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طبعة العراق 

رزاق ابراهيم حسن
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تـرأس رئـيس الـوزراء مـصـطفى
الــكـاظـمي اجلـلـســة االعـتـيـاديـة
الـــرابـــعـــة جملــــلس الـــوزراء في
كــــركـــوك بــــعــــد اشـــرافـه عـــلى
عـملـيـات عـسكـريـة انطـلـقت فور
وصـــوله الى احملــافـــظــة بــأسم
(أبطال الـعراق- نصـر السيادة)
الحــــقـــة خـاليـــا داعـش. وقـــال
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
(الـــكـــاظـــمـي تـــرأس اجلـــلـــســـة
االعـتــيـاديــة جملـلس الـوزراء في
ناقشة عدد من القضايا كركوك 
ـهـمـة) وأشـرف الـقــائـد الـعـام ا
ــســلــحــة عــلى ســيـر لــلـقــوات ا

الــعــمــلــيــات الــعــسـكــريــة الــتي
الحقة بقايا انطلقت فجر امس 
فـلـول داعش في مـنـاطق جـنـوب
غـرب كركـوك واحلـدود الفـاصـلة
بـــ مــحـــافــظــتـي صالح الــدين
وكـــركــوك الـــتي انـــطـــلق بـــأسم
(أبطال العراق- نصر السيادة).
وأجـرى الــكـاظــمي فـور وصـوله
تقدم للعمليات قر ا زيارة إلى ا
ــشــتــركــة فـي كــركــوك وعــقــد ا
اجتماعا مع القيادات العسكرية
واألمــنـــيــة لالطـالع عــلى ســـيــر
العـملـيات الـعسكـرية. كـما تـفقّد
وحــيّـا الـقــطــعـات الــعـســكــريـة 
ــــســـلــــحـــة أبــــطــــال الـــقــــوات ا
بـصـنـوفـهـا كـافـة وهم يالحـقـون

عصابات داعش وجتفيف منابع
اإلرهـــــــاب فـي ظـل الـــــــظـــــــروف
الـصـعـبـة والـتـحـديـات الـعـديـدة
الــتـي تــمـر بــهــا الــبـالد. واشـار
الــبـيــان الى ان (رئــيس الـوزراء
اجـرى جــولــة تــفــقـديــة لــقــيـادة
ـدرّعة الـتاسـعـة واطلع الـفرقـة ا
عـلى سـير عـمـلـيـات ضـمن قاطع
الـفـرقـة كـمـا زار قـاطع عـمـلـيات
شارك الشمال للحشد الشعبي ا
في العمليات العسكرية اجلارية
هــــنـــاك) واكــــد الــــكـــاظــــمي أن
(الـقـوات األمـنـيـة سـتـسـتمـر في
مالحــقــة بــقـايــا تــنــظــيم داعش
ـطـلـوبـ وإلـقـاء الـقـبض عـلى ا
والـقـضاء عـلى الـبـؤر اإلرهـابـية

لــتــعـزيــز األمن واالســتــقـرار في
عــمــوم الــبالد). وزار الــكــاظـمي
إحدى العوائل الـتي تسكن قرية
الـــســـعـــيـــدي بـــقـــضـــاء داقـــوق
لالطـمئـنان عـلى أحـوالهـا ودعا
الــقــوات األمـــنــيــة الـى حــمــايــة
تـلـكـاتـهم الـعـامة ـواطـنـ و ا
واخلاصـة. واعـلن يحـيى رسول
الـنـاطق االعـالمي لـلـقـائـد الـعـام
ــسـلــحــة عن انـطالق لــلــقـوات ا
ـرحـلة عـملـيـات أبطـال الـعراق ا
الـثـانــيـة. وقـال رسـول في بـيـان
تـــــلـــــقـــــته (الـــــزمـــــان) امس انه
(بــتـــوجــيه مـن رئــيس مـــجــلس
الــوزراء الــقـائــد الـعــام لـلــقـوات
ــســلــحـــة  وبــإشــراف قــيــادة ا

ـشـتـركـة انـطـلـقت الـعــمـلـيـات ا
ـرحـلة عـملـيـات أبطـال الـعراق ا
الثـانيـة لتـفتـيش منـاطق جنوب
غـــــربـي كـــــركــــــوك في احلـــــدود
الـفـاصـلـة مع مـحـافـظـتي صالح
سـاحة 5.738 الدين وكـركـوك 
كيـلـو متـر مربع) واكد ان (هذه
الـعمـليـات تشـترك فـيهـا قطـعات
ـدرعة التـاسعة اجليش الـفرقة ا
ولــواء الــقــوات اخلــاصــة دائـرة
العـمليـات رئاسـة اركان اجليش
وقيادة قوات الـشرطة االحتادية
ـهمات الفـرقة اخلـامسـة ولواء ا
والـــلــــواء األول وقـــطــــعـــات من
الـلوائـ الـثالث والـرابع /فـرقة
الــرد الــســريع) مــضــيــفــا (وفي
مــحــور قــيـادة عــمــلــيـات صالح
الـــدين لـــواء مـــغـــاويـــر قـــيــادة
عـمــلـيـات صالح الــدين والـفـوج
الـتـكتـيـكي وفـوج سـوات الـتابع
اما ـديـريــة شـرطـة احملـافـظـة  
مــحـــور احلـــشــد الـــشــعـــبي في
ــشـاركــة قـيـادة كــركـوك تــمـثل 
عملـيات الشمـال للحشـد بإسناد
من طــــيــــران اجلــــيش والــــقـــوة
اجلـــويـــة وطـــيــران الـــتـــحـــالف
الـــــدولي وجـــــمــــيع الـــــوكــــاالت
االستخبارية األمنية) وتابع ان
(الـعـمـلـيـات تـأتي لـتـعزيـز األمن
ــنــاطق واالســتـــقــرار في هــذه ا
ومالحــقــة بــقـــايــا فــلــول داعش
اإلرهـابــيـة والـقـاء الــقـبض عـلى
أكــــد ). الى ذلك   ـــطــــلــــوبــــ ا
مـــعـــاون رئـــيس أركـــان هـــيـــئــة
احلـشـد لـشـؤون الـعـمـلـيـات أبـو
علي البصـري أن هيكليـة الهيئة
وضعت بشكل مـدروس يتناسب
مع ظـروف الــبالد األمـنـيـة.وقـال
الــبـصــري في تــصـريح امس إن
تلك هـيكلية تـنظيمية (احلشد 
بـنـيت بـشـكل مـدروس يـتـنـاسب
مع الــظـروف األمـنــيـة الـصــعـبـة
التي كان يعيـشها البلد) ورجح
الـــبــصـــري (إعـــادة الـــنــظـــر في
واقع والـهيكـلية تعديـل بعض ا
الفـتـا الى (عـدم وجـود لـلـحـشـد)
ــسـؤولــيـة تــغــيـيــر في مــواقع ا
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الـوزراء اتـصل بـه من بـغداد ونـقل
تـــعـــازي الــســـيـــد رئـــيس الــوزراء
وابـلغـني انه عـلى اتصـال بوزيري
الـــنـــقل والـــصـــحـــة في اجـــتـــمــاع
اسـتـغرق نـحو 45 دقـيقـة) مشـيرا
كن الـى ان (عمليـة نقل اجلثـمان 
ان تـــتـم الـــيـــوم االربـــعـــاء او غــدا
اخلــــمـــيـس اذا اذنت احلــــكـــومـــة
زمع ان الـتركيـة بدخول الـطائرة ا
تـــنــقل اجلــثـــمــان) واشــاد وســام
ـساعدة االنسانية التي تلقاها بـ(ا
ــــســـتـــشـــفى والــــده الـــراحل في ا
وكـــــذلك تــــلـك الــــتي قــــدمـت الــــيه
راجـعة الستـكمال شـخصـيا عنـد ا
وثـائق الـوفـاة). واكـد ان (اجلـهات
الــطــبـيــة الــتـركــيــة رأت ان والـدي
اصـــيـب بـــفـــايـــروس لـــكـــنه لـــيس
كـورونـا وانه ايضـا تـوفي نـتيـجة
اعــراض مــزمــنـة). وكــانت رئــاسـة
ـستشار علي ـثلة با اجلـمهورية 
الــــشـــكـــري قـــد تــــولت االتـــصـــال
بـرئـاسـة احلـكـومـة لـتـأمـ طـائـرة
خــاصـة لـنـقل جـثـمـان الـفـقـيـد في
وقـت تصاعدت مـناشدات االوساط

االدبـية والصحفية بضرورة تأم
واسـطة لنقل جثـمان الراحل لدفنه
فـي مسقط رأسه الـنجف بـناء على
وصــيــته. وفي انــقـرة قــال مـراسل
(الـزمان) صالح الـبيـعي في رسالة
نـصية تـلقاهـا رئيس التـحرير منه
امـس انه (تــواصل مع وســام جنل
الــراحل وعـلم مــنه ان الـقـنــصـلـيـة

الــعــراقـيــة في اســطــنـبــول تــتـابع
مــوضـوع مـوافـقـات نـقل اجلـثـمـان
الـى الــعــراق فــنـــيــا واداريــا بــكل
اهـــتــــمـــام). واضـــاف انه (ســـيـــتم
اصــدار شــهـادة وفــاة لـلــفـقــيـد مع
تـرجـمـتـهـا الى الـلـغـة الـعـربـية من
ـستـشفى ـعنـية في ا قـبل اجلـهة ا
الــتــركي الـتـي اودعت اجلـثــة لـدى
مـركـزهـا الطـبي حلـ اكـمال بـقـية
طلـوبة بالـتنسيق مع االجـراءات ا
الـقـنـصلـيـة الـعراقـيـة التـي تنـتـظر
بــدورهـا تــوجـيــهـات بــغـداد بــهـذا
الـشـأن). وقـالـت مـراسـلـة (الـزمان)
فـي اسطنبـول خولة الـعكيـلي انها
خـالل اتصال هاتفي مع رباب ابنة
الــفـقـيــد شـكـرت (جــهـود االسـتـاذ
ســعـد الـبـزاز) واكـدت ان (والـدهـا
الــفـقـيـد كـان يــرى (الـزمـان) سـنـدا
ـتـنة لـه). كـمـا ان (اسرة الـراحـل 
ــبــادرة الــبــزاز ومــســاعي رئــيس
الــتــحــريــر ومــتــابــعــته الــيــومــيـة
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ـــكــافـــحــة جـــائــحــة اخلــاصــة 
كـورونـا في جــلـسـتـهـا الـعـاشـرة
بـــان (تــــكــــون وزارة الــــصــــحـــة
والبيئة االحتادية اجلهة اخملولة
والـــوحـــيــــدة بـــاالعالن عن عـــدد
االصـابــات الـرسـمـيــة بـفـايـروس
ــــنع كــــورونــــا في الــــعـــراق و
الــــتــــصــــريح مـن خاليــــا االزمـــة
ؤلفة في الوزارات واحملافظات ا
كافـة الي سبب كـان). في غضون
ذلك أكدت خـليـة األزمة الـنيـابية
إصـابـة عـدد من أعـضـاء مـجـلس
الــنــواب بــكــورونــا.وقــال عــضـو
اخلـــلــيـــة عـــبـــاس عـــلـــيـــوي في
تـصـريح اطــلـعت عـلـيه (الـزمـان)
امس إن (عدد من أعضاء مجلس
الــنــواب هـم وعــوائــلــهم وإفــراد
حــمــايــتــهم اصــيـبــوا بــكــورونـا
صـاب وبعـضهـم يعـد مالمسـاً 
بـالــوبـاء) وأضــاف أن (مـجــلس
النواب سيتخذ إجراءات الوقاية
والـسالمة الـصـحـية قـبل انـعـقاد
ـقـررة الـيـوم األربـعاء). جـلـسـة ا
وكان رئـيس كـتلـة وطن النـيابـية

هــشــام الـــســهــيل قــد كــشف اول
امس عن اصــابـة بـعـض أعـضـاء
اجملـلس وعـوائـلـهم وحـمـايـاتـهم
بـفـايـروس كـورونـا. واسـتـبـعدت
خـلـيـة األزمــة الـنـيـابـيـة في وقت

ســـابـق تــمـــديـــد فـــرض احلـــظــر
الـــشــامل لـــلــتــجـــوال في بــغــداد
واحملـافظـات األخـرى.وعـزا وزير
داخــلـيـة كــردسـتــان ريـبــر احـمـد
ارتـفـاع وتـيـرة إصـابـات كـورونـا

في االقــــلــــيـم الى عــــدم الــــتــــزام
السكان باجـراءات الوقاية. وقال
ريبـر احمـد في تـصريح امس إن
ـــتــخـــصــصــ اكـــدوا ســرعــة (ا
انـتـشـار فـايـروس كـورونـا جـراء

ـواطنـ بالـوقاية) عدم الـتزام ا
واشــــــار الى ان (مــــــا حـــــدث في
بـنـجـوين ومـنـاطق الـسـلـيـمـانـية
هــو نـاجت مـن عـدم االلــتــزام ومـا
اعقبه من ارتفاع االصابات اثبت
ذلك) واضـاف (نـحن في مـرحـلـة
خـطرة اذا لم نـسـد الـطـريق امام
هــذا الــوبــاء ســتــكــون االوضـاع
كــارثــيـــة). وأعــلـــنت مــحـــافــظــة
الــسـلـيــمـانــيـة الـبــدء بـاجـراءات
خـــاصــــة من الــــيــــوم االربــــعـــاء
لـــتـــخـــفـــيـف حـــظـــر الـــتـــجـــوال
ـفــروض بـسـبب كــورونـا.وقـال ا
احملافظ فال ابو بـكر في تصريح
امس انه (من الـساعـة الـسـادسة
من مساء الـيوم االربعـاء ستفتح
احملـال الـتـجــاريـة ضـمن الـوقـاــة
واالرشادات الصحـة) ولفت الى
ان (بذلك فإن احلياة ستعود الى
طــبـيـعــتـهـا ويــشـمل ايــضـا فـتح
الـــعــديــد من االقـــســام اخلــاصــة
بـــــــحــــــــيـــــــاة ومــــــــعـــــــيــــــــشـــــــة
).وســــجــــلت وزارة ـــــواطــــنــــ ا
الـصــحـة في االقــلـيم حــالـة وفـاة

بكورونا المرأة في إدارة كرميان
قـرب الـسـلـيـمـانـيـة. وافـد مـصدر
في مــحـافــظـة كـربـالء بـتـســجـيل
اصـــابــــات جـــديــــدة بـــكــــورونـــا
ـسـتـجــد.وذكـر مـصـدر طـبي إن ا
(احملــافـظــة ســجـلت  9اصــابـات
جــديــدة). وشـخــصت مــحــافــظـة
ـــثــــنى حــــالــــة وفـــاة جــــديـــدة ا
بالـفايـروس. واكد مـصدر ثان ان
ـــثـــنى ســـجـــلت حـــالـــة وفـــاة (ا
بــــكـــــورونـــــا). واعــــلـــــنت وزارة
الـــصـــحــة قـــد اعـــلـــنت امس عن
تـسـجـيل مـخـتـبـراتـهـا في بـغداد
واحملافظات 519 إصابة توزعت
بواقع 145 في الـرصـافـة و166
في الـكرخ و39 في مـديـنة الـطب
و21  فـي الـــــــــنــــــــــجف و 25في
الـبـصرة  و28 في الـسـلـيـمـانـية
و6 في دهــــوك و31 في كـــــربالء
و5 في ديــالى و9 في بــابل و34
ثنى و1  في في ميسان و 1في ا
نيـنوى وفي اربـيل حالـة واحدة.
مــشــيـرة الى ان حــاالت الــشــفـاء
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 أفــاد شـــهــود عـــيـــان بــســـقــوط
ضحايـا خالل حادث سـير مروع
بـالـقـرب من جـسـر الـطـابقـ في
بغداد.وقـال الشهـود في تصريح
امس إن (عـــجــلــة نــوع اكــســنت
انــقــلـبت عــنـد جــسـر الــطـابــقـ

ـا أسـفر ضـمن منـطـقـة الدورة 
عـن مـــصــرع شـــخـص واصـــابــة
اثــنـ اخـريـن بـجــروح خـطـرة)
مــؤكـديـن ان (قـوة امــنـيــة نــقـلت
اجلـثـة الى دائــرة الـطب الـعـدلي
صاب الى مسشتفى قريب) وا
واشـــــــــاروا الى ان (نـــــــــتـــــــــائج
التحقـيق االولية تـظهر أن سبب

احلـادث هـو الــسـرعـة الـفـائـقـة).
وفي الـــــنــــجف  عـــــاجلت فــــرق
ـدني ست قـنـابل قـنابل الـدفاع ا
عــنــقــوديـة كــرويــة في الــبــاديـة.
ــدني في وقـــال مــديــر الــدفـــاع ا
احملافظة العقيد احلقوقي رشيد
ثـابت فـي بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
ــعــاجلــة في امس ان (شـــعــبــة ا
ـــديــريـــة قــامت بـــرفع وتــأمــ ا
قنـابل عنـقوديـة أمريـكيه الـصنع
نـــوع كـــروري كــبـــيــر في بـــاديــة
احملافظة). واقدم مجهولون على
حــــرق مــــحــــاصـــيـل احلــــنــــطـــة
والــشـــعــيـــر في ســـهل نــيـــنــوى
ا منها ساحة تقدر نحو ــ دو
تعود للـكنيسـة الكلدانـية ومئات
ـات األخـرى تـعود ألهـالي الـدو
قـــضــــاء قــــرقــــوش . وبـــحــــسب
تـصـريح راعي خـورنـة كـرملـيس
الـكـلـدانـيـة ثـابت حـبـيب يـوسف
فـأن (النـار بـدأت من قريـة مـنارة
الشبك خـلف تل القديـسة بربارة
ساحـة تقـدر نحو 72 وامتـدت 
ـا مــنـهــا تـعــود لــلـكــنـيــسـة دو
ـات الــكــلــدانــيــة ومــئــات الــدو
األخـــرى تـــعـــود ألهـــالي قـــضــاء
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ســـجل الــعــراق رقــمـــا قــيــاســيــا
بإجراء الفحوصات التشخيصية
لـفـايــورس كـورونـا حـيث جتـاوز
عــتـــبـــة عـــشـــرة آالف مـــنـــذ بــدء
اجلـائــحـة. وقــال الـوزيـر مــحـمـد
حــسن الــتـمــيم في بــيـان تــلــقـته
(الـزمـان) امس ان (نـثـمن الـتـزام
واطـنـ باحلـظر و الكـثـير مـن ا
ــكــوث فـي بــيــوتــهم ونــأمل ان ا
يــــلـــتــــزم اجلـــمـــيـع خالل االيـــام
الــــقـــــادمــــة حلــــراجـــــة الــــوضع
الــوبــائي) واضــاف ان (الـــفــرق
الصحـية واخلدمـية مسـتمرة في
ـشمـولة ـناطق ا عمـلهـا لـزيارة ا
بـــاخلـــطـط الـــصـــحــــيـــة الجـــراء
ــــيـــداني ــــسح ا فـــحــــوصـــات ا
نـاطق السكـنية للـمواطنـ في ا
وتـعـفـيـرهـا) مـشـيـدا بـ (اجلـهـد
االعالمـي والــتــثـــقــيــفـي من قــبل
وســــــــــــائـل االعـالم و مــــــــــــواقـع
الـتـواصل االجـتـمـاعي لـلـتـوعـيـة
والــتـبـصــيـر بــالـوبــاء واخملـاطـر

الــــنــــاجتــــة عـن عــــدم االلــــتــــزام
بــالــتـــوصــيــات والـــتــعــلـــيــمــات
ـعـنـية) الـصـادرة عن اجلـهـات ا
وتابع ان (العراق سـيسجل رقما
قيـاسيـا بعـدد الفـحوصـات حيث
ســتــصل الى  10االف يــومــيــا)
داعيا اجلميع الى (االلتزام التام
نازل والتعاون مع كوث في ا وا
فـــرقــنـــا الـــصـــحــيـــة واألمـــنـــيــة
واجلهـات الـسـاندة اخلـدمـية في
جهودها لـتنفيذ اخلـطط الشاملة
نـاطق والـكشف عن في تـعفـيـر ا
ـشـتـبه بـهـا ومـتـابـعـة احلـاالت ا
ـناطق التي البؤر الـوبائـية في ا
تـــســجل اعـــداد مــتــصـــاعــدة من
االصــابــات و تــســتــدعي اتــخــاذ
اجــــراءات وقـــائــــيــــة ســــريــــعـــة
وحــاســـمــة لــتــطــويق واحــتــواء
انـتــشـار الــوبـاء فـيــهـا). واجـرى
وزيـر الـصحـة والـداخـلـيـة جـولة
ــشــتل مـــيــدانــيــة في مــنــطــقــة ا
بــبــغـداد لـالطالع عــلى اجـراءات
ـواطـنـ احلـظـر ومـدى الـتـزام ا
بــالــتــعـلــيــمــات الـوقــائــيــة الـتي

اصدرتـهـا الصـحة لـتـفادي خـطر
االصابة بكورونا. وكشفت وثيقة
اطــلــعت عــلـيــهــا (الــزمـان) امس
صـادرة من الـوزارة حتت عـنوان
ــــنــــزلي (خـــصــــائـص الــــعـــزل ا
ؤكـدة مخـتـبريـا) جاء للـحـاالت ا
فـــيـــهـــا (نــــظـــرا لـــزيـــادة اعـــداد
االصــــابـــــة بـــــعــــدوى كـــــورونــــا
ــخـتـلف تــصـنــيـفـاتــهـا بـدون و
اعراض بـسيـطة او مـتوسـطة او
شـديـدة وحـرجة فـي اغلـب دوائر
الصـحـة والسيـمـا دائرتي صـحة
بـــغـــداد الــرصـــافـــة والــكـــرخ مــا
يـتـطلـب ذلك جـهودا اسـتـثـنـائـية
فـي ردهـــات الــعـــزل والـــعـــنـــايــة
ـــركــزة اســتــنـــادا لــتــوصــيــات ا
اجــتـمــاع الـلــجـنــة االسـتــشـاريـة
ــتــابــعــة االجــراءات اخلــاصــة 
رض). الوقائيـة للسيـطرة على ا
ووجـهت االمـانـة الـعـامـة جملـلس
عنية وبحسب الوزراء اجلهات ا
تــوجـيه رئــيس مــجــلس الـوزراء
خالل اجــتـمـاع الــلـجــنـة الـعــلـيـا
لــلــصــحــة والـسـالمـة الــوطــنــيـة
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بـالــتـظـاهـرات واسـبـاب اسـتـخـدام
الـرصـاص احلي والقـنـابل الغـازية
ـمـيتـة وعـملـيـات االعتـقـال خارج ا
الـقـضـاء) واضـاف ان (الـوحـدة لن
تـهـمل جلـنـة الـتـحـقيـق األولى وما
تــــوصـــلـت إلـــيه بــــرئـــاســــة وزيـــر
الـتـخطـيط السـابق نـوري الدلـيمي
ان وكـذلك اللجنة التي شكلها البر
 لــكـنــهـا قــد تـبــدأ من الـصــفـر في
مـلفـات كبـيرة وخـطرة مـثل مجزرة
مــتـظــاهــري الـنــاصـريــة ومـجــسـر
الـعشرين في النجف واخلالني في
بــــغـــداد وســـاحــــة الـــتـــربــــيـــة في
كــــربالء)عـــلـى حـــد قـــوله مـــؤكـــدا
(سـيتم حتويل نتائج التحقيق إلى
الــقـضـاء خالل مـدة ال تـتـجـاوز 90
يـوما وقـد تشمل شـخصـيات بارزة
ـهــدي فـضال عن بــحـكــومـة عــبــد ا
ضــبــاط أمن) عــلى حــد تـعــبــيـره 
وتـابع ان (الـوحـدة لم تـبدأ عـمـلـها
حــتى اآلن بـسـبب وضع احلـكـومـة
وعــدم اكــتــمــال الــوزارات وأيــضـا
اخلالفــات الـسـيـاســيـة بـشـأن هـذه
الـنقطة حتديـدا إذ إن هناك جهات
تـعد الـتحـقيق في قـمع التـظاهرات
ـهدي مـوجـهـاً ضـد حـكـومـة عـبـد ا

السابقة).

افـصح مصـدر سياسي عن تـشكيل
وحــدة حتـــقــيــقــات خــاصــة بــقــتل
ــتـظـاهـرين فـي بـغـداد واجلـنـوب ا
وحتـــويل نــتـــائج الـــتــحـــقــيق إلى
الــقـضـاء خالل مـدة ال تـتـجـاوز 90

يوما. 
ـصـدر الـذي رفض الـكـشف وقــال ا
عـن هـويــته ان (احلــكـومــة شــكـلت
وحـدة حتقيقـات للبدء بـفتح جميع
مــلــفـات الــضــحــايـا الــذين قــتــلـوا

كـالهـمـا عـلى انه شـخص ضـروري
ـنع حـدوث مـزيـد من الـفوضى في
بالده) مــؤكـدة ان (رئــيس الـوزراء
اقــدم عـلى مــبـادرات حـســنـة جتـاه
ـتظـاهرين) ومـضت الـتقـرير الى ا
الـقول (برغم من الـتراجع احلاصل
في االحــتـجـاجـات الـشـعـبـيـة الـتي
اجـبـرت سـلـفه عـلـى االسـتـقـالة اال
ان الـغضب الشعبـي ما يزال متقدا
وبـــقــوة). عــلى صــعـــيــد مــتــصل 

تـحدة تـعتـمد لـلعـراق والواليـات ا
عـــــــلى عـالقــــــة االول مـع ايــــــران).
بـــدورهــا  افـــادت صــحـــيــفــة وول
ســتـريت جــورنـال األمــريـكــيـة بـأن
ـثــابـة مـحـاولـة ــبـاحـثـات هي  (ا
لــتـحــقـيق تـوازن مــا بـ الــقـوتـ
ــتـنـافـسـتــ وابـعـاد الـعـراق عن ا
ســـاحـــة الـــنــزاع) ولـــفـــتت الى ان
تحدة وايـران اندمجتا (الـواليات ا
ســويـة وراء سـيــاسي عـراقي يـراه

(ضــرورة أن تـصب نــتـائج احلـوار
ــكــونــات ــصــلــحــة الــعــامــة  في ا
الــعــراق كــافــة). من جــانــبه  لــفت
تـــــولـــــر إلـى (أهـــــمـــــيـــــة احلـــــوار
اإلســتــراتــيــجي ونــبـذل كـل مـا في
وسـعـنـا من أجـل مـسـاعـدة الـعراق
وكـــردســــتـــان لـــتـــجـــاوز الـــظـــرف
االقـــتــصـــادي الــعـــصــيـب احلــالي
نـتـيـجة تـبـعـات فايـروس كـورونا).
وكـشفت صـحيـفة ديـلي اكسـبريس
الـبـريـطانـيـة عن اخـتيـار الـكـاظمي
ناقـشة القـضايا فاوضـ  فـريق ا
الــــتي ســــتـــطــــرح ضــــمن احلـــوار
رتقب مع واشنطن. الستراتيجي ا
وقـالت الصـحيـفة إن (الـكاظـمي قد
ــنـاقـشـة اخــتـار فـريق مــفـاوضـ 
ـبـاحـثات الـتي لن قـضـايـا ضـمن ا
تــــعــــقـــــد عــــلى مــــســــتــــوى وزراء
خــارجــيــة) مــشــيــرة الـى ان (فـرق
الـتـفـاوض قـسـمت الى ثـالث فـئات
ســيـاسي وعـســكـري واقـتـصـادي)
واوضـــحت الــصــحـــيــفــة ان (هــذه
ـباحثات كان قد  االتفاق عليها ا
مـن قــــــبـل ادارة رئــــــيس الــــــوزراء
ـــهــدي في الـــســابـق عــادل عـــبــد ا
أواخـــــر عــــام 2019) مـــــؤكــــدة ان
(الــسـيـاســة اخلـارجـيــة بـالـنــسـبـة
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كـشفت صـحيـفة بـريطـانيـة واسعة
االنـــتــــشـــار عن اخـــتــــيـــار رئـــيس
الـوزراء مـصـطفى الـكـاظـمي فريق
ـنـاقــشـة قـضـايـا عـدة ــفـاوضـ  ا
ضـــمـن احلـــوار الـــســـتــــراتـــيـــجي
ــقــرر في ــرتــقـب مع واشــنــطن ا ا
مــنــتـصف الــشـهــر اجلـاري فــيــمـا
اعــــرب رئــــيس حــــكـــومــــة اقـــلــــيم
كــردسـتــان مــسـرور الــبـارزاني عن
امـــله بـــأن تــصـب نــتـــائج احلــوار
ــكــونــات في ــصــلــحــة جــمــيع ا
الـعراق. وقـال بيان تـلقـته (الزمان)
امـس ان (البارزاني الـتقى السـفير
االمـريـكي لـدى بـغـداد مـاثـيـو تـولر
الـــذي اكـــد مـــشـــاركــة إالقـــلـــيم في
ـرتـقب ب احلـوار الـستـراتـيجي ا
ـقــرر انـطالقه بــغـداد وواشــنـطن ا
مـنتصف الـشهر اجلاري) واضاف
ان (الـلــقـاء الـذي حـضـره الـقـنـصل
األمـريـكي في أربـيل ستـيـفن فاغن
بـــحث آخـــر تــطـــورات الــوضع في
ــنـطــقـة وســبل تـعــزيـز الــعـراق وا
الـعالقـات ب كـردستـان والواليات
ــتــحـدة) وشــدد الــبـارزانـي عـلى ا
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تــتـواصل لـلـيــوم الـثـالث مـسـاعي
اســتـكــمـال اجــراءات نـقل جــثـمـان
االديـب والــصـــحــفي الـــبــارز رزاق
ابـــراهــيـم حــسن الـــذي تــوفي في
ـاضي عن عـمر اسـطـنـبول االحـد ا
يـناهز  73عـاما فـيمـا اوفد رئيس
ـستـقل االستاذ مـجمـوعة االعالم ا
سـعد البزاز مبعوثا عنه الى عائلة
الــفــقــيــد في اســطـنــبــول اليــصـال
ؤازرة. وعـلمت الـتعـازي وواجب ا
(الــــــزمــــــان) ان رئــــــيـس الـــــوزراء
مـصـطفى الـكـاظمـي عقـد لـقاء عـبر
دائـرة الكتـرونية مع كل من وزيري
الـــنـــقل والــصـــحـــة لــتـــأمـــ نــقل
اجلــثــمــان بـأســرع وقت في وقت
تـــواصـل الـــدائـــرة الـــقـــنـــصـــلـــيــة
الـعـراقـيـة في اسـطنـبـول جـهـودها
ــطــلــوب الســتــكــمــال االجــراءات ا
تــنــفـيــذهــا لـدى اجلــانب الــتـركي.
وقــــــــال وســــــــام جنـل الــــــــراحل لـ
(الــزمــان) امس ان (مــكــتب رئــيس
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ية أهمـها دور القـيادات األكـاد
عـــــــلـى مـــــــســـــــتـــــــوى الــــــوزارة
واجلــامــعـــات في إدارة عــمــلــيــة
الـــتـــعــلـــيم اإللـــكــتـــروني في ظل
األزمــة الـراهــنـة وتــقـيــيم درجـة
الكـــــات اســـــتـــــجـــــابــــــة واداء ا
الــتـدريـســيـة والـطــلـبـة لــتـجـربـة
الــتـعــلــيم االلـكــتـرونـي وتـقــيـيم
ـنــصــات الـتــعــلـيــمــيـة جتــربــة ا
االلكـترونـيـة للـجامـعات وآلـيات
اســـتــدامــة الــتــجـــربــة احلــالــيــة
والعمل على تطويرها والشروع
تـدريجـيًـا بـاالنـتقـال من الـتـعـليم
التقليدي الى الـتعلم اإللكتروني.
ــؤتـمــر تــقـيــيم جتــربـة وهــدف ا
الــــتــــعــــلـــــيم اإللــــكــــتـــــروني في
ــؤســـســات الــتـــعــلـــيــمـــيــة في ا
الـعـراق في ظل جـائـحـة كـورونا
والــوقـوف عــلى أهم الــتـحــديـات
الـتي واجـهـتـهـا الـتـجـربـة وذلك
من خـالل االطالع عــــلـى جتـــارب
ها اجلامعات والـعمل على تـقو
ومـن ثم اخلـــروج بــــتـــوصـــيـــات

رحلة ما بعد األزمة.
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ـثليـة جمهـورية العراق أعلنت 
لـــدى الــيــونـــســكــو أن اجــراءات
الـتـعلـيم واالمـتـحـان اإللـكـتروني
ــرتــقب الــتي اتــخــذتــهـا وزارة ا
التـعليم الـعالي والـبحث الـعلمي
ـنـظـمة مـتـوافـقـة مع تـوصـيـات ا
الدولية. وقالت في بيان امس أن
ـتـحـدة لـلـتـربـية (مـنـظـمة األ ا
والـثـقافـة والـعـلـوم (اليـونـسـكو)
اطــلــعـت بــتـــقــديــر كـــبــيـــر عــلى
ــنــهــجـــيــة واالســتــراتـــيــجــيــة ا
التعليميـة لوزارة التعليم العالي
ـواجـهـة واجلـامـعـات الـعـراقـيـة 
ــسـتــجـدة الــظـروف الــصـحــيـة ا
ـــجــال والـــتـــحـــديـــات اآلنـــيـــة 
الـتعـلـيم في ظل انـتـشار جـائـحة
فايـروس ) واعتـمـادها األسـاليب
ـنـصـات ـتـمـثــلـة بـا الـعــصـريـة ا
ـا الــتــعـلــيــمـيــة اإللـكــتــرونـيــة 
يـــتـــوافـق مع خـــطـــة مــــنـــظـــمـــة
اليـونسـكو). وأضـاف البـيان أنه
(في الــوقت الــذي تــقــدر وتــثــمن

ـمـثــلـيـة الـدائـمـة الـيــونـسـكـو وا
ـنظـمة جلمـهـورية الـعراق لـدى ا
اجلهود االستثنائية التي تبذلها
وزارة الـتعـلـيم الـعالي الـعـراقـية
ــســيـرة لــتــطــويــر واســتــمــرار ا
الــتـعــلــيـمــيـة فــإنـهــا تـؤكــد عـلى
االهـــتــمـــام بــأداء االمــتـــحــانــات
واإلشـــراف عـــلــــيـــهـــا عـن بـــعـــد

وتصحيحها إلكترونيا).
وكانت جـامعـة الكـرخ للـعلـوم قد
نــظــمت مــؤتــمــرا وطــنــيًــا حــول
تـقـيـيم وتــقـو جتـربـة الـتـعـلـيم
االلـــكــــتــــروني في اجلــــامــــعـــات
العـراقيـة برعـاية وزارة الـتعـليم
الــــعــــالي والــــبــــحث الــــعــــلــــمي
ـــتـــقـــدم في الك ا وبـــحـــضـــور ا
الـــوزارة وجلــــنــــتي الــــتـــربــــيـــة
والــتـعــلـيم الــنـيــابـيــة والـسـادة
ـسـاعـدين رؤسـاء اجلـامــعـات وا
وعـمــداء الـكــلـيــات. وقـال رئـيس
اجلــامــعـة ثــامــر عـبــد االمــيـر ان
ؤتمـر نظم في ظل أزمـة دولية (ا
جراء جائـحة (كـورونا الوبـائية)
رحلة للخروج بتوصـيات تقوم ا

الــسـابــقـة الــتي شـهــدت انـتــقـاالً
بـــنـــوع الـــدراســة من الـــتـــعـــلــيم
التقليدي الى الـتعلم االلكتروني
الكات التدريسية حيث شرعت ا
لــــتــــبــــني جتــــربــــة الــــتـــعــــلــــيم
االلكتروني التي تمثلتْ باعتماد
ــنـصــات الـتــعـلــيـمــيـة وســيـلـةً ا
لــلــتـــعــلـــيم والـــتــعـــلم). ونــاقش
ؤتـمر منـاقشـة عدد من احملاور ا
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واشـــــتـــــهــــر الـــــيـــــوســـــفي عـــــلى
اخلـصــوص بــكــونه أول مــعـارض
فـي الــعـــالـم الــعـــربـي يــشـــارك في
السـلطة علـى نحو سلـمي ح قاد
حـــكـــومـــة ائــــتالفـــيـــة بـــ 1998
و2002 وهي الــــتــــجـــــربــــة الــــتي
ســـمـــيت بـــالــتـــنـــاوب الـــتــوافـــقي
ـلك وصـادفت انـتـقـال احلـكم إلى ا
مـحــمــد الـســادس إثـر وفــاة والـده

احلسن الثاني في 1999.
ــولــود ســنــة وكـــان الــيــوســفـي ا
1924 فـي طـنــجـة أدخـل مـصــحـة
بـــالــدار الـــبــيـــضــاء حـــيث خــضع
لـإلنــعـاش بــحــسب وســائل إعالم

محلية. 
وشــارك ســنـة 1959 في تــأسـيس
حــزب االحتــاد الـــوطــني لــلــقــوات
الــشـعــبــيـة الــذي غــيـر اســمه إلى

االحتاد االشتراكي الحقا. 
ـــواجــهـــة بــ احلــزب وطـــبــعت ا
لك الراحل احلسن الثاني ونظام ا
غـربي الراهن عـلى مدى التـاريخ ا
أربـعـة عـقـود شـهـدت اضـطـرابـات
والــعـــديــد من احملــاكـــمــات في مــا
سـمي الحـقـا بـسـنـوات الـرصـاص.
وتـولى الــسي عـبــد الـرحــمن كـمـا
ــقـربــون قــيــادة احلـزب يــنــاديه ا

مــطــلع الــتــســعــيــنــات لــيــخــوض
لك الراحل مفاوضـات طويلـة مع ا
احلسن الـثاني أسـفرت عن تـوليه
الـوزارة األولـى حلـكـومـة الـتـنـاوب

التوافقي. 
وكــان يـعــول عــلى هــذه الـتــجــربـة
غرب قراطي با لتحقيق انتقال د
انية نحو نظام أقرب للمـلكية البر

يـعـ فـيه الـوزير
األول من احلـــزب
الـــــــــــفــــــــــــائـــــــــــز
بـاالنـتـخـابات مع
صـالحــــــــــيـــــــــات
واسعة للحكومة
ـــــلك غـــــيــــــر أن ا
مـحــمـد الـسـادس
اخـــتـــار تـــعـــيــ
وزيـــــر أول آخـــــر
هو إدريس جـطو
رغـم فـــــوز حــــزب
الــــــــيــــــــوســــــــفي
بــــانــــتــــخــــابــــات

.2002
وفي 2003 أعـلن
اليوسـفي اعتزال
الــــــســـــــيــــــاســــــة
واإلعـالم فـي مــــــا

ــصـيــريــة وعن حـقــوق االنــسـان ا
واحلريات االساسية). 

واشار البيان الـذي تلقته (الزمان)
امس الى (تـولي اليـوسـفي العـديد
ـــــنـــــاصب الـــــســـــيـــــاســـــيــــة من ا
واالجــتـمــاعـيـة والــفـكــريـة ومــنـهـا
ـملـكة منـصب رئـيس الوزراء في ا
ـــغــربــيــة وعـــضــويــة او رئــاســة ا
قـراطية نـظمـات الد العـديد من ا
ـعــنـيـة بـالـدفـاع عن واحلـقـوقـيـة ا
حـــــقــــوق االنــــســـــان واحلــــريــــات
االسـاسـية وحتـقـيق العـدالـة وكان
ــدافــعــ عن اســتــقالل من ابــرز ا
الــــقــــضــــاء فـي الــــوطن الــــعــــربي
واحــــتـــــرام ســــيـــــادة الــــقـــــانــــون
واستقاللية مهنة احملاماة وضمان
حـــريـــة احملـــامـي في رســـالـــته في

خدمة احلق والعدل).
ـالكي الـبيان بـالقول (رحم وختم ا
الـله الفـقيد واسـكنه فـسيح جـناته
ولـــعـــائــلـــته واصـــدقـــائه لـــصـــبــر
والـــســلــوان وانـــا لــله وانـــا الــيه

راجعون). 
وكــان الــيــوســفي وهــو أحــد أبـرز
وجـوه الـتـاريخ الـسـيـاسي الـراهن
ـغـرب قـد تــوفى اجلـمـعـة عن فـي ا

عمر يناهز 96.
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اعـــتـــبـــر إدانـــة مـــنـه لـــفـــشل تـــلك
الــتـجــربــة. وحـظي فـي الـســنـوات
ــلك مـحـمـد األخـيـرة بــتـكـر من ا
الــــســــادس الــــذي دشن في 2016

شارعا باسمه في طنجة. 
وبـدأ الـيوسـفي حـياته الـسـياسـية
ـاضي في في أربـعـيـنـيـات الـقرن ا
حـــــزب االســــتـــــقالل أهـم أحــــزاب

ø lODI « WŽUM  Â√ W¹U u «

البــد من إدراك حــقــيـقــة أن الــوقــايــة من أي مــرض من األمــراض حتــتـاج إلى
كونـها وبالـتـحديـد الـصحـيـة منـهـا  ا تـوصي به األجـهـزة اخملتـصـة  االلـتـزام 
األكثـر اطالعا ومعرفـة في حجم اخملاطر الـتي يحملـها أي مرض من األمراض
التي تـطلـقهـا من أجل التـزام الناس  وان الغـاية من اإلرشـادات والتـوجيـهات 
قـابل عدم االلـتزام رض  وبـا نـاعة والـوقايـة من ا ا يـخلق سـيـاج من ا بهـا 

يوصل اإلنسان إلى ما يحمد عقباه 
 عنـد ذاك لن يـفيـد الـنـدم إذ إن بعض الـنـاس يحـاول الـتـمرد عـلى الـتوجـيـهات
ـباالت   ومثل بهـدف اإلساءة لـآلخرين والـتنـمر  عـلى اجملتـمع و اظهـار عدم ا
هؤالء الـناس على قلـتهم لكنـهم سوف يجلـبون الضرر لـلناس ومضـاعفته ح
يقـومـون بنـقل العـدوى الى غـيرهم ويـكونـون واسطـة سـوء في تفـشي االمراض
اخلطـير نتيجـة عدم وعيهم بخـطورة االمراض كمرض كـورونا الذي تعاني منه
اال حـالــيـا . قــبل مـئــة سـنــة تـقــريـبــا من اآلن كـان هــنـاك مــرض اإلنـفــلـونـزا
دة عام وعلى األسـباني ففي عام 1918 ضربـة اإلنفلونزا األسـبانية العـالم 
ثالث مـراحل وكـان ضـحـيـتـهـا 500 مـلـيـون مـصـاب و50 مـلـيـون وفـاة وكـانت
ـوجـة الـثـانـيـة من الـوبـاء و إذا مـا عـدنـا إلى ذلك الـتـاريخ مـعـظم الـوفـيـات في ا
كيف حصل ذلك ? جند أن الناس أصـابها التذمر والسوء من احلجر لنـتلمس 
ـا اضـطـر احلـكـومـات إلى تـخـفـيف احلـظر الـصـحي والـتـبـاعـد االجـتـمـاعي 
وعاد االخـتالط وابتهج الناس فكـانت األجواء مهيئة أن يـضرب الوباء ضربته
الي من الـناس  ومن هـنا ـرض عشـرات ا فكـانت الـكارثـة ; ليـقتل ا الثـانيـة 
ـا ما نقـله لنـا التاريخ من يأتي الـسؤال هل نـعيد نـفس الكـارثة ? أم نسـتفـيد 
صـائب التي حلت بالـشعوب?  نحن أيهـا السادة :أمام خيـارين ال ثالث لهما ا
أما االلـتزام بتوجيهات الصحية والتزام بيوتنا ح يتطلب االمر ذلك وااللتزام
ــطـاولـة في ـا تــوصي به االجـهــزة الـصــحـيـة مـن اجل الـوقــايـة والـصــبـر وا
حتصـ انفسنا وعوائلنـا ومجتمعنا  او الذهاب الـى مناعة القطيع التي (اكره
ـرض فقاتل ان ارددها كـون البـشر  ليـسوا قـطعانـا) والتي تـقول اذهب انت وا
ــوت او احلـيــاة) وحـ ذاك يــذهب لــنـا احــبه كـلــمح الـبــصـر وال نــلـحق امـا (ا
ـعـاجلتـهم حـ يتـلـقفـهم الـوباء ويـفـتك بهـم  وكمـا قـال رئيس وزراء بـريـطانـيا
جونـسن وكررها طـبيب عـراقي اصيب بخـيبة امل! من تـصرفات الـبعض وعدم
التـقيد بضـوابط الوقاية بـالقول استـعدوا لفراق احـبة لديكم  ايـها السادة: من
سؤوليـة االجتماعية منـا ال يحب احلرية واالنطالق في الـفضاء الفسـيح ولكن ا
وحـبـنا الهـلـنـا وبـلـدنا تـتـطـلب مـنـا حـجم من الـتضـحـيـة بـهـذه احلريـة والـتـقـيد
بتـوصيـات االجهزة الـصحـية بـوعي وادراك حلجم اخلـطر (وتعـاسة وشـيطـانية
ـواجهـة قادمـة اذا ما هذا الـوباء) الـذي يتـطلب مـواجهـته بقـوة وحزم ونـستـعد 
استـمر بعض النـاس على التمـرد وخرق تعلـيمات احلظـر والوقاية  ولـنا ايضا
جتربـة من دول طبـقت اسلـوب مناعـة القـطيع  في اجلـائحة احلـاليـة كالـسويد 
وبـريـطـانـيا ورغم مـراهـنـتـهم عـلى ثقـافـة الـشـعب  وهـذا ال ينـكـر اال ان الـنـتائج
ـوت يواجـه االالف من شعـوبـهم فـكانت كـانت مؤذيـة واالصـابـات تتـضـاعف وا
التـضحيـات كبيـرة وجسيـمة مع شديد االسـف  اللهم احفظ
اذا شعـبنـا من هذا الوبـاء ومكـنا منه انـك العزيـز الرحيم 
احلــذر ايــهــا الــنــاس  ولـنــا في قــوله البــد من احلــذر 
تعـالى ميـثاق وعهـد على انـفسنـا يجب ان نـحرص على

االلتزام به (وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).
 

ُـتـبـعـة في الـتـحـقـيق واحملـاكـمـة فـي قـانـون أصول كـمـا نـعـلم بـأنّ اإلجـراءات ا
احملـاكمات اجلـزائيـة العراقي رقم  23لـسنة  ?1971هي بـالوسائل الـتقلـيديّة
تهم امام قاضِ التحقيق تـعارف عليها كحضور الشهود للمـحكمة  ومثول ا ا
ـوضوع وحضـور محـامٍ أثنـاء احملاكـمة ... وهلم وكذلك امـام قاضِ مـحكـمة ا

جرا. 
وموضع " احملـاكمـة اجلزائيـة عن بعد "  لم يـكن تثـويره بسـبب جائحـة كورونا
ـوضــوع هـو أحـد ركــائـز إعـادة بـنــاء مـنـظـومــة الـعـدالـة فـحـسـب ولـكن هـذا ا
ولـود من رحم التـطور العـلمي والـتكـنولـوجي احلاصل في عـصرنا اجلنـائيـة ا
ة الـرقميّـة الذي كـان له التأثـير الواسع عـلى جمـيع مفاصل هذا عـصر العـو
ـا دفع بـعض الدول األوربـية إلى حيـاتنـا الـعلـمـيّة والـعمـلـيّة عـلى حـدٍ سواء 
واكبـة احلداثة واخلروج تكـريس هذا التـطور على مـفاصل القـضاء اجلنـائي 
ـألـوفة والـتي نسـمـيهـا بـالتـقلـيـديّة والـدخول في من نطـاق الوسـائل والـطرق ا
video conference " عالـم احملاكمـة اجلزائية عـن بعد عـبر وسيلـة تسمى
ثال وتُـعد هي تقـنية التـحقيق واحملاكـمة اجلزائيّـة عن بعد والتي على سـبيل ا

نراها من أهم الثمار التي ولدتها لنا التكنولوجية. 
إن تـقـنـيـة video conference هي وسـيـلـة من وسـائل االتـصـال الـصوتي
رئي يـتم تفعيلهـا عن طريق اتصالهـا باألنترنت وعن طريق هذه الـتقنية يتم وا
نقل الـصوت والـصورة لِلـفيف من األشخـاص في مكان مـع وعرضـها سواء
أمام قـاضٍ مختص بالتحقيق أو أمام قاضٍ مختص باحملاكمة ويستطيع الكل
سمـاع بعضـهم وتدوين أقوالـهم فهذا ال يـطبق على الـنطاق الـداخلي فحسب
ـثال عـنى أن يكـون الـشهـود على سـبيل ا ا قـد يكـون بـ دولةٍ وأخـرى  وإ
ـا يسـاعـد القـضـاء اجلـنائي ـتـهم الـذي يُحـاكم في دولـةٍ أخـرى  في دولة وا
ـرونـة الذي سـيـكـون له الدور عـلى اخلروج من اجلـمـود واالِنـتقـال إلى عـالم ا

تفاقمة في جهاز العدالة اجلنائيّة.  في حل بعض األزمات ا
شـقة وتـوفر الـوقت للـوصول جديـر بالـذكر إن تـقنـية احملـاكمـة عن بعـد تقـلل ا
إلى احلـقـيـقـة بـاإلضـافـة إلى جتـمـيع عـدد من األشـخـاص في آنٍ واحـد وقـد
ـا يؤدي إلى يكـون جـمـعـهم خالل وقت يـسيـر صـعـبـا جـدًا ألسبـاب عـديـدة 
ــكن أن يـجــعل أدلـة ــثـال والـذي  ــة عـلى ســبـيل ا ذوبــان الـدلـيـل في اجلـر
كن لهم الذهاب لدولة ـة في مهب الريح كذلك هناك بعض الـشهود ال  اجلر
معـينـة بسـبب مـعارضـتهم لـلـنظـام احلاكم أو عـدم صالحيـتـهم للـدخول لـدولة
بــسب صــدور مــنع دخــول صـادر مـن الـدولــة الــراغب بــالــذهــاب إلــهــا بـدوره

كشاهد... وهلم جرا. 
باإلضـافة إلى ذلك فإن الـتقنـية احلديثـة في احملاكمـة تُعدّ من وسـائل التعاون
في عصـر التكنولوجية خـاصة في جرائم اإلرهاب الدولي الذي أصبح ظاهرة
ـيّــة تـمس سـيــادة جـمـيع دول الــعـالم وهـذا مــا أكـده الـبـروتــوكـول الـثـاني عـا
سائل اجلـنائيّة وهذه االتـفاقيّة هي من ـساعدة القـضاء في ا التفـاقيّة أوروبا 
سـتخدمـة في هذه التـقنـية وجاء ذلك من مـنطلق ساعـدت في وضع القـواعد ا

ة.    مبدأ التعاون الدولي في مكافحة اجلر
وأخيـرًا وليس آخـرًا فأن هـذه التـقنـية في احملـاكمـة اجلنـائيّـة غيـر متـوفرة في
ـا يجعـلنا أن نـقول بأن جرائم العـراق بل حتى على صـعيد الـوطن العربي 
االرهــاب الــدولي وتــنــقل اجملــرمــ بــ الــدول عــلى مــســتــوى الــعــالم وبــ

احملافظات على مستوى الدولة الواحدة.
 كل ذلك سيـدفع جمـيع الدول في الـعالم مـستـقبـلًا إلى اسـتخـدام هذه الـتقـنية
ُلـقى على كـاهل القـضاء اجلـنائي وتـخرجه من أزمة التي قـد تُقـلل من الثـقل ا
تـكـدس الـدعـاوى الـتي ال تُـعـد وال تُـحصى ونـخص بـالـذكـر الـقـضـاء اجلـنائي
الـعـراقـي باإلضـافـة إلـى تسـهـيـل الـوصول إلـى الـشـهود او اخلـبـراء او حـتى
ـا يـحتـاج إلى ـتـهم إذا كـان في دولـةٍ أخـرى. وهـذا ليـس كالمـا فـحـسب وإ ا
دراسة مـعمقة من الناحية االقتصاديـة وكذلك من الناحية اإلجرائيّة باإلضافة
إلى دراسـتهـا من الـنـاحـية الـقـانـونـية واذا  اعـتـمـاد هذه
التـقـنيـة كـطـريقـة من طـرق احملاكـمـة االلـكتـرونـيّة فـإنـنا
نـحــتـاج إلى تــشـريع قــانـون لــكي تـأخــذ هـذه الــتـقــنـيـة

مجراها نحو طابع اإللزام. 
ي وباحث في القانون اجلنائي { اكاد

أجـل جتـــاوز األزمــــة احلـــالــــيـــة
مـــشـــدداً عـــلـى دور احلـــكـــومــات
احملليـة في نشر الـوعي وترسيخ
سبل التكاتف والتآزر والتضامن
ــا يـــحــقق األمن بــ األهـــالي 

دن كافة).  واالستقرار في ا
وأكــد (ضـــرورة احملــافــظـــة عــلى
ــــتــــحــــقــــقــــة ضـــد اإلجنــــازات ا
العصابات اإلرهابية وإدامة زخم
طاردة ماتبقى من االنتصارات 

فلـــــول تنظيم داعش. 
بــدورهم قـدم احملـافــظـون شـرحـاً
مــفــصالً عن واقع مــحــافــظـاتــهم
ـــقــدمــة ومـــســتـــوى اخلــدمــات ا
للمواطن فضالً عن استعراض
ـــتـــخـــذة اخلـــطـط واإلجـــراءات ا
واجهة جـائحة كورونـا مثمن
جــهــود رئــيس اجلــمــهــوريــة في
ـــبـــاشــرة لـــشــؤون مــتـــابـــعــته ا

احملافظات).
وبحث صالح مع وزير الـتخطيط
خالد بتال النجم دور الوزارة في

حتقيق التنمية االقتصادية.
 وقــــال بـــيــــان رئـــاسـي تـــلــــقـــته
(الزمان) امس ان صـالح استقبل

الـنـجم في قـصـر الـسـالم بـبـغداد
(وجــرى خالل الــلــقــاء بـحث دور
الـــوزارة فـي رسم الـــســـيـــاســـات
الـــعــامـــة لــتـــحــقـــيق الـــتــنـــمــيــة
ـا يسـهم في تقد االقتـصادية 
أفـــضل اخلــدمــات لـــلــمــواطــنــ
وتـهـيـئـة فـرص الـعمـل واحلد من

البطالة).
مــضـيــفــا انه ( تـأكــيــد أهـمــيـة
مضاعـفة اجلهود إليـجاد سياسة
مــالـيـة حتـقـق االسـتـقـرار في ظل
الـظــروف والـتــحـديــات الـراهــنـة
الســيــمــا مع انــخــفــاض أســعــار
الـنــفط وتـفــشي جـائــحـة أعــلـنت
وزارة الــتـــخــطــيط الـــعــراقي عن
ـلـفـات الـتي تمت مـنـاقـشـة أبرز ا

ثل البنك الدولي.  مع 
وكــان الـبـتـال قـد بـحث االسـبـوع
ـثل الــبـنك الـدولي ــاضي مع  ا
مولة شاريع الـتنموية ا تفعيل ا
من الـــبـــنـك الـــدولي قـــبل األزمـــة
ــالــيــة والــصـــحــيــة احلــالــيــة ا
بـــاالضـــافـــة  الى حـــجـم األمــوال
تاحـة من البنك الـدولي للعراق ا
كـمـا بحث مـعه بـعض اإلشـكاالت

بشفافية وحيادية مشيراً إلى أن
محـاربة الـفسـاد اليقل أهـمية عن
محـاربة اإلرهاب كـونهمـا وجه

لعملة واحدة).
كــمــا اســتـــقــبل صــالح عــدداً من
. وأكـد  خالل الـلـقـاء احملـافـظـ
ضـرورة بـذل أقـصى اجلـهـود من
أجـل تـــقــــد أفـــضل اخلــــدمـــات
ألبـــنــــاء شــــعــــبــــنــــا واالرتــــقـــاء

عيشي لهم.  ستوى ا با
وأشار إلى أن احلكومات احمللية
تتحمل اليوم مـسؤولية مضاعفة
في تـــــقــــد الـــــدعم واإلســـــنــــاد
ــواجـهــة األوضـاع لـلــمـواطــنـ 
الــتي تــمــر بــهــا الــبالد وذلك من
خالل االلــــــتـــــزام بــــــاإلرشـــــادات
الـصــحـيـة في مــكـافـحــة جـائـحـة
ـــا يـــحـــفظ صـــحـــة كـــورونـــا و

 . وسالمة العراقي
وأضــاف بــحـــسب بــيــان ثــان أن
(التـحديات الـصعبـة التي تواجه
الــعــراق عــلى أكــثــر مـن صــعــيـد
ـزيــد من الـتـعـاون بـ تـتـطـلب ا
األجـــهــزة األمــنــيـــة والــصــحــيــة
ـواطــنــ والـعــمل ســويـة من وا
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عدد من مؤلفات الراحل
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نــعى احتــاد احلــقــوقــيــ الــعـرب
ـغرب (مـقره عـمـان) رئيس وزراء ا
االسـبق عــبــد الـرحــمن الـيــوسـفي
الـذي تــوفي بـعــد مـســيـرة حــافـلـة
بـــالــكـــفـــاح والـــدفـــاع عن حـــقــوق

االنسان. 
الكي وقال رئيس االحتاد شبيب ا
ـزيد من االسى في بـيان الـنـعي (
واألسف تــلـقى االحتــاد نــبــا وفـاة
ــــنـــاضـل عـــبـــد الــــرحـــمن دولـــة ا
ــــؤتــــمــــر الــــيــــوســــفـي عــــضــــو ا
الــتـأســيــسي الحتــاد احلـقــوقــيـ

نعـقد ببـغداد عام 1975) العـرب ا
واضــاف (لــقــد كــان لــلــدور الــعــام
ـــنـــاضل والـــبـــارز الـــذي قـــام به ا
اليوسـفي االثر الكبـير في تأسيس
احتـاد احلـقـوقيـ الـعـرب والـعمل
ـــهـــنـــيــة عـــلى حتـــقـــيق اهـــدافه ا
والـقــومـيـة واالنـســانـيـة كــمـا مـثل
ــــقــــر االوربي لال االحتــــاد في ا
ـــتــحـــدة في جــنـــيف لــلـــمــدة من ا
1975- 1978 واســــتــــمـــر يــــرفـــد
االحتــــاد بــــأفـــكــــاره الــــصـــائــــبـــة
ومقـترحـاته البـناءة وعـرف الفـقيد
ـشـرفة ـواقفه الـقـومـية ا الـغـالي 
وبـــــدفـــــاعه عـن قــــضـــــايـــــا االمــــة
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ؤتمر التأسيسي لإلحتاد عام 1975 الكي وعبد الرحمن اليوسفي في ا شبيب ا

احلـــالـــيـــة بـــ الـــبـــنك وبـــعض
ستفيدة من الوزارات القطاعية ا
شـاريع وكيفـية حلـها في ضوء ا
ـوازنـة الـذي عـدم إقــرار قـانـون ا
ــثل الــغــطــاء الــقــانـونـي لـتــلك
ـشـاريع وسـبـل تـعـزيـز اجلـهود ا
ـــواجــهــة جـــائــحــة الــوطـــنــيــة 
ـاليـة الراهـنة كورونـا واألزمة ا
ــر بـــهــا الـــعــراق جــرّاء الـــتي 

انخفاض أسعار النفط.
الى ذلك نـفت رئاسـة اجلـمهـورية
مــا ورد في بــرنــامج بــثــته قــنـاة
فــضـائــيـة مــؤخــراً بـشــأن وجـود
ســلــفـة بــذمــة أحــد نــواب رئـيس
اجلــمــهــوريــة الــســابــقــ تــقــدر
بـأربــعـة مــلـيــارات ديـنــار لم يـتم

تسويتها. 
وفي الـوقت الـذي تؤكـد الـرئـاسة
علومـة أعاله فإنها عدم صحـة ا
حتـث وســائل اإلعالم كــافــة عــلى
تــــــوخـي الــــــدقــــــة واحلــــــذر من
ــــــــــزايــــــــــدات االجنــــــــــرار إلـى ا
الـســيـاسـيـة الــتي لـهــا تـأثـيـرات
سلـبية علـى ما يواجهـه البلد من

حتديات صعبة. الية UI¡∫ رئيس اجلمهورية برهم صالح خالل لقائة رئيس ديوان الرقابة ا
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ـغـرب الـذي احلـركـة الـوطـنــيـة بـا
خـــضع لـــلـــحــمـــايــة الـــفـــرنــســـيــة

االسبانية ما ب  1912و1956.
واشــتـهـر أيـضـا بـدوره في الـدفـاع
عن حــقـوق اإلنــســان مــشــاركـا في
ـنـظمـة العـربـية حلـقوق تـأسيس ا
اإلنــسـان وكــان كـذلك مــدافـعـاً عن

. ساواة ب اجلنس ا
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ال العام (ضرورة احلفاظ عـلى ا
واحلــد من هـــدره والــكـــشف عن
حــاالت الــفــســاد في مــؤســســات
الدولة كـافة). وشدّد عـلى (أهمية
ـشــتـرك بـ الـتــعـاون والـعــمل ا
االجهـزة الرقـابيـة ودوائر الـدولة
ــالــيـة لــلـكــشف عن اخملــالــفـات ا
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استقـبل رئيس اجلمـهورية برهم
صالح في قـصر الـسالم بـبغداد
اإلثــنـ رئــيس ديــوان الــرقــابـة
ــالـــيــة االحتــادي رافـل يــاســ ا
خــضــيــر.  وأكـد صــالـح بـحــسب
بـــيـــان تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس
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رحـل الــــصــــحــــفـي والــــكــــاتب رزاق
ابراهـيم حسن  وبـقيت  ذكـرى لقائه
الوحيدة  التي تـمت بيني وبينه في
اطـار  لقـاء  عـلى هـامش مـهـرجان
دينة ابي تمام الشعـري الذي اقيم 
ـديــنـة ــوصل قــبل ان تـتــعــرض ا ا
ـــتــطـــرفــ الرهــاصـــات ســيـــطــرة ا
والـغـربـاء وتـقـوقع في ازمـة ثـقـافـيـة
نــتـــيــجــة تــلك االســتــهــدافــات الــتي

طالتها.
كـانت ابـتـسامـته تـرصـد مـدى طـيـبة
قــلــبه وانــا احــدثه عن تــلك الــزيـارة
ـوصل ضـمن ـديـنـة ا الـتي خـصـهـا 
وفــد ثــقــافي عــريـض اراد ان يــعــيـد
لـلــمـديــنـة تــنـفــسـهــا الـثــقـافي بــعـد
ســنــوات من الــعــزلــة  فـانــتــهى ذلك
ـقـتـرحـات الـلـقـاء بــجـمـلـة من ا

التي اشارت الى توجه
حــسن الـى  االحــتــفــاء
ـدينة بادباء ومـثقفي ا
في مالحق مــخـصــصـة
لــهم تــنــشــرهــا جــريـدة

الزمان .
ولالمــانــة فــان نــوعــيــة
الحـق االحـــتـــفـــائـــيــة ا
الــتي ابــرزتــهـا الـف يـاء
الزمان خالل تولي حسن
تـلـك الـصــفـحــة الـزاخـرة
ابرز توجـها مهـما العادة
الوفـاء للـكثـير من االدباء
وابـراز مـنـتـجـهم الـفـكـري
فــضال عـن الــتــوقف عــنــد
الــــعــــديــــد مـن احملــــطـــات
الــزاخــرة الـتي طــبــعــوهـا
بـــبـــصــمـــاتـــهم ..ان قــراءة

صـــفـــحـــة الف يـــاء في زمن اســـتالم
ـسؤولـيـاته في اعداد رزاق ابراهـيم 
تلك الـصفـحة يـجعـلنـا امام كم زاخر
من االجتاهات الفكرية الثقافية التي
التقـتصـر عـلى ادباء الـعراق فـحسب
بل تتـجه بوصـلتـها الى مـا هو ابـعد
فـــاجتــاهــاته تــنـــحــو نــحــو الــشــرق
والغرب بـحثا عن تـوهجات الـكلمات
تـنوعـة ما بـ قصـيدة او قـصة او ا
الحق الثقـافية حتى رواية ..كـانت ا
االحتفائية التي اجته االديب الراحل
فـي اعــدادهــا طــالــبــا ان يــســتــكــتب
اجملايل لـتلك الشخـصيات احملتفى
بـهــا  من ان يـسـهــمـوا بـرسم صـورة
قلـميـة عن تـلك النـخب البـارزة  التي
ـشـهـد تـركت بـصـمـاتـهـا عـلى واقع ا
الــثــقــافي  فـــلــذلك جنح  الــراحل في

تشـكيل خـلطـة مهـمة ابـرزت استـناد
تـلك الـصـفحـة عـلى خـبـرة مـهـمة في
ميـدان الـثقـافة فـكـانت اعداد الـزمان
تضي بتـلك الصـفحة  الـثقافـية التي
ابــرزت الـــكـــثـــيــر مـن االمــكـــانـــيــات
ــــواهب الـــــتي خــــطـت شــــهــــادة وا
مـيالدهـا الـثــقـافي من نـقـطـة صـدور
مـــنــــجــــزهـــا االول او خــــطـــوطــــهـــا
ـتـوهـجـة عـلى تـلك الـصـفـحـة ..في ا
ــقـر جـريـدة الـزمـان احـدى زيـاراتي 
سـالـت عن الـكــاتب رزاق  فـاخــبـرني
من اخبرني بـانه يتواجـد في الزمان
اليـــام مــحـــددة  يـــهـيء الـــصـــفـــحــة
ويـبلـورهـا ليـدفـعهـا لـلنـشـر  وحتـما
ثلى التي ترسم كانت تلك الطريقة ا
اسـلـوبـا  من اسـاليـب تعـامل االديب
الراحل مع الـصحافـة الثـقافـية التي
كــــان ربـــانــــهـــا وابــــرز روادهـــا  مع

ثل تابع  تذبذب او اتساع رقعة ا
ـــقـــارنــة مع تــلـك الــصـــفـــحــات  بـــا
هـــواجس شــتى تـــنــشـــاهــا  تــراجع
شعـبـية الـصـحافـة الـورقيـة او حتى
مع  تـبـاين االمــر مع مـتـابـعـة بـعض
الصـفحـات وتفضـيلـها عن صـفحات
اخـر لـتـلـبـيـة ذائـقـة الـقـاريء وكـلـهـا
مــفــاهــيـم نــاقــشــهــا االعالم وتــوقف
لديها البراز  االسالـيب الفكرية التي

تلقي .. تعالج رغبة ا
لكن بقراءة ما اجنزه الصحفي رزاق
ابـراهـيم في اعـداده لـصـفـحـة ثـقـافة
ـعــروفـة بــالف يـاء يــلـمس الــزمـان ا
التنوع في ابـراز النتاجـات والسيما
فـي حـــرصه عــــلى اعـــداد صــــفـــحـــة
اســـبــوعـــيــة تـــتــخــصـص بــقــراءات
وعـــروض الـــكـــتـب ومـــقـــاالته الـــتي
تسـتلـهم بعض مـضامـ تلك الـكتب

والـغـوص في متـون بـعـضـهـا وحتى
ـاثـلـة  الكـمال ـؤلـفات  مـقـارنتـهـا 
الــصــورة امـــام الــقــاريء  وفي هــذه
الــصــفــحـة الــتي يــتــصـدرهــا عــمـود
الصـحـفي الراحـل نلـمس كم الـثقـافة
ـتـلكـهـا  واعداد ـعلـومـاتـية الـتي  ا
الــكــتب الــتـي  قــراهــا لـيــتــنــســد من
عرفي الذي ينجز خاللها على الكم ا
من خالله تـلك العـروض والـقراءات
الـــوافــيــة  وهـــنــا تــبــدو مـــثل تــلك
التجـربة رائدة باجتـاهات مخـتلفة
من بـيـنـهـا  اتـسـاع رقـعـة شـعـبـيـة
الــكـتــاب واتـاحــته بـرغم الــعـرض
الـــوجــيــز الــذي يـــســهم بــاضــاءة
ـنـفـذ صـفـحـاته  فـمن خالل هـذا ا
ولـو كـان وجـيــزا سـيـطل الـقـاري
التبـاع طـريقه في احلـصـول على
ـؤلف بــشـكل عــام واالسـتـفـاده ا
ــصـادر مـنـه  في سـبــيل اعـداد ا

بتغاة .. راجع  ا وا

رزاق ابراهيم
حسن

امـــا صــفــحـــات الف يــاء عـــلى مــدار
االســبـوع فــتــراهـا مــتــنـوعــة زاخـرة
بـــلــــقـــاء هـــنــــا او عـــرض مــــتـــوسع
الصـدارات انكب عـلـيهـا مـؤلفـيـها او
ـــنـــجـــز ادبي الديـب مـــعــ قـــراءة 
فـلــــــــذلك فـان مــثل تـلك الـصــفـحـات
ـــنــاســبـــة الــتي تـــبـــــــدو الـــواحــة ا
يـبتـغـيهـا الـقاريء الـثـقافي  من اجل
تنويــــــــع قراءاته ولذلك عدت بعض
صـفـحـات الـف يـاء مـراجع ومـصـادر
ــؤلــفـ مـــــــهــمــة يــلـتــجــا الــيـهــا ا
ــــنـــجـــزات لـالطاللــــة عـــلى بــــعض ا
االدبـــيـــة الدبـــاء  تـــاول جتــاربـــهم

االدبية ..
رحل الــــكـــــاتب والــــصـــــحــــفي رزاق
ابراهـيم لكـن بصـماته مـازالت ماثـلة
ـــكـن لـــهـــا ان تـــنـــكـــر وجـــهـــوده ال
ـنـجز خـصـوصا في سـبـيل اضـاءة ا
الــثـقـافي لــلـكــثـيـر من ادبــاء الـعـراق

ومفكريه ..
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ضــرورة تـــنــفــيـــذ مــشــروع الـالمــركــزيــة
ذكور في الـية لـكردستـان وا االدارية وا
االتـفـاق الـسـياسـي بـ االحتاد الـوطـني
ـقـراطي لتـشـكـيل الـكابـيـنة واحلزب الـد
التاسـعة وكذلك في بـرنامج عمل حـكومة
االقـلــيم ويـحـظـى ايـضـا بــدعم دسـتـوري
وقـــانــوني وجـــمــاهـــيـــري والــعـــديــد من
االحزاب الـكردسـتـانيـة لذا سـنـتبع كـافة
الـسـبل الـسيـاسـيـة الـقـانـونـيـة االدارية

دنية لدعم الالمركزية) .  وا
ومـــــضى قـــــائـال ان االحتــــاد الـــــوطـــــني
سـيــسـتــمـر في حــمـايـة كــيـان كــردسـتـان
ــنــاطق (وعــدم الــتـــخــلي عن كـــركــوك وا
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دعــا االحتـاد الــوطــني الــكــردسـتــاني في
ذكرى تأسيسه الى صيـاغة دستور القليم
كردسـتان مـقبـول شعـبيـا وتعديـل قانون
ـان االنــتـخــابــات واعـادة الــهــيـبــة لــلـبــر
والفعالية للـحكومة  مشددا على ضرورة
الية تنفيذ مشروع الالمركزية االدارية وا
رحلـة الراهنة  فـيما اكد لكردستـان في ا
رئــيــســا االقــلــيم وحــكــومــته ان االحتــاد
الـــــــــوطـــني شــــريك أســــاسي لــــلـــحـــزب
ــــــــــــقـــــراطي وبــــقــــيــــة االطــــراف الــــد

السياسية في االقليم . 
ÊU²Ýœd  q³I²

وقـال  االحتـاد الـوطـني في بـيـان اصـدره
ـنـاســبـة الـذكـرى اخلــامـسـة واألربـعـ
لتـأسيـسه االحتـاد انه (من اجل مـستـقبل
كـــردســــتـــان ضـــحى االحتــــاد الـــوطـــني
الــكـردســتــاني بــاآلالف من الــبــيـشــمــركـة
ـئــات من الــقـادة االبــطــال ولـذلك فــقـد وا
مـــنــــحه شـــعـب كـــردســـتــــان لـــقب حـــزب
الشـهـداء) مـضيـفـا انه (ضـمن نـهج شدة
الـورد من إرث الـرفيـق الراحـل مام جالل
فإن أبوابنا مفتوحة ألي صديق ومخلص
يـبـتـغي خـدمــة الـوطن عن طـريق االحتـاد
الوطني واننا نهدف الى وضع الشخص
ـناسب وخـلق بـيـئة ـكـان ا نـاسب في ا ا

سليمة للعمل احلزبي وادارة احلكم .
واكــد الـــبــيــان ضــرورة(ايـــجــاد احلــلــول
ــشــاكل االســـاســيــة اجلــذريـــة جلــمــيـع ا
الراهنـة في كردستـان ) و(توزيع احلقوق
والــواجـبــات بـعــدالــة ومـســاواة بــحـيث
نـــقــــضي عـــلـى االحـــتـــكـــار الــــســـيـــاسي
واالقــتــصـــادي ونــقــيم حـــكــمــا مــســؤوال
ـواطنـ لضمـان عيش وحامـيا حلـقوق ا
رغـــيــد ومـــزدهــر ونـــضع حـــدا لــلـــجــشع

السياسي في خلق أزمة تلو االخرى). 
وتـابع الــبـيــان (وحلـ صــيـاغــة دسـتـور
مقبول شعبيا وتعديل قانون االنتخابات
ــان والــفــعــالــيـة واعــادة الــهــيــبــة لـلــبــر
للـحـكـومة وإضـفـاء الطـابع الـوطـني على
ـرحـلة ـسـلـحـة نـرى في هـذه ا الـقـوات ا

رؤســاء الــوحــدات االداريــة بــتــحــديـد
الــســعــر عــلى ان اليــتـجــاوز االمــبــيـر
الـواحـد مـبلغ 8 االف ديـنـار لـلتـشـغيل
الــعــادي من الــســاعـة 12 ظــهــرا والى
اخلـامسة فجرا وسـعر التشغيل اخلط
ــدة 24 ســـاعـــة يـــومـــيــا ال الـــذهـــبـي 
يـتـجـاوز مـبلغ 12 الـف دينـار لالمـبـير
ــولـدات احلـكـومـيـة الــواحـد جلـمـيع ا
واالهــلـيــة اجملـهـزة بــحـصــة وقـوديـة)
ولـدات الـتي ال تسـتلم الفـتـا الى ان (ا
حــصـة وقـوديـة فــمن صالحـيـة رئـيس
الـوحـدة االداريـة اضـافـة مبـلغ الف او
الـف دينار فقط عن كل امبير وحسب
مــايــرتـأيه) واوضـح الـبــيــان ان (مـنح
هــذه الــصـالحــيـات لــرئــيـس الــوحـدة
االداريــة كـونه عـلى عــلم ودرايـة تـامـة
ـناطـقه فضال عن ـعيـشيـة  لـلـظروف ا
ر مراعاة الظروف االستثنائية التي 
بها البالد وهو يواجه جائحة كورونا
ـا يسـتلزم تـكاتف وتعـاون اجلميع)
ـــولـــدات مــــشـــددا عـــلـى (اصـــحـــاب ا
االلـتزام بالتسعيرة وساعات التشغيل
بـالـتنـاوب مع الكـهـرباء الـوطنـية وفي
حـــال مــخــالــفــة ذلك يــتــعــرضــون الى

ساءلة القانونية) . ا
وتــابع الــبـيـان ان (احملــافـظــة وجـهت
رؤســاء الـوحـدات االداريـة ومـخـتـاري
ـنـاطق الى مـتـابـعـة الـتـزام اصـحاب ا
ـولـدات ونـشـر ارقـام الـشـكـاوى على ا
صــــفـــحـــات مـــديـــريـــاتـــهـم في مـــوقع
الـفـيـسـبـوك مع فـرض عـقـوبـات رادعة
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وجتــري احملــافــظــة دراســة تــتــضــمن
ـــولــدات احلـــكــومـــيــة احـــالـــة مــلف ا
واالهــــلــــيــــة فـي بــــغــــداد الى وزارتي
الـكـهـرباء والـنـفط.وقـال النـائب الـفني
لـلمحافظ علي الـعيثاوي ان (احملافظة
جتــري دراسـة دقـيــقـة بـالـتــنـسـيق مع
وزارتـي الــنــفـط والــكــهـــربــاء من اجل
ولدات اليها والسيما ان احـالة ملف ا
ـــا هـــو دورهـــا هـــو اســـنـــاد اكـــثـــر 
مــــؤكـــدا ان (الـــدراســـة تــــخـــصـــصي) 

رئــيـس اقــلــيـم كــردســتـــان نــيــجـــيــرفــان
ناسبة ان االحتاد البارزاني في تهنئة با
الــوطـني  جــزء مــهم من حــركـة الــتــحـرر

الكردستانية . 
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وقــال في رســالـتـه الـتــهــنــئــة ان االحتـاد
الــوطـني (جــزء مــهم من حــركـة الــتــحـرر
الــكـــردســتـــانــيـــة وهــو شـــريك أســاسي
ــقــراطي وبــقــيــة االطـراف لــلــحـزب الــد
ـتـحـقـقـة وفي ـكـاسب ا الـسـيـاسـيـة في ا
ـؤسسات في العمـلية الـسياسـية وبناء ا
اقـلـيم كـردسـتــان وفي حـمـايـة وصـيـانـة
حــقـوق شــعب كــردســتــان في الــدســتـور

ادة 140 سـتقـطـعة وسـننـاضل وفق ا ا
من الـدســتـور لـضــمـان حـسم مــصـيـرهـا
ا الكـردستـاني فـنحن عـلى يـق انه طـا
بــــقي كــــردي في كــــركـــوك فــــان االحتـــاد
ا بقي االحتاد فانه الوطني سيبـقى وطا
ســــيــــدافع عن كــــركــــوك وارض وشــــعب
كـردسـتـان كـافـة) مـضـيـفـا (من هـنـا فـإن
االحتـاد الوطـني مـتـمـسك وداعم لـنـجاح
ــفـاوضــات بــ االقـلــيم وبــغــداد حـول ا
مسائل الرواتب وميـزانية االقليم وحسم
مــصــيــر االرض واحلــدود والــســلــطـات
ــــبــــاد الــــوطــــنــــيـــة اســــتــــنــــادا الى ا
والـدســتــوريـة).  وفـي شـأن مــتــصل اكـد

العراقي) مضيـفا انه (في الوقت الراهن
وحـيث يواجـه اقلـيم كـردسـتـان والـعراق
نـطـقـة حتديـات كـبيـرة فـإنـنا بـحـاجة وا
ـشــتــرك ووحـدة الى الــتالحم والــعـمـل ا
الــصف أكــثـر مـن أي وقت آخــر الن هـذا
هو الـطـريق الوحـيـد لالنتـصـار واساس
لكل مـكسب). بـدوره وجه رئـيس حكـومة
اثـلة اإلقلـيم مسـرور البـارزاني تهـنئـة 
قـــــال فـــــيـــــهـــــا إن (االحتـــــاد الـــــوطـــــني
الـكــردسـتــاني شــريك أسـاسـي ومـهم في
حكومة إقلـيم كوردستان) مـضيفا (نأمل
سـويــة ومع حــركـة الــتـغــيـيــر واألطـراف
السياسية كافة ومكونات إقليم كردستان
التنسيق والعمل معاً من أجل الدفاع عن
احلـقــوق الــدسـتــوريـة لـإلقـلــيم وجتـاوز
الوضع العصيب الراهن عبر دعم أجندة
حـكـومـة اإلقـلــيم وعـمـلـيـة اإلصالح وهي
مـــطــلب جـــمــيـع األطــراف الـــســيـــاســيــة
).  كمـا تلقى االحتـاد الوطني واطنـ وا
ناسبة من العديد من برقيـات التهنئـة با
الـشــخـصــيـات والــقـوى الــسـيـاســيـة من
داخل االقـا وخارجه من بـيـنـها تـهـنـئة
رئيس اجلـمهـورية برهـم صالح واحلزب
ـقراطي الكـردستـاني وحركـة تغـيير الد
وحـزب الــدعـوة االسالمــيـة وحـزب احلل
وحـــركــة ارادة .وقـــدم احلـــزب اإلسالمي
العراقي تهنئـته وتبريكاته إلى االحتاد
ـنــاسـبـة الــذكـرى اخلــامـسـة الـوطــني 
واألربعـ لتأسـيسه.  واشـاد احلزب في
ـكـانـة الــسـيـاســيـة الـبـارزة تـهــنـئـته بــا
ــؤثـــر والــكــبــيـــر الــذي يــؤديه والــدور ا
االحتـاد الــوطـني مــنـذ تــأسـيــسه وحـتى
يومنا هذا على كافة الصعد واجلوانب
مؤكـداً في بـيان تـلقـته (الـزمان) امس أن
(ذلك نــــتــــاج امــــتالك الــــرؤيـــة والــــوعي
ـطــلـوب. وتـمـنى الـسـيـاسـي والـوطـني ا
احلــزب اإلسالمـي الــتــوفــيـق والــنــجــاح
لـالحتـــاد الــــوطــــنـي الـــكــــوردســــتــــاني
واستـمـرار التـمـيـز والســـــداد في عـمله
خـــــدمــة لــلـعــراق احلــبــــــيب وشــعــبــنـا

العزيز) بحسب البيان.

ـولـدات واضحى اسـتـغالل اصـحاب ا
ــواطن بــلــغـة اغــلــبــهم يــتـحــدث مع ا
التهديد وقطع التيار في حالة السؤال
عـن ســبب رفع الــتــســعــيـرة?) وطــالب
ــواطــنـون بـ(ضــرورة مــتـابــعــة هـذا ا
ـهم الذي يـرتبط بـحيـاة االسر ـلف ا ا
مـع ارتفـاع درجات احلـرارة وحـجرهم
ـــنـــازل  والــــبـــحث عن مـــصـــادر فـي ا
اخـرى ومعاجلات حقيقية تساعد على
ــومـة الـطـاقـة الــوطـنـيـة الـتي هـدر د
لـيارات ولم تشـهد اي حتسن عـليـها ا
بـل عـلى الــعـكـس في كل سـنــة تـشــهـد

انتكاسة تكون اسوء من قبلها). 
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وخــولت مــحــافـظــة بــغـداد وحــداتــهـا
االداريـة حتـديـد سـعـر االمـبـيـر لـشـهـر
ـولـدات احلـكـومـية حـزيـران جلـمـيـع ا
واالهــــلـــيــــة.وبـــحــــسب بــــيـــان العالم
احملــافـظــة تـلــقـته (الــزمـان) امس فـأن
(احملــافظ مــحـمــد جـابــر الـعــطـا خـول
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دعـا مـواطـنون احلـكـومـة الى متـابـعة
ـفـروضـة من قـبل تـسـعـيـرة االمـبـيـر ا
ولدات احلكـومية واالهلية اصـحاب ا
فـي ظل تــــراجع ســــاعــــات جتــــهــــيـــز
الـكهربـاء الوطنيـة وسط ازمة كورونا
التي عصفت بدخول االسر الفت الى
ان ضعف الرقابة يجبر الكثيرين على
ـولـدات االنــصـيــاع جلـشع واطـمــاع ا
مـشددين عـلى ضرورة توجـيه القوات
ـراقـبـة من يـحـاول حتـقـيق االمـنـيـة 
ــكــاسب واالنــتــفــاع من االزمــة عـلى ا

حساب االسر الفقيرة. 
واطـنون عبـر (الزمان) امس ونـاشد ا
(رئـــيس مــجــلـس الــوزراء مــصــطــفى
الـكـاظـمي بالـتـدخل الفـوري والـعاجل
وتــوجـيه االجـهـزة االمـنـيـة اخملـتـصـة
ـتابعة فاتورة االمبير اجملهز من قبل
ولدات االهلـية واحلكومية اصـحاب ا
واعـــتـــقـــال كل من تـــســـول له نـــفــسه

بــأسـتـغالل ازمـة شح الـطـاقـة مع بـدء
مــوسم الـصـيف الـالهب وسط تـفـشي
جــائــحـة كــورونـا  بــرفع الــتــسـعــيـرة
والــتــحـجج بــأن كــمـيــات مـادة الــكـاز
اجملــهــزة لـهم ال تــكـفـي وان ذلك يـدفع
لـشراء لترات اضافية لـتغطية ساعات
انـقـطـاع الـتـيـار الـوطني) مـؤكـدين ان
(هـنـاك من حـدد الـسـعر 13الـف ديـنار
لـالمبـيـر الـواحد واخـرين اقل من ذلك
ـبـلغ االمـر الذي اثـار سـخط وغضب ا
اغـلب االسر الـتي تقـطعت بـهم السبل
ـعـيشـة نـتـيـجة ويـعـانـون من ضـيق ا
تـوقف االعـمـال جـراء فـرض الـتـجوال
ـنــاطق حـتى الــصــحي عـلى جــمـيـع ا
وان كــانت الـتــسـعــيـرة مــفـروضـة من
مـحـافـظـة بـغـداد الـتي يـجب ان تـعـيد
دراسـة ذلـك كـأجـراء داعم لـلـمـواطـن
ومـسـاعدتـهم في تـخفـيف عبء االزمة
احلـــالــيــة) واشـــاروا الى ان (اجلــشع
والـــــطــــمع وضــــعف الــــرقــــابــــة وراء

لف بجميع التفاصيل تتضمن احالة ا
بــدءا من جتــهـيــز الـوقــود وصـوال الى
حتـديد سـعر االمـبيـر من خالل تشـكيل
جلنة موحدة مع الوزارت عالوة على
الــتــنــســيق مع اجلــهــات الــقــضــائــيـة
والـقـوات االمـنـيـة لـلـمتـابـعـة الـيـومـية
ـواطـن من قـبل لــلــحـد من اســتــغالل ا
ـتعـهدين) واسـتطـرد بالـقول ان (هذه ا
اجلـــهــات ابــدت تــعــاونــا وتــنــســيــقــا
دة كـبـيـرين مع احملـافـظـة خالل هـذه ا
عـندمـا اطلـقت احملـافظـة حمـلة تـشديد
ـتـعهـديـن اخملـالـف االجـراءات عـلـى ا
اضي لـتـعـلـيـماتـهـا خالل شـهـر ايـار ا
وبـشكل ادى الى زيـادة االلتزام بـنسبة
ــئـة) مــشــيـرا الى ان تــصل الى 90 بــا
ـولــدات احلـكــومـيــة واالهـلــيـة (عــدد ا
ـسجـلة فـي بغداد يـبلـغ نحو 13 الف ا
مـولـدة وبسـعات مـختـلفـة تتـراوح ب

مئة كي في وصوال الى 1 ميكا فاكثر).
ودعا النائب عن محافظة بغداد جاسم
الــبــخــاتي خــلــيــة االزمــة احلــكــومــيـة
لـاليـعـاز الى الـقـطـعـات االمنـيـة ضـمن
ـــتــابــعـــة اصــحــاب قـــواطع عــمـــلــهــا 
" واجـبـارهم عـلى ــولـدات "اجلـشـعـ ا
ــقـــررة في ظل االلـــتـــزام بــاالســـعـــار ا

بغداد
w ö « b Uš

 t OÝQ²Ð »e(« Êu¾MN¹ w öÝù«Ë W uJ(«Ë rOK ù« U Oz—

ø U½Ë—u  Â√ ·u)«

هلسنكي

rO¼UH*« n¹“ `CHð U½Ë—u  

 œ«d  rÝUł

ساروي لـكم قصـة عشـتهـا بتـفاصـيلـها الن بـطلـها كـان ملهـمي ومعـلمي
رحمه الـله  فـفي بدايـات عام 1999 شعـر والـدي بآالم  حتـيط بـصدره
من االمــام و من الــظـهــر وبـعـد مــراجـعــات طـويــلـة لــلـعــديـد مـن االطـبـاء
ـعـروف عـنـدنـا  بـطب ـتـخـصـصـ  وعـدد من خــبـراء  الـطب الـبـديل ا ا
ـرض خـبيث في رئـتـيه النه كان العـرب تـب انه رحـمه الـله قـد اصيب 
يدخن بـافـراط فقـرر األطبـاء استـخدام الـعالج الـكيـماوي مع حـالته بـعد
ـاذا اســتـفـحــالـهـا فـي جـسـده الــطـاهـر  فــتـقــبل الـعالج دون أن يــعـلم  
دة جتـاوزت العام وفي يُسـتخدم هـذا العالج واسـتمر عـلى هذا احلـال 
ـرض مشـابه وقـد بدأ يوم مـن االيام اصـيب امـرأة كـبيـرة من األقـارب 
األطبـاء باستـخدام نـفس العالج مـعهـا فطـلب والدي رحـمه الله أن نزور
ريض وخالل الزيارة قريبتـنا  لالطمئنـان عليها والـقيام بواجب عـيادة ا
حتـدث احد احلـاضـرين عن اسـبـاب استـخـدام الـعالج الكـيـمـياوي وانه
يستخدم لعالج الـسرطان  والعياذ بـالله. وبعد عودتنـا وخالل ايام قليلة
عنويـات والدنا بحيث تـسارع ذلك االنهيار إلى بدأنا نالحظ انهيـار تام 
ريـضة رحـمها حد  الـقضـاء عليـه في أقل من شهـر بعد زيـارتنـا لتـلك ا
الـله فـي حـ انه كـان طـيــلـة اكـثـر من عـام  يــتـقـبل الـعالج الــكـيـمـيـاوي
ـارس حياته بشـكل طبيعي ومطـمئن تمامـا فهل علمتم برجابة صدر. و

رض?.  كم هو كبير وخبيث دور اخلوف والرعب الذي يصاحب ا
وهــذا مــا نـؤكــد عــلـيه دائــمــا خـصــوصــا في مـنــشــوراتـنــا عــلى مـواقع
ثل رض واألمل  التواصل االجتماعي  فاخلوف  هو اكثر من نصف ا
سلم أنفسهم  اكثر من نصف العالج وهـذا مانظَّره علـماء الغرب غيـر ا
فــكــيف ونـحـن لـديــنــا افـضل مُــنــظـر وهــو الــقـرآن الــكــر الـذي دائــمـا
مايـطمئـننـا بأن لن يصـيبـنا إال ماكـتب الله لـنا وان أقدار الـبشـر محددة
رسل سيدنا محمد ها او تأخيرها  ولدينا سيرة خا وا كن تقد ال
صلى الله عليه وعلى آله وصحـبه وسلم الذي قال (( لو اجتمعت األنس
واجلن على أن ينفـعوك بشيء لن ينـفعوك اال بشيء قـد كتبه الله لك ولو
اجـتـمـعـوا عـلى أن يـضـروك بـشيء لن يـضـروك اال بـشيء قـد كـتـبه الـله
ـان لكل عـلـيك)) فاتـقـوا الـله في أنـفسـكم ايـهـا الـعـرب يامن عـلـمـتم اإل
الدنـيا ثم تـخـليـتم عنه من أجل لـهـو الدنـيا فـجاءكم هـذا اجلنـدي اخلفي

من جنود الله ليعيدكم إلى ربكم ان اتعظتم من هذا الدرس العظيم .
نعم خذوا باالسبـاب وطرق الوقاية  الـصحيحة والـتزموا بكل التـعليمات
لكـن إياكم ان يـتمـكن مـنكم الـيـأس فيـكـون هو سـبب موتـكم السـمح الله
كـثـفة الـتي سبـقت و رافـقت ظهـور هذا فلـو الحـظنـا احلمـلـة االعالميـة ا
الـوباء  والـتي لم يـسـبق مثـيل من قـبل حـتى في اعـتى احلـروب  لعـرفـنا

مالغاية مـنها فإن هـذا الفايروس اللـع لن يتمكن من
قتـل هذه االعـداد الـكبـيـرة  من الـبشـر  مـالم تـرافقه
نظمـة بدقة متـنـــــــاهية لـغرض تهيأة تلك احلملـة ا
جــوٍّ من الــرعـب واخلــوف وارهـــــــــاب الــنــفــوس
ـا وارهـاقـهـا قـبل وصــول الـفـايـروس إلـيــــــهـا 
جــرد وصول ـوت  يجـعلـها جـاهزة إلسـتقـبال ا
ــــا قــــبل دخــــوله الــــفــــايــــروس حملــــيــــطــــهــــا ور

ألجســــادها.

االزمــة احلـالــيـة او ان يــتم اعـتــقـالـهم
اسوة باخملالف لتوصيات اخللية.

وقــال الــبـخــاتي في تــصـريح امس إن
(احلـكـومة احملـليـة في بغـداد قررت ان
ولدات يـكون سـعر امـبير الـكهـرباء بـا
االهــلـيــة لـهـذا الــشـهـر هــو سـتـة االف
ديـنار نظرا للظروف االسـتثنائية التي
نـعـيشـها بـسبب وبـاء كورونـا) مشـيرا
الى ان (هناك شكاوى وصلت الينا من
ـــواطـــنـــ بـــســـبب اجلـــشـــعـــ من ا
ــولـــدات االهــلـــيـــة الــذين اصـــحـــاب ا
فـرضـوا مـبـلغ 15 الـف ديـنـار لالمـبـيـر
الـــواحــد ضــاربــ عــرض احلــائط كل
الـقرارات الصـادرة ودون ادنى مراعاة

للظروف احلالية). 
واضــاف ان (خــلـيــة االزمــة طـلــبت من
ـواطن االلتـزام بتوصيـاتها وقررت ا
مـن خالل الـــقـــوات االمــنـــيـــة كـــجـــهــة
تـنفـيذيـة محاسـبة كل من يـخالف قرار
احلـــظــر بــالــغــرامــة او االيــقــاف كــمــا
حـاسبت اجلـشعـ من اصحـاب محال

واد الغذائية) . ا
مـشـددا عـلى انهـا (مـطـالبـة االن ايـضا
بـااليعـاز الى القطـعات االمنـية وضمن
ولدات قـواطع عـملـها بالـتحـرك علـى ا
واطـن ضمن تـابعـة مع ا االهـليـة وا
الــرقــعــة اجلــغـرافــيــة الــتـابــعــة لــتـلك
الـقـطـعات). وتـابع أنه (بـحـال مخـالـفة
اي صــاحب مـولـدة لـلـقـرارات الـنـافـذة
ـقـرر وفــرض مـبـالغ مـالــيـة اعـلى من ا
ـواطـن فـيـتم اعـتـقـاله فـورا) داعـيـا ا
ضـمن منـاطق سكـناهم (البـالغ القوات
ـرابـطــة في نـقـاطــهـا ضـمن االمــنـيــة ا
الــرقـعـة اجلـغـرافــيـة بـاي مـالك مـولـدة
بـلغ اعـلى من سـتة اهـلـيـة يطـالـبـهم 
االف ديـنار لـيتم اعـتقـاله ويكـون عبرة
لـغيره من الذين يـريدون الصعود على

معاناة الناس ومصائبهم). 
اضي واعـلنت محافظة بغداد الشهر ا
عـن تـنــفـيــذ حـمــلـة العــتـقــال أصـحـاب
ـولدات األهلية واحلكـومية اخملالف ا
لـلـتـسـعـيـرة الـرسـمـيـة بـالـتـنـسـيق مع

القوات االمنية.

»ŸUL²ł∫ قيادة االحاد الوطني الكردستاني في اجتماع

مبنى دائرة التقاعد في البصرة
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بـاشـراف مـديـر دائـرة تـقـاعـد الـبـصـرة
باسل العيدانى .. تقوم دائرته بتجربة
تقاعد رائـدة حققتـها  بايصـال راتب ا
ـنـزله عن طـريق الـطـائـرة بـدون طـيار
وذلك بـالـتـنـسيق والـتـعـاون مع شـركة
وجودة في مـقر دائرة (مـاستر كـارد) ا
ـشـتـرك مـع مـديـرها الـتـقـاعـد لـلـعـمل ا
صــفـاء االسـدي ... وتــمـنى مــواطـنـون
عـــلى الـــدوائــر اخلـــدمــيـــة االخــرى ان

حتذو حذوهم الجناح التجربة
ودعــــا عـــضــــو جلــــنـــة الــــتــــخـــطــــيط
االســتــراتـــيــجي الــنــيــابــيــة كــاظـــــــم
فـنـجان احلـمامي  الـى مراجـعة أحـكام
قــانــون تــعــديل قــانــون الــتــقــــــــــاعــد
ـوحد 26 لـسنة 2019 مـشـيرا الى انه ا
أحلـق الــضـــرر بـــربع مــلـــيـــون اســرة.
وحـــدد تــعـــديل الــقـــانـــــــــون الـــعــمــر
وظـفي الدولـة بستـ سنة الـتقـاعدي 

بدال من 63 سنة . 
وبــحـسب بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس
فـقــد (نـاشـد احلـمـامي رئـاسـة مـجـلس
ـعـاجلـة الـنـواب بـعـقـد جـلـسـة طـارئـة 
ـعــيــشـيــة الــقـاســيــة الـتي الــظــروف ا
عــصـــفت بــحــيــاة ربـع مــلــيــون اســرة

تــتــضــور اآلن جــوعــاً بــســبب أحــكــام
الـقـانـون 26 لـسـنـة 2019) مـضـيـفـا ان
ـاني للتصويت احلـمامي (يدعو البر
عــلى الـتـعـديالت الــعـادلـة الـتي شـارك
بـإعدادها خـبراء قانـونيون ومـاليون).
مـن جـهــة اخــرى دعــا احلــمـامي إدارة
ـوانـئ الـعـراقـيـة الى اعـتـمـاد تـعـرفـة ا

مـالـيـة جـديـدة في تـسديـد مـسـتـحـقات
األجــور والـعـوائــد. وقـال بـيـان تــلـقـته
(الـــزمـــان) امس ان احلــمـــامي (تـــقــدم
ــنــاشـدة خــاصـة وجــهــهـا الى إدارة
ــوانئ الـعــراقي تـضــمـنـت مـطـالــبـته ا
بـاعـتـماد الـيـوم االول من تمـوز الـقادم
ــثـابــة خط الــشـروع لــبــدء الـتــعـامل
ـاليـة اجلـديدة في تـسـديد بـالـتعـرفـة ا
مـستـحقـات األجور والعـوائد) مـشيرا
ديـر الـعـام لـلـمـوانـىء اعرب الـى ان (ا
ـنـاشـدة وأبدى عن اسـتـجـابـته لـهـذه ا
مـوافقـته الشـفويـة عبـر اتصـال هاتفي

مع النائب). 
W¹d×Ð  U dý

ورأى احلــــمـــامـي انه (ســـوف تــــكـــون
لـلشركات البـحرية فسحة زمـنية كافية
لـترتيب أوضاعـها وتنظيم حـساباتها
ـالية التي يفترض ان تـكون متناغمة ا
ـرحــلـة ومــنـســجـمــة مع مــتـطــلـبــات ا
وانئ ستـشهد مـضيفـا ان (ا اجلـديدة)
نـهـضــة تـطـويـريـة مـلـمـوسـة بـتـوجـيه
مـباشر من الـكاب نـاصر البـندر الذي
تـسلـم حقـيبـة وزارة النـقل منـذ بضـعة
أسابيع. وسوف يكون له الدور الفاعل
في الـتـطويـر والتـحديث والـتصـحيح)

بــحــسـب قــوله. وفي مــســار آخــر دعــا
عـضــو جلـنـة األمن والـدفـاع الـنـيـابـيـة
ســـــعــــد مـــــايع احلـــــلــــفـي الى فــــرض
نافـذ في عموم الـسيطـرة على جمـيع ا
مـحـافظـات الـبالد داعيـا الـقائـد الـعام
سـلـحة إلى اتـخـاذ اجراءات لـلـقـوات ا
مـلـموسـة علـى أرض الواقع تـسهم في

ـواطن بحكـومته وحتافظ تـعزيـز ثقة ا
عــلى هــيــبــة الـدولــة وتــبــسط ســلــطـة
الـقــانـون عـلى اجلـمـيع دون اسـتـثـنـاء
.وقـال احلـلـفي في تـصـريح إن (هـنالك
مـعلومـات تشير إلى اسـتمرار عـمليات
الــتـهـريب خملـتـلف الــسـلع والـبـضـائع
ــمــنــوعــة فــضالً عن ـــواد ا وادخــال ا

تـسلل اإلرهابي من اخلارج ) مشدداً
شـتـركة عـلى (أهـمـية تـأمـ احلـدود ا
مـع دول اجلـــــوار بــــــاالســـــتــــــعـــــانـــــة
تطورة من خالل نصب بـالتكنلوجـيا ا
مـنظـومات الـكتـرونيـة ونشـر كامـيرات

حرارية).
وأشـار احلـلـفي  الى أن (فـرض سـلـطة
ـــنــافــذ احلـــكــومـــة االحتــاديــة عـــلى ا
احلـدودية في عموم احملافظات هو من
ـــلــفـــات الــتـي يــجب حـــســمـــهــا أهم ا
وبـشكل فوري).مـؤكداً (ضرورة تـشديد
الــــرقـــابــــة عــــلى الــــعـــمـل اجلـــمــــركي
ومـحاسبـة كل من يحـاول فرض نفوذه
بـصورة غير قانونية ويتسبب بضياع

.( الي من الدوالرات شهرياً ا
ودعــا احلـلـفـي الـقـائــد الـعـام لــلـقـوات
سلحة إلى (اتخاذ اجراءات ملموسة ا
على أرض الواقع تسهم في تعزيز ثقة
ـواطن بحـكومته وحتـافظ على هـيبة ا
الـدولــة وتـبـسط سـلـطـة الـقـانـون عـلى

اجلميع دون استثناء) .
الفتاً إلى إن (تأم احلدود والسيطرة
ــنـافـذ تـعـتــبـر من أول اخلـطـوات في ا
الــــقـــضـــاء عـــلـى اإلرهـــاب واحلـــد من

ستشري في البالد). الفساد ا
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ـتــهـمـة امــريـكـيــا وغـربـيــا  من إنـهـا التــراعي حـقـوق هـذه هي الــصـ ا
ـقـراطـيــة  بـادرت وعـلى الـفـور إرسـال بـعــثـاتـهـا الـطـبـيـة االنـسـان والـد
وجتاربـها الـدوائيـة النـاجعـة الى ايـطالـيا وفـرنسـا وايران والـعراق ومـائة
دولة اخرى  حتت مسعى التضامـن   االنساني الدولي في مواجهة هذا
ـي  ويـــشــــكل هـــذا الــــنـــهج مـن أولى ضـــرورات الــــقـــيم الـــوبــــاء الـــعـــا
اولويـات التـعاون بـ الشـعوب  وهـذا مافـعلـته الصـ  في ح تـشدد
بعض الـدول الغربـية احلـصارات االقـتصـادية والـدوائيـة ضد الـعديد من

ي .   الشعوب باسم محاربة الدول  مستغلة أزمة الوباء العا
في كل االديان واالخالق الـبـشريـة  عـندمـا تـصاب الـشـعوب أو الـبـلدان
ساعدة والعون بوباء مرضي  أو كوارث طبيـعية  تتقدم الدول بـتقد ا
ـيـز الــفـرق بــ الـنــظـام الـرأســمـالي لـتــلك الـشــعـوب والــدول  لـكن مــا
ـتطـلـعة لـلحـريـة واالستـقالليـة  هو االمبـريالي  وبـ الـشعـوب والدول ا
هـذا الـذي يحـدث فـي الـقرن (21) حـيث الـدول الـتي تـدعي دفـاعـهـا عن
قراطيات ومساعدة الشعوب  تمارس اقسى السلوكيات عبر فرض الد
ومـثل هذا احلصـارات االقـتصـاديـة والـدوائيـة والـتجـويع ضـد الـشعـوب 
اضي الوضع قد عانى منه الشعب العراقي في الـتسعينيات من القرن ا

واطن . وراح ضحيته االالف من االطفال وا
والـدول الــفــارضـة لــهـذه احلــصــارات  تـدرك جــيـداً بــأن اجلــهـة االولى
ـواطـنون  فالبـد من مـراجـعـة مثـل هذه الـسـيـاسات تـضـررة مـنه هم ا ا
عمورة  والنعتقد بأن بغية خلق حالة من التعاون والتفـاعل ب شعوب ا
ــكــنــهــا أن تــتــراجع عن الــدول الــتي تــتــعــرض لــقــســاوة احلــصـارات 
استـقاللـيـاتـهـا أو ترضخ لـسـيـاسـات فـرض االرادات  وان احلل االمثل
ـواقف يتـمـثل في احلـوارات  وفنـزويال الـدولـة الالتيـنـية للـخالفـات في ا
كنها ـية احملبة للسالم  ال ؤيدة من الشعب واجليش وكل القوى العا ا
قط أن تخضع لرأس  تـركيبه في الـدوائر اخلارجيـة بغيـة االجهاز على

الثورة البوفارية وإرادة الشعب الذي اختاررئيسه مادورو.
ية  بأنه العالم االن بعد وباء كورونا  الـذي وصفته منظمة الـصحة العا
اخطـر فـايـروس وبـائي قـاتل ضـرب الـبشـريـة قـاطـبـة في الوقـت الراهن 
يـة البد من أن يتـسع سيما نقول إن االنقـسام ب مـنظوما ت الـدول العا
وأن هـنـاك مـؤشــرات التـهـامـات بــأن هـذا الـوبـاء هــو نـتـيـجــة الخـتـبـارات
بيـولوجـية عـسكـرية  وأن لم تـثبت مـثل هذه االتـهامـات واقعـياً  إال إنـها
تعـطي مـؤشرات عـلى االحـتقـان احلـاصل ب الـدول خـاصة بـ الـص
وواشـنـطن  عـلى غـرار الـتـنــافس االقـتـصـادي احلـاد  الـذي اكـدت فـيـة
التـحـليالت االقـتصـاديـة واراء اخلبـراء اخملـتصـ بـأن السـنوات ال (5)
الـقــادمـة سـتــكـون الــصـ الـدولــة االقـتـصــاديـة األولى فـي الـعـالم  وأن
ـرتـبة ال (3©وهذا الـتـطور ـتـحدة ال ( 2© فيـمـا حتتل الـهـند ا الواليـات ا
وازين االقتـصادية يحتم أن يخـلق مايقابله من تطور الهائل في انقالب ا
هائل في الـقدرات الـعسـكريـة  خـاصة وأن لـلصـ حتالف اسـتراتـيجي

موثوق ومت مع روسيا االحتادية .
ولعل مايهم شـعبنـا العراقي  وهو يـعيش في ازمات مـتداخلة اقـتصادية
ومـالــيــة وسـيــاسـيــة سـبــبـتــهــا تـركــيـبــة الـنــظـام اخلــطــأ الـذي بــني عـلى
ذهـبـية والـعـرقيـة   مـهاجـمـته بالـوبـاء القـاتل كـورونا  احملاصـصـة وا
ــتـحـدة االمــريـكـيــة أن تـبـادر بــارسـال االدويـة وكـان البـد مـن الـواليـات ا
ـوفـعـة بـ الـبـلـدين لـكن هـذا لم واالطـبـاء عـلى وفق اتـفـاقـيـة الـشـراكـة ا
يحصل أو على اقل تقدير لم تتناوله وسائل االعالم ولم تتحدث به وزارة
ـستلزمات الـطبية التي الصحة  ولكن مـاجرى هو الشحـنات الدوائية وا

قدمتها الص حتت شعار ( الصديق وقت الضيق ) .
تهـمة بالشموليـة  هي الدولة االنسانية االولى التي وهكذا كانت الدولة ا
ـساعـدات للـشعوب احملـتاجـة  وهي االولى الـتي مدت يـد العون قدمت ا
مـيت فضح زيف للـدول االوروبيـة  وهذا مايـؤكد بـأن فايـروس كورونـا ا

ا ايضاً لدعاة العدالة . فاهيم ليس لدعاتها فحسب وإ ا
ــعـتــقـد عــلى وفق الــتــقـاريــر بــان قـضــيـة هــونغ كــونغ الــتي بـدأت ومن ا
تتصاعد في االونه االخيرة  تكون واحـدة من مسببات التشاحن والنزاع
الـعـسـكـري  ســيـمـاوأن أزمـة الـوبــاء واخلـسـارات االقـتـصــاديـة الـهـائـلـة

سـتـدفع بـالـنـزاعـات الـعـسـكـريـة الى الـواجـهـة  وهـذا
مـاالتـتــمـنــاه الـشـعــوب  ولـكن حـصـل في احلـربـ

يت االولى والثانية . العا
ـعــمـورة تـتــطـلع لـتــعـاون دول الـعـالم إن شـعـوب ا
عـاجلة هـذا الوبـاء وليس الى إليجـاد حلـول طبيـة 
ــتـبــادلـة وهــذا مـاتــطـالب بـه مـنــظـمـة االتـهــامـات ا

ية . الصحة العا

كاظم فنجان احلمامي

شترك صاحب مولدة يراقب امبير ا

جاسم البخاتي
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{ نــــيـــويـــورك (أ ف ب) - تــــخـــضع
نـيـويـورك حلـظـر جتـول لـيـلي أطـول
مدة اعـتبـارا من امس الـثالثاء وفق
مــا قــال مــسـؤولــون بــعــدمــا وقـعت
عـمـلـيــات نـهب في مـتـاجـر في وسط
مــانـهـاتن مــسـتـهــدفـة أبـرز احملالت
ــديـــنـــة الـــتي تـــعــد الـــفــارهـــة فـي ا
الـعــاصــمـة االقــتــصــاديـة لــلــواليـات
ـتـاجـر الـفـاخـرة ـتـحـدة.ومن بـ ا ا
الـتي تعـرضت لـلنـهب مـتجـر مـايكل
كورس على اجلادة اخلامسة وكذلك
"نــايـــكي" و"لـــيــغـــو" ومــحـالت بــيع
ديـنة أجهـزة إلكـتـرونيـة في وسط ا
قــبل أن يــدخل حـظــر الـتــجـول حــيـز
التـنـفيـذ اعتـبـارا من السـاعة 23,00
وحتى الساعة  5,00صباح الثالثاء
بالتوقيت احمللي بـحسب صحافي
فـي فــــــــــرانـس بــــــــــرس.وحتــــــــــركت
مــجـمــوعـات من الــشـبــاب من شـارع
ـنطقـة التي غـالبـاً ما تعج آلخر في ا
بــالــســيــاح فــيــمــا قــامت الــشــرطــة
بإغالق العديد من الشوارع.وأظهرت
صــور لـــقــنــاة "إن واي  "1احملــلــيــة
شـبـانـاً يــهـرعـون من مـتـجـر "بـيـست
باي" لاللـكترونـيات قبـل أن تعتـقلهم
الشرطة.القت متاجـر جنوب مانهاتن
ــصـــيـــر نــفـــسه وفـق مــصـــور في ا
فـــرانس بـــرس.وأفـــادت صـــحـــيـــفـــة
"نـيـويورك تـامـز" أن مـركز "مـايـسـيز"
التجاري كـان أيضاً هدفـاً للنهب.ولم
تــؤكـــد الـــشــرطـــة عــلـى الــفـــور تــلك
ــعــلــومـات بـل اكـتــفت بــالــقـول إن ا
ــتـاجــر اســتــهــدفت" "الــعــديــد مـن ا
ـئـات" في كـافة وجـرت تـوقـيفـات "بـا
ـديــنـة.وقــال رئــيس بـلــديـة أنــحــاء ا
دينة بـيل دي بالزيو إن العديد من ا
تاجر في جادة مـاديسون تعرضت ا
أيـضـاً لـلـسـرقـة مـعـتـبـراً أن الـوضع
"غـير مـقـبـول على اإلطـالق".ونتـيـجة
لـذلك أعـلن أن حـظـر الـتـجـول سوف
يــبــدأ اعــتــبــاراً من الــســاعـة 20,00
مساء الثالثـاء بدل الساعة ?23,00
بـالــتـوقـيت احملـلـي.وشـدد لـقـنـاة "إن
ـــــديـــــنـــــة حتت واي  "1عـــــلى أن "ا
الـسـيـطـرة الـتـامـة ويـعـمـهـا الـسالم
والـهدوء بـشـكل كـبيـر".وأعـلن رئيس
البلدية وحـاكم والية نيويورك أندرو
كـومــو فــرض حــظــر الــتــجــول بــعـد
تظاهرات وعملـيات نهب خالل عطلة
نــهـايــة األســبـوع ال ســيــمـا في حي
سوهو.وكتب رئيس البلدية في وقت
الحـق االثـــــنــــــ في تــــــغـــــريـــــدة أن
ـتـظـاهـرين كـانـوا سـلـمـيـ بشـكل "ا
كـبيـر الـيوم" لـكن بـعض األشـخاص
ـــمـــتـــلـــكـــات خــــرجـــوا لـــتـــدمـــيــــر ا
والـــســرقـــة.وقــال دي بالزيـــو "نــدعم

ـديـنـة. الـتـظـاهـر الـسـلـمي في هـذه ا
لـــــــكـن اآلن حـــــــان وقـت الـــــــعــــــودة
للمنزل".وأضـاف "خرج بعض الناس
الــلـيـلــة لـيس لـلـتــظـاهـر بل لــتـدمـيـر
ـمـتلـكـات وإحلـاق األذى بـاآلخرين ا
ويـجـري اعــتـقـال هـؤالء األشـخـاص.
تـصرفـاتهم غـيـر مقـبـولة ولن نـسمح
لـهم بـدخـول مـدينـتـنـا".وفـرض حـظر
جتول في نيويورك ونحو  40مدينة
أخـــرى في الــبالد بـــعــد تــظــاهــرات
عنيفـة احتجاجاً عـلى عنف الشرطة
أثــارهـــا مــقــتل األمــيــركي اإلفــريــقي
جــورج فـلـويــد عـلى يـد الــشـرطـة في
مـيـنـيـسـوتـا.وبـعـد الـسـاعـة ?23,00
أجـرى نــحـو  100شـخـص تـظــاهـرة
ســلــمــيـة أمــام مــركــز "بـاركـاليـز" في
وسط بـروكـلــ الـتي كـانت مـسـرحـاً
لتـظاهـرات كبـرى في األيام األخـيرة
اً لذكرى ضـحايا عنف وركعوا تكـر
الـشــرطـة وفق صـحــافي في فـرانس
بـرس.وراقـبت الــشـرطـة الـتـحـرك من
بـعيـد لكن لـم تعـتقـل أحداً رغم حـظر
ـفـروض.وفي حـ نـهـبت الـتـجـول ا
مــتــاجــر نــيــويــورك أعــلن الــرئــيس
األمـيـركي دونـالـد تـرامب "نـشـر آالف
ـــدجـــجـــ بـــاألســـلـــحــة اجلـــنـــود ا
وعـنـاصـر من الـشـرطـة لـوقف أعـمال
الــــشــــغـب والــــنــــهـب والــــتــــخــــريب
واالعــتــداءات والــتــدمــيــر الـوحــشي
لـلـمـمـتـلـكـات" في واشـنطـن.وندد دي
ــوقـراطي بـتـصـريـحـات بالزيـو الـد
تــــرامب "الــــعــــدائــــيــــة" و"خــــطــــابه
الــتـــقـــســيـــمي".وقـــال "ال أعــتـــقــد أن
تصـريحـاً واحداً أطـلق في السـاعات
األخــيــرة هــو مــا تــســبب بــكـل هـذا
أعـــتــقــد أن كل مــا قــام به لــســنــوات

أسهم في ذلك".
qO  “Uſ

ــســيل واطــلــقت الـــشــرطــة الــغـــاز ا
لـــلـــدمــــوع في مـــحـــاولــــة لـــتـــفـــريق
مـتـظـاهـرين أمـام البـيت األبـيض في
وقت متأخّـر األحد فيمـا فرض حظر
جتول في مـدن أميركـية كـبرى لوقف
أعـمـال الـشـغب واالحـتـجـاجات عـلى
عـنـف الـشــرطــة عــلى خــلــفــيــة وفـاة
جــــورج فـــلـــويــــد أثـــنـــاء مــــحـــاولـــة
توقيـفه.لليلـة السادسـة على التوالي
حـصـلت مـواجـهـات بـ مـتـظـاهـرين
ورجــال الـشــرطـة الـى جـانب أعــمـال
نــهب.وقــال مـراســلـو وكــالــة فـرانس
ــســـيل لـــلـــدمــوع بــرس إنّ الـــغـــاز ا
اســتُــخــدم لــتـفــريق حــشــود الــنـاس
الذين جتمّـعوا خارج الـبيت األبيض
وهـم يـهــتـفــون ويـشــعـلــون الـنــيـران
ويـحمـلون الفـتـات احتـجـاجيّـة.ودعا
واطن الى الـتعبير قادة محلـيون ا

{ الريـاض (أ ف ب) - يـشهـد الـيمن
مــنـــذ ست ســـنــوات حـــربــا مـــدمــرة
تحدة بأسوأ تسببت بحسب األ ا
أزمــة إنـســانــيــة جــاريــة في الــعــالم
.ويـدور الــنـزاع بــ حـكــومـة حــالـيــاً
يساندها منذ  2015حتالف عسكري
ــتـــمــردين تــقـــوده الــســـعــوديـــة وا
ـــدعـــومــ مـن إيــران احلــوثـــيـــ ا
ويسـيطرون عـلى منـاطق واسعة في

شــمـال الــبالد وغـربــهـا وكــذلك عـلى
الـعاصـمة صـنعـاء مـنذ بـد هجـومهم
في .2014وخالل ست سـنـوات قـتل
في الـنـزاع عـشـرات آالف األشـخاص
ـــدنـــيـــ حـــسب مـــعـــظـــمـــهم من ا
منـظمـات إنسـانيـة.ويعيـش أكثر من
ثـالثــة ماليــ مــدني في مــخــيــمــات
مكتظة.وتـقول منظمة الـعفو الدولية
إن حــــــــوالى  4,5ماليـــــ شــــخص

مــــعــــوق يــــعــــانــــون مـن "اإلهــــمـــال
والـتـجـاهل" في مـواجـهـة صـعـوبات
مــتــزايــدة (كــانـون األول/ديــســمــبـر
ـنــظــمـة عن .(2019كــمــا تـتــحــدث ا
"صــعـوبـة تــنـقــلـهم" وحـتـى "تـخـلي"
عـائالتهم عـنـهم و"انفـصـالهـم عنـها"
وسـط "الــــــفــــــوضى الــــــتـي تــــــرافق
الــفــرار".وحــذرت مــنـظــمــات الــعـمل
اإلنـــســانـي مــرات عــدة فـي األشــهــر

األخــــيــــرة مـن انــــهــــيــــار الــــنــــظـــام
الصـحي.في نهـاية أيـار/مايـو طالب
ــتــحــدة عـــدة مــســؤولــ في األ ا
بـدعـم عـاجل لــلــيــمن حــيث يــتــزايـد
الوضع صعوبة في مـواجهة انتشار

وباء كوفيد-19.
نظمة غير احلكومية "سيف وقالت ا
ذي تــشـيــلــدرن" في الـيــمن اجلـمــعـة
تــعــلــيـــقــا عــلى اإلعـالن عن إصــابــة
بـالـفيـروس "إنـها الـلـحـظة الـتي كـنا
نـخـشـاهـا جمـيـعـا ألن الـيـمن يـعاني
من نــــقـص في الــــتــــجـــهــــيــــزات في
مـواجـهـة الـفـيـروس ونـصف مـراكزه
الــصـحـيــة فـقط مـا زالت تــعـمل".أمـا
منظمة "أطباء بال حدود" التي عبرت
منـذ كانون الـثاني/يـناير عن أسـفها
"النـهيـار" الـنـظام الـصـحي فـاشارت
إلى أن الـيــمــنـيــ ال يـســتــطـيــعـون
"احلــــصــــول عـــلـى مـــيــــاه الــــشـــرب
ـكـنهم احلـصـول على وبـعضـهم ال 
الـصـابــون".واجـتـاح وبـاء الـكـولـيـرا
الـــبالد مـــا أدى إلى وفـــاة أكـــثــر من
 2500شــخص مـنــذ نـيـســان/ابـريل
 .2017و اإلبـالغ عن االشــــتــــبــــاه
بـإصـابـة نـحو  1,2مـلـيون شـخص
ية.ودمر حسب منظـمة الصحة الـعا
النزاع النظام التعليمي الهش أصال
في الـــيــمـن حــسـب مــنـــظـــمــة األ
تحدة للطفـولة (يونيسف). وتشير ا
ـتــحـدة إلى أنه من تـقــديـرات األ ا

بـــ ســـبــعـــة مـاليـــ طـــفل في سن
الـدراسـة في الــيـمن هـنـاك أكـثـر من
درسة مليوني طفل ال يذهبون إلى ا
وحوالى نـصف مـليـون منـهم تخـلوا
عن الــدراسـة مـنــذ بـدايــة الـنـزاع في
.2015وتــــقــــول الـــــيــــونــــيــــسف إن
"األطفال الذين ال يتعلمون معرضون
لـــكل أنـــواع اخملـــاطـــر خـــصـــوصــا
ـعارك ـشـاركـة في ا إجـبـارهم عـلى ا
أو على الـعمل قـسرا أو عـلى الزواج
بكـر".وتشير إلى أن  2500مدرسة ا
في الــيـمن هـي خـارج إطــار اخلـدمـة
ــئــة مـنــهــا أغــلـقت حـالــيـا و 27بــا
أبوابها كـليا بيـنما تستـخدم سبعة
ئة مالجئ للنازح أو معسكرات با
ألطـراف الـنـزاع.وهـنـاك أكثـر من 12
مليون طفل في مختلف أنحاء البالد
ـسـاعـدة إنـسـانـيـة.وذكـرت بـحـاجــة 
"كالســــتـــر ســــانـــتــــيه" الـــتـي تـــضم
مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة دولــيــة
ــتـحـدة أن نـحـو ووكـاالت من األ ا
 1,2ملـيون طـفل أصيـبوا بـالكـوليرا
والـــدفــــتـــريـــا وحــــمى الـــضــــنك في
الـــســـنـــوات الـــثـالث األخـــيـــرة.وفي
سؤول آذار/مارس  ?2017وصف ا
عن الــعـمـلـيـات االنــسـانـيـة في اال
ـتـحـدة سـتيـفن اوبـراين األزمـة في ا
الــيــمن بــأنـــهــا "األزمــة اإلنــســانــيــة
األســــــوأ فـي الــــــعــــــالـم".وأوضح أن
ئة من تقديـراته تشير إلى ان  80با

الــــســـكـــان أي نـــحـــو  24مـــلـــيـــون
شــخـص "بــحـــاجـــة إلى مـــســـاعــدة
غـذائــيـة".وقـالت مـنــظـمـة "أطـبـاء بال
حدود" في كانـون الثاني/ينـاير إنها
"أجـــــواء كـــــارثـــــة جملـــــمـل الـــــبالد"
وحتـــــدثـت عن "إفـــــقـــــار واسع".وفي
أيــلــول/ســبــتــمــبــر  ?2019حتـدثت
مجـموعة خـبراء حول الـيمن شكـلها
مجلس حـقوق اإلنسـان التابع لأل
تـحدة في  2017عن "تعـدد جرائم ا
احلــرب" الــتي يــرتــكــبــهــا مــخــتــلف
األطــــراف.وقـــال احـــد خـــبـــراء األ
تـحـدة "ال أحد يـده نظـيفـة في هذه ا
احلــرب".وأوضـح اخلــبــراء أن عــددا
كـن أن تؤدي إلى من االنـتـهـاكـات "
إدانــة أشــخــاص بــجــرائم حــرب إذا
عــرض ذلك عـلى مــحـكـمــة مـسـتــقـلـة
ومؤهلة".وحتـدث التقرير بـالتفصيل
ـــكن أن تــشـــكل جــرائم عـن وقــائع 
حــرب في هــذا الــنـزاع من هــجــمـات
وغــارات جــويـة تــســتــهــدف بــشــكل
عـــشـــوائي الـــســـكـــان واســـتـــخـــدام
الــتــجــويع سالح حــرب وعــمــلــيــات
تعذيب واغتصاب واحتجاز تعسفي
وإخـفاء قـسـري وجتـنيـد أطـفـال تقل
أعـــــــمــــــــارهـم عن  15عــــــــامــــــــا.في
شـبـاط/فـبــرايـر أعـلن الـتـحـالف عن
بدء مـالحقـات قضـائـية ضـد عدد من
عسـكريـيه يشـتبه بـارتكـابهـم أخطاء

خالل هجمات في اليمن.

ـــواطن عن غـــضــــبــــهم ازاء وفــــاة ا
األســود فــلــويــد في مــيــنــيــابــولس
بشـكل بنـاء فيـما فـرض حظـر جتول
لـيـلي في عـدة مـدن بـيـنـهـا واشنـطن
ولوس اجنليس وهيوستون.وفُرض
حـظـر لـلـتـجـوّل األحـد في واشـنـطن
بـعـد خــروج تـظـاهـرات جـديـدة قـرب
الـــبـــيت األبـــيض حـــسـب مــا أعـــلن
رئــيس بـــلــديّــة الـــعــاصـــمــة مــوريل
بـاوزر.وكــتب بـاوزر عـلـى تـويـتـر أنّ
فعول حظر التجوّل سيكون ساري ا
بدءاً من الساعة " 23,00األحد حتّى
" مـضيفاً أنّه الساعة  06,00اإلثن
أمــر بـــنـــشـــر احلــرس الـــوطـــني في
ـدينـة لدعـم الشـرطة.وجتـمع مـئات ا
األشـخاص مـسـاء األحد أمـام الـبيت
األبــيض الــذي وُضع حتـت حــراسـة
مــشـدّدة. وأفــاد صـحــافيّ في وكــالـة
تـظاهرين فرانس برس بـأّن بعض ا
ألــــقــــوا زجــــاجـــات مــــاء بــــاتّــــجـــاه
الـشـرطـة.وكـانت وفـاة جـورج فـلـويد
في واليــــة مــــيــــنــــيـــســــوتــــا في 25
أيار/مايو سبـباً الحتجاجـات عنيفة
أجبـرت قـوّات احلرس الـوطـني على
تــسـيـيـر دوريّــات في مـدن أمــيـركـيّـة
عدّة األحد.وحاولت شـاحنة صهريج

شق طـــــريــــقــــهـــــا األحــــد بــــ آالف
ــتــظــاهــرين عــلى جــســر في وسط ا
مـيـنيـابـولـيس في مـيـنيـسـوتـا وهو
األمــر الـــذي اســتــدعى تــدخال لــعــدد
كــبـيــر من عـنــاصـر الــشـرطــة.وقـالت
الــشـــرطــة احملــلــيــة في بــيــان إنّه لم
تُـــســـجَّل عــلـى األرجح إصـــابــات في
ــتــظــاهــرين واصــفــة مـا صــفــوف ا
حـــــصل بــــأنـه واقــــعــــة "مـــــزعــــجــــة
جـــدا".وأصـــيب ســـائق الـــشـــاحـــنـــة
بجـروح لكنّ حيـاته ليـست في خطر
وقـــــــــــد اعــــــــــــتُـــــــــــقـل ونُـــــــــــقـل إلـى
سـتشـفى.والـتظـاهرة الـتي خرجت ا
احـتـجـاجـا عـلى وفـاة جـورج فـلـويـد
بــــأيـــدي الـــشــــرطـــة انــــطـــلــــقت من
الـكــابـيــتـول في سـانـت لـويس حـيث

ان مينيسوتا.  بر
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واجتهت التظاهـرة التي ضمت نحو
ألفي شخص في اجواء سلـمية نحو
ــرشح وسط مــيــنــيــابــولــيس.وزار ا
وقراطي للرئاسة األميركية جو الد
بــايــدن األحـــد مــوقـــعــاً يــحـــتج فــيه
مــنـاهـضــون لـلــعـنـصــريـة في واليـة
ـتـحدة ديالويـر قـائالً إن الـواليـات ا
"تتألم". وكتب بايدن في تويتر "نحن

عــدة في فــيالدلـفــيـا.وكــتب الــرئـيس
دونـالــد تـرامب فـي تـغـريــدة "تـهـاني
لـلحـرس الـوطني عـلى الـعـمل الرائع
الـذي قـامـوا بـه عـنـد وصـولـهم فـورا
الى مــيـنـيـابــولـيس" مـضــيـفـا "يـجب
االستعانة بهم في واليات أخرى قبل
أن يـفـون األوان".وأعــلن الـبـنـتـاغـون
أنه تمت تـعبـئة حـوالى خمـسة آالف
عـنـصــر من احلـرس الـوطـني في 15
والية وكـذلك في الـعاصـمة واشـنطن
مع جتـــــــهــــــيـــــــز ألــــــفــــــ آخـــــــرين
احـتـيـاطـيـا.وكـان الـرئـيس األمـيـركي
تـطرّف بـإثارة أعـمال اتهم الـيسـار ا
الـعنف الـتي شـمـلت النـهب وإشـعال
احلــــرائق. وقــــال تــــرامب الـــذي دان
ــفــجع" جلــورج ــوت "ا مــرات عــدة ا
ـتظاهرين يلـحقون العار فلويد إن ا
بــذكــرى الـــرجل.واعــتــبــر أنه "يــجب
عـلـيـنـا أال نسـمح جملـمـوعـة صـغـيرة
مـن اجملــرمــ واخملــربــ بــتــدمــيــر
مــدنـنـا". ونــسب حـالــة الـفــلـتـان إلى
"مـجـموعـات من الـيـسـار الـراديـكالي
ـــعــادين ــتـــطــرف" وخـــصـــوصــا ا ا
للـفاشيـة.وتسـبب قضيـة وفاة فـلويد
ـتـحدة بـتظـاهـرات خـارج الواليـات ا

أيضا ال سيما كندا وبريطانيا.

كـثـر احلـديث عن مـعـاجلـة ازمــة انـخـفـاض أسـعـار الـنـفط ...هل الـعـراق
بحاجة للبقاء في منظمة اوبك ام ال ? 

سؤال تـردد صـخـبه في كـروبـات الـتواصـل االجتـمـاعي وعـلى صـفـحات
اجلرائـد والـبرنـامج احلـوارية.. فـمـا هي احملصـلـة?? االفتـراض الـواقعي
خـروج أو بــقــاء الـعــراق في االوبك ال يــقـدم احلــلـول األفــضل الــعـاجــلـة

واجهة حتديات األسوأ في أزمة اليوم.
ما احلل ?? 

نعتقد البقاء حاليا ضمن االوبك هو األفضل.. والعمل على رسم سياسة
وطـنـيـة جديـدة في مـجـال الـطـاقـة وهـذا يـتـطـلب سـيـاسـات عـامـة حـاكـمة
إلجراءات الدولة في إعادة النظر بعالقات احلكومة االحتادية مع حكومة
اقليم كردستان في حـلول مطلوبـة عن تصدير النفط وبـيعه وضبط منافذ
الـتـصـديــر إليـقـاف الـتــهـريب من جـانب واعــادة الـنـظـر في عــقـود الـنـفط
االستخراجـية بصـيغة تعـيد للـعراق فرض السـعر للـخدمة االستـخراجية

وفق القيمة التصديرية وليس ما  التعاقد القانوني عليه.
كون هـذه العـقود االسـتخـراجيـة  الـتعـاقد الـقانـوني علـيهـا الستـخراج
 12مليون برمـيل نفط يوميـا.. ولعدم قدرة الـدولة العراقـية على مثل هذه
ليون الطاقة التصـديرية واخملزنية  تقـليلها إلى أربعـة مالي ونصف ا
الي برميل نفط يوميـا ..فيما تدفع احلكـومة العراقية كـامل االستحقاق ا
لـهـذه الـشـركـات ولــعل ابـرز مـا في ذلك مـسـتــحـقـات ادارة هـذه الـعـقـود
لـحة عـلى إعـادة النـظر الـشامـلة كل ذلك يـؤكـد احلاجـة ا خارج الـعراق 

بالسياسة العراقية للطاقة.
ـكن صانع ا  كل ما تـقدم يـنتـهي إلى إدارة رشـيدة لـلمـورد الـنفـطي  
السياسات العامـة للدولة من  استخدام ريع الـنفط لتجاوز حالة األزمات
تـوالـدة في انـخـفـاض وارتـفاع سـعـر الـنـفط من خالل تـكـوين صـندوق ا
ـوازنة الـعامـة وليس اعـتماد وارد يـوظف لتـمويل ا سيـادي وطني لهـذه ا
ـوازنـة الـعـامـة وشـتـان ب ـتـوقع في حتـديـد مـوارد ا سـعـر بـيع الـنـفط ا

احلالت .
ـوازنة العـامة تعـتمد نامل أن تكـون اخلطوات الالحـقة في إقـرار قانون ا
مثل هذا النموذج لتفادي مخاطر األسوأ في إدارة مخاطر
ــالــيــة في عــالم الــيـوم الــذي تــظــهــر فـيه األزمـات ا
أزمات مـتعـاقبـة في عالقـات االقتـصاد الـدولي وما
كن أن يؤثر بشـكل كبير على اقـتصاديات الدول

نتجة للنفـــط . ا

W∫ شخص يسرق متجراً في نيويورك  dÝ

أمة تتألم اآلن ولـكن يجب أال نسمح
لــــهــــذا األلـم بــــتــــدمــــيــــرنــــا".ودارت
مواجهات في أكثر من عشرين مدينة
بــيــنـهــا لـوس أجنــلـيس وشــيـكــاغـو
وأتالنـتا مـا دفع الـسلـطـات في هذه
ـدن إلى فـرض حـظـر جتـول لـيـلـيا ا
في ح اسـتـدعت واليات عـدة قوات
احلــرس الــوطــنـي لــلــمـــســاعــدة في
السـيطـرة على االضـطرابـات األهلـية
ــتــحـدة الــتي لم تــشــهــد الـواليــات ا
مــثــيال لــهــا مـنــذ ســنــوات عـدة.ومن
سياتل إلى نـيويورك تظـاهر عشرات
اآلالف للمطالـبة بتوجيه تـهمة القتل
الــعـمــد وتـوقـيـف آخـرين في قــضـيـة
فـلـويـد الـذي قضى اخـتـنـاقـا بـعـدما
ثبّته الشرطي األبيض ديريك شوف
عــــــلى األرض بــــــســــــاقـه.فـي لـــــوس
أجنليس أطلق عناصر األمن األعيرة
ــطــاطــيـة واســتُــخــدمت الــهـراوات ا
لـتـفـريق متـظـاهـرين أحـرقـوا سـيارة
تابـعة لـلشـرطة.وفي مـدن عدة بـينـها
نيويورك وشيكاغو وقعت مواجهات
بـــ احملـــتـــجـــ والــشـــرطـــة الـــتي
اســـتــخــدمت رذاذ الــفـــلــفل ردا عــلى

ـــقـــذوفـــات فـي حــ  رشـــقـــهــا 
تـكسـير الـواجـهات الـزجـاجيـة حملال
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من بابا نويل فرع العراق..
عـمتُ حـزَّنـاَ سَـيـدِي الـرئـيس شـاهـدتُ الـكثـيـر مـن األمور الـتـي جـعلـتـني

أصبغ لِحْيَتي للون األسود حداداً على احالم من تَطَهَّرت سعادتهم.
وبالـتنـقل الـتسـلسـلي من بـيت آلخر لـتـحقـيق احالمـهم الحظت أنَّ جـميع
نـازل بدت عـلى تشـابه حلـملـها الـبؤس ذاتـه . وح وَطْـأَةُ قدمي بـعتـبة ا

نزل سقطت في بِئر الذكريات وما كان هنالك ملكاً ليعرج بي . ا
طَرقتُ الـبردة . وَفـاحت رائحـة الـضَيـاع في االرجاء . و بـشكل تـدريجي
أصغيت لعويـلهم لذا دخنت سيـگارتي وتشجعت لـلدخول رأيت األب هنا
واالخ هـنـالك مُـعـلـق فـي االركـان واخلط األسـود يـستـلـقي عـلـى جانـبي
ـا احلـيـاة االزليـة . واألطـفـال بـالـغـ فهم الصـور لإلشـارة لـشيء مـا ر
جمـيعهـم رُبُوب أسره وجـوههم مـشرعـة بالـبسـمة خـارجاً ومـا أن يلوذوا

للحَطيم تبدء مالمحهم بالسيالن ليظهر العراق عليـ سماتهم . 
كحال أي طفل توقعت أن تكون كفوفهم وردية مترفة 

لكنني وجدت وحشية هتلر . وستال . وتونغ
ظـلوم . وحسرة الظـالم . وجدتُ صراخ ا

حيث اذا مسحوا وجناتهم تسيل دمائهم من التمزيق. 
بـعد الـتـحـري بــاحالمـهم وجـدتـهـا عـلى تمـاثل فـهم تـنـتـابـهم الـرغـبـة بأن
ـوســيـقى ال صــوت الـرشــاش . وأن تـداعب الــسـنــتـهم يـصــحــوا عــلى ا
احلــلــوى ال األبــهم . ويــســتــلـــقــون في احــضــان ذويــهم ال الــذكــريــات .

ويركضون لعباً ال جزعاً وخوفاً . هم يرغبون بالـغناء ال النحيب .
وامنـيتـهم األخـيرة كـانت تتـردد في مـسمـعي: نريـد الـوسن دون التـفكـير

ماذا سنأكل غداً.
وعندما رأيت امنياتهم أنا بابا نويل اتمنى أن اموت.

البصرة
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ـا يـكون نـصف األطبـاء في إنـكلـترا ر
يـشـتـرون مـعـدات الـوقايـة الـشـخـصـية
عــلى نـفـقـتـهـم اخلـاصـة أو يـعـتـمـدون
سح أجرته على التبرعات وذلك وفقا 
اجلـمعيـة الطبـية البريـطانيـة.كما وجد
ــسـح الـذي شــمـل أكـثــر من  16ألف ا
ئة مـنهم يـشعرون طـبيب أن  65فـي ا
أنـهم محميون جزئـيا أو غير محمي
على اإلطالق على اخلط األمامي ألزمة
فــــيــــروس كـــورونــــا.وقــــال أحـــدهم إن
ـــثــــابــــة "إســــاءة جلـــمــــيع الــــوضـع 
".وقـالت احلكومـة البريـطانية ـوظف ا
إنـــهـــا "تـــعـــمـل عــلـى مـــدار الـــســـاعــة"
عـدات.ووجد االستطالع أن لـتوصيل ا
ئـة من األطبـاء أفادوا بـأنهم  48فـي ا
اشــتـروا مـعـدات الـوقـايـة الـشـخـصـيـة
مـباشرة ألنفسهم أو لقسمهم أو تلقوا
تـبـرعات من مـؤسسـة خيـرية أو شـركة
مـحـليـة.وقال الـدكتـور تـشانـد ناغـبول
رئـــيس مــجــلس اجلــمـــعــيــة الــطــبــيــة
الـبـريـطـانـية لـبي بي سـي: "في الوقت
احلـالي نحن حتت رحـمة التـبرعات أو
شــــــــراء األدوات".وأضـــــــاف: "هـــــــذا ال
ــنــحــنــا األمن وال يــتــفق مع الــتـزام
احلــكـومـة وتـعـهـدهــا بـأنـهـا سـتـحـمي
قــوتـهـا الـعـامــلـة".وقـال إن االسـتـطالع
أظهر حتسن اإلمدادات لكنها لم تصل

وظف كن جلمـيع ا إلـى نقطة حـيث 
االطــمـئـنـان بـأنـهم سـيـحـصـلـون عـلى

الوقاية الكافية من العدوى.
d³ _« ·u)«

الـدكتـورة "هيـل كيـربي بلـونت" تعمل
طــبـيـبـة عــامـة في شـراكــة ريـفـرسـايـد
ــقــاطــعـة الــصــحــيــة فـي ريــتــفــورد 
نـوتنـغهامـشيـر. وقالت لبي بي سي إن
الـشـراكـة لم تـتـلق أي مـعـدات لـلـوقـاية
الــشـخـصـيـة من احلـكـومـة مـنـذ أوائل
اضي.وقالت إن األطقم مارس/ آذار/ ا
الـــطـــبـــيــة جلـــأوا إلى شـــراء مـــعــدات
الـوقاية الشخصـية عبر اإلنترنت وهم
يـعتـمدون بـخالف ذلك عـلى التـبرعات
ــــا فـي ذلك الــــنــــظــــارات الــــواقــــيـــة
ــدارس والـــقــبــعــات الــتـي تــقــدمــهــا ا
احملـــلــيـــة.وتــســـتــمـــر الــتـــكــالـــيف في
االرتـــفـــاع ولــيس هـــنـــاك مــا يـــضــمن
عدات التي وظـف مقـابل ا اسـترداد ا
اشـتـروهـا بـأنـفـسـهم.وقـالـت الـدكـتورة
هـيـلـ إن األطـبـاء يـعـيـدون اسـتـخدام
ـعدات حـ يكـون ذلك عملـيا لـكنهم ا
جتــنــبــوا حــتى اآلن إعــادة اســتــخـدام
ـــــآزر أو الـــــقـــــفــــازات واألقـــــنـــــعــــة ا
اجلـراحـيـة.وأضـافت: "لـسـنـا مـرتـاح
إلعـادة استخـدام األقنعـة. لن نفعل ذلك
عـــــــــــــادة فــي أي نــــــــــــوع آخـــــــــــــر مـن
ـواقف".ويتـواصل حوالي خـمسة من ا

األطــبـاء الــعـامــلـ مع هــيـلـ بــشـكل
ـرضى الـذين قـد يكـونون مـتـكرر مع ا
ن في مــصـابــ بـفـيــروس كـورونـا 
ـــــــرضى فـي دور الــــــرعـــــــايــــــة ذلـك ا
ــرضى احملــولــ إلـيــهم بــواســطـة وا
اخلـدمة الهـاتفية .111وتـقول الدكتور
هـــيــلــ إن "أفــضل مــعــدات الــوقــايــة
الـشخـصيـة" محجـوزة للـمواقف عـالية
اخملــاطــر.وتــرى أن إمــدادات األقــنــعــة
احلـالـيـة سـتـنـفـد في غـضـون أسـبوع

. وتـعـتقـد أن الوضع من إلـى أسبـوع
ــــــــرجـح أن يـــــــزداد ســــــــوءا مـع رفع ا
: "ال نـتوقع أن الـقـيـود.وتـضيف هـيـلـ
يـخـتـفي فـيـروس كـورورنا في أي وقت
قـريب. خـوفـنـا األكـبر هـو مـا سـيـحدث
ـقــبل عـنـدمــا يـكـون من فـي اخلـريف ا
ـستـحيل الـتفرقـة ب من هـو مصاب ا
بــكـورورنـا ومن هـو مـصـاب بـاألنـواع
الــعــاديـة من الــفـيــروسـات الــشـتــويـة.
سـيـتـعـ عـلى اجلـمـيع ارتـداء مـعدات

الـوقـايـة الـشـخـصـيـة".وقـال نـحـو ثـلث
األطـبـاء لـلـمسح إنـهم لم يـتـحـدثوا عن
مــعــدات الـوقــايـة الــشـخــصـيــة نـقص
األطــقم الــطـبــيــة أدوات االخـتــبـار أو
نــقص األدويــة ألنــهم ال يـعــتــقـدون أنه
ســــــــيـــــــتـم اتــــــــخـــــــاذ أي إجـــــــراء إذا
فـعلوا.وقالت احلكومـة البريطانية في
بـيـان إنـهـا "تـعـمل عـلـى مـدار الـسـاعة
لـــضــمـــان تــســـلــيم مـــعــدات الـــوقــايــة
وظفي الرعاية الصحية. الشخصية" 

WŠ«dł  «“UH
وقـالت إنها قدمت أكثر من مليار قطعة
رض.ووصـلت األحد مـنـذ بدء تـفـشي ا
طــائــرة حتــمل عــشـرة مـاليـ زوج من
الـقـفازات اجلـراحيـة من مالـيزيـا وهو
عـدات الـوقـاية بـيـنـما أحـدث تـسـلـيم 
حتـــاول هــيــئــة اخلــدمـــات الــصــحــيــة
الـوطنية تلـبية الطلـب.وأكدت اجلمعية
الـطبية البريطـانية على ضرورة توفير
مــعـدات وقـائـيــة كـافـيـة قــبل تـخـفـيف
قـيود اإلغالق ألن ذلك يـعني استـئناف
اخلـدمـات العـادية الـتي تقـدمهـا هيـئة
اخلـدمات الصحـية الوطنـية والتعامل
صاب رضى غير ا مع عدد أكبر من ا

بوباء كورونا.
وفـي بك فتح  باحثـون صينيون باب
امـل جـديــدا  بــإعالنــهم أنــهم واثــقـون
بـنـسـبـة  %99مـن لـقـاح ضـد فـايروس

ـشـاركة أكـثر من كـورونـا  تطـويره 
 1000مــتـطــوع. ووفق صـحــيـفـة »ذي
صن «الـبـريـطـانـيـة أكـد خـبـراء شـركة
سـيـنوفـاك الـصيـنيـة أنـهم سيـتـمكـنون
ــنــاسب قـــريــبــا من إنـــتــاج الــلـــقــاح ا
لــلـقــضـاء عــلى الـفــايـروس. وقــال لـيـو
بـيشان الـباحث في الشـركة الصـينية
رداً عـــــــــلـى ســــــــؤال إذا مــــــــا كـــــــــانت
االخـــتــبــارات الــتي أجــريت حــتى اآلن
نــاجــحـة أم ال: »نــعم نــعم.. إنــهــا بـكل
تـأكيد ناجـحة.. أنا متـأكد منهـا بنسبة
 .«%99وأكــدت الــشــركــة عــلى لــسـان
ستثمرين ديرية التنفيذية لعالقات ا ا
هـــيــلــ يــاجن أنــهــا شــيــدت بــالــفــعل
مـصنـعا جتاريـا في بكـ سينـتج أكثر
ـجـرد من  100مــلـيـون جــرعـة لـقــاح 
االنـــتــهــاء مـن الــتــجــارب الـــســريــريــة
ـوافــقــات الـالزمـة واحلــصــول عــلـى ا
مـــشــيــرة إلى جنــاح الــلــقــاح في عالج
. واستدركت ياجن: »ال صاب الـقردة ا
نـوصي بـأن يـأخذ كل الـسـكان الـلـقاح.
نـــاقــشـــنــا ذلك مـع الــعــديـــد من الــدول
وأوصــيـنــاهم بــهـذا سـنــسـتــهـدف في
الــبــدايــة اجملــمــوعــات األكــثــر عــرضـة
لـإلصابة بالـفايروس مثل الـعامل في
ن الـقـطاعـات الـطبـية أو كـبـار السن 
يــــواجـــهـــون خــــطـــراً أكـــبــــر في حـــال

إصابتهم بهذا الفايروس.«

ÎU³¹d  b¹bł ÕUI  ∫WOMO  W dý W¾*UÐ ππ ÕU$

كان في النيـة كتابـة مقال لإلشارة إلى أالحـداث التي ستـضعف وتشغل
ضي باجـنداتهـا الدوليـة لكن هذه األحـداث التي جتري في أمريكـا عن ا
ــوقف مـرة أخـرى الـداخل األمــريـكي هي مــا دعـتـنـي لـلـتــريث ودراسـة ا
ـستقـبل األمريكي وتـأثيره واستخالص احملـصلة الـنهائـية السـتشراف ا

نطقة شتركة في ا ومشاريعه ا
لكن بـعد أن نسـلط الضـوء على األحـداث التي مـرت بسـرعة والـتي تمثل
ـعادلة الـدولية ومـنهـا قصف قاعـدة ع األسد خفقـة جناح فـراشة في ا
وكل مـا يتـعـلق بـإسقـاط الـهـيـبة الـعـسـكريـة األمـريـكـية في اجلـو والـبـحر
واخرها كسر احلصـار على فنزويال بواسـطة السفن التـجارية االيرانية
دروسة وكأنهآ وح جتمع هذه األحداث جتدها منظومة من احلركات ا
خفقـات تلك الـفراشة في مـعادلة الـطقس والـتي غيرت بـتاثـيرها الـضئيل
والـذي يـعـادل ثالث إلـى سـتـة اصـفـار بــعـد الـفـارزة نالحـظ انـهـا غـيـرت
منظومة النتائج في الطقس كليـا كما يقول العالم ادورد لورينتز وبعد أن
تربط هـذه األحداث مع مـا يحـصل من أزمة مـاليـة وسيـاسيـة في امريـكا
جتد أن الـعـاصفـة او اإلعـصـار لم يصل لـذروته بـعـد بل علـيـنا االنـتـظار
اليـ مـن االمـريــكـيـ إلى شـهــرين اقل او اكــثـر من أجل أن يــلـتــحق ا
الذين سـجلـوا كعـاطلـ عن العـمل في هذه الـفتـرة القـريبـة حيث سـتنـفذ
مدخرات الطوار  لديهم وسيساعد على هذا ديونهم للبنوك في  النظام
ـصــرفي األمــريــكي والــذي لم تـســعــفه األمــوال الـتـي ضـخــهــا تـرامب ا
لتخـفيف وطئـة االزمة على الـشركات األمريـكية والـتي ادت الى ان يطلب
الـرئــيس اثـنـ تــرلـيــون أخـرى و الـذي جــوبه بـالــرفض من الـكــونـكـرس
األمريكي وهذا يدل عـلى أن االزمة ستتـصاعد وسنرى جـمهور اكبر من
بـاقي شـرائح اجملـتمـع األمريـكي يـلـتـحق بـالـتـظـاهـرات وخـاصـة أن أزمة
كـورونــا قــضت عـلـى أغـلب امــالــهم في الــعـودة إلى احلــيــاة الـطــبــيـعــيـة

السابقة.
لو كنت كـتبت هـذا الكالم سـابقا لـقلـتم انه يهرطق لـكنـنا نشـرنا الـعنوان
في اسـتـفـتـاء قـبل األحـداث بـيـومـ وبـعـدهـا جـاءت األحـداث مـتـسـارعـة
ـتـاصـلـة في اجملـتـمع ـشـكالت الـرئـيـسـيــة ا ويـسـاعـد عـلى هـذا بــعض ا
األمريكي مـثل العنصـرية واال وطنـية حيث  جتـد أن اغلب سكـان أمريكا
ـكونـهم االم والـذين ينـحدر من أصـولهم عبـارة عن اقلـيات تـدين بـالوالء 
في بلدانهم التي هاجـروا منها على عكس مـا يحصل في أوروبا فالعنف

سيكون غير مسيطر عليه في امريكا على عكس أوروبا.
عادلة بضع حركات من ذوات األجنحة الـكبيرة وستجد أن الـتغيير في ا
الـدولـيـة حــاصل ال مـحـال وإن مـن يـتـعـكــز عـلى الـغـريـب لن يـجـد له من

مجيب. 
ال وجـود لـلـصــدفـة ويـجب وجـود تــفـسـيـر لألحـداث
الــكـــونـــيـــة فــضـال عن الــفـــوضى احلـــاصـــلــة االن
واحلـصــيف هــو من يــجــمع تــلك الــروابط اخلــفــيـة

ليعرف ما سيكون.



مــــا نـــســــلـــكـه في الــــعـــراق في
الــلــقــاءات من حــيث االخــتــيـار
والـتــقــيـيــد عــلى حـريــة الــقـول
ـسآلة والعقاب واالستفسار وا
ال يـسـري عــلى جـمـيـع الـبـلـدان
ـشـهـود لـهـا وخـاصـة أمـريـكـا ا
في حـريـة الـصــحـافـة والـتـنـوع

والشفافية. 
وال اســـتــــطـــيع االجــــابـــة عـــلى
مـــســــألــــة هل هــــذه االســــئــــلـــة
ــعـــنــيــة صــاغـــتــهـــا الــدائـــرة ا
بـــأمــريـــكـــا في اجلـــهـــاز الــتي
يــفـتــرض فـيــهــا أن تـكــون عـلى
ثقافـة كافيـة بالنظـام السياسي
األمـــــريـــــكي والـــــغـــــربي أم إن
سـبعـاوي اثـارها بـنفـسه لغـاية
في نـــفس يــعـــقــوب. كــان دفــاع
طارق عزيز مفـعماً ويخرس كل
من عـنـده لـسان لـيـحـاججه بل
يــــهـــيـــنـه ويـــقـــول لـه بـــصـــورة
مـبــاشـرة إنك جـاهل وحـري بك
أن ال تــكـون في هـذه الـوظـيـفـة.
لم يــنــتــقص طــارق من اســئــلـة
احملقـق بل يـثني علـيهم رصد
مـثـل هـذه احلـاالت وكـان بـذلك
يــسـخــر بـأدب.. كــانت اسـلــحـة
بيـده يسـدد نيـرانهـا على صدر

خصمه من اجلهاز. 
وال عــــلـم لي مّنْ يـــــكــــون هــــذا.
جــاءت اجــوبـــته لــتـــشــرح لــهم
وتـفـسـر بــعـنـاء كـبـيـر أن هـنـاك
أصـــوال وقــــواعـــد فـي احلـــيـــاة
الـسـياسـيـة لـلـغـرب وكـذلك في
احلـيــاة الـسـيــاسـيـة الــدولـيـة 
تـحـدة حيث خـاصة فـي األ ا
ارسها الـعالم كله. ويجب أن
نـلعب حـسـبـمـا تـقتـضـيـهـا تلك
القـواعد واألصـول وكان يـقول
لـــهـم لـــسـت انـــتم أوانــــا الـــذي

يضعها ويأمر الالتزام بها. 
ولــيس من حـقــنــا أن نـتــصـرف
مــعـهــا حـســبــمـا يــحــلـو لــنـا و
ـارسة رغـبـاتـنـا أو مـزاجـنـا و
سؤلـ العراقيـ وكما نفعل ا
ــلــعب  وهــذه في بالدنــا. إنـه ا
قـواعد الـلـعـب فيـه فـإما تـلـعب

أو ال تلعب. إن األمر لك.
كــانـت تـــســاورنـي أســـئــلـــة في
ذهــــني وأنــــا أقــــرأ. واعــــضـــاء
اللـجنـة ينصـتون وال يقـاطعون
أو يــــســــتـــفــــســــرون. ال شك أن
الدهشة اخذتنا جميعا. لم يكن
ــــمـــكـن عـــليّ ان اســــتـــرق من ا
حلـــظــات ألفــحص الـــتــفــاعالت
عـلـى وجـوهم. أحــقــاً يـقـع مـثل

هذا االمر? 
ـــثل هـــذه أيـــســـمـح الـــرئـــيـس 
ــسـرحــيــة أن تـنــفــذ عـلى أهم ا
وأقرب رجل عنده في السياسة
اخلـارجــيــة? هل كــان في قـرارة
نـفسه يـسـاوره الشك في نـوايا
وسـلــوك طـارق عـزيــز? هل كـان
يـريـد أن يظـهـر لطـارق إنه غـير
مـــعــــصـــوم? وهل كــــان يـــنـــوي
اخـــبــاره بــان ســلـــوكه مــراقب?
وهل لـيــعـلـمه أن هـنــاك عـيـونـا
تــــرصــــده? هـل كــــان يــــريــــد أن
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أصــبح الــعـراق يــنــاور إلطــالـة
احــتاللـه لــلــكــويت. ولم تــبــادر
ـــقــتــرحــات ذلك إن الــلــجــنــة 
الـتـوجـه الـعـام كـان االسـتـعداد
لــلــمــواجـهــة. وغــلـب الــتــفـاؤل
الــــوهـــمي عــــلى الـــتــــقـــديـــرات
الــواقـعـيـة. وقـد روجت وسـائل
اإلعالم الـــرســـمــيـــة إمـــكــانـــيــة

االنتصار.
دعيت حلضور لـقاء حتدث فيه
لطيف نـصيف جاسـم الدليمي
وزيــر اإلعـالم وكــان احلــضـور
. وسـعا من أسـاتذة وصـحفـي
الـوزيـر إلى تـبـريـر الـوجود في
الــكـــويت في إطـــار الــتـــبــعـــيــة
التاريـخية للـكويت الى العراق
في الـــعـــهـــد الـــعـــثــمـــاني وإن
الـــســـيـــاســــة االســـتـــعـــمـــاريـــة
الـبـريـطـانــيـة هي الـتي فـصـلت

الكويت عن العراق. 
وكـانت هـذه الـتـفـسـيـرات جتـد
لــهــا مــا يــؤيــدهــا. فــقــد حـاول
الـزعـيـم عـبـد الــكـر قـاسم في
1961 ولم يـــفــــلح وتـــســــبـــبت
خـطـوته في اسـتـقالل الـكـويت.
والـغــريب في األمــر إن الــوزيـر
كـان واثـقـا من االنــتـصـار عـلى
أمـريـكـا وحـلـفـائـهـا. وخـاطـبـنا
بـأن الـعراق والـقـيـادة واحلزب
قــد دحـــروا" اجلــبـــة" وفي ذلك
إشـــارة الـى االنـــتــــصــــار عـــلى
إيــران االسالمـيـة فـمـا بـالك ب"
ـيـنـي"وأراد بـذلك الــغـرب. قـد ا
ـرء هـل هـذه هي حــقـا يـســأل ا
التـصورات الـتي كانت الـقيادة
الـسيـاسـيـة والـقيـادة الـقـطـرية
تـتـداولــهـا فــيـمـا بــيـنــهـا حـتى
غــدت قـنــاعــات حـتــمــيـة أم إن
هــذه الـفـكــرة كـان يــتـغــنى بـهـا
الـرئيس نـفسه نـتيـجة الـقنـاعة
الـشـخصـيـة بأن الـعـراق سوف

ينتصر. 
وكــان الــوزيــر بـلــقــائه يــحـاول
تـوجــيه اإلعالم نــحـو الــتـطـرق
إلى حق الـــعـــراق في الـــكــويت
والــصــمــود فـي وجه اجملــتــمع
الــدولي الـذي أخـذ يــتـجـمع في
اجتــــاه الــــدعـم لــــلــــســــيــــاســــة
األمـــريــكـــيـــة في الـــلـــجــوء إلى
الــــقــــوة إلخــــراج الــــعــــراق من

الكويت.
تدارست اللجنة كيف في وسع

لـم يــكـن طـــارق عــزيـــز صـــاحب
حــصــانــة تـامــة وثــقــة مــطــلــقـة
عندالرئـيس. والشاهد على ذلك
مـا جـرى لـطـارق عـزيـز عـلى يـد
ســبــعــاوي عــنــدمــا كـان رئــيس
جهاز اخملـابرات ورئيـس اللجة
االســـتــشـــاريــة لــلـــرئــيـس بــعــد
اسـتـبــعـاد الـدكــتـور فـاضل. في
احــد االجـتــمـاعــات االعـتــيـاديـة

جلب سبعاوي معه ملفا. 
جلس وعـرض وجهات نـظرغير
متماسكة كأنه يوحي بأنها هي
ـرشـد لـلـعـمل فـأخـرج بـضـعة ا
اوراق وقـال هــذه الـتــحـقــيـقـات
الــتي أجــريـت مع طــارق عــزيــز
وطــلب الــرئــيس أن تــتــطــلــعـوا
علـيها. سـلمـني االوراق إلقراها
وجرت العـادة ان أقرأ ما يرسل
الى اللجنـة لالطالع عليه أو ما

يطلب منها دراسته. 
وقـد جـاء اخـتــيـاري في جـلـسـة
ســابــقــة كــان رئــيــســهــا فــاضل
الــبـــراك لــقـــراءة  نص قــضـــيــة
كـــانت اخلـــارجـــيـــة قـــد بــعـــثت
دراسـة فـيهـا الى الـرئـيس الذي
بــدوره طــلب مــنــا إبــداء الــرأي
فـيـهـا وكان الـرئـيس يـفعل ذلك
دون عــــلم طـــارق واخلـــارجـــيـــة
حـــتى أن وقـــعت مـــنــاقـــشــة في
قــضـيـة وارجع الــرئـيس مـوقف
الـلــجــنــة الى اخلــارجــيــة كــمـا

سوف اتناوله فيما بعد. 
وكــان ســمـيــر عــزيـز الــنــجم قـد
انــضم الى الـــلــجــنـــة ويــجــلس
أمــــــــامي. ويــــــــبـــــــدو إنـه كـــــــان
يـــســـتــــحـــسـن طـــريـــقــــة كالمي
والـلهـجـة الفـصـحى التي الـتزم
بها من رفع وجـر ونصب حتى
ـا كـلن إنه شـبه نـبـرة صـوتي 
يــــراه مــــتـــمــــاثـال مع طــــريــــقـــة
اجلواهري فطلب من فاضل ان
أقـرا الـنص وهـكـذا جـرى األمر

فيما بعد.
كـــان في االوراق مـــقــابـــلــة بــ
طـــــارق وجلـــــنـــــة من اجلـــــهــــاز

برئاسة سبعاوي. 
وهي حتقيق في قضـية خطيرة

جـدا في نـظـري. فـمن طـبـيـعـيـة
االسئلة التي وجهت إلى طارق
عزيز ال يـصعب على اي إمريء
مـهـمـا كان مـسـتـوى تعـلـيمه ان
يبلغ مـا بلغته من اسـتنتاج في
حينه. وال شك غن هذه القضية
تــلــقـي بــظاللــهـــا عــلى مــا كــان
سـوف يتـعرض لـه البـراك فيـما
بعد. فقد اتـهم جهاز اخملابرات
طـــارق بـــأنـه إمـــا يـــتـــواطـــأ او
يتعاون أو يتـعاطف أو يتهاون
مع جهات أمريكية صيهونية. 
واالدلة على ذلك أن طارق عزيز
عـــنــدمـــا كـــان يــقـــوم بـــزيــارات
ــتــحــدة في نــطـاق لــلــواليــات ا
مــنـاقــشـات قـضــيـة الــعـراق في
ــتــحـدة مـجــلس األمن  لأل ا
كــــان يــــســــمـح لــــصــــحــــفــــيـــ
إســــرائــــيــــلـــيــــ أو مــــؤيــــدين
إلسرائيـل أن يحضـروا مؤتمره
الــصــحــفي ويـــســتــقــبل مــنــهم

أسئلة ذات صلة بإسرائيل. 
ـشـاركـة في ومن جتـربـتي في ا
وفد الـى بلـد اجنـبي أو دعوتي
إلى مناسبة في سـفارة أجنبية
فــإن اجلــهــاز تــكــون له عــيـون
فيرسل مع أي وفد إلى اخلارج
شـــخـص من اجلــــهـــاز يــــعـــرف
االنـكلـيـزيـة أو لـغـة الـبـلـد الذي
يـذهب الـيـهــا الـوفـد.  ومن بـ
صـاحـب مـصادفـات أن احـد ا
لــلــوفـد كــان تـلــمـيــذاً لي فــكـنت
اخــاطــبـه بــاألسم الــذي الــفــته
فـجـلب انـتـبـاهي إلى غن اسـمه
لـيس هذا الـذي انـاديه به  ففي
اجلــواز لـه اسم آخــر. فـــصــرت
انـــــاديه"أكـــــلـك" دون اسم. وفي
حـالـة اخلارجـيـة ال استـبـعد أن
ـوظـفـ في الـسـفارات بـعض ا
من جـهـاز األمن يحـمـلون صـفة

منصب سياسي او غيره.
ومـن خـالل قـــــــــــراءة الـــــــــــنـص
تـرسـخت عـنـدي قنـاعـة بـوجود
وهن عـــــــضـــــــوي في آلـــــــيــــــات
الـــتـــعــــامل مع االحـــداث وفـــهم
وحتـــلــيل مــا تــنـــتــهي إلــيه من

معلومات. 

يعطي درسا للمقرب منه بأن
ال أحــــد بــــعــــيـــــد عن عــــدســــة
الـرصـد? هل كـان يـريـد تـأديبه
لــفـعل كـان يــتـوجس أن طـارق
كــان ســوف يــفــعــله فــأراد ان
يـــســتــبـق الــفــعـل بــالــتـــذكــيــر
بـالعـاقـبـة الـتي تـرتـقـبه بـأشد
قــــصــــاص لـه أال هــــو اإلعـــدام
إلتهامه باخلـيانة? ال اعتقد أن
ســبــعـاوي يــجــرأ عــلى اجـراء
حتـقــيق مع طــارق عــزيـز دون

أن يأذن له الرئيس. 
ـر بـإجراء الـتـحـقيق اظن ان ا
مع طـــارق عـــزيــز مـــبــادرة من
الـرئـيس ضـمن اسـتـراتـيـجـيـة
ــــبــــاغــــتــــة او او تــــكــــتــــيك  ا
االجــــهــــاض لـــفــــعـل يـــبــــيــــته

صاحبه.  
إن اجــراء الــتـحــقــيق من قــبل
ســبــعــاوي فــيه إهــانــة وإذالل
لــــطـــارق عــــزيــــز. أيـــعــــقل إنه
يــتـواطـأ مع اســرائـيل? ولـيس
رء من الـغـريب أن يـسـتـنـتج ا
ذلك فــــهـــذه أيـــســــر حـــجـــة و
أجداها في معـاقبة الذي يتهم

بها. 
عنى فسبـعاوي أخ الرئـيس 
ا ينقل إليه أن صدام مطمئن 
ســــبــــعــــاوي عــــلـى الــــرغم من
ضــعـف درايــته بـــالـــســيـــاســة

اخلارجية وفنها وسلوكها. 
َنْ يـثق ــشـكـلــة  هـنــا تـأتي ا
? أيـثق الــرئـيس صـدام حـسـ
ا يعرضه عليه سبعاوي من
مـعـلـومـات أم مـا يـقـدمه طارق
عـزيز. وشـتـان ب االثـن من
ــــــصـــــــدر والــــــفــــــهم حـــــــيث ا
والتـحلـيل وصوغ اخلـيار لكل
من سـبعـاوي وجهـازه وطارق
سـاوي لـلـجـهاز عـزيـز الـفـرد ا
اذا في الشـؤن اخلارجـية. ثم 
أراد الـرئـيس أن يـطلـعـنـا على
الــتــحــقــيق? هل هــو طــلب من
ســبــعــاوي وبــقــنــاعــة مــنه أن

يعرض التحقيق علينا? 
ام أن سبعاوي جاء بالتحقيق
بنفسه ليظهر لنا إنه قادرعلى
التحقيق حتى مع طارق عزيز
ليبرهن مدى سـلطانه ? أسئلة
ـا مــفــتــوحــة لالجــتــهـاد كـل 
لـــــديه مـن مــــعـــــلــــومـــــات وفن
الـتــحــلــيل. لــقــد شــهــدت هـذه
ـسـآلـة لـطـارق عـزيـز على ان ا
دكـــتــــور فــــاضل جــــرى له مـــا
جـــرى عـــلـى من قـــبــــله أعـــدم
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في اآلونة األخـيـرة كـثر احلـديث عن بـعض االحداث ذات الـصـلـة بحـرب الـكويت وعن وجـود جلـنـة خاصـة لم يـعلن
عنهـا امر شخصـياً بتـشكيـلها الـرئيس صدام حسـ ترتبط به مـباشرة خالل الـسنة االخـيرة من احلرب الـعراقية

اإليرانية. 
لك يـاس وكيل وزيـر اخلارجـية االسبق و واللجـنة تـتألف من اربعـة اعضـاء اثنان دبـلومـاسيان هـما االسـتاذ عبـد ا
يـان الدكـتور صادق االستـاذ عبـد احلسـ اجلمالـي رحمه الـله وكيل وزارة اخلـارجيـة االسبق واالسـتاذان االكـاد

االسود رحمه الله والدكتور كاظم هاشم نعمة . 
ا  قترح الى التنفيذ.  واثراءً  وقد اقترحت اللجنة االنسحاب من الكويت لكن مالبسات كثيرة اعاقت أن يفضي ا
كشـفه يتـناول االسـتاذ الـدكتـور كاظم هـاشم نعـمة عـضـو تلك الـلجـنة بـالتـوضيح مـا تالزم مع تلك الـتطـورات التي
تطرق لـها البـعض وقرأوا فيـها مـا ليس منـها فتـرتب على ذلك تفـسيـرات مختـلفة مـنها انـها كانت من بـ االسباب

وراء اعدام الدكتور فاضل البراك رئيس اللجنة وغيرها. وفيما يلي اجلزءان السابع والثامن من اليوميات:
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العراق ان يشق صف التحالف
الذي شرعت أمريـكا في حشده
ضـــد الــــعــــراق. ولم يــــكن بـــ
يــديـــهــا من خـــيــارات عــمـــلــيــة

يتوقع منها أن تاتي بثمار. 
فـبـعـد عـدول الـعـراق عن قـبـول
التوسط السـوفيتي والفرنسي
بــالـدعــوة لالنــســحـاب لـم يـبق
بــــيــــد الــــبـــــلــــدين مـن وســــائل
للضغط على واشنطن فاختارا
ـشــاركـة الــنـأي بــالــنـفس عـن ا
الـعـسـكـريــة كـمـا أن لـيس بـيـد
الــــعــــراق مــــا يــــقــــدمه إلغــــراء
الـــســـوفـــيت عـــلـى اســـتـــخــدام

الفيتو. 
فقد اجتهت البـريسترويكا إلى
االنـصراف الـى االوضاع داخل
الـبيـت السـوفيـتي والـتخـفيف
من حــدة احلـرب الــبـاردة الـتي
انـهـكت االقـتــصـاد الـسـوفـيـتي
وعطلت التنمية وكان الكرملن
يــجـــهــد لــتـــخــفـــيف الــتــوارات
الــدولـــيــة ويـــقــلص انـــغــمــاس
االحتـــــاد الــــــســـــوفــــــيـــــتـي في
االزمـات ويـتـفـادى الـتورط في

النزاعات اإلقليمية.
لم يـــــكـن أمـــــام الـــــعـــــراق إمــــا
ـواجـهـة مع االنـسـحـاب وإمـا ا
اجملـتــمع الــدولي الـذي تــقـوده
ــا أن الـــرئــيس أمــريــكـــا. وطــا
صــدام حـســ قــد عـقــد الــعـزم
ــواجــهــة من افــتــراض عــلى ا
ـعـركـة مع ـة إيـران وإن ا هـز
الــتـحــالف الــدولي ال تــشط عن
معركة باستراتيجية " يتكاون"
بـجـمـيع مـا تـنـطـوي علـيـه هذه
ـعـقـدة فـإن ـركـبـة وا ـفـردة ا ا
األمــر قـــد حــسم. يــتــعــذر عــلى
ــقـــارنــة بــ ــرء أن يــعـــقــد ا ا
اسـتـراتيـجـيـة قـيـادة سـيـاسـية
خـاضت حـربـا لــثـمـان سـنـوات
وامــــتــــحــــنت فـي تــــدبــــيــــرهـــا
وافــلـحـت في االنـتــصــار فـيــهـا
وتــراكـمـت لـديــهــا خـبــرة وبـ
اســتــراتــيــجــيــة خــوض حــرب
بقوة مشـلولة ضد جتمع دولي
تـقـوده أعـتى قوة عـسـكـرية في
ـعــاصـر وبـ تـاريخ الــعـالم ا
حـجـة الـدفـاع عن الـنـفـس وب

حجة استرداد احلق. 
»U× ½ô« v ≈ …uŽb «

لـك ياس تـقدم االسـتاذ عبـد ا
ـقــتــرح أن تــعــرض الــلــجــنـة
فـكــرة االنـســحـاب من الــكـويت

على الرئيس. 

ــقــتــرح بـخـط يـده. وقــد كــتب ا
الــــســـؤال هــــو مـــا الــــذي حـــدا
بـالـيـاسـ إلى تـقـد مـثـل هذا
ــقــتــرح? هل الــرأي من بــنـات ا
اجتهاده? هل تشاور مع البراك

على انفراد? 
هل اعـتــقـد أن اعـضـاء الــلـجـنـة
ســوف يـسـيــرون مـعه? ألم يـكن
سـفـيـرا ووكـيل ورارة خـارجـيـة
ويـعـرف أكـثـر من أي عـضو في
الـلـجـنـة عن شخـصـيـة الـرئيس

صدام حس ? 
لم يـعـتـرض دكـتـور فاضـل على
ـقـتـرح بل كـان مع مـنـاقـشته. ا
وكـــــــــــان دوره فـي رئــــــــــاســــــــــة
اجلـلـسـات يـثـيـر الـتـقـديـر. فـقد
حـرص عــلى أن ال يـعـرض رأيـا
شخصيا غير الذي يأتي به من
الــرئـاســة فـيــطــلب بـحــثه وهـو
األمر الذي يـدل على إنه ما كان
يــــرمـي إلى تـــــمــــريـــــر اراء إلى
الـرئـيـس لـيس هـو بــقـادر عـلى

حملها له مباشرة.  
وكـــان ال يُـــحَـــذِر من فـــكـــرة قـــد
تــنـاقش من افـتــراض انه يـعـلم
أنها قضية محسومة وال مجال

خلوضها. 
ــا هــو وكــان يــســتــمع أكــثــر 
يـتـحـدث. وكـان يـظـهـر الـتـقـدير
واالحتـرام حتى يـبدو عـليه أنه
ـهارات يـتـعـلم وهـو لـديه من ا
عـلومات يـبز فـيها واخلبـرة وا

أيا منا.
ـرء هل كان هو مع هنـا يسأل ا
االنــســحــاب? هل كــان يـعــلم أن
مــثل هـذا الـرأي سـوف يـجـد له
إذنـا صاغـيـة? هل سـوف حتمل
ـقـتــرح عـلى إنه من الـرئـاســة ا
صــلب نــشــاط الــلــجــنــة ألنــهـا
كـانت قـد قدمت مـقـترحـات غـير
تـلك التي تـطلب مـنهـا الرئـاسة

دراستها? 
هـل أراد أن يـــــــنــــــــقـل رأيـه إلى
الـرئـاسـة عـبــر مـوقف الـلـجـنـة
وليس من موقعه الرسمي لكي
ـســآلـة? ألم يـعــفي نــفـسه عـن ا
يـعلم إنه قـد اسـتبُـعد من جـهاز
اخملــابــرات وإن سـبــعــاوي حل

محله وبينهما ما بينهما?
تـناقشـت اللـجنة فـي األمر. كان
الـرأي عـندي إن االنـسـحاب من
الـــكـــويـت ال يـــعـــني اجـــتـــثـــاث
الـــنـــفـــوذ الــــعـــراقي وتـــطـــويق

العراق. 
واســـتـــشـــهـــدت بـــالـــســـيـــاســة

السورية في لبنان. 
فقـد حافظـت سوريا عـلى هوية
لـبـنـان كـدولـة بـيـد أن تـصـريف
األمـور فيـهـا كـان يقع من خالل
سـيطـرة سوريـة باجـهزة أمـنية
وغـــيــرهـــا ولـم يــســــــــــتـــدعي
األمــــر مـن ســـوريــــا احـــــــــتالل
لـــــبـــــنـــــان بــــذريـــــعـــــة تـــــأمــــ
الدفــــاعات الســـورية في وجه
إسـرائــيل.  وإن لـلــعـراق أذرعـا
اجتماعية وسياسية مؤيــدة له

في الكويت . 

كاظم
هاشم
نعمة

لك فهد بن عبد العزيز خالل زيارته الى بغداد بعد نهاية احلرب االيرانية ا

ـــــــؤامـــــــرة وإن نـــــــظــــــــريـــــــة ا
ـــفـــتـــاح أوالـــتـــواطـــؤ كـــانت ا
ــبــاشــر واحلــاضــر لإلجــابــة ا
على الـتسـاؤالت العصـية التي
ـــعـــنـي بـــهـــا من ال يــــتـــمـــكـن ا
حتــلـيــلــهــا لــذلك فــإنه يــحــيل
األمــــر إلى الــــتــــدبــــر الــــســـري
ويعفي العـقل من االجتهاد في
الـنـظـر بــعـمق في األمـر. وكـان
االستنتـاج بأن طارق متهم من
شواهـد هـزيـلة وغـيـر مـنطـقـية
وتــــــفــــــتـــــقــــــر إلـى احلــــــــجـــــة

التحليلية. 
ـثل فـمـنـهـا كـيف سـمح طـارق 
هـؤالء الـصـحـفيـ أن يـدخـلوا
ـؤتـمــر?  وهل كـان الى قـاعــة ا
على اتـفاق مسـبق معهم? وهل
إطـلع على اآلسـئـلة الـتي كانت
ـاذا اجـاب على سـوف تـثار? و

االسئلة التي وجهت إليه? 
كم غـــريـــبـــة وضــحـــلـــة وغـــيــر
مـنـطـقـية هـذه اآلسـئـلـة? وكيف
صِـيــغت? ومَنْ هــو الـذي يــريـد
أن يــســتـــحــصل عـــلى اجــوبــة
تـهم? إن هـذا دالة عـليـهـا من ا
دامـــغـــة عـــلـى جـــهل كـــبـــيـــرأو

قصور في االدراك. 
ايــتـوقع صـاحب هـذه االسـئـلـة
تهم أن يجيب عـليها الـطرف ا
بـنــعم مـبــاشـرة بـأنه يــعـلم من
كـان هـوالء الــصـحــفـيـ وإنه
أعـطــاهم الـرخــصـة لـلــحـضـور
الى مـقـابـلـته الـصـحفـيـة وإنه
دبـــر األمـــر مـــعـــهم ســـرا عـــلى
اثــارة هــذه االســـئــلـــة. وبــهــذا
يــكــون قــد ســعى بــقــدمــيه إلى

حتفه. 
ومـع ذلك فـــــبـــــعـض احلق مع
احملــــــــقق. إن تــــــــنـــــــشـــــــئــــــــته
االجـــتــمــاعـــيــة والــســـيــاســيــة
ـهـنـيـة وحـيـاته الـسـيـاسـية وا
حتــــجـــبه عـن ادراك إن هـــنـــاك
حـيـاة سـياسـيـة أخـرى سلـيـمة
ومــتـــطــورة غـــيــر الـــتي تــمت
تنـشئـته فيهـا ويؤمن بهـا إنها
الصائبة واحلميدة. لذلك تعذر
عـلى احملــقق أن يــســتـوعب أن
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يـرى الــنــجم الــدولي الــسـابق
نــــــــشــــــــأت أكــــــــرم ان الـالعب
العـراقي واخللـيجي لن يـنجح
بـاالحتـراف في أوروبـا بـسبب
الرفاهية والدالل في الدوريات

اخلليجية.
وخــــاض اكــــرم عــــدة جتـــارب
احـــتــرافـــيــة فـي الــســـعــوديــة
واالمــــارات وقـــطــــر وجتـــربـــة
قـصــيـرة في هــولـنــدا بـيــنـمـا
تــعــثــر انــتــقــاله الـى صــفـوف
مـانـشـسـتر سـيـتي اإلجنـلـيزي

بــــســـــبب إجـــــراءات الــــعـــــمل
الـصـارمـة مـنق قـبـل احلـكـومة

البريطانية.
وقال اكرم في تصريح صحفي
 إن الالعب اخلـلـيـجي يـحـتاج
الـكثـير لـالحتـراف في أوروبا
خـــصــوصًــا الــرفـــاهــيــة الــتي
يــعـــيــشــهــا مـن خالل األنــديــة
نـتخـبات وهـذه هي نقــطة وا
الضعف بالنسبة لنا حتى أنا
نــــشـــأت أكــــرم أيــــضًـــا لــــقـــد
لـــــــــــعـــبـت في الــــعــــديــــد من
األنـــديــة اخلـــلــيـــجــيـــة حــتى

ذهابي إلى هولندا مع تفينتي
أنــشــخــيـــدة وحــصــولي عــلى
الـــــدوري لــــلــــمـــــرة األولى في
تــــاريـخ الــــنــــادي وأكـــون أول
العب عــراقي يـــحــقق بــطــولــة

كبيرة في أوروبا.
ـايـســتـرو بــالـقـول وأوضـح ا
تـنـقـصـنــا الـثـقـافـة واالنـدمـاج
بــاجملــتــمع بــعــد الــدالل الــذي
نــراه من األنـديــة اخلــلـيــجــيـة
ـتـرفـة بكل شيء ال واحلـياة ا
أعتقد أنـنا سنسـتمر أوروبيا
ـط احلـــيـــاة في إذا تــــغـــيـــر 
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مشاركة فريق نفط ميسان التي
تـعـد الـسـوء بــعـد اول مـشـاركـة
في مـوسم  2013 عــنـدمــا حـقق
ـــوقع الـــثـــالث عـــشــر قـــبل ان ا
يــسـتــمــر في مــواقع مــهــمـة من
مـوسم  ألخـر  وأفـضل مـشـاركـة
اضي عندما وسم ا كانت في ا
حـل خــــامـــــســـــا في
سلم الترتيب الفرق
بــــعـــــدمــــا لــــعب 38
مـبـاراة حـقق الـفـوز
في 15وتـــــــــعـــــــــادل
في14 وخــــــــســـــــر7
مباريات وسجل 57
هــــدفــــا وعـــلــــيه 47
وجع 59 نقطة وكاد
ان يتـقـدم الى موقع
أفــضل لــوال تـعــثـره
فـي أخـــــــر جـــــــوالت
الــــــــــــــــــــــــدوري  فــي
مـشاركـة  تـبقى  في
ذاكـــــرة جـــــمـــــهـــــور
ــديــنـــة الــذي قــدم ا
دعـما كـبيـرا للـفريق
في جـميع مـبـارياته
ــــــــؤازرة عــــــــبــــــــر ا
والـــتــشـــجــيع داخل
وخــــارج الـــعــــمـــارة
وامـن أجــــواء لــــعب
ســـاعـــده الالعـــبـــ
على تقـد مستوى
وموسم يحسب لهم
ولـــلــــمـــدرب احـــمـــد
دحـــــام  الـــــذي قــــاد
ــوقع الــفــريق الى ا
ذكـور بـعدمـا قطع ا
مع الالعـب خـطوة
مهمة  مظهر الئق.
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وعـكـس الـفـريق  كـرة احملـافـظـة
شاركات في مظهر الئق حـيث ا
ــديــنــة في ـــســتــمــرة لــفـــرق ا ا
البطولة األهم عندما لعب فريق
مــــــيـــــســــــان مـــــواسـم عـــــدة في
الــبــطــولـــة  وجنح في اغــلب
ـــــواسم قــــبـل ان تــــلــــزمه ا
الــظــروف لــتــرك مــقــعــده
ويتـرك  البـاب مفـتوحا
لـنـفط مـيـسـان  الـنادي
الـثـالث الـذي شـكل في
ـديــنــة بـعــد الـعــمـارة ا
ومــــــيــــــســـــــان وخــــــدمت
الـظروف بـوقـتـها اإلدارة
عـنــدمــا أخـذت بــالــفـريق
بــــســــرعــــة والــــلــــعب في
مـتازة بـعد فـترة الدرجـة ا
قــصـيــرة تــواجـد فــيــهـا
بـــــــدوري الـــــــدرجــــــة
األولـى  ســــرعــــان
من  عبرهـا بثقة

كـــورونــا ويـــبــدو ان  الــلـــجــنــة
الـتطـبيـعيـة ستـتجه الى اتـخاذ
القرار الصـحيح وسط مخاوف
الالعـبـ أنـفـسـهم ألنه التـوجد
ضمـانـات من إقامـة الدوري في
هذه الفـترة يجـنب الالعب من
عــدم اإلصـابـة  بــكـورونـا  الـتي

تشهد زيادة كبيرة.
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يبقى احلديث منصبا على دور
وجهـود اللـجنـة التطـبيـعية في
الـعــمل عـلى  حتـديـد  مـسـارات
الــــعـــمـل في االحتــــاد من خالل
االنـــتـــهـــاء من إعـــداد الـــنـــظــام
الــــــداخــــــلي لــــــغــــــرض إجـــــراء
ـقبـلة وهـذا األمر االنـتخـابات ا
ذكورة إمام اكبر مهام اللجنة  
ستقبل الكرة الن في ذلك دعم  
الـــعـــراقــيـــة الـــتي حتـــتــاج الى
مـــــراجـــــعـــــة من كـل اجلـــــوانب
سار الـصحيح والدخـول في  ا
ــقـــبل حتت إشـــراف االحتـــاد ا
ويبـقى األمر األهم واألخـطر ان
تـــقـــوم الــــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة في
االخــــتــــيـــارات الــــصــــحـــيــــحـــة
وانــــــتـــــخــــــاب األصــــــلح إلدارة

االحتاد.
W —UA  ‰Ë« 

ــذكـور حـيث ونــعـود لــلـدوري ا

wÐU d √ rÝUÐ ≠ W¹d UM «

الزال اجلـدل قـائمـا بـ اللـجـنة
ـشـاركة الـتـطـبيـعـيـة واألنديـة ا
ــمـتــاز في ضـوء مـا بــالـدوري ا
أقرته الـلجـنة عـلى ان يسـتأنف
الــدوري في الـثـالث مـن الـشـهـر
ــــقــــبـل  امــــام رفض جـــــمــــيع ا

األنـديـة الـتي سـبق وطـلـبت من
الـــلــجـــنــة إلـــغــاء الـــدوري لــكي
قبل تتـفرغ وتسـتعـد للمـوسم ا
مــســوغـــة ذلك  لــعــدة  أســبــاب
مــنـهــا ان الــدوري فــقـد مــعــنـاه
والن الــفــرق لم تــبــدي ردة فـعل
ايــجــابــيـــة من يــوم اإلعالن عن
تـوقف الدوري الـذي انـطلق في
اضي السابع عشر من شباط ا
البل خـالل الـــــدعــــــوة إلقـــــامـــــة
الـدوري عـنـدمـا رفـضت خـمـسة
ــــشــــاركــــة في الــــدوري فــــرق ا
العلـيل  ما يثـبت صحة دعوات
ـــــــراقـــــــبــــــ أهـل الــــــكـــــــرة وا
ـطــالـبــات في تــقـلــيص فـرق وا
الـدوري بإقـامـته ب 16 فـريـقا
ــنــتـخب كـمــا اراد ذلك مــدرب ا
الــوطـــني احلــالي كـــاتــانــيــتش
تــعـبـيـرا عن اعـتـقـاده ان الـعـدد
ــــذكــــور هــــو األصــــلـح لــــدعم ا
الـلـعـبـة والـنـهـوض بـها    ومن
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أعلن نـادي نـفط الوسط الـريـاضي نتـائج فـحـصوات حـارس مرمـاه مـصطـفى زهـير
بعد االشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

ـاضيـ بـعـد االشـتـبـاه بـإصـابته وخـضع زهـير لـلـحـجـر الـصـحي خالل الـيـومـ ا
بفيروس كورونا.وذكر النادي في بيان رسمي أن نتائج الفحوصات اخملتبرية اثبتت

سالمة حارس مرمى نفط الوسط مصطفى زهير من االصابة بفيروس كورونا.
لقب بـعندليب الفرات سجل عدد يذكر أن محافظة النجف مقر نادي نـفط الوسط ا

من اال صابات بفايروس كورونا.
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أكد رئيس جلـنة احلكـام الدكتور
عالء عبدالقادر ان اللجنة تكرس
ـنصات جل عمـلهـا على تفـعيل ا

االلـكـتـرونـيـة ومتـابـعـة تـدريـبات
احلكام الـفردية مـبيناَان الـتركيز
ينصب كذلك علـى وضع منهجية
ــســـتـــوى الــتـــحـــكــيم تـــرتــقـي 
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نشأت اكرم

الــــدفــــاع الــــذي كـــان وراء تــــلك
الـــنـــتــــائج الـــتي  وقـف فـــيـــهـــا
ــــــــــــــــــوقع الـــــــــفـــــــــريـق فـي  ا
األخـــــــــــيــر من دون نــقـاط وله
بـعــد مـبـاراتــ امـام الـكــهـربـاء
واألمــــانـــــة فـي مــــشـــــــــــــاركــــة
مـــرفــــوضـــة من قـــبل األنـــصـــار
الــذين  تــوقـعــــــــــوا عـكس ذلك
بــــــعــــــد مــــــوسـم نــــــاجـح بــــــكل
الــتـفــاصــيل لــكن هــــــــــذا حـال
كـرة القـدم. احـد أنصـار الـفريق
ـشـاركـة بــاخملـيـبـة ولم وصـف ا

يظهر الفريق بفاعلية.
ــاضي ــوسم ا  كــمــا كــان فـي ا
قـبل ان يـنهـار الـفـريق ومهم ان
يــعـاد الــنـظــر في األمـور من كل
اجلـوانب والـتـحضـيـر لـلـموسم
الــــــقـــــادم عــــــلـى أمل ان تــــــأتي

شاركة القادمة.  ا
كـــمــا نـــتــطـــلع إلـــيــهـــا بــعـــدمــا
شاهـدنا فـريقـنا مـرتبـكا ولو ان
ـــوسم احلـــالي كـــانت ظــروف ا
مــعـــقــدة بـــكل مــعـــنى الــكـــلــمــة
واالهـم  هـــــنـــــا ان تـــــراجـــــــــع
اللجـنة التطـبيعيـة سياقات
الـــــدوري  من اجل
إقـــامـــته بـــشـــكل
أفـــــــــضل  اذا
مــــا أتـــيـــحت

الظروف.
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ذكور يخـدمها الن عـدد الفـرق ا
يــــســـمـح  بـــتــــوزيـع الالعــــبـــ
طلـوب ين الفـرق  ومؤكد ان ا
األمـر سـيـنـعـكس عـلـى مـسـتوى
الـفرق ومن ثم زيـادة مـنافـسات
ــبــاريــات واألهم تــأثــيــر عــلى ا
ـبـاريـات  ووقت االنـتـهاء عـدد ا

من  الــدوري  الــذي  لم يــشــهــد
واسم ولو موسما واحدا في  ا
األخــيـــرة اســتــقـــرارا من حــيث
ــسـتــوى والــتــنــظـيـم والـوقت ا
رغم شــــدة االنـــــتــــقــــادات ضــــد
ـسـابـقات  من االحتـاد وجلـنة ا
قـــــبـل الـــــكـل  لـــــكن أي شـيء لم
يـتـغـيـر وسط إقـامـة الدوري في
أجـواء مــرتـبـكـة وسط حتـديـات

متكررة.
w U(« Í—Ëb « 

وبــخــصـــوص الــدوري احلــالي
كـــان  مــقــتــرح إقــامـــته بــنــظــام
الـــتــجـــمع الـــفــرقي هـــو األمــثل
ولـكــان قـدانـتـهى قـبل ان راحت
الـفـرق تـتـحـجج  والنـدري كـيف
ســتـنــتـهي األمـور بــعـد  في ظل
إصــــرار الــــفـــــرق عــــلى إلــــغــــاء
الــدوري والن الـــظــروف الـــيــوم
أصـــعب الـى مـــا قـــبل شـــهـــرين
بسبب زيـادة اإلصابة بـفيروس

وتطـويره قبل انـطالق منـافسات
دوري الكرة بجميع فئاته.

واسـتبـعد عـبـد القـادر في الوقت
نـفــسه وجـود أي تـغــيـيــر بـشـأن

ترشـيح احلكـام للـقائـمة الـدولية
ألســبـاب كـثـيــرة أبـرزهـا  تـوقف
الــــدوري فــــضـالَ عن أن الــــوقت

مبكر للحديث عن التغيير.
واختتم قائالَ لن يكون هنالك أي
تـغـييـر في القـائـمة لـهـذه السـنة
وهـو أمــر مـســتـبــعـد جــداَ نـظـراَ
لـلظـروف احلـاليـة التي نـعـيشـها
بــسـبب جـائـحــة كـورونـا وكـذلك
كـــون جلــنـــة احلـــكـــام لـم تـــأخــذ
وقتها الكافي على ارض الواقع.
ومن جانـبه كشف احلـكم الدولي
الـعـراقـي واثق مـحـمـد حـقـيـقـية
االنــبـاء الـتي حتــدثت عن سـحب

الشارة الدولية منه.
وقال محـمد في تصـريح صحفي
إن مــــــا  تـــــداولـه في وســــــائل
االعالم بـشـأن وجـود نيـة لـلـجـنة
احلـكـام في الـتـطـبـيـعـيـة بـسحب
الـشــارة الـدولــيـة مــني امـر غــيـر

صحيح.

سـوى مـحـكـمـة كـاس وال يحق
للـجـنـة الـتـطبـيـعـيـة الـغائه او
االتــــــفـــــاق عــــــلى تــــــســــــويـــــة
بــخــصــوصه الن ذلك يــخــالف
مـبــدأ فـصـل الـســلـطــات لـذلك
الزال وزير الشبـاب والرياضة
ــــارســة اي مــعــــــــــاقب عن 
نشاط يخص احتـاد كرة القدم
وال يـــــــــــحـق لـه الـــــــــــتــــــــــدخـل

بشــــــــؤون كرة القدم.
وتــــابـع قــــانــــونـــــيــــا ال يــــحق
لـــلـــــــــهـــيــئـــة الــتـــطــبـــيــعـــيــة
بــالــلــقـــــــــاء به واســتــشــارته
بـاي مــوضـوع يـخـــــــص كـرة
القـــــــدم واذا فعـلت ذلك فهذه
بحـد ذاتـهـا مـخـالـفـة قـانـونـية

حتــــــــاسب علـيهـا الن انظـمة
الــفـــيــفــا واالحتـــــــــــاد تــمــنع
الــــــتــــــعـــــــامل مــــــع شــــــخص

معاقب.
وا احــمــد حــديــثه بــالــقـول
قـــوانــ الـــــــــــفـــيـــفـــا تــمـــنع
الــشـخص الــذي صـدرت ضـده
عــقــوبــــــــــــة ايــقــاف من قــبل
جلـنـة االنـضـبـاط او الـقـيم من
شـــــــغل اي مــــــنــــــــــــــصـب في

االحتاد.
جتــــــــدر اإلشــــــــــــــــارة الى ان
محـكمة كـاس ستصـدر قرارها
بشـان قضـية درجـال وحرمانه
خالل األيــــام الــــقــــــــــــلــــيــــلـــة

قبلة. ا
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فــــجــــر اخلـــــبــــيــــر
الــــقــــانـــونـي نـــزار
احـمد مـفــاجأة من
العيار الـثقيل بشان
تــــرشح عــــــــــــدنــــان
درجــــــال لــــــرئــــــاســـــة
االحتـاد الـعـراقي لـكرة

القدم.
وقال احمد في تصريح
صحـفي إن قرار جلـنة
االنضباط الذي صدر
مــســبـــقــاً من احتــاد
ـــــــــوقع الــكــرة وا
من قـبل رئيـــــــس
جلـنــة االنـضـبـاط
طه عـــــبـــــد حالته
ونـــــــائب رئـــــــيس
الـــلــــجـــنـــة وامـــ
ســــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــا
واعـــــــــــــضــــائــــهــــا
بــعــقــوبــة عــدنــان درجــال هــو
قــــــــــــرار قـــــانـــــونـي ونـــــافــــذ
بـــشـــهـــادة عـــدنـــان درجـــال
نــفــسه وبـــدلــيل اعــتــرافه
بالقـرار واستئـنافه لدى

محكمة كاس.
وأوضــح أن هــــــــــــــذا
الـــقــــرار نـــافـــذ وال
يـــحـق ألي جـــهــة
مــحـلــيـة الــغـائه
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واكــــــــــد
احلـــــــــكم
الـدولي ان
االختبارات
الـــــــدولــــــيــــــة
لــــــلــــــحــــــكــــــام
ســـــتــــــكـــــون في
شــــهـــــر تــــشــــرين
ــــــقـــــــبل اي األول ا
بــعـد 5 اشــهــر ولـيس

االن.
يــذكـــر أن عـــدد من وســـائل
االعـالم اشــارت الى ان جلـــنــة
احلـكـام فــــــــي الـتـطــبـيـعـيـة في
طــريـقـهـا لــرفع اسم احلـكم واثق
مـــــــــحـــــــمــــــد مـن الـــــــــــــشــــــارة

الدوليــــــة.

ستريشكو
كاتانيتش
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وجـدارة والن ظروف الـتـأسيس
كـــانت مــــواتـــيـــة  وفــــرصـــة في
ـشاركـة من خالل انـتـداب عدد ا
من الـالعـــبـــ وتــــخـــطي دوري
ـــظــــالـــيم بــــفـــتــــرة قـــصــــيـــرة ا
ـــمـــتــاز واالنـــتـــقـــال لـــلـــدوري ا
وضــمن الـبـقـاء لـلـيـوم وجنـحت
اإلدارة في تنظيم األمور الفريق
واالستـمـرار على إدامـته ودعمه
قـبل ان يثـبت جـدارته كـما ظـهر
ــواسم حـــيث مــوسم فـي اخــر ا
وقع اخلامس 2015 وقف في ا
جـموعـته عنـدما نـظم الدوري
ـركـز من مـجـمــوعـتـ واحــتل ا
وسم التالي احلادي عشـر في ا
وسم الـذي بعده والثـامن  في ا
 قبل ان يظـهر بشكل واضح في
ــاضــيـة وفي بــدايـة ـشــاركـة ا ا
غـيـر مـتـوقـعـة مـنـحـته الـصدارة
لـفــتـرة قـصــيـرة قـبـل ان يـعـكس
نــفـسـه وسط اهــتـمــام جــمــهـور
الــعــمــارة الــذي عــاش مــوســمــا
ــيــزا بــعــدمــا جتـاوز الــفــريق
مـبـاريــات صـعـبـة  والــتـقـدم من
ــوسم جــولــة ألخـــرى وإنــهــاء ا
بأفـضل حصيـلة على مـشاركات

الفريق.
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ووســــــــــــــــط
توقعات أهل
الـــــــعــــــمــــــارة
تابع في وا
ان يـــــــظـــــــهـــــــر
الـــــفـــــريـق مــــرة

أخــــــرى فـي الــــــصـــــورة
ـا كـان عـليه في وبـشـكل اكـبر 
اخر مـرة لكن دون أي جـديد في
ــوسـم احلــالي عـــنــدمـــا حــقق ا
الــفــوز مــرة واحــدة فـي الـدوري
ومـثـلـهـا بـبـطـولـة ألـكـاس  ذهب
مـوسم وجـاء أخـر وسط ظـروف
مــخــتــلــفــة تــمــامــا عــنــدمــا بــدا
وسم في أيـلول ا
ــــــــــــــــــــاضـي ا
عـــــنـــــدمـــــا
اسـتهل
شوار ا
بـالـفـوز
عـــــــــــــلـى
الـصـنـاعـا
ت بـــــثالثــــة
أهـــــــــــــــــــــداف

يعـول فيهـا على  ظـروف اللعب
حــيث  األرض واجلــمـهــور قـبل
تـلـقي اخلـسـارة الـثالـثـة تـوالـيا
رة من فريق الصناعات وهذه ا
عندما خسر بهدف دون رد  ثم
تلقى اخلـسارة الرابـعة  وكانت
مـن الـــطالب بـــهـــدفـــ لـــواحـــد
الــــتي خــــســــرهـــا فـي الــــشـــوط
الــثــاني بــعــدمــا قــدم الـالعــبـ

مستوى مقبول.
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وانـــحـــســــر األداء الـــهــــجـــومي
بعدما سجل الفريق هدف  عن

طــريق وســام
ســعــدون
واحــمـد
سـعـيـد
قــــــــــبل
تـــلـــقي
سـبـعة
أهداف
بسبب
ضـعف

لـــواحــــد قـــبل ان يـــتـــعـــادل  مع
الـــشـــرطـــة بـــهـــدفـــ ثم تـــوقف
الــــــدوري بــــــســــــبب  اتــــــســــــاع
االحتـجاجـات الشـعبـية  قبل ان
شـاركة عـندما تـظهـر حتديـات ا
بـــقي الـــفــريـق يــنـــتـــظـــر ويــرى
درب  انها فـترة صعبة في ان ا
تــسـيــطــر أجــواء الــتـوقـف عـلى
مـــســار الـــدوري والـــفـــرق الــتي
اعــتـادت عــلى هــذا األمـر في كل
مــــوسم دون ان تـــــقــــدم جلــــنــــة
ــــســـابــــقـــات عــــلى مــــحـــاولـــة ا
والــــــتـــــعــــــامل مـع الـــــوقـت  في
اسـتـئـنـاف الـدوري لـتـمـر  فـتـرة
غـيـر قصـيرة شـكت فـيـها الـفرق
احلال وطلـبت بحلـول  واعتماد
إلية  تنقذ الدوري قبل ان تفشل
الـــيــــة إقـــامـــة الـــبــــطـــولـــة وفق
جتـمـعـات الـفـرق الـتي خـضـعت
ــسـوغــات غــيـر واقــعــيـة بل ان
عدد من الـفرق حـاولت التـملص
مـن الــبـــطـــولـــة قــبـل ان  تــلـــغى
ويــــصــــار الى إقــــامــــة الــــدوري
ـشـاركة  15فـريـقا ودخـل نفط

مـيـسان الـبـطـولـة ولعب
أولى مــبـاريــاته امـام
اجلـويـة في مـهـمـة
صـــعــبـــة لـــكــنه

قــــــدم مــــــا
يــــــــقـــــــدر عـــــــلـــــــيـه  مع
ــــعـــروفـــة الــــفـــوارق  ا
بـيـنـهم لـتـذهـب الـنـقاط
كــــامـــلـــة الـى اجلـــويـــة
الــذي تــغـــلب بــهــدفــ
لـــــــواحــــــد وتـــــــوقع
أنصـار الـفريق في
ان تــــــــــــعــــــــــــوض
خــسـارة اجلــويـة
عـــــلـى حـــــســــاب
الــضـيـف اربـيل
في اللقاء الذي
جـــــــــــــــــرى فـي
الـــــــعـــــــمــــــارة
لـيـعـود اربـيل
بــكل الـفــوائـد

قبل ان  تـزداد محـنة
فـريق مــيـســان الـذي عــرف عـنه
في الــــتــــعــــامل اجلــــيــــد مع
مباريات األرض وهو
امـام مـبـاريـات
مــعــدودة  كــان

عدنان درجال

اخلـــلـــيج أقـــول إنـه بـــإمـــكــان
الالعـبـ اخلـلـيــجـيـ الـلـعب
في أفــــــــــــــضل الـــــــدوريـــــــات

األوربية.
وعن ســبب عـــدم تــكــرار جــيل
مـــثل 2007 فـي الـــعـــراق أكــد
أكرم أن التجـارب تختلف ب
جـــيل 2007 واألجــــيـــال الـــتي
أتـت بـعــد ذلـــــــك الــتـخــطـيط
هـو من يـزرع ويحـصـد العـب
كــرة قــدم جــيــدين يــنــقــصــنـا
الــتـخــطـيط لــلــنـجــاح في كـرة

القدم العراقية.

 رئيس جلنة
احلكام الدكتور
عالء عبدالقادر

رحلة القادمة »UDš¡∫ يسعى فريق نفط ميسان الى جتاوز اخطاءه في ا



حتى تـخـرج منـها بـطـريقـة أقوى في
النهاية".

ـا جـدا حـيـنـها وتـابع "كـان االمـر مؤ
ـطــاف أنــظـر الى ولــكن في نــهـايــة ا
الـوراء وأقـول إن الــعـديـد من االمـور
االيـجـابـيـة نـتـجت عـنـهـا" مـؤكدا أن
ـاثـلة الـرياضـة بـحـاجـة الى قيـادة 
اآلن تــتــخــذ قــرارات صــعــبــة وغــيــر

شعبية.
ويـــضــيف " "مـــا كــان غــيـــر مــقــبــول
كنا اآلن سياسيا سابقا سيصبح 
ـا. ستـكـون الريـاضـة أكـثر لـيـونة ر

وأقوى".
ويؤكد بـاين أن على أنديـة كرة القدم
الـتقـلـيص من إنـفاقـهـا ألن االيرادات
من بـيع الـتـذاكر "سـتـسـتـغـرق بعض
الوقت لتـعود" مضـيفا أنه سـيتطلب
عـلى الـقيَـمـ إجـراء "هـندسـة مـالـية

كبيرة إلدارة األعمال".
- التباعد -

ـعـنـية وفي حـال أجازت الـسـلـطات ا

{ بــــــاريس (أ ف
ب) - أعـــــــــــــــــــــلــن
االحتـاد الــعـمـاني
لكـرة القـدم إيقاف
نـــشـــاطــاتـه حــتى

أيلول/

سبتمبر بعد
تـــــوصــــيــــات

وزارة
الـــــــــشـــــــــؤون
الـــريــاضـــيــة
وقــــــــــــــــــــف

األنشطة.
وأعـــــــــــلـن
الـسودان
وقف كل

 الــــــنـــــشــــــاطـــــات
الرياضية.

وأعــــــــلـــــــنت وزارة
الرياضـة السـعودية
تعلـيق النـشاط حتى
إشــعــار آخـر وألــغت
دورة ألــــعـــاب كـــانت
مــــــقـــــــررة بــــــ 23
آذار/مــــارس واألول
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ـشارك في الدرجة األولى لـدوري كرة القـدم البرازيلي ان  16العـبا في صفـوفه مصابـون بفيـروس كورونا { سـاو باولو- (أ ف ب) - أعلن نـادي فاسكـو دا غاما ا
ستجد. ا

ـسـؤول الطـبي في الـنادي مـاركـوس تيـكسـيـيرا في شـريط مـصور بث عـبـر قنـاة الـفريق عـلى مـوقع "يوتـيـوب" ان فاسـكـو دا غامـا أخضع 350 شـخـصا من وأفاد ا
ا يشمل الالعب واجلهاز الفني وموظف لفحوص "كوفيد-19. أفراده 

وتابع "وجدنا ان 16 رياضيا جاءت نتائجهم إيجابية.  فصلهم عن بقية اجملموعة وسيبقون على تواصل مع اجلهاز الطبي وسيخضعون لفحوص (دورية) الى ان
نتأكد انهم لم يعودوا قادرين على نقل الفيروس الى بقية أفراد التشكيلة".

تـحدة. وسجـلت في الدولـة األميركـية اجلنـوبية 29 ألف حـالة وفـاة معـلنة وباتت الـبرازيل ثـانية دول الـعالم من حيـث عدد اإلصابـات بفيـروس كورونا بـعد الـواليات ا
بسبب "كوفيد-19.

وعاود فريق مدينة ريو دي جانيرو كغيره من بعض أندية البالد التمارين في اآلونة األخيرة على رغم اتساع نطاق تفشي الوباء في البالد.
وأثار الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو جـــــــــدال في األيام األخيرة مع دعوته الى معـاودة نـــشاطات كرة القدم في البالد على رغـــــــم أزمة "كـوفيد-19.
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{ لـــــــــنـــــــــدن- (أ ف ب) - تـــــــــواجه
ية التي تكافح للعودة الرياضة العا
تدريـجيـا الى نشـاطهـا الطبـيعي مع
ـفـروضــة بـسـبب بـدء رفـع الـقـيــود ا
ـسـتجـد حتـديات فيـروس كـورونا ا
غيـر مسبـوقة وضـبابـية في ظل عدم
ــشــهــد ـــا ســيــبـــدو عــلــيـه ا يــقــ 
صالح بالنـسبة لالعـب أصحـاب ا

ستقبل. والرعاة في ا
وفرض "كـوفيد-19 شلال شـبه كامل
ـنافسات الـرياضية على االحداث وا
حــــول الــــعــــالـم مــــنــــذ مــــنــــتــــصف
آذار/مــــارس الـــفــــائت مــــا أدى الى
تداعـيـات مالـيـة قاسـيـة على االنـدية
والالعـــبــ والــهــئــيــات وأصــحــاب

صالح. ا
ـدير الـتسـويقي الـسابق في ويرى ا
ـبيـة الـدوليـة االيرلـندي اللـجـنة االو
مايكل بايـن أنه على الرغم أن طريق
ـا اخلــروج من األزمـة "ســيــكـون مــؤ
جـــدا " اال ان الـــريـــاضـــة ســـتـــعــود

"بصحة أفضل وأقوى" من قبل.
وفي الــوقت الــذي يــحــذر وجه بـارز
ـبياد في مجـال اإلعالن منـظمي االو
وكــأس أوروبــا لـكــرة الــقــدم الــلـذين
أرجـئـا من الـعـام احلـالي الى صـيف
2021 أن إعادة تـنـظيـمهـمـا ستـكون
ـــــديــــر صــــعـــــبـــــة وحــــذرة اال ان ا
التـنـفيـذي الـسابق لـلـفورمـوال واحد
البريطاني بيرني ايكلستون يرى ان
ــشــجع الــعـادي ســيــكـون ســعــيـدا ا

نافسات الرياضية. جرد عودة ا
بعـيـدا عن بعض االسـتـثنـاءات مثل
كرة القدم في بيالروسيا والسباقات
في هـــونغ كــونـغ وأســتــرالـــيــا فــإن
ستجد الذي أودى فيروس كورونا ا
بـحـيـاة أكـثـر من 355 ألف شـخص
نـافسات حول العالم أوقف غالبية ا
التي بـدأت تعاود نـشاطـها تدريـجيا
في االسـابـيع االخـيـرة فـيـمـا يـنـتـظر

البعض اآلخر دوره.
ويـــقــول بــايـن الــذي أمــضـى قــرابــة

عقدين من الـزمن في اللجنـة الدولية
ويُـنـسب الـيه دور بـارز في الـتـرويج
لـعالمـتـهـا الـتـجـاريـة وجـذب الـرعاة

فاجئة كشفت اليها إن تلك األزمة ا
مدى عدم جهوزية عالم الرياضة.

وأشـار في حـديث مع وكـالـة فرانس

أخبار النجوم
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أولهم الفرنسي رودي غوبير (يوتا
جــاز) الــذي شــفي الحــقـا. وفي 25
أيــار/مـــايــو أعــلن جنل أســطــورة
فـريـق نــيــويـورك نــيــكس الــســابق
بـــــاتـــــريك ايـــــويـــــنـغ خـــــروجه من
ــســتــشــفى بــعــد ثالثــة أيــام من ا
كشـف إصابـته بالـفـيروس.وأعـلنت
رابــطــة األنــديــة األوروبـيــة في 25
أيار/مايو إلغاء موسم مـسابقتيها
"يـــورولــــيغ" و"يـــوروكــــاب".وأعـــلن
االحتــاد الـــدولي "فـــيــبـــا" تــعـــلــيق
الـــــــنـــــــشـــــــاطــــــــات بـــــــدءا من 13
آذار/مـــارس.كــــمـــا أعـــلـن تـــأجـــيل
بـطولـة أوروبـا لـلرجـال الـتي كانت
مقررة عام 2021 إلى صيف 2022
ــــــبـــــيـــــاد بــــــســـــبـب تـــــأجــــــيل أو
طوكيو.وأعلن دوري كرة السلة في
روسيا الذي تشـارك فيه أبرز أندية
الــبالد وبـعـض أنـديــة دول أوروبـا
الشرقية في 27 آذار/مارس إلغاء
ــوسم.وأعــلن االحتـاد الــيــونـاني ا
اإليــقـــاف الــنـــهــائـي لــلـــمــوسم مع
تصدر قبل تتويج باناثينايكوس ا

فترة التوقف باللقب.
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ومـــــددت رابــــطــــتـــــا احملــــتــــرفــــ
واحملــتــرفــات في 15 أيــار/مــايــو
ــنــافــســات حـتـى أواخـر تـعــلــيق ا
ـقـبل.وألـغيت دورة تـمـوز/يولـيـو ا
مـونتـريال لـلـمحـتـرفات الـتي كانت
مــــــــقــــــــررة بـــــــ الــــــــســــــــابـع من
آب/أغـسطس و16 مـنه بـعـد طلب
ســلــطــات مــقــاطــعــة كــيــبــيك وقف
الـنـشـاطـات الـريـاضـيـة والـثـقـافـيـة

حتى نهاية الشهر.
ـبـلدون وأعـلن مـنـظـمـو بـطـولـة و
اإلنكـليـزية ثـالثـة البـطوالت األربع
الـــــــــــــكــــــــــــــبـــــــــــــرى فـي األول مـن
نـيـسان/أبـريل إلـغـاء نسـخـة الـعام
احلـالي الـتي كـانت مـقـررة بـ 29
حزيران/يـونيو و 12تموز/يـوليو
في خــطــوة غـــيــر مــســبــوقــة مــنــذ
ـيــة الـثــانـيــة.و أعـلن احلــرب الـعــا
ضرب في االحتاد الفرنـسي لكرة ا
17 آذار/مـــارس إرجــــاء بــــطــــولـــة
ـفـتـوحـة (روالن غاروس) فـرنـسا ا
ثانية البطوالت األربع الكبرى الى
20 أيـلـول/سـبـتـمـبـر بـعـدمـا كـانت

من نــيـســان/أبـريل.وأعــلن االحتـاد
العربي لكرة القـدم تأجيل مباريات
الــدور نــصف الــنــهــائي لــبــطــولــة

األندية العربية.
ــغـرب ســلــسـلــة إجـراءات وأعــلن ا
تـشــمل تــعـلــيق كــامل الــنـشــاطـات
الـرياضـية والـثـقافـيـة حتى إشـعار
آخـــر.وأعــلـــنت اجلـــزائـــر مـــنع كل
ـا يـشـمل الـريـاضـية الـتـجـمـعـات 

منها.
وأعلـنت تونس اسـتئـناف دوري
كــــرة الــــقـــــدم في الــــثـــــاني من
آب/أغــــســـطس خــــلف أبـــواب
مغلقة بعدما علق النشاط في

آذار/مارس.
وأعــــلــــنت مــــصــــر تــــعـــلــــيق
الــنــشــاطــات ألســبــوعــ عــلى
األقل في فـتـرة  تـمديـدهـا تـبـاعا

حتى نهاية أيار/مايو على األقل.
وعـلـقت وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة
الـلـبنـانـيـة مـختـلف األنـشـطة. وفي
28 أيــار/مــايــو أعــلـن احتــاد كـرة

وسم كامال. القدم إلغاء ا
ومــددت الـكــويت تــعـلــيق الـنــشـاط

الرياضي حتى أيلول/سبتمبر.
وعلّق االحتـاد الـعراقي لـكرة الـقدم
بـاريات بدءا من  11آذار/مارس ا
ومدده مـرارا قبل ان يـحدد الـثالث
مـن تـمـوز/يـولــيـو مـوعـدا مــبـدئـيـا

للعودة.
ـبيـة األردنـية وأعـلنت الـلـجنـة األو

تعليق كامل النشاط الرياضي.
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وأعـلــنت رابـطـة دوري كــرة الـسـلـة
األمـيـركي لـلـمـحـتـرفـ "ان بي ايه"
تــعـــلــيــقـــاً "حــتــشـى إشــعــار آخــر"
لـلـمـباريـات بـعـد تـلك الـتي أقـيمت
األربـــــــعــــــاء  11آذار/مــــــارس في
أعـــقـــاب تــأكـــيـــد إصــابـــة العـــبــ
بالفيروس.وبحـسب التقارير طرح
مـفـوض الـرابـطـة آدم سـيـلـفـر عـلى
باريات اعتبارا األندية استئناف ا
من 31 تــمــوز/يــولــيـو مـع دراسـة
سيناريوهات مختلفة لعودة يتوقع
شاركة كل األندية الـ30 أال تكون 
الـتـي يــضــمــهـا الــدوري.وســجــلت
إصابة عـشرة العـب على األقل في
صــــفــــوف أنــــديـــــة الـ "ان بي ايه"

 ôU Ë ≠ sDMý«Ë

عـبّـر مـايـكل جـوردان أسطـورة كـرة الـسـلـة األمـريكـيـة عن حـزنه وغـضـبه بـعـد وفـاة جورج
فـلويـد وهو رجل أسـود ظهـر في مقـطع مـصور وهـو يحـاول بصـعوبـة الـتنـفس بيـنمـا كان
شـرطي أبيض يجثـو بركبته عـلى عنقه في مـدينة منـيابولـيس في واقعة تسـببت في أعمال
ــثل هـذه عــنف واحــتـجــاجـات.وأكــد جـوردان أن قــلــبه مع عـائــلــة فـلــويـد وكل مـن تـوفى 
شارك في دوري الـسلة التـصرفـات العنـصرية.وقـال جوردان مـالك تشارلـوت هورنـتس ا
شـاعر األمـريكي في بـيان ”أشـعر بـحزن بـالغ وألم شـديد وغـضب عـارم. أرى وأشعـر 
طـالـبـ بـالـتـخـلص من الـعـنـصـرية اجلـمـيع وغـضـبـهم وإحـبـاطـهم.“وأضـاف ”أدعم كـل ا
تأصلـة والعنف جتاه األشخاص بسبب اللون في بلدنا. لدينا ما يكفي.“وجاءت تعليقات ا
ـدن األمريكـية للـيلة أخـرى من االضطرابـات بعد تـنظيف جوردان بيـنما تـستعـد عشرات ا
ـكسـور والسـيارات احملـترقـة بعـدما فـشل حظـر التـجول في ـمتـلئـة بالـزجاج ا الشـوارع ا

واجهات ب احملتج والشرطة. إيقاف ا
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مـتاز نـافس في دوري إجنـلتـرا ا قال نـادي مانـشسـتـر يونـايتـد ا
هـاجم الـنـيجـيري لـكـرة القـدم يـوم االثنـ إنه مـدد عقـد إعـارة ا
نتمي إلى شنغهاي شينهوا الصيني ليستمر أوديون إيجالو ا
Æ2021 الالعب في صـفوفـه حتى نـهـاية يـنـايـر كانـون الـثاني
وقـدم إيـجـالـو (30 عـامـا) بــدايـة قـويـة في صـفــوف يـونـايـتـد

مـسـجال أربـعـة أهـداف في ثـمـاني مـبـاريـات بـعد انـضـمـامه إلـيه
بدئي والذي ينتهي قادما من النـادي الصيني بناء على عقد اإلعارة ا

ـنـصـرم.ويـسـتـمـر عـقـد إيـجـالـو احلالـي مع شـنـغـهاي في 31 مـايـو أيـار ا
شيـنهوا حـتى ديسـمبـر كانون األول 2022 وقالت شـبكـة سكـاي إنه يتوقع أن

ـمــــــتـاز حـتى نـهـاية ـنـافس في الـدوري الـصـــــــيـني ا ـدد ارتـبـاطه بـالـنـادي ا
Æ2024

Òq% WO{U¹d « …œuF «  ôËU× ∫U½Ë—u  ”Ëd¹U

bOL−² «Ë qOłQ² « ÊUJ

ÊUA UM¹ ”uOMO —U Ë w½U U

f¹—UÐ w  Vð«Ëd « iOH ð

بـرس أنه "أكـانت احتـادات ريـاضـيـة
دولـــيـــة أنـــديــــة كـــرة قـــدم أو فـــرق
فورمـوال واحـد فإن غـالبـيـتهـا كانت

ادية". تعمل فوق إمكانياتها ا
وتـابع "عـدد قـلـيل فـقط من الـهـيـئات
او االحتــادات كـــانت لــديـــهــا أمــوال
مـخصـصـة ليـوم أسـود" مضـيـفا أن
ــثـابــة "أكــبــر جـرس االزمــة كــانت 

إنذار على االطالق".
ويـــــشــــــرح بـــــاين (62 عـــــامـــــا) أنه
الســتـخـالص الـدروس يــعــود دومـا
الى أكـبـر أزمــة واجـهـهـا شـخـصـيـا:
ــتــعــلــقـة فــضــيــحــة الــعــام 1999 ا
ــــبـــيــــاد ســـولـت اليك ســــيـــتي بـــأو
الـــــشـــــتـــــوي 2002 الـــــتي أدت الى
اسـتقـالـة وإقالـة مـسؤولـ كـبار في
ـنـظـمـة والـلـجـنـة الـلـجـنـة احملـلـيـة ا

الدولية بسبب فضائح رشاوة.
ويقـول "أخبرني كـبار رجـال األعمال
في ذلك الــوقت أن مـقــيـاس الــقـيـادة
هو كـيف تسـتفـيد من أزمـة حاصـلة
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w KOAð
{ لـنـدن - وكاالت  كـشف تـقريـر صـحفي إنـكلـيـزي عن رفض ريال
مــدريــد الــتـعــاقــد مع جنم تــشــيــلس خالل ســوق االنــتــقـاالت

الصيفية.
وبـحـسب صـحـيفـة "مـيـرور" اإلجنـلـيزيـة فـإن الـبـرازيلي
ويـليان جنم تشيلسي معروض على ريال مدريد لكن
ـــيــرجني رفـــضه.وأضــافت الـــصــحـــيــفــة: "وكالء ا
ويـليـان اتصلـوا بالعـديد من األنـدية للـتحقق
من اهـتمـامهم بـضمه ومن بـينـها ريال

مدريد الذي أعلن رفضه".
وتـــابــعت: "ســبب رفض ريــال
مـدريـد أن الـنـادي لـيس على
ـنح ويـليـان عـقدًا اسـتـعداد 
ـدة 3 ســنـوات كــمـا طـلب
ـيـرجتي أن أيـضًـا رفض ا
ـنـحه راتـبـا أكـثـر من 5

مالي يورو سنويًا".
ويــنـتـهي عــقـد ويـلـيـان
صـــاحب الـ 31عـــامـــا
مـع تشيـلسـي بنـهاية
ــوسم لــكـنه غــيـر ا
مـــقـــتـــنـع بـــعــرض
الــبـلــوز لـتــجـديـد
عــقــده ورحــيــله
بـات قريـبًا وقد
تــكــون وجــهــته
ــــقــــبــــلــــة إلى ا
تــــوتــــنــــهـــام أو

آرسنال.

إدينسون
كافاني
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حتى عام .2024
وأوضح "بـــالـــنـــســـبــة إلـي كــان
الـقـرار بـسـيـطـا. بـسـيط بـسـبب
العالقة التي بنيتها مع النادي
الـالعـبـ واجلـمـاهـيـر وأيـضـا
بــســبـب الــعالقــة الــتي بــنــوهــا

معي".
تــابع "قــلت عـنــدمــا وصـلت إلى
الــنــادي إنــنــا في بــدايــة رحــلـة
طــــويـــــلــــة رحـــــلــــة مـــــلــــيـــــئــــة
ـــتــعــة. بـــاألحــاســيـس وآمل بــا
احـــتـــفــلـــنـــا ســـويـــا في بـــعض
الـلـحـظـات فـيـمـا كـانت األخرى

عاطفية ومليئة بالتحدّي".
وقــــال الـــرئـــيـس الـــتـــنــــفـــيـــذي
لـســاوثـمـبـتــون مـارتن ســيـمـنـز
"مـــنــذ الـــيـــوم األول تــرك رالف
انـطـبـاعـا إيـجـابـيـا في الـنـادي
لـــدى اجلــــمـــيـع واجلـــمــــاهـــيـــر
أيـضا".تـابع "انـضم الى الـنادي
عـنـدمـا كـان بــحـاجـة إلى قـيـادة
قــويــة نــريــدهـا لــلــمــضي قــدمـا
بــالـــنــادي. هــذا مــا قـــدّمه لــكن
وضـوح الـرؤيـة هـو الـذي قـادنا

في النهاية إلى هذه النقطة".

الـزمـان- وكـاالت: تعـيش إدارة بـاريس سـان جـيـرمان أزمـة مع جنـوم الـفـريق بـشأن
ـوسم اجلاري الـيـة نـتيـجـة إلغـاء ا ـواجهـة األزمـة ا إقنـاعـهم بتـخـفيـض رواتبـهم 
بسـبب تـفـشي فيـروس كـورونـا.وقالت صـحـيفـة "لـو بـاريزيـان" في تـقريـر لـها إن
خـــســـائـــر بي إس جي تـــبـــلغ 206.3 مـــلـــيـــون يـــورو نـــتـــيـــجـــة أزمـــة الـــوبــاء
ي.وأشـارت إلى أن اإلدارة الـباريـسـيـة بـدأت التـفـاوض مع جنـوم الـفريق الـعـا
بـشأن تخفيض %30 من رواتبهم الـشهرية عـبر مجـموعة عـلى تطبيق (واتس
ـعـاونة ـديـر الريـاضي لـلـنادي  آب) حيث يـقـود عـملـيـة التـفـاوض لـيونـاردو ا
الـسكـرتـير الـعـام لسـان جـيرمـان.وأضـافت أن جنـوم الفـريق الـباريـسي رحـبوا
ـبـالغ اخملـصومـة من رواتـبـهم لـلـمـوظـف ـبـادرة ولـكنـهم اشـتـرطـوا أن تـذهب ا بـا

ـتـعثـرين في النـادي وكـذلك األطقم الـطـبيـة في مسـتـشفـيات الـعـاصمـة الفـرنـسيـة تقـديرًا ا
لدورهم في محاربة فيروس كورونا.

ـاضي عـنـدمـا صرح ولـفـتت إلى أن األزمـة اتخـذت مـنـحـنى آخر في 21 أبـريل/ نـيـسان ا
ناصر اخلليفي رئيس النادي عبر شبكة راديو مونت كارلو بأنه ينتظر أن يتحمل الالعبون
مسـؤولياتـهم جتاه األزمة وذلك تـعبيـرا عن غضبه من عـدم التوصل لـصيغـة اتفاق نـهائية
.وذكرت "لـو باريـزيـان" أن اإلدارة البـاريسـيـة حاولت االعـتمـاد عـلى إدينـسون مع الـالعبـ
كـافـاني الـهـداف الـتـاريــخي لـلـفـريق والـذي يـتـغـنى دائـمـا بـحـبه لـلـنـادي في إقـنـاع زمالئه
ــهــاجم األوروجــويـــاني لم يــنــجح فـي تــرك بــصــمــة بــهــذا بــتــخــفــيض رواتــبـــهم إال أن ا
ـلف.وأشارت إلى أن األمـر وصل ببـعض الالعبـ للـهروب من مالحـقة مسـؤولي باريس ا
دافع البرازيلي ماركينيوس الذي سافر فجأة إلى بالده واتصاالتهم الهاتفية مثلما فعل ا
ا يـزيد عن شـهرين في الـعاصـمة الـفرنـسيـة أثناء ـاضي رغم بقـائه  في 20 مايـو/ أيار ا

فترة احلجر الصحي.

درب { لندن-(أ ف ب) - وقّع ا
الــنـــمــســوي رالف هـــانــزهــوتل
عـقــدا جـديـدا ألربع سـنـوات مع
فـريقه سـاوثمـبتـون بحـسب ما
أعـــــلن الــــنـــــادي اإلنــــكــــلــــيــــزي

الثالثاء.
ــدرب الــبـالغ  52عــامـا وعُــيّن ا
في مـــــــنــــــصــــــبـه في كــــــانــــــون
األول/ديـسـمـبـر  ?2018وجنح
في إعــادة االمـور الى نــصـابـهـا
بـعـد خـسارة مـذلـة أمـام ليـسـتر
ســـيــتـي صـــفــر- 9في تـــشـــرين

اضي. األول/أكتوبر ا
ــركـز وكـان ســاوثـمــبــتـون في ا
الرابع عـشـر في ترتـيب الدوري
ـمـتـاز لـكـرة الـقـدم اإلنـكـلـيـزي ا
بـــفــارق  7نـــقــاط عـن مــنـــطـــقــة
الــهــبـــوط عــنـــدمــا  تــعـــلــيق
ــــنــــافــــســـات فـي آذار/مـــارس ا
ـاضي بـسـبب تـفـشـي فـيروس ا

ستجد. كورونا ا
وقــــــال هــــــازنــــــهـــــوتـل مـــــدرب
اني اينغولتشات واليبزيغ اال
سابـقا إنه لم يـتردد في تـوقيع
العـقد الذي سـيبقـيه في النادي

يورغن كلوب

الــضـوء األخــضـر إلقــامـة ســبـاقـ
عـــلى حـــلــــبـــة ريـــد بـــول ريـــنغ في
اخلــامس من تــمــوز/ يــولــيـو و12
منه يتوقع ان يطلـقا بطولة العالم

 .2020
وسم ـقـرر أن يـنـطلـق ا وكـان من ا
من حـلـبـة ألـبـرت بـارك األسـتـرالـية
في مـلـبـورن (15-13 آذار/مارس)
لكن السباق ألغي قبيل بدء جتاربه
احلـرة قـبل ان ينـال سـبـاق جـائزة
مـــونــــاكـــو الـــذي كــــان مـــقـــررا في
أيار/مايـو اشلمـصير ذاته وكذلك
سـباق جـائـزة فرنـسـا الكـبـرى على
حـــلـــبــــة لـــو كـــاســـتـــيـــلـــيه في 28
حـزيــران/يــونـيــو. وبــعـد تــأجــيـله

بداية  إلغاء سباق هولندا.
وإضافـة الى الـسبـاقات األربـعة
لغاة  تأجيل ست مراحل ا
أخـــــرى هـي الـــــبـــــحـــــرين
فيتنام الص إسبانيا
أذربــــــــــــيـــــــــــــجــــــــــــان
وكــــنـــــدا.واخــــتـــــصــــر
مـنـظمـو بـطـولـة الـعالم
كسيك للراليـات رالي ا
ـــرحـــلـــة الــثـــالـــثـــة من ا
الـبــطـولـة والــتي انـتـهت
بــــــفـــــــوز الـــــــفــــــرنـــــــسي

ســيـبــاسـتـيــان أوجـيـيه (تــويـوتـا).
ـنــظـمـون أن أحــد أعـضـاء وأعــلن ا
فـــرق الــبـــطـــولــة ثـــبـــتت إصـــابــته
بـــالـــفـــايـــروس عـــلى هـــامـش هــذه
ـرحـلــة.وأرجـئت بـعـدهـا مـرحـلـتـا ا
األرجـنـتـ وإيـطـالـيـا وألـغي رالـيـا
البرتغال ثم كينيا التي كانت تمني
النفس بالعودة الى الروزنامة ألول
مــــرة مـــنـــذ 2002. و اإلعالن عن
ـراحل إرجـاء أو إلـغــاء أو تـعـديل ا
الـ 11األولى من بـــطــــولـــة الـــعـــالم

للدراجات النارية. 
ـنـظــمـون في عــودتـهـا من ويــأمل ا
خالل سبـاق مـتتـاليـ على حـلبة
خــــيـــــريـــــز اإلســــبـــــانــــيـــــة في 19
تــمـــوز/يــولــيــو و 26مــنه.وفي 29
ـنـظـمـون إلـغـاء أيـار/مـايـو أعـلن ا
ســــــــبــــــــاقـي بـــــــريــــــــطــــــــانــــــــيـــــــا
راحل األربعة وأسترالـيا.وألغـيت ا
األولى مـن مــنــافــســات "انــدي كـار"

األميركية.
 وفي 26 آذار/مـــــــــــارس أعـــــــــــلـن
ـنـظــمـون ان الـسـبـاق األشـهـر في ا
هــذه الــفـئــة "انـديــانـابــولـيس 500
أرجئ من 24 أيــــار/مـــايـــو الى 23
آب/أغـســطـس بــيــنـمــا  تــعــديل

مواعيد سباقات أخرى.

بية الدولية االيرلندي مايكل باين دير التسويقي السابق في اللجنة االو ا
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دون جـــمــاهـــيــر بـــســبب الـــبــروتـــوكــول

فروض من رابطة الدوري. الصحي ا
وسم احلالي وتتبقى 92 مباراة خلتام ا

يرليغ". من "بر
ـاضـية وفـي الفـتـرة عـيـنـها من الـسـنـة ا
جتــمـهـر األلـوف عــلى الـطـرق لـالحـتـفـال
بالـلقب األوروبي السادس لليفربول بعد
فـــوزه في نـــهـــائي دوري األبـــطــال عـــلى
مواطـنه توتـنهام.وشـدد كلوب عـلى إقامة
احتـفال كـبيـر بعـد الفـوز باللـقب احمللي
حـــتى لــو بــعــد أشــهـــر عــدة من انــتــهــاء
الــدوري مـوضــحـا "إذا أحـرزنــا الـلـقب
ـمكن داخليا ومع كل سنـقيم االحتفال ا
جــمـــاهـــيـــرنـــا عـــنـــدمـــا تــســـمـح األمــور
بـــذلك".تــابع "أعـــد انه إذا حــصل االمــر
(التـتـويج) سيـكون هـنـاك موكب أيـضا.
مـتى? من يـهـتم! نـحـتـاج الى يـوم يـأتي

فيه اجلميع وسنقوم بذلك".
ويــبـحث لـيــفـربـول أيـضــا عن حتـطـيم
ـسجّلة الرقم الـقياسي لعـدد النقاط ا
ــيــرلــيغ في مــوسـم واحــد في الــبـــر
ـسجل بـاسم سيتي ( 100نـقطة) وا

. قبل موسم
يـبـلغ رصيـده راهـنا 82 نـقـطـة ولديه
27 مـــتــاحـــة لـــكـن كـــلـــوب ال يــرى
ــســار ســهال قــبل خـط الــوصـول ا
بــقـوله "جـمــيل ان نـفـكّــر بـذلك لـكن
لــســـنــا أبــطــاال بــعـــد. نــعــرف أنــنــا
قــريــبــون لـكـن لم يــنــته األمــر بــعـد.

تـــواجـــد اجلـــمـــاهـــيـــر فـي االحــداث
ـقــبل ال سـيــمـا الــريـاضــيـة الــعــام ا
ــــبـــيــــة وكـــأس خـالل االلـــعــــاب االو
ــــرجح أن تــــفـــرض أوروبــــا فــــمن ا
إجــراءات الــتـبــاعــد االجــتـمــاعي في

العب. نشآت وا ا
ويـــعــتــبـــر مــارتن ســوريـل اخلــبــيــر
الـــبــريــطـــاني اخملــضـــرم في مــجــال
اإلعالن ومـؤسس شــركـة "دبـلـيـو بي
بي" الـرائدة أن الـريـاضـة في سـباق

مع الوقت.
ويـقــول في حــديث مع فــرانس بـرس
"أعـتـقـد أن االمـر سـيـكـون حـذرا جدا
بيـاد طوكيـو) ألن عليهم نظـمي او )
أن يـنظـمـوا االمـور مـنـذ اآلن وإجراء

التعديالت وهو أمر معقد للغاية".
وتابع "فـلنسـمه تبـاعدا جـسديا ألنه
ـنطـلق ليس اجـتمـاعيا أن من هذا ا
تــبــتــعــد عن االشــخــاص" (...) االمــر
ذاته بالـنسـبة لـيورو عام 2021. هل
ـنظـمون عـلى حق في حال سيـكون ا

أقاموا البطولة خلف أبواب موصدة
أو قـــلــصـــوا عـــدد اجلـــمـــاهـــيـــر في

العب?" ا
ويـرى تــيـريـنس بـيــرنـز الـذي سـاهم
دير التسويقي منذ أن ترك منصب ا
بـية الدولية في فوز في اللجنة االو
خمس مـدن بحق اسـتضـافة االلـعاب
ـبيـة أن فـرض قـيـود وإجراءات االو
ـشــجــعـ ســيـحــرم االحـداث عــلى ا
الـــريــــاضـــيـــة الــــكـــبــــرى "جـــزءا من

خصوصيتها ورونقها".
ومع ذلك يبدو بـيرنـز متفـائال بشأن
مــســتــقــبل الــرعــاة لــكـنـه يـتــوقع أن
يـــكـــونـــوا أكــثـــر دقـــة فـي اخـــتـــيــار

مشاريعهم.
ويــقــول "ســتــكـون الــريــاضــة دائــمـا
عـنـصـرا رئـيـسـيـا في اسـتـراتـيـجـيـة
الـــتـــســويـق والــتـــرويج لـــلـــعالمــات
التجارية نظـرا لفعاليتـها العاطفية".

ــــدرب { لــــنــــدن- (أ ف ب) - عــــبّــــر ا
اني لـنادي ليفربول االنكليزي يورغن األ
كـلــوب عن شـغــفه السـتـئــنـاف مـســابـقـة
ـمـتـاز بـعـد تـوقف لـنـحـو ثـالثة الـدوري ا
أشـهر بـسبب تـفـــــشي فـيروس كـورونا
ـسـتـجـد ووعـد بـاالحـتـفـــــــال بـاللـقب ا

نتظر عندما تصبح الظروف آمنة. ا
ويــحـتــاج لـيــفـربـول إلـى فـوزين من أجل
ضـمان لقبه األول في الدوري اإلنكليزي

لكرة القدم منذ 1990.
وتتـصدر تـشكـيلـة كلـوب التـرتيب بـفارق
25 نقـطـة عن مـانـشـسـتـر سـيتـي حامل
الــلـقب فـي آخـر مـوســمـ وكــانت عـلى
مـشــارف ضـمــان الـلــقب حـســابـيــا قـبل
نـافـسات اندالع أزمـة كـورونـا وتعـلـيق ا
ـــكن لـــرجــال في آذار/مـــارس.وحـــتى 
كـــلــــوب ضـــمــــان الـــلــــقب بـــفــــوزهم في
مـباراتـهم األولى بـعد الـعودة إذا خـسر
سـيتي أمام ارسنـال في إحدى مبارات

17 مـــــــبــــــكـــــــرتــــــ مـــــــقــــــررتـــــــ في 
حــزيــران/يـونــيــو وذلك قــبل أول جــولـة

كاملة في نهاية األسبوع.
وقـال كـلـوب لشـبـكـة "بي بـي سي": "لـقد
افتـقدت كثيرا (كـرة القدم) وهذا أمر ال
يصـدّق" متابـعا "أعرف انـها ليست أهم
شيء في احلـياة لكنـها شغفي. آمل في

أن يتطلع اليها الناس مثلنا".
لــكن بـعــد انـتـظــار طـويل الحــراز الـلـقب
رمـوق يتع على ليفربول القيام بذلك ا

هـنـاك 27 نقـطـة بـاقـية لـنـا وسـنـقدّم كل
شيء لنحصل عليها كلها".

تــابع "لم نـــحــرز الــلــقـب بــعــد. يــجب أن
نـــخـــوض مـــبـــاريـــات كـــرة قـــدم ونـــفــوز
فــيــهـــا".وأضــاف "ال نــريــد الـــتــوقف عن
الـفوز بعد مبارات أو أكثر. ال أرى

الــنـتــائج مـجـانــيـة يـجب أن
نعمل بجهد".

مــقـــررة بــ  24أيــــار/مــــايــــو و7
حـــزيــران/يــونــيــو.وأرجــأ االحتــاد
الــدولي نــهـــائــيــات كــأس االحتــاد
ــنـتــخـبــات الـســيـدات الــتي كـانت
مــــــــقـــــــررة فـي بــــــــودابــــــــسـت في
نيـسان/أبـريل.وأعلن مـنظـمو كأس
ـضرب اليفـر االستـعراضـية لـكرة ا
إرجاء نسختهـا الرابعة التي كانت
قـبل مـقـررة في أيـلـول/سـبـتـمـبـر ا
في مديـنة بـوسطن االمـيركـية لـعام
كــامل بـحــيث تــقـام من 24 الى 26

ايلول/سبتمبر 2021.
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منـذ أقدم الـعـصور  والـعدل يـستـأثر
بــــــاهــــــتــــــمــــــام األ فـي كل زمــــــان
ــــلك كـــمـــا ومـــكـــان..وهـــو أســـاس ا
يــقـال..لـقــد كـانت لـعــظـمـاء الــقـضـاة
غـايــات بـارزة مــحـدودة..ضــحـوا من
أجلها  بكل شيء..وأمثالهم  يغيرون
الـــــعـــــالم  ويـــــخـــــلــــدون عـــــلـى مــــر
الزمن..ويهبون كل حيـاتهم  لتحقيق
 أهـدافــهم  ورســاالتـهم وهم ســعـداء
دائــمـــا  ألنــهم قــد وهــبــوا حــيــاتــهم
لشيء عـظـيم هو الـعـدل الذي يـعتـبر
ـعاني ـستـويـات الـرفيـعـة من ا من ا
ومستمد من تطور التأريخ وحضارة
التـطور وقـيم اإلنـسان  وتـبلـور على
مر االيام وتركز بفعل الزمن في كلمة

 (العدل) ..
فماذا عن اإلنسان العادي?

كـل مــــــنــــــا لـه غــــــايـــــــة وهــــــدف في
حـيـاته..وهـنـاك مـثال من يـسـعى إلى
أن يــضع يــومــا كـتــابــا فــيه لــبـعض
الـنــاس ايــحـاء وراحــة ودعه..وقـد ال
يــنــجح  ولـكــنه يــثــابـر مع ذلـك عـلى
الـكـتـابــة وعـلى احلـيـاة خملـلـوق بـ
اخللق....وهناك من تود أن تكون أما
مــثــالـيــة وهــذه من أسـمـى الـغــايـات

واحسنها....
ومن الــنــاس من يــرمي  إلى الــقــيـام
بعمل مفيـد..وأن يعتلي أسوار اجملد
في عمله..ومنهم من يرجو  أن يخدم

اآلخرين قـدر استـطاعـته كلـما كـانوا
عونـة..ومن الناس من بحاجـة إلى ا
يـبغي  الـثـراء أو الـشهـرة في مـيدان
الـنــشـاط..بـل من الـنــاس من يـود أن
تــتـعــدد جـوانـب كـفــاءته وأن يـظــفـر
ـــحــصـــول وفـــيـــر مـن الـــتـــجــارب
اخملــتـلــفـة وأمــثـال هــؤالء واولـئك ال

غبار على غاياتهم  واهدافهم.... 
نـاسب في ومـاذا عن وضع الـرجل ا
ـنــاسب بـعــيـدا عن االهـواء ـكــان ا ا
والـغـايات الـفـرديـة..وهل يـجـوز لكل
من هب ودب أن يــصـبح بـ عــشـيـة
وضــــحـــاهـــا وزيـــرا..أو نـــائـــبـــا..أو
حـاكـما..أو مـامـورا..واالجـابـة تـكمن
ـسـمـيـات كـافة في في اخـتـزال تلك ا
شــخـــصــيــة  الـــقــاضـي   وكــيـــفــيــة
ـثل أحد رمـوز الفـكر اختـياره ألنه 
ونـوابغ الـعـدل والـقـانـون  مـنـذ أقدم
الــــعــــصــــور  ..ويــــعـــطـي من إدراكه
ـا يـأخـذ.. ويـتـصل والـهـامـة أكـثـر 
بــالــضــمــيــر اإلنــســاني واإلنــصــاف
ا كانت له اتصاال فكريـا وروحيا طا
آثاره الـعظـيمة فـيمـا شهـده اإلنسان
ة واحلـديـثة من في حـضارته الـقـد
ديـــانـــات ومــدنـــيـــات  وكـــان طــوافه
الــفـكــري وتــأمـله الــعـقــلي..وفــيـضه
الـروحي..وأبحـاثه في سـر الـقـوان
والـــشــرائع  بـــاعــثــا الحـــقــاق احلق

وتطبيق العدل بحذافيره....

عـلى أني أرى أن الغـايـة الـصحـيـحة
عند رجال القانـون وبخاصة القضاة
يـــجب أن تـــشــتـــمل عـــلى جـــانب من
اإليثار والرغبـة في نشر العدل ونفع
اآلخـرين  ..وقـد ال يتـحـقق هـذا  عـند

كل إنسان...
وحــ تــواجــهــنــا غــايــات  وأهـداف
مـــتــــعـــددة  فـــمـن اخلـــيــــر أن نـــبـــدأ
بـاحـسـنـها قـيـمـة في مـجـال الـقـضاة
وعدلهم  وثقافتهم األدبية..وإذا نحن
اجنـزنــا هـذه الـغـايـة الــسـامـيـة..فـإن
ـــســــائل األخــــرى تــــبـــدو هــــيــــنـــة ا

ميسورة..
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ومـــا دمـــنــــا في مـــجــــال  الـــقـــضـــاء
والــقـــضـــاة فـــتـــتـــعــ اإلشـــارة إلى
الـــصــفــات  الـــواجب تــوافـــرهــا  في
القاضي وهي مـتعددة ..في مقـدمتها
..مـتـحلـيا ـا  بالـقـوان أن يـكون  عـا
بــاحلـــكــمــة والـــشــجـــاعــة..والـــعــفــة
والــعــدالـــة..فــإن احــاطـــته بــالـــلــغــة
واألدب وفن الـبـيــان والـتـعـبـيـر  أمـر
الزم لـــزوم تــــمـــكـــنـه  من الــــقـــانـــون
ذاته..فكيف إذا انتخب وزيرا للعدل?
فالتعبـير سواء بالنـطق  أو بالكتابة
ن ذل لـه  اللفظ واوتي ال يتـيسر إال 
ـقـدرة  الـكـامـلـة  عـلى اإلعـراب  عن ا
ـــعــاني  الـــتي جتـــيش  في صــدره ا
اعـــرابـــا  واضـــحــا ال لـــبس فـــيه وال

غموض..وحترير األحكام  القضائية
 فن  ال يـبـلغ  تـمـامه  مـالم تـكن لـدى
القاضي  حصيلة كـافية من الكلمات
تـرادفـات  تسـعـفه  بالـلـفظ الذي  وا
ـنـشـود  دون زيادة ـعـنى  ا يـؤاتي ا
أو نـقــصـان..وعـنــايـته الـفــائـقـة  في
حتريـر أسباب أحـكامه  بـلغة رفـيعة
وألفـاظ منتـقاة..وهنـاك عبـر التأريخ
أمثلة عديدة  عـلى رجال جمعوا ب
 الــثـــقــافـــة الــقـــانــونـــيــة الـــعــالـــيــة
ـــــنـــــاصب واألدب..جتـــــدهـم ال فـي ا
الـقـضـائـيـة  وحـدها  بـل وايضـا في
سـلك الـنـيـابـة الـعـامـة وبـ عـمـالـقة
..والعـمل الـدبلـوماسي  من احملامـ

سفراء ووزراء خارجية...
ــــهــــنــــة احملــــامي وعـالقــــة األدب  
خاصة  في غنى عن الـتوكيد..وليس
هـــنــاك إنـــســان  أكـــثــر مـن احملــامي
حاجة  الى فـصاحة اللـسان  وسحر
الــتــعـبــيــر  لـلــوصــول  الى  وجـدان
الــقــاضـي  وعــقــله  ولــلــتــاثــيــر  في
زمالئه احملــامــ ومـوكــلــيه.. ولـذلك
هنة الـقانونـية فنا كله تعـتبر هـذه ا
رفـيـعـا ال يـسـتـهـان به..فـعـلى شـباب
احملـامــ اإلقـبــال  عـلى الــقـراءة في
ه ي واألدب الـعربي  قد األدب العا
ـا يجـدون  ذلك عسـيرا وحديـثه ور
ــتـعـا مـتـعـة ال في بـاديء األمـر ثم 
تعـادلهـا  أيـة متـعة أخـرى..حتى إذا
ما انطلقوا  من عمل بهذه النصيحة
مـــتـــرافـــعـــ واتــــتـــهم الـــعـــبـــارات
وتدافـعت  األلفـاظ واجلمل وانـساب
تدفـق  أو كاليـنبوع الكالم كـالنهـر ا
ـنبـثق..(فـاحلق ) في حـاجـة دائـمة ا
ألن يقـدم في إطـار جمـيل..وأن يزوق
بـــــــثــــــوب نــــــظـــــــيف رائـق يــــــســــــر
الناظـرين..حيث كـان لصنـاعة الكالم
ـــــسك وفن الــــــبالغـــــة  الــــــلـــــذيـن 
بـزمـامـهـمـا  أي رجل قـانـون اثـرهـما
عـلى كل من يسـتـمع  إلـيه من قـضاة
وجـمـهـور فـي قـاعـات احملـاكم..ولـقـد
عرفـت قاعـات احملـاكم هذه الـظـاهرة
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ذاتهـا في العـصر الـذهبي لـلمـحام
حـــيـث كــانـت  اجلـــمـــاهــيـــر قـــبل أن
تـضـنـيـهـا  مـتـاعب  احلـيـاة في هـذه
الـــســــنـــوات  الـــعــــجـــاف..تــــتـــزاحم
لإلســتــمـاع  الى مــرافــعـات  أقــطـاب
ـهمـة جـنـائـية ـهـنة فـي القـضـايـا ا ا

كانت أو سياسية...
dO¦  ‰«RÝ

ــــــثـــــــيــــــر ويــــــبـــــــقى الـــــــســـــــؤال ا
لــلـــجـــدل..ومـــفـــاده..كــيـف كــان يـــتم
اخـتـيار الـقـضـاة قبـل مئـات الـسـن
في ظل عدم  وجود جامـعات وكليات
حــقـــوق ومــعــاهــد إعــداد الــقــضــاة?
هن  الـقـانونـية وكيـف سلـخت تـلك ا
بال تقـن  يـنظـمهـا في تلك الـفترات
بالـذات..ونـبغ منـهم من نـبغ بـبالغته
وفــصـاحــته..وكــان من ذوي اخلــبـرة
الواسعة في معترك احلياة والبراعة
في اخلــطــابــة والــكــتــابــة وهـمــا من
ـهـنة بل من الـزمهـا حتى لزومـيات ا

وصل إلى االوج والقمة  !!
ن يــتــولى ومـن أمــثــلــة حــيــثــيــات  
الـقــضـاء قــبل قـرون من الــزمن  هـذه
الـــســـيـــرة..(حـــيـث أمـــر اخلـــلـــيـــفـــة
األنـدلـسي احلـكم بن هـشـام..بـتـقـد
إبـن بــشــيــر..لــيــتـــولى الــقــضــاء في
مديـنة..قـرطبـة..فاسـتدعى إبن بـشير
ــــــا دعى الــــــيه..ومـــــر دون إعـالمه 
الـرجل في طـريقه إلـى قرطـبـة  بـأحد
الشيـوخ الذين يركن إلـيهم في الراي

شورة..وقال له... وا
إني مـاض  الى قــصـر اخلالفـة  ألمـر
ال ادريه..واخـــشى أن يـــعـــرض عــلي
قـــضــــاء قـــرطـــبــــة..فـــمـــاذا تــــشـــيـــر

الي?..أأستجيب أم  استعفى?..
فـــقــال له الـــشــيـخ..إني ســائـــلك  عن
أربـــعـــة أشـــيـــاء..وأعـــزم عـــلـــيك  أن
تـصدقـني  فـيهـا ثم أشـيـر علـيك بـعد

ا ارى.... ذلك 
فــــــــقـــــــال الـــــــرجـل..ســـــــلــــــــني مـــــــا

تريد..وساصدقك اجلواب..
فسأله الشيخ..
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سـابـقا يـردد االباء قـصـيدة ابـو الـقاسم الـشابـي التي يـقول مـطـلعـها
"اذا الـشـعب يومـا اراد احليـاة فال بد ان يـسـتجـيب القـدر" اما الـيوم
فـقد تغير مـصدر االرادة للشعـوب وتغير قدرهـا وواقعها من شعوب
تـمـتلك او تـختـزن االرادة علـى تغـييـر اقدارهـا الى شـعوب مـسجـونة
ها الذي كنّـا نسميه باالفـتراضي واليوم لم يـعد افتراضيا داخل عـا
فـقد  حتول الى غول بحجم االرض تمكن مـن صناعة عالم جديد بعد

ان غير قوان وقواعد السياسة واالعالم واجملتمع.
والــقـصــة تـبــدا من (وادي الــسـيــلـيــكـون) عــنــدمـا تــمـكن مــهـنــدسـوا
ـفـاهـيم تـكــنـولـوجـيـا االتـصـاالت مـن ان يـحـدثـوا تـغـيـيــرا هـائال في ا
الـتـقلـيـدية لـلـتـواصل ب الـنـاس و التي شـهـدت قفـزات ثـورية الى ان
انـتـهت الى حتـويل اجملـتـمـعـات  واالشـخاص الـى حسـابـات حـقـيـقـية

ووهمية على الشبكة العنكبوتية.
وبـهــذا فـقـد اوجـدوا  لـنـا مـفــهـوم آخـر لـلـشـعب اليــخـضع لـلـقـوانـ

الـطبيعيـة واالجتماعيـة والسياسيـة التي حتكمت بالـبشر لقرون عدة 
اوجــدوا شــعب مـرن يــخــلق نـفــسه بــنـفــسه من خالل  الــفــيس بـوك
وتـويتـر وباقي مواقع الـتواصل الـتي تتـكاثر  بـيسر بـعيـدا عن قوان
يالت اجملـتمع والطبيعـة فمن السهل تاسيس او الـغاء البيجات واال
ـوجي) ونــشـر مـايــحـلـو لـنــا من مـقـاطع والــكـروبـات وصـنــاعـة (اال
ـفتـوح الـذي  يتـغذى والـتـحكم فـي مسـاحة وجـودنـا في هـذا العـالم ا

على ما نعطيه من وقت واهتمام ال اكثر . 
نا الـتقليدي هـذا العالم خلق لـنا كوكب افتراضي مـواز لكوكبـنا وعا
خـلق فـضـاء جديـد بـذاكـرة جديـدة ووعي جـديـد اطلـقـنا عـلـيه الـعالم
االفـتـراضي او (الفـضـاء السـيـبراني) الـذي انـتج  اسمـاء واوصاف
ومــســمـيــات عــدة مـنــهــا الـشــبــكـة الــعــنـكــبــوتـيــة مــواقع الــتـواصل
االجـتماعي االعالم اجلديد التـجارة االلكترونيـة وغيرها من عشرات
ـفردات والتـسميات الـتي نتداولـها كل يوم مثل اليك ـا مئات ا بل ر

شير تعليق بوست سناب ريتوت تغريدة بلوك وغيرها. 
ـبـهر هـيـمن على  ذكـريـاتـنا فـهـو االقدر عـلى تـوثيـقـها هـذا الـفضـاء ا
واعــادتـهـا لــنـا وفق مــايـشـاء او مــا نـشــاء وتـمـكـن من فـتح مــغـالـيق
اسـرارنا بارادتـنا واجبرنـا على البـوح له بكل اماكن تـواجدنا ونوع
ـفضلـ من اصدقائـنا واوقات نـومنا وسـفرنا وطـريقة اطـعمتـنا  وا
ـمنـوع ضـمن مفـضالتـنا فـقـد اخذ مـنا رغـوب وا تـفـكيـرنـا وقائـمـة ا
وسـرق حـواسـنـا الـسـمـعـيـة والـبـصـريـة وهـو االمـر الـوقت واالهـتـمـام

نا الواقعي مهما بلغت قوتها. العصي على اي سلطة في عا
وبـالتـالي هو يـسرق مـنا كل وقتـنا وانـتبـاهنـا لتنـتقل الـيه تنـاقضـاتنا

ا شخصياتنا بكامل العدة والثقل. ومشاكلنا ونزاعاتنا ور
ـا تعـلـقنـا وارتـباطـنـا بـهذا الـعـالم  وانقـيـادنا له واخلـطـر ليـس هنـا ا
لك اال ان نلبي ا يتحكم بناء اخرون ال ونحن مسلوبي االرادة ور

طلباتهم واوامرهم ونحن مرغم  فكيف حدث ذلك?
لـقـد حدث ذلك عـنـدما حتـولـنا من مـجتـمـعنـا الـتقـلـيدي الـصارم الى

رن!  اجملتمع االفتراضي ا
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ومع مـرور الـوقت تـرسـخت في تـعـامـلـنـا مـعه تـقـالـيـد واصـول تعـامل
ــا تــخـتــلف مـن ثـقــافــة الى ثــقــافــة اخــرى فـفـي الـعــالم جــديــدة ر
االفـتـراضي الـعـراقي اصـبح لـديـنـا شـعب افـتـراضي عـراقي يـتـمتع
ـواطن فيه بـحريـة مطـلقة فـاالنسـان او الشـخص  االفتـراضي يولد ا
بـوالدة حـسابه عـلى الـسوشـيل ميـديـا وهو  من يـقوم بـتـحديـد اسمه
ــا شــكـلـه وصـورتـه بـخـالف الـعــالم وجــنــسه وهــويــته ولــغــته ور
الـواقـعي الـذي يجـد االنـسـان فيه نـفـسه مـجبـرا عـلى اسـمه وصورته
ـعـيشي والـثـقافي بل ـا مـسـتواه ا وشـكـله وهـويته وديـنه وجـنسه ور

حتى توجهه السياسي احيانا.
لـهذا تشـكل الشعب االفـتراضي العراقـي بقوة وكثـافة وتكـاثر سكانه
الـذين يجوبون شبكة االنترنت العنكـبوتية الواسعة ليكونوا من اقوى
الـشعوب الزرقـاء متنعـم بحريـة احلركة والتـكوين والراي واحلركة
واطن االزرق سـواء كان مـتجـسدا بـصفـحة فـيس بوك واحلـديث فـا
ـكـنه االخـتـبـاء حتت اي او تـويـتـر او انـسـتـغـرام او سـنـاب جـات 
ـكــنه ان يـصــادق من يـشـاء عــنـوان وجـنـس ولـون وشـكل يــشـاء و
ويـتـزوج الـكتـرونـيا من يـشـاء ويـعتـنق مـا يـشاء من افـكـار وبـالطـريـقة
الـتي يـشـاء فال قـيـود اجـتـماعـيـة وال اعـراف ديـنـيـة او اخالقـية كل
شيّء مــبـاح في حـدود هـذا الــعـالم الـرحب بـخالف الــعـالم الـواقـعي
رء فيه الف حـساب لـكل تصرف وسـلوك انسـجاما الـذي  يحـسب  ا
مـع مـا ورث من تـقـالـيـد واعـراف وقــيم وخـوفـا من ردة فـعل االخـرين

. السيما حراس القيم والقوان
في اجملـتـمع االفتـراضي يـصفق الـنـاس لكل مـهرج وتـافه ويـبتـعدون
عن كـل ناصح واعظ تـنـصب حـواسهم لـكل مـشـهد سـاخن! وتـنـغلق
امـام اي امــر جـاد فـالـسـيـد في الـعــالم االزرق هـو من يـسـخف لـهم
هم الـواقعي! وياخـذهم ليـنتشـلهم من ضغـوطه ومرارته لـيتنـعموا عـا

باهانة رموزه وحراسه االشداء.
في الـعالم االفـتراضي تتـشكل جيـوش  حتت الطلب? ال يـشترط فـيها
الـتـدريب الـعسـكـري الـعنـيف وال بـنـاء القـدرات الـتقـلـيـدية لـلـقوة وال
يزانيـات باطعام واسكان وتعبئة اجلنود عسكرات وارهاق ا تـشييد ا
كن ان يتـكفل (الذباب) او (البعوض وقـيادتهم بل بتكالـيف بسيطة 

دربة. هام تعجز عن تنفيذها اعتى اجليوش ا االلكتروني) 
ـكنه ان يـقتـل شخـصا او يـدمر اسرة  او فـهذا الـنوع من الـذباب 
يــذبح حـزبـا او يـنـهي فــكـرة ويـزرع اخـرى بـلـمـح الـبـصـر ومـا عـلى
شـاركة والـتايـيد افـراد الشـعب االزرق اال اعادة الـنشـر والتـغريـد وا
بال وعـي ودون نقـاش مادام هـدف وهوس (اجلـمـهوريـة الزرقـاء) هو
االنـتـشـار الـسـريع  فـاجلـمـيع يـتـسـابق من اجل الـصـدارة وال وقت

للتفكير.
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ـواطن االلـكـتـروني) هي احلـصـول عـلى اعـلى الـقـيـمــة االولى لـدى (ا
ـكن من االعـجـابـات لهـذا يـتـسـارع اجلمـيع لـلـقـيـام بكل شيء عـدد 
يـثير االنتـباه ويكسر روتـ احلياة التـقليدية الـتي اتخمهـا التربويون
ـتـغـيـر ـزاج ا ـنـسـجـمــة مع ا ـواعظ غــيـر ا ورجـال الــدين بـاحلـكم وا
لـلبشر فال شيء يثير تصفيـق (الشعب االزرق) اال فضيحة جنسية
ـشـهورة او مـنـظـر جـسـد عـار لـفالنـة االعالمـيـة او فالنـة الـنـجـمـة ا
فــالــشـعب االزرق يــتــمـتـع بـحــفالت هــتك االعـراض ورفـع االغـطــيـة
ـنــازل الــتي كــانت عـصــيــة مـحــكــمـة الــغــلق تــنـعم وكــشف اســرار ا

باخلصوصية والستر والعافية.
ـتعـة مع اخلوف فـي (اجملتـمع االزرق) احلرب تـسـير مع الـسالم وا
تبـاعدة في الواقع االنساني تناقـضة ا شـاعر ا واحلب مـع القلق فا

متعايشة في العالم االفتراضي.
الــكــارثـة الــيــوم  لـيــست بــانـفــصــال الـعــالم االفــتـراضـي عن الـواقع
ـرحلـة ودخـلنـا مرحـلة جـديدة احلـقـيقي بل يـبدو انـنا جتـاوزنـا تلك ا
هي حتـكم االفتراضي بالـواقع وحتول الناس الى بيـادق تنفذ وتطيع
وتـرضـخ لـسـلـطـة الـواقـع اجلـديـد  الـذي كـنّـا نـســمـيه بـاالفـتـراضي
والـذي تـغـيـر الـيـوم وصـار لـزامـا عـلـينـا ان نـبـحث له عـن اسم جـديد
ووصف جــديــد يــنـطــبق عــلى فــضــاء يـدخــله اجلــمــيع يــرتـعـب مـنه
اجلـمـيع يحـبه اجلمـيع يـخضع له اجلـميع اليـسـتغـني عنه اجلـميع

يتحكم في مصير ومستقبل وحياة اجلميع.
انــنـا (الــشـعب االزرق) مـواطــنـ مــطـيــعـ في فـضــاء (اجلـمــهـوريـة
الــزرقـاء)  الـتي لــيس لـهـا حــكـومـة وال قــانـون بل حتـكــمـهـا الــتـفـاهـة
والــفـكـاهـة وتــزيـد مـتــعـتـنــا بـهـا حـفـالت الـفـضـائـح وهـتك الـتــقـالـيـد
واالعـراف واالعراض الـتي فاقـت ماكنـا نسـميـه بالـصحـافة الـصفراء

راحل واشواط كبيرة.

ـلبس كيـف حبك لـلـمأكـل الطـيب..وا
ركب الفاره?? ..وا الل

فأجاب الرجل..والله ال أبالي  ما أرد
به جوعي..وال ما أسر به نفسي..وال

ما أحمل عليه رحلي...
فسأله الشيخ..

فــكــيف حــبـك لــلــتــمـــتع  بــالــوجــوه
احلــــــســــــان..ومــــــا شـــــــاكل ذلـك من

الشهوات?
فـأجـاب الـرجـل..هـذه حـال والـله  مـا
اســتـشــرفت قط الـيــهـا..وال اكــتـرثت

لفقدها..وال خطرت لي ببال....
فسأله الشيخ..

ـدح الـناس لك..وثـنـائهم كيـف حبك 
عليك?

فـأجــاب الـرجل..والـلـه مـا أبـالي  في
احلق  من مدحني..ومن ذمني....

فسأله الشيخ..
كــيـف حــبـك لــلـــواليـــة..وكـــراهــيـــتك

للعزل?
فــــأجــــاب الــــرجل..وآلــــله مــــا أســــر

للوالية..وال استوحش  للعزل..
فقال الشيخ..

واآلن أشـــيــــر عــــلــــيك  بــــأن تـــقــــبل
ــوفق فــيه إن شــآء الــقــضــاء..وأنـك 

آلله..
وذهب إبن بشير  إلى قرطبة..وتولى
القـضـاء فيـها..ولـم يكن أحـرص منه
عـــــلى الــــــتـــــزام  احلـق  في أحـــــرج

واقف..... ا
ولـعـلك أيـــــهـا الـقـاريء الـكـر بـعـد
هـذا الـذي حـدثــتك عـنه رغم ايـجـازه
أكـثــر اقـتـــــنـاعــا اآلن  بـأن الـقـانـون
واألدب ال يــتـعــارضــان بل يـكــمل كل
منـهـمـا اآلخر وإن كـانت حـاجة رجل
الـقـانون  إلى األدب أكـثـر بـكـثـير من
حــاجــة األديب إلى الــتــــــعـرف عــلى

القانون..
وهــكــذا لـو عــرفـنــا  قــيـمــة الـقــضـاء
والـقــضــاة  والــثــقــافــة الــقــانــونــيـة

واألدبية..عرفنا  قيمة أنفسنا..
فال نضيعها  هباء منثورا
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أنــحـــاء شــرق آســيـــا . ثم أصــبــحت
دن الـذي ضم ـديـنـة درة في عـقـد ا ا
ــدن اإلسالمـــيــة في آســيــا . وجــاء ا
جـنكـيـز خـان ليـقـضي عـلى عـظمـتـها
فـي الــنــهـــايــة " . لــقــد كـــانت جــبــال
الـبـاميـر الـتي يـنـبع مـنهـمـا الـنـهران
الـرئيـسـان في وسط آسـيا  جـيـحون
ــنـطـقـة وسـيــحـون  ومـا بــعـدهـمـا ا
الـــتي ســـمــيت مـــا وراء الــنـــهــر  أو
ـسلـم  الـقوقـاز بـحسب تـسـميـة ا
جـــزءاً مـــهــــمـــاً من طــــريق احلـــريـــر
الــطـــويل الــذي نــشـــأ أصالً لــغــرض
جتـــاري  وهــــو ايــــصــــال احلــــريـــر
الــصــيــني إلى الــعــالم  وصــوالً إلى
روما  ثم حـلت القـسطـنطـينـية محل
روما  لـتـصبح نـقـطة الـتـقاء الـشرق
والـغــرب  من أواسط الــصـ  ومن
جــيــحـون وســيــحـون  إلـى سـواحل
ـــتــوسط  أو في الــبـــحــر األبــيض ا
مـــســــار آخــــر إلى طــــرابـــزون عــــلى
ســواحـل الــبــحــر األســـود  وبــقــيت
القسطنطينية تؤدي هذا الدور حتى
بعد فتـحها سنة  1453ميالدية على
يـد السـلـطان مـحـمد الـفـاحت وتغـيـير
اسـمــهـا إلى اسـطــنـبـول  وإلى آخـر
عــهــد طــريق احلــريــر  في مــســاريه
الـــبـــري والـــبــحـــري  الـــبـــري الــذي
ـرات وطرق يشـتمل عـلى مـسالك و
تؤدي شـماالً إلى الـبحـر االسود  ثم
جـنــوب روسـيــا واألنـاضــول وآسـيـا
الوسطى  وغرباً إلى ايران والعراق
 وطــــريق آخـــر يـــؤدي إلـى الـــهـــنـــد
وجنوب شرق آسيا  فضالً عن طرق
مـــتــفــرعـــة تــؤدي أيـــضــاً إلى ايــران
والعـراق وتـدمر وانـطاكـيـة والبـتراء
ودمــشـق وبالد الــشـــام  والــبــحــري
الـــذي يـــبــدأ مـن احملــيـط الــهـــنــدي 
صعـوداً إلى الـبحـر األحمـر  وصوالً
إلى مـصـر وقـارة افـريـقـيـا  وحوض
ــتـوسـط  وكـانت الــبـحــر األبــيض ا
مـسـارات طـريق احلـريـر تـتـقـلب بـ
احلركـة الـنشـيطـة واخلـمود عـلى مر
ـــتالحـــقـــة  الـــرومـــانـــيــة احلــقـب ا

والبيزنطية واإلسالمية.
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في شباط / فـبراير 2017 عَقد مركز
دراسات الوحدة الـعربية  بـالتعاون
مع مـركــز دراسـات الـشـرق األوسط 
وجامعة شنغهـاي للدراسات الدولية
 ندوة خـاصة بـالعالقـات العـربية —
الصيـنية  واسـتحوذ طـريق احلرير
عـلى عدد من الـبـحـوث والنـقـاشات 
ذلك أن الـصـ حتـاول مـنـذ سـنـوات
إحيـاء هذا الطـريق التـجاري لتـقوية
صالتـــهـــا مع الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة
واإلسالمـية  واالنـفـتاح االقـتـصادي
عـــلى الـــعـــالم  ال شـك ان الــوســـائل
تـغـيـرت  فـذلك ال يـعـني في االحـوال
ـدن واحملـطـات كـلـهـا  الـعـودة إلى ا
ـة  وال يـعني الـعودة والطـرق الـقد
إلى ركـوب اجلِمـال واخلـيل والـبـغال
ـا يـعـني الـتـسريع في واحلـميـر  إ
ايـصال مـنـتجـاتهـا وصـناعـاتـها إلى

وطرابزون والقسطنطينية وغيرها 
جـرت وقـائع ملـحـمـة بـشريـة طـويـلة
لكنها متقـطعة عبر التاريخ وسارت
قوافل  وهلك رجال  ودُفنت آثارهم
وعـــظـــامـــهم بـــ كـــثـــبـــان الـــرمـــال
الــشــاسـعــة  وفــيـافي الــصــحـارى 
وســفــوح اجلــبـال  فــلم يــكن طــريق
احلريـر آمناً فـي أغلب حقـب تاريخه
الـطـويل  وكـانـت الـقـوافل تـتـعـرض
لغـزوات الـلصـوص وقـطاع الـطرق 
فضالً عـن قسـاوة البـيـئة  وتـقلـبات
نـاخ  وهبـوب الـعواصف الـرملـية ا
الــتي تـــؤدي إلى الــهالك  أو تــؤدي
ــصــحــوب بــســمــاع إلى الــهــذيــان ا
أصـوات غــريـبـة تــنـادي الـتــائـهـ 
كـتـلـك األصـوات الـتي حـدثــنـا عـنـهـا
ؤرخ الصيني  والتي حتدث عنها ا
أيـــضــاً مـــاركــو بـــولــو وهـــو يــصف
الطريق من بـغداد إلى الصـ بقوله
: " عندما يـكون اإلنسـان مسافراً في
هـذه الـصحـراء لـيالً ويـبـاغـته الـنوم
لسـبب ما ويـنـفصل عن رفـاقه  فإنه
يـــســـمع أصـــواتــاً ألرواح تـــتـــحــدث
بــألــسـنــة رفــاقه  وأحــيـانــاً تــنـاديه
بـاسمه  وكـثـيـرا ما تـسـتـدرجه هذه
األصوات بعيداً عن الطريق الذي قد
ال يـــهـــتــــدي الـــيه أبــــداً بـــعـــد ذلك 
ــســافــرين ضــاعــوا والــكـــثــيــر من ا
ومـاتـوا لـهــذا الـسـبب : ظالل طـريق
احلــريــر  كــولــ ثــوبــرون  " . وفي
كتاب " طـريق احلرير " الـذي ترجمه
إلى الـعـربيـة أحـمـد منـصـور  يـقول
مـــؤلـــفـــاه أيــــرين فـــرانـك وديـــفـــيـــد
ـسار بـراونـسـتـون : " ومـهـمـا كـان ا
ـــســافـــرون غـــربــاً الــذي يـــســـلـــكه ا
لــيــصـلــوا إلى اجلــانب األقــصى من
جبـال البـامير  وهي اخلـط الفاصل
التـقلـيـدي ب شـرق آسيـا وغربـها 
فقد كانـوا يقصدون مـرو . واحلقيقة
أنه نـادراً ما كـان هـؤالء هم أنـفـسهم
سـافـرون الـذين بدأوا رحـلـتهم من ا
الـــصـــ . فـــعــادة مـــا كـــان الـــنــاس
ـسـافـة تـتـراوح بـ ألف يـسـافـرون 
وألفي ميل فقط ليتاجروا أو يحجوا
ــــقـــدســـة أو يـــزوروا إلـى األمـــاكن ا
قـصـور الـبالد األخـرى  ثم يـعـودون
ا تـمـنى كـثـير من إلى ديـارهم . ور
الـنـاس قـطـع مـسـافـة طـريق احلـريـر
بـــالـــكـــامل . إال أن أغـــلـــبـــهم حـــالت
الــــــظــــــروف دون قــــــيـــــامـه بــــــذلك .
واستـطاع مـاركـو بولـو القـيام بـهذه
ـغــول في الــقـرن الــرحـلــة فــقط ألن ا
الـرابع عـشر كـانـوا يـسـيـطـرون على
ــضـي كـــتــاب الـــطـــريق كـــلـه " .  و
طريق احلـرير في وصف مـدينـة بلخ
وتـقـلب أحـوالـهـا بـ حقـب التـاريخ
بـالـقـول : " وتـتـضح أهـمـيـة بـلخ من
تــاريــخــهـــا  وهــنــاك اعـــتــقــاد بــأن
زرادشت وُلـد بـهـا . وبـعـد ذلك اتـخذ
اإلسكندر األكبر عروساً منها  وكان
عـــــرسه مـن أشـــــهــــــر األعـــــراس في
الــتــاريخ . وبــعــد ذلك كــانـت مــركـزاً
كبـيراً لـلـبوذيـة يقـصده احلـجاج من

ـرء أن يعـبـرَ سهالً من الـرمال على ا
ـسافـةٍ تزيـدُ على ألف فرسخٍ . تد 
وال يرى اإلنسانُ شيئاً في أي اجتاه
ســـوى الــســمـــاء والــرمــال  دون أن
يـكـون هـنـاك أدنى أثـرٍ لـلطـريق . وال
ـســافـرون مـرشـداً لـهم سـوى يـجـدُ ا
عِظام الـبشـر والدواب وبَعَـر اجلِمال
 وطــوال هـذا الــطـريـق الـذي يــقـطعُ
البـريـة تسـمع أصواتـاً  تـكون غـناءً

تارة ونحيباً تارة أخرى . 
ـسـافـرون الـذين وكـثـيـراً مــا يـتـوه ا
ــعــرفـة ـبــعــون تــلـك األصــوات  يــتــتـَّ
مـصـدرهـا ويضـلـون طـريـقـهم . إنـها
ؤرخ أصواتُ األرواح والـعـفـاريت. ا
الصـينـي ماو تـوان ل  من كـتاب :

طريق احلرير.
هذا وصف مخيف جلزء من صحراء
طـريـق احلـريــر  ذلك الـطــريق الـذي
ة " صينية  سبقت ثابة " عو كان 
ة األميركية بأكثر من ألفي عام العو
 يـوم كـان احلـريــر الـصـيـني سـلـعـة
ــيـة  أشــبه بــسـلــعــة الـنــفط في عــا
عاصر  ويوم كانت وسائل زماننا ا
ــــواصالت بــــ الــــشـــعــــوب  هي ا
اجلِـمـال والـبِـغـال والـثـيران واخلـيل
راكب الـبدائية واحلمير والـسُفُن وا
 يـــوم لـم تــكـن هـــنـــاك طـــائــرات وال
قطارات وال سيارات وال طرق مُعبَّدة
 فعلى هـذا الطـريق التجـاري البري
الــذي يــربـط الــصــ بــغــرب ووسط
آســيــا  وصـوالً إلـى تـخــوم الــبــحـر
ــتـــوسط  ثم إلى أوروبــا األبــيض ا
وافريقيا  لم تعـبر البضائع وحدها
 وفي مـقـدمـتـهـا احلـريـر الـصيـني 
ـــا تـالقـــحت أفـــكـــار وثـــقـــافــات  إ
وحتـــــاورت حــــضــــارات  وعَــــبَــــرت
فــلــســفــات  وامــتــزجت مِــلل ونِــحَل
وأديـــان  من الـــطــاويـــة والــبـــوذيــة
ـــانـــويــة والــكـــونـــفـــشــيـــوســـيــة وا
والـــزرادشـــتـــيـــة  إلى الـــيـــهـــوديـــة
ــســـيــحـــيــة  وأخـــيــراً الـــديــانــة وا
اإلسالمـيـة الـتي سـار رجـالـهـا عـلى
طريق احلريـر  ال للتـجارة فحسب 
ا لنقل رسالة اإلسالم إلى شعوب إ
شـــرقـي آســـيــا حـــتـى تـــخـــوم ســور
الــصــ الــعـظــيم  وأدنـى مـدائــنه 
ويـــومـــهـــا أيـــضـــاً لـم تـــكن الـــقـــارة
األميركية قد أُكتشفت بعد  ولم تكن
هنـاك دولـة عظـمى اسـمـها الـواليات

تحدة األميركية. ا
عرس االسكندر في مدينة زرادشت
ــا ــتــد  عــلـى هــذا الــطــريق الــذي 
يـقـارب من عــشـرة آالف كـيـلـو مـتـر 
وفـي مـــســــاراته شــــرقـــاً وشــــمـــاالً 
وجبـاله الوعـرة وصحـاريه وواحاته
ومــحـــطــاته ومــدنـه الــكــبــرى  مــثل
كـاشـغــر الـصـيـنـيــة الـتي كـانت تـقع
ضـمن تركـسـتان الـشـرقـية قـبل سـنة
ومدن مرو في تركـمانستان  ?1949
 وفـرغــانـة وبـخـارى وســمـرقـنـد في
أوزبكستـان  وبلخ في افغـانستان 
والـــري قـــرب طــــهـــران احلــــالـــيـــة 
ونــــيــــنــــوى وحـــلـب  وانــــطــــاكــــيـــة

ــيــة  واخلــروج من األســواق الــعـــا
داخل أســـوار الـــصــ  إلـى اآلفــاق
البـعيـدة . ومنـذ العام 2013 أعلنت
الـصــ رسـمـيـاً عن تــأسـيس طـريق
حـريـر جـديـد  يـصل بـ 60 دولة 
أطــلــقت عــلـيه شــعــار " حــزام واحـد
طـريق واحــد وفي نـيــسـان / ابـريل
الــــعـــام  2017 افــــتــــتـح الــــرئــــيس
الصـيني شـي ج بـينغ قـمة حـملت
اسـم " طـــريق احلــــريـــر اجلــــديـــدة "
ــــشــــاركـــة   150بــــلــــداً  من اجل
ــبــادرة الـــتــســويـق والــتــعــريـف بــا
الــصـيـنــيـة  الـتـي سـتـكــون مـحـوراً
ية . وهذا للعالقات االقتصادية العا
ـا الشك فيه أن الـص التي يعني 
ة قدمت للعالم  أولى أشـكال " العو
" البـدائيـة متـمثـلة بـطريق احلـرير 
قـد حــاولت  —قــبل ظــهــور فــيــروس
ـــســـتـــجـــد وحتـــوله إلى كــــورونـــا ا
ـيـة  ومـا أعـقب ذلك من جـائـحـة عـا
تـوتــر في عالقـتـهــا بـواشـنـطن  —أن
ـــبـــادرة فـي قـــيـــادة تـــأخـــذ زمــــام ا
الـعـالقـات االقـتــصـاديـة والــتـجـاريـة
ـة " الـتـي نـتـجت عـن عـصـر  " الــعـو
ستمرة األميركية  وهذه احملاولة  ا
ـتـصـاعــدة  قـد تـكـون واحـدة من وا
ـعـلـنـة التي األسـبـاب اخلفـيـة غـير ا
تـقف وراء تـصــاعـد مـوجـة اخلـطـاب
األميـركي ضـد الصـ  حتت يافـطة
جائـحـة كـورونـا. وواهم من يظن ان
ـنـاوشـات الـكالمـيـة بـ الـبلـدين  ا
ــتـبــادلـة  واالتــهـامــات االعالمــيـة ا
ــا يــســمى بــاحلــرب الــتي تـــؤسس 
الـــبــاردة بـــيــنـــهــمــا  يـــقف وراءهــا
فـيـروس " مُـسـتـجـد " ال يُـرى بـالـع
ُـــجــرَدة !  فــهـــنــاك صـــراع تــقــني ا
اقــتـصــادي بـ الــبـلــدين   وفق مـا
يـقـوله اخلـبـيـر االقـتـصـادي الـعـربي
طالل أبــو غــزالــة  الــذي يــرى انــنـا
مـقــبـلـون عـلى كــسـاد وغالء يـضـرب
العـالم كله  واخلـوف األكبـر - الذي
يرجعه إلى معلوماته الـتي يستقيها
ـعـلـومـات واألبحـاث في من مـراكـز ا
ـتــحــدة وغــيــرهـا  - أنه الــواليــات ا
ـية : " ـرحـلة حـرب عـا سـيلي هـذه ا
يـة ثالـثة نحن عـلى أبـواب حرب عـا
ب الص وأميـركا  ألن هذا العالم
ـتــنـافــسـان  فــيه هــذان الـقــطـبــان ا
ــتــصــارعـان عــلى قــيــادة الــعـالم  ا
وليس القيادة السياسية فقط  فهي
شيء ثــانــوي  واألهم هـي الــقــيـادة
الـتــقـنـيـة واالقــتـصـاديـة  ومــشـكـلـة
أميركا أنها ال تـستطيع أن تتقبل أن
الــصـــ يــتــفـــوق عــلــيـــهــا تــقـــنــيــاً
واقتصـادياً  فيـجب أن تمنع ذلك " 
وهو كالم وحتـلـيل دقيق ألبي غـزالة
ـــواجـــهــة  وإن كــنـــا نـــســتـــبـــعــد ا
يل على العسكـرية ب البـلدين  و
األرجح إلى رأيه بــأن يــجــلس هـذان
ي جديد . القطبان  إلنشاء نظام عا
وهـــنــا البــد أن يــســـتــذكــر الــقــاريء
الـــنــــبـــيه من جـــديـــد  تـــلك احلـــرب
ــيــة الــثــالــثــة الــتي تــوقــعــهـا الـعــا
مــسـتــشـار األمن الــقـومي األمــيـركي
األســبق وزيـر اخلــارجــيـة في عــهـد
نـيـكـسون  هـنـري كـيـسـنـجـر  الذي
أدلى قــبل أكــثــر من خــمس ســنـوات
بـتصـريح صـحـفي قـال فـيه : " إن ما
يــجـري حـالــيـاً هـو تــمـهـيــد لـلـحـرب
ـيــة الــثـالــثــة  الـتـي سـيــكـون الــعــا
طـرفـاها روسـيـا والـصـ من جـهة 
تـحدة من جـهة أخرى  والواليـات ا
حــرب ســتــكــون شــديــدة الــقــسـوة 
ويـجـب أن تـنـتــصـر فـيــهـا الـواليـات
تـحـدة "  ثم كرر مـا يـشبه ذلك في ا
تـــصـــريح خـالل جـــلـــســـة مـــنـــتـــدى
االقـتــصـاد اجلـديـد الــذي انـعـقـد في
بكـ خالل نوفـمـبر/ تـشرين الـثاني
ـــاضي  حـــ حــذر من من الـــعــام ا

صــراع قــد يــكــون أســوأ من احلــرب
يـة األولى  إذا ما تُركت األمور العا
عـلـى مـا هي عــلـيه  مــؤكـداً عـلى ان
ــتــحـدة والــصــ عـلى " الــواليـات ا

شفا حرب باردة " ! .
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في نـــدوة الـــعـالقـــات الـــعـــربـــيـــة —
الــصـيـنــيـة الـتـي مـر ذكـرهــا  يـعـزو
الــبـاحث ســون ديــغـانغ مـن جـامــعـة
شنغـهاي الدولـية الفضـل للعرب في
بـنـاء طـريق احلــريـر بـقـوله : " كـلـنـا
يـعـرف أنّ أصـدقــاءنـا الـعـرب هم من
بنى طريق احلرير وليس الصينيون
 وأنـنا أصـبـحنـا شـركاء مـهـمّ في
الــقــرن احلــادي والــعــشــرين " وهــو
يـــشـــيـــر فـي ذلك إلى قِــــدَم مـــعـــرفـــة
الصـينـي بـالعـرب  وقِدَم الـعالقات
الـتجـاريـة بيـنـهمـا  والـتي ترجـعـها
ـصــادر الـرصـيـنـة إلى 636 بـعض ا
لــلــمـيـالد  وفي ذلك يــكــتب مــحـسن
فرجاني  أسـتاذ اللـغة الصـينية في
كلـية األلـسن بجـامعـة ع شمس : "
ـا كـان الـصـيـنـيـون قـد سـمـعـوا ور
كـثــيـراً عن الــعـرب  —قـبل اإلسالم —
من خالل الــــتــــجـــار الــــذين كــــانـــوا
يـــتــنــقــلــون بــ جــانغ آن عــاصــمــة
اإلمـبـراطوريـة الـصـيـنـيـة  ردحاً من
ـيناء الزمن  وب الـعراق  ثم من ا
الــصـيــني كـانــتـون إلى اخلــلـيج "  
غير أن الدكتور عبد احلس شعبان
الـذي تـرأس إحـدى جـلـسـات الـندوة
يـستـغـرب كـيف أن الفالسـفـة الـعرب
سلمون  لم يسـتهوهم مفكر مثل وا
الوتـسه أو كـونــفـوشـيـوس : " عـلـمـاً
ا في الـفلسفـة التاوية بأن الكثـير 
ــــكن أن جنــــده فـي الــــفــــلــــســــفـــة
الصوفية العربية  —اإلسالمية  وقد
يعـود األمر لـصعـوبة الـلغـة ووعورة
ترجـم  حيث الطريق وقـلّة عـدد ا
كـان السـريـان هم من يـقوم بـتـرجـمة
الــفـلــسـفــة الــيـونــانـيــة " . وفي هـذا
ـكن عـد الـزيـارة الـتي قام الـسـياق 
بها الرئيس الـصيني شي ج بينغ
إلى مقـر جامـعة الـدول العـربيـة يوم
يــنــايــر/ كــانــون الــثــاني الــعــام 21
خـــطـــوة مـــهـــمـــة في جـــهــود 2016
الص لـتحقيق رؤيـتها االقـتصادية
مع الــعـالـم الـعــربي لــلـقــرن احلـادي
والـعـشـرين  وقــد بـدأ بـيـنغ خـطـابه
لــلـــعــرب بــكالم عــاطــفي نــوعــاً مــا 
مردداً قـوالً صيـنيـاً مأثـوراً مفاده : "
إن الصديق الـعزيـز هو الذي يُـتطلع
إليه قبل الـزيارة  ويُشتـاق إليه بعد
الــــــزيــــــارة " . واضــــــاف : " وعــــــلى
األراضي الـــــعــــربـــــيــــة  أحـس أنــــا
وزمالئي نوعاً من التقارب واحملبة 
وهــو جــاء مـتــراكــمــاً بـعــد تــبـادالت
ـكــان والـزمـان  جتـاوزت حــواجـز ا
بـ األمـتـ الــصـيـنـيـة والـعـربـيـة 
ـصاحـبة عـامالت األميـنة وا خالل ا
اخمللـصة عـلى طريق احلـرير الـقد
- شـيـنـخـوا " . وقـد حـرص الرئـيس
بينغ على التذكير بفلسفة الصيني

التي يـؤمنون بـها  متـمثـلة بحـكمة "
سـدود يسـتلـزم التـغيـير  الطـريق ا
وبه يتم إيجاد طريق مفتوح " رابطاً
ـا يقوله العرب " دوام هذا القول  

احلال من احملال " .
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حتت عـنـوان " عـودة احلـيـاة " يـورد
كــتــاب " طــريق احلــريــر " خــبــر ذلك
االجتماع الـذي عقد في الـثالث عشر
من مــــايـــو/ أيـــار  : 1996نُـــصـــبت
خـيـمـة بـيـضـاء عـمالقـة في صـحـراء
إيـران . اجـتـمـعت داخـلـهـا وفود 40
دولـــة  بــيـــنــهم رؤســـاء دول آســيــا
الـــــوســـــطى  تـــــركـــــمـــــانـــــســـــتــــان
وأوزبــــكــــســــتــــان وقــــازاقــــســــتــــان
وأذربـيجـان وقـرغيـزسـتان  وتـركـيا

وبـاكـسـتـان وأفغـانـسـتـان وأرمـيـنـيا
وجورجيا وبالطبع إيران . أما هدف
االجـتـمـاع فـكـان إعالن قـيام " طـريق
احلـــــريــــر اجلــــديــــد " مـن خالل خط
الــــســــكك احلــــديــــديــــة اإليــــرانــــيـــة
التـركـمانـية الـذي يُكـمل شـبكـة سكك
حـديـد آسـيـا ويـحـيي طـريق احلـرير
الذي يـربط بـ بـك شـرقـاً والبـحر
ــــتـــوسط غـــربــــاً . ووصف رئـــيس ا
الـــوزراء الـــصـــيـــنـي لي بـــيـــنج خط
الـسكك احلـديـديـة الذي سـيـربط ب
بكـ وإسـطنـبول عـبـر إيران وآسـيا
الــوسـطى بـ" طــريق احلـريــر لـلــقـرن

احلادي والعشرين ". 
هـنـاك حـكـايـة في الـتـاريخ الـصـيـني
ُـسنة في طريق تخبرنـا ان اجلِمال ا
احلـريـر قـادرة وحـدهـا عـلى الـتـنـبـؤ
بــهــبــوب الــريــاح  فـقــبل أن تــوشك
الــريـاح عـلـى الـهــبـوب جتـتــمع هـذه
اجلِــمـال كــلـهــا وتــدفن أفـواهــهـا في
سـافرون إلى ذلك الرمـال . فيـتنـبه ا
كــدلـــيل عــلـى هــبـــوب الــعـــاصــفــة 
فيقومون على الفور بتغطية أنوفهم
وأفـواههم بـالـلبّـاد حلـمـاية أنـفـسهم
ـفـاجئ بـسـبب تلك ـوت ا من خـطر ا
الـــريـــاح الـــســـريـــعـــة  . ويـــبـــدو أن
ــثل ــســتــجــد  فــيــروس كــورونــا ا
ـعـاصرة الـتي مـرت على العـاصـفة ا
طـريـق احلـريـر اجلــديـد فــأضـرت به
كـثــيـراً  وخـربت جــهـوداً وخـطـوات
عـمـلـيــة صـيـنـيـة عـلى مـدى سـنـوات
عـديـدة  كـانت حتـلم بـعـودة احلـياة
ة إلى طـريق احلـريـر لـتـكـتـمل الـعـو

الصينية في شكلها اجلديد .
ُــسـنــة لم تــدفن يــبــدو ان اجلِــمــال ا
أفــواهـهــا في الـرمــال لـلــتـحــذيـر من
هـــبــوب الــعــاصــفـــة  عــلى طــريــقــة
االرانب الـبيض في روايـة " الـسـاعة
اخلـامسـة والـعشـرون " لـقـسطـنـط
جــــورجــــيــــو  الــــتـي كــــانت حتــــذر
ة من البـحارة في الـغواصـات القـد
نفـاد األوكسـجـ   فجـرفت عاصـفة
كـورونــا الـسـريــعـة الـعــالم بـأسـره 
وبـــدأت بـــوادر " احلـــرب الـــبـــاردة "
الــتي تــنــبـــأ بــهــا كــيـــســنــجــر  من
ـتــبـادلـة بــ الـواليـات االتـهــامـات ا
ــتــحــدة والــصــ بــشــأن فــيـروس ا
سـتجد  وصوالً إلى إثارة كورونا ا
واشـنطن لـقـضايـا صـينـيـة حسـاسة
ـسـلـمة " جـداً مـثل قـضـايا األقـلـيـة ا
اإليغـور "  وهونغ كـونغ  وتايوان 
فــــضـالً عن قـــــضــــايـــــا الــــضـــــرائب
ـــيـــة . وإذا كــان والـــتـــجـــارة الـــعـــا
الرئـيس تـرامب قد وصـف الفـيروس
بــأنه هــديـة ســيــئــة من بـكــ  فــقـد
وصلته هـدايا جديـدة غير مـنتظرة 
ـتـحـدة لـكــنـهـا من داخل الــواليـات ا
ـرة  بــغض الـنـظـر ان جـاءت هـذه ا
بـــســــبب الــــغــــضب الــــذي تـــفــــجـــر
احـتجـاجـاً علـى السـلـوك العـنـصري
واطن لرجال الشرطـة  بعد حادثة ا
األميـركي من أصـول أفريـقيـة جورج
فــلــويـد  أو بــســبب تـورط مــحــتـمل
وسكـو في هذه االحـتجاجـات  كما
تـــرى مـــســـتـــشـــارة األمـن الـــقـــومي
األمــيــركي في عــهـد أوبــامــا سـوزان
رايس  مستندة فـقط إلى " جتربتها

اخلاصة " ! .
كل ما نـراه من حـولنـا اليـوم  إيذان
بانبثـاق عصرٍ جديـد  ومالم يُحسن
قـــــادة الـــــعـــــالـم قـــــراءة األحـــــداث 
والتـغـييـرات الـعمـيقـة الـتي أحدثـها
فيروس كورونا على طريق احلرير 
وعـلى بــنـيـة اجملـتـمــعـات والـسـلـوك
اإلنسـاني  ومـالم ينـتـبهـوا لـلجِـمال
ُـــســنــة الـــتي دفــنت أفـــواهــهــا في ا
الـرمـال  ومـالم يـجـعـلـوا  " اإلنـسان
يـتــنـفس "  فـإن الــعـاصـفــة سـتُـهـلك
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ثقف  ومسـتقبل دورهمـا  البنيوي ؤتمر  "الـقمة الثقـافي العربي الثـانى" حتت عنوان "حتديـات الثقافـة وا جترى االسـتعدات على قدم وسـاق حاليا لـلتحضـير النعقـاد ا
ستجد ؤتمر فى صورتة الثانية ابرز التحديات االقتصـادية واالستثمارية واألدبية التى تواجة العالم العربي جراء وباء كورونا ا والتـربوي في العالم العربي" . يناقش ا
. يشـارك فى مؤتـمر الـقـمة الـثقـافي العـربى الـثانى الـعديـد من الشـخـصيـات البـارزة من مخـتـلف أنحـاء الوطن الـعربـى من بيـنهم قـاسم حسـ صـالح رئيس اجلـمعـية
ريسي امـ عام االحتاد العربي للتطوع من اليمن وحسن ـنظمة العربية حلقوق اإلنسـان من القاهرة واألستاذ عبد الرزاق ا العـراقية النفسية  وعالء شلبي أم عام ا
بو هـزاع  رئيس جمعيـة الكلمـة الطيبة رئـيس االحتاد العربي لـلتطوع من الـبحرين والكـاتبة السعـودية عاليـة أل فريد وجميل ظـاهر رئيس مؤسـسة األمان في لبـنان وردينة بنت
تحف التعليمي من سلطنـة عمان والكاتب احمد عمر باحلمر من اإلمارات وحـماد الشمري عضو مجلس إدارة جائزة العنـقاء الذهبية الدولية من السعودية ومن عامـر  مديرة ا
تونس الـفنان لطـفي بوشناق ومن األردن الـفنانة كـارول ماضي والفـنانة هنـد كامل واخملرج فيـصل الياسري من الـعراق والفنـان علي ميرزا واإلعالمي صـالح غريب والقاص
ثـقف العـربي والذى يـوافق السابع ـقبل يـاتى تزامـنا مع االحتـفال بـيوم ا ؤتـمر محـمد رشـيد أن انعـقاده سـيكون نـهايـة شهـر كانون االول ا جمـال الفايـز . وصرح  مـؤسس ا
ؤتمر الثانـي هذا العام هو نتاج توصـيات مؤتمر القمة الـثقافي العربي االول الذي انعقـد عام ٢٠١٨ بالعراق. وأشار رشيد والعـشرين من ديسمبر من كل عام  . واضاف أن انـعقاد ا
ـؤتـمر لـكـافة كن الـتـسجـيل  لـلـمشـاركـة وحـضور ا تـحـدة موضـحـا أنـة  ـؤتـمر  سـيـكون في ثـالث دول عربـيـة يقـتـرحـها األعـضـاء منـهـا سلـطـنـة عمـان واالمـارات العـربـيـة ا الى ان ا

الشخصيات من جميع أقطار الوطن العربى من خالل هذا الرقم عبر تطبيق الواتساب).
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مـذهبـيـة أو عرقـيـة . كـان إبراهـيم يـجد في
العمل الـصحفي اخلـاص بالطـفولة صـيغة
جمـال مطـلقة  فـإعتـمد أسـاليب عـمل نيرة
وسـاحـرة مـخـتــلـفـة عن الـتـقـلـيـد وتـرفض
اجلمـود وأسهم في حـالة اإلنطالق األولى
 لتصبح بـاإلرادة والتحدي ظـاهرة تفرض
نـفـسـهـا عـلى اآلخـرين والـسـمـة األبـرز في
أجــواء الــعــمل آنــذاك ألن الـســعــيــد يـدرك
ـيدان يـتـطلب تمـامـاً أن اخلوض في هـذا ا
شروع من عناءً ومشقة  وعليه أن ينأى با
سلـطـة الفـكر الـشمـولي  وتـوجهـات الفـكر
الـشـمـولي من جـهـة والـتأسـيس ألدب راقٍ
ينسجم مع عقلية الصغار لتطوير قدراتهم
وجتديـد إبداعـاتهم من جـهة ثـانيـة فكانت
خـطواته األولـى على هـذا الـطـريق الـشائك

والوعر .
وإنفـرد إبراهـيم الـسعـيد بـخصـال كثـيرة 
أبرزها خصلتان  حكمتا مسلكه الصحفي
والـثقـافي عـبر مـسـار جتربـته الـصحـفـية 
وهــمــا : مــهـنــيــته الــفــريــدة  وجتـرده عن
األنــانــيــة ومــحــبــته لــآلخــرين  ونــخــتــار
لــلـســعـيــد هـاتــ اخلـصــلـتــ ألنـهــمـا في
تـقــديـرنـا يـفــسـران إسـلـوبـه ومـنـهـاجه في
العمـل وما فجّـره من طاقـات ب العـامل
في (مـجــلـتي) . وإذا أردنـا أن نــتـحـدث عن
صـــــداقـــــاتـه  وتـــــواضــــــعه  وإخـالصه 
وتفانيه في العمل  فتلك مزايا الحدود لها
وجد الـسـعيـد نـفسه فـيمـا بـعد  أنه أسـير
ــاط جــامــدة مــتــوارثــة  حــاولت إغالق أ
أبـواب اإلبـتـكــار  وأمـعـنت في شل قـدرات
التغيـير  فتـحدى إبراهيم اجلـمود  ونظر
إلـى صــحــافـــة األطــفــال  عــلـى أنــهــا قــوة
احلياة فكانت اجمللة بيتـاً مليئاً باحليوية
ـــا أشــاعـه من أجــواء والـــفــرح واحلب  
مودة وإلفـة وصفـاء ب العـامل  فـكنّا ال
ــكـان وال نـتــقـيــد بـســاعـات عـمل نــبـارح ا
روتــيـني .. وال تــتـسـلل لــنـفــوسـنـا الــكـآبـة
ـطلّة على لل فأن شئـنا نفـتح النوافذ ا وا
نـساب هـادئاً نـحو اجلـنوب بـزرقة دجلـة ا
باهتـة .. وهو يعـدنا بنـزهة أو جلـسة على
ضفافـه وأخرى في كافـتيـريا نادي اإلعالم
ـفضية تزيح متاعـب العمل إنهـا النوافذ ا

دينة . إلى قلب ا
 أكاد أقـول بكل إعـتزاز وثـقة  إن الـتجـربة
وذجاً رائداً للعمل تلك تستحق أن تكون 
ــؤســـســات والـــهــيـــئــات واإلدارة فـي كل ا
واجلـمـعــيـات الـثـقـافــيـة وهي دعـوة كـذلك

كــان لــعــدد من األدبــاء والــكــتــاب  مــنــذ
ـــاضي فـــضل تــمـــثــيل أواسـط الــقــرن ا
اإلجتاه اجلديد في الكتـابة للطفل  الذي
بدأ يـتنـامى في  بعض كـتابـاتهم وذهب
إبـراهـيم الـســعـيـد بـالـنـصـيب األكـبـر في
فـضل الـريادة والـتـوجـيه  لـتـحـويل هذا
اإلجتاه إلى حـقـيقـة شـاخصـة في الواقع
العملي  فأضحى مشروعاً ثقافياً رائداً 
تمكّن بفـضل مقومات شـخصيته الـعقلية
والــنــفـســيـة أن يــقــنع أجـهــزة الــثـقــافـة
واإلعالم بعد إنقالب تموز  1968بتوفير
الـدعـم والـرعـايـة لـه وهـو مـامــكّـنه كـذلك
للقـيام بهذا الـدور التاريـخي في صحافة

الطفل .
ـا نـخـص هـذا الـرجل لـهــذا الـســبب  ر
(الــــــبــــــعــــــيـــــد عـن أرض الــــــوطن اآلن )
بإهتمامنا . إذ لم تغادر فكرة الكتابة عن
(مــجــلــتي). الــتي إقــتــرنت بــإســمه مــنـذ
مــرحـلــة  الــتـأســيس األولى  والــتـنــبـيه
ـنـجـز ــتـمـيــز في حتـقـيق هــذا ا لـدوره ا
ـا يــتـمــتع به من عـقـل نـاقـد  الــثـقــافي 
ة ماضية  وبصيرة ترنو من وراء وعز
عـرفة  وإرادة تُـحيل احلُجب إلى آفـاق ا
الــضـــعف إلى قــوة والـــقــيــد إلى حــريــة

وإنطالق .
  فطنة إبراهيم الـسعيد قادته إلى الثراء
ــتـمــثل الــكــامن في الــروح الــعــراقــيــة ا
بـطـاقـات هــائـلـة يـحـمـلـهـا عـدد كـبـيـر من
ـبـدعـ الـعـراقـيـ رسـامـ  وكـتّـاب ا
فــمــنــحــهم فـــضــاءً حــراً غــيــر مــســبــوق
بإشتـراطات سـلطويـة أو حزبيـة جائرة 
ـــثـــقف ـــان إن ا فــــهـــو مـــؤمن أشـــد اإل
والـفـنان يـرتـكـز أسـاسـاً عـلى احلـرية في
مــداهـا الـواسـع  فـأطــلق مـشــاعـرهم في
التعبير .. وكان له أبعد األثر وأعمقه في
جنــاح الـتـجــربـة وفــرادتـهــا في سـنـوات

التأسيس األولى .
بـعد مـا يـقارب خـمـسة عـقـود من الزمن 
ــهم واإلنـصــاف والــوفـاء  أن أجــد من ا
نـسـجل لـهـذا الـرجل مـأثـرته بـهـذا الفـعل
الــذي ظل عــلى الــدوام يـحــمل بــصــمـاته
األولـى  عـــلى الــــرغم من كـل مـــحـــاوالت
الـتـشـويه  واإلســفـاف  الـتي لم تـتـمـكن
الـنــيل من مـضــمـونه اإلنـســاني اجلـمـيل
ـخــاطـبــة الـطـفل .. ومــعـانـيـه الـرائـعــة 
ـشـروع أم سـواءً كــان ذلك في تـســيس ا
في إختيار بـعض اإلدارات احلزبية التي
تـسـلــلت إلـيه  لم يـكـن لـلـشـرط اإلبـداعي
دور في اإلخـتيـار فـأسـهـمت في تـوظيف
األهداف ألغـراض سـياسـيـة ودعائـية في
مــــراحـل الحـــــقــــة  ومـن اإلنـــــصــــاف أن
نــســتــثــني إدارات أمل الــشــرقي ومــالك
ـــطـــلــبي وفـــاروق ســـلــوم إذ شـــهــدت ا
ـؤسـسـة إزدهـاراً مـلـحـوظـاً في الـتـنوع ا
واإلنــتـشـاربــعـد أن حتــولت إلى مــديـريـة
الي وبفضل الدعم ا عامة لثقافة األطفال
الالمــحــدود لــهــا إســتــطـاعـت أن تـطــبع
إصـداراتـهـا في دول متـقـدمـة  كـالـيـابان
مثالً وإتسعت منافذ توزيعها إلى معظم
الـبــلـدان الـعــربـيـة وال سـيــمـا في بـلـدان
شمال أفـريقـيا وفي أغلب األحـيان كانت

توزع  بصيغة الهدايا .
إن قـدرة الـسعـيـد تـتـجلى بـهـذا اإلنـفـتاح
الـواسع عـلى اخلـبـرة والـكـفـاءة واإلبداع
الـذي قـطع أشـواطـاً بـعـيـدة في مـنهـجه 
وكــيـــانه الــفــكــري بــإســلــوب فــيه طــابع
الــعـصــر وجــاذبـيـه اجلـديــد ولم يــكـتف
بــتــوظــيـف تــلك اإلمــكــانــات . بل حــوّل (
مجـلتي ) إلـى ورشة عـمل دؤوبة لـتدريب
ـدرسة الـتي الـطـاقـات الـشـابـة  فـكانـت ا
ضـــمّت الـــعـــديـــد من األســـمــاء .. والـــتي
أصـبـحت بـفـتـرات الحـقـة عـنـاصـر مـهـمـة
وأساسية في إستمرار التجربة  وغيرها

من التجارب الصحفية .
   أتــذكـــر جــيــداً تـــلك األعــوام األولى من
ـهنة السـبعـينـات . التي إلـتحـقتُ فيـها 
التدريس خارج  العـاصمة  وحتديداً في
إخـتـرتـهـا بـعـنـايـة لكي مـديـنـة الـفـلوجـة 
أواصل الـــعــمل في بـــغــداد مــســاءً وأنــا
ــديـنــتـ ـســافـات يــومـيــاً بـ ا أقــطع ا
ذهـاباً وإيـابـاً في الـوقت الـذي بـدأت فيه
أضع خـطــواتي األولى في الـعــمل الـفـني
ـبـدعـ في ( الـصـحــفي مع نـخـبــة من ا

سائي . مجلتي ) في أوقات العمل ا
ذات يــوم قــائظ شــديــد احلــرارة قــادني
إبــراهــيـم الـســعــيــد وبــتــواضـع شــديـد
وبــســاطــة مــتــنــاهـيــة إلـى مـبــنى وزارة
الــثـقــافــة واإلعالم في ســاحـة الــتـحــريـر
ســرعــان مـا وجــدنـا أنــفــسـنــا في مــكـتب
دير العام رحوم الشاعر زكي اجلابر (ا ا
شرف الـعام على اجمللة . في الوزارة ) ا
ـسافـة بـ مبـنى وكـالة بـعد أن قـطـعنـا ا
ـطلـة عـلى شـارع أبي اإلنـبـاء الـعـراقـيـة ا
نــؤاس الـذي تـشــغل (مـجــلـتي) طــابـقـيه
السـابع والـثامـن ومبـنى الـوزارة  مشـياً
على األقدام إذ لم يخطر ببال السعيد أن
ـتـلك سـيــارة خـاصـة به  أو يـسـتـخـدم

إحدى سيارات ( احلكومة ) .
لم أتـخـيل إنـني سـأفـلت من ( الـفـلـوجـة )
بـهـذه الـسـرعـة بـعـد أن قـدمـني الـسـعـيـد
للسيـد اجلابر ملـمحاً حلاجـة ( مجلتي )
خلــــدمـــــاتي وجتـــــاوزاً لــــكـل الــــروتــــ
والـتعـقـيد الـبـيروقـراطي . نُـسبت لـلـعمل
فـيــهـا .. وصـدر أمــر وزاري بـالـتــكـلـيف .
كـــنت حــيــنــذاك فـي غــايــة الــســعــادة  ال
ـوقف ( رئيس ا  لسـرعة إجنـاز األمـر إ
التـحريـر الـسعـيد ) الـذي كان مـتسـقاً مع
نهجه الواضح في الـعمل .. فأنا ال أرتبط
معه بصداقـة بعيدة الـعمق . ولم تتجاوز
فـتــرة الـعالقـة الــوظـيـفـيــة سـوى بـضـعـة
أشهر .. لكنه لم يـكن يعمل على وفق هذا
ـــان عــمــيق  ـــنــطق إنه يـــتــحــرك بــإ ا
بحريـة التفكـير والفن  وكـان يتطلع دون
ارسة هذا الدور تدخل مباشر مـنه إلى 
بـإبداع  وصـدق في الـتعـبـير هـو مـعني
ــقــدار بــحــاجــة اجملـــلــة لــلــكـــفــاءات و
ــشـاركــة فـيه مــسـاهــمـتـي في الـعــمل وا
بـإخالص وجـد والـتــفـاعل اإليـجـابي مع
اآلخـرين أال تـسـتــحق هـذه الـتـجـربـة من
يــزيل عــنـــهــا الــصــدأ .. ويــعـــيــد ألــقــهــا
وفــتــوتــهــا .. أم أنــنــا إعــتــدنــا أن نــقــتل
األشيـاء اجلميـلة  ونـطمرهـا .. ال لنذرف

ا لـنـسـتـعد لـتـشـييع الـدمـوع علـيـهـا .. إ
خضرة أخرى ?

إن أحد أسـباب جناح جتـربة ( مـجلتي )
أنـــــهــــا إســــتـــــطــــاعـت أن تــــســــتـــــقــــطب
أكثرالرسامـ والفنان والـكّتاب إبداعاً
ومن حق الـعراق أن يـعـتز بـاإلجنـاز الذي
حققـه أولئك الذين إمـتأل بهم ثـراءً أعتذر
سـلفـاً إن خـانـتني الـذاكـرة في ذكـر بعض
ـبدعـة  لكنـني ال أنسى : طالب األسماء ا
مكي  فيصل لعـيبي  صالح جياد  وليد
شــيـت  بــســام فــرج عــصــام اجلــبــوري
ضــيــاء احلــجـــار  مــؤيــد نــعـــمــة نــبــيل
أديب مـــكي كـــاظم شـــمـــهـــود يـــعـــقـــوب
مــنــصـورالــبــكــري عــبــدالــرحــيـم يــاسـر
مـيـسـرالـقـاضـلي قـيس يـعـقـوب مـصـدق
احلــبـيـب حـســام عــبـد احملــسن صــبـيح
كــــلـش عــــادل صـــــبــــري وغـــــيـــــرهم من
ـشـاركـة أبـرزالـكّـتاب وفي الـرسـام و
مــقـــدمـــتـــهم: فـــاضـل الــعـــزاوي يـــوسف
ـة صـالح وصـادق الـصائغ الـصائغ سـا
عــبــد االله عــبــد الــرؤوف  كــاظم صــالح
عــدنـان حــســ سـامي الــزبــيـدي خــالـد
يــوسـف ســهــيل ســامـي نــبــيل يــاســ

فاروق سلـوم ومن ثم جيل آخـر يتـقدمهم
ــطـلـبـي مـحـمــد شـمـسي  عــبـد الـرزاق ا
زهيـر رسام  طـالل حسن  حـسن موسى
 فــاروق يــوسف  جــعــفــر صـادق كــاظم
ـقدادي منى سعيد  سعد الدين  كاظم ا
سعـيد شـن شفـيق مهـدي معـد فياض
إســـمــــاعـــيل خــــلـــيـل وعـــدد كـــبــــيـــر من
ـســاهـمـ من خــارجـهـا مـن الـشـعـراء  ا

وكتاب القصة أو السيناريو .
ــصـــمــمــ ـــعــيـــة أولــئك  عـــدد من ا و

صورين : عامر العبيدي  واخلطاط وا
عــارف عــلــوان  حــمـيــد يــاســ  جــمـال
الــــعـــتّــــابي  بـالسم مــــحـــمــــد ســــعـــدي
ومع الــكـادر ــوســوي ثـامــر اخلــفــاجي ا
الفني  كاك صالح ومخـلد اخملتار وعادل
ــكــتــبــة وفي إدارة اجملــلــة وا الــعـــرداوي
جـواد كـاظم وقــسـيـمـة الـبـدري ومـيـعـاد

القصاب .
ــبــدعــ  ظــهـرت في وسـط حـاشــد مـن ا
قــدرة إبـراهــيم الــسـعــيـد في الــتــمـكن من
إدارة هــــذا اجلـــمـع . بـــغـض الـــنــــظـــرعن
إنــتــمـــاءاتــهم وتــلـــويــنــاتــهم الـــفــكــريــة
والــســـيــاســـيــة .. إذ لم يـــشــهـــد الــوضع
الــسـيــاسي أنـذاك صــراعـات طــائـفــيـة أو

لـهذه اجلـهـات أن تـدرس أسبـاب الـنـجاح
والتـمـكن بالـفعـل اجلاد من وضع مـفردات
الــتـــقــدم وجتـــاوز الـــصــعـــوبـــات مــوضع
ـؤسسـات بحـاجة إلى التـطبـيق إن هذه ا
طــعم فــني فـي األداء وهــواجس ثــقــافــيـة
عـميـقـة وصدق الـعالقـات  وقـبل كل هذا
ـسؤولـيـة الـثقـافـيـة الوطـنـية الـشـعور بـا

بتجرد وأمانة .
ومن حقنا التساؤل عن وجود أي اثر لهذا
الــــنـــمـــوذج في الـــســـلـــوك أو اإلدارة بـــ
مـؤسسـات اإلعالم والـثـقافـة الـيـوم .. أكاد
اشك أن تــتــكــرر هـــذه الــتــجـــربــة بــنــفس
ـنـطـقي نـسـخـهـا ـواصـفـات ومن غــيـر ا ا
ـعـانـيـهـا اإلنـسـانـية بـكل تـفـاصـيـلـها . و
الــنــبــيــلــة لــذا فــأن مــزيــداً من الــشــعــور
باإلحباط يـداهمني وأنا أرى الـدار تتعثر
في مـســيـرتـهـا وأدائــهـا مـنـذ عـام ?2003
ـؤسـسات ألسـبـاب عـديـدة شـانـهـا شـأن ا

الثقافية األخرى ومعظم دوائر الدولة .
  فأين نـحن من إبراهـيم السـعيـد ? احلالم
 الذي أراد تغـيير العـالم بالكـلمة . فواجه
ــؤســسـات احلــزبــيــة الـتي بــثــبـات أآلت ا
أرادت أن تـصادر مـنه بـيـان األفـكـار وطعم
الـطـفـولـة وعـلى الـرغم من قـوة صـموده 
واجهة  حينما حاولوا أن فأنه فقدَ قوة ا
يــجــبــروه عــلى تــبــنـي تــوجــهــات احلـزب
الــقـــائـــد فـــرفض اإلنـــصــيـــاع  وإخـــتــار
األصـعب وهـوالـفـرار  لـكن إلى أين ? إلى
وقف الذي حررّ به لكة احلـرية ... إنه ا
ـــقـــيـــتـــة نــــفـــسه من رواسـب اإلمالءات ا
لـيــتـنـاغم مـع إسـلـوبه في إســتـعـادة ذاته
تـجدد  لكي منسـجماً مع مـعاييـر الزمن ا

ال تسوقها أفاعي السياسة السامة .
حتــيـــة لك أيــهــا الــســعــيــد  الــبــاحث عن
الــــضــــوء  وسط ظـالم وصـــخـب الـــعــــالم
وفوضاه  حتيـة لك أيها البـاهر  ومعذرة
إن تـأخـرنا عـنك  لـكـنـني أشـعر بـالـغـبـطة
واإلرتياح  بعـد أن سددت دينـاً  برقبتي 
وأزحتُ هـــمــاً عـن نــفـــسي رافـــقـــني مـــنــذ
ــا عـــشــرات الــســـنــ ولــيـس لي شــأن 
ســيـــتـــركه هـــذا الــوفـــاء من صـــدى عـــنــد
تسيدين اآلخرين . على األقل عند أولئك ا
للمشهـد الثقافي  فأنـا مطمئن أن البعض
مـنهم غـيـر مـعني بـإبـراهـيم السـعـيد  وال
ـــبـــدع آخـــرغـــيــر أجـــداد إبــراهـــيـم وال 
إبراهيـم فليـذهب حيث إخـتار في أقاصي

الدنيا .!
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احلب في الغربة وطن أيضاً

ع الـوحيـد على الـغربة لكن احلب هـو ا
وحـب هــدى لــيس لــلـــمــكــان وال لــلــغــة وال
ـاركـيـ حتـى بل حبـهـا كـان ل(رافد) لـلد

ارك. أحد الالجئ العراقي في الد
رافد الذي ال يعرفهـا إال من فصول روايتها
الـتي تـصل إلـيه عـبـر الـبـريـد اإللـكـتـروني.
وهي الـتي أحـبـته مـنـذ رأته أول مـرة وهـو
يــجـلس مع شـقــيق صـديــقـتـهــا (زيـنـة) في

قهى. ا
ثم تـــــــــابــــــــعـت أخـــــــــبــــــــاره عـن طـــــــــريق
والــتي تــســتــرق أخــبــاره من صــديــقــتــهــا
لكن بل سرقـت رقم هاتـفه أيـضـا شـقيـقـهـا
وحـ تشـتد هـدى لم تتـحـدث معه هـاتـفيـا
وتسمعه تتـصل به دون أن تتكـلم ضيقـتها
يـقــول: نـعم..نــعم ثم يــغـلق الــهـاتف. هـذه

ال(نعم) التي ال تنساها.
لِمَ أحبتْ عراقيا ?

اركـي أو أنه جزء لم يعـجبهـا جمال الـد
من حن متجذر لطينتها الشرقية ?

أن يـا آدمي وحـوائي تـقـول:(عــلّـمـني حــبك
الكون يحرّكه احلب). لذا أرى أن احلب هو
الـــذي غـــيّــــر حـــيـــاة (هـــدى) حــــتى أنـــهـــا
استطاعت أن تـتعرف و تعـرّفنا على أماكن
ولم تـكن لتـعرف ذلك كثـيـرة في كوبـنهـاغن
لوال مـتابعـتهـا حلبيـبهـا (رافد) وهي التي
كــانت لم تـخــرج من الــبـيت إال لــلـمــدرسـة
وهذا ما دعاني للقول: إن احلب في الغربة

وطن أيضا.

(حتت سمـاء كوبـنهـاغن) للـكاتـبة حوراء
ـــتــعــة.. الــنــداوي روايـــة مــتـــوســطــة ا

كيــــــف ?
فـــهي طــيــلــة قــراءتـــهــا حتــفــر في داخل
القار سـؤاال: هل سأتركـها أو أكمـلها ?
أو لـة مثـل مزاج أبـطالـها فهي جـاذبـة 

تقلب !! مثل مزاج العراقي ا
ــاركـيـة إلى ـتـرجــمـة من الـد الـروايــة ا
إذ تــــكـــتب بــــطـــلـــة الـــعــــربـــيــــة خـــيـــاال
الـــروايـــة(هـــدى) روايــتـــهـــا فـي الـــلـــغــة

اركية. الد
ولـودة في كـوبـنـهاغـن من أبوين هـدى ا
الشك أنـهـا تـعد الـلـغـة العـربـية عـراقيـ
الـتـي تـعـلـمـتــهـا من أسـرتـهــا هي الـلـغـة
الــثــانــيـــة وإن كــانت تــتـــحــدث بــهــا مع
إال أنــهـــا ال جتــيـــدهــا مـــقــارنــة أهــلـــهــا
ـولـود في الـعـراق.لـذا بـأخـيـهــا(عـمـاد) ا
ـاركية ثم طـلبت من (رافد) كتبـتهـا بالد
عبـر البريـد اإللكتـروني ترجـمة فصـولها

إلى الـعـربيـة. رافـد الـذي ال يـعـرفـها وهي
التي تعـرفه وحتبه وسيـعيش هذا احلب
مع الــقـار طــيـلــة فـصــول الـروايــة الـتي

تتكون من ( (392صفحة.
أن أول غربة أوقفـتنا الروائـية عندها هي
ولك أن تـتـخيل أن تـكـون ب غـربة الـلـغة
ليـلة وضـحـاها في بـلد ال جتـيد لـغته أيّ

غربة ستعانيها ?
بل حـينـمـا تـكون الجـئـا عـربيـا وال تـعرف
لـكـنك سـتـعـيش بـهذا عن الـعـربـيـة شـيـئـا
الــنـعت وتــبـقى الجــئـا عـربــيـا هل رأيت
كــيف تــطــاردك قــومــيــتك وأنت فـي أبــعـد
نـقـطـة عـنـهـا !! فـيـا تـرى هل سـنـسـأل في
القبور عن قوميتنـا ? وبأي لغة سيتحدث
ِلـكـان ? هل يجـيـدون كل اللـغات ? معـنـا ا

أو أن العربية شرطا للحديث معهم ?
نـعرف أن الغـربة ليست من خالل الرواية
فــهي غـربـة لــغـة كـمـا واحـدة بـل مـتـعـددة
فـسـواد شـعر وغـربـة لـون أيـضـا أسـلـفـنـا

جــعل الــطــفل(كالوس) هــدى وعــيـــنــيــهــا
يبتعـد عنهـا ويتجنب الـلعب معهـا عندما

كانت طفلة:
ال تـتزوج من - جـدتي تقـول عـندمـا تـكبـر

السوداوات.
- لكننا لم نتزوج.. وأنا لستُ سوداء
- أنتِ بشعر أسود.. أذن أنت سوداء.
وهذا احلوار يرسم لنا غربة اللون ويب
اركـيـة والتي لـنا حـجم الـعـنصـريـة الـد
مــلـــصـــقــة ـــا ذكـــرتـــهــا في الـــروايـــة طــا
ـاركـي األصـلـي وفي الـعنـصـرية بـالد
مــفــضــلـة الــذين في كــوبــنــهــاغن خـاصــة
الضـواحي البـعيدة عـلى أنهم أكـثر طـيبة

ن في العاصمة.
ــلــبس وهي غــربـــة ا ثـــمت غــربــة أخـــرى
والــعـــادات والــتـــقــالـــيــد الــتـي حــمـــلــهــا
الــشـرقـيــون مـعــهم إلى أوربـا لــيـعــيـشـوا
.وها هي هـدى تـرتدي احلـجاب مخـتـلفـ
بـــطــلب مـن والــدتــهـــا ثم تــقـــول (حــمــلتُ
اخـتـالفي فـوق رأسي) وتــعـيـش الـصـراع
ب وطن تنتـمي له ولم تراه ووطن ولدتْ

فيه وتعيش فيه غريبة !! 
ـمـكن أن يكـون اإلنـسان مـانعـرفه أن من ا

لكن كيف يولد غريبا !! غريبا
ــغــبــر بــاحلــروب ال تــقــول (ذاك الــوطن ا
رّفه وال أنا عـرفته. وهذا الناعم ا يعرفني
رغم أني ال يـقبـلـني وال يـكـاد يـتعـرف إليّ

على مر السن لم أعرف غيره بدال).
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ـبـدع بــبـالغ األسى واحلــزن أعـزّي الـوسط الــثـقـافي الــعـراقي بـرحــيل ا
القاص والروائي العراقي األصيل "محمد علوان جبر" .. 
كان زمالؤنا يكنونه "أبو دنيا" تيمنا باسم ابنته الكبيرة.. 

وكنتُ أكنيه "أبو الدنيا" .. 
شقيق روحي

قـلب شديـدُ الـبيـاض يـتسع لـلـدنيـا كـلهـا .. ولـلبـشـر كلـهم .. ولي بـشكل
خاص .. 

رحـلـة عـمـر انـتـهت اآلن بـعـد رحـيـلـه لن تـكـون أبـدا كـمـا كـانت قـبل هـذا
الرحيل.. 

ال عزاء لي.. 
ـدّ أبـصارنـا بـعـيـداً بـعـيداً فـوق رؤوس احلـشـود ونـرى أشـيـاء قد كـنـا 
تكـون قلة قليـلة تراها .. وكنـا نهمس بها فـيما بينـنا ونتمنى أن يـسمعها

العالم كلّه.. 
كان أبو الدنيا بنيان القلب .. 

واليوم أبو الدنيا "بنيان قلبٍ تهدّما".. 
يا حبيبي يا أبو الدنيا .. 

ليش??? 
حيره .. يا "بو الدنيا" واحليره عذاب 

نبتدي من تراب .. ونرجع للتراب 
نشقى.. نتعب.. نسهر الليل الطويل 
حلظة وآمال العمر تصبح سراب .. 
حيره .. هاي الدنيا واحليره عذاب 

××××××××××
وت .. حيره.. ليش التعب مادمنه .. 

نبني تالي قبورنه تصير البيوت ..  
ليش.. لييييييييش .. وليييييش 

تتردد بداخلنه بسكوت.. 
كلها صارت صدى وما يرجع جواب .. 

حيره يا "أبو الدنيا" واحليره عذاب .. 
ليش "أبو الدنيا" .. 

لييييييييييييييش?????????????

Í—uÝ dŽUý qOŠ—
توفي في الكـويت األستاذ الشاعـر السوري خالد جـميل الصدقــــــــــــة

(  1956 النبك - 2020 الكويت) بعد إصابته بفيروس كورونا.
ـعـلـقة الـكـورونـيـة"  وكـتـبـها في ـسـمـاة  "ا اشتـهـرت قـصـيـدة الـشـاعر ا
ـاضي عـلى وزن مـعـلـقـة عــمـرو بن كـلـثـوم (أال هـبي بـصـحـنك نـيـسـان ا

فاصبحينا).
وبقات.   رض بأنه إنذار رباني النتشار ا يصف ا

وبعد شهر أصيب بالكورونا وتوفي رحمه الله. 
يقول: 

أال هُـــبــي بــكـمّـامٍ يـقـيـنـا 
َ وعَـقـمـينا              . . .  رذاذَ الـعـاطـس

فـنحن اليومَ في قفصٍ كبيرٍ
           . . . وكـورونـا يـبـثُّ الـرعـبَ فـينا

إذا ما قد عطسنا دون قصدٍ
        . . . تـالحـقُـنا الـعـيـونُ وتـزدريـنـا

وإنْ سعلَ الزميلُ ولو مُزاحاً
            . . . تـفـرَّقـنـا شــمــاالً أو يـمـيـنـا

وبـــاء حـاصـرَ الـدنـيا جـمـيعاً
           . . . وفـــيـــروس أذلَّ الـعـالـمـيـنا

تغلغلَ في دماءِ الناسِ سراً
َ وعـاجـزينا           . . . فـبـاتـوا يـائـسـ

يـقـاتلُهمْ بــال سـيـفٍ ورمـحٍ
         . . . ويـتـركُـهـم ضــحـايـا مَـيـتـينا

أيــا كـوفـيدُ ال تـعـجلْ عـلـينا
          . . . وأمـهـلْـنـا نــخـبـرْكَ الـيـقـيـنا

بــأنّـا الـخـائـفونَ إذا مـرضْـنـا
         . . .  وأنـــا الـجـازعـونَ إذا ابـتُـلينا

وأنــا الـمـبلسونَ إذا افـتقرنا
         . . . وأنـــا الـجـاحـدونَ إذا غَـنِـيـنا

وأنــــا الـبـاخـلـونَ إذا مـلـكْـنا
          . . . وأنـــا الــغـادرونَ بـمـنْ يـلـينا

وأنـــا قـــد ظـلـمْـنا وافـتـريـنا
          . . . وشـوَّهـنا وجــوهَ الـصـاحلينا

وأنــا قــد هـجـرْنا كــلَّ حــقٍّ
        . . . وصـافـحْـنا أكــفَّ الـمـجرمينا

وأنـــا مـــا شـكـرنـا اللهَ حـقـاً
          . . . عـلـى نـعـمٍ أتـتـنا مُـصبحينا

وهـذي صـفعة أولى لنصحو
        . . . ونـخـرجَ مــن حـياةِ الـغافلينا

صائبُ مطبقات وإال فا
              . . . ونرجو اللهَ دوماً أنْ يقينا

غالف الرواية

غالف العدد االول إبراهيم السعيد

خالد جميل 

محمد علوان جبر
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لم ألـتقِ مع بهـاء الـدين نـوري سوى
مـرّة واحـدة في بـغـداد ومـرّة أخـرى
ـدرســة احلـزبــيـة بــشـكـل عـابــر في ا
أواخر الـسـبعـينـات ح زرتـها ولم
يــــــحــــــدث أن جــــــرى أي حــــــديث ذا
خــصـوصــيـة بــيـنــنـا ولــكن صـورته
كانت تـرتسم في ذهـني حتى قبل أن
أراه. وفي خــــــريـف الــــــعــــــام 1980
الــتـــقــيت بـه في الــشـــام وتــبـــادلــنــا
احلديث واسـتمـعت إليه وسـألته عن
بــعض احملــطــات الـــغــامــضــة فــقــد
تـــســـنى لي أن أقـــرأ أطــروحـــاته في
) في "مـجـلة الـعـام ) 1964بـعـد حـ
الوقت" "قضـايا الـسلم واالشتـراكية"
بـشــأن طـريق الـتـطــور الالرأسـمـالي
وخط آب (أغـــــســــطـس) ومــــســـــألــــة
االنـضــمـام إلى االحتــاد االشـتـراكي
وقــد جـــاء عــلـى نــقـــدهــا الحـــقــاً في
مـذكــراته الـصــادرة في الـعـام 1992
والتي أهداني إيّاها بطبعتها األولى
العام  ?1992وبطبـعتها الـثانية عن
دار احلــكـــمــة فـي لــنـــدن وقــرأتـــهــا
ودوّنت عليـها مالحـظاتي ليس فـيما
ـنـهج فذلك له يـتعـلق بـالـسـياسـة وا
حديث آخـر بل نقـدي لتـناوله بعض
اجلـوانـب الـشـخـصـيــة الـتي مـا كـان
لــهـــا أن تــؤثــر لم  حــذفــهــا ثم أن
ـذكرات أيـة قيـمة ذكرهـا لن تـكسب ا
إضـافيـة وهـو ما تـقـبّـله وإنْ لم يكن

بسهولة ولكن بعد نقاش طويل.
لــــقـــــد تــــعــــامـــــلت إدارة احلــــزب
سـؤول عنهـا عزيـز محمـد مع بهاء ا
الــدين نــوري بــقــســوة شــديــدة  ولم
تــــصــــحـح اإلدارات الالحــــقــــة هــــذا
ـوقف ال بـحـقه وال بـحق غـيـره من ا
إداريي احلــزب الــســابـقــ وشــبــكـة
توسط واسعة من الكادر القيادي وا
وجمـهرة كـبيرة من األعـضاء في ظل

ـراكز صـراع مـحمـوم بـعـضه حـول ا
الــقـيـاديــة واالمـتـيــازات حـتى لـو 
تـغــلــيف بــعــضه اآلخــر  بــاعــتــبـاره
صراعـاً بـ اليـسار والـيمـ فبـهاء
الدين نوري يعتبر إدارة عزيز محمد
ــيـنـيـة ذيــلـيـة في حـ يــعـتـبـرهـا
ـــــفـــــصـــــولـــــ " فـــــريـق آخـــــر من ا
مــتـيـاســرة" وأحلـقت ضـرراً بــهـويّـة
ـوقف احلــزب الـوطـنــيـة ســواء في ا
من احلـرب أم من الــتـبـعـيـة لـلـحـركـة
الـــكـــرديــة أمـــا فـــريق إدارة احلــزب
الرسمي فقد اعتبر اجلميع مخرّب
ويـخدمـون الـنظـام بـشكل مـبـاشر أو
غــيـــر مــبـــاشـــر رافــعـــة رايــة قص "
احلــواشي الــرخــوة" والــذين تــعــبت
أكتافهم وقررت مقاطعتهم اجتماعياً
بـقـرارات وردت فـي نـشـرات داخـلـيـة
وتـوجـيــهـات مـبـاشـرة. وألن احلـوار
والعقالنـية وتـوقير الـصراع وترزين
اخلالف كــان غــائــبـــاً فــاالتــهــامــات
وتـداخل احلق فـيـهـا طـالت اجلـمــيع

مع الباطل.
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لم يــكن بــهـاء الــدين إداريــاً بل كـان
قــائـداً حـقـيـقــيـاً بـكل مـعــنى الـكـلـمـة
أخــطـــأ أم أصـــاب وكـــان شـــجـــاعــاً
ـواصـفات بـامـتيـاز وعـنـيداً حتـلّى 
فـيهـا الكـثيـر من الـكبـرياء واالعـتداد
بــالـنــفس وإذا كـان الــبـعض يــتـذلل
ـواقع أو " يتـمسـكن حتى ليـتسـلّق ا
يــتــمــكّن" أو يــســـيــر مع الــســائــرين
ويــبــلع لـســانه ويــخــدّر ضـمــيـره أو
يـغـطّي نـقـاط ضـعـفه فـقـد كـان بـهاء
الــدين غــيــر ذلك فــهــو صــاحب رأي
ويــعـتـقـد أنـه جـديـر بـالــقـيـادة بل ال
يـــجــد مـن هــو أجـــدر مــنه مـن طــاقم
إداريي احلـزب ولــذلك لم يـتـوان من
واجهة طلب استحقاقاته بالرأي وا
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دعـا خـبـراء وحـقوقـيـون  احلـكـومة
الى مــفـاحتـة دول اخلــلـيج والـدول
االخــــرى اللــــغـــاء ديــــونــــهـــا عــــلى
وتــعـويـضـات احلـرب الـتي اقـرتـهـا
جهات دولية على العراق  مؤكدين
ان العراق ينـبغي ان ال يتحمل وزر
حـقب سـابـقـة السـيـمـا مـع الـظروف
ـسـتـجـدات التي شـهـدهـا الـعالم وا
في االشــهــر والـســنــوات االخــيـرة
سعى مشـيرين الى ان جناح هـذا ا
يتطـلب وجود حكـومة وطنـية قوية
وارادة حـقــيـقــيـة لـتــحـقــيـقه. وقـال
ـــشــــاور الـــقــــانـــوني والــــبـــاحث ا
االســتــراتـيــجي عــلي فــضل الــله لـ
(الــزمـان) امس  ان (الــديـون تــبـقى
ـدين بـعـيدا عن مـسـتـحـقة وبـذمـة ا
ديـونـية مـن عدمـهـا. لكن شـرعـيـة ا
لـلـعــراق بـاب اخـر لـلــمـنـاورة وهـو
اســــتـــخـــدام ورقــــة االرهـــاب الـــتي
ــــتــــحـــدة جــــرمت من قــــبـل اال ا
وعــمـوم دول الـعـالم فـنـسـتـطـيع ان
ـــهـــمــة نـــســـتــخـــدم هـــذ الـــورقــة ا
وبــاالســتــعــانــة بــقــانــون جــاســتـا
االمـــريــــكي الــــذي شـــرع لــــيـــجـــرم
الـســعـوديـة عـلى احـداث 11ايـلـول
والــذي اســتـطــاع ان يــوقف سـحب
ـــدخـــرات الــســـعـــوديــة الـــتي من ا
احملتمل ان تصل الى   6ترليونات
دوالر في الـبـنـوك االمـريـكـيـة ورتب
عـلـيـهـا تـعـويـضـات تـفـوق تـرلـيون
دوالر لعوائل الضحايا )  موضحا
ـكن جنـرم كل انه (بـهـذه الـطـريق 
الـدول الــتي لـديـهــا سـجــنـاء ادلـوا
بـــاعـــتـــرافـــات حــول ارهـــابـــهم في
الـعـراق وحتـديـدا الـسـعـوديـة التي
زجـت بـــــــــآالف االرهـــــــــابـــــــــيـــــــــ
). ورأى فضل الله انه واالنتحاري
(بـــعــد عــام  2017ادركت امـــريــكــا
ـــنـــطــقـــة ان الـــعــراق ال ودول في ا
يـقهـر بـالقـوة العـسـكريـة وال بد من
مـواجـهـته واسـتـمـالـته عـبـر الـقـوة
الناعـمة وكانت الـقنوات الفـضائية
ـهـمـة للـمـرحـلـة التي هي االدوات ا
تلت االنتـصار على داعش) مـضيفا
انه (مـن اجل ان ال يــــضـــــغط عــــلى
الــســـاســـة مـن قــبـل الـــرأي الـــعــام

حــاولـت  تــلك الــدول جتــر ايـران
وكــذلك احلـشــد الـشــعـبـي وتـلــمـيع
صــــــورة دول اخلـــــلــــــيـج وجـــــاءت
وجة التظاهرات لتـستغل وتركب ا
مـن قـبــلــهم لــكي يــأتــوا بــحــكــومـة
يــضــمــنــوا من خاللــهــا عــدم اثـارة
ملـفات ارهـاب تتـحمل مسـؤوليـتها
ـنطـقة ومـا يتـرتب علـيها دول في ا
من تعويضات هائلة جدا). وخلص
فــــــضـل الى الـــــــقــــــول انـه ( ال امل
بـالطـبـقـة الـسـياسـيـة احلـالـيـة فكل
مــســتـــحــقــات الــعــراقـــيــ بــيــعت
بـارصـدة لـلـمـسـؤولـ لـتـحـول الى
بــنـوك الــغـرب مــبــاشـرة) عــلى حـد
قـــــوله. مـن جـــــهـــــته قـــــال احملـــــلل
الستراتـيجي مؤيد االديب ان (هذه
جرد الديون كـان يجب أن تسـقط 
انـتـهـاء حـقـبـة نـظـام صـدام حـس
كمـا اعتـقد لـكن لالسف ان االحزاب
السياسية في وقتها كانت وال تزال
غـير نـاضـجة سـياسـيـا والكل يـعلم
ان احلرب مع ايـران كانت بـالنـيابة
عن دول اخلــلـيج وان دول اخلــلـيج
كــــانت تــــمـــد الــــعـــراق بــــالـــديـــون

واسهمت في اطالة امد احلرب).
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 مــــضـــيــــفـــا (نـــحـن قـــريــــبـــون من
ـتحدة في التـفاوض مع الـواليات ا
مـــــا يــــخـص اتـــــفــــاقـــــيـــــة اإلطــــار
ا ان امريكا كانت االستراتيجي و
هي راس احلـربـة في اسـقـاط نـظام
ــفــروض ان صــدام فــقــد كــان من ا
تــفــرض ارادتــهــا عـلـى هــذه الـدول
وتعمل على اسـقاط كل الديون بعد
مـا انـتـفت احلـاجـة الـيـهـا بـاسـقاط
نـــظــام دكـــتــاتــوري قـــمــعي). ورأى
االديب ان (قـضـيـة الـديـون تـنـطوي
عـلى بـعد سـيـاسي اخر تـلـعبه دول
اخلـلـيج وغـيـرهـا والـغـرض منه ان
يــــبــــقـى الــــعـــــراق قــــايـــــعــــا حتت
سيـطرتهـا) مقـترحا أن(يـشكل عدد
من احملـامـي الـعـراقيـ مـجمـوعة
لـــرفع دعــــوى بـــهــــذا اخلـــصـــوص
ـتــرتـبـة عـلى واطـفـاء كل الــديـون ا
احلــــرب مع إيــــران وان تـــــتــــبــــنى
مـجـمـوعـات اخـرى رفع دعـوى على
الـــضــرر الـــذي حلق بـــالـــعــراق من

ـفـخخـة واالنـتحـاري الـسـيارات ا
وتــعـــويــضه جــراء اخلـــســائــر في

االرواح واألموال). 
وشدد احلقوقي محـمد عبد الزهرة
 في حــديـثه لـ (الــزمـان) امس عـلى
ان (مـلف تــعــويـضــات الــعـراق عن
تـلكـات ضحـايا اإلرهاب أرواح و
يجب أن تتحمله جميع الدول التي
أرسلت انتحـاريها إلى العراق عن
ـان طـريـق تـشـريع قـانـون في الـبـر
الــــعـــــراقي يـــــخــــول احلـــــكــــومــــة
بـاسـتـحـصـال أمـوال الـتـعـويـضات
من الـسـعـوديـة وغـيـرهـا مـن الدول
بــالـوســائل الـقــانـونــيـة الــدولـيـة)
داعيـا الى (تقد طـلب إلى مجلس
األمن إلحــالـة شـكـوى إلى احملـكـمـة
اجلـنـائـيـة الـدولـيـة عـلى اساس ان
الــتـــفـــجـــيـــرات هي جـــرائـم إبــادة
جـمــاعـيـة بــحق مـكـون مــعـ عـلى
نحو خاص والعراقي عموماً) . 
واطن عبد الـكر الربيعي  وقال ا
(تربوي  –بغـداد ) لـ(الزمان) امس
ان (اغــلب الـديــون في عــهـد صـدام
كـان لـلـحـرب ضـد ايـران ولـكن ماذا
حــــدث بـــعــــد ســـقـــوطـه لالسف ان
ــتـعــاقـبــة دخـلت في احلـكــومـات ا
اتـفــاقـيــات مع الــبـنك الــدولي ومـا
ترتب علـيها من تبـعات وحتى بعد

ان وصل سـعــر بــرمــيل الـنــفط الى
114 دوالرا مـــــاذا فــــــعـــــلـت  تـــــلك
احلـكومـات ? هل بـنت مصـنـعا  هل
طـورت الزراعـة والتـجـارة بالـعكس
ـــا وقــعت لم تـــقم بــاي عـــمل وكــإ
عـلى تـدميـر الـعراق مـاديـا وبشـريا
واالمـوال الــعـراقــيـة ســائـبــة بـدون
ا لديهم فرحون) رقابة وكل حزب 
ـفـروض اآلن ايـقـاف مــضـيـفـا ان (ا
الـــهــدر فـي االمــوال وبـــنــاء خـــطــة
تــنـــمــويـــة خــمــســـيــة هـــادفــة لــكن
ــوازنــة تــوقــفت بــعــد حــســابــات ا
موازنية 2014 وحلد االن ال توجد
ثـلو الـشعب حـسابـات ختـاميـة و
يــطـالــبــون بـاالقــتــراض من الــبـنك
الـدولي لتـمـشيـة رواتـبهم والـعراق
منذ 2005 حلد االن لم يتـسلم ثمن
بــرمـيل واحــد من شــمــال الــعـراق)
.وتابع الربيعي (يجب مفاحتة دول
اخلليج ودول العالم االخرى بالغاء
الــديـــون والــتــعــويــضــات وهــذا ال
يــحـصل في ظل حـكــومـات تـتالعب
ـكن ان يـحدث بـهـا االجنـدات بل 
في ظل حـكـومـة وطـنـيـة قـادرة على
مـــفـــاحتـــة اجلـــهـــات ذات الــعـالقــة
وانظـر لهم مـاذا فعـلوا بـعد مـؤتمر
الـكــويت لـلــمـانــحـ ومــاذا قـدمـوا
لـلـعـراق ?انـهم يـخـشـون دفع مـبـالغ

لــلــعــراق النــهم ال يــثــقــون بــاحـد).
ومــــضى قــــائـال (اعــــتــــقــــد ان دول
اخلــلــيج ال تــريـد عــراقــا قــويـا وذا
حـكومـة قـوية وهي دائـمـا ما تـلعب
عـلى وتر االتـيان بـحكـومة ضـعيـفة
وفـاسـدة والـدالئل كـثـيـرة) عـلى حد
قــوله.واضـاف (نـحــتـاج لـرجـال من
تـــخـــصـــصـــات الــقـــانـــون الـــدولي
ـتـابعـة الـتعـويـضات والـدسـتوري 
فـامريـكـا اجـبرت الـقـذافي على دفع
تعـويـضـات للـطـائـرة االسـكتـلـنـدية
ب89 ملـيون دوالر ونـحن علـينا ان
ـنظـمـات الـدوليـة بـاتـخاذ نـطـالب ا
ـــاثــلـــة لـــرفع الـــديــون اجـــراءات 
وتـــخـــفـــيــــضـــهـــا وكـــذلك نـــطـــالب
بــتــعــويض الــعــراق عـن الــتــدمــيـر
منهج له منذ 1990ولغاية 2003 ا
بــعـيــدا عن طـبــيـعــة الـنــظـام النــنـا
عــانـيــنـا تــدمـيــرا هـائال في الــبـنى
الـتـحـتـيـة ومـا شـابه) مـشـددا على
الـــــقــــول انه (يـــــجب ان تــــتـــــبــــنى
ـتخـصصة بـهذا اجملال نـظمات ا ا
وبـاالخص جلنـة الـعالقـات الدولـية
او الـلـجـنـة الـقـانـونـيـة في مـجـلس
النواب هذا االمر بـالتعاون مع تلك
ـنـظــمـات). ويـبـلغ مــقـدار الـديـون ا
ـــتــرتـــبـــة بـــذمــة الـــعـــراق لــدول ا
اخللـيج نحـو ٤١ ملـيار دوالر كان
النـظام السـابق قد استـدانها خالل
حـربه مع ايـران بـهـدف ادامـة زخم
تلك احلرب الن دول اخلليج كانت
تــدفع بــقـــوة نــحــو اســـتــمــرارهــا
الضـعـاف الـبـلـديـن وفـقـا لـسـيـاسـة
ــزدوج وفــقــا خلــبــيــر االحــتــواء ا
اوضح ان  (تلك البلدان كانت تدفع
"بـسـخــاء ظـاهـري" لــلـعـراق حتت
عـنوان "حـمايـة البـوابة الـشرقـية"..
ووصــفـت تــلك الــديـــون بــالــديــون
الـبــغــيــضـة غــيــر الــتـنــمــويـة الن
الـشـعب الـعـراقي لم يـسـتـفـد مـنـهـا
تـنـمويـا كـما انـهـا لم تـكن بارادته
بل بــالـعــكس فــقـد تــسـبــبت ديـون
اخلــلـيـج بـتــدمـيــر الــعـراق النــهـا
دفــعت صـــدام الى االســتـــمــرار في
احلـــــرب النه كــــان مـــــطــــمــــئــــنــــا
بـاسـتـمــرار الـدعم اخلـلــيـجي لـتـلك
احلرب ما ادى ان تكون واحدة من

اطــول حـــروب الـــتــاريـخ احلــديث)
مضيفا ان( ديون دول اخلليج وفي
مـقدمـتهـا الـسعـودية  جتـميـدها
بعد 2003 اي ال توجد فـوائد لها
ولم يـــتـم الـــتــــوصل الى صــــيـــغـــة
ـعاجلـتهـا فتـلك الدول لم مـناسـبة 
تعلن تخـليها عن ديونـها كما انها
لم تطالب بها علما انها تمثل اكثر
ــئـــة من ديــون الـــعــراق من 60 بـــا

اخلارجية).
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وعلقت مصـادر دبلوماسيـة كويتية
على ما تـردد بشأن إسـقاط الكويت
ـرتـبـطة تـبـقـية وا ديـون الـعـراق ا
بتـعويضـات حرب اخللـيج وتأجيل
ـــصــادر في ســداد أخـــرى.وقــالت ا
ـــالـــيـــة تـــصـــريـــحـــات إن (وزيـــر ا
الـعــراقي عــلي عـبــد االمــيـر عالوي
قـدم خالل زيـارته األخـيـرة لـلـكويت
طـلـبـا باسـم حكـومـة بالده بـتـأجيل
ــدة ســداد مـــا تــبــقى مـن الــديــون 
تتـراوح ما ب عـام أو عام وذلك
نــظـراً لألوضـاع االقـتـصـاديـة الـتي
فـرضـتـهـا انخـفـاض أسـعـار الـنـفط
فـــضال عن الـــتــداعـــيــات النـــتــشــار
فـــيـــروس كـــورونــــا) مـــنـــوهـــة أن
(الـــطـــلب الـــعـــراقي  مـــا زال قـــيـــد
الــــدراســــة ولـم نــــبت احلــــكــــومــــة
صادر الكويتية به بعد).واضافت ا
أن (الــعـراق كــان قــد دفع لــلــكـويت
قسـطا من الـديون في شـهر نـيسان
ـــاضي بــقـــيـــمــة  440 مـــلـــيــون ا
دوالر) مـوضحـة أن "إجمـالي قيـمة
ـتـبـقـيـة تـبلغ  2.8 مـلـيار الـديـون ا
دوالر) .وكـــان الـــنـــائب الـــكـــويـــتي
الــســـابق عــبـــد احلــمـــيــد عـــبــاس
دشـــتـي قـــد كـــتـب أن بالده أعـــفت
العـراق من ديون بـلغت  3ملـيارات
دوالر وقــــــررت تــــــأجـــــــيل ســــــداد
أخـرى.واوضح دشــتي في تـغـريـدة
عـلى تـويتـر (مـبروك لـلـعراق إعـفاء
ديــــون بـــقــــيـــمـــة  3مــــلـــيـــار دوالر
مـسـتــحـقـة لــلـكـويـت وتـأجـيل دين
بقـيـمة  1.6مـليـار دوالر).ولم يـعلن
الــبـــلــدان  بــشــكـل رســمي وجــود
اتفاق مـثل هذا ب الـبلدين مـثلما

جرت العادة سابقاً.

شـاكسـة والتـمرد وحسـب علمي وا
هــو الـــوحــيـــد الـــذي لم يــعـــتــذر أو
يـتـنـازل أو يـقـدّم نـقـداً ذاتـيـاً طـلـبـته
مـنـه قـيــادة سالم عـادل ورفض ذلك
بــإصـرار وقــال لي ونــحن نـتــحـاور
ألكثر من شهر تقـريباً على قمة جبل
في مــوقـع نــاوزنك " نــوكــان" حــيث
نـتــمـشى يـومـيـاً فــوق سـطح الـبـنـاء
الـذي كـنّـا نــعـيش فـيه واخلـيم الـتي
ننصبـها وذلك عشيـة وبُعيد وخالل
ـركـزية (:(1982 اجـتـمـاع الـلـجـنـة ا
لـقـد رفـضتُ أن أقـدّم مـثل ذلك الـنـقـد

ش واخلالي من الكرامة. ا
وكـان قـد لـفت انـتـبـاه الـرفـيق عـزيـز
مـحـمـد " أبـو سـعـود" لـقـاءاتي ألكـثر
من مــــرّة مع بــــهــــاء الــــديـن نـــوري
وبشـكل مـهذّب سـألني وأنـا أتسـامر
مـــــعـه في خــــــيـــــمــــــته عـن أي شيء
مــنــهــمــكــ في الــنــقـاش أنـت وأبـو
سالم فـقــلت له نـقـلّـب صـفـحـات من
تــاريــخـنــا إضـافــة إلى حــوار حـول
احلرب الـعراقيـة- اإليرانـية وآفـاقها

ستقبلية. وتأثيراتها ا
وكــان الـرفــيق زكي خــيـري قــد كـتب
نـقـداً مـذّالً ومـهـيـنـاً بـحق نـفسـه كان
أقــرب إلى "اجلــلــد الـذاتـي" واإلدانـة
لـــشــخـــصه  ولـــعلّ ذلك األبـــشع في
تاريخ الـنـقد احلـزبي كمـا أشرت في
ـــــرايـــــا- في كـــــتـــــابي "حتـــــطـــــيم ا
اركسـية واالختالف" وفـعل الرفيق ا
محمد حس أبو العيس ذلك بحيث
كــتب نــقـــداً ال يــقلّ إســاءة لـــلــنــفس
حـسب مقـتضـيات الـتـربيـة احلزبـية
الستالينية وعلى الرغم من تنحيته
من "قــــيــــادة احلــــزب" فــــقــــد عــــذّب
بـــوحـــشــــيـــة في قـــصـــر الـــنـــهـــايـــة
واستشـهد العام  ?1963وقدّم عامر
عـبـدالـله نـقـداً ذاتيـاً مـخـفّـفـاً لـنـفسه
حـسبـمـا ذكـر حسـ سـلطـان لـكاتب
ـكــتب الــســيـاسي الــســطــور لـكـن ا
للحزب طـلب منه نقداً معـمّقاً لكشف
نواقصه وجتريح ذاته كما فعل زكي
خــيــري وهــو مــا أكّــده بــهــاء الــدين
نــوري ومــا تــذكــره ثــمــيــنــة نــاجي
يــــوسف (أرمـــــلــــة سـالم عــــادل) في

كتابها (سالم عادل - سيرة مناضل
جزءان) وحـسب هـذه الروايـة امـتثل
له حــسـبـمـا يـبـدو بــتـدبـيـجه رسـالـة
أخـرى وقـد  إتـالف هـذه الـرسـالـة
ـقـصـود الـثـانـيـة) من قـبل نـرجس (ا
الــصـــفّــار زوجـــة الــشـــهــيـــد جــمــال
احلــيــدري يـوم  8شــبــاط (فــبــرايــر)
 1963خـــوفــــاً من وقــــوعـــهــــا بـــيـــد

احلرس القومي مع وثائق أخرى.
لــكن عــامــر عــبــدالـــله يــنــفي ذلك
ويقـول أنه سأل الـسوفـييت فـتركوا
األمر له حيث كـان متردّداً وفي تلك
الــــفـــتـــرة حــــدث انـــقالب  8شـــبـــاط
ـساءالت وطويت (فبرايـر) فضاعت ا
احملاسبات وأعيد الثالث الذين بقوا
على قيـد احلياة عامـر عبدالله وزكي
خيـري وبـهاء الـدين نوري إلى إدارة
ــشــهـد مــركـب احلــزب وتــصــدّروا ا
وخط آب ولم يتـحدّث أحـد عن كتـلة
األربعـة أو "عصابـة األربعـة" فكـأنها
كـانت حــلـمـاً سـرعـان مـا تـبـخّـر بـعـد
اليـقظة وقـد عاجلتُ أطـرافاً من هذه
الــقـضـيــة في كـتــابي " سالم عـادل -
دلول ومـا يبقى وما يزول" الدال وا
السـيّـما بـبـعـدهـا اإلنـسانـي في إطار

الثقافة احلزبية السائدة.
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يــقـــول بـــهــاء الـــدين نـــوري لـــكــاتب
الـســطـور لـقـد شـعــر بـاإلهـانـة جـرّاء
مـطــالــبــته تــقــد نــقــد ذاتي بــزعم
"وجـود تـيـار مــتـذبـذب واسـتـسالمي
ويتّـصف بـضـيق األفق الـقومي وإنه
تــــصـــفــــوي ومــــعـــارض ومــــتــــكـــتّل
وانـتـهــازي" وكل ذلك ورد في وثـائق
كتب احلزب ومـحاضـر اجتـماعـات ا
ركـزية (أيـلول السـيـاسي واللـجنـة ا
/ســبــتــمــبــر/ ?(1962فــضالً عن أن
بــعض االنــتـقــادات إزاء الــنـفس هي
أقرب إلى " افـتـراءات" كمـا أسمـيتـها
وهــــو مــــا كـــان ســــائــــداً فـي الـــدول

االشتراكية السابقة.
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اتـفاق مع إدارة احلـزب فـيـنـبغي أن
يكون واضحاً.

 ال أدري ماذا قيل عن "حزب الشعب"
الذي أسسه عـزيز شريف بـاتفاق مع
فـــــهـــــد وإلى أي مـــــدى كـــــان األمـــــر
صـــحــيـــحـــاً لــكـن  شــريـف اســتـــقلّ
ـــوقـــفه بل إن مـــوقـــفه الحـــقــاً من
الـقـضــيـة الــفـلـســطـيــنـيـة كــان أكـثـر
انسـجامـًا مع نبض الـشارع إضـافة
إلى أنه أكـثر مـبـدأيـة وانسـجـاماً مع
ــاركــسـيــة بل انــطالقـاً مــنــهـا من ا
مـوقف احلزب الـرسـمي بـعد اعـتـقال
فـــهـــد خـــصـــوصـــاً من مـــوقف زكي
ــثــيـر خــيـري  الــقــصــيــر الـنــظــر وا
لإلحــبــاط  حــتى وإن كــتب دراســته
مـن داخل الـــســـجن رداً عـــلى عـــزيــز
شـريف لـكن توجـهه لم يـكن مـبـدئـياً
ولم يـــكن مـــنـــصـــفـــاً أو عـــادالً حــ
يساوي ب الـضحية واجلالد بزعم
أن قــيـــام دولــة " إســرائــيل" ووجــود
حـــزب شـــيــوعـي عـــلـــني ونـــقـــابــات
وانتخابات سيكون أكثر تقدمية من
الــبــلـــدان الــعــربــيــة وحـــكــومــاتــهــا
الرجعية متناسياً الطابع العنصري
الــشــوفــيــنـي االســتــعالئي اإلجالئي
تـسـاوقة مع لـلحـركـة الصـهـيونـيـة ا
اإلمـبـريـالـيـة. كـان ذلك مـا كـنت أفـكـر
فيه وأنا أسـأل بهـاء الدين نوري عن

" حزب العمل".
أعرف بعض حتفّظات بهاء الدين
نـــوري عــلى مــثـل هــذه األطــروحــات
ولــكن مــوقــفي هــذا كــنت أعــبّــر عـنه
بـوضـوح ومن يـعـرفـني عن قـرب أو
خالل عملي يدرك مـا كنت أشعر به 
والســيّـــمــا بــعــد عــدوان  5حــزيــران
(يــونــيــو) الــعـام  1967ومــا أصـاب
وجـــدانــنـــا الـــوطـــني والـــعـــربي من
جــــروح لم تــــنــــدمل حــــتـى الــــيـــوم
وشــكّـــلت إحــدى صـــدمــات حـــيــاتي

وظلّت تالزمني مثل ظلّي.
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هـو جيمس فـيلـكس جونز االنـگلـيزي الذي كـان موجـوداً في بغداد
قبل سـنة  1846 كـان قائـداً للـسفـينـة احلربـية (نـايتو گـريس) التي
ـقيـمية الـبريطـانيـة والتي بنـايتـها تطل عـلى نهـر دجلة ترابط أمام ا
وقد تزوج مـن امرأة بغداديـة أرمنية اسـمها صافي ابـنة مراد شاه
والـذي سـكن بـغـداد من تــلك الـسـنـة الى سـنـة 1855م حـيث غـادر
بــغـداد الـى انـگــلــتــرا وبــذلك فــأن عــاش في بــغـداد زمـن عـدة والة
عثـمانـي هم مـحمـد جنيب بـاشا وعـبد الـكر نـادر باشـا ومحـمد
وجية باشـا ومحمد نامق بـاشا ومحمد رشيـد باشا الكوزلكي وان
اول تــقـريـر كـتـبه جـونــز عن الـعـراق كـان عن رحــله بـالـبـاخـرة الى
شـمــالي بـغــداد في نـيــسـان  1846حــيث كـان ضــابط لـلــمـقــيـمــيـة
ـسووءلـ االنگـليـز في بغداد الـبريـطانـية وكـان يوقع رسـائله الى ا
واستنبول بـأسم قائد في االسطول الهـندي ومساح في بالد ماب
ـا كتبـه جونز عن الـنهـرين وقد نـوه الكـثيـر من اهل االختـصاص 
بـغـداز بـقـولـهم ان اول قـائـمـة وصـلــتـنـا بـأسـمـاء مـعـالم بـغـداد في
تأخرة هي الـتي قام بأعـدادها الكومـاندور فيـلكس جونز القـرون ا
لتكون قسماً من تقرير مفصل عن والية بغداد  رفعه الى حكومة
الهنـد البريطـانية فقـد أعطى صورة واضحـة عن بغداد سنة 1853
اذ تـولى تـاريخـهـا بـأيـجاز ثم عـرج عـلى اجملـتـمع الـبغـدادي  فـلـقد
ـنصور تـكلم عن تاربخ بـغداد منـد بنـاءها زمن اخللـيفة الـعباسي ا
وانـهـا كـانت مـقـراً لـلـخالفـة الـعـبـاسـيـة وحـال بـغـداد االقـتـصـاديـة
والفكرية وفتـرات النفوذ البويهي والسـلجوقي وبعد ذلك ينتقل الى
بغـداد زمن دولـة هـوالكو وابـنـاءه وما فـعل تـيـمولـنك بـبغـداد وفـترة
احلـكم الـعثـماني والـفارسي . وكـذلك تكـلم تقـرير جـونز عن بـغداد
في مـحالتـهـا واسواقـهـا ومـقاهـيـهـا وقـسمـيـهـا الشـرقي الـرصـافة
والـغـربي الـكـرخ وجـوامـعـهــا ومـسـاجـدهـا وحـمـامـاتـهـا وسـكـانـهـا
قاييس واسعار السلع واخلـدمات فيها واجور الـعمال واالوزان وا
ـكــايـيل الـتي تــسـتـخـدم فـيــهـا والـنـقــود الـتي يـتم الـتــعـامل بـهـا وا
الحــة في نـهـري دجـلـة والـفـرات والـگــمـارگ ومـسـافـات الـطـرق وا
وحيواناتها ونباتاتها والقبائل والعشائر وانواع اخليول وحيوانات
احلـمـل والـطــيـور واالســمـاك واالدويــة والـعــقـاقــيــر الـتي تــبـاع في
اسـواقها فـهو في مـحالت الرصـافة مثـالً يقر بـوجود ثالثـة وست
ـها مـحلـة وفي كل مـحلـة من احملالت يذكـر كل ما مـوجود من مـعا
ففي محلة السيد سلطان علي يذكر جامع سيد سلطان علي وتكية
سجد وسوق القاطرخانة فهو قرة علي وعقد السبع ابكار وقهوة ا
ـقاهي يذكـر معـالم هذه احملـلـة بذكـر احد اجلـوامع فـيهـا واحدى ا
وجودة في احمللة والـسوق ويعني انه ذكر واحد عقودهـا والتكيـة ا
في احملـلة جـامع وعقـد وتكـية ومقـهى وسوق وفي مـحلـة قتـبر علي
يذكر جامع ومقهى وحمام وعقد مثل جامع قنبر علي ومقهى تختة
بـنـد وعـقد الـيـهـود وحـمام قـنـبـر عـلي وفي محـلـة الـصـفافـيـر يـذكر
خاناتـاها وعقودها ومقـاهيها وجامـعها فيذكـر خان الصفار وخان
قـبو چـيلر كـهيـة سي وخان االعظـمي وخان يـعقوب ومـقهى الـسكة
خـانة ومقـهى القـزازين ومقهى الـصفـافير وعـقد الـقائم مقـام وعقد

السكة خاتة وجامع القبالنية .
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وبعد ذلك يعـد قائمة بأسـواق وخانات ومقاهي بـغداد في الرصافة
ثم ينتقل جونـز في تقريره الى القسم الـغربي من بغداد أي الكرخ
فـيقـول ان عدد محـالت الكرخ أقـل من عشريـن محلـة هي محالت:
اجلـعـيـفـر والـدهــامـشـة وسـوق حـمـادة وخــضـر الـيـاس واحلـجـاج
ـشـاهدة والدهـدوتـنـة وسـوق اجلديـذ وشـيخ صـنـدل والفالحـات وا
ــات ورأس اجلـسـر ويــذكـر تـكــيـة خـضــر الـيـاس والـعـلــوة والـكـر
وجـوامع الـشـيخ صنـدل والـقـمـريـة والـشـيخ مـوسى واحلـنان وابن
ساجـد عالوي احللة وبـاب السيف ورأس عطـاء والست نـفيسـة وا
اجلسر والبيجات وسوق العجـيمي وسليمان الغنام وبيت الشواف
ومـحـمـود صـورة وابن عـطـاء وبن عـبـيـد وحـمـام الـشـامي واجلـبور
وسـوق حــمـادة وحـاجي أمـ ومـال نـعـمـان وشــيخ عـلي اجلـبـوري
وثـاني ومال كـاظم وحـاجي عـبد الـله وفي احلـمـامات يـذك الـشامي

واجلسر واليتيم.
وبـعد ذلك يـنتـقل تقـرير فـيلكس جـونز الى سـكان بـغداد فـيذكر ان
العـثـمانـي واحلـكـام تسـكن شمـال بـغداد والـتجـار يـتوزعـون على
ـسـيـحيـون والـيـهـود يـسـكـنـون في االقـسام بـقـيـة مـنـاطق بـغـداز وا
عامـلة اجليـدة للمسـيح والـصرافون الـيهود ووجود الـرئيسيـة وا
أربعـة االف عائلـة من أصل تركي أو جـركسي وهنـالك اربعة االف
عــائـلـة مـن أصل فـارسي وهــنـاك سـكــان آخـرون ويـقــول ان الـلـغـة
ـكن ان تسـمع لي بغداد لـحونـة مستـخدمـة في بغداد و الـعربـية ا
ورديـة والـكلـدانـية والـلغـة الـعبـرانـية وعن مـنـاخ بغـداد فأنه الـلغـة ا
صـحيـاً  ولـكن في فـتـرات الـفيـضـان واحلـرارة الـشديـدة وانـتـشار
ـمـكن مـعـاجلة هـذه احلـالـة وليس ـناخ لـكن من ا االوبـئة يـخـتـلف ا
هـنالـك اجمل من مـناخ بـغداد بـ تـشرين أول وشـهر مـايس ولكن

تنتشر احلميات في فصل الصيف.
وحـدد التقـرير االسـعار الـسائدة في اسـواق بغـداد منه حلم الـبقر
بـسـعـر سـتـة الى عـشـرة بـالـفـلس الـرائج وسـعـر رطل اخلـبز ثـالثة
فـلـوس وسـعر الـشـحم رطل خـمـسـون فـلـساً  وسـعـر الـبـيض سـتة
فلوس لكل دزينة واخلردل عـشرة فلوس  واخلل عشرة فلوس لكل
غـالـون والـعـرق الــعـراقي سـعـو الــغـالـون من مـائــة فـلس الى مـائـة
واربــعـون فـلس واجـور الـعـمـال في بــغـداد ذكـرهـا الـتـقـريـر ايـضـاً
ـعمار ثالثـون فلسـاً  واحلداد ثالثة عـشر فلس والـصفار خمس فا
وعــشــرين فــلــســاً واحلالق ال يــزيــد عــلى خــمــســة عــشــر فــلــوس
والـصـبـاغ خـمس وغـشـرين فـلـسـاً والـبـسـتـاني ال يـزيـد عـلى ثـالثة
عشر فلساً  والطـبيب البيطري خمسة عـشر فلساً واخلياط أربع

فلسا
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 واجـرة احلـمـيــر الـبـيض خـمـســة عـشـر تـزيـد بــخـمـسـة عن اجـرة
احلميـر السود واجرة( الـقفه) اليت تنقـل رجل من احدى جوانب
ــقـايـيس دجــلـة الى اجلــانب االخـر ثالثــ فـلــسـاً. وفي االوزان وا
كـاييل هنـالك اوزان للبقـال واوزان للـعطارين واوزان لـلجواهر وا
كـالـذهب والــفـضــة وذراع اخلـان وتـلــچـوخ كــالـيـاردة ثـم بـعـد ذلك
اجـنـاس الـدرا من ( الـبـيـشـلك) و( قـران مـحـمـد شـاه) والـروبـية
والقـنري وفلـوس الفضـة وفلوس الـنحاس والـذهب وكذلك كتب عن
ـسافة من السـليمانـية الى بغداد دون توقف دن فا سافـات ب ا ا
سـبـعة أيـام ومن بغـداد الى احلـلة يـومان والـى سامـراء أربعـة أيام
ـالحـة في انــهــار الــعـراق وعن احلــيــوانـات وتــكـلـم الـتــقــريـر عن ا
كـاالسد واخلنـزير البـري والضـبع واالفاعي والبـراغيث حـيث تكلم
التقـرير عن تواجدها. وبالـنسبة  العـشائر تكلم الـتقرير عن عددها
ومكـان تـوجـدهـا والـبـيـوت الـتي تـشـكل تـلك الـعـشـائـر مـنـهـا شـمر
والـعـنـزة والـضـفيـر وبـيـوت تـلك الـعـشائـر وعـدد خـيـام كل عـشـيرة
ـدن كعـشـائـر مـدينـة الـعـمـارة مثالً وشـيـوخـهم ويـقسم الـعـشـائـر ا
ـعارك الـتي تخـصل ب الـعشـائر وتسـلسل بـطون كل عـشيـرة  وا
وشـيـوخـهـا وبـعـدهـا تولـى التـقـريـر ذكـر انـواع اخلـيـول وحـيـوانات
احلــمل وبـعــدهـا يــتـطــرق الـتــقـريــر الى الـطــبـور بــبـغــداد كـالـدراج
واحلـجل ودجـاج االرض والـهدهـد والـقـطا وعن
االســمــاك يـذكــر الــشــبــوط والــبــني والــگــطـان
واردف تـقريـره بـأسمـاء االدوية والـعـقاقـير في

اسواق بغداد.

عبد احلس شعبان مع بهاء الدين نوري

كان مـطلع الـثمـانيـنات أول حوار
بــيـــني وبـــ بـــهـــاء الــديـن نــوري 
والسيّـما أسـئلـته حول الـعالقات مع
األطراف العراقية حيث كنت مع عبد
ـعـمـعـة  الـرزاق الـصـافـي في جلّـة ا
والســيّــمـــا بــعــد تــشــكـــيل اجلــبــهــة
ـقـراطـية " الـوطـنـيـة والـقـومـيـة الـد
جوقد" في دمـشق واجلبـهة الوطـنية
ـقـراطيـة "جـود" بـعـد أسـبـوع الـد
في كـــــردســـــتـــــان وشــــمـل احلــــوار
تـلــمــيــحــات حــول ســيــاســة احلـزب
الــشــيـوعي أيــام اجلـبــهـة الــوطـنــيـة
ـواقف بـعض وانـتــقـادات صـريـحــة 
القيادات الـتي ال يرتاح لهـا والسيّما
عامر عبدالله وبشيء من الذكاء كان
رّر اسم عزيز مـحمد وأحيـاناً باقر
ابــراهـــيم ويـــعــتـــبـــرهم مــســـؤولــ
أساسيـ عن فترة اجلـبهة الـوطنية
مـع حــــــزب الـــــــبــــــعث الـــــــعــــــربي -
االشتراكي العام  ?1979-1973وقد
أصـبح يعـبّـر عن ذلك بوضـوح أكـثر
ركزية السيّما بعـد اجتماع اللـجنة ا
(موسكو)  1981ويدعو إلى ضرورة
نـــــــقـل إدارة احلـــــــزب والـــــــكـــــــوادر
سلح األساسية إلـى ساحة الكـفاح ا

في كردستان. 
وفي نـــــوكـــــان- نـــــاوزنـك كـــــانت
احلوارات أكـثر انفـتاحـاً بينـنا حيث
زال بـعض احلـذر مـنـهـا وسـألـته عن
مـوضـوع "حـزب الـعـمل" الـذي شـكّـله
مع آرا خاجادور وصالح دكَله وكان
رأيـي سـلـبــيـاً إزاء تــلك الـتــعـلــيـقـات
ــاضي الـــتي أصــبـــحت من تـــراث ا
ـاذا الـلـجوء إلى وقـلت له أسـتغـرب 
مـثل تلـك اليـافـطات فـإذا كـان لـديكم
وجــهــة نــظــر فال حــاجــة لــواجــهـات
وهــمـــيــة فـــذلك يـــزيــد من تـــشــوّش
القـاعدة وأنـتم تعـملـون بزعم رفض
الـقـاعدة وشـبـكـة الـكوادر لـلـسـيـاسة
القـائـمة لـكنـكم ال تشـركونـها مـعكم
وإذا كــــان األمـــر يـــســــتـــوجب إعالن
تشكيل سياسي مع باتفاق أو عدم
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ـــمـــثل ـــاضي ا ـــوت الـــســـبت ا غـــيب ا
ـعلّق في البـريـطانـي مايـكل أنـغيـلـيس ا
مـســلـسـل (تـومــاس آنـد فــريــنـدز)  عن
عمـر نـاهز 76 عامـا حـسب مـا أعـلـنته
وكـــالـــة األنـــبـــاء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بــرس
أسوسيشن(.وتـوفي أنغيـليس فجأة في
مـنـزله وهـو الـى جـانب زوجـته جــيـنـيـفـر
غـاالسـتي.وولـد انـغـيلـيـس في لـيـفـربول
حـــيث روى بــــصـــوته  13 حـــلــــقـــة من
برنامج األطفال التـلفزيوني (توماس آند
فـريـنـدز) في بـريـطـانـيـا من عـام 1991
إلى 2012. وقــدم مــايــكل الــعــديــد من
األعمال ذات الصـلة فقد اشـتهر بأدائه
دور أرني فـي مــــــســـــلــــــسل الــــــدرامـــــا
الـتــلـفــزيــونـيــة (سـبــتــمـبــر سـونغ) ودور
سـلسل الـقصـير مارتن نـيراكـوس في ا

(جي بي إتش).
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مديـر قـصـر الـثـقافـة والـفـنـون في الـديوانـيـة مـشـغول مع
ـصـور مــحـمـد جــبل في اجنـاز مـادة فـريق عـمل فــني وا
فـيـلـمـيــة عن مـحـافـظـة الــديـوانـيـة يـبــرز اجلـانب الـثـقـاقي

واحلضاري فيها.
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طربة الـلبنانـية شكرت مـتابعيـها على تهـنئتهم لـها بعيد ا
مـيـالدهـا الــذي صـادف في االول من حــزيـران  مــؤكـدة

يز للغاية). (انهم جعلوا يومها هذا 
 tÞ 5 %
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الـتـأكـد من اتـخـاذ كـافـة اإلجراءات
لــعــدم تــكــرار تــلك الــواقــعــة الــتى
أزهــقت أرواح أصــحــاب الــبــشــرة
الــســمــراء لــفــتـــرة طــويــلــة إنــهم

يستحقون األفضل).
ـــطــربــة األمــريــكــيــة كــمــا شــنت ا
الــشـهــيـرة لــيـدي غــاغـا هــجـومـا
عــنــيـفــا ضــد الــرئــيس األمــريـكي
دونـالـد تـرامب بـعـد حـادثـة مـقـتل
فــلــويـــد واصــفــة إيــاه بـ(األحــمق

والعنصري).
وكـتـبت غـاغـا عن تـرامب فـي بـيان
لـهـا عـبـر حـســابـاتـهـا عـلى مـواقع
الـــتــــواصل االجــــتـــمـــاعـي نـــشـــر
السـبت(يحتـفظ بأقـوى منصب في
الـعالم لـكـنه ال يقـدم سـوى اجلهل
والــتـحــيـز بــيـنـمــا تـســتـمــر حـيـاة
الـــســود لـــقــد عـــرفــنـــا أنه أحــمق
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غـنية األمـريكيـة سيلـينا تفـاعلت ا
غــومــيــز مع اإلحــتــجــاجــات الــتي
تشهدها بعـض الواليات األمريكية
على خلفية قتل أحد رجال الشرطة
لـشـاب من البـشـرة السـمـراء يدعى

جورج فلويد.
ونـشــرت غـومــيـز عـبــر صـفـحــتـهـا
اخلــــــاصــــــة عـــــلـى أحـــــد مــــــواقع
الــتـواصل اإلجــتـمــاعي صـورة من
اإلحـتجـاجات ظـهر فـيهـا مجـموعة
من احملتـج وهم يحـملون يـافطة
كــتب عــلـيــهــا (حـيــاة الــسـود لــهـا
قـــيــمـــة) وعــلّـــقت بــالـــقــول:(لـــقــد
أمــضــيت الــســاعــات األخــيــرة في
ـــكـــنه مـــحـــاولـــة كـــتــــابـــة شيء 
اسـتعـادة مـا حدث ولـكن ال يـوجد
أى شـيء يــقــال عــلــيــنــا جــمــيــعـاً

مـن مـــــــــــــــشــــــــــاكل
الـصـحــة الـعـقــلـيـة
بـــــاإلضــــافـــــة إلى

كوفيد19.
وقـــالت ريـــتــا عن
والـــدتــهـــا وفـــقــا
ـــــــــوقـع الـــــــــفن
(تـشـعـر كـمـا لو
أنـهــا واجـبـهـا
ومسؤوليتها.

ــــلـــــهم مـن ا
جــــــــــــــــــــــدًا
رؤيــــتــــهـــا
تــســتــيــقظ
لـلمـسـاعدة
في إنـقاذ
األرواح

تصحـو في الصبـاح وليس لديك الـرغبة في عمل.رقم
احلظ 9.
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أمـورك مـا تـزال جـيــدة بـرغم الـصـعـاب. يـوم الـسـعـد
الثالثاء.
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هناك فـرق كبيـر ب شخص قـوي و آخر عاطفي.رقم
احلظ.2

—u¦ «

تصحـو في الصبـاح وليس لديك الرغـبة في عمل.يوم
. السهد االثن
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سؤوليـات لتقوم بها ال بأس عليك فـلديك الكثيـر من ا
.رقم احلظ.8
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قــد يـكـون هـذا الـيــوم مـنـاسـبـاً لالســتـثـمـارات وطـرح
االفكار ووضع الشروط.
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عـليك اسـتغـالل فتـرة الصـباح جـيـدا في اجناز مـهام
مؤجلة.
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بــعض الـتــفــاؤل قـد يــكــون دافـعــاً إلى مــصــاحلـة مع
الشريك وعودة األمور إلى طبيعتها .
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ــاضـيـة قـاربت الـدوامــة الـتي عـشت بــهـا في األيـام ا
على الزوال.
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قـلق بـشـأن أحـد افراد الـعـائـلـة جراء إصـابـته بـوعـكة
صحية مفاجئة.
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يـوم ال بـأس به .تـشـعـر بـعـاطـفـة كـبـيرة فـي قـلبـك.يوم
السعد االربعاء.
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تُدير أعـمالك بنشـاط وحيويّة ولن تـتوقّف طويالً امام
العقبات رقم احلظ 6.
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ــرادفـات ابـدأ بــربط ســلــسـلــة الــكـلــمــات بـا
الـصحـيحـة لـلكـلمـات ادناه بـدءا من الرقم 1
لــتــربط الــكـــلــمــات بـــدءا من ارقــام الــدوائــر
طلوبة حسب االرقام ولتحصل على الكلمة ا

ادناه:
ــطــلــوبــة: =4+1+11طــائــر من الــكــلــمــة ا

فصيلة اجلوارح
دولة اسيوية - 1
من النبياء - 2
مبعوث - 3

ارس الرياضة - 4
يقنع باحلجة - 5

طيور تتغذى على اللحوم - 6
منهي عنها في الدين - 7

دولة اسيووية - 8
ية اوربية عملة عا - 9

من الشهور الهجرية - 10 
نتمايل بالهواء - 11
بلدة لبنانية - 12
ادعي بالقول - 13
الواح زجاجية - 14
دولة اسيوية - 15
عملة اسيوية - 16
تكتب الروايات - 17

رئيس جزائري راحل - 18
يحاور - 19

تأييد ومساندة - 20

الـفنـان العـراقي اسـتذكـرته دار الثـقـافة والـنشـر الكـردية
بـندوة إلـكـتـرونيـة في ذكـرى رحيـله اخلـامـسة والـعـشرين
والـتي تـصـادف في الـسـادس والـعـشـرين من شـهـر أيـار

وحاضر فيها  االذاعي جمال برواري. من كل عام 

ـرافـقـة عـازف الـبـيـانـو ابراهـيم ـطرب الـسـوري احـيـا  ا
ركـز الثـقافي الـعربي قـطيش حـفال عـلى خشـبة مـسرح ا

دينة السويداء  بثه عبر (فيسبوك) .

عـضـو الفـريـق الـوزاري للـتـعـلـيم االلـكـتـروني فـي الـعراق
الـقى مـحـاضــرة في ورشـة عـمل اقـامـتـهــا كـلـيـة الـتـربـيـة
لـلبـنات بـاجلامـعة الـعراقـية بـالتعـاون مع الفـريق الوزاري
حتت عــنــوان (مـنــصــة ادمــودو االلـكــتــرونــيــة والـتــهــيــئـة
السـتـكـمـال الـسـنـة الـتـحـضـيـريـة لـلـدراسـات العـلـيـا وفق

التوجيهات الوزارية).

ـطـربة الـسـوريـة اطلـقت أغـنيـتـها ا
اجلـديـدة (يـا كـايدهـم) عبـر الـقـناة
بـادرة (الطـفولـة حياة) اخلاصـة 
عــلى الـــيــوتـــيــوب دعــمـــا ألطــفــال

مرضى السرطان.
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ـســتـنــصـريــة تـلـقـت تـعـازي الــتـدريـســيـة فـي اجلـامـعــة ا
ية لوفاة زوجها  سـائل الله تعالى ان االوساط االكـاد

يسكنه فسيح جناته.

ريتا أورا

لـســيـنــمـا الـشــبـاب والـذي تــقـيـمه
دائـرة ثـقــافـة وفـنـون الــشـبـاب في
وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة هـذا ما
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يـنـطلق مـنـتصف حـزيـران اجلاري
مـهــرجـان (اون الين  –كـوفــيـد 19)

ثـقــافـة وفـنــون الـشـبــاب فـائـز  طه
ســــالم)  وأكــــد عـــمــــر (ســـتــــكـــون
ـــشــاركـــة من لــلـــداخل واخلــارج ا
وكـليـات ومعـاهـد البـلد ومـنظـمات
ـدني) موضـحـا (تـتألف اجملـتـمع ا
الـلـجنـة الـتحـضـيريـة من الـفنـان
حـازم عــبـدالــله وطـارق اجلــبـوري
وعــمـر وســام واخــرون أمــا جلــنـة
ي حس عبد الفرز فتضم األكـاد
الـــعـــزيـــز ورائـــد  لــبـــيـب وجلـــنــة
التـحكـيم تالـفت من اخملـرج صباح
رحـــيـــمــة رئـــيـــســـا  وجنــاح سالم
أما اجلوائز وسردار زنكنة عـضوا
 فـسـتكـون تنـشـيطـيـة ضمن نـطاق
ــــتـــعــــارف عـــلــــيه في الــــتـــداول ا
ـهرجـانـات مع شهـادات تـقديـرية ا

.( للمشارك

حتدث به لـ(الزمـان ) مسؤول قسم
ـسرح الـفـنـان مـحـمد السـيـنـمـا وا
عمر واضاف(برعاية وزير الشباب
والــريـــاضــة عــدنــان درجــال يــقــام
ـهـرجـان الـسـيـنـمـائي االول (اون ا
الين- كـــــوفـــــيــــد  19ومـن شــــروط
ـشـاركـة الـتي وضـعـتـهـا الـلـجـنة ا
الــتــحــضـيــريــة  أن يـكــون الــفــيـلم
ضمن نـشاط مكـافحة وبـاء كورونا
وأن تـــراوح زمـــنه بــ  10الى 20
دقــيــقـــة وأن يــعـــزز فــكــرة خـــلــيك
ويـعـمل عـلـى صـيغ حـظـر بـالـبـيـت
التجوال بصورة مثالية وأن يكون
ســــانـــد لــــدعـم اجلــــيش األبــــيض
والــقـوات األمــنـيــة وحتـمل الـدورة
اسم الـفـنان ضـيـاء الـبيـاتي ويـقام
هرجـان بأشراف مـدير عام دائرة ا

إثـارة أهــمـيـة قـضــيـة الـعــنـصـريـة
حـتى تمـوت األنـظمـة التـي تبـقيـنا
مـرضى بـدال من فـقـدان األشـخاص

الذين نحبهم

¡«dL « …dA³ « »U× √ rŽbð eO uſ

W³{Uſ UſUſË

سيلينا غوميز

Issue 6674 Wednesday 3/6/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6674 االربعاء 11 من شوال 1441 هـ 3 من حزيران (يوليو) 2020م

ـقدس في اجلـامـعة االسالمـية في اسـتـاذ مادة الـكتـاب ا
واليـة مـنـيـسـوتــا االمـريـكـيـة حـاضـر فـي الـنـدوة الـعـلـمـيـة
االلكـتـرونـية الـتي اقـامـتهـا جـامعـة سـامـراء بالـتـعاون مع
ـقارنة اجلامـعة االسالميـة حتت عنـوان (دراسة االديان ا

ودورها في الدعوة الى الله تعالى).

بغداد
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بـلد جـواد سلـيم ورافع الـنـاصري ومـنـبع الفـنـان الـتـشكـيـليـ والنـحـات عـلى مـستـوى يـرتقي
ـية بـات يلـوذ بفـنه لألنزواء وأبـعاد ذائـقة اخملـتصـ بالـرقي الفـني بعـيداً عن لـلذائـقة الـفنـية الـعا
ـحافظات العـراق. ورغم وجود مختص مصافي الـسلك االداري في أنشاء النـصب والتماثيل 

مـتــمـيـزين في هـذا اجملـال وجلـهـات
رســمــيـــة تــابــعــة لــلــدولــة فــالــنــحت
والـــنــصب والـــتــمـــاثــيـل هي إحــدى
اقسـام دائرة الفنون العامة والتابعة
لـوزارة الـثـقــافـة والـسـيـاحـة واآلثـار
الـعـراقـية وتـمـتـلك خيـرة اخملـتـص
في هذا اجملال لكن نفاجأ ان بعض
احملافـظـات تـسـعى الجنـاز الـنصب
ـنـجز مـعـتمـدة عـلى اهـمـيـة تكـلـفـة ا
ولــيس الــذائــقــة الــفــنــيــة لــلــمــنــجـز

الثقافي ومـا يحمل من ثقافة فنية تتماشى مع خصوصية احملافظة. ولعلمي ان هذه الدائرة تفتح
ـتصـلـ وارقام هـواتف مدرائـها ابـوابـها ومـوقعـها لـلـجمـهور وتـتواصل عـلى مـدار السـاعة مع ا
تـلقي وال توجد حـواجز للتـواصل معهم.فهل االسـد الهزيل يحـمل ثقافة وفـنانيهـا مفتـوحة امام ا
ـثل الـتاريخ الـفـني والـثـقـافي للـعـراق في مـجـال الـنحت ي  فـنيـة امـام اجلـمـهور الـعـربي والـعـا
والـنصب?.وهل الـعزوف عن التـواصل مع اجلهـات الفـنيـة الرسـمية وأبـعاد اخملـتصـ في مجال
الفن اصبح ثقـافة عدم االهتمام بالفن?. فكثيراً ما قـدمت وزارة الثقافة منجزات ثقافية ومعارض
ومسابقـات العمال نحتيـة ترتقي الن تكون نصب وتـماثيل حتمل اسم العراق ومـحافظاته وشعبه

تخصص. فال تطالبوا باحلرية حتت مظلة جدارية جواد سليم وانتم تقيدون حرية الفن ا
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اطـلــقت دائـرة الــفـنــون الـعــامـة الــسـبت
ـــاضي مـــعـــرضـــهـــا احلـــادي عـــشــر ا
الـكـتـرونـيـاً عـلى مـوقـعـهـا دائـرة الـفـنـون
الــــعـــامــــة ضـــــــــــــمن بــــوابـــة الــــفــــنـــون

اإللكترونية.
واشـار مــديـر عــام الـدائــرة عـلي عــويـد ان
ـعــرض ضم 29 لــوحــة فــنــيــة بــعــنـوان (ا
تــراتــــــــيل فــنــيــة لــلـفــنــان الــعــراقي مــطـيع
اجلـمـيـلي مـسـتـخـدمـاً فـيـهـا اسـلـوب احلـداثة
التـجــــريـدي الثراء الـفن الـتـشـكيـلي بـاعـماله
الـتي اتـســمت بـالـتـــــــــفـرد عـبــر اسـتـخـدام
رمــــــــوز ودالالت فــنــيــة امـــتــزجت لــتــكــون
تـــراتـــــــــيـل رافــديـــنـــيـــة الســالـــيب فـــنـــيــة

معاصرة).
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ـيـة ريـتـا تـمــــــضي الـنـجـمـة الـعـا
ـــنـــزلي في أورا فـــتــــرة احلـــجـــر ا
مـــــــزرعــــــة مــــــســـــــــتـــــــأجــــــرة في

كوتسوولدز.
ـــــــاضي ويـــــــــــــــوم الـــــــســـــــبـت ا
اسـتمـتعت أورا الـبالـغة من الـعمر

 عاماً بحمام الشمس29
واســتــعــرضت قــوامــهــا الــرشــيق

بالبيكيني.
يـأتي ذلك بعـد أن عـبرت عن قـلقـها
مع اســـتــمــرار عــمـل والــدتــهــا في
الــصـفـوف األمـامـيـة حملـاربـة وبـاء

الفيروس التاجي.
اذ تـعـمل فـيـرا والـدة ريـتـا طـبـيـبة
نــفــســـيــة داخل خـــدمــة الـــصــحــة
ـتحـدة  حيث ـملـكة ا الـوطنـية بـا
تــرعى األشـخــاص الـذين يــعـانـون

وعــــــنــــــصــــــري مــــــنــــــذ تــــــولــــــيه
مـــنــصـــبه).وتـــابــعت: (إنـه يــغــذي
نـــظـــامـــا مــــتـــجـــذرا بـــالـــفـــعل في
العـنـصـريـة والـنـشـاط الـعـنـصري
ــكـــنــنـــا جــمـــيــعـــا أن نــرى مــا و

يحدث).
وعبرت غاغـا التي أصدرت مؤخرا
أحـــدث ألــبـــومــاتـــهــا الـــغــنـــائــيــة
(كـرومـاتيـكـا)عن غضـبـها وحـزنـها
ــــقـــتل جــــورج فـــلـــويــــد ومـــقـــتل
الــكــثــيــرين قــبـــله قــائــلــة: (إنــني
غـاضـبـة جـدا لـوفـاة جـورج فـلـويد
مثـلـمـا تـعـرص الـكـثـيـر من الـسود
للموت على مـدى مئات السن في
هـذا الــبـلــد نـتــيــجـة لــلـعــنـصــريـة
النـظامـية واألنـظمـة الفـاسدة التي

تدعمها).
ومضت غاغا لتقول: من الضروري
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نشـرت الفـنانـة الـتونـسيـة لطـيـفة مـقطـعا
من اغـنيـتـهـا لـلـشمس الـتي سـتـطـرحـها
قــريــبــا عــلى قــنـــاتــهــا الــرســمــيــة عــلى
يوتيـوب.وعلّقت لـطيـفة على الـفيديـو عبر
حــســـابــهــا اخلـــاص عــلى احـــد مــواقع
التـواصل االجتـماعي) لـلشمـس من بعد
الــغــيـــاب طــلــوع .. انـــتــظــروا اغـــنــيــتي
اجلـديــدة لـلــشــمس .. قـريــبــا كـلــمـات :
يــاســـ احلــمـــزاوي أحلـــان و تــوزيع :
أم القلسي). كانت لـطيفة قد طرحت
مــؤخــرا أغــنـــيــتــهــا أدي عـــقــد عــبــر
يوتـيوب.والقت لـطيـفـة جناحـاً كبـيراً
في ألــــبــــومــــهــــا األخــــيــــر (أقــــوى
واحـدة)الـذي قدمـتـه بـالتـعـاون مع
الـعـديـد من الـشـعـراء وفـيه تـنـوع
ــاط الـغــنـائــيـة والــلـهــجـات بـاأل

تنوعة. ا

wz«d U « ‚œU  bL×  ≠¡«d UÝ

ـمـثـلـة الـكـومـيـدية اسـتـذكـر فـنـانـون ا
الراحـلة امل طه اذ مرت في الـ  19من
ـاضي ذكــرى وفـاتـهــا الـرابـعـة ايــار ا
وفي السطور التالـية نتوقف عند ابرز

محطات حياتها: 
 اســمــهــا الــكــامل هــو أمل طه شــيــاع
األســـــــدي وهي مـن مـــــــحــــــافـــــــظــــــة
واسط قضاء احلي و من مواليد 19
ايلول 1956 الـتحـقت بـكلـيـة الفـنون
ــسـرحـيـة اجلـمـيــلـة قـسم الــفـنـون ا
ســنــة 1974 وتــخــرجت مــنــهــا ســنــة

اكتشفها الول مرة 1978.
اخملــــــرج فـالح زكي عــــــام 1977 في
سهـرة تلفـزيونـية بعـنوان (سيـنما) أو
مـامـتعـارف عـلـيـها نـارك قـلـبي ووقفت
امـام كامـيـرات التـلـفزيـون أول مرة مع
الـفــنــان مـحــمـد الــقـيــسي ومــنـذ ذلك
الـعـمل ذاع سـيـطـهـا وأصـبـحت جنـمـة
الـــــشـــــارع الـــــعـــــراقـي  في بـــــدايـــــة
الـــثــمـــانــيـــنــات شـــاركت في بـــرنــامج
(اسـتــراحـة الـظـهـيـرة) الـذي كـان يـبث
عـلى الـتـلـفـزيـون الـعـراقي كـل جـمـعة
وحتــديــدا في فـــقــرة (يــعــجــبــني ومــا
يــعــجــبـنـي) وهي عــبــارة عن مــشــهـد

تـمــثـيــلي يـحــمل بــ طـيـاتـه مـشــكـلـة
اجتـماعـية وكـانت جتسـد هذه الـفقرة
ـشـاركـة الـفـنان مـحـمـد حـسـ عـبد
الـرحـيم والـلـذان كـسـبـا من وراء هـذه
الـفـقرة شـهـرة واسـعة. كـمـا تـألقت في
بــرنـامج نص سـتـاو مـن إنـتـاج قـنـاة

(الشرقية).
شاركت ببطولة افالم عدة منها:

1988 (عـــــــــــــمـــــــــــــارة 13) عـــــــــــــام  
إخــراج صــاحب حــداد تــألــيف عــبـد

الباري العبودي.
ـــــــلـــــــتـــــــهـــــــبــــــة) 1990 (احلــــــدود ا

إخراج صاحب حداد 
(زمن احلب) 1991 تـــألـــيف صـــبــاح

عطوان إخراج كارلو هارتيون.
ـسلـسالت أخـتـارهـا مرة وفي مـجـال ا
أخـرى اخملـرج فـالح زكي في مـسـلـسل
شــعـــبي بــعـــنــوان (بـــيــتـــنــا وبـــيــوت

اجليران) .
ولعبت دورا جـميال اثبتت فـيه قدرتها
في اداء الـــشــخـــصــيـــات الــبـــغــداديــة
الـشـعـبـيـة الـكـومـيـدية  1979 شاركت
في مـــســـلــسـل مــاضـي يــا مـــاضي مع
.نـاس من طـرفـنا الـفـنان مـاجـد يـاس

تمثيل خليل الرفاعي.

عالم الست وهيبة 1998. 
أيــــام اإلجـــازة 1985 إخــــراج عــــمـــاد
هــادي تــمــثـيـل مـحــمــد حــســ عــبـد
 خــــلـــيل  هــــنـــاء مــــحــــمـــد الــــرحـــيم
 فــاطــمــة  مــحــسن الــعـــلي الــرفــاعـي

الربيعي.
بــرج الــعــقـرب 1998 تــمــثــيل خــلـيل
مـــــكي  إيـــــنـــــاس طـــــالـب الـــــرفـــــاعـي

 لؤي أحمد. عواد
الــقـضــيـة 283 عـام 2001حب وحـرب
الك. 1̊عام 2003 مع الفنان قاسم ا ج
بــــــاشــــــاوات آخــــــر زمـن عـــــام 2004

مع راسم اجلميلي وجالل كامل.
حـب وحــــــــــــــــرب ج 2عــــــــــــــــام 2004
تــــمــــثــــيل مــــحــــمــــد حــــســــ عــــبــــد
 إنعـام الربيعي بـطولة قاسم الرحيم

الك. ا
شموع خضر الياس 2005 .

كشوف 2005. شوف عا
7 خوات 2008  إخراج صاحب بزون.
أحلى الكالم 2009صيام غزال 2010.
كـمـا شـاركت في تـمـثـيـلـيـة (الـسـيـنـما)
 عـــزيــز تــمـــثـــيل مـــحــمـــد الـــقــيـــسي

.إخراج فالح زكي 1977 كر
ـسـرحـيــات الـتي شـاركـت فـيـهـا ومـن ا

لــلـــمـــســنـــ الـــتي كـــانت تـــقــيـم فــيه
نـطقة الـكاظـمية مـناشدة احلـكومة
ـــعــاجلــتـــهــا خـــارج الــبـالد لــكن لم
يـسـتـجب لـندائـهـا أحـد انـذاك. تـوفيت
ـــوافق 19 مـــســـاء يـــوم اخلـــمـــيس ا
ــســتــشــفى الــكــوت في ايـار 2016 
مـــحــافــظـــة واسط. عن عـــمــر يـــنــاهــز
الـــسـتـ عــامًـا بـعــد صـراع طـويل مع
ــــرض اذ تــــدهــــورت في الــــشــــهـــور ا
األخــيــرة حـالــتــهــا الـصــحــيــة بــشـكل

ملحوظ..

مـسـرحـيـة الـنـجمـة الـبـرتـقـالـية 1977
سرح القومي. على خشبة ا

اخلـيط والــعـصـفـور  إخـراج حـسـ
ــــشــــاركـــة فـــــــــــرقـــة عــــلـي هـــارف 

ربعات البغدادية 1983. ا
صايرة ودايرة 1985 .

فناتك 1989.
بيت وخمس بيبان) تمثيل سناء عبد
 جـاسم  بــهـجت اجلــبــوري الــرحــمن

.  شرف
(هـــاي وين) 1997. وحــــصـــلـت عـــلى

وسام جامعة واسط عام 2011.
وفي عام 2009 تـعـرضـت إلى جـلـطـة
دماغية  9 أصيبت على أثرها بالشلل
الـــنــصـــفي في اجلـــهـــة الــيـــســرى من
جــســدهــا تــسـبــبت بــانــقــطــاعـهــا عن
الـــوسط الــفـــني بــعـــدمــا اثـــرت عــلى
حــركـتــهــا حــيث كــانت جتــلس عــلى
كرسي متحـرك يساعدهـا على التنقل
بــ اروقــة دار الـرعــايــة الـتـي كـانت

تقيم فيها. 
شي وذكرت قبل وفاتها أنها حتلم با
عـلـى قـدميـهـاولـو بـضـعـة أمـتـار لـكن
األمــر كــان صــعــبــا في ظل إمــكــانــيــة
الـــــعالج الـــــبــــدائـي في دار الـــــرشــــاد

محمد عمر
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{ نــيـــودلــهي  –وكـــاالت - غــيب
ــوســيـقي ـؤلف ا ـوت االثــنــ ا ا
ـلـحن الـهــنـدي وجـيـد خـان عن وا
عـمـر لم يـتـجـاوز الـ 42عـامـاً إثـر
مـعـانـاته مع مـضـاعـفـات فـايروس
كـورونـا.وقـد ووري بـحـضور 20 
فـرداً فقط من أفـراد عائـلته وذلك
ـتـبعـة في ظل بـسـبب االجـراءات ا

انتشار الوباء.
وقــد نـعــاه جنم بـولــيـوود ســلـمـان
خان فـكتب في صـفحـته الرسـمية
عـــــلـى أحــــد مـــــواقـع الــــتـــــواصل
االجـتمـاعي :(وجيـد سوف أحبك
وأحـترمك وأتـذكـرك وأشتـاق إليك
أحـبك دومـاً كـشــخص وكــمـوهـبــة
فـــــلـــــتــــرقـــــد روحك اجلـــــمــــيـــــلــــة
بـسالم).أما جنمة بوليوود كاترينا
كــيف فــرثـته قــائــلـة (أرقــد بـسالم

.( وجيد سأذكر ابتسامتك دائماً
وجــيـد كـوّن ثـنـائـيـا مـوسـيـقـيـا مع
شـقـيــقه ســاجـد ظــهـرا ألول مـرة
كـمخرجـ موسـيقـي مع سـلمان
خـــان ووضــعـــا مــوســـيـــقى عــدة

أفالم لسلمان.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
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