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التقى وفـد إقليم كـردستان  الذي
يــزور بــغــداد بــرئـــيس الــهــيــئــة
السياسيـة للتيـار الصدري نصار
الـربـيـعي  وبـحـثـا ايـجـاد حـلـول
ــشـاكل اسـتــراتــيـجــيــة جلـمــيع ا
الـعـالـقـة ب بـغـداد واربـيـل.وقال
بــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس إن
(الــربــيـعـي الــتــقى وفــد حــكــومـة
االقــلـــيم بـــرئــاســـة نــائـب رئــيس
الوزراء قوبـاد الطالـباني وشددا
ــهـمـة من عـلى عـدد مـن الـنـقـاط ا
بيـنـهـا جـمع الـثـروات وتـوزيـعـها

واكــد  ( الــعــادل بــ الــعــراقــيــ
الــربــيــعـي ان (الــتــيــار الــصــدري
ــوقـفه الــراسخ والــثـابت مـاض 
بجمع الـثروات وتـوزيعهـا العادل
) واضـاف ان (مـا لـكل الـعـراقـيـ
نـقــوله هــنــا هــو مـا نــتــبــنـاه في
مـجـلـس الـنـواب وســنـعــمل عـلى
ـبـدأ جمع حفظ حـقـوق اجلمـيع 

وتوزيع الثروات). 
بــدورهــا أعـــربت رئــيــســـة كــتــلــة
االحتــاد الــوطــني الـــكــردســتــاني
ــجـــلس الــنـــواب االحتــادي آال
الــطــالــبــانـي عن أمــلــهــا في أن ال
تتحول الصراعـات السياسية إلى

ســبب إلحلــاق الــظـلـم مــرة أخـرى
بـشــعب كــردسـتــان وأن ال تــقـطع
رواتـبــهم رغـم وجـود الــعــقــبـات.
وقــالت الــطــالــبــاني في تــصــريح
امس ان (هـــنــــاك رأيـــاً يـــقـــول أن
أربيل وبـغداد لن يـتفـقا لـكنـنا لن
نسـتـسـلم وسـنبـذل كل جـهـودنا)
وازنـة لم واضـافت ان (مـشـروع ا
يــعـرض بــعــد لــلــتـصــويت وفــيه
مشاكل كثـيرة وليس فقط مـشكلة
االقليم  وقـد يعـود وفد كـردستان
إلى أربـــيـل ومن ثم اســــتـــئـــنـــاف
مـــبــاحـــثـــاتـه في اســـبـــوع اخــر)
مؤكـدة ان (هـناك مـسـعى لتـشـديد

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـقـيم في طــالب الـشـاعـر الــعـراقي ا
الـسويد وليد خالد الشطري رئيس
الـوزراء مصطفى الكـاظمي باسقاط
اجلـنـسيـة العـراقـية عـنه.  وقال في
رسـالة مقتضبة الى الكاظمي (دولة
ـواطن الــسـويـدي الــرئـيس.. انـي ا
ولـيد خالد عـبد الله احمـد الشطري
تـولد الـشطرة في مـحافـظة ذي قار
اتـقــدم بـطـلـبي بـاسـقـاط اجلـنـسـيـة
عـني فـورا) وخـتم الـرسالـة بـعـبارة
(تـقـبلـوا فـائق االحتـرام والـتقـدير).
وحــاولـت (الـزمــان) مــعــرفــة دوافع
هـذا الطلب الغـريب اال ان الشطري
رفـض االفـصــاح ونـاشــد (الـزمـان)
فـي اتــصـــال هـــاتــفـي مــســـاء امس
بـنـشـر اخلـبـر عـلى صـدر الـصـفـحة
االولـى. وبـدا الـشــطـري الــذي كـتب
نـحو  19 نـصا شعـريا للـحرب على
داعـش حلن بـعـضـهـا فـنـانـون عرب
مــشــهــورون مــنــفــعالً مــصــدومـاً 

نـتيجة حادث او تصرف تعرض له.
ويــــبـــلـغ الـــشــــطــــري الـــتــــاســــعـــة
واخلـمسـ من العمـر. وقد ذكر رقم
ـدني والـصـفـحـة وعـنـوان سـجــله ا
ـدنـيــة في نـهـايـة دائــرة االحـوال ا

الرسالة.
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أكـدت وزارة الـزراعـة قـيـام مـديـريـة
شـــرطـــة نــيـــنـــوى بــالـــتـــعــاون مع
ـــنـع دخــول اجلـــهـــات األمـــنـــيـــة 
خـمـسـة اطنـان من الـدجـاج الـتركي
ــوصل ــهــرب في ســيــطــرة سـد ا ا
قــادمـة من اقــلـيـم كـردســتـان وقـال
بـيان تـلقته (الـزمان) امس ان (هذه
الـشـحـنه مـخـبـأة في عـجـلـة ثـالجة
حتت شـحـنـة من االلـبـان لـلـتـمويه
ـعــلـومـات ولــقـد تــمت الـعــمـلـيــة 
واشـراف العقيد خضر طه العبادي
مـدير شـؤون السـيطـرات بالـتعاون
مـع مديـرية امن احلـشـد في نيـنوى
ابـو عـلي الـبـصري  وبـاشـراف أمر
ســيـطـرة الـسـد في احملـافـظـة وذلك
نتج احمللي واإلسهام في حلماية ا
تـطبـيق خطط منع االسـتيراد). الى
ذلـك وجه وزير الزراعة مـحمد كر
اخلـفـاجي بـدعم مـحافـظـة ذي قار
ــــعــــدات بـــــعــــدد مـن اآللــــيـــــات وا
الــزراعـيــة من خالل فــرع الـشــركـة

الــعــامـة لــلــتـجــهــيـزات الــزراعــيـة.
ــعـدات مــحــالب مــفـردة وشــمــلت ا
ومـزدوجة ومرشات سعة  100 لتر
عـدد  2 وسـاحـبة بـسـتنـيـة واحدة
ومـــضـــخــات مـــيـــاه عــدد  2 لـــدعم
مــــديـــريـــة الــــزراعـــة فـي األعـــمـــال
اإلرشـاديـة الـزراعيـة في احملـافـظة.
وأثــنى مــديـر الــزراعـة والــقـائــمـ
عـلى الواقع الزراعي فيها على دعم
الـوزيـر لـهـذه احملـافـظـة لألخـذ بـيد
زارعـ ورفع مستوى الـفالح وا
األداء لـــدى الــعــامــلـــ بــالــقــطــاع
الـزراعي فـضال عن تنـمـية اجملـتمع
الـــريـــفي وزيــادة اإلنـــتـــاج احملــلي

ودعم االقتصاد الوطني.
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نصار الربيعي

تعلـقة باالقليم في قانون الفقرة ا
ــوازنـة) واسـتــطــردت بــالــقـول ا
ا يعود وفـد االقليم إلى أربيل (ر
والقرار منوط بهم لكن احملادثات
ال تــزال مـســتــمــرة وســتــســتــمـر
ـســاعي والــكـتل تــبــذل جـهــدهـا ا
حــتى االن) وعن احـــتـــمـــال عــدم
اتـفــاق أربــيل وبــغــداد اوضـحت
الــطــالــبــاني (نـــحن نــتــحــدث عن
احتـمال الـتـوصل إلى اتفـاق لكن
يجب أن نأخذ أيضاً بأنه في حال
أضيفت إلى مشروع القانون مادة
ال تروق االقليم  فأن على حكومة
كـردســتـان حــيـنــهـا الـتــفـكــيـر في

طـــريـــقــــة إلدارة الـــوضع ورواتب
موظفيها) الفتة الى انه (في حال
لم تـــتــوصـل بــغـــداد وأربـــيل إلى
اتفاق وترك األمـر جمللس النواب
ال شك أن ذلك يعـني عـدم االتـفاق
ولــكن الــتــصـــويت عــلى مــشــروع
ا يـؤجل إلى األسبوع القانـون ر
قبل) وعزت الطـالباني اخلالف ا
بـ بــغــداد واربــيل إلى (مــســألـة
الــنــفـط والســيــمـــا ان كــردســتــان
تـــوافق عـــلى تـــســـلـــيم  250 ألف
برمـيل نفط أو قـيمـة هذه الـكمـية
لـكن تــســلـيـم كل عـائــدات االقــلـيم
النـفـطـيـة إلى احلـكومـة الـعـراقـية

غير مقبـول). وكان مصدر من وفد
االقـلـيم قـد أعـلن احـتـمـال الـعـودة
الى اربـيل بــدون اتـفــاق. وتـشــيـر
علـومات إلى أن بـعض األطراف ا
والكـتل في بغـداد تطـالب بتـسليم
ـــلف الــــنـــفــــطي إلقــــلـــيم كـــامـل ا
كـــردســــتـــان إلى بــــغـــداد. وخالل
أسبوع زار وفد االقليم  بغداد
مــرتــ لـــغــرض تــثــبـــيت حــصــة
ــوازنـة  كــردســتــان في قــانــون ا
حيث اجتمع مع األطراف ورئاسة
ـالـية مـجـلس الـنـواب والـلـجـنـة ا
النيابـية ولم يعلن الـوفد بعد عن

اتخاذ قرار العودة حتى االن. 
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سجـلت اصابـات كـورونا في الـعراق
ارتفـاعـا للـيـوم الثـاني عـلى الـتوالي
بأعداد جتاوزت نسب الشفاء  وسط
استمـرار حتذيـرات الصحـة والبـيئة
ــواطـــنــ بـــأجــراءات من تــهـــاون ا
الـتـبــاعـد وارتــداء الـكـمــامـات. وقـال
الــذي ــوقـف الـــوبــائـي الــيـــومي   ا
اطلـعت علـيه (الزمـان) امس ان (عدد
الفحـوصات اخملـتبريـة التي اجـرتها
مالكــات الــوزارة لـعــيــنــات مــشـتــبه
اصابـتـهـا بـالـفـايـروس بـلغ اكـثر 46
الف فــحص  حــيث  رصــد 1317

اصـابــة مـؤكـدة فـي عـمــوم الـعـراق)
واضـــاف ان (الــــشـــفــــاء بـــلغ 1275
وبواقع  11 وفيات جديدة). وحددت
الوزارة مـوعد وصـول لقـاحي سيـنو
فارم وأسترازينـيكا الى العراق.وقال
ــتــحــدث الــرســـمي بــاسم الــوزارة ا
سـيف الــبـدر أن (الـصــحـة اعــتـمـدت
ثالثة لقاحات لفايروس كورونا وهي
فـايزر وأسـتـرازيـنـيـكـا وسـيـنـو فارم
الصـيني) مـؤكـداً أن (الدفـعة األولى
من لقـاح سيـنو فـارم وأسـترازيـنيـكا
ستـصل نـهـايـة الشـهـر اجلـاري لـيتم
توزيـعـها حـسب تـوجيـهـات الصـحة
يـة والوزارة). واعـربت الوزارة العـا
عن اسـفـهـا لـضـيـاع فـرصـة الـقـضـاء

عـلى الــوبـاء في الــعـراق بـشــكل تـام
ــاضـيــة بـســبب ضـعف ـدة ا خالل ا
ـــواطـــنـــ فـي تـــطـــبـــيق تـــعـــاون ا

االجراءات الوقائية . 
واشـــــارت فـي وقت ســــــابق الـى انه
لـقاة على سـؤوليـة ا (ومن منطـلق ا
عـاتــقــنـا  فـانــنــا نــكـرر الــتــحــذيـر
والتـنبـيه ألهلـنا من االسـتمـرار بهذا
الــتـــهـــاون في تــطـــبـــيق االجــراءات
الوقائية وندعـوهم الى االلتزام التام
بـارتــداء الــكـمــامـات واحلــفــاظ عـلى
ـسافة ال تقل عن التباعـد اجلسدي 
ـتـر عـنـد الـوجـود مع مـتـر ونـصف ا
عانقة صافحة وا االخرين وجتنب ا
والــتــقـــبــيل واالمـــتــنـــاع عن أقــامــة

التـجـمـعـات االجتـمـاعـيـة والثـقـافـية
والــديــنــيـة) مـشــددة عــلى (وزارات
ــؤســـســات احلــكــومــيــة الــدولــة وا
ـــخـــتــلف مـــجــاالتـــهــا واالهــلـــيــة 
واخـتـصــاصـاتــهـا الـزام مــوظـفــيـهـا
بـارتـداء الـكـمـامـات وتـعـقـيم الـيـدين
اثــنــاء الــدوام واصــدار تــعــلــيــمــات
مـشــددة في مــؤســسـاتــهم لــتـنــفــيـذ
االجـــراءات الـــوقـــائــيـــة وتـــطـــبـــيق
التـعـليـمـات والقـرارات الـصادرة عن
الـلـجـنـة الـعـلـيـا للـصـحـة والـسـالمة
الـوطـنـية) مـؤكـدة (مـراقـبـة الـوضع
الــــوبــــائي عن كــــثـب وســــنــــتــــخـــذ
االجــراءات االكــثــر تــشــددا في حــال
تــدهـــور الــوضع الـــوبــائي وازدادت

االصابـات بشـكل خطـر ومنـها فرض
احلـــظـــر الـــشـــامل والـــغـــلق الـــتـــام
لـلـمـؤســسـات وغـلق احلــدود لـقـطع
سـلـســلـة انـتــشـار الــعـدوى لـتــقـلـيل
االصـابـات والــوفـيــات ألنـقــاذ حـيـاة
). ووافـق مـجـلس الـوزراء ـواطـنـ ا
قـيـم على صـرف رواتب االطـبـاء ا
ــعــيـنــيــ خـالل الــعـام الــدوريــ ا
ـكــتب رئـيس ـاضي.  وذكــر بـيــان  ا
الــوزراء تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الرئـيس مـصـطـفى الـكـاظـمي ترأس
جلسـة اعتيـادية جرى خاللـها  بحث
جـمــلــة من الـقــضـايــا ومــسـتــجـدات
االحــــداث في الــــبالد حــــيـث جـــرت
مناقشة االسـتعدادات الالزمة إلجراء

االنـتـخـابـات في شـهـر تـشـرين االول
قبل وضمان جناحها) مشيرا الى ا
انـه (وجـه جـــــــــمـــــــــيـع الـــــــــوزارات
ومـؤسـسـات الــدولـة بـتـســهـيل عـمل
مــفـــوضــيــة االنـــتــخــابـــات وتــقــد
ساعدة إلجنـاز عملها) واضاف ان ا
(اجلـلـســة بـحـثـت مـسـتــجـدات عـمل
جلنـة تـعـزيـز اإلجراءات احلـكـومـية
في مــجــاالت الــوقــايــة والــســيــطـرة
الصـحـيـة والتـوعـيـة بشـأن جـائـحة
كورونا) الفتا الى ان (وزيـر الصحة
والـبــيــئــة قـدم تــقــريــرا مـفــصال عن
ـواجـهـة اجـراءات وجـهـود الــوزارة 
ـــواطـــنــ اجلـــائــحـــة وتـــوعـــيــة ا
بخطورتها) وتابع ان (اجمللس وجه

اليـة بتخويـل وزارة الصحة وزارة ا
ـعـيـن في بصـرف رواتب االطـبـاء ا
عـــام  2020 من أبــــواب الـــصــــحـــة
االخــــرى أو مـن أبـــــواب الــــوزارات
رتبـطة بـوزارة على واجلهـات غيـر ا
ـصـروف عن 12/1 أال تـزيـد نـسبـة ا

صروف الكلي للدولة).   من ا
ـثـنى قـد شـهـدت وكـانت مـحـافـظــة ا
ـقـيـم وقفـة احـتـجاجـيـة لالطـباء ا
الية للمطالبة بصرف مـستحقاتهم ا
ـتأخـرة مـنـذ خـمـسـة اشـهـر داع ا
احلكومة الى صرف الـرواتب وتلبية
مــتــطـــلــبــات اجلـــيش االبــيض وهم
يـــخــوضــــــون مـــعـــركـــة ضـــد وبــاء

كورونا.
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بـحث مجـلس القضـاء االعلى مع بـعثة
الـصـلـيب األحـمـر في الـعراق  شـؤون
ـوقوفـ واحملكومـ من اجلنـسيات ا
االجـنبية في السجـون العراقية . وقال
بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امـس ان (رئيس
مـجـلس الـقـضاء فـائق زيـدان اسـتـقبل
رئــيس بــعــثــة الــصــلــيب األحــمــر في
الــعــراق جــان جـيــروم كــاســابـيــنــاكـا
ـــــوقــــوفــــ وبـــــحث مــــعـه شــــؤون ا
واحملـكـوم من اجلـنسـيات األجـنبـية
في الـــســجــون الــعــراقــيــة). وأعــلــنت
رئــاســات مــحــاكم اســتــئــنــاف ديــالى
وصـالح الدين واالنبار عن احصائيات
ـنـجزة لـلـمتـضـررين التي بـالـدعاوى ا
مـتـلكـات والشـهداء شـمـلت تعـويض ا
ئة. ـصاب وبنسبـة وصلت مئة با وا
واوضـح الـبــيــان أن (اعــداد الــدعـاوى
ـنـجزة في رئـاسة مـحكـمة اسـتئـناف ا
ديـالى االحتادية كتـعويض للمـمتلكات
ــركـبــات بـلغ 2340 الــدور واالثـاث وا
ــنــجــزة دعـــوى وبــلــغت الـــدعــاوى ا
لــلـشــهـداء  370  فـي مـا كــان نــصـيب
نـجزة للمـصاب هو  315 الـدعاوى ا
دعـــوى لــيــصل اجملــمـــوع الــكــلي الى
ــاضي)  3025 دعـــوى خالل الــعــام ا
واضـاف ان (رئاسـة محكـمة استـئناف

صـالح الدين االحتـاديـة اجنزت 2248
ــواطــنــ دعـــوى تــخص تــعـــويض ا
ــتـضـرريـن من الـعـمــلـيـات احلــربـيـة ا
ـئة) بـنـسبـة حسم وصـلت إلى مئـة با
مـؤكـدا ان (مـحكـمـة اسـتئـنـاف االنـبار
االحتـــاديـــة حـــســـمت   1039 دعـــوى
ـتضررين واطـن ا تـخص تعـويض ا
من الــعــمــلــيـات احلــربــيــة واالخــطـاء
الـعسكرية والعمليات االرهابية بنسبة
ـئة). فـيـمـا ابـلغت وصـلت إلى مـئـة بـا
دائـرة الـتـحقـيـقـات في هـيئـة الـنـزاهـة
ــوعـد االحتــاديـة  وزارة الــكـهــربـاء 

محاكمة الوزير السابق ل. خ. واطلعت
(الـــزمـــان) عـــلى وثـــيـــقــة صـــادرة من
الــدائــرة ومـوجــهــة الى الـوزارة جــاء
فـــيــهــا ان (نــرافق لـــكم ربــطــا صــورة
ضــوئـيـة عن كـتـاب مـحــكـمـة جـنـايـات
الـكـرخ اخملتـصـة بقـضـايا الـنـزاهة مع
اوراق الـتــكـلـيف بـحـضـور الـوزيـر في
ــوافق  8 شــبــاط مــوعــد احملــاكــمــة ا
اجلـاري عـلى ان تـعـاد ورقـة الـتـكـلـيف
بـاحلـضـور مـوقـعـة ومـشـفـوعـة بـشرح
الـقائم بـالتـبلـيغ). وتمـكّنت الـهيـئة من
ضـــبط مــديـــر عــام إحــدى الـــشــركــات
الــتــابــعــة لـوزارة اإلعــمــار واإلســكـان
ـة الـرشا. والـبـلـديـات مُـتـلبـسـاً بـجـر
وذكـر بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس
أن (فــريق عــمـلٍ من مــديــريـة حتــقــيق
بــغــداد بــعــد تــلــقــيه مــعــلـومــات عن
مـحـاولـة مـسـاومـة وابـتـزاز تمـكَن من
دير الـعام  إلحدى الـشركات  ضـبط ا
شهود أثناء الـتابعة للوزارة بـاجلرم ا
تـــســلُّــمه مـــبــلغ الــرشــا) واضــاف ان
ـتهم تـسلّم مـبلـغا مـالياً  15 مـليون (ا
ديــنـارٍ مـقــابل صـرف مـســتـحـقـات 75
مــلــيــون ديــنــار) الفــتــا الى (تــنــظــيم
مــحــضـر ضــبط أصــولي بـالــعــمـلــيـة
ـــبـــرزات ـــتــــهم وا وعـــرضـه رفـــقـــة ا
اجلـرمـية عـلى قـاضي محـكـمة حتـقيق
ُختـصَّة بالـنظر في قـضايا الـرصافـة ا

الــنـزاهـة). كـمــا نـفـذت الـهــيـئـة أوامـر
الـقـبض والتـحري الـصادرة بـحق عددٍ
ُـوظــفـ في شـركـة ـسـؤولـ وا مـن ا
نتـجات النفـطية في مـحافظة تـوزيع ا
واسـط وذلك عــلى خــلـــفــيــة شــبــهــات
اخــتالس كـمـيـات من مـواد زيت الـغـاز
والـبـنـزين والـنفط. واشـار الـبـيان الى
ان (دائـــــرة الــــــتـــــحـــــقـــــيــــــقـــــات في
ــعــرض حـــديــثــهــا عن  و الــهـــيــئــة
تـفـاصيل عـمـليـة تـنفـيـذ أوامر الـقبض
الـصـادرة عن الـقضـاء وتـمَّت بـإشراف
جـهات إنفاذ القانون باحملافظة أفادت
بـتـمكُّن مالكـات مـكتـب حتقـيق الـهيـئة
ُـحـافـظـة من تـنـفـيـذ أوامـر الـقـبض بـا
والـتحرّي الـصادرة بحق  13 مـسؤوالً
ُـنـتـجـات ومُـوظَّــفـاً في شـركـة تـوزيع ا
الــنــفـطــيـة فـي احملـافــظـة) مــؤكـدا ان
(أوامــر الــقـبض والــتــحـرّي الــصـادرة
ادة 316 جـاءت اسـتنـاداً إلى أحكـام ا
مـن قـانـون الــعـقـوبــات الـعـراقي وذلك
عــلى خــلـفــيــة الـدعــوى الـتـي تـتــعـلق
بـــاخـــتالس  361630 لــــتـــرا من زيت
الــغـاز و 99750 لــتــراً من الــبــنـزين
و�73948 لـــتـــر من الـــنــفط) واوضح
تـهـمـ جرى تـسـيـيرهم الـبـيـان ان (ا
إلـى قـاضي الـتــحـقـيـق اخملـتص الـذي
قـرر تكفـيلهم بـكفالة  25 مـليـون دينار

لكل واحد منهم). 
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اتــــهم رئــــيس الــــوزراء مــــصـــطــــفى
الـكاظمي بعض القوى بلعب دور في
جـــعل الـــعــراق ســـاحــة لـــتـــصــفـــيــة
احلــســابــات. وقــال الــكــاظــمي خالل
اسـتقباله أعضاء جلنة األمن والدفاع
الــنـــيــابــيــة إنه (ومــنــذ الــيــوم األول
لـتـأسـيس هـذا الـنـظـام لـعبـت بعض
الـقوى دوراً أدى الى أن يكون العراق
سـاحة لتسـوية حسابات وهذا سبب
خـسائـر كثيـرة ألوالدنا وأهلـنا حيث
عــــاش الـــعــــراق اعـــوامــــا من حـــرب
اسـتنزافـية خسرتـنا الكـثير ولم تكن
هــنــاك حـرب أهــلـيــة في الــعـراق بل
كـــانت هــنـــاك جــمــاعـــات حــاولت ان
تصنع أوهاما وخطف عناوين دينية
وقــومـيـة لـيــسـتـغـلــوهـا في أجـنـدات
ســيـاسـيـة ضـد الـعـراق) واضـاف ان
(احلـرب استنزفت منا الكثير وكانت
الـــــســــــبب الـــــرئــــــيس وراء األزمـــــة
االقــتــصــاديــة حـيـث لم نــسـتــطع ان
ـاضية نـبني أنـفسـنا طـوال االعوام ا
ألنــنـا انـحـصــرنـا في زاويـة واحـدة)
مـــؤكــدا ان (الــدم الــعـــراقي يــجب أن
يكون غاليا) مشددا على (ضرورة أن
ــــؤســـــســـــات األمــــنـــــيــــة تـــــهــــتـم ا
و ان تــقـوم بـتـدريـبـهم ـنــتـسـبـيـهـا
وحـمايـتهم ومن ثم تـقدم لهم الـرعاية

ة). وكـان الكاظمي االجـتماعيـة الكر
قــد اعـلـن في تـغــريـدة عــلى تـويــتـر 
مـقـتل والي جـنـوب الـعـراق وعدد من
الـــقـــيــاديـــ في داعـش خالل جـــهــد
نــوعي لـلــقـوات االمـنــيـة . فـيــمـا اكـد
الــلـواء يـحــيى رسـول الــنـاطق بـاسم
ـسـلـحـة ان الــقـائـد الـعـام لـلــقـوات ا
(الـشـجـعـان في وكـالـة االسـتـخـبارات
والــتــحـقــيـقــات االحتــاديـة في وزارة
الـداخــلـيـة وخالل عـمل عـمل مـيـداني
لــــلـــوصــــول الى هــــذه الـــعــــنـــاصـــر
اإلرهـابية وبالفعل  التوصل إليهم
وجـرى الـقـصـاص منـهم بـعـد تـزويد
ـعـلـومات طـيـران الـتـحالف الـدولي 
عـن أماكـنـهم وتابع (حـيث  تـوجيه
ضــربـة جـويـة دقـيــقـة في قـضـاء أبـو
غـريب في بغداد أسـفرت عن قتل ابو
حـسن الغريباوي الذي يشغل منصب
مـا يـسـمى الـوالـي  الـعـسـكـري الـعام
لــقــاطع جــنــوب الـعــراق وهــو الـذي
أشــرف عـلى الـعـمـلــيـة اإلرهـابـيـة في
ســاحـة الــطـيـران كــمـا قــتل في هـذه
ـسؤول عن نقـل اإلرهابي الـضربة ا
االنـتـحاريـ اللـذين فجـرا نـفسـيهـما
فـي هــــذا احلـــــادث األلــــيم) واشــــار
رسـول الى (قتل إرهابـي إثنـ فيما
يــجـري الــتـحــقق من مــعـلــومـاتــهـمـا
وعـملهما فضال عن قتل عدد اخر من
) واضــاف إن مــسـاعـديــهم اجملـرمـ

(قــواتـنـا األمـنـيــة الـبـطـلــة مـسـتـمـرة
بـعــمـلـيـاتـهـا الـنــوعـيـة االسـتـبـاقـيـة
ومالحــقـة اإلرهـابــيـ أيـنــمـا كـانـوا
حـيث  استـهداف خـمسـة إرهابـي
وقــتــلــهم في وقت ســابق عــلى ايـدي
قــواتـنـا االمـنـيــة ومـازال الـقـصـاص
مـستمـراً بحق كل من تسـول له نفسه
). واعـلــنت ــواطــنــ الــعــبث بــأمن ا
هــيــئــة احلــشــد الــشــعــبي  انــطالق
مـقـاتلـيـها بـعمـلـية أمـنـية واسـعة في
شـرق ديـالى.وذكرت الـهـيئـة في بـيان
مـقتضب تلقته (الـزمان) امس (عملية
أمــنـيـة واسـعــة انـطـلــقت في مـنـاطق
نـفط خـانـه الـتـابـعـة لـقـضـاء خـانـق
شــرق ديـالى بــهـدف تــعـقب عــنـاصـر
داعـش اإلجـــرامــيـــة وتـــعـــزيـــز األمن
ـنـطـقـة). وفي واالســتـقـرار في تـلـك ا
وقت سابق  اكـدت الهيـئة استـشهاد
خمسة مقاتل ضمن احد تشكيالتها
أثـنـاء عـمـليـة أمـنـية فـي منـطـقـة نفط
خـانة شرق ديالى. وذكـرت الهيئة في
بــيـان أن (قـوة من احلــشـد  تـعـرضت
الى هــجــوم مـبــاغت خالل الـعــمـلــيـة
األمــنــيــة دفــعــهم الى االشــتــبــاك مع
عــنــاصــر فــلــول داعش اإلرهــابـي مـا
أســفـر عـن ارتـقــاء خـمــسـة شــهـداء).
واصــدر رئـيس حتـالـف الـفـتح هـادي
الـعامري  بياناً بـشأن استشهاد عدد
مـن عـنــاصــر احلـشــد في احملــافــظـة.

وقـال الـعـامـري في بـيـان بــ(مـزيد من
الـفخر واالعتزاز تلقينا نبأ استشهاد
ثــلــة من مــجــاهــدي الـلــواء االول في
احلشد باحملافظة  الذين نالوا شرف
الـشــهـادة الـعـظـيم وثـبـتـوا بـدمـائـهم
الــطـاهـرة هـويـة هـذا الـوطن وجـادوا
بــأرواحــهم وهم يــتـصــدون لإلرهـاب
.( الـداعشي الـغادر في قـضاء خـانق
مـن جـــانـــبه افــــاد مـــصـــدر امـــني لــ
(الـزمـان)  أن  (قـوة من الـلواء  األول
في احلـشد الشـعبي سقـطت في كم
لــداعش خالل عــمـلــيـة اســتـطالع في
قـرية ع السمك في نفط خانة شمال
شـرق بـعـقـوبة). وأضـاف أن (الـكـم
أســفـــر عن اســتــشــهـــاد خــمــســة من
مــقـاتـلي احلــشـد ضـحــايـا بـرصـاص
عـناصـر داعش  في ما تالحق  قوات
احلـشد خاليـا التنـظيم واشـتبكت مع
بـــعــضــهم كــمـــا جتــري مع اجلــيش
ـنـطـقة).  ورأى عـمـلـيـة تمـشـيط في ا
رئـيس حتالف عراقيـون عمار احلكيم
ان تــكـرار حـوادث الـتــعـرض من قـبل
الـزمـر اإلرهـابـيـة مدعـاة لـوقـفـة جادة
ــلف ونــاقـــوس خــطــر قــد يــعــرض ا
األمـــني النـــتــكـــاســـة جــديـــدة. وقــال
احلـكـيم في بـيـان تـعـزيـة (مـرة أخرى
نـتـلقـى نبـأ اسـتشـهـاد ثلـة من ابـطال
احلـشـد الـذين نـالـوا شـرف الـشـهـادة
أثـــنـــاء صــد تـــعـــرض ارهــابـي عــلى

مـــنــطـــقــة نــفـط خــانــة) واضــاف ان
(تــكـــرار حــوادث الــتــعــرض من قــبل
الـزمـر اإلرهـابـيـة مدعـاة لـوقـفـة جادة
ــلف ونــاقـــوس خــطــر قــد يــعــرض ا
األمــنـي النــتــكــاسـة  ونــحــذر من أن
تـكون مـؤشرا لتـنامي نـشاط اإلرهاب
مــا يـــســتــدعي أن تــكــون الــقــيــادات
ـســؤولـيــة لـدرء االمــنـيــة عـلى قــدر ا
ــســتــهــدفـة ــنــاطـق ا األخــطــار عن ا
واتـــبـــاع اخلــــطط اإلســـتـــخـــبـــاريـــة
والـنـوعيـة واالستـبـاقيـة حـفاظـا على
ـــتـــحـــقق بـــتــضـــحـــيــات ـــنـــجــز ا ا

 .( العراقي
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اكــدت شــركــة اخلــطــوط اجلــويــة
الـــعـــراقــــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة
عـدم الــعـثــور عـلى طــائـرة الــنـقـل
الــتــدريب الـتـي يـقــودهــا الـطــيـار
فقود فـي اليونان عمار الـعراقي ا

ابراهيم. 
وقــالت الــشـركــة في بـيــان تـلــقـته
(الــــزمــــان) امس انـه (في الــــوقت
الــذي تــبـذل فــيه الــوزارة ومــركـز
إدارة األزمـات في الشـركة  قصار
جـــهــدهــا مـن اجل الــعـــثــور عــلى
الــطـــيــار عــمــار إبــراهــيم نــبــدي
اســتـــغــرابــنــا من إشــاعــة بــعض
ـــعــــلـــومـــات الـــتـي حتـــدثت عن ا
الــــعـــثـــور عــــلى الـــطــــائـــرة وهي
ـــنـــاطق مـــحــــطـــمـــة في إحــــدى ا
الـيونانية) وأضـاف أنه (ال صحة

علومات وما تزال عمليات لـهذه ا
الـــــبــــــحث جـــــاريــــــة وفي حـــــال
الـوصـول إلى أي مـعـلـومـة سـيـتم
ــــواقع اإلعـالن عــــنــــهــــا عـــــبــــر ا

الرسمية للوزارة). 
فـيـما ذكـرت تقـاريـر صحـفيـة نقال
عـن مــســـؤولــ فـي الــيـــونــان ان
(أحد سكان منطقة زاغوري شمال
غــربي الـبالد أفـاد بــالـعـثـور عـلى
حـطام طـائرة يـعتـقد أنـها طـائرة
الـتـدريب الـتي كـان يقـودهـا طـيار
عــــراقـي فــــقــــدت خالل الــــشــــهــــر
ـــاضي). وجــاء ذلك بـــعــد ثالثــة ا
أيـام من عـملـيات الـبحث وإالنـقاذ
شـاركت فيهـا طائرات ومـروحيات
تــابــعـة لــسالح اجلــو الـيــونـاني
إضــافـة إلى عـنـاصـر من الـشـرطـة
وهـــيـــئــة الـــطـــوار والـــصــلـــيب
ـتـطـوعـ كـمـا انـضم األحـمـر وا

لـلعمليـة فريق عمل متخصص من
الــعـــراق.وكــانت الــطــائــرة الــتي
أقـــلــــعت من مـــطــــار في مـــديـــنـــة
كـــازانـي اخـــتـــفت من الـــرادارات
اضي عـلى بعد بـعد ظـهر األحـد ا
خـمسـة أميال بـحرية شـمال شرق
مــطـار مـديـنــة يـانـيــنـا الـذي كـان
ـنـطـقـة يـوم وجـهـتـهـا. وشـهـدت ا
الـكـارثة أمـطارا غـزيرة مـصحـوبة
بـسحب منخفـضة وضباب كثيف
ويـرجح اخلبراء أن تكون الطائرة
قـد اصطـدمت بسـلسـلة جـبال قبل
أن يــراهـــا الــطــيــار ويــتــمــكن من
تـــنــفـــيــذ أي مـــنــاورة. وبـــحــسب
مــواقع اخــبــاريــة  فـإن الــطــائـرة
ــنـكـوبـة كـانت تـمــلـكـهـا مـدرسـة ا
هني للطيران التي تعد التدريب ا
دارس من هذا واحدة من أفضل ا

lOOAð∫ جماهير البصرة تشيع شهداء احلشد الشعبي اخلمسة الذين استشهدوا في نفط خانه الى مثواهم االخير في النجف النوع في أوربا. 
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مـخصصة لها أسـتخدم في عملي عددا
من كــؤوس خــاصـة بــعـد حــرق قـطــعـة
صــغـيـرة من الـقـطـن أو إشـعـال قـنـديل
صـغـيـر أو شمـعـة داخـلهـا النـهـا تؤدي
الـى اســــتــــهالك االوكـــــســــجــــ داخل
الــكـاس ونـتــيـجـة لــقـلـة حــجم الـهـواء
يـرتــفع اجلـلـد داخل الـكـأس مـسـحـوبـا
ومـعه كـمـيـة من الـدم من مـنـطقـته ومن
األنــسـجـة الـقــريـبـة مـنــهـا. هـذا الـنـوع
يـزها يـسـمى احلجـامـة اجلافـة ومـا 
عن احلـجامة الرطبة هو تشريط اجللد
الــذي تــوضع عـلــيه الــكــأس بـواســطـة
مشرط بسيط ليتدفق الدم الفاسد منه?
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ـ احلـجــامـ عـددهم كـبـيـر جـدا الـيـوم
ولــكـني اخـتـصـرته بــلـقـاء مع احلـجـام
(عــسـكــري مــتـقــاعـد ) ابــوهـمــام حـيث
يــقـول لـ ( الــزمـــان ) مــازحـا :( يـتــعـلم
احلـجامة برؤوس اليتامى )! حيث كان
بـعض االهالي يتعلـمون احلجامة على
افــراد عـائـالتـهم ويــطـبــقــونـهــا حـسب
ــمــارســة وتــطـبــيــقــهــا في الــعــائــلـة ا
ارسون وتـعنـي بان هـؤالء  الـواحدة 
ارسـة ويطبقونها احلـجامة كخبرة و
من بــاب الـتــعـلم لــيـؤكـد: لــقـد تــعـلـمت
احلـجامـة وانا كـنت ضابط في اجليش
ن واكـتسبت اخلبرة  الـعراقي سابقا
ومـارسـتـهـا عـلى اعـرفــهم في اجلـيش 
افـراد عـائـلـتي وجنحت فـيـهـا واطـلقت
عـمـلي فـي محـل يـراجعـنـي الـكثـيـر من
الـناس وحتى النساء لذلك فان زوجتي
هـي الـتي تــعــمل احلــجــامــة لــهم وانـا
كـون احلجامة تعمل اعـالج الرجال بها
عـلى تنشيط اجلسم وتـخليصه من لدم
ـــارســة عــمــله الــفـــاســد قــادرا عــلى 
الـيـومي وحـيـاته بـدون االم يـكـون الدم
الـفـاسـد سـببـا فـيـهـا!والبـد من االشارة

الى ان احلــجـامــة تـراجـعـت أهـمـيــتـهـا
بــسـبب سـيـطـرة صــنـاعـة األدويـة عـلى
ـا جـعل الـعالج ــمـارسـات الـطـبــيـة  ا
بـاحلجامة يـبدو وكأنه دجل وشعوذة!?
واآلثـار اجلانـبيـة لتـعاطي األدويـة على
اإلنـــســـان دفــــعت األطـــبـــاء إلى إعـــادة
الـتــفـكـيـر في جـدوى الـطـرق الـعالجـيـة
الـتقلـيدية ومن بيـنها احلجـامة وهكذا
عـاد االهتـمام بـها واسـتعـادت مكـانتـها

على أساس علمي وعملي .
ـؤرخ الـدكـتـورحـمـيـد الـركـابي يـؤكد ـ ا

 300دوالر يــومـيــا ?! واكـثـراحلــجـامـ
الـذين الـتـقـيـتهم اليـحـبـذون الـصور او
االعـالن عن خصـوصيـة محالتـهم وهذا
امـر بديـهي كمـا نعـرف!!والبـعض منهم
ال) يـصف نفـسه (باحلاج اوالـسيد اوا
سمـيات واقول فـانا العالقـة لي بهـذه ا
اسـمـائــهم كـمـا هي كـمـهـنـة يـتـقـاضـون

منها واردا شهريا خياليا ??
ـ احلـــجـــام ابـــو خـــوام واوالده يـــؤكـــد
ــهــنـة لـ(الــزمــــــان) : بــصــراحـة هــذه ا
امارسها من زمن بعيد الني ورثتها عن
حـيث جــدي الني كـنت قـريب جـدا مـنه 
ان والــــدي كــــان فـي اجلــــيش انــــذاك 
ولــدي هــذا احملل (عـيــادة) كــمـا يــطـلق
عــلـــيه !ويــراجــعــنـي الــنــاس والــلــذين
يعانون من عجز عن مراجعات األطباء
ومــنــهم من ال يـســتــطـيع دفـع تـكــالـيف
كـشف الطبـيب بسبب ضعف إمـكانياته
ـالـيـة وبـعـضـهم من يـتـجـنب تـعاطي ا
ـعـروفـة األدويـة والـعـقـاقـيـر الـطـبـيـة ا
وانـــا واحلــمــد لـــله الاتــقــاضـى مــبــالغ
كــبــيـرة من الــعالج الني اعــرف ظـروف
الــنــاس الـــصــعــبــة وخــاصــة نــحن في
مـــنــطـــقــة فــقـــيــرة والـــنــاس يـــعــانــون
عيشة! وخاصة مرضى صـعوبات في ا
زمن وارتـفاع ضـغط الدم والـصـداع ا
والـفــقـرات واحلـمــد لـله اكـثـر والــسـكـر

راجع تماثلوا للشفاء . ا
ـ احلـجـام ابـو رضـا  يـحـدثـنـا عن طرق
الـعالج باحلجـامة فيـؤكد لـ ( الزمــــان)
: ســـابـــقـــا كـــنــا نـــســـتـــخـــدم (االقــداح
اكالصــات ) لـلــحـجــامـة ونــضـعــهـا في
مـنـاطق مـعـيـنـة من اجلـسم بـعـد تـفريغ
تــلك االقــداح جــزئــيــا من الــهـواء وذلك
لــسـحب اجلـلـد أو امــتـصـاص الـدم من
ـكـان احملـدد !!كـما جـروح طـفـيـفـة في ا
نـستخدم االن كؤوس بالسـتيكة جاهزة
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لـ(الــزمــــان) : احلـجـامـة كـانت والتـزال
مارسات الشعبـية التقليدية نـوعا من ا
ــيـل الــنــاس الـــيــهــا اكـــثــر من الـــتي 
مـراجعة االطـباء بشكل كـبير وحتى من
انــاس مـسـتــويـاتـهـم الـعـلــمـيـة كــبـيـرة
ونـعـرف ايـضـا ان اكـثـرالـبـاحـثـ جـدا
الـــعـــرب بـــشـــكل خـــاص والـــغـــربـــيــ
ــتـعـلـقـة يــنـاقـشـون الـكــثـيـرمن االمـورا
(بـاحلـجـامة ) الـتي يـحـاول من خاللـها
احلــجــامـون الــغــربـيــون والــشـرقــيـون
وضع تــفـسـيـرمــنـطـقي لـهــذه الـطـريـقـة
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تـردي االوضاع الصحـية للمـواطن قد
يـكـون احد تـلك االسـبـاب التي تـدفـعهم
الـى الـــــلــــــجـــــوء الـى طب االعــــــشـــــاب
ـة الـتي ــمـارسـات الـعالجـيــة الـقـد وا
ارتـبط بعـضا مـنهـا بالـطقـوس الديـنية
او تـعاطـيهـا لقـناعات شـخصـية ومـنها
(احلـجـامـة)! التـي انتـشـرت مـؤخرا في
الــعـاصـمــة بـغـداد وبـعـض احملـافـظـات
ـناطق الـعـراقيـة االخـرى وخاصـة في ا
الــشـعــبــيـة جــدا والـتي تــعــاني الـفــقـر
ــارسـة الــشــديــد! كــمـا انــهــا لــيــست 
وقـد مـارسـتـها جـديـده عـلى مـجـتـمعـنـا
ـة فـي الـعـالم الـغـربي مــجـتـمـعـات قـد
والــــشـــرقي ومــــنـــهــــا الـــصـــ ووادي
الــرافـدين وفي الــوطن الـعـربـي ومـنـهـا
مـصر حيث استخدمها الفراعنة. فضالً
ـسلمـ كعالج عن اعـتمـادها من قِـبل ا
نـاجع وتراث يـجلـب الصحـة للـمرضى
وحــسب الـقـنـاعـات الـتـي يـتـمـسك بـهـا

البعض .
( الـزمــــان ) تـقـصت عـن هـذه الـظـاهرة
ـارسة شعـبية عـلى نطاق بـاعتـبارها 
واسع مـن مجتمعـنا في متابـعة لبعض
احلـــاالت الـــتي تـــمــارس (احلـــجـــامــة)
وجـــدنــــا بـــان اقل ســـعــــر يـــتـــعـــاطـــاه
(احلـــجــام) اليــقل عن ( 10 االف ديــنــار
لــلـشـخص الـواحـد ) وهــذا مـبـلغ كـبـيـر
جـدا في ظـروف صـعـبـة الـتي يـعـيـشـها
واليــتــطــلب من الــنــاس هــذه االيــام !! 
احلــجـام ايـة اجــازة طـبــيـة او نـقــابـيـة
ـظاهرالدينية في وقـسم منهم يتصنع ا
مـحـلة لـيبـدوا بـانه ناسك او رجل دين
وانـا اعتقد بـان البعض منـهم اليختلف
عـن أي ( كالوجي) يـــتــــظـــاهـــر بـــعالج
الـناس باحلـجامة بهـذه الطريـقة ?! كما
ان وارده الـــيــومـي اليــقل عن  200 الى
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{ بروكسل-(أ ف ب )- سجلت البطالة في منطقة اليورو ارتفاعا كبيرا ب الشباب
ـئـة من الشـباب دون اخلـامسـة والعـشرين في كـانون األول/ديـسمـبر لـتطال 18,5 با
سـتواها بالـنسبة جملـمل القوى العـاملة على مـا أعلن مكتب من العمـر فيما بـقيت 

. اإلحصاءات األوروبي اإلثن

وسـجـلت نـسـبة الـبـطـالة بـ الـشـباب
فـي الدول الـ 19 الـتي تـعـتـمـد الـعـمـلـة
األوروبـية الواحدة ارتفاعا بنسبة 0,4
ئة عن ئة عن تشرين الثاني و 3با بـا
الـشـهـر نـفسه من الـعـام الـسـابق على
مـا أوضح "يوروستـات".وبالنـسبة إلى
مــجـمل الــسـكــان طـالـت الـبــطـالـة 8,3
ــئـة من الـقـوى الـعـامـلـة في كـانـون بـا
األول/ديـــســمــبـــر بــدون تــغـــيــيــر عن
ـا بـزيادة تـشـرين الـثـاني/نـوفمـبـر إ
ـئة عـن الشـهـر نفـسه من الـعام 0,9 بـا
الـســابق  وتـضـاعـفت قـرارات تـسـريح
ـاضـيـة بـالـرغم مـوظـفـ في األشـهـر ا
ـسـبـوقة ـسـاعـدات غـيـر ا من بـرامـج ا
الــــتي أقــــرتــــهـــا احلــــكــــومـــات لــــدعم
ـنـحى االقـتـصـاد. وسـجـلت الـبـطـالـة ا
ذاتـه في دول االحتـــــاد األوروبي الـ27
ئة ستـوى أدنى فبلغت  7,5بـا ـا  إ
في كـانون األول/ديسـمبر بدون تـغيير
ــا عن تـــشــرين الــثــاني/نــوفــمــبــر إ
ــئــة عن مــســتــواهـا قــبل بــزيــادة 1بــا
عـــام.وفي ظل االنــكــمـــاش الــتــاريــخي
الـناجم عن وباء كوفيد- 19 تـبقى هذه
. وعلقت الـزيادة مـعتدلـة برأي مـحللـ
جـيـسـيـكـا هـيـنـدز من شـركـة "كـابـيـتال
إيـكـونـومـيكس" أنه "نـظـرا إلى انـهـيار
دهش" اضـي من ا االقـتـصـاد الـعـام ا
أن نـرى إلى أي درجـة سـمـحت تـدابـير
الــبـطـالـة اجلـزئــيـة "فـعـلــيـا بـاحلـد من
خــسـارة الــوظـائف". وطــالت الـبــطـالـة
بـحـسب أرقـام يـوروسـتات  16 مـلـيون

نـقـطـة مـقـارنـة بـالـشـهـر الـسـابق بـعد
أربـعـة أشهـر مـتتـالـية من االنـخـفاض
عهد الوطني لإلحصاء وفق مـا أعلن ا
.وطـال هذا االرتـفاع في إسـتات االثـن
نسبة البطالة خصوصا الشباب الذين
تــراوح أعــمــارهم بـ  15و 24 عــامــا

وهـي الـفـئـة الـتي سـجـلت مـعـدل 29,7
ــــئــــة بــــزيــــادة مــــقــــدارهـــا 0,3 فـي ا
نــقــطــة.كـذلـك ارتـفـع مـعــدل الــبــطــالـة

ـقدار  0,3 نـقطـة للـنساء إلى  10 في
ـــئــة مـــقــابل زيـــادة مــحــدودة بـ 0,1 ا
ــئــة. نـــقــطـــة لــلـــرجــال إلى  8,3 فـي ا
وارتـفع عدد البـاحث عن عمل بـنسبة
ئة في كـانون األول/ديسـمبر  1,5فـي ا
لـــيــصل إلى  34 ألـــفــا. وبـــخالف ذلك
انـخفض هذا العدد لـفئة الشباب. وفي
ـقابل انخفض معدل التوظيف العام ا
ـقدار  0,2 نـقـطة لـلـسـكان الـنـشطـ 

ــــــــئــــــــة فـي كــــــــانــــــــون إلـى  58 فـي ا
ـقـدار 0,9 األول/ديــسـمـبـر وهـو أقل 
ـسـتـواه قـبل جـائـحـة نـقـطـة مـقـارنـة 
كــوفــيـد- 19 فـي شـبــاط/فـبــرايـر. ومع
ــــتـــــخــــذة لــــوقف إجـــــراءات اإلغالق ا
انـــتــشــار الــوبـــاء شــهــدت الـــبــطــالــة
انـخـفـاضـا خادعـا في آذار ونـيـسان إذ
قـرر العـديد من اإليطـالي عـدم البحث
عـن عـــمل وبــــالـــتـــالـي لم يـــســــجـــلـــوا

رجـل وامرأة في كانـون األول/ديسـمبر
فـي االحتــاد األوروبي بــيــنــهم 13671
فـي دول منطقة اليورو الـ .19 وسجلت
اجلــمـهـوريــة الـتـشـيــكـيـة أدنـى نـسـبـة
ــئــة من الــقـوى بــطــالـة قــدرهـا 3,1 بــا
ـئة ثم الـعـامـلة تـلـيـها بـولـندا  3,3 بـا
ــئـة. وســجــلت أعـلى هــولــنـدا  3,9 بــا
ـئة نـسـبـة بطـالـة في إسبـانـيا 16,2 بـا
ـئـة وإيــطـالـيـا 9 ولــيـتـوانـيـا  10,1 بــا
ئة. وهذه الدول ئة وفرنسا  8,9 بـا بـا
هي الـتي تسجل أعلى نسب بطالة ب
ــئــة من الـــشــبــاب تــصل إلى 40,7 بــا
الـشـباب دون اخلـامـسة والـعـشرين في
ـئـة في إيــطـالـيـا إســبـانـيـا و29,7 بــا
ئة ئة فـي السويد و23,4 بـا و23,8 بـا

في فرنسا.
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وكـانت البـطالـة ارتفعـت بنسـبة كـبيرة
فـي ربيع  2020 حتـت تأثـير االنـكماش
الـتـاريـخي الـنـاجم عـن تـدابـيـر احلـجر
كـافـحة تـفشي ـنـزلي العـام لـلسـكـان  ا
سـتـجد.ثم تـراجعت فـيـروس كورونـا ا
اعـتــبـارا من الـصـيف بـفـضل انـتـعـاش
. لـكن مع عـودة القـيود اقـتـصادي مـت
فـي اخلريف والـشـتاء وال سـيـما إغالق
ــطـاعم والــفــنـادق مــراكــز الـتــرفــيه وا
ـــواطـــنـــ عـــاد واحلـــد مـن حـــركـــة ا
الـوضع وتدهـور من جديد. وبـدأ معدل
الــبــطــالــة في إيــطـالــيــا االرتــفــاع مـرة
جـــديــدة فـي كــانـــون االول/ديــســـمــبــر
ــئـــة بـــزيــادة 0,2 ووصـل إلى  9 فـي ا

ـــكـــاتب الـــرســـمـــيـــة أســـمـــاءهـم في ا
كــعـــاطــلــ من الــعـــمل بــســبب إغالق
الــــعـــديــــد من الـــشــــركـــات. لــــكن بـــ
أيـار/مــايـو الـذي رفـعت خالله تـدابـيـر
اإلغـالق وتـمـوز/يـولــيـو بـدأ االرتـفـاع
مـرة جديدة فيـما تعافى االقـتصاد.غير
أن الـوضع الـصحي تـدهور مـجددا في
تـــــشــــريـن األول/أكــــتـــــوبــــر مـــــا دفع
السلطات إلى فرض مزيد من القيود.

الــعـالجــيــة في تــخــفــيف األلم وشــفــاء
ا وحـديثا األمـراض وإن اختـلفوا قـد
فـي طـــرح تـــلـك الـــنـــظــــريـــات إال أنـــهم
يـجمـعون عـلى أن احلجـامة جنحت في
تــــســـكـــ اآلالم وحتــــقـــيق الــــشـــفـــاء
والـــتـــخــــلص من األمـــراض الـــســـامـــة
واخلـاليــا الــهــرمــة واحملـــافــظــة عــلى
تـــوازن وانــتـــظـــام وظــائف األعـــضــاء
وتـنـشـيط نـقـاط واخـراج الـدم الـفـاسـد 
ــنـاعــيـة وتــنـشــيط الـدورة ــقـاومــة ا ا
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تضمنة خالل تـوجيه بعض النصائح ا
بــتـذلــيل الــصــعـاب وتــوحــيـد اجلــهـود
الـرامية خلدمة أهالي بـغداد عبر تظافر
ــمـكـنـة), اجلــهـود وتـوفـيــر اخلـدمـات ا
مـبـينـا ان (الصـدر اقتـرح تـوسيع رقـعة
الـعمل من خالل تكـثيف اجلهـود بأقامة
حـمالت الـتـنـظـيـف الـواسـعـة وحتـس
ناطق ووضع اللوحات التي واجـهات ا
تـعكس القـيمة احلقـيقيـة لتراث وتاريخ
الـعراق والـعاصمـة الى جانب االهـتمام
دارس وترسيخ العلم بـالتعليم وبنـاء ا
والـثــقـافـة). بـدوره ثـمن الـصـدر (الـدور
االســتـثــنـائـي حملـافظ بــغـداد وجــهـوده
اخلــــيــــرة فـي إدارة احملــــافــــظــــة ودعم
الــعــمــلـــيــة اخلــدمــيــة من خالل إقــامــة
ـشاريع في مخـتلف القـطاعات  حيث ا
يـأتي ذلك من خـالل متـابـعـته لالنـشـطة
واجلــوالت خملـتـلف مــنـاطق الــعـاصـمـة

واطرافها). 

(اجملـتمع اتـفقوا على ضـرورة تفعيل
الـعـمل بـالـطـرق احلـلـقـيـة بـشـأن بـغداد
والسـيـما الـطـريق احللـقي الـرابع كونه
روري) ,مـشددا يـسـهم بتـقـليل الـزخم ا
عـلى (اهـمـيـة تـفـعـيل عـمل فـوج حـمـاية
احملـافظـة لالسهـام بأزالـة التـجاوزات).
واعــرب الــعــطــا عن شــكــره وامــتــنــانه
الكبيرين للمرجع الديني حس الصدر
ودوره في تـــقـــد الــدعم والـــنـــصــائح
ؤسسات احلكومية لـتقو العمل في ا
لـواسيـمـا حكـومة بـغداد احملـليـة. وقال
الــعــطـا خـالل زيـارتـه لـلــصــدر ان (هـذا
رجع الـلقـاء جاء لالطالع عـلى أحوال ا
الــديــني واالســتــمــاع الى طــرحـه الـذي
صلحة العاصمة) مؤكدا (دعم يصب 
احملـافظـة لكل األنشـطة التي من شـأنها
تـقـو الــعـمـلـيـة اخلـدمـيـة في بـغـداد),
ـرجـع قـدم شـرحا وأوضح الـعـطـا ان (ا
مــفــصل بــشــأن الــيــة تـقــد الــدعم من

الى مـرحـلـة قـادمـة في مـسـتـقـبل بـغداد
ــــشــــاريع من خـالل تــــنــــفــــيـــــذ هــــذه ا
الـسـتـراتـيـجيـة الـتي سـتـسـهم بـتـوفـير
فــرص عــمل كــثــيــرة وعــائــدات مــالــيــة
واقـــتــصـــاديــة) ,مـــشــيـــرا الى ان (هــذا
االجـتماع جاء لتوحيد اجلهود ودراسة
اخلـــطــوات بـــشــكل صـــحــيـح وايــجــاد
نـاسـبـة للـتـقاطـعـات االدارية احلـلـول ا

والفنية). 
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من جــهـته اكـد الــوكـيل الـفــني لـلـوزارة
جــابـر عـبـد خــاجي احلـسـاني ان (هـذه
ــشـاريـع لـهــا اثـار كــبـيــرة ومـردودات ا
ايــجـابــيـة تــسـهم بــانـعــاش االقـتــصـاد
كـونـهـا موانئ بـريـة تـوفر مـوارد مـالـية
كــــبــــيـــرة وضــــخــــمـــة) ,الفــــتــــا الى ان
ـثـلي وزارات (االجــتـمـاع ضم كـل من 
االعـمار واالسكان ووزارة الـنقل وامانة
بـــــغــــداد واحملـــــافــــظـــــة). واضــــاف ان
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نـاقش محافظ بغـداد محمد جـابرالعطا
ـركـزيـة لــتـنـفـيـذ مـســتـجـدات اخلـطــة ا
مـــشـــاريع انـــشـــاء مـــنـــاطق الـــتـــبــادل
الـتــجـاري وتـطـويـر مــداخل الـعـاصـمـة
.ونــقل بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس عن
احملـافظ خالل اجـتـماع مـوسع عـقد في
ديـوان وزارة االعـمـار واالسـكـان الـقول
ـــســـتـــجــدات ان (االجـــتـــمــاع نـــاقش ا
ـــشــاريع انـــشــاء مـــنــاطق اخلـــاصــة 
الــتــبــادل الـتــجــاري وتــطــويــر مـداخل
الـعــاصـمـة) مـؤكـدا (الـتــطـرق لـلـبـنـود
ـــشـــاريع الـــتـي ســـيـــتم اخلـــاصـــة بــــا
مـنـاقـشــتـهـا من قـبل الـلـجـنـة الـوزاريـة
ــشــكــلـة مـع االمـانــة الــعــامــة جملـلس ا
الــوزراء لــلــشــروع بــأتــخــاذ الــقـرارات
الـنهائية بشأن االحـالة للتنفيذ) ,وتابع
ــشــكل من الــعــطــا ان (عــمـل الــفــريق ا
عـنية واحملـافظـة سيؤسس الـوزارات ا
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ـساواة بـ النـاس وذاك الذي الفـرق بـ من يدعـو الى دولة مـدنـية أسـاسهـا ا
يدعـو الى دولة مذهبية اساسـها االنحياز والتفـرقة واحملاباة أن األول ال يجبرك
ـكنك أن تـختـار ما شئت نعك عـنه. بالـنسـبة له  على اخـتيـار أمر مـا لكنـه ال 
ـا أنت ال تـسيء في اخـتيـارك الى أحـد. أمـا الثـاني فـهو من معـتـقـد وطقس طـا
سكـك من خناقك ويـقبض عـلى مخـارج أنفـاسك ويصرخ على الـعكس تـمامـاً 
بوجـهك قائالً (إياك وما تدعـو اليه و إال..) وما عليك أنت اال أن تـستلم الرسالة
: الــرضـوخ مـع مــا يالزمه من إحــســاس بــالـذل وتــخـتــار بــ أمــرين صــعــبــ
ـضي قدماً مع االسـتعداد لـتحمل ة أو الرفض أو الـثبات وا واالنكـسار والهـز
دى جـاهزيـة الظرف رحـلة ألسـباب تـتعـلق  العـواقب. لم نصل بـعد الى هـذه ا
ال والـسلطـة واالعالم في انتظار احلالي لـالستحواذ عـلى كل مصادر الـقوة: ا
ـقدمـات عادة ما أن يتـحقق لـهم هذا في يـوم ما يـتمـنون أال يـكون بـعيـداً. لكن ا
تـشي بـالـعــواقب كـمـا يـقـال. يـحـدث هـذا عـنـدمــا تـتـراخى إحـدى كـفـتي مـيـزان
الصـراع وتتوقف عن القـيام بدورها الـتاريخي وتُجـبر على رفع الرايـة البيضاء
ـقام أن التاريخ حتت ضغط الـنار أو التـهديد والتـخويف. لكن لنـتذكر في هذا ا
ـسـلـحـون بـالـفـكـرة ولـيس بـسالح الـقـتل ـتـرددون بل الـشـجـعـان ا ال يـصـنـعه ا
ــؤمـنــ بـهـا وتــرتـقي الى بـالــضـرورة. أنـهــا الـفــكـرة الـتـي تـزدهـر في رؤوس ا
سدسات. مصـاف أشد ضراوة من حـمم النار الـتي تقذفـها فوهـات البنـادق وا
قد تـميت الرصـاصة اجلسـد لكن يستـحيل علـيها وأد الـفكرة. يـقول التاريخ أن
الصـدامات ب أصحـاب الفكـر احلر وب احملافـظ تواصلت عـلى مدى مئات
السـن سـالت فـيهـا أنـهار من الـدم وارتقى خاللـهـا مفـكرون وعـلـماء وفالسـفة
ـشـانق أو مـنـصـات احملـارق أو احـيـلـوا الى بـقـايـا كـائـنـات بـشريـة في أعـواد ا
اضي حتقـيق الغـلبة سراديب الـتعـذيب. استـطاع دعاة الـتقـوقع في صناديـق ا
لـكن لـم يدم انـتـصـارهم طـويالً إذ كـان البـد من يـقول الـتـاريخ كـلـمـته في نـهـاية
نـاضلون من أجل الـتقدم كـلمتـهم الفاصـلة أيضاً طـاف وكان البد من يـقول ا ا
ـعـرفـة. يـتمـثل والـتي تـمـثـلت في انـتـقـال الـعـالم من ظـلـمـات اجلـهل الى أنـوار ا
اخلطـأ الـذي يتـكرر دائـما عـبـر تاريخ اال والـشعـوب في أن هـناك من ال يـقرأ
آسي ويحقن الوقـائع جيداً لـيستخـلص منهـا الدروس والعبـر فيتـفادى تكـرار ا
تعـصب ـندفـع بجـهلـهم أو من ا دماء حـشود من الـناس سواء مـنهم أولئك ا

ن ال يــرون احلق اال ذاك الــذي يـدور فـي رؤوسـهم. عـقــائــديــاً 
وهـؤالء هم ضحايا اللعبـة عادة وهم الذين من يدفعون ثمن
أهــواء الــنـصــابــ واحملــتــالـ والــطــامــحــ في الــثـروة
ـن تمـرسوا في اسـتنـفار والـشهـرة وكراسي الـسلـطة 
ـذهـبـيــة لـلـنـاس وتـخـويــفـهم من عـدو اسـمه الــعـواطف ا

دنية .  الدولة ا

تـعارف علـيه ان كل وقف الطالق النار يـتبعه اتفـاق سياسي وكل تـصعيد من ا
يتـبعه اما حـرب او تهدئـة بتنـازل احد اطراف الـنزاع  وكل ثورة يـتبعـها تغـيير
وكل انـتـفاضـة يـتـبعـهـا تـلبـيـة مـطالب وكل اعـتـصـام او مظـاهـرة تـتطـلب تـسـليم
دة مطـالب والعـمل عـلى حتقـيقـهـا... اال في العـراق فقـد استـمـرت التـظاهـرات 

عام كامل وانتهت بال شيء.
هنـاك من يقـول انها أسـقطت حـكومة واقـرت انتـخابات مـبكرة  واحلـقيـقة نعم;
لـكن احلـكــومـة اجلـديـدة لم تـخـتـلف عن سـابــقـتـهـا ان لم تـكن أسـوأ في مـجـال
بـكرة اصبحت في مـهب التأجيل ـشروعة. واالنتـخابات ا طالب ا التـعامل مع ا
قررة منتصف 2022. وقد تتأجل مرة اخرى الى موعد االنتخابات التشريعية ا
فمـا الذي جـنته الـتظـاهرات? وهل حـقق الشـباب مـطلـبهم بـإسماع صـوتهم الى
شـروعة في ـتظـاهـرين ا ـطالب ا من هم في قـمة الـسلـطـة? وهل  االستـجابـة 
ــعـاشي وإنـصــاف الـطـبــقـات الـفــقـيـرة الـتـي كـانت عـصب ــسـتـوى ا حتـسـ ا
التـظاهرات? وهل وفـرت احلكومـة فرص العـمل للعـاطل التي كـانت السبب في
إشـعال فـتـيل الـتـظاهـرات في تـشـرين عام 2019 والـتي سـمـحت ألعـداء الـعراق
بركـوب مـوجتـهـا وايـقاف احلـيـاة العـامـة في الـبالد ألشهـر الى ان أتت كـورونا
ـنأى عن واكمـلت مـسـلسل الـتـعـطـيل الذي اسـتـمـر الكثـر من عـام. وهل نـحن 

اثلة في وقت قريب!. تظاهرات 
ان انفـراج االمور وانـتهـاء التـظاهـرات كان يـجب ان ترافـقه جمـلة من الـقضـايا

همة  منها:  ا
1. تغيير سلوك القوى السياسية من ناحية التفكير واألداء  واالقتناع بان ما

جرى لم يكن انتصارا لطرف على آخر فال منتصر ب ابناء البلد الواحد.
2. مراجعة مرحلة ما قبل التظاهرات والوقوف على األخطاء التي وقعت وادت

الى ما ادت اليه من انفجار جماهيري مفاجيء.
شروعة والعمل على حتقيقها تباعا. تظاهرين ا 3. تبويب مطالب ا

بـكرة من قـوان ان في إكـمال مـتـطلـبات الـعمـليـة االنتـخـابيـة ا 4. نهـوض البـر
واجراءات.

ا 5. عمل الرئاسات الثالث على النهوض بدورهم الدستوري كال من موقعه و
يبعث بنوع من االيجابية جتاه الشباب ومستقبل البالد.

ـا تـقـدم لم يــحـدث بل الـعـكس هـو الــصـحـيح  فـزادت اعـبـاء لــكن; اي شيء 
واد عـيشة على كاهل الفقـراء بتخفيض قيـمة العملة احمللـية وارتفاع اسعار ا ا
الـغـذائيـة وخـلت مـوازنة 2012 االنـفجـاريـة من أيـة مشـاريع لـتوظـيف او تـشـغيل
الشـباب العاطل  وطويت صـفحة التظـاهرات وكأن احلكومـة اجلديدة انتصرت
علـيها وهي صاحبة الفـضل في انهائها والتعـهد بعدم تكرارها
ولــتــفــعل مــا يــحــلــو لــهـا وآخــرهــا تــأجــيل االنــتــخــابـات
ـفـوضــيـة وتـقـاعس ــبـكـرة بـاالتــفـاق مع ا الـتــشـريـعـيـة ا
ـان عن إقـرار قـانون احملـكـمـة االحتاديـة... فـهل ما الـبر

جرى ويجري صواب وهل طويت صفحة التظاهرات?.

ركزية لتنفيذ مشاريع انشاء مناطق l¹—UA∫  محافظ بغداد يناقشا مستجدات اخلطة ا

التبادل التجاري وتطوير مداخل العاصمة
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دعونـا من الغيبـيات وبأن العراق أرض األنـبياء واألولياء والـصاحل وآل البيت
فهم لن يـشاركوكم في حربكم ضد السوء والظلم والتقسيم والضياع والسقوط
..! دعـونـا نـهـتم بـالـوقـائع واحلـقـائق عـلى االرض سـادتي الـكـرام ... فـالـطـغـمة
احلـاكمة منذ  2003 وحلـد اليوم هي طغمـة فاسدة جدا وجـبانه جدا وال هم لها
كــيف ســيـكــون الـعــراق ومـا هــو مـصــيـره  هــمـهــا الـوحــيـد لــيس اال الـســرقـة
واللـصوصية والفساد وتقسيم العراق وبيع أرضه وتقسيمه ب طوائف وأديان
ومـذاهب وقـومـيــات لـيـسـتـمـر نـزف الـدم فـيـه  وال يـهـمـهـا ان احـتل االمـيـركـان
ــوعــودة بـ الــعــراق الف مــرة ومـرة أو أن صــار جــزئـا مـن أرض اسـرائــيل ا
هـم لدى الـفـرات والـنيـل ... أو أن يـكون هـو الـفـرع والـكـويت هي األصـل ..!! ا
هؤالء الـساسة الفـاسدين ان يكون االمـيركان وااليرانـيون واليهـود دروعا لصد
ـوضـوع ...فال أي اذى عــنـهم .. وال شـأن لالنـبــيـاء والـصـاحلـ وآل الــبـيت بـا
تتـوسلوا الدعاء لله واالنبياء أن ينقذوا العراق من الذي حل به من
كـوارث .. فلن يـرسل الـله لـكم مالئكـة تـخوض لـكم حـروبكم
ضـد الظلم والظالم .. ولن يرسل لكم نبيا يقود صفوفكم
ضـدهم  ألن مـحــمـداً كـان آخـر االنــبـيـاء والـرسل ... !
فـكـونـوا أو .. ال تـكـونـوا ... هـذا هـو االخـتـيـار الـوحـيد
أمامكم وإال فلن تكونوا أبدا ولن يكون هناك عراق ...

بغداد
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واضـاف ان (رئـيس اجلامـعـة تـفهم
ــوقـف واوعــز مـن جــهـــته فــورا ا
ـقــدم الى الـسـيـد بـاجنـاز الــطـلب ا
الوزير فبارك الله بهما. والشك في
ــتـلك هــكــذا مــســؤولـ ان بــلــدا 
وكـفـاءات عـلـمـيـة لن يـنـتكس او ان

يضيع فيه حق).  

قدمتها لتـعزيز صدقية طروحاتي)
ـوقف واشـاد الـشــيـخـلي ايــضـا (
رئــيس جــامـــعــة بــغــداد وتـــفــهــمه
وحـــسن اســـتـــقـــبـــاله مـــا يـــعـــكس
احـترامه الـبالغ لـلصـحافـة والكـلمة
الـصـادقـة الـتي تضـمـنـتهـا مـقـالتي
ـــنـــشـــورة في جـــريـــدة الـــزمــان) ا

التي عرضتها عليه ما يعكس سمو
ـارسة الـوظـيـفة اخالقه وتـطـابق 
رتـبـة العـلـميـة الـتي يـحمـلـها مـع ا
والتربية الوطنية التي يتحلى بها.
حـيث اسـتـمع اليّ واوعـز فـورا الى
جـامـعـة بـغـداد بـاسـتقـبـالـي لـشرح
التـفاصيل مع جـميع الـوثائق التي

اريـد مقـابـلتك) اوعـز الـوزير نـبيل
كـاظم عـبــد الـصـاحب تـلــبـيـة طـلب
الــــكـــاتب الــــصـــحـــفـي واخلـــبـــيـــر
الـقـضائي صـبـاح الـشيـخـلي وقال
الــشـيـخـلي لـ (الـزمـان) ان (الـوزيـر
قـابــلـني صــبـاح امـس وفـتح قــلـبه
ـشــكـلـة وابـواب مــكـتــبه لـدراســة ا
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ـا نـشرته اسـتـجـابـة 
(الـزمان) امس حتت
عــــنـــوان (الى وزيـــر
الــتـــعــلــيـم الــعــالي
والـبـحث الـعـلمي..
افــــتـح ابــــوابك لي نبيل كاظم

عبد الصاحب
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ــنـافــذ احلــدوديـة احــبــطت هــيـئــة ا
محاولة تهريب 14 مليون كمامة في
ـحـافـظة مـيـناء أم قـصـر الـشمـالي 
الــبـصــرة.وذكـرت الــهـيــئـة في بــيـان
(الـزمــان) امس ان (مالكـات الــهـيـئـة
نفذ ميـناء ام قصر الـشمالي تمكن
من ضـبط حاويـة حتـتـوي على 700
كارتـون من الـكمـامـات الطـبـية بـعدد
 14مــلـيــون كــمـامــة لم يــصـرح بــهـا

لـغـرض تـهـريـبـهـا)¨ واضاف انه (
ضبوطات تنظيم محضر اصولي با
لـغـرض عـرضـهـا أمـام أنـظار قـاضي
التحقيق اخملتص التخاذ اإلجراءات
الــقـانــونـيـة الـالزمـة). فــيـمـا كــشـفت
دائرة الـتحـقيقـات في هيـئة الـنزاهة
عن ضـــبط مـــتــهـــمـــ مـــتــلـــبـــســ
شهود في مها الرشا بـاجلرم ا بتسلـُّ
مـديـريــتي الـضـريـبــة والـشـهـداء في
محـافظتي الـديوانـية واألنـبار. وقال
بـــيـــان تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان
(مالكات شعبتي التـحقيق والتحري
ـــكــتب والـــضـــبط الــقـــضـــائي في ا
تــمــكـــنت من ضــبط مــديــر ضــريــبــة
الــديـوانـيــة وكـال مــتـلـبّــسـاً بــتـسـلُّم

الــرشـا لـقــاء تـســيـيـر مــعـامــلـة أحـد
) مـــشـــيــرا الـى (ضــبط ـــراجـــعــ ا
موظَّف في مديـرية الشهـداء باالنبار
أثناء تسـلُّمه مبلغ رشـا مُقابل تزويد
ُراجـعـ بـصـورةٍ عن أولـيات أحـد ا
مـعـامـلـة شـهـيـد). وضـبـطت الـدائـرة
مـــواد مــفـــقــودة وحـــاالت نــقص في
األســـمـــدة داخـل مـــعـــمل اإلســـمـــنت
والــشــركــة الــعــامـــة لــلــتــجــهــيــزات

الزراعية في محافظة بابل.
 qLŽ o¹d

واوضح البيان ان (فريق عمل مكتب
حتـقيـق بابل الـتـابع لـلـهيـئـة انـتقل
إلى معـمل إسمـنت بابل وتـمكن بـعد
الـبـحـث والـتـحـري من الــعـثـور عـلى
سـالسل الــنـــاقل الـــدلـــوي الـــشــريط
ـبلغ 200 النـاقل الـتي  شراؤهـا 
ملـيون ديـنار مُـخبـأة ومدفـونة حتت
أتالل الـسـكـراب واألتـربـة) وأضـاف
إن (الـفـريق قـام بـتـتـبع آثـار إطارات
عـمل لـلـوصـول لـتلك الـعجـالت في ا
ــواد من خالل االسـتــعـانــة بـآلــيـة ا
ومـجـمـوعـة من الـعُـمـال  حـيث عـثـر
 147ســلـســلـة نــاقـلــة) مـشــيـرا الى
ــضــبــوطـة ــواد ا (الــتــحــفظ عــلـى ا

ــعـــمل ومــســؤول وإشـــعــار مُــديـــر ا
اخملازن بـعدم الـتصـرف بهـا) مؤكدا
ان (فـريـق الـعــمل ذاته  ضــبط أمـ
مـخـزن الشـركـة الـعـامـة للـتـجـهـيزات
الزراعية في بـابل عد مالحظة وجود
ـوجـودة نـقص في كـمــيـة األسـمـدة ا
داخل اخملازن) الفتـا الى انه (و بعد
ُـطابـقـة عـلى مـا مـوجود من إجـراء ا
ــصــروف مــنــهـا اتــضح أســمــدة وا
حدوث نـقص في مـادة األسمـدة نوع
داب بـــأكـــثـــر من 43 طـــنـــا وضـــبط
بـطاقـات مخـزنـية خـاصـة بالـتـجهـيز
والتحـرز على اخملزن وغـلقه) وتابع
الــبــيــان انه ( تــنــظــيـم مــحــضـري
ضــبط أصــولــيــ في الــعــمــلــيــتـ

ُـتـهم في القـضـية وعـرضهـمـا رفقـة ا
الــثــانــيــة عـــلى قــاضي الـــتــحــقــيق
ُختـص بالنـظر في قـضايا الـنزاهة ا
ُتهم على باحللة الذي قـرر توقيف ا

ذمة التحقيق).
كـمـا اشـرت الـدائـرة عـمـلـيـات تالعب
وتزويـر في تـخـصيص 1288 قطـعة
أرض لشـريحـتي الشـهداء واجلرحى

في محافظة ذي قار. 
ة الضبط التي وذكر البيـان ان (عمليـَّ

نـفـذتــهـا مالكـات مــكـتب حتـقـيق ذي
قـار أفـادت بـأن الـفـريق الـذي انتـقل
إلى مـديرتي شـهـداء ذي قار وبـلـدية
الــنــاصــريــة قــام بــضــبط األولــيـات
اخلــاصــة ومـخــاطــبـات تــخــصـيص
1288 قــــطـــعــــة أرض لــــلــــشــــهـــداء
واجلرحى) مـوضحـا (وجود تالعب
وتــزويــر في عــمــلـيــة الــتــخــصـيص
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ألـقى جــهـاز األمـن الـوطــني الـقــبض عـلى
انـتـحـاري يـروم تـفـجـيـر نـفـسه في بـغـداد
عقب تفكيك شـبكة داعشيـة وفق معلومات

استخباراتية دقيقة .
وأفـاد اجلــهـاز فـي بـيــان تـلــقـته (الــزمـان)
امس بأن (قـطعـاتها فـي محافـظتي صالح
الـدين وديـالى تـمـكـنت من تـفـكـيك مـفـرزة
ا يـسـمى بـقـاطع ديالى إرهـابيـة تـنـتمـي 
وإلقاء القبض على أفـرادها األربعة بينهم
انـتـحـاري كـان يـروم تـفـجـيـر نـفـسه وسط
واطـنـ ببـغـداد فضالً عن الـقـبض على ا
) مشيرا الى ان فرزة وناقل وجُنديّ آمر ا
(العـمـلـية جـاءت (نـتـيجـة لـتـكثـيف اجلـهد
قاطعة االستخباري واسـتمرار اجلهـاز 
علومات مع األجهزة األخرى) مؤكدا ان ا
(االنتحاري اعترف إنه يعمل بصفة جندي
ـفــرزة الـعـسـكـريـة بـرفـقـة انـغـمـاسي في ا
اثنـ آخـرين همـا أبـو مر وأبـو حسن)
مشـيـراً إلى أنه (نقل من ديـالى إلى بـغداد
لتنفيذ العملية االنتحارية قبل اعتقاله في

ضافات من قبل اجلهاز).  أحد ا
WHÝU½ …u³Ž

ـتـفـجـرات  من وتـمـكن خـبـراء مـكـافـحـة ا
معاجلة عبوة نـاسفة محلـية الصنع  بعد
ورود نـداء يـفـيـد بـوجـود جـسم غـريب في

نصور.  نطقة ا حي االندلس 
والقت وكالة االستخبارات التابعة لوزارة
الداخـليـة  القـبض على خـمسـة ارهابـي
من بينهم أمـرأة ينتمـون لعصابات داعش
بعـملـية أمـنـية في كـركوك.وذكـرت الوكـالة
ـــتــابـــعــة في بـــيــان امس انـه (من خالل ا
ـســؤولـيـة تــمـكـنت ـســتـمـرة لــقـواطع ا ا
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ـــديـــريــة ـــتــمـــثـــلــة  مـــفـــارز الــوكـــالـــة ا
استخبـارات كركوك من القـاء القبض على
ناطق خمسة ارهـابي من بينـهم امرأة 
متفرقة من مـحافظة كركـوك مطلوب وفق
ــادة  4/ ارهـــاب النـــتـــمـــائـــهم احـــكـــام ا
لـعــصـابــات داعش االرهـابــيـة).  واعــلـنت
مــديـريــة االســتـخــبــارات الــعـســكــريـة عن
اعـتــقـال احــد عـنـاصــر مـا يــسـمى بــفـرقـة
ـحـافـظـة الـفـرقـان االرهـابـيـة في تـلـعـفـر 
نينوى). في غـضون ذلك  اعتقـلت مديرية
مكافـحة إجرام بـغداد متـهم اثـن قاما

بــــقـــتل والــــدهـــمــــا ودفـــنـه بـــالــــقـــرب من
ــديــريـــة في بـــيــان تــلـــقــته داره.وقــالـت ا
(الـزمـان) امس ان (عـمـلــيـة إلـقـاء الـقـبض
جـاءت بعـد تـوفـر مـعلـومـات بـشـأن حادث
قـتل غـربي بـغـداد  عـلى الـفـور تـشـكـيل
فريقا للعمل اخملتص من مكتب ابي غريب
ــكــافـــحــة اإلجــرام واالنــتـــقــال الى مــحل
ــبـاشــرة بــالـبــحث والـتــحـري احلـادث وا
ـعـلـومات الـتي اثـمرت بـالـتوصل وجمع ا
الى جـثــة اجملـنى عــلـيه والـعــثـور عـلــيـهـا
زارع وبـعد التـحقيق مدفونـة في إحدى ا

تهما).  تهم اعترفا بجر مع ا
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وفي ديالى  فككت شرطة احملـافظة شبكة
واد اخملدرة. لتعاطي وترويج ا

ـديـريـة في بـيان تـلـقـته (الـزمان) وذكرت ا
امس إن (قوة مشـتركـة من الشـرطة وقسم
ـؤثــرات الــعــقــلــيـة  شــؤون اخملــدرات وا
تمكـنت من إلقاء الـقبض على شـبكة تضم
ــــتــــهـــمــــ بـــتــــعـــاطـي وتـــرويج 10من ا
اخملـدرات).  واعادت الـشـرطـة اجملـتـمـعـية
حـافظة فتـاة بعـمر 15 عامـا الى ذويهـا 
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الـالجئـ وطـالـبي الـلـجـوء) واضاف
ان (جـــــابــــرو قـــــدمت خالل الـــــلــــقــــاء
مـجموعة من الطلـبات التي من شأنها
عـيـشي ـسـتـوى ا ان تـسـهم فـي رفع ا
لـــهـم إلى حـــ الـــنـــظـــر في طـــلـــبــات
جلـوئهم او عودتـهم بشكل طوعي الى

الــعــراق) مـشــيـرا الى انــهـا (نــاقـشت
مــســألــة اســتـحــصــال مــوافــقـة وزارة
الــعـمل األردنـيـة عـلى إعـطـاء تـصـريح
وجـبه عمـل  فرد من الـعائـلة يـخـول 
الـواحـدة ليـكون مـعـيال لهـا في توفـير
مـــــورد رزق إضـــــافـــــةً الـى مـــــراعــــاة
لف طـالبي اللجوء اجلـانب اإلنساني 
الـعـراقيـ واحلـرص علـى عدم إبـعاد
أي الجـئ حــاصل عــلى إعــادة تــوطـ
فـي دولــة أخـرى الـى حــ سـفــره إلى

ملكة).  خارج ا
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واشـارت جـابرو  بـحـسب البـيان الى
انـه ( االتـفـاق عـلى اسـتـمـرار اجراء
ـسودة اتـفاقـية ـبـاحثـات للـخروج  ا
ـرتــقب تــوقـيــعـهــا بـ نــهــائـيــة من ا
الـبـلدين تـتضـمن مسـاعدة الـعراقـي
وبــضـمـنـهم الــكـفـاءات والالجـئـ في
األردن) مــؤكــدة عــلى (عــمق الــعـالقـة
والــروابـط الــتــاريــخــيــة بــ الــعـراق
واألردن الـــتـي حتــتـم عــلـى الـــبــلـــدين
ــسـانــدة لــلـطــبــقـات تــقــد الــدعم وا
ـعـدمـة بـعـد تـشـخـيـصـهـا الــفـقـيـرة وا
ـــــــيـــــــدانـــــــيــــــة خـالل الـــــــزيـــــــارات ا
واالسـتقـصائـية والعـمل على الـتعاون
ــشـتــرك عــلى الــصــعـد والــتــنــســيق ا
كـــافـــة) ودعت جـــابـــرو الى (ضــرورة
ايـجاد حـلول ناجـعة لـلطلـبة الـراغب
ـملكة بـاالستمـرار في الدراسة داخل ا
ـوافـقـة على تـسـجـيلـهم والـبدء في وا
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ــهـجـرين  بــحـثت وزيــرة الـهــجـرة وا
ايـفان فـائق جابرو مـع وزير الداخـلية
ــبـيــضـ األردنـي سـمــيـر ابــراهـيم ا

غترب العراقي في االردن أوضاع ا
والسـيـمـا الـطـبـقـات الـفـقـيـرة وطالـبي

اللجوء.
وقـال بـيـان امـس ان (اجلـانـبـ بـحـثا
سـبل تـطـويـر الـعالقـات الـثـنـائـيـة ب
الــبــلــدين ومــلف اوضــاع الــعــراقــيـ
ـــمـــلـــكــة ـــوجـــوديـن عــلـى اراضي ا ا
االردنـية والسيما الطبقات الفقيرة من

الــدراسـة في الـعــام الـدراسي اجلـديـد
مـن دون االشـتـراط في احلـصـول عـلى

االقامة). 
ـرافق لها كـما الـتقت جـابرو والـوفد ا
ـثلي اجلالـية العـراقية من بـعدد من 
الـكفاءات واساتذة اجلامعات وروساء
ــســيـحــيـ الــطــوائف الـديــنــيـة من ا
ندائ وعدداً من الطلبة والـصابئة ا
شاكل التي تواجههم.  هناك لبحث ا

o¹d  qOJAð
واكــدت جــابـرو خالل الــلـقــاء (اصـدار
ــهـــمــة الــتي عـــدد من الــتـــوصــيــات ا
سـتـرفع إلى رئـيس الـوزراء  تـتـضمن
إرسـال وتـشـكيل فـريق مـتـخصص من
وزارتـي الهـجرة والـداخلـية واجلـهات
ـعنية االخـرى لتسهـيل مهمة اصدار ا
ستـمسكات وحل وجتـديد الوثـائق وا
ــلف الى ــتــعـلــقــة بــهـذا ا ــشــاكل ا ا
جـانـب تـشكـيـل جلنـة اخـرى مع وزارة
الــصـحـة لـغـرض تـسـجـيل الـعـراقـيـ
ــــزمــــنــــة ــــصــــابــــ بــــاالمــــراض ا ا
ــســاعــدات والــســرطــانــيــة وتــقــد ا

العاجلة لهم). 
فـيما طالبت منظمـة تطلق على نفسها
ســيف ذي تـشـيـلـدرن غـيـر احلـكـومـيـة
,الــعــراق والـدول الــغـربــيـة بــتـكــثـيف
جــهــودهــا إلعــادة مـواطــنــيــهــا الـذين
يــقـيـمــون في مـخـيـمــات الالجـئـ في

والسيما االطفال. سوريا
ــنــظــمــة فـي بــيــان تــابــعــته وقـــالت ا

(الـــزمـــان) امـس ان (نـــحــو 27  الـــفـــا
و500 طــــفل ال يـــزالــــون يـــنـــتـــظـــرون

إعادتهم مع ذويهم).  
ـنظـمـة تدعـو كل الدول واضـاف انه (ا
الــتي لـديـهـا مـواطــنـون في اخملـيـمـات
الـى تكثيف جهودها من أجل عودتهم
مـع وضـع مـــــلحّ خـــــاص لـــــلـــــحـــــاالت
الــطـبـيـة) الفـتـا الى أن (وبـاء كـورونـا
أدى الـى إبــطـــاء عــمـــلــيـــات اإلعــادة)
واوضـح الـبـيــان ان (مـئـتـي طـفل فـقط
كـانـوا عـالقـ في شـمال شـرق سـوريا
عــادوا الـى بـلــدانــهم األم خـالل الــعـام
ــــاضي  مـــقـــابل 685 خـالل الـــعـــام ا

 .(2019
ــتــحــدة قــد حــذرت من وكـــانت اال ا
تدهور الوضع االمني في مخيم الهول
ـكـتظ بالالجـئ الفـتة الى مـقتل 12 ا
ســـوريــا وعــراقــيــا خالل االســبــوعــ
األولـ من هـذا الـعام. ويـقـيم عـشرات
آالف االجــانب بــيــنـهم عــراقــيـون في
مـخـيـمـات بـشـمـال شـرق سـوريـا الـذي
يـسـيـطـر عـليه االكـراد بـعـدمـا فروا من
ــعـارك الــتي أدت الى إسـقــاط خالفـة ا

داعش عام 2019. 
وثـمـة أطـفـال بـ هـؤالء.ويُـتهـم بعض
الـالجــئــ في اخملــيــمــات بــأن صالت
تـربطهم بتنـظيم داعش الذي استقطب
أجـــانب فـي صــفـــوفه وســـيـــطـــر عــلى
مـساحات شاسعـة من العراق وسوريا

خالل العام 2014.
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تمثلت بإدخال أسـماء وهمية بأعداد
كبـيرة ضمن تـلك القـوائم) مبـينا ان
(بلـدية الـنـاصريـة قامت بـتخـصيص
قـطع األراضي ألشـخـاص بدون وجه
حق وبـشـكل مـخـالف لـلـقـانـون بـعـد
ـرسـلة قـيامـهـا بـالـتالعب بـالقـوائم ا
من قــــبل مــــديــــريــــة الــــشـــهــــداء في
احملـــافــظــة) مـــشــيــرا الى (تـــنــظــيم

محضر ضبط أصولي بالعملية التي
ـرة قــضــائــيــة ــوجب مــذكـَّ نــفـــذت 
وعـــرضه عــــلى قـــــاضي مـــحــــكـــمـــة
الــتــحــقــيق اخملــتــصـة بــالــنــظـر في
قضايا النزاهة في ذي قار الذي قرر
إصـدار أمـر قــبضٍ بـحق 4 مـتـهـم
ـــادَّة 298 و289 من وفق أحـــكـــام ا

قانون العقوبات).

ذي قار هربت من بـيتـها بسـبب التـعنيف
فرط.  اللفظي واجلسدي ا

واشـارت الــشـرطــة في بــيـان امس الى ان
(العملية تمت أثر وصول نداء من سيطرة
احملافظة الرئـيسة الى الشرطـة اجملتمعية
تـفــيـد بـوجــود فـتـاة بــقـربـهم  الــتـحـفظ
علـيهـا بسـبب قدومـها من مـحافـظة أخرى

بدون عائلتها).
واضــاف ان (اجملــتــمــعـيــة تــوجــهت عــلى
الـفــور الى مــكـان الــفـتــاة لــلـوقــوف عـلى
أسـبـاب هـروبـهـا وتـقد الـدعـم النـفـسي
ـعـنـوي لـهـا واالتـصـال بـذويـهـا بـغـيـة وا
تـــســـلــيـــمـــهــا لـــهم) وتـــابع انـه ( اخــذ
الــتــعـــهــدات اخلــطــيــة مـن ذويــهــا بــعــدم
تـعـنـيـفــهـا مـسـتـقـبال وســتـنـظم الـشـرطـة
اجملــتــمــعــيــة زيــارات دوريــة حملل إقــامــة
الـفـتــاة لـلـوقـوف عــلى أحـوالـهــا وطـريـقـة

التعامل معها). 
كـمـا الــقت الـقـوات االمــنـيـة الــقـبض عـلى
ـواطـنــ بـتـعـيــيـنـهم في مـحـتــال يـوهم ا

دوائر الدولة. 
وقـــال بــــيـــان امس ان (بــــنـــاءً عـــلى ورود
معـلومـات استـخبـاراتيـة دقيـقة من مـكتب
امن رئيس احلكومة وبالتنسيق مع جهاز
ــواطـنـ االمن الـوطــني وقـيــام عـدد من ا
بتقد شكاوى على شخص  ينتحل صفة
مـــوظف فـي مـــكـــتب رئـــيس الـــوزراء قـــام
الك الدائم في بإيـهامـهم بـالتـعيـ عـلى ا
دوائر الـدولة مـقابل مـبـالغ مالـية مـعيـنة)
واضـــاف ان (قـــوة من اجلــــهـــاز في بـــابل
تهم  م. ح. تمكنت من القاء القبض على ا
س وفق أوامــر قــضــائــيــة لــيــنــال جــزاءه

العادل).
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كـلنـا نـتـسـائل وأحـيـانـا تـصيـبـنـا الـدهـشـة عـند سـمـاعـنـا كـلـمـات الرفض
قرب ونكران اجلميل من اآلخـرين  وقد يكونون هـؤالء االشخاص من ا
ـواقف التي مرت به حـينهـا ينتـابه شعور اليك وكثـير  منـا يحتـفظ بتلك ا
ن يسـتـحقه  أن تـعـاملـنا غريب وهـو أن فـعل اخليـر يجـب أن اليقـدم اال 
ورعايـتنـا للـغـير النـنـــــتـظر مـنه سـوى كلـمات الـتـقديـر واالحتـرام والثـناء

الغير . 
لـكن نـكـران اجلـمـيل حـاضـر دائـمـا في تـصـرفـات الكـثـيـرين ويـضـاف له
ــألــوف أي ان االنــســان يــجب ان الــتــعــامل غــيــر الالئـق واخلــروج من ا

يتعامل بطيب أصله مع األشخاص حوله .
ـواقف في العـمل بل يذهب بـعيدا الى أن نكران اجلـميل اليـقتصـر على ا
واقف العـائلية الـتي حتدث ب احلـ واآلخر  فهي دائـما تبـدأ بسيطه ا
رور األيام وتبقى عالقة في األذهان مرة جترح وأخرى تشعرك ثم تكبر 
تاز بأنانيته ودائما تراه يأخذ وال يريد قابل  الذي  بخذالن الشخص ا
ـرور األيـام يفـقـد أحـترامـه من األخرين ويـصـبح شـخص غـير العـطـاء و
مرغـوب فيه ويـحاول قـدر أستـطاعتـه أن يشوه صـورتك أمـام أمثالـه فمرة

يفشل وفي اخرى يصيب . 
أن مـعـظم األشـخـاص نـاكـري اجلـمـيـل  لـيس لـديـهم الـقـدرة عـلى تـقـد
ن حولهم جراء أي عمل أو مساعدة تقدم اليهم كونهم أناس غير الشكر 
متـصاحلـ حتى مع أنـفسـهم  لذا عـليـنا أن نـضع خطـوط بيـننـا وبيـنهم
رور سـتطـاع حـتى وان كانـوا مقـربـ لنـا  و ونخـتصـر الـتعـامل قـدر ا
األيام سـوف يـواجهـون مـطبـات كـثيـرة في حـياتـهم ويـخسـرون جـميع من

حولهم .
عروف ليس من األمـور اجلديدة فقـد وصفه العرب أن نكران اجلمـيل أوا
عروف ـتلك هـذه النـفس ا سابقـا   بأنه دلـيل على خـسة الـنفس  فمن 
لديه ضائع  والشكر عنده مهجور  والوفاء عنده مفقود وقد ذكرهم الله
تبارك وتعالى في كتـابه الكر  يعرفـون نعمة الله ولـكن ينكرونها  ومن
ينكر جـميل االنسـان سينكـر نعم الله عـليه  وأن هذا التـصرف هو أسوأ

أخالق االنسان . 
لذا فأن االنسان يجب أن يحـظى باالحتران والتقـدير والشكر على أبسط
قدوره واقف من بـعض احمليـط به  وفي نـفس الوقت فـأن االنسـان  ا
أن يكسب قلوب الكثيرين بكلمة شكر بسيطة كونها لها تأثير مباشر على
النـفس وفي الوقت نـفسه تـكـون حافـزا لتـقد اخلـير عـلى مدى أبـعد من

ذلك .
ويرى بـعض ذو االخـتـصاص أن هـذه الـطبـاع تـعـود لشـخـصيـة االنـسان
وتلعب الوراثة دور كبير فيه ومؤثر فنرى الكثيرين يحملون صفات وراثيه
تكون مؤثـرة تأثيـرا مباشـرا في سلوكيـاتهم وحيـاتهم  وهنـاك العديد من
ناكري اجلمـيل يرى أن تقـد الشكـر والثناء واالعـتراف بهـما يقلالن من

رء لذاته ويجعالنه ضعيفا . قيمة ا
أن للـتنـشـئة االجـتـماعـية دور كـبـير كـونهـا تـعلم أسـاسـيات الـتواصل مع
ـاذج حـيـة في األسـرة الـتي تـمـتلك اجملـتمـع وفي الـوقت نـفسـه تعـطـيـنـا 
ـهـارات كي يــقـلـدهــا من خالل سـمـاعـه عـبـارات حتث عــلى عـدم تـقـد ا
ـرء عـلى أن يـكـــــون الشـكـر او عـدمه . إن الـتـنشـئـة االجـتـماعـيـة حتث ا
قـويـا وصــلـبـا مـن خالل عـدم قـول كــلـمـة “شـكـرا ”أو أي عـبـارة تــقـديـر

لآلخــــرين .  
أن اجلـميل ونـكـرانه سـلـوك بـشـري يـتواجـد في كل اجملـتـمـعـات ونـعـيشه
بشكـل يومي  وأن االنسـان السـوي وذو االخالق احلمـيدة مـهمـا تعرض
للجحود فأنه يستمر بالعطـاء وبفعل اخلير دائما مهما تعرض ألي موقف
فـيه نـكـران للـجـمـيل وفي نـفـس الوقـت يتـنـاسى أي مـوقف سـلـبي حـصل

بحقه .
يـز في التأثير على السلوك  ونرى أن للبيئة احمليطـة بالفرد دور كبير و
 وكـمــا قـال الــعالمــة الـعــربي ابن خــلـدون  : أن (االنــسـان ابـن بـيــئـته)
ـتــجـذرة فــيـهـا  ـت وتـرعـرعـت وتـغــــــــــذت مـن أصـوله ا وسـلــوكـيـاته 
واكــتــسب مــنــهــا صـــفــات انــعــكــست عــلى ســلـــوكه في الــتــعــامل وهــذا
مـانالحـــــــــظه فـي الـتـصـرفـات واالخـالق وردود االفـعـال ومـنــهـا تـقـديـر

اآلخرين . 
ـمارسـات احليـاتـية مـثل الـشخـصـية الـنـاكرة وسـواها أن السـلـوكيـات وا

مكتسبة من البيئة .
وتــشـــيــر بـــعض الـــدراســات الـى أن عــدم شـــكــر
ــســاعــدة  له الــشــخـــــــص اآلخــر الــذي قــدم ا
انــعـــكــاس ســـلــبي  فـــيــــــــصـــبح لـــديه رد فــعل
ساعدة الى معاكس وتتـغير أفـعاله أجتاه تقـد ا

اآلخرين .
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ــثــنـى أحــمـد افــتــتح مــحــافظ ا
عـاجلة مـنفي مـشـروع محـطـة ا
ـركــزيـة في قـضــاء الـرمــيـثـة  ا
وهـــو مـن  مـــشــــاريع تـــنــــمـــيـــة
ـهمـة الـتي ستـساهم األقـاليم  ا

ياه الثقيلة  . في معاجلة ا
ــــشـــروع وقـــال احملــــافظ  ان (ا
ـــشـــروع الـــذي يـــعـــد  مــــكـــمال 
اجملــــاري في الــــقــــضـــاء تــــصل
طاقته  إلى 25 الف متـر مكعب
يـومــيـا  و صــمم خلـدمــة نـحـو
100 الـف مــــواطن   وبــــفــــتــــرة
زمــنـــيــة تـــصل إلى  50عـــامــا)

ـشروع سـيساهم واضاف ان (ا
ـــيــاه الــثــقــيــلــة في مــعــاجلــة ا
وجــعـــلـــهــا  صـــاحلــة لـــلـــســقي
الـزراعـي مـا يُــســهم في تــقــلـيل
ائـية في ـوارد ا الضـغط على ا
احملــــافـــظـــة فـــضـالً عن انـــتـــاج
االسـمــدة الـعــضـويــة وحتـسـ

الواقع اخلدمي). 
وبـــ جــودة أن (الـــشـــــــــــركــة
ــنــــــــــفــذة قــامت بـــــــتــدريب ا
كــــوادر مـن مـــديــــريــــة اجملـــاري
ـــشـــــــــــروع لـــلـــعــــــــــــمل في ا
ــواصـــفــات الــذي صـــمم وفـق ا

ية). العا

UI¡∫ وزيرة الهجرة تبحث اوضاع العراقي في االردن خالل لقائها وزير الداخلية

∫j³{
الصناديق

ضبوطة في ا
يناء ا

-1-
واالخـطـاء القـاتـلة بل اخلـطـايا فـارقـات الرهـيـبة  لو أردنـا ان نـكتب عـن ا
كن الدفاع عـنها بحال من االحـوال وجنمعها في مـلفات خاصة التي ال 
عما تَكَـبَدّهُ الوطن احلبـيب مِنْ خسائر فـادحة في ثروته الوطـنية ألضافت

لفات قضايا جديدة مذهلة لم تشهدها الدُولُ مِنْ قبل  هذه ا
ولم تشم مِثْلَ رائِحتها على االطالق ...!!

-2-
استـمـعت الى الـدكـتورة سـمـيـسم  وهي تـخبـر وبـضـرس قاطع إنّ 400
ركـزي العـراقي في (بـغداد) ملـيـار دينـار عراقـي تَمَّ حتويـلهـا من الـبنـك ا

وصل) قَبْلَ سقوطها بيد داعش بيوم فقط . ركزي في (ا الى البنك ا
أكانت تلك القضية مجرد صدفة ?

والسؤال اآلن :
هل سمعتم أنَّ حتقيقاً نزيهاً دقيقاً قد َتمَّ اجراؤه حول هذه القضية ?

اذا لم تُنْشر ? فانْ كان قد تَمَّ فما هي نتائجه ? و
وكيف يتم السـكوت عَنْ مثل هذا الـتحويل الذي اصـبح حوالة للـداعشي

األوغاد ..!! ?
اال يدل ذلك على خيط موصول ب احملولِ واحملوَّلِ اليهم ?

-3-
الـية واالزمة اخلانقة الـتي يعيشهـا العراق ليست اال انّ تدهور االحوال ا

ارساتٍ واجراءاتٍ لم يُرَدْ بها صالح البالد والعباد  نتيجة جلملةِ 
-4-

اننا على يق أنَّ تتبعَ الزُمَرِ التي استغلت مواقعها الرسمية وعملت بِكُلّ
فـسدين واالرهابيـ ومحاسـبتها ما أُوتِيَت من قوة لـصالح الفـاسدين وا
ردودات مالـية كبرى تنقذ كن أنْ يعود  قضائيا بشكل حـازم وحاسم 
البلد من أزمته الـراهنة واذا لم تنقـذه بشكل كامل فـانها بالتـاكيد تخفف

عنه االعباء الى حدٍّ بعيد فلماذا ترك احلبل على الغارب ?
-5-

واستمعنا الى من يقول :
لك وثـيـقة صـادرة من احدى الـوزارات الـعراقـية جـاء فـيهـا ان كلـفة انه 
التـوالـيت (مـتـر × مـتر ) هي 116 الف دوالر  وهذا الـرقم لـيس مـبـالـغاً
فيـها فـقط بل هـو عنـوان كبـير لـلـنهب الـصريح واالسـتـحواذ الـفظـيع على

ال العام بعمليات سرقة مكشوفة ال تغطّى باي غطاء ... ا
فسدين . فالى متى يبقى التهاون والتسويف في محاسبة ا

-6-
وكل ذلك هو غيض من فيض  واالّ فـانّ قضايا االخـتالس والنهب ال تعد

وال حتصى ويشعر اخملتلسون بكامل االطمئنان الن
لهم من يحميهم من العدالة... 

ولكنْ من يحميهم من عدالة السماء ?
ومن يـحـمــيـهم من غــضـبـة الــشـعب الــذي لم يـعـد

زيد ? قادراً على حتمّل ا
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بـعـقـال او جـبـة او افـنـديـة أو بـشورت
قصير أو نقاب .

نـــعم فـي داخــلـــهم يـــعـــيش الـــتــبـــاين
ويـنظرون الينا بأبتسامات ماكرة على
انـنا اصـدقائهم وهم يـعلمـون جيدا أن
الـصـداقـة لن تـكـون واجـبـة وحـقـيـقـيـة
ـلك  500 مــلــيـون دوالر بــ انـسـان 
ـلك ثـمن جـهاز تـكـيـيف يـقيه وآخـر ال
لـهــيب تـمـوز واليـسـتـطـيع ان يـشـتـري
البـــنه قـــمـــيــصـــا مـن قــمـــصـــان نــادي
بــرشــلـونه يــحــمل الـرقـم عـشــرة الـذي
ـفـارقـة ب فالن يـحـمـله مـيسي. تـلك ا
ــــســـؤول ورجـل االعـــمـــال الــــثـــري وا
ـــلك والـــنـــائب والـــشـــيخ واالمـــيـــر وا
وظف وعامل اني  وب الفقير ا البر
يـناء واطفال االجـور اليوميـة وعتال ا
ـناديل الـصحـية في تـقاطع الـطرقات ا
هـي من تـبــقي اسـتــعـادة غــضب ثـورة
ســــبــــارتــــكــــوس وزنــــوج الــــبــــصــــرة
ا تنـفجر فـيها والـقرامطـة قائمـة ـ ور
حـوصـلة الـتأريـخ وحتدث فـوضى تلك
الـــعـــبــارة الـــتي اشـــعـــلـــتــهـــا كـــلـــمــة
ســبـارتــكــوس الـرومــاني ذات يـوم :لن
نـــكــون ســـائــسي خـــيــول لــوجـــوهــكم
الـكئيبة يا سنتورات روما .وكما قالها
ـفوض االمس :حتت تـومـان البـصري 

لسنا عبيدكم ايها التيوس.!
o½Q²  bOÝ

ــتـأنق ارتــبـاك الــعالقــة بـ الــســيـد ا
الـذي يقـول لشعـبه عبر شـاشة التـلفاز
ان الـبـدلة الـتي يرتـديـها االن ثـمنـها 3
االف دوالر كما فعلها أحد النواب ذات
يـــوم فـي لـــقـــاء رمـــضـــاني في احـــدى
الــقـنـوات   وبـ مـواطن هـده اجلـوع
والــبـطـالــة ويـشـتـري بــدلـته من بـاالت

ســــوق قـــريـب من نـــصـب احلـــريـــة 
تـفــجـيـره بـانـتـحـاريـ ارهـابـيـ قـبل
اســبــوعــ  وتــلك مــفــارقــة ان تــبــاع
الـلـكـنـات قريـبـا من الـنـصب الذي اراد
فـيه جـواد سـلـيـم أن يقـول لـلـشـعب ان
الـــثــورة تـــقـــتل اجلــوع قـــبل اي شيء

اخر.
هــذا االرتـــبــاك يــضــعـــنــا عــنــد حــدود
اســتـعــادة شـكـل الـربــيع الـعــربي مـرة
اخــرى  الــذي يـبــدو انه لــيس ربـيــعـا

لـلـجيـاع بـالرغم من ازالـة دكـتاتـوريات
عـتـيـدة بل هـو ربـيـع النـعـاش طـفـيـل
جـدد وتـكفـيرين قـسـاة وجهـلة كـما في

داعش والقاعدة وغيرها .
تـلك االستـعادة حتـتاج الى فـقه وثورة
فــكــريــة وديــالـكــتــيك يــعــيــد لــلـتــأريخ
صـيـرورة اخـرى مـسـتـفـيـدين من فـشل
الــثــورة الــبــلــشـفــيــة االولى في 1905
.ولــكــنـهـم اسـتــفــادوا مـنــهــا في ثـورة

اكتوبر 2017.
واي كـانت نتائج ثورة اكـتوبر إال انها
درس أليـــــقــــاظ الــــوعـي واعــــادة تــــلك
الـنـغـمـة الـسـحـريـة الـثـائرة فـي صوت

ناي تومان البصري .
 U¹d – W¹«Ë—

يـقـول بورخـيس :رواية الـذكريـات البد
ان تكون مثيرة في كل األحوال .

وحـــتى تــروي عـــلــيك أن جتـــد مــدخال
ــقــدمــة الــروايـة  بــعــيــدا تــأتي الــيه 
عـندمـا كانت تسـكنك وجـوه السيـنما 
ــا يـكـون وجـه انـثى مــدخال لـهـا فــلـر
حــتى عــنــدمـا تــظــهــر في ذلك الــفــيـلم
عـاشـقة وتـمارس الـغرام مع اسـطوري

آخر يدعى آلن ديلون.
ولـــهــذا يــرقــد اآلن مـــدخال لــواحــد من
روايـات األمس الـتي لم تـكـتـمل بـسبب
دعـــوتك لـــلـــجـــنـــديـــة في حـــرب ظـــلت
لـسـنـوات ال تـأتي بـشـخـوص روايـتـهـا
غــيــر اؤلــئك الــذي يــركــبــون قــطــارات

النعوش الى السماء.
جتـمعـنا نحن ثالثـة معـلم في عـطلة
ـشـاهدة فـيـلم تقع اجلـمـعة وتـواعـدنا 
احـــداثه في الــريف الـــفــرنــسي اثــنــاء
ـيـة الثـانـية نـسـيت أسمه احلـرب الـعا
وابــطـاله ثالث من عـمــالـقـة الـســيـنـمـا
الــفــرنــســيــة وااليــطــالــيـة آلـن ديــلـون

وسيمون سونريه واورنيال موتي..
ألــهـبـنـا الــفـيـلم بــدهـشـة الــسـحـر بـ
ـمثـلة االيـطالـية مـوتي وسحر جـمال ا

ثل انـتجـته السـينـما ذكـورة اجـمل 
ـيـة الـفــرنـسي الن ديـلـون الـذي الــعـا
ـــــوضــــة يـــــوم اطـــــلق فـي اســـــواق ا
ــكــيــاج عـطــرا فــرنــسـيــا لــلــرجـال وا
بأسمه وكنت انا من ب الثالثة الذي
شــاهـدوا الــفـيــلم االقــرب الى بـاريس
واشـتـريته وفـاء لذكـرى مـعلـم كـانا
ــدرســة الـواقــعــة في مــعي فـي تــلك ا
قـلب االهـوار وأحدهـمـا يعـتـقد أن من
ـتـكررة في صـور يـوسف اجلمـيـلة وا
ثـلها في القرن كل قـرن  الن ديلون 
الـــعــشــرين مـع االخــتالف ان يــوسف
ــثال كـــان نـــبــيـــا وان ديــلـــون كـــان 
سـينمـائياً ثم تـوقف عن هذا التـشبيه
احــتــرامــا الى رأي اشــبـه بــالــفــتـوى
اطـلقه قار اجمللـس العاشوري الذي
كـان يـجيء كل عام لـيقـيم حزن مـحرم
ــعـلم عن في قــريـتــنـا عــنـدمــا سـأله ا

شرعية هذا التشبيه.
فــقـال الـشـيخ :هـذا الــتـشـبـيهُ حـرام ثم

حرام .
وبـالـرغم هذا ابـقـينـا اعـجابـنـا بجـمال
آلن ديـــلــون ورحــنـــا نــحــضـــرْ جــمــيع
افالمـه ومــنــهـا تــلـك الـتـي مــثـلــهــا مع
مثلـة النمساوية التي رومي شـنايدر ا
اقــامت مــعه عـالقـة عــاطــفــيــة طــويــلـة
مثلة كاترين دينوف وارسوال وكـذلك ا
انـدرسن في فيـلم الشـمس احلمراء مع
جــارلس بــرونــسن والن ديــلــون وهـذا
الـفـيلم شـاهـدناه اربع مـرات  ومازلت
احـن الى رؤيــاه واكـون ســعــيــدا حـ

انية. اصادفه معروضا في قناة ا
ذات يـوم سـجل فـي مـدرسـتـنـا تـلـمـيذا
اســمه ( إلــوين دلــول ) فـصــرنــا كـلــمـا
نـراه يركض وكان الـطفل ( أجلح املح
) نـصـيح عـلـيه بـسـبب الـقـرب الـلـفظي
مـثل الفرنسي : الن بـ اسمه واسم ا

ديلون شخبارك .
واسـتـمـرت تـلك الـتسـمـيـة تـمـشي معه

qNKN  b³Ž rOF½

دوسلدورف

في مـديـنـة الـبـصـرة  الـواقـعـة جـنوب
الــقــلب الــعــراقي في مــحــاذاة احلـدود
ــيـثــولــوجـيــة لـكــواكب عــطـار وزحل ا
ونــبــتــون  كـان يــعــيش زجني اتى به
ـكـان بـعـد ان اجــداده الـذين سـكـنــوا ا
اعـلنوا تـوبتهم عن ثورة اشـعلوها في
الـعصـر العـباسي الـثاني تـسمى ثورة
تأفـرقة مالمحه الـزجن  هذا الـزجني ا
فـي كل شيء عـدا روحه وشــرايـ دمه
حبـة ماء شط العرب  فـفيها يـسري 
وحــتى الـنـخـيل في الــتـنـومـة اليـطـرب

الى نغم ناي إال أنغام نايه .
كــان يـســمى تــومـان الــبـصــري  وهـو
ثـاني مسـمى أحبـبته وقـد التـصقت به
ــديـنــة لــقـبــا واألول كـان الــسـنــدبـاد ا
الـبـصـري .تومـان هـذا حل ضيـفـا على
شـارعـنا في الـناصـريـة في حفل خـتان
اتـى فيه مـعـزومـا لـواحـد من مـعارفه 
فــكــانت احلــفــلــة في الــشــارع  وكــنت
صـبــيـا وقـتـهـا حـ اسـحـرني الـعـزف
ورقـص الـــــرجـل الـــــذي الــــــتـــــصــــــقت
تعا دشـداشته بجـسده فبدى رقـصه 
وعـــجـــيـــزته خـــلــفـه تـــهــتـــز مـــثل ذيل
طـاووس كبير احلجم  وكان يعزف ما
يــخـتــاره هــو . وعـنــدمـا اصــر احـدهم
وكـان مفوض أمن ويخـشاه اجلالسون
أن يـعزف ما يـتمنـاه هو انفـجر تومان
في وجـهه قـائال : لـسـنـا عـبـيـدكم ايـها
الــتـــيــوس .مــرت احلــادثــة بــسالم ألن
ـفوض كان اميا ولم يفقه معنى كلمة ا
تـيـوس . أتـذكر هـذه احلـادثة وقـد كـثر
الـتيوس في حياتـنا  وبالرغم من اننا
احـــرار ابـــنـــاء احـــرار في ثـــقـــافـــتـــنــا
وســلــوكــنــا واحالمــنــا وتــظــاهــراتــنـا
وفـقرنا وخبزنا وعالقـاتنا الغرامية إال
انـــهم يـــصــرون عـــلى أن نــكـــون نــحن
الـــعـــبــيـــد ازاء هـــيـــاكــلـــهم الـــورقـــيــة
لــــشــــعـــــورهم أنــــهـم بــــثــــراء الــــراتب
واســـاطـــيل الـــســـيــارات والـــشـــركــات
نـاصب وتأسيس وشـراء العـقارات وا
ـــوالت وشــركـــات االنــتـــاج واالبــراج ا
الـعالية وشراء اللوحات الغالية الثمن
ــة وفـــســاتــ دور واالحـــجــار الــكـــر
عــروض االزيــاء والــســفـر الـى بـاريس
ورومــا وبــرلـ ولــنــدن مــتى شـاؤوا 

طــوال الـسـنــوات فـيـمــا ابـقـيــنـا نـحن
بحثنا عن اي فيلم جديد لنحضره .
اآلن وحـدي بـ الـثالث مـن يسـتـطـيع
ان يـرى بـاريس وقـتـمـا يـشاء وفي كل
مـرة اشتري الـعطر الـذي يحمل اسمه
ألشـم فيـه عـطـر االهوار وتـلـك الـصور
الـــتـي كـــانت تــــســـحـــرنــــا بـــاألمـــاني
لـلـوصـول الى بـاريـس يوم كـنـا نـعـلق
صـوره بـأنـاقـته اجلـذابـة عـلـى جدران
ـــعــلـــمــ الـــقـــصب في بـــيت ســـكن ا
واجـملها تلك الصور التي يبادل فيها
القبالت من الفم مع كلوديا كاردينالي
وكـــاتــرين ديـــنــوف ورومي شـــنــايــدر
واورنــيال مــيــنـوتي  فــكــنـا نــحــسـده
ونـخـبئ شهـيـتنـا لتـلك الـشفـاه االنثى
ثم نـعود الى حلفنا نختبئ بها ونحن

نتمنى باريس وليلها الساحر.
وهــكـذا عـاش الـنـجـم مـعـنـا في احالم
ـا هـذا ور لــيـالي االهـوار وعــطـرهـا 
ـغري في امـنيـة التـشبه به قد االسم ا

الزمـت الــــتـــلــــمــــيــــذ ( إلــــويـن دلـــول )
وعــرضــته الى مــوقف كــاد فـيـه يـرسب
فـي درس االسالمية عنـدما اتته درجته
صـــفــرا يــوم ذهـب اجلــبــايـش لــيــؤدي
امــتـحـان الـبـكـلـوريــا وبـسـبب ارتـبـاكه
كـــتب اســمه عــلـى الــورقــة الن ديــلــون

وليس الوين دلول ...
يــوم اعـلــنت الــنـتــائج ووجـدنــا الـوين
مـكمال باإلسـالمية بدرجـة صفر لـغيابه
.اقـسم لنا ( إلوين ) بـألف إمام وعلوية
وســيــد بــأنـه امــتــحن وكــانت اجــابــته
ـعلم الن له كـاملة.وقـتها تـبرع احد ا
ـديـر مـركـز تـصـحـيح الـدفـاتـر عالقــة 
االمــتــحــانـيــة ( الــكــونـتــرول ) فــرجـاه

التأكد من دفتر التلميذ.
علم وهو في الـيوم الثـاني جاء الينـا ا
يــكــاد يــنـفــجــر من الــضــحك وقــال :يـا
جـمـاعة الـوين درجته  98  بـاإلسالمـية
بـس هـو كـاتب اســمه عـلى الــدفـتـر الن

ديلون وليس إلوين دلول.

آلن ديلون وعطر األهوار

تومان البصري

تكمـلةً للحـديث ليلة الـثالثاء مع الدكتـور قاسم حس صـالح عبر الهـاتف وبحضور
اً وقبل األخ العـزيز األديب مهدي شـعالن ٠٠ سألني عن أفـضل شعراء الغـزل قد
أن أجـيـبه قـال من وجـهة نـظـري جـمـيل بـثـينـة فـهل حتـفظ له بـعـضـاً من شـعره في

بثينة أجبته نعم٠٠٠
خليليَ ماألقى من الوجد باطل
ا أخفى الغزاة شهيدُ ودمعي 

إذا قلتُ مابي يابثينة قاتلي 
من احلب قالت ثابت ويزيدُ

وإنْ قلتُ ردي بعض عقلي أعش به
مع الناس قالت ذاك منك بعيدُ
ا جئتُ طالباً فال أنا مردود 

والحبها فيما يبيد يبيدُ
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

وبعـد أن أكملتُ هذا سـألني ( شنو أخـبار النـجف شلونكم شـلون الوضع قلتُ له
تـظاهرين الكـاظمي سواهـا كمـرة وربيع أوال أجـهض إنتفـاضة تـشرين وقـدمَ قتلـة ا
ـتـقــاعـدين في وقـتــهـا احملـدد ووفـر ـوظـفــ وا لــلـمـحـاكــمـة ووزع الـرواتب عــلى ا
فـسدين وإرتقى بالتعليم ريح للمواطنـ وقضى على الفساد وا ساكـن والسكن ا ا
ـنـفـلت بـعد ـلـيشـيـات والـسالح ا والـصـحـة وجعل األعـمى بـصـيـراً وقـضى عـلى ا
شتـريدون من عنده الله يـساعده سوه الـلي ماسواه كل اللي سبـقوه وباإلضافة إلى
كل هـذا فـهو خـطـيب مـفوه سـيـقـضي على فـايـروس كـورونا بـآخـر خطـبـة٠٠٠٠ قال
رض وكورونا السياسة بروح أبوك خلي نترك حديث السياسة ألن تعبني كورونا ا

قلتُ وهو كذلك٠)
سألني هل حتفظ قصيدة السيد احلبوبي التي مطلعها :

فلما شربناها ودب ٠٠٠٠ قلتُ له هذه ألبي نؤاس وليس للسيد احلبوبي وقرأتها:
فلما شربناها ودبَ دبيبها 

إلى موضع األسرار قلتُ لها قفي 
مخافةَ أن يسطو عليَّ شُعاعُها

فيظهرُ ندماني على سريَ اخلفي 
٠٠٠٠ وهذه مـوجودة فـي خمـريات أبي نـؤاس ولـكن الدكـتور والـشـاعر أصـرا على
أنــهـا لـلــحـبــوبي فـسـكـتُ عـلى إعــتـبـار األغــلـبـيــة هي األصح وذكـرتُ لــهم كـيف أن

احلبوبي يصف اخلمرة وفعلها في الشارب وهو لم يذقها قط بهذه األبيات:
طرزَ خديك العذاران ٠٠٠ تطريزة الورد بريحانِ

خداك من وردٍ ومن نرجس ٠٠٠ قداك والقامة من بانِ
خفف طبعي شربها مثلما٠٠٠٠دبيبها ثَقَّلَ أجفاني

ثم قرأتُ للسيد احلبوبي:
ياغزال الكرخ واوجدي عليك٠٠٠ كاد سري فيك أن ينهتكا 
إسقني كأساً وخذ كأساً إليك٠٠ فلذيذ العيش أن نشتركا
هذه الصهباء والكأس لديك٠٠٠ وغرامي في هواك إحتنكا

ثم ذكـرتُ كــيف إن إمـرأة تــتـعـاطى الــشـعــر الـدارمي من أهل خــان الـنص( نــاحـيـة
احلـيدرية اآلن) سـمعت أبـيات احلبـوبي هذه عام 1912 فـجائت إلى الـنجف ودخلت
غرب تسأل عن الـسيد احلبوبي فوجدته جالساً إلى الصـحن احليدري بعد صالة ا
مع طـلـبتـه في الصـحن أمـام األيوان الـذي يـصلي ويـدرس طـلبـته فـيه  سلـمتْ عـليه
فرفع رأسه فـشاهـد إمرأة جمـيلـة قالت له أنت الـسيـد احلبـوبي فأجـابهـا نعم قالت
يـاسـيـد أنت صـاحب يـاغـزال الـكـرخ قـال لـهـا نـعم قـالت يـاسـيـد لـقـد أخـطـأت بـحق
حـبـيـبـك مـرتـ وقـعت هـذه الـكــلـمـات كـالـصـاعــقـة عـلى الـسـيـد وقــال لـهـا تـفـضـلي
ــاذا أخـطـأتْ قــالت له كـيف تــأمـر عـلى حــبـيـبك إســتـريـحي  جــلـست فـســالـهـا 
فـروض أنت تقـدم له الكـأس واألمـر اآلخر يـجب أن تشـربا سـويةً قـال لهـا وماذا وا

شهور الذي يختصر قصيدة: تُسمعينا قالت هذا البيت الدارمي ا
( إتهنه بأول كاس والثاني ليه٠٠٠٠ يسمر لذيذ العيش نشرب سويه)٠٠٠٠

إنظـروا كيف كـان التـرف وكيف كـانت احليـاة إمرأة في عام 1912
ـدينة بـواسطة وفي منـطقـة تبعـد عن النـجف ٥٠ كم تأتي إلى ا
شقة كي الدابـة حيث السيارات والقطارات وتتحمل هذه ا
رجع بـكل أريحـية توصل رسـالتـها ويـستـقبـلـها الـسيـد ا
ويجـلسهـا في مجلـسه ولم يأنف منـها بل الطفـها وسهلَ
أمر رجـوعهـا إلى ناحـيتـها واآلن بـعد أكـثر من مـئة عام
ـيـلـيـشـيـات نـعـود الـقـهـقــرى بـفـضل الـسـيـد اجلــديـد وا

تفيقهه٠ ا
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شـريط حـدودي طـويل في اجلـانب
الـسـوري شـمــالًـا تـسـيـطـر بـعض
فـصائل احلـشد الـشعـبي واجليش
الــعـــراقي عــلى اجلـــانب الــعــراقي
فـضــلًـا عن انـتـشــار حـزب الـعـمـال
الــكـــردســتــاني في أقــصى شــمــال
غــرب الـعـراق وحتـديـدًا في قـضـاء
سـنجـار. وقد الحـظنـا قبيـل معارك
البـاغوز محاوالت دولـية واقلـيمية
لتـجميع بـقايا عنـاصر داعش على
الـساحـة السـورية بـاجتاه احلدود
مع الـــعــــراق  اذ  نـــقل بـــقـــايـــا
وفـلول ما يـسمى بـجيش خـالد بن
الــولــيــد الــتــابـع لــتــنــظــيم داعش
االرهـابي  بعـد مـفاوضـات قادتـها
ـلــيـونـيـرة اإلعالمــيـة  الـســوريـة ا
كــنـــانــة حــويــجـــة والــتي عــقــدت
صفقات “مصاحلة ”وتهجير أدت
إلى نــقـل من تـــبــقى مـن عــنـــاصــر
جيش خالد بن الوليد بشكل سري
عبـر مـحـافـظـتي درعـا والـسـويداء
إلـى بـاديــة الــسـويــداء الــشـرقــيـة
والــذين بـــلغ تـــعـــدادهم أكـــثــر من
 1200 مقاتل . وال ننسى أن
العديد من عـناصر داعش قد جرى
نقـلهم الى شرق سـوريا في اوقات
ســابــقــة مــنــذ اب   2017 بــطــرق
مشابهة عبر مفاوضات ووساطات
غامضة  كـان من ابرزها تلك التي
أدت الـى نــــــقل اكـــــــثــــــر من  700
مسلح من تنـظيم داعش من مدينة
جـــرود الـــقـــلـــمـــون عـــلى احلـــدود
اللبنـانية السوريـة إلى منطقة دير
الـزور الـسـوريـة احملـاذيـة لـلـحدود
مع الـعـراق ! ورافـق الـقـافـلـة أفراد
مـن االمن الـسـوري ومــقـاتـلـون من
حـزب الــله الـلــبـنـاني كــمـا ضـمت
الـقـافلـة ايـضا  11سيـارة اسـعاف
تــابــعــة لــلـهالل االحــمــر الــسـوري
كـــانت تــنــقل  26 جــريــحــا. االمــر
الـذي اثار اسـتيـاء" عراقـيا" كـبيرا"
في وقـتــهـا بـاعـتـبــار ذلك تـهـديـدا"

لألمن الوطني العراقي .
وبـعـد مـعـارك الـبـاغـوز مـطـلع عـام
 2019 انــــتـــقـل االحـــيــــاء من أهم
ـنـاطق التي قـياديي "داعش" الى ا
غرافيتها يعرفون جغرافيـتها ود
جـــيــداً فـي مــحـــافــظـــتي األنـــبــار
ونـيــنـوى في األراضـي الـعــراقـيـة
التـي تبعـد أقل من كيـلومـتر واحد
عن الـــبـــاغـــوز ونـــشـــرت وســـائل
إعالم مـقـطع فيـديـو يظـهـر خروج

وتـنـخــفض في مـنـاطـق احلـبـانـيـة
إلى  75 متـراً فوق مسـتوى سطح
البحر. وهذا التحول الذي اختاره
الـــتــنـــظـــيم االرهـــابي في ســـاحــة
فــرض عــلى الــقـوات الـعــمــلــيــات 
ـســلـحـة الـعـراقـيــة الـتـعـاطي مع ا
تكـتيـكـات قتـاليـة مخـتـلفـة تمـاما”
عن تلك التي اتـبعتهـا في معاركها
الــســابــقــة ضــد عــصــابــات داعش
التي يبدو أنها جلأت الى صحراء
االنـــبـــار حـــيث انـــتـــشـــر آالف من
عنـاصر عـصابـات داعش االرهابي
عسكرات والـقواعد السرية  في ا
ــــزودة بــــاألنــــفــــاق واخلــــنــــادق ا
ـموهة واحملصنة حتت اخملفية وا
االرض الـتي تـشتـمل عـلى مـقرات
لــلـقــيــادة والـســيـطــرة فـضال ”عن
نـــــقـــــاط تـــــمـــــويـن وامـــــداد ودعم
لــوجــسـتي وكل ذلك بــهـدف إدارة
ــدى حـــرب عــصـــابـــات بــعـــيـــدة ا
ـنـاطق الـريـفـيـة ومـتـواصـلـة فـي ا
راكز احلضرية لردع خصومها وا
وإضعـافهم وتـدمير أي حـوكمة أو
هياكل أمنية ناشئة تديرها الدولة
ناطق التي سبق أن خضعت في ا

لسيطرة داعش.. 
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 استفاد تنظيم داعش االرهابي
من الـــفــراغ االمــنـي عــلى احلــدود
الـعراقـية الـسورية الـتي تمـتد الى
مــا يــقـارب 620 كــلم مع ســيــطـرة
تـنـظـيم داعش عـلى بـعض األجزاء
الـشــرقــيـة من الــبــاديـة الــســوريـة
لـلـتـسـلل عـبـر احلـدود الى الـعـمق
الــــعـــراقي الــــداخـــلي مــــســـتـــغال"
استمرار التوترات األمنية ألسباب
عــديــدة فــمــا بـ ســيــطــرة قـوات
ــقـراطــيـة قــسـد عـلى ســوريـا الـد

 bONLð
تـــصـــاعــــدت في اآلونـــة االخـــيـــرة
عمـلـيـات تـنـظـيم داعش االرهـابـية
فـي مــنــا طـق عــديــدة مـن الــعــراق
حـتى وصـلت الى مـركـز الـعـاصـمة
الـــعــراقــيــة بــغـــداد عــنــدمــا فــجــر
انـتـحاريـات نـفسـيـهــــــمـا يوم 21
/ك 2/  2021 في سوق شعبي
في سـاحة الطـيران قـلب العـاصمة
بـغـداد  في مـؤشر واضـح على أن
داعـش قـد جنـح في اعــادة تـرتــيب
هـيكله الـتنـظيمـية وتـوزيع مفارزه
دن وخالياهـالنـائمـة في عدد من ا
ــته امــام الــعـــراقــيـــة  بــعــد هـــز
ــســلــحـة الــعــراقــيـة في الـقــوات ا
ديـــســــمـــبــــر كـــانـــون االول 2017
وانـهيـار وسقـوط مشـروع اخلالفة
زعـومة التـي اعلن اقامـتــــها من ا

وصل عام  2014.  ا
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ته انـتـقل تـنظـيم داعش بـعـد هـز
ارسـة اسـلوب في الـعـراق  الى 
حـرب الــعـصـابـات مـســتـفـيـدا" من
بـاديـة اجلـزيــرة وصـحـراء االنـبـار
الـشـاسـعـة و الـوعـرة تـضـاريـسـا”
ــعـقــدة مــنـاخــيـا ”والــتي تــعـد وا
جزءاً وامـتدادا ”لـهضـبة اجلـزيرة
الـعربـية وسطـحهـا متـموج تـظهر
عــلـــيه بــعض الـــتالل الــصـــغــيــرة
وكـذلك الـكـهـوف  ووديـان عـمـيـقة
طويلة تمتد من احلدود مع سوريا
إلى احلـــدود مع األردن مــثل وادي
حـــوران  وقــد عـــمـــلت الـــســـيــول
والرياح على تنويع سطحها حيث
يـــصل أعــلـى ارتــفــاع لـــلــهـــضــبــة
الـــغـــربــيـــة بـــالـــقــرب مـن احلــدود
األردنــيــة إلى مــا يــزيـد عــلى 800
مـتـراً فـوق مـسـتـوى سطـح الـبـحر

عـــشــرات الـــشـــاحــنـــات احملــمـــلــة
بـــعــنـــاصـــر "داعش" من مـــنــطـــقــة
الـــبــاغـــوز الـــقــريـــبـــة من احلــدود
الـعــراقـيـة الــسـوريـة. وقــال أحـمـد
احملالوي قـائم مـقـام قـضـاء الـقائم
في ذلك الوقت  إن عشـر شاحنات
نقلت مقاتل عراقي وأجانب من
تنظيم داعش وأسرهم إلى العراق
في إطـار تسـليم سـجنـاء من قوات
ـقـراطــيـة قــسـد  إلى ســوريـا الــد
اجلـــيش الـــعــراقـي. وفي حتـــقــيق
نــشــرته وكـالــة أنــبـاء أســوشـيــتـد
برس في  22فبراير  2019 إن ما
يقرب من ألف إرهابي تسللوا عبر
فـتوحة من احلدود الـصحـراوية ا

الباغوز الى الداخل العراقي .
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ومـنـذ اإلعالن عن القـضـاء عـلى ما
تـــبــقى من دولــة "خـالفــة" تــنــظــيم
داعـش االرهــابـي في آذار/ مــارس
 2019 من قــــبـل قــــوات ســــوريــــا
ـقراطـيـة قـسـد ذات الـغـالـبـية الـد
ـــدعــــومـــة مـن قـــبل الـــكـــرديــــة  ا
ـتــحـدة االمـريــكـيـة في الـواليــات ا
مــعـــارك الـــبــاغـــوز  بـــاتت قــوات
دعـومة من قـراطيـة ا سـوريا الـد
ـتـحـدة االمـريـكـيـة قـبل الـواليـات ا
قـسـد تـعـلـن انـهـا غـيـر قـادرة عـلى
تـلـبـيـة االحـتـيـاجـات الـلـوجـسـتـية
خمليم الهول الذي بات يشكل عبئاً
كـبـيراً عـلى اإلدارة الـذاتيـة لـقوات
ــقـراطــيـة قــسـد عـلى ســوريـا الـد
مـــســتـــوى اإلمـــكـــانـــات األمـــنـــيــة
ـعـيـشــيـة". ويـشـكل الـعـراقـيـون وا
غــــالــــبـــيــــة األجــــانب في اخملــــيم
بــــــــاإلضــــــــافــــــــة إلى  12ألـف من
تـشـددين أغـلـبـهم عـوائل تـنـظيم ا
"داعش" من أطــفــال ونــســاء داخل
اخملــيم من مــخــتـلـف اجلـنــســيـات
حـول الـعـالم. ومن اجلـديـر بـالـذكر
أنه ســـــبق لـإلدارة الــــكـــــرديــــة أن
أفــــرجت عن  4,345 ســــوريــــاً من
قـــاطـــني اخملـــيم مـــنـــذ يـــونـــيـــو/
حــــزيــــران  2019 وفق إحــــصــــاء
ـكتب تـنسـيق الشـؤون اإلنسـانية
ــــــتــــــحــــــدة صــــــدر في في األ ا
تـمـوز/   2019كـمـا أفـرجت قـوات
وقراطـية عـن عشرات سـوريا الـد
شـتبه بـانتمـائهم إلى الـسوريـ ا
تـنــظـيم داعش  لــتـطـلـق قـسـد في
عـام  2020حــمــلـــة إلخالء مــخــيم
الهـول من اآلالف من عوائل داعش
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قوة إضـافة الى انه يـسعى لـلخروج
من الــدائــرة الـشــيــعـيــة الى مــنـاطق
الـنفـوذ الـسنـية اذ غـرد عـبدالـرحمن
ـؤسـس بـعد اجلـبوري وهـو احد ا
زيارته حملافـظة االنبـار وحزام بغداد
في 23 كـــــــانـــــــون ثــــــان 2021" ب
الــفـــلــوجـــة وجــســـرهــا الــتـــاريــخي
ووجـهـاء ابـو غـريب والـراشـديـة يوم
عـمل طــويل خـطــطـنـا فــيه خلـطـوات

عودة الدولة".
حـزب االمـتـداد في مـدينـة الـنـاصـرية
شد االنتـباه أليه أيضـا والذي يقوده
عـالء الــــركــــابـي ومــــجــــمـــــوعــــة من
الــنـاشــطـ وانــعــكس خـطــاب هـذه
اجملـمـوعـة بـتـصريـح محـمـد عـفـلوك
ـوقع احلرة قائال أن ـؤسس  احد ا
"الدافع األول واألخير حلزب االمتداد
هو نقل صوت االحـتجاج من الشارع
ــان وتــشــكــيـل مــعــارضـة إلى الــبــر
حـقــيــقــيـة حلــمــايــة الـثــوار وإبــعـاد

حمالت االعتقاالت عنهم".
اإلعالن عن حزب 25 تـشرين بـقـيادة
طالل احلــريـري كـان الفـتـا هـو اآلخـر
عــلى األقـل من الــنــاحـيــة الــشــكــلــيـة
ــــــراســــــيم اإلعـالن واالسـم حــــــيث
اسـتـخـدم اسم ثـورة تـشـريـن عـنـوانا
لــلــحــزب وهــذا مــا يــعــارضه بــعض
. يتسم خـطاب هذا احلزب الناشـط
ـوالـية لـها ـعاداة ايـران والـقوى ا
ــوقع حــيث صــرح مــؤسس احلــزب 
احلــرة "نــحن أول مـشــروع ســيـاسي
مـسجل أصـوليـا نعـارض إيران عـلنا
ونـقف بـوجـهـهـا " واعـلن احلـزب عن
ـا يـزيـد تـأسـيس قـنـاة تــلـفـزيـوني 
اديـة لهذا االثارة حـول اإلمكـانيـات ا

احلزب واجلهات الداعمة له.
هــنـاك أحـزاب جـديـدة أخـرى بـقـيـادة
شـخـصـيـات سـيـاسـية مـعـروفـة مـثل
حزب الـفراتـ بقـيادة الـنائب مـحمد
شـــيــاع الـــســـوداني وحــزب إقـــتــدار
بـقـيادة الـوزير الـسـابق عـبداحلـس
عـبطـان وحـزب الوعي بـقـيادة صالح
الــعــربـاوي وحــزب اإلجنــاز بــقــيـادة
الوزير السابق بـاقرالزبيدي كل هذه
األحــزاب لـم تــعـــلن بـــعـــد دخــولـــهــا
ـفـاوضـات مع أي حتـالف سـيـاسي
لـكـنهـا مـسـتـعـدة لـلـعـمل االنـتـخابي
بـرغم رغــبــة الــتـحــالــفــات الـكــبــيـرة
بـــاالنـــفـــتـــاح عـــلـــيـــهـــا ومـــحـــاولــة
اســتــقــطــابــهــا.الــتــنــافس بــ هــذه
األحـــزاب ســـيـــتـــركــز داخـل مــحـــيط
الـدوائر الـشيـعـية عـدا بعـضهـا الذي
ـــنــاطق قــد يـــحــاول الـــعــبـــور الى ا
السنية فيمـا ستكون هناك حتالفات
غـيـر رسـمـيــة بـ الـقـوى األسـاسـيـة
ـقـاعـد الــشـيـعـيـة لــلـمـنـافـســة عـلى ا
ـناطـق اخملـتـلطـة مـثل الـسـنيـة فـي ا
حــزام بـغــداد وديـالـى وصالح الـدين
ـــوصـل والـــذي قـــد يـــفـــضي الى وا
خسـارة الـشيـعة 6-9 مقـاعد بـحسب

النظام االنتخابي احلالي.
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احلـزب األبـرز على الـسـاحـة السـنـية

ـا جرى القـيـادات الـسـيـاسـيـة وفـقـا 
بعـد إنتخـابات عام 2018 عندما 
تـــشــكــيـل حتــالف اإلصالح بـــقــيــادة
ســائــرون وحتــالف الــبــنــاء بــقــيـادة
الفـتح وشارك فـي كل التـحالـف عدد
من الـقوى الـسـنيـة في حـ امتـنعت
ـــشـــاركـــة . الـــكــــتل الـــكـــرديــــة من ا
وسرعان ما تـهاوى التحالـف بعدما
انفرد سـائرون والفتح بـاتفاق ثنائي
 عــلـى اثــره تـــشـــكــيـل احلــكـــومــة
ــهــدي. يــفـرق بــرئــاســة عــادل عـبــدا
احملاولة احلالـية مع سابقاتـها بانها
تـأتي قـبل االنتـخـابات ولـكن الـتوجه
السياسي لدى الكتل يبقى على حاله
كن القول من دون تغير يذكر ولكن 
بان تـشـكـيل هـذه الـكتـلـة فـكـرة ذكـية

نافسة الكتل الكبيرة. 
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فوضـية العـليا لالنـتخابات اعلـنت ا
على مـوقعهـا االلكترونـي نهاية رأس
الـسـنة 2020 بـان لـديـها 432 طـلـبا
لـلتـسجـيل وان عدد األحـزاب اجملازة
بلغ 231 حـزبـا.  تسـجـيل عـشرات
األحـــزاب اجلــديـــدة وهـــذه األحــزاب
خــلــيط من حــراك مــنــبــثق مـن ثـورة
تـشـرين وأحـزاب تابـعـة لـشخـصـيات
سيـاسية.لـعل ابرز األحـزاب اجلديدة
رحـلـة الـقـريب من رئيس هـو حـزب ا
ـؤسـسـ الــوزراء حـيث أتـضـح ان ا
وأعــــضــــاء قــــيــــادة احلـــــزب هم من
ـقـربـ من مـصـطـفى ـسـتـشـارين ا ا
الكاظمي.  مراقـبون يعتقدون أن هذا
احلـزب يتـمتع بـإمكـانيـات كبـيرة من
الـيـة والفـنـية الـنـاحيـة اإلعالمـيـة وا
بسبب قـربه من مصادر الـقرار برغم
أن صورتـه لم تتـضح بعـد من ناحـية
اخلــطـــاب والــبـــرنــامـج الــســـيــاسي
والـهيـكـلة احلـزبيـة كـذلك فأن قـيادته
مازالت مـجهـولة ولم يـعلن عـن هوية
رئيس احلزب. إال أن الواضح اقتران
احلـزب بـرئيـس الوزراء ومـسـتـشاره
الـسـياسـي مشـرق عـبـاس. في الوقت
الـــذي يـــعــــد احلـــزب نـــفــــسه بـــديال
لألحـــزاب الـــقــائـــمـــة وبـــات يــنـــاغم
األحـزاب اجلــديـدة من حـيث الـتـوجه
واألهـــداف  ويــحـــاول الـــتـــقــرب من
ـوجودة ويـطرح نـفسه الـتحـالفات ا
عـلى أنه موازي لـهـا أن لم يـكن أعلى
شأنا منها ويـتحاور معها من موقع

حــســمت األحــزاب الــكــبــيــرة امــرهـا
بـدخول الـتـحالـفات من عـدمه فـكتـلة
سائـرون تعـمل لوحدهـا أعادت كـتلة
الفتح تنظيم صـفوفها وأضافت كتلة
جـديدة بـاسم تصـحـيح بقـيادة هـمام
حــمــودي وحتــركت دولــة الــقــانــون
الستقطـاب كتلة اإلرادة بـقيادة حنان
الـــــفـــــتالوي وتـــــفــــاوض اجلـــــنــــاح
السياسـي لكتائب حـزب الله للدخول
مــعــهـم فــيــمــا عــمل رئــيس حتــالف
عـراقـيون عـمار احلـكـيم علـى تشـكيل
كتلة عابرة لـلمكونات حيث كتب في
٢١ تـــشــريـن ثــان ٢٠٢٠ "إنـــنـــا نــرى
احللَّ يكمنُ بتشكيل حتالفٍ انتخابيٍ
ـثلٍ لــلـجــمـيع عــابـرٍ لــلـمــكـونــات 
وطــنـي الـتــوجـه واإلرادة قـادرٍ عــلى
ردم الــهـــوة بــ اجلـــمـــهــور الـــعــام
نتـظم السيـاسي وبوسعـهِ تشكيلُ وا
ـــتـــوازن بــالـــنـــظــام نـــواة الــعـــمل ا
واالة الـسـياسـي على أسـاسِ فـكـرة ا

عارضة". وا
ـسـتـقـلة ـفـوضـيـة الـعـلـيـا ا حـددت ا
لالنـتـخـابـات يوم الـعـاشـر من شـباط
2021 مــوعــدا نــهــائــيــا لــتــســجــيل
الـتـحـالـفــات وطـبـقـا لـلـمـادة 45 من
قــانــون االنــتــخــابــات رقم 9 لــســنــة
2020 والــتي نــصت عــلى : "ال يـحق
ألي نـائب او حـزب او كـتـلـة مـسـجـلة
ضـــمـن قــائـــمـــة مـــفـــتـــوحـــة فـــائــزة
باالنـتخابـات االنتـقال الى ائتالف او
حزب او كتلة او قـائمة أخرى اال بعد
تـشـكـيل احلـكـومـة بـعـد االنـتـخـابـات
مـبـاشرة" فـان مـا شـاهدنـاه من تـفكك
لـكـتـلـة الـنـصـر بـقـيـادة رئـيس وزراء
األســــبق حــــيــــدر الـــعــــبـــادي بــــعـــد
انتـخابات 2018 لن يتـكرر وسـتكون
ادة مـانعـة لـبورصـة التـنقالت هـذه ا

النيابية من كتلة الى أخرى.
ويـســاعـد تــشـكــيل حتـالف ســيـاسي
عـابر لـلمـكونـات قبل االنـتخـابات في
ضـمـان احلصـول علـى الكـتـلة األكـبر
ـان عــنــد اجلــلــســة األولى فـي الــبــر
وبــالــتــالي اخــتــيــار رئـيـس مـجــلس
نـاصب الرئاسـية األخرى الوزراء وا
ادة 45 آنفـة الذكر. مسـتفـيدين من ا
سعى يعد مقبوال من ال شك ان هذا ا
الــنــاحــيــة الــنـــظــريــة لــكــنه صــعب
التحقق من الناحيـة العملية لوجود
اخملـاوف الكـبيـرة وانعـدام الثـقة ب

هـــو حــزب الــتــقــدم بـــقــيــادة رئــيس
مـجـلـس الـنـواب محـمـد احلـلـبـوسي
وتـفيـد مـصادر مـقـربة من قـياداته ان
الــعــمل جـــاري عــلى قــدم وســاق في
الـتـعـبـئـة اجلـمـاهـيـريـة واسـتـقـطـاب
الشخصيات السـياسية واالجتماعية
لـالنـضـمــام الى صـفــوفه.  وبـرغم أن
مـعـقله مـحـافظـة االنـبار فـإنه يـتوجه
لـلــتـنــافس بــقـوة في بــغـداد وصالح
الدين كـما يسـعى جاهدا إلسـتقطاب

وصل. شباب ا
احللبوسي برغم تـزعمه لقيادة حزب
الـتقـدم وحتالف الـقـوى لكـنه يواجه
منـافـسـة داخـلـية اليـسـتـهـان بـها من
شـخصـيات نـافـذة تعـمل لالستـحواذ
عـلـى قـيـادة احلـزب األمـر الـذي دفـعه
الى تـنفـيذ عـملـية تـصفـية لـلحـيلـولة
دون خــسـارة مـوقـعـه والـتي شـمـلت
إستبـعاد الوزيـر السابق فالح زيدان
والـتي ستـطال إسـماء أخـرى مازالت
عـلى الئـحـة اإلزاحـة كــونـهـا تـتـطـلع

ان. الى الفوز برئاسة البر
جـدير بـالذكـر ان حتالف الـقوى دخل
في اجـتــمــاعـات مــطـولــة مع حتـالف
عـراقـيـون لـبـحث إمكـانـيـة انـضـمامه
للتحالف األكبر الذي يدعو اليه عمار
احلـكــيم اال ان هـذه االجـتـمـاعـات لم
تسـفر عن نتـائج ملمـوسة حتى اآلن.
وبـــحـــسب مـــصــادر مـــطـــلـــعـــة فــأن
احلــلـبــوسي يـريــد مــعـرفــة األطـراف
الـشـيعـيـة البـارزة الـتي قـد تدخل في
هذا التـحالف قبل ان يـدخله كونه ال
يريد ان يخسر حليفه األساسي الذي
ان اوصـله الى مـنـصـب رئـاسـة الـبـر
ـتـمـثل بـكـتلـة الـفـتح حـيث يـرتبط وا

معهم  باتفاقيات خطية.
ـنـافسـة حلزب أبـرز القـوى الـسنـية ا
شروع العربي بقيادة التقدم تشمل ا
خـمـيس اخلـنجـر في االنـبـار وبـغداد
وصالح الدين واحلزب اإلسالمي في
ديــالى واالنــبــار وحـزب اجلــمــاهــيـر
بقيادة أبو مازن اجلبوري في صالح
الــديـن وحتــالف اجلــبـــهــة واإلنــقــاذ
وصل. بقـيادة أسـامة الـنجيـفي في ا
نافـسة األساسـية لألحزاب الـسنية ا
ستـكون في بغـداد حيث هنـاك ساحة
ـوصل الـتي قد مـفـتـوحة لـلـتحـرك وا
تـشهد مـفاجـئات كـبيرة عـبر شـريحة
الــشـــبــاب الــنــاشط ضــمن شــبــكــات
اجـتـمـاعـية كـبـيـرة وحراك مـجـتـمعي
محلي يتقدمـهم  خالد سلطان هاشم
شروع الوطني العراقي بقيادة  من ا
جــمـال الــضــاري ويـشــار ايــضـا الى
حتـركـات عبـدالـله اثيـل النـجـيفي في

وصلي.  اجملتمع ا
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شهدت السـاحة الكرديـة حتوال كبيرا
بــإعالن حتـالـف هـيـواي كــوردسـتـان
ـمــثــلـة في ــتـكــون من األحــزاب ا وا
ــان الــعــراقي خــارج احلــزبـ الــبــر
الــــرئـــــيــــســــ االحتــــاد الــــوطــــني
ـوقراطي الـكردسـتـاني واحلزب الـد
الـكـردستـاني. وبـذلك يـكـون التـمـثيل

ـغادرة اخمليم الى والسـماح لهم 
اجلــهــات الــتي يــرومــون الــذهـاب
الـــيــهـــا.. وأكـــدت وكــالـــة األنـــبــاء
الرسمية للحـكومة السورية سانا
قيـام القـوات األمريـكيـة في سوريا
بــنــقل دفــعــات جــديــدة من عــوائل
داعش مـن مـخـيم الــهـول في ريف
احلـسـكـة إلى الــعـراق. كـمـا ذكـرت
وكـالـة انـبــاء سـانـا الـسـوريـة  أن
القوات األمـريكية قامـت بنقل أكثر
من  200 من عـــــائالت تـــــنــــظـــــيم
داعش اإلرهــابي من مـخـيم الـهـول
إلى الــعــراق في شــهــر ديــســمــبــر
كـــانــون االول   2019  وأشــارت
إلى أن الـــقــــوات األمـــريـــكـــيـــة في
ســــوريــــا أنــــشــــأت ثالث نــــقــــاط
عــسـكــريـة لــهـذا الــغـرض في ريف
ســري كـــاني/رأس الـــعــ األولى
متدة بـ قرية علوك نطـقة ا في ا
و ســــــري كــــــاني/ رأس الــــــعــــــ
وقــــاعـــدتــــان في قـــريــــة األحـــوس
والـــداوديــــة بــــريف أبــــو راســـ
هـبط حوامات. وكان وجهزتـهما 
قــــد ســـــبـق وأن حــــذر الـــــرئـــــيس
األمــريــكـي دونــالــد تــرامب أمس
االثـنـ بـأن الــقـوات الـكـرديـة في
شـمال شرق سـوريا قـد تعـمل على
ـعــتـقــلـ لـديــهـا من اإلفــراج عن ا
عنـاصر تـنظـيم "الدولـة اإلسالمية"
ــتــحــدة داعش; لـــدفع الــواليـــات ا

األمريكية إلى التدخل.
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وتــشــيـــر الــتــقـــريــر الــصـــحــفــيــة
واالســتــخــبــاريـــة الى أن تــنــظــيم
داعش االرهــابي قــد اعـاد تــنــظـيم
عـنـاصـره ضـمن تـشـكـيل عـسـكـري
جديـد اطـلق عـلـيه تـسمـيـة انـصار
الـبـخـاري  جـرى تـدريـبه واعـداده
وجتـهـيـزه بـدعـم وتـمـويل من قـبل
بـعض الـدول االقـلـيـمـيـة  ويـتألف
من  2000 - 3000  مـقـاتل  ثـلثه
من االجـانب من جـنـسيـات اوربـية
وشـــمــال افـــريـــقــيـــة وقــوقـــازيــة 
بـاإلضــافــة الى عــنــاصــر عــراقــيـة
وسـوريـة مـحــلـيـة . اال أن الـغـريب
ــوضـــوع أن مــوقف الــقــوات في ا
االمريـكـيـة والـروسيـة الـقـريـبة من
ـــنــطـــقـــة اتــسم بـــالـــصــمت ازاء ا
عــــمـــلــــيــــات االعــــداد والـــتــــدريب
والـتجـهيـز لعـناصـر هذا الـتشـكيل
االرهـــــابي الـــــداعـــــشي   والـــــتي
بالـتأكيـد استمـرت ألشهر عدة ولم

تــكن خــافــيـة او غــائــبــة عن رصـد
االسـتـخـبـارات وقـوات االسـتطالع
االمــريـــكــيـــة والــروســيـــة ! وهــنــا
نــتــســاءل مــرة اخــرى ! تــرى مـاذا
ـنـطـقـتـنـا في االيـام الـقـلـيـلـة يـعـد 
الــقــادمـــة ? ومــا هـــو الــدور الــذي
سـيـنـاط بـتـنـظـيم داعش االرهـابي
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في وقت  التزال فيه السيطرة على
احلـــدود الـــعـــراقــــيـــة الـــســـوريـــة
وادارتـــهــا  يـــشــوبـــهــا االرتـــبــاك
والــــتــــخــــبط  حــــيـث أن احلـــدود
السورية العراقية تشهد سيطرة 3
قــــوى عـــلـى احلـــدود مـن اجلـــانب
السوري: فاألكراد متمثلون بقوات
ـقـراطـيـة يـسـيـطرون سـوريـة الـد
عـــلى اجلـــزء األكــبـــر من احلــدود
وتــــمــــتــــد ســـيــــطــــرة األكــــراد من
فـيــشــخـابــور شـمــال حــتى مـعــبـر
الــقـائم في مــحـافــظـة األنــبـار أمـا
اجلـزء اآلخر فـتسـيطـر علـيه قوات
الــــنــــظــــام الــــســــوري وبــــصـــورة
مــتـفــاوتـة بــعـدهــا تـأتي ســيـطـرة
ـثـلث ـعــارضـة الـســوريـة عــلى ا ا
الــعــراقـي الــســوري األردني وهــو
ـثـلث الـذي يـضم مـعـسـكـر قوات ا
ـعـارضـة السـوريـة الـذي تتـمـركز ا
فــيه قــاعــدة عــســكــريــة أمــريــكــيـة
مـحـاذيـة لألردن. أمـا عـلى اجلـانب
الـعـراقي تـنــقـسم الـسـيـطـرة عـلى
احلـــدود إلى  3 مـــنـــاطق أيـــضًـــا
اجلـــزء األكــبـــر مـــنـــهــا يـــقع حتت
سيطرة قوات األمن العراقية معها
قـوات احلـشـد الشـعـبي وتـمـتد من
جنـوب قضـاء سنجـار أقصى غرب
مـحـافــظـة نـيــنـوى وحـتى احلـدود
األردنـــيـــة أمـــا اجلـــزآن اآلخـــران
فيـسـيـطر إقـلـيم كـردستـان الـعراق
على اجلـزء الذي يـقع ضمن حدود
اإلقــلــيم اإلداريــة في شــمــال غــرب
الـبالد فـيـما تـشـير مـصـادر أمنـية
عــــديــــدة إلى أن حــــزب الــــعــــمـــال
الكردسـتاني التركي - تـعده أنقرة
إرهــابــيًــا -  يـســيــطــر عـلـى جـيب
صــغــيــر من احلــدود في مــنــطــقــة
سـنــجـار الــعـراقــيـة في مــحـافــظـة
نــــيـــنــــوى ويــــرتـــبـط مع األراضي
الـــســوريـــة اخلـــاضــعـــة لــلـــقــوات

الكردية السورية قسد. 
استنـادا" لكل ما سـبق فقد كان من

الـــطـــبـــيـــعـي أن تـــشـــهـــد احلــدود
الـعراقـية السـورية طـيلـة السـنت
ــاضـيـتــ الـعــديـد من عـمــلـيـات ا
الـتــســلل عــبــر احلـدود لــعــنــاصـر
ثال ال تنظيم داعش فـعلى سبيل ا
احلـصـر احــبط احلـشـد الــشـعـبي
بـــــتـــــاريخ 5/6/ 2018 تـــــســـــلال
لـعنـاصر تـنظـيم "داعش" في معـبر
تـل صـفـوك احلــدودي بـ الـعـراق
وسوريا. وذكر احلشد في بيان أن
عناصر أمنية أفـشلت عملية تسلل
لـــعــنــاصــر "داعش" فـي مــعــبــر تل
صـــفــــوك احلـــدودي مـع ســـوريـــا.
وأضـــاف احلــــشــــد في بــــيـــانه أن
عنـاصر التـنظيم حـاولوا استغالل
ـنـاخـيـة وهـطـول سـوء األوضـاع ا
ـنـطـقـة. كـمـا  أعـلنت األمطـار في ا
وزارة الــدفـاع الــعـراقــيـة بــتـاريخ
8/14/ 2020 اعتقال  31 سوريا
يــحــمــلــون مـواد مــتــفــجـرة خالل
مـحـاولـتـهـم الـتـسـلل عـبـر احلـدود
قـادمـ من منـطـقة الـرقـة  وضبط
بـــحـــوزتــهم  344 مــشـــعل عـــثــرة
صـــاعق تـــفـــجـــيــر و 140 عـــلـــبــة
أســـطـــوانــة أصـــابع  TNT مــادة
شـــــــديـــــــدة االنـــــــفـــــــجـــــــار". وفي
9/12/ 2020 علنت خلية اإلعالم
األمـني احلـكـومـيـة فـي الـعراق أن
الــقـوات األمـنـيــة أحـبـطت عــمـلـيـة
تسـلل لعنـاصر من تـنظيم "داعش"
إلدخال أسـلحـة وأدوية ونـساء من
ســوريـا. وأكــدت "اسـتــيالء الــقـوة
عــلى ثـالثـة رشــاشــات مــتــوســطـة
نـــوع  BKCوثالث بــــنـــادق نـــوع
 AK في ح  القبض على
أربع  نـساء وبـصـحـبـتـهن خـمـسة
أطـــفـــال وأدويــــة عـــبـــرن احلـــدود
الـعراقـيـة الـسـورية" وتـمـكـنـها من
تهم الـذي كان يريد القبض عـلى ا
استالم األسلحـة في منطقة ابوني
قرب مخيـم العملة - قـرية عوينات
- ناحية ربيعة وكان يستقل عجلة

نارية".. 
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مـن اجلـديـر بـالـذكـر أن االنـسـحاب
األمــريـــكي أو مــا يــســمى بــإعــادة
الـتـمـوضع لـلـقـوات االمـريكـيـة في
الـعـراق  أدى إلى نـوع من اإلرباك
لـلقوات الـعراقـية فـقد كـانت هناك
مـنـاطق واسـعــة تـتـسم بـالـوعـورة
تـــقـع بــــ ديــــالى وصالح الــــدين
وكركوك تتم الـسيطرة علـيها عبر

جــهـد اسـتــخـبــاراتي تـشــتـرك فـيه
تقدمة القدرات التقنية األمريكية ا
هنية هذه مع خبرات عناصـرها ا
ــنــاطق أضـحـت مـخــفـيــة بــشـكل ا
كـامل عن أجـهـزة األمـن الـعـراقـيـة
ــــا ســــمح لـ»داعش «بــــإعــــادة
تنظـيم خالياها التي تـقدر بقرابة
 5000عنصر ينطلقون من تلك
نـاطق لـتـنـفـيذ عـمـلـيـاتهم.. ومن ا
نــاحـيــة أخــرى فـإن األزمــة مــنـعت
ــســاعــدة الــعــراقـــيــ من طــلـب ا
بـغارات جـويـة ضد »داعش «بـعد
مـقـتـل  اجلـنـرال قـاسم ســلـيـمـانى
ونــــائب رئـــيـس هـــيـــئــــة احلـــشـــد
ـهـندس في الـشـعـبي ابـو مهـدي ا
غـــارة جـــويــة بـــطـــائــرة مـــســـيــرة
امـريــكـيـة بــتـاريخ 2020/1/3 مـا
أتـاح الـفـرصـة لـلـخاليـا اإلرهـابـية
في الـتـصـرف بـحـريـة ألن مـنـاطق
انــتـشـارهـا حتـتـاج إلى دعم جـوي
ــلـكه ولــوجــيـســتي مـســتــمـر ال 
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وسط هـــذه الــظــروف الــتي تــبــدو
وكـــأنـــهـــا اصـــطُــــنِـــعَت حلـــســـاب
واشنطن يـبدو أن هجمـات تنظيم
داعش االرهــابي قــد تــعـزز مــوقف
ــــعــــارضــــ إلخــــراج الــــقــــوات ا
االمـريـكـية من الـعـراق  حـيث بات
من الــواضح أن واشــنــطن تــراهن
عـــلـى  احـــتــــمـــال جتــــديــــد طـــلب
احلكومـة  العراقـية دعما أمـريكيا
للسـيطرة عـلى األمن داخل الدولة
خـــاصـــة وأن اخـــتاللـه عـــلى هـــذا
الــــــنــــــحــــــو  ســــــبـق وأن ارتــــــبط
بـاالنـسـحاب األمـريـكي من الـعراق
عام 2011.  اال أنه في ذات الوقت
فـان اإلشكـاليـة السـياسـية االخرى
الـتي يـواجهـها الـعـراق تتـمثل في
أن هـذه الــظــروف نــفــســهــا تــبـدو
وكأنـها وفـرت مبررًا لـبقـاء فصائل
وتــشــكــيـالت احلـشــد الــشــعــبي -
الـذي يـطــالب بـانـســحـاب الـقـوات
ـدن  االمـريــكـيــة - في حـواضــر ا
واجهة وأسبابًا حليـازته السالح 
الـــتــنـــظـــيم.. في اخلـــتـــام البــد أن
يـتـبادر الى االذهـان  الـتـساؤل عن
عـــــودة  داعش  الـى الــــعـــــراق هل

جرى االعداد لها مسبقا"?
{ لواء ركن متقاعد 
كافحة ركز االوربي  مستشار ا
االرهاب

الـــكــوردي فـي بــغـــداد  بـــثالث قــوى
أسـاسـيــة. قـد يـكـون لـهــذا الـتـحـالف
تـــأثــيـــر مــلــمـــوس عــلـى الــصـــعــيــد
الـسيـاسة الـكورديـة  في بغـداد ولكن
لن يكـون ذات أهمـية فـي االنتـخابات
الــقـــادمــة اذا لم تــتـــحــالف األحــزاب
ـنـضـويـة في داخـلهـا مـعـا لـتـنافس ا
احلـزب الـرئيسـ حيـث ستتـشتت
أصـواتـهم وبـالـتـالي يـصـعب عـلـيـها
الــفــوز فـي مــنــاطق نــفــوذ احلــزبــ

. الرئيسي
ثمة حـديث يجري اآلن عـن اتفاق ب
األحــــزاب الـــكـــورديــــة عـــلى خـــوض
االنــتــخــابــات بــقــائــمــة مــوحــدة في
تنازع عليها تشمل نينوى ناطق ا ا
وكــــركــــوك وديــــالى وصالح الــــدين
وسط تـوقــعـات تـشــيـر الى احــتـمـال
خـــســارة الـــكــورد ثـالث مــقـــاعــد في
ـــوصل و مـــقــعـــد او مــقـــعــدين في ا
كـركـوك فـيـمـا  سـيـكـون من الـصـعب
عـــلــيـــهم حتــقـــيق الـــفــوز في صالح
الـــدين.  لــــذلك فـــأن اتـــفــــاق الـــكـــتل
الكـوردية على الـنزول بقـائمة واحدة
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كــــــثــــــر احلـــــــديث عـن كــــــون هــــــذه
االنــتــخــابـــات مــفــصــلــيــة ومــهــمــة
واجلهـات السـياسيـة الداعـية إلجراء
بكرة غير معروفة حتى االنتخابات ا
الــلـحــظـة حـيـث ال تـوجــد أيـة كــتـلـة
تـــعــمل بـــجــديــة عـــلى فــرض اجــراء
االنـتخـابـات كـواقع حال. ولم تـتـبنى
اي كــتـلـة نـيــابـيـة بــرنـامـجـا مــعـلـنـا
ــــعــــوقـــــات امــــام اجــــراء إلزاحـــــة ا
االنـتـخـابـات وفي مـقـدمـتـهـا تـعـديل
قـانـون احملــكـمـة االحتـاديــة الـفـاقـدة
لـلـنـصـاب الـقــانـوني والـتي بـدونـهـا
ــصــادقــة عــلى نــتـائـج أيـة ــكن ا ال
إنـتـخـابـات سـواء مبـكـرة أو مـؤجـلة.
بــاإلضـافــة الى حل مـجــلس الـنـواب.
ـشـهــد االنـتـخـابي مـاض لـذلك فـأن ا
الى مـوعــده  في ربـيع او صـيف عـام
2022 بــعــكس كل مــايــقــال هــنـا او
هــنــاك مـن تــصــريـــحــات وبـــيــانــات
ومـــواقف التــــرتـــقي الـى مـــســـتـــوى
ــســؤولـــيــة الـــوطــنــيـــة في إجــراء ا
إنـتـخــابـات مـبـكــرة. الى جـانب كـون
ـــوعـــد اجلـــديـــد  بــحـــد ذاته لـــيس ا
بكرة موعدا رسميا ألن االنتخابات ا
ـادة ٦٤ لن جتــري من دون تــفـعــيل ا
والتي تنص على حل مجلس النواب
قبل حتديد موعد االنتخابات من قبل
رئـيس اجلـمـهـوريـة من هـنـا يـتـضح
أن كل مـــانـــشـــهـــده عـــلى الـــســـاحــة
اإلنـتخـابيـة اليـتعـدى كونه مـحاوالت
زاج ـناورة والـتالعب  لاللتـفاف وا
الرأي العام لصالح األحزاب احلاكمة
طـالـبات الـشـعبـيـة التي ومـصـادرة ا
ـرجـعـيـة نـادت بـهـا ثـورة تـشـرين وا
الــعـلـيـا في الـنـجف االشـرف بـإجـراء
إنتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحتت

إشراف دولي.
{ رئيس اجمللس اإلستشاري العراقي
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منـذ انـتخـابات  2005 وانتاج اول
مجلس نواب عـلى الطريقـة الغربية
بــنـكــهـة قــبــلـيــة قــومـيــة طــائـفــيـة
ـؤسـسـة الـتــشـريـعـيـة الـعـراقـيـة وا
نـــاقــــصـــة الـــتــــكـــوين حــــيث نص
الــدســـتـــور في مـــادته  48عــلى ان
ـان يـتـكون مـن مجـلـسـ هـما الـبـر
مــجـلس الـنــواب ومـجـلس االحتـاد
ورغم احلـاح القـوى الكـوردسـتانـية
ومنـذ الدورة االولى جملـلس النواب
عـلى اصدار قـانـون مجـلس االحتاد
باشرة بعمله اسـتكماال قانونيا وا
هـيمنـة على مراكز اال ان االطراف ا
مـاطلة الـقرار اسـتخدمـت اسلـوب ا
بحجج واهـية منـذ ذلك احل على
خـلـفـيـة مشـروع آخـر لم يـعـلن لـتلك
القوى غايته استخدام بعض اليات
ـقراطـيـة لـلوصـول الى الـهدف الـد
االساسي في مركزة الدولة وتكثيف
ـكون واحد السـلطـات وحصـرها 
وفي هــذا الـســيــاق يـرى كــثــيـر من
راقب والقانـوني ومتخصصي ا
الدستور ان كل ماصدر من مجلس
الـنواب يـعتـبـر باطال في ظل غـياب
مــجــلس االحتـــاد وهــذا مــا اجــمع
عــلـيه اغــلب فـقــهـاء الــدسـاتــيـر في

الدول العربية واالقليمية.
fK−  fOÝQð

هـــذا الـــســـلـــوك في عـــدم تــأســـيس
مـــــجـــــلـس االحتـــــاد واحملـــــكـــــمـــــة
الــدســتــوريـة يــؤشــر الى مــحــاولـة
فــرض نـظــام شـمــولي بــاسـتــخـدام
ـقـراطيـة عـرجـاء كـما في هـيـاكل د
مجلس الـنواب واحملكـمة االحتادية
التي ال تعـتبر مـحكمـة دستورية بل
مـحـكـمـة عـاديــة اوكل الـيـهـا مـهـمـة
(الــدســتــوريــة) كــمــا اوكل جملــلس
الــنــواب في تــشــريـع قــوانــ مــنـذ
 2005 وحتى االن حسب مقاسات
مــا يـســمى بــاالغـلــبـيــة واخـرهــمـا
قــانـون اخــراج الــقــوات االجـنــبــيـة
وقـانون االقـتراض الـذي تـسبب في
تـعقـيـد الوضع الـسـياسي والـعالقة
مع االقــلـــيم بـــشــكل خـــطــيـــر ومــا
يـحــصل االن في مــحـاولــة حتــجـيم
االقـــلــيـم وصــوال لـــفــرض الـــنــظــام
ــركــزي الــشــمــولي الــتي تــتــضح ا
ســمـاته الـيــوم ومن خالل تـفـحص
ما يجـري منذ  2005 وحتى ظهور
يـليـشيات الـوالئيـة وتعمـلق نظام ا
الـالدولـة بـدأت الـدولــة بـاالنـحـسـار
الـــتـــدريــجـي لـــصــالـح مـــا يــســـمى

باالغلـبية السـياسية لـطائفة مـعينة
مع ملحـقاتهـا التي تمت  صنـاعتها
او تـدجيـنـها لـصالح تـلك االغـلبـية
خــــاصـــة وان احــــتالل داعـش ومـــا
تـــرتب بـــعـــدهــا مـن هــيـــمـــنــة تـــلك
ـيـليـشيـات عـلى معـظم مـحافـظات ا
كون السـني   لم يبقِ امامها الى ا
اجلـدار الــكـوردي وحــصـريــا جـدار
مسعـود بارزاني الذي بـقي صامدا
رغم مـا تـفـعـله هـذه االغـلـبـيـة الـتي
امــتــدت اذرعـــهــا الى كــافــة مــراكــز
الــــقـــــرار الــــعـــــســــكـــــري واالمــــني
واالقتصـادي ناهيك عن الـنفط بكل
مراحـله من البـئر وحـتى التـصدير
عابـر احلدودية ومـعظم العصب وا

الي في البالد. االقتصادي وا
ــاذا بــقي ومن هــنــا نــدرك تــمــامــا 
ــان بـجــنــاح واحـدة والــنـفط الــبـر
ادة  140لم والغاز  بدون قانون وا
تـــطـــبق وشـــركـــة ســـومـــو حـــكـــرا
ألصـحـاب االغـلـبـيـة نـاهـيك عن 55
مــادة دسـتــوريـة وقــانـون مــتـوقــفـة
تـمـامــا أو مـخــتـرقـة من قــبل الـذين
يــرفــضـــون أي طــلـــبــات لــتـــحــويل
مـحــافـظـة او ثـالث مـحـافــظـات الى
اقـــلــيم بل بـــاشــروا حــربـــهم عــلى
االقــلــيم بــاجــتــيــاحــهم لــلــمــنــاطق
باسـتـخدام ادة  140  ـشمـولـة بـا ا
ــيـلــيـشــيـات ـســلـحــة وا الــقــوات ا

الـــطــائـــفــيـــة في اكـــتــوبــر 2017م
فـارضـ حـصارا اقـتـصـاديا كـبـيرا
عـلى االقـلـيم وقـطع حـصـته خلـمس
سـنوات مـتتالـية وتـخفـيضـها فـيما
ـــئـــة  الى أقل من بـــعـــد من 17 بـــا
ـئـة في مـحـاولــة لـتـحــجـيـمه 13بـا
وزعـزعة كـيـانه مسـتغـلـة انخـفاض
ــالــيـة اســعــار الــبــتــرول واالزمــة ا
اخلـانـقـة بـسـبب الـوبـاء وتـداعـياته
االجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة ولـذلك
اؤكـد بـان االنـتـخــابـات الـقـادمـة إن
حتققت لن تختلف عن سابقاتها اال
بجديد اخـطر وهو هيمـنة التيارات
ـــتـــشــددة فـي الـــبــيـت الـــشــيـــعي ا
السـياسي وحتـويل مجـلس النواب
الى سـلــطــة تـشــريــعـيــة تــنـفــيــذيـة
مركـزية مع وجـود حكومـة ضعـيفة
مُـــســيـــرة ومــؤســـســة عـــســكـــريــة
اضــعف يــقـابــلــهم نــظــام الالدولـة
ـيــلـيــشـيـاويــة الـتي ومــؤسـســاته ا
ــؤسـسـة االمــنـيـة احـتــوت مـعـظم ا
وتـشـكــيالتـهـا عـلى غــرار الـتـجـربـة
االيــرانــيــة وربـيــبــاتـهــا في لــبــنـان

واليمن.
w³Fý q¦

- مثل شـعبي مـفاده ان رجال تزوج
بـامــرأتـ األولى صـغــيـرة اســمـهـا
حـانة والـثانـية كـبيـرة اسمـها مـانة
والـشـيب لـعب بـرأسـها فـكـان كـلـما
دخل الى حــجـرة حــانـة تــنــظـر الى
حلــيــته وتـــنــزع مــنــهـــا كل شــعــرة
بيضاء وتقول يصعب علي أن  أرى
شعرا شائبا بهـذه اللحية اجلميلة
ثم يـذهب الى حـجـرة مـانـة فـتـمسك
حليـته  وتنـزع منهـا الشـعر األسود
وهي تــقــول لـه يــغــيــضــني أن أرى
شـعــرا اســود بـلــحـيــتك وأنت رجل
كبير الـسن والقدر ودام هذا احلال
ـــنـــوال الى ان فـــغـــقــد عـــلـى هــذا ا
حلــيــته تـمــامــا فـرأى بــهــا نـقــصـا
وقـــال: بــ حـــانــة ومــانـــة ضــاعت

حلانا!
{ مستشار اعالمي
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ـــادة الـــثـــامـــنــة / اوال ألحـــكـــام ا
والقرار غير قابل لالستئناف.

ـناقـشة تـقريـر حكم مـباراة ونـظرا 
(شـبـاب العـراق والـسـياحـة) تـقرر

ـصادقـة علـيه من قبل بالـقرار او ا
جلنة االستئناف .

وبعد اطالع الـلجنـة على اعتراض
نــادي اإلسـكـان عـلى فـريق الـبـيـاع
َ ان فريق واستدعاء الالعـب تب
البياع أشـرك العب غيـر مسجل
في كــشـــوفــاته وهــذا مــا أثــبــتــته
إفـادة احلـارس (سـجـاد عـلي جنم)
ــرافــقــة بــالــقــرار وعــلــيه تــقــرر ا
اعتبـار فريق البـياع خاسرا (0-3)
أمـــام فـــريق االســـكــان اســـتـــنــادا
ـــادة اوال/ مــســابــقــات ألحــكــام ا
والقـرار قـابل لالستـئنـاف على أن
يُــرد مـــبــلغ االعــتـــراض الى فــريق
اإلسكـان بعد مـرور سبـعة أيام أو
بعد تصديق جلنة االستئناف على
القرار.ولدى مناقـشة تقرير مشرف
) ونـظـرا مـبـاراة (الـشـعـلـة والـعـ
لإلساءة واالعتـداء الذي تعرض له
باراة الطاقم التحكيمي ومشرف ا
من قـــبل نـــادي الـــشـــعـــلـــة قــررت
اللجنة معاقبة مدرب فريق الشعلة
(عامر ناجي) باحلرمان من مرافقة
الـفـريق لـست مــبـاريـات اسـتـنـادا
ادة 52 انضباط والقرار ألحكام ا
غـيـر قـابل لالسـتـئـنـاف ومـعـاقـبـة
نادي الـشعلـة بالـلعب خارج أرضه
لـسـت مـبـاريــات اسـتــنـادا لــلـمـادة
الــثـامـنـة / أوال- ثـانـيـا أ والـقـرار
قـابـل لالسـتـئـنـاف مع دفع غـرامـة
مالية قـدرها مليون ديـنار استنادا

اســتـنــادا لـلــمـادة الــثـامــنـة / أوال
مـسـابــقـات عـلى أن يــكـون الـقـرار
ــدة قـــابال لـالســتـــئــنـــاف ضـــمن ا
الـقـانـونـية ومـعـاقـبـة مـدرب فريق
احلسن (فراس جعفر) باحلرمان
لــثـالث مـبــاريــات إلشــراكه الالعب
ــــذكــــور والــــقــــرار غـــيــــر قــــابل ا
لالستئـناف ويُرد مـبلغ االعتراض
الى نادي التاجي بـعد مرور سبعة
أيـام أو في حـالــة مـصـادقــة جلـنـة

االستئناف عليه.
ولدى االطـالع على أولـيات مـباراة
(الــشــامــيــة واالنــتــفــاضــة) تــقـررَ
اعـتـبـار فـريق االنـتـفـاضـة خـاسـرا
أمــام فــريق الـــشــامــيـــة اســتــنــادا
ادة الثامنة/ اوال أ قرارا ألحكام ا
قـــابـال لالســـتــــئـــنــــاف وحـــرمـــان
الالعـــبـــ (حــــيـــدر قـــيس عـــويـــد
ومــصـطـفى جـلــيل مـال الـله وعـلي
عـــبــد الــرحـــمن) من نـــادي األثــيــر
ألربع مـبــاريــات اسـتــنـادا ألحــكـام
ــادة الـثــامــنــة/ أوال ب والــقـرار ا
غـيـر قــابل لالسـتـئــنـاف وحـرمـان
مدرب االنتفاضة (أنوار ناصر) من
مـــرافــقـــة فــريـــقه ألربع مـــبــاريــات
ـادة / 52 اســتــنـادا الـى أحــكــام ا
انـضبـاط وذلك خملالـفـته القـوان
والـــــلــــوائـح قــــرارا غـــــيــــر قـــــابل
لالســتــئــنــاف عــلى أن يُــرد مـبــلغ
االعتـراض الى نادي الشـاميـة بعد
مرور سـبعـة أيام عـند عـدم الطعن

وأشــارَ االوسي الـى: ان مــبــاريـات
اجلولة االولى للتـصفيات ستجمع
ـــــــــوصـل واخلــــــــــالـص ويـالعب ا
الصـوفية الـعلم أما في اجملـموعة
الـثـانـية فـسـيـواجـه الفـتـوة ديـالى

ويالقي الشرقاط الفهد
واخـتـتمَ بـالـقـول: سـيـتـأهل من كل
مــجـمـوعـة فـريق واحـد والـثـواني
سيلـعبان مـباراة فاصـلة في ملعبٍ
باريات في مالعب محايد وتقام ا
نـــظــامـــيـــة وبـــدون جـــمــهـــور مع
ضـرورة توفـير سـيارة إسـعاف من
اجل احلفاظ على سالمة الالعب

ظهر الالئق. باريات با وإظهار ا
ومـن جــهـــة اخـــرى عــقـــدت جلـــنــة
االنـضبـاط في الهـيئـة التـطبـيعـية
نـاقـشة تـقـارير مـشرفي اجـتـماعـا 
ـبـاريـات لـلــنـظـر في اعـتـراضـات ا
األنــديـــة إضـــافــة الـى مــنـــاقـــشــة
الــــتــــجــــاوزات واإلســــاءات الــــتي

باريات. حصلت في ا
وتـقــررَ خالل االجــتـمــاع اعـتــبـار
فريق احلـسنـ خاسـرا أمام فريق
الـتـاجي بنـتـيـجة (3-0) وذلك بـعد
اطالع الــلـجـنــة عـلى إفـادة الالعب
(عــلي بــاسـم عــبــد الــنــبي) والــتي
باراة تضمـنت عدم مشـاركته في ا
ذكورة وإشراك العب آخر يحمل ا
رقم الـفـانيـلـة وعلـيه تـقرر اعـتـبار
فــريق احلـســنـ خــاسـرا إلشـراكه
العـبـا غـيـر مـســجل في كـشـوفـاته
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ـسابـقات في الـهيأة أجرت جلـنة ا
الـتــطــبـيــعـيــة قــرعـة الــتــصـفــيـات
ـــؤهــلـــة لـــدوري الـــدرجــة االولى ا
لـلمـنطـقة الـغربـية في مـقر االحتاد
بـحـضـور رئيس الـتـطـبيـعـيـة إياد
بنيان و اسعد الزم واعضاء جلنة
ـــســابــقــات و حتـــديــد مــوعــد ا
انــطالق الـتـصــفـيـات في اخلـامس

عشر من الشهر احلالي بعد أن 
ــــتـــأهــــلـــة بـــ تــــوزيع الــــفـــرق ا
مـجـمـوعـتـ تلـعب عـلى مـرحـلـت
تتأهل منها ثالثة فرق الى الدوري

العام للدرجة االولى .
وقــالَ رئــيس الــتــطــبــيــعــيــة إيـاد
بــنــيـــان: ان دوري الــدرجــة االولى
البد ان يحظى باالهـتمام والرعاية
النه من ركــائـــز تــطــويــر الـــلــعــبــة
ستـوى الفني لـكرتنا واالرتقاء بـا
ونـعــمل عــلى تــوفـيــر ســبل جنـاح
ؤهلـة لدوري الدرجة التـصفيـات ا

االولى.
ـسـابـقـات وحتــدثَ عـضـو جلـنـة ا
ــبـاريـات جنم االوسي قــائال: ان ا
سـتــنـطــلق في اخلــامس عــشـر من
الــشـهــر احلــالي وقـســمت الــفـرق
عــلى مـجــمــوعــتـ ضــمت االولى
ـــوصل الــــصـــوفــــيـــة والــــعـــلـم وا
واخلــالص واجملـمــوعــة الـثــانــيـة
ضـمت الـفـهـد والـشـرقـاط والـفـتوة

وديالى.
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ـغربـي زكـريا دافـع ا قـال مـدرب فـريق الـقـاسم عـادل نـعمـة إن االدارة أتـفـقت مـع ا
اإلسمـاعيـلي لالنضـمـام إلى الفـريق بفـترة االنـتقـاالت الـشتـوية.وأكـد نعـمة تـوصلـنا
غربي زكريا اإلسمـاعيلي لتدعيم خط دفاع الفريق حيث التفاق نهائي مع الالعب ا
ـغـربي مـواصــفـات جـيـدة وخــبـرة كـبـيــرة سـتـشـكل إضــافـة مـهـمـة ـتـلك الالعـب ا
ــوســمــ ــغــربي ســبق وأن مــثـل نــفط الــوسط في ا لــلــفــريق.وأوضح أن الـالعب ا
يـزة إال أنه تعرض إلصابة في الـوتر األخيل أبعدته عن اضي وقدم مـستويات  ا

دة طويلة لكنه عاد للتدريبات منذ فترة وهو اآلن بجاهزية تامة. العب  ا
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انتزع يوفنتوس فوزًا صعبًا من أمام
مضـيـفه إنـتـر مـيالن بـنتـيـجـةهـدف
مـقـابل هـدف واحـد  عـلى مـلـعب سان
ســيــرو في إطــار مــنــافــســات ذهــاب
الـــدور نــــصف الـــنــــهـــائـي من كـــأس

إيطاليا.
 تقدم الوتارو مارتينيز بالهدف األول
إلنتـر بالـدقيـقة 9 وجنح كـريسـتيـانو

رونـــالـــدو في تـــســـجــيـل هــدفـــ في
الدقيقت 26 من ركلة جزاء و35.

قرر أن يلتقي يـوفنتوس بإنتر ومن ا
مـجــددًا في لــقـاء اإليــاب عـلى مــلـعب
قبل أليـانز ستاديـوم يوم الثالثـاء ا

تأهل للمباراة النهائية. حلسم ا
إنــتـر بــدأ بــقــوة وجنح في تــســجـيل
الـهـدف األول بـعد  9دقـائق من بـداية
اللـقاء عن طريق الوتـارو بعد هـجمة

مــرتـدة بــدأهـا سـانــشـيــز لـيــمـرر إلى
بـاريال بالـناحـية الـيمنـى الذي بدوره
نطقة قابلها مرر كرة عرضية داخل ا
الوتـــارو بـــتـــســديـــدة مـــرت من حتت

أقدام بوفون لداخل الشباك.
وعاد حكم اللقاء لتقنية الفيديو وقرر
احتساب ركلة جزاء بعد عرقلة آشلي
يـوجن لـكـوادرادو تمـكن كـريـستـيـانو
من حتويلـها لهدف الـتعادل بالـدقيقة

ــبــاريـــات الــتي لــعــبــتــهــا { اهم ا
واالجمل ?

باراة الودية ضد الزوراء _ا
ومباراة بطـولة كأس العراق
ضد نـادي الـقوة اجلـوية  هي

االجمل .
ـلعب ـراكز الـتي حتبـها داخل ا { اهم ا

فضل ? والرقم ا
_مـركــز االرتـكـاز لــكن حـالـيـا
ـركـز الـدفـاع اجـد نـفـسي 
ـن واحب كـــــــمـــــــدافـع ا

الرقم ( 2).
{ االندية العراقية التي

حتب تمثيلها ?
_لكل العب حلم
يــــــطـــــمح ان
يـــحـــقـــقه
واكــــيــــد
انـــــديـــــة
الـــــفـــــرق

ـمــتـاز وتــبـقى الــفـرق في الــدوري ا
عروفة جماهيرا هي االفضل . ا

ـفـضل لـديك مـحـلـيـا وعـربـيا { الـنـادي ا
يا? وعا

_اكيـد نادي الـقوة اجلـوية  ,االهلي
السعودي  ونادي برشلونة .

{ نهاية اللقاء كلمة اخيرة ?
_اتـــمـــنى تــــمـــثـــيل احـــدى الـــفـــرق
اجلــمــاهــيــريــة واطــلب مـن االحتـاد
االهـــتـــمــام بـــدوري الـــدرجــة االولى
النــهم الـــرافـــد لــلـــفـــرق الــدوري
مـتاز كـذلك امـنيـتي تمـثيل ا

ــنــتـــخب .. وشـــكــرا لــلـــقــسم ا
الـريـاضي في جـريـدة الـزمـان
عــــــلى هــــــذا الـــــلــــــقـــــاء ...
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كـــاد إنـــتــــر أن يـــســـجل الــــثـــاني في
الــدقـيــقـة 32 بــعـد ركــلـة حــرة حـصل
عـليهـا النـيراتـزوري نفذهـا سانـشيز
ـنطقـة وارتقى لـها سـكريـنيار داخل ا
فـوق اجلـميع وسـددهـا برأسـيـة مرت

رمى. بجوار ا
وتمكن كـريستـيانو من تـسجيل ثاني
أهـداف يـوفنـتـوس بـالدقـيـقة 35 بـعد
خــــــــــطـــــــــــأ فــــــــــادح مـن احلــــــــــارس
ـدافع بـاسـتـوني هـانـدانـوفـيـتـش وا
لـيـنجح رونـالـدو في خـطف الـكرة من
نطقة ويسدد الكرة في الشباك أمام ا

بعد خروج احلارس من مرماه.
وأطــلق بــنـتــانــكــور مـتــوسط مــيـدان
يـوفـنـتـوس تسـديـدة قـويـة من خارج
ــــــنــــــطــــــقــــــة تــــــمــــــكن احلــــــارس ا
هـانـدانـوفـيـتش من اإلمـسـاك بـهـا في

الدقائق األخيرة من الشوط األول.
في بــدايــة الـشــوط الــثــاني ســنـحت
الـــفـــرصــة أمـــام اإلنـــتــر لـــتـــســـجــيل
الـتـعـادل بــعـدمـا حــصل بـاريال عـلى
ـنـطـقـة سـددها ركـلـة حـرة من أمـام ا
آشــلي يــوجن وتــصــدى لــهــا بــوفــون
لـــيــــحـــرم الـــنــــيـــراتـــزوري من إدراك

التعادل.
في الدقـيقة 56 كاد بـيرنـارديسكي أن
يـضــاعف الـنـتــيـجـة بــهـدف ثـالث
بعـدما استـلم الكـرة على حدود
ـنطـقـة وأطلق تـسـديدة قـوية ا
ضــربت فـي قــدم مــدافـع إنــتــر
وكـادت أن تــسـكن الـشـبـاك لـوال

من أجل إراحة البرتغالي.
وغــابت الـفــرص عن الـربـع سـاعـة
ـــبــاراة وسط األخـــيــرة من ا
فــــشل العــــبي اإلنــــتــــر في
ــــــــــرمى الــــــــــوصـــــــــول 
يـــوفــــنـــتــــوس في ظل
االســـتــــحـــواذ عـــلى
الــكـــرة من جــانب
العـــــــــــــــــــــــــــبــي

يــوفــنــتــوس.

تألق هـاندانوفـيتش الذي أبـعد الكرة
بقبضة يده لركنية.

وبخطأ فادح كاد إنتر أن يتعادل لوال
ــيـرال لــلــكـرة مـن عـلى خط إنـقــاذ د
ــرمـى بــعــد تــمـريــر الــكــرة بــشــكل ا
خــاطئ جنح سـانـشــيـز في احلـصـول
ـرمى عــلـيــهـا وتـســديـدهــا بـاجتــاه ا
ــيـرال وسط خــروج بـوفــون لــوال د
رمى الذي أبـعد الـكرة من عـلى خط ا

لركنية.
وواصل العـبـوا اإلنتـر إهـدار الـفرص
ـرمى بــعـدمــا أهـدر الــسـهــلـة أمــام ا
دارمـيـان فرصـة محـقـقة بـالـدقيـقة 69
بـعــد تــمـريــرة سـانــشــيـز اســتــلـمــهـا
دارمــيــان لــيــراوغ العب يــوفــنــتــوس
ـرمى ويتألق بوفون ويسدد باجتاه ا

ويبعد الكرة ببراعة.
باريال كـاد أن يحرز هـدفًا جمـيالً بعد
عرضية متقنة من بـيريسيتش قابلها
نـيـكـولو بـتـسـديـدة بـضـربـة مـقـصـية
ن لـلـحـارس مــرت بـجـوار الـقـائم األ

بوفون.
ــديـر وقــرر أنـدريــا بــيـرلــو ا
الفني ليوفنتوس إخراج
كـريسـتيـانو رونـالدو

في الـــدقــيـــقــة 76
لـــــيــــحل مـــــحــــله
ألــفـارو مــوراتـا

معـاقبة العـبي فريق شبـاب العراق
(حــيـدر عــبــد نـعــمـة) الــذي يــحـمل
الــــرقم (35) و(عـــــلي داخل) الــــذي
يــــحــــمـل الــــرقم (8) بــــاحلــــرمــــان

ـبـاراتـ لـســوء سـلـوكـهـمـا جتـاه
ــبــاراة اســتــنــادا ألحــكــام حــكـم ا
ادة  1/ 51انضباط والقرار غير ا
ـادة ــوجب ا قـابل لـالسـتــئـنــاف 

(128) انــضــبـاط .وتــقــرر اعــتــبـار
فـريق الــبــيـاع خــاسـرا أمــام فـريق
الـزعــفـرانـيـة (3-0)  وذلك إلشـراكه

العبا غير مسجل في كشوفاته .
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فـــريق اشــبـــال الــدغــارة . واضــاف ان
االحتـــــاد  أقـــــام دوري الــــنـــــاشـــــئــــ
ـشاركة 8 فـرق ( النجـمة والديـوانية
ـهـنـاويـة واالتـفـاق والـبـديـر سـومـر وا
ـدرســة الـكــرويـة ) وعــزيـز الــعــراق وا
وتـوج فريق نـادي الديـوانيـة بطـالً لها
ـبــاراة الـنـهــائـيـة عـلى إثــر فـوزه في ا
فـريق االتـفاق بـ (  2 ـ  1) هـدف واقام
شاركة دوري احملـافظة لفئة الـشباب 
درسة الـكروية 11فـريقاً ( الـشاميـة وا
واحلــمــزة والــســنــيــة وعــفك وســومـر
والــنـجــمـة والـديــوانـيــة واالنـتــفـاضـة
والـــيــقـــظــة والـــدغــارة ) وتـــوج فــريق
درسة الكروية بطالً لها إثر فوزه في ا
ــبــاراة الــنــهــائــيــة عــلى فــريق عــفك ا
بــــــــــــهــــــــــــدف مـــــــــــقـــــــــــابـل ال شـيء. 
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اخــتـتم االحتــاد الـعــراقي لـكــرة الـقـدم
فــرع الــديـوانــيــة نــشـاطــاته الــكــرويـة
مـتحدياً الظروف الـصعبة التي تواجه
اجملـــتــمع الــعــراقـي من شــحــة االمــور
الية و انتشار فايروس كورونا الذي ا
تــسـبب في جتــمـيـد احلــيـاة الـيــومـيـة
ومــنـهـا احلــركـة الــريـاضـيــة ونـتـعض
مـدرب نـادي الـديـوانيـة الـكـابـ جواد
الـشمـري مدرب فئـة االشبال من ادارته
لـعـدم رعـايـة فـريـقه وتـثـمـ جـهـودهم
وهم يـحـصـلـوا عـلـى كـأس الـبـطـولة

للموسم متتالي .
وقـال امـ سـر االحتـاد  غـا عـبـد
ســريـح :ان االحتـاد الــفــرعـي  اقـام
ـــشــاركــة دوري الـــدرجــة االولى 
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منذ نـعومة أظـافرة وهو يـعشق كرة
الـــقـــدم حـــيث تـــرعـــرع في عـــائـــلـــة
رياضية تـعشق القوة اجلـوية سقله
مــــوهـــبــــته فـي مـــدرســــة جـــمــــولي
لــلـمـواهـب في مـنــطـقـة حـي الـعـامل
بـبـغـداد وهو صـغـيـر اخـتـيـر افضل
مـــوهــــبــــة لـــكـن احلظ وقــــفه ضـــده
واســتـمــر بـالـفــرق الـشــعـبــيـة حـتى
جـــاءته الـــفـــرصـــة لــلـــعب في دوري
الـــدرجـــة االولى .. نــــبـــدأ حـــوارنـــا
بــالـكـابــ حـســام عـادل العب نـادي

صافي ا
ارسة كرة القدم ? { كيف بدأت 

- بدايـتي كـانت في مـدرسة جـمولي
لـلـمواهب وانـا بـعـمر عـشـر سـنوات

بعدها بالفرق الشعبية .
ـدربــ الــذين اشــرفــوا عـلى { من هـم ا

تدريبك ?
ـدرســة كـان كــر الـعـراقي , - في ا

قاسم سرحان  ,علي قاسم .
{ اول فـريـــق في الــدرجـة االولى لــعـبت

له ?
 _كــان نــادي الـســكك الــذي يــشـرف

عليه الالعب سالم شاكر.
{ اهـم الــفــرق الــتي مــثــلــتــهــا في دوري

الدرجة االولى ?
_نادي السكك  العـمال  السياحة 
صافي . اخلطوط  وحاليا نـــادي ا

درب الذين تعاملت معهم ? { اهم ا
ار سالم  ,علي النكار , _الكاب ا

صباح جعير  ,علي مجيد .
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ي لـلـجـامـعــة ) . من جـانـبه شـكـر ا االكــاد
وديع يــاسـ مـحـمـد خـلــيل رئـيس جـامـعـة
ـــوصـل  قـــصي كـــمــــال الـــدين األحـــمـــدي ا
والـلـجنـة التـحضـيريـة لـيوم الـوفاء لـعلـماء
وصل عـلى الـتـكر  ,مـشـيرا الى جـامـعـة ا
انـهـا التـفـاتة نـبـيلـة تـؤكد اعـتـزاز اجلامـعة
ـســيـرة الـعــلـمـيـة بــعـلـمــائـهـا .  يــذكـر ان ا
واالداريـة والتـدريبـية  لوديع يـاس حـافلة
ــتــفــردة  ,إذ عــمـل مــســاعـداً بــاالجنــازات ا
ـوصل لـلـمـدة من -1995 لـرئـيس جـامـعـة ا
2003¨ واشـــرف عــلى عــشــرات اطــروحــات
اجستير ,وعمل مدربا الـدكتوراه ورسائل ا
درب في ـنتخب الـعراق ورئيسـا للجـنة ا
االحتـاد العراقي لـرفع االثقال  ,وعـضوا في
الــلـــجــنــة الــفـــنــيــة في االحتــاد

االسيوي للعبة .
واليــزال اســـتــاذ مــتــمــرســا
نــــشـــطــــاً في الــــتـــربــــيـــة

الرياضية.
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ــوصل اثــنـ من عــلــمـاء كــرمت جــامـعــة ا
ـنـحـهـما الـتـربـية الـريـاضـية بـاجلـامـعة  ,
درع الــتــمــيــز وشــهــادة تــقــديــريـة  ,وفــاءاً
ي واالبداع ـسيـرة حافـلة بالـعطـاء االكاد
ستويات احمللية والعربية الـرياضي على ا
والـقارية والدوليـة على مدى اكثر من ثالثة
عـقود وشمل التكر كال مـن اعضاء الهيئة
الـتـدريـسـيـة  وديع يـاسـ مـحـمـد خـلـيل و

ياس طه محمد علي .
وقـال عـمـيد كـلـيـة الـتربـيـة الـبدنـيـة وعـلوم
الـــريــاضــة  احــمـــد حــامــد الـــســويــدي في
تــصــريح خـاص ل ( الــزمــان ) ان (جـامــعـة
وصل لن تنسى ابدا علمائها الذين بذلوا ا

قـــصــارى جــهـــدهم لــوضع جـــامــعــة
ـــيـــز عــلى ـــوصل في مـــوقع  ا
خــارطــة الــريــاضــة الــعــراقــيــة
والـــعــربـــيــة  ,واســـهـــمــوا في
ارســـــــاء اسـس الــــــتـــــــفــــــوق

13فـريقاً وزعت على مجموعت ضنت
االولـى فــرق انـــديـــة  ( ســـومــر وعـــفك
والـيقظة والـشامية والدغـارة والنجمة
واالنـتفاضة ) فـيما ضمت الـثانية فرق
انــديـة ( الــسـنــيـة واحلــمـزة واالتــفـاق
ـهنـاويـة وغمـاس ) وجرت والـبـدير وا
مـنافساتها بطريـقة الدوري للمرحلت
تــرشح عن االولى فـريق عــفك بـرصـيـد
29نـقطة فيـما ترشح عن الثـانية فريق
االتــفــاق بـرصــيـد 23 نــقــطـة وأقــامـة
شاركة دوري احملـافظة لفئة االشبال 
درسة 5فرق ( الديوانية و الدغارة و ا
الــكــرويــة و االنــتــفــاضــة و احلــمـزة )
وجـرت مــنـافـسـاتـهـا بـطـريـقـة الـدوري
ــرحــلــة واحـدة و تــوج فــريق اشــبـال
نـادي الديوانـية بطالً لـها و جاء ثـانيا

»ŸUL²ł∫ اللجنة التطبيعية جتتمع وتتخذ عدد من القرارات
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قـال مسـؤول أعالم تـربـيـة مـحافـظـة الـنـجف األشـرف وسام
الرازقي في تـصريح ألعالم احملـافظة عن حـصول الـتلـميذ
عـلي حـسن عـزيـز من مـدرسـة حـلـيف الـقـرآن االبـتـدائـية
ـركز األول في والعب نادي الـنـجف الـرياضي   عـلى ا
نـتـخب الـعـراقي بـكـرة الـطـاولـة لـلـفـئات تـصـفـيـات ا
العـمريـة الصـغيـرة التي جـرت في بغـداد  بعـد فوزه
بتسـعة مباريـات متتـالية بـثقة عـالية وحسن االداء 
ــدرب الــدولي حـســ خـضــيـر ودعم حتت اشـراف ا
وتـشـجــيع من ذوي الـتــلـمـيــذ وادارة الـنـادي . وبـ

الرازقي : 
 تكر التلميذ بـدرع اإلبداع والتميز واالحتفاء به
ــتـفــوقـ دراســيـاً ـدرســة  كـونه من ا من قـبـل ادارة ا

ورياضياً في نفس  الوقت .

كريستيانو
رونالدو

تكر التلميذ علي حسن

حسام
عادل



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

÷dF²¹ e¹eF «b³Ž

WO×  W “_

—u  hOš—≈ 5 Š WOŠd  qDÐ

U «—b « œ«Ë— l  tK UF²Ð

d1U¼e UÐ »UB¹ XOMOÐ w½uð

 bM1«œ 7Ý«œ wJ¹d _« q¦L*« qOŠ—

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

مثل الكوميدي عبد يستعد ا
اجلــبـــار ســلــمــان لــتــقــد
مــسـرحــيـة حــقــيـبــة عـلى
مــــســـرح الــــطــــلــــيــــعـــة
وبــالــتــعـاون مـع دائـرة
وثــــقـــــافـــــة وفـــــنــــون
ــسـرحــيـة الـشــبـاب ا
من تــالــيف الــكــاتب
عــــــــبـــــــــد الــــــــرزاق
الــصــافي واخــراج
الـــــشــــاب حــــيــــدر
ســـــــــــلـــــــــــمــــــــــان
ـــــســـــرحـــــيــــة وا
(مـــــــونــــــدرامــــــا)
تتحدث عن جندي
شهـيـد يـتـحدث مع
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ـمـثل كــر مـحـمـود عـبـد الـعـزيـز خـرج ا
ـستشفى بـعد تعرضه ألزمـة صحية من ا
مــؤخـرا. وقــال شــقــيــقه الــفــنــان مــحــمـد
مـحـمـود عـبــد الـعـزيـز إن (شـقـيـقه كـر
مـحمود عبد العزيز تعرض ألزمة صحية
ـسـتشـفى). و قال : (احـنا أدت لـدخوله ا
سـتـشـفى من شـوية لـسه خـارجـ من ا
وروحـنـا الـبـيت. وكـر كـان عـنـده حـاجة
الـدكـتور مـسـمـيـها أزمـة صـدريـة أو أزمة
تـنـفــسـيـة بس احلـمـد لــله). وكـان الـفـنـان
ـنتج محمد محمود عبد العزيز كشف وا
ـاضي عن مـرور شـقيـقه الـفـنان األحـد ا
كـر  بـأزمة صـحـيـة ودخوله عـلى إثـرها
ـسـتـشفـيـات. ونـشـر عـبـد الـعـزيز أحـد ا
) وهـــو مــســـتـــلــقـي عــلى صــورة لـ(كـــر
ـســتـشــفـيـات الـســريـر من داخـل أحـد ا
وذلك عـبر حـسابه على مـوقع (فيـسبوك)
ومـدون علـيهـا عـبارة (احلـمد لـله على كل
حـال). من جــهـة أخــرى يـنـتــظـر الــفـنـان
كـر مـحــمـود عـبــد الـعـزيـز طــرح فـيـلـمه
(مـوسـى) في دور الـعـرض الـســيـنـمـائي
ويـشـاركه بـطــولـته الـنـجـوم: إيـاد نـصـار
أسـمـاء أبـو الـيـزيـد مـحـمـود حـافظ عـبد
الـرحـمن الـقـلـيـوبي ومن تـألـيـف وإخراج
بـيـتـر مـيمي مـن إنتـاج سـيـنـرجي فـيـلـمز

ية. ونيو سينشري وأفالم مصر العا الــفـن احلــديث عن مـــســرحــيــة حــســ
ارخيص بقوله( كنت اشاهد الشخصية
احلقيـقة ولم اشاهد الـفنان عـبد اجلبار
ســلـــمــان النه عـــاش مع الـــشــخـــصــيــة
بـــصـــدق والــــدلـــيـل انـــهـــا مــــازالت في
الذاكـرة). وعن اي االعمـال الفـنيـة تمـيز
بـهـا الـفـنـان الـعـراقي? قـال سـلـمـان (في
سـرح الـعراقي له الـريادة سـرح الن ا ا
ـســرح الـعــربي) وسـألــنـاه :اين عــلى ا
ـسـرح جتـد نــفـسك االن? فــاجـاب (فـي ا

النه بيتي الكبير).
وسـلمـان خـريج كـلـية الـفـنـون اجلمـيـلة
سـرحـيـة وعـضـو نـقـابة قـسم الـفـنـون ا
الفـنانـ العـراقيـ وقدم اكثـر من عمل
درامي في مجال االذاعـة ماب الـتاليف
والــتـمــثـيل واالخــراج وكـتب لــلـمــسـرح
ـجـال الـدرامـا وشـارك في الـعـديـد من

صاحب الرصاصة التي اصابته ويطرح
ـســلــوبـة مــعــانــاة اجلـنــدي وحــقـوقـه ا
وتفـكيـرة بـعائـلته الـتي تضم االب واالم

واالوالد.
وجــســد ســلــمــان ادوارا كــومــيــديــة في
اعمال مسرحية عدة قدمت في السنوات
ـنـصـرمـة وكــانت انـطالقـته االولى في ا
ــســرحــيــة (حــســ الــثــمــانــيــنـــيــات 
ارخــيص) عـلى مــســرح بـغــداد وتـوالت

اعماله االخرى.
 (الزمـان) سـالته عن تـعـامله مع الـرعيل
االول من الــفـنــانـ فــقـال (كـان الــرعـيل
االول صادقـاً ومهنـييـاً في كل شئ حيث
عملت مع الـكبار من الـرواد واذكر منهم
الـراحـلـ سـامي عـبـد احلـمـيـد  اسـعـد
عـــبـــد الـــرزاق ويـــوسف الـــعــانـي الــذي
ــسـرح ـثل  مــنـحــني جـائــزة افــضل 

ـهــرجـانـات الــعـربـيـة والــدولـيـة ونـال ا
الـــعـــديـــد مـن اجلـــوائـــز والـــشـــهـــادات
الــتـقــديـريــة واجلـمـهــور يـنــتـظــر عـمـله
اجلــديـد حــقـيـبــة الـتـي اخـرجـهــا جنـله

حيدر. 
عــلى صـعــيـد اخــر أسـتــقـبل مــديـر عـام
ـسـرح أحـمد حـسن دائـرة الـسـيـنـمـا وا
ـثل فنـاني محافـظة بابل موسى وفدآ 
لإلطالع على  عـمليـات اإلعمـار اجلارية
في مسرح الـرشيد بـبغداد وإسـتذكروا
مــاتــعــرض له من حــرق وهــدم عـلـى يـد
أعداء الـثـقافـة والـفن. وصوآل الى حـالة
استنهاض الهمم وإنتشال مبنى مسرح
الرشـيد من حتت الرمـاد والركـام. وبعد
ــنـــجــزة مــشـــاهــدة الـــوفــد لـألعــمـــال ا
بــاإلمـــكــانـــيــات الـــذاتــيـــة... تــمـــنى كل

التوفيق والنجاح للدائرة.
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ركـز الوطـني لـلتـطوير االداري يـة العـراقيـة في ا االكـاد
ــعــلــومــات حــاضــرت فـي الــدورة الــتــدريــبــيـة وتــقــنــيــة ا
ــعــنـونــة (كـشف وقــيــاس امـراض الــقـلب االلــكــتـرونــيـة ا
باسـتخـدام تـقنـيـات الهـندسـة الـطبـية) الـتي اقـمتـهـا كلـية

العلوم بجامعة البصرة.
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ــمـــثل الــعــراقي تـــلــقى تــعــازي ا
االوسـاط الـفــنـيـة لـوفــاة  شـقـيـقه
سائـل الله ـاضي رعد االثـن ا

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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الـبـاحث الـسـوري صــدرت له عن دار الـتـكـويـن لـلـتـألـيف
والـتـرجـمـة والـنـشـر مـوسوعـة بـعـنـوان (شـعـوب وثـقـافات

العالم) وتضم ستة اجزاء.
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لتـقى االعالمي العـراقي شارك عضو الـهيئـة االدارية 
ـؤتـمـر السـادس لـلـملـتـقى وادارة جـلـساته في جـلـسات ا

اضية في السليمانية. التي عقدت اجلمعة ا
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ركـز الثـقافي في أبـو رمانة في االديب السـوري ضيـفه ا
ندوة اقـيمت  بالتعـاون مع برنامج كاتـب وموقف تضمنت
قـراءة في بـعض أعـماله مـن حيث الـبـنيـة والـواقع والـعمل

على النسيج الفني والدالالت.
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ـفــرق األردنـيـة اعـلن ان مـديــر بـيت الـشــعـر في مـديــنـة ا
ـاضي أمــسـيـة شـعـريــة في جـمـعـيـة الـبــيت اقـام االحـد ا
ائـتـالف ديـوان عـشـائــر الـكـســاونه في الـعـاصــمـة عـمـان

شارك بها الشاعرين عيسى حماد وفتحي الكسواني.
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الـفـوتـوغـرافي ورسـام الـكـاريـكـاتـيـر الـعـراقي يـقـيم الـيوم
اخلمـيس معرضه الـشخـصي احلادي عشـر حتت عنوان
(يومـيـات كـاريـكاتـيـريـة) في الـبـيت الثـقـافي في الـفـلـوجة

ويضم  30 لوحة  كاريكاتيرية فوتوغرافية.
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الـكـاتب االردني صـدرت له حـديـثـاً روايـة (اشـتـباك) عن
مـكتـبـة أزبكـية عـمـان.وحتكي الـرواية قـصـة بدأت قـبل ما
يـزيــد عـلى  70عـامـاً ومــا تـزال أحـداثــهـا مـســتـمـرة إلى

اليوم.
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الذهبـية (محـور األسود و األبيض)
مـــحــمــد أرهــيف الــفــضــيــة( مــحــور
األسود واألبيض) حمزة احلمزاوي
 البرونزيـة (محور مـلون عام) فضالً
عن وسامي شرف مقدم من اجلمعية
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حــصـد مـصــورو مـحــافـظـة مــيـسـان
ــعــرض الــســنــوي ــشــاركــ في ا ا
لـلــجــمــعـيــة الــعـراقــيــة لــلـتــصــويـر
بنـسخته الـ  44  التي اقـيمت بـقاعة
الـــفن احلـــديث (كـــولــبـــنــكـــيــان) في
ـــــــركــز الــعـــاصــمــة بــغــداد عــلى ا

األول. 
وقــال رئـيس رابــطــة فن لـلــتـصــويـر
محـمـد ارهيف لـ(الـزمـان) إن (سبـعة
ـشـارك من مـصـوري مـيـسـان من ا
فـي مـســابــقــة ومــعــرض اجلــمــعــيـة
ـركــز الـعـام الــعـراقـيــة لـلــتـصـويــر ا
قام بدورته (الـرابعـة واألربعـ ) وا
بــالــعــاصـمــة بــغـداد حــصــلــوا عـلى

سابقة).  اجلوائز االولى في ا
ـركـز مــبـيـنــاً (إن مـيــسـان جـاءت بــا
األول فـي تــصـــنـــيف احملـــافـــظــات).
مــــوضـــــحـــــاً :إن اجلـــــوائــــز كـــــانت
للـمـصورين أحـمـد السـراي الـذهبـية
(مـــــحـــــور مـــــلـــــون) حـــــسن صالح

ـية بـريانـكا { نـيـودلهي  –وكاالت - تـصـدرت الفـنانـة العـا
شوبـرا التـرند االثـن بـعد إطالقـها عالمـة جتاريـة خاصة
للـعناية بالشعر وأعلنت اخلبر على صفحتها اخلاصة على
مـــوقع الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي مـــشـــيـــرة الى (إطـالقـــهــا
عالمةانـوماليـالتي تتـميـز عن غيرهـا كونهـا نبـاتية بـالكامل
كن نـتج صديق للـبيئـة وسعره زهـيد  ـيز و ان ا أمر 
الي شـخص ان يــشـتــريه ويـبــلغ حـوالي  5,99  دوالرا
أمـريـكــيـاً فـقط). وعـبّـرت شـوبــرا عن سـعـادتـهـا بـهـذه
ـمـيــزة في مـسـيـرتـهـا وقـالت(هـذا أمـر غـيـر اخلـطـوة ا
طبـيعي يـا لهـا من حلظـة سريـاليـة وأنا أقـدم لكم أول

عالمـة جتارية أنشـأتها عـلى اإلطالق). وكانت شوبرا?
قد اطـلت في وقت سابق على متابـعيها بجـلسة تصوير
جـديـدة خـضـعت لـهـا ونـشـرت الـصـورة في صـفـحـتـهـا
اخلاصـة عـلـى موقـع الـتـواصل اإلجـتـمـاعيـة وبـدت في
قـمـة الـسعـادة وشـعرهـا مـبـلل وظهـرت الـصـورة بلـقـطة
عفـوية وهي مبتسمة واضعةً ماكياج ناعم بألوان ترابية

الفـتـة.كمـا انـها صـدمت مـتابـعيـهـا مؤخـراً عـبر صـفـحتـها
اخلاصـة علـى موقع الـتواصل اإلجـتمـاعي بنـشرهـا صورة
لـهـا وهي في عـمر الـ 17عـاماً وظـهـرت فـيـها مـرتـديـة بـدلة
لونـها أسود وتبدو عليـها النحافة الشـديدة مستعيدة من
راهـقة قبل تتويجـها بلقب ملكة خاللهـا ذكريات مرحلة ا

جمال العالم في عام 2000.

الــعـراقـيــة لـلـتـصــويـر  لـلــمـصـورين
صالح الـسـاعــدي ومـحـمـد راضي  
ووســـام شــرف مــقــدم مـن الــرابــطــة
الدولـيـة لفـنـاني التـصويـر لـلمـصور

حيدر محمد.
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ـسـتـمعـي اذاعتـنـا االم بـغداد كانت ومـازالت اذاعـة بـغـداد تـخرج 
عـشـرات االصــوات الـشـبــابـيـة ومن كال اجلــنـسـ وكــان سـتـديـو
ستـمعـ في العراق الي مـن ا عشرة الـبرامج الـذي استـقطب ا
والوطن العربي اكـد على ان البرنـامج هو برنامج الـعائلة الـعراقية
واطن وبجدارة من خالل مـايقـدمه وبشكل يـومي من فقـرات تهم ا
وتطرح هـمومهم ومشـاكلهم وجتـد لها احلـلول السـريعة ويـقينا ان
جناح وتالق البرنامج حتقق على يد اسرته االذاعية التي كانت
واطن فـي كل مكـان ويـقـيـنا ان ومازالـت تكـتـسب مـحـبـة ا
درس ـتالـفة من الـرائدة االذاعـية امل ا اسرة البـرنامج ا
التي تعجز الـكلمات ويـجف حبر اقالمنـا لوصفها وهي
ـذيـعـة الــتي تـواصـلت مـنــذ اكـثـر ثـمـانــيـنـيـات الـقـرن ا
نـصـرم حـ تـشرفـت للـعـمل مـعـها بـبـرامج مـنـوعة ا
وقـبـلـهـا عـنـدمـا كـانت ايـقـونـة وكـروان اذاعـة بـغداد
وستـبـقى والـيـوم هي عـرابة (سـتـديـو عـشرة ) من
خالل صوتـها الـذي يدخل الـقلـوب بال استـئذان
ـا الــزمـيل اجملــتــهـد عالء مــحـسن مــخـرج ور
الـبـرنــامج مـحــظـوظ جـدا ان يــلـتـقي بــبـرنـامج
واحـــد حــقـــقـــوا من خالله شـــعـــبـــيــة كـــبـــيــرة
ـدرس عـلى عدد ومايـسـعدنـا عنـدمـا اشرفت ا
من االصوات النسائية الشبابية ليكتس خبرة
اذاعـيــة من مـعــلـمــة واسـتــاذة .وخالل مـتــابـعــتـنـا
تعرفـنا عـلى عدد االصـوات التي تـخرجت من سـتديو
ـذيــعـة نــضــال عـلي حــســون وفـاتن مــزهـر عـشــرة مــثل ا
ـايـكـرفـون االذاعــة  لـيـتـواصـلن بـبـرامج  مـنـوعـة الـعـاشـقـتـ 
ناجحة ولم تتوقف عـجلة اختيـار وتخرج االصوات اجلديدة  ومن
ذيـعـة الشـابة ـفـردات البـرنامج اسـعـدنا صـوت ا خالل متـابـعتـنا 
درس فراحت جتـتهد ايناس زايـر وهي اكتسـبت خبـرة معلـمتهـا ا
ذيـعـة النـاجحـة الذي بالـلغـة وااللـقاء والـبديـهيـة الـتي هي عنـوان ا
ايكرفون االذاعة فكان تقد زاير يذكرني بنجومية جاء من حبها 
مـذيـعـات االذاعــة االم الـلـواتي حـقــقن جنـاحـا وحـضــورا سـيـبـقى
يـســجل لــهن جنــاحــات وتــواصل  في الــوقت الــذي نــبــارك تـالق
ـدرس االخـتيـار واالشـراف اجلـمـيل على ذيـعـة ايـنـاس نبـارك ال ا
االصوات احلـديثـة التي تـرفد االذاعـة وتؤكـد انهـا االذاعة االم في
ـتـجـدد عالء مـحـسن واسـرة كل وقت وزمـان والـشـكـر لـلـمـخـرج ا
البـرنـامج مخـرجـ وفنـيـ ومسـاعـدين ومشـرفـ ونبـارك زمـيلـنا

ــتــابــعــة مــديــر االذاعــة عالء احلــداد الــدعم وا
والتشجيع لتبقى اذاعة بغداد الصوت القوي
هني وهو ينقل احلقيقة واجلمال ليقدم لنا وا
صـوتـا فــيـروزيــا وكـروانـيــا يـغــرد في سـمـاء

العراق.

عبد اجلبار سلمان

قـد تـظــهـر فـجــأة الـرغـبـة في حتــسـ مـظــهـر مـنـزلك
اليوم رقم احلظ.9
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 تستـمتع بوقتك في نزهـة مع العائلـة لدرجة أنك تقرر
جعله حدثًا أسبوعيًا.
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تخـطط إلعادة الديكـور  اطلب من األسـرة مساعدتك
ا قمت به. لتستمتع 
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ـا يـذكــرك بـصـدمـات عـقـلك الــبـاطن نـشط الــيـوم ور
اضي. ة من ا قد
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ــــمـــكـن أن تــــتـــواصـل مع بــــعض األشــــخـــاص من ا
رقم احلظ.8 واألحداث غير العادية
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 ذكــريـــات تــتــدفق فـي ذهــنك كــمـــا لــو أن الــبــوابــات
مفتوحة لن يسعدك ذك.
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تـأتـيك مـكـاسب مـالـيـة غـيـر مـتوقـعـة أنه شـيء عمـلت
بجد من أجله.
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غـامرة وفعل شيء لم تفعله من  تكون لـديك الرغبة با
قبل .
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تـشـعـر بــاحلـيـويــة وتـبـحث عن مــنـفـذ لـهــا بـعـيـدًا عن
عتاد أو التمرين. الركض ا
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فـتـوحة لك في الـعمل لـديك الـكـثيـر من اخلـيـارات ا
فكر فيها.
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 تتصل بـصديق ليشاركك مـشروعك فمن احملتمل أن
يكون متحمسًا مثلك.
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ـغـامرة نـشط اليـوم القـليل إن إحـساسك الـفطـري با
غامرة قد يفيدك. من ا

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
عـلى  9 مـربـعـات كـبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
9 الـالزمـــــــة من  1 الى 
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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سرحية بـسرد االحداث من خالل شخصـية ا
الـتي مرت بـها بـدءا من الـطفـولة واحلـلم الذي
حتـلم به في غد جـمـيل ومشـرق). مشـيرا الى
ـسرحية من تأليف هشام شبر وهي من ان (ا
ـسرحـية سـرحـيات الـقـصيـرة). ويذكـر ان ا ا
ركـزية وبـحضور كـتبـة ا عرضت عـلى قاعـة ا
مـدير عـام تـربـيـة كـربـالء عـبـاس عـودة ومـدير
ـدرسي فـراس عـيـسى الـنـشـاط الـريـاضـي وا

وعدد من االدباء والفنان في احملافظة.
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عـرضـت فـرقـة مـســرح الـتـربــيـة في مــحـافـظـة
تشرد) والـتي تتحدث عن كربـالء مسرحيـة (ا
همـوم الـنـاس الـذين لـيس لـديـهم سـكـنـا وكان
سـرحي الـرصـيف مـسـكـنـهم. وقـال اخملـرج ا
والـنـاقــد مـهـدي الــوزني لـ (الـزمـان) امس ان
ـونـودراما ـتـشـرد هي نـوع من ا (مـسرحـيـة ا
(الشـخصية الـواحدة) التي تتـحدث عن هموم
الــنــاس وعـدم وجــود ســكن لــهم والــتي تــقـوم

تشرد) مشهد من مسرحية (ا
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مصورو ميسان عند تسلمهم اجلوائز

ـنصرم حـتى أجبرته جـائحة كـوفيد- ا
 19عـلى الـتـوقف فـي مطـلـع آذار. وقال
أحـــــد أطـــــبـــــائـه إن (من شـــــأن ذلك أن
يـسـاهـم في تـدهـور حـالـته الـصـحـيـة).
وسـجّـل بـيـنـيت بـ الـعـامـ  2018 و
ــغــنــيـة  2020اســطــوانــة ثــانــيــة مع ا
األمــريــكــيـة لــيــدي غــاغــا بــعــد جنـاح
ســلــســلـة أغــنــيــات تــشــيك تــو تـشــيك
ـسـتـعـادة الـتي أداهـا مـعـهـا كـثـنـائي ا
الـعـام 2014. وكـان بـيـنـيت اشـتـهـر في
مـطلع خمسـينات القرن الـعشرين بعدد
من األغـنــيـات بـيـنـهـا بـيـكـوز أوف يـو
وأعــاد إحـيــاء مــسـيــرته الــفــنـيــة مــنـذ
مــنــتـــصف الــتــســعـــيــنــات.وســاهــمت
الــثـــنــائــيــات الــتـي أداهــا مع عــدد من
مـــغــني الـــبــوب الـــبــارزيـن فــضالً عن
ـميـز في تـعريف سـرحي ا حـضـوره ا
وت األجـيـال اجلـديـدة به. كـمـا غـيّـب ا

{ نـيـويورك (أ ف ب) - كـشف مقـربون
ـغـني األمـريـكي تـوني بـيـنيت في من ا
مــقـــال نــشــره مــوقـع إيه إيه آر بي أنه
ـر لـكـنه تـمكن ـرض الـزهـا مـصـاب 
مع ذلـك من تسجيل أسطوانة مع ليدي
.ويعود ـقرر أن تصـدر قريبـاً غـاغا من ا
( اكــتـشــاف إصــابـة بــيــنـيت ( 94عــامـاً
ـــر إلى الـــعــام  ?2016لـــكن بـــألـــزهـــا
ــرض األكـــثــر حـــدّة لم تــكن أعـــراض ا
ــرحـلــة.وأفـادت تــظـهــر لـديه فـي تـلك ا
اوســاطـه أن ذاكــرته الــقــصــيــرة األمــد
تـخونه أحياناً إذ يـجد صعوبة في فهم
مـكان وجوده لكنه ال يزال يتعرف على
ـقرب منه ويستـطيع إجراء محادثة ا
ولـــو أنه لم يـــعـــد قــادراً عـــلى إعـــطــاء
مـــقــابالت إعـالمــيـــة. وعــلى الـــرغم من
تــشـخــيص مـرضـه قـبل أربع ســنـوات
كـــان ال يـــزال يـــحــــيي حـــفالت الـــعـــام

الـيوميـة لطالب مدرسة ثـانوية خـيالية
في لـوس أجنلوس هي مدرسـة بيسايد
الــثــانــويــة مـثــيــراً من خـالل أسـلــوبه
ــشـاكل الــرئــيـســيـة الــبـســيط بــعض ا
ـنـد دور لـلــمـراهـقـة.وتــولى داسـ دا
الـتلميذ سامـويل سكريتش باورز الذي
تــتــنــاقض اهــتــمـامــاتـه وطـريــقــته في
الــتــفــكــيــر جــذريــاً مع شــخــصــيـة زاك
مــوريس (مــارك بـول غــوســيالر) بـطل
ــسـلـسل بال مـنــازع .وعـلى الـرغم من ا
ــســـلــسل لم مــســـاهــمــتـه في جنــاح ا
ـنــد الحــقــاً سـوى يــحــصل داســ دا
عــــلى أدوار ثــــانــــويــــة صـــغــــيــــرة في
إنـتـاجات مـن الدرجـة الـثانـيـة. وأصدر
ــنـد الــعـام  2009 كــتـابــاً بـعــنـوان دا
(بـيـهـايـنـد ذا بِل أورد) فـيه الـكـثـيـر من
سلسل لكنّه أقرّ األخبار من كواليس ا
الحـقـاً أن كـتـابه حـافل بـاألكاذيب. وفي

ـنـد الـذي ـمــثل األمـريـكي داسـ دا ا
اشـتــهـر بـدور سـكـريــتش في مـسـلـسل
(ســيـفـد بـاي ذا بّـل ) إذ تـوفي اإلثـنـ
ــرض الـسـرطــان عـلى مـا أكــد مـديـر
أعــمـــاله روجــر بـــول لــوكـــالــة فــرانس
ـنـد بـرس.وأوضح بـول أن (داسـ دا
الــــبـــالغ  44عــــامـــاً لم يــــتـــعـــذب إذ أن
إصـابته بالـسرطان اكتُـشفت قبل ثالثة
أسـابيع فحسب). وشكّل مسلسل هيلو
مــــيس بــــلــــيس  1989-1987 نــــقــــطـــة
ــولـود في ــمــثل ا ــســيـرة ا االنــطالق 
كاليفورنيا وانتقل جزء كبير من فريق
ـسلـسل الحقـاً إلى سـيفـد باي ذا هـذا ا
ـســلـسـل يُـعــرَض عـلى بّل.وكــان هــذا ا
ـدة أربـعـة مواسم مـحـطـة ان بي سي 
وبــلغ عـــدد حــلــقــاته ســـتــاً وثــمــانــ

وحـظي بشعـبية كـبيرة خـارج الواليات
سلـسل يتنـاول احلياة ـتحدة.وكـان ا ا

الــعــام الــفــائت كـان
ـــــــنـــــــد داســــــــ دا
الــــغـــائـب األكـــبــــر عن
ــــوسـم اجلــــديــــد من ا
سـيـفـد بـاي ذا بّل عـلى
منصة بيكوك اجلديدة
ـشــاركـة عـدد كـبـيـر
ــمــثـلــ الـذين من ا
شـــــــــــاركــــــــــوا فـي
ــــــــســــــــلـــــــــســل ا

األصلي. 
فـي الــــعـــام 2015
حُـــــــكـم عـــــــلــــــــيه
بــالــسـجن أربــعـة
أشـــهــر بـــتــهـــمــة
طــــــعن زبــــــون في
حــــــــــــــانــــــــــــــة فـي
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ز ما قـاله الـرئيس األمـريكـي جو بـايدن لـصـحيـفة نـيـويورك تـا
قـبـيل انـتـخـابه في أنـه في حـال حـازت طـهـران الـقـنـبـلـة الـنـووية
سيـكـون هنـاك سـباق عـلى الـتسـلح النـووي في الـشرق األوسط

وهو آخر شيء نحتاج إليه في هذا اجلزء من العالم.
يـتـرك مـجـاالً الحـتـمـال أن تفـشل مـحـاولـة واشـنـطن لـلـعودة الى
تـفــاوض جـديــد مع طـهــران قـد يــصـحــبه رفع الــعـقــوبـات لــكـنه
سيكون صارماً في منع ايران التعامل مع اية مواد انشطارية.
في مـقابـل ذلك كـان هنـاك تـصـريح من الـسـعـوديـة جـرى على
لسـان الوزير عـادل اجلبيـر قال فيه انه إذا فشـل العالم في منع
إيــران من امـتـالك الـبــرنـامج الــنـووي الــعــسـكــري فـإنّ من حق

قابل. السعودية أن يكون لها سالحها النووي ا
ايـران تــتـحـرك عـلى ثالث جـبـهـات االولى االتـصـاالت الـسـاعـيـة
لـفـتح حـوار مـبـاشر يـفـضي الى مـفـاوضـات بـينـهـا والـسـعـودية
ـنطـقة منـها تـدخل القـوات االجنـبية من حلسم مـلفـات عدة في ا
تقـابل للخـليج وحسم حرب اليمن في خارج دول الـساحل ا
تــوافق سـيـاسي وخـفـيف حـدة ادواتــهـا في الـعـراق ولـبـنـان في

التعامل مع الرياض.
واجلـبـهـة الـثـانـيـة هي الـدفع بـاجتـاه جتـيـيش أوروبـا للـعب دور
عتمد والضامن لدى االدارة االمريكية لرفع العقوبات الوسـيط ا
عن ايـران والـعودة الـى االتفـاق الـنـووي كـأن فـتـرة ترامب ذات
الـــســـنــوات األربـع لم تـــكن مـــوجـــودة وهــذا خـــيـــار يــرتـــاح له
األوروبـيـون الـسـاعــون لـتـوسـيع اسـتـثـمــاراتـهم بـعـد الـنـكـسـات

االقتصادية التي اصابتهم.
أمـا اجلـبـهـة الثـالـثـة فـهي خـاصة بـاسـتـعـراضات الـتـحـدي عـبر
جتـريب صـواريخ بـالـسـتـيـة وصاروخ نـاقل لـلـقـمـر االصـطـناعي
وطائـرات مسيّـرة مع مناورات عسـكرية قـريباً من مـضيق هرمز
وسواحل حـلفـاء واشنـطن في رسـائل مزدوجـة تفـهمهـا عواصم
في اخلـلـيج وقـد تـتـجـاهـلـهـا واشـنـطن فـتـرة من الـزمن فـيـما ال

يزال الضغط اإلسرائيلي ماثالً.
في مـحاولـة لـلـفت انـتبـاه واشـنـطن الى انّ أيّ قـرار لـشن حرب
ضـدهـا سـيــكـون مـكـلـفـا وانّ خـيــارات إيـران مـتـعـددة ولـيـست
ـلف النـووي. كـما اّن ايـران تريـد سد محـصـورة في مسـتقـبل ا
الــطـريق عــلى أي تـفــاوض تـسـعى لـه واشـنـطن وتـل ابـيب حـول

أسلحتها الباليستية.
من الــصـعب الــتـكـهـن في أن يـكـون آخــر تـشـريـع يـخص زيـادة
ان تخـصيب اليـورانيوم في ايران هـو القرار الذي أصـدره البر
ائـة وباشرت احلـكومة في جواز الـتخـصيب بنـسبـة عشرين بـا
ـا تــزيـد ايـران نــسـبـة بـتـنــفـيــذه مع مـطـلـع الـعـام اجلــاري فـر
الـتــخـصـيب الى االربـعــ واخلـمـسـ مع اســتـمـرار الـضـغـوط
تـبادلـة وهي امس قامت بـتركـيب اجهزة طـرد مركـزي جديدة ا
في مـوقـعـ نـوويـ ومـنـظـمـة الـطـاقـة الـدوليـة تـعـلم بـذلك لـكن
فـاجآت بـعد انقـطاع االمل في رفع العـقوبـات ال احد يسـتطيع ا

توقع شكلها مع تضاؤل هامش قيام أية حرب جديدة.

كـان صــديـقــنـا الــشـيـخ األفـنــدي عـبــد الـعــزيــز الـقــديـفي من
مشـاهيـر باعـة الكتب في مـدخل سوق الـسراي ومن عـجائبه.
ا من أسوأهم وكـان من أكثر أدبـاء زمانه ظـرفاً وفـكاهـة. ور
حـظاً عـلى اإلطالق.. فـقد جـرّب حـظه في أكـثر من مـهـنة. من
ـسـتـعـمـلة تصـلـيح أقالم احلـبـر (الـبـاندان) إلى بـيع األقالم ا

ة. واجملالت القد
وكـافح الـقـديـفي في حـيـاته بهـمّـة ونـشـاط طـلبـاً لـلـرزق. فـكان
قارئـاً في مجالس العزاء وداعـية في مناسـبات الرثاء وأديباً
يبـشّـر بالـشعـراء ويقـول إنه أنـبل الفـقـراء. ثم يخـسر في كلّ
مهـنـة وال يـكفّ عن مـحاربـة طـواحـ الهـواء مـثل سـرفـانتس

في (دون كيشوت).
تنبي إلى التجليد مع كمال كتبته من السراي إلى ا وانتـقل 
أبـو مــصـطـفى الـورّاق الــشـهـيـر ثـم بـيع الـكـتـب عـلى أرصـفـة
احليـدر خانة. وعـندما نسـأله عن هذه التـحوالت. كان يـحدثنا
بقـفـشـاته الـلذيـذة عن فـريق من اجلن سـرقـوا كتـبه فـنـبـتسم

لروايته ونضحك من حناجرنا.
تـنبي قـبل أن تـعتـرض طريـقه أصايل أيّام زمـان كـان هنـاك ا
(آل ضَـبّة). وكـانت األمـة تـعـشق الـقراءة بـشـغف وتـبـحر في
الــلــغــة. قــبل أن يــصــبح (الــعــلــمــو نــورن) ويــغــزو أســواقــنـا

ية والسياسية عصر (الدكاترة!). األكاد
كم يـساوي األديب في الـعـالم العـربي? افـتقـر عـباس مـحـمود
الـعـقـاد ووجـده مـصـطفـى أم يـبـيع كـتـبه لـيـعـيش. ومـعروف
الرصـافي نزلت به دنـياه بـائعـاً لسـكائـر (غازي) فـبدأ يـتهرّب
من ســداد ديـونـه لـصــاحب ذلك احلـانــوت األعـظــمي: جـمــعـة

العطار.
ومـرة سـألـني كـاتـبـنـا الكـبـيـر عـزيـز الـسـيّد جـاسم: مـن يدعم
ـثقـف بال أحذيـة? لم أملك جـواباً لـكنـني تذكرت جيـشاً من ا
حكـاية شاعر النـيل حافظ ابراهيم. كـان يرتدي بدلة واحدة ال
ـعجـزة وكان يـشحـذ حذاءه من صـديقه (حـامد يغـيّرهـا إال 

: سرّي) حتى يزوره فيبعث إليه قائالً
أحامدُ كيفَ تنساني وبيني

? وبينكَ يا أخي صلةُ اجلوارِ
وما لي جزمة سوداءُ حتى
.! زارِ أوافيكم على قربِ ا

وفي يوم سـألت مؤرخ التراث البغدادي عبد احلميد العلوجي
: (مـؤلـفـات ابن اجلوزي). عن أعـزّ مـؤلفـاته? أجـابـني سـاخـراً
ألنـه سـدّد عـني دَيْـن احلـدّاد الـذي صـنـع أربـعـة شــبـابـيك في
بـيتي!. و(تـاريخ الطـب العـراقي) ألن اجملمع الـعـلمي الـعراقي
تـــعــامل مع هــذا الـــكــتــاب كــمــا لــو كـــان حــذاء أبي الــقــاسم

الطنبوري في ليلة من ليالي شهرزاد!.
ــتــشـائـم سـلــيط ــر ذيــاب كـافــكــا ا وكــان األديب يــوسف 
الـلـسـان نالـني بـالـنـقد والـهـجـوم فـسامـحـته بـرغم أنـني كنت
ـكافأة عـلى مقالـته األسبوعيـة قبل النـشر وأكثر أصرف له ا
كـالمه كـان عن ظـروفه الـقـاسـيـة في احلـيـاة فـتـسـمـعه يـدنـدن
مـعزوفته األسطورية: أنا ال أشكو من شيء في هذه الدنيا إال
من قـلّة األرزاق. على طـريقـة شيـخنـا جالل احلنفـي طيّب الله
ثل الـبـغدادي (من ثراه. عـنـدما تـسـأله عن أحـواله يجـيـبك بـا

شؤم حظي جتيني النائبات أرداف)?!.
يُـقال عن األدبـاء الـفـقـراء: أدركتـهم حـرفـة األدب. وأعرف عن
الشـاعر قـيس لفـتة مـراد أنه باع قـلمه في سـوق هرج بـبغداد
ليـشـتـري بـثـمنـه الدواء. كـان قـيس مـسـتـشفـى من األمراض.

: وقال يرثي قلمه متحسّراً
أبيعكَ مرغماً وألنتَ أدرى
بأنَك ال تُباعُ ولستَ تُشرى

ولـيس أسـوأ مثالً وأتـعس من صـديـقـنـا قـيس إال مـا قـاله أبو
حـــيـــان الــــتـــوحـــيـــدي في كــــتـــابه (اإلمـــتـــاع
ــؤانــســة): أنـقــذني من الــفــقــر. اجــبـرني وا
فــإنــني مــكــســور. أعــطـنـي فــإنـنـي ال أجـد
الــغَـداء والـعَــشـاء.. أطــعـمــني فـقــد قـتــلـني

اجلوع!.
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{ فـــيـــيـــنـــا-(أ ف ب)  –في حـــادثـــة
وصـفــتـهـا بـلـديـة فـيــيـنـا بـأنـهـا نـادرة
ديـنة ـوتى في ا نسـيت خـدمات دفن ا
جـــثــة رجل فـي شــقــتـه وتــركـــته عــلى
فراشـه ألكثـر من شـهـرين بـعـد وفاته.
وأكـدت الـناطـقـة بـاسم البـلـدية سـونـيا
فيـخت لوكالة فرانس برس الثالثاء أن
ــشـرحـة ـتــوفى لم تُـنــقل إلى ا جـثــة ا
تّبع. وفي سار االعتـيادي ا بحـسب ا
 11 تـشــرين الــثـاني/نــوفـمــبـر 2020
عـثـرت جـارة الرجـل البـالغ  66 عـامـا
عـلى جثـنه. وهـي كانـت تعـتـني به ألنه
مـريـض مـنـذ زمن بـعــيـد وال يُـعـرف له
أي أقـارب. وقالت اجلـارة لـقـناة أو آر
اف التـلفزيونية إنهـا اتصلت بالشرطة
وسـلـمتـهـا مفـاتـيح الشـقـة. وهي كانت
تـــظـن أن الـــرجل دُفن قـــبل أســـابـــيع
ـدة على لكـنهـا فوجـئت بـرؤية جـثته 
السرير… في  27 كـانون الثاني/يناير
لـدى مـرافـقـتـهـا مــوظـفـا رسـمـيـا كـان
ــكــان عن وصــيـة يـريــد الــبــحث في ا
محـتملـة. وأوضح مدير مـركز النـظافة
في الـعـاصـمـة الـنـمـسـويـة نـيـكـوالوس
ســـالــتـــســر أن مـــا حــصل نـــاجم عن
تـقـاطع ظــروف مـؤسـفـة ومــشـكـلـة في
الـــتـــواصل بـــ الــفـــريق الـــذي الحظ
ــوتى. وأمــر الــوفــاة وخــدمـــات دفن ا
سـالـتـسـر بـإجـراء حتـقـيق داخـلي في
احلـــادثــة قــائال إنه لـم يــســمع يــومــا
ــثل هــذه احلــالــة. وفي اتــصــال مع
وكـالة فـرانس بـرس أشـارت خـدمات
ـوتى الـتـابـعـة لـلـبـلـدية إلـى عدم دفن ا
ـراسم الــتـشــيـيع. حتـديــد أي مـوعــد 
وقــال الــنــاطق بــاسم هــذه اخلــدمــات
فلـوريان كويش ال نـزال نحاول مـعرفة
مــا إذا كـان هـنـاك أي أقـارب يـريـدون
ــراسم وفـي حــال لم تـــنــظـــيم هـــذه ا
ـدينة يفض ذلك إلى نـتيـجة ستـتولى ا

تنظيم الدفن.
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{ لـــــوس اجنـــــلـــــيس-(أ ف ب) –
أوقــفت الـشــرطـة األمـيــركـيــة سـتـة
أشـخاص بـعدمـا تالعبـوا بالـالفتة
الــشـهــيـرة في هـولــيـوود من خالل
تــغــيــيــر حــرفــ مــنــهــا لــتــصــبح
هـوليبوب في خطوة ترمي بحسب
مـعـلـومات صـحـافـية إلى الـتـوعـية

من سرطان الثدي.
وقـد انتشرت في الساعات األخيرة

عـبـر وسـائل التـواصل االجـتـماعي
صـورة تظـهر الالفـتة الـشهـيرة في
ـطلـة عـلى لـوس أجنـليس الـتـلـة ا
ا يـظـهر لـكن مع حـرفـ معـدّلـ 
كـلمـة هولـيبوب (بـوب باإلنـكلـيزية

تعني ثدي). 
وأفــــادت قــــنـــاة أن بـي سي لـــوس
أجنـــلــيس أن هــذا الــعـــمل يــحــمل
بـصـمـات ناشـطـ أرادوا التـوعـية

مـن ســــــــرطــــــــان الــــــــثــــــــدي. وهم
اسـتخدموا أغـطية مشمّـعة ضخمة
إلظـهـار األحـرف بـشـكـلـهـا اجلـديد.
وأوضـحت الـشرطـة لـوسائل إعالم
مـحـلـية أن هـذه اخلـطـوة لم تـلحق

أي ضرر دائم بالالفتة. 
وقــال قـائـد شـرطـة لـوس أجنـلـيس
ســــتــــيف لــــوري إن هــــذا الـــعــــمل
الــتــخـريــبي لــيس طــريــفـا الــبــتـة

مــؤكــدا عــبــر تـويــتــر أن شــعـارات
لـوس أجنليس ثمينة. وهذه ليست
ـــرة األولـى الـــتي حتـــوّر فـــيـــهـــا ا
أحـرف الفتـة هولـيوود إذ سبق أن
عــــــدّل نـــــــاشــــــطــــــون مــــــؤيــــــدون
لـــلــمــاريــجـــوانــا ثالث مــرات هــذه
احلروف البيضاء الضخمة إلظهار
كـلـمـة هـوليـويـد (ويـد بـاإلنكـلـيـزية

تعني احلشيشة).
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ـا ادى الى خـسائـر تـقدر ب ايـام 
 20مــــلــــيــــون جــــنــــيــــة واثــــبــــتت
الـتـحـقـيقـات ان مـسـبـبـات احلريق
تــرجع الى خالف مــالى بـ اخـوة
ــا اســـتــاجـــروا مــحـال فى احلي 
دفـع احـــدهم الـى احـــراق احملل و
ضـــعف وســائـل االمن الــصـــنــاعى
ادى الـى انتـشار احلـريق الى بـقاء
احملـالت ولم تفـلح فرق االطـفاء فى
الـسيـطرة عـليه اال بـعد مـرور سبع

ساعات كاملة.

االولــيــة وجـود مــاســا كــهـربــائــيـا
وادى وجـود مواد تصـنيع االحذية
بـاخملـزن الى زيـادة حـجم الـكـارثة.
كـما اثبتت الـتحقيـقات مع موظفى
احلـى ان صاحب العقار لم يحصل
عــلى تـرخــيص بـســبب مـخــالـفـاته
اجلـــســـيـــمـــة وان هـــنـــاك  45 الف
مــخـالـفه اخــرى لـلـبــنـاء تـوجـد فى
انـحـاء مـتفـرقـة من احملافـظـة وكان
حـريـقـا ضـخمـا قـد انـدلع مـنـذ عدة
ايـام فى سوق الـتوفـيقـية مـنذ عدة
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شــــهــــدت الـــقــــاهـــرة خـالل االيـــام
ــاضـيـة انــدالع عـدد من احلـرائق ا
الــغـامـضــة والـتى خـلــفت خـسـائـر
ـاليــ اجلــنــيـــهــات والــتى كــان
بنى اخـرها احلـريق الذي انـدلع 
وزارة الــــتــــضـــامـن دون مـــعــــرفـــة
الـسـبب احلـقيـقى وراء انـدالع هذا
احلـــريق في الـــوقت الـــذي اليــزال
فـية حريق عـقار فيـصل والذي يقع
عــنـد الــكـوبـري الــدائـري مــشـتـعال
لـليـوم الثالث عـلى التـوالى بعد ان
عـجـزت قـوات االطفـاء عن الـتـعامل
ارة مـعه وهـوما اثـار الـذعر بـ ا
واصــحــاب الــســيــارات خــوفــا من
انــهــيــار الــعــقــار الــذي يــبـلـغ عـدد
وحــداته  108وحـــدة. وهــو مــادفع
مــحـافظ اجلـيــزة الى اصـدار بـيـان
ــواطـنــ بـان الــعـقـار طــمـان في ا
غــيــر قـــابل لــلــســقــوط مــوكــدا انه
سـوف يتم ازاله الـعقار فـور اخماد
الـنيران كـما قررت النـيابة االدارية
فـتح حتـقـيقـا واسـعا حـول اسـباب
ــعــايــنــة احلــريـق حــيث رجــحت ا

{ مـدريد- (أ ف ب)  –اعتبـرت سلـطات إقلـيم نافـارا في شمال
إســبـانــيـا الــثالثـاء أن جــائـحــة كـوفــيـد- 19 لن تــسـمـح بـإقــامـة
مــهــرجــانـــات ســان فــيــرمــ فـي عــاصــمــته بــامـــبــيــلــونــا خالل
ـقـبل وهو حـدث يـسـتقـطب إطالق الـثـيران خالله تـمـوز/يـوليـو ا
الـسيـاح من كل أنحاء الـعالم. إال أن الـقرار الرسـمي بإلـغاء هذا
ـهـرجان لـلـعـام الـثاني عـلى الـتـوالي يـعود إلى اجملـلس الـبـلدي ا
دينـة بامبيلونا الذي أوضح لوكالة فرانس برس أن اي قرار في
هـذا الـشـأن لم يُــتـخـذ بـعــد. وقـالت رئـيــسـة إقـلـيم نــافـارا مـاريـا
شـيـفـيتي في مـؤتـمـر صحـافي الـثالثـاء أن إقامـة مـهـرجان دولي
كـمـهـرجان سـان فـيـرم يـجـتـذب مالي األشـخـاص لن تـكون
كنة هذه الـسنة. وحرم الوبـاء بامبيلـونا إقامة مهـرجانها العام
ـصـارعـة الـفـائت من  6إلى  14 تـمـوز/يــولـيـو. وتُــطـلّق ثـيــران ا
ـرصـوفـة ـديـنـة الـتـاريـخـيـة ا ـهـرجـان في شـوارع ا خالل هـذا ا
بـاحلـصى ويـحـاول مــئـات الـنـاس الـذين يـرتـدون الـزي األبـيض
ا يـشكّل خـطراً عـليهم. واألحمـر االقتـراب قدر اإلمـكان مـنهـا 
وتـؤدي الـسـبـاقـات الـتـقـليـديـة سـنـويـاً إلى سـقـوط عـدد كـبـير من
اجلــرحى أو حـــتى الــقــتـــلى بــســبـب نــطــحــات قـــرون الــثــيــران.
واضـطــرت مـدن إســبـانـيــة أخـرى إلى صــرف الـنـظــر عن إقـامـة
مهـرجـانـاتـهـا الـتـقـلـيـدية كـإشـبـيـلـيـة (جـنـوب) الـتي أعـلـنت الـغاء

واكب التي درجت على إقامتها في أسبوع اآلالم. ا
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ومع ثـروة مـقـدّرة بـأكـثـر من 180
مـلــيــار دوالر أطـاح إلــون مـاسك
الـبــالغ  49 عــامـا مــطـلـع الـشــهـر
ـــاضي جـــيف بـــيــزوس رئـــيس ا
أمازون ليـتصدر قـائمة بـلومبرغ
ألثرى أثـريـاء العـالم بـعدمـا أفاد
من االرتــفـاع الــكـبـيــرة في قــيـمـة

أسهم تيسال في 2020.

له مـتـاعب قـضـائـية فـي السـابق.
واضطـر إلى تـرك رئـاسـة مـجلس
إدارة تــــيـــــسال في  2018 بــــعــــد
مـواجـهـة مع الــلـجـنـة األمـيـركـيـة
لعـملـيات الـبورصة الـتي اتهـمته
ـسـتـثـمـرين من خالل بـتـضـلـيل ا
تغـريداته بـشـأن إمكـان انسـحاب

تيسال من البورصة.

صــغــار احلــرفــيــ إلى ارتــفــاع
قيمة أسهمها بصورة كبيرة. ولم
ـرة األولى التي أثارت تكن هذه ا
تـــغـــريــــدات مـــاسك بـــلـــبـــلـــة في
ـاليـة إذ إنه أسهم في األسواق ا
ارتفاع قـيمـة بتكـوين بعـد تطرقه

إلى هذه العملة الرقمية.
كمـا أن وجوده عـلى تـويتـر جلب

ــســتــثـــمــرين اآلتــ من خــارج ا
ــتــمـثــلـة األوســاط الـتــقــلـيــديـة ا
بالـشركـات الـكبـرى. وقد أسـهمت
ـــاسك فـي االرتـــفـــاع تــــغـــريــــدة 
الصاروخي لسعر أسهم الشركة.
وبعد بـضع ساعـات أدى امتداح
ـوقع إتـسي مـاسك عــبـر تـويـتــر 
ــتــخــصص في بــيع مــنــتــجـات ا

ـاضي تـدخل مـاسك واألسـبوع ا
ــنــاو لــلــمــســتـثــمــرين الــذين ا
يعوّلون على تراجع قيمة األسهم
في الــبــورصـة فـي قـضــيــة غـا
ســتـوب وهـي سـلــســلـة مــتــاجـر
أللـعـاب الــفـيـديـو ارتـفــعت قـيـمـة
أسهمها بصورة كبيرة أخيرا في
حـــدث أجـــجــــته مـــجـــمـــوعـــة من

ـتـحـدر من جـنوب وكتـب ماسك ا
إفــريـــقــيــا وهــو أيـــضــا مــؤسس
شركـة سـبايس اكس لـلـصنـاعات
ـتـابعـيه الذين يـقرب الفـضائـية 
عددهم من  45مـلـيـونـا سـأتـوقف
عن اســـتــخــدام تــويـــتــر لــبــعض
الـوقت. لـكـنه لم يـعط أي تـفـسـير

فاجئ. لهذا القرار ا

أعــلن { نـــيـــويــورك)-,أ ف ب)  –
ليـادير إلون مـاسك الثالثاء أنه ا
سـيـتــوقف عن اسـتـخــدام تـويـتـر
لــبـــعض الــوقت إثـــر تــغــريــدات
نشـرها عبـر الشـبكة أثـارت بلـبلة
في الــبـورصــة وأدت إلى ارتــفـاع
كــبـيــر في قــيــمـة أســهم شــركـات

عدة.
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{ نـــــيـــــويــــورك-(أ ف ب)  –نـــــفى
ـغني األمـيركي مـاريل مـانسون ا
وجهة إليه امس االول االتهامات ا
بـاالعتداء اجلنـسي على نساء عدة
ـمــثـلــة األمـيــركـيــة إيـفن بــيـنــهن ا
رايــتــشل وود قــائال إن الــعـالقـات

كلها حصلت بالتراضي.
ــغــني عـبــر حــسـابـه عـلى وكــتب ا
ا انـستغرام عالقاتي احلـميمة لطا
كـانت حتـصل بـالتـراضي مـضيـفا
ال يـهمّ كـيف يخـتـار آخرون تـشويه
ــــــاضي وألي ســــــبب هــــــذه هي ا
احلــقــيــقـة. وتــابع مــانــســون فـني
ـا شكال موضع جدل. وحـياتي لطا
ـتــعـلــقـة بي لــكن هـذه االدعــاءات ا
لــــيـــست ســــوى تـــشــــويه مــــقـــيت

للحقيقة.
وقـد نشرت خـمس نساء على األقل
بـــصـــورة شـــبـه مـــتـــزامـــنـــة عـــلى
حـــســابـــاتــهـن عــلى إنـــســتـــغــرام
ــغــني واسـمه اتــهــامـات في حق ا

األصلي براين وورنر.
وأكـدت إيـفن رايـتشـل وود البـالـغة

ـــغـــني تالعب بـــهــا  33عـــامــا أن ا
نـــفــســـيــا عـــنــدمـــا كــانت دون سن
الــعـشــرين قــائـلــة إنــهـا تــعـرضت
بـعدهـا إلى انتهـاكات مريـعة طوال
مثلة التي عُرفت سـنوات. وكانت ا
خــصــوصــا بـدورهــا في مــســلـسل
وسـتوورلـد تتـشارك رسـميـا حياة
مـــاريـــلـــ مـــانـــســـون عـــلـى مــدى
سـنوات قبل خطوبة جمعتهما في
 2010 ولـم تــعــمّــر ســوى بــضــعــة

أشهر.
مـثـلـة بـشـهادة وفي  2018 أدلـت ا
أمـام جلـنة الـشؤون الـقـضائـية في
مـجـلس الـنواب األمـيـركي حتدثت
فــيــهــا عن مــعــانــاتــهــا الــطــويــلــة
كـــضــحــيـــة انــتــهـــاكــات نــفـــســيــة
وجــسـديــة. وفي رســالـة نــشـرتــهـا
ـعتدي مـثلة أن ا االثـن كـشفت ا
عـليها الذي لم تـكشف هويته قبالً

هو براين هيو وورنر.
وكـانت أكدت أمام الـكونغـرس أنها

تعرضت لالغتصاب مرات عدة.
كــذلك اتـهـمت أربع نـسـاء أخـريـات

يـقـلن إنـهن كنّ عـلى عالقة غـرامـية
ـــغـــنـي االثـــنـــ مــــاريـــلـــ مـع ا
مـانسون بـالتالعب بهـن والتحرش
اجلـــنــسـي وإســاءة مـــعــامـــلـــتــهن
وتـهديدهن. وحتـدثت إحدى هاتيك
الــنــســوة والــتي بــدأت عـالقــتــهـا
ــــغــــني في  2015 أيــــضــــا عن بــــا

تعرضها لالغتصاب مرات عدة.
وقـد بـنى مـاريلـ مـانسـون الـبالغ
 52 عـاما صـورته علـى شخصـيته
الـغـامـضة ومـظـهره الـغـريب بوجه
مــتــبــرج وعــدسـتي نــظــر بــلــونـ
. وحتــدثت الـــنـــســاء مـــخـــتــلـــفـــ
الـلواتي أدل بـشهاداتـهن االثن

وكـــثــيــرات مــنـــهنّ كنّ مـــعــجــبــات
بــالــفــنــان عن أســالــيـب مــلــتــويـة
اعـتمدها ماريـل مانسون لإلغواء
واإليــــقـــاع بـــهن إذ قــــلن إنه كـــان
يـهـددهن بـالـقـتل أو يـرغـمـهن عـلى

تعاطي اخملدرات.
وتـؤكد ضحـايا مفـترضات كـثيرات
أنـهن يـعـانـ اضـطـرابـات مـا بـعد

الصدمة.

بـسـيـطة: تـتـعـاقد قـنـاة وب سـتارز
مع الــعالمـات الـتـجــاريـة الـفـاخـرة
لـألزيــاء ومع شــركـــات لــلــهــواتف
الــــذكــــيـــة ومــــعــــدات وتــــنـــســــيق
االســـطــــوانـــات وتـــدفع لـــنـــجـــوم
ديــفــهــاوس الــصـاعــدين جــزءاً من

اإليرادات.
ويـصف لوكا كاسـادي هؤالء بأنهم
مـــبــــدعـــو الـــعـــالم الــــرقـــمي وهم
يــســـتــوعــبــون فــلـــســفــة الــعالمــة
تعة. التجارية بطريقة طبيعية و
ـشــروع مـا كـان وتــفـوق ربــحـيــة ا

 . متوقعاً
ويـقــول كـاسـادي كـنـا نـعـتـقـد أنـنـا
ســـنـــعــــوض أكالفـــنـــا بـــعـــد ثالث
سـنوات فـاإليجار وحـده يبلغ 500
يـورو في اليوم لكننا توصلنا إلى

تعويضها بعد ثالثة أشهر.
ـــمـــلـــوكـــة وحـــظـــيـت تـــيك تـــوك ا
جملــمـوعــة بـايت دانس الــصـيــنـيـة
بــإقــبــال واسع جــداً فـي إيــطــالــيـا
واجهة خالل مراحل اإلقفال العام 

جائحة كوفيد-19.
إال أن وفـــاة طــفـــلــة في الـــعــاشــرة
كــانت تــشــارك في لــعـبــة الــوشـاح
عـلى الـشبـكة بـفعل اخـتنـاقهـا أثار
غـــضــبــاً فـي إيــطــالـــيــا. وســارعت
الــسـلــطـات اإليــطــالـيــة إلى حـجب

. الشبكة جزئياً
ورداً عــلى مــقــولـة أن شــبــكــة تـيك
تـــوك خـــطـــرة تـــعـــلق جـــاســـمــ
) إحــدى زانـــغـــاريـــلي ( 17 عـــامـــاً
نتمـيات إلى ديفهاوس ـؤثرات ا ا
بـقـولـهـا بدأت أنـشط عـلى الـشـبـكة
وأنــا في اخلـامـســة عـشـرة ولم أرَ

إطالقاً هذا النوع من التحدي.
وتــضــيف الــبــطــلــة الــســابـقــة في
الـــتــزحــلـق الــفــنـي عــلى اجلـــلــيــد
الـشـبكـات االجتـمـاعيـة أمر جـميل
شـريـطـة اسـتـخدامـهـا عـلى الـنـحو

السليم.

أكـن أرى أن حتريـك الـشـفتـ عـلى
ـوســيــقى من دون حـتى نــغـمــات ا

الغناء يتطلب أي موهبة.
لـــكــنّه يــقــرّ بـــأنه مــا لــبث أن أدرك
اإلمــكـانــات اإلبــداعـيــة لــتــيك تـوك
فـأسس ديـفـهاوس عـلى غـرارهايب
هـاوس في لـوس أجنلـيس وتـكمن
مـــهــمــتـــهــا في تـــوفــيـــر الــتــدريب
والـتصـميم ألبنـاء اجليل زي الذين
. تتروح أعمارهم ب  15و 24عاماً
ويـالحظ كـاســادي أن شـبــاب جـيل
تــيـك تــوك ال يــعــرفــون شــيــئــاً عن
الــــســــيـــاســــة وال يــــســـعــــون إلى
االطـالع. قــدرتــهم عـــلى الــتـــركــيــز
ضــعــيــفــة ومن هــنــا جــاءت فــكــرة

تدريبهم.
ويــشــمل بـرنــامج الــتـدريب دورات
فـي الـسـيـاسـة والـشـؤون اجلـارية
ــوســـيــقى والـــتالوة واإللــقـــاء وا
والــثــقـافــة أو حــتى الــسـلــوكــيـات

االجتماعية السليمة.
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ـعـادلة أمـا من نـاحـيـة األعـمـال فـا

واألمـر نـفسه يـنـطبق عـلى إلـيسـيا
النـتزا البـالغة  20عـاماً التي ارتفع
عـدد مـتـابـعـيـهـا إلى مـلـيـون و400
ألـف لـكـنـهـا تــدرك أن الـنـجـاح في
الــعـالم االفـتــراضي سـريع الـزوال
إذ تـقـول ذات يـوم نلـمس الـنـجوم
وفـي الــيـــوم الــتـــالي نــســـقط إلى

أدنى مستوى.
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يـنــتج أعـضـاء ديـفـهـاوس عـشـرات
مـقـاطع الـفـيـديو يـومـيـاً. هـواتـفهم
الـذكـيـة مـوصـولـة بـنـظـام لِـد يـوفـر
إضــاءة مـثــالـيــة ويـنــشـغــلـون في
يــومـيــاتــهم بـالــقــفـز أو الــتـظــاهـر
بــالــغــنــاء أو الــرقص عــلـى أنــغـام
مـوســيـقى الـديـسـكـو أو بـتـصـويـر

طبخ. فقرة في ا
ويـقـول لـوكـا كـاسادي ( 44 عـامـاً)
وهـــو مـــؤسس قـــنــاة وب ســـتــارز
لـإلنــتـــاج الـــتي أطـــلــقـت عــدداً من
ــواهب وحــوّلــتــهم جنــومــاً عـلى ا
اإلنـتـرنت في إيـطـاليـا في الـبـداية
لـم أكن مقتـنعـاً على اإلطالق إذ لم

احلـدود بـيـنـهمـا غـيـر واضـحة في
ــكــان الــذي يُــحــاط عـنــوانه هــذا ا

بسرية تامة.
ويــروي ســيـمــوني بــرلـيــني وهـو
شـاب أسـمـر بـهيّ الـطـلـعـة وطـويل
الــقــامـــة في الــعــشــرين من عــمــره
ـارة عـنـدمـا أمـشي يـتــعـرف عـليّ ا

في شوارع ميالنو.
ويــرى بــرلــيــني أنه يــســتـطــيع أن
ـا يــفـعل بــفـضل يــكـسـب عـيــشه 
الــعالمــات الـتــجـاريــة الــتي تـرعى
جنوم وسائل التواصل االجتماعي
الــشــبــاب. ويــعـتــبــر هــذا الــطـالب
الــــســـابـق في اخـــتــــصـــاص إدارة
األعـمال أن ديـفهاوس تـشكّل نـقطة
ـهنـة مسـتـقبـليـة يأمل في انـطالق 

أن تكون في مجال التمثيل.
مــنـذ انــتـقـاله إلـى مـقـر احلــاضـنـة
الـــــذي افـــــتُـــــتِح في 15 تـــــشـــــرين
األول/أكـتوبر  2020 تـضاعف عدد
مـتــابـعي سـيـمـوني عـبـر تـيك تـوك
لــيـصل إلـى نـحــو مـلــيـونـ و700

ألف.

االنـتـظار لـديهم من اآلن  16مـلـيون
متابع على تطبيق تيك توك بفضل
ديـفـهاوس وهي حـاضنـة إيـطالـية
لــلــســاعــ إلى الــنــجــومــيــة عــبـر

وسائل التواصل االجتماعي.
يـــقع مـــقـــرّ احلـــاضـــنــة فـي الــدور
ـــنـــزل فـــخم في شـــرق الـــعـــلــــوي 
مـيالنـو تبـلغ مـسـاحتـها  500 مـتر
مـــربع طُــلــيَت جـــدرانــهــا بــألــوان
فـــلـــوريـــة الــلـــون ولـــهـــا واجـــهــة
زجــاجـيــة وشـرفـة عــمالقـة وفــيـهـا
حـوض جـاكـوزي وقـد صُـمِـمَت كل
ـثابـة خـلفـية زاويـة فـيهـا لـتكـون 
ـــقــاطع فـــيــديــو مـن بــضع ثــوانٍ
ـكـان. اسـتوحيَ يـصـورهـا سـكان ا
ـؤلــفـة من تــصـمــيم هـذه الــشـقــة ا
ــاط طــبــقــتــ والــتي تــزيــنــهــا أ
ــفــيس هــنــدســيــة من مــدرســة 
وهي حركة اسسها في ميالنو عام
صمم عماري وا ـهندس ا  1981 ا
إيـــتـــوري ســـوتـــســاس. وفـي هــذا
ـنـاخ تـتـماهـى احليـاة الـواقـعـية ا
بــــالـــعـــالـم االفـــتـــراضـي وتـــغـــدو

{ جـــنـــيف- مـــيالنــو -(أ ف ب) –
ـرمـوق أعــلن مـهــرجـان مــونـتــرو ا
لــــلـــجــــاز في ســـويــــســـرا امس أن
ـقــبــلــة الـتي درجـت عـلى دوراتـه ا
إقـامـتهـا صـيـفاً سـتُـبث أيضـاً عـبر

اإلنترنت.
ــنــظّــمـــون في بــيــان أن وأوضـح ا
ـهرجان يواصل بذلك انتقاله إلى ا
ـوذج هـجـ يـوفّق ب الـصـيـغة

احلضورية واحلضور الرقمي.
ـــهـــرجـــان اعـــتـــمـــاد هـــذه وبـــدأ ا
الــــصـــيــــغـــة عـــام  2019 مـن خالل
إنـــشــاء شــركـــة مــونــتـــرو مــيــديــا
فـــيــنــتـــشــرز اخملـــصــصــة لـــصــنع
احملــتـــوى الــرقــمي لــكنّ جــائــحــة
كـوفـيد- 19 أدّت إلـى التـعـجيل في

تطبيق هذه اخلطة.
ــنــظــمـ إلى ودفــعت اجلــائــحـة ا
صـرف النظـر عن إقامة دورة 2020
ـهـرجان رة األولـى يـلـغى ا وهـي ا

منذ إطالقه عام 1967.
ـهـرجان الـعمل وسـبق ذلك إعالن ا
عـلى تأجـيل احلفالت الـتي كان من
ـقرر أن يحيـيها النجـمان ليونيل ا

ريتشي وليني كرافيتز.
هرجان في توقع أن يعـلن ا ومـن ا
ـقـبـلـة تـفـاصـيل دورته األسـابــيع ا

. اخلامسة واخلمس
وجتـــدر اإلشــــارة إلى أن بـــرنـــامج
ـهـرجـان الـذي يـقـام عـلى ضـفـاف ا
بـحـيـرة لـيـمان الـسـويـسـريـة ولكن
داخل قـاعات مقفلة ال يقتصر على
اجلــاز إذ بـادر إلى الــتـنــويع عـلى
مـرّ السـنوات لـيشـمل مجـموعة من
ـــوســـيـــقـــيـــة ومـــنـــهـــا األنـــواع ا
اإللـكترونـية والهـيب هوب والبوب

والسول.
وفي ايـطالـيا يـحلم ثمـانيـة شباب
تـــتــــراوح أعـــمـــارهم بـــ  16و20
عـــامـــاً بـــأن يـــصـــبـــحـــوا جنـــومًــا
سـيـنـمائـيـ أو تـلفـزيـونـي وفي

WO{«d² ù«Ë W¹—uC(« 5Ð WK³I*« tð«—Ëœ w  o u¹ “U−K  ÊUłdN

„uð pOð vKŽ Âu−M « WŽUMB  WO UD¹≈ WM{UŠ ”ËUNH¹œ


	p1
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	p8

