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{ بــحــيــرة دوكــان (أ ف ب) -
ــيـاه تــصل إلى حـيث "كـانت ا
أقف" يــقــول بــابــيــر بــحــســرة
مشـيرًا في الـبعـيد إلى بـحيرة
دوكان التي انـحسرت مـياهها
بــضــعــة كــيــلــومــتــرات بـفــعل
اجلفـاف والسدود الـتي بنـتها
زارعون اجلارة إيران.يـكابـد ا
في كـــردســـتــان الـــعـــراق لــري
محاصيلهم مع تالشي شريان
احلــــيـــاة االقـــتــــصـــادي هـــذا.
ويــروي بـابــيـر كــالــكـاني (56
ـــنــتـــمي إلى نـــقــابــة عـــامــاً) ا
ــزارعــ في اإلقــلـيـم الـواقع ا
في شــمــال الـعــراق صــعــوبـة
ــشـهــد.ويـقــول إن في الــعـام ا
ياه تصل إلى " 2019 كانت ا
حــــيث أقف. لـــكـــنـــهـــا الـــيـــوم
تــــراجــــعت مـــــســــافــــة ثالثــــة
كـــيــلـــومـــتــرات!".في احلـــقــول

ـتـرامـيـة حتت أشـعـة الـشـمس ا
تـمأل نــبـاتـات الـســمـسم والـفـول
الــســـهل. وفي أعــلـى الــهــضــبــة
تظهر بحيرة دوكان التي يغذّيها
نـهـر الـزاب الـصـغـيـر الـذي ينـبع
مـن إيـــران لــكـن مـــنـــذ ســـنــوات
يـتـراجع منـسـوب بـحـيـرة دوكان
ونـهـر الـزاب كـمـا هي احلـال مع
يـاه في العراق غالبـية مـجاري ا
الــذي يُــعـد بــحــسب الـســلــطـات
الـعراقـيـة بـ الـبلـدان اخلـمـسة
األكـثـر عرضـةً لـتـأثـيرات الـتـغـير
ناخي والتصحر في العالم.فقد ا
ـائي انـخـفض مـخـزون الـعراق ا
ــئــة ومع تـراجع بـنــسـبـة 60 بـا
نــسـبــة األمـطــار وثالث ســنـوات
جـافـة أرغم الـعـراق عـلى خـفض
ــزروعـة.عـلى مـســاحـة أراضـيه ا
ضــفــاف بــحــيــرة دوكــان يــقــول
بابير كالكاني "لوال هطول بعض

األمــطـار في نــهـايــة الـربــيع هـذا
ــا تـمــكــنـا من جــني أيـة الــعـام 
مـحـاصـيل زراعـيـة في كـردسـتان
ــزارعــون في هــذا الــعـــام".كــان ا
ــاضي يــحــفــرون آبـاراً قــلــيــلـة ا
ياه العمق يحصلون منها على ا
لــريّ مــحــاصــيــلــهم لــكن الــيـوم
ـــئـــة من "فـــقـــدت اآلبـــار  70 بـــا
ميـاهها بـسبب اجلـفاف".شـيركو
عـــزيـــز مـــزارع آخـــر زرع حـــقـــله
بالسـمسم واضـطُر إلى حفـر بئر
ــيـاه بــعـمـق عـدة أمــتـار يــضخّ ا
مــنـهـا عــبـر مـولّــد لـيــرويه.يـقـول
ــزارع يــائــســاً "تــتــطــلّب بــذور ا
الــسـمــسم ســقـيــهـا تــسع مـرّات.
ولـذلك سـأضـطـر لـتـعـمـيق الـبـئر
ــيـاه مــرةً أخــرى ألن مـنــســوب ا
ـذنب يـنـخـفض".لـيس اجلـفـاف ا
الوحـيـد في هذه األزمـة. إذ تـقوم
إيران اجملاورة ببـناء سدود على

نهـر الـزاب ال سيّـمـا سدّ كـولسه
"الذي تـسـبب بانـخفـاض بـنسـبة
ــئـة في مــنــســوب الـزاب  80 بــا
الــصـغــيـر" كــمـا تـشــرح بـنــفـشه

كـــيـــنـــوش من مـــعـــهـــد الـــشـــرق
األوسط وهو مركز أبـحاث مقّره
واشـنـطن.وتــضـيف الـبـاحـثـة أن
إيــران "تــواجه واحــداً من أســوأ

مـواسم اجلــفـاف في تــاريـخـهـا"
وأعادت النظر بنـظام الريّ فيها
وهـــو مـــشـــروع تـــضـــمّـن "بـــنــاء
الـــــــــعــــــــديـــــــــد مـن الــــــــســــــــدود

الـصغـيـرة".وتـوجد سـدود أيـضاً
ـــــــــيــــــــاه عـــــــــلـى مـــــــــجــــــــاري ا
العراقية.أنشئ سدّ بحيرة دوكان
ـاضي في خــمــسـيــنـات الــقــرن ا
وهو يـجمع مـياه نـهر الـزاب قبل
أن تـــواصل طــريـــقــهــا إلـى نــهــر
ــتــلئ دجــلـــة.لــكن "الــســـدّ اآلن 
ئة فقط من قدرته" بنسبة 41 با
بـــســبب تــراجع مـــنــســوب نــهــر
الـزاب كمـا يـشـرح مديـره كـوشار
جـــمـــال تـــوفـــيق.ويـــؤمّن الـــســدّ
خـصــوصـاً مـيــاه الـشـرب لــنـحـو
"ثالثـة ماليـ شـخص ال سـيـمـا
في الـسـلـيـمـانـيـة وكـركـوك".وزاد
األمـــر ســوءًا انـــخــفـــاض مــعــدّل
األمطار إلى  300 ملم في 2021
مقـابل معـدّلهـا العـام البالغ 600
مــــــلم. أمــــــا الـــــعـــــام  2022 فال
يختلف كـثيراً عن الـعام السابق
وفـق تـــوفــــيق.ويـــوضـح "نـــقـــوم

بــإطالق  90 مــتــراً مـــكــعــبــاً من
ـيــاه في الـثــانـيــة مـقـابل 200 ا
إلى  250 مترًا مكعّبًا حينما كان
ـتـلــئـاً". ونـتـيــجـةً لـذلك الـســدّ 
ــــزارعـــــون عــــلـى زراعــــة أرغـم ا
نــبـاتــات "ال حتـتــاج الــكـثــيـر من
ـيــاه".وعن الــسـدود اإليــرانـيـة ا
يـقـول تـوفـيق إنّ "بـغـداد أرسـلت
وفداً إلى إيران ... لكـنني سمعت
أن اإليـــــــــرانـــــــــيـــــــــ غـــــــــيـــــــــر
".تشرح الباحثة بنفشه متعاون
ياه كينوشو أن إيران تقول إن ا
القـادمـة من أراضيـهـا تمـثل فقط
ئـة تـقريـبـاً من ميـاه دجـلة  6 بـا

والعراق. 
وتضـيف إن مـا تريـد إيـران قوله
لـــلـــعـــراقــيـــ هـــو أن "عـــاجلــوا
رتـبطـة بنـهري دجـلة مشـاكلـكم ا
والــفــرات مع تــركــيــا" من حــيث
يــنــبـعــان.لــكن ســلـطــات الــعـراق

ــــــنـــــأى تــــــام عن لــــــيـــــسـت 
ــســؤولــيــة كــمــا يــرى عــزام ا
علوَش مؤسس منظمة طبيعة
الـــعـــراق غـــيــــر احلـــكـــومـــيـــة
ومسـتـشار رئـيس اجلـمهـورية
برهم صـالح.ويـقول عـلوَش إن
إقلـيم كردسـتان يـريد أن يـبني
سدودًا جـديدة من أجل "تـأم
ــــــائـي" لــــــكـن هــــــذه أمــــــنـه ا
ـــــشـــــاريـع تـــــنـــــظّم "من دون ا
الــتـــنـــســـيق بـــ كـــردســـتــان
ــــركــــزيــــة في واحلــــكــــومــــة ا
بـغــداد".ويـضــيف أن في وسط
وجــنــوب الــعــراق "قــد يــكــون
لــلــنــقـص في الــتــنــســيق وفي
حتـــديث نـــظـــام الـــريّ نــتـــائج
كـارثـيـة" مع مـزيد مـن النـقص
ـيـاه يـكـون أشـدّ خـطـورة في ا
من الــنـقص الــذي تـعــاني مـنه

ناطق. أصالً تلك ا
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احلــويــجــة تـــعــرضت إلى عــمل
أدت تـخـريـبـي بـعـبـوات نـاسـفـة 
إلى انفـصـال خطي مال عـبـد الله
ـة بــسـبب سـقــوط اربـعـة الـقــد
ابـــراج بــالــكـــامل في مــحـــافــظــة
صـالح الــــــــــديـن) وأضـــــــــاف أن
(مــتـــنــقالت مـــنــاطـق الــنـــاعــمــة
وعـــجـــيل الــتـي تــغـــذي مـــنــاطق
نـطقة ومتـنقلة سكنيـة في تلك ا
حــمـرين الــتي تــغـذي نــفط وغـاز
الـــشـــمـــال أصـــبـــحت فـي حـــالــة
أنـطفـاء تـام) مـؤكـدا ان (مالكات
الـوزارة بـاشـرت بــإسـتـنـفـار تـام
لــــلـــعـــمل عـــلـى إصالح الـــضـــرر
واعــادة اعـــمــار مــا تــدمــر بــعــد
اجــــــراء الـــــــكــــــشـف عن حـــــــجم
اخلـــســائـــر) وتــابع ان (الـــعــمل
مستمـر اآلن على اعادة اخلطوط

مكنة). بالسرعة ا

مــتــكــررة. بــدوره  أوضح وكــيل
وزارة الثروات الطبيعية باالقليم
ـــفـــتي ان (الـــصــواريخ أحـــمــد ا
ســـقــطـت خــارج احلـــقل دون أن
تـــســفــر عن خــســـائــر بــشــريــة).
ووصــــــــلـت قــــــــوات اآلســــــــايش
والـــشـــرطــة والـــقـــوات األمــنـــيــة
األخــــرى إلـى مـــــكـــــان ســـــقــــوط
الـصـواريخ وبـدأت الـتـحـقـيـقات
فــي احلــــــــــــــــــــادث. وفــي صـالح
تــعـرضت ابــراج وخـطـوط الـدين
نـقل الـطاقـة في احلـويـجـة لـعمل
تــخــريــبي فــيــمــا اشــارت وزارة
الكـهربـاء الى استـنفـار مالكاتـها
الصـالح الــــضــــرر.وذكــــر بــــيـــان
لــلــوزارة تــلــقــته (الــزمــان) امس
(أبـــراج وخــطـــوط نــقل الـــطــاقــة
الـكـهربـائـيـة لـلـضـغط الفـائق في
قــريــة قــرحـة قــازان قــرب قــضـاء
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تـــعـــرضت حـــقـــول كــورمـــور في
قضـاء جمـجمـال التـابع حملافـظة
الـــســــلـــيـــمــــانـــيـــة الـى اعـــتـــداء
ام يــــســـــفــــر عن اي صـــــاروخي 
فـيـما اصابـات او خـسائـر مـادية
اسـتـهـدف عـمل تـخـريـبي ابـراج
نقل الـطـاقة في قـضـاء احلويـجة
ـــحــافظ صـالح الــديـن. وقــالت
شــركــة دانـا غــاز االمــاراتــيـة في
بــيــان اطــلــعت (عــلــيـه (الــزمـان)
امس ان (صــاروخــ صــغـيــرين
ســقـطــا داخل حــقل كــورمـور في
لم يـــســفـــرا عن أي كـــردســـتـــان 
إصـابـات وان عــمـلـيـات اإلنـتـاج
ــعـتــاد). ويـتــعـرض تــسـتــمــر كـا
منذ احلقل الغازي في جمـجمال 
مــدة إلى اعــتــداءات صــاروخــيـة

مقتدى الصدر

هـواة الـطـوابع وبـفـئة واحـدة بـقـيـمة الـف دينـار وبـكـمـية
بـلغت عشرة االف طابع وبطاقة فئة  الف و 500دينار

وبكمية ثالثة آالف بطاقة). 
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اصــدرت وزارة اإلتـصــاالت طــابــعــا بــريــديــا لــشــاعـر
الــعـراق الــراحل مـحــمـد مــهـدي اجلـواهــري في ذكـرى
رحـيـله الـسـنـويـة . وقـال بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (الـشــركـة الــعـامـة لــلـبــريـد والــتـوفـيــر وضـمن
اخلـطـة الـسـنـويـة إلصـدار الـطـوابع الـبـريـديـة وبـناءعـلى
توجـيهات مجـلس الوزراء وباشـراف ومتابعـة مدير عام
اصــدرت طـابع الــشـركـة ادريـس خـالــد عـبـد الــرحـمن 
بـريـدي تـذكـاري لــشـاعـر الـعـرب االكـبـر مـحـمـد مـهـدي
الـذي يـجسـد مـرور ربع قرن عـلى رحـيله). اجلـواهري 
كاتب واضـاف  انه (سيتم طـرحه وتسويـقه من خالل ا
ـنتشـرة في بغداد واحملـافظات ومـكتب خدمة البـريدية ا

الية مبلغ بغداد وتمويل وزارة ا
مــلــيــارين ديــنــار إلى مــحــافــظـة
واسط  إلنشاء دور واطئة الكلفة
ويــعــتــبــر بــرنــامـجــاً خــاصــاً في
ـوازنـة الـتـشــغـيـلـيـة).  وجـددت ا
ارسـال تعديل احلكومـة تاكـيدها 
ـوظف الـى مجلس سلم رواتب ا
بـعـد نـفي وزارة الـنـواب القــراره 
ـالــيــة صـحــة ذلك. وقــال االمـ ا
الـــعــام جملـــسل الـــوزراء حـــمـــيــد
الغزي في بيان امس انه (بحسب
قــــانــــون الــــدعم الــــطــــار لألمن
الـــغــذائي عـــرض عـــلى مـــجــلس
الـــوزراء مـــوضــوع احملـــاضـــرين
واألجـــور والـــعـــقـــود لـــتــكـــيـــيف
وضعهم ضمن قرار 315). مؤكدا
انه (ســـيــتم احـــتــســـاب اخلــدمــة
بالغ واالعداد واالختصـاصات وا
ـؤسـسات ـطـلـوبـة من ا ـاليـة ا ا
لـتــكــيـيف وضــعــهم ضــمن الـدعم
الـطـار لالمن الـغـذائي لـيصـبح
ــــــوظـف األدنى  350الف راتب ا
ديــنـــار صــعـــودا حــتى  700الف
ديـنـار) وتـابع ان (تـعـديل قـانون
هو ضمن أولويات سلم الرواتب 
حـــيث جـــرى ارســـال احلـــكـــومـــة
الــتـــعـــديل الى مـــجــلس الـــنــواب

القراره). 
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قرر مجلس الـوزراء امس  تعي
خريـجي معـاهد الـتدريب الـنفطي
عــلـى مالك الــشـــركــات الـــرابــحــة
التـابعـة إلى وزارة الـنفط وشـركة
النفط الـوطنـية. وقال بـيان تـلقته
(الـزمــان) امس ان (اجملـلس عــقـد
جـــلـــســـته بـــرئـــاســـة مــصـــطـــفى
ناقش خاللهـا تطورات الكاظـمي 
ــيــة األزمــة االقـــتــصــاديــة الـــعــا
تـابـعـتـها واسـتمـرار احلـكـومـة 
واجـهـة تـأثيـراتـها واسـتـعرض
ــلــفـات األمــنــيـة كـذلـك عـدداً من ا
التي شـهـدت تطـوراً مـلحـوظاُ في
مـــجـــال مـــواجـــهـــة اجلـــمـــاعـــات
اإلرهابية وكذلك خطوات التعاقد
ـوصل الدولي والعمـل في مطار ا
ــعـــتــمــدة فــضـال عن  اآللــيـــات ا
ــواطــنــ بــالــطــاقـة لــتــجــهـيــز ا
الـــكـــهـــربـــائــيـــة) واشـــار الى ان
(اجلــلـســة شــهــدت الــتــطـرق الى
تـنـفــيـذ مـشـروع مـســتـشـفى قـوى
الذي تـلـكأ الـعمل األمن الداخـلي 
ـــنـــفـــذة به مـن قـــبل الـــشـــركـــة ا
عـاجلة السـريعة وأن وضرورة ا
تتم إحـالته كفـرصة اسـتثـمارية)
وتـابع ان (اجملـلس قـرر اسـتـثـناء
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ـتـمـيــزين السـتـثـمــارهم في حتـقـيق االحتـادات الـوطـنـيــة والـريـاضـيــ ا
ـدى الـبــعـيـد. ورافق عـبـد احلــمـيـد مـديـر إعالم االجنـاز الـعـالـي عـلى ا
كتب وتشريفات بية  حسـ علي حس وعدد من أعضـاء ا اللـجنة األو
بـيـة.  ومن جهـة اخرى جـرت امس مبـاراة مـنتـخب الشـباب اللـجنـة األو
نتـيجة أمام نـظيـره السعـودي ضمن بـطولة كـأس العرب حتت 20 سـنة 

وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان). باراة على ا ا
rOKÝ ÊUD×  ∫ WÝbŽ
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بيـة الوطنية الـعراقية  هيـثم عبداحلميد إستقـبل األم العام للـجنة األو
شارك فـي بطولة نـتخب الوطـني ا امس في مطـار بغداد الـدولي وفد ا
ـتوّج بـوسامـ ذهـبيـ وثالث آسـيـا للـناشـئـ والشـباب بـرفع األثـقال ا
فضي عـن طريق الرباع الواعـد علي عمار يـسر الذي نافس بوزن 109
كغم. وأشـاد عـبداحلـميـد بـاالجناز الـذي حـققه يـسر فـي احملفل الـقاري
مـكن الحتاد األثقال وكل  بية دعـمها ا مؤكـداً على مواصلـة اللجنـة األو
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جــدد الـرئـيس الـتـركي رجب طـيب
تـــــأكـــــيــــده ان قـــــصف اردوغـــــان 
مــــصــــيـف بــــزخ الــــســــيــــاحي في

نــفـذه مــحــافـظــة دهـوك قــبل ايـام 
ارهابيون لالضرار بعالقات بغداد
وانقرة. وقال اردوغان في تصريح
تـابعته (الزمـان) امس ان (الهجومَ
نــــفــــذه عـــــلى مــــنــــتـــــجعِ دهــــوك 
إرهـــــابـــــيــــون بـــــهـــــدفِ اإلضــــرارِ

بــالــعالقـات الــعـراقــيـة الــتـركــيـة)
واضـاف ان (تركيا أبلغت حلفاءَها
فـي حــلف شـــمــال األطـــلــسي ومن
ــــتــــحــــدة بـــــيــــنِــــهم الــــواليــــات ا
ـوقفِـها من والـسلـطات الـعراقـية 
الـهـجوم) داعـيـاً العـراقَ إلى (عدمِ

الــــوقـــوع في فخِ الـــدعـــايـــة الـــتي
يروّجها مسلحو البى كاكا). ورأت
احلـــكــومــة  ادانـــة مــجــلس األمن
الـــدولي الســتــهـــداف مــصــيف في
يـدعم مـوقف الـعـراق.وقـال دهــوك 
ــتـحـدث بــأسم وزارة اخلـارجـيـة ا

أحــمـد الـصـحـاف في بــيـان تـلـقـته
(الــزمـان) امس إن (ادانـة  مـجـلس
األمـن السـتـهـداف سـيـادة الـعـراق
هــــو األول مـن نــــوعه فـي ســــيـــاق
سـلسـلة االنتـهاكـات ألمن العراق)
واشــار الى ان (مــضـمــون الـبــيـان
يـــــدعم مــــوقـف الــــعــــراق ويــــضع
إجــراءات الــنـظــر بــاالعـتــداء عـلى
الـــســيــادة الـــوطــنــيـــة في ســيــاق
جـــــديــــد). ووصل الــــوزيــــر فــــؤاد
حـس امـس إلى مديـنة نـيويورك
االمــريـكـيـة لـلـمـشـاركـة في جـلـسـة
مــجـلس االمن الـتي عـقـدهـا بـشـأن
الـعراق. وقال بـيان تلـقته (الزمان)
امـس ان (حــــــــــســــــــــ وصـل إلـى
حلــضـــور اجلـــلـــســة نـــيـــويـــورك 
الــــطـــارئـــة جملـــلـس األمن الـــدوليّ
ُناقشة استهداف مصيف بزخ في
دهـوك). ودان اجملـلس الـدولي في
استهداف مصيف في وقـت سابق 
دهـــوك. وذكـــر اجملـــلس في بـــيــان
امـس أنه (يـــديـن الـــهـــجـــوم عـــلى
مــحــافـظــة دهـوك كــمـا انه يــجـدد
دعـمـه السـتقـالل الـعراق وسـيـادته
ووحـدته وسالمة أراضيه) واشار
الـى انه (يدعم السـلطـات العـراقية
فـي الـتـحـقــيـقـات بـشــأن الـهـجـوم
ونــحث جـمـيع دول األعـضـاء عـلى
الــتـعـاون مع احلــكـومـة الــعـراقـيـة
لــدعم الـتـحـقـيـقـات). وفي بـغـداد 
تـرأس نائب رئيس مـجلس النواب
شـاخوان عبد الله اجتماعاً للجنة
انـية اخلـاصـة باالسـتهـدفات الـبـر
ـتكررة لسيادة العراق.وقال بيان ا
امـس إن (عـــــــبــــــد الــــــلـه تــــــرأس
انية اخلاصة اجـتماعاً للجنة البر
بـــاالنـــتــهـــاكــات الـــتـــركــيـــة جتــاه
األراضـي الــــعـــــراقــــيـــــة). وكــــانت

شـركــة الـنـفط الــوطـنــيـة من قـرار
لـضمـان انـسـيـابـيـة دخول سـابق
ــواد الـى احلــقـــول الــنـــفــطـــيــة ا
ومـة إنـتـاج الـنـفط اخلام في ود
ظـل الــــــوضـع احلــــــرج احلـــــــالي
وافـقة علـى بيع الـدور واطئة وا
الــكـــلــفــة اخملـــصــصــة لـــلــعــوائل
ـتـعـفـفـة في مـحـافـظة الـفـقيـرة وا
مـيــسـان اســتـثـنــاءً من إجـراءات
وتعي  خريجي زايدة العلنـية ا
مـعـاهــد الـتــدريب الـنـفــطي دفـعـة
 ?2020-2019والدفعات الالحقة
عــلـى مالك الــشـــركــات الـــرابــحــة
التابـعة إلى لـلنـفط وشركـة النفط
تع الوطنية شريـطة أن يقدم ا
تـعهـداً خـطـيـاً بـعـدم الـتـقد إلى
دراســة الــبــكــالــوريــوس إال بــعــد
إكمـال عـشرة اعـوام خدمـة فـعلـية
في احلقول اإلنتاجية دون تمويل
الية) ولفت أي مبالغ من وزارة ا
الية الى ان (اجمللس وجه وزير ا
باستـحداث الدرجات والـعناوين
الـــوظــيـــفـــيــة الالزمـــة لـــتــعـــيــ

ــذكـور) ـشــمـولــ بــالـوصف ا ا
ومـــضى الــبـــيـــان الى الـــقــول ان
(اجملـــــلـس وافـق عـــــلـى إحـــــالـــــة
شروع اخلاص بإسكان موظفي ا
شبكـة اإلعالم إلى هيـئة استـثمار
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اضي الصدري  73في حزيـران ا
ان بعدما كانوا يحتلون من البر
ـــــــقـــــــاعــــــد أكـــــــبـــــــر عـــــــدد من ا
فــيه.ويـــفــتـــرض اآلن بــعــد إعالن
اإلطـار الــتـنــسـيــقي عــقـد جــلـسـة
ــان بــدايـــةً النــتــخــاب رئــيس بــر
لــــلـــجــــمـــهـــوريــــة الســـتــــكـــمـــال
االسـتــحـقـاقــات الـدســتـوريـة من
ــضـي رســمــيــاً بـــتــرشــيح أجل ا
السـوداني لرئـاسة احلـكومـة.لكن
حـتى اآلن ال يــوجــد تـوافق بــعـد
على اسم رئـيس اجلـمهـوريـة ب
احلـزبـ الــكـرديـ الـكــبـيـرين.لم
يـتــمــكّن الــعـراق مـن اخلـروج من
األزمة السياسية بعد مرور تسعة
انية أشهر عـلى االنتخـابات البـر
ـبــكــرة في تــشـرين األول 2021 ا
الـتي جـاءت المـتـصـاص الغـضب
الــشـــعــبي اثـــر تــظــاهـــرات غــيــر

مسبوقة.

الكردسـتاني فائق يـزيدي خطوة
وفقة. وقال ترشيح السوداني بـا
يــــزيــــدي  في تــــصــــريح امس ان
(مـعـلــومـاتـنــا تـفـيــد بـإن يـوم غـد
اخلــمــيس ســيــكــون مــوعــد عــقـد
جلـسـة تمـرير رئـيس اجلـمهـورية

ــقـبــلــة وان كــنــا ال نــشـارك في ا
حكومـته). وتمـنى حتالف الـنصر
بـرئاسـة حـيـدر الـعـبـادي الـنـجاح
والتـوفيق للـسوداني فـي ترشحه
وصف لرئاسة الوزراء.من جانبه 
الـــقــيـــادي في االحتـــاد الـــوطــني

عـطـلـة). كـما بـارك األمـ الـعام ا
حلـركـة عـصـائب أهل احلق قـيس
تــرشــيح الــســوداني. اخلــزعــلي 
ودعا في بيان امس الى (مساعدة
احلـكــومـة لــتـقــوم بـواجــبـاتــهـا).
رحـب ائـــــــتـالف دولـــــــة بـــــــدوره 
ـالـكي الـقـانـون بـرئـاسـة نـوري ا
تــشــكــيل بــاخــتــيــار الــســوداني 
ـقـبلـة. وقـال في بـيان احلكـومـة ا
امس ان (االجـمــاع عــلى اخـتــيـار
رشح لتشـكيل احلكـومة يعطي ا
دلـــــيـال عـــــلى تــــــمـــــاسك اإلطـــــار
وقــيـاداته والــتــزامــهم بـالــعــهـود
الــتي قــطــعــوهــا أمــام الــشــعب).
وبارك رئـيس حتالف قـوى الدولة
الوطنية عمار احلكيم للسوداني
 تكـلـيفه من قـوى اإلطـار. وأعرب
الـــســـيــــد احلـــكـــيم خـالل لـــقـــائه
بالسـوداني امس عن (تمـنياته له
ـهــمـة بـالــســداد والـتــوفـيـق في ا
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رحب القوى واالحزاب السياسية
على بـاتفـاق االطـار الـتـنـسـيقـي 
تــرشــيح الــنــائب مــحــمــد شــيـاع
نصب رئيس الكابينة السوداني 
ـرتـقب تـشـكيـلـهـا بـعد الـوزارية ا
تسـوية الـقوى الـكرديـة خالفاتـها
عـلى مــرشح رئـيـس اجلـمــهـوريـة
وسط ترقب مـوقف رئيس الـتيار
الـــصــدري مـــقـــتـــدى الــصـــدر من
اخلطـوة . وقـال امـ عـام احلزب
االسالمي العراقي رشيد العزاوي
في بيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(اتـفــاق قــادة االطـار وبــاالجــمـاع
عـلى تـرشـيح الـسـوداني لـرئـاسة
خـطـوة مهـمـة وايجـابـية الوزراء 
نــتـــمــنـى أن تــكـــون اولى بــوادر
االنـفـراج الــسـيـاسي واســتـكـمـال
االســـتـــحـــقـــاقـــات الـــدســـتـــوريــة

) واشار الى ان (اجللسـة سيعاد
فـــيـــهـــا ســـيـــنـــاريــو  ? 2018اي
ـرشحـ اثـن بـعـدها الدخـول 
سيكلف رئيس اجلمهورية مرشح
اإلطـــار الــــســـودانـي لـــتـــشــــكـــيل
ـقبـلـة). وجـدد احلزب احلكـومـة ا
قراطي الكردستاني تمسكه الد
ـرشــحه لــرئـاســة اجلــمـهــوريـة
ريــبـيــر احــمـد مـع انـتــهــاء حـسم
مــوقـف االطــار الـــتــنـــســيـــقي من
تـــرشـــيـح الـــســـوداني لـــرئـــاســـة
احلـكـومـة.وقـال مـسـتـشـار رئـيس
احلـزب عــرفــات كـرم فـي تـغــريـدة
عـلـى تـوتــيــر ان (حـزبه مــتــمـسك
ــرشح  رئـــاســة اجلــمـــهــوريــة
ريـبـيـر احـمــد). واتـنـتـظـر الـقـوى
مــــوقف الــــصـــدر الــــذي ال يـــزال
ـشــهــد الـســيـاسي مـؤثــراً عــلى ا
ثالً في برغم أن تـيـاره لم يـعـد 
ـان. واسـتـقـال نـواب الـتـيار الـبـر
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محمد شياع السوداني 

رجب طيب اردوغان 
احلـكـومـة قـد اكـدت أنـهـا سـتـقـوم
بـتحشيد اجلهود الوطنية لتوحيد
ــــــــوقـف الـــــــعـــــــراقـي بـــــــشـــــــأن ا
ــتــكــررة فــيــمــا االســـتــهــدافــات ا
أشـــارت إلـى أن هــنـــاك مـــســـانــدة
دولـيـة بالـدفـاع عن سـيادة الـعراق
فـي مجلس االمن. وقـال بيان امس
حــشـدت اجلــهـود ان (اخلــارجــيـة 
الــوطـنــيـة عــلى مـســتـوى مــجـلس
لــتـــوحــيــد الـــنــواب واحلـــكــومـــة 
ــــــــوقـف الـــــــعـــــــراقـي بـــــــشـــــــأن ا
ـتكـررة) مؤكدا ان االسـتهـدافات ا
(ذلـك ســـيـــكــــون رافـــعـــا لــــلـــقـــرار
الـدبـلـومـاسي الـعـراقي) وتابع ان
حـشدت (الـدبـلـوماسـيـة الـعراقـيـة 
بـدورها ايضا جميع جهود شركاء
الــــــعـــــراق واصـــــدقـــــائه بـــــشـــــأن
اسـتهـداف دهوك) وشـار الى انها
(حـــــازت عـــــلـى مــــصـــــادر الـــــدعم
ــــتـــعـــددة من خالل الـــبـــيـــانـــات ا
ـواقف الداعمة حلـكومة العراق وا
وشـعبه ثم الـوعد بتـبني التـقارير
الـرسمية بـقوة داخل مجلس االمن
والــــدفــــاع عـن ســــيــــادة الــــعـــراق

وحماية مواقفه). 
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الـذي تـركه االخـيـــار).  وبـحث امـ
بـغـداد عـمــار مـوسى كـاظم مع وزيـر
الـثــقـافـة والــسـيـاحــة واآلثـار حـسن
نــاظـم تــشــكــيـل جلــان وخــطــة عــمل
مـشــتـركـة لــتـنـفـيــذ عـدد من االعـمـال
الـفــنـيـة اجلـديـدة وصــيـانـة عـدد من
النصب والـساحات والدور الـتراثية

وسط بغداد .
qLŽ WDš

وذكـر بـيـان لالمـانـة تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (اللقـاء تضمن االتـفاق على
خطة عـمل مشتـركة ب امـانة بغداد

ووزارة الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واالثـار
مــنــهــا مــلـف الــنــصب والـــتــمــاثــيل
واجلـداريــات في بـغـداد  فــيـمـا اكـد
امـ بـغـداد عــلى ضـرورة االعـتـمـاد
عـلى اجلـانب الفـني لـوزارة الـثـقـافة
وتـــتـــولـى امـــانـــة بــــغـــداد اجلـــانب
ــا يــتــعــلـق بــالــرؤيـة الــتــنـفــيــذي 
الـثقـافـية والـفـنـية لـتـأهيل وصـيـانة
النصـب وتنفـيذ نصـب واعمال فـنية
جـديدة سـتـتـسيـد سـاحـات وشوارع
مــهـمــة في الــعـاصــمـة بــتــوجـيه من

رئيس مجلس الوزراء).

دينة ) مشيرا للحركة الثقافية في ا
الى ان الـفائـزين تـلـقوا الـتـهاني من
مـتــمـنـ لـهم الـتـوفـيق احلـاضـرين 
والــســـداد في دورتــهـم اخلــامــســة).
وكــان الـقــانــوني قـد قــدم  تــعـريــفـاً
بالتجـمع ودوره في احلياة الثـقافية
منذ تـأسيسه حـتى دورته اخلامسة.
أمـ سـر الـتـجمع فـيـمـا قرأ خـيـون 
الــتــقـريــر الــثـقــافـي لألعــوام مــابـ
2019 الى 2022 اشــــــار خاللـه الى
(نــشـــاطــات الــتــجــمع بــرغم تــأثــيــر
جــائــحــة كــورونــا عــلى احلــيــاة في
الــــعـــــراق والـــــعــــالـم) واضــــاف ان
(االغالق التـام والتـباعـد االجتـماعي
وااللـــتــزام بـــالــتـــذيــرات وارشــادات
ـؤسـسـات الـصـحـيـة قـد تـرك ظالال ا
قاتـمة عـلى الـثقـافة بـكل عنـاوينـها)
مــثــنــيـا عــلى (الــدور الــكـبــيــر الـذي
أضطـلع بـه رئـيس الـتجـمع الـسابق
علي مجبل ونائبه فاقد حس خالل
مــدة وجــودهم في الــهـيــئــة االداريـة
السابقة كمـا أشاد بالدور االيجابي
واحلضـور لـعدد مـن أعضـاء الـهيـئة
االداريــــــة) مـــــعــــربـــــا عن شـــــكــــره
ـــوســوي (لــلـــقـــائـــمــمـــقـــام نــبـــيل ا
أكـــد رئــــيس حلــــضــــوره).  بــــدوره 
اجلـــلــــســــة (جنـــاح االنــــتـــخــــابـــات
بــالـتــنــظـيم واحلــضــور عـلى الــقـوة
ــتـــلــكـــهــا في أدارة واالرادة الـــتي 
الــتــجــمع والـعــبــور بــه نــحــو أفـاق
وفضاءات واسـعة وجتاوز الـصعاب
والـعـقبـات خـدمـة لـلمـديـنـة واحلـياة
الثـقافيـة فيـها وارثهـا االدبي الكـبير
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متهـمَ بقـتل مستـوطن اسرائيلي
بـــالــرصـــاص في نـــيــســـان/أبــريل
ـــاضي في مـــســتـــوطــنـــة ارئــيل ا
بـــحـــسب مـــا أفـــاد اجلـــيـش.وقــال
اجليش اإلسـرائيـلي في بـيان "نـفذ

بغداد
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واضــــــاف ان (امـــــ بــــــغـــــداد وجه
بـتــشـكـيل جلـان مـشـتــركـة لـتـسـمـيـة
ســـاحــات وتــنـــفــيــذ نـــصب جــديــدة
لشـواخص فنيـة وادبيـة واجتمـاعية
وتـــاريــخـــيـــة وسـط بـــغـــداد امـــثــال
(الــشــاعــر الــكــبــيــر مــحــمــد مــهــدي
اجلواهري وعـالم االجتمـاع الدكتور
علي الـوردي والشـاعر الـكبـير مـظفر

النواب) واخرين).
وبــ ان (امــانــة بــغــداد اتــفــقت مع
وزارة الــثـقـافــة عـلى تــشـكــيل جلـنـة
مـشـتـركة بـ دائـرة الـفـنـون الـعـامة
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اسـتأنـفت الـشركـة الـعامـة لـلخـطوط
اجلـــويــة الــتـــابــعــة لـــوزارة الــنــقل
ـــبـــاشـــرة بـــ الـــعــراق الـــرحالت ا
وبــاكــســتـان بــعــد تــوقـفــهــا بــسـبب

جائحة كورونا. 
وقال مدير عام الشركة عباس عمران
الـزبــيـدي في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
امس ان (اول رحلـة سـتنـطلق الـيوم
االربـعــاء من مـطــار الـنــجف الـدولي
الى مـطـار جـنـاح الـدولي في مـديـنـة
كراتـشي الـباكـستـانيـة) واضاف ان
(اعـــادة تـــشــغـــيل هـــذا اخلط يـــعــد
خــطـــوة مـــهــمـــة لـــنــشـــاط حـــركــتي

السياحة والتجارة ب البلدين).
 وواصــلت جلـــنــة رفع الــتــجــاوزات
الــتــابــعـــة لــقــسم األمالك واألراضي
لــلــمــوانـئ بــرفع الــتــجــاوزات عــلى
اراضي وعقارات الشركة. وقال بيان
تلـقـته (الـزمان) امس انه (مـديـر عام
ــوانئ فـرحــان الــفـرطــوسي وجه  ا
ــعـــنــيــة  بــإزالـــة جــمــيع الــدوائــر ا
وجودة على األراضي التجاوزات ا
منها النجـيبية والداودية واألراضي

األخرى تابعة للشركة).
من جـانــبه  اكـد مــديـر قـسم األمالك
واألراضي مــجــيـد حــمــيـد احــمـد ان
(جلـــنــة رفع الـــتــجــاوزات بـــرئــاســة

مـينـاء ام قـصر الـشـمـالي ست سفن
جتارية بحموالت متنوعة). 

مـن جـــــهــــــة اخـــــرى اعـــــادت وزارة
عـادن تـشغـيل مـصنع الـصنـاعـة وا
ســمــاد الــداب في الــشــركــة الــعــامـة
لــصـــنـــاعـــة األســـمــدة اجلـــنـــوبـــيــة
ُـحـافـظــة الـبـصـرة بـثالثـة خـطـوط

نشأ.  انتاجية اوربية ا
وقــال الـوزيــر مـنـهــل عـزيـــز اخلـبـاز
ـصـنع يـتـكون خالل االفـتـتـاح  ان (ا
من ثالثــة خـطـوط إنـتــاجـيـة أوربـيـة
ـنـشـأ إلنــتـاج سـمـاد الـداب بـطـاقـة ا
ـا يُـعادل 500 1500 طن بـاليـوم و
بـقيـمـة مُضـافة 30 ألف طن سـنويـاً 
حـــسب مُـــتـــطــلـــبــات وزارة ـــئــة بــا
الـــتــخــطـــيط وبــجــودة عـــالــيــة وفق
ُـــعـــتــمـــدة لــدى وزارة ُـــواصـــفــة ا ا

الزراعة).
واشـار الـى ان (الـوزارة أخــذت عـلى
اضي عاتقها وعلى مدى العام ا
صانعها والوصول إلى أن تنهض 
واالن نـقف بفخر أفضل اإلمكـانيات 
ُهمة التي عملت صانع ا أمام أحد ا
علـيهـا الـوزارة بجـهود كُل قـياداتـها
وبـــــتــــــعــــــاون مع وزارة الــــــزراعـــــة
واحلــكـــومــة احملــلــيــة في الــبــصــرة
وشراكة حقـيقية بـ شركة األسمدة

والشركة البريطانيـة).
ـــصـــنع يُـــعـــتـــبـــر من مـــؤكـــدا ان (ا

تعريفُ اجلنون هو أن تفـعلَ األشياءَ بنفس الطَّريـقة مرة بعد مرة وتتوقعُ
نتـــــــــائجاً مختلفةً قالها آيـنشتاين ليؤكد أنّ النتائج في أغلب األحيان
ريــقـةِ هـذه األيـامُ اجلـمــيعُ يـرقبُ ويـأمل والدة ال تـتـغـيــر إال بـتـغـيــيـرِ الـطـَّ
حــيـحـةِ الـتي حـكـومــةٍ تـعـمل عــلى دراسـةِ األخـطـاءِ والــطَّـرائقِ غـيــرَ الـصـَّ
ـابـــــــقـةُ الـتي أدت إلـى تـرهلٍ وفـسـادٍ انـتـهــــــــــجــتـهـا احلــكـومـاُت الـسـَّ
واطنِ ووضعِ وتخـادمٍ وغـــــــيـابٍ للـمـسـؤوليـةِ وانـتـهـاكِ حقـوق الـدَّولـة وا
ـسـاراتِ نــفــــــــــيـذِ لـتـعـديل ا نـقـاطِ شــــــــروع مُـحـكـمــةِ الـصـيـاغـةِ والـتـَّ
ـسـاواةِ وجلـمـــــــــــــيـعِ األنـشـــــــطــةِ واخلـدمـاتِ وصــوالً إلى الـعــدلِ وا
ـة وإسـعــادِ اجملــتـمع وتــرســيخِ ثـقــافـةِ ـة واخلـاصـَّ وحـفـظ احلـقــوق الـعــامـَّ

واطنةِ. ا
هـنـا ال بـدّ من بـحثٍ مـعـمقٍ لـلـطــرائقِ الـتي شُـكـلت بـهـا احلـكـومـات الـتي
نكـتـفي باألوصـافِ الـتي وصفـهـا بهـا قـادةُ الكـتلِ الـسيـاسـيةِ ونـتدارسُ
كيفـــــيةَ الوصـولِ إلى نتائجَ مختـلفةً وأوصافٍ مقـبولةٍ للحـكومة القادمة
إذ ال بدّ مـن التـأكـيـــــــدِ عـلى أولـوليـاتِ مـهـمـةٍ ومعـايـيـرَ دقـيقـةٍ لـصـيـاغةِ
وتنفـيذِ البـرنامجِ احلـكومي والختـيارِ رئـيسِ الوزراءِ الذي يـجبُ أن يكونَ
تفق علـيها من قبل الطرف الذي وفقَ مجـــموعةٍ من السمـاتِ والقواعدِ ا
له احلقُّ في تسـمـيةِ رئـيس الـوزراءِ والتي يـجب أن تـكون مـخـتلـفـةً تمـاماً
ـنـشـودةِ والـغـايةِ ـرحـلـةِ ا عن الـسَّـابق من جـهـةٍ وتـضـمنُ االنـتـقـال إلى ا
ــبـكـرةِ من جــهـةٍ أخـرى وكــذلك صـيـاغـةُ ـرجــــــــوَّة من االنــتـخـابـاتِ ا ا
معـايـيـرَ وقواعـدَ سـلوكٍ أكـثـر دقـة الختـيـار الوزراءِ يـتـفقُ ويـلتـزمُ بـها كلُّ
) لالنضـمامِ لها شـكلةِ للـحكومـةِ ودعوة أي جهـةٍ (حزبٍ كتـلةٍ األطرافِ ا
ا يضمنُ أداءً حكـومياً مقبوالً من اجلميعِ عـاييرِ  بشرط اإللتزامِ بهذه ا
وضوعيـةَ والنَّزاهةَ والـشَّفافيةَ ـواطنِ بالدَّولة ويـعتمدُ الـعلمَ وا يعززُ ثقةَ ا

واالستدامةَ. 
ـعـيـارُ حـيـحـةُ دلـــــــــيلُ وعيٍّ وتـكـاملُ الـكـلـمـةِ والـفـعلِ وا الـطـريـقـةُ الـصـَّ
الــذَّكيُّ والــدَّقــــــــــيـقُ دلــيلُ اخــتــيـــارٍ مــهــنيٍّ ونــزيهٍ
وشـــــــــفـــافٍ يـــؤدي إلى إيـــقـــاف اجلـــريـــانِ غـــيـــر
ــســــــاراتِ وصــوالً لــرضــا ـحـــيحِ وتــعـــديلِ ا الــصـَّ

اجلميعِ.

االسـرائـيـلــيـة سـيـاسـة هـدم بـيـوت
عــائالت الــفـلــسـطــيــنـيــ مـنــفـذي
الـــهــــجـــمـــات الــــتي تـــســــتـــهـــدف
إسرائيلي بحجة تطبيق "سياسة

الردع".
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ويـــقــول نـــشــطـــاء حــقـــوقــيــون إن
ــتــهــمــ ســـيــاســة هــدم مــنـــازل ا
بـتــنــفــيــذ هــجـمــات تــمــثل عــقــابًـا
كن أن جتـعل غير جمـاعيًـا ألنهـا 
ن فـيــهم األطــفـال بال ــقـاتــلــ  ا
مـــــأوى.وأشــــــار اجلـــــيش إلـى أنه
خـالل عــمــلــيـــتي الــهـــدم "انــدلــعت
مواجهات عـنيفة شارك فـيها مئات
الفـلسطـينـي ضـد اجليش وألقى
تـظاهرون احلـجارة والـزجاجات ا
احلــــارقـــة وإطــــارات الـــســــيـــارات
احملترقة على اجلنود. وردت قوات
اجلـــــــيش بـــــــوســــــائـل تــــــفـــــــريق
ـتــظـاهـرين وأعـمــال الـشـغب" من ا
دون توضيـحات.يعـيش في الضفة
الغربية التي احتلتها إسرائيل في
1967 حــــــوالـى ثـالثـــــــة مـاليــــــ

فلسطيني باإلضافة إلى نحو 475
ألف إســرائـيــلي في مــســتـوطــنـات
يــعــتـبــرهــا اجملـتــمع الــدولي غــيـر

قانونية.

يـــوسـف عـــاصي ويـــحــــيى مـــرعي
وهــمــا فـلــســطـيــنــيــان إطالق نـار
ا يت عند مدخل مـدينة أرئيل 
أدى إلى مـــــــقـــــــتـل حـــــــارس األمن
اإلسرائـيلي فـياتـشيسـالف غوليف
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 29
نـــــيـــــســـــان/أبـــــريل

 .2022
اعـــــــتُــــــقـل عــــــاصي
ومـــرعي بـــعـــد يـــوم
واحـد مـن الـهــجـوم
ويقبعان في السجن
إلى حـ إحـالـتـهـما
إلى محكمة عسكرية

إسرائيلية.
وأضـــــــاف بـــــــيـــــــان
اجلــــــــيـش أن "خالل
الـلــيل هــدم اجلـيش
اإلسرائيـلي وشرطة
حــــــــــرس احلـــــــــدود
اإلسـرائيـلـيـة مـنزلي
الفلسطـينيَ .. بعد
أن رفـضت احملــكـمـة
الــعــلــيــا االلــتــمـاس
ــــــــــــــــقــــــــــــــــدم مـن ا
عـائــلـتــيـهـمــا".تـؤيـد
احملـــكــمـــة الـــعــلـــيــا bNð.∫  القوات االسرائيلية تهدم منزل الفليسطيني يحيى مرعي بالضفة الغربية
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عـلى اخــتـيـار صـوت جتــمع ثـقــافي 
رئـــيس واعـــضــاء هـــيــئـــته االداريــة
خالل انتـخابات بدورتهـا اخلامـسة 
جـــرت في قـــضـــاء ســوق الـــشـــيــوخ
حـافظـة ذي قار. وقـال بيـان تلـقته
(الزمان) امس انه ( بعد االنتهاء من
ـالي  قـراءة الـتــقـريـرين الــثـقـافي وا
لـلـتـجـمـع اعـلن رئـيس اجلـلـسـة عن
حـّل الهـيئة االداريـة والبـدء بعمـلية
الــتـصــويت الــسـري في انــتـخــابـات
الـــتــــجــــمع الــــتـي جـــرت فـي ســـوق
الشـيـوخ بـدورته اخلامـسـة  حدائق
الــتـــجـــمع بـــاشـــراف عـــبـــد االمـــيــر
القانوني و احلقوقي صادق وميض
حــيـث أنـــتـــهت عـــمـــلـــيــة احلـــيـــدر 
الــتــصـــويت الــســري عــلى حــصــول
ـرشــحـ ولـيـد خــيـون زاجي عـلى ا
33 صــوت ومـصــطــفى عــادل عـبــيـد
على 33 صوتاً و احمد شاكر حنون
على 29 صوتاً وكرار عـمار الغريفي
على 29 صوتاً و ميـثم محمد هاشم
على 28 صـوتـاً وبـهـاء واثق جـاسم
28 صــوتـاً وعــلي فــرقـد احلــســيـني
كـــــمــــا حـــــصل عــــلى 28 صــــوتـــــاً 
ـرشـحـ عــمـار مـطـشـر احلـجـامي ا
وحا حس ومحمد فاضل الكعبي
علـى اصوات مـتـفـاوته) واضاف ان
تـنـازل عن (الـفــائـز مـصـطــفى عـادل 
ارسة في  رئاسـة التجـمع خليـون 
وســلـوك يــؤكـد عــلى روح اجلـمــاعـة
ـــشــتــرك الــبـــنــاء خــدمــة والــعــمل ا
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مـحــمـد عــبـد احلـسن تــويه تـواصل
عمـلـها إلزالـة الـتجـاوزات بـالتـعاون
مع مالكـات واليـات شـعبـة الـهنـدسة
ـــدنــــيـــة لـــلــــمـــوانئ). كــــمـــا عـــقـــد ا
اجـتـمـاعــا مـوسـعـاً مع الـفـرطــوسي 
هـيـئة مـشـروع مـيـنـاء الفـاو الـكـبـير.
واشـــار الــبــيــان الـى ان (االجــتــمــاع
الـذي يــعـد من اهم ـشــروع  نـاقـش ا
ــــشــــاريع اإلقــــتــــصــــاديــــة بــــرغم ا

التحديات التي واجهناها).
الفــتـاً الـى ان (الـشــركـة عــازمــة عـلى
تنـفيـذه حيث وصـلت نسـبة اإلجناز
فـــيه الـى مــراحـل مــتـــقـــدمـــة) واكــد
ـوانئ حتاول انهاء الفرطوسي ان (ا
ـشـاريع قـبل الـتـوقـيت احملـدد لـهـا ا
ـنـفـذة الـتـي ابـرمـتـهــا مع الـشـركــة ا

دايو حسب العقد). 
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ورست سـفيـنـة جتـارية في مـيـناء ام
ـادة السكر قصر اجلـنوبي محـملة 
اخلام. وذكر الـفرطوسي ان (الـشركة
تـــتـــابع حــركـــة الــســـفن والـــنــاقالت
وتــــهـــــيئ لــــهــــا كـــــافــــة اخلــــدمــــات
اللوجـيستـية لضـمان مضـاعفة اداء
اعمـال الـنـقل البـحـري) واضاف  ان
وانئ تبـذل جهـوداً في ظل ارتفاع (ا
درجـات احلـرارة إلســتـقـبـال نـاقالت
ـــنــــتـــوجـــات الـــنــــفط وتــــصـــديــــر ا
حــيث اسـتــقـبــلت أرصـفـة الــنـفـطــيـة بغداد
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في وزارة الثقافة ومـديرية العالقات
ــشـاريع واالعالم بــاشـراك دائــرتي ا
والـتـصـامـيم بـامـانـة بـغـداد لـتأهـيل
ــتـــضــررة مـــثل نـــصــبي الـــنـــصب ا
كــهـرمــانـة والــنــسـور ونــقل نـصب (
دجـلــة والـفـرات) لــلـفـنـان اســمـاعـيل
ـوجـود في مـقر وزارة فـتاح الـتـرك ا
الـثـقـافـة لـيـتـسـيـد سـاحـة احلـسـنـ
قرب جسر الطابـق التي يتم العمل
عـلى تـأهـيـلـهـا بـالـتـعـاون مع رابـطة

صارف العراقية). ا
واشــــار الى ان (امـــ بــــغـــداد وجه
بـتـشــكـيل جلـنـة مــشـتـركـة مع وزارة
الــثـــقــافــة لـــتــأهـــيل واجـــهــة الــدور
التراثية القريبة من نهر دجلة سواء
ـمـلـوكـة لـلـدولـة او الـعائـدة المالك ا
خــــاصـــــة واعـــــداد دراســـــة العــــادة
ـا يـحـافظ عـلى قـيـمـتـها احـيـائـهـا 
الـتراثـيـة السيـمـا في شارع الـرشـيد

تنبي). لتكون امتداد لشارع ا
ـؤسـســتـ اتـفــقـتـا ولـفـت الى ان (ا
ـشـغـولة عـلى جـرد الدور الـتـراثـية ا
من قــبل جـهــات حـكـومــيـة وحــزبـيـة
العداد دراسة مـفصلـة عنهـا كما دعا
ام بـغداد وزيـر الثـقافـة للـمشـاركة
بـــحـــفل افــتـــتـــاح بــيت اجلـــواهــري
كــمـتــحف فـني يــتـضــمن مـقــتـنــيـاته
واعمـاله الرائـدة والذي نـفذته امـانة
بغـداد  فـيمـا اهـدى من جانـبه وزير
الــثـقـافــة مـطــبـوعــات وكـتب وصـور
تذكـارية لـلجـواهري لـوضعـها ضمن
ـــعــــروضـــات في مـــكـــتـــبـــته داخل ا
تحف الذي سيتم افتتاحه قريبا). ا &lL∫ جانب من انتخاب الهيئة االدارية للتجمع الثقافي في سوق الشيوخ
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ما ب العراق وتـركيا مصـالح كبيرة في كـافة اجملاالت هنـا على البلدين
ــكـاشـفــة بـشـكل صــريح وواضح تـواجــد الـبي كي كي في اجلـلـوس وا
الـعـراق يـعـــتـبـر تـهـديـد لألمن الـقـومي الـتـركي في الـوقت الـذي يـعـتـبـر
نـتجات الصـناعيـة والزراعية العراق شريك إقـتصادي كـبير في تـوريد ا
ويعـتــــبـر مورد في تـشغـيل االيدي الـتركـية الـعامـلة ودعم اقـتصـادياتـها
ـيـاه وتـصـحـر األراضي هـو حـرب عـلى الـعـراق ـوارد ا كـمـا الـتـحـكم 
واإلعـــــــــتـــداءات الــعـــســـكــريـــة بــشـــكل دائم ال تـــتــوافـق مع الــقـــوانــ
ـسـلـمـ كل هـذا ال يــخـدم الـبـلــدين والـشـعـبــ ا وااللـتـزامـات الــدولـيـة 

اجلارين .
عـلى تـركيـا مـراجـعـة سـيـاسـاتـهـا نحـو الـعـراق واحـتـرام سـيـادة الـعراق

واحترام أمنه القومي.
وعـلى احلـكـومـة الـعـراقـيـة احــتـواء ومـنع أي عـمل عـسـكـري يـهـدد االمن
الــقـومـي الـتــركي والــســيــطــرة الـكــامــلــة عــلى احلـدود

نع أية جتاوزات. العراقية التركية 
وعـلى احلـكــومـة احملـلــيـة في اإلقــلـيم دعم قـرارات
احلـكـومـة االحتــاديـة من خالل اإللـتـزام والــتـنـفـيـذ

نع اي حركة تهريب وايواء وغيرها.

شـاريع الـرائـدة والعـمالقـة وبادرة ا
ُـحـافــظـة الـبـصـرة خـيــر لـلـوزارة وا
حــيـث ســيــدعم والـــعــراق عــمـــومــاً 
الـقطـاع الـزراعي في الـبِالد ويـعكس
سـعي الصـنـاعة لـبـناء هـكـذا صروح
صناعـية مُهـمة وعمالقـة)  الفتا الى

ان (مصانع األسمـدة حتظى بأولوية
كـــبـــيـــرة لــدى احلـــكـــومـــة والــوزارة
( ُـزارعـ كـونــهـا تـدعم الــزراعـة وا
وتابع ان (الوزارة وبعد إفتتاح أكثر
تـمـضي من  20مـشــروعـا صـنـاعــيـا 
نحـو افتـتاحـات جديـدة إلعادة هـيبة

الــعـراق والــصــنـاعــة احملـلــيـة).كــمـا
افـــــــتـــــــتـح الــــــــوزيـــــــر مـــــــصــــــــنع
البـتروكـيـميـائيـات.ودعا خالل لـقائه
مدير عام الشـركة العامة لـلصناعات
البتروكيميائية الى (مواصلة العمل
ـعـامـل األخـرى الـتـابـعـة بـتـشــغـيل ا
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فــاحتت مــحــكــمــة حتــقـيـق الـكــرخ في
مــــجــــلس الــــقــــضــــاء االعــــلى  وزارة
الــداخـلـيــة لـتــزويـدهـا بــالـتــسـجـيالت
نـسـويـة لـرئـيس ائتالف ?الـصـوتـيـة ا

الكي. دولة القانون نوري ا
وقال قاضي أول محكمة حتقيق الكرخ
فـي تـــــصـــــريـح امس انـه ( حتـــــريك
بشأن التـسريبات الـكي  شـكوى ضد ا
الـصـوتـيـة) وتـابع ان (احملـكـمـة تـلقت
شـــــكـــــاوى قــــدمـت من قـــــبل عـــــدد من

.( واطن ا
واشــار الى ان (احملــكـمــة دونت أقـوال
وقـــررت مــفـــاحتـــة قــسم ـــشـــتــكـــ  ا
ــة اإللــكــتــرونــيــة في مــديــريــة اجلــر
ــعـــلــومــاتــيــة بــوزارة الــتـــقــنــيــات وا
بغية تـزويدنا بالـتسجيالت الـداخليـة 
ــــوقع الــــذي ســـرب ــــنــــشـــورة مـن ا ا
الـتـسجـيالت الصـوتيـة) ولفت الى ان
(احملـكـمـة قـررت تـدوين أقـوال صاحب
ـوقع الذي سـرب التـسجـيل الصوتي ا
وبــانــتــظــار مــعــرفــة عـنــوانـه الـدقــيق

لتبليغه بذلك). 
وأعـلن الـقـضـاء  في وقت سـابق فتح
حتـقـيق بـشـأن الـتـسريـبـات الـصـوتـية
ـنـسـوبـة لـلـمـالـكي.وذكـر أن (حتـقـيق ا
الـكـرخ تـلـقت طـلبـاً مـقـدمـاً الى اإلدعاء

الــعـام التــخـاذ اإلجــراءات الـقــانـونــيـة
بــخـصــوص الــتـســريـبــات الــصـوتــيـة
ــنـسـوبـة لـلــمـالـكي). وكـشــفت هـيـئـة ا
الــنــزاهـة الــعـامــة عن صـدور  40أمــر
قـبض واسـتـقـدام بـحق ذوي الـدرجات

اضي. العليا خالل شهر حزيران ا
وذكـر بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس
ة أصـدرت 40 أن (اجلــهـات الــقـضـائــيـَّ
ة أمــر قــبض واســتــقــدام عــلى خــلــفــيـَّ
قـضايـا حققت فـيهـا مديريـات ومكاتب
حتـقيق الهـيئة في بغـداد واحملافظات

وأحالتها الى القضاء).
 واشــار الى انه (مـن بـ تــلك األوامـر
ـسؤول من الـتي صدرت بـحق كبار ا
ذوي الـدرجات العليا  7 أوامر قبضٍ
و33 أمـر استقـدام) مؤكدا ان (األوامر
تــضــمــنت الــقـاء ــنــفـذة  الــصــادرة وا
القبض واستقدام بحق وزير أسبق و
ثـالثــة من أعـــضـــاء مــجـــلس الـــنــواب
حـالـيـ وسـابق ووكـيل وزيـر حالي)
واسـتـطـرد بـالـقـول ان (أوامـر الـقـبض
شـملت ُـدَّة ذاتـهـا  واالسـتـقـدام خالل ا
ايــضـــاً مــحــافــظــ ســـابــقــ وثالثــة
أسـبق و 10 مـديرين عامـ حالي
وتــســعــة ســابـقــ و ثالثــة أســبــقـ

إضــافـة إلى ثالثـة من أعـضـاء مـجـلس
.( محافظة سابق
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مابال البشـر اليوم وما دهاهم  صـاروا  يخلعون  رداء ادميـتهم يتمردون
علـيـها  ويـبـدلـون اجللـود  ..هـو فعال اخـر الـزمان فـقـد هـالني مـا اسـمعه
واقرأه كل يـوم والـثـاني ومـا يتم نـشـره عـلى صـفحـات ومـواقع الـتواصل
االجتمـاعي من اخبـار قاسـية وتـصرفات حـادة باتت تـصدر من كـثير من
ستويات العلمية والفكرية ..اغنياء الناس ومن شتى الطبقات واالعمار وا

وفقراء وماب ذلك ..  
فاهيم الـتي كنا قد انـتهينا مـنها تثار كثير من االمور انـقلبت وكثـير من ا

اليوم  وتثير اخلالف و االختالف  ...
صارت يـد الـقـمع مرعـبـة تـبدأ بـاخـر اخلـطى واحللـول  فـهي تـسارع الى
الـعـنف او  الـقـتل بـخفـة حـرف ال كـلـمـة تـنـطق مـابـال الـبـشـر تـوحـشوا و
تباغـضوا وتبـاعدت افـكارهم وتشـتت االمر الـذي يجمـعهم صار اخلالف
ـا ــاءة االمـر اســهل واسـرع  ــروج له ويـد الــقـتل او ا ــطـلـوب وا هـو ا

نتخيله ان يحدث في يوم من االيام ...
استــــــــجـد الـكثـيـر واستـحـدث الـبشـر من انـواع الـظلم الـكـثـير...اال من
عـودة مـحـمـــــــودة اال من صـحـوة لـيــست كـصـحـوة مـيت اال من انـسـان
رشــــــيــد يــعـيــــــــد الـرشـــد لالنــسـانــيـة او بــاالحــرى يـعــــــــيـد الــرشـد

لالنسان ..
وامـا عـنـا فـلن نـبـخل بـجـهـد او نـصـيـحة او ابـداء رأي فـي  هـذا االنزالق
اخلـطـيـر لـلـمـجـتـمع سـنـعـمـل عـلى قـدر اسـتـطـاعـتـنـا وكل من مـوقـعه ولـو
بالكلمة او بالقدوة احلسنة لنـكون مضرب مثل لصورة جميلة بدأت تغيب
عن طيـبة اهـلنـا ومكـارم اخالقـهم وسعـة صدورهم وذلك الـتسـامح  الذي

ماغاب عنهم يوما ..
واول خطوة في ذلك هو ان نركز على نقطـة حفظ االرواح ال تفكير بالقتل
 او االذية اجلسديـة وال باالنتحـار الروح خلالقهـا ال تمس من بشـر لنعبر
عما تـريد بـصوت عـال و قوي  فـهناك وسـائل وطرق لـلتـعبـير  هي اجدى
وانفع اليصال الصـوت واستحصال  احلـقوق خالية من الـعنف والقسوة

والعبث .
ونـبـدأ بـعـــــــد ذلك بـفـتح ابـواب الـتـراحم والـتـقـبل والـسـمـاح عـلـنـا نـنـقـذ
ـكن ان انـــــقــاذه ومـا لم تـغـيـره  احلــروب ويـغـيـره الـعــنف سـيـغـيـره مـا
السـالم ابتـداء من تـقـبلـنـا النـفـسنـا ولـكل اخـطائـنـا وانـتـهاء بـتـقـبل االخر
وتـفـهم ظـروفـه تـذكـروا ان حتـيــة االسالم هي الـسالم عـيــلـكم فـاذا كـانت

التحية هكذا فليتبعها العمل .
.تهادوا السالم ارجوكم واولها مع انفسكم  .

هم ان يكون لكل انسان دور في الوقوف بوجه الشر والعنف ولو بكلمة ا
طيبة او موقف او حتى نظرة عطف ومحبة...
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قـامـت مـدربــة الــتــنــمــيــة الــبــشــريـة
الــدولــيـة رنــا حــسـام الــنــعـيــمي مع
ـــيــــاء مـــحــــمـــد زمـــيـالت لـــهــــا هن 
طاهرالقـصاب وسعاد خـالد العراقي
شاركة الدكتورمـحمد قبع بأفتتاح
قـاعة بـغـداد لـلمـؤتـمـرات في منـطـقة

وصل  صارف بأيسر ا ا
وجــاء انــشـاء هــذه الــقـاعــة لــغـرض
ؤتمرات والندوات التثقيفية أقامة ا
ــعــارض الــفــنــيـة واحــتــفــالــيـات وا
توقـيع كـتب الروائـيـ واالدباء وكل
مـا من شـأنه أعالء اجلـانب الـثـقافي
والفـني واالدبي والـعلـمي في مديـنة
ـوصل..وبــعـد األفـتـتــاحـيـة وعـزف ا
الـــنــشـــيــد الـــوطــنـي وقــراءة ســورة
الفـاحتـة عـلى أرواح شهـداء الـعراق
وألقاء الـكلمات الـترحيـبية أعلن عن
الـــبــدء بــورشــة خــاصــة لــلــتــعــريف
بأضـرار األبتـزاز األلكـتروني ألـقتـها
الـنـعيـمي بـالـتـعـاون مع نـادي رجال
االعـــمـــال وتـــنـــاولت فـــيـــهـــا اآلثـــار
السلبية لهـذه الظاهرة على اجملتمع
واالفــــراد بــــشــــكل عــــام واحلــــلــــول

ـنـاسبـة لـتـجـنب وقـوع األشـخاص ا
تـفـاقم بظل ضـحايـا لـهذا االبـتـزاز ا
ـــواقع األلـــكــــتـــرونـــيـــة أنـــتـــشــــار ا
وأسـتخـدامـاتـهـا.. وجرت مـنـاقـشات
ـهـتـم ومـداخالت من احلـضـور وا
بهذا الـشأن وكـيفيـة الوصول ألجنع
الطرق للـحد وتقلـيل اآلثار اخلطيرة

لهذه الظاهرة على اجملتمع.
وحـضـر جـمــهـور في حـفل األفـتـتـاح
ـثـلـ جلـهـات عـدة مـنـهـا أحتـاد و
رجـــال االعـــمــال الـــثـــقـــافي وأحتــاد
نــقـــابــات عــمــال نــيــنــوى واجملــلس
الــوطــني لـعــشــائـر نــيــنـوى ومــركـز
االرشــــــاد اجملــــــتــــــمــــــعي وأحتــــــاد
الـصـحفـيـ الـعـراقيـ فـرع نـيـنوى
واجملـــلس الـــثـــقــافـي الــكـــســـنــزاني
ووكـــالــــة شـــبـــاب من أجل الـــعـــراق
االخبـارية وأنـباء احلـقوق الـعراقـية
ومــجـــمــوعــة من الــســادة احملــامــ
واالعالمـي والـنـاشطـ ومـنظـمات
ــدني.عــلى صــعــيــد آخـر اجملــتــمع ا
ـعلـومات اطلق قـطـاع االتصـاالت وا
لــيـونــسـكــو الـعــراق دورة تـدريــبـيـة
خلمسـ صحـفية عـراقية من بـينهم

10خريـجـات جدد من كـلـيات االعالم
ــــهـــارات الــــرقــــمــــيـــة  في بــــنــــاء ا
لـلــصـحـفــيـات كـجـزء مـن جـهـود سـد
الــفــجـــوة الــرقــمـــيــة لـــدى اجملــتــمع
الــصــحـفـي  حـاضــر فــيـهــا مــدربـ

علومات  متخصص بالـبيانات وا
معتمدين من اليونسكو .

وقـــال مـــســـؤول قــطـــاع االتـــصــاالت
واالعالم لــيـونــسـكــو الـعــراق ضـيـاء
صبـحي  ان (الدورة اسـتمـرت ثالثة
ايـــام تـــنــــاول الـــيـــوم األول فــــيـــهـــا
مضام األدوات الرقمية للصحفي
لـصـنـاعـة احملـتـوى االبـداعي  فـيـمـا
قدم اليوم الـثاني احلماية الـقانونية
والـثــقــافــيــة لــلــصــحــفــيـ وجتــنب
الــوقــوع في فــخــاخ الـقــانــون اثــنـاء
الـنـشـر واالرسـال والـبث  امـا الـيوم
ــارســـة حـــيــة الــثـــالث فـــقـــد كـــان 
الســتــخــدام افـضـل تـقــنــيــات األمـان
الـــرقـــمي وحـــفـظ حـــقـــوق اإلنـــتـــاج

اإلبداعي للصحفيات) .
واشتـركت هيـئة االعالم واالتـصاالت
ــانــحــ ــمــول مـن ا بـــالــبــرنـــامج ا

تعددين لليونسكو. ا

الـصـحافـيـ إبراهـيم الـسراجي لـ
: إن الــــــكــــــتل (الــــــزمــــــان) قــــــائـالُ
الــــســــيـــاســــيــــة الزالت تــــخـــوض
مـفـاوضـات وحوارات فـيـمـا بيـنـها
بـشـأن تـشـكـيل احلـكـومـة اجلـديدة
ـقـبـلـة واإلطـار الـتـنـسـيـقي الزال ا
مـتـمـسكـاً بـجعـل ابواب الـتـفاوض
مع اجلــمــيع مــفــتــوحــة حلـد االن
مؤكـداً أن تأخـير تشـكيل احلـكومة
يتوقف عـلى مخـرجات احلوار ب
احلزبـ الكردي الـلذين لم يـتفقا
حــتى االن عــلـى تــســمــيــة رئــيس
اجلـمهـورية والـذي ينـتظـره اإلطار
الـتـنـسـيقـي لغـرض تـكـلـيف رئيس
ـقبل بـالـتالي أن تـأخـير الـوزراء ا
تـــشــكـــيل احلــكـــومــة اجلـــديــدة له
انـــعـــكـــاســـات ســلـــبـــيـــة عـــلى كل
اجلوانب احلياتية وعلى األوضاع
ـوازنة كـافة حـيث الزال مـشروع ا
ــا يــعـنى أن اإلحتـاديــة مــعـطل 
الـبـلـد تـقع عــلـيه الـتـزامـات مـالـيـة
شاريع كبيرة حلساب الشركات وا
الوطنـية وتتوقف لـديه العديد من
ـــهـــمـــة أمـــا بـــشـــأن ـــشـــاريـع ا ا
مـستـقبل الـعمـليـة السـياسـية بـعد
انــســحــاب الــتــيــار الــصــدري أكـد
الــسـراجي أن الــكـتـل الـســيـاســيـة
ومــنـهــا اإلطـار الــتـنــسـيــقي كـانت
حتـرص عـلى مــشـاركـة الــتـيـار في
جــمـــيع احلـــوارات لــكـن في حــال
شاركة في رفض التيار الصدري ا
تــــلـك احلــــوارات والـــــنــــقــــاشــــات
الــســيــاســيــة وثـبـت عـلـى مـوقــفه
الــنــهــائي واإلكــتــفـاء بــالــســلــطـة
الــــتـــنــــفـــيــــذيـــة. واوضـح احملـــلل
الــــســـيـــاسي غــــيث الـــســـوداني لـ
(الـزمــان) انه قـاربـنـا مـدة مـدة ولم
تتـفق الكـتل على تشـكيل احلـكومة
!  وتعد هذه األزمـة األطول كونها
بعـمر النـظام البـرماني احلاكم في
العراق ولها إنعكاسات وتداعيات
ســـتــؤثــر عـــلى مــدى عـــقــود إن لم
ـسؤولـية يـتحـمل ساسـة الـعراق ا
بـــصـــورة صـــريـــحـــة بـــعـــيـــدآ عن
ُـسـتهـلـكة اخلـطـابـات الشـعـبويـة ا
اعالميآ مـبيناً ان الـصدر هو جزء
اسـاسي فـي العـمـلـيـة الـسـيـاسـية
وانسـحابه احدث ارتـباكـآ واضحآ
لـدى جــمـيع الـقــادة الـسـيــاسـيـ

خـصــوصـآ أن اجلـمــيع يـعــلم ثـقل
الـتـيار الـصـدري جيـدآ في الـشارع
وفـي احلــــكــــومـــة لــــذلـك جنـــد ان
الــتـصــريــحــات والــوعـود مـن قـبل
الـسيـاسيـ متـبايـنة وغـير ثـابتة
لـكن من الـواضح أن اإلطـار أصبح
أمـــام مـــســاريـن ألخــتـــيـــار رئــيس
الوزراء والتصـويت على حكومته:
األول هو اختيار شـخصية ناجحة
ـقـايـيس لــتـشـكـيل حـكـومـة بـكل ا
نـــاجـــحـــة ال يــســـتـــطـــيع الـــتـــيــار

إسـقـاطـهـا وهـذا حتـدي لـهم بـحـد
ذاته ألنه سـوف يـجـعـلـهم يـعـيدون
ـراجـعة الـكـثـيـر من احلسـابـات وا
الـدقـيـقة لـسـلـوكـهم والـتـنـازل عن
بـــــعض أو كـــــثــــيـــــر من األفـــــكــــار
واخلــطـوات وإِن حـدث هــذا فـهـذا
وقف يعني أنهم ادركوا خطورة ا
والــــثـــاني هــــو خـــطـــوة الــــتـــيـــار
الـــصــــدري بـــعــــد فـــشـل مـــشـــروع
ان األغـلـبـيـة الـسـيـاسيـة فـي الـبـر
وانــســحــابـهـم مـنـه لإلبــقـاء عــلى
حـكومـة تـصريف األعـمـال برئـاسة
الكاظمي وهذه الورقة تعد ضغطاً
عــلى اإلطــار لــلـقــبــول بـإســتــمـرار
حـــكــــومـــة الــــتـــصـــريـف حـــتى ال
يـسـقـطـهـا الــتـيـار عـلى إعـتـبـار أن
الـكـاظـمي أقرب لـلـتـيـار من اإلطار.
ـتــحـدث عـن الـتــحـالف كــمـا أكــد ا
ــدني الـعــراقي أحـمــد اخلـضـر لـ ا
(الـزمـان) ان التـأخـيـر احلاصل في
عـمـليـة تشـكـيل احلكـومـة ناجت في
ـوجودة احلـقيـقـية عن اخلـالفات ا
داخل الـكـتل الـســيـاسـيـة إلخـتـيـار
ــنـاصب الــسـيـاديـة مـرشــحـيـهـا ا
وهــذا مـــايــبـــ لــنـــا عــدم الـــثــقــة
ــوجـودة بــ الـكـتل الــتي حـالت ا
رشح في مقدتها دون اختيار ا
خالفـات الــبـيت الــكـردي و الــبـيت
الـشــيـعي الــداخـلــيـة الــتي حتـول
دون اختيار رئيـسي اجلمهورية و
الوزراء هذا مايؤثر بصورة سيئة
عـلى جـمـيع الـقـطـاعـات الـتي تـعـد
عـــلى ارتـــبـــاط وثـــيق بـــحـــكـــومــة
تـــصــريـف األعــمـــال ومــعـــلــوم أن
صـالحــيـــاتـــهــا مـــحـــدودة وشــدد
اخلضر على إنهاء اخلالفات عاداً
إســتـــمــرارهــا ســيـــؤدي إلى خــلق
الــتــصــعــيــد وســيــوقع بــاألضــرار
ا يـجعل ـواطن  الـيومـية عـلى ا
مـســتـقــبل الــعـمــلـيــة الـســيـاســيـة
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كـــتب احملـــلل الــســـيــاسـي عــدنــان
الـســراج سـابـقــاً عـلى حــسـابه في
تــويـتـر: بـعـد عـيـد األضـحى يـدخل
الـعــراق مـرحـلــة جـديـدة حلــكـومـة
اخلــدمـة الــوطــنــيـة اإلطــار يــفـتح
أجواء إيجابية مع القوى الوطنية
مــسـتــقـلــة أو مــتـحــزبـة ولــقـاءات
ـتفقة مكثـفة ومتسـارعة والقوى ا
عـلى خـيار مـوحـد حلد اآلن تـمـتلك
الـعدد الـكافي لـعقـد جلـسة إخـتيار
رئــــيس اجلــــمــــهـــوريــــة أمــــا حل
ــان الـــذي صــار الـــطــريـــقــة الــبـــر
الوحيدة إلنفراجة حال الناس بعد
ـــســتـــمــر اإلخــفـــاق احلــكـــومي ا
رفـضـته أغـلـبيـة الـكـتل السـيـاسـية
كــونـهــا ال تــرغب فـي ذلك كــمـا أن
حــله بـالــنـســبـة لــهم ســيـؤدي إلى
تـغيـيـر اخلريـطة الـسـياسـية داخل
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ـلـفـات تـتـراكم األزمـات تـتـكـاثـر وا
رة هي لـكن يـبـدو أن األزمـة هـذه ا
األكــبـر كــونـهــا أصـبــحت تـتــعـلق
بـاإلنشـقـاق احلكـومي بـعد مـا بات
يهددنا اإلنسداد السياسي بحسب
شكالت التـصريحـات األخيرة  فـا
ـواطن قـائـمـة واحلـلــول غـائـبـة وا
يــتــرقب اإلتــفــاق عـلـى إسم جــديـد
لـلـتـخـلص من الـشـلـل الـذي أصاب
جـمــيع مــفــاصل احلـيــاة وتــسـبب
بتداعيات على احلركة اإلقتصادية
ـالـيـة والـوظـيـفـيـة الـواضح أن وا
الــفــرج قــريب فـالــقــضــيـة تــتــعـلق
بـالــوقت فــقط.. لــكن الـوقـت يـنــفـد
والـــطــبـــقـــة الــســـيــاســـيـــة جتــهل
وتـتـجـاهل إلى أين تـريـد الـوصول
من خالل الـتـمسك بـهـذه اخلالفات
والــصـــراعـــات فـــلم تُـــحـل عـــقــدة
تـشكـيل احلكـومة مـنذ نـحو تـسعة
أشــهــر ورغـم أهــمــيـــة الــقـــضــيــة
لـتعـلقـهـا بجـميع مـجريـات األمور
إال أن اإلخـــتــيـــار تـــأخـــر بـــســـبب
ــجــمــوعـة الــتــعــطــيـل الــذي مــر 
مــــراحـل أولــــهــــا تـــــنــــاقض اآلراء
وثانـيها انـسحاب الـصدر وثالـثها
عـدم اتـفــاق اإلطـارعـلى مــجـمـوعـة
اســمــاء بــدون الــتــيــار ورابــعــهــا
حتـديــد مـوعـد إلخــتـيــار الـرئـيس
وخــامــســهــا اإلخــفــاق بــإخــتــيــار
الـــــرئـــــيس اجلـــــديـــــد وآخـــــرهــــا
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أعــتــقــد أن الـنــاس الــيــوم تــعـيش
مــرحـــلــة فـــاصــلـــة ألن الــســـاســة
خــرجـوا مـن مـنــطــقــة الــهـدوء إلى
غا احلكم التزمت لـنيل الفـوز 
ـان رغم أن احلــكم حتت قـبــة الـبـر
واطـن أصغر ـنح ا وخارجـها لم 
وأبسط حـقوقه فـهو ليس بـحاجة
إلى شـخصـيـة دون غيـرها أو إسم
دون آخـــر بل بـــحــاجـــة إلى حـــكم
عــادل وشــخـصــيــة وطــنــيـة وإسم
نــزيه ومع كـل هـذا إدارة حــكـيــمـة
حتــــكم الــــبالد ومـــواردهــــا نـــحن
بـــحــاجـــة إلى خـــطط صـــحـــيـــحــة
وبـرنـامـج حـكـومي حــقـيـقـي يـنـقـذ
الـشعـب من الفـقـر والفـسـاد وليس
ـعـانـاة واجلـوع والـفـقـر إغـراقه بـا
ؤسسات وسوء اخلدمات جميع ا
ــديـر من أجل إجنــاحـهـا حتــتـاج ا
وأخــرى حتـــتــاج إســتـــقــالــته ألن
بقائه سـيفشـلها يوم بـعد يوم أما
مـشهـد اليـوم حسب قـول مراقـبون
يـشـهد تـعـقـيداً بـعـد إزدياد الـعـناد
واخلالف ومـــايـــزال الـــشـــعب في
حـقـبـة اإلنـتـظـار ألن الـسـيـاسـيـون
يـتـعـاركون نـواب يـهـددون ونواب
ينسـحبون البـعض يسرق واآلخر

يعلق والبالد تغرق...
الـــــكــــاتب والــــبـــــاحث بــــالــــشــــأن
السياسي واألمني أثير الشرع قال
ــشــكـــلــة لــيــست لـ (الـــزمــان) ان ا
بــجــديــدة بــالـنــســبــة لــلــخـالفـات
والعـمليـة السيـاسية تـشهد أزمات
خطـيرة الـتي قد تـعصف بـالنـهاية
بـالـبـنـاء الـهش الـذي بـنـاه احلـاكم
ــر ـــدنـي األمــريـــكـي بـــول بـــرا ا
وظــهــرت بـــوادر الــتــغــيـــيــر بــعــد
تظـاهـرات تشـرين عام 2019 التي
ـشاركة أفـرزت إنتـخابـات مبـكرة 
ـواطـنـ وأدى خــجـولـة من قــبل ا
ذلك إلى تغـييـر خارطة الـتحـالفات
ــطـالـبــة بـتــغـيـيــر آلـيــة تـقـاسم وا
الــســـلـــطــة وإنـــهـــاء الــشـــراكــة أو
الـــتــوافــقــيــة فـي احلــكم وهــذا مــا
طــالب به مـقـتــدى الـصـدر الـذي لم
يسـتطع تـأم الـعدد الالزم (ثـلثي
ــانــيـة) لــتــسـمــيـة األصــوات الــبـر
رئــاســة اجلــمـهــوريــة واحلــكــومـة
وتـرك الـسـاحـة لإلطـار الـتـنـسـيقي
والــكـــتل األخــرى لــتــتـالطم فــيــمــا
بـيـنـهـا وتـبـحث عـن مـخـرج وحلد
اآلن لم تـتـوصل الـكـتل السـيـاسـية
الـى إتــفــاق تــســمـــيــة الــرئــاســات
تبقـية رغم إعالن قادة اإلطار عن ا
وقت تسمية رئـيس احلكومة الذي

تأجل عدة مـرات ويبدو أن خـشية
غضـب الصـدر وقلب الـطاولـة على
رأس اجلـــمــــيع جـــعل مـن جـــمـــيع
الـكـتل ال تـخطـو خـطـوة إال وتـأخذ
مــبــاركــته رغم إبــتــعــاده وســحب
نـواب الـكـتلـة الـصـدرية 73 نـائـباً
بــالــنــهــايــة قــد تــتـشــكـل حــكــومـة
إنـتقـالـية في الـربع األول من شـهر
ـقــبل عـلى أن يُـجـرى تـعـديل آب ا
قـانون اإلنـتخـابات وحتـديد مـوعد
جـديد إلنـتخـابات مـبكـرة جديدة ال
تــتـعــدى الـعـام ونــصف وفي هـذه
الـفـتـرة حتاول احلـكـومـة اجلـديدة
إعـادة جـسـور الـثــقـة بـ الـطـبـقـة
ـواطن الـذي يتـمنى الـسيـاسـية وا
تـغـييـر النـظـام السـيـاسي احلالي
بإقـامـة مـشـاريع خـدمـيـة بـسـيـطة
وإقــرار قـــوانـــ مــعـــطـــلـــة تــمس
احلــيـاة الــيـومــيــة وتـقــيـيم األداء
احلكـومي الذي يـتوقف عـلى مدى
قـدرة احلكـومة اجلـديـدة على بـناء
ــؤســســات واخلـروج من جـمــيع ا
دائرة اإلقتـصاد الريـعي. من جهته
احملــلل الـسـيــاسي واثق اجلـابـري
أكـد لـ (الـزمـان) ان عـمـلـيـة تـأخـيـر
تشكيل احلكومة تعد قضية خطرة
كونـها ستـؤثر بـصورة كبـيرة على
جـــمـــيـع الـــقـــطـــاعـــ احلـــكـــومي
واخلـــاص وكـــذلك عـــلـى احلـــيــاة
اإلجـتـماعـية كـونـها تـتـعلق بـإقرار
ــوازنـــة الـــتي عن الـــقـــوانـــ و ا
ـشـاريع ـكن تـشــغـيل ا طـريـقـهــا 
وتـغــيــيــر رؤيــة الــدولـة بــكــيــفــيـة
الــبـــحث عن فــرص عـــمل وتــقــد
ـثال اخلـدمـات مـنـها عـلى سـبـيل ا
ملف الكهرباء الذي يرتبط بالعديد
ـــهـــمــة مـــنـــهــا من الـــقـــطـــاعــات ا
الـــصـــنــــاعي والـــزراعـي ويـــؤكـــد
اجلــــابـــري ان لـــهــــذه الـــقــــضـــيـــة
ـا مـعـظم تـداعـيـات سـيـاســيـة فـر
الـــقــوى الـــســيـــاســيـــة قــد تـــفــكــر
ــصــاحلــهــا احلــزبــيــة أكــثــر من
ـصـالح الــوطـنـيــة لـذلك التـوجـد ا
رؤيـة بــنـيــويـة واضـحــة لـتــشـكـيل
ـــكن ان حتـــالـــفــات مـن خاللـــهــا 
تُـشـكل حـكـومـة في هـذا الـوقت ألن
مــعـظـمـهــا تـفـكــر بـالـتـشــكـيل بـعـد
نتائج اإلنتخابات وتبني على عدد
ــقــاعـد الــتي ســتـحــصل عــلـيــهـا ا
وليس ال طبيعـة البرامج اخلدمية
عوقات التي لذلك يفترض جميع ا
تـعـرقل تـشكـيل احلـكـومـة يجب ان
تـكون عـبرة لـلـمسـتقـبل في إجناح
الــعـــلـــمـــلــيـــة الـــســيـــاســـيـــة قــبل
اإلنــتـــخـــابــات بـــتــقـــد بـــرنــامج
مشترك أما خروج التيار الصدري
يــعــد قــضــيـة مــهــمــة كــونه مــؤثـر
بشرائح كثيرة من اجلمهور وكان
من األفضل للصدر كـجهة سياسية
ان ال أن يـبـقى كـمـعـارض في الـبـر
ان يــنـســحب وذلك لــتــقــو عـمل
احلـكـومـة لكـنه في الـنـهايـة اتـخذ
خــطــوة مــهــمــة وجــيــدة وجتــربــة
ـعـارضة لـتـبدأ جـديـدة عن طريق ا
احلـكـومـة بـعمـلـيـة إصالح واسـعة
من اجلانب اإلقـتصـادي واخلدمي
أمــــا اإلطـــار حـــسـم أمـــره وضـــيق
خـيـارته بـتـشـكـيل جلـنـة مـصـغرة
ـرشـحة ثم إلخـتـيـار الشـخـصيـة ا
حـدد مـجـموعـة التـتـجـاوز اخلمس
اضي أسماء وبدأ في اليوم ا
بـحـصـر الـتـرشـيح لـلـشـخـصـيـات
وبشـأن انتـخاب رئـيس اجلمـهوية
اشار اجلابري الى ان اإلتفاق على
رئـيـس اجلـمـهــوريـة تــعـد الــعـقـدة
األهـم ويــــــجب عــــــلـى احلــــــزبـــــ
الــكـرديــ أن يـتــفـقــا وإال سـيُــعـاد
سيـناريو 2018 وفي حال اخـتيار
ـا الـكـرد لــرئـيس اجلـمــهـوريـة ر
ســيُــطـرح مــرشح اإلطــار في نـفس
الـيـوم والــعـمـلـيـة ســتـمـضي لـكن
الـســؤال هل تـســتـطــيع احلــكـومـة
ـقبـلـة أن تنـجح أمـام الشـعب قد ا
يـتـحـقق ذلك بـتـوافق الـقـوى التي
من الـضـروري أن ال حتـاول عـرقـلة
مــجـريــات األمـور. وحتــدث احملـلل
الـسيـاسي ورئيس جـمعـية حـقوق

مـــــجـــــلس الـــــنـــــواب وبــــحـــــسب
الــصـحــفي رائـد احلـامــد فـإنه "من
ـــتـــوقع أن تـــلــجـــأ الـــكــتل غـــيــر ا
ـشـروع الـسـيـاسـيــة إلى الـتـقـدم 
ـان والــدعــوة إلى قــرار حلل الــبــر
انــتـخـابـات جــديـدة في ظل أجـواء
الـتنـافس السـياسي واإلنـقسـامات
الـعـمــيـقـة داخـل الـبـيت الــشـيـعي
ومخاوف الغالـبية من الذهاب إلى
فـوضى أمنـيـة" وذلك بعـد ما وجه
الــصـدر نــوابه الــبــالغ عــددهم 73
نـائــبـاً بــتـقـد إســتـقــاالتـهم يـوم
األحــد 12حـــزيــران احلـــالي بـــعــد
مــــهـــلــــة مــــنـــحــــهــــا لإلطــــاريـــون
ـغـادرة ـسـتـقـلـون رغـبـة مـنه  وا
حكومة احملاصـصة واإلجتاه نحو
شـاركة الـغـالبـية الـوطـنيـة وعـدم ا
بــاإلتـــفــاقـــيــات الـــفـــاســدة ورسم
خـارطــة سـيــاسـيـة وطــنـيــة تـخـدم
اإلصالح ضمن بـرنامج يـهدف إلى
حـصـر الـسالح وفـصل احلـشد عن
ـيــلـيـشـيــات ومـكـافـحــة الـفـسـاد ا
وتـــعــد كـــتــلـــة الــصـــدر صــاحـــبــة
ـؤثرة حيث ألقى التيار الغالبية ا
الـــــصــــدري عـــــلى احملـــــاصــــصــــة
الي السياسية مسؤولية الفساد ا
واإلداري الـــذي يــقـف أمـــام إعــادة
بــنــاء الــعــراق وتـنــمــيــته وتــقـد
اخلـدمـات وإستـعـادة حـكم الـدولة
والـــقــــضـــاء عـــلى الـــسالح خـــارج
مــؤسـســاتــهــا وخـرجت لــنــا هـذه
صـطلحـات جديدة مـنها رحـلة  ا
اإلنـسـداد  السـيـاسي لـعـدم توصل
األطـراف إلى إتـفـاق ومـخـرج لـهذه
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مـنـذ أشــهـر والـتـنـاحــر يـتـصـاعـد
بشأن تشكيل احلكومة ب اإلطار
والـصـدر واإلنـتـظـار هـو مـايـفـعله
اجلـمع الــسـيــاسي والـشــعـبي إن
ــان أمـــراً صــعـــبــاً أمــا حـل الــبـــر
اإلتـفـاق فـبـات أصـعب وبـالـتـأكـيـد
اإلتـفـاقـيـات الـفـاسـدة هي االسـهل
وقـد يــكـون اإلطــار الـكــتـلــة األكـثـر
حــكــمــاً الــذي يــنـجـح في تــشـكــيل
احلـكـومة بـدون الـتيـار ومن يـعلم
ــرحـلــة لـتــنـهي قــد تـنــتـهـي هـذه ا
ـراقـبـ أو تـفـتح األزمـة بـحـسب ا
أزمــة جــديــدة فــالــبــعض يــرى أن
ان سـيرفع خروج الـتيـار من البـر
ــا يــزيــد من حــصـة قــوى أخـرى 
ستقل أصبح مقاعدهم كمـا أن ا
إخــــتـــيــــارهم بــــعـــد اإلنــــســـحـــاب
ـكن لإلخـير اإلنـضـمـام لإلطـار و
وفـق ذلك أن يـشـكل الـكــتـلـة األكـبـر
الــتي تــمــكــنه من إخــتــيـار رئــيس
احلـــكـــومـــة ويـــحــقـق الـــنـــصــاب
الـقـانـوني إلنـتـخـاب الـرئـيس وهو
220 نائـباً وأدى إنسـحاب الـتيار
من العمـلية الـسياسيـة إلى العديد

من التـداعيـات التي أثـرت بصورة
مفاجأة وكبيرة على طبيعة القوى
اخملـتـلـفـة بــصـورة خـاصـة وعـلى
الـــشــعـب بــصـــورة عــامـــة وبــعــد
اإلنـسـحـاب بـالـتـأكـيـد تُـطـرح عـدة
تساؤالت بـشأن مسـتقبل العـملية
السيـاسية بـعد خلوهـا من التيار
الذي إتخذ طـريقة التـهديد والقوة
الـبــاردة حلـصـر الـقـوى واخلـروج
من الـــــتـــــخـــــنــــدق والـــــتـــــحــــزب
واإلسـتـقـالـة التــغـيـر واقـعـاً شيء
فــقـد وصل هـو أيـضــاً إلى مـرحـلـة
فـــاصــلـــة أمــا نـــكــون أو النـــكــون
ــــتـــــلك قـــــاعــــدة خـــــاصــــة وأنـه 
جـــمــــاهـــيــــريـــة واســــعـــة ويــــعـــد
الشخصية السـياسة األكثر تأثيراً
شـهـد السـياسي في اجلـمهـور وا
لــــذا في كل األحــــوال من جــــانـــبه
إتخذ الـقرار الذي يعـد قراراً حدياً
بـالنـسبـة له وللـجهـات السـياسـية
ـان األخــرى كـونه خــرج من الــبـر
لـــكــنـه لم يـــخـــرج من الـــعــمـــلـــيــة
ـان الـسـيـاسـيـة فــرغم تـركه لـلـبـر
الـذي حلـله الـبعض بـإفـتعـال أزمة
حـادة إال أن الـصدر شـخـصـية ذو
قـــرارات مــتــعــددة وغـــيــرثــابــتــة
خـــــاصــــــة وأنـــــهـــــا حتـت طـــــقس
سـيـاسي لـكـن احلـقيـقـة تـقـول أنه
يــتــحــكـم في قــاعــدة جــمــاهــيــريـة
الي وهذه احلقيقة هي نقطة با
ـعقـول أن قـوياً الـقـوة ومن غيـر ا
يـنــســحب من مـعــركــة إال وكـان له

حكمة أو مغزى من ذلك.
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مــثل كـل مــرة نــتــســـاءل من يــدفع
ـواطن.. فـاألزمات كل الـثمن? إنه ا
حـ تـشـتـد عـليـه من احملـتمل أن
يـثـبت زعـيم الـتـيـار الـصـدري على
مـــوقــفه أويــتـــراجع عــنـه بــتــدخل
ســــيـــــاسي لــــعـــــبــــور اخلالفــــات
وتــشــكــيل حــكــومـة ثــنــائــيــة لـكي
اليـحـدث إنقـسـام شيـعي بـالنـسـبة
لــلــبــعض مـن جــانب ومن جــانب
آخــر فـإن الــتــخــوف حــاضـراً من
ـرة خـلق مـعـارضـة أخـرى وهـذه ا
شـــعـــبـــيــــة بـــجـــانب الـــصـــدر أو
إنسـحاب بـعض القـوى على أثره
ويـعـتـقـد مـراقـبـون أن اإلنـسـحـاب
ان ـتعـدد سيـؤدي إلى حل البـر ا
لــــــكن هـــــذا لـن يـــــحــــــدث حـــــسب
الـــدســـتــور إال بـــطـــلب من رئـــيس
اجلــمـــهــوريــة  أو احلـــكــومــة إلى
مجلس النواب أو موافقة األغلبية
329 نائباً عـلى حله وتوقيع طلب
من 110 عــــــضـــــــواً عـــــــلـى األقل
ـان أو حـلـه قـضـيـتـان لـكن فـالـبـر
ـان الـقـضـيـة األهم مــايـقـدمه الـبـر
بـــرئـــيــسـه ونـــائـــبــيـه وأعـــضــاءه
واجنــــازات رئـــــيـس احلــــكـــــومــــة

اجلديد. 
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ا كـلكم راع وكلكم مـسؤول عن رعيـته كنا ننـتظر قـرارات  رحيمة تـنتشـلنا 
نـحن فيه فالتحديات كانت كثيـرة تدني الدراسة وأمراض وأوبئة  لم يشهدها
عـصر وساسة مشغول بحصصهم ومكـاسبهم كنا ضحية يا سيادة الوزير
عـلومات ـواد طويلـة ومتـخمة بـا وطـلبنـا منك يـومان ب إمـتحـان وآخر  ألن ا
ـا كان ـتـفـوقـات الـتي طـا والـوقت لم يـسـعـفـنـا. نـحـدثك نـحن مـجـمـوعـة من ا
الـرهان عـليـنا سـنكـول من أوائل البـلد والـيوم كل مـنا بـسبب ضـيق الوقت ال
أكـثر إضطررنـا لتأجيل مـادة وبذلك خسـرنا الدرجة الـتي عولنـا عليهـا كثيرا
فـنحن من عوائل حالها غير مـيسور وليس هناك من يتكـفل بدراستنا بكليات
أهـلـيـة  وإن لم تـشمـلـنـا بـعـطـفك سـتـنـتـهي مـسـيـرة تـفـوق عـلى مـدى األعوام
ا طـرزت لوحات ـتمـيزات وصـورنا طـا ا تـصدرنـا قوائم ا الـسابـقة التـي طا
ا دارس الى كلـيات لم ترقـى لطمـوحنا وطـموح أستـاذتنا الـتي طا إعالنـات ا

وثقوا بنا . 
وجـهة نظر وطلب ياسيادة الوزير الـدرجة هي مكافئة لعدم الرسوب ونحن لم

نرسب وال بنيتنا ذلك لذلك نطلب منك التفاتة أبوية ورحمة
نح درجة عـدم الرسوب لتكن لك بصمة  أن تـشملنا 
في مـســيـرتـنــا الـدراســيـة ال نــنـسـاهــا طـول الــعـمـر
ويـجزيك الـله خـيرا عـمـا منـحـتنـا من أمل وكـلـنا ثـقة
سـتـكون لك وقـفـة يردهـا الـله لك بـألف موقف. نـيـابة
عن حــشـد كــبــيـر من طــالــبـات الــســادس اإلعـدادي

األحيائي .

كم كـنت اتمـنى لو انـني اعيش كـما يـعيش الـسيـاسيـون في بلـدي.ثقـة مطـلقة
بالنفس وقدرة على عدم االنزعاج من اي فاجعة تقع.

ومـنذ ثـمانـيـة عشـر عـاما ونـحن نصـارع شـتى انواع احملن.نـسـحق كابـرياء
فــيــقـوم الــسـيــاسي بــدور تـمــثـيــلي مــثل اعالن احلـداد او اســتــقـبــال اهـالي
الضـحـايـا وتنـتـهي القـضـية.يـقـلب الـسيـاسي صـفحـة عـقـله ليـسـتقـبل حـدثا
ا صنعت ساء حـيث اقوم بالتـفكيـر  آخـر.وال يبقى في ذاكـرته شيء.وفي ا
ومـــا فــعــلـت واحــاول ان اعــرف اين اخـــطــأت وقــصـــرت اتــســاءل ان كــان
الــســيــاسي يــقــوم بــغــربــلــة يــومه واظن جــازمــا انه م ان يــضع رأسه عــلى
الـوسادة حـتى يغط في نـوم عمـيق.انه مرتـاح البـال والضـميـر انه بارع جدا
في ضـبط هيجان انفعاله.لذلك هو يريد ان يـبقى متماسكا وعليه ان يضحك
في الـيـوم التـالي بـعـد اي حـادث ارهابي مع ضـيف يـزوره في قـصـره. لست

من هذا النوع.
انـا اعاني واحـزن لو شـاهدت حوادث يـذهب ضحـيتـها ابـرياء ذنـبهم الـوحيد
كـان. احزن الى درجـة انني اهـرب من متـابعـة االخبار انـهم ولدوا في هـذا ا
لـيحمل الفيس خـبرا محزنـا ال مفر من معرفـته. اشعر في احيـان كثيرة انني
انـفعل بسـبب هذا الـغبـاء السيـاسي الذي يـحيط بـنا.فوضى شـاملـة وفقدان
الي شـعور باالنـتماء.لـذا انا ادعو اللـه ان يعطيـني مقدارا مـحددا من البالدة
فـاتصرف مثل اي مسؤول. تقع حادثة يقتل فـيها العشرات فابتسم.ويقصف
لـوحة مـكان سـياحي فـال اكثـرث وتمـوت اراضي الوطن بـسـبب العـطش وا

وانا اتصارع من اجل منصب رئيس اجلمهورية.
تزداد حاالت االنتحار فال افكر فيها النني مشغول بلعبة السياسة.

اريـد من الـله ان يـعـطـيـني نـعـمــة الـبالدة الـتي حتـمـيـني من ارتـفـاع الـضـغط
والسكر والصداع.

واطن في هذا البلد وبفضل الـبالدة افضل صفات ا
ـسـكـرات ابـدا.حـ الـبالدة ال يـلـجــأ االنـسـان الى ا
ــآلسي اكــون بــلــيـدا اســكــر بال نــقــود اجتــاهل ا

سؤول. والقلق واصل الى مرتبة ا
انا انتظر نعمة الله التي حرمت منها.
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ال نذيع سراً اذا قلنا :

ـاطــاً عـديـدة وأطـواراً مـخــتـلـفـة لــسـلـوك الـنـاس وتــعـامالتـهم مع إنّ هـنـاك أ
األحداث واالشخاص .

-2-
هناك الكر والى جانبه البخيل اللئيم ...

رهف والى جانبـهم النرجسيون االنانيون وهـناك أصحاب احلس االنساني ا
الـذين تنحـصر اهـتمامـاتهم بـذواتهم وال تـتعداهـا االّ الى مَنْ يَمُتُ لـهم بنسب

أو سبب ..!!
عرفـة والثقافة الى جانب من يلهث الى إشباع سكون بحب العلم وا وهـناك ا

ادية احملمومة دون سواها . رغباته ا
وهكذا تتباين الطبائع وتتخالف السمات .
-3-

وقـد وردت عن االمـام الـبـاقــر مـحـمـد بن عـلي (عــلـيـهـمـا الـسالم) روايـة ذات
ـفيـد استـذكارها دالالت اجـتماعـية واخالقـية وانـسانـية لـهااهـميـة بالـغة من ا

هنا :
روي عنه (ع) انه قال :

" انّ لـله عباداً ميـام يعـيشون ويعـيش الناس في أكـنافهم  وَهُم مـثل القَطْر
أينما وقع نفع .

وانّ لله عباداً مالع  يعيشون وال يعيش الناس في أكنافهم 
وهم في عبادِهِ مثل اجلراد ال يقع على شيء االّ أتى عليه .

-4-
) وهم ـيام ـسافـات الطويـلة ح قـدّم لنا (ا لـقد اختـصر االمام الـباقر (ع ا
يـشـبـهـون الـغـيث في آثــاره فـهـو يـحـيي االرض بـعـد مـوتـهـا في اشـارة الى
لـكون في مـضمـار البـذل والعـطاء واالغـاثة اولـئك الطـيبـ الذين وظـفوا مـا 

واالعانة للضعفاء والفقراء ومَنْ احتاج اليهم لتخطي أزماته ومشكالته 
) فــهم كــاجلــراد الـذي ال يُــبــقْي وال يَــذَر والـذي يــفــتك بــالـزرع ـالعـ أمـا (ا

والضرع والبشر .
-5-

وهـنـا البُـدَّ من وقـفـة مع الـذات الخـتـبــارهـا  ومـعـرفـة مـوقـعـهـا احلـقـيـقي مِنَ
الع )? يام ) ام هي من ( ا تضادين هل هي مِنَ (ا الفريق ا

ومن الـطـبـيــعي جـداً انْ يـربـأ االطـيــاب بـأنـفُـسِـهِـم من االنـخـراط في صـفـوف
العـ الذين يـنـفر مـنهم الـنـاس لسـوء طـبائـعهـم واعمـالهم ويـلـعونـنـهم لعـناً ا

لعنون في الدنيا واآلخرة . وهم ا وبيالً 
وهـذا يـقتـضـيـهم ان يـتـسمـوا بـسـمـات الـسمـاحـة واحلـنـان وانْ يـبادروا الى

ه من خدمات في مجال النفع االنساني . تقد ما يقدرون على تقد
-6-

) فبمـقدوره أنْ يـتخذ ـيامـ رء قـد نال شرف االنـضواء الى (ا واذا لم يـكن ا
) ذلك انَّ الع الـقرار احلـاسم لالنـتقـال الى خـندقـهم والـبراءة من خـنـدق (ا
الـبـاب مــفـتــوح أمـامَهُ لــتالفي االخـطــاء الـتي ارتــكـبـهــا في ظلّ غــيـاب الـوعي

راقبة الدقيقة للنفس . وا
قبلـ عليه ببـالغ الترحاب ) االعضاء اجلـدد ا يـام وهـكذا يستـقبل نادي (ا

والتقدير .
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) من ـالعـ ـاليـ مـن الـعــراقــيــ حتتَ خَط الــفــقــر يـثــبتُ انَّ (ا انّ وقـوع ا
السلطوي في العراق اجلديد هم وراء هذه االنتكاسة 

وانّهم نهبوا ثروات البالد وأرهقوا العباد وكانوا أضرّ من اجلراد .
-8-

ـا هم فيه ليس مسـؤولية احلكومـة وحدها انها وانـتشال الفقـراء والضعفاء 
ُش ان ينسى مـسؤولياتنا جمـيعا كُلٌّ حسب وسعه وطاقته وامـكاناتِه ومن ا

األخ اخـوته اجلـيـاع وينـام عـلى وسـادة من حريـر فـيـما
ـرهـق يـؤرق الـبؤس اخـوانه الـعاطـلـ عن الـعمل وا

عاناة. من شدة وطأة ا
ـسـاعـدة ُـســارعـ  ــيـامـ ا طـوبى لـكـل الـطـيـبـ ا

كروب ستضعف وا اخوانهم الفقراء وا
ثوبات وأرفع الدرجات. ولهم من الله أعظم ا
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(أ ف ب) - قــــتل شـــخص { الـــربـــاط
وأصـــــيب آخـــــر امس فـي حـــــريق في
ـغـرب حـيث إقـلـيم تــاونـات بـشـمــال ا
تـشـتـعل بـؤر نـيـران مـجـددا بـعـد أيام
على احـتواء احلرائـق وفق ما أفادت
الــســلــطــات احملــلــيــة.والــضــحــيــتـان
مـتـطـوّعـان كـانـا يـشاركـان فـي إخـماد
حــــريق في إحــــدى غـــابــــات اإلقــــلـــيم
الـقــريب من فـاس ومــكـنــاس عـلى مـا
أوضــحت مــصــادر مــحــلــيــة لــوكــالــة
فـــــرانس بـــــرس.ونــــقـل اجلـــــريح إلى
ــــســـتــــشـــفى وهــــو لـــيـس في حـــال ا
اخلـطــر.وسـعـت أجـهــزة اإلطـفــاء لـيل
اإلثــنـــ الــثالثـــاء لــلـــســيــطـــرة عــلى
احلـريـق بـعــد تـأمــ سالمــة عـدد من
الــــقـــرويــــ بـــحـــسـب الـــســــلـــطـــات
نطقة على احمللية.وأتت النيران في ا
ـــــنــــاطق حــــوالى  33هــــكـــــتــــار من ا
احلـرجيـة.واشـتـعـلت الـنـيـران مـجددا
بدرجـات مـتـفـاوتـة في عـدة بؤر خالل
ـغرب ـاضـيـة في شـمـال ا الـساعـات ا
وال ســيــمـــا في إقــلــيـم الــعــرائش إلى
جنـوب طنـجة الذي سـبق واجتـاحته
مؤخـرا حـرائق غـابـات عنـيـفـة أوقعت
ـغــرب إطالق بـرنـامج قـتـيال.يــعـتـزم ا
العادة تشجـير نحو  9آالف هكتار من
الــغــابــات الـتـي أتت عــلــيــهـا حــرائق
ملكة وفق ما اندلعت مؤخرا شمال ا
أعـلـنت احلـكـومــة اجلـمـعـة في خـطـة
ـزارعـ وإعادة تتـضـمن أيـضا دعم ا
بنـاء بيـوت متـضـررة.تتـضمن اخلـطة
ـباني التي حلقت علنـة أيضا دعم ا ا
بـهـا أضـرار وإعـادة إحـيـاء األنـشـطـة
اشـية والـنحل في الزراعـية وتـربيـة ا
ناطق القريـبة.ورصدت لهـا ميزانية ا
تــنــاهـز  290مــلــيـون درهـم (نــحـو 28
ـقـارنـة مـلـيـون دوالر).وعـلى سـبـيل ا
انـــــدلع  285حــــريــــقــــا بــــ كــــانــــون
الثاني/ينـاير وأيلول/سـبتمبر 2021
أتت عـلى  2782 هـكـتــارا من األحـراج
وخصوصا في منطـقة الريف اجلبلية
(شمال).وأوضح سعيد شكري اخلبير
ـــغــربي أن هـــذه احلــرائق الــبـــيــئي ا
نــاجــمــة إلـى حــد بــعــيــد عن أســبــاب
ناخي" بشرية غير أن "واقع الـتغير ا
ـغرب سـاهم في تـأجـيجـهـا.ويـشـهـد ا
في الـسـنـوات األخـيـرة اندالع حـرائق
غـابـات خالل الـصـيف بـسـبب ارتـفـاع

ــمـلـكـة درجـات احلـرارة. وتــتـعـرض ا
وجـة حر شـديد منـذ بضـعة أسـابـيع 
تـفاقم مـوسـمـا جـافا وإجـهـادا مـائـيا

ناخية. بسبب التقلبات ا
وأعلنت سـلطـات كراتشي أكـبر مـدينة
في بـاكـسـتـان حـالـة طـوار مـنـاخـيـة
االثـنـ مع اسـتـمـرار هـطـول األمـطـار
ـــتــــرافـــقـــة مـع الـــريـــاح الـــغــــزيـــرة ا
ــوســمــيــة مـا أدى إلـى إغــراق عـدد ا
كبيـر من منازلـها وطرقـاتها. ورغم أن
وسمية األمطار الناجمـة عن الرياح ا
الـتي تـهب من حـزيـران/يـونـيـو حـتى
ايـلـول/سـبـتـمــبـر تـعـد أسـاسـيـة لـري
احملـاصـيل وجتـديـد مـيـاه الـبـحـيـرات
والسدود في جميع أنحاء شبه القارة
الهـنـديـة اال انهـا جتـلب أيـضا مـعـها
الكوارث كل عـام. وتأتي باكـستان في
ـرتــبـة الـثــامـنـة في قــائـمـة الــبـلـدان ا
األكثـر تـعرضـا لـلـطقس احلـاد الـناجت
ــنـاخي وفـق مـنــظــمـة عن الــتـغــيــر ا
"غيـرووتش" البـيئـية غـير احلـكومـية.
وأعلـنت حكـومة الـسنـد االثنـ عطـلة
رسـمـيـة في كـراتشـي وحـيدر أبـاد في
مـحـاولـة لـتـجـنب خـطـر الـفـيـضـانات
نخـفضة الـتي تتعرض نـاطق ا لكن ا
مـنـذ أســابـيع ألمـطــار غـزيـرة حتـولت
الى مــنـاطق مــنــكـوبــة. وحــذر سـردار
سارفراز مدير مـكتب األرصاد اجلوية
ـتـوقع هـطول في بـاكـسـتان أنـه "من ا
ـزيـد من األمـطـار في كـراتـشي حـتى ا
يــوم غـد". وقــالت الــهــيــئـة الــوطــنــيـة
إلدارة الـكوارث إن  312شـخـصـا عـلى
األقل لقوا حتفهم منذ حزيران/يونيو
نـتـيــجـة هـذه األمـطــار. وفي كـراتـشي
تعـرض شـخـصان عـلى األقل لـلـصعق
بــالـكــهــربــاء االثــنـ بــســبب ســقـوط
خطوط الكهربـاء في الشوارع الغارقة
ــيـاه وهـذا يــعـد من أبــرز أسـبـاب بـا
ــديـــنــة خـالل مــوسم الــوفـــيـــات في ا
األمطـار. كـما عـطلت األمـطـار الغـزيرة
رحالت الــــطـــيــــران والـــقــــطـــارات في
ــديــنـة الــضــخــمــة الــتي يــبـلـغ عـدد ا
سـكـانـها  15مـلـيـون نـسـمـة. وضـربت
البالد أسوأ فيـضانات عام  2010ح
ـــيـــاه مـــا يـــقـــرب من خـــمس غـــطت ا
مـسـاحـة الـبالد مـا أسـفر عـن مـصرع
نـــحــــو ألـــفي شـــخـص وتـــشـــريـــد 20

مليونا.

اضي  كنت بصحبة عصر  االربعاء التاسع والعشرين من حزيران ا
االديب الصديق زهير البدري  

على ساحل البحر االسود 
ح يعانق مدينة سامسون

التركية.
كانت الريح هادئة نوعاً ما .
اذا استعدت ولستُ ادري 
 خاطرة للشاعر الفرنسي

ستاندل.
وجاء في مقدمتها :

رأيت الصخور عارية كفتاة جميلة.
وجَ يضربها كأنه لص ورأيت ا

يستدرجها الى كهف بعيد.
لكن االديب الفلسطيني الراحل
غسان كنفاني يعبر عن عشق

االرض بقوله :
كانت رائحة االرض  كرائحة

عروس خرجت لِتَوها من احلمّام.
 في النصّ  استدعى خيال الشاعر

رأة وجمالها وعطرها. طيف ا

بغداد
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رأيي قـانوني بشـأن شكوى الـنائب الذي يـطلب فيه إجـراء التحـقيق األصولي والـشكوى
ضد الـعدوان التـركي العـديد من زمالئـنا من رجال قـانون مـحام حـقوقـي يتـسرعون
تلقي في مواقع التواصل االجتماعي اليتاخر في إلبداء الرأي في هكـذا دعاوى بحيث ا
ـوضـوع ويـوافـقك الـرأي وهـذا جـهـل بـالـقـانـون بـرأيي اخلـاص وبـهـذا إبـداء رأيـيه فـي ا
قـدمـة من قـبل أحد اخلـصـوص نـود أن نبـ وجـهة نـظـرنـا القـانـونيـة بـشـأن الشـكـوى ا
الـنواب .اإلختصـاص اإلقليمي لـقانون العقـوبات العراقي مـصطلح ال اعتـقد يوجد زميل
ادة ٦ من قـانون العقوبات كان ) ا مادرسه بكليـات القانون (تطـبيق القانون من حـيث ا
الـعراقي رقم 111 لـسـنة 1969 تسـري احـكام قـانـون الـعقـوبـات العـراقي عـلى جـميع
ـرتكـبة في الـعراق اذا وقع فـيه فعل ة ا اجلرائم الـتي ترتـكب في العـراق وتعـتـبر اجلـر
ـكـونة لـهـا او اذا حتـققت فـيه نـتـيـجتـهـا او كـان يراد ان تـتـحـقق فيه. وفي من االفعـال ا
ة وقعت كلـها او بعضها في جميع االحوال يـسري القانون على كل مـن ساهم في جر
العراق ولو كـانت مساهمته في اخلارج سواء اكان فاعال ام شريكا.يشمل االختصاص
ا في ذلك االقـليمي للـعراق اراضي اجلمهـورية العراقـية وكل مكان يـخضع لسيـادتها 
ـياه االقـليـميـة والفـضاء اجلـوي الذي يـعلـوها وكـذلك االراضي االجـنبـية الـتي يحـتلـها ا
اجليش العراقـي بالنسبـة الى اجلرائم التي تمس سالمة اجلـيش او مصاحله. وتخضع
الـسفن والـطائـرات العـراقيـة الختـصاص اجلـمهـورية الـعراقـية االقـليمـي اينـما وجدت.ال
يـسري هذا القـانون على اجلـرائم التي ترتكب عـلى م سفـينة اجنـبية في مـيناء عراقي
ة امن االقـليم او كان اجلـاني او اجملنى عليه ياه االقـليميـة اال اذا مست اجلر او في ا
ـعـونــة من الـسـلـطـات الـعـراقـيـة وكـذلك ال يـسـري هـذا الـقـانـون عـلى عـراقـيـا او طـلـبت ا
اجلرائم التي ترتـكب في طائرة اجنبية في اقليم العراق اجلوي اال اذا حطت في العراق
ـة او مـست امـنه او كـان اجلـاني او اجملـنى عـلـيـه عراقـيـا او طـلـبت بـعـد ارتـكـاب اجلـر
ادة 11من قانـون العقوبات والتي تنص عونة مـن السلطات العراقية.#البعض يحتج با ا
ـتـمـتـع [ال يـسـري هـذا الـقـانـون عـلى اجلـرائم الـتي تـقع في الـعـراق من االشـخـاص ا

ـقتـضى االتـفاقـيات الـدوليـة او القـانون الـدولي او القـانون الـداخلي] بـحصـانة مـقررة 
ـمنوحة باعتـبار رئيـس تركيا يـتمتـع بحصـانة وهذا احـتاج غير قـانوني الن احلـصانة ا
لالشخـاص تأتي ثـمارها عـندمـا يكون الـشخص داخل اقـليم الـدولة مانـحة احلـصانة ال

ان يكون خارجها .
كـونة لـها قـد وقعت داخل االقـليم الـعراقي ـة ونتـائجـها واالفعـال ا ـا ان اجلر وبذلك 
ة الن فـيكـون قانـون العـقوبات الـعراقي هـو النـافذ دون الـنظر لـشخـصيـة مرتـكب اجلر
ســيـادة اقــلــيم الـعــراق اولى من شــخــصـيــة اجملــرم لـذلك
ة الـقضـاء العـراقي هو اخملـتص بـالتـحقـيق في هذه اجلـر
وبـلـحاظ هـذا الـسبب تـكـون الشـكـوى اصولـيـة من الـناحـية
وضـوعـية.حتـيـة وتـقديـر لـلنـائب هـادي حسن الـشـكلـيـة و ا

مريهج الذي قدم الشكوى 
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أحد أكثر االسئـلة شيوعا في الـلقاءات التلفـزيونية واإلذاعيـة أو في البرامج احلية التي
تـنـقـل صـورا حلـيـاة الـنــاس الـيـومـيــة من الـشـارع  وقـد إعــتـاد مـقـدمــوا هـذه الـبـرامج
ـسه  طرح هذا الـسؤال بكل بـساطة ـتحدث من  ايكـرفون بطـريقة تـمنع ا مـسك بـا ا

واسترخاء وتلقائية ولم يخطر في بالهم مدى صعوبة اإلجابة عليه !!  
كن حـصرهـا ماب مشـاعر اإلنـسان وإن بـدت بسـيطة وواضـحة في اغـلب االحيـان و
متد ماب احلال قوسي الفرح واحلزن  لـكننا لو حاولنا استعراض الطيف الواسع ا
ـكن اخـتصـارها بـكلـمة او سـميـات التي ال سـنكـون امام بـحـر هائل من الـتفـاصيـل وا
ـشـاعر مـابـ الـضـفـتـ تـكون عـبـارة حتـاكي سـؤال : شـنـو شعـورك !! حـ تـخـتـلط ا
ـستحـيل وتسقط الـكلمات اإلجابة آو محـاولة الوصف عـند حدود ا
واحلــروف في قـاع عـمــيق من اجلـفــاف والـصـمـت !! في غـمـرة
شـاعر اخملـتـلطـة التي تـشـبه أمواج الـبحـر في حـركتـها دون ا
سكـون  وحـ يـأتـيك سـؤال شـنو شـعـورك  لن يـكـون هـناك
إجابـة أبلغ من : دمـعتي بـطرف الـع  بس أرمش أتـطيح !!

صباح سعيد ويوم جميل 

واشنطن
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اقـتــضى حــضـوركـم إلى مـديــريـة
بـلـديـة الـعمـارة لـغـرض احلـصول
عـلى إجـازة بـناء لـلـعـقار تـسـلسل
(٢/١٢/٨١٩٩/مــــغـــــربــــة) كـــــونه
مـناصـفة بـينـنا وخالل فـترة ( ٣٠
يــوم) من تــاريخ نــشـر اإلعالن في
اجلـريـدة وبعـكسه يـتم السـير في
إجــراءات احلــصــول عــلى إجــازة
الـــبــــنــــاء ويـــســــقط حــــقــــكم  في

االعتراض مستقبال"
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اقــتـضى حــضـوركم إلـى صـنـدوق
اإلسـكـان فـرع مـيـسـان كوني أروم
احلـصول عـلى قرض بـناء لـلعـقار
تــسـلــسل (٢/١٢/٨١٩٩/مــغــربـة)
كـونه منـاصفـة بيـننـا وخالل فترة
(٣٠ يـوم) من تــاريخ نـشـر اإلعالن
في اجلـريدة وبـعكـسه يـتم السـير
فـي إجـــــراءات احلــــصـــــول عـــــلى
القـرض من صندوق اإلسـكان فرع
مــــيـــســــان ويــــســـقـط حـــقــــكم في
االعــتــراض مــســتــقــبال"               
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عمل. أستند الى قانون بيع وااليجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا
تعـلن جلـنـة الـبيع وااليـجـار الـثـانيـة في مـيـسـان عن اجراء مـزايـدة عـلـنيـة بـيع االنـقاض
بـينة تفاصيلها أدناه وخالل مدة (٣٠) يوم تبدأ من اليوم رقم (٢٧٢/٩) السالم ا للعقار ا
زايـدة مراجـعة سكـرتيـر اللـجنة في الـتالي لنـشر االعالن فـعلى الـراغبـ باالشتـراك في ا

احملافظة لالطالع على التفاصيل .
قدرة وصل قبض من قسم  مستصحب معهم الـتأمينات القانونية البـالغة ٢٠% القيمة ا
زايـد الساعة العـاشرة صباحا ستمسـكات الرسميـة وستجري ا حسـابات احملافظة مـع ا
زايدة في اليوم زايدة عطلة رسمية فتكون ا في مبنى مـحافظة ميسان واذا صادف يوم ا

صاريف االخرى. زايدة اجور النشر وا الذي يلية ويتحمل من ترسو علية ا
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ساحةرقم العقار ت ا
م٢

الحظات ا النوع

١٢٧٢/٩----

باب رئيسي (خشب) عدد١

باب حديد / عدد٢

باب خشب / عدد٥

شباك / عدد٨

حديد (شيلمان)

طابوق

موقع
العقار

السالم

بلغالسعر ا
 كتابتا

٥٠٠٠

٥٠٠٠

٥٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٫٠٠٠

١٥٠٫٠٠٠

٥٠٠٠

١٠٠٠٠

٢٥٠٠٠

١٦٠٠٠

٢٠٠٫٠٠

١٥٠٫٠٠٠

اجملموع الكلي
٤٠٦ ٠٠٠

اربعمائة وستة
الف دينار

بغداد
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ـصادف 20تـمـوز طـال قصف عـثـمـاني ارواح مـصـيف زاخو في في يـوم االربعـاء ا
صـيف لـلتـرفيـه عن الذات وقـضاء محـافـظة دهـوك شـمال الـعراق ,ارواح قـصـدت ا
اوقات عـسل(مرة)بـصحـبة االهل واالصـحاب واالبـناء,لتـقضـي نحـبهـا  وهي تـبحث
ــوت.ارواح غـادرت ســقم احلـيــاة الى رحـمــة الـرحـمن ,فال عن احلـيــاة بـ اكـوام ا
معـنى لالمان اال بـ يدي اخلالق جل وعال ,فهـناك ملـتقى االرواح دون اخلوف من
رصاص يحرمـها لذة اللقاء.اطـفال ونساء وشبـاب جل ماكانوا يتـمنوه قضاء اوقات
جمـيلـة بعـيداً عن ضـغوطـات احليـاة وارتفـاع درجات احلـرارة في بغـداد التي غدت
ـرصـاد ليـطفيء جـهـنم االرض بزقـومهـا وحـطب نارهـا.لكـن الغـدر العـثـماني كـان با
شمـوع سومـر ويزهق ارواح احـفاد اشـور ملـبسـهم ثيـاب السـواد قاصـفا ارواحهم
ــلـكـوت وهـم في عـقـر دارهـم وعـلى ارضـهـم ارض الـسـواد.لــتـتـطــايـر االرواح الى ا
اً على ارواح باالمس كانت االعلى تاركة خلفها صرخات وويالت وهالهل تصرخ ا
مغـردة واليوم بـ احضـان اللحـد. عباس ,عريس الـرافدين  الـذي ترك زوجـته التي
لم يـكـتب لـها الـقـدر قضـاء ايـام من الـعسل ,فـكان عـلـيـها جـبـرا وقـسرا ان تـتـجرع
عسـلهـا علقـماً ويـغادر عريـسهـا حيـاتها قـبل ان يغـرسوامـعا  بذور احلب في ارض

العائلة. 
ـوت لم يطل الـعـريس عـباس ,ارواح عـراقـيـة وقعت ضـحـيـة غـدر تـركي بـدم بارد وا
دون اي ردة فـعـل من حـكــام الـبــلـد الــذين اكــتـفــوا  بـاالســتـنــكـار ومــا اكـثــر الـذين
استنكـروا وما ابرد استنكارهم!!!!وان كان عريس اليوم هو الضحية فعرسان الغد
هم الضحـايا االكثر واالكـثروما عـلى (الكاظمي ) اال االسـتنكار,فاسـتنكاره سـيعيد
عباس لى بيت الزوجية والطفل الى حظن امه واالب الى ايتامه.!!!! فيا ايها الشعب
الـعـراقي الـعـظـيم ,يـا ابـنــاء االمـة الـعـربـيـة اخلــالـدة اشـبـعـوا اســتـنـكـاراً واضـربـوا
الصـدور على ارواح هدرت بـدم بارد وستـهدر بدم ابرد,اضيـئوا الشـموع وزغردوا
خـلف جنـازة عـبـاس وشـيـعـوه الى جنـة اخلـلـد ورشـوه بـالورد والـعـطـور واسـتـعدوا
ـوت  القـادمة دون ان يـتـكلف (اشـباه الـرجـال)بقـول كلـمة حق لـلـكثـير من اعـراس ا

جتاه الشعب الذي اتى بهم من احلضيض الى اخلضراء .
وت لم الـرحمة لـشهداء االمس,الرحـمة لشـهداء اليوم,الرحـمة لشـهداء الغد,فـحبل ا

دوداً وكل يوم سيقتل عريس على ارض االحزان. يزل 
رحم الله امواتنا وغفر لهم,ورحم الله من لو كان بيننا اليوم الفاق
 الـتـرك عـلـى صـواريخ تـغـدوا بــهم هـبـاءً مـنــثـورا فال يـبـقى
مــنـهـم اال الـتــراب.كــمــا افـاق الــيــهــود في يــوم عـلـى تـسع
صواريخ الـزمتهم الصمت امام هـول القائد.رحم الله ايام

 العز في ارض الرافدين ورحم الله روحك يامقدام.
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ـا بعد االطـماع الـتوسـعيـة حق مشـروع لأل القـوية الـتي يصل طـموحـها 
حدودها  حيث تتحول األ الضعيفة لتابع مطيع

"حدودك يـا إسـرائـيل مابـ الـفرات والـنـيل" لـعله اكـثـر من شـعار شـعـبوي
فـكـيـان حـديث نسـبـيًـا في تـاريخ الـدول اصـبح يـشـكل خطـرًا حـقـيـقـيًـا على
اعرق البـلدان واقدمها بالد ماب النهرين حضارة االنسان األول وأول من
سن القوانـ وخط سطور الـكتابة وأيـضًا ارض النـيل بال الفراعـنه معجزة

وايقونة التاريخ
اليوم احلديث في الكواليس السياسية عن تطبيع العراق مع إسرائيل  وان
ظـاهر السيـاسية التي طـفت على السطح كـؤتمر كردسـتان  ليست بعض ا
ــا يـدور في الــعـمق من تــشـبــيك عالقــات وعـقـد اال إشــارة بـســيـطــة جـدًا 

وهة.  صفقات ونشاطات 
الهالل اإليراني 

الهالل الشـيعي او الهالل اإليراني الذي يشكل العـراق فيه محورًا فيصلياً
 لبلد ذو طموح توسعي.

ثل لـها ـتواجـدة عسـكـريًا وسـيـاسيًـا واقتـصـاديا في الـعـراق ال  فإيـران ا
العـراق مجرد جوار جغـرافي وعمق امني واستـراتيجي انه اعمق من ذلك

بكثير.
فالعراق هـو قلب ايران وعـمقها الـعقائـدي  من يسيطـر على العـراق يتحكم
رجع العقائدي بايران  فـاتصال طهران بالنجف اتصال االبـنة بامها انه ا
للثـورة والنظـام اإليراني فهل تـتخيل ان تـصبح العـراق صديقًـا لعدو ايران

اإلسرائيلي!
هـذا االشـتـبـاك  اإليراني  –اإلسـرائـيـلي عـلى اهم مـنـاطق الـنـفـوذ اإليراني
يظهر واضـحًا وسط التجاذبات واالتهامات السـياسية العراقية ب فصائل

التيارات السياسية .
حيث تتـكرر تهم التطبيع والتنسيق مع إسرائيل وزيارتها وتمر دون هزات
كـبـيـرة فمـجـرد تـكـرار االتـهـامـات تـعـمل عـلى تـهـيـئـة الـرأي الـعـام لعـالقات

سياسية مستقبلية مع إسرائيل  فيبدو االمر عاديًا ومنطقياً. 
ا لوبي فهناك حركة تطبيع ناعمة تتشكل في دهاليز السياسة العراقية ور
إسـرائيل -عـراقي ولـعل قانـون جتـر التـطـبيع مـاهـو اال نتـيـجة  تـؤكد ان
ـكن وقفه فـجاء الـقانـون كمـعاجلة هـذا التـشكل الـناعم بـلغ قوته ولم يـعد 
عاجلـة رادعة لكن من يـضمن ان يكـون فعال رادعًا ويـطبق ? بل من يضمن

ان ال يلغى اصالً!?
lO D « n Ë

هل تـستـطـيع ايران وقف الـتـطبـيع في الـعراق! وهي صـاحـبة الـنـفوذ هـناك?
لكن قبل هـذا لو كانت ايـران فعلًـا مسيـطرة على الـعراق فكيـف استطاعت

إسرائيل النفوذ وإيجاد شركاء !!
ال ننـسى ان اقوى رجال ايران احلاج قـاسم سليمـاني قتل في العراق في

عملية دقيقة للموساد والقوات االمريكية  مطلع العام 2020
ـوسـاد يـخـتـرق ايران نـفـسـهـا وايـران هي من تـعلـن عن هذا لـكن ان كان ا
وساذ فـهل من الصعب اختـراق العراق! حيث االختراق وتـفكيك شبـكات ا

ال سيادة وال دولة وال استقرار!
عاش الـعراق عقدين حلد االن تتالحق علـيه سلطات االحتالل واالستغالل 
وعـدم وجود من أمـريـكـا الى ايـران واالن تـدخل إسـرائـيل بـشـكل مـبـاشـر 
الدولـة القـويـة عسـكـريًا وأمـنيـاً ومـخابـراتيـاً سـبب رئيـسي في بـقاء الـعراق

ساحة مكشوفة  ومطمع سهل.
سـتـكـون إسرائـيل غـبـية ان لم تـسـتـغل انكـشـاف العـراق وسـهـولة جتـنـيد
كبار رجـاله فهو عـمق استراجتي مهم بـسبب موقـعه اجلغرافي  وثرواته
وقـدرته على تـشكـيل القرار الـعربي فـهو لـيس دولة هامـشيـة حتى في اشد
شـروع الـعـراقي الـصـلب هـو جزء مـراحل ضـعـفه. اضف ان عـدم وجـود ا
ـشـروع الـعربي ـشـروع العـربي اجلـامع مع ان الـواضح ان ا من ضـيـاع ا
الـيوم هـو التـسابق عـلى التـطـبيع مع إسـرائيل  وهـنا تـشكل دولـة االمارات

نطقة ب العرب وإسرائيل  حلقة وصل في ا
لكـن تطـبـيع اإلمارات والـبـحـرين ليس ذو قـيـمة كـبـيـرة في خارطـة الـصراع
الـعـربي مع إسـرائـيل  وال يـشـكل فـرقًـا  بـعكـس احلـال مع الـعراق لـيس
ـجـرد خـروجه عـلى احليـاد  فـيـما فـقط في حال تـطـبـيع الـعراق بل حـتى 
ـوحـد والـدولة يـخص الـقـضـية الـفـلـسـطـيـنـيـة.وحل عـودة الـعـراق الـقـوي ا
ـركـزيـة صـعـبـة االخــتـراقـات  سـيـبـقى صــراع الـهالل اإليـراني والـنـجـمـة ا

رحلة العراقية. الصهيونية احدى عناوين ا
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وإضــعــاف ثــقـــة اجملــتــمع الــدولي
بــنــفــسـه يــصــبح إرهـــابًــا دولــيًــا
خـــصـــوصًـــا حـــ يـــكـــون عـــابـــرًا
لــلــحــدود وتــلك مــعــادلــة طــرديّـة
خـصـوصًـا صـلـة الـعـنف بـاإلرهـاب
من جـهـة وصلـة الـعـنف بالـتـطرّف

والتعصّب من جهة أخرى.
WOM Ë 5 «u

وحتـاسب الـقـوان الـوطـنـيـة على
اســتــخـــدام الــعــنف خــارج نــطــاق
الـدولة والـقـضاء في حـ تـخضع
مساءلة مرتكبي اإلرهاب واإلرهاب
الــدولـي إلى الــقــوانــ الــوطــنــيــة
ـا فـيهـا ارتـكاب والـدولـيـة أيضًـا 
جــرائـم ضــدّ اإلنــســانـــيــة وجــرائم
اإلبادة اجلماعـية وجرائم احلروب
وتــهـديــد الــسـلم واألمـن الـدولــيـ
ـتـلك ـة الـعـدوان.والـعـنف  وجـر
ـا يحتويه من قدرة على الـتدمير 
قوّة وغـلـظة. وأصل كـلمـة عنف في
Violence? الـــلــغــة اإلنــكـــلــيــزيــة
Violen- جاءت من اللغة اللّاتينيّة

فردة تعني "قسوة"  ?tiaوهذه ا
أو "شـدّة" أو "إكـراه" أو "إجـبـار" أو
"قــســر" وكـلّــهــا مــعــاني تــدلّ عـلى
"الـقـوّة".ويـسـتـهـدف الـعـنف إحلاق
األذى اجلسدي أو النفسي باآلخر
فإن بعض مرتكـبيه يعدّه مشروعًا
بـــزعم امـــتالك احلـــقـــيــقـــة وادعــاء
األفـضـلـيـات والدفـاع عن الـعـقـيدة

والفضاضة.
لــيس هــذا فــحــسب بـل أن الــلــغـة
ــكن أن تــســتــخــدم بــحــدّ ذاتــهــا 
عنـفيًا فالـكلمة لـها عالقة بـالفكرة
والـفـكـرة لـهــا عالقـة بـالـسـلـوك أي
ـمارسـة وإذا كانت الـلـغة عـنفـيّة ا
فـإنـهـا انـعـكـاس لـلـفـكـرة الـتي يـتم
مـارسة وهـو ما الـتعـبيـر عنـها بـا
عـاصر بـحثه فـيلـسوف الـلّاعـنف ا

الصديق جان ماري مولر. 
الــعــنـف هــو اســتـــعــمـــال "الــقــوّة"
إلحلـاق األذى بـاألشـخـاص بـشـكل
ــا يـخلّ ـمــتـلــكـات  خـاص أو بــا
بـاحلــريّـة الــشـخــصـيــة واحلـريّـات
الـعـامــة. أمّـا الـلّـاعــنف فـهـو الءان
حـسب الـدكـتـور ولــيـد صـلـيـبي ال
لــعـنف الـذات وال لــعـنف اآلخـرين
واللّاعنف وحده يـستطيع مواجهة

طغيان الذات وتلك ميزة كبرى. 
والـعـنف هــو نـتـاج الــتـطـرّف فـكلّ
عــنـيـف هـو مــتــطـرّف بــالــضـرورة
والـــتـــطـــرّف ابـن الـــتـــعـــصّب وكلّ
مـتــطـرّف هـو مـتـعـصّب ولـيس كلّ
مـتــعـصّب هــو مـتـطــرّف ولـكن إذا
انـتـقل التـعـصّب إلى الـسـلوك ومن
الـتـفـكيـر إلى الـتـنفـيـذ صار تـطـرّفًا
ــمــارســة يــصــبح عــنــفًــا وعــنــد ا
والعنف إذا ضرب عشـوائيًا يصير
إرهـابًـا وحـ يـسـتـهـدف إضـعاف
ثــقـــة اجملــتـــمع والــفـــرد بــالـــدولــة

ــــرأة وضـــدّ الـــطـــفـل والـــعـــنف ا
التربوي والعنف األسري وغيرها
ـا فيـهـا عنف من أنـواع العـنف 

التكنولوجيا.
وحــسب إريك فــايل الــفــيــلــسـوف
ـــاني الـــذي درس في فـــرنـــســا األ
وحصل على جـنسيّتـها وكان ضدّ
الـعـنف والـوثـوقـيّـة الـدوغـمـائـيـة
فــإن "الـــوجه اآلخـــر لــلـــحقّ لــيس

الباطل بل العنف".
وبـالرجـوع إلى قامـوس أكسـفورد
اإلنكـليـزي فثمّـة عالقة بـ العنف
واسـتـخـدامه وبـ االنـتـهـاك فكلّ
ما يدلّ على االنتهـاك فيزيولوجيًا
أم نـفـسـيًـا أم لـفـظـيًـا يـندرج حتت
مــفـــهــوم الـــعــنف مـــثل انـــتــهــاك
احلـــــرمــــات واالعـــــتـــــداء وخــــرق
ــقـــدّســات الــقـــانــون وتـــدنــيـس ا
ــعــامــلـة الــســيــئـة  واخلــشــنـة وا
وإحلــــــــــاق األذى اجلـــــــــــســــــــــدي

ألــهـمــني كــتـاب "أنــثـروبــولـوجــيـا
الـعـنف والـصـراع" حملـرّريـه بـيـتـنا
أي شميدت و أنغـو دبليو شرودر
ـقـالـة حيث الخـتـيـار عـنوان هـذه ا
بحث عن معنى العنف في الهويّة
فـــفـي الـــتـــنـــقـــيــــبـــات الـــلـــغـــويـــة
ـصــطـلــحـيّــة مـاذا والــتـدقــيـقــات ا
يعـني العـنف? وبالـتالـي االستدالل
عــلى الــلّــاعــنف  نــقــيـضـه وضـدّه.
وهناك أنواع متعدّدة ومختلفة من
الـــعـــنـف; مـــثل الـــعــــنف الـــفـــردي
والعنف اجلماعي والعنف الديني
ذهبي والطائفي وكذلك العنف وا
الــقـــومـي والـــعــنـــصـــري واإلثـــني
والـــلــغـــوي والـــعـــنـف اجلـــســدي
ـــعــنـــوي والــلـــفــظي والـــعــنف وا
األيــديـولـوجي والــعـنف دفـاعًـا عن
الـنـفس والـعـنف احلـكـومي بـاسم
الــدولـة والــقــانـون والــعــنف ضـدّ
الــدولـة والــقــانـون والــعــنف ضـدّ

وهــــــو مـــــــا يـــــــبــــــرّر لـــــــبـــــــعض
األيــديـــولــوجـــيــات الـــشــمـــولــيــة
ــارســـته ضــدّ اآلخـــر اخلــصم

اخملتلف العدو وهكذا. 
وإذا كــانت اجملـتـمـعـات الـبـشـريـة
تـطـوّرت من صـيـغـتـهـا الـبـدائـيـة
حــــــيث الــــــقـــــوّة والــــــعـــــنـف إلى
تــشـكـيالت الـدولـة احلـديـثـة الـتي
ـنـظّم واحـتـكـار تــمـارس الـعـنف ا
الـــــــسالح وحـق اســــــتـــــــخــــــدامه
ــشـروعــيّـة الــقــانـونــيــة بـاسم بــا
ســلـــطــة الــدولــة ضــدّ اخلــارجــ
عــلـيــهـا. وهــو عـنف "مــبـرّر" غــيـر
ــــنـــفــــلت مـن عـــقــــاله الــــعــــنف ا
خـصــوصًـا حـ يــرتـبط بــقـواعـد
تـربـويّـة "بـيـداغـوجـيـة" بـاعـتـباره
عــنــفًــا مــشـروعًــا لــتــطــبـيـق حـكم
الــقــانـون وهــو مــا نــطــلق عــلـيه
ـشـروعــيّـة الـقـانــونـيّـة في إطـار ا
مـؤسـسـات تـشـريـعـيـة وقـضـائـية
وتـنفـيذيـة يقـرّها اجملـتمع بـهدف
الـــدفـــاع عـــنه ضـــدّ أي انـــتـــهـــاك
يـــــســــتــــهــــدف أفـــــراده وســــلــــمه
اجملـتــمـعي لــكن الــدولـة أحــيـانًـا
تــضـخّم ذاتــهـا وتــعـطي نــفـســهـا
ـــارســة الــعـــنف ضــدّ احلق في 
ــــعــــارضـــ خــــصــــومــــهــــا مـن ا
لــســلــطــتــهـــا أو الــذين يــســعــون
لـلـتــغـيـيـر فـتــحـاول إلـصـاق تـهم
بـاخملـتـلـفـ سـواء فـيـمـا يـتـعـلّق
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بــالــهــويّــة الــوطــنــيــة الــعــامّــة أو
الهـويّات الفرعـية قومـية كانت أم
ديــنـيــة أم لـغــويّـة أم ســيـاســيـة –
اجتـماعية فـما بالك حـ تتداخل
الـهـويّـات الـقـومـيـة أو الـديـنـية أو
الـلــغـويـة الـتـي يـشـعـر بــهـا الـفـرد
ارتــبــاطًــا مـع مــجــمــوعــة بــشــريـة
مـــحــدّدة تــشــعــر بـــالــشــعــور ذاته
وبالـرابـطـة احلـقـوقيـة الـهـويّـاتـية
التي جتمعها.وهكذا يخرج العنف
ـــشــروع أحــيــانًــا عـن وظــيــفــته ا
ويـتــحـوّل إلى عــنف ضـدّ الــهـويّـة
حلسـاب هويّات غـالبة بـزعم أنها
هويّـات كبـرى أو لهـا األفضـلية أو
الـــزعم بـــامـــتـالكـــهـــا احلـــقـــيـــقــة.
وبــالـطــبع يــخــتـلف الــعــنف الـذي
تــــمــــارسـه الــــدولــــة عـن الــــعــــنف
ــنــاهض لــهــا جلــهــة الــوســائل ا
ـسـتـخدمـة واألهـداف والـغـايات ا
ـــــارس عـــــلـى الـــــرغم مـن أن من 
الــعـنـف بـاسـم الــدولـة ســواء عن
ا هو طريق الـتعـذيب أو غيـره إ
يـنــتــهك حق اإلنـســان في احلــيـاة
والــــعــــيش بــــسـالم ودون خـــوف
ولــــــعلّ وجـــــهـه اآلخـــــر الــــــعـــــنف
األيـديـولـوجي أو الـعـقـائـدي الـذي
تـمـارسـه مـجـمـوعـات سـيـاسـية أو
إرهــابــيــة لــتـحــقــيـق مــصــاحلــهـا
وتطبيق عقيـدتها كما هي القاعدة

وداعش وأخواتهما.

الـسعودية بـلدا منبوذا ; وإحـالة محمد
بن ســلــمــان الـى احملــكــمــة اجلــنــائــيـة
ـــســؤولــيــتـه ; عن  مــقــتل الـــصــحــفي
الـسـعودي جـمـال خاشـقـجي عام ٢٠١٨
في الـقنـصليـة السـعودية بـاسطـنبول 
إال ان تـداعيات احلرب فـي اوكرنيا وما
رافـــقـــهــا من عـــقـــوبــات عـــلى روســـيــا
والـــنــــقص الـــكـــبــــيـــر في الـــصـــادرات
الـروسـيـة من الـنـفط والـغـاز الـى الدول
سـاهـمت بـشـكل رئـيـسي الى الـغـربـيـة 
تــنـازل  الـرئـيس االمــريـكي عن مـواقـفه
ـــتــــشـــنـــجـــة اجتــــاه الـــســـعـــوديـــة  ا
واســـتـــعــــادة فـــتح االبـــواب مـــعـــهـــا 
وزيــــارتــــهــــا عــــلى مــــضـض ; من اجل
تــعــويض الــنــقص احلـاصـل في سـوق
ـيــة  هــذا بـاإلضــافـة الى الــنـفـط الـعــا
تزايد واخلطر الذي اصبحت التهديد ا
ايـران تشكله على الكـيان الصهيوني و
ـنطقـة الغنـية بالـنفط والغاز ;من دول ا
خالل زيــادة  قـدراتـهـا الــعـسـكـريـة  في
ـسيـرة والـصواريخ مـجـال الـطائـرات ا
الـــبــالــســـتــيه  وتـــصــريـــحــات بــعض
مـسـؤولـيـهـا عن امـتـالكـهـا االمـكـانـيات
والـقدرة على صنـاعة االسلحـة النووية
ــا دفع بـالـرئــيس االمـريـكـي مـرغـمـا
لــزيـارة الـسـعـوديــة وحـضـوره مـؤتـمـر
من اجـل تشكيل حتالف الـقمة في جدة 
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بــرعـايـتـهــا يـضم دول الـشـرق األوسط
ـؤتــمـر الــعــربـيــة احلـاضــرة في هــذا ا
والــكــيــان الــصـهــيــوني  ( نــاتــو شـرق
اوسـطي ) ;  يأخـذ على عـاتقه مـواجهة
ايـران وخـوض "حرب وكـالـة" نيـابة عن
تـحدة االمـريكـيـة  للـتتـفرغ الـواليـات ا
في مــواجـهـة  أعـدائـهـا االسـاسـيـ   (
الـــصـــ وروســيـــا )  وكـــذلك ضـــمــان
حتـقـيق  امن الـكـيـان الـصـهيـوني  من
ــشـــروع الــتـــحــالف خالل رعـــايـــتــهـــا 
الـعـسـكـري والـشـراكـة االقـتـصـاديـة مع
ـنطقـة  والتاثيـر على روسيا في دول ا
تعاظم حـربها ضد اوكرانيا ونفوذها ا
خــصــوصــا بــعــد فـي الــشــرق األوسط 
تـصـاعد وتـيرة تـعاونـها االسـتراتـيجي
مـع ايران فـي عـدد من الـقـضايـا  ; وفي
وان هذا مـقـدمـتهـا الـقـضـية الـسـوريـة 
الـتـعاون  قـد يفـضي الى حتجـيم الدور
ـنــطـقـة احلـيـويـة االمــريـكي  في هـذه ا
كـمـا جـاء في الــتي لن تـتـنــازل عـنـهــا  
تــصـريح الـرئـيس االمــريـكي بـايـدن في
نـهاية مؤتمر القمـة بالسعودية;  عندما
قــال:  "لن نــتـخــلى عن الــشـرق األوسط
ولن نـــتــرك فــراغًــا تــمــلــؤه الــصــ أو
اســــمـــحـــوا لي أن روســــيـــا أو إيـــران 
أخــتـتـم بـتــلـخــيص كل هــذا في جـمــلـة
تـحدة ملتـزمة ببناء واحـدة: الواليات ا
ـنطقة بالشراكة مـستقبل إيجابي في ا
مـعكم جـميـعًا ولن تـغادر". عـمومـا فقد
ؤتـمر دون ان حتـقق واشنطن انـفض ا
واقــتــصــر االمــر عـلـى زيـادة اهــدافــهــا
طــفـيـفـة في الـصــادرات الـسـعـوديـة من
ـــعــدل ثالث ماليـــ بــرمــيل الـــنــفط 

ــبــدع (عـلى حــد قــولـهم) ; وســتــعـمل ا
بـقوة على محاربـة من يقاطع  اسرائيل
او يـرفع شـعار مـعـاداة السـامـية "  بال
شـك فــإن كل هــذا الــدعم جــاء  من اجل
ؤثر في كـسب ود اللوبي الـصهيـوني ا
ــــتــــحـــدة االمــــريـــكــــيـــة  الــــواليـــات ا
واحلـــصـــول عــلى تـــأيـــيــده  لـــلـــحــزب
ـقراطي االمـريـكي في االنـتخـابات الـد
الـتـشريـعيـة  باخلـريف الـقادم . تـضمن
ايــضــا مـــنــهج زيــارة الــرئــيس بــايــدن
لالراضـي الفلـسطـينـية احملـتلـة ايضا ;
زيــارة رئـيس الـســلـطـة الـفــلـسـطــيـنـيـة
محمود عباس  حيث كانت تصريحاته
مــحــبــطــة لــلــفــلــســطــيــنــيــ وبــاهــته
وضـعيفة; فقد اكد الرئيس بايدن على :
ـتـواصل حلل " دعــمه الـطـويل االمـد وا
ـكن الــدولـتــ ولــلـتــقـدم نــحــو واقع 
االسـرائيـليـ والفـلسـطيـنيـ على حد
سـواء من العيش بـسالم ;وان واشنطن
عــلى اســتــعــداد لــلــعــمل مع اســرائــيل
صـلحة والـسلـطة الفـلسطـينـية ودول ا
ــنـطـقـة لــتـحـقـيق هـذا االقــلـيـمـيـة في ا
الـــــهــــدف  واكــــد  ايـــــضــــا الـــــتــــزامه
ـــبــادرات الـــتي تـــعــزز االقـــتـــصــاد بـــا
الــــفـــلــــســــطـــيــــني وحتــــســـ حــــيـــاة
الحظ هــنــا ان "   ا الــفــلـــســطــيــنــيــ
الــرئـيس االمــريـكي لـم يـتـطــرق الى مـا
ـــارسه الـــصـــهــايـــنـــة ضـــد الــشـــعب
الـفـلسـطـيني  من حـصـار واعمـال عنف
وقـتل  وبنـاء للـمسـتوطـنات في الـضفة
ا ساهم في اضعاف موقفه الغربية ; 
خـالل حــضـــوره مـــؤتـــمـــر قــمـــة "االمن
والـتـنمـية" في الـسـعوديـة حيث حـضر
ـاضي اجتمـاع قمة االمن يـوم السبت ا
والـتــنـمـيـة في الـسـعـوديـة ; وقـد ابـدى
الـسـعـوديـون عـدم االهـتـمـام بـحـضوره
ـؤتـمـر ;مــنـذ حلـظـة وصـوله الى هــذا ا
الى مـطـار جـدة ;فقـد كـان في استـقـباله
امـير جدة ; وحتى طريـقة استقباله من
قـبل ولي  الـعـهـد الـسـعـودي مـحـمد بن
ستوى الذي شهدته سلمان  لم تكن با
الـسعودية على مدار سنوات طويلة في
بـينما كان اسـتقبال الـرؤساء االمريكان
اسـتـقـبـال بـاقي الـقـادة الـذيـن حـضروا
هــــذه الـــقــــمـــة مـن قـــبـل ولي الـــعــــهـــد
ـــطـــار  شـــخـــصـــيــا الـــســـعـــودي في ا
بــتــرحــيب عـالـي ووديـة كــبــيـرة  ; وان
ســبب الــبــرود في اســتـقــبــال الــرئـيس
االمـريكي بـايدن ; يـعود الى االنـتقادات
و الــتـهـديـدات الـتي وجــهـهـا  الـرئـيس
االمــــريــــكـي بــــايــــدن  خالل حــــمــــلــــته
االنـتخـابية وبـعد انـتخابه  بـأن بجعل

فـي ظل تــداعــيــات احلــرب الــروســيـة -
ـية االوكـرانـيـة ومـا افـرزته من أزمـة عـا
فـي امـدادات الـطـاقـة ( الـنـفط والـغـاز) 
إضافة الى التراكمات وأزمـة في الغذاء 
الـسـلبـية  جلـائحـة  كوفـيد  ? 19وأزمـة
ـيــة  فـقـد شـهـد ـنــاخي الـعـا الــتـغـيـر ا
ــــاضي الــــشــــرق األوسط االســــبــــوع  ا

اجتماع للقمة . 
 أحـدهما في السعـودية اطلق عليه اسم
;"قـمة االمن والتـنميـة" ;ضم دول مجلس
الــتـعــاون اخلـلــيـجي ; وكل مـن الـعـراق
ومـــصــر واالردن ; بـــحــضــور الـــرئــيس
االمـريـكي بـايـدن ; الـذي سبـقـهـا بـزيارة
لـلكيان الصهيـوني ولقاءه بقادته معربا
عن اهـتـمـامه بأمن الـكـيـان الصـهـيوني;
ومــؤكـدا عــلى : "احلـفــاظ عـلى الــتـفـوق
وااللـتزام (الـثابت الـعـسكـري إلسرائـيل 
ـقدس) باحلـفاظ على قـدرة  اسرائيل وا
لـردع اعدائـها  وااللـتزام بـعدم الـسماح
اليـران مـطـلقـا بـامتالك الـسالح الـنووي
;وان واشــنــطن مــســتــعــدة الســتــخــدام
جـمـيع قدراتـها لـضمـان هـذه النـتيـجة 
والـتـزام واشـنـطن بـالـعـمل مع الـشـركاء
ـواجــهــة  اي عــدوان ايــراني االخــريـن 
ــزعــزعــة لالســتــقــرار في واألنــشــطـــة ا
ــبـــاشــرة من قــبل اســـرائــيل   ســواء ا
ـنظمات ايـران ; او من خالل وكالئها وا
ــرتـبــطـة بــهـا كــحـزب الـلـه و مـنــظـمـة ا
حـــمــاس  وحـــركــة اجلـــهــاد االسالمي 
ـالي الســرائـيل وكــذلك دعم واشــنـطـن ا
وبـقوة وتنفيذ مذكرة التفاهم التاريخية
الـبالغة ٣٨ مـليار دوالر  وتقـد مايلزم
ــعـــاجلـــة الــتـــهـــديــدات مـن دعم مــالـي 
إضـافـة الى الـتزامـهـا بـتـقد اجلـديـدة 
مــسـاعـدة دفـاعـيـة صــاروخـيـة اضـافـيـة
كمـا حصل في تـتـجاوز مـذكرة الـتفـاهم 
الـــهـــجـــمـــات االخـــيـــرة حلــمـــاس عـــلى
االراضـي احملـــــتــــــلـــــة فـي ايـــــار ٢٠٢١
ــهـا مــبـلغ مــلـيــار دوالر اضـافي وتــقـد
ــنــظــومــات الــدفـاع كــتــمــويل اضــافـي 
ـتحدة الـصاروخي  والـتزام الـواليات ا
ــواصــلـــة جــهــودهــا في بــنــاء نــظــام
اقـلـيـمي قـوي يـضـمن تـعـمـيق الـعالقات
بـــ اســـرائـــيـل وجـــمـــيع شـــركـــائـــهـــا
االقــلـيـمـيــ ; والـدفع بـاجتــاه الـتـكـامل
االقـليـمي لهـا مع مرور الـوقت ;وتوسيع
ـزيـد من الـدول دائـرة الــسالم لـتـشـمل ا
الـــعــــربـــيـــة واالسـالمـــيـــة"   وقـــد اكـــد
االمـــريـــكـــان خالل لـــقــاءاتـــهم فـي هــذه
الــزيـــارة لــلــكــيــان الـــصــهــيــوني :"بــأن
واشـنـطن   تفـخـر بالـوقـوف  الى جانب
قراطيـة  وشعبها الـدولة اليهوديـة الد

سـوريا .اما فـيما يخص اوكـرانيا  فإن
اليـران مصلحة استـراتيجية في احلرب
في االوكـرانية من خالل دعمها لروسيا 
الــوقت الـذي تـقـوم فـيه تــركـيـا بـتـزويـد
سيرة الهجومية اوكرانيا بالطائرات  ا
 بــنــفـس الــوقت الــذي حتــتــفظ كال من
ايـران وتـركـيـا بـتـنـسـيق امـني مـشـترك
بـــشــأن امن حـــدودهــمــا من نـــشــاطــات
ــــســـلــــحــــة الـــكــــرديـــة اجلــــمـــاعــــات ا

ومشاريعها االنفصالية
وتـؤكـد بـعض الـتقـاريـر  ان االجـتـماع
شـهد تـنسـيقـا بصدد اذربـيجـان الغـنية
بـــالـــنــفـط والــغـــاز ; واجملـــاورة اليــران
ــــوقع وروســــيــــا  والــــتي تــــمــــتــــاز 
اذ انهـا تـقع على جـيـوسيـاسي حـيـوي 
مــفـتــرق الـطــرق بـ أوروبــا الـشــرقـيـة
فقد اصبحت تشكل حتديا وغـرب آسيا 
النــهـا قـادرة  عـلى ان لــروسـيـا وايـران 
تــلـعـب دورا كـبــيـرا في الــتــعـويض عن
الـــنــــقص احلـــاصل فـي ســـوق الـــنـــفط
ي  و تـزويـد اوربا بـحـاجـتـها من الـعـا
الـنـفط والغـاز عن طريـق تركـيا  كـبديل
عـن الـنــفط والــغــاز الـروسي  الســيــمـا
وانـهـا تــعـتـبـر حـلـيـفـا لـلـغـرب وحتـظى
بــالــدعم االمــريــكي -الــغــربي والــتـركي
كمـا ان اجـتـماع الـقـمة الـثالثـية ايـضـا 
في طـهران ناقش ضرورة اتباع سياسة
تـدريجية  باسـتخدام عمالت اخرى بدال
عن الـدوالر في التعامالت الـتجارية ب
هــذه الـبـلـدان . وبـنــاء عـلى مـا جـاء في
كن الـبـيـان اخلـتـامي لـلمـجـتـمـعـ   
الـقــول ان االجـتـمـاع اكـد عـلى مـحـاربـة
اجلــــمــــاعــــات واحلـــركــــات الــــكــــرديـــة
وثـني تــركـيـا عن عـزمـهـا االنــفـصـالـيـة 
ـهاجـمة شمـال سوريا  وطـمئنـتها في
ــنــاطق شـمــال ســوريـا عــدم الــسـمــاح 
ـقراطية ـدعومة من قـوات سوريا الد ا
الــكـرديـة في مـســاعـيـهـا االنــفـصـالـيـة 
ـناطق الـكرديـة االخرى بـاالضـافة الى ا
ـنـطـقة ومـنـهـا شمـال الـعراق ; من في ا
خـالل الـتعـاون بـ هـذه الـدول الـثالث.
ــلــفــات في حـــ  تــبــقى الــقــضــايــا وا
االخـرى مـتـأرجـحـة بـ ايـران وروسـيـا
من جهة وتركيا من اجلهة االخرى  الن
ــصـالح الـتـركـيــة كـأحـد اعـضـاء دول ا
حــلف الـنــاتـو الــفـاعــلـ ; تـتــقـاطع وال
شتركـة ب روسيا صـالح ا تـتفق مع ا

وايران 
ان اخلالصـــة االســتـــراتــيـــجــيـــة لــهــذا
الــــتـــنــــافس فـي الـــشــــرق االوسط  في
ـثل  صـراع بــ االمـريـكـان حــقـيـقــته 
والــروس عـلى مـنـطــقـة الـشـرق االوسط
ـكانة اجليـوستراتيجـية احليوية ذات ا
الـتي والــثــروات الـنــفــطـيــة الــهـائــلــة 
صادر اخرى ـكن التعـويض عنهـا  ال
ـصدر الـرئـيسي لـيـبقى الـنـفط والغـاز ا
لــــلـــطـــاقــــة في الــــعـــالم لــــعـــقــــدين من
الـزمن.تبقى منطقة الشرق االوسط على
فـوهة البركان الذي  قـد يصبح انفجاره
وشـيكا  ألنه كمـا قيل : عنـدما تتصارع
ــوت  ...والــله الــفــيــلــة فــإن الــعــشب 

ستعان . ا

الرئيسية في هذه القمة .
اعــقب اجـتـمــاع الـقـمـة في الــسـعـوديـة

اجتماع  قمة طهران الثالثية 
اضي فـقد استضافت طهران الثالثاء ا
قـمـة ثالثـيـة اكـدت فيه انـهـا تـركـز على
جـــمــعت الـــرئــيس االزمـــة الــســـوريــة 
االيــراني رئــيــسـي بــنـظــيــره الــروسي
بـــوتن والـــرئــيـس الــتـــركي اوردغــان 
وتــعـتـبـر قـمــة طـهـران اول لـقـاء ثالثي
عـلى مستـوى الرؤساء مـنذ عام ٢٠١٩
ضـمـن اطـار مـشـروع "اسـتـانه لـلـسالم"
شتعل الـرامي النهاء النزاع الـسوري ا
دون بـارقة امل مـنـذ احدى عـشـر سنـة 
تــنـــهي مــعــانــاة ســوريــا من احلــرب 
ويـنـعـقـد هذا االجـتـمـاع في ظل تـهـديد
الـرئيس الـتركي بشن  عـملـية عسـكرية
والـذي يجـابه حتفـظات شـمال سـوريا 
مـن روسيـا وايـران  حـيـث اكـد الـبـيان
اخلـتـامي  لـهـذه الـقـمـة الـثالثـيـة  عـلى
تــصـمـيم الـدول الـثـالث عـلى مـواصـلـة
التعاون :  "للقضاء على اإلرهابي في

سوريا".
وأعـــربـت الـــدول الـــثالث في الـــبـــيـــان
اخلـتامي للمؤتمر  عن تـصميمها "على
مـواصـلـة تعـاونـهـا الـقائم لـلـقـضاء في
طاف على األفراد واجملموعات نـهاية ا
اإلرهــــابــــيـــــة" "ورفض كل احملــــاوالت
خلـلق وقـائع جـديـدة على األرض حتت
ــا يـشـمل ذريــعـة مـكــافـحـة اإلرهـاب 
مـبادرات احلكم الـذاتي غير القـانونية
والـــتــصــمـــيم عــلى الـــوقــوف في وجه
األجـندات االنفصالية الهادفة لتقويض
سـيادة ووحـدة أراضي سوريـا إضافة
الـى تـــهـــديــــد األمن الـــقــــومي لـــلـــدول
اجملــاورة"  اال أن األسـبـاب احلـقـيـقـيـة
لـلقمـة تبدو أكـثر تعـقيدا  من الـتنسيق
بــــشــــأن ســــوريــــا فــــعـــلـى الــــرغم من
االخــتـالفــات بــ الــدول الــثالث حــول
وطـمـوحـات هــدف كل دولـة في سـوريـا
كل مـــنــهــا  في زيـــادة نــفــوذهــا وفــقــا
فـقد اجـتـمع قادة ـصـاحلـها اخلـاصـة 
الـــدول الــثالث عــلى مـــايــبــدو من اجل
هــــدف  مـــشــــتـــرك يــــســـعـى  من خالل
الـتـنسـيق والـتعـاون بـينـهم  لـتحـقيق
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ـشاريع اجليوسياسية االوسع لهذه وا
بـغـيـة افـشـال مـشـروع  هـيـمـنـة الـدول 
ـتحـدة االمريكـية وحـلفـائها الـواليات ا
عــلى مـنـطـقـة الــشـرق االوسط وقـلـبـهـا
الـعـراق  ومنـطـقة شـرق اوربـا وقلـبـها
اوكـــرانــيـــا  وفــيـــمـــا يــخص الـــشــرق
فــإن ســوريـــا تــتــلـــقى دعــمــا االوسـط 
مــقــابل واضــحـــا من روســيــا وايــران 
سـيـطـرتـهمـا عـلى الـكـثـير من االراضي
الــســوريـــة ; ولــديــهــمــا قــواعــد بــريــة
وبــحــريـة في فــيـهــا  في الــوقت الـذي
حتـكم فيه  تركيـا سيطرتهـا على مدينة
وتـــقـــدم الــدعم ادلـب شــمـــال ســـوريــا 
لـــلــفــصــائـل  الــتي تــعـــمل ضــد قــوات
لـكـبح ـقـراطـيــة الـكـرديـة  ســوريـا الـد
جـمـاح نشـاط االكـراد على حـدودها مع

يـومــيـا اضـافـيـة غـيــر قـابـلـة لـلـزيـادة 
والتي اعتبرها العديد من اخلبراء انها
ـتفاقمـة  لسوق النفط التـلبي احلاجة ا
يـة  وايـضا فـقـد كان مـوقف قادة الـعـا
ـتماسك دول الـشرق االوسط الـعربـية ا
شروع ـوحد سـببـا مهـما في فـشل ا وا
االمــريــكي  من خالل  تــأكــيـدهـم  عـلى
عــدم مــوافــقــتــهم عــلى تــشــكـيـل قـوات
الـنـاتو الـشـرق اوسطـية والـتـحالف مع
الــكــيـان الــصـهــيــوني لــهـذا الــغـرض 
والـتمـسك بحقـوق الشعب الـفلسـطيني
وتـظافـر اجلـهود لـلـعـيش بسالم عـادل 
وضــرورة ابــعــاد لــضـــمــان حــقــوقــهم 
ـــنـــطـــقـــة عـن احلـــروب والـــنـــزاعــات ا
ـسـائل الـعالـقـة بـالـطرق وتـسـويـة كل ا
ـا فـيـهـا تـعـاون ايـران مع الـسـلـمـيـة 
الـوكـالـة الـدولـية لـلـطـاقـة الـذرية وحل
ــلف الـــشــائك من خـالل تــوقــيع هـــذا ا
اتـفاق نووي جديد . بطبيعة احلال فإن
شاركة في هذه  مـوقف الدول العربية ا
الـقمة في رفـضهم بناء حتـالف عسكري
مع الـكيان الصهيونـي  برعاية امريكية
ــا يـســمى (نــاتـو الــشـرق االوسط) و
جــاء  نــتـيــجــة لــسـيــاســات ومــشـاريع
تـأرجحة ـتحدة االمـريكـية ا الـواليات ا
والـفـاشـلـة في مـنـطـقـة الـشـرق االوسط
والـكـثـيـر من دول الـعـالم  خـاصـة بـعد
ــدوي من افــغـانــســتـان انــســحـابــهــا ا
وامـتعاض حلفائها في حلف الناتو من
ـهـيـنـة ; وتـأكـيـد طـريـقـة االنـسـحـاب  ا
الـرئيس بـايدن وفـريقه بـعد االنـسحاب
ـتحدة من افـغانـستـان  بأن الـواليات ا
لـن تــتـــدخـل في ضـــمـــان االمن لـــلــدول
الـصديقـة واحلليفـة  وانها سـتنسحب
مـن الــشــرق االوسط بــعـــد ان تــمــكــنت
(وفـقــا لـزعـمـهـا) من حتـقـيق  لإلكـتـفـاء
الـذاتي في مصـادر الطاقـة  إضافة الى
دعـمـها الالمـحـدود للـكيـان الـصهـيوني
عـلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني
كـل ذلك اعــــــطى وأرضـه احملـــــتــــــلـــــة  
نـطقـة وشعـوبها ; انـطبـاعا لـدى دول ا
وكـمــا قـال ان االمــريــكـان ال امــان لـهـم 
صر "حسني صري االسـبق  الـرئيس ا
مـبـارك " والـذي كـان اقرب احلـلـفـاء لهم
ـنــطـقـة عــنـدمــا ايـقن ان االمــريـكـان بــا
انـــفـــضــوا مـن حــولـه  " من يـــتــغـــطى
ـؤكد بـاالمـريـكان يـبـات عريـان" . ومن ا
فــإن الـرئـيس بــايـدن وفـريــقه اصـيـبـوا
بـخيبـة امل كبيـرة وتهاوت طـموحاتهم
ــؤتـمــر  وقـد شــنت وسـائل فـي هـذا ا
االعالم والـصـحف االمـريكـيـة انتـقادات
شـديـدة الـلهـجـة ضـد الرئـيس بـايدن  
ووصـفـت صـحـيـفـة الـواشـنـطن بـوست
االمــريـكـيـة خـيـبـة االمـل الـكـبـيـرة الـتي
حلــقت بـالــرئـيس بـايــدن  : "كـانت هـذه
حلــظــة حــزيــنــة بــالــنــســبــة لــلــرئــيس
األمـريكي بايدن ولن يتالشى عارها في
أي وقـت قــريـب." خالصــة الـــقـــول فــإن
الـرئيس بايدن  فشل في حتقيق أهدافه
فـي مــؤتـــمـــره مـع الــقـــادة الـــعـــرب في
ولـم يــــــــحــــــــظى الــــــــشــــــــرق االوسـط 
ـطـالـبه واهدافه بـاالسـتـجابـة الـكـامـلة 
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تمـر االيام ال بل تمـر السـن أمـام أعينـنا وال نـشعر بـقيـمة تـلك االيام التي
تمـضي ال بل كل عام نحتـفل بزيادة سـنة على أعمـارنا و ال نعلم أنـها سنة
تـسرق من عـمر والـدينا ,مـر عام واربع أشـهر عـلى رحيلـك االبدي يا أمي,
في البـداية دعيـني أخبـركِ يا أمي اني قد تـخرجت واتمـمت دراستي وكنت
سـعـيـدة يومـهـا فـهـو كـان حـلمـنـا أنـا وأنتِ ولـكن يـوم تـخـرجي يـا أمي كان
ا ,حيث كـنت ابحث عنك ب احلضور وكم  تمـنيت أن أتخيل طيفك ولو مؤ
من بـعيـد ظلـلت ابحث عـنكي يـا غالـيتي ,ولـكن لم اكن في عالـم من اخليال
ـر وتـذكـرت يـومـهـا أن رحـلـتك كـانت أبـديـة وال عـودة ـا أنـا في الـواقـع ا ا
نـي أكثـر هو أنك ت كـثيـرا يـا أمي ولكن هل تـعـلمـ مـا كان يـؤ مـنـها و تـأ
لـسـتي هـنا لـتـواسـيـني. أنا أردت أن أكـتب الى شـبـابي الـذي احبـبـته كـثرا
فـلي معكي بهِ أحـلى الذكريات ,وأود أن أعـتذر أوال فكل مـره احتفـلت بعيد
مـيالدي لم االحظ قد سـرقت سنـة من عمركِ أمي ,أود أن أعـتذر يا أمي لم
أكن اتوقـع يوم رحيلك حتى في كوابيسي لم يخطر ذلك على بالي ,أما بعد
فقد أحببت كل يوم من شبابي قضيته معك يا جنتي أنت أعطيتني الكثر يا
ني فـلم يكن لـدي الوقت الكـافي ألعطـيك ولو القـليل أحبك أمي وهذا مـا يؤ
? أشتـاق اليـكِ كثـيرا يـا جـنتي ,أود رؤيـتك كـثيـرا االن ولو أمي هل تـعلـمـ
كــانت لـدقــائق وأن كــان عـلي دفــعــهـا من عــمـري ,أنــا ال أود من أحـد فـهم
ـضي قـدمـا شـعـوري ولـكن أتــمـنى أن يـكف من حـولي عن طـلــبـهم مـني بـا
والنسيان أو مواساتي بقولهم فالن حصل معه هذا وفالن حصل معه ذاك
أو لـو نظـرتي لفالن مـاذا تقـول ,عـفوا ولـكن هـذه ليـست مـواساة فـأنتم ال
تعـلمـون كـيف أشعـر أو كيف سـرق شـبابي الـذي أحبـبـته لوجـود أمي فيه,
ـواسـاة ال تـكـون بــهـذا الـشـكل أنـا أعـلم احلـيــاة لن تـتـوقف عـنـد حـزني فـا
ـواسـاة بـصمت وأحاول االسـتـمـرار ولـكن ال أسـتطـيع الـنـسـيان ,احـيـانا ا
تكـون أفضل أن لم تسـتطع اختـيار كلـماتك بحـذر. أمي بعد رحـليك ال احد
يسـتطيع مواساتي فكلماتهم بكل االحوال مره ليست بحالوة مواساتكِ لي,
ه نبـو حبيبتي أمي كنت أجـلس عند قدميكِ فـتهرعي حلضـني وتقولي (يا 
أله احلـن والدفء فقط حـينها أشـعر باألمان شبـيج) بود وصوتك الذي 
واعرف لـو وقف الـعـالم كـله ضـدي ال يـسـتـطـيع هزمـي فأنـتِ معي ,حـيـنـها
كـانت كل هـمـومي الـتي أثـقـلت كـتـفي وأتعـبـتـني ال تـسـتـطـيع إجـبـاري على

االنحناء أمامها فجنة الله على االرض حتضنني.
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 كيف هو شعوري االن وأنا أتمنى رؤيتك ولو كان طيف أتمنى لثواني رؤية
وجهك اجلـميل يا أمي و ابـتسامـتك التي كانت جتـعلني أشـعر وكأني أملك
الـعالم بكفي ,حيـنها لم أحـتاج للشـرح كثيـرا فأنتِ كنت تـفهمـيني من نظرة
واحـده يـا غـالـيـتـي. رحـلتِ يـا أمي ورحل شـبـابي الـذي أحـبـبـتِه أنتِ مـعي,
رحــلتِ ومـرت االيـام بــصـعـوبـة عــلي من بـعـدك ,رحـلتِ ولم تـعــد ذكـريـاتـنـا
اجلمـيلة كـافيـة لي فأنـا كل يوم أشـتاق وأشتـاق و أشتـاق ومعـرفتي أنك يا
ــنـــزل لن تـــكــوني أمي لـن تــردي عـــلى اتــصـــاالتي أو حـــ الــعـــودة الى ا
بـانتظـاري تؤرقني ,يـا أمي أنا حتى لم أسـتطع وداعك جيـدا أنا حرمت من
رؤية وجـهك اجلـمـيل ألخـر مـره حرمـت من ابتـسـامكِ يـا غـالـية ,حـرمت من
وداعك االخيـر يا أمي. لو كـنت أعلم يا جـنتي أنها سـتكون أخـر مره أقبلك
ا تـركتك يـومها ا تـوقفت لـو كنت أعـلم أن ذلك كان أخـر حضن مـنكِ  بهـا 
ـا تركتك ,رحـلتِ يا لو كـنت أعلم  انـها سـتكون أخـر ابتـسامه عـلى وجهك 
أمي وعـنـد عـودتي لم أجـدكِ رحـلـتي ولم يـعـد هنـاك من يـفـهـمـني أو يـعرف
أآلمي. أمي أحـبك كثيراً فـأنتِ شبابي الـذي أحببـته كثيراً ,كـوني بأمان مع
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ـوضـوع البد الـتـصـريـحـات فـإن هـذا ا
أن يــــحـــسـم من خالل حتــــقـــيـق نـــزيه
شـــفــــاف يـــتـــحـــمـل الـــطـــرف اخملـــطئ
ـسؤولية خاصة إذا كان التركي لكن ا
عـلينا التأكيد أن هناك منظمة ارهابية
مـسـلـحـة يـعـتـبـرهـا الـعـراق واجملـتـمع
الـــــــدولـي وهـي حـــــــزب الــــــــعـــــــمـــــــال
الــكـردســتـاني الــتـركي ?لــهـذا تــطـالب
تـركيـا بشـكل قانـوني مـشروع ومـتكرر
مـنذ عقود بإخراج هـذه اجملموعة لهذا
ســمح نـظـام صـدام لـتــركـيـا بـالـدخـول
لــعـام واحـد من خالل مــذكـرة الـتـفـاهم
لـكن لم يتم الـتجـديد لهـا اال أن القوات
الـتـركـيـة قـررت الـتـجـديـد واالسـتـمـرار
ـان الـتـركي بـحـسب تـفـويض مـن الـبر
?وليس من السلطات العراقية بسبب
عـدم وجـود سلـطـة عراقـيـة رسمـية في
ـنـاطـق الـتي تـتـواجـد فـيـهـا مـنـظـمـة ا
حـزب الـعمـال الكـردسـتانـية وال تـوجد
قـوات عراقـية تسـتطـيع التصـدي لهذه
ـــنــظـــمــة وجتـــبــرهـــا عــلى مـــغــادرة ا
األراضـي الــعـــراقــيـــة وهــذا هـــو جــذر
ـشـكلـة لهـذا على احلـكـومة الـعراقـية ا
والـــقــوى الــســـيــاســيــة ?إخــراج هــذه
ـــنــظـــمــة كـــمـــا  إخــراج مـــنــظـــمــة ا
مـجاهـدي خلق اإليرانـية اإلرهـابية من
األراضـي الــعــراقــيــة وبـــطــلب إيــراني

مـعاجلـة احداث أمنـية كالـتي حصلت
فـي دهوك يـتـم إجـراء حتقـيـق شـفاف
ـــا يــكــون دولـــيــا ومن ثـم تــعــلن ور
نــتـائج الــتـحــقـيق وفي حــال ثـبت أن
الـقصف تركي (متـعمد او خطأ) ?فإن
تــركـيـا مــلـزمـة بــتـقـد اعــتـذار ويـتم
اتـخاذ إجراءات لعدم تكرار مثل هكذا
ستقبل وتـقد تعويضات عـمل في ا
مــجــزيــة لــذوي الــشــهـداء واجلــرحى
وهــــذا مـــا يــــحــــصل بــــالـــضــــبط في

السياقات الدولية.
بــرأيي تــركـيــا لن تـســتــفـيــد من هـذه
الـضـربـة الـعـسـكريـة ألنـهـا سـتـعرض
مـصـاحلـهـا لـلخـطـر اذا  تـأكـيد دور
تـركـيا بـالـقـصف لهـذا هـناك فـرضـية
بـأن من قام بـالعـمل هـو حزب الـعمال
الــكــردســتــاني من أجـل أحــداث أزمـة
بــــ بــــغـــداد وأنــــقــــرة لـــكـن رغم كل

فـي الــبـدء البــد مـن الــقــول أن ســقـوط
شــهـداء عـراقـيـ جــراء الـقـصف عـلى
مــصـيف قـريــة بـرخ الـتــابـعـة لــقـضـاء
زاخـو في مـحـافـظـة دهـوك أمـر مـحزن
ــصـائـب الـتي وفــاجــعـة جــديــدة من ا
يـتـعـرض لـهـا الـعراقـيـون وهـو يُـشـعر
اجلــمـــيع إن أرواحــنــا ال قــيــمــة لــهــا
الـقـصف عـلى مـنتـجع بـرخ الـسـياحي
فـي دهـــوك أحـــدث جـــدالً في الـــعـــراق
الـذي وجه لـتـركـيـا االتـهـامـات رسـمـيا
ــكـن الــقـول إن هــذا الــقــصف ولــكن 
حـــصـل بـــاخلـــطـــأ من االتـــراك إلنـــنـــا
نــتـحـدث عن مـنـطـقــة فـيـهـا حـرب بـ
الـقوات التركية ومنـظمة حزب العمال
الــكــوردسـتــاني الــتـركي ?  pkkلــهـذا
ـكن القـول إن االثنـ هو من تـسبب

في ذلك.
عــمـومــاً في الـســيـاقــات الـدولــيـة فـأن

احلــدود مع تــركــيــا وإيــران ألن هــنـاك
وكـمـا قـلـنـا ارادات داخـلـيـة وخـارجـيـة
سـهـلت من تـقـويـة نـفـوذ حـزب الـعـمال
الــكــردسـتــاني في االراضي الــعـراقــيـة
وأبـرز مثـال على ذلك هـو افشـال اتفاق
سـنـجـار الـذي كـان يـسـتـهـدف سـيـطرة
الــقـوات الـعـراقــيـة عـلى مــنـاطق نـفـوذ
حــزب الــعــمــال.لــهــذا يــجب الــقــول إن
احلـكومـة العراقـية مقـيدة سيـاسيا في
اتــخــاذ مــا يــلــزم جتــاه بــسط ســلــطــة
الــدولـة وإذا لم تُــرفع هـذه الــقـيـود عن
ـقبـلة احلـكـومة الـعراقـية احلـالـية او ا
فال حـــلـــول حـــقـــيــقـــيـــة في مـــعـــاجلــة
االخــتـراق الــتـركي وعــنـاصــر مـنــظـمـة
حـزب الـعـمـال لالراضي الـعـراقـية; إذن
البــد من إعـادة الــتـنــسـيق األمــني بـ

الـعـراق وتركـيـا كمـا حـصل عام 2008
حـينمـا  إجراء التـنسيق بـ القوات
الـعـراقـيـة مـتـمـثـلـة في جـهـاز مـكـافـحة
ـشـاركة اإلرهـاب والـقـوات الـتركـيـة و
قـوات حمـاية إقـليم كـوردستـان العراق
وال صـحـة لـوجـود اتـفـاق عراقـي تركي
سـهل دخول القـوات التركـية باسـتثناء
مـذكرة التفاهم قـبل سقوط نظام صدام
عام  2003بشأن تنسيق األمور االمنية
ـتعـلقة بـحزب العـمال الكـوردستاني ا

التركي.

كـــامـــلــة الـــصالحـــيــة ولـــهـــذا جــاءت
تـــصــريــحـــات فــوريــة من احلـــكــومــة
والـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة رغم أن عـلـيـهـا
الـــتـــأني وحتـــكـــيم الـــعـــقل فـي أزمــة
جـديـدة وتـأجـيل اتـخـاذ اي قـرار بـعد
صدور تقرير اللجنة التحقيقية بشأن
الـقـصف وهـو بكل االحـوال لن يـطول
ــواقف ــا جــاءت هـــذه ا كـــثــيـــرا ور
احلـادة من القوى السياسية للتغطية
عـــلى األزمــة الــســـيــاســيـــة وقــضــيــة
الـتـسـريـبـات الـتي تـسـتـهـدف الـسـيـد
ـالـكي والـغضب الـكـبـيـر على نـوري ا
قـوة اإلطـار الـتـنـسـيـقي لـهـذا جنـحت
الـقـوى الـسـياسـيـة بـدفع الـغضب من
ـسـؤولــة عن هـذه هــشـاشــة الـدولــة ا

الطبقة السياسية إلى تركيا.
وهــنـا البــد من الـقــول إن قـوات حـزب
الــعـمـال الــكـردسـتــاني تـســتـخـدم من
نـطقة أطـراف داخلـية وإقـليـميـة في ا
ــا اســتـغــلت تــركــيـا أيــضــا هـذه ور
ــســلــحــة ودفــعــهــا داخل ــنــظــمــة ا ا
االراضـي الـعـراقــيـة من أجل ســيـطـرة
تركيا على أجزاء من شمالي العراق.
 ولـهذا فاحلل برأيي هو ببسط سلطة
الـــدولــة عـــلى اراضي الـــعــراق كـــافــة
ونــشـر الــقـوات الــعـراقــيـة االحتــاديـة
وقـوات حـمـايـة اإلقـلـيم وضـبط مـثـلث

وهـــــو طـــــلـب مـــــشـــــروع النه مـن حق
طــهـران أن تـطــلب طـرد أي مـجــمـوعـة
مـسلـحة تـستـهدفـها بـحسب الـدستور
الــعـراقي كــونـهـا مــصـنــفـة عــلى أنـهـا
مـنـظـمـة إرهـابـيـة وبـإعـتـراف اجلمـيع
تحدة ?لـهذا فإن ـن فيهم الواليات ا
الــعـراق مـلــزم بـإخـراج حــزب الـعـمـال
الــكــردســتــاني من أراضــيه.واضح أن
احلــكــومــة الــعــراقــيـة تــصــرفت حتت
ضـغط الـرأي العـام الـعراقي ألن هـناك
فـورة عـاطـفيـة وشـعـبيـة مـشـروعة الن
مـن حق الــعـــراقــيــ الـــغــضب لـــقــتل
عـــراقــيـــ أبـــريــاء لـــهـــذا احلــكـــومــة
ــا أن الــطــرف تــصـــرفت كــرد فــعل و
الـتـركي مـازال يـرفـض االتـهـامـات فإن
الــلـجـوء إلى إجـراء الـتــحـقـيق أصـبح

أمرا مهماً. 
 WI  ¡«“≈ UM ≈ ÂuO « WKJA*«

ســيـاسـيــة تـبـدو قــلـقـة وخــائـفـة وهي
تـشعر أن اجملتـمع سيهجم علـيها عند
حـصـول أي خطـأ وهذا راجع ألسـباب
كـــثـــيــرة وبـــرأيي أن الـــقــصـف وقــتل
ـدني رافقه قـلق سياسي من حتول ا
هــذا الـغــضب إلى ثـورة احــتـجــاجـيـة
ضد الطبقة السياسية خاصة في هذه
ر بها العراق واقصد الـظروف التي 
األزمــة الـسـيـاسـيــة وغـيـاب احلـكـومـة
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كـان حضـورا إلدارة الكـهربـاء التي
تـابـعت  عمـلـها بـجـد وهدوء ودون
تـــدخالت مـن اي طـــرف آخـــر وهي
الــــتـي ســـجــــلـت اخلـــطــــوة األولى
الصـحيـحة بتـسمـية اجلهـاز الفني
ــدرب لــؤي صـالح الـذي بــقــيـادة ا
بدوره تولى تـسمية عـناصر اللعب
شاركة واستقطابها من أجل أن وا
تأخـذ دورها في الدفـاع عن الفريق
في مشـاركة لـيست بـالسهـلة طـبعا
وفيما تعلق األمـر بتحقيق النتائج
ـركـز الـعام هـذا مـا كـانت تـريده وا
وتــــوجه بـه  حـــيـث االقـــدام  عــــلى
الـتــعـاقــد مع اجلـهــاز الـفــني الـذي
تــمـــكن مـن ادارة االمــور مـع مــرور
الوقت ومـواجهـة التـحديـات و كان
ـــبـــاريـــات مـــؤثـــرا وتـــفـــاعـل مع ا

وإمكانية حتقيق النتائج .
wJO²J² « V½U'«

وركـز اجلــهـاز الـفـني عـلى اجلـانب
الـتكـتيكـي وجتاوز مـشاكل اخـفاقة
الـبـدايـة  وتـغـيـرت االمـور بـسـرعـة
درب في ظل تـعاون الالعـبـ مع ا
واتـخـاذ إجـراءات سـريـعـة  لـيدخل
ـرحـلـة الـفـاصـلـة بـشـعار الـفـريق ا
التحدي ومعها تغير الكثير بفضل
نـسج الـنـتـائج اإليـجابـيـة والـتـقدم
يـدان قبل ان فـيهـا خارج وداخـل ا
يـــقف مـــتـــحــديـــا اقـــرانه ومـــنـــهــا
اجلــمــاهــيــريـة عــنــدمــا تــعـادل مع
الــشــرطـة بــدون اهــداف وكـذلك مع
الـزوراء وبهـدف تـعـادل مع الوسط
قــبل ان يــحــقق الــفــوز في ثــمــاني
مـــبــاربـــات اي مـــا يــقـــارب ضــعف
نــتـائج الــفــتــرة األولى وهــذا عـمل
جـيــد في حــســابـات الــدوري الـذي
اكـثـر مـا يـأخـذ من الـفـرق مع مرور
ـشـاركـة التـي استـمـر فـيـها فـتـرة ا
الـــفـــريق وزاد تـــألـــقــا دون تـــوقف
واحلصول على النقاط التي دعمت
التـرتيب عـندمـا تقـدم للـثامن وكان
ـنـافـسـات به لوال بـإمـكـانه انـهـاء ا
خـسـارة اخر مـبـاريـات ثالثة ادوار
ليجد نفسه تاسعا بفارق نقطة عن
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ـنتخب الوطني ونادي امانة بغداد برفع االثـقال الرباع علي عمار يسر الوسام احرز العب ا
قامـة حالـيا في اوزبكـستـان بعد ان رفع 172 كـغم متـفوقاً الذهـبي لبطـولة اسـيا للـشبـاب ا

على الرباع االيراني محمد مسعود.
ـسـعـودي هـذا االجناز ومن جـانـبه بـارك رئـيس الـهـيـئـة االدارية لـنـادي امـانـة بـغـداد فالح ا
الكبـير الحتـاد رفع االثقـال والبطـل العراقي كـونه احد ابـناء نـادي االمانة مـتمـياً له مـواصلة
سـعـودي بـاجلـهود حتـقـيق اجنـازات  لرفـع راية الـعـراق في احملـافل الـدوليـة  كـمـا اشـاد ا
ـنـتخب الـكبـيـر الـتي يـقـدمـها احتـاد رفع االثـقـال لـلـبـطل والى مـدربه عـباس يـاسـ مـدرب ا

الوطني ونادي امانة بغداد.
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ــكـــتـب اإلعالمي في أكـــد مـــديـــر ا
ـــبــيـــة الـــوطــنـــيــة الـــلـــجــنـــة األو
الـعراقـية حـسـ علي حـس أن
قـــــــرار االنــــــــســـــــحـــــــاب من دورة
الـتـضـامن اإلسالمي في تـركـيـا لم
ــــا كــــان قــــراراً يــــاتِ جـــــزافــــاً ا
مـــدروســـاً بـــنــــاءً عـــلى االعـــتـــداء
الــــتـــــركي الـــــذي أودى بــــحــــيــــاة

الــعـشــرات من أبــنــاء الــعـراق من
شباب ونساء وأطفال .
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وقـال حسـ في تـصريح صـحفي
ـــبـــيـــة إن رئـــيس الــــلـــجـــنـــة األو
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة رعـد حـمودي
ــــكــــتب تــــبــــاحـث مع أعـــــضــــاء ا
الــتـنــفــيـذي بــعــد وقـوع االعــتـداء
ــشــهـد بــشــكل مــبـاشــر لــدراسـة ا

ـوقف واتـخــاذ مـا يـتـنـاسب مع ا
وعـــقــد فـي الــســـاعـــات األولى من
صباح أمس األحد اجتماعاً طارئاً
و اتخاذ الـقرار باجـماع اعضاء
ـكتب الـتنـفـيذي بـاالنسـحاب من ا
دورة ألــعـاب الـتــضـامن اإلسالمي
اخلامسة التي تـنطلق في التاسع
ـدينـة قونـيا ـقبل  من شـهر آب ا

التركية.

واضـــاف حـــســـ أن الــــلـــجـــنـــة
واقف ـبـية ال تـدعـو لـتـأز ا االو
ـكن الـذهـاب الـى تـركـيا ولـكن ال 
فـي هــــذا الـــــوضع ونـــــشــــارك في
بطولة يطلق عليها اسم التضامن
االسالمـي بـــيــنـــمـــا ال تـــزال دمــاء
ابنائنا ساخنة حتى هذه اللحظة.
وتـــابـع حــســـ هـــنـــاك تـــضــارب
بــاآلراء فــهـــنــاك اصــوات طــالــبت

االنديـة حـسب الدرجـات والـتصـنيف
الـتي وضـعَـت وفق ضـوابط مـحـددة
مبيـنا ان هذا التـقييم ال يـشمل أندية
أقـــلـــيم كـــوردســـتــان.وأضـــاف عـــبــد
الـوهاب أن الـتـقيـيم يـشـمل اجلوانب
الية واالداريـة والفنيـة والنشاطات ا
الـــســـنـــويــة وعـــدد الالعـــبـــ الــذين
نتـخبات الوطـنية والبنى يلعبـون با
الـتـحتـيـة والـقـاعات واالسـتـثـمارات
وعلى هذا االساس توضع النقاط في
اسـتـمـارة الـتقـيـيم اخلـاصـة بـعـمـلـنا
لــنــفـــرز االنــديــة الــتي تــســتــحق من

االنـديـة الـتـي لـيس لـهـا دور.وأوضح
عبد الوهاب أن تقييم اللجنة لألندية
الـعـراقـيـة جـاء بـعـد ان أصـبح هـنـاك
تـــزايـــداً لـــعـــدد األنـــديــــة الـــتي يـــتم
ــتـلك أيـة تــأسـيـســهـا واغـلــبـهـا ال 
مــقــومــات تــؤهـله لــيــكــون نــاديـاً ذو
شـخـصـية مـعـنـويـة وكـيانـاً مـسـتـقـلًا
قــادراً عــلى تــوفـيــر مــصــادر تــمـويل
ذاتيـة الى جانب االفـتقار الـى البنى
الـتحـتـيـة التـي تعـزز فـاعـليـة وكـفاءة
االداء اإلداري مشيـراً إلى أن اللـجنة
وضعـت التـقيـيـمات حـسب الـدرجات
وسـيتـم تصـفـيـة االنـدية
ــتــكــامــلــة عن االنــديــة ا
الـتي ال تـمـتـلك مـقـومات
الـــنــادي وســـتــــــــــكــون
هــنــاك تــصــفــيــة لــلــبـدء
بــعــمـل صــحــيح.وكــانت
جلـنـة تـقـييـم األنديـة في
دائـرة الـتـربـيـة الـبـدنـيـة
بـــــــوزارة الـــــــشـــــــبــــــاب
والــــريــــاضــــة بــــاشــــرت
عـــمــلــهــا فـي مــحــافــظــة
ديــــالى والــــتـي اجنـــزت
عـمـلـها الـيـوم في صالح

الدين.
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u“∫ جانب من فوز منتخب مصر بالبطولة العربية للسباحة

باصـرار وعناد حاول رئيس احتاد الكرة العراقي الكاب عدنان درجال ومعه
عدد من أعـضاء االحتاد إقامـة دوري احملترف في خـطوة نقول عـنها ( نعم )
صـحـيح متـقـدمة ومـتـطورة ولـكن لـنعـتـرف نحـن  أًوال  وال نكـابـر او نعـاند او

نغالي!!
ونـقـول نـعـم نـسـتـطـيع إقـامــة ذلك الـدوري ولـكن عـلى الــورق فـقط ولـيس عـلى

الواقع !!
 نحن نـدعم بشكل كبير  عنـدما تكون القرارات واخلطـوات القادمة ( تُساير )

الرياضة في العالم ومنها احمليط اجملاور لنا
وعـنـدمـا تـكــون هـذه الـقـرارات او الـنــوايـا او اخلـطـوات هي ايــجـابـيـة وتـخـدم
ريــاضـة الــبـلــد فـان الــتـرحــيب بــذلك البـد ان يــكـوان واضــحـا وان نــكـون من
سـاندين للخطوات والقرارات التي تخدم وتطور حال الكرة العراقية حتديدا ا
 السيـما ان السـيد وزيـر الشبـاب والريـاضة عدنـان درجال وهـو الذي يرأس
احتاد الـكرة العراقي وسبق له ان أعلن قبل مـدة في مؤتمر صحفي عقده في
العـاصمه القـطرية الـدوحة عـلى هامش تواجـد عدد من الـصحفـي العـراقي

تـابعة منـافسات بطـولة كأس العـرب أعلن فيه ان الدوري الـعراقي ( القادم )
( !! ( دوري محترف

أقول .. نعم هـذه خطوة كبـيرة ان  تطبيـقها بنجـاح وبهمة كامـلة وهنا الأريد
الترويج لالحتاد او الوزير 

ا كـان يُفـتـرض ان نضع هـذه اخلطـوة في الطـريق الـصحـيح قبل االعالن وا
عنـها رسـميـا من خالل مـا أعلن عـنه أعلى هـرم في الـرياضـة العـراقيـة حالـيا
وهو رئـيس احتاد الكـرة ومن موقع ( أعلى ) يـرأس وزارة الشبـاب والرياضة

العراقية !!
كيف نضـع هذه اخلطوة لو تـريثنا قلـيال وأخذنا شيئـا من التفكيـر واالستعانة

باراء أهل اخلبرة والتجربة لتكون في الطريق الذي نريد ..?
وهـو االمـر الــذي لم نـكن فــيه نـحن الــدولـة صـاحــبـة الـســبق قي اقـامـة دوري
ا الـكثيـر من دول جوارنا سـبقتـنا ليس بـخطوة ( االعالن ) عن احملتـرف وا
ا في تطـبيقها ولم تزل منـذ سنوات تقيمـهامثل السعودية اقامتـها فحسب وا
وقـطــر واالمـارات وغــيـرهـا  امــا نـحن لـم نـزل في خــطـوة االعالن عــنـهـا !!!!

بطريقة ( عنادية)
السيـما عنـدما كان االحتـاد يذكر بـانه سيُـقيم دوري احملتـرف حتى لـو تطلب

االمر ( اقامته بعشرة اندية ) أي عناد هذا!!
ـراحل االخيـرة بعد كان يـفتـرض على االحتـاد االعالن عن هذه اخلـطوة في ا
ان تنتـهي جميع التحضيـرات لذلك  وعلينا ان نفاحت من سـبقنا لذلك للوقوف
عـن بـشؤون عـلى احتـيـاجاتـها وضـمـان جناحـها وايـضا لـديـنا الـكثـيـر من ا
الكرة ولـديهم خبـرات متراكـمة ومن السـهل االستعانـة بهم لتـقد امكـانياتهم

ووضع خبراتهم في خدمة البلد .
ـاديـة ومـتى تـولدت وتـوفـيـر كل االحتـيـاجـات والـوسـائل السـانـدة الـبـشـرية وا
كن االعالن عن طريق اقامة مـؤتمر صحفي حول القـناعة فمن هذه اخلطـوة 
( اقــامــة دوري احملــتــرفــ في الــعــراق ) ال أن نــعــلن بــأنــنــا سـنــؤجل دوري
عـلـن هو ـوسم بـعـد الـقـادم وغـيـر ا ـعـلن عـنه ا احملـتـرفـ الى مـوعـد جـديـد ا
اعــتـراف صــريح و هـو خــسـارة الـعــنـاد وفــشل الـتــصـريــحـات ألنـهــا لم تـكن

مدروسة !
حقـيقة نـحن كصـحفـي النـعلم شـيئـا عن هذه اخلـطوة الـكبـيرة وكان االعالن
عنـها من قبـل وزير الشـباب والريـاضة رئـيس احتاد الكـرة في الدوحـة خطوة
ـسبقة والتخطيط السليم بكل (استبـاقية ) نتمنى ان استندت الى الدراسات ا
اجلـوانب والـوقـوف عـلى حــيـثـيـات انـطالقـهـا وضــمـان اسـتـمـراراهـا بـصـورة
ـثبـة لـتحـقيق هـدف اقـامتـهـا بعـيـدا عن االجتـهاد سـليـمـة وحسب تـوقيـتـاتهـا ا
ـهم جدا مـعرفـة ماذا وماهي واالرجتال والـعنـاد والقـرار السـريع  لذلك من ا
خطـوة االحتاد في االعداد لنـجاح هذا التـوجه االحترافي الذي نـسانده ونقف
مـعه والــذي يـحـتـاج الـى الـدعم واالسـنــاد واالمـوال من اجل حتـقــيق الـنـجـاح
فـردات حتتـاج الى التـخطيط ويقـينـا ان جمـيع هذه ا
ــتـأنــيـة قــبل الـشــروع ولـيس ـســبق والــدراسـة ا ا
ـتـسـرعـة  والتـنـازل عن بـالـطـريـقـة الـعـشـوائـيـة ا
قــــرار إنـــزال أربــــعــــة أنــــديــــة وتــــرك مــــوضـــوع
الـتــراخـيص عـائـمـا مـاذا يُـسـمي كل هـذا الـسـتم

معي ..?
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أوضح االحتـاد العـراقي لـكـرة الـقدم
ان إصــــدار بــــطـــــاقــــات االعــــتــــمــــاد
لإلعالمــيـ والـصــحـفـيــ لـتـغــطـيـة
أحــداث بــطــولــة كــأس الــعــالم قــطــر
2022 من اختصاص االحتاد الدولي
ــكــتب االعالمي فــيــفــا.وقــال مــديــر ا
لالحتــاد الــعــراقـي يــوسف فــعل في
تـصـريح صـحـفي ان االحتـاد الـدولي
لــكـرة الـقــدم فـتح مــوقـعه السـتــقـبـال
الراغب من الـصحفـي واالعالمي
بـالـتــسـجـيل لـلـحــصـول عـلى بـطـاقـة
االعتماد الدولية لتغطية بطولة كأس
الــعــالم بــقــطــر ونــحن ال عالقــة لــنـا
ـنح هـذه الـبـطـاقـات.واشـار الى ان
مــــوقع االحتـــــاد الــــدولـي مــــعــــروف
وواضـح وبـــإمــــكـــان الـــراغــــبـــ من
االعالمـيـ الـتــقـد لـلـحـصـول عـلى
بــطـاقـة االعـتــمـاد الـدولــيـة لـتــغـطـيـة
بــطــولــة كــأس الــعــالم.وبــ ان اخـر
موعد للتسجيل للحصول على بطاقة
االعتـمـاد الدولـيـة هو اخلـامس عـشر
قـبل.ولفت فعل الى ان من شهر اب ا
االعالمـي والــــــصــــــحــــــفـي الــــــراغب
بــاحلــصــول عــلى بــطــاقــة االعــتــمـاد
الدولية لـتغطية مـونديال قطر 2022

يـتـحـمل الــنـفـقـات من سـكن وطـيـران
ومـأكل.وكــان االحتـاد الـعــراقي لـكـرة
الـــقـــدم قـــد اوضـح في تـــنـــويه عـــلى
موقـعه الرسمـي للراغـب بـاحلصول
عــلـى بــطـــاقـــة االعـــتــمـــاد الـــدولـــيــة
لالعالمـيــ لـتـغـطـيـة مـونـديـال قـطـر
ـــــوقع 2022  مـــــبـــــاشـــــرة عـــــبـــــر ا

االلكتروني الدولي لكرة القدم.
œb×  nOMBð

ومن جهـة اخرى أعـلـنت جلنـة تقـييم
أنــديــة الــعــراق الــعــمل وفـق درجـات
وتـصـنـيف مـحدد بـاسـتـثـنـاء األنـدية

في إقـلـيم كردسـتـان فـيـما
بـــيــــنت أن اعـــتـــمـــاد هـــذا
الــتـقــيـيم جــاء بـعــد تـزايـد
عـــــدد األنـــــديـــــة بــــــشـــــكل
عـــشــــوائي.وقـــال مـــعـــاون
مـديــر عـام دائـرة الــتـربـيـة
البدنية والرياضية رئيس
جلـنـة الـتـقـيـيم عـلى أنـدية
العراق موفق عـبد الوهاب
في تصريـح صحفي إن كل
االنــديـــة الــتي ســتــعــتــمــد
جنـحت بـالـتـقـيـيم وحـسب
الـدرجـات مــؤكـداً أن عـمل
VŽö∫ احدى مالعب كرة القدم في قطرالـلـجنـة انـتـهى و تـقـييم
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ثـمــة فـارق بـ مــشـاركـة مــتـاخـرة
واخــرى تــظــهـر مــخــتــلـفــة مــرتـ
ـــركــز الـــتـــاسع االولـى حتــقـــيـق ا
وخسـارة نهـائي كأس الـعراق هذه
كانت مشاركتي فـريق الكهرباء في
وسم االخير بعـدما كان قد أنهى ا
ــوقع الـرابع ــاضي في ا ــوسم ا ا
عـشــر واتـرك احلـديث وتـقـيم واقع
ــشــاركـتــ لــكم والــســؤال الـذي ا
يطـرح نفسه مـا سر تطـور  الفريق
خالل الفترة الواقـعة ب موسم

مختلف تماما.
…—«œô« œULŽ

طبعـا ذلك يعود لـعمل االدارة التي
تتـابع األمور فـي النـادي والتـركيز
ـثل بفـريق كرة على ابـرازالوجه 
القـدم الذي قـدم ما علـيه في موسم
يـــحــسـب لــلـــجــمـــيع حــيث االدارة
واالعـبــ واجلــهـاز الــفــني والـكل
خــــدم الـــكل وســــيـــروا االمـــور في
االجتاه الصـحيح وأمسـكوا بزمام
االمــور مـــنــذ الـــبــدايـــة والـــتــوجه
ــشـاركــة في الـدوري بــاهـتــمـام بــا
وتواجـد الفـريق فيهـا بحـذر شديد
بـعدمـا اصطـدم بالـنتـائج السـلبـية
الـــتـي أثـــارت اخملــــاوف مع مـــرور
ـرحـلـة األولـى الـفـقـيرة مـبـاريـات ا
جـدا بنـتائج الـفوز الـتي ال تتـعدى
أصـابع الـيـد وحتـلـيق الـفـريـق بدأ
ــنـافـسـات مـنــخـفـضـا فـي سـمـاء ا
لــكن ســرعــان مـا تــغــيــرت  االمـور
واخـذ يـتـقـدم في الـدوري من فـتـرة
الخرى رغم صعوبة األمور التي لم
تـظــهـر مـتـكــامـلـة لــلـفـريق رغم انه
ؤسسـة لكن اول اهتماما ت يعود 
االدارة الـــتي زادت خـــبـــرتــهـــا في
ـــــهـــــني والـــــريـــــاضي الــــعـــــمـل ا
واستـمرت تـؤدي دورها مع الـفرق
وتـفـاعـلـت مـعـهـا بـشــكل كـبـيـر في
قدمة لفـريق كرة القدم من موسم ا

نجز. االخر بحثا عن ا
…—«œô« —uCŠ

ومـا تــقـوم به جـمـيع اإلدارات لـكن

اجملـتــهـد نــوروز بــعـدمــا جـمع 50
نــقـــطـــة من الـــفــوز في13 مـــبــاراة
والـــتـــعـــادل في 11 وخـــســارة 14
وتوازن في الهجوم والدفاع بعدما
مسجال 36 وعليه 37 في مشـاركة
مـنتـجة وحـكـاية تـستـحق  االشارة
وتـابـعـتـهـا االدارة بـاهـتـمـام كـبـيـر

حتى االخير .
”UJ « W uDÐ

نافسه على واجتهت األمور نحو ا
لـــقب بـــطـــولـــة كـــاس الـــعـــراق في
مواجهة الكرخ لـكنه خسر النهائي
بـهــدف لــهــدفــ بــعــد مــنــافــسـات
نـاجـحــة تـقـدم فـيــهـا من دور الخـر
ــبــاريــات كــثــيـرا وخــدمه جــدول ا

ـنــاسب وفي ايـام احلـصـاد الـذي ا
كــــان مـــوســـمـــا كـــبــــيـــرا بـــكل مـــا
تـعــنــــــــيه الـكــلـمـة  بـفــضل عـطـاء
الـوجــوه الـواعــدة الــتي اسـتــمـرت
تـــــــقــــــــــــــدم مـع مـــــــرور الــــــــوقت
وأعـــطـــــــت لــنــفـــســهــا احلــضــور
ـتـمـيـز مع الـــــــفـريـق و مـؤكد ان ا
عددا منها سـينتقل إلى فرق اخرى
ـــــشـــــاركـــــة في الن مـــــا يـــــخـــــدم ا
الــبــطـوالت احملــلــيــة  هي من مــثل
ـتــجـددة الـعـطـاء هـذه الـعــنـاصـر ا
والــتي ابــدعت وقــدمت مــاعــلــيــهـا
ودافــعت عن الـكـهــربـاء واسـتـمـرت
تـعـمل بـعـد جتـاوز حـاالت الـتـوقف

شوار . في بداية ا

شوار مواصلة العـمل الى نهاية ا
ورفعت من شان الفريق الذي تألق
في اخــطـــر وأهم مـــراحل الــدوري
بـفــضل روحـيـة ولــيـاقــة الالعـبـ
الـتي أخـذت تـظـهـر فـي مـواجـهات
الـتنـافس احلقـيـقي والتي نـحجت
ـرحـلــة الـثـانـيـة في الـظـهــور في ا
حـــيــنـــمـــا جتـــاوزت الـــتــأخـــر في
ـرحــلــة األولى فــضال عن تــقـد ا
الـنــتــــــــــائج اجلــيـدة في الــكـاس
ؤثر لكن يبقى العامل االهـــــــم وا
ــــشـــــاركــــة هــــو في عـــــمــــلـــــيــــة ا
االرتــكــــــــــاز عـلـى هـؤالء االعــبـ
الذين اسـتمروا بـالعـطاء مع مرور
الــــوقـت والــــظـــــهــــور فـي الــــوقت

بــتـجــنب مــواجــهــة اي من الــفـرق
اجلـمـاهيـربة حـتى الـنهـايـة عنـدما
اســـتــهـل مــبـــاريــاتـه في الــدور32
وذلك بـالــفـوز عــلى فـريق الــدجـيل
بـهـدفـ وبنـفـس الـنـتيـجـة أقـصى
نــــوروز وفـي الــــدور الــــتــــالي ربع
النـهائي عبـر االمانـة بفارق ركالت
اجلزائر الـترجيحيـة  وحقق الفوز
في الـنــصف الـنــهـائي عــلى زاخـو
بـهـدف دون رد في مـتـابعـة جـيدة
ـنتجة عزز فيـها مشـاركة الدوري ا
جـدا ويـعـود إلى اسـتـمـرار و تـقدم
ــــســــتــــوى الــــفــــريق فـي االداء وا
والـنـتـائج لـوجود تـشـكـيل شـبابي
من اعــمــار مــنــاســبــة تـمــكــنت من

بــــاالنـــســـحـــاب والــــبـــعض رفض
الـقـرار بـحـجة مـعـسـكـرات االعداد
ومـا الى ذلك  الفـتـاً الى أن هـنـاك
اعـتـداءً عـلى سـيادة الـبـلـد وهـناك
حـــكــومـــة اصـــدرت بـــيــانـــاً عـــبــر
اخلــارجـيـة وهـنــاك مـجـلس نـواب
ــثل الـــشــعب اتــخــذ جــمــلــة من
الــتــوصــيــات; لـــذا فــان الــلــجــنــة
ــبـيــة الـعــراقـيــة بـاعــتـبــارهـا االو

جزءاً اليتـجزأ من منظـومة الدولة
ــكن ان تــكــون خــارج الــقـرار ال 
ـد ــوقـف وا احلــكــومـي وخـارج ا
الـشـــــــعبي الـصـاخب وخـارج ما
طـــــرحـه مـــــجـــــلس الـــــنـــــواب في
جلــــــسته الطـارئة لذا فـإن اتخاذ
القـرار الصـائب ليس كـرد فعــــــل
ـــــــا كــــان قــــراراً ـــــا يــــجــــري ا

. مدروساً
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ــــوالـــــيــــ في الـــــســــبـــــاقـــــ ا

اخملــصـصــ الخـتــصـاص 400
مـتر مـتـنوع وذلك بـفـضل جواد
سـيود الـذي نال ثـالث مـيدالـيته
ذهــــبـــيـــة فـي هـــذه الـــبــــطـــولـــة
ونــفـسـي رانـيــة صــاحــبــة نـفس
اإلجناز.لـكن مصـر عادت لـلتألق
مجـددا بافـتكـاك ثالث ميـداليات
ذهــبــيـــة أخــرى في الــســبــاقــات
ـــوالــيــة  وهي: 50 م الــثالثــة ا
ســـبــاحـــة عـــلى الــصـــدر (رجــال
ونـسـاء) و 200م ســبـاحــة حـرة
(رجـال).في أعـقـاب ذلك  أوقـفت
اجلــزائـريـة ســمـارا عـبـد الالوي
ـصري بفـوزها بسباق عجلة ا
200 متر سباحـة حرة للسيدات
وهـــو فــوز كـــاد أن يُـــلــغى بـــعــد
الــــتــــحــــفـــظــــات الــــتي أبــــداهـــا
ــصــري ـــنــتـــخب ا مـــســؤولــو ا
بـسبب مـشاركـة ثالث رياضـيات

فقط في هذا السباق.
وتــــــــقـــــــاسـم اجلــــــــزائـــــــريـــــــون
ــصــريــون آخــر مــيــدالــيــتــ وا

ذهـــبــيــتـــ في بــرنـــامج الــيــوم
الــثــاني أي في ســبـاق 4 مـرات
100 مـــــتـــــر مـــــتـــــنـــــوع (رجــــال
ونـسـاء) فـيـمـا ألـغـي الـسـبـاقان
األخــيــران (تــنــاوب 200 م حـرة
رجــال وسـيـدات) لـعـدم مـشـاركـة

نتخبات. العدد الكافي من ا
وخــرجت مــصـر بــذلك مــتــفــوقـة
بــــست مــــيــــدالــــيــــات ذهــــبــــيــــة
وفــضــيـــتــ وثالث بــرونــزيــات
خالل هـذا الـيــوم الـثـانـي فـيـمـا
حــــصــــلت اجلــــزائـــر عــــلى أربع
ذهـبـيـات وأربع فـضـيـات وثالث
بــــرونــــزيـــات.فـي غـــضــــون ذلك
جنـــحـت تـــونس فـي احلـــصـــول
على مـيداليـت فضـيت بـينما
حـصـلت الـكـويـت عـلى مـيـدالـيـة
فـضـيـة وبـرونـزيـة أخـرى فـيـمـا
نــالت األردن عــلـــيــمــيـــدالــيــتــ

. برونزيت
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وصـــرحت اجلـــزائـــريـــة نــفـــسي
رانــيـة بــطــلــة ســبـاق 400 مــتـر
مــتـنــوع إنـهـا ســعـيــدة لـلــغـايـة
ـيــدالــيــة الـذهــبــيـة بـفــوزهــا بــا
الثالثة في هذه البطولة مشيدة
ـــدربـــهـــا الـــذي هـــو والـــدهــا
معتبرة أن النتائج اجليدة التي
حـصـلت عـلـيـهـا فـي هـذه الدورة
تـــشـــجـــعـــهـــا عـــلـى مـــضـــاعـــفــة
جــهـودهــا لــلـتــألق في حتــديـات
أخـرى ذات مــسـتـوى أعـلى.وفي
نهـايـة الـبـطـولـة تـتـصـدر مـصر
يداليات بـ 10 ذهبيات ترتيب ا
 تـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا اجلـــــــــزائـــــــــر
بـثمـانيـة.ويـشارك أكـثر من 200
سباح وسباحة من 11 دولة في
هــذه الــبــطــولــة الــعــربــيـة الــتي
تـسـتـضـيفـهـا اجلـزائـر ألول مرة
ركب الرياضي اجلديد ميلود با
هــدفي بــوهـــران والــتي انــتــهت
ـفـتـوحـة ـيـاه ا بـإجـراء سـبـاق ا
عـــلى مـــســافــة 5 كــيــلـــومــتــرات
بـــشــاطـئ نــيـــو بــيـــتش في عــ

الترك.
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ـنـتـخب الـوطني حـصـد العـبـو ا
لـلـسبـاحة مـراكـز متـأخـرة ضمن
نـــتــائـج تــصـــفــيـــات الـــبــطـــولــة
الـعــربـيـة لـلــسـبـاحــة في مـديـنـة
وهــران بـاجلـزائــر حـيث تـواجـد
ــركـز الـالعب احـمــد عـقــيل في ا
التـاسع ولم يتـاهل الى النـهائي
في ســــــبـــــاق 100مــــــتــــــر حـــــرة
ـــركـــز والالعـب احـــمـــد عالء بـــا
الـعـاشـر قـبل االخـيـر ولم يـتاهل
الى الــنــهــائي وفي ســبــاق 100
مــتـر ظـهـر حــصـد الالعب حـسن
ــــركـــز الـــتــــاسع قـــبل عـــصـــام ا
االخــيـر لم يــتـأهل الى الــنـهـائي
فـيـمـا وصل الالعب عـلـي مـحـمد
ـركز اخلـامس في بـطـولة عـلي ا
فتوحـة وبالتـالي يخرج يـاه ا ا
الــــعــــراق خــــالي الــــوفــــاض من

الظفر باي ميدالية ملونة.
ـصـريـون وفــرض الـسـبـاحــون ا
واجلــزائـريـون هـيـمـنـة واضـحـة
عـلى أحـداث الـبـطـولـة الـعـربـيـة

لــلــســبــاحــة الــتي تــتــواصل في
وهــــــران مع تـــــــقــــــدم طــــــفــــــيف

. للمصري
واسـتـمـر الـصــراع بـ عـنـاصـر
ـنـتـخـبـ أمـام جـمـهـور غـفـيـر ا
ـنـاسبـة هـذه النـسـخة نـسـبيًـا 
اخلــامــسـة من احلــدث الــعـربي
وذلـك لــــلـــــيـــــوم الــــثـــــاني عـــــلى
التـوالي. وفاز ريـاضيـو البـلدين
ـيـدالـيـات الـذهـبـيـة اخلـاصـة بـا
بالـسبـاقات الـعشـرة في برنامج
الـــيــوم بـــواقع بـــست ذهــبـــيــات

صر وأربع للجزائر.
…bŠ«Ë WO «bO

وأظـــــهـــــر ضــــيـــــوف اجلـــــزائــــر
طــمـوحــاتــهم من أول نــهــائــيـ
لليـوم في سباق 50 متـر فراشة
رجـال وسـيدات حـيث سـيـطروا
عـلــيـهـمـا بــقـوة وحـصل فــيـهـمـا
نتخب اجلزائري على ميدالية ا
واحــدة من الـــبــرونـــز من طــرف

مجاهد نسرين.
ـنـتـخب اجلـزائـري بـقوة وعـاد ا
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طوكيـو (أ ف ب) - داهمت الـشرطة الـيابـانية
ــنــظــمـة الــثالثــاء مــنـزل عــضــو في الــلــجــنـة ا
ـبــيـاد طـوكـيـو 2020  في إطـار اتـهـامـات ألو
بــــتــــلـــقــــيـه أمــــواالً من راعٍ وقع مــــعـه عــــقـــداً
اسـتـشـاريـاً بـحـسب مـا أفـادت وسـائل إعالم
مـحلـيـة.ويُـشـتبه في أن هـارويـوكي تـاكـاهاشي
) تـلقى مـئـات اآلالف من الدوالرات (78 عامـاً
البس مـن شركـة "أوكي هولـدينـغـز" لتـجارة ا
" في احلـدث الرياضي وكانت "شـريكـاً رسمـياً
ـاضي بعـد تأجـيله الـضخم الـذي أقيم الـعام ا
سنة كـاملة جراء تفشي جائحة كورونا.وذكرت

ـكن أن يشكّل وكالـة "كيودو" لألنـباء أن ذلك 
رشـوة إذ كان تـاكاهـاشي يـعتـبر مـوظفـاً شبه
حـكـومي ولم يُـسمـح له بقـبـول أمـوال أو هـدايا
ـنـصـبه.وأشـارت الـنـيـابـة الـعـامـة في تـتـعـلق 
كنها طوكيـو لوكالة فرانس بـرس إلى أنه ال 
التـعـليق عـلى قـضايـا فـردية.ويُـشتـبه في تـلقي
شركة اسـتشارات رياضية يـديرها تاكاهاشي
أمـواالً من "أوكي" في مـقـابل عـقـد  تـوقـيـعه
في الـــــعــــام 2017 وفـــــقــــاً لـــــوســـــائل إعالم
مــــحــــلـــيــــة.وأصــــبــــحت "أوكي" فـي تـــشــــرين
األول/أكـتـوبـر 2018 راعـيــاً أللـعـاب طــوكـيـو

ـبــيــة مـا ســمح لــهــا بـاســتــخـدام شــعـار األو
.وقال ـرخصـة رسمـياً ـنتـجات ا احلـدث وبيع ا
تــاكـاهـاشي لـصـحــيـفـة "يـومـيــوري شـيـمـبـون"
ـاضـي إن األمـوال الــتي تـلــقـتــهـا األسـبــوع ا
شـركــته كـانت ألعـمـال اسـتـشـاريـة. ونُـقل عـنه
ـصـالح قـوله إنه "لم يـكن هـنـاك تـضـارب في ا
عـلى اإلطالق مع مـنـصبي كـعضـو في مـجلس
ـنـظــمـة".كـمـا أصـدرت "أوكي" إدارة الـلــجـنـة ا
ـاضي قـالت فيـه إن ال تعـليق بـيـاناً األسـبوع ا
لـــديــــهـــا عــــلى الــــتــــقـــاريــــر حـــيــــال األمـــوال
ديـر الـتـنـفـيذي ـدفـوعـة.وعـمل تـاكـاهاشـي ا ا

الــســـابق في أكــبــر وكــالـــة إعالنــات يــابــانــيــة
"دنتـسو" في مجلس إدارة طوكيو  2020منذ
حــزيـران/يــونــيـو 2014. وقـد حُــلّت الــلـجــنـة
ـاضـي.وقـالت ــبــيـاد الــشــهــر ا ـنــظــمــة لألو ا
ــنـظــمـة ســيـكـو الـرئــيـســة الـسـابــقـة لــلـجــنـة ا
هـاشيمـوتو لصـحافيـ إنها "سـتتعـاون بشكل
كــامل" مع الــتـحــقــيق إذا طُـلـب مـنــهــا الـقــيـام
ــاثــلـة إلى بــذلك.وأضــافت أن "ظــهـور أمــور 
الـضـوء بعـد احلـدث أمر مـخيـب جداً لـآلمال.

عـلــيـنــا أن نـتــصــرف بـطــريـقــة ال تـلــوّث مـا 
حتقيقه حتى مع اجلائحة".
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ـصـري أشــرف عـبـد الـغـفـور ـمـثل ا اعــلن ا
إصـابته بفايـروس كورونا وطـلب من محبيه
أن يــدعـوا له بــالـشــفــاء الـعــاجل.وقـال عــبـد
صرية الغـفور في حديثه إلى جريدة الوطنا
إنه أصـيب بـالـفـايـروس حـديـثـاً وهو يـواجه
صـعـوبـة في الـتــحـدث ولـكـنه أشـار إلى أن
األعــراض خـفـيــفـة وقـال إنه يــتـنـاول بـعض
قـاومـة الـفـايـروس.و بـسبـب مرضه األدويـة 
تغـيب عبـد الغـفورعن حـفل إفتـتاح مـهرجان
الـقومـي للـمـسـرح  وهـو من ضـمن أعـضاء
اللـجنـة العـليا لـلمـهرجـان التي تـضم أيضاً
مـثـلـ يـوسف إسـماعـيل ومـحـمـد رياض ا
اخملـرج حـمـدي حــسـ الـنــاقـدين جـرجس
شـكــري وعــبـلــة الـرويــني والــفـنــانـة هــايـدي

محمد عبد اخلالق.
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االديب والــشــاعــر الــعــراقي صــدر له عـن دار كــيـوان
لـلـطـباعـة والـنـشر والـتـوزيع في سـوريـا كتـابه الـعـاشر
ويقع في عـنون (البصـرة ايقونة اجلمـال السرمدي)  ا

224 صفحة.
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الـفـنــان االردني اقـام  في قـاعـة الـفـنـان رفـيق الـلـحـام
نـتدى الرواد الكبـار بعمان معـرض بعنوان (تدوير)
وهـــو عـــبـــارة عن إعـــادة تـــدويـــر األشـــيـــاء الـــتي يـــتم

االستغناء عنها في البيت.
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 UOÝË— l مـا هـي الـنـصـحــيـة اجلـمــالـيـة الـتي
تـعـطـيـهـا لـلـشـابـة إبـنـتـهـا أجـابت:"

قلت لها ال تعبثي بحواجبك".
وكشفت مور أن أكثـر ما تأسف عليه
هــو تــدمــيــرهــا حلــاجــبــيــهــا عــبــر
افراطها بنتف حاجبيها خالل االيام
ـهـنــيـة.وقـالت االولى من حــيـاتـهــا ا
مــور عن إبـنــتــهـا (انــهـا حتب
ــوضـة ــاكــيــاج وا ا
ولــكـنــهــا لــيـست
مــتــطــرفــة وال
تـــــــــــــــــضـع
مـاكـياج

{ كــالـيــفــورنـيــا - وكـاالت -ظــهـرت
ــمــثـلــة االمــريـكــيــة جـولــيــان مـور ا
الــبــالـــغــة من الــعــمــر 61 عــامــاً مع
ابـــنـــتـــهــــا لـــيف فــــرونـــدلـــيش ذات
الــعـشــرين عـامــاً في حـمــلـة لــشـركـة
تـنـتج مـســتـحـضـرات جتـمـيل.ولـدى
ـمثـلة احلـائزة عـلى اوسكار سؤال ا

اً بـــشــكل مـــبــالغ). من جـــهــة اخــرى
ي جــايــسـون تــعــرض الــنـجم الــعــا
مــومــوا حلــادث تــصــادم مع دراجــة
نـاريــة بـالـقـرب مـن كـاالبـاسـاس في
كـالــيـفـورنــيـا حـيث اصــطـدم بـرجل
يــقــود دراجـة نــاريــة وفــقًـا لـ(تي ام
زد)الـذي أكـد أنهـمـا بـخـير. ويـنـتـظر
موموا عرض اجلـزء الثالث واألخير
ؤلف من من مسلسل اإلثارة (سي) ا
ـــوسم  8حــــلـــقـــات ويـــأتـي طـــرح ا
ـوسم اجلــديــد بـعــد عــام من طــرح ا
ـاضى الـثــانى في 2 اب من الـعــام ا
2021. ويـدور (سي)حــول مـكــافـحـة
بــابـا فــوس (جـايــسـون مــومـوا) من
أجل لـم شــمل عــائــلــته وهــو يــقــوم
بـــحــــمــــايــــتـــهـم في نــــفس الــــوقت
خــــصـــوصــــاً مع وجــــود خـــطـــر
ـــلــكـــة بــايــا احلـــرب بــ 
وجـــــــــمـــــــــهـــــــــوريــــــــة
تريفانـتيان وعلى
الــــــــــرغـم مـن
بـــــــــــــــذل

{ اســطـنــبـول  –وكـاالت - تـداول
رواد مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي
صــوراً ومـقــاطع فـيــديـو من زيـارة
ـمــثل الــتـركي بــوراك أوزجــفـيت ا
الى روسـيـا خالل عـطـلـة االسـبـوع
ـاضي حـيـث اسـتـقبـل اسـتـقـباالً ا
حاراً وتنـاول العشاء مع مـجموعة

من معجباته.
الزيارة لم تخلو من االنتقادات من
قــبـل مـــتــابـــعـي أوزجــفـــيـت الــذي
استهدف بهجوم شرس وانتقادات
مـن قـــبل مـــغـــرّدين اعـــتـــبـــروا أن
(زيـارته سـتـكـون لــدولـة مـجـرمـة)

على حدّ تعبيرهم.
وخالل االســـــــتــــــقـــــــبــــــال احلــــــار
لـلــمـعــجـبــات قـامت واحــدة مـنـهن

باالمســــــــاك بيده وتقبيلها. 
ـــمــثل الـــتــركي من عـــنــد خــروج ا
ـــطـــــــعم لـم يــتـــمـــكن مـن ركــوب ا

يوم اهـتم بالـشريك وال ترهق نـفسك بـالتفـكير والـقلق
السعد االربعاء.

qL(«

حـاول أن تسـتـوعب الـشـريك أكثـر وأهـتم به بـأفـعالك
وليس بأقوالك.

Ê«eO*«

اتـبـاع أنــظـمـة غـذائـيــة غـيـر صـحـيــة لن تـفـيـدك بـأى
شىء.رقم احلظ.9
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تــخـلـص من الــتــعب واإلرهــاق بــتـنــظــيم حــيــاتك مع
ارسة التمارين الرياضية. ضرورة 
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ـهـنـيـة تـشـعر حـدوث تـغـيرات إيـجـابـيـة فى حـيـاتك ا
بالسعادة والراحة بعد التعب.

¡«“u'«

تشعر بـالنشـاط واحليوية مع حـدوث تغيرات إيـجابية
فى حياتك العاطفية.
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حـاول أن تـعـمـل خالل الـفـتـرة الـقـادمـة عـلى حتـسـ
هني. مستواك ا

ÊUÞd «

استقـرار في حياتك الـزوجية بعـد فترة من اخلالفات
كادت أن تنتهى باإلنفصال.

Íb'«

 تـعـلم لـغـات جـديـدة ومـهـارات جـديـدة امـور جتـلـعك
تتميز عن زمالئك.

bÝô«

وجتـنب الــشــعــور بــالــفـشل آمن بــقــدراتك وأفــكــارك
واالحباط وال تلتفت للماضى.

Ë«b «

ابتـعادك عن الشريك وجتاهله قد يزيد من اخلالفات
شاكل األسرية. وا

¡«—cF «

ــســـتــقـــبــلك حـــتى حتــقـق مــاتـــمــنــيـــته طــوال خـــطط 
حياتك.يوم السعد الثالثاء.

 u(«
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اكتب مـرادفـات ومـعـاني الـكات
افــقــيــا ضــمن الــدوائــر لــتــقــرأ

طلوبة : الكلمة ا
W ö(« WMO U  Ÿd²

WOzUÐdNJ «

1- طائر مائي

2- يالحق ويتابع

3- قرارات قضائية

4- اخملابيء السرية

5- أمـاكن مـخــصـصـة لــتـربـيـة

اخليول
6- بدأت مهامها

7- دولة عربية

8- مأوى عائلي

طـالب الــدراسـات الـعــلـيـا في كــلـيـة االداب بــاجلـامـعـة
العـراقية نـال شهادة الـدكتوراه عن اطـروحته ( صورة
ـعـاصـر شـعـراء رابـطة البـطل فـي الشـعـر اإلسالمي ا

وذجا).  االدب االسالمي ا

ـطـرب الـعـراقي تـلـقى تـهـاني االوسـاط الـفـنـيـة لوالدة ا
جنله الثالث جود  متمن للصغير حياة سعيدة.

الـكاتب والبـاحث العراقي الراحل
وسوعة صـدر له ضمن سلسـلة ا
الــصــغــيــرة الــتي تــصــدرهــا دار
الـشــؤون الـثـقـافـيـة الـعـامـة طـبـعـة
جـديدة من  كـتابه (مـقاهي بـغداد
األدبـية - دراسـات في الـتـأريخ والنـصـوص) يقع  في

176 صفحة من القطع الصغير.

ـطــرب الـلـبــنـاني يــحـيي غــداً اخلـمـيس حــفال ضـمن ا
يقام فعـاليات مهرجان جرش للثـقافة والفنون باالردن 

سرح اجلنوبي.  احلفل على ا
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نـتج الـعراقي تـلـقى تعـازي االوسـاط الفـنـية الفـنـان وا
واالعالميـة بوفـاة شقـيقه سعـد سائـل الـله تعالى ان

يسكنه فسيج جناته.

مريام فارس

wLýUN « b½— ≠ ÊULŽ

ــسـرح اخـتــار  مـهــرجـان لــيـالي ا
احلــر الــدولي في األردن الــفــنــانــة اســيـا
كـمال نـائب نـقـيب الـفـنـان الـعـراقـيـ عـضوا في
ـهرجـان إلى جـانب اسمـاء فنـية جلـنة حتـكيم ا
مـهمة اذ تـضم اللـجنـة التي يـترأسـها الـفنان
راشدة من األردن في الـسينوغراف مـحمد ا
عــضــويــة كل مـن الــفــنــانــة ســمــاح قــسـوس
والــفـــنـــان طـــارق صــبـــري والـــفـــنــانـــة لـــقــاء
هـرجان الـسبت سـويدان.وانـطلـقت فعـاليـات ا
ـلكـي في عـمان بـدورته ـركـز الـثـقـافي ا عـلى ا
الـسـابـعة عـشـر ويـتـواصل لـغـاية 28 من تـمـوز
اجلـاري وحضر نقـيب الفنـان العراقـي جبار
ـهرجان عروض جـودي حفل االفتتـاح .ويشهد ا

مسرحية من عدة دول 

قـــصـــارى جــهـــده  وضع زوجـــته
ــبـــصــرين فـي طــلـــيــعــة وأطــفــالـه ا
الصـراع حيث لـفتـوا انتـباه شـقيقه
ـنـفـصل إيـدو فـوس وهـو جـنـرال ا
تــريـفــانـتي قــوي ومـاكــر وبـالــتـالي

يضع اجلميع في خطر.

wKOL& dC×² * ÊUłÒËdð UN²MÐ≈Ë —u

بوراك أوزجفيت

عمان
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ـوثـوقـة من قـبل الـقـنـاة  التي  - هل نـحن عـلى الـهواء ? ردت عـلـيه الـسـيـدة ا
تتعهد بابالغ السائل عن طوالعهم وفق ابراجهم

ـكنني تـغيـير بـرج زوجتي?  ضـحكت حـتى كادت تـشرق عـلى الهواء  - هل 
.. ثم تمالكت نفسها ..

كن نـسـويه احلمـل ; اجلوزاء ; الـعذراء -  مـابرجـهـا ?  (الثـور الثـور فـدوه 
اي بــرج ان شــاء الـله يــكــون الـزوراء) .. عــادت لــلـضــحك بــصــوت عـال ..ثم
تمـاسـكت نـفسـهـا بخـالف مافـعل عـمر احلـريـري امـام الزعـيم عـادل امام في

مسرحية الواد سيد الشغال .
لكن امـرأة الـثـورال  يصـعب عـليـهـا شيء تـتمـيـز بـالصـبـر والهـدوء والـبرودة
ـسـؤولــيـة فــهي ال تـثــار بـسـهــولـة وتــغض الـطــرف عن الـكــثـيـر من وحتـمـل ا
ـبـاد ـعـرفـة واالطالع مـتـمـسـكـة بـا األشـيـاء ذكـيـة فـطـنـة لـهـا إهــتـمـامـهـا بـا
هي  مثال لـلمرأة الـعمليـة وتستطـيع التعـامل مع الكثيـر من التوتر األساسـية
والـقـلق الـنـاجت من عـائـلـتـهـا أو مـن نـفـسـها نـادراً مـا تـنـسـحـب أو تـنـهار أو
تتـذمر أو تـظهـر عالمات االنـزعاج كـما وتـتجـنب التـعاطف وتـعتـمد بدالً من
وقف برجها اذن مزور الدقة في موعد والدتها ذلك علـى ثباتها للتغلّب على ا
نزل زايا فتبنـت هذاالبرج  .هي ترفض اخلروج من ا ـا عرفت كل هذه ا . ر
ـطــبخ ولـيس ـرأة مــكـانــهـا ا تـتــطـلع من الــشـبــاك لـتــهـمس :وين رايــحـات ? ا

الشارع!
طـعم في اجلـنـاح الـفوقـاني اخلـاص بـالـعوائل وهي تـرتقي بـصـحـبـتي سلـم ا
تـهـمس في اذني :اوووف هم وديــتـنـا عـلى هــذا الـلي يـقـول : انـت فـلـة شـمـعه
منـورة .وشك وال القمر شوفي الراجل من غيرك ياحرام حالته حالة .النهارده

وشو سمح ورجع 20  سنه لورا . كل يوم يجي من غيرك (مكلدم).
هذا حافظ هذا الكالم وعينه على البخشيش.

تضـحك الـسيـدة التي جل مـن يتـصلن بـهـا من النـساء يـردن مـعرفـة ماحتـمله
االيـام عـلى صـعيـد الـعـمل واحلب .. هـذا الـرجل صـوت خارق لـالذن التي لم
تعـتـد علـيه االسـماع .الـنسـاء اكـثر اعـتـقادا بـالـفكـر اخلرافـي .. هل االعتـقاد

باالبراج خرافة?
قـابـلة لـكل راغب وقـادر على طـلب وظـيفـة خـاصة ماعـلـينـا... ضـمن شـروط ا
يوصي  مالك الشركة  شرط ذكر البرج ..انه حتديدا اجلدي .. امر غريب .
 تـدري ليـش?  يسـألـني : الن أنـثى اجلـدي من أكـثـر الـشـخـصـيّـات بـحـثاً عن
ثـالية لـلوصول إلـيها لـذا فهي غـالباً مـا تؤدّي عمـلها بـحرفيّـة عاليـة حرصاً ا

كنة من اإلتقان. منها على أن تبلغ أعلى مرحلة 
ضحكت ورجل اجلدي ?

يتـميزبخفة ظله ومرحه. يـتمتع بالواقعية والـطموح ولديه إرادة قوية تمكنه من
الـوصول إلى ما يُريـد.شخص هاد ( يـنفع في شركـتي في االستقـبال وعند
ـداخل في االحتفـاالت) مخـلص ووفي جدًا لـشريكـة حيـاته (وشركـته ايضا ا

الحظ هـذا شيء مهم بالنسـبة لي ) وكذلك مع جميع من هم
حوله.صادق في مشاعره ال يخدع أحد أبدًا.

مـقـطع عرضـي عامـودي- شـاقولي  –يـجب الـنظـر اليه
بواقعية .

يـضحـك صاحـبي الـذي سمـحت له بـاالطالع عـلى هذا
النص ثم يعلق : التفوتك فائتة  وال عصيدة بائته!
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كتبة الوطـنية للحديث الشـاعر االردني ضيفته دائـرة ا
عن ديــوانـه (وشــهــد شــاهــد مـن أهــله) وقــدمت قــراءة
نـقـديــة لـلـديـوان إنـعــام الـقـيـسي وقــدم الـشـاعـر عـلي
الفـاعوري شـهادة إبـداعيـة فيـما أدار احلـفل الشـاعر

شفيق العطاونة .

ـطـربــة الـلــبـنــانـيـة ÊË—U?³??ý Ê«b??łË ≠  Ëd?O??Ðشـاركـت ا

مـيـريـام فـارس مـتـابـعـيـهـا مـقـطع فـيـديـو جـديـد عـبـر
حسابها اخلاص على موقع التواصل االجتماعي.

في الـفـيـديـو تـغـني أغـنـيـة "هـذا احلـلـو" عـلى خـشـبـة
ــسـرح خالل إحــيـاء حــفـلــهـا األخــيـر الـذي أحــيـته ا
لصـالح مرضى الـسرطان في ضـهور الشـوير بلـبنان
والذي شـهد حضور جـماهيـري ضخم وتفـاعل كبير
وأرفقـت الفيـديو بتـعليق أكـدت فيه سعـادتها بـإحياء

هذا احلفل وقالت: 
ــتـلئ بـاحلب شـكــرا لك لـبـنـان و لـ 35000 (قـلـبي 
متع شخص حضروا وشكلـوا هذا احلشد الرائع وا

ليء باحلب والطاقة).  ا
سـرح في لـبنـان بـحشـد ال حدود ـلكـة ا حـفـلة أخـرى 
ـتـابـعــون مع الـفـيـديـو وأبـدوا له".كـــــــــذلك تــفـاعل ا
ـذهل دائـماً حـبهـم لفـارس مـشــــــــــــيـدين بـأدائـهـا ا

سرح. على ا
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ــطـــرب ســيـف نــبـــيل حــفـال ضــمن احــيـــا ا
فعـالـيـات  مهـرجـان لـيالي قـلـعـة دمشق في
دورته الــثـالــثـة وشــهــد احلـفل عــدداً كـبــيـراً
ومـتكـمالً من احلضـور وأدى نـبيل بـاقة من
أغانـيه الـتي يحـبـها اجلـمهـور مـنهـا (عشق
مــوت) (يــلــة ورا لــيــلــة) (لــو) و(كل يــوم إلك
أشـتاق) كـما حـرص الفنـان علـى تقد أداء
اسـتعراضي ألغـنيته اجلـديدة "أحبك دومي"
مع فـرقته الـراقصـة وشـهد الـعرض تـفاعالً
ــوقع الـفن انه كــبـيــراً من احلـضــور.ووفـقـا 
ورغم الـتـنــظـيم اجلـيــد إال أن احلـفل شـهـد
عـجب لـلمسرح وذلك اقتـحام العـديد من ا
اللتـقـاط الـصور الـتـذكـارية مع نـبـيل.والـتقى
نـبــيل الـصـحـفــيـ الـسـوريـ بــلـقـاء سـريع
بـســبب ضـيـق الـوقت وأعــرب عن ســعـادته
بلـقـاء اجلمـهور بـعـد غيـاب أكـثر من عـام

مؤكـداً أن سـوريـا بلـده الـثـاني مـتـمنـيـاً لـها
الــسالم والـطــمــأنـيــنـة وقــال إن الـســوريـ
كانـوا أول الـداعـم له في مـسـيـرته الفـنـية
وهذا مـا شجعه ودفـعه لزيارة البـلد مجدداً.
وعن إطالالتـه أكــد أنـــهـــا مـــســـتــوحـــاة من
ية وهـو راضٍ عنهـا ودائماً ما إطالالت عـا

يتلقى اإلشادات عنها من محبيه.

ســيــــــارتـه اال بـصــعــوبــة بــسـبب
ـعـجـبــات وجتـمـهـرهم من تــدافع ا

حوله.
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اقـــام مــلـــتــقى اخلـــمــيـس االبــداعي في
االحتـــاد الــعـــام لالدبـــاء والــكـــتــاب في
جــلـســة احــتــفـاء بــاخملــرجـ الــعــراق 
الـفــائـزين في مـســابـقـة ايـام الــسـيـنـمـا
الــعـراقـيــة وهم ايـاس جــهـاد عن فــيـلم
ومالك عــبــد عــلي عن فــيــلم (تــوالــيت) 
وحــيــدر مــوسـى عن فــيــلم (اخــرحـــلم) 

(اجـازة). وعـن ذلك قـال مــقـدم اجلــلـسـة
الشـاعر عـدنان الـفضـلي (علـينـا جمـيعا
نـجـز الشـبابي من خالل ان ندعم هـذا ا
مهـرجان ايام الـسيـنما الـعراقـية والذي
والذي ـسرح  اقامته دائـرة السيـنما وا
وقال احتـضن طاقـات شبـابيـة جديـدة )
عضو جلنة التحكيم الناقد كاظم مرشد
سلوم (االفالم الفائزة التي قدمت ضمن

عـيـد الـسـيـنـمـا الـعـراقـيـة فـيـهـا تـعـامل
جــديـد مـع مـواضــيع االرهــاب والــعـنف
ـتـاز في فـيـلم اجازة االسـري الـتنـاول 
حلــيـدر مــوسى عن حــروب اخلــلـيج من
خالل مـوضوعـة الـنسـاء الالتي يـعـان
طيلة ذهاب الزوج واالوالد الى احلروب
عـــنــدمـــا تـــقـــول الـــزوجـــة :انـــا مــثـــلك
اقاتل.وكذلك فـيلم حلم اخـراج مالك عبد

اخر حـلم للـمـخرج مالك عـبد عـلي الذي
يــتـنـاول ســيـرته ومــعـرضه االخــيـر(انـا
كـــفـــنـــان عــــمـــلي ارسـم احالم الـــنـــاس
والـعـمل مع اخملـرج مالك كـونه يـسـتمع
الراء االخـرين وحـصـلت اشـيـاء جـمـيـلة

اثناء تصوير العمل).
واشــار مــخــرج فـيــلم (تــوالــيت) يــاسـر
جهـاد ان(سابـقـا كانت الـسيـنمـا حروب
سرح بـعيدة وكـانت السيـنمـا وا ودمار
االن حـصــلـنـا عـلى فـرصـة النـتـاج عـنـا 
ــعـنــيـة بــعض االفالم وعـلى اجلــهـات ا
االجتـاه الى الـشـبـاب من خالل سـيـنـمـا
وفـيــلم تـوالـيت تـنـاول الـدمـار االنـسـان

الذي حصل في البلد جراء احلروب).
وقـال مـدير تـصـويـر هـذه االفالم مـحـمد
قــــاسـم ان(هــــذه االفالم الـــــتي عــــرضت
ـسيـرتي الـفنـية اضـافت اشيـاء كـثيـرة 
من خالل الــعـمل مع مــخـرجــ شـبـاب
وانــا ســعــيــد بــذلك واحلــمــاس النــتـاج
واجلـمـيل في هـذه واخـراج هـذه االفالم
ـــثـــلـــ شـــبــاب الول االفـالم ظـــهـــور 
ولــديــنـا اعــمــال قــادمـة لــصــنــاعـة مــرة

سينما عراقية).
وفي نـهـايـة االحـتفـالـيـة  تـكـر كـافة
ـشاركـ في هذه مـثـل ا اخملرجـ وا
االفالم بشـهادات تـقديـرية بـاسم ملـتقى

اخلميس االبداعي.

عـلي والــذي تـنـاول الـفـنـان الــتـشـكـيـلي
فاضل مـسيـر ولوحـاته التي تـسخر من
داعش والذي تـنـاول الروحـيـة واالبداع
واجلـــديــد لــهــذا الــفــنـــان وكــذلك فــيــلم
وهـذه االفالم من انـتـاج دائـرة تـوالـيت 
وهـناك دورة جـديدة سـرح السـيـنمـا وا
ـيزانية اكبر للسينمـا نتمنى ان تكون ا
واوسع وعليـنا ان نعـيد شبـاك التذاكر

من جديد). 
بــعـدهـا حتــدث الـبــاحث مـهــدي عـبـاس
ـبــادرة جـمــيـلــة لـلــسـيــنـمـا قــائال ان (ا
ــــســــرح واجلـــمــــيل ان هــــذه االفالم وا
تــسـتــحق االحـتــرام فـقــد تـطــورت عـلى
والول مــرة يــكــون ـــســتــوى الــتــقـــني ا
مـشــكــلـتــنـا ــسـتــوى الـتــمـثــيل عــالي ا
التـوجـد بــنى حتـتـيــة و لالسف غـيـبت
نـطـالب دائـرة جـائـزة جلــنـة الـتـحـكــيم 
ـسرح الـتركيـز على االفالم السـينـما وا

الطويلة).
وحتدث اخملـرج حيـدرمـوسى عن فيـلمه
اجــازة  قــائـال (في بــدايــة احلــرب رجل
واخـــر احلـــرب امـــراة ارمـــلـــة وامــــراة 
حـروب طاحـنـة بال جـدوى والـتي تـبدا
انــا صـاحب فــكـرة من قــلـوب االمــهـات 
وانـا حـالـيـا جـاهـز النـتـاج فيـلم الـفـيـلم

طويل).
وقال التـشكـيلي فاضل مـسيـر عن  فيلم
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ـــيـــاه كل عــام. تـــمـــر عــبـــر هــذه ا
ووُضـــــعـت قـــــواعـــــد فـي احملـــــيط
األطــلـــسي مــنــذ الــتـــســعــيــنــيــات

حلمايتها من الصيد.
ويـوضح سـكـومال لـوكـالـة فرانس
بـرس “هـنـاك زيـادة عـامـة فـي عدد
هـذه احلـيـوانات مـا يـعود بـرأيـنا
إلـى حـــالـــة انـــتــــعـــاش (…) بـــعـــد
مــــســـتــــويــــات عـــالــــيــــة جـــدا من
ـفرط ?”رغـم صعـوبة االسـتـغالل ا

إعطاء تقدير دقيق للعدد.
تــمــيل أسـمــاك الـقــرش الــبـيــضـاء
أيـضـا إلى السـباحـة قرب الـشاطئ
فضلة: الصـطياد إحدى فرائسها ا
الـــفـــقـــمـــة. وتـــمت حـــمـــايـــة هــذه
احلـيوانات أيضـا وأعدادها آخذة

في االزدياد.
ونـتـيجـة ذلك تـزداد أعداد أسـماك
الـقرش التي باتت تـقترب أكثر من

مناطق السباحة. 
ويـــقــــول غـــريـــغـــوري ســـكـــومـــال
“هـجـمـات القـرش نـادرة جـدا لكن
ــاضــيـة في الــســنــوات الــعـشــر ا
ـزيــد مـنــهـا .”فـي واليـة شــهـدنــا ا
نـيـويورك أعـلن احلاكم أخـيرا عن
تـسـيـيـر دوريـات مراقـبـة إضـافـية
ــا في ذلك عن طــريق الــطـائـرات
ــــســـيّـــرة أو الـــطــــوافـــات. عـــلى ا
الــشــواطئ الــســيــاحــيــة في لــونغ
آيالنـد أوردت الصحافة معلومات
عـن حــــــوادث عض مـن أســــــمـــــاك
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فـي الـعـادة حـيـنـمـا يـنـتـهي ايُ
مــتــدربٍ من إجنـاز مُــهــمـتهُ في
الـــتــدريـبِ والــتـــطـــويــر مع أي
مؤسـسةٍ يـتدرب عنـدها يـشعر
بالفرح. يعتريه شموخُ النجاح
ـراحل الـتـدريـبـات واالجــتـيـاز 
وحـصولهُ عـلى مـيـزة االجتـياز

ـكن { إيـلـيـمـاناك (أ ف ب)  –ال 
لـزائر مطعم الطـاهي احلائز جنمة
مـيـشالن بـول أنـدرياس زيـسـكا أن
يـصل إلى وجهـته إال عبر قارب أو
ـــطــعم مـــروحـــيــة لـــكنّ صـــاحب ا
الـواقع في غـرينالنـد النـائيـة يأمل
فـي أن تـســتــحـق زيـارتـه اجــتــيـاز
ـــســــافـــة. وفي مـــنـــتـــصف هـــذه ا
حــزيـــران/يــونــيــو نــقل الــطــاهي
الـــبــــالغ ثالثـــ ســــنـــة مـــطـــعـــمه
(كـوكس) مـن جـزر فـارو مـتــخـلـيـاً
عـن مــوقع يــســهل الــوصــول إلــيه
نــســبـــيــاً إلى إيــلــيــمــيــنــاك وهي
مـنطـقة صـغيـرة تضم 50 شـخصاً
وتـقع خلف اجلـبال اجلـليـدية على

. خط العرض 69 شماالً

بــنـجـاح وحــصـوله عـلى دورة
إعـالمــيــة مـــهــمــة فـي تــطــويــر
قـابلـياته الـصُـحفـية. لـكن الذي
ـيـة الـشـرقـيـة حــصلَ مع أكـاد
لإلعـالم شيء مــــخـــتــــلف يـــدعُ
ــزاجِ مـحــتـدمٍ الـقــلمَ يــنـبضُ 
بـالغـريزة.او كـمـا قال "الـبيـرتو

ـطــعم في مـنــزل خـشـبي وأُنــشئ ا
أســــود ضــــيـق وهــــو أحــــد أقـــدم
ـنازل في غرينالند وال يستوعب ا
سوى نحو  20شخصاً لكل خدمة
فـــيـــمـــا يـــســــتـــخـــدم في أطـــبـــاقه
ـــا فــيــهــا ـــنــتــجــات احملـــلــيــة  ا
احلـــيــتــان واألعــشـــاب الــبــحــريــة
بــاإلضـافــة إلى مـنــتـجــات طـازجـة
ـستـحـيل العـثور يـكـاد يكـون من ا
عـلـيهـا في مـنـطقـة يـسودهـا مـناخ
لـتحي ذو قـاس. ويقـول الطـاهي ا
الــشــعــر األشـعث لــوكــالــة فـرانس
بـرس نــحـاول الـتـركـيـز عـلى أكـبـر
نتجات اخلاصة كنة من ا كـمية 
ـكـونات من بـغـريـنالنـد لـذلك كل ا
ـــنـــطــــقـــة بـــدءاً مـن ســـمك هــــذه ا

ـؤســســة غـيــرُ كـافٍ إلظــهـار ا
ــتــولــد من عــمق اإلحــســـاس ا

الوداع. 
ألول مـرة أشعـرُ ان هـنـاكَ حزن
يـتــلــبـسُــني جَــراء الـوداع هل
هكذا إنـتهت احلكـاية? ولم يعدُ
فـي الــوقتِ مـــتــسـع لــتـــجــديــد

شعورَ االنتماءِ هذا?. 
ة حـينـما حتظى الذكـريات مـؤ
بـــــجـــــانبٍ كـــــبـــــيـــــرٍ من احلُبِ
واالنتسـاب أعطتنـا (الشرقيةُ)

كـان شــعــورُ الــدخـول إلـى تـلك
الــقــنــاة يــخــتـلـفُ عن مــشــاعـر
اخلــروج مـــنـــهـــا فــالـــشـــعــورُ
بــاحلُــزنِ حـــيــنــمـــا االنــتــهــاء
واخــتـتــام أعــمــال الـتــدريــبـات

كانت سمة سائدة. 
حلــظـات غُــربــة حـيــنــمـا شــعـرَ
اجلـمــيع ان وقتَ االنـتـمـاء إلى
تــلـك الــقــنــاةِ قــد إنــتــهى. كــان
الـــتـــرحــيـبُ والــشـــكـــرُ ومن ثم
الـــتــــوديعُ لــــكل شيءٍ فـي تـــلكَ

مــــنـــحـــتـــهــــا ســـتـــوديـــوهـــات
(الشـرقـية) من خالل  األسـاتذة
الذين حـققـوا سمـاتً للـتواصلِ
والــتـدريب والـتــعـامل بـصـورة
ــيـزة جــدًا لـدرجـةٍ مـهــنـيـة و
شـــــعـــــر اجلــــمـــــيـع إن هــــؤالء
األســـاتــــذة هم لــــيــــســـو فــــقط
َ لـــهم  بل أصـــدقــاء مـــعــلـــمــ
ـــا آبــاء. حـــقـــيــقـــة أخــرى ور
مــنــحــتـهــا (الــشـرقــيــة) لــلـذين
دخلوا إلى احـضانها من خالل
ـمـيـز طـاقم عـمـلـهـا الـدؤوب وا
بـدئـاً من غـرفة الـكـونـترول الى
اخملــرج الى طــاقم الــتــصــويــر
وهــنـدســة الـصـوت إلى اإلدارة
الــعـامـة… ولـيس األمــر يـنـتـهي
عـنـد بـوابـة مـدخل (الـشـرقـيـة)
واالســــتـــعـالمـــات واصــــحـــابُ
ـمـيـزين الـذين كـانوا اخلـدمـة ا
يـــتــعـــامـــلـــون بـــذوقٍ عـــاٍل مع
احلـضـور بل األمـر تـعـدى ذلك
ـكان واجلـو الـعام. إلى حـيثُ ا
فاألرض هُناك تُرحبُ بالزائرين
ـكـان كـان ـتـدربـ ا وجـمـيعَ ا
له تـمــيـزًا حـيــنـمـا تــقفُ امـامه
وأنتَ تـرفـعُ رأسكَ نـحـو مـدخل
قــنـاة (الــشـرقـيــة) تـرفعُ رأسكَ
وكأنك تـشعرُ بـالسمـو والرِفعة
حـــيــــنـــمـــا تـــلـــمـح اسمَ قـــنـــاة

دخل.  (الشرقية) في ا

درسًـــا وحـــفـــاوةً التُـــنـــسى من
مشـاعرَ االنـتساب لـتلك الـقناة
َ عـلى ومـن ثم تـركـتـنــا حـزيـنـ

توديعها بهذه العُجالة!. 
َ مـســرعـ بال قـفــلـنــا راجـعــ
أنـتـظــارِ سـيـاحـةٍ أو مــتـعـةٍ في
أربــيل. ألن أربــيل لم تــعــد لــنـا
ـثيرة مع بعـد انتهـاء مهمـتنا ا
ـة الـشـرقـيـة الـتي تـركت اكــاد
فـي داخـلـنـا شــعـورَ االنـتـسـابِ
واحلب  واحلُزن على فراقها. 
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مـهنـة الطب في الـدول العـربيـة السيـما تلـك التي تـعج بزيادة
ـســتـوى مع واضـحــة في األطـبــاء اجلـدد مــهـددة بــانـحــدار ا
تـساهل كـثـير من الـنـقابـات في مـنح شروط الـتـراخيص لـفتح
عـيادات خـاصة باتـت تعتـمد دعـايات مـتنـوعة قـد تتـفوق على
ة منذ عقود. سمعة أطباء اكفاء ال يزالون في عياداتهم القد
 هــنــاك رقـــابــات من وزارات الــصــحــة والــنــقــابــات الــطــبــيــة
ـسـتـويـات مـتــبـايـنـة وال تـخـلـو من مــجـامالت وتـسـاهل هـنـا
قبولة في كفاءة وهناك  اال ان مجال التملص من العالمات ا

ي الضمائر من الناكث بالقسم. كنة لعد األداء ال تزال 
لــقــد ابــتــلى قــطــاع الــطـب بــتــعــاقــدات جتــاريــة بــ األطــبـاء
لوكة ومـختبرات التـحليل والتـشخيص التي غـالبا ما تـكون 
بـوجه من الـوجوه من قـبل نـفس األطـباء في مـراكـزهم الطـبـية
ـستـقلة او خـارجهـا. وال يراعي األطـباء الـكلـفة الـعالـية التي ا
رضى واغلـبهم من محدودي الدخل ح يطلب كل يـتكبدها ا
طـبيب عـمل فحـوصات جـديدة وال يـعتـرف بفـحوصـات مضى
عـليها وقت قصيـر كان طلبهـا طبيب اخر قبـله والنتائج تكون
نـفسهـا في الفحـوصات كلـها اال انّ الكـلفة الزائـدة تقع على
ـلك اال الـتــنـفـيــذ األعـمى لـكالم ـريض الــضـحـيـة الــذي ال  ا

الطبيب أمالً في إيجاد طريق الستعادة صحته.
هـناك ضـمائـر جتاريـة مـتربـصة ومـتـمكـنة بـدل الطـبـية عـليـنا
مــواجــهـة هــذه احلـقــيــقـة بــصـراحــة مــطـلــقـة وعــدم الــتـســتـر
بـشعارات قـدسية مـهنة الـطب التي خرقـها كثـير من اصحاب

هن الطبية. ا
لـكـل حـالــة مــرضـيــة بــروتـوكــوالت خــاصــة في الـعـالج لـكن
ـريض ضـائعـا وسط غـابة من عـشوائـيـة االجتـهـادات جتعل ا

ازمات يصعب عليه اخلروج منها.
ـكن تطـويره في الـقطـاعات الـطبـية بـاب جتاري واقـتصادي 
ـكن ان يـكــون مـجـاالً مـفــتـوحـاً لـلــمـتـاجـرة أي بـلـد لــكن ال 
بـصحـة الـناس عـبر اجـتـهادات بـعـيدة عن الـتـخصص الـطبي
ريض من الـدقيق اذ تتكرر األخطاء بـاستمرار وترمى على ا
قـبل أطباء يتـضامنون فـيما بيـنهم على الـتستر عـلى اخطائهم
فـهوم الـتجاري فـإنّ الزبون لـيستـمروا في مـسارهم. حتـى با
ـفــهـوم الـذي يـعـمـلـون في عـلى حق  لـكـنــهم يـخـرقـون هـذا ا

ضوئه فما بالك بقيم الطب?
انّـها أزمـة واضـحة من أزمـات القـيم والـتفـسخ االعتـباري في
اجملـتـمــعـات الــعـربــيـة الــبـاحــثـة عن الــثـراء الــسـهـل بـعـد ان

. أصبحت مهن الطب بابا جتاريا واضحاً
وصل من تـنظيم لـقد جلأ األطـباء في اعـقاب مـعارك حتريـر ا
داعش الى بـتر االف االقدام واالذرع ألطـفال ونسـاء مصاب
ـرور بـالــقـصف عــبـر الــلـجــوء الى احلل الــنـهــائي من دون ا
ـوصل فوق مـصـائـبـها ـراحل عالجـيـة تسـبـقه فـتـولـد في ا

أفواج
 من مـبــتــوري االيـدي واالقــدام من ضـحــايــا عـجــز الـتــعـامل

الطبي الصحيح معهم.
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فأمـا نحن الذين من صنف عباد الله الصاحل وجوهره اجلميل
 فلـقد لعبت بنا الـدنيا طوبة مـطوّبة وتداولتنـا األيام التي يداولها
الـربّ الـكـر بـ الـناس  فـكـانت قـسـمـتـنـا شـحـيـحـة تـنام عـلى
شـحّـة  وقلـوبـنا مـخـلوعـة أو تـكاد تـفـر من بالعيـمـها  وظـهـورنا
مـكـسـورة وما لـبـد في جـوف قـحفـنـا الـعـامل قـد كمن عـلى بـلـبـلة
مـبـلـبلـة مـجلـجـلـة  حتى دخـنـا وداخ من شـافنـا عـلى هـذه احلال
وتعـجب فظنّ أننا سـكارى أو على بعض سـكر  والظن ليس كلّه
من ضـلع حق  وما كـنـا كـذلك من قبـل ومن بعـد  حـتى صارت
ليـالينـا واأليام كمـا جئنـا عليـها في غيـر موضع وموقـعة  واحداً
لنـا وعشـرة علـينـا وما زلـنا عـلى أمرنـا الشـريف هذا راسـخ 
عِرقـنا اجملذور الثابت حتت أرض الصانع اخلـلّاق  وكلِمنا يلوّح
مرفـرفاَ في الـسمـاء كمـا راية فـخر  ومـا بدّلـنا فـكرة  إلّا بـأعظم
منـها وما أزحـنا كلمـاً حتى زرعـنا أجمل مـنه  وما حيّـينا بـتحية
ـنـزل وحـيث إلّـا ورددنـاهـا بـأحـسن مـنـهــا  وكـنـا أيـنـمـا نـزلـنـا 
ضيف  فإن حتيـتنا فيها  سالم  حتى حطـطنا ببلدة أو مـررنا 
ـشــارق مـقـعــد صـدق وعــلم وراحـة نـفس ــغـارب وا بـلّــغـنـا ربّ ا
وطهـارة روح  وما تمنـينا مـا نحن عليه من وجع وحـيرة ألندادنا
واخلصـوم  وجادلناهم بالتي هي أحسن ورشـشنا على أعتابهم
مـا تـعـتّـق من طـيب دنـان الـكالم ومـا تـأخـر من مـنـحـوت اجلـمـال

وملحونه وقلنا لهم قولة مُقالة : 
يـا ربعُ إنّ مَنْ حـارَبَـنـا حـارَ بِـنـا وغضـبـتـنـا غـضـبـة حـلـيم صـابر
كـاظم نـاره  وحوبـتـنـا حوبـة نـبيّ في غيـر أهـله  فـأستـضـعفـتـنا
النـاس احلثالة إلى ح معلوم يـتبيّن فيه الذهب من الزبل  وكنا
ــيـنــنـا الـرز الـكــرام من لبّ ساللــة الـكــرم  إذ طـاح وسـاح من 
ـداســات  فــأكـلت ـرق واخلــضــرة والـســرابــيل وا والـطــحــ وا
األفـواه وامـتألت الـبـطـون وطـابت األنـفس وغـنّت وطـربت األرواح
وإكـتـست الـعـراة وركـبت احلفـاة  فـسُـعِـدْنا وهـذا مـرأى سـعـدُنا
واحلبـور  وسددنا األذن وصممناها بالصواوين عن مديح جائع
خشـمه في السماء عالٍ وإبن سبيل من قوة العصامية ال يسأل 
وشـــهــقــة جــوعـــان شــبع  ورضــيــنـــا بــعــطــر دعـــاء مــســتــجــاب
لك القويّ القادر ذهل ا وتنـاصصنا مع العظيم النحّـات البديع ا

البديع اجلميل فقلنا : 
ــنـعــمــات  وتـلك هي ـا هــذا من فــيض آالئه عــلـيــنــا والـنــعم ا إ
مـواعــ الـطـيب واحلـالل  فـكـلــوا واشـربـوا وارتــاحـوا وارتـعـوا
والــعــبــوا  وال نــريـد مــنــكم شــكــراً وال مــديــحـاً  بـل تـلـك كـانت
وأُخـيّـاتــهـا  لـوجـهه جلَّ وتـعـالى وعـظم  وهـو الـذي يـرى ويـدري
ويـريـد من مـخـلـوقـاته الـدابّة فـوق أرضه الـواسـعـة الـشـاسـعة أن
تسعى وتكد وتشقى فتنفتح بوجهها بيبان الرزق احلالل الزالل 
سبوكة فوق ـباركة والكلمة الـقوية ا وما زلـنا على تلك اخلصلة ا
ـبـ وذاك الـرسـوخ الـبـائن األمـ  حتى دارت سـندان الـكالم ا
بـنـا الـدائــرة ودرنـا بـهـا وحـارت بـنـا وحــرنـا بـهـا وداخت ودخـنـا
وناحت وتـناوحـنا  فـصرنـا على بـعض ضعف حـيل وشحة ذات
  فـأنفـضّت النـاس من حولـنا فمـا هِنّـا وال شكـونا وال بـدّلنا
ثوبـاً بثـوب وقوالً بـقول  وال قـعدنـا بـباب مـائدة نـطيـحة مـنطـوحة
مـتـردّية بـائـتـة حرام جـائـفة دنـيـئة من مـتـروكـات السـبع والـضبع

ن قال قوَال مقطوماً مقطّماً :  والغزاة  وقلنا 
صه وصه يا نـكرة يا إمّعة يـا ابن حاوية مجاهـيل  فما أنت غير
ّن قـلّتهم وسلقتـهم كهرمانة ببـطن زير اجل  أو قلّبتهم واحد 
فـوق طــاوة حـارّة مــشــتـعــلـة خــارج نص احلـكي  وهــا أنت وقـد
ـسخّـم ومنيّـتك الـرديئة  جلـبك ودعبـلك ودهدرك زمـانك وحظّك ا
فإنـدققت بحائطنا وما كانت حوائطنا إلّا عاليات جالميد مجلمدة
وحائـطك واطىء تبول علـيه الكالب الدائحة اجملـربة  التي لها من
قوة الـشمّ حدّ أن تعـطي كلّ لئـيم ربيب مصـادفة وفطـيسة جـائفة
خائـسة  طينَـتَهُ بجبـهته وتصـيّر صوفـته حمراء فـاضحة من قوة
دونيـتها تكاد تـمعمع وتصـوّت كما تيس خـائر بحلـبة أضحيات .
ـاعـونك ولـباسك فـإن عـيّرتـنـا بـشـحة خـبـز ومـال  فإنـنـا نـعيّـرك 
ودينـارك احلرام  الـذي تـقوم وتـقعـد علـى خزائـنه السـحت  وقد
حـزتـهـا من دون كـدّ وكـدح وعـرق  وكـنـت من حـشـود مـحـتـشدة
تـلـوب بــبـاب غـرفـة الـغـزاة األوغـاد  عــلى وجـوهـهم ذلّـة وصـفـرة
انهم محارم ومكانس لهم فيها مآرب ألله يعلمها حيض وفـوق أ

وأنت والناس تدريها . 
أمـا نحن فلم نلبس قناع زيف إلّا في خلق نصّ في القصّ أو في
الروي ومـا جـاورهمـا من كل صـنع جـميل . وكـنـا إن زعلـنـا على
شطّ  عـفـنـا مـاءه حـتى لـو كانـت شريـعـته بـحـلق الـقـربـة تـصيح 
ـصّــة إبـهـام مـالح . وكـانت أجـوافــنـا يـابـســة والـولـدان تـتــلـهّى 
أحـرار كـمــا نـزلـنــا من بـطــون طـاهــرة مـطـّهــرة أذهب الـله عــنـهـا
أل أفئدتنـا والصدور قيح األنذال وتكاد الرجس والـدنيئة  وإذ 
تـفـرّ من بـاب الـبــلـعـوم  فال نـقـول غـيـر مـا يـقـال بـبـاب احلق وال
ـثقـال ال ينقص نفـتري عـلى من ال يفـترى علـيه  بل نزن الـقول 
وزن شعـرة من حليـة  ونشـكمُ ونـكتم غـضبـتـنا الـنبـيلـة حتى إذا
سمعتنا خاشعاً إن كنت لم تصمّ أذنك صمّاً  قلت وحق ربي ما
هـذا بـصـعـلــوك نـافـر من عـكـرة حـال ومـهـرب سـكن  بل هـو من
كـيال حقّ وهـو الكر الـذي يهبك يـكيل 
ـــقـــدود من دبـــر في مـــرقــاة قــمـــيـــصه ا
زمـهريـر يـأكل الـعظم الـبـائن  ويـقول لك
قوالً رحـيمـاَ عزيـزاً ذهبـاً مصـفّى كـما لو

أن رقبته رقبة بعير . 
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{ بــــــكــــــ (أ ف ب)  –دخـل رواد
فـــضــاء ألول مـــرة االثــنـــ وحــدة
اخملـــتـــبــر اجلـــديـــدة في مـــحـــطــة
الــفــضــاء الــصـيــنــيــة في خــطـوة
ـوقع رئــيـسـيــة نـحــو اسـتـكــمـال ا
ـداري بـحـلول نـهـاية الـعـام. هذه ا
احملــــطـــة واحــــدة من أهم ركــــائـــز
بـرنـامج بـكـ الـفـضـائي الـطـموح
الـذي تـضمّن إرسـال مـركبـات آلـية
ـــريخ والـــقـــمـــر وجـــعل من إلـى ا
الــصــ ثـالث دولــة تــرسل طـواقم
ـجـرد بــشـريـة إلـى مـدار األرض. 
اكـتمالها سيـتم تزويد (تيانغونغ)
أو (الـقـصر الـسـماوي) بـاسـتـمرار
بــفـرق مـتـنـاوبــة مـكـونـة من ثالثـة
رواد فـــضــاء ســيـــجــرون جتــارب

عـلـمـيـة وسيـسـاعـدون في اخـتـبار
التقنيات اجلديدة. وأفادت وسائل
إعالم حـكوميـة أن (وينتـيان) وهو
اجلـزء الـثـاني من األقسـام الـثالثة
الــرئــيــســيــة في تــيـانــغــونغ رُبط
بــالــوحــدة األســاسـيــة لــلــمــحــطـة
(تـــيـــانــهـه) االثــنـــ غـــداة إطالقه
. بـعـد بــنـجــاح من جـنــوب الـصــ
سـاعـات قـلـيـلـة من االلـتـحـام فـتح
رواد الـفـضاء الـثالثـة الذين كـانوا
يــعـيـشـون في الــوحـدة األسـاسـيـة
مــنــذ حــزيـران/يــونــيــو الـفــتــحـة
ودخـلوا (وينتيان) بحسب مشاهد
عــرضـتـهـا قـنـاة (سي سي تي في)
احلـكـومـيـة. وشوهـد الـطـاقم الذي
ارتــدى أعــضــاؤه بــزة زرقـاء وهم

يــــطــــوفـــون حــــول الــــوحـــدة ذات
اإلضــاءة الــزاهــيـة قــبل مــواجــهـة

الكاميرا وإلقاء التحية.
وســتـركــز (ويـنــتـيــان) عـلى عــلـوم
احلــيـاة وأبــحـاث الــتـكــنـولــوجـيـا
احلـيـوية بـحسب وكـالة شـينـخوا
ـا (الـصـ اجلـديـدة) الـرسـمـيـة 
فـي ذلك أبـحــاث اخلاليــا وجتـارب
الــنـــمــو عــلى الـــنــبــاتــات وذبــاب
الــفـاكـهــة وأسـمــاك الـزرد. وقـالت
وســــائل اإلعالم احلــــكـــومــــيـــة إن
الــوحـدة ســتـضم مــسـاحـة تــتـسع
لـــثالثـــة رواد فـــضــاء إضـــافـــيــ

وســتـسـتـوعب مــا يـصل إلى سـتـة
أشخاص خالل انتقاالت الطاقم.
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بغداد

ايكو" في مقبرة براغ (يعجبني
أن أتــرك الـــقــلم يـــســري حَــيْث
توجـهه الغريـزة). تلك الـغريزة
ـــشــحـــونــة بـــهــاجـسٍ حــزين ا

ومضطرب. 
فـي بـــدء دخـــولـــنـــا إلى قـــاعـــة
الـتـدريب واسـتوديـو الـتـطـوير
الــذي هـو   اكـبــر سـتـوديـو في
الــــشــــرق األوسـط مــــكــــانهُ في
اربــيل. شـعـرنـا بــانـتـمـاءٍ ذاتي
ـؤسـسـة اكـادُ أُجـزم إلى تـلك ا
ـتـدربـ كان يـعـتـريهم أن كل ا
شــعـورَ االنـتـمــاءِ هـذا وكـأنـهم
جــزء عـتــيق ضــمـن طـاقـم هـذه

القناة. 
االنـدفاع وسـرعة الـتأقـلم كانت
ـــيــــزة لـــدى جــــمـــيع ســـمــــة 
ــتــدربـــ طــاقــة إيـــجــابــيــة ا
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{ لـــــنــــدن (أ ف ب)  –اتـــــفـــــقت
بـريـطـانيـا مع أوكـرانـيـا الـفـائزة
بـ(يـوروفـيـجن) هـذا الـعـام عـلى
ــقــبــلـة اســتــضــافـة الــنــســخـة ا
مـسابـقـة األغـنيـة األوروبـيـة عام
2023 بـدالً مـنـهـا بـسـبب الـغـزو
الـــروسي ألراضـــيــهـــا عـــلى مــا
أعــلـنت احلـكــومـة الــبـريـطــانـيـة

. االثن
في حزيران/يونيو اعتبر احتاد
الــــبث األوروبـي وهـــو اجلــــهـــة
ــنــظـمــة لــلـحــدث أن الــشـروط ا
األمـــنـــيـــة غـــيــــر مـــتـــوافـــرة في
ـســابــقـة أوكــرانــيــا لـتــنــظـيـم ا
وأطلق مـفاوضـات مع بريـطانـيا
ـركــز الـثـاني في الـتي احــتـلت ا
الـــــنــــســـــخــــة األخـــــيــــرة الـــــتي
اســتـضــافـتــهـا مــديـنــة تـوريــنـو
اإليطالية في أيار/مايو الفائت.
وقالت وزيرة الثقافة البريطانية
نـــادين دوريس فـي بــيـــان بـــنــاء
عـــــلـى طـــــلب مـن احتـــــاد الـــــبث
األوروبي والسلطات األوكرانية
وافقت هيـئة اإلذاعة الـبريطـانية
ـسابـقـة الـعام عـلى اسـتضـافـة ا

قبل. ا
وأضــافت يـؤســفــني أنه بــسـبب
حمـام الـدم الذي ال يـزال حاصال
ـمـكن بـسـبب روسـيــا من غـيـر ا

استـضافـة احلـدث في أوكرانـيا
حـــيـث يـــجب أن يـــقـــام. وكـــانت
كييف قد نددت في البداية بقرار
قبلة سحب استضافة النسخة ا
ـــفــاوضــات مـــنــهــا وطـــالــبت 
إضـــافــيـــة.  كــمـــا أعــربـت لــنــدن
سابـقا عن ترددهـا بشـأن حرمان
أوكرانيا من تـنظيم احلدث الذي
اليــ حـول يــتــابـعه عــشــرات ا

العالم سنوياً.
وأكـــد نـــاطق بـــاسـم احلـــكـــومــة
الـبــريـطــانـيـة االثــنـ أن رئـيس
ـنتـهـية واليـته بوريس الوزراء ا
جونسـون يؤيد تـنظيم أوكـرانيا
سابقة وأن (جميع اخليارات) ا
لتحقيق هذا الـهدف قد  النظر

فيها لكن من دون جدوى.
وقـال النـاطق الـبـريـطاني لـكـنّـنا
واثــــــــقــــــــون مـن أن بـي بـي سي
وبـريــطـانـيــا سـتـبــذالن قـصـارى
جـهـدهـمـا لـلـتـأكـد من أن احلـدث
ســـيــحـــتــفي ويـــكــرّم أوكـــرانــيــا

وشعبها ومبدعيها.
واشـــــــارت (بي بـي سـي) إلى أن
سابقة ستركز بشكل كبير على ا
ثـــقـــافـــة أوكـــرانـــيـــا وتـــراثـــهــا.
وســتــطــلق اجملــمــوعــة الــعــامــة
البريطانية التي تبث يوروفيجن
مـنـذ عام 1956 عـمـلـيـة اخـتـيـار

ضـيـفة لـلمـسـابقـة هذا ديـنـة ا ا
األســــبـــوع. وقـــال احتــــاد الـــبث
األوروبي إن أوكـرانـيـا سـتـتـأهل
تــلـــقــائــيــا إلى الــنــهــائي الــعــام
ــقـــبل. فـــازت فــرقــة “كــالــوش ا
أوركـــســـتـــرا ”األوكـــرانــــيـــة مع
أغنيتها “ستيفانيا ”التي تمزج
ــوســيــقى بــ الــهــيب هــوب وا
الـتــقـلــيـديـة في  15أيـار/مــايـو

ـــســابـــقــة الـــتي أقــيـــمت في بـــا
إيطـاليا مـتقـدمة على بـريطـانيا
وإســبــانـيــا خــصـوصــا بــفـضل
ـشاهـدين الـتي صـبت أصـوات ا
بـأكــثـريـتـهـا لـلــفـرقـة األوكـرانـيـة
التي يتعرض بلدها لغزو روسي

منذ أواخر شباط/فبراير.
كما حصل البريطاني سام رايدر
ـركز الـثـاني وهو تـرتيب على ا

غيـر مـتوقع لـلـبريـطـانيـ الذين
اعتادوا على تذيّل التصنيف في
ـــســــابـــقــــة خالل الـــســــنـــوات ا
األخيرة مع تسجـيل صفر نقطة

خالل مسابقة العام 2021.
ولم تـــســــتـــضـف بـــريـــطــــانـــيـــا
يـــوروفــــيـــجن مـــنـــذ عـــام 1998
ــســابــقــة في عـــنــدمــا أقــيــمـت ا
بـــرمــــنـــغــــهــــام بـــوسـط الـــبالد.
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{ طــوكـــيــو (أ ف ب)  –أصــيب
42 شخصاً بجروح بسبب قردة
مـــــكـــــاك شـــــاردة في مـــــديـــــنـــــة
يـامــاغـوتــشي في غـرب الــيـابـان
مــنــذ بــدايـة تــمــوز/يــولــيـو في
هجمات على نطاق غير اعتيادي
أرغـمت الـسـلـطـات احملـلـيـة عـلى
اسـتــخـدام بــنـادق تــخـديـر حتت
اجللـد لتـهدئـتهـا. وتنـتشـر قرود
ـكــاك في األرخـبــيل الـيــابـاني ا
حـيث يُـنـظـر إلـيـهـا أحـيـاناً عـلى
أنـهــا مـصــدر إزعـاج إذ تــقـتـحم
نازل أو تنهب احملاصيل. ومع ا
ــعــتـاد أن تــهـاجم أنه من غــيـر ا
هـذه الـقـردة الـصـغـيـرة مـبـاشرة
البـشـر تعـرّض أطـفال وبـالـغون
عـلى الـسـواء لـهـجـمـات من هـذه
احلــيــوانــات من خــدش أو عض
فـي األســـابـــيع األخـــيـــرة. وقـــال
ــــديــــنـــة مـــوظـف في بــــلــــديـــة ا
الـيـابـانـيـة لـوكـالـة فرانـس برس
االثن إن “ياماغوتشي بأكملها
مـحــاطـة بــاجلـبـال لــذا من غـيـر
النـادر أن نـصادف الـقـردة فيـها.
لــــكـــنّه أشـــار إلـى أن تـــســـجـــيل
هــجــمــات كــثــيــرة في مــثـل هـذه

الفـترة الـقصـيرة أمـر غيـر شائع
مـــضـــيـــفــا في الـــبـــدايـــة كــانت
الــهـجــمــات تـســتــهـدف األطــفـال
والــنــســاء فــقط. لــكن فـي اآلونـة
األخيرة استُهدف رجال مسنون
وبــــالــــغـــون أيــــضـــاً .”وتــــقـــوم
السـلطات احملـليـة بدوريـات منذ
الـــــــهـــــــجـــــــمـــــــات األولـى في 8
تموز/يـوليو لـكنها فـشلت حتى
اآلن في اإلمــســاك بـأي مـن قـردة
عروف كاك. وال يزال من غير ا ا
مـا إذا كانت الـهـجـمات مـرتـبـطة
ـجمـوعـة منـعـزلة عـدوانـية من
الـقـردة أم أنـهــا تـعـكس سـلـوكـاً
بـات مـنـتـشـراً علـى نطـاق واسع
ب هـذه الرئـيسـيات. وتـصدرت
هـذه احلـوادث عــنـاوين األخـبـار
في وســـائل اإلعالم الــيـــابــانــيــة
الـــتي أوردت شــهـــادات كــثـــيــرة
لـسـكـان من يـامـاغـوتـشي وقـعوا
ضحيتها. وقـال رب عائلة أخيراً
لـصحـيـفـة (مايـنـيـتشي) احملـلـية
ســــمــــعـت بــــكــــاءً فـي الــــطــــابق
ـكـان األرضي لـذا هــرعت إلى ا
ورأيـت هـــنـــاك قـــردا يـــتـــعـــرض

لطفلي.

{ واشـنـطن (أ ف ب)  –ازداد عـدد
أسـمـاك القـرش الـبيـضـاء الكـبـيرة
فـي الــســـنـــوات األخـــيــرة قـــبـــالــة
الــســاحل الــشــرقي األمــيــركي مـا
يــــزيــــد مـن احــــتــــمــــال حــــصــــول

. مواجهات خطرة مع السباح
فـفي كل عام خالل أشـهر الصيف
فـترسة تـتحـرك هذه احلـيوانـات ا
أعـــلى ســـاحـل احملــيـط األطــلـــسي
ــتــحـــدة نــحــو نــيــو لــلـــواليــات ا
وسم ب إنـغالند. وحتدث ذروة ا
آب/أغـــــــــســــــــطـس وتـــــــــشـــــــــرين
األول/أكـــتـــوبـــر. وفي كـــايب كــود
بـواليـة ماسـاتشـوستس أصـبحت
هـذه احليوانات التي تعرّف عليها
اجلـمـهور الـعريض من خالل فـيلم
“جـوز ”لــسـتـيــفن سـبـيــلـبـرغ من
الرموز السياحية إذ تزين صورها
الــقــبــعــات والــقــمــصــان. لــكــنــهــا
تــــســــبـــبـت هـــذا الــــعـــام بــــإغالق
الـشواطئ مـوقتا بـسبب انتـشارها
يـاه. ووُضعت بـأعداد كـبيـرة في ا
عـالمــات عــلى مــا يــقــرب من 300
سـمكة قرش بيضـاء كبيرة على مر
الـسـنـ وحوالى  10مـنـهـا بـاتت
ــنــطــقـة مــوجــودة بــالــفــعل فـي ا
بـحـسب غريـغوري سـكومـال عالم
ـتــخــصص في أســمـاك األحــيــاء ا
الـقرش في واليـة ماساتـشوستس.
وتـشـيـر تـقـديـراته إلى أن أكـثر من
مـئة سمـكة قرش بـيضاء كـبيرة قد

الــــقـــرش قــــد ال يـــكــــون الـــقـــرش
األبـيض مسؤوالً عنـها بالضرورة
إذ إن أنـواعـا أخـرى كـثيـرة تـتـنقل
ـنطـقة ال سـيمـا أسماك في مـياه ا
الـــقــرش الــنــمـــريــة وقــرش الــرمل

البري.
هــذا الـــعــدد من الــهــجــمــات غــيــر
عـادي بعـد عدم تـسجـيل أي منـها

لثالث سنوات.
وبـحسب غـافن نايـلور وهـو مدير
بـرنـامج بحـثي عن أسـماك الـقرش
فـي جــامــعــة فـــلــوريــدا فــإن هــذه
الحـــظـــة مــرتـــبــطـــة بــالـــوجــود ا

ـتزايـد هذا الـعام ألسـماك مـعيـنة ا
ا فترسة ر جتتذب احليوانات ا

بسبب التيارات الدافئة.
وفـيـمـا قـد تـخـتـلف األمـور بـدرجـة
كـبـيرة مـحـليـا من عـام إلى آخر ال
ي ُيسجل ستـوى العا يـزال على ا
حـــوالي 75 هـــجــومـــا من أســمــاك
الـقـرش كل عـام بـعـد انـخـفـاضـهـا
إلـى حــــوالى 60 هــــجــــومــــا خالل
عــامـ من اجلـائـحـة. وتـوقع هـذه
عدل الـهجمات خـمس وفيات في ا

سنويا.
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الـــهــلـــبــوت وصــوالً إلـى ســرطــان
سك وطيور كـيونويسيتـيز وثور ا
الــتــرمـجــان بـاإلضــافــة إلى انـواع

عدة من األعشاب والتوت.
وكـان الطـاهي الشـاب يديـر سابـقاً
(كــوكس) مـن جـزر فــارو الــنــائــيـة
الـتي يـتـحـدر مـنـهـا وحـصـل فـيـها
عــلـى أول جنــمــة مــيــشالن  ســنــة
2017 ثم عـلى النجمـة الثانية عام
ـــطــــعم 2019 إلـى جـــانـب لـــقـب ا
ـتوّج بنجوم ميشالن األكثر عزلة ا

في العالم.
وفــيـمــا يـخـطـط لـلـعــودة إلى جـزر
فــارو واإلقـامـة فــيـهــا بـشـكل دائم
ـا شـعـر بـها يـشـيـر إلى رغـبـة لطـا
بـتوسيع عـمله جتاه منـطقة أخرى
فـي أقـــــــــصـى شـــــــــمــــــــال األرض
كــــأيـــســــلـــنــــدا أو غـــريــــنالنـــد أو
ســفـالـبـارد. واخـتــار لـهـذا الـهـدف
ايــلــيـمــانــاك الـتي تــقع عــلى بــعـد
ســاعـة بـالـقـارب من إيــلـولـيـسـات
وهـي ثــــالث أكــــبـــــر مــــديــــنــــة في
غـــريــنالنـــد وتــشــتـــهــر بــنـــهــرهــا
اجلـلـيـدي الضـخم. ويـقول لـوكـالة
ـثـبّت فــرانس بـرس من مـطــبـخه ا
ــنـزل إلى داخـل مـقــطـورة خــارج ا
جـانب مـساحـة مـخصـصـة لتـناول
الــطـعــام رأيـنـا أن تــقـد الــطـعـام
بـطريقـة مختـلفة قـبل أن نعود إلى
مــطـعـمــنـا األسـاسي خــطـوة أكـثـر

مالءمة ومتعة.
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