبـر الواليات

تحدة. ا
وكـان الشاب البالغ  23عاماً الذي رفض
اإلجـابة عن أسئلة احملـقق قبل تواريه
وُصِف بـأنه شخص ذو أهمية للتحقيق

في مقتل خطيبته.
ولم تـوضح الشرطة طبـيعة هذا الرفات

البشري. 
وكـان بـراين الندري وغـابي بـيـتيـتو 22
عـامـاً غـادرا نيـويـورك في تـموز/يـولـيو
الــفـائت فـي شـاحــنـة أعــدت خـصــيـصـا
ـفترض أن لـهذه الـرحلـة التي كـان من ا
تــسـتــمـر أربــعـة أشــهـر. وواظــبـا خالل
رحــلــتـهــمــا عــلى نـشــر صــور ومــقـاطع
فـيــديـو عـلى إنـسـتـغـرام ويـوتـيـوب عن
ناظر مختلف محطات رحلتهما تظهر ا
اخلالبـة للمتنزهـات الوطنية في الغرب
األمــيـركي. لـكنّ النـدري احلـلـيق الـرأس
عــاد مـن الــرحــلــة وحــيــدا في األول من
ـقرر ـوعـد الـذي كـان مـن ا ايـلـول قـبل ا

{ واشـنطن أ ف ب  –ال يـزال حـماران
وحـشـيـان هاربـان من مـزرعـة يـسـرحان
رحـان منذ شهرين على بعد عشرات و
الـكـيـلـومـتـرات من واشـنـطن ولم تـنـجح
اجلـهـات اخملـتـصـة التـي تالحـقـهمـا في
اإلمـسـاك بـهـمـا بـعـد إال أن تـهـمـة سوء
ــعـــامـــلــة وجـــهت هـــذا األســـبــوع إلى ا

مالكهما.
وكـان احلـيـوانـان الـلـذان تـشكّـل احلـياة
البـريـة في إفـريـقـيـا بـيـئـتهـمـا الـطـبـيـعـية
ـعتادين تالـياً على طبـيعة العيش وغير ا
فـي والية مـيريالنـد األمـيركـية هـربا في
نـهـايـة آب/أغـسـطـس الـفـائت مع حـمـار
ـزارع ولـكن وحــشي ثـالث من إحـدى ا

. عُثر في وقت الحق على األخير نافقاً
وأفـادت سـلطـات مـقـاطعـة بـرنس جورج
الـتي تـبحث فـيهـا اجلهـات اخملتـصة عن
احلمـارين الوحشـي الـهاربـ في بيان
أصـدرته األسـبـوع الفـائت بـأن احلـيوان
الــــثـــالث وقـع في فخ ونــــفق في مــــطـــلع

أيلول/سبتمبر متأثرا بجروحه.
واتهم صـاحب احلمير الوحـشية الثالثة
جــيـــري هــولي الـــثالثــاء بـــاإلقــدام عــلى

أعمال قسوة في حق احليوانات.
 وشـرحت الئـحـة االتهـام الـتي أصـدرها
ــدعي الــعــام احملـلي  أن  احلــيــوانـات ا
الهـاربة لم تتـلق ما يـكفي من الـطعام أو
ــاء أو الــرعــايـــة الــبــيــطــريــة وهي  في ا

خطر على ما أثبت نفوق أحدها.
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عـلى هذه الـعموالت بـسبب األرباح
الـفائـتة فـيمـا تتـهمـهمـا السـلطات
ـــهــيـــمن في ـــوقع ا بـــاســتـــغالل ا

السوق.

ــنــصـات الــســوق تــضــمن عــمل ا
بـصورة سـليـمة وحـمايـة البـيانات

اخلاصة وأمن أنظمة الدفع.
غـير أن نـاشرين كـثيـرين يحـتجون

{ ســان فــرانــســيــســكــو أ ف ب –
أعــلـــنت غــوغل خـــفض الــعــمــولــة
ـفروضة على ناشري التطبيقات ا
ــتــنــامـيــة من فـي ظل الــضـغــوط ا
الـهـيئـات النـاظـمة لـلمـنـافسـة على
اجملـموعة األميركـية العمالقة التي
تـــهــــيـــمن عـــلـى ســـوق اإلنـــتـــرنت

احملمول مع منافستها آبل.
وجب اإلجراء اجلديد لن يدفع و
مـطـورو الـتطـبـيـقـات القـائـمـة على
االشتراكات سوى  15  من مجموع
إيـراداتـهم حلـسـاب غـوغـل بـعـدما
كـان يـتـعـ علـيـهم االنـتـظـار حتى
العام الثاني لتخفيض النسبة إلى
ــعــتــمــدة ــئــة ا  15  بــدل الـ 30بــا

عموما في هذه السوق.
وأوضـح نــــــائب رئــــــيـس نــــــظـــــام
الـتـشـغـيل أنـدرويد سـمـيـر سـامات
في بـيان أن عـدم التـجديـد من سنة
إلى أخـرى يصعّب على التطبيقات
الـقـائـمـة عـلى االشـتـراكـات اإلفـادة
مـن هــذا الــتـــخــفـــيض في نـــســبــة

العمولة.
ـفروضة كـذلك ستُـخفض النـسبة ا
عـلـى خـدمـات الـكـتب اإللـكـتـرونـيـة
ــوســيــقى عــلى الــطــلب إلى 10 وا

ئة. با
وتــعــمل األكــثــريــة الــســاحــقــة من
الهواتف الذكية في العالم بنظامي
تـشغـيل أندرويـد من غوغل واي او

اس من آبل.
وتـؤكـد اجملـمـوعـتـان األمـيـركـيـتـان
الـعمالقـتان بـاستمـرار أن العـمولة
الـتي يتـقاضـيانـها مـن التـطبـيقات
ــدفــوعــة الـتي تــشــكّل أقــلــيـة في ا
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{ نـيــويـورك-أ ف ب  –ســجـلت لــيـفت
ـنـافـسـة لــأوبر إحـدى أبـرز الشـركـات ا
في خــــــدمـــــات األجـــــرة في الـــــواليـــــات
ــتـحـدة أكــثـر من أربــعـة آالف اعـتـداء ا
ذي طــــــــابـع جــــــــنــــــــسـي خـالل رحالت
ستـخدمي الـتطبـيق ب الـعام 2017
و2019  عــلى مــا أعـلــنت في تــقـريــرهـا

. ستخدم األول بشأن سالمة ا
ــنـتــظـر مـنــذ عـامـ وصــدر الـتــقـريـر ا

بــعــدمــا تــعــهــدت الــشــركــة األمــيــركــيـة
بـالـشـفـافـيـة إثـر نـشـر مـنـافـسـتـهـا أوبـر

تقريرا عن مسائل السالمة.
وأوضــــــحـت لـــــيــــــفت أن االعــــــتـــــداءات
اجلـنسـية نـادرة إحصـائـيا لـكنـها تـمثّل

مع ذلك مشكلة خطرة.
وأقــرت الــشــركــة بــأن الـــعــدد الــفــعــلي
ـــبــلّغ عــنه لالعــتـــداءات أعــلى من ذلك ا
عـلى األرجح ألن إبالغ أحد الناج أو
الـناجـيات عـما حـصل معه قـد يسـتغرق
شــهــورا أو ســـنــوات إذا مــا قــرر هــذا

الشخص ذلك.
وفي 2019  أحـــدث ســنــة يــغـــطــيــهــمن
أربـــعـــة آالف اعــتـــداء جـــنـــسي طـــاولت
مـســتـخـدمي لــيـفت بـ  2017 و2019
الـــتـــقــــريـــر سُـــجل  1807 اعـــتـــداءات
ئة عن العام جنسية أي بزيادة   44 با
السـابق.وعزت ليفت هـذا االرتفاع بجزء
منه إلى ازدياد عدد الرحالت والزبائن.
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صـــدر اجلــــزءان : الـــســــبـــعـــون
واحلـــــادي والـــــســـــبـــــعـــــون من
مـــوســــوعـــة الــــعـــراق اجلــــديـــد
لسـمـاحة الـعالمـة السـيد حـس
الــصـدر وضمّ اجلـزء الــسـبـعـون
ــــوســـوم بـ (جــــراح وكـــفـــاح ) ا
ــهــمــة الــعــديــد من الـــفــصــول ا

ثال  : ومنها على سبيل ا
وللثراء ألوان 

نبر توأمان  سجد وا ا
عِشْقُ السلطة وآثاره الوخيمة 

مواقفُ نادرة 
ينابيع العطاء احلسيني 

العاقبةُ احلسنة . 
وضمَّ اجلزء احلـادي والسـبعون
وازين ) وعـنوانه ( حـ تُـفـقـد ا
- والــكــتــاب كـمــا قــيل يُــقــرأ من
عـنوانه  –فـصـوالً مـهـمـة ومـنـها

ثال : على سبيل ا
رقم كبير واختيار خطير .

الشموخ الفريد .
وماذا حتى تعمى البصائر ?

اسئلة تطرح نفسها 
العقاب العاجل 
واحدة بواحدة 

غيض من فيض .
يطلب من :

07704300759
07901892340
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بـأطاللـة كالسيـكـية أنـيـقة خـطفت
األنـظـار بـجـمـالـهـا ونـالت اعـجاب
مـــتــابــعـــيــهــا عـــبــر الــســـوشــيــال
المح متغيرة ميديا.وبدت إليسا 
وهـذا مـا دفع متـابـعيـها يـتـكهـنون
انـهـا خـضعت من جـديـد لـعمـلـيات
جتـمـيل بـدلت مالمـحهـا تـمـاما عن
سـابق.وكانت نشـرت إليسا تـعليقا
عـبر حسـابها عـلى موقع التواصل
(تـــويــتـــر) تــدعـم فــيـــهــا مـــصــابي
ســرطـان الـثـدى كـمــا أعـلـنت أنـهـا
ــســاعــدة بـــصــدد اطالق مــبـــادرة 
مـــصــابي ســرطـــان الــثــدي.وقــالت
إلـيسا: (متل كل سنة بشهر تشرين
األول مـنخـصص حمـالت التـوعية
ــصـابــ بــسـرطــان الــثـدي لــكل ا
ولـلــتـوعـيـة الـلي بـتـسـمح تـخـلص
كـتيـر من النـساء من خالل الـوقاية
بكرة. وألنو الظروف االقتصادية ا
عم تـكون صعبة وحترم كتير نساء
مـن إجراء الفحص رح إعـلن قريبا
ـساعدة كل عـن مبادرة بـها اإلطار 
سيدة تضل بصحتها... تابعوني).

ألنه يـشـبـهـنـا بـالـذي ضـعـف عـلـيه
وانـا اتـمنـى ان ترجع عـانـيـنـا مـنه
اتـمـنى ان تـقـضوا احلـيـاة لـلـعراق
وقت حـلو وانبسـطوا قدر االمكان)
مـــؤكــدة ان(تــكـــون ســهـــرة حــلــوة
وافـتتـاحيـة لسـهرات كـثيـرة جاية)
ثـم غــنت اغــنــيـــة مــوطــني.وامــتــد
احلـفل الذي قـدمتـه الفـنانـة ايناس
لــســاعــات طــوال غــنت فــيه طــالب
الــيــســا اشــهــر اغــنــيــاتـهــا ولــبت

طلبات احلضور من االغاني. 
ووصــلت الـيـسـا الـى مـطـار بـغـداد
ــاضي وكــتـبت مــســاء اخلـمــيس ا
تـــغـــريـــدة عـــلى حـــســـابــهـــا عـــلى

توتير(اخيرا ببغداد العظيمة).
×الـى ذلك تصـدرت إليـسـا (التـرند)
الـعـربي عـلـى مـوقع (تـويـتـر) بـعد
نـشرهـا بعض الـصور احلـديثة من
ـجــلـة جــلــسـة تــصــويـر خــاصــة 
ــظــهـر (جــمــالك) حــيـث ظــهــرت 
جــــديـــد. وذلك عــــبـــر حـــســــابـــهـــا
الــشـخــصي عــلى مـوقع الــتـواصل
االجــتـمـاعي (انـســتـغـرام).وتـألـقت

والـذي تضمن كافة إحداثيات حفل
الـيـسـا حلـظة بـلـحـظـة والـذي اقيم

في سندباد الند. 
وابــتــدأت الـيــسـا احلــفل بــاغـنــيـة
(وحـــشـــتــونـي) لـــلــمـــطـــربــة وردة
اجلــزائـريـة  ثم وجــهت كـلـمـة الى
اجلـمـهـور أكدت فـيـهـا أنه (من ب
أمـنـيـات حـيـاتـهـا هـو أن تغـني في
واضـافت بــغـداد وحتـقـقـت الـيـوم)
(انـــا  الـــشــعـب الــعـــراقي عـــنــدي
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طربة اللـبنانية أحـيت ا
إلــــــيـــــــســــــا امس االول
اجلــــمــــعــــة  أول حــــفل
غــنــائي لــهــا فـي بــغـداد
والــــذي يـــحـــمـل شـــعـــار
(كـامل الـعـدد) من جـانب
مـــعـــجــبـــيـــهــا.وتـــصــدر
هـــاشــتـــاغ (إلــيـــســا في
بــغــداد) مـوقـع تـويــتـر 
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