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اتـهم مـحـافظ ذي قـار أحـمد غـني
اخلــفــاجي جـــهــات لم يــســمــهــا
بــالــوقــوف وراء الــتــصــعــيــد في
احملافظـة من اجل احلـصول على
مــكــاسـب خــاصــة فــيــمـــا اغــلق
ــتــظــاهــرون عـددا مـن الــدوائـر ا
اخلـدمــيـة واالمــنـيـة لـلــمـطــالـبـة
ـسـؤول نـتـيـجة بأقـالـة بـعض ا
تردي اخلـدمات. وكتـب اخلفاجي
على صـفـحتـه في فيـسـبوك امس
ان (جـــهـــات وأشـــخـــاصـــا تـــدفع
ـديـنـة لـتحـقـيق مـكـاسب حلـرق ا
شـخــصـيـة) وصــفـهــا بـالـدنــيـئـة
مؤكـدا ان (زمن االبـتـزاز انـتهى)
واضـاف ان (ثـوار تــشـرين الـذين
وصفهم بـاالبطال قـد رفعوا ورقة
الـــتـــوت عن احـــدهم) وتــابع ان
(ادارة احملـافــظـة لن تــخـضع الي
مـسـاومـة). ونــظم مـوظـفـو دائـرة
بلدية الناصريـة وقفة احتجاجية
استـنكـارا وشـجبـا لغـلق عدد من
الدوائـر احلـكومـيـة ومنـهـا دائرة
الـــــبـــــلـــــديــــة مـن قـــــبل عـــــدد من
.وقــال مــديــر الــدائـرة احملــتــجــ
كاظـم الصـافي فـي تصـريح امس
ـــوظــــفــــ تـــعــــرضـــوا إلى إن (ا
االعتداء عـلى حقـوقهم وكـرامتهم
تـأتي للتـأكيد أن وان وقفة امس 
الــدائـرة مع الــتــظــاهـر الــســلـمي
ـطــالـبــة بـاحلـقــوق مع وجـود وا
ـــفــتـــوحــة لـــلــجـــهــات األبــواب ا
الرقـابيـة لغـرض تسـهيل وتـقد
ـكافـحة الـفساد ه  كـن تقد ما 
ـفـسـدين وسـد الـطـريق بـوجه 9وا

اعـمـال اجتـماع جلـنـة االمر الـديواني
ــتــابــعــة الــبــرامج 217 اخلــاصـــة 
الـعالجـيـة والوقـائـيـة اخلاصـة بـوباء
بحـضور اعـضاء الـلجـنة من كـورونـا 
وزارة الــصـحـة ومـسـؤولي مـديـريـات
الـطبابـة في وزارتي الدفاع الـداخلية.
وقــال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(االجــتــمــاع نــاقش عــددا من احملـاور
ابـرزهـا مـتـابـعـة الـبـرنـامج الـعالجي
ـــوقف ــــرضى كـــورونـــا وتــــقـــو ا
ـســتـقــبـلــيـة الــوبـائـي و اخلـيــارات ا
لـــلــتـــعــامل مع الـــوبــاء واســـتــمــرار
عـمـلـيـات تـوفيـر وتـوزيع الـلـقـاحات)
مــشـيـرا  الـى ان (اجملـتـمــعـ شـددوا
عــلى مــتــابــعــة اجلــهــود والــتــعــاون
ـرضـى بـ الوزارة ـشـتـرك لـعالج ا ا
ـــؤســســات الــصـــحــيــة االخــرى) وا
مـؤكـدين (اهمـيـة االلتـزام بـاالجراءات
الـوقائيـة واستمرار عـمليات الـتطعيم
ومـــحــاســبــة اخملـــالــفــ لالجــراءات
ـعـمول الـصـحـيـة وحسـب القـوانـ ا
بـها حـاليـا). وكان عضـو خلـية األزمة
الـنيـابيـة حسن خالطي قـد كشف عن
اجــتــمـــاع لــلــوزارة بــشــأن تــقــلــيص
ــفـروض ســاعــات احلــظــر اجلــزئي ا

حـاليـاً من ساعة الـتاسعـة ليال وحتى
اخلــامـــســة فــجــرا. وقــال خالطي في
تـــصــريح امس ان (الـــوزارة ســتــرفع
تـوصـيـة الى اللـجـنـة العـلـيـا للـصـحة
والـسالمـة بـتـقـلـيـص سـاعـات احلـظر
لـيكـون من الـسـاعة احلـادية اجلـزئي 
دة عشر ليالً وحتى اخلامسة فجراً و
مـؤكدا انه (سـيـتم بـعـدها ( أسـبـوعـ

جـمـيـع احلـكـومـات االحتـادية اال انـهـا
بـعد مدة تسـتخدم قوت الـشعب الكردي
كـورقـة ضـغط) وتـابع (نـحن مـع اجراء
االنــتـخــابـات فـي الـعــاشـر من تــشـرين
ــــقــــبل لــــكن فـي ظل الــــظـــرف االول ا
احلـالي وغياب االمن االنتخابي وعودة
الــــــتــــــظــــــاهــــــرات واالغــــــتــــــيــــــاالت
واالســتــعــراضــات لـن تــكــون ارضــيـة
ــوعــد الــذي خــصــبــة الجــرائــهــا في ا
حـددته احلكومة). وتوقع عضو حتالف
قـوى الــدولـة الـوطـنـيـة عـلي الـسـنـيـد
اخـالل االقليم باتـفاقه مع بغداد في ظل
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ارتـفـاع اسعـار اخلام.وقـال الـسنـيد في
تـصــريح امس انه (ال بـديل لالقـلـيم عن
بـغداد) مـبيناً ان (االقـليم يغيـر اتفقاته
حــ ارتـفــاع اسـعــار الـنـفط) واوضح
الــسـنـيــد ان (حـكـومــة االقـلــيم تـطـالب
ــضي بــهـا يــخل بــأمــور عــدة وعــنــد ا
ـعـقـول ان بـغداد فـمن غـير ا بـاالتـفـاق 
ـاضـية) الفـتـا اخـلت بـكـل االتـفـاقـات ا
الى ان (هـناك تفاؤال بـزيارة وفد االقليم
ضي ـسائل وا الـى بغداد حلل جـميع ا
وازنة بل نـحو التـفاهم ليس فـقط في ا
لفات العالقة) مـضيفا ( يفترض بـكل ا
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ؤمل  وصـول الدفـعة االولى من من ا
لــقـاح سـيـنـوفــارم الـصـيـنـي الـبـالـغـة
نـصف ملـيون جـرعة الـى مطـار بغداد
ـقـبل ضـمن الــدولي يـوم اخلـمــيس ا
الــعـقــد الـذي ابــرمـته وزارة الــصـحـة
صـنـعة فـيـما والـبـيـئة مع الـشـركـة ا
ســــجــــلـت الـــوزارة  4270 اصــــابــــة
بـــفــايــروس كـــورونــا وشــفــاء 4990
حــالــة وبـواقع  24 وفــاة جــديـدة في
ـــــوقف عــــــمـــــوم الـــــبـالد. واوضـح ا
الـوبائي الـيومي  الـذي اطـلعت عـليه
(الـزمـان) امس ان (مخـتبـرات الوزارة
بــلـغت اكـثـر من 39 اجــرت فـحـوصـا 
الف عــــيـــنـــة مـــشـــتـــبه اصـــابـــتـــهـــا
بــالــفــايـروس  اذ  رصــد تــســجـيل
 4270 اصابة في عموم احملافظات)

واضــــاف ان (الــــشــــفــــاء بــــلغ 4990
وبــواقع  24 وفــاة جــديـدة في عــمـوم
الـبالد) وتـابـع ان (اكثـر من  17 الف
ـضاد شـخص تـلقى جـرعـات اللـقاح ا
ــنـتـشــرة بـغـداد في مــراكـز الـوزارة ا
واحملـافـظـات). وتراس الـوكـيل الـفني
لــلـوزارة هـانـي مـوسى بـدر الــعـقـابي
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قـال اخلبـير الـقانـوني طارق حرب 
ـستـبـعد بـقرار انه يـحق لـلـمشـرح ا
ـســتـقــلـة ــفــوضـيــة الـعــلـيــا ا من ا
لالنــتـخـابــات الـطـعن امـام الــهـيـئـة
الــقـضــائـيـة خالل  72 ســاعـة فـقط.
واوضـح حـــرب في بـــيــــان تـــلـــقـــته
ـفـوضـيـة (الــزمـان) امس ان (قـرار ا
رشـح عن بـأبـعاد 20 اسـمـاً من ا
ــشـاركــة في الـســبـاق االنـتــخـابي ا
ــنـافــســة والـفــوز لـلــوصـول الى وا
ان واحلصول على صفة عضو البر
في مـجلس الـنواب لـيس نهـائياً وال
ـفـوضـية قـطـعـيـاً  اذ مـنح قـانـون ا
ـادة 20 رقم 31 لــســنـة 2019 فـي ا
ــسـتـبــعـد الـطـعن احلق لــلـمـرشح ا
فوض امام الهيئة بـقرار مجلس ا
الـقضائيـة االنتخابـية على ان يكون
الـطعن في القرار الصادر خالل مدة

ثالثـة ايام اي اثنان وسبعون ساعة
فقط) واشـار الى ان (القـانون خول
الـهيـئة الـقضائـية حق تـأييـد القرار
او  نـقـضه وقـبـول الـطـعـن واعـتـبار
ـرشح وان الــشــروط مــتــوفـرة فـي ا
ـــفـــوضـــيـــة شـــابـه اخلـــطــأ قـــرار ا
القانوني  وبالتالي فأن ذلك يسمح
رشح ستبعد الى قائمة ا عودة ا
في االنـتـخـابات لـلـتنـافس مع غـيره
لـلــفـوز في االنـتـخـابـات واحلـصـول
ان) واكـد حرب عـلى مقـعد في الـبر
ان (مــدة صـدور حـكم الــهـيـئـة حـدد
ـوجب الـقانون  وهـو سـبعـة ايام
فــــقط  امــــا ان يـــكــــون ســـلــــبـــا او
) وتـابع ان (قرار االسـتبعاد ايـجاباً
عـادة يـكون بـسـبب عدم تـوفـر شرط
ـرشح الــتي حـددتـهـا او اكــثـر في ا
ــاده الـثـامـنــة من الـقـانـون  وهي ا
ـــســاءلــة اجلـــنــســيـــة واالهــلــيه وا
والـعدالة واجلنايـة واجلنحة اخمللة

بــالـشــرف والـشـهــادة وعـدم االثـراء
ـــال الـــعـــام وعــدد عـــلى حـــســـاب ا
الــنـاخـبـ وعـدم االنــتـمـاء لـلـقـوات
ــفــوضـيــة قـد ــســلـحــة). وكـانت ا ا
قــررت اســتـبــعـاد  20 مــرشــحـا من
الـسباق االنتخابي بـسبب مخالفات
ـفــوضــيـة في ارتــكــبـوهــا.وذكــرت ا
بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس أن
(االســتـبـعــاد جـاء بــسـبب مـخــالـفـة
ـرشـحـ أحـكـام الـفـقـرة ثـالثـا من ا
ـــــادة الـــــثـــــامـــــنـــــة مـن قـــــانــــون ا
االنــــتـــخـــابـــات اذ تــــضم قـــائـــمـــة
ــسـتــبـعــدين كل من ذيــاب مـحــمـد ا
مـحمد أسـعد وريسان مـقداد حس
الـغراوي ونـاظم زاير حـطاب تـعبان
و نـبيل مـحمـد منـشد مـناحي وعلي
درويـش  فــالح عــبــدالـــعــالي وعــلي
يـوسف حـمـود طـلـفـاح و علـي سالم
سـعـد نـبـهـان وكاظـم جالوي دغيش
حــجي الــبــديـري و بــاسم عــبــدالـله

ســلــطـان) مــضــيـفــا (و عــلي هـادي
صـالح مـحي وحسن فـرحان حـس
خـلـيـفـة و حـنـان هـنـدي حـمـد عـنـاز
وحـياة كاظم سـلمان ذجـر و بسمان
ذنـــون ســعـــيـــد الــظـــاهــر و أحـــمــد
اسـماعيل مجيـد بهران و اياد عبود
حـمـود مـحـمـد  مـحـمـد حـسـ عـلي
خـضـير و أحـمد عـبدالـله عبـد خلف
و مـــعـــروف جــاسـم عــبـــود مـــهــدي
ـفــوضــيـة الــشــمـري) مــؤكــدا ان (ا
تـــســــمح لألحـــزاب الــــســـيـــاســـيـــة
والـتـحالـفـات باسـتـبدال مـرشـحيـها
ــســتـبــعــدين خالل ثالثــة أيـام من ا
تــاريخ الـتـبـلـيغ بـالـقـرار  عـلـمـا ان
الــقـرار قـابـال لـلـطــعن أمـام الـهــيـئـة
الـــقــــضـــائـــيـــة خـالل ثالثـــة أيـــام 
ـادتـ 19/ اســتـنــادا إلى أحـكــام ا
أوال و  20 / أوال مـن قـــــــــــانـــــــــــون
ـــفـــوضـــيـــة عـــلى أن يـــتـم إعــادة ا
ـستـبعـد في حال حـصوله ـرشح ا ا

الـتدقيق ونـنتظر اإلجـابة من جهات
الــتــحــقق وبــعــدهــا يــقــرر مــجــلس
اذا كـان هـنـاك اسـتـبـعاد مـفـوضـ 
وأضــــافـت ان (هــــنــــاك مـن عــــدمـه)
خــمـسـة جـهـات أسـاســيـة لـلـتـحـقق
ـساءلة والـعدالة وهي ا وضوع  بـا
والـنـزاهة واألدلـة اجلـنائـية وزارتي
الـتعليم العالي والتربية) الفتة الى
انـه (في األصل هنـاك عـشـرة جـهات
) ومضت ذكورة سلفاً تدقق بينها ا
الـى الـقـول ان (الـتــدقـيق يـشـمل اذا
ـرشح مــنـتـمــيـاً او مـنــسـوبـاً كــان ا
سـلحـة واالجهـزة االمنـية لـلقـوات ا
ونحن من ضـمنـها اقـليم كـردستـان 
بــدورنــا نـنــتــظـر من هــذه اجلــهـات
الــعـشـرة اإلجـابـة بـعــدم مـنـسـوبـيـة
ــرشح) مــؤكـدة انه (لـم يـردنـا من ا
ـساءلة والعدالة حتى اآلن االجابة ا
والذي وردنا في االستبعاد كان من

األدلة اجلنائية). 

وازنة بعد اطالق حـصة كردستان من ا
االتـفـاق عـلى الـيـة تـسـلـيم نـفط االقـليم
ـــؤمل ان الـى شـــركـــة ســـومـــو ومـن ا
يــلــتـقي الــوفــد بـرؤســاء اجلــمـهــوريـة
لـلــحـصــول عـلى ــان  والــوزراء والـبــر
ــوافــقـة والــبـدء بــإطالق مــا خـصص ا
لـالقلـيم في موازنـة الـعام اجلـاري التي
طـعـنت احلـكـومـة بـبـعض بـنـودهـا قبل
ايــــام. فــــيــــمــــا اقــــر عــــضــــو احلـــزب
قراطي الكردستاني عمر باجالن الـد
امــتـــنــاع االقــلــيم تــســلـــيم نــفــطه الى
بـغـداد.وقـال بـاجالن في تـصـريح امس
ان (اربـيل ال تـتـخـوف من بـغـداد بـشان
ـشـاكل تـراكـمت من هـذه الـسـنـة لـكن ا
 ?2014والـى الـلـحــظـة االقــلـيم لم ولن
يـسلم برميال من النفط لعدم وجود الية
تـسـلـيم مـتـفـق عـلـيـها) مـشـيـرا الى ان
(االقــيـام تـســتـقــطع من حـصــة االقـلـيم
وتـسـلم وفق اسـعـار شركـة سـومـو وما
وازنـة الـذي يـنـظم نص عـلـيـه قـانـون ا
الـعالقة بـ بغـداد واربيل) مـؤكدا انه
ـعيـب غيـاب قانون الـنفـط والغاز (من ا
فـي دولـة نــفــطــيـة كــالــعـراق) مــحــمالً
ــتــنــفــذة (مــســؤولــيــة عـدم االحــزاب ا
تـشريع القانـون خوفا علـى مصاحلها)
واضــــاف ان (مـــؤســــســــات الـــنــــظـــام
الــــفـــيــــدرالي في الــــعـــراق مــــجـــمـــدة
والــدســتــور نص ان االقــلــيـم احتـادي
فــيــدرالي) ومــضى الى الــقــول (نــؤيـد
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تـوفر قاعدة بيانات واضحة ب االقليم
وبـغداد وان تصديـر نفط االقليم خارج
سـومو لتـركيا يـعد مخـالفة) واسـتطرد
بـالقـول ان (اغلب الكـتل السـياسيـة لها
اجـنـحة عـسـكريـة ولـديهـا مـال وسلـطة
وسـالح حــتى في االقــلــيم  بــوالــتــالي
ي عـلى فــأنـنـا نـحـتــاج الى اشـراف ا
االسـتحقـاق حتى في كردستـان لضمان
نــــزاهـــة االنـــتــــخـــابـــات) مــــؤكـــدا ان
(الـعـراقـيـ يـرغـبـون الـعـيش فـي دولة
ـقراطية  وال حل للتغيير اال باجراء د

االنتخابات). 
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حسن خالطي

احمد غني اخلفاجي
عقب الذي يخلطون بتزين وا ا
األوراق ويــقـــدمــون مــصـــاحلــهم
الــــشـــخــــصـــيـــة عــــلى مــــصـــالح
) وتابع ان (الدائرة من واطن ا
ؤسـسـات اخلدمـيـة  ويجب أن ا
ـــنــاكـــفــات تـــكــون بـــعــيـــدة عن ا
صالح الـشخـصية السيـاسيـة وا
). واغـلق ــعـقــبــ لـلــمــبـتــزين وا
فـسوخـة عقودهم العشـرات من ا
مبنى الهيئة في احلشد الشعبي 
في احملـــافــظـــة مع اســتـــمــرارهم
بـالــتــظـاهــر لـلــيـوم الــثــاني عـلى
التـوالي لـلمـطالـبـة بإعـادتهم إلى
وظـائـفـهم.وقــال شـهـود عـيـان ان
(احملـتــجـ تـظــاهـروا امــام مـقـر
الـهـيـئـة في احملـافـظـة لـلـمـطـالـبة
بأعـادتهم الى اخلـدمـة بعـد فسخ
عـــقـــودهم دون أســـبـــاب تـــذكــر)
ــتـــظـــاهــرين واشــاروا إلـى أن (ا
اقدمـوا على إغالق مـكتب الـهيـئة
وسـط تــــلـــــويح بـــــتــــصـــــعــــيــــد
احـتـجـاجي آخــر يـبـدأ الـيـوم في
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{ طـــهــران - ا ف ب:  قـــالت طــهــران
امـس االثنـ إن احملادثـات ب إيران
والــســعــوديـة مــســتــمــرة في "أجـواء
جـيـدة" معـبرة عن امـلـها في الـتوصل
إلى "تــفــاهم مـشــتـرك" بــعـد أكــثـر من
خـــمس ســنــوات من قـــطع الــعالقــات
الـــدبـــلـــومـــاســيـــة بـــ اخلـــصـــمــ
.وقطـعت جـمهـوريـة إيران اإلقـلـيمـيـ
ملكة العربية السعودية اإلسالمية وا
الــعالقــات الــدبــلــومـاســيــة في أوائل
الــعــام  2016 وتــبــادلــتــا لــســنــوات
اتــهـامـات بـزعـزعــة اسـتـقـرار الـشـرق
األوسـط.لكنّ الـبلديـن اجملاورين أعادا
إحـيـاء احملادثـات مـنذ نـيـسان بـفضل
وسـاطــة عـراقـيـة.وقـال الـنـاطق بـاسم
وزارة اخلــارجــيـة اإليــرانــيـة ســعــيـد
خـطـيب زاده في مـؤتـمـر صـحافي في
طـــهـــران إن "احملـــادثـــات بـــ إيــران
والـــســعــوديـــة تــتـــواصل في أجــواء
جـيدة" دون أن يحدد على أي مستوى
أو مـــكـــانـــهـــا.وأضـــاف "احملـــادثـــات

اســتـــمــرت في جــو جــيــد ونــأمل أن
تــتـوصـل هـذه احملــادثـات إلى تــفـاهم
مـــــــــــشـــــــــــتـــــــــــرك بـــــــــــ إيـــــــــــران
ــمــلــكــة الــعــربــيـة والــســعــوديــة".وا
تـحدة الـسـعوديـة حلـيف لـلواليـات ا
وهي دولـة مـعـاديـة جلمـهـوريـة إيران
اإلسـالمـيـة.وكـانت طــهـران قـد رحـبت
في نــهـايـة نـيـسـان بـ"تــغـيـيـر لـهـجـة"
الــسـعــوديــة بـعــد تـصــريـحــات لـولي
الـعهد الـسعودي اعتـبرتها تـصاحلية
قـال فـيـهـا إنه يـتـمـنى إقـامـة "عـالقات
ــيـــزة" مع اجلـــمــهـــوريــة جـــيـــدة و
اإلسـالمــيــة.وقـــال وزيــر اخلـــارجــيّــة
الــسـعـودي فـيـصل بن فـرحـان في 19
أيـــــار لــــوكـــــالـــــة فــــرانـس بــــرس إن
احملـادثـات مع طـهران هي في مـرحـلة
"اسـتـكشـافـيّة" مـضـيفـا "نـأمل أن يرى
اإليـرانـيّون أنّ مـن مصـلـحتـهم الـعمل
مع جـيـرانهم بـطريـقـة إيجـابيـة تؤدّي
إلى األمن واالستقرار واالزدهار".وردّاً
عـــلى ســؤال حــول تـــأثــيــر نـــتــيــجــة

االنــتــخــابــات الـرئــاســيّــة اإليــرانــيّـة
ــــرتـــقـــبـــة في  18 حــــزيـــران عـــلى ا
الـسياسة اإلقليميّة لطهران اعتبر بن
فـرحان أنّ هذا التأثير سيكون ضئيالً
ذلك أنّ الـسـيـاسـة اخلارجـيّـة يُـقـرّرها
رشد األعلى اإليراني علي خامنئي. ا

 فيصل بن فرحان

واذا ـــــوقف الــــوبــــائي  مــــراقــــبــــة ا
تـراجعت اإلصـابات سـتصـدر توصـية
أخــرى بــشـأن احلــظــر). بـدوره  اكــد
مـديـر دائرة الـصحـة العـامة بـالوزارة
عـبد األمـير احلـلفي في تـصريح امس
إن (الـــفــطـــر األســود مـــرضــا نــادرا 
ــنـاعـة وال عالقـة له ي ا يــصـيب عـد
بــكـورونـا) مــشـيـرا الـى انه (يـصـيب
ـنـاطق االنـسـان بـسـبب الـتـلـوث في ا
الـريفـية والـتربة) واضـاف ان (ظهور
حـاالت في الـهنـد جـاء نتـيـجة انـعدام
النظافة) مؤكدا ان (العراق لم يسجل
أي حـالـة حـتى اآلن عبـر الـقـادم من
الــهــنــد). وتــتــســلـم الـوزارة نــهــايــة
األسـبوع اجلارية نصف مليون جرعة
من سـنـوفـارم.وقـال الـسـفـيـر الـعراقي
لــدى بـكـ شــورش خـالـد ســعـيـد في
بــيـان امس إن (نـصف مـلـيـون جـرعـة
مـن سـيــنــوفــارم ســتــصل إلـى مــطـار
ضمن قـبل  بـغداد الـدولي اخلمـيس ا
عـقد الـوزارة الذي ابـرمته مع الـشركة
ـصنـعة) وأضـاف ان (هذه الـشحـنة ا
األولى من أصل ملـيـوني جـرعة هـي 
وسـبق أن منح اجلانب الصيني 250

ألف جرعة من هذا اللقاح للعراق).
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احـبـطت قوة امـنـية مـحاولـة تـفجـير
حـقل نفطي في مـحافظة صالح الدين
بــعـد الــعـثــور عـلى عــبـوات نــاسـفـة
ومـسطـرتي تـفجـير.وذكـر بيـان تلـقته
(الـــزمــــان) امس ان (مـــفـــارز وكـــالـــة
االســـتـــخــبـــارات الـــتــابـــعـــة لــوزارة
عـثـرت عـلى ثـالث عـبوات الـداخـلـيـة 
نـاسفة ومسـطري تفجـير ضمن قاطع
حـيث  اجراء حـقل عالس الـنـفـطي 
الالزم واتالف العبوات من قبل خبير
ـتفـجرات الـتابع الى قيـادة عمـليات ا
صـالح الــــدين دون حــــادث يــــذكــــر).
وضــبـطت الــقـوات االمــنـيــة خـمــسـة
صـواريخ نـوع كراد ومـنـصات إطالق
ـحـافـظة في نـاحـيـة الـتـون كـوبـري 
كـركـوك. وقـالت بـيـان امس أنـه (بـناءً
عـلى مـعـلومـات اسـتـخبـاراتـية وردت
الى اســتـخـبــارات ومـكـافــحـة ارهـاب
الــدبس   ضـبط خــمـسـة صـواريخ
نــوع كـراد ومـنـصـات اإلطالق) الفـتـا
الـى ان (هذه الصواريخ كانت جاهزة
لـإلطالق في قـريــة احـصـار) مــؤكـدا
انه ( الـتعامل مـعها من قـبل خبراء
ــتــفــجـرات دون تــســجــيل حـادث). ا
والــقت االســتـخــبـارات الــعــسـكــريـة
الـقــبض عـلى مـجـمـوعـة تـسـلـلت الى
االراضـي احلـــــدوديــــة مـع ســـــوريــــا
.وقـالت خلـية االعالم االمـني في بيان
تـلقـته (الزمـان) امس انه (فريق امني
جنـح في اعــتـــقــال ســـتــة أشـــخــاص
يـحــمـلـون اجلـنـسـيـة الـسـوريـة عـقب
تــســلــلـهم الـى داخل احلـدود  حــيث
جــرى تـســلــيـمــهم الى مــركـز شــرطـة
ربـيعة بوصل تسـليم اصولي ال تخاذ
االجـراءات القانـونية بـحقهم). واعلن
الـنـاطق بـاسـم الـقـائـد الـعـام لـلـقوات

ــســـلــحــة الــلـــواء يــحــيى رســول ا
االطـاحـة بـثالثـة ارهابـيـ في بـغداد
واالنـبار.واشار رسول في بـيان تلقته
(الـــزمـــان) امـس ان (أبـــطـــال جـــهــاز
مُـكـافـحة اإلرهـاب تـمـكـنوا من تـنـفـيذ
عـمليات في مُحافظتي األنبار وبغداد
 أسـفرت عن إلقاء الـقبض على ثالثة
إرهـابي من بقايا عصابات داعـش)
مـؤكــدا ان (تـشـكـيالت اجلـهـاز نـفـذت
واجبات أُخرى في مناطق مُتفرقة من
سنعُلـن عن تفاصيـلها الحقًا) الـبالد 
وتــابع ان (هــنــاك قــدرة عــالــيــة لـدى
قــوات اجلـهـاز لـلـوصـول إلى أصـعب
الحـقـة بـقـايـا ـنــاطق اجلُـغـرافـيـة  ا

عصابات داعش).
 وعـثـرت قـيـادة عـمـلـيـات بـغداد عـلى
ـــتـــفـــجــرات. كـــدس مـن االعـــتـــدة وا
واوضح بــيــان لــلــعــمــلــيــات تــلــقــته
ـــشـــاة (الــــزمـــان) امس ان (فــــرقـــة ا
الـسابعـة عشر وباالشـتراك مع مفرزة
من جــهـاز مـكـافـحـة اإلرهـاب وبـداللـة
داعـشي مـلـقى القـبض عـليه سـابـقاً 
تــمــكـنـت من الـعــثــور عـلـى كـدس من
ـتفـجـرة واالعتـدة في مـنطـقة ـواد ا ا

الــــرضــــوانــــيـــة)
مـبيـنا ان (الـكدس
يــــحــــتـــوي عــــلى
حــــــــزام نــــــــاسف
وعـــــبـــــوتـــــ مع
بـندقـية وقـاذفة ار
بي جي   7واحدة
وثـالثـــة أجــــهـــزة
كــاتــمـة لــلــصـوت
وأسـالك تــفــخــيخ
وكـامـيـرا مع تسع
صــواعـق وكــمــيـة
مـن الـــــــعـــــــتـــــــاد
اخلـــفـــيـف ومــادة

سي  4 وحــقـائب ومـواد طــبـيـة). في
غـضـون ذلك  تـمـكـنت هـيئـة الـنـزاهة
الـعـامـة من ضـبط مـديـر بـلـديـة مـتهم
بـتـحـريـر وصرف صـكـوك وهـمـية في

الديوانية
. وقــالـت الــهــيــئــة في بــيــان تــلــقــته
(الـــزمـــان) امـس ان (فـــريق عـــمل من
مـكتب حتـقيـق الهيـئة فـي الديـوانية
وبـعد انتقاله إلى بـلدية احد االقضية
الـتابـعة لـلمـحافـظة  تمـكن من ضبط
ُــؤلـــفــة من مــديــر جلــنـــة الــصــرف ا
الـبلدية وأم الـصندوق وعضو آخر
ـــوقــعـــ عــلـى صــكـــوك وهــمـــيــة ا
ـادة  315من اســتـنــاداً إلى أحــكـام ا
قـانـون الـعـقـوبـات) واضـاف انه (من
ـضــبـوطـات كــعـوب الــصـكـوك بــ ا
ــصـــروفــة وهــمــيــاً بــدون أولــيــات ا
ـــبـــلغ 200 ومـــعـــامـالت الـــصـــرف 
مـلـيـون ديـنـار) مـشـيـرا الى (تـنـظـيم
مــحـضـر ضــبطٍ أصـولي بــالـعـمــلـيـة
ـتهـمـ والــمـبـرزات وعـرضه رفـقـة ا
الــمـضـبـوطـة عـلى قـاضي التحقـيـق
ُـــــخــــــتـص التـــــخـــــاذ اإلجــــراءات ا

ناسبة).  القانونية ا
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اكــد رئـيس حــكـومــة إقـلــيم كــردسـتـان
مــسـرور الــبـارزاني  ان امــام الـعـراق
فــرصـة حـقــيـقـيــة لـلــتـقـدم عــلى بـلـدان
نطقة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ا
ان (الـــبــارزانـي اســتـــقــبل فـي اربــيل 
مـحافظ البصرة اسعد العيداني  حيث
ابـدى استعداد اإلقليم من أجل التعاون
والـــتـــنــســـيق مـع الـــبــصـــرة وعـــمــوم
احملـافظات األخرى) مـؤكدا ان (العراق
وارد البـشرية والـطبيـعية بـلد غني بـا
وأمـامه فـرصـة ليـكـون أحـد أكثـر بـلدان
ـنـطـقـة تـقـدمـاً إذا مـا كـان هـناك حـكم ا
جــيــد وإدارة جــيــدة). من جــانــبـه قـال
الــعــيـداني خـالل الـلــقــاء أن (الـبــصـرة
اسـتفـادت كثـيراً من التـجربـة النـاجحة
الـتي ينعم بها االقليم في إعادة اإلعمار
وتـــوفـــيـــر اخلـــدمــات) واشـــار الى ان
ــزاعم الـتي تــتـهم اإلقــلـيم بـتــطـويـر (ا
نـفسه على حساب البصرة واحملافظات
األخــرى غـيـر صـحـيـحـة) مـشـددا عـلى
(أهـمـيـة مـشـاركـة اإلقـلـيم واحملـافـظـات
األخرى بشكل حقيقي في إدارة السلطة
كن وعـمـليـة صنع الـقرار) وتـابع (ال 
). ويـجــري وفـد حــكم الــعـراق مــركـزيــاً
حـــكـــومـــة االقــلـــيم بـــرئـــاســـة قـــوبــاد
الـــطـــالـــبــانـي ســلـــســـلـــة لــقـــاءات مع
ــسـؤولـ فـي بـغـداد حــالـيـا من اجل ا

عـلى حكم لـصاحله). بدورها  قالت
ـفـوضيـة جـمـانة ـتـحـدثة بـاسم ا ا
الـغـالي ان (الـعـمل جـار في عـمـلـيـة

جمانة الغالي
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تـوقـعـت الـهـيـئـة الـعــامـة لالنـواء اجلـويــة والـرصـد الـزلـزالي
الــتـابـعـة لـوزارة الـنـقل  ان يــكـون طـقس الـيـوم الـثالثـاء في
ــنـاطق كــافـة صـحـوا  وتـفـاوت بـدرجـات احلـرارة . وقـال ا
بيـان لـلـهـيـئـة تلـقـته (الـزمـان) امس ان (مـنـاطق الـبالد كـافة
ـقبـلة) واضاف ان ستـكون اجـواؤها صـافيـة خالل األيام ا
(درجـات احلـرارة غــيـر مـســتـقـرة وتـشــهـد تـفــاوتـا بـ يـوم
ــنــطــقــتـ واخــر) مــتــوقــعــا (عــودة ارتـفــاع احلــرارة في ا
نـطقـة اجلنـوبية عن الـوسطى والـشمـالية  والتغيـير فـيهـا با
اليوم السابق) وتابـع ان ( ان (احلرارة ستعاود االنخفاض

نـطقـة الشمـاليـة وارتفاع في بدءا من يـوم غد االربعـاء في ا
نـطقـة الوسطى) وتـابع ان (طقس اجلنـوبية ومـستـقرة في ا
يــوم اخلـمــيس صـحــوا  مع انــخـفــاض احلـرارة  قــلـيال في
ـنطقـت الشـمالية نطـقة الوسطـى وال تغير  بـالطقس في ا ا
واجلنـوبيـة). وضرب زلـزال بقوة  4.7 درجـات على مـقياس
ريـختـر مـدينـة شـوقان في مـحـافظـة خـراسان بـإيـران. وقال
مركز رصـد الزالزل التابع للمؤسسة اجليـوفيزيائية بجامعة
طـهـران أن (الـزلزال وقـع على عـمق عـشـرة كـيـلـومـترات من
سطح األرض ولم ترد تـقارير عن وقـوع ضحايا أو أضرار

مادية). 

ـمنـوحـة إلى احلـكـومـة احملـلـية ا
األمـر الـذي في تـنـفـيـذ مـطـالـبـهم 
دعـاهم لـلـتـصـعـيـد وإغالق مـبـنى
دوائر الكهرباء والبلدية والتربية
والـزراعـة واجلـنـسـيـة والـعـقـاري
في مـــا ســـيـــواصل احملـــتـــجــون
تــــظــــاهــــراتـــهـم حلــــ حتـــقــــيق

طالب).  ا
وكـان مـحـتـجـون قـد اقـدمـوا عـلى
قـطع الــطـريق الـرابط بــ قـضـاء
سـوق الـشـيـوخ ومـركـز احملـافـظة

احــــتـــجــــاجــــا عـــلـى تـــردي واقع
اخلــدمــات فـي مــنــاطـــقــهم وعــدم
شكلة تـأثيرات منطقة إيجاد حل 
الـطـمـر الصـحي بـسـبب احلـرائق
ـديـنـة. وفي الـتي تـتـعـرض لـهـا ا
طـالـب عـدد مـن خـريــجي ــثـنـى  ا
كلـيـات الهـندسـة  رئـيس الوزراء
ووزيـر الـنـفط بـاإليـفاء بـوعـودهم
وإطالق أوامــــر الـــتـــعــــيـــيـــنـــات
اخلـاصــة بــتـلك الــشــريـحــة.وقـال
مــــنــــسق الــــتــــظــــاهـــرات حــــسن

حـال عـدم إعـادتـهم إلى اخلـدمـة).
كـمــا أغـلق مـحــتـجــون في قـضـاء
عددا اإلصالح التابـع للمـحافـظة 
من الدوائـر احلـكومـيـة للـمـطالـبة
بإقـالة قـائـممـقام الـقضـاء ومدراء
الدوائر لعدم اإلنصاف في توزيع
ــشـــاريع اخلـــدمــيـــة واعــتـــمــاد ا
ـنسـوبـية في ذلك احملسـوبـية وا
بـــــحــــسـب قــــولـــــهم.وقـــــال أحــــد
احملتج إن هذا (التصعيد يأتي
ـــهــلــة عـــلى خــلـــفــيـــة انــتـــهــاء ا

تـظـاهرين الزريـجـاوي إن (عـدد ا
يـبـلغ  220 خـريــجـا) مـبــيـنـا أن
(رئيس الوزراء كـان قد وقع خالل
زيـارته الـى احملـافــظـة عــلى طـلب
تعـيـ اخلـرجيـ بـصفـة عـقود)
مـؤكـدا ان (الـوقـفـة االحـتـجـاجـية
ـنـتـجات سـتـسـتـمـر أمـام مـبـنى ا
الــنــفــطـيــة إليــصــال مــطــالـبــهم 
وسنقوم بـإغالق الدوائر النـفطية
في احملـــــافــــظـــــة في حـــــال عــــدم
شروعة).  االستجابة للمطالب ا

WH∫ موظفو بلدية الناصرية ينطمون وقفة احتجاجا على غلق دائرتهم Ë

u— ∫ قواعد صواريخ  العثور عليها في التون كوبري
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التوجه نحو الـري احلديث ومنحهم
تـسـهـيالت احلـصـول عـلى الـقروض
الــزراعـيــة لـشــراء مـنــظـومــات الـري
ــيــاه لــلــخــطط احلــديــثــة لــتــأمــ ا

الزراعية الصيفية ) . 
وطـالب بـ ( تشـكـيل هيـئـة تنـسـيقـية
فـاوضة اجلانب االيراني في ديالى 
ـائـيـة الى السـتـحـصــال احلـصص ا
جـــانـب الــتـــنـــســـيق احلـــكـــومي مع
حكـومة كـوردستـان حيـال االطالقات

ائية وتعزيز بحيرة حمرين ) .  ا
وتـــابع الــتـــمــيــمـي  ( يــجب إجــراء
دراســــات ومـــســــوحــــات مـــكــــثــــفـــة
ـــيـــاه اجلـــوفـــيــة لالســـتــفـــادة من ا
واطالق خطـة شاملـة لتـبطـ االنهر
ـياه واجلداول ومـنع عمـليـات هدر ا
وضمان وصـولها إلى جـميع مناطق

احملافظة ) . 
من جــانــبه قــال مــديـر بــيــئــة ديـالى
عبـدالله  هـادي الشـمري لــ (الـزمان)
ان ( خـزين بــحـيـرة حــمـرين شـرقي
الــسـعــديــة سـجل انــخــفـاض جــديـد
لــيــصل دون 300مــلــيــون م3 اي ان
ئة من خزينها البحيرة فقدت 80 با
حتى االن ) . واضاف الـشمري ان (
 خـزين بـحيـرة حـمـرين دخل مـرحـلة

ـواصـفـات الـتـشـغـيل الـتـجـريـبي و
ــتـازة  ,حــيث  تــسـلــيــمــهـا الى
كما الشـركـة العـامـة لسـكك احلـديد ,
ســيـتم فــتح خـطــوط إنـتــاجـيــة مـثل
ــقــرنص وجــمــيع الــكــريــســتــون وا
األمـــور اإلنــــشــــائــــيــــة حلـــ عــــمل

العوارض الكونكريتية). 
من جــهـة اخــرى حـذر رئــيس احتـاد
اجلمـعـيات الـفالحـية في ديـالى رعد
حـا الـتـمـيمـي  من تـعرض نـصف
سـكــان ديـالى إلى كـوارث مــعـيـشـيـة
بـــســـبب إلــغـــاء اخلـــطط الــزراعـــيــة

الصيفية فيها.
·UH'« `³ý

وقال التمـيمي لــ امس (الزمان)  إن
ياه واجلفاف دفع إلى إلغاء  (شح ا
اخلطة الـزراعية الـصيفـية في ديالى
ـنـاطـق احملـاذيـة لـنـهـر بـاســتـثـنـاء ا
دجـــلــة مـــا يــســـبب اضـــرارا مــاديــة
جــســـيــمــة لــنــصـف اســر ديــالى من
ـزارعـ الـذيـن يـعـتـمـدون الـزراعـة ا

كمورد معيشي اساسي) . 
ودعا التميمي وعبر خارطة متكاملة
ــســـؤولــة في ديــالى الى اجلــهــات ا
(اعــتــمــاد تـقــنــيــات الـري احلــديــثـة
ـزارع على "التنـقيط  " وتـشجيع ا
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ومـــلــحـــقــاتــهـــا اجملــهـــزة من قــبل
الــشــركـات احملــال عـلــيــهـا تــنـفــيـذ
وتــأهــيـل مــشــاريع الــكــهــربــاء في
تـهم أقدم على ديالى) ,مبيـنا ان (ا
صرف الـسلـف اخلاصـة بهـا خالفاً
للـقانون) ,مشـيرا الى ان (احملـكمة
ذاتــهــا أصــدرت حـــكــمــاً غـــيــابــيــاً
بــالـــســجن  15عــامــا بـــحق ثالثــة
مـوظـفـ في نـيـنـوى اسـتنـاداً إلى
ــــادة 315 من قــــانــــون أحــــكــــام ا
الــعــقــوبــات إلقــدامــهم عــلـى إبـرام
عــقــود يـشــوبــهـا الــفــسـاد اإلداري
ــــالي في ديــــوان احملـــافــــظـــة), وا
وتابع ان (قـيمـة تلك الـعقـود بلغت
عـــشــرة مـــلــيـــارات ديــنــار  ,كــانت
مـــخـــصـــصـــة من وزارة الـــهـــجــرة
ـــــهـــــجــــريـن إلغـــــاثـــــة وإيــــواء وا
). كـما كشفت النازح
الهيئة عن صدور قرار
بـــاحلــبـس الــشــــديــــد
بــحق قــاضٍ مـتــقـــاعـد
ادة 19 وفقـاً ألحكـام ا

 /ثانياً من قانون
النـزاهـة والكـسب غـير
شروع رقم 30 لسنة ا

عدل في 2011 ا
ســـابـــقـــة تــعَـــد األولى
الـــتـي يـــصـــدِر فـــيـــهــا
الــــقـــــضــــاء حـــــكــــمــــاً بغداد
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d³∫  مسن يضع الزهور على قبر البريطانية غروتود بيل في بغداد

{ بــغـداد (أ ف ب) - الــعــثــور عـلى
ـقبـرة الـبروتـسـتانـتـية حـيث تـرقد ا
الــبــريــطـــانــيــة غــرتـــرود بــيل الــتي
أســـهـــمت فـي وضع أسس الـــعـــراق
احلــديـث لــيس بــاألمـــر الــســهل في
بـغـداد فيـمـا حتـديـد قبـرهـا بـحـاجة
ــوقـع الـذي إلى مــســاعــدة نــاطــور ا
ـكان عن ظهـر قلب.الكـتابات يعرف ا
حـية وال على شـاهد قـبـرها شـبه 
أحد تقـريبا في الـعراق يعـرف اليوم
من هي تـلك الـبـاحـثـة في عـلم اآلثـار
صورة واجلاسوسة ستكشفة وا وا
والكاتبة التي توفيت في عزلة العام

1926 عن عمر ناهز 57 عاماً.
رأة أسهـمت بنشاط في إال أن هذه ا
تأسـيس العـراق احلـديث في مؤتـمر
القـاهرة في الـعام  1921إلى جانب
ونــسـتــون تــشـرشل حــيــنـمــا كـانت
وزيرة للمستـعمرات ما وسع احليز
اجلغرافي للعـراق الذي كان خاضعا
لالنتداب البريطاني بضم كردستان
ـوصل شمـاالً واحلـقـول النـفـطـية وا
ؤرخة والكاتبة العراقية إليه.تؤكد ا
ـتـخصـصـة في حـياة تـمارا شـلـبي ا
غـرتــرود بـيل لـوكــالـة فـرانس بـرس
أنها "فـعلت الكـثير لـهذا البـلد ليس
فقط كأحد مؤسسيه بل كانت بشكل

من األشكال والدة العراق".
w «dŽ lL²−

حققت بـيل التي كانت تـتقن الـلغت
الـعــربـيـة والــفـارسـيـة وتــنـتـمي إلى
اجملــتـــمـع الــراقـي في بـــريـــطـــانـــيــا
حيـنـذاك لنـفسـهـا مكـانة خـاصة في
العالم الذكوري لإلدارة االستعمارية
البريـطانيـة فانضمـت خصوصاً إلى
ــكــتب الـعــربي فـي الـقــاهــرة أحـد ا

23 عــامـــاً أنــهــا "تــعــلــمت الــتــاريخ
احلــديث لـلــبالد بـ ســني الـثــانـيـة

عشرة واخلامسة عشرة.
 لـــقــد تــعــلـــمــنــا تـــواريخ لــكن اسم
غــــرتـــرود بــــيل لـم يـــذكــــر أبـــداً".في
ـقابل خـصـصت كـتب كثـيـرة لـبيل ا
في الغـرب خالل الـسـنوات األخـيرة
اني فـيرنر هيرتسوغ فيما أخرج األ
فـيـلمـاً عـنـهـا في الـعام 2015 باسم
"كـــويـن أوف ذي ديـــزيـــرت" (مـــلـــكــة
مثـلة نيكول الصحراء) لعـبت فيه ا

كيدمان دور غرترود.
b¹b(« WÐ«uÐ

قبـرة التي تـرقد فـيها العـثور علـى ا
أشبه بالـبحث عن كنـز. فهي تقع في
أحد أزقة وسط بغداد وينبغي القرع
مــرات عـــدة عــلى الــبــوابــة احلــديــد
ليـفتح الـنـاطور عـلي منـصور الـبالغ
من الـعـمر 77 عـامـاً.وورث مـنـصور
ــقـــبــرة عن والــد مـــهــمــة حـــراســة ا
زوجته الذي كلفه البريـطانيون فيها

. قبل أكثر من 60 عاماً
 ويـــتـــلــقـى مــبـــلغ 250 ألف ديـــنــار
(170 دوالراً) من الــــــكــــــنــــــيــــــســــــة
الــبــروتـســتــانــتــيــة كـل شــهــر لــقـاء
عملـه.على قبـر غرتـرود بيل وضعت
بـعض الـورود االصـطـنـاعـيـة. يـخـبر
علي مـنصـور وكالـة فرانس برس أن
"بـــــعض الـــــزوار يــــضــــعــــون وروداً
حـقيـقيـة لـكن أقـوم بإزالـتهـا بـسبب

احلرّ".
ـاضي ويــضــيف أنه تــلــقى الــعــام ا
دعــوةً إلى الــســفــارة الــبــريــطــانــيـة
ي لــذكـرى حلــضـور احــتـفــال تــكـر
"مــــيس" بــــيـل كـــمــــا يــــســــمــــيــــهـــا
الــعــراقــيـون.اهــتــمت تــمــارا شــلـبي

 هل تشبه امي وطني?
كم يبـدو هـذا السـؤال غيـر دقـيق لكن احلـقـيقـة تقـول غـير ذلك فـهـناك تـاشابه
كـبـيــر جـدا بـ الــوطن واالم.وال ابـالغ ان قـلـت ان الـوطن مـرآة لالم واالم من

ناحية اخرى مرآة للوطن.
  كائـنـان شـفـافـان يـشـبه احـدهمـا االخـر في عـطـائه وحـنـيـنه وسـحـره.الوطن
سيـاج يضمـنا جميـعا واالم سياج يـضم االبناء.تـداخل انساني جمـيل يتناغم

فنحس بالرضا واالمل.
 ســاقـول شـيـئــا مـحـددا جـدا:من الــصـعب نـعـرف مــعـنى االمـومـة,وكـذلك من
الـصعب تعريف الوطن.قـد نصف بكلمـات امهاتنا,ونـصف الوطن ايضا لـكننا
.فـهنـاك ارتبـاط كبـير لن نسـتطـيع ان نـصل الى مشـاعرنـا ازاء هذين الـكائـن
.ومع الـوقت يـصــبح هـذان الـكـائـنـان االم ــفـردتـ ـعـنى بـ هـاتـ ا روحـى ا
والوطن كـائـنا واحـدا.يـندمـجان ويـذوبـان معـا وكأن الـلـقاء احلـقـيقي والـنضج
يـكتـمل ح تـنعـكس صورة الـوطن في مالمح ام عجـوز حتمل تـاريخـا طويال

رارة والقلق والغياب. مليئا با
ـزيـد من اخلـوف.في كتب  كل امـهاتـنـا يـشبـهن تـاريخ الـعـراق الـذي عشـنه 
التـاريخ تروى تـواريخ مختـلفة.مع مـيالد ام من امهـاتنا سـيتحـول التاريخ الى
ـنفـعلـة.بكـلمـة اكثـر دقة امـهاتـنا تواريخ شيء ناطق يـلون حـياتـها الـتاريـخية ا

حية.صفحات مكتوبة في وجوههن التي ترك الزمن خطوطه عليها.
ـعـان وبـريق امـواج  أتـامل امي فـكـأني اتـامل الـعــراق كـله.ارى في دمـوعـهـا 
دجلة,واحس ح تتكلم بان شجرة جوز ضخمة تختفي في جرس كلماتها.
  هل اكـتفشـتم سر امـهاتـكم.? هذا شيء صـعب.ولو اكـتشف احـد ذلك السر

فسيكتشف سر وطنه ايضا.
  الـبـحث عن سر االم مـهـمـة صـعبـة وعـسـيرة,ومع ذلك فـنـحن نـحس بـصـفاء
روحهـا بال قيـد او شرط.وال اظن ان احـدا يفكـر كثـيرا وهو يـقطف تـفاحة عن
سر هـذه الـتفـاحة.هـذا يـعني ان الـتـفاحـة هي نـية الـشـجرة.وهـذا ينـطـبق على
امـهـاتـنـا حـ وجـدنـا انـفـسـنـا مـلـفـوفـ بـحـنـانـهن الـذي ال يـنـقضـي او يـبرد
ابـدا.لـذا اسـتـطـيع ان اقـول ان احلـنـان هـو نـية االم,وهـو قـانـون طـبـيـعي جدا

ينطبق على رسالة شجرة التفاح او غيرها.
  لكـن هل يتطابق الـوالء لالم بالوالء لـلوطن?من يشك بـهذه احلقيـقة?اتمنى ان
ال يشـك بهـا احد.فـخيـانة الـوطن تعـني خـيانـة االم في الوقت نـفسه.وال مـجال
للـتـفـريق بـ هـذين الـكائـنـ بـاي شـكل من االشـكال.   لـكن الـسـيـاسـة ح
تـكون مصائد للربح تنـسف هذا اللقاء الروحي والعالقة
الـقويـة ب الـوطن واالم.وتـكاد تـختـفي الـعالقة بـيـنهـما
الن الـلصـوص يـفضـلـون ان يفـكـروا بصـورة سـطحـية

هدفها السرقة وقتل القيم. 

شروع  اذ قامت احملكمة بإجراء ا
مــحـاكـمــته وإدانــته واحلـكم عــلـيه
ــــادة  15من ـــــوجب أحـــــكـــــام ا
الـــقـــانـــون) مــــؤكـــدا ان (رئـــاســـة
مــحــكــمــة االســتــئــنــاف وجـدت أن
ــة الــتــكــيــيف الــقــانــوني لــلــجــر
نسـوبة لـلمتـهم غيـر سليم إذ لم ا
تـلــتـفت احملـكــمـة إلى أن الـقـانـون

ُـــتـــهم ,قــد  ـــوجــــبه ا احملـــال 
تعديله).

واوضح البيان ان (احملكمة وجدت
أن قانـون الـتـعديل قـد ألـغى بعض
النصوص الـقانونيـة وحل محلها
ـادة /16 مـواد أخــرى بـضـمــنـهـا ا
أوالً الــــتـي حــــددت الــــوظــــائف أو
ـلـزم ـنــاصب أصـالــة أو وكـالــة ا ا
هم أصحابـها بتـقد إقرار عن ذ
ـــديــرون ــالـــيــة وبـــضـــمــنـــهم ا ا
العـامون ومن بـدرجتـهم وبالـتالي
تـهم ونتـيجة مـخالـفته لذلك فإن ا
ـــادة من يـــخـــضع ألحـــكـــام هــذه ا
التعديل الـتي عاقبت بـالسجن مدة
ال تـقل عن سـبع سـنـوات وبـغـرامـة
شروع), تعادل قيمة الـكسب غير ا
الفتـا الى ان (احملكـمة قـررت إعادة
أوراق القضية إلى مـحكمة حتقيق
ـا تـقـدم الـكـرخ الـثـانـيـة ,مـراعـاة 
وإشـــعــار مــحـــكــمــة جـــنح الــكــرخ
اخملتصة بقضايا النزاهة بذلك). 

عدل باالستناد إلى قانون الهيئة ا
ــادة عـــشــرة من الـــذي ألــغى فـي ا
شروع تعديل قانون الـكسب غير ا
على حسـاب الشعب رقم 15 لسنة

 .1958
وطعنت الهيئة بـقرار محكمة جنح
الـكـرخ اخلـاص بـحـبس مـديـر عـام

سابق في هيئة اإلستثمار.
b¹bý f³Š

وذكــر الـبـيــان ان (الـهــيـئــة طـعـنت
بـقـرار احملـكـمـة الـقاضـي باحلـبس
ــدة أربع ســنـوات بــحق الــشــديــد 
مـــديـــر عـــام ســـابقٍ في الـــهـــيـــئـــة
الـوطـنـيــة لالسـتـثـمـار) ,مـبـيـنـا ان
(رئـــاســـة مــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنــاف
بغـداد/الـكرخ بـصفـتهـا الـتمـييـزيّة
,قررت قبول الطعن) ,مشيرا الى
ة انه (نـسب لـلمـدان ارتـكـابه جـر
ــشــروع ,لــوجــود الــكــسـب غــيــر ا
تـضـخم في أمـواله من خالل شـراء
ــبــالغ ال تـــتــنــاسب مع عــقـــارات 
موارده) ,ومضى البـيان الى القول
ان (الـهـيـئة سـجـلت عـدم قـنـاعـتـها
بقرار محكمة اجلنح وقرار اإلحالة
الـذي وجد أنـهـما غـيـر صحـيـح

ومخالـفان ألحكـام القانون) ,وتابع
ــــدان أُحــــيل إلى احملــــكــــمـــة ان (ا
ادة إلجراء محـاكمته وفق أحـكام ا
 / 19ثالثاً من قانون الكسب غير
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اكـــدت وزارة الــــنـــقل  ,ان مـــشـــروع
معـمل العـوارض الكـونكـريتـية الذي
افتتح في محـافظة السـماوة سيوفر
.وقالت االف فـرص الـعمل لـلـعـاطـلـ
الــوزارة في بــيــان تــلــقــته (الــزمـان)
امس ان (الـــوزيــر نــاصــر الـــشــبــلي
ـثنى احـمـد مـنفي يـرافقه مـحـافظ ا
افــتــتح مــشــروع مــعــمـل الــعـوارض
الكونكريتية في السماوة الذي اُجنز
ـتــابـعـة وزارة الــتـخــطـيط وضـمن
دة الزمنية احملددة,بحضور مدراء ا
شاريع زيد االسدي والسكك تنفيذ ا
ـــســــافـــرين طـــالب احلــــســـيــــني وا
والوفود كر كاظم و النقل اخلاص

كر اجلابري).
ــنـنــاسـبـة ان واكــد الـشـبــلي خالل ا
ــعــملَ بـاشــر الــعـمل بــالــتـشــغـيل (ا
ـشـتـرك مع شـركـة اخلـلود الـراسخ ا
العائدة ألهالي احملافظة ,وبهذا فأن
ـــشـــروع ســـيـــوفــر آالف الــعـــمل بـــا
الفرص لتشغيل اكثر عدد من االيدي
العـاملـة الهالي احملـافظـة وباالخص
ـعمل) ,الفتـا الى الـقرى احملـيـطـة بـا
(انــــتـــاج 35 الـف عـــارضــــة اثــــنـــاء
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فــروع االسـتـخــبـارات الــبـريـطــانـيـة.
فــفـــرضت فــيــصـل األول مــلــكــاً عــلى
الـعـراق ونـتـيجـة مـعـرفـتـهـا اجلـيدة
بالعشـائر جنحت في حصـد التأييد
لـه. لـكــنــهـا كــانت تــعــتـبــر اجنــازهـا
األكــبــر بــنــاء مــتــحف بــغــداد الــذي
افـتتح بـعـد شـهر عـلى وفـاتـها.إال أن
رأة التي عـملت إلى جانب تي هذه ا
ـلـقب بلـورنس الـعرب إي لورنس ا

غير معروفة كثيراً في العراق.
وتـروي تـمارا شـلـبي لـوكـالـة فرانس
بـرس "حـيـنـما جـئت إلـى العـراق في
الـعام 2005 الحظت أن من هم دون
60 عاماً ال يعرفـون عما أتكلم. وفي
الـفـئـة الـعـمـريـة األكـبـر تـذكّـر بـعض
الرجـال الكـبار في الـسنّ ماذا فـعلت"
غـــرتـــرود بـــيل وهـم يـــلـــقـــبـــونـــهـــا
بـ"خـاتـون" الكـلـمـة الـعثـمـانـيـة التي
كـانـت تـلـقب بـهــا الـنـســاء من طـبـقـة

لوك أو النبالء. ا
وتـــعـــزو شــلـــبي الـــتي شـــاركت في
إعـداد كــتـاب بــعـنـوان "غــرتـرود بـيل
والـعراق - حـيـاة وإرث" قـلة مـعـرفة
ـرأة الـيـوم "لواقع الـعـراقيـ بـتـلك ا
أنــهــا امـــرأة ... لــكن أيــضــاً بــســبب
الطريـقة التي نُـلقّن فيـها التاريخ في
الـــــعـــــراق".وتـــــضـــــيف "ال يـــــعـــــرف
العـراقيـون الكـثيـر عن ماضـيهم. عن
الوطن والتـاريخ يقدمـون لنا نـسخاً

دعائية وأحادية اجلانب".
عدّلت كـتب التـاريخ في العـراق الذي
ـئــويـة يــحـتــفي في آب/أغـســطس 
تــــأســـيـــسه مـــراراً عـــقب الـــثـــورات
واالنقالبات والـتغيـيرات التي طرأت
عـــلى نــظــام احلــكـم.تــشــرح هــايــدي
الطالـبة اجلامـعية الـبالغـة من العمر
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كن ان يخطر على البال اشخاصاً أعتيادي ح تُذكر مفردة النخبة !! ال 
ا يـذهب الفـكر نـحو شـخصـيات تشـبه سوبـرمان او بـاتمـان او گريـندايزر وإ
عـنوية ويـتنـاقص تأثيـر وقعـها ومعـناها ا !!  هـناك مفـردات تفـقد قيـمتـها ا ر

ثال : على سبيل ا وداللتها نتيجة كثرة استخدامها 
ـوذجـان  من عـبـارات الـتـحيـة الـتي نـتـداولـها السالم عـلـيـكم والـله بـاخلـير . 
عنى بشـكل واسع وتلقائي وال يخطر في بالـنا ح ننطقها الـتفكير في عمق ا
القـابع خلفهما   والسبب وراء ذلك هو كثرة االستخدام والترديد التي جردت
هذه الـعبارات من محتـواها وحولتها الى نـغمة صوتيـة نلقيهـا على بعضنا في
الــتالقي والــوداع . تــعــرضت مــفــردة الــنــخــبــة لالبــتــذال من خالل اطـالقــهـا
واستـخـدامهـا لـتـوصيـف مجـامـيع وحـاالت كثـيـرة في مـجاالت مـخـتـلفـة  فـقد
اصـبح تكـرارها واضـحـا في العـديـد من نشـرات االخبـار والـنزاالت احلـوارية
التي تـمأل شاشات التلفزيون والفضائيـات ولم يعد ذكر النخبة يثير في فكري

صور االبطال اخلارق  كما كانت سابقا !!! 
فردات وايـجاد عبـارات بديلة لـلتحـية او التـرحيب مثالً لـيس باله  ابتـداع ا
وهو أمـر يضيف الـكثيـر من التشـويق واألثارة الى حيـاتنا  وقـد جلأ البعض
فعالً الـى استخـدام مفـردة (صبـاحو ) او ( يـسعدلي هـالصـباح ) الـشامـيتان
بديال عن صـبـاح اخليـر  ويبـدو انهـمـا ناجـحتـان وذلك جلـمال ولـطافـة وقعـها
على االذن والقلب .. لِمَ ال .. ليتولى نخبة من الضالع باللغة واللهجات مهمة
ايجـاد مفردات بـديلة نُطّـعِم بها حـواراتنا التـقليـدية وتضيف
نـكـهـة جـديـدة لـطـعم الـكـلـمـات  وانـا من جـانـبي أقـتـرح
اضـــافـــة (أُفـــيـش ) لـــتــكـــون فـي قـــائـــمـــة مـــفـــراداتـــنــا

الصباحية.. 
أُفيش  يسعدلي هالصباح احللو !! 

اصر الشبلي خالل جولته في معمل العوارض الكونكريتية W∫ وزير النقل  uł
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سلم رحمك الله يا ابي ووالديّ ا
   في السـتينـات وبداية الـسبـعينـات كنا صـغاراً نتـحلق حـول صينـية البـاميا
والتي يكون مـعها قـليل من اللحم في مـناسبات طـبوخة بالـطماطـا العراقيـة  ا
نادرة كـان العدد يتـجاوز العشرة آكـل أحياناً وكـان والدي رحمه الله يوزع
سـتبد الـعادل ) فكان  كل قطع الـلحم الصـغيرة عـلينـا مستـخدماً اسـلوب ( ا
قـررة  لـيس شـرطًا أن تـكـون احلصص واحـد من اآلكلـ يـحظـى بحـصـته ا
متـسـاويـة  فالـوالـد له مـعايـيـره اخلـاصة لـلـتـوزيع الـتي يرضى بـهـا اجلـميع 
دللون لهم حصة متميزة وخاصة تختلف عن حصة الرجال الذين فالـصغار ا
يهـمهم ملء الـبطون كـماً وال يهـمهم الـنوع حلمـاً كان أو خبـزاً . وعندمـا يكون
قراطـية ) فال أحد يوزع الـلحم  بل تكون لكل الوالـد غائباً تـسود بيننـا ( الد
ـا هو بـعيـد عن متـناول يديه  ا يـليه و منـا احلريـة في اختـيار مـا يناسـبه 
وهنـا يكـون األسلـوب هـجومـياً فـتصـير لـلـطمـاع والـشرهـ وطويـلي األيدي
وقلـيلي احلياء حـصة األسد إذ يـهجمون عـلى قطع اللحم الـصغيرة مـنذ البدء
تعـففون فإن حياءهم يغلب وقبل مـباشرة الثريد والبـاميا   أما ذوو احلياء وا

شهواتهم فيمنعهم من مد أيديهم ويحرمون من اللحم النادر الشهي.
ما أشبه اليوم بالبارحة?

ـزرية والـسوء ـقـراطيـة الـتي أوصلـتـنا إلى احلـال ا ليـوم نـعيش الـتـجربـة الد
الذي لم يـكن يخطـر على بـال أحد. فأصـبح البلـد بأيدي الـطماعـ والشره
وطــويـلي األيــدي وقـلــيــلي احلـيــاء والــلـصــوص والـفــاسـديـن. هـذا الــنـوع من
. أما نـحن فإنه ال يناسـبنا والدلـيل ملموس ومن ـقراطية يـناسب الغـربي الد
قراطيـة ال يؤمنون ال يدركـه ال ادري ما أقول عنه. كل الـذين يتمـشدقون بالـد
ـفـكرون والـفالسـفة والـسيـاسـيون عن  شئ يـنـاسبـنا  0لـيس بهـا فـليـبحث ا
قراطيـة. فهذا الشيء دمـرنا وسيدمـرنا وسيفنـينا إنه وهم ال يؤمن اسمه الـد
كـن أن يكـون افضل من هـذا السـوء .   نحن به أحـد وهو لـيس إال هكـذا ال 
ـقراطيـة نريـد أباً مسـتبـداً عادالً يوزع ال نـحتاج هـذه الد
ـرة عليـنا بالـتساوي حلم الـعراق الكـثير والـدسم هذه ا

أو بالعدل فيمنعه عن طويلي األيدي وقليلي احلياء ?
ـستـبد الـعادل الـذي يكـون أباً  أيـنك يا أبي  ?   أين ا

لكل العراقي ?

بـتـرمـيم الــقـبـر وزرعت حـوله بـعض
ـكان لوحة األشجار.  ووضعت في ا
نحاسـية صغـيرة كتب عـليهـا "أعيد
ترميمه من قـبل تمارا شلـبي امتناناً
للـمسـاهمة الـتاريـخيـة لغـرترود بيل
في الـعـراق. كــانـون األول/ديـسـمـبـر

.2005
ــقــابل يـــؤكــد عــلي الـــنــشــمي فـي ا
أســــتـــــاذ الــــتـــــاريخ فـي جــــامـــــعــــة

ــســتــنـصــريــة في بــغــداد أن "بـيل ا
كـانت تــخـدم مـصـالـح الـتـاج ولـيس
".لـتـكـتـمل خـيوط مـصـالح الـعـراقيـ
رحـلــة الـبــحث عن بـيـل يـجب زيـارة
متحف بغداد. من مـكتبه يدلّ رئيس
الـهيـئـة العـامـة لـآلثار والـتـراث على
لوحـة خـشبـيـة حفـرت علـيـها أسـماء
ــنـصب. عـلى رأس من سـبــقـوه في ا
الالئحـة كتب اسم غـرترود بـيل التي

ـهـمة من 1922 إلى 1926. تولت ا
ويــقـول حــســ "لم تـنـس أبـداً. لــقـد
ـتـحف الـعـراقي وسـاهمت أسـست ا
في الــلـــبــنــة األولى لــعــلم اآلثــار في
العراق".سرق تمثال بيل الذي شيده
فيـصل األول من مـتحف بـغـداد عقب
نـهـبـه في الـعـام 2003 بـعــد الـغـزو
األميـركي للعـراق. ويقـول حس "لم

جنده قط".
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أعـلـنت هـيـئـة الـنـزاهـة الـعـامـة عن
صدور حكـم بحق مـحافظ ديالى
الـســابق ومـجــمـوعـة مــوظـفـ في
محافظـة نينوى ,على خلفـية عقود
ــلــيـــارات الــدنــانـــيــر شــابـــتــهــا
مـخــالـفـات وشـبــهـات فـسـاد. وقـال
بيـان لـلهـيـئة تـلقـته (الـزمان) امس
ان (مــحــكــمــة جــنــايــات مــكــافــحـة
ــركـزيــة اصـدرت حــكـمـاً الــفـسـاد ا
غــيـابـيــاً بـالــسـجن ســبع سـنـوات
بـــحق مـــحـــافظ ديـــالى الـــســابق),
واضـاف ان (قرار احلـكم جـاء وفق
ــــادة 340 من قــــانــــون أحــــكــــام ا
ـتـهم بـتـألـيف الـعـقـوبات ,لـقـيـام ا
جلــنــة خــاصــة إلجــراء ذرعــة عــلى
األعـــمــدة واألسالك الــكـــهــربــائــيــة

حـرجـة جدا خـاصـة وانـنـا في بـداية
مـوسم الــصـيف الـذي تــتـضـاعف به
ـيـاه لـلـشرب مـسـتـويـات اسـتـهالك ا
واالغـــراض الــزراعـــيــة مـــؤكــدا بــان

الـوضـع مـعـقــد جـدا والـبــحـيـرة هي
ـــئـــة من شـــريـــان احلـــيـــاة لـ70 بـــا

مناطق ديالى ) .
وجدد مدير بيئة ديالى الى (ضرورة

اسعـاف احملافـظة بـحلول تـسهم في
نـاطق واسـعة تـام بـدائل لـلمـيـاه 
بــدأت تـــعــاني من قـــســوة اجلــفــاف

بالوقت الراهن ) .

شعار هيئة النزاهة
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عقـد مـجـلس الـتعـلـيم الـعـالي األهلي
في وزارة الـتـعــلـيم الـعــالي والـبـحث
والـعــلـمي جــلـســته الـرابــعـة ونـاقش
ـســتـوعــبـات مـؤشــرات الـنــشــر في ا
ـيـة ورفع مـسـتوى اإلسـهـام في الـعـا
الـبــحـوث الـعــلـمـيــة الـنـوعــيـة. وقـال
رئــــــيس جــــــهـــــاز االشــــــراف  صالح
الـــفــــتالوي الـــذي تــــرأس اجـــتـــمـــاع
اجللسة الرابعـة بحضور مدير دائرة
ـثلي دائرة الدراسات والـتخـطيط و
الـتـعـلـيم اجلــامـعي األهـلي وأعـضـاء
مـجــلس الـتـعــلـيم األهــلي من رؤسـاء
اجلــامـــعــات وعـــمــداء الـــكــلـــيــات إن
(اجلـامـعـات والــكـلـيـات األهــلـيـة لـهـا
حضـور ايـجـابي عـلى صـعيـد الـنـشر
يـة وتسهم في سـتوعبـات العـا في ا
ـهـمة الـتي حـققـها تعـزيـز االنتـقـالة ا
الـعــراق في مــجـال الــبـحـث الـعــلـمي
ية) مشيرا الى أن ستوعبات الـعا با
(اجلــامـعــات الــعــراقــيـة احلــكــومــيـة

واألهـلـيـة تـمـكــنت من نـشـر أكـثـر من
أربعة وسبع ألف بحث علمي جعل
ــــرتـــبــــة اخلـــامــــســـة الــــعـــراق في ا
واألربـــعــ عـــلى مـــســتـــوى الـــعــالم
والــــســــادســــة فـي الــــشــــرق االوسط
ــا اسـتــدعى والــثــــــــالـثــة عــربــيــا 
إشـادة مـنـظـمـات دولـيـة مـهـمـة بـهـذا

نجز).  ا
ـدرجة وناقش اجملـتـمـعون احملـاور ا
على جدول األعـمال الـتي منهـا مسار
الـــتـــعـــلـــيم االلـــكـــتـــرونـي ورصـــانــة
ـنـصـات االلـكـتـرونـية احملـاضرات وا
ـــراقــــبـــة وإشـــراف الـــتـي تـــخــــضع 
ومـــتــابـــعـــة فـــريق وزاري مـــخــتص.
وتــــــطـــــــرق اجملــــــلـس الى عـــــــدد من
ــتــعــلــقــة بــالــنــهــوض ــعــطــيــات ا ا
بــالـعــمــلــيـة الــتــعـلــيــمـيــة وحتــسـ
مخرجاتها وآليـات تطوير اجلامعات
ـعاييـر اخلاصة والكلـيات االهلـية وا
ــنـح اجملــانــيــة لـــلــعــام الــدراسي بــا
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ــسـؤول األول في الـدولــة بـتـرســيخ الـقـيم في ــهـام األسـاســيـة لـلـدولــة الـتـزام ا من ا
وترسـيم حدود ـقـراطيـة  دنـيـة  وترسـيخ مبـدأ الد التـعامل مـع السـياسـة والدولـة ا
ـتـحـضـر اجلـديـد  ,مـسـرور بـارزاني اخلـدمــات  وتـرسـيخ هـذه الـقـيم في اجملـتـمع ا
واطن حقا رجل قـاييس في خدمة البـلد وا رئيس وزراء كوردسـتان رجل دولة بكل ا
مهمـات صعبة الن تاريخه الوطني والنضالي واخلدمي جعل الناس يثقون  به. ماهر
شـاريع اخلـدمـيـة وسيـاسـة واضـحـة في تـشجـيع الـعـمل خلـدمة في رسم اخلـطط وا
قطع واطن. منـذ توليه منـصب رئيس الوزراء  واطن والوفـاء بوعوده في قضـايا  ا ا
ـشـاريع وعـوداً بـاحلـقـيــقـة اجلـديـة والـعـزم الــلـذان أبـداهـا دولـة رئــيس الـوزراء في ا
ـواطـنـ وهـذا يـدل عـلى الـكـبـرى  الـهـادفـة إلى تــرسـيخ "االنـتـمـاء  الـوطـنـي" بـ ا
مـصداقـيته في إدارة الدولـة بأسـلوب حضـاري وحنـكة سيـاسية  خـالل فترة تـعهده
شاريع في جميع مـدن وإدارات إقليم كوردستان بوضع حجـر األساس للعديـد من ا
عركة للتنميـة التي يخوضها االقليم منذ سنوات  وتمكن من رفع رايـة اإلقليم  في ا
.. مـسرور بـارزاني رئـيس الـوزراء بجـدارة بـفضل حـكـمتـه  وقدرته عـلى تـولي زمام
األمور و قيـادة  اقليم كـوردستان الى بر االمـان  في كل الظروف الصـعبة وقبل كل
شـيء رجل مهـمـات صـعبـة ومـسـتـحيـلـة ورجل دوله عـلى مـسـتوى عـال وشـكل دائـما
ـستـجـدات والـظـروف السـيـاسـية ـوذج راقي ومـثـال جيـد في كـيـفـية الـتـعـامل مع ا
واالقتصاديـة واالجتماعي واخلدمية والـصحية  يعلم جيـدا أنه عمل و القوى العاملة
ستدامة رؤية خـتلف قطاعاتهـا استراتيجـية و التنميـة ا ؤهلة أساس تـقدم الدولة  ا
عظـيمـة وهي محـطة أساسـية  في عـملـية التـنمـية الـشاملـة في منـطقـة اربط احلاضر
نـطـقة مـتـطـورة ومزدهـرة تـسـودها الـعـدالة سـتـقـبل لتـبـني مـسار تـنـموي واضـح  بـا
االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعــيـة. والـعـمل عـلى تـنـمـيـة وحتـقـيق أحالم وتـطـلـعـات الـشـعب
ـة واالرتـقـاء بـجـودة احلـيـاة. هـنـاك مـقـولـة شـهـيرة لـ الـكـوردي في تـوفـيـرحـيـاة كـر

ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني األسبق  مفادها 
أن الـــفـــرق بــ ســـيـــاسي ورجل دولـــة : األول يـــفـــكــر في
قـبلة  والـثاني يـفكر في مـستقـبل  األجيال االنتخـابات ا
الــقــادمــة .. نــعم مــسـرور بــارزانـي  رجل الــدولـة بــكل 
معانـيه   يفـكر في بنـاء مستـقبل مـزدهر للـشعب  الذين
ـاضي  يـتـعـهـد ويـعـمل عـانـوا كـثـيـرا من الـويالت  في ا

على رفع اسم كوردستان عالياً في كافة اجملاالت.

www.azzaman.com
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السليمانية

بخـتيار عـلى التـمهيـد الى الوحدة
الــقـومـيـة  بــاطـار مـدني جـامع ال
يـــخـــضع الى الـــواقع اجلـــغـــرافي
ــفـروض. ولــعــله يــريـد تــصــديـر ا
جتـربة الـنـجاح في اطـار مـشروعه
الــثــقــافي الـى اجلــوار حتــقــيــقـاً
ــرجئ الــعــابــر لــلــهــويـة لـلــحــلم ا
احمللـية بـصيـغتهـا الراهـنة ولذلك
شهدنا للمرة األولى منذ تأسيس
مهرجـان كالويز عام 1996 صوتاً
لـلـثـقـافـة الـكـرديـة في ايـران ولـوناً
مــشــتــركـــاً لــلــفــكــر الــكــردي عــبــر
الــوســائل الــتــقــلــيــديــة وســواهــا
كـــالـــكـــتـــاب واالغـــنـــيـــة واحلـــوار
الـــثــقــافـي ومن هــنـــا فــان شــعــار
هـرجان جـاء حتت عنـوان (حوار ا
إزالـــة األقـــنـــعـــة). وكـــرس الـــيــوم
لتقى اإليراني الثاني للمهرجان 
األدبي و فـــيـه عــرض ثـــمـــانـــيــة
بحوث خالل جلـست تناولت دور
األسطـورة في خلق اإلنـتاج االدبي
والــفـــني والــنــظـــريــة ودورهــا في
ـعــاصـر الـنــقــد االدبي اإليـرانـي ا
ونـــحــو ادبـــيــات األقـــلــيـــة وحــول
اجلولة اجلديدة للسينما اإليرانية
وحملـة في تــاريخ الـنـقـد االدبي في
ايـــران وســـيـــاق كـــتـــابـــة  الـــنص
ـــســــرحي في أيــــران فـــضالً عن ا
بحـث تناوال مـثلث الفـقر واجلهل
والــتــعــصب واجلــوائــز الــعــربــيـة
وفضـاء الروايـة وقد وضـعا حتت

خانة البحوث العربية.
وتـأكـداً ألهـمـيـة الكـتـاب كـمـطـبوع
ــهــرجـان اتــصــالي ثــقــافـي فــان ا
خــصص أمـســيــة كـامــلــة لـتــوقـيع
كــتـابــيـ األول مــذكــرات الـفــنـان
الــقـديـر عـمــر دزه يي بـعـنـوان (من
قــــريــــة دوكــــردكــــان  الى أقــــاصي
الـدنـيـا) والـثـاني كـتابـان لـلـشـاعر
والــكـتــاب طــلـعت طــاهــر بـعــنـوان
(اسمك هو امضائي) و (زمن جاف

وعيون ندية).
وحـــفل الـــيـــوم الـــثـــالث األخـــيـــر
ــلــتـقى بــبــرنــامج مــتــمـيــز كــرس 
الــقـــصــة بــاسم الـــروائي الــكــردي
كـاروان عـمـر كاكـة سـوور وتـناول

قـــصــصــاً من
أربـــــــــــــــــــــيــل
ودربــنــدخــان
ودهـــــــــــــــــــوك
وســـــنـــــنــــدج
اإليـــــرانـــــيــــة
والسليمانية
فـــيــمـــا كــرس
مـــــــلـــــــتـــــــقى
الــــــبـــــحـــــوث
الكردية بأسم
الـــــــنــــــــاقـــــــد
الــــــــــكـــــــــردي
الـراحل جناة

حــمــيـــد وعــرضت فــيه الــبــحــوث
ــهـرجـان ـشــاركـة في مـســابـقـة ا ا
األدبـــــيــــة وهي لـــــبــــاحـــــثــــ من
كـومـاشـان واربـيل والـسـلـيـمـانـية
رأة الغـربية من منظور وتناولت ا
اول كـــاتب رحـــالـــة إيـــراني بـــهــار
عــلــيـــمــورادي وجــمــالـــيــة الــلــغــة
الـشـعـريـة في قـصـائـد اعـداد ثالثة
ـرصد) ورموز من مجـلة روانـكة (ا
األعـضـاء الـذكـوريـة واالنـثـويـة في
قصائدنا نالبـندي وسيميولوجية
الــصـــورة في الـــقـــصــة الـــكـــرديــة
جـمـوعة االلـبـوم الرابع مـتـمثـلـة 
للقاص سيامند هادي وغربة الفرد
والصراع الـطبقي في فـيلم األزمنة
احلــديـثــة من مــنـظــور اطــروحـات
كـمــارس مـاركس ومـفــهـوم ديــفـيـد
هـيـوم لـلـدين مـدعـومـاً بـفـهم كـتاب
احلـوار في الــدين الـطــبـيــعي ومـا
بـعـد االسالمـويـة  بـ الـضـرورات

عاصرة والسياسة. ا
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ـــســـاء تـــألـــقت فـــعـــالـــيــات وفي ا
ـهـرجــان فـقـد غـنى ـشـاركــ بـا ا
طرب اخلـانقيني سـعدون كاكئي ا
أغـنـيـات عراقـيـة لـلمـطـربـ فاضل
عواد وياس خضر وحميد منصور
اكرامـا للـضيوف الـعرب كـما غنى
عــــــدداً مـن األغــــــاني الــــــكــــــرديـــــة
ـا تـرجم لـقـاء الـقـمم واإليـرانـيـة 
الــــثالث وجـــرى تــــقـــد جـــائـــزة
كـردسـتـان لـلـنـاقـد االدبي اإليـراني
مــــحـــمـــد رضـــا اصـالني وتـــقـــد
جــائـزة الــشـهـيــد الـتــنـويــري عـبـر
اخلــالق مـعـروف لـلـبـاحث الـكـردي
بــخـتــيــار ســجــادي  ثم أعــلـنت
أسمـاء الفائزيـن بجوائـز الشعر
والـقــصــة والــدراســات. وجـرت
الـعادة ان يـتم اخـتيـار األفضل
ـراتب أولى وثـانـيـة وثـالـثة.
ومثلما ألقى مال بـختيار كلمة
حــاشــدة في حـــفل االفــتــتــاح
فانه ألقى كلمة ثانية في حفل

االخــــتـــتــــام اكـــد فــــيـــهــــا ثـــوابت
ــهــرجــان ودوره في اســتــقــطــاب ا
االبداع اإلنـساني الكـردي والعربي
واإليراني. وعلمت (الـزمان) ان نية
ـهـرجان تـتـجه الى نـقل فعـالـياته ا
فـي اطـــار اهــتـــمـــامـــات احملـــتــوى
بــالــثــقــافـة الــعــربــيــة الـى بــغـداد

ومحافظات أخرى.
وال بد من االعتراف بحجم اجلهود
الـتي بــذلــتـهــا إدارة مـركــز كالويـز
برئاسة الدكتورة ابتسام إسماعيل
قادر واللجان التحضيرية والعمل
ــــــتــــــقن الــــــذي أدى الـى جنـــــاح ا
ـهـرجـان الـذي حـضـرته الـقـيـادية ا
في االحتاد الوطني شاناز ابراهيم
احـمــد والـقــيـادي كــوسـرت رسـول
ووزير الـثقـافة في حـكومـة االقليم
وحتـــقـــيق أهـــداف هــذا الـــنـــشــاط

البارز بكل جدارة.
عماري البارز هندس ا واالديب وا
ا تـنـطوي خـسـرو اجلاف  ونـظـراً 
عــلـيه مــداخــلـة بــخـتــيــار من عـمق

وحتـلـيل جـريء أضـعـهـا  بـ يدي
هرجان: القراء كوثيقة من وثائق ا

(نـرحب بــكم فـي مـهــرجــان كالويـز
الـرابع والــعـشـريـن الـذي جـنــيـنـاه
بــيـدرا صــغــيـرا حــصــدنـاه ُعــرمـة

وبيدرا كبيرا.
واآلن ترون مهرجان كالويز الرابع
و العـشرين أمـامكم بيـدرا. سنـنشر
بـعـد شــهـر او اكـثـر مــجـلـدات جل
أدبـيـات صـحـيــفـة جـاوديـر ومـركـز
كالويـز الـثـقـافـي وشـبـكـة جـاوديـر
الـــتـــنــــويـــريــــة. قـــد التــــصـــدقـــون
االجنــازات الـتي حـصـدتـهـا مـركـزا
كـالويــــز الــــثـــــقــــافـي و جــــاوديــــر
الـــتـــنـــويـــري و قــد التـــمـــتـــلـــكــون
ـعـلــومـات الـتي سـتــجـدونـهـا في ا
ـذكـورة الــتي سـتـنـشـر اجملـلـدات ا
بــعــد شـــهــر و نــيف. اذاك جتــدون
بـيــبـلـيـوغــرافـيـا االعـمــال الـكـامـلـة
ـذكورين الـتي تتـضمن لـلمـركزين ا
مــــــئــــــات اآلالف مـن صــــــفــــــحـــــات
طبوعات و اجملالت و اجلرائد و ا
الحق الـــصــادرة فــيـــهــمــا وهي ا
ـركزين في وقت نعقد ثمرة هذين ا

مهرجانه الرابع و العشرين.
ــهــرجـان مــشــعــله في زمن حــمل ا
كــانت احلـرب االهـلــيـة في أوجـهـا
سالت الدمـاء من االقتتـال الداخلي
عـلى نـحـو مـرعب احـتل اخلوف و
تردية اخلشية و احلالة النفسية ا
أعــــمــــاق كـل فــــرد كــــادت احلـــرب
االهــلـيـة ان جتــهض اربع سـنـوات
من جتربة حكومـة إقليم كردستان
اذ كـنـا نـلمس مـدى الـتـشـاؤم الذي
ساد القصائد و القصص التي كان
تنشر في تلك االيام. إنقسم الكتاب
الى طرف او مـنطقتـ فكان على
االديب او الـكـاتب سـواء من جراء
اخلوف او اجلـوع ان يختـار طرفا
ـتــقـاتــلـ مــحـددا من الــطـرفــ ا

فُـــرضت عـــلـى اجلـــمــيـع أوضـــاعــا
مزرية.

بعد االستشـارة مع مؤسسي مركز
كالويــز الـثــقـافي كــنـا قــد فـكــرنـا
ونحن واقفون أمام مـفترق الطرق
في اخــتــيــار الــطــريق الــصـحــيح
حــيث اخـتــرنـا الــقــرار الـتــاريـخي
الصـائب وهو الـقضـاء على دخان
احلـرب االهـلـيـة االسـود كي تـظـهر
في االفق ضــوء األمل وان نـسـعى
إلتـــــــســـــــاع تـــــــلك االفـق مـن اجل

الوصول الى أهدافنا.
لـــقــد أصـــررنــا عـــلى ان اليـــقــضي
تـشـاؤم احلـرب الـداخلـيـة الـتـفاؤل
الــذي في أعــمـــاق االنــســان لــذلك
عـقـدنـا في تلـك الظـروف الـقـاهرة
اول مـهـرجـان ثـقـافـي. كـان الـكـثـير
من الــكــتــاب و االدبــاء خــوفــا من
عــقـوبـة الـطـرف اآلخـر يـأتـون الى
ـهرجـان خلـسـة كان من الـصعب ا
إقناع ادباء الطرف اآلخر احلضور

هرجان. في ا
ــــكــــبس او كــــان الــــطــــرفــــان كــــا
عصرة يـطحنان وجدان الناس كا

و يــقـتالن كل مـا هــو جـمـيل.  لـكن
يـبـقى االبـداع و الـتــفـرد هـو سـيـد
ـهرجـان بالـتبـلور ـوقف اذ بدأ ا ا
والــتـأسـيس وكـنـا نـسـانـدهم بـكل
ـركـز ـة و قـوة  تــأسـيس ا عــز
ـــهــرجـــان عــلى ارض وانـــعــقـــاد ا
ـهرجان في الواقع حيث اسـتمر ا
االنـــعــقـــاد عــلـى مــدى الـــســنــوات
الــتـــالــيــة ال بـل اصــدروا مــجالت
وصحف و مطبوعات اخرى واآلن
ترون ان فـعاليـات مهـرجان كالويز
الـسـنـوي هي الـفـعـالـيـة الـوحـيدة
الــتي جتـري مـسـتـقـلـة خـارجـة عن
الــســـلـــطـــة عـــلى الـــرغم مـن عــدم
انعتنا في مسـاعدة السلطة لنا
مـعترفـا انهـا ساعـدتنـا و سانـدتنا
في مــراحل عــديــدة كــمــا وجــهــنـا
انتـقادات بـنائـية لـها قُـبلت بعض
هذه االنـتقـادات و رُفضت بـعضـها

االخر. لكننا مستمرون.
في الــوقت احلــالي ونــحن نــعــقـد
ر بظروف قاسية. هرجان  هذا ا
صــحـيح ولت احلـرب االهــلـيـة الى
غـــيـــر رجـــعــــة و بـــردت فـــوهـــات
البنادق توقف سيل لكننا نالحظ
اخلــشـيــة من عـدم اتــفـاق االحـزاب
فيما بينهـا إفشال حكومة اإلقليم
ســـيـــطـــرة مـــصــالـح احلــزب عـــلى
ــقـراطــيـة و مـصــالح االمــة و الـد
ــــدنــــيـــــة اذ رأيــــنــــا في االونــــة ا
االخـيــرة ثـمـة فـي اربـيل انــعـقـاد
مؤتـمر التآلـف و توحيـد الصفوف
و كــتـــابــة الـــدســتـــور يـــأتي هــذا
عـنى اننا و مـنذ ثالثـ سنة لم
نـتـمـكن من تـوحـيـد صـفـوفـنا وان
عدم توحيد الصفوف يعرقل كتابة
ــهــرجــان الـــدســتــور. ان شــعـــار ا
(حــوار إزالـة األقــنـعــة) يــقـول لــنـا
عالنـية ان صـفـوفنـا غـير مـوحدة
لذلك لن نتمكن من كتابة الدستور.
ان هـذه الـوضـعـيــة في احلـقـيـقـة
هي وضـعـيـة كـومـيـدية مـن جانب
ومن جــــــانـب آخــــــر وضــــــعــــــيـــــة

تـراجـيــديـة. هل هـنــاك في الـعـالم
قـراطـيـة لم تـكتب كـله جتـربـة د
الـدسـتـور طوال ثالثـ سـنـة? بـعد
اكـــثــــر من ثالثـــ عـــامـــا ال جنـــد
حــزبـ مـن بــ جـمــيـع االحـزاب
ــوجــودة في الــســاحــة تــتــوطـد ا
بــيـنـهـمــا عالقـات صـادقـة ذلك الن
العالقات كلها مبنية على التاكتيك
ـــــــصــــــــالـح او هي عـالقـــــــات و ا
اضـطراريـة وليسـت استـراتيـجية
وهـذه مـصـيبـة كـبـيرة بـحـد ذاتـها.
ثـمـة في هـذه الـرقـعـة وطن مـحـتل
ومــقـسم هــو الـوطن الــوحـيـد من
ب االجـزاء االخرى احملتـلة الذي
جنـد فـيه حـريـة اسـتـخـدام الـلـغـة
جنـد فــيه ضـوءا مــشـعــا في حـ
نــحـــاول بــإنــفـــســنــا إطـــفــاء هــذه
الـشـمـعـة الـوحـيـدة في هـذا اجلـزء

من وطننا الكبير.
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نــعـيش في الــوقت احلـاضـر وسط
هــجـمــات جــائــحـة كــورونــا  الـتي
هزت جـميع
انـــــــــحـــــــــاء
الـــــعــــالم و
مــــــــــــــــــزقـت
األقـــــنـــــعــــة
كلها. فلنقرأ
تـــــاريخ مــــا
قـــــبل وبــــاء
كـــــــورونـــــــا
ومـابـعـدهـا
جنــــــــــــــــــــــد
اخــــــتالفــــــا
كـــــــبـــــــيــــــرا
وبـــــــــونـــــــــا
شــاســعــا بـيــنــهــا. اذ جنـد نــســبـة
البـطالة او العـاطل عن الـعمل قد
إزدادت قـبـل اجـتـيـاح هـذا الـوبـاء
ـــقـــدمــة الى ـــســـاعــدات ا كـــانت ا
واطن قليلـة كانت االدوية غالية ا
االسـعار واالضـطـهاد الـطـبقي في
أوجــهـا كــانت الــهـوة بــ شــمـال
الكرة االرضية وجنوبها من حيث
الـغـنى والفـقـر شـاسعـة جـدا لكن
عـندمـا اجتـاحت جـائحـة الكـورونا
الـعـالم كــله بـدأت بـإزالــة االقـنـعـة
واحدة تلو االخرى خاطبت الدول
و الـشــركـات و الــوزراء جـمـيــعـهم
قـائلـة: كل مـا تـمـلـكـونه والـهـيـمـنة
الـــتي فـــرضــتـــمـــوهــا التـــتـــحــمل
الوقوف أمام فـايروس واحد لذلك
عـليـكم ان تسـتيـقظـوا من مهـابكم

وإال ستقضي عليكم جميعكم.
بــدأوا بــاالســتــيــقــاظ فــعال بــدأت
الــدول و الـشـركـات بـفـتح قـاصـات
بنوكها و إخراج مئات الترليونات
من الدوالرات التي كـانت  مخبوءة
فيها حينذاك وجدناها وصلت من
الـــرذيــــلـــة الى درجـــة كـــانت امـــام
الشـعوب الـفقـيرة مـنبـوذة بحيث
غـــابت اجلـــرأة عـــنـــدهم لـــتـــقـــد
اخلـدمات لالنـسانـية جـمعـاء. على
الــرغم مـن ان جــمــيع شـــعــاراتــهم
كـانـت تـنـصب في حـقـوق االنـسـان
ـساواة واخلـدمة االجـتمـاعـية و ا
اال انــهـا لم تــتـمــكن من وضع هـذه
بالغ الـطائلـة في خدمة الـرفاهية ا

االنسانية. 
لــكن عــنـدمــا تــيـقــنــوا ان جـائــحـة
الــكـــورونـــا ســـوف تـــقـــضي عـــلى
ســلــطـــاتــهم بل وعـــلى أرواحــهم
حينـذاك اضطروا عـلى فتح ابواب
بــنــوكــهـــا فــفي امــــــــريـــكــا عــلى
ـثـال قـدمت عـشـرات من ســـبــيل ا
تــــــرلــــــيــــــونــــــات الــــــدوالرات الى
ــــواطـــنــــــــــ و  بـــيـع اغـــلى ا
جـرعـات عالج الـكـورونـا الى بـقـية

الدول بأســــــعار زهيدة).
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ـصاعب من أجـل أنْ ال يلـوثوا شـاق وا أصحـاب الـضمـائـر احليّـة يـتحـملـون ألـوان ا

سجالتهم النظيفة بالشوائب .
الئكة الكرام  كتوبة بيد ا والسجالت هي صحائف أعمالهم ا

قال تعالى :
" انّ عليكم حلافظ كراماً كاتب "

االنفطار / 10-11
ـركـوزة في ذهن اجلـمـهـور والـذي يُـثـمّن غـاية ومن الـسـجالت االنـطـبـاعـات الـعـامة ا
التثمـ والتقدير أصـحاب احلس الوطني والعنـاصر النزيهـة الطاهرة  وصدقهم في

األداء ونقاء مساراتهم الوظيفية بعيداً عن كل ألوان االختالس والتالعب ...
-2-

وقـد قـرأتُ للـتـو احـصائـيـة مُرْعِـبـة عن باعـة الـضمـيـر الذيـن دأبوا عـلى تـسلم رواتب
ال الـعام الذي عـديدة دون ان يـشعـروا بوخـز للـضميـر مع عِلْـمِهـم أنّ رواتِبَهـم من ا
ـواطـنـ الـعـراقـيـ  –عــلى اخـتـالف اديـانـهم ومــذاهـبــهم وقـومــيـاتـهم يـكـونُ  لـكـل ا
ـال العام  –دونَ ـتعددة من ا واجتاهاتـهم حصصـهم احملفوظـة فيه فتـسلم الرواتب ا
صـلحية ـا هو اخليـانة للـشعب والوطـن والتشـرنق بشرنـقة الذاتـية وا وجهِ حقٍّ  –ا
واالنـغمـاس في اشباع الـرغبـات احملمومـة والشهـوات السـاخنة عـلى حسـاب الشعب

والوطن... وفي ذلك من الهبوط االخالقي واالفالس الروحي ما فيه ..
كن احلكم واالحصاءات الـتي تنتشر على الـعديد من مواقع التـواصل االجتماعي ال
بصحتـها مادامت ليست مُـوثَقةً من اجلهات اخملـتصة  ولكنّـها في ظل ما نشهده مِنْ

فُوضى في مجمل أوضاعنا ال يبعدُ أنْ تكونَ صحيحةً او قريبة من الصحة ...
جاء في االحصائية :

ان هناك مَنْ يتسلم ستة رواتب في الشهر وهؤالء بلغوا (152) مواطنا (....) .
وهناك من يستلم خمسة رواتب كل شهر .
وهؤالء بلغ عددهم (463) مواطنا (...) .

 الى جانب مَنْ يتسلم أربع رواتب كل شهر .
وهؤالء هم ( (973مواطنا (...) .

أما الذين يتسلمون ثالثة رواتب في كل شهر فهم 64018 مواطنا (...) 
وأخيراً :

فانّ عدد مَنْ يتسلم راتِبَ في كل شهر زاد على ربع مليون مواطن (...)! 
نهوبة تكلف الدولة 18 مليار و900 مليون دوالر سنوياً  وهذه الرواتب ا

انها احدى الكوارث في سجل ملفات الفساد 
والسؤال اآلن :

اليـ مِنْ الـعـاطـل عن كن أنْ تُـطـلق صِـفَـةُ انـسـان علـى مَنْ يـرى بأمّ عـيـنَـيْهِ ا هـل 
ــتـعـفــفـة الـتي أضــنـاهـا   الـفــقـر واحلـرمـان الـعــمل  ومـا ال يُـحــصى مِنَ الـعـوائل ا

واحلاجة ومع ذلك فهو ال يعبأ بهم على االطالق 
ال العام ? ويستمر في عملية استحواذه احلرام على ا

انـهم بعـيدون  –بـكل تأكـيد  –عَنْ كل معـاني االنسـانيـة التي تـتمثل
بالرحـمة والرأفة بالضعيف وتنشط في مضمار رفع احليف
ـــعــانـي والــقـــيم بـــعـــد أنْ تَــبَـــلَــد عــنه وأيـن هم من تـــلك ا

احساسُهم وماتت ضمائرهم ?!
ومتى سيحاسبون ?

أخوذة بالباطل منهم ? ومتى ستسترجع األموال ا
واطن العراقي يقيناً .  ولن تسقط بالتقادم حقوق ا

ـكـن عـلى ضــوء الــظـروف ـكن وهــو في ذات الــوقت غــيــر  كل شئ في الــعــراق 
والـواقع الذي يـعيش فيـه العراق والـذي يخضـع لتدخالت دولـية واقـليمـية من خارج
تحـكمة في احلـدود كما انه يـخضع الرادة ورغـبات الطـبقة الـسياسيـة احلاكمـة او ا

العراق. 
بكرة في العاشر من شهر قرر الجراء االنتخـابات ا لكن من حيث الـتوقيت الزمني ا
ـقبل فـالظاهـر ان أغلب االحزاب والـكتل الـسياسـية  او (على االقل تشرين االول ا
  والتي بكرة ماهو مـعلن او في مواقفهم) قد عقدوا العزم على اجراء االنتخابات ا
تظاهرين ـمكن حتقيقه من مـطالب ا مكن لـها أن حتقق احلد االدنى او اجلزء ا من ا
العـراقي الذين انـتفضوا في شـهر تشرين عام  2019والـذين قدموا ما يقارب الف
ـسـتـمــرة تـظـاهـراتـهم في امـاكن ومـدن شـهـيـد وحـوالي 20 الف جـريح ومـصـاب وا

مختلفة من العراق. 
وهذا ما يتـطلب ان يستمـر مجلس النواب في عـقد جلساته من أجل مـتابعة موضوع
االنـتخـابـات ومـا يتـعـلق بـها رغـم ارتبـاط عـقد جـلـسـاته بتـحـقق الـنصـاب الـقـانوني
والذي بدوره يـخضع الرادات قادة الكـتل السيـاسية وفيـما اذا كان مشـروع القانون
ـقـدم في هـذه الـفـترة: هـل يخـدم هـذه الـكـتـلـة الـسـيـاسـيـة او يـخـدم هـذا الـطرف او ا

ذاك?. 
قـــــرر في ـبـكـرة في مـوعـدهـا ا لـكن فـي كل االحـوال سواء عُـقـدت االنـتــــــخـابـات ا
فان 2022 او حتى تـأجيلهـا الى وقتها احملدد فـي شهرآيار-مايس �10/10/2021
ـهم ان يـتم تـهيـئـة كل الـظروف واالوضـاع االمـنـية والـقـانـونيـة واهـمـها سـيـطرة من ا

لف االمني بشكل كامل.  سلحة واالمنية الرسمية على ا الدولة وقواتها ا
كمـا يتـوجب تـعديـل او اكمـال النـواقص الـتي ظهـرت بـعد تـشـريع قانـون االنـتخـابات
اجلديد بحيـث يكون مقبوالُ ومـحققاً للـعدالة لكال الطرفـ للمرشحـ والناخب على
حد سواء مثل مـعاجلة موضوع البطاقة البارورمترية واخملاوف اجلدية التي اعلنتها
ـمـكن بـعض االطــراف من وجـود اعــداد كـبـيــرة لـلـبــطـاقـات االنــتـخـابــيـة والـتـي من ا
كـن ان يشـكل طعـناً ا ان قـانون االنـتـخابـات لم يحـسـمهـا وهو مـا  اسـتـعمـالهـا طـا

ومثلباً على االنتخابات. 
اضافة الى نـقطة مهمة اخـرى وهي انه  اغفال حوالي ثالثة مالي صـوت بالنسبة
وجودين خارج العراق بحجة التكلفة االقتصادية او السباب اخرى لكن للعراقـي ا
ا انـها تـريد ان تعـبر عن ارادة وصـوت العـراقي فـالعـراقي هو ناخب االنـتخـابات 

سواء كان في الداخل او في اخلارج. 
ــطــالــبــة بــاجـراء االحــصــاء والــتــعـداد وان هــذا يــدعـونــا الى ا
الــسـكـانـي الـعـام لـلــعـراق فـيــمـا لـو  تــأجـيل االنــتـخـابـات
ـقراطـيـا حقـيـقيـا البد ان ـبكـرة الن من يـريد اجنـازا د ا
يـوفــر ويـهـيئ كـل الـظـروف واالسـبــاب وقـاعـدة الــبـيـانـات

واالحـصـاء الـســكـاني الـصـحـيـح واليـهم ذلك حـتى لـو 
تـأجيـلهـا عدة اشـهرلغـرض اجناز انـتخـابات نـزيهـة عادلة

نشود.    حتقق آمال العراقي في التغيير ا

غادرت الـسـلـيمـانـية فـجـراً تـاركاً ورائي يـومـ من بـرنامج ثـقـافي مـفعم
هـرجان كالويز باحليـوية واالبداع فـقد اضطـررت الى قطع مشـاركتي 

الثقافي السنوي بسبب حادث طار دفعني العودة الى بغداد.
ـباني والـوحـدات الـسكـنـية كانت مـديـنـة السـلـيمـانـيـة تسـبح في أضـواء ا
احلديثـة  فيما كـانت روحي حتلق مـعها وانا انـظر من شبـاك غرفتي في
ــديـنــة من جــمـيع فـنــدق راداو اجلــمـيـل الى قـمم جــبــال أزمـر حتــيط بــا
ـاسيـة بـجيـد سـيدة ثالثـينـيـة وح اجـتـاحتـها جهـاتـها اطـاحة الـقالدة ا
اشـعـة الـشـمس في نـحـو اخلـامـسـة اال ربع فـجـرا كـانت الـسـمـاء مـلـبدة
ببـعض الـغيـوم وقـد انقـشـعت بعـد لـيلـة مـاطرة وفي نـهـاية الـطـريق بدت

السليمانية تنعم بيوم مشمس وسماء زرقاء..

نـصف غـافـيـة كـانت الـسـلـيـمـانـيـة
عـنــدمــا جـابت بـي سـيــارة األجـرة
ــديـــنـــة مــنـــطـــلـــقــة الى شـــوارع ا
الـعــاصـمـة وسط هـواجـسي  الـتي
سـرعــان مــا داهـمــتـنـي بـرغم اني
غادرتها منذ يوم واحد وفي غمرة
هذا الشـعور وضعت مـقاربتي ب
بغـداد ومدن اإلقلـيم التي تـتباهى
الواحدة بجمال إجنازاتها مقارنة
ـثيالتـها فـي السـلسـلة الـذهبـية
ــيـز الــسـلــيـمــانـيــة هـو لــكن مـا 
عــمــقــهـــا الــثــقــافـي والــتــاريــخي
الـضارب فـي أرث االبداع الـشـعري
واجلـــمـــالي. ويـــفـــاخـــر مـــثـــقـــفــو
السليمانيـة ان محيط مدينتهم هو
مــنـــبت االطالالت الــفـــريــدة جلــيل
شــيـركــو وسـالم ومــولـوي  فـضالً
عن مجالس الذكر ومدارس العلوم
ــســتــوحــيــة لــتــركــة والــتــكــايـــا ا

الصوفي االكراد األوائل.
واثـيــرت في افـتـتــاحـيـة مــهـرجـان
كالويز هـذه احلقيـقة عبـر مداخلة
قدمها محافـظ حلبجة آزاد توفيق
وهـو مــثـقف كـردي بـارز ومـؤسس
فاعل في مركـز كالويز الذي يرأسه
ـثير لـلجدل مال بخـتيار الـعضو ا
في االحتـاد الوطـني الـكردسـتاني
ًـا يطرحه مـن رؤى حداثوية نظراً 
ـقـراطـيـة وعالقـتـهـا تـتـعـلق بـالـد

بواقع اإلقليم.
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ورأيت ان بـــخـــتـــيـــار غـــالـــبـــاً مـــا
يـسـتثـمـر مهـرجـان كالويز بـبـراعة
مدهشة لتحويله الى منبر الطالق
البــسـات ـاتـه لـلــظـروف وا تـقــو
ـر بـهـا الـعراق الـسـيـاسـية الـتي 

ويعيش االقليم أجواءها. 
فــفي الـدورة الــثـالــثــة والـعــشـرين
ـنـصـة ـاضـيـة صـعــد بـخـتـيـار ا ا
ليحمل على الذين يعوقون التطور
ـقراطي اإليجـابي ويتسـببون الد
ـواطن وال سـيما جيل بأوجاع ا
الـشـبـاب حـاثـاً عـلى رؤيـة جـديـدة
تنـهي والى االبـد سطـوة الوالءات
الـتـقــلـيـديـة ومـؤكــداً االنـتـمـاء الى
روح الـــعـــصـــر وحتـــوالت الــعـــالم

الكبرى.
وفـي الــدورة احلــالــيــة
الـتي اسـتـمـرت لـلـمدة
من 25 ولـــغـــايــة 27
أيـــــــار صـــــــعــــــد

ــنـــصــة لــيــكــشف عن بــخــتــيــار ا
ــعــروفـة لــتـراجع األســبـاب غــيـر ا
مـــــســــــيـــــرة األداء الــــــســـــيــــــاسي
واالضــطـــراب واالســتــحـــواذ عــلى
ـــشـــكالت ـــغـــا وسـط تـــفـــاقم ا ا
وتـنـامي الـتـحــديـات. كـانت كـلـمـته
تـــدق نــــواقـــيس اخلــــطـــر وتـــنـــذر
بـضــرورة احـداث الــتـغــيـيــر وتـرك
الــــــســـــيــــــاســــــات مــــــدار االثـــــارة

والالجدوى.
ومـا يـجـعـل رؤى بـخـتـيـار تـنـطوي
عــــلـى صــــدى واسع وهــــو انــــهـــا
حتـظى بـاهـتمـام جـيل الـشـباب من
االكــــراد حــــيـث احــــتـــــفــــلت دورة
كالويـــز هـــذا الـــعـــام بـــابـــداعـــهم
واحــاطـتـهـم بـرعـايــة اسـتــثـنــائـيـة
تــمـثــلت بــتـخــصـيـص مـعــظم أيـام
هرجان لعرض نـتاجاتهم وتقد ا
أســـمــائـــهم في الـــشـــعــر والـــنـــقــد
والــقـصــة في وقت تـضــيق مـعـظم
مـنافذ الـنشـر بهم وتـنأى بـنفـسها

عن تبني نتاجاتهم.
وخـصـص مـهـرجـان كالويـز ايـضـاً
جلـسات شعريـة واحتفـاالت توقيع
كـتب وجــلــسـات نــقـديــة فـضالً عن
اعالن جــوائــز سـنــويــة لـتــشــجـيع
نتـاجاتـهم اإلبداعـية. وبـلغ حضور
ــهـرجــان في يــومه الــشــبـاب فـي ا
األول حيث نقلت (الـزمان) وقائعه
اضي في عـدد األربـعاء  26أيـار ا
واضــحــاً وكــأن بــخــتــيــار أراد ان
يقـول لهم (هذا هـو مسـرحكم وتلك
هي صحائفكم الـتي تنشرون بها).
ـهـرجـان بـاالديـبات كـمـا احـتـفـى ا
واخــتـار مـوقـعـاً لـهن في االهـتـمـام
الـــكالويـــزي وفي دالالت الـــوجـــود

كون جندري مهم. الثقافي 
ـــهــــرجـــان في دورة هـــذا وافــــلح ا
الـــعــام ايـــضــاً فـي تــأكـــيــد وحــدة
الــــوجـــــود الــــكــــردي فـي مــــحــــيط
كــردســتـــان الــكــبــرى عــبــر اطالق
حـناجـر واقالم غـرب ايران. ويـفهم
من هـذا الـتـوجه ان بـختـيـار يـتجه
الى جــعل هــذا الــفـضــاء الــثــقـافي
ــرصع بــالــنـجــوم الــذي تــشــهـده ا
الـسلـيمانـية بـوتقـة  تنصـهر فـيها

الـثـقـافـات الـكـرديـة في
الــشـتـات وخــصـوصـا
في تــــركـــيــــا وايـــران
وسوريا. وعـبر رؤية
اســتــشـــرافــيــة
يــــــعـــــمـل مال
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 نـشر اعالن صـادر من شبـكة
االعالم الـــعــراقـي بــخـــصــوص

ـنــاقـصـة الـعـامـة رقم (٢) لـسـنـة ٢٠٢١ ا
(جتـهـيــز وتـشـغـيل وتـصــمـيم مـنـظـومـة
استوديـو عالـي الدقة مـتكـامل في بـناية

ســتـوديــو ٨٠٠) ونــود ان نـبــ بـانه 
تمـديـد موعـد الـغلق لـيـكون يـوم االثـن
ــصـادف ١٤ / ٦ / ٢٠٢١ بــدال من يـوم ا

صادف ٣١ / ٥ / ٢٠٢١. االثن ا
 bL  r U  qO  Æœ
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{ الــقـدس - ا ف ب:  جتــري فـرق
عـارضة اإلسرائيلـية يائير زعيم ا
ـتـشـدد نـفتـالي لـبـيـد والـيـمـيـني ا
بـيــنـيت مــفـاوضــات امس االثـنـ
حـــول شــــروط تـــشـــكــــيل ائـــتالف
حـكـومـة "الـتـغـيـيـر" وإنـهـاء حـقـبة
نــتـانـيـاهــو الـتي اسـتــمـرت الثـني
عـشر عـامـا مـن دون انقـطـاع قـبل
ـــــهــــــلــــــة احملـــــددة انـــــتــــــهــــــاء ا
األربــعـاء.وتــشــهـد إســرائـيل بــعـد
تصعيد عـسكري مع حركة حماس
في قـطـاع غـزة اسـتـمـر أحـد عـشـر
يومـا أزمة سـياسيـة جديدة.فـبعد
انـتخـابـات رابـعـة في غـضـون أقل
من ســــنـــتــــ في آذار/مــــارس لم
تــفض إلى نـتــائج حــاسـمــة كـلف
لـبـيـد تـشـكـيل احلـكـومـة مع مـهـلة
تــــــنــــــتــــــهـي مــــــنـــــتــــــصـف لــــــيل
األربـعـاء.وزادت فـرص جنـاحه في
ـسعـى عنـدمـا أعلن بـيـنيت هـذا ا
ـشـاركة في مـسـاء االثنـ قـبوله ا
حـكـومـة "وحــدة وطـنـيـة".وال يـزال
ـرتـبة لـبـيـد الـذي جاء حـزبـه في ا
الثانية بعد انتخابات آذار/مارس

بحـصوله على  17مقـعدا بـحاجة
إلى أربـــعـــة مـــقـــاعـــد لـــتـــشـــكـــيل
االئــتـالف. وقــد تــعـــرقل مـــســعــاه
أيضا مـناورات سياسـية قد يقوم
ـصمم على الـبقاء بهـا نتانـياهو ا
ـنصب في الـسـلطـة بعـدمـا شغل ا
 12عاما متواصال وهي فترة
قـيـاســيـة.وحــمل نـتــانـيــاهـو عـلى
بـينيت مـعتبـرا ما قـام بأنه عمـلية
"احــتـيــال الــقـرن" ومــنـبــهـا من أن
الـتــوجه لـتـشـكــيل حـكـومـة وحـدة
بـرئاسـة لبيـد سيـكون "خـطرا على

أمن اسرائيل". 
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ولتشكيل حكومـة على يائير لبيد
( 57عامـا) زعيم حـزب "يش عـتيد"
(هـنـاك مـسـتـقـبل) ضـمـان دعم 61
نائبا.  وكـان دعم اليسار والوسط
ـيـنـيــ سـمح لـلـبـيـد وحــزبـيـ 
بجمع  51 مقعـدا وارتفع رصيده
ـقـاعـد الـسـبـعـة حلـزب بـإضـافــة ا
ينا" بزعامة بينيت ( 49عاما).  "
لــكن أحــد أعـضــاء الـكــنــيـست من
ــيــنــا" أعـــرب عن رفــضه حـــزب "

ـنـاهض ـعــسـكـر ا لـلــتـعـاون مع ا
لنتانياهو.
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ولــيـــتــمــكـن من تــشــكـــيل أئــتالف
حـكـومـي يـعـول لـبــيـد عـلى حـزبي
عـــرب إســـرائــيـل الـــلــذيـن ال تــزال
مواقفهما ضبابية.وقبول احلزب
العـربـيـ سيـضـطـرهـما إلى دعم
ائـتالف يضـم بيـنـيت الـشـخـصـية
ــقــربــة من الــقــومــيــة الــديــنــيــة ا
. وقـال بـيـنـيت األحد ـستـوطـنـ ا
"الـيـسـار يـقـوم بـتـسـويـات لـيـست
سـهـلــة عـلى االطالق حــ يـطـلب

مني أن أكون رئيسا للوزراء".
وذكـرت وسـائل اعالم إسـرائـيـلـيـة
أن االتـفــاق االئــتالفي يــنص عـلى
تــولي بــيــنــيت احلــكــومـة في أول
سـنــتـ يــلـيه لــبـيــد.تـطـبــيق هـذا
الـسـيـنـاريـو يـعـني انـتـهـاء حـقـبـة
نتـانياهو الـسياسـية واإلطاحة به
بـعـد  25عـامـا فـي الـسـلــطـة الـتي
انــتـزعـهـا مـن مـهـنـدس اتــفـاقـيـات
أوســلــو رئــيس الــوزراء الــســابق
شـيمـون بـيـريـز.وتولى نـتـانـيـاهو

ــا شـكك في اتـفــاقـيـات الـذي لــطـا
أوســـلـــو لــلـــسالم زعـــامـــة حــزب
الـلــيـكــود الـعـام  1993وقـاده إلى
الــفــوز فـي االنــتــخــابــات لــيــكــون
أصغر رئيس وزراء إلسرائيل سنا
الـعام  1996عـنـدمـا كـان يـبـلغ من
العـمر  46عـاما.وخـسـر نتـانيـاهو
( 71عــامـا) الــسـلــطـة ســنـة 1999
لكـنه استعادهـا بعد عـشر سنوات
لـيـبـقى على رأسـهـا مـذاك.ويواجه
الــــســــيــــاسي احملــــنـك ثالث تــــهم
بــالــفــســاد كــأول رئـيـس حــكــومـة
إســرائـــيــلـــيــة يـــواجه اتــهـــامــات
جنائية وهو في مـنصبه وسيفقد
احلـصــانـة في حـال أطـيح به.وفي
ــنــاهض ــعــســكـــر ا حــال فــشـل ا
لـتـنــانـيـاهـو في تـشـكـيل حـكـومـة
ـــكن أن يـــطـــلب  61نـــائـــبـــا من
رئـيـس الـدولـة تــكـلـيـف عـضـو في
ـــان رئــاســة احلــكــومــة.أمــا الــبــر
الـسـينـاريـو الـثـاني الـذي يـخـشاه
النـاخبون فهـو الدعوة النـتخابات
جـديــدة سـتـكـون اخلــامـسـة خالل

عام ونيف.

{ كـــــــــانـــــــــون - ا ف ب: خـــــــــطف
مـــســلــحــون عـــشــرات األطــفــال من
مـــــــدرســــــة إسـالمـــــــيــــــة فـي وسط
نـيجـيريـا وفق ما أفـاد مسـؤولون

فـي آخــر عــمــلــيــة خـــطف جــمــاعي
يشهـدها البـلد اإلفريقي ذو الـكثافة
ـرتفعـة.وكان نحو 200 السكـانية ا

ـدرسة الـواقعـة في والية طفل في ا
نـيـجـر امس عـنــدمـا وقع الـهـجـوم
وفق ما أعلنت احلكومة احمللية في

تـغـريـدة مـشـيـرة إلى تـعـرّض "عدد
غـــــيـــــر مـــــؤكّـــــد" مـن الـــــطـــــلـــــبـــــة
لــلــخـطـف.وجـاءت الــعــمـلــيــة غـداة

إطالق سراح  14من طالب جـامـعة
في شــمــال غــرب نــيــجــيــريــا بــعــد
ـــدة  40يـــومـــا في احـــتــــجـــازهم 
واحــدة مـن عــدة عــمــلـــيــات خــطف
ـدارس مـنذ اسـتـهـدفت الـكلـيـات وا
كانون األول/ديسمبر.وأفاد الناطق
بــاسم شـرطـة واليـة نـيـجـر واسـيـو
هاجم وصلوا على أبيودون أن ا
م دراجـات نـارية وبـدأوا بإطالق
الـنـار عـشـوائـيـا مـا أدى إلى مـقتل
أحد السـكان وإصابـة آخر بجروح
قبل أن يخطفوا األطفال من مدرسة

"صالح تانكو اإلسالمية".
dOG  dL

ــدرســة طــلب وذكــر مــســؤول في ا
عــــــدم الـــــكـــــشـف عن هــــــويـــــته أن
ـهاجـم أخـذوا في البـداية أكـثر ا
من مـئة طـفل "لـكنـهم أعادوا الحـقا
أولــئك الــذين اعــتــبــروا أن ســنّــهم
ن تـبلغ أعـمارهم ما صغـير جدا 
بـــ أربــعــة و 12عـــامــــا".وأفـــادت
حـــكـــومـــة الـــواليـــة في ســـلـــســـلـــة
تغـريدات أن اخلـاطفـ أفرجوا عن
 11تلميذا اعتبروا أنهم "صغار
ـسـافات ـكـنـهم الـسـيـر"  جـدا وال 
طــويـلــة.وأضــافت الحــقــا أن حـاكم

الــواليـة سـاني بـيــلـو وجّه "أجـهـزة
األمـن بــوجــوب إعـادة األطــفــال في

كن". أسرع وقت 
nD  UOKL

وتـزيـد عـملـيـات اخلـطف في شـمال
غـرب ووسط نـيـجـيـريـا من تـعـقـيـد
الـتـحــديـات الـتي تـواجــهـهـا قـوات
األمن الــنــيــجــيــريــة الــتـي حتـاول
إخـمـاد تـمـرّد إسالمي مسـتـمـر مـنذ
أكـــثـــر من عـــقـــد في شـــمـــال شــرق
الـبالد.وتــزرع عـصــابـات مــسـلّــحـة
يـطـلق عــلـيـهـا مـحــلـيـا اسم "قـطـاع
الــطــرق" الـرعب فـي أوسـاط ســكـان
شـمال غـرب ووسط نيـجـيريـا حيث
تـنـفّذ عـمـلـيات نـهب لـلقـرى وسـرقة
للـماشيـة وخطف مـقابل فديـة.ومنذ
كـانـون األول/ديـسـمـبر ) 2020قبل
هـــجــوم األحــد) خــطف  730طــفال
وطالبا.وتستـهدف العصابات عادة
مـدارس واقــعـة فـي مـنــاطق نـائــيـة
حـيـث يـقــيم الــتالمـيــذ في مــسـاكن
الــطـــلــبـــة وسط إجـــراءات أمــنـــيــة
ضعـيـفـة قـبل أن تـقـتـاد الـضـحـايا
إلـى الــغـــابـــات الـــقـــريــبـــة لـــتـــبــدأ
فاوضات.وفي  20نيسان/أبريل ا
اقتـحم مسـلّحون جـامعة غـرينفـيلد

في شـمال غـرب نيـجـيريـا وخطـفوا
نـــحــو  20طـــالـــبـــا وقـــتـــلـــوا أحــد

وظف أثناء الهجوم. ا
و إعـدام خـمـسـة طالب بـعـد أيـام
إلجــبـار الـعـائالت واحلــكـومـة عـلى
دفع فـديـة بــيـنـمــا أطـلق سـراح 14
الـسـبت.وتشـهـد نيـجـيريـا عـملـيات
خــطف مـنـذ سـنـوات إذ يـسـتـهـدف
اجملـرمـون عـادة شـخــصـيـات ثـريـة
وبارزة. لكن مؤخرا لم يعد الفقراء
نأى عن هذه الهجمات.وفي وقت
ســابق هــذا الــشــهــر أغــلـق مــئـات
ـتـظاهـرين جـزئـيا طـريـقا سـريـعا ا
مـؤديـا إلى الـعـاصــمـة أبـوجـا بـعـد
ســـلـــســـلــــة عـــمـــلـــيـــات خـــطف في
ــــنـــطـــقـــة.وتـــقــــيم اجملـــمـــوعـــات ا
اإلجــرامــيــة مــعــســكــرات في غــابـة
ــمــتـدة بــ شــمـال ووسط روغـو ا
واليـات زمـفـرة وكـاتسـيـنـا وكـادونا
ونيـجر.وبينـما تعـد دوافعهـا مالية
من دون أي مـــيــول فـــكـــريــة إال أن
القلق يزداد من احتـمال أن يتغلغل
في صــــفــــوف تــــلك اجملــــمــــوعـــات
جــهـاديــون من شـمــال شـرق الـبالد
يـــشـــنـــون تــمـــرّدا مـــنــذ  12عـــامــا

لتأسيس دولة إسالمية.
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ئة { بومباي - ا ف ب:  سجّل االقتصاد الهندي انكماشا بنسبة  7,3في ا
ـالي 2020-2021 وفق بـيـانـات رسـمـيـة امس االثـنـ في أسـوا في الـعـام ا
ركـود تـشهـده الـبالد مـنـذ اسـتـقاللـهـا فـيـمـا خـلّـفت تـدابـيـر اإلغالق الـرامـية
ا ثالث أكبر اقتصاد في آسيا الحتواء كورونا مالي العاطل من العمل.و
ئـة بـ كانـون الثـاني/يـنايـر وآذار/مـارس (الفـصل الرابع بنـسـبة  1,6في ا
الي) بعدما خرج من أول "ركود تقني" منذ عام  1947في أعقاب من العام ا
.وكشـفت دراسـة أعـدتـها جـامـعـة "عـظيم انكـمـاش اسـتـمر فـصـلـ مـتتـالـيـ
جي" في بنـغالور أن نحو  230مليون هندي دخـلوا في دوامة الفقر (أي بر

أنهم يـعيـشـون على أقل من  375روبيـة أو ما يـعـادل خمـسـة دوالرات يومـيا
اضي.وسـاهم تخفـيف القـيود بـحلول بحسب تـعريـفهـا) جراء الوبـاء العـام ا
دة قد تكون وجيزة نظرا أواخر العام  2020في تعافي النشاط االقتصـادي 
لالرتفـاع الكـبيـر في عدد اإلصـابات بـكوفـيد في نـيسـان/أبريل وأيـار/مايو.
ـوجـة الـثـانـيـة التي أودت بـ 160ألف شخـص مدى ثـمـانـيـة أسـابيع ودفعت ا
الـسـلـطـات إلى فـرض تـدابـيـر إغالق جـديـدة وخـسر عـلـى إثـرها  7,3مالي
شخص وظـائفهـم في نيسـان/أبريل وحـده بحـسب مركـز مراقـبة االقـتصاد

الهندي.

عارضة االسرائيلية في مؤتمر صحفي لتشكيل ائتالف جديد dL∫ ا R

V∫ قوات من االمن النيجري في حالة تأهب بعد خطف اطفال من مدرسة اسالمية  Q
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{ لـــــــو الردان ســــــان الزار - اف ب:
الحق سلح ا أوقف اجلـندي السـابق ا
مـنــذ األحــد في جــنــوب غــرب فــرنــسـا
االثــنـ وأصــيـب خالل تــوقــيـفـه كــمـا
أعـلن وزير الـداخلـيـة جيـرالد دارمـانان

على تويتر.
وكــتب الـوزيــر أنه  "حتــيــيــد" الـرجل
مـــشــيــدا بــرجـــال الــدرك وخــصــوصــا
"مـجموعة التدخل التـابعة للدرك بسبب
عـمـلـهـا احلـاسم". وقـال مـصـدر مـقرب
مـن الـــتــــحــــقــــيـق إن الــــرجل "أصــــيب

بالرصاص".
أعـلن رئـيس إدارة دوردونيه الـفـرنسـية
فــريـــديــريك بــيــريـــســا أن الــعــســكــري
الـســابق "أصــيب بـرصــاص أطـلق ردًا
على إطالق النار" وهو يخضع للعالج.
مـن جـهــته قــال اجلــنـرال بــيــتـيــو قــائـد
الـدرك في مــنــطــقــة نـوفــيل اكــيــتـ إن
الـرجل وخالل اعـتقـاله "فـتح النـار عدة
مـرات على قوة التدخل الـتابعة للدرك"

موضحا ان جروحه "خطرة".
مـنذ األحد حتركت مجـموعات التدخل
الـــتـــابـــعـــة لـــقـــوات الـــدرك في تـــولـــوز
وسـاتوري بضواحي باريس الى جانب
أكـثر من  300 من رجـال الدرك وفرق
الـكالب مدعومـة بحوالى سـبع مركبات
مــدرعــة وســبع طــائــرات هــلــيــكــوبــتــر
العـتـقـال هـذا الـرجل الـبـالغ من الـعـمـر
عـامـا الـذي جلـأ الى مـنـطـقـة وعرة 29
وصـخريـة يصـعب الوصـول اليـها تـبلغ

مساحتها  4كيلومترات مربعة.
وبـثت قـوات الدرك صـبـاح اإلثنـ على
مـــواقـع الــتـــواصـل االجـــتــمـــاعـي نــداء
لـلــشــهـود مع صـــــــــورة تـيــري دوبـ
وهــو من مــوالــيــد  14نــيــســان/أبــريل
حـليـق الشـعر مـن اجلانـب مع 1992
حلـــيـــة طـــويـــلـــة مع عـــبـــارة "شـــخص

خطير".
اجلندي السابق الذي خدم في اجليش
من  2011إلى   2016 كـان مـسلـحا
بـبنـدقيـة صيـد من طراز ويـنشسـتر من
عـيار  30-30 اسـتخـدمـها عـدة مرات
اثـنــاء فـراره من قـوات االمن مـا أحلق

أضرارا كبرى بآليات الدرك.
بـدأت األحــداث لـيل الــسـبت االحـد في
الردان ســـــــان الزار وهـي بـــــــلـــــــدة في
دوردونــــيه حـــ حـــضــــر هـــذا الـــرجل
احملـكــوم عـلـيـه أربع مـرات بـتــهم عـنف
أسـري إلى منــــــزل صـديقـته الـسابـقة
وأم أوالده الــثالثـــة. وتــصــرف مـــعــهــا
بــعــنـف وأطــلق الــنــار عــلى صــديــقــهــا
اجلـديـد لــكن بـدون إصـابــته كـمـا أفـاد

الدرك.
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تفـقد محافظ الـنجف لؤي الـياسري يـرافقة مديـر شبكة
ـشـروع عـلي الـزيـدي ومـسـتـشار نـقل الـطـاقـة ومديـر ا
احملـافظ لـشـؤون الـطاقـة  سالم مـهـدي  مـشروع 400
كـي في حــيــدريــة  وتــابع مــراحل الــعــمل فــيه ونــسب
ــتــحــقــقــة .وبـــ احملــافظ في تــصــريح أن اإلجنــاز  ا
ـهمـة واإلستـراتيـجية في شاريع ا شـروع يعد مـن ا (ا
النـجف  وسيدعم قـطاع الـكهـرباء بشـكل كبـير  حيث
سـيجعل احملـافظـة مرتبـطة مبـاشرة بـالشبـكة الوطـنية 
بــدل من وضــعــهــا احلــالـي كــحــلــقــة أخــيــرة).وأشــار
الـياسـري الى أن (نسب إجناز في االعـمال تـسير وفق
عـدالت الـزمـنـيـة احملددة  ونـامل مـنـتـصف شـهر آب ا
ـــشــروع ـــقـــبل االنــتـــهـــاء من الــتـــنـــفــيـــذ وإدخــال ا ا
اخلـدمـة).مــطـالـبـاً  الـوزارة مـجــدداً بـإنـصـاف الـنـجف
بتجهيزها من الطاقة الكهربائية  واألخذ بنظر اإلعتبار
سـتمرة بـأعداد السـاكن كانـة السيـاحية والـزيادة ا ا
ـوسم فـيـهـا من احملـافـظـات االخرى  فـضالً عـن بدء ا
ـنـاطق الـزراعـيـة بـالـطـاقة الـزراعي وضـرورة جتـهـيـز ا

الجناح
ـشروع سـيزيـد الوثـوقيـة الكـهربـائية ه.الفـتاً  الى أن (ا
للـمحافـظة  وذلك بـربطـها بـالشـبكة الـوطنـية الـرئيـسية
بــالــضـغـط الـفــائق من خالل ربـط مـحــافــظـات الــفـرات
األوسط مع بـعضـهـا  حـيث ستـكـون مـحافـظـة الـنجف
شروع مركـز حمل بـ احملافـظات) . مبـينـاً : الى أن ا
يـعــتــبـر اول خط  400 كي في مــزدوج الـدائــرة يـربط
ـا يـنـعـكس إيـجـابـاً عـلـى زيادة مـحافـظـات الـفـرات  

القدرة الكهربائية ومعدالت التجهيز للمحافظة) .
ـشـروع يـتألـف  من نصب  37 بـرجاً مـوضحـاً  أن (ا
شروع مزدوج الدائـرة دبل سيركت وان االعمال في ا
ـشروع ـاضي ومـدة ا انـطـلـقت في االول من نـيـسـان ا

. (  135يوماً
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ـؤجـلـة  وعـلى كل الـلـجـان الـدائـمة ثـمـة تـسـاؤالت بـاتت تـطـغي عـلى كل اإلجـابـات ا
وقف في احلـماية واالسـتجـابة لـرأي األغلـبية  ـوقتـة  وعلى الـدولة وضـرورات ا وا
هـذه الـتــسـاؤالت  هي .. هل الـشـعب مــصـدر الـسـلـطــات  وإذا كـان كـذلك فـلـمـاذا
تـصـادر حـريـته  وإذا كـان الـدسـتـور يـضـمن حـريـة الـرأي  فـمـا هـو سـبب اخـتـفاء
ـقــراطي يــضـمن تــعـدد اآلراء اآلراء والــعــقـول واالجــسـاد  وإذا كــان الــنـظــام الــد
واقف عـارضة أو النقـيضة  ووجهات الـنظر  فمـا هو سبب اقـصاء اآلراء األخرى ا

وسياسات السلطة وقواها احملركة لها .
هذه األسئـلة وغيـرها باتت مـلحة في الـشارع العراقـي  ولكن اإلجابـة عليهـا لم تعد
مـتيـسرة في هـذا الوقت  وحـتى بعـد دورت من االنـتخـابات الـقادمـة  لكـون القوى
ـمثل هـيمـنة عـلى السـلطـة  تتـعامل مع الـزمن الراهن ومع ا والـتيارات الـسيـاسيـة ا
الـشـرعي لـلــوطن وهـو الـشـعب  بـعـقـلـيـة الـغـلــبـة  وهـذه الـعـقـلـيـة الـصـحـراويـة هي
بالضـرورة تريد كل شيء وال تعطي شيئاً  وتمارس كل سياسات االختفاء والظهور
عندمـا تشعر بـأن الرأي الشـعبي في وضع لم يعد يـحتمل مـا بقي من الوطن اصبح
ـواطـنـ  وان الدولـة رهـيـنة مـسـتـباحـا في الـقـيـمة االعـتـبـاريـة وفي احلـضور بـ ا

تعددة . السلطة  وان السلطة خارج الفعل في السيطرة على االنفالتات ا
ـارس اخلـرق واالحـاطة ـمـثل الـشـرعي  هـو الـشـعب  والـكل  الـكل يـتـحـدث عن ا
ـمثل عـندمـا تتـناقض مع سـياسـات اجلهات واالخـتفـاء والقتـل لبعض الـرموز لـهذا ا

القابضة على السلطة أو تلك التي تتحرك حتت عباءة السلطة .
في انـتـفـاضـة تشـرين خـسـر الـعـراق من قوتـه الفـاعـلـة والـبنـاءة هم الـشـبـاب حوالي
800 شـهيـد  واكثر من 2000 جريح في بـغداد واحملـافظـات الثـائرة األخرى  ولم
ـقراطيـة وال قوان الـدولة من الـدفاع عن حـرية الرأي وال اسـتطاعت أن تتمـكن الد
تطمئن اجلماهير بأن ما جرى لم ولن يكون  ما بعده على األقل في مستوى احلماية

تعارضة للكل احلاكم . لوجهات النظر ا
ولـكن االحــداث األخـيـرة في كـربالء عـنـد اغـتـيـال الـوزني وفي ذي قـار عـنـد اخـتـفـاء
واغـتـيـال الـبـعض وفي الـديـوانـيـة في اسـكـات الـصـحـافـة بـالـرصـاص  وغيـرهـا من
احملافظات  وفـي ساحة التحرير وساحة النسور عـند قتل مواطن واختفاء البعض
االيدع مجاالً للـشك بأن السلطـة أو أطرافا منها . فهذا الـذي جرى ويجري يشيـر 
التعـتـرف بالـرأي االخـر وال تريـد حلـركة الـنـشـاط الشـعـبي أن تتـجـاوز سقـوفـها وال
قراطية العراقية  فكل ذلك يجب حسب منطوقها أن يكون ا يـطلق عليه الد تؤمن 
كـن القـول ال الـدسـتـور وال قـوانـ الـدولـة وال األغـلـبـية ضـمن سـيـاقـاتـهـا  وبـهـذا 
كنها أن تكون ضامنة للحقوق وال فرضيات احلماية لها حضورها عندما الشعبـية 

تتناقض وجهات النظر .
األيـام بـاتت تــخـتـزل الـوقت نـحـو قـرب اجـراء االنــتـخـابـات لـدورة جـديـدة وكـان من
ـفـتـرض أن تشـتـرك فـيهـا انـتـفاضـة تـشريـن  ولكن بـعـد الـذي جرى ويـجـري ضد ا
ـشاركـة وبـعظـهم اختـفى  واخرون ذهـبوا رمـوز هذه االنـتفـاضة فـمـنهم من رفض ا
ـشـاركـة في االنتـخـابـات مـشكـوك فـيـها  طـلـبـا للـحـمـايـة في أماكن أخـرى  جـعل ا
بـالتـأكيد بـالرغم من احـقيـة البـعض في هذا القـرار  لكن لـيس مسـوغا االبـتعاد عن
نافـسة في االنتخابات  فـالعراق بحاجـة ماسة في هذا الوقت بـالذات من التجديد ا
ـتــجـددة لـلـرأي االخــر الـذي قـبض عـلى ـتــعـارضـة وا ومن حـضـور وجـهــة الـنـظـر ا
ـكن أن يـحسـب لهـا طـيـلـة الـسـنـوات الـطـويـلة الـسـلـطة 18عـامـا ولم يـحـقق شـيـئـا 
اليـة واالقتصادية والبـنيوية وشيوع اضية سـوى التراجع في كل مكونـات الدولة ا ا
الرشوة واالبـتزاز والفساد  هذا الوضع يحتاج بالضرورة الى رأي ومواقف أخرى
جتـدد وحتـرك احلـالة الـعـراقيـة الـراكـدة واخلطـيـرة بحـيث ولـدت بـشكل اكـيـد عمـلـية
التناقض وعـدم الثقة ب األغلبية الشعبية من جـهة والسلطة واركانها السياسية من

قابلة .  اجلهة ا
اضـية  دون اعـتراف ورغـبة في االنـغالق واالستـحواذ عـلى السـلـطة طـيلـة الفـتـرة ا
الـتـجـديـد هو بـحـد ذاته جتـاوزاً قـهـريا حلـركـة الـزمن والـتـطور الـذي يـشـهـده الـعالم
بأسره  وهو ايـضاً يجعل العراق دولة هامشية يـتدخل في شؤونها ويعطل نهضتها
ـا إن الـعـراق مـسـتـهـدفـا بـحـكم كل من يـريـد ذلك من الـدول الـقـريـبـة والـبـعـيـدة  و
تاريخه وجـغرافيـته ومحوريـته ب دول الـعالم  فأن الـقوى السـياسيـة على اختالف

منابرها تساعد بشكل واضح بتحقيق الرغبات األجنبية في العراق .
إن ظـهور اكـثر من 800 شـخص مـسـتقل لالشـتـراك باالنـتـخابـات  هـذا إن لم يكن
عـديـد هـؤالء هم انـشـطـارات مـنـظـمـة لـقـوى سـيـاسـيـة  فـأن ذلك يـعـكس الـرغـبـة في
تـحـرك وحركت الـسائب التـغـييـر  وبعـبـر عن حالـة الرفض لـتـجربـة مـريرة أوقـفت ا
كنـا أن يتم سرقة 150 والهامـشي داخل الدولة وفـي محيطـها  وإال لم يكـن ذلك 

مـلـيـار دوالر خالل سـنـوات احلـكـم حـسـبـمـا جـاء في كـشـوفـات
رئـيس اجلـمهـوريـة  وبـعض اخملتـصـ يـشيـر الى اكـثر من
ذلك  فأي دولـة في العالم أن تنهب خزائـنها بهذا الشكل
ويـبقى حـكـامهـا في سدة احلـكم .نحـن بحـاجة لـلتـغيـير 
والبــد من مــشــاركــة الــشــبــاب في االنــتــخــابــات  والبــد
لــتـشــرين أن تــكــون حـاضــرة في االنــتــخـابــات  ويــبـقى

الشعب هو صاحب القرار في التغيير .
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عـــبـــدالــرحـــمن اجلـــويـــبــراوي انه
الكــــات احلــــســــابـــــيه في فــــرع (ا
واقع الـتابـعه له اكملت النـجف وا
ـسـتـحـقـات عـلى تـنـظـيم وتـوزيع ا
وسم ال) مشيرا الى ان الفالح 
اجـمـالي مـا صـرفه لـلـمـواقع بـلغ
9969000000 مـليـار ديـناركـدفعه
ـــقــرره اولى  مـن اصل الــكـــمـــيــة ا
ـستـحقـات والتي لـلمـحافـظه  من ا
ـبلغ تـبــلغ 93 ملـيـار .  وب الى ا
ــواقـع كــاالتي  تـــوزيــعـه عــلـى ا
سايلو الكوفه   2423 مليار دينار
  سايلو ابـو صخير  3273 مليار
ــشــخـاب  1058 ديــنـار   مــركــز ا
مــلــيـار ديــنــار    سـايــلــو الــنـجف
االفقي 2674 مليار دينار   مجمع

اخلورنق  541مليون دينار .
ــالكـــــــــــــات واضــــــــــــــاف الـى ان (ا
احلـسـابـيـة في ســايـلـو  الـسـمـاوة

بلغ) .  اجنزت توزيع كامل ا
وبـــ الى ان (فـــرع  الـــشــركـــة في

الديوانيه اجنز  توزيع مستحقات
الـشـلب لـلـموسم 2021/2020 في
جـــمـــيـع مـــواقع الــــفـــرع وكـــاالتي
597 مـلـيـار صـومــعـة الـشـامـيـة 2
ديــنـار  صــومــعه الــشــلب 1,993
مليار مليـار دينار  مـهناوية 494 
دينـار  غماس 691 ملـيار ديـنار 
االم 1,059 مـــــلـــــيـــــار  ديـــــنــــار
اجملمع اخملزني 803 مليار دينار.
وفي الــنـجف الـتــقى احملـافظ لـؤي
ــوارد الـــيـــاســـري مـــديـــر دائـــرة ا
ـلـفات ـتابـعـة عـدد مـن ا ـائـيـة   ا
ـــــهـــــمــــة فـي الــــعـــــمل الـــــزراعي ا

والروائي .
وأكـــد الـــيـــاســـري (اهــمـــيـــة عـــلى
مــنـــاقــشـــة مــلـــفــات خـــطــة زراعــة
مــحـصـول الـشـلب لـفـصل الـصـيف
احلــالـي   وإجنــاز االســتــعـدادات
ــيــاه الـالزمــة وتــوفــيــر كــمــيــات ا
الالزمة إلجناحه) .وأشار الياسري
 الــيــان ( نــقــاشـنــا مــلف تــطــهــيـر
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اجنــزت فـــروع و مــواقع الـــشــركــة
الـــعـــامـــة لـــتـــجـــارة احلـــبـــوب في
مــحــافـظــات الــنـجـف والـديــوانــيـة

ــثـنى تـوزيع الــدفـعـة االولى من وا
ــالـيــة اخملـصــصـة ــسـتــحـقــات ا ا
حملـصـول الـشـلب لـلـموسم 2020-

 . 2021
ـهـنـدس وقـال مـديـر عـام الـشـركـة ا

ـــا لـــهـــذه ــــبـــازل واجلـــداول  و ا
اخلــطـوة أهـمـيــة في احلـفـاظ عـلى
ـياه وإسـتثـمارهـا بالـشكل حـركة ا
الـــصــحـــيح) . مـــوعــزاً ( بـــرفع كل
الــتـجــاوزات عـلى األنـهــار من قـبل
ـزارعـ واإللـتـزام بـالـتـعـلـيـمـات ا
ـديــريـة  ألنــهـا الـتي تــصــدر من ا
ـصلحـة العمـلية الـزراعية تصب 
بـشـكل عـام) .الفـتـاً : الى أنه (تـمت
مـنــاقـشــة مـلف إسـتــثـمـار بــحـيـرة
الــنـجف وحتــويــلـهــا الى مــنـطــقـة
ســيــاحــيــة  كــمــا طــالــبــنــا وزارة
ــائـــيــة بــتــوفـــيــر بــيــئــة ــوارد ا ا
سـيـاحـيـة وفـرص عـمل لـلـشـبـاب 
كـما  مـتابـعـة آخر اخلـطوات في
تـنـفيـذ مـشـروع مبـزل عـ احلسن
جتـــاه اخلـــسف جـــنـــوب نـــاحـــيــة
ــــشـــروع احلــــيــــره  ودعـم هــــذا ا
ـياه بـالشكل الـصحيح ألستـثمار ا
ــشــاريع اإلروائــيــة  وحــمــايـة بــا
نطقة. دن والقرى الواقعة في ا ا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 6980 Tuesday 1/6/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 6980 الثالثاء 20 من شوال 1442 هـ 1 من حزيران (يونيو) 2021م

سد الـنهـضـة سد قـريب من احلدود االثـيوبـيـة السـودانيـة ويؤثـر بـشكل مـباشـر على
احلـياة والـسـكان في الـسـودان ومصـر ان حصـل انهـيـار السـد ألي سبـب كان فـهو
ـكن ان يتسـبب بانـهيار الـسدود الـتي تأتي في طريـقه لتـكون كارثـة انسانـية وابادة

بشرية 
WKL  UO U «

ياه وتخفيف نسبة الغرين كن ان ننظر الى االيجابيات في تنظيم ا ومن جانب آخر 
ندفع في الـنيل وكذلك الضغـوط على سعة اخلزانـات زمن الفيضانـات العالية لكن ا
هـذا وغـيـرهـا مـن االيـجـابـيـات خـصـوصـا وانه سـد لـتــولـيـد الـكـهـربـاء فـان مـا يـخـزنه
سيطلقه تـدريجيا اثناء عمليـة توليد الكهرباء أي سيطـلق ما يخزن حكما كل هذا يعد
ن يطلبها فهذا جتاوز على ما هو معروف ياه ستباع  ايجابيـا اما ان يقال ان هذه ا
من الـقـوانـ واالعــراف الـدولـيـة فـاسـفـل الـسـد مـيـاه عــابـرة الى دول اخـرى لـيـست

موضوع مباحثات او حديث.
هل احلرب حل:

مـا دفعـني لـلـكـتـابة تـصـريح الـعـضـو السـابق في مـبـاحـثـات سـد النـهـضـة حـول تأزم
ـوقف وانغالق الطـرق واحساسـنا بان االمـر جد خطـير بتعـميق النـظرة السـياسية ا

والتدخالت الدولية التي لها اطر متعددة.
احلرب ليـست حال وال هذا التحـريض عليها من خالل مـا يتداوله االعالم من اجابات
عــدمـيـة من اثـيــوبـيـا او غـيـرهــا وكـان االمـر له دوافع مــبـيـته ال تـتــعـلق بـدول احلـوض
وحدهـا ال أسـتطـيع حتـديد هـذا لـكنـهـا امور واضـحـة من االستـفـزاز الكالمـي الغـير

مبرر لبلدين يتعرض استقرارهما الى وضع حرج ويحتاجان لوقت لالستقرار 
ما هو احلل اذن:

- ضمان اثـيوبيا امان الـسد تصميـما وحتمال ..... وانه لن يؤثـر على سالمة الشعب
ـوذج رياضي بـإشـراف دولي فني ومن مـنظـمة ـصـري وذلك بتـقد  الـسوداني او ا
ـتــحـدة واجلـامــعـة الـعــربـيـة ومـنــظـمـة الــتـعـاون االسالمي واالحتــاد االفـريـقي اال ا
ـياه وتـأثـيراتـها عـلى سدود الـسودان لسـينـاريوهـات متـعـددة النهـيار الـسد وحـركة ا
ـتـعدد درجـات امـتالء السـدود ومـدى اخلـسائـر الـتي قد والسـد الـعـالي في مصـر و

تسببها ومدى حتمل اثيوبيا لنتائجها وتتعهد به دوليا
- ان ثبت امان السد فباإلمكان اقتراح ادارة مشتركة تضامنية او تعاونية او بصيغة
ما خصوصـا في متابعة اجهزة الـتحسس في السد ومحيـطه والتغيرات التي حتصل
عـلـيه وتــنـظـيم االطالقــات واخلـزن في سـدود قـائــمـة او تـقـام فـي مـصـر والـسـودان
وادارة هـذا االمر سـهلـة جـدا مع التـطور الـتـقني وبـجداول اطالقـات مـعروفـة في هذه

يا. الصناعة عا
- اقامـة مشـاريع مـشتـركة تـفيـد من االطالقات لـلسـد حتى عـند ايـقاف الـكهـرباء ألي
شـاركة مصـرية واثيـوبية سـبب واالستـفادة من احيـاء االراضي السودانـية للـزراعة 

وفق اتفاق شراكة وبهذا يحقق السد امرا ايجابيا في االكتفاء الذاتي نسبيا.
كنا: كيف يصبح هذا 

دة سنـة او أكثـر وهنا تـتعرض ـؤكد ان هـذا سيتـطلب ايـقاف العـمل في السـد  من ا
وظف األثيوبي الى مشـكلة الرواتب واالجور التي يتقاضونها الشركات الـعاملة وا
كن ان تتحمـلها اثيوبيـا وحدها فهذا ناهيك فليس ايقـاف العمل مدة االتفاق مـسالة 
عن اخملـاطـر الفـنـيـة وتـأخيـر بـرنـامج االمالء فـهـو ينـعـكس عـلـيـها وعـلى الـعـامـل في

شروع بشكل جدي. ا
ـوضـوع وهـنـا بـالـذات يـأتي دور فـاعل لـلـمـنـظـمات وهـنـا البـد من تـضـامن دولي مع ا
ــزود لـرواتب الــدولـيــة في انـشــاء صــنـدوق جتــمع به االمــوال وتـأخــذ مـكــان الـبــنك ا

العامل لتستلم قوائم الرواتب الشهرية وتقوم بصرفها اصوليا.
نطقة ويقتضي فاعلية فنية ان هذا السد احلدودي استراتيجيا مؤثر على السلم في ا
وعالقات دوليـة راقية لـدراسة االمور ووضع اخلـطط لتجـاوز السلـبيات وحتـويلها الى

ايجابيات
ـقال اعـرضه على من يـهمه االمـر من رؤساء الـدول الثالث هذا ا

ـائـيــة ولـلـجـامـعـة الـعـربـيـة والـتـعـاون ووزرائـهم لـلـمـوارد ا
كـن ان نبـقى مـتـفـرجـ ونـحن لم نـسمع االسالمي فـال 
حـلـوال بهـذا االجتـاه وهـو مـا نـراه واجبـا بـاجتـاه الـسلم
نطـقة; آملـ ان تكون مـفيدة ـتأثر بـالسـلم في ا ي ا العا

عنية فاألمر يهمنا جميعا. لألطراف ا

                               { مهندس إستشاري
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ســـيــتي ( 26عـــامـــا) جــونـــكـــالــو
جـيـديس العـب فـالـنـسـيـا وديـوجو
ــتــألق مع لــيــفــربـول (24 جــوتـا ا
عــامـــا) أو جــواو فــيـــلــيــكس (21
ـنــتــشي بـتــتــويج فــريـقه عــامــا) ا
أتــلــتــيــكــو مــدريــد بــلـقـب الـدوري

اإلسباني.

عـلـي دائي لـيــكــون الــهـداف األول
لـلـمنـتخـبـات على مـسـتوى الـعالم.
إال أن أبـــرز مـــعـــاوني "الـــدون" في
هــجــوم الــبــرتــغـال أكــثــر شــبــابـا
وبحاجة الكتساب مزيد من اخلبرة
في الـــبــطـــوالت الـــكــبـــيـــرة ســواء
بـرنـاردو سـيـلـفــا العب مـانـشـسـتـر

الفرنسي. أمـا في خط الهجوم فال
ـــســاس بـــقـــائـــد الــفـــريق ـــكن ا
وهــدافه الـتــاريــخي كـريــســتـيــانـو
رونـالدو (36 عـامـا) الـذي يـتـطـلع
ـواصـلـة األرقـام الـقـيـاسـيـة حـيث
ســجل 103 أهــداف وتـــفـــصــله 6
أهداف فقط عن األسطورة اإليراني

لــلــتـخــلي عـن الالعب عــلــمـا بــأنه
يـــقـــدر قـــيــمـــته بـ 7ماليــ جــنــيه
إسـتــرلـيــني مع تــبـقي عــام واحـد
ــيــشــا فــقط فـي عــقــده.  وشــارك 
صـاحب الـ 22عــامًـا في مــبـاراتـ
فـــــــــقـط مع الــــــــــفـــــــــريـق األول في
مـانـشـسـتـر سـيـتي عام 2018  ولم
يــتــعــد عـدد الــدقــائق الــتي حــصل
ـلـعب عن  14دقـيـقـة. عــلـيـهــا في ا
يشـا يتـطلع سـيتي وإلى جانـب 
لـلتـخـلي عن العـبه جاك هـاريـسون
ـــواسم الـــثالثـــة الـــذي لـــعب فـي ا
األخــيـرة لــصـالح لــيـدز يــونـايــتـد
مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.
تـنـتـظـر مــنـتـخب الـبـرتـغـال مـهـمـة
صـعبـة في احلـفاظ عـلى لـقب كأس
األ األوروبـيــة عــنـدمــا يــخـوض
مـنـافـسات الـنـسخـة اجلـديـدة التي
ستقام خالل الفترة من  11يونيو/
حــزيــران إلى  11يــولــيـــو/ تــمــوز

. قبل ا
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ولسوء الـطالع فقد أوقـعت القرعة
"بـطل أوروبـا" فـي مـجـمـوعـة نـارية
تــضم آخــر بــطـلــ لــكــأس الــعـالم
انـيـا إضـافـة إلى اجملر فـرنـسـا وأ
ـدرب لــذا سـتــكـون مــهــمـة رجــال ا
اخملـــضــرم فـــرنــانــدو ســـانــتــوس

صعبة للغاية.
 و ضـمن سـلـسـلـة تـقـاريـر أسـلـحة
فـــنــيــة الــتــحـــديــات الــتي تــواجه
سانتوس خالل منافسات اليورو.
ولــعـل أبــرز هــذه الــتـــحــديــات هي
صــراع األجــيـال في خــطي الــدفـاع
والـهـجوم مـنـتـخب البـرتـغال وهل
بـإمـكــان سـانـتـوس أن يــغـيـر جـلـد
الــفـريق بــاالعـتــمـاد عــلى عـنــاصـر
ـنـح الـفـرصـة اخلـبـرة أم يــغـامـر 

للعناصر الواعدة.
لـكن الـفجـوة العـمـرية تـبـدو كبـيرة
خــاصــة في عــمـق الــدفــاع عــنــدمـا
نـقـارن بـيـبي (38 عـامـا) الـذي قـدم
مـوسـمــا جـيـدا مع بــورتـو وكـذلك
جوزيه فونتي (37 عاما) الفائز مع
لـيل بــلـقب الــدوري الـفــرنـسي مع
مـوهــبـة واعــدة بـحــجم روبن ديـاز

مدافع مانشستر سيتي.
وتــبـدو مــشـكـلــة األعـمــار الـســنـيـة
أخف نــســبـيــا عــلى مــســتـوى خط
الـــوسط حـــيث يــســـتــعـــد بــرونــو
فرنانديز (26 عاما) جنم مانشستر
يـونـايـتد حلـجـز مـكـان أساسي إال
سـاعدة له أكبـر سنا أن األسلـحة ا
ســواء دانــيــلــو بــيــريــرا وويــلــيـام
كـــارفــــالـــو (29 عـــامــــا) أو جـــواو
مـوتيـنـيو (35 عـامـا) بيـنـمـا يأمل
ريــنـاتــو ســانــشــيـز (23 عــامـا) أن
يـــــكــــرر تـــــألـــــقه فـي يــــورو 2016
مــــســـــتـــــغـال صــــحـــــوتـه مع لـــــيل

ـزيد من هي الـسعي إلـى حتقـيق ا
االنتصارات".
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يـتـطلع مـانـشسـتـر سيـتي لـلتـخلي
ـعــارين ضــمن عن أحــد العــبـيـه ا
خطته لـتمويل الصـفقات اجلديدة
بــهـــدف تــعــزيــز صــفــوف الــفــريق
لـلـمــوسم اجلـديـد.  ويــهـدف فـريق
ـدرب اإلسبـاني بـيب جـوارديوال ا
لــضـم جنم تــوتــنـــهــام هــاري كــ
وقائد أسـتون فيال جـاك جريليش
ـصادر دخل إضـافية لكـنه يحـتاج 

لتحقيق أمنيته.
 وذكـرت صــحـيـفـة "ديـلي مـيل" أن
نـيـة مانـشسـتـر سيـتي تـتجه لـبيع
يشا الذي اني لوكاس  مهامه األ
نصرم إلى وسم ا كان معارا في ا

أندرخلت البلجيكي.
ـيشـا مع أندرخلت الذي  وسجل 
يــــدربه قــــائـــد ســــيــــتي الــــســـابق
البـلجـيكي فـينـسنت كـومباني 20
هــــدفــــا وهـــو العـب في صــــفـــوف
ــانــيـا حتت  21عــامـا مـنــتــخب أ
عــلــمـــا بــأنه قــضى فــتــرات إعــارة
سـابقـة مع بـريسـتون ومـيـدلسـبره

وفولفسبورج.
 وأضافت الـصحيـفة أن مانـشستر
قدمة سيتي سـيستـمع للعـروض ا
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نعومي اوساكا

اقـتـراب مسـيرة الـبـرازيلـي تيـاجو
سيلفا من نهايتها.

ــنـافــســة اجلـديــدة بـ وتــصـنع ا
تــــوخــــيـل وجـــوارديــــوال الــــتي ال
تــعـتــمـد عـلـى "األلـعــاب الـذهــنـيـة"
الـرخــيـصــة ولــكن عـلى االحــتـرام
الـعـمــيق والـتـحـديــات اخلـطـطـيـة

عامال إضافيا مثيرا.
ـاني آخـر وبـالـتـــــــأكـيـد شـاهــد أ
وهـــــو يـــــورجـــن كـــــلـــــوب مــــدرب
لــيـفــربــول نـهــائي الــســبت بـروح
تـنـافـسـيــة وسـيـأمل أولي جـونـار
سـولـســـــكـايـر مـدرب يــونـايـتـد أن
تـــفـــــــــــهم إدارة نـــاديـه من خالل
ـاذا يــطـلب تــدعـيم ــبـاراة  هـذه ا

فريقه.
لـكن تـوخـيل سـيـكـون مـوقـفه قـويا
أيـضا عـنـدما يـجـلس مع الروسي
رومــــان أبـــــرامــــوفــــيــــتـش مــــالك

ناقشة خططه. تشيلسي 
ـــدرب "أتــطــلـع بــشــدة إلى وقــال ا
ـــكــنـــني أن أؤكــد لـه أنــني ذلك.. 
سـأبقى نـهمـا للـنجـاح أريد الـلقب

التالي". 
وأضـاف "أشـعـر بـسـعـادة مـطـلـقـة
ألنــني جـزء مـن نـاد طــمــوح حــقـا
ومجموعة قويـة تناسب معتقداتي
وشـغـفي بـكـرة الـقـدم.. لـذا رغـبـتي

دورتـمونـد وبـاريس سان جـيـرمان
الـســابق عــلى فــريق جــوارديـوال
بعد انـتصاره في قـبل نهائي كأس
االحتــاد اإلجنـلــيـزي وفي الـدوري

باستاد االحتاد.
وحــــتـى في خــــضم االحــــتــــفـــاالت
بـاسـتـاد دراجـاو كـان تـوخـيل بـدأ
بالفعل التركيز على التحدي الذي

قبل. وسم ا ينتظره في ا
وقــــال تـــوخــــيل "اآلن هــــو الـــوقت
ـــنــاسـب لالحــتـــفــال لـــعــدة أيــام ا
واالسـتــمـتــاع.. بـالــطـبع هــذا هـو
ـناسب لـلـتـفكـيـر في األمر الـوقت ا
ـدة أسبـوع أو أسبـوعـ لكن من
ـدهش أن األمــر لن يـفــيـد كــثـيـرا ا

بعد ذلك".
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ـستوى اآلن وأضاف " حتـديد ا
من وقت انــــتـــهـــاء االحــــتـــفـــاالت
وعـنـدمـا نـفـهم هـذه التـجـربـة فـقد
حــــــان الـــــوقـت لـــــتـــــطــــــويـــــرهـــــا
واســـتـــخـــدامـــهـــا.. إنه أمـــر بـــالغ
األهــمـيــة لــديـنــا العــبـون صــغـار
واآلن هناك حتد كبير للحفاظ على
الـنـهم والــسـعي لـتـحــقـيق الـلـقب

التالي".
وسيتطلع توخيل على األرجح إلى
تـــدعــيم خـــيــاراته الــدفـــاعــيــة مع

{ لـــــــنــــــدن- وكـــــــاالت- إذا كــــــان
وسم مانشسـتر سيتي يـعتقد أن ا
ـــقـــبل مـن الـــدوري اإلجنـــلـــيــزي ا
ـمـتـاز سـيـقتـصـر عـلى الـتـنافس ا
مع ليـفربـول ومانـشستـر يونـايتد
ــــته في نــــهـــائي دوري فــــإن هـــز
أبطال أوروبا أمام تشيلسي أمس
الـســبت سـتــجـعـلـه يـفـكــر مـجـددا

بالتأكيد.
 ويُتـوقع أن يشـكل ليـفربـول خطرا
أكـبــر بـتــشـكـيــلـة مــكـتــمـلــة تـضم
فـــــيـــــرجــــــيل فـــــان دايـك وبـــــعض
اإلضـــافــــات اجلـــديــــدة كــــمـــا من
ـتـوقع أن يـنفـق يونـايـتـد الكـثـير ا

على تدعيم الفريق.
لـكن عـامل تـومـاس تـوخـيل يـجعل
تـشـيلـسي مـنـافـسـا حـقـيـقـيـا ففي
ـدرب أربــعــة أشــهــر فـقـط حــول ا
ـاني الــبــلــوز من فـريـق يـواجه األ
صـــعـــوبــــات في الـــتــــأهل لـــدوري
األبـــطــــال إلى الــــبــــطل اجلــــديـــد

ألوروبا.
ـدرب اإلسـبـاني بـيب ولن يـكـون ا
جـوارديـوال بـحـاجـة ألن يـتـذكر أن
تــوخـيل حتـول سـريـعـا إلى خـبـيـر

في الفوز عليه.
وكــان نـهــائي أمس الـســبت ثـالث
مـرة يتـفوق فـيـها مـدرب بوروسـيا
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علـق مدافع نـادي  الـنجـف محـمـد عبـد الـزهـرة ابو حـالـوب عـلى قرار ابـعـاده من الـتشـكـيلـة الـنـهائـيـة السود
ـزدوجة. وقال ابـو حالـوب في تصريح صـحفي  ان قرار الرافدين االي سـتشارك في الـتصـفيات اآلسـيوية ا
درب كـاتانيـتش على ـقبـلة مـحتـرم  واشكـر ا درب سـريتـشكو كـاتانـيتش بـابعـادي من قائـمة الـتصـفيات ا ا

استدعائي للمباريات الودية في محافظة البصرة.
زدوجـة وبامكانه احلفاظ ستويات في الـتصفيات ا نتخب الوطـني بامكانه ان يصل الى اعـلى ا وأضاف ان ا
تـواجدة. يذكر ان كـاتانيـتش اعلن قائمـته النهائـية للـتصفيـات اليوم حيث على صدارة مجـموعته بـاالسماء ا

خلت من اسم ابو حالوب وخمسة العب اخرين.
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ي نـزار اشـرف ـدرب واألكــاد  اشــاد ا
ـعــسـكــر األسـود في مــديـنـة الــبـصـرة
والذي اخـتتم السـبت مطالـبا الالعب
بـالــقــتــال من اجل الــظــفــر بــبــطــاقـة
الـعـبــور الـوحـيـدة واالبــتـعـاد عن

عقدة. احلسابات ا

وقال اشرف إن معسـكر البصرة
كـان مـفـيـداً ســيـمـا ان الالعـبـ
ابـــتــعـــدوا كـــثـــيـــرا عـن أجــواء
ــنــتـــخب ومــنــهم احملــتــرفــ ا
عسكر الذين كانوا طيـلة أيام ا
حتت أنـظــار الـســلـوفــيـني من
نـــاحـــيـــة الــتـــغـــذيـــة والـــنــوم

وااللتزام.
وأضــاف لالسـف الــشــديـد ان
االخـــطـــاء الـــدفـــاعـــيــة الـــتي
حـدثـت بـسـبب عـدم الـتـحـفظ
بــالـــدفــاع كــشــفـت عن خــلل
يـــــــــجـب ان يـــــــــعـــــــــالـج في
ــقــبـــلــة وكــنــا ــبــاريـــات ا ا
نــتـمــنى ان اليـســجل هـدفـ
من هكذا منتخبات ضعيفة.
ــــعــــروف ــــدرب ا وكــــشـف ا
جـــمــــال عــــلي الــــنـــقــــاب عن
نـتخب الـفائـدة الـتي جنـاهـا ا
الـوطـني من مـعـسـكـر الـبـصرة
مشدداً على ضرورة الفوز على
كـمـبـوديـا وهـونغ كـونـغ لـلـظـفر
ـرحــلـة بــبـطــاقـة الــعـبــور الى ا

قبلة. ا
وقـال علي إن الـفـائـدة من وجود
مـنتـخبـنا في مـدينـة البـصرة هي

األجـواء الـتي تــشـبه إلى حـد كــبـيـر اجـواء
ـنـامة الـتي سـيـخوض مـنتـخـبنـا الـوطني ا
ـتـبقـية اال ان هـنـاك مبـاريات الـتـصفـيات ا
ازمــة انــســحــاب العــبي الــشــرطــة اثـرت
بشكل كبير على ما يخطط له كاتانيتش.
ـــنـي الـــنـــفس ان تـــكـــون وأردف كـــنـــا 
مـــبــــاريــــات اعـــلـى مــــســـتــــوى من تــــلك
ـنــتــخــبـات الــتي واجــهــنـاهــا لــتــحـقق ا
الـفـائـدة الـتي تدخـلـنـا باريـحـيـة إلى أجواء
ـنــامـة ــنـاســبـات. وزاد ان الــتـجــمع في ا ا
ــنــافس االبـرز ــنــتـخـب االيـراني ا أضـر ا
نتخبنا بشكل كبير وهذا سيعـطي اريحية 
في حــال اجــتـيــاز كــمـبــوديــا وهـونـغ كـونغ
لالبــتــعــاد عن احلـســابــات الــتي قــد تـركب
خـــطــطــنـــا. ووصف مــدرب فـــريق الــزوراء
راضي شـنـيشل فـتـرة االعداد الـتي تـوفرت
ـثـالـيـة ـنـتـخـبــنـا في مـديـنــة الـبـصـرة بـــا
مـهــاجـمــاً في ذلك الـوقـت انـسـحــاب العـبي
ـنتخب الوطني فريق الشرطـة من معسكر ا
معـتـبراً إيـاهـا ظاهـرة سـلبـيـة ستـؤثـر على

نتخب الوطني. ا
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وقـال شــنـيـشل إن مــعـسـكـر الــبـصـرة الـذي
ـدة  11يــومــاً وخـوض تــوفـر لــلــمـنــتــخب 
ـوذجـية مـباراتـ جتـريـبـيـتـ هي فـتـرة 
للـمدرب إال ان انسـحاب الالعبـ قللت من

الفائدة الفنية له.
وزاد اتــمــنى مـســتــقـبال ان التــتــكـرر هــكـذا
حــاالت النـهــا ولالسـف حـاالت ســلــبــيـة من

أنديتنا جتاه منتخب الوطن.
بـارات لم واضـاف ان اداء منـتخـبنـا في ا
طـلوب بسبب الـغيابات سـتوى ا يكن في ا
سيما ان االستقرار على التشكيل مهم جدا.
وب ان دعوة الالعب البدالء كانت مثمرة
واشراكهم دل على جاهزيتهم وقدرتهم على

ارتداء قميص العراق.
واخـتـتم حــديـثه بـالــقـول ان حـظـوظ أسـود
الرافدين كـبيرة جـدا في العبـور إلى الضفة
األخــرى وسـتــكـون بــوابـة الــعـبــور مـبـاراة
هـونغ كونغ إذا مـا اتـفق اجلمـيع ان مـباراة

كمبوديا في متناول اليد.

راضي شنيشل

قروء. وجـاء منتخب سمـوع وا رئي وا ا
الـعراق أوالً فـي جدول الـتـرتـيب الـنـهائي
ذهبيات بنيله  9  اوسمة توزعت ب  4 
و2 فـضـيات و3 نـحـاسـيـات فـيـمـا حـصل
ـركــز الـثـاني ـنــتـخب الــتـونـسي عــلى ا ا
بخـمـسة مـيـداليـات تـنوعت بـ 4 ذهبـيات
ـنـتـخب الـكـويـتي وفـضـيـة واحـدة وحلّ ا

ثالثاً بذهبية واحدة فقط.
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ركـز الرابع بـ ـنـتخب الـسـوري ا وحقق ا
٤ مـيـدالـيـات مـنـها 3 فـضـيـات وبـرونـزية
غربي على نتخب ا واحدة فيما حصل ا

. داليت فضيت ركز اخلامس  ا
وجــاءت مـــنــتـــخـــبــات لـــيـــبــيـــا والـــيــمن
ـراكـز السـادس والـسابع والسـودان في ا
والثامن بتحقيقها وساماً نحاسياً واحداً
لكـل منـهـا فيـمـا تذيّـلت جـدول التـرتـيبت
منتخـبات اجلزائر واالمـارات والسعودية
بــعــدم حتــقـيــقــهــا أي وســام. وفي خــتـام
ـبـية الفـعـالـيات أثـنى رئـيس اللـجـنة األو
الوطنية العراقية رعد حمودي على جناح
البطـولة مبـدياً سعـادته بحضـور الشباب
الـــعــربي في الـــعــاصــمــة بـــغــداد داعــيــاً
االحتـادات الـريــاضـيـة الـوطــنـيـة األخـرى
لــتــنـظــيم مــثل هــذه الــبــطـوالت الــتي من
شــأنــهــا إســتــعــادة الــعــراق لــريــادته في
إحتضـان البـطوالت واللـقاءات الريـاضية
العربيـة. وكانت البطـولة شهدت إهـتماماً
كـــبــــيــــراً وجــــاداً من وزيــــر الــــشــــبـــاب
والريـاضة عـدنان درجـال ورئيس الـلجـنة
بيـة الوطنـية العـراقية رعـد حمودي األو
ـنافسات البطولة تواصل  بحضورهما ا
ومتابعتهما ورعايتهما للوفود الشقيقة.
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ـشـاركـة أحـد عشـر مـنـتـخـبـاً عـربـيـاً فاز
ــركـز األول لــبــطــولــة الــعـرب الــعــراق بــا
بـــالـــقــــوس والـــســــهم الــــتي أخـــتــــتـــمت
مــنــافـســاتــهــا  بــسـاحــة االحــتــفـاالت في
الـعـاصـمـة بــغـداد بـعـد ان تـواصـلت عـلى

ـدة من 29-24 مـدار خـمـسـة أيـام خالل ا
أيـار اجلــاري. وحـضــر مـنــافـســات خـتـام
البـطولـة وزير الـشبـاب والريـاضة الـسيد
عدنـان درجـال و وزير االتـصـاالت  أركان
شـــهــاب الــشـــيــبــانـي ورئــيس الــلـــجــنــة
بية الوطـنية العراقـية  رعد حمودي األو

ورئيس االحتـاد الـعربي لـلـقوس والـسهم
إبــــراهـــيم الــــدوســـري  ورئـــيـس جلـــنـــة
الــشـبــاب والــريـاضــة الــنـيــابــيـة  عــبـاس
عليوي ومستـشار رئيس الوزراء لشؤون
الـريـاضة الـسـيـد إيـاد بـنيـان كـمـا حـضر
ــثــلـو وســائل االعالم خــتـام الــبــطــولـة 
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ثـلو االحتادات الـفرعية صوّت رؤساءُ و
في الهـيئة الـتطـبيـعيـة الحتاد الـكرة على
الــنـــظــام األســاسـي لــعــام 2021. وذكـرت
الـتـطـبـيـعـيـة في بـيـان صـحـفي ان رؤسـاءُ
ـثـلـو االحتـادات الـفــرعـيـة في الـهـيـئـة و
الـتـطـبـيـعــيـة الحتـاد الـكـرة صـوتـوا عـلى
الـنــظـام األسـاسـي لـعـام  20اخلـاص بـهم
والذي سـيُعـتمـد في انتـخابـات االحتادات

ـــقــبـــلـــة وصــوالً إلى إقـــامــة الـــفــرعـــيــة ا
انـتـخـابـات االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم.
واوضح ان الــتـصــويت  في االجــتــمـاع
اخلـاص الذي عـقـد الـيـوم األحـد في مـقر
االحتاد بحضور رئيس الهيئة التطبيعية
إياد بـنيان وعـضو الـتطـبيـعيـة أسعد الزم
واألمــ الــعـام مــحــمــد فــرحــان ورؤسـاء
ثلـي االحتادات الفـرعيـة البـالغ عددها و

. وقالَ رئيس التطبيعية إياد17  احتاداً

بنيان بحسب البيـان إن عمليةَ التصويت
عــلـى الــنــظـــام األســاسي جـــرت بــصــورةٍ
يزٍ لالحتادات الفرعية طبيعيةٍ بحضورٍ 
في خـــطـــوة تــدلُ عـــلى شـــعـــور اجلـــمــيع
لـقاة على عاتـقهم وقد سادَ سؤولـية ا با
عمليـة التصويت التـفهمُ الكامل وذلك من
أجل مـسـتـقـبل االنـتـخـابات بـعـيـداً عن كل
االعــتــبــارات األخــرى. وأضــافَ ان هــنــاك
رغبة قوية من االحتادات الـفرعية للمضي

قــدمـاً لــلـوصــول إلى إجــراء االنــتـخــابـات
بـطـريـقـةٍ مـنــظـمـةٍ تـكـون نـقـطـةَ حتـولٍ في
ــقـبل وعــمل االحتـادات مـشــوار االحتـاد ا
الـــفـــرعـــيـــة. واخــــتـــتمَ رئـــيس الـــهـــيـــئـــة
التطبيعـية إياد بنيـان حديثه بالقول إن
ــقـــبــلـــة حتــتـــاج إلى عــمـلٍ مــضنٍ ـــدة ا ا
وجهودٍ كبيرة إلقامةِ انتخابات االحتادات
الـفـرعـيـة وصــوالً إلى انـتـخـابـات االحتـاد

ركزي وتخطي الصعوبات. ا
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بــصـحــة الـريــاضــيـ الــعــقـلــيـة
ويتـأكد لي أن هـذا األمر صـحيح
كلما شاهدت مـؤتمرا صحفيا أو
شــاركت فــيه".وقـالت: "غــالـبــا مـا
جنــلس هــنــاك وتــطــرح عــلــيــنــا
أسـئـلة طـرحت عـلـينـا عـدة مرات
من قبل أو نـسأل بـشكـل يدفـعنا
للشك بقدراتـنا الذهنية. لن أضع
نــفـسـي مــجــددا أمــام أشــخـاص
يــشــكــكــون بي".ووفــقــا لــقــواعـد
ـــكن بـــطـــوالت "غـــرانـــد سالم" 
بلغ يصل قدره تغر الالعب 
إلى  20ألف دوالر في حـــال عــدم
الوفاء بـالتزامـاتهم جتاه وسائل
اإلعالم. ويقول االحتـاد النسائي
لــــلــــتــــنـس إن عــــلى الـالعــــبـــات
"مــــســـؤولــــيـــة أمــــام الــــلـــعــــبـــة
واجلــمــاهــيــر" تــشـمـل الــتــحـدث
ـسـابـقـات.وأشـاد لإلعالم خالل ا
ـوقف الـعـديــد من الـريـاضـيـ 
أوســاكـا بــيـنـمــا قـال آخـرون إن
الـــتـــحــدث إلى اإلعـالم "جــزء من
ـهــنــة".وحتـدثـت أوسـاكــا بــعـد ا
ـقـابـلة فـوزهـا على تـيغ في ا
ــعـتــادة الــتي جتـرى مع ا
الـــــفــــــائـــــز عـــــلى أرض

لعب. ا

الـــتــزامـــاتـــهـــا اإلعالمـــيــة خالل
الــبـطــولــة قـد تــعــرض نـفــســهـا
للمـزيد من عواقب انتـهاك قواعد
الــسـلـوك".وأشـار الــبـيـان إلى أن
ـتـكــررة قـد تـؤدي االنــتـهـاكــات ا
إلى عــــقــــوبــــات أشــــدّ مــــنــــهــــا
الــغــرامــات الـــكــبــيــرة وتــعــلــيق
ـشاركـة في الـبـطولـة.وذكّـر بأن ا
القـواعد مـوجودة بـهدف "ضـمان

ثل". معاملة جميع الالعب با
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وأصدرت أوسـاكا بـيانـا األربعاء
قالت فـيه إنـها لن تـواجه وسائل
اإلعالم خالل بـــطـــولـــة فـــرنـــســا
ــفـتــوحـة وحتــدثت عن تــأثـيـر ا
ؤتمـرات الصحـفية عـلى صحة ا
الالعب العقـلية.وقالت إن توقع
إجــابــة الـالعــبــ عــلـى أســئــلــة
وســـائل اإلعالم بــعــد تــعــرضــهم
ة يـشبه "ركل شخص أثناء لهز
وقوعه أرضـا".وذكـرت في البـيان

الـــــذي نــــشــــرته
عــــــلـى وســــــائل
الــــــــــتــــــــــواصـل
االجــــتــــمـــاعي:
"غالبا ما كنت
أشـــــــعـــــــر أن
الـــــــنــــــاس ال
يــــهـــتـــمـــون

تـواجه { طــوكــيــو - وكــاالت - 
العـبـة الـتـنس اليـابـانـيـة نـعومي
أوسـاكـا احـتـمـال االسـتـبعـاد من
فتوحة وبطوالت بطولة فرنسا ا
ــقــبــلــة (بــطـوالت غـرانــد سالم ا
التنس الـكبرى) إذا اسـتمرت في
مـقـاطــعـة اإلعالم.وقـالت أوسـاكـا
ــاضي إنــهـا ال تــريـد األســبـوع ا
ــشــاركـة فـي مــؤتــمـر صــحــفي ا
ـفـتـوحـة خالل بـطـولـة فـرنـسـا ا
ألنــهــا تــريـد حــمــايــة صــحــتــهـا
الـعـقـلـيـة.وفـرضت غـرامـة قـدرهـا

آالف دوالر على أوساكا 15
بسبب مقاطعتها وسائل اإلعالم
بــعـد نـهـايــة اجلـولـة األولى يـوم
األحــد بـفـوزهــا عـلى الــرومـانـيـة
بــاتـريـسـيـا مــاريـا تـيغ.وجـاء في
بـيان مـشتـرك صـادر عن منـظمي
الــبــطـوالت األربــعـة أن أوســاكـا
ــــزيـــد من ســــتـــواجـه أيـــضــــا "ا
الـغـرامـات الـكبـيـرة واالسـتـبـعاد
من بـــــــطــــــوالت غــــــرانـــــــد سالم
ـقبـلـة".وأضاف الـبـيان أنه بـعد ا
إعالن موقفها طلب فريق بطولة
ــفــتـوحــة من الــشــابـة فــرنـســا ا
الــبـالــغــة مـن الــعــمـر  23عــامـا
إعــادة الـنـظـر في مــوقـفـهـا.وذكـر
ـنـظـمـ كـتـبـوا إلى الـبــيـان أن ا
أوســـاكــا عـــارضــ الـــدعم وفي
الـــــوقـت ذاتـه "لـــــتـــــذكــــــيـــــرهـــــا
بـالــتــزامـاتــهـا"."أحــد الــعـنــاصـر
األســـاســيـــة في قـــواعــد غـــرانــد
سالم هو مسؤولية الالعب عن
التفاعل مع وسائل اإلعالم مهما
ـــبــاراة وهي كـــانت نـــتــيـــجـــة ا
مــسـؤولـيـة يـتـحـمـلـهـا الالعـبـون
ألجل الـــلــــعـــبــــة واجلـــمــــاهـــيـــر
وأنـــفــــســـهم" وفـق مـــا جـــاء في
الـبـيــان."لـقـد نــصـحـنــا نـعـومي
أوســـــاكـــــا بـــــأنه فـي حــــال
اســتــمــرت في جتــاهل

WNł«u ∫احدى مواجهات منتخب البرتغال في ا اوروبا

شاركة بالبطولة ثلو الدول ا ∫W —UA
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ـنـتـخب الـفرنـسـي إنه قـرر كـمدرب ولـيس { مـدريـد- وكـاالت - قـال ديـديـيه ديـشـامب مـدرب ا
ا مهاجم ريال مدريد إلى الديوك. العتبارات شخصية عودة كر بنز

ولم يكـشف ديشـامب عن تفـاصـيل حول الـعوامل الـتي ساهـمت في تـغيـير مـوقفه بـعد 5 أعوام
نتخب الفرنسي خالل مـقابلة معه تنشرها اليوم إذاعة (فرانس ا من ا ونصف من استـبعاد بنز

إنفو).
ـدرب إلى أن "األمر األهم" كان لقـاء جمعهـما حيث تنـاقشا مضـيفا "دون ذلك كان األمر وأشار ا
مــسـتــحــيال".وجتـنـب ديـشــامب اإلجــابـة عـن سـؤال وُجه لـه عـمــا إذا كـان قــد صــفح عن مــهـاجم

يرينجي بعدما وصفه األخير بـ"االستسالم للجانب العنصري من فرنسا". ا
مـنوحـة له مؤكدا وأصر عـلى أنه لم يتـصرف كشـخص عادي بل كـمدرب ووفـقا لـلصالحيـات ا

"أكرر رغم أن البعض ال يريدون تفهم ذلك: موقفي الشخصي في اخللف تماما".
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{ طوكيو (أ ف ب) - سيكون على
ـشـجـعـ تـلـقي الـلـقـاح أو تـقد ا
نتيجة سلـبية بفيروس كورونا من
أجـل الـتـمــكن من حـضــور األلـعـاب
ـــقـــررة فـي طـــوكـــيــو ـــبــيـــة ا األو
ــقـبل وذلك بــحـسب مـا الــصـيف ا
.كما أفادت صحيـفة يابانيـة اإلثن
سـيـتم مـنع الـهــتـاف الـتـشـجـيـعي
ــصـافــحـة أو احــتـسـاء الـطــعـام ا
ؤجـلة من الكـحـول خالل األلعـاب ا
ـاضي بـسـبـب تـداعـيات الـصـيف ا
ـــوجـب ضـــوابط "كــــوفـــيـــد-19  
يــجــري الـنــظــر فــيـهــا بــحــسب مـا
أفــــادت صـــحــــيـــفــــة "يـــومــــيـــوري
شيمبون" اليـابانية نقالً عن مصدر
حـكـومي لـم تـكـشف عن اسـمه.ومن
ــنــظــمــون في ــتــوقع أن يــعــلن ا ا
ـتــفـرجـ حـزيــران/يـونــيـو عــدد ا
الـــذين ســـيــســـمح لـــهم بــحـــضــور
األلعاب إذا كان سيُسمح لهم بذلك

.وســــبق أن اتــــخــــذ الــــقــــرار أصـالً
بــحــصـــر احلــضــور اجلــمــاهــيــري
ـقيـم في الـيابان لـكن التـقرير با
الــصـــادر اإلثـــنـــ عن صـــحـــيـــفــة
"يـومــيـوري شــيـمــبـون" يــفـيــد بـأن
ـقــيـمـ من ــنع ا هـنــاك إمـكـانــيـة 
العب أو طـردهم مـنـها في دخـول ا
حــال مـخــالــفـة الــقــواعـد اخلــاصـة
بفـيروس كـورونا.وقالت الـصحـيفة
إن "اخلـــطــة هـي إيــقـــاف الـــعــدوى
خالل األلـــعــاب مـن خالل إجــراءات
مــــضـــادة صــــارمـــة".وتــــنص هـــذه
اإلجـراءات الــصـارمـة عـلى ضـرورة
شجـعون شهادة تلقيهم أن يظهر ا
الـلـقـاح أو نـتيـجـة سـلـبيـة الخـتـبار
"كــوفــيــد- 19يـــخــضــعــون له عــلى
نـــفــقـــتــهم وذلـك قــبل أســـبــوع من
ـشـجـعـ ـلـعب.وعـلى ا دخـولــهم ا
ارتــداء الـكــمــامــات الــواقــيـة وملء
أوراق الــفــحص الــصــحـي ومـا أن

العب يتوجب عليهم عدم يدخلوا ا
الهتاف أو مصافـحة بعضهم.وأفاد
التقرير أن رجال األمن سيتمركزون
ــــراقــــبـــة ســــلـــوك ــــدرجـــات  في ا
شـجعـ على أن يـتم تقـليص أو ا
إلـغـاء األحـداث الـعـامـة اخملـصـصة
ـــــــتــــــــابـــــــعـــــــة احلـــــــدث خـــــــارج
العب.ويــــأتي احلـــديـث عن هـــذه ا
اإلجـراءات بعـد قـرابة أسـبـوع على
دعـوة صــحـيـفـة "أسـاهي" الـشـريك
الرسمي لأللعاب الى إلغاء احلدث
الـــذي وصــفـــته عـــلى أنـه "تــهـــديــد
للـصحة" في وقت تـشهـد فيه البالد
حــالــيــاً مـــوجــة رابــعــة من تــفــشي
جائحـة كورونا.وحـضت الصـحيفة
ـاضي فـي افـتـتـاحـيـتـهـا األربـعـاء ا
رئـــــــيس الـــــــوزراء الـــــــيـــــــابـــــــاني
يـوشــيـهــيـدي ســوغـا عــلى "دراسـة
الـــوضع بـــهــــدوء ومـــوضـــوعـــيـــة"
و"اتـــخــــاذ قـــرار إلــــغـــاء األلــــعـــاب

ـبـيــة هـذا الـصـيف".وقـبل أقل األو
من شهرين من دورة األلعاب يقف
الـسـكــان الـيـابــانـيـون ضــد إقـامـة
األلــعـاب وفـقـاً الســتـطالعـات رأي
عدة.وقررت اليابان اجلمعة تمديد
حال الطوار في طوكيو ومناطق
20 أخــــــــرى في الــــــــبـالد حــــــــتى 
قبل اي قبل 33 حزيران/يونيو ا
يــــــومًـــــا مـن انــــــطالق األلــــــعـــــاب
ــبـيــة.وتـشـمل حــال الـطـوار األو
طوكيـو وتسع منـاطق أخرى.وقال
رئيس الـوزراء سوغـا "تراجَعَ عدد
احلــاالت مــنــذ مــنــتــصف الــشــهـر
احلالي لكن الوضع ال يزال مقلقا".
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وكـــان مـــقـــررًا أن تـــنــــتـــهي حـــال
الــطـوار فـي نـهــايــة أيــار/مــايـو
احلـالي لـكن احلـكـومـة الـيـابـانـية
زيد من قالت إنها في حاجة الى ا
ـواجـهـة مـوجـة رابـعـة من الـوقت 
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ـديـر الـريـاضـي لـنـادي بـاريس سـان جـيـرمـان { بـاريس- وكـاالت - حــسم لـيـونـاردو ا
دير الفني للفريق ردًا على ثار حول إمكـانية االستغناء عن ماوريسيو بوكيتينو ا اجلدل ا

درب األرجنتيني طالب باالستقالة من منصبه. ما يتردد بأن ا
دة عام وصرح ليوناردو عبـر إذاعة فرانس بلو "ماوريـسيو بوكيتيـنو مرتبط معنـا بعقد 

ونحن سعداء للغاية".
وربطت تـقارير صـحفيـة اسم بوكـيتيـنو مرة بـقيادة ريـال مدريد خلالفـة زين الدين زيدان

ومرة أخرى بالعودة مجددا إلى توتنهام هوتسبير.
وعن تـتـويج تومـاس تـوخيل مـدرب بـاريس السـابق بـلقـب دوري األبطـال مع تـشيـلسي رد
لـيونـاردو ضـاحكًـا "كـنت أتوقع األسـوأ" مـضيـفا "هـذا طـبيـعي ووارد في كـرة القـدم وأنا

سعيد من أجله ألنه مدرب سابق لسان جيرمان".
وتـابع "لـقـد اتخـذنـا قـرارا بـاالنـفصـال عن تـوخـيل ومـواصـلـة الـعمل.. وأنـا سـعـيـد أيـضا

لتياجو سيلفا رغم إصابته في النهائي".
ـدير الـرياضي لـبي إس جي "كل هذا وارد في كـرة القـدم كنـا قريـب لـلغـاية واستـطرد ا
ـوسم يعد اضي حـيث وصلـنا لـلمـباراة النـهائـية وأعـتقد أن مـا قمـنا بـهذا ا ـوسم ا في ا

نتائج إيجابية للغاية".
واستـطرد "وصلـنا لـقبل نـهائي دوري األبطـال أما في الـدوري فقـد واجهتـنا عـدة مشاكل
في الـبداية مـثل كثرة اإلصابـات بخالف صعـوبات أخرى في سـوق االنتقاالت واالسـتعانة

عام 2019.وأعـلـنت شـركـة نـايـكي
ـالبس الــريـــاضـــيــة عن إلنـــتــاج ا
وقف تـــعـــامـالتـــهـــا مع العب كـــرة
الــقــدم الــبــرازيــلي نــيــمــار.وعـزت
الــشــركــة األمـريــكــيــة قــرارهـا إلى
"رفض نـيمـار التـعاون في حتـقيق
حَـسن الـنـيـة" في مـزاعم بـاعـتدائه
جــــنــــســــيًــــا عــــلـى مــــوظــــفــــة في
الـــشــركـــة.وكـــان حــادث االعـــتــداء
ـزعــوم وقع عـام 2016 وأُبــلـغت ا

به إدارة الشركة في 2018.
وقـالـت نـايـكي إنـهـا لم تـتـمـكن من

إجراء حتقيق حاسم.
Íu  ŸU œ

وقـالت مــتـحـدثــة بـاسم نــيـمـار إن
األخـــيـــر أنـــكـــر االتـــهـــام وأنـــهى
اضي تعـامالته مع نايـكي العـام ا
ـتحـدثة ألسبـاب جتاريـة.ونوهت ا
إلـى أن "نـيـمـار جـونــيـور سـيـدافع
بقوة عن نفسه ضد هذه الهجمات
الــتي ال أسـاس لــهـا حــال رفْع أيـة
دعوى قضـائية" نقالً عن صـحيفة
وول ستـريت جورنال الـتي سبقت
إلى نــشــر خـبــر.وفــســخت نــايـكي
تعاقداتها مع مهاجم فريق باريس
سـان جــيــرمــان في أغــسـطس/آب
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اجلـائــحـة.وتــنص حــالـة الــطـوار
خصـوصا عـلى تقـييـد نشـاط بعض
األعمـال التـجاريـة وال سيـما فرض

يدان ∫ جانب من منافسات الساحة وا U UM
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{ مـوجــيـلـو (إيــطـالـيـا) (أ ف ب) -
أعلن منـظمو جائـزة إيطاليـا الكبرى
رحلة السادسة للدراجات الناريـة ا
من بــــطــــولـــــة الــــعــــالم أن الــــدراج
السـويسـري الواعـد في فئـة موتو 3
جـايـسـون دوبـاسـكـيـيه تـوفي األحـد
عن  19عـامًـا عـقب حـادث تعـرض له
السبت خالل التجارب التأهيلية في
مـوجيـلـو.وجـاء في بيـان لـلـمنـظـم
"بــالـرغم من جــهـود الــفـريق الــطـبي
بـاحلـلــبـة وكل من اعـتــنى بـالـسـائق
ستشفى السويسري بعد ذلك فإن ا
(كــاريـجي فـي فـلــورنـســا حــيث كـان
يـعـالج) أعـلن أن دوبـاسـكـيـيه تـوفي
لألسـف مــتــأثـــرا بــإصـــابــاته".وقــال
مــروج الــبــطــولــة في تــغــريـدة عــلى
تـويتـر "نـشـعر بـحـزن عـميق لإلبالغ
عـن وفــــــــــــــاة جـــــــــــــايـــــــــــــســـــــــــــون
دوباسـكـييه".وأضـاف البـيـان "نيـابة
عن عـائـلـة مــوتـو جي بي بـأكـمـلـهـا
نــرسـل حــبـــنـــا لــفـــريـــقه وعـــائـــلــته
وأحــبـــائه. ســـنــفـــتــقـــدك بــشـــدة يــا
جــــايـــســـون. ارقـــد بــــسالم".وســـقط
دوبـاسـكـيـيه الـذي يـخـوض مـوسـمه
الـثــاني في مــوتـو 3 اثـر اصــطـدامه

بيب جوارديوال

ـــبــاراة بـ 18نــقـــطــة و9 ــكـــنــة ا
تمريرات حاسمـة.وقال بول مدعوماً
من زمـــيــله جــاي كـــراودر الــذي قــدم
أفضل مباراة له منذ وقت طويل (17
نقطة  7مرتدات) أنه كان مقنعاً مع
مدربه مـونتي ولـيامس الذي أراد أن
يـتــركه في مــقـاعــد الـبـدالء: "أعــطـني
دقـــائق قــلــيـــلــة (لــلـــعب) ســأرى مــا
ـكـنني فـعـله".من جـهـة لـيـكـرز كان
ـســجّـلـ لـيــبـرون جــيـمس أفــضل ا
لـفريـقه مع  25نـقـطة و 12مـتـابـعة
ـلك" إلى لـعب نـصف فـيـمـا اضطـر "ا
ـبــاراة دون ديـفــيس.وقـال جــيـمس ا

{ لــــــوس اجنـــــلــــــيس (الــــــواليـــــات
ـتــحـدة)) ,أ ف ب) - تـغــلّب كـريس ا
بـول عـلى اإلصـابة فـي كتـفه وسـاهم
بـفوز فـريـقه فـيـنـكس صـنز 100-92
عـلى لـوس أجنلـيس لـيـكـرز لـيـمـنحه
ـبـاراة الـرابـعة الـتـعادل 2-2 خالل ا
ـــواجــهــات بــاألدوار في ســـلــســلــة ا
اإلقـصائـيـة "بالي أوف" بـيـنـهـما في
وقت خسـر فيـه حامل الـلقب خـدمات
أنتوني ديفـيس لإلصابة.وأنهى بول
ـبــاراة األولى من الــذي أصـيب فـي ا
السلسلـة التي يتأهل منـها من يظفر
بــــأربـع مــــبــــاريــــات مـن أصل ســــبع
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2020 منـهـيةً بـذلك واحدا من أهم
عــقـود الــرعــايـة لــديــهـا. ولـم تـعط
الـشـركـة سـبـبا لـهـذه اخلـطـوة فور
اتـخــاذهـا.وفي بـيـان أصـدرته يـوم
اخلـمـيس قـالت الشـركـة: "من غـير
الالئـق إصـدار بــيـان اتــهـامي دون
االسـتـنـاد إلى أدلـة داعـمـة".لـكـنـهـا
أضافت: "نـايكي أنهت عالقـتها مع
الــريـاضي ألنه رفض الــتـعـاون في
حتـقـيقٍ حَـسن الـنـيـة بـشـأن مزاعم
حـــــول إســــاءةٍ قـــــام بــــهـــــا جتــــاه
مــوظــفـــة".وأوضــحت الــشــركــة أن
وظفة أفصـحت عن مزاعمها عام ا
2018 لــكـــنــهـــا أعــربت إذ ذاك عن
رغبتها في عدم إجراء حتقيق وأن
يبقى األمر سرًا.وقـالت نايكي إنها
جلـأت بـعد عـام إلى جـهة مـسـتقـلة
ـزاعم وذلك بعد أن للتـحقيق في ا
ـوظـفـة عـن رغـبـتـهـا فـيـمـا عـدلت ا
يـتـعـلق بـإجـراء حتـقـيق.ولم يُـعـلن
اسم الـضحـيـة التي تـقـول الشـركة
إنهـا "مستـمرة في احـترام رغبـتها
فـي سـريـة الـقــضـيـة".وكـان الالعب
الـــبــرازيـــلي قــد أنـــكــر عــام 2019
اتـهـامـات بـاالغـتـصـاب في قـضـية

{ رومــا- وكـاالت - كــشـفـت رابـطــة الـدوري اإليــطـالي عن
الالعب الــفـائـز بــجـائــزة أفـضل مــدافع في الـكــالـتــشـيـو عن

نصرم "2020-2021. وسم ا ا
ـوقع الـرسـمي لـلـدوري اإليـطـالي أن جـائـزة أفـضل وذكـر ا
ــنـقــضي حـصل عــلـيــهـا األرجــنـتــيـني ـوسم ا مـدافع فـي ا

كريستيان روميرو مدافع أتاالنتا.
وأضاف أنه من ب اخلـصائص التي سمحت لروميرو بالتفوق
على بـقية مـدافعي الكالـتشيـو هي أن مؤشر الكـفاءة الفـنية لديه

بلغ 92.1%.
ـسـاحـات وقراءة اخلـصم وتـمـيـز كـريـسـتـيـان رومـيـرو بـفـاعـلـيـته في تـغـطـيـة ا

واقف الـفردية.وكـان دوسان فالهوفـيتش مهـاجم فيورنـتينـا قد فاز والتفـوق في ا
بـجـائزة أفـضل العب شـاب في الـدوري اإليـطالي بـيـنـما فـاز جـيـانلـويـجي دونـاروما

سابقة. حارس مرمى ميالن بجائزة أفضل حارس با
ـلـعب في أول مـبـاراة ـقـرر أن يـتـسـلم الـفـائـزون هـذه اجلـوائـز عـلى أرض ا ومن ا

قبل "2021-2022. وسم ا با

"بالنسبـة لي إن األمر متعلق بوضع
الفـريق في مكـانـة تمـكنه من حتـقيق
الـنجـاح. هـذه األكـتـاف بـنـيت لـسبب
ــــزيـــد من مــــا وإذا تـــطــــلب األمـــر ا
اجلهد فأنا مـستعد لـلتحدي".وسقط
ـعـاناته ديفـيس بـشـدة على األرض 
قـربة ا من إصـابـة في الـعضـلـة ا ر
ـالبس مع ست وغـــادر إلـى غـــرفـــة ا
نقاط فقط بعدما سجل 34 نقطة في
ــبـــاراة الــثــالــثـــة.وقــال لــيــكــرز إن ا
ديفيس الذي غاب عن 30 مباراة في
ـــوسـم الـــعـــادي كـــان يـــعـــاني من ا
إجــــهـــاد في الـــفـــخــــذ وســـيـــخـــضع
لـــلــفــحـص من قــبـل أطــبــاء الـــفــريق

االثن لتحديد حجم اإلصابة.
◊UI  qO

وقـــال مـــدرب لـــيــكـــرز فـــرانك فـــوغل
"اعتـقـدت أنه كـان يعـاني قـلـيالً حتى
اً قبل اإلصابـة. كان يقـول إن هناك أ
في ركبته لكن لم يكن هناك فكرة أنه
ـقـلب اآلخـر سـجل لن يـلـعب".عــلى ا
ديف بوكر 17 نقطة فيما أنهى دي
ـبـاراة مع 14 نـقـطة أنـدري آيـتـون ا
و17 مــرتــدة إلى جــانب 13 نــقــطــة
ـيـكـال لـكـامـيـرون بـاين و 11نـقـطــة 
بــريـدجــز.وسـيــعــود أحـد الــفـريــقـ
ـــبـــاراة اخلـــامـــســـة لــــلـــتـــقـــدم في ا

الثالثاء.من جـهة أخرى بـات أتالنتا
هـــوكس عـــلـى بــعـــد فـــوز واحـــد من
التـأهل إلى الـدور الـثاني من األدوار
ـنـطــقـة الـشــرقـيـة اإلقـصــائـيـة عـن ا
بعـدمـا تـقدم 1-3 في الـسلـسـلـة أمام
نيـويـورك نـيكس بـفـوزه االحد -113
وقــــاد تـــراي يــــونغ فـــريــــقه الى  Æ96
الفوز مع 27 نقـطـة وتسع تـمـريرات
حاسمة فـيما سجل جـون كولينز 22
واضاف االيـطـالي دانيـلـو غالـيـناري
نـقاط  21من دكـة الـبـدالء مقـابل 10 
و15 مـتــابـعـة لــلـســويـسـري كــلـيـنت
كـابــيال.وسـتـكــون الـفـرصــة سـانـحـة
امام أتالنتا للتأهل للمرة األولى منذ
2016 الى الدور الثاني عندما يتجه
الى ملـعب مـاديسـون سـكويـر غاردن
في نيويورك االربعـاء.وهو االنتصار
الــثـالث عــشـر تــوالـيــاً ألتالنـتــا عـلى
أرضـه وهي أطــــول ســــلــــســــلــــة في
ــوسـم كــمـــا خـــســر الـــدوري هـــذا ا
مـبـاراتـ فـقط عــلى مـلـعـبه من آخـر
.23وكان يوليوس راندل األفضل من
جـانب الـضيـوف مع  23 نـقـطة 10
متابعات و 7تمريرات حاسـمة فيما
21 ســـــــــــجـل أر جـــــــــــاي بـــــــــــاريـت 
نقطة.وابتعد أتالنـتا في النتيجة في
الـــربـع الـــثـــالـث وتـــقـــدم 71-88 مع

ـطاعم وقت لـلحـانات وا اإلغالق ا
شـروبـات الـكحـولـية الـتي تـقـدم ا

حتت طائلة غرامة مالية. 

ــشــاركــ في اجملــمــوعــة األولى ا
الـتي تـسـتـضـيـفـهـا الصـ بـنـاظم
التجمّع.وأكد االحتاد السوري هذا
اخلــبــر بــعــد إعـالنه عــلى مــوقــعه
الـــرســـمي أن "االحتـــاد اآلســـيــوي
لـكـرة الـقـدم يـعـتـمـد دولـة اإلمارات
ـتحـدة مكـاناً السـتكـمال الـعربـية ا
مــبــاريــات اجملــمــوعــة اآلســيــويــة
األولى عـوضـاً عن الـصـ وسـيـتم
ـبـاريات حتـديـد جـدولـة مـواعـيـد ا
".وتـسـببت وأوقـات إقـامتـهـا الحـقاً
اجلـــــائــــحـــــة في فـــــوضى ضـــــمن
ؤهـلة إلى الـتصـفيـات اآلسـيويـة ا
مـونـديـال قـطر 2022 وكـان مـقرراً
استـكمال مبـاريات اجملمـوعة التي
تـتـصدّرهـا سـوريا بـنـظام الـتـجمّع
عــلى مــدى أســبــوعــ في فــقــاعـة
صحـية في مـدينة سـوجو الـواقعة
في مـحـافظـة جـيانـغسـو.ويـبقى
ســبع مــبــاريـات ضــمـن الـدور
الــثـاني من اجملـمــوعـة الـتي
ــتــصـدرة تـضـمّ سـوريــا ا
5 (15 نـــــــقـــــــطــــــــة من 
مـباريـات) الـص

(10 نـــــقــــاط)
الـفــيــلــيــبـ

(7)
ـــــالـــــديف ا
(6)  وغوام

(صفر).
جـــــــــاء في
بـــــــــيـــــــــان
االحتــــــــــاد
الــــصـــيـــني
"فـي ضــــــــوء
اإلصــــــابـــــات
الـــــوبـــــائـــــيــــة
األخــــيـــرة لـــدى
مــــــنـــــتــــــخــــــبي
ـــــــــــــالــــــــــــديـف ا
وســوريــا... يــجب
عــــزلــــهـم بــــشــــكل
صــــــــارم عــــــــنـــــــد
الــــــــــدخـــــــــول وال
ـشـاركـة ـكــنـهم ا
ــــــبــــــاريـــــات فـي ا

قررة". ا

تـابع الــبـيـان "بــحـسب تـعــلـيـمـات
االحتــاد اآلســـيــوي لــكـــرة الــقــدم
وافق االحتاد الصـيني لـكرة القدم
ــبــاريـات عــلى عــدم اسـتــضــافـة ا
تبقية في سوتشو وستنقل إلى ا

دبي".
Í—u  œU%«

باريات على وكان مقرراً أن تقام ا
مــدى أســـبــوعــ حـــتى اخلــامس

قبل. عشر من حزيران/يونيو ا
كما كـان االحتاد السـوري قد أعلن
تــأجـيل مـوعـد الـسـفـر إلى الـصـ
"بـسـبب تأخـر وصـول التـأشـيرات
الصحية الصينية اخلاصة بأفراد
ــــنـــتــــخب.. ســــتــــة العـــبــــ من ا
منتخبنـا وخمسة آخرين من باقي
أفـراد الـبـعـثــة جـاءت تـأشـيـراتـهم
حـــــمــــــراء ولـــــذلـك رفـــــضت إدارة
ـنـتخب الـسـفـر من دونهم ريـثـما ا
يـتـم الـســمــاح لـهم بــالــدخـول إلى

".تابع االحتـاد السوري " الصـ
الــتــواصل مـع االحتــاد اآلســيــوي
لــكـــرة الـــقــدم كـي يــجـــد احلـــلــول
ــنـــاســبــة لـــهــذا األمـــر وإعــطــاء ا
تـــســـهــــيالت ومـــرونــــة أكـــثـــر من
اجلـانب الصـيني واعـتمـاد نتـيجة
اخـــــتـــــبــــار بـي سي آر فـــــقط دون
احلــاجــة إلى فـحـص الـدم آي جي
ــالـديــفي عــلي أم".وغــرّد الـالعب ا
أشـــفق أن نـــتــيـــجـــة اخـــتــبـــاراته
بـفـيروس كـورونـا جـاءت إيجـابـية
ولن يتمكن من خوض التصفيات.
-صفر الصـ التي هـزمت غوام 7
ــــاضي كــــان مــــقــــررا أن األحــــد ا
ـقبل ـالـديف اخلـمـيس ا تـواجه ا
فـيــمـا تـلــعب سـوريــا الـتي خـاض
مـنـتــخـبـهــا مـعـســكـرا في دبي مع
ــــــالـــــديف فـي الـــــســـــابـع مـــــنه. ا
وأصـبحت دورة 2021 من بطـولة
"كوبا أمـريكا" بال بلـد مضيف قبل
أقـل من أســـبـــوعـــ عــلـى مـــوعــد
انـطالقـهـا وذلك بـعـد سـحب مـلف
.وكـان من الـتــنـظـيم من األرجـنـتـ
ـقــرر أن تـشــتـرك األرجـنــتـ في ا
اسـتضـافة الـبطـولة مع كـولومـبيا
الــتي اسـتُـبـعـدت بـالـفـعل يـوم 20
مــايــو/ أيـــار بــعــد احـــتــجــاجــات

شهدتها الـبالد.وقال احتاد أمريكا
اجلـنـوبـيـة لـكــرة الـقـدم إن تـنـظـيم
الــــدورة سُــــحب من األرجــــنــــتــــ
بـسبب "الـظروف احلـاليـة".وتشـهد
الــــبالد حـــالـــيــــا زيـــادة حـــادة في
رض كوفيد-19. حاالت اإلصابة 
وفـي اآلونـــــة األخـــــيـــــرة تـــــزايــــد
االعتراض على إقامة الدورة داخل

احلكومة األرجنتينية وخارجها.
 وقـــال لـــويس ســـواريـــز مـــهـــاجم
مـنــتــخب أوروغـواي اجلــمــعـة في
مـؤتـمـر صـحـفي إن األولـويـة "البـد
أن تــكـــون لــصــحــة الــنــاس".وقــال
احتاد أمريكا اجلـنوبية إنه يدرس
حـــالـــيـــا عـــروض دول عــبـــرت عن
اسـتــعـدادهـا الســتـضــافـة الـدورة
الـتي يـفـتـرض أن تـنـطـلـق يوم 13
يونـيو/ حزيـران وتنـتهي يوم 10
يـولـيـو/ تـمـوز وتـشـارك فـيـها 10

منتخبات وطنية.
ويـجــتـمـع مـكــتب االحتـاد االثــنـ
التـخـاذ قـرار بـشــأن بـطـولـة "كـوبـا
أمـــريـــكــا" الـــتي لـم جتــر فـي عــام
2020 بــســـبب جــائـــحــة فــيــروس
كــورونـا.وفــاز مــنــتــخب الــبـرازيل
بــالـدورة الـسـابــقـة الـتي جـرت في

تاجر ودور كذلك  إغالق بعض ا
السينما.

وأعــرب الــعــديــد من الــريــاضــيــ

الـيـابــانـيـ بــيـنـهـم العب الـغـولف
هـيـديـكي مـاتـسـويـامـا والعـبـة كـرة
ـضرب نـاومي أوسـاكـا في األيام ا
األخيرة عن حتفظات بشأن جدوى
بية في خضم الوباء. األلعاب األو
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ـــضي قـــدمــاً بـــاقـــامــة وفي حـــال ا
األلعـاب فموعـدها سيـكون ب 23
تـــمــوز/يــولــيــو و 8آب/اغــســطس
.وفي اســـتــطـالع جــديــد ـــقــبـــلــ ا
نــشـــرته "يـــومــيـــوري شـــيــمـــبــون"
ئة من الذين اإلثن أبدى  49   با
شــاركـوا فـيه من ســكـان الـعـاصـمـة
ضي قدماً باأللعاب أنهم يريدون ا
ــــــئــــــة فــــــيــــــمـــــــا طــــــالب 48 بــــــا
ـئـة أن تـقام بـإلـغـائـها.وأراد 25 بـا
األلـعـاب بـحـضـور عـدد مـحـدود من
ئة أنه شـجع فـيما رأى 24 با ا
مـن األفـضل إقـامــتـهــا خـلف أبـواب

موصدة.

غوارديوال

{ لـنـدن- وكاالت - يـنتـهي عـقد اخملـضرم سـيـرجيـو راموس مع نـاديه ريـال مدريـد يوم
قبل وسط ترقب كبير من جانب عدة أندية.  30يونيو/حزيران ا

ـلـكي ولـكـنه لم يـتـوصل إلـى اتفـاق بـعـد مع ويـفـضل رامـوس جتـديـد عـقـده مع الـفـريق ا
رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

ويـراقب مـانـشـسـتـر سـيـتي عن كـثب مـوقف رامـوس حـيث يـفـكـر الـفـريق اإلجنـليـزي في
لـكي وذلك بحسب شـبكة دة عـام في حال لم يـجدد تعـاقده مع الـفريق ا التـعاقد مـعه 

.ESPN"
ويقـدر بيب جوارديوال مـدرب مانشـستر سـيتي اخلبرة الـكبيـرة التي يتمـتع بها سـيرجيو

لعب. راموس وجودته القيادية داخل ا
دة عامـ مع وضع إمكـانية لتـمديده إلى ان سيـتي ضم الالعب  ويـستهـدف ا
عـام ثالث في حال كـان مستـواه يسمح بـذلك أو االنتقـال لصفـوف نيويورك

سيتي في الدوري األمريكي.
نـتظر أن يجتـمع راموس مع بيريز في وبـحسب شبكة ESPN من ا

قبلة. األيام القليلة ا

{ شـــنــــغـــهـــاي) ,أ ف ب) - أعـــلن
االحتاد الصيني لكرة القدم االثن
ـبـاريـات اجملـمـوعـة نـقالً مـفـاجـئــاً 
األولى لــلـــتــصـــفــيـــات اآلســيـــويــة
ــؤهــلــة إلى مــونــديـال ــزدوجــة ا ا
2022 وكـــــأس آســـــيـــــا 2023 إلى
دبي بـــســبب تـــداعــيـــات فــيــروس
ـنــتـخـبـ الـسـوري كـورونـا لـدى ا

ـــالــــديـــفي وا

نهايته ليحافظ على أفضليته وينهي
ـواجـهـة لـصـاحله.من جـهـة أخـرى ا
سجل كيفن دورانت وكـايري إيرفينغ
مجتمع 81 نقطة ليمنحا بروكل
نــتـس فــوزاً مـــهــمــاً  126-141عــلى
ـــبــاراة بـــوســـطن ســـلــتـــيـــكس في ا
ـــنــطـــقــة الــرابـــعــة بـــيــنـــهــمـــا في ا
الـشـرقــيـة.وأحـرز دورانت 42 نـقـطـة
فيمـا سجل إيـرفينغ 39 نقطة وسط
باراة بدءاً سيطرة تامة لنتس على ا

من الربع الثاني. 
وبالتالي بات نـتس على بعد مباراة
) من الـتـأهل إلى واحدة (1-3 حـاليـاً
الدور الثاني اإلقصائي للمرة األولى
ــبـاراة إلـقـاء مـنـذ 2014. وشـهـدت ا
ـشجع الشرطة الـقبض على أحد ا
لـرميه زجـاجـة مـاء عـلى العـبي نتس

أثناء مغادرتهم. 
وســقــطـت الــزجــاجــة بــ إيــرفــيــنغ
وتـــايـــلـــر جـــونـــســون.وفـي مـــبــاراة
مـتأخـرة سـجل كـواهي لـيـونارد 29
نقطة و 10متابعات فـيما أحرز بول
جــورج 20 نـــقـــطـــة لـــيـــقـــودا لــوس
أجنـلـيس كـلـيـبـرز إلى جتـاوز داالس
ــــبـــاراة مــــافـــريــــكس  81-106في ا
الرابعة بينـهما ليتـعادال في سلسلة

واجهات .2-2 ا

نــقل الــدراج الــســويــســري "مــتــعـدد
الــكـســور وفي حــالـة خــطـيــرة ولـكن
مستقرة" بواسطة مروحية طبية إلى
مــسـتـشــفى كـاريــجي.وقـال مــتـحـدث
باسم مستـشفى لوكـالة فرانس برس
فـي وقت ســـــابق االحــــد ان الـــــفــــتى
خـضع لـعـملـيـة جـراحـيـة في الـصدر
لــيل اخلـــمــيس "بــســبب اصــابــة في
األوعـيــة الـدمــويـة" وعــانى من "تـلف
شـــديـــد في الــدمـــاغ".وأعـــلن فـــريــقه
بــرويــســتــيل انــســحــابه مـن ســبـاق

األحد.

بـدراجــة أخـرى قـبل أن يــنـزلق عـلى
احلـلــبـة في الـلـحــظـات األخـيـرة من
التجارب التـأهيليـة السبت.وبحسب
صــور تــلـفــزيــونـيــة أظــهـرت نــهــايـة
ســـقـــوطه فــــقط وتـــصــــريـــحـــات من
عني باحلادث الدراج اآلخرين ا
الياباني أيومو ساساكي واإلسباني
ي ألـكوبـا فقد صـدمته دراجة جير
نـــاريـــة واحـــدة عــــلى األقل قـــبل أن
يــنـزلق عــلى احلـلــبـة.وبــعـد أربــعـ
دقيـقة من تـدخل رجـال اإلنقـاذ الذين

ــوقع عــلى الــفـور  وصــلــوا إلى ا
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التأجيل..هو اخليار األفضل.
- بـوصفي سـيكـولوجـست ومهـتم بعلم
فــــأن احلــــالــــة الــــنــــفـس الــــســــيــــاسي
الـسـيــكـولـوجـيـة لـلـنـاخب الـعـراقي هي
ـشـاركـة او ـوقـفه مـن ا الــتي تـتـحــكم 
وهي الـــتي حتـــدد نـــتــائج ـــقـــاطــعـــة ا
االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة. ويـشـير الـواقع
و مـــنـــاخ خـــوف الـى فـــوضى امـــنــــيـــة
أحـدثـته موجـة اغـتيـاالت طـالت نشـطاء
وصراع ب قوى لم يـحاسب مرتكبوها
الــدولــة والالدولـة..واجــواء مــشـحــونـة
بــالـتـوتـر ال تــصـلح ألجـراء انــتـخـابـات
ثل  25مـلـيون ـان  نـيـابيـة تـأتي ببـر
وصـراع انـتـخـابي يـفـتـح بـوابة نـاخـبـا
االغــتـيـاالت ..اخلـاسـر األكــبـر فـيـهـا هم
ألن تــعـلـيـمـات ـســتـقـلـون ــرشـحـون ا ا
مـفوضية األنتـخابات تنص على ان انه
ال يـحق ألي كـتـلـة تـقـد مـرشح نـيـابي
ــــــــــــــوت او آخــــــــــــــر ألي مــــــــــــــرشـح 
يـقـتل. واألخـطـر انـها سـتـعـزز سـيـطرة
االحـــزاب احلـــاكـــمـــة عـــلى الـــســـلـــطـــة
وســتـشـرعـن فـوزهـا حــتى لـو والــثـروة
ــشـاركـة %5 مــسـتــنـدة كــانت نـســبـة ا
وستصف لـلدستور وقانون االنتخابات
من يـشكك بـها بانـه خارج على الـقانون
ويـجب ان يعـاقب..يقـابله مـوقف القوى
الــتــقــدمــيــة والـتــشــريــنــيــة الــتي تــعـد
ـواجهة األنـتخـابات بـاطلـة..وستـكون ا
ـا حـدث في تـشـريـن/اكـتـوبر مـشـابـهـة 
2019 يـــوم تــــعـــامـــلت الــــســـلـــطـــة مع
الـنشطـاء تعامـلها مع غـزاة أعداء يجب

ابادتهم.
ولـــــتــــــفـــــادي نـــــكــــــبـــــة أوجع فـي زمن
وخـيـبـة اقسـى في زمن توالي الـنـكـبات

اخليبات..
فــان الـــتــأجــيل  هــو اخلــيــار األفــضل
لـــلــقــوى الـــتــقـــدمــيـــة والــتـــشــريـــنــيــة
والـوطـنـيـة..ولـلعـراقـيـ كـشـعب ابـتلي

بطبقة سياسية أفقرتهم وأذلتهم.

{ استاذ دكتور

ن هب يـصح تـرك السـاحة الـسـياسـية 
ودب مـن الــفـاســديـن والــســراق ودعـاة

الدين
- حـمـزة الـقـيـسي: من يـقـاطع عـلـيه ان
يـضع البدائل لئال تتـرك الساحة للغول

فيغول اكثر  
Òö  X O ∫w U « n u*«

ا انـه ال يوجد قانون - حـس قاسم:
ـشـاركـ بـاالنـتـخـابـات يـحـدد نـسـبـة ا
فـــــــهـــــــذا يـــــــعـــــــنـي ان ال جـــــــدوى من
ــشـوار ويــجب تــكــمـلــة ا مــقــاطـعــتــهـا

لنهايته وفاءا لدم الشهداء.
ــقـــاطــعـــة في بـــلــد - مـــزاحم جـــواد: ا
الـشعب منحـاز للطائفـة ال تنفع بسبب
ان الـــذين صـــوتـــوا في األنـــتـــخـــابــات
الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة ســـــــيـــــــصـــــــوتـــــــون

لالحزاب الفاسدة.
- حـــــســــام ازال: مــــا يــــزال الـــــتــــدخل
ـاسكة بـالسـلطة االقـليـمي عبـر الدمى ا
ســيــدة الـفــســاد واحملـاصــصــة تـسّــيـر
الــقـضــاء وتـمــسك بـشــؤون الـســيـاسـة
واالقــتـصـاد ان لم يــسـقط هــذا الـنـظـام

اوال.
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- مـحـمود الـشجـيـري:ال اتوقع حـصول
إنــتـاج نـفس الــقـمـامــة..اتـبـاعـهم شيء
لء جــاهـزون لـلـصـعــود في الـلـوريـات 
صــنـاديق االقـتــراع وسـيـنــتج الـبـؤس

ا هو عليه الـن. باقسى 
- قـــاسم حـــنــون:أعـــتــقـــد أن الـــبــيـــئــة
الــســيــاســيـة تــنــطــوي عــلى إشــكـاالت
وتـناقضات ففيما يشير قانون األحزاب
إلى مـنع مـشاركـة أحزاب سـياسـية لـها
أذرع مـــســـلــحـــة نالحظ أن جـــمـــاعــات
مـســلـحـة أنـشـأت احـزابـا وحـازت عـلى
ـفوضـيـة.األمر اآلخـر أن قوى مـوافـقة ا
الـسـلـطة وقـد حـاصـرتهـا إرادة الـشعب

في تشرين 2019  ارتكبت...
أعـــمــال قــتل غـــيــر مــبـــرر إال حلــمــايــة
مـصـاحلهـا فهـل تسـتطـيع قـبول نـتائج
انـــتـــخـــابـــات لــيـــسـت في صـــاحلـــهــا
سـتـغـرقـنـا بـالدم حـ يـتـهـدد وجـودها

ـقاطعة فما هو - ولـنفترض حصلت ا
ا سيحصل بعدها?) توقعك 
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ـســتـجـيـبـ (378) بــيـنـهم بــلغ عـدد ا
ــــــــيــــــــون ومــــــــثــــــــقــــــــفـــــــون أكــــــــاد
تـــوزعت مـــواقــفـــهم عــلى واعـالمــيــون

النحو اآلتي:
األول: موقف سلبي.

ــقـاطـعـة مـوقف - حــسـ الـعـبـودي: ا
وسـتـجــيش االحـزاب احلـاكـمـة ســلـبي
ـــشــاركـــة قــويـــة ويـــبــقى انـــصــارهـــا 
ــقـاطــعـون يــسـبــون ويـلـعــنـون ألربع ا

سنوات اخرى.
 - سـهام الـركابي: القـانون االنـتخابي
ال يـعطي هـامشـا لفوز الـقوى الـرافضة
اذن ال جـدوى من لــنــظـام احملــاصـصــة

شاركة. ا
لــقـمــان عــبـادي:تــرك الـســاحه الحـزاب
الــفــســاد يــعــزز انــفــرادهم بــالــسـلــطه
وغياب الصوت النزيه الذي يفضحهم.
- د. سـعـد العـبيـدي :ال اعتـقد مـقاطـعة

االنتخابا تفيد.
ــــوقـف ســــلـــــبي - د.عـــــلي احلـــــلـــــو:ا
وسـتـجـرى االنـتخـابـات حـتى لـو كانت
ــشــاركــة 5% وســتــســيــطــر االحــزاب ا
االسالمية عليها وتفوز نفس الوجوه.
- عــبـاس الـبـدري:  مـوقف سـلـبي وال

الـتميمي والناشر مازن لطيف..ووعدت
ومــا اســتــطــاعت. بل ان وضـع احـزاب
الـسـلـطـة اوصلـهم الى قـتل الـنـاشـط
و (ايـــهــاب جــواد الـــوزني في كــربالء 
مــثــالـ هــشــام احلـجــازي في بــغـداد 
).ومع ان اعــتــقــال الــقــيــادي حــديـــثــ
بـاحلــشـد الـشـعـبي (قـاسم مـصـلح) في
ـوجب قانـون مكـافحة 26 آيار 2021 
مــــــتـــــهـم ايـــــضـــــا بــــــقـــــتل االرهـــــاب 
فأن ملف قتل أكـثر من ستمئة نـاشط
شـهيـدا في انتـفاضـة تشـرين..لم جترؤ

حتى حكومة الكاظمي على فتحه.
ولـقد تـصاعدت مـؤخرا دعـوات تبنـتها
قوى تقدمية ووطنية وتشرينية تطالب
ــــقـــاطــــعـــة االنــــتـــخــــابـــات.وألن من
عـادتي  اسـتـطالع اراء العـراقـي في
فــأنــنــا تــوجــهــنــا مــثـل هــكــذا احــداث

باآلتي:
(أعـــلن عـــدد من الـــقـــوى الـــتـــقـــدمـــيــة
والـتشرينيـة عن مقاطعتـها االنتخابات
مع أنــهــا كـانـت مـطــلب وثــبـة ــبــكـرة ا

فهل ترى: تشرين
ـوقف سـلـبـي وستـسـتـغـله - أن هـذا ا

احزاب السلطة وتفوز دون منافس?
ــقــاطــعــة سـتــكــون شــعــبــيـة - ام أن ا
ن احـــتــكــر بـــحــيث تـــشــكل تــهـــديــدا 

السلطة?

W u
فـي تشرين أول/اكـتوبر  2019انـطلقت
في احملــافـظـات الــوسـطى واجلــنـوبـيـة
تـظـاهـرات كانت الـغـالبـيـة فـيهـا شـباب
فـاجأت السـلطة دون سن الـثالث سـنة
والـــشــعـب واحملــلـــلــ الـــســـيــاســـيــ
ـثـقـفـ الـذين كـانـوا عـلـى يـقـ بأن وا
األحـبـاط اوصل الـعـراقـيـ الـى الـيأس

والعجز من اصالح احلال.
وأكـــدت األحــداث ان هـــذا احلــراك كــان
واعــتـبـر ســابـقــةً مـا حـدثت في عــفـويـا
تــاريخ الــعــراق الــســيــاسي..من حــيث
زخـمه وحـجـمه وما احـدثه من رعب في
الـسلطة اضـطرها الى استـخدام القمع
شــاركت فـيه ـتــظـاهــرين ــفـرط ضــد ا ا
قـوات سوات ومليشـيات وقناص على
تعـاملت معهم كما لو سـطوح العمارات
كــانـــوا غــزاة أعــداء فــقــتـــلت أكــثــر من
سـتـمئـة شـهيـدا واكثـر من عـشرين الف
جـريحـا في سابقـة لم حتصل في تاريخ

نطقة. العراق وا
 ولم تـستطع احلكومـة احلالية الكشف
وعجزت عن اطالق تظاهرين عن قـتلة ا
بـدلــيل أنـنـا قــدمـنـا ســراح اخملـتـطــفـ
مـــذكـــرة في ( /9ايـــار /2020) حـــمـــلت
تـواقيع (232) شـخصيـة وطنيـة تطالب
بــــاطالق ســـراح الــــصـــحــــفي تــــوفـــيق

ومصاحلها.
لك قولة:من   - كـثيرون مقتنـعون 
ــال والــسالح هــو الـذي الــســلــطــة وا

يفوز.
رأي

كـان  الكـاظمي قـد بذل جـهودا كـبيرة
ـوعـد االنـتـخـابـات مـن اجل االلـتـزام 
النيابية العامة الذي كان محددا في 6
وســعى إلى تــسـهــيل مـهــمـة حــزيـران
مـفوضية االنـتخابات وتذلـيل العقبات
ولـم تــقـــنع تــلك الـــتي تـــقف أمــامـــهــا
اجلـــهــود كـــتال ســيـــاســيـــة ومــدنـــيــة
وتـشـرينـيـة لوجـود جـماعـات مـسلـحة
نــافـذة اثـبــتت قـوتــهـا في انـتــخـابـات
2018 لــيــضــطـر %80 مـن الـنـاخـبـ
ـــشــاركـــة فــيـــهــا الـى الــعـــزوف عن ا

ثل الشعب. انا ال  وانتجت بر
ان الـهدف الرئيس الجـراء االنتخابات
ـبــكـرة هـو اضـعـاف سـيـطـرة الـقـوى ا
الــسـيـاسـيــة الـنـافــذة وضـمـان مـجيء
ـــثل الـــقـــوى الـــشـــبـــابـــيـــة ـــان  بـــر
والـوطـنيـة والتـقـدميـة يحـقق مـطلـب
:مـــحـــاســبـــة الـــفـــاســدين اســـاســـيــ
واســتـرجــاع الف مـلــيـار دوالر نــهـبت
بــحـسب تـصـريح رئــيس اجلـمـهـوريـة

تظاهرين. ومحاسبة قتلة ا
 ان شــروط اجـراء انـتـخـابـات نـزيـهـة

تتمثل في أربعة:
- حصر السالح بيد الدولة فقط

- مـــحــــاســـبـــة قــــتـــلـــة الــــنـــاشـــطـــ
والفاسدين

ــــســـلـــحـــة من - مـــنـع اجلـــمـــاعـــات ا
شاركة في االنتخابات ا

- واشـــراف دولي عــلى االنـــتــخــابــات
وليس مراقبتها فقط .

والـتـسـاؤل: من الـضـامـن لـتـأمـ هذه
الــشــروط األربــعــة?ولــنــفــتــرض انــهـا
حتـقـقت..فـمـن يـضمـن وجـود مـشـاركة
فـــاعـــلــة والـــنـــاس مـــوزعــون بـــ من
ومـن يــبـــيــعــون يـــتــمـــلــكـــهم اخلــوف
ــال الـسـيـاسي اصــواتـهم الصـحـاب ا
ومـن اوصـــلــــتــــهم أحــــداث مـــا بــــعـــد
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ــيــاه وقـلــيل مــنـهــا تــسـبّـب في نـزاع ا
عــســكــري  بــســبب ا لــتــلــوث أو بــنــاء

سدود.
اء :  •بعض من خصائص جزيئات ا
تلك اء  النـستغرب عندمـا نقول بأنّ ا
70 خـاصّيـة كيـميـاويّة وفـيزيـائيّـة غير
ـركّب الوحيد في الكون إعـتياديّةوهو ا
ـتـلك مـثل هذه الـصـفـات والذي الـذي 
. ومـن بــــاب ورد فـي الــــذِكْـــــر الـــــكــــر
اإلسـتفادة نذكر عنصر القرن العشرين
تـاز عن غـيره وهـو الـسـليـكـون الـذي 
حاليّاً بإمتالكه  12من اخلصائص غير
اإلعـتيـاديّة وجهـاز احلاسـوب والهاتف
ــــــعـــــدّات اجلــــــوّال وغـــــيــــــرهــــــا من ا

األلكترونيّة هي أفضل األدلّة.
لــنـأخــذ احـدى اخلــصــائص لـلــمـاء في

النمط التالي:
عـنـدمـا تـعـصر قـطـعـة من الـزبـدة بـكفّك
وتـرمـيـهـا وأردت ان تغـسل يـدك بـوعاء
ـكنك مـطـلـقـاً إزالة يـحـتـوي مـاءاً  فال 
األثـر الـدهني لـلـزبدة.إنّ الـسـبب هو أنّ
اء هي قطبيّـة (ذرّاتها مختلفة جـزيئة ا
ومـتـفـاوتة في الـسـالـبيّـة الـكـهربـائـيّة)
وهي مــتـمـاثـلـة هـنــدسـيّـاً في الـتـركـيب
والــشـــحــنــةوإنّ مــكــوّنــات الــزبــدة هي
جــزيـــئــات غــيــر قــطـــبــيّــة. ويــأتي دور
إسـتـخـدام الصـابـون بإعـتـبـاره خلـيـطاً
من جــزيــئــات قــطـبــيّــة وغــيـر قــطــبــيّـة
وتــفـاعل األخـيــرة مع مـكــوّنـات الـزبـدة

لتزيل آثارها من اليد. 
إنّ اآلصــرة الـــهــيــدروجــيــنـــيّــة تــتــسع
وتــنـدفع قــلـيـالً  فـيــصـبح الــثـلج اكــبـر
اء الذي ائة من ا حـجماً بـنسبة 10 بـا
تـكوّن منه وهذا هو سـبب طفو الثلوج
فوق سطوح  مياه البحار  واألنهار   
عــنـد اجنــمـادهــا وكـذلك تــهـشّم قــنـاني
ـــشــروبــات الــغــازيّـــة في الــثالّجــات. ا
وهـناك خـصائص أخرى ومـنهـا; ظهور
ــــادة الــــثالث وهي ــــاء في حــــاالت ا ا

اء اء كسـائل وبخار ا الـثلج كصـلب وا
 أضــافــة الى قـوة الــشـد الــســطـحي له
وقــوة جتــاذب جــزيــئــاته الــعــالــيــة اذا
ماقورنت بقوّة اجلذب على قطرات منه.
ـركبات عـظم ا ـاء مذيب قـوي  يـعتـبر ا
ــلح والــســكّــر ولــذلـك نــرى فــعــله مـع ا

وغيرها واحلديث يطول.
وتــــذكّـــرت فـي هـــذا الــــســـيــــاق مـــثالً
ـاء كلّ يــوغـسالفــيّـاً   يــقـول ( يـغــسل ا

شيء عدا  اللسان السيّء ).
بـقي أن نـذكر  بـأنـنا الحـظـنا تـغـيّراً في
بـعض اخلصائص الـفيزيائيّـة للماء في
جتــارب مـخـتـبـريّـة( الـعـام 2015) عـنـد
تـفاعـله مع طاقة مـغنـاطيسـيّة وهو خط
عـلمي بحـثيّ بدأناه  في مـنظّمـة الطاقة

الذريّة العراقيّة قبيل اإلحتالل.
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جـــمـــيـع الـــدراســـات واإلحـــصـــائـــيّــات
ـتـوقّـعـة تـشـيـر ــنـشـورة  وا واألرقـام ا
ـيــاه عــلى األبـواب الـى أن أزمـة نــدرة ا
ـقـاربـات واحلـلـول فوق مـالم  تـوضـع ا
األرض ولـــــــيـس عــــــلـى الـــــــورق أو في
نـــشـــرات األخــــبـــار. األمـــثـــلـــة عـــديـــدة
اء والـتـغـيّرات مـتـسارعـة; مـثـلمـا هـو ا
بطبيعته; يتسارع ح تزداد كميته في
روري مـجراه على العـكس من الزحام ا

والبشري حيث التباطؤ.
ـــاء هــــنــــاك  مــــثل روسـي يــــقــــول أنّ ا
اليــنـسـى أبـداً  مــجـراه فــهل سـيــنـسى
ونـتائج االـبحث الـعلـمي  تشـير الى أنّ
اء شديدة? ومعذرة نزار قبّاني ذاكرة ا
لك النهر  تغييراً جملراه. فسوف لن 
يــعـاني نـهـر الــنـيل من الـشــحّـة بـسـبب
بــنـاء ســد الــنـهــضـة األثــيــوبي  لـبــنـاء
ّا تـسبب في ندرة مـحطـة كهـرومائيّـة 
ـألـوفة مـاء الـنـيل في مـصر  ألغـراضه ا
ـعروفة منذ قرون وهو تهديد واضح وا
ألرض مــصــر الــعــروبــة. إنّ الــنــزاعــات
يـاه التسـببـها حـجب احلصص حـول ا
ــنــبع فـقط وإنّــمـا الــتـلــوّثـات من دول ا
وبـنـاء الـسـدود الضـخـمـة كـمـا قامت به
تـركيـا. وهنـا البدّ أن نـذكّر   بـأنّ نهـضة
الـسد الـعالي  هي أعـلى وأثمـر  من سد
رحلة الـنهضةحتى وإن بدأت أثيوبيا ا
ــقــابـل فـإنّ لء الــســد. وبــا الــثــانــيــة 
اإلســــــتـــــــعــــــدادات جــــــاريــــــة إلجــــــراء
مـنـاورات(حـماة الـنـيل) الـعسـكـريّـة ب
البلدين الشقيق مصر  والسودان.

ـتـنـازع علـيـها وفي مـقـاطـعة كـشـمـير  ا
; الـــهــنــد بـــ الــدولـــتــ الـــنــوويّـــتــ
يـاه هناك وپـاكسـتان تـتجـدد مشـكلـة ا
مع وجـود  اتـفـاقيّـة بـ الـدولتـ  مـنذ
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بغداد

ـــعــلـــومــات الــتي الـــعــام 1960. إنّ ا
نــشـرهــا صـنــدوق الــنـقــد الـدولي في
الـعـام  2018تـشـيـر الى أنّ پـاكـسـتان
هـي ثـــالـث أكـــثــــر بــــلـــد فـي الـــعــــالم
بـتـسـلسل  قـائـمة الـدول الـتي تـعيش
في نـقص حاد  للمـياه. وما يعمّق من
ناخ التي شكلـة هو تغيّـرات ا هـذه ا
بــاتت عـامالً رئـيــسـيّـاً سـواء في هـذه
الـبـقـعـة من العـالم وجـبـال هـماليا أو

غيرها.
  ومـــيـــاه نـــزاع أخـــرى بـــ الـــهـــنــد
وبنغالدش يعود الى سبعينات القرن
ــاضي وهـو نــهـر گــاجنـيــز  بـطـول ا
2,525 كــيــلــومـتــر  والــذي يـنــبع من
مــرتــفــعــات هــماليــا ويــأخــذ مــجـراه
جـنـوبـاً. لقـد شـهد هـذا الـنـهر  نـقـصاً
وص الـى نـسـبـة الـنـصف في مـيـاهه.
ومـن اجلـديـر بـالـذكر أن  400مـلـيـون
نـسـمـة يعـتـمـدون على هـذا الـنـهر في
ّـا يزيد في اشـتداد  النزاع الـبلدين 

اضية. على مدى العقود ا
أمّــا في وطـنــنـا ســوريـا وجــمـيــلـتــنـا
ـعـ واأللق  فـتـشـير دمـشق ربـوة ا
ـيـاه قد ـنشـورة بـأنّ نقص ا األرقـام ا
تــسـبب في جــفـاف نـســبـة عــالـيـة من
ــــزارع والــــبــــســـاتــــ الــــريــــفــــيّـــة ا
وخـــصـــوصـــاً مـــابـــ عـــامي -2006
2011. ولــهـذا الـسـبـب اضـطـرّ اكـثـر
مـن مــلــيـــون شــخـص لإلنــتـــقــال الى
ــدن. وبــالـتــأكــيــد فـإنّ نــدرة تــوفّـر ا
ــيــاه لــهــا أثــرهــا في جــمــيع بــقـاع ا
الـــعـــالـم في ايـــجـــاد حـــالـــة من عـــدم
اإلسـتـقـرار اجملـتـمـعي وتـهـديـد لألمن

الغذائي واإلقتصادي.
وعـــودة الى نــهــر كــوالرادو وحــسب
ــتــحــدة لــتــحــديـد مــعــطــيــات األ ا
ياه مـناطق النزاع الـساخنة بـندرة ا
فــإنّ هـــذا الــنــهــر يــخــدم حــوالي 40
مــلـيـون نــسـمـة وأرض زراعــيّـة تـزيـد
مـساحتها عن ملـيونيّ  هكتار  والذي
كسـيك.وهنا نـذكر بأنّه يـجري نحـو ا
اء عمـرها أكثر تـوجد إتفـاقيّة حـول ا
كسيك والواليات من  70 عـاماً  ب ا
اء وجـبهـا بعض ا ـتحـدة يذهب  ا
ــكـــســيك الـى واليــة تـــكــســاس. مـن ا
ونـــتـــيــجـــة إلرتـــفــاع درجـــة احلــرارة
ــيـاه في الــنــهـر والــسـدود ونــقص ا
تـنشب نزاعات حدوديّـة بسبب تضرّر
ـكسيكـيّة وإختفـاء العديد الـبسات ا
مـنها لشـحّة مياه الـري مثلمـا تختفي
ـنـاطق في العـالم لـنفس الـعـديد من ا
األســـبــاب. وعــلى اجلـــانب اآلخــر من

تـــــشــــيـــــر الـــــدراســـــات الــــرســـــمـــــيّــــة
ـتـخـصـصـصـة الـى أنّ هـناك 17 بـلـداً ا
مـن دول العـالم  يعـيش في نـقص مائي
شـديــد ومـسـتـقـبـلــهـا مـهـدّد  بـاجلـفـاف
ائـة من ميـاهها وإنّـها تـستـهلك   80بـا
. هــذا بـاإلضــافــة الى تـغــيّـرات ســنــويّـاً
ـناخ وتعرّضهـا الى أيّام حارّة شديدة ا
الــقــســاوة ونـدرة في تــســاقط األمــطـار
ّـا يـنـذر  بـشـحّة في مـصـادر مـيـاهـها
لـيـحلّ بـهـا اجلـفـاف قـبل غـيـرهـا والذي
ـكن أن  يكون مدمّراً.   فماذا سيحدث
ــنـظــورين الـقــريب والـبــعـيـد وهل في ا
يـاه قادمـة بعـدما شـهد الـعالم حـروب ا
حــروبــاً مـتــنــوّعــة الـصــور  واألســبـاب

والنتائج? 
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إنّ احلقيقة الراسخة فينا وحولنا 
والــتي ال تــقـبل اإلجــتـهــاد هي حـيــويّـة
ــاء بــإعـــتــبــاره الــعــنــصــر األســاسي ا
ـومـة احلــيـاة لإلنـســان واحلـيـوان لــد
والــنـبــات ومـتـغــيّـرات األنــواء اجلـويّـة
ـنـاخ وهو الـقـوة احملـرّكة لـلـطبـيـعة. وا
ـتـوفّر ـاء ا ـعـلن عن كـمـيّـة ا أنّ الـرقم ا
عــــلـى ســــطح الـــــكــــرة األرضــــيّــــة هــــو

سيكستليون
( واحــد بــعــده 21 صـــفــراً ) ومــائــتــان
وستون كوينتليون لتر  ومنه نسبة  3

ائة  فقط أو أقل با
ــائـة) هــو  مــاء عـذب ( تــصل الى  1بــا
ائـة ماء مـالح.   وهذا وأكـثر من  97بـا
ـاء الـعـذب اليـظـهـر كـلّه بـشكـل صريح ا
فـي األنهار فـقط وإنّمـا  في ثلـوج وقمم
جــلـيــديّـة أيـضــاً. بـولــتـصــوّر  احلـاجـة
اء واحلراجة ندرج بعض ـلحّة الى ا ا
مـعانـي األرقام الـتي تعـنيـنا ولـها صـلة

اء وهي: لصيقة با
-  هـناك  261( أو 263) حـوضاً نـهريّاً
ـتـدة عـبـر احلدود الـدولـيّـة في قارات
الـــعــالم فـي الــوقت احلـــاضــر وهي 67

حـوضـاً نـهريّـاً في أورپـا تلـيـها 59 في
أفـــريـــقـــيـــا و 57 فـي آســـيــا  و 40 في
امــيــركــا الـشــمــالــيّـة و 38 فـي أمـيــركـا
اجلــنـــوبــيّــة.  تــغــطّي هــذه  األحــواض
الــنـهـريّـة  نـصـف مـسـاحـة األرض فـوق
الـــكـــرة األرضــيّـــة وتـــأوي حــوالي  40
ــائـة من نـفـوس الـعـالم وتـشـكّل  60 بـا
 . اء العذب تقريباً ائة من مصادر ا با
- يــسـتــطـيع الــكـائن الــبـشـري الــعـيش

بدون ماء لعدة أيّام(  4-3أيّام). 
ــاء الــتي تُــســتـهــلك يــومــيّـاً - كــمــيـة ا
لـــزراعـــة وتـــأمـــ  الـــطـــعــام  الـــكـــامل
لـشـخص واحـد هي 3,500 لـتـراً وهـذا
يــعــني  احلــاجــة الى لــتــر  واحـد  لــكل

سعرة حراريّة من الطعام.
ـاء الالزمة لتـأم كيـلو غرام -  كـمية ا
واحـــد من حلم الـــبـــقـــر  لــلـــطـــعــام هي
15,400 لــــتـــراً وتـــســـاوي 50 حـــوض

استحمام منزلي( بانيو).
ـتـحــدة بـأنّ يـعـيش -  تــوقّـعـات األ ا
ثـلثي العـالم في مناطق تـعاني من ندرة

ياه في العام 2025. ا
  -تـشير الـتوقّعات بـأنّ السنـ القادمة
ســتـشـهـد  إزاحـة  700مــلـيـون شـخص
عـن أمــاكن ســكـــنــاهم  بــســـبب الــنــدرة

الشديدة  للمياه.
ـتـوقّع أن  ترتـفع نسـبة نـزاعات - من ا
ــــائـــة احلـــدود بـــ الــدول الى  95بــــا
ـيـاه وهــذا مـعـنـاه أنّ حـروب بــسـبب ا

ياه قادمة.  ا
ــتــحــدة أيـــضــاً بــقــعــاً - حتـــدد األ ا
سـاخـنـة ألنـهـار الـنـيل ودجـلـة والـفرات
ونــهـر األردن ونـهـر كـوالرادو األمـريـكيّ
الـذي  يـغـذي مـدناً رئـيـسـيّـة في جـنوب
الـغـرب األمـريكي مـثل لـوس أجنـلو.س.
أمّــا الـدول األخـرى الـتي تـغـزوهـا أزمـة
ـــيــاه فــهـي الــهــنــد والـــنــيــپــال نــدرة ا

وبنغالدش وجنوب أفريقيا.
ّ تــأشـيـر 655 نــزاعـاً مـوثّـقـاً حـول   -

ـتـحـدة  األمـريـكـيّـة حـدود الـواليـات  ا
ــكـسـيك  فـإنّ  مـنـاطق احلـدود مع وا
غـواتـيـماال  والـسـلـڤـادور تشـهـد حـالة
نــزوح الــعـوائل بــســبب  إضـطــرابـات
ــيـاه والـفـقـر.  وتـشــيـر إحـصـائـيّـات ا
الـبنك الدولـى بنزوح حوالي  4مـليون
ـــكــــســـيـك وأمـــيــــركـــا شــــخص  فـي ا
الـوسـطى خالل الثالثـ سنـة القـادمة

ناخ.  نتيجة لتغيّر ا
ــوجـب تــقــاريــر الــعـام 2018 فــإنّ و
ـناخ وعـوامل لهـا عالقة به تـغـيّرات ا
قد تسببت في إزاحة  16مليون نسمة
ي وإنّ ربع سـكّان عـلى الـصعـيـد العـا
ـياه واألمن الـعـالم مـهدد بـنـقص في ا
ـائي.  إنّ العاصـمة اجلنوب أفـريقيّة ا
كـيپ تـاون كاذت تـعـيش جـفاف الـيوم
الــصــفـري بــســبب مــواردهـا الــذاتــيّـة
لـلمياه لـكنّها اتّخـذت اجراءات قاسية
كن أن يـتـكرر لـتـجـنّب ذلك والوضـع 
اء في العالم تبقى ضوءاً ألنّ مشكلة ا

أحمراً مالم يتم تداركها.
ولــكـــونه تــوأم الــعــروبــة والــرافــدين
يـتـعـرّض شط الـعرب الى تـمـدّد لـسان
ـياه مـلـحي فـيه بـسـبب قلّـة مـعـدّالت ا
ــتـجـهـة نـحـوه من مــلـتـقى الـرافـدين ا
وكــذلك حــجـب بـعـض من مــيــاه  نــهـر
الــكـارون من قـبل ايــران كـمـا أوردتـهـا

أنباء ومثله نهر ديالى.
وقــبـل ســطــور اخلــتــام  نــكــتب مــثالً
أفــريـقـيّــاً بـنـصّه (التــشـتم  الــتـمـسـاح

اء).  ورجلكَ في ا
 سطور اخلتام
غزّة تدعونا

والدمع بعينيها يُسلب
وكذلك تدعونا بغداد

 وأمــانـيــهـا صــارت مـثل خــرافـات في
كتب  تلعب

في دعواها غزّة فوق  ركام تكتب 
وبشكواها بغداد  هتاف  للكوكب

دجلة يجري 
في تشرين مداها

فتصيران الينا أقرب
ونشيدهما واحد في األخبار

وهنا نقرأ بالتفصيل
وجز وننسى ا

ونطوي صفحات التضليل
فماذا يحدث كي يوقظنا?
وحن الشمس  يدفّينا

أوجاع آالم  غارات   التوقظنا
وعروبتنا فوق رؤوس تاج يحمينا 

نّينا ! واآلن لهاث التطبيع 
{ استاذ دكتور
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خـــبــرا في جـــريــدة (الــزمـــان الــغــراء)
وبـعض القـنوات االعالمـية بان نـسبة
ـيـاه في نـهـري دجلـة والـفـرات عادت ا

الى حالتها الطبيعية.
ولكن بالنسبة لنهر (سيروان - ديالى)
الــــــقـــــادم مـن اراضي كــــــوردســـــتـــــان
االيـرانـيـة يـبـدو ان الـوضـعـيـة ليـست
حـيث تفيـد التقـارير االعالمية مـريحة 
بـان مـيـاه بـحـيـرة دربـنـدخان الـواردة 
شـهدت انـخفاضـا كبيـرا في منسـوبها
بـلغ ( 11مـتـرا) قـبل ايام و االنـخـفاض
مــســـتــمــر بــســـبب قــيــام الـــســلــطــات
االيـرانية بحجز كميات كبيرة من مياه

لء حوض سد (داريان) ذكـور  الـنهر ا
الـذي  انشـاؤه قبل سنـوات على هذا
الـنـهـر داخل االراضي (االيرانـيـة) قرب
مـديـنـة (باوه) الـكـوردية.وكـذلك بـسبب
الـتي قــلــة سـقــوط االمـطــار والــثـلــوج 
ـيـاه الــنـهـر تــشـكل مـصــدرا اسـاسـيــا 

والبحيرة معا.
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ـــيـــاه ــــعـــلـــوم بـــان  تـــقــــســـيم ا من ا
ارة االقـلـيـمـيـة ومـنهـا مـيـاه االنـهـار ا
عـــــبـــــر الـــــدول اجملــــاورة  يـــــخـــــضع
التـفـاقيـات دوليـة وتفـاهـمات ثـنائـية و
مـتعـددة االطراف بـ الدول اجملاورة 
ولـيس هنـاك قانـون دولي خاص يـنظم

ياه. تقسيم ا
الشك ان حـــاجــة الــبــشــر لـــلــمــيــاه في
ازديـاد مستمر مع تـطور احلياة وكذلك
خــــاصـــة في ازديــــاد عـــدد الـــســــكـــان 

بلداننا.
 ان حـاجـة سكـان حوض نـهر سـيروان
- ديــالى لــلــمــيـاه  تــزداداعــتــبـارا من
نـيسان ومايس  وتسـتمر هذه الزيادة
ــيــاه خـالل اشــهــر فـي احلــاجــة الـى ا

الصيف احلار واجلاف. .
والـتقـارير الواردة تـؤكد بان انـخفاض
مـنــسـوب مـاء نـهـر سـيـروان - ديـالى 
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ــزارعـ فـي اطـراف مــســتــمــر و ان ا
قـد دقــوا نـاقــوس اخلـطــر مـنـذ الــنـهــر
اســابــيـع حــيث تــوقــفت االمــطــار عن
ولـم يتجاوز ناطق  الـسقوط في تـلك ا
مـــعـــدالت الـــســـقـــوط ( 100مــــلم ) في
نطقة الى احـسن االحوال فتعرضت ا
نتوج من اجلـفاف وانخـفضت نسبـة ا
مـحاصـيل القـمح والشـعيـر لهـذا العام
عـتـادة وتـضرر الى نـصف الـكـمـيـات ا
الـفالحون كـثيرا.الـغريب في االمر  ان
احلـكـومة الـفدرالـية سـاكتـة ولم حترك
جـهودها الـدبلومـاسية بـاجتاه طهران
الجـراء مـحـادثـات جـادة بـشـأن تـقاسم
شتـركة بـينـهما كـميـات ميـاه االنهـر ا
خــــاصـــة نــــهـــري ســــيـــروان و الـــزاب
الـلذين يشـكالن قسـما كـبيرا الـصغـير 
ـناطق من يـاه الواردة الى تـلك ا مـن ا
مــحـافــظـات الــسـلــيـمــانـيــة وحـلــبـجـة
كــمــا انــهــمـــا يــعــتــبــران من وديــالـى 

الروافد االساسية لنهر دجلة ايضا.
اء كـمصدر للـحياة و مياه ان مـسألة ا
االنـهــر بـشـكل خـاص  لـيـست مـسـألـة
ــــــســـــــائل هـــــــيــــــنـــــــة  بل هـي  مـن ا
الــسـتـراتـيــجـيـة الـتي تــاخـذهـا الـدول
بـنظـر االعتبـار في خططـها وبرامـجها
الـتـنـمـويـة .. والـعـراق من الـدول الـتي

يـتحدث اهالي مناطق حلبجة وكرميان
ـــطــلــة عــلـى نــهــر ســـيــروان وكــذلك  ا
الـــــفالحــــون فـي حــــوض ديـــــالى  عن
نـسوب ماء نـهر ديالى انـخفـاض حاد 
ـزارعون في ارواء الـذي يـعتـمد عـليه ا
مـزارعهم وبـساتـينهم كـما يـعتـمد قسم
ـناطق عـلى مياه كـبيـر من سكـان تلك ا
الـــنــهــر كـــمــصـــدر لــلــشـــرب و قــضــاء

نزلية اليومية. احلاجات ا
لــقــد بـــدأ كل من تــركــيــا وايــران خالل
نـصرمة بانـشاء العديد من الـسنوات ا
الــســـدود واحملــطــات الــكـــهــرومــائــيــة
ـشـاريع االروائـيـة على انـهـر (دجـلة وا

والـــفـــرات ونـــهـــر ســـيـــروان -ديـــالى)
واسـتغـلت الدولتـان الوضع الـسياسي
ـســتـقـر لــلـعـراق بــعـد االحـتالل غــيـر ا
االمــريـكي وسـقــوط الـنـظــام الـسـابق 
فـبادرتـا بقـطع جزء كـبيـر من ميـاه تلك
االنـهـر و عـرضـوا اقـلـيم كـوردسـتـان و
الــعــراق خملـاطــراالنــخــفـاض الــشــديـد

نسوب مياهها.
فاوضـات السابقـة مع تركيا يـبدو ان ا
حـــول  تــقـــســيم مـــيــاه نـــهــري دجـــلــة
والــفــرات بـ الــدول الـثـالث (تـوركــيـا
وسـوريـا والعـراق) اسـفرت الى حـد ما
الى نـتـائج مـرضيـة  و قرانـا قـبل ايام

تـعتـمد على مـياه االنـهار كثـيرا  وهو
ب (بالد مــعــروف مـنــذ ازمـنــة غــابـرة 
الــنـهــرين او وادي الـرافـديـن) وتـشـكل
الــزراعـــة حــيــزا كــبــيـــرا من الــنــشــاط

االقتصادي للبلد ..
ان تتحرك فـعليه البد لـلدولة العراقـية 
ـعـنـيـة وكذلك من مـن خالل الوزارات ا
خـالل جلـنــة الـعالقــات اخلـارجــيـة في
ــزيـــد من لـــبـــذل ا مـــجـــلس الـــنـــواب 
اجلـــهـــود مع الـــدولـــتـــ اجلـــارتــ 
لــلــوصــول الى اتــفـاقــات وتــفــاهــمـات
يـضمن لـلعـراق حصـته من ميـاهه عبر

تلك االنهار. 
ــســألــة عــلى مــحــمل والبــد من اخــذ ا
اجلـد و وضعهـا على قائـمة االولويات
 خــــاصـــة وكــــلــــنـــا نــــقــــرأ ونـــســــمع
بـاســتـمـرار بـأن اخلـبـراء يـتـنـبـؤن ان
تــشـهـد االعــوام الـقـادمــة صـراعـات او
حـــروبــا مـن نــوع جـــديــد بـــ الــدول
ـيـاه).وبـالـتـأكـيـد فـإن اهـمــهـا (حـرب ا
ــا يــشــهــده اآلن مـن ازمـات الــعــراق 
ســيــاســيــةو امــنــيــة  واقــتــصــاديــة و
في غـنى عن الــتـورط في اجــتـمــاعـيــة 
صـراعات جديـدة مع دول اجلوار حول

امتالك حصته من مياه االنهار.
{ كاتب صحفي 

ø W{—UF*« UMH  s √

في جـميع بـلدان العـالم توجد صـحافـة معارضـة بل (إعالم) معارض
شـامل  –مـسـمـوع مـقـروء مـرئي  –وهـي حـتـمـاً تـصـدر عن األحـزاب

عارضة في البلد نفسه. السياسية ا
عـارضة هـو ما مـوجود في وخـير جتـربـة عربـية في صـحافـة وإعالم ا
ـعايير السيـاسية والوطنـية ملموسة مـصر وكانت ناجحـة فيها بكل ا

في صحفهم ومجالتهم وإذاعاتهم وأفالمهم التراجيدية الناقدة.
عـارضة هي صـحافة مـلتـزمة ووطنـية صـارمة غايـتها نـعم صحـافة ا
إبراز السلبيات ومعاجلتها في جميع ميادين احلياة اليومية للمجتمع.
ـعـارضـة ال يـعـني انـهـا إنـفالت وهـرطـقـات وفـوضـى وقذف صـحـافـة ا
بـالسب والـشتـائم وإشاعة روح الـكرهـية أو تـرسيخ سـخافة الـطائـفية
.. مثلما واحملـسوبية والكـلمات النابيـة التي ال تصدر إال عن حقـد دف

ما موجود اآلن في أغلب صحفنا (الصفراء).
ـعــاجلـات الــرسـمــيـة تـتـم من خالل مـا يــنـشــر في صـحف كــثـيــر من ا
ـعارضـة (الصحـيحة) والـرصينـة.. نعم هـذه الصحف تـتبنـاها عادة ا
ـانــات فال يــجـوز لــهـذه ـســتـقــلــة) في الـبــر ـعــارضــة / ا األحــزاب (ا
األحـزاب أن تتولى أي حـقيبـة وزارية في حـكومة غـير مقـتنعـة فيها وال
يـجوز لهـذه األحزاب أن تكـون في (النهـار) معارضـة أمام الناس وفي

(الليل) ندماء مع احلكومة!!
ـعـارضـة هي أكـثـر جـذب لـلـجـمـاهـيـر الـشـعـبـيـة أنـا أرى أن صـحـف ا
كـونـهــا حتـمل هـمـومـهم وتـطـلـعـاتـهـم ومـطـالـبـهم في احلـقـوق ومـحـاربـة
دانـة في اجملتمع.. وحتى تـقلل من مظاهـر اإلنتفاضات ألن الـظواهر ا
مـطالبها منـشورة أصالً في هذه الصحف.. إال اللهم احلـكومة مستبدة

في عدم منح احلقوق ألصحابها!!
ولـيس بالضرورة طبـعاً أن تصدر هذه الـصحف عن أحزاب معارضة
ـكن أن تـصدرهـا شـخصـيـات وطنـيـة مسـتـقلـة مـشهـود لهـا ذلك عـند
اجملـتـمع.. على أن تـكـون احلكـومة وأحـزابـها بـعيـدة كل الـبعـد عن هذه

الشخصية وصوتها الصحفي..!
هل ستكون لنا.. صحافة معارضة مستقلة.. تخدم العراق??!!

{ فنان تشكيلي
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بغداد

أريـد أن في خـضم اجلــدل الـدائـر حـالــيـاً بـخـصــوص احلـشـد الــشـعـبي
أبـرىء ذمتي للحـاضر قبل الـتاريخ وأقول أن من االخـطاء االستراتـيجية
وعسكري الـكبرى التفكـير بألغاءه االن. كـباحث في الشأن االستـراتيجي
أرى ان التفكـير بألغاء ومطلع على الـرأي العام احمللي واخلـارجي سـابق
بل واالجـتمـاعيـة ما يـفوق احلـشد له من الـكلف الـسيـاسـية واالقـتصـادية
كـثـيـرا كـلف وجـوده الـتي هي في االسـاس عـالـيـة. أن الـتـحـلـيل الـواقـعي
لـواقع الـفـرص والتـهـديـدات من جـانب ونقـاط الـقـوة والـضعـف من جانب
نـظومـة السـياسـية ومـحيـطها ال للحـشد كـمؤسـسة فـقط بل لكـامل ا آخـر
االجـتماعي واالقـتصادي والـدولي( وأرجو أن يتـاح لي اجملال في دراسة
مـعمـقة قادمـة لشـرح ذلك تفـصيالً ) ال يـترك مـجاال لـلشك عـندي بأن من
يسعى اللغاء احلشد اآلن هو أما مراهق سياسي أو متطرف آيدلوجي.
لــكـن-وضــعـوا أكــثــر مـن خط حتت كــلــمــة ولــكن- أذا اســتــمــر احلــشـد
ــشـابــهـة حملــاولـته االنــقالبـيــة عـلى أســوار اخلـضــراء قـبل بـاجتــاهـاته ا
أو يـؤسس لـلـفـوضى احلـرَاقـة التي فـأنه أمـا سـيكـتب شـهـادة وفـاته أيـام
كـتبـت عنـهـا قبل أيـام. أن مـاجرى بـعـد حتـرير الـعـراق من داعش اجملرم
جـعل احلشـد الشعـبي يضـيع بوصـلته الـتي يفـترض انـها تـقود تـوجهاته
االسـتراتيجـية. وألن من أسس وشارك في احلـشد لم يكونـوا رجال قتال
ولم يـكـونـوا رجـال سـيـاسـة مـهـنـيـ أو رجـال دولـة مـدربـ مـثل اجلـيش
مـحـتـرفـ لم يــسـتـوعـبـوا عــلى مـا يـبـدو هـذا االنــتـقـال من حـالـة احلـرب
والــقــتــال الى حـــالــة الــســلم والــبــنــاء. لــذا حتــولــوا امــا الى مــســلــحــ
(أي أو سـيـاسـيـ مـسـلـح (اي مـسـلح يـشـتـغل بـالـسـيـاسـة) سـيـاسـيـ

سياسي يرفع السالح) وكلتا احلالت ال تبنيان دولة!
قـاومة الـتي روجت لـها قـيادات بـاعـتقـادي ثـنائـية الـدولـة-ا لـقد اسـهمت
ومـاكنـتـهـما األعـالميـة بـخـلق هذا ـسلـحـة االخـرى احلـشد والـفـصـائل ا
وهـذا الـلـون الـرمـادي لـلـخـيـار.أن لـعـبـة ـتـجـانس لالدوار الـهـجـ غـيـر ا
بل وقد تكون مطلوبة عندما وسيقية أو قبعات احلاوي تصلح الكراسي ا
لكنها مضرة تـتعامل مع العدو لتشتيت انتباهه وصـرفه عن ما نفعل حقا
ومـدمـرة عنـدمـا تـكـون شـريـكـا في الـدولة. فـالـشـراكـة تـبـنى عـلى وضوح
االدوار والغايات.هنا ال بد لي من االشارة الى اني أفهم عدم ثقة الشيعة
بالـدولـة بـعـد كل هذا الـتـاريخ الـذي عـانوا وسـيـاسـييـهم بـخـاصـة عـمومـا
البـعض الدولـة التي أسهم في بل يـقاتل لكن مـا ال أفهمه أن يـعارض مـنه
فـيفضـل استـبدال لقـب قائد أو أنـشاءهـا والتي أعـطته الـفرصـة لقـيادتـها

رجل دولة بلقب قائد أو رجل فصيل مسلح!
إن عـــلى مـن يـــريـــد احملـــافــــظـــة عـــلى احلــــشـــد ومـــنـــجـــزاتـه أن يـــعـــمل
:األول واألهم هـو تعـزيـز قوة الـدولـة العـراقـية فـبـبسـاطـة وبدون بـأجتاهـ
وجـود دولـة يـتـحـول احلـشـد الى فــصـائل مـسـلـحـة خـارجـة عن الـقـانـون

ويفقد شرعيته القانونية. حسب نص الدستور
هنية الـتي تقتضي أوالً وقبل أمـا االجتاه الثاني فهـو تعزيز االحتـراف وا
ــســلــحــة (وبــضــمــنــهــا احلــشـد) عـن مــيـدان كل شـيء أبــعــاد الـقــوات ا
ـقاومـة في عـقول وقـلوب اجلـميع وثـانيـاً حـسم جدلـية الـدولة-ا الـسيـاسة
وفي مـقدمتهم قادة احلشد ومـاكنته االعالمية التي بـاتت عبئاً عليه. يحب
ان او وزير أو مدير عام كن ان يكون عضـو بر ان يـدرك اجلميع انه ال 
سـلحة صبـاحاً و(عصاة) أو معـارضة أو مقاومة أو مـقاتل في القوات ا
بــعــد الـدوام!! وهــنـا يــجب ان يـتـم الـتــــــــمـيــيـز بــوضـوح بــ مـعــارضـة
) القريب من احلشد قاتل (ال ا احلـكومة ومعارضة الدولة. فالسياسي
ـكنهم معارضة احلكـومة لكنهم سيثـقلوا على احلشد اوال اذا عارضوا

الدولة.

{ استاذ دكتور خبير في استطالعات الرأي
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صدر لـلصحـفي والشـاعر كـاظم السـيد علي  ,كـتاب بـعنوان
ـغـرد ) من ذاكرة االدب الـشـعـبي الـعـراقي بـثالثة (الـفـرات ا
اجـزاء  ,وهـو يـضم دراسـة مـوجزه لـعـدد كـبـيـر من الـشـعراء
االمـوات منهم واالحياء  ,وحسب احلـروف االبجـدية والشـعراء  الذين
تنـاولهم الكاتب نذكر منـهم : ابراهيم اخلليل ابو شبع  –جياد االعمى
 –حس االديب  رسول محي الدين  –زاير الدويج  –زامل سعيد
فـتاح  –شـكر حـاجم الصاحلي  –صـاحب الضـويري  –ضـياء مـحمد
نظور – صري  –عبود غفلة- فالح الفتالوي  –كاظم ا  –طاهر ا
كـاظم خبط  –لـطيف حس  –محـمد عـلي القـصاب- نـاظم السـماوي - هادي
الـعكايـشي . ووغيرهم   ,يـقع الكتـاب  بحدود(  144) صـفحـة لكل جزء  ,فـهو

توسط صمم الغالف له الفنان الدكتور فالح اخلطاط .   قطع ا من ا

رسالة بابل
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d _« u U سرح لكي أخرج منه ≠  -سأذهب الى البحرإنني أدخل ا

-وماذا بعد
-سأركب سفينة

اذا -
-الهرب من البحر

-ما هذا 
-هذا هو

- من اين لك هذا العلم
. كة وتزعزع وفصد عِرقه وهلكَ - من اندلسيّ جاور 

- وانت يا بنلوب .. ما العمل بجبل اجلليد
- سأذيبه 
- بأي شيء
- بأنفاسي

- اذهبي مع ابن سبع
- سنلتقي عند حدود األحالم

- وأين احلدود
- يقال انّها في زمان من أزمنة اليقظة . وهذا
كالم يطول وعسى أن ال نلحق باحلياة هذه والّا

حقّتْ علينا رداءة الشعر.
وما إنْ فزّ الراوي من نومته حتى ارتأى أن يقايض
أحالمه كلّها بأحالم الطيور التي ما زالت ملقيّة على

ظُهرانيها . وبرؤية بنلوب للمتسوّل فقد كانت األشياء 
تتبادل وتتبدّل . قال الراوي انّ الطيور قد حلمت به.

حتى القارب . ها هو أخيل يحلم حلم عوليس . والشاعر
االعمى رمى نايَهُ االبويّ الى العاصفة . هنيئاً للدائرة
التي ال تدور . سنذهب الى مخلوط التأويل مسرورين

وسرعان ما نعود مترنح مبحوح . أضجيج هو في 
االحالم  أم هو السالم الذي تورّم عمداً في داره
ومنزلته من جرّاء دهاء الظا . يا فتّاح .. إهذه

رعشة أخرى تتخانق فيها العَبَرات سهواً أيضاً . أهذه
هي قضبان البالغة العراقية التي انكسرت بجراءة شعب 

. يلتقط شجاعته حبّةً حبّةً
يا أبا طرة الطاعة أتزفّون رفات سالمكم البطوليّ

الئكة وت . ا الى جبّانة البالقع في زمرة من مالئكة ا
الذين ال يغضبون لضياع الهواء الذي وّدع آخر احلانه

الفاهية.
ايّها اجملهر احلبيس ليس فيك اشفاق او رجاء  فهاهي

الشكوك تتسّلح على عجالة ماضية الى احلكمة.
ليحة  مليحة التكرار والتثنيّ ال تغفلي  وأنتِ ايتها ا

عند الوداع عنّي . هذه نوبة العارف الذي وضع
رأسه على سحابة عابرة. يدُ البقّال ليس نظيفة

والطائر ال يحجل على جناحه . الشكوك تطارد احلكمة
وتطردها احلكمة الى قيعة سهلة . تمهّـل من 

فضلك واسمعْ هذه الضجة في رؤوس الطيور . انّها 
االحالم تتضارب من إجل أن يخلو لك اجلوّ ايّها

عذور . تمهّـل أيها الصياد وانظرْ الى عجائب الندم ا
ومفاتنه ثم اطلق نارَك وخذْ حاجتك وما تقدر

على حمله وال تكسر رقبة طائر يصحو . انّ رأسك
سيمتلئ بأحالم الطيور وستجد الندم قد غزاك

كما الدم تماماً ايّها الصياد اخملضرم الفاتر .. وال تنسَ
أن تذكر لي هل التأم لك جرح?

لقد أخذتني رعدة احلمّى النافضة ح خرجتَ من 
سرح يا كاتو األكبر وبعدها أخذ اخلوف بأنفاسي  ا

ال أقول انّها باردة . وال أقول انّها حارّة . انّ
كلّ شيء يقال له خوف مغلق ومفتوح .

ما هذا الطريق انني لم إبدأ به بعد يا حكيم
ة عزيزتي بغداد أراك متأ •

نعم .. نعم .. ما زلت أتلقّى نقائصي التي ال تتوازن •
تتكدّس في داخلي وهي طافية فوقي متأخرة

أ نعود الى الطيور •
نعم .. الى مضيق الذاكرة •

ها أنا وصلت الى السرّ .. لن نقلب االحالم
هنا توقّف زورق البطة في البستان الرمادي

رايا لتتفرّج الطبيعة على ذوائبها وقد ارتفعت ا
ا فيه الكفاية اضي الذي هز منها  ساخرة من ا

ويكِ بغداد .. انت أمّنا •
انتم أوالد الزمان .. يروح ويروح ويجئ •

ماذا نفعل .. اين الوصية •
يا رفاقة .. ال تتعبوا اخليال االعمى .. اخلعوا •

جذور النوم الصدئة .. اخلعوها
كيف •

سترون ح تبدأون •
ابدأوا باالوزان .. الزموا االوزان قبل االفاضة 

واالحالم ماذا نفعل بها •
ذكور تتسلّل ناجية مع اتركوها في الزورق ا •

عهود  نوحها ا
وفرعون الناعم •
دعوه مع هامان •

والشعر? •
هو يرضع من النثر ويتهادى على الشاطئ •

واذا زاد •
فليزددْ اذن .. واالوزان ال تنسوها •

واثبتوا على ذلك االن هنا او هناك
االوزان كيف السبيل اليها •

اطردوا اخلرافة من مخافرها التطوّعية فها هي االصفاد •
انحرفت من ناحية أخرى
اذا ال تذهب بدَدَآ و •

حسن .. انها ستجد مالذاتها جاهزة .. مبادرة •
جديرة بها .. أسمعتم بكالب األسطورة التي تلعق دماءها 

األسطورة موجودة قبلها 
االغالل في اعناقها لكنّها تقبل بذلك الشرط ما دامت 
العظام موجودة .. هكذا تكون األسطورة منسوجة

نسجاً جديداً
ما العمل  •

انّ حلن الناي ال يخرج اال من زفير العازف •
افتحوا طيّات خزائن اور .. وارجتلوا نشيدكم العام

سروقة من حوانيتكم احلصينة وأنزلوا  واقرأوا احلكايات ا
القصاص بها فاللصوص جتّرعتها بالعيمهم

لكنّ الفرخ الطائر قبل أوانه أخذه اجلارح من فوق نوح
ذلك هو الهديل .. الذي يهدل به اليمام نهاراً

كما لو انّه يلقط حلناً ليس له نظير
فالبصيرة .. البصيرة .. يا غلمان األبواب .. واحلذر من

التفرّج على البالهة التي اخذتْ بالتفكير .. ما لك يا جان كوكتو ?
في ح يخنّ امريكيّ في باريس مستعطياً ثمالة نبيذ

دمويّ
ها انتم هؤالء تلقيتم الدم قراطية منذ عهد نشيط

ستطيل . ال .. ال جتعلوا النهار موجَزاً وال تكتفوا بالليل ا
هندمة توسّطة ا كن . الهمزة العربيّة ا مكن  اللقاء ا
تتجوّل بحريّة ب احلركات  منتصبة القامة وجالسة

وحتبو كذلك وتطفو على الورقة وهي تتمالح مع جاراتها
بعد أن تخلّصت من التوغّل في االستفهام

هندام احلروف العربية ذات االكاليل واحلجول ابتداء من 
الهمزة الكاملة التي توغّلت في االستفهام والتثمت ب

جاراتها في الصيهور
التشويش الدم قراطي الذي وخزه األجانب ليطفر في البخت
اجملهول لالرياف التي تئن حتت أبواق احلواضر الثرثارة

حول العالم
في ح يخنّ األميركي في باريس ..الى آخره

تشقق واجعلهما افتح احلقيقة كلّها على اجملاز ا
تطايرة فهناك عاني ا يزيدان وال يصبك الذعر من ا

ستكون مثابرتك مطمئنة الى مزيد من الهياكل التي تتوالد
على مهل.

سنجد معاً البداية والنهاية متماثلت كما هي احلياة التي
وت عن حقيقتها فيه  في ح يتخّفى اجملاز من احلياء. يكشف ا

وت أم احلياة. اآلن  ما هو النادر : ا

رّاً له في الطبيعة وال يتغاضى عنها. كلّ شيء يجد 
ال يفلت وال يلتفّ . يومئذٍ نرى االصنام تثأر من 

تحدة التي لم يكتمل عجزها . التقليد ? آه من الرواسب ا
نسجها . الهواء ونوره إرجوحة لك ايتها الفراشة لكنّك
توقّفت حول الشموع ولن تستطيعي أن تلملمي زركشتك

عند الزحلوقة.
أهكذا نقوم بتهريب اخليال في الثقوب ب االحلان ..
اصدحْ .. اصدحْ .. وال تتوقّفْ من النشاز الذي يطوف

على صوتك .. اصدحْ .
سأسهرُ معك أيّها الليل نصافح الشمس معاً . اصدحْ ..

. تمادي أشتاتاً أيها العود رطيباً كالتنوين العربيّ ا
ال تفصلْ غناءك عنك ولكن اتبعه الى منبعك . احذر

الوقوف طويالً على العتبة  والّا فادخل في جنسك مستريحاً
شاعل الغابة.

رايا . وان كان وال بدّ  رجائي أن ترموا األقنعة عن ا
رايا تلك واحدة إثر األخرى .. والّا فاكسروها فاكسروا ا

مجتمعة . أتريدون أن تفعلوا ذلك مع الصدى
هلّموا الى التكاتف على حافّة الوادي واجعلوا االصداء

تعمى عن أفرادكم.
تطايرة تطيّرة في البحار ا باركة ا أال تلتقي القوافي البيضاء ا

. قلوب صحيحاً أال يكون ا
سأخنق االستعارة لتصير سعيدة . ستعود

رضها الصامت الذي هباء . هباء منثورا . ترضى 
رضى يهذر بالتزام أطراف القواعد حيث يتراقص ا

قلوب . يالغيرة الطبيعة من الطيور. هّرجون مرحاً با ا
كلّ شيء يتحذلق ويندفع الى فشل فارغ بسبب توفير
االشكال السائبة  كما يفعل شاعر قد سئم تمامًا
من االيجاز فأغرقه بكلّ مااليعنيه . هذا اذن هو

احللم الذي حطّمه اخليال احلارس حتطيماً أخفى اآلثار 
واألسباب مثل تلك احلوادث التي ال تنتظر فاعليها.

قدام طريق القلق  هنيئا .. مريئا .. كيف اخترت ايّها ا
الضيّق والتحقت بالشعب الذي يفرز أفراده

سامات ترفّعة .. ا لينتخبوا االحالم احملّطمة ا
سدودة .. الذاكرة اليتيمة .. واخليال العقيم. ا

تناسقة ارفعوا األوراق ا
احملترقة من تلقائها في الدليل الضائع .

هل سترتدون كلماتكم كما تخلعون ثيابكم •
اذا تمدح اجملتمعات االفراد وهؤالء  أتعرفون كيف و •

يثنون على الشعوب .
كان في هذا القاعة ال يستطيع الزمان ان يتنّفس . ا •

يتحمّل االجترار 
قلوب . ال أستطيع .. ال استطيع التقرّب منك ايّها ا •

آه . ال اقدر على التوقّف عن الطلب . اسمحْ
لي باالطناب والتلميح . لقد توقفنا

معاً في الدوالب . ال تستطيع يداي اإلمساك بانفعالي 
أين مخابئ الستائر يا من أفرغت على رؤوسنا االساطير
اجلافّة .. احداها تضطرب على األخرى اضطراباً سحيقاً

ديد كاالسوار. فأين القرطاس العليم ا
ماهذا التبرطم االنيق . •

وكيف وقعتِ على التفاوت في اللحظة الواحدة
ثابرة في الصراط اخليدع الراكض . أيتها الطفولة ا

عاني  ضعْ عملتك في جيبك . أو القِ بها على ا •
اشترِ بها قطع غيار للتاريخ ومدّخرات للطاقة

ال تكتم أنفاسك في سالل االلفاظ 
ألن األسلوب ال مكان له اال في الزنابيل التي

حتملها أينما ذهبت محروساً ومتفاجئاً
تحّفزة بالنعوت ا

كن بالغياً في احالمك
نطق يتأرجح نحوياً في تعبيرها الى اليقظة فا

هناك سيكون استثمارك غريزياً
وستربح حصتّك من االشاعة.

جتنّبوا الذعر الكريه واذا زادت معرفتكم
بالظلم فتعلّموا العدالة

فازات كذلك السهول تتثاءب  ا
هل تستيقظون دون عناء.

يناً أو شماالً لئلّا تقعوا  عليكم االنحراف 
ب براثن الوسط حيارى يشرّدكم اخللود كما
لو انكم تتزلّجون على جليد التاريخ اخلالي من

الزمان
هناك ستواجهكم منمنمات البغضاء واجلداريات

نغلقة مجاناً وتظاهركم فرقعة بالدالالت ا ا
تكسّرة مبطوحة األرقام ا

وخلفها يقعي مفلسو األبدية
بال إيقاع يحملهم على حركات ال مبالية 

اخلراب االعمى  يا للشعراء .. لله درّهم ..
رحون ويسرحون بالطواغيت .. يعرفون متى
يضعون القناع اجلنائزي .. وكيف يرمونه مؤقتاً

او الى النهاية .. هؤالء هم الذين فهموا
انّ شعرهم يأخذهم الى االمام حتى لو التفتوا
على اعقابهم . لم يجهلوا انّ التطرّف هو أوّل 
عاول الضارب بالفؤوس ثمّ يأتي الوسيط با

وتأتي كلماتهم التي لم تفارقها بصمة النبل لتصدّ الغبار
عن احلقول التي تتشبّع بصدق ; وعن السحاب الذي 

ال ينتظر تصريحاً لتنظيف خاليا األرض .. فاالنتظار يكلّف
ما تكلّفه احلروب .

اال تباَ للسلطة الرماديّة .. حيث ينام الفرد وكأنه
مجموعة وتصحو اجلماعة على انّها فرد .. ذلك العار الصامت .

اين طارت القافية البيضاء . ومن وضع حتت إبطه
احلامض تلك البحور .

ويحكم . هكذا تعتاش الكالب على االساطير واالساطير 
ايضاً تقوم الكالب على تربيتها .. في السلسلة في االعناق مقابل العظام ومهما تكرّر الكالم

فلن تتهرّأ االسماع . ال تنسوا انّ السلطة
تمحو األهداف  كما قال ذلك الشاعر الذي ال قريع

له  حتى لو كانت السواعد مفتولة كاجلبال.
ليس الوزن هو اللحم والعظام  هو الفطنة اخلصبة 

واالنصاف العامّ .
ح تتركون االهواء الركيكة ستعرض االوزان

. نفسها على خوان االحرار امام ابصاركم والبصيرة طباقاً
لَل في جيبك وال تهجم على  االن تستطيع أن تضع ا
قلوب . اآلن تعرف أنفاسك . اآلن تستطيع الضحك با

الغصّات والشهقات .. إياك أن تكون جاسوساً 
على التاريخ .. هو وحده يعرف ضعفك

الفيّاض . ألن ريحك قد ذهبتْ . كان التاريخ
جاسوساً عليك .. هل تستطيع االختفاء ب الكلمات
هيا اذن انظرْ كم من االوردة قطعت ومن الشراي
وهل مثلما تتقطّع اجلُمل وتضيع . إي .. ثمّ تختلط
في أحالم متنافسة ... تارة في بغداد وأخرى

في مدرسة احلالوة في حلب .. حيث بدأت خياطة
الغربة .. واالجنحة .

ؤَّنثة وت وهو بها  احلياة ا تتعثّر احلياة با
صير ذكَّر  هكذا هي اليعربيّة ال تتهرّب من ا وت ا وا

الساكن فاحلقيقة الصقة  باجملاز  ومرّة أخرى
ذكر ؤنثة واجملاز ا جند العثرات : احلقيقة ا

ليس هذه الفاظاً  بل هي األساليب نراعيها في 
مرح غير مقصود وهموم مسيطرة

وت ال يتعثّر  يلتفّ كما اجملاز الذي يثير ا
حفيظة احلقيقة فتأخذ طريقها الى األلعاب وتفرّج 

عن نفسها
أيقظت الكوابيسُ تلك الطيور  كما في قصيدة تتذكّر

احلاضر: وأشبعْ جناحيك يا طير
 انّ الهواء 

هنا في العراق يضيع
مَن الذي يقيس مناسيب الهواء.
يا أمّ ما هي مهنتك •

ادرّب اليق على الشك •

وانت ايّها االب •
ادرّب الشكُّ في اليق •

والذي يقوم على التربية? •
أطفالنا •

مَن دلّكم على الطريق •
الشاعر الذي يعرف حصّة الكلمة . ويعرف •

دّخرات والنيابة عنها استثمار التأثير وا
يعرف اخلفيف والثقيل . كما لو انّ اعرابياً يعيش 
فقهَ الفتحة ب الكسرة والضمة . ويعرف السكون

. غنيّ أيضاً .. وال ينسى خطر الغُنّة على ا
دَّخرات التي كانت مكبوتة ثم جتوَّلت انّها ا

في صحوته التي حتب التكاثر
احلركات الثقيالت حتاول احداها تطميس ما عداها

لكنّ السكون الفحل يفضّ النزاع
وح تهدأ األمور يكون الطفل متفرّغاً لتربية

أبويه .
الشجاعة الفطرية لألوالد . شجاعة اخلاليا
التي تشقّ طريقها في ظالل خاليا الوالدين
ثمّ يسهران تلقائيا على العطاء وكرم التلقّي

ويتواصل اللهو ب أغالط الطبيعة وتصحيحها
كتفاً بكتف .. لقد كشفت ايّها الشاعر طاغوت

العملة ذات الوجه  الزائف واالصيل  ونفخت
عتمة فليس من أثر . على النرجسيّة ا
هنا تستطيع أيّها الطائر بناء أخبارك

على هواء أرعن
هل تعلمت ارتشاف اللحن من بعيد . تلمسه

وتراه ثمّ تغترفه عباًّ لكي ال تشهق وعُدْ
فوراً الى الفجر الذي لن يتأخر .

ستلعب اللعبة أكثر من مرّة . ستكون موسيقى
احلركات مأخوذة بأعناق السكنات  سنكون

عاني التي ليس لها من والٍ على موعد مع البلبلة وقنص ا
ستقبل . هل هل صر تشعرون انكم أسرى ا

ستسألون موسيقى الكلمات العربية التي ال تخجل :
من ذا الذي يدفع الفِدية ?

تحف الترابيّ في اور ال تنسَ .. افتحّ طيات ا
ترجم واستروح في البطائح .. واذهبْ الى ا
ال الشيرازي .. ال تتنكّر في االندلسي . وا

اضي خبير في اقنعة احلاضر عالية الضغط .. فا
بحذافيرك وجذاميرك وراء هذا االسفنج االدغم .
ستقبل البريئ الى اضي سيكون نقيّاً بتدفق ا ا
البيت العتيق الذي بُني سافاً بعد ساف للطواف

واالطياف .
احتفظ -اذا شئت- بالهويّات : هذه

عناق ابنة آدم . اذكرها . احتفظ بالقصّة
وال جتللّها باجملاز الذي يطير متوّسطا ليضيّعها ب 

احلقائق التي تتساند عند احلافات .
لقد ظلمنا أنفسنا حثيثاً . لقد أنخنا حتت مدنية

ثخينة :سيقان مرتفعة
ويد طويلة خفيفة

ليست للشطف مثلها مثل  زئبق ملوّث .
مخلوط احلق والباطل .. شراب
ال يزال يترك الثقة في ظالم
مرتبك .. الشعب يحمل

صحونه على أبواب الله و(الغجر)
يتبادلون التهاني باألحذية حتت

جسور األسفنج التذكارية
حيث يهصّ اخلبز

 القرمزي ب اسنانكم
ايّها العربيون لن يَصلكم 

حلن آخر من لدن الطواح احملليّة
نحنى اجلانبي فقط هذا هو ا

حلصاد اخلرافة .
هكذا فليتقطّع االطناب تقطيعاً … هكذا .. ها ك ذا

  هل كان بإمكاننا أن نضع على وجوه تلك
اليمامات مُحيّا االنسان لكي جنذب الطبيعة الى جانب

الهديل األصيل .
ما الذي جعل الطبيعة تتدخّل في وقت غير مناسب . هل

هناك وقت مناسب لتطفّل الطبيعة الصبيانية .
اذا هذا النكوص وأنت بعدُ في طور االستعداد األخير
اذا اذا فقدت األثر وانت تهمّ بالصعود وتتدهور . 
اذا تغفو ايّها  تعشق إذن وانت في عز اإلفالس . 
الفؤاد في فراغ مفاجئ . أمالك من سلوى مبطنّة

وصاحلة لصراع يغذّيه أمل غير مدفون في ذكريات
اذا تتماوت في ميراث تطاول غامضة .. لعلّها زائفة . 

عليك وأخصاك . افّ . الم تقل لك بغداد انك
ابن الزمان .. ام هذا نسب مطعون فيه يا ..

ليس اال الزمان مؤونة لك .. هو كذلك وال بدّ هو 
االحتياطي االبديّ الذي يتسرّب اليه السراب أيضاً .. مهالً

أيها العنقود ال تترنح في الظلّ السريع فيأخذك الواهس.
ايّها اللطيف .. هذه هي احلكومة على دكة الباب الذي

كثيراً ما يتضايق .
هل مرَّ ببالك انّ الزمان يتكدّس فتأخذ منه ما تشاء

من الدقائق وتترك الساعات وشأنها . أم انّ 
الساعات تأخذ بناصيتك وتلقي اليك بفتات الدقائق .

ما العمل والشبّان واقعون ضحايا التبذير ب احلقوق 
والواحبات

كان حيث ال تصّ ا ليت شعري .. ما هذا الذي 
يتعلّق به زمان .. ليت شعري ما هذا الهواء الذي فقد
عروقه ولم يترك نأمة من العبير الذي يتذوّق االحلان

نسيّة. ناسبة ا النائية . هل سيذكرنا الزمان في ا
إن شئت فأيقظ وعودك .. لستَ مغلوالً يا ولدي

ثاقيله الثمينة لكنّه هو الوفاء يا أبي  الوفاء يعاودني 
هد في خفقاتها هناك . التي تثرى منذ ا

في قارب أخذت معي احالمي  جمعتها حلماً في حلم
وعبرتُ بها الى اليقظة  وما إن وصلت تبعثرت كلها
وبدأ خيالي بالتمرّد  يا لي من حبيس  لقد طاردت
أبواب الليل وأبواب النهار  مثل األغريقي الهارب 
من العائلة بعد النضوج كنتُ من اهل هذا العراق 

ال استطيع تعبير االحالم وفاتني اإلحساس بحقائق الليل
والوعود.

االحالم السائبة فدية اليقظة  العجائب اخللفيّة 
للفوضى  مَن هؤالء اخلاملون الذين يتهاوون في
اذا ال أنفسهم ?مِن أيّ مادّة حاكهم احلائك ? 

يطون اللثام عن يقظتهم التي ال ثمن لها? ينتظرون
اضي ارحل الى ماضيك امثالهم وال يبرحون . ايّها ا

أل جرحك  اذا ال تر ? أم الدم الفاتر ال  انت . 
ليلتئم ? امألوا جراحكم بدمائكم

ال بدماء أحفادكم . دمكم أشفى لكم
بادلةاحالمكم اضي لن تكفي  مطاردة ا

افتحْ أحالمك على باب النهار بال مواربة 
ورحم اللهُ أباك ايّها الطائر

فقد علّمك النقر واللحن وأن تزّم صوتك
يم والنون ليجود السمع عند ا

وطرقت الهواء بساعديك ثمّ قصدت قصدك
كلّما اضطّرك القدر الى حكمة طارئة 

بعثرة اسرعتْ مثل فكرة ما نحو اليقظة  هذه االحالم ا
لتأخذ مكاناً لها في اخللود واالختمار الوديع الذي 

يطرد الذكريات واحدة بعد واحدة
هبول وكأنه الدعاء األخير ; ما هذااحللم الوسطاني ا

الطيور تسبح على ظهورها في الهواء الدافئ.
كفُّ عن هذا وانثرْ أحالمك على مهل بعد حراثة

َ في الزمن . َ ب اليقظة عسى أن ينشأ جيل جديد ب
الطيور على ظهورها .. ال تستطيع الهبوط . سنلتهم الصبرَ 

ولن نشبع.
قلوب عن احلفيد اخلضر قطرة ماء النجاة خذْ أيها الطائر ا
ستغرَب .. فاحللم وت وال تسخرْ من حلنك ا من احلياة وا

الدائم هو خراب احلالم . ليس هناك جودة 
ب االحالم وال عبقرية للحا . كلُّ األشياء التي 
تتكوّن فيهم هي أجزاء أجسادهم . ايّها الطائر هل 

تعجبك الفكاهة احياناً ايضاً .
هيّا اذن لنتفقّد رعايانا الذين لم يرعوا فينا عهداً 

وال ذمّة في مناقصات التسويق العبقري للجودة وللثقة  هيّا
فلسنا باجلبال وال احلديدا . ليس هناك من نأمة خفيّة أو 

محفوظة . خائنة األع على دجلة حيث يشطف هوالكو جسمه
ذاهب االنخاب ومضى الى باحلبر والدماء فيما تتقاذف ا

الكنج ليطهّر نفسه في صالة محمومة راضية.
ائية عابثة باليقظة ومتخذّة صبغت االحالم كوابيسها باأللوان ا
قلوبة احململقة في طريقها الهوائيّ الى النوم تقليداً للطيور ا

فضاء ال تراه وال تعرف غزيرتها اجلديدة االنحدار الى
شرق والغروب هو هو ; على شرق هو ا الهاوية  لكن ا

هذا النحو نضع زمننا في خدمة االحالم التي سلبناها من
اليقظة ثم سرقتنا هذه . البدّ من الضرر والضرار 

فاجلماعة متحيّرة من حرب األهالي واالفراد مستهترون 
والبقيّة متالئمة لالنقضاض السرمدي.

وت  لكنّ االثيني هل كان هوالكو يدري انّه مخيّط بلون ا
وت ينسجانه . كان السمّ يتغلغل  كان يعرف انّ احلياة وا
في التأويل : السلطة والشعب  الكهف وظالله  ما ذنبي ?

وا لغتاه.
ما أبخس هذا الثوب وأغلى اإلبرة 

كانت ريطة بنت سعد قد أنقضتْ غزلها وعجنت
الصوف بحماقتها وكسرت التنور من حتت احلكمة.

ودار االمر على غير مغزل.
خرج اجلميع مقيّدين وعدت مرتهناً بقيدي 

عجزات وجدت الطيور ضاربة ب ا وبفضل ا
حالها ملقاة على قفاها في األرض .. ال غطيط وال نطيط

وال بيض وال ايض .. وال قيامة تقوم .. وال وسائد
كالفضاء  هذه اذن مفارقة اللغة الطفيلية تطفو.

كفى تمادياً ايتها االحالم .. فاخليط األسود يأخذ 
باالعناق .. وهنيئاً للجهالة الناعمة .. وال مشاحة في 

االمثال التي تهدي الينا فضيحة إضافية.
هكذا يتفرّج النائم على حلمه ويتجاذب معه في اليقظة

ح يعرضه على نفسه مرّة أخرى ويضفي عليه بيئة مختلفة
طاردة .. الى  تؤدي به الى ا

تفرّج أي منعطف ستقودني ايّهاالشيطان الصغير السعيد? انا ا
كيف صرت الى التمثيل.

اليس من ثمالة في هذه الكأس فتنغلق اليقظة على احللم
واحللم على اليقظة?

سأعود الى القارب وعسى ان ال يكون مقلوباً كالطيور
فال بأس أن تنال االحالم من اخلشب الذي لم يعد قادراً على 

اء  اذ اخلشية من مراودة االحالم  الصياح في ا
فيلتحق بها القارب . ماذا أفعل آنذاك بهذا اإلفالس

هل سأقول ثانية: كم حائك لكِ يا عباءة?
لم ينقلب القارب لكني انا انقلبت . واالن ماذا

ساصطاد ? هناك بقية مغمورة في الذات صاحلة للصيد.
اكريون الصيّاد حتوّل الى ايّل ولم تلبث كالبه ان اكلته
. ها هو الولع الصامت . واحلزن ال يطلق سراح الع
ماذا تخزن أيها الظالم اكثر من اخلوف الذي يحرث

اجلسد كله مع ملحقاته الروحيّة . االنفاس مبهورة .ال اخبار .
انثر الراوند في حرثك وانظر كيف تشفى .اعمل بنصح الشيخ

محمد في دمشق  وهذه االحالم التي تمارضت حيناً
عادت لتاخذ القارب منّي وتنقلب الى البلد بالسالمة.
لكنّ الشيخ الرقيع يعيط من الفقر ويجفل كل شيء.

كانت االحالم تتسلّى في يوم اجازتها . هذه بنلوب تزيل
زينتها صباحاً وتنهمر دموعها مثل جبل جليدي يذوب 

اين عوليس اآلن . متى سيعود ?
سافات . واالحالم تريد الشاعر االعمى ال يعرف نبل ا

الهجرة . وانا ال استطيع استيراد غيرها . الراوند 
هو احللّ جللب االمراض حيث الشفاء.

لم تعد االحالم مطاوعة . هي ال تسمع . والبدّ من
النوم في جوف القارب لتهوين اخلالف ومراعاته .كانت
وتى األدلة تتكافأ . كأنها تزيد الظالم تالحماً .ليس ا

وت . االيدي ال تشير . أولى باحلياة وال االحياء أولى با
بالغات . االحالم تتعاكس . اللغة تضخّ ا

االن تتجانس . في موقف احليرة ال يتأفف الواقع  .االحالم 
وافقة مضطربة . اجلبل احلليديّ يشدّ ال تصفّق .ا
أحابيله من األسفل … ال تلقِ بوصلتك .. ستجد

باركة من غير كفيالً للهزائم . ستجد األغذية الباردة ا
اطباق 

االحالم ستظهر رغم انفها ولن تفلت من اليقظة 
سنلتقي بهما خلسة . سنلتقي عند احلكيم . سنسمع الذي

يسمعنا . أين الذهاب يا محفوظ والطريق
الى بالدي هو كالبالد على طريقي شيء يدور فيستدير

Í“ULN  sL d « b
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التخطيط بريشة الفنان الطبيب عالء بشير
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العدد: ٧٥٦٦
التاريخ: ٣٠ / ٥ / ٢٠٢١

WB UM  ØÂ
١- يسر (رئـاسة محـكمـة استئـناف بغـداد الكرخ االحتـادية / قسم احلـسابات / وحـدة العقـود / مجلس
ـؤهـلـ وذوي اخلـبـرة لـتـقد عـطـاءاتـهـم للـعـمـل اخلاص الـقـضـاء االعـلى ) دعـوة مـقـدمي الـعـطـاءات ا

(تنظيف بناية رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االحتادية والدوائر التباعة لها).
٢- تـتوفـر لدى (رئـاسة مـحكـمة اسـتئـناف بـغداد الـكرخ االحتـادية / قـسم احلسـابات / وحـدة العـقود /
ـوازنة االحتاديـة اجلارية ويـنوي استـخدام جزء الـية ضمن ا مجلس الـقضـاء االعلى ) التـخصيـصات ا
منهـا لتنفيذ اخلدمات [تنظيف بنائيـة رئاسة محكمة استـئناف بغداد الكرخ االحتـادية والدوائر التابعة

٦٢) اثنان وستون مليون دينار عراقي فقط شهريا. ٠٠٠ لها] وبكلفة تخمينية (٠٠٠
٣- بـامكـان مـقدمـي العـطـاء الراغـبـ في شراء وثـائق الـعطـاء (بـالـلغـة الـعربـيـة) وبعـد دفع قـيمـة الـبيع
٢٥٠] مائـتـان وخمـسـون الف دينـار عـراقي فقط  بـامـكان مـقدمي ـستـردة الـبالـغة [٠٠٠ للـوثـائق غيـر ا
ـعلـومات مـراسـلتـنا عـلى الـعنـوان البـريـد االلكـتروني ـزيد مـكن ا العـطاء الـراغـب في احلـصول عـلى ا

. (hjc.escrow@gmail.com)
٤- اخر مـوعد لـتسـلـيم العـطاءات الى الـعـنوان االتي رئـاسة مـحـكمـة استـئنـاف بـغداد الـكرخ االحتـادية
كتـبة والكـائن في بغداد / مـنتـصف شارع الربـيع ب حي العـدل واحلرية] في الـطابق الثـاني / غرفـة ا
صادف ١٦ / دينة بغـداد من يوم االربعاء ا وعد احملدد [في الساعـة التاسعة باحـا بالتوقيت احملـلي  ا
ـتـأخرة وسـيتم فـتح العـطاءات بـحضـور مقـدمي العـطاءات او ٦ / ٢٠٢١ ]. وسوف تـرفض العـطاءات ا
ـثـلـيـهم الـراغـبـ بـاحلـضـور (علـى ان يكـونـوا عـلى االطالع بـالـوثـائق الـقـيـاسـيـة) في الـعـنوان االتي
ـكتـبة والـكائن في بـغداد / [رئـاسة مـحكـمة اسـتـئنـاف بغـداد الكـرخ االحتاديـة الطـابق الثـاني / غـرفة ا
مـنـتصف شـارع الـربـيع ب حـي العـدل واحلـرية] في الـزمـان والـتاريخ [في الـسـاعـة التـاسـعـة صـبـاحا
صادف ١٧ / ٦ / ٢٠٢١] يجب ان يتضـمن العطاءات ديـنة بغداد من يـوم اخلميس ا بالتوقـيت احمللية 

٣] ثالثة مليون وسبعمائة وعشرون الف دينار عراقي فقط. ٧٢٠ بلغ [٠٠٠ ضمان للعطاء و
ـوجـبي الـقـوان ـنـاقصـة اجـور نـشـر االعالن وكافـة الـضـرائب والـرسوم  - يـتـحـمل من تـرسو عـلـيه ا

النافذة.
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»Ÿ«bÐ∫ محطات من حياة حس علي صالح الفنية

ـــمــثل في { واشـــنــطـن (أ ف ب) - كــان ا
مــســلـــسل طــرزان جـــو الرا ضــمن ســـبــعــة
أشـــخـــاص حتـــطــمـت بــهـم طــائـــرة خـــاصــة
صــغـــيــرة في واليــة تــيــنــيــسي األمــريــكــيــة
واسـتبعدت أجهزة اإلنقاذ األحد أي أمل في
الـعــثـور عـلى نـاجـ مـن ركـابـهـا.وقـال قـائـد
وحـدات اإلنقـاذ جوشـوا سانـدرز في مؤتـمر
صـحافي (لم نـعد نـبـحث عن ناجـ في هذه
رحـلة). وعُثر بعد ظهر االحد على عدد من ا
مــــكـــوّنــــات الـــطــــائـــرة وكــــذلك عــــلى أشالء
بـشريـة.وكـانت الـطائـرة اخلـاصـة أقـلعت من
مطـار سْـميـرنـا في تيـنـيسي الـسـبت متـجـهة
إلى بـالم بيـتش بـواليـة فلـوريـدا.لكن الـطـائرة
حتـطـمت بـعــد وقت قـصـيــر من إقالعـهـا في
بــحــيــرة بـــيــرسي بــريــسـت عــلى بــعــد 20
كيـلـومتـراً جـنـوب ناشـفـيل.واشتـهـر جو الرا
بـتوليه دور طرزان في مسلسل (طرزان: ذي
إبـيك أدفـنـتـشـرز) عـامي  1996و1997.
وتـــــــــــــــرئـس زوجــــــــــــــته غـــــــوين
شـامبـلن الرا الـتي كانت أيـضاً في
الـــطــائـــرة مـــجـــمـــوعــة واي داون
ـــســـيـــحـــيــة مـــيـــنـــيـــســـتـــريـــز ا
ـــتـــخـــصــــصـــة في إنـــقـــاص ا
ــغـني الـوزن. الـى ذلك تـوفي ا
األمـــريـــكي بـي جــيـه تـــومــاس
ـــديـــنــة الـــســبـت في مـــنـــزله 
أرلــيــنـغــتــون بــواليـة تــكــسـاس
األمـريكـية عـن عمـر ينـاهز 78
عــــامــــاً جــــرّاء مـــضــــاعــــفـــات
ســـرطــــان الــــرئــــة الــــذي كـــان
عــلى مــا يــعــانــيـه
أفـــــــــاد وكالء
أعــمــاله في

بيان.
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اخملـرج االردني تــابع جــمـهــور صــالـة ســيـنــمــا الـكــنـدي
بـالالذقــيـة الــعـرض اجلــمـاهــيـري لــفــيـلــمه الـروائي (أنت
جـريح) تألـيف قـمر الـزمـان علـوش وإنتـاج الـهيـئـة العـامة

لإلذاعة والتلفزيون.
Ê«dJÝ qOŽULÝ«

XO ³ « ÊU½bŽ bL×

ـنـصـب نـائب رئـيـس مـجـمع ي االردني فــاز  االكـاد
ـــدة أربع ســـنــوات بـــعــد الــلـــغـــة الــعـــربــيـــة األردني 
االنتـخـابات الـتي عـقدهـا مـجلس اجملـمع األحـد ويأتي
انتخاب  البخيت خلفاً للراحل العالمة محمد حمدان.

W öÞUÐ qOAð—√

WOHO
أولى جتـاربـهـا الـغــنـائـيـة. وكـانت
اي قررت اإلجتاه الى الـغناء بعد
سنوات من التفـكير في اتخاذ هذه
اخلـطــوة الـتي ســتـكــون مـفــاجـئـة
جلــمــهــورهـا. وشــاركـت عـامــر في
ـسلسل (وكل وسم الـرمضاني  ا
مـــا نـــفـــتـــرق مع ريـــهـــام حـــجـــاج
ـــســـلـــــسل (كــــوفـــيـــد 25 ) مع و
يــوسف الــشــريف وهــو مــســلــسل
خيال علمي مصري من إنتاج سنة
2021 من إخراج أحمد نادر جالل
تــألــيف إجنـي عالء إنــتــاج تــامــر
مـــــرسـي. من بــــــطـــــولـــــة يـــــوسف
الــشــريف أحــمــد صالح حــســني
أيـــ عــامــر مـــيــرنـــا نــور الــدين
إسالم جـمـال إيـنـاس كـامل رانـدا
الـبـحـيري مـحـمـد مرزبـان وأمـيرة

العايدي.
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صريـة اي عامر مثـلة ا تستـعد ا
لـطرح كـليب أغـنـيتـها اجلـديدة من
اخــراج اخملـرجــة بــتــول عــرفـة في
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ـصـرية  شـيـرين عبـد الـوهاب عـلقت الـفـنانـة ا
ألغنـيتـها ـطربـة اللـبـنانـيـة إليـسا  عـلى غنـاء ا
(مــشـاعــر)ضـمن بــرنـامـج (أغـاني من حــيـاتي)

الــــــذي عـــــرض قـــــبل ايـــــام
وكــتــبت عــلـى صــفــحــتــهـا:
(حــبـيــبـتـي الـيــسـا غــنـائك
ــشـــاعــر بــكـل االحــاســيس
الـصـادقة دي اكـدلي انـك قد
ايه بتـحبي و تـقدري الفن).
وردت إلــيـــســا عــلى اشــادة
زمــيـــلـــتـــهـــا لـــهـــا وكــتـــبت
(وبـــــحـــــبـك إنـــــتي وبـــــحب
مــــشـــــاعــــرك وإحـــــســــاسك
ـــا تــــضـــلك وبــــتـــمــــنى دا

بهالتميز). 
ــرة األولى وهــذه لــيـــست ا
التي تغني فيـها إليسا هذه

{ اسطنبول  –وكاالت - نشرت الـنجمـة التركـية هاندا
أرتـشــيل صــورة جــديــدة عـبــر خــاصـيــة الــســتـوري في
صـفـحـتـهـا اخلـاصـة عـلى مـوقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي
البس صـيــفـيـة بـألــوان فـاحتـة وجـذابـة ظـهـرت فـيــهـا 

ورفعت شعرها بطريقة عفوية.
و كان قد طُرح قبل أيام اإلعالن الدعائي للموسم الثاني
من مسـلسل (أنت أطـرق بابي) لـلنـجمـ التـركيـ كرم
قرر ان يبدأ عرضه بورس وهاندا أرتشيل الذي من ا

قبل. يوم األربعاء  9حزيران ا
و كشفت وسائل إعالم تـركية عن أحـداث اجلزء اجلديد
ر بـفترة  ( سلـسل . اذ ان سركـان (كرم بورسـ من ا
صعـبـة بـسبـب عالجه من مـرض السـرطـان األمـر الذي
يغـيـر شـخصـيـته فـيؤجل الـزواج وال يـرغب بـاالجناب
فـيــنـفــصل عن ايــدا (هـانــدا أرتـشــيل) اال انه بــعـد
سـنـوات عـديـدة يـلـتـقـيـان وحتـدث مـفـاجـأة غـير

متوقعة.

الـروائي الــعـراقي صــدرت له عن مـنــشـورات االحتـاد
العـام لألدباء والكتاب في العراق رواية بعنوان (دخان

رافئ). ا

الـــشـــاعـــر الـــفـــلـــســـطـــيــنـي الـــراحل صـــدرت له عن دار
(العـائـدون لـلـنـشـر والـتّوزيـع- عمّـان) مـخـتـارات شـعـرية
بعـنوان (من عِـنَبِ اخللـيل.. إلى كنـعانـياذا) وتـضم ثالثًا

وثالث قصيدة.

ـلـتـقى العـراقي لـلـثـقـافة ـطـرب الـعـراقي احـيـا أمسـيـة ا ا
ـناسـبـة عيـد االسـتقالل والـفنـون في عـمان الـتي اقـامهـا 

في االردن.

رئيس حتـرير (الزمان) طبعة العراق
صـــدر لـه كـــتـــاب جـــديـــد بـــعـــنـــوان
(حسـ محـمـد هادي الـصـدر منـبر
تـنـويـري نـهـضـوي) عن شـركـة انس

للطباعة
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استاذ الـعلـوم السيـاسيـة والعالقات الـدوليـة اشرف على
االحـتفـاليـة الـتي اقامـتـها سـفارة دولـة فـلسـطـ بالـعراق
ناهضة التطبيع الصهيوني العالن مبادرة (ميثاق بغداد 

- العربي).

هاندا
ارتشيل

األغـــنـيـة فقـد سـبق وعبّـرت عن اعجـابـها بـها
في عـــدة بـــرامج وغــــــنـــتـــهــا عـــدة مـــرات في

السابق.
مثـلة الـسوريـة هيا من جهـة اخرى احـتفلـت ا
مرعشلي بعيد ميالدها الـ24
نـاسبة صوراً لها ونشرت با
على صـفحتـها اخلـاصة على
مـوقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
وتــبــدو فـيــهــا جـالــســة عـلى
كــنــبــة مــزيــنــة بــاألزهــار في
يخت خاص ومـزين بعبارات
(هابي برث دي)وأمامها على
الــطـاولــة قـالب حــلـوى مــعـد
بلون زهري والى جانبه باقة
ورد زهـــــــــــــري. وتــــــــــــــوالـت
ــتـــابـــعــ ـــعـــايــدات مـن ا ا
عـجب وتـمنـوا لهـا عيداً وا

سعيداً.
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ــقـابـل فـرص مــحــتـمــلـة مــشـاكـل بـســيـطــة لــكن في ا
السترجاع حق ومحاسبة مسيء.
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 وضعك الصحي لم يعد يحتمل أي تراجع سارع
فوراً إلى طبيبك.
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 تتجدد العواطف وتشتد الروابط متانة وتستيعد ثقة
الشريك.رقم احلظ.2

—u¦ «

تــقــوم بــخــيـــارات صــائــبــة وحتــصل عـــلى مــبــالغ لم
تتوقعها رقم احلظ 9.
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كن مع الشريك. عراقيل  تقرر تمضية أطول وقت 
هني. تفاقم وضعك ا
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من حـقـك أن تـفــرح وتـزرع الــفــرح في مـحــيــطك.يـوم
السعد الثالثاء.
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جتـــد نـــفـــسـك عـــاجـــزاً عن مـــواجـــهــــة عـــراقـــيل في
. العمل.يوم السعد االثن
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ـعـامــلـتك الـشـريك فـهـو يـتــحـمل مـنك الـكـثـيـر انـتـبه 
رقم احلظ.7 ويسكت
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ــهــمــة الــتــمـــادي في اهــمـــال مالحــقــة الـــقــضــايـــا ا
يضرك.يوم السعد االربعاء.
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 مـنـاخ إيجـابي لـتـطـوير قـدراتك الـعـمـليـة اسـتـفد من
ستطاع. هذا األمر قدر ا
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 لن جتد نفسك إال مطاوعاً آلراء الشريك وهي دائماً
في مصلحتك .
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ـدى ال تـدع الـفـرص تــفـوتك ألنـهـا قـد ال تـتـكـرر في ا
نظور. ا

 u(«
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اكـــتب مــــرادف ومـــعـــاني الـــكـــلـــمـــات
شـتركة فـيما بـينهـا بحيث الـرباعـية وا
تـــســيـــر وفق اجتـــاه الــســـهم. واجــمع
طلوبة : حروف الدوائـر وأقرأ الكلمة ا
(مـــطـــرب مـــغـــربـي من مـــقـــطـــعـــ 8

حروف):
1- من اسماء السيف

2- أفضى الى
3- ترغم

4- ميناء بحري
5- أسدل الستار

6- انبعاث من السيارة
7- أليف
8- منصب

عمان
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كتبت حتت صورة : (عمـان قبل قليل حيث اجلـو رائق والنسيم عليل)
ـتــنـمـرون والـشــبـيـهــات بـالـقـطط ! وعـيـنـك مـاتـشـوف اال الــنـور هب ا
السيامـية وقد دونت احداهن وهي العـائشة االن في اسطنـبول بالقول
: صـحـيـح ان اجلـو هـنـا مـثـالي لـكن قـلـبي اليـعـطـيـني لـكي  اكـتب اي

مفردة في هجاء الطقس العراقي .
قـالوا سـماء صـافيـة .. والنـسمـات غافـية ..تـهب  مثل الـعافـية ..فـقلت

هذا وطني.
ثالي ضحـكنـا مرة عبـد الرزاق عـبد الواحـد وانا اسـأله عن الطـقس ا
فـــقـــال (هــو االنـــقالب ـــغـــنـــاة  الـــذي كـــتب عـــنه هـــذه الـــقـــصــيـــدة ا
ـكن الـربـيـعي).تـذكـرت مــادرسـنـاه في اجلـغـرافـيـة الـطــبـيـعـيـة حـيث 
الـتــعـريف الــذي نـنـال فــيه درجـة كــامـلـة  حــيث كـنــا نـحـفـظ  مـايـلي :
يتـساوى اللـيل والنهـار تمامـا يوم االعـتدال الربـيعي وكذلك يـعلن هذا
الــيـوم بــدء فــصل الــربــيع في الــنـصـف الـشــمــالي واســتـهـالل فـصل

اخلريف في النصف اجلنوبي.
في عمان كلمني صاحبي في احلـادي والعشرين من هذا الشهر ايار
حتـديــدا : انــتـظــرني اجلــو بــارد اليـطــاق ســوف انـزل بــعــد ان الـبس
البـلـوز حتت السـترة  وانت عـليك ان تـفعل مـثلي اذا مـا اردت التـنزه
في شـــــــــارع اجلــارديـنــز بـعـمــان حـــــيـث يـسـكـن هـو في الــعـمـارة

قابلة لي! ا
 هل نـخـون شـمس الـوطـن لو نـحـن لـذنـا بـظالل  شـجـرة اجلـاكـاراندا
ذات الزهور البنفسجية  والتي هي مهجنة اصال عن اشجار التينية ?
  حـققـت قصـيـدة القـاهـا (خضـيـر هادي) في (أطـراف احلـديث) وهو
ـشاهدة بـعدان رحل  حيث االبـدية: يا دامع العـين نـسبا عـالية في ا
يـاهوا لـيش غـيـري يـشـمك واني اغـار هـوا بـغـداد بـالـله انـطـيـني شـمه
ادري بي شــكــثــر حـار                       بـغــداد دفــيــلي ضــلــوعي

ته تصفه من الغبار. ياهوا بغداد 
والنـنـا جبـلـنا عـلى تـفـضيل شـمس بالدنـا عـلى جمـيع شـموس الـدنـيا
اجمع في وقفة جبلـنا عليها في رفعـة العلم صبح كل خميس مدرسي
 فــأن ذكــر اي شــمس اخــرى في بـالد الــغــرب او الــشــرقــ االدنى

واالقصى خيانة التغتفر. 
وكـمــا رددت فـرقـة االنـشـاد : مـاهـو مـنه يـا شـعـبـنـا وال له مـسـكن ويه
ــا يـصــون رغــيـفــنه لــبـيه اهــلـنــا  وال حالل عــلــيه مي دجــلـة وفــرات
اللي يرضه بـذله ويعيش بهوان وال له ب زالمـنه جلمة ومـكان احلياة
تـرابنه يـتبـرا منه وإحـنه هم نـتبـرا منه يـشد حـزامه وي شدة حـزمنه
الـف هـنـيـاله .. الف مـره بــكل عـمـرنـا ـوت إحـنه مـره نـعــيش .. مـره 

هنياله اللي يستشهد بحبك يا وطنه.
والن كوبـري الزبـير يـشهـد اعلى نـسبـة لالنـتحـار فقد
عمـدت السـلطـات في البـصرة الى إتـخاذ اجراءات
صـارمة لـلحـد من هـذه الظـاهـرة  في حال تـعطل
ــيـاه الـتي وظــائف الـشـرطــة الـنـهــريـة عـقب شح ا
جـعــلت الــنـهــر الــذي كـان ثــرثــارا يـســعل ســعـال

مصاب ادرك الوهنا .!
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الـباحث الـعـراقي ضـيـفتـه امس االثنـ  نـقـابـة الفـنـانـي
الـعــراقـيــ مع الـبــاحث بــشـار عــلـيــوي في حـفل تــوقـيع
ـسـرح كـتـابـهــمـا(الـنــاقـد حـسن عـطــيـة واسـهـامــاته في ا
العراقـي) والذي اقيم في بغداد بـالتعاون مع كلـية الفنون

اجلميلة جامعة بابل .

بـكـ (أ ف ب) - غـضب مـحـبـو مـسـلـسل
فـرينـدز الـشهـيـر في الصـ بـعد اقـتـطاع
ـشاهد التي يـظهر فيـها النجوم الرقابة ا
الــضــيـوف لــيـدي غــاغــا وجـاســ بـيــبـر
وفـرقـة بي تي إس الــكـوريـة من حـلـقـة لم
الـشمـل التي طـال انـتـظـارها.عـنـدمـا بثت
ــسـلــسل األشـهـر احلــلـقـة اخلــاصـة من ا
خالل الـتــسـعـيـنـات عــلى ثالث مـنـصـات
فــيـديـو صــيـنـيــة  اقـتـطــاع مـشـاركـات
ـــشــاهــيــر الــذين تـــســبــبــوا في غــضب ا
احلـــــزب الـــــشــــــيـــــوعـي احلـــــاكم مـن كل
الـنـسخ.ومُـنـعت غـاغـا من الـقـيـام بـجـولة
مـوسيـقـيـة في الـصـ عام 2016 بـعـدما
ـنـفي الـتــقت الـزعـيم الــروحي لـلـتــيـبت ا
الـــداالي المــــا الــــذي تــــعـــتــــبـــره بــــكـــ

انفصاليا.

و حـظر بـيـبـر منـذ الـعام 2014 عنـدما
نـــشــــر صــــورة لـــنــــفـــسـه عـــنــــد ضـــريح
ثير للجدل في طوكيو الذي ياسوكوني ا
يـكــرم ضـحـايــا احلـرب وبـيـنــهم مـدانـون
بارتـكاب فـظائع.وأثارت فـرقة بي تي إس
الـكـوريـة اجلــنـوبـيـة غـضـبـا خالل حـفـلـة
ـــقـــاتـــلــ ـــاضي بـــعـــدم ذكــر ا الــعـــام ا
الــصــيــنــيـ الــذين لــقــوا حــتـفــهم خالل
احلرب الكـورية عندمـا حتدثت عن تاريخ
ـنـطـقـة .كمـا أشـار مـسـتـخـدمو األلم في ا
االنترنت الصينيون أيضا إلى أن النسخ
احمللـية من حلـقة (فـريندز: ذي ريـونيون)
اضي في جـميع التي أطـلقت اخلـمـيس ا
أنــحــاء الــعــالم عــلى إتش بي أو مــاكس
مُــحي مــنـهــا كل مــا يـشــيـر إلـى مـجــتـمع

. ثلي ا

ولم ترغب خـدمات البـث الصيـنيـة إيكيي
ويــوكـو وتــنـســنت فـيــديـو في الــتـعــلـيق
لــــــوكـــــالــــــة فــــــرانس بــــــرس عن ســــــبب
سلـسل الكومـيدي الذي الرقابـة.يحـظى ا
يــدور حــول ســتــة من ســكــان نــيــويــورك
تابعـة كبيرة بـ جيل األلفيـة الصيني
ــــــدارس وحــــــتـى أنـه مـــــــوصى بـه فـي ا
كـوسـيـلـة لـتـعـلم الـلـغـة اإلنـكـلـيـزيـة.وجلأ
ـسـلسـل الغـاضـبـون إلى وسائل مـحبـو ا
الــتــواصل االجـــتــمــاعـي لــلــتــعـــبــيــر عن

إحباطهم إزاء الرقابة.
ـشاهدة وكتب أحـدهم (انتـظرت أسـابيع 
فريـنـدز ريونـيـون ألجد أن الـنـسخـة التي

بثت في الص كانت مشوهة بالكامل).
وســأل آخـــر (لم ال تــســمح الــرقــابــة لــنــا

سلسل كوميدي?). باالستمتاع 
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عنـد محـاورتـنا ألي مـبدع يـدور احلوار
في إطـــار عــمـــله اإلبــداعي أال إنـــنــا في
ســلـــســـلـــة من احلـــوارات مع فـــنـــانــ

ابـتـعـدنـا عـن الـفن مـقـتـربـ من الـوجه
واليوم ضيفنا الفنان حس اآلخر لهم 

علي صالح عبر هذا احلوار:
{ هل لديك موهبة مخبأة بعيدا عن الفن? 

- نعم  اهوى اخلياطة.
{ ماهو إلشئ الدي تتفاءل به دائماً? 

- اشعر بالتفاؤل اثناء العمل.
{ كلمة اوعبارة تزعجك? 

- تزعجني كلمة ذم بحق اآلخرين.
{ متى تدرف دمعة?

- عـنـدمـا أرى طـفل يـبـكي ويـحـتـاج إلى
مساعدة واعجزعن تنفيذها.
{ ابرز صفه في شخصيتك? 

- انها الطيبة.
{ حلم حققته?

سرح اجلوال. - إنشاء ا
{ تاريخ تنساه?

- انه يوم والدة ابنتي.
{ ماذا علمتك احلياة?

- عــلـمــتـني احلــيــاة ان الاسـتــعـجل في
اتخاذ القرارات.

{ ما هو آخر كتاب قراته? 
- روايــة (هــنــاك في فج  الــريـح) لــعــبـد

الرحمن مجيد الربيعي.
{ أول بلد زرته? ومكان حتن لزيارته?

انه االردن واحـن لــــــــزيــــــــارة تــــــــونس
اخلضراء.

{ اول شئ تقوم به صباحا? 
أتمشى نصف ساعة - في اول الصباح 

نــــــــــــدمـت ألنـي
اضعت فرصة
اكــــــــمـــــــــالي
لـــدراســـتي

العليا.

اء الساخن. واشرب لتر من ا
ن? { اول هدية تلقيها في حياتك 
- كانت هدية من والدي رحمه الله

ن تقول شكرا ?   }
- اقول شكرا لعائلتي وأصدقائي الذين

سرح اجلوال يعملون معي في ا
ن تعتذر?  { و

- اعتذر من كل مـن اسأت له بقـصد ابو
بدون قصد.

{  كلمه تقولها لنفسك بعد أي فشل?
- اقول (يجب أن تستمر).

{ هل أنت قلق دائما? 
- نـــعـم  في الــــســــنــــوات األخــــيـــرة ..
خصوصا في زمن الكـورونا  كفاكم الله

شرها .
{ هل أنت إنسان عاطفي?
- نعم ..انا عاطفي جدا.

{ هل هناك شخصية تأثرت بها? 
تأثرت كثيرا بوالدي رحمه الله.

اذا تشعر ادا جتاهلك االخرين?   }
- اشعر بحزن كبير.

{ هـل لـــديك الــــقـــدرة عـــلـى حل مـــشــــاكـــلك
بنفسك?

احل مشاكلي بنفسي. - بالتاكيد 
{ ما هو إلشئ الدي ندمت عليه? 
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شـهــر أيـار/مـايـو قـطـعت الـشـابـة
الـبـالـغة 32 عـامـا طـريـقـا تـخـلـلته
ثـماني محـطات في حي هاكني في

شمال شرق لندن. 
وقــالت عن قـيــادة الـشـاحــنـة الـتي
تـــبــلغ ســرعـــتــهــا الـــقــصــوى 48 
كـيلومترا في الساعة (األمر بسيط
جـدا: إنه يـشـبه إلى حـد ما الـقـيام

بجولة في عربات الكارتينغ).
كن أن قود  لـكنهـا اعترفت بـأن ا
(يـصـبح مـتـخـبـطـا بـعض الـشيء)
فـي إحدى احملطـات اشتـرى ثالثة
زبـائن مـانـغـا مـجـفـفـة ومـعـكـرونـة

وزبيبا وشامبو. 
ـتـجول لـتـقد ـتجـر ا  إنـشـاء ا
تــــســـــوق خــــال من الــــتـــــغــــلــــيف
ــــــنــــــازل الــــــبـالســــــتــــــيك ”إلـى ا

ـتــزايـد واالســتــفـادة من الــطــلب ا
عـلى خـدمـة الـتوصـيل أثـنـاء فـترة

العمل عن بعد.
وقــالت شــون (شــعـرت بــأن هــنـاك
حــاجـة إلى تـسـهــيل األمـر وجـعـله

متاحا ومرئيا بشكل أكبر).
ومـع ذلك لـم تــــكن مـــــتــــأكــــدة في
الــبـــدايــة من أن فــكــرتـــهــا قــابــلــة

للتطبيق. 
ــشـروع فــيـمـا وروت (بــدأت هـذا ا
كــنت أشــعــر بــقــلــيل مـن اجلــنـون

خالل اإلجازة القصرية.)
أثــنــاء فـتــرة اإلغالق كــانت شـون
فـي إجـازة مـدعـومــة من احلـكـومـة
ــبــيــعـات في من وظــيــفــتـهــا في ا

شركة تنتج توابل مستدامة.
وقــررت شـراء الـشـاحـنـة بـاألمـوال
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اســتـلـهـمــهـا مـنه وهــو طـبـعـاً في
غرين بوينت.

في غـضـون دقـائق قـليـلـة ال يـلبث
أن يــظـهـر نــحـو عـشــرة أشـخـاص
يـبدأون البـحث في كل مكان خلف
حـائـط وحتت درج طـوار وسوى
ذلـك عن هـذه الـلــوحـة الـتـي يـبـلغ
مــقـاسـهـا 3,8 × 5 ســنـتـيــمـتـرات.
ويـكــون الـفـنـان مـوجـوداً أحـيـانـاً
وفـي مرات أخرى ال يكون. وعندما
يُــســأل يـــكــتــفي بــإعــطــاء بــعض
ؤشرات لـ”الصيادين ”الباحث ا
عـن الـكـنــز الـفــني يـزودهـم إيـاهـا
بــواســطــة رســائل مــبــاشــرة عــلى
الـشبكة االجتمـاعية. وشدد ستيف
على أن هذه اللوحات ليست للبيع

وتييرا ديل فويـغو لوكالة فرانس
بــرس (الــقــنــادس مــثــلــنــا نــحن
الـبـشـر يــطـلق عـلـيـهــا مـهـنـدسـة
الـنـظـام الـبـيـئي مـا يـعـني أنه من
أجل أن تــعــيش في بــيــئـة يــجب
عـلـيـهـا تــعـديـلـهـا لـتــكـيـيـفـهـا مع
الظروف التي حتتاج إليها للبقاء

على قيد احلياة).
وفي منطـقة باتـاغونـيا الشـاسعة
ــئــة من اجملـاري أكـثــر من 90 بـا
ــائــيـــة في جــزيــرة تـــيــيــرا ديل ا
فـويـغـو عـلى اجلـانب الـتـشـيـلي
تسكنـها القـنادس التي لهـا تأثير
مـهم جـدا عـلى األنـظـمـة الـبـيـئـيـة

سؤول. وفق ا
ولألسـف ال تــــتـــــجــــدد غـــــابــــات

باتاغـونيـا بالـسرعة نـفسـها التي
تــتــجــدد بــهـــا غــابــات الــســهــول

الكبرى في شمال كندا.
جـرد أن يـنقـضّ القـنـدس هذه و
الــغــابــات فــإن الــكــربــون (الــذي
التقطته األشـجار على مدار مئات
السنـ يطـلق في الغالف اجلوي
عـنـدمـا تـمـوت) كـمـا قـال فـيـلـيـبي
ـولة غـويـرا الـذي يـقـود دراسـة 
ــيــة” من “مــرفق الـــبــيــئــة الـــعــا
حملـــاولــــة حتـــســــ إدارة أعـــداد
قنادس باتـاغونيـا والوقايـة منها

والسيطرة عليها.
وبالتالي فإن الغابات واألراضي
اخلثية في متنـزه كاروكينكا (هي
أحواض تخـزن كمـيات كـبيرة من
الكربـون وغازات الدفـيئة األخرى
يثان) كما أضاف الباحث.  مثل ا
وخالل ســبــعــة عــقــود من وجــود
ــنـطــقـة بـلغ الـقـنــادس في هـذه ا
األثـري االجـتــمـاعي-االقــتـصـادي
لـهـذه الـقوارض 73 مـلـيون دوالر
بـحــسب الــتــقـديــرات الــرسـمــيـة.
وصيد القنادس مسموح به لكنه
غير كافٍ لـتنظيم أعـدادها ويركز
اجلــدل بــشـــكل أكــبـــر عــلى طــرق
احلــد من انــتـشــارهــا إذ يــعــتــبـر
احتــــــاد الـــــدفــــــاع عـن حــــــقـــــوق
احليوانات في بـونتا أريناس في
ائية هي صائـد ا باتاغونـيا أن ا

طريقة (وحشية).
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ولـن تـــكـــون أبـــداً. “كـل أســـبـــوع
يـــرسل لي الــنــاس رســـالــة تــفــيــد
بـــأنــهم يـــريــدون طـــلب واحــدة أو
. شـراء واحـدة .”وأضـاف “ال أبـداً
ــكن شــراء هــذه الــلــوحـات أو ال 
طـلـبـهـا فعـلى الـراغب أن يـجـدها.
إنـها مـثل اجلوائز الـصغـيرة التي
يـفـخـر بـهـا الـناس .”يـريـد سـتيف
واســتــرفــال أن يُـظــهــر حــيّه الـذي
يـشهد حتوالت وأن يلتقي جيرانه
ويـستمتع وبالطبع أن يجعل فنه
زيد مـعروفاً. يرسم الفـنان أيضاً ا
ـألوف مـن اللـوحـات مـن احلجـم ا
تــمــثّـل دائــمــاً مــشــاهــد من احلي
ــا بـ 2000 و3000 يــبــيــعـهــا 

دوالر.

{ ميامي- برشلونة - (أ ف ب) –
مـن أجل حـــضـــور حـــفـــلـــة فـــرقــة
(تـيـنـيـدج بـاتـلـروكـيت) ألمـيـركـيـة
قررة في 26 حزيران/يونيو في ا
ســانت بــطـرســبـرغ فـي فـلــوريـدا
يـــتــوجـب عــلى الـــراغــبـــ الــذين
تــلـقــوا لـقــاحـا مــضـادا لــفـيـروس
كورونـا دفع 18 دوالرا أمـا لـغـير
احملـصــنـ فـسـتـكــلف الـبـطـاقـة…

999,00 دوالرا.
وحـــــددت شـــــركــــــة (لـــــيـــــدفـــــوت
بروموشـنز) الـتي تهتم بـالترويج
للحدث سعر البطاقة بـ18 دوالرا
لــــكن فــــقـط لألشـــــخــــاص الــــذين
يــبـرزون بـطــاقـة تــفـيـد بــتـلــقـيـهم
الـــلـــقـــاح عــنـــد مـــدخـل احلـــفـــلــة

وسيقية. ا
وكتـبت عـلى مـوقعـها اإللـكـتروني
(نحن ال نقـول لكم ما يـجب القيام
به لـــقــد اتــخــذنــا قــرارا جتــاريــا

وسندع السوق يقرر).
وأوضـحت (إذا أتى شــخص غـيـر
مـلقّح فـسـيـخيف عـددا كـبـيرا من
احلـاضــرين وبـالـتـالـي سـيـتـعـ

عليه دفع الفرق).
وقـال بـول ولـيـامس الـرجل الـذي
يــقف وراء الــفـكــرة من (لــيــدفـوت
بـرومـوشـنـز) لــقـنـاة (كـيه إيه كـيه
إي) احمللية (أردت أيضا أن يكون
(احلـــــدث) حــــافــــزا لألشــــخــــاص
ــــتـــردديـن في احلـــصــــول عـــلى ا

اللقاح).
وتــابع (أردت من الــشــبــاب الـذين
يـريـدون الـذهـاب إلى احلـفالت أن
يتحركـوا ويذهبوا لـلحصول على

اللقاح).
واعـتــبـارا من 19 نـيــسـان/أبـريل
أصبح بإمكان جـميع البالغ في

ـتــحـدة تـلـقي الـلـقـاح. الـواليـات ا
راهق كن اآلن أيضا تلقيح ا و

بدءا من سن 12 عاما.
وتـــلــقـى أكــثـــر من 166 مـــلـــيــون
شخص أو مـا يـزيد قـليال عن 50
ـــئـــة مـن ســـكـــان الـــواليـــات فـي ا
تـحـدة جرعـة واحـدة على األقل ا
ئة من اللقاح فـيما تلقى 40 في ا

. اجلرعت
وقـــد أجــريت أحــداث جتـــريــبــيــة
ــــاثــــلــــة في أمــــاكن أخــــرى في

مــجــلــة (ذي النــســيت إنــفــكــشس
ديزيزز) البـريطانيـة هي النسخة
الــتي نــشــرهـا وراجــعــهـا عــلــمـاء
مستقلون آخرون من هذه النتائج

األولى.
وقـــال الــدكـــتـــور جــوزيب مـــاريــا
يـيـبـري من مــسـتـشـفى جـيـرمـانـز
تريـاس إي بـوجـول دي بـادالوني
(تــوفـر دراســتــنـا بــيــانـات أولــيـة
وسيقية التي تظهر أن األحداث ا
ـكن أن تـقــام في أمـاكن مــغـلــقـة 

وحـــضــــر نـــحـــو 500 مـــتــــفـــرج
واضع كمامات حفلة موسيقية
دون تـــبـــاعــد جـــســـدي في قـــاعــة
ـديـنــة اإلسـبـانـيـة لـلـحــفالت في ا
ولم تـــرصــد أي حــالــة إيــجــابــيــة
بـفـيـروس كـورونـا بـ اخـتـبارات
كــوفـــيــد- 19الــتـي أجــريت بـــعــد
ثـــمـــانـــيـــة أيـــام عــــلى مـــا أعـــلن
الــبـــاحـــثـــون في مـــطـــلع كـــانــون

الثاني/يناير.
وهــذه الــدراســة الـتـي نـشــرت في

أوروبـــا مــــنـــهـــا فـي إســـبــــانـــيـــا
وبـريـطـانــيـا ولم تـظـهـر أي زيـادة
في خطر انتقال العدوى.  يصعب
طـمئنة للحفلة استقراء النتائج ا
التجـريبيـة األوروبية األولى التي
أقـيــمت في بـرشــلـونــة في كـانـون
األول/ديـــســمـــبــر مـن أجل إعــادة
فـتح هذا الـقـطـاع الثـقـافي بـسبب
“الشروط الـصارمة ”التي أقيمت
في ظلـها وفق ما حـذر البـاحثون

في دراسة نشرت اجلمعة.

تـنــظم دون ارتـفـاع خـطــر انـتـقـال
الــفــيــروس عــنــد اتــخــاذ تــدابــيـر
وقائـية لكـنها ال تـعني بـالضرورة

أن كل التجمعات الكبيرة آمنة).
ودعـا إلى حتــلـيل االسـتــنـتـاجـات
استـنادا إلـى الوضع الـوبائي في
إســبـانــيــا في ذلك الــوقت والـذي
كـــان خاللـه مـــســـتــــوى انـــتـــقـــال

الفايروس منخفضا نسبيا.
وأكــد الــبــاحـثــون أيــضــا أن هـذه
احلـــفــلــة أقـــيــمـت في ظل شــروط
صــارمـــة يــصــعب فــرضــهــا عــنــد
ـوسيـقى احلية استـئناف قـطاع ا
إذ قد تمثل (كلفة باهظة) بالنسبة
ـنـظمـ فـيـمـا إجراء إلى بـعض ا
اخــتــبــارات آلالف األشـخــاص في
بـــضـع ســـاعــات يـــشـــكـل حتـــديــا

لوجستيا.
ونـــظم الــفـــريق نـــفــسه احـــتــفــاال
اختبـاريا آخر في 27 آذار/مارس
علـى نطـاق أوسع حـضره خـمـسة
آالف مـتــفــرج وخـلص إلى أن اي
انتقال للـعدوى لم يحصل لكن لم
يـتم إجـراء اختـبـارات كـوفـيد-19

بشكل منهجي للمشارك بعده.
اثلة وأجرت دول أخرى جتارب 
بـــهــدف اخــتــبــار خـــطــر انــتــقــال
الـعــدوى خالل حـفــلـة مـوســيـقـيـة
منظمة في ظل تدابير صارمة من
بــــيـــنــــهـــا هــــولـــنــــدا في بــــدايـــة
آذار/مارس ( 1300شخص) وفي
ـتـحدة في 2 أيار/مـايو مـلـكة ا ا

(5000 شخص بدون كمامات).
وسيجـرى االختـبار األول من هذا
الـنــوع الـســبت في فـرنــسـا حـيث
خـــضع خــــمـــســـة آالف مــــتـــفـــرج
مــســبــقـة لــفــحــوص (بي سي آر) 

وسيكون عليهم وضع كمامات.
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الـتي ادخرتـها أثـناء اإلغـالق رغبة
مــنــهــا في تــقـد جتــربــة تــسـوق

مجتمعية.
وأطــــلــــقـت خــــدمــــة الــــتــــوصــــيل
بـــالـــشـــاحـــنـــة في آب/أغـــســـطس
ـــكن الـــزبـــائن حـــجــز ـــاضي و ا
مــوعــد عـبــر اإلنــتـرنـت لـلــتــبــضع

منها. 
ــركــبــات الــكــهــربــائــيــة وكــانت ا
ــعـروفـة عــمـومـا بــاسم مـوزعـات ا
احلـليب تستخدم بشكل شائع من
بـائعي وبائـعات احللـيب لتوصيل
زجــاجـات سـعـتـهــا نـصف لـتـر من
احلـــلـــيـب الـــطـــازج إلى عـــتـــبـــات
ـنازل. وقـد أعادهـا أشخاص إلى ا
اخلـدمة وتقـول شون إن شاحـنتها

اضي. تثير حنينا إلى ا
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كلـما تنـشأ أزمـة سياسـية وخالفـات ب اقطـاب ومراكز
قــوى في الـعـراق تـعـقـبـهــا وسـاطـات وتـدخالت مـحـلـيـة
بدأ الـسياسي مسار وإقليميـة للتهدئـة. وهذا من حيث ا
صحيح.  لكن ال أحد يتوقف عند أسباب نشوء االزمات
وكـيــفـيـة إيــجـاد احلـلــول الـنـهــائـيــة لـهـا. لــذلك ال تـوجـد
ضــمـانـات اكــيـدة في عـدم تــكـرار االزمـة وبـصــيغ أكـثـر
خـطــورة. ان الـذي يــجـعل خــاصـيــة االزمـات مــسـتــمـرة
ومــتــكــررة هــو عــدم مــواجــهــة اســتــحـقــاقــات كـل أزمـة
واالسـتــنـاد في حـلـهـا عـلى مـعـايـيـر خـارج األسـاسـيـات

الثابتة للدولة. 
في األيام القليلة األخيرة كشفت االحداث عن انّ  أكبر
االزمـات الـكـامـنـة والـظاهـرة في آن واحـد هي تـلك الـتي
حتدث ب طرفي احلـكومة وبعض الـفصائل في احلشد
الشـعبي. وفـي معـاينـة سريعـة نلـحظ انهـا ليـست االزمة
ـؤقت األولى وسـبـقــتـهـا أزمـات أخـرى جـرى الـتـوافق ا
عـلى حـلهـا كـمـا انهـا لن تـكـون االزمة األخـيـرة بـحسب
مـعـطـيـات الـوضع الـعـام في الـبـلـد. ودائـمـا هـنـاك حـلـقة
مـفـقودة فـي اية قـراءة لـلـحدث يـجـري تـأويل توصـيـفـها

بحسب مصالح أي طرف. 
سافة الواقعة ب الدولة العراقيون يريدون أن يعرفـوا ا
واحلشـد كمـا يريـدون ان يفـهمـوا معـنى ان احلشـد هو
ـسلحة هيئـة رسميـة حتت سلطـة القائـد العام لـلقوات ا
وهل ان الـعالقـة عـلى صـلـة بـبـنـد الـرواتب والـتـمـوين أم
انهـا عالقة كامـلة كمـا حال اية مـؤسسة في الـدولة ح
ـسـلـحة? وإذا تـتـصل بـرئـيس احلـكـومـة وقائـد الـقـوات ا
ـسـألـة كـمـا يـجــري تـوصـيـفـهـا في انَّ كل شيء كـانـت ا
ؤسساتية احلكومية فلِمَ هذه الضجة?  رسمي وداخل ا
إن من حق الشعب الذي قد يكون واقعا من دون ارادته
بـــ فــــكي الــــرحى ان يـــفــــهم مـــا ذا يــــجـــري وهل ان
الــقـرارات الــتي قـادت الى اعــتـقــال قـيــادي في احلـشـد
صـحـيـحـة ام انـها تـلـفـيق ألغـراض سـياسـيـة كـمـا يـقول
ـذنب ومن علـيه االعتذار وهل الطـرف اآلخر? ومن هو ا
يــكـفي االعـتـذار ومــاهي طـبـيـعـتـه في حـال حتـمل طـرف
ــســؤولــيـــة? وهل كــانت أزمـــة ســيــاســيــة أم إجــراءات ا

قانونية? 
ترك األمـور عـلى عواهـنهـا يؤكـد حقـيقـة ان كل ما تـقوله

جميع األطراف ليس حقيقة!
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دتْ عالقـتي مع الـوشق وأصـبح يـدعـوني لـلـتـجـوال معـه في أزقة بـعـد تـلك اجلـلـسة تـوطـَّ
الـپـتاوين واحلـيـدر خانه بـحـثاً عن خـمـرة رخيـصـة أو نذهب سـوية إِلـى موائـد األدباء في
ثـقفـ مـتبـاهيـاً باكـتشـافه لشـاعر ـقهـى التي يـرتادهـا معـظم ا احلـانات وأحـيانـا نزور ا
جديد كـنتُ حينها بـأقصى درجات النشوة واالطـمئنان فهذا الـوشق يحبُّهُ اجلميع حتى
الطفته; ألنَّ هجـاء الوشق إذا ما قرَّرَ ذلك الذي يـضمر له الكـراهية يجد نـفسه مضطـراً 
. ذات لـيـلـة كنت أجـلس بـرفـقته فـي حديـقـة نادي يـكـون حارقـاً خـارقـاً يشلُّ األخـر تـمـاماً
ـنـادي األدبـاء بـيـنـمـا كـان اجلـمـيع مـشـدودين لـسـمـاع أرقـام لـعـبة  »الـدمـبـلـة  ?»كـان ا

ا بدأ يكرر بصوته احلاد الرقم واحد: باألرقام قاصَّاً اشتعل رأسه بالشيب و
- واحد; واحد..

 فمـا كان من الوشق الذي وصل التـذمر في سالل قلبه األبيض حـد االختناق أنْ يصرخ
مع الصمت البليد في فضاء احلديقة:

? - نعرف أنهُ واحد; ولكن متى نرى الذي يشطرهُ إِلى نصف
ا أدرك أدباء السلطة أنهم وقعوا في تعـالت الضحكات في أرجاء احلديقة من اجلميع و
ا دعـا أحـدهم أنْ يحـذر الوشق حرج كـبيـر حيث تـورطـوا بإطالق ضـحكـاتـهم أيضـا 
بـشـدَّة حتى يـكفَّ عن الـتـعـليق وإالّ يـكـون مـصيـره رصـيف الـشـارع. لم يلـتـفت صـاحبي

لتهديد ذلك األديب الذي يشبه بقره سمينة وهمس في أذني قائالً:
شفَّرة سيهضمها هؤالء بهذه السرعة. - لم أتوقَّع أنَّ رسالتي ا

 ثمَّ أطلق ضـحكة نصـر معزَّزة برشـفة خمر من كأسه األشـيب. هذه هي إشارات الوشق
انـة يدويـة انفـجرت الـقاتـلـة فالـتوريـة واضـحة في طـرفته الـتي دحـرجهـا برشـاقـة مثل رمـَّ
رعبـة للبالد في ذلك الوقت من بشـظاياها علـى احلاضرين وكان يـقصد رأس السلـطة ا
سوى هذا الوشق يجرؤ على قول ذلك التهكم بظرف عصيب كان رفاق الزيتوني يعدمون

حتى شهقة الهواء إذا ما عرفوا أنها ال توائم أنفاسهم وأفكارهم.
صـار الـوشق يـتـرقب قدومـي من جبـهـة احلـرب حـتى امـضي األيام الـسـبـعـة من اإلجازة
برفقـته وكنت اشعر معه كما لو أنـنا من عالم آخر وهبطنـا سهوا على هذه األرض بينما
عرفة سر غيابي في دينة  أمست أمي في حـيرة من أمرها وراحت تسأل أصحابي في ا
ـعقـول أنْ يتـرك ولدهـا البيـت ويقضـي أيام إجـازته في فنـادق ملـيئة بغـداد; إذ ليس من ا
; وهي ال تـعـلم أنَّ صداقـة نبـيلـة بـدأت تنـمو بـيني بـالقـمل ثمَّ يـلتـحق إِلى اجلبـهـة مخـموراً
وبـ كــائن مـتــفـرد يـدعـى الـوشق والــذي يـتـمــتع بـذكــاء المع قـلــمـا اجـد لـه شـبـيــهـا بـ
األصـدقـاء لذا لـيس عـجـبا أنْ يـرانـا الـبعض ال نـتـحـاور مع بعـضـنـا لكن يـفـهم كالنـا ما
نـبتـغـيه في جـلسـات عـاصفـة هـذا هو الـوشق الـقادم من مـديـنة الـنـار األزليـة إِلى بـغداد
منتـصف الستـينيـات متـسلحـاً بلغـة إجنلـيزيه صافـية اكتـسبـها من اختالطه لـسنوات مع
ـدينـته; وقد أسس مع أدبـاء آخرين جـماعة عمـال شركة أجـنبـية جـاءت تنقب عـن النفط 
كركـوك واصبحوا المـع ال يشقُّ لـهم غبار خالل فـترة وجيـزة ولعل جمـاعة كركوك من
ـعـاصر شـهرة وإنـتـاجا وتـأثيـرا وقد اكـثـر اجلمـاعات األدبـية الـتي ظـهرت في الـعراق ا
ثـلي احلركة الثـقافية الـعراقية شـعراً ونقداً وقـصة وفنَّاً ضمَّتْ هذه اجلـماعة نخـبة من 
تشكـيلياً وترجمةً ومقالةً. ويكاد مؤرخو هـذه اجلماعة ومنهم من عمل معها يتفقون على
شترك األعظم ؤسس األوائل لهذه اجلـماعة هو الوشق وكان الـقاسم ا إِنَّ احد اآلبـاء ا
ـثقـفـ حتت مظـلَّة أدبـيـة واحدة هـو روحهـم التـجديـديـة وتبـرمهم من الـذي جـمع هؤالء ا
األوضـاع الـعـامـة التـي كانـت تسـود الـبالد آنـذاك ونـزوعـهم إِلى الـتـمـرد ومـعـاناتـهم من
اإلحبـاط وإصرارهم على السـياحة في ارض الله الواسـعة وفوق هذا وذاك فـان معظمهم
كان من مديـنة الـنار األزليـة وكانـوا جميـعا باسـتثـناء اثنـ منـهم يجيـدون اإلجنلـيزية ثمَّ
انفرطـت هذه العصـبة بعـد سنوات حـتى مات في منـفاه شاعـر الضوء وآخـر لفظ أنفاسه
تـلك شروى نقيـر وهاجر إِلى منـفاه السويدي األخيـرة في مدينة الـذهب األسود وهو ال 
ـعـمـر األب يـوسف سـعـيـد بـيـنـمـا تـألـق صـاحب الـشـجـرة الـشـرقـيـة بـتـدويـنه شـاعـرهـم ا
اإلبداعي وظلَّ احـدهم يعيش عـلى أطيـافهم ويكـتب نصـوصا تكـاد ال تسمع وال تـرى بعد
ــا وصل الـوشـق إِلى بـغــداد أثــار انـتــبــاه الـوسط األدبي أنْ داهـمه مــرض الــسـكــرّي و
ي بـأفكـاره الـنـيـرة وثـقـافـته الـرصـينـة الـتي اقـتـرنت بـقـراءات مـكـثـفـة لـروائع األدب الـعا
ونشـرت مـجـلـة الـعـامـلـون في الـنـفط بـواكـير قـصـائـده الـنـثـريـة ثمَّ نـشـرت مـجـلة األقالم
همة لكـتاب سلفادور دالـي وترجم ببراعة قـصائد للشـاعر البريطـاني تيد هيوز ترجمـته ا
عالوة لنـشر قصـائده في هذه اجملـلة أو تـلك اجلريدة بـ ح وآخر وعـندما حل ضـيفا
على فنـادق العـاصمة لـلمـرة األولى كان الوشق يـتمـتع بأناقـة مثـيرة تشـبه إِلى حد بـعيد
مـثل األمـريـكي جـميس دين كـمـا اخـبرنـي ذات مرة غـيـر أنَّ الـعوز وعـسـر احلال أنـاقـة ا
والفاقـة أجبرته عـلى التخـلي بعد سـنة عن أناقـته ثمَّ طقوسه في الـكتابـة والقراءة وأصبح
بنظـر الذين يجـهلـون هويته الـثقـافية واإلنـسانيـة مجـرد مشرد بـوهمـيي ينام عـلى أرصفة
يـدان أجل لقد طـحنت األيـام العـصيبـة والنـحسة حـياته اجملـبولة ا
بالـعذاب لكنه لم يتخل أبـدا عن مبادئه وعنفوان فـكره ونظافة قلبه
أيضـا حتى أصبـحت مؤمـنا أنَّ احليـاة التي أمضـيتـها بصـحبته
سـتقبل; أجل أنَّ من الصـعب العـثور على حـياة شـبيـهة لهـا في ا
ساعـة واحـدة تمـضـيهـا مع الـوشق ترفـدكَ من جتـارب احليـاة ما

يعادل أسفاراً كاملة.
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ــتـخـصص في الـطب الـشـرعي في ا
ة إسـرائـيل تيـكاس. في عـلم اجلـر
مـنـزله عـثـرت الـشـرطـة عـلى صورة
ـوت) (ســانـتـا مــويـرتي) (قـديــسـة ا
وشـموع وأقـنعـة استخـدمهـا القاتل
بـال شك إلخــافـــة الـــضــحـــايــا خالل
“طـقوس معـينة ”وفـق اخلبيـر. ليلة
7 أيــــار/مــــايـــو كــــانت صــــرخـــات
جــاكـلــ كـريـســتـيــنـا بــالـومـو (26
عـــامــــا) آخـــر ضـــحـــيــــة لـــهـــوغـــو
أوســوريــو هي الــتي وضــعت حـدا
ـــســيـــرة هـــذا الــشـــرطي الـــســابق
اإلجــرامـيــة. فــبـســبـبــهـا اســتـدعى
جـيـران هـوغـو أوسـوريـو في شارع
إسـتـيفـيز في تـشـالتـشوابـا (حوالى

. في خـــوســيه كــروز جـــد جــاكــلــ
مــنـزل هـوغــو أوسـوريـو اكــتـشـفت
الــشـرطــة جـثــة جـاكــلـ ووالــدتـهـا
مـيرنا. أبعـد قليال قرب حـفرة جثة
ألـيكسيس الشقيق األصغر جلاكل

الـبـالغ 24 عـامـا وجـسـد رجل آخر…
شــقــيق هــوغـو أوســوريــو. ودفـعت
األســرة ســبـعــة آالف دوالر لـشــقـيق
الـشرطي السابق والذي كان يحاول
نـــقـل ألـــيـــكـــســـيـس إلى الـــواليـــات
ــتـحـدة. وقـال وزيـر الـعـدل واألمن ا
غـوستافو فيّـاتورو (استخرجت 14
جـــثـــة أخـــرى فـي أرض تــعـــود إلى

الشرطي السابق قبالة منزله).
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90 كـيـلومـتـرا غرب الـعـاصمـة سان
ســـلــفـــادور) الــشـــرطــة. ومـــنــذ ذلك
احلـــ اســتـــخــرج احملـــقــقــون 18

جثة. 
وحــــــتـى ذلك الــــــوقـت لم يــــــلــــــفت
الـشــرطي الـسـابق انـتـبـاه جـيـرانه.
لـكن في تـلك الـلـيـلـة طـارد فـريـسته
الـــتـي كـــانت حتـــاول الـــفـــرار وهي
تــصــرخ وأمــسك بــهــا عــنــد الــبــاب
وقـــتــلــهــا بـــقــضــيـب حــديــدي وفق
.  اكـــتــشـــاف كل شيء احملـــقـــقــ
(بـفـضل جـاكـلـ الـتي هـربت تـاركة
نزل آثـار دماء عـلى البـاب األمامـي 
هـذا اجملـرم. لوال ذلك كـان لـيسـتـمر
فـي ارتـــكـــاب اجلــــرائم) كــــمـــا قـــال

{ تـشالتـشوابا (الـسلفادور) -(أ ف
ب)  –اكـتشف السـلفادوريون بـكثير
مـن الذهـول وجـه الشـرطـي السـابق
هوغو أوسوريو (51 عاما) الذي قد
يـكـون أسـوأ سـفـاح في الـبالد الـتي
اعـتــادت عـلى عـنف شـديـد تـمـارسه

عصابات إجرامية. 
انــضم هـوغـو أوسـوريـو وهـو رجل
قـوي الـبـنيـة يـبـلغ طوله 1,70 مـتر
إلـى الـشـرطـة عـام 1997 لــكـنه طـرد
مـنهـا في العام 2005 بـعد اتـهامات
بـاعـتداء جـنسي عـلى قاصـر أمضى
بـسببها عقوبـة بالسجن حتى العام

.2011
(إنه رجـل مـجـنـون تـمـامـا) كـمـا قال
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{ تـيـيرا ديـل فـويـغو  –مـدريد -
الزمان -(أ ف ب)  –في تييرا ديل
فــويـــغـــو بـــجــنـــوب تـــشـــيــلي ال
تتعرض غـابات متـنزه كاروكـينكا
ـبـاشـر من اإلنـسان بل للـتـهـديد ا
من شــره الـــقــنــادس األمـــيــركــيــة
الــشــمــالــيـــة الــتي أحــضــرت إلى
ـنـطـقـة ألســبـاب اقـتـصـاديـة في ا

األربعينات.
وبـــعـــد أكــــثـــر من 70 عـــامـــا من
وصــــول أول 10 أزواج بـــــهــــدف
تــطــويــر قــطــاع صــنــاعــة الــفـراء
وإســكــان األراضـي الــنــائـــيــة في
بـــاتـــاغـــونـــيـــا بـــ األرجـــنـــتـــ
وتـشـيــلي أصـبح عــدد الـقـنـادس
حـالـيـا أكـثـر من 100 ألف. فـيـمـا
في اســــبـــانـــيــــا رتـــفــــعت أعـــداد
حيـوانـات الوشـق األيبـيـري التي
كــانت عــلى وشك االنــقــراض في
إســبـانــيــا والــبــرتــغــال أكـثــر من
عــشـرة أضــعــاف خالل 18 عــامـا
ـاضـيـة كـمـا أعـلـنت الـسـلـطـات ا
االســــبــــانـــــيــــة اجلــــمــــعــــة. وإذا
استطاعت جذوع األشجار القوية
والـطـويـلــة الـنـمـوذجـيــة لـلـنـظـام
الــــبــــيــــئـي لــــغــــابــــات األنــــديس
وبـاتــاغــونـيــا الــصـمــود في وجه
احلطاب فإن الـقندس اليوم هو

أكبر مفترس لها. 
وكــمــا هـي احلــال في مــوطـــنــهــا
األصـــلي في كـــنـــدا تـــبــنـي هــذه

القـوارض بال هوادة سـدودا على
األنــهــر والــبــحــيــرات لــتــأســيس
جحـورها في مـجمـوعة مـتشـابكة
من اخلــشب والــلــحــاء واجلـذور.
وبـالـتالـي بـهـدف احلصـول عـلى
ـواد اخلـام والـغــذاء يـسـتـخـدم ا
هـذا احلــيــوان الـعــاشب أســنـانه
ـسـنّـنـة إلســقـاط األشـجـار الـتي ا
ــا يـصل إلى 100 عام احـتـاجت 
حــــتــــــــى تــــصـل إلى مـــــرحــــلــــة

النضج.
وقــال كـــريــســـتــوبـــال اريــدونــدو
الـــــــبــــــــاحث فـي (وايـــــــلــــــــداليف
كــونـســرفــيــشن ســوســايــتي) في
ــســؤول عن مــراقــبـة تـشــيــلي وا
األنـواع فـي مـتــنــزه كــاروكـيــنــكـا

{ نـيـويـورك (أ ف ب)  –شـعـر زاك
أوبـيد بـفرح عارم عـندمـا تمكّن من
الـعـثـور على لـوحـة فـنيـة مـصـغّرة
خـالل مـسـابــقـة (بـحث عن الــكـنـز)
يـنـظـمهـا فـنـان كل أسـبوع في حي
غــرين بــويــنت الــنــيــويــوركي في

. بروكل
يـعتـقد سـتيف واسـترفال أنه رسم
وخــبّـأ في ثالث سـنـوات نـحـو 80
لـوحة فنية تمثّل هذا احلي الواقع
عـلى ضـفـاف (إيـست ريـفـر) والذي
كـان يـضم سـابـقـاً عـدداً كـبـيـراً من
الـــســـكــان من أصـــول بـــولــنـــديــة
وأصــــبـح الــــيــــوم مـــــرغــــوبــــاً من

 . الفنان
وقـال الرسـام لوكـالة فـرانس برس
مـن مشـغله في غـرين بويـنت الذي
كــان مـخــصــصـاً لــصـنــاعـة األقالم
ـــلــونــة (أردت أن أقــدم فــني وأن ا
أعــــــــلـــــــقـه عـــــــلـى اجلــــــــدران في

الشوارع). 
وأضـاف (لكن كيف نعلّقها? إضافة
إلـى ذلك كـان الــنــاس لــيـزيــلــوهـا
عـــلى الـــفـــور فــقـــلت لـــنـــفــسي أن
األفـــضل رسم لـــوحـــات مــصـــغــرة
وإخـفاؤها حـتى يتمـكن الناس من
الـعثور عليها). في كل عطلة نهاية
أسـبوع تـقريبـاً ينـشر ستـيف عبر
حــسـابه عـلى (إنـسـتـغـرام) صـورة
ـكـان الذي لـلـوحـة صـغـيـرة أمـام ا

{  لـندن (أ ف ب)  –كـانت شـاحنة
إيال شـون الـكـهـربـائـيـة الـصـغـيرة
تـستـخدم لـتوصـيل احللـيب لكـنها
اآلن جتـوب فـيـهـا كـل أنـحـاء لـندن
ـنـزلـية لـبـيع الـبـقالـة والـبـضائع ا
اخلــالــيـة من الــعــبـوات واألغــلــفـة

البالستيكية.
اشـتـرت الـشـابة الـبـالـغة  32عـامـا
اضي “شـاحنـة التـحميل ”الـعام ا
كـافـحة بـعـدمـا دفعـهـا أول إغالق 
فـيـروس كـورونـا إلى الـتـفـكـيـر في

طرق مبتكرة للحد من النفايات.
وقـد لقيت خـدمتهـا طلبـا كبيرا مع
شــراء الــزبـائن بــقــالـة جــافــة مـثل
الـــعــدس وتــعـــبــئـــة زجــاجــات من
مــــوزِعــــات كـــــبــــيــــرة من اخلل أو
طر من مـنظفات غـسيل. في يوم 
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