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افـــضت مـــبـــاحــثـــات الـــلــجـــنــة
شـتركة ب التنـسيقـية العلـيا ا
وفـــــدي الـــــعـــــراق والـــــواليــــات
تـحـدة االمريـكيـة ضمن جـولة ا
احلـوار الـسـتـراتـيـجي االخـيـرة
الى مـوافقـة اولـية عـلى جـدولة
انــســحــاب الــقــوات الــقــتــالــيــة
االجنبية من القـواعد العسكرية
في العراق نـهاية الـعام اجلاري
 فــيـمــا يــتـوجه رئــيس الـوزراء
مــصــطــفـى الــكــاظــمي يــوم غــد
االثــنـــ إلى واشــنـــطن لـــلــقــاء
الـــرئــيس جـــو بــايــدن  وبــحث
الـتـعـاون الـثـنـائي وتـأكـيـد عـدم
حاجة العراق للـقوات القتالية 
في الــــوقـت الــــذي تـــؤكــــد فــــيه
ان مـهـمـة األمريـكـي واشـنطن 
األســاســيــة فـي الــعــراق تــبــقى
ــة ضـــمــان اســـتــمـــراريــة هـــز

داعش. وأعــلن مــسـتــشـار األمن
الـــقـــومي قـــاسـم األعـــرجي أنه
جــرى ابالغ اجلــانب األمــريــكي
عــدم احلــاجـة الي قــوة قــتـالــيـة
أجنبـية.وقال األعـرجي في بيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس (أكــدنــا
لــلـجـانب األمـريــكي عـدم حـاجـة
العـراق الي قوة قـتالـية أجـنبـية
على أراضيه وسـيكون يوم 31
ـــقـــبـل له طـــعم كـــانـــون األول ا
خاص). وأكد العراق والواليات
ـتحـدة خالل اجـتمـاع عـقد في ا
واشـــنــــطن حـــضــــره األعـــرجي
ـشتركة ونائب قائـد العمـليات ا
الــفــريـق أول ركن عــبـــد األمــيــر
الشمري التزامهما بالعمل على
مـــحــــاربـــة عـــصــــابـــات داعش.
واوصت جلنـة التـنسـيق العـليا
بـــرئــــاســـة وزيـــرا اخلـــارجـــيـــة
العراقي فؤاد حـس واالمريكي
أنـتـونـي بـلـيـنـكن ضـمن جـولـة
احلـوار الـسـتـراتـيـجي الـرابـعـة

بـتـوسـيع نـطاق دعم واالخـيـرة 
الـعــراق في مـجـاالت مـخـتـلـفـة .
وقالت اخلـارجـية االمـريكـية في
بـيــان امس ان (اجلـولـة شـهـدت
االتفاق على محاور عدة ابرزها
ـتحدة للعراق  تبرع الواليات ا
بنـحو 500ألف جرعـة من لـقاح
فــايـزر- بـيـونـتــيك عـبـر مـبـادرة
كـــوفــاكس  وتـــقــد  800ألف
دوالر لتعـزيز إجـراءات السالمة
بــغـرض مــنع إسـاءة اســتـخـدام
عدات العـينـات البـيولـوجيـة وا
الــطــبــيـة) وتــابع ان (وشــنـطن
ـبذولة ستواصـل دعم اجلهود ا
لـلــوقـايـة مـن  كـورونـا من خالل
الـوعي اجملـتـمـعي ونـشـر قـبـول
الـــلــقـــاح واســتـــدامــة خـــدمــات
الـــرعــايـــة الـــصــحـــيــة األولـــيــة
وتوفير الـصحة العـقلية والدعم
النفسي واالجتماعي) ولفت ان
ـتحـدة ستـقدم 155 (الواليـات ا
مــــلـــيـــون دوالر كــــمـــســـاعـــدات

أوى إنسانيـة إضافية لـتوفير ا
والــرعـايــة الــصــحــيــة والــغـذاء
ــيـاه وخــدمـات الــنـظــافـة في وا
كـمـا مــخـتــلف أنـحــاء الـعـراق  
ساعدة الفنية في تنوي تقد ا
تجددة والتكيف مجال الطاقة ا
ـنـاخ) مـؤكــدا ان (امـريـكـا مع ا
ـســاعـدة اعـلــنت اســتـعــدادهــا 
الــعـــراق عــلى تــنـــفــيــذ الــورقــة
البـيضـاء لإلصالح االقتـصادي
ــــســــاعـــدة من وذلـك من خالل ا
الـوكــالـة األمــريـكــيـة لــلـتــنـمــيـة
الدولـية وبرنـامج جديد مـحتمل
من وزارة اخلـارجـيـة يـركـز على
الية) مشيرا الى ان الشفافية ا
(وفـدي الـعـراق وامريـكـا نـاقـشا
الــــوفـــدان دعـم احلــــكـــومــــة في
ـتظـاهرين والـناشـط حمـاية ا
والــنــســاء في احلــيــاة الــعــامـة
ـساءلة والصـحفـي ومـتابـعة ا
الــقــضـائــيـة عن جــرائم الــعـنف
ومـضى ضــد تـلـك اجلـمــاعـات) 

الـبيـان الى الـقـول ان (الـواليات
تحـدة ستخصص 1 2مليون ا
دوالر لـــــتــــرمــــيم اجلــــامــــعــــات
العراقية في نينوى التي دمرها
داعش). وتـأتي زيـارة الـكـاظمي
في وقـت يـــــشــــــهـــــد الــــــعـــــراق
اضطرابات امـنية وسيـاسية قد
حتـول دون اجــراء االنـتـخـابـات
بـكرة . وقال اخلـبيـر في مركز ا
ذي ســانــتـــشــوري فـــاونــديــشن
لألبـحـاث سـجـاد جـيـاد إن (عدم
الـــتــوصـل إلى إعالن مـــلــمــوس
النــسـحــاب كـامل قــد يـؤدي إلى
رفع اجملموعات مسـتوى التوتر
وتـعزيـز هجـمـاتهـا على الـقوات

األمريكية في البالد).
 وتـــابع ان (ابــرز مــا يــحــتــاجه
الــكــاظــمـي هــو تــخــطي أزمــات
الـصـيف وتـفـادي تـراجع األمور
إلى األسـوأ في بــلـد يـعـاني من
الـفـسـاد وتـهـالك بنـاه الـتـحـتـية
وانقطاع متواصل للكهرباء بعد
عــقــود من األزمــات واحلــروب 
ولـــعل ذلك ســـيـــجـــنّب الـــعــراق
الغرق في الظلمة كما حصل في
ــاضي حــ قــطــعت حــزيــران ا
طــــهــــران إمــــدادات الــــغــــاز عن
العراق ويعـطي الكاظمي الدفع
الــضــروري الــذي يــحــتـاج إلــيه
لــلـبــقــاء رئــيــســاً لـلــوزراء). من
جانبه  اكد البـاحث في جامعة
شــيــكــاغــو رمــزي مــارديــني أن
(الـتـغـييـرات الـتي سـتـطـرأ على
الوجود األمريكي في العراق لن
تـكون جـذريـة بل ستـهـدف فقط
إلى إعــــطـــاء دفـع لـــلـــمــــصـــالح
الــســيــاســـيــة لــرئــيس الــوزراء
بشكل أساسي مع اقتراب موعد
بكرة لكن الوضع االنتخابات ا
الــراهن ســيــبــقى كــمــا هــو أي
اسـتــمـراريـة الـوجـود األمـريـكي
على أرض الواقع) واضاف  ان
(الــكــاظــمي يــحــاول حــشـد دعم
دولـي وإقـــــــلـــــــيـــــــمـي الجـــــــراء
قرر  االنتخابات في مـوعدها ا
نـــتـــيــجـــة افـــتـــقــاره إلـى حــزب
سـيـاسي وقـاعدة شـعـبـيـة  لذا
يـبـقى الـطريق الـوحـيـد له نـحو
كـسب الـتـأيـيـد من أجل تـشـكـيل
حـــكـــومــــة هـــو الـــتـــوافق  بـــ
األحزاب السياسـية التي تهم
عليها قوى إقليمية ودولية). 

االنتخابـات بعزم وثـبات والعمل
عـلى اجـرائـها  ونـطـالب الـتـيار
ــــــشـــــاركـــــة في الـــــصـــــدري بـــــا
االستـحقـاق ألهمـيّتهم فـي العمل
السياسي ونأمل من بـقية القوى
التي طرأ عليها التردد في اآلونة
األخــيــرة أن تـــضــاعف جــهــدهــا
وجتــدد حـمــاســهـا خلــوض هـذه
االنتخابات ألنـها ستكون اذا ما
تـمت بـنزاهـة ومـشـاركـة واسـعة
مفتاحا حلل ما نشهده حاليا من
أزمــات ومــا يــعــانــيه بــلــدنــا من
مشـاكل واضطـرابات كـما تـشدد
عـلى احلـكـومة الـقـيـام بـواجـبـها
فـي تــــوفــــيــــر االجــــواء الالزمــــة
إلجراء انـتخـابات نـزيهـة وعادلة
وتكون معبـرة عن ارادة شعبنا)
مـؤكـدين ان (اجـراء االنـتـخـابـات
بـكـرة جاء بـعد مـخـاض عسـير ا
دخـلــته الــعــمــلــيــة الــســيــاســيـة
ونتـيجـة معـاناة كـبيـرة تكـبدتـها
قطاعات واسـعة من الشعب وفي
مـقـدمـتـهم الـشـبـاب الـذين قـدموا
التضحيات اجلسام من اجل هذا
ـرجـعـية الـهـدف كمـا أيـدت ذلك ا
ذلك ودعت لـضـرورة الـعـودة الى

الـــشـــعـب لـــيـــقــــول كـــلـــمــــته في
ـــصـــيـــريــة الـــتي الــتـــطـــورات ا
ـرحــلـة شــهـدهــا الـعــراق خالل ا
ـاضــيـة ومــازال يـعـاني مــنـهـا ا
وقـــد تــضـــافــرت كـــلــمـــة الــقــوى
الــسـيــاســيـة جــمـيــعــا عـلى ذلك
وحتـول األمـر الى نـقـطـة إجـمـاع
نادرة في تاريخ العمل السياسي
عاصر) مشددين على العراقي ا
ــنــظــمـات ــتــحــدة وكل ا (اال ا
الــــدولــــيــــة  دعـم الــــعــــمــــلــــيــــة
فـوضية االنتـخابـية ومـساعـدة ا
ـهام الـتي تتـحـملـها إلجنازهـا ا
وجند من الضروري اإلشارة الى
ثـلـة األم الـعام جـن نشـاط 
بالسخارت ونـدعوها الى الـتقيّد
ـهـنــيـة االسـتـشـاريـة ـهــامـهـا ا
بــدعم الــعـــمــلــيــة االنـــتــخــابــيــة
صدر واحملافظة عليها  كونها ا
الـــوحـــيـــد لـــشـــرعـــيـــة الـــنـــظــام
السيـاسي ومؤسـساته اخملتـلفة
ــكن ان واالبـــتــعـــاد عن كل مـــا 
يــزلــزل مـبــدأ الــتـداول الــســلـمي
لـلسـلـطـة عـبر صـنـاديق االقـتراع
او يلحق اي أذىً فيه واننا على
ثقة بأن شعـبنا سيحـقق التغيير
نشود بإرادته الـصلبة ونظرته ا
الـثـاقـبـة واخـتـيـاراته احلـكـيـمـة
ولنستمع جـميعا لصـوت شعبنا
ونسلم إلرادته التي سـينطق بها
قـــــالت قـــــريـــــبــــــا). بـــــدورهـــــا  
بالسخـارت في تـصريح امس إن
ـضلـلة على عـلومات ا (تغلـبت ا
الـــواقع فـــقـــد نـــواجه بـــســـرعــة
تصـورات خطـرة وزائـفة ولـكنـها
مقبولة) واضافت انه (بناء على
طــلـب الــعــراق ســـتــشــارك األ
تحـدة بشكل كـامل في مساعدة ا
الـسلـطـات في تنـظـيم انتـخـابات
ـصداقية والـشفافية في تتسم با

قبل).  تشرين األول ا

احلــاالت الــطــارئـة الــتي تــواجه
االمــتـحـانــات بـشـكـل مـوضـوعي
وقـــانــوني وفــقــاً لــلــصالحــيــات
اخملــولـة لـلــجـامـعــات  الـتـواجـد
ـتــابـعـة مــبـكــراً في اجلـامـعــات 
راقـبات وتوزيع تنـفيذ جـداول ا
الـطـلبـة في الـقـاعـات فـضال على
متابعة األقسام الداخلية وتهيئة
مـتــطــلــبـاتــهــا ومـســتــلـزمــاتــهـا
ــتـابــعـة اخلــدمـيــة واسـتــمـرار ا
احلـثـيثـة لألروقـة اجلـامـعـية من
ـتابعـة وشؤون الديوان أقسام ا
واألقــســام الــداخـلــيــة في أثــنـاء
االمــتـحـانــات وبـعـدهــا وتـواجـد
اإلدارات اجلـــامــعــيــة مـــيــدانــيــا
وتــوفــيــر مــنــاخــات الــتــنــســيق
ــســتـــوى عــال بــ ــشــتـــرك  ا

التشكيالت).

والــكـــمــامـــات وأجــهـــزة قــيــاس
احلـرارة ومـياه الـشـرب وتـهـيـئة
ـالئـــــــــــمـــــــــــة ألداء األجـــــــــــواء ا
االخـتبـارات والسيـمـا ما يـتـعلق
بـتـعــفـيــر الـقــاعـات وتــهـويــتـهـا
وتــنــظــيــفــهـــا بــشــكل مــســتــمــر
لـــتـــحـــقـــيـق الـــتـــنـــاوب في أداء
االمــتــحـانــات مـوضــحــا اهـمــيـة
حـضـور وزيارة وتـفـقـد الـقـاعات
االمــــتـــحــــانــــيــــة بـــشــــكل دوري
ومسـتمر طـيلـة أيام االمتـحانات
وبأوقات مختـلفة من قبل رئاسة
اجلامعـة وعمادة الكـلية ورئيس

القسم والفرع العلمي). 
واشــــار عــــبـــــد الــــصـــــاحب الى
(مراعاة مقتضـيات الظرف العام
ــسـؤولــيـة ــســتـوى عــال من ا
ـهـنيـة واإلنـسـانيـة ومـعـاجلة وا
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وجه وزيـــر الـــتــعـــلـــيم الـــعـــالي
والبحث الـعلمي نبـيل كاظم عبد
الـصاحب رؤسـاء اجلـامـعات في
رفع وتــيــرة الــتــحــضــيــرات الى
الــدرجـة الـقــصـوى لــلـشـروع في
االمـتـحـانـات احلـضـوريـة الـيـوم
سـنلزمات االحد وتهـيئة كـافة ا
الــضــروريــة الجنــاح الــعــمــلــيــة
االمـتـحـانـيـة في سـيـاق اجلـهـود
بـذولـة إلكمـال متـطلـبات الـعام ا
الـــــدراسي   2020/2021عـــــلى
وفق توقيـتات التـقو اجلامعي
الذي حدد  وتـأكيدا على مـتابعة
اإلجراءات الـلوجسـتيـة اخلاصة
بـــالـــبـــيـــئـــة االمـــتـــحـــانـــيـــة في

اجلامعات والكليات كافة .
وأكد عبـد الصـاحب على (إجراء
جــــوالت مــــيـــدانــــيــــة لــــرؤســـاء
اجلـامـعـات قبـل يوم مـن انطالق
االمــتــحـــانــات لــلــقـــاعــات الــتي
ســتــجـــرى فــيــهـــا االخــتــبــارات
وتـــــوثـــــيق هـــــذه اجلـــــوالت في
ـواقع والـصــفـحـات والـقـنـوات ا
الــرســمـيــة اجلـامــعـيــة وتـعــزيـز
أخوذة في اإلجراءات الوقائية ا
الــكـــلــيــات واألقــســام عــلى وفق
تـــوصـــيــــات وإرشـــادات جلـــنـــة

الصحة والسالمة الوطنية) .
واضاف عـبد الـصاحب (ضرورة
تــوفــيـــر مــســتــلـــزمــات اجلــانب
ــــــعـــــقــــــمـــــات الــــــصـــــحـي من ا
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وتابع (ليس هـناك جـدية من قبل
قـوى سـياسـيـة لـتـحـقـيق مـطالب
ثورة تشـرين وهذا احـد االسباب
الذي يـجعل احلـزب ينـسحب من
ـا االنتـخابات ولر االستـحقـاق 
ـقـبـلـة مـجـرد تـدويـر لـلـوجوه). ا
وطالب نواب  القوى السـياسية
والــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة الى
ـــضي بـــإجـــراء االنـــتـــخـــابــات ا
ـقـرر في الـعاشـر من ـوعـدهـا ا
ــــقــــبل  داع تــــشــــريـن االول ا
احلــكــومــة الى تــوفــيــر االجــواء
ا الئمـة خلوض االسـتحـقاق  ا
يــعــبــر عن ارادة اجلــمــاهـيــر في
ـنشـود. وقـال الـنواب الـتغـيـيـر ا
مـزاحم الـتمـيـمي ومـحـمـد شـياع
الــســوداني وعــدنـان الــزرفي في
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس 
)تابعنا باهتمام كبير التطورات
ـاضـية الـتي جـرت خالل األيـام ا
بـــشــأن مـــوضــوع االنــتـــخــابــات
وموعـد إجرائـها ومـواقف القوى
والــتــيـــارات اخملــتــلــفــة من ذلك
ووجـدنــا من الـضــروريـدعـوة كل
القـوى السيـاسيـة والشخـصيات
ـــــضـي في الـــــوطــــــنـــــيـــــة الـى ا
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سـجـلت وزارة الـصــحـة والـبـيـئـة
امس  تراجعـا باصابـات كورونا
مع اســتــمــرار ارتــفــاع الــوفــيـات
بــتـســجــيل  65حــالـة فـي عــمـوم
وقف الوبائي احملافظات. واكـد ا
الـــذي اطـــلــعـت عــلـــيه الـــيـــومي 
(الـــــــزمـــــــان) امـس ان (مالكـــــــات
الـوزارة اجـرت فـحـوصـات لـنـحو
 28الف حـالـة مـشـتـبه اصـابـتـهـا
بـــالـــفـــايـــروس  حـــيث  رصـــد
 7653اصـــــــابـــــــة في جـــــــمـــــــيع
احملـــافـــظـــات) مـــشــــيـــرا الى ان
(الشـفـاء بلغ  8001حالـة وبواقع
 65وفاة جديدة) وتابع ان (اكثر
من  16الف شخص تلقى جرعات
ضـاد في منافـذ التـلقيح اللقـاح ا
نتشرة في بـغداد واحملافظات). ا
وجددت دائرة صـحة السـليمـانية
في اقليم كـردستان حتـذيرها من
اجتـــــاه الـــــوضـع الـــــصـــــحي في
دينة نحو االسوأ في ظل تفشي ا
كــــورونــــا.وقـــال مــــديــــر صــــحـــة
احملــافـــظــة صــبـــاح هــورامي في
تـــــــصــــــــريـح امس ان (الــــــــوضع
الـصـحي في الـسـلـيـمـانـيـة يـتـجه
نـحـو زيـادة اإلصــابـات وانـتـشـار
وعــــلى الــــفــــايـــروس بــــســــرعـــة 
ـــراكـــز ـــواطـــنــــ مـــراجـــعـــة ا ا
الــصـــحــيــة عــنـــد الــشــعــور بــأي
أعـراض االصــابـة) مـشــددا عـلى
(أهـمـيـة أخـذ الــلـقـاحـات لـتـجـنب
اإلصـابــة بـكــورونـا) واضـاف ان

ــصـابـ ــئـة من ا (هــنـاك  95بـا
داعــيــا ن لم يـــأخــذ الـــلــقــاح) 
سـتشـفـيات األهـليـة والعـيادات ا
اخلـــــاصـــــة الـى (ضـــــرورة عـــــدم
اسـتــخــدام أي أدويـة بــعــيـدة عن
الــبــروتــوكـــوالت الــتي حــددتــهــا
الصحة  مهـددا باتخاذ إجراءات
) وتابع ان قانونية ضد اخملالف
رضى ـسـتشـفـيـات مـكـتـظـة بـا (ا
ويجب اتباع التعلـيمات الصحية
لــتــفــادي انـــتــشــار الــفــايــروس).
ووافقت الوكالة األوربية لألدوية
عــلى اسـتــخــدام لــقـاح مــوديــرنـا
ن تـتـراوح أعـمـارهم ب ضـاد  ا
 12و 17عـامــاً لـيــصـبح الــلـقـاح

الثـاني الـذي يـسمح بـاسـتـخدامه
لــــــلـــــمــــــراهـــــقــــــ في فـي هـــــذه
الـــــدول.ويـــــتـم إعـــــطـــــاء لـــــقــــاح
سـبـايـكــفـاكس (مـوديـرنــا) لـلـفـئـة
العـمـريـة ب  12و 17عـاماً عـلى
غرار من تـبـلغ اعـمارهم  18عـاماً
فـمــا فـوق أي عــلى جـرعــتـ في
الـقـسم األعـلـى من الـذراع تـفـصل
بـيــنـهــمــا أربـعــة أسـابــيع.وقـالت
الـــوكــــالـــة في بــــيـــان إن (جلـــنـــة
األدويـة لالسـتـخـدام الـبـشـري في
الــــوكــــالـــة أوصـت بــــأن يـــشــــمل
اســتـعــمــال لـقــاح ســبـايــكــفـاكس
االشـــــخـــــاص الــــــذين تـــــتـــــرواح
اعــمــارهم بــ  12و 17عـــامـــاً).

ويـنــتـظــر الـعــالم بــفـارغ الــصـبـر
عودة احلياة لطبيـعتها واالنتهاء
من آثار جائحة كورونا التي نتج
عنها مالي الـوفيات واإلصابات
حــــول الـــــعــــالـم.وتــــوقـع رئــــيس
اجملـلس الـعـلــمي الـفـرنـسي جـان
فرانـسـوا ديـلفـريـسي أن (الـعودة
إلى احلياة الـطبيـعية بـعد تفشي
اجلـائـحـة قــد ال حتـدث حـتى عـام
2023 ـــــــــا حـــــــــتى   2022أو ر
) واضاف ان (اإلصـابات قـبل ا
في فرنـسا قـد تصل إلى نـحو 50
ـقـبل) ألـفـا يــومـيـا بـحــلـول آب ا
ــوجـــة الــرابــعــة من وتــابع ان (ا
اإلصـابـات اجلـديـدة بـالـفـايـروس

ـــســــتـــشـــفـــيـــات ســـتــــصل إلى ا
الفرنـسيـة في النـصف الثاني من
آب) مؤكدا (سنشهد على األرجح
وصـــول مـــتـــحـــورة أخـــرى خالل
الشتاء) واشار الى انه (لكورونا
قـــدرة مـــحـــدودة نـــســـبـــيـــا عـــلى
الــتـــحــور) وحض ديـــلــفـــريــسي
الــفــرنــســيــ عــلى (الــعــودة إلى
الـــتـــبـــاعــد االجـــتـــمـــاعي ووضع
الـــــكــــــمـــــامـــــات) ولـــــفت الى ان
ـقبـلة (التـحـدي الكـبـير لألعـوام ا
كـننا سيكـون هو الكـيفيـة التي 
ـ من خاللـهـا الـتـعـايش مع عـا

دول مــــحـــصــــنـــة وأخــــرى غـــيـــر
محصنة).
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احلزب الشيوعي
العراقي يعلن
خالل مؤتمر
انسحابه من
االنتخابات 
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الية ـوت في بغداد خالل ايام عيـد االضحى رئيس ديوان الـرقابة ا غيّب ا
االسـبق دحــام عـبــد الـرشــيـد عن  76عــامـا والــراحل شــقـيق مــاهـر عــبـد
الـرشـيـد قائـد الـفـيلـق اخلامس الـعـراقي الـذي تزوج قـصي صـدام حـس
ابــنــته ورزق مــنــهــا مــصــطــفـى ومــوج. وهــو ايــضــا شــقــيق رئــيس احتــاد
اضي حـا عـبد الـصـناعـات الـعـراقي في حقـبـة الـتسـعـينـات من الـقـرن ا
الرشـيـد الذي شـغل مـناصب عـدة في وزارتي الـتـجارة والـصـناعـة وتزوج
ابنـة الرئيس االسبق احمـد حسن البكر. وللـراحل ولد واحد هو عمر واربع
اركسية وجرأته يوله ا بنـات من زوجت اقترن بهما وعرف عبـد الرشيد 

دحام عبد الرشيد في طرح االراء في االجتماعات الرسمية وكان بدرجة وزير.
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قـرر احلــزب الـشـيــوعي الـعـراقي
قرر االنسحـاب من االنتخـابات ا
اجراؤهـا في العـاشر من تـشرين
ــقــبل بــســبب مــا وصــفه االول ا
ال بالتـخبط السـياسي وتأثـير ا
ــبـكـر. والـسـالح عـلى االقــتـراع ا
وتأتي هذه اخلطوة بعد ايام من
اعالن رئــيـس الــتــيــار الــصــدري
مـــقــــتـــدى الــــصـــدر مــــقـــاطــــعـــة
االستحقـاق والعمـلية السـياسية
 فــيـمــا اكــد اخلـبــيــر الـقــانـوني
طـارق حـرب عــدم  وجـود مـؤشـر
عـــلـى اجـــراء االســـتـــحـــقـــاق في
ـقـبل. وقـال حرب تشـرين االول ا
لـ (الـــزمــان) امس ان (ال مـــؤشــر
عـــلـى اجـــراء االنـــتـــخـــابـــات في
وعد الـذي حددته احلـكومة في ا
قبل  العاشر من تـشرين االول ا
والسـيــمـا بـعـد مـقــاطـعـة الـصـدر
ـــــرتـــــقـب وتال ذلك لـالقـــــتــــراع ا
انــســحــاب الــشــيـوعـي الـعــراقي
بـــرغـم ان لـــيـس لـــديـه مـــقــــاعـــد
ـتـلك كـالــتـيــار الـصـدري الــذي 
قـاعـدة جـمــاهـيـريـة كـبـرى ولـديه
نـحو  55مـقـعدا وبـالـتـالي فـأن
ــــشــــاركــــة ســــيـــكــــون له عـــدم ا
تــداعــيــات خــطــرة) واضـاف ان
ـعـطـيـات تـشيـر الى ان (جـمـيع ا
االنتخابات ستجري في موعدها
ـقــبل). الــدســتـوري  18تــمــوز ا
وقــــرر الـــــشــــيـــــوعي الـــــعــــراقي
انـــســــحـــابه مـن االنـــتــــخـــابـــات
ركـزية رتـقـبة.وقـالت الـلجـنـة ا ا
للـحـزب في بيـان تـلقـته (الـزمان)
امس يــــــإن (االجـــــواء لـــــيــــــست
مــنــاســبــة إلجــراء االنــتــخــابــات
وهنالك تخبطات كثيرة بالعملية
ال السـياسـية) الفت الى ان (ا
ـــنــفــلت الـــســيــاسـي والــسالح ا
يؤثران على اجـراء االنتخابات)
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يــتــأر طـــقس الــعـــراق الــيــوم االحــد
وجـة حر الهبة تـستمر حـتى نهاية
االســبـوع اجلـاري  تـتــخـطى فــيـهـا
احلـرارة نـصف درجــة الـغــلـيـان في
ـتـنـبىء اجلوي ـدن .وكـتب ا بـعض ا
صــادق عــطـــيــة في صـــفــحـــته عــلى
فــيـــســبـــوك امس ان (مـــوجــة حــارة
جتــتــاح احملـافــظـات بــدءا من الــيـوم
االحــــد وتــــســـتــــمــــر حـــتـى نـــهــــايـــة
االسبوع) متوقعا ان (تسجل خالل
ـوجـة مـدن الـوسط واجلـنـوب ذروة ا
والــــفـــرات االوسـط درجـــات حـــرارة
في الظل خالل الظهيرة ما ب -52
 50 درجـة مـئـويـة ومـابـ 49-46
درجـة في مـدن الـشـمـال). وارتفـعت
ـوسمـية حصـيـلة ضـحايـا األمـطار ا
في الـهند إلى  76 قـتيال قـضوا في
حــوادث مــفــتــرقــة حــســبــمــا أعــلن
مـسؤولون  في وقت جتتاح األمطار
الـغــزيـرة مـهـارشـتــرا الـواقـعـة غـربـا
مـتـسـبـبـة بـانـزالقـات الـتـربـة وسـيـول
وانـهيار مبان عدة. ووقع زلزال قويّ
قـبــالـة الـفــيـلـيــبـ بـحــسب مـا أفـاد
ـسح اجليـولوجي األمـريكي مـركز ا
ولم تــتــوقّع الــســلــطــات احملــلــيــة أن
يُــحـــدث أضـــراراً كــبـــيـــرة. وضــرب
الـــزلـــزال الـــذي بـــلـــغت قـــوّته 6.7 
درجــات جـزيــرة لـوزون الــرئـيــسـة و

على عمق  112 كيلومتراً. 
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حتمل اسم الـشهيـدين األول والثاني الـلذين بذال أنـفسهـما من أجل العراق
وانها قدمت الكثير من التضحيات وهي تعاني منذ السابق وأهلها الطيبون
ـقـارعـة اإلرهاب ـواقف الـبـطـولـيـة اخلـالدة وقـدمـوا الـدمـاء  مـشـهود لـهم بـا
ـتورط وضـمان وحـدة البالد) مبـينـا ان (القوات األمـنية تـالحق اجلناة وا
مـعـهم وستـقـتص مـنهم) مـضـيـفـا (اننـا نـبـحث عن الـعدالـة ولـيس االنـتـقام
ونـعـمل عـلى احلـفـاظ عـلى كـرامـتـكم والـقـيـام بـواجـبـنـا جتـاهـكم وجتـاه كل
) ولــفـت الــكــاظــمي ان (الــوضع الــســيــاسي هــو من أنــتـج هـذه الـعــراقـيـ
الـفـوضى ونعـمل جـاهدين عـلى مـواجهـة كلّ مـا يعـوق عـمل الدولـة والـبحث
عن احلـكم الـرشـيـد فـالـفـسـاد واحملـسـوبـيـة وسـوء اإلدارة هي من أوصـلت
الـبالد إلى مـا هو عـليه اآلن) ومضى الـى القـول ان (العـراقـي يـسـتحـقون
حياة أفـضل ولدينـا خيرات نريـد أن ينعم بهـا أبناء شعـبنا إال أن الصراع
ـاضي الــسـيـاسي يــكـبّل أي تــقـدم). وكـان الــكـاظــمي قـد تـفــقـد اخلـمــيس ا
جرحى الـتفجير في مدينـة الصدر من الراقدين في مسـتشفى مدينة الطبّ

لالطمئنان على صحتهم وأوضاعهم.
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ـنـفذة اكـد رئيس الـوزراء مـصـطفى الـكـاظمي  اعتـقـال الشـبـكة االرهـابـية ا
دينة الصدر.وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر لتفـجير سوق الوحيالت 
تابعـتها (الـزمان) امس انه ( بدمـوع ولوعة قـلوب أهلنـا عوائل شهـداء مدينة
الصدر كـان طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عمـلية اعتقال كلّ الشبكة اإلرهابية التي
خطـطت ونـفّذت الـهـجوم الـغادر فـي سوق الـوحيالت) مـؤكدا ان (اجملـرم

سـيعـرضـون أمـام الـقانـون والـشـعب  لـيكـونـوا عـبـرة لكل مـعـتـد بـاغ أثيم)
). والتـقى الكاظمي واضاف (الرحـمة لشهـداء العراق والقـصاص للمـجرم
تهـمة بتنـفيذ االعتداء  عـوائل شهداء وجرحى قبل اعالنه اعـتقال الشـبكة ا
التفجير.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي قدّم في مستهل اللقاء
خــالص تـعـازيه ومـواسـاته لـعـوائل الـشـهـداء  وتـنـمى الـشـفـاء لـلـجـرحى)
مـؤكـداً أنـه (وجّه وزارة الـصـحــة والـبـيــئـة بـتــقـد كلّ ســبل الـدعم من أجل
ن يحتـاج العالج في اخلارج كما اوعزنا  بتذليل سرعـة شفائهم والتَكَفل 
الصـعـاب والعـقـبات أمـام عـوائل الشـهداء) مـشيـرا الى ان (مـدينـة الـصدر
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ة خاللـها الـتزامَهُ الـتام بضـمانِ الـهز
احلــتــمــيــة لــتــنــظــيم داعش اإلرهــابيّ
ـومةِ النصرِ الـذي حتقق بالتعاون ود
ُـشترك. وأشار حس  الى ان العراق ا
يــثـمن اجلُـهُـود الــتي تـبـذلــهـا حـكـومـة
ـتـحـدة األمـريـكـيّـة لـتـأهـيل الـواليــات ا
وتــدريب الــقــوات األمــنــيّــة الــعــراقــيَّـة
ـشورة في اجملال وجتـهيـزها وتـقد ا
االســتـخــبـاري وصــوالً إلى اجلــاهـزيـةِ
ـطـلـوبـة في اعـتـمـادهـا عـلى قـدراتـها ا
ا يعززُ سيادةَ العراق وأمنِه الـذاتية 
واحلـفاظ على مـكتسـباته بدحـر تنظيم

داعش اإلرهابيّ . 
واكـد أن قواتنا األمنيّةِ ما تزال بحاجةٍ
إلى الــبـرامج الــتي تـقــدمـهــا الـواليـات
تـعلـقة بـالتدريبِ ـتحـدة األمريـكيّـة ا ا
والـتـسلـيحِ والـتجـهيـزِ وبـناء الـقدرات
ونـــســعـى إلى مـــواصــلـــة الــتـــنـــســيق
والـتـعـاون األمـنيّ الـثـنـائيِّ. كـمـا نـؤكد
إلـتـزامَ حـكـومـة العـراق بـحـمـايـةِ أفراد
الــبـعــثــات الـدبــلـومــاســيـة ومــقـراتــهـا
ومــنـــشــآتــهــا وضــمـــانِ أمنِ الــقــواعــد

الـعـسـكـرية الـعـراقـيَّة الـتي تـسـتـضيف
 . قوات التحالف الدوليّ

وذكــر حــسـ ان احلــكـومــة الــعـراقــيـة
ومـجـلس الـنـواب جنـحت عـلى حـمـايةِ
ــكـــتــســبــات الــوطــنـــيــة في صــيــانــة ا
ــشــروعــة ــقــراطــيــة واحلــقــوق ا الــد
لــلـــشــعب الــعـــراقيّ لــلــعـــيش بــحــريــةٍ
ــطــالب الــشــعب وكــرامــة وحتــقــيــقــاً 
ُــصــداقــيــة الــوعــود الــتي الــعــراقـيّ و
أطــلـقــتـهــا احلـكــومـة الــعـراقــيَّـة شُـرّعَ
قـــانــون انـــتــخـــابي جــديـــد وتــشـــكــيل
مُــفــوضــيـــةٍ عــلــيــا مــســتــقــلــة جــديــدةٍ

لالنتخابات.
واشـار الى ان احلكومةَ العـراقيَّة تسيرُ
بـخطىً واثقةٍ صوب إجـراء االنتخابات
فـي مــوعــدهــا احملــدد في الــعــاشــر من
ـقـبـل برغـم الـتـحـديات تـشـرين األول ا
مع ضـمـانِ توفـير بـيئـةٍ آمنـةٍ للـناخـب
ـانــيــة حـرة لــتــحـقــيق انــتــخـابــاتٍ بــر
ونــزيـهـة الســتـعـادةِ الــثـقـة بــالـعـمــلـيـة
ـــقــراطــيــة في الــعــراق كــمــا أودُ الــد
األشـــارةَ إلى اجلُــهُـــود الــتي يــبـــذلــهــا

احلـكـمــة في تـغـريـدة عن ثـقـته بـحـنـكـة
فاوض. وأضاف وزير الـوفد العراقـي ا
اخلـارجية: اسـمحوا لي أن أقـدمَ الشكرَ
ـــثـــلي الـــلـــجــنـــةِ من إلـى احلــضـــور 
اجلــانــبــ األمــريــكيّ والــعــراقيّ عــلى
جُـــهُـــودهـم الـــتي ســـيـــبـــذلـــونـــهـــا في
اجلَـــلـــســـات اجلـــانـــبــيـــةِ مـن احلــوار.
واوضـح  حس ان اجلـولةُ من احلوارِ
تـــأتي اســـتــكـــمـــاالً لــلـــجـــوالت الــثالث
الـسابـقة التي عُـقدت بصـورةٍ مُتتـالية
إذ تـقدمُ رؤيةً واضحةً على ما تتميز به
عالقـة الـشـراكة والـتـحالف بـ الـعراق
ــــتـــــحـــــدة ومــــســـــاعي والـــــواليـــــات ا
احلـكـومـتـ اجلـادةِ لتـوطـيـدهـا وتـعدُ
ُشتـركة التي بُذلت اسـتكمـاالً للجُهُـود ا
فـي تــلك اجلـــوالت إذ عُــقـــدت اجلــولــة
األولـى افـــــتـــــراضـــــيـــــاً بـــــتـــــاريخ /11
حــزيــران/2020  والــثــانــيــة عُـقــدت في
الــعـاصـمـة واشـنـطن في 19  آب/2020
والـــــثـــــالـــــثــــــة عُـــــقـــــدت بـــــتـــــاريخ /7
نـيـسان/2021  ونـتـطـلع في اجـتمـاعـنا
هـذا إلى اسـتـكمـال مـا  االتفـاقُ عـليه
ـضي في اجلــولـة الـثــالـثـةِ لــلـحـوار وا
ـزيــد من الـتــقـدم في قُــدمـاً لــتـحــقـيـقَ ا
جـميع جلـسات احلوار الـتي ستـعقدها
الـلجان اخملتصة. وقال وزير اخلارجية
الـعـراقي ان هذه اجلـلـسات تـمثل إرادةً
جـــادةً لـــكال الـــبـــلــديـن لــلـــتـــوصل إلى
تــفـــاهــمــاتٍ مُــشـــتــركــة لـــلــتــعــاون في
الـقـطـاعـات اخملـتـلـفـة وتُـعـد اسـتـكـماالً
لـالتفاقـات التي تـمخـضت عن اجلوالت
الــســابــقــة في قــطــاعــاتٍ مــثل (الــنــفط
ـالي والــغـاز والـكــهـربـاء والـقــطـاع ا
والـصـحي والبـيئي والـثـقافي) إضـافةً

إلى اجلوانب األمنيّة والعسكريّة. 
ُختلف ثلي اجللسات  ودعـا حس 
ــزيــد من اجلُــهُـود الــقــطــاعــات لـبــذل ا
لـلتوصل إلى نـتائجَ مُثـمرة  تؤدي إلى
ُشتركة لكال البلدين. حتـقيق األهداف ا
وتـابع: لـقـد شـاركـنـا في نـهـايـة الـشـهرِ
ــــنــــصـــرم فـي االجـــتــــمــــاع الـــوزاري ا
لـلـتـحـالف الـدوليّ بـدعـوة مُـشـتـركةٍ من
ــتــحــدة وزيــري خــارجــيَّــة الــواليــات ا
األمـريكيّة وإيطاليا الذي عُقدت أعماله
فـي الـــعـــاصــــمـــةِ رومـــا بــــتـــاريخ / 28
حزيران  وقمنا بإجراء حواراتٍ مُكثفةٍ
مـع جــمـــيع األطـــراف إذ أكــد الـــعــراقُ
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ــتــحـدةِ اجملــتــمع الــدوليّ عــبـر األ ا
قـبـلة إذ ُـراقـبـة عمـلـيـة االنتـخـابـات ا
ـرقم أقــر مـجـلس األمن الـدوليّ قـراره ا
 2576 لعام  2021 بطلب عراقيّ تمديد
ــســاعــدة ــتــحــدة  عــمل بــعــثــة األ ا
الــعــراق لــعـامٍ مُــقــبل وتــوســيعِ نــطـاق
اختصاصها ليشمل مراقبة االنتخابات
انـية العـامة. وتابع:  ال يـسعنا اال الـبر
ان نُـقدمَ الشـكرَ للـدول التي دعمت طلب
الــعــراق في تـعــزيــز إجـراءاتِ مُــراقــبـة
االنـتـخابـات وضمـان نـزاهتـها وجُـهُود
ـــتــــحـــدة بـــشــــكل خـــاص الــــواليـــات ا

ـبادراتها بهذا الشأن .واضاف: لقد 
إبـرام الـعـديـد من مُـذكـراتِ الـتفـاهم في
قـطـاعات مُـتـعددة خالل جـوالت احلوار
السابقة التي تدعم مساعينا في تأكيد
ُشتـركةِ ب اجلانـب مؤكدا ُـصالح ا ا
مُــضـي الــعــراق في تــعــزيــز إســتــقالله
االقـــتـــصــــادي وحتـــقـــيقِ الـــشـــراكـــات
اإلقــلـيـمــيّـة والـدولــيّـة بـشــكل مـتـوازن
والـــتي كـــان آخــرهـــا مـــبــادرة الـــقـــمــة
الــثـالثــيّــة بـــ احلــكــومــة الـــعــراقــيَّــة
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انــعـقـدت أول امـس جـلـســة جـديـدة من
جـولـة احلوار االسـتـراتيـجي األمـريكي
الـعـراقي  في واشـنـطن اجلـمـعـة فـيـما
يـــصـل مـــصـــطـــفى االكــــاظـــمي رئـــيس
احلـكومـة غداً الى الـعاصـمة االمـريكـية
لـلــقـاء الـرئـيس جـو بـايـدن. واكـد وزيـر
اخلـارجية األميركي أنتوني بلينكن أن
الـعـالقـة بـ واشـنـطن وبـغـداد مـبـنـيـة
شتركة وأكد صـالح ا عـلى االحترام وا
نــظــيـره فــؤاد حــســ عـلى مــواصــلـة
التعاون والتنسيق األمني مع الواليات
ـتحدة مـشددا على ضرورة الـتنسيق ا
ـواجـهـة تـنـظـيم داعـش.  وقال الـدولي 
انــتـوني بـلـيـنـكـن في مـؤتـمـر صـحـافي
بـواشـنـطن إن الـشـراكـة مع بـغـداد لـها
أبـعـاد مـتعـددة. وتـسـتنـد إلى االحـترام
ـتبـادلة. وأضـاف: الشـراكة ـصالح ا وا
بـ الـدولتـ لـها أبـعاد كـثـيرة وهـناك
حتـديات نواجهها مثل جائحة كوفيد-
تجددة. ناخي والـطاقة ا  19والـتغير ا
ــتـــحــدة واحـــدة من أكــبــر الـــواليــات ا
سـاعدات اإلنـسـانيـة للـعراق مـقـدمي ا
وتـــعــمل لـــتــوفـــيــر الـــفــرص لــلـــشــعب
الـعراقي ولهذا فـإن الشراكة لـها أبعاد

أكثر من اجملال العسكري. 
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وقـال الـوزيـر األمريـكي ان الـشـراكة مع
الـعراق ابعد مـنو مجرد محـاربة تنظيم
داعش لــتـكــون حـرة ونــزيـهـة لــصـالح
الـشعب العـراقي. واكد وزيـر اخلارجية
الــعــراقي  فــؤاد حــســ اجلــمــعـة ان
احلـكومةَ الـعراقيَّة تـسيرُ بـخطىً واثقةٍ
صـوب إجـراء االنتـخـابات في مـوعـدها
احملـدد فيـما اكـد على االحـترام الـكامل
لـسيادة العراق.   وقال حس في كلمة
لـه في واشــــنــــطـن : نــــحنُ الــــيــــومَ في
الـعـاصـمـةِ األمـريـكـيَّـة واشـنـطن تـلـبـيةً
لـدعوةَ وزير اخلـارجيَّة أنـتوني بلـينكن
نبـثقةِ عن لـعقد أعـمالِ اللـجنة الـعليـا ا
اتــفــاقِ اإلطــار االسـتــراتــيــجي لــعالقـة
الــصــداقـةِ والــتــعـاون بــ جــمـهــوريَّـة
ـتـحـدة األمريـكـيَّة الـعـراق والـواليات ا
الــــتي تــــمـــثلُ اســــتـــمــــرارًا لـــلــــحـــوار
االســتـراتــيـجـي ومـنــذُ انـطالق جــولـته
ـاضي. األولـى في حـزيـران من الــعـام ا
فـيـمـا اعـرب عـمـار احلـكـيم رئـيس تـيار
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ـا جـعل  مـحـطـات الـتـعئـبـة تـشـهـد تـزايـدا بـاعداد بـرزت لـلـعـلن مـجـددا  ازمـة غـياب الـبـنـزين 
الـسـيـارات وطـوابـيـرهـا الـتي اصبـحت  تـتـخـذ سـايـدا اضـافـيـا لتـعـرقل حـركـة الـسـيـر قـرب تلك
ـعانـاتهم ويـدعون لـوضع احللول الـكفـيلـة بانـهاء تلك ـوصلـيون يجـاهرون  ـا جعل ا احملـطات 
ـوصـلـيون بـانـهم في غنى االزمـة التي تـطل بـراسـها مـا بـ فتـرة واخـرى لتـخـلق مـعانـاة يـؤكد ا

عنها.
وقــال فـاضل الـتـمـيـمـي  بـان مـعـانـاة نـقص
الـبـنـزين يـبـدو انـها بـدون حـلـول في مـديـنة
ــوصل فـبـعـد اقل مـن شـهـر من تـلك االزمـة ا
ذاتـــهــــا والـــتي بـــررهــــا اصـــحـــاب الـــشـــان
بــاسـتـخـراج الــتـصـاريح االمـنــيـة الصـحـاب
زودة لـلبنـزين الصحـاب محطات الـناقالت ا
الـتعـئبـة عادت مجـددا االزمة لـتضع عالمات
االسـتـفهـام امـام جتـدد مثل تـلك االزمـة التي
يـبدو انها تعـكر اجواء العيـد التي سنحتفل
بـها بعد ايام قـليلة  اما ابـراهيم قاسم فقال
هـنالك الـكثـير من اخليـارات التي يـبدو على
احلـكومـة احملليـة اتخاذهـا في سبيل تـوفير
ادة  التي حينما تشح جتعل مفاصل هذه ا
احلـياة متوقفة بالرغم من ان دولتنا تعد من
اغـنى الـدول نـفطـيـا لكن طـوابـير الـسـيارات
ـــتــــوقـــفـــة جتـــعل مـن هـــذا االمـــر مـــجـــرد ا
تـخـمـينـات  واقـاويل الصـحـة لهـا  فـمـا هو
وضع الـدول  ومدنها التي الحتتوي ارضها
عـلـى كـمـيـات وافـرة من الـوقـود وهل تـشـهـد
مـثل مـدينـتـنا مـثل تلـك الطـوابيـر الـطويـلة 
من اجـل احلـصـول عــلـيــلـتــرات مـعـدودة من

مادة البنزين.
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فـيمـا قال مـهنـد محـمود بـان بعض مـحطات
الـتـعــئـبـة شـهـدت طـابـورا اضـافـيـا يـضـاف
لـــلــطـــابـــور االصــلي مـن الــســـيــارات اي ان
  الــطـابـور تـالف مـن سـيـارتـ مــتـزامـنـتـ
يــدخالن سـويـة حملــطـات الـتــعـئـبــة  بـشـكل
مــــــشـــــــتــــــرك مـن اجـل احلــــــصــــــول عـــــــلى
ـا يـؤكـد ان احــتـيـاجـاتـهــمـا من الـبـنــزين 
االزمــة ســتــكــون لــفــتــرة اطــول من الــفــتــرة
الــســابــقـة والــتي يــقــدر بــنـحــو شــهــر عـلى

مـــوصـــلي اقـــتـــراحـه الـــســـاخـــر بـــالـــعــودة
السـتـخـدام احلمـيـر كـوسائط نـقل بـديـلة عن
الــــبـــنـــزيـن الـــذي يـــجــــعل من الــــســـيـــارات
ـستـخدمـة للـنقل كـاجراءات كـمالـية حيث  ا
الجـــدوى مــنــهـــا في ظل جتـــدد ازمــة نــقص
ي الــبــنــزين  من حــ الخــر وابــرز االكـاد
مـــواصـــفـــات خــاصـــة  لـــلـــحـــمـــيــر الـــتي 
ـوصــلـيـون ابـان ازمـة نـقص يـســتـخـدمـهـا ا
الــبــنــزين  وعن هــذا االمــر قـال ســعــد عــبـد
ـوصـلـيـون يـواجـهـون ازماتـهم الـواحـد ان ا
بـالسخـرية كونـها تتـجدد من ح الخر دون

وجـود اية حلول من جانب احلكومة احمللية
في الــسـيـطــرة عـلى هــذه االزمـات فـحــيـنـمـا
ـدن تــنــتــقل بــبــضــعــة كــيــلــومــتــرات الـى ا
اجملـــاورة ســوف جتــد انـــســيـــابــيــة الـــنــقل
واليـوجـد اية ازمـات تتـعلـق بنـقص البـنزين
حـيث يـتعـلق االمـر بتـسـعيـرتـها حـيث جتد
ـا تــوجـد في ـادة بــاسـعـار  اعــلى  هــذه ا
وصل لذلك نطلب ان مـحطات تعئبة مدينة ا
تـكـون هنـالك مـعاجلـات واقعـيـة لهـذه االزمة
وغـيـرهـا من االزمـات التـي نود عـدم رؤيـتـها

دينة. تتجسد في شوارع ا

حـدوثها والتي عزاهـا البعض لوجود بعض
ــا يـتــعــلق بـاصــحــاب نـاقالت الــشــبـهــات 
الــشـحن الـتي تــنـقل مـادة الـبــنـزين حملـطـات
الـتـعئـبـة  فيـمـا استـغرب  وافـر الـقاسم من
ـوصل وتـكـرارهـا بـ جتـدد ازمـات مـديـنـة ا
ــديــنــة فـــتــرة واخــرى  وقــال بـــان ازمــات ا
التــنـــتــهي والنــدري هل ان االزمــات مــحــددة
ديـنـة  التي كـنا نـتمـنى ان تشـهد وضـعا بـا
مـغـايـرا عمـا كـانت عـلـيه سواء قـبل سـيـطرة
تــنــظــيم داعش او من خالل ســيــطـرتـه الـتي
شــــهـــــدنــــا فــــيــــهــــا كـل صــــنــــوف االزمــــات
ومـحاصرتـنا سواء من قبل عـناصر الـتنظيم
ــنـافـذ ــواد الـغـذائــيـة بــسـبب غـلق ا وشح ا
ـؤدية لـلـمديـنة فـضال عن نـقص مادة كـلـها ا
الـبـنزيـن واستـثـمار بـعض ضـعاف الـنـفوس
هـــذه االزمــة بــتــهـــريب الــعــائـالت الــراغــبــة
ـوصـل لـقــاء اسـعـار بــاخلـروج من مــديـنــة ا
خـيـالـيـة  وصـلت العـلـى مـديـاتـهـا بـتـسـعـير
ـديـنة لـقاء  مـبلغ خـروج الـفرد الـواحد من ا
قــدره  500 دوالر او اكـــثــر  فــيـــمــا شــهــدت
مـواقع التواصل االجـتماعي خـيارات ابرزها
ـوقع اخلاص مـواطـنـون مـوصلـيـون  فـفي ا
ـحـمد عـبـد الـرحمن الـذي تـساءل من خالل
مـدونتـه  موجـها تـساؤله لـلحـكومـة احمللـية
عن  مـوعـد انـشـاء مصـفى خـاص في مـديـنة
ـوصل  خصوصا وان هذا االمر استخدمه ا
سـياسـيو الصـدفة كـاجراء  يتـجسـد عند كل
مـوعـد انـتخـابـات ومن ثم يـتالشى كلـمـا نال
هـوالء الـسـيـاسـيـون مـنـالـهم وجـلـسـوا عـلى
ـســؤولــيـة لــيــتـنــاســوا مـعــانـاة كــمــراسي ا
ـواطنـ الذين مـا انفكـوا يواجـهون االزمة ا
ي تـلو االخـرى  فيمـا برز من منـشور الكاد

ـملكة األردنية الهـاشميّة وجمهوريَّة وا
مـصـر العـربيَّـة فضالً عن مـساعي ربط
نظومـة الطاقة اإلقلـيمية عبر الـعراق 
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ولـــفت الـى ان احلــكـــومـــةَ الـــعـــراقـــيَّــة
تـستكمل جُهُودها في رفع احليف الذي
ـتعددة كـونات ا ـجتـمعـنا ذي ا حلق 
مـن ظــلمِ اإلرهــاب وظالمــيــته إذ شــرّع
مــــجـــلس الــــنـــواب الـــعــــراقيّ قـــانـــون
الـناجيات االيزيديات ويعد ذلك خطوة
لـها   األثـر الكـبيـر في مسـاندة ضـحايا
داعـش اإلرهــابيّ وضــمـــان مُــحــاســبــة
ُـرتكبة أفـراده على األعمـال اإلجرامية ا
ــواطــنـ األبــريــاء إلى جـانب بــحق ا
خـــطـــوات احلــكـــومـــة بــالـــتـــعــاون مع
الــشــركــاء الـدولــيــ لــتـعــزيــز احلـوارِ
والـــســـلمِ اجملـــتـــمـــعيِ ونـــبـــذ الــعـــنف
والــتــطـرف واحــتـرام الــتــنـوع الــديـني
ــــذهـــبـي والـــعــــرقي والـــقــــومي في وا
الــعـراق ورفض أشـكــال الـتـمــيـيـز بـ
ــواطـنـ الــذي أكـدُ دسـتــور الـعـراق ا
إلى جانب جُهُود احلكومة العراقية في
الــتــوصـل إلى اتــفــاق ســنــجــار حلــفظ
األمن فـــيــهــا بــالــتــعــاون بــ الــقــوات
األمـنيّة االحتادية وقوات البيشمركة إذ
ـراكــز األمـنـيـة  انــشـاء الـعــديـد من ا
ناطق الـتي تنشـط فيها ُـشتركـة في ا ا
جـيـوب تنـظيم داعش اإلرهـابيّ  فضالً
عن جُــــهُــــود احلـــكــــومـــة الــــعـــراقــــيَّـــة
ــنــظـمــات الـدولــيّـة وبــالـتــنــسـيق مع ا
. لـضـمـان الـعـودة الـطـوعـيـة لـلـنـازحـ
وبـ ان احلكومة العراقيَّة قد انتهجت
مـسـاراً لدعمِ األمـن واالستـقـرار داخلـياً
ــنــطــقــة بــاالرتــكـان وعــلى مــســتــوى ا
ــشـتــركـة لــلــحـوار واالخــذ بــالـفــرص ا
لـتـحـقـيق ذلك لذا نـؤكـد عـلى االحـترام
ـا يـضـمن الــكـامل لـسـيـادة الــعـراق و
اســـتـــقـــراره الـــداخـــلي وعـــدم زجه في
الـصـراعـات اإلقـلـيـمـيّـة. وفـيـمـا يـتـعـلق
ُـواجـهة جـائـحة كـورونـا وحتديـاتـها
ومــا يــواجـهـه الـعــالم الــيــوم من بـروز
سـالالت جـديدة أشـدُ ضـرراً عـلـى حـياة
ـواطن األمر الذي يتـطلبُ استكمال ا
الــتـعــاون بـ وزارتي الـصــحـة في كال
الـبـلدين لـتـوفيـر متـطـلبـاتِ االسـتجـابة

السريعة لدرء مخاطر هذه اجلائحة. تحدة خالل لقائهما في واشنطن UI¡∫ وزيرا خارجية العراق والواليات ا

والــعـمل بـتــنـسـيق مــبـاشـر وفـوري مع
ــنــتـجــات الــنـفــطــيـة مــديــريـة تــوزيع ا
بــالــوزارة لــفــتح حتــقــيق عــاجل بــهـذه
احلـالة التي تمـثل فساد واضح وضرب
لـالمن الـــتي يــــنـــبـــغي ايــــقـــاع اقـــصى
تورط فـيها). وتراجعت الـعقوبات بـا
أســعــار الــنـفط امـس بـعــد أن تــغــلـبت
مــــجـــمــــوعــــة مـــنــــتــــجي أوبك + عــــلى
االنــقـســامـات الــداخـلـيــة واتـفــقت عـلى
ـا أثار بعض اخملاوف زيـادة اإلنتاج 
بـشـأن فائض خـام مع اسـتـمرار ارتـفاع
إصــابــات كـورونــا في دول عــدة.وتـوقع
بــنك االســتــثــمـار األمــريــكي غــولــدمـان
سـاكس حدوث تـذبذب في أسعـار النفط
قـبلة بـسبب اخملاطر من في األسـابيع ا
ساللـة دلـتـا لـكـنه رجـح ارتـفـاع أسـعار
ـسـتـقـبل. وأفـاد الـبـنك بـأن اخلـام فـي ا
(اتــفـاق أوبـك+ لـزيــادة إمـدادات الــنـفط
يـدعم وجـهـة نظـره بـشأن أسـعـار اخلام
ويـــتــوقع رفـــعــا طـــفــيـــفــا حـــتى يـــبــلغ

بـــــــرنت  80 دوالرا للبرميل. 

فــيـهـا). وفي ديـالى  كــشف الـنـائب عن
احملــافـظــة هـمـام الــتـمـيــمي عن وجـود
ازمـة وقــود خـانـقـة تـعـيــشـهـا مـحـطـات
الـوقود نتيـجة تهريب حـصص البنزين
اخملـصـصـة الى اقـلـيـم كـردسـتـان. وقال
الــتـمـيـمي في تــصـريح امس إن (هـنـاك
ـناشـدات التي الـعـديد من الـشكـاوى وا
وصـلت إلـيـنـا من ابـنـاء ديـالى نـتـيـجة
ـكـوث لـسـاعـات في حـالــة االخـتـنـاق وا
طــوابـيـر مــحـطـات الــوقـود بـاحملــافـظـة

بسبب قلة الوقود في تلك احملطات).
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واضـاف أنه (بعـد التـحر عـن األسباب 
اكــتـــشــفــنــا وجــود تـــهــريب بــحــصص
الــوقــود اخملــصــصـة لــلــمــحــافـظــة الى
االقــلـيم) عــلى حـد قــوله. واشـار الى ان
(هـــذا االمــر خــلق حــالـــة من الــفــوضى
واالســـتــيــاء الــشـــعــبي بــالـــتــالي فــإن
اجلـهـات الرقـابيـة في األمن االقتـصادي
ــتــابــعـة واألمن الــوطــنـي مــطــالــبــ 
تورطة في عمـليات التهريب اجلـهات ا

حــــقــــوق اآلخــــرين)  وتــــابـع ان (لـــدى
تـابعـة ورصد الـشركـة جهـة مخـتصـة 
نــــشـــاط اجلـــانـب اآلخـــر تـــقــــوم بـــرفع
تـقـاريـرهـا لـلـسـلـطـات اخملـتـصـة بشـكل
دوري وتـوجـد جـهـود مشـتـركـة مـا ب
الـــطـــرفـــ لـــتـــنـــظــيـم إدارة الـــنـــشــاط
احلـدودي وهي اآلن في مرحلة الدراسة
الـفـنـية)  ومـضى الـبـيـان الى الـقول ان
ــنـــطــقــة (نـــشــاط اجلـــانب اآلخــر فـي ا
ــكـامن ضـحــلـة يـصل ــسـتـهــدفـة هـو  ا
عـمقها إلى 600 مـتر ونوع النفوط فيها
ــكن له الـهــجـرة إلى اجلـانب ثــقـيل ال 
ـكــمن الــفـارس اآلخــر ومــوثق لـديــنــا 
األســـفل إضـــافـــة إلـى أن اســتـــخـــراجه
مــكـلف ويـنـحـســر في اجلـانب الـعـراقي
ـسـاحة صـغـيـرة أما الـتـثقـيب وسـرقة
الـنفط فـيعكس جـهل الناشـر بالصـناعة
الــسـتــخـراجــيـة كــون تـثـقــيب اآلبـار ال
ـكـامن يـتـجـاوز  12عـقـدة والـثـابت أن ا
ــشــتـــركــة بــ اجلــانــبــ ــنـــتــجــة ا ا
ـاء أصــبـحت نـاضــبـة وارتـفــاع قـاطع ا
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نــفـت شــركــة نــفط اجلــنــوب الــتــابــعــة
لـوزارة النفط  قـيام الكويـت بحفر ابار
نـــفــطــيــة قــرب الـــشــريط احلــدودي مع
الــعــراق. وقـال بــيــان لـلــشــركـة تــلــقـته
(الــزمـان) امس ان (مــا تـداولــته مـواقع
الــتـواصل االجـتـمـاعي لــفـيـديـو يـظـهـر
اسـتـخـدام تـقـنـيـة الـزوم  هـو مـحـاولـة
تلقي أن البـعد ال يزيد عن مئة اليـهام ا
ـتـداول ـقــطع ا مــتـر  وبــالـتـالـي فـأن ا
مـفـبـرك وال صحـة له هـدفه إثـارة الرأي
ـرافق الــعـام) واضــاف ان (الـفـيــديـو ا

حــيث  يــظــهــر األبــعـاد احلــقــيــقــيـة 
تابعة تـسجيله مـن قبل فرق الرصـد وا
الـــعـــائـــدة لــلـــشـــركـــة الــتـي تــثـــبت أن
الـعمليات النفطية للجانب االخر ال تقل
عـن  400 مــــــــــــــتـــــــــــــر داخـل األراضـي
الـكويتية)  واشار الى انه (من حق أي
ـارسـة أعـمـالـهـا ضـمن احلـدود دولـة 
ـعتـرف بـها وحـسب القـانون الـدولـية ا
الــــدولي وال جنـــد  فـــيـه جتـــاوزا عـــلى

ÍœËb(« j¹dA « »d  —UÐ¬ dH×Ð X¹uJ « ÂUO  wHM¹ jHM «

وصل }d«∫ أزمة البنزين تضرب ا

Z_alhilly@yahoo.com

t UŠ wJ³¹ ¡«—Ëe «

wÒK(« b¹“

Íœ«Ë qOKł

5LK *« iFÐ q Ž s  vKŠ√

ئات من وصـلتنـا على الـفيس بوك او غـيره من مـواقع التواصل االجـتمـاعي ا
ة الـتي أريد ـناسـبـة الكـر بـارك  هذه ا نـاسبـة عيـد األضـحى ا عـايـدات  ا
ـسلم سلـم  بل وحتـى غير ا بجـوهرها تـعميق الـعالقات االنسـانية بـ ا
ـتانـة تفـوق بها حـتى رابطـة الدين  فـالدين في الـذين تربـطنـا بهم روابط من ا
تـدين بالدين نـفسه  لكن تلك الروابط أحـيان كثيرة يـكون محل خالف ب ا
ال تـشوبـهـا اخـتالفات من داخـلـهـا  وتـقتـصـر اخـتالفاتـهـا عـلى روابط أخرى

منافسة .
 لقـد أثبتت الـتجربة الـسياسيـة واالجتماعـية في بالدنا العـربية ان الدين رابط
هش وثـانـوي  ومن أمــثـلـته االرهـاب الــذي بـلغ الـعــنف فـيه مـبــلـغـا أغـرب من
اخلـيال  وتتذكرون كيف نحر البـعض اخوانهم بالسيوف  نعم  ان من يقف
ورائه جـهات ال تـريـد للـمـسلـمـ اسـتعـادة دورهم احلـضاري الـذي كـانت فيه
بغـداد والبصـرة والكوفـة منارة للـعلم واحلريـة والتسـامح  لكن يتـعذر االنكار
ان األدوات كـانت مـسـلـمـة  وتـنـطق بــاسم الـله  وتـتـقـرب الى الـبـاري بـحـرق
االخــوان  فـهل من تــشـويـه لـديـنــنـا الــعـظــيم من هــذه الـصـور الــدمـويــة الـتي
سـترسخ في أذهـان األجيـال لزمن غـير مـعلـوم . انهم بـذلك يغـتالـون مستـقبل
األمـة باسم الـدين وحتت عبـاءته  ولـذلك قلـنا حـتى بـحت أصواتـنا : ال سـبيل
للـتحرر من الكابوس الذي نحن فيه سوى بالثقافة  وأكدنا ان ال قيمة لتحرير
األرض ان لم تُـحرر العـقول  وحـررنا األرض ونـسينـا العـقول  وال أسـتغرب
هـذا الـنسـيـان  ألن من بـيـدهم احلل والـعـقد ثالثـة أصـنـاف  صـنف ال يـفهم
معـاني هذا الـكالم  وآخر ال تعـنيه الـثمار اآلجـلة  يريـد عاجـلها الـتي تسمى
بـاسمه  فهو مـهوس بالـتاريخ ويبـغي مجدا بـأسرع وقت  بصـرف النظر عن
األثـمان بـشرا كـانت ام مـاال  فبُـعثـرت األمـوال  وفقـدنا األبـنـاء  ولم يتـحقق

اجملد  واذا باألرض يباب  وثالث مصاحله أغلى من وطنه .
جربـت ان أهنأ بعيد األضحى صديـق مسيحي غـير عراقي أحدهما رجل
بـسيط هـو طـوني الـبيـروتي  واآلخـر هـو الدكـتـور انـطوان اخلـوري  فـجاءني
سلـم  فـحمدت الـله ان امتـنا ما زالت الـرد منهـما أحـلى من عسل بعـض ا

بخير .
معـذرة مـنـكم  فـقـد صرت كـمـا الـكـاتـبـة االنكـلـيـزيـة فـرجيـنـيـا وولف صـاحـبة
التـداعي احلـر في الكـتـابة  فـتـطلق خلـيـالهـا الـعنـان لـيكـتب مـا يكـتب  لـكني
أخـتلف عـنهـا بـعدم قـدرتي عـلى االمسـاك بأفـكـاري وخيـالي  فـيشـردان منى
وضـوع الـدين كـرابـطة في دون قـصد  لـذلك نـسـيت تـهانـي العـيـد ألغـوص 

مجتمعنا العربي  للعمر أحكامه  صرنا ننسى حتى شاهد الكالم .
ـعايدات حتـمل أسمـاء األشخاص ناسـبات  ـختـلف ا  كنـا نتـبادل الـتهاني 
ـوجهة لـهم  او باحلـضور الشـخصي بـحسب مـستوى الـعالقة ومـا تفرضه ا
السـياقات االجتمـاعية او الوظيـفية  وتفيض تـلك التهاني حـبا  واليوم صرنا
واجـهة تهان عامة  يصـوغ الشخص معايدته بنـموذج واحد ال يحمل اسما
سـوى اسمه ويـعـمـمهـا عـلى اجلـميع في مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي  وعـند
وصـولهـا لك ال تـعرف ان كـنت مـقـصودا بـهـا ام ال  وهل خطـر شـخصك في
عايدات ?  قدورك الرد عـلى كل هذا الكم الهائل من ا بـال صاحبها  وهل 
بالـتـأكيـد سـتلـجـأ الى الطـريـقة نـفـسهـا الـتي اتبـعـها أصـدقـاؤك االفتـراضـي

وتشملهم بتهنئة عامة .
ال أكـتـمـكم سـرا  لم أرد عـلـى أيـة تـهـنـئـة غـيـر مــوجـهـة لي  امـا الـتي جـاءت
بــاسـمي  فـذلـك كـرم بـاذخ من أصــحـابـهــا  وحـقـا يــحـمـلـون مــشـاعـر احلب
الصـادقة  بدليل تـذكري وعدم نسـياني  ومثلهم يـستحق العـرفان باجلميل 
ـوجهـة لك وقع خاص عـلى قلـبك  امـا تلك الـعامـة فلـيست أكـثر من للـتـهنـئة ا

اسقاط فرض .
ـلــونـة  فـوجـدت بـعـضــهـا اسـتـثـمـار من تـأمــلت في بـعض مـعــايـدات الـعـيـد ا
أصـحــابـهـا لـلــمـنـاسـبــة لـلـقــيـام بـعـمــلـيـة عالقــات عـامـة يـروجــون من خاللـهـا
ـة  اذ تـعـلـوها صـورهم الـبـهيـة وألـقـابهم لـشخـوصـهم الـكر
سؤول في الدولة الـرفيعة  وأكثـر ما ينطبق ذلك عـلى ا
 والـذين يـســتـعـدون خلــوض االنـتـخــابـات  ومن اعـتـد
بـنـفـسه أكـثـر من الالزم  وال أظن هـذه الـتـهـاني تـعـبر
عن مـشاعر حب لإلخـوان واألصدقاء احلـقيقـي منهم

. واالفتراضي

األيـام تمـر مسـرعـة  مثل ومـضـة احليـاة  فـباألمس الـقـريب  استـقـبلـنا أول
ـبـارك  وهـا نحن الـيـوم نـودعه .. فـهل زادت االيام  من ايـام عـيد االضـحى ا
دورتــهــا  ام ان لـعــمـرنــا الـراكـض نـحــو األفـول هــو الــسـبب فـي رؤانـا لــتـلك

السرعة التي باتت مثل سراب في صحراء الروح ?
اذن ان عطـلـة العـيد  كـانت قصـيرة  وتـعد بـالسـاعات  فـماذا هـيأنـا ألهالي
الـعـاصـمـة احلـبـيـبـة من وسـائـل الـتـرفـيه ..لم اجـد جـوابـا في األفق  سـوى "
مـتنزه الـزوراء " فهـو الصـديق الدائم  بل األزلي لـلبغـدادي  ومـا عداه فهي
امـاكن  ترفـيه جتـاريـة  ال تـسمـن  وتغـني من جـوع مـجـتمـعي لـتـرفـيه بر ..

واحلال ذاته في احملافظات .
تنزه  شرفـة على ا سـألتُ من هو على دراية في امـانة بغداد  وهي اجلـهة ا
عن اجلديـد في منـشآته  فأجـاب مبـتسمـا : قمـنا بأعـمال ترمـيم بسـيطة  مع
نـاسبـات ال تتـناسب مع تـنزه في ايـام األعيـاد وا اعـترافـنا بـأن حجم زيـارة ا
تنزه  كـبيرة جـدا لم نقوى على الرقـعة اجلغـرافية له  فاألعـداد التي ترتـاد ا

اإليفاء بخدمتها .
ـتـنزه  كـيف .. ومع هـذا اجلـواب  عـادت بيّ الـذكـرى الى سـنـوات افـتـتـاح ا
انه اجـتذب جمهورا واسعا ابتداء من االطفال وصوال الى الكهول ألنه احتوى
علـى األمان وعلى مواقع ترفـيه بسيطـة الكلفـة  وكيف كانت األجواء الـصيفية
والربـيـعيـة تنـعـكس على طـقوس األعـيـاد لدى كـثيـر من األسـر البـغداديـة التي
حتــبـذ الـســمـر في أحـضـان الــطـبـيــعـة هـروبـا من درجــات احلـرارة  وكـسـرا
ـواطـنون يـرتـادون مـتـنزه للـروتـ الـيـومي والـبقـاء حـبـيـسي  الـبيـوت... كـان ا
الـزوراء بشـوق ولهـفة  ومـعـهم  ما أعـدوه من أكالت مـنزلـية لـتـناولـها بـأجواء

ساحة اكبر للهو ولعب األطفال.. رحبة حيث ا
نصرم  تنـزه في سبعيـنيات القـرن ا تذكـرتُ تلك االيام الـتي رافقت افتتـاح ا
حيث اعـتـمد الـقائـمون عـليه وقـتئـذ  على طـريقـة او نظـام الهـندسـة احلرة في
تـصاميـمه  وتمـنيت عـلى محـدثي  العـودة الى العـمل على وفق ذلك الـنظام 
ـعـروفـة مثل احملـاور والـتـماثل فهـو نـظـام بسـيط ال يـتـقيـد بـقـواعد الـتـنـسيق ا
يزة . وغيـرها  وتوزع فيه النبـاتات بأعداد قليـلة كنماذج فرديـة لها صفات 
ويجـمع هذا النظام ب جمال الـطبيعة والصور أو األشكـال الهندسية بصورة
غيـر متماثلة   فالـفكرة الرئيسـة فيه هي حترير اخلطوط الهـندسية من حدتها
وحتويـلـها إلى أشـكال مـبسـطة  واسـتـخدام مـجسـمات ذات صـفة تـصويـرية
مـبـهـجـة  تـمـيل إلى الـبـسـاطـة والـبـعـد عن الـتـعـقـيـد وتـقـلـيل تـكـالـيـف اخلـدمة
الـزراعية  ونتذكر كيف أدخل مهندسو احلـدائق في امانة بغداد  بإمكاناتهم
واد في الـتصـميم واإلنـشاء لـلحدائق الـية والـتقـنيـة البـسيطـة  الكـثيـر من ا ا
عـادن والزجـاج وعمـلوا لـها مـثل اخلشب واخلـرسانـة وا
أشـكـاالً جـميـلـة ال زالت في اخملـيـلـة رغم عـقـود الزمن .

   
يـبــقى ســؤالي قــائـمــاً : لم  ال نــعــود الى الـبــســاطـة 

اليس الطبيعة هي رمز البساطة ?
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يـوم 23 تـمـوز  والدة شارع الـرشـيـد سـنة  1916 وهـو اول
ـعـظم شـارع بـهــذا الـطـول في بـغـداد وكـان يـبـدأ من بـاب ا
وينـتهي في محلة الـسنك وشارع الرشيـد صاحب اخلمسة
اسـماء فأول اسماءه خليل باشا جاده سي اي شارع والي
بغـداد الـعثـماني خـليل بـاشا سـنة 1916  الـذي تولى فـتحه
ألول مره بـبـغـداد  واالسم الـثـاني شارع هـنـدنـبـيرغ االسم
اني الفيلد اني احملـبب بسبب وفاة القائد العـسكري اال اال
مارشـال  (ڤون غولدريج) في بغداد الذي كان يقود القوات
الـعـســكـريه الـعــثـمـانــيه في الـعــراق لـلـوقــوف امـام الـقـوات
ـيه االولى واالسم الــثـالث هـو االنــگـلـيــزيه في احلـرب الـعــا
اجلاده الـعموميه اي الطريق والشـارع العمومي بعد هروب
العـثماني ودخول االنگليز واالسم الرابع هو طريق النصر
 باعتبار ان االنگليز انتصروا على العثماني واستعرضوا
بــنـصــرهم فـيه واالسـم اخلـامس هــو شـارع الــرشـيــد وهـو
االسم الذي قـررته جلـنـة تـسـمـيات شـوارع بـغـداد بـاسـماء
جـديـده سـنة 1923 التـي شكـلـتـهـا  امانـة الـعـاصـمه بـغداد
حـيـث اسمـتـه شـارع الـرشـيـد وسمـت شـارع الـنـهـر شارع
ـسـتـنــصـر لـذا فـأن لـلـشـارع خــمـسـة اسـمـاء ولـيس اسم ا
واحـد.فــسـالمــاً عــلى هــذا الــشــارع الــذي يـجــمـع الــتـراث
البـغدادي والذي يذكرنا بكل ما هو جميل وجليل ونبيل عن

بغداد.
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هـنـاك من يـبـقى مشـدوداً الى جـمـال الـغِـيد احلـسـان  يـكـثرُ بـهنَّ االفـتـنـان  ويُرسل

غموسة بعطر احلب واحلنان ... فيهن القوافي ا
ـهـام الـكبـرى في الـتـوعـية والـتـربـية فـيمـا يَـتَـجِه آخـرون الى توظـيف الـشـعـر ليـؤدي ا

والتوجيه السليم نحو مرافئ االستقامة والسالمة النفسية والروحية واالخالقية .
ـعرفي  ويـتجـاوز احلدودَ وهـنا يـبرز الـشعـر كـوسيـلة من وسـائل االثراء الـروحي وا

التقليدية التي تربطه بالهواجس والعواطف فقط .
صري (ت 993هـ ) حيث قال: ومن هؤالء شمس الدين محمد بن علي ا

اذا خَطْبُ ذَنْبٍ علينا دَجَا 
أَنَرْنا دُجَاهُ بِنورِ الرَجَا 

فكمْ شدةٍ مِنْ ذنوبٍ عِظام 
لها اللهُ بالعَفَّوِ قد فَرّجَا 

وكم ضقتُ ذَرْعْاً بِجُرمِي فما 
وجدتُ سوى العَفْوِ لي مَخْرَجا 

فللهِ فاجلَاْ وال تياسنَّ 
فما خابَ عبد اليهِ التَجَا 

وهكذا تراه يدعو الى تمزيق ثوب اليأس والقنوط لِيُحل الرجاءَ محله 
وال مـفــر من الـله االّ الـيه  وال يــخـيب مَنْ الـتــجـأ الـيه مــخـلـصـا تــائـبـا مُــؤَمِالً لِـعَـفْـوِهِ

ورضوانهِ وجميلِ إحسانِه .
-2-

ويـرى شـمس الـدين مـحـمـد الـقـاهري ت  981 هـ انّ تـصـدي الـسـلطـويـ القـتـناص
ستوي الديني والدنيويّ ويقول : األموال يؤدي الى إشاعة الفساد على ا

أال خُذْ حكمةً مني 
وخَل القيلَ والقَاال 

فسادُ الدينِ والدُنْيا 
اال  قبولُ احلاكمِ ا

قـال هـذا قــبل قـرون مِنْ الـزمن  وكــأنه نـاظـر الى (الــعـراق اجلـديـد) وتــفـشي فـسـاد
الـسلـطوي فـيه  الذين ال تسـتهويـهم اال االموال فـهي الهدف والـغاية ولـيس ثمة مِنْ

تورع سواء كانت من حالل أو حرام..!!
-3-

ويقول آخر :
أنفِقْ فانّ اللهَ كافِلُ عَبْدِهِ 

فالرزقُ في اليومِ اجلديد جَديدُ 
الُ يكثرُ كلما أَنْفَقْتَهُ  ا

كالبِئْرِ يُنزحُ مأوُها فيَزِيدُ 
ة جديدة .. مشكلة البخل واالمساك قد

فاألموال مـوجودة ولكنَّ ذوي الثروة ال يُحـسنون اال فَنَّ التجميـع والتكديس بعيداً عن
ال حبيسا عندهم ...!! االنفاق البار والنفع االجتماعي ويبقى ا

-4-
ومن طريف ما قاله ابن طولون ت  953هـ :

مِيلُوا عن الدنيا ولَذَاتِها 
فانها ليست بِمَحْمُودَهْ

واتبعوا احلقَّ كما ينبغي 
فانّها األنفاسُ مَعْدُودهْ 

أكول مِنْ نَحْلَةٍ  فأطيبُ ا
لبوسِ مِنْ دُودَهْ  وأفخرُ ا

ـلك الـشـاعر اال الـتـحـذيـر من مـغـبـة االنـغـماس فـي اللـذاذات الـدنـيـويـة ونـسـيان ال 
ُجْتَرَحَة  اآلخرة والوفادة على الله لنيل جزاء االعمال ا

وال ينبغي ألحد أنْ يكون مغروراً الهيا منصرفاً الى الدنيا وحدها .
-5-

وقال ابن العليف ( ت  926هـ ) :
خُذْ جانبَ العليا ودَعْ ما يُتركُ 

فَرضا البريةِ غاية ال تُدركُ 
ا  وامنْح مودَتَك الكرامَ فَرُ

ُ وفاتَ ما يُستدركُ  عزَّ الكر
ا  ودَعِ األماني للغبيّ فا

ُنَى للحُرّ داء مُهْلِكُ  عُقبى ا
مَنْ يبتغي سبباً بِدوِن عَزِيَمةٍ 

درك  ضَلّتْ مذاهِبُهُ وعَزَّ ا
ة انّ هذه الـنـصائح حـلوة جـمـيلـة ذلك انّـها تـدعـو للـتـمسك بـأهـداب االخالق الكـر
ة لـنيل مـا تصـبو الـيه من الرفـعة والـتقدم  ومصـاحبـة الكـرام وشحـذ الهـمة والعـز

يدان العملي  ? ستمعون الناشطون لترجمة هذه النصائح في ا ولكن أَينَ همُ ا
-6-

ويلفت االنظار عالء الدين أبو احلسن علي احلصكفي فيقول :
تمرُ الليالي واحلوادثُ تنقضي 

كأضغاثِ أحالمٍ ونحنُ رُقودُ 
وأعجبُ مِنْ ذا أنّها كلُّ ساعةٍ 

تَجِدُ بنا سَيْراً ونحنُ قُعودُ 
وهكذا يهيب بك أنْ تكونَ مِن الناهض ال القاعدين وهي دعوة محمودة نبيلة  .

-7-
ا قاله بدر الدين حسن بن علي الشهير بابن السيوفي ت 925: ولنختم 

اذا ما نالتْ السفهاءُ عِرْضِي 
ولمِ يخشوْا مِنَ العُقالء لَوْمَا 

كسوتُ من السكوت فَمِي لِثَاماً 
وقلتُ نذرتُ للرحمن صَوْما 

انك حــ تـتــرفع عن الــرد عــلى الـســفــهـاء تَــتْــركـهم اذالءَ
خاسئ .

وقد اشتهر على االلسن قول القائل :
اذا نَطَق السفيهُ فال تُجِبْهُ 
فَخيرُ مِنْ إجابتَهِ السكوتُ 

عـتقدات الـذين يروّجون لـقيام الـساعـة وظهور اخملـلص  فعنـدما أتأمل بـدأت أؤمن 
مـا يـجـري عــلى األرض الـعـراقــيـة من عـجـائب وغــرائب يـسـحق فــيـهـا احلق وتـداس
واقع  ـزوّرون في كل ا الفـضـيلـة باألقـدام وتـنتـصر الـرذيـلة ويـشـمخ السـماسـرة وا
عـتـقـدات الطـرف اآلخـر وأقـول حقـا إن سـاعـة القـيـامـة قد فـأذعن بـرغم عـلمـانـيـتي 

أقتربت  وهم كما يدعون فإنتصار الدجال هو من عالمات الساعة !.
نظمات الدولية  واطن العراقي وسجـلتها ا وما أقول ليـس ادعاء بل وقائع يدركها ا
فكل الذين يـتربعون على السلطة من الوزراء وفوقهم أيضا وحتى أدنى موقع وظيفي
ال ا ال يـقـبل الـشك الـفوضى واحملـاصـصـة وإستـغـفـال الشـعب وسـرقـة ا يـجـسـد 
قراطيا من منظمات شبحية العام  ويقترن مع ذلك في هذا العصر الذي يسمونه د

وقيادات وهمية همها األول واألخير النصب واإلحتيال .
ــشـهــد نـرى رايــات تـرتــفع وأشـخــاصـا يــتـقـدمــون وآخـرين وحـ نــدقق مـلــيـا في ا
ينـسـحقـون ويتـوارون عن األنظـار  ونعـرف جيـدا أن الـرايات دائـما تـرتفع لـلدجـال
ـثلون ـتعددة  أمـا الذين  والـراقصـ على احلـبال من أصحـاب األوراق واألقنـعة ا
الـشرف والـفضيـلة فـتراهم في مواقـف ال يحسـدون علـيها . ال أحـد ينـاصرهم وليس
هرجان ووجدوا في الرذيلة هناك من يـسمع خطاباتهم وآراءهم  فالكل إستساغوا ا
ضالـتـهم في نهش مـا يسـتطـيـعون به من مـكاسب في عـصـر الفـرهود الـذي يسـمونه
ـشـهـد الذي قـراطـيـة . أسـمـاء وقـصص عن بـطـوالت وهـمـيـة هي ا كـذبـا عـصـر الـد
يـطـغي عـلى الـسـاحــة الـعـراقـيـة  فـأبـطـال من دون بـطـولـة وأشـراف من دون مـواقف
ورجال بال رجولـة  هؤالء جميعا يتصدرون الواقع اآلن  واآلخرون أعلنوا إنهزامهم
 فبعـضهم من هـرب إلى خارج البالد  والـبعض اآلخر إعـتكف عـلى كتابـة مذكراته
ة الـفضـيلـة وإنتصـار الرذيـلة  وهـذا دليل عـلى أن النخب يـعبر مـن خاللها عن هـز

تعوزها الوسيلة والتصدي .
ـعـركـة غـيـر مـتـوافـقـة ب عـنـاصـر تـؤمن بـإتـبـاع كل الـوسـائل وآخـرين لـذلك كـانت ا
ـعركـة حملـاربة الـفـساد تـطـلبـات ا ـبـاد بـدون إدراك  إكـتـفـوا باحلـديث عن الـقيم وا

وحاملي الرايات احلمر على طريقة عاهرات اجلاهلية .
تلـكون احلقـيقة وبـعضهم تـأقلـم  شرفـاء  إنـنا في مفـترق طرق بـ النصـاب وا
فسدين  تلكـون القوة في محاربة الفاسدين وا جبناء لـلمجاهرة والبعض اآلخر ال 
قـراطـيا وحـكـومة ـعادلـة قـائـمة فـأقـرأ السالم عـلى مـا نـسمـيه عـراقـا د ومـا دامت ا

تكنوقراط ومجتمعا مدنيا من أصحاب الكفاءات واإلختصاصات .
أن الـعــصـر أعـلن عن نــفـسه بـأنه عــصـرا لـلـبــهـلـوانــات الـذين يـجـيــدون فن الـنـصب
ـتلـكـون أبرع فـنون ـواقف وعـبر كل األزمـنـة ألنهم  واإلحـتيـال وينـتـصرون في كل ا
خـداع اآلخرين ولـكن خصـومهم عـاجزون عن مالقـاتهم  وهـكذا يـنبـئنـا التـاريخ بأن

شجـاعة ونـبل وعظـمة اإلمام عـلي (ع) لم تـصمد أمـام أالعيب
معـاوية وحيلة عمر بن العاص  وصدق من قال إن التاريخ

وقف  سـتحـيل من إنقـاذ ا يـعيـد نفـسه  ولعـلنـا نطـلب ا
كـن لنـا أن جند رجـال صاحلـا يحـمل هم الـناس فـكـيف 
في وقت نرى الـنفاق متجـذرا في صدور رجال يحمل كل
مـنـهم ضـمـير (عـلي) ويـطـبق في ذات الـوقت أسـاليب إبن

أبي سفيان?.
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ولــــعل ذلك أحـــد الــــدروس الـــتي ال بـــد
لــواشــنـــطن أو غــيــرهــا أخــذهــا بــعــ
ـتــهـا في فـيـتـنـام االعـتــبـار فـبـعـد هـز
أخــفـقت في أفـغـانــسـتـان وفي الـعـراق
مـثلـما أخـفقت موسـكو في أفـغانـستان
وقــبل ذلـك في اجملــر الــعـام 1956 وفي
تــشـيـكـوسـلــوفـاكـيـا الـعـام 1968 األمـر
الـذي يحتـاج إلى إعادة التفـكير وإعادة
الـــنـــظــر بـــنـــوع جـــديــد مـن الــعـالقــات
الـدولـيّة فـالـغزو واالحـتالل ومـحاوالت
إمالء اإلرادة عــبـر الـقــوات الـعـســكـريـة
ـثــلى في حتـقـيق لــيس هـو الـطــريـقـة ا
ـصالح بل إنهـا تكلّف الـطرف الغازي ا
واحملــتـل خــســائــر قـــد تــكــون فــادحــة
نـاهيك عن فـساد سمـعتـهم. وقد صرفت
واشـنـطن فـي أفـغـانـسـتان 200 مـلـيـون
دوالر عــلى تــسـلــيح اجلــيش األفــغـاني
فقط وقد ذهبت هذه األموال هدراً. علماً
بــأن احلــرب كـلّــفت واشـنــطن أكــثـر من
تـريلـيون دوالر ومصـرع أكثر من 3000
جـندي أمريكي وعشرات آالف اجلرحى
فـي حـ أن اإلرهـاب الـذي زعــمت أنـهـا
جـاءت لــلـقـضـاء عـلـيه مـا زال مـسـتـمـراً
ومـعه استـمرار احلرب األهـليّـة والنزاع

سلّح. ا
{ كاتب ومفكر عربي

الـبالد حتـى إبرام اتـفاق حلـمايـة مطار
حــامـد كــرزاي الــدولي في كـابــول وقـد
تــدخل تــركــيـا عــلى اخلط لــتــأمـ ذلك
هـمـة عـلـمـاً بأن إدارة بـتـولـيّـهـا هـذه ا
دونـــالـــد تــرامـب كــانـت قــد أبـــرمت في
فـبـرايـر/شـباط 2020 اتـفـاقـا مع حـركة
طــالـبـان يـنص عـلى انــسـحـاب جـمـيع
اجلــنـود األمــريـكــيـ من أفــغـانــسـتـان
بــــحـــلـــول  1مــــايـــو/أيـــار2021. وقـــد
جتاوبت معه حكومة كابول مضطّرة. 
وكــان شــمــال أفــغــانــســتــان قـد ســقط
مـنطقـة إثر أخرى في يـد طالبـان فيما
فـــــرّ مــــئــــات اجلـــــنــــود األفـــــغــــان إلى
طــاجـــيــكــســتــان بـــدالً من قــتــال قــوات
طـالبان ونقلت القوات األمـريكية معها
ن تـعــاونـوا مـعــهـا بـصــيـغـة ــئـات  ا
مـتـرجـم أو مـسـتـخـدم مـحـلـي أو

أدالء ومخبرين.
وجـــــديــــر بــــالـــــذكــــر أن دول اجلــــوار
األفـــــغــــانـي وخــــصـــــوصــــاً روســـــيــــا
وبــاكـسـتــان وإيـران يـزداد قــلـقـهـا إزاء
الـتطورات األخيـرة في أفغانسـتان بعد
االنـــســحــاب األمـــريــكي وتـــقــدّم قــوات
طــالـبــان. حـ رحل األمــريـكــان تـركـوا
ـا فيها آالف خـلفهم  35مـليون قـطعة 
ــدنـــيّــة من دون مـــفــاتــيح ـــركــبــات ا ا
ـدرّعـة ــركـبــات ا تــشـغـيــلـهــا ومـئـات ا

الـدولي ومـنـطلـقـاً أساسـيّـاً في احلرب
األمــريـكـيــة لإلطـاحـة بــحـركـة طــالـبـان
ومــطـاردة تـنــظـيم الــقـاعـدة اإلرهــابـيـة
سؤولـية األساسية عن الـتي حملّتـها ا
هـجـمات 11أيـلـول/سـبتـمـبر2001 في
ـتــحـدة واسـتــهـدفت زعـيم الــواليـات ا
الـتنـظيم أسامـة بن الدن باعتـباره أحد
أخـــطــر اإلرهــابــيــ فـي الــعــالم الــذي
اغـتـيل بـالـفعل في 2 أيـار/مـايـو الـعام
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وكـــان الــبـــنــتـــاغــون قـــد عــّدل خـــطــته
لالنسحاب النهائي من أفغانستان إلى
حـلـول الـذكرى الـعـشـرين لهـجـمات 11
سـبتمبر/أيلول2001. وقـد بدأ بتسليم
الـقـواعـد األمـريـكـيـة لـلـجيـش األفغـاني
مـــنــذ إعـالن الــرئـــيس جــو بـــايــدن في
مــنـتـصف إبــريل/ نـيـســان الـفـائت عن
ذلك بـالـتـنـسـيق مع كـابـول عـلـمـاً بأن
ـــوقـع الــعـــســـكـــري الـــذي  إخالؤه ا
يــوجـد فـيه سـجن يـضم حـوالي 5000
معتقل وعدد كبير منهم مُتهّم باالنتماء
إلـى تــنــظــيـم طــالــبـــان الــذي شــدد من
هـجماته مؤخراً بـالتزامن مع انسحاب
اجلـــنــود األمـــريــكـــيــ وقـــوات حــلف
رّجح شـمالي األطـلسي(النـاتو) ومن ا
أن يـبـقى آخـر اجلـنـود األمـريـكـيـ في

حـيث انـسـحـبت الـقـوات السـوفـيـيـتـية
مــهـزومــة في الـعـام1989. وحـ غزت
قـــوات الــتـــحــالـف بــقـــيــادة الـــواليــات
ـتـحـدة أفـغـانـسـتـان في الـعـام 2001 ا
ـطـار قــامت بـتـطــويـر قـريـة بــاغـرام وا
لـيصـبح قاعـدة عسـكريـة ضخـمة قادرة
عـلى اسـتـيـعـاب مـا يـصل إلى 10 آالف
جندي. وبحسب تقرير جمللس الشيوخ
راكز التابعة األمـريكي فإنها من أبرز ا
ـــركـــزيــة لـــوكـــالــة االســـتـــخـــبــارات ا
ـشــتـبه بـهم وتُــسـتـخـدم الســتـجـواب ا

وتعذيبهم.
وبـالفعل تعتبر بـاغرام قاعدة عسكرية
ضـخـمـة بـحـجم مـديـنـة صـغـيـرة كـانت
تــسـتـخــدم حـصـريــاً لـقـوات الــتـحـالف

حتـت جنـح الظـالم وفي الـهـزيع األخـير
مـن اللـيـل وفي غـضون 20 دقـيـقـة غادر
األمـريكيون قاعـدة باغرام بعد  20عاماً
مــن احلــــــــــــــــــــرب وذلــك فــي األول مــن
تــمـــوز/يــولــيــو اجلــاري من دون إبالغ
السلطات األفغانيّة في حلظة انسحاب
سـرّيـة أقرب إلى الـفـرار. وبعـد أكـثر من
سـاعــتـ اسـتـفـاقت الـقـوات األفـغـانـيـة
ــفـــاجـــأة مـــثـــيــرة عـــلى ذلـك. وكــانـت ا
وقـاسـيـة حـ عـلـمت أن الـلـصـوص هم
من اقـــتــحم الـــقــاعــدة ولــيـس جــمــاعــة
طـالـبـان فـنهـبـوا الـثـكنـات وسـرقـوا ما
أمـكن.وكان اإلحتاد السوفييتي قد شيّد
مـطاراً خالل احـتالله أفـغانـستـان العام
1979 والــذي دام نـحـو عـشـر سـنـوات

وأســلـحـة صــغـيـرة مع ذخــائـرهـا في
حـ أخـذوا األسـلـحـة الـثـقـيـلـة مـعـهم
تـبقية قبل وفـجرّوا مخابئ األسـلحة ا
مـغادرتـهم ولم يـتم تسـليـمهـا للـجيش

األفغاني. 
وقـــد تـــســـاءل الــكـــثـــيـــر من األفـــغــان
اذا أقدم وبـعضهم صـديقاً لواشـنطن 
اذا األمـريكان على غزو أفغانستان? و
احلــرب طـيـلـة عـقــدين من الـزمن? ومـا
الــذي حتــقق ســوى اخلــراب والــدمـار
ـزيد من اإلفـقار والـعذاب? ـآسي وا وا
وهــو الــسـؤال نــفـسه الــذي يــلّح عـلى
الـعـراقـيـ منـذ احـتالل الـعـراق الـعام
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اجـتمع مجلس األمن القومي األفغاني
ـفاجئ من بـعـد االنسـحاب األمـريكي ا
ــعـــاجلــة آثـــار هــذا قـــاعــدة بـــاغـــرام 
االنـسحاب وما ولده من أزمة حقيقية
وخـصــوصـاً بـعـد تـداعـيـاته عـلـمـاً أن
دن وتتوسع نحو طـالبان تنتشر في ا
الــقـرى حـيث اســتـولت عــلى أكـثـر من
 150مــنــطــقــة وقــد فــرّ أهــلــوهــا إلى

الشمال الشرقي من البالد.
فـهل حتـقـقـت أهـداف الغـزو األمـريـكي
ألفــغــانــسـتــان كي تــنــســحب الــقـوات
األمـريـكـية أم أن واشـنـطن أخـفقت في
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لـسـان حـاكم تـزعج أمـيـركـا وتـعـتـبر أن
من يـنـطـق إشـتـراكيـة يـؤسـس الـعداوة
مع أمــيـركـا ويـكـون بـالـتـالي جـرمـاً في
ـــاركــسـي الــســـوفـــيــاتي – الـــكـــوكب ا

الصيني أو على مقربة منه.
لـم تكن اإلدارة األميركية عند حُسْن ظن
وتـطـلـعـات عـبـد الـنـاصـر إلى الـتـعـاون
مـعـها. لم يـوظف وزير اخلـارجيـة جون
فــوســتــر داالس الــفــرصــة ولم يــكــسب
عــبـدالــنـاصــر الـرهــان. وهـنـا يــبـدأ في
ـنطـقـة العـربـية دخـول اإلحتاد تـاريخ ا
الــسـوفـيـاتي مـدعــواً ولـيس غـازيـاً إلى
مــصـــر وتــبــدأ حــقــبـــة رســمت خــرائط
وفـواجع وصدمـات شخـصيـة ووطنـية.
ـا فــقــد وضـع عــبــدالــنــاصــر األوراق 
حـوته مـن رغـبـات ومـطالـب تـسـلـيـحـية
وإقـــتــصــاديـــة  بــ أيــدي الـــكــرمــلــ
اخلـروتـشـوفي الـذي لـبى بطـريـقـة غـير
مـبـاشـرة مـطـالب الـتـسـلـيح فـلم يـقـدمه
مــبــاشــرة كي ال يــجـن جــنــون أمــيــركـا
ـا أوكل األمـر إلى تـشيـكـوسلـوفـيا وإ
ـا ال يـلـغي ذلـك أن السـالح لـديـها وكـأ
هـــو من اإلحتــاد الـــســوفــيـــاتي. ولــبى
أل الــــدولي مـن الــــقــــطب إلى وعــــلـى ا
الــــقــــطـب الــــطــــلــــبــــات ذات الــــطــــابع
ا بقطرات. اإلقـتصادي والصنـاعي.. إ
وهــــكـــذا بــــاتت مـــصــــر في الــــفـــضـــاء
الــسـوفـيــاتي وبـات الــنـهج الــسـيـاسي
ــصـري في بـعض مـالمـحه من جـانب ا
آخـر شريـاناً سـوفيـاتي الهـوى في قلب

العالم العربي من خالل كبرى دوله. 
ــــســـتـــفـــيـــد في هـــذه الـــصـــفـــقـــة مَن ا

اإلضطرارية? 
إذا قــســنـــا األمــور بــخــواتــيــمــهــا فــإن
الـــطــرفـــيْن خـــرجــا مـن ســوق الـــرهــان

مثخني اخليبات. 
عـــنـــدمــا إحـــتـــاجت مـــصـــر إلى وقـــفــة
ثل وقـفة أمـيركا مع سـوفيـاتيـة معهـا 
إسـرائيل فـإن الكـرملـ البـريجنـيفي لم
يــلب ولم يـعــتـذر وإكــتـفى بــاإلكـثـار من
ـسـاعدة خـجـولة ـرفـقة  الـتـطمـيـنات ا
ـسـاعـدة في إزالـة إنــدرجت حتت بـنـد ا

آثار العدوان. 
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وجملــرد أن قـرأت الـتــرويـكـا بـكــثـيـر من
الــتـــعــمق مــا حـــواه تــقــريـــر الــطــبــيب
الـسوفـياتي عـن صحـة عبـدالنـاصر فإن
القرار الذي إتُّخذ ضمناً هو أن الرئيس
ـصـري عـلى مقـربـة من نـقطـة الـرحيل ا
رحلـة ما بعد ولـذا ال بد من اإلستـعداد 
الرئيس الصديق الذي على رغم مكايدة
الـسوفيات باإلجتاه الذي سلكه ويتمثل
ـا سمي "حركة عدم اإلنـحياز" يساوي
مـفهـوم احلياد عـند قـادتها الـتاريـخي

نهرو. عبدالناصر. 
تـيتـو ب أمـيركـا واإلحتاد الـسوفـياتي
وهـذا في نظر الكرمـل حُكْم ظالم فإنه
حــقق لـإلحتــاد الــســوفـيــاتـي حــضـوراً
إسـتـراتـيجـيـاً بـالغ األهـميـة بـراً وبـحراً
وجـــواً فــقـــد بـــات األســطـــول احلــربي
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الـسوفياتي ضيفاً مستحباً رسوه من
جـانـب مـصـر في مـيـاه كل من الـبـحـر

توسط? األحمر والبحر ا
بـرحـيل عـبـدالـنـاصـر وضع الـكـرمـل
ــلف الــوقـائـي لـيس عــلى الــطــاولـة ا
ا لـلوجود لـلعالقـة مع مصر فـقط وإ
اإلسـتـراتـيـجي الـبـالغ األهـمـيـة له في
الــــعـــالم الــــعـــربـي. جـــاء الـــيــــكـــسي
كـوسيغ ثاني التـرويكا يعزي بإسم
األول بــريـجـنـيف الــذي لم يـزر مـصـر
عـلى نـحـو مـا فـعل خـروشـوف ووقف
مـــتــــبـــاهـــيـــاً في أســــوان يـــقـــطع مع
تـقـدمة رحـلـة ا عـبـدالنـاصـر شـريط ا
ــائـي" أي الــسـد مـن إنــشـاء "الــهــرم ا
الـعـالي. إكتـفى بـتقـد العـزاء وغادر
بــدهـشــة غـيـر مــألـوفــة في الـتــشـيـيع
اليـيني لعبدالنـاصر إذ كان تشييع ا
ــا إنـتـصــر في احلـرب وفي بــطل كـأ
خـيـارات ثمـاني عـشرة سـنـة عاصـفة
ولــيس مـن هـو رمــز فــاجــعــة عــربــيـة
(حـرب أكتوبر 1967) إرتبك األمر في

ة أم نكسة. تصنيفها هل هي هز
جملــرد أن إسـتـقــر أمـر الــتـوريث عـلى
أنــور الـســادات بـحـكم أنـه كـان نـائب
الـــرئــيـس عــبـــدالــنـــاصــر أو بـــحــكم
إعــتـــبــارات وإيــحــاءات من صــانــعي
ـصـيـريـة سـارع الـقــرارات الـدولـيـة ا
الـكـرملـ إلى إيفـاد ثـالثه بـودغورني
عـاهدة ومـعه نص مـكتـمل الصـياغـة 
ـومة تـتـضـمن في نظـر واضـعـيهـا د

كـان الرئيس جمال عبد الناصر وبعدما
كــان حـــسم األمــر حــول مَن هــو الــرجل
األول فـي ثــورة  23يـــولـــيـــو واضـــعــاً
ـصر اجلمـهوريـة اللواء الـرئيس األول 
مـحـمـد جنيب فـي إقامـة جـبـرية قـاسـية
دامت طـوال سنـوات احلقـبة الـناصـرية
إلـى أن أعـاد الـعـهـد الــسـاداتي ثم عـهـد
الـــرئـــيس حـــســنـي مـــبــارك اإلعـــتـــبــار
ـعـنـوي إلـيه يتـطـلع إلى عالقـة طـيـبة ا
ــتــحــدة وبــحــيـث تــبـدأ مع الــواليــات ا
اإلدارة األمــيــركــيــة بــتــسـلــيح اجلــيش
ـصـري الـذي كـان زمـنـذاك يـفـتـقـد إلى ا
أنـواع مـتـقـدمـة من الـسالح. وفي حـينه
كـان عـبـدالـناصـر صـاحب رؤيـة وطـنـية
مــصــريــة أي مــا مـعــنــاه إن الــقــضــيـة
الــفــلـســطــيـنــيــة والــعـروبــة ومــشـاريع
الـوحدة هذه عمـوماً على هامش رؤيته

. تلك... إلى ح

وحــيث أنه ال بــد من اإلســتــحــواذ عـلى
إلـتفـاف السبـعة عشـر مليـوناً الذين هم
عـدد سكـان مصـر زمنـذاك حول الـثورة
فـــإنه بـــدأ يُـــكـــثـــر من الـــكالم فـي شــأن
ـشاريع والتصنيع واإلصالح الزراعي ا
شاعر بعبارات كانت بعدما كان ألهب ا
ـؤشـر الحـقـاً إلى قـرار تـأمـيم ـثــابـة ا

قناة السويس.
مـا إرتــآه عـبـدالـنـاصـر لـبـنـاء عالقـة مع
ــتـحــدة يـحــقق من خاللــهـا الــواليـات ا
احلــصــول عـلى أنــواع من الــسالح هـو
طــرْح فـــكــرة تــمــويل أمـــيــركي لــبــعض
ـشاركة فـي تمويل ـشاريع بـل حتى ا ا
الــسـد الـعــالي في أسـوان وكــان مـجـرد
بـند في الئحة مشاريع وخطوات يتطلع

عبدالناصر إلى حتقيقها.
حــتى اآلن عـبــدالـنــاصـر ال يـتــحـدث في
اإلشـتراكيـة التي كان مجـرد ذِكْرها على

ــصــيـريــة بــكل مــســتــقــرة لــلــعالقــة ا
أغـصـان شـجـرة الـوجـود الـسـوفـيـاتي
في مـصر سـياسـياً وعـسكـرياً وخـبراء
وتـمثيالً دبـلوماسـياً بالـدرجة الرفـيعة
ــتــبـعــة بـ ــقــام حـزبــيـاً وأمــنــيـاً ا ا
ـاركـسي الـكــرمـلـ وعـواصم الـنـهج ا

في دول أوروبا الشرقية.
عـاهـدة خلت من الـالفت لإلنتـبـاه أن ا

أخْذ ورد حولها. 
وضـع الرئـيس الـسـادات تـوقـيـعه يوم
27 مـــايـــو/ أيـــار  1974ومن دون أي

تأفف أو طلب تعديل. 
ولـم يـنـعـكس أي ضـيـق عـلى قـسـمـات
وجـــهه. هـــكـــذا أظـــهـــرت الـــلـــقـــطـــات

صورة.  ا
لـم يـــفــــعـل الـــرئــــيـس الـــســــادات ذلك
مـضطراً ومـحتبـساً أنفـاس اإلعتراض
أو الـتـحـفظ. أثـبـتت الـتـطـورات الحـقاً
عـاهدة بـقـلم إلغـائـها الحـقاً ع ا أنه وقـَّ

وعلى وجه السرعة. ولقد فعل.
مـنـاسـبـة هـذا اإلسـتـحـضـار أن احلـكم
الـســوداني يـعـيش مـنـذ بـعض الـوقت
إنـشغال بـال في شأن حالـة مع كرمل
بــوتـ قــريـبـة الــشـــــــــبه بــحـــــــــالـة
احلُــــكْم الـــســــاداتي مع كــــرمــــــــــلـــ

بريجنيف. 
هـل سـيـقـتـبس أهل احلُـكْم الـسـوداني
روحــيــة األســلــوب الــســاداتي ويــهـدأ
الـبــال تـبـعـاً لـذلك. لـلـحـديث واإلجـابـة

بقية.
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واجملـتـمعـات بـطـرق بشـعـة لم يعـرفـها

التاريخ البشري قطعا. 
ال بـل يــجــري تـــضــلـــيل الـــرأي الــعــام
ـعـلـومـات مـفـبـركـة ومـزيـفة تـزعم أنّ
ــقــراطي وأن نــظــامه الــعــراق بــلــد د
الـسيـاسي رص وبـذلك تسـتمـر اكبر
جــــرائـم الــــقــــتل الــــســــيـــــاسي بــــحق
ـعـارض بـشكل مـنظم وحتت أنـظار ا
احلــكـومــة ومــعـرفــة أحـزاب الــسـلــطـة

وتسجل ضد مجهول?.  
لـقـد أضحى الـعراق مـسرحـا للـفوضى
ـــتـــكـــررة الـــدمـــويــــة والـــصـــدامـــات ا
ـسلـحة وقد ـيلـيشـيات ا لـلفـصائل وا
ارتـكبت جرائم ضـد اإلنسانـية أبرزها
الـــقـــتل خــارج الـــقـــانــون واالعـــتـــقــال
والـــتـــغـــيــيـب الــقـــســـري والـــتــعـــذيب
واإلعـدامـات والتـهـجيـر الـطائـفي وقد
أسـهمت قوات االحتالل كـتكتيك حربي
أمــــريـــكي ـ  إيــــراني وفق فــــلـــســـفـــة
"الــــصــــدمــــة" في إنــــتــــشــــار ظــــاهـــرة
دن ـليشـيات الطـائفيـة واجتيـاحها ا ا
ـا ــنـاطـق بـشــكل واسع ومـنــظم  وا
ادى الـى أشـــاعـــة الـــفـــوضى والـــقـــتل
وســـفـك الـــدمـــاء دون مـــبـــرر ويالحظ
ـدن ـوغــرافـيـة الــعـديـد من ا تــغـيّـر د

ومـنـهـا الـعـاصـمـة بـغـداد وفق مـخـطط
طـائفي وافـد وتفـكيـك الدولـة العـراقية
وبــيع أصـولـهـا وجتــريف قـدراتـهـا من
قـــبـل االحـــزاب احلـــاكـــمـــة وتـــعـــطـــيل
مـــؤســســات الـــدولــة ونــهـب أكــثــر من
3000 مـصـنع حـكـومي و4000 شـركـة
حكومية بحاجة اليها العراق .  

وفـي الـوقت الــذي يــشـتــد فــيه الـوضع
سـوءاً ويعاني اجملتمع من أزمات عدم
ـاء الـصـالح لـلـشـرب وانـقـطـاع تـوفـر ا
الــكــهـربــاء تــمــامـا في اكــثــر من عــشـر
مــحـافــظـات مــنـهــا الـعــاصـمــة بـغـداد
وافـــتـــقـــار ابــسـط مــقـــومـــات احلـــيــاة
والـضـروريات االسـاسـية من اخلـدمات
الـعــامـة واالخـطـر فـشل مـحـاربـة وبـاء
الــكـــورونــا بــســـبب انــهــيـــار الــنــظــام
الــصـحـي بـالــكـامل حتــاول احلـكــومـة
ــطــالب الـــعــراقــيـــة االلــتـــفــاف عــلـى ا
ـشروعة للجماهير لإلبقاء على نظام ا
احملـــاصــصـــة الــطـــائــفـي االثــني دون
تـغييرات مهمة مدعـية تفهمها ألهداف

االنتفاضة. 
ـــــطــــالـب أجــــراء وكـــــانت أهـم هــــذه ا
قـراطيـة ونزيـهة انـتخـابات مـبكـرة د
حتـت إشـراف دولـي وأيــضـا مـالحــقـة
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الـقتـلة ومن يـقف ورائهم وسـن قانون
ــال الــسـيــاسي ومن ــنع ا لـألحـزاب 
ــشـاركـة في ــلك الـسالح مــنـهـا من ا
االنـتخابات وتـكوين مفوضـية محايدة
لالنــتــخـابــات وتـوفــيـر أجــواء أمـنــيـة
ــواجـــهـــة تــهـــديـــد الــسالح مـــشـــددة 
ـواطن الـعراقي ـنـفـلت كي يـتـمـكن ا ا

ثليه بحرية.   من اختيار 
   lL  R «u

ويــشـــهــد اجملــتــمع الـــعــراقي تــواطــؤ
تـحدة اجملـتـمع الدولـي وهيـئـة اال ا
ا ومـنـظـماتـهـا احلـقوقـيـة وجتـاهلـهـا 
يـحـدث في العـراق ع لى كافـة الصـعد
فـيـما تـتـبادل قـوى واحـزاب ما يـسمى
ـعارضـة "التـقلـيديـة والنـاميـة" خارج ا
ناورة السياسية "غزل السلطة أدوار ا
ـصـالح" الغراض فـئـوية فـي محـاولة ا
ـا تـقـتـضـيه ـعـدمـ  لـكــسب عـطف ا
احلـاجة اليهم مرحليا ليس إال.. يقول
مـــواطن عــائــد من زيـــارة له لــلــعــراق:
رجــعـنـا من الـعـراق ... بــعـدمـا وجـدنـا
الـــنـــاس فـــاقـــدة االمـل في كل شيء اال
رحـمـة ربك... كل الـكُـتـاب الـذين كـتـبوا
والـذين يكتبون عن احلـالة العراقية لم
يــصــوروا الــواقع عــلى حــقــيــقــته ولم

ثـمـانـيـة عـشـر عـامـا عـجـاف مـرت عـلى
الـعراق وما تزال احـداث غزوه بكل ما
حتـــمــله من دمــار وخـــراب قــائــمــة في
. الـــذين تــعــرضــوا ذاكــرة الـــعــراقــيــ
ألبـــشع هــجـــمــة تــتـــريــة  قـــامت بــهــا
مـجموعة من االحزاب الطائفية ـ شعية
وسـنـيـة وكـردية ـ جـاءت بـهـا الـواليات
ـتـحـدة األمريـكـيـة لتـحـكم الـعراق بال ا
ســنــد قــانــوني أو شــرعي أو احــتــكـام
شـــعــبـي مــنـــتـــهــكـــة بــذلـك الــقـــانــون
والـشرعية الدولـية. والتزال هيئة اال
ـتـحدة ومـؤسـساتـهـا ومنـهـا محـكـمة ا
الــعـدل الــدولـيـة واحملــكـمــة اجلـنــائـيـة

عـاجـزة عن اتخـاذ التـدابيـر الضـرورية
الالزمـة إليقاف االنتهاكات الالانسانية
بـحق الـعـراقـيـ االبـريـاء او مـسـائـلة
ــتـعــاقـبــة ومــطـالــبـتــهـا احلــكـومــات ا
ـالحــقــة الــقــتــلــة ومن يــقف ورائــهم
ــهم لـــلــعــدالــة بـــدل االكــتــفــاء وتــقـــد
بـاالسـتـنكـار والـشـجب في كل مرة.. ان
تـحدة االمريـكية بـإحتاللها الـواليات ا
ــســؤولــيــة لــلــعــراق تـــتــحــمل كــامل ا
ـــعـــنـــويــة ـــاديـــة وا الـــقـــانـــونـــيــة وا
واالخـالقــيـــة عـــمـــا اصـــاب ومـــا يــزال
يــصـيب الـعــراق والـعـراقــيـ من قـتل
واطن ودمـار وأذى وانتهاك حلـرمة ا

يـنـقـلـوا مـا هـو مـوجـود... الـعـراقـيـون
ارضــهم تــســلب وتــمــتص اجــســادهم
وارواحهم طوعا لقسوة االوضاع...هم
يـنتظـرون ناصرا ينـصرهم... واالشهر
القادمة هي الفيصل والله يستر!! هذه
حـقيـقة ال يريـد البـعض تداركهـا النقاذ

بعض ما تبقى من العراق. 
فـــــاألدوات الـــــوافـــــدة "الـــــوالئـــــيــــون"
كـمـسـمـيـات سـياسـيـة "حـاكـمـة" تـشكل
واجـهة لـ "نظـام احلاجة" الـذي يخضع
لـــعـــقــيـــدة فـــرض الــوجـــود االجـــنــبي
"االيـراني" لـلـحـفـاظ عـلى مـا يـسمى بـ
"احلـكومة الفارغة" التي أسهمت بنهب

العراق. 
وقــد اعــتــنــقت الــطــبـقــة الــســيــاســيـة
احلـالـيـة عـقـــــــيـدة "فـرق تـسـد" تقـسم
الـــــشـــــعب الـــــعـــــراقـي إلى دويــــــالت
وطـوائف وأمـراء مـلـيـشـيـات وتـعـتنق
احـــزاب الــســـلـــطــة ومـــلــيـــشـــيــاتـــهــا
عــــــــــقــيــدة "اإلرهــاب الـســيــاسي" من
خالل اخـــتـــراق طــوائـــفــهـــا لــلـــقــوات
األمــنــيــة وقــد أثــبــــــــــتت الــتــقــاريــر
ـنــظــمــات حـقــوق اإلنــسـان الــدولــيــة 
انــتــهــاكــات هــذه اجلــمــاعـات دون أيّ

رادع. 
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واجلـبـان) ويـعـزز الـرأي ان هـنـاك ربع
مليون ياباني شجاع ويحب وطنه كما
تـعـرفون لـم تفـدهم مـعنـويـاتهم عـنـدما
نـزلت عـلـيـهم هـيـروشـيـمـا ونـاكا زاكي
وأبــادتــهم. لـم اذكــر الــصــ وروســيـا
الـــلــتــان تـــدعــمــان ايـــران الى حــد مــا
ولـكنـهمـا ليسـتا مـستعـدتان بـالوقوف
ــدفع الى جـــانــبــهــا عــنــدمــا يــتــكــلم ا
االمـريــكي وكـنت  قـد كـتـبت لـلـرئـيس
صـــدام حــســ في 19/4/2002 خالل
واطـن (( نـعول احـيانا لـقاءاته مـع ا
سـيـدي على الـص وروسـيا والـشارع
وهذه كـلهـا تـمتـلك ادوارا اما الـعـربي 
هامشية أو مكملة فمفاتيح العراق بيد
دفع االمريكي امريكا  وعندما يتكلم ا
سـتـخـرس كل االصـوات وسـنـجـد انـنـا
ـلكه من وحـدنـا في الـسـاحة بـكل مـا 
ضعف نتيجة احلصار اجلائر والعزلة
الـدولـيـة مـقـابل امريـكـا بـكل مـا تـمـلكه
من قـوة وعنجـهية  وسيـضيع العراق
 وأن لـنا في رسـول اللـه اسوة حـسنة
عــنـدمـا خـتـم بـخـاتـمه الــشـريف صـلح
احلـديبـية العـقد األكثـر ذال في التأريخ
ـؤرخـ مـن األجـمـاع ـنـع ا وهــذا لم 
قدمة ـه كان ا عـلى ان هذا الصلح ا
احلــقـيـقـيــة لـفـتح مــكـة ونـشـر االسالم

ووصوله  ليون بفرنسا )) .
اال يـــنــطـــبق هــذا األمـــر تــمــامـــا عــلى
الــصـراع االمـريـكي اإليـراني?? اال نـرى
ان ســـــيـــــاســــــة حـــــافـــــة الـــــهـــــاويـــــة
(brinkmanship policy) ال تـــــفـــــلح
فـي الغـالب ألنك من الـصعب ان تـعرف
مـــــوقع احلــــافـــــة  ووقت الــــوصــــول
الـيـها  فـتـسـقط فيـهـا  ال تعـرفـها ألن
الــعـدو االقـوى يـقـدمــهـا او يـؤخـرهـا 
وهـذا مـا حـصل في الصـراع االمـريكي
الـعراقي  حـيث رغم ان الـعراق عـرفها
مـنذ فتـرة مناسـبة وحاول الـتملص اال
قـابل كـان قد اتـخـذ قراره ان الـطـرف ا

بـتنفيذ مـآربه الدنيئة الـلعب مع الكبار
ايــام الــســيف والــرمح لـم يـكـن خــطـأ 
وكـثـيـرا ما جـاهـدت الـقـلة ضـد الـكـثرة
وربـحت  ولكن في االلـفيـة الثـالثة  لم
يـــعــد هـــنــاك ســيـف ورمح وبــات رابح
احلـرب خاسرها   فشهداء بدر كانوا
(14) وشــهــداء احــد كــانــوا (70) وقــد
تـكـون كلـفة احلـرب شبه مـجانـية  ولم
ـفاعالت  كـمـا كانت صـانع وا تـدمـر ا
كـلـفـة  تـدمـيـر مـفـاعل نـطـنـز االيـراني
(10) مـلـيـار دوالر فـقط ال غـير .ال ادري
حــقـيـقـة كـيف يـفــكـر صـنـاع الـقـرار في
ايـران ?? هل هم يـتـصـورون ان امـريـكا
سـترحل من الـعراق حتت تـأثيـر الكراد
ام الـكاتيـوشا التي تـوجه الى السفارة
االمـريـكـية فـيـسقـط احدهـا في الـكرادة
وســـقط آخـــرهـــا في الـــشـــيخ عـــمــر ??
ويـحـتـرق اآلخـر ويـفـجـر الـعـجـلة الـتي
حملته من بغداد الى البغدادي ام انهم
يـتـوقـعـون ان كل هـجـمـاتـهم مـن الـيوم
االول حلــد اآلن الــتي قــتــلـت مــتــعــهـدا
امـريـكيـا واحدا في كـركـوك ستـجعـلهم
يــــــنـــــــســــــحـــــــبــــــون ?? .اذا كـــــــانــــــوا
سـيــنـسـحـبـون  من الـعـراق .. فـلـمـاذا
انــسـحــبـوا مـن افـغــانـســتـان?? هل ألن
امـريكـا قررت االنكـفاء الى الداخل ?? !!
اال يـعـطي ذلك انـهم قـرروا الـقـتـال ضد
ايــران ?? اال يــعــني تــبـلــيغ األمــريــكـان
لـرعــايـاهم عـدم الـسـفـر الى الـعـراق ان
بـايـدن الذي عـلق بعض من لم يـفهـموا
امــريــكــا بــعــد .. آمــالــهم اإلنــفــراجــيـة
عـليه..  وهو قـد بيت أمرا ?? يـجيبوك
لـقد سبق لـلرئيس اوبـاما ان انفرج مع
ايـــران  ونــقـــول لـــهم : لم تـــكن ايــران
حـينهـا تمـثل تهديـدا جديا حـينهـا كما
ـاذا  استـعداد ثالث هـي اليوم .. ?? و
غادرة العراق ?? شـركات نفطية كـبرى 
وهـكـذا االنسـحاب الـسريع من قـطر  
فــضال عن وجـود تــصـريح غـيــر مـؤكـد
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لـبـايدن مـؤخـرا يقـول ان ابـرز اهدافـنا
ــيــلــيــشــيــات حتــريــر الــشــعــوب من ا
ـوال أليران  باألمس البعيد حررنا ا
مـن صـدام حـسـ وبــعـدهـا من داعش
والـيـوم من ما عش وال نـدري الى متى
نــــــــــــــــظــل حـــــــــــــــــقـل جتـــــــــــــــــارب لـه

ولغيره??..        
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وفـي الــــــــســــــــيــــــــاق نــــــــفــــــــسـه دعت
بـريـطـانـيا  رؤسـاء االركـان في اقـطار
مـــجــلس الــتـــعــاون والــعــراق واالردن
ومـصر  ومـصادر تـشيـر الى ان القوة
االمـريـكـيـة سـتـرايـكـر وقـوامـهـا 1800
ـعروفـة بتـسليـحهـا وتدريـبها جـندي ا
ـقـاتـلـة االرهـاب سـتـصل فـوق الـعـادة 
االردن قـريبا يسـانده انتشـار بريطاني
فـي االردن نـفـســهـا وفي سـنــغـافـورة 

ا سيحصل . وغير ذلك الكثير 
اتــفق الى حـد مـا ان كـل ذلك قـد يـكـون
لـلـردع وليس لـلقـتال  وهـذا االحتـمال
مــحـدود كـون الـردع عــادة ال يـعـمل مع
الــدول الــراديــكــالــيــة كـــاجلــمــهــوريــة
االسـالمـيــة .. عــلــيه ســتــقـع احلـرب ال
ســـمح الـــله وحــجـم الــشـــظــايـــا الــتي
ســتـصـيـب الـعـراق يــعـتـمــد عـلى وعي
ــســلــحـة الــشــعب الــعــراقـي وقـواتـه ا
حلـقيقة اننـا قد نكون الضـحية االكبر
فـــضال عن امـــتالك احلــكـــومــة لإلرادة
ــنع ان يــكــون الــعــراق الــســيـــاســيــة 
مـسرحـا للـعملـيات في حـرب ال ناقة له

فيها وال جمل .
يـبقى سؤال اوجهه لزعماء ايران وهو
: لـنـفـتـرض ان امـريـكـا انـسـحبـت فهل
هـذا يـعـني انهـا سـتـترك زرعـهـا فيه ??
وهي قـد كـلـفـها احـتالله تـرلـيون دوالر
وكــلــفــهــا الــدفــاع عــنه ضــد الــقــاعــدة
وداعـش (حــرب حــمـــايــة اعــراض اهل
كـنهـا تركه بـلغ ??..  لـغربـية) نـفس ا
لـتأتـينـا داعش اشد دون حتالف دولي

احلــرب هي الــسـيــاســة بـوســائل اشـد
عــنـفــا .. مـقـولــة اعـتــقـد انــهـا لـلــزعـيم
كن القول الشيوعي لين  وبالتالي 
ان الـسـيـاسـة هي احلـرب بـوسائل اقل
عــنـفـا .. اي يـوجـد قــدر من الـعـنف في
الــســيـــاســة  وفي الــســيــاســة يــوجــد
حتـالـف  ويـوجـد تـخـادم  وقـد يـفـسـر
التحالف تخادما والعكس صحيح . اال

ان في ذلك خطأ كبير .
الـسـياسـة بـحر  ورغم انـهـا بحـر فهي
غـالـبا مـا تكـون مسـتنـقع فذر  او عـهر
وقـد استـأذنت  شاعرنـا الكـبير مـظفر
الـنواب عـند لقـائي به ان اكرر جزء من
بــيت له (( الــســيــاسـة عــهــر فـدول)) ..
ـا انـهـا بـحـر ومـسـتـنـقع في الـوقت و
نـفــسه فـهي بـاتت مـوضـوعـا مـعـقـدا ..
ـــا ان ال احــد يـــريــد االعـــتــراف انه و
ا في الـسيـاسة  لـيس سـياسـيا او عـا
ـا ان الكل تـقريـبا يـقول لـك معـترفا و
انـه لـيس سـيـاسـيـا ولـكـنه يـرى ??? وال
يـقترح او يـتوقع .. فهـو يجزم مثال في
حتـلـيله لـلصـراع االمريـكي االيراني ان
امــــريــــكــــا وأيــــران في حتــــالف (حتت
الـطاولة)  وهـذا ينسـحب على العالقة
بـــــ ايــــران و(إســــرائــــيـل) .. تــــدمــــر
(إســرائـيل ) نـطـنـز اإليـراني .. تـضـرب
األذرع االيــرانــيــة في ســوريــا .. تـقــتل
اكــبـر الــعـلــمـاء االيــرانـيــ في اجملـال

الـنـووي .. ببـساطـة نـعود ونـقول انـها
لــعــبــة  وأن الـذي حتـت الـطــاولــة هـو
عـــشـق  ومــا اكـــثـــر الـــلـــعـب .. صــدام
اذا اذا حـسـ عمـيل ألمريـكا !! اسـأل 
احلـرب بينهما ?? يجـيبوك انها لعبة ..
اجــيـبــهم بـســؤال وهـو : هل يــعـقل ان
ـليون جندي بحرب تـكون هناك لعبة 

كلفت ترليون دوالر ??
كـتبت الكـثير عن ايران وأمـريكا وزبدة
مــا اصـل الــيه هــو ان الــشــرق االوسط
مــــــحط تــــــنـــــافـس شـــــديــــــد وصـــــراع
وجـــود  بــ الـــثـــقــافـــة االمـــريــكـــيــة
ــصـالح والــثـقــافـة االيــرانـيــة . وبـ ا
وأيـنـمـا وردت االمــريـكـيـة وااليـرانــيـة 
أمــريـكــا اضف لــهـا (اســرائــيل) فـهــمـا
واحــد الـى حـ . وهــذا مــا يــنــســحب

على اوروبا بالضرورة .
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عـليه األمر اليـوم بات صراع ب ايران
وأذرعـــهـــا من جـــهـــة وبـــ الـــواليــات
ـتـحـدة وأوروبـا واسـرائـيل مـن جـهة ا
اخـرى  وال داع لعـرض قوات الـطرف
الــشـــامــلــة اخلــمــســـة ( االقــتــصــاديــة
..الـسياسية.. االجـتماعية .. الـعسكرية
.. الــــتـــطــــور الـــعـــلــــمي .. )) وال داعي
عـنويـات والـثوريـات حسب حلـسـاب ا
ـسـدس كـولت االمـريـكي قـول مـصـمم ا
(اآلن لم يــعـد هـنـاك فـرق بـ الـشـجـاع

مــســانــد لـــنــا ومن يــضــمن لــنــا انــهم
سـينتـخون عندمـا نعود لطـلب النخوة
??? اقــول قــد تــنـســحب ولــكن لــتــعــيـد
انـتـشارهـا بـالـشكل الـذي يـجعـله اكـثر
ركزي في الشرق فـاعلية جتاه الـعدو ا
االوسط (ايـران) وأكثـر امنا لـقطعـاتها
وامـريكـا مرحب بـقواعدهـا اينـما حلت
فـكثـيـرة هي البـلدان الـتي يهـدد امنـها
الـدسـتور االيـراني (( مهـمة جـمهـورية
ايــــران االسـالمــــيــــة تــــوحــــيــــد األمـــة
االسالمـيـة)) وكثـيرة هي الـبلـدان التي
ــسـت حــالــة الالدولـــة الــتي عــاشــهــا
الـعـراق والـيمن ولـبـنـان الذي يـهـمني
هـو ان يـعي اجلـمـيع مـا اعـيـه وهو ان
الــســيــاســة قــد تــنــتج لــعــبــة  وفــوق
ــأثـور (( الــطــاولــة يــؤكــدهــا الــقــول ا
الـسياسة لـعبة القوة)) عـليه هي لعبة
احلــــرب  والـــســــيـــاســــة هي احلـــرب
بــــــوســــــائل اقـل عـــــنــــــفــــــا  ولـــــو ان
قــائـلــهـا  ظل حــيـا وعــاصـر ســيـاسـة
امــريـكـا جتـاه الـعــراق سـابـقـا وأيـران
ـا كـان قــالـهــا فـفي احلــالـتـ حــالـيــا 
كــانــتــا ســـيــاســتــهــا اشــد عــنــفــا من
ــوت الــبــطيء من اجلــوع احلــرب فـــا
ـوت الفوري بـالقصف اشـد وطأة من ا
ويــشـهـد الــديـنــار الـعـراقي والــتـومـان
االيــراني عــلى ذلــكــحـالــة واحــدة فـقط
تـــبــعـــد الـــتــهـــديـــد عن اجلـــمــهـــوريــة
االسـالمـــــيـــــة  واذرعــــــهـــــا  وهي ان
ـــبــدأ عـــدم الــتـــدخل في تـــســتـــجــيب 
الــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول األخــرى
وحتـل اذرعـها   وهـذا مـا هـو صـعب
تواضع كونها دولة لـلغاية بتقديـري ا
مـشروع عقائدي منذ سـبعينيات القرن
ـاضي .. مع ذلك احلـرب االقـتصـادية ا
قـــائــمــة وأذا ظــهــر انـــهــا لن تــؤد الى

نتيجة فاحلرب ستكون احلل .
الـــلــهم اجــعـــلــهــا بــردا وسـالمــا عــلى

وطني.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7023-7024 السبت - األحد 15 من ذي احلجة 1442 هـ 24-25 من تموز (يوليو) 2021م
Issue 7023-7024 Saturday- Sunday 24-25/7/2021



d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

wKOJF U  ÎUN¹e½ ÊËbF³ð 5Š

ø —«b √ Â√ ÿuEŠ

قيل ( أن الـدنيا حظوظ ) وقيـل ( أن األقدار تفرض نفسـها رغم انوفنا )  ونحن
نـؤمن بـالـقدر خـيـره وشـره .  وهـا انت جتد نـفـسك مـحـاطا بـازمـات ومـعضالت
وكــلـمــا وجلت بــابـا  جتــدهــا ال تـفــتح لك كــأن الـنــحس يالزمك ايــنــمـا مــضـيت
لتـحتـويك صرخة فـي أعماقك تـقول لك بـأنك غيـر محـظوظ  . في حـ جتد اخر
يالزمه احلظ في كل خـطوة يخـطوهـا  وفي كل عـمل يعـمله  ويـنعم بـحيـاة هادئة
كن قوله في هذا الصدد  ! وكيف نواجه احلياة بهذه مسـتقرة . ترى ما الذي 

عادلة التي تثير اجلدل !                       ا
أن الـقـانـون الـسمـاوي يـؤكـد أن كل مـولـود كتب عـلى صـفـحـته أمـا شـقي  واما
سعـيد  ; ومـعـنى ذلك أن اقـدارنا هي من تـتـحكم بـنـا ..وان ارزاقنـا قـد رسمـها
ـعادلـة   ; فمن الـله لـنا ; غـير أن هـذا ال يلـغي عمـلنـا  وجهـدنـا   لكي تـستـقيم ا
عقول أن تمطـر عليك السماء ذهبـا أو فضة وانت جالس في فناء دارك ال غيـر ا
حترك ساكنا .  أن األمر سيان في حصيلة حياتك أن كان حظا أو قدرا  ..ومع
ـا كــتـبـه الـله لك واصــبـر في ــان  هــذا وذاك فـلــيـكن لك إ
ساعـة الـعـسـر واشـكر فـي ساعـة الـعـسـر   .. وال حتزن
ن خـلــقك فــهـو أدرى من نــفـسك بــحـالك ; ودع األمــور 
وهــكـذا هــو االمــر الـذي يــجب  أن نــرضى به ونــطــمـئن

اليـــه .     
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ـناقصة احململة على موقع شركتنا االلكتروني (www.mdoc.oil.gov.iq) وشراء وثائقها في ناقصة اعاله االطالع على وثائق ا فـعلى الراغب باالشتراك با
مقر الـشركة/ قسم العقود/ بغداد  –الراشدية/ بوب الشام خـلف محطة القدس الكهربـائية خالل اوقات الدوام الرسمي من (الساعة  9:00 صباحا الى الساعة
ـفوض للشـركة لقـاء مبلغ قدره (300.000) ثـالثمائة الـف دينار عراقي وان دير ا  12:00ظهرا) هم او وكالئـهم اخملولون عن طـريق دوائر كاتب العـدل او عن ا
ـنـاقـصــة من قـبل شـركـة نـفط الـوسط وتـودع الـعـطـاءات في صـنـدوق الـعـطـاءات رقم (2) الـكـائن في مـقـر الـشـركـة/ ـبـلغ غـيـر قـابل لـلـرد اال اذا الـغـيت ا هـذا ا
ØW dA « dI وافق 2021/8/3  في ® ؤتمر الـفني لالجابة على استفساراتكم في السـاعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء ا االستعالمات الـوسطية وسيتم عقد ا
وافق 2021/8/22 كما موضحة œ«u*«Ë  U© علما ان اخر مـوعد الستالم العطاءات (تاريـخ الغلق) الساعة الثـانية عشر بتـوقيت بغداد من يوم االحد ا b)« W¾O¼

ـناقصة اجـور النشر واالعالن ويلـتزم باكمال اجـراءات التعاقد خالل (14) يوم عـمل من تاريخ التبليغ قدمي الـعطاءات ويتحـمل من ترسو عليه ا بـالتعليـمات 
باالحالة.
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- نـسخة مـلونة واضـحة من شهـادة تأسيس الشـركة مصـدقة من دائرة مـسجل الشـركات لعام 2021 وعقـد تأسيس الـشركة وبـيان التـأسيس والنـظام الداخلي
للـشركـة والوضع القـانوني لـها مـوقع التسـجيل وكـافة مـحاضر الـتعـديل اخلاصـة بالشـركة مع كـتب تأيـيد اجنازهـا من دائرة مـسجل الـشركات ومـوقع عمـلها

الرئيسي (بالنسبة للشركات). وكتاب تخويل بالشخص اخملول بتوقيع او وكالة صادرة من كاتب العدل.
تقدمة. كاتب ا - هوية غرفة جتارة بغداد او اي محافظة نافذة لعام 2021 للشركات وا

ناقصة. وضوع ا كاتب اخملتصة  هنة اخلاصة با ارسة ا - اجازة وهوية 
ناقصة االصلي. - وصل شراء ا

ـركزي العراقي وتـفضل شركة نـفط الوسط ان يكون - تأمينـات اولية غيـر مشروطة (خـطاب ضمـان او صك مصدق او سفـتجة) من مصـرف معتمـد لدى البنك ا
ـبلغ قدره (15.899.000) خمـسة عـشر في مـحافظـة بغـداد ويقـدم من قبل مـقدم الـعطـاء او اي مسـاهم في الشـركة لـصالح شـركة نـفط الوسط/ شـركة عـامة و
بـلغ (رقما وكتابـة) ويكون نافذا يـغطي مدة العطاء ائة وتسعـة وتسعون الف دينـار عراقي وبضرف مغـلق منفصل وان يكـون واضحا من حيث ا مليون وثـما
والغـرض منه وتـصادر هذه الـتاميـنات في حـال عدم توقـيع العقـد بعد (14) يوم عمـل من تاريخ التـبليغ بـاالحالة دون احلـاجة الى حـكم قضائي او عـند سحب
طلوبة من مقدم ـناقصة او عند رفض مقـدم العطاء تصحيح االخطـاء احلسابية في عطاءه او عـدم استكماله للبيـانات ا العطاء اثناء فـترة نفاذيته وبعد غلق ا

العطاء اثناء التحليل ويهمل اي عطاء ال يحتوي على التامينات االولية
Æ©WOM¹uLð W UDÐ ØsJÝ W UDÐ ØWOMÞu « W UD³ « Ë« WO Mł …œUNý ØWO Mł® فوض دير ا ستمسكات اخلاصة با - ا

ناقصات صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ لعام 2021 معنون الى شركة نفط الوسط. مانعة من االشتراك با - كتاب يتضمن عدم ا
ـاثل مـنجـز مصـدق من جـهات الـتـعاقـد مع شـهادات االسـتالم الـنهـائي عدد (1)  عـلى االقل قـبل موعـد تـقد الـعطـاء خالل ال (عـشرة سـنوات) - تـقـد عمل 

ا ال يقل عن مبلغ (158.999.997) مائة وثمانية وخمسون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون الف وتسعمائة وسبعة وتسعون دينار عراقي. االخيرة و
ناقصـة مصدقة بختم وتـوقيع مقدم العـطاء ورقيا على قرص (CD) ويهمل العطاء قدم العطـاء مع وثائق ا سلـمة  نـاقصة وا - الـوثائق القياسـية اخلاصة با

.(CD)الذي ال يتضمن تلك الوثائق. مع ملئ القسم الرابع بشكل كامل مصدق و
 -حتديد فترة التجهيز بشكل واضح في العرض عدا احلاالت االستثنائية لتي حتدد فيها فترة التجهيز من قبل شركة نفط الوسط.

ـنشأ لـلمواد ـكن تغيـير اسم الصـانع او بلد ا نشـأ (اوربي او صناعـة اوربية... الخ) وال  - حتديد بـلد منـشأ البـضاعة بـشكل واضح وال يقـبل تثـبيت عبـارة ا
اجملهزة والي سبب كان بعد توقيع العقد اال بعد استحصال موافقة خطية مسبقة من الطرف االول.

بلغ ال يقل عن (105.999.998) ديـنار عراقي مـائة وخمسة توفرة لـدى مقدم العطـاء ومن مصرف معـتمد لعام 2021 و - تقد كفـاءة مالية (سـيولة ماليـة) ا
مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون الف وتسعمائة وثمانية وتسعون دينار عراقي والوثائق االخرى اخلاصة بالشركة.

قدم العطاء موقعة ومختومة باخلتم احلي الصريح من قبل مقدم العطاء. - تكون جميع صفحات العرض الفني والتجاري 
قدم العطـاء على ان يتم اشعار جهـة التعاقد باي كـتب يتضمن عنـوان صريح  كتب او سـند ملكية بـاسم صاحب الشركة او ا - تـقد عقد ايجار الـشركة او ا

تغيير يطرأ على العنوان خالل سبعة ايام وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية.
ناقصة. طلوبة بوثائق ا تصلة بها ا واصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات ا - تقد ا

ناقصة. طلوبة في شروط ا - مدة تنفيذ العقد بااليام ا
شمول باحلجب. - تقد ما يثبت حجب البطاقة التموينية على ا

- تقد كتاب صادر عن دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال لعام 2021 معنون الى شركة نفط الوسط يؤيد شمول العامل لديهم بالضمان االجتماعي
حسب قرار مجلس الوزراء رقم  164لسنة 2015.

w½Ëd²J© على ان يتم اشـعار جهة التعـاقد باي تغييـر يطرأ على العنوان « Ê«uM?Ž Ø…—ULŽ ØŸ—Uý ØWM?¹b قدم للعطاء ® كتـب ا - تثبـيت العنوان الكامل لـلشركة او ا
خالل سبعة ايام وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية.

ـيالت اخلاصـة بشـركتـنا فـأنه يتم اتـخاذ االجـراءات الالزمة بـحقـهم ومنـها - في حال عـدم اسـتجـابة مـقدمي الـعطـاءات الى مراسالتـنا وعـدم االجابـة على اال
نافسة اثناء التحليل ومصادرة التأمينات االولية استنادا للفقرة (سادسا) من الضابط رقم (3). استبعادهم من ا

داد وبشكل مطبوع رقما وكتابة. - تدوين اسعار فقرات جدول الكميات في العطاء ومبلغه االجمالي با
وجب القانون. فروضة  ناقص الفائز كافة الضرائب والرسوم ا - حتمل ا

دير مفوض في اكثر من شركة تقد اكثر من عطاء واحد. - ال يجوز 
- تقد منهاج تقدم العمل او مواعيد التسليم.   

قدمي العطاءات في الوثيقة القياسية. رافقة بالقسم اخلاص  - تقد رسالة العطاء ا
∫w U² « WEŠö  l

ـناقصة 1- يكـون تقد الـعطاء بـاربعة ظـروف مغلـقة ومختـومة ومنـفصلـة ومثبت عـليهـا اسم كل واحدة منـها وتوضع في ظـرف كبيـر يثبت عـليه اسم ورقم ا
واسم الشركة وعنوانها وختمها وحسب التالي:

Æ©lÐ«d « r I ثبت ضمن القسم اخلاص بالوثائق ®» صدقة واخملتومة بضمنها العرض الفني والتجاري ا أ- ظرف يحتوي على الوثائق القياسية ا
ب- ظرف يحتوي على مبلغ التأمينات االولية يكتب عليه (ظرف التأمينات االولية).

Æ©ozUŁu « ·dþ® طلوبة يكتب عليه ستمسكات وكافة الوثائق ا ت- ظرف يحتوي على ا
قدم العطاء. ث- ظرف يحتوي على العرض الفني والتجاري 

ثلـيهم في الـيوم احملدد وافق 2021/8/23  فعـلى الراغبـ من مقـدمي العطـاءات او  2- يتم فـتح العطـاءات في اليـوم التالي لـتاريخ الغـلق في يوم االثـن ا
اعاله للفتح.

شار اليه اعاله ويكون قابل للتمديد. دة (120) يوم من تاريخ الغلق ا 3- يكون العرض التجاري نافذ 
4- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

5- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق.
ـقـدمي العـطـاءات مع ملئ الـقـسم الرابع بـشـكل كامـل مصـدقة و(CD) مـع ختم كـافة اوراق رفـقـة بالـقـسم اخلاص  6-  مـلئ وتصـديق رسـالة تـقـد العـطـاء ا

الوثيقة القياسية.
عتمدة. صارف ا الية في شركتنا لغرض اعالمهم با 7- على مقدمي العطاءات قبل تقد العطاء مراجعة الهيئة ا

. ناقصة فقط للمناقص ناقصة قبل صدور كتاب التبليغ باالحالة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق ا 8- يحق جلهة التعاقد الغاء ا
ناقصة او اجراء التعديل عليها. قدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق ا 9- ال يجوز 

ـراسالت واخملاطـبات وارسال كـتاب الـتبلـيغ باالحـالة ويعـتبـر تاريخ وصول ـقدم الـعطاء لـيتم اعـتماده فـي كافة ا 10- تزويـدنا بـالبريـد االلكـتروني اخلاص 
دد القانونية. اخملاطبة هو بدء سريان ا

قدمي العطاءات ويعتبر تاريخ واقع االلكترونية اخلاصة بشركتنا ووزارة النفط وارسالها بكتب الى البريد االلكتروني  ناقصة على ا 11- يتم اعالن نتائج ا
دد ـلحقة بتعليمات تنفيـذ العقود احلكومية لغرض سريان ا النشر واالرسال االلكتـروني تبليغا حتريريا ورسميا استنادا للفقرة (15) من الضوابط رقم (3) ا

القانونية اخلاصة باالعتراض واخلاصة بتوقيع العقد.
وعد اقصاه الساعة الثانية WOzUÐdNJ© في ا « ”bI « WD×?  nKš Øœ«bGÐ Ø ©W UŽ W dý® jÝu « jH½ W? dý ØjHM « …—«“Ë® 2- يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي
ـتـأخرة سـوف ترفض وسـيتـم فتح الـعطـاءات بحـضـوركم اذا رغبـتم باحلـضـور في العـنوان االتي وافق (2021/8/22)العـطاءات ا عـشـر ظهـرا من يوم االحـد ا

وافق 2021/8/23. WOzUÐdNJ© الساعة التاسعة صباحا من يوم االثن ا « ”bI « WD×  nKš Øœ«bGÐ Ø ©W UŽ W dý® jÝu « jH½ W dý ØjHM « …—«“Ë®

∫WB UM*« ozUŁË ¡«dý bMŽ WÐuKD*« ozUŁu « ≠≥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- تقد شهادة تأسيس الشركة ونسخة مصورة ملونة ومصدقة من دائرة مسجل الشركات.

كاتب. هنة اخلاصة با ارسة ا ب- اجازة 
ت- هوية غرفة التجارة صادرة عن وزارة التجارة نافذة لعام  2021.

Æ©WOM¹uLð W UDÐ Ø sJÝ W UDÐ Ø WOMÞu « W UD³ « Ë« WO Mł …œUNý Ø WO Mł® فوض دير ا ستمسكات اخلاصة با ث- ا
ناقصة وتقد العروض.  ثل الشركة تقد ما يؤيد تخويله لشراء اوراق ا ج- على 
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 قـبل اسـابـيع صـدر حكم قـضـائي بـحق رئيـس هيـئـة الـنزاهـة االسـبق الـقاضي
ـنـقــولـة وغـيـر رحـيـم الـعـكــيـلي تـضــمن سـجـنـه سـنـة واحـدة مـع حـجـز امــواله ا
ادة  226من الـقـانون رقم  111لـسـنة ـنقـولة.جـاء هذا احلـكم وفقـا الحكـام ا ا
.1969وتبع ذلك اجراء بوقف راتبه التقاعدي,وهذا ما دفع الكثيرين للتعاطف
مــعه,واطالق حــمــلـة عــبــر وســائل الــتـواصل االجــتــمــاعي اســمـوهــا:الــعــكــيـلي
ثـلني.وانـا اضم صوتي لـهذه احلـملـة النني افـتخـر بهذا الـتمـثيل.وكل مـا قاله
منـاصرو الـعكـيلـي هو تـعبـير عن مـوقف اخالقي اجتـاه قاض خـرج من منـصبه

نقي اليد واجليب في زمن نعرفه جميعا.
  احـيـانا يـسـالني بـعض اصـدقائـي عن سر تـعـاطفي مع الـقـاضي العـكـيلي.في
احلقـيقة سبب تـعاطفي مـعه قد يعود الى طـبيعة تـفكيري,وفـهمي لطبـيعة الـثقافة
الـعـراقيـة ايضـا.فكـما انـظـر باعـجاب كـبيـر الى الـرصافي وعـلي الوردي فـكذلك
انـظر الى القاضي العكيلي,بل اراه حلـقة تكمل مسـيرة انطالق الثقـافة العراقية
ـكن بـتــر قـضـيـة الــعـكـيــلي عن شـجـرة الـتي اسس لـهــا الـرواد االوائل.لــذا ال 

الثقافة,واي بتر سيشوه جمال الصورة بكل تاريخها العريق.
 لست امتدح بكلماتي هذه القاضي احملكوم بالسجن وايقاف صرف تقاعده.انا
احتـدث عن حقيقة افهمها,واعيش مـعها.وتنبع هذه احلقيـقة من الصورة الكاملة
الـتي قـرأنـا عـنـهـا والـتي جتـلت في تـوريث قـضـيـة الـنـزاهـة وقـول احلق وتـنـويـر

الذهن من شخص الخر,ومن خالل شخصيات نقف لها احتراما وتقديرا.
وذجا حـقيـقيـا النسان  اذن العكـيلي هـو ابن ثقـافة عـراقية ارادت ان تـعطـينـا 
ـنــصب او اغــرائه.الم يــفـعــلــهـا ــال ا من حلـم ودم يـقف مع احلق,وال يـتــلــوث 
الرصـافي ح رفض منصـبا لسبب يـبدو تافهـا في نظرنا,وذكـر اجلواهري في
مذكـراته ان الرصافي ترك منصبه النه وجد نفـسه بال عمل.هذا يعني ان القيمة
االخالقيـة تكـمن في كـرامة االنـسان وعـمله ونـظـافة يـده ال في منـصب فارغ من
اي مـحتوى,ومن يخـالف هذه القاعـدة الرصافية فـسيكون ابله

ويعرض نفسه للنقد والسخرية.
 بهـذه الطـريـقة كـنت اتـعاطف مع تـاريخـنـا الثـقافي,ومع
من يــعـكـسـون صـورة حــقـيـقـيـة لــذلك الـتـاريخ.واظن ان

ثل بدقة جمال لوحة ثقافتنا. العكيلي 
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ـصـري الـشـهـيـر مـا تـتـبـغـدش فـفي مـصـر ام الـدنـيـا عـنـدمـا ـثل ا ــا تـردد ا طـا
يصفـون الشخص الذي يعمل باالتكيت او يتصف بالنزاكة غالبا مايقولون له ما
ـيــة في الـعـصـور تــتـبـغـدش في اشــارة الى اهل بـغــداد عـاصـمـة الــثـقـافـة الــعـا
اخلـوالي ومـا ان تـقـوم بجـولـة في شـوارع احلـبيـبـة الـعـاصمـة بـغـداد ترى االف
الي يرمـون نفاياتهم في الشوارع دون مباالة البـشر ان لم اكن مخطئا اقول ا
لـلـذوق الـعـام وبدون حـسـيب او رقـيب فـاحلـسيب نـائم في سـبـات عـمـيق فـاغلب
ـشهـورة تـزخر بـالطـسات واحلـفـر لتـتبـادل امـانة الـعاصـمة شـوارع العـاصـمة ا
ومحـافظة بغداد التهم على من تقع مسـؤولية اصالح تلك احلفر والطسات التي
تـهالكة . احلق يقـال ان مجتمعـنا بعد االنفـتاح الذي حصل ما انهكت عـجلتي ا
بعد 2003 وظهـور وسائل التواصل االجتماعي بدأت تـظهر عادات غريبة على
مـجـتمـعـنا االسالمي احملـافظ وفي كـافة نـواحي احلـياة فـلـقد بـدأنـا نرى ابـتذال
ـأكل بـعض الـنـسـاء وعالنـيـة في شـوارع الـعـاصـمـة وحتت يـافـطـة احلـريـة في ا
البس الــفـاضـحـة واخلــادشـة لـلـحــيـاء و وصل احلـد الى واخـتـيــار انـواع من ا
التـعري تماما امام الناس وفي احدى موالت العاصمة عندما كنت برفقة صديق
لـي . ينـتـقدني الـبـعض عـلى هـذا الكالم ولـكن احلق يـقـال علـى الدولـة ان تـعمل
جـاهـدة عـلى وضع حـد لـلــمـمـارسـات اخلـاطـئـة في اجملـتـمع وان يـنـظم كل شي
ا نـراه من ابتذال بقـانون لـقد وصل االمر بـنا انـنا نـخجل اخلـروج مع عوائـلنـا 
في بـعـض الـطـرقـات وان تـقـوم الــدولـة بـاخـراج مـحـالت بـيع اخلـمـور من داخل
أهـوله فال يجـوز وضع مـحل اخلمـور بجـانب مـحل للـمواد نـاطق السـكنـيـة وا ا
راهـق الذين يرون اقبـال الشباب والرجال الغـذائية ولم تفكـر الدولة في حال ا
االكبـر سنـا منـهم على هـكذا مـحالت مـاذا سيـكون مـصيـرهم وكيف سـيفـكرون
وهم مـراهـقـ وفي اخـطـر مـراحل احلـيـاة نـاهـيك عـن انـتـشـار اخملـدرات بـكـافة
واد انواعـها وهنا يجب على الدولة تشديد الـعقوبات على كل من يتعامل بهذه ا
الـسـامـة والـتي تـدمـر اجملـتـمع وتـسئ لالخـالق والـذوق العـام وتـزيـد مـن حاالت
ـة واالنتـحار . اما اصـحاب الـدراجات الـنارية وخـصوصـا الدلـفري وما اجلر
يقـوم به البعض من اسـتهتار في قـواعد السـير وانتهـاك حلرمات الـطرق فحدث
وال حـرج واقــول نـعم انـهم لم يــجـدوا عـمال غــيـر هـذا االن الــذوق الـعـام يـوجب

ارة في الشوارع . عليهم االلتزام بقواعد السير واحترام الناس ا
تشـبه بالنسـاء مع التنمر الذي ا انـنا العراق دولة اسالميـة وما نراه من ا و
يحـصل عليـهم في الشـوارع ومانسـمعه من كـلمات نـابيـة بحق هوالء من الـبشر
ـسألة واحـالتـها للـمشـرع العراقي التـخاذ قـانون خاص يوجب عـلينـا حل هذه ا
وضوع . ما نـراه من مظاهر سلـبية في اجملتـمع بشكل عـام يعكس حالة بهـذا ا
من االحبـاط لدينا بأن هذا اجليل سيـأخذ البلد الى منزلق خطـير ال يحمد عقباه
وعلى اولـياء االمور اتـخاذ كافة الـتدابير النـقاذ ابناءهم من
ظـاهر السـلبـية والعـادات الدخـيلة عـلى مجـتماعـتنا كل ا
وهنـا نؤكد على دور احلـكومة في تنظـيم احلياة االسرية
واجملـتــمـعــيـة بــقـوانــ واضـحـة وان يــفـعـل دور شـرطـة
االداب بدل الـشرطة اجملتـمعية الـتي لم يبرز دورها حلد

تخلفة في اجملتمع . االن في معاجلة الضواهر ا
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أسرةُ الزّمان احملترمون"
ما دَقّاتُ احلَياةِ?!

.. َ أزيزِ زَفَراتٍ وحَشرَجَةِ شَهقَاتٍ هنَّ اللَّمضَةُ خلُطُواتٍ في سِباقٍ ب
.. َ مَوضِعِ خُطوةٍ فَاتَ ومَوطِئِ خُطوةٍ آتٍ هنَّ النّبضةُ الّتي ب

هنَّ الوَمضَةُ الّتي ال إِعتِدادَ فِيها وال إرتِدادَ وال وَقَفات..
 أوالءِ يـاصَــاحُ دَقّـاتُ احلَــيـاةِ فَــمـا إِن لَــفـظتُ "ةِ" في احلَــيـاةِ بَــاتَ "ةِ" مَـقْــبُـوراً
" في "مَـاتَ" بَـاتَ مَـقْـبُـوراً وخَبَـرَاً  من وحَـرْفـاً من خَـبَـرٍ مَـاتَ ومَـا إِن نَـفَـضتُ "تَ
حَرْفٍ فَـات وَال أدريَ مَاقَبـرُ خُطوَةِ حَرفٍ آتٍ بـيدَ أنّيَ أعلَمُ أنَّ "تٍ" في "آتٍ" قَد

قُبِرَ قَبلَ لَحَظاتٍ. 
هيَ ذِي يـاذا عِــزّ احلَـيــاةُ وهيَ ذِي يـاذا حِــجـرٍ دَقّـاتُ احلَــيـاةِ فَــبُـعــداً لـوَاهَـاتٍ
وحَسَـراتٍ وآهَاتٍ ولنرمِ اخلُطى هَوْناً ولنَـكُن لِلقَومِ عَوْناً وَلنَقُلْ;
"سَالماً بـكلـماتٍ طـيّـباتٍ " ويُـسعـدنيَ بِبَـسَمـاتٍ صافـياتٍ

أن أزُفَّ;
 (كُلُّ أضـحَى وأنتُمُ سَـائِـحونَ بـرحَـمَاتٍ وبـركـات. أعادُهُ
قتِ ـلكُ الـقُـدّوسُ عـلى مـضاربِ أهـلِ اإلسالمِ وقـد حتقـَّ ا

مافي الصّدورِ من أمنيات) .

بغداد
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ـعـلـومـاتـيـة إحدى يـسـر الـشـركـة الـعـامـة لالتـصـاالت وا
تـشكـيالت وزارة االتصـاالت  ان تـنوه لـكم بأنه  اعالن

ناقصة مشروع إدارة اخلدمات لشبكات االتصاالت   ا
 (MANAGEMENT SERVICES  ) يـــكـــون رقــمه
نـاقصـة العـامة وفـقاً لـتعـليـمات  (2021/4)وبـأسلـوب ا
تنفيذ العـقود احلكومية رقم  2 لسنة  2014 وان تأريخ
غلقه وفتح العطاءات سيكون الساعة الثانية عشر ظهراً
ــصــادف 2021/8/8 ولـــهــذا اقـــتــضى مـن يــوم االحـــد ا
ــعـلــومــات االتــصــال عــلى ارقـام ــزيــد من ا الــتــنــويه و
الــــــــهـــــــــواتف (07600017078) او (07600017122)
ــوقـع االلـكــتــروني الــبــريــد االلــكــتــروني او مــراجــعـة ا

درج ادناه .. مع التقدير  ا
  www.itpc.qov.iq  /  www.moc.gov.iq  

  E-mail: Legal_itpc@itpc.gov.iq 
مع التقدير...
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ركز ـبيـاد طوكـيو بعـد احتاللـه ا تأهل مـحمـد رياض اخلـفاجي الى ربع نـهائي الـتجـديف الفـردي للـرجال في او
ركز السادس من ب ستة متسابق في الثاني في جولة االعادة. وكان احلذاف محمد رياض اخلفاجي جـاء با
ـدرب الـفرنـسي فـنـسان ـبيـاد طـوكـيو أمس . ويـشـرف ا ـرحلـة األولى من مـسـابـقة الـتـجـديف في او تصـفـيـات ا
ـبياد ريو  2016 الذي شارك فـيه العراق تاسيـري على تدريـبات رياض مـنذ العام  2012 وجنح في قيادته إلى أو

الكمة والتجذيف وكرة القدم. بـ 21 العباً في فعاليات اجلودو وا

lÐd  q¼Q²¹ w «dŽ ·«Òcł
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{ طـوكيـو وكاالت: انتـهى حفل افـتتاح
ــبــيـة بــالــعــاصــمـة دورة األلــعــاب األو
الـــيـــابـــانـــيـــة طـــوكـــيـــو في حـــضـــور
إمـبــراطـور الـيـابـان نـاروهـيـتـو وسط
بي الذي ألـعاب نارية في االستاد األو
يــتــسع لـ 68 ألـف مـتــفــرج. وكـمــا كـان
مـقررًا أقيم حـفل االفتـتاح دون حضور
جــمــاهـيــري بـســبب جــائــحـة فــيـروس
كــورونـا وســيـكـون احلــال كـذلك خالل
ــبـيــة. وشــهـد مــنــافـســات الــدورة األو
االفــتـتــاح وقـوف دقــيـقـة صــمت حـدادا
عـــلى ضـــحــايـــا كــورونـــا قــبل إقـــامــة
الـعـروض الفـنيـة واسـتعـراض بعـثات
شهد األبرز في شاركة. وكان ا الـدول ا
حــفل االفــتـتــاح الــذي جـاء هــادئـا ولم
يـشهد الكثير من الفعاليات الالفتة هو
ـبي والـكرة األرضـية رسـم الشـعار األو
ـسـيرة في سـمـاء طوكـيـو بالـطـائرات ا
ـشاركة  1800 طـائرة. الـدرون وذلك 
وقـــامت جنـــمــة الـــتـــنس الـــيــابـــانـــيــة
ـهــمـة الــشــهـيــرة نـعــومي أوســاكــا 
ـــبي الــتـي تــمت ـــرجل األو إشـــعــال ا
بــشـكل تـقــلـيـدي ال إبـهــار فـيه بـخالف

العديد من الدورات السابقة. 
WKFA « …dO

وشــــهـــد االســـتـــاد حــــضـــور عـــدد من
الـشـخـصـيـات البـارزة من بـيـنـهـا جيل
تحدة بـايدن السيدة األولى للواليات ا
انـويل مـاكرون والـرئـيس الفـرنـسي إ
ــثـــلي اجلــهــات إلـى جــانب عـــدد من 
الــــراعـــيــــة ووســــائل اإلعالم. وشــــهـــد
بية احلـفل انتهاء مسيرة الـشعلة األو
ــبي والــذي أقـيم ــرجل األو بــإيــقــاد ا
خـارج االسـتاد دون حـضـور متـفـرج

فـي إطـــار جــهـــود احلـــد مـن انـــتـــشــار
فـــيـــروس كـــورونـــا. وتـــشـــهـــد الــدورة
ــبــيــة تــنـافـس أكـثــر من  11 ألف األو
ريــــاضي في  339 مــــســـابـــقـــة في 33

نـافـسات ريـاضـة مـختـلـفـة وتسـتـمـر ا
قـبل. حـتى الـثـامن مـن آب/أغسـطـس ا
احــتــشــد عــدد من الــيــابــانــيــ خــارج
ـبي السـتـقـبـال احلـضور االسـتـاد األو
ـبـيـة حلـفل افـتـتـاح دورة األلـعـاب األو
وذلك رغـم مـعـارضـة أغـلـب الـيـابـانـيـ
بـياد في الـوقت احلالي في إلقـامـة األو
ظـل جـائـحـة فـيـروس كـورونـا. عـدد من
ـشجعـ اليابـاني احـتشدوا خارج ا
االسـتاد الستقبال عـدد من الشخصيات
الــبــارزة الــتي حتــضــر احلـفـل وكـذلك
ـــثــلي وســائـل اإلعالم. ويــقــول أحــد
ـشـاهـدين البـالغ من الـعـمر  66عـاما ا
الـذي شاهد عـبر التـلفاز ولـلمرة األولى
بــاأللـــوان هــذا االفــتــتـــاح الــتــاريــخي
رة بياد في السماء هذه ا حلـلقات األو
االفـتتـاح سيكـون حزينـا بعض الشيء
كــــان مـن األفــــضل حـــــضــــور عــــدد من
اجلـمـاهـيـر. وبعـد دقـائق من االنـتـظار
والـتـأخـر قلـيال حلـ انـقشـاع الـسحب
الـكثيفة ظهرت الطائرات فجأة لتنفجر
الـــســــمـــاء بـــاأللــــوان. وقـــتـــهــــا هـــتف
ـواطـنـون بـصـيـحـات الـفـرح وظـهـرت ا
احلـلــقـات الـواحـدة تـلـو األخـرى وبـعـد
اخـتفـاءها بـدأ اجلمهـور في التـصفيق
بــــشــــكـل جــــمــــاعـي. ويــــقــــول كــــوجي
تـسـوشـيدا الـبـالغ من الـعـمر  59 عـاما
والــقــادم من مــديــنــة يــوكــوهــامـا فــقط
ــشـاهـدة هــذه الـثـوان من االحــتـفـاالت
كـــان من الـــرائـع رؤيـــتــهـــا حـــيـــة رغم
األجـواء احملـيطـة باحملـتجـ والتـباين
بـ األشخاص السعـداء والذين ليسوا
ــــرة األولى كـــــذلك. وأضـــــاف إنــــهـــــا ا
واألخــيـرة في حـيــاتي رغم أن زوجـتي
لـم تـرغب في اصــطــحـابي. مـن نـاحــيـة
أخــرى شــهــدت الــعــاصــمــة طــوكــيــو
بية احـتجاجات على إقـامة الدورة األو
تــزامـنــا مع حـفـل االفـتــتـاح. واحــتـشـد

الـعـشـرات من األشـخـاص الـذين أحاط
بــهم أفــراد الــشــرطــة رافــعــ الفــتـات
بية حتمل عبارات اخمدوا الشعلة األو
ـبــيـاد كـمـا حـمـلت الفـتـة عـبـارة وال أو
ية ة عا بيـة جر تـقول إن الدورة األو

ضد اليابان. 
كـذلك كـانت هنـاك احتـجاجـات صاخـبة
خـارج االسـتـاد كـانت مـسـمـوعـة داخل
االســتــاد فـي األوقــات الــتي يــنــخــفض
فــيـهـا صـوت الــعـروض الـفـنــيـة بـحـفل
االفـتـتـاح. وقـالت فـتـاة مـن طـوكـيو 24

عـامـا فضـلت عدم الـكشف عن هـويتـها
خـوفا من عمليات انتقامية محتملة من
قـبل الشرطـة كنا بـالفعـل ضد الفـاعلية
عـنـدمـا  اإلعالن عـنـهـا في عام 2013
ولــكن اآلن مع انــتـشــار الــوبـاء تــأكـدت

شكوانا. 
وأكــدت الــطــالــبــة مع ظــهــور فــيــروس
كــورونــا خـرجـت إلى الـنــور مــشـكالت
الـيابان مثل الـفقر والركـود االقتصادي
ـرأة. تبـحث الشـركات الـكبرى ووضع ا
فــقط عن الـربح وهــذه الـفـاعـلــيـة خـيـر

مـثال على ذلك. وشاركت فتاة تبلغ من
اضي في الـعـمر  24عـامـا األسـبـوع ا
مـظـاهـرات ضـد وصول رئـيس الـلـجـنة
الـدولية تـوماس باخ إلى هيـروشيما.
وقـالت لـم نـكن نـريـده في هـيـروشـيـما
فــلـمـاذا يـتــوجب عـلـيه اســتـخـدام رمـز
بياد في دينتنا لألو السالم اخلاص 

هذا الوقت?
W ULJ « »UOſ

شـارك فــريق قـرغـيـزسـتـان في مـسـيـرة
الــريــاضـيــ دون ارتـداء كــمــامـات في

حـفـل االفتـتـاح عـلى
عـــــكـس كل الـــــفــــرق
الــــــتـي الــــــتــــــزمت
بـــارتـــداء أقـــنـــعــة
الـــــــوجـه وفـــــــقــــــا
لـــــبــــروتــــوكــــوالت
كــورونـا. وارتـدى
فــــرد واحـــد من
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــد
قــرغــيـزســتـان
كـمامة بـينما
اســــــتـــــغـــــنى
عــنــهــا بــقــيـة
أفـــراد الـــوفـــد
الــــــصــــــغــــــيـــــر
ومــنـهــمـا حـامال
العلم. كما لم يغط
مـــعــظم أفــراد وفــد
طــــاجـــيــــكـــســــتـــان

وجـــــــوهــــــهـم أثــــــنــــــاء
ــســيـرة واخــتــار حـامال ا

علم باكستان أيضا عدم وضع كمامة.
TłUH  —UBŽ«

ــنــافــســات الــريــاضــيـة الــتي تــواجه ا
ـبــيـاد طــوكـيــو األسـبـوع تــشـهــدهـا أو
اجلـاري إمـكانـية الـتوقف بـعد اقـتراب
إعــصـار من أكـبــر جـزيـرة فـي الـيـابـان
الـيوم السبت. واقتـرب اإلعصار الثامن
الــذي تـشــهـده الــيـابــان هـذا الــعـام من
هـونشو وهي أكبر جـزيرة في اليابان.
وتـشـيـر تـوقـعـات األرصـاد اجلـوية إلى
وصـــول اإلعــصــار إلـى الــيــابـــســة في
إقــلـيـم كـانــتـو الــذي يـضم الــعـاصــمـة
ـــقــبل. طـــوكــيـــو بــحـــلــول الـــثالثــاء ا
واتـخـذت الـسـلـطـات الـتـدابـير الـالزمة
مـن أجل االستـعـداد لإلعـصـار بـحسب
ـتـحـدث بـاسم الـلـجـنـة مـاســا تـاكـايـا ا

بياد. نظمة لألو ا
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بـياد ـهـتمـ بالـشان الـريـاضي بان انـطالق او ـتـابعـ واحمللـل ا يـعد ا
اضي بكونه طـوكيووالـذي قص شريط افتتـاحه الرسمي نـهاية االسبـوع ا
 يـعد ضوء في نهـاية نفق صراع الـعالم مع وباء كورونـا الذي شل احلياة
واوقف مـجرياتهـا طيلة  الـعام ونصف العـام وسط حاالت االصابات التي
فاجيء واضطرار  الدول في العالم كـانت  في تباين من حيث ارتفاعهـا ا
لالبـتـعـاد عن االجراءات الـتي بـاشـرت معـهـا صـراعهـا لـلحـد من انـتـشار
الـفـايروس حـتى رات اخـيرا بـعـدم جـدوى تلك االجـراءات والـتدابـيـر لذلك
فـرضت اجراءات اخرى للتعايش مع االمر الـواقع فانطلقت بذلك مباريات
ـاضي  بـغيـاب اجلـمـاهـيـر واجريت يـة في صـيف الـعـام ا الـدوريـات الـعـا
بـطوالت كـبطـولة اال االوربـية  بـحد مـع من اجلـماهـير  لـتنـطلق اخـيرا
بـيـاد  الذي رغم انـطالقه  وتاجـيله ابـرز االلعـاب الـرياضـية في اطـار االو
ـدة عام فـانه واجه اعتـراضات واحـتجـاجات من جـانب اليـابانـي  الذين
ـبـيـاد في بـلدهـم خطـوة الرتـفـاع مـعـدالت االصـابة  مع عـدوا انـطالق االو
االخـذ بـنظـر االعـتبـار اعـتراف الـيـابانـيـ بـتاخـر احلـكومـة الـيابـانـية  في
ـطـلوبـة لـلـحد من انـتـشار ـواطـنـ بالـلـقـاحات ا حـمـلة الـتـطعـيم وتـلـقيح ا

الفايروس اللع .
بياد  في العاصمـة اليابانية طوكيو  ليـحمل وصفا استثنائيا ويـنطلق االو
ـنـافـسـات  وااللـعاب الـتي يـحـمـلـهـا شـعار بـسـبب غـيـاب اجلـماهـيـر عن ا
ـبـيــاد بـاالقـوى واالسـرع واالعـلى لـتـتـزامـن مع كل تـلك الـتـوصـيـفـات االو
الـريـاضـية اسـتـخـدام مـصـطلـح االغرب  لـيـكـون وصـفا مـنـاسـبـا لاللـعاب
الـريـاضـية الـتي انـطـلق بـعضـهـا قـبل حـفل االفتـتـاح مع  تـذمـر من جانب
ثـلون دول الـعالم اخملـتلـفة الـوفود الـرياضـية الـتي  بلـغ عددها  205وفـد 
ولــتــضم تــلك الــوفــود نــحـو  11الف ريــاضي  ســيــتــنــافـســون القــتــنـاص
بية الـتي  يعد حـصدها مـهمة  عسـيرة باالعداد ـيداليـات الرياضيـة االو ا
ــنـافــسـة الــتي يــطـلــقـهــا الـريــاضـيـون ـتــنـاسب مع ا ــهم وا والـتــدريب  ا
لـلـوصـول الى مـراتب الفـوز االولى  وتـطـريـز االعـناق بـتـلك االوسـمـة التي

هي جنى  رحلة التدريب  الطويلة .
ـيداليات االلعاب شـاركة  امال الفوز  وفـيما حتمل العـرب عبر وفودها ا
ـبـيـاد الـسـابـقـة الـتي تـتـنـافس بــهـا السـيـمـا حـيـنـمـا  بـرزت في نـسخ االو
نـافسـات  من العـاب القوى مـحطـات الفـوز من قبل الـرياضيـ العـرب  
الكمـة حـيث تـركـزت محـطـات الـفوز بـهـذه االلـعاب  اال ان ـصـارعـة وا وا
مـسـابـقة كـرة الـقـدم تشـهـد هي االخـرى حـضورا عـربـيـا الفـتا  من خالل
يـدالية  مـسابـقة الـلعـبة الـشعـبية ني الـنفس بـالفـوز  اكـثر من مـنتـخب 

االولى ..
بـياد جاءت بنـتائج اجلولة االولى من مـسابقة وفـعال فان نسخـة هذا  االو
ـبي بنـتيـجة ثـقيـلة الـكرة  بـغايـة الغـرابة حـينـما سـقط مـنتـخب فرنـسا االو
ـنـتــخب االول يـعـد بـطل الـعـالم  بـعـد ـكـسـيـكي  فـيـمـا  ا ـنـتـخـب ا امـام ا
ـنـتـخـبـات الـعـربـيـة في هـذه ـونـديـال روسـيـا عـام   2018اال ان ا حتـقـيـقه 
ـصري الـتـعادل ـنتـخب ا اجلـولـة قدمت عـروضـا متـبـايـنة حـيـنمـا فـرض ا
نتخب السعودي  فتعثر الـسلبي بدون اهداف مع منتخب  اسبانيـا  اما ا

في مباراته االولى باخلسارة امام منتخب ساحل العاج بهدف لهدف .
شـاعر مـخـتلـفة بـيـة  ـسـابقـة  االو ويـدخل الـرياضـيون الـعـراقيـون تلك ا
بيـة  ثانية بعد  الوسام دون ان تالمس امـالهم  امنيات حتقيـق ميدالية او
الـوحيـد الـذي حقـقه  الربـاع عـبد الـواحد عـزيز  بـعد  61عـاما من حتـقيق
بياد روما عام 1960 عزيز للميدالية البرونزية  الوحيد والتي جاءت في او
عسكرات التـدريبية التي سنحت لهم  طالها كـون رحلتهم االعدادية في  ا
عـروفة دانا الـكثـير من هـواجس االقصـاء  مثـلمـا واجهت عـداءة العـراق ا
ـنـافسـات تلك الـهـواجس  باتـهامـها حـس قـبـيل ايام قـليـلـة من انطالق ا
ـنشـطـات كون كـانت االمـال معـلـقة عـلى  حـس بـتـحقـيق اجناز بـتـناول ا
ــا حـقـقـته من  انـتــصـارات في الـبـطـولـة عـراقي فـي الـعـاب الـقـوى نـظـرا 
ـبـيـاد  فـظـهـرت عـلى الـعـربـيـة الــتي  اخـتـتـمت قـبـيل اسـابـيـع من بـدء االو
فـضائية الشرقية من خالل احلصاد االخباري وهي  تصد تلك االتهامات
ــثل الـعــراق مـحــمـد  الــتي  عـرقــلت اعــدادهـا  اضــافـة الى مــا حـقــقه  
ـركز اخلـفـاجي  من نـتـيـجـة  مخـيـبـة في مـنـافـسـات التـجـديف بـحـلـوله بـا
ـبيـاد طوكـيو االخـير  وهـكذا  تـبقى االمـنيـات  في ان يشـهد او
حـدثـا سـعـيــدا لـلـريـاضـة الـعـراقـيـة  لـيـضـاف  الى  وصـفه
بياد االغرب على االطالق  من ان يكون سعيدا على بـاالو

رياضيي العراق .
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ـبي ـنـتــخـبـنـا األو ـديـر اإلداري  أكــدَ ا
لـكــرة الــقــدم جـلــيل صــالح: أن بــدايـة
قـبل سيتـم اإلعالن الرسمي االسبـوع ا
ـبي األولــيـة ـنــتـخـب االو عن قـائــمــة ا
ؤمل أن للـمـعسـكر الـداخلي الـذي من ا
ــقــدســة يــقــام في مــحــافــظــة كــربالء ا
قـبلـة. وقالَ حتـضيـراً لالستـحـقاقـات ا
ـــــدرب الـــــتـــــشــــــيـــــكي صـــــالـح : إن ا
مـــيــروسـالف ســـوكــوب ســـيـــصل إلى

الك ـقـبــلـة مع ا الــعـراق خالل االيــام ا
همته ساعـد وذلك للبـدء  التدريـبي ا
ـــبي في الـــتـــجــمع ـــنـــتـــخب االو مع ا
الــداخـلي الـذي يـضم قــائـمـة أولـيـة من
ـمـتـاز. ونوهَ العـبي الـدوري الـعـراقي ا
ــبي ـــديــر اإلداري لـــلـــمــنـــتــخـب االو ا
بــالــقــول: ال صــحـة لــلــقــائــمــة األولــيـة
ــدرب ـــتــداولــة في وســـائل اإلعالم ا ا
لديه قائمة أولية ونحنُ على إطالع تام
ــدرب لــديه تــواصل عــلــيــهــا لـــكــون ا

شرف مستمر معـنا ومع مهدي كر ا
بي. وأشارَ صالح العام للمـنتخب االو
الى: أن الهـيئة الـتطبـيعيـة وافقت على
بي في بـطـولة مـشـاركة مـنـتخـبـنـا االو
غرب آسيا في السعـودية والتي ستقام
لـلـفـتـرة  12-3 من شـهـر تـشـرين االول/
ـــقـــبل والـــتي ســـتـــســـبق أكـــتـــوبـــر ا
ؤهلـة لنهائيات التصفيـات اآلسيوية ا
آسـيـا حتت  23 عـامـا الـتي سـتـقـام في
قبل. يذكرُ أن قرعة اوزبكستان العـام ا

ــؤهــلـة الــتــصـفــيــات اآلســيـويــة ا
قــد لـــنــهـــائــيـــات آســـيــا حتت 23  
أوقـعت مـنــتـخــبـنـا في اجملــمـوعـة
الــثــالــثــة إلى جــانب مــنــتــخــبــات
الديف البـحرين وافـغانـستـان وا
فـي اجملـــمــــوعــــة الـــتـي ســـتــــقـــام
مبارياتـها في البحـرين للفترة من
الـسـابع والـعـشـرين حـتى الـواحد
والـــــثالثـــــ من تـــــشــــرين االول/

قبل. أكتوبر ا
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ناسبة تتويجه لفريق القوة اجلوية 
بلقب كـأس العراق بـعد فوزه بركالت
الـتـرجـيح مـتمـنـيـاً  الـتـوفـيقَ لـفريق
نـاسبـات. واختتمَ الزوراء في قـادم ا
رئيسُ الهيئة التطبيعية إياد بنيان
بـاراة كـانت جيدةً حديثه بـالقـول: ا
ونــتـطــلع إلى ان يـكــون هـذا اخلــتـام
بــدايـــةً واثـــقـــةً لـــنـــجـــاحٍ أفـــضل في
ـقـبـلـة. وتـوجَ فـريق الـقـوة ـواسم ا ا
سـابـقـة كـأس الـعراق اجلـويـة بطـالً 
وسم  2021-2020 للمرة اخلامسة
فـي تـــأريـــخـه وذلك بـــعــــد فـــوزه في
بـاراة الـنهـائـية عـلى فـريق الزوراء ا
بعد بركالت الـترجـيح بنـتيـجة 4-2  
الـتـعـادل الـســلـبي بـ الـفـريـقـ في
ـبـاراة. األوقـات األصــلـيــة من عـمــر ا
وتـــوجَ وزيــر الــشــبـــاب والــريــاضــة
عـــدنـــان درجـــال ورئـــيـس الـــهـــيـــأة
التـطبـيعـية إيـاد بنـيان فـريق القوة
ـبـاراة اجلـويـة بـكــأس الـعـراق في ا
الـــتي أقــيــمـت عــلى مــلـــعب الــشــعب
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 وجهَ رئيس الـهيـأة التـطبـيعـية إياد

بــنــيــان شــكــره وتــقــديـره إلـى وزيـر
الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان درجـال
ـسـاهـمـته الـكـبـيرة فـي إجناح وذلك 
كـــرنـــفـــال ونـــهــــائي كـــأس الـــعـــراق
للموسـم 2021- 2020. وقالَ بنيان:
نـقـدمُ شـكـرنـا وتـقـديـرنـا إلى مالكـات
وزارةِ الـشـباب والـريـاضـة والـلـجانِ
العـامـلة في الـهيـأة التـطـبيـعيـة التي
ــاضــيـة كــانت تــعـمـلُ طـيــلــةَ األيـام ا
إلجناح العرس الكـروي لنهائي كأس
يـزاً مع الـعـراق والـذي كـان يـومـاً 
العب. وأشـادَ عـودة اجلـمـهـور إلى ا
ـمــيـزِ لــنــهـائي بـنــيـان بــالــتـنــظـيـمِ ا
الــكــأس قــائالً : لــقــد كــانت أمــســيـةً
رائعـةً بحـضـور شخـصيـات رياضـية
ـسـتــوى مع روعــةِ تـواجـد رفــيـعــة ا
اجلمـهـور الذي أضـافَ رونـقاً جـميالً

لنهائي كأس العراق. 
وقـدمَ بــنـيـان الــتـهـاني والـتــبـريـكـات

الــــثـــنــــائـــيــــة الــــتـــأريــــخـــيــــة له في
بـــــعــــد مـــــوســـــــــــم 2021 -2020  

الفوز بدرع الدوري العراقي.

ركالت الـتـرجيح بـيـنـمـا جنح العـبو
القـوة اجلـويـة بتـسـجيل أربع ركالت
نــاجــحــة تــوالــيــاً لــيــحــقق اجلــويـة

باراة النهائية. وأهدرَ الذي شهدته ا
الـالعــبـــان عالء رعـــد ومــهـــنــد عـــبــد
الرحيم الـركلتـ األولى والرابعة من

الــــدولي والـــتـي شـــهـــدت حـــضـــوراً
جمـاهيـرياً كبـيراً ألول مـرة منـذ أكثر
ـمـيز من سـنـة فضـال عن التـنـظـيم ا

∫”Q

ؤسسات ا
الرياضية تعلن
جناح تنظيم كأس
العراق

ـــدربــ وتـــوســيع مـــداركــهم ـــســتـــويــات ا
الـذهـنيـة في خـطوة لـتـطويـر قـدراتهـم الذاتـية
ـواقف الـتي وكــيـفـيـة الـتــعـامل مع مـخـتــلف ا
باريات. تـصادفهم في الـوحدات التـدريبيـة وا
نتهى شاركـون في الدورة كانـوا  وأضـافَ: ا
احلـرص واالندفاع لالستـفادة من كل ما يطرح
ـناقـشـات والـتفـاعل مـعـها في احملـاضـرات وا
بــصــورة أعـطــتـنــا األمل بــأن مـفــردات الـدورة
ستكون منهاج العمل وخارطة الطريق لهم في
ـقـبـلـة. واخـتـتمَ احملـاضـر اآلسـيـوي الـفـتـرة ا
شرف على كاظم الربيعي حديثه بالقول: ان ا
ـســاهــمــ في الــدورة  قــاسم لــزام كــان مـن ا
إجنـاح الدورة من خالل الـتوجيهـات التي كان
ــشــاركــون بــهــا وأســعـدنـي ان الـدورة ــد ا
كــانت نــاجــحـة مـن جـمــيع الــنــواحي اإلداريـة
والـتنظيمية واللوجستـية بعد االهتمام الكبير
من الـهيـأة التـطبـيعـية بـالدورة والسـعي لكي
تــكــون مــفـيــدة ونــاجــحـة
بــــــــــجـــــــــمــــــــــيـــع

قاييس. ا

شـاركـة رئيس الـهـيئـة الـتطـبـيعـية شـهـادات ا
إيـاد بـنـيـان وعـضـو الـتـطـبـيـعـيـة  اسـعد الزم
واألمـ العـام محـمد فرحـان واعضـاء اللـجنة
الـفنـية في الـهيـئة التـطبـيعـية. وقـالَ احملاضر
اآلســيـوي  كـاظـم الـربـيــعي: إن الـدورة شـارك
فــيـهـا 24 مــدربـاً واشــتـمــلت مـفــرداتـهــا عـلى
احملـاضرات الـنظريـة والعـمليـة  ألجل االرتقاء
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اخـتتـمت  الدورة الـتدريـبيـة اآلسيـوية فـئة ب
الـتي أقـامــتـهـا الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة في كـلـيـة
الـتربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد
بـإشـراف االحتـاد اآلسـيوي وحـاضـر بـالدورة
ـشرف احملـاضـر اآلسـيـوي  كاظم الـربـيـعي وا
قـاسـم لـزام وحـضـر اخـتـتـام الـدورة  وتـوزيع
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أعــلن االحتـاد الــعـراقي لــكـرة الــسـلــة أن الـلــجـنـة
بياد طـوكيو سمت حكـما عراقيا الدارة نظـمة ألو ا
بية. مباراة مهمة  من منافسات السلة بالدورة االو
 وقـال رئـيس االحتاد حـسـ الـعمـيـدي  إن احلكم
العراقي الـدولي احمد الشويلي سيقود أول مباراة
ـانـيـا ضمن مـنـافـسات له بـ مـنـتخـبي إيـطـاليـا وأ
ــبــيــة. وأضــاف كــرة الـــســلــة لــدورة األلــعـــاب األو
الــعـمــيـدي; ان االخــتـيـار جــاء في ضــوء الـســمـعـة
الـطـيبـة الـتـي حـظى عـلـيـهـا حـكـمنـا فـي مـشـاركات
دولـيـة عديـدة. واشـار الى ان اخـتـيـار حـكم عراقي
ـثل هكـذا محفـل دولي كبيـر يعـد اجنازا للـصافرة
الـعراقيـة التي أثـبتت جدارتـها في محـافل مختـلفة.
بـاراة هي االولى من نـوعـهـا عـلى مـسـتوى وتـعـد ا
ـبـيـاد لــلـحـكم الــدولي احـمـد الـشــويـلي والـتي األو
انيا ضمن مـنافسات كرة يستهـلها بلقـاء إيطاليـا ا

بية. السلة لدورة األلعاب األو W³F∫ مواجهة دولية في لعبة كرة السلة

بياد طوكيو شاركون في افتتاح او ÕU²²∫ الوفد العراقي والالعبون ا «
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بعـد اسـتجـابة رئـيس الـوزراء مصـطفى
ـناشـدة الفـنان الـقديـر محـمد الكـاظمي 
حــســ عــبــد الــرحــيم الــذي وجـه عــبـر
جريدة (الزمان) وقناة ( الشرقية ) نداءا
لتدارك وضعه الصحي والقانوني حيث
حتدث رئيس الوزراء بشكل مباشر وفي
اتصال هـاتفي مع عبـد الرحيم  مـتعهدا
بــعـالجه داخل الــعـــراق او خــارجه وان
يـوعـز بـاالجـراءات الـقـانـونـيـة حلـصول
عــبــد الــرحـيم عــلى االوراق الــثــبــوتــيـة
ستمسكات العراقية  وباسرع وقت  وا
وبـثت قــنـاة (الـشـرقــيـة) في مـتــابـعـتـهـا
حلالـة عـبد الـرحيم  احلـديث الـكامل مع
رئيس الـوزراء .حيث شـرح عبـد الرحيم
لـلكـاظـمي حـالته الـصـحـية الـتي مـنـعته
ــــــســــــرحي ـــــــارســــــة عــــــمــــــلـه ا من 
والــتـــلــفــزيــوني وطــالـب عــبــد الــرحــيم
بــضـــرورة احلــصــول عــلـى اجلــنــســيــة
العراقيـة قبل عالجه  واكد عـبد الرحيم
ان الـعـراق اليـبــدل حـتى في اجلـنـة رغم
اسي الـتي عـاشهـا لـكنه يـبقى احملن وا
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في شامخا  و اثر ذلك منحه وعائلته
جــــواز ســــفــــر عــــراقي و تــــقــــد كل
ــمـكـنـة لـسـفـر الى الـهـنـد الـتـسـهـيالت ا
لـلـعالج.وقـبــيل عـيـد االضـحى عـاد عـبـد

ا الى العراق.  الرحيم سا
س زارته (الـــــزمــــان) في مـــــنــــزله وبـــــا
ــنــاســبــة عــودتـه من مــدة الــعالج في
الهنـد وقدمت له بـاقة ورد معـطرة بأسم
رئيس مجموعة االعالم العراقي االستاذ
ســعــد الـــبــزاز والــعــامــلــ في جــريــدة
(الـزمـان) متـمـنـ له الـصـحـة والـعودة
ـسرح واستـديوهات السريـعة خلـشبة ا
الـتـلــفـزيـون لـيـمـتـع اجلـمـهـور الـعـراقي

بروائعه التمثيلية . 
وقال عـبد الـرحـيم لـ(الزمـان) ان (الشـكر
والتقدير اليـكفي ان اقدمه السرة جريدة
ـتــمـثـلــة بـاسـتــاذنـا الـكــبـيـر (الــزمـان) ا
االعالمي الـــــعـــــراقـي ســـــعـــــد الـــــبــــزاز
والــصـديق الــعـزيــز احـمــد عـبــد اجملـيـد
واسـرة اجلـريـدة الـتي تـابـعـتـني بـشـكل
جاد وخاص وهذا هو من شيم اجلريدة
وكـــادرهـــا الـــذين يـــعـــمـــلـــون بــكـل جــد
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اً WO∫ (الزمان) تقدم باقة ورد حملمد حس عبد الرحيم مهنئة بعودته سا UF « Â«Ëœ
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ـصري مـحـمد رمـضان مـثل  ا يـقـضي ا
عطلته الصيفية في الساحل الشمالي في
تابع بفيديو نشره في مـصر وشارك ا
حــســابه اخلــاص عـــلى مــوقع الــتــواصل
اإلجــتــمــاعي بــدا يــلـتــقـط الـصــور وسط
ــلـتف حــوله.وأرفق رمــضـان اجلــمـهــور ا
تعليقاً مع الفيديو قال فيه: ( في الساحل
كـنت نـازل الـبـحـر عـمـلت حـفـلة .. ونـزلت
ــا روحت). وإنــتـهى رمــضـان الــبـيــسـ 
مـؤخـراً من تـصـويـر فـيـديـو كـلـيب ألغـنـية
جـديدة بعـنوان) جـو البنـات) وكان شوق
ــتــابــعــ بــفــيــديــو نــشــره في حــســابه ا
اخلـاص على مـوقع التواصل اإلجـتماعي

بدا فيه بحمام السباحة وهو يروج لها.

الـــغــزي ووزيــر الــثـــقــافــة حـــسن نــاظم
وجــمــيـعــهم كــانــوا عــلى اتــصــال مـعي
بــشــكل يــومي ومــنــذ الــسـاعــات االولى
لسفري ولغاية العودة  في الوقت الذي
اشــــكــــر فــــيه رئــــيـس الــــوزراء البـــد ان
ـتـمثـل بـالفـريق اشـكـرمـكـتـبه اخلـاص ا
الــركن مـــحــمــد ووزيــر الــصــحــة الــذين
تـابعتي الـصحيـة قبل ارسالي بادروا 
للهند واقول لـهم بارك الله بكم  والشكر
االهم هــو جــمـــهــوري واحــبــائي الــذين
تابـعوني قـبل الـسفـر للـهنـد وخالل مدة
الــعالج والـــذي لم يــنــقــطـع هــاتــفي من
اتصاالت احملب واجلـمهور واالصدقاء
الــــذي كــــان حـــقــــا هــــو نـــصـف عالجي
وشـفــائي واحلـمــد لـله واود ان اذكـر ان
مـشـاعر الـعـراقـيـ قـد ابـكـتنـي وانا في
الهـنـد عـندمـا قـابلـتـني امراة كـبـيرة في
سـتشـفى وقـالت لي انني مـستـعدة ان ا
اهديك واحدة من عيني اذا مااحتاجتها
ولم اتمـالك مشـاعري فـاجهـشت بالـبكاء
وهــذا هـو الــعــراقي ايــنـمــا ذهب يــبـقى
الوفي االصـيل لـناسه واصـله   ويـقيـنا

واخالص لـــلــثـــقــافـــة والــفن واجملـــتــمع
الــعــراقي واقــول بـــارك الــله بــكم وانــتم
تـتـابـعـون احـوال الـشـعب الـعـراقي بـكل
مـهنـيـة ودقة وبـارك الـله بـاالستـاذ سـعد
الـبــزاز الـذي هـو اسـم عـلى مــسـمى ابـو
الـطـيب وعـرفـته مـنـذ ان عـمـلـنـا معـا في
ـشـجع والداعم تلـفـزيون الـعـراق وكان ا
لي بشكل خـاص مادفعـني الى التواصل
ا واالبداع فضاعف معنوياتي باشادته 
اقــدمه فـي اســتــراحــة الــظــهــيــرة انـذاك
فالشـكر والتقـدير البا الـطيب الذي احبه
جـميع الـعـراقـيـ ودخل قلـوبـهم لـطـيبه
وكــرمـه وهــو يــديــر اكــبـــر مــؤســســتــ

اعـالمــيــتـــ وهــمــا (قـــنــاة الــشـــرقــيــة)
و(جريـدة الـزمان) الـتي احتـفـلت بالـعدد
سبعـة االف واقول مـبروك لـكم التواصل
مع نبض الشـارع العـراقي فانتم مـفخرة
ــــعـــني واليـــفـــوتـــني ان اقـــدم االعالم ا
الشكـر والعـرفان لفـخامـة رئيس الوزراء
ــكـتب االعالمي مـصــطـفـى الـكـاظــمي وا
ـتمـثل بـالـفـريق الـركن محـمـد الـبـياتي ا
واالمــ الــعــام جملــلس الــوزراء حــمــيـد

اعاهد اجلمهور الكر انني ساعود في
اقـرب فـرصـة لـلـمـسـرح واالسـتـديـوهات
القـدم مـايـسعـد الـعـائـلـة الـعـراقـيـة التي

اعمل لها بكل اخالص وحب).
ـولود في بـبغداد مـحلة و عبد الـرحيم ا
قنـبر عـلي عام 1955 قدم خالل مـسـيرته
سرحية عشرات االعمال التلفزيونية وا
والـسـيـنـمــائـيـة  اشـهـرهـا  وجـهـان في
الــصــورة 1989  تــألـــيف عــبـــد الــبــاري
الـــعـــبــودي إخـــراج: حـــسن اجلـــنــابي
تـمـثيل: لـيـلى مـحـمـد طعـمـة الـتـمـيمي
مـكــان في الـغـد  تـألـيف: فـوزيـة عـارف 
صــبــاح عــطــوان تــمــثــيل هــديل كــامل
جــواد الـــشــكـــرجي مــحـــسن الــعــزاوي
عمارة  13ومسرحيات الف عافية وبيت
ابــو هـيــلــة وحـايط انــصــيص واطـراف
ـديـنـة وغـيـرهـا  وفي الـتـلـفـزيـون قدم ا
مـحـطات الـذاكـرة وحـاالت تـعـبـان وايام
االجــازة وذئـــاب الــلـــيل ودار دور وحب
وحـــرب وســـائـق الـــســـتــــوتـــة لــــقـــنـــاة
(الـشــرقـيــة) وغـيــرهـا من االعــمـال الـتي

مازالت تقدم من القنوات العراقية.

j¹dý ÕdDð Âd−Ž

 U öÝ

ÊU e « ≠  ËdOÐ

ـطـربة الـلـبـنـانيـة نـانـسي عـجرم طـرحت ا
فـيديو كليب أغـنية (سالمات) عـلى قناتها
على (يوتيوب) التي صورتها حتت إدارة
اخملــرج سـمــيــر سـريــاني بــعــد أيـام من
قـطع فيديـو قصير تـشويقـها للـمتابـع 
نـشرته في صفـحتها اخلـاصة على موقع
الـتـواصل اإلجـتـمـاعي..وتـصـدرت عـجرم
الـترند قـبل وبعد عـرض الكلـيب فتحمس
ـتـابـعـون بـشـكل كـبـيـر لـلـعـمل ونـشروا ا
صـوراً ومــقـاطع فـيــديـو عـديـدة مــعـبّـرين
إعـجـابــهم بـاألغـنـيــة اجلـديـدة.(سالمـات)
صـدرت ضمن ألبومها األخير نانسي 10
وهي من كـلمات شادي نـور أحلان محمد
يــحـــيى تــوزيـع هــادي شــرارة ومـــيــكس
ومـاستـر إيـلي بربـر.وكان األلـبوم اجلـديد
لـعجرم حقق رواجاً كبـيراً منذ طرحه قبل
أسـبوع ويضم  14 أغـنية هي ما تعتذر
هـيدا أنا يا نـاس قولولي ميـة وخمس
يـامـا عـلى شـانك حـاجـات خـصـوصـية
سالمــات عـاتب ولــوم حـيــاة بـدي حـدا
حـبـو حـبك بـيـقـوى مـشـكـلـتك الـوحـيدي

وجايه معاك.
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ـراسم في عـهد الـنـظـام العـراقي الـسـابق ضـيفه رئـيس ا
لتقى العـراقي للثقافة في السبت بـيت الثقافة والفـنون وا
( عمان في حفل توقيع كتابه ( 40 عاما مع صدام حس
ـناسـبة عـيـد االضحـى احيـاها اعـقبـته امـسيـة بـغداديـة 

الفنانان ابراهيم السالم ومنال الشبيب.

qOLł ÍdJý bL×

اخملـــرج الــعـــراقي يـــحل ضــيـــفــا
مــســـاء الــيـــوم االحــد عــلـى قــنــاة
(الشـرقية) ضمن برنامج (اطراف
احلـــديث) الــــذي يـــعـــده ويـــقـــدمه
االعالمـي مـــجـــيـــد الــــســـامـــرائي

ويخرجه اخملرج حيدر االنصاري.
s (« ÊuA « uÐ√ q u½

الــسـيـاسي الــعـراقي ضــيـفه امس الــسـبت مـركــز حـلـول
سـتقبـليـة افتـراضيـا بنـدوة حواريـة عنـوانها لـلدراسـات ا

(حتديات النظام السياسي وحلول على مفترق الطرق).
 Íd¼«e « b³Ž

ياه ضـيفته ستـشار االردني في تـكنولـوجيـا ا اخلبيـر وا
ـقــرهـا في عـمـان في جــمـعـيـة احتـاد الــكـتـاب واألدبـاء 
تجـددة وأثرها في محاضـرة بعنـوان (الطـاقة النـظيفـة وا

احلياة).
ÍdÐU'« rþU½

الـصــحـفي الـعـراقي تــلـقى والـصـحـفـي مـحـمـد اجلـابـري
تـعازي االسـرة الصـحـفيـة في البـصرة لـوفاة ابن عـمهـما
طالب عودة سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

w³¼Ë w¼«“

اإلعالمي والشـاعر الـلبـناني احـيا في  17 تـموز اجلاري
أمسـيـة شـعريـة بـعـنـوان (كامل الـتـراب الـفلـسـطـيني) في

محافظة البلقاء بتنظيم من مركز جلعد الثقافي.

w «dF « -UŠ

ـطرب الـعـراقي اعلن طـرحه قـريبـا فـيديـو كـليب (مـرتاح ا
كـلمـات حارث فـياي مـن دوني) على قـناته فـي اليـوتيـوب 
احلــان عـــلي بـــدر  تــوزيـع نــورهـــاشم وإخـــراج حــسن

كشمولة.
 —ULF  W öÝ

اضي مثـلة الـسورية فُـجعت بـوفاة والدتـها اخلـميس ا ا
وتـلــقت تــعـازي الــوسط الــفـني ســائــلـ الــله تــعـالى ان

يسكنها فسيح جناته.
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أطلقت ادارة جائزة العنقاء الذهبية
الدولية للسالم الترشيح لنيلها ضمن
كرنفال يقام يوم 21 ايلول القادم
ي للسالم لتكر ناسبة اليوم العا
شخصيات  عملت من أجل السالم
بشكل فاعل النقاذ اجملتمعات من
العنف والتعصب. وقال مؤسس جائزة
العنقاء  األديب محمد رشيد:-   أن
الدورة األولى مُنحت إلى اسم  سمو
الشيخ زايد آل نهيان ( عن بعد )
والدورة الثانية منحت إلى القاضي
رزكار محمد أم في السليمانية وان
هذه اجلائزة تمنح للشخصيات التي
نذرت حياتها من أجل زرع قيم السالم
واحملبة في اجملتمعات التي كثرت فيها
احلروب والعنف واالقتتال).

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - فــاجـــأت الــنــجــمــة
ـيـة سيـلـينـا غـومـيز مـتـابعـيـها بـأحـدث صورة الـعا
نـشـرتـهـا لـهـا مـجـلـة (فـوغ) الـتـركـيـة في صـفـحـتـهـا
الـرسـميـة على مـوقع الـتواصل اإلجـتـماعي.وظـهرت
اكياج نـاعم بألوان زاهية المح طفوليـة  غوميـز 
أبرزهـا الفـوشيا ورفـعت شعرهـا بتسـريحة نـاعمة.

والقت إطاللتها إعجاب عدد كبير من متابعيها.
ونشرت غـوميز مـؤخراً صوراً لـها من دون تعديالت
عــلى صــفــحــتــهــا اخلــاصــة عــلى مــوقع الــتــواصل
االجـتـمـاعي وظـهـرت بـالـبـيـكـيـني مـا أثـار إعـجاب
تـابعـ قائالً: مـتـابعـيهـا بشـكل كبـيـر وعلق أحـد ا
(معدة سيلينا غـوميز وجسمها من دون فوتو شوب
هــو طـبــيـعي وجــمـيل). وكــانت غــومـيــز قـد أشـارت
مؤخراً إلى أنها واجهت ضغوطاً لتبقى على شكلها
ـراهــقــة وقـالت (إنــهـا ووزنــهــا كـمــا كـان فـي سن ا
ليـست مـضـطـرة أن تتـمـتع بـنـفس الرشـاقـة كـما في
عـمر الـ 19 عـاماً ألنـهـا بـلـغت الـثـامـنـة والـعـشرين).
ــقـربـة وكـانت غــومـيــز قـد كــشـفـت أن صـديــقـتــهـا ا
الـنــجـمــة تــايـلــور سـويــفت سـاعــدتـهــا في اخـتــيـار

مالبسها في بداية مسيرتها الفنية.
ـغني األمـريكي كـاني ويست عـلى صعـيد آخـر عاد ا
إلى أحـد مواقع الـتواصل اإلجـتمـاعي بعـد إنقـطاعه

نصـة ليروج أللبومه ألكثر من عامـ عن هذه ا
اجلديد حيث أسقط مقـتطفًا من أحدث أغانيه.
وتـــأتي هــذه الـــعــوده قــبـل أيــام من إصــدار
الـــبــومـه الــعـــاشــر الـــذي يــحـــمل عـــنــوان
(دونــادو). وبـحـسب مــوقع مـيـرور صـدم
ـعــجـبــ بـعــودته إلى مـنــصـة كــاني ا
ـــشـــاركـــة الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي 
مـوســيـقـاه اجلـديـدة في إعالن يـضم
األمـريـكـيـة شاكـاري ريـتـشـاردسون.
كمـا شارك لقـطات تضـمنت سلـسلة
ذهـبـيـة مـعـلــقـة حـول رقـبـته والـتي
أظــهــرت أســمــاء أطــفــاله: نــورث 7
سنوات سانت  5 سنوات شـيكاغو
 3 سنوات وبسالم سنتان. يذكر أن
كـاني كــان قـد خــطط مــسـبــقًـا إلصـدار
اضي ولكن ألبومه اجلـديد الصـيف ا
ا في ذلك كـان هنـاك عدة تـأخيـرات 
مــحــاولــة فـاشــلــة لــرئـاســة الــواليـات
ـــتــحــدة.وســيـــكــون عــرض األلــبــوم ا
ـيًا يـوم اخلميس في العـاشر األول عا
حــدث اسـتــمــاع يـتـم بـثه عــلى الــهـواء

مباشرة.
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يــجب أن تـتـفـاءل عـنــد الـذهـاب لـلـعــمل حـتى تـشـعـر
بالسعادة والنشاط .

qL(«

تـغيرات إيـجابيـة فى حيـاتك العاطـفيـة نتيـجة حرصك
على جناح العالقة احلالية.

Ê«eO*«

اعتـمـد األفـكـار الـتى تسـاعـدك عـلى جنـاح مـشروعك
وتشعرك بالرضا.

—u¦ «

تــنـــجح فـي مــحـــاوالتك الـــدائـــمــة إلنـــهـــاء اخلالفــات
العائلية.يوم السعد االحد.

»dIF «

ال تـتردد فى الـتعـبـير عن مـشاعـرك لـلشـريك وحاول
أن تظهر له حقيقة مشاعرك .

¡«“u'«

ــتك ال تـــســمح ألى شـىء حــولـك يــضـــعف من عـــز
ان والشجاعة. وحتلى باإل

”uI «

 لـراحـتك تــخـلص من الـشـكــوك والـظـنـون الـتى تـدور
برأسه جتاه الشريك.

ÊUÞd «

ـشروعك وابدأ فى تـنفيـذ اخلطوات على أرض خطط 
الواقع.رقم احلظ.9

Íb'«

ال تسـتـهون بـاأللم البـسـيط وأجرى الـفـحوص الـطبـية
لالطمئنان على صحتك .

bÝô«

ال تلتـزم الصمت وحاول أن تعبر للشريك عن غضبك
منه نتيجة أفعاله.

Ë«b «

اعــتــمــد الـتــغــذيــة اجلـيــدة حــتى تــشــعـر بــالــتــحـسن
وتستعيد عافيتك ونشاطك من جديد.

¡«—cF «

اعتمـد الصراحـة مع الشريك حـتى يصلح مـا أفسده
وبالتالى تقوى العالقة بينكما.

 u(«
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اجـب عن الــــــتــــــحــــــديـــــدات
ومعـاني الكلمات. اول حرف
من كـل كـلـمـة يـشـكل الـكـلـمـة
ـطلوبة: (مـطرب خليجي 8 ا

:( حروف من مقطع
 1- مال بنفسه
 2- أعترف

 3- طائر مائي
 4- عدد
 5- أوشك
 6- رفضت
 7- رف طائر
 8- كسب

من عجـائب الـدنيـا في زمن الكـورونا ان
نـكتـشف ان هـنـاك يـوما دولـيـا هـو (يوم

ط).
االسم الغريب دعاني ان ابحث عنه وعن
معناه ومن اسـسه واحتفل به واالهم ان

V¹dſ w Ëœ Âu¹ ©◊®
يوم  22تموز هو يوم ط

وسوعة احلرة صفحة في  ويكيبيديا ا
خـاصة بـهـذا الـيوم حتت عـنـوان (الـيوم

ي لتقريبات العدد ط) العا
الري شـــو ,أول مـن احــــتــــفـل بــــيــــوم ط
اذار   1988 تـعــديل قـيــمـة الـبــدايـة 14

خاصية  P571 في ويكي بيانات
عـذرا لم افـهم شيـئـا لـكـني تـابعت واظن

انكم تتابعون معي هذه االلغاز.
هـذا الـيـوم الـدولي يـسـمى أيـضًـا الـيـوم

ي لط العا
ويحـتـفل به الـعالم (خـصـوصا الـواليات
ــتــحــدة األمـــريــكــيـــة) بــاالســاس كــان ا

االحتفال يوم 14 اذار 
عيد العدد ط أو عيـد تقريب العدد ط هو
عيـد يتم االحتـفال به بـالثـابت الرياضي
الـعـدد ط أو باي   π الـذي أسسـه العـالم
الــفـيــزيـائي الري شــو و االحـتــفـال به
ألول مرة في عام  1988م . يصـادف عيد

الــكـرة األرضــيـة قــد انـتــقـلت بــزاويـة 2 
راديان من مدارهـا حول الشـمس وبهذا
ـدار مـقــسـومـاً عـلى يـكـون طــول كـامل ا
ـــقــطـــوعـــة حــتى  26أبــريل ـــســـافــة ا ا

مساوياً للعدد ط.
امـا  22 تــمــوز: هـذا الــيــوم يــكـتـب عـلى
الشكل  22/7 وهو تقريب شهر للعدد ط.
 10 تشرين الثـاني : وهو اليوم  314 من

السنة ( 9 نوفمبر في السنة الكبيسة).
 21كانـون االول عنـد السـاعة  1:13 وهو
الـيـوم  355 من الـسـنـة 20 ديـسـمـبـر في
الــسـنــة الـكـبــيـســة) حـيث يــحـتــفل عـنـد
الـسـاعة   1:13حـيث أن الـعدد 355/113 

هو التقريب الصيني للعدد ط.
هل فهمنا هذا اليوم العجيب???

فى مثل هـذا اليوم  22تمـوز من كل عام
يـحــتـفل بـيــوم الـعـدد ط أو عــيـد تـقـريب
الــعــدد ط وهــو عـيــد يــتم االحــتــفـال به
 πبــالـثــابت الـريــاضى الـعــدد ط أو بـاى

العـدد ط يوم  14مارس حـيث يكـتب هذا
الـيـوم علـى الشـكل  3.14    وهي تـشابه
قـيـمـة الـعدد ط  .3.14كـمـا يـصـادف عـيد
تـقـريـب الـعـدد ط يـوم  22 يـولـيــو تـمـوز
الـذي يـكـتـب عـلى الـشـكل  22/7وذلك ألن

العدد ط يساوي تقريباً قيمة 22/7.
في حاالت أكـثر دقـة يـحتـفل بعـيد الـعدد
ط في الـسـاعة  1:59 من يوم  14 مارس
وذلك كــون قــيـمــة الــعــدد ط حـتـى الـرقم
الــســابع بــعــد الــفــاصــلــة عــلى الــشــكل
ـــا يــــجـــعل يـــوم  14 اذار 3.1415926  
الـسـاعة  1:59:26 بـعـد الـظـهـر هـو أقرب

وقت للعيد الصحيح للعدد.
للمصادفة البحتة فإن يوم  14مارس هو
عـيد مـيالد ألـبـرت أيـنشـتـاين و هـو يوم

وفاة ستيفن هوكينج .
فباالضـافة الى يوم  22 تموز هـناك أيام

أخرى يحتفل بها بذكرى العدد ط:
 26 أبريل نـيسـان : في هذا الـيوم تـكون

ويــحـتــفل بـهــذا الـيــوم عـدة مــرات هـذا
وهـو الــيــوم يــكــتب عــلى الــشــكل  22/7 
تـقـريب شـهـر لـلـعـدد ط وخالل الـتـقـرير
ـعــلــومــات في الــتــالى نــوضح بــعـض ا

مجموعة نقاط.
- الــعـدد ط يــتم االحــتــفـال به بــالــثـابت
الــذي   π  الـــريـــاضى الـــعـــدد ط أو بــاي
أسـسه الـعـالم الـفـيـزيـائي الري شـو و
االحتفال به ألول مرة في عام  1988م.

- هناك  4 أيام أخـرى يـحتـفل بـها بـيوم
العدد ط ومنها.

ـ  14مــارس يـحــظى بــأهـمــيـة كــبـرى فى
االحــتـــفــال بــعــيــد ط حـــيث إنه في عــام

2009.
 -أصـدر مجـلس الـنـواب األمـريـكى قرارًا
pi لـتـســمـيـة يـوم  14اذار رسـمـيًـا بـاسم
  dayأو عـــيـــد ط وبـــالـــتــــالى فـــإن هـــذا
االحـــتـــفـــال يـــحـــظى بـــدعـم رســـمى في

تحدة. الواليات ا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

وازنات هـناك هـيئات كـثيـرة واسعة الـصالحيـات وكبيـرة ا
فـعـول إن لم تـكن معـدومـته مرتـبـطة بـرئـاسة لـكـنهـا قـليـلـة ا
قصودة الـوزراء ال أريد هنا أن أسمـيها لكي ال تبـدو انها ا
ـستـقبل الـعراق الـرجاء بـعيـنهـا لكـنهـا معـروفة لـلمـعنـي 
عـدم الضـحك أعرف انه تـعبـير غـريب ومقـحم ال محل له من

االعراب اال من رحم ربي في بالدنا. 
ـســتـقـبل لــكن أمـضي وأقــول انـنـا نــفـتــرض انَّ هـنــاك في ا
ليـشيات الـقريب مَن يـضع العراق فـوق مصالح األحـزاب وا
واالعـتبارات الشخصية والفئوية فأجدُ انَّ تلك الهيئات ذات
الـعنـاوين البـرّاقة اسـتهالكـية في طـبيـعتـها لـيست هـناك اية
إنـتـاجـيـة نـافـعــة فـيـهـا حـتى مـا يـقع حتت طـائـلـة احملـاسـبـة
الــنــزاهـــة في صالحــيــات بـــعــضــهــا ال يــصـل الى مــرحــلــة
اسـترجـاع األموال من الـلصـوص ويكـتفي بـإجراءات بـائسة

حضورية أو غيابية. 
ـلك شيـئـاً سواه من الـثروات ـعـتمـد علـى النـفط ال  الـبـلد ا
كن ان غـيبة حتى اللحظة والتي  سـوى العقول البشرية ا
تــعــطي لــلـبــلــد مــا يــوفـر لـه ثـروات مـن الـعــمالت الــصــعــبـة
واالكـتفاء الداخـلي في كثيـر من احلقول اإلنتـاجية. لكن ذلك
يــحــتـاج الى قــيــام مــؤسـســة جــديــدة  شـرط الــغــاء مــعـظم
ـؤســسـات الـتي كـان انـشــاؤهـا إلرضـاء األحـزاب ومـراكـز ا
ـؤســســة حتـمـل عـنــوان زيـادة الــقـوى ودول اجلــوار هــذا ا
الـدخل الوطـني تلـزم جمـيع الوزارات في الـتحول في خالل
سـقف زمني قصـير من احلالـة االستهالكـية الى اإلنـتاجية 
ثم االنـتقال الى مرحلة تأهيل مسارات توفير العملة الصعبة
وتـقـليـص االعتـمـاد على اإليـرادات الـنـفطـيـة عـبر تـخـصيص
أمـوال مـسـتـقـطـعـة من اإليـرادات عـلى نـحـو ملـزم تـصب في
صـندوق استـثمـارات حقيـقي داخل البلـد او خارجه مراقب
ـان. وبــعــد ذلك تـخــضع هــذه الــهـيــئـة من احلــكــومـة والــبــر
اجلـديـدة للـمـساءلـة امـام جلان مـتخـصـصة من اخلـبـراء يتم
ـان وتظـهر نـتـائج عمل الـهـيئـة أمام االعالم طـلـبهـا في البـر
في بـرنـامج نـصف سـنوي من مـسـار عـمـلهـا ويـكـون رئيس
ـسـتـقـلـة بـرتـبـة وزيـر ومن الـكـفـاءات الـعـاليـة لـيس الـهـيـئـة ا
بـالدرجة العمـلية ولكن بالـقدرة على االبتكـار وإنتاج األفكار
ـتــابـعــة فـمــا اكـثــر مـا ســمــعـنــا عن تـشــكـيل واحلــزم في ا
حـكـومات تـكـنوقـراط وكفـاءات عـلمـيـة في بلـدنـا لكن الـنـتائج

كانت سلبية للغاية. 
ليء بالـعقد ربّـما نـحتاج الى انـتهـاء هذا اجليل الـسياسـي ا
ثـالب واخلطـايا ونـتطلع واالحـقاد والـنقـائص والضغـائن وا
ـعـنـى الـوطـني كــمـا احلـال في دول الى بــيـئـة ســيـاسـيــة بـا
الـعالم نظيفة وباحثة عن مـصالح البالد قبل مصالح الفئات

واالعتبارات الشخصية. 
هـذا اجلـيل الـسيء انـتـهى افـتـراضـيـا بـالـرغم من اسـتـمرار
تـقيحة وبتنا نـتطلع الى نافذة تلوح بـعض وجوهه الكاحلة ا

 . في االفق منفرجة عن أمل العراقي
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الطيور وهي تفعل ذلك ومتى. 
وأظــــــهــــــرت الـــــردود أن طــــــيـــــور
الــــكـــوكــــاتـــو شــــوهــــدت في هـــذه
الـوضعية في ثالثة أحياء فقط عام
2018  فـي حــ بـلـغ عــدد األحــيـاء
الـتي شـوهـدت فـيـها  44فـي نـهـاية

عام 2019.
وأكـد حتـلـيل أكثـر دقـة أن الـتقـنـية
انـتشـرت أوالً في األحـياء اجملاورة
لـــــلـــــمــــنـــــاطق األولـى ثم تـــــوسع
ــا أتــاح اسـتــبــعـاد انــتــشـارهــا 

صادفة. فرضية ا
ثقافات محلية

لـفـهم هـذه الـظـاهـرة بـشكـل أفضل
راقـب الــفـــريق الــطـــيــور مـن كــثب
همالت خالل فتحها مستوعبات ا
ـهمـة لـكائن والحظ صـعـوبة هـذه ا

. ذي جناح
فـي مجـمـوعـة مـعـيـنة جنح  10في
ـئـة فـحـسب مـن هذه الـطـيـور في ا
فـتـح عـلب الـقـمـامـة بـيـنـمـا أفـادت
الطيور األخرى من جهود الرواد.
ـوهوبة الـطليـعية وتـنفذ الـطيور ا
ـهـمـة عـلى خـمس مـراحل أوالها ا
رفع الـــغــطــاء يــلــيـــهــا فــتــحه ثم
ـفـصـلـة تـثـبــيـته فـالـتـحـرك نـحـو ا
لـفتـحهـا على نـطاق أوسـع وأخيراً

قلبه.
والحـظ الـبـاحـثـون االخـتالفـات في
كل مــرحــلــة. فـثــمــة طـيــور فــتـحت
ــقـبض  الــغـطــاء عـلى مــسـتـوى ا
والـبـعض اآلخر آثـر االقـتراب أكـثر
مـن احلافـات في حـ كانت طـيور
مـن قسم ثالث تمـيل رؤوسها أثناء
الــعــمــلــيـة الــصــعــبــة… وتـبــيّن أن

ــوقع االخـــتالفـــات مـــرتــبـــطـــة بـــا
اجلــغـرافي فــيـمــا بـرزت تــقـنــيـات
مـعـيـنـة موضـعـيـة جـداً في مـناطق

معينة.
واعــتــبــرت بــاربــرا كالمـب أن هـذا
األمـر يُـظـهر وجـود ثـقـافات فـرعـية
ـكن أن تـوجـد تـقـالـيـد مـحـلـيـة و

محلية.
وســــبـق أن لــــوحــــظت مــــثل هــــذه
االخـتالفـات لـدى حيـوانـات أخرى
وخــصــوصـاً الــقــرود أو احلـيــتـان
ـكن أن تـخــتـلف أصـواتـهـا الــتي 
تــبـعـاً لـلــمـنـطــقـة تـمـامــاً كـمـا هي

اللهجات احمللية.
وتــضــيف هــذه الــدراسـة عــنــاصـر
جـديــدة إلى الـقـائـمـة الـطـويـلـة من
ـثـبتـة ومـنـها مـواهب الـكـوكاتـو ا
عـقدة أنـهـا تسـتطـيع حل األلغـاز ا
ـوسـيـقى أو الـرقص عـلـى إيـقاع ا
وتــبـيّن قــدرتـهـا عــلى الـتــكـيف في

بيئة حضرية.
لـكن هذه الطـيور ال تتـميز بـذكائها
. فقط بل هي أيضاً اجتماعية جداً
فخالل النهار  تقيم في مجموعات
صـغـيـرة من نـحـو خـمـسـة لـكـنـهـا
ساء مجـموعات كبيرة تـشكّل في ا
تــضـم مــا بـ  50 طـــائـــراً و 500.
ورجّــحت بــاربــرا كالمب أن يــكـون
تــبـادل الــنـصـائـح في مـجــمـوعـات

صغيرة.
وأضـافت بـعـضـها يـهـتم بـالـبعض
اآلخـر ويـتـعـلم مـنه وهـي تتـنـاقل
ــثــيـر … مـن ا ــهــارات ــعــرفــة وا ا
لالهـتمام أن نـرى كيف تبدو مـثلنا

في بعض النواحي.
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بـدأ جواد ذلك الشاب اليافع حياته السياسية عندما أحس
بـظـلم عـمدة الـقـريـة لـوالده. لم يـكن والـده سـوى فالح بـسيط
في تــلك الــقـريــة ولم تــكن له ايــة طـمــوحـات ســوى أن يــعـيل
ـتـكـونـة من سـبــعـة أفـراد وكـان جـواد أكـبـر أوالده أسـرتـه ا

اخلمسة.
لـقد كان قد نـشأ جواد على عـصامية تـعلمهـا من والده كما
كـان مثابراً في دروسه ومـا يكلفه به ابـوه من أعمال يبي ري
ــتـلــكـهــا والــده في مـزرعــتـهم ــواشي الـتـي كـان  ورعــايـة ا
ـزرعة هي مصـدر عيشهم واشي وا الـصغيـرة. وكانت تلك ا

ورزقهم الوحيد.
درسة بتـفوق وأحب أن يلتحق بكـلية الشرطة انـهى جواد ا
وتـطـلب ذلك مـنه أن يجـلب بـتـزكيـة من عـمـدة القـريـة. لم يكن
جـواد يعرف وهو في سن الـسابعة عـشر ماذا تعـني تزكية

العمدة وال ضرورتها.
ـوضــوع لـكــنه فــوجىء بـأنه حتــدث جـواد مع والــده حــول ا
ســبب بــعض احلــرج لــوالــده الــذي لم يــتــردد في الــنــهــايـة

بالذهاب مع ابنه الى عمدة القرية من أجل التزكية.
في الـيـوم الـتـالي يـكـون جـواد ووالـده أمـام عـمـدة الـقريـة في

مضيفه بعد أن سمح لهم الغفير بذلك.
ـضيف كان يجلس الى جـانب العمدة رجل ال يبدو انه في ا
من أبـناء القـرية حليق الـوجه يعبـر بنظراته عن سـلطة وقوة
ويـخبىء وراء ابـتسـامته الـصفـراء تهـديدات دفـينـة. كمـا كان

ضيف. امام مسجد القرية قد اتخذ كذلك مكاناً في ا
عمدة القرية يبدأ احلديث بسؤاله عن حاجته.

والـد جواد: حـضرة الـعمـدة خادمـكم جواد انهـى مدرسته
ويـحب ان يلتحق بكلية الشرطة وطلبوا منه أن يجلب بتزكية

من حضرتكم.
يـعدل الضيف الغريب عن القرية من جلسته ويتبادل النظرة
مع عـمدة القرية الـذي لم يتأخر في االجابـة فيرد على والد
ال! جواد بأن األمر بحاجة الى يوم وأنه يكلف بعض ا
وافـقة ولم يتردد والد يـنظر جواد في عيـني والده متوسالً ا
ـوافـقة وشـكر عـمدة الـقـرية واحلـضور ثم اسـتأذن جـواد با

باخلروج.
يـلتحق جواد بكلـية الشرطة ويبدأ بـالتردد أثناء زياراته على
دينة وغالباً ما تكون تلك الزيارات بحضور الضيف عـمدة ا

الغريب عن القرية.
ينهي جواد كليته ويتخرج برتبة ضابط شرطة سرية!

وال تــمــضي ســوى سـنــتــان ويــكـون
جــواد ضـيــفـاً غــريــبـاً عــلى الـقــريـة
اجملــاورة ويـجـلس الى جــانب عـمـدة

تلك القرية!!

األرض.  وأضـافـوا أن عـنـاصـر الـطاقم
ــروحــيــة وتــواصـلــوا مع هــبــطـوا بــا
الــرجل الـذي كــان يــحـتــاج إلى رعــايـة
طـبية بـعد تـعرضه لهـجوم من دب قبل

أيام قليلة. 
ونُــقل الـــرجل الــذي كــان مـــصــابــاً في
ــروحـــيــة إلى نــومي ســاقـه وجــذعه 

عاجلته.
وروى الــرجـل أن الــدب الــذي هــاجــمه
عـــاد إلى اخملــــيم تـــكــــراراً واســـتـــمـــر

دة أسبوع كامل. يضايقه كل ليلة 

{ لـــوس اجنـــلـــيس (أ ف ب)  –أعـــلن
خـفر السـواحل األميركـيون في أالسكا
أنـهم أنـقـذوا بـواسـطـة مـروحـيـة رجالً
تعرض لهجوم من دب في اخمليم الذي

كان موجوداً فيه.
وأوضح خـفر السواحل إن أفراد طاقم
مـروحية تـابعـة لهم  الحظـوا في أثناء
رحـلتـهم اجلـمعـة ب بـلدتي كـوتزبـيو
ونـومـي في غـرب وسط أالسـكـا إشـارة
اسـتـغـاثـة فوق كـوخ في مـخـيم لـعـمال
ـنـاجـم قـبل أن يـلـوح لـهم رجل عـلى ا

االجـتـمـاعيـة الـشـهيـرة الـتي يـبـلغ عدد
مـستـخدميـها في هـولنـدا ثالثة مالي

ونصف مليون. 
وأفــادت الـهـيــئـة بــأن تـيك تــوك قـدمت
اعــتــراضـاً عــلى الــغــرامــة. وأوضـحت
الـشـبكـة في بـيان تـلـقته وكـالـة فرانس
برس أن سياسة اخلصوصية اخلاصة
بـهـا ومـلـخــصـاً أقـصـر وأكـثـر سـهـولـة
لـلـمـسـتـخدمـ األصـغـر سـنـاً مـتـاحان
بـالـلـغـة الـهولـنـديـة مـنـذ تـمـوز/يـولـيو
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الـهـيـئة فـي بيـان أن تـيك تـوك لم تـوفر
تـفسيـراً مالئمـاً لكيـفيـة جمع التـطبيق
الــبــيــانــات الــشــخـصــيــة ومــعــاجلــته
واسـتـخدامه إيـاها بـسـبب عدم نـشره
بـيان اخلـصوصـيـة بالـلغـة الهـولنـدية.
ورأت الـهـيئـة في ذلك انـتـهـاكاً لـقـانون
اخلـصــوصـيــة الـذي يــقـوم عـلـى مـبـدأ
تـوفير فكرة واضـحة للمـستخدم عن
كيفية التصرف ببياناتهم الشخصية.
وأشـــارت الـــهـــيـــئـــة إلى أنـــهـــا بـــدأت
حتقيقها العام الفائت في شأن الشبكة

{ الهاي (أ ف ب)  –فـرضت السـلطات
الـهــولــنـديــة اخلـمــيس عـلى تــيك تـوك
غـرامـة قـدرها  750 ألف يـورو مـعـلـلة
قــرارهــا بــانــتــهــاك شـبــكــة الــتــواصل
االجــتـــمـــاعي خــصـــوصـــيــة األطـــفــال

الصغار في هولندا. 
والحــظت هــيــئــة حـــمــايــة الــبــيــانــات
الـهولنـدية أن مـعلومـات تنزيل تـطبيق
تـيك توك مكتوبـة باللغة اإلنـكليزية وال
ــكن تــالــيــاً لألطــفــال الــهــولــنــديــ
الـصـغـار فـهمـهـا بـسـهـولـة. وأوضحت

{ واشــــنـــطن-(أ ف ب)  –يــــلـــجـــأ
اإلنــــســــان عــــادةً فـي ســــعــــيه إلى
اكـــتـــســـاب مـــهـــارات جــديـــدة إلى
ـاذج أكـثـر خـبـرة مـنه اسـتـلـهـام 
كـمـا يـفعل األطـفـال الذين يـراقـبون
ـــاءاتــــهم حــــركــــات الـــكــــبــــار وإ
ويــعـيـدون إنــتـاج مــثـلـهــا أو كـمـا
يــفـعل الـريــاضـيـون الــهـواة الـذين
ـهـارات الـفـنـية يـحـاولـون تـقـلـيد ا

لألبطال والنجوم.
وبـيّنت دراسة نـشرت اخلميس في
مــجـلـة ســايـنس أن هـذه الــطـريـقـة
الــتي أثـبــتت جـدواهــا في الـتــعـلّم
تـنطبق أيضاً لدى طيور الكوكاتو.
وتــــوصل الــــبـــاحــــثــــون إلى هـــذه
اخلالصة من خالل دراسة أجروها
عــلى مــســتــوعــبــات الــقــمــامــة في
سـيدنـي لتـوثيق مـثال عـلى التـعلم

لكة احليوان. االجتماعي في 
بـدأ كل شيء عـندما صـور عالم من
ــتـحف األســتـرالي بــهـاتــفه طـيـر ا
كــوكـاتـو ذا الـعـرف األصــفـر يـفـتح
ـنــقـاره ومـخـالـبه ســلـة مـهـمالت 

ليتغذى من محتوياتها.
ــعــدّة الــرئــيــســيــة لــهـذه وقــالت ا
الــدراسـة بـاربـرا كـالمب من مـعـهـد
مــاكس بالنك لـلـســلـوك احلـيـواني
لـوكـالـة فرانس بـرس لـقـد أثار ذلك
اهـتمامنا ألنه كان ابـتكاراً وطريقة
ـوارد في جــديــدة لــلــوصـول إلـى ا

دينة. ا
أدرك الـبـاحـثـون أنـهم وقـعـوا عـلى
هارات فـرصة نادرة لدراسة تعلّم ا

اجلديدة في عالم احليوان.
وأشـــارت الـــبـــاحـــثــة إلـى أن هــذه
الـطيـور التي تـنتمي إلى الـفصـيلة
الــعــامــة عــيــنــهــا مع الــبــبــغـاوات
ـعروفة بـذكائهـا الكبـير تنـتشر وا
فـي كل أنــحــاء الــســـاحل الــشــرقي
ألسـتـراليـا ومـستـوعبـات الـقمـامة
مـتشابهة تـماماً في كل مكان وهي
ظــروف مـثـالـيـة لـتــجـربـة بـاحلـجم

الطبيعي.
لـكن كـان ينـبـغي أوالً التـأكد من أن
طــيـور الــكــوكـاتــو األخـرى تــعـرف
ستوعبات أيـضاً كيفية فـتح هذه ا

الثمينة التي تخبئ غذاءها.
وســأل الـبـاحــثـون سـكــان سـيـدني
الـكـبـرى ومـنـطـقـة ولـونـغـونغ (إلى
اجلـنـوب مـنهـا) في اسـتـبيـان عـبر
اإلنـــتــرنـت هل ســبـق أن شــاهــدوا

{ لـوس اجنـليس (أ ف ب)  –سـيدشن فـيلم
ذي ويزرد أوف أوز (سـاحر أوز) االحتفاالت
ـقـرر تـنظـيـمـها في مـنـاسـبـة افتـتـاح مـتحف ا
رتقب في لوس أجنليس بحسب األوسكـار ا
مـا أفــيـدَ األربــعـاء.  وتــتــولى أوركـســتـرا من
أمـيركـان يـوث سـيـمفـوني مـرافَـقـة عرض ذي
ويــزرد أوف أوز في  30ايـــلـــول/ســبـــتــمـــبــر
اليــــــ من بــــــالــــــعـــــزف احلـي. وال يــــــزال ا
األمـيركـي يغـنون أغـنيـات الفـيلم الـعائد إلى
عـام  1939 ويـعــتــبــر من أشـهــر األفالم في
ـتحـدة ومنهـا فولـو ذي ييـلو بريك الـواليات ا
وأوفر ذي ريـنبو رود.  وفي برنامج األسابيع
األولى لــلـــمــتــحف اخملــصـص لــســحــر الــفن
السـابع عرض أيضاً لفيلم مالكولم إكس مع
سـبـايك لي ودنــزل واشـنـطن بــاإلضـافـة إلى
كل أفالم الــيـابــاني هــايــاو مـيــازاكي. ويــقـام
مـعرض مـوقت خملـرج فـيلـمي سـبيـريـتد أواي
ومـاي نيـبر تـوتورو.  اسـتلـزمت ترجـمة فـكرة
ــتـحف اخملـصّـص لـلـفن الــسـابع نـحـو هـذا ا
فترض أن يكون عام 2017 قرن وكـان من ا
ـهـندس ـبـنى الـذي صـمّـمه ا مـوعـد افـتـتـاح ا
عـمـاري اإليـطالـي رينـزو بـيـانو. لـكـنه تـأخّر ا
أكـثـر من مرة وزاد انـتـشـار فيـروس كـورونا
اضية من تـأخير موعد ستـجد في السنـة ا ا
افتـتـاحه.  وتـقع صـالة الـسـيـنمـا الـتي تـتّسع
أللف مقعـد واجملهـزة بأحدث الـتقـنيات داخل
كرة عـمالقة من الزجاج والـفوالذ واخلرسانة
ـبنى ـتـحف وتتـصل بـا أقـيمـت على جـانب ا
ـرات.  تـتــمـثل مــهـمـة الــرئـيـسـي بـواسـطــة 
ــتــحف فـي الــتــعــريف بــتـــاريخ الــســيــنــمــا ا
وابـتـكـاراتــهـا وإطالع الـزوار عـلى الـتـقـنـيـات
ـســتـخــدمـة في صــنـاعـة األفـالم. وسـيـضم ا
ـوقع الـذي تــقـارب مـسـاحـته  28 ألف مـتـر ا
مـربع بــيـنـهـا مـســاحـات عـرض تـبـلغ 4500
متـر مـربع مـجـمـوعة مـن اآلثار الـهـولـيـوودية
الــتي اســتــخــدمـت في األفالم بــيــنــهــا عــلى
ثال ال احلصر حذاء جودي غارالند سبيل ا
األحــمــر الــشــهــيــر في ذي ويــزرد أوف أوز
وفـستـاً ارتدته كـلوديت كـولبـير في كـليـوباترا
عـام  1934  وبـزة فـضـاء من فــيـلم سـتـانـلي
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{ واشــــنــــطن (أ ف ب)  –طــــلــــبـت واليـــة
مـيسـيسيـبي من احملـكمـة األميـركيـة العـليا
إلــغــاء احلقّ الــفــدرالي فـي اإلجـهــاض في
ـتحـدة في مستـند قـضائي قُدّم الواليات ا
اخلميس. وكـانت احملكمة العـليا قد وافقت
في أيــار عــلى الــنــظــر فـي قــانــون تُــحــظـر
ـوجــبه أغــلـبــيـة عــمـلــيـات مــيـســيـســيـبـي 
اإلجـهـاض اعـتـبـارا من األسـبـوع اخلامس
عشـر للـحمل حـتّى في حاالت االغـتصاب
ـسار أو سـفـاح القـربى. وفي سـيـاق هذا ا
القـضـائي الـذي سـتـنظـر فـيه أعـلى سـلـطة
قــضـائـيــة في الـبـلــد في اخلـريف عـلى أن
تــــصـــــدر قــــرارهــــا في هــــذا الــــشــــأن في
ــدعـيـة مــنـتــصف الـعـام 2022  اعـتــبـرت ا
الـعـامـة في مـيــسـيـسـسـيـبي لـ فـيـتش أن
راسـيم التي تسوس احلقّ في اإلجهاض ا
خــاطــئـة بــشــكل فــادح. ودعت فــيــتش إلى
إلــغـاء قــراري رو وكـايــسي الـلــذين صـدرا
في الـعام  1973و1992. عـلى التوالي إذ
إن اعـتــبــار اإلجـهــاض حــقّـا دســتــوريـا ال
أسـاس لـه. وتـرفض احملــكــمــة الـعــلــيـا في
قـدّمة مـعظم احلـاالت الـنظـر في الـطعـون ا
ضــدّ قــرارهـــا رو ضــدّ وايـــد الــذي أقــرّت
ــوجــبه ســنـة  1973 أن اإلجــهـاض حقّ
كن للنساء دستوري مـوضّحة الحقا أنه 
ا أنه ليس قابال للحياة إسقاط اجلـن طا
أي حـتّى األسـبـوع الــثـاني والـعـشـرين من

احلمل تقريبا.

بـالـفـحم. ويـرى اخلـبـيـر أن ذلك لن
يـؤدي ســوى إلى مـفـاقـمـة الـتـلـوّث

في مناطق أخرى في البلد.
وكــانت الـصـ وهي أكــبـر مـلـوّث
فـي العـالم شـيّدت في الـعام 2018
مــدخــنـة بــلغ عـلــوّهـا  60مــتـرا في
مـديـنـة شيـان كـان يُـفتـرض بـها أن
تــنـــقّي الــهــواء. لــكـــنــهــا لم تــكــرّر
الــتــجـــربــة في مــنــاطق أخــرى من

البلد.
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ويــقــول ســونـيل داهــيــا من مــركـز
األبــحــاث حــول الــطــاقــة والــهـواء
الـنظيف أن تشـييد أبراج لـلتصدّي
لــلــضــبــاب الــدخــاني مــا كــان ولن
يـكـون يـومـا حـلّـا مـوضـحـا إذا ما
أردنـا فعال حلّ مـشكلة الـتلوّث فال
بــدّ الـــعــمل عــلى مـــعــاجلــتــهــا من
جـذورهـا. ويالحـظ سونـيـل أن هذا
الـبــرج سـيـكـون مـتـصالً بـالـشـبـكـة
الــعــامـة الــتي تُــغــذَّى بـســنــبـة 70
ـــئـــة من احملـــطــات الـــعـــامـــلــة بـــا

إمــكــان تــشــيــيــد أبـراج أخــرى في
ــديــنـة لــلــغـرض نــفــسه في حـال ا
كُـلّلت هذه التجربـة بالنجاح. وكان
سؤول في نيودلهي أرفيد كبير ا
كـيجـريوال قـد اعتـبر أن الـعاصـمة
اســتـحــالت غــرفـة لــلـغــاز من شـدّة

تلوّثها.
غـيـر ان خـبراء كـثـراً يـرون أن هذه
ــبـادرة لن تُـحـدث أي تـغـيـيـر بل ا
كـل مـــا فـي األمــــر أنــــهـــا تــــعــــطي

االنطباع بأن السلطات تتحرّك.

{ دلـهي - أ ف: تـسـعى الـعـاصـمة
الـهـنـديـة دلـهي إلى حتـسـ جودة
هــوائــهــا من خالل إقــامــة أربــعـ
ـديـنة مـروحـة عـمالقـة في وسـط ا
لــــكـن هــــذه احملــــاولــــة اجلــــديــــدة
تـتـعـرض النـتـقـادات دعـاة احلـفاظ
عـلى البيئة إذ يقوم تشغيلها على
الـكـهـربـاء الـتي تـنـتـجـهـا مـحـطات

الطاقة العاملة بالفحم.
شـروع البالغـة قيمته ويـقوم هذا ا
تدّ طوله مـليوني دوالر على برج 
إلـى عـلّـو  25 مــتـرا ومن شـأنه أن
يـسـاعـد عـلى تـنـقـيـة الـهـواء ضمن
مــسـاحــة كـيـلــومـتــر مـربّع في حيّ
تاجر كـونوت باليس الذي يـعجّ با
ــقــاهي الــرائــجـة. في كـلّ فـصل وا
شـــتـــاء يــلفّ ضـــبـــاب كــثـــيف من
الـتـلـوّث هـذا احليّ الـراقي نـسـبـيا
ــــبــــاني الــــذي يـــــضمّ عــــددا مـن ا
العائدة إلى احلقبة االستعمارية.
سؤول عن ويقول أنور على خان ا
ــشـروع إن الــدخـان ظــاهـرة هــذا ا
ســنـويــة لـهـا أســبـاب خــاصـة لـذا
نـــســـعى إلـى احــتـــوائه. ويـــوضح
ـهندس أن الهدف يقضي بخفض ا
كـمّـيـة اجلـزيئـات الـدقـيـقـة (التي ال
يــقلّ قـطـرهـا عن  2,5 مــيـكـرومـتـر)
بـأكــثـر من الـنـصف. ولم يـسـتـبـعـد
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ـــنــاخي من عـــدّة فــاقم الـــتــغـــيــر ا
وتـيرتهـا فضال عن ازديـاد انتشار
ـكــلل بـالـشـوك اآلكل جنـم الـبـحـر ا

للمرجان. 
وقــالـت فــاني دوفــيــر الــتي تــرأس
بـرنامج اليونسكـو للتراث البحري
ي إنـه إنـذار لألسـرة الـدولـية الـعـا
والـبشرية جـمعاء مفـاده أن النظام

رجاني في خطر. البيئي ا
وأشـــار عـــلــمـــاء مـــتـــعــاونـــون مع
احلـــكــــومـــة األســـتـــرالـــيـــة إلى أن
ــرجـان تـعـافـى بـعض الـشيء في ا
اضـيـة لـكنـهم أقـرّوا بأن الـسـنـة ا
هــذا الــتـــعــافي ال يــحــسن كــثــيــرا
اآلفـاق القـاتمـة جدّا الـتي تلوح في

األفق.
 ما رأي أستراليا?

تـخـشى الـسـلـطـات األسـتـرالـيـة أن
يــنـعـكس هــذا الـتـصــنـيف في عـدد
هـدّدة باخلـطر سـلبـا على الـواقع ا
قــدرة احلـاجـز جـوهـرة الـسـيـاحـة

في أستراليا على جذب السيّاح.

ــثــابــة وصــمـة دوال أخــرى تــراه 
عار.

ــرجـاني ــاذا قـد يــفـقــد احلـاجـز ا
العظيم تصنيفه?

تــعــرّض احلــاجــز لــثالث مــوجـات
ابـيـضـاض شـديـد خـالل الـسـنوات
اخلمس األخيرة ما جعله بحسب
بـعـض الـتـقـديـرات يـخـسـر نـصف
مـرجانـه منذ  1995 فـي ظلّ ارتفاع

حرارة مياه احمليط.
كـمـا أنه تـضـرّر من جـرّاء أعـاصـير

لـ جـماله الـطبيـعي الفـائق وتنوّعه
احليوي الواسع.

غـير أن هذه الالئحة قابلة للتعديل
ـكن تخفيض مرتبة موقع ما أو و
إزالـته بـالكـامل مـنهـا بـتوصـية من
يـة. وال يُـعتـبر إدراج ـنـظمـة األ ا
ـعـرّضـة ـواقع ا ــوقع في خـانـة ا ا
لـلـخطـر عقـوبـة إذ تسـتـفيـد بعض
الـبـلـدان من هـذا التـصـنـيف جلذب
اهـــتــــمـــام الـــعـــالـم إلى مـــواردهـــا
ـسـاعدة عـلى حمـايتـها غـير أن وا

{ بـريـزب (أسـترالـيا) (أ ف ب) –
ــرجــاني بــات مـــصــيــر احلــاجــز ا
الــعـظـيم عــلى احملك إذ قـد تـدرجه
الــيــونـســكــو اجلــمـعــة في قــائــمـة
ـعـرّض لـلـخـطـر ي ا الـتـراث الـعـا
شـــأنه في ذلـك شــأن ســتـــة مــواقع
أخـــرى حـــول الـــعـــالم تـــعـــاني من
أضــرار بـيــئـيــة وتـنــمـيــة جـامــحـة
وســيـاحـة مــفـرطـة أو اضــطـرابـات

أمنية.
ي? ما هي قائمة التراث العا

ي التي تـتضمّن قائمة التراث العا
ــتــحــدة تــعـــدّهــا مــنــظـــمــة األ ا
لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلم والـــثـــقـــافـــة
(الـيـونـسكـو) أكـثر من  1100مـوقع
ـية حـول الـعالم يـتمـيّز بـ قـيمـة عا
بـــارزة وبـــأهــمـــيـــة عــلى صـــعـــيــد

الطبيعة أو الثقافة.
ـــــرجــــاني وقـــــد أُدرج احلــــاجــــز ا
الـــعــظــيم وهـــو أكــبــر مـــنــظــومــة
ـكن رؤيته إحـيـائيـة في الـعالم و
من الفضاء في القائمة سنة 1981

ثلن حوالي ضـد النساء الـلواتي 
ـــــــئـــــــة مـن مـــــــوظــــــــفي  20 فـي ا
اجملـموعة. وجاء في نص الدعوى:
ـوظـفـون الـذكـور يـصـلـون بـفـخـر ا
إلـى الــعــمل وهم في حــالــة ســكــر
ـارسون ألعـاب الفيديـو لفترات و
طــويــلــة من الــوقت خـالل ســاعـات
عــمــلـهم بــيــنـمــا يــفـوضــون مــهـام

عملهم إلى النساء.
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نـادٍ ذكـوري+   وأوضحت الـدعوى
ـقدمـة في محكـمة لـوس أجنليس ا
الــعــلــيــا ضــد الــشــركــة الــتي يــقع
مـقرها الرئيسي في سـانتا مونيكا
أن هـــــذا الــــــنـــــادي يـــــضم رجـــــال
يــشـربـون الـكـحــول ويـعـمـدون إلى
الــتـحــرش اجلـنـسـي بـالـنــسـاء من
دون أن تـــــطــــالــــهـم أيــــة عــــواقب.
ـوظـفـ وأوردت الــدعـوى بـعض ا
الـذكور وبينها مالحـظات متحيزة

{ نــــيــــويـــورك (أ ف ب)  –رفــــعت
إحـدى الـهيـئـات الـتابـعـة لسـلـطات
واليـة كاليـفورنيـا األميركـية دعوى
أمـــــام الــــقــــضـــــاء بــــحـق شــــركــــة
أكـتيفـيجن بليـزارد أللعاب الـفيديو
تــضـمـنت اتـهـامــات لـلـشـركـة الـتي
ابــتــكــرت لـعــبــة كــول أوف ديـوتي
الــواسـعــة الـشــعـبــيـة بـــالـتــحـرش
والـتـسبب بـاالنتـحار تـضاف  إلى
ســلـــســلــة طــويــلـــة من الــقــضــايــا
األخالقـية في قـطاع يـتسم بـطابعه
الـشديـد الذكـورية. ونـقلت الـدعوى
الــــتي قـــدمــــتـــهـــا الــــثالثـــاء إدارة
التوظيف العادل واإلسكان التابعة
لـــســلـــطــات واليـــة كــالـــيــفـــورنــيــا
ـسؤولة عن التحقيق في قضايا وا
وظفات دني عن جميع ا القانون ا
تــقــريــبــاً تــأكـيــدهنّ أن الــعــمل في
(أكــتـيـفـيـجن) أشــبه بـالـعـمل في +
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