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غصت ساحات التحرير والنسور
في بــغــداد واحلــبــوبي بــذي قـار
وثـــورة الـــعـــشـــرين في الـــنـــجف
الحيـاء الذكرى باالف احملتـج 

الثالـثة النـتفاضـة تشرين  وسط
اجـراءات امــنـيــة غـيــر مـســبـوقـة
شـمـلـت عـدد من مـنــاطق بـغـداد.
وتــقـدمـت صـور شــهــداء تــشـرين
لـتـذكـيـر ـتــظـاهـرين  مـسـيـرات ا
ــحـاســبــة الــقــتــلـة. احلــكــومــة 

وســـجــلت اجلـــهــات الـــصــحـــيــة
اصابـات بـ صـفوف احملـتـج
وعــنـاصــر االمن خـالل الـتــراشق
ــســيــلـة بــاحلــجــارة والـقــنــابل ا
لــلــدمــوع اثـنــاء مــحــاولــة عــبـور
حتـصـيـنــات جـسـر اجلـمـهـوريـة.

وقـالـت خـلــيـة االعـالم االمـني في
بـيـان تـابــعـته (الـزمـان) امس انه
تـكـررة من قبل (برغم الـدعـوات ا
األجـهـزة األمـنــيـة لـعـدم الـسـمـاح
لــلــمــنــدســ الــدخــول إلى وسط
ـتـظـاهـرين اال انـنـا ومع شـديد ا
األسف نالحظ ان هـنــاك عـنـاصـر
خــارجــة عن الــقــانــون تــواجــدت
خالل الـتــظـاهــرات واسـتــخـدمت
ادوات ومــواد غـــيــر قــانـــونــيــة)
واشار الى ان (اجلهات الـصحية
استـقـبلت  19ضابـطاً ومـنـتسـباً
كـلفة بتـأم احلماية من القوة ا
لـلــمـتــظـاهــرين في مــا اصـيب 9
وذلك مــــنــــذ انـــطالق مــــدنـــيــــ 
التظاهرات صباح امس السبت).
بـــــإن وافـــــاد شـــــهـــــود عـــــيـــــان 
االصـابــات في صـفــوف األجـهـزة
جـاءت نتـيجـة استـخدام األمنـية 
احلــجــارة والـكــرات الــزجــاجــيـة
ـــولــــوتـــوف. وبـــدأت وقــــنـــابـل ا
بالتوافد الى تظـاهرين  حشود ا
ســاحــات الـــتــظــاهــر في بــغــداد
والسيمـا ساحتي والـتحرير  في
ذكــرى تــظــاهــرات تــشــرين الــتي
انـــدلــعـت عــام  .2019ويـــشـــهــد
العـراق انـسداداً سـيـاسيـاً خـطراً
ـبـكــرة الـتي مـنــذ االنـتــخـابــات ا
شـهـدتــهـا الـبالد فـي الـعـاشـر من
تشرين األول  2021نتـيجـة فشل
الـقــوى الـســيـاسـيــة في تـســمـيـة
رئـيس جـديـد لــلـحـكـومـة بـجـانب

اختيار رئيس جديـد للجمهورية.
ببغداد تظـاهرين  وجتمع آالف ا
إلحياء الذكرى الثالثة لالنتفاضة
ــسـبــوقــة ضـد الــكــبـرى وغــيــر ا
السلـطة وفـساد النـخبة احلـاكمة
وسوء إدارة اخلدمـات العامة في
بلـد يـشهـد شلال سـيـاسيـا كامال.
اندلعت االحـتجاجـات في تشرين
األول  2019في جـــمـــيـع أنـــحــاء
الــبالد وال ســيــمــا في اجلــنــوب
واستمرت أشهر في البلد الغني
بـالنـفط واعـتـصم خاللـهـا مـئات
تـظـاهرين في سـاحة اآلالف من ا
مـســتــنـكــرين تــفـشي الــتـحــريــر 
البـطالـة وانهـيار الـبنى الـتحـتية
وقراطية. وصدحت وانعدام الد
ـتظاهرين مـعظمهم من حناجر ا
الشبـاب بـ (الشعب يـريد إسقاط
الــــنــــظـــام وقــــد رفـــعــــوا األعالم
الـــــعــــراقــــيـــــة وصــــور شــــهــــداء
االنـتـفــاضـة أثـنـاء جتــمـعـهم في
سـاحة الـتـحـريـر الرمـزيـة إلحـياء
ــتـظـاهـرون الـذكـرى. واحــتـشـد ا
عــنـد مــدخل جــسـر اجلــمـهــوريـة
الــذي أغــلــقــته الــقــوات االمــنــيـة
بـــــثالثــــة حـــــواجــــز من الـــــكــــتل
ــنع الــوصـول إلى اخلــرسـانــيــة 
ــنــطـقــة اخلــضــراء الـتـي تـضم ا
ســفـارات اجــنــبــيـة ومــؤســسـات
الــدولـة. وقــال شــهــود اخـرين ان
(مكـافحـة الشـغب اطلـقت رشقات
ــــســــيل لــــلــــدمـــوع مـن الــــغـــاز ا

ــتــظــاهــرين من ــنع ا والــدخــان 
عـبـور هـذه الـتـحـصـيـنـات حـيث
تبـادل الـطـرفان إلـقـاء احلـجارة)
تـظـاهرين واضافـوا ان (بـعض ا
خـرجــوا عـراة الـصــدور وغـطـوا
وجوههم بكوفية حلماية أنفسهم
ـسـيـلة من اسـتـنـشـاق الـغـازات ا
لـــلــدمـــوع في مـــا حـــمل اخــرون
ـــا عــلى االكــتــاف رفــيـــقًــا جــريــحً
إلخالئه من اخلـطــوط األمـامـيـة).
بــدوره  قــال مــســؤول في وزارة
الداخلـية إن (احملتـج ألقوا في
الـنـهـر حـواجــز حـديـديـة نـصـبت
كموانـع على جسـر اجلمـهورية)
مـــؤكــــدا (إصـــابـــة  18من أفـــراد
شـرطـة مكـافـحـة الـشـغب بـجروح
طــفـيــفــة بـعــد رشــقـهـم بـحــجـارة
بــيــنـمــا ســجّـلت 28 وزجــاجـات 
حــالـــة اخــتــنــاق عـــلى األقل بــ
ــــتــــظــــاهــــريـن). ووجّه رئــــيس ا
الـــوزراء مـــصـــطـــفى الـــكـــاظـــمي
الـقـوات االمـنـيـة في وقت سـابق
نع استخدام اإلطالقات النارية
وسبل غـير قـانـونيـة في التـعامل
مع الـتــظـاهــرات. واكـد فـي بـيـان
صــــــــادر عـن مــــــــكــــــــتــــــــبـه (حق
الـتـظـاهـرات الـسـلـميـة الـتي كـفل
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اوعـز رئـيس مـجـلس الـوزراء
مـصــطــفى الـكــاظــمي بــفـتح
حتــقــيـق في انــهــيـــار مــبــنى
رضية في مركز الـتحلـيالت ا
ـــنـــطـــقـــة ســـاحـــة الــــواثق 
الــكــرادة في بــغــداد.وقـال في
تـغريـدة عـلى تويـتر تـابـعتـها
(الزمان) امس (وجهنا الدفاع
ـــدني بــاســـتـــنــفـــار أقــصى ا
اجلــهــود إلنـقــاذ احملــاصـرين
نـهـار راج أن ـبنـى ا في ا
ن الــله بـالـصـحــة عـلـيـهم)
واضـاف (سـيـتم فـتح حتـقيق
ـمنـوحة بـاحلادث واإلجـازة ا
في احلــكــومــات الــســابــقــة)
ومــــــــضـى الـى الــــــــقـــــــول ان
(احلـادث يـؤكد صـحـة جـهود
مكافحة الفساد وإيقاف منح
اإلجــازات الــعـشــوائـيــة وقـد
واجــهـت لألسف بـــســـبــبـــهــا
انــتــقـادات عــدة). واصــبـحت

بـغــداد عـلى فــجـيــعـيــة انـهــيـار
مبـنى اخملتـبر الـوطني بـالكامل
قـرب سـاحـة الـواثق في مـنـطـقة
وانـقـذت فـرق الــكـرادة بـبـغــداد 
ـدني  13شـخــصـاً من الـدفــاع ا
في حـ ــنـهــار  ــبـنى ا داخل ا
تـوصل فـرق االنـقـاذ الـبـحث عن
مـفـقـودين حتت ركـام االنـقـاض.
دني وقـال مديـر إعالم الـدفـاع ا
نؤاس صـباح في تـصريح امس
ـنــهـار في مــنـطـقـة ــبـنى ا ان (ا
الـــكـــرادة هـــو مـــبـــنى جتـــاري
وسكني مكون من أربعة طوابق
قـرب مـطـعم قـدوري وقـد انـهـار
بالـكامل تـقريـباً) واشار الى ان
(فـرق االنـقـاذ في جـانـبي الـكرخ
والـرصافـة مسـتـنفـرة بالـكامل)
وتــابـع ان (الــقـــطــوعـــات أثــرت
كـــثـــيـــراً عـــلى وصـــول جـــمـــيع
الـفــرق) مـبـيـتـا ان (بـعض فـرق
ـــديــــريـــة وصــــلت إلـى مـــوقع ا
احلـادث وتـعـامـلت مع عـمـلـيـات
رفع الكتل الكونكريتية والبحث

عن الـــنــاجـــ أو الــضـــحــايــا)
ــنــطــقـة ولــفت الى ان (أهــالي ا
ـبـنى يـسـكـنه عـائـلـة اكـدوا ان ا
إضـــافـــة إلـى حـــارس). وكـــانت
قـد أعــلـنت  في وقت ــديـريــة  ا
إنــقـاذ  13شــخــصـاً من ســابق 
ـــــنـــــهـــــار في ـــــبـــــنـى ا داخل ا
الكرادة.وذكـر البيـان ان (الدفاع
ــــدني تــــمـــكـن من انــــقـــاذ 13 ا
شــخـصـاً) مـبـيـنـا ان (عـمـلـيـات
اإلنـــقــاذ مـــا زالت مـــســتـــمــرة)
وتــابـع ان (الـفــرق تــتــعــامل مع
ــبــنى وإنــقـاذ حـادث انــهــيــار ا
احملتجزين في منـطقة الكرادة)
وأضـــاف ان (فــرقـــهـــا مـــا زالت
تــــواصل أعــــمــــالــــهــــا إلنــــقــــاذ
ــبــنى). كــمــا احملــتــجــزين في ا
ــدني في وقت كــشف الــدفــاع ا
ســـــابـق عن ســـــبب انـــــهـــــيــــار
ـنــسق االعالمي ــبــنى.وقــال ا ا
لــــلــــمـــديــــريــــة مـــعــــاذ سالم إن
(عــمــلــيــات اخـالء احملــتــجــزين
مـــســتـــمــرة والـــعـــمل بــوتـــيــرة

متـصاعـدة) الفتـا الى انه (تمت
باشرة برفع الكتل اخلرسانية ا
واسـتـطـرد بـالـقول ان الـكـبـيرة)
ـعلـومات االولـيـة تؤكـد زيادة (ا
ــبـنى طــابــقـ اضــافـيــ الى ا

الـتي هي في االصل تـتـكـون من
ــــــــــــا ادى الـى ٤ طــــــــــــوابـق 
انـــهـــيـــارهـــا). ونـــاشـــد اهـــالي
احلــكـومــة ضـرورة الــضــحـايــا 
تـوثــيـق تـفــاصــيل احلــدث قــبل

اخفـائها او حتـريفـها. وتداولت
مـواقـع الـتـواصل االجــتـمـاعي 
مــقــطع فــيــديــو يــظـهــر مــواطن
مــفـــجــوع بــعــد فـــقــدان زوجــته
حـيث ـبـنى  وابـنـته فـي داخل ا

كـانت تـأخـذ جرعـات كـيـمـياوي.
وقــال (ذهـبت الحـضــار الـطـعـام
بنى منهار وعدت ورأيت ا لهم 
بــالـــكــامل) مـــحــمـالً (اجلــهــات
عنية مـسؤولية ماحصل). من ا
جــانـــبه  اوضح  االســتــشــاري
عبـد الكر قـاسم سبب انـهيار

مبنى ساحة الواثق.
وقـال في منـشور عـلى فـيسـبوك
(قبل عـشرة اعوام او اكـثر طلب
مــني صـــديق في الــفـــضــيــلــيــة
وكـان الـنـجـار تـدقـيـق مـبـنى له 
مــوجــودا وبــعــد الــتــحــقق من
االسس طــلـبـت مـنه ان ال يــكـمل
الطـابق الـثالـث والرابع النـها ال
تتحـمل فرد النـجار انه قد عمل
مـــبـــنى في الـــكـــرادة مـن ســـتــة
طـــوابـق وان اســـاســـهــــا نـــفس
بـنى وكان اسـاسا ثل لـهـذا ا
شـريــطـيـا بـعـرض مـتـر ونـصف
وفـــيــهـــا الـــفــضـــاء االوسط 11
مـتر) وأضـاف (كـمـا تـوقعت ان
الــهـيــكل كــامل اال ان مـا يــعـرف

بــاجلــكــات بــاقــيــة من الــطــابق
االرضي الى الــطــابق الــسـادس
ـتـشقـقة وهم السـناد اجلـسور ا
يغـطونـها كـلما تـظهـر تشـققات
ـبـنى فاشل فـأخـبرته بـإن هـذا ا
انــشـائـيـا وسـيـنـهـار يـومـا مـا).
طـالـبت جلـنـة الـنـزاهة بـدورهـا 
الــنـيــابــيــة هـيــئــة االسـتــثــمـار
الـوطنـيـة بتـوضـيح آليـة إعـطاء
إجازات االسـتثـمار للـمخـتبرات
ـــســتــشـــفــيــات والـــعــيــادات وا

األهلية.
وقالت عضـو اللجنـة سروة عبد
الــــواحـــد فـي بـــيــــان تـــابــــعـــته
(الـزمـان) امس إن (مـا حـدث في
بــــغـــداد مـن انــــهــــيـــار مــــبــــنى
لـلـعـيـادات الـطـبـيـة بسـببٍ خـلل
هنـدسي يدعـو إلى إعادة الـنظر
ـوافـقــات الـتي تـمــنـحـهـا بــكل ا
والســيــمـا هــيــئــة االســتــثــمــار 
ــــبـــاني إضــــافـــة بـــنــــاءٍ عـــلى ا
ــتـــهــالــكــة الــتـي تــســتــوجب ا
ــــوافــــقـــات احلــــصــــول عــــلى ا

الهنـدسية من أمـانة بغداد أو
احملـــــافـــــظـــــة ضـــــمن خـــــطط
مـدروسة ولـيـست عشـوائـية)
واشـــارت الى ان (الــــلـــجـــنـــة
ــلف ســـتــقـــوم بـــفـــتح هـــذا ا
لـــكــشـف جــمـــيع اخملـــالـــفــات
ـتـعلـقـة به سـواء في بـغداد ا
أو احملــــــافـــــظــــــات األخـــــرى
وإحــــــالـــــة اخملـــــالـــــفـــــ إلى
الــــقـــضـــاء). وكـــانـت هـــيـــئـــة
قـد اكدت ان القطاع استثمار 
ــــيـــادين الـــصـــحـي من اهم ا
الـــتي تـــعــتـــمــدهـــا الــبـــلــدان
لتحقيق الدعم االقتصادي من
خالل حتــفـــيــز الــنـــمــو بــهــا.
وافـصـحت في مـنـشـور سابق
تحققة وهي عن (اجنازاتها ا
ـسـرة االهـلي مـســتـشـفـيـات ا
ي والــقــمــة اجلــراحي والــعـا
لــلــجـراحــات الــتــخــصــصــيـة
واخملتـبر الوطـني للتـحليالت
اضافـة الى مشاريع رضيـة  ا

صحية اخرى).  
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حـدد وزيـر الـتــربـيـة عـلي حـمـيـد
الــدلـيــمي مـوعــد انـطالق الــعـام
الــدراسـي اجلــديـــد في يــوم 12
تـــــشـــــرين األول اجلـــــاري.وقــــال
الدليمي فـي بيان تلـقته (الزمان)
امس إن (الـــــوزارة تــــســـــتـــــعــــد
الستـقـبال أبـنائـهـا الطـلبـة وفتح
ـــــدارس فـي يـــــوم 12 أبــــــواب ا
تــشـــرين األول لــلـــعــام الــدراسي
اجلــــــديــــــد) داعــــــيـــــا (اإلدارات
ـدرسيـة والـهـيئـات الـتـعلـيـمـية ا
والـتدريـسـيـة الى اإقامـة كـرنـفال
تـربــوي تـسـتــقـبل فـيه الــطـلـبـة)
وتــــابع ان (الـــــوزارة تــــنـــــاشــــد
اجملـتـمع بـشـرائـحه ومـؤسـسـاته
أخذ دورهم كافة وأولـياء األمور 
الــــوطـــنـي ومـــشــــاركـــة الـــوزارة
بـتـوفـيـر الـبـيـئـة الـسـلـيـمـة الـتي
تضمن وتؤمن استـقرار وانتظام
الـدوام في مدارسـنـا واحملـافـظة
ـــعــلم وقـــدســيــة عـــلى مــكـــانــة ا
هـنة). وقـررت الوزارة  تـأجيل ا
االمتحـان العمـلي لطلـبة التـعليم
ــهـنـي.وذكـرالــبـيــان أنه (نــظـراً ا
لـــلــظــروف الـــطــارئــة وانـــقــطــاع
الـطــرق الـذي قــد يـتـســبب بـعـدم
الكــــات وصــــول الــــطــــلـــــبــــة وا
ُـكلّـفـة بـاالمتـحـانات الـتربـويـة ا
تـقـرَّرَ تـأجـيل االمـتـحـان الـعـمـلي
يوم امس السـبت لطلـبة التـعليم
ـهـني وكـذلك الـلـغـة الـفـرنـسـيـة ا
أعلنت إلى إشعار آخر). بدورها 

وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
الـــعــلــمي تــوقـــيــتــات الــتــقــو
اجلـــامــعي لـــلــســنـــة الــدراســيــة
اجلديدة. وتضمنت الوثيقة التي
اطـلـعت علـيـها نـشرتـهـا الوزارة 
(الــــزمـــــان) امس (مــــوعـــــد بــــدء
وانــتــهــاء الــفــصــول الــدراســيــة
والــعـطــلـة الـربــيـعــيـة ومــواعـيـد
أخرى). ويباشر طـلبة اجلامعات
الــــــدوام وفق الــــــيــــــوم االحــــــد 
توقيتات التـقو للعام الدراسي
اجلـديـد. الى ذلك  قـررت األمـانة
الـعـامـة جملـلس الـوزراء تـعطـيل
الـدوام الـرسـمي يـوم غـد االثـنـ
احـــتــــفـــاءً بـــالــــعـــيـــد الــــوطـــني
جلـمـهـوريـة الـعـراق. وذكـر بـيـان
لألمــانـة تــابـعــته (الــزمـان) امس
أنه (تقرر تعطيل الدوام الرسمي
ليـوم غد االثـن احـتفـاءً بالـعيد

الوطني جلمهورية العراق). 

راكان سعيد اجلبوري

طبعة العراق 
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ــارسـتــهــا في إطـار الــدسـتــور 
ـتظـاهرين إلى القـانون) داعـياً ا
(التـعـاون مع الـقوات األمـنـية في
حـــــفظ مــــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة
ـمــتـلــكـات الــعـامــة واخلـاصـة وا
ـتـظـاهـرون وحـمـايـتــهـا). ورفع ا
صـور شـهـداء انــتـفـاضـة تـشـرين
ــحـاســبـة ــطـالــبـة احلــكــومـة 
قـــــتـــــلــــــتـــــهم. وقــــــالـــــوا ان (كل
اجلــســوروالــطــرق مــســدودة الن
هنـاك رعب من السـلطـة من عبور
الـتــشـريـنـيــ الـسـلـمــيـ جـسـر
اجلمهورية) مـطالب بـ (بـتنفيذ
ـطـالـبـة مـطـالـب االحـتـجـاجــات ا
وانهاء باجراء انتخابات جديدة 
احملــاصــصــة الــســيــاسـيــة الــتي
ـلـيارات تـسبـبت بـهـدر وضيـاع ا
عـلى مـشـاريع وهـمـيـة). وشـهدت
بــغـــداد قــبـــيل انــطالق مــنـــاطق 
تضيـيق امني وغلق التظـاهرات 
عـــــدد مـن اجلــــســـــور والـــــطــــرق
الرئيسـة . كما انطـلقت تظاهرات
ــاثـــلــة في الـــبــصــرة وذي قــار
والنـجف  لـلمـطـالبـة بـالقـصاص
من قـتـلـة شـهـداء تـشـرين وانـهاء
نـــظـــام احملــاصـــصـــة والــفـــســاد

بحسب تعبيرهم. 
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افـــــــــادت وزارة الــــــــهـــــــــجــــــــرة
ـهـجـرين بـإتـمـام عودة 790 وا
أســرة نـازحـة من مــخـيم الـهـول
وبواقع  6 دفـعـات الى الـعراق.
ــتـحـدث بـاسم الـوزارة واشـار ا
عـــلي عـــبـــاس جـــهـــانـــكــيـــر في
تــــــصــــــريح امـس إن (الـــــوزارة
تمـكـنت من نقل  790 أسرة من
اخملـــيم تـــأكــدت سالمـــة مــوقف
أفـــرادهــا أمـــنـــيـــا الى مـــنــاطق
سكـنـاها عـلى شكل  6 دفعات)
مؤكدا ان (عملية نقل األسر الى

العراق مستمرة)
 واشـــــار الى انـه (ال عــــودة ألي
أســـرة مـــا لم يـــتم الـــتـــأكـــد من
ــــــــــوقـف األمــــــــــنـي) واوضح ا
جـهـانـكـيـر أن (الـلـجـنـة األمـنـيـة
الــــعــــلــــيــــا تــــقــــابل األســــر في
اخملــيــمــات أســرة بــعــد أخـرى

وفـرداً بــعــد آخـر وبــعــدهــا يـتم
نـقـلــهم الى الـعـراق) ولـفت الى
ان (عــودة األســر الــنــازحـة تــتم
بـطـرق طـوعـية وفـقـاً لـلـمـواثيق
والقـانون الـدولي اإلنساني وال
تــــوجــــد أي عـــــمــــلــــيــــة إرغــــام
) مبينا ان (الوزارة لم للنازح
تسـجل الى اآلن رفضـا بالـعودة
من قــبل األسـر الـى مـنـاطــقـهم 
وعمـليـة تسجـيل األسر الـراغبة
بالعـودة مستـمرة) ومضى الى
الـقول أن (الـوزارة تـطلق مـنـحاً
مـالــيــة قـدرهــا مـلــيــون ونـصف
ـليـون لكـل أسرة نـازحة داخل ا
ـــرة واحـــدة وحـــسب الـــعـــراق 
ـــتــوفــرة في ــالــيــة ا الــوفـــرة ا
الــــوزارة) وتــــابـع ان (الـــوزارة
ـبـلغ أطـلـقت مــؤخـراً مــنـحـة بــا
وان ذاتـه الـى  3600 أســــــــــــرة
سـتـحقـة لـلمـنـحة يـقدر األسـر ا
عددها  450ألف عائـلة). بدوره

اكـــد مـــحــــافظ كـــركـــوك راكـــان
ســعـــيـــد اجلــبـــوري إعــادة 85
ئة من العوائل النازحة.وقال با
اجلـبــوري في تـصـريح امس إن
(مــنـاطق واســعـة في احملــافـظـة
تعرضـت الى دمار شامل وكـبير

من قـبل عـصـابـات داعش مـنـهـا
 138قـــريــــة هـــدمت بــــالـــكـــامل
فــضال عن هــدم  16ألف مــنـزل
إضـــافـــة الى مـــنـــاطق أخـــرى)
ــــــــــبــــــــــالغ واشــــــــــار الـى ان (ا
اخملــــصــــصــــة إلعــــادة إعــــمــــار
نـاطق التي تـعرضت لإلرهاب ا
والــعـمـلـيـات الــعـسـكـريـة ضـمن
حـدود مـحـافظـة احملـافـظـة تمت
ـثـلـة بـصـنـدوق بــثـالثـة طـرق 
ـتـضررة ـناطق ا إعـادة إعمـار ا
من العمليات اإلرهابية وجهود
ـنــظــمــات الـدولــيــة وبــرنـامج ا
ــائي فـضال ـتــحـدة اإل األ ا
ــبـالغ اخملـصــصـة من قـبل عن ا
مـــوازنــــة الـــعـــامـــة االحتـــاديـــة
للمـحافظـة سواء كان من تـنمية
األقـالـيم والـبـتـرودوالر) مـؤكـدا
ان (احملـافظـة تـمـكـنت من إعادة
ــئـــة من الــنـــازحــ الى  85بــا

مناطقهم). 
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شــدد رئــيس إقــلـــيم كــردســتــان
نــيـجــيـرفــان الـبــارزاني ونـائب
ندالوي ان محسن ا رئيس البر
شترك من على ضرورة العمل ا
اجل تخـطي العـقبـات التي تقف
امـام العـملـيـة السـيـاسيـة. وقال
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
(الـبـارزاني هــنـأ خالل اسـقـبـاله
ـنـدالوي في اربـيل  بـحـصوله ا
عــــلى ثــــقـــة مــــجـــلس الــــنـــواب
وانــتــخــابه نــائــبــاً أول لـرئــيس
ــوفـــقــيــة اجملــلس راجـــيــاً لـه ا
والنجاح في مهامه) من جانبه
ــــنـــدالوي عـن (شـــكـــره اعـــرب ا
لــلــبــارزاني وعــبــر عن ســعـادته
بلقائه) وتابع الـبيان ان (اللقاء
بـــحث آخـــر تـــطـــورات الـــوضع
الــــــســـــــيــــــاسـي فـي الــــــعــــــراق
ـــقـــبـــلــة جملـــلس واخلـــطــوات ا
الــنـواب حــيث شــدد اجلـانــبـان
على العمل اجلمـاعي والتنسيق

ب األطراف السياسية كافة في
ســـبــــيل حتــــقـــيق االســــتـــقـــرار
وتخـطي العـقبات الـتي تقف في
طريق الـعملـية الـسياسـية على
ـصـالح الـعـلــيـا لـلـبـلـد أســاس ا
وحـــمـــايـــة مــــواطـــنـــيه واألخـــذ
شروعة). بحقوقـهم ومطالبـهم ا
في غضون ذلك  استقبل رئيس

حـــــكــــومــــة االقــــلــــيم مــــســــرور
الــــــبـــــارزانـي رئـــــيـس جلـــــنـــــة
الــعالقــات اخلــارجــيــة والــدفـاع
ـسـلـحــة في مـجـلس والـقــوات ا
الـشـيـوخ الـفـرنـسي الـسـيـنـاتور
كـريسـتـيان كـامـبون. وقـال بـيان
تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء 
ـــــســـــتـــــجـــــدات بـــــحث آخـــــر ا

والتطـورات بشأن الـوضع العام
ـنطقـة كما ناقش في العراق وا
اجلانـبان آفـاق تعـزيز الـعالقات
ب إقـليم كـوردستـان وفرنـسا)
ووجّه رئــيس احلــكــومـة شــكـره
إلى (فــرنـسـا حـكــومـة وشـعـبـاً
على ما قدمته لشعب كوردستان
من دعـم وإســــــنــــــاد فـي األيـــــام

الـعـصـيـبـة وجـدد رغـبـة االقلـيم
في االرتــــقــــاء بـــالــــعالقــــات مع
فرنـسـا) بدوره  اعـرب كامـبون
عن (ســعـــادته بـــزيــارة االقـــلــيم
مجـدداً) وأشار إلى أنه (يالحظ
في كل زيــــارة يـــقـــوم بــــهـــا إلى
إعــمــاراً وتــطــوراً الفــتــاً أربـــيل 
لـلـنظـر وأبـدى اسـتـعداده بالده
لـتـعــزيـز الـعالقـات الـشـامـلـة مع
كـردسـتـان وال سـيـمـا في مـجال
الــتــنــســيـق األمــني والــدفــاعي
كـــذلك ســـلّم رئـــيس الـــبـــارزاني
وســــام الـــــشــــرف من مـــــجــــلس
الـشـيوخ الـفـرنـسي) واسـتـطرد
الـــبــيـــان ان (اإلصالحـــات الــتي
تـنــفـذهــا الــتـشــكـيــلـة الــوزاريـة
الــتـاســعـة حلـكــومـة كــردسـتـان
شـاكل العالقة ب وأهمية حل ا
بغداد واربيل واحترام احلقوق
الــدسـتــوريــة  شــغــلـت مــحـاور
أخـرى مـن الـلـقــاء الـذي حـضـره
الــقـنـصل الــعـام الـفــرنـسي لـدى

االقليم أوليفييه ديكوتيني). 

علي حميد الدليمي

 ∫¡UI

رئيس اقليم
كردستان
يلتقي في
اربيل نائب
رئيس مجلس
النواب



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

X¹uJ «Ë ‚«dF « s‡OÐ W¹u'« WŠö*« W dŠ qON ð vKŽ ‚UHð≈

ÊËUF² « lOÝuð ÊU¦×³ð ÷U¹d «Ë œ«bGÐ

V¹—b² «Ë Ê«dOD « s √ ‰U−  w
wÐdF « ‰UN²Ð« ≠ œ«bGÐ

ـدني مع السعـودية التعـاون في مجال امـن الـطيران. وذكر بحـثت سلطة الـطيران ا
بيـان تلقته (الزمـان) امس ان (رئيس الوفد نـائل سعد عبد الـهادي التقى مـع رئيس
دني السعودي عبد العزيز الدعيلج عـلى هامش اجتماعات الهيـئة العامة للطيران ا
ـشــاركة 187 نـعـقـدة فـي مـونتـريـال كـندا  اجلـمعـيـة العـمـومـية بـدورتـها الـ  41 ا

دنـي الدولـي ايكاو). نظمة الطيـران ا دولة 
واوضح ان (اجلـانبـ ناقـشا مـجمـوعة
قــضــايـــا مــنــهــا عــودة عــمـل الــنــواقل
ــطــارات الـعــراقــيـة الــســعـوديـــة فـي ا
وتـوسـيع آفاق الـتـعـاون فـي مـجال امن
الـــطــيـــران ورفع مـــســتـــوى الـــتــدريب
ـا يـخدم تـطـوير الـطـيران). والـتـأهيل 
واتـفق عبـد الهـادي مع رئيس الـطيران
ـدني الـكـويـتي عبـد الـله الـعـلي سالم ا
الــصـبـاح بـحـضـور الــقـنـصل الـعـراقي
الـعـام فـي مـونتـيريـال اغاديـر النـقيب
فـتـح مـسـارات جـويـة جـديـدة لـتـسـهـيل
الحــة اجلــويــة بــيـن الــعــراق حــركـــة ا
والـكـويت ومـواصـلة الـتـعـاون لـغرض
الحــة والـطـائـرات بـيـن خــدمـة حـركـة ا
الـبـلــدين). في سيـاق مـتـصل اوضحت
ـدني ان اجـتـمـاعات سـلـطـة الـطيـران ا
اجلـمعية العمومية بكندا جاءت لزيادة
عـــدد مــقــاعــد مـجــلس اإليــكـاو وجلــنـة
ـالحـــة اجلــــويــــة في اجملــــلس. واكـــد ا
الـبـيـان ان (تلك الـتـعـديالت تـعد مـهـمة
ــمـثـلـة فـي لــغـرض زيـادة عــدد الـدول ا

واخلــدمــات اجلــويــة ومــحــطــة مــطــار
تابعة مـجريات العمل. وبحسب بـغداد 
الــبـيـان فــإن (اجلـولـة شــمـلت شــعـبـتي
ـعــنـيــة بـخــدمـات اخلــدمـات اجلــويــة ا
التضييف والعمليات اجلوية اخملتصة
بـحـركـة الـطائـرات وكـذلك مـكـتب حـجز
الـتـذاكـر في صـالـة نـيـنـوى داخـل مـطار
ــتــابـعــة سـيــر الــعـمل بــغــداد الـدولي 
كـمفصل مهم في الشركة) وشدد حس

عـلى اهـميـة مضـاعفـة جمـيع اإلمكـانات
واجلـهود والعمل بروح الفريق الواحد
لـرفع مـسـتـوى اخلـدمـات الـتـي تـقـدمـها
الــشـركــة لـلــمـســافـر). في غــضـون ذلك
اوصـلت سـبع سـفن جتـاريـة الى مـيـناء
ام قــصـر الـشـمــالي. وذكـر بـيــان تـلـقـته
(الــزمـان) امس ان (الـســفن وصـلت الى
واد يناء حتمل  96 حـاوية  ارصـفة ا
مــتــنـوعــة مـنــهـا  201 ســيـارة و4,161

الـف طن انابيب رست عـند األرصفة 11
و 12و 13و 20و 21و26). واجنــــــــــــــــز
أسـطــول الـشـركـة الـعـامـة لـلـنـقل الـبـري
نـــــقل  10  آالف طـــــنـــــاً من األســـــمــــدة
الـزراعيـة بنـوعيـها الـداب اليـوريا خالل
ـاضي. وقــال مـديــر عـام شــهـر أيــلــول ا
الـشـركـة رئيس مـجـلس اإلدارة مـرتضى
كر الشحماني في بيان تلقته (الزمان)
امس انـه (تـنـفـيـذا لـتــوجـيـهـات الـوزيـر

اجملـلس وفرصة للعراق للحصول عـلى
مـقعـد فـي مجلس اإليكاو). وشارك نائل
سـعد عبـد الهادي رئيس وفــد الطيـران
ـدني فـي معرض اإلبتكار الذي تقيمه ا
دني الدولي بحضور مـنظمة الطيران ا

اكثر من  50دولـة. 
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ـــعــرض ركــز عــلى وقـــال الــبــيــان ان (ا
الـتـطـور احلـضـاري والـتـكـنولـوجي فـي
ــدني وتـأثـيـره عــلى مــجـال الـطـيـران ا
صــنــاعــة الـنــقل اجلــوي مـن خالل دور
الـــتـــطــور احلـــديث في تـــذلـــيل جـــمــيع
الـعقبات وكيفية ادارة األزمات في عمل
دنـي) ولفت الى ان (مشاركة الـطيران ا
ــعـــرض جـــاءت لــتـــبــادل الـــوفـــد فـي ا
اخلــبــرات بـ الــدول األعــضـاء بــغــيـة
ـــــدني جتـــــاوز ازمـــــات الـــــطــــيـــــران ا
واإلســـتــفـــادة مـن الـــتــجـــارب فـي واقع
الـطـيــران). واجـرى مـديـر عـام اخلـطوط
اجلـويــة الـعـراقـيـة كـر كـاظم حـسـ

جــولـة تــفــقـديــة لـشــعــبـتي الــعــمـلــيـات

بـضـرورة تـسـخـير جـهـد الـشـركـة لـنقل
األســمــدة مع بــدايـة مــوسم االســتـزراع
الــشــتـــوي الــذي تــشــهــده الــبالد كــثف
األسـطـول الـبـري نـشـاطه إذ نـقـلـت هذه
الــكــمــيــة بـواقع  243 نــقــلــة من مــعـمل
أســمـدة خــور الـزبـيــر في الـبــصـرة إلى
ــنــتـشــرة في مــخــازن وزارة الــزراعــة ا
جــمـيع مـحــافـظـات الـعــراق ضـمن عـقـد

برم مع الوزارة) النقل ا
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كالم أبيض

يعتـذر الكاتب الصحفي الكبـير جليل وادي عن مواصلة عموده
لهذا االسـبوع بسبـب سفره الى خارج الـعراق في مهمـة علمية
ناقـشة رسالة ماجستيـر في االعالم  وسيستأنف اطالته على

قبل. قراء (الزمان) االحد ا

ـحافظـة ميسان في في اجواء مفـعمة بجـهود متـميزة  شهـدت  مدينـة " العمارة " 
نـصـرمـة  فعـالـيـة  اقـامهـا مـؤتـمر الـقـمـة الـثقـافي الـعـربي الـثاني  االيـام الـثالثـة ا
ـفـكر د. عـبد اتسـمت بـالعـلـميـة  وبأطـر ثـقافـيـة  تعـددت مـحاورهـا  حـملت اسم ا
ــخــتــلف ــيــ  ــثــقـفــ واالكــاد احلــســ شــعــبــان  شــارك فــيـهــا نــخــبــة مـن ا
االخـتـصـاصــات  وكـانت اهم تـلك احملــاور مـنـاقـشـة اوضــاع الـبـيـئـة وحــمـايـتـهـا 
يـاه  والثـقافـة  وغيـرها   وهي مـحاور مـهمة في ومـكافـحة الـتصحـر واستـثمـار ا
ركـزي العـراقي في رعـايته لـهـذه الفـعالـية البـنيـة اجملـتمـعيـة  وحـسنـاً فعل الـبـنك ا
ـال الـعـراقي  بـأعلى مـسـتـوياته  الـكبـيـرة  وهي رعـاية تـدل عـلى ان خـدمـة بيت ا
ركزي  الذي يقود مساهمات مجتمعية ومبادرات ملموسة في واعني بذلك  البنك ا
دعم وتمويل النشاطات ذات الطابع اجملتمعي واالنساني والبيئي والثقافي والفني .
ـؤتـمـر  ومـا خـرج به من نـتـائج  وتـوصـيـات  أكـدت  ان الـنطق ان انـعـقاد هـذا ا
نطـقان نطق القـلب ونطق اللـسان  والعـلم يدخل إلى االنسـان  من ثالثة أبواب من
سـمعه وبـصـره وقـلبه.. وقـد ادركتُ وانـا اشـارك بهـذه الـفـعالـيـة الـرائعـة  ان  قـولة
احلق واجبة  دون االلـتفات الى من شُلت عـقولهم ويعـيشون الهـمجية الـسلوكية ..
ؤتـمر القاص واالعالمي مـحمد رشيد ؤسس هذا ا وقولة احلق هـي توجيه الشكـر 
 الـذي سعى بـجهـد شخـصي الى تـأسيس مـنبـر تنـويـري  عمـيق االثر في حـياتـنا

الثقافية . 
ؤتـمر  بـينت لـنا أن الـشفـافيـة هي نقـيض الـغموض أو الـنقـاشات الـتي دارت في ا
تـلكـونها   وال ـعلـومات الـكامـلة الـتي  شـاركون ا الـسريـة في العـمل حيث وفـر ا
ا يـتعلق بـاالهوار والـتصـحر وجفـاف االنهـار   وقد سـاعد ذلك عـلى تفهم سـيمـا 
عوقات  فخلق ارضية لوضع وبلورة حلول منطقية  يسودها الثراء في شاكل وا ا

قابل .    تفهم الرأي والرأي ا
ـؤتـمر   اتمـنى عـلى الـدولة  بـأجـهزتـهـا  وتفـرعـات دوائـرها  مـتـابعـة طـروحات ا
الذي عـقـد حتت شـعار ( اسـبـاب ومـعاجلـة الـتصـحـر وجتفـيف االنـهـار والبـحـيرات
واالهوار فـي العـراق )  وهي طـروحـات عـديـدة وشامـلـة حـمـلت في جـنـباتـهـا قـنـاعة
ـنـاقـشـات التي ـصـداقـيـة الـتي وجدتـهـا  في ا اكـيـدة  بأن ال شيء بـدون حل . ان ا
ـوضوعـيـة في مـعـاجلة ادارها بـاقـتـدار عـال د. عبـد احلـسـ شـعبـان  اتـسـمت بـا
القضـايا وبدقـة وأمانة ولـيس بعاطـفة ووجدانـية  وفي ظني ان الـقناعـة اجملتمـعية
جتعل االنسـان  دائم اإلحساس بـالرضا واالطـمئنـان والسعـادة القلـبية كمـا جتعله
مـتـمـيـزاً بـاجلـلَـد والـصـبـر والـثـقـة بـالـنـفس وقـوة اإلرادة وجتـنـبه مـظـاهـر اإلحـباط
مارسة يدل والضـجر والتبرم والسخط .. فاالقـتران ب الواقع وا
ؤتـمر هذه على واقعـية الرؤيـة وإمكانـية التـطبيق  وقـد وفر ا

الواقعية .
ـبدع شـكرا لـلـمـؤتمـر الـثقـافي الـعربي الـثـاني  ومؤسـسه ا
مــحـمــد رشــيـد  فــقـد اخــذنـا فـي رحـلــة مـعــرفــيـة عــمـيــقـة

االبحار.. 
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اميـرا لقبـيلة توج الـشيخ وصفي الـعاصي 
ـمـتـدّة في الـعـراق وبـلـدان عـربـيـة الـعـبـيـد ا
خـلــفـا لـلـراحل انـور الـعـاصي الـذي وافـته
نـية قبل ايام في كركوك. وقـال بيان تلقته ا
(الـــزمــان) امس ان (الـــعــاصـي فــاز خالل
برغم حـراجة انتـخـابات جـرت في كركـوك 
ـثلَ في احـتـرام ظــروف الـعـراق لـيـضــرب ا
الرأي وتـقـديـر استـحـقاقـات الـرجـال الذين
ألـبــســوه عـبــاءة اإلمـارة ورفــعـوا مــعه رايـة
الـقـبــيـلـة الــتي قـال عـنــهـا إنـهــا رايـة اآلبـاء
واألجـــداد) واعـــرب ابــنـــاء الـــقـــبـــيــلـــة عن
تـمـنـايــتـهم (لـلـعـاصـي بـالـسـداد وان يـكـون
أهالً لـتـمـثــيـلـهـا وقــيـادة حـيـاتــهـا والـسـعي
بـجــدارة إلى تـغـيـيـر مــا هي فـيه من مـظـالم

وتراجعات إنسانية لم تعد مقبولة). 

بـــيـــنــــمـــا يـــعـــرف الـــقــــاصي والـــداني ان هـــؤالء
ـنــطـقـة هـم صـنـاع ــسـتــكـبــرين وعـمالءهم فـي ا ا
ـة ودعاة الـتـكـفيـر واالبـادة الطـائـفيـة فـكرا اجلـر
وتــنـظـيـمــا وتـمـويال) وتـابـع (نـحن اذ نـدين هـذه
نـدعـو احلكـومـة االفغـانـية االعـتـداءات الوحـشـية 
الى حتـمل مـسـؤولـيـتـهـا الـكـامـلة فـي حفظ ارواح
ـكونات االجـتماعـية في البـلد بال تمـييز  جـميع ا
والســيـمـا ان تـكــرار جـرائم الـقـتـل اجلـمـاعي عـلى
خـلفية طائـفية تثيـر الكثير من االسـئلة بشأن دور
احلـكـومة في كـابل ومـصداقـيـتهـا  وجـديتـها في
حـفظ االمن). وكـان انتـحاري قـد فـجر نـفسه داخل
أسـفـر عن مـركـز تـعــلـيـمي غـربي الـعـاصـمـة كـابل 
اسـتشـهاد  50شـخـصاً مـعـظمـهم طـالبـات إضـافة

إلى مئة مصاب.
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دعـــا رئـــيس حتـــالف الـــفـــتح هـــادي الـــعـــامــري 
ــكــونــات الـى حــمــايـــة ا احلــكـــومــة االفــغـــانــيــة 
االجـتمـاعيـة بال تمـييـز . وأتهم الـعامـري في بيان
تــابـــعــته (الــزمــان) امس (دوالً وراء االســتــهــداف
ـتـكرر ألتـبـاع أهل الـبيت في أفـغـانسـتـان) وقال ا
انه (فـي جـمــعـة دامــيـة اخــرى يـدفع الــشـيــعـة في
افـــغــانــســـتــان ثــمـن انــتــمـــاءهم الى الـــنــبي وآله
الـطاهـرين  فقـد ارتكب اجملرمـون اجملنـدون لقوى
الـشـر والـعدوان مـذبـحـة اخرى مـسـتـهدفـ طـلـبة
ـدارس الشيـعة في غرب كـابل والغريب في هذه ا
ـتكـررة ان الـدول التي تـقف وراءها هي اجلـرائم ا
اول من يـرفع صوته عاليا باالستنكار واالدانة في
مـحـاولــة لـلـتـغـطـيـة عـلى دورهـا اجلـبـان اخملـجل

ـهن الطـبية يـعلن مجـلس اخلدمـة العـامة االحتـادي عن  اطالق استمـارة التـوظيف لـلمـشمولـ بالـتعـديل الثـالث لقانـون تدرج ذوي ا
دة ٢١ يوم. وافق  ٢٠٢٢/٩/٢٩ و هن الصحية الساندة). واعتبارا من يوم اخلميس ا عدل ( ذوي ا والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ ا

رفق ادناه و من خالل الرابط: ذكورة في اجلدول ا وسيتم  فتح باب التقد للمشمول بالقانون أعاله لالختصاصات ا
/https://submit22.fpsc.gov.iq

ذكور اعاله. شمول باحكام القانون انف الذكر التقد على الرابط ا كن لكل ا  لذا 
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بـدأت الشركة الـعامة للمـوانئ التابعة
لـوزارة الـنقل بـعمـليـة تـثبـيت الركـائز
الــتـخـصـصـيـة فـي األرصـفـة اخلـمـسـة

يناء الفاو الكبير. 
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
ُـعتمـدة في اخلطـة اخلاصة (األعـمال ا
ـيناء) مـبيناً بـالعمـلية غـيَّرت مالمح ا
ان (نـسب اإلجنـاز تـرتفـع و تفـوق كـما
مـــخـــطط لـــهـــا) واضـــاف ان (الــعـــمل
يـتـطور في مـحطـة احلاويـات واجلدار
الــكـــونــكــريــتي لـألرصــفــة اخلــمــســة
والـطـريق الـسـريـع والـطـرق الـداخـلـية
الحية) الفتاً الى ان لـلميناء والقناة ا
ـرحلة األولى تضمنت انشاء منظمة (ا
يناء) واكد ان األرصـفة اجلديدة في ا
ـــوانـئ ســـتـــزداد في (تـــنــــافـــســـيـــة اا
ـــشــروع ـــســـتــقـــبل بـــعــد اجنـــاز ا ا
مـايـجـعل الـفاو مـقـصـداً مهـمـاً وبـوابة
رئـيـسـيـة لـلـمـر الـتـجـاري الـدولي). في
وانـئ اكساء سـياق مـتصل اجنـزت ا
الـطبقـة السطـحية لـطريق اخلروج في

مـشروع طرق موانئ ام قـصر الشمالي
واجلنوبي. 

وذكـر البيان ان (مـرحلة اكسـاء الطبقة
الـسطـحيـة لطـريق اخلروج لـلمـشروع

بـــطـــول 3,800 الـف مـــتـــر وعـــرض16
الكات العاملة متراً) منوهاً الى ان (ا
اجنــزت اكــسـاء الــطــبـقــة الــسـطــحــيـة
الــنــهــائـــيــة لــلــطــريق ضــمن مــشــروع

الـتـطويـر بـغسـتـخدام مـادة الـبولـيـمر
ـواصـفـات ُــعـدّلـة لألسـفـلـت ضـمن ا ا
شروع طلوبة) وب ان (ا الـقياسية ا
تــــــضـــــمَّن نــــــصب اعــــــمـــــدة اإلنـــــارة
الــكــهــربــائــيــة ومــنــظــومــة كــامــيـرات

راقبة).  ا
¡U  »d ð

وانـقـذ الفـريق لقـسم اإلنقـاذ البـحري
الـتابع لـلشـركة العـامة لـلموانئ حض

التسف اجنادين. 
واوضـح الــبـــيـــان ان (الـــفـــريق عـــالج
تــسـرب مـاء كـبـيــر في احـوض الـتـابع
ـــســــافن والــــصـــنــــاعـــات الـى قـــسـم ا
الـــبــحـــريــة) وبـــ ان (قــسـم اإلنــقــاذ
الــبـحــري تــلـقَّى مــعـلــومــات من قـسم
ـسافن والصناعات الـبحرية بوجود ا
تــســرب كــبـيــر في حــوض اجــنـادين)
مـــشـــيــــراً الى ان (األفـــراد الـــفـــنـــيـــ
والـغـواصـ بـدأت عـمـلـيـتـهـا بـسـحب
اء عبر الغطَّاسات ومعاجلة الثقوب ا

في م احلوض). 
في غـضون ذلك وصلت سفينة محملة
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اعـلـنت وزارة الـبـيـئـة عن تـاسـيس الـشـبـكة
الـعربـية للـرصد اإلشـعاعي البـيئي واإلنذار
ــبـكـر  مــؤكـدة أهــمـيـتــهـا في االســتـعـداد ا
ـــواجــــهـــة أي حـــادث نـــووي أو الــــعـــربي 
إشــعـاعي .جـاء ذلك خالل مــشـاركـة الـعـراق
دير عام مركـز الوقاية من االشعاع ـثال 
صـــبــاح احلــســـيــني الـــذي انــاب عن وزيــر
الـــبــــيـــئـــة وكـــالــــة د. جـــاسم الــــفالحي في
أجــتـمــاعــات الـهــيــئـة الــعـربــيــة لـلــطـوار

االشعاعية في مقر جامعة الدول العربية .
وقـال احلـسيـني انه (بـالتـعـاون مع الوكـالة
الـدولية للطـاقة الذرية وهيئـة الطاقة الذرية
ـســؤولـ الــعـرب  الــتـبــاحث مع كــبــار ا
حـــول تـــأســيـس بــنـــيـــة حتـــتــيـــة عـــربـــيــة
لالسـتـعداد لـلطـوار النـووية واإلشـعاعـية
بـرعاية األمـ العام جلامـعة الدول الـعربية
أحـمد أبو الغيط). واكـد ان (االجتماع تبنى
اهـداف عـديـدة اهـمـهـا الـتـعـريف بـالـشـبـكـة
الـعربـية للـرصد اإلشـعاعي البـيئي واإلنذار
ــبـكـر وأهـمـيــتـهـا في االسـتــعـداد الـعـربي ا
ـــواجــهـــة أي حــادث نــووي أو إشـــعــاعي.
والـتـعرف عـلى إمكـانـات الدول الـعربـية في
مــجـال االسـتـعــداد واالسـتـجـابــة لـلـطـوار
الـنووية واإلشعاعـية ومناقشـة سبل تطوير
خـطـط الـطـوار الـوطـنـيـة). وخـلق جـو من
ـعــلـومـات الــتـعـاون والــتـنــسـيق وتــبـادل ا
والــتـجـارب بـ الـدول الـعــربـيـة في مـيـدان
الـطوار النووية واإلشـعاعية ورفع الوعي
عـلى مستوى متخذي الـقرار بأهمية الرصد
اإلشـعاعي البيـئي وخاصة في ظل الظروف

الراهنة.
وقــــال بـــيــــان تـــلــــقــــته (الــــزمـــان) امس ان
ــثـلــون عن 18 دولــة االجــتــمــاع حــضــره 
عـربية  حيث تمت مناقشة اجلوانب الفنية
والـتـنـظــيـمـيـة لـتـأسـيس الـشـبـكـة الـعـربـيـة
للرصد اإلشعاعي البيئي التي  تأسيسها
والــتي تــعــزز إنـشــاء وتــطــويـر الــشــبــكـات
بـكر الـوطـنيـة للـرصد اإلشـعاعي واإلنـذار ا
ـواجـهـة أي حـوادث قد في الـدول الـعـربـية 
يــنـتج عـنـهــا انـبـعـاثــات إشـعـاعـيــة مـلـوثـة
كن أن يـنجم عنـها عواقب لـلبـيئة والـتي 
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واطن الـعربي خملـاطر تـعـرض العـاملـ وا
ــؤين.وانــطـلــقت في الــعـاصــمـة اإلشــعـاع ا
الـبريطانية لندن مـؤخراً منظمة لندن جرين
بـريـدج حلمـاية الـبيـئـة واحلد من تـغيـيرات
ــنــاخ ويــرأس االســتـاذ الــدكــتــور حــسـام ا
ـنــظـمــة اجلـديـدة بــدراوي مـجــلس امـنــاء ا
والـذي يضم عددا من رموز اجملتمع العربي
ـنـظـمـة اجلـديـدة والـبــريـطـاني  وتـشـارك ا
خالل أيــام في مـؤتــمـر كــبـيـر يــعـقــد بـغـرب
ناقشة الـعاصمة البريطانيـة لندن ويهدف 
ؤتـمر سـبل احلـد من انبـعاثـات الـكربـون. ا
يـتم تـنـظـيـمه عن بعـد عـبـر تـقـنيـة الـفـيـديو
ــوجــة االحـتــرار الـتي كــونـفــرانس نــظـرا 
تــشــهــدهــا بــريــطــانـيــا حــيث تــصـل درجـة
احلـرارة الى  38درجـة في وقت حـذر عـمدة
لـندن صادق خان السـكان من اخلروج بهذه
ي األجواء مؤكدا ان موجات االحترار العا
ـنـاخ. مـنـظـمة هي احـدى تـداعـيـات تـغـيـر ا
لـنـدن جـرين بريـدج الـتي أسـسـها ويـديـرها
الـكاتب الصحفي محسن حسني  اإلعالن
توقع ان تطلق عن اطالقها منذ أيام ومن ا
حـملـة تشجـير بـأحد اجملتـمعـات العمـرانية

قبل. اجلديدة في القاهرة خالل آب ا
ـنـظـمـة اجلـديـدة لـتـعـزيـز حـمـاية وتـهـدف ا
ــنـاخ عن طـريق الــبـيـئـة واحلــد من تـغـيـر ا
حـمالت التشجـير وتنظـيم لقاءات عامة مع
الــنــاس لـرفع الــوعي الــبـيــئي إضــافـة الى
نـشـاطهـا البـحثي الـذي يـهدف لـنشـر احدث
ــصــادر الـطــاقـة األبــحــاث فـيــمـا يــتــعـلق 
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ـنـظـمة في وقـبل نـحـو أسـبـوعـ شـاركت ا
"أســـبــوع لــنـــدن لــلــمـــنــاخ" الـــذي انــتــهت
فــعـالــيـاته في الــثـالـث من يـولــيـو اجلـاري
وشـارك به أغـلب مـنـظـمـات الـبـحث الـبـيئي

وشركات الطاقة البديلة في بريطانيا.
نـظمة ومديرهـا التنفيذي حـسني مؤسس ا
فـكر أكـد أن مـجلس األمـناء الـذي يتـرأسه ا
والـسياسي الكـبير الدكـتور حسام بدراوي
يــضم نــخــبــة من أبــرز جنــوم اجملــتــمع في
مــصـر وبــريـطــانــيـا والــعـالم هــذا اجملـلس
وضع هـدفا رئـيسـيا للـمنـظمة هـو مكـافحة
ناخ الـذي سببته انبـعاثات الكربون تـغير ا

والــقـطع اجلـائـر لألشــجـار مـا أدى لـزيـادة
االحــتــبــاس احلــراري في الــغـالف اجلـوي
وتـعـاظم فـرص حـدوث الـكوارث الـطـبـيـعـية
طر مـثل موجـات االحترار وتـزحزح حـزام ا
والـفيضـانات وحرائق الـغابات وغـيرها من
الــظـواهــر الـتي تــهـدد احلــيـاة عــلى كـوكب
األرض. وقـال حــسـني ان الـنـشـاط الـبـحـثي
لـلـمنـظـمة سـوف يسـيـر جنـبـا الى جنب مع
أنـشطـة ميدانـية أخـرى تتم بإشـراف أستاذ
االجـتـمـاع الـسـيـاسي الـدكـتـور زهـران عـلي
نظمة زهـران مسؤول التـنسيق الدولي بـا
وهي أنـشطـة تهـدف لتـعزيز حـمايـة البـيئة
مـثل حمالت التشجيـر وتنسيق احملاضرات
ــقـابالت الــعـامــة مع الـنــاس في األنـديـة وا
الـرياضية واجلامعات وهي حمالت متنقلة
هـدفها نشـر الوعي البيـئي لتعظـيم مشاركة
االفــراد في حــمــايــة الــبــيــئــة وتــوجـيــهــهم
ـثــلى لـفـرز ــشـاريع الــتـشـجــيـر والـطــرق ا
ـنبع إلعادة تدويـرها بالشكل الـنفايات من ا
الـصحـيح وغيـر ذلك من قـيم تعـزيز حـماية

الــبـيــئـة.وأضــاف حـســني في بـيــان تـلــقـته
ـنـظـمـة تـسـعى لـتـمـك (الـزمـان) امس ان ا
ــنـظــمـات االهــلـيــة واحلـكــومـات واالفـراد ا
ـصادر الـطاقـة النـظيـفة وتـسريـع التـحول 
ــــبـــادرات مـن خالل تــــبـــادل اخلــــبــــرات وا
الـبيئـية حول الـعالم بهـدف تعظـيم الفائدة
اجلماعية والتنسيق لكبح جماح ازمة تغير
ـنـاخ اآلخـذة في االتـسـاع رغم كل اجلـهود ا

الدولية للسيطرة عليها).
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وأشـار حـسـني الى ان مـنـظـمـة لـنـدن جرين
بـريدج لديـها مجلس عـلماء مكـون من نخبة
من افـضل الـبـاحـث حـول الـعـالم حيث ان
اغـلبهم يشارك في صيـاغة التقارير الدورية
ـنـظـمـة عـلى ـتـحـدة وقـد حـرصت ا لأل ا
ـثل شمال األرض وجـنوبها تـكوين فريق 
ـشــاركـ الــدكـتـورة ومن بــ الـبــاحـثــ ا
إلـهام عـلي أستاذة عـلم احمليـطات بجـامعة
قـناة السويس واخلبـيرة بالشئـون البيئية
والـدكـتـور بـيـتـر مـولـيـنـجـا أسـتـاذ ورئـيس
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من اجتماعات
الهذية العربية

للطوار
االشعائية

400 مـــلـــيــون ديـــنـــارٍ في مــحـــافـــظــة
الــبــصــرة. وذكــر الــبــيــان ان (الـفــريق
تـمـكن عبـر أعـمال الـتـحري والـتـدقيق
مـن رصــــد حـــــاالت تالعـب واخــــتالسٍ
لـلمـال الـعام في كـليـة العـلوم بـجامـعة
الـبـصـرة) مـؤكـدا انه ( ضـبـط مـدير
قــسم الــتــدقـيـق وأمـ الــصــنـدوق في
الـكلية لتالعبهما بوصوالت احملاسبة
واخــتالس مــبـلغ 417 مــلــيـون ديــنـارٍ
وضـبط سجالت وصوالت مـحاسبة 
الـتالعب فـيـها) ولـفت الى ان (الـفريق
الــذي انــتــقل إلى مــسـتــشــفى الــزبــيـر
ـسـتـشـفى في الـعـام كـشف عن قـيـام ا
عـــام 2016 بــــشـــراء جـــهــــازٍ نـــاظـــورٍ
فــيـديــوي مع مــلـحــقـاتـه) ومـضى الى
الـقول أنه (لم يـتم إدخال اجلـهاز الذي
يُـــســـتـــخـــدم في تـــشـــخــيـص أمــراض
اجلــهـاز الــهـضــمي إلى اخلـدمــة حـتى
ـر طــبــيب حتـت مــســوغ عــدم تــوفـُّ اآلن
اخـتصـاصٍ للـعمل علـيه) وقال الـبيان
ان (ذلـك يـــؤدي إلى انــــدثـــار اجلـــهـــاز
وهـدر األمـوال الـعـامـة الـتي خـصصَت
ــرضى لـــشــرائه فــضالً عـن حــرمــان ا
ُـراجـعـ من االستـفـادة من خـدماته ا
األمـــر الــذي اضــطــرهـم إلى مــراجــعــة
ـستـشفـيات األهـليـة وإثقـال كاهـلهم ا

الية).  باألعباء ا
قــد افــادت بــضــبط وكــانـت الــنــزاهــة 
عـقود ومـستـندات خـاصة بـقيام وزارةِ
الـصحة بـشراء كمـيات كبـيرة من قناع
نشأ بقيمةِ 24 مليونَ الـوجه صيني ا
. وردّت وزارة الــصـحـة  عـلى مـا دوالرٍ

بــشــأن شـراء ورد في بــيــان الــهــيــئــة 
أقـنـعـة الـتنـفس االصـطـنـاعي.  وذكرت
الــوزارة في بــيـان أنــهـا (تــشـيــد بـدور
ــتـــابــعــتــهم ــؤســـســات الــرقــابـــيــة  ا
ـبـذولـة خـدمـة ـسـتـمـرة وجـهـودهم ا ا

لــلـصـالح الـعـام وتـعــلـيـقًـا عـلى مـا 
نـشـره بـشـان شـراء كـمـيـات من اقـنـعـة
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أكّــدت دائــرة الـتــحـقــيــقـات فـي هـيــئـة
الــنـزاهــة  أنَّ مالكــاتـهــا الــعـامــلـة في
ـذت أربع عـمــلـيـات نـفـَّ بــغـداد وديــالى 
ضـبطٍ حلاالت تزويـرٍ ورشا ومخـالفاتٍ
ـــــصــــــارف في فـي فـــــروع عــــــددٍ مـن ا

 . احملافظت
وأشـارت في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (فـريق عـمل  مديـرية حتـقيق بـغداد
تـــمـــكن مـن ضـــبط مـــتـــهـــمـــ اثـــنــ
شهـود بتسلُّم رشا مـتلبسـ باجلرم ا
ـــــصـــــرف مـن عـــــددٍ من مــــــراجـــــعي ا
الـزراعي مقابل تمشية معامالت عقودٍ
زراعـيـة لغـرض احلـصول عـلى قروضٍ
َّ ضـبط صـرف) الفـتـا الى انه ( مـن ا
أصـل تـلك الـعــقـود) مــؤكـدا ان (فـريق
عــمل مـكـتـب حتـقـيق ديــالى نـفـذ ثالث
عــمـلـيـات ضـبـط في مـصـرفي الـزراعي
والـــرشـــيـــد في احملـــافـــظـــة) واوضح
الــبــيــان ان (الــفــريق نــفــذ عــمــلــيــتـ
ــصــرف الــزراعي مُــنـــفــصــلــتــ فـي ا
الـــتـــعـــاوني فـي احملــافـــظـــة  خالل
الـعــمـلـيـة األولى ضـبط كـفـاالتٍ مـزورةٍ
ـــصــرف وســـنـــدات تــعـــهــد فـي فــرع ا
ـبلغ  70 مـليون ـنح قرضٍ  بـهـبهب 
ـقـتـرضـ لـقـاء دفع ديـنــارٍ إلى أحـد ا
ـــفــــ عـــــامــــلــــ في رشــــا إلـى مــــوظـَّ
ــصــرف). وضـبـط الـهــيــئـة  في وقت ا
سـابق حاالت تزوير ومخالـفات بقيمة
ثـالثـــة مـــلــــيـــارات ديـــنــــارٍ في ديـــوان
مـحافـظة صالح الـدين ودائرة الـصحة
بـاحملافـظة. وقـال بيـان تلـقته (الـزمان)

امـس ان (فــريق عــمل مــكــتب حتــقــيق
صـالح الـدين الـذي انــتـقل إلى ديـوان
احملـافظـة تمـكن بعـد القـيام بـالتـحري
والـتدقـيق من ضبط مـخالفـاتٍ في عقد
ـديـريـة الـبـلـديـة في جتـهـيـز حـاويـات 
احملـافـظـة بـكلـفـة مـلـيار و 736مـلـيـون
ديـنــار) الفـتـا الى (ضـبط أصل الـعـقـد
وأولـياته ومـعاملـة الصـرف في قسمي
الــــعـــقــــود واحلـــســــابــــات في ديـــوان
ُـحـافظـة) وتـابع ان (التـجـهيـز جرى ا
خالل 2020 بـرغن االتفاق على جتهيز
احلــــــــــاويــــــــــات خـالل 2018 و2019
ــشــروع مــتـطــلــبــات مــديـريــة بــلــديـة
تــكــريت الــتي  رفــضــهـا مـن رئـيس
ــشــروع خملــالــفــتــهـا جلــنــة تــنــفــيـذ ا

ُواصفات). ا
…—Ëe   ôu Ë

واسـتـطرد الـبيـان  بالـقول ان (الـفريق
كـشف في عمليت مُنـفصلت نفّذهما
فـي دائرة صحة صالح الدين عن قيام
جلـنة صرف الوقود في الدائرة بتقد
وصـوالت مـزورة مـزعـوم صـدورها عن
مــحـطـاتٍ لـيس لــهـا وجـود عـلى أرض
ــبـالغ الــواقع) ولــفت الى ان (قـيــمـة ا
ــوجب تــلـك الــوصـوالت ــصــروفــة  ا
فة ؤلـَّ الـتي تـعود إلـى جلان الـصـرف ا
خـالل النـصف الثـاني من الـعام 2018
والــــنـــصف األول من عـــام 2019 بــــلغ
مـليار و200 مـليـون دينار). كـما أكدت
تمـكن دائـرة الـتـحـقـيـقـات في الـهـيـئـة 
مالكــاتـهـا من تــنـفـيــذ عـمـلــيـتي ضـبط
اخـتالس وهـدرٍ للـمال الـعـام بأكـثر من

فـان اجــهــزة الــتــنــفس االصــطــنــاعـي 
الــوزارة تـود ان تـوضح ان شـراء هـذه
هـــو من ضـــمن اســـتــثـــنــاء االقـــنـــعــة 
ـــســتـــلـــزمــات واالجـــهــزة االدويــــة وا
الــطـــبــيــة والـــعـــدد الــتـــشــخــيـــصــيــة
واخملــتـبـريـــة مـن تـعــلـيــمــات تـنــفـيــذ
الـعـقـود احلـكومـيـة وتـعـليـمات تـنفـيذ

ــوازنـة االحتـاديـة وحـسب الـقـرارات ا
الـصادرة عن اجلهات احلكومية العليا
ــنـقــذة لـلــحـيـاة لــتـوفــيـر الــعالجـات ا
ـسـتـلـزمات والـعـدد الـتـشـخـيـصـيـة وا
ـواجـهــة واالجـهــزة الـطـبـيـة الـكـافـيـة 
وهـــو احـــتـــيـــاج فـــعـــلي اجلـــائـــحــــة 

للمؤسسات الصحية). 

مبنى السلطة القضائية االحتادية
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ـادة الـزيت اخلام الـفل الى ميـناء ام
قصر اجلنوبي. 

وقــال بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(الـسفـينـة ميـرسك بيـلفاســـــــت حملت
كــــــمــــــيــــــة 27 الـف طـن من الـــــــزيت)
ـيـــــنـاء يشـهد نـشاطاً مــــــــضيـفاً ان ا
جتارياً كمســـــاهم في عمليات جتهيز
مــــــــفـردات الــبــطـاقــة الـتــمــــــويـنــيـة
ــــــصـــــانع ــــــواد الـــــتي تــــــرد الى ا وا
). واســتـــقــبل والـــتـــــــجـــار احملــلـــيـــ
ـيـنـاء سـفـيـنة رصـيف رقـم ثالثـة في ا
اخـرى حتمل 44,114 الف طن من مادة

الرز. 
وذكـر الـبيـان ان (السـفـينـة وصلت الى
ام قــصــر اجلــنــوبي لــتــفــريغ وشــحن
كـــمـــيــات الـــرز بــالـــتـــعــاون مع وزارة

التجارة لدعم احلصة الغذائية). 
ادة الصويا ووصـلت سفينة محملة 
ـــيــنــاء. وبـــحــسب الـــبــيــان فــإن الى ا
(الــســفــيــنــة الــكــســنــدريـة رسـت عــنـد
رصـيفي اربـعة وستـة بحـمولة كـميات
الـــصــويـــا الــتي بـــلــغت 794 حـــاويــة

مـختلفة األحجام). على صعيد متصل
وصـلت عشـر ناقالت نفـطية الى مـيناء
خـور الزبيـر التخـصصي. واكد الـبيان
ــيـنـاء وصــلـته حـمــولـة بـنـاقالت ان (ا
نـفــطـيـة مـتـنـوعــة من الـبـنـزين وزيـتي
الـغـاز والـوقـود عـند ارصـفـة مـتـنـوعة
ـيــنـاء) مــشـيــراً الى ان (خـور داخـل ا
ــشـتــقـات الــزبـيــر يـوفــر الـعــديـد من ا
الـنـفطـية لـلسـوق احمللي ويـساهم في
نـتوجات النفطية تـصدير العديد من ا

الوطنية). 
وفـي وقت آخـــر وصـــلت ثـــمـــان ســـفن
ـيناء جتـارية بـحمـوالت مخـتلـفة الى ا

الشمالي. 
وقـال البيـان ان (السفن حتـمل بضاعة
مــتــنـــوعــة من الــســيــارات واألنــابــيب
اخلــاصــة بـهــا) واضـاف ان (مــعـدالت
الـتـداول الـتـجـاري ارتـفـعت مع تـزايد
ورود احلـــمـــوالت الــتـي تــرســـو عـــنــد
يناء حـيث يشهد رسو سفن ارصـفة ا
مـتنـوعـة لتـعزيـز حركـة النـقل البـحري

والتجاري).

ياه بـجامعـة سواس في بريـطانيا وحـدة ا
والـدكتورة ليـزا ليف أستـاذ علم احمليطات
بـجامـعة كـاليفـورنيـا والدكتـورة اإلسبـانية
إلـيـنا لـوبيـز جن البـاحثـة بـجامـعة كـينـجز
ــانـيـة ـة األ كــولـيـدج الــبـريـطــانـيـة والــعـا
وت أرنيث اخلبيرة البيئية البروفيسور أ
والـعالم النيـجيري الدكـتور بيدن أديـليكان
والـدكـتورة سـميـة زكي الدين من الـسودان
والــدكــتـــور بــيــوسي أنــدا من جــامــعــة دار

السالم في تنزانيا.
وذكـر حسني ان (منظمـة لندن جرين بريدج
تـسعى حاليا لضم نخبة جديدة من العلماء
لـلـمـشاركـة في وحـدة األبـحاث لـديـها وهي
ـعـنـيـة بـتـنــظـيم الـنـدوات ونـشـر الـوحــدة ا
أحــدث األبـحـاث عــبـر مــوقـعـهــا كـمــا تـقـوم
وحـدة االبـحاث بـتقـد خـدمات اسـتشـارية
عـنية بـقضـايا الـبيـئة و تـنظيم لـلهـيئـات ا
كــــورســـات ودورات تــــدريـــبــــيـــة لــــلـــطالب
ـجـاالت ـهــتـمــ  والــبـاحــثـ الــشـبــاب ا

الطاقة البديلة).
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تـرف  –في األعـم األغلب  –ينـسـجـون على مـنـوال آبـائهم فـتـكون مـعظم ابـنـاء ا

ادية واسعة للغاية ... مساحات التذاذاتهم ا
وتدحرجهم الى مهاويها ... انهم يفتحون عيونهم على الدنيا فَتُغريهم يزخارفها 

وبذلك تموت قلوبُهم 
وتغيب عنهم أحاسيس الضمير اليَقِظ والوعي العميق ...

ـلذات الـدنـيويـة بعـيداً عن واحملـصـلة الـنهـائيـة هي الـغرق في بـحار الـشـهوات وا
األشواق الروحية والصحوة األخالقية ..

-2-
شتهر على األلسن مِنْ أنَّ الولد على سر أبيه ال يسري على جميع غير أنَّ هذا ا

األوالد ...
فهـناك استـثنـاءات سجلّـها الـتاريخ ألوالد لم يـسيروا مـسار آبـائهم في االنـهماك

لذات واالنصراف التام اليها : با
ومن هؤالء وَلَد لهارون الرشيد اسمه ( أحمد ) 

وكنيتُه ( أبو العباس ) 
لقد جاء في تاريخه :

انه ترك الدنيا في حياة أبيه مع القدرة  
وآثر االنقطاع والعزلة  

وقيل له : 
السَبْتِي 

ألنه كان يتكسب بيده في يوم السبت 
وينفـق ما يحصل عـليه في بقـية أيام األسـبوع مشـتغال بالـعبادة حـتى وفاته سنة

184 هـ  
فقد توفي قبل أبيه .

ان أباه الذي كان يخاطب السحابة ويقول :
أينما تمطرين ففي أرضي ..!!

في اشارة الى سعة مُلكه وامتداد سلطانِه 
غيـر أنّ ولده أبا العباس قد طلّق تلك الـدنيا  وعزف عنها وأَحبَّ أن يأكل من كدِّ

يدهِ مكتفيا بالقليل ومتفرغا للعبادة
ؤمنة الصافية التي تأبى أنْ تتلوث باألدران . وهكذا هي النفس ا

ثابة العملة النادرة  ذلك ألن الناس عبيد الدنيا . وهذا النمط من الناس 
-3-

ولم نر من أوالد الـسـلطـويـ في الـعراق اجلـديـد واحداً يـشـبه أبا الـعـباس .. بل
شـهود أنـهم زادوا على آبـائهم تَـرَفا وسَرَفـا وبذخـا وتمـسكـا بالـلذائذ الحظ وا ا

باءات الذميمة ... ادية وهدراً للمال العام في ا ا
انّ اخلروج من شـرنقـة التـرف والبذخ يـحتـاج الى وازع داخلي فـاعل يحول دون

لكون شيئا من هذا على االطالق . طبات والقوم ال  الوقوع في األفخاخ وا
وهنا تكمن الكارثة 

اليـ من انـهم يــفـعــلـون مـا يــفـعــلـون في وقت يُــعـاني فــيه ا
العـراقي  شدة وطأة الفقـر واحلاجة واحلرمان  ويتجه
بعضهم صوب مكبات النفاية علّه يجد فيها ما ينفعه  .
ــنــغـمــسـ في ومع هــذا فـلن يــكـتــرث به أحــد اولـئك ا

الترف والسرف ...
فارقة الكبرى . وهنا تكمن ا

ميناء الفاو
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ر بهـا االن ان بيئتنـا السياسـية وظروفنا تشـير جميع االحداث واالزمـات التي 
رصوصة التي واطن  ومخاطر االحادث ا تخضع الرادت خارج هموم الوطن وا
نـزلقـات السـياسـية اخلـطيـره  التي وقـعت فيـها الـقيادات تـمر بـالعـراق  نتـيجـة ا
السـياسية ووان جميع  مؤشراتـها اخلطيرة  تطالب الـعراقي بشكل عام  وثوار
تـشــرين بـشك خـاص  الـنـهــوض بـجـمـيع  مـسـؤولــيـاتـهم الـوطـنـيــة بـشـكل مـنـظم
ـبادرة النـقاذ مـا تبـقى لـهم من  وطنـهم من خالل  ثورة ومدروس لالخـذ بـزمام ا
ثـقـافـيـة تربـويـة صـحـية اقـتـصـاديـة اجتـمـاعـيـة تـوعويـة تـنـقل الـعراق نـقـله نـوعـية
وبـارادة الـشـعب التـي ال تقـهـر عـنـدما تـكـون حـاضـره باصـرار النـتـزاع احلـقوق
وحتــقـــيق االهــداف  في انـــتــزاع الــســـيــادة وحتــقـــيق االمن  والـــسالم   وبــنــاء
شترك قراطية ضمن اسسها والياتها السليمة وحمايتها و حتقيق العيش ا الد
رتزقة باشر لفتح  ملفات الـفساد والفاسدين وا للجـميع وبدون تميز والتوجه بـا
لـتطـهـير الـدولـة ومـؤسسـاتـها مـنـهم نـريد ان نـسـمع من الـدولة خـطـابهـا الـوطني
الرصـ والواضح  في تـعزيـز الهـوية والـوحدة  الـوطنـية وقـوة اجلبـهة الـداخلـية
ـقتدرة والفاعـلة صاحبة اخلـبرة والكفاءة واعطاء دور ومـساحة للقـوى الوطنية  ا
وتـراكـمـتـهـا الـوطـنـيـة والـسـيـاسـيـة االصـيـلـة الـقـادرة عـلى بـنـاء الـدولة واجملـتـمع
ـقـدورهــا احـكـام صـمــام امـان احلـكـومــة الـقـادمـة ومــؤسـسـات الـدولـة لــيـكـون 
ـتـربـصـ بـهـا في ـقـدرات الـنـاس من ا ن يـريـد الـلـعـب  واليـكـون مـكـان فـيـهـا 

ــنـاصب في الــداخل واخلــارج من الـذيـن يـعــتـقــدون ان ا
الدولـة غنـيـمة وهـو مـا يتـطـلب وضع سـتراتـيجـيـة عمل
ــسـارات لـلــمـشــروع الـوطــني يـتــضـمـن في مـقــدمـته ا
االستـراجتيه السيـاسية واالقتـصادية واليـات استعادة
هــيــبـة الــدولـة وتــطـهــيـرهــا  من الــفـســاد وتـعــزيـز دور

القضاء وحياديتة لضمانة مستقبل العراق وشعبه .

بـات من الـضروري عـلى القـادة العـراقـي الـتفـكيـر بجـديـة في االتفـاق على عـقد
واالنتـهاء إلى إجراء تعـديالجتدية في الدستـور العراقي والعمل مؤتـمر دستوري
ـا يحـقق الشـفافـية على إجـراء إصالحات دسـتوريـة عـلى النـظام الـسيـاسي و
الـعالـيةفـي مسـيرة الـعمـليـة الـسيـاسيـة من خالل مشـاركـة كل القـوى السـياسـية
دنـيوطرحـها للتـصويت رسمـيا عبر باإلضافـة إلى مشاركـة مؤسسـات اجملتمع ا
باشر ومن ثم عـرضها على مجلس النـواب للتصويت عليها االستفـتاء الشعبي ا
عـلى أنـتكـون هـذه التـعـديالت شامـلـة كل جوانب الـغـموض في الـدسـتور ويـعطي
ا زيـد من الوقت للمشرع من أجل قراءة النصـوصالغامضة وإعادة نصها  ا

يضمن وضوحها و أبعادها عن التساؤالت اجلانبية.
نصـوص عليها ؤسـسات ا ينـبغي إعطاء األولويـة في أي تعديل دستـوري لبناء ا
ـركز أو اإلقليم أو في الدسـتور و األحتـكام إلى القوانـ التيـتحكم الـعالقة ب ا
كّن كما من الضروري أن يـكون هناك تشريع أن  راد تشكيلـها باقي األقـاليم ا
ادة 67 من لرئـيساجلـمهـورية بـاعتـبارهـا نظـام الدسـتور وهـذا ما يـتمـاشى مع ا
راجـعة اإلداريـة و سلطـة االدعاء على الدسـتور التي تـمنح الـرئيس صالحـيات ا
ـشـاركـة الـقـوى السـيـاسـيـة في أي احلـقـوق الـدسـتـوريـة مـا يـعـني إعـطـاء دور 
ا يحقق ا يعـزز مبدأ الثقة و تـعزيز مباد احلوار الـبناء و  تعديالت لـلدستور

التكامل ب جميع القوى السياسية.
اجملـتمع الدولي من جهته يـنظر إلى دستور عام 2005 عـلى أنه األكثر مثالية في
تاريخ الـعراق ويجب احلفاظ علـيه عليهذا النـحو لذلك وأمام الضغـوط السياسية
ــتــحـدة في جــديه إجــراء الــتــعـديالت الـالزمـة عــلى الــدســتــور بـاتـت الـواليــات ا
ـتحـدة مجبـرة على مـساعـدة العـراق مرة أخـرى في إعادة تـأهيل الـنظام ا واأل
انية الدسـتوري من خالل إعادة النـظر في القـوانينالـدستوريـة عبرة إجراءات بـر
ـساعـدة القـانـونيـة أن تنـدرج من ضمن ـكن لـهذه ا عـدلة و وقـانونـيـة للـقوانـ ا
االتفاقـية (اتفاقية اإلطار االستـراتيجية الثنائيـة) التي عقدت ب العراق الواليات
ـتــحــدة والــتي تــرسم لالخــيــرة دعم ومــســاعــدة الـشــعــبــالــعــراقي في تــعــزيـز ا

قراطية في العراق و مؤسساته الدستورية.  الد
على الـرغم من حالة الشدة واجلذب والتنازع ب القوى السياسية عموما إال أن
ـاعـلى االقـل ظـاهـريـا وذلك من خالل هـذه الـقــوة مـا زالت حتـتـرم الــدسـتـور ور
هيـبته ونـفوذه عـلى الـنظـام السـيـاسي لذلك بـات من الـضروري عـلى هذه الـقوى

السـياسـيةاالحـتكـام إلى هذا الـدستـور والرجـوع إليه في فض
الـنــزاعــات واخلالفــات والـرجــوع الــيه في بــنـاء الــنــظـام
ــصــيـر من خـالل شـكل الـســيــاسي اجلــديـدوتــقــريـر ا
احلـكــومـة والـنــظـام الـقــائم حـالــيـا واالنـتــهـاء من هـذا
االنـسـداد الـسـيـاسي الــذي اوصل الـبالدوالـعـبـاد إلى
ـا يـحقق حالـة من الـتـصـارع والـلـجـوء إلى شـارع و 

أهداف األجندات اخلارجية.
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شــارك رئـيـس حـكــومـة إقــلــيم كـردســتـان
مـسرور البارزاني في مراسم حفل تخرج
طـلبة جامعة صالح الدين بأربيل. واعرب
راسم عن سـعادته حلـضور حفل خـالل ا
تــخــرج دفــعــة أخـرى مـن طـلــبــة جــامــعـة
صـالح الـــــدين وقـــــدم إلـــــيـــــهم خـــــالص
الـتـهـاني وتمـنى لـهم الـنجـاح والـتـوفيق

ستقبلية. في حياتهم ا
وأضـــاف الـــبــارزاني (أتـــقـــدم بــالـــشـــكــر
والــتـقــديـر إلى رئــيس اجلــامـعــة وعـمـوم
اسـتـاذتـهـا  على أداء واجـبـهم بـكل تـفانٍ
وإخـالص وأتـــمــــنى لـــكـم دوام الـــســـداد
والــنـجــاح الــبـاهــر) مـؤكــدا ان (جـامــعـة
صـالح الـديـن واحــدة من أقــدم جــامــعـات
كــردسـتــان وأعـرقــهـا وكــثـيــراً مـا يــطـلق
عــلـيــهــا اسم اجلـامــعــة األم ألنـهــا كـانت

مـنطـلقاً لـتأسيس بـاقي جامعـات االقليم 
وكــان لـهــا دور في رفــد مـســيـرة اإلعــمـار
بــالـكـفـاءات وتـظل مــحط اهـتـمـام رئـيس
قراطي الكردستاني  مسعود احلـزب الد

البارزاني). 
‚uIŠ „UN²½«

واشـــــــار الى انـه (حتـت حــــــجـج شــــــتى
تـــعــرضت ســـيــادة الـــعــراق مـــؤخــراً إلى
اعــــتـــداءات وانـــتــــهـــاكــــات حلـــقــــوقـــنـــا
الــدسـتــوريـة ونــحن نــرد عـلى مــثل هـذه
ــــــــواقـف مـن خالل رص األنـــــــــواع مـن ا
صـفـوفنـا وتـقويـة بلـدنـا فكـلـما تـسـلّحـنا
ـعـرفة وحب الـبـلد والـتـسامح بـالـعلم وا
سـيـصـبح بـلـدنا أقـوى وسـنـكـون قادرين
عـــلى مــواجـــهــة كل الــتـــحــديــات) وادان
الــــبـــارزاني (جــــمـــيع هــــذه االعـــتـــداءات
والـهجمات التي تطالـنا وندعو احلكومة

االحتـادية العـراقية واجملـتمع الدولي إلى
وضع حـد لها).  كما اسـتقبل البارزاني 
طران ميتا سـفير الفاتيكان لدى العراق ا
لـيسكـوفار.وشهد الـلقاء (التـباحث بشأن
الـــوضع الـــعــام في الـــعــراق إلـى جــانب
مـناقشة آفـاق تعزيز الـعالقات ب االقليم
والـفاتيكان) بدوره  نقل سفير الفاتيكان
(حتـيـات احلـبـر االعظم وشـكـره وتـقـديره
إلى رئـيس حكومة كردسـتان على جهوده
في احـــتـــضـــان وتـــضـــيـــيف الـــنـــازحــ
ــســيــحــيــ والالجـــئــ بــشــكل عــام وا
بــصـورة خــاصـة بــعـد أن الذوا بـاالقــلـيم
ويــعـــــــــيــشـون فــيه بــطـمــأنـيــنـة في ظل

أجواء آمنة ومستقرة). 
وجـدد البارزاني (التزام حكومة كردستان
في تــرسـيخ ثـقـافـة الـتـسـامح والـتـعـايش

كونات).  السلمي ب مختلف ا

UI¡∫ رئيس

اقليم
كردستان
خالل لقائه
بسفير

الفاتيكان
لدى بغداد



بغداد

wLOL² « s Š rýU¼

d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

qOz«dÝ≈ l  W¹d×³ « œËb(« rOÝdð ÊQAÐ W UÝ— rÒK ²¹ ÊUM³
…eſ ŸUD  ÊUJÝ ‚—R¹ …dO *«  «dzUD « e¹“√

{ بــيــروت (أ ف ب) - تــســلّم الــرئـيس
الــلـبـنــاني مـيــشـال عـون امـس الـسـبت
رســالـة خــطـيـة مـن الـوسـيـط األمـيـركي
آمــوس هـوكــســتـ حــول االقـتــراحـات
ـتعـلـقة بـترسـيم احلدود الـبحـرية مع ا
اسـرائـيل وفق ما أعـلـنت الرئـاسة في
خـطوة تعقب تأكـيد مسؤول لـبناني
ــــفــــاوضــــات بــــاتت في مــــؤخــــراً أن ا

مراحلها األخيرة.
وأوردت الــرئـاسـة عـلى حــسـابـهـا عـلى
تـــويــتـــر أن عــون "اســـتــقـــبل ســفـــيــرة
تـحـدة األميـركـية في لـبـنان الـواليـات ا
دوروثي شـــيــا وتــســلم مــنــهــا رســالــة
خطية" من هوكست حول "االقتراحات
ــتـعـلــقـة بــتـرسـيـم احلـدود الـبــحـريـة ا

اجلنوبية".
واتــصل عـون وفق الــرئـاســة بـرئـيس
ـان نـبـيه بـري ورئـيس احلـكـومـة الـبــر
ـكلف جنيـب ميقاتـي "وتشاور مـعهما ا
فـي عـــرض الـــوســــيط األمـــيــــركي وفي
ـتابـعـة إلعـطـاء رد لـبنـاني في كـيـفـيـة ا
ـــكن". ورداً عـــلى ســؤال أســـرع وقت 
حـول مـضمـون الرسـالة اكـتفى مـصدر
في الــرئــاسـة بــالـقــول لــوكـالــة فـرانس
برس "تتضمن عرضاً للمفاوضات التي
جـرت مع اقتراحات" من دون أن يفصح

عن ماهيتها.
وقـال إن "الردّ اللبناني سيتمّ في أسرع
ــكن تـــمـــهــيـــداً لالنـــتـــقــال الى وقـت 

قبلة". اخلطوة ا
ــرة األولى الــتـي يُــعـلـن فــيــهـا وهــذه ا
لبنان تسلّمه رسالة خطية من الواليات
ـتحدة التي تتولى منذ عام وساطة ا
تنـازع بهـدف التوصل بـ البلـدين ا
الى اتــفـاق لـتـرسـيـم احلـدود الـبـحـريـة

بينهما.
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وتــســارعت مــنــذ بــدايــة أيــار/يــولــيــو
ـلف بعـد توقف رتـبطـة با الـتطـورات ا
ألشــهـــر إثــر وصــول ســفــيــنــة إنــتــاج
وتـخـزين عـلى مـقـربـة من حـقل كـاريش
تــمـهــيـداً لـبــدء اسـتــخـراج الــغـاز مـنه.
وتــعـتــبـر بـيــروت أنه يـقـع في مـنــطـقـة
مـتـنـازع علـيـهـا بيـنـما تـقـول إسـرائيل
إنه ضـــمن مــنــطـــقــتــهــا االقـــتــصــاديــة

اخلالصة.
زار هـــوكــســـتـــ بــيـــروت مــراراً خالل
اضية. وقال في ختام األشـهر القليلـة ا
ـاضي "أشعـر فعالً زيـارته لهـا الشـهر ا
بــأنــنــا أحــرزنــا تــقــدمــا في األســابــيع

األخــيـرة" الفـتـاً في الـوقت ذاته الى أنّ
"األمر يتطلب مزيداً من العمل".

وكــان مــســؤولــون عــدة بــيــنــهم عــون
ومـيقـاتي أعلنـوا في األسابـيع القلـيلة
ــاضـيـة إحـراز تــقـدّم مـلــمـوس بـشـأن ا

ترسيم احلدود.
وأبــلغ عــون في  19أيــلــول/ســبـتــمــبـر
ـتــحـدة في ــنـســقـة اخلــاصــة لأل ا ا
فاوضات لـبنان جوانا فرونـيسكا إن "ا
لـتــرسـيم احلـدود الـبـحـريـة اجلـنـوبـيـة

باتت في مراحلها األخيرة".
ـــفــاوضـــات بـــ لـــبـــنــان انـــطـــلـــقت ا
وإسـرائيـل العام  ?2020ثـم توقفت في
أيــار/مـايـو  2021جــراء خالفـات حـول

تنازع عليها. نطقة ا مساحة ا
ــــفــــتــــرض أن تـــقــــتــــصـــر وكــــان من ا
احملـادثـات لدى انـطالقهـا عـلى مسـاحة
بــحـريــة تـقـدّر بــنـحـو  860كــيـلــومـتـراً
مربعة تُعرف حدودها باخلط  ?23بناء
عـلى خـريطـة أرسلـها لـبنـان عام 2011
ــتـحـدة. لــكن لـبـنــان اعـتـبـر إلى األ ا
الحـــقـــاً أن اخلـــريـــطـــة اســتـــنـــدت الى
تـقـديـرات خـاطئـة وطـالب بـالـبحث في
مـــســاحــة  1430كــيـــلــومــتــراً مــربــعــة
إضـافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش"

وتُعرف باخلط .29
وبـعـد وصـول مـنـصة اسـتـخـراج الـغاز
قـبالة السواحل اإلسرائيـلية دعا لبنان
فاوضات وقدم هـوكست الستئـناف ا
عـــرضـــاً جــديـــداً لـــتـــرســيـم احلــدود ال
يتطرق الى كاريش بل يشمل ما يُعرف

بحقل قانا.
ويـقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها
اخلط  23مـع اخلط واحــد وهــو اخلط
ـتـحـدة الــذي أودعـته إسـرائـيل األ ا

تد أبعد من اخلط .23 و
الى ذلـك  كــثـــيــرا مـــا تــســـأل بــيـــســان
زمـيالتها في مـدرستهـا الثانـوية شمال
مـدينـة غزة إن تـمكنـوا من النـوم اللـيلة
ــسـيّـرة الــفـائــتـة مع أزيــز الـطــائـرات ا
اإلسـرائيلـية التي ال تـغادر سمـاء قطاع

غزة وتؤرق العديد من سكانه.
عــلى مـدار الــسـاعــة حتـلّق الــطـائـرات
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة من دون طـــيـــار الـــتي
يــسـمـيــهـا الــغـزيـون "الــزنّـانــة" بـسـبب
الـضجـيج الذي يـحدثه صـوتهـا والتي
ـــكن مــشــاهـــدتــهــا مـن أي مــكــان في
ـكتظ جدا الـقطـاع الساحـلي الضيق وا

بالسكان.
ومــنــذ عـــقــد ونــصف الــعــقــد تــفــرض
إســـرائــيل حــصـــارا مــشــددا بــرا وبــرا

وجـوا على القطاع الـذي تبلغ مساحته
نـحو ثالثمئة وسـت كيلومـترا مربعا
ويـسكنه  2,3مـليـون فلـسطـيني يـشكّل

الالجئون نحو ثلثيهم.
ـنزل الـصغـير الـذي تبـدو جدرانه في ا
مـتـصـدعـة والـذي يـبـعد أقـل من مـئتي
مـــــتــــر عن شـــــاطئ الـــــبــــحـــــر في حي
" شمـال غزة لم تـعد بـيسان ـرابطـ "ا
تــتـحـمل أزيـز "الــزنـانـة". كـلّــمـا اقـتـرب
ـــــســـــاء تـــــخــــفُـت أصـــــوات أبــــواق ا

. تجول السيارات والباعة ا
تـشـيـر بـيـسان بـيـديـهـا إلى "زنـانة" في
اجلــــو وتــــقــــول "أحـــــاول في الــــلــــيل
مـــراجـــعــة دروسـي وامــتـــحـــانــاتي ال
أسـتطـيع القراءة بـسبب هذا الـضجيج

ؤرق". زعج وا ا
وتـــضـــيف "أضـــطـــر أحـــيـــانــا لـــوضع
الــــوســـــادة عــــلى رأسـي كي ال أســــمع
أزيــزهـا". وتـتــابع "شـعـور مــخـتـلط من

اخلوف والرعب والصداع".

وتـشـعـر بـيـسـان أن "الـزنـانـة مـوجـودة
بــاســتــمــرار مــعي في غــرفــة نــومي ال
يـغـادر بيـوتنـا الـقلق واخلـوف أحيـانًا

أقول ألمي انظري +الصداع+ قادم".
اهيم وقـال عمري درور  قائد قـاعدة با
اإلسـرائيلية التي تنطلق منها مسيّرات
"طـائـراتـنـا الـتي يـتم الـتـحـكم فـيـها عن
ــعـلـومــات عـلى مـدار 24 بــعـد جتـمع ا

ساعة" فوق غزة.
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وتـقـول ر ( 42عـامـا) والـدة بـيـسـان
بـيـنـمـا جتـلس عـلى كـرسي وسط غـرفة
تـداعى أحـد جدرانـهـا "تعـبت من كـثرة
مــحــاوالتي تــهـدئــة أطــفـالي اخلــمــسـة
ـــســـيـــرات". الـــذيـن يـــخـــشـــون أزيـــز ا
وتــضـيف "أنـا أســاسـا خـائـفــة مـثـلـهم
كـيف أوفر ألوالدي الطـمأنينـة?". ويبعد
مــنـزل الـعـائــلـة أقلّ من مـئــتي مـتـر عن
مــوقع تـابع لـكــتـائب الـقــسـام اجلـنـاح

العسكري حلماس.

والـشباب بسبب الزنـانة". وتقول حجو
الــتي ال تــخــفي أنــهــا تـعــاني مـن "قـلق
ــــســــيّـــرات " بـــســــبب ا وأرق دائــــمــــ
اإلسـرائيلـية إن "الزنـانة أصبحـــــــــــت
جــــــــــزءا مـن حـــــــــــيــــــــــاتـــــــــــنــــــــــا هـم
(اإلســــــــــرائــيـلــيــون) يـتــعــمّـدون ذلك
ضـجيج صـوتها يـبقي النـاس في توتر

وعصبية وقلق".
وتـضـيف حـجـو بـشيء من الـغـضب أن
الــــقـــطــــاع "ســـجـن مـــحــــكم من األرض
والـبــحـر والـزنـانـات أبـقت سـمـاء غـزة

مغلقة بال أفق وال أمل".
وتــتـابع "فـي غـزة تــشـعــر أن تـفــكـيـرك
وعـقـلك ومـشـاعـرك كـلـها في سـجن إنه

الشعور بالعجز".
ويـقول زمـيلهـا الطبـيب النـفسي سامي
عـويـضة "يـحـتاج األطـفـال إلى الشـعور
بـاألمان للنمو  ولكن مع وجود الزنانة
ـكن لـهـذا الشـعور أن في الـسـماء  ال 

يزدهر".

UI¡∫ الوسيط األمريكي آموس هوكست يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون

وتـــتــابع ر "األوالد يـــنــامــون بـــشــكل
مـتـقـطع نسـتـيـقظ نـنام ثم نـسـتـيقظ

وهكذا...".
مـا إن يشعـر أبو حسن ( 60عـاما) بأن
مـسيرة مـا حتلّق على ارتفـاع منخفض
فـوق حي تل الهوى الذي يقطنه جنوب
ا غـرب غـزة يتـبادل الى ذهـنه أنهـا ر

حتضّر لهجوم وشيك.
ويـقــول "الـزنـانـة لـعـنـة كــلـمـا سـمـعـنـا
صــوتــهــا عـرفــنــا أن احلــرب أوشـكت".
ويـوضح "أشـعـر أنـهـا تـعـيـش مـعـنا ال

نوم بالليل وال بالنهار".
ــبــنى "بـــرنــامج غــزة في عـــيــادتــهـــا 
لـلصحة النـفسية" تستـقبل األخصائية
ان حجـو أسبوعيا عشرات الـنفسية إ
احلــــاالت الـــتي تــــعـــانـي صـــدمـــات أو

اضطرابات نفسية بسبب احلرب.
وتـــعـــبّـــر عن حـــزنـــهـــا ألنـه "ال تـــوجــد
دراســـات مــتــخـــصــصـــة بــعالج اآلثــار
الـنــفـسـيـة الـتي يـعــاني مـنـهـا األطـفـال
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بعـد التـئام مـجلس النـواب في جلـسة يـتيمـة وسط سخط شـعبي غـير مـسبوق
ـان الـذي فـشل وخالل عـام تـقـريـبا من عـقـد عـدة جـلـسـات فقط عن اداء الـبر
ـشهـد وعـقـدت اخلالف السـيـاسي وعـمقـته... نـقف هـنا لـنـتـساءل هل ازمت ا
انـتهت االزمة? وهل فـتح االنسداد الـسيـاسي بهذه اجلـلسة? وهل االمـر اليوم

بيد الساسة مثلما كان دائما!!!?.
ان مـا يجري اليـوم ليس وليـد االحداث التي تـلت العاشـر من اكتوبر ٢٠٢١ 
قراطية وصـناديق االقتراع التي افتقدت في مثـلما انه ليس نتاج العمـلية الد
ـشاركة لم تـتجاوز ـشاركة الـشعبـية حيث ان نـسبة ا ماراثـونها االخـير الى ا

ئة اال بقليل ومصادر عليمة تؤكد انها اقل من ذلك بكثير. األربع با
إذن نـحن امام رفض شعبي صامت لـكل ما يجري من نـصف الشعب واكثر;
ـا هو مـوجود واألسبـاب كـثيـرة مـنهـا: عـدم وجود الـبديـل السـياسـي النـاجح 
اوال; فالـقـوى الـسـيـاسـيـة ذاتـها تـتـبـادل االمـاكن مـنـذ عـقـد ونـصف. االزمات
تـتـالـية ثـانـيـا; والتي في اغـلـبـها سـيـاسـية. الـفـشل في األداء الـذي طبع كل ا
راحل الـسـابـقة ثـالـثـا;. والـفسـاد الـذي اصـبح مـافيـات تـنـخر جـسـد الـدولة ا
رابعـا; وغـيـاب ابسط اخلـدمـات االسـاسيـة خـامـسا;. انـتـشار اجلـهل والـفـقر
رض بـ عامـة ابـناء الـشعب سـادسا;. وغـيرهـا الكـثيـر من األسبـاب التي وا
اوصــلـتــنـا الـى مـا نــحن عــلـيه االن وفـي مـقــدمــتـهــا االحـتـالل واحملـاصــصـة

واالرهاب.
عـادلـة االن ان يـقوم الـسـاسـة بالـعـمل اجلـاد على ازالـة تـأثـيرات مـا تـقدم  ا
تمـهيدا للنهوض بالعمل على بناء البلد واحلفاظ على كرامة ابناءه... لكن  ما
يحـدث هـو الـعكس تـمـاماً فـكل الـواقع الـسيـاسي مـشـغول بـازمـاته  وال احد
ـواطن هـمومه ومـشـاكـله وتـطـلعـاته ... فـمـصـلـحة ينـظـر الى ازمـات الـوطن وا
شتـركات الـتي تغـير من الواقع الـوطن اليوم في نـبذ اخلالف واالتـفاق عـلى ا
ال ان تعـيد نفس دورة القوى السياسية والوضع احلالي وتتجه بنا الى ما هو

أسوأ.
ان القـوى الـسـيـاسـيـة كـافـة االن امـام حتـدي صـعب  فـإنـهـا ال تـستـطـيع فك
ــان مـطـالب بــتـفـعـيل دوره الــتـشـريـعي شـفــرة االزمـة احلـالـيــة. لـذا فـان الـبـر
والرقـابي اجلاد مثـلما ان كل الـقوى السـياسية بـدون استثـناء وبالـذات التيار
الصـدري مطـالبـون بتـشكـيل حكـومة ائـتالفيـة قويـة تواجه الـتحـديات وتـنهض
سئوليات  اما من يريد بقاء الوضع على ما كان او ما هو بـا
عــلــيه حـالــيـا فــان هــذا قـد ال يــحـدث ولن يــحـدث  الن
ـيدان الـشـعب يراقب وقـد يـعـاقب ويـفرض نـفـسه في ا
مـرة ثانية ويعاد سـيناريو اكتوبر  2019 في اي حلظة
ــصـلــحـة والت حــ مــنـدم  فــاحـذروا ذلك واعــمــلـوا 

واطن. الوطن وا

واشنطن
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وآخرون  سـيـاسيـون يجـيـبون ب(ال) ويـرون ان التـغـييـر يـكون عـبر االنـتـخابـات
يجيبون ب(نعم) ويستشهدون بأنها غيرت النظام السياسي في مصر وتونس.
وال صدرية تـظاهرات الـيوم(األربعاء  28ايـلول) ما كانت ضـخمة
ــــنـــــطــــقــــة خــــالـــــصــــة بـــــرغم دخــــول اعـــــداد مــــنـــــهم ا
ــكن وصـفـهـا بـانـهــا (بـروفه) لـتـظـاهـرات اخلـضـراء..و
الـسبت  1تشـرين الـتي سـتـكون ضـخـمـة تشـارك فـيـها

قوى التغيير واالحتجاج وجماهير التيار الصدري.
فهل ستكون لها الكلمة الفصل?
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رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ بالنظر لعدم حصول راغب واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينـة في ادناه والـعـائدة الى مـديريـة بلـدية تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر االمالك ا
زايدة مراجعـة سكرتير اللجنة في مقـر بلدية العمارة خالل فترة (١٥) خمـسة عشر يوما تبدأ من اليوم العمارة فعلى الـراغب باالشتراك في ا
التـالي لنـشر االعالن مـستـصـحبـا معه الـتأمـينـات القـانونـية الـبالـغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) لـكامل مـدة التـأجيـر وينـادى للـمزايـدة في السـاعة
زايدة دة اعاله من تـاريخ النـشر وعـلى قاعـة مديـرية بلـدية الـعمـارة واذا صادف يـوم ا الـعاشرة والـنصف صـباحـا في اليـوم التـالي النتهـاء ا
ترتبة عـلى ذلك من نسبة (٢ %) صاريـف ا زايـدة اجور النشـر وكافة ا عـطلة رسمـية يكون مـوعدها اليـوم الذي يليه ويـتحمل من ترسـو عليه ا
صـادقة دنـية وبـطاقـة السـكن ويـكون عـليه مـراجعـة مديـرية بـلديـة العـمـارة خالل فتـرة (١٠) عشـرة ايام من تـاريخ ا مـع جلب هـوية االحـوال ا

الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا
زايدة وحسب كتاب - على الـراغب باالشتراك جـلب براءة ذمة من الهيئـة العامة للـضرائب / فرع ميسان وبـخالفه ال يسمح له باالشتـراك في ا

رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا

لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية
ة ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم ١٢٠ سنة واحدة٧٫٥ م٢العلوة القد ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

ة ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم ٢٢١ سنة واحدة٧٫٥ م٢العلوة القد

ة ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم ٣٢٢ سنة واحدة٧٫٥ م٢العلوة القد

ة ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم ٤٢٣ سنة واحدة٧٫٥ م٢العلوة القد ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

ة ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم ٥٢٤ سنة واحدة٧٫٥ م٢العلوة القد

ة ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم ٦٢٥ سنة واحدة٧٫٥ م٢العلوة القد

١١٠٠٠٠٠ مليون ومائة الف دينار

١١٠٠٠٠٠ مليون ومائة الف دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١١٠٠٠٠٠ مليون ومائة الف دينار

ة ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم ٧٢٦ سنة واحدة٧٫٥ م٢العلوة القد ٢٥٠٠٠٠ مائتان وخمسون الف دينار
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اشـارة الى اعالن الوارد في
صـحـيـفــة (الـزمـان) بـالـعـدد
(٧٣٩١) فـــــــــي ٢٠٢٢/٩/٢٨
واخلــاص اعالن مــنــاقــصـة
رقم جتـهيـز مادة احلـنطـة ا
٢٠٢٢/٢ - حـيـث ذكـر االتي
بـالــلـغـة الـعـربـيـة ان نـسـبـة
Q??D???š % الــســمــاح هي { ٥
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وذكــر بــالــنص االنــكــلــيـزي
نــسـبـة الــسـمـاح هي %5 {

 %5 + `O×B «Ë QDš

لذا اقتصى التنويه

اربيل
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ـغـدورة من سـلـطـات الـقـمع ومـافـيـات االحـزاب وخـنـوع حتـايـا لـثـورة تـشـرين ا
الـشـعب ومـن االنـتـهـازيــيـ الـذين بــاعـوهـا واسـتــبـدلـوهـا
ـنــاصب وذبـحـوهـا بـغـيــاب اخلـطـة وتـصـديق الـوعـود بـا

لذئاب تظاهرت بالتاييد وعادت اليوم لعروشها.
{ عن مجموعة واتساب

 …ešË
ماذا يجري?

منذ فترة إنتشار أمني كثيف وبيانات طمأنة ولكن على األرض غير.
علومات. نحتاج الى الشفافية إفصحوا عن ا

من في خطر الشعب أم الساسة?
عـنى آخر هـل تتم احلـماية مـن الشعـب بقوات الـشغب
وهم أبنـاء الشعب والـعزل بـالصبـات الكونـكريتـية وقطع

الطرقات.
#اإلستماع اإلستيعاب اإلستجابة

بغداد
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بغداد
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ثـورة تشـرين زلـزلت الـعمـلـية الـسـياسـيـة وأنـتجت حـراكـا شبـابـيا يـؤمن بـدولة
ـشــروع الــوطــني الــعــراقي نــقف مع كل جــهــد يــسـعى ــواطــنــة ونـحـن في ا ا
لإلصالح وبــنــاء عــمــلــيــة ســيــاســيــة عــراقــيـة خــالــيــة من
التـدخالت اخلارجـية الـتي فرضت عـلى العـراق وشعبه

نظام احملاصصة الطائفية.
غفرة للشهداء والشفاء للجرحى الرحمة وا

{ عن مجموعة واتساب
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ـغـلقـة التـي تخـفي الـكثـير من مـنذ الـبدء كـان الـتأمل مـفـتاحـا لـكل األبواب ا
األفضل واالجمل واألكثر نفعا خلفها !!  

حـ تـأمـل األنـسـان الــبـحـر كــان ذلك دافـعــا السـتـكــشـاف ضــفـته األخـرى
ا وضع قـدمه أو سِبر أعماقه واكـتشاف أسراره وهـذا ما فتح عا وربـطها 

واسعا يتعدى حدود اليابسة التي يقطنها بني البشر !! 
وذاته الـتأمل في تـراب قـشرة األرض الـتي نعـيش عـليـها قـادنا الى الـغوص
ـاء والـنـفط ومنـاجم الـفحم بـعيـدا في أعـمـاق هذا الـكـوكب واكتـشـاف آبار ا
كن مشاهـدتها او تلـمسها من ـعادن وغيرهـا الكثيـر من العوالم الـتي ال وا

غلقة  ودون استخدام مفتاح التأمل !!  خالل النظر الى واجهة البوابة ا
وكـذا احلال مع الـقمر والـنجـوم وكواكب الـسمـاء التي قـاد التـأمل فيـها بني

األنسان الى الوصول الى مديات لم تخطر على البال لوال التأمل !! 
تـتيح الـطـبـيـعة الـتي حتـيـطـنا فـرصـاً كـثيـرة لـلـتـأمل  وكمـا مـنـحت أسالفـنا
فـرصـة استـكـشـاف الـبـحار وأعـمـاق األرض وأبـعـاد السـمـاء فـأنـهـا مازالت

قادرة على منحنا فرصاً ال نهاية لها للتأمل والتفكير  
وليس غريبا ان تمنحنا فرصة للتأمل حتى في ذاتنا !! 

تلـك التي قد تـكون محـاطة بأبـواب مقفـلة كثـيرة صنـعتهـا التجـارب والسن
واألفكار أو قد نكون نحن بنيناها بانفسنا !! 

الـتـأمل مـفـتــاح لـلـتـفـكـيـر وبـوابــة لن تـغـلق أبـداً ولـيس
يـعيبـنا بشيء ان منـحنا انـفسنـا فرصة اخـرى للتأمل
غـلـقـة هـنـالك دومـا مـاهو في ذاتـنـا  فـوراء األبـواب ا

أجمل 
مع قهوة الصباح 

{ كــــابــــول (أ ف ب) - تـــــظــــاهــــرت
عـــشــرات األفــغــانـــيــات الــهــزارة في
كـابــول  امس الـسـبت بــعـدمـا أسـفـر
تـفـجـيــر انـتـحـاري وقع قـبل يـوم عن
مـقتل  35شـخـصـا مـعـظـمـهم نـساء

من هذه األقلية األفغانية.
فــجّـر انـتــحـاري نــفـسه اجلــمـعـة في
مركـز تـعلـيمي في كـابـول بيـنمـا كان
مــئـات الــطالب يــجـرون امــتـحــانـات
الــــدخـــول إلى اجلـــامــــعـــات في حي

دشت البرشي.
ويــــــعـــــــد احلي الـــــــواقع فـي غــــــرب
العاصمة جيبا تقطنه غالبية شيعية
تـــضم أفـــرادا مـن اقـــلـــيـــة الـــهـــزارة
ضـطـهدة تـاريخـيـا في أفغـانسـتان ا
والتي اسـتهدفت بـهجـمات كانت من
بــ األكــثـــر دمــويــة في الـــســنــوات

األخيرة.
ــتـــحــدة ـــتــحـــدة ا وأعــلـــنت األ ا
السبت أن حصـيلة القـتلى بلغت 35
شخصا بينما بلغ عدد اجلرحى .82
والـــســبت هـــتــفـت نــحــو  50امــرأة

ة "أوقفوا إبادة الهزارة ليست جر
بأن تكون شـيعيا" بـينما شاركن في
مـسـيـرة مــرّت من أمـام مـشـفى دشت
الـــبـــرشي الـــذي نـــقل إلـــيه عـــدد من

ضحايا االعتداء.
ـتـظاهـرات اللـواتي ارتدين ورفعت ا

حــجـابــا أســود الـلــون الفـتــات كـتب
عــلـيـهــا "تـوقــفـوا عن قــتل الـهـزارة"

بحسب مراسل فرانس برس.
وأفـــاد شـــهـــود فـــرانس بـــرس بـــأن
االنـــتــحــاري فــجّــر نـــفــسه في قــسم
الــنــسـاء من الــقـاعــة الــتي  فـيــهـا

. وقـــالت الـــفــــصل بـــ اجلــــنـــســــ
تظاهـرة فرزانه أحمدي ( 19عاما) ا
لـــفــرانس بــرس "اســـتــهــدف هــجــوم
األمس الهزارة وفتيات الهزارة" على

وجه اخلصوص.
W¹u ½  «d¼UEð

وأضافت "نطـالب بوقف هذه اإلبادة.
نظّمنا التظاهرة للمطالبة بحقوقنا".
ــتـظــاهـرات الحــقـا أمـام وجتــمـعت ا
ــســـتــشــفى ورددن شــعــارات حتت ا
ـسـلّـحـ من حـركة أنـظـار عـشرات ا
طالبان والذين حـمل بعضهم قاذفات

صواريخ (آر بي جي).
منذ عودة حركة طـالبان إلى السلطة
في آب/اغــــــســـــطـس بـــــات خـــــروج
الــنــســاء فـي تــظــاهــرات أمــرا أكــثـر
خــطـــورة إذ اعـــتــقـــلت الـــعـــديــد من
ـتــظـاهــرات بـيــنــمـا فــرّق عـنــاصـر ا
ـسـيـرات بـإطالق الـنار في طـالـبان ا

الهواء.
ولـم تـــعــــلن أي مــــجــــمـــوعــــة بــــعـــد

مسؤوليتها عن اعتداء اجلمعة.

لـكن تـنـظـيم الـدولـة اإلسالمـيـة يـكـفّر
الـشيـعـة وسـبق أن أعلن مـسـؤولـيته
نـطقـة استـهدفت عن اعتـداءات في ا

فتيات ومدارس ومساجد.
كــمــا أن طــالــبـــان تــعــتــبــر بــدورهــا
الــهــزارة وثــنــيــ بـيــنــمــا اتــهــمت
مـجـمـوعـات حـقـوقـيـة مـرارا احلـركـة
بــاســـتــهـــداف أفـــراد األقــلـــيــة خالل
تـــمــرّدهـــا الــذي دام  20عــامـــا ضــد
ــدعـومــة من احلـكــومــة الــســابــقــة ا

واشنطن.
ومـنذ عـودتهـا إلى الـسلـطـة تعـهّدت
طـالـبـان حـمـايـة األقـلـيـات ومـعـاجلـة

التهديدات األمنية.
لـكن منـظمـة الـعفـو الـدوليـة قالت إن
اعـتـداء اجلــمـعـة "يـذكـر بـشـكل مـخـز
بـعـجـز طالـبـان وفـشـلـهـا الكـامل" في
حـمـايـة الـشـعب األفـغـاني. وأضـافت
أن "اجـراءات عـاجلـة يـجب أن تـتـخذ
لــضــمـان أمن" الــســكـان "خــصــوصـا

أبناء األقليات".
فيـمـا ارتفـعت حصـيـلة الـقتـلى جراء

تــفـجــيـر انــتـحـاري اســتـهــدف قـاعـة
دراسـيـة في كـابول إلى  35شـخـصا
على األقل وفق ما أفـادت بعثة األ
تحدة في أفغـانستان فرانس برس ا
الـسبت. وجـاء في بـيان لـلـبعـثـة بأن
"احلصيلة األخيـرة لضحايا االعتداء
بـــلـــغت  35قـــتـــيـال عـــلى األقل و82
جريـحا" وذلك في إشـارة إلى هجوم
اجلــمـعــة عــلـى مـركــز تــعــلــيــمي في

العاصمة األفغانية.
وفـجّـر انـتـحـاري نـفـسه اجلـمعـة في
مركـز تـعلـيمي في كـابـول بيـنمـا كان
مــئـات الــطالب يــجـرون امــتـحــانـات
الــــدخـــول إلى اجلـــامــــعـــات في حي

دشت البرشي.
ويــــــعـــــــد احلي الـــــــواقع فـي غــــــرب
العاصمة جيبا تقطنه غالبية شيعية
تـــضم أفـــرادا مـن اقـــلـــيـــة الـــهـــزارة
ضـطـهدة تـاريخـيـا في أفغـانسـتان ا
والتي اسـتهدفت بـهجـمات كانت من
بــ األكــثـــر دمــويــة في الـــســنــوات

األخيرة. d¼UEð…∫ أفغانيات خالل تظاهرة مطالبة بـ"وقف إبادة الهزارة" في كابول
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تـتـبع حلركـة انهـيـارات الدول يـجـد خط شروعـهـا ومرورهـا  صـراعات عـلى سدة ا
وتـعارض مـصالح وتـزاحم غنـائم  واحلصيـلة ذهـاب ريح  وضيـاع وطن  وتشرذم
قـوميـات وطوائف  وصـعود اراذل قـوم  وتراجع عـليّـتهم  ووقـوف وطن في مؤخرة
الركب إن ظل وطن أو كيان مستقل . ويقيناً أن ما مر به العراق بعد سنة 2003 لم
يـكن بـعيـداً عن حـلقـات مـسلـسل انـهـيار االوطـان  فـقد بـدأ بـصراع طـائـفي  قادته
ـكون  أغوتها اجندات خارجـية  ونفذت مخـططاته اياد تـدعي الدفاع عن مصالح ا
ُـش  وبـحـكـمـة مـرجـعـنا ـلف أو تـهـديـد  ـنـصب أو غـلق  عـمـلـة اجـنـبـية أو وعـد 
ـتصـدين  وأدت الفتـنة وأطـفأت نـيران أريد االعلى وطـاعة الـوطنـي وعقـلنـة بعض ا
لالرواح الـبريئـة أن تكـون وقودها . تال فـتنـة الطائـفة  تـأجيج صراع الـقومـية  هذا
عربي  وذاك كوردي  وذلك تـركماني  فـكانت بوابـة االقتصـاد هي منفذ اخلالف 
ر التقز  فكل صراع سياسي يقف وراءه خالف اقتصادي ومدخل التقسيم  و
خفي  لكن بـوابة االقتـصاد لالطاحـة بالعـراق هي االخرى لم تنـته الى ما خُطط له 
وإن تركت شيء في النـفوس  وفرقت صف مـحارب قدمـاء وقفوا وقاتـلوا وتصدوا
 حلكـام افسـدوا وتـفردوا وقـتلـوا وشردوا  لـكن الفـتـنة لم تـفرق صف الـرعيـة التي

ظلت موحدة وإن عمل الساسة على التحريض والتأجــــيج وتفريق الصف . 
والالفت فـي اخملـطط الـقـائم لـلـتـفـريق والـتـقــسـيم والـتـمـزيق والـتـجـزيء  أنه اعـتـمـد
ـكـون الـشـعبي اخلالف الـبـينـي الشـيـعي الـشـيـعي  الـكـوردي الـكوردي  فـتـحـول ا
األكـبـر الى بـاحث عن حـقـيـقـة كـونه كـذلك  فـوقف يـسـتـجـدي التـحـالف ويـبـحث عن
التوافق ويالحق من كـانوا يقفـون على ابوابه طـالب لقـاء أو باحثـ عن انضمام أو
مطـالـبـ باسـتـحقـاق أو مـسـتجـدين مـنصـب  بل راح اتبـاعه مـخـتلـفـ متـشـرذم
مــتـقـاتــلـ  يـوجـه كل مـنـهـم سالحه صـوب االخــر  بـعـد أن احــتـشـدوا في االمس
القريب لقـتال عدو واسقاط مخـطط وحترير ارض  أريد لها الـتقسيم  وحماية وطن
ريد لـه الركـوع واخلضـوع . لقـد سقط اخملـطط الطـائفي وفـشلت مـؤامرة الـقومـية  أُ
ن ارادوا بالـعراق شراً  لـكن حتقق وانـهارت دسـائس العـصابـات وشذاذ االفـاق 
ـكون الـواحد مقـسم مـجزئـ متخـاصم  يُـشهر اخلـطر االكبـر  إذ راح ابناء ا
بـعـضـهم الـسالح بـوجـه االخـر  بـعـد أن جـلس قـادة كل مـنـهم في غـرفـة مـوصـدة 
ـعـانـاة والـنـضاالت  فـلـيس صـاداً عن شـريـكه في الـتـاريخ واالضـطـهـاد والـقـهـر وا
اخلـطر في خالف سـاسة وال في تـعارض مـصـالح اقتـصاديـة ضيـقة وال في تـقاسم
مناصب زائـلة  لكن اخلطر في خالف الشـعب الواحد  واخلطر االكبر في اخلالف
البـيني  فقـد ذهب الشـيعة مـتناحـرين  والكورد مـختلـف  والسـنة مقـسم  وهو
تصدي النذر االكـبر في ذهاب ريح الوطـن وتقسيم اجـزائه وتفريق مـكوناته . عـلى ا

اليوم أن يكون أكثر شجاعة وأصدق نية.
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ا يـزل  فيلـتصق به ويـتشـبث برضـاه ويتعـلق بتـطلـعاته  فلم واقرب لـشعب عـانى و
يــخـرج الـثــائـر بـطــر وال مـتـعــاف وال مـدسـوس وال مــدفـوع أجـر  لــكـنه خــرج طـلـبـاً
لالصالح  بـعـد أن جـاع الــغـالب  وتـشـرد الـيـتـيـم  وأنـكـشف ظـهـر االرمـلـة  وذل
لء اخلـاوية . يتصاعد عدم االرض بحثـاً عن ما يسد الرمق و اخلريج  وافتـرش ا
نـادية بالتصحيح  طالب باالصالح  وتـرتفع الشعارات ا اليوم اخلاطب الـشعبي ا
ـسـار  وبـالـقـطع أن ذلك كـله لـيس بـغـضاً وتتـعـالى االصـوات الـبـاحـثـة عن تـغـييـر ا
ـة  في وطن حـابـاه اللـه بكل بالـقـابض عـلى الـسـلـطـة لـكن تـطلـعـاً حلـيـاة حـرة كـر
الكرامـات  وميزه بكل الطيبات  فالدين في حوزاته ومساجده  والعلم في مدارسه
وجــامــعــاته  والــثـــروة في أرضه ومــيــاهه وســمــائـه  والــشــرف  كــله في نــســائه 
تـده  وجواره متنـوع  مكوناته مـنسجمة والشجاعـة والغيرة عـند رجاله  حدوده 
 وطوائفه وقومـياته متداخلة متعايـشه  فال كرامات اجتمعت في وطن مثل العراق 
وليس كبيـرة أن يصغي الراعي لصوت الرعية  ويستجيب احلاكم لتطلعات احملكوم
 ال ســيـمــا والـغــالب مـنه لـم يـعــايش مـعــانـاة اخملــلـوع  ولم يــطّـلع عــلى فــضـاعـات
ارسـاته وارهـابه  ولم يتـلوع بـعذابـات مـعتـقالته  ولم يسـتـشعـر خوف اجـهزته 
فـالغـالب مـن الشـعب ولـد بـعـد الـتـغـيـيـر  وفي اعـقـاب الـرحـيل   ولـد واحلـاكم غـير
مُـحـصّن من الـسبـاب ولـو بـغيـر حق  والـوزيـر يُسـتـجـوب ويُـقال ويُـحـاكم  والـنائب
ـثل مـسؤول غـيـر مصـون  ولـد والفـضـائيـات احملـليـة تـهاجم  ووسـائل الـتواصل
االجتمـاعي تتهم ظلماً وعـدواناً  والقضاء ال يُدين  مـرة بداعي حرية الرأي وأخرى
حتاشـياً التـهامه باالنـحياز لـلسلـطان  ولـد اجليل اجلديـد  والسفـر مُتاح  والـتنقل
جائز  واخـتيار محل االقامة مُـسلّم  ولد احلاكم للشـارع  وهو لم يُعايش العدوان
عـلى اجلار  وال احـتالل الشـقيق  وال الـتطاول عـلى اآلمن  فحق له االعـتقـاد بظلم
ـتصدي لـلمشـهد أن يكون الـقائم  وجور الـسلطـان  وانحياز مـتخذ الـقرار . على ا
ن كثُر نصحه  وبُح صوته  أكثر شـجاعة  وأصدق قوالً  واجنع فعالً  فيـستمع 
ن طـالت وقـفـته  وتـعـالت شـعـارته  وتــتـابـعت تـظـاهـراته  وتـوالت احـتـجـاجـاته  و
فغـالب شعـبنـا ولدوا فـي زمان غـير زمـانكم  والـشجـاعة االسـتمـاع لصـوت شعب 
واالنـفتـاح عـلى تطـلـعات جـيل  وتلـبـية طـلـبات مـتأمل  فـمـا ولد احلـاكم لـيكـون فوق
ثل لـه ووكيالً عـنه  وسـعـيد من قـرأ الـتاريخ  الـشـعب ومـيوله  لـكـنه قُـدم ليـكـون 
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األمــر بـيـد اجلــارة الـشـرقــيـة وبـإشـارةٍ
مـنهـا لتـولي إدارته بالـوكالـة عنـها إلى

ماء القدر. 
وهــذا مّـــمــا ولّــدَ شــيــئًـــا من اخلــشــيــة
والـريبة واخلوف من هـذه احلركة التي
نظرَ إليها البعض كونها ضربة وطعنة
فـي الـــظـــهـــر حلـــلـــفـــاء األمس من دول

اخلليج. 
لـــكنْ بـــالـــرغم من هـــذا كــلّـه فــإنّ واقع
األحـداث يشير إلى بقاء منطقة اخلليج
صــمّـام أمـانٍ لـدول الــعـالم في إمـدادات
الـطاقة الـتي تتمـتع بهـا دولُها الـعربية
أكـثر من غيـرها. بل إنّ أية جـهة دولية
مـهما كانت قوتُها حتى لو كانت بحجم
تحدة تسعى خللط األوراق الواليات ا
واحلـثّ عــلى تــشـــكــيل حتـــالفٍ جــديــد
مـعـارض أو جبـهة مـنافـسة طـائفـيًا في
ــنـــطــقــة لــتــتــنـــافسَ مع أيــة خــطــوة ا
خـليجـية موحدة الـرأي والرؤية سوف
لن يُــكـتب لـهــا الـنـجـاح النــعـدام الـثـقـة
بـالـراعي الـسـيـاسي الـدولي الـتـقـلـيدي
الـذي أرادَ فـرض نـفـسه مـوزعًـا لألدوار
ـنــطـقـة أو في الــسـيــاسـيـة ســواءً في ا
غــيـرهـا من دول الــعـالم. فـهــنـاك الـيـوم
العـبون دولـيون قـد فرضـوا روزنامـتهم
وفق تشكيالت وحتالفات جديدة دخلت
فـيـها إسـرائيل العـبًـا مهـمًّا ومـؤثرًا في

حظيرة التطبيع والعالقات. 
ـــــقـــــدور الـــــراعي ومـن ثمّ لـم يـــــعــــد 
الــتـقـلـيـدي الــدولي أن يـفـرض أجـنـدَته
كـــمــا كــان يـــفــعل فـي ســابق الـــســنــ
واأليـــام. وهــذا مـــا يـــنــبـــغي أن يـــعــيه
اجلـــمـــيع. فــأمـــريـــكــا لـم تــعـــد الالعب
الــوحـيـد األكـبـر بــعـد صـعـود جنم دول
أخـرى مـثل الصـ والهـنـد وتركـيا إلى
جـانب الغر الروسي التقليدي العنيد
ــصـــالـح وأشـــكــال بـــســـبب تـــقـــاطـع ا
ـنــاورة فـيــهـا. ومــا عـلى ــنـافــســة وا ا
الــزعـامــات اخلــلـيــجـيــة الـشــابـة إالّ أن
ـسـتـوى إداراتـهـا تـســتـمـرّ بـاالرتـقـاء 
لـشـؤون بلـدانـها ومـواطـنيـهـا بالـدرجة
األسـاس وفق مـنظـور صحـيح ومقـبول
يـقـرّ بـاحلـريـات الـعـامـة ويـؤمنُ بدروب
قراطية واحلريات العامة ولو في الد
أدنــاهـا في قــيـادة شـعــوبـهم نــحـو بـرّ
األمــــان واالســــتــــقــــرار والــــسالم لــــهم
ـنــطــقــة. حـيــنــذاك يــكـون ولــشــعــوب ا
اخلـلـيج قـد حـقق الـطـموحـات في دوله

وشعوبه فــــــكرًا وحجرًا وبشرًا.

زيـارته األخـيـرة قبـل أيام لـتـزويد بالده
ـسال بـدفـعـة أولى من الـغـاز الـقـطـري ا
تـفاديًا ألي نقص حـاد قد يواجه البالد.
وقــد تـتــبــعـهــا دفـعــات الحــقـة بــحـسب

 . مصادر مقربة من الطرف
وهـذا إن دلَّ عـلى شيء فإنّـما يـدلُّ على
مــتـانــة وقــدرة دولـة قــطـر عــلى تــلـبــيـة
احــتـــيــاجــات الــغــرب األوربي من هــذه
ــادة الـضــروريــة السـتــمـرار مــاكـيــنـة ا
الـصـناعـة األوربـية وتـلـبيـة احـتيـاجات
شـعوبها منها السـيّما وأنّ شتاءً قارسًا

على األبواب ينتظرها.
ـكن نـكـرانُـهـا وهي  هـنـاك حـقـيـقـة ال 
تـتـعلق بـالـرؤية اخلـلـيجـيـة إزاء الواقع
اجلـديـد الـذي فـرضـته جـائـحـة كـورونـا
ومن بـعدها مـباشرة األزمـة األوكرانية-
الــروســيــة ومــا خــلّــفــته مـن تــداعــيـات

ماتزال ماثلة لغاية الساعة. 
فــالـــتــحــوّل احلــاصل خالل الــســنــوات
األخـيـرة في نـوعيـة وشـكل إدارة بعض
ـهــمـة عــلى الـصــعـيـد بــلـدان اخلــلـيج ا
اإلقــلـيــمي والـدولـي ومـنــهـا بــطـبــيـعـة
احلـال وعـلى رأسـهـا كلٌّ من الـسـعـودية
ـتحدة وقـطر ودولـة اإلمارات الـعربـية ا
وعُـمـان بــصـفـة رئـيـسـيـة قـد مـنـحـتـهـا
الــقـدرة عــلى حـسـن الـتــفـاوض وفـرض
أجـــنــــدتـــهـــا ورؤيـــتـــهـــا عــــلى الـــواقع
ـنــطـقـة والــعـالم. ومن الــسـيــاسي في ا
الــواضح أنّ الــزعـامــات الــشـابــة لــهـذه
الـــدول قــد أيــقــنـت أنــهــا لم تـــعــد تــثق
تـحدة في إدارة دفة بـسيادة الـواليات ا
الــعــالم كــدولــة قــــــــطب واحــد بـســبب
اهــتــزاز مــوقــعــهــا الــدولي وتــتــــــــالي
شهد السياسي الـــــــقائم ضـعفها في ا
بعد تغوّل الدب الروسي وتنامي التن
الـصـيـني وتـمـرّدهـمـا عـلـى سـيـاسـاتـها

شبوهة.  ا
ـثـابـة بل بــات يـنـظـر الــبـعض إلـيــهـا 
ــريض اآليل إلى االنــهــيـار في الــرجل ا
أيـة حلـظة بـسبب الـسـياسـات اخلاطـئة
الــتـي اتــبــعـــتــهــا إداراتُــهـــا والســيّــمــا
ــقـراطـيـة مـنـهــا الـتي سـعت لـقـلب الـد
مـوازين القـوى لصـالح إيـران الفـارسية
عـلى حـساب عـمـوم دول الوطن الـعربي
مـن أجل إضعاف عـروبته وحتـويله إلى
تــابع لــلـمــنـافس الــفـارسي مــنـذ بــدايـة

األلفية الثالثة. 
ـا ال يــقـبـل الـشك في ظل فــقـد اتــضح 
" ووزيـرة إدارة " بــاراك أوبــامـا حــســ

انـتـقادات الذعـة حيـال بـعض الزعـامات
اخلــلــيــجــيـة الــتي وصــلت إلـى مـراحل
الــتـــهــديــد والــقـــذف واالنــتــقــاد الالذع
بـــســبب ســـلــوكــيـــات رأت فــيـــهــا هــذه
اإلدارات انــتــهـاكــاتٍ صــريـحــة لــلـوائح
حــــقــــوق اإلنــــســـان كــــمــــا حــــصل مع
الــسـعـوديــة في حـادثـة مــقـتل اإلعالمي
ـعـروف جمـال خاشـقجي مـثالً. وكذلك ا
ـا يـحاكـيـها من حـوادث ضـربت عددًا
مـن األمــــراء في اإلمــــارات الــــعــــربــــيـــة
ـتحـدة في السـنوات األخـيرة ألسـباب ا

ال مجال لسردها. 
وهــذا بــطــبــيــعــة احلــال يــدخل ضــمن
ذريـعـة مـخـالـفات هـذه األعـمـال حلـقوق
اإلنـسـان. فـهـنـاك دومًـا مَن يـرقص عـلى
أنـغام مثل هذه احلوادث التي قد نشهدُ
وقوعَ ما هو أبشَعُ منها حتى في الدول
ـتـحدة ـقراطـيـة كـالواليـات ا األكـثـر د
ـتـقـدم. فـمـا يـحـصل والـغــرب األوربي ا
فـي مثل هذه الدول من فـضائع وشنائع
يــنـدى لـهـا جــبـ اإلنـســـــانــيـة أيـضًـا
مــثــلُـهــا مـثـل مـا تــشـهــده دول اخلــلـيج
وسـائر دول الـعالم. وبالدنُا نـحن أيضًا
ال تــــخـــلــــو من أمــــثـــال هــــذه اجلـــرائم

والفظائع. 
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ـؤكـد أنّ مـنطـقـة اخلـلـيج أضحت لـكنّ ا
قـــبـــلـــة لـــلـــعـــديـــد من دول الـــعـــالم في
اسـتقطاب رجال األعـمال واالستثمارات
الـضـخـمـة بسـبب الـبـيـئة االسـتـثـمـارية
ـرنة التي توفـرها للبـاحث عن فرص ا
عـــمل نــاجـــحــة مـن الــذين يـــجــدون في
قـوانينها وفي التسـهيالت التي تقدمها
إداراتُ دولـــهـــا خــــيـــرَ فـــرصٍ لـــلـــعـــمل
الـصـحـيح من أجـل حتـقـيق الـنـجـاحات
ـتـوخاة. ومـا نشـهدُه حـاليًـا بعـد أزمة ا
الـطـاقة الـنـاجمـة عن احلـرب الروسـية-
األوكــرانــيــة وتــداعــيــاتــهــا في إحــداث
نـقص حـادّ وخـطيـر في إمـدادات الـنفط
والـغـاز قـد زادَ من أهـمـيـتـهـا بـالـقـبـول
بـــديالً أليــة إمــدادات تـــقــلــيـــديــة. فــقــد
اجتــــهت األنــــظـــار صــــوب بـــعض دول
اخلـلـيج الغـنـية بـالـنفط والـغـاز ساعـية
لــتـحــقــيق عـقــودٍ مـربــحــة من أجل سـدّ
حـــاجــتــهــا وتالفـي الــنــقص احلــاصل

خاصة في إمدادات الغاز. 
وخـيـر مـثـال عـلى مـثل هـذا الـتـوجـه ما
ـاني "أوالف ـسـتـشـار األ تــوصل إلـيه ا
شــولــتــز" مــؤخــرًا مع دولــة قـطــر خالل

ـتـنـاميـة. ومـثل هـذه اجلهـود ظـاهرة ا
أل عبر مشـاريع ضخمة وأموال عـلى ا
هـائـلـة يـتم ضـخّهـا في سـبـيل تـسـيـير
شــكل هـذه الـتـنـمــيـة إلى جـانب رؤيـة
مـستقبلية تـعي حاجة األجيال القادمة
وتـؤمّنُ لها جـزءً من متطـلبات حـياتها
ــسـتــقـبل عـبــر صـنــاديق الـثـروة في ا
الـسـيـادية حتـسـبًـا ألية إشـكـالـيات في
تـردّي سـوق الطـاقة وهـبـوط أسعـارها
وارد في يومٍ من أو بـسبب نفاذ هذه ا
األيــام. وهــذا لـــيس بــبــعــيــد بــحــسب
حــسـابــات اخلــبـراء ومــعـطــيـات واقع
االحـتـيـاطي لـكلّ بـلـد والـبـيـانـات التي

يحتفظ بها لنفسه ومستقبله. 
ـصالح ضـمن هذه كـمـا يدخل صـراع ا
الـرؤية في تأم االحتياطي الالزم من
ـتـنوعـة عـنـدما تـسـوء األمور ـوارد ا ا
كـانية. ففي وفق الـظروف الزمـانية وا
الــوقت الــذي تــبــدو فــيه دول اخلــلـيج
الــعـربي سـائـرة فـي اسـتـراتـيــجـيـتـهـا
الــتــنـمــويـة لــصــالح تـعــزيــز قـدراتــهـا
الـذاتية وفق أحدث أشكال الـتكنلوجيا
ــتـاحـة تـقــابـلـهـا في الــكـفـة األخـرى ا
حتــديـات إقـلـيـمـيــة ودولـيـة قـد تـشـكلُ
عـائــقًـا بـوجـهـهـا بل وقـد تـكـونُ جـدارَ
صـدٍّ أمام خطـطها التـنمويـة الواسعة.
ومـن هـذه الـتــحـديــات مـا جتــابـههُ من
ـها اإلقـلـيمي مـنـافسـة شـرسة من غـر
ـتـمـثل بـالـتـوسع الـفـارسي الـطـائفي ا
اجلـارف على حـساب األصـول العـربية
بـعـدوانـيـة واضـحـة من خالل مـحـاولة
شـقّ الصف العـربي عبـر أدواتٍ زرعها
الـنـظـام اإليـراني وسط الـبـيت الـعربي

الكبير. 
وهــذا مـا أتـاح لـهــذا األخـيـر بــالـتـفـرّد
بــالـــســلــطــة أو الــتـــدخل الــســافــر في
ســـيـــاســـات ومـــصـــائـــر عـــددٍ من دول
ـنـطـقـة مـثل الـعـراق ولـبـنـان واليـمن ا
وسـوريا مـقابل التـغاضي الواضح من
جـــانب اإلدارة األمــريــكـــيــة وبــالــذات
تـعـاقبـة التي ـقراطـيـة ا اإلدارات الـد
ثل أعـطت إشـارات الـرضا والـقـبـول 
هــذه الـســلــوكـيــات الـطــائــشـة بــحـيث
طـــبــعت مــوجـــة الــتـــشــيّع الــهـــائــجــة
وافقة نطقة  ـساحته احلالية في ا
ضــمــنــيــة من جــانب زعــامــات احلـزب
ـقـراطي في أمـيركـا في الـسـنوات الـد

األخيرة.
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هـناك بالتأكيد مَن ال يعجبه ما حققته
دول اخلـــلــيج من قــفـــزات نــوعــيــة في
مـعـيشـة شـعوبـهـا وتقـدمـها بـالـتوازي
مـع تــطــور اقـــتــصـــادهــا وأدوات هــذا
األخـــيـــر الــــصـــنـــاعـــيـــة والـــزراعـــيـــة
والـــتــحـــويــلـــيــة إلى جـــانب تـــعــزيــز
مــواردهــا الــنــفـطــيــة والــغــازيـة الــتي
اسـتـخدمـتـها أفـضل اسـتخـدام خلـدمة
أشـكـال الـتـنـميـة وأدواتـهـا وأهـدافـها.
مـــقــــابل كل هــــذا هـــنـــاك مَن يـــرى أن
حتــــقــــيق كـلّ هــــذه اإلجنــــازات وهـــذا
الــتـقــدم والـتــطــور جـعل دول اخلــلـيج
الــــعــــربي فـي مـــرمـى احلـــســــاد وأهل
الــغـــيــرة غــيــر الـــشــريــفــة بـــالــتــنــبّــؤ
بـتـعــريـضـهـا خملـاطـر قـد تـشـعل فـيـهـا
نـــيــران األعـــداء في أيـــة حلــظـــة. هــذا
طـــبـــعًـــا في حـــالـــة تــقـــاعس الـــراعي
األمـريكي وتـخلّـيه عن حمـايته األمـنية
ـنـطـقـة بـطـريـقـته ألصـدقــائه من دول ا
الــتـقـلـيـديــة. وقـد يـكـون شيء من هـذه
اخملــــــاوف والـــــهــــــواجـس قـــــائــــــمـــــة
وصـحـيـحـة السـيّـمـا بـفـعل مـا بدرَ من
ــتـعـاقـبـة من ـقـراطـيـة ا اإلدارات الــد

تــمــكــنـت دول اخلــلــيج عــلى مــســاحــة
الــعـقـود األخــيـرة من األلـفــيـة الـثــانـيـة
ـا تمـتلكه من خـاصةً ولـغايـة اليوم و
ــاديـة مــقــدّرات هــائــلــة من الــثــروات ا
ـعـتـمـدة أسـاسًا عـلى مـصـادر الـطـاقة ا
والسـيّـما الـنـفطـيـة والغـازية مـنـها من
اســتـــقــطــاب أنــظــار الـــعــالم صــوبَــهــا
ــنـــاطق حــركــة وجـــعــلــهـــا من أكــثـــر ا
وتـفـاعالً في مـجال الـتـنـميـة بـأشكـالـها
ــالــيــة واالقــتــصـاديــة والــصــنــاعــيـة ا
والـزراعـيـة والبـشـريـة. كمـا اسـتـطاعت
هــذه الــدول مــجــتــمــعــة وفق رؤيــتــهــا
بنية على االنفتاح الكامل على العالم ا
اخلـارجي كسبَ الرهـان باستغالل هذه
ــــوارد الـــوطـــنــــيـــة لــــتـــنـــامـي ســـبل ا
االسـتثمـار وتنويع فرصه عـبر مشاريع
تـنموية ضخمة بـارزة طبعت سياستها
طـيــلـة هـذه احلـقـبـة الـزمـنـيـة. وهي مـا
تـــزال ســـائـــرة في ذات الـــطــريق وذات
الــسـيــاســة لـتــلـبــيــة حـاجــة أسـواقــهـا
ـيــة وتـعـزيـز الــداخـلـيــة وصـوالً لـلــعـا
ـشاريـع جديـدة مـبـتـكرة في قـدراتـهـا 
أحـيـانٍ كـثـيـرة ضـمن مـنـافـسـة شـديدة
ســـواءً في اســـتـــقــطـــاب رؤوس أمــوال
أجـنبية داخل أراضيها أو في استثمار
ثـرواتـها وتـقـويـة صنـاعـاتهـا الـنفـطـية
والــــغــــازيـــة إلـى جــــانب غــــيـــرهــــا من
الــصـنــاعـات الــتــحـويــلـيــة والـزراعــيـة
واإلنـتاجـية بالـتوازي مع التـطور الذي
يـة ووسائل تـشـهده الـتكـنـلوجـيا الـعـا
ـوازيــة لــهـا في دول الــتــقـدم األخــرى ا
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لـيس من شك في كـون اجلزء األكـبر من
ـتتـالـية عـبر حتـقـيق هذه الـنـجاحـات ا
هـذه الـسـنـ جـمـيـعًـا يـعـود لـلـحـرص
الـــكــبــيـــر لــدى قــادتـــهــا في االنـــتــقــال
بـبـلـدانـهم إلـى بـرّ األمـان وعـبـور عـتـبة
الــتــنــمــيـة والــتــقــدم بــنــجــاح بـفــضل
الـقدرات الشـبابية الـتي تدير دفة إدارة
دولــهم بــعــقل مــنــفــتح وإرادة راجــحـة
وذلـك باالسـتـفـادة مـن جمـيـع اخلـبرات
والـنـصـائح واالستـشـارات الـتي رافقت
جـــهــودهم فـي ســبـــيل تــعـــزيــز قــدرات
بـلـدانهم وتـنـميـتـها بـالـشكل الـصـحيح
وصـوالً إلى حتـقـيق األهـداف الـوطـنـية
الـــعــلـــيــا من أجـل تــقــدّم مـــواطــنـــيــهم
ورفـاهـتهم وسـعادتـهم. وقـد يقـول قائل
باستبدادية زعامات عموم دول اخلليج
حـيـال مواطـنيـهم وفي أسلـوب حكـمهم
ـشـيخي واألمـيـري القـائم حـاليًـا. لكّن ا
األهـمّ يكـمن بـوجـود فكـر ورؤيـة وهدف
مـن خــلـف الـــزعــامـــة واإلدارة واحلـــكم
ـتـغـيرات وفق مـسـتـعـدة للـتـعـامل مع ا
مــنــهج اسـتــراتــيـجي إبــداعي يــخـضع
ا هو أفضل للفحص والتركيز والقرار 
لـبلدانهم ومستـقبل شعوبهم. فمَن سارَ
في دربـه هاديًا مسـتهديًا ال جُـناحَ عليه

وال هُم يحزنون. 
وكـلّما سارت الدولـة في طريق االنفتاح
والـتعـلّم من خـبرات وجنـاحات غـيرها
كــانت خـطــواتُـهــا أكـثــر أمـانًــا وأفـضلَ

. إنتاجًا وأحسنَ عمالً
هـنــا تـكـمن الـكـفـاءة في رصـد الـقـدرات
الــبـشــريـة اإلبـداعــيـة أكــثـر من غــيـرهـا
عـــنـــدمـــا تـــتـــفـــاعل اإلدارات الـــكـــفـــؤة
تنورة التي تفتح ؤهلة مع األفكار ا وا
آذانَـهـا لإلنـصات وتـبـادل اخلـبرات من
أجل حتــقــيق الـتــقــدم الـتــنـمــوي الـذي
تـنـتظـرُه البالد من زعـاماتـها في مـجال
الـتـنـويع االقـتـصادي وتـعـزيـز الـقدرات
ـستـدامة ـواجهـة مـتطـلبـات التـنمـية ا

خـــارجــيـــته مــثـــيــرة اجلـــدل "هــيالري
كــلـيـنــتـون" صــاحـبـة مــشـروع تــعـزيـز
ــنـطــقـة وتــنــامي الـدور اإليــراني في ا
والـــصــعــود الـــدرامــاتــيـــكي لإلخــوان
ـتـحالف مع هـذه األخيـرة أنّ أميـركا ا
تـــســـعى من ضـــمن ســـيــاســـتـــهــا إلى
إضــعــاف دور دول اخلــلــيـج وتــقــيــيـد
قـدراتها والـسعي خللق أزمة سـياسية
وطــائـفــيـة بــ الـســنّـة والــشـيــعـة في
ـنـطـقـة من خالل االنـتـصـار لـلـطـائـفة ا
ـظـلـومــيـة الـدائـمـة األخــيـرة بـحـجــة ا
وتـوجيه االتـهامات اجلـاهزة بـحصول
انـتهاكـات سنّية ضـدّ فئات شـيعية في

بعض بلدان اخلليج. 
وهـذه كـذبة أجـادت تسـويقـها الـوزيرة
األمـريكـية ورئـيسُـها آنذاك من دون أن
ـنطقـة والعالم تـنطـلي على قادة دول ا
بــعــد اتــضـاح حــقــيــقــة مـوقف اإلدارة
قراطية والتـسريبات التي ظهرت الـد
عــبــر وثــائق ســريّـة فــاضــحــة أفـرجت
عــــنـــهــــا اإلدارة األمــــريـــكــــيـــة ووزارة

اخلارجية نفسها مؤخرًا. 
بـل إنّ بـعض زعــامـات دول خــلــيـجــيـة
مــــغــــمــــورة راحت أبــــعــــد مـن ذلك في
ـقراطي احلالي تـندّرهـا بالرئـيس الد
الـذي تـولى مـنـصب نـائب الـرئيس في
دورت متتاليت آنذاك بسبب مواقفه
ــتـذبــذبـة إزاء الــدولــيـة والــداخــلـيــة ا

العديد من مواضيع الساعة.
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ــــكن قــــولُـه في احملــــصــــلـــة أنّ مــــا 
الـزعامات اخلـليجيـة الشابـة قد أثبتت
قـــدراتـــهــا فـي حــسـن إدارة دفّــة حـــكم
شــعـوبـهـا وتـنــمـيـة بـلـدانــهـا وتـعـزيـز
قـــدراتـــهــا فـي الــعـــديـــد من اجملــاالت
السـيّمـا االقتـصاديـة منـها واإلنـتاجـية
والـصنـاعيـة والزراعيـة لغـاية االكـتفاء
الــذاتي إلـى جــانب تــطــويــر قــدراتــهـا
الـتـسـلـيـحـية والـدفـاعـيـة حتـسـبًـا ألية
طـــوار أو أحـــداث غـــيــر مـــتـــوقـــعــة.
ـرحـلة فـمـنطـقـة اخللـيج تـشهـد الـيوم 
مـتقدمة في سائر اجملاالت التي شكّلت
مــظــهــرهــا الــســيــاسي واالقــتــصــادي

ا مضى.  مقارنة 
ـبـادرة لـرصـد الـفـراغ وهي صــاحـبـة ا
الـذي تركته اإلدارة األمريـكية عمدًا في
ـنـطـقة بـعـد تـخلّـيـهـا عن التـزامـاتـها ا
إزاء الـعراق في أعقاب انسـحابها غير
ـاكرة تاركة ـبررّ منه بـتلك الطـريقة ا ا

أو عـلى األقل هذا كان شعوري. مـذهبنا
وحـينما بدأت حملة تهجير(التبعية)في
نـــهــايـــة الــســـبـــعــيـــنــات فـــعـــلــنـــا(أنــا
وأصـدقــائي) كل مـا نـسـتـطـيع وخـرقـنـا
الـقـانـون لـكي يـسـتـطـيع(جـمـيـل) أجراء
أمـتـحانه لـلـسنـة الـنهـائـية واسـتـخراج
شـهـادته اجلـامـعـيـة قـبل أن نـسـاعد في
تـهريـبه الى إيران ليـلحق بـأسرته التي

هُجرت الى هناك.
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لن أنـسى مـا حـيـيت مـنظـر جـمـيل وهو
يــبـكـي كـالــطـفل حــيـنــمــا أتـصل بــأهـله
وقــالـوا له أن األمن جـاؤوا لــيـرحـلـوهم
مـن دارهم اآلن! كــــــانـت هـــــذه بــــــدايـــــة
فــبـ أن صــراعي الــطــائــفـي الـداخــلـي
أسـاعد صديـقي الذي يبـدو واضحاً أنه
ظــلم ولـيس له ذنب في مــا يـجـري عـلى
الـرغم من أختالفي مـعه في الطـائفة بل
وفـي القـومـيـة (واالصل)االيـرانـي وب
مـا كنت أعتقـد أنه(واجبي) جتاه وطني
الـذي يـتـعـرض لهـجـوم إيـراني طـائفي.
لـم يــطل الــصــراع فـي ذهــني فــقــد كــان
أنـتصـرت صـحـبتي احلق واضـحـا لـذا 
وأنـسانـيتي عـلى طائـفتـي(وما أعـتقدت

أنه وطنيتي). 
فــمع قـنـاعـتي آنـذاك أن إيـران قـد بـدأت
الــصــراع(عــلــمــا ان احلـرب لـم تـكـن قـد
بـدأت لـكن كانت هـناك حـمـلة تـفجـيرات

ــقـــربــ لي كـــانــوا من حـــيث أقـــرب ا
الـشيعـة وليسـوا من السنة رغم أن لي
. كــان مــقـداد أصــدقــاء ســنــة مــقــربــ
وراضـي شـيـعـياً شـيـعـيـاً من طـويـريج
أوالطـائفـة (الشـيخـية) من األحـسـائيـة
وكـان جـمـيل شـيـعـيـاً من في الــبـصـرة
ومــعـد شـيــعـيـاً من الــكـورد الـفــيـلـيـ
بـغـداد وكـنـا جـمـيـعـاً نـعـيش فـي شـقة
واحـــدة وهم يـــقــلّـــدون عــلـى طــريـــقــة
صالتـي(التعليگ)وأنا أقـلّد على طريقة
صـالتـهـم(الـطــرح). لــكن ال أذكــر يــومـاً
أني شـــعــرت بــأي ســلـــبــيــة جتــاه مــا
يـعــتـقـدون به وال أعـتـقـد أنـهم شـعـروا
بــذات الــشيء.ولـو خُــيــرنـا آنــذاك بـ
تـرك مـذهـبـنـا أو تـرك أصـدقـائـنا فـأني
أجـزم أنـنـا كـنـا حـيـنـهـا سـنـفضـل ترك

مارسة معتقدات كـنت أستمتع كثيـراً 
الـشـيعـة في يـوم(الطـبگ) وشـهر مـحرم
والــذهـاب مع والـدتي رحــمـهـا الـله الى
جـيـرانـنـا (بـيت العـطـيه)لـنـسـمع قـراية
ـاليه كل ليلة في محرم. لم نكن نلبس ا
دشـاديش سوداء مـثل أصدقـائنـا لكـننا
كـنا نـلعب سـوية ونـخدم من يـحضرون
مـــجــالس الـــتــعـــزيــة ســـويــة! فـي تــلك
ال أذكر أي حادثة طائفية أو ذكر الـفترة
لـــلــشـــيـــعــة والـــســنـــة في مـــدرســتـــنــا
لكـن ما أن أنـخرطت األبـتـدائيـة(الـثغـر)
ـتـوسـطـة ومع الـصـعـود ــدرسـة ا في ا
فـي صفوف الـدراسة كـنت أسمع بعض
الـنكات الطـائفية من أصدقـائي الشيعة
والـسنة ونضـحك جميعـاً دون ضغينة.
وضوع حتى في الـكلية وأسـتمر هـذا ا

فـي بـغــداد وسـواهــا) فــقـد رأيت أن من
الـظـلم حتـمـيل (جـميل )والـفـيـلـي وزر
مـا حـصل ومـعـاملـتـهم بـهذه الـطـريـقة.
كـان جـمـيل أكـثرنـا ثـراء وكـان أبوه من
كـبـار الـتـجـار فاذا بـهم يـتـحـولـون ب
لـــيـــلـــة وضــــحـــاهـــا الى مـــحـــتـــاجـــ

للمساعدة!
حــ أسـتُـدعــيت لـلـخــدمـة الـعــسـكـريـة
كـضابط مجنـد لم تكن احلرب مع إيران
لـكــنــهـا بــدأت بــعـد ذلك قــد بــدأت بـعــد
حـينما كـنا على وشك التـخرج من كلية
الـضبـاط االحتـياط التي تـخرجت مـنها
بــتـفــوق يـســمح لي بـأخــتـيــار وحـدتي

التي أريد. 
ـا تـوقــعه زمالئي من أخــتـيـار وبــدالً 
وحــــــدة غــــــيــــــر مــــــقــــــاتــــــلــــــة وداخل
أخــتــرت وحــدة مـشــتــبــكـة مع ــديــنـة ا
اجلـيش االيـراني في معـركة اخلـفاجـية
الني كـنت مــنـدفــعـاً لـلــقـتـال الــطـاحـنــة
لــلـــدفــاع عن الــعــراق. كـــانت صــدمــتي
الـطــائـفـيـة الـثـانـيــة حـيـنـمـا رأيت أحـد
وهــو عــلـى اجلــبــهـــة يــقــاتل جـــنــودي
يرى صورة اخلميني فيرفعها من مـعي
االرض ويــقـــبــلــهــا دون أن يــشــعــر بي

وراءه! 
ــوقف وأحــتــرت كــيف صــدمــني هــذا ا

كنني التصرف أزاءه!
l³²¹
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عمان
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الـــدفــاع عن نــفـــسه كــمـــا حــصل في
معـظم الثــــــورات واالنتـفاضـات عبر

تاريخه.
لـــقــد جتـــاوزت تــلـك احلــكـــومــات في
تــعـامــلـهــا مع الـكــردسـتــانـيــ حـتى
إســـرائـــيل وجـــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا في
تعاملهما مع السكان األصلي سواء
الــفــلــسـطــيــنـيــ أو األفــارقــة حـيث
اســـتــنـــســـخت وبـــبـــشــاعـــة ثـــقـــافــة
االســتــيــطــان وعــمــلت عــلى تــطــويق
كوردستـان بحزام نـاري من مواطن
مـــســتـــقــدمـــ من مــنـــاطق اخــرى ال
تون أصال للمنـطقة أرضاً وتاريخاّ
وشــعــبـاً بــأي صــلـة كــمــا حـصل في
احلـزام الـعـربي بـسـوريـا ومثـيـله في
الـعـراق حـول كـوردسـتـان وبـلـداتـهـا
والـتي تـبــخـرت في الـسـاعـات األولى
لــســقــوط تــلك األنــظــمــة واســتــبــشـر
ـــواطـــنـــون خـــيـــرا في اســـتـــعـــادة ا
حـــقــوقــهم وبـــلــداتــهم وقـــراهم لــكن
األحداث الـتي مرت بعـد إسقـاط نظام
صدام حـس أثبـتت أن تلك الـعقـلية
مـتـكـلـسـة في كـثـيـر من مـراكـز الـقرار
اجلــــديــــدة حـــــيث  تـــــكــــريس ذات
الـسلـوكـيـات الـتي مورسـت مع شعب
كــــوردســــتـــــان حــــيث  إقـــــصــــائه
ا أكثر وتهميشه بأساليب خبيثة ر

ـــا حــدث ســـابــقـــاً فــقــد  إيـالمــاً 
مـحاصـرة اإلقـلـيم وإشـاعة الـكـراهـية
واحلقـد ضده وضـد قيـاداته ورموزه
والـعــمل عـلى شق صـفــوفه والـعـودة
إلى سياسة تـصنيع مـا كان يسمى بـ
(اجلـــحــوش)  كــمــا يــســـمــونــهم في
كــوردسـتــان وبــدالً من مـيــلــيـشــيـات
ومــفـارز شــبه عـســكـريــة  تـصــنـيع
أحزاب كارتونية وشخـصيات عميلة
نـاهــيك عن سـرقــة حـصـة اإلقــلـيم من
ــوازنــة خلـمـس سـنــوات مــتـتــالــيـة ا
(2018 -2014) وقـــــطـع مـــــرتـــــبــــات
وظف والبيشـمركة وحصة اإلقليم ا

من األدوية والوقود والقروض.
آسي ال نريـد اخلوض في تـفاصـيل ا
الــتي ســبــبــتــهــا حــكــومــات الــعــهــد
ـقـراطـي مـنـذ أول حـكـومـة بـعـد الـد
نـيــسـان 2003 وحـتـى األخـيــرة فـلم
تـــتــــغـــيــــر خـــارطــــة الـــطـــريـق الـــتي
استـخدمـتها كل حـكومـات بغـداد منذ

وحـيـنـمـا اعـتـرضـوا عـلى ذلك قـامت
الـدنــيـا ولم تـقــعـد فـاســتـخـدمـوا كل
الــوســــــــــائل لــقـمع تــلك الـشــعـوب
حـــيـث يـــرهــــبـــونــــهم مـن تـــبــــعـــات
مــنــاداتـهـــــــــــم في االســتـقـالل ومـا
ســــيــــحــــصل مـن كـــوارث حــــتى أن
البعض مـنهــــــــم وخاصـة (احلنون
جـــدا) قــال  بـــأنـــــــه مع حـــقـــنــا في
ـــــصـــــيـــــر وحـــــتـى مع تـــــقــــــريـــــر ا
االسـتــــــــقالل لـكـنه يـخـشى عـلـيـنـا
من تــركـيــا وإيــران وأنـنــا سـنــكـون
دويـلة مـحـاصــــــرة سـتـنـهار حـالـها
حــال شـقـيــــــــــقـتــهـا في كــودسـتـان
الــشـرقــيـة الـتـي اغـتــالـهـا الــتـوافق
السوفييتي اإليراني بصفقـــــــة غير
طـاهـرة بـالـضـبط كـمـا كـان يـرهـبـنا
صـــــــدام حــســ وحـزبه والــقـذافي
وجلــانه الــشــعــبــيــة وبــعـث ســوريـا
وأسده مـن أن أي محـاولـة إلزالـتهم
من احلـكم سـتقـوم الـقـيـامـة بل هدد
صـدام حـس بـأنه سـيـحـيل الـعراق
إلى حــفــنــة تــراب إذا اخـذوا احلــكم
منه بهذه الـثقافة والـعقليـة تعاملت
معـظم األنظـمة الـعنـصريـة واحملتـلة
لكوردستان في أجـزائها األربعة مع
طــمـوحــات شـعـب يـتــجـاوز تــعـداده
األربـــعــ مــلــيــون نـــســمــة يــرفض
االستـكـانة ومـحاولـة إلـغائه ويـصر
ـارس إنـسـانـيتـه وحريـته عـلى أن 
وخـيــاراته االجـتـمـاعـيــة والـثـقـافـيـة
ا والسياسية وبشكل حضاري دو
الذهـاب إلى خـيارات أخـرى لوال انه
اضــطــر إزاء عــمــلــيــات اإلبــادة إلى

ــــا ال شك فـــيـه أن حق الـــتــــقـــريـــر
ــصـــيـــر حق طـــبــيـــعي مـــثـــبت في ا
الــعــهـود واالتــفــاقـيــات الــدولــيـة من
الـنــاحـيـة الـنـظـريـة ويــعـني بـالـلـغـة
self-) ًاالنــــكــــلـــيــــزيــــة اصــــطـالحـــا
determination) وتـــفــســـيـــره مــنح
الشـعب أو السكـان احمللـي إمكـانية
أن يــقـــرروا شـــكـل الـــســلـــطـــة الـــتي
يـريـدونهـا وطـريـقـة حتـقيـقـهـا بـشكل
حـرّ وبـدون تـدخـل خـارجي ويُـنـسب
ــصـطـلح إلى رئــيس الـواليـات هـذا ا
ـتـحـدة األمـيـركـيـة وودرو ويـلـسون ا
مع أنـه جــــرى قـــــبـــــله اســـــتـــــخــــدام
مصطلحات مشابهة  حيث كان مبدأ
ـصير في جوهـر اتفاقية حق تقرير ا
فـــرســاي الـــتي وُقـــعت بــعـــد احلــرب
ــيــة األولى وأمــر بـإقــامـة دول الــعـا
قــومــيــة جــديـدة فـي أوروبـا بــدالً من
اإلمـبــراطـوريـة الـنـمــسـاويـة اجملـريـة
ـانيـة وفيـما بـعد واإلمبـراطوريـة األ
ـــطـــالب ـــبـــدأ أســــاس ا كـــان هـــذا ا
عنى الدعوة ناهضة لالستعمار  ا
إلى إلـــغــاء الـــســـيـــطـــرة األوروبـــيــة

االستعمارية على أفريقيا وآسيا.
وبــعــيــداً عن اخلــوض في تــفـاصــيل
التاريخ التي تـسكن معظمـها أبالسة
ــسـتـعــمـرين الــذين قـســمـوا كــعـكـة ا
األوطــان فـيـمــا بـيــنـهم وخــاصـة في
الشـرق األوسط حينـما مـزقوا أوطان
الكاً على العرب والكورد وصنعوا 
مـــــقـــــاســـــاتـــــهـم وضـــــمـــــوا أراضي
كــوردســتــان إلى تــلك الــكــيـانــات في
تــركــيــا والــعــراق وســوريــا وإيــران

ـمـلكـة الـعراقـيـة وحتى يـومـنا قـيام ا
ا هـذا ومـا حتـقق في كـوردسـتـان إ
أجنـزه شـعب كـوردسـتـان وفـعـالـيـاته
الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة بـصـموده
أمام احلـصار والـتـآمر واحلـرب التي
شـــنــتــهــا مــنــظــمــة اإلرهــاب الــدولي
داعش أو تلك الهجمـات التي تشنها
ـيلـيـشيـات اخلـارجـة على الـقـانون ا
منـذ أكثـر من سـبع سنـوات والتي ال
تخـتلف في مخـرجاتـها وأهـدافها عن
جـرائـم األنـفـال واحلــرب الـكـيــمـاويـة
واحلصـار الذي استـخدم ضـد االقليم
مــنـــذ ســنــوات كل ذلـك دفع الــشــعب
الـكوردسـتـاني في 25 ايـلول 2017م
الى اإلســـتـــفـــتـــاء بـــأســـلـــوب مـــدني
حــضــاري لــلــتـعــبــيــر عن رأيه فــيــمـا
ـفـتـرضـ يـتـعـرض له مـن شـركـائه ا
ـئة منه في الوطن حـيث أعلن 93 با

موافقته على اإلستقالل.
¡U²H²Ýô« ZzU²½

وبـــدالً من الـــتــعـــامل احلـــضــاري مع
قيـادة االقـليم حـول نتـائج اإلسـتفـتاء
كمـا فعـلت بـريطـانيـا مع سكـوتالندا
وذلك بــإجـراء حـوار مــسـتــفـيض إمـا
حلل كل االشكاليـات التي كانت سبب
اإلسـتـفـتاء والـذهـاب الى عـدم تـنـفـيذ
نتائـجه أو تطـوير النـظام الـفيدرالي
بـــشــكـل أوسع إال أن الــطـــرف اآلخــر
ـــطـــلق واخـــتــار رفـض أيّ حــوار بـــا
احلـسم الـعــسـكـري فـفـرض احلـصـار
ومـنع الـطـيـران وأغـلق احلـدود وشن
حربـاً بـالتـعاون مع إيـران وخـبرائـها
الــعـســكـريــ عـلى اإلقــلــيم في ثالثـة
معارك مفـصلية كـانت تستهـدف فيها
الـعــاصـمـة أربــيل إلسـقـاط الــشـرعـيـة
والكـيـــــــان السـيـاسي لإلقـليم ورغم
فشل كل تلك احملـاوالت ومرور خمس
سنوات على إجراء االسـتــــــفتاء فإن
الـــظـــروف الــتـي أدت إلى قـــيــامـه مــا
ـا أصبحت أسوء تزال.كما هي بل ر
ـــيــلـــيــشـــيــات مع تــغــــول وتــنـــمــر ا
ســــلحة اخلـارجة على واجلماعـات ا
ــدعـومـة خـارجـيـا والـتي الـقـانـون وا
تستهـدف االقليم بـكافة أسلـحتها في
مـحـاولة مـنـهـا إليـقـاف عجـلـة الـتـقدم
واالزدهـــار الــتي فـــضــحت فـــســادهم

وفشـــلهم في إدارة الدولة.
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اإلســتــراتــيــجــيــة لــلــدول الــكــبــرى وهــذا
ـنـطـقـة الـصـراع  هـو وراء مـايــجـري في ا
لـــهــذا نـــقــــــــــول ان الـــتــدخـــــل عـــمــومـــاً
اإليـــــراني فـي الـــــعـــــــــراق لـه مـــــبـــــرراته
الــســيــاســيــة والـــديــنــيــة حــسب الــرؤيــة
اإليـرانيـة ومـشروعـهـا الـديني ومـاشـاهده
الـعـالم في الــزيـارة االربـعــــــــيــنـيـة لالمـام
ودخــول ماليــ احلـــســ عــلـــيه الــسـالم 
الـزوار بال تــفــتـيش وال تــأشـيــرات دخـول
وكـأن الـعــراق هـو مـحــافـظــــــــة عــراقـيـة 
ولـيـس دولـة ذات ســيـادة والــدلــيل وجـود
وزيـــــر الــــداخــــلـــــيــــة اإليــــرانـي ومــــديــــر
االسـتــــــخـبارات اإليـرانـية لالشـراف على

مجريات الزيارة.
W¹dJ Ž ÷«dſ«

 وتنفيذ أجندة إيرانية وإستغاللها الزيارة
ألغـراض عـســكـريـة وســيـاسـيــة أفـصـحت
من داخل أإلطار عـنهـا بـعض الـتسـريـبـات 
وهذا لـم يعدّ الـتنـسيـقي والتـيار الـصدري
بل تتـباهى ايـران وقادتـها يـقابـلها سـرياً 
إن الــقـصف صـمت عــراقي رسـمـي خـجـول
االيـراني الـيـومي عــلى كـردسـتـان الـعـراق
ـــقــــراطي هـــدفـه إخــــضـــاع احلــــزب الــــد
الـكـردستـاني ودمـجه بـكـتـلـة إدارة الـدولة
الـتي يتزعمـها االطار الـتنسـيقي والضغط
ــعـارضــ لإلطــار  كـالــتـيـار عــلى بـقــيـة ا
الــصــدري الــذي عــزا الــبــعض إنــســحــاب
جاء بـعد تهديد حياة ان  أعـضائه من البر
مــقــتـدى الــصــدر الـذي أعــلن ذلك بــنــفـسه
أخذت إذن الضغـوطات االيرانـية بـتغريـدة 
اشكـاالً متـنوعة مـنها الـسيـاسية وديـنية
وعـسكـرية وحـتى اجتـماعـية وقـد جنحت
في قـسم كبـيـر مـنهـا والـدلـيل هو إنـبـثاق
حتـالف(إدارة الدولة) بدخول كـتلة السيادة
(اخلـنـجـر  –احلـلـبـوسي) فـيه  ومـحـاولـة
ـقـراطي الـكـردسـتـاني بـقـبول إحلـاق الـد
ـعـروضة ومـطالب احلـزب ا بـعض شـروط 
علـى اإلطار التـنسيـقي نعتـقد في النـهاية
قراطي الكردستاني سـيركع ويخضع الد
لـلضـغـوط والتـهـديدات والـقـصف اإليراني
لـكردستـان العـراق إلدماجه في كـتلة ادارة

مـــــبـــــاشـــــرة رشـــــقـــــة من الـــــصـــــواريخ
سيرة الـباليستية وسـرب من الطائرات ا
لتـقـتـل قـائـد بـرتـبة لـواء فـي الـبـيـشـمـركة
وتـدميـر داره بـالـكامل بـقضـاء جـمـجمـال 
وسط صـمت مـطـبـق لالطـار الـتـنـسـيـقي
عن إدانـة هـذا القـصف والـتـيـار الـصـدري
والـعدوان فـيـمـا خرجت جـمـاهـير الـتـيار
الـصـدري واالطــار الـتـنــسـيـقـي في عـمـوم
احملـافـظــات اجلـنـوبـيــة والـفـرات االوسط
مـنددة وغاضبـة جدا على الـقصف التركي
لـقـضـاء زاخــو ودهـوك  هـذه االزدواجـيـة
الـسياسية تعبـر عن روح الوالء والتبعية
االيـــرانـــيــة  لالحـــزاب الـــتي تـــردّ الــدين
اليـــران إن تـــداعــيـــات الـــقـــصف االيــران
والـتــركي  هي مــاتــعــكـسـه عـلـى الـوضع
الــداخـــلي الـــعــراقي وتـــزيــده تـــعــقـــيــداً
وفـوضى  وفـشل يـؤخـر تـشـكـيل حـكـومـة
وطـنـيـة عـراقـيـة قادرة عـلـى جلم الـعدوان
االيـــراني الــتـــركي وإيــقـــافه عـــنــد حــدّه
وإتـخـاذ قـرارات صـعــبـة وشـجـاعـة  ضـد
ايـران وتـركـيــا مع ضـبط إيـقـاع االحـزاب
ــعــارضــة االيــرانـيــة والــتــركــيــة وعـدم ا
الـســمـاح لـهـا بـالـقـيـام بـاعـمـال عـسـكـريـة
ولكن داخل االراضي االيـرانـيـة والـتـركـيـة
الـصراع الـسيـاسي القـائم في العـراق ب
الــــكــــتـل واألحــــزاب وتــــنــــوّع الــــوالءات
الـسياسـية والـعقـائديـة ألغلب هـذه الكتل
واالحـــــزاب اليــــران  مـــــابــــ إطـالعــــات
واحلـــرس الـــثـــوري جـــعل من تـــشـــكـــيل
مـسـتـحـيـلـة  فـالـصراع حكـومـة أغـلـبـيـة 
داخل الـعـمـلــيـة الـسـيــاسـيـة  هـو صـراع
إرادات ومـصالح دوليـة وإقلـيميـة أبرزها
الــصــراع األمـريــكي  –االيــراني وصــراع
أجـــنــحـــة ايــران داخـل األحــزاب والـــكــتل
كل هـذا الذي يـجري في الـعراق الـوالئيـة 
من فـــــشـل ســـــيـــــاسي وصـــــراع حـــــزبي
ســبــبه فــشل اإلتــفــاق الــنـووي وكــتــلــوي
اإليـرانـي بـ إيــران من جــهــة وأمــريــكـا
وكذلك واالحتـاد االوروبي من جـهة أخـرى
حـرب بوتـ عـلى أوكرانـيـا وفشل بـوت
ته فـيها في غـزوه وإحتالله لـها بل هـز
ـة بـوش في الـعـراق إذن مـايـجـري كـهـز
في الـعراق وسوريـا ولبنـان واليمن  هو
نـــتـــاج الـــصـــراع الـــدولي بـــ أمـــريـــكـــا
وبـريطانـيا واالحتـاد االوروبي مع روسيا
إذ الــتــحــالف الــروسي والــصــ وإيــران
ـشروع –االيـراني  –الـصـيني قـد أفـشل ا
كـمـا أفـشلت االمـريـكي في الـشرق االوسط
إدارة تــــرامب وبـــايــــدن مـــشــــروع إيـــران
الــكــوني الــديــني وأجّــلت إمــتالك ايــران
الـسالح النـووي العـسـكري هـنا الـصراع
ــصـالح واضح ومـتــشــابك تــتــحـكـم به ا

خـرقـاً يـشـكّـل الـقـصف اإليـراني –الـتــركي 
بغض الـنـظر واضـحاً لـلـسيـادة الـعراقـيـة 
يـأتي عن أسـبـاب وتـداعـيـات هـذا القـصف
الـقــصـف هـذا  فـي أدق وأصــعب مــرحــلـة
تعيشها العملية السياسية في العراق من
صـراعات وخـالفات ومـواجـهـات سيـاسـية
ـتــصـارعـة عـلى وعـسـكـريـة  بــ الـكـتل ا
الـقبـض على الـسـلـطة  واالسـتـحـواذ على
بـعـد فشل ـناصـب احلسـاسـة في الـدولة  ا
تشـكيل حـكومـة اغلـبيـة وطنـية  يـتزعّـمها
الـتيار الصـدري وظهور تكتـل جديد  بعد
إنــســـحــاب الـــصــدر وتـــيــاره من مـــجــلس
ألـيـوم يشـهد الـعـراق أزمة جـديدة الـنواب
وخـطيـرة تمـثـلت  بقـيـام احلرس الـثوري
على دول حدود االيراني  بعدوان عسكري
بــالــصــواريخ كــردســتــان شــمــال الــعــراق
ـسيـرة واحلجة الـباليـستـية والـطائرات ا
هي تـواجـد حزب بـيـجاك أو جـاهزة طـبـعاً
حـزب كـادحي كــردسـتـان االيــراني تـمـامـا
كـــحـــجـــة الـــتـــوغـل الـــتـــركي في االراضي
طاردة حزب العمال الكردستاني العراقية 
ولـــكن الـــقــصـف االيــرانـي طــال الـــتـــركي
ــدارس واجلــوامع واالقــضــيـة واالهــالي ا
ئـات من وقـتل الـعـشـرات من الـشـهـداء وا
اجلــرحـي  بــعــد ســتــة ايـــام من الــقــصف
ـتواصل عـلى السـلـيمـانيـة في جـمجـمال ا
وفي اربـــيل الـــتــون ومـــاوت وبـــنــجـــوين 
كــوبـــري وســيــدكـــان وجــومــان وغـــيــرهــا
اجلـديـد في الـقـصف أنه  قـتل امـريـكي
فـي اربـــــيل  وعـــــلـى هـــــذا قـــــامت االدارة
االمـريكية بـفرض عقوبـات جديدة وشديدة
عــلى رمــوز وقــادة ايــرانــيــ في احلــرس
الـثوري ودعم األقليم  والـتنديـد بالقصف
قـابـله تصـريـحـات إيـرانـيـة لـقادة االيـراني
احلــرس الــثـــوري (بــأن أي دعم امـــريــكي
لالقـليم عـسكريـاً والتـأثيـر على الـطائرات
ــســيـرة  من قــبل امــريـكــا سـوف يــقـابل ا
بـضــرب مـقــرات وأهــداف أمـريــكــيـة داخل
وهـذا تـصـعـيـد وتـهـديـد االقـلـيم والـعـراق)
ـشـهد إيـراني لالدارة االمـريـكـيـة يـعـقـد ا
يأتي هذا التهديد الـعراقي ويزيده تفجيـراً
اإليــراني وإعالن قـــائــد احلــرس الــثــوري
ــقــرات الــبــيــجــاك بــإســتــمــرار الــقــصف 
االيــراني داخل األقـــلــيم في وقـت تــشــهــد
إيــران تـــظــاهــرات غـــاضــبــة جـــداً تــهــدّد
بـإسقاط الننظام ويشهد العراق تظاهرات
اثـلة تعلن عن إسقاط العملية السياسية
في الــــعـــراق تــــقــــوم وزارة اخلـــارجــــيـــة
الــــعــــراقــــيــــة بــــإســـتــــدعــــاء الــــســــفــــيـــر
لتـسلمه رسـالة( إحـتجـاج شديدة اإليـراني
الـلـهـجـة)  تـدين فــيـهـا الـقـصف لألراضي
لــيـجيء الــردّ الـفــوري اإليـراني الـعـراقــيـة

وتـشـكـيل حـكـومـة يـرأسـهـا مـحـمد الـدولة 
شــــــيـــــاع الــــــســـــودانـي مـــــرشـح اإلطـــــار
بــعــد عــزل مــقــتــدى الــصــدر الــتــنــســيــقي
وإعـتزاله عن السياسة وتـشكيل احلكومة 
ـان بـالـتـرغيب بـعـد جناح إبـعـاده من الـبـر
إذن الـتدخل االيـراني تغـلب على والـتهـديد
الــتـــدخل االمــريــكي فـي الــشــأن الــعــراقي
وصـــار الـــقــرار االيـــراني هـــو األقــوى في
ادارة الـسلطة في العراق وإستطاع اإلطار
الـتـنـسيـقـي إبعـاد مـصـطـفى الـكـاظـمي عن
الـواليـة الـثـانـيـة والذي كـان يـحـظى بـدعم
فـــهل تـــســـكت االدارة أمـــريـــكي المـــحـــدود
إزاء النجاح اإليراني في تشكيل االمريكية 
حكـومة عراقـية تابعـة لقراراتهـا وخاضعة
إلمالءاتـها  الـسياسـية  وهـذا برأيي نـقطة
فـاصـة بـالـنـسـبـة إلدارة بـايدن الـتـي تـعوّل
عـلى حـكومـة يـرأسـها الـكـاظـمي سوف لن
تـألــوا جـــــــهــداً وتــعـمل عــلى دعم افــشـال
حــــكــــومــــة ادارة الــــــــــــدولــــة بــــرئــــاســــة
الـسـوداني وسـتدعم الـتـظــــــــاهـرات التي
ـا سـتـنـطـلق غـدا اعـالمـيـا وسـيـاسـيـا ور
لــوجــســتـــيــا إلفــشــال مــشــروع ايــران في
الـعــــــراق إذن تـداعيـات القـصف االيراني
عـــلى كـــردســتـــان الـــعـــراق حــقـق أهــدافه
الـــعـــســـــــــــكـــريـــة فـــهل يـــحـــقق أهـــدافه
الـسياسـية  هذا مـاتفـرزه نتائج تـظاهرات
يـــوم غـــد الـــتي يـــعـــوّل عــلـــيـــهـــا جــمـــيع
الـــعــراقــــــــــيـــ لإلفالت مـن الــهـــيـــمـــنــة
والـــتي يــعــدّهــا اإليــرانــيـــة عــلى الــعــراق 
الــعــراقــيـون إحــتالالً إيــرانــيـا لـه ولـو من
والــتـــظـــاهــرات يـــعـــدّهــا خــلف الـــســـتـــار
الـعراقـيون الـفرصـة األخيـــــــــرة لهم لـهذا
تـمّت دعـوة جـمـيع احملـافـظـات لدعـم ثورة
تــشـــرين واإللــتـــحــاق بــهـــا في عــمــــــــوم
فـي وقت نـدّد العـالم مـحـافـظـــــــات الـعراق
كـله وفي مقـدمتهم اإارة بـايدن وبـريطـانيا
بالعدوان واإلحتـاد االوروبي وإســـــــبانيا 
اإليـراني على كـردستان الـعراق واعـتبروه
و ـصـاحلـهم االسـتـراتـيـجــــــية تـهـديـداً 
فـرض عـقـــــوبـات إقـتـصـاديـة قـاسـيـة على

إيران وقادتها ...!!     
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ؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا تدُ عشرة أيامٍ استـعداداً للتصفياتِ ا يقيمُ منتخبُ الـشَباب معسكراً تدريبياً في أربيل 
عـسكـر خـوض مبـارات لـلـشبـابِ الـتي تسـتـضيـفهـا الـكويت من 2022/10/14 ولـغـاية 2022/10/18 . ويتـخلـلُ ا
نتـخب إلى الكـويت للـدخولِ في تـصفيـاتِ كأس آسـيا .وكان وديتـ مع األنديـةِ احملليـة في أربيل بـعد ذلك سـيتـوجهُ ا
وفدُ مـنتخب الشـباب وصلَ إلى أربيل اجلـمعة ويضم 24 العبـاً بينمـا غابَ عَنه الالعب "عـبد الرزاق قـاسم" اللتحاقه
بـتدريـباتِ فريق نـادي الشـرطة من أجل خـوضِ مباراة كـأس السـوبر أمام الـكرخ الـيوم األحد 2022/10/2  إضـافةً
إلى غيابِ العب غرافشـاب الهولندي "بلند ازاد" الذي سيلتحقُ ببعـثةِ الحقاً.ويحاولُ اجلهاز الفنيّ بالتنسيق مع احتاد
ُنـتـخبِ في مُـبـارياتِ الكـرة احلـصـولَ علـى موافـقـةِ نـادي غوتـبـيـرغ السـويـدي النـضـمامِ الالعب االي عـلي إلى بـعـثـةِ ا

التصفياتِ بالرغم من صعوبةِ األمر بسببِ عدم دخولِ التصفياتِ اآلسيويّة في أيام الفيفا دي.
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شـهـر في غـايـة الـتـعـقـيـد سـيـكـون في
انتظار فريق برشلونة ومدربه تشافي

هيرنانديز سواء محليًا أو قاريًا.
الــبــارســا يــخــوض  9 مــبــاريــات في
ظـــرف 30 يـــوم واألســـوأ من ذلك أنه
يــــعــــاني مـن بـــعـض اخلــــســـائــــر في
صــفـوفـه بـعــد فـتــرة الـتــوقف الـدولي
ــا ســيــضع تــشــافي في ــاضــيـــة  ا
ورطـــــــة مـن أجـل تـــــــعـــــــويـض تـــــــلك
ـشكـلـة األكبـر لـيست في اإلصـابـات. ا

فريق الصناعة للدراجات
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ـبـاريـات وحـسب بل فـي هـوية عـدد ا
ــواجــهـات الــكــبــيـرة ــنــافــسـ فــا ا
سـتكون العنوان الـرئيسي هذا الشهر
في الـبـيت الكـتالـوني ولن يبـالغ أحد
إن قـال أن البلوغرانـا سيلعب موسمه

انطالقًا من يوم السبت القادم.
مـبـاريـات بـرشلـونـة في شـهـر تـشرين

االول:
فـي الـدوري اإلســبــاني سـيـالقي ريـال
مـايـوركا سـيـلـتا فـيـغو ريـال مـدريد

فياريال أتلتيك بيلباو فالنسيا.
امـا في دوري أبـطال أوروبـا سـيواجه
كـل من إنـتــر مــيالن اإليــطــالي ذهــابًـا

اني. وإيابًا بايرن ميونخ األ
واجلـدير بالـذكر أن الفريق الـكتالوني
يـفـتـقـد خدمـات أكـثـر من العب بـسبب
اإلصـــابـــة مع بــدايـــة هـــذا الــشـــهــر 

وقـائمة اإلصـابات تضم حتى الـلحظة
ــفـيس ديــبـاي فــريــنـكي دي يــونغ 
رونــالـد أراوخــو جـيــولـيـس كـونـدي
هــيــكـتــور بـيــلــيـريـن وال تـزال هــنـاك
بــعض الــشـكــوك حــول اصـابــة العـبه
ـبـلي من ـبـيـلـي. ويـعـد د عــثـمـان د
األوراق الـتـي يـعـتـمـد عـلـيـهـا تـشـافي
بـصـورة كـبـيـرة  وخـاصـة بـعـد تـغـير
ـط الالعب ونهـجه الـذي كان يـتـبعه
ـــدرب اإلســبـــاني حـــيث قـــبل قـــدوم ا
كــانت تـعــيـبه كــثـرة االصــابـات وعـدم
االهـتـمـام بـالــــــــنـاحـيـة الـبـدنـيـة وما
ــــلـــعب لــــكن الـــصـــورة يــــقـــدمه في ا
اختلفت بصورة تامة بعد التوقيع مع
ـــبـــلي تـــشــــــــــافي  والـــذي مـــنح د
هــويـة جـديـدة ومـســـاحـة واسـعـة مع

برشلونة.
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شـــركـــة " شــــارل اور" ومـــجــــمـــوعـــة
شــركـات فــرنــسـيــة أخـرى مــخـتــصـة
العب الـرياضية  و سحب ببناء ا
ـنفـذة ويتـضمن العـمل من الشـركة ا
ــبي مع ــشــروع انــشـــاء مــلــعب او ا
فــنـدق أربــعــة جنـوم يــتــكـون من 75
غـرفـة مـزودة بــاخلـدمـات  فـضال عن
مــلـعــبـ تــدريـبـ احــدهـمــا يـسع لـ
ــدة اجنــاز تــبــلغ  2000مــتــفـــرج و
سنـت وأربـعـة اشهـر وبقـيمـة مالـية
تـقــدر بـأكــثـر من  108مـلــيـار ديــنـار

عراقـي. ومن جهـة اخـرى حـقق فريق
شـــركــة نـــفـط ذي قـــار لـــكـــرة الـــقــدم
بـالـصـاالت فوزاً كـبـيـراً عـلى الـشـركة
العامة للنسـيج واجللود بثالثة عشر
هـدفــاً دون مـقــابل  في الـلــقـاء الـذي
جـــمع الــفـــريــقـــ عــلى قـــاعــة نــادي
الشـباب في بـغداد  ضـمن منـافسات

بطولة الشركات العراقية .
ويـنـتظـر نـفط ذي قـار لـقـاءً مـهـماً في
الدور ربع النـهائي مع نـادي مصافي
ــركـــز الــثــالث في الــوسـط صــاحب ا
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أبدت مديريـة الشبـاب والرياضة في
ذي قار الـيوم  مـخاوفـها من انـدثار
ـــبي بـــعــد 4 ــلـــعب األو مـــشـــروع ا

سنوات من توقف العمل فيه .
وقال مـدير الـدائـرة مهـند الـسهالني
ـشـروع في تــصـريح له ان الــعـمـل 
ــبي في ذي قــار تــوقف ــلــعب األو ا
منذ عام  2019بعد سحب العمل من

نفذة بسبب تلكؤها . الشركة ا
وأوضح ان مـــــديــــريـــــة الــــشـــــبــــاب

والـريـاضـة خـاطـبت الـوزارة بـإحـالـة
ـشـروع الى شــركـة رصـيـنـة الجنـاز ا
ـهـمة ـشـاريع ا ـشـروع  وهـو من ا ا
واحليوية في احملافظة  وبقائه على

هذا احلال يتسبب بقرب اندثاره .
WLN  l¹—UA

يـــذكـــر ان مــشـــروع مـــجـــمع ذي قــار
ــــبي يــــحــــتــــوي عــــلى مــــلــــعب األو
ـبي بــسـعـة 30 الف الـنــاصـريــة األو
مـتـفـرج  انطـلـقت اعـمـال الـبـنـاء فيه
قـــبل اكـــثـــر من 8 ســـنـــوات من قـــبل

الحظات ا
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ـرقم (٣٠٨) في ٢٠٢٢/٦/١٤ وبـالـنـظـر لـعـدم حـصـول راغب احلـاقـا بـاعـالنـنـا ا
بالـتأجـير. تـعلـن جلنـة البـيع وااليجـار الثـانيـة في مديـرية بـلديـات ميـسان عن
ـــــــــدرجـة تفـاصـيـلهـا ادنـاه والـعائـدة الى مـديـرية بـلـدية تـأجيـر (٣ امالك) وا
رقم ٢١ لسنة زاد العلني استناداً لقانون بيع وايجار اموال الدولة ا العزير با
ـزايدة الـعلنــــــــية مـراجعة مـديرية عـدل فعلى مـن يرغب باالشـتراك با ٢٠١٣ ا
بـلدية العزير او سكـرتير اللجنة خالل مـدة ١٥ يوم تــــــبدأ من اليوم التـــــــالي
ــسـتـــــــــمـسـكـات الـشـخـصـيـة مع من تـاريـخ نـشـر االعالن مـسـتـصـحـبـا مـعه ا
قـدرة لبدل االيجار التأمـينات القانـونية التي ال تقل عن ٢٠ % من الـقيـــــــمة ا
زايدة في الـيوم التالي من مدة االعالن الـــــــــساعة لـكامـــــــل مدته وستجرى ا
العاشرة والنـصف صباحا خالل الدوام الرسمي ويـكون مكان اجراءها في مقر
زاد الـعلـني عطــــــــلة رسـميـة فيؤجل مديـرية بـلديـة العـزير واذا صادف يـوم ا
زايدة الى اليوم الـذي يلـــيه من ايام العمل الـرسمي ويتحمل من تـرسو عليه ا
اجـور الــنـشـر واالعــــــالن واجـور الـلـجـان الـبـالـغـة ٢ % وايـة اجـور قـانـونـيـة

اخرى.

¥π∞ ∫œbF «

≤∞≤≤ØπØ∂ ∫a¹—U² «

ÊöŽ«

VO³Š ` U  Õö  Ø5ÝbMN  Æ—

ÊU O   U¹bKÐ d¹b

 ت

١

لك نوع ا

كشك

ساحة م ٢ ا

٣٢٥٠٠٠ فقط ثالثمائة وخمسة٩ م٢
وعشرون الف دينار ال غيرها

بدل التقدير السنوي احلالي
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36العــبــا خــضــعـوا فـرحـان من بـ
لالختـبـارات وفتـرة االعداد من أجل
الدخول بـشكل متكـامل في مباريات
الـــدوري بـــقـــوة الـــذي ســـيــنـــطـــلق
ـقـبـلـة لـلـدفـاع عن الـلـقب اجلـمـعـة ا
ومــؤكــد أن الــشــرطــة يــريــد ضــرب
كـومـة عـصافـيـر بـحـجـر واحد وذلك
بـــاحلــصـــول عـــلى لـــقب الـــســـوبــر
وعـــكس قــوتـه من االن من انه الزال
الـــفـــريق الـــقـــوي وفي اجلـــاهـــزيــة
نافس مرة اخرى تواليا وسيكون ا

على لقب الدوري .
ŒdJ « o¹d

من جانـبه يـدرك بطل الـكاس الـكرخ
الـذي ســيـفــتـقــد لـعــدد من عـنــاصـر
االجنازالكبير التي انتقلت الى فرق
ــقـــدمــة حـــسن عـــبــد اخــرى وفـي ا
الـــكــر لـــلـــزوراء ومـــنــاف يـــونس
ــهـمـة لم تــكن سـهـلـة لــلـشـرطـة ان ا
اطالقا لكن مدربه الشـاب احمد عبد

اجلــــبـــار يــــرى من الــــفــــريق مـــازال
مــتــحــفــزا النــتــفـاضــة جــديــدة وانه
الـقـادر عـلى عـكس قـوته دون تـأخـير
وجـــاهــز تـــمــامـــا إلحـــبــاط مـــخــطط
الشـرطـة وعرقـلة مـهمـة القـبض على
لقب الـسوبـر وسط تطـلعـات االصفر
الـشــبــابي وعــنـاصــره الــتي تــعـيش
فتـرة من الثـقة ومـستـعدة لـلحـصول
عــلـيه بــعــداالســتـعــداد لــلـمــواجــهـة
الـكبـيـرة التي تـعـني لهم شـيء كبـير
ـطلـوب والـتأكـيد ـستـوى ا لـتقـد ا
عـــلى انه مـــا زال يـــتــمـــتع بـــالـــقــوة
واالنـسـجـام ويـدعم صـفـوفه بـوجوه
وإعــدة يــأمل ان يــكــون لــهــا دور في
دعـم بـــقــــيـــة الالعــــبـــ واإلســــهـــام
بـــاحلــصـــول عـــلى الـــلــقـب امــام اي
ـــا تـــعـــلـق األمــر مـــنـــافس كـــان طـــا
ـــوسم بـــلــقـــب جـــديــد بـــافــتـــتــاح ا
والرغبـة بقهر الـكبار عـبر رفع شعار
البــديل عـن الــفـــوز رغم صــــــعـــوبــة

االختبار .
·uHB « e¹eFð

ويامل الكرخ الذي عزز صفوفه
جموعة شبابية واعدة بديلة
عن الـــذين انـــتــقـــلـــوا بـــســبب
ـالـية الـعـالـيـة الـغـير الـعـقـود ا
مـوجــودة في الــكـرخ واالهم ان
يــرتق الــفـريــقــان إلى مـســتـوى
احلــــــــدث مـن خـالل تــــــــقــــــــد
ــطــلــوب وامــتــاع ــســتــوى ا ا
تـوقع ان اجلـمـهـور الـكـبـيـر ا
يـتـابع الــلـقـاء ومـنه سـيـقف
مـع الــكـــرخ وهــومـــعــروف
والنه اليريد ان يذهب در
ع الـــــســــوبـــــر ايـــــضــــا
خلــــــزائـن الــــــشــــــرطـــــة
والـتــعـويل عــلى جـهـود
شـــــــبـاب الــكـرخ في ان
وعد امام يكونوا على ا

االختبار احلقيقي.

احمد عبد
اجلبار
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يامل جـمهور الـشرطـة بطل الدوري
ـوسم اجلـديد ان يـستـهل فـريـقهم ا
وذلك باحلـصـول على لـقب السـوبر
عند مواجهة بطل الكاس الكرخ في
الــلـقـاء الـذي سـيـقــام عـنـد الـسـاعـة
الـسـابـعـة من مـسـاء الـيـوم الـسـبت
ـديـنة بـعـد الفـوز بـلقب في مـلعب ا
افـضل مـوسم لـلـفـريق عـنـدمـا حقق
االفـضـلــيـة الـواضـحـة و في جـمـيع
ـسابقة من حـيث مجموع مفردات ا
الـنقـاط والـدفـاع والهـجـوم ونـتائج
الــفــوز واخلــســارة واالهم حتــقـيق
الـفـوز ذهــابـا وايـابـا عـلى الـغـرمـاء
الـطالب واجلويـة والـزوراء وانـهاء
ــهـــمـــة عــلى أكـــمل وجـه وخــطف ا
اللقب الى ما قبل سبع جوالت على
ـوسم الـذي سـيبـقى عـالـقا نـهـاية ا

في اذهان عشاق الفريق.
5³Žô WŽuL−

جموعة العب ويحضى الشرطة 
مـن حــــيـث اخلــــبــــرة والـــــشــــبــــاب
تـــواجـــدوا في الـــتـــجـــمع االول في
اربــيل واالنــتــقــال إلى الــعــاصــمــة
باريات وقبلها خوض الـعديد من ا
التجريبية لتـحقيق حالة االنسجام
بعد قدوم ثالثـة وجوه شابة كل من
ــبي وامــيـر عــمــار غــالب العب األو
صــبـاح وذو الــفـقـار يــوسف هـداف
مـــنـــتـــخب الـــشـــبـــاب اضـــافـــة الى
احملترفـ اخلمسـة السوري هداف
ـواس الــفــريـق والــدوري مــحــمــد ا
ومــــارديـك مـــارد يــــكــــيــــان وفــــهـــد
الــــيـــوسـف ومــــجــــيــــد أبــــو بــــكـــر
وانـــدريـــســيـــان نـــيـــاجني إلكـــمــال
وسم الـتحـضيـرات للـقـاء اليـوم وا
ـــدرب مـــؤمن اجلـــديـــد بـــقــــيـــادة ا
سليمـان الذي حقق اللقب االول مع
الفـريق والـتطـلع الى الـثاني الـيوم
مع بقاء مجمـوعة من جنوم الفريق
ــعـروفــة عـلي حــصـني واألســمـاء ا
وبـسـام شـاكـر ومـحـمـد داود وعالء
عبـد الزهـرة وسجـاد جاسم واحـمد

 ‚U³Ý WO³¼– “d×¹ WŽUMB « ÍœU½
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الـرجـال والـنـسـاء. ومثـل العـراق في
الـبــطــولـة انــديــة احلـشــد الــشــعـبي
والــصـــنــاعــة لـــلــرجـــال ونــوروز من
الـسـلــيـمــانـيــة لـلـنــسـاء حــيث سـبق
ؤتمـر الفني الذي انطالق البطـولة ا
عـقـد في قـاعـة فنـدق مـيـرال بـحـضور
االحتـاد الــعـربي واالحتــاد الـسـوري
ومن ثم جــرت سـبـاقــات الـيـوم االول
وهـي سـبــاق الــفــرقي ضــد الــســاعـة
ـشـاركـة أربـعـة انـديـة هي لـلـنـسـاء 

نوروز الـعـراقي واحملافـظة الـسوري
والـــقـــدس الـــفـــلـــســطـــيـــنـي وبــردى
الـسـوري واحـرز منـافـسـات الـسـباق
ــركــز االول وحل نــادي احملـــافــظــة ا
نـــادي نــوروز ثـــانــيـــا ونــادي بــردى

ركز الثالث. السوري با
W¹b½« ‚U³Ý

ومن ثـم انـــطــــلق ســــبــــاق الــــرجـــال
ـشـاركـة سـبـعـة انـديـة وهي نـاديي
الصنـاعة واحلـشد من العـراق وقناة
الـــســويـس من مـــصــر والـــقــدس من
فــــلــــســــطـــ واحملــــافــــظــــة وبـــردى
والالذقــــيــــة من ســــوريــــة وحــــصـــد
مـنـافـسـات الـسـبـاق نـادي الـصـنـاعة
ـيـدالـيـة بـكل جـدارة لـيـحـصل عـلى ا
الذهبـية وحل نـادي احلشد الـشعبي
ــركـز الــثــاني لــيــحــصــد فــضــيـة بــا
الـســبـاق امـا الـبـرونــزيـة فـكـانت من
نـصـيب نــادي احملـافـظـة من سـوريـة
يداليات وفي نهاية السباق وزعت ا
عـلى الـفــرق الـفـائـز من قـبل ضـيـوف
الـبــطـولـة واعـضــاء االحتـاد الـعـربي
والــســوري لـلــدراجــات.ويــشـارك في
الــبــطـولــة ثالث حــكـام عــراقــيـ هم
الـدكـتــورة رقـيـة عـبـدالـرضـا وجـمـال

حس وسرمد سهيل.
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ـركـز أحـرز فــريق نـادي الـصـنــاعـة ا
االول وذهــــبـــيــــة ســــبــــاق الـــفــــرقي
لـلدراجـات لـلرجـال ضـمن منـافـسات
بـطولـة االنـديـة العـربـية بـالـدراجات
الــتي تــضــيــفــهــا مــديــنــة الالذقــيــة
الـــســـوريـــة لـــلــمـــدة من 26 أيـــلــول
اجلـاري ولـغـايــة الـثـاني من الـشـهـر
شـاركة انديـة عربـية لـفئات قـبل  ا

متاز WNł«u∫ احدى مواجهات فريق الشرطة بالوري ا
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سرح الـعراقي شهادات تـميزعدة حـصد ا
في مـهرجـان االسكـندرية الـدولي للـمسرح
بـــدورته   12 الـــذي أخـــتـــتم فـــعـــالـــيـــاته
شـاركـات دوليـة وعـربيـة على اخلـمـيس 
حتت شعار مـسرح قصر ثقافة األنفوشي 
(مـــــســـــرح بـال إنـــــتـــــاج)  وذلك بـــــإعالن
ـهـرجـان الـفــائـزين بـجـوائـز مـسـابـقـات ا
وجـــاءت مـــشـــاركـــة الـــعـــراق بـــالـــعـــرض
تـالـيف واخـراج ــسـرحي (بالك بـوكس)  ا
مـاجد درنـدش  بطـولة الـفنـان خضـير ابو
ـشــهــداني  حـيــدر عــبـد الــعــبـاس  طـه ا
ثـامر بسمة ياس حس مدوحي  علي

عادل.
ـســرحـيـة  ثـالث جـوائـز وقــد وحـصــدت ا
ـاجـد تـمــيـيـز وهي افـضل نص مـسـرحي 
ـثل حلسـ مدوحي و درنـدش و افضل 
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بزيارات لعدد من الدول منها سوريا
ومصـر وبولـونـيا وجـيكـوسلـوفاكـيا
ـقـراطـيـة حـيث وقـعت ـانـيـا الـد وا
اتـفـاقـات تــعـاون مع وكـاالت االنـبـاء

فيها .
الصـورتـان تمـثالن توقـيع االتـفاقـية

5 Š s ×  ≠  ËdOÐ

هذه الـصور من تـاريخ وكالـة االنباء
العراقـية (واع) التي كـان لي الشرف
ان اكـون من مـؤسـسـيـهـا عـام 1959.
وخالل فـتـرة عـمـلي مـعـاونـا لـلـمـدير
العـام ونـائبـا لـرئيس الـتـحريـر قمت
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ÊUłdN∫ فريق مسرحية (بالك بوكس) في مهرجان االسكندرية الدولي للمسرح

{ لـوس اجنــلـوس - وكــاالت - أثـارت
عـارضـة االزيــاء االمـريـكــيـة من أصـول
فلسطـينيـة جيجي حديـد اجلدل بعد ان
نـشـرت عـلى صـفـحـتـهـا اخلـاصـة عـلى
مـوقع الـتـواصل االجـتــمـاعي مـجـمـوعـة
صور لهـا من تعاونـها مع دار بيـربيري
طـــوال الـــســـنــــوات االخـــيـــرة شـــاكـــرة
ــــســـؤول عـن الـــعـالمــــة الـــتــــجــــاريـــة ا
الـشـهـيــرة.لـكن احـدى الــصـور احـدثت
بلبلة وذلك بعد ان ظهرت حديد باطاللة
مختلفة وحتديدا من ناحية لون بشرتها
الـتي اصـبـحت داكـنـة ولم تـعـد بـيـضـاء
كــمـــا عـــرفــنـــاهــا فـي الــســـابق. ورجّح
الـبـعض أن يـكـون ذلـك ضـمن تـأثـيـرات
ـكـيــاج عـلى بــشـرتـهــا ولـيس تـغــيـيـرا ا
فعلياً للونها أما البعض االخر نظر الى

وضوع بطريقة تعصّب عرقي. ا

ابــراهــيم صــالح
شـــــــكــــــــر وكـــــــان
مـــراسال لـــلــوكـــالــة
الـسـوريـة في الـعراق
وقــد جـــئــنـــا مــعــا الى

دمشق لهذا الغرض.

بــ واع ووكـالــة االنــبـاء الــســوريـة
(سانا) في كـانون الثاني 1970. وقع
ديـر الـعام لـلوكـالة االتفـاقـية مـعي ا
الــســـوريــة انـــذاك الــســـيــد حـــســ
الـعــودات بـحـضــور رئـيـســة حتـريـر
سانـا مـيسـون أمـوي والزمـيل مـليح

والـدبـابات واالنـفـجارات وضـيـاع البـيوت
واألطـفـال واألحالم وحالـة الهـلع تـسيـطر
ــوت بــأم عـــلــيــهم أجـــمــعــ فـــقــد رأوا ا
أعــيــنــهم. ويــنـتــقل الــعــرض في مــشــهـده
الـثاني بظهـور كبير األخـوة ويقوم بالدور
الـفـنان خـضيـر أبـو العـباس الـذي كان في
حـالـة هـيـسـتـريـيـة وال يـعـرف إخـوته فـهو
عـائـد من الـعـصـر الـسـومـري لـيـرى احلال
الــــذي وصل إلــــيـه إخـــوتـه من الــــعــــصـــر
البس من احلــضـارة احلــديث ويــظـهــر 
ة ويتبعه باقي اإلخوة في العراقية القد
حـالـة دهشـة من احلال الـذي وصلـوا إليه
لـقد أكبرتهم الهموم واحلروب وأعجزتهم
فـهم ال يـعرفـون مـتى كبـروا وعـجز حـالهك
بـهذا الـشكل! ثم يلـعبـون لعبـة "الغمـيضة"
ويـتبـادلون فـيهـا األدوار والذي يـقع عليه
الـدور يبـدأ في عرض أكـثر االمـنيـات التي

يتمنى أن حتدث. 
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ـســكـيــنـة تــنـوعت أمــنـيــات الـعــائـلــة ا
الــبـعض تـمـنى أن يـســتـرجع عـيـنـيه
ـفقـودة  والبـعض يتـمنى عـائلة ا
ســعـيـدة وأطـفـال واألخ األكـبـر
يــتـمـنى أن تــعـود احلـضـارة
ة العتيـقة لتنجيهم الـقد
ـــا هـم فـــيه واألخت
تـمـنـت أن تـعـود لـها

جـمـيع األعـمـال التي شـاركت بـهـا وبدأت
ـؤلف حــيـاتـهـا الــفـنـيـة حــ اكـتـشــفـهـا ا
مـصطـفى سالم الـذي تزوجـها وقـدمها في
وسم عمل من تأليفه (برج األبجدية) في ا
الـثاني إنـتاج احتاد اإلذاعـة والتلـفزيون
ـسرح مع الـفنـان سمـير وأثـناء عـمـلهـا با
ــــنـــتـج أحـــمـــــــد اإلبـــيــــاري في غــــا وا
مـسرحـية (دو ري مي فـاصولـيا) شـاهدها
اخملــرج رائــد لــبـيب خـاللـهــا ثم رشــحــهـا
لـلـعـمل فـي الـبرنـامـج الـكـومـيـدي (حـس
عـلى الهواء) ومن هـنــــا انطـلقت بعد ذلك
لـلــعـمل بـالـتـلـفـزيــون والـســيـنـمـا وقـدمت

مئات االعمال الناجحة.
ـهــرجـان لــلـفــتـرة من  23 إلى 29 وأقــيم ا
ـؤسس والرئيس الشرفي ايـلول بقيادة ا
هرجان لـلمهرجان جمال ياقوت ومديرا ا
الــفـــنــان أحــمــد ســمـــيــر والــفــنــان إسالم
هرجان الـفنان إبراهيم وسـوف ورئيس ا
الـــفـــرن.وقُــدمت عـــروضه عـــلى مـــســارح:
(مــكـتـبـة اإلسـكــنـدريـة  لـيــسـيه احلـريـة 
مــركـز احلــريـة لإلبــداع  مـركــز اجلـزويت
الــثــقــافي و قــصــر ثــقــافــة األنـفــوشي).
هرجان قائمة من وتـضمنت فعاليـات ا
الــعـروض والـنـدوات الـهـادفـة إلعالء
قــيـمـة اإلبـداع الــفـني عـلى األربـاح
ـاديـة وإتـاحـة مزايـا لـلـمواهب ا

اجلديدة.
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ـقــيم في بــاريس يـحل االديـب والـدبــلـومــاسي الـعــراقي ا
ضـيـفـا عـلـى قـناة (الـشـرقـيـة) مـسـاء الـيـوم االحـد ضـمن
بـرنـامج (اطــراف احلـديث) الـذي يـعـده ويـقـدمه االعالمي

مجيد السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.
wKF « ‚œU

رئـــيس فـــرع الـــبـــصــرة لـــنـــقـــابــة
الــصــحــفــيــ الــعــراقــيــ تــلــقى
امــنـــيــات االوســـاط الــصـــحــفـــيــة
والــثـقــافــيـة بــدوام الــصـحــة بــعـد
تـعـافـيه من ازمـة صـحيـة مـفـاجـئة

ت به. ا
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مـثلـة الـسوريـة اعلـنت عودتـهـا لنـشاطـها الـتـمثـيلي بـعد ا
غـيـاب عبـر مـشـاركـتـهـا في مـسـلـسل الـغـريب إلى جـانب
بسام كـوسا وفـرح بسيـسو والذي يـصور في العـاصمة

اللبنانية بيروت.
w½UF « bOFÝ bL×

الــكـاتب الــعـراقي صــدر له عن عن دار الــكـتب الــعـلــمـيـة
ـسـكتـة يقع  في سـبـعة فـصول بـبيـروت كـتاب األجـوبة ا
اعتـنى به وحققه الدكـتور  قتيبة جلـد متوسط احلجم  و

عالء الدوري.
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ـوســيـقي الــعـراقي يــقـود فــرقـة تــراث الـبــصـرة مــسـاء ا
الـثالثـاء بـحـفل مـوســيـقي غـنـائي يـنـظـمه مـلـتـقى جـبـكـور

الثقافي.
ÍËU dÐ d UÝ

اخملــرج الـســوري اعــلن انـطـالق تـصــويـر أولـى مـشــاهـد
شـتـرك الزنـد في مـدينـة حـمص وهو ـسـلسل الـعـربي ا ا
من بــطــولــة تــيم حــسن و دانــا مــارديــنـي وسـيــســتــكــمل

التصوير فيما بعد في دمشق وتركيا وبيروت.
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دير الـتنفيذي للمكتب االستـشاري للتطوير االقتصادي ا
هـندس الـعراقية والطاقـة تضيـفه غدا االثنـ  جمعـية ا
في ندوة بـعنوان (مـعضلـة االقتـصاد الريـعي ودور قطاع

الطاقة وااليرادات النفطية في التنوع االقتصادي).
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األوبــرالي الــســوبــرانــو االردني والــتــيــنــور عــدي الــنــبـر
ـوســيــقي االيــطـالي ــؤلف ا صــاحــبـا عــازف الــبــيـانــو وا
ايـسترو مـاركو مـوروني في الغـناء بـحفل مـوسيقي في ا

العاصمة االردنية عمان.
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تتـواصل اخلطـوات لتـأسـيس نادي لـلمـثقـف الـعرب
الذي نـتج عن توصيات مؤتـمر القمة الـثقافي العربي
الــثـــاني عــام 2021 والـــتي عـــلى اثـــرهــا  اقـــيم في
ـثقـف الـعرب 16 مـيـسان مـؤتمـر تـأسيـسي لنـادي ا
فـكر الـعربـي عبد كـانون االول 2021 و اختـير فـيه ا
احلسـ شعبان الذي كان حاضرا ( مشرفا عاما )
له وقــال األديب مـحــمـد رشــيـد مـؤسـس الـنـادي (ان
ـثـقـف ـثـقفـات وا الـلجـنـة الـتـأسـيسـيـة تـكـونت من ا
الــذين شـاركــوا وحـضــروا فـعـالــيـات مــؤتـمـر الــقـمـة
الثـقافي العربي االول والثاني ومؤتـمر القمة الثقافي
الـذي انـعقـد مؤخـرا في السـليـمانـية وسـتكـون مهـمة
ؤتـمـر انتـخابي الـلجـنـة التـأسـيسـية هـي التـحضـيـر 
عــام  يـضم الـلـجـنـة الـتـأسـيــسـيـة والـذين يـنـتـسـبـون
لـلـنادي مـسـتقـبال ضـمن شروط الـعـضويـة بـانتـخاب
رئـــيس الـــنـــادي وامــيـــنه الـــعـــام وأعــضـــاء مـــجــلس
اإلدارة). و تـــشــكـــلت الـــلــجـــنـــة الــتـــأســيـــســـيــة من
شخـصيات عربية مهمة من أغلب الدول العربية على
ثلـية او نـادي موازي في كل الدول أن يتم افـتتـاح 
ـؤسـس واألعـضاء العـربيـة يـتشـكل من األعـضاء ا
ؤتمر االنـتخابي الذي سـينعقد اجلدد. بـعد انعقـاد ا
ـســتـقـبل الـقـريب بــيـوم واحـد . وصـرح عـضـو في ا
ـثـقـفـ الـعـرب الـفـنان الـلجـنـة الـتـاسـيـسـيـة لـنادي ا
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تـصـويـرهمـا فـيـلم سـتـانـلي كـوبريك
"آيز وايد شوت" عام  1997. وأضاف
الكـاتب أنّ عـودة كروز تـدريجـياً إلى
الـكــنـيـسـة وعـالم الـســيـانـتـولـوجـيـا
سـاهـمـت بـخـلق مـســافـة بـيـنه وبـ
نـيـكـول.وادّعى الـكـاتب أنّ الـكـنـيـسة
حــاولت تـقــلــيب إيـزابــيال وكــونـور
طــفــلـي الــثــنـــائي بــالـــتــبـــنّي عــلى
والــدتــهـــمــا مـن خالل تــعـــالــيـــمــهــا

الدينيّة.

{ لـوس اجنـلـوس- وكاالت - كـشف
الكاتب مـايك رينـدر في كتابه "مـليار
ســنــة: هــروبي من حــيــاة إلى أعــلى
صفـوف الـسيـانتـولـوجيـا" عن سبب
قد يكون عـامالً أساسيـاً في انفصال
ي تـوم كـروز والـنـجـمـة الـنـجم الـعـا
األمـريـكـيــة نـيـكـول كـيـدمـان. وشـرح
ريندر أنّه كان للـممثلة تأثـيراً سلبياً
عـــــلـى تـــــوم كــــــروز وأبـــــعـــــدتـه عن
الــكــنــيـــســة بــخــاصـــة خالل فــتــرة
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ن زيـدان من قدرتهم كـفنانـ على خـلق الطاقـة الالمحدودة تـعجب الفـنان أ
ة مـثل جـميل وهـنـا ويومـيـات مديـر عام ـسـلسالت الـقـد أثـناء تـصـوير ا
توفرة حينها.وأكد على وجود حالة من رغم تواضع اإلمكانات الفنية ا
لـيـئـة بـاألحالم وفـقاً ـرحـلـة ا الـشـغف الالمـسبـوق لـديـهم في تـلك ا
وقع الفن معتبراً أنهم اليوم يجرون أحالمهم تلك بصعوبة.وحتدث
زيـدان عن مــسـلــسـلـه الـفــرسـان الــثالثـة الــذي لم تــتح له الـفــرصـة
لـيعرض بشكل يليـق به حسب قوله والذي حاول من خالله العودة

إلى الــكــومــيــديــا مـــتــأمالً أن يــتم إجنــاز شيء
مـشـابـه عـمـا قـريب.ودعــا زيـدان اجلـمـهـور إلى
مـحاولة التـأقلم مع الوضع الـراهن والسيما أن
اآلالم مـشـتـركــة مع أمـنـيـاته لــلـجـمـيع أن يـكـون
الـقادم أفضل. ويشـهد ألعمال زيدان الـكوميدية
بـرغم مـرور فتـرة زمـنـية عـلى عـرضـها بـقـدرتـها

تابع وال تعة والفكاهة عند ا على إحياء جو من ا
ـتابـعة تـزال حاضـرة إلى اآلن ويعـود إليـها كل راغب 
عـمل يضـحـكه دون مبـالـغة مـثل بـطل من هذا الـزمان
أنت عـمـري جـمـيل وهنـاء مـرسـوم عـائـلي أنا وأربع
بـنــات وغـيـرهم. يــذكـر أن زيــدان يـتـحــضـر لــلـمـوسم
الـرمـضـاني الـقـادم من خالل مـسـلـسل زقـاق اجلن
وانـتهى مؤخراً من إخراج فيلمه الروائي الثالث قلم
رصـاص إضـافـة لـلـعـرض احلـالي لـفـيـلـمه األخـيـر

غيوم داكنة في مختلف احملافظات السورية.

جتـد نـفسك مـضطـراً إلى حتـمّل ردات فعل الـشريك.
رقم احلظ 2.
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 جـوّ الـعـمل  يـتـحـدث عن عـمـلـيـة خالقـة تـعـود علـيك
. بنتائج إيجابية جداً
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ال تـعــتـقـد أنّ طـيــبـة قـلب الــشـريك سـتــمـنـحك اجملـال
لتستمرّ في اخلطأ.
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ــمـيـزة. قــد تـعــيش قـصـة حب  يــوم مـهم لــلـعالقـات ا
يوم السعد االحد. غريبة
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انتبه لـتصرفـات زميل لك  فهو قـادر على قلب األمور
رأساً على عقب.
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ـقبل . تـقـتـحم الـشـهـر ا  نـقاشـات غـيـنـة ومـفـيـدة جداً
بشجاعة وايجابيّة.
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أنت صاحب كـلمة وتـصمـيم وعزم في كل مـا تقوم به
. مهنياً
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تقوم بأعـمال منزلية تتطلب منك احلركة فتشعر بأنك
. نشيط ومرتاح نفسياً
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انت حريص عـلى تصـرفاتك  فـلم ال تكـون كذلك على
صعيد االهتمام بصحتك?
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يـلـمع جنـمك وتــبـسط نـفـوذك وحتـكـم الـسـيـطـرة عـلى
معظم أعمالك.
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هــذا الـيـوم يـجــعـلك مـزاجــيـاً وغـيـر قــادر عـلى ضـبط
انفعاالتك.

¡«—cF «

ـسؤولون  تكون احملـرّك الرئـيس في عملـك ويلمس ا
أهمية وجودك.

 u(«
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حتـتوي هـذه الشبـكة على  9 مـربعـات كبيـرة كل مربع مـنهـا مقسم الى  9 خـانات صـغيرة هـدف هذه الـلعبـة ملء اخلانات
باالرقام الالزمة من  1 الى 9  شرط عدم تكرار الرقم اكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط افقي وعمودي.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7394 Sunday 2/10/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7394 األحد 6 من ربيع االول  1444 هـ 2 من تشرين االول (اكتوبر) 2022م

 œ«uł ezU

Íœ«bG³ «Ë Âu¦K  Â√
عن اول زيارة لها كوكب الـشرق ام كلثوم خارج
ــوســوعي مـصــر ولــلــعــراق عـام  1932 يـروي ا
ولـود عام   1942 وهو انذاك مـقداد الـبغـدادي ا
جنل الراحل محمد البغدادي عن زيارة ام كلثوم
يـقـول ان زيـارة الـسـيـدة ام كــلـثـوم الـتي تـسـافـر
الول مـــرة خـــارج مــــصـــر قـــادمــــة الى الـــعـــراق
وتستقل الطائـرة للمرة االولى في حيـاتها لتمكث
بدار احلـاج محـمد صـالح الـبغـدادي و التـقاط
ــطــرب الــراحل ــدخل الــدار مع ا صــورة لــهــا 
ـلـحن سـعـيـد شـابـو وروفـايـئل حـسن خـيـوكـة وا
بطي وكـان الـدار يـحـتوي عـلى حتف فـنـيـة نادرة
وزخـارف بــغــداديـة و تــصــويـر تــفــاصـيــله من
ــوســوعي  مــجـيــد حــداد ويــضـيف ـصــور وا ا
البغـدادي ان البـيت الذي اسـتقـرت فيه ام كـلثوم
هو مبني على الطراز البغدادي القد في منطقة
جنيب باشا والذي شيدته الراحـلة رجينة شقيقة
ــطـربــة الــراحــلــة ســلـيــمــة  وكــانت ام كــلــثـوم ا
لك غازي ولـعدم وجود قصـور ضيافة بضيافـة ا
ـلك من طه الشـبلي الذي رافق ام انذاك  طلب ا
كلثـوم بزيـارتهـا مثـلمـا رافق قبـلها يـوسف وهبي
وجنيب الريـحاني والراحل طه هـو شقيق الـفنان
لك من البغدادي الراحل حقي الشبلي  فطلب ا
ان يـضـيف كـوكب الـشـرق بـداره خالل زيـارتـها
لــبــغــداد فــوافق الــبــغــدادي اكــرامـا لــلــمــلك و
استقبال السيدة ام كلثوم وشقيقها الذي رافقها
في الـسـفـرة لـتـسـكن خالل زيـارتـهـا لـبـغـداد في
دار البغدادي ويؤكد البغدادي ان السيدة اقامت
مدة ثالثة اشهر في الدار خاصة ان ام كلثوم لم
يسـبق لـهـا ان تـبـقى فـترة طـويـلـة خـارج مـصر 
فــجــاء ابــنــاء احملــلــة والــضــيــوف من الــفــنــانــ
عـروف اللتقاط الـصور التذكارية في ثقف ا وا
باحـة الدارمع كـوكب الشـرق وارتدت الـسيدة ام
كلثوم العـباءة العراقـية التي تمت اسـتعارتها من
احد الـعوائـل البـغداديـة خالل الـتقـاطـها الـصور
و ايضا والدة اغنية ( ام العباية حلوة عباجت )
وغنت الـسـيـدة عام  1932 في مقـهى سـبع التي

حتــول اســـمــهـــا الى مـــلــهى
الـــــــهـالل الـــــــذي مـــــــازالت
اقواسه شـاخـصـة  ليـومـنا
ــيــدان هــذا في مــنـــطــقــة ا

عــام 1932.

بغداد
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صرية نيللي كر خالل مثلة ا تشارك ا
رمضان  2023 في مسلسل من نوع الدراما

االجتماعية حيث تمثل شخصية صعيدية تلبس
الزي الصعيدي وتتكلم هذه اللهجة.العمل من
تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل ولم
يكشف عن اسمه بعد. وبهدف تقد دورها

مثلة على نطق وإتقان بأفضل صورة تتدرب ا
وضوع. اللهجة الصعيدية مع أحد اخملتص با
وكان آخر تعاون لكر مع مدحت العدل منذ
خمس سنوات في مسلسل ألعلى سعر عام
مثل أحمد  2017الذي شارك في بطولته ا

فهمي زينة نبيل احللفاوي سلوى محمد علي
رحمة حسن وغيرهم.
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ـارسـة الــبـسـمــة وتـتـمــكن من الـغــنـاء و
حـياتها كـفتاة طبـيعية. في نـهاية العرض
يــخـرج األخــرس عن صــمـته ويــتــكـلم في
مـشهد مدهش يُـلخص ما حدث لـلعراقي
بــوصف أن مــا حــدث لــهم مــثـل مــا حـدث
لـسـيدنـا يوسف فـهم وضـعوا جـميـعًا في
بـئر ولكن الـفرق الوحـيد بيـنهم وب نبي
الـله يـوسف أنه ال توجـد قافـلة لـتلـتقـطهم

من وضعهم احلزين.
وشـهـد حفل اخلـتام أيـضـا تكـر عدد من
الـشـخصـيـات الفـنـية ومـنهـم اسم الفـنان
سـمير غا وتـسلم التكر شـقيقه حسام
غــا و أيـضًــا تـكــر  الـفــنـان يــاسـر
مـجـاهـد اخملرج صـبـحي يـوسف الـكاتب
مـاهـر شـريف الـفـنـانـة بـدريـة طـلـبة الـتي
تــركت عالمـة
فــــــــــــــــــي

الكـبير لطـفي بوشناق (ال يـسعني أنا لـطفي بوشناق
كـفــنّــان ومــثـقف تــونــسي وعــربي إالّ ان أحــيّي هـذه
بـدع ـبادرة الـعـظيـمـة بتـأسـيس نـاد للـمـثقـفـ وا ا
الــعـرب من مــخـتـلف االقــطـار والـتي كــان مـنـطــلـقـهـا
الــتـوصــيـات الــصـادرة عن مــؤتـمــر الـقــمّـة الـثــقـافي
ــؤتــمـر ــنـعــقــد في ســنـة  2018ثمّ ا الــعــربي االول ا
ـنعقدة في سنة  2021 كـما أعبّر الثـاني لهذه القمة ا
عن بـالغ تـشــرّفي بـاخـتـيـاري عـضــوا ضـمن الـهـيـئـة
الـتـاسـيـسيـة واعـتـبر انّ بـعث هـذا الـنـادي الذي آمل
في انطالق انـشطته وأعـماله فعلـيا لتـحقيق االهداف

رجوّة من تأسيسه). ا
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افــضل اضـاءة عــبـاس قـاسـم  وتـرشـحت
الـــفــنــانـــة نــدى طـــالب جلــائـــزة كــافــضل

مكياـج. 
وبـارك نــقـيب الـفـنـانــ الـعـراقـيـ جـبـار
جــودي لــفــريق عــمل بالك بــوكس فــوزهم
مـتـمـنـيــاً لـهم مـواصـلـة بـجــوائـز الـتـمـيــز
عـطـائهم الـثـر والتـكاتـف الدائم في تـقد
مـا يلـيق باسم الـعراق ومـسرحه الـنابض

. دوماً
ويــبـدأ عــرض(بال بـوكس) بــدايـة حــزيـنـة
يـتـضح فـيـها مـعـانـاة العـراقـيـ إذ تأتي
عـائلـة مكـونة من مـجمـوعة من األخوة في
ــــوت وضـع مـــــزري فـــــهم افـــــاقـــــوا مـن ا
لــيـشــرحـوا األذي الـذي تــعـرضــوا له قـبل
ــوت واآلن شـلت حــركـة الــبـعـض وفـقـد ا
الـبعض اآلخـر القـدرة على الـكالم وبدأوا
يــســتــعــرضــون مــعــانــاتــهم مـن احلـروب

ـنـشـور امس الــسـبت في الـصــفـحـة مـا قـبل ـوضـوع الـرئـيــسي ا ورد فـي ا
فتاح بـثالث جوائز في مهـرجان صيف الزرقاء االخيرة عن فـوز مسرحيـة ا
ـثل هو ـسـرحي الـعربي الـعـشـرين  بـأن من حـصل عـلى جـائـزة أفـضل  ا
الـفـنـان هـاشم الـرفـاعي ولـيس الـفـنـان الـكـبـيـر مـازن مـحـمـد مـصطـفى واذ
ـبـدع دومـا مـازن مـحـمد نـسـتـدرك عن هـذا االمـر  نـقـدم الـتـهـاني لـلـفـنـان ا

مصطفى.
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مكن أن تـدوس اية قوات أو جهات ليس في كل مرة من ا
ـتـظـاهـرين الـعُزّل اخلط األحـمر وتـطـلق الـرصـاص عـلى ا
ــة لـطـرف ثــالث أو رابع أو تـرويج ويـجـري تــلـبــيس اجلـر
أكـاذيب جلـان الـتـحـقـيـق.  سـتـكـون األمـور أكـثـر وضـوحـاً
ـا سـبق ذلك في انَّ ايـة قـطـرة دم يـنـزفـهـا عراقي اليـوم 
غـاضب عـلى اربــاب الـفـسـاد سـيــتـحـمل مـســؤولـيـتـهـا كل
حامـلي لـواء العـملـيـة السـيـاسيـة الـتي ال تقـبل الـتصـحيح
وتوغل يوما بعد آخر في مستنقع الدم والفساد والظالم.
ـنطقـة اخلضراء وزيادة سألـة ليست في تـوفير حـماية ا  ا
حتصينها بأطواق احلراسات والدروع خوفاً من اقتحامها
ا تظاهرين السلمي او من اية جماعة لها سالح ر من ا
ة. تريد خلط األوراق أو ان ترد انطالقاً من ثاراتها القد
نطقة اخلضراء التي حمـلت عبر الشيوع اإلعالمي صفة ا
مركز السلطة واحلكم والـنظام السياسي في العراق  هي
وان الـتـظـاهـرات واالحـتـجـاجـات من لـيـست كـذلك الـيـوم 
مـكن ان  تكـون مهـددة لكل الـكيـان السـياسي الـقائم من ا
ـــنـــطـــقـــة اخلــضـــراء  ذلك انّ دون ان تـــصل الى داخل ا
اجمـاع العـراقيـ الغـاضب عـلى سوء الـعمـليـة السـياسـية
هـو اعالن براءة وفسـادهـا  وافالت اجملرمـ من الـعقـاب 
من الطـبـقات الـسـيـاسيـة كـافة حتت اي عـنـوان رسمي او
هامـشي  فـضال عن انّ هـيبـة الـسـلطـة قـد يزول عـنـها أي
وجـود وتــتــحــول الى أدوات قــمع لـصــوت الــعــراقي حـ

يتظاهر في الشارع  ليس أكثر.
ـهـددة   والـدلـيـل عـلى قــوة الـتـظــاهـرات واالعــتـصـامــات ا
لـلــحــكم  أيـنــمــا كـان مــوقـعــهــا اجلـغــرافي  مــا كـان  في
وصل واالنبـار وصالح الدين  وكـركوك في عامي 2013 ا
نـطقة اخلضراء التي كان و2014  وهي مدن بعيدة  عن ا
محـيطـهـا ساكـنا آمـنـاً وربّمـا راضيـاً وكيـف جرى قـمعـها
ـصـورة بـكـامـيـرات اجلـنود بـاحلديـد والـنـار واالعـدامـات ا
كمـا في احلويـجة ثمّ اعـقب ذلك تمـثيـليـة داعش واإلرهاب
ـــــدن وســــحـق ذلك الـــــصــــوت الـــــذي نــــادى واحــــتـالل ا
بإصـالحات تـنـصف الـعـراقـيـ كافـة وإقـامـة دولـة الـعدل
والقـوانـ الـسـارية عـلى اجلـمـيع وتـلك مطـالب تـاجـر بـها
ـنـاطق ثمّ بـاعوهـا بـثـمن بخس فيـمـا بـعد نـواب من  تـلك ا

مقابل حفنة من وعود ومناصب ودوالرات. 
ـنـطـقـة اخلـضــراء ال يـعـني حتـصـ احلـكم من حتـصـ ا
الــســقــوط ابــداً ذلـك وهم مَن يــعــيـش هــواجس انــقالبــات
القصـر وسحل اجلـثث. احلكم من دون إصالحـات جذرية
كن ان يـسـقط بـتـظـاهرات في اقـضـيـة ونـواح  حـتى قبل
دن البعيدة عن بغداد وليس بغداد ذاتها. الوصول الى ا

ÊQAÐ wzUC  Ÿ«e½ r Š

`BH « bOF  tðôu uý V½«—√

dO² łU*« ‰UM¹ w ö « f½√

W U×B « w

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7394 Sunday 2/10/2022 الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7394 األحد 6 من ربيع االول  1444 هـ 2 من تشرين االول (اكتوبر) 2022م

dHFł aOA « V Š bzUB

الـــذهـــبي في ســـوقه احملـــلـــيــة في
سويسرا على ما ورد في بيانها. 
تاجر ليدل أما الفرع السويسري 
فــامــتــنع رداً عــلـى ســؤال لــوكــالـة
فــــــرانس بــــــرس عن إعــــــطـــــاء أي
مـعـلـومـات عـن دعـوى  ال تـزال قـيد

النظر في القضاء.

األحـمـر ذي اجلـرس الـصـغـيـر أحد
مـنـتــجـات لـيـنـدت الـرئـيـسـيـة مـنـذ
إطـالقه عـــــام 1952. واعـــــتـــــبـــــرت
اجملــمــوعــة الــتي يــقع مــقـرهــا في
كــيـلــشـبــرغ عـلى ضــفـاف بــحـيـرة
زوريـخ أن هــــذا احلــــكـم خــــطــــوة
أسـاســيـة حلـمـايـة أرنب +لـيـنـدت+

حـيث االنطـباع الـعام.  وأضافت ال
ــــكـن تــــمــــيــــيـــــزهــــا في أذهــــان

اجلمهور.
ودعــمت لــيـنــدت أنـد شــبـرونــغـلي
الـدعوى التي رفعتها باستطالعات

. ستهلك آلراء ا
ويُعتبر األرنب الذهبي مع الشريط

{ زوريـخ (ســويـــســرا) (أ ف ب) –
ربــحت شـركــة صـنــاعـة الــشـوكـوال
الـسويسرية ليندت أند شبرونغلي
جــولــة من نــزاعـهــا الــقـضــائي في
سويسرا مع الفرع احمللي لسلسلة
مــحـال الــسـوبــر مـاركت لــيـدل  في
شـــــأن أرانب عــــيـــــد الــــفــــصح إذ
اعـتبـرت احملكـمة الـفدرالـية أن تلك
تـاجر تشكّل الـتي تنتـجها شبـكة ا

خطر التباس.
وقــــضت احملــــكـــمــــة الـــفــــدرالـــيـــة
الـــســويــســريـــة في قــرار أصــدرته
اخلـميس بأن أرنب الشوكوال الذي
تــنــتـجه لــيــنـدت أنــد شـبــرونــغـلي
نـيـوم الـذهبي ـلـفـوف بـورق األ وا
أو بـــلـــون آخـــر يــجـب أن يــحـــظى
ـنتج بـحـمايـة مـاركة مـودعـة ضد ا
ــنـافس من لـيـدل  . ونص الـقـرار ا
عـلى منع الفرع السويسري لشبكة
مـتاجر السوبـر ماركت الذي يحمل
اسـم ليـدل شـفايـتـز إيه جي ولـيدل
شـــفـــايــتـــز دي إل إيه جي  من أن
يـبـيع في مـتـاجـره أرنـبه ذا الـشكل
ــشــابه جــداً ألرانـب لــيــنــدت أنـد ا
شـبرونـغلي وأمـر بإتالف أي نسخ

ال تزال في اخملزون.
وكــانت لــيــنــدت أنــد شــبــرونـغــلي
رفـعـت عام  2018 دعـوى ضـد فـرع
لـيـدل الـسـويـسـري شَـكَت فـيـها من
أن أرانب شــبـكـة مــتـاجـر الــسـوبـر
ـنـخـفـضـة الـتـكـلـفة شـكالً مـاركت ا
وطـابـعـاً مشـابـهة جـداً ألرانب عـيد
الـفــصح الـتي تـنـتـجـهـا مـجـمـوعـة
ـكن تـالـيـاً صــنـاعـة الـشـوكــوال و
اخلــلـط بــيــنــهــمـــا لــكن احملــكــمــة

التجارية ردّت الدعوى.
إال أن احملــكــمـة الــفــدرالــيـة  وهي
أعـلى درجـة تـقاضٍ في سـويـسرا 
فــسـخت هــذا احلـكم  مـعــتـبـرة أن
أرانب الـشوكوال تنطوي على خطر
( ـنتـجَ الـتـسبب بـالتـبـاس (ب ا
رغم وجود بعض الفوارق بينهما.
ورأت احملـكـمة الـفدرالـية أن أرانب
+لــيـدل+ تــنـطـوي عــلى أوجه شـبه
واضــحــة مع أرانـب +لـيــنــدت+ من

ـعــانـهـا مع زيــادة تـدريــجـيــة في 
لـكنها اسـتقرت بعـد ثماني ساعات
من االصـطـدام الـذي يـثـيـر اهـتـمام

علماء الفلك وفق البيان.
وسـيـكشف تـلسـكـوبا جـيمس ويب
الـذي يـجري عـمـليـات مـراقبـة على
بــعــد  5?1مــلــيــون كــيــلــومــتــر من
اضي األرض مـنـذ تمـوز/يـوليـو ا
وضـوع فـي اخلـدمـة مـنذ وهـابـل ا
أكـثر من  30عـامـاً قريـبـاً عن كمـية
ــــــواد الــــــتـي  إخــــــراجــــــهــــــا ا
وطـبـيـعـتـهـا (قـطع كـبـيـرة أم غـبـار
نـاعم?) وبـأي سـرعـة. وقـال الـبـيان
ــعـــلــومـــات ســتـــســاعــد إن هـــذه ا
الــعــلـــمــاء في فــهم مــدى فــعــالــيــة
الـتــأثـيـر احلـركي في تـغـيـيـر مـدار

الكويكب.
وتـتـمثل تـقنـيـة االصطـدام احلركي
الــتـي جــربــتــهــا وكــالــة نــاســا في
االصـطـدام بـكـويـكب من أجل دفـعه
ا قـليالً وبـالتـالي حرف مـساره 
يــشــبه قـلــيال لــعب الـبــلــيـاردو في

الفضاء.
قذوفة زادت واد ا كـلما زاد عدد ا
ــسـار. وأكـد آالن فــرصـة تــغـيــيـر ا
فــيـتــزسـيــمـونــز أن الـسـرعــة الـتي
ســيــتـمــكن بــهـا عــلـمــاء الــفـلك من
قــيـاس االنــحـراف سـتــعـتــمـد عـلى

فعالية +دارت+.

ـــشـــروع أطـــلس وهي األرضـــيـــة 
شـبكـة من أربعـة تلسـكوبـات تعمل
مـن هاواي إن تـلـسـكـوبي جـيـمس
ويـب وهــابل الـــلــذين يـــعــمالن في
الـفـضـاء تمـكـنـا من تكـبـيـر صورة

السحابة بشكل أكثر دقة.
وأشــار إلى أن هـذه الـصـور جتـعل
ـمـكن رؤية كـيفـية حتـطم هذه من ا
ـــادة بــوضــوح بـــعــد االصــطــدام ا
ـــتــفـــجــر لـ+دارت+  هـــذا مــذهل ا
لــلـغــايـة. الحـظت كــامـيــرا جـيـمس
ويـب  NIRCam الـــــــتـي تــــــعـــــــمل
بـاألشــعـة حتت احلـمـراء الـقـريـبـة
أثـر االصـطـدام لـسـاعـات عـدة بـعـد
حـصـوله. وتكـشف صورهـا العـشر
عـن نـــواة مـــضـــغـــوطـــة مـــحـــاطــة
ـواد تـشـبه خـيـوطـا بــأعــمـدة من ا
مـتـوسـعة تـبـتـعد عن مـركـز حدوث
االصــطــدام بــحــسب وصف بــيـان
مـشـترك لـوكالـة الفـضاء األوروبـية

وتلسكوبي جيمس ويب وهابل.
ـلتـقـطـة بـواسـطة تُـظـهـر الـصـور ا
تــلـسـكـوب هـابـل من خالل كـامـيـرا
بـزاوية واسعـة بعد  22دقـيقة و 5
ســــــــاعـــــــات و  8ســــــــاعــــــــات من
ـــرئي االصــــطـــدام فـي الـــضــــوء ا
ـــقـــذوفــات  –وهـي مــادة حـــركـــة ا

منتزعة من النجم.
ـواد في شـكل أشـعة تـظـهـر هذه ا

دار. ـرتقب لـتغـييـر ا ـسار ا فـهم ا
ـرة األولى يُـسـتـخـدم فـيـهـا وهـي ا
شهوران الـتلسكوبان الفضائيان ا
لـرصـد اجلـسم السـمـوي نـفسه في
وقـت واحد: وهو كـويكب يـقع على
بـــعــد  11مـــلــيــون كـــيــلـــومــتــر من
األرض شـــكّل هــدف أول اخــتــبــار

للدفاع الكوكبي في العالم.
مــســاء االثــنـ حتــطــمت مــركــبـة
دارت الـفــضـائـيـة الـتـابـعـة لـوكـالـة
نــــــاســــــا عـــــــمــــــداً عــــــلـى ســــــطح
ــورفـــوس وهــو قــمــر صــغــيــر د
قـطره  160مـتراً يدور حـول كويكب
أكــــبـــر في مــــحـــاولـــة حلــــرفه عن
مـــداره. وســيـــســـتــغـــرق األمــر من
بــضـعــة أيـام إلى بــضـعـة أســابـيع
قـبل أن يـتـمـكن الـعلـمـاء من تـأكـيد
ـدار بـالـفــعل والـتـمـكن من تــغـيـر ا
حتـديد مـكانه بـالنـسبـة إلى موقعه
األصـلي. لـكن بـعـد وقت قـصـير من
االصـطـدام أظهـرت الـصور األولى
الـتي التقـطتها تـلسكـوبات أرضية
وقـمـر اصطـنـاعي نانـوي عـلى م
ـركبـة سحابـة واسعة من الـغبار ا
ــــورفـــوس تـــمـــتـــد آلالف حـــول د

الكيلومترات.
وقـال عالم الفـلك في جامعـة كوينز
في بــلـفــاست أالن فــيـتــزسـيــمـونـز
ـالحــــــظــــــات الــــــذي شـــــــارك في ا

الـصـعـوبـات الـفنـيـة الـتي تـنـطوي
عــلـيــهـا. ومن أبـرز الــعـقــبـات عـدم
تــــوافــــر ذراع آلــــيــــة فـي صـــاروخ
ـا كـانت احلـال مع دراغـون خالفـاً 
ـا يستدعي ـكوكات الفـضائية  ا

تالياً إجراء تعديالت.
واقــتـرحـت سـبــايس إكس الـفــكـرة
بــالـشــراكـة مـع بـرنــامج بـوالريس
وهـي شـــركـــة رحـالت فـــضــــائـــيـــة

خاصة.
ويُــعــتــبَــر هــابل أحــد أهم األدوات
الــعـلــمـيــة في الـتــاريخ  ويـواصل
إجـراء اكتشافات مهـمة  من بينها
رصـده هذه السنـة أبعد جنم فردي
عـــلى اإلطالق وهــو إيـــرنــدل الــذي
اسـتغـرق ضوؤه 12. 9 مـليـار سنة
لــلـوصـول إلـى األرض. وقـال مـديـر
مــشـروع هـابل بــاتـريك كـراوس إن
ــــقــــرر حـــــالــــيــــاً أن يـــــبــــقى مـن ا
الـتلسكوب في اخلـدمة حتى نهاية
الـعقد اجلاري مع احتمال أن يفقد
ئـة من مداره الـتـلسـكوب  50 فـي ا

بحلول سنة 2037.
وكــشف تــلــســكــوبـا جــيــمس ويب
وهـابل أقـوى مـراصد الـفـضاء في
الـــعـــالم اخلـــمـــيس عن مـــشـــاهــد
مــفـصــلـة الصــطـدام مــركـبــة نـاسـا
الـفـضـائيـة دارت بـكويـكب االثـن

وهي صـور سـتـسـاعـد الـعـلـماء في

بـطيء في مدار التـلسكوب الـشهير
الــذي يـــتــمــوضع مــنــذ عــام 1990
عــلى ارتـفـاع  540كــيـلـومـتـراً فـوق
سـطح األرض. ويعود هذا التراجع
إلـى االحتكـاك اجلوي الذي ال يزال
الـتـلـسـكـوب يـواجـهه ولـو بـنـسب

قليلة.
وال تــتــوافـر فـي هـابل أي وســيــلـة
لـــلـــدفع الـــذاتي وكـــانت بـــعـــثــات
مــكـوكـات الــفـضـاء األمـيــركـيـة هي
الـتي تـتـولى تصـحـيح ارتـفاعه في
ـــهـــمـــة اجلـــديــدة ـــاضـي. أمـــا ا ا
ـقــتـرحـة فـتـتـمـثل في اسـتـخـدام ا
صــاروخ دراغــون الــتــابـع لــشــركـة

سبايس إكس لهذا الغرض.
ـديـر الــعـلـمـي في نـاسـا وأوضـح ا
تـومـاس زوربـوكن لـوسـائل اإلعالم
قـــبل بــضـــعــة أشـــهــر  تـــواصــلت
+سـبـايس إكس+ مع نـاسـا طـارحةً
ـعـرفـة مـا إذا فــكـرة إجـراء دراسـة 
كــان بـإمـكــان طـاقم رحـلــة جتـاريـة
ـــســـاعـــدة فـي رفع مـــوقع هـــابل ا
مــضـيـفًــا أن الـوكـالـة قــبـلت إجـراء
هـذه الـدراسة الـتي ال تـرتّب عـليـها

أية تكلفة مالية. 
وأكــــــــد زوربـــــــوكـن  أن ال خـــــــطط
مـلـمـوسة حـالـيـاً لتـنـفـيذ أي مـهـمة
من هــذا الـنـوع أو لــتـمـويــلـهـا في
انــــتـــظـــار الــــتـــعـــمـق في درس كل

ـلكـها إيـلون ماسك الـشركـة التي 
مـهــمـة رفع الـتـلـسـكـوب الـفـضـائي
هـابـل إلى مـدار أعـلى بـغـيـة إطـالـة
عـمره االفـتراضي. ويُـسجّل تراجع

{ واشــــنـــطن (أ ف ب)  –أعــــلـــنت
وكـالـة الـفـضـاء األمـيـركـيـة (نـاسـا)
امـس االول أنــــهـــــا ســــتـــــدرس مع
ســـبــــايس إكس جــــدوى تـــكـــلـــيف
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ـــعــتــدين إلـى نــفي مــســـؤولــيــة ا
وخــصـوصــاً عــنـدمــا يـكــونـون في

موقع سلطة.
ـســته أيــضــاً الـنــاطــقـة وهــذا مــا 
Osez le بـاسم اجلمعـية الفـرنسية
 féminisme فـــابـــيـــان اخلــوري إذ
رأت أن ثـمـة الـكـثـيـر من الـتـعـاطف
ـعـتــدين الـذكــور والـبـعض ال مـع ا
يـصـدق الـضـحـايا عـنـدمـا يـنـاسبه

ذلك.
فخالل النزاع القضائي األخير ب
جـــوني ديـب وزوجــتـه الــســـابـــقــة
ـمثل ـمـثـلة أمـبـيـر هـيرد تـلـقى ا ا
األمـيركي دعمـاً قوياً مـن اجلمهور
بــيــنــمــا تــعــرضت هــيـرد حلــمالت

وانتقادات.

ــة االجـتــمـاع فــيـهــا. وشــرحت عـا
ــوضـوع ــتــخــصــصــة في هــذا ا ا
ساندرين ريتشي من جامعة كيبيك
في مـونتـريال لـوكالـة فرانس برس
أن # MeToo أظــهــرت الــطــبــيــعــة
الــيـومــيــة لـهــذا الـعــنف اجلــنـسي
ـخــتـلف أشــكـاله واجلــنـســاني 
ومـنه مثـالً التـعليـقات غـير الـالئقة
في العمل أو االعتداءات اجلنسية
في وسائل النقل أو في السهرات. 
وأضـافت أن احلركة مـكّنت الناس
وخـصوصـاً الضـحايا الـفعـلي أو
احملــتـمـلــ من فـهم مــاهـيـة األمـر

بشكل أفضل.
سبقة ال لـكنها أقرّت بأن األحـكام ا
يل تـزال قائمة وال يـزال اجملتمع 

ـتـخـصصـة في تـاريخ احلـركات وا
الــنـســويـة فــلـورانـس روشـفـور أن
حــجم احلـركــة غـيــر عـادي وقـالت
لــــوكـــالــــة فـــرانـس بـــرس إن هـــذه
الـلـحـظـة تـاريـخـيـة مالحـظـة أنـها
أتـــاحت إعـــطــاء صـــورة عن حــجم

العنف اجلنسي ومداه.
لــكــنّـــهــا الحــظت أن الــتــوصل إلى
حــلـول لـتـصــحـيح الـوضع ال يـزال
نـال. فاألزمـات االقتـصادية بـعيـد ا
ـــنــاخــيـــة جتــعل الـــوقت غــيــر وا

شاكل االجتماعية.  مثالي حلل ا
كـذلك ال تزال هذه احلركة نثير منذ
ظــهـورهـا جـدالً وانــتـقـادات حـادة
وخـــصـــوصـــاً من الـــرجـــال الـــذين
يـعـتـبـرون أحـيـاناً أن ثـمـة مـبـالـغة

هــذا الـوسم (الــذي اسـتُــحـدث عـام
2006) بـــــعــــد أيـــــام عـــــلى نـــــشــــر
الــصـحــافـة األمــيـركــيـة حتــقـيــقـ
مـدويـ عن االعـتـداءات اجلـنـسـية
نتج واالغـتصابات التي ارتـكبها ا
الــسـيــنـمــائي هـارفـي وايـنــسـتـ

وإفـالته كــلــيــاً من الــعــقــاب طــوال
سنوات.

وكـانت النـتيـجة حتـوّل هذا الوسم
إلـى مـــا يــــشــــبه تــــســــونــــامي في
مـختلف أنـحاء العـالم إذ اجتاحت
الـشهادات الـشبكـة االجتمـاعية في
غـــضـــون أيــام قـــلـــيــلـــة. ونُـــظــمت

تظاهرات في دول عدة.
ـركـز الـوطني ورأت الـبـاحـثـة في ا
الــــفـــرنـــسـي لـــلـــبــــحث الـــعــــلـــمي

{ باريس (أ ف ب)  –نـشرت مـئات
اآلالف مـن الــنـــســاء مـن مــخـــتــلف
أنــحـاء الـعـالم وسم #) MeTooأنـا
) قبل خـمس سنـوات تنديداً أيـضاً
بـالعنف اجلنـسي وذلك القائم على
الــنـوع االجـتـمـاعي وأحـدثت هـذه
احلـركـة زلزاالً تـتـواصل ارتداداته
لـــكنّ طـــريق الـــقـــضـــاء عــلـى هــذه

. السلوكيات ال يزال طويالً
فـــفي  15 تـــشــرين األول/أكـــتــوبــر
ــمـثــلـة األمــيـركــيـة 2017  أوردت ا
ألـيــسـا مـيالنـو مـنـشـوراً دعت فـيه
الـنساء ضـحايا التـحرش اجلنسي
لإلدالء بــشــهـاداتــهن عــبــر تـويــتـر
 Me-# (هـاشتاغ) بـاستـخدام وسم
 .Tooوأخـرجت بـذلك من الـنـسـيان

إنــتــرنـاشــونــال األمـيــركي ســتـيف
أمـسـتـرمب. ويـنخـفض بـذلك مـعدّل
ـواليد ويـصبح من الـنادر أن تلد ا
اإلنـــاث ثالثـــة صـــغـــار كـــمـــا كــان
الـوضع غالـباً في السـابق. ويتولى
ـــســؤول اإلقـــلــيـــمي عن احلـــيــاة ا
الــبـريــة إيـان فـان نــيـست تــفـتـيش
الـصخور احمليطـة بتشرتشل مرات
عـــدة في الــيـــوم ألنّ الــدبـــبــة حتب

االختباء فيها.
ـنـطـقـة الـتي يـبـلغ عـدد فـفـي هـذه ا
ســـكــانـــهــا  800نـــســمــة ويـــتــعــذر
الـوصـول إليـها بـالسـيارة اعـتادت
الــدبــبــة مـنــذ بــضع ســنــوات عـلى
ارتــيـاد مـركــز جـمع الـنــفـايـات ألنه
مـصدر غذاء سـهل لها رغم أضراره

على صحتها. 

شــتـاءً بــصـورة مــتـأخــرة وهـو مـا
ط حـيـاة الـدببـة لـلـخـطر يـعـرّض 
ناخي. نتيجة تأثيرات االحترار ا
ويــنـخــفض احـتــمـال تـخــزين هـذه
احلـــيــوانــات الـــدهــون وبـــالــتــالي
الـطاقة لديها قبل فترة اجلوع التي
تــنـتــظـرهـا في الــصـيف. ويــتـغـذّى
الـدب الـقـطبي بـشـكل أسـاسي على
الــدهـــون الــبــيــضــاء الـــتي تــغــلّف
أجــسـام الــفــقـمــيـات لــكــنّه أصـبح
أحـــيـــانـــاً يـــأكل الـــطـــحـــالب خالل

الصيف.
وتـستطيع إناث الدببة التي تُرضع
ياه في صـغارها أن تعيش خارج ا
فــتـرة أقــصـاهـا  117يــومـاً مــقـابل
 180يـومـاً للـذكـور على مـا يوضح
كـبير العلماء في  مـنظمة بوالر بير

القطب الشمالي أسرع بثالث مرات
ـــنـــاخي في بـــاقي مـن االحـــتـــرار ا
انـــحــــاء الـــعـــالم أو حــــتى بـــأربع
مــــرات عـــلى مــــا تـــظــــهـــر أحـــدث
الـــدراســـات. وتـــخـــتـــفـي بـــصــورة
ــيـاه اجلــلـيـديــة الـتي تــدريـجــيـة ا
تــشـكـل مـوئالً لــلـدبــبــة الـقــطـبــيـة.
ويـشيـر تقريـر نُشـر سنة  2020 في
ت تشـاينج إلى مـجلـة نيـتشـر كال
أنّ الـــدب الــــقـــطـــبي أصــــبح شـــبه
مـنقرض فبينـما كانت أعداده تبلغ
في ثـمـانـيـنات الـقـرن الـفائت 1200
ـوجـودة في أصــبـحت أعـداد تـلك ا
غرب خليج هدسون نحو  800 دب.
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وأصـــبح اجلـــلــيـــد يــذوب في وقت
مــبـكـر من الـصــيف فـيـمــا يـتـشـكل

الـــقــطـــبـــيــة بـــســـهــولـــة أكـــبــر من
ياه اجلـليدية عن مـشاهدتـها في ا
طـــريق اســتــخـــدام عــربــات بــاغي.
ورافـق فـــريـق من وكــــالـــة فــــرانس
بــرس جــوف يـورك في إحــدى هـذه
الـرحالت االسـتـكـشـافـية أوائل آب.
ـسـتلـقي حتت وقـرب الـدب الـذكـر ا
أشـعة الشـمس تُرصد بقـايا عظام
إال أنّ شـــيــئـــاً ال يـــســدّ جـــوع هــذا
احلـــيـــوان الـــذي يــبـــلغ طـــوله 3,5
أمـتاراً ووزنه نحو  600 كـيلوغرام.
ويــقـول الـعـالم إنّ الــدبـبـة جتـد في
بــعض األمــاكن جـيــفـة بــيـلــوغـا أو
فـقمة قرب الـشاطئ لكنهـا غالباً ما
تــبـــقى من دون أكل مــا يــؤدي إلى
خـسارتها نحـو كيلوغرام واحد في
الــيــوم. وتـرتــفع حـرارة األرض في

ســنـة واعـتـبـاراً من حـزيـران الـذي
يـشهـد ذوباناً لـلجلـيد تضـطر هذه
احلــــيـــوانــــات لالســــتـــقــــرار عـــلى
الـشــاطئ لـتـبـدأ فـتـرة انـقـطـاع عن
الـــطــعـــام تـــزداد طــوالً وخـــطــورة.
ويــقـول عــالم األحـيــاء في مـنــظـمـة
بــوالر بــيــر إنــتــرنــاشــونــال جـوف
جرد وصـولها يـورك إنّ الدببـة و
إلـى الــيـــابـــســـة تــكـــون خـــيــارات
. األطــعــمـة أمــامــهـا مــحــدودة جـداً
ويـــزور الـــعــــالم األمـــيـــركي بـــلـــدة
تـشـرتـشل الـصغـيـرة احلـدودية مع
الــقــطـب الــشــمــالي والــواقــعــة في
مـقاطعة مانيتوبا الكندية ألسابيع
ـتـابـعـة تـطـوّر وضع عـدة ســنـويـاً 
هدّدة باالنقراض. الـدببة القطبية ا
كن رؤية الدببة وفي هـذه البلدة 

{ تـــشـــرتـــشـل (كـــنــدا) (أ ف ب) –
يــســتــلـقي دبّ قــطــبي كــنــدي عـلى
صـخرة حتت أشعـة الشمـس بعيداً
ـياه اجللـيدية فوتـيرة حياته عن ا
أصـبـحت بـطـيـئـة حـالـيـاً مع فـقدان
احلــيـوانـات الــتي يـتــغـذى عـلــيـهـا
ـتـمـثلـة بـالفـقـمـيات. فـفي خـليج وا
هــدســـون شــمــال كــنــدا تــقــلــصت
الــكـــتــلــة جــلــيــديـــة في مــنــتــصف
الـصيف لـتصبح قـطعاً صـغيرة في
احملـــيط الـــشـــاسع. أمـــا الــســـاحل
احملـاذي فهو شبه مسطّح وتنتشر
فـيه احلـصـى واألعـشـاب الـطـويـلة
بـينها خصوصاً نبتة السنفية ذات

األزهار األرجوانية. 
ويُـعتبر الصـيف فترة سيئـة للدببة
ـنطـقـة. فكلّ الـتي تـعيش فـي هذه ا
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نـال الزمـيل االعالمي انس عبـدالله الالمي
اجـستـير في الـصحـافة من كـلية شهـادة ا
االعالم بـجامـعـة اجلـنـان في لبـنـان بـدرجة
ــوســومــة (الــتــنـوع امــتـيــاز عـن رسـالــته ا
الـشـكـلي في اخـراج الــصـفـحـات األخـيـرة
لـلــصـحف الــعـربــيـة) الـتي اشــرف عـلــيـهـا
االستـاذ الـدكـتـور عمـار طـاهـر عـميـد كـلـية

االعالم جامعة بغداد.
وتـعد الـرسالـة جديـدة في مـوضوعـها وفي
مـنهج الـبـحث الـذي اختـطـته اذ قـارنت ب
ـــصـــريــة صـــفـــحـــتي جـــريــدتـي االهــرام ا

والنهار اللبنانية .
وقـــد تـــلـــقـى الالمي تـــهـــاني وتـــبـــريـــكـــات
ـيـة واالعالميـة عـلى هذا االسـرت االكـاد
نـجز متـمن نـشر الرسـالة في كتاب من ا
يزة اجل ان تـعم الفائدة اذ تعد الرسالة 

في بابها.

{ بـرل (أ ف ب)  –قـد ال تـشـهـد الـقطـارات تـغـيـيرات
ـقـبلـة إال أنّـها جـذريـة في غـضون الـسـنوات الـعـشر ا
سـتُـدمَج في سالسل خـدمـات تـهـدف إلى جـعل عـمـلـية
الـتنـقل فيـها أسـهل. وستـبقى الـقطـارات في ثالثـينات
الـقرن احلالي عـلى حالهـا على ما يـوضح فاعلون في
هـذا الـقـطاع قـابـلتـهم وكـالـة فرانس بـرس في مـعرض
إيـنّــو تـرانس لـتـكـنـولـوجـيــا الـنـقل الـذي اسـتـضـافـته
ـستـقـبلـية . وفيـمـا ستـصبح الـقـطارات ا أخـيـراً برلـ
ا بالبطاريات أو على حـتمياً صديقة للبيئة وتعمل ر
الـهـيـدروجـ سـتـبـقى عـبـارة عن عـربـات تـسـير عـلى
عـجالت من احلديـد وجترّهـا قاطرة. إال أنّ الـتغـييرات
سـتطال التصميم الداخلي للقطارات. ويتوقع مسؤول
االبـتكار لدى شركة ألستوم الفرنسية ستيفان فيراي-
بـومـون أن تـصـبح القـطـارات مـصـممـة بـطـريـقة تالئم
الـــركـــاب بـــصـــورة أفـــضـل مع األخـــذ في االعـــتـــبـــار
وضـوع بـحسب احـتـيـاجات اجلـمـيع. لذلك يـحـتـاج ا
فـيراي-بومـون إلى تصامـيم داخليـة مالئمة السـتقبال
ـسافرين طبـعاً ومريحة اسـتناداً الحتـياجات الركّاب ا
شغّلة على السواء. وفي فرنسا يُفترض أن واجلـهة ا
ـستقـبلي الـذي أطلقت يـكون الـقطار الـفائق الـسرعة ا
TGV M عـليه الشركة الوطنية لـلسكك احلديد تسمية

وذجي ويـتوقع إطـالقه نهـاية عام   2024 أول قـطار 
ـقـاعـد ضـمن الـفـئتـ األولى يـتـيح بـسـهـولـة تـبـادل ا
والـثانيـة و/أو تغيـير التـصميم الـداخلي عنـد الرغبة.
إال أنّ هـذا التـغييـر الكـبيـر لن يجري بـصورة سـريعة
ـعروضـة في إينّـو ترانس وبـدت القـطـارات احلديـثة ا
كالسـيـكيـة لألسف. ويعـتـبر فـيراي-بـومون أنّ جتـربة
ـثابة الـسفر جـماعياً في الـسفر خالل  2030سـتكون 
قـطـار مع شـعـور الـراكب بـاالسـتـقاللـيـة وبـأنّ اجلـميع
سافر هـمة الصعـبة ألنّ ا يـهتمّون به. وهـذه ليست با
ســتُـتـاح له الـقــدرة عـلى الـتـواصل مــبـاشـرة مع طـاقم
الـقـطـار الــذي سـيـكـون حـاضـراً لـتـلـبـيـة احـتـيـاجـاته.
ويُـفتـرض أن يجري اطـالعه على كل تفـاصيل الـرحلة.
ويـقــول إد بـراون وهـو نـاطق بـاسم شـركـة هـيـتـاشي
ريل الـيـابانـيـة مصـنّـعة قـطـار فريـتـشاروسـا اإليـطالي
عرفة رغبات فائق السرعة أجرينا استطالعات كثيرة 
الـزبـائن وتبـيّن أنّ أكثـر ما يـثـير اهـتمـامهم هـو كل ما
ـعلـومات أي تـوقيت وصـول القـطار وما إذا يـتعـلق با
كــان مـزدحـمــاً بـالــركـاب. ويـضــيف انّ الـتــحـدي الـذي
يـواجه الـقطـاع يتـمثل فـي إجراء حتـسيـنات عـلى هذا
اجملـال في الـقطـارات الـتي من الواضح أنـهـا ستـكون

سليمة وسريعة ومريحة. 
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