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طبعة العراق 

مصطفى الكاظمي 
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وصـف احملــلـل الــســـتـــراتـــيــجي
االمـــريـــكي اخملـــضـــرم أنــتـــوني
كـوردسـمـان احلـكـومـة الـعـراقـية
بـ(القـشـرة اجلوفـاء) مـحذرا من
ان الـعـراق يـعـاني ثالثـة أشـباح

سياسيع وامنية واقتصادية.
وقـال كــوردسـمـان تـعـلــيـقـا عـلى
اعالن وزير اخلـارجـية االمـريكي
بـــومـــبــيـــو  أن بالده ســتُـــجــري
حواراً استراتيجياً مع احلكومة
الـعـراقـيـة في مـنـتـصف حـزيران
كن الـقول في الوقت قـبل (ال  ا
الـراهن  إن احلـكــومـة الـعـراقـيـة
منقسمة بل إنها أصبحت قشرة
جوفاء. وليس من الواضح حتى
اآلن ما إذا كان العـراق سيحظى
بـجـمـيع الـشخـصـيـات الـرئـيـسة
ـكن أن تكـوّن شكالً فـعاالً التي 
حلكومة وطنيـة بحلول منتصف

حــزيــران إذ لم يــكن فـي الــعـراق
رئيس وزراء يؤدي وظـيفـته منذ
كانون االول 2019) مضـيفا انه
ــان ( لـم يــكـن لــدى الـــعــراق بـــر
يــؤدي وظــيــفــتـه بـالــكــامـل مــنـذ
سنوات عديدة. حتى أنه من غير
الـــواضـح مــا إذا كـــان بـــإمـــكــان
ـاني الـعـراق حتـقـيق إجـمـاع بـر
حـول إقامـة عالقـة اسـتراتـيـجـية
ــتـحـدة). جــديـدة مع الــواليـات ا
ورأى كـــوردســـمــان ان (حتـــديــد
بـــــومــــبـــــيــــو الهـــــداف احلــــوار
االسـتراتـيـجي مع بـغـداد خـطوة
حـاســمـة نـحـو تــكـوين شـكل من
أشـــكــال الــعالقـــة الــدائــمــة بــ
تـحدة والعراق وهي الواليات ا
خــطـــوة من شــأنـــهــا مـــواجــهــة
التطـرف وإيران عـلى حد سواء)
مـسـتـدكـا انه (في الـوقت نـفـسه
فــإن االمـر  يــشــبه أيـضــاً إجـراء
حـوار استـراتـيـجي مع شبح. إذ

لــيس لـدى احلــكـومــة الـعــراقـيـة
مـسـار واضح لـلـقـيـادة الـفـعـالـة
وهي تعـاني من اخلـلل والفـساد
سـتـويـات. كـما أن عـلى جـميـع ا
الـسـيـاســة الـعـراقـيـة تـعـاني من
انــقـــســامـــات عــمــيـــقــة تـــعــكس
إخــفـــاقــات كــبـــيــرة مـــتــزايــدة).
واضـاف ان (االقـتـصـاد العـراقي
أيضـاً يُـشـبه الشـبح إلى حـد ما
إذ يواجه انهـياراً وشيـكاً بسبب
ي عـلى انـخــفـاض الــطـلب الـعــا
الــنـفط بـســبب فـيــروس كـورونـا
والــــفـــائـض الـــنـــاجـم عن حـــرب
الـــــــــنـــــــــفـط بـــــــــ روســـــــــيــــــــا
ــــضي والــــســــــــــعـــــوديــــة). و
كـــــوردســـــمـــــان فـي حتـــــلـــــيـــــله
مستـعرضا االخـطاء التي رافقت
مــــســـار الــــعالقــــة بـــ بــــغـــداد
وواشــنـطـن بـالــقـول انــهـمــا لـنم
يــقـومـا بـ( الــتـحـول الــفـعّـال عن
ـعــركـة لـتـفـكـيـك خالفـة تـنـظـيم ا

داعش مـن خالل إنــــشـــاء قـــوات
أمن عراقية فعـالة موحدة تخدم
ـركزيـة وتتـعامل مع احلكـومة ا
ــســتـــمــر من طــرف الــتــهـــديــد ا
ـــتــطـــرفـــ اآلخـــرين داعـش وا
كنـها الدفـاع عن العراق على و
مسـتوى الـدولة أمـام التـهديدات
اإلقـليـمـيـة احملتـمـلـة مثل تـهـديد
إيـران) مـستـدركـا انه (قـد يـكون
ــنـصـف وصف قـوات من غــيــر ا
ـنقـسـمة بـأنـها األمن الـعراقـيـة ا
شــبـح الــعــراق الــثـالـث لــكــنــهـا
ـــاضي بـــدالً من مـــســكـــونـــة بـــا
التـحـرك نحـو مـستـقبل واضح).
عطـيات آنفـة الذكر وبناءً عـلى ا
يـــنــصـح كــوردســـمــان بــأن ( اي
حــوار اسـتــراتــيـجي هــادف بـ
ـتحدة والـعراق يجب الواليات ا
أن يـــعـــالـج  هـــذه اجملـــمـــوعــات
الـــــثـالث من الـــــقـــــضـــــايـــــا -أو
األشباح- أي الـسيـاسة واحلكم

كن أن واالقتصاد واألمن. وال 
يواصل ذلك احلوار التركيز على
األمـن فــحـــسـب وخــاصـــة عـــلى
داعش. بل يجب عـلى الـعراق أن
يـجد إجـابـات عـلى كل حـالة وال
تحـدة مساعدة كن للـواليات ا
الــعـراق إذا لـم يـكن بــإمــكـانه أن
يتـحد أو يـعمل بـحيث يـستـطيع
مــســاعــدة نــفـسـه بـنــفــسه. وفي
الـــــوقت نـــــفـــــسه يـــــجب عـــــلى
ـتحدة أن تـقرر ما إذا الواليات ا
كـــانت ســـتــلـــتـــزم بــبـــذل جـــهــد
ـسـاعـدة الـعراق عـلى مـتـواصل 
ا يكفي اخلروج موحداً وقوياً 
ـــزيــــد من الــــصــــراعـــات ـــنـع ا
األهــلـــيـــة والــتـــصـــرف بـــشــكل
مــــــســــــتــــــقل عـن الــــــضــــــغـــــوط
والـتهـديـدات اإليـرانيـة). ويـشدد
كوردسمان عـلى أن (لدى العراق
واحـــدة مـن أســـوأ احلـــكـــومــات
وأقـلـهـا فــاعـلـيـة في الـعـالم وفق
تـــصــنـــيف الـــبــنـك الــدولي. وان
الـعـراق ال يحـتل فـحـسب مـرتـبة
منخفضة مقارنة بالدول األخرى
في جـميع فـئـات تـصنـيف الـبنك
ا باستثناء الصراحة الست -ر
ــا أيــضــاً لـديه ــســاءلـة- وا وا
تــصـنـيف مــنـخـفض لــلـغـايـة في
االســتـقــرار الـســيـاسي وغــيـاب
الـــعــــنـف واإلرهــــاب وســــيـــادة
الــقــانــون و الــفــســاد. اذ احــتل
ـرتـبة  18ب أكـثـر دول الـعالم ا
فـسـاداً وفـقـاً ألحـدث تـصـنـيـفـات
منظمة الشفافية الدولية في عام
2019) مـــــــــــشــــــــــيــــــــــرا الـى ان
(اســتــطالعــات الــرأي الـعــام في
العراق تُظهر أن احلـكومة تفتقر
إلى الدعم والثقة الـشعبي على
ــســـتــويـــات بــدءاً من جـــمــيـع ا
ـسـتوى ـستـوى الـوطني إلى ا ا
احملـــلي وأن ســـكـــان الـــبالد من
الـعـرب مـنــقـسـمـون إلى فـصـائل
شيـعية وسـنيـة أكثر اسـتقـطاباً
وهي بدورهـا منـقسـمة انـقسـاماً
شديداً  –وأحياناً عنيفاً- ولديها
ـا لــديــهـا من من الــقــوة أكـثــر 
الــدعم الـشــعـبي)  الفــتـا الى ان
(الزخم الـذي كـان موجـوداً جتاه
الــوحــدة بـعــد تــفـكـك - خالفـة -
تنظيم داعش ضاع إلى حد كبير
من خـالل الــفــشل فـي مــســاعــدة
نـاطق الـسنـية في غـرب البالد ا

عـلى الـتــعـافي من آثـار الـقـتـال-
والـــــفـــــشـل في الــــــوصـــــول إلى
عالقـات عـمـل فـعـالـة مع األكـراد
وفـشل بـغـداد في تـقـاسم الـثروة
ــنــاطق الــنــفــطــيــة لــلــبالد مع ا

الشيعية في اجلنوب).
ويــقـلل كــرودسـمــان من مـســحـة
التشاؤم فـيقول (مع ذلك ال يزال
ـتـلك عـلى األقل قـشـرة الـعـراق 
ــقـراطــيـة الــفــعـالــة ولـديه الــد
تـاريخ من الــتـوجـهـات الـقـومـيـة
وحــقب من الـوحــدة احلـقـيــقـيـة.
كــــــمـــــا أنـه ال يـــــزال يـــــتــــــمـــــتع
ــسـتـويـات عــالـيـة نــسـبـيـاً من
ـنـطـقة) الـتـعلـيم والـتـنـميـة في ا
مضيفـا ان (االنقسامـات العرقية
والـطائـفـية الـعـمـيقـة في الـعراق
تـــــقــــتـــــرن فـي الــــوقـت نــــفـــــسه
بــالــســيـاســيــ الــبــاحــثــ عن
مـــصــاحلــهم والــفـــصــائل الــتي
تــركت الــعـراق مــشـلــوالً بــسـبب
ــســـتـــويــات احملــســـوبـــيـــات وا
العالـية من الـفساد الـتي ستدفع
احلـــكــومـــة إلى نـــقـــطـــة تــشـــبه
الــكــلـــيــبــتــوقـــراطــيــة أي حــكم
الـــلــصـــوص. وهي مــســـتــويــات
ـــكن أن جتــعـل الــعـــراق أكــثــر
ضعفاً حيال الضغوط اخلارجية
من دول مـــثل إيــران وكـــذلك من
ظاهرات الشعبـية اجلماهيرية ا
ـــــتــــزايـــــدة والــــغـــــضب بــــ ا

الفصائل وداخلها) بحسب رأيه.
ويلفت كرودسمان النظر الى انه
تحدة أو أي كن للواليات ا (ال 
قــوة تــغــيـيــر هــذه الــظـروف من
اخلـــارج  اذ ان تــاريخ الـــعــراق
مـــنـــذ عــام  2003 حـــتى الـــوقت
احلـــاضــــر يــــجــــعل هــــذا األمـــر
واضــــحـــاً جــــداً) مــــســـتــــدركـــا
ـتـحـدة أن ـكن لــلـواليـات ا انه(
تـــعـــمل مـع دول أخـــرى إليـــجــاد
حـوافـز اقــتـصـاديـة ومـسـاعـدات
مـرتبـطة بـاتـخاذ خـطـوات مهـمة
مـن شــأنــهـــا أن جتــعـل الــعــراق
ـكـن لـلـواليـات ـضي قــدمـاً. و
ــتـــحـــدة أن تـــشـــجع الـــوحــدة ا
والــتــفــاهـمــات بــصـورة فــعــالـة
ـكن أن تـوضح أن هـدفـها من و
الــقـيــام بـذلـك هـو الــوصـول إلى
عـــراق قــوي ومـــســتـــقل ولــيس
شــــكـالً من أشــــــــكــــال الـــــدولــــة

التابعة) .
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قـال اخلــبـيــر الــقـانــوني طـارق
ـــــكـــــلف حـــــرب ان إعـــــتـــــذار ا
بـتــشـكـيل احلــكـومـة مــصـطـفى
الــكـاظـمي عن اكـمـال كـابـيـنـته
يـــبــــدو قـــاب قـــوســـ أو أدنى
حتت وقع  مــطــالــبــات جــديـدة
ـثلة في حكومة لكتل  لم تكن 
ـهـدي وقـال حـرب عـادل عـبـد ا
فـي رأي تـلــقــته (الــزمـان) امس
ان (اإلعــتــذار قـــاب قــوســ أو
أدنى لـلـكـاظـمي بـعـد مـطـالـبات
ـثـله في حـكـومة كـتل لم تـكن 
هدي كاحلكمة والفضيلة عبد ا
والــنــصـــر وقــبــلــهم ســائــرون)
ـــكن مـــضــيـــفـــا ان (هـــذا مـــا 
الـوصول الـيه عـند الـسؤال عن
الــســبب الــكــامن وراء تــأخــيــر
اعالن الــكــابــيــنــة الــوزاريــة اذ
تـبـ ان االقـوال واالعالم حول
تــخــويل الـــكــاظــمي من الــكــتل
الــشـيــعـيـه شيء والـواقع شيء
آخــر ويــتــبـ ذلـك من تــأخــيـر
اعالن الـــتـــشـــكــيـــله ومـن قــرار
بــــعض الــــكــــتل الــــشــــيـــعــــيـــة
بـــــاســـــتـــــحـــــداث جلـــــنــــة رأي
واســتـشــارة لــلــكـاظــمي تــكـون
مهمات هذه اللجنة التي لم يتم
ذكــرهــا واضـحــة وهي الـوزراء
والدرجـات اخلاصـة) الفتا الى
ان (الــذي حــصل لـلــكــاظـمي لم
ــهــدي اذ ان يـــحــصل لـــعــبـــد ا
الـكـتل الـتي لم تـمـثل في وزارة
ـهدي كـاحلـكمـة والنـصر عـبد ا
والـقــضـيـلــة وقـبـلــهم سـائـرون
ا تـطـالب االن بـاستـحـقـاقـهم 
لم يكن باحلسـبان وبإعتبار ان
جـمـيع الـكـتل الـشـيـعـيـة خولت
ســابـقــاً الــكــاظــمي في حتــديـد
وزرائه). واوضح حـرب انه (لم
ــطــالــبــات عــنــد الــكــتل تــقف ا
ـــشــتــركــة في حـــكــومــة عــبــد ا
ــا جــاءت ــهــدي  بــوزراء وا ا
الــكـــتل الــتي ال وزراء لـــهــا في
ـهــدي مـطـالـبـة حـكـومــة عـبـد ا
الكاظـمي بأستـحقاقـهم وتعي
وزراء لـــــهـم  وهـــــذه هـي كـــــتل
احلـكــمه والـنــصـر والــفـضــيـله
وســـائـــرون اذ ان هـــذه الــكـــتل
تشعـر بالندم لـعدم تمثـيلها في
هـدي وتريد االن حكـومة عبـد ا
وجـوب تــمــثــيــلــهــا بــحــكــومـة

الـــكــاظــمـي لــرفع الـــغــ الــتي
نحـها عبد اصابهـا عندمـا لم 
ــــهــــدي مــــنــــاصب وزاريــــة) ا
مـــشــيـــرا الـى ان (االمــر ازدداد
تـعــقـيـداً امــام الـكــاظـمي جـراء
ــعــروفــة لــلــكــتل ــطــالــبــات ا ا
ـوجوده في حـكومة الشـيعـية ا
ـهــدي والـكــتل الـســنـيـة عـبــد ا
والـكـتل الـكـرديـة) مـنـوه ان تلك
الـطــلـبـات تــرجح ان الـكــاظـمي
قــــــاب قـــــــوســـــــ أو أدنـى من
االعـتـذار كـمـا فـعل مـحـمـد علي

عالوي وعدنان الزرفي).
من جــهـته اكـد الــكـاظـمي انه ال
يــــزال يـــجـــري مــــشـــاوراته مع
الــقـــوس الـــســـيــاســـيـــة. وقــال
الـــكـــاظــمـي في تــغـــريـــدة عــلى
شاورات مع تويتر امس إن (ا
القـوى السـياسيـة مسـتمرة في
اجــواء وديــة ونــحــاول جتــاوز
ـعــوقـات عـلى اسـاس احلـوار ا
االيجابي) وأضاف (نريد فريقا
حكـوميا كـفوءا ونزيـها يواجه
االزمــات ويـسـيـر بـالـبالد نـحـو
الـــنـــجـــاح وحتـــقـــيق مـــطـــالب

الناس).
وافادت تسـريبات  بـإن حكومة
مصـطفى الـكاظـمي ستـكون من
 22 وزارة يشـغلـها سـياسـيون
ومستقلون حصـة الشيعة فيها
 11 وزارة بضـمنـها الـداخلـية
النـفط اخلارجيـة التربـية بدال
عن الـتـعـلـيم الـعـالـي تـوزع ب
الفتح  3 وسائرون  3 والنصر
 2 كل مـن دولــــــة الـــــقــــــانـــــون
والــفــضــيــلــة واحلــكــمــة وزارة
واحــده ولــلــمــكـون الــســني  6
وزارات بـــضــمــنــهــا الـــتــعــلــيم

الــــعـــالي بــــدال عن الــــتـــربــــيـــة
لــتــحــالـف الــقـوى  4 ولــكل من
ــشــروع ائــتالف الــوطــنــيــة وا
الـعـربي وزارة واحـدة ولالكراد
واالقــــــــــلـــــــــيـــــــــات  5 وزارات.
ـقـراطـي الـكـردســتـاني 2 لـلــد
ـــالـــيـــة والـــكـــهـــربـــاء. هـــمــــا ا
ولالحتاد الـوطني الكـردستاني
ــــســــيــــحــــيـــ  1 ولــــكل من ا
والــتــركـمــان وزارة واحـدة. في
غـضـون ذلك اكد عـضـو مـجلس
الــــنــــواب عـن ســــائــــرون سالم
الـــشــمــري ان حتــديـــد جــلــســة
ـان سيكـون قريبا ويـعتمد البر
عـلى تـوافـق الـكـتل الـسـيـاسـية

على حكومة  الكاظمي.
وقـال في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس  ان (األجـواء الـسـيـاسـيـة
تـسـيــر بـخـطى مــدروسـة نـحـو
ـــــلف االنــــــتـــــهــــــاء من هــــــذا ا
والــتـــصـــويـت عــلـى حـــكـــومــة
الــكـــاظــمي والــبـــدء بــتــنـــفــيــذ
ــكــلف) مــعــربـا عن تــعـهــدات ا
أمـــله. في (الـــتـــوصل لـــتــوافق
سـيـاسي قـريـبا والـدعـوة لـعـقد
اجلـلـسـة الـنـيــابـيـة).من جـهـته
ـسـتـقـل عزت قـال  الـسـيـاسي ا
الــشــابــنــدر في تــغــريـدة عــلى
تــــويـــــتـــــر امس ســـــاخــــرا (ان
الــراغــبـــ بــدخــول مــزاد بــيع
احلقائب في الـكابيـنة الوزارية
اجلــديـدة الـعـاصــمـة بـغـداد لم
تــعـد مــكـانــا لــلـمــزاد احـتــرامـا
لـلخـصوصـيـة. ووصول خـبراء
تقـييم احلقـائب بطائـرة خاصة
عـلى نـحـو عاجل) مـضـيـفا انه
(توجـد تسـهيالت خـاصة نـظرا
لعدم وجـود تخصيـصات مالية
بسبب تدني اسعار النفط). في
شأن متصل افـادت مصادر بأن
(الـــــكـــــرد الســـــيـــــمـــــا احلـــــزب
ـــقــراطـي الــكـــردســـتــاني الـــد
يـضـغــطـون بـقــوة البـقـاء وزيـر
الية احلالي فؤاد حس على ا
رأس الـــــوزارة في حـــــكـــــومـــــة
الـكاظـمي  فـيمـا يـرفض رئيس
ـكـلف االبقـاء على اي الوزراء ا
ـسـتـقـيـلة) اسم من الـكـابـيـنـة ا
ــــــصــــــادر فـــــإن وبــــــحــــــسب ا
رونـة حـيال (الـكـاظمي وعـد بـا
كـون الكردي وزارات في منح ا
احلــكـومــة اجلــديــدة ضــمن مـا

كفله الدستور).
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ئة من احلكومـية بنـسبة 25  با
الكــــات مع اســــتــــمـــرار غــــلق ا
ــــســــاجــــد ومــــنع ــــطــــاعـم وا ا
ــتـحـدث الــتـجــمـعــات .  وافـاد ا
الــرســـمي بــاسم وزارة االوقــاف
والـشــؤون الــديــنــيــة في اقــلــيم
كـردسـتـان نـبـز اسـمـاعـيل بـعـدم
ـسـاجـد صـدور اي قـرار بـفـتح ا
خالل شـــهـــر رمـــضـــان.ومـــددت
خـــلـــيـــة االزمـــة في مـــحـــافـــظـــة
دارس الديـوانيـة تعـطيل دوام ا
واجلــــــامـــــــعــــــات الى  2 أيــــــار
قبـل.وشهدت مـناطق وشوارع ا

ميسان  زحام مروري خانق. 
وذكـر شــهـود عـيــان ان (مـنـاطق
وشوارع احملافظة شهدت  امس
زحـــامــا مـــروريــا خـــانق في ظل
حــظـــر الــتـــجــوال الـــوقــائي في

احملافظة). 
كـمـا قــالـوا ان (اصـحـاب احملـال
التجارية وسط اربيل والعامل
فـي احلي الــصــنـــاعي بــاطــراف
دينة تظاهروا مطالب بانهاء ا

احلـظر وتـقـديـر عمـلـيـة االضرار
التي حلقت بهم).

ــسـتـشـارين في وقـدمـت هـيـئـة ا
االمـانـة الــعـامـة جملـلس الـوزراء

رؤيـة بـشأن رفع حـظـر الـتـجوال
الـــصـــحي في الـــعـــراق وعـــودة
اسـتئـنـاف االنشـطـة والدوام في
ؤسسات احلكـومية . واطلعت ا

(الزمـان) على مـقتـرحات الـهيـئة
التي حتـمل توقيع رئـيسهـا عبد
الــكـــر الــفــيـــصل جــاء فـــيــهــا
(نــقــتـرح ان تــكــون مـدة احلــظـر

الــصــحي من الــســادســة مــسـاء
كن ولغاية السادسة صباحا و
تمديد الساعات او تقليصها في
عد كل ضوء توصيات التقرير ا
 5 ايام عـلى ان يـبدأ ذلك من 19
حـــتى  30 نــــيـــســـان اجلـــاري)
واضــاف انه (يــسـتــمــر تـعــطـيل
ـــــدارس واجلـــــامـــــعــــات دوام ا
العب ــقــاهي وا ــســاجــد وا وا
وكـذلك منع سـفـر العـراقـي الى
اخلــارج مع الـــســـمــاح لـــبــعض
الــقـطـاعــات بـأسـتــئـنـاف الـدوام
مــقـابل الــتـوقــيع عـلى تــعـهـدات
خـــاصـــة بــاحلـــفـــاظ عـــلى مـــنع

التجمعات).
مـؤكــدا انه (بـنـاء عـلـى الـتـقـريـر
ــدة االول من الــســـابق وخالل ا
ايار ولغاية  30من الشهر ذاته 
يبدا احلـظر من السـاعة الثـامنة
مـسـاء ولـغـاية الـرابـعـة صـبـاحا
ــســـاجــد مع اســـتــمـــرار غــلـق ا
ـقــاهي والـسـمــاح لـعـدد اخـر وا
ــــــؤســــــســـــات بــــــالــــــدوام في ا

احلــكــومــيــة فــضال عن تــوجــيه
رؤســـاء اجلـــامــــعـــات وعـــمـــداء
الـكلـيـات وبعض مـدراء االقـسام
والشـعب بالـدوام ووفق احلاجة
دة طـلـوبة) مشـيـرا الى ان (ا ا
من  31ايــــار ولــــغــــايـــة  30 من
حــزيـران وبـعـد تـقــو الـتـقـريـر
والــوضع الــصـحـي يـتم تــمــديـد
ساعات احلـظر او تقـليصه وفق
احلالة الـراهنـة وعلى ضوء ذلك
يــــتم اســــتــــئــــنــــاف الــــدوام في
الكليات لـطلبة الدراسـات العليا
فــقط واالبـــقــاء عـــلى الــتـــعــلــيم
االلــكـتــروني لـطــلـبــة الـدراسـات
ـــــدارس). االولية وكذلك طلبة ا
ـدة الـتي تـبـدأ من  وتـابع ان ( ا
االول من تـــمـــوز ومـــا بـــعـــدهـــا
ووفـقـا لتـقـو الـوضع الـصحي
دوليا وفي حال اعالن الـسيطرة
عـــلى الــفـــايــروس  يــتـم الــغــاء
ـطـارات واجواء احلـظـر وفـتح ا
الـبالد واسـتـئـنـاف الـدراسـة في

دارس كافة). اجلامعات وا
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وجه وزير الصحة جعفر صادق
عـالوي رســــــالـــــــة إلـى رئـــــــيس
ــســتــقــيل عــادل عــبـد الــوزراء ا
ــهـــدي ووزيـــرين بــحـــكـــومــته ا
ومديـر عـام بشـأن أماكن احلـجر
الـصـحي لـلـقـادمـ من اخلـارج
مطالبا إياهم بـإيقاف االستقبال
من الــــبـــلــــدان ذات اإلصــــابـــات

رتفعة بفايروس كورونا. ا
وقــال عالوي فـي رســالــته الــتى
وجهها أيضا لوزيري اخلارجية
والـــنـــقل ومـــديـــر عـــام ســـلـــطــة
ــدنـي ان (وزارتــنــا الـــطــيـــران ا
تــواجـه صــعـــوبـــات في تـــامــ
أماكن حـجر لـلقـادم من الدول
ذات مـــعـــدل حــدوث اإلصـــابــات
الـعـالـيـة ولـعـدم إمـكـانـيـة تـأم
أماكن حـجـر في بغـداد والسيـما
ـطار ان مالكاتـنا الـصحـية في ا
تـواجه صـعـوبـات لـعـدم قـدرتـها

عـــلى حـــجــر هـــؤالء الـــقـــادمــ
ويــضـــطـــرون التــخـــاذ احلـــجــر
نـزلي األمر الـذي يشـكل خطرا ا
حقـيقيـا على انـتشار الـفايروس
بـعـد انــحـسـار عـدد اإلصـابـات)
واضـاف ان (هــنـاك ثالثه أنـواع
من هـــذا الـــفـــايـــروس والـــنـــوع
ـــــــوجـــــــود فـي أوربـــــــا أشــــــد ا
خـطــورة). وسـجـلت الـوزارة 31
إصابـة جديدة و 47 حالـة شفاء
من فـايــروس كـورونـا في عـمـوم

العراق امس. 
وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس
إن (مـخـتــبـرات الـوزارة سـجـلت
 31 اصـابـة فـي الـعـراق تـوزعت
بواقع  4 في الرصـافـة وحالـت
في الـكـرخ وحـالة واحـدة في كل
مـن مـــــديــــــنــــــة الـــــطـب وواسط
والديـوانـية و 7في الـنجف و15

في البصرة). 
مــشـــيــرا الى انـه ( تــســـجــيل
حــالــة وفــاة واحــدة فـي مــديــنـة
الطب) مبينـا ان (حاالت الشفاء

بلغت  47 حالة توزعت بواقع 5
في الـــرصـــافــة و 3 في مـــديـــنــة
الــــــــطب  و 10 في الــــــــنــــــــجف
والسـلـيمـانـية و 6 في اربيل و7
فـي الـــبــــصـــرة و 4 في ذي قـــار
وحـالـت فـي ديالى) مـؤكـدا ان
(مـجـمــوع االصـابـات الـكـلي بـلغ
1513 والـــوفـــيــات 82  وحــاالت
الــشـــفــاء 953). وقــررت خـــلــيــة
االزمة في نينوى اعـتماد احلظر
اجلــزئي في احملــافــظــة جلــمـيع
القطاعات الذي يبدا من الساعة
الـــســــادســـة صـــبــــاحـــا وحـــتى
الــسـادســة مـســاءً مع اسـتــمـرار
غـلق مــنـافـذ احملـافـظـة بـالـكـامل
واســــتـــثــــنــــاء عـــجـالت احلـــمل
ـــواد الـــغـــذائـــيــة اخلـــاصـــة بــا
واالنـشـائيـة واحلـاالت الـطـارئة
امـا حركـة الـسـيارات الـصـغـيرة
فتـكون بنـظام الـفردي والزوجي
ويـــســــتــــثـــنـى من ذلك عــــجالت
ـالكـات الــصـحــيـة والــطـبــيـيـة ا
ويــــكــــون الــــدوام في الــــدوائــــر
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نظمة قـال البيان ان (احلقائق ا
ده مـا قبل االتـفاق تـشير أعاله 
الى أن ذلـك ســيـــؤدي إلى حــرب
األســــــعـــــار والــــــصـــــراع عــــــلى
احلـصص في الـسـوق الـنـفـطـية
مع اســـتـــمــرار تـــراجـع الــطـــلب
ي الى ووصـــول اخلــزيـن الــعـــا
ــشــتــرين مــســتــويــات جتـــعل ا
يعـزفون عن االستـمرار بـالشراء
ــعـــدالت الــتـي يــحـــتــاجـــهــا بـــا
ــنــتـــجــون وبــالــتـــالي يُــجــبَــر ا
الـــعـــراق وغـــيــر الـــعـــراق عـــلى
تـــخـــفـــيض كـــمـــيــات أكـــبـــر من
اإلنــتــاج مع الــتــعــرض ألســعـار
مــنــخــفــضــة جــداً بل مــنــعــدمــة

القيمة) .
وخــلص الــبــيــان الـى الــقـول ان
(الــــوزارة أعــــدت  بـــــدائل عــــدة
للـتـعامل مع الـتـطورات األخـيرة
ــالـيـة ـوارد ا بــهـدف تـعــظـيم ا
مــنـهـا تـقــلـيل الـكــلف والـتـعـامل
األمـــــثل مـع شــــركـــــات الــــنـــــفط
ـــتـــعــاقـــدة وإدامــة ـــيــة ا الـــعــا
ـعـدالت عـمـلــيـات الـتــصـفـيــة بـا
ـــطـــلـــوبــة وتـــوفـــيـــر الـــوقــود ا

حملطات الكهرباء).

بشكل غير مسبوق. وعلى الرغم
من اجلهود الـتسويـقية الـكبيرة
الـتـي بـذلــتــهــا شــركــة تـســويق
الــنــفـط والــتي أفــضت الى بــيع
تاحة لـلتصدير كامل الكمـيات ا
لــشـــــــــهـــر نــيـــســان اجلــــــاري
وإلى أعلى األسـواق عائداً وهي
الــســـوق اآلســــــــــــيـــويــة لـــكن
بـــدأت الــعـــديـــد من الـــشـــركــات
شـتـرية لـلنـفط العـراقي تشـكو ا
عدم وجود سـعات خـزنية كـافية
لــشــراء كـــمــيــات الـــنــفط اخلــام
ــــــتــــــاحــــــة حـــــــتى وإن كــــــان ا
الـســــــــــــعـر مـتـدنـيـاً وبـالـتـالي
ـــنــتـــجـــون - ومــنـــهم أصـــبح ا
العراق - أمـام خطر أكبـر يتمثل
بهـبـوط األسعـار الى مـستـويات
تــقل عن  10دوالرات لــلــبــرمــيل
ويـكـون الـعـائـد سـالبـاً حـتى في
أقــــــــــــــل الـدول النـفطـيـة كلـفة
لإلنتاج الستـمرار تراجع الطلب
ـعروض في من دون تـخفـيض ا
ظل تصاعد اإلصابات والوفيات

بجائحة كــورونا في العالم).
 وردا عــــلـى  الـــــدعــــوات الـــــتي
اطــلــقت النــسـحــاب الــعـراق من

انـــخـــفـــاض الـــطـــلب نـــتـــيـــجــة
اجلائحة).  ولـفت البيان الى إن
(عدم التـوصل الى اتفـاق بسبب
االخــــــــتـالف بــــــــ روســــــــيــــــــا
والــــســــعـــوديــــة بــــشـــأن حــــجم
اخلـفـض في اإلنـتـاج ومــا تـبـعه
من نـــــشــــوب حـــــرب األســــعــــار
النفطية وزيادة في العرض أدى
إلى تـراجع كــبـيـر إضـافي خالل
شـهر آذار ومـطـلع شـهر نـيـسان
وكـان تـدهـور األسـعـار مـسـتـمراً
ووصـل الى حـــــــدود حـــــــرجـــــــة
تـسـاوي أو تـقل عن كـلف إنـتـاج
بــرمــيل الــنـفط  فـي الـكــثــيـر من
نـتجة للـنفط وتؤثر الى الدول ا
درجـة كـبـيـرة عـلى اقـتـصـاديـات
دول كـلـف إنــتــاج الــنـفـط فــيــهـا
واطـــئـــة كـــالــــعـــراق والـــكـــويت

والسعودية وروسيا).
وبــعــد ان اســـتــعــرض الـــبــيــان
االنحـدار في سعـر اخلام يـقابله
ارتفـاع في اخلـزين الـنفـطي قال
إن (الــطـــلب عــلى الــنــفط اخلــام
بــات يـقل بــشـكل يــومي وسـريع
جــداً بــســبب امــتالء اخلــزانـات
بــنـوعــيـهـا األرضــيـة والـعــائـمـة

وسلـبي في الطـلب على الـطاقة
والـنـفـط اخلـام كـأهم مـصـادرهـا
فـي واحــــــــــدة مـن أهـم الـــــــــدول
ـشــتــريــة لــلــنــفط اخلــام وهي ا
الــصــ حــ بــدأ فــرض حــظــر
الـتجـوال الـذي نـتج عـنه تراجع
كــبــيــر جــداً بـــقــطــاعــات الــنــقل
والـسـيــاحـة والـصـنـاعـة في ذلك
ــهم. لـقـد تـبع الـبــلـد والـسـوق ا
ي  بدء ـستـوى الـعـا ذلك عـلى ا
ارتـفــاع مـسـتــويـات اخلـزين من
ـنـتـجـات النـفـطـيـة وانـخـفاض ا
ـــصـــافي مـــعــــدالت تـــشـــغـــيـل ا
تـــدريــجــيـــاً مــا أدى إلى تــراجع
مـلــحـوظ بـأسـعــار الـنـفط اخلـام
ـالية بات يـؤثر عـلى العـائدات ا
صـدرة للـنفط نـتجـة وا للـدول ا
اخلام ومـنها الـعراق مـا اضطر
ـــنــضـــويـــة حتت إطــار الــدول ا
اتفاق التعاون لالتفاق على عقد
اجــتــمــاع طــار مـطــلع آذار من
الـعـام احلـالي لـتـخـفـيض إنـتاج
ــــا يـــتـــنــــاسب مع مـــا الـــدول 
أفـــــــرزتـه دراســــــات الـــــــســــــوق
االقــتــصـــاديــة إلعـــادة الــتــوازن
لـــلــــســـوق ومـــعـــاجلـــة تـــأثـــيـــر
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قــالـت وزارة الــنــفـط انه لم يــكن
ـوافـقة عـلى اتـفاق امـامهـا اال  ا
منظمـة اوبك االخير على خفض
االنـتــاج الن الـطـلب عــلى الـنـفط
اخلـــام بــات يــقل بـــشــكل يــومي
وسريع بسـبب امتالء اخلزانات
بشكل غير مسبوق واضافت انه
 لم يــكـن هــنــالك ســبــيل ألي من
ـــنــتــجـــة ومن بــيـــنــهــا الــدول ا
العـراق للحـصول عـلى استـثناء

تفق عليه . من التخفيض ا
وقـالت في بـيـان تـلـقـته(الـزمـان)
امس اســــــــتــــــــعـــــــرضـت فــــــــيه
االجـــتــمـــاعـــات االخـــيــرة الـــتي
نظمة بهدف (تصحيح عقدتها ا
مسار الـسوق النـفطيـة وحتقيق
الــتـوازن بــ الــعـرض والــطـلب
ي عــــلى الــــنــــفط اخلـــام الــــعـــا
وبالتـالي حتقـيق السعـر العادل
ــســـتـــهـــلك ـــنـــتـج وا لـــكل من ا
وتـشــجـيع االسـتـثــمـار عـلى حـد
ســـواء ).  مــوضـــحــة انـه (مــنــذ
أواخر عام  2019 بدأ فـايروس
كـورونــا يــؤثــر بــشــكل مــبــاشـر
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خــــــــاطب  االحتــــــــاد الــــــــدولي
لـــلــســـبــاحـــة وزارة الــســـبــاب
والــريــاضــة الــعــراقــيــة بــشــأن
اصـدار قـرار رسمـي باسـتـبـعاد
رئيس  االحتـاد العـراقي سرمد

عبد االله. 
ومـن جــانـبـه اكــد عـبــد االله ان
(رســــالــــة االحتـــــاد الــــدولي لم
تصل نـسخـة منـها الى االحتاد
الـــعـــراقي لـــلــســـبـــاحــة او الى
ــبــيــة الـعــراقــيـة الــلــجــنـة االو
وارســـــلـت الى مـــــكــــتـب وزيــــر
الشباب والـرياضة  فقط حسب
مــــــا وضـــــحـه لـي  جــــــعــــــفـــــر

العلوجي) .
واعرب عبـد االله عن استغرابه
من اخملاطبـة ( باستـفهامه بهل
االحتـاد الــدولي لــلـســبــاحـة لم

نعقدة في اجلمعية العمومية ا
ـاذا لم يـصـادق ـاضي  الـعـام ا
عــلـى انــتــخــاب خــالــد كــبــيــان
كـــــرئـــــيـس لالحتـــــاد بـــــنـــــفس
ـفروض االن على االجتـماع وا
الــوزيـر ان يـظــهـر لالعالم مـاذا
تـضـمـنت رسـالـته اجلـديدة الى
االحتاد الدولي للسباحة وماذا
كـــتب فـــيـــهـــا مـن مـــغـــالـــطــات

جديدة).
واكــــد عــــبــــد االله  ان (جلــــنـــة
االخالقــيـات لم تــتـخـذ اي قـرار
ليء ضـدي وجـاء هـذا الـقـرار ا
بـاالخــطـاء نــتـيــجـة اعــتـراضي
وبـكـتـاب رسـمي عـلى الـقرارات
الـتي صـدرت بحـقي في الـفـترة
االخـيــرة نـتــيـجـة الــتـفــاهـمـات
ـشـتـركـة بـ الـوزيـر والـسـيد ا
ــســلـم ومــنــهــا قــرار حـــســ ا
ــؤقت) مــبـيــنـا (اذا االيـقــاف ا

وصل الـقرار بـشـكل رسمي الى
ــــــيـل االحتــــــاد الــــــعــــــراقي ا
للسباحة ساحترم قرار االحتاد
ـهـنـية الـدولي واتـعـامل مـعـه 
من خالل الـــطـــعن بـه واتـــخــاذ
االجــراءات الـقـانــونـيـة الالزمـة
ـــا في ذلك الـــتــوجه اليــقـــافه 

حملكمة الكاس).
واشــار عـبــد االله الى (ان عـلى
وزيــــر  الـــشــــبــــاب ان يــــخـــرج
ويــحـتـرم قــرار االحتـاد الـدولي
لـلــسـبـاحــة ويـبــ ان اعـتـرافه
وتـعـامـله مع الـسـيـد كـبـيـــــــان
لـم يـكن قــانـونـيــا ابـدا  وكـذلك
عـــلـى كـــبـــيــــان احـــتـــرام قـــرار
االحتــــــــــاد الــــــــــدولـي وعـــــــــدم
اســـتـــخـــدامه لـــصـــفـــة رئـــيس
ـــتــلك لالن اي االحتـــاد النه ال
ــــبـــــيــــة او اعــــتـــــراف مـن االو

االحتاد الدولي) .
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سرمد عبد االله

ــشــكــلــة يــكـن له عــلم ســابـق 
الـســبـاحـة في الـعـراق من اجل
ـرسـلة االخـذ بـرسـالـة الـوزيـر ا
يــوم  2020/4/14 واذا االحتــاد
الـــدولي صــــادق عـــلى قـــرارات

واد الغذائية dš«uÐ∫ موانئ العراق تستقبل بواخر محملة بأكثر من اربع الف طن من ا
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ــغـنــيــســيـوم ــنـغــنــيــز وا الــزنك وا
والـنــحـاس و احلــديـد و مـركب أي 
دي  تي اي  الــذي يـتــمـيــز بـخــلـطه
عــنـــد كل عـــمــلــيـــة خالل عــمـــلــيــات
التسمـيد التي تتضـمن مدة حتضير
ـو الــنـبـاتــات و الـتــزهـيـر الـتـربــة 

والثمار).
ÈdG  d UMŽ

مـــوضــحــا ان ( ســمــاد عــالي الــزنك
يـستـخـدم للـتـربة الـضـعيـفـة و عالي
الــبــوتـاســيـوم لــلـثــمـار)  وتـابع ان
مـصـنع األسـمدة يـنـتج أيـضـاً سـماد
العناصر الصـغرى الصلب والسماد
العضوي الكومـبوست) . فيما اكدت
الـــشــركــــة الــعـــامـــة لـــلــصـــنــاعـــات
الـكهـربـائيــة واأللـكتـرونـيـة جتـهـيـز
ـــســــتـــشـــفـــيــــات بـــغــــاز وســـائـل ا
األوكــســجـيـن الــطــبـي خـالل شــهــر
6 نــيـــســـان اجلــــاري بــنـــقــاوة  99
ئـة وبكميـات كبيرة مـنذ بدء أزمة با
وبــاء كـــورونــا . ونـــقل الــبـــيــان عن
مــديـر عــام الـشـركــة سـفــيــان فــوزي
اجلبــوري تأكيـده (إستـمرار مالكات
معمل إنـتاج غاز األوكسـج الطبي
ـسـتـشـفـيـات احلـكـومـيـة بـتـجـهـيـز ا
واألهليـة خالل شهر نـيسان اجلاري
وبكمـيات بلغت   865إسطوانة غاز
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عادن عن أعلـنت وزارة الصـناعة وا
جنـــاح جتــربـــة  زراعـــة مـــحـــصــول
البطـاطا بأسـتخدام سـماد العـناصر
الـصـغـرى الـسـائل  كـمـا اعـلـنت من
ــسـتـشـفـيـات جــهـة اخـرى جتـهـيـز ا
بـــــأكـــــثــــر من  6االف اســـــطـــــوانــــة

اوكسج طبي . 
وقــال مــديــر عــام الــشــركــة الــعــامـة
للصناعات التـعدينية بالوزارة رافـد
عـبـد اجلـلـيـل جبــار في بـيان تـلـقته
(الزمان) امس ان (شعبة الزراعة في
معـاونيـة مصانع أبـن سينـا التـابعة
للشركة قـامت بتجربة عـملية لزراعة
البطـاطا بإسـتخدام سـماد العـناصر
ــنــتج في أحـد الــصــغـرى الــسـائل ا
ـــعــاونــيــة) واضــاف ان مـــصــانع ا
(الــتـــجــربــة الـــعــمــلــيـــة أجــريت في
صـانع أبن سيـنا األراضي التـابعـة 
ـــســـاحـــة قـــدرهــا    5دوانـم وقــد
ـشـجع تـكــلـلت بـالـنـجـاح الـبـاهـر وا
حــيث زادت نـسـبـة الـغــلـة الـزراعـيـة
ئة إلنتاج البطاطا من   30 – 40 با
مـايـثــبت فـاعــلـيـة ســمـاد الـعــنـاصـر
الـصــغــرى الــذي يــنــتج في مــصــنع
االســـــــمــــــدة) واوضـح جــــــبــــــار ان
(الـســمـاد يـتـكـون مـن خـلط عـنـاصـر
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كتوبة ) اهـتمت وسائل االعالم التقـليدية ( الـتلفزيون  االذاعـة  الصحافـةا
ـية وبـإفراط بـعـدد االصـابات والـوفـيـات وما جـادت به مـنـظمـة الـصـحة الـعـا
مــنـمـعـلـومـات عـمـا سـتـنـزله بـنـا جـائـحـة كـورونـا  غـيـر آبـهـة لـلـقـلق والـذعـر
واالحـبــاط الـذي انـتــابـالـنــاس من الـوبــاء الـذي حل عـلـى حـ غـرة من دون
نا  مـقدمات  وكـأن أهل الصحـة بقـدراتهمـالتنـبؤية كـانوا في عـالم غير عـا
ؤامرة  كمـا لم تهتم تلك ومع ذلك يـتهمونك بـالسذاجة عـندما تفـكر بنظريـةا
كوث في البيوت جراءاحلظر الذي لم يكن الوسائل كثيرا بتذمر الناس من ا
ـرئي  ـواجـهـة هـذا الـعـدو الـطـائـر غـيرا أمـام احلـكـومـات من سـبيـل سواه 
قابل عمل واكـتفت بنصائح لم تشغل من مـساحة بثها اال النزر الـيسير  با
ـستخـدمون عبـر مواقع التـواصالالجتـماعي على صـناعة مـحتوى مـختلف ا
ـعزول عـما تـداولته كـبرى الفـضائـيات  وأكـثر اسـتجـابةحلـاجات الـناس ا
اجـباريا  بالرغم من تلقائيته التي لم يخـضع فيها لتخطيط اوتوجيه كما هو
نـشورات الـتي تبـثهـا التقـليـدية من الـوسائل  لـكنه مـعذلك حـال البـرامج وا
تــمـكـن بـعــفـويــته من ادراك الــوبـاء وتــأثــيـراته الــنــفـســيـة واالجــتــمـاعــيـة في
ا فيه من وضوعه الـى محتـوى خفيف لـلتسـليـة والترفـيه  اجملـتمعـات ليحّـو
سـخرية حادة ومفـارقات الفتةوقـفشات مثـيرة  بدد فيهـا القلق  وخفف من

الذعر  وقضي على ملل العزلة االجتماعيةالطويلة بحدود مقبولة .
بـينـمـا لم يـسـتشـعـر االعالم الـتـقـليـدي الـوجه اآلخـر لـلجـائـحـة  وظل يـعمل
وت ـة والـبحث عـمـا هو مـثيـر  ولـيس أكثـر اثـارة من أخبـار ا بـآليـاتهـالـقد
ـستـشفـيات  فـضال عن انعـكاسـات الوبـاء على مـا هو وأكـداس اجلثث فـيا
سـيـاسي واقـتصـادي  فـحـام حـولـهـا ولم يـغادرهـا  وتـنـقـلت كـامـيـراته ب
الـعواصم لتـتبع ارتـباك احلـكومات فـياجـراءاتها  كـما لم يـتراجع ولـو قليال
عـتادة وان كانت بـعيدة عـن أجواء الوبـاء  متنـاسيا عن االهـتمامـبأولويـاته ا
مـسؤوليـاتهـاالجتـماعـية واالخالقـية التي حتـتم علـيه تعـامال مخـتلـفا عـما هو
بشـكل يسـهم في جعل اجلـمهـور أكثـر استـرخاء ـرض  سـائد قـبل حدوث ا
ـلل والـقلق وتـماسـكـا ليـتـسـنى له التـكـيف مع األجـواء السـوداء وأال يـقود ا
واخلـوف الى سلوكيات سلبية على االسرة واجملتمع وجوانب احلياةاخملتلفة

رض الى وصمة اجتماعية . كتحول ا
ــكن أن لـــقــد مألت مــواقـع الــتــواصل االجـــتــمــاعـي فــراغــا واســعـــا كــان 
ـا بغـيـابـها لـكـان تـعامـل اجملتـمـعـات واألفراد مع يـكونـكـارثـيا بـدونـهـا  ور
كورونـا وما فرضـتهمن تـباعد اجـتماعي شـيئا مـختلـفا تمـاما قد ال نـستطيع
تـصوره اآلن  وهذا يـجدد احلمـاس للحـديثعن االعالم اجلـديد عنـدما يكون
ـواطن مـرسال ومـستـقـبال في اآلن نـفـسه  وأهمـيـة هـذه االعالمـفي أوقات ا
الـكـوارث واألوبـئـة  لـنـتـخـيل مـا سـيـفـعل الـنـاس عـنـدمـا ال يـكـون لـديـهم مـا
يـتعرضونله سوى الـتلفزيون  قد ال أكـون مبالغا اذا قـلت انهم لن ينصاعوا
الـى اجـراءات حــظـر الـتــجـوال مــثـلــمـا هــو اآلن . فـلــيـسـمـن الـسـهـل اتـخـاذ
كن اجـراءات تـخـالف بـها سـلـيـقـة االنـسـان الـتي جـبـلت عـلى االجـتـمـاع  
دد وجيزة ال تتجاوز بضعـة أيام  اما ان تستمر العزلة ألكثر أنـيحدث ذلك 
فذلك مـا ال يطيـقه االنسـان  اال اذا ابتكـرت شيئـا  يلهـيه  ويسد من شـهر 
الـفراغ احلـاصل عن الـتبـاعـداالجتـمـاعي  وهذا مـا حـصل بحـضـور مواقع
الـتواصل االجتمـاعي الالفت  اذ قلل التقـارب االفتراضي من حـدة التباعد
الواقـعي  بينـما تراجعـالتلفـزيون وبقيـة الوسائل التـقليديـة االخرى  بالرغم
من ثـقـة اجلـمـهور الـعـالـيـة بـالـتـلـفـزيـونـقـيـاسـا بـالـوسائـل االعالمـيـة االخرى

ها . جديدها وقد
مـا يـلـفت فـي مـحـتـوى مـواقع الـتــواصل الـذي دار حـول فـايـروس كـورونـا 
وهومـحتوى يعده اناس يتباينون ثقافيا واجتماعيا ومهاريا  انه كان متنوعا
ومكـثـفاومـشبـعـا للـحاجـات االنـسانـية عـلى اخـتالف أنواعـها  بـيـنمـا افتـقد

احملتوى التقليدي لذلك وكشف عن مثالب وعجز واضح .
أظن في أوقـات الكـوارث واألوبئة تـتقـدم وظيـفتـا التـسليـة والتـثقـيف علـيبـقية
الــوظــائـف االعالمــيــة االخـــرى  وهــذا مــا حتـــقق في مــواقع
ـــيــحـــصل فـي  الــوســـائل الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي  و
الـتقـلـيديـة  ولـكي اليخـتـلط األمر لـديـكم  فأنـا أحتدث
شـهد االعالمي الـعربي ـهيـمـنة عـلى ا عن الـوسائل ا

ي. والعا
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مع انقـطاع سـبل التـواصل الفـعلي
بــسـبب جـائــحـة كـورونـا جتـاوزت
مـنـصة  ARIDلـلـعـلـمـاء واخلـبراء
والباحث الناطق باللغة العربية
ـية مـفعـلـة سبل ـشكـلـة العـا هـذه ا
الـــتـــواصل واالتـــصـــال عن بـــعــد 

ـوافق 18 لـتـطــلق الـيـوم الــسـبت ا
نـيـسـان 2020 فـعـالــيـات مـحــفـلـهـا
ـــــوســــوم الـــــعــــلـــــمي الـــــدولي وا
"التـكـامـليـة والـتـنمـيـة العـلـمـية في
ـؤســسـات الــبـحــثـيـة"  فـي تـمـام ا
الـسـاعة  9 صـبـاحـا بـتـوقـيت مـكـة

كرمة. ا
WOLKŽ  «dLðR

ويـــتـــضــــمن احملـــفل الــــعـــديـــد من
حاور ؤتمرات العلـمية الدولية  ا
ـؤتمـر الدولي الرابع متـعددة هي ا
للـمخطـوطات والوثـائق التاريـخية
بـــرئـــاســة أ.د. جنـم عــبـــدالـــرحــمن
ـؤتـمــرُ الـدَّوليُّ الـسـادس خــلف وا
لالجتــاهـات احلــديــثـة فـي الـعُــلـوم
اإلنـسانـية واالجـتـماعـية والـلغـوية
واألدبـيـة بـرئـاسـة أ.د. أمـيـرة زبـيـر
ــؤتـمـرُ الـدَّوليُّ رفــاعي سـمـبس وا
ـتـقـدمـة في الـسـادس لالجتـاهـات ا
ــؤتــمــر الــدراســات اإلسالمــيــة  وا
الــدولي الـــثــالـث لــلـــمــخـــطــوطــات
والـوثـائق الـتـاريـخـيـة بـرئـاسـة أ.د
ؤتمرُ الدَّوليُّ نعم الهيتي وا عبدا

بجهاز فحص نقاوة األوكسج ذي
مـنـشــأ أوربي وسـيـتم الحـقـاً تـزويـد
ــسـتــشـفــيـات األخــرى بـهـذا بــاقي ا

اجلهاز).
WO³Þ  «“Uſ

واردف بــالــقــول ان (الـشــركــة تــبـذل
قـصـارى جـهـدهـا لـتـصـنـيع مـختـلف
ــسـتـلـزمـات الـضـروريـة األجـهـزة وا
الـتي تـخـدم الـقـطـاع الـصـحي مـنـهـا

الــغــازات الــطــبــيــة وغــرف تــعــفــيـر
األشــــخـــاص واجــــهـــزة الــــتــــنـــفس
ـنــتـجـات الــصـنــاعي وغــيـرهـا مـن ا
حـقـقـت األخـرى). في غــضـون ذلك  
الـشـركــة الـعــامـة لــصـنــاعـة األدويـة
ـسـتــلـزمـات الـطـبـيـة في سـامـراء وا
إحدى شركـات الوزارة تطـوراً كبيراً
في مبيعـاتها خالل الفصل األول من
دة من العام اجلـاري مقارنـة بذات ا
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ـــاضي .وقـــال مــديـــر عــام الــعـــام ا
الشركة عـبـد احلميــد عبـد الرحمـن
الـسـالـم ان (الشـركـة حـقـقت إجنازاً
مهـماً من خالل زيـادة مبـيعـاتها في
الـــفـــصـل األول من الـــعـــام اجلــاري
ئة عن وبنسبـة تطور بلغت  84 با
مـاثلـة من العام دة ا ماحتـقق في ا
ــبــيــعـات ـاضي) مــشــيــراً الى (ا ا
بلغت    11 ملـيـار و  342 ملـيـون
ديـنـار خالل األشـهـر الـثالثـة االولى
من الــعــام اجلـاري  فــيــمــا  بـلــغت
ـبــيـعــات لـلــمـدة ذاتــهـا من الــعـام ا
اضي   6 ملـيـار و   172 ملـيـون ا
ديـنار) مـؤكـداً ان (الشـركـة تـمـكنت
من رفع مـبــيـعـاتــهـا بــعـد إتـبــاعـهـا
سياسـة تسويـقية جـديدة و متـابعة
دراسـات وبـحوث الـسـوق احلـديـثة
ـــســتـــمــر لـــلــســوق واإلســـتــقــراء ا
احملـلـيـة) ولـفت الى (عــزم الـشـركـة
إتــخـاذ إجــراءات عـديــدة خالل هـذا
الـعـام رغم الـوضع احلـالي وظروف
مــواجـهـة وبــاء كـورونـا بــاإلعـتـمـاد
عـــلى ســيــاســـات جــديــدة من خالل
ـسـتـحـضـرات الى وزارة تـسـويـق ا
الــصــحـة والــســوق احملـلــيــة ومـنح
كاتب الوكـاالت احلصريـة لبـعض ا

العلمية).

الـسـادس لالجتـاهـات احلـديـثـة في
العلوم التطبيقية برئاسة أ.د. سعد
ؤتـمرُ الدَّوليُّ السادس مخيلف وا
ُــسـتـدامــة بـرئـاسـة أ.د لــلـتـنــمـيـة ا

سلوان كمال جميل العاني.
 «—ËœË  «d{U×

كــمــا يـــتــضــمن احملــفل جــمــلــةً من
احملــــــاضــــــرات والـــــدورات وورش
العمل تتوزع على مدار أربعة أيام
وســــيُــــخــــصَّص الــــيــــومــــ األول
والـثـاني  18-19 لـتــقـد الـبـحـوث
توازية العلمـية بخاصيـة الغرف ا
في تـخصصـاتٍ علـميـةٍ متـنوعةٍ في
الــعــلــومِ الـــتــطــبــيــقــيــة والــعــلــومِ
اإلنــســانـيــة واالجـتــمــاعـيــة فـيــمـا
ســـيــكـــون يــومي  20-21 نـــيــســان
مخـصصـا للـورش التـدريبـية التي
وصـل عـــــددُهــــا  30 ورشـــــة عـــــمل
ومـــحـــاضـــرة وكـــذلك بـــخـــاصـــيـــة
ــتــوازيـــة وســتُـــنــشــر الــغــــــرف ا
ــمـــيــزةُ بــعــد انــتــهــاءِ الــبــحــوثُ ا
فـعالـياتِ احملـفل في مجالت عـلمـية
مصنـفة في سكوبس وبـعضها في
مـــجالت مـــنـــصـــة أريـــد الـــدولـــيــة

احملكمة.
وتـضم األمـانة الـعـامـة للـمـحفل في
الـعـراق رئـيـس اجلـامـعـة الـعـراقـية
أ.د عــــلـي صـــــالح حـــــســـــ و في
اجلــزائــر رئــيس جــامــعــة الـعــربي
تــبـــســة أ.د بــودالعـــة عــمــار و في

فم مفتوح ..  فم مغلق 

بادرات الـشعبية  واجملتمـعية التي تسهم في اتـساءل  ح أسمع وارى ا
تـوفيـر االطـمئـنـان النـفسـي للـمواطـنـ من خالل الـسالل الغـذائـية  وتـقد
ـالية او من خالل امـتناع الـكثيـر من  اصحاب االمالك الـتجارية ـعونات ا ا
من اسـتالم اإليجارات  بسـبب ظروف احلظـر الذي نعيـشه  وتوقف حركة
الـبـيع والــشـراء .. اتـسـاءل عن دور ( الـهــيـئـة الـعـامــة لـلـضـرائب ) في هـذا
ــالــيـة احلـراك الــنــبـيـل   فـهي يــبــدو تــعـيش فـي واد بـعــيــد عن الــظـروف ا
ثـقـبيـات " اإلفـريقي ـعيـشـية الـسـائدة فـي البـلـد او انهـا مـصابـة  بـداء "ا وا
ــرض الــنــوم وهـو مــرض طــفــيـلـي خـطــيــر يــسـبب ــعـروف  الــبــشــري ا

وت في كثير من األحيان.. اضطرابات عصبيّة حادة أو ا
تـرى هل ان مرض النـوم الذي تـعيـشه الهيـئة الـعامـة للضـرائب  منـعها من
ـركـزي االسـتـمـاع الـى مـبـادرات الـتـكـافـل االجـتـمـاعي  وخـطــوات الـبـنك ا
الـعراقي الذي اسس صندوقا للتبرعات  وقيام مصرفي الرافدين والرشيد
بإيقاف االستقطاعات من العديد من شرائح اجملتمع ذات الدخل احملدود  
مـســاهـمـة في الــتـقــلـيل من آثــار وتـداعـيــات رعب  فـايــروس كـورونـا .. اين
مـوقـفـهـا من آالف بل مـئـات األالف من اصـحاب احملـال الـتـجـاريـة والـبـيوت
والـعــمـارات .. لـم نـســمع انــهـا اصــدرت قــرارا  بـإيــقـاف االســتــقـطــاعـات
ـشمـولـ بالـضريـبة عُـطلـت اعمـالهم  وتـوقفت الـضريـبة عـنهـم   فجـميع ا
ســبل مــعـيــشـتــهم .. مـتـى تـســتـيــقظ الـهــيـئــة من ســبـاتــهـا  وتــعـلن اعــفـاء
واطن هو االن في أل  فا ـستحقات الضـريبية  بقرار رسمي يُـعلن على ا ا
ـفروض ان حـرب غـير مـتـكافـئـة مع مـرض لعـ  شـمل الـعالـم اجمـعه  وا
تـفك هـيئـة الـضرائـب قيـد الـشبـح الضـريـبي عنـه  وتعـلن سـنة  2020سـنة

خالية من الضرائب بكل صنوفها ..     
عـلى هذه الـهيـئة  ومن عـلى شاكـلتـها من الـدوائر االخـرى  االدراك إن ما
ـطـلوب فـقط بـذل اجلهـد إلخـراج ذلك اخليـر من الـقول ـكن فـعله كـثـير وا
سـاهـمة في إيـجاد ـسؤولـيـة وا إلى الـفعل فـمـشاركـة اجلـميع في حتـمل ا
ـواطنـ جـميـعـاّ  هو الـقرار ـعانـاة الـتي شمـلت ا احلـلول والـتـخفـيف من ا

الصائب في عبور االزمة .
باد والـشعارات االنسـانية  وتوضع صـائب تُختبـر ا في فـترات احملن وا
مـعـاني األخــوة والـتـضـامن عــلى احملك  وعـنـد ذاك يـظــهـر الـصـادقـون من
ـتنـكرين  الـعـاجزين عن الـكاذبـ ويـتمـيـز األوفيـاء عن ا

تأخرين عن القيام بالواجب..  فعل اخلير ا
الى هــيــئــة الــضـرائـب اقــول : صح الــنـوم .. مـاليـ
الـــنـــاس بـــانــــتـــظـــار قــــراركم .. . ســـنـــة  2020 بال

ضـــرائب !

كالم أبيض
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مــالـــيــزيـــا نــائب رئـــيس جـــامــعــة
الـسـلطـان زين الـعـابـدين أ.د حسن
بن بصـري كما يـضم احملفل طيف
واسع من ضيوف الشرف من دول
مـــتــعــددة يــتـــوزعــون بــ رؤســاء
جـامــعـات ومـســاعـديــهم وعـدد من
ـرمـوقـة الـشــخـصـيـات الــعـلـمـيــة ا
وعدد من رؤسـاء حترير مـؤسسات

إعالمية معروفة .
W³ÝUM  ¡«uł«

وتــــتــــوزع األدوار فـي احملــــفل إلى
العـديد من اللـجان لـتهيـئة األجواء
ــنــاســبــة إلجنـاح احملــفـل وهـذه ا
الــلـجــان هي الـلــجـنــة الـفــخـريـة و
الــلـــجــنــة االســـتــشــاريــة الـــعــلــيــا
والـتحضـيريـة و اللجـنة الـتنفـيذية
واللـجنة الـتنظـيميـة في اجلزائر و
الـــلــجـــنـــة اإلعالمــيـــة و الـــلــجـــنــة

التنسيقية العليا.
ـشـرفـة عـلى وخـصـصت الـهـيــئـة ا
احملــفل بــرئــاســة الــدكــتــور ســيف
الــســـويـــدي مــجـــمـــوعــة خـــدمــات
ســتـنــطـلق عــلى هـامش فــعـالــيـات
احملــفل الـــعــلــمـي الــســادس وهي
مــعــامل أريــد لــلــتــواصل الــعـلــمي
ـعامل وتـصـنيف اجلـامـعـات وفقـا 
 ARID لـلتـواصل العـلمي وقـاعدة
بــيـــانــات مــوســـوعــة الـــكــفـــــاءات
العـلـميـة الـنـاطقـة بـالعـربـية لـلـعام
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برنامج احملفل

أوكسج و   28 الفا و  700 لتـر
من سـائل األوكـسـجـ لـتـضاف الى
الـكـمــيـات اجملـهـزة خالل شـهـر آذار
ــاضـي الــبـالــغــة أكــثــر من  6آالف ا
و  500 إسـطـوانـة غـاز األوكـسـج
و    127 ألــف لــــــتـــــــر مـن ســـــــائل
) الفتـا الى ان (الـشـركة األوكسـج
قـامت بــالـتــبـرع الى مــسـتــشـفــيـات
ركزي الكاظمية واليرموك والطفل ا

حقل لزراعة
البطاطا بتجربة

جديدة

n−M « v ≈ 5² œU  5²KŠ— ¡UG ≈Ë UO dð w  ÎUI UŽ ÎUO «dŽ ≤∂∑ ‰u Ë
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

أعلـنت وزارة الـنقل عن اجالء 267
عـراقـيـاً من مـطــار اسـطـنـبـول عـلى
مـــ طـــائـــرة اخلـــطـــوط اجلـــويـــة
الـعراقـية .وذكـرت الوزارة في بـيان
تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان (267
عراقيًا قادمًا مـن اسطنبول وصلوا
عـلى مـ طـائـرة اخلـطـوط اجلـوية
الـعــراقـيـة) وأضـاف أن (ذلك يـأتي
ضمن الرحلة االستـثنائية اخلاصة
بــإعــادة الـعــراقــيـ الــعــالــقـ في

تركيا).
 öŠd « ‰Ëbł

وتــابع الــبــيـان ان (الــوزارة حـددت
في وقـت ســـابـق جـــدول الــــرحالت
االســتــثـنــائــيـة اســتــنـاداً لــقـرارات
ومـوافـقـة اللـجـنـة الـعـلـيـا لـلـصـحة
والـسالمة الـوطـنيـة بـواقع رحلـت
) مبـيـنا ان جـويتـ اسـتثـنـائيـت
(الرحلة األولى  بغداد- اسطنبول-
بـغـداد إلعـادة الـعـراقـيـ الـعـالـق

فـي تــــركــــيـــــا واالخــــرى بــــغــــداد-
فرانـكفـورت - اربيل- بـغداد إلعادة
ـانـيـا). الـعــراقـيـ الـعــالـقـ فـي ا
فيمـا افاد مديـر عام الشركـة العامة
ـسافـرين كـر كاظم حـس لـنقل ا
بـنـقل الف و 300عـراقـي من مـطـار
بـــغـــداد الى ســـكــنـــاهم في بـــغــداد
واحملـــافــظـــات. ونــقـل الــبـــيــان عن
حـسـ القـول انه ( نـقل اكـثر من
ـــــركــــــبـــــات الف و 300عـــــراقـي 
مــخــتــلــفــة األحــجــام مـع مــركــبـات
طار من داخل مطار بغداد تكسي ا
الــدولي إلى مــنــاطق ســكــنــاهم في

بغـداد واحملافـظات االخرى) ولفت
ـــســافـــرين فــور الى (نـــقل هــؤالء ا
انــتــهـائــهـم من اجــراءات الـفــحص
الــدقـيق مـن قـبل الــلــجـان الــطـبــيـة
ـتخـصـصة  بـالتـنـسيق مع قـيادة ا
عمـليات بـغداد). ووجه الوزيـر عبد
الـله لـعــيـبي بـإعـفــاء مـديـر مـحـطـة
مـطـار بـغـداد الـدولي. وذكـر الـبـيان
ان ( لعيبي أمر بإعفاء مدير محطة
مطار بـغداد وتعيـ بديل عنه على
إثــر مــخـالــفـتـه بـالــسـمــاح  لــثالثـة
مــســـافــرين بــالــصــعــود عــلى مــ
تـوجهة طائـرة اخلطوط اجلـوية  ا
ـلـكــة عـلـيـاء في األردن إلـى مـطـار ا
بشكل مخالف) الفتا الى انه (اوعز
بتـشـكـيل جلـنة حتـقـيـقيـة لـلـوقوف
ــوضـــوع ورفع عـــلـى حــيـــثـــيـــات ا
قصرين التوصيات الالزمة بشأن ا
عـلى أن تـنـجـز مــهـامـهـا بـالـسـرعـة
ــــمـــــكـــــنـــــة حــــسـب الــــضـــــوابط ا

والتعليمات النافذة). 
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وبــــــشــــــأن ذاته  كــــــشــــــفت وزارة
اخلـــارجـــيــة عـن تــســـيـــيـــر رحـــلــة
اســتـــثـــنــائـــيــة الـى انــقـــرة حتــمل
153عـراقـيـا بـينـهم اطـفـال نـاشدوا
ـــتــحــدث بــاسم بـــالــعــودة. وقــال ا
الـوزارة احـمـد الـصـحـاف في بـيـان
اطــلـــعت عـــلــيه (الـــزمــان) امس ان
(ســفـارة الـعـراق لـدى أنـقـرة اجـرت
ـسـتـوى وسـيّـرت تـنـسـيـقـا عــالي ا
رحـلـة اسـتثـنـائـيّـة إلى بـغـداد عـلى
مــتــنـــهــا نــحــو  153مـــســافــراً من
ضــمـنــهم األطــفــال الــذين نــاشـدوا

ـدنيـة واجلوازات نـشأت ابـراهيم ا
شالل و رئـــيس ســلــطـــة الــطــيــران
ــدني دريـد يــحـيى جــاسم ومـديـر ا
عـــام شــركـــة الــنـــقل كـــر حــســ
ومـديـر اخلطـوط اجلـويـة العـراقـية
عـلي مـخـلص والـلـواء الـركـن خـالد
جـــبــــار/ رئـــاســــة اركــــان اجلـــيش
ثل عن حكومة اقليم كردستان. و
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الكـات و يـتــولى الــفـريق االيــعــاز 
وزارة الـنقل احملـال عـلى الـتقـاعد
ـقررة الى العـودة ضـمن الرحالت ا
وفــــــرز اعـــــداد الـــــوافــــــدين الـــــذي
يــسـكـنـون في االقـلـيم واحملـافـظـات
االخـــــرى مـع حـــــسم امـــــكـــــانـــــيــــة
ــوافـــقــات لــلــنــاقل اســتــحــصــال ا
الــوطـــني بــالــطـــيــران في االجــواء
االوربــيـــة لــلــحـــاالت االنــســـانــيــة.
وشـــددت الــوثــيــقــة عـــلى (اهــمــيــة
حتــديـد دول ومــدن الــوافـدين وهي
لــنـدن ودمـشق وطـهـران ومـشـهـد و
ـتـحدة ـانـيا ومـدريـد والـواليات ا ا
وبــاريس وســتــوكــولــهم والــدوحـة
وهولندا وبروكسل وبلجيكا وبيرن
وكــــنــــدا ورومــــا واهـــواز عــــلى ان
حتدث القـائمة من الـصحة وحسب
تــطــورات االصــابــة) الفــتــا الى ان
(االولـويـة في الـرحـالت لـلـعـراقـي
وحــددت الـــعـــائـــدين من تـــركـــيــا) 
الـوثـيـقـة (مطـارات بـغـداد والـنجف
والــبــصـــرة لــســكــنـــة مــحــافــظــات
ـنــطـقـتـ الــوسـطى واجلــنـوبـيـة ا
ومـطـار اربــيل لـسـكـنــة مـحـافـظـات

كركوك ونينوى وصالح الدين).
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بـإعـادتـهم إلى الـعـراق) مـبـيـنا ان
(الـرحـلـة انــطـلـقت بـالــتـنـسـيق مع
اخلـــطـــوط اجلــــويـــة الـــعـــراقـــيـــة
الكـات الدبـلـومـاسـيّة ُـشـارَكـة ا و
واإلداريّــــة الــــتي بـــــذلت جُــــهُــــوداً
ـوافـقات اسـتـثـنـائـيّـة السـتـكـمـال ا
الــرســمــيّــة والــتـنــســيق مـع دائـرة
ـراسم في مـركـز الـوزارة). وألغى ا
مــحــافـظ الــنــجف لــؤي الــيــاســري
ـــؤمل رحـــلــــتـــ جــــويـــتـــ مـن ا
هــبــوطــهــمــا في مــطــار احملــافــظـة
الدولي  اليوم الـسبت  قادمت من
ايـــران وعــلى مــتــنـــهــا مــواطــنــون

ـكــتب عــراقــيــون . وأوضح بــيــان 
احملافظ  تـلـقته (الـزمان) امس انه(
قرر هبوط طائرت اليوم كان من ا
الــسـبت في مــطـار الــنـجف الـدولي
وعـلى مـتـنـهـا مـواطـنـون عـراقـيون

عالقون في إيران).
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 واضــاف ان (الــيــاســـري طــلب من
رئـــيـس مـــجــــلس الــــوزراء إلــــغـــاء
الـرحـلـتـ وتـغــيـيـر مـسـارهـمـا من
مـطـار الـنـجف الدولي وحتـويـلـهـما
إلى مطار بغـداد).واطلعت (الزمان)
في وقت ســابق عـلى وثـيـقـة حتـمل

تـوقــيع امـ عــام مـجــلس الـوزراء
حـمـيد نـعـيم الـغزي تـتـضمن وضع
اليـة العادة الـعراقيـ العـالق في
اخلــــارج وتـــألـــيف فــــريق يـــتـــولى
اجراءات اعادة العـالق الى البالد
بـــتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا كـــافـــة ويـــخـــول
بـــالـــصـالحـــيـــات الـالزمـــة الجنـــاز
مهـماته وتـألف الفـريق من وكـيلي
وزارة اخلــــارجـــيـــة مـــؤيـــد صـــالح
والـصحـة والبـيئـة للـشؤون الـفنـية
حـازم اجلـميـلي ومـسـتشـار االمـانة
الـــعـــامـــة جملـــلس الـــوزراء نـــاصــر
حـسـ بــنـدر ومـديــر عـام االحـوال

واطن العائدين من اخلارج عند وصولهم مطار بغداد u‰∫ عدد من ا Ë
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واستـخـدام أنبـوب األكسـج
صــــفـــر وأن  4مـــرضـى فـــقط
ــــــكــــــوث في احــــــتــــــاجــــــوا ا
ـدة قـصـيـرة قـبل ـسـتــشـفى  ا
خروجـهم معافـ سا وأن
تـكـلـفــة الـعالج كـانت فـقط 20
دوالراً وتضـيف الـشائـعة أنه
على مدى  5أيـام قدم مـا يعده
نــــصــــر طـــبـي وأنه قــــد وجه
رسالـة إلى الـرئـيس األمـريكي

ترامب ليخبره عن النتيجة.
ÃöF « Ÿ«u½«

وأن الــعالج تــضــمن  3 مـواد
هي هــيـدروكــسـيـكــلـوروكـوين
وهـــو يـــســــاعـــد الـــزنـك عـــلى
الــدخـــول إلى اخلــلـــيــة "الــتي
أصـــــابــــــهـــــا الــــــفـــــيـــــروس"
وأزيثـرومـيـس لـلـحـمـاية من
تـكـاثــر الـبــكـتــيـريـا فـي مـكـان
اإلصـابـة والـزنك الـذي يـعـمل
عـلى تـأخيـر تـكـاثـر الـفـيروس
داخل اخلــلــيــة ورغم أن هــذا
الكـالم ال يوجد دلـيل على عدم
صــــــحــــــته إال أنـه لــــــو كـــــان
صحيـحاً; احلكـومة األمريـكية
واالعالن الـرسـمي هـو بـوابته
ولــــــيس رســـــائـل فـي مـــــواقع
التـواصل االجـتمـاعي وهـناك
شــائــعــات عـن قــيــام فــرنــســا
بـــإطالق "جتـــربـــة ســـريـــريــة"
لتقـييم فعـالية أربـعة عالجات

مـخـتـلـفــة واألبـواب مـفـتـوحـة
زيـد من الشـائعات الستقـبال ا
حـول الــعالج ذلك أن الـسـيـاق
الــذي يـعــيـشـه الـعــالم من عـدم
الــيـقـ يـشـكـل أرضـاً خـصـبـة
لــنــشــر الــشـــائــعــات حــول مــا
يـسمى بـ"الـعالجات السـحرية"
لكوفيد- 19ويبقى الـعالم بناءً
ـعـرفـة احلــالـيـة لـفـرص عــلى ا
تــطـــويــر لــقـــاح ضــد فــيــروس
ستجد; بانتظار سنة كورونا ا
أو ســــنــــتـــ عــــلى األقـل قـــبل
الـوصـول إلى تــطـويـر لألدويـة
الـتي تــسـتـهــدف الـفــيـروسـات
التاجية على نطاق أوسع وقد
تــفـيــد هــذه الــفــرضــيـة فـي مـا
يتـعلق بالوبـاء احلالي كما قد
تـفــيــد أيــضــا في مــنع تــفــشي
فـيـروسـات أخــرى من الـعـائـلـة
نفـسهـا وأن كل ما يـتم تداوله
من شـائـعـات هـو لـقـتل الـفـراغ
أو من قــبــيل شـــائــعــات األمل
نـسـأل الـله تـعـالـى أن ال يـطول
االنـــتـــظـــار قـــبـل أن تـــتـــوصل
االنـسانـيـة إلى مـا يـبعث األمن
واألمـــان والــعـــودة إلى حـــيــاة
طـبــيــعـيــة والــتــوصل لــلـعالج
الــشـــافي من هـــذا الــفــايــروس
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ــكــمـالت الــغــذائـــيــة وأن مــا ا
أعلنته عن براءة االختراع ليس
ركـزها الـتجاري سوى دعايـة 
ضادة وقد جاء في الشائعات ا
لألنــصـــاري أن أحــد الــقــنــوات
اإللـكــتــرونــيــة في الــكــويـت قـد
أجرت مـقابلـة مع الدكتورة أمل
لـتــعـلن فــيـهــا أنــهـا اتــفـقت مع
الـشـركـة الـسـعـوديـة الـكـويـتـية
لــتـصــنــيع األدويــة و تــقـول أن
الـدواء سـيـكــون بـاسم الـكـويت
ووزارة الــصــحــة قــد تــســلــمت
االخـــتــــراع وجـــاري تـــصـــنـــيع
الدواء ولـكن الشائـعة اجلديدة
مـــعـــززة بـــتــــحـــذيـــر من وزارة
الــصـحـة الــكـويــتـيــة يـحـذر من
االنـسـيـاق وراء أكـاذيب تـتـعلق
بـبراءة اخـتراع في هـذا اجملال
وتنـصح اجلميع عـدم التعاطف
واالنـــــــســـــــيــــــاق مـع هـــــــكــــــذا
تـصريحـاتها وتـتهم االنصاري
بـأنـهـا صـاحـبـة مـشـاكل وتـرفع
قـضــايـا كــثــيـرة دون مــبـرر ثم
انــتـشـرت شــائـعــات عن طـبـيب
يـر زيلـينـكو يـعمل اسمـه فالد
في إحــــدى مــــســــتــــشــــفــــيــــات
نـيـويـورك تـفـيــد الـشـائـعـة أنه
نشر نتيجة عمله الذي استطاع
فــيه أن يـــعــالج  699مـــريــضــاً
مصاباً بفيروس كورونا بنسبة
ئة وكان الوفيات صفر 100 با

البشارة إلى االنـسانية وهناك
ـــقـــاطع بـــفـــرح مـن يـــتـــداول ا
ض عــلى وتــفــاؤل ولــكن لم 
ذلـك يــــــومــــــان حــــــتـى تــــــصل
شـائــعـات بــرســائل تــطـعن في
ـــدعــوة أمل الــعالج وتـــتــهم ا
األنـصاري بـتـكرار الـظـهور في
وســائل اإلعالم وأنــهــا تــطـلق
كالم يــفــتـقــد لــلـعــقالنــيـة وأن
مــسـتــواهــا الــتـعــلــيـمـي ثـاني
ثـانـوي وهي تـدعي حـصـولـهـا
عــلى الــدكــتـــوراه من جــامــعــة
كينسـينغـتون األمريـكية وهي
جــامــعــة غــيــر مــعــتــرف بــهــا
والسيدة األنـصاري تملك محل
في حــولي شــارع ابن خــلــدون
ــانـي لــبـــيع ـــركـــز األ اســـمه ا

مــا نــشــرتـه مــواقع الــتــواصل
االجـتمـاعي من فـديو لـدكـتورة
كويتيـة  تداوله بشكل غريب
جــداً تــدعي أنــهـا قــدمت عالج
مـــجـــرب إلى وزارة الـــصـــحـــة
الـكـويـتــيـة وتـطــلب فـيه بـراءة

اختراع لها وللكويت.
 W×{«Ë Wł«cÝ

وتـبـدو الـسـذاجـة واضـحـة في
حـيـثـيــات احلـديث السـيـمـا أن
براءة االخـتراع حتتـاج أبحاث
تــأخــذ شــهـــور وقــد يــتــطــلب
أحـــيـــانــــاً ســـنـــوات وجتـــارب
عـيـنــيـة وقــد حتـتــاج جتـريب
على احليوانات أو على البشر
قـبل أن يرى اخـتـراعهـا الـنور
لـــكـــنــــهـــا ظـــهـــرت وهي تـــزف
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سـتثـمـرين في سوق االوراق ا
الية. ا
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وقــد تــنـاولـت الــدراســات هـذا
ــال ـــضـــمـــون فـي أســـواق ا ا
حتت أكثر من مصطلح اكثرها
اسـتـخــدامـا هـو إتـبـع الـقـائـد
? Follow-the-leaderلـــــــكن
ـصـطــلح األكـثـر اســتـخـدامـاً ا
والــــذي تـــــنــــدرج حتـــــــــــــــته
مــخـــتــلــــــــف الــدراســـات هــو

خالل فــتــرة زمــنـــيــة مــعــيــنــة.
Herd behav- وسلوك القطيع
 iorيـــدخل ضـــمن مـــا يـــعـــرف
So- بعـملياتالتـعلم االجتماعي
 cial Learningويـــتــمـــثل في
ــواقف الـــتي يــتـــعــلم فـــيــهــا ا
األفـــــراد مـن خالل مـالحــــــظـــــة

تصرفات اآلخرين.
لـقد اسـتـوعبـنـا سـلوك الـقـطيع
ـــالــيــة مـن خالل نــظـــريــة في ا
الــســلــوكــيــة حتــدد تــوجــهــات

او اتــــبع ســــلــــوك الــــقـــــطــــيع
القطيع. 

ـاليـة يتـجلى فسـوق االوراق ا
فــيه  هــذا الـــســلــوك بــصــورة
واضــحــــــــة خــصــوصــا عــنـد
هـبـوط األســعـار أو انـهـيـارهـا
ــسـتـثـمـر مـقـلـــــــــدا فـيـتـجه ا
ــســتــثـمــرين مــجــمــوعــة من ا
لكه من اوراق ا  للتخلص 
مـالـيـة خـوفـا من اخلـسـارة او
الـــعــــــــــكس فـي ذلك عــنـــدمــا
تـتـجه الـسـوق نـحـو الـصـعود
وهو مـا يسـمى ببـيع او شراء

القطيع. 
ـدروس وهــذا الــتـوجه غــيــر ا
ـســتــثــمـر نــحــو تـنــفــيـذ من ا
عـــمــلــيــات الـــبــيع او الــشــراء
اخلــــــــارجــــــــة عـن الــــــــرشـــــــد
والـعقالنـية في االستـثمار هي
جـزء مـنـنـظــريـة الـقـطـيـعـالـتي
اســتــغـلــهــاهـوامــيــر االسـواق
ستثمرين. الستغالل بسطاء ا
وعندما ظـهرت جائحة كورونا
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بغداد

ظـــهـــرت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتــان
للـمـواجه مـتـنـاقـضـت االولى
Curveنـحنى تعـرفتـسطـيح ا
 Flatteningاو مــــا تـــــســــمى
بـالــعــزل الــصـحـي والـتــبــاعـد
والـثــانـيـة مـنـاعـة االجـتـمـاعي
Herd immunity  الــقـــطــيع
Immune ناعة بالعدوى او ا
 Infectionكــاسـتــيـراتـيــجـيـة
ـــــواجــــــهـــــة الــــــفـــــايـــــروس
ومـضـمـونـهـا تـرك األمـور على
حـالـها قـبل انـتـشار الـفـيروس
ـكن من لــيـصـاب أكــبـر عــدد 
فيـتـكون األشـخـاص بالـعـدوى
رض لدى أغلبهم مناعة ضد ا
ـصـطـلح وقـد اسـتـخـدم هـذه ا
مـــــنـــــذ شـــــهـــــر اذار من قـــــبل
احلـكــومـة الــبـريــطـانــيـة بــعـد
ــرعب الــذي الــقـاه اخلــطــاب ا
رئـــيس الـــوزراء الــبــريـــطــاني
والـذي اعــلن فـيه يـتــعـ عـلى
الــعــائـالت االســتــعــداد لــفــقــد
أحــبـائـهـا بــاكـراوقـد أثـار هـذا

ـشـاعــر االنـسـانـيـة اخلــطـاب ا
ونـــوع مـن الـــهـــيــــســـتــــيـــريـــا
اجلمـعـية خـصوصـا من الدول
التي تعـتقـد ان أمنهـا الصحي
كن والـبـنى التـحـتيـة فـيهـا ال
ان تـــــصل الى مـــــا تــــمــــلــــكــــة
بــريـــطـــانـــيـــا اضـــــــــافـــة الى
القـسوة بعدم االهتـمام بكرامة
احلـــيـــاة وقـــبــول مـن يــتـــوفى
بــســبب الــفــايــروس بــرحــابــة

صدر.
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ــــصــــطــــلـح إشــــيع ورغـم ان ا
اسـتخـدامه حديـثا اال انه قد
اذ اسـتــخـدم عـام   1923وذلك
عـنـدمـا لـوحظ أنه بـعـد تـلـقـيح
عـدد كبـير من األطـفال كـمنـاعة
ضــــد احلــــصــــبــــة فــــإن عـــدد
اإلصـــــابـــــات اجلــــــديـــــدة قـــــد

انخفض مؤقتا. 
واسـتـراتيـجيـة منـاعـة القـطيع
هي إســـلــوب احلـــمــايـــة غــيــر

باشرة من مرض معد. ا

من االمور الـتي نتناولـها عند
ـــــالــــيــــة دراســـــة االســــواق ا
ـستثـمرين فيـها هو وسلوك ا
مــصـــطــلـح ســلـــوك الــقـــطــيع
ومـضمونه الـعلمي هـو سلوك
ــســتــثــمـر عن يــتـخــلي فــيه ا
قــــــراره لـــــــصــــــالـح قــــــرارات
مـــــــــــــجـــــــــــــمــــــــــــوعـــــــــــــة مـن
ويــــعــــرف ــــســــتـــــثــــمــــريـن ا
سـتثـمرين انـهمـجمـوعـة من ا
تـــتـــعـــامل في نـــفـس االجتــاه
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انـشيت صـحفي حمل عـنوان " الـعمالق ال زالت ذاكرتي حتتـفظ 
األمريـكي والـسوفـيـتي في قـمة الـكـبار " ويـتـصدر واجـهـة الصـفـحة
األولى لـلـصـحـيـفـة الـتي سـلـطت الـضـوء عـلى الـلـقـاء الـتـأريـخي بـ
الرئـيسـ األسبـق األمـريكي جـورج بوش األب ونـظيره الـسوفـيتي
وحـظي الــلـقـاء عــلى مـا أتــذكـر في 1989 الـســابق غـوربــاتـشــوف 
وقـتـهـا كـنت لـلـتـو حـاصل عـلى درجـة بـاهـتـمـام إعالمي دولي كـبـيـر
الــبــكــالــوريـــوس في عــلــوم االتــصــال واإلعـالم من جــامــعــة بــغــداد
ومعلومـاتي في اجلانب التـحليلي بـالشؤون الـسياسيـة محدودة على
ـستـوى العـمري والـدراسي الفـتي الذي كـنت علـيه آنذاك رغم قدر ا
شـهـد قد ـتابـعـة شـؤون الوضع الـدولي إعالمـيـا ... ذلك ا شغـفي 
يتكرر ب "دونالد ترامب مع شي ج بينغ" في  2020أو 2021.
ـوضوع فقـد كنت حريـصا لالستـماع لهذا وذاك ـستهل ا وبالعودة 
ـنقولـة عن فحـوى لقاء الـعمالق ـنشورة وا من اآلراء والتحـليالت ا
وقتها "بوش وغورباتشوف "ومعرفة مجريات األمور خلف الكواليس
وردت بـعض الـفـرضـيـات الـسـيـاســيـة حـول الـلـقـاء الـثـنـائي وأتـذكـر
إحداهـا ترى أن غـورباتـشوف أصـبح نـاطق لبالده بـإعالن تشـظيـها
وتـفكـيـكـهـا مـقـابل ثـمن كـبـير يـتـقـاضـاه يـنـاسب وزنه كـرئـيس لـدولة
وكنت احلظ من خالل حتليل عظمى يرأسهـا وهناك آراء شتى قـيلت
الصورة لـلرئيـس في الـلقاء أن بـوش كان أكـثر هدوءا ورزانـة وثقة
ـتابـعـ حلـلـنا بالـنـفس من نـظيـره غـورباتـشـوف الذي كـنت ومـعي ا
شخصيـته التي تبـدو مهزوزة ال تـعكس شخـصية رئـيس يقود طرف
ــتــحــدة األمــريــكــيـة قــطــبي كــبــيـر بــالــعــالم يــقف بــوجـه الـواليــات ا
أو كأنه رجل آلي أو غورباتشـوف كان يشبه صـورة الرجل احملنط 

روبوت.
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ـكـشـوف يـتـعـلق وتـابـعـنـا الحـقـا كـيف أصـبح الـوضع يـسـيـر عـلى ا
بانتصارات حتققها الرأسمالية األمريكية على الشيوعية السوفياتية
حــتى قــرأت كــتــابــا يــتــحــدث عن الــتــأثــيــر األمــريــكي فـي االحتـاد
يـقول كـاتبه أن أمـريـكا فـعلت كل شـيء من أجل تفـليش السـوفيـتي 
االحتاد السوفيتي عبر نافذة شراء ذ األقوياء منهم الوزراء وكبار
مدراء الـشركـات الـعمالقـة بهـدف تمـكـنهم من إجـراء تـبديل مـستـمر
ـصـانع االنـتـاجـية في لإلدارات بـوجـوه جديـدة ال تـمـتـلك خـبـرات بـا
مـحـاولـة إربـاك الـوضع الـصـنــاعي واالنـتـاجي أمـا مـرحـلـة بـوريس
يلتسن " صاحب أشهر رقصة لزعيم عجوز كانت واشنطن مرتاحة

ؤسساتها. تها تذوي  جيدا من حقبته ألن غر
ــطــروحـة آنــذاك أن احلــرب الـبــاردة بـ ومن ضــمن الـفــرضــيـات ا
الـدولـتـ أمـريـكـا والـسـوفـيت تـسـيـر بـاجتـاه إعالن نـهـايـتـهـا جملـرد
ـصافحـة ب العمـالق الكـبيرين بـدأت على أثرهـا تنهار حصول ا
بلدان شـيوعيـة منهـا رومانيـا ويوغسالفـيا وصوال الى الـهرم الكـبير
وبفضل االحتاد السوفيتي الـذي أعلن انهياره على يـد غورباتشوف
فقـدان وعي يلـتسـ لكـني عـندمـا استـحضـر صورة األخـير أجـدها
شبيـهة الى حـد كبـير بـصورة الـرئيس األمريـكي ترامب ومن خالل
استحضار األداء السيـاسي للماضي القريـب للعمالق األمريكي–
السوفـيتي فـأن التاريخ يـعيـد نفسه وأن مـفهـوم الثأر لـيس مقـتصرا
على الـثـقـافة أو الـعـقـليـة الـبـدوية والـعـشـائريـة بل هي بـاألصل تـبدو
سمة سياسـية تمارسهـا الدول بشكل أخـطر وأقوى وأكثر تـخطيطا
ـتزنـة الـتي نتـابعـها وكأني أرى صـورة ترامب االسـتـعراضـية غـير ا
واجـهة جـائحـة كورونا وتـصريـحاته حول في مؤتمـراته الصـحافـية 
ويكشف االقتصاد واخلدمات تعبر عن  شيء ما يعانيه هذا الرجل 
عن مالمح ضياع هيـبة أمريـكا وأنها الـيوم في زمن الكـورونا تترنح
ليـس من اجلائـحـة نـفـسهـا بل من ضـربـات أفـرزتهـا اجلـائـحـة على
صعيـد االقتـصاد واخلدمـات فضال عن الـتغيـير اجلـيواستـراتيجي
عـلى صـعـيـد دولـي وهي ذات الـعـلـة الـتي كــان االحتـاد الـسـوفـيـتي

يعانيها قبل انهياره.
W öF « WFO³Þ

هذه الـصورة الـتحـلـيلـيلـة لطـبـيعـة العالقـات "األمريـكـية- الـسوفـيتـية
ـاضي" و " األمـريـكـيـة- الـصـيـنـيـة " بـالـوقت احلـاضـر عـكـسـتـها بـا
للمتابع وسائل اإلعالم الـتي تتابع كل لقطة وهـفوة وتصريح ونشاط
ـذيـع سيـاسي واقـتـصادي حـيث تـمأل بـطون الـصـحف وتـشغل ا
ـواكـبـ لـنـشاط ـتـابـعـ ذلك يـجـعـلـنـا نـكـون ضـمن ا واحملـلـلـ وا
اإلعالم الذي يتسم بالتغطية اخلبريـة ثم التحليل والتفسير والنقاش
تعددة اجلغرافـيا والتوجه االجتـماعي والسياسي تنوعـة وا لآلراء ا
تـابع لها بـدقة يتـوصل بالنـهاية واالقتصـادي والثقـافي والعلـمي وا
الى خيوط اللعبة وما يتمخض عن مسار اإلعالم الدولي في الضخ
تسارع بكل حلظـة ومواكبة تفاعالته في النبش بأعماق علوماتي ا ا
والـنبش كـالـقروش في قـاع الـبحـر بـحثـا عن الـلؤلـؤ بـحسب الزوايـا
كن أن يحقق وصف الرئيس األمريكي األسبق رونالد ريغان كما 
تابعيه والفاعل فيه فرصة الوصول الى حقائق ورؤى استشرافية
ـتـحـدة عـلى أن الـعـالم لن يـبـقى عـلى الـهـيـمـنـة األحـاديـة لـلـواليـات ا
ـتـوحــشـة حتـكـمه ولن يــبـقى الـدوالر سـيـد ومـخـالب الـرأســمـالـيـة ا
الـعـمالت وضـمن سـيـاسـة نـقـديـة شـمـولـيـة تـسـمى ب"دولـرة الـعـمـلة
"بالـعالم فـالرأسـمالـية األمـريكـية باتـت تتـرنح أمام اقـتصـاد الص
تـنـامي الذي لم يـتـصف بهـويـة اشتـراكـية وال رأسـمـاليـة والـص ا
ـا يعكس طـبيعـة احلضارة الصامـتة هي بذات الـوقت فاعلـة وبقوة 
الصـيـنـيـة "الكـونـفـوشيـوسـيـة " الـتي تعـمل بال كـالم. فالـعـالم الـيوم
يــقـوده اإلعـالم ويـحــركه االقــتــصــاد وتــعـزز األقــوى فــيه مــســتـوى
اخلـدمـات والــعـدالـة االجـتــمـاعـيـة أمــا قـوة الـسالح فــتـراجـعت الى
ـرتـبـة الـثـالـثـة ولم يـعـد الــسالح الـفـتـاك والـنـووي ضـمـانـة الـعـالم ا
ـعـلــومـات وتـنـامي ـعــرفـة وتـكــنـولـوجـيــا ا ـتـقــدم فـاقـتــصـاديـات ا ا
االقتصاد الشـامل الذي تتمتـع به الص واليابـان والهند سيـجعلها
وجائحـة كورونا هي تحـدة  في مراتب علـيا متـفوقة عـلى الواليـات ا
ي جـديــد تـبـرز فـيه حـرب كـونـيــة من نـوع جـديــد سـتـفـرز نــظـام عـا
وتـنامي السـلطـة الـوطنـيـة ومركـزية احلـكم لـلواجـهـة في إدارة الدول
قوة الـهويـة القـوميـة وحتقيـق للـعدالة االجـتمـاعيـة مع حتقـيق توازن
بــيــئي فـي كــوكب األرض واخلالص مـن طــغــيــان اإلنـــســان في ظل

الرأسمالية الغربية. 
وكأني أرى أن الـعـالم سـيكـون مـا بعـد جـائـحة كـورونـا أمام مـشـهد
واقع اإلخبارية يتضمن لقاء تنقله الصحافة والشاشات التلفازية وا
"الـعـمـالقـ األمـريــكي والـصــيـني" في قـمــة الـكــبـار والـنــقـاش عـلى
ي جديـد تـتراجـع فيه األولى لـلـثانـيـة للـشـراكة في صيـاغـة نظـام عـا

حكم العالم .
{ أستاذ اإلعالم- اجلامعة العراقية
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رغم أن الـــــــصـــــــ أعــــــلـــــــنت
انـتـصـارهـا عـلى وبـاء كـورونا
ولـكـنـهــا لم تـفـصح عن الـدواء
ــصل الــذي ســاعــدهــا في أو ا
ـا أدى حتـقــيـق االنــتــصــار 
إلى بـــقـــاء الـــبــاب مـــفـــتـــوحــاً
السـتـقبـال وتـداول الشـائـعات
وألن الـــقــلـــوب مـــتــعـــلـــقــة في
الوصول إلى سالح قـاهر لهذه
اجلــــائــــحـــة جنــــد الــــفــــضـــاء
االلـــــكــــتـــــرونـي مــــازال يـــــعج
بــالـشـائــعـات اخلــاصـة بـعالج
ـؤلم أن ـصـاب بـكــورونـا وا ا
هناك شائعات من متخصص
بـالـطب ويـطـلـقـون شـائـعات ال
تــــمـــــيــــز بــــ الـــــوقــــايــــة من
الـفايـروس وب الـعالج ولعل

øW «bF « Â√ …œUF «
حتـــقــــيق وفـــرة االنــــتـــاج او
عــدالــة الـتــوزيـع او كالهــمـا
فــهــذا يـعــني وقــوع خــلل في
عالقــة االنـســان بـالــطـبــيـعـة
وعـالقــــة االنــــســــان بــــاخــــيه
االنـسـان. وهـذا احـد مـفردات
الــتـخــلف الـذي يــعـني تــأخـر
اجملتـمع عن اللـحوق باهداف
القيم الـعليـا احلافة بـعناصر
ــــــركب احلــــــضــــــاري وهي ا
االنــسـان والـطـبــيـعـة والـزمن
والـــــعـــــلم والـــــعــــمـل. وهــــذا
يستدعي ان يخوض اجملتمع
مـعـركة ضـد التـخـلف معـركة

الصـالح اخلـــــــلـل فـي عالقـــــــة
االنـسـان بـالـطـبــيـعـة لـتـنـمـيـة
االنـــتــاج واصالح اخلـــلل في
عالقـــــة االنـــــــســــان بـــــاخــــيه
االنــســان لــتــحــقــيق الــعــدالـة

بالتوزيع.
وظـيـفـة الـدولـة مـراقـبـة حـركة
ـــــــــركـب احلــــــــضـــــــــاري في ا
ــــــبـــــادرة الى اجملـــــتــــــمع وا
اصالح كل خــلل يــحـصـل فـيه
ــومــة الــســعــادة لــضــمــان د
والـعــدالـة في اجملــتـمع. وهـذا
ما تـقوم به الـدولة احلـضارية

احلديثة.

الفرق وهذا هو معنى التكافل
االجــــتــــمـــاعـي ويـــتـم ذلك عن
طريق الضـرائب التي يفرضها
اجملـــتــمـع عــلـى االكــثـــر دخال
العــادة تــوزيـــعــهـــا عــلى االقل
دخال بـالــقـيــاس الى حـاجـته.
ـتـحـضـر ال يـتـذمر واالنـسـان ا
من هـــذه الــضــرائب ويــدفــعــا
بـطـيـب خـاطـر. وهـذا هـو الذي
تــشـــيــر الــيه االيـــة الــقــرانــيــة
ـة:  "وَفِي أَمْــوَالِـهِمْ حَقٌّ الـكــر

 ." للسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
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وحــ يـــعـــجـــز اجملـــتـــمع عن
بـالــسـعي لــتـحـقــيق سـعـادته
وبحـقه في ان  تكون االوضاع

عادلة بالنسبة له. 
تـرتـبط العـدالـة بالـقـانون. الن
ــنع من الــقــانـون هــو الــذي 
الـظلم. والعـدالة تعـني تطبيق
الــقـانــون عـلى اجلــمـيع بـدون
حتـيز او تـفـضـيل كـمـا تـعني
سيء. تطـبـيق القـانون عـلى ا
سيء الذي يكون موضوعا وا
لــلــعــقــوبـة الــقــانــونــيـة لــيس
مظـلومـا الن مقـتضى الـعدالة
ان ال يسيء الى اخيه االنسان
او الطـبيعة فاذا اسـاء اليهما
فان من الـعدل ردعه بـالعـقوبة

ناسبة.  ا
W¦¹bŠ …—UCŠ

الـدولــة احلـضــاريـة احلــديـثـة
تــــتـــبــــنى مــــبـــدأي وفــــرة في
االنـتاج و عـدالـة في الـتوزيع
حـيث يـحــقق االول الـسـعـادة
فـيـمـا يـحـقق الـثـانـي الـعـدالة.
والـتـوزيع يـقـوم عـلى مـبـدأين
هـمــا: الـعــمل واحلـاجــة. فـمن
كــان عــمـــله كــافـــيــا الن يــنــال
حــصــته مـن الــثــروة الــعــامــة
فبـها وان لم يـكن عمـله كافـيا
بـسـبب خـارج عن ارادته كـان
مـن واجب اجملــتـــمع ان يــســد

احلــيـــاتــيـــة ومــقــيـــاسه هــو
الـرضـا بـهـذه االوضـاع. وكان
من الـــصـــعب حتـــقـــيـق رضــا
ـــــا وصـل الـــــيه االنـــــســـــان 
فــاســتــمـر بــتــحــســ ظـروف
حـــيـــاته. وهـــذا هـــو مـــنـــشـــأ

احلضارات.
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وحــ اســـتــقــر االنـــســان مع
ـرأة لـلـزراعـة كـمـا اكــتـشـاف ا
يــــــقــــــال واخـــــــذت عالقــــــات
االنـــســـان بـــاخـــيه االنـــســان
وعالقـة االنـسـان بــالـطـبـيـعـة
تتعقـد وتتوسع ظهر احتمال
الـظــلم في هـذه الـعالقـات في
عالقـات االنــتـاج وفي عالقـات
الـتـبـادل وغـيـرهـا. وخـوفا من
الظـلم او اجلور ظـهر مـفهوم
الـــعــدالـــة الــذي ال يـــبــعــد ان
ـة ـرحـلـة الـقـد انـبـيـاء تـلك ا
هـم الـــذين ذكـــروه كـــضـــرورة
اجتماعية دفعا للظلم الذي قد
يــقع مـن االنــسـان عــلى اخــيه
االنـــســان. ومـــنـــذ ذلك احلــ
اصــبح مــفــهـــومــا الــســعــادة
والـعـدالـة يـسـيـران جـنبـا الى
جنب حيث ال مـعنى الحدهما
بـدون االخر. والـيوم اصـبحت
اجملتـمعات تقـر بحق االنسان
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لندن

كن للـمرء ان يجيب عن هذا
الـسـؤال الذي جـعـلته عـنـوانا
ــــقـــالـي بـــصـــورة ســــريـــعـــة
ـكن ان بـالــقــول: كالهــمــا. و
يــقـول ثـان: الـسـعـادة اوال او

ان يقول ثالث: العدالة اوال. 
وكل واحـد من هـذه االجـابـات
صـحـيح من وجه وهي تؤدي
في الـــنــــتـــيـــجـــة الى الـــقـــول

بضرورة االمرين.
في الـبــدء يـوم كــان اجملـتـمع
الـبـشـري بـدائـيـا وغـيـر مـنـتج
وال مـعـنى لـلـمـلـكـيـة الـفـردية
كــــان هم االنـــســـان االول هـــو
الـسـعـادة. وهـذا قـد يـعـني ان
الــســـعي وراء الــســعــادة هــو
نـزوع فـطــري. فـاالنـسـان مـنـذ
"هــبط" عـلـى االرض او "ظـهـر"
فــيـهــا وجـد نـفــسه في بــيـئـة
غير صاحلة للعيش فبدأ منذ
تـــلك الـــلـــحـــظـــات الـــغـــابـــرة
تاريـخـيا بـتـحـس بـيـئته في
خــطـوات لم تـكن مـنـظـورة في
الــبـدايــة لـكــنـهــا وصـلت الى
درجـة الــتــحـكم بــالــبـيــئـة في
ـــطـــاف حتـــقـــيـــقــا نـــهـــايـــة ا
لــســعـادته. فــالــسـعــادة كـانت
عبارة عن شـعور غريزي يدفع
االنسـان الى حتس اوضاعه

ÊU ½ô«  U öŽ  cš«Ë ¨‰UI¹ UL  WŽ«—eK  …√d*« ·UA² « l  ÊU ½ô« dI²Ý« 5ŠË

w  rKE « ‰UL²Š« dNþ ¨lÝu²ðË bIF²ð ¨WFO³D UÐ ÊU ½ô« W öŽË ¨ÊU ½ô« tOšUÐ

rKE « s  U ušË ÆU¼dOſË ‰œU³² «  U öŽ w Ë ÃU²½ô«  U öŽ w  ¨ U öF « Ác¼

r¼ W1bI « WKŠd*« pKð ¡UO³½« Ê« bF³¹ ô Íc « ¨W «bF « ÂuNH  dNþ ¨—u'« Ë«

tOš« vKŽ ÊU ½ô« s  lI¹ b  Íc « rKEK  UF œ WOŽUL²ł« …—ËdC  ÁËd – s¹c «

v « U³Mł Ê«dO ¹ W «bF «Ë …œUF « U uNH  `³ « 5(« p – cM Ë ÆÊU ½ô«

o×Ð dIð  UFL²:« X×³ « ÂuO «Ë Ædšô« ÊËbÐ UL¼bŠô vMF  ô YOŠ ¨VMł

 Æt  W³ M UÐ W œUŽ ŸU{Ëô« ÊuJð  Ê« w  tI×ÐË ¨tðœUFÝ oOI×²  wF UÐ ÊU ½ô«

wMFð W «bF «Ë ÆrKE « s  lM1 Íc « u¼ Êu½UI « Êô ÆÊu½UI UÐ W «bF « j³ðdð

Êu½UI « oO³Dð wMFð UL  ¨qOCHð Ë« eO% ÊËbÐ lOL'« vKŽ Êu½UI « oO³Dð

Êô ¨U uKE  fO  WO½u½UI « WÐuIFK  UŽu{u  ÊuJ¹ Íc « ¡w *«Ë Æ¡w *« vKŽ

ÊU  ULNO « ¡UÝ« «–U  ¨WFO³D « Ë« ÊU ½ô« tOš« v « ¡w ¹ ô Ê« W «bF « vC²I

 ÆW³ÝUM*« WÐuIF UÐ tŽœ— ‰bF « s



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22.Issue 6640 Sunday 19/4/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6640 االحد 26 من شعبان  1441 هـ 19 من نيسان (ابريل) 2020م

‰eM*«  U¹UJŠ bÒ −¹ tMJ Ë dŽUA « t³A¹ ô wz«Ëd «
البيتلز يحملون أغانيهم من أجل إسعاد العالم

qNKN  b³Ž rOF½

دوسلدورف 

لـقادته: إذا كـنـتم حتلـمـون ببـغداد 
فعـلـيـكم أوالً بـسـمـرقـند. وتـأمل الى
غـولي وحاكم بغداد ؤرخ ا وصف ا
لك اجلويني في بعـد هوالكو عطـا ا
ديـنة يغـنينا عن أي وصف وصف ا

آخر لها قوله : 
لكة السلطان سمرقند أعظم بـقاع 
اً مـساحـة وأطـيـبـهـا ربـوعـاً  وقـد
قــــالـــوا : أنــــزه جـــنـــان الــــله أربع 

وسمرقند أطيبها.
ـتـشـابـهة ـدن واألمـكـنـة ا صـنـاعـة ا
أمر لـيس بسـهل . إيطالـيو كـالفـينو
ـــدن صــــاحب اشـــهــــر كـــتــــاب عن ا
ـتخـيلـة يـقول : عن صـناعـة مديـنة ا
مفـترضة لواحدة كـموجة في الواقع
البـد أن يـنـال الكـثـيـر من االسـطرة .
وعـــلــيه فـــان جــلب ســـمــرقــــنــد الى
فمن اجلـبايش يعني مـفارقة غـريبة 
جـاء بـاألوزبك الى مـديـنـة بـني أسـد
ـــعـــدان الـــذين يـــطـــوفـــون وقــــرى ا
ـاء والـنجـوم كـمـا تـطوف بـأخيـلـة ا
فــيــمـا الــغــيــوم فـي كــبــد الــســمــاء 
سمـرقنـد ال تطـوف فيـها سـوى زرقة
الكـاشان الـذي يزين مـآذنهـا وذاكرة
تــــاريـخ األوزبك وهـم يــــحـــــلــــمــــون
بالشرق الذي يرقد فيه أمام مذهبهم
أبـو حنـيـفة الـنـعمـان وبـيت الله في
جنـد. لهذا أتخـيل أن سمرقنـد ثانية
تطـوف في أرجاء مـكـان تصـبغهُ من
كل جهاته اضوية الالزورد األخضر
وكتـابـات تتـحـدث عن سحـر غامض
لــكــنـوز وامــكــنــة كــانت في يــوم مـا
واحـدة من اجــمل أحالم االســكــنـدر
الكـبير. الذي غـفت على كتفـه الكثير
من األساطـير ومـنهـا ما كـان يظـنها
هو أن جنوب بابل التي وصل إليها
بــــــخـــــيـــــول الـــــرومـــــان واإلغـــــريق
ـقـدونـيـ لـعـصـيـة عـلـيه بـسـبب وا
ـيـاه احملـصـورة أقـوام الـبـطــائح وا
وحتـما بـ ضفـتي دجـلة والـفـرات 
ـــعــدان. ويـــبــدو أن كـــان يـــقــصـــد ا
تـصـويـر الـشاعـر الـفـارسي  نـظامي
الـكـنـجـوي  لألسـكـندر فـي قـصيـدته
ــوســومــة الــشــعــريــة الـــنــثــريــة وا
إسـكـندر نـامه الـطـويلـة الـتي حتدث
فـيها عن مـراحل حياة اإلسـكندر في
تــلك الــتي ــفــتـــرضــ  صــورتــيه ا
دونهـا التـاريخ عنه بـأسم اإلسكـندر
وتـلك التي جاء ذكرها في قدوني  ا
الـقـرآن الـكـر بـأسم اإلسـكـنـدر ذي
الـقرنـ بـعـد أن سـأل عـنـه الـرسول
من قـبل قـريش وبــإيـعـاز من أحـبـار
الـــيــهــود . وفي نــهـــايــة فــصــولــهــا
احلكاية التالـية عن اإلسكندر وفيها
ـــكــان واهــله مــا اعــتــقـــد ربــطــا بــا
وخصوصيـته قول الشاعر الفارسي

الكنجوي :
 ثم عـــلم اإلســـكـــنــــدر إنه وصل الى
األرض الــــظالم حـــيـث يـــوجـــد مـــاء
وقابل نـطقة  احلـياة  فأقـترب من ا
اخلـــضــر  فـــســـار مــعه فـي الــظالم
وأخـذا يــفــتـشــان عن مــاء احلــيـاة 
فعـثـر اخلضـر عـلى ع مـاء وشرب
مـنـها  أمـا اإلسكـنـدر فقـد تـاه عنـها
وظل الــطـريق  وظـل يـبــحث عـنــهـا
فقفل أربع يـوما فلم يـعثر عـليهـا 
راجعا الى بالد اليونان . في تناص
بنيوي داخل الـرواية في فصل كبير
من فـصـولـهــا تـظـهـر هــذه احلـكـايـة
ـكـان الذي مالئـمة مـع خصـوصـية ا
عـــاش فـــيـه عـــرب األهــــوار  حـــيث
ــــكــــان ذاتـه الــــذي انــــطــــلق مــــنه ا
جلجامش للبحث عن خلود مفترض
وصف بعـدة أشكـال  تفـاحة احلـياة
عشب احلـياة  شـجرة مـاء احليـاة 
ـــا يــــأتي شــــيئ من احلـــيــــاة  ور
الـربط في حـكـاية الـشـاعـر الـفارسي
إن ثــمـــة مـــكــانـــا مــقـــدســا يـــقع في
الـــطــــريق الــــواصـل بـــ مــــديــــنـــة
اإلصـالح ومــديــنـــة الــفــهـــود ضــمن
مـحـافـظـة ذي قار /  360كم جـنـوب
بـغـداد .ونـاحــيـة الـفـهـود من أشـهـر
ـعدان مـدن األهـوار التي يـسـكـنهـا ا
مــنـذ الـبـعـيـد حتـوي مـقـامـا يـقـدسه
الـناس ويزورونه في مـواسم معـينة
يـسمى مـقـام اخلـضـر حي الدارين .
ــــا هـــــذا الـــــتــــنـــــاص في رؤاه ور
البـنيوية يـقودنا الى تفـكير آخر في
ــكــان الــذي عالقــة اإلســـكــنــدر في ا
ســــكـــنـه أهل ســــومـــر وهـم ســـكـــان
األهـوار الـقدمـاء وصـانـعو عـصـرها
اجمليد في سالالتها الثالث  يقودنا
الى شـخصيـة اإلسكنـدر ذي القرن
الـــذي ذكــر فـي ســورة الـــكــهف وفي
هـذه اآليـة يصـنع الـتـناص وتـقـترب

ـــكـــان شـــيــــئـــا مـن الـــصـــورة عـن ا
ـا وخـصــوصــيـته  فــاإلســكـنــدر ر
عـدان جوالت ـكـان وله مع ا وصل ا
بالرغم من إن الـتاريخ ال يتحدث في
هـذا األمر سـوى مـا تـركته لـنـا رؤية
أحد قـادته الـذين أرسـلهم الكـتـشاف
ـكان والسـيطرة عـليه وهذا الـقائد ا
ـة الـتي هـو نـيـرخس. واآليـة الـكـر
ـقـاربـة أو الظن حتـدث عـنـدنا تـلك ا
هي  وأما من آمن وعمل صاحلاً فله
جـــزاء احلــســنى  وســنــقــول له من
أمرنا يسرا    88ثم أتبع سببا  89
حـتى إذا بلغ مطـلع الشـمس وجدها
تــطــلـع عــلى قــوم لم جتــعل لــهم من
ــا يـقــتـرب دونــهـا ســتـرا   90. ور
الـقــصـد إن أولـئك الـذين جتـعل لـهم
هم سـكـنة الـشـمس من دونـهم سـدا 
ــاء الــوفـــيــر الــذين يـــنــظــرون في ا
صباحهم الى أفق مـفتوح ال ينتهه 
حيث ال يـسترهم حـد فاصل أو جبل
أو أي تــضــاريس طــبــيــعــيــة سـوى
ـــاء. فــكـــانت الـــشــمس بـــعض من ا
سـتــرهم الــذي يـحــتــمـون فــيه. هـذا
عدان كان وجز للمكان وا التاريخ ا
مـن بــعض هــاجـس الــبــيـــتــلــز وهم
يـركبون شاحـنة اخلرفـان ويسيرون
في الـطــريق االسـفــلـتي الــرابط بـ
الــبـصــرة والــكــوت لــيــمــروا بــقـرى
ــــعـــدان ويـــشـــمـــون رائـــحـــة روث ا

اجلواميس.
W¹«Ëd « fłU¼

هاجس االسكندر  وهاجس الرواية
 هو ما جعل الكتابة في هذا البوح
ـقدار الـكـبـيـر من الـشـحـنة يـوصل ا
ـــعـــدان احلـــزيــــنـــة الــــتي جتـــعـل ا
ـــدني بــول يـــحــزنـــون ان احلـــاكم ا
شحوفه ـر يتجول ب قـراهم  بر
ــهم الــســريع وهـــو يــنــظـــر الى عــا
بالمــبــالــيــة وهــو اليــعـلـم ان هـؤالء
السـمر هم االحـفاد احلـقيـق لـلملك

و الذي بنى زقورة أور. أور ــ 
 4ــ فرجـينيا وولف ومـقابر ما وراء

البحار
كتبت رواية  بكاء مقابر اإلنكليز في
بـابل  وأنا اعيد صـياغة مـا فينا من
نكبـات تواريخ ايامنـا التي تقع عند

حدود االمل وادثار االثر.
عـشـت هـاجس االخــر االسـتــعـمـاري
الـــــذي جــــعل من بـالدنــــا مــــرتــــعــــا
لــعــصـوره الــتي كـل هـدايــاه الــيــهـا
كـانـت سـيــوفـا ومــدافــعـا وطــائـرات
وصـــــواريـخ كـــــروز مـــــنـــــذ ان دخل
قـدوني بابل والى اليوم االسكـندر ا
 وكــــان عـــــلي ان اعـــــيش هـــــاجس
االســتـمــرار هـذا مع دوامــة اسـمــهـا
بـساطـيـل اجلـنـود الـغـربـاء. واعرف
لـحمة احلـزينة اني مع نـهايـة تلك ا
لـــروحي وهي تـــتــأسى عـــلى مــوتى
غـــــــربــــــاء جـــــــعـــــــلــــــوا مـن اراضي
سـوف مـيـزوبـوتــامـيـا مـقــابـرا لـهم 
اذهـب الى هـاجس اخـر  فإذا كـانت
البـيتلـز تتحـدث عن جنـود فرجيـنيا
وولـف وشـكـسـبــيـر والـلــيـدي ديـانـا
سـبـنـسـر  ففـي مـخيـلـتي روايـة عن
جــنـود ايــطـالــيـا الـذيـن اتـخـذوا من
مديـنة اور قـاعدة عـسكـرية لـهم وقد
صـاحــبـوا بــريـطـانــيـا وامــريـكـا في
الــغـــزو االخــيــر لــلــعــراق. وحــتــمــا
ســتــكــون صــوفــيـــا لــورين وراكــيل
وولش ومـحالت االزيـاء الـراقيـة في
مديـنة مـيالنو هـاجس اوال للـحديث
عن جـــنـــود رومـــا الـــذين مـــزقــتـــهم
سـيارة حوضـية مفـخخة عـند مدخل
جـسـر الـزيـتـون الـذي يـصل ضـفـتي
نهر الفــرات في مدينتي الناصرية.
وهكـذا اعـتـقـد أن الروايـة الـعـراقـية
الـقادمة هي روايـة ما حـدث ويحدث

وســـــــيـــــــحـــــــدث
وحـتـمـا سـيـكون
هـــذا الــــيــــانـــكي
ـدجج بـالسالح ا
صـورتـهـا االقـرب
لــتــكــون الــذاكـرة
الــــشــــاهــــد احلي
والـشـريف لـكل ما

جرى ويجري .
تـخـتـصـر الـروايـة
الــــــــــــــهــــــــــــــاجـس
االنــــكــــلـــيــــزي في
بالدنـــــــا في تـــــــلك
اجلـــــدلــــيــــة الــــتي
تـعـتـقــد بـريـطـانـيـا
انـهـا تالئم الـوضع
الــعـــراقي تــمــامــا 
لهذا هي قادرة على
ان تــكـتــشـف نـفــطه
وتبيعه وتأخذ تمره
وتـبـوغه وتـصـدرها
الى الهـند عن طريق
شركة الهند الشرقية
وتـسـتطـيع ايـضا ان
تنقب اثاره وحتملها

الى متـاحـفـهـا وتسـتـطـيع ايـضا ان
تنـصب ملوك هـذا البلد وحـكوماتها
وما تخسره ليس سوى الوفا قليال
من جـنـودها ال حتـتـرم حـتى مـوتهم
الــبـطــولي بــالــنــسـبــة لــهــا وحتـمل
رفاتهم الى مقابر مدنهم القريبة من
لنـدن وويلـز وإسكـتلـندا او بـومباي
بل تـــتــركــهـم عــرضت لإلهـــمــال في
مـقـابـر الـبـصـرة والـكـوت والـعـمـارة
وبـــغـــداد وكـــركـــوك . هـــذه الـــرؤيـــا
اسـكــنــتـهــا حــزن فــرجـيــنــيـا وولف
وجــعـلــتــهــا عـصــبــا لـلــروايــة الـتي
كـتبـتـها بـانـفعـال حـزن وهاجس من
ـنـفى الـبـائس شـعـريـة تـخـيل هـذا ا
جلـنـود انـتـصـرت عـليـنـا بالدهم في
كل حـروبـهــا ولـكـنـهـا في كل نـهـايـة
مــطـاف تــخــرج مــهـزومــة وال تــتـرك
ناهج لدينـا سوى سفرائـها وكتب ا
االنـكـلـيـزية ومـقـابـر جـنـودهـا. لـهذا
بــدأت في روايـة الـبــيـتـلــز يـشـتـرون
مقابرا في الكوت  منذ اللحظة التي
أغــمــضت فــيــهــا فــرجــيــنــيــا وولف
مـودعـة الـعــالم بـانـتـحـار لـبس رداء
الـيـأس جـراء التـغـيـر الـروحي الذي
لم يـعد يالءم الـعصب احلـسي الذي
أرادت فـيه وولف أن جتـد الـفردوس
احلالم في اشتغالـها القصصي عبر
جتـارب بـدت بائـسة في كل صـورها
لهذا ومنذ اللحظة التي أغلقت فيها
ـشـهد وولف عـيـنـيـهـا تـغـيـر كـامل ا
اإلنـكـلـيـزي  وبـدأت إنــكـلـتـرا تـفـقـد
مـستـعمـراتـها واحـدةً تلـو األخرى 
وكـــــأن شـــــبـح احلـــــرب قـــــد أغـــــاظ
الـرومـانـسيـة الـسـكـسونـيـة كـثـيراً 
وجاءت رغـبـة العـرافـة  سيـبيال  في
بـدء قـصـيـدة ألـيـوت األرض الـيـباب
وت الذي لتـعبـر تمـاماً عن ذهـنيـة ا

سكنت أليه فرجينيا وولف .
بــعـيــداً عن كـل هـذا كــان ونــســتـون
تـشـرشل مــنـشـغالً بـتـعــلـيم بـبـغـاءه
جمل السباب التي ينطق بها اجتاه
هــتــلــر ومــوســلـــيــني  ومــازال الى
الـيــوم يـنـطق بـهــا بـالـرغم من وفـاة
مـالــكه مــنـذ عــشــرات الـســنـ  ألن
تـشرشل مـات والـببـغـاء ما زال حـياً
يرزق. كـذا تـود الـذاكـرة اإلنـكـلـيـزية
ـطاً كي جتـعل من تـلـقـ الـببـغـاء 
أزلـياً يـذكرهـا بآخـر أباطـرة مجـدها

ي : ونستون تشرشل .  األ
غير أن الذاكرة اإلنكـليزية تتميز في
نـجـز الـذي يدخل إلى احـتـفـائهـا بـا
احلــيـــاة من خالل اجلـــد ولــيس من

ـفـهوم خالل الـقـدرية ولـهـذا أظـهر ا
اجلــرمـانـي مـنــذ أن كــتب تــوشــسـر
قــصــائــده قــبل اإلحــســاس الــعــالي
بـالـوجـود الذي بـشـر به شـكسـبـير 
أظــــــــهـــــــــر بــــــــعـض تــــــــودد احلس
الرومانتيكي لدى العقلية اإلنكليزية
رغـم أنـهـا هـيــأت تـمـامــاً بـعـد عـودة
اً من لـك ريتـشـارد قلب األسـد سـا ا
احلـروب الصـليـبـية  هـيأت نـفسـها
لـكـونــيـة جـديـدة يـســتـلـزم مـنـهـا أن
ـصنوع تـستـغل الفراغ احلـضاري ا
مـن انـــهـــيـــارات اإلمـــبـــراطـــوريـــات
ة وأهمـا انهيار اإلمبراطورية القد
الـرومـانـيـة بـعـد سـقـوط عـاصـمـتـها
الـقسـطـنـطـيـنـيـة عـلى يـد الـسـلـطان
الـعثـمـاني   محـمـد الفـاحت   ولكي
تــفــهم بــريــطــانــيــا عـلــيـك أن تـفــهم
دون مـنذ تأسـيس شركة تـأريخـها ا
الهند الشرقية وحتى مؤتمر يالطا 
ويكـاد أن يكـون القـرن العشـرين هو
الــقــرن الــذي خــلـع فــيه الــثــوب عن
اجلـسـد اإلنـكـلـيزي وبـان كل شيء .
ملكة وعظمتها  هزائمها جبروت ا
وأخــطــاءهــا  حــروبــهــا وآدابــهــا .
ـتساقطة من وأخيراً تـرى دموعها ا
سـاعـة بــغـ الـشــهـيـرة وهـي تـفـقـد

مستعمراتها واحدة واحدة.
ÍeOKJ½« ÊeŠ

فـصـول كـثــيـرة يـتـجـمع هـذا احلـزن
االنـكليـزي في كل تراثه العـريق عند
اجفـان فرجـيـنيـا وولف وهي تتـذكر
جـنـديـا من الــذين تـعـلـقـت بـنـعـومـة
خديه وهو مدفونا االن في مقابر ما
وراء الــبــحــار فـي مــديــنــة اســمــهــا
الكـوت في االرض التي تعـرف جيدا
أن كـــانــت مـــهـــدا الشـــــيــا كـــثـــيــرة

ورائعة .
ولـكـنهـا تـتـساءل بـذات احلـزن الذي
اذا نغزو ساد في معظم رواياتها : 
ـت فــيــهــا حـــضــارة الــبــدء? بالدا 
تمنت ان يجيء اجلواب من حبيبها
ــدفــون في مـــقــبــرة االنــكــلــيــز في ا
ـــوتى ال مـــديـــنــــة الـــكـــوت . لــــكن ا
ينطـقون وال يردون . هكذا رددت مع
نفسها وهي تذرف دمعة اخيرة قبل

ان تنتحر.
 واخـيـرا فأن الـبـيتـلـز الذين حـمـلوا
اغانيـهم من اجل اسعاد العالم  في
روايــتي هــذه كــان صــوتــهم نــشـازا
حلـــزن ان يــتــرك جــنـــود بالدهم في
مــقــابــر الــبـالد الــغــريــبــة وتــعــجــز
حــكــومــتــهم عن دفع رواتـب حـراس

قابر . تلك ا

ُعيدي وهو طائر جميل الصوت قبيح الصورة ومن هنا جاء في أمثال عيدي غير ا عدان جمع معَيدي  وا  ا
تداول ب الناس والهدف منه ثل ا عُيدي خير  من أن تراه..هذا يعني أن هذا ا العرب قولهم أن تسمع با

عيدي كأنسان وأصل ونسب بل يقصد فيها هذا الطائر عيدي هو ال يعنى فيه ا االنتقاص من قيمة ا
عنى  حاولت أن أعيد تكوين صيرورة هؤالء الناس من عيدي ..على هدي هذه احلكاية وهذا ا سمى ا ا
راقبة والبحث عايشة والتجربة وا بل إن ا خالل إحساس خاص اعتمد ليس فقط على ذاكرة التاريخ 

صنعت لدي كل تلك التصورات التي خلفتها برؤيا هي في تقديري عمل أدبي قبل أن تكون دراسة لتاريخ
كان فقط. فكانت امكنة سك أحالمه من خالل إحساسه بان الله خلقه لهذا ا شعب ظل على مدى عقود 

عدان شرق دجلة بعض امكنة رواية بكاء مقابر االنكليز في بابل ا

غالف الرواية

1/ مشاعر اولى قبل كتابة الرواية
أشـــعـــر أن الـــروايـــة اكـــثــر ادوات
الــتـوصــيل الــثــقــافي واحلــضـاري
قـــدرة عــــلى ايـــصــــال الـــتـــمــــثـــيل
الشمولي حلركة العالم وهي تؤدي
دورهــا في مـــتــغــيـــرات الــعــصــور
كشـاهد عـيـان ومعـبر عن الـهاجس
الـــيـــومي الـــذي يــــصـــاحب ســـيـــر
ليارات البشر  العمـلية احلياتيـة 
وهي مثل الـشـعـر يـعبـر عـنـهـا بكل
اللغات وفي تفكير اليابان تصنيع
ريـبورت لـكتابـة رواية  بعـدما كان
شروع االول الريبورت الشاعر . ا
اشعـر ان ازاحة الشعر فـي هيمنته
على ذائـقة الـتعـبير عـن الذي يدور
فــيــمـــا حــولــنــا هــو فـــعل خــلــقــته
ضـرورات احلـيـاتـيـة ومـتـغـيـراتـهـا
فكان على االدب ان يقترب اكثر من
ـا هـو فـهم الـتـعــامل واالحـتـكـاك 
مـوجود لـيـشهـد العـصـر الصـناعي
والتقـني تطورا في فلسفـة التعبير
فـــأزداد عــــد الـــروائـــيــــ من عـــدد
اصابع الـيد في القرن الـثامن عشر
الـى االالف في الـــــقـــــرن الـــــواحـــــد

والعشرين.
تــكـتب الـروايــة بـصـيــغـة اخلـطـاب
احملــكي عــلى لــســان اشــخـاص او
شخص او بـصيغ التـخاطر أو نقل
الــوقــائع أو رصــد مــا تــراه الــعـ
وتطـور فيـه مشـاعره عـندمـا حتكى
في صـيــغـة الـروي  والــروايـة هي
ــادة الــتــاريــخــيـة اوال ثم ولــيـدة ا
اخــذتـهــا افــواه احلــكــواتــيـ الى
ـــــقـــــاهي ومـــــسالت الـــــدواوين وا
ــطـابـع والـكــتب احلــجــر وأوراق ا

واخيرا الى شاشات احلاسوب .
ــارسه لــتـــســتــقل كــجـــنس ادبي 
كتابة مئات من البشر بشكل يومي
وعــــلى شـــكـل طـــقــــوس  وهي في
بعض ذروتـهـا احلسـيـة قد تـنافس
مـعظم االشكال االدبـية في التـعبير
اجلـمعي عن الـرسم والـشـعـر وعلم
ـسـرح واشـياء الـنفس وحـوارات ا

اخرى .
انــهـا تـفــعل الـشي هــذا خـصـوصـا
عنـدما تسـكنهـا الشـعرية واالخـيلة
االسطـورية . وعندمـا تريد ان تقدم
عـلى مـغـامـرة كـتـابـة روايـة فـعلـيك
أوال ان تــشـعـر ان احلــدث مـوجـود
فـــيك او مــعك وحتـــاول ان تــمــسك
مقتـربات التمكن من بـنائها كحدث
حــكـائي يــرى مـا يــحـدث ويــفـسـره
ويــغــور فــيه في اجــتــهــاد وحــرفـة
وبالغة  أي ان الـروايـة بـدون لـغة
قوية وواعية وبليغة تكون كسيحة
 والـوعي في الـلغـة ال يـعتـمـد على
اصال على قوة الفكرة ونضوجها 
الـوعي اللغـوي هنا ان الـقدرة على
جـعل الــلـغـة وجـزالـتـهـا طـيـعـة في
بـنـاء العـبـارة واحلـدث  لهـذا فـأنا
دائـمـا اقف عـنـد قنـاعـة اني عـنـدما
اشـاهد اوال واريد الـتعبـير عن تلك
ـشـاهـد عـلي ان اتـأكـد من سالمـة ا
ومتانة وقوة كلماتي التي سأصف
بـهـا احلـدث أو استـشـعـره . ولـهذا
فـــأن جـــمـــيع روايـــاتي هـي نـــتــاج
شاهدة وعـرفت ان تلك ا شاهدة  ا
بــدون لـــغــة واعــيـــة لن اســتـــطــيع
تدويتها وحتـما وعي اللغة يحتاج
الى الــقــراءة واالطالع ومــزجــهــمـا
ـوهــبـة مــا تــشـعــر انك تــمـتــلـكه

وقادر على التعبير عنه.
ــا  اتت روايـــاتي في اغـــلـــبـــهـــا 
عــشــته ورأيــته واكــثــرهــا من تــلك
االمـــكـــنـــة وتـــصـــاويـــرهـــا والـــتي
صــنـــعـــتــهـــا زمـــزمــيـــات احلــروب
وخــوذهــا واالرتــال الـــتي تــنــتــمي
الـيـهـا كــعـريف مـخـابــر ثم تـصـعـد
سـيـرا عـلى االقـدام فـوق قـمـة جـبل
كرد مند لتـواجه ما يسميه اجلنود

قــــســـمــــتك فـي هــــذه احلـــرب. تــــلك
القسمة مشت عبر سنوات واخرى 
واتت احلــــرب االخــــرى وبــــعــــدهــــا
االخـرى وانت تـعـيش الـرؤيـة ذاتـها
مع مــا يـــخــلـط مــعــهـــا من مـــشــهــد
اجتماعي وروحي جديد تمليه عليك
مـتغيـرات الوضع العـائلي وسنوات
احلصـار ومـحطـات الـلجـوء. وحتى
ال اقع في ســعــة احلــديث عن تــتــبع
الـبدايـات سأذهب الى اخـر رواياتي
بــكـــاء مــقـــابــر اإلنــكـــلــيـــز في بــابل
والــصـــادرة عن دار نــشـــر نــيـــنــوى
لـلطـبـاعة والـنشـر في دمـشق لتـكون
شاهـدة العـنـاوين التي نـضدت االن
ـــكـــتـــبــات عـــلى رفـــوف ذاكـــرتي وا
واصـــبــــحت بــــعـــضـــا مـن الـــتـــراث
الـروائي الـعـراقي . في تـلك الـرواية
وجــدت مـــا افــتـــقــدت من مـــحــاولــة
الــوقـــوف عن مـــجـــريــات مـــا حــدث
ويحـدث وسيـحـدث وكان عـلي حتى
افـهم مـا يـجـري أن اسـتـعـ بـحدث
الــتـأريخ مـنــذ الـبـدء الــتـوراتي ومـا
قبـله ألعرف شـكل تلك الـقدريـة التي
تلـون مالمح هذا البالد الـذي انتمى
الـــيـــهـــا ابي واجـــداده  فــمـــا وسع
الــفـهم في كل هــذه اجملـريـات سـوى
بالـرغبة للـتعبيـر عن هذا االحساس
بـروايـة. فـأتـيت بـالـبـيـتـلـز لـيـكـونوا
ـشفـرة التي بـعض حلـول حل هذه ا
تــرمى مـثل عـبــاءة الـرجل الـدرويش
عــلى اكــتــاف اقـــدارنــا في انــتــظــار
حـــلـــول لـــكل تـــلك الـــفـــوضى الـــتي

افرزتها حروب تلك البالد .
œd « dÞ«uš

 2/ الــتـأريخ عــنـدمــا يـكــون مـدخال
خلواطر السرد فينا

بـــابل أكـــثـــر هــاجـس عــراقـي ســكن
الــتــوراة . وأكـثــر مـكــان نــسب الـيه
الـيهـود انـبـياء لـهم خـارج وجودهم
الـبـعـيـد في مـصـر وفـلـسـطـ حـيث
عاش بـها الـنـبي العـزير وذي الـكفل
ع  وقـبــلــهـا كــانت أور قــد ســجـلت
وجـودا مــكـتـوبـا فـي الـتـوراة واخـر
مــؤســطـرا عــبــر ابـراهــيم وايـوب ع
ويـقـال ان نــوح ع ابـتــدأ رحـلـته من
اهـــوار الـــعـــراق الـــقــريـــبـــة من أور
ـكــان الـعـديـد من .وهـنـاك في ذات ا
االمـــكــنـــة يـــفــتـــرض انـــهـــا ضــريح

للخضر ع .
بابل اقـترنت باإلسكـندر ايضا حيث
رض نال منيته فـيها بعد اصابته 
الـكـولـيـرا ولـيس بـعـيـدا عـنـهـا مـات
رض اسكـندر اخر بـريطاني بـذات ا
اجلـنـسـيـة  هـو اجلـنـرال مـود الـذي

احتل بغداد في 1918.
وبـالـرغم هـذا فأن احلـديث عـن بابل
هو مـزيـج من اخلـوف والـكـهـنـوتـية
والـــــعـــــمــــــران والـــــشـــــرائـع االولى
ولـينتـهي هذا احلديث بـواقع متعب
لـبابل احلـديثـة التي هي مـجرد شط
قاهي ينصف احللـة نصف وتئن ا
 عـلى النـغم الـشـهي لصـوت سـعدي
ــتــلئ احلــلي .فـــيــمــا حـــاكــمــهـــا  
بـالــثـروات من ســحت الـفــسـاد ومع

احلبربشية.
صــورة بــابل هي مــخــيــلــة روايــتي
بــكـــاء مــقـــابــر اإلنــكـــلــيـــز في بــابل
ـتــغـيـرات وقـدر ـقـروءة  .الـرؤيــة ا
هـــذا الـــبالد والـــتي كـــتــبـت عــنـــهــا
الـناقـدة الـسوريـة جيـنـا سلـطان في
مــلــحق الــنـهــار االدبي الــبـيــروتــيـة

قولها :
 يحـاور الكـاتب قـارئه ضمن ثـنائـية
احلـرب - الشهـوة عبر أربـعة وجوه
ذكورية: بيتر دانيال امير وحارس
قبرة; حتتفي باألنوثة وتتدثر بها ا
في ظالل مـتــوالـيــات احلـروب الـتي
انتهكت أرض بابل ابتداء باحتراق
ــة حــتى دخـول مـديــنــة أور الـقــد
اريـنـز بـغداد واالنـكـلـيز الـبـصرة ا

فـي إشـــــارة إلى قـــــدر حـــــتّـم عـــــلى
العـراق ان يـكون وطـنـا الفتـراضات
اآلخرين وعـبثـهم مع تـساؤل مـرير
عمّن يـكمـل للـشعب مـسيـرته ما دام
جــلــجــامش قــد خــدعــته افــعى. في
ـقــابل حتــقق الــنـمــاذج األنـثــويـة ا
ـفـقود في زمن الـترابط اإلنـسـاني ا
ة سواء من ناحية االستعانة العو
بـالـكــاتـبـة االنـكـلــيـزيـة فـيــرجـيـنـيـا
وولف الـــتي اســتــلـــهــمت من وحي
اجلبـهة الـبعـيدة فـكرة اعـادة صوغ
حــلم كــائـــنــ من عــالم لـم تــبــلــغه
بـروحهـا وجـسـدهـا. وهـي مـحـاولة
حـسـاسـة لفـتح نـافـذة اسـتـشـرافـية
خاصـة تمـهـد لوضع تـصور جـديد
لــرؤيــة مـا يــحـدث فـي هـذا الــعـالم.
تـعبة قررت انهـاء حياتها األنثى ا
اذ تـكــهـنت ان االطـار االمـبـريـالي ال
ن تريد بلـوغ شجرة احللم. يلـيق 
ـقابـل تبـرهن هـاشمـيـة زوجة في ا
احلارس األمـية عن مـوهبـة فطـرية
فـي حــفظ ســونـــاتــات شــكـــســبــيــر
ـــدونـــة عــــلى شـــواهـــد الـــقـــبـــور ا
االنكـليـزية فـي مقـبرة الـكوت. فـثمة
شيء مــشــتــرك تــصــنــعه رصــاصـة

احلرب.
تــلك هي بــابل الــتي يــســيـل لــعـاب
الـغـرباء من اجـلـهـا حتى يـضـطروا
لـيــتــسـابــقــون مع اهل الــبالد عـلى

نهبها .
صـــــــــــورة احلـــــــــــزن واالحــــــــــتـالل
ظلـمة للـكهنـة هو قدر والنبـوءات ا

بابل في كل زمان ...
وعليه أشعر ان هذه الرواية االقرب

الى قلبي ....
ـعـدان بـعض أمـكـنة 3ــ الطـيـبـون ا

الرواية 
ـعـيـدي ـعــدان جـمع مـعَـيــدي  وا  ا
ـعــيــدي وهــو طـائــر جــمـيل ُ غــيــر ا
الـصــوت قـبــيح الـصــورة ومن هـنـا
جــاء في أمــثــال الــعــرب قــولــهم أن
ـــيـــدي خـــيــر  من أن ــعُ تـــســـمع بـــا
ـــثل تــــراه..هـــذا يــــعـــني أن هــــذا ا
ـتـداول بـ الــنـاس والـهـدف مـنه ا
ـعيـدي هو ال االنـتقـاص من قـيمـة ا
ـعـيدي كـأنـسان وأصل يـعنى فـيه ا
ونسب بل يـقصـد فيـها هـذا الطـائر
ـعــيـدي ..عـلى هـدي هـذه ـسـمى ا ا
ـعنـى  حاولت أن احلـكـايـة وهـذا ا
أعيـد تكوين صيـرورة هؤالء الناس
من خالل إحــســاس خــاص اعــتــمـد
بل لـيس فــقط عـلى ذاكـرة الـتـاريخ 
ـراقـبـة ـعـايــشـة والـتـجـربـة وا إن ا
والــــبـــحث صــــنـــعت لــــدي كل تـــلك
التصـورات التي خلفـتها برؤيا هي
في تقديري عمل أدبي قبل أن تكون
دراسـة لـتاريخ شـعب ظل عـلى مدى
ـــــسك أحـالمه مـن خالل عـــــقـــــود 
كان إحساسه بان الـله خلقه لهذا ا
ـعـدان شـرق فـقط. فــكـانت امـكــنـة ا
دجــلـة بــعـض امــكــنــة روايــة بــكـاء

مقابر االنكليز في بابل
فـقـد قـدر لي أن أعـيش مـعـهم ردحـا
من الـــزمن في فــتــرة عـــصــيــبــة من
حيـاتهـم  وما أكـثر قـسوة الـتاريخ
علـى شعب يدرك فـقط أنه شعب آت
من حـضارته الـبـعـيدة الـتي مـنحت
العالم رسم احلرف ومعنى الكلمة 
وهم الـشـعب الوحـيد في الـكون من
جــعل اجلــوامــيس خــيــول مــعـاركه
ولــيس جـيــاد احلـرب الــتي ركــبـهـا
قتيـبة بن مسلم الـباهلي وذهب بها

الى سمر قند. 
وكـنت دائـما أضع قـضاء اجلـبايش
وهو واحد من أهم مدن األهوار في
مــشــابـــهــة جــمــالــيــة وروحــيــة مع
ـديــنـة األوزبـكــيـة الـتي سـمـرقــنـد ا
غولي جنكيزخان  سحرت القائد ا
وظـنـهـا مـفـتاح الـولـوج الى الـعـالم
اجلــديــد وامـتالكـه  عـنــدمــا هـمس

عدنية األسـبق في جمهورية مصر العربية هندس أسامة كـمال وزير البترول والثروة ا يلقي ا
سـتجـد ومدى تأثـيرها  محاضـرة تتصـمن حتلـيال لسوق الـنفط خالل أزمـة فايروس كـورونا ا
ـية من تـقـلـبـات حادة خالل ي في ظل مـا شـهـدته أسـواق الـبتـرول الـعـا عـلى االقـتـصـاد العـا

 . اضي الشهرين ا
وقال مـلصق الكتروني تـلقته ( الزمـان) أمس عبر واتسـاب انه (سيتم اللـقاء عن بُعد من خالل برامج
وافق  22 نـيسـان اجلاري الـسـاعة الـعاشـرة صبـاحًا. وذلك ُقـبل ا  Microsoft Teams يوم األربـعـاء ا

شاركة إلى ودعا الـراغب بـا نظـمة العـربية للـتنمـية التابـعة إلى اجلامـعة العـربية ) ضمن نشـاطات ا
http://tiny.cc/mzn7mz  :تسجيل اسمائهم مجانًا من خالل تعبئة االستمارة على الرابط التالي

رسالة القاهرة
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اإلعالم والـسـيـطـرة عــلى مـراكـز الـقـوى
االقتصادية واستغالل الشعوب الفقيرة
والتـي لم تـصل لـها الـتـكـنـولـوجـيـا بان
ـــادي هــو الــغـــرب بـــعــقـــله وتـــطــوره ا
خالصـكـم الـوحــيـد وهــو الـغــطـاء الـذي
يـسـتتـر حتـته البـغـاء واإلباحـيـة وسلب
العالقة مع السماء شـيئا فشيا وانصب
جـهـده نحـو الـعـالم اإلسالمي بـكل قواه
وأقام مـدارس وجامعـات فلسـفية إلثارة
الــلــغـط والــشــكــوك حــول وجــود اله أو
عالقة ب سـلوك اإلنسان والـسماء وقد
ومــــالـي وصل الـــــعــــالم الـــــرأســــمــــالي
كنه بعنجهيته وغروره إلى أقصى ما 
ــا تــوصل إلــيه من عــلــوم فــيــزيــائــيــة
وطــبــيــة وتـــكــنــولــوجــيــة وتــرك عــمــدا
وبـتـخـطيـط من خالل التـشـكـيك بـوجود
خــالق لـلــكـون يــرى ويـســمع وقـد تــأثـر
ـسلمـ في القرون األولى من العـلماء ا
اإلسالم بـأفكـارهم الفـلسـفيـة الوجـودية
بذلك حـتى انحرفـوا كثيرا عـن سنة الله
ورسوله وراحوا يؤلفـون الكتب الطوال
بــإثـبــات وجــود الــله انــطالقــا من األنـا

www.azzaman.com

بغداد
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يسـتوقف اجلمـيع ويسأل عن لـغز االشاعـة متنـاس فحص
ريض في دوامة غـناطيسي وجعل ا األشعـة وجهاز الرن ا
الفـوبـيا . فـهل االشـاعة أخـطـر وأكثـر تـطويـقـا يدمـر االفراد
فـنـنـدهش من مـطـلـقـهــا وكـيف يـرتب كـلـمـاتـهـا بـحـبـال الـفخ
واالذية  ايـجد في نفسه أناقة ودهاء في حركاته الفكرية ام
عشـقه للـشـهرة واالنـتصـار وفق منـعـطفـاته القـذرة في مادة
دسـمـة فـيـهـا الـعبـارات اجلـريـئـة وكـسب عالقـات شـخـصـية
متـعفنـة والتأثيـر في نفـسية الضـحية انـتشارهـا اصبح بكل

وقاحة والتعايش معها ال مفر من االشاعة .
أكد الـبعض من األطباء النفساني حول مدعو االشاعة وما
يقـوم به من نشاطات تتجـدد هنا وهناك كمـنتقم حبه للشر 
ليـصبح راهن روح الضحيـة يتوجب عليه أن يـواجه مشكلته
ـســاعــدة اخملــتص الـنــفــســاني دون تـردد ال لــلــخـوف وال
لالنتـظـار كي تتـخلص مـن ما يـخنـقك والـبحث عن سـعادتك
ـرح وان ال ترهق وان تـعرف جـيدا ان الـغرض من احلـياة ا

بالك ال تسلب راحتك بتهورك .
وفي رأي اوافق األطـباء النـفسـاني واضـيف انا واحدة من
الذين تـعرضـوا لالشاعـة اصابتي بـالعـمى بعـد تخرجي من
ـركــز األول والــغـايــة مـعــروفـة جـامــعـتـي وحـصــولي عــلى ا
القـضاء على حلـظة فرحـي وجناحي في مسـيرتي التـعليـمية
ـروج لالشاعـة كـفاك سـلـوك مـنحـرف يـشبه الـسـلوك ايهـا ا
اإلجـرامي بـحـق االبـرياء وأتـرك الـعـنـان عـنـك بـعـيـدا واخـتر
طريـقتك في التـفكيـر كن متـزنا في التـكيف مع ذاتك لتـختار

اصدقاء يلجأون إلى سياسة عش هادئا تنجح دائما .
اخيـرا نـوجه دعواتـنـا الصحـاب الـعقـول الـهشـة بـأن تتـقرب
من اللـه كي ال تبتلى وجعا وان يشـتعل قلبك نارا بل اكسب
سالم الــنـفس مـا أجــمل هـذا الــشـعـور في حتــديك الفـعـالك

هـتم بك اضـية واصالح حـياتك بـنصـائح ا ا
كي تـنهض وتـصبح أكـثر مـحبا قـادرا على
احـــتــرام الـــكل وفي مـــجــتـــمع مع األسف
غــابت فــيه األفــكــار الـراقــيــة وكــثــرت فـيه

اآلراء الشاذة.
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  بابل 

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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يـومـاً بــعـد آخـر ودقـيــقـة بـعـد أخـرى
ــدة األخـيـرة تــتـســارع األحـداث في ا
فـي عــمــوم الــعــالم  مع إعالن حــالــة
الــطـوار الــقــصـوى في الــعــديـد من
الــدول الــتي تـعــيش الــيـوم في وسط
حــــالــــة الــــرعـب والــــهــــلع من جــــراء
تـــداعــيـــات فــايــروس كـــورونــا الــذي
ــعــمــورة أجــمــعــهـا اجــتــاح إرجــاء ا
وحـــصــد عـــشــرات اآلالف من األرواح
فضالً عن مئات اآلالف من اإلصابات.
وبـتـقــريب الـصــورة لـتـداعــيـاته عـلى
الــــعــــراق  نالحـظ األمن الــــنــــســــبي
واالطــمــئـنــان والــوعي الــكـبــيــر لـدى
عــمـوم الــعـراقــيـ  وكــيف أنــهـم قـد
وضـعـوا جـمـيع امـكانـيـاتـهم حـكـومة
وشعباً ومـرجعيات ومـؤسسات عامة
وخــاصــة  عـــلى أهــبـــة االســتـــعــداد
واجـهة هـذا الوحش الـكاسـر اخلفي
 عـــلى الــــرغم من ضـــعـف الـــبـــنـــيـــة
الـتـحــتـيـة لـلـقـطــاع الـصـحي نـتـيـجـة
ـسـتشـري مـنذ  17سـنة في الـفـساد ا
عـمـوم مـؤسـسـات الـدولـة  من نقص
ـستـشفـيات والـكوادر واألجـهزة في ا
ـتـطورة  مـقـارنة بـالـبـلدان الـطـبيـة ا
تـقدمـة طبـياً  ومنـها ايـطالـيا التي ا
يـاً في اجلانب ركـز األول عـا حتـتل ا
الصحي  فضالً عن اسبانـيا وغيرها
تحدة من الدول الغـربية والواليـات ا

األمـريـكـيـة   إالّ إنـهم مع األسف رغم
ـســتـشـفـيـات تـفـوقـهـم الـصـحي في ا
ـتـطورة  فـقـدوا عـشرات اآلالف من ا
الـنـاس من ضــحـايـا هــذا الـفـايـروس
اخلطـير  إلى احلد الـذي وصلت فيه
الـــوفــــيـــات واإلصــــابــــات إلى أرقـــام
خــيــالـيــة في الــيــوم الــواحـد!         
  وهـنـا عـلـيـنـا أن نـنـظـر إلى اجلـانب
رئي من الصورة   حيث اآلخر غير ا
يـتـوجب عـلـيـنـا تـعـزيـز الـتـكـامل بـ
ـادي بـالـدعـاء اجلــانـبـ الـروحـي وا
وطلب العناية اإللهية من جهة   وأن
سؤولية نكون أهالً للثقة وعلى قدر ا
لقـاة على عاتـقنا كالً بـحسب مجال ا
عـمله وتـخصـصه وحدود مـسؤولـيته
الوظـيفيـة واألخالقية من جـهة أخرى
 وذلك مـن خالل االلـــتـــزام بـــجـــمـــيع
اإلجــــراءات الـــوقـــائـــيـــة احملـــددة من
وزارة الــصـــحـــة ومــا يـــدعـــمـــهــا من
إجراءات حكومية ضرورية وساندة 
ــــا يـــــصب فـي مــــصــــلـــــحــــتــــنــــا و
ولــلــمــحــافـظــة عــلـى أرواح شــعــبــنـا
ـبـتـلى عـلى مـر الـسـنـ والـدهـور  ا
لـــــلــــخــــروج مـن هــــذه األزمـــــة بــــأقل
اخلسـائر قـدر اإلمكان بـلطـفه تعالى .
سنا بصورة مباشرة ومتابعة  ولقد 
ميدانـية ومالحظـة مشاركـة ومباشرة
مدى الـوعي الكبـير لعـموم مواطـنينا

فـمـاذا قدم الـعـلمـاني لـلـثقـافة سـيـئة 
عندما كان احدهم وزيرا للثقافة?

دني وماذا فـعل للشـعب عندمـا كان ا
ان ? عضوا للبر

ومن نــــفع مـن األحـــزاب اإلسالمــــيـــة
قــاطـــبـــة لـــلـــنـــاس أو عـــلى األقل من

انتخبوهم ?
جـمـيع من اعــتـلى مـنــصـبـا أو احـتل
ـــانـــيـــا أو وزيــرا أو اي عـــضـــوا بـــر
مـــنــصـب اخــر لم يـــنــفـع احــد ســوى

نفسه وحزبه !
والشعب ?

ـتــأسـلــمـون من فـإذا أزاح الــشـعـب ا
كـرسي احلـكم وأعـطـوه لـلـعـلـمـانـي

فهل سيكون واقع البلد أفضل?
ـسـميـات احلزبـية ـشكـلـة ليـست با ا
ــشــكــلـة أو االنــتــمــاءات الــفــكــريــة ا
احلـقـيـقـيـة تـكـمن في الـتـطـبـيق ومن
يـحـكـمـون ويـســتـولـون عـلى كـراسي
صاحله السـلطـة  فجمـيعـهم يفكـر 
صـلحة الـعامة الفـردية وليـست في ا
ـتـدين لم فــإذا اخـذه الـعـلــمـاني أو ا
يـفـرق شيء النـهم جـمــيـعـهم يـصـعـد
عــلى اكــتــاف هـتــافــات رنــانـة تــثــيـر
وخـير مـشـاعر الـفقـراء من الـشـعوب 
مــثــال عـــلى ذلك فــايـق الــشــيخ عــلي
ــانـيــتـ نـراه ألكـثــر من دورتـ بـر
يــصــرخ ويــتــكــلم ويــنــاضل من اجل
وبنفس تولي منصب رئيس الوزراء 
ـقـابل يدرك جـيـدا انه لسـنـ طوال ا
ــانــيـــا ضــخــمــا يــســـتــلم راتــبـــا بــر
ومـخــصـصــات ال يـعــرف عـنــهـا احـد

شيء !
ـــوجـه إلى مـــؤيـــديه او والـــســـؤال ا
رشـحـ في مـخـتلف مـؤيـدي بـاقي ا
نصب التـوجهـات لو تـسنم احـدهم ا

ماذا يفعل ? اترك لكم اإلجابة
الطـريق إلى كرسي السـلطة مـحفوف
بـاألقوال ولـيس األفعـال والصـراعات

فيما بينهم .
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وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَيـ آمَـنُوا وَاتَّقَوْا لَـفَتَحْنَا
عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ منَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَـكِن
كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

اتذكـر مرة رأيت من على شـاشة التـلفاز
قـبل عـدة سـنـوات حفـيـد شـكسـبـيـر وقد
اعــتـنق اإلسـالم وقـد أخــذني الــفــضـول
جدا لالستماع إلى هـذا اللقاء وفضولي
كان زاد ح علمت انه حفـيد لشكسبير
ا مـعظم النـاس تابعت والذي يـعرفه ر
احلوار بـشـغف وقد حتـدث عن مؤلـفاته
في اإلسالم والروحـية الـتي تتـجلى فيه
من خالل تـعـمـيق الــصـلـة بـ اإلنـسـان
وخـالـقه واسـتـرسـل قـائال بـعـبـارة جـدا
أثـــارت انــتـــبــاهي حـــيث قـــال نــحن في
الـغرب قـد قـطعـنا صـلـتنـا بالـله عزوجل
بــســبب اعــتــمــاد اإلنـســان لــديــنــا عـلى
قوانـ وضعـها لـنفـسه واإلباحـية التي
ــفـهـوم اجلـديــد لـلـعـقل صـارت حـسب ا
الــغــربي الـــذي روجت له الــعــلـــمــانــيــة
والـرأسمـاليـة بـان اإلنسـان رجل كان أو
ـتـلك كـافـة احلـريـة في الـتـعامل امـرأة 
مع جــســده ? ! واخــذ بــتــســويــقـه عــبـر
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لــوط عـلــيه الـسالم كــنـمــوذجـا نــاصـعـا
وجـلـيـا بالـتالزمـيـة ب سـلـوك اإلنـسان
والـسـمـاء إذ قال لـهم لـوط عـلـيه السالم
لـــقـــومـه بـــعـــد أن تـــمـــادوا بـــالـــرذيـــلــة
والـفاحـشة ولم يـستـمعـوا ولم ينـصتوا
له وعتوا عتوا كبيرا إذ قال " (وَلُوطًا إِذْ
كُمْ لَـتَـأْتُــونَ الْـفَـاحِـشَـةَ مَـا قَـالَ لِـقَــوْمِهِ إِنـَّ
( َ سَــبَــقَــكُم بِــهَـا مِنْ أَحَــدٍ منَ الْــعَــالَــمِـ
بــعـدهـا نـزل عـلـيـهم الـبالء وأبـادهم عن
بـكـرة أبـيـهم ولم يـبق لـهـم من بـاقـية ...
وفي اخلتام أقول لَا يُكَلفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْــعَــهَـا ـ لَــهَـا مَــا كَـسَــبَتْ وَعَـلَــيْـهَــا مَـا
اكْتَسَبَتْ ـ رَبَّنَا لَـا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ
أَخْطَـأْنَـا ـ رَبَّـنَـا وَلَـا تَحْـمِلْ عَـلَـيْـنَـا إِصْرًا
ذِينَ مِن قَبْـلِـنَا ـ رَبَّـنَا كَـمَـا حَمَـلْتَهُ عَـلَى الـَّ
وَلَـا تُـحَـمـلْـنَا مَـا لَـا طَـاقَـةَ لَـنَا بِهِ ـ وَاعْفُ
ا وَاغْـفِـرْ لَـنَـا وَارْحَـمْنَـا ـ أَنـتَ مَـوْلَـانَا عَـنـَّ
... وصلى فَانصُرْنَـا عَلَى الْقَوْمِ الْـكَافِرِينَ
الـله عــلى سـيـدنــا ونـبـيـنــا مـحـمـد وأله

الطيب الطاهرين ....
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القاصرة والنفس وحب الذات وتناسوا
ة التي تقول " قل سيروا في اآلية الكر
األرض وانــــظـــروا كــــيف بــــدأ اخلـــلق "
الحـــدة الــتي إضـــافــة إلـى نــظـــريــات ا
أخــذت بــعــدا شــاســعـــا في الــتــشــكــيك
بوجود الـله مثل فيـكتور ستـينغر2008
بـكـتـابه( قـضـيّـة عـلـمـيـة ضـدّ وجـود إله
خـالق لـلـكـون ) لـكـن كل تـلك الـنـظـريـات
والــفــلـــســفـــيــات ذهــبـت أدراج الــريــاح
وصارت هـباء منثـورا أمام كائـن صغير
ال يــرى بــالــعــ اجملــردة والــذي اســمه
كـورونــا . الـذي أوقف الــعـالم بــأجـمـعه
وخـصـوصا مـا تسـمي نـفسـهـا العـظمى
ذاهلـة نادمة وتـطلب من الـناس الصالة
والتـضرع إلى الـله عز وجل بـان يكشف
عـنـهم هـذا الـبالء والـوبـاء وضاقـت بهم
احلـيل بـاكـتـشـاف عالج أو مـصل يـنهي
هذا الـفيـروس والقـلق الذي ضـرب كافة
مفـاصل احليـاة وما زالـوا عاجـزين بكل
مــا فـي الــكـــلـــمــة مـن مــعـــنى ولـــهم في
الــتـــاريخ عــبــرة لـــكــنــهم لم يـــعــتــبــروا
ـســلـمـ واذكــرهم بـقـوم وخـصــوصـا ا

أستـيـقضت في مـنـتصف الـلـيل و صوت
يـجـول في رأسـي يـقـودني لـتــلك الـغـرفـة
ـتوفاة اصـبحت عادتي كل ...غرفة امي ا
لـيــلــة في نـفـس الـوقت اذهـب اجـلس في
سريرها وانضر مطوال في مرأتها اسرح
شـعـري كـمـا كـانت تـفـعل ... كـانت امـرأة
جـمــيـلــة بـعـيــون عـربــيـة واســعـة وقـوام
شوق شعر كسواد ليـلة معتمة سمراء
تــشــرق الــشــمـس من وجــهــهــا ...اخــذت
اسـرح شـعـري الـذي ورثت جـمـاله مـنـهـا
واذ بي ارى امراءة صبغ الشـيب شعرها
واعتلـتهـا التجـاعيـد كما يـعتـلي الفارس
جــواده ابــتـــســمت لــوحـت لي واخــتــفت
ـا هي امي جـلـست يومـهـا قرب ..نعم ر
ــرة واحـدة ــرآة اتـوق لــرؤيــتــهـا ولــو  ا
بـاغـتــني الـنـعـاس ولـم تـأتي سـأعـود في
ـا الـقــاهـا ..ومـضت االيـام وانـا الـغـد ر
رآة في نفس الوقت علها تعود اجالس ا
ألحــدثـــهـــا عــنـي كم عــانـت روحي بــدون

روحــهــا ....كــانت رؤيــتــهــا قــدرا ....قــد
يـلوح لك الـقـدر بـنـور من خـلف الـزجاج
عليك ان تـتخطى الـزجاج لكي تصل.....
رآة قـد صُنعت لكن ماذا لـو كانت تـلك ا
من مـحاوالتك الـفـاشـلـة وهـروبك الدائم
ماذا لو كانت سيناريـوا لتلك اللحضات
الــسـابــقه فـي كل مـره تــتــقــرب بــهـا من
شتات النور تبدأ الذاكـره وتعيد نفسها
امــامك في اعــتـقــادي عــلــيك ان تــصـرخ
تـصـرخ حـتى تــكـسـر احلـاجـز الـذي في
ـا تسـتتـطيع ان داخلك اوال وبـعدهـا ر
تــتــخــطى جــمــيع تــلك الــعــقــبـات الــتي
اوهـمت نــفـسك بــهـا عــلى انـهــا اكـذوبه
صـادقـه حـيث تــسـيــر بــأيـادي مــتـدلــيـة
بـاحث عن كل تـلك االحالم الـتي عـجـزت
ان تلـتـقي بـها في احـد األيـام لـكن ماذا

عن تلك العالقة على لسان االيام?
ــهــا من جــديــد بــعــد كل تــلك ...الــتــقــيــتُ
الـسـنـوات بـعـد حـيـاة كـامـلـة سـألـتـهـا

اذا تبك "?! . لم ترد "!!  فوراً " 
واحلق أنهـا لم تكن تـبكي كـانت تبـتسم
لي لكن العمر شوه قسـماتها حتى تعذّر

على الفرح أن ينفذ إلى وجهها 
تالشا كل ما حولي واكتـسا بالبياض لم
ــرآة ....دقـــقت يـــبــقـى شئ ســـوى تــلـك ا
الــنــضــر جــيـــدا رغم جتــاعــيــدهــا كــانت
حيـويـة اكـثـر مني تـنـضـر بعـمق وكـأنـها
تراني والتـسـمـعـني ...صمـتت لـبـرهة ثم
قالت منذ رحيلك يابنتي وانا انضر لتلك
ـرآة لــعــلي اشــبع نـفــسي من مـالمـحي ا
التي اهديتك اياهـا فقد فقدت كل شئ في

ذلك احلريق ...واخيرا ختمت كالمها 
ت شــــابـــاً يــــنـــدم عــــلى ذلك كُل مـن لم 

عاجالً أو اجال
اصـبت بــدوار شـديــد واخـذت اتـرنح.....
الغرفـة البـيضاء تـبتلـعني واخـيرا اطفئ

ي كأي تلفاز قد .. عا
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ـــتـــعــفـــفـــة وذوي الـــدخل الـــيـــومي ا
ّن يكـسبـون قوت يـومهم احملدود  
ـتـوقـفـة عـلى من أجـورهم الـيـومـيـة ا
فروضة   واألهم خلفيـة اإلجراءات ا
من ذلك كــله  يــنــبــغي عــلــيــنـا إدراك
خــطـورة هــذه األزمـة  وبــأنـنــا  أمـام
حتـــدى  كــبـــيــر ومـــفــصـــلي مــهم  و
ـواجـهة مـفـتـرق طـرق في صـراعـنـا 
هــــذا الــــوبــــاء اجلــــائح  وهــــو أمــــا

االنـتـشـار أو االنحـسـار ( اخلـيـار ب
ّـا يحـتم عـليـنا احليـاة والـفراق )  
جــمــيـــعــاً االلــتـــزام بــالـــتــعــلـــيــمــات
ـعلـنة كـافة  ومسـاعدة واإلجراءات ا
عنـية والـتكاتف والـتعاون اجلهـات ا
الــتـــام لــتـــجــاوز هـــذه األزمـــة بــأذنه

تعالى. 
خليك ببيتك
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من خالل الــــتــــزامــــهـم بــــاإلجـــراءات
ـفـروضة  ومـنـها تـغـيـير الـوقـائيـة ا
أســــالـــــيـب حــــيـــــاتــــهـم وعــــاداتـــــهم
ارسـاتـهم الـديـنـية  االجـتـمـاعـيـة و
فـضالً عن الـتـزامـهم بـإجـراءات حـظر
الــتــجـــوال لــلــحــد من انـــتــشــار هــذا
الــفـايــروس ومــحـاصــرته فـي أضـيق

كنة للسيطرة عليه . مساحة 
ي   وفي وسط هــــذا الــــهــــلع الــــعــــا

وانـهـيـار العـديـد من الـقـيم األخالقـية
في الــغــرب بــوصــفــهــا رد فــعل عــلى
تداعـيات هـذا الفـايروس  فأنـنـا البد
هــنـا من اإلشــارة إلى صــور مــشــرقـة
يــتــجــلـى فــيــهــا اجلـــانب اإلنــســاني
واالجـتـمـاعي الـكـبـير لـدى الـعـراقـي
ـمـزوجة تـلـكـونهـا ا والـغـيـرة الـتي 
ـتـوارثـة عـبـر بـدمـائـهم وجـيــنـاتـهم ا
األجــيـال  ومــنـهــا  مــســاعــدة األسـر

اقف عـاجزة كيف ابـدأ موضـوعي بخـجل ومعـانات وصراع
اكـتبـه او الاكتب.. صـعب لم اعـتـاد ان اخـوض في مـثل تلك
واضيع القذرة بفكار شيطانية التمد للبشرية بسلوك وهي ا
اوسخ ان تـنتـسب الى احلـيـوان ولكن انه الـواقع الفـرار منه

ويحتم ضميري وضعه على الطاولة احلوار ..
هناك شريحة من الشباب جهلة وضحية لقلة الوعي

وكـلـمـعـتـاد اوالدنـا يـتـصـفـحـون بـتـواصل االجـتـماعـي وهذا
احلـال مـفـرض عـليـنـا نـحن اولـيـاء امـور فالـيـوم الـكل لـديـها
جهـاز مـوبايل ونت يـتـيح له الـتجـول في انـحاء الـعـالم خلف
عـرفة ومـعرفه باب غـرفته وهـذا شيء جمـيل ح يـكتـسب ا
اخبـار واخر االكتشافات وكيف يتعلم اسلوب احلوار وتقبل
الـرأي االخـر او طـرح افـكـاره ومـنـاقـشـتـهـا واقـامـة عالقـات
صداقـة مع من يتواجد وان لم يروق االمر الحد فهناك بلوك
بكل بـسـاطـة ..ولـكن هـناك وجـه اخر لـلـتـواصل االجـتـماعي
مثل االصـدقـاء الـسـوء وطرق االسـتـفـزاز ووضع ثقـة عـمـياء
بشـخاص جتـهل مكانـهم او مسـتواهم الفـكري ..وعن طريق
ـرأيــة شـهـادة الـتــواصل االجـتــمـاعـي وفي احـد الــقـنــوات ا
ـة لــشـاب كــان يـتـصــفح كـبــاقي الـشــبـاب من مــوالـيـد جـر
1994 مـتـزوج ويعـاني مـن مـشاكـل عـائلـيـة ودخل فـي احد
الكـروبات يـقول جـائني طـلب صداقـة من فتـاة(ملـكه سادية)
أسـاة بـأنه الشـاب لم يكن يـعرف ووافق وكانـت هنـا بدأيـة ا
مـامعـنى االسـم وبـدأ العـالقة واتـفق عـلـى اللـقـاء وذهب الى
كـان وفي احد عـرفت ا منـطقـة الغـزاليـة واخذت بـاالتصـال 

لكه سادية االتصاالت اجاب زوج كما لقبت نفسها 
ولكـن الشـاب حلل رد زوجـها بـشيء الـعادي فـلقـد سمع ان
هـنـاك مــثل هـذه الـنـمـاذج ولم يـقـلـق حـيـال ذلك وكـتـفى بـأنه
يحـمل سالح( مسدس) حلماية نفسه فال بأس من اي خطر
نـزل وعلى حتى وصل لـلـبيت والـقى التـحيـة على صـاحب ا
االمراة فـقط الشيء الـذي اثار استـغرابة هـو وجود كامرات

نزل سؤال .. بكل مكان وطرح على صاحب ا
ـاذا تـضـعـون الـكـامـرات بـكـثـرة في الـبيـت واجاب صـاحب

نزل لتداعيات امنية وتخوف من السرقة الاكثر .. ا
ـلـكـة حـتى عـرف انه في كـم وذهب الى احـد الـغرف مع ا
بـعـمـلـيـة شـواذ اجلـنـسي انـتـفض واخـبـره انه لم يـأتـي لـهذا
الـغرض وانه اليعـاني من الشواذ اجلـنسي وادرك ان جميع
االبواب مـحكـمه االغالق حـتى اثار اعـصابـة وبدأ يسـاومهم
حسب ادعـائه بـعطـاءهم االمـوال بدل الـنـفاذ بـجـلده ولـكـنهم
رفضـوا منما جعل يخرج سالحه ورمي طلقتان على الرجل
ـة وبعـد وقت وثالثـة عـلى زوجـته وخـروجه من مـكـان اجلـر
قــصــيــر امـــســكــوا به الــكــافـــحــة اجلــرائم والــتـــحــقــيق مع

ومحاكمته..
هنا اريد تسليط الضوء جلوانب لم يأخذ بها القانون هي ..
• هل الــســبب وجــود الـسالح فـي يـد شــخص مــتـخــبط في

طرق احلياة 
ـثل هـذه • هل الـسـبب تـدنـي االخالقي الـذي جـعـلـه يـدخل 

واقع  ا
ـثل هـذه الـنمـاذج او سـبب كـثـرتهم في • سهـولـة الـوصول 

تاح لكل انواع االنحطاط الفكري  مجتمعنا ا
• ام هي غلطة قابلة ألي شخص الوقوع بها 

• هل نـعتـبره احـد ضـحايـا قـساوة الـواقع واوزار احلـرمان
جتمعنا  الذي يعصف 

• هل يـستـحق الـسـجن وهـو بـوضع الـدفـاع عن نفـسه رغم
كان  انه اخطئ بحق نفسه ح اجنرف لهذا ا

ـاذا عدد طـلـقات احـد االدلـة بأنه قـتل مع سـبق االصرار  •
ــوقف والــتــرصــد ولــيس دافع اخلــوف هــو مـن يــتــحــكم بــا

واالرتباك وعدم السيطرة
• اذا خلـص اجملتـمع مع عـصـابة بـهـذه الـقذارة الـيس يـجد

تخفيف احلكم ..
هـل يـجــد عــلــيـنــا نــحن األهل مــنع ابــنـاءنــا حلــد من حــريـة
التـصـفح بجـهـزتهم ومـراقـبـتهم عـلى مـدار اليـوم وهـذا شبه

ستحيل.. ا
ام يجـد جـعـلهم يـدركـون مـعنـى االسمـاء وفك شـفـرات التي

جنهلها نحن حتى ..
ام نثـبـتـهم علـى الطـريق الـصـحيـح ومعـظم اوالدنـا اليـكادوا
يـعـطــون واجـبــهم بـتـجــاه الـله بــشـكل الــصـحـيـح فـمـا زالت

عقولهم في بدأية تكوين نظرتهم عن احلياة ..
هل من بـاب احلكـمـة وجعـلـهم يـخوضـون الـتـجارب وهم في

راهقة!!! عمار ا
ونحـن نعرف نعيش مع جيل يكون شخصيته
حــسب قـنــاعـته بــنـفــسه وحـسـب الـصـوت

الذي ينبع من داخلهم .
..واني عــلى يــقــ ان افــضل حل لــكــلــمـا
سـبق هو االقتراب الى الله ونـوكله بأمرنا.
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لم اجبهُ
اعاد السؤال عليّ ثالث مرات فبكيت!

? سألني: امازلتي حتبيهِ
اومــأتُ لهُ بــرأسـي ثم اعــدتُ رأسي بــ

ركبتي واجهشت بالكباء
قـــال لي: اهـــدأي يـــاعـــزيـــزتي اعـــلم ان
ـعشـوق لكن الـصبـر يعـيد العـشق يثلُّ ا

بنائه
االمل يجعله ينجح 

عــودي طــفـلــة كــمــا كـنــتي وســتــكــونـ
سعيدة ثقي بذلك.

- وقلبي?
-قلبك!
? مابهِ

-ماذا افعل لقلبي الذي مازال يحبه?

-اقــطــعــيـة مـن اجلـذور واحــتــفــضي به
بجرارٍ لفترة مؤقـتة وحينما يأتي الذي
يسـتـحق فـؤادك افـتـحي اجلـرار واهديه
ن اليستحق! لهُ تذكري ال تهدي فؤادك 

مسحت ادمعي واجبتهُ
-سأفعل ذلك اعدك بذلك 

: انا احبك! ابتسمتُ ثم اخبرتهُ
- من انا?

كتمل. -نعم انت ايها البدر ا
-احمـرتْ وجـنـتـاه كأن الـشـمس تـغازله

ثم قال لي:
اهجعي للنوم فأمامك طريق طويل.

-حسنا الى اللقاء.
-ليلة سعيدة ياعصفورة.
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مـرة اخـبـرني بـان اذهـب لـتـلك الـشـجـرة
التي كنا ندور حولها ح صغرنا

قـبـلتُ الــعـرض ولم اعــارض رغم ثـقـتي
الكبيرة بأنه سيخذلني ككل مرة.

ارديتُ فسـتـان االشتـيـاق مطـرزا بـزهور
تـدلي احلب وفـرّدتُ خـصالت شـعـري ا
على كتفي ارديتُ اخلا الذي اهدانياه
قبل سن الشقاق ووضعت الروج الذي

يهواه
سرتُ بـ ارصـفـة اخليـبـة حـتى وصلتُ
حلــديـقــة اخلــذالن اقــتــربتُ من شــجـرة
ٍ انهُ لن يأتي لكن اليأس وانه عـلى يقـ
شيـئـاً ما داخـلي يـخـبرني بـأنه سـيأتي

ا الهذيان اصاب فؤادي ايضاً ر
اردفتُ االنـــتــظــار مـــرّ عــلى انـــتــظــاري
ساعـات حـتى اوشك الـلـيل عـلى الـبزوغ

! لكنهُ لن يأتِ
ــيــدالــيـة تــدلى رأسي لالســفـل ك تـلـك ا
الــتي احــضــرهـــا لي في عــيــد مــيالدي
وعدت حلجرتي الزهرية الدجنة جثوتُ
على سريري واحتضنت ركبتاي رأسي
بــزغ عـلـى شـعــري ضــوء طــفـيـف رفـعتُ
رأسي فــــوجــــدت الــــبـــدر يــــبــــتــــسم لي

ا انتي حزينة ياعصفورة?  : متسآئالً
…… : لم يأتِ طرقت لبرهة ثم اجبتهُ

ـا وقــبل ان اكــمل قــاطــعــني وســألـنـي: 
? ذهبتِ
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بعـد أخـبار انـحـسار فـايـروس كورونـا  وتـنـبُّؤ صـادق عـطيه عن

الطقس واالجواء الهادئة .
سـارعـت الى نـومـة هـادئـة  و الشـعـور بـالـتـعب  لـم اصـحوا اال
على مـنبهـات الصـوت ضننـتها اسـعافـات طوار الصـحة جاءت

نطقة . حلجر ا
وصـلـت الـبــاب كــأني في حــلم  واذا ( ابــو الــسـتــوته ) ومــكــبـر
الـصـوت يـرن في أذني ( دجـاج كـبـار دجـاج كـبار )  هـدأت من
روعي وانا مـتعب  اسـتلـقيت قـليال والـنعـاس اخذ مـني مأخذه 
بكرة وكاني في الـعاصمة بغداد  بعد فرز أصوات االنتخابات ا

 واعالن النتائج وفوز مرشح الشعب بجدارة .
 _أَعلن… .

 _سنحقق العدالة االجتماعية .

 _سوف تتحسن ميزانية الفقير .
 .  _سنجعل العراق للعراقي

و سـ الـتـسـويف لم تـسـقط من فـمه  دخل صـوت شق مـسـامـعي 
نهـضت خائفـا مرتبـكا  واذا ( ابو الـستوته كـيلوين بـ 1000 رگي )
وصلت الـباب اتكأ عليه لم اسـتطع الوقوف  رجعت اردراجي  غفوة
 غفـوة  وكأني في حفل افتتاح جسر الناصرية السريع بعد اعماره
واحملــافظ الـــثــاني  واحملــافـظ الــثــالت   وحــضــور احملـــافظ االول 
والـنـائب ـقـال  والـنـائب ا ـقــال  ـسـقـيل وا وحـتي ا واحملـافظ الــرابع 

الوكيل .
واذ صـــــوت بــائع األوانـي أيــقـــــظ جــمــيـع الــنــيــــــــــــــــــــــام وأنــا

منهــم. ?!
ÍdÐU'« ÍbN -  بغداد  

اإلسالمـيـ فـمـاذا جـنيـنـا مـنـهم وقد
من هــذا أوصـــلــونــا إلى الــتـــهــلــكــة 
اجلــواب نـــســتــنــتـج ان اإلسالمــيــ

الينفعون لتولي السلطة مرة اخرى 
فـهل يـنـجح الـعـلمـانـيـون في حتـقيق

مأرب الشعوب ?
افـكـار مخـتـلفـة وجـميـعـها مـسـتوردة
حبر على ورق واجلميع لهم طماعهم
الـشـخـصـيـة  يـقـول دانـتي (الـطـريق
إلى اجلــحـــيم مــحـــفــوف بــالـــنــوايــا
احلــســنــة )  فــأي نــوايــا في قــلــوب
اجلميع منهم السياسي بشكل عام 
ـوجة بـعد عام وخصـوصا من ركب ا
اني ٢٠٠٣ طمـعه األكـبر في راتب بـر
وصــفـقــة تــزيـد حــسـابـه في الـبــنـوك
األجنـبية وتـضمن حيـاته وحياة من
بـــعــــده عـــلى األقـل لـــثالثــــة اجـــيـــال

متعاقبة من احفاده.
عـارضة لـنظام الـكثـير من األحـزاب ا
حزب الـبعث قـد اعتـلوا مـناصب عدة
بـدون اســتـثـنــاء احـد ال عــلـمـاني وال
بل حـتى ديــني وال مــدني وال قـومـي 
ن كـانـوا فـي نظـام الـبـعث الـكـثـيـر 
وجـمـيـعـهم فـشـلوا اعتـلـوا مـنـاصب 
فجـمـيع نـوايـاهم كانت فـشال ذريـعـا 

مـصــطــلــحــات كــثــيــرة مــتـداولــة في
الشارع الـعراقي حول فـكر من يتولى
احلـــكم وحتت مـــســـمـــيـــات كـــثـــيــرة
ــــتـــداولـــة بـــشـــكـل واسع والـــتي وا
مـتــواجـدة بـشــكل قـوي في الــسـاحـة
الـــــســـــيــــاســـــيــــة الـــــعــــلـــــمــــانـــــيــــة
فـمن األفــضل في إسالمــيــة ـدنــيــة ا
وحتـــقـــيق مـــطــالب اســـتالم احلـــكم 

الشعب ?
والـــتي هي مـــطــالب بـــســيـــطــة جــدا
تتـلخص بـرواتب ترتـقي بالـفرد إلى
وخـــدمــات صـــحـــيــة ـــة حـــيــاة كـــر
وتـوفـيـر الـكـهـرباء وخـدمـات أخـرى 
وفــرص عــمـل ســواء قــطــاع عــام أو
لــكن من يـسـتـطـيع ان يـحـقق خـاص 
تلك األحالم الوردية لـلشعب العراقي
والشـعوب احملتجة في بشكل خاص 

باقي البلدان بشكل عام?
حــــقـــيـــقــــة ال احـــد يـــعــــلم وال حـــتى

يستطيع التنبؤ بذلك !.
في كــثــيـر مـن األحـيــان وخــصــوصـا
ن عندما نسأل احملتج او بعض 
من هم األفـضل في تـولي نـصـادفـهم 
احلـكم فـي الـعـراق هل الـعـلـمـانـية ام
فـيكـون اجلواب نـحن جربـنا الـدينـية

ÊU¹c¼
في ليلة من الليالي  

اجلَــمـيع يــظــهـر  عــلى وجــوهَـهُـم الـسَــعـادة
والبهجة 

واجلَميع يرقص ويُغني
 اال هــذه الـفـتـاة الــصـغـيـرة الــتي  تـبـلغ من

العمر ستة سنوات 
كـانت بـائـسـة وتــشـعـر بـاخلـذالن وهي تـرى

أُمِها بفستان زِفاف 
كانت تـعلم بـأنهـا سوف تـغيـيب عنـها ل يومً

واحد
 وهـذا الـيـوم اصـبح شــهـر وبـعـدهـا اصـبح

سنه وبعدها اصبح عمر
وهـنا ادركت هـذه الـفـتـاة بأن أمِـهـا ارتـكبت

ة في حَقِها  جر
أن اول من كَسرها البطن التي حملتها .

أخطاء الغير حتملتها الفتاة دون أي ذنب 
أالم ال تنتهي.

vHDB-  بغداد  œu−Ý 
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مـســار الـلــعـبــة بـشــكل خـاص
والـرياضة  امـام عجـز اجلميع
في مــعـاجلــة األمـور والــتـأخـر
فـي  إنــــقــــاذ  األمــــور وتـــدارك
الـتــدخل إمــام  رغـبــة الـكل في
الــــبــــقــــاء  ألطــــول فــــتــــرة في
اجلـمـهوريـة   رغم فشل الـعمل
دون الــكــشف عن جــديـد وسط
ـــنــافع لـــغــيــاب الــبـــحث عن ا
الرقابة الشخصية ( الضمير )
ــعــنــيــة ولم يــكن واألجــهــزة ا
بــوسـع احــد الــنـــظــر لالحتــاد
حــــتى ولــــو احلــــديث يــــبــــقى
منصبا عن كرة القدم ألنها من
اخــتـزلـت الـريــاضــيــة وبــقـيت
ـشـاكل ـصـالح وا تـتـقـاذفـهـا ا
والـــتــكـــتـالت  الــتـي  أبـــعــدت
ــيـــ وأهل الـــلــعـــبــة االكـــاد
وروادهــــا والـــــبــــقـــــاء خــــارج
ـتـعـاقـبـة جـمــهـوريـات الـقـدم ا
الــتي تـــعــيش  لــلــيــوم األزمــة
حـــــتى مـع تـــــشـــــكـــــيل اإلدارة
ــؤقـتـة الــتي ولـدت في وضع ا
اســـتـــثــنـــائي  وتـــبــحث عـــمــا
يــحـــاكــيـــهــا بـــســبب  تـــفــشي
فيروس كـورونا  العدو اخلفي
الـذي يثـير مـخاوف الكل حتت
أي عــنـوان كـان  مـع االنـقـسـام
احلــاد  في الـــهــيــئـــة الــعــامــة
ورغـبـة الـبـعض في الـعـمل في
ذكورة  التي   تواجه اإلدارة ا
طالبة بوضع انتقادات وهي ا
ـفــردات عـمل االحتـاد األسس 

قبل ا
W uN−   U²O uð

 واعـــود ألصل احلـــديث حــيث
تــنـظـيم الـدوري واجـد لـو كـان
يـخــضع لـتـوقــيـتـات مــعـلـومـة
وواضـحة كمـا هو احلـال عليه
في دوريات االحتـادات احمللية
األخــرى الــتي تــنــطـلـق بــوعـد
وتــــنــــتـــهـي بـــأخــــر ثـــابــــتـــ
كن مـستـمران عـلى الدوام ال 
التالعب بهـما حتت أي مسوغ
ــا حــصـل الــذي حــصل كـــان  
وسم احلـالي الذي  لو حـتى ا

كـان قـد  بـدا في مــطـلع أيـلـول
لــكـن االحتــاد لم يـــتــعـــامل مع
الــوقت  كــمــا لم يــكن   مــوقف
مـؤثـر   للـفـرق مع  كـونـها هي
ـصـلحـة في الدوري صاحـبة ا
فـي الـضــغط عــلى االحتــاد في
ــوعـــد الــذي يــخــدم حتـــديــد ا
ــشــاركــة وألنــهــا تــطــلـــعــات ا
تعـاني دوما من  مشـاكل مالية
 امـــــــام لــــــهــــــوا االحتــــــاد في
البطولة كيفما يشاء  من حيث
ــبـــاريـــات الى أخــر تـــأجـــيل ا
األمــور الـــتي تـــخــضع إلرادته
وفي عالقة استمـرت  متشنجة
وفي تــكـــريس ســـلـــطــتـه عــلى
األمــــور حـــــتى انه لـم يــــدعــــو
الفـرق مع بـداية االحـتجـاجات
لـلـتـبـاحث مـعـهـا حـول مـصـير
الدوري  لتمـر فترة طويلة قبل
الـعودة بـالـتـفكـيـر بـاستـئـناف
الــــــدوري وفي وضـع  غــــــريب
ـشــاركـة عــنـدمــا تـرك حــريــة ا

مــفـــتــوحــة لــلـــفــرق  مــا جــعل
الـبطـولة مشـتتة  عـندما  ذهب
الى  إقـــــامـــــتــــهـــــا بـــــنـــــظــــام
اجملـــمـــوعــات  وفـي مــنـــطـــقــة
واحدة ثـم على مـرحـلـة واحدة
 الـقــرار اخلــطى امـام حــراجـة
الــوقـت وسط االحـــتــجـــاجــات
ـشـهد الشـعـبـيـة التي غـيـرت ا
الـــعـــام إضـــافـــة الى مـــشـــاكل
اليـة  إمام مسـتحقات الـفرق ا
الالعب من الـعقود والرواتب
ذكور وهي من شكت الوضع ا
 واألزمة  التي استمرت تعاني

منها
‚dH « rO Ið

 امـــا  كـــان األجـــدر ان تــقـــسم
الــفــرق   15الـى مـجــمـوعــتـ
وكل مـجمـوعـة تلـعب  بـطريـقة
ــرحــلــة الــواحــدة  ويــلــتــقي ا
بـطال اجملـمــوعـتـ  لـتــسـمـيـة
بـطل الــدوري قــبل ان  تــضـيع
كـل الــطـرق إمــام الــفــرق الــتي

أهـلــكــهــا والـدوري  الــتــأجـيل
ـــالــيـــة  بـــســـبب ـــشـــاكـل ا وا
اإلجــراءات الــتـــقــلــيـــديــة قــبل
كن توقف الدوري لليوم  وال 
العودة له قريبا  باإلضافة الى
انـــتـــشــار فـــيـــروس  كـــورونــا
ـبارك سـيحل  شـهـر رمضـان ا
 مـا يجـعل استـئـناف الـبطـولة
بـاألمــر الـصـعب  ولـو هي أالن
في مهب الـريح  وكل شيء هو
ـؤقــتــة والــفـرق خــارج إرادة ا
والن  االحتـادات التي تـعاقبت
لم جتعل من الـدوري ان يرتكز
 عــلـى أسس صـــحــيـــحـــة  مــا
يجعل من العمل ان  يتجه الى
رحلة الـتخطيط والـفكر امـام ا
ـكن تـسمـيـتـها ـقبـلـة الـتي  ا
ـرحلة االنتقـالية في حتقيق با
نظـام كروي مـتـقدم وان تـشكل
قبلة نقطة التحول اجملموعة ا
طلوبـة  وليس محاولة مسك ا

العصا من الوسط
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{ لندن - وكاالت: أقحم تفشي
ستجد عالم فيروس كورونا ا
كـــــرة الـــــقـــــدم في حـــــالـــــة من
الـفـوضى مـلـحقًـا بـهـا تـبـعات
اقتصادية قد تغير شكل اللعب

قبلة. بالكامل في السنوات ا
وبــــــالــــــنــــــظــــــر إلـى أنــــــديـــــة
ـيـرليغ جنـد أنـها فـقدت الـبر
الــكــثـــيــر من األمـــوال بــســبب
تــــوقف الــــنـــشــــاط ســـواء من
حــقــوق الـبث أو الــرعـاة كــمـا
بـدأت قيـمـة النـجـوم تنـخفض
مـــــا ســـــيـــــؤثــــر عـــــلـى ســــوق

االنتقاالت.
وبـــــــــــــــحـــــــــــــــسـب مـــــــــــــــوقـع
"تـرانـسفـيـرماركت" انـخـفضت
يـرليـغ بأكـثر قيـمـة فرق الـبـر
من  1.6مليار جـنيه إسترليني

بسبب توقف النشاط وأوضح
ـــــوقع أن الالعـــــبــــ الــــذين ا
ولـــــدوا فـي عـــــام  1998ومـــــا
أصغر انخفضت قيمتهم قرابة
ـئة أما بـاقي الالعب الـ10 با

فــانـــخــفــضـت قــيــمـــتــهم بـ20
ئة. با
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ـــتــضــررين هــو وكــان أكــبــر ا
مـانــشــسـتــر سـيــتي والـذي ال
ـلك سـوى العـبـا واحـدا فـقط
ولــد بـعــد عـام 1998وهــو فـيل
فــودين وبــالـتــالي انـخــفـضت
ئة والتي قيمة الفريق بـ20 با
كـانت تـبـلغ  1.14مـلـيـار جنـيه
إسـتــــرلـيــني يـوم  1/نـيــسـان
اجلـاري انــخــفــضت إلى 917
مــلــيـــون جــنــيه إســـتــرلــيــني

اضي. األربعاء ا
ـــدة انـــخــفـــضت وفـي نـــفس ا
قـيمـة ليـفربول من  1.04ملـيار
إســتــرلـيــني إلى  870مــلــيـون
جنيه إسـترليـني أما توتـنهام
فــانــخــفـضـت قـيــمــته من 777
مــلـيــون إســتــرلـيــني إلى 629

مليونا.
كمـا انخفـضت قيـمة تشـيلسي
من  746ملـيون إستـرليني إلى
مـــلـــيـــون إســـتــــرلـــيـــني 612
وبـــدوره انــــخـــفـــضت قـــيـــمـــة
مــانـشـسـتــر يـونـايـتـد من 719
مــلـيــون إســتــرلـيــني إلى 582
مــلـيــون إســتـرلــيـني. وأخــيـرًا
انـخـفـضت قـيـمــــــــــة آرسـنـال
من  636 مـلــيــون إسـتــرلــيـني

إلى  521مليون إسترليني.
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وبـالـنـظــر إلى قـيـمـة جنـوم كل
فـريق من الــست الـكــبـار جنـد
في مـانشـستـر سيـتي أن قيـمة
رحـيم ستـرلـينغ انـخـفضت من
مــلـيــون إســتــرلـيــني إلى 144
مــلـــيــون إســتـــرلــيــني 115.2
وكـذلك كيـفـ دي بـروين الذي
وصلت قـيمته إلى  108مليون
إسـتـرلـيـني بـعـدمـا كـانت 135
ملـيونا.كما انخـفضت قيمة كل
من بـيرنـاردو سـيـلـفـا ولـيروي
ســـــــانـي من  90مــــــــلـــــــيـــــــون
إســـتــرلـــيــني إلى  72مـــلــيــون
جنيه إسترليني.وفي ليفربول
انـخفـضت قيـمـة كل من محـمد
صالح وسـاديـو ماني من 135
مــلـيــون إســتــرلـيــني إلى 108

مالي أمـا فـيـرجـيل فـان دايك
فـــانــخـــفـــضت قـــيــمـــته من 90
مـــلــيـــون إســتـــرلــيـــني إلى 72
ملـيون إسـترلـيني وانـخفضت
قـيـمة احلـارس أليـسون من 81
مـلـيــون جـنــيه إسـتــــــــــرلـيـني

إلى  64.8مليون إسترليني.
أمـا فريق آرسـنـال فانـخـفضت
ــيــريك قــيــمــة جنــمه بــيــيــر إ
أوبامياجن من  63ملـيون جنيه
إســتــرلـيــني إلى  50.4مـلــيـون
إسترليني كـما انخفضت قيمة
نــــيــــكــــوالس بــــيــــبي من 58.5
مــلــيـون إســتــرلـيــني إلى 46.8
ملـيون إسـترلـيني وانـخفضت
قيـمة ألـكـسنـدر الكازيت من 54
مــلــيـون إســتــرلـيــني إلى 43.2
مـليون إسـترلينـي. وكان النجم

الـفـرنـسي جنـولـو كـانـتي أبـرز
تضررين من جنوم تشيلسي ا
بانخفاض قيمته من  90مليون
إســـتـــرلــيـــني إلى  72مـــلـــيــون
إسـتــرلــيــني.وفي مــانــشــســتـر
يـونايـتد انـخـفضت قـيمـة بول
بـــــوجـــــبـــــا من  90مـــــلـــــيـــــون
إســتــرلــيــني إلى  72مــلــيــونـا
وانــخــفــضت قــيــمــة مــاركـوس
راشــــفـــــورد من  72مــــلـــــيــــون
إســتــرلـيــني إلى  57.6مـلــيـون
إسترليني كـما انخفضت قيمة
ـدافع هـاري مـاجوايـر من 63 ا
مــلــيـون إســتــرلـيــني إلى 50.4
مــلــيــون إسـتــرلــيــني. وأخــيـرًا
توتنـهام هـوتسبـير انـخفضت
قـيــمـة مـهـاجــمه هـاري كـ من
مــلــيــون إســتــرلــيــني إلى 135
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يـــبــدو كـــتب عـــلى مـــســـابـــقــة
ــمـتــاز بــكـرة الــقـدم الـدوري  ا
عــدم االســتـــقــرار بــعــد تــغــيــر
عددها  16فريقا ألكثر  من مرة
الــتي كـانت وحـدهــا من تـلـعب
في الـــدرجــتـــ األولى ونــفس
الـعـدد لـفــرق الـدرجـة الــثـانـيـة
ــشــاركــة ــشــكـــلــة هي ا لــكن ا
ـعـدودة احملـدودة اذا لم تـكن ا
لـفـرق احملـافـظـات آنـذاك  الـتي
واسم طـويلة مـنهـا استمـرت  
تلـعب بـالـدرجـة الـثـانـيـة وهذا
الـــتـــحـــرك  بـــدا مع الـــتـــحــول
بـإقـامـة الـدوري عـلـى مـسـتوى
األنـديـة  عام  1974بـعـد تـغـير
ـؤسسـات التي كانت تـسمـية ا
وحــــدهــــا ســــواء أهــــلــــيــــة او
عــســـكــريــة هـي من  تــشــارك (
ــصــلــحــة آلــيــات الـــشــرطــة  ا
ـــشـــاة والـــفـــرق الـــثـــالـــثـــة وا
والـثـانـية واخلـامـسـة والـسكك
والــقـوة  اجلــويــة  واجلـامــعـة
والـــبـــلـــديـــات  وغـــيـــرهـــا  في
الدوري وبعدد ثـمانية فرق  او
أكثر  حـتى بداية السبـعينيات
ــــــاضي قــــــبل مـن  الــــــقــــــرن ا
االســتـــمــرار عــلى الـــتــســمــيــة
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  وحـــاول الــكل احلـــفــاظ عــلى
اســـتـــمــرار نـــظـــام الـــصـــعــود
والهبـوط مع اإلبقاء على نفس
ــذكـــور في اهم الـــعــدد ( (16ا
بـطـولـتـ مـا جـعل مـنه دوريـا
همة قويا البل أحد الدوريات ا
ـنطـقـة واحلال عـلى مـستـوى ا
نافسة للدرجة الثانية وواقع ا
ــتــقـــدم لــوقـت قــريب رغم ان ا
الالعـبــ كـانــوا يــلـعــبـون من
دون عـــقــــود ورواتـب بل حتت
نظـام هواية مـطلق واللعب في
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وبسـرعـة تـغـير كل شيء وادي
ذلـك  الى  إربــاك الـــعــمل  ومن
دون ايــــــــة  ضــــــــوابـط عــــــــلى

مـسـتـوى الــقـرارات  ومـفـردات
الــعـــمل في االحتـــاد الـــعــراقي
لــكــرة الــقــدم  بــســبب قــرارات
فــرديــة مــعــروفــة في حــيــنــهــا
واستمرت  عـقدة عمرها طويل
لم تــســـتــطــيع أي من اإلدارات
ـتـعـاقـبـة  عـلى إدارة االحتـاد ا
كـسرهـا اذا لم تـفشل في وضع
احلـلول لـهـا وهذا بـدا يـحصل
مع بـدايـة الـتسـعـيـنـات عـنـدما
خــضــعـت الــبــطــولــة لــقـرارات
تــمــثـــلت بــزيـــادة عــدد الــفــرق
بشـكل مفاجأ بـ فترة وأخرى
 بــعــيـــدا عن ســيـــاقــات نــظــام
الـبــطـولــة من حــيث الـصــعـود
والهبـوط  حتى تأتي القرارات
في  أوقــــــات مـــــتــــــأخـــــرة  من
مــنـافـسـات الـدوري بــتـصـعـيـد
عــــدد من فـــــرق احملــــافــــظــــات
وكـثرتهـا  ما تسبـب  الى تغير
إلـية الدوري لـتقام مـرة  بنظام
نـاطق وأخرى اجملـموعـات  وا
من ثالث مراحل  مـرة ب فرق
احملافـظات نـفسـها  كمـا ارتفع
عــدد الـفــرق  في مـوسم 2004
الى اكــثـر من  40فــريق واكـثـر
ومــنـهــا  لم تـتــمـكن مـن إكـمـال
البـطولة وإقامـة الدوري بنظام
اجملــــمـــوعــــات ثم الــــنــــخــــبـــة
وتقسيم الفرق الى مجموعت
 وجنــــــــد ان إدارات االحتــــــــاد
ـتعاقـبة  كـانت هي من تخلق ا
األعــذار لـفـشــلـهـا فـي  حتـقـيق
تـــنــظـــيم واضـح مــا جـــعل من
الـبـطولـة ان تـتـشـظى وتـبـتـعد
ـفـقـود لـلـيـوم عن االسـتـقــرار ا
حـــــتـى  اخـــــذ يـــــطـــــلـق عـــــلى
الـــبــطــولـــة بــدوري الـــفــصــول
األربــــعـــة عــــنــــدمـــا تــــبـــدأ في
اخلـريف وتــنـتـهي في اب وفي
عــز الــصــيف كــمــا كــان احلـال
عليه في أخر مسابقة  والزالت
تبـحث عـما يـنقـذها إمـام  عمل
مـرتبك وخالفـات امتـدت بشكل
لـم يسـبق له مثـيل إمام انـعدام
الـــبـــرامج  مـــا انـــعـــكس عـــلى
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نـــفى جنـم الـــكـــرة الــــعـــراقـــيـــة
الــســابق احــمــد راضي االنــبــاء
الــــــــتـي تـــــــــرددت فـي مـــــــــواقع
الـتــواصل االجـتــمـاعـي بـاآلونـة
األخـــيـــرة بـــشـــــــأن عـــودته الى
بـــغــــداد من مــــحـــا اقـــامــــته في
العـاصمـة األردنية عـمان لـتولي
حـــــقــــيـــــبـــــة وزارة الــــشـــــبــــاب
والــريـــاضــيــة في الــتـــشــكــيــلــة

احلكومية اجلديدة
وقــال راضـي في تـــصـــريـــحــات
صحـفيـة ان عـودته ال عالقة لـها
بـالـتشـكـيـلة الـوزاريـة مـؤكدا ان
أي جهة سياسية او حكومية لم

نصب تفاحته بتولي ا
وأضــاف راضي ان مــا يـروج له
في مواقع الـتواصل االجـتماعي
مجرد تكهنات إعالمية مبينا ان
عـودته الى العراق لـيكون قـريبا

من الوسط الرياضي
وكان جنم الـكرة العراقـية أحمد
راضي قـد وصل إلى بغـداد على
وجه الـســرعـة قـادمـاً من عـمـان.
في رحـــلـــة اخلـــطـــوط اجلـــويــة
العـراقية في عـودة تثير الـكثير
مـن الــتــســاؤالت عـن فــحــواهــا;

عــــودة فـــــيــــهـــــا الــــعـــــديــــد من
االستفسارات واالستفهامات.
الـرحلة الـتي وصلت بـغداد على
B737/YI- طائرة حتمل الطراز
ASS كانت استثنائية وخاصة
بـأعـاده العـراقـي الـعـالـق في
األردن. يــذكــر ان احـــمــد راضي

رفض اجـراء مقـابلـة في الدوحة
ـنـصب في الـلجـنـة التـطـييـعـية
الحتـاد كرة الـقـدم رغم اخـتـياره
من قــبل الــفــيــفــا وذلك لــوجــود
رغـبـة في تـرشحه بـاالنـتـخـابات
ـــقــبــلــة كـــرئــيس الحتــاد كــرة ا

القدم.
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 19 نيسان
 1977-تعادل فريق نادي الـزوراء مع فريق ميتسيـوبيشي الياباني
باراة الودية التي ضيفها ملعب الشعب الدولي. بدون اهداف في ا
 1983 -احلارس االيطالي الـشهير ديـنو زوف يعلن اعـتزاله اللعب

مع منتخب بالده إثر اخلسارة امام رومانيا بهدف دون رد.
 1984-فوز العراق على تايلند بهدف مقابل هدف واحد سجلهما
ـبـاراة الـتي ضـيـفـتهـا سـنـغـافورة ومـيض مـنـيـر وعـماد جـاسم في ا

بية. ضمن تصفيات دورة لوس اجنلوس االو
 1985-فـوز الـعـراق على االردن بـهـدفـ دون رد سـجلـهـمـا احـمد
ـبـاراة الــتي ضـيــفـتـهــا الـكـويت راضي وكـر مـحــمـد عالوي فـي ا

ضمن تصفيات كاس العالم.
 1986-فوز ظفـار العمانـي على البحـرين البحـريني بهدف دون رد
فـي إطـار مــنــافــســات بــطــولــة االنــديــة اخلــلــيـجــيــة الــتي جــرت في

السعودية.
 1993-الزوراء يهزم الناصـرية في الدوري بسبـعة اهداف سجلها
دافع خـطا شاكـر مـحمـد صـبار  3وكر صدام  2ورائد خـلـيل وا

في مرمى فريقه مقابل هدف شرفي لهشام عطية.
 1997-فوز العـراق على طـاجكستـان بخمـسة اهداف مـقابل هدف
واحـد ســجـلـهـا حــيـدر مـحـمـود  2وحـسـام فــوزي وصـاحب عـبـاس

باراة الودية التي جرت في بغداد. وصادق سعدون في ا
 2005-تعادل فريق نادي الشرطة مع الريان القطري بدون اهداف
باراة التي ضيفتها عمّان ضمن منافسات دوري ابطال اسيا. في ا
العب  2006-افـتـتـاح اول بـطـولـة عربـيـة نـسـويـة بـكرة الـقـدم في ا
كشوفة في االسكندرية وفوز اجلـزائر على لبنان بنتيجة  12هدفا ا

دون رد.
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أكــــــدت جـــــــمــــــيـع االحتــــــادات
ــنــتـســبـة الحتــاد غـرب آســيـا ا
لــكــرة الــقــدم مــشــاركــتــهــا في
الـنـسـخــة الـعـاشـرة من بـطـولـة
ــقــرر أن تــضــيــفــهــا الــرجــال ا

قبل. اإلمارات مطلع العام ا
ومــع إعـــالن االحتـــــــــــــــــــــــاديــن
الــــفـــلــــســـطــــيـــنـي والـــيــــمـــني
مــشــاركــتــهــمــا رســمــيًـا بــاتت
الـبـطـولـة سـتـشـهـد حـضور 12
منـتـخـبًـا تـشـكل الـقـوام الـكامل

الحتاد غرب آسيا.
ويـتـألف احتـاد غـرب آسيـا من
فــلــســطـــ والــيــمن والــكــويت
والـعــراق والـبــحـرين وســوريـا
وقــــــطــــــر ولــــــبــــــنــــــان واألردن
والـسعوديـة وعُمـان إضافة إلى
نـتـخب اإلمـاراتي مسـتـضيف ا

نسخة 2021.
وشـــارك الــــعـــراق في  8نــــسخ
ســـابـــقـــة من أصل  9ولم يـــغب
ســـــوى عـن نــــــســــــخـــــة 2008
وحـــــــــــقـق الــــلــــقب مــــــــــــــرة
واحــــــــــدة عـــــــــام  2002 وحل
وصـيـفًـا  3 مـرات أعوام 2019

و 2011و2007.
ولم يـســبق أن شــهـدت الــنـسخ

نتخب الوطني في بطولة غربي اسيا جانب من احدى مباريات ا
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ونـحن مازلنا نعيش حياتـنا حتت وطأة فايروس مجهول كبـل العالم بأكمله بقيود
وعـزلهم عن محيطهم وبيئتهم وأبرز لهم حـياة اخرى غير تلك التي كانوا يحيوها
قـبل اسابيع قـليلـة تبقى الـرياضة مـكبلـة حتت وطأة هذا الـغريب القـاتل اجملهول
لل والسام ـطيتهـا وأبرز لنا حـياة اخرى اطارهـا ا الـذي حول حياتـنا الى غير 
ـوحدة التي مـازلنا نـعيشهـا منذ نـحو شهـرين او ما يزيد..ومن واقع من الـبيئة ا
تخصصة والتي منيت بخسائر كبيرة تلـك احلياة تنقلت ب القنوات الرياضية ا
كـونهـا كـانت تـعـيش مـثل هـذه االيـام اوقـاتـا ذهـبـيـة يعـلـو فـيـهـا شـعـار الـتـنافس
احملـمـوم لــتـراقـبه الــكـامـيــرات وتـرصـده االعــ وتـلـتـقـط كل شـادرة وواردة فـيه
الـصحف ووسائل االعالم لـتنقـلها جلـماهيـر عريضـة تترقب كل صـغيرة وكـبيرة
ـنـافـسـات الـتي تـعـيش اوجـهـا مـثل هـذه االيـام من كل عـام لـتـنشـغل عن اوجه ا
الـيوم تلك الـقنوات بـأخبار الـتنقالت وتـخفيض االجـور والتدريـبات التي يـجريها
أبـرز الالعب في إطار اسوار منازلهم الفـارهة..ومن االمثال التي تترجم واقعنا
ـعاش هو  ذلك الذي يـقول اين كنا واين اصـبحنا  فـالدوري االسباني الذي لم ا
حتـسمه سطوة الغر التقليدي  دفع ثمن الفايروس  اجملهول غاليا جدا فما
اضي بـ الكالسيكيـو التاريخي الذي جـرى في االول من شهر اذار (مارس) ا
ـتخصصة لـيتبادر الى االذهان تـلك اجلماهير والـذي تعيده القـنوات الرياضية ا
الـعـريـضة الـتي   شـتـتـهـا الـفـايـروس وابـعـدهـا عن مـعـشـوقـتـها االولـى وما زال
الـــدوري االســبــاني يــســتــقـــطب كل االنــظــار  مـن اجل اســتــئــنــاف ادواره وفك
ـوسم بــ تـذبـذب مـســتـوى فـريق نـادي الـشـراكـة الــتي  اصـبـحت ســمـة هـذا ا
ـستـوى الال مسـتـقر  الـذي  يتـسم به اداء فريق نـادي ريال مـدريد بـرشلـونة  وا
..امـا عن الـدوري االيـطـالي  فال جـديـد بـشـأنه  غم انه كـان اول الـدوريـات الـتي
دفـعت ثمن ذلك الـفـايروس الـلـع حـيـنمـا قـرر القـائـم عـلى الـكالـتـشيـو  ابراز
غـلقة قـبل ان يتـخذوا قرار تـأجيل مـبارياته مـباريات تـلك البـطولة وراء االبـواب ا
الى اشـعار غـير مـحدد  وتـوالت بعـدهـا قرارات الـتأجـيالت التي طـالت مبـاريات
ـية السـيمـا ابـرز تأجـيل مبـاريـات  دوري ابطـال اوربا او الـركون الـبطـوالت العـا
التـخاذ قـرارات جديدة حتـسم  مبـارياته لـيصـار الى اختـصار سـلسـلة مـبارياته
باراة واحدة بدال من جوالت الذهاب واالياب التي تذهب بالعادة الى واالكـتفاء 
ـثابـرة بلقـبه ..وبرغم انـحسـار اخملاطر  اشـهر الصـيف  لتـتوج مـسيرة االنـدية ا
كن ان تـنـطلق الـتي  ابرزهـا الـفايـروس اجملـهول  لـكن مـازالت القـرارات الـتي 
ــدى حـسم جـوالت الـبـطـوالت  والـتي  سـتـكـون بـ الـفـيـنـة واالخـرى مـرهـونـة 
فـرصة إلعادة احلـياة لـطبـيعـتهـا وهذا ما تـتمـناه اجلـماهـير الـعريضـة  في اغلب
مل  االي ادخلت اغلب العالم بدوامة نزلي ا بـقاع العالم  حلسم  فترة احلجر ا
الـضجر من حياة رتـيبة  تعـيش على فتات الـذكريات وتقـات من اخبار  ال صحة
ـررهـا بعض الالعـبـ لنـفض غـبار انـحـسار ا  لـها ألنـهـا مجـرد تـسريـبـات ر
الـنجـومـية  الـتي عـاشهـا عـلى مضـض جنوم الـعـالم وهم يتـقـلبـون عـلى احر من
جـمر االنتظار النطالق البطوالت واستئنافـها  من جديد ..نعود ألجواء منتخباتنا
وانـديتنـا والتي لم نـلمس مـنهـا اي حضـور على مسـتوى االنـشطـة التي تـضطلع
بـهـا رغم ان الـفــايـروس الـلـعـ تـبــايـنت فـرص احلـد مـنـه في اغـلب احملـافـظـات
الـعراقـيـة لـيصـار الى انـتـقـاد االنشـطـة الـريـاضيـة الـتي حـملـت البـعض لـتـجاوز
ـنـطــلـقـة من اجـواء االزمـة ولــيـصـار إلقـامـة بـطــوالت شـعـبـيـة ابـرزت الـقـرارات ا
صائر نطلـقة وطوحت  جتـمعات شعبية لـعبت على وتر عدم احـترام القرارات ا
رض اللع الذي ال يفرق ب اجلماهير احملبة للرياضة والتي قربتها من قيود ا
ـكن ان نبلور مـوقفا واضحا لـلرياضة من وسط ما انـسان واخر.في اخلتام ال 
عـاشتـه البـشـرية جـمـعـاء من وراء ذلك الـفايـروس الـذي اجتـاح الـعـالم في ظرف

اسـابــيع قــلـيــلـة وال نــقـول اال ان انــتـصــار الـريــاضـة
ـواقف أبـرز العـبـيـهـا وريـاضـيـيـهـا   انـسـانيـا جـعل
لـلرياضة عمـقا اخر يدل عـلى ان االحترام واحملبة هم
أبـرز عـنـاوين الـرياضـة الـتي تـبـتـعـد عن وجـوه اخرى

العب وتمقتها االعراف االنسانية.. مقيتة تلفظها ا

108
مالي
 كـــمــا
انــــخف
ضــــــــــــت
قــيــمــة كل
مـن ســــــــون
هـــيـــوجن مـــ

وديـــلي آلي من  72مـــلــيــون
إســـتـــرلـــيــــــــــــني إلى 57.6

مليون إسترليني.
ومع ذلك االنخفاض في قيمة
الـنـجــوم من الـصــعب تـخـيل
اسـتـمـرار الـزيـادة اجلـنـونـية
في األمـــوال الـــتـي تـــدفع في
ســوق االنـتـقـاالت كـمـا حـدث
في الـــســـنـــوات الـــقـــلـــيـــلـــة

اضية. ا

ـــــنـــــتــــخب الـــــبــــطـــــولــــة أن ا
الـفـلــسـطـيـنـي لم يـغب أبـدًا عن
شاركـة لكــــــــــنه رغم ذلك لم ا
يــحـــصـــد الـــلــقـب مــقـــابل  3م
شـــاركــــات لـــلـــيـــــمن أعـــــــــوام
2011 و 2019

و2010.

ــاضـيــة من الـبــطـولـة الــتـسع ا
مـشـاركة كـافة االحتـادات وكان
أعلى رقم هو  9منتخبات خالل
2019نــسخ مــاضـيــة أعـوام  4
ــــــا و 2014و 2011و 2010
يـــجــعل نـــســخــة  2021تــدخل
الــــتــــاريخ.ويــــشــــيــــر أرشــــيف

ي متاز بكرة القدم مستقبال مجهول بسبب انتشار الوباء العا dJ…∫ يواجه الدوري العراقي ا « Í—Ëœ

الالعب الدولي السابق احمد راضي في مطار بغداد الدولي اثناء عودته من االردن

رحـيم سـتيـرلنغ
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 ÊUFLÝ b¹dH >ا
االم العـام االسبق لالحتاد الـعام لالدباء
والكتـاب في العراق اتـصل به هاتفـيا وزير
الثـقافةواالعـالم عبـداالمير احلـمداني  ,في
مـقـر اقـامـته في الـعـاصـمـة االردنـيـة عـمان
لالطـمـئـنـان عـلى صــحـته مـبـديـا اسـتـعـداد

نجزه.  الوزارة لرعايته واالهتمام 

w½UMJ « wKŽ<
ـهام االعالمي العـراقي تـلـقى تهـاني  االوسـاط االعالمـية لـتـكـليـفه 
مـديـر لالعالم االلـكـتـروني في شـبـكـة االعالم الـعـراقي  ,متـمـن له

وفقية في عمله احلديد. ا

dO Ë— p¹—« <
ؤلف واخملـرج الـفرنـسي صدرت مـؤخـرا سيـرة حـياته في كـتاب , ا
ـانيـة وعـمل كـاسـتاذ في ويتـوضح فـيه انه كـان مـعـجبـا بـالـثقـافـة اال
االدب قبل ان يـعشـق الفن الـسابع بـعـد تعـرفه علـى اربعـة مخـرج

وجة اجلديدة). من رواد (ا

 ÊUDH  w UÝ <
ـمـثل الـعـراقي تـلـقى تــعـازي االوسـاط الـثـقـافـيـة واالعالمـيـة لـوفـاة ا

شقيقته. سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

 ”UÒO*« b Uš <
الشـاعر االردني والـتدريـسي في جامـعة جـدارا شارك في األمـسية
الشعرية التي نظمتها مديرية ثقافة محافظة إربد عن بعد وبالتعاون
مع رابطة الكتاب األردني فرع إربد ضـمن برنامج التكيف الثقافي
(الـثقـافـة عن قـرب) الـذي أطـلـقـته مـؤخـرا عبـر مـنـصـاتـهـا اإلعالمـية

جراء ظروف جائحة كورونا.

bL×  rÝU  <
الـفنـان الـعراقي الـراحل اصـدرت له الـهيـئـة الـعربـيـة للـمـسرح
كتـابه (دائرة التـمثيل الـبغداديـة) يناقش فـيه مفاهـيم نظرية من
سرحي اجتهدوا في صياغة مفاهيم واساليب نا العربي  عا

من واقعنا .

ÍbMOK « qOÐ«e¹« <
الكاتبة الـتشيلـية صدرت مؤخـرا روايتها (بتـلة البحـر الطويلة) وهي

رواية مشبعة باحاسيس بابلو نيرودا الشاعرية .

‘uLF « 5 Š<
الروائي االردني ناقش (بـرنامج ما قـبل النشر) ,أحد برامج مـختبر
السرديات األردني  ,مخطوطـة روائية له في نـدوة عقدت عبـر تطبيق

زووم وأدارها رئيس اخملتبر الروائي جالل برجس.

≤∞≤∞ rO$ q K  qłR¹ w×B « d−(«
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{ هـلـسـنكي  –وكـاالت - انضم
عــــازف كــــمـــان بــــأوركــــســــتـــرا
هلسنـكي الفلهارمونـية للمعركة
ضد انتشـار فيروس كورونا من
خالل استخدام دراجة كهربائية
لتوصيل الـطعام إلى كبار السن
مـن ســــــكـــــــان الــــــعــــــاصــــــمــــــة
الــفـــنـــلــنـــديـــة.وبــعـــد أن أمــرت
السلطـات كبار السن باخلضوع
للـعزل الذاتي تـواصل مسؤولو
دينة مع ما يصل إلى  27ألف ا

مــــواطن تــــزيــــد أعــــمــــارهم عن
ـساعدة الثمـان عـاما لتـقد ا
من خـالل تــوصـــيل مـــنـــتـــجــات
الــبــقــالــة واألدويــة إلــيــهم.ومع
حـظــر أي جتـمـع عـام ألكــثـر من
 10أشخاص في فنلندا منذ 17
آذار وجـد عـازف الـكـمـان تـيـبـو
آلـي مــاتــيال أن لــديه وقت فــراغ
طـويال بعد إلـغاء جـميع حفالته

وسيقية.  ا
وتــطـوع آلي مـاتــيال لالنـضـمـام

إلى حــمــلـــة تــســمح لــلــمــديــنــة
بإعـادة توجـيه  مـهام الـعامـل

وخاصـة في اخلـدمات الـثـقافـية
والـريــاضـيــة خلـدمـة مــسـاعـدة
سـن في هـلـسنـكي.وقال آلي ا
مــاتـــيال وهــو يـــســلم الــبـــقــالــة
ــتـقــاعــدات من ســكـان إلحــدى ا
دينة في تصريح (إنه أمر هام ا
بـالـنسـبـة لـهم وبالـتـالي يـصبح
شـــيـــئــا هـــامـــا بــالـــنـــســـبــة لي
أيــضًــا).مـن نــاحـــيــتــهـــا قــالت
ـــتـــقـــاعـــدة مــــارجـــا تـــيـــرتـــو ا
لـوندجرين (شـعور جـيد جدا أن
جتـد شـيـئـا مـثل هـذا وقـد جرى
تـنــظـيـمـه لـنـا. كل يــوم يـصــلـنـا
الـــــطــــعـــــام واخلـــــبـــــز وحـــــتى
ـواطنـون كبار الـبيـتزا).ويدفع ا
الـــسن ثــمـن مــا يـــشــتـــرونه من
مسـتلزمـات وأطعمـة لكن خدمة

التوصيل مجانية تماما.
وأبـدى أكــثـر من  3400مـوظف
فـي هـــلـــســـنــــكي اهـــتــــمـــامـــهم
بـاالنـضــمـام إلى آلي مـاتـيال إذا
ـزيد ـدينـة بحـاجة إلى ا كانت ا
ـساعـدة في مجـال الرعـاية من ا
الــــــصــــــحــــــيــــــة واخلــــــدمــــــات

االجتماعية.

W —UALK  5OKOJA² « uŽbð ÊuMH «
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بغداد - إنعام العطيوي
دعت دائـــرة الـــفـــنـــون الـــعـــامــة
الفـنانـ التشـكيـلي لـلمـشاركة
في معـرض الطبيـعة االلكتروني
وذلك عـن طـــريق ارســــال صـــور
لـوحاتهم بـرسائل على الـصفحة
الـرسمـيـة للـدائـرة مع معـلـومات
عن الـــلـــوحــــة واسم الـــفـــنـــان .
واشـارت في بيـان اطـلـعت عـليع
شاركة تتم (الزمان) امس ان ( ا
وفق الـشـروط اآلتـيـة:  ان يـكـون
العـمل الفـني جـديدا ولم يـشارك
فـيه سابـقاً .و ان يتـناول طبـيعة
.و  ان ال يتـجاوز الـعـراق حصـراً
قـيــاس الــعـمل  150سم عــرضـاً
وطــــوالً ).مـــوضــــحـــة ان ( اخـــر
مـوعــد الرسـال صــور الـلــوحـات
ـقـبل  .وً ان هـو االول من ايــار ا
هـنــاك جلــنـة الخــتــيـار االعــمـال
الـــــــــــتـي ســــــــــتــــــــــشــــــــــارك فـي
ـــعــــرض.وســـتـــقـــوم الـــدائـــرة ا
بعرض االعمـال بشكل الكتروني
وبــعـد انـتــهـاء جـائــحـة كـورونـا
سيتم عرضـها على قاعات دائرة
الــفــنــون في الــوزارة بــعـد زوال

هــذا الــوبــاء ان شــاء الــله . الى
ذلك أوعـــــز وزيـــــر الــــثـــــقـــــافــــة
والـسـيـاحـة واآلثـار عـبـد األمـيـر
احلمداني إلى اجلهات اخملتصة
في الوزارة بصيانة وترميم عدد
من قـبور علـماء ومفـكري العراق
في مــخـتــلف صــنــوف الـثــقــافـة

عرفة.  وا
ووجه احلـــــمـــــداني فـي بـــــيــــان
(بــضـــرورة االهـــتــمـــام بــقـــبــور
مفكـري وعلماء العـراق بوصفها
أثراً حضارياً تستدل به األجيال
ـعـرفـية الـقـادمـة عـلى رمـوزهـا ا
وتـسـتـقـصي مــنـجـزهم الـثـرّ في
اآلداب والـــــــفـــــــنـــــــون واآلثـــــــار
والـفــلــسـفــة).واشــار الـبــيـان ان
(توجـيه احلـمـداني شـمل جـميع
ـــفـــكـــريـن والـــعـــلـــمـــاء الـــذين ا
ــشـــهــد أســهـــمــوا فـي بــلـــورة ا
ـعرفي الـعراقي ومن الـثقـافي وا
بـيـنـهم الـعـالمـة طه بـاقـر وعـالم
االجتـماع علي الـوردي والعالمة
عــلي جـواد الـطـاهـر والـعـشـرات
ـن أهـــمـــلـــتــــهم احلـــكـــومـــات

السابقة).

wNOM¹œ WM¹b*« …bLŽ vFM¹ Êu U²Ý
تـوفي.. هــو بــبـســلـطــة كـان مــؤديـا
مذهال وكان ايـضا خبـيرا بـفييـتنام
ولــقـــد ســاعــدنـي كــثــيـــرا في بــنــاء
ثال شخـصـية رامـبو. الـعـالم فقـد 
وت الفنان عظيمـا). الى ذلك غيب ا
الشـهيـر كريـستـوف عن عمـر ينـاهز

 74عاما بعد تدهور حالته
الـصـحيـة من دون ان تـذكـر العـائـلة
فـي بـــيـــانــــهـــا ان كـــان ذلـك يـــعـــني
اصـابته بـفـيـروس كورونـا بـحسب
ـوسـيـقي مـا ذكـر الـبـعض. ونــعى ا
ي جان ميـشال جار كريستوف العا
وقع الـفن)انه يوم وقـال وقال وفـقا 
حزين. أفـقد أحد أفراد عـائلتي. كان
من أعـظم مطـرب فرنـسا كـان أكثر
مـن مـغــني لـديه شــخـصــيـة فــريـدة
وخـيـال لم يــعـد بـإمــكـانـنــا الـعـثـور
ـكـنـنا وداعه الـيـوم هذا عـليه وال 
).أما وزيـر الثـقافة الفـيروس الـلعـ
الـفـرمـسي فـرانك ريـسـتـروجه كـلـمة
عبر صـفحته قائال: (كـلماته أحلانه
وصـوتـه نـقـلـتـنـا إلى عـالم آخـر مع
وفــاة كــريــســتــوف تــفــقــد األغــنــيـة
الـفـرنـسـيـة جـزءًا من روحـها إال أن
ـكن أن أغـنـيـة لـو بــلـو دو أمـيه ال 
تـمحى من ذاكرتـنا أفـكر في زوجته

وابنته).

واألشــــرار عـــلـى حـــد ســــواء.كـــذلك
شارك ديـنـيـهي في عـدد من األعـمال
سـرحية لـيتم إدراجه ضمـن قائمة ا
ــســرح األمــريــكي عــام مــشــاهــيــر ا
2010. ونعى ستالون دينيهي في
مـنـشـور عـلى حـسـابه اخلـاص على
أحـد مــواقع الـتــواصل اإلجـتــمـاعي
ـمـثل الـرائع الـذي واصـفــاً إيـاه (بـا
ساعـده كـثـيـراً علـى بنـاء شـخـصـية
ـشـاركة رامـبـو بـسـبب خـبـرته فـي ا
بــحــرب فــيــتـنــام). وقــال ســتــالـون:
ـــمــثـل الــعـــظـــيم بـــراين ديـــنــهي (ا

{ لــــوس اجنــــلــــوس  –بــــاريس –
ــمــثل األمــريــكي وكــاالت - تــوفـي ا
بريان دينيهي الفائز بجائزة غولدن
غلـوب عن عـمر يـنـاهز  81عـاماً في
واليـة كــونـيـتـيـكت.وسـبق أن شـارك
ديـنــيــهي فـي أكـثــر من  40فــيــلــمـاً
ســيـنـمـائـيـاً أشــهـرهـا دوره كـعـمـدة
دينة الذي تسبب في سجن النجم ا
ي سيلفـيستر سـتالون باجلزء العـا
األول مـن ســـــــــلــــــــــســـــــــلــــــــــة أفالم
رامبو.واشتهـر دينيهي بقدرته على
جتـــســـيـــد شـــخـــصـــيـــات األخـــيــار
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ـصـري أحـمــد أبـو هـشـيـمـة قـرانه عـلى عـقـد رجل األعـمـال ا
ـصــريــة يــاسـمــ صــبـري وذلـك بـحــضــور أفـراد ـمــثــلــة ا ا

.وقـالت صبـري وخطيـبهـا أبو هشـيمة ـقرب عائلـتيـهما ا
(تقـديـرا حملـبة الـنـاس ومن يـهتـمـون ألمـرنا يـسـعـدنا أن
نـعـلـن عن عـقــد قـرانـنــا وسط أجـواء عــائـلـيــة وسط تـلك
األجواء سـعـيـنـا إلى تـكـلـيل إرتـبـاطـنا
الـــذى أعـــلـــنـــاه لـــكـم خالل الـــشـــهـــر
ـاضى بـعـقـد الـقـران بالـتـزام كـامل ا
من جانـبنـا بكل الـتدابـير واإلرشادات
كن أن الصحية وتأكـيد ألن احلياة 
تستـمر وال نـفقـد فرص الـسعادة إذا
راعـــيــــنــــا الـــضــــوابط ومــــا يــــوجه به
اخملـتــصــون).وتــابـعــا (اذ نــشــاركـكم
فـرحــتــنـا الــشـخــصــيـة ونــتــطـلع إلى
دعـواتـكم وأمـنـيـاتـكم الـطـيـبـة فـإنـنـا
نـتـمـنى لـلـجــمـيع فى مـصـر والـعـالم
السالمـة والـفرحـة واحليـاة الـهانـئة
طمئنة) مختـتم بالقول:(نشكر ا
أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى
جانـبنـا والذين تـفهـموا الـظروف
الـتى اضــطــرتــنـا إلى اخــتــصـار
االحـتــفــال حــرصــا عـلـى سالمـة
اجلـميـع ونـتطـلع ألن نـحـتـفل مع
اجلمـيع مـرة ثـانـيـة بعـدمـا تـنـتهى
األزمة ويـكـتب الله الـعـافيـة لـبلـدنا

والعالم)

{ نـيـويورك  –وكـاالت - قررت
ي شـومر ـيـة إ النـجـمـة العـا
أن تقـد الدعم لـلـطقم الـطبّي
بـعـد انـتـشـار فـيـروس كـورونا
فى جـــمــيـع أنــحـــاء الـــعــالم إذ
ساعدة ـعدات عديـدة  تبرعت 
الــعــامــلــ فـي مــجــال الــرعــايــة

الصحية.
وأشــار مــوقع  غــاست غــيــرد  أن
شومر البالغة ( 38عاما) تبرّعت بـ

ستشفيات  2500قناع إلحدى ا
ـــوجــودة فـي نــيـــويـــورك بـــالـــواليــات ا
تـحـدة االمـريـكـية كـمـا تـبـرعت شـومر ا

كافحة كورونا. بأدوات طبية خاصة 
ي منـذ الـطفـولة وتعـمل إحـدى صديـقـات إ
ــسـتـشــفى وتـرعى حـالــيـا مـرضى في تـلك ا

فيروس كورونا.
ــنــزلي وقــررت شـــومــر مــؤخـــرا أن تــكــســـر احلــجـــر ا
فـضلـة وهي  السـفر  لـكن بطـريقة ارس هوايـتهـا ا و
مـخــتـلــفـة مــسـتـخــدمـة بــرنـامج تــعـديـل الـصـور لــتـضع
صـورتـهـا الـتي الـتـقـطـتـهـا منـذ فـتـرة مـع زوجهـا الـنـجم
كريس فـيـشـر و ابنـهـمـا ج فـي عدد من بـلـدان الـعالم

وعلقت شومر على الصور ( سافر في خيالك ).
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ـمـثـلـ الـعـراقـي كـثـيـر مـن ا
يــشـاركـون بــتـمــيـز فـي اعـمـال
ـمـثـلة درامـية عـربـيـة ومنـهم ا
مـيس گــمـر الـتـي صـنـعـت لـهـا

اســــمـــا مــــتـــمــــيـــزا في
الدرامـا اخللـيجـية
ومــنـذ ســنـوات
عــــــــــــــــــــــــــدة .
وكمـرمـشـغو
لــة حــالــيــاً
وقع وفقا 
دنــــيــــا فن
باسـتكمال
بـــــــــــــــــاقـي
مــشــاهــدهـا
فـي عــدد من
االعــــــــمـــــــال
الـرمـضـانـية
اخلــلـيــجـيـة
والـتي تـطل

من خاللهـا في الشهـر الفضيل
حـــيث تـــشـــارك في مـــســلـــسل
آل_ديسمبـر من انتاج وتاليف
بــنــدر الـــســعــيــد ويــشــاركــهــا
الـبـطولـة طـارق العـلي وجـمال
ردهــــان ومـــــرام الــــبـــــلــــوشي
وفــنـانــ اخـرين  ,و تــطل من
خالل الــدرامـا
االمــــاراتــــيـــة
مـــــن خــــالل
مــســـلــسل
مــــفـــتـــاح
الـقفل مع
جــــــابــــــر
نـغــمـوش
ورزيــــــــقه

طارش .
و تـــــــــــطـل
ايـــضـــاً من

وبـالل شـــــحــــــادات وإخـــــراج
فــيـلــيب أســمـر إنــتـاج شــركـة

الصباح.
على صـعـيد مـتـصل وفي اطار
االســتــعــداد لـــدرامــا رمــضــان
طـربة نـانسي عربـيا اجنـزت ا
عـجـرم تـسجـيل اغـنـيـة مـقـدمة
تـــتــر مـــســـلــسـل ســكـــر زيــادة
ـصــريـات نــاديـة لــلـمــمــثالت ا
اجلندي  نبيـلة عبيد سميحة
ـعـنـونة أيوب وهـالـة فـاخـر وا
ـصـري الــعـمـر الــتي كـتــبـهــا ا
تـامـر حـسـ  وأطـلـقت عـجرم
عـلى صــفـحـاتــهـا عــلى مـواقع

التـواصل اإلجـتـمـاعي مـقـطـعاً
من أالغـنـية مـعـلـقـة الـدنـيا دي
تـــضــحــكــلــهـــا..طــول عــمــرهــا
ماحتـبش استسالم..قريـباً تتر
سلسل مسلسل سـكر زيادة.وا
من تـأليف الـسـينـاريـست أم
جــمــال إخــراج وائل إحــســان
وإنـتاج شـركة الصـبّاح اخوان
وقـصّــته مــقــتـســبــة من قــصـة
امريكية معنونة نساء ذهبيات
ـــا يـــتالءم مع و حتــويـــله 
اجملـتمـع الـعربـيـة ضـمن قـالب

اجتماعي كوميدي.

ــســـلــسل الـــكــومــيــدي خالل ا
درويــشــيــات مع الــفــنــان عــبـد

الناصر درويش .
 qLŽ qOłQð

و  تأجيل العمل الرابع لكمر
ـعـنــون زواج مـصـلـحـة وهـو ا
عمل درامي بسبب تفشي وباء
ـسـلسالت كـورونـا. ومن بـ ا
العربـية العـديدة التي تـسببت
ـرافقة االجـراءات االحتـرازية ا
ا لـتـفشي كـورونـا بـتـأجيـلـهـا 
ــــوسـم الـــرمــــضــــاني بــــعـــد ا
مـســلـسل   2020بـســبب عـدم
إستـكـمـال الـتـصـويـر  وأطلت
ــمـــثـــلــة ـــســـلــسـل ا بـــطــلـــة ا
الـلـبنـانـيـة نادين نـسـيب جنيم
عــبــر صــفــحــتــهــا عــلى مــوقع
التواصل اإلجتماعي وأجابت
علـى متابـعيـها الـذين سـألوها
ـسـلسـل تأجل إن كـان عـرض ا
فـــعالً وقــالت جنــيم شــكــراً
حملـــــــــبـــــــــتــــــــــكم و
تـعلـيقـاتكم نعم
مـع األسـف

الــعــمل تــأجل لــبــعــد رمــضـان
ولـــكـن احلـــمــــاس والــــطــــاقـــة
اإليجـابية موجـودين والتفاؤل
بــالــنــجـــاح واألمل انه كل شي
راجع مـتل األول ان شــاء الـله
هل أزمــــة عل كل ورح تــــعـــدّي
اهم شـي سـالمـــــــة الـــــــنـــــــاس
وصحـتـنـا تـنـرجع نـشـتغل رح

اشتقلكم كتير كتير.
WOB ý ¡«œ«

و تـؤدي جنـيم فــيه شـخـصـيـة
الــنـــقــيب ســـمــا ويــشـــاركــهــا
مـثل السوري قصي البـطولة ا
خـولي من كـتابـة نـادين جـابر ميس كمر

ي شومر  إ
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