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{ كابول - ا ف ب:  أقرّ الرئيس أشرف
غـني الـذي فـرّ إلى خـارج أفـغـانـسـتـان
مـــســاء األحـــد بــأنّ "حـــركـــة طــالـــبــان
انــتـصــرت" في حـ أظــهـرت مــشـاهـد
تمرّدين يـحتلفون بـالنصر تـلفزيونيّة ا
من الـقـصـر الـرئـاسي فـي كـابـول.وبـعد
عـشـرين سـنـة تـقـريـبـاً عـلى طـردهـا من
السلطة بات انتصار طالبان العسكري
كـامالً مع انهـيار القـوّات احلكـوميّة في
غـيـاب الـدعم األمـيـركي.وفـرّ غـني األحد
في وقـتٍ أحكـمـت احلـركـة طوقـهـا عـلى
الــعـاصــمــة الـتي دخــلــهـا مــقــاتـلــوهـا
واسـتـولوا عـلى القـصـر الرئـاسي على
مــا أظـهــرت مــشـاهــد لــقـنــاة اجلــزيـرة
الــقـــطــريّـــة.وقــال مـــتــمـــرّد إنّ (بالدنــا
حتــرّرت واجملـــاهــدون انــتــصــروا في
أفـغانـستـان).وكتب غـني علـى فيـسبوك
"انـتصـرت طالـبان بـعدمـا احتـكمت إلى
الـســيف والـبـنـادق وهي مـسـؤولـة اآلن
عن شـرف احلـفاظ عـلى بالدها" مـؤكّداً
أنّه غـادر بالده لـتجـنيـبهـا إراقة الـدماء
ــواطـنــ كـانـوا ألنّ عــدداً كـبــيـراً من ا

سـيُقتلـون والعاصمة "كـانت ستدمّر" لو
بـقي فيها.ولم يحـدّد غني مكان وجوده
لـكنّ مـجـموعـة "أفـغـان تولـو" اإلعالمـيّة
ذكـــــــــــــــــــــــرت أنّــه تـــــــــــــــــــــــوجّــه إلــى
طــاجــيــكـســتــان.ومــســاء األحـد أعــلن
ــتــحــدث بــاسـم طــالــبــان ذبــيح الــله ا

مـجاهد عبر تويتر أن "وحدات عسكرية
من إمـارة أفغـانسـتان اإلسالمـية دخلت
مـديـنـة كـابول لـضـمـان األمن فـيـها".في
غـضون عـشرة أيّام تـمكّنت طـالبان من
نـاطق األفغـانيّة الـسيـطرة علـى كامل ا
. وكـانت بـاشرت هـجـوماً واسع تـقـريبـاً
الـــنــــطــــاق في أيّـــار/مــــايــــو مع بـــدء
االنــــســـــحـــــاب الــــكـــــامل لـــــلـــــقــــوّات
األجـنـبـيّة.وأتـى ذلك بعـد عـشـرين عـاماً
عــــلى طـــردهــــا من احلــــكم مـن جـــانب
تحدة بسبب حتـالف بقيادة الواليـات ا
رفـضـهـا تـسـلـيم زعـيم تـنـظـيم الـقـاعدة
أســامـة بن الدن فـي أعـقــاب اعـتـداءات
ة  11 أيلول/سبتمبر 2001. أما الهز
فـتُعـتَـبر كـاملـة لـقوّات األمن األفـغانـيّة
ـتحـدة أنفـقت علـيها رغم أنّ الـواليات ا
مـئات مليـارات الدوالرات طوال عشرين
عـاماً.وكان رحيل غـني أحد أبرز شروط
فـاوضات مع طـالبـان خالل أشهـر من ا
ـتحـدّث بـاسم طالـبان احلـكـومة.وأكّـد ا
ســهــيل شــاهــ لــهــيــئــة "بي بي سي"
ـتـمــرّدين يـريـدون انــتـقـاالً األحــد أنّ ا

ـقـبـلـة". سـلـمــيّـاً لـلـسـلـطــة "في األيّـام ا
وأظـهـرت مـشـاهـد مـتـلـفـزة عشـرات من
مـقاتـلي حـركة طـالبـان يسـيطـرون على
الـقصـر الرئاسـي في كابول ويـحتـفلون
بــــانــــتـــــصــــارهـم عــــلى احلـــــكــــومــــة
األفــغــانــيـــة.وقــال مــتــمــرد إن (بالدنــا
حتـــررت واجملــاهـــدون انــتـــصــروا في
ـقـاتـلـون عـلى أفـغـانـسـتـان).وسـيـطـر ا
الـقـصر بـعـد فـرار الرئـيس أشـرف غني
الـذي أقـر ب"انـتـصار" طـالـبـان.وأعـلنت
وزارة اخلـارجـيـة اإليـرانـيـة امس أنـهـا
قـــلّــصـت عـــدد دبــلـــومـــاســـيـــيــهـــا في
أفـغانـستـان التي بـاتت حتت السـيطرة
شـبه الــكـامـلـة حلـركـة طـالـبـان وأبـقت
"الـنـشـاطـات األساسـيـة" لـسـفـارتـها في
تـحدث بـاسم اخلارجـية كـابول.وأفـاد ا
اإليـرانـية سـعـيـد خطـيب زاده في بـيان
عن "تـقـلـيص عـدد العـامـلـ في سـفارة
اجلــمـهـوريــة اإلسالمـيـة اإليــرانـيـة في
ـــا ال يـــخل كـــابــــول وعـــاد زمالؤنــــا 
بـالنـشاطـات األساسـية لـلسـفارة".وأتى
هـذا اإلعالن بعيد تأكيد النائب السابق
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(اجملـلـس اقـر تـوصـيـات فـريق الـعـمل
ــؤلـف بــشــأن تــدقــيق الــصــرفــيــات ا
اخلــاصــة لــلــســنـوات 2013- 2019
بـرواتب مديرية صحة نينوى على ان
ـــالـــيـــة والـــصـــحــة تـــوفـــر وزارتـي ا
الــتــخــصــيــصــات الــكــافــيــة لــرواتب
ـوظف  وكـذلك فـتح ديـوان الرقـابة ا
ـالـية االحتـادي حتـقيـقـاً مع الصـحة ا
ـستـغلـة منـها بـشأن الـتخـصيـصات ا
ـضافـة خالل والـتـخـصـيـصـات غـيـر ا
الــعـامـ (2018 و2019) ولـــفت الى
انـه (تـــقـــرر اســـتــــحـــداث الـــدرجـــات
ـتعـاقدين الـوظـيفـيـة لغـرض تـثبـيت ا
ن مـع مــفـــوضـــيــة االنـــتـــخـــابــات 
جتـاوزت خـدمـتهم  5 سـنـوات فـأكـثر
ثل وتـشكيل جلـنة مشـتركة بـرئاسة 
ثل عن وزارة التخطيط وعضوية 
ــــالــــيــــة ومـــــفــــوضــــيــــة مـن وزارة ا
االنـتـخـابـات لـدراسـة حتـويل الـعـقـود
ــؤقـتـة إلى تــشـغـيـلــيـة). كـمــا تـفـقـد ا
ـوصل. الـكـاظـمي خـالل الزيـارة سـد ا
واوضح الــبـيـان ان (الــكـاظـمـي تـفـقّـد
الــســد ومــبـنـى مـشــروع إدارة الــسـد
واطـلع على أالعمال هناك  كـما التقى
شروع الـعامل فيه حـيث قدّم مدير ا
شــرحـاً مـفـصالً عن الــسـد وأهـمـيـته
ــنــجــزة إلدامــته وجــرى واألعــمـــال ا
ايـضــا مـعـايـنـة أعـمـال الـتـحـشـيـة من
أعــلى الــسـد) وشــدد الــكـاظــمي عـلى
ـوصل وضـرورة قـيـام (أهــمـيـة سـد ا
الكـات العامـلة فيـه بعمـليات اإلدامة ا
ـستمرة ومـراقبة عمـليات التـحشية ا

التي يتطلبها).

قــصـر الـسالم  الـعـالقـات بـ الـبـلـدين
وسـبل تطويرها وأهمية تعزيز التعاون
في مـــجـــال األمن والـــدفـــاع فـــضالً عن
اســـتـــعــــراض الـــتـــعــــاون الـــتـــجـــاري
ــا يــحـقق واالقــتــصـادي والــثــقــافي و
) مشيرا الى شتركـة للشعب ـصالح ا ا
ان (اللقاء استعرض التطورات اإلقليمية
ــنــطـقــة حــيث أكّـد صــالح حــاجـة في ا
ــنـطــقـة إلى الــتـفــاهـمــات واحلـوارات ا

الـبنّـاءة لتـخفـيف االختالالت والـتوترات
الـتي تكتنفها) وتابع ان (العراق ينطلق
نـحو سياسة خارجية تستند على تعزيز
األمن واالسـتقرار اإلقـليمي والسـيما ان
أمن الـعراق وسيادته مرتكز ألمن وسالم

نطقة).  ا
فـي غــضـــون ذلك  اعـــلـــنت ســـوريــا ان
الــرئــيس بــشــار األســد اســتــقــبل امس
رئــيس هــيــئـة احلــشــد الــشــعـبـي فـالح

الـفـيـاض. وذكـر بـيـان تـابـعـته (الـزمـان)
امس ان (الـفيـاض نقل لألسـد رسالة من
رئـيس الوزراء مصطفى الـكاظمي تتعلق
زمع عـقده أواخر ـؤتمـر دول اجلوار ا
الــشــهــر اجلــاري في بــغــداد وأهــمــيــة
الــتــنــســيق الــســوري الــعــراقي بــشــأن
طروحة على جدول واضيع ا ؤتمر وا ا
أعـــمــاله) مــبـــيــنـــا ان (الــلــقـــاء نــاقش
ــتـخــذة لـتـعــزيـز الــتـعـاون اإلجـراءات ا
ـشـتــرك في جـمــيع اجملـاالت الــثـنـائـي ا
ــكــافــحـة والســيــمــا في مــا يــتــعــلق 
اإلرهـاب وضبط أمن احلدود الذي يشكل
عـامالً مـهمـاً لـيس على الـصـعيـد األمني
ـا يـسهـم في استـمـرار احلـركة فـقط وإ
الــتــجــاريــة بــ الـبــلــديـن الـتـي تــعـود
بـالفائدة على الشعب الشقيق وحتقق
مـصـاحلـهـما). وكـانت تـقـاريـر قـد أفادت
بـــأن الــــفــــيـــاض ســــلم دعــــوة لألســـد
لــلـمــشــاركـة في قــمــة بـغــداد. وأصـدرت
وزارة اخلــارجــيــة تـوضــيــحــاً بــاألمـر .
وقـــــالـت في بــــــيـــــان امـس ان (بـــــعض
الــوسـائل تــطــرق الى تـقــد احلـكــومـةَ
الـعــراقـيّـة دعــوة لـلـحــكـومـة الــسـوريّـة
لــلـمــشـاركــةِ في إجــتـمــاع الــقـمّــة لـدول
اجلوار) مـشيـرا الى ان (احلكومـة تؤكد
أنّـهــا غـيــر مـعــنـيــة بـهــذه الـدعـوة وأن

الـدعــوات الـرســمـيـة تُــرسَل بـإسم دولـة
رئيس مجلس الوزراء واليحق ألي طرفٍ
لذا آخـر أن يقدم الدعوة بـإسم احلكومة 
إقـتضى الـتوضـيح). في تطـور رد مكتب
الـفـيـاض عـلى بيـان اخلـارجـيـة وقال ان
الـفــيـاض نـقل خالل لــقـائه االسـد سـبب
عــدم تـوجـيـه دعـوة احلــضـور لـلــجـانب
الـسوري وهو اليعبر عن جتاهل العراق
ا تعـبيرا عن لـها ومكـانتهـا الراسخـة ا
شكلة ؤتمر وان ا احلرص على اجناح ا
ــشــاكل. الــســوريــة في طــلــيــعــة هـذه ا
وتـسلم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
آل نـهيـان دعوة من الـكاظمي لـلمـشاركة
في قـمة دول اجلوار العـراقي. وقال بيان
ـالـيـة عـلي عـبـد االمـير امس ان (وزيـر ا
عالوي سـلم ابن زايـد في قـصـر الـشاطئ
دعـوة حلضور مؤتمـر اجلوار االقليمي)
واضـــــاف ان (عـالوي نــــــقل حتــــــيـــــات
الــكــاظــمي الى ال نــهــيــان الــذي اعــرب
تـمـنــيـاته لـلـشـعـب الـعـراقي في حتـقـيق
االســتــقــرار واألمــان واالزدهــار) ولــفت
الـبــيـان الى ان (الـلـقــاء بـحث الـعالقـات
ــا يـحـقق األخـويــة وسـبل تــعـزيـزهـا 
شـتركـة للـبـلدين إضـافة إلى ـصالـح ا ا
عـدد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات

شترك).  االهتمام ا
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شـدد رئــيس اجلـمـهــوريـة بـرهم صـالح
ـواجـهة عـلى ضـرورة الـتكـاتف الـدولي 
ية وفي مقدمتها مكافحة الـتحديات العا
اإلرهـاب والــتـطـرف. وذكـر بـيــان تـلـقـته
(الــزمـان) امس ان (صــالح اسـتــقـبل في
قـصـر الـسالم  وزيـر الـدفـاع األسـتـوني
كـالي النـيت وجـرى بحث الـعالقـات ب
الـبلدين وسبل تـطويرها وأهمـية تعزيز
الـتعـاون في مجال األمن والـدفاع فضالً
عن اسـتـعـراض آفاق الـتـعاون الـتـجاري
ــا يــحـقق واالقــتــصـادي والــثــقــافي و
) وأكــد ــشـتــركـة لــلـشــعـبـ ــصـالح ا ا
صـالح ان (الـعـراق يـتـطـلع نـحـو تـعـزيز
عالقــاتـه الــســيــاســيـــة واالقــتــصــاديــة
والـــتــجــاريــة) مــشـــددا عــلى (أهــمــيــة
الــتــكــاتف الــدولي واإلقــلــيــمي من أجل
ـية اخملـتـلـفة مـواجـهة الـتـحـديات الـعـا
وفي مـقدمتها مكافحة اإلرهاب والتطرف
وتـخـفـيف التـوتـرات وإرسـاء السالم في
ـنـطـقـة ـنــطـقـة). كـمـا راى صــالح ان ا ا
بـحـاجـة الى تـفـاهـمـات لـتـخـفـيف حـالـة
الـتوتر. وذكر البيان ان (صالح والسفير
الـروسي لدى بغداد البروس كوتراشيف
بـحـثـا خـالل الـلـقـاء الـذي جـمـعـهـمـا في
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لـرئــيس اجلـمـهــوريـة في أفـغــانـسـتـان
عــبـدالـله عــبـدالـله أن الــرئـيس أشـرف
غـني "غـادر الـبالد" مـع وصـول عـنـاصر
حـــــركـــــة طـــــالـــــبــــــان الى مـــــشـــــارف
الـعاصـمـة.وتمـكنت احلـركة في أسـبوع
ونـيف من السيطرة عـلى جزء كبير من
الـبالد فـي أعقـاب هـجـوم واسع شـنـته
مع قـرب موعـد إتمـام انسـحاب الـقوات
األجـنبـية وخـصوصا األمـيركـية مـنها.
وأكـدت احلــركـة اإلسالمـيــة أنـهـا تـريـد
"انـتـقـاال سلـمـيـا" للـسـلـطة بـعـد عـقدين
عـلى إزاحتها من احلكم من قبل ائتالف
ــتــحــدة فـي أعــقـاب قــادته الــواليــات ا
هـجـمـات  11 أيـلـول/سـبـتـمـبـر 2001.
ودفع هـجوم احلـركة وبـلوغـها مـشارف
كـابول األحـد الى تسـريع عمـلية إجالء
دبـلوماسـي ورعايا أجـانب خصوصا
من قـــــبـل واشـــــنــــطـن ولـــــنــــدن ودول
أوروبـــيــــة.وإليـــران خــــمس بــــعـــثـــات
دبـلوماسية في أفـغانستان وفق وزارة
اخلـارجـيـة.وأكـد خـطيب زاده أنـه سبق
لـلـعـامـلـ في قـنـصـلـيـات مزار شـريف

اشرف غني

وقـــنـــدهـــار وجالل آبـــاد أن غـــادروهــا
"وواصـلـوا الــعـمل من كـابـول" مـشـيـرا
الى أن الــبـعـثــات الـثالث تـضـم حـالـيـا
" فـقط.أمـا "حـراسـا ومـوظـفـ مـحـلـيـ
بـشـأن قـنـصـلـيـة هـرات فـشـدد عـلى أن
أفـراد البعـثة ال يزالـون فيهـا مؤكدا أن

"دبلوماسيينا بخير".
 وأعـلن موفد الـكرملـ إلى أفغانـستان
زامــيــر كــابـــولــوف امس أن الــســفــيــر
الـروسي لـدى كابـول سـيلـتـقي قادة من
حـركة طـالبـان  مشـيراً إلى أن مـوسكو
ســـتـــقـــرر مـــا إذا كـــانت ســـتـــعـــتـــرف
بـالسلطات األفغانـية اجلديدة بناء على
"سـلــوكـيـاتـهـا".وقــال كـابـولـوف إلذاعـة
"صــدى مـوسـكــو إن الـسـفــيـر الـروسي
ـــتــري جـــيـــرنـــوف) يــتـــواصل مع (د
طــالــبــان وغـداً ســيــلــتــقي مــنــسـقــهم
ـنـاقشـة خـصـوصاً لـلـشـؤون األمنـيـة" 
ــرتــبــطــة بـــأمن الــســفــارة ــســائـل ا ا
الــــروســـــيــــة في كـــــابــــول.وأوضح أن
ـتــمـردين يـؤمّـنـون أصالً أمن احملـيط ا

اخلارجي للسفارة الروسية.

عسكر تدريبي حتضيرا لتصفيات مونديال 2022 في قطر ويستمر 10 ايام نتخب الوطني العراقي  يصل الى  تركيا  للمشاركة  ∫ ا U —b
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دعا عـميد الصحـفي العـراقي سجاد
الــغــازي الى حتــسـ مــوارد صــنـدوق
تـــقــاعــد الــصــحـــفــيــ من اجل زيــادة
ــــا يــــتالءم مع ــــتــــدنـــيــــة  الــــرواتب ا
ـعـيـشيـة. وقـال الـغـازي في االوضـاع ا
رســالـــة وجـــهـــهـــا الى الـــصـــحـــفـــيــ
ــتــقـاعــدين عــبــر (الـزمــان)  امس انه ا
(البد من الـتـاكـيد عـلى نـقـطة مـهـمة في
حتـــســـ مـــوارد الــصـــنـــدوق لـــزيــادة
الـرواتب وهـي تـنـفـيـذ الــفـقـرة  الـرابـعـة
ـادة ثالـثـا في قـانـون  الـصـندوق من  ا
وارد التي تـعلقة بـحصة النـقابة من ا ا
تـمــتـنع عن دفــعـهـا مــنـذ الـعـام  2003
وحتى االن) ,واضـاف انه (برغم مطالبة
الـصـنــدوق بـهـا  ,حـيث ان اخــر كـتـاب
وجه للـنقـابة كـان بتـوقيع  وزيـر الثـقافة
والـسـيـاحـة واالثـار حـسن نـاظم ,اال ان
الـنــقــابــة مــصــرة عــلى إغــتـصــاب حق
ـتقـاعـدين في ظل ضعف الصـحـفيـ ا
هيـئـة  الصـندوق والـوزارة). ويتـقاضى
الــغـازي وصـحـفــيـ رواد راتـبـاً 300 
ألف ديـنار بعـد عقود من الـعطاء. وكان
عاجلة صحـفيون قد طـالبوا احلكـومة 
ثـغــرات صـنــدوق تـقــاعـد الــصـحــفـيـ
تدنية التي يتقاضاها وزيادة الـرواتب ا
ن احــــيـــلــــوا الى الــــرواد وغــــيـــرهـم 
ـا الــتــقــاعــد  بــعـد عــطــاء دام عــقــود 
يتـناسب مع الـظروف الراهـنة ويـنسجم

مع العطاء الذي قدموه الصحفي . 
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بيروت 

ـتـحـدة االمـريـكـيـة مع طـالـبـان بـعـد حـرب دامـيـة اتـفـقت الـواليـات ا
بـينهما في افـغانستان طول  30  عـاما وانسحبت الـقوات االمريكية
لتـسيطر طالبـان على افغانسـتان كلها وهـرب رجال احلكومة الذين

كانوا يعيشون مرفه في ظل القوات االمريكية.
سؤال بريء

ـنع امـريكـا وهي تـنـسـحب من الـعراق ان ال سامح الـله مـا الـذي 
تـفـعل مـا فـعـلـته في افـغــانـسـان فـتـتـفق مع داعش لـلـسـيـطـرة عـلى
العراق مع ضمان سيطرتها على النفط  كما حدث في افغانستان.
ـنعها ان تفعل ما امريـكا حتسب حساب مصـاحلها وال يوجد ما 

صالح?. يحقق تلك ا
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تــوقـعـت الـهــيـئــة الــعـامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـــوزارة الـــنــقل  ان يـــكـــون طــقس
الـيوم الثالثاء صحوا وال تغير في
احلــرارة  مــشـيــرة الى ان درحـات
احلــرارة تــعــاد االرتــفــاع بــدءا من
قـبل. وقالت الهـيئة في اخلـميس ا
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
ـقـبـلـ سـيـكون (طـقس الـيـومـ ا
نـاطق كـافة صـحـوا ودرجات فـي ا
احلــرارة تـتـراوح بـ  40 الى 46

مئوية). 
واضـــــاف ان (طـــــقس اخلـــــمـــــيس
قـبل سـيكـون صحواً واجلـمعـة ا
مـع ارتـــفــاع احلـــرارة). وســـجـــلت
اســبــانـيــا درجـة حــرارة قــيـاســيـة
حـيث تخطت  47مـئوية مـتجاوزة
الـرقم القيـاسي الذي سجل في عام

2017. واوقـعت الـفـيضـانـات التي
ضــربـت شــمــال تــركــيــا االســبــوع
ـــاضـي مـــا ال يـــقل عن ســـبـــعـــ ا

قتيال. 
سـؤولة عن ادارة وقـالت الـوكالـة ا
الـكوارث الطبـيعية انه (ما زال 47
ـفـقـودين بـعـد شـخــصـا في عـداد ا
الــفـيــضـانــات والـســيـول اجلــارفـة
ــاضي الــتي اجــتــاحـت األربـعــاء ا
ـطلة عـلى البـحر األسود ـناطق ا ا
بـــعـــد تـــســـاقـط أمـــطـــار غـــزيــرة).
وواصــلت فـرق اإلنـقــاذ في هـايـتي
الـــبــحث عـن نــاجـــ غــداة زلــزال
بـلغت قوّته 7. 2درجات وأسفر عن
مـــــقـــــتـل نـــــحــــو  1300 شـــــخص
وإصـابة أكثر من 5700. وارتـفعت
ـوقّـتـة للـزلـزال الـقوي احلـصـيـلة ا
اضي جنوب الـذي ضرب السبت ا
غـــرب هــايـــتي إلى  1297 قـــتــيالً

دنيّة. وفق ما أعلنت احلماية ا
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ـوت امس في الـعـاصـمـة االردنـيـة غـيب ا
عـمـان  احـمـد مـرتــضى احـمـد الـزهـيـري
الـذي كـان يـشغل مـنـصب وزيـر الـنقل في
.  وقـال مـصـدر مـقرب عـهـد صـدام حسـ
من الـعـائلـة ان (الوزيـر االسـبق توفى في
ـرض). وشـغل عـمــان بـعـد مــعـانـاة مـع ا
مـرتـضى احلـاصل عـلى شـهـادة عـلـيا من
مـــنـــصـب وزيـــر الـــنـــقل بـــريـــطــــانـــيـــا 
ـواصـالت في عـهــد الـنــظـام الــسـابق وا
ــعـيــني. وجـرى خـلــفـا لــعـبــد الـســتـار ا
اعـتـقـاله من قـبل الـقوات االمـريـكـيـة بـعد
احــتالل الـعـراق عـام  2003 وأفـرج عـنه
في  18كــانــون األول عـام 2005.  وحــقق
هـمة على الـراحل العديـد من االجنازات ا
صـعيـد النـقل العـام والطـيران واخلـطوط
اجلــويــة وشــبـكــات الــســكـك احلــديــديـة
ـرآئب اجلديدة لـلنقل ـوانىء وانشاء ا وا
اخلاص في بغداد واحملافظات. كما توفى
وزيـر الـدولـة االسبق ارشـد الـزيـباري في

الـرابعـة في الـسـتيـنـيات والـسـبـعيـنـيات
وكـذلك وكـيل أمر لـواء مـشاة الي ومـلحق
ــدة عــامـ عــسـكــري في يــوغــسالفــيــا 

ومـحافـظ للـسلـيـمانـية من 1977- 1980
ومن ثم وزيـــرا لـــلــدولـــة  من عــام 1980

وحتى عام 2003.

احمد مرتضى احمد الزهيري
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وافـق مـجــلـس الـوزراء عــلى عــلى 23
للوقوف قـراراً يخص محافظة نينوى 
تـلكئة ووضع ـشاريع ا عـلى مشاكل ا
حــلـول فــاعــلـة وســريـعــة لــهـا خــدمـة
ـوصل مـؤكـد تـشـكـيـل جلـنة الهـالي ا
السـتـحـداث درجات وظـيـفـية لـتـثـبيت
ــفــوضـيــة الــعـلــيـا ــتــعـاقــدين مع ا ا
ـستقلـة لالنتخابـات . وقال الكاظمي ا
خـالل تـــرؤسه جـــلـــســــة اجملـــلس في
احملـافـظـة امس ان (احملـافـظـة بـصـمة

متد من بـصمات احلضارة والتأريخ ا
ـتـالقي من سـومـر إلى ــتـواصل وا وا
آشـور  حـيث جنـد إرثه في كل مـديـنة
نزورها وهنا في نينوى عبق التأريخ
وأصــالـة الـعـراقـيـ وطــيـبـة قـلـوبـهم
وإنـسانـيتـهم وبصـمتـهم احلـضارية)
واضــاف ( لــيس مــصــادفــة أن تــكـون
نـينوى من أمثلة التنوع العراقي وأن
جتـمع أرض العـراق فكـل هذا الـتنوع
الـذي نـعده مـصـدر قوة ونـراه جـوهر
الـهوية الـوطنية) وتـابع ( يؤسفنا أن
نـــرى نـــيـــنــوى مـــا زالت تـــعـــاني من

مـشاكل خدمية وعـمرانية) واشار الى
ان (الـفساد وسوء اإلدارة من العوامل
الـتي تـسـببـت بسـقـوط احملـافظـة بـيد
عـصابة داعش لقـد حاربنا الـفساد ما
استطعنا وأنا أعرف أن كل العراقي
ـــوصل مـــنـــهم دعـــمـــونـــا في وأهـل ا
ــعــركـة احلــرب ضــد الــفــســاد لــكن ا
طـويلـة وهي قد تكـون أكبر من مـعركة
( داعش وحتــتـاج إلى تـكـاتــفـنـا مـعـاً
مـؤكـدا (تـشـكـيل جلـنـة خـاصـة إلعـمار
ـــوصل ووجّــهــنـــا بــوضع خــارطــة ا
ـعـاجلـة طــريق وخـطـة عـمل ســريـعـة 

ـشاكل الـتي تعـاني منـها احملـافظة). ا
فــيـمــا صـوت اجملــلس عـلى  23قـراراً
يـخص احملافـظة نيـنوى. وقال الـبيان
ان (اجملــلس وافـق عـلـى إطالق أمـوال
احملــافــظــة اجملــمــدة إلى مــشــروعـات
ـنــقــولــة عـلى أن لــصــالح الــدوائــر ا
ـــشـــروعــات يـــجـــري حتـــديـــد هـــذه ا
بـالـتنـسـيق مع الـلجـنـة العـلـيا إلعـمار
ــوصل وإدراجــهــا بـالــتــنـســيق مع ا
ساحة وزارة التخطيط وتـخصيص ا
وصل ـتبقية من معسكر إلى بلدية ا ا
إلنـشاء مشروع استثماري سكني على

وفـق قانون) مـشددا عـلى (أخذ الـبنك
ـالئـمــة بــشـأن ــركــزي اإلجـراءات ا ا
إعــادة عـــمل شــركــات الــصــيــرفــة في
نـــــيــــنـــــوى عـــــلى وفـق الــــقـــــوانــــ
والــتـعـلـيـمـات بـعــد أن يـتم الـتـدقـيق
االمـني من جـهـاز االمن الـوطني خالل
مـــدة ال تــزيــد عن  30يــومــاً  وقــيــام
ــعــادن بــتــأهـيل وزارة الــصــنــاعـة وا
ـــــعـــــامل  بـــــحـــــسب ـــــصـــــانع وا ا
تـوافـرة لديـها ـاليـة ا الـتـخصـيمـات ا
ـــوصل فـــضال عـن إعــمـــار مـــديـــنــة ا
ـــالـــيـــة ـــة  وصـــرف وزارة ا الـــقـــد
رسلة من تـعويضات الوجـبة األولى ا
ــــوازنـــــة في حـــــال تــــوفــــر دائـــــرة ا
الية) واشار الى انه الـتخصيـصات ا
دني بالتنسيق (عـلى سلطة الطيران ا
مـع اجلــــانب الـــــفــــرنــــسـي اتــــخــــاذ
مـكـنة الئـمـة بالـسـرعـة ا اإلجـراءات ا
بــشـأن مـتـابـعــة تـنـفـيــذ إعـادة تـأهـيل
ــوصل الــدولي  كــمــا تــوَلّي مــطــار ا
هــيـئــة الـســيـاحــة في وزارة الـثــقـافـة
ـبـرم مــراجـعـة الـعـقـد االســتـثـمـاري ا
بــشــأن فـنــدق نــيـنــوى الــدولي وأخـذ
ناسبة بشأن ذلك) داعيا اإلجـراءات ا
الـى (الـتــريث في اســتـحــداث وحـدات
إداريـة جديـدة في نينـوى حل إجراء
عــمـلـيـة الـتـعـداد الــسـكـاني  وإنـشـاء
?الشارع احلولي واجلسرين السادس
والــسـابع بـالــتـنـسـيق بــ احملـافـظـة
ـالـية والـتخـطيط واإلعـمار ووزارات ا
واإلسـكان والبلديات واألشغال العامة
والــثـقــافـة) مــوجــهـا (وزارة اإلعــمـار
ـشــروعـات? الــوزاريـة بــإسـتــئـنــاف ا
ــتـــلــكــئــة فـي مــحــافــظـــة نــيــنــوى ا
بالتنسيق مع وزارة التخطيط بحسب
الـية وتـأليـف جلنة الـتـخصـيصـات ا
ــثل عن الـــوزارة لــوضع بـــرئــاســـة 
ضـــوابـط الـــتـــمــــلـــيك فـي الـــبـــلـــدات
ـسـيـحـيـة الواقـعـة في سـهل نـيـنوى ا
ذات اخلـصـوصيـة الـقومـيـة والديـنـية
ــذهــبــيــة) مـــبــيــنــا ان واإلثــنـــيــة وا
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جــددت وزارة الـصــحـة دعــوتـهـا الى
ـواطن لاللتزام بإجراءات الوقاية ا
مـن فـايـروس كــورونـا الن اي تـهـاون
قـد يـؤدي الـى ظـهـور مـوجـة جـديدة.
وسـجـل العـراق امس  8830 اصـابـة
بكورونا وشفاء  9246 حالة وبواقع
ـــوقف  68 وفــــاة جـــديــــدة. واكــــد ا
الـبوائي اليومي  الـذي اطلـعت عليه
(الـزمـان) امس ان (عـدد الفـحـوصات
اخملــتــبــريـة الــتي اجــرتــهــا الـوزارة
لـعينات مشـتبه اصابتهـا بالفايروس
بلغت  42 الفا حيث  رصد 8830
اصـابـة بـفـايروس كـورونـا في عـموم
احملـافظات) واضـاف ان (الشفاء بلغ
 9246 حـــــالـــــة وبـــــواقع  68وفـــــاة
جــديــدة) وتـــابع ان (اكــثــر من 108
الـف شـخص تـلــقى جـرعـات الــلـقـاح
ـنـتـشرة ـضـاد في مـراكـز الـوزارة ا ا
في بـغداد واحملافظـات). من جهتها 
قـالت عـضـو الفـريق الـطبي االعالمي
فـي الـــوزارة ربى فالح في تـــصـــريح
ــواقف الــوبــائي امـس ان (تـذبــذب ا
الــــيـــومي وتــــســـجـــيـل انـــخـــفـــاض

بــاالصــابــات ال يــدل عــلـى انــحــسـار
اجلــائـحــة الن مــعـدل الــسـبــعـة اآلف
إصـابـة لـيـست بالـقـلـيـلة) مـؤكـدة ان
(الـعراق لم يجتاز بعـد مرحلة اخلطر
ــــوجـــة الـــثـــالــــثـــة حـــتى اآلن) او ا
واشــارت الى ان (أي مــوجـة جــديـدة
تـصل الى مرحلة معينة وبعدها تبدأ
بـاالنـخـفاض واسـتـمـرار التـهـاون قد
ــــوجــــة جــــديـــدة) يــــدخل الــــبالد 
وتـــوقـــعت فالح ان (تـــشـــهــد الـــبالد
مـتـحـورات أكـثـر شـدة وشـراسـة كـما
حـــصل بـــبــاقـي الــبـــلــدان). وأوصت
ـانـيـا جلـنــة الـتـطـعـيم الـدائـمـة في أ
(سـتيـكو) بتـطعيم االشـخاص الذين

تبلغ اعمارهم  12عاما. 
وتـخـطت الوفـيـات اليـومـية الـنـاجتة
عـن كــورونــا فـي إيــران عـــتــبــة 600
شـخص  في حصيلة قياسية جديدة
عــشـيــة بـدء تــنـفـيــذ إجـراءات إغالق
مـــؤقــتــة ســـعــيــاً لـــلــحـــد من تــزايــد
احلـــاالت. وأفـــادت وزارة الـــصـــحـــة
االيــرايـنـة (بـوفـاة  620شــخـصـاً في
ــاضــيـــة وتــســـجــيل الـــســاعـــات  ا
 36736إصــابــة جـديــدة بـكــورونـا).
وحـذر علماء من ظـهور ساللة جديدة

ا تـقـاوم عـمل اللـقـاحـات احلالـيـة 
ــعــركــة ضــد اجلــائــحـة قــد يــعــيــد ا
لـــلــوراء أكـــثـــر من عــام. ويـــأتي ذلك
وسط تـفشي متغيـر دلتا في كثير من
ــا فـي ذلك الــواليــات دول الـــعــالم 
ـتحدة التي سجلت معدالت مرتفعة ا
ـســتـشـفـى لألشـخـاص في لــدخـول ا
الـــثالثـــيـــنـــات مـن الــعـــمـــر. وقـــالت
اجملــمـوعــة االســتـشــاريـة الــعــلـمــيـة
لــلـطـوار  وهي هـيـئــة اسـتـشـاريـة
ــتــحـدة إن ــمــلــكــة ا حــكــومــة في ا
(ظـهور متغـير جديد يقـاوم اللقاحات
هــو احــتــمــال واقــعي). ومـع ظــهـور
مـتغير جديد يُـنظر إليه على أنه أحد
كن أن تزيد اخملـاطر الرئيسـة التي 
مـن حـدة األزمـة مـرة أخـرى. وشددت
شـخـصـيـات عـلـمـيـة بـارزة عـلى هـذه
اخملــاطـر اذ يــؤكـدعـضــو اجملـمـوعـة
االســتـشــاريــة الـعــمـلــيــة لـلــطـوار
الــبـروفــيـسـور غــراهـام مــيـدلي (من
الـــــــواضـح أنه شـيء يـــــــجب عـــــــلى
اخملطط والعلماء أخذه على محمل
اجلـد ألنه سيعـيدنا للوراء) وأضاف
ان (أي نـوع جديـد قادر عـلى التـغلب
ثابة كتسـبة سيكون  ناعة ا عـلى ا

فـايـروس جـديـد) مــشـيـرا إلى (قـدرة
الــعـلــمــاء عـلى الــوصـول لــلـقــاحـات
جــديــدة خـالل وقت ســريع لــكن ذلك
ســعــيـد الــوضع الــوبــائي ألكــثـر من
عــــام) واضـــــاف (نــــأمل أن يــــكــــون
الـتـطـور الـفـايروسي بـطـيـئـا بـحيث
تـظهر متغيرات جديدة تكون مراوغة
بـشـكل هـامـشي فـقط وال حتـقق قـفزة
ضادة كـبيـرة للهـروب من االجسـام ا
الـتي تنتجها الـلقاحات احلالية). من
جـانبه  قـال مارك باجـول من فريق
االسـتـجابـة في إمبـريـال كولـيدج إن
ـثيرة للقلق تغيرات ا (مـنع وصول ا
ـناعي الـتي تـملك خـاصيـة الـهروب ا
ســيـكــون أمـرا بــالغ األهــمـيــة حـيث
يـؤدي ذلـك إلى مـوجـات مـسـتـقـبـلـيـة
ـوجات التي حدثت بـحجم أكبر من ا
حـــتى اآلن) واضـــاف انـه (من غـــيــر
ـــــرجح أن يـــــتــــفـــــادى مــــثـل هــــذا ا
نـاعة الـفـايروس اجلـديد تـمامـا كل ا
من الـعـدوى أو الـلـقـاحـات الـسـابـقة
ـنـاعـة ولـكـن يـجب أن تـبـقى بـعض ا
عــلى األقل بـالـنــسـبـة ألشــد الـنـتـائج
خــطــورة مـثل الــوفــاة أو الـعالج في

ستشفى).  ا

مـحافظة السليـمانية. وشارك القيادي في
االحتـاد الوطني الكـردستاني الهور شيخ
جــنـگي فـي مـراســيم عــزاء الـوزيــر الـذي
وافـاه االجل صباح امس في السلـيمانية.
ـنـاصب وشـغل زيــبـاري عـدد كـبــيـر من ا
الـعسكريـة منها أمـر قوات مغاويـر الفرقة

ارشد الزيباري
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و431 ألـف بـــطــــاقـــة مـن الـــشــــركـــة
ـصـنــعـة انـدرا وفـحــصـهـا من قـبل ا
كتب الوطني اللجان اخملتـصة في ا
لـلـتأكـد من مـطـابقـتـهـا للـمـواصـفات
ـعـلومـات الـنصـية الـفنـيـة وسالمة ا
ا يـتـوافق مع سجل الواردة فـيـهـا 
النـاخب اتـضح إن من بيـنها 112
ألف بـــطـــاقــة ال تـــنـــطـــبق عـــلـــيـــهــا
تـعاقـد علـيها), واصـفات الـفنيـة ا ا
وتابع انه (جرى عزل هـذه البطاقات
تـمــهــيـداً إلتالفــهـا) ,مـشــيـرا الى ان
(الــشـــركــة قـــامت بـــإعـــادة طــبـــاعــة
البـطـاقات اسـتـناداً الى بـنـود العـقد
ـبرم وسـيـتم ارسـالـهـا خالل األيام ا

قبلة).  القليلة ا
في غــضـون ذلك  ,اصـدرت اجلــبــهـة
الـتـركـمانـيـة الـعـراقـية بـيـانـاً بـشأن
ــركـز تــشــكـيل قــوة مــشـتــركــة بـ ا
واالقليم في كـركوك فيـما حذرت من
حتويـل قضـية كـركـوك الوطـنـية إلى
مـكـاسـب انـتـخـابـيــة.وجـاء في بـيـان
لـهـا تـابعـته (الـزمـان) امس انه (في
الـــوقت الـــذي تــشـــهـــد فــيه كـــركــوك
اسـتقـراراً امـنيـاً وتـستـعـد احملافـظة
ـبـكـرة تـطـلق الجـراء االنـتـخـابـات ا
بــ مـدة واخــرى دعــوات لـتــشــكـيل
قـــوات مــشـــتـــركـــة بـــ احلـــكـــومــة

االحتادية واالقليم).
ŸU{Ë√ —«dI²Ý≈

ولفت الى ان (هذه دعـوات تثـير قلق
ابــنـــاء احملــافـــظــة بـــعــد اســـتــقــرار
اوضـــاعــهــا عـــقب عــمـــلــيــات فــرض
الـــقــانـــون عــام 2017) مــحـــذرا من

(حتويل قـضيـة كركـوك الوطـنية إلى
مكاسب انتخابية على حساب امنها
واستـقرارها) ,مطـالبا (الـقائـد العام
ـسلـحـة بـضـرورة احلـفاظ لـلقـوات ا
ناطق على امن واستقرار كركوك وا
تنازع عليها وإبقاء امنها احتاديًا ا
ــسـتـقـر ــسـاس بـوضــعـهـا ا وعـدم ا
وفي حـالــة احلـاجـة إلـى اي  تـعـزيـز
امـني فـيـكـون باالسـتـعـانـة بـالـقوات
االحتادية حصرًا).  على صعيد اخر
نـــظم مـــكـــتب انـــتـــخـــابـــات كـــربالء

أعـضاء الـلـجنـة واجلـهات الـسـاندة
ـناخـات اآلمـنة لـها لـغـرض تـهيـئـة ا
ـــنــــاســـبـــة إلجــــراء الـــعـــمــــلـــيـــة وا
ـقــراطـيــة في الـبـالد بـدعم من الــد
سـلحة), قبل الـقائـد العام لـلقـوات ا
واضــــاف ان (االجـــتـــمــــاع خـــصص
ـراكز لـوضع الـلـمـسـات اخلـاصـة بـا
االنــتــخــابــيــة حملــافــظــات الــبــصـرة
والـــديــوانـــيـــة وواسط وقـــد نــاقش
هام والواجبات اجملتمعون تقسيم ا
واإلشـراف فــضال عن عـمل الــلـجـان
الـــفــــرعـــيــــة من بــــيـــنــــهـــا اإلداريـــة
واالستخبارية واإلعالمية واألمنية),
ـقـرر أن يـكون مـشـيـرا الى انه (من ا
ارسـات عـملـية أولـية بـشان هنـاك 

إجراء االنتخابات). 
ÍËb¹ “d

والــغت مـــفــوضـــيــة االنـــتــخـــابــات
ـقـدمي الـطـعن من أجل الـتـأمـيـنــات 
إجـراء العـد والـفـرز اليـدوي بـنـتائج

بكرة. االقتراع في االنتخابات ا
ـفـوضـيـة تـلقـته وذكـر بـيـان العالم ا
(الـــــــزمـــــــان) امـس انـه (في ضـــــــوء
ــهــني الــتــحـــلــيل والــتـــشــخــيـص ا
جلوانب الـعمـليـة االنتـخابـية أعفى
ـفـوّضـ مـقدّم الـطـعن من مـجـلس ا
دفع التأمـينات البـالغة ملـيون دينار
لغـرض إعادة الـعدّ والـفرز الـيدوي
ادة 38 من الـقـانون وفـقًـا ألحـكـام ا

االنتخابي رقم 9 لسنة 2020).
 وأضـــاف انه (وبـــعـــد أن تـــســلـــمت
ـــفــــوضـــيـــة بــــطـــاقـــات الــــنـــاخب ا
االلكتـرونية الـبالغ عددهـما ملـيون
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لـتــطـويـر الـبـنى الــتـحـتـيـة اخلـاصـة
بـــــتــــــقـــــد خـــــدمـــــات االنــــــتـــــرنت
واالتـصـاالت فـتارة نـشـهد اسـتـبدال
ـــنــــافـــذ احلـــدوديـــة االجــــهـــزة في ا

وبالتعـاون مع منظمـة بنت الرافدين
ورشــة تـــثــقـــيــفـــيــة بـــشــأن قـــانــون
انـتـخـابـات مـجـلس الـنـواب اجلـديـد
ـــوظــفــ في وبــحـــضــور عــدد من ا
مــكـتب مــفـوضـيــة حـقــوق االنـسـان.
وقال مسـؤول الشعـبة القـانونية في
مـكـتب كـربالء االنـتـخـابي مـصـطـفى
كـتب االنـتخـابي فرع الدلـيـمي ان (ا
كـربالء نـظم وبـالـتـعـاون مع مـنـظـمة
بنت الـرافدين ورشـة تثـقيـفيـة بشأن
قـانــون انـتـخــابـات مـجــلس الـنـواب

رؤيــتــنــا عــالــقــ فـي أفــغــانــســتـان
خلــمس أو عــشــر أو عــشــريـن ســنـة

إضافيّة. 
ــصـــلــحــة هـــذا ال يــصبّ فـي إطــار ا
الــوطــنــيــة".وســارعت الــصـ الــتي
تعتبـرها إدارة بايدن الـتحدّي األبرز
لـــواشــــنـــطـن إلى الــــردّ مع نــــشـــر
ـز" الـقـومـيّـة صـحـيـفـة "غـلـوبـال تـا
العامّـة حتليالً مـفاده أنّ أفغـانستان
كن أظهـرت أنّ واشنـطن "شـريك ال 
االتّــكــال عــلــيه يــتــخــلّى دائــمــاً عن
شركاء أو حلفاء سعياً إلى مصاحله

اخلـــــــاصّــــــة".إال أنّ
ريتـشـارد فـونـتاين
ــديــر الــتــنــفــيـذي ا
ــركـز "ســنــتــر فـور
إيه نــيــو أمــيـريــكن
ســيــكـيــورتي" رأى
أنّ الـــتــفـــكــيـــر بــأنّ
الـــصــ ســـتـــجــرؤ
عــــــلى الــــــتـــــحـــــرّك
بـــاتّـــجـــاه تـــايـــوان
الـتـي تـعــتـمــد عـلى
األسلحة األمـيركيّة
تـــبـــســــيط لألمـــور.
وأضــــــــــاف أنّـه فـي
ـــقــــابل قـــد تـــرى ا
الــصــ في الــثــمن
العـالي الذي تـدفعه
الــواليـات بــعـزمــهـا
على االنـسـحاب من
أفغانستان مؤشّراً
إلى جدّيـة واشنطن
لـتحـويل انـتـبـاهـها
إلــى احملـــــــــــــــــــــيــط
.لــــــــكنّ الــــــــهــــــــاد
فـــــونــــتـــــاين الــــذي
عارض االنـسـحاب
قــــال إنّ الــــواليــــات
ــــتـــحــــدة جتـــازف ا

اجــتـمـاع جـرى خاللـه بـحث تـوسـيع
شـتـرك للـتـعـجيل بـإكـمال الـتـعـاون ا
مـــســــارات الـــكـــابل الــــضـــوئي بـــ
ــقــاصــة احملــافـــظـــــــتــ بــنــظــام ا
وتــزويــد مـديــريــة إتـصــاالت األنــبـار
50 KV ـــولـــــد كـــهـــربـــائي ســـعــة
وتــــبــــادل اخلــــبــــرات بــــ مـالكـــات

 . ديريت ا
هندسة زهراء مـن جانب آخر زارت ا
يـعـقـوب عطـيـة مـديـر قسم الـشـبـكات
فـي الــشـــركـــة الــعـــامـــة لالتـــصــاالت
ـعـلومـاتيـة مقـر مديـرية اتـصاالت وا
االنــبـار وجــرى لــقـاءاً مــشـتــركـاً مع
ـثـلي شـركـة مـينـا الـعـراق الـشـركة
ــشـــروع الــشـــبــكــات ـــســتـــثــمـــرة  ا

النحاسية في احملافظة. 
كــمـا  اإلطالع مــيـدانـيــا عـلى واقع
ــنـــطـــقــة والـــبــنى الـــشــبـــكـــات في ا
ــنـفــذة من قـبل مــديـريـة الــتـحــتـيـة ا
إتـصـاالت ومـعلـومـاتـية األنـبـار كـما
تـمت مـنـاقـشـة أبـرز مـعـوقـات الـعـمل
والــســـعي إليــجــاد احلــلــول الالزمــة

شروع . لإلسراع في تنفيذ ا

ومـــجـــمـــعـــات االتـــصـــاالت بـــأخــرى
حـديـثة وتـارة اخرى يـتم استـحداث
او صــيـــانــة مــســار جــديـــد لــلــكــابل
الـــضــوئي داخـل حــدود احملـــافــظــة
وهـــو االمــر الـــذي عــكس
ــــنــــتــــســــبــــ حــــرص ا
وتـفانـيهم من اجـل تقد
خـــدمـــات تــلـــبي طـــمــوح
مــواطــني مــحــافــظــتــهم
ومـن اجـل تــــــــــرســــــــــيـخ
ــشــتــرك بـ الــتــعــاون ا
ديريات التابعة للشركة ا
الـــــعــــامــــة لـالتــــصــــاالت
ـعـلومـاتيـة أسـتقـبلت وا
ـــهــــنـــدســـة ســــهـــيـــلـــة ا
اسـمـاعـيل القـيـسي مـدير
مـــــديــــريــــة االتــــصــــاالت
علوماتية في محافظة وا
ـهـنـدس أسـراج األنـبـار ا
مـــحـــمـــد حـــواس مـــديـــر
مـــــديــــريــــة االتــــصــــاالت
علوماتية في محافظة وا
صـالح الـــــديـن و عـــــقـــــد »U³I²Ý‰∫  مديرة اتصالت االنبار تستقبل مدير اتصاالت صالح الدين
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دعا رئـيس اجلمـهـورية بـرهم صالح
ـناسـبة الى ضرورة تـوفـير الـبيـئة ا
النـتـخـابـات نـزيـهـة تـعـكس خـيـارات

. العراقي
 وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(صـالح اسـتـقـبل في قـصـر الـسالم 
مـثـلة اخلـاصـة لألم الـعام لأل ا
ـــــتـــــحـــــدة في الـــــعـــــراق جـــــنــــ ا
بالســـخــارت وجـــرى خالل الـــلــقــاء
بحث األوضـاع الـسيـاسيـة واألمنـية
في البالد وضرورة تضـافر اجلهود
في تـعـزيــز االسـتـقـرار وحـمـايـة أمن
واطـن ) ,وتـابع ان (الـلـقـاء شدد ا
علـى أهمـية تـوفـير الـشـروط الالزمة
إلجراء االنتـخابـات في تشرين األول
ـــا يـــضــمـن نــزاهـــتـــهــا ــقـــبل و ا
وعــدالــتـهــا في مــخــتـلـف مـراحــلــهـا
ـصـداقـية لـتُـضـفي عـلى نـتـائـجـهـا ا
وتــؤكـد والــثــقــة لـدى الــعــراقــيـ  ,
ـثليهم إرادتهم احلرة في انـتخاب 
بــعـــيــداً عن الـــضــغـــوط والــتـــزويــر
والــــــــــتـالعـب واإلشــــــــــارة إلى دور

ي في هذا الصدد). راقب األ ا
 ووضـعـت الـلـجـنــة األمـنـيـة الــعـلـيـا
لــتــأمــ االنــتــخــابــات الــلــمــســات
راكز مـحافـظات الـبصرة اخلاصـة 
والـديــوانـيــة وواسط.وذكـرت خــلـيـة
اإلعـالم األمـــنـي في بـــيــــان تـــلــــقـــته
(الـــزمــان) امس ان (الـــلــجــنـــة عــقــد
اجــتــمــاعــهــا بــرئــاســة نــائب قــائــد
ـشتركـة الفريق أول ركن العمـليات ا
عبد األمـير الشـمري وحضـور جميع
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اجلـــــديـــــد رقم 9 لـــــســـــنــــة 2021).
واضــــاف الــــدلـــيــــمي ان (الــــورشـــة
شاركة تناولت حث الـناخب عـلى ا
قرر في في االستحـقاق االنتـخابي ا
الـعـاشـر من تـشـرين االول من الـعـام
ـكتب االنتخابي 2021) مبينا ان (ا
في احملـافظـة يـواصل تنـفـيذ حـمـلته
ـكــثـفــة حلث الـنــاخـبـ االعالمــيـة ا
عــــلى اســــتالم بــــطــــاقــــة الــــنــــاخب
شـاركة الواسعة في البايومـترية وا

االنتخابات القادمة).

تحدة جين بالسخارت مثلة اخلاصة لالم العام لال ا UI¡∫ رئيس اجلمهورية برهم صالح خالل استقباله ا

كــثـيــراً بــتـنــازلـهــا عن أفـغــانـســتـان
لصـالح طـالبـان الـتي لم تـقطع يـوماً
في شـكـل رسـميّ عالقــتـهـا بـتــنـظـيم
الـــقــــاعـــدة.وأوضح "اآلن مـع تـــولّي
طــالــبــان إدارة الــبالد عــلى األرجح
أظـنّ أنّ احــتــمــال حـــصــول تــهــديــد

إرهابي عالٍ جدّاً. 
WO−Oð«d²Ý«  U¹b%

فـي حـــال تـــأكّـــد ذلك قـــد يـــزيـــد من
تــشـتـيت تــركـيـزنــا عـلى الـتــحـدّيـات
االســـــتــــراتـــــيـــــجــــيـــــة األكــــبـــــر في
"وشـــــدّد بــــعـض واضــــعي الــــصــــ

الــسـيـاســات عـلـى اإلبـقـاء عــلى قـوة
عـــــديـــــدهـــــا 2500 عـــــســـــكـــــري في
أفغــــــــــانسـتان إال أنّ بـايدن اعـتبر
أنّ احلـــرب انـــتــهـت ويــنـــبـــغي عــدم
اجملـــازفـــة بـــحـــيـــاة عـــدد أكـــبـــر من

. األميركيّ
ورأى تـريــتـا بـارسي من "كــويـنـسي
إنــســتـــيــتــوت فـــور ريــســبـــانــســبل
ســتــايــتــكــرافت" الــذي يــؤيّــد ضــبط
ـدافـع عن الـنـفس العـسـكـري أنّ ا
االســتــمــرار بــاحلـرب هـم من فــقـدوا

صدقيّتهم.

وأوضح "عـــنـــدمـــا نــرى أنّ الـــوضع
برمّته انـهار في غـضون تسـعة أيّام
يتبيّن لـنا أنّ األمر يتـعلّق بقصر من
ورق".وأمل في أن يُساعد االنسحاب
في الـقـضاء عـلى فـكـرة مـنـتـشرة في
واشــــنــــطـن وفي صــــفـــــوف بــــعض
احللفـاء بأنّ اجليش األمـيركي يجب

الذ األول. أن يكون اخليار أو ا
وتابع "ربّـما تـتـراجع" حدّة "الـضغط
اخلــــارجـي" الــــذي يُـــــمــــارَس عـــــلى
ـتحـدة لـلـتـحـرّك "كـمـا لو الـواليـات ا

أنها اجلواب لكل شيء في العالم".

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعــلــنت وزارة اخلــارجــيــة عـودة 690
مـهــاجـرا عـراقـيـا عـالـقـا عـلى الـشـريط
احلـدودي لدول بـيالروسيـا وليـتوانـيا
ــتــحــدث وبــولـــنــدا والتــفــيـــا. وقــال ا
الـــــرســـــمي بـــــاسـم الـــــوزارة احـــــمــــد
الـصـحاف في تـصـريح امس إنه (تمت
اعادة 370 مـهاجرا على شـكل رحلت

عـبر اخلطوط اجلويـة العراقية و320
مــهـــاجــرا عــبــر شــركــة فالي بــغــداد),
واضـاف ان (العـراق يواصل التـنسيق
والـتـعاون مع االحتـاد االوربي اليـقاف
ظــاهـرة االجتـار بـالـبــشـر والـتـهـريب).

وافـادت الـسفـارة العـراقـية في سـوريا
ــواطن مــازن بـــالــقــبض عــلـى قــاتل ا
راضـي. ولــقي راضي حــتــفه بــظــروف
غـامضة في العاصمة السورية دمشق
بـســبب مـبـلغ يُـقـدر بـنـحـو 300 دوالر
وسـط مـــطـــالــــبـــات من ذويـه بـــإعـــادة
ـة. جــثـمـانه وكـشـف مالبـسـات اجلـر
وراضي ,هـــو من ســـكـــان مـــحـــافـــظــة
األنـــبــار تــوجه قــبـل أيــام إلى دمــشق
ـــفـــاصل لـــغـــرض عـالج األســـنـــان وا
وبـعدما أ العالج ,عـاد إلى شقته في
مـنطقة جرمـانة وخالل الطريق تعرض

 . إلى أكثر من 25 طعنة بالسكاك
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تــقــوم مالكــات مــديــريــة االتــصـاالت
ـعــلـومـاتـيـة في مـحـافـظـة األنـبـار وا
ومـنذ فـترة طويـلة بجـهود متـواصلة
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عامري صحيح االنتساب
اسالمي صحيح االنتساب.

سره من سر النسب.
فيه حساسية العربي .

ان. وفيه سعة اال
ال يشعر ان اخلالف العقائدي يحول ب وحدة الناس.

وال يضمر ما.....ال يصرح عنه.
شجاع في اعالى الشجاعة.

محب للناس.
محب الهله. 

محب لبني دينه.
كاره للنفاق.

كاره للقسوة.

كاره للجبناء.
هذا الرجل هو الضمان لكل.من هو ليس من بني قومه.

وكل من هو ليس من بني مذهبه.
لكن به حياء من الظهور.

وبه.حياء من اخلفاء.
زاهد في احلياة 

ومجاهد.من اجل احلياة .
 . عقائدي يخلو من تعصب العقائدي

ومـاذا بعد..انه التـواضع حدد من نشاطه.وتـرك قيادة الدولة
الـتي جــاهــد نـصف عــمــره.لـقــيــامـهــا.خـارج اهــتــمـامه

فتداولها ناشئون او حزبيون قصيرو النظر.
ال يغيب لكنه مختفي عن دور القائد. 

ال اخفيكم انا اتوقف هنا عن تفسير الرجل. 
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وجـدت في بـريـدي األلـكـتـروني مـرة رسـالـة من صـديق حتـتـوي عـلى مـلف
(بوير بوينت) فيه معلومات أعدّها رجل يسمى أبو علي العواميه..

الـرسالة كانت نادرة ب الرسائل التي أجدها عادة في بريدي فلقد عكف
الـعوامـيه عـلى كتب الـتاريخ الـتي تـتحـدث عن مقـتل اإلمـام احلسـ بن علي
قتل مـوضحة بـلغة بن أبي طـالب واستل منـها األرقام فـقط فظـهرت قصـة ا
اإلحــصـاء.. وأوضــحت هــذه اإلحــصـائــيـة أن 175 يــومـاً فـصل بـ رفض
احلـس لبيعة يزيـد وب مقتله في العـاشر من محرم احلرام سنة 61 هـ -
دينة ,وأربـعة أشهر وعشرة أيام  في 680م موزعة كاآلتي:  12يـوماً في ا
مـكة و 23 يـوماً في الطـريق من مكة إلى كـربالء و(ثمانـية أيام) في كربالء

من 2 إلى 10 محرم.
نـازل بـ مـكة والـكـوفة الـتي قـطعـهـا اإلمام وأظـهرت االحـصـائيـة أن عـدد ا
ـسـافـة الـفـاصـلة بـ كل ) وأن ا احلـسـ حـتى بـلغ كربالء هي (18 مـنـزالً
نازل التي مرّت بها سبايا أهل البيت من منزل ومنزل ثالثة فراسخ وعدد ا

الكوفة إلى الشام 14 منزال.
وكـان عدد الكتب التي وصلت من الكوفـة إلى اإلمام احلس في مكة تدعوه
ـفيد بينما بلغ عديد من فـيها إلى القدوم 12000 كـتاباً وفقاً لنقل الشيخ ا
بــايع مــســلم بن عــقــيل فـي الــكــوفـة: 18000 أو  25000 وقــيل 40000
وعـديـد شهـداء كربـالء من أبنـاء أبي طـالب الذين وردت أسـمـاؤهم في زيارة
ن لم ترد الـناحية 17 شـخصا وعديد شهـداء كربالء من أبناء أبي طالب 
أسـمـاؤهم في الـزيارة 13 شـخـصا واسـتـشهـد ثالثـة أطفـال من بـني هاشم
فـيـكـون مـجـمـوعهم 33 شـخـصـا وهم: أوالد اإلمـام احلـس 3 أشـخـاص..
أوالد اإلمـــام عـــلي بن أبي طـــالب 9  أشـــخـــاص.. أوالد اإلمــام احلـــسن 4

. أشخاص أوالد عقيل 12 شخصاً
ــقـدسـة وبـلغ عــديـد الـشــهـداء الـذيـن وردت أسـمـاؤهم فـي زيـارة الـنــاحـيـة ا
صادر األخـرى - باسـتثنـاء اإلمام احلـس وشهـداء بني هاشم - وبـعض ا
تأخرة في صـادر ا 82 شـخصـا ووردت أسماء 29 شـخصا غـيرهم في ا
حـ بلغ مجـموع شهـداء الكوفـة من أنصار اإلمـام احلس 138 شـخصا,
وكـان 14 شـخـصـاً من هـذا الـركب احلـسـيـني غـلـمـانـاً عـبـيـداً وكـان عـديد
رؤوس الشهداء التي قسمت على القبائل وأخذت من كربالء إلى الكوفة 78
رأسـاً مـقـسـمـة عــلى الـنـحـو اآلتي: قـيس بـن األشـعث رئـيس بـني كـنـدة 13
رأسـاً شمـر بن ذي اجلوشن رئـيس هوازن 12 رأسـاً قبـيلـة بني تـميم 17
رأسـاً قــبـيـلـة بـني أسـد 17 رأسـاً قــبـيـلـة مـذحج 6 رؤوس أشـخـاص من

قبائل متفرقة 13 رأساً.
كـان عمر احلس يوم شهادته 57 سـنة وقد بلغت جراحه بـعد استشهاده
33 طـعـنـة رمح ,و 34 ضـربـة سـيف ,وجـراح أخـرى من أثـر الـنـبـال وكـان
ـشاركـ في رضّ جـسده الـشريف بـاخليل 10 أشـخاص وقـد بلغ عـديد ا
عـديد جيش الكـوفة القادم لقـتال اإلمام احلس 33000 وكـان عديدهم في
رة األولى 22000 وعـلى النحـو اآلتي: عمر بن سـعد ومعه 6000 سـنان ا
ومــعه 4000 عــروة بـن قــيس ومــعه 4000 شــمــر ومــعه 4000 شــبث بن
ربــعي ومــعه 4000 ثم الــتـحـق بـهم يــزيــد بن ركــاب الـكــلــبي ومـعه 2000
ـازني ومعه ـازني ومعه 3000ونـصر ا ـير ومعه 4000 وا واحلـص بن 
2000.. نـعى سـيـد الـشـهـداء يـوم الـعـاشـر من مـحـرم عشـرة مـن أصحـابه
وخـطب في شـهـادتـهم ودعـا لـهم ولـعن أعـداءهم وأولـئك الـشـهداء هـم: علي
األكـبـر أبـو الـفـضـل الـعـبـاس الـقـاسم ابن احلــسن عـبـد الـله بن احلـسن
حـبيب بـن مظـاهر احلـر بن يـزيد الـريـاحي زهيـر بن الـق وجـون وترحم
عـلى اثنـ منـهم وهمـا: مسلـم بن عقـيل وهانئ بن عـروة وسار وجـلس عند
رؤوس سـبعـة من الشـهداء وهـم: مسـلم بن عوسـجة احلـر واضح الرومي
جـون أبـو الـفـضل الـعـبـاس عـلي األكـبـر الـقـاسم ابن احلـسن.. ألـقـي يوم
الـعاشر من محرم بثالثة من رؤوس الـشهداء إلى جانب اإلمام احلس هم:
عــبــد الــله بـن عــمــيــر الــكــلـبـي عــمــرو بن جــنــادة وعــابس بن أبي شــبــيب
الـشاكـري فيمـا قطـعت أجسـاد ثالثة من الـشهـداء يوم عـاشوراء وهم: علي
األكـبر أبو الفضل العباس عبد الرحـمن بن عمير. وكانت أمهات تسعة من
شهداء كربالء حاضرات يوم عاشوراء ورأين استشهاد أبنائهن واستشهد
في كـربالء خمسـة صبـيان غيـر بالغـ وكان خـمسة من شـهداء كربالء من
أصـحـاب رسـول اللـه صلـوات الـله وسالمه عـلـيه واسـتـشـهـد بـ يدي أبي
عبد الله  15غالمـاً وأُسر اثنان من أصحاب اإلمام احلس ثم استشهدا,
في حـ استـشهـد أربعة من أصـحاب اإلمـام احلسـ من بعـد استـشهاده
واسـتشـهـدت امرأة واحـدة هي أم وهب (زوجـة عبـد الـله بن عمـيـر الكـلبي)
وخـرجت خــمس نــســاء من خــيــام اإلمـام احلــســ بــاجتـاه الــعــدو لــغـرض
ـحـضـر آبـائـهم وهم: عـلي االحـتـجـاج أو الـهـجـوم عـلـيه واسـتـشـهـد سـتـة 
األكـبـر عـبـد الـله بن احلـسـ عـمـرو بن جـنـادة عـبد
الـلـه بن يــزيـد مــجــمع بن عــائـذ وعــبــد الـرحــمن بن

مسعود.
سالم الـله على سيد الشهداء احلس بن علي وعلى

ستشهدين ب يديه. ا

بيروت
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{  واشنطن) ,أ ف ب) - بعد عقدين
من الـزمن فـي أفـغـانـسـتــان تـنـتـهي
أطـــول حــرب خـــاضــتــهـــا الــواليــات
ـتــحـدة في تـاريــخـهـا مـع سـيـطـرة ا
خـاطـفة حلـركـة طـالـبـان علـى البالد
مـــا يُــلــحق ضــرراً كـــبــيــراً بــصــورة
واشــنـــطن.فــمع االنـــهــيــار الــســريع
للحكومة األفـغانيّة في كابول األحد
ســـيــتمّ إحــيــاء الـــذكــرى الــعــشــرين
لهـجـمات 11 أيـلول/سـبـتـمـبـر التي
كــــــانت وراء الــــــغــــــزو األمـــــيــــــركي
ألفــغـانـســتـان فــيـمـا حــركـة طــالـبـان
تُـسيـطـر مجـدّداً عـلى هذا الـبـلد رغم
الـكـلـفة الـعـالـيـة جدّاً الـتي تـكـبّـدتـها
ـتـحـدة مع سـقوط 2500 الـواليات ا
جـنـدي أمــيـركي وإنـفـاقــهـا أكـثـر من

تريليوني دوالر.
ة التي تلت ويرى مراقبون أنّ الهز
انـــســـحـــاب الــــقـــوّات األمـــيـــركـــيّـــة
ـتـحــدة عـلى ســتـضـعـف الـواليــات ا
الـسـاحـة الـدولـيّـة في وقتٍ يـتـحدّث
الــرئـــيس جــو بـــايــدن عـن تــعـــبــئــة
ـوقــراطــيّـة في صــفـوف الــدول الــد

. مواجهة الص
ويقـول سفـير بـاكسـتان الـسابق إلى
ـتحـدة حـس حـقاني إنّ الواليـات ا
ـتحـدة بصـفتـها "صدقـيّة الـواليات ا
حليفاً تراجعت بسبب الطريقة التي
ّ فــيـــهــا الـــتــخـــلّي عن احلـــكــومــة
حادثـات الدوحة" األفغانـيّة بـدءاً 
ـبـرم الـعـام في إشـارة إلى االتّـفـاق ا
ـاضي في الـعــاصـمـة الـقـطـريـة مع ا
حركـة طالبـان وحدّدت فـيه واشنطن
جـــدوالً زمـــنـــيّــاً النـــســـحـــابـــهـــا من

أفغانستان.
وأشار حـقانـي البـاحث في "هادسن
إنسـتـيتـوت" إلى أنّ الدبـلـوماسـي
األمـــيـــركـــيــ كـــانـــوا عــاجـــزين في
النـهايـة ويكتـفون بـإرسال تـغريدات
إلـى حــركــة طـــالــبـــان حلــثّــهـــا عــلى

الـــتــــوقّف.وأكّـــد حـــقـــاني أنّ "خـــداع
مبـعـوثي أقوى دولـة في الـعالم كـما
حــــــصـل في الــــــدوحـــــــة وجتــــــاهل
مــسـؤولــيـهــا بـهــذه الـســهـولــة كـمـا
حـصل في األيـام األخـيـرة سـيُشـجّع
آخــرين عــلى اعــتــمــاد دبـلــومــاســيّـة

مزدوجة".
ويــواجه بـايــدن انـتــقـاداً الذعــاً عـلى
خـلــفـيّــة سـوء إدارة االنــسـحـاب مع
تحدة إلى إخالء مسارعة الـواليات ا
سفارتها الكبـيرة بعد شهر فقط على
تقلـيل الرئـيس األميركي من احـتمال
انـــهــــيـــار احلـــكــــومـــة األفـــغــــانـــيـــة
بسرعـة.وقالت لـيز تـشيني وهي من
صـقور اجلـمـهـوريّ "سـتـكـون لذلك
تــشـعّــبــات لـيس فــقط عــلى صـعــيـد

أفغانستان".
b¹bNð WO½UJ «

وأضـافت في مـقابـلـة مع مـحـطة "إيه
بـي سي" الــتـــلــفـــزيــونــيّـــة "خــصــوم
ــــتـــحــــدة يــــدركـــون أنّ الـــواليــــات ا
بـإمـكـانـهم تـهـديدنـا فـيـمـا حـلـفـاؤنا
يــتــســاءلـون هــذا الــصــبــاح إذا كـان
بإمكانهم االعتماد علينا بأيّ شيء".
وتُــســـارع إدارة بــايــدن إلى اإلشــارة
إلـى أنّ الــرئـــيـس الـــســابـق دونـــالــد
تـــــــرامـب هــــــــو مـن أشـــــــرف عــــــــلى
مــفــاوضــات اتّــفــاق الــدوحــة بــشـأن
االنـسحـاب وأنّ غـالـبيّـة الـرأي الـعام
األميـركي تؤيّـد إنهـاء "احلروب التي

ال تنتهي".
وقـــال وزيـــر اخلــارجـــيـــة األمـــيــركي
انتـوني بلـيـنكن حملـطة "إيه بي سي"
ـتحـدة "جنحت" أيضـاً إنّ الواليـات ا
في مـهـمّتـهـا األسـاسيّـة في مـحـاكـمة
مَن يــقف فـي تــنــظـيـم الــقــاعـدة وراء
هــــــجـــــمــــــات احلــــــادي عـــــشــــــر من

أيلول/سبتمبر.
وأضـاف بـلـينـكن "مـا من شـيء يُريح
مـنـافـسـيـنـا االسـتـراتـيـجـيّـ سـوى
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طائرة اخلطوط
اجلوية العراقية
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ـعادن مـنهـل أجــرى وزير الـصـناعـة وا
عـزيــز اخلـبــاز يُــرافـقه الـوفـد الـوزاري
زيـارة تـفقُـدية إلى مـقـر الشـركـة العـامة
ـــطــاطـــيــة واإلطــارات لــلـــصــنـــاعــات ا
لـلـوقـوف عـلى واقع مـصـانـعـهـا وسُـبل
تفـعيل العـملية اإلنـتاجيـة والتسـويقية

فيهـا .
وعـــقـــدَ الــوزيــر في مُـــســتــهل الــزيــارة
اجـتمـاعاً مع مُـدير عـام الشـركة ومُدراء
األقسام فـيها حـيث  تقد عرض عن
ــصـانع الــتــابـعــة لـلــشـركــة والـوضع ا
احلـــالي فـــيـــهـــا ومُـــنـــاقـــشـــة عـــدد من
ُـتـعلـقـة بـالـعمل من بـيـنـها واضـيع ا ا
أعـــداد الـــعـــامــلـــ وتـــخـــصُـــصــاتـــهم
ومُـسـتــحـقـاتـهم الـوظــيـفـيـة ومـوضـوع
البحث والتـطوير وما حتـتاجهُ الشركة
لتطوير مُختبراتها التخصُصية وكذلك
مُـناقـشـة أسبـاب تـوقف مصـنع إطارات
بـابل مُـنـذ عام ٢٠١٤ ومُـعـوق إسـتـيراد
ـبـالغ الـالزمـة لـتـأم ـواد األولـيـة وا ا
ـواد وباقي اخلدمـات ومُتطـلبات هذه ا
الــتـشــغــيل واإلنــتــاج إلى جــانب طـرح
ُـشـاركة مـوضـوع عـقـود اإلسـتـثـمـار وا
ـــــشـــــاريع ُـــــبـــــرمـــــة والــــــفُـــــرص وا ا
ُـزمـع طـرحـها اإلسـتـثـمـارية اجلـديـدة ا
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ــــــــؤتــــــــمــــــــر الــــــــدولـي الــــــــثـــــــــاني ا
لـلنـانـوتـكـنـولوجي وتـطـبـيـقـاته والذي
ُـحافـظة ـاضي  عُـقـد في شهـر تـموز ا
ُشاركة 12 دولة و 23 بحثاً من أربيل 
دول أمــريــكــا ومــالــيــزيــا واســتــرالــيــا
وغـيـرهــا وبـدعم من جـامــعـات عـراقـيـة
ودولـــيــة وتـــشــكــيـالت الــوزارة والــذي
أثـــبـــتت الـــوزارة من خِاللـه إقــامـــتـــهــا
يـة. ؤتمرات العا ُستوى ا ؤتمرات 
وتـنـفـيـذاً لـتـوجـيهـات اخلـبــاز وتـرأسَ

مُــســتـشــار الـوزارة لــشــؤون الـتــنـمــيـة
قـــيـــصــــر أحـــمــــد عـــكــلــه الـــهــاشـــمـي
اجــتــمــاعــاً مُــوســعــاً حــضــرهُ عــدد من
ـــؤســســات ــســـؤولــ في ا الـــســادة ا
ــسـؤولـ في مـقـر األمـنـيـة وعـدد من ا

الـوزارة .
 وجـرى خِالل االجـتمـاع مُناقـشة جُـملة
ُـتعـلقة لـفات ا ُـهمـة وا ـواضيع ا من ا
في بـنـاء نـظـام احلـوكـمـة اإللـكـتـرونـيـة
عـلومات ضِـمنَ توجـيهات احلـكومة وا

في كل صـالـة وهو مـعـدل يتـجاوز
ـقدرة لـكل جراح في أن ال القـدرة ا
يتجاوز  3عمليات جراحية يومياً
ليـتـفرغ لـلـمطـالـعة ومـتـابعـة حـالة

مرضاه.
الك الـطـبي في وتـتــسم مـعـامـلـة ا
صـالـة العـملـيـات بدرجـة مـلحـوظة
ـــودة والــتــطــمـــ لــكن قــبل من ا
دخــول صــالــة الــعــمــلــيــات هــنــاك
" طبي في الـطابـق السادس "معـ
مـثالً يـقـيس الـضغط وهـو مـعـتاد
عـلى أن يـقـول فـور قـيـاس الـضغط
"ضـــغــــطك مــــعــــلك" ســــواء أكـــان
الــــــضــــــغط 8/14 أو 10/16 وهي
حالة ال تخـلو من السلبـية وتثبيط
ــمــرضـة ــريض بــعـكـس قـيــام ا ا
سـاعدة للـطبـيب بقيـاس الضغط ا
في غــرفــة الـــعــمــلــيـــات وتــطــمــ
ريض بـأن ضغطه يـؤهله ألجراء ا

العملية بدون مضاعفات...
ــسـات وديـة وبــقـدر مــا حتس من 
من طاقم العـملية بـدءاً من الطبيب
ـســاعــد فـأنك اجلـراح والــطــاقم ا
فـور خـروجك من صـالـة العـمـلـيات
منقوالً على كـرسي متحرك من قبل
ـا تـوصـلك إلى مـعـيـنة فـأنـهـا حـا
الـسـرير اخملـصص لك لالسـتـراحة
ـغادرة فـأنـها بـعـد العـمـلـية قـبل ا
ح يـدفع لـها مـرافقك مـبلغ 5000
ـطـالـبـة ــرافق بـا ديـنـار تـفـاجئ ا

بورقة أخرى...
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ــعــيــنـة وفي حــســبــانـي أن هــذه ا
ـعـ صــاحب مـقـولــة "ضـغـطك وا
مـعـلك" يـتـقـاضـيـان عـائـداً شـهـريـاً
يــفـوق راتـب الــطـبــيـب اجلـراح أو
راتب أي مـن الـــــطــــــاقم الــــــطـــــبي
ـشـارك في العـمـليـة برغـم أنهـما ا
عـــلى هـــامش اخلـــدمــة الـــطـــبـــيــة
اجلـــراحــيـــة الـــتي يـــقـــدمــهـــا أبن
الـهيـثم وهمـا مجـرد مالك مسـاعد
أقــرب مــا يــكــون إلى الــطــفـيــلي...
ومــــــثل هــــــذه "اإلكــــــرامــــــيــــــة" أو
الـبـخـشـيش "إلـزامـيـة" الـدفع عـلى
ـعـلـقـة الـرغم من كـثـرة الالفــتـات ا
في أرجاء جدران أبن الهيثم "أخي
ـنـوعة" وال ـواطن...اإلكـرامـيـة  ا

احــــــــــسـب أن فـي وسـع إدارة "أبن
الـــهــيــثـم" الــتــصــدي لـــهــا في ظل
ـعيـن "الـطبع" الـطفـيلي لـهؤالء ا
وهم بعض من أجيال احلواسم.

هنـاك شيء لم أفهمـه فعنـد التوجه
لــصــالــة الــعـمــلــيــات يــطـلـب مـنك
مــســاعــد طـــبي أن تــخــلع حــذاءك
وهو شيء طبـيعي لتـجنب نقل أية
جـراثيم إلى صـالـة العـمـليـات لكن
أن تــتــرك تــســيــر حـافــيــاً مــســافـة
بــضــعـــة أمــتـــار قــبل أن يـــعــطــيك
مــســاعــد أخـــر نــعــال بـــســيط هــو
"إجـراء" غـير مـفـهـوم تـرى ألم يكن
باإلمكان أن تلبس النعال فور خلع
ـسيـرة" الـقصـيرة اذا "ا احلـذاء? و

حافياً حل استالم "النعال"???
ــشـكـلـة الـكـبـرى الـتي تـسيء إلى ا
"هـيـبــة" أبن الـهـيــثم هي أن عـمـوم
ـتــخــصص يــتـسم الك الــطـبـي ا ا
بــدرجـــة مــلـــحــوظـــة من الــلـــيــاقــة
ا يوحي لك بقدر غير والتعاطف 
قليل من الـطمأنيـنة باألخص ح
ترى الـطبـيبة اجلـراحة أو الـطبيب
بــوجه بـاسم وكـلــمـات وديـة حـلـوة
مــثل الـدكــتـورة ديــار جــعـفــر لـكن
مـالك اخلــــدمــــات من مـــــعــــيــــنــــ
ــســـاعــدين ومــعـــيــنـــات وبــقـــيــة ا
يـــتــســمــون بــدرجـــة من الــغالطــة
فـاألصـوات عـالـيـة حـ يـتـحـدثـون
ـــيــــلـــون مـع بـــعـض وهم عــــادة 
سـافة بينهم ال تقل عن للحديث وا
 5أمــتـار بــكل مــا يــعــنـيـه هـذا من
"ضـوضـاء" ال تلـيق بـ"أبن الـهـيثم"
يــشــارك فــيــهـا فـي أغــلب األحــيـان
مواطـنات ومواطـن يـستحـسنون
ــنــاداة احلــديث بـــصــوت عــال وا
على بـعضهم من مـسافات تـتجاوز
الـ 3أمــتــار. دون أن يــعــني هـذا أن
هــذه احلـالــة هي مـطــلـقــة فـهــنـاك
ــعـــيـــنــ بــعـض من الـــقـــلــة مـن ا
ن يــحــافـظــون عـلى ــعـيــنـات  وا
لــيـاقــة الــتـخــاطب واحلــديث. وهم
عــادة يـخــفــضـون أصــواتــهم حـ
الك الــطـبي يـلــحــظـون أحــدا من ا
ـا ــسـؤول سـرعـان مــا يـعـودون  ا

يـــــــوم اخلــــــــمــــــــيس 2021/6/24
السـاعة الـثامـنة صـباحـاً حشد من
واطـنـ ال يقل عن 150 مـواطـنة ا
ومواطن كثـر من النسـاء بعباءات
ســوداء اجلـمــيع مـتــجــمـهــر أمـام
بوابـة الدخـول يتـفحص مـراقبون

أوراقهم ليسمحوا لهم بالدخول:
ـراقــبــة: - من هـو مــسـؤول ثــلــة ا
مــــــــرافـــــــقـك ...شــــــــخـص واحـــــــد

فقط...تفضل بالدخول.
ـراجــعـة إال غـيــر مـســمـوح بــا -

بإحالة اجلب إحالة!
وسط هذا الزحام بدون أية مراعاة
لــلــتـــبــاعــد االجـــتــمــاعـي يــتــدفق
العـراقيـون مواطـنات ومـواطنون
ن جتاوز عمـره الست أغلبـهم 

مـع بـعض من الـشــبـان والـشـابـات
ن يـعاني مـن مشـاكل في عـيونه
طـلـبا لـعـون "أين الـهيـثم" ورعـايته

الطبية.
ــــــراجـــــعــــــون ال يــــــقـــــلــــــون عن ا
1200مــراجـع يــومـــيـــاً وفي احلــد
األدنى وهــو نــادر 1000 مــواطــنــة
ـعدل ومـواطن يراجـعون يـومـياً 
100 مراجع لكل عيـادة استشارية
حـيث يـضم أبن الـهـيـثم  11عـيادة
. استشارية + استشارية الطوار
ـراجـعـة عـلـيـك أن تـقدم عـنـد بـدء ا
كتاب إحالة كي حتصل على تذكرة
مـــراجـــعـــة مـــقـــابل  3000ديـــنـــار
والـتـذكـرة مـعـها بـطـاقـتـ واحدة
لـــفــحص الــنــظـــر وضــغط الــعــ

ـــــراجـــــعــــــة طـــــبـــــيب واألخـــــرى 
اخـــتــصـــاص (اســتـــشــاري) وهي
مرقمة وهـناك الفتة الكـترونية عند
بـوابـة كل غـرفـة من غـرف الـفحص

والـــعالج تـــشـــيــــر إلى تـــســـلـــسل
. راجع ا

ن تــعــامل الــشــابــات والــشـبــان 
يــتــولــون فــحص الــنــظــر وقــيـاس
ضغط الـع يتـسم بطـيبة مع شي
من احلــمـيـمــيـة الـعــائـلـيــة فـعـادة
تــخـاطـب الـشــابــات والــشــبـان من
ــعـدات الـطــبـيـة خـريــجي كـلــيـة ا
ـراجع بـ "عـمـو" والـشبـان بـكـلـمة ا
ن لم يحـج !? ويندر "حجي" حـتى 
أن تسـمع كلمـة خشنـة من األجيال
ـعـمرين" في الـشابـة لـكن بعض "ا
ن جتـــاوزت أعـــمـــارهم الـــعـــمـل 
اخلمس يتعاملون ببعض احلدة
ــراجــعــ أحــيـــانــاً لــكــنــهم مـع ا
يعودون لـطبيـعتهم ح يـسمعون
"الــــلـه يــــســــاعــــدكم عـــــلى ضــــغط

." راجع ا
وفي اغــــلب األحـــيـــان يـــوفـــر "أبن
الــــهـــيــــثم" األدويــــة الـــضــــروريـــة
ـطلـوبة لـلمـريض عدا الـعـدسات ا
لـلعـمليـات فقـياسـاتها أحـيانـا غير
راجع شـرائـها من مـتوفـرة عـلى ا
الـصـيـدليـات احملـيطـة به بـأسـعار
تـتــراوح بـ 120 -85 ألف ديــنــار
للعدسـة + ملحقـات بقيمة 10 أالف
ديــنــار وهـــنــاك أيــضــا أنــواع من
قـطــرات الــعــيــون الــتي تــبــيــعــهـا
الـصـيـدليـات اجملـاورة بـأسـعار لن
تــــقل بــــأي حــــال من األحــــوال عن

9000 دينار.
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في صـاالت العـملـيات الـ 10جترى
ــعـدل 6 يـومــيـاً 60 عــمــلـيــة أي 
عـدات متـقدمة عمـليـات جراحـية 

جبـلوا علـيه من "صيـاح" الفالح
في احلقل والبدوي في البادية!!?
وهـــذه بـــعـض من احلـــاالت الـــتي
تــــتـــعـــارض مـع طـــمـــوحـــات أ. د.
اجلـراح عمـار فـؤاد العـيـسى الذي
ــســـتــشـــفى  الــذي تـــولى إدارة ا
حـرص أوالً على تـعمـيم استـخدام
نظام احلاسبة االلـكترونية لسجل
ـراجعـ فلـيست هـناك ورقـيات ا
ـعـهـود في بـقـية كثـيـرة كـمـا هـو ا
مسـتشـفيـاتنا بل نـظام الـكتروني
ـــراجـع مــــنـــذ حلــــظـــة يــــســـجـل ا
مـــراجـــعـــته وحـــتى أكـــمـــال أخـــر
مـراجـعـة له مـروراً بـكل األشـعـات
وفـــحـــوصــــات الـــدم...الخ ضـــمن
الـــســـجل االلـــكــتـــروني...بـــجــانب
احلرص على توظيف كل الوسائل
ـتـاحـة لـضــمـان حتـديث مـعـدات ا
ــســتــشــفى بــقــدر مـا تــســمح به ا
تاحـة. بجانـب تأكيده اإلمكـانات ا
ودة ضرورة الـتعـامل اإلنسـاني 

. واطن عالية مع ا
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وهـــنــا ال بـــد لي من تـــذكــر قـــصــة
اســتــشــاري األطــفــال أ.د. مــحــيي
الــــــســــــامــــــرائي الــــــذي كــــــان في
ــســتــشـفى الـثــمــانـيــنــات مــديـراً 
ـرات الحظ الـطــفل وفي مـرة من ا
صوت طـرقات عالـية وحـ اقترب
"الطرق" من مـكتبه الحظ أن أحدى
ـمرضـات ترتـدي حذاء كـعب عال ا
"يــقـرقع" فــطـلـب مـنــهـا أن تــغـادر
وتسـتبدل حـذائهـا العائـلي بحذاء
"مـرن" واطئ ال يسـبب فـرقـعة فـما
كــان مــنــهــا إال أن تــبــتــسم بــعــدم
مـــبــاالة وحـــ عــادت في الـــيــوم
الـتالي بـنفس "الـقرقـعة" وجه لـها
كتـاب عقوبـة...لكن الـذي حدث هو
أن اتـصاالت "جـهـات نافـذة" "ألنـها
شـابـة أنـيـقـة وجمـيـلـة" طـلـبت منه
هاتـفـيـاً إلـغـاء العـقـوبـة...فـمـا كان
مــــنه إال أن يــــســــتـــقــــيل من إدارة

ستشفى!!? ا
ويقـول اجلراح وليـد حمـيد جاسم
رئيس قسم الـعيادات االسـتشارية

"إن الــضـغط يـفـوق الــتـصـور عـلى
"ابـن الــهــيــثم" فـــالــعــراقــيــون من
أرجـــاء الــبـالد ضــمـــنـــهـــا إقــلـــيم
كــردســتــان يــراجــعــونــنــا ســواء
لتطبيب عيونهم أو إجراء عمليات
الك الـطبي جـراحـية ولـذلك فـأن ا
يــتـحـمل مــا ال يـقل عن  4أضـعـاف
الـقـدرة االعـتـيـاديـة في الـعـمل في
ظـل حـقـيـقـة مـهـمـة أخـرى وهي أن
ـنـشـأة الطـبـية لـ"ابـن الهـيـثم" قد ا

جتاوزت عـمرها الـتقديـري فقد 
افتتـاحها عام  ?1980وكان ينبغي
بـاألقل جتـديـدها كـلـيـة عام ?2005
ــديـر احلـالي بــرغم كل مـا يــبـذله ا
من جــــهـــــود لــــلــــتــــحـــــديث فــــأن
ــسـتــشــفى بــحـاجــة إلى جتــديـد ا
ــديــر إلى شــامل يــتــخــطى قــرار ا
وزارة الـصـحــة وبـقـيـة الــسـلـطـات

عنية. ا
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ما لم يشـر له رئيس االسـتشاريات
شـاكل األخرى هـو مجـموعـة من ا
ــواطن فـــمن نــاحــيــة ال يـــكــتــرث ا
كان الذي يكون فيه فهو بنظافة ا
ياه عادة يتـرك الكلنكـس وقناني ا
حـيثـما يـغـادر وهو عبء مـضاف
ـــؤدي إلى بـــجــانـب أن الــطـــريق ا
"أبـن الـهـيـثم" قـد اخـتـفى أسـفـلـته
وهــو مـكــتظ بــتــراب نــاعم يــغـطي
ـــراجـــعـــ فـــمـــا بـــالك أحـــذيـــة ا
ــريـــضــة ســـواء قــبل عـــيــونـــهم ا

العالج أو بعده!!?
تـرى هـل تـلـتـفت أمـانـة بـغـداد إلى
أهــمـيــة احلـفـاظ عــلى جنـاح عالج
"أبن الـهيـثم" لعـيون الـعراقـي أم
أن األســـــتــــاذ الــــدكــــتــــور عــــمــــار
الك الــطـبي ومـســاعـديـه وبـقــيـة ا
يقدمون على مـشروع عمل تطوعي
وصل لهم??!! في تبليط الشارع ا
تــــرى هل هــــنـــاك خــــطـــة لــــبـــنـــاء
مسـتشفـيات تـخصصـية أخرى في
محافظات رئـيسة في أرجاء البالد
لتخـفيف الضـغط الهائل على "أبن

الهيثم"??!
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ــــركــــزيــــة في مُــــواكــــبــــة تــــطــــورات ا
ـعلـومات من خِالل وضع تـكنـولوجـيا ا
اخلُـطط الـتفـصيـلـية في بـنـاء احلوكـمة
اإللـكــتـرونــيـة في كــافـة مــفـاصل وزارة
ــعــادن وقـد أكــدَ الـســيـد الــصـنــاعـة وا
ُــــســــتـــشــــار عــــلى ضــــرورة الـــعــــمل ا
ُـــــتــــواصـل من أجـل إجنــــــــــاح هــــذا ا
ُـــهـم والـــذي يـــخــدم وزارة ـــشـــروع ا ا
ــعـادن وجــمــيع وزارات الــصــنــاعــة وا

الدولـة .
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يـقينـاً أن لكل قـانون حكـمة ومـخاطبـ مثلـما له زمـان ومكان  بـغيـره يصبح
ـقراطـية الـقانـون وليـد ميت  والـقانـون قاسـم مشـترك بـ البـلدان األكـثر د
واألقل  مـثـلـمـا هـو قـاسم مـشـتـرك بـ الـبـلـدان األكثـر تـقـدمـاً واألقل  لـكن
ـقراطـيـة وتـقـدم انـه نافـذ فـي مـواجـهة الـفـارق بـ قـانـون الـبـلـدان األكـثـر د
قراطية وتطور  الـكافة حاكم ومحكوم  ومعطل مركـون في البلدان االقل د
أو نـافذ في احسن األحوال على البعض دون اآلخر . للعراق عدة توصيفات
والـيه ينـسب عدة تـأصيالت  مـن بيـنهـا أنه بلـد التـشريع  إذ ال تـزال مسـلة
حـمـورابي تــؤطـر مــتـحف الـلــوفـر وتــتـقـدم مــقـتـنــيـاته   والالفـت أن في بـلـد
الـتشريع يغيب تطـبيق التشريع  فأصل اإلشـكال في العراق ليس في وجود
ـنـحـرف  فـهـو قـوي شـديـد الـتـشـريع ولـكن في غـيـاب تـطـبــيـقه أو تـطـبـيـقه ا
ـسـالم  ضـعـيـف هـزيل غـائب عـلى الـغـني الـتـطـبـيق عـلى الــشـريف الـنـزيه ا
الـفـاسـد الـراشي  وبــالـقـطع أن االنـحـراف أو االلـتـزام فـي تـطـبـيق الـقـانـون
نـظـومـة ال جـلـهـا  فـإمـا تـطـبيـق أو غيـاب وال حل مـبـدأن يـنصـرف الى كـل ا

وسط . 
ـاضي بـدأ التـأسـيس لثـقـافة ـؤسف في العـراق ومـنـذ ثمـانـينـيـات القـرن ا وا
ـهادن  فـاسـتبـد احلـاكم وبـطشت غـياب الـقـانـون إال على الـضـعـيف اآلمن ا
حـاشيـته بـالـرعـيـة  وأصبح الـقـانـون شـمـاعة يـعـلق مـنـهـا وعلـيـهـا الـشعب 
وتـرسـخت هـذه الـثقـافـة مع الـتـعـسف في فـرض احلـصـار االقـتـصـادي على
ة وضعـفت سطوة القانـون  ويقيناً أن الـشعب دون احلاكم  فتفـشت اجلر
احلـاكم كــان عـلى قــنـاعــة أن في ضـعف الــشـعب وغــيـاب الــقـانـون وتــفـشي
ـنظومـة حكمه  وهـو ال يعلم أن ذلك كان خط ة وافتـعال األزمات قوة  اجلـر

الشروع في إنهاء حكمه وبدأ العد التنازلي لزوال ملكه . 
وبـالقـناعة ذاتـها بـدأ االحتالل عـهده في العـراق بعـد سنة 2003 ودون شك
كـان تفكيره صحيح منطقي  فمع غيـاب القانون يحكم سيطرته على الشعب
احملـتل ومقدراته  وعلى نهج احملتل سار احلاكم اجلديد ليس كيداً بالشعب
وال بـغضاً في الـوطن  ولكن لضـعف اخلبرة وقـلة احليـلة ورغبـة في تعويض
كيدة فتحمل وزر السابق والقائم والالحق . وكل الـظالمة  فسقط في نفق ا
غـياب للقانون قابل للمالحقة واإلصالح والتقو  اال الغياب الذي يستهدف
شاهد اليـوم في مشهد مؤسف  لقد استبد واطن  وهو ا أس الـبلد وأمن ا
الـغالب من الشعب حينما راح يتفـاخر بحمل السالح  مرة باسم العشيرة 
ـسـؤول  فـغاب وأخـرى بـحـجـة الـدفـاع عن الـنـفس  وثـالـثـةبـداعي حـمـايـة ا
واطن  سالح الدولة وحل محله سالح الشعب  وهو األخطر على الوطن وا
فـأستبداد فرد خير من استبداد كل الشعب أو جله  والالفت في العراق أن
ظـاهـرة غـيـاب القـانـون وانـفالت األمن وانـتـشـار الـسالح أفـة آخـذة بـالـتـزايد
ـآل  ظهـر الـسالح في الـعـشـيرة واالنـتـشار  والـدولـة غـافـلة مـتـغـافـلـة عن ا
فـاستـهـترت به الـرعـية حـتى راحت حتـمـله وتفـتـخر في اسـتـعمـاله في الـفرح
ـة والــنـصـر لـيس عـلـى الـعـدو ولـكن في مــبـارة لـكـرة الـقـدم  ـأ والـهـز وا
وأصـبح الــسالح في الـعـراق اشــبه بـسالح تـوره بــورا  إن لم حتـصل عـلى
راتب اشـهر السالح  إن استوقفك عسـكري اشهر السالح  إن لم يفتح لك
الـطـريق استـخـدام السـالح جائـز  إن لم حتـصل علـى الطـمـاطم ال بأس في
إن اسـتـخدام الـسالم  ويـقـيـنـاً أن اسـتخـدام الـسالح جـائـز مـرخص مـباح 
ـال الـعام وتـصـدى الـقـانـون لك . لقـد أزهق دم مـديـر بـلـديـة كربالء سـرقت ا
وهـو ينتصر لـلقانون  عـلى يد سارق مغـتصب فاسد  فـوقف العالم مذهوالً
لـهول هـذا االستـهتـار في اسـتخـدام السالح  وبـالقـطع أن دم هذا الـشريف
الـنـزيه غالٍ عـلى كل وطـني يـحمـل القـانـون همـاً  لـكن االهم في هـذا احلدث
ـروع أن يلتـفت القائم عـلى شأن تـطبيق الـقانون الى خـطر انتـشار السالح ا
هنـدس عبيـر على يد ارذل اخللق واالسـتهتار في اسـتخدامه  فـاستشـهاد ا
نـفلت  وعلى ولي أخالقـاً البد أن يكـون الشعـرة التي تكـسر ظهـر السالح ا
الـدم أن يـكـون حـريـصــاً عـلى مـا فــــــــقـد وال يـرتـضـي تـسـويـة دم الـشـهـيـد
بـجلسة عشائريـة  وعلى القائم على تطبـيق القانون احلزم في إنــــفاذه دون

أن يـكون لـلعـفو اخلـاص طريق إلنـــــــفاذ الـقاتل  وإال
سـيـوجه الـسالح الى صـدر كل شـريف نـزيه وال من
حــامٍ  فــقــد حــان وقت االنـــتــفــاض لــلـــــــــــقــانــون
ـنـتـفض جيـشـاً من الـشــــــعب والـوطن  وسـيجـد ا
يـلـتـف حـوله ويـنـصـره عــلى من أراد االسـتـواء عـلى

الوطن .
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لم يـعـد مـطعم هـاشم مــــــــالذ
آمن لبطون الفقراء فقــــــط بل
أصـــــــــــبــح  طــــــــــــــــــــعـــــــــــامـه
ـلوك واألمراء يسـتـــــــــهوي ا
واألغـنـيـاء وضـــــــــيـوف دولة
االردن الـكـبار والـســــــــائـح

من مـخــــــــتـلف اجلـنـسـيـات 
مــطــعم هــاشم وإخــوانه الـذي
يــقع تـــأســـــــس ســـنــة 1956 
في وسط الــبـلــد ويــتــكـون من
طـــابـــقـــ وعــــمـــاله خــــــلـــيـــة
نــحــــــــل في تــلــبــيــة طــلــبـات

الــــزبــــائن رغـم أنه الــــطــــعــــام
مـــعروف لـلجـــــــميع  فالفل 
حمص بطـيـــــــحنـة  بطاطا 
ــشـروبــات الـغــازيـة فـول مع ا
والــلـ  عــــــــنـدمــا تـدخل الى
طعم ترى العديد من الصور ا
ــــــلك االردن وعــــــائــــــلــــــتـــــــه
ـلـك حــسـ ووالــده الــراحـل ا
رحـــــــــمـــــــــه الـــــــــلـه لـــــــــوزراء
وضــــــــيوف كـبـار جاءوا هـنا
لـيــــتـنـاولـوا طـعـام الــــــفـقراء
ــوجــود في أكــثــر الــشــعــبـي ا

البلدان العربية .

ـعـالـم الـسـيـاحـية أصـبح من ا
لـالردن والــســائح الــذي يــزور
االردن وال يـزور مــطـعم هـاشم
هــنـاك شئ مــفـقــود في زيـارته
يـــــوم اجلـــــمـــــعــــة والـــــعـــــطل

الرسمية . 
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 تـــــرى الـــــعــــــوائل األردنـــــيـــــة
يحرصـون على تنـاول اإلفطار
ــــطــــعـم حــــيث الــــراحــــة في ا
النفسية وتـغيير اجلو وايضا
ـــطــــعم له طـــقـــوس خـــاصـــة ا
وجــمــيــلــة في شــهــر رمــضــان

ـــــبــــــارك خــــــاصـــــة فـي وقت ا
طعم  السحـور  دخلت إلى ا
وطلبت مـاعون فالفل وحمص
ــبـلغ وقـول وبــيــبـسي وكــان ا
ثالثــة دنــانـيــر أردنــيــة يــعـني
ســـتــة آالف عــراقي  الم اقــول
لكم أن مطـعم الفقـراء ويعجب
ـــلـــوك واألغـــنـــيـــاء  وجـــبــة ا
الـــطــــعــــام الـــتي طــــلــــبـــتــــهـــا
لشـخص قـد تكـون لم أتناول
مـنـهـا إال الـقلـيل لـكـني شـعرت
بــالــســعــادة الني زرت مــطــعم

هاشم.

r U  rFD

حيث أوعزَ معالي الـوزير بإعداد تقرير
ُـــعـــدة فـي الـــشـــركـــة عـن الـــبـــحــــوث ا
ــبـــالغ الـــتي واألجـــهــزة احلـــديـــثـــة وا
ُختـبر التـخصُصي حتتـاجها لـتعزيـز ا
فــيــهــا كـــمــا أكــدَ عـــلى ضــرورة إعــداد
بــحــوث حــقـيــقــيـة وذات فــائــدة لــعـمل
الـشركـة وإنـتاجـها كـمـا أوصى بإيـجاد
ـواد األولـيـة حـلــول سـلـيـمــة لـتـأمــ ا
والــسـيــر بـإجتــاه اإلســتـثــمـار وعــقـود
ُشاركة مع شركات كفوءة مالياً وفنياً ا
وتـضمـ العـقود بـنود تـخدم مـصلـحة

الشركة وتضمن حقوقهـا .
szUJ Ë ◊uD

وأجرى اخلباز جولة تفقُدية في مصنع
إطــارات بـــابل وأطـــلعَ عــلـى اخلــطــوط
ُــــتــــوفــــرة ــــكــــائن اإلنــــتــــاجــــيــــة ا وا
ُـــتــاحـــة فـــيه وأبــدى واإلمــكـــانـــيــات ا
تـوجـيــهـاته وتـوصـيــاته إلعـادة تـدويـر

عجلة العمل واإلنتاج فيـه .
 وتــــســــلـمَ  اخلــــبــــاز درع اإلبــــداع من
مُسـتـشـار الـوزارة الـعـلـمي عـمــار عـبـد
ُـقدم من هـيئـة البحث الله اجلـنابـي وا
والـتطـويـر الصـناعي إمـتـنانـًا وعرفـاناً
ُتواصل لـلهيئة بدعمه اجلاد والـتام وا
ـــشـــاريـع الـــعـــلـــمـــيـــة والـــبـــحـــوث وا
والــتــطــبـيــقــيـة ودعـم مـعــالــيه إلجنـاح
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في طـريق االمام احلـس (ع) من احلـجاز الى العـراق  إلتـحق به الكـثيرون
ن كـانوا يأملـون أنْ يكون الـتحاقهم بـاالمام احلس سـبباً حلـصولهم على

كاسب . غا وا ا
بدأية شيئا . وهؤالء ليسوا االّ شراذم ال تملك من الرجولة وا

ولم يُـرد االمام احلـس (ع) وهـو القـائد احملنّك  –ان يـحارب أعـداءه بجيش
يـضم ب صفـوفه أرتاال من الطـامع بـالغنـائم  الن هؤالء ال يصـمدون أمام

األعداء  وسرعان ما ينهزمون فراراً من القتل .
وحـ بَلَغَهُ مقتل مسلم بن عقيل  وقف االمام احلس (ع) خطيبا فيمن كان

معه فقال :
" من أحبَّ منكم االنصراف فليس عليه منا ذمام "

ـيـنــا وشـمـاال ولـم يـبق مـعه االّ ـغــا  فـتـفــرق عـنه اولـئـك الـطـامــعـون في ا
أصـحابه األبرار الشجعـان الذين آثروا مصالح دينهـم على مصاحلهم وَهَبُّوا

للجهاد ب يديْ االمام احلس (ع) مشتاق الى الشهادة .
وعـظـمـة االمـام احلــسـ (ع) تـتـجـلى فـي أنه لم يـكن يُـخـفي عــمن يـلـتـحق به
ـعـركـة التي حـقيـقـة األمـر فهـو ذاهب الى مـعـركـة حامـيـة الـوطيس ولـكـنـها ا

ستكون منعطفا في تاريخ االسالم .
مـعركـة لم تشـبهـهـا أية مـعركـة أخرى ال في طُـهـر أهدافـها ومـبادئـها وال في
أخالقـيـات فـرسـانـهـا وال في حـجم تـضـحـيـاتـهـا اجلـبـارة وال في نـتـائـجـهـا

وآثارها .
هزوم انّ انـسحاب الطامع من االلتحاق بالركب احلسيني الطاهر حرم ا
ـ الذين طغوا وسـام الشهادة بـ يدي االمام احلـس (ع) وهو يقـاتل الظا

في البالد وأكثروا فيها الفساد .
-2-

وبـالضد من هؤالء هناك من خـرج ليقطع الطريق عـلى احلس (ع) ويجعجع
به ..

ثم كان أول الشهداء ب يديه .
وهـذه النقلة من معسكر األموي الى فسطاط االمام احلس (ع) دخل معها

التاريخ من أوسع أبوابه  وامتلك مفتاحاً من مفاتيح اجلنة 
ا قاله احلر بن يزيد الرياحي : و

بعد أنْ سمع كلمات االمام احلس (ع) :
( والله اني اخيّر نفسي ب اجلنة والنار ) 

ثم ضرب فرسه والتحق باحلس 
ووقف على باب فسطاطه 

فخرج اليه احلس  فانكب عليه احلرّ يقبل يديه ويسأله العفو والفصح 
ثم قال :

أنا الذي جعجعتُ بك ...
ولو كنت أعلم ان القوم يصلون معك الى هذا احلد ما فعلتُ  

فهل ترى لي من توبة ?
فقال له احلس :

نعم يتوب الله عليك وهو التوّاب الرحيم 
فقال احلر :

والـله ال أرى لنـفسي تـوبة اال بـالـقتـال ب يـديك حتى امـوت دونك وهكـذا نال
وسام الشهادة والسعادة .

وباب التوبة ليس مفتوحاً أمام احلر وحده 
انه مـفـتـوح أمام كـل من يصـمم عـلى تـصـحـيح مـوقفه 

واالقالع عما كان عليه من غواية وانحراف 
نـسألـه تعـالى أن يـحسن عـواقب أمـورنا وان يـكـتبـنا
وايـــاكم فـي ديـــوان مــــحـــبـي االمـــام احلــــســـ (ع)
وأنــــصــــاره  ذلـك ان أنــــصــــار احلـــــســــ (ع) هم

الفائزون .
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وسوم بـعنوان (بـناء الدولة ؤتمـر الرقمي األول إلحـياء تراث االمـام علي بن ابي طـالب عليه الـسالم وا أختتمـت فعاليـات ا
رايا لـلدراسات واإلعالم بالتعاون مع كلـية اآلداب بجامعة الكوفة في تراث اإلمام علي علـيه السالم)  الذي أقامه مركز ا

 عبر منصة زوم على قاعة عمار بن ياسر .
قدسـة الراعية لـلمؤتمـر ألقاهـا عضو مجـلس إدارة العتـبة رئيس قسم اإلعالم وتضمـنت اجللسة اخلـتاميـة كلمة الـعتبـة العلويـة ا
رايا للدراسـات حيدر الزركاني  بذولة  تلـتها كلمـة مدير مركـز ا ـؤتمر واجلهـود ا فـائق الشمري  وشـكر فيها الـقائم على ا

ؤتمر  . ا قدمته إلجناح ا قدسة وكوادرها  والتي شكر فيها العتبة ا
ؤتمر الذي أقيم على مدى يوم . شارك في ا ووزعت الشهادات التقديرية ب الباحث ا

رسالة النجف
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             وحيث  النَبل  ديوم

حاول  ان  تُبقي  هذا  الظُهر  على  كفيّك
                                  .. فـــــــــــــــــاحلـل

لديك
إن  تُكسر..

عصوم يُكسر  ظَهر  ا
كُن  آخر  قتلى  هذا  الطف

أرسلهم  قبلكَ  
هذا  الصف .. وهذا الصف

شدودين  الى  عينيك حتى  إخوتك  ا
قدّمهم  قبلكَ  قُرباناً

حوقل  أو  إتلو   قرآناً
لكن  ال  تُلقي  نفسكَ  هذي  الساعة للمحتوم

               .. فاحلرب  غَشوم
إن  تُكسر..

عصوم يُكسر  ظَهر  ا
يا  من  جائتهُ  مروءة  كلّ  االرض
                     ..تنوح  عليه

نتوسل  فيك..
إن  جئت  فرات  أبيك  وصرت  إليه 

إشرب  مِن  فيه
ال  تزهد  فيه

فعسى  أن  يصرع  صبركَ  هذا  التيه
تيه  في  نهرٍ  مفتونِ

وضفاف  رماح   وإتونِ
.. وبرغم  الصوت  الهادر  في  أعماقكَ

                                        ..محزونِ
.. أرعدتَ

حسمتَ  الصولةَ
عند  فراتٍ  مجنوِن

((  يا نفس من بعد احلس هوني
        وبعده ال  كنتِ او تكوني
نونِ         هذا  حس  وارد  ا

((  !!???  ِ ع        وتشرب  بارد  ا
فقطعتَ  حوار  الضاميء  واألمواج  

                            .. بحر   سياط
اء.. هذا  ا

لهذي  القربةِ  والفسطاط
وخطوت  ولكن ..

ماذا  سنُسمّي  فَقدكَ ..هذا  اليومْ
                        ..يا  قمر  القومْ

ال  حرف  يرقى
ال  إعجام  يقوم
لكنَّ  عزاء  الِعترةِ

إنَّ  احلكمةِ  للقيّوم
فنعدُّ  رسالتنا  احلرّى

من  بعض  نشيجٍ  مكلوم
يا  راية  هاشم  واألقحاح

يا  كل  وصية  أمكَ   ح  السوح  تُتاح

       أنصار   للعالمِ  حتكي
     في طفٍ   قدسيٌّ    مكي
ولى  وله  تبكي       تفدي ا

يا هذا الكونُ أال تدري
أزهار    عبقت  بالنحرِ
فاضت تقوىً بشذا العطرِ
أنصار    للعالمِ   حتكي
} } }

          -النص االول-
    في   يومِ   العاشرِ   أندبكم

  أشواقاً       حرى     كاجلمرِ 
  قد    هلت     أقمار     تترى
 أنوارُ   اجملدِ    بها     تسري

  في    يومِ     العاشرِ    أنصار
حتكي     عن    مكنونِ    الطهرِ
    حتكي     عن    حبٍ   مكنونٍ
  نهرُ    األيثارِ     به      يجري

 وقلوب      تهتفُ     بالطفِ
أرواح      تُحمِل        بالكف
اناً      كالزهرِ  فاحتْ     أ
فاضت  تقوىً  بشذا   العطرِ

أنصار      للعالمِ      حتكي
} } }

           -النص الثاني –
 ���صوالت    رفعتْ     قاماتٍ

   تمتدُ       سبيالً        للحشرِ
ولى   صوالت     باركها    ا

  حزّت        أعناقاً        للكفرِ
  في     يومِ    العاشرِ   موعظة

  ودروس       شعتْ        كالدر
انٍ         حتكي    عن    أ

يسمو
  بالنفسِ       وفت  
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كل  اخلطو  هناك  مُحاط
يا  كل  فتوق  الكوفةِ

فتق  اليوم  سيبقى  فيكِ .. بدون  خِياط
نهشت  أعرابك  عينتنا

.. مُقالً
       ومعاصم..

                       ونياط
يا  توئم  كل  رمال  مدائن  صالح واألحقاف

 وأرض  سدوم
ال  شيء  يدوم

ضي أَفَلت  عيناه  االن  و
                          واجلنات  قدوم

شهد  فوق  حدود  العَبرةِ ا
                         وسط  الغَبرةِ

                              واألسياف  حتوم
إشتاق  لسيدهِ  العالم

وأنتظر  القادم..
ثوب  غائم..
دون  غيوم 

يدركهُ  آخر  سبط   فوق   االرض
ثوب  يتكوّر  فوق  الطُهر  اخملتوم

.. وصلتْ
شَمَّ  الرائحة ..

يعرفها..
ـــــــــوقـــــــف .. كــــــل  االرض فـي  هـــــــــذا  ا

وجوم
ال  كفٌّ  ضلَّ  ليلمس  ظهر  أخيه

ال  ظهر  أخيه  سيحمل  قمراً  مقسوم
موت..

وحوار  االخوةِ  ..  صمت
                         وااليام  حُسوم

يا  قمر..
في  االهوال  وأزهر

يا  والد  كل  الفضل ..  وأكثر
وقف يا  ذخر  خبيئة   ذاك  ا

ب  عقيل  وحيدر
.. لم  تُكسر  ابداً

هل  (( عباس ))..
                          ويُكسر..??!! 

t uM

ـــرقم (456) في 2021/07/27 الـــعـــائــد االعالن ا
ـتضـمن تأجـير (24) ملك ـشرح ا ـديريـة بلـدية ا
ـنشـور بصـحيـفة (الـزمان) بـالعدد (7036) في وا
2021/08/08 ورد ســهـــوا في احلــقـل الــســادس
ـذكور اعاله عبارة (مدة جلـدول تفاصيل االعالن ا

الـتــأجـيـر) وهـذا خــطـأ والـصــحـيح هـو (الــقـيـمـة
الـتـقـديريـة الـسـنـويـة) وكـذلك ورد سـهو فـي حقل
لك. كشك) الرقم لك) للتسلسل (11: نوع ا (رقم ا
(42) وهـــذا خــطـــأ والـــصــحـــيح هــو (47) . لــذا

اقتضى التنويه. 

Êö «

يعلن االحتـاد العام لـلتعـاون عن تأجيـر الواجهـة اجلانبـية اليـمنى من جدار
االحتـاد الـعــام لـلـتـعـاون مــقـابل سـاحـة الـتــحـريـر  والـصــالح مـنـهـا لالعالن
ـذكـورة بـاالعالن ـسـاحـة (١٢م × ١٥م) عـلى ان يـتم االلـتـزام بـالـقـيـاسـات ا

وبدون سحب كهرباء من االحتاد.
ـدة خمـس سنـوات حسـب نظـام بيع وايـجـار اموال وعـقـارات التـنـظيـمات و
ـزايدة الـعلـنية احلـضور الـى مقر الـتعـاونيـة . فعـلى الراغـب بـاالشتـراك با
االحتـاد العـام للـتعـاون الكـائن في البـاب الشـرقي مدخل شـارع اخللـفاء بـعد
(١٥) يـومـا من الـيـوم الـتـالي من تـاريخ نـشـر االعالن في اجلـريـدة الـرسـمـية
زايدة فـي اليوم الذي زايدة عـطلة رسـمية تـكون ا وفي حالة مـصادفة يـوم ا
ستـمسكات يليه/ في تـمام الساعـة العاشـرة صباحا . مـستصـحب معـهم ا
الرسمية مع التـأمينات البالغة (٢٠%) من القيمـة التقديرية للتأجير وعلى ان
زايدة اجـور االعالن والداللية البالغة (٢%) من قيمة يتحمل من ترسو عليه ا

التأجير .
 w b F « bF
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        -  النص الرابع –
�حتكي    عن    فتحٍ      تدركهُ
عن      روحٍ    تسمو    بالفخرِ

 قد     طالَ   الليلُ   فهل 
  يأتي  ?

وجِ   على  البحرِ صبح        كا
 فالنفسُ        ترنو          

  مشرقةً
وستشرقُ        راياتُ     

النصرِ
 وسيظهرُ      

جنلُ         اخملتارِ
كرِ ويحطم       جبروت        ا
فالليلُ      سراباً       يتالشى
وستسقى   بالطفِ    عطاشى
 بشواطىء  موعود     العصرِ
فاضت   تقوىً  بشذا    العطرِ

أنصار      للعالمِ        حتكي.

        للنذرِ
     أنصارُ    للحقِ      ترعى
وتِ    جزعا     التخشى  با
  تتسابقُ    في  وهجِ الفجرِ
فاضت  تقوىً    بشذا العطرِ

 أنصار     للعالمِ       حتكي 
         -النص الثالث-

  عن  راياتٍ
  خفقتْ    تمشي

    ولها    نطقتْ    أيُّ 
    الذكرِ

    تكشفُ   عن   
فتحٍ   موعودٍ

   مهما   سحقوا   ضلع
 الصدرِ
 عن   

أفئدةٍ   ……    عن   أكبادٍ
ورزايا      من      صبرٍ 

    مر
 أفالك   

     دارتْ          أحقا
باً

تلثمُ      
 طفاً        بسنا      ال

بدرِ
 ونساء     بالطفِ 

   أسرى
 وهوادجُها    ظلت    ذكرى
أنصار    في  مقلِ    الدهرِ
فاضت تقوىً    بشذا  العطرِ

أنصار      للعالمِ    
حتكي

} } }



شهق الناس
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وصل قـصة تفـجيـر األبراج الكـهربـائية بـفيلم أختصـر جنم الربـيعي محـافظ ا
لشارلـي شابلن الذي يـجلب معه طفال مـهمته تـكسير نـوافذ البيـوت باحلجارة
في الوقت نـفسه يحـمل شابلن عـلى ظهره الزجـاج لكي يجـبر أصحـاب البيوت
ا بفعل طرف ثالث تصليحها. فالقصة كما يراها ليست بفعل داعش فقط وإ
له مـصـلحـة مـادية. مـضـافا إلـيه إفـشـال حكـومـة الكـاظـمي. ويـضيف الـربـيعي
عـنـدمـا يـسـقط بـرج كـهـربـائي لـيـال جتـد في الـصـبـاح مـقـاول بـجـنـبه يـقـدم لك

عروضا مغرية إلصالحه! 
وقصة الـسرقة والـتف بـأسالـيبهـا ليست مـقتصـرة على األبراج الـكهربـائية
ـوظف الـبـسـيط إلى سـرقـة منـابع ـا هي حـالـة عـامـة تـبـدأ من سـرقـة راتب ا إ
ــنــافـذ احلــدوديـة إلى تــصــلـيح أســنـان الــنـواب الـبــتــرول مـرورا بــالـبــنـوك وا
ـزخـرف بـالـذهب والـرواتب وبـواسـيـرهـم ومـوائـد الـتـرف الـعـامـرة واألثــاث ا

الكبيرة للرئاسات الثالثة التي تستنزف ميزانية الدولة. 
والقـصة ال تـنتـهي إلى هذا احلـد فهـناك "حتت الـعبـاءة "كمـا يقـولون مـصائب
ـكـاتب االقـتـصـاديـة لألحـزاب; عـقـود وأسـرار وأهـوال حتــدث في الـوزارات وا
ومــسـاومــات وبـيع مــنـاصب. وكــلـهـا جتــري حتت الـشــرعـيــة الـديـنــيـة في حق
ال الـدولة. بل إن هنـاك فتاوي لصـوص السيـاسة والدين بـأحقـيتهم بـالتمـتع 
ـال الـعــام مـلك احلـاكم يـتـصـرف به ديـنـيـة أجـازت هــذا احلق حـيث يـصـبح ا

كيفما يشاء.
وهكـذا سارع لصـوص العـملـية الـسياسـية احلـاكمـة في التـف بـابتالع أموال
الشعـب وشفطـها وتوقـير الـفاسد احملـتال حـيث الفاسـد يسـتجوب الـفاسد.
ـوظف الـبسـيط ويـبر الـفـاسد وحتـرق مـلفـات الـنهـب بفـعل فـاعل ويسـجن ا

الكبير وتنتهي قصة الفساد ببراءة جميع الفاسدين!
Íe d  pM

قـاييس الـضرب والـقسـمة حتـول العراق إلى بـنك مركـزي وليس إلى وطن.
فقـد  اقتالع شـوارعه ومصـانعـه ومزارعه وأنـهاره ومـتاحـفه ليس لـلتـخريب
ــا إلنـشـاء مـزادات جتـاريـة وأسـواق لـلــخـردة. فال يـسـلم من الـلص فـقط وإ
ـاضي إال وحـوله إلى أنـقـاض الـسـيــاسي الـعـراقي شـارع جـمـيل مـن الـزمن ا
قـاوالت" ولم تـسـلم مدن مـخـربـة من حتويـلـها إلى بـهـدف إدخـاله في قائـمـة "ا
ــثـال أرضـا ــوصل عـلـى سـبـيل ا ن من ا "خـردة". فــقـد أصــبح اجلـانب األ
لـغـومة واحملـطـمة ـعادن اخلـردة بـدء من السـيـارات ا ـزادات جتـارة ا خـصـبة 
ـياه وإطـارات النـوافـذ وحديـد البـيوت واألسـلـحة اخلـربة وانـتـهاء بـصهـاريج ا
ـعاونـة الـسيـاسـي احملـلـي لـيـشيـات  حـيث تـدوير خـردة احلـرب من قبـل ا

ـواد إلعادة أعمار وبيـعها بأقل من قـيمتـها السوقـية. فبدال مـن استغالل هذه ا
ـئة منهـا أنقاضـا فقد  حتويـلها من قـبل التجار إلى ـدينة التي بات 91 با ا
حديـد التسلـيح في الشمـال وإيران. وهذا األمـر عرقل مشـروع شركة فـرنسية
إلعــادة أعــمـار 55 الـف وحــدة سـكــنــيــة مـن خالل الــطــبــاعــة ثالثــيــة األبــعـاد

واالستفادة من تدوير األنقاض واخلردة.
كـــذلك ال يــتم نــهـب اخلــردة من حتت األنـــقــاض فــحــسب بـل  أيــضــا نــهب
نشـآت النفطـية مثل مصافـي تكرير النـفط حيث لم تسلم مـصفاة بيجي من ا

النهب والتخريب فقد  تفكيكها وتهريبها إلى البلدان اجملاورة.
ـقابل حتويل العراق إلى "خردة" من ومثـلما  بيع العراق سـياسيا فقد  با
زابل واألنقاض والـنفايات الـسياسـية القذرة. فـما عاد العـراق بهيا احلديـد وا
يـوم كـان رجـاله يـصـنـعـون مـجـده بـصـدق الـوالء وتـضـحـيـة الواجـب ونـكران
الـذات "أول من يـضـحي وآخـر من يـسـتـفـيـد". كـان الـوزيـر عامـال في الـشارع
يزرع الـزهور والنـخيل كـما في صـورة سمـير الشـيخـلي والوزيـر في مخازن
واطن بـالعدل ـسك "آلة احلـاسبة" يـجمع حـصة ا واد التـمويـنية  احلبـوب وا
فال ينام الليل إال بعد إن يؤمن قوت الشعب بالبطاقة التموينية كما في صورة
مــحـمــد الـراوي وزيــر الـتــجـارة األســبق. وكــنـا نــقـرأ يــومـيــا مـراســيم إلعـدام
ال يسلم من سـؤول والتجار والـفاسدين. فال أحد من لـصوص السلـطة وا ا

قصاص احلق.
كن حتمله من فرط أما الـيوم فالفساد والنهب له لون جديد ورائحة نتنة ال 
عــفـوتـنه. فـالــوزيـر يـأتي حتت شـرعــيـة الـفـسـاد لــيـصـبح وكـيـال رسـمـيـا ذلـيال
لألحزاب. عـينه على الـسلطـة والوجاهـة والع األخـرى على عقـود الشركات.
أمـا األحـزاب الديـنـيـة فـأنهـا "تـشـفط" الـعقـود "بـاسم الـدين بـاكونـا احلـرامـية".
ـنـهـجـة هـدفـهـا مالي فهـنـاك مـتـوالـيـة هـدم وتخـريب مـسـتـمـرة ولـصـوصـية 

واآلخر سياسي مرتبط بأجندة خارجية حملو العراق.
بـشـكل عـام اإلرهاب والـفـسـاد وجـهـان لعـمـلـة واحـدة. والـفسـاد آفـة خـطـيرة
ؤسسـات وهو ضد اإلصالح. ومعـول هدم يفـضي إلى نهـاية الدول ومـوت ا
وقـد أصـبح الـفــسـاد ثـقـافـة راســخـة في عـقل الـسـيــاسي الـعـراقي وجـزء من
ستـطرقة منـظومته األخالقـية. لذلك أصـبح العراق بـيئة فـساد يشـبه األواني ا
حيث يـتوزع الـفسـاد في كل مفاصـل الدولة الـسيـاسيـة واإلدارية ومـؤسساته
ـا أنتج لنـا موالـيد سـياسيـة تشـبه شارلي شابـلن في تفـننه بـكسر وأحزابه. 

زجاج بيوت العباد.
زابل قـراطي ال جتد إال "اخلردة  خـردة السيـاسة وخردة ا في العـراق " الد

طبخ العراقي!   واألنقاض. وصراصير سياسية تمأل ا
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لندن

ـــــا كــــانت طـــــالــــبــــان حــــركــــة و
اسالمـية تـقلـيديـة فانـها تـستـمد
شـرعــيـتــهــا ال من الـشــعب الـذي
ــــــا مـن الــــــفــــــقه حتــــــكــــــمـه وا
السـياسي االسالمي الذي اسس
ارسته معاوية بن ابي سفيان
حــــ اســــتـــولـى عـــلـى اخلالفـــة
والـعـبــاد والـبالد بـقــوة الـسـيف
لـيكـون مـلكـا علـيـهم وهو الـقائل
ـــلــوك" عن نـــفــسـه: : "أنــا أول ا
كـــمــــا روى ابن عــــبـــد الــــبـــر في
االســـتـــيـــعـــاب وابـن كـــثـــيـــر في
الـبـدايـة والـنـهـايـة. ثم سـنّ سـنة
تــوريث احلــكم لالبــنـاء وهــو مـا
ســــارت عــــلـــــيه دولــــته طــــيــــلــــة
80عـــــــامـــــــا ثم ســـــــار عـــــــلـــــــيه
الـــعـــبـــاســـيـــون طـــيــلـــة حـــوالي
500ســــنــــة بل ســــار عـــلــــيه كل
احلـــكــام الــذين حـــكــمــوا بــلــدان
العـالم االسالمي واقاموا انـظمة
مــلـكـيـة وراثـيـة الى الـيـوم. وهـو
االمـر الــذي اجـازه فــقـهــاء االمـر
الــواقع كـمـا فـعـل احـمـد بن عـبـد
الـــله الــقـــلــقـــشــنــدي (820-756
هـجريـة) في كتـابه "مـآثر االنـافة

مستبدا بالسياسة والتدبير".
ومــــــــــا حــــــــــصـل فـي 15 اب في
افـغـانـستـان وعـاصـمتـهـا كـابول
هـو عـ ما كـان يـحـصل في تلك
العصور الغابرة عصور ما قبل
الــدولــة احلــديــثــة. فــلم يــكـن مـا
حـصل تـداوال سـلـمـيـا لـلـسـلـطة
ا اسـتيالء علـيها بـحكم االمر ا
الــواقع الــذي  فـــرضه ظــاهــرا
بــالـسالح وبــاطــنـا بــاتــفـاق مع
تحدة اثر مفاوضات الواليات ا
جرت ب الـطرف في الـعاصمة
القـطرية الـدوحة في وقت سابق

من هذه السنة. 
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وجـرى االسـتـيالء عـلى الـسـلـطة
ــعــزل عن الـــشــعب االفــغــاني
وبـدون االستـنـاد الى اي تـرتيب
دســـــــتــــــوري مــــــتـــــــفق عـــــــلــــــيه
مـسـبـقـا.ولـذلك فـانه ال نـتوقع ان
تـــعــــد طـــالـــبـــان بـــاقـــامـــة دولـــة
ـــقــراطــيــة حـــديــثــة النــهــا ال د
تؤمن بـحق الشـعب بحـكم نفسه
بنفسه وال تؤمن بـاحلداثة فيما
يتعلق ببناء الدولة على االقل. 

وبـجوارهـا الكـثيـر من االمارات
االسالميـة التي يحـكمهـا "امير"
اســتـطــاع ان يـســتـولي عــلـيــهـا
ـسـلـحـة وحـصل بـعد بـالـقـوة ا
ذلك عــلى اجـازة خـلـيـفـة الـوقت
اوردي له بحكمها. وقد اجاز  ا
عروف (363-450) في كتـابه ا
 "االحـكام الـسلـطانـية" مـا اطلق
عــلـــيه اسـم "امــارة االســـتــيالء"
التي عـرفهـا بانـها ان "يـستولي
االمـيـر بـالـقـوة عـلى بالد يـقـلده
اخللـيفـة امارتـها فـيكـون االمير

طـالــبـان (جـمـع كـلـمــة طـالب في
لــغــة الــبــشـــتــو) حــركــة ديــنــيــة
اسالمية مسلحة مـتطرفة تعتقد
انها تـطبق الشريـعة االسالمية.
نـــشـــأت عـــام 1994. وافـــرادهـــا
يـلبـسون الـعـمامـة الديـنيـة التي
يـلـبسـهـا طلـبـة العـلـوم الديـنـية.
وال تـــؤمن طـــالـــبـــان بـــنـــمـــوذج
ـا تـتـبـنى الــدولـة احلـديـثـة وا
وذج "االمارة االسالمية" الذي
ظهر بعد حتلل الدولة العباسية
وضـعـفهـا حـ نـشأت في ظـلـها

في مـعـالم اخلالفـة" حـيث كتب
يــــقـــول: "الـــطـــريـق الـــثـــالث من
الطرق الـتي تنعقـد بها اإلمامة:
الــقــهـــر واالســتــيالء فــإذا مــات
اخلـلـيـفـة فــتـصـدى لإلمـامـة من
جـمع شــرائـطـهــا من غـيــر عـهـد
ــتــقـدم وال إلــيه من اخلــلــيـفــة ا
بـــيـــعــة مـن أهل احلل والـــعـــقــد
انـعقـدت إمامــــته ليـنتـظم شمل
األمـة وتـتـــــــــفق كـلـمـتـهم وإن
لم يكن جـامعا لـشرائط اخلالفة
بـــأن كــــان فــــاســــقًـــا أو جــــاهال
فـوجـهان ألصـحـابنـا الـشافـعـية
أصــحـهــمــا انــــــــعـقــاد إمــامـته
أيــضًـا ألنــا لـو قــلــنـا ال تــنـعــقـد
إمـامــته لم تــنـعــقـد أحـــــــــكـامه
ويلـزم من ذلك اإلضرار بـالناس
مـن حــــيـث إن من يـــــلي بـــــعــــده
يـحـتـاج أن يـقـيم احلـدود ثـانـيا
ويـسـتوف الـزكـاة ثـانيـا ويـأخذ

اجلزية ثانيًا. 
والثاني ال تـنعقـد إمامته ألنه ال
تـنـعـقـد له اإلمــامـة بـالـبـيـعـة إال
بـــاســـتـــكــمـــال الـــشـــروط فـــكــذا
ــاوردي كـتب بـالــقــهـر". وكــان ا

عـــنــدمـــا أســاوم عـــلى مـــذهــبي في
بورصة العقـائد  فأنا ذئب وثعلب.
وعـــنــــدمـــا أجــــعل االنــــتـــمـــاء روح

األنسان  فأنا علماني...
وعندما يكون الله كل حروفي  فأنا

اللغة األجمل.
5

احلـســ لـكم  لــنـا  ال يـهـم  عـمـر
لكم  لنا  ال يهم. 

ــهم الـــنــوايـــا فــهـــذا وطن عـــنــقه ا
والسك في نية مبيته.

6
ســـأخــتـــزل شـــرف الــقـــضـــيـــة كــله

بنينوى وكربالء. 
من بـطن احلـوت الى نـهر الـعـلـقمي

ثمة درس علينا نفهمه.
ـطـلب  وخـلـيله مـحـمـد أبـيه عـبـد ا

إبراهيم  وجده آدم. 
فال تتشظوا حتت العباءات وجوهاً

وطوائف. 
فــســـائـس اخلـــيل ال يـــفـــكـــر ســوى

رمش الزمن.....
من يــثـــرب حــتى كـــربالء وجع في

البدن....
.... آه ياصاحبي. احلس للحس
وليس للذي باحلـمايات والصكوك

مُرتهنْ. 
3

األسئلة ال توجه الى الله. 
األمنيات فقط. 

4

1
في الناصرية طفولتي وعاشوراء. 
كــــرب وبـالء  وحــــســــ دمـــــعــــته
أرجــوحــة عــيــد ولـــيــلــة الــشــهــادة

والكبرياء
2

.... غيمة حمراء وثوب أسودْ
وكضبة من الرز حلمها جائع....

مـــكــــتـــئب لــــيل الـــعــــراق نـــائم في
التـــراب .

يضيف ملحمة أخرى . 
نحيب أمي وأنا نعسان بحجرها.

14
هذه األيام أستعـيد ذكرياتي جيدا .

كنا نتعلم من ثقافة عاشوراء .. 
عـنــدمـا نـضع دمــعـة احلــسـ عـلى

ثوب غاندي. 
األن يضعون دمعة أبي عبد الله . 

في فوضى الدراجات النارية . 
أتذكر أبي :عاشوراء يا ولدي .

أن جنـــــعل فـي قـــــلب الـــــوردة وجه
احلب ووجه الدمعة.
15

ــواكـب ذكــريــات في الـــنــاصـــريــة ا
الهوادج والبهاء. 

أتذكرها واحدا واحـدا  من الكسبة
حتى موكب ناصر تخت. 

 . كلهم يحلمون وفاء احلس
وكل حــســ بـــدمــعــــتــهـم شــمــعــة

للفقراء .

ة ومن دون شمرٍ وداعش.  مسا
11

نــبـكي عـاشـورا واحــدة  ونـتـمـنى
ألف عدن . 

فــبــعــد احلــســ عــلــيــنــا أن نـر
أرواحنا والبالد .

ولـيس لـنـفـرقـه بـالـسـيـوف وإيـذاء
الكتف بالسالسل.

12
أبي يعـرف احلسـ من خالل رثاء

نبر.  صاحب ا
وأنــا عـــرفــتـه من خالل مـــا دونــته

طفولتي في الدفتر. 
انتظاري اجلميل لثوب أسود . 

وتـشــابـيه مــسـرحـيــة قـلق ســبـايـا
مُــحــرم فــيــهــا  أكــبــر من قــلق أي

هاملت.
13

ليَّ رب وبقـوته ورحمته وأحالمه 
أكتب قصائدي. 

ومــــتى يــــجيء عـــاشــــوراء. الـــرب

بترويض مهرته وبيعها......!
7

االحتقان الطائفي ال ينفعنا
لـــعل أشـــربـــوا عــــطش احلـــســــ 

قلوبكم تهدأ. 
8

الظلمة ال تخبئ النوايا.
تـخــبئ فـقط حــنـيــنـهــا الى الـنـور 

وصباح من دون سبايا.
9

ورثت من مُحرمَ سؤال أمي :
مـــــتى يـــــجيء احلـــــســــ ألشـــــفى

بدمعته?
10

يـــقــولـــون كل يـــوم عـــاشــوراء وكل
أرضٍ كربالء. 

يـومي طــفـولــتي مـوكـب الـكــسـبـة 
وأرضي مدينة من حن الرغيف . 
جتوع غراما في صحون الفقراء. 
( إلى غاندي ) خُذْ احلس إليك . 
أنت تـسـتطـيع أن تـصنع مـنه هـنداً
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لندن

ـتحـدة األمريـكية ب الـواليات ا
. حـيث يــشـيــر عـدد من والـصــ
الـباحـثـ الى ان الصـ حـققت
جنــاحــاً بــتـــمــيــزهـــا في إنــشــاء
مــــؤســـســــات دولـــيــــة كـــالــــبـــنك
االسـيوي لالسـتـثمـار في الـبنـية
التـحتـية وهي مـؤسسـة موازية
ومنافسة لصندوق النقد الدولي
والــبــنك الــدولي الــذين تــهــيــمن
عليهـما بلدان متـقدمة كالواليات

تحدة. ا
Êu b « a

كما اشار عدد أخـر من الباحث
الى   " دبـلومـاسـية فخ الـديون"
الـتي تـتـبـعـهـا الـصـ كـجزء من
إســـتــــراتـــيــــجـــيــــتـــهــــا لـــفـــرض
سياسـاتها لتـطويع الدول ضمن
مــبـادرة احلـزام والــطـريق وهـو
ما يؤكد إن إستـراتيجيات األمن
اجلـيوإقـتصـادي لم تكن أُحـادية
اجلــــانب ولـم تــــقــــتــــصــــر عــــلى

تحدة فحسب.  الواليات ا
إن تـــــعـــــزيــــز مـــــقــــومـــــات األمن
اجلـيـوإقــتـصـادي لم يــكن حـكـراً

مرتكزات أمنها اجليوإقتصادي.
يُقـصد بـاألمن اجليـوإقتـصادي "
إســــتــــخــــدام عــــنــــصــــر الــــقـــوة
اإلقتصـادية كأحد عـناصر القوة
ـــصـــالح الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــأمــ ا
الوطـنية والدفـاع عنهـا وحتقيق
نــتــائج جـــيــوســيــاســـيــة" حــيث
ـــــــــفـــــــــهـــــــــوم يـــــــــدرس هـــــــــذا ا
إســــــتـــــراتــــــيـــــجــــــيـــــات الـــــدول
اإلقتصادية وفق ماتتمتع به من
قــوة سـيــاسـيــة ضـمن مــوقـعــهـا
اجلــــــغــــــرافي كــــــسـالح يـــــوازي
ويــــضـــــاهي بـــــقــــدرتـه الــــسالح
الــعـــســكــري - الـــذي اصــبح من
الــصـعب الـتـعــويل عـلـيه في ظل
ي ـــشـــهـــد الـــعـــا تـــعـــقــــيـــدات ا
وانـعــكـاســاته عـلى ردود افــعـال
الـرأي الـعـام الـداخلي فـضال عن

اخلارجي- لتحقيق األهداف.
لــعل من بـ األمـثــلـة الـواضـحـة
فـيمـا يتـعلق بـشكل عالقـة الدول
الـتــنـافـسـيــة اإلقـتـصـاديــة فـيـمـا
ـية بـينـهـا وفرض الـهيـمـنة الـعا
سـتمـر ما هـو طبـيعـة الصـراع ا

الــتي تـنــظم شـكـل عالقـة الـدول
حيطها الدولي واألقليمي.

ــــا كــــان لــــعــــلـم األقــــتــــصـــاد و
اجلــغــرافي أهــمــيــة كــبـيــرة في
ـسـاقـات واألطـر الـتي حتـديــد ا
تــــــتـــــــحـــــــرك وفق مـــــــحــــــددات
جغرافيتـها السياسـية لتتقاطع
مع كل مـن األقـــتــــصـــاد واألمن
أدركت الدول أهمـية استـكشاف
الــطـرق واخلـطط والــسـيـاسـات
واإلسـتـراتــيـجـيـات الــتي تـعـزز
تـــفــوقــهــا وتــدفـع نــحــو تــأمــ

إبــــان فـــتــــرة احلــــرب الــــبـــاردة
وماتالها كـان االقتصاد واألمن
الــقــومي مــجــالــ مــنــفــصــلــ
نــســبـيــاً الســيــمــا في ظل فــتـرة
الــصـراع الــتي شــهــدهــا كل من
ــعــســكــرين في كل من مــراحل ا
وخــطـــوات صــنع الـــســيــاســات
وحتديد االستـراتيجيات. اال ان
الـــســـنـــوات األخـــيـــرة شـــهـــدت
تــقـاربــاً واضـحــاً في الــقـضــايـا
ذات األبـــــعــــاد األقــــتـــــصــــاديــــة
واألمنية للسياسات والتحديات

ـهيمنة ـتقدمة او ا على الدول ا
ي مــتــعــدد عــلـى الــنــظــام الــعــا
االقطـاب بل يتـسع ليـشمل دوالً
البــــد ان تُــــركـــــز في أولــــويــــات
إسـتـراتيـجيـاتـها الـوطـنيـة على
قـدرة تــوظـيف عــنـاصــر قـوتــهـا
الـــوطــــنـــيـــة الــــدبـــلـــومــــاســـيـــة
والــعـــســكـــريــة واإلقـــتــصـــاديــة
ـا مـتـوفـر ـعـلـومـاتــيـــــــة و وا
لـديـها من امـكـانيـات إقـتصـادية
ومـــــوقع جــــغـــــرافي ومـــــكــــانــــة
ســيــاســيــة دولــيــة وإقــلــيــمــيـة
لـلحـيلـولة دون أن تـكون عُـرضة
ـــــا قـــــد تــــفـــــرضـه دول أخــــرى
متـفوقة أو مـتماسـكة إقتـصادياً
إلتــبــاع ســيــاســات مُــعــيــنــة قــد
التــــصـب بــــالــــضــــرورة في دعم
مــــصــــالـح الــــبــــلــــد الــــعــــلــــيــــا
وإســــــــتــــــــقـاللـــــــيــــــــة قــــــــراراته
ــســتـوى الــســــــيــاســيــة عـلى ا
ــسـتــويــ الـدولي الـداخــلي وا

واألقليمي.
وفي ســبــيل حتـــقــيق ذلك البــد

من:
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والسياسية والعلمية واالمنية .
وان الـــدول الــتي يـــوجــد فـــيــهــا
ــيــاه وتـــمــتــد االنــهــار مـــنــابع ا
والــرواسي الـى الــدول اجملـاورة
ـعـقـولـة من ان تـعـطي احلـصـة ا
ــاء الى ذلك الـبـلــد . وكـمـا ذكـر ا

في كتاب الله 
بـــسـم الـــله الـــرحـــمن الـــرحـــيـــم
اء قـسمة بينهم)) ((ونبئهم ان ا

 (( القمر 28))
وإن الـقانـون الـدولي يـنص على
ولكن يـاه على كل بـلد ¨  حصـة ا
الــتـــطــور احلـــاصل في  الـــعــالم
ـــعــادن واســـتــخـــراج الـــنــفط وا
ـــــــواد االخــــــــرى من االرض . وا
قـامت الــدول الـتي فــيـهــا مـنـابع
االنـــهـــار تـــفـــرض مـــســـاومــة او

 2014ولـــكن الـــفـــســاد االداري
ـالي واحملـاصـصـة احلـزبـيـة وا
لـم يـتم الــعــمل بـهــا . ولـدي 35
بــــحث ومــــشــــروع مـن الــــبــــنى
الـتـحـتيـة واالسـتراتـيـجـية وفي
الـــــقــــضـــــايــــا االقـــــتــــصـــــاديــــة

ســبـق ان قــدمـت عــدة مـــشــاريع
ــيـاه ومـصب شط بــخـصـوص ا
الــــعــــرب بـــــدل اخلــــلـــــيج وربط
الــبــحــيـرات بــاالهــوار وتــقــلـيل
لـوحة من ميـاه اخلليج نسـبة ا
ونـشــر في جــريــدة الـزمــان عـام

وتـــوجـــد عـــدة  اتـــفـــاقـــيـــات مع
اثيوبيا  ومصر والسودان حول
ـــيــاه وبـــنــاء الـــســدود حـــصــة ا
اتـفـاقـيه عام 1929 حـيث وقعت
بريـطانيـا مع اثيـوبيا بـدل مصر
واتـــفـــاقـــيه عـــام 1957 في زمن
الرئيس جمال عـبد الناصر وفي
عام 1970 ارادت اثـيـوبـيـا بـنـاء
ــاء عــلى ســد وتــقــلــيل حــصــة ا
مـــــصـــــر لــــكـن الـــــرئــــيـس انــــور
الـــســادات هـــدد بــقــصـف الــســد
وارســــال طـــائـــرات لــــكن الـــدول
الــكــبــرى قــامت بــوســاطــة وحل
اخلــالف . وفـي عــــــــــــــام 1989 
قــدمت مـصـر طــلب الى احملـكـمـة
الــدولــيــة وجــاء الــرد ان حــصــة
ــيـاه هي نــفــســهــا رسم حـدود ا

واقتصــــادية .
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وقـــــامـت مـــــصـــــر والـــــســـــودان
واثـيـوبـيا بـتـوقـيـع اتفـاقـيـة في
Ø23 مــــــــــارس / 2015 حــــــــــول
ياه ¨ ووضع حصة كل بلد من ا
عـــــشــــر فــــقـــــرات حــــول بــــنــــود
االتفاقية ¨ لكن لم يضعوا شرط
جـزائي حـول عـدم الـتـزام الـبـلـد
بـــهـــذه الـــبـــنــود لـــكن مـع مــرور
الــزمـن قــامت اثــيــوبــيــا بــبــنــاء
ـرحلـة الـثانـيـة من السـد وهذا ا
خالف االتـــفــاقـــيــة  ألنـه يــوجــد
عـلى نــهــر الـنــيل االزرق مــنـابع
ياه ¨ علـماً ان كـلفـة بناء اكثـر ا
الــسـد لــلـمــرحــلـة االولى اربــعـة

مليارات  دوالر . 

ــاء ( مــقــايــضــة حــول حــصــة ا
مـثـلمـا يـخـرج الـنفط من االرض
اء ) ¨ حتى تصل كذلك يـخرج ا
احلـــرب بـــ الــبـــلـــدين وان من
اخــطـرحــروب الـعــالم هي حـرب
ــقــاتــلــة ال ــيــاه وان الــدولــة ا ا
تـــخــســـر طــائـــرة وال دبــابــة وال
مـدفــعــيـة وال جــنــدي  حـيث انه
اء او وضع مادة جرد قـطع ا
سـامـة او كـيـمــيـاويـة في الـنـهـر
تــــقــــتـل االنــــســــان واحلــــيــــوان
والـــنـــبـــات ¨ وان اخلالف حـــول
نــــهــــر الــــنــــيـل مع اثــــيــــوبــــيــــا
والسودان ومصر انـها مصلحة
ســيــاســـيــة لـــكل بــلـــد ان تــقــوم
بتنازالت  وحل اخلالف بطريقة
ســــــلـــــــمــــــيـه  وســــــيـــــــاســــــيــــــة
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بـــــــحـق من فـــــــشـل في ادائـه كي
نــتـمــكن من الـعــودة الى احلـيـاة

ة باالفعال ال باالقوال !! الكر
ونــكــون مــشــاركــ فــاعــلــ في
مرحـلة التـغير  والـتي تُمثل اهم
مرحلـة حيوية في تـاريخ شعبنا
وبلدنا  بل وأجل خـدمة نقدمها
ونُـعـبـر بهـا عن صـالح انـتمـائـنا

الوطني .
االنــــتــــخـــــابــــات عــــلى االبــــواب
!!وصـــــــــــــراعــــــــــــات االحــــــــــــزاب
والشـخصـيات وطـريقـة الترويج
ــــــال االنــــــتــــــخــــــابـي وحــــــجم ا
صـروف على الـتسـويق يعطي ا
اشـــارات خــاطـــئــة وخــيـــبــة آمل

كان جريء الزالـتها وتـنظـيف ا
وحتـــــويــــلـــــة الـى مــــكـــــان الئق
لـلــعـيـش  وهـذا مــايـجب فــعـله
والتـهيأ لهُ فـي هذه االنتـخابات

عـنـدمـا يـتـراكم الـفـشل ويـتـحول
الى اكـــوام من الــقــمـــامــة تُــدمــر
الـبــيـئــة  وتـؤثــر عـلى الــصـحـة
العامة  كان البد من اتخاذ قرار

والنهوض باخلـدمات  ومنحهم
الفرصة بأن يـكونوا معاول بناء
في مـــســــيـــرة الــــبـــلــــد من خالل
مشاركـتهم في مؤسـسات الدولة
 وتقف علـى ابواب التـغير آمال
ن ال ــــعـــوزين  احملـــرومـــ وا
مـعيل لـهم وهم في وطن يـتمـناه
ـــا مـــنـــحهُ الـــله من كـل الـــعـــالم 
خــيـرات لـكن فـشـل سـاسـتـنـا في
ـوارد جــعـلـت ابـنـاء ادارة تــلك ا
شـــعـــبـــنـــا يـــتـــضـــورون جـــوعــاً
ويُـــحـــرمـــون من ســـبل الـــعـــيش
الكر  على اعتاب التغير تقف
الدعـوات والنـذور  والطـموحات
لـــعــبـــور حــالـــة الــتـــردي وســوء

الــوطـنـي واالنـتــمــاء الــســلـيم 
ومـابــ مـقـاطــعـة االنـتــخـابـات
والــســمــاح لـــتــفــشـي الــشــعــور

بخيبة آمل جديدة !!
التــخــتــلـف عن ســابــقــاتــهــا من
ـشـروع الـتردي خالل الـسـمـاح 
من ان يــــقـــودنـــا اربع ســــــنـــ

قادمة !!
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ـــشـــاركــة من ومـــابـــ خــيـــار ا
عـدمـهــا تـقف آمـال وطــمـوحـات
ُـــعــلـــقـــة عــلى االف الــشـــبــاب ا
ابـواب الـسـاسـة مـنذُ زمـن ليس
بــالـــقـــلــيل لـــيـــكــون لـــهم الــدور
الــــفـــاعل فـي اعـــمــــار الـــبــــلـــد 

ـشهد إال مًُسـبقـة ان "التغيـر " با
وان اصــحــاب مـــشــروع الــفــشل
ومـن قــــــــادنـــــــــا الـى الــــــــدمــــــــار
ـال مـسـتــمـرين ومـسـتــأثـرين بـا
والـــــســـــلــــــطـــــة  وفي ظـل تـــــلك
واطن صاحب التداعيات يقف ا
الـقـرار االسـمى في االنـتـخـابـات

حائراً !!
مــابـ مــشــاركــة فـاعــلــة  تُـدخل
الــســرور الى الــقـلــوب من خالل
حُـسن اختـيـار االشخـاص ومنع
مــتـسـولي الـسـيـاسـة واصـحـاب
مـشــروع الـفـشل من الـعـودة الى
ـشهد الـسياسي  وهذا تصدر ا
مــايـنــتـظـره كـل اصـحـاب احلس
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بغداد

احلــوار والـتــفــاهم والــتــصـديق
عـلـيـها فـي مجـلس االمن ووضع
شرط جزائي على الدولة التي ال

تلتزم باالتفاقية .
ـــســألـــة الــثـــانــيـــة حــول وامــا ا
ــاء من اثـيــوبــيـا الى تــصـديــر ا
اســـــــرائــــــيـل ومـن مــــــصـــــــر الى
اسرائـيل هذا اخلالف فـيه حوار

ومناقشة وبحث اخر .
???????W???????E : عــــــلى الــــــدول ذات ö?

الـــعالقـــة مـــعــرفـــة الـــتـــفــاصـــيل
والــشــــــــروط والـــفــقــرات حــول
خالف ســــــد الــــــنــــــهــــــــــــــضــــــة
ونـهــرالــنــيل بــطــريـقــة ســلــمــيـة
وسـيـاسـيـة واقتـصـاديـة وتـوجد
دراس وخـــــرائــط كــــــامـــــلـــــة عن

وضوع . ا

البالد ¨ قامـت االمرات الـعربـية
ـتـحدة بـوسـاطة بـ اثـيوبـيا ا
صري فـاوض ا ومصـر وكان ا
مـحمـد دحالن وقـامت اسـرائيل
بـحمـاية الـسـد ووضع منـصات
ومقاومـات ارضية وهذا خالف

االتفاقية .
وان الــــتــــصـــعــــيــــد والـــتــــوتـــر
واخلالف مــسـتـمـر حـول الـدول
الــثالث وعـــلى الـــدول االلــتــزام
بـــالـــقـــانـــون الـــدولـي واحلــوار
والـــوســــاطـــة ¨ ويـــوجــــد لـــدي
مـــقـــتـــرح من عـــدة  فــقـــرات من
ـــيـــاه وعــــلى مـــصـــر حـــصــــة ا
االلـتــزام بـهـا وتــنـفــذيـهـا ¨ وان
تــطــلب مــصــر تــعــهــد وشــروط
لــضــمــان هــذه الــفــقــرات حــول

الـسـبـيل الـوحـيـد الـذي سـيُـغـيـر
احلـــــال  وإال فــــــأن ســـــيـــــاســـــة
الـتـدويـر تطـرق االبـواب لـلـعودة
ــآسـاة اربع ســنــ قــادمـة الى ا
تُمثل سن عـسل لساسة الفشل
ان جنـحـوا في تدويـر انـفـسهم 
وسـنــ بــؤوس ودمــار  لــشـعب
يـنـتظـر بشـغف ان يـتـغيـر احلال

لألفضل !!
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ومــابـــ هـــــــــــذا وذاك الـــقــرار
ـــــــــواطن الـعـزيز قـرارك إيـهـا ا
 فأنتفض لنفسك ولبلدك وليَّكنْ
صــــوتـك مــــعـــــادلــــة الــــتـــــغــــيــــر

القـــــــادمة .

اخلـــدمـــات الى حـــالـــة الـــعــودة
لـلــحـيــاة الـتي تــصـلح لــلـعـيش
الــكـر  عــلى اعــتــاب الـتــغــيـر
يــقف الـوطن صـامـتـاً شـامــــخـاً
يـنـتـظـر من ابـنـائه ان يـشـاركوا
ـــا بـــأعـــاده وطـــنـــهم لـــلـــواجه 
يـسـتحق الـعـراق وعبـر تـأريخه
ــليء بــاالجنـــازات من مــكــانه ا
رفــيـعه وان يــكـون فــاعالً ضـمن

محيطه االقليمي والدولي  
وكـل تـــلك الـــرغـــبـــات والـــنــذور
والـطمـوحات تـتوقف عـلى قرار
واطن الذي يـتخذه مـن قضية ا
ــــــشـــــاركـــــة الــــــفـــــاعــــــلـــــة في ا
االنـتـخـابـات من عـدمـهـا  النـها

: قبله ان "االمامة تنعقد بوجه
احــدهـمــا بـاخــتـيــار اهل الـعــقـد
واحلـل والـثــاني: بــعـهــد االمـام

من قبل".
وبـــالــتـــالي فـــانــنـــا ال نـــعــتـــبــر
اسـتـيـالء طـالـبان عـلـى الـسـلـطة
واالرض والــــــــــــــــشــــــــــــــــعــب فـي
ـعـايـيـر افـغـانـسـتـان شـرعـيـا بـا
ــــــــــا هـــو ـــقـــراطـــيـــة ا الـــد
اسـتـيالء عـلى الــسـلـطـة بـالـقـوة
ــعــزل عن ارادة الــشـعـب الـتي
يــجب ان يــتـم الـتــعــبــيــر عــنــهـا
بـاسـتــفـتـاء حـر ونــزيه وشـفـاف
قبل االستيالء ولـيس بعده. هذا
رغم ان فــقـــهــاء طــالــبــان ســوف
يــعـتـبــرون مـا جـرى يـوم 15 اب
شــرعـيــا من وجـهــة نــظـر الــفـقه
االسالمـي الـــــســـــيـــــاسي الـــــذي

يؤمنون به. 
مـــا حـــصل فـي افـــغـــانـــســـتـــان
وبغض النظر عـن طبيعة احلكم
ــثل نـــكــســة الــســابـق فــيــهـــا 
ـقـراطـيـة خـطـيــرة لـقـضـيـة الــد
ــوذج الـــدولــة احلــديـــثــة في و

العالم االسالمي.

الـسـعي الـى تـعـزيــز الـشـراكـات
االقــتـصـاديـة والـتـعـاون الـدولي
وفـق مــقـــومــات "دبـــلــومـــاســيــة

إقتصادية" ناجحة.
حتـــــــــــــلــــــــــــيــل الــــــــــــعـــــــــــــوامـل
اجلـيـوسـتراتـيـجـيـة الـتي تـهـتم
ــــكــــان عـــــلى حتــــديــــد بـــــأثــــر ا
ـــواقف ـــعـــوقـــات وتـــقـــديـــر ا ا
ــتــعـــلــقــة بــســـيــاســات الــدول ا

األقتصادية اخلارجية. 
تــطــويــر اجلـهــد االســتــخــبـاري
وجــــمع وحتــــلــــيل ومــــشــــاركـــة
ــعــلــومــات اإلقــتــصــاديــة بــ ا

تخصصة.  األجهزة الوطنية ا
تطـوير القـطاع اخلاص وتـوفير
الئمـة لتـنفـيذ الـبنى الـتحـتيـة ا
ســيــاســـات وإســتــراتـــيــجــيــات
إقــتــصــاديــة تــســهم فـي إنــشـاء
وتــــنـــســـيـق وتـــعـــزيــــز جـــهـــود
الـتـصـرف والتـنـظـيم اجلـغرافي

اإلقتصادي الوطني.

{ بـــاحـث في شــــؤون الـــســــيــــاســـة
اخلارجية واالمن الدولي



افـاض واسـهب نـائب رئـيس الـهـيـئـة االداريـة لـنـادي عـمـال نـيـنـوى بـابراز
وصل  وما شكـله اهمال مسـؤولي احلكومة الواقع الريـاضي في مدينـة ا
ـفـصل ـهـام دعم هـذا ا احملـلـيـة ونـظـرتــهم الـضـبـابـيـة جتـاه االضــطالع 
ـديــنـة .. الـريـاضي سـعــد حتـسـ  تـابع هـذا احلـيـوي ضـمـن قـطـاعـات ا
الـواقع عـبـر مـدونـة في مـوقـعه الـتواصـلي الـفـيس بـوك  اكـتـست بـالـهـموم
تـواصل عن االرتقاء وهو يفـصح عن اخفـاقات انديـة احملافظـة وعجـزها ا
نافـسات  البطـوالت احملليـة  من خالل االخفاق تلـو االخر  كونـها التملك

ومة  االستمرار  بسبب غياب الدعم . مقومات د
لفت ان مـا  التفت اليه حتـس لم يتغـير  برغم مـرور سنوات وسنوات وا
وصلي فـاالندية تراوح فـي مكانها  ورغـم موقعها على الواقع الـرياضي ا
كثـاني اكـبر مـحـافظـات الـعراق  لـكـنهـا  تعـيش  واقـعا مـازومـا من جانب
الرياضة فـبعد خروجهـا من  محنة سيـطرة تنظيم داعش وتـفائل الكثيرين
بـان اوضاعهـا ستتـتغيـر وستـمتد لـها ايدي االهـتمام لـتنـتشلـها من توالي
احملن والــنـكـبـات الـتي عــاشـتـهـا اال ان  تـوالي االعــوام الـتي مـضت عـلى
العب الـتـرابـيـة  والـقـاعـات اخملـربـة الـتـحـريـر لم يـحـرك سـاكـنـا وبـقــيت ا
دينة ويزور تلك واالندية الـتي تفتقر الدعم  صورا  تتوالى لكل من يزور ا
تد ـبتالة الـتي حتولت الى انقـاض دون اي اهتمـام ملحـوظ  احلواضر ا

وصل . لرياضة ا
منشـور نائب رئيس نـادي عمال نـينوى تـناول  اخفـاق كال من فريق نادي
ـوصل  فـي الـتــاهل  لــدوري الــدرجـة االولى بــعــد عــجـزه  عن اجــتــيـاز ا
نـطـقـة الـغـربيـة  ثم  الـتـفت لـواقع فـريق كـرة الـسـلة فـي ناديه تـصـفـيـات ا
ـمتاز (عمال نـينوى ) لـيؤشر ايـضا  اخفـاقه  في التاهل لـدوري الدرجة ا
كـما ابـرز حال فـريق نادي  الفـتوة  الـذي كان من مـصاف الفـرق الكـبيرة
قدمة في نافسة  ومجاراة فرق ا في دوري اليد العراقي  لكنه عجز عن ا
هـذا الـدوري كـما ابـرز وقع االخـطـاء االداريـة الـتي نـالت من  ارتـقـاء فرق
احملافـظة لـتمـثيـلهـا باسـتثـنـاء فريق نـادي قرقـوش بكـرة الطـائرة الـنسـوية
تـتـالي  لـلـوضع اخلـاص لـلـفـريق وقـلة حـيث عـزا سـبب تـفـوقه الـسـنـوي ا

االندية التي تتنافس في خضم  بطوالت النساء السيما كرة الطائرة .
لكن  نائب رئـيس نادي عمال نينوى يتسلح  بالواقعية حيث  يعزو اسباب
نافسات  حيث وصل وعيشها وطاة مرارة االبتعاد عن ا انهيـار رياضة ا
يرمي الكـرة في ملعب احلكومـة احمللية  بسبب غـياب الدعم الكافي  الذي
وصل حيث يكشف بـوضوح بان  حكومة نينوى ـومة لرياضة ا نح الد
ـوصل  كـونـها احملـلـيـة قـامت بـسـحب يـدهـا  من عـمـلـيـات دعم ريـاضـة  ا
انشـغـلت بواقع نـقص الـبنى الـتحـتـية واخلـدمـات  التي يـعاني مـنـها ابـناء

احملافظة الذين عانوا االمرين خالل السنوات السابقة.
ويـزيـد في مــنـشـوره لــيـتـطــرق الى ان هـنـالك امــوال تـمت االشــارة الـيـهـا
بكونهـا مخصصة لرياضة احملافظة وبالتحديد النديتها بغية تقد  الدعم
ـناسب لـها في اسـتحـقاقـاتهـا لكـنهـا  تختـفي دون االشارة عـن وجودها ا
واســهــامــهــا الــكــبــيــر  فــضـال عن  ان هــنــالك مــرافق ريــاضــيــة يــجــري
استثمـارها بعـيدا عن الواقع الريـاضي  متوقـفا  عند بـناية منـتدى شباب
وصل  في منـطقة الدواسـة والتي اسهـمت بتخريـج الكثيـر من الكفاءات ا
الـرياضيـة  حيث تـسعى جـهات استـثماريـة لتـحويل تلـك البنـاية  الى مول

وشقق ومكاتب  وقاعة اعراس .
كثيـر من الغصة وااللم  ابرزهما صوت هذا الرياضي  اخمللص وهو ينوء
حتت وطــاة  غــيـاب االهــتـمــام احلـكــومي احملـلـي  لـريــاضـة مــديـنــة عـانت
االمرين وبقـيت تتـلمس طريـقها نـحو اخلـروج من عنق االزمات واسـتعادة
ـوصــلـيــة  الـتـي كـانت يــومــا من االيـام رافــدا مـهــمـا امـجــاد الــريـاضــة ا
دينـة لبلوغ مـنيته بارتداء للمنـتخبات الـوطنية بـتمثيل اكـثر من اسم  من ا
عاناة  موزعة نتخب  السيما وان مـسؤولية تشخيص مـثل تلك  ا فانيلـة ا
بـ االعـالم الـريـاضي  والـريـاضـيـ الـذين
ملـوا طرق االبواب  السـتجداء الدعم دون
وجـود مــؤشـرات او بـوادر لـنـفض غـبـار
ـلــفـات الــتي تـنــتـظـر االهــمـال عن تــلك ا
شــخـصــا مــسـؤوال يــعــيـد بــســمـة االمل

وصل .  لرياضيي ا
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ـــرمى. ومـن هـــجـــمــــة مـــرتـــدة عـن ا
سـريـعـة لــتـوتـنـهـام في الـدقـيـقـة 40
ــلـعب انــطـلق مــورا من قــبل وسط ا
وأرسل بــيــنــيــة لــســون الــذي سـدد
بــدوره كـرة من عــلى حـدود مــنـطــقـة
اجلــــزاء مـــرت بــــقـــلـــيـل إلى جـــوار

القائم.
وعــاد سـون لــلـظــهـور من جــديـد في
الــدقــيــقـة 42 بــتــســديـدة مـن خـارج
مــــنـــطــــقــــة اجلــــزاء ذهــــبت أعــــلى

العارضة.
rzU  —«u

ورد فرنانـدينيـو بتسـديدة من خارج
منـطقـة اجلزاء في الـدقيـقة 44 مرت
إلى جـوار الــقـائم لـيـنــتـهي الـشـوط

األول بالتعادل السلبي.
بدأ توتنهام الشوط الثاني بتسديدة
من مـورا مـن خـارج مـنــطـقـة اجلـزاء

واستمرت انتفاضة ريال سوسيداد
بتـسجـيل أويـارزابال الـهدف الـثاني
في الــــدقـــيــــقـــة 85 من ركــــلـــة حـــرة
مبـاشرة سددهـا أقصى يـسار نـيتو

حارس برشلونة.
وأخــمـد الـبــديل ســيـرجي روبــيـرتـو
انــتــفــاضــة سـوســيــداد بــتــســجـيل
الــهــدف الـــرابع في الــدقــيــقــة 91 إذ
تـلــقى كـرة عــرضـيـة من بــرايـثـوايت

وسدد في الشباك بسهولة.
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تغلب توتنهام هوتسبير على ضيفه
مــانــشـســتــر سـيــتي حــامل الــلـقب
بهدف دون رد ضمن لقاءات اجلولة
متاز. األولى من الدوري اإلنكليزي ا
سجل هدف توتنهـام الوحيد هيوجن
مـــ ســــون في الـــدقـــيـــقـــة (55© من
ــبــاراة الــتي شــهــدت غــيــاب جنم ا
الــسـبــيــرز األول هـاري كــ في ظل

شائعات قرب انتقاله إلى السيتي.
شـكل الـســيـتـيـزنـز اخلـطـورة األولى
ــبــاراة في الــدقــيـقــة الــرابــعـة في ا
بـعدمـا نـفذ جـونـدوجـان مخـالـفة من
عـلـى حـدود مـنــطـقــة اجلـزاء ذهـبت

أعلى العارضة.
وبـعـدهـا مـبـاشـرة تأخـر لـوريس في
اخلــروج جتـاه عــرضـيــة لــيـســتـغل
فــرنـانـديــنـيــو األمـر ويـســدد رأسـيـة

مرت بقليل إلى جوار القائم.
وتواصـلت البـداية الـقويـة للـسيتي
بعدما تابـع كانسيلـو كرة مبعدة من
دايــر مــســـددًا كــرة قــويــة من داخل
مـنـطـقــة اجلـزاء مـرت أيـضًـا بـقـلـيل

إلى جوار القائم.
وظــهـر تــوتــنـهــام هـجــومـيًــا لـلــمـرة
األولى في الـدقـيـقـة 24 بـعـدمـا تـابع
مـورا كرة مـبـعدة مـن دفاع الـسـيتي
مــسـددًا كــرة عــلى الـطــائــر أبـعــدهـا
جـونــدوجـان أثـنــاء خـروج احلـارس

إيدرسون من مرماه.
وأهــدر الــســيـــتي فــرصــة مـــحــقــقــة
الفـتـتـاح الـتـسـجـيل في الـدقـيـقة 35
بعدما أرسل سترلينج عرضية جتاه
مــحــرز اخلــالي تـمــامًــا من الــرقــابـة
داخل مـــنـــطـــقـــة اجلـــزاء لـــيـــســـدد
اجلزائـري كرة ذهـبت بـغرابـة بعـيدًا

ن 49 حيث سدد بجانب القائم األ
وأضـــاع فــرصـــة تــســـجــيـل الــهــدف

الثالث للبرسا.
وسجل برايثوايت الهدف الثالث في
الدقيقة 59 حيث انطلق جوردي ألبا
ــيــرو وســـدد كــرة تــصــدى لـــهــا ر
لترتد أمـام برايثوايت الـذي أسكنها

في الشباك.
أخطر محاولـة من جانب سوسيداد
كــانت في الــدقــيــقــة 65 بــتــســديــدة
أرضــيـة زاحــفـة مـن مـيــريـنــو أسـفل
يسـار نيتـو الذي تصـدى للـكرة قبل

أن يُشتتها الدفاع.
وكــــاد بــــيـــدري أن يــــوسع الــــفـــارق
لـــبـــرشــلـــونــة حـــيث انــطـــلق داخل
نطقة وسدد كـرة قوية تصدى لها ا
حارس ريال سـوسيداد وحـولها إلى

Æ73 الركنية في الدقيقة
توقع جنح جـول لوبيتي وعكس ا
في تـــســجـــيل الــهـــدف األول لــريــال
سـوسـيـداد في الـدقـيـقة 82 إذ تلـقى
تــمــريــرة في عــمق مــنــطــقــة اجلـزاء

وسدد أقصى يسار نيتو.

ومن ركلة حرة غـير مباشـرة أرسلها
فـيس ديبـاي وصلت إلى جـيرارد
بيـكـيه الذي سـدد بـالرأس في شـباك
يـرو حارس ريـال سوسـيداد في ر

الدقيقة 19.
ـــفــيس ديــبـــاي أن يُــضــيف وكــاد 
الهدف الثاني لبرشـلونة في الدقيقة
24 حـــيث تــلـــقى كــرة عـــرضــيــة من
يرو برايثوايت وسـدد لوال تألق ر

حارس سوسيداد.
وضـاعـف بـرايـثــوايت الـنـتــيـجـة في
الدقـيقة 47 إذ تلـقى عرضـية من دي
يــوجن وســدد رأسـيــة أقــصى يــسـار
يرو لينتـهي الشوط األول بتقدم ر

Æ©2-0) برشلونة
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ومع بــدايــة الــشــوط الــثـانـي تـلــقى
جـريـزمـان كـرة عـرضـية مـن فـرينـكي
دي يـوجن لـيـسـدد ويـضـيف الـهـدف
الــثــالـث لــكن احلــكم ألــغــاه بــداعي

Æ46 التسلل في الدقيقة
وأضاع جوردي ألبا العب برشلونة
انفـرادًا بـطريـقة غـريـبة في الـدقيـقة
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تـغـلب فـريـق بـرشـلـونـة عـلى نـظـيـره
على ريـال سـوسـيـداد بـنـتـيـجة 4-2 
مـــلـــعب الـــكــامب نـــو في مـــســـتــهل

مشوار البلوجرانا في الليغا.
وسـجل ربـاعــيـة بـرشـلـونـة جـيـرارد
ومــارتن بـــيـــكـــيه في الـــدقـــيـــقــة 19 
" 2+45 و59 بــــرايـــثـــوايـت "هـــدفـــ

Æ90+1 وسيرجي روبيرتو
بيـنمـا سجل ثنـائيـة ريال سـوسيداد
في شبـاك برشـلونـة جولـ لوبـيتي
ســيــيـنــفـويــجــوس في الــدقـيــقـة 82

Æ85 وميكيل أويارزابال في الدقيقة
وبـهـذا االنـتـصـار يـحـصـد بـرشـلـونة
أول 3 نـقـاط ويـحـل ثـانـيًـا في جـدول
الـتـرتـيب خــلف ريـال مـدريـد بـيـنـمـا
يتجمـد رصيد سوسـيداد بدون نقاط

Æ19ركز الـ في ا
بدأ برشلونة الـضغط مُبكرًا وحاول
جـريـزمـان الـتـهـديـد في الـدقـيـقـة 10
حيث تلقى عرضـية من جوردي ألبا
وسـدد ركــلـة مــزدوجـة مــرت بـجـانب

ن. القائم األ
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كـشوفة مـعسـكراً تدريـبيـاً في محافـظة كـركوك يسـتمر يـدخلُ منـتخب الشـابات لـلساحـات ا
قبلة. سبعة أيام حتضيراً لالستحقاقات ا

ــعـســكــر الـتــدريـبي بــتـاريخ 2021/8/18 حــتى 2021/8/25 ـؤمـل أن يـنــطـلق ا ومن ا
تتخـلله أربع مـباريات مع أنـدية كركـوك والسلـيمـانية وسـد دوكان وأربيل ويـأتي ذلك لزيادة
ـنتخب وتـصحيح األخـطاء وتطـبيق الواجبـات بكفـاءة عالية االنسجـام والتفـاهم ب أعضاء ا

قبلة. استعدادًا للمواجهات الدولية ا
ـدرب عادل عـبد القـادر يسـاعده علي يشـارُ إلى أن منتـخب الشـابات يـشرف على تـدريبه ا

حس عودة وقاسم جليل.
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حتتضن مـحافظـة السليـمانية
ـرحـلـة الـثـانـيـة  مـنـافـسـات ا
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام ألنـدية
الـعـراق لـلـدراجــات الـهـوائـيـة
ــتـقــدمـ والــشـبـاب لـفــئـات ا
.وذكر بيان لالحتاد والناشئ
العـراقي للدراجـات الهـوائية 
إن مـحــافــظــة الــســلــيــمــانــيـة
ستحتضن طولة اندية العراق
عــلى مــدى اربـعــة ايــام حـيث
سـتـنـطـلق فــعـالـيـاتـهـا الـيـوم

وتـسـتـمر لـغـاية الـتـاسع عـشر
ـشـاركـة مـن الـشـهـر احلــالي 
واسـعة من االنـدية الـعراقـية 
ـوعـد مــبـيـنـاً أن حتـديـد هـذا ا
جاء بتوافق مع جميع اعضاء
ـرحلة االحتاد وستـكون هذه ا

للرجال والنساء.
واضـــــــاف أن الـــــــيـــــــوم األول
ـؤتمـر الـفني سـيـشهـد اقامـة ا
لــلـبــطــولـة في تــمــام الـســاعـة
اخلـــامـــســة عـــصـــراً في مـــقــر
ـبـية في ـثـلـيـة الـلـجـنـة االو

ـاديـة والـتي كـانت على الـقـيـمة ا
بــيـــاض بــغــيـــة تــمــثـــيل الــنــادي

قبل. للموسم ا
وأضـــــاف الـــــكـــــنـــــدي أن االدارة
وقــعت عـقــدين مع مـهــاجم الـقـوة
اجلــــــويــــــة امـــــجــــــد راضـي ومع
الالعب امـجـد رحـيم مـشـيراً إلى
أن االدارة جـــــــددت أيـــــــضـــــــاً مع
احملترف الكاميـروني تاال لتمثيل

وسم اخر . كرة النجف 
وأشـار إلى أن تــشــكـيــلـة الــفـريق
تسيـر وفق ما هو مرسـوم مبيناً
أن هـنـاك استـقـطابـات مع العـب
محترفـ ومحليـ على مستوى
جـــيـــد تــــــلـــبـي طـــمــوح مـــحـــبي

النادي وجماهيره.
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أنهى منـتخبـنا الوطني لـكرة القدم
مـعـسـكـره الـتـدريبـي الذي أقـيم في
مدينـة ملقـا اإلسبانيـة في التجمع
األول لـــلـــمــــنـــتـــخـب حتت قـــيـــادة
الـــهــولـــنــدي ديك أدفـــوكــات وذلك
ــــنـــتــــخب ضــــمن حتــــضـــيــــرات ا
ــؤهــلـة لــلــتـصــفــيـات اآلســيــويـة ا

ونديال قطر 2022. 
ـدرب الـهـولـنـدي ادفـوكات وكـثفَ ا
من اجلرعات التدريبية في التجمع
األول للمنتـخب في إسبانيا والذي
اسـتــمـر ثــمـانــيـة أيــام مع خـوض
مـبـاراتـ جتـريــبـيـتـ مع نـاديـ
ــدرب إســـبــانــيـــ كي يــشـــاهــد ا
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أعـــلن نــادي الـــقــوة اجلـــويــة عن
تـسـمـيـة الـبـرازيـلي فـيـيـرا مـدرباً

للفريق.
وقال النادي في بيان إنه تسمية
الـبـرازيـلي جـورفان فـيـيـرا مـدربا
لـــــــفـــــــريق الـــــــقـــــــوة اجلـــــــويـــــــة
ـــدربـــان جـــبــار يـــســــــــــــاعـــده ا
هـــاشـــــــم وصــادق ســـعــدون مع
رمى اإلبقـاء على مـدرب حراس ا

هاشم خميس.
وأضــاف أنه ســيــتم االســتــعــانــة
ـــدرب لـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة من
اجلــنــســيــة الــبــرازيــلــيــة فــيــمــا
سيـكون الكابـ علي زغـير مديرا
لـلـفـريق فـيــمـا  تـسـمـيـة هـيـثم

كاظم وماجـد الساعدي كـمشرف
للفريق.

ــنــتـخب وسـبق أن درب فــيــيـرا ا
الــعـراقي ونــال مــعه كــأس آســيـا

Æ2007 عام
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ومـن جـهـة اخـرى جـددت الـهـيـئـة
االداريـة لنـادي النـجف الـرياضي
تعاقداتها مع العب جدد لتمثيل
فـريــقـهـا الــكـروي لــلـمـوسم -202
.2022وقــــال رئـــــيس الـــــهــــيــــئــــة
اإلداريــة لــنـادي الــنــجف رضـوان
الكـندي في تـصريح صـحفي  إن
الالعب البارز مـحمد عـبد الزهرة
جدد عـقده لغـزالن البـادية مبـيناً
أنه وقع عـــــقــــده بــــدون حتــــديــــد
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حسـاب محرز ومـينـدي.وحاول سون
بـاراة بتـسـديدة قـويـة مقـوسة قتـل ا
من عــلى حــدود مــنــطــقـة اجلــزاء في
الـدقــيـقـة 79 مـرت إلى جــوار الـقـائم
بقـليل.وأرسل دي بـروين عرضـية من
ركــلــة ركــنـيــة في الــدقــيــقـة 81 عـلى
حــدود مـــنــطـــقـــة اجلــزاء تـــابــعـــهــا
كـانـسـيلـو بـرأسـيـة ذهـبت بـعـيدًا عن
ــرمى. وأجـرى تــوتــنـهــام الـتــبـديل ا
الـــثــــاني في الـــدقـــيـــقـــة 83 بـــنــزول
دوهـــــــــيـــــــــرتـي عــــــــلـى حـــــــــســــــــاب
تاجناجنا.وسدد دي بروين كرة قوية
من خارج مـنطـقة اجلـزاء في الدقـيقة
84 أبــــعــــدهـــــا لــــوريس إلـى ركــــلــــة
ركنية.ودفع نونو بورقته األخيرة في
الــدقــيــقـة 90 بــنــزول رومــيـرو عــلى
حــسـاب هــويـبــرج لـيــنـتــهي الـلــقـاء
بعدها بفوز توتنهام بهدف دون رد.

ليسدد كرة أرضيـة من خارج منطقة
اجلـــزاء ذهـــبـت ضــعـــيـــفـــة فـي يــد
إيــدرســون.وفي الــدقــيــقـة 70 أرسل
كـانـسـيـلـو عـرضـيـة أرضـيـة وصـلت
إلى توريس داخل منطقة الـ6 ياردة
الذي لم يتحـكم في الكرة وسدد إلى
جــوار الـــقــائم.وأجـــرى جــوارديــوال
الـــتـــبــــديل األول بـــعــــدهـــا بـــنـــزول

جيسوس على حساب سترلينج.
وكاد الـسيتي أن يـعدل الـنتـيجة في
الـدقـيـقـة 75 بـعـدمـا مـرر جـيـسـوس
الـكـرة إلـى جـريـلـيش داخـل مـنـطـقـة
اجلــزاء لـيــسـدد األخــيـر كــرة قـويـة
تـــصــدى لــهـــا لــوريس.ودفـع نــونــو
سـانـتـو بـورقـته األولى في الـدقـيـقـة
77 بنـزول لـو سيـلـسو عـلى حـساب
بيـرجـوين ودفع بـعدهـا جـوارديوال
بكل من دي بروين وزينشـينكو على

في الـــدقـــيـــقـــة 48 مــرت إلـى جــوار
الـقائـم.وافتـتح تـوتـنـهام الـتـسـجيل
في الـدقــيـقـة 55 من هـجــمـة مــرتـدة
سريعة انـطلق من خاللهـا بيرجوين
ـررًا الـكـرة ـلـعب  من قـبل وسط ا
إلى ســون الــذي ســدد كــرة أرضــيــة
قويـة من عـلى حدود مـنـطقـة اجلزاء
سكـنت الـشبـاك.حـاول السـيـتي الرد
بـتـسـديـدة سـريـعًــا في الـدقـيـقـة 57 
أرضـــيــة من كــانــســـيــلــو من خــارج
مـــنــطـــقــة اجلــزاء مـــرت إلى جــوار
القائم.واصل توتنـهام االعتماد على
ـباراة في رتـدات وكـاد أن يقـتل ا ا
الدقـيـقة 60 بانـطالقـة من مـورا مرر
من خاللــهــا الــكــرة إلى بــيــرجـوين
الذي انـفرد بـإيدرسـون مسـددًا كرة

مرت إلى جوار القائم بقليل.
وعــاد بــيـرجــوين بــعــدهـا مــبــاشـرة

uH‚∫ برشلونة تتفوق في اول مواجهة لها في الليغا

الالعبـ عن قـرب. وستـغادرُ بـعثة
منتـخبنـا الوطني يـوم غدٍ االثن

إلى مـديـنـة قـيــصـري الـتـركـيـة في
تـمــام الـســاعـة الـعــاشـرة صــبـاحـاً
بــتــوقــيت إســبــانــيــا عــبــر طــائـرة
خــاصـــة لــلـــدخــول في مـــعــســـكــر
تدريبي ثـانٍ يستـمر حتى اخلامس
والـعشـرين من الـشهـر احلـالي قبل
الـــعــودة إلـى الــعـــاصــمـــة بــغــداد.
وســـيـــلـــتـــحُق عـــدد من الـالعـــبــ
ـنـتـخب خالل احملـتـرفـ بـبـعــثـة ا
مـعـسكـر تركـيـا للـدخـول في أجواء
ـعـسـكر وكـذلك لـرؤيـتهـم من قبل ا
ـــدرب الــــهـــولــــنـــدي ادفــــوكـــات ا
والـوقـوف عـلى اجلـاهزيـة الـبـدنـية

والفـنيـة. وأنتهت مـباراة مـنتخـبنا
الـوطنـي مع نادي ريـال لـينـيـنسي
اإلسـبــاني بـالــتـــــعــادل الـســلـبي
وذلك في مــــبـــاراة ودّيـــة جـــــــــرت
نـتخب الـوطني بـإسبـانيـا. وكـان ا
الــعـــراقـي قـــد تــعـــادل اخلـــمـــيس
اخلميس سلـبياً مع نادي اتـلتيكو
ـبـاراتـ بــالـيـارس. وجـاءت تــلك ا
ـقام في ـنـتـخب ا ضـمن مـعـسـكر ا
مــاربـيال اإلســبــانــيــة. ووصل وفـد
مـنـتـخـبـنـا الـوطـني في الـثـامن من
آب احلـــالي إلـى مـــديـــنـــة مـــالـــقـــة
اإلسـبــانـيــة لـلـدخــول في مـعــسـكـر
تــدريــبي حتـــضــيــراً لــتـــصــفــيــات
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ــديــر الــفــني اجلــديـد أكــد  حــكــيم شــاكـر ا
لـلــفـيـصـلي األردني أن الـتـعـاون والـتـكـاتف
بــــ مــــجـــــلس اإلدارة واجلــــهـــــاز الــــفــــني
والالعـبـ واجلــمـاهـيــر سـيـقــود فـريق كـرة
الـقدم لـلـتغـلب عـلى كافـة الظـروف الـصعـبة

التي مر بها.
وقــال شــاكـر في تــصــريــحـات صــحــفــيـة ان
ــتـلك من الــتـاريخ واإلجنـازات الــفـيــصـلي 
الــكــثــيـر ســواء عــلى الــصــعــيـد احملــلي أو
الـعـربي والـقـاري.وأضاف: نـتـمـنى أن نـكون
بقـارب واحـد اإلدارة واجلمـهور والالعـب

وأن نـــقــــوم بــــتـــحــــديــــد األهـــداف وحتــــمل
ــبـتــغى.وأكـمل ـســؤولـيــة لـلــوصـول إلى ا ا
ر به الفيصلي شاكر: الظرف احلالي الذي 
صــعب جـدا كــثــيــر من الــعـراقــيل تــقف في
طريقنـا افتقد الـفريق للعـديد من النقاط في
بـطـولـة الدوري وحـالـيـا يحـتل مـوقـعـا على

سلم الترتيب ال يليق باسمه وتاريخه.
وأوضح: أشكـر بـكر الـعدوان رئـيس نادي
الــفـــيـــصـــلي الـــذي قــدم الـــكـــثــيـــر وذلل
الـصــعـوبـات إلتــمـام الـتــعـاقــد ومـجـلس
اإلدارة يــعــمل كــخــلـيــة نــحل فـي سـبــيل

فقود للفريق. إعادة البريق ا
وأردف: مباراة البقعـة لم تكن سهلة كما
يـظن اجلمـيع فاخلـسـارة السـابقـة أمام
ســحــاب كـانت مــفـاجــئــة ومع ذلك قـدم
ـطلوب مـنهم حيث وضعت الالعبون ا

أسلوبا جديدا يتوافق مع إمكاناتهم.
ـقـبـلـة أمـام الـوحدات ـواجـهـة ا وعن ا
بــدوري احملـــتــرفـــ قــال شـــاكــر: هي
ـثـابـة الـديـربـي الـكـبـيـر وأنـا مـعـتاد

ـبـاريـات سواء عـلى مـثل هـذا النـوع من ا
من خالل لــقـــاءات الــديــربـي في الــعــراق أو
عُمان أتمـنى أن يقدم الفريـقان وجبة كروية

تليق بتاريخهما.
ولــفت شــاكــر إلى أنه يــتــمــنى أن يــتـشــافى
ـصـابـون بـفـريق الفـيـصـلي حـتى يـكـونوا ا
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قبلة. باريات ا على أ اجلاهزية خالل ا
ووجّه شاكر كلـمة جلماهير الـفيصلي حيث
قـال: جـمهـور الـفيـصـلي عـليه أن يـتـحمل
وسم وهـو جـمـهـور محب نـتـائج هـذا ا
وأطـالــبــهم بـتــحـمـل مـا جــرى لـلــفـريق
بـالــفـتـرة
اضـية ا
 وأن
يــــدركـــوا
أن الفريق
وسم هذا ا
يـختـلف عن
ــــــــــــــواسـم ا
التي مضت.

حكيم شاكر

شارك في سباق الدراجات الهوائية ا

جورفان فييرا

احملـــافـــظـــة و ســـيــجـــري في
الـيوم الـثـاني سبـاق مـتقـدم
ـــســـافـــة 120كم فـــردي عــــام 
وســـبـــاق شــبـــاب فـــردي ضــد
ـسافة  20كم ويكون السـاعة 
الـيــوم الـثــالث سـيــكـون لــفـئـة
الـنسـاء والنـاشـئ فـردي عام
سـافة (50كم) عـلى ان يـكون
الــيـوم االخـيـر خــاص لـسـبـاق
ـسـافة 90 الـشبـاب فـردي عام 
ــتــقـدمــ فـردي كم وســبـاق ا

سافة 25 كم. ضد الساعة 
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نــعـى رئــيس الـــوزراء الــعـــراقي مــصـــطــفى
ـركـزية الـكـاظـمي  األمـ الـعـام لـلـمـكـتـبـة ا
وت بالـبصرة عالية محمد باقر التي غيبها ا
قبـل ايام متـأثرةً بـجائـحة كـورونا. وكتب في
تـغـريـدة له عـلى تـوتـيـر(نـعـزي بـرحـيل أمـيـنة
التـراث العـراقي السـيدة الـبصـرية الـعراقـية
االصـيلة عالية اخلـفاجي التي انقذت االالف
من الـكتب واخملـطوطـات العراقـية من الـنهب
والـضيـاع اثـناء سـنوات احلـرب والـفوضى
ســيـنـهـض الـعـراق صــاحب أول مـكــتـبـة في
الــعـالم بــاحلـافظ عــلى تـراثه وارثــة وأصـالـة
قـــيــمـه احلــضـــاريــة واالنــســـانــيـــة). وكــانت
الراحـلـة مثـاالً طيـبـاً لألمانـة والـوطنـية خالل
هـنـيـة. وحـفظت 30 ألف كـتـاب مـسيـرتـهـا ا
ومخـطـوطة من الـضـياع أثـنـاء توغل الـقوات

البريطانية في البصرة  في العام 2003.
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ـــراســـيـم شـــهـــر مــــحـــرم احلـــرام إحـــيــــاءً 
وسـيقـية مـصاب إستـذكـرت دائرة الـفنـون ا
سـيد شباب اهل اجلنة احلس (ع) واهل
بــيت رســول الـله وشــهــداء مـعــركــة الـطف
بـاالبـتـهــاالت الـديـنـيـة الـتي قــدمـتـهـا الـفـرقـة
ـركـزيـة بـقـيـادة الـفنـان جنـاح عـبـد الـغـفور ا
وشــهــد مــســرح قــاعــة الـربــاط فـي الــدائـرة
وعن هـذه الـفعـالـيـة قال بـفـعـاليـة مـوسـيـقيـة 
مديـر عام الدائرة محمـود عبداجلبار موسى
(رغم ظــروف اجلــائـحــة الــتي مـثــلت حتــديـا
لــلــفــنــانـــ ولــلــمــوســيــقــيــ في احلــضــور
والتـمـرين والتـزامـا بتـعـليـمـات خلـيـة االزمة
احلــكـومـيــة فـقــد ارتـأيــنـا ان يـكــون احلـفل
االسـتذكاري بال حـضور جـماهـيري حـفاظا
عــلى ارواحــهم وبــالــوقت ذاته ان نــســتــمـر
بـتحـقيق اهـداف الدائـرة لـذا سيـتم بث هذا
االحــتــفــاء عــلى مــواقــعــنــا في الــفــيــســبـوك
واليـوتيوب) كـما قدم شـكره وتثـمينه لـلفرقة
ـركـزيــة الـذين مـازالـوا مـسـتـمـرين بـتـقـد ا

ـاديـة . اعـمـالـهم رغم ضـعـف االمـكـانـيـات ا

Íd UM « bOLŠ —U
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مـثل االردنـي طمـأن جـمـهـوره وزمالئه الـفـنـانـ بأنه ا
بـخـيـر ولم يـتـأذى من حـادث احلـريق الـذي تـعـرض له

بيته نتيجة تماس كهربائي.
5 (« b³Ž bLŠ√

الشـاعر العـراقي تلقى تـعازي االوساط الـثقافـية بوفاة
اضية سائل الله تعالى ان يسكنها والدته اجلـمعة ا

فسيح جناته.
ÍUDÝ ÊU½bŽ
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الــــكـــاتـب االردني صــــدرت له عن دار اآلن نــــاشـــرون
وموزعون رواية (جسر عبدون) تقع  في 352 صفحة

توسط. من القطع ا

UN²F — ÈuŽœ ÊUNł«u¹ UNłË“Ë ÃUMO

w Mł ¡«b²Ž≈ WO×{ من األطــفــال والـــبــالغ عــددهم  ٦٠
ستون طفال.والذي اقامته موسسة
أورفن للثقـافة والفنـون وبالتعاون
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أقــــيـم في مــــديــــنــــة أور األثــــريــــة
دعواها. وكان بيتي قد أمضى أربعةسـمـبوزيـوم الـرسم احلر جملـمـوعة

أعوام ونصف العام في السجن بعد
اعترافه بذنـبه في محاولـة اغتصاب
ــرأة الـــتي كــانت في حـــيــنه فــتــاة ا
اضي مراهقة.وقد اعـتقل في العام ا
لــعـدم تــسـجــيـله بــيـانــاته في سـجل
مـرتكـبي اجلـرائم اجلـنـسـيـة. وتزعم
ـرأة في الـدعـوى الـقـضـائـية الـتي ا
تحدة رفعتها في محكـمة الواليات ا
اإلقليمية التابعة لـلمقاطعة الشرقية
مـن نـــــيـــــويـــــورك أن
مينـاج عرضت علـيها
مبلغ 500,000 دوالر
عبر وسـيط في مقابل
الـــــــــــــتـــــــــــــراجـع عـن
اتهامـاتها ضـد بيتي.
وتـــــــزعـم الــــــدعــــــوى
الـقــضـائـيــة أنه بـعـد
وقـت قــــــصـــــــيــــــر من
اعـــتـــقــــال بـــيـــتي في

2020 أعطى الوسيط مغنية الراب
رأة. وتفـيد الدعوى بأن رقم هاتف ا
ــرأة وعــرضت مــيــنـــاج اتــصــلت بــا
عليهـا نقلها وعـائلتهـا بالطائرة إلى
لــوس أجنـلــوس إذا كـان بــإمـكــانـهـا
مـــســـاعـــدتــــهـــا. وتـــقـــول الـــدعـــوى
الـــقــــضـــائــــيـــة إن الــــعــــرض قـــوبل
بـالــرفض. ووفـقـا لــتـقـريــر لـلـبي بي
رأة أيـضاً بأنـها رفضت سي تزعم ا
عرضـاً من مـينـاج بـأن يقـوم وكـيلـها
اإلعالمي بصيـاغة بيـان تتراجع فيه
عـن إدعـــائـــهـــا.وبـــحـــسب الـــدعـــوى
ـيـناج: رأة قـالت  الـقضـائـيـة فـإن ا
(أريد منك أن تعلـمي ونحن نتحدث
امـرأة المـرأة  أن هـذا حدث).وتـزعم
رأة أيضاً أنه وفي غضون أيام من ا
رفــــضــــهــــا الــــعــــروض عــــانت هي
ـات ــكــا وعــائــلــتــهــا من ســيل من ا
ـزعـجـة والـزيـارات غـيـر الـهـاتـفـيـة ا

رغوب فيها. ا

ــهـــام الــتى حتــتـــاج تــركــيــزك أمـــامك الــكــثـــيــر من ا
واهتمامك فحاول أن تفعل ذلك .

qL(«

ـناسب لـلتـركـيز عـلى الروحـانيـات ومنح هـذا الوقت ا
صحتك النفسية بعض االهتمام .

Ê«eO*«

التـقـسـو عـلى نـفـسك كي تـخـتـبـر حـدود طـاقـتك وإال
ستكون النتائج سيئة .
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حــاول أن تـنــخـرط في أنــشـطــة تـمـنــحك االســتـرخـاء
ثال. كالتأمل على سبيل ا

»dIF «

حتـتـاج إلـى تـغـيـيـر طــريـقـة تـعـامـلـك مع حـبـيـبك يـوم
السعد االربعاء.
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لحة اليوم.رقم ستتمكن من حل الكثير من القضايا ا
”uI «

من احملــتــمل أن تــكـون عــرضــة لإلجــهـاد والــشــعـور
بالضغط .يوم السعد الثالثاء.
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 وقـد يكـون جدول مواعـيدك مـزدحمًا جـدًا ما يـجعلك
. تشعر باالرتباك قليالً

Íb'«

نـتقدة والـلوم الـدائم قد إذا اتـبعت طـريقـتك نفـسهـا ا
ينفجر الشريك وتتوتر عالقتكما.

bÝô«

إذا قمت بالـتخطيط اجلـيد ستـنجح في تغـيير الوضع
تأزم.رقم احلظ 4. ا
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عدم سمـاع رأي الطرف االخرقـد يوتر االمور بـينكما
بشكل يصعب إصالحه.
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واقـف صعـبـة فى الـعـمل ولـكنك تـتـخـطـاها تـتـعـرض 
بالرغم من التوتر واالنفعال .

 u(«
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حتـــتــوي هـــذه الـــشـــبـــكــة عـــلى 9
مـربــعــات كــبـيــرة كل مــربع مــنــهـا
مــــــــــقــــــــــسـم الـى 9 خــــــــــانــــــــــات
هــدف هــذه الــلــعـبــة ملء صــغـيــرة
اخلــانــات بــاالرقــام الالزمــة من 1
الى 9 شـــرط عــدم تـــكـــرار الـــرقم
اكثـر من مـرة واحـدة في كل مربع
كبيـر وفي كل خط افـقي وعمودي.

الـفـوتــوغـرافي الـعــراقي ضـيـفــته اجلـمــعـيـة الــعـراقـيـة
للـتـصويـر ضمن نـدوات الـسيـرة للـحـديث عن (منـظور

مختلف للطبيعة).

الكـاتب الـعـراقـــــــــي صـدر له عن مـطـبعـة الـيـاسـم
في الـنــجف كـتـاب بـعـنـوان (الــتـقـدم..الـرقي.. الـتـطـور
وخــواطــر اخـرى) يــقع في 296 صــفـحــة مـن الـقــطع

الكبير.

مـثلة الـسوريـة تستـعد لـلبدء بـتصويـر مشـاهدها في ا
) مع اخملرج األردني محمد سلسل العربي (السج ا
ـة لـطــفي ويــشـارك في بــطـولــته رشـيــد عـســاف و د

قندلفت .

رئـــيـــســة نـــادي المـــا الــثـــقـــافي في احتـــاد أدبــاء ذي
تـلقت تعازي االوساط الثقـافية بوفاة والدها الذي قار
سـائـلـ الرحـمـة لـروحه اضـي  ـوت الـسـبـت ا غـيـبه ا

الطاهرة.

uKŽ œULŽ

ي الـــــلــــواء الـــــبــــحــــري االكـــــاد
ــتــقــاعــد يــشــارك في الــعــراقي ا
مـؤتمر حوار بغداد الدولي الرابع
الـذي يـعـقـده مـعـهـد حـوار الـفـكر
عـنون (االهـمية في الـ21 من الـشهر اجلـاري ببـحثه ا
اجليـوستراتيجية للعراق في اطار مشاريع انابيب نقل

الغاز الطبيعي).

كارينا كابور

{ نـيـودلـهي - وكـاالت - تـواكـب الـنـجـمـة الـهـنـدية
كــاريـنـا كـابـور مـتــابـعـيـهـا بـنـشـاطــتـهـا الـيـومـيـة مع
عــائــلـتــهـا مـن خالل مـنــشــوراتـهــا عــبـر صــفــحـتــهـا

اخلاصة على موقع التواصل اإلجتماعي.
ونــشـرت كــابـور فـي صـفــحـتــهـا صــورة ظـهــرت فـيــهـا
مــســتـلــقـيــة عــلى األرض من الــتـعب بــعــد أدائـهــا بـعض
تابع الـتمارين الرياضية. والقت صورتها إعجاب أالف ا
خـصوصاً بعد أن الحظ مـؤخراً البعض منهم إكـتسابها وزناً
واظـبة أعمـالهـا الرياضـية. وكـانت كابور زائـداً ونصـحههـا 
قـد أطـلـقت كـتـابـاً يـحمـل إسمـهـا تـروي فـيه قـصص حـمـلـها
ونــشــرت عــبـر صــفــحــتــهـا اخلــاصــة عــلى مــوقع الــتـواصل
اإلجـتـمـاعي صـورة وهي حتـمل الـكـتـاب وأرفـقـتـهـا بـتـعلـيق
ثـابة إبن ثالث أعـلنت فـيه موعد إطالقه مـعتـبرة أن الكـتاب 
ـنـشـور عدد لـهـا مـعـبرةً عن حـمـاسـهـا إلطالقه.وتفـاعل مع ا

كبير من متابعيها الذين عبروا عن فرحهم بهذا اخلبر.
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دخلت مسرح النجـاح مبكرا وقبيل بدء
ـســرحي لـ(ذا هــوم) تــالـيف الــعــرض ا
الـــكـــاتب عـــلى عـــبـــد الـــنـــبي الـــزيــدي
واخـــراج غــا حــمــيـــد....وكــانــوا في
عـملـيـة تـشطـيب في الـلـمسـات االخـيرة

لــلـتــهــيــئــة لـلــعــرض.. واجلــمــيع هــنـا
ثلـون وفنيون وعمال البس العمل 
ا فـيهم اخملـرج القـدير غـا حمـيد...
انــبـــهــرت لــفــكـــرة الــديــكـــور وجــمــاله
وفــلــسـفــته.. وكــان انـطــبــاعي احلـاسم
ــسـرح الـيـوم واني بـأنــني سـاتـنـفس ا
ســأرى عــرضــا
متـقدمـا.. وقلت
لـلـمـخـرج (هـنـا
ارى فـــــــــرقـــــــــة
ـســرح الـفـني ا
احلــــــــــــــــــــديـث
(فــــــــــرقــــــــــتـي)
بــــجــــمــــالــــهــــا
والـــــــــقـــــــــهــــــــا
وبــــــــــــــاالخـص
اخملـرج الراحل
قـاسم مــحـمـد..
قــــال نــــعـم انـــا
كـــــذلـك... نــــرى
لـوحــة عــمالقـة
بـــــــــــاالســــــــــود
واالبيض تـعبر
عن حالة حطام
لـــبـــلـــد كـــثـــرت
عــلـيـه الـويالت

واالزمـات واحلـروب والـطـعـنـات من كل
حـــدب وصـــوب الى ان هـــوى فـــاصـــبح
ركــامـا وكـأنه يـقــول لـنـا (كـان هــنـا بـلـد
ـسـرح بيت اسمـه العـراق).. في وسط ا
كبير عبارة عن هيكل بال جدران له باب
واحـــد يــتــحــول الـى اربــعــة اجتــاهــات
كونـاته شعب يعـيش مع مقابره رامزا 
ـــنــــتـــشـــره هـــنـــا وهــــنـــاك. وجـــمـــيع ا
الـشـخـوص لـن تـدخل من الـبـاب مـاعـدا
االم وهـذا يوحي ان هـذا الـبـلد مـخـترق
مـن كل االجتـــاهـــات.. ان هـــذا يــتـــمـــثل
بعائلة صغيرة يبدو انها البقية الباقية
ــا حـدا بــهم ــوت يــحــاصــرهم  لــكن ا
يحـلمـوا بطـاقيـة االخفـاء خلالصهم من
مـوت مــحـقق.. هـنـا تـتــسـاقط كل الـقـيم
التي رسمها االجداد عـبر مئات السن
فـاالبن (مـحـمـد هـاشم) لـديه االسـتـعداد
لـلــتـخـلص من زوجــته وحـتى امه (رغم
طـيــبـة قـلـبه) في ســبـيل االسـتـمـرار في
احلــــيــــاة مـع ان امه تــــذكـــــره بــــوالدته
وتربـيتـه والزوجـة  كذلك تـذكره بـحبـها
له.. والصراع يدور بينهما بعد التخلي
ـــــــوروثه.. وحـــــــتى عـن كل الـــــــقــــــيـم ا
ــا دعـاهم الى سب الـســمـاويـة مــنـهـا 
الـذات االلهـيه وجـعـلهـا هـزؤ لالخرين..
ـــرحــــلـــة ادانه احـــد كـــذلك االم تــــصل 

االولياء وعتـابه بانه لم يفـعل شيئا في
حـــ انــــهـــا عـــمـــلـت الـــكـــثــــيـــر له من
مـسـتـلـزمات الـتـقـرب مـصـحـوبه بـلبس
الــرمــوز وااليـقــونــات... وتـصـل بـاالبن
طالبة اخملـلص.. ويقول اال ترى ماذا
يــحـدث. الم تــعـدنــا بـالــظـهــور حـ ان
يــســود  الـظــلم والــعــذاب.. وهل هــنـاك
ا يقع علـينا... في مناجاة الامل اكثر 
بـها.. حـقـيقـة كـان الطـرح جـريئـا وغـير
ـــســـرح الـــعــراقـي وكــان مــألـــوف في ا
ـفـردات االبـاحـيـة حـاضرة اسـتـعـمـال ا
... انـه سـابـقـة في هـذا الــعـرض اجلـر

في كل مكوناته. 
ــــؤلـف شــــكال في احلــــوار اعــــتــــمــــد ا
يـتنـاسب ب الـقيـمـة اجلمـاليـة واللـغة
العـالية احملـتوى لـكنه في نـفس احلالة
يفـاجئـنا بـلهـجة مـوغله بـالشـعبـية الى
تلقي ويحثة ا يستفز ا حد السوقيه 
ـسـاس عـلى الـتـفـكـيـر واالنـتـبـاه دون ا
بذول بايقاع العـرض.. واضح اجلهد ا
ـتـوافق فـكـريـا وذهـنـيـا ب والـتـبـني ا
ؤلف واخملرج لـذلك تدخل السـيناريو ا
ـمــثــلـ خلــلق هــذا الــعـمل.. كــمــا ان ا
انـسـجـمـوا بـانـسـيـابـيـة عـاليـة في فـهم
ــا دفـعـهم طــبـيـعـة الــعـرض واهـدافه 
للتألق واالبداع... السيما الفنان القدير

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
تـواجه مـغـنــيـة الـراب نـيـكي مـيـنـاج
وزوجـــهـــا كــيـــنــيـث بــيـــتي دعــوى
قضائـية رفـعتهـا امرأة كان بـيتي قد
حاولة اغتصابها في 1994. أُدين 
وأفـادت وسـائل إعالم أمـريـكـيـة بـأن
رأة الـتي تـبلغ مـن العـمر اآلن 43 ا
عـامــاً رفـعت دعـوى قـضــائـيـة تـزعم
فــيـــهــا أن الــزوجــ ضــايــقــاهــا في
محـاولة مـنهـما حلـملـها عـلى سحب
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عجـب بالبرنـامج : من ضيف االحد بعد  يسـألني  من يصف نفسه بـأنه من اشد ا
اخبـار الساعـة التاسـعة  عـلى الشرقـية ?  فارد عـليه : االعالن عرض(5 تـاالف)مرة

!! (لكن انا ماعندي تلفزيون)!
ـكن بفـعل التـكرار عـلى مدى ( 7 سـنوات ) من عـرض مسـرحية  تذكـرت مشـهدا 

شاهد مشفش حاجة على لسان عادل امام :
ات (أما أنا ح احـكي لكم عن حتة فصل   امـبارح جتني فاتـورة التليفون فـيها مكا
ا اتكلم مع حد ـات زيادة مع العلم نـادر  زيادة بـ 18 جـنيه  تخيلوا 18 جنـية مكا
صلحة  علشان اشتكي  اتكـلم مع م يا حسرة  ثم انا معنديش تليفون  رحت ا
قـالولي ادفع االول وبـعدين اشـتكي  رحت ادفع قـالولي الـساعة  12واخلـزنة قـفلت
تعـال ثاني يوم بقى رحت ثاني يوم القيت صف طـويل عريض  فضلت واقف لغاية
ما وصـلت للـشباك قـالولي ال ده مـعاد الـدفع فات والزم تدفع عـشرة جـنيه غـرامة يا
اما نشيل العدة  بيني وبينكم انا خفت على العدة بصراحة رحت دافع وال هممني

حاجة .بس انا معنديش تلفون)!
كثيـرون كتبوا لي  بـتعابير تـدلل على مكنونـاتهم جتاه الصنـدوق الذي بطل سحره :
(اريـد اعـيش بـدون انـتـرنت لـيـوم واحـد ..اريـد اجـرب شـهـر بـدون مـواقع الـتـواصل
هجر نسينا ابو وضوع شبه عادي بدون التلـفزيون ..في بالد ا االجتـماعي..اشبه ا
التـلفزيـون ..اغلق هـاتفك وتـمتع كمـا كان ابي يـتفـرج على قنـاة واحدة .. انـا سج
ـوبايـل والتـلفـزيـون يهـرب مـني ..جربت اعـتـزاله لعـدة ايام شـعـرت بهـدوء وسـكيـنة ا
التــوصف ....عـشت 12 يـومــا مع كـورونــا بـدون تــلـفـزيــون ..دكـتــور صـار لي فـوق
الشـهر ماشايف تلفـزيون شيء طبيعي ..هجـرته لشهر هدوووء دون قلق .. صار لي
5 سنوات ماشايف تلفزيون ..بيتنا اكمل 7 سنوات دون تلفزيون..العزلة عن الناس
تعة .. شنو يعني تلفزيون ..ما اباوع ; ما اشوف الارى الاسمع لكني اتكلم). قمة ا
من فلـندا اسـعد بـلد فـي العـالم يكـتب لي رضوان احلـمـداني :صدمت في هـلسـنكي
ـشـكـلـة حـلـلـتـهـا بـاالعـتـزال اقـفـلت كل شيء ; الـنـاس هـنـا تـنـتـحـر ايـضـا ; مـررت 
الهاتف وال تـلفزيون وال انس وال جـان وال مجموعـة انسان .الاريد الي شيء الـتأثير
عـلي ;  فـالـعـقل يـتـغذى عـلى احلـواس اخلـمس ;البـد من اسـكـات الـصـوت الـداخلي
..تـعـلـمت من فـاد زوالنـد الـروسـي (نـظـرية الـبـنـدوالت ): وهـو إن اي شـيء حتاول
تركه ( الـهاتف او التلفزيون )مثال فان طـاقة حتاول ان تعيدك اليه .انعزلت 6 اشهر
تخـللتـها عـودات قصيـرة لالتصـال باالهل.افـادتني القـراءة  صرت اقـرب الى الكون
والطـبيعة وخـالقهـما; ابتعـدت عن العقل الـذي يحب الدرامـا تشاغلت عن كل شيء ;
كنت اعـيش يومي الـفلـندي فقـط ..شغلت بـنفس بـكتـاب (قوة االن ) ثم كـتاب (الروح
تـحررة )..الروح هي الشاهد والـعقل هو الكومـبيوتر ..رضوان الـكهفي منقطع في ا
عزلـة تماثل تـلك التي قضـاها محـمد شكـري جميل بـعمان 60 يـوما دون تلـفزيزن :

(الاريد أن احس روحي خروعة خضرة ) انش عصافير .
االنسـان الكهفي االول شاشته من كوة الكهف الـطبيعة دراما صراعه مع الضواري
تنتـهي لصاحلـة ما اليسـتطيع ترويـضه وانسنـته يقتـله او يرسمه عـلى جدار كهفه ..
عاصـرون شاشـتهم الـصغرى الـهاتف اجلـوال الذي يـنقل لهم البـدائيون الـسعـداء ا
صورا يـرونها مثلى وكبرى وان كانت صغـري لكن االدمان عليها يؤدي الى حوادث
ـفـضله عـلى الـطرق ـيـته ; فمـسـتخـدمـوا الطـريق يـتفـرجـون على بـرامـجهم ا سـير 
ـسجات .. التقـارير تقول : ان ايام هـارب البديلة ويـتبادلون ا اخلارجيـة واالنفاق وا
الـعيد شهدت  962حـادثا مروريا ; سببت في وفاة  8اشخاص و   93اصابة 33

منها كانت بليغة ..
 سـقـطت فـتـاة في حـفـرة لـيسـت عمـيـقـة في شـارع اجلـارديـنز
بـعـمـان  وهي منـهـمكـة عـلى هـاتفـهـا الـبلغ الـصـغـر في احلجم
في مشـاهدة حـواري مع القـيصر : ثم بـعد ان قـامت ونفضت
ــوضـة (الـله ــمـزق حـسب ا الـغـبـار عـن بـنـطــلـونـهـا اجلــيـنـز ا

الينطيك سشويت بابو وسام)!
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مع الـبيت الـثـقافـي ذي قار. ووفـقا
لـصفـحـة دائرة الـعالقات الـثـقافـية
في (فــيــســبــوك)تــضــمـن الــنــشـاط
رسالتـ مهمـت رسالة
سالم مـن أرض الــــسالم
ورســـالـــة تـــوعـــيــة أور 
بــيـئـيـة لألطـفـال (حـمـلـة
وعـــــبــــر أور نـــــقـــــيـــــة) 
ــشــاركـ في األطــفــال ا
ـسـابـقـة عن سـعـادتهم ا
الـــغـــامـــره بـــخـــوضـــهم
الـتـجربـة اجلـميـلـة التي
جــمـعــتــهم مـع اقـرانــهم
واصـــدقـــائـــهم من خالل
مــا خــطـته انــامــلـهم من
رســـــومـــــات جــــمـــــيـــــله
ومـــــتــــــنــــــوعه حــــــضت
بأعجـاب احلضور. وفي
اخلــتــام وزعت الــهــدايـا
الـــتـــشــــجـــيـــعــــيه عـــلى
. ــــشـــاركـــ االطــــفـــال ا

{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - حتــدثت جنــمـة
تلفزيون الواقع كيم كارداشيانعن طليقها النجم
ي كانـيي ويست  قائـلة (عـلمـني كانـيي الّا العـا
ــا يـقـوله الـنـاس عــني.. كـانت هـذه أحـد أهـتم 
أهم األمــــور الـــتي تـــعــــلـــمـــتـــهـــا مــــنه).وكـــانت
كارداشيان قد شاركت كـانيي وست عندما كشف
الــنـقــاب عن ألـبــومه أمـام اجلــمـهـور فـي اسـتـاد
ـتحـدة األمـريكـية رياضـي بأتالنـتا بـالـواليات ا
الــذي تــبـــلغ ســعــته 71 ألف شــخـص.وظــهــرت
كـــارداشـــيـــان بــصـــور إنـــتـــشـــرت عـــلى مـــواقع
الـتـواصـل اإلجـتـمـاعي مع أطـفــالـهـا األربـعـة في
اإلســــتـــاد.ويــــحـــمـل ألـــبــــوم كـــانــــيي اجلــــديـــد
ـتــوفـيـة عـام عـنــوان(دونـدا) وهـو إسم والــدته ا

.2007
عـلى صـعـيـد آخـر بـعـد أن قـرر اخملـرج األمريـكي
الشـهير حـرمان والـدته من إرثه جاء أول رد من
والدته وتدعى كـوني زاستوبيل وقـالت(إن ابنها
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كـوينـ تارانـتيـنـو يحـظى بحـبـها ودعـمهـا على
الـرغم من قـراره جتـاهـهـا)وتـابـعت(فـيـمـا يـتعـلق
بـابــني كـويـنــ فـأنـا أؤيـده وفــخـورة به وأحـبه
ـتنـامـيـة لـقـد مـنـحني وأحب عـائـلـته اجلـديـدة ا
فــرحــة كــبــيــرة عــنــدمــا رقــصت في حــفل زفــافه
وتلقيت خبر ميالد حفيدي ليو). وكان تارانتينو
قــد اتــخــذ قــراره الــقــاسي هــذا بــحق والــدتــهــا
عـاقبـتهـا بسـبب عدم دعـمهـا لكـتابـاته ح كان
طفال. تـارانـتيـنو الـبالغ  58عامـا وتبـلغ صافي
ثروته 120 ملـيون دوالر كـشف في لـقاء إذاعي
معه على بودكاست  في وقت سابق من األسبوع
احلـالي عن وعـد اتخـذه مع نـفـسه مـنذ الـطـفـولة
ــال في حــال جنــاحه ــنح والــدته ا وهــو أن ال 
ـستقـبل بعـد أن قلـلت من شأن كتـاباته عـندما با
كـان طفال صـغيـرا وتـذكر تـارانتـينـو في مـقابـلة
البـودكاست حلـظـة وبخـته فيـها والـدته ألنه كان
درسي. يـكتـب رواية لـه بدال من أدائـه الواجـب ا

مـحــمـد هـاشم  وهـو فـي احـسن حـالـته
وهــو دور مـــركب وغــريـب في حتــوالته
من شـكل احلـوار والتـحـول في االفـعال
بقـدره عـجيـبه... كذلك الـفـنانـة القـديره
والـغـنيـة عن الـتـعـريف هنـاء مـحـمد ان
دورها هـو انسالخ الـروح عن اجلسد..
انهـا مثلت بـروحها فـي تركيـبة عجـيبة
وغــيــر مــعـهــوده. حتــتــاج حتـوالت في
خــلــطــة عــجــيــبه بــ االسى والــيــأس
ـا افقـد هـذه الـشـخـصـية واخلـسـران 
ــعــروفــة عــبـر الــتــاريخ تــوازنــهـا في ا
ؤلف قد اعـتنى بها احلياة ويبـدو ان ا
كـثــيـرا ولــيـقــول انــهـا انــتـصــرت عـلى
ـقـتدره ـمـثـله ا الـكـذبه االلـهـيـة... امـا ا
ـفـاجـئه بـعـد بـيـداء رشـيــد فـقـد كـانت ا
ســنــ طــوال هــاهي تــأخـذ فــرصــتــهـا
وادت دورهـا بــرشـاقـة مـتــنـاهـيه... امـا
الــفـنــان مـظــفـر الــطـيب هــو االخـر كـان
مبدعا بعد انقـطاع طويل.. كذلك الفنان
مـحـمــود شـنـيـشل كـان مـتـفـهـمـا لـدوره
ولـديه صـوت جـمـيل وحـضـور... حتـيه
لـلــعـامــلـ جـمــيـعــا السـيــمـا الــنـحـات
العـراقي عـبداحلـميـد الـزبيـدي والفـنان
الــتــشــكــيــلي عــلي كــاظم.... ولــنــقــابــة
الـفـنـانــ وعـلى رأسـهم الـنـقـيب جـبـار

جودي .
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عـــلى قــنـــاة  غــلـــوبــو  الـــواســعــة
االنتشار في البلد.

وخـــلص الـــنــواب إلى أنـه  مــا من
ــــرأة الـــتي شـكّ  في مــــشـــاركــــة ا
يـعـرفـهـا البـلـد بـرمّـته بـاسم واحد
هـو فلورديليس (أي زهرة الزنبق)
فـي اغـتـيـال زوجــهـا أنـدرسـون دو
كــارمــو ســنــة 2019. فـي تــشــرين
األول/أكــــــتــــــوبـــــر 2020 فــــــرض
الـقـضـاء علـى فلـورديـلـيس التي ال
تــزال طـلـيــقـة بـفــضل حـصـانــتـهـا

انية وضع سوار إلكتروني. البر
وتُــتّـهم الـسـتـيـنــيـة ذات الـشـفـتـ
ـمتلئت والـشعر الطويل األشقر ا
تـارة والـبـنّـي طـورا واألحـمـر تارة

أخـرى من قبل القضاء في ريو دي
جـانيرو بأنها دبّـرت تصفية القسّ
أنـدرسـون (42 عــامـا) بـالـتـواطـؤ
مـع سـبـعـة من أوالدهـا الـ 51 ومع

إحدى حفيداتها.
ـلـقّـبـة  أمّ الـفـافـيال ـرأة ا وكـانت ا
قـد احـتـضنت أوالد الـشـارع هؤالء
الــذيـن كــانــوا في أحــيــان كــثــيــرة
عرضة للعنف وتهرّبت من القضاء
قــبل أن تــسـاعــدهـا مــنـظــمـة غــيـر
حـكـومـيـة ومـحـامـيـة عـلى تـسـوية
وضـعـهم. وفي الـعام 1994 تـبـنّت
مــؤســســة جــمــاعــة فــلــورديـلــيس

اإلجنيلية 37 ولدا دفعة واحدة.
شـبوهـة لزوجـها غـيـر أن الوفـاة ا
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{ بـك (أ ف ب)  –إنــهـا الـعـطـلـة
الـصيـفية لـكن الفـتى جانغ يوشن
ابـن الــرابــعــة عــشــرة مــحــروم من
ـفـضـلـة ـارسـة لـعـبـة الـفـيـديـو ا
لــديه بــعــدمــا شــددت الـصــ من
تـشـريعـاتـهـا الرامـيـة إلى مكـافـحة
إدمـــان الـــشـــبــاب األلـــعـــاب. فـــقــد
فـرضت شـركـة  تـنسـنت  الـعـمالقة
الــرائــدة في الــســوق الــصــيــنــيـة
قـيودا جديدة على لعـبتها الرائجة
 أونـور أوف كيـنغز . وبـات يسمح
لـألشـخــاص الــذين تــقل أعــمـارهم
عن  18عـامـا بـالـلـعب… لـسـاعـتـ

في اليوم كحد أقصى.
ضي بـعض األطفال أحـيانا وقـد 

يـوما كامال مـلتصـق بشـاشاتهم
وهي ظـاهـرة تـثـيـر انـتـقـادات مـنذ
وقـت طـــويل في الـــصـــ بـــســـبب
ـا يــشـمل عــواقـبــهـا الــسـلــبـيــة 
ضــعف الـبــصـر وتـراجع الــنـتـائج
الــدراسـيـة وقــلـة الـنـشــاط الـبـدني
وخــطـر اإلدمـان. وفي مــؤشـر عـلى
وزن ألـعاب الـفيـديو في هـذا البـلد
الــعــمـالق الــذي يــعـد  1,4مــلــيــار
نـسـمـة حـقـقت الشـركـات الـعـامـلة
فـي الــقـــطــاع إيـــرادات قــاربت 20
مـلـيـار دوالر في الـنـصف األول من

العام  2021وحده.
ــعــتـمــدة في وحتــظــر الــقــواعــد ا
الـــصـــ أصال عـــلـى الــقـــاصـــرين

الـلـعب عـبر اإلنـتـرنت ب الـسـاعة
 10مساء و 8صباحا.

لــكن عـنــدمـا اعـتــبـر مـقــال نـشـرته
صـحـيفـة اقتـصاديـة رسمـية بـداية
آب/أغــسـطس أن ألـعـاب الـفـيـديـو
أصــبـحت  أفــيـونـا لــلـعــقـول  بـدأ
الـقطـاع يخشى تـشديـدا جديدا في
ـفـروضــة من الـسـلـطـات الــقـيـود ا
يـــــعــــقـب ذلك الـــــذي اســــتـــــهــــدف
الــشــركــات الــعـامــلــة في الــقــطـاع

الرقمي.
وخــوفـا من ريـاح مــعـاكـســة آتـيـة
تـخـلص مـسـتـثـمـرو الـبـورصـة من
أســـهم الـــشــركـــات الـــعــمـالقــة في
الـقطاع (بينـها  تنسنت  و نت إيز
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و بـــيــلــيــبـــيــلي ) مــا تـــســبب في
قال بشكل تـراجع قيمتها. ووجه ا
خـــاص انــتــقــادات إلـى  تــنــســنت
ولــعـبـتــهـا الـشــهـيـرة  أونـور أوف
كـينـغز  الـتي حققت جنـاحا كـبيرا
في الـص مع أكثر من مـئة مليون

مستخدم نشط يوميا.
وحتـت الضـغط عـمـدت اجملـمـوعة
الــتي فـرضـت سـابــقـا قـيــودا عـلى
وقت الــلــعب مـع اعـتــمــاد تــقــنــيـة
ـــــنع الـــــتـــــعـــــرف عـــــلـى الـــــوجه 
األشـخاص الذين تقل أعمارهم عن
 18عــــامـــا من الــــلـــعب لــــيال إلى

تشديد القواعد بشكل أكبر.
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مـسّت بسـمعتـها. قـام أحد أبنـائها
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــ فـالفـــيــو دوس
سـانـتـوس رودريـغـيـز بإطالق 30
رصـاصـة على أنـدرسـون في مرأب
مـنـزلـهـا في نـيتـيـروي بـالـقرب من
ريـو. وقدّمت فلـورديليس مـفجوعة
هــذه احلـادثــة عـلى أنــهـا نــتـيــجـة
مـــحــاولـــة ســرقـــة غــيـــر مــوفّـــقــة.
وسـيمـثل في اجملموع  11فردا من
عـائلـتهـا أمام القـضاء عـلى خلـفية
ـــــة. وقـــــد حـــــاولت هـــــذه اجلـــــر
ـأكوالت أو فـلـورديـلـيس تـسـمـيم ا
ـقـدّمـة لـزوجـهـا ست ـشـروبـات ا ا

مرّات على األقلّ سابقا.
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فـاجأة من سـرعة عودة  التـصريـحات االمريـكيـة حول ا
حركة طالبـان في ثمانية أيـام الى السيطرة الـكاملة على
أفـغانـستـان ورفع علـمهـا على الـقصـر الرئـاسي تنـتمي
الـى نـوع جـديـد من االدبـيـات الـسـيـاسـيـة الـهـزلـيـة الـتي
غالبا ما يتورط بها أي وزير خارجية أو ناطق رسمي. 
العـالم يسـمع مجـدداً تكـرار عبـارات باتت ذات امـتياز
امريكي حصـري (ال نعلم ولم تكن مـعلوماتنـا صحيحة)
و (تفاجأنا لـسرعة االنهيـار األمني) و(لم نتوقع) وسوى
ذلك مـن الــكـالم الــذي يـــأتي فـي ســـيــاق الـــتـــبـــريــرات
خلطوات ومواقف أمريكية كبيرة في السياسة اخلارجية
 من دون ان تـــنــتـــبه واشـــنــطـن الى ان هـــذه الــلـــغــة ال
تتناسب مع إمكانات أجهزتهـا االستخبارية العظيمة في

جميع القارات. 
كل ذلك يقال ويحدث فيما ال تزال هناك مفاوضات ب
ـبعـوث األمـريـكي ووفد حـركـة طـالبـان في الـدوحة من ا
دون ان يـوافق أي طرف بـالـبوح عن مـحـتوى احملـادثات
الـتي تبـدو ب طـرفـ فقط كـما كـانت قـبل سنـة ونصف
الـسنـة هـما حـركـة طـالبـان واجلـانب األمريـكي بـالرغم
من وجود   حكومة أشرف غـني  التي كانت تتحدث عن

فاوضات.  ثل لها في تلك ا وجود 
 االنــسـحـاب األمـريـكي كـان قـراراً مُــعـلـنـاً مـنـذ شـهـور
نـطقة ـعنيـة وكانت دول ا وتعـلم به األطراف األفغـانية ا
ـرتقب تبـرمج أوضـاعهـا استـناداً الى الـتطـور النـهائي ا
بــعـــودة طــالــبـــان الى احلــكم فـي كــابــول. أيـن عــنــصــر
ـفـاجــأة تـكـمن فـيـمــا لـو كـانت حـقـاً ـفـاجـأة اذن? ان ا ا
مـوجــودة ولــيــست جــزءاً من الــنص االدبـي الــسـيــاسي
الـهــزلي تــكـمن فـي تـصــديق االمــريـكــان األوهــام الـتي
باعوهـا ألنفسهم بـأثمان غـالية في ان هنـاك حكومة في
ـسك بالبالد الـكبيرة الـوعرة لها كابول وحـولها جيش 

ان تدير أفغانستان من دون القوة االمريكية الهائلة. 
 هـنـاك جــانب من هـذه الــهـزلــيـات االمـريــكـيـة جتــد لـهـا
مـسارات لـتكـون حـقيـقة في الـعراق وتـنـتظـر ان تتـغلف
ـصطـلـحات مـختـلـفة وجـديدة كـمـا كان ذلك في خـتام
مذكـرة التفـاهم العراقـية االمريـكية بـعد اربع جوالت من
مفاوضـات اطلقـوا عليـها احلوار االسـتراتيـجي وتركوا
أبواب التكهنات بـعدها مشرعة  وكذلك  أبواب االحالم
. وإن للـعراق يـوماً افـغانيـاً مضـموماً ـغا واالمنـيات وا

حتت جناح الريح.     
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{ كــيـنـشـاسـا (أ ف ب)  –صـبـغت
مـواد سامة متأتية من أنغوال نهرا
بـاألحـمـر في جـمـهـوريـة الـكـونـغـو
ـوقراطـية بـحـسب ما كـشفت الـد
وزيـرة البيـئة الكـونغولـية محذّرة
من  كــارثـة بـيـئـيــة  فـيـمـا يـقـضي
الـــتـــلــوّث عـــلى احلـــيــاة الـــبـــريــة
مــتــسـبّــبـا فـي جـمــلـة تــداعــيـاته

بنفوق حيوانات فرس النهر.
وقــالت الــوزيــرة إيف بــازايــبـا في
بـيـان إن  هذا االصـطبـاغ قد يـكون
نـاجما عن انسكاب مواد سامة في
ـــــيـــــاه من مـــــصـــــنع أنـــــغـــــولي ا
ـــاس . وتــصبّ مـــتــخـــصص في ا
ــلــوّثــة في نــهــر ــيــاه ا مــجــاري ا
ـتـرامي كــاسي شـرق هــذا الـبـلــد ا

األطراف في الوسط اإلفريقي.
وكــشف مـســؤولـون مــحـلــيـون في
مـنطـقة كـاساي الـعثـور على جيف
حلــيــوانــات فــرس الــنــهــر وســمك
ـلـوّثـة عـلى قول ـيـاه ا نـافق في ا
الــوزيـرة. ونــهـر كــاسـاي هــو أحـد
روافــد نـهــر الـكـونــغـو ثــاني أكـبـر
األنــهــر في إفــريـقــيــا بـعــد الــنـيل.
ووصـفت بازايبا الـوضع بـالكارثة

. البيئية  للسكان احمللي
وكـاد هذا  الصـبغ األحمر أن يصل
إلـى كـيـنـشـاســا  حـيث يـعـيش 10

مالي نسمة بحسب الوزيرة.
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بــاقــتــراب الـعــاشــر من مــحـرم
احلـرام ذكـرى استـشهـاد اإلمام
احلــــســــ عـــلــــيه الــــسالم في
يــنــتـشــر طــبخ واقــعــة الــطف 
القـيمـة والهـريسـة في مخـتلف
احملـافـظــات وشـهــد كـورنـيش
ابي نـؤاس  بـالـقـرب من مـبـنى
ـركــزي اجلـديـد مـسـاء الـبـنك ا
اول امس االثنـ طبخ 40 قدر
قيمة بـعد ذبح نصف قطيع من
االغـنـام  لـيـبدأ تـوزيع الـقـيـمة

. فجر امس االثن

(الصور من مواقع التواصل االجتماعي)

ح (وزيــر أجلْ هـــطــلتْ دمـــعــة بــحـــجم الــوطن مـن عــيــنـي وأنــا أ
الشـعـراء) وا أسـفي عـلى الـشـاعـر مـحـمود درويـش كيـف أطلق
عـلـيـه هـذا الـلـقب? كـان يـجـلـس وسط حـلـقـة من شـعـراء الـدوالر;
بينـما الشاعر األحمر ينساب الدمع من عينيه متعثراً بالشهقات.

- وأمَّانْ يا عيني أمَّانْ …
 بـدأنـا نثـمل; بـينـمـا الشـاعـر الشـبـقي طوى رقـبـته كـطائـر بردان
َّا سبَّبَ حرجاً فجأةً وقاءَ ما في جوفه على القطيفة اخلضراء; 
ماحـقاً لـصاحـبهِ القـاص الذي سـارعَ وأعتقَ الـلفـاع األصفر من
عـنـقـهِ لـيـغـطي ضـهـوة قيء صــديـقه عن مـرأى احلـاضـرين; وهـو
يلـعن اليوم الذي تـعرَّفَ به على هذا الصـديق; كانت محاولة رفع
القيء تـتم ببطء شديد بسـبب خدر اخلمر الذي هـيمن على جسد
ــطــربـ ـائـي ومع صــعـود أحــد ا ـدفـن ا صـاحـب مـجــمــوعــة ا
الـشبـان الذي راح يـجتـر بأغـنية  »لـو حتب لـو ما حتب  »تـمكَّن
ــعـونــة نـادل من تــنـظــيف حـمــاقـات صـديــقه الـشــبـقي الــقـاص 
وانصـرفا إِلى اخلـارج مع احتـفاظ الـقاص الـشاب بـكأس مـترعة
ب يـديه أخذها مـعه إِلى البيت كـذكرى أليـمة خلروجـه القسري
من احلـفـلـة سـكـر اجلـمـيع إالَّ الـشاعـر األحـمـر الـذي كـان يـريد
ـزيـد وبـدأ الـشـعـراء يـغـادرون الـقـاعـة ولم يـبق غـيـر الـشاعـرين ا
السـبعين وقد اشتـدت حمَّى احلوار بينهمـا حول قصيدة النثر
زدحـمة ا دعـا أحدهـما أن يـطـلب كأسـاً متـرعة مـن طاولـتنـا ا
ـوائد ـعتـوق يشنُّ الـغارات بـ احل واآلخـر على ا حيث كـان ا
زيد منها إِلى الشاعر األحمر بعد ساعة غادر األخرى ويـأتي با
اجلمـيع وبقينا الثالثة في القاعـة التي عرضها كل اجلبهات هنا
تـدخَّل رجــال األمن طـالــبـ مـنــا مـغــادرة الـقـاعــة لـكن الــشـاعـر
واقعنا حتى االنتهاء األحمـر لم يكترث لهم وطلب منا الصـمود 
من ارتـــشــاف الـــكـــأس األخــيـــر فـــجـــأةً دخل الـــقــاعـــة شـــاعــر
»عـامودي «وقالدة الـشعر الـذهبـية تـتدلَّى مـن رقبتـه وكان جذالً
بـهـا; طـلـب بـرفق من الـشـاعــر األحـمـر مـغـادرة الــقـاعـة; اشـتـعل

: الغضب بعروق شاعرنا فقال يؤنبهُ
ا نسـيت الطـعام البـسشيط - ويحك هل أنـت معهم أم مـعي? ر

الذي كنت اقتسمهُ معك في جريدة طريق الشعب?
أطلق الـشاعـر الـعامـودي ضحـكة صـفـراء وهو يـداعب بأصـابعهِ

القالدة الذهبية ما لبث أن أجاب بخيالءٍ:
- لم أنس ذلك ولكن تلك األيام مضت وانقضت يا صديقي. 

ز ذلك الشاعر العامودي: فتبسَّم الشاعر األحمر و
َّـا سـمـعــتهُ مـنك الـنـقــود أعـمتْ بـصـيـرتك - لـستُ مـسـتــغـربـاً 

وأنستك األصدقاء.
بلباقةٍ ردَّ الشاعر العامودي:

عونتك. - أنتَ متعب يا صديقي وجئت 
 قاطعهُ الشاعر األحمر بفطنةٍ: 
- بلْ جئتَ إللقاءَ القبض عليَّ.

 أخـيــراً وبـعـد إحلــاح رجـال األمن نـهـض شـاعـرنــا وهـو يـحـاول
سحب عكَّازه من حتت الطاولة لكن بنيته الواهية لم تسعفه فخرَّ
على األرض كـحمل وديع وهنا جلجلتْ ضحـكة الشاعر العمودي

وهو يرددُ شامتاً:
- أرأيتَ كيف سقطت?

 ودون شعور وجدت لساني يطلق الكلمات النازفة: 
- لقـد سقط بشرف وذلك أفضل من بـعض الشعراء الذين سطع

جنمهم بزيف ورياء.
 اهتزَّ بدن الشاعر العمودي غضباً; وكاد يهجم عليَّ وهو يكرر:
- ويحـكْ من أنت حتى تقـول هذا الكالم; من أنت أيـها الصـغير?
أيقـنتُ أني وقعت بورطة كبيرة; لكـني صمدت بالدفاع عن نفسي
وبــثـقــةٍ ال أدري من أيـن هـبــطت عــلى روحي أعــلــنت أمــام وجـهه
كـفهر عن اسمي مقرونا بكنية عائلتي ما أنْ عرف لقب العائلة ا
التي انـتمي لها حتى رأيته يتراجع إِلى اخللف ويختفي في رواقٍ
جانـبي من الـفنـدق دون أنْ يـنبس بـكـلمـة واحدةٍ بـعـد ذلك; وكنت
قـد عـرفتُ من كـثـيـرين أنَّ هـذا الـشـاعـر الـعـامـودي يـهـاب كـثـيرا
شـاعـراً عـراقـيـاً كـبـيــراً ومـشـهـوراً يـحـمل نـفـس الـلـقب لـعـائـلـتي
نفى وتـربطنـي صلة قـرابة وثيـقة بـهذا الشـاعر الكـبير ويعـيش ا
وكانت أخـتهُ حترصُ عـلى زيارة عـمَّتي في الـكاظمـية بـ أسبوع
وآخر والـذي أعـرفهُ أيـضا إنَّـنـا من شـجرةٍ عـائـلـيةٍ واحـدةٍ تـعود
إِلى جـدنـا الــسـابع إقـبـال الـدولـة أجل لــقـد درأتْ كُـنـيـة الـشـاعـر
الكـبير خطراً فادحاً عني وهـو بأرض بعيدة; وخرجت من الفندق
عتوق بسالم وقد اسند الشاعر األحمر يديه على كتفي وكتف ا

وفي بيته القريب من ساحة النسور.
 أكـمـلـنـا السـهـرة حـتى الـصـبـاح; كـان شاعـرنـا يـشـرب جـرعات
ة الـقـهـوة عـلى الـطـاولة الـعـرق بـفـنـجـان صغـيـر بـعـد أنْ وضع دلـَّ
لـلـتـمويـه كيـمـا تـكـتـشف عـائـلـته تـعـاطـيه اخلـمـر في تـلك الـسـاعة
ـتـأخـرة من الـلـيل وأخـبـرنا أن الـعـائـلـة قـلـقـة جـدا عـلى صـحته ا
عـتوق يلـقي القـصائد تـباعاً بسـبب إفراطه بالـشرب بـينمـا راح ا
من ديـوان (حــديـقـة عـلي) والـشـاعـر األحــمـر لم يـتــوقف مـجـرى
الدمع من عينيه في تلك الليلة الساهرة حتى أطلَّ علينا الصباح
بعـد أن تناولنـا الفطور قـرَّرنا مغادرة بيت
شاعـرنا وألقيـنا حتية الـوداع عليه وعلى
حديـقة ابـنه علي وبـينـما كـانت خطـواتنا
تنـهب الـشارع بـدأت تخـتمـر في رأسيـنا

فكرة الهروب إِلى الشمال.

{ بــــاريس (أ ف ب)  –تــــصـــدرت
جـامـعـة هارفـارد لـلـسـنة الـتـاسـعة
عـــشــرة عــلى الـــتــوالي تـــصــنــيف
شـنـغهـاي ألفضل اجلـامعـات حول
الـعالم سنة 2021 وسط استمرار
ـؤســسـات الـتــعـلـيــمـيـة هــيـمـنــة ا

راكز األولى. األميركية على ا
فـقد استحوذت جـامعات في بلدان
ـراكـز نــاطـقـة بـاإلنـكـلــيـزيـة عـلى ا
العشرة األولى في التصنيف على
ــاضـي مع ثــمــاني غـــرار الــعــام ا
جــامــعــات أمـيــركــيــة وجـامــعــتـ
بـريـطـانـيـتـ في هـذا الـتـصـنـيف
ي ألفـضل مؤسسـات التـعليم الـعا
الــعــالـي الــذي تــصــدره مــؤســسـة
شـنـغـهـاي رانـكيـنغ كـونـسـلـتـنسي
مـــنـــذ 2003.واحـــتـــلـت جـــامـــعــة
هـارفارد مـجددا الصـدارة متـقدمة
عــلى مــواطـنــتـهــا ســتـانــفـورد في
ـركـز الثـاني وجـامعـة كـامبـريدج ا
الــبــريـطــانـيــة الــتي حـلـت ثـالــثـة.
ـراتب الـتالـيـة معـهد وجـاءت في ا
مــــاســــاتــــشـــوســــتـس األمـــيــــركي
لـلـتـكـنـولـوجـيـا (4) وبـيـركـلي (5)
وبــريــنــســتــون (6) ثـم أكــســفـورد
الــبـريـطــانـيـة (7) وهــو تـرتـيب لم

يتغير منذ العام 2017.
وأول مـؤسسـة تعلـيمـية من خارج
الـبـلدان الـنـاطـقة بـاإلنـكلـيـزية هي
جـامعة بـاريس-ساكلـيه الفـرنسية
ــرتــبــة الــثــالــثـة الــتي حــلـت في ا
عـــشــرة مــتـــقــدمــة مـــركــزا واحــدا

مقارنة بترتيب العام 2020.
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{ بـرلـ (أ ف ب)  –تـــوفي فــجــر
ـهـاجم األسـطوري لـبـايرن األحـد ا
ـاني غـيــرد مـولـر عن مــيـونـيـخ األ
75 عـاماً بـحسب ما أعـلن النادي
البافاري في بيان تاركاً كرة القدم
ـيـة في حـال حداد ـانـيـة والـعـا األ
بــــأفـــول جنـم أحـــد أعـــظـم العـــبي

اضي. سبعينات القرن ا
وأعــلن نـادي بــايـرن الــذي وضـعه
مــولــر في قــمــة الـكــرة األوروبــيـة
خـبـر وفاة أسـطورته األحـد مـعلـناً
احلـداد على مـهاجم  كـتب التاريخ
نتخب.  في النادي كما في مع ا
وقـال رئـيس بايـرن هـربرت هـايـنر
فـي بــيـــان إن  الــيـــوم يـــوم حــزين

وأســود بــالـنــسـبــة لــنـادي بــايـرن
مـيـونـيخ وجـمـاهـيـره. غـيـرد مـولر
كــان أعــظم مــهــاجم عــلى اإلطالق

ية . شخصية كروية عا
فـي مــــوازاة ذلك حـــــول الــــنــــادي
مـوقـعه اإللـكـتـروني وشـعـاره عـلى
وسـائل الـتـواصل االجـتـماعي إلى
الـلونـ األبيض واألسـود كعالمة
حـداد. وكانت زوجة الـنجم الدولي
أوشـي قــــــــــالـت فـي تــــــــــشــــــــــريـن
ـاضي إن مـولر الـثـاني/نـوفـمـبـر ا
يـنـتقـل ببطء في نـومه إلى احلـياة
اآلخـرة  وذلـك عشـيـة عـيـد مـيالده
الـ75. وكـان يعاني مولر الذي فاز
بــكــأس الــعــالـم عـام 1974 وكــان

هـدافه بـ 14هـدفاً وألـقاب مـحلـية
وأوروبـــيــة ال حتـــصى مع بـــايــرن
مـيونـيخ بيـنهـا ثالثة مـتتـالية في
كـأس األندية األوروبية البطلة ب
1974 و1976 مــن مــــــــــــــــــــــرض
ـر ويـعــيش في دار رعـايـة ألــزهـا
مـــتــخـــصـــصــة. وأشـــارت زوجــته
حــيـنـهـا في مــقـابـلـة مـع صـحـيـفـة
ــانــيــة إلى  أنه يــقـضي بــيــلـد  األ
تـــقــريــبــاً  24ســـاعــة يـــومــيــاً في
الـــفــراش ونـــادراً مــا يـــســتـــيــقظ
لـلحظات. األمر جمـيل عندما يفتح
عــيـنــيه قـلــيالً. يــتـمــكن في بـعض
األحيان من قول نعم أو ال بعينيه.
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{ جــــنـــــيف (أ ف ب)  –أعــــلـــــنت
الـشرطـة السـويسـرية أنـها صادرت
أخـيرا في مديـنة زوريخ لوحـة مهمة
كـــانـت قـــد سُــــرقت من قــــصـــر في
صــربـــيــا عــام 1993 في عــمـــلــيــة
تـرافـقت مع تـوقـيف أشـخـاص عـدة
في ســـويــســـرا وصــربـــيــا بـــفــضل

تعاون سلطات البلدين.
وقـــالت شــرطــة كــانــتــون زوريخ في
بـــيـــان  في مـــنـــتـــصف األســـبـــوع
صـادرت الـنـيـابـة العـامـة في زوريخ
لوحة مسروقة من قصر صربي في
التـسـعيـنـات خالل عمـلـيات تـفـتيش
في مـدينة زوريخ. هذه اللوحة تُعتبر
مـلــكـيــة ثــقـافــيــة وطـنــيـة مــهــمـة في

صربيا .
وقد سُرِق العمل الذي يحمل عنوان
 بالغـوفشتـانسـكي سابور  لـلرسام
فـالهــــو بــــوكــــوفــــاتـش من قــــصــــر
تـشـيالريفـو (صـربـيـا) عام 1993.
صادرة األربعاء. وحصلت عملية ا
وقـالـت شـرطــة زوريخ إنــهــا أوقـفت
ـديــنــة عـلـى خـلــفــيـة األربــعـاء فـي ا
الــقـضــيــة صـربــيـاً يــبـلغ 44 عــامـا
وشــخـصــاً آخـر في سن 76 عــامـا
يــحـمل اجلــنـســيـتــ الـســويـســريـة
ـدعي والـصـربـيــة. وبـاشـر مــكـتب ا
الـعام في زوريـخ بإجـراءات جـنائـية
. وأُطلق سراح الرجل ضـد الرجلـ
الـبـالغ 44 عـامـا اخلـمـيس من دون

كشف الشرطة لألسباب.

{ ريـــو دي جـــانـــيـــرو (أ ف ب) –
انــتـهى األمـر بـفــلـورديـلـيس دوس
ســانـتــوس وهي قــسّـة إجنــيـلــيـة
لـديهـا أكثر من  50ابـنا بيـولوجيا
أو بــالـتـبـني تـســتـقـطب أخـبـارهـا
وســائل اإلعالم مــنـذ  20ســنـة في
الـــبـــرازيـل بـــطـــردهـــا بـــإذالل من
مــجـــلس الــنــواب إثـــر اتــهــامــهــا

بتدبير اغتيال زوجها.
هـــو أحـــدث فـــصـل من مـــســـلـــسل
ســقــوط فـلــورديـلــيس الــتي كـانت
تـنـشـد تـرانـيم الـغـوسـبل وألـهـمت
ألوف عمال قـصتها اخلارجة عن ا
ــمــثّــلـ شــارك فــيه الــعــديـد من ا
ــشــهــورين ســنـة 2009 وعُــرض ا
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