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وإيران ستـبدأ في اليـوم التالـي تدريبا
بحريا مشتركا في مياه احمليط الهندي

وبحر عمان.
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تحدث باسم وفي موجز صحفي قال ا
الـوزارة وو كيـان إن (مدمـرة شـينـينغ
وجهة الصينـية احلاملة للـصواريخ ا
ستشارك في التدريـب الذي سيستغرق
حتى 30 كـانـون االول وهـدفه تـعـمـيق
الـتعـاون ب الـقوات الـبحـرية الـتابـعة

للدول الثالث).
ـرا بـحـريـا شـديـد ويــعـد بـحـر عـمـان 
ـضـيق احلـســاسـيـة بـسـبب ارتـبـاطه 
ـر به نحو هرمـز االستـراتيـجي الذي 
ثــــلث شــــحــــنــــات الـــــنــــفط اخلــــام في
العالم.وعرضت واشنطن على دول عدة
إرسـال بـعـثــة بـحـريـة عــسـكـريـة حتت

ـنـطـقة) مـوضـحـا أنه عـلى مـر تاريخ ا
الشرق األوسط احلديث كانت الواليات
ــتـحـدة تـمـسك بـأغـلب أوراق الـلـعـبـة ا
وتــلـقي بــثـقــلـهــا حلـمــايـة مــصـاحلــهـا
وحلـفائهـا".ويضيـف (لقد تـغير ذلك في
السنـة الثالـثة من حكم الـرئيس ترامب
عـنـدما بـدأ الـرئيـس االنعـزالي الـساذج
ـنـطـقـة الـنـظــر إلى مـصـالح بالده في ا
ــا أدى إلى نــتــائج ــنــظــور ضــيق 
ـقبل خـطيـرة سـتتـواصل خالل الـعام ا
ــنــطــقـة من خالل إعــادة تــقـيــيم دول ا
الـتي شـكل زعـمـاؤها حـلـفـاء تقـلـيـدي
لـواشـنـطن اعـتادوا اسـتـخـدام نـفـوذها
لصاحلـهم وتفهـموا أولويـاتها بـطريقة

أو بأخرى). 
ـملـكة الـعربـية ويـضيف (حـليف مـثل ا
الــســعــوديــة الــتي اشــتــرت األســلــحـة
والـدعم من الـبـنـتـاغـون ودفـعت مـقـابل
ذلك حتسـبا للـحظة مـعينـة وقد جاءت
هـذه الــلـحــظـة عــنـدمــا قـصـفـت طـائـرة
مُــســيــرة مــنــشـآت نــفــطــيــة ســعــوديـة
وأوقفت نـصف صادراتـها الـيومـية من
الــنــفط) ويــواصـل شــولــوف (لــقــد ظن
ــتــحــدة الــســـعــوديــون أن الــواليـــات ا
ستُفعل التحالف الدفاعي غير الرسمي
عن أراضيهم وترد الضربة إليران التي
ــسـؤولـيـة عن الـهـجـمـات اتـهـمـتـهـا بـا
نـيـابــة عـنـهم لـكن تـرامب تـراجع وتـرك
طــهـران تــتــفــاخـر بــخــداعه والــريـاض
حائـرة في موقف مـحرج بـعدمـا وجدت

فردها في العراء).  نفسها 
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ـواقف الـتي ويـواصل شــولـوف سـرد ا
يرى أنـهـا توضح انـعزال واشـنطن عن
نطـقة نتيـجة سياسات تـرامب ومنها ا
"ســحب الـقــوات األمـريــكـيــة من شـمـال
ـــفـــردهم في ســـوريـــا وتــرك األكـــراد 

قــيــادة واشــنــطـن إلى مــيــاه اخلــلــيج
الحة) فيها وذلك في لـ(ضمان حريـة ا
إثر سلـسلة هجـمات تعـرضت لها سفن
جتـارية عـدة  من ضمـنـها نـاقالت نفط
اضي سعودية  في ايار وحـزيران ا

ـسـؤولـيـة وحـمــلت واشـنـطن طـهـران ا
عنها األمر الذي نفته طهران بشدة.
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ونشـرت جريـدة الغـارديان الـبريـطانـية
ـراسل شـؤون الـشرق األوسط تـقـريـرا 
مــارتن شـولــوف حـول تـراجع اهــتـمـام
ــتــحــدة بــالـشــرق األوسط الـواليــات ا
متوقعا أن ذلك سيقود إلى عصر جديد
نطقة العربية.ويقول شولوف إنه في ا
(في الـــوقت الـــذي قـــرر فـــيه الـــرئـــيس
األمــريـكي دونـالــد تـرامب عــدم حـمـايـة
نـافسـ يـتوسـعون في حـلفـائه جنـد ا

مواجهة تركيا).
ويضيف (بيـنما قرر تـرامب االنسحاب
كاسب القليلة من سوريا مقتنعا بأن ا
ــســتــوى ــتـــحــدة عــلـى ا لـــلــواليــات ا
االسـتـراتيـجي من الـوجـود في سـوريا
لــيـست كــافــيـة فــقــد خـلق فــراغــا عـلى
احلــدود مع تـركــيـا وسـرعــان مـا شـغل
آخــرون هــذا الــفــراغ فــهــا هي األعالم
الـروسيـة ترفـرف على قـواعد عـسكـرية
ـيـر بـوت في الـبالد وهـا هـهـو فالد
يـقـوم بـزيـارة رسـمـية لـلـريـاض بـيـنـما
يـتـناوب مـسـاعدوه عـلى زيـارة بـيروت
وبغداد وأربيل بعدما سيطرت موسكو

على دمشق بالفعل). 
ويقـول شولوف إنه (قـبل شهـر استمع
إلـى رجل أعــــمـــال ســــوري كــــبـــيــــر له
اتصاالت مع نـافذين في موسـكو يقول
إنه كـان يـتـحـدث عن الـتـغـيـيـر اجلاري
في الــــشـــــرق األوسط مــــضـــــيــــفــــا كل
أصــدقــائي الــســعــوديــ يـقــولــون لي
اتـصــاالتـك في مــوسـكــو وكـل خـطــطك
الـتي كــنت تــتـحــدث عــنـهــا أرجـوك قم
ــسـتـقـبل أمـا بــهـذا اآلن فـالـروس هم ا

األمريكان فقد رحلوا). 
ويخلص شولوف إلى أن (إيران بعدما
اختبـرت الدب ووجدته نائـما أصبحت
ـسـاحــة الـكــافـيــة لـلــمـنـاورة تــمـتـلـك ا
الــسـيـاسـيـة بــيـنـمـا تـواجه وألول مـرة
أزمــات حــادة عــلى 3 جــبــهــات األولى
ـــظـــاهــرات داخـــلـــيـــة في مـــواجــهـــة ا
ــنــاهـضــة لــلـنــظــام والــثـانــيــة عـلى ا
الـــســاحـــة الـــعـــراقــيـــة الـــتي تـــشـــهــد
مـظاهـرات مـناوءة لـهـا أيضـا والـثالـثة
ا يـجـعل حـجم اخملـاطرة في لـبـنـان 
بــانـهـيــار الـنـطــام وحـدوث فـراغ امـني
كــبـيــرا ومــتــزايـدا خــاصــة لـو لـم يـكن

ترامب مستعدا لتبعات ما يجري).
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حذر رئـيس مجلس نـاحية الـعظيم
الـــتــابــعــة لــقـــضــاء اخلــالص  في
مـحـافــظـة ديـالى  مـحــمـد ضـيـفـان
العبـيدي من خطـرين يحيـطان بها
فـيـمـا دعـا  وزير الـكـهـربـاء لـتدخل

عاجل .  
وقال العبـيدي لـ (الزمان) امس إن
 (انـقــطـاع الــكـهــربـاء في الــعـظـيم
ا تصل الى جتاوز الـ20 يوما ور
22 مـا جـعلـنـا امـام خـطرين في آن

واحد يحيطان بالناحية ) . 
وأضــاف الــعــبــيــدي أن  ( اخلــطـر
األول الــــــنــــــاجت عـن انــــــقــــــطــــــاع
الكهرباءهو عدم القدرة على شحن
بــطــاريــات االتــصــاالت وتــشــغــيل
ــراقــبـة والــتـي تـمــثل كــامــيــرات ا
أدوات بـالــغــة األهـمــيـة كــون قـرى
الـعـظيم خـطـاً دفاعـياً فـي مواجـهة
تـــســــلل داعش الــــقـــادم من صالح
الـديـنـواخلـطر الـثـاني هـو اعـتـماد
أكـثـر من 60 ألف دو من اخلـطـة
الزراعية على الـكهرباء في تشغيل
ـضـخـات الـزراعــيـة وانـقـطـاعـهـا ا
ســــيـــــؤدي الى كـــــارثــــة ) . ودعــــا

العـبيـدي  (وزير الـكهـرباء لـلتدخل
الــعــاجـل حلــسم مــلف الــكــهــربــاء
لـنـاحـيـة الـعـظـيم ألنـهـا في مـوقف
استثنائي خاصة في البعد األمني
ـئـة من األهـالي نـاهـيك بـأن 90 بـا
يـعـتـمـدون عـلى الـزراعـة في تـأم
قــوت أطـــفــالــهـم وبــقــاء األوضــاع

احلالـــــية تعني ضرر بالغ ). 
ومن جانب آخـر اعلن مـدير نـاحية
ابي صـــيــدا في مــحـــافــظــة ديــالى
وكـــالـــة  عـــبــد الـــله احلـــيـــالي عن
انـتــهــاء حــمــلــة تــطــهــيــر مـدارس
الناحيـة من اخمللفات الـتي تركتها

االشتباكات العشائرية. 
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واضــاف احلــيــالـي لـ (الــزمـان )ان
(حـملـة تطهـير مـدارس ناحـية ابي
ـركـز مـن اخملـلـفــات الـتي صـيــدا ا
تـركـتـهـا االشـتـبـاكـات الـعـشـائـريـة
انـتهت بـعـد اجراء عـملـيـة تمـشيط
واســعـة من قـبل االجــهـزة االمـنـيـة
اخملـتـصـة) . واوضح  احلـيالي ان
(ادارة نـاحـيـة ابي صـيـدا اصـدرت
تـوجــيـهــات لـلـكــوادر الـتـدريــسـيـة
بـــــضــــــرورة ابالغ االهــــــالي بـــــأن

االسـبـوع احلالي  دوام رسـمي في
دارس بـعد اغالقـها ألكـثر من كل ا
اســـبـــوع بـــســـبب االشـــتـــبـــاكـــات
العـشائـرية وتداعـياتـها على االمن
بـشــكل عـام)الفـتـا الى ان االوضـاع
االمنيـة في مركز الـناحية مـستقرة
وهـادئـة  وعـمـلــيـة فـرض الـقـانـون
مـــــســــتـــــمـــــرة في تـــــطـــــبـــــيق كل

مساراتها).
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وتنـفـيـذا لـتـوجـيـهـات بـدوي خـالد
ــشـاريع عــمــر قــام قـسـم تـنــفــيــذ ا
وبــإشـراف نـوري صــبـاح مـسـؤول
شـعــبـة تـدعـيـم الـشـبـكــات بـنـصب
مـحولـة فك اختـنـاق بعـد نصب 26
عـــامـــود وتـــســلـــيك اخلـط بــشـــكل
نــــظــــامي فـي حي الــــقــــروردي من
منطقة القادسية والتي تغذي اكثر
من 30 دار جـهـود حـثيـثـة لـلـكوادر
الهندسيـة والفنية خلـدمة محافظة
صالح الـدين. وتـقـوم شـعـبـة انارة
تكريت بـانارة شارع حي الـبلديات
وشــوارع فــرعـــيــة خــلف مــديــريــة
اجلوازات مدير فرع توزيع كهرباء
صالح الدين ومتابـعة شعبة انارة

تــكــريت اجنـز عــمل انــارة عـدد من
شـــوارع احــــيـــاء تـــكـــريت وشـــمل
الــعـمل حـي الـبــلــديــات وعـددا من
الــشــوارع الــفــرعـيــة الــقــريــبـة من
شـارع االطــبــاء وكـان نــوع الــعـمل
تــشــيـــيــد انــارة جـــديــدة واعــمــال
صـــيــانـــة بـــعـض اعـــمـــدة االنــارة

الكـات خلدمة وتسـتمـر منـجزات ا
جــمـيـع اقـضــيــة مـحــافــظـة صالح
الـــدين .. وبـــاشـــر قـــسم تـــنـــفـــيــذ
ـراحل االولى ـشــاريع يـبـاشـر بـا ا
النـارة شــارع الـكــراج في مــنـطــقـة
الـــقــادســـيـــة بـــاالنــارة احلـــديـــثــة
وبإشـراف النارة شـارع الكراج في

مــنــطــقـــة الــقــادســيـــة في تــكــريت
وبــطــول 1500 مــتــر وبــدأ الــعــمل
بـنصب الـقـواعد وعـملـية تـثبـيتـها
ـرحـلة الـثـانـيـة من الـعـمل لـتـبـدأ ا
ونـــصـب االعـــمـــدة وتـــغــــذيـــتـــهـــا
وتــســتــمــر اعــمــال االنــارة لــبــاقي

. مناطق القادسية تباعاً
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ــتـحــدث بــأسم احلـرس الــثـوري قــال ا
االيـراني الــعـمـيـد رمـضـان شـريف ان
شـتركـة االخيـرة ب ايران نـاورات ا ا
وروسـيـا والـصـ حتـمل رسـالـة هـامـة

نطقة. للبلدان االقليمية وهي أمن ا
ونقلت وكالة إسنا اإليرانية عن شريف
قـــــولـه ان(الـــــرســـــالـــــة األخــــــرـ الـــــتي
نـاورة مـوجهـة لـدول أخرـ حتـملـهـاا
ـنطقـة حتت زعامة تسعـ لـزعزعة أمن ا

أمرـكا).
ناورات الـتي أجرتها مشيـرا الى ان (ا
الـدول الثالث تـبعث الـتـفاؤل لـدـ الدول
ـنــطـقــة).وأضـاف الـتي تــتــطـلع ألمـن ا
ـــنـــاورات أدخـــلت شـــريف ان(هــــذه ا
الــرعب في قــلــوب الــدول الــتي حتـاول
ناورات زعزعة األمن اإلقلـمي).وجرت ا
بـ الـدول الــثالث عـلى خــلـفـيــة رغـبـة
ــتــحــدة بـتــشــكـيـل حتـالف الــواليـات ا
ــــائي قــــرب إيـــران لــــضـــمــــان األمن ا
بـــاإلضـــافـــة إلى وقـــوع ســـلـــســـلـــة من
احلـوادث في مـنـطـقـة اخلـلـيج الـصيف
ـاضي أدت إلى تـفـاقم الـوضع هـنـاك ا
بــشــكل كــبــيــر.وأعــلــنت وزارة الــدفــاع
األمريكية (البنتاغون) في وقت سابق
ــــــتـــــــحــــــدة ســــــوف أن الـــــــواليــــــات ا
تــتـــابع تــدريــبـــات روســيــا والــصــ
ـتـحـدث وإيـران في بـحـر عـمـان.وقـال ا
بــاسم الــوزارة شــون روبــرتــسـون في
بيـان(نحن على عـلم بتـدريبات مـتعددة
األطـــراف جتــــريـــهـــا إيـــران والـــصـــ
وروســيـا في بــحـر عـمــان. ونـتـابع ذلك
وســــنـــواصل الـــعـــمـل مع شـــركـــائـــنـــا
الحة وحركة وحلفائنا لضـمان حرية ا
ائـية الدولية). مرات ا البضائع عـبر ا
وكـانت وزارة الـدفاع الـصـيـنيـة أعـلنت
ـاضي أن الـصـ وروسـيـا رمضان شريفاخلـمـيـس ا
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مــوضـــحـــا "كـــان هــنـــاك عـــشــرات
ـنزل كان احـتفاال األشخاص في ا

بعيد األنوار".
ـتــحــدة عـدة وشــهـدت الــواليــات ا
هــجـــمــات مــعـــاديــة لــلـــيــهــود في

اضية. السنوات ا
وفي 10 كــانــون األول/ديـــســمــبــر
جـرت عـملـيـة إطالق نار في مـتـجر
يــــهــــودي فـي مــــديــــنــــة جــــيـــرزي
بـضــاحـيــة نـيــويـورك أســفـرت عن
مـقـتل أربـعـة أشـخـاص فـضال عن

 . هاجم االثن قتل ا
واعـتـبـرت الـشـرطـة الـهـجـوم "عمل
إرهــاب داخـــلي نـــابع من مـــعــاداة
ـعـادية لـقوات الـسـاميـة واألفـكار ا

األمن".
وقُـتل شــخــصـان وأصــيب سـبــعـة
آخرون برصاص أطلِق من داخــــل
سـيــارة خالل تــصـويــر مــقـطـــــــع
فــيـــديــو في هـــيــوســـ بــجـــنــوب
ـتـحــدة وفـقـاً مـا قـالت الـواليـات ا

السلطات .
وقـال الـشريـف إد غونـزالـيس عـبر
تـويـتر "عـدد الـضحـايـا اآلن تسـعة
أشــخـاص أصــيــبـوا بــالــرصـاص
ومــات اثـنــان في مــكــان احلــادثـة
وهـــنــاك شـــخص بـــحــال حـــرجــة
ــسـتــشــفى" واآلخــرون ادخِــلــوا ا
واصــفـا الــهـجــوم الـذي حــــــــصل
مــسـاء اجلـمـعـة بـحي سـكـني بـأنه

." "كم
وأضــاف خالل مــؤتــمــر صــحــافي
عـقـده بـعـد حـدوث الـهـجـوم "كـانت
هـناك مـركبـات مـركونـة في (موقف
للسـيارات) ونعـتقد أن (الـضحايا)
كـانـوا يصـورون مـقـطع فيـديـو ما

 . عندما تعرضوا فجأة لكم
نعتـقد أن اجلنـاة هم أفراد (كانوا)
فـي الـسـيـارات أو كـانـوا يـسـيـرون
على األقدام وأطـلقوا الـنار باجتاه

من جـهـتـهـا أفـادت شـبكـة "سي بي
إس" أن رجـال يــــحــــمـل ســــاطــــورا
اقـتــحم مـنـزل احلـاخـام الـواقع في
مـونــسي عـلى مـسـافـة 50 كـلم إلى
شــمـال نـيـويـورك حـيث كـان جـمع
من الـناس يـحتـفلـون بعـيد األنوار

اليهودي (حانوكا).
ــهــاجم مـن طــعن ثالثــة وتــمــكـن ا
وجودين أشخاص على األقل من ا

صدر ذاته. قبل الفرار وفق ا
وتـؤوي مـونـسي مـجمـوعـة كـبـيرة

من اليهود.
وقــال يــوسي غــيــســتــيــتــنــر أحــد
مــؤسـسي اجلــمــعـيــة في مــنـطــقـة
وادي هــيـودسـن ردا عــلى أســئــلـة
ـــــــز" إن صـحـيـفـة "نـيـويـورك تـا
بـــ الـــضـــحـــايـــا ابن احلـــاخـــام
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ـتـحدة قـال بـاحثـون إن الـواليات ا
شهدت في عام 2019 رقما قـياسيا
من حـيـث عـدد الـقـتـلى في حـوادث
الــقــتل اجلــمــاعي.ودشــنـت وكــالـة
أسـوشيـتـدبرس وصـحـيفـة يو اس
تـوداي وجــامــعـة نــورث ايـســتـرن
قاعدة بيانات وثقت 41 حادثة قتل
جــــــمــــــاعـي قــــــتل فــــــيــــــهــــــا 211
شـــخــصــا.ويُــعـــرف حــادث الــقــتل
اجلماعي بالهـجوم الذي يسفر عن
مــقـتل أربـعــة أشـخـاص عـلى األقل

ليس من بينهم منفذ الهجوم.
ومن بـــ أكــــثـــر حـــوادث الــــقـــتل
اجلــمـــاعي دمـــويـــة في عــام 2019
مـــقــتل 12 شـــخــصـــا في مـــديـــنــة
فــيـرجــيــنـيــا بــيـتـش في أيـار و22

آخرين في مدينة الباسو في أب.
وأصـيب عدة أشـخـاص في هـجوم
بـالـسالح األبـيض استـهـدف مـنزل
حاخام في وقت متأخر ليل السبت
قــرب نــيــويــورك عـلـى مــا أعـلــنت

جمعية يهودية.
wŽULł sFÞ

وأفـــــــاد اجملــــــلـس الـــــــيـــــــهــــــودي
األرثوذكـسي للـشؤون الـعامـة على
تويتر "ورد اتصال يفيد عن عملية
طـعن جـمـاعي" ضـد "مـنـزل حـاخام

حاسيدي".
وأضـافت اجلـمــعـيـة "نــقل خـمـسـة
أشـــخــاص أصـــيــبـــوا طــعـــنــا إلى
مـسـتــشـفـيـات مـحـلــيـة وجـمـيـعـهم
يهـود حاسيـديون" مـشيرة إلى أن

اثن منهم في حال حرجة.

مـوقف الـسيـارات" حـيث كـانت تتم
عملية التصوير.
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واســتـــنــادا إلـى قــاعـــدة بــيـــانــات
مـنـظـمـة "غــان فـايـولـنس اركـايف"
أسفرت عمليات القتل بسالح ناري
عن مـقتل  72 شخـصـا وجرح 146

في تكساس منذ بداية العام.
وقـضى 28 شــخـصـا بـيــنـهم ثالثـة
اجـانب هم مـالـيـزيـتـان وهـندي في
حـادثي سـيــر مـنـفــصـلـ امس في
مــــصـــر جنـم االول عن اصــــطـــدام
حـافـلـة بشـاحـنـة فيـمـا جنم الـثاني
ـاثل بـ حـافـلـتـ عـن اصـطـدام 

سياحيت وشاحنة.
وقــــــال االعـالم الــــــرســـــــمي ان 22
مـصـريــا لـقـوا مـصــرعـهم وأصـيب
ثمانـية جراء اصطدام حـافلة كانت
تـقّـلهـم بشـاحـنة مـسـاء عـلى طريق

بورسعيد - دمياط شمال مصر.
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وذكـــر مـــوقع صـــحـــيـــفـــة األهـــرام
احلـكومـيـة "لقي 22 عامـلًـا وعامـلة
مـصـرعهـم وأصيب 8 مـسـاء الـيوم
الــــســــبـت في حـــــادث اصــــطــــدام
أتـوبــيس (حـافــلـة) تــقل الـعــامـلـ
ــــصــــنـع لــــلــــمالبس اجلــــاهــــزة
بـبـورسـعـيـد بـسـيـارة نـــــــقل أمام
قـريـة الـفـردوس طــريق بـورسـعـيـد

دمياط".
و نــــــــقـل اجلــــــــثـث إلـى ثالثــــــــة
ـديـنـة بـورسـعـيـد مـسـتـشـفــيـات 

صدر نفسه. وفق ا
وفـي وقت ســــــابـق لـــــقـي ســــــتـــــة
أشــخـاص مـصـرعــهم في اصـطـدام
بـ حافـلتـ سيـاحيـت وشـاحنة
نــقل عــلى طـريـق الـعــ الــسـخــنـة
ــحــافــظــة الــســويس فـي مــصـر
بــحــسب مــســؤول أمــني ومــصــدر

طبي.

ـــســـؤول األمـــني لـــوكـــالــة وقـــال ا
فــــــرانـس بــــــرس إن "مــــــديــــــر أمن
الــسـويس تـلــقى إخـطـارًا من إدارة
تــأمــ الــطــريـق يــفــيــد بــتــصــادم
) وسيارة نقل أوتوبيس (حافلت
بــجــوار مـنــتــجع ســيـاحي شــهــيـر
(عــلى) طــريـق الــعــ الــســخــنـة -

الزعفرانة".
وأدى احلــادث إلـى مــصـــرع ســتــة
أشـخــاص وإصـابـة 24 عـلى األقل

صادر. بحسب ما قالت ا
بـــدوره أفـــاد مــصـــدر طـــبي داخل
مـســتـشـفى الــسـويس الــعـام الـذي
نـــقـل الـــقـــتــــلى إلـــيه أن الــــقـــتـــلى
"ســائـحــتـان من مــالـيــزيـا وهــنـدي

." وثالثة مصري
ـــــســــــؤول الـــــطـــــبي أن وأوضح ا
ـــــصـــــريـــــ هـم ســـــائق احـــــدى ا
احلـافــلـتـ وعــنـصــر أمن ومـرشـد
صدر أن "بعض سياحي.وأضاف ا

صاب حاالتهم حرجة". ا
وتـشـهـد مـصـر بـاسـتـمـرار حـوادث
سـيـر بـسـبب سـوء وضع كـثـــــــــير
من الطرق وتـهور السـائقــــــــ ما
دفع احلـــكـــومـــة خالل الـــســـنــوات
ــاضــيــة إلـى االهــتــمــام بــشــبــكـة ا
الـطـرق الـوطـنــيـة وإقـامـة طـــــــرق
جـــــــــديــــــــدة واصـالح الـــــــــطــــــــرق

تهــــــــالكة. ا
ـركزي وبـحـسب بـيـانـات اجلـهـاز ا
لــلــتــعــبـئــة واالحــصــاء في مــصـر
انــخــفــضت حــوادث الــســيــر عــلى
الـــــطــــرق خـالل الــــعــــام 2018 إلى
 8480حـادثـا مـقابل 11098 حـادثا
في العام الـسابق مسجـلة تراجعا

بنسبة 23,6%.
وبــلــغت حــصــيــلــة قــتــلـى حـوادث
ــاضـي في مــصـر الــســيــر الــعـام ا
3087 شخـصـا مقـارنة بـ 3747 في

2017 وفقا لألرقام الرسمية.
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البـسـات واِمـتـيـازات قـانـون اإلنـتـخـاب بـعـد انْ اسـتـمـعت الى شـرحٍ تـفـصـيـليٍّ 
ان فـي الرابع الـعـراقي اجلـديـد الـذي  الـتصـويت عـلـيه مـؤخـرا من قـبل الـبـر
- مــشــكـورا- والـعــشــرين من اكــتـوبــر اجلـاري 2019 والــذي تــفــضل بـشــرحهِ
األستـاذ الدكتور جنم عبـد طارش- استاذ النـظم والسياسات الـعامة في جامعة

ذي قار- حيث تولّدتْ لديّ بعض اخملاوف.
ما يُخيفُني هو مدى وعي ويقظة الناخب وليس قانونا جديدا قد شُرع.

ا هي دستورية. قانون اإلنتخابات اجلديد سيواجه حتديات انتخابية اكثر 
قعد اإلنتـخابي لعدد النسـمات أم عدد الناخب شاكل الـدستورية في تمثـيل ا ا
الـبـالغـ لسنّ الـرشـد قد تُـحل بتـعـديل دستـوري. مسـألـة النـصاب عـلى اساس
الـكـثـافـة الـسـكـانــيـة - مـثال- وتـعـارضـهـا دســتـوريـا مع زيـادة عـدد الـنـواب في
ـعـضـلة األهم بل ـسـجـلة رسـمـيـا لـيست بـا ـان ومـشـكـلة األقـضـيـة غيـر ا الـبر
ـشـكـلـة اجلـوهـريـة الـتي سـتـواجه الـنـاخـبـ مـسـتـقـبال تـتـمـثل في وعي وآلـيـة ا
سـتقـل مـن قبل جـمهـورهم.كيف سـتـتفق اجلـماهـير  غـير ـرشحـ ا انـتخـاب ا
ـتـحـزبة عـلى انـتـخـاب مـرشح مـسـتقل وطـني كـفـوء من بـ عـدة مـرشـح في ا
الـوقت الـذي سـتـواجه فـيه تـكـتالت حـزبـيـة مـتـفـقـة عـلى شـخص أو شـخـصـيـات
ـسـتـقـلـون الى تـأسـيس جتـمع أو حزب مـحـددة من بـ اعـضـاهم.هل سـيـعمـد ا
جديد يـتفقـون به على ترشـيح شخصـية او شخـصيات مـعيّنـة قبل خوض عـملية
اإلقتراع بـنفس آليـات وتنسـيق التنـظيمـات احلزبيـة لكي تتـعادل كفـة النزال مع

عركة اإلنتخابية القادمة; لضمان فوزهم? تحزب في ا األحزاب وا
شكـلة احلقيـقية ليس في انـتخاب شخصـيات مستـقلة ضمن مـواصفات يطمحُ ا
ـطـالِب بـاإلصالح بل في آلـيـة اإلتـفـاق عـلى تـلك الـشـخـصـيـات لـهـا اجلـمـهـور ا

ضمن الدوائر اإلنتخابية.
األحزاب خـسرتْ معـظم قواعدهـا الشعـبيـة وسوف لن تقفَ مـتفرجـة في ضياع
ـتـظـاهرين امـتـيازاتـهـا حـتى يـأتي دور محـاكـمـتـها عـلى جـرائم الـفـساد وقـتل ا

وخراب البلد الذي تسببتْ به منذ عقد ونصف تقريبا! 
إنّهـا مسألة حياة أو مـوت بالنسبـة لهم وحتما سـيلجؤون الى ادوات جديدة في
ـرتـقـبـة لـتدويـر وجـوهـهم الـكـاحلـة والبد لـهم اذن من تـوحـيـد كـلـمـتهم ـعركـة ا ا
ـهم هـو " منْ الـذي سـيـوحـد كـلـمـتـنا وصـفـوفـهم ضـد إرادة الـشـعب.الـسـؤال ا
نحن وكـيف?"فهل من سبيل للـتفكيـر معا; كي نبدد تـلك اخملاوف قبل انْ تُصبحَ

كابوسا أزليا يحُول ب احالمنا الوطنية?

ـا يـحـصل عـلى وجه الــيـقـ لـيس هـنــاك عـراقي واحـد لـيس لـه رأي أو مـوقف 
اليوم في البالد .

ـاضيـة يـجد ان هـناك ومن يتـابع احلراك الـسـياسي عـلى مـدى االشهـر الـثالثة ا
انقساما ب فريق .. فريق يريد حكومة .. وفريق يريد وطنا   ..

ـقـبـلـة حـكـومـة وطن.. حـكـومـة تـعـرف مـا يـريـد الـوطن فـهل سـتـكـون احلـكـومـة ا
واطن ?.. طالب ا وتستجيب 

- نرجو وندعو ..
وعندها تكون االنتفاضة قد حققت ما تريد ..
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عام جديد  .. هل سييفتح نافذة على التفاؤل .. ?  
وهل سيكون مختلفا عن كل االعوام ..?..

ــتـراكم في حتـد  كـبـيـر وإصـرار شـبـاب نـزلـوا الى الـشــارع يـنـفـضـون الـيـأس ا
عجيب على فتح نافذة  من األمل بغد أفضل وحياة سعيدة ..
 شباب زرعوا األمل في النفوس والثقة والطمأنينة في الغد

بعد يأس تملكها .
شباب استحقوا أن يكونوا شعلة  العام   والوحدة الوطنية نورها ..

 } } } }
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ال يكـفي أن يكون االنسان نـاطقا  لتـنطبق علـيه  صفة اآلدميـة .. فالديك يصيح 
والعـصفور يـزقزق  واالسد يـزأر واحلصان يصـهل واحلمار يـنهق والكـلب ينبح
..  كلـها  أصـوات  تنطـق  وتعبـر  لكن الـفرق يـكمن  في االحـساس والـشعور
وحتسس ألم اآلخـر  فاالنـسان  أخـو االنسان ال (يـظلـمه وال يحـرمه  وال يخذله)

..
كم هي جـمـيـلـة  الـطـيـور في أصـواتـهـا  تـتـفاعـل مع األخـر  وتـبعـث الراحـة في
نفس  من يـستمع اليـها  والسعـادة في الروح  فقد تـوصل العلمـاء في أبحاثهم
كن أن تسـاعده في التعافي على أصـوات الطيور وتأثـيرها على االنسـان أنها  

من التوتر والقلق وفي استعادة االنتباه والتركيز ..
وقـد جـرب عالم الـطـيـور البـريـطانـي ستـيـفن موس  ذلـك على نـفـسه  فـهو عـنـدما

يستمع  لصوت تغريد الطيور في بداية الربيع يشعر بالراحة والرضا ..
ال يـكـفي الـلسـان وحـدة  لـيكـون عالمـة دالـة علـى االنسـان  إن لم يـكن مـعه قلب

سليم يشعر وعقل  كبير يفكر  ..
اللسان يترجم ما في القلب .. والعقل يتحكم بباقي االعضاء  .

كن حليوان أن يكون أكثر (فصاحة) من  إنسان ?.. هل  
كن .. ولـكن متى ?.. عندما يتحول ذلك االنسان الى شيطان  ال ينطق باحلق 

وإن كان بهيئة حيوان  ناطق   . ..
وكم مــن كلب كـــان أكثر وفاء ومودة لصاحــبه االنسان  من أخــــيه االنسان ..
وهـنـاك دراسـة حـديثـة اكـدت ذلك فـقـد أثـبتـت أن الكـلب له الـقـدرة عـلى إسـتـقراء

مشاعر وانفعاالت االنسان ..
فمن أكـثر عـطاء هـذا الكـلب الوديع أم  ذلك االنـسان  الـقاسي عـندمـا يقـتل أخيه

االنسان أو يسرقه او يغمطه حقه أو يأكل حلمه ميتا..?
رحمة بالكلب .. ال تظلموه ..

وكيف لـنا أن نستعيـر في الذم  صفة لم تكن في هذا الـصديق الوفي فنقول على
الـشـخص الــسيء  ومن ال يـعــجـبـنــا تـصـرفه نــقـول عـنه (أنه كــلب)  او نـضـرب
سـتبـد  الـظالم الـذي يـستـخـدم  سيـاسـة التـجويـع  والتـذليل ـثل علـى ا بـالكـلب ا

والتخويف  للتطويع  والتبعية  واالستغالل  (جوع كلبك يتبعك) ..
ـا يـنـاسـبه من عـطـاء  لـكن الـوفـاء (الـكـلـبـي) له شـرط  وهـو أن يـقـابـله مـالــكه  
ا أكل الكلب مؤدبه وبخالفه يـكون  قد أبخسه حقه  وقد ينقـلب عليه  فقالوا (ر
ـثل قصة معروفة في اجلـاهلية  وخالصتها إن لم ينل مـنه ما يشبعه) ....ولهذا ا
لكته مالهم وحقهم فأحالهم أن ملـكا  من حمير  في اجلاهلية كان يسـلب اهل 
الى  فقـراء وجيـاع  وعـندمـا  نصـحـته زوجته  وهم بـهذا الـنـعيم أن يـرحم هؤالء
الفقـراء  خشية أن يـنقلبوا عـليه في يوم ما  ويالقي مـنهم ما ال يسـره  فقال لها
لك إتفقوا ملكة ذعرا با (جوع كـلبك يتبعك) وذهبت مثال  وبعد أن  ضاق اهل ا
مع أخيه عـلى قتله مـقابل أن يصـبح ملكا مـكانه .. وبعـد قتله مـر أحد القوم ورآه
ـا أكل الكلب مؤدبه إن بهـذه احلال وتذكـر مقولته (جـوع كلك يتـبعك)  وقال  (ر

لم ينل منه ما يشبعه) وذهبت مثال أيضا ..
والع بالع والسن بالسن والبادي اظلم ..

عـيار احلـقيـقي لصالح االنـسان أو فـساده  االنسـانيـة جتمع الـبشـرية  وهـي ا
شتركات التي جتمع البشر  وليس حتقق الـوحدة االنسانية .. فهي  تنظر الى ا

الى التي تفرقهم .. االنسانية ترتقي باالنسان ليشعر باخــــيه االنسان ..
ــفــاضــلـة بــ االفــراد والـدول  ــعـيــاراحلــقـيــقي في ا واالنــسـانــيــة كـذلـك هي ا
واالساس في بنـاء مجتمعـات متطورة تعـتمد مبدأ نـبذ العنف  والتـعايش السلمي

ة للشعوب .. وتنشد السعادة واحلياة الكر
وكل عام وانتم بخير ..  

 } } } }
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ـفـيد أن ـيالد والـسنـة اجلـديـدة  من ا ما دمـنـا في أعـيـاد  ا
نشـير الى مالحظة لغوية وهي أنه بعضنا يستخدم كلمة

ـــنـــاســـبــات  (مـــبـــروك)  في تـــبـــادل الـــتـــهـــاني فـي ا
والــصــحــيح أن نــقـــول  (مــبــارك)  أو بــالــبــركــة  الن
(مـبــروك) مـشــتـقــة من بــرك الـبــعــيـر يــبـرك بــروكـا أي

إستناخ وثبت.


