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مـــصـــدر طـــبي في دائـــرة صـــحـــة
النـجف إنـها (سـجلت  51 اصابة
جـديــدة بــكــورونـا   من دون ذكـر
مــزيـد مـن الــتـفــاصــيل). واعــلــنت
مــحــافــظــة واسط عن وفــاة ثالثــة
اشــخـــاص مـــصــابـــ بــكـــورونــا
باحملـافـظـة.وقال مـصـدر طـبي ثان
إن (ثالثـــة أشــخـــاص مـــصـــابــون
بــالــفــايــروس تــوفــوا في واسط 
حــالــتــ مــنـــهم في قــضــاء احلي
والــثـــالــثــة فـي مــديــنـــة الــكــوت).
وافــصح احملــافظ مــحــمــد جــمــيل
ـيــاحي عن أهم مــقـرارات خــلـيـة ا
االزمــــة في واسـط. وذكــــر بــــيــــان
ـكــتــبه تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
ــقــررات تــضـمــنـت االســتــمـرار (ا
نح الـعطـلـة الرسـمـية من الـيوم
ـــــقـــــبل االحـــــد الى اخلـــــمـــــيس ا
باستثـناء منـتسبي دوائـر الصحة
واالجهزة االمـنية و اخلـدمية وكل
ــشـاريـع اخلـدمــيـة مـا يــتــعـلق بــا
وأضاف الـعـامـلة فـي احملـافـظة)  
(فرض حظـر التـجوال الـكلي الذي
يبدء من الـساعـة السادسـة عصراً
الى الـســاعـة الــسـادســة صـبــاحـاً
وحـــظـــر الـــتـــجــــوال اجلـــزئي من
الـســاعـة الــسـادســة صـبــاحـا الى
الــســادســة عــصــراً ويــشــمل مــنع
الـتـنـقـل بـ االقـضـيــة والـنـواحي
وغلق مـداخل احملافـظة اخلـارجية
بشكل تـام). وسجـلت محـافظة ذي
قاراصابـات جديدة بـكورونا.وذكر
مـصـدر طـبي في دائـرة صـحـة ذي
قار  (تـسـجيل 68 اصابـة جـديدة
بكورونـا خالل يوم امس). وكشف
مسـتشـفى احلـس الـتـعلـيمي في
الناصرية عن وجود  300 مصاب
بــكــورونــا يــرقــدون داخل ردهــات
ـســتــشــفى ويــتــلـقــون الــرعــايـة ا
الصحيـة الالزمة. واعلـنت مديرية
مـرور ذي قـار عن تـسـجـيـلـهـا عدد
من االصابات بـكورونا مـنذ ظهور

الوباء.
ـرور العـمـيـد فاضل  وقال مـديـر ا
الـــزركــانـي في تـــصـــريح امس ان
(اخملتبرات الطبـية سجلت اصابة
ثـمـان من مــنـتـســبـهـا مــنـذ ظـهـور
الوبـاء وحتى االن بـينهـم ضباط 
فـيـمـا تـوفي مــنـتـسب اخـر لـيـصل
مــجــمـــوع الــعــدد الــتـــراكــمي الى

 .( تسعة مصاب
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العـب العصـر الذهبي للكـرة العراقية
اشــتـــهــر بــاقــتــنـــاصه لالهــداف ومن
أصـعب األماكن قدم الكثـير في مسيرة
حـيـاته للـكرة الـعراقـيـة عرف مـخلـصاً
لـلكـرة الزورائـية قدم مـعهـا الكـثير من
ــنـــتــخب اإلجنـــازات كــذلـك نــال مـع ا
الـكثـير من االلـقاب والبـطوالت جـعلته
يـــســـتــحق العـب الــقـــرن في الـــعــراق
بـجدارة وهو محبـوب من عشاق الكرة
الـعـراقيـة واطـلق عـليه عـدة الـقاب من
أهــمـهــا الـنــورس والـســاحـر والــفـتى
الـــذهــبي كــمـــا مــثل عـــدة انــديــة هي
الــزوراء والـرشـيـد والــوكـره الـقـطـري
وهـو هـداف بـطـوالت االنديـة الـعـربـية
بــرصـيـد  26  هــدف كـمـا عــمل أحـمـد

راضي مدرباً . 
ــهـاجم وشــهـد تــالـقـه جـمع صــفـات ا
الـعصـري  في كاس فـلسـط لـلشـباب

ـواطـنـ بـالـسـرعة انـتـقـاله بـ ا
الكبـيرة وفسح مـجال اكبـر للفرق
ـنـاطق األكـثر الصـحـيـة لتـحـديد ا
اصـــابــة بـه من أجل وضـع خـــطــة
ـنـاطقي جديـدة واعـتمـاد احلـظر ا
فـيــهـا)  الفـتــا الى (اعـتــمـاد قـرار
احلــــظـــــر اجلــــزئـي الــــيـــــوم وفق
قــرارالــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــصــحـة
والـــسـالمـــة العــــطــــاء الـــفــــرصـــة
ـــواطـــنـــ وتـــســـهـــيـل حـــركـــة ا

ــــهـن احلــــرة خالل واصــــحــــاب ا
الـنهـار). مـن جانـبه   اعلـن مـدير
عــام دائـرة صــحــة بــغــداد الــكـرخ
جاسب احلجـامي عن قرب افـتتاح
قــاعـــات مــعـــرض بــغـــداد الــدولي
االسبوع اجلـاري بعد االنـتهاء من
ـستـلـزمات تزويـدهـا باألجـهـزة وا
. صاب الطبية لغرض استقبال ا
وفي كــردســتــان   سـجــلت وزارة
الصـحـة أربع حـاالت وفـاة جـديدة
صابـ بفـايروس كـورونا.وقالت
الـوزارة في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس إن (الـسـلـيـمـانـيـة سـجـلت 4
وفــيــات جـــديــدة جـــراء فــايــروس
كـــورونـــا لـــثـالثـــة رجـــال وامـــرأة
تتـراوح أعمـارهم ب  60 إلى 70
).فـيـمـا قـالت مـديـريـة صـحـة عـامـاً
أربـــيل فـي بـــيـــان ســـابق إن ( 30
مصابـاً بفايـروس كورونا تـماثلوا
ـرض بـعـد أن لـلـشـفـاء الــتـام من ا
أثـبــتت الــفــحـوصــات اخملــتـبــريـة
خـلوهـم من الـعـدوى) مـشيـرا إلى
راكـز الصحية إلى أنهم (غادروا ا
مـــنــــازلــــهم)  وأضــــاف أن (عـــدد
تعاف من الـفايروس ارتفع إلى ا
277 في أربـــــيـل). وتـــــوفي احـــــد
صابـ بكورونـا يبلغ من الـعمر ا
 50 عاما   في احد مـسـتشـفـيات
اربيل بعد تدهور وضعه الصحي.
وفي صـالح الــــــدين   ســــــجــــــلت
احملـافــظـة ثالث اصــابـات جــديـدة
لـشــخص مــعــوق قـادم من الــهــنـد
وامرأت مالمست حلالة مؤكدة.
وقـال بـيـان امس انه ( تـسـجـيل
اصابة جـديدة بـكورونـا في قضاء
سـامـراء لـشـخص مـعـوق قـادم من
الـــهــــنــــد كـــان فـي رحـــلــــة عالج 
وامرأت مالمـست حلـالة مؤكدة
في قــــضــــاء بــــلــــد). وشــــخــــصت
مــحـــافــظــة الـــنــجف  51 اصــابــة
ـسـتـجـد.وذكـر جـديـدة بـكـورونــا ا

للصـحة والسـالمة الوطـنية خالل
وافقة االجتماع الـسابق وتمـت ا
عــلـى تــطـــبـــيق احلـــظـــر اجلــزئي
حـيث ابـتــداءً من الــيــوم األحـد   
ســـيــفـــتح احلـــظـــر من الـــســـاعــة
اخلـامـســة صـبــاحـاً الى الــسـاعـة
)  واضـاف ان الــســادســة مــســاءً
(التوصيات ركزت على اإلجراءات
ــرض الــتـي حتــد مـن انــتـــشـــار ا
والســـيـــمـــا ارتــــداء الـــكـــمـــامـــات
ــــــنع والــــــكــــــفــــــوف وألــــــزمـت 
التـجـمعـات الـعـشائـريـة والديـنـية
واالجـتـمـاعـيــة فـضالً عن حتـديـد
عــــدد الـــركــــاب داخـل الـــعــــجالت
وحـسـب حـجـم الـعــجــلــة  وكـذلك

ــراجـعـ لــلـمـحـال حتـديـد عـدد ا
الــتــجــاريــة وفق مــســاحــة احملل
بــحــيث لــكـل شــخص مــتــر مــربع
ــوجــودين في واحــد  مع إلــزام ا
احملل بـــــارتـــــداء الـــــكـــــمـــــامـــــات
عقـمة) مؤكدا ـواد ا واستخدام ا
(سـيـتم فـرض غـرامـات وعـقـوبات
صارمـة ومسـاءالت قضـائيـة بحق
كل من يخرق التعلـيمات الصحية
ادة وباالخص الـتـجمـعـات وفق ا
 368 من قــانـون الــعــقــوبـات رقم
ــــعـــدل)  111 لـــســــنـــة  1969 ا
وتــــــابع اجلــــــمــــــيـــــلـي ان (هـــــذه
اإلجــــــراءات تــــــشــــــمـل بــــــغــــــداد
واحملافظات   وهناك قـرار سابق

من الــلــجـــنــة الــعــلــيـــا لــلــصــحــة
والــسالمــة ســمح لــلــمــحــافــظــات
بتـشـديد اإلجـراءات عـندمـا تـكون
ـــوقف هـــنــاك ضـــرورة وحـــسب ا
الوبائي  بحيث ال يجوز أن تكون
اإلجراءات أخف من التي تصدرها
كـشـفت هـذه الـلـجــنـة). بـدورهـا   
دائرة الـصـحة الـعـامة عن اعـتـماد
دن نـاطـقي عـلى ا خطـة احلـظـر ا
التي سجلت أعلى االصابات.وقال
مديـر عـام الـدائـرة ريـاض احلـلفي
في تصريح اطـلعت علـيه (الزمان)
امس ان (حـظـر الـتـجـوال الـشـامل
كـان هـدفه االسـاس كـسـر سـلـسـلة
انتشار فـايروس كورونـا للحد من
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اكــدت وزارة الــصــحـــة والــبــيــئــة
تـطـبـيـق حـظـر الـتــجـوال اجلـزئي
ابـــتــداءً مـن الـــيــوم االحـــد وسط
اجــــراءات مـــشــــددة وعــــقــــوبـــات
صارمة بـحق كل مخـالف ال يطبق
التعـليـمات الوقـائيـة الصادرة من
خـلـيـة االزمـة احلـكـومـيـة. ونـقـلت
تقـاريـر صـحفـيـة عن عـضو خـلـية
االزمــــــة وكـــــيـل الــــــوزارة حـــــازم
اجلمـيـلي قـوله إن (الـوزارة اعدت
توصيـات خاصـة بحـظر الـتجوال
وعـرضـتـهـا عـلى الــلـجـنـة الـعـلـيـا
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الــتي كـانـت بـدايــة شـهـرتـه الـعــربـيـة
ـغـرب عـام 1983 والــتي اقـيـمـت في ا
ـنـتــخب الـوطـني وبــعـدهـا لــعب مع ا
نتخب األول حتى وواصـله تالقه مع ا
كـان له الـدور الكـبيـر بـوصول الـعراق
لـنـهائـيات كـأس العـالم بفـضل اهدافه
الــرائـــعــة مــخــتــتم هـــديــته لــلــعــراق
ـشاركته بكاس الـعالم بهدف العراق
الــوحـيـد حلــد اآلن في هـذه الـبــطـولـة
الـكبيرة كما كان له الـدور الكبير بفوز
الـعـراق ببـطولـة كأس اخلـليج خـاصةً
عــام  1988 حـــيث حــصل عـــلى لــقب
هـداف الــبـطـولـة كـمـا اخـتـيـر في هـذا
الـعام كأفضل العب في آسـيا كما كان
ـنــتـخب في حـقـبـة له دور كــبـيـر مع ا
الـتسـعينـات وكانت اخـر مباراة له مع
ــنـتـخب عـام  1997فـي الـتـصـفـيـات ا

امام باكستان.
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طـالب عـراقيـون عـالقـون في مـصر
مـنذ أشهـر بسبب جائـحة كورونا
احلـكومـة بتخـصيص رحلـة جوية
اســتــثــنــــــــائــيــة العــــــادتــهم الى

البالد . 
وقــال طــلـبــة في تـصــريح اطــلـعت
عــلـيه (الـزمـان) امس (نـحن مـئـات
صـر ومنذ أكثر الـطلبة الـعالق 
مـن شــهــريـن راجــعـــنــا الـــســفــارة
الــعــراقــيــة هــنــاك بــشــأن الــعـودة
لـلـعـراق بعـد تـأجـيل الى اجل غـير
ـــصــر في مـــعــلـــوم واالصــابــات 
تـزايد مـضطـرد ونفـد ما عـندنا من
مــصـاريف وقـامت الـسـفـارة بـأخـذ

نـــــسـخ من جـــــوازاتـــــنـــــا وأرقــــام
هــواتــفـنــا وارسـلــتــهـا الى بــغـداد
ومـنذ ذلك الـتاريخ لم يـتم إخالؤنا
واعــادتـنـا الى الـبالد)  وأضــافـوا
(نـحــاول االتـصـال بـالـسـفـارة لـكن
دون جـــــــــــــــــــــدوى   وامــس االول
وبــــوقت مــــتــــأخــــر  االعالن عن
رحــلــة من الــبـصــرة الى الــقــاهـرة
والـــعـــودة بــــنـــفس الـــيـــوم حـــيث
اتـصـلنـا بالـسفـارة وكان الـرد عدم
عـلمهم بتـلك الرحلة   واتضح في
مـا بعـد انها رحـلة استـثنائـية تقل
عـلى مـتـنـهـا مـصـريـ عائـدين من
الـعـراق  كمـا أعـادت عراقـيـ بلغ
عـــددهم 108)  مـــتــســائــلــ (من
يـتحـمل مسـؤوليـة سالمتـنا اذا ما
ـــرض او اصـــابــة?) تـــعـــرصـــنـــا 

ـــســـؤولــ ونـــاشـــد الـــطـــلـــبـــة ا
الــــعـــراقــــيـــ واإلعالم الــــعـــراقي
ــعــانــات   كــون (االلـــتــفــات الى ا
الـــكــثـــيــر من الـــطــلـــبــة وضـــعــهم
الـصحي متـدهور بسـبب الضغوط
الــنـفــسـيــة وبـعــدهم الـقــسـري عن
الـــوطـن ووجـــودهم  في مـــصـــر ال
الفــائـدة مـنه   فــالـدراسـة مــعـلـقـة
حــتـى انــتــهــاء جـــائــحــة كــورونــا
والـبقاء هدر لالموال دون جدوى).
وســـيــرت وزارة الـــنـــقل رحــلـــتــ
اسـتــثـنـائـيـتـ مـبـاشـرتـ إلعـادة
ــصــريــ ــواطــنــ الــهــنــود وا ا
الــعـامـلــ في االراضي الـعــراقـيـة

الى اوطانهم . 
وقـال الوزير ناصر حـس الشبلي
فـي بيان امس إن (الـرحلـة اجلوية

ـــرقـــمـــة  IA445غـــادرت مـــطـــار ا
بـغـداد الـدولي مـتوجـهـة الى مـطار
اربـيـل ثم مـطـار الـبـصـرة وبـعـدهـا
الى مـحطتـها االخيرة دلـهي حاملة
على متنها  184 مواطن هندي من
الـعـامـلـ عـلى االراضي الـعـراقـية
الـذين لم يـغـادرو مـنذ بـدء جـائـحة
كـورونـا)  مـشـيـرا الى ان (الـرحـلة
ـرقـمـة  IA147 انـطـلـقت االخـرى ا
مـن بــغــداد مــتــوجـــهــة الى مــطــار
الـبصرة ومن ثم الى مـطار القاهرة
حــامـلـة عـلى مـتـنـهـا  127 مـواطن
مــصـري من ضــمن الـعـامــلـ عـلى

االراضي العراقية). 
وخــاطـبت الـســفـارة الـعــراقـيـة في
انـقرة وزارة اخلارجية بـحصولها
عـلى كـتـاب مـن احلـكـومـة الـتـركـية
يــــقـــضـي بـــرفـع احلـــظــــر اجلـــوي
والـــبـــري عن تـــركـــيــا والـــســـمــاح
بــدخــول الــوافــدين الى اراضــيــهـا

علنة.  وبحسب الضوابط ا
ووجـه ســفــيــر الــعــراق في انــقــرة
عنى حـسن اجلنابي رسالـة بهذا ا
ـــــــــراسـم بــــــــوزارة الـى دائـــــــــرة ا
اخلـــــارجــــــيـــــة تـــــؤكـــــد ان (وزارة
اخلـارجية التركيـة اعلمت السفارة
في  11 حـزيران اجلـاري رفع قيود
ـتـعـلـقـة بـدخـول وخـروج الـســفـر ا
مــواطــني الــدول االجــنــبــيــة عــبــر
ـــنــافـــذ اجلـــويــة والـــبــريـــة عــدا ا
احلـدود الـبـريـة مـع ايـران والـطرق

البحرية). 
وتــضـمـنت الـرسـالــة الـتي اطـلـعت
عليها (الزمان) امس (شرط مراعاة
الـتـدابـيـر الـوقـائـيـة الـتي حـددتـهـا
اجلـهـات االجنـبيـة كافـة القـاد

الى تــركـيـا سـيـخـضـعـون لـلـرقـابـة
الـصـحيـة في حـالة ظـهـور اعراض
ـــرض او احلــاجــة الى الــفــحص ا
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خـــــســــائـــــر وامــــواال)  واضــــاف ان
(الـــرئــيس االمــريــكـي الــســابق بــارك
اوبـاما اتخذ مـنا موقفا سـلبيا وانني
ابــلــغــته قــبل دخــول داعش لــلــعـراق
بــقـــلــيل ان هــنــاك مـــعــســكــرات لــهم
بـالـعـراق وقواتـكم قـامت بـتصـويـرها
وطـلبت منـه اعطاءنـا طائرت اف 16
ــواقع  اال انه وعـدني لــقـصف تــلك ا
بـذلـك وبـعـدهـا تـعـهـدوا بـقـصف هـذه
ـواقع ولم يـنفذوا اي شيء)  مـبيـنا ا
انـه (عـنـدمـا ظـهـر داعش في الـعـراق
قـــطـت امـــريـــكـــا جــــمـــيع االمـــدادات
ا فـيـهـا سالح مـكـافـحة الـعـسـكـريـة 
االرهــاب)  مــؤكــدا انه (لم يــطـلب من
االمــريـكـان دخـول اي جـنـدي لـلـعـراق
خـالل مــدة تــولـــيه احلــكم   بـل عــلى
الـعكس ابـلغتـهم بأن طـبيعـة اجملتمع
الــــعـــراقـي تـــرفـض وجـــود اي سالح
اجـنـبي داخل الـبالد). الى ذلك   رأى
وزيـــر اخلــارجـــيـــة فــؤاد حـــســ أن

حتـسن الوضع في الـصومال وجتاوز
الـصـراعات الـداخـليـة هـناك مـهم جداً
ـنطـقـة.وقال بـيان لـلوزارة لـلـعراق وا
تـلقته (الـزمان) امس ان (حسـ تلقى
اتـصاالً هاتـفياً من نـظيره الـصومالي
ناسبة أحـمد عيسى عوض لتهنئته 
تــــســــنـــمـه مـــهــــام الـــوزارة   ودعــــا
اجلانبان إلى ضرورة تعزيز العالقات
بـــ الـــبـــلـــدين  واالرتـــقـــاء بـــآفــاق
الـــتــعــاون عــبـــر مــؤتــمـــر الــتــعــاون
اإلسالمي   كـمـا تـبـادال الـرؤى بـشان
دور الــــعــــراق فـي جــــامــــعــــة الـــدول
كن أن يؤديه من دور الـعربيـة  وما 
فـاعل في مـعاجلـة الـعديـد من األزمات
الـــتي تــتـــعــرض لـــهــا بـــعض الــدول
العربية)  واكد حس خالل االتصال
ان (حتـــسن الـــوضع في الـــصـــومــال
والسـيــمـا بـعـد جتـاوزهم الـصـراعـات
الــداخـلــيـة امــر مـهم جــداً بـالــنـســبـة

نطقة).  للعراق وا

ـيلـيشيـات في العراق   وانـنا ندعم ا
ـقـراطـيـة كـامـلـة   ونـرغب إيـجــاد د
ـقـراطـيـة بــدعم الـعـراق لـيـتـمــتع بـد
فـعـالـة)  داعـيـةً إلى (إعـادة النـازح

إلى مـنـاطـقـهـم لتـحـقـيـق االسـتـقرار)
ومـضت الى القـول (نحن راضون و ال
شـك أن احلــوار هـــو مـــجــرد خـــطــوة
أولـى  وهذه اخلـطـوة إيـجابـيـة جداً
ونـرى أنـهـا سبـيل لـتعـمـيق الـعالقات
الـثنـائـية حـيث سلـطنـا الضـوء كثـيراً
عــلى اجلــانب الــعــســكــري واألمـني)
مــؤكـدة ان (بالدهــا تـهـتم بــالـعالقـات
ــالــيــة  وتــريــد أن االقــتـــصــاديــة وا
ستثمرون يـصبح العراق دولة يقوم ا
األمريكيون بالعمل فيها بكل اطمئنان
واالنـــتــقـــال بــالـــعالقــات إلـى عــصــر
جـــديــد). من جــانــبـه  اكــد غــابــريــال
صـوما مستشـار الرئيس االمريكي ان
وجـود الـقوات الـعسـكـرية في الـعراق
مــؤقـتـا  فـيـمـا اشــار الى ان غـالـبـيـة
الـــدواعش مـــوجـــودون هـــنـــاك.وقــال
صـوما في تـصريح امـس ان (الرئيس
دونـالـد ترامب يـرغب بـسحب الـقوات
االمـريكـية مـن العـراق وسوريا   وان
وجــــودنــــا في الــــعـــراق مــــؤقت ومع
انــتــهـاء داعـش سـنــســحب). بـدوره 
قـــال رئــيس ائــتـالف دولــة الــقــانــون
ــالـكي ان طــبــيـعــة اجملــتـمع نــوري ا
الــــعـــراقـي تـــرفـض وجـــود اي سالح
ـالكي في اجـنبي داخل الـبالد. وقال ا
تـصريح مـتلفـز تابعـته (الزمان) امس
ان (اجلـانب االمريكي غضب مني بعد
تـوقـيع اتـفاقـيـة انسـحـاب قـواتهم من
وا من ذلك كونهم بحسب الـعراق وتأ
تـصـريـحـات مـسـؤولـيـهم انـهم قـدموا
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أكـد عـضـو جلنـة الـعالقات اخلـارجـية
ـوسـوي استـعداد الـنـيابـيـة  مخـتار ا
ــفــاوض جلــنـــته تــضــيــيـف الــوفــد ا
المـريكا لالطالع علـى تفاصيل احلوار
ومــــا جـــرى تـــداولـه من قـــضــــايـــا لم
شترك. وقال يـذكرها البيان الرسمي ا
ــوسـوي في تـصــريح اطـلــعت عـلـيه ا
(الــزمــان) امس (يــجب حــسم قــضــيـة
إنــهــاء الــوجــود األمـريــكي وفـق قـرار
مـجلس الـنواب الـعراقي وعـدم تأجيل
هـذه الـقـضـيـة حلـ انـتـهـاء أو حـسم
احلـوار  فـهـنـاك مـخـاوف وحتـذيـرات
مـن أنّ هـذا احلــوار قـد يــأتي من أجل
ـصــالح األمــريـكــيـة وبــقـاء حتــقـيـق ا
ـــدة أطـــول حتت عـــنـــاوين الـــقـــوات 
وأعــذار جـديــدة وهــذا األمـر لن نــقـبل
بـه). ووصـــــفت وزارة اخلـــــارجـــــيـــــة
األمـريبـكيـة احلوار الـستـراتيـجي ب
بـغـداد وواشنـطن بـاإليجـابي  مـؤكدةً
ان احلـــوار ســـيـــنـــقـل الـــعالقـــات من
الــعــســكــريــة واالمــنــيــة الى مــرحــلـة
ـــتـــحـــدثــة بـــاسم جـــديـــدة. وقـــالت ا
الــوزارة  مــورغــان أورتــاغـيــوس في
تــصـريح امس إن (بالدهــا تـرغب بـأن
ثلون كونات  يـكون لكل األطراف وا
فـي احلكـومة الـعراقـية)  واضـافت ان
ــــتـــحـــدة قـــدمت أكـــبـــر (الـــواليـــات ا
مـساعـدات إنسانـية لـلعراق)  مـشيرة
الـى ان (احلــوار الـســتــراتــيــجـي بـ
اجلـانبـ كان إيـجابـياً  وسـنبقى في
الــعـراق حــتى الــقـضــاء عـلى داعش)
مــشــددةً عــلـى (وجــوب إنــهــاء وجـود

ناصر حس الشبلي
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حـصلت (الزمـان) على ارقام هواتف
ــتـــعــافــ مـن فــايــروس عـــدد من ا
ــســتــعــدين لــلــتــبـرع كــورونــا   وا
بـــبالزمــا الــدم لـــلــحــاالت احلــرجــة

صاب  النقاذ ارواح ا
 (AB+)مــتــعـافي فــصــيـلــة الـدم  .

(075010744670)
  (07832959933) وفصيلة الدم

(07711466297) (O+)
07707657581))
(07709940755)

 (07716004392)
(07713385936)

(07722794201)  وفـصـيـلـة الـدم
(-O) ( 07714345095)  وفـصيلة
 (07736666046) (A+) الـــــــــدم

(07510746470) 
(B+)وفـــــــصــــــــــــــــــيــــــلــــــة الـــــدم
(07711008888)  فـيـمـا قـام عـدد
مـن االشـخــاص بــأنــشــاء مــوقع في
فــــيـــســــبــــوك حتت اسم (الــــكـــروب
الـعراقي للتبـرع بالدم) واضافة عدد
ـشـتركـ للـتـواصل ومسـاعدة من ا
احملـتـاج لـبالزما الـدم لـلمـتعـاف

مـن كــــورونـــــا. حــــيـث  اضــــافــــة
خــاصـيـة  الــتـسـجــيل كـمــتـبـرع من
وقع بالضـغط على عالمة + داخـل ا
علومات الـشخصية ورقم وإدخـال ا
الـهـاتف فـضال عن تـواصل االخرين
ــــــــســــــــؤولــــــــة مـع اجلــــــــهـــــــــات ا
لــتــوفــيــرالــقــوائم الــرســمــيــة عــلى
مــســتــوى الـعــراق فــيــمـا تــعــهـدت
نـقـفـابـة احملـامـ بالـتـكـفل بـنـفـقات
الــقـضـايـا الــقـانـونــيـة لـلـمــتـبـرعـ
بـبالزما الدم . وسجلت ديالى توافد
. صاب ـساعدت ا ـتعاف طوعا  ا
©≥’ qO UHð®
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تــدهــورت احلـالــة الـصــحــيـة لــلــنـجم
الـدولي الـسـابق أحـمـد راضي بـسـبب
ـدرب عـلي حـزنه الـشـديـد عـلى وفـاة ا
هـادي امس االول. وقـال مـصدر مـقرب
مـــــنه فـي تــــصــــريـح امس إن (راضي
تـدهورت حالته الصحية امس السبت
ونـقـل عـلى اثـرهـا إلى مـسـتـشـفى ابن
الـنـفـيس إلجراء الـفـحـوصات الـطـبـية
ومـن ثم  نـقــله إلى مــســتـشــفى ابن
ســـيــنــا). واضـــاف ان (راضي لم يــنم
لـيـلة أمـس بسـبب حـزنه الشـديـد على
ــدرب عـــلي هــادي وبـــحــلــول وفـــاة ا
الـصــبـاح  نـقـله إلى مـسـتـشـفى ابن
الـنـفـيس إلجراء الـفـحـوصات الـطـبـية
ومـن ثم  نـقــله إلى مــســتـشــفى ابن
سـيـنـا). وكشـفت الـفـحوصـات األولـية
الـــــتي اجـــــراهـــــا راضي اصـــــابـــــته
بــكــورونـا ,بــحــسب مــصـادر طــبــيـة.
وأعـلـنت وزارة الشـبـاب والريـاضة إن
إصــابـة راضي بــفـايــروس كـورونـا لم
تُــؤكَــد حـتى اآلن. وذكــرت الـوزارة في
بـيـان امـس أن (الـوزيـر عـدنـان درجال
يـتـابع احلـالـة الـصـحـيـة لـراضـي وما
ـالك الطـبي زال مـتـواصالً مـعه ومع ا
ـسـتـشفى), ـشـرف عـلى حـالـته في ا ا
وأضــاف أن (اإلصـابـة لــيـست مـؤكـدة
حــتى اآلن) ,مـــشــيــرا الى ان (درجــال
يـتـابع أيضـاً احلـالة الـصحـيـة للـحكم
عـــلـي كـــر واالطـــمـــئــــنـــان عـــلـــيه).
وسيطرت حالة شديدة من احلزن على
الـوسط الـريـاضي الـعـراقي بـعـد وفاة
هـادي اثـر اصـابـته بكـورونـا اجلـمـعة
ـــاضـــيـــة. وتـــقـــدم درجـــال بـ (أحـــر ا
واسـاة الى عائلة عـبارات التـعازي وا
الــفــقــيــد والى االوســاط الــريــاضــيــة
برحيله جراء اصابته بجائحة كورونا
ـــســتــجـــد). ويــعـــد راضي من ابــرز ا

لقب (عگروگه) بعد اعتداءه على بعض األشخاص في منطقة السنك ببغداد i³: القوات االمنية تلقي القبض على ا
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تــوقــعت الــهــيــئــة الــعــامـة لـالنـواء
اجلـويـة والـرصـد الزلـزالي الـتـابـعة
لـوزارة النـقل طقس الـيوم االحد في
ـــنــاطـق كــافـــة صــحـــواً ودرجــات ا
احلــرارة تـرتـفع عن الــيـوم الـسـابق
حـيث تـزيـد الـعـظـمى في بـغـداد عن
 40 مـئويـة. وقالت الهـيئـة في بيان
تـــلــقـــته (الـــزمــان) امـس ان (طــقس
ناطق كافة صحو الـيوم االحد في ا
مع بعض الغيوم و درجات احلرارة
تــرتـفـع قـلــيال عن الــيـوم الــسـابق 
حـيث تكون الـعظمى في بـغداد اكثر
من  40 مـــــئـــــويـــــة)  واضـــــاف ان
(طـقس يـوم غـد االثنـ سـيـكون في
ــنـطـقــتـ الــوسـطى واجلـنــوبـيـة ا

ــنـطـقـة الــشـمـالـيـة صــحـو   وفي ا
غــائـم جــزئــيــا الى غــائم مع زخــات
مـطــر رعـديـة مـتـفـرقـة). فـيـمـا اكـدت
وزارة الـــطـــوار الـــصــيـــنـــيــة  أن
الـفيضانات في جنوبي البالد أثرت
عـلى حـوالي  2.63 مـلـيـون شـخص
في  11 مـــنـــطــقـــة عــلـى مــســـتــوى
ـقـاطعـات.وقـالت الوزارة في بـيان ا
امـس إن (األمـطــار الــغــزيــرة دفـعت
الـســلـطـات إلى إعـادة تـوطـ نـحـو
 228 ألـف شــخص  ودمــرت أكــثــر
من  1300 مـنزل  وأحلـقت خـسائر
اقـتصادية مـباشرة قيمـتها أكثر من
 4 مـــلـــيـــارات يـــوان). وتـــتــســـاقط
أالمـطـار الغـزيرة مـنـذ مطـلع الشـهر
اجلـــاري عـــلـى أجـــزاء كـــبـــيـــرة من
جـنوبي الص  بنسب تتراوح ب

مــائـة إلى  300 مــلــمـتــر في بـعض
ـــنــاطق. واشــارت الــوزارة الى أن ا
( 110 أنـــهـــار في  8مـــنــاطـق عــلى
قـاطـعات شـهـدت جتاوز مـسـتـوى ا
مــســتــويــاتــهــا خط اإلنــذار  جـراء
ــاطـرة).وفـي مـنــطــقـة الــعــواصف ا
قـوانــغـشي تـضـرر أكـثـر من مـلـيـون
شـخص من الفيـضانات  وأعلن عن
مـــصـــرع  6 أشــــخـــاص  وفـــقـــدان
ســــابع  بــــعــــد أيــــام من تــــســــاقط
األمـــطـــار.مـن جـــهـــتـــهـــا  أعـــلـــنت
الــســلـطــات احملــلــيـة فـي مـقــاطــعـة
هــونـــان وسط الــبالد  عن مــصــرع
سـبـعة  أشـخـاص.ودعت الـسـلـطات
إلـى مــزيــد مـن االســتــعـــدادات قــبل
مـوجـة جـديـدة من األمطـار الـغـزيرة

والكوارث الطبيعية. 
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سـلحـة مصـطفى الـكاظمي بـالشـكر والـعرفان الـى رئيس الوزراء الـقائـد العـام للـقوات ا
شرف عليها ساهمته في الـقبض على منفذ اجملزرة التي ارتكبت بحق ابـناء عشيرته وا
عـند سيطـرة تنظيم داعش على احملـافظات الغـربية.وقال الكـعود في بيان تـلقته (الزمان)
ـر من بـسـالـة وشـجـاعـة في قـتـال داعش امس  إنه (ال يـخـفى مـا قـدمـتـه عـشـيـرة الـبـو 
ـجـزرة  كـبيـرة اوغل فـيـها ال والـرجـال انـتهت  االجرامي ومـا قـدمـته من تـضحـيـات بـا
االجرامـيون بحـقدهم فقـتلوا اعـدادا كبيـرة من ابناء الـعشيـرة في يوم واحد حـتى سميت
ر)  مشيرا الى ان (مجلسي الوزراء والنواب صوتا بأنها عشيرة منكوبة جزرة البو 
ة ضد االنـسانية). واشاد الـكعود بدور الكـاظمي  في القبض على وابادة جماعيـة وجر
مـرتـكب اجملزرة وقـال ان رئـيس الـوزراء (خطط وتـابع وسـهـر اللـيـالي حتـى اكمل مـهـمته
ـر االليـمـة وجلـبه من خارج بـإلقـاء الـقبض عـلى اجملـرم الذي اشـرف عـلى مجـزرة البـو 

العراق).

الـطبي وسيـتم اجراء اختـبار طبي
مـجـاني لـهم) لـلتـأكـد من سالمـتهم
مـن كـــورونــا.وأعـــلـــنـت اخلـــطــوط
اجلــويـة الــقـطــريـة عن اســتـئــنـاف
رحالتـهـا إلى مديـنة اسـطنـبول في

تركيا. 
وقـالت الـسـفارة الـقـطـرية بـتـركـيا
في بــيـان عـلى حـسـابـهـا بـتـويـتـر
إنـه ( استئناف الرحالت اجلوية
يـــــــــوم امـس من الـــــــــدوحـــــــــة الى
اســـطــنـــبــول)  وحـــثت الـــســفــارة
ـواطـن (بـااللـتـزام بالـتـعلـيـمات ا
الـــــصــــادرة عـن وزارة الــــصـــــحــــة
الــــتــــركـــيــــة واتــــبــــاع االرشـــادات
واإلجــراءات االحـتـرازيــة  حـرصـا
عـــلى صـــحــة وسـالمــة اجلـــمــيع).
وبـدأت تركـيا الرحالت الـدولية في
 11 حـــزيــران اجلـــاري  ونــظــمت
رحـالت إلـى عــــــــــــدد مـن الـــــــــــدول
األوربـية  وقالت إنها ستزيد منها

قبلة.  دة ا خالل ا
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فـصـائل عـراقـية مـسـلـحـة قـالت انـها
مـواليـة إليـران في قـائمـة اجلـمـاعات
اإلرهابـيـة وذلك ضمن تـقـرير مـطول
اعـــدته بـــشــــأن أنـــشـــطـــة اجلـــهـــات
ـتـورطـة في تـمـرير والـشـخـصـيـات ا
أجنـدة احلـرس الـثـوري اإليراني في
كـل من الـــعــراق ولـــبـــنــان وســـوريــا
واليمن. وأوصى التقـرير الكونغرس
بــضـرورة تــصـنــيف كل من مــنـظــمـة

بـدر ورئــيـســهـا هـادي الــعـامـري في
قــائــمــة اإلرهـاب بــجــانب جــمــاعـات
مـــســلــحـــة أخــرى في الـــعــراق مــثل
كـــــتـــــائـب اإلمـــــام عـــــلي وســـــرايـــــا
اخلراسـاني وكتـائب سيـد الشـهداء
ولـواء أبـو الـفـضل الـعـبـاس وحـركة
األوفــــيـــاء وحــــركـــة جــــنـــد اإلسالم
وســـرايـــا عــاشـــوراء.كــمـــا نـــصــحت
اللجنة الكونغرس بـ(طلب تقرير آخر

كــالـزراعــة والــصـنــاعـة والــسـيــاحـة
لـتــكـون رافـداً قــويـاً يـدعـم االقـتـصـاد
الــوطــني). وأطــلــقت وزارة الــهــجـرة
ـهجـرين حـمالت تـعـفـير وتـطـهـير وا
خمليـمات الـنـازح في جـميع انـحاء
الـبالد كـتــدابـيـر احـتـرازيـة ووقـائـيـة
لـلـحـد من مــخـاطـر إصـابـة الـعـائالت
الــنـازحــة في اخملــيـمــات  بـفــايـروس
كورونا. وقال مـدير عام دائرة شؤون
الــــفـــروع في الـــوزارة عــــلي عـــبـــاس
جــهـاكــيـر في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
امس ان (الوزارة مستمرة بالتنسيق
ـدني والــتـعــاون مع دوائــر الـدفــاع ا
ووزارة الــصــحـة بــتـعــفــيـر وتــعــقـيم

مخيمات النازح وبشكل دوري). 
WłUŠ bÝ

مؤكدا (استـمرار الوزارة بـسد حاجة
كـل اخملــيـــمــات مـن مــواد الـــتــعـــقــيم
والــــتــــطــــهــــيـــر الـى جــــانب تــــوزيع
) . وب  ان الـكمـامـات بـ النـازحـ
(الـوزارة ســاعـيــة بـحـمالت تــوعـويـة
ــرض مــنــذ الــيــوم االول واســعــة بــا
لــدخــول الـــفــايــروس الى الــبالد  اذ
شــمـلـت اجـراء لــقـاءات مــبــاشـرة مع
النازح ونـشر ملصقـات باخمليمات
 إضـافـة إلى اقـامة نـدوات تـثـقـيـفـية
حتـــذر من طــرق الـــعــدوى وكــيـــفــيــة
جتــــنـــبــــهــــا). كــــمــــا أوصت جلــــنـــة
الدراسات التابعة للحزب اجلمهوري
في الــكــونــغــرس األمــيــركـي بـإدراج
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ـدى الـتي عن الــتـهـديــدات طـويـلــة ا
تمثـلها قـوات احلشد الـشعبي وبـقية
ـدعومـة من ـيـلـيـشـيـات الـعـراقـيـة ا ا
إيــــران والـــتي حتــــارب ضـــد داعش
وكـان األمــ الـعـام حلـركــة عـصـائب
أهل احلـق قــيس اخلـــزعــلـي قــد قــرر
غـــلق جـــمـــيـع مـــقـــرات احلـــركـــة في

محافظات الوسط واجلنوب .
وقــال اخلـــزعـــلي في بـــيـــان تـــلــقـــته
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زار رئيس مـجلس الـوزراء مصـطفى
الكاظمي العـوائل النازحة في مخيّم
الــسالمــيــة فـي مــنــطــقـــة الــنــمــرود
ــحـــافــظــة نـــيــنــوى.   ووجّه خالل
الزيارة دوائر احملافظة بإعداد قوائم
. شامـلة وتـفصـيلـية ألعـداد النـازح
كـما وجّه بـاتـخـاذ اإلجـراءات الالزمة
الــتي من شـأنــهـا تــقـلـيـل مـعـانــاتـهم
وتـــســـهــــيل عـــودتــــهم الى مــــنـــاطق
سـكـنـاهم األصــلـيـة حـيث يـضم هـذا
اخملــــيّم الــــعـــوائل الــــتي نــــزحت من
مـنــاطق الـبــعّـاج واحلـضــر وربـيـعـة
فـــضالً عن الـــنــازحـــ من الـــســاحل
ـــــوصـل الـــــذين ـــــديــــــنـــــة ا ن  األ
اضـطـروا الى تـرك مــنـاطق سـكـنـاهم
إبّان السيـطرة البربريـة التي فرضها
ــنــدحــر. تــنـــظــيم داعش اإلرهـــابي ا
وتعهد في بـيان تلـقته (الزمان) امس
(ألبناء احملـافظة بـأن تعمل احلـكومة
بــكل قـدراتــهــا ألجل إيــجـاد حل دائم
شكلة النازح وإنهاء معاناتهم. 
وبــيّن الـــكــاظــمي أن احلــال الــراهن
ر بها والضائـقة االقتـصادية الـتي 
ــا حـدثت نــتـيـجـة الـعــراق الـيـوم إ
تـراكــمـات األخـطـاء واالعــتـمـاد عـلى
الـنفط  كـمـصدر أسـاسي بـينـمـا كان
األولى تــنـشـيط الــقـطــاعـات األخـرى
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دعا اخلـبير الـنفطي حـمزة اجلواهـري العراق الى عـدم الرضوخ الى مـطالب اعضاء
في مــجـمــوعـة اوبـك بـتــخـفــيض مـضــاعف في انــتـاجـه بـدعــوى عـدم الــتـزامه بــقـرار
ـاضي ورأى ان عـلى الـعراق زيـادة إنـتاجه الـنـفطي ال أن التـخـفيض خالل الـشـهر ا

يخفضه ليصفع من يسته به.

وقــال اجلــواهــري في تــعــلــيق عــلى
ـضــاعـفــة حـجم مــطـالــبـة الــعـراق 
الـتـخـفـيض لـتـعـويض عـدم امـتـثـاله
ــدة الـســابـقـة  لــلـتـخــقـيض خالل ا
تـلــقـته (الــزمـان) امس انه (كــمـا هـو
مـــعـــلـــوم أن الـــعـــراق لم يـــســـتـــطع
االمــتــثـال لــقــرار االوبك بـتــخــفـيض
اإلنـــــتـــــاج لـــــغـــــرض رفع أســـــعـــــار
النـفط)مضـيفـا انه (ليس إنـصافا أن
تتضـاعف نسبـة التخـفيض العراقي
ـدة الـقـادمـة وهـو من الـنـفط خـالل ا
يـــقـــتـــرض لـــدفع رواتـب مـــوظـــفـــيه
ومسـتحـقي الرعـاية اإلجـتمـاعية في
حـــ أن  مـن تــســـبـب بـــتــخـــفـــيض
األسـعــار هـو الـســعـوديـة واإلمـارات
والـكــويت) ومـضى قــائال (لـيــتـحـمل
هـؤالء مـسـؤولـيـة أغـراقهـم األسواق
بالنفط لوحدهم  فما معنى أن يدفع
ــوظف والــفــقــيــر الــعــراقـي تــهـور ا
السـعـودية واالمـارات عـندمـا فـتحت
ــيـة ابــارهــا الغــراق األســواق الــعــا
وتــهـبـط األسـعــار لـلــصــفـر وبــنـفس
الـوقـت يـطـلــبـون أن يـتــولى الـعـراق
سـؤولـية ويـتـرك اجليـاع بال مورد ا
قابل هؤالء مالي) منوها الى انه (با
لـكون تريـليـونات من الدوالرات ال

ال أن يـــخــــفض لـــيــــصـــفـع الـــوزيـــر
اإلمــــاراتي عـــلـى وجـــهه) بــــحـــسب
تـــعـــبـــيـــره . وكـــان وزيـــر الـــطـــاقـــة
ـزروعي قــد دعـا اإلمـاراتـي سـهــيل ا
إلى حتــســ االمــتــثــال فـي خــطـاب
ـزروعي أرسـله إلى (أوبك +).وقـال ا
في مذكـرته (كـممـثل لدولـة اإلمارات
أجــد أنه من اخملــيـب لــآلمــال وغــيـر
ـنـتـجـ ـقــبـول أن يـلـتـزم بــعض ا ا
ن لـــديـــهم قـــدرات مـــثل الـــكــــبـــار 
ئة أو السـعوديـة وروسيا  100في ا
أكـثـر بـيـنـمـا يـلـتـزم مـنـتـجـون كـبار
ـــــائــــة). آخــــرون بـــــأقل من  50في ا
وقــــــالـت مـــــــصـــــــادر فـي أوبك+ إن
(الــــعــــراق وافـق عــــلى الـــــتــــعــــهــــد
اإلضـــــافـي). وافـــــاد مـــــسح أجـــــرته
(رويـتــرز) إلنـتـاج أوبك بــأن الـعـراق

مــثّل أحــد أســوأ مـعــدالت االمــتــثـال
لقرار التخفيض في أيار.
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واكـــــــد مــــــــصــــــــدر فـي (أوبك +) ان
(العراق وافق على الـتعهد بـتحس

امــتــثــاله الــكــامل لــلـتــخــفــيــضـات)
مـــوضـــحـــا ان (الــعـــراق وافق عـــلى
ــدة مـن تــمـوز خــفض اإلنــتــاج في ا
إلى أيلول  تعـويضا عن الزيادة في
أيار وحزيران). وقال مصدر آخر في
نـظمـة إن (بغـداد تلـقي بالـلوم في ا
ضعف االلـتزام في أيـار على أسـباب
فنية وتغـيير وقع في اآلونة األخيرة
حلكومتها). واتفق التحالف النفطي
عـلـى خـفض اإلنــتـاج الــراهن بـواقع
 9.7 مــلــيـون بــرمــيل يــومـيــا شــهـرا
إضــافــيــا حـتـى نـهــايــة تــمــوز لـدعم
األسـعـار الـتي انـهـارت بـسـبب أزمـة
ــقــرر فــيــروس كــورونــا. وكــان من ا
تقليص التـخفيضات إلى  7.7مليون
دة مـن تمـو إلى بـرمـيل يـومـيا فـي ا
كانون األول. وارتفـعت أسعار النفط
خالل تــعـامالت امـس االثـنــ فـوق
مـسـتـوى  43دوالرا لـلـبــرمـيل وذلك

اضي. للمرة األولى منذ  6 اذار ا
وبحلـول الساعة  9 صباحـا بتوقيت
بـغداد  جـرى تـداول الـعقـود اآلجـلة
لـلـخـام األمـريـكي عـنـد  39.73 دوالرا
ئة للبرميل بارتفاع نسبته  0.35 با
عن سعـر التـسويـة السـابق.في ح
 تــــداول الـــعـــقـــود اآلجـــلـــة خلـــام
"بـرنت" عــنـد 42.56 دوالر لـلــبـرمـيل

يعـرفون مالـذي يفـعلـونه بها). ورأى
اجلـــواهــري أن (مـــذكــرة وزيـــر نــفط
اإلمـارات ضــد الـعــراق الـتي يــطـالب
بــهـــا الــعـــراق بـــتــعـــويض حـــصــته
بالـتـخفـيض على أن يـكـون تخـفيض
العراق مـضاعـفا حقـا مخجـلة وتدل
عــلى اســتـهــانـة بــالــعـراق وحــاجـته
ـالـية لـلمـال لـلـخروج من الـضـائـقة ا
الـتي تـسـبـبـوا بـهـا هم والـسـعـوديـة
والـكـويت) مـردفـا (لـذا أقـول أن عـلى
الـعراق ان يـزيـد من إنتـاجه الـنـفطي

(الـــزمـــان )  إنه (نـــظــراً لـــتـــطــورات
الـوضـع الـصـحـي في زيـادة إنــتـشـار
كـــورونـــا  مـــضـــافــــاً الى تـــطـــورات
الـــــوضـع الـــــســــــيـــــاسـي  ووجـــــود
مــعــلــومــات عن أجــنــدات ومــشــاريع
أجــنـبــيـة  بــتـعــاون بـعض اجلــهـات
الـرسمـيـة والشـخـصيـات الـسيـاسـية
احملــلـيـة  تــسـتــهـدف إعــادة تـأجـيج
قبلة  من دة ا مشروع الفتـة خالل ا
خالل حـــــرق مــــقـــــرات الـــــفــــصـــــائل
واجلـــهـــات الـــتي أفـــشـــلت مـــشــروع
داعش) مـضـيـفـا (لـذلك قـررنـا اغالق
مـقــار حـركــة عـصــائب اهل احلق في
جـمـيع محـافـظـات الـوسط واجلـنوب
من تــــاريخ  9 حــــزيـــران  2020 الى
اشــــعــــار اخـــــر). من جـــــهــــة اخــــرى
اســتـــعــرض وزيــر اخلــارجــيّــة فــؤاد
حــســ مع الــســفــيــر اإليــرانـي لـدى
بغـداد إيرج مـسـجدي سـير الـعالقات
ة ب بـغـداد وطهـران وسُبُل الثـنـائيـَّ
ا يخدم مصـالح الشعب تعزيزهـا 
. ونـقل بـيـان لـلـوزارة عن الـصـديـقــ
اجلانـبـ تأكـيدهـمـا (عُمق الـعالقات
الــعـــراقــــيّـــة-اإليـــرانـــيّـــة وضــرورة
تــــعـــزيـــزهــــا; خـــدمــــة لـــلـــشــــعـــبـــ
اجلـــارين).وقــدم الـــســفــيــر تـــهــانــيه
لـتـشكـيل احلـكـومـة اجلـديـدة وتـسنم
حـــســ مــهــامه وزيــرًا لــلــخــارجــيــة
وتـمـنى لـلـحـكـومـة اجلـديـدة الـنـجاح
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وذلك بـــعــد ضـــمـــان تـــأمـــ جــمـــيع
ـسـتـلـزمـات واخلـدمـات ونـوعـيـتـها ا
ـبـاشـر من عـبـر الـرقـابـة واإلشـراف ا
قــبل الـوزارة ومـخــتـبــراتـهـا الــعـامـة
ـتخـصـصة. وعـلى وزارتي الـصـحة ا
والــــداخــــلــــيـــــة ودائــــرة الــــعالقــــات
اخلــارجــيـــة الــتــواصل مع اجلــهــات
اخملــتــصــة في احلــكـومــة الــعــراقــيـة
ية في ومكـاتب منـظمة الـصحـة العـا
الـــــعـــــراق وإقـــــلـــــيـم كـــــوردســـــتــــان
والسـفارات والـقنـصلـيات والـبعـثات
ــثــلــيــات الـدول الــدبــلــومــاســيــة و
نظمات الدولية من أجل التنسيق وا
والـــتــــعـــاون لــــدعم جــــهـــود إقــــلـــيم
ـــكــافـــحــة اجلـــائــحــة. كــوردســـتــان 
واســـتــــمـــرار حـــظــــر الـــتـــنــــقل بـــ
احملــــافـــظــــات والـــوحــــدات اإلداريـــة
وتـشـديـد اإلجـراءات االحـتـرازيـة ب
إقـــلــيـم كـــوردســـتـــان واحملـــافـــظــات
الـــــعـــــراقــــــيـــــة وتـــــوجـــــيـه وزارتي
البـيشـمركـة والداخـليـة بتـنظيم دوام
مــنـتــسـبـي الـبــيـشــمـركــة واآلسـايش
ن وقـوى األمن الـداخــلي وبـاألخص 
ـا يــقـلل هم خــارج مـحــافـظــاتــهم و
االحــتـكــاك خالل الـتــنــقالت عـلى أن
تــــراعى اإلجــــراءات ذاتـــهــــا لــــبـــاقي
ـؤسـسات ـوظـفـ في الـوزارات وا ا

األخرى.

االحترازيـة واحلجر الـصحي وتقد
اخلدمـات الصحـية والـعنايـة الطـبية
المــسـ والــسـيّـاح لــلـمـصــابـ وا
وتـكثـيف حـمالت الـتـوعـية الـصـحـية
للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة
ـــواطــنـــ في تـــنــفـــيــذ اإلرشــادات ا
الـصـحـيــة. وإلـزام ارتـداء الـكـمـامـات
ـؤسسات بشكـل إجباري في جـميع ا
احلكـومـية واألمـاكن الـعـامة وتـأم
ـؤسـسات لـلمـراجـع وسـيتم تلك ا
اتــخــاذ اإلجــراءات الـقــانــونــيــة ضـد
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وتـخـصـيص خمـسـة مـلـيـارات ديـنار
ــــيـــزانــــيـــة لـــوزارة الــــصـــحــــة من ا
ـواجهة فـيروس كورونا اخملصصة 
ــؤســسـات بــهــدف تـوزيــعــهـا عــلى ا
الـصـحيـة في احملـافـظـات والـوحدات
اإلداريــة.  وتــوجـــيه وزارة الــصــحــة
عـنية بتقـد التسهيالت واجلهات ا
ــصــانع إنــتـاج الــكــمــامـات الالزمــة 
ــســتــلــزمـات (األقــنــعــة الــواقــيـة) وا
الـــوقــــائـــيـــة األخــــرى وتـــوفــــيـــرهـــا
لـلـمـواطنـ بـجـودة عـالـيـة وبـأنسب
األســــعــــار. ومـــنـح وزارة الـــصــــحـــة
صالحية توسيع اخلدمات اخملتبرية
ووضع آلـــيـــة جـــديـــدة ومـــنـــاســـبـــة
ــصـابــ بـالــفـيـروس لــتـشــخـيص ا

ـنتـجـات احمللـية منـاسـبة لـتـسويق ا
في الداخل واخلارج).

وكان اجملـلس األعلى لـتنمـية الـقطاع
الـــزراعي فـي إقــلـــيم كـــردســـتـــان قــد
ـــــاضي تـــــأسـس في  19مـن أيـــــار ا
بـــرئـــاســـة رئـــيس مـــجـــلـس الــوزراء
وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء
الـيـة واالقتـصاد والـزراعة ووزراء ا
ـــــائــــيـــــة والـــــتـــــجــــارة ـــــوارد ا وا
والـصـنـاعـة والـتـخـطـيط بـاإلضـافـة
إلى رئــيـسي ديــوان مـجــلس الـوزراء
وهــــيــــئــــة االســــتــــثــــمــــار. وأشـــرف
الــبــارزاني األربــعـاء عــلى اجــتــمـاع
ـواجـهـة الــلـجـنــة الـوزاريـة الــعـلـيــا 
فــيــروس كــورونــا وذلك عــبــر دائـرة
تـلـفـزيــونـيـة مـغـلـقـة. وفي االجـتـمـاع
جـرى الـتـبـاحث في آخـر مـسـتـجدات
انتـشار اجلـائـحة الـوبائـية في إقـليم
كـوردســتـان.  وقـال بـيـان ثــان تـلـقـته
(الـزمـان) ان (وزيــر الـداخـلـيـة عـرض
تـــقــــريـــره عـن الـــوبــــاء وبــــعـــد ذلك
اســتــعــرض وزيــر الـصــحــة تــقــريـراً
مفصالً عن انـتشار الـفيروس وزيادة
صـابـ والـوفيـات كـمـا قدم أعـداد ا
ــواجـــهــة ــقـــتــرحـــات  جــمـــلــة مـن ا
الـفايـروس). وبـعـد التـبـاحث وتـبادل
اآلراء وتقييم الوضع الصحي قررت
الـلجـنـة مـواصـلة تـطـبـيق اإلجراءات

كــوردسـتــان بـالــتـعــاون مع الـقــطـاع
اخلـاص فـضالً عن مـعاجلـة مـشـكـلة
التـجـاوزات على األراضـي الزراعـية.
وأكد رئيس احلكومة (أهمية القطاع
الــزراعي والــذي من شــأنه أن يــكـون
قـطـاعـاً بـديالً واسـتـغالله عـلى أكـمل
وجه كـــمــصــدر دخل مـــهم من خالل
نـتـوج احمللي ودعم فالحي حمـايـة ا
إقــلـيـم كـوردســتــان وإيـجــاد أسـواق

عني الـتباحث بشأن سـبل تنمية ا
الــقـطــاع الـزراعي وخــطط احلـكــومـة
ومــشــاريــعــهــا في هــذا اجملــال. وفي
مـــســتــهل االجــتـــمــاع قــدمت وزيــرة
ــائـــيــة بـــيــكــرد ـــوارد ا الـــزراعــة وا
الطـالـباني تـقـريراً مـفـصالً عن خطط
واســتــراتـيــجــيـات الــوزارة لــتـعــزيـز
القطاع الزراعي وخاصـة فيما يتعلق
بـتـسويق مـحـصـول الـقـمح في إقـليم
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أشرف رئيس حكومة إقليم كردستان
مسرور الـبارزاني على أول اجـتماع
لــلـمــجـلس األعــلى لـتــنـمــيـة الــقـطـاع
الزراعي في اإلقـليم وذلك عـبر دائرة
تـلفـزيونـية مـغـلقـة. وقال بـيـان تلـقته
(الزمان) امس انه جرى في االجتماع
الذي شـارك فيـه نائب رئـيس الوزراء
قـوبـاد الـطــالـبـاني وعـدد من الـوزراء
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لـرئيـس الوزراء الـسيـد الكـاظمي حق في أن يُـمنح فـرصة كـافيـة كمـا مُنح
غــيـره ونـأمل أال يــوصـلـنـا كــمـا أوصـلـنــا الـذين سـبـقــوه الى احـتالل ثـلث
أراضـي البالد او الى حـافة االفالس حـتى لم تـعد الـدولة قـادرة على دفع
مــرتــبـات الــنـاس اال بــشق األنــفس مع ان الـعــراق مــحل حـســد اآلخـرين
ـعدنـيـة الغـزيـرة وأراضيه اخلـصـبة ومـيـاهه الوفـيـرة وامكـانـياته لـثـرواته ا
الـبشرية الشابة او الى تمزيق النسيج االجتماعي بذرائع ما عادت مقبولة
في زمـن ينتفض فيه العالم ضـد العنصرية بـينما يفكـر ويعمل من يطلقون
فاهيم عفى عـلى أنفسهم بـالقادة معارضـ ومؤيدين للـعملية الـسياسيـة 
ـكونـات مـتنـاس (ان الـعدل ـذاهب وحـقوق ا عـلـيهـا الزمن كـالـطوائف وا
ـكن لـهـا أن تبـني ـلك) وان الـكـراهـيـة والـضـغـائن واالنـتـقـام ال  أسـاس ا
بـلدا فالبلـدان تُبنى بالتـسامح واحملبة وتقـديس االنسان بوصفه قـيمة عليا
فـي هذا الـكون لـكن وعي الـعراقـيـ وحسـهم الـوطني وروحـهم االنـسانـية
أفـشلت كل هذه األفعـال الظالمية وأثبـتوا انهم أكثـر وعيا من الذين قذفت
بـهم (.....) ليتسيدوا العمل السيـاسي وبفعل (ادارتهم الفذة) صرنا مثار
سخرية الذين كانوا يحلمون بالوصول الى أطراف ثيابنا كما يقول مثلنا.
تـاحـة له مـحـدودة وتـكاد أمـام الـكـاظـمي حتـديـات معـقـدة واالمـكـانـيـات ا
تـكون معـدومة وندرك بـأنه وفي ظل الظروف الـراهنة لن يـقدر على احداث
الـتـحـوالت الــتي يـتـطـلع لـهـا الـنـاس فـهم يـتـلـظـون بـنـيـران الـفـقـر وانـعـدام
اخلـدمـات وانسـداد االفق ونـتفـهم خطـواته االصالحـية احلـذرة فـما يـريد
صـالح قوى وأحزاب ودول تـمكـنت خالل ما مضى من حتـقيـقه يصطـدم 
فـرض هـيـمـنـتـها يـوم كـانت الـبالد مـسـتـبـاحة وفـقـدنـا أثـنـاءهـا من يـحركه
ـر وكــأن الــبالد لـيــست بالدهم ضــمــيـر وطــني إليــقـاف هــذا الــتـداعـي ا
والـنـاس لـيس أهـلـهم ال يـشـغلـهم سـوى ملء خـزائـنـهم ولـيـذهب اآلخرون

للجحيم. 
ن أتت بهم الـعمليـة السياسيـة من العدم الى الوجـود بالتبرع فـلم نسمع 
ـكـاسب لـتجـنـيب الـبالد حـافـة االنهـيـار ومـثل هؤالء ال ولـو بـالـيـسيـر من ا
ــكن أن يــكـونــوا أوفـيــاء لـلــوطن األوفــيـاء وحــدهم اولــئك الـذين ضــحـوا
بـدمائهم دفـاعا عن شرف الـوطن ومقدساته وتـاريخه وكرامـة شعبه اولئك
الـذين لم يـلـتفـت السـيـاسيـون بـعـ التـقـدير لـدمـائـهم وحال عـوائـلـهم التي
سـتـوى من الـرفـاهـية مـتـقـدم عـلى غـيرهـم من شرائح يـفـتـرض أن تـكـون 
ـتـقـاعـدون الـذين تـمـثـلت مـكـافـأتـهم بـاسـتـقـطـاع اجملـتـمـع وبـعـدهم يـأتي ا

رواتبهم التي بالكاد تكفيهم.
ومـع ذلك البد أن نعذر الكـاظمي فما الـسبل التي عـليه سلوكـها خلزينة لم
يـترك له األولـون فيهـا شيـئا فقـد نهبـوا ما فـيها ورهـنوا أعـناق العـراقي
بــدين خـارجي يـربـو عـلى123 مــلـيـار دوالر بـحـسب أرقــام صـنـدوق الـنـقـد
الـدولي لعام 2017 وال نـدري كم بلغ حـجم الدين اخلـارجي اآلن أما الدين
ركـزي الـعراقي الـداخـلي فـقد بـلغ بـحسب تـصـريح سابـق حملافظ الـبـنك ا
عـلي الـعالق40  تـرلـيـون دينـار وبـانخـفـاض أسـعار الـنـفط وتـغّول الـفـساد
ـالــيـة كـارثـيــة مـا يـعــني ان اخلـدمـات لن تــتـحـسن ولن ـشــكـلـة ا تــغـدو ا
تـسـتحـدث مشـاريع جديـدة وفـرص التـوظيف في الـقـطاع الـعام سـتنـعدم
ومـع ركـود الـقــطـاع اخلـاص ســتـزداد الـبــطـالــة ومـا يـتــرتب عـلى ذلك من

تداعيات.
تـردي يعـمل الـكاظـمي األمـر الذي ـالي واالقتـصـادي ا  فـي هذا الـواقع ا
يستوجب من اجلميع مساندته وليس ابتكار العراقيل وتأليب الناس عليه
نـأمل لـلـكـاظـمي الـنجـاح وهـو يـكـشف عن شـجـاعـة ملـحـوظـة في الـتـصدي
س العمـيق منهـا وأولها مـلفات الـفساد من ـلفات وان كـان لم  لـبعض ا
الـطراز األول وشـخصيـاتهـا معروفـة للـجميع لـكن الكـشف عنهـا صراحة
واتـخـاذ اجراءات بـحقـها قـد يـربك الوضع الـداخلـي في ظرف غـير مـهييء
نـظومة التي أنتـجته لالنتقال بـالقدر الكافي. فـهل سيتمرد الـكاظمي على ا
بــاجلــمـيع نــحـو فــضــاءات رحـبــة ام سـيــحـاصــره االخـوة
ــا ال يـدعه قـادرا عـلى الـتـنـفس مـسـتـثـمـرين األعـداء 
ـالـيـة الــتي فـيـهـا الــتـذمـر الـشــعـبي جـراء اجــراءاته ا
مــســاس بــأرزاق الــنــاس أم ســيـحــرص عــلى والئه
ألصـدقاء األمس ? القادم من الشـهور كفيل بكشف

احلقيقة.

اضي كاد ان يـنفجـر ويحدث الـقلق الـذي عاش ب ضـلوعنـا االسبـوع ا
مـا يــحـمـد عـقـبـاه لـوال ارادة الـبـاري.. فـقـد زاد عـدد االصـابـات بـجـائـحـة
ـتقـاعـدين رغم تأكـيـد احلكـومة كـورونـا و استـقـطاع نـسب من رواتب ا
ذكـورة لن تمس بتاتا لكنها مُست قـبل توزيع االستحقاقات ان الرواتب ا
ـذكـور سـيعـاد مـبـاشرة ثـم اعقب ذلك بـسـاعـات االعالن ان االسـتـقطـاع ا
تـقاعـدين.. وهكـذا دواليك : قـول ثم تأكـيد ثم ألـغاء..خالل سـاعات الـى ا

سؤول عنهما?  قليلة.. هذا االرباك واالرتباك من ا
ان واحلكـومة فعندهما الـقول الفصل لكني اسأل هل اتـرك اجلواب للبر
واطن وهنا اعلن عتبي على سؤولون تأثير ما جرى على نفسية ا ادرك ا
رئـية كـونها سـاهمت بـزيادة القـلق على االسرة وسـائل االعالم السيـما ا
الـعراقيـة فبدال عن ان تـكون وسيـلة لتـخفيف غـول القلق لـكنهـا استمرت

هنية وجوهرها (الله يعلم !!)   ببث برامج ظاهرها ا
ان مـساحة الصبر الذي ابداه الشعب اتـسعت ولم يبقى لها مجال لتتسع
اكــثـر وال خـاف عـلى احـد ان مـا تـأبــاه الـنـفـوس وتـنـفـر مـنه األرواح وال
تـرتـضـيه العـقـول هـو التـعـرّض للـسـرقـات امام الـعـيون فـالـكل يـسأل عن
اضيـة ( اعطى الـسيد الـكاظمي ـال العام خالل الـعقـود ا الـهدر الـكبيـر با
مـثـاال على مـشروع قـناة اجلـيش) دون رادع ودون االشـارة حليـثيـات تلك
الـسـرقـات وذلك يـدل عـلى اسـتهـانـة مـلـموسـة بـاحلس الـشـعـبي وحتـطيم
ـتـد ماليـ انـتــظـام حـيـاة الـفـرد واجملـتـمع وحـرمـان من ثـروات عـمـرهـا 

. السن
ـنـصـرمـة تراجـعـاً في مـسـتـوى احلـيـاة الـطـبـيـعـية لـقـد شـهـدت الـفـتـرات ا
وانـتشار الـفقر وتـراجعا في دور الـرقابة اجملتـمعيـة العامـة وانحساراً في
الـتطور والـتوسع في البـنية التـحتيـة واضطرابات إداريـة وماليـة وتراجعاً
ـقدمـة للـمواطـن وفـوضى عارمـة بسـبب كثـرة الشـائعات فـي اخلدمات ا
وازديـاد القيل والـقال وتبادل االتهـامات ب الكـتل واالحزاب.. وهذه امور
ـواطن تـسـاوت فـي آثـارهـا ب انـعـكـست سـلـبـا عـلـى سلـوكـيـا ونـفـسـيـة ا
ال واالنـسـان الـذي يـحـصل على ـواطن الـعـادي وبـ رجل ا ـثـقف وا ا

قوته اليومي بكده العضلي..
لــذلك اقــول وانــشــد واصـرخ بــأعــلى الــصــوت واقـول ألهل
الـقـرار في الرئـاسـات الثالث : اتـقـوا الله فـي شعـبكم
ووطـنكم اجلريح الذي يئن حتت خـيمة القلق وفقدان
الـطمأنينة.. وآمل ان تتـحملوا مسؤوليـاتكم التاريخية
إزاء هـذا الشـعب وإزاء هذا الوطن بـعيدا عن الـنظرة

صالح الشخصية.. الضيقة وا

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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ئة.  بزيادة نسبتها   0.71 با
وجــاء االرتـــفــاع بــعــدمــا قــررت دول
مـــجـــمــوعـــة اوبك+ الـــتي تــقـــودهــا
اضي روسيـا والسعـودية الـسبت ا
تمـديـد تخـفيـضـات اإلنتـاج احلالـية.
ا يقرب وارتفع خام القيـاس برنت 
ـاضي ـئــة اجلـمــعـة ا من ســتـة في ا
لـيـجـري تــداوله بـأكـثـر من  42دوالرا
لـلـبـرمـيـل وهـو أعـلى مـسـتـوى مـنـذ

ثالثـــة أشـــهـــر. وكـــان الـــســـعـــر قـــد
انخفض دون  20دوالرا للبـرميل في
نــــيــــســـان لــــكـن األســــعــــار ال تـــزال
ـقـدار الـثـلث عـنـهـا في مـنـخـفـضـة 
نـهــايـة 2019 وقــالت مــسـودة إعالن
أوبـك+ إن (جلــنـــة مـــراقـــبـــة وزاريــة
مـشـتـركة سـتـجـتـمع مـرة في الـشـهر
ــراجــعــة وضع حــتى كــانــون األول 

السوق).

ا تـتقـدم (الـزمـان) بالـشـكر والـتـقديـر جلـهـود فريق صـيـانـة السـعـدون ببـغـداد 
يقدمه مـن خدمات مهـمة واستـجابة عاجـلة لنـداءات اصالح الشبكـة الكهـربائية
ـتـهالـكـة في مـحـلة  101 زقـاق  71دار  28 ونـنتـهـز الـفرصـة لـتـوجـيه نداء الى ا
السـيد الوزير لاليعاز باستبدال االسالك واحملولة وحتويل خط اجلريدة الى ما
يـد اسـتـقـرار الكـهـربـاء في هـذه الـظـروف. واسمـاء فـريق الـصـيـانة هـي ناظم
ـدير الفـني االقدم والـفنيـون حسن علي جـبر وعـلي كتيب حـميد محـمد حسن ا
. كما ـهنـدس رسول هـادي حسـ والسـائق احمـد رزاق حسن وعـلى رأسهم ا
ننتـهز الفـرصة لتـقد الشـكر واالمتـنان الى االستـاذ مدحت البيـاتي من مكتب
ستمـر واستجابـته الفورية لنـداءات (الزمان) بارك الله وزير الكـهرباء لتـعاونه ا

بهم جميعا.
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أعــلن نــائبُ األمــ الــعــام لــلــعــتــبـة
ـقــدّسـة عـبـاس مـوسى الـعــبّـاسـيـة ا
أحــمــد عن شــروع قــسم الــصــيــانـة
قدّسة بإنشاء الهندسيّة في العتبة ا
ـصاب بـوباء كورونا ردهةٍ لعالج ا
في مــــــركـــــز الــــــزهـــــراء لـألمـــــراض
الــبــاطــنـــيّــة ضــمن مـــديــنــة اإلمــام
احلس الطبّية في محافظة كربالء.

وأضـاف (ســتُـقـام هـذه الــردهـة عـلى
مساحـة أرضٍ تبلغ 1000 مترٍ مربّع
ـصادق وسـتكـون وفق اخملـطّـطـات ا
ستفيدة وضمن عليها من اجلهات ا
ـطــلـوبـة مع ـواصــفـات الـطــبّـيـة ا ا
رعـاية جـمـيع شـروط الـسالمة خالل

فترة اإلجناز).
مـؤكّـداً (أنّ هذه الـردهـة سـتُـنـجز في
وقتٍ قــــيــــاسيّ لــــكي تــــدخـل حــــيّـــز
اخلــدمــة نـظــراً لــلـظــروف احلــرجـة

رّ بهـا البلـد من ارتفاع أعداد التي 
ـســتـجـدّ). اإلصـابــات بـالـفــايـروس ا
وأنشأت العـتبةُ ثالث ردهات لـلحياة
صـاب خاصّـة بإنـعاش ومـعاجلـة ا
بـوبـاء كـورونــا. وتـوسـعت الـردهـات
على ردهـة احلياة الـثانـية في مـدينة
(عليه السالم) الطبّية اإلمام احلس
وأقـــيــمت عـــلى مــســاحـــة مــقــدارُهــا
(1550) مـتــراً مـربّـعــاً وعـدد الـغـرف
ــوجـــودة فــيـــهــا بـــنــظــام ــفـــردة ا ا

(الـسويـت) بلـغت (56) غـرفة فـضالً
عن أربع غــرفٍ لإلدارة والـصـيــدلـيّـة
والـتعـفـير وقـد استـمـرّ العـمل بـهذه
الــردهــة وأُجنــزت خالل (15) يــومــاً
فـقـط. وردهـة احلـيــاة الـثـانــيـة الـتي
أُنشئت في مستشـفى الهنديّة العام

وأُقــيـمت عــلى مـســاحـةٍ تــبـلغ 1500
مـتـر مــربع وحتـتـوي عـلى 35 غـرفـةً
(سـويت) مفـردة تُـضـاف إليـهـا غرف
للتعفير والـصيدليّة وقد أُجنزت في
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ــيــاه واالهــوار أكــدت جلــنــة الــزراعــة وا
الـنــيــابــيـة أهــمــيــة  اإلسـراع بــتــســلـيم
مسـتحـقات الـفالح والـتي تعـد ضمـانة
ـســتــقــبـلي اكــيــدة الســتـمــرار االنــتــاج ا

الوفير.  
وقـال رئـيـس الـلـجـنــة سالم الـشـمـري في
بيان تلقته (الزمان) امس ان (على رئيس
الوزراء سرعة االيعاز اجلـهات احلكومية
ـواصـفات اخملـتـصـة  بـاعـادة الـعـمل بـا
الفنـية في آليـة استالم محـصول الشـعير
الـية ـسـتحـقـات ا واالسراع فـي تسـليم ا
لـلفالحـ عن تـسويـق محـصـيل الشـعـير
ـاضي). واضـاف الـشـمـري أنه ال لـلـعـام ا
ــكن اســتــمــرار الــتــاخـيــر في اســتالم )
الـــفالحـــ مـــســـتـــحـــقـــاتـــهم والـــتي من
فـروض أن تـكـون أولويـة رغم الـظروف ا

الية االي تمر بها البالد).  ا
ـالـية ـسـتـحـقـات ا واوضح ان (تـسـلـيم ا
 االســـــــتــــــــمـــــــرار دافع لــــــــلـــــــفـالحــــــــ
بــزراعــتـهم احملــاصــيل االسـتــراتــيـجــيـة
والــتـي بــاتت أولـــويـــة مــهـــمــة لـــلــجـــنــة
عنية واحلكومة بشكل عام). والوزارات ا
ودعا الـشمـري  الى (ضـرورة فتح مـراكز
تــسـويــقـيــة جـديــدة السـتــيـعــاب الـزيـادة
احلـاصـلة مـن انتـاج مـحـصـولي احلـنـطة
والــشـعــيـر لــهـذا الــعـام واعــادة اجلـهـات
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قدم الـى الفالح عـنيـة تقـييم الـدعم ا ا
فـي عــــــمـــــــوم الـــــــبالد.  وشـــــــدد عـــــــلى
(أهمـية تـفعيل  قـرار اللـجنـة بعـدم تنقل
مـــحــصـــول احلـــنـــطـــة والــشـــعـــيـــر بــ
احملــافــظــات والــزام االجــهــزة الــرقــابــيـة
ـــراقـــبـــة عـــمل واالمـــنـــيـــة اخملـــتـــصــة 
سـايــلـوات وزارة الــتـجـارة والــكـشف عن

وجود في عدد منها). الفساد ا
واعلـنت الشـركة العـامة لـصنـاعة األدوية
سـتـلزمـات الـطبـيـة في سامـراء إحدى وا
ــعــادن ان شــركـــات وزارة الــصــنــاعــة وا
اضي نسبة مبـيعاتهـا  خالل شهر أيار ا
بــلــغت  ثالثــة مــلــيــارات و136 مــلــيــون
ديـنـار. وأوضح مـديـر عـام الـشـركـة عـبــد
احلــمـــيــــد عـــبــــد الـــرحــمــن الــســـالـم  لـ
ــبـيــعـات (الــزمـان)  امس أن (مــجــمـوع ا
شـهد انـخفـاضـاً طفـيـفا عن شـهـر نيـسان
ـــاضي بــســبب  اإلجـــراءات الــوقــائــيــة ا
تخـذة ضد جائحـة كرونا والـتي تمثلت ا
بفـرض حظـر التـجوال الشـامل فضالً عن
ـبـارك األمر الـذي اثر عـطلـة عـيد الـفـطر ا

سلباً على حركة تسويق الشركة) .
وذكــر الـسـالـم  أن (مـبـيــعـاتــنـا تــضـمـنت
جتـهيـز وزارة الـصـحـة والسـوق احملـلـية
عــبـــر الـــوكـــاالت احلــصـــريـــة لــلـــشـــركــة
ـستـحـضـرات الـدوائـيـة التي ـخـتـلف ا
تـــعــالـج مــخـــتــلف االمـــراض واالمــراض
ـزمـنـة مــؤكـداً عـزم الـشـركـة عـلى زيـادة ا

مـبـيـعـاتـهـا في غـضـون  االشـهـر الـقـلـيـلة
ــقــبـلــة بـعــد زيــادة الـطــلب عــلى بـعض ا
مــسـتــحــضـراتــهـا الــدوائـيــة الــتي كـانت
مـتـوقفـة سـابقـاً والـتي سـتمـتـاز بـحلـتـها
اجلـديـدة الـتي تـالئم الـذوق الـعـام فـضال
عن إنتاج مستحضرات جديدة  الول مرة
في الـبـلـد). وتـفقـد عـلي مـديـر مـسـتـشفى
سامراء الـعام علي خـلف شعبـة الطوار
لإلطالع عــلى ســيـر الــعــمل في الــشـعــبـة
ـقـدمـة فـيـها  وواقع اخلـدمـات الـطـبيـة ا

ـا الكـات الـطــبـيـة  واثـنـى عـلى جـهــود ا
يــــقـــدمه اجلــــيش األبـــيـض من خـــدمـــات
للـمرضى في ظل االوضـاع الصـعبـة التي

واجهة فايروس كورونا). تواجههم 
وبــجـهـود حــثـيـثــة واتـصـاالت مــسـتـمـرة
دراء الدوائر وخـصوصا مديـرية بلدية
ـدير  على عملية تكريت  اشرف السيد ا
نـــصـب الـــشـــواخص وعـــمل اســـتـــدارات
نـظـامـيـة تلـيق بـجـمـالـيـة الـطريـق وكذلك
اشـرف الــعــمــيــد حتــســ مــحــمــد عــمـر

قبـل مديـر عام صـحـة احملافـظـة علي
حس حسن التميمي وباشراف من
قــبـل مــديـــر قـــسم االمـــور الــفـــنـــيــة
بــالـدائــرة ا مــحـمــد احــمـد الــكـرخي
يــســتـــمــر مــصــرف الــدم في ديــالى
بــتــنــفـــيــذ الــبــروتـــوكــول الــعالجي
بــالــــــــــعالج بــبالزمـا الــنـــــــــقــاهـة
ــــــــتــــعـــــافــــ من ــــاخــــوذة مـن ا ا
مـــــــــــــــــرض COVID-19 الــــــــــتي
تــســاهم فـي عالج مــرضى  كــورونــا
التي اثـبتت جنـاحهـا في العـديد من
مــبــيــنــا ان (اثـنــ من دول الــعــالم)

تعاف من كورونا ا
تــــبــــرعــــوا بـــدمــــهم
وجــــــــــرى ســــــــــحب
الــــبالزمــــا بـــشــــكل
تـــــطــــوعي مـــــنــــهم
ـــــرضى النـــــقـــــاذ ا

االخرين).
وتابع ان (الـدائرة
ــواقف تــشــيــد بـا
االنــــــســــــانــــــيـــــة
والـــــبــــطــــولــــيــــة
ــتـــمــيــزة الــذي ا
قـام به مـتـبـرعوا
بالزمـا الـنـقـاهـة
مـــــــــــن خـــــــــــالل
حــــــــــظــــــــــورهم
ـــصــــرف الـــدم
فــي ديـــــــــــــــالـى
ألنــقـــاذ  حــيــاة
رضـى االخرين ا

ــا يــؤكــد ذلـك شــعــورهم  الــعــالي
ـسـوؤلـيـة الـوطـنـيـة واالنـسـانـيـة بـا

وجتـسـيـدا
لـــلــــنـــخـــوة

العراقية).
الى ذلك أكــد
عـبد احلـسن
احلــــــيــــــدري
مــــــــســــــــؤول
مـــــــــــكـــــــــــتـب
الــــــشــــــهـــــداء
واجلـرحى في
فــــرقــــة االمـــام
عـلي الـقـتـالـيـة
الـلـواء الـثـاني-احلـشـد الـشـعـبي ان
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قــــرر مـــجــــلـس نـــقــــابــــة احملــــامـــ
الـعـراقـيــ دعم وتـشـجـيع وحتـفـيـز
ـــتــــبــــرعــــ بـ(بالزمــــا الــــدم) الى ا
ــــصـــابــــ بــــفــــايـــروس ـــرضـى ا ا
(كـورونـا) من خالل الــتـكـفل بـتـقـد
اخلـدمات الـقـانـونيـة لـكل قـضـاياهم
التي ستتم من قبل احملام الشباب

سجل لدى النقابة.  ا
وقــال الـنــقـيـب ضـيــاء الـســعـدي في
بـــيـــان تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان
(الـــتـــبــرع بـــبالزمـــا الــدم مـن الــذين
اكـتسـبـوا العـالج التـام من فـايروس
كـورونــا يـعـد عــمال انـسـانــيـا نـبـيال
مــقـرون بــنـوازع اخلــيـر والــوطـنــيـة
ـبـاد االخالق واإلقدام والتـمـسك 
واضاف ان سـاعدة الرحـيمة) على ا

ــطــلــوب دائــمــا االشــادة واإلقـرار (ا
بـهـذا الـعـطـاء االنـسـاني الـذي يـقـدم
تـبرعـون الذي ال يعـادله ثمن علـيه ا
ــا احــيـا ألن من احــيــا نــفـســاً فــكـأ
لـذلـك فـإن الـنـقـابـة الـنــاس جـمـيـعـاً 
عـونـة القـضائـيـة اجملانـية ستـقـدم ا
عـدا ـتــبــرعــ ن يــحــتــاجــهـا مـن ا
الـدعاوى اجلـزائـيـة وسيـتم تـكـليف
احملــامــ عـن طــريق الــنــقــابــة ومن
واوضح خالل هـــيـــئـــات االنــتـــداب)
الــســـعــدي ان (الـــنـــقــابـــة ســتـــقــوم
بـتـسـهــيل اجـراءات اصـدار الـقـسـام
ـتــوفي بـسـبب الـشــرعي اخلـاص بـا
اإلصابة بفـايروس كورونا من خالل
وجودين في االستـعانة بـاحملامـ ا
غـــــــرف احملـــــــامــــــــ في بـــــــغـــــــداد
واحملــــافــــظــــات االخــــرى بــــصـــورة
ومـــضى الى الـــقــول ان مـــجـــانــيـــة)
ـعــونـة الـقــضـائـيـة ســتـقـدم خالل (ا
وإن األشهـر الـثالثة الـقـادمة حـصراً
الــنــقــابــة سـتــدفع اتــعــاب احملــامـاة
ــنـــاســبـــة الى احملـــامـــ بــقـــصــد ا
الــــوقــــوف االنـــــســــاني الـى جــــانب
وخــلق ــتـــوفــ ـــصــابــ وذوي ا ا
فــرص عــمل لــلـمــحــامـ الــشــبـاب).
وشــهــد مـــصــرف الــدم الــرئــيس في
مسـتشـفى بعقـوبة الـتعـليـمي التابع
لدائـرة صـحة ديـالى تـبـرع حالـتـــ
ــتـعــافــ من كـورونــا بــبالزمـا من ا
الدم طـوعـا ورغـبة في مـســــــــــاعدة
ـصابـ الـراقديـن بردهـات احلـجر ا

الصحي. 
وقال مدير إعالم صـحة ديالى فارس
الـعـزاوي أنه  (بـتــوجـيه مـبـاشـر من

الـعــدد الـكـلي لـلـمــتـوفـ بـفـايـروس
كــــورونــــا الـــذيـن  دفـــنـــــــــــهم في
مــقــبــرة وادي الــــــــــسالم اجلــديـدة
بالنجف مـن قبل متطـوعي الــــــفرقة
بــلغ  121 مـــتــوفــيــا بــيـــنــهم ثالثــة
ــســيــحــيــة مــتــوفــ من الــديــانــة ا

ودفنهم في النجف. 
ـسـيــحـيــ الـثالثـة  مــبـيـنــاً أن (ا
دفنهم في مـقبـــــــــرة خاصة ال تـبعد

ــقـــــبــرة الـتي  سـوى أمــتـار عن ا
تـوف تخـصيـصهـا لدفن جـثامـ ا
بـــجــائـــحــة فـــيــــــروس كــــــــــورونــا
مؤكدا (بـناء قبورهم بشكل الوبائي 

ــــــوذجـي والئق عـــلى نـــــــــــفـــقـــة
الـــفـــرقـــة وحــســـــــــب تــوجـــيـــهــات
الشـيـــــــخ طـاهـــــــر اخلـاقاني قـائد

الفرقة). 
اجلــــديـــر بـــالــــذكـــر ان عــــــــــددا من
تـطـوعــــــوا لـتولي مجـاهـدي الفـرقة
ـرض ــتـوفــ  مــراسـيم جتــهــيـز ا
بـعد مـبادرة رئيس كورونـا الوبائي 
ديــــوان الـــوقـــــــف الـــشــــيـــعي عالء
ـوســوي بـالـتـنـــــسـيق مع عـدد من ا
طلبة احلـــــــوزة العلمية لتولي هذه
ـــــــهـــــــــــــمـــــــة وفـــــــق الـــــــطــــــرق ا

الشــــــــرعية.

الكات الصحية في السليمانية بسبب تأخر رواتبهم .. حيث تسلم موظفو اقليم كردستان اخر راتب قبل 40 يوما وكان لشهر كانون الثاني اجلاري »}d»«∫ اضراب ا

WO½u½UI « U¹UCI «  UIHMÐ qHJ²ð 5 U;« WÐUI½

 Âb « U “ö³Ð 5Žd³²LK

 v U¹œ w   5ÐUB*« …bŽU * ÎUŽuÞ ÊËb «u²¹ U½Ë—u  s  Êu UF²*«

زمنٍ قــيـــاسيّ مــدّته 24 يــومـــاً فــقط.
وردهـة احليـاة الـثـالـثة الـتي أقـامـها
(عــلــيه ــؤمــنــ مــســتــشــفى أمــيــر ا
الـــسـالم) في مـــحــــافــــظـــة الــــنـــجف
األشــرف بـــالــتـــعــاون مع الـــعــتـــبــة
ـقـدّسـة مـتـمـثّـلـةً بـقـسم الـعـبّـاسـيـة ا
ّ الـصــيــانــة الــهــنــدســيّــة فــيــهـا و
إجنـازهـا خالل ثـمـانـيـة عـشـر يـومـاً

سـاحـة الـكـلّيـة لـلـردهة 600 وتـبـلغ ا
مـتـرٍ مــربّع وتـضمّ 24 غـرفــةً مـفـردة
متكـاملة اخلـدمات من ضمـنها غرف
الكات الطبّية والعالجيّة. خاصّة با

قدسة العتبة العباسية ا
وأصدرت قـيادة شـرطة الـنجف أمس
األربــعــاء بـــيــانــاً مـــهــمـــاً دعت فــيــة
ـراجع الــشــخـصــيـات الــنــجـفــيــة وا
ـتــظــاهـرين الى إيــقـاف الــعـظــام وا
كــافــة فـعــالـيــاتــهم بـســبب األرتــفـاع
الـكـبـيـر بـأعـداد اإلصـابـات بـجـائـحة
كـورنــا في احملـافــظـة . وقــالت (انـنـا
أمام وضع صـحي كارثي كـبيـر يفتك
بنـا جمـيعاً اليـفرق بـ احد كـبير أو

صغير). 
واكـدت (تــسـجـيل 191 إصـابـة امس
ـــــصــــــابـــــ فــــــضالً عـن مـــــئــــــات ا
ا ـاضيـة   المسـ في األيـام ا وا
يـنـذر بـاخلـطـر إذ دخـلـنـا في مـرحـلة

احلـمــداني مـديــر مـرور مـحــافـظـة صالح
الـدين  عـلى عـمـلـيـة تـسـويـة الـتـخـسـفات
ـديـريـة وردم احلـفـر قي الـطـرق وقـالت ا
فـي بــيــان انـــهــا (تــود ان تـــبــ لإلخــوة
واطن الكرام بأن عملية تأثيث الطرق ا
ـروريـة والـشـخواص ونـصب الـعالمات ا
هي لـيــست من صـلب عــمـلـنــا كـونـهـا من
اخـتـصـاص مــديـريـة الـبـلـديـة وان دورنـا
فـقط هـو اإلشـراف واإلرشاد لـلـتـقـاطـعات

واالستدارات).
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قتضـيات العمل الصحفي في نهارات دحينما تتاح لنـا فرصة التنقل 
وليل العـراق .. لم نشاهد بـحمد الله  –حتى االن ونسال الله ان يد
نعمة الصـحة والسالمة علـى شعب العراق سيـما فقراؤه - أي مؤشر
خطير للمرض او سـقوط ضحايا بالشوارع بـصور مفاجئة او انتشار
ـوت.. فضال عـن كونـنا لم نـقرا الفـتات عـزاء سوداء تـتحدث طوابـير ا
عن وفــاة بـالــكـورونــا اال مـا نـدر   –ولــيس كـمــا يـهــولـون ويــصـعـدون
بـاألرقـام بشـكل مـرعب مخـيف - وقـانـا الله وايـاكم وامـتنـا من شـرها

واجنداتها اخلارجية والداخلية .. 
ـوت الطبـيعي في امـراض أخرى متـعددة نسـمع بها علـما ان حاالت ا
ن نـطقة من األصدقـاء واالقارب وغيرهم  ونشاهدهـا في الشارع وا
وت حق الذي نصبر الفتاتهم احلزينـة توجع القلب .. لكنه امـر الله وا

عليه ونسال الله اللطف بنا دائما وابدا ..
الـدهشـة تـعـتـريـني حـقـا حـيـنـمـا اتـنـقل في الـشـوارع واجـد سـيـطرات
ورجــال امن مـــدجــجــ بــالـــسالح وانــتــشـــار دوريــات وهــــي حتــذر
نـــع وحظر ذياع اجلهور .. وكذا قـــطع الطــرق وا وتمــــنع بصوت ا
الـتـجـوال وكل مـا يـحـز بـالـنـفس ويـشـعـرك بـانـنـا نـعـــــيش حـالـة غـيـر
طبـيعيـة يكـاد تكون تـشل اجملتـمع وتوقــــف حيـاة شعب يـحـــب ويريد

احلياة ..
في الوقت الـذي ندعـوا فيه اجلـميع الى حـتميـة االلتـزام بكل مـا تقرره
اجلـهــات اخملـتــصـة وخــلـيــة االزمـة بــهـذا اجلــانب كـاجــراء احـتــيـاطي

احترازي واجب التنفيذ .. 
اذا اإلصرار على إيقاف احلياة ..  ثمة سؤال هنا محير .. 

ولم ناخـذ جتارب وعـبر دول قـريبـة وبعيـدة في اسلـوبهـا بالـتعاطي مع
كورونا  ..

ان الـتـبـاعـد االجـتـمـاعي واالحـتــراز عـبـر لـبس الـكـمـامـات والـقـفـازات
والتعـفير والـوقاية الصـحية تعـد ثقافـة صحية عـامة مطلـوبة بكل زمان
ومـكـان سـيــمـا في بـلـد ومـنـطــقـة مـنـذ عـقـود تــعـيش احلـروب والـقـتـال
والسالح والغـازات السامة وظـاهرة انتشـار التلوث الـبيئي واالمراض

وانعدام اخلدمات العامة .. 
لـكن حـبس الـشـعب وخـنق الـنـاس وايـقـاف عـجـلـة احليـاة شيء مـريب

اخر ..
فثمة أشياء محيرة ..

فمنذ االزمة حتى االن .. لم توزع احلـكومة أي قفازات وال كمامات او
معقمات مجانية او بأسعار رمزية مع زهد أسعارها.. 

وبـايل .. التي كـما ان احلـكومـة .. لم تـخفض أسـعـار النت ورصـيـد ا
واطن الـتي ال بديل ا عـمل بل ووسيـلة عـيش ا حتولت الى تـرويح ور

عنها سيما في ظرف كورونا ..
فضال عن كونها قطعت احلصة التموينية منذ اندالع االزمة حتى االن
.. هذا شيء عـجيب اخـر .. ففي الـوقت الذي يـتكـاتف النـاس وتنهض
دني شخصيـة وجمعية بـدعم الفقراء عبر سالت مؤسسات اجملتـمع ا

غذاء ومساعدات .. سكتت الدولة عن أي اجراء ..
ـؤســسـاتي احلــكـومــيـة ضــعـيـفــة جـدا بل ثم ان إجــراءات الـتـعــفـيــر ا
انـقـطــعت مـنــذ اول أيـام االزمـة ولم نــراهـا اال بـجــهـد اهــلي .. نـسـبي

احلجم والتاثير ..
أخيرا وليس اخرا ..

هل هــــم كــورونــا يــحـصــر ويــتـلــخص بــتــخــفـيض رواتـب الـطــبــــــقـة
تـوسـطة  – الن الـسيـاسيـ ورجـاالت الدولـة واحلكم وكـبـار علـــــية ا
الية ولهم قـدرة تبديلها واستمرارها بالف القوم ال تخفض وارادتهم ا

الف طريقة  –
ثم ان سعر الـــــنفط ليس ثابت وبـعد اشهـر سيــــعود يـرتفع اضعاف
مـا هـو عــلـــــيه االن .. فـهل ســــــتـعـود رواتب واســتـحـقــاقـات الـنـاس

عندها ? 
وهل يـحصل الـفـقراء عـلى حقـوقهـم التي لم يـحصـلوا عـلـيهـا من بقـية
سـتـخرج مـنـذ مائـة عـام يهـدر ويـباع بـابخس خـيـرات االمة ونـفـطهـا ا

هيمنة .. االثمان للقوى ا
ان احوال الـناس واعـداد الفـقراء وانـتشـار ظاهرة
الـتـسـول .. واالمـراض االجـتمـاعـيـة وحـدهـا لـها
قــدرة اإلفــصـاح واالجــابـة عـن هـذا الــسـؤال ..
الــذي هــو لــيس افــتــراضي .. بــحــكم الــتــاريخ
وســــوء الـــواقـع والـــتــــجــــارب فـــضـال عن لـــدغ

العقارب !?.

-1-
سـتـهـجن اطالق صفـة ( الـوطـنيـة ) عـلى سفّـاح فـتّاك ال من الـغـريب ا

يتلذذ االّ بدماء احلرائر واألحرار من ابناء وطنه ..!!
-2-

كيف يـصح أنْ يُوصفَ بـالوطـنية مَنْ اتـخذَ الـقتلَ واالبـادة ديدنا له في
تـعـامله مـع رفاقه اذا خـشي من مـنـافسـتـهم فـضالً عمن يـصـنـفهم من

األعداء?
-3-

وكيف يصح أنْ يوصف بالوطـنية مَنْ بالغ في تشييـد القصور الفارهة
اليـ من الـعـراقـيـ سـعـار زمـن احلـصـار اجلـائـر الـذي عـانت فـيـه ا

اجلوع والفاقة ?
-4-

وكـيف يـصح أنْ يُـوصف بـالـوطـنـيـة مَنْ لم نـسـتـطع حـتى االن احـصاء
قابـر اجلماعيـة التي ضمّت حتى االطـفال االبرياء فـضالً عن النساء ا

ن ال جناية لهم وال ذنب في عهده األسود ? واالبرياء 
-5-

وكيف يـصح أنْ يُوصف بـالوطنـية من لم يُـحافظ عـلى تراب الوطن ولم
يحرص على حدوده اجلغرافية ?

-6-
وكـيف يـصح أنْ يُـوصف بـالـوطنـيـة من يـسـلّط أشـبـاه األميـ من ذويه

واقربائه واصهاره على رقاب الناس يسومونهم سوء العذاب ?
-7-

ان تسمية اجلزّار بالوطني خطأ كبير بل خطيئة بالغة .
-8-

ان ما يـعانيه الـعراق اليـوم من أزمات ومشـكالت سببـها احلقـيقي تلك
ـواطن الـعراقي ـقـبور ا احلـقـبة الـسوداء الـتي جـعل فـيهـا الـدكتـاتور ا
أرخص السـلع في سوق االرهـاب والقـمع ومصـادرة احلريـات الديـنية

والسياسية .
-9-

انّ الـوطـنـيـة تـعـني مـكـابـدة الــصـعـاب واالهـوال من اجل رفـعـة الـوطن
غامـرات الطائـشة والعدوان واطن ولـيس اغراق البـلد باحلـروب وا وا
على اجلـيـران واالشـقاء لـتـكـون احلـصيـلـة الـنهـائـيـة أرقـاماً فـلـكـية في

ادية. اخلسائر البشرية وا
-10-                                       

تكافئة ان الوطنية الصادقة تعني توفير الفرص ا
نـاسـبة لـلـمـواطنـ الـعراقـيـ لـتبـوء مـواقـعهـم ا
ــؤهالتــهم في شــتى احلـقــول واجملـاالت طــبــقـاً 
قيـتة واختـصار العراق وليس اعـتماد الـفئويـة ا

العظيم بذات (القائد الضرورة)..!!
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حـرجـة  وبـسـبب إنـشـغـال األجـهـزة
األمنيـة بالتـظاهرات وعـدم تطبـيقها
لــلــحــظــر الــصــحي  وفــرض حــظــر
التجوال الذي أقـرته خلية األزمة في
احملــافــظــة). ودعت (جــمـيـع مـكــاتب
مراجع الدين األفاضل والشخصيات
الــنــجـــفــيــة مـن شــيــوخ الـــعــشــائــر
ــواطـنـ ــثـقـفــ والـنــقـابـات وا وا
الـــكــرام  الى ضـــروة الــتـــعــاون مع
األجـهـزة األمنـيـة من خالل الـتـوعـية
والدعوة لإللتزام الكبير بالتوصيات
الصحـية والبـقاء في البـيوت ولبس
الـــكــمــامــات والـــكــفــوف  وضــرورة
إيقاف كافـة الفعاليـات والنشاطات).
كـمـا دعت (األحـبـة من الـشـخـصـيات
ــعـروفــة في سـاحــة اإلعـتــصـامـات ا
ـتـظـاهـرين السـلـمـي الى وجـميع ا
عدم الـتـجمع  ألن الـتجـمـعات خـطر
يـهدد حـيـاتـهم). وانـتـهت الى الـقول
(نـحن معـكم في مـطالـبـكم فحـقـوقكم
مــحـــفــوظــة وفق الــقــانــون . راجــ
التعاون مـع األجهزة األمنـية إليقاف
التظـاهرات وإنقـاذ احملافظـة بعد أن
دخل الوضع الصحي مرحلة خطرة.
ولـنـسـاهم جـميـعـاً في إنـقـاذ جنـفـنا

األشرف من هذا الوباء الفتاك).
إخوتنا واهلنا.. qLŽ∫ اجلرافات يهيئ االرضية لتشييد ردهة جديدة

 ضياء السعدي

رضى كورونا Ÿd³ð∫ اعضاء من نقابة احملام يتبرعون ببالزما دم 
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مع بــدء انـتـفـاضـة تـشــرين الـعـراقـيـة عـام 2019 م واشـتـعـال الـوسط
واجلنوب العراقي ذي الـغالبية الـشيعية ضد احلـاكم الذين يدعون
ا أنهم مخلـصو الشيـعة رُفعت عشرات الـشعارات وفي مقـدمتها ور
األكـثـر تـداوالً ودغــدغـةً لـعــواطف الـغـالــبـيـة من الــشـبـاب وهي إجـراء
ا انتخابات مبكرة بدالً من إسقاط النظام الذي كان شــــعاراً مركزياً 
سُمي بــ(الربيع العربي) الذي انقــــــلب إلى شتاءٍ قارس وعلى خلفية
أن هـذه االنـتـخــابـات سـتــغـيـر خـارطــة الـوضع الـســيـاسي في الـبالد
متـناس تـمـــــامـاً التراكم الـتــــربوي واالجـتمـاعي والوالء العـشائري
ــؤلـم الــذي ال تــــــؤثـــر فــيه أي ــذهـــبي والــقــــــومي وواقع احلـــال ا وا
ـنـتـفـضـون خـاصـةً وأن انـتـخـابـات مـبـكـرة بـالـشـكل الـذي يـطـمح له ا
َّ استـخدامـهـا مع غالـبـية مـخـدرة باأليـديـولوجـيات مـفـاتيـحـاً خطـيـرة 
ـذهـبـية والـقـبـلـيـة البـعـــــيـدة تـمـاماً عـمـا يـطـمـحون إلـيه من الـدينـيـة وا
إصالح في دولـةٍ ورثت نـظـام (نـفّـذ ثمّ نـاقــــش) ومؤسـسـات إعـالمـية
وتـربـويـة وثقـافـيـة تـعتـمـد شـعار (إذا قـاـــل صـدام قـال الـعراق) وهي
ـقـراطـيـة تـغـوص في مـسـتـنـقع الـفـسـاد واإلفـسـاد حتت يـافـطـات الـد
واحلــريــة الــتي نــاضــلــنــا من أجــلـهــا عــقــوداً مــريــرة فــتـحـــولت تــلك
ـمــــــسـوخـة اختـلـــــــطت في اط من الـسـلوكـيات ا الـشعـارات إلى أ
معـمعـتهـا الكثـير من األوراق إلى الـدرجة الـتي امتـزجت فيـها األلوان
ـا جـعــلت الـكـثــيـر مـنـا يــصـاب بـعــمى األلـوان تـارةً وحـيــرة الـعـقـول

وذهولها تارةً أخرى!? 
ـكن وضـعه حتت أي عـنـوان مـتـفق عـليه إنَّ مـا يـجـري في بالدنـا ال 
ضـمن أفكـار وفـلسـفات مـنظـري األنـظمـة السـياسـيـة في العـالم سواءاً
ـقراطـية أو الـتي بيـنهمـا فهي مـزيج مسخ من الـشمولـية مـنهـا أو الد
مفاهـيم ال عالقة لهـا بأي معـرف سياسي أو تقـليد إداري فـقد اختلط
فيها احلـابل بالنابل كـما يقولـون وحتول بقالي وجتـار البالد الصغار
شـبـوهة وأبـطـال غسل مـنـهم والكـبـار وخاصـةً أصـحاب الـصـفقـات ا
األمـوال الــقــذرة ومــهـربـي اخملـدرات والــنــفط والــذي مــنه إلى زعــمـاء
ـثــلـ أحـزاب وكــتل ومن ثمَّ وزراء ونــواب ومـا بــيـنــهـمــا من وكالء و
ومــدراء عـامِـ وسـفـراء وقــنـاصل (نص ردن) ال يـصــلح أفـضـلـهم أن
يكـون موظف اسـتعالمـات أو عالقات عـامة في دائـرة بسـيطـة أو فندق
عادي أصبحوا بقدرة قادر ب ليلةٍ وضحاها في الزمن السيئ قادة
نـكـوب بـدولتـه منـذ تـأسـيس كـيانه في غـفـلـةٍ من أصـحاب هـذا الـبـلـد ا

الك والورثة?  العالقة من ا
تظاهرين ساك من أولئك ا ورغم كل ما يحدث من طوفان في دماء ا
من األهـالي فـإن معـظم هـؤالء الـذين يـتحـدثـون باسـمـهم وخـاصةً مِن
وّجـة ونصـبوا أنـفـسهم مـحامـ يتـرافعـون عنـهم سواء الـذين ركبـوا ا
أكانوا يحـملون لقب نـائب أو وزير أو زعيم كتـلة وما دونه وصوالً إلى
ـوديــرن) من الـشـرطــة االحتـاديـة أو احملـلــيـة الـذين (أبـو إسـمــاعـيل ا
حتــول قـسم مــهم مــنــهم إلى طــرف ثـالـث بـعــد أن كــانـوا داللــ لــبـيع
إرهاب ـتـهـمـ بـالـفـقـرة (4)  ـعـتـقـلـ وخـاصـةً أولـئك ا ـسـاجـ وا ا
األبـرياء مـنهـم واجملرمـ ولكل رأس مـنـهم سعـر محـدد حـسب فعـلته
اجلـهـاديـة في الــذبح أو الـلـغف كـمــا هي تـسـعـيـرة مــرشـحي مـجـلس
الـنّواب في دوراته الـسـابقـة من قبـل شيـوخ العـشـائر وبـعض األحزاب
ـواقع الوزارية والـوظيفـية العـليا والكـتل صعوداً إلى جـدول أسعار ا
رّة مع الـكابيـنة األخيرة مدنـيةً كانت أم عـسكريـة التي اختـفت هذه ا
ــرجـوة ــا اســتــثــنــاء يــهــيــئــون األمــور لالنــتــخــابــات ا كـل هـؤالء دو
ـســتــوى من أجل ويــنــاضــلــون بــشــراســة وعـنــاد وبــتــجــارةٍ عــالــيــة ا
االسـتحـواذ على مـقالـيد ومـفـاتيح احلـكم وخزائن األمـوال بعـيداً عـما
جـرى من أنهـار دماء ودمـوع وكتل مـدلهـمـة من الظالم طـيلـة السـنوات
ــهــدي من ــاضــيــة وبــعــد كل مــا جــرى بــعــد إقــالــة عــادل عــبــد ا ا
رشـحـ لرئـاسـة الوزارة ألجل الـتـسويف والـتـملص من مـسرحـيـات ا
آثار التظاهرات فقـد أركنت أخيراً الرئاسة لشـخصية مقبولة الى حدٍّ
مـا من الـطـرف اآلخـر وعـلى مـضض مـن الـطـبـقـة احلـاكـمـة وبـتـأيـيـد
أمـريكي واضح وإيـراني مـجامل عـلى مـضض جنح الـكاظـمي نـسبـياً
في إيــصــال مـجــمــوعـة وزراء مــعــظـمــهم ال تــنــطـبـق عـلــيــهم حلـدّ اآلن
ـقبولـية من الـتوصـيفـات واردة الذكر فـي مقـالنا خـاصةً وأنـه يتمـتع 
الكورد والسنة العرب تـزيد رصيده وأوراقه في اللعب مع اجملموعات
نفلتة التي وُصِفت بــ"الوقحة" سـواء أكانت سياسية أو ميليشياوية ا

وإزاء ذلك نحن أمام عدّة أسئلة مريرة في مقدمتها:
ناصب? هل بدأت مرحلة جتفيف أسواق وبازارات ا

وهل سـيـتركـون رئيـس الوزراء يـتـصرف أم سـتبـدأ مـرحلـة جـديدة من
االلـتـفـاف واالحـتواء وتـغـيـيـر البـوصالت لـصـالح الـطبـقـة الـفـاسدة في

احلكم?
األسابيع القـادمة ستكـشف جدّية احلكومـة في إجراء تغيـيرات نوعية
تقـنع األهـالي بـإجـراء انـتـخـابـات جـديـدة يعـول عـلـيـهـا الـبـعض بـأنـها
سـتـغـير اخلـارطـة الـسـياسـيـة لـلـبالد وحـتى ذلك احل
يــبـقى الــسـؤال األهم هــو: هل إن االنـتــخـابـات في

هكذا مجتمعات هي احلل?
ـــا حتــدث شــخـــصــيـــاً أشك في ذلـك ولــكن ر
ـعــجـزات والــتي مـا مــعـجــزة في بالدٍ أدمــنت ا

زالت تعتبر الكورد قوماً من اجلن!?
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{ طولون (فـرنسا) (أ ف ب) -
أخـــمــد لــيـل اجلــمــعـــة الــســبت
حريق شب صباح اجلمعة على
مـ غــواصـة نـوويــة فـرنــسـيـة
كـانت تـخــضع ألعـمــال صـيـانـة
في ميـناء طولـون (جنـوب) كما
أفـــادت الــبـــحـــريـــة الــوطـــنـــيــة
الـــــســـــبت.وكـــــانت الـــــنـــــيــــران
اشـتــعــلت في الــســاعـة 10,35
ت غ) صــبــاح اجلــمــعــة 8,35)
في مقدمـة الغواصة الـهجومية
"ال بــــيـــرل" واخــــمــــدت حـــوالى
مـنـتـصف لـيـل اجلمـعـة الـسـبت
بعـد تدخل "مئـة إطفـائي وتلقي
دعـم مـن أكــــــــــــــثـــــــــــــر مـن 150
شــــــخــــــصــــــا".و"لـم يــــــصب أي
شـــخـص بـــجـــروح" فـي حـــريق
الــغـواصـة الـتـي كـانت تـخـضع
لــلـــصــيــانـــة في أحــد أحــواض
قاعدة طولون الـبحرية.وأعلنت
الـبـحـريـة الـوطـنـيـة أن "اخلـطـر
ـــرتــــبط بـــالـــوقـــود الـــنـــووي ا
الـنووي مـعدوم بـعد سـحبه من
اخلـــزانـــات في إطـــار الــتـــوقف
التـقني. ولـم يكن هـناك أسـلحة
(صـــــــواريـخ أو ذخــــــــائـــــــر) أو

بطاريات على م الغواصة".
Íbł ÀœUŠ

ـــــثل عن واجلــــمــــعـــــة أعــــلن 
مــــجــــمـــوعــــة "نــــافــــال غـــروب"
ـتـخــصـصـة في الــصـيـانـة أن ا
احلادث "جدي".وهـذه الغواصة
ضــــمـن الــــغـــــواصــــات الـــــست
الـنـووية الـهجـومـية الـفـرنسـية
األخــــــيــــــرة الــــــتي دخــــــلـت في
اخلـدمـة في  1993ونــقـلت إلى
احلـــوض فـي كـــانـــون الـــثـــاني
ألعمال صـيانة وحتـديث يتوقع
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الـسـنة.واوضـحت الـفكـاهـية آن
شرفـة على جمـعية رومانـوف ا
" التي ـمـرضـ "الـتـضامن مع ا
ســتـشــرف عــلى هـذه الــعــمـلــيـة
لــوكــالــة فــرانس بــرس أن 500
طــاولـــة بــاتت جـــاهــزة من اآلن
"وقد أرسل مئة من افراد طواقم
الــــرعــــايــــة الـــطــــبــــيـــة رســــائل
الـكــتـرونـيــة في غـضــون سـاعـة

بادرة. لالستفادة" من ا
وقال أرنو دونـكيل الذي اخـتير
أفـــضل طــاه في 2020 من قــبل
دلــيل "غـو إي مـيــو" واحلـائـز 3
جنـــوم من دلــيـل "مــيــشالن" إن

مـنـتـجـ مـحـلـيـ وطبـق سمك
وحلم احلمل وحتلـية ومشروب

بقيمة 210 يورو.
وأعــــــلن وزيـــــرا اخلــــــارجـــــيـــــة
والداخلية الفرنسيان جان إيف
لودريان وكـريستوف كـاستانير
في بـــيــان مــشــتــرك أن فــرنــســا
"ســتُــفــتح تــدريــجــيــا حــدودهــا
اخلــارجـيــة" أمـام الــوافـدين من
الــدول الــواقــعــة خــارج فــضــاء
شـيــنـغن "اعـتـبـاراً من األول من

تموز/يوليو".
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وأكــد الـوزيـران الـفـرنـسـيـان أن
القرار اتُخذ بناء على توصيات
ــقـــدمــة الــلـــجــنـــة األوروبــيـــة ا
اخلــمــيس مــوضـحــ أن "هـذا
الفتح سيحصل بشكل تدريجي
ومـــتـــفــــاوت بـــحـــسـب الـــوضع
الـــصــحـي في مــخـــتـــلف الــدول
ّ األخرى ووفقاً لـلشروط التي 
ــــســــتـــوى حتــــديــــدهـــا عــــلى ا

األوروبي حتى اآلن".
وسيُـسمح لـلطالب األجـانب أيا
كـانت الدول الـتي يـأتـون منـها
بالـدخول إلى فرنـسا وسـتُعطى
ــــعـــاجلـــة طـــلـــبـــات األولـــويـــة 

تأشيراتهم وإقاماتهم.
في ما يـخصّ احلدود الداخـلية
األوروبية أكد وزيرا اخلارجية
والـداخـلــيـة أن فـرنـســا سـتـرفع
اعتباراً من 15 حزيران/يـونيو
عند منتصف الـليل كافة القيود
فروضـة للحدّ من على التـنقل ا

تفشي وباء كوفيد-19.
وبــذلك ســـيــتــمــكن األشــخــاص
القـادم من الـدول الواقـعة في
الـــــفـــــضــــــاء األوروبي (الـــــدول

الـفـكـرة تـهـدف إلى "شـكـر أفراد
طواقم الرعاية الصحية".

ـبادرة نـحو ويـشارك في هـذه ا
 طـاهيـا كبـيـرا من كل أرجاء30
يل فـرنـسا.وأضـاف دونـكـيل "
الــنــاس إلى نــســيــان مــا أجنــز
ســــريـــعـــا حــــصـــلت اجنـــازات
اســتــثــنــائــيــة وبــرز أشــخـاص
استـثنائـيون علـينا أن نـحضر
ـــقــــبــــلـــة حــــتى ال ــــرحــــلــــة ا ا

ننساهم".
وســيــقــدم اعـتــبــارا من نــهــايـة
حزيـران لهؤالء مـقبالت مـؤلفة
من 27 نــوعــا من اخلــضــار من

أن تستغرق 18 شهرا.
وســيــســـتــضــيف نــحــو ثالثــ
طاهيا فـرنسيا كبـيرا من بينهم
يـــانـــيـك ألـــيـــنــــو وغي ســـافـــوا
وجورج بالن احلاصل على 3
جنـــوم من دلـــيل مـــيـــشالن في
مــطـاعــمـهم أفـرادا مـن الـطـواقم
الـــصــحـــيـــة فـي إطـــار مـــبــادرة
تهدف إلى عدم نسيان ما قاموا
به خـالل جــــائــــحــــة كــــوفــــيـــد-
ـبــادرة بـدعم من.19 وأطــلـقت ا
دليل "ميشالن" ومـجموعة "لوي
فـويـتـون" لـلـمنـتـجـات الـفـاخرة
وســــتـــســـتــــمـــر حـــتـى نـــهـــايـــة
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لــــديه "ألنه لـم يــــبق أي فــــلس في
ـوسم الصيفي رصيدنـا".وإلنقاذ ا
أطـلـقت الـسـلـطـات حـملـة إعـالمـية
غاربة بكل الغنى من أجل "تذكير ا
والتنوع الذي يـتميز به بلدهم" مع
"عـــروض حتـــفـــيـــزيـــة" و"أســـعـــار
تفـضيلـية" وفق الـوزيرة.وفي هذا
اإلطار يـبذل العـاملون في الـقطاع
في مــراكـش جــوهــرة الــســيــاحــة
ـغـربيـة "جـهـودا لتـقـد عروض ا
مــنـــاســبـــة مع اقـــتــراح مـــســارات
لــرحالت مـوضــوعــاتــيــة" وفق مـا
ـسـؤول باجملـلس اجلـهوي يـقول ا
لـلسـيـاحـة حـمـيـد بنـطـاهـر لـوكـالة

فرانس برس.
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ويـضـيف "هـذا لـيس بديـال بل هو
خــيــار اســتــراتــيــجي. فــســيــاحــة
ـغـاربة تـشـكل مـا ب 35 إلى 40 ا
ــئــة مـن مــداخــيل الــقــطــاع في بــا
ـكـتب الـوطـني ــديـنـة".ويـسـعى ا ا
لـلـسـيـاحـة (رســمي) إلى "تـشـجـيع
ــواطـنـ عـلى الــسـفـر في الـبالد ا
حـال رفع الـطـوار الصـحـيـة".لكن
ـطـاعم آمــال أصـحـاب الـفــنـادق وا
ــؤسـســات الــســيـاســيــة خـابت وا
بــقــرار الــســلــطــات هــذا األســبـوع
ـفـروضـة تـمـديـد حـالـة الـطـوار ا
مــنـذ 20 آذار/مــارس شــهــرا آخـر
حــــتى 10 تــــمــــوز/يـــــولــــيــــو مع
استمـرار فرض تدابيـر عزل وقيود
ـدن الـكـبـرى.وعـلـقت صــارمـة في ا

مجـلة "مـاروك إيبدو" عـلى موقـعها
االلـكتـروني بالـقول "إنـهم يقـضون
غرب" معتبرة على السياحـة في ا
أن "استـمرار احلـجر في الـوجهات
الــرئـــيــســـيــة لـــلــســيـــاح األجــانب
واحملليـ يقضي على كل أمل" في
إنـــعـــاش الـــقـــطـــاع.ويـــقـــول أحـــد
الـفـندقـيـ مـفضال عـدم ذكـر اسمه
ــعــنــويــات "إنــهــا ضــربــة كــبــرى 
الـفــنـدقـيـ الــذين كـانــوا يـأمـلـون
الـبـدء في استـقـبـال زبائن مـغـاربة
مـنـتصف حـزيـران/يـونيـو".وتـمثل
ئة من الناجت السياحة نحو  10با
الــداخــلـي اخلــام لــلــمــغــرب وهي
أيــضــا مــصــدر أســاسي لــلــعــمــلـة
الـــصـــعـــبـــة بــجـــانـب الـــصــادرات
ــالــيـة لــلــمـغــاربـة والــتــحـويالت ا

قيم في اخلارج. ا
واســتـفــاد الـقــطــاع في الـســنـوات
ـمـلـكة األخـيـرة من ربط مـطـارات ا
بـــخــطــوط جـــويــة عـــدة لــلــرحالت
مـنــخـفــضــة الـكــلـفــة لــكـنه خــسـر
ـــقــابل عـــائـــدات من الــســـيــاح بــا
احملـلـيـ الـذين صـاروا يـفـضـلـون
الــسـفـر إلى اخلـارج حــيث أنـفـقـوا
ــاضي أكــثــر من مــلــيـاري الــعـام ا
غـاربة دوالر.ويـفضل الـعـديد مـن ا
الـسـفر إلى اخلـارج "ألنـهم يـجدون
حــريـــة أكــبـــر تــمــكـــنــهـم مــثال من
االستمـتاع بشـرب كأس في الهواء
الـطـلق كمـا أن الـعـروض منـاسـبة
أكـثـر لـلعـائالت" بـحـسب الـفـندقي

.وكـــتب مـــوقع لـــدى احلـــقـــوقـــيــ
غرب "ميديا 24 إلخباري مؤخرا "ا
بـــات أقل جـــاذبــيـــة لــســـيــاحه من

توسطة العليا". الطبقة ا
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ـــيل كــــثـــيـــرون الـى اجـــتـــيـــاز و
الـكيلـومتـرات القـليـلة الـتي تفصل
ــمــلــكـة الــشــمــالــيـة عن شــواطئ ا
ســــاحل كــــوســــتــــا ديل ســــول في
جنوب اسبانيا الذي يعد وجهتهم
ــفـضــلـة إلى جــانب اســطـنــبـول ا

الــــذي حتــــدث لــــوكــــالــــة فــــرانس
بــــرس.وأشـــارت تـــدويـــنـــات عـــلى
مـــواقـع الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي
ـنـاسـبـة احلمـلـة اإلعالمـيـة حول
الــسـيــاحـة الــداخـلــيـة أيــضـا إلى
ـنع الــكـثـيـرين من الــعـائق الـذي 
حـجز غـرفة واحـدة في فنـدق ما لم
يـكن مـعهم عـقـد زواج إذ إن إقـامة
عالقة حمـيميـة خارج إطار الزواج
ـــــكـن أن يـــــؤدي إلى الــــــســـــجن
بحسب قانون يـثــير رفضا واسعا

وبــــاريس.وفــــضال عـن الـــشــــعـــور
غاربة بحرية أكـبر يجد السـياح ا
عموما العرض السياحي أقل كلفة
في اجلنـوب االسـباني. وفي الـعام
غاربة 2018 جتاوز عدد السياح ا
في إســبــانــيــا لــلــمـرة األولـى عـدد
ــغــرب الــســيـــاح اإلســبـــــان في ا
بنحو 900 ألف زائر. لكن الـسياح
من الـطـرفــ عـاجـزون حــالـيـا عن
اجــتــيــاز مــضــيق جــبل طــارق في

انتظار إعادة فتح احلدود.

أنطونيو جوتيريش
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انشغلت يـوم اجلمعة 12 حزيران اجلاري بـكثرة رسائل الـتهاني التي
سنجر والفيسبوك والواتسب وبالتلفون فشكرا للجميع. تلقيتها على ا
وقد سالنـي احد االصدقاء انـني من مواليد 1934) وفي ذلك احل لم
ـيالد فـكيف تـعـرف ميالدك 12 يـكن هـناك من يـهـتم بتـسـجيل تـاريخ ا

حزيران).
ولـتوضـيح ذلك اؤكـد ان الـناس لم يـكن لـهم مثل اهـتـمام هـذه االجـيال
ـولد بل ان الـدولة عـمدت الى تـسجـيل تاريخ مـوحد  لـلجـميع بـتاريخ ا
هو  1تـمـوز امــا انـا فــلـتــاريخ مـيالدي قــصـة مــصـورة وهي ان جـدي
احلــاج جـواد كـان الـوحـيــد الـذي يـقـرا ويـكـتـب في قـريـة ابـو ذهب في
شـخاب ثم والـدي وعمي وصـادف يوم والدتي ان كـان جلدي ضيف ا
ـعـروف (ياس من الـنـجف هـو الـسـيـد خـضـر القـزويـني والـد الـفـنـان ا
خـضر) وكـان شـاعرا فـثبت مـيالدي بـبيـتـ من الشـعر حـسب تـقالـيد
تلك االيـام وكتـبهـما جدي فـي سجل كبـير يـدون فيه كل مـا يهم الـقرية
الك . هذا السجل ورثته زارع وانتاجهم وحصـتهم وحصص ا وا
ــوالــيـد من من ابي وجــدي ووجـدت مــا مــدون في صــفـحــة خــاص بـا

الذكور في العائلة واالصدقاء كما يلي:
والدة احملروس بالله عبد احملسن يوم 10 ربيع االول لسنة 1354

قال السيد خضر القزويني مؤرخا سنة والدته:
قل للجواد والد احلس ثم احلــسن
لله ارخته (غدا احلمد بعبد احملسن)

ـا  البعض االن يحولون احلروف في وكان الناس في ذلك الزمان ور
ـدونة بـ قـوس الى ارقـام وتـسمى (حـسـاب اجلمل) وهي الـعبـارة ا
طريقة لتسجيل صور األرقـام والتواريخ باستخدام احلروف األبجدية
إذ يـعـطى كل حـرف رقـمـا مـعـيـنـا يـدل عـلـيه  وكـانت تـسـتـخـدم ايـضـا
كـشفـرة لـلمـراسـلة بـ الـبعض ال يـحـلهـا الى من يـعرف
حــسـاب اجلـمل وبــاالمـكـان االن االطالع عــلـيـهـا في

(كوكل).
فـاذا عـرف الـتــاريخ الـهـجـري اصـبح من الـسـهل

يالدي حتويله الى ما يوافقه بالتاريخ ا
وهكذا عرف تاريخ ميالدي.

حتية وشكرا جلميع االصدقاء االعزاء

{ الــــــربــــــاط (أ ف ب) - يــــــراهن
ـغـرب عـلى الـســيـاحـة الـداخـلـيـة ا
لــلــتــخـــفــيف من اخلـــســائــر الــتي
تكـبدهـا القـطاع احلـيوي في الـبلد
جـراء أزمـة غـير مـسـبوقـة تـسـببت
بـهـا جـائـحـة كـوفـيد-19بـيـنـمـا ما
ـملكـة خاضعا يزال الـتنقل داخل ا
لـقـيود صـارمة.واسـتـهل الـعامـلون
ــغـرب في قــطــاع الــســيــاحــة في ا
عـامــهم عـلى إيـقــاع الـتـفــاؤل بـعـد
حتقيق رقم قيـاسي باستقطاب 13
ملـيـون زائر في  ?2019لكن حـركة
الـقـطـاع تـوقـفـت فـجـأة مع تـعـلـيق
الرحالت اجلويـة الدوليـة منتصف
آذار/مــــــــــــــارس دون فـي إطـــــــــــــار
إجراءات التصدي النتشار فيروس
ــســتــجـد.وتــراجـع عـدد كــورونــا ا
الـــســيـــاح خـالل األربـــعـــة أشـــهــر
ــئـة األولى من هــذا الـعـام بـ 45بـا
ـبيت بـيـنمـا انخـفض عـدد ليـالي ا
ئة مقارنة السياحية بنحو  43با
مع الـــفــتـــرة نــفـــســـهــا من الـــعــام
ــــاضي بــــحـــسب مــــا أوضـــحت ا
ـغـربـيـة نـاديـة وزيـرة الـسـيـاحــة ا
فـتــاح مـطـلـع األسـبـوع.ولـن يـكـون
احلــال أفــضل في مــوسم الــصـيف
بسبب اسـتمرار إغالق احلدود في
وجه الـــســيــاح األجـــانب. ويــقــول
مـديـر ســبع دور ضـيـافــة بـالـربـاط
دافــيـد أزويــلــوس "أعـتــقــد أن عـام
انــتــهى بــالــنـســبــة إلــيــنـا" 2020
مــشــيــرا الى أنه ســرّح الــعــامــلـ
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رفـــــضت إيـــــران تـــــقــــريـــــرا لأل
ـــتــحـــدة جـــاء فــيـه أن صــواريخ ا
كروز استُـخدمت في هجـمات على
مـــنـــشـــآت نـــفـــطـــيـــة ومـــطـــار في
ـاضي أصـلـها الـسـعـوديـة الـعـام ا
إيــراني قـائــلــة إن الـتــقــريـر وضع
تحدة حتت تأثير نفوذ الواليات ا

والسعودية.
وفي الــتـقــريــر قـال األمــ الــعـام
تحدة أنطونيو جوتيريش لأل ا
جملـلس األمن الـدولي إن عـدة قطع
ضـمن أسلـحـة ومواد مـتعـلـقة بـها
تـحـدة ضبـطتـها كـانت الواليـات ا
في تـشـرين الـثاني 2019 وشـباط

 2020من أصل إيراني كذلك. 
وقـالت وزارة اخلـارجيـة اإليـرانـية
في بــيـــان نــقــلـــته وســائل اإلعالم
الرسمـية إن (إيران تـنفي ادعاءات
ـتحدة التي األمانة الـعامة لأل ا
يــبــدو أنــهـــا صــدرت حتت ضــغط
ســيـاسي من الـنــظـامـ األمـريـكي

والسعودي). 
ـثــيـر لـالهـتــمـام وأضـافت (ومـن ا
أن... التـقريـر يأتي في وقت تـعمل
تـحدة على مسودة فيه الواليات ا
قرار خطـير لتـمديد حظـر األسلحة

على إيران). 
ودعت إيـران روسـيا والـصـ يوم
ــســعى األربــعـــاء إلى الــتــصـــدي 
أمـريـكي لــتـمـديـد حــظـر األسـلـحـة
ــتـحـدة ومن الــذي تـفـرضه األ ا
ــقـــرر أن يـــنــتـــهي فـي أكــتـــوبــر ا

ــــوجب االتـــفـــاق تــــشـــرين األول 
الـنــووي الـذي أبــرمـته طــهـران مع

ية الست عام 2015. القوى العا
ـتـحـدة وأبـلـغ األمـ الـعـام لأل ا
أنطـونيو جـوتيـريش مجلس األمن
الـــدولي فـي تــقـــريـــر أن صـــواريخ
كــروز الـتي هـوجـمت بـهـا مـنـشـآت
نفـطية ومـطار دولي في السـعودية

اضي أصلها إيراني.  العام ا
وقال جوتيـريش كذلك إن عدة قطع
ضـمن أسـلـحة ومـواد مـتـعلـقـة بـها
تـحـدة ضـبطـتـها كـانت الـواليـات ا
فـي تــــشــــريـن الــــثــــانـي وشــــبــــاط
ــاضـيــ من أصل إيــراني كـذلك. ا
وأضـاف جـوتـيـريش أن خـصائص
تصميم بعضها مشابهة لتلك التي
أنتجـها كيـان جتاري في إيران أو
حتــــمل عـالمــــات فــــارســــيــــة وأن
بــــعـــــضــــهــــا  تـــــســــلــــيـــــمه إلى
اجلـمهـورية اإلسالمـية بـ فبـراير

2016 ونيسان 2018. 
W×KÝ« d¹uDð

ـا نُــقـلت وذكـر أن (هــذه الـقــطع ر
بطـريقـة ال تتـسق) مع قرار مـجلس
ـنــصـوص فـيه األمن لـعـام 2015 ا
عــلى االتـفـاق بـ طـهـران والـقـوى
ـنعـها من تـطويـر أسلـحة ـية  الـعا
نـوويـة.ولم تـرد الـبــعـثـة اإليـرانـيـة
ــتــحـدة فـي نـيــويـورك لـدى األ ا
عــلى طـلب لــلـتــعـلـيـق عـلى تــقـريـر

تحدة.  األ ا
وتــضــغط واشــنـطـن عـلـى مـجــلس
ـكـون من 15 دولـة لـتـمـديـد األمن ا
قرر حظـر أسلـحة عـلى إيران مـن ا

انقضـاؤه في أكتوبـر تشرين األول
وفقا لالتفاق النووي. 

وحملت روســيـــا والــصــ الــلــتــان
تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في
اجملـلس بـالفـعل إلى مـعـارضتـهـما

لهذا التحرك.
ويــرفع جـوتـيـريش تـقـريـرا مـرتـ
سـنــويــا إلى مـجــلس األمن بــشـان
تـنـفـيـذ حـظـر األسـلـحـة عـلى إيران
وقـيـود أخـرى ال تـزال مطـبـقـة بـعد

االتفاق. 
وقـــــال األمــــــ الــــــعـــــام إن (األ

ـتـحدة (مـبعـوث إيـران لدى األ ا
قـــال في رســـالــة يــوم 22 أيــار إنه
لـيس من ســيـاســة إيـران تــصـديـر
األسلحـة في انتهاك لـقرارات حظر
األسـلحـة ذات الصـلة الـصادرة من
مــجـــلس األمن وإنـــهــا ســـتــواصل
تـحدة الـتعـاون بنـشـاط مع األ ا

في هذا الصدد). 
قرر أن يـبحث مجلس األمن ومن ا
تــقـريــر جــوتـيــريش هــذا الـشــهـر.
وقـالت الــسـفـيــرة األمـريـكــيـة لـدى
ـتــحـدة كـيــلي كـرافـت إنـهـا األ ا
ستوزع مـشروع قرار لتـمديد حظر

األسلحة على إيران قريبا. 
WO Ëœ  UÐuIŽ

ـتحدة في وإذا لم تفـلح الواليات ا
مـسـعــاهـا هـذا فـقــد هـددت بـأنـهـا
سـتـفـعل الـعـودة جلـمـيع عـقـوبـات
ـوجب ـتـجـدة عـلى إيـران  األ ا
االتــفــاق الــنـــووي عــلى الــرغم من

انسحابها منه في 2018.
ويـقول دبـلومـاسـيون إن واشـنطن
ســـتـــواجـه عـــلى األرجح مـــعـــركـــة
صعـبة وفـوضويـة.وانتـهكت إيران
جوانب من االتفاق الـــــــنووي ردا
ـتـحـدة عــلى انـسـحـاب الـواليـات ا
ومعـاودة واشنـطن فرض عـقوبات
عـلــيـهـا.وكـــــــــتب جـوتــيـريش في
ــؤلف من 14 صــفــحـة الــتــقــريــر ا
”أطـــــــالب جـمـيع الـدول األعـضاء
بــتـجـنب األقــــــــــوال واألفــــــــعـال
االستـفزازيـة التي قـد يكـــــــون لها
أثـــر ســلـــبي عـــلى االســـــــــتـــقــرار

اإلقليمي.“

ــــســـــيــــرة الـــــتي (الــــطـــــائـــــرات ا
اســـتـــخـــدمـت في هـــجـــمـــات أيـــار

وأيلول هي من أصل إيراني). 
ــتــحــدة ومــضى يــقــول إن (األ ا
الحـــــظت أن بــــــعض الـــــقـــــطـع في
األسـلـحة الـتي ضـبطـتـها الـواليات
ــتــحـــدة في مــنـــاســبـــتــ كــانت ا
مـتـطابـقـة أو مشـــــابـهة لـتـلك التي
عُــثـر عــلـيــهـا فـي حـطــام صـواريخ
كروز وطـائرات مسـيرة اسـتُخدمت
فـي هــــــــجـــــــــمــــــــات 2019 عـــــــــلى
الــسـعـوديـة). وقــال جـوتـيـريش إن
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ـتــحـدة فــحـصت حــطـام أســلـحـة ا
جرى استخدامـها في هجمات على
منشأة نفط سـعودية في عفيف في
أيـار وعــلى مـطـار أبـهـا الـدولي في
حـــزيـــران وآب وعـــلى مـــنـــشـــأتــ
نـفـطـيـتـ ألرامـكـو الـسـعـوديـة في

خريص وأبقيق في أيلول). 
وكتب جوتيريش في الـتقرير يقول
تـحدة تقدر (األمانة الـعامة لأل ا
أن صـــــواريخ كـــــروز و/أو أجــــزاء
منها استُخـدمت في أربعة هجمات
أصــــلــــهـــــا إيــــراني). وأضــــاف أن
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األعـضــاء في االحتـاد األوروبي
وكــــذلـك أنــــدورا وإيــــســــلــــنــــدا
ولـــيــشـــتــنـــشــتـــاين ومــونـــاكــو
والــــــــنــــــــروج وســــــــان مـــــــاران
وســويــســـرا والــفــاتــيــكــان) من
الدخول إلى األراضي الفرنسية
من دون قــــيــــود بــــاســـتــــثــــنـــاء
ــــــمــــــلــــــكـــــة إســــــبــــــانــــــيــــــا وا
ـتـحدة.وتـفـرض مدريـد ولـندن ا
قـــــيـــــوداً عــــلـى الـــــوافـــــدين من
ن فـيهم الـوافدين من اخلارج 
فـرنــســا لــذلك تـواصـل بـاريس

ثل. عاملة با ا
وكذلك قررت إسـبانيـا أن تبقي
حـــتى 21 حــــزيــــران/يـــونــــيـــو
ـفـروضـة عـلى الـتـنقل الـقـيـود ا
بــــاإلضـــافـــة إلى فـــرض حـــجـــر
ــســـافــرين جــواً صــحي عـــلى ا

القادم من أوروبا. 
ـسـافـرين لـذلك تـدعـو فـرنــسـا ا
جـواً الـقـادمــــــــ من إسـبـانـيا
عـــــــنــــــــد وصـــــــولــــــــــــــــهـم إلى
دة 14 اخلضوع حلجر صحي 
يــــــــــــومــــــــــــاً وذلـك حـــــــــــتـى 21

حزيران/يونيو.
واعــــــــــــــــتــــــــــــــــبــــــــــــــــاراً مـن 15
حــزيــران/يــونــيــو لن يــخــضع
ـتـحـدة ـمـلـكـة ا الــوافـدون من ا
إلـى أي قـــيــود عـــنـــد دخـــولـــهم
فـرنـسـا لكـنـهـم سـيبـقـون "حـتى
إشعار آخر" مدعوين إلى التزام

حجر صحي عند وصولهم.
ــانــيـــا مــنــذ ودعـت فــرنــســـا وأ
حوالى 15 يوماً إلى إعادة فتح
ـــكن احلــدود فـي أســرع وقت 
بــ الــدول األوروبــيــة بــعــــــد
عــــدة أســــابــــيــــــــع من اإلغالق
بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

كيلي كرافت
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بغداد

ــــمـــــهــــور بــــحــــاجـــــات الــــشــــرائح ا
االجتـمـاعـيـة ذات  العالقـة االسـاسـية
في احــداث الـــتــغــيـــرات اجلــوهــريــة
خـالصـــــا من ســـــطـــــوة الـــــنـــــزعـــــات
االحــتـكــاريــة  لــيس فــقط في ايــجـاد
ا فائض قيمـة حملتكري الـسلطة  وا
تثـبـيت ذلك بـرصـيد غـيـبي وتـفويض
الـقــلـة فـي ادارة الـتــحـكم وهــكـذا (ان
مـأزق الــدولـة هــو انــهـا  اخــذت عـلى
ــؤسـسي عـاتــقــهـا مــهـمــات الـبــنـاء ا
والضبط االجـتمـاعي كلـها في شروط
مخـتـلفـة جدا  في شـروط لم تـ فيه
مؤسـسة سـياسـية لـلحكـم قائمـة على
ـقـراطـيـة  لـقـد توسع احلـداثة والـد
ـضـمـنـة االجتـمـاعي الـتـحـديـثي في ا
اطـــار ســيـــاسي ضـــيق  جـــدا وغـــيــر
حـديث )في اطـار تــراجع دور الـنـخب
احلــضـــريــة الــتي يـــصــفــهـــا ســهــيل
ـهذبـة لـصـالح  نـفـوذ الـبـرجـوازية بـا
ــديــنـة من ــا نــقـلت الى ا الـريــفــيـة 
تــضـمــيـنــات عـشــائـريــة قــائـمــة عـلى
ســطـوة الــوالء الــشـخــصي فـي اغـلب
االحـيــان وهــنـا يــلـتق ســهــيل سـامي
نادر مع بعض حتليالت الدكتور علي
الوردي لكنه يتـناقض معه في نوعية
اجلــــــدل الــــــذي تــــــســـــــبب فـي تــــــلك
االخــــتالطــــات . وهـــكــــذا ايــــضـــا من
التشخيصات التي نالت رؤية حتليلة
فائقة مـن سهيل يوم الـتقى صديق له
كــان مــولــعــا في الــتــأســيس لــدرامــا
سياسـية قـائمة عـلى عدد من االسـئلة
في حـ كـان هـو اعــني سـهـيل يـقـود
في ذهـنه نـتــائج غـيـر سـطــحـيـة عـمـا
جـرى في خــضم  االحـتالل االمــريـكي
لـلـعـراق ومــا صـاحب ذلك من نـوبـات
جـنـون لم يـسـلم مـنـهـا احد . وتـوقف
ســهــيل ســـامي نــادر عــنــد مــوضــوع
الـيـســار الـعـراقي والـتــداعـيـات الـتي
يداني ت به  فاعاد تكوير وجوده ا ا
ـتــنــاغم نـســبــيـا مع عــلى الـتــكــيف ا
وما وجـودة على االرض  عطـيات ا ا
رارة تـتـقـاسم معه تقـرأه له هـنـا ان ا
احلـال بــيـأس وقــنـوط يــصل الى حـد
مفزع عـلى غرار  جـلسـات  (قضـائية)
لـــهــذا الــيـــســار يـــتــولى تـــنــفـــيــذهــا
شـيــوعــيـون من احلــرس الــقـد  في
مـــقــــهى حــــافظ بــــ احلـــ واالخـــر
وتــنــتــهي اجــمــاال الى اعالن احلــداد
االجـتــمـاعي عــلـيه ولــكن التـخــلـو من
امـال تــبـدو خــجــولـة في اصالح ذات

الب . 
ـثل ان مـا قـاله ســهـيل ســامي نـادر 
قزاءة تطبيقيـة عينتها احلال في هذا
اجلـسم الـســيـاسي الـعــريق اذ يـقـول
بعد ان تخـلى عن البيـانات االخالقية
( مـنذ ظـهـر الـشـيـوعـيـون في الـشارع
ـمارسة دور بعد عام 2003 طمـعوا 
ـتـلـكـوا قـواعد سـيـاسي من دون ان 
جماهيـرية ثابتـة وال تنظيم يـستطيع
ان يــنــهض بــعـــمل  كــان عــلــيــهم ان
وهــو امــر مــشــروع يــبــنــوا كـل هــذا 
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عـاطــفي. الــســيـاسي الــصــرف فـيــهـا
بــشــكل قــشــرة خــفــيــفــة أمــا األولي
ــرجــعـي الــعــائــلـي الــعــشــائــري  ا
الطائفي فـغاطس في جلة اجتـماعية
- تـــاريــخـــيــة يـــشــبـه الــلـــ الــرائب
احلـامض وقـد اسـتـيـقظ  مـسـمـوما
على سـطوح الـسيـاسة الـنفـعيـة التي
جـرى تـلـفــيـقـهـا قــانـونـيـا ) ومع هـذا
ـتـلقـي عدد الـتـشـخـيص يـضع امـام ا
ا من االسئـلة احلـائـرة لكـنهـا واعيـة 
حتــمـل من اســتـــنــتـــاجــات اذ يـــقــول
ـوضـوعـية (ألـيس غـريبـا أن نـتـعـلم ا
من اخلــــســـارة والــــيـــاس والــــتـــقـــدم
وضوعيـة إنسانيـة باحثة ومـتعلمة ا
ومـــــــهــــــذبــــــة وقـــــــادرة عــــــلـى احلب

شترك ? والتضامن والعمل ا
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مــتـ جنـعل مـن اخـتالفــاتــنـا عــنــصـرا
مكـمال وطـبيـعـيا حلـقيـقـتنـا الـوطنـية
والــقــومــيـــة واالنــســانــيــة)  وهــكــذا
وضـمن كل تـلك االحـراش الـتـاريـخـية
والسياسـية البنـيوية  جمـعها سهيل
واعــلــنـــهــا عــنــاوين ألســـتــنــتــاجــات

واضحة بشأن:- 
ـســتـنـد - االعـتالل االخـالقي الـعــام ا
الى حركة لولبية لتأثيث اخلراب وقد
لون ليل راعني كيف ان طائفـي ال 
نـهار من تـوجـيه الـتـهم الى مـايـجري
لكـنـهم في اي حلـظة يـتـطيـرون فـرحا
عـنــدمــا يـلــتـقــون بـأصــحـاب  الــقـرار
ويــعــرضــون خــدمــاتـــهم عــلى اولــئك
ــارس ـــتــنـــفــذيـن  بل بــعـــضـــهم  ا
ـــول الـــرقـص الـــفــــاضح جملــــرد ان 
اعالمي من اجل الـترويج له بأجتاه
نـصب او ذاك والنـوم في عسل هذا ا
االنـتـظـار اخملـتـلق عـلى ايـقـاع يـكـذب
ويصدق كذبه. او االنـتقاالت اخلادعة

للرمال.
- االسـتـنـتـاج االخـر ويـتـعـلق بـحـجم
اخلسائر اجلسيمة التي تقع حصريا
على االغـلبـية الـعظمـى من العـراقي
فـقــراء مــصـابــ بـالــتـســمم الــذهـني
صاغرين للـتلوث الـذي اصابهم ألنهم
ال يـســتـطــيــعـون الــفـرار عن واقــعـهم
النــهم يــفـتــقــدون احلــاسـة الــفــكــريـة
ـا يـجـري كـما ـتثـلـون  هم  الالزمـة 
ــتــثل الــعــشب  لــفــجــيــعــة ســحــقه

عندما( تتصارع الفيلة) .
- ادمــــــان الـــــطــــــواف في الــــــذاكـــــرة
السياسـية السائـدة على ايقاع احالم
(ال يــــصـح اال الــــصـــــحـــــيح) من دون
ــثل تــلك ــعــ  مــعــرفــة الــتــوقـــيت ا
الصـحـة ولـذلك بـات واضـحـا ان جتد
ماليــ من الـعــراقــيـ وقــد اغــرتـهم
السياسات االرضائية حيث يتعاطون
االفــــراح جملـــرد ان  حتــــديــــد يـــوم
ـــــــــوظــــــــــــفــــــــ او ألطـالق رواتـب ا
تـقـاعدين او هـبـات انيـة مـعـــــــيـنة ا
ويذكرني ذلك بـأيام احلـصار كيف ان
بغـداد تشـتعل اطالق نـار احــــــــتـفاء
بزيادة احلـصة التـموينـية دجاجة او

طـــــــبق بيض . 
ولي اخــيـرا ان اشــيــر الى ان ســهـيل
ـكن ان يـتألق اكـثر سامي نـادر كان 
ـــنــاعــة في فــحــصه لــو انه انــصف ا

للمريض العراقي.

ــوثــقــة والــتـحــلــيل  الــضــارب قي ا
ـيـاه الـراكـدة لذلك مـسعـى لتـعـقـيم ا
نـفـهم طـبـيــعـة اقـراره انه كـان يـجب
(مــنـذ تــشــكـيل الــدولــة الـعــراقــيـة و
ظــهــور حــقل ســيـاسـي بــخـصــائص
ـارسات وطـنـيـة حـديـثـة اي قـيـام 
ووظـــائـف و مـــواقـع ســـيــــاســـيـــة و
احـــزاب تــتـــنـــاول تــنـــظـــيم الـــدولــة
واجملـــتـــمع تـــكـــرر ظـــهـــور ســـلــوك
العـقـالني وتـآمــري ذهب بــعــيـدا عن
ـصـلـحة واحـتـرام احلـياة و معـنى ا
اثار اضطرابـا في البيـئة السـياسية
ما زال قائـما حـتى الساعـة . من هنا
اقتـرحت ان ال نـخـشى من اسـتـخدام
ــــرضي ومــــنـــاداة عــــلم الــــنــــفس ا
رضى بـأسمـائهم)  او تـوقفه عـند ا
ة حكاية تفيد  (بان كهنة بابل القد
ــقــدوني الــذي قــدمــوا لالســكــنــدر ا
احـتل مـديـنـتـهم اعـجـوبـة هي عـقـدة
حبل محـيرة التـعقيـد. ليست بـدائية
من تــلك الـتـي يـتــعـلــمــهـا الــكـشــافـة
لـلـتـسـلـيـة وال حـرفـيـة من تـلك الـتي
تـــخـــدم اغــراضـــا عـــمـــلــيـــة كـــعـــقــد
الـصـيـادين و مـتــسـلـقي اجلـبـال بل
عقـدة جبارة صـنعـتهـا عقـول تأمـلية
ذات اهداف جمالية وفـلسفية. فنحن
في النهاية نـواجه ما ال قبل لنا على
معـرفـته وفـهـمه من شـروط و ظروف
و نذاالت و اخـطـاء و اوهـام و سـهو
و حمـاقـات اسهـمـنـا مع االخرين في
حـيـاكـتـهـا فـتـبدو
كـعـقــدة ال حل لـهـا
تــــواجـــــهـــــنــــا في
حلــظــة حـــاســمــة.
قدوني االسكندر ا
ادرك بــــــــــــــــــــحـس
ــــدرب الــــغــــازي ا
عـــــــلـى الـــــــعـــــــاب
ــــغــــلــــوبــــ ان ا
كــــــهــــــنـــــــة بــــــابل
يـتـحــدونه بـلــعـبـة
ظــاهـــرهــا مــادة و
بـاطــنـهــا رمـز مع
محـاولـة خفـية في
التفوق فراح يتأمل العقدة كمحارب
صــريح يـــتــأمل خــطـــة عــدويــحــاول
ـته ومن اإلنـتـصــار في حلـظــة هـز
دون تـــردد اســــتل ســــيـــفه الــــبـــتـــار
وقـطعـهـا فـتنـاثـرت مـفـككـة ذلـيـلة
هـزلــيـة امـام بــصـر اولــئك الـذين لم
يــحــمــوا مــديــنــتــهم بل تــســلــوا في
صنـاعـة غـبـية يـتـفـوق فيـهـا الـسيف
على التكريس الفارغ واحلماقة)  في
ـريـض الـعــراقي) تــصـدى ســهـيل (ا
سـامي نـادر   لـعـدد من االشـكـالـيـات
الــــســـــيــــاســــيـــــة الــــتي اقـــــامت في
الشـخـصيـة الـعـراقيـة عـلى الصـعـيد
ؤسسي والـفرد في تنـاوب وتكامل ا
لالدوار ضـمن نـفـعـيـة تـعـطي لـنـزعة
الشـخصـنـة العـديـد من الفـرص على
حــســاب جـــدلــيــة الــبـــنــاء الــوطــني
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مـنذ عـدة سنـوات لم اتابع اواسـتمـع ألي سيـاسي او مسـؤول عراقي من بـداية
ـأسـاوي والــفـسـاد فـي الـعـراق جــعـلـني ـا الن الــواقع ا كالمـه الى نـهـايــته ر
سؤولـون الذين يقولون مـا ال يفعلون والكـثيرين يقاطـعون هؤالء السيـاسيون وا

ا ال يقبله العقل والضمير.  ويصرحون 
ـرة االولى مـــــنذ سـنوات تـابعت كـلمـة الــــسـيد مـصطـفى الكـاظمي هذه هي ا
رئــيــــس مـجـــــــلس الـوزراء الــعـراقــــي الـتي عــرضـتــهـا بــعض الـفــضـائــيـات
اخلـمــــيس 2020/6/12  من بـدايتـهـا الى نهـايـتهـا وتـابعت حـركـات وتعـابـير
وجهـه وحتى نغـمة صوته الـذي خرجت بـعض الكلـمات مـعبرة لاللم  وفـاضحة

للواقع الذي صنعته الطبقة السياسية بعد عام 2003.
ـتـواضـعــة في مـجـال احلـقـوق وقــد وجـدت نـفـسي بــحـكم دراسـتي وخـبــرتي ا
واالعالم وعـملي في مـجـال احملامـاة والـقضـاء واالدعـاء العـام وكـذلك دراستي
لـلصـحافـة واالعالم وجتـربتـي في حيـاة الـغربـة سواء داخـل العـراق او خارجه
ـوصل احلـدبـاء ان اتـفـائل وابـني آمـاال الني لـنـزوحي وهـجـرتي من مـديـنـتي ا
ـسؤول من وجدته يـتحـلى بصـفات لم اجـدهمـا في غيـره من السـياسـي او ا

قبل.
عــــــــبر الـنابع من الـقلب وبـذلك وجد له صــــدى الـصراحة وكالمـه البسـيط ا
ـعرفة ودخـــــل في الـقلوب والـعزم والـتصمـيم على خـدمة العـراق واهــــله وا
بـكل التـفـاصيل والـوقـائع  واالحــــــداث التي اوصـلت الـعـراق الى ما هـو عـليه

اآلن.
سؤولية واطن الشريف اخمللص الذي يـعرف معنى ا كالمه الـذي ارتاح  اليه ا
وامــانــتــهــا وطـبــعــا خــاف مــنه او لـم يــرحت الـيـه الــفــاسـد واخملــادع واخلــائن
ؤثرة عن فقر امهاتنا للـمسؤولية  والذين يعرفون ماذا تعني كلمات الكاظمي ا
ـوصل وفساد مشاريع النجف في السـماوة ومعاناة البـصرة واسباب سقوط ا
وتـضـحـيـات الـبـيـشـمـركـة وبـغـداد الـسالم الـتي حـولـوهـا بـفسـادهـم واجرامـهم

وطيشهم الى قرية تعيش بالظالم  واخلوف والدماء.
ا يـشاركنـا فيه مئات الـعراقي من فـتوحة لـكم وعرضنا عـليكم ور رسالـتنا ا
الكـفاءات واالخـتصاصـات وهو ان اكـون مستـشارا قـانونيـا واعالميـا باجملان
شورة ومن دون تعـي اوتكليف او نلتقيكم او نطـلب شيئا منكم بل نقدم لكم ا

عـينون ه ا ا يـتهـيب او يعـجز عن تقـد والـرأي الذي ر
ن ال يـطـمع او يـطـمح في والـقـريـبـون مـنـكم فـنـحن 
رضــاكم او االسـتــفـادة مــنـكم بــقـدر مــا نـريــد خـدمـة
الـعـراق وشـعـبه من خـاللـكم  ونـحن وغـيـرنـا نـتـوسم
فيكم االمل والرجاء في زمان قل فيه االتقان والوفاء.

{ عضو االدعاء العام اقليم كوردستان العراق

الكبرى  بالـعراق زرته في بيته ضمن
احـــد اروقــــة  شـــارع فــــلـــســــطـــ ثم
تـقـطـعت بـنـا الــسـبل الى ان الـتـقـيـته
مــجـددا في دمــشق وقــد تــداولــنـا عن
وجع الــعــراق في فــحص غــلب عــلـيه
اعياء السن  وبعدها عادت القطيعة
اجلـغرافـيـة بـيـنـنـا الى ان شـاهدت له
ــتــنـبي كــتـابــا عــلى رصــيف شــارع ا

يتزاحم بحياء مع كتب اخرى 
ـريض الـعراقي) الكـتـاب بـعنـوان   (ا
وعنـوان اخفض حـجـما (ساللم نـازلة
الى االخــفـــاق الــســيــاسـي الــكــبــيــر)
وبــعـــنــاوين داخــلـــيــة فــرعـــيــة تــسع
تضـمنت 1- ترجـيـحـات رجل ولد في
االول من تـمـوز بـقرار 2- نـقـد الـدولة

العراقية  نظرة وداعا اخيرة ومرثية
 3- خمس ايام من الذكـرى اخلمس
امـــســكـــوا يـــدي لــطـــفــا 4 - هل كــان
صـديـقي مــحـنـونـا  5- عـلم بال دولـة
5 الـــدلـــــــــيل االمن والــــســــيــــاســـة  
الطـائــــفـي لالنتـــــخابـات الـعراقـية 

6- الشيوعيـون وانتخابات7-  2010 
فدرالـيـات بـشـروط مخـيـبـة وهرب من
8- ـــشــكالت الـــوطـــنــيـــة الــكـــبــرى  ا
اجلنون والقادة  9 - ازمة السـياسة

ازمة حكم .
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ان قـــراءة هـــذا الــكـــتـــاب تـــســتـــدعي
رصــيـــدا مــعــرفـــيــا ونــفـــســيــا وازنــا
ــضـامـ الــفـكــريـة الـتي لـصــعـوبـة ا
اقتحـمها سهـيل . استطـيع القول انه
كتـاب تدويـني لهـموم ومـستـعصـيات
ــــكن ان تــــلـــبـي حـــاجــــات الــــقـــراء
الـبـاحـثـ عن الـريع االسـتـبـصـاري 
احد اهم متـطلبـات االمساك بـاحلكمة
تأتـية من فـزع االطالل التي عـاشها ا
ســهـيـل وقـائع  والــتــبــاســات وظـنك
مــقـــرف  وغــيـــاب يــومي لـالولــويــات
وتـضـارب فـرص وخـســائـر بـاجلـمـلـة
لالسبـقيـات وحشـو للـذاكرة الـوطنـية
زيد من التناقـضات لتسميم الرأي با

العام العراقي
ـــريض الــعـــراقي) شـــهــادة كــتـــاب (ا
فــكــريــة بــنــكــهــة الــواقع ولــذلك جــاء
نأى من االلتباس اوالضن السرد 
 وتلك مهمة ال يقوى على اجنازها اال
كـاتب مـتمـرس يـعـرف تـدويـر الـزوايا
بأجتاه الـوضوح  انه شـهادة مـوثقة
ــعــلــومــة ــتع الــقــار بــاغــراءات ا

كل ســيــاســة وضــروري 
حتــتــاج الـى حــقل قــوي
خـاص يــدور حـول نـواة
صلـبة اذن سـيحـتاجون
أل الى وقـت الـى زمـن 
عـروق احلـزب بــالـدمـاء
اجلـديـدة التـي ال خـبرة
لـهـا والــدمـاء الـقــديـنـة
ذات اخلــبــرة  بــيـد ان
الــشــيـــوعــيــ قــبل ان

يـــبـــنــوا  شـــيـــئـــا من هـــذا  غـــامــروا
بسمـعتهم الـسيـاسية بـاالنخراط  في
الــعـمــلـيــة الــسـيــاسـيــة الــتي ادارهـا
ــر ) ويـــبــدو ان ســهــيل اراد ان بــرا
يشير في ذلك الى استعجال الصعود
في قـطار احلـصص الـذي قـامت عـليه
الـعـملـيـة الـسـيـاسـيـة بـرمـتـها اي انه
ــشــهــد قــبل ان وقع في فخ تـــصــدر ا
يـسـتــمـكل رصـيــده الـتـنــظـيـمي الـذي
كن له ان يـعـول علـيه في  ان يـكون
ندا جماهيريا يحسب له حساب امام
سيل التنظيمات الـطائفية واالثنية  
والــشيء بــالــشيء يــذكــر خالل نــدوة
اقـامهـا مـركـز دجـلة لـلـدراسـات الـعام
ـاضي  الـتـقـيت الـسـيـد رائـد فـهـمي ا
سـكـرتـيـر احلـزب الشـيـوعي الـعـراقي
بعد ان تـفوق في طـرح رؤية تـستحق
االنـتـبـاه  النـهــا حتـمل وعـدا واقـعـيـا
بــاالصالح الـســيــاسي واالقــتــصـادي
البـنيـوي  واعتـرف انهـا دفعـتني الى
تصـحـيح ما لـدي من افـكار تـنـاولتـها
في اكثـر من مـقال واحـد حتت عـنوان
(مـجلس عـزاء لـلـيـسـارالـعراقـي) على
اي حـال فـأن مــا كـتـبه ســهـيل سـامي
نــادرفي هــذا الــشــأن ومــا اشـار الــيه
رائـد فــهــمي في تــلك  الـنــدوة يــحـمل
غـنى الـتـجربـة  الـتـنـظـيـمـيـة ورصـيد
ــعــايــنـة مـن الـداخـل وتــلك مــيـزة ال ا
امــلــكــهــا اصال فــانــا شــاهــد ال امــلك
وضاعات  التي (مراية) العائـلة في ا
ريض العراقي) تناولها سـهيل عن( ا
يـتــبـ انه صــاحب امـتــيـاز حــقـا في
وضع االصــبع عـلـى اجلـرح  بــحــركـة
اســتــكــشــافــيــة مــاهــرة حــيث يــقــول
باطاللة حتلـيليـة هنديسـة موفقة الى
حــد بـعــيــد  في الــتـحــري عن عــيـوب
ـشــهــد الـعــراقي ( هــا أنـا أصل إلى ا
ـوضوع فـأنا شـخصـيا أصف بؤرة ا
النظـام السياسـي كله بالـهشاشة مع
الـتـنـويه- وأشـدد عـلى هـذا الـتنـويه.
أن هــشــاشــته لـــست مــرضــا يــراد له
الــشـــفــاء بل مـــرض يــراد له الـــبــقــاء

والتوطن . 
لــقـــد ســبـق ان كــتـــبت عن مـــثل هــذه
ها أركان الهشاشة الغريبة التي  يد
الـنـظـام الـسيـاسـي نفـسـه ولم أشـعر
بأي تنـاقض ذاتي أو غرابـة من قولي
إن أولئـك الذين يـشـكـون من هـشـاشة
الـــنـــظــام الـــســـيــاسـي هم أنـــفــســـهم
صـناعـهـا واحملـافـظـون علـيـهـا كـأنـها
طــوق جنــاتــهم: لــقــد حــافــظــوا عــلى
مصاحلهم في بـقاء النظـام السياسي
هـــشــــا فـــيـــمــــا هم يـــشــــــــهـــرون به
ويشـكـون مـنه. سـيـعتـرفـون بـضرورة
االصـالح الــــســـــيـــــاسي لـــــكــــنـــــهم ال
يــتــحـــركــون الــيه. ســيـــســتــخــدمــون
الـسـلــطـة بـدنــاءة ثم يـغـتــابـونـهـا في
السر والعـلن. سينتـقدون احملاصصة
بــشـراســة ويــديــونـهــا في احلــكــومـة

ان). والبر
وال يكـتـفي بهـذا الـتحـري ويـقف على
حافاته بل  يـتجول ايـضا في الذاكرة
ـعـرفـيـة الـتي تـتـوخى اجـراء كـشف ا
حـسـاب بــالـكـاش اذا صـح اسـتـخـدام
صلح احلسابي فيقول (ها هي هذا ا

الهشاشة مجسدة. 
ـوحـد هـو مكـاسب الـسـلـطة العـامل ا
w½«—b³والــبــاقي فــراغ نـفــسـي أديـولــوجي « q{U  
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يـقــاس بـالـقــدرة  والـقـدرة هي حــصـيـلـة
التسـليح والتـدريب والتطـوير وإسرائيل
متـقدمـة جدا في هـذا اجملال حـيث تصدر
السالح لسبعة دول كما أن االسلحة التي
تــســتـوردهــا تـدخـل عـلــيـهــا حتــسـيــنـات
ــشـكــلـة االســاسـيــة الـتي ولألسف فــإن ا
عــانـيـنــا نـنــهـا قــبـيل احلــرب أنه لم تـكن
لدينا قاعدة معلومات عن القوة احلقيقية
إلسـرائــيل وهـو األمـر الــذي  مـعـاجلـته
بـــــعــــــد احلـــــرب حــــــيث أوكـل لي مــــــلف

صرية. علومات في اخملابرات ا ا
ـكن لنـتائج احلـرب أن تتـغير إذا { وهل كان 
صرية اشارة مـطار عجلون استقـبلت القيـادة ا
ـصـرية أن في األردن والـتـي أخـبـرت الـقـيـادة ا
طارات الطائـرات اإلسرائـيليـة متجـهة لضـرب ا

صرية? ا
شكلـة الرئيـسية التي - كما قـلت لك أن ا
علومات عن كنا نعـاني منها هي نـقص ا
اجلانب اإلسرائـيلي ألن ميـزان القوى في
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كشـف خبـير امـني مـصري كـبـير عن دول
اجلوار تـتحـمل ما آلت الـيه االوضاع في
ليبيـا ولفت الى ان النظـام السوري قائم
عـلـى تـنـظــيم سـيــاسي ولن يــسـقط ابـداً
وقال الـلواء مـحمـد رشاد الوكـيل االسبق
ـصريـة الذي عـايش أحداثا للـنخـابرات ا
وأسراراً على درجة من اخلطـورة البالغة
ــة اخلــامس من حــزيــران الـتي امن هــز
تــمـر ذكــراهـا الـثــالـثــة واخلـمــسـون هـذه
االيـــــــام حــــــصــــــلـت بــــــســـــــبب ضـــــــعف
االستخبـارات العسـكرية العـربية ونقص

علومات . ا
 وفي محـاولـة الستـكشـاف أسرار جـديدة
ـنــطــقـة عن تــلك احلــرب واألوضــاع في ا
بـشـكل عـام كـان لـلـزمـان  هـذا احلـوار مع

اللواء رشاد وكيل اخملابرات األسبق :
{ هل كـانت حرب 67 مؤامـرة أمريـكيـة روسية
إلزاحـة عـبـد النـاصـر خـاصة أن روسـيـا أبـلغت
عــبـد الــنـاصـر أن هــنـاك حــشـودا عــلى سـوريـا

علومات ? وثبت عدم صحة تلك ا
- ال أعـتــقـد أن روسـيـا تـأمــرت عـلى عـبـد
الناصر وابـلغته معـلومات غيـر صحيحة
ألن هـنـاك مـســتـعـمـرات إسـرائـيـلـيـة غـيـر
ـــكن أن تـــخــتــفـي فــيــهـــا تــلك ظــاهــرة 
احلـــشــــود ومـن الـــثــــابـت أن إســـرائــــيل
ـصـر وتسـعى لـتدمـيـر قوتـها مـتربـصة 
إذا أتــيـحت لــهـا الـفــرصـة ولألسـف إنـنـا
اعطينا إسرائيل تلك الفرصة عندما قمنا
بـإغالق خـلـيـج الـعـقـبـة ثم طـلـبـنـا سـحب
قوات الـطـوار الدولـيـة وهو األمـر الذي
وضع إسرائيل فـي موقف صعب ودفـعها
ــصـريـة لــشن احلـرب وتــدمـيـر الــقـوات ا
ولألسف فــإن األحـداث بــعـد قــيـام مــصـر
بــإغـالق خــلــيج الــعــقــبــة وســحب قــوات
الــطــوار الــدولــيـة تــصــاعــدت بــصـورة

سريعة جدا وكان من الصعب إيقافها .
{ وهل كـانـت نـتـائج احلـرب سـوف تـتـغـيـر إذا
اسـتـجاب عـبـد الـنـاصر لـطـلب صـدقي مـحـمود
قــائــد الـقــوات اجلـويــة في ذلك الــوقت بـتــوجـيه

ضربة استباقية إلى إسرائيل?
- ال أعتـقد هـذا ألن مـيزان الـقوى في ذلك
الــوقت كــان لــصــالح إســرائـيـل واخـتالل
ميزان القوى ال يقـاس بعدد القوات ولكن
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ذلـك الـــوقـت كـــان فـي صـــالـح إســـرائــــيل
خاصـة في مجـال الـتطـوير حـيث أضافت
إلى الـطـائـرات الــتي تـسـتـوردهـا تـنـكـات
حتت األجــنــحــة وهــو مــا أتــاح لــلــقـوات
اجلــويـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة مــجـــال أوسع
للمناورة حيث باغـتت مصر بالهجوم من
الغـرب ولـيس من الـشرق كـمـا كان مـقررا
واعتمـدت استـراتيجـية إسـرائيل على أن
حتقق الـقوى الضـاربة لهـا السـيادة على
كـل الـدول الــعــربـيــة مــجـتــمــعـة ولـم يـتم
ـعـلـومات إال مـعـاجلـة اخلـلل في قـاعـدة ا
بـعـد حـرب عـام 67 حـيث أســنـد لي مـلف
همة قمت علومات وعندما توليت تلك ا ا
بــتــكــوين قــاعــدة مـعــلــومــات دقــيــقـة عن
القـدرات العـسـكريـة اإلسرائـيلـية وسـاعد
عــلى ذلك أن إســرائــيل أفــرجت عن كــافـة
ـعـلـومـات عن قـدرتهـا الـعـسـكـريـة ألنـها ا
كــانت تـعـتــقـد أن حــرب يـونــيـو هي آخـر
احلـــــروب ومـن خالل نــــــلك الــــــقـــــاعـــــدة

اسـتطـاعت مـصـر بنـاء حـائط الـصواريخ
عـام  1970 والــذي لــعب دورا كــبـيــرا في
حتييد القـوات اجلوية اإلسرائيـلية أثناء
صرية حرب أكتوبر كما تمكنت القوات ا
من تـوجــيه ضـربـات قـويــة إلسـرائـيل في
الـــداخـل واخلــارج والـــتـي كـــان أبـــرزهــا
دمرة تدمير احلفار اإلسرائيلي واغراق ا

اإلسرائيلية إيالت .
{ ومــا حـقــيـقــة األنـبـاء الــتي تـرددت عـن قـيـام
سـوريـا بـبـيع هـضــبـة اجلـوالن إلسـرائـيل أثـنـاء

احلرب ?
- ال أعــتــقــد ذلك والـقــيــادة الــســوريـة لم

تعترف بذلك كما ال توجد أدلة دافعة  
{ وهل ترى أن حرب أكتوبر هي آخر احلروب

كما قال السادات ذلك في الكنيست?
ستوى االسـتراتيجي غير واردة - على ا
ـرة ألن الطرفـان ليس في مـصلـحتـهما با
خوض حرب جديدة فالذي دفع مصر إلى
عقـد مـعاهـدة كامب ديـفـيد هـو أوضاعـها

ـتردية أمـا إسرائـيل فكانت االقتصـادية ا
تـــهـــدف إلى إخـــراج مــــصـــر من حـــلـــبـــة
الـصراع الـعـربي اإلسـرائيـلي لالسـتـفراد
بــكل دولــة عــربـيــة عــلى حــدة والــصـراع
القادم هـو صراع تكـنولوجي واقـتصادي
حـيـث تـسـعى إســرائـيل أن تـكــون مـركـزا
اقتـصاديـا إقلـيمـيا لـلهـيمـنة االقـتصـادية

نطقة . على ا
{ إذا انتقلنا إلى األوضاع اإلقليمية هل تعتقد
ـيــاه بـ مـصــر وإثـيــوبـيـا انــدالع حـرب عــلى ا

بسبب اخلالف حول سد النهضة ?
ــرة - أعــتـــقــد أن احلــرب غــيــر واردة بــا
فـهـنـاك ظروف سـيـاسـيـة تـمـنع مـصر من
خوض تـلك احلـرب خاصـة أن هـناك دول
أخرى تـسـاهم في سد الـنـهضـة ولكن في
ـــفـــاوضــات إلـى طــريق حـــالـــة وصــول ا
ـكن أن تـقوم مـصـر بـعمل مـسدود فـأنه 
محدود على غـرار ما قامت به عنـد تدمير
احلفـار اإلسرائـيـلي في ساحل الـعاج ألن
يـاه تعـد حيـاة ومـوت بالـنسـبة مسـألـة ا

صر .
ــعــارك في لــيــبــيـا هـل تـتــوقع { مع احــتــدام ا

تكرار السيناريو السوري في ليبيا ?
لف الليبي  معاجلته بشكل - لألسف ا
خاطئ من قبل دول اجلوار والتي تتحمل
مـسئـوليـة عـدم قيـامهـا بـواجبـاتهـا جتاه
حتــقــيق االســتـــقــرار الــســـيــاسي ألنــهــا
ـلف الــقـبـلي أخـطــأت في عـدم تـوظــيف ا
بصـورة سـليـمـة خللق مـنـاطق آمنـة على
ــصـر فــلم يـكن حــدودهـا أمــا بـالــنـســبـة 
امـامـها سـوى دعم خـلـيـفـة حفـتـر لـتـأم
حدودهـا واستـطاع حفـتر الـسيـطرة على
بـــنــغــازي إال أنه عــنـــدمــا أنــطــلق خــارج
بــنـــغــازي تـــدخــلت تـــركــيـــا وانـــــقـــلــبت

األوضاع .
{ وما هي توقعاتك بالنسبة للملف السوري ?
- قـــلـت من بــــدايـــة األزمــــة أن الـــنــــظـــام
الـــســـوري لن يــســـقط ألن حـــزب الـــبــعث
تنظـيم وليس نـظام يسـيطر عـلى مفاصل
الـدولـة ومـوقـف الـنـظـام الـسـوري حـالـيـا
أفــضل حــيث اســتـطــاع الــسـيــطــرة عـلى
مـعـظم األراضي إال أن هـنـاك صـراعـا ب
الـقـوى الـتي دخـلت إلى سـوريـا كـروسـيا

تحدة وإيران وتركيا والواليات ا
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ـنـتـهـية راحل ا راجت عبـر مـنـصـات التـواصل االجـتـمـاعي مـنشـورات طـلـبـة ا
للـجـامعـات الـعراقـيـة امـتزجت فـيـها احلـسـرات باألمـنـيـات خصـوصـا هم على
وقـد حــرمـوا من حـفالت الــتـخـرج الـتي حــظي بـهـا زمالء لـهم أبــواب الـتـخـرج
وتسمى ب" نون الـنفس بالوصـول اليها مـنذ دخولهم اجلـامعة سبـقوهم وهم 
كـمـا حـرموا من يوم الـتـتـويج أو الـعـرس العـلـمي" ومـا أجـمل أعـراس الـشبـاب
ـكن الـتنـازل عـنهـا لكل صورة الـتـخرج مع أسـاتـذتهم وهي الـذكـرى التي ال 

خريج جامعي.
ـناسـبة الـعزيزة استـفزت مـشاعـري كأسـتاذ جـامعي أشـاطر طـلبـتي سنـويا ا
وإخالصــنـا وعـصـارة فــهم نـتـاج مــجـهـودنـا وأفـرح لــفـرحـهم وأحــزن حلـزنـهم
كلـمات أفكـارنا وجتـاربـنا وتـعب أيامـنا عـلـيهم في سـنوات الـدراسـة اجلامـعيـة
أثـارت في نفسي ما يـجول بخاطر البـعض منهم سيـما طلبـتي في كلية اإلعالم
وفـاضت نفوسهم ب كل واحـد منهم لقد امـتزجت الطموحـات عندهم باألسى
الـبحث عن مـخرج يـعوض مـا فاتـهم وبـ تمـرد على واقع يـشعـرون أنهم أحق
ألنـهم طـلـبــة اإلعالم يـخـتـلـفــون عن غـيـرهم  من غــيـرهم في صـنـاعــته وإنـتـاجه
امتـهـنوا مـسـؤوليـة حـمل القـلم بـيـد والفـكـر في الرأس هم مـنـبع الفـكـر ومادة
والـروح اإلنـسانـيـة واألقالم الـتي يحـتـمي الشـعب والـفـقراء مـنـهم على الثـقـافة
وتفـقهوا خريـجونـا جعـلوا مـصلـحة الـوطن حبـر أقالمهـم وجه اخلصـوص بهـا
ـسؤوليـة إعالميـة أن أقالمهم لن تـكتب سوى لـلشـعب والوطن وصـنع احلياة
وأن إنصاف ولن تعاقب طرف وتعلموا أن قلم العقاب حبره الشيطان اجلمـيلة
واحليـادية والـصدق من أجل الـعـدالة سـبـيل حيـاتـهم ظـلـوم هي لغـة لـسانـهم ا

منهج ثقافتهم.   
صفـات يتحلون بها بحكم الثقافة اإلعالمـية التي درسوها وتسلحوا بها ثقافة
لـذلك تـتـمـيـز بـكـونـهـا تـصـنع الـعـقل وتـنـضـجه وحتـرره من الـكـسل واإلحـبـاط 
أخرجـوا أقالمهم يبحثون عن عذر لهم من سعادة الفرح بيوم التتويج والعرس
العـلمي فرحة جتمع ب أركان العملية التعليمية " اخلريجون األهل األساتذة
" كل منـهم ينشد كلمـته بيوم النجاح كل منـهم يتذكر مشقـة السن وتفاصيل
واجلمـيع يرتدي لتطـوى خلف الظـهور األيـام والدرس ومزاج الـطالب واألستـاذ

عالي سهر الليالي...  من طلب ا ولسان حالهم يردد البس أحلى ا
واألهل طـلـبـتـي الـغـالـ ..عـذركم أن طـلـبـة الـعـالم يـعـيـشـون نـفس إحـسـاسـكم
أني قـرأت كتـابا ـا أحزن مـنـكم لكـن ما يـشـفع لهـذه الـغصـة واألساتـذة هم ر
وكـانت بالدي تـعيش ـرحلـة الـبـكالـوريـوس عنـدمـا كـنت عـلى أبواب الـتـخـرج 
ـعاصـر يقـول الـكتـاب "السـلم وحده من يـهزم أطول حـرب يـشهـدها الـتاريخ ا
والوعي وحده مـن يصنع الـسالم " اليـوم في منـاسبـة تخـرجكم "أقول احلـرب 
أن الــــعـــالم يـــخــــوض حـــربـــا ضـــروس واجلــــيش األبـــيض وحــــده من يـــواجه
ولـكـني عـلى يـقـ من أنـكم بـوعـيـكم اإلعالمي قـادرون عـلى صـنـاعـة اجلـائـحـة
أسرة واعـية يتشكل منها مجتمعكم العراقي لنطرد جميعا وباء كوفيد 19الذي

ي الشرس . حل علينا بأدوات احملارب العا
صـدمت بـصـمـت غـريب يـطـبق عـلى صـفـوفـهـا طـلـبـتـي..في آخـر زيـارة لـلـكـلـيـة
ـمـرات واجلدران الـبـسـيـطة والـتـسـجـيل والكـافـيـتـريا ومـقـاعـدهـا والسـبـورة وا
وعن أحوالكم وصحتكم وباحة الكلية الـتي تتجمعون فيها تـسأل عنكم كـتبة وا
تـابـعت مــلـصـقـاتـكم وعن مـدى اسـتـمــراركم بـالـتـعــلـيم االلـكـتــروني من الـوبــاء
دخلـت في أحد ومنـشـوراتـكم وكـتـابـاتـكم وكل نـتاجـاتـكم تـزين جـدران الـكـلـيـة
الـصــفـوف فـقــرأت عـبــارة مـكـتــوبـة عــلى الـسـبــورة "سـنــعـود لك أيــهـا الـصف
بل وجـدت أشجار حديقتها الـبسيطة تزينت اجلمـيل"وأدركت أن أحدكم كتبها
كل شـجـرة مـنهـا تـسأل وكل شـجـرة تـبعث عـطـرا وألـوانا وزهـوا جمـاال كـثـيرا
تـوحي لـلـنـاظـر أنـهـا ال تـريـد أن يـخـتـفي جـمـالـكم وعـطـركم عـنـكم واحـد واحـد
وبـسـمـة كل واحـد مـنـكم.ورغم كل ذلـك فال أخـفـيـكم رغم كل اجلـمـال والـعـطـر
وحيـاة الطبـيعة الـذي أحاطني في الـكليـة لكني عـشت وحدي ب صـمت مطبق
أبـحث عن أصواتكم وزغردتـكم وضحكاتكـم فقلت لنفـسي " الصمت في حرام
.. تيـقـنـوا مـهـمـا طـال زمن احلـظـر والـتـبـاعد اجلـمـال جـمـال ". طـلـبـتي الـغـالـ
االجتـماعي ال بد أن يهزم الوبـاء ويحل بديال عنه احليـاة واالندماج تطمنوا أن
وجـنائن وبـسـات دجـلة باحـة كـليـتـكم محـجـوزة لكم اللـتـقاط صـورة تـخرجـكم
والـفـرات مـحـجـوزة إلقـامـة حـفالت تـخـرجكـم وال يبـعـدنـا عـنـهـا سـوى إشـراقة

وهي قريبة جدا مهما طال وقت الوباء.    شمس السالم
رحلة األولى وجدت فـعندما التقيـتكم في ا ..أعتـرف بكلمتي هذه طلـبتي الغال
ـتطـرفـة وترسـبات ـناطـقـية والـديـنيـة ا ـذهبـيـة والطـائـفيـة وا تـرسـبات الـثـقافـة ا
الـشـحن الـسـيـاسـي أخـذت حـيـزا واسـعـا من عـقـولـكم الـفـتـيـة لـتـتـشـكل مـنـهـا
ولـكني أعـلـنهـا لكم مجـموعـة هـويات فـرعيـة بـينـما هـويـة الوطن لم أعـثـر علـيهـا
ية وانتم تقطعون أربع سنوات من الدراسة وقد نهلتم من الثقافة األكاد اليـوم
واخـتفت الـكـثـيـر لـقد اتـزنت بـوصـلـة تـفـكيـركم واسـتـوطن الـوعي في عـقـولـكم
وترسـخت في عقولـكم اجلمـيلـة هوية الـعراق الـعظيم. عنـدكم الهـويات الفـرعيـة

وبــإســمي ونــيــابــة عن زمالئي األســاتــذة أقــول لــكم بــعـرس
التتويج :

فــلــكم مــنـا طالبــنــا بــارك الــرحــمنُ جــهــدكم وفــيــكمُ 
تهانينا.

…لـكم مسـاعـيكُمُ خـوضوا طالبـنا لـلعال سـيـروا مكـلـلةً
يادينا. ا

{ أستاذ االعالم  باجلامعة العراقية
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يـظل الـتـبـشـيـر بـاالنـتبـاه واحـدا من
ـهمـات االنـسانـية لـيس فقط اعتى ا
ألن من الـــــصــــعـب ان تــــتـــــاح لــــديك
ــا ايـــضــا ألن وا الـــفــرصـــة دائــمـــا
االدوات الـتـي تـمــلـكــهــا قـد التــغـطي
هـمة حاجـتك الى الـتحـرك في هـذه ا
ولكن مع عـسر االلتـزام بها عرفـية  ا
تــــتــــحــــول  الى  جــــزء اســــاسي من
حـيـاتك الـيـومـيـة مع تـنـامى حـرصك
عــلى  الـتــطــلـعــات الـتــضــامـنــيـة مع
ــغــامــرة االخــرين الــتـي تــســتــحق ا
برغم اجملـاهل الـتي عـلـيك اجتـيـازها
واحـتـمـاالت الـصـدام والـفـزع  وشدة
اجلـهـد واحـتـمـال عـدم الـرضـا  الذي
يـــعــصف احـــيـــانــا  كـــهــبـــوب ريــاح

السموم . 
ـغـامـرة - ان مـا يـشـفع لك  في تـلك ا
ربحك فـرصة الـتـحرك حـتى وان كان
ـسـافـة الــواقـعـة بـ قـيـمـتي ريـعك ا
صفر وواحد  وهي قيمة ال العددين 
يستهان بها  في احلساب  حساب
احلـلم  وحــســاب الـعــقل  اذا اخـذت
عـنى مفـتـاحا لـلحـياة بالـتقـديـر ان ا
بدل الـطـموح   ألن الـطـموح اعـصار
يضـرب  البـشـر ويحـولهم الى مـجرد
مــتــســلـــقــ ال يــفــرقــون بــ شــرف
ـثـمـرة واجلذوع انـحـنـاء االغـصـان ا

اخلاوي  .
 مــا يـهــمـنـي هـنــا  ان هــنـاك عــقـوال
عراقـيـة  خاضت جتـارب حـياتـية من
هــذا الــنــوع وظــلـت مــواظــبــة عــلى
ــتـعب  الـســفــر الـذهــني الـواقــعي ا
تـمرس ومنـهم سـهيل  سـامي نـادر ا
بــالـــهــدوء والـــتــواضع  واالنـــتــظــار
ـزيد تـحـرك ضـمن مـخيـلـة لـديهـا ا ا
من العصف الذهـني مولعـا بقراءت

يـسرة لـعطـاءات اخرين   القـراءة ا
وقراءة ذهنية اجـزم انه يجاور  فيها

تميرين فكرين ا  العديد من ا
لـقـد عــرفـته  مـنــذ ثـمـانـيــنـات الـقـرن
ـاضي في مـجــلـة الف بـاء  يـنـافس ا
لـحة في الكـثير الصمت بـضرورته ا
من االحيـان مع سمـاحة طـاغية  رغم
انه كـان يـغــلي  اسـئـلــة  وانـدهـاشـا
وفنطـة وحبورا وجزعـا  من وقاحات
واحـزان وغش وتـنـطع وبـغـاء عـقـلي
شـعاب ال وشـعاب ال تـعـرف الـضـوء 
تــــمــــتــــلك ايــــة  فــــرصــــة ســــانــــحـــة
لالستكشاف    وعندما حلت الطامة

Y¹bŠ∫ اللواء محمد رشاد يتحدث لـ (الزمان) في القاهرة

غالف الكتاب

ر بول بر رائد فهمي
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ـرحوم  مـحسن حـسون  اإلبـراهيمي ودع الوسط الـرياضي في مـدينـة النـاصريـة  التربـوي والعب منـتخب ذي قـار ونادي  اجلـزائر سـابقـا النـاصريـة حاليـا   بكـرة السـلة ا
الالعب والتـربوي وصـديق اجلمـيع  عندمـا  رايته  عـبر تشـكيـلة النـادي ومنـتخب احملافـظة  في أكـثر من مـناسبـة انسـانا والعبـا متـلقا  ولم اراه الـيوم في أوقـات كانت  تعج
نافسات نحل ومـن ثم  الفرات  والشطـرة  وا الناصرية ومـحافظة ذي قـار  باألسماء السـلوية ولكل فـترة جيل سلوى يـكمل األخر  حيث أنـدية الفتيـان  والناصريـة واللواء ا
ثل  مـنتخب احملـافظـة  الدرجـة العلـيا  في مـسيـرة  كل العب  من دون عقـود ورواتب واللعب في القـوية عـلى مسـتوى احملافـظة بـفضل مـستويـات الالعبـ ومنـهم من راح 
ميزين.  واستمر حسون في تمثيل النادي ومنتخب احملافظة   بجدارة صابيح  معلقة   فوق رؤوسهم  لكنها  مكان النتاج الالعب ا ساحة مبلطة من مادة  القير  ومنارة 
ثلـون نادي الفتيـان قبل إن يغلق في عام  1963 ألسبـاب سياسية  وينـتقل مع  مجموعة ولفترة طـويلة حافظ فيـها على مسـتوى العالقة مع زمالئه في حيـنها  عندمـا كانوا 
واهـب أسمـاء الزالت محـفورة في ذاكـرة   سجل الـلعـبـة والوسط الـرياضي ريـاضيـ  متـعددوا العبـ  ليـمثـلوا   نـادي اجلزائـر  انذاك لـفـترة طـويلـة  واغلـبهم مـتعـددي  ا

واهب كل منهم   يلعب   ثالث العاب  وأكثر  اغلبهم انتقلوا الى جوار ربهم وتداركنا ذكر األسماء التي تركت بصمات  لليوم  خشية ان يسقط احد منهم. ا
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نتخب الوطني من كسر  هل يتمكن ا
عــقـــدة عــمــرهــا 34ســنـــة لــلــوصــول
واللـعب مرة ثانـية في نـهائـيات كاس
ـقر لهـا ان جتري في الدوحة العالم ا
بقطر   2022 وهو الساعي لالقتراب
أكثر من النهـائيات إمام لـيست سهلة
بـــعـــد اإلعـالن عن دعـــوة  الـــقـــائـــمـــة
ـدرب كــاتــاتــنـتش األولــيـة مـن قـبـل ا
الــــتـي تــــضم  34العــــبــــا  مع هــــدف
الوصول الى الـتشـكيل الـذي سيدافع
باريات الثالث عن ألوان الفريق في ا
الــقــادمـة احلــاســمــة   وسط الــرغــبـة
الــكــبــيــرة في حتــقــيـق الــفــوز فــيــهـا
واحلــصـــول عــلى جــمــيـع نــقــاطــهــا.
ومـــــهم ان يــــفـــــوز  والــــكـل يــــأمل ان
يــتـــحــقق  ذلـك وحلــسم األمـــور كــمــا
ـدرب الــذي لالن يـقـود يـخــطط لـهــا ا
همـة بشكـل واضح ومسيـطر علـيها ا
بفـضل قـوة شخـصيـته بـعدمـا جتاوز
ـا فـيـهم عـقـبــات الـتـحـدي من الــكل 
ـنـحل  معـتـمدا عـلى خـبرته االحتاد ا
التـدريـبيـة  وتصـوراته  عن الالعـب
بـعـد فـتـرة الـعـمل مـعـهم في أكـثـر من

بــطــولــة لــكن الــكـل هــنــا يــنــتــظـر ان
ـــنـــتــخـب  فـــر الــطـــريق يـــســـتـــمـــر ا

الصحيح.
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ــنـتــخب وضــمت الــقــائــمــة األولــيــة 
الـعـراق كـلًـا من جالل حـسن ومـحـمـد
حـــمـــيـــد وفــهـــد طـــالب وعـــلي كـــاظم
ـــرمى ومـــحـــمـــد صــــالح حلـــراســـة ا
وأحـمــد إبـراهـيـم وعـلي فـائــز وسـعـد
نـاطق وريــبـ سـوالقـا ومــيـثم جـبـار
ومصـطـفى مـحمـد جـبر وعـلي عـدنان
وضــرغــام إســمـاعــيـل وعالء مــهـاوي
وفـرانس ضـيـاء بـطـرس وحسـن رائد
ومــصـطــفى مــعن خلط الــدفــاع  كــمـا
ضمت الـقائـمة  الالعـب هـمام طارق
وأمجـد عطـوان وبـشار رسن وحـس
عـلي وصـفـاء هـادي وإبـراهـيم بـايش
ومـازن فـيــاض ومـحـمــد قـاسم مـاجـد
ومـحـمــد رضـا وشـريف عــبـد الـكـاظم
ومــحـمــد مــزهـر خلط الــوسط وعالء
ن حس عبد الزهرة ومهند علي وأ
وعالء عـبـاس ومــحـمـد داود ومـحـمـد

قاسم نصيف خلط الهجوم.
نـتخـب الى  فتـرة اإلعداد وسيـعـود ا

باريات في حتد ومن ثم الى مسرح ا
غــيـر ســهل   لـكــنه يــبـدو قــادر  عـلى
تـأكـيـد بـدايـتـه اجلـيـدة الـتي مـنـحـته
الـصدارة بـاسـتـحقـاق والـتي مـنـحته
الثـقة الـكبـيرة في  ان يـواصل جهود
الـلعب والـنـتـائج  والـسعي لـتـحـقيق
ـلـكـهـا  كـما فـرصـة   الـتـأهل  الـتي 
تـــظــهـــر إمـــامه  أكــثـــر من بـــ فــرق
اجملموعة واألمل في ان  يـحقق رغبة
الـــشـــارع الـــريـــاضي. وســـيـــتـــجـــمع
الالعب اليـوم األحد الرابع عشر من
حــزيـــران اجلــاري  إلجـــراء الــوحــدة
الــتـدريــبـيــة األولى  بــالـتــنــسـيق مع
خــلــيــة األزمـة بــالــســمــاح له في ذلك
ومـــتــوقـع ان يــفـــاحت االحتـــاد عــددن
نتخبات خلوض مباريات جتريبية ا
 ضـمـن فـتــرة اإلعـداد الــتي تــبـدأ من
الـيوم وذلك  اسـتـعـدادا خلـوض أخر
ثـالث مـــبـــاريـــات في الـــتـــصـــفـــيـــات
ـؤهـلـة لـكـاس الـعـالم في ـشـتـركـة ا ا
قـطر  2022 وكاس أسـيـا في الـص

 ويـجب ان النــقـلل من أهــمـيـة 2023
الــفـــرق األخــيــرة  الــتـي قــد تــصــعب
هم التي الزالت في طـريقهـا لألخير ا

وكل شيء لم يـتــحـقق لالن لـكن األمل
ـفـرحـة كـبـيـر في ان  تـأتي الـنـهـايـة ا
ـدرب عـبـر جـهـود الالعـبـ وخـبـرة ا
الـــــذي جنح فـي إدارة األمــــور كـــــمــــا

يجب.
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وكــــان االحتـــاد األســـيــــوي قـــد حـــدد
مــواعـيــد مــبـاريــات  فــرق اجملـمــوعـة
زدوجة  على الثالثة في التـصفيات ا
العب الـى ما قـبل شـهرين ان حتدد ا
ــنـتـخب ـتـصـدر ا عـنــدمـا  يـخــرج   ا
الـعراقي في الـثـالث عـشـر من تـشرين
ـواجـهة قـبل الى هـونغ كـونغ  اول  ا
ركز الرابع في منتخبها الذي يحتل ا
اجملمـوعـة من فـوز وتعـادلـ  قبل ان
يــسـتــقــبل  في الــثـانـي عـشــر مــتـذيل
اجملموعة  كمبوديـا ويختتم مبارياته
في تـصـفـيـات اجملـمـوعـة الـثـالـثـة في
العــبـة مــنــتـخـب إيـران في اخلــروج 
قبل السابع عشر من تشرين الثاني ا
نـتـخب فـرصـة احلـفـاظ على ـلك ا و
فـارق الـنـقـاط او تــوسـيـعـهـا  وحـسم
األمــــور  لــــلـــذهــــاب الى الــــلــــعب في
النهائيـات التي كان قدلـعب فيها مرة
واحدة  198ويأمل ان تـنـتـهي األمور
ــدرب كـاتــايـنـتش كـمــا يـخــطط لـهـا ا
الذي يتابع األمور من بلده ومواصلة
االتصـال بـرئيس الـلجـنة الـتـطبـيعـية
لـلـتـحــضـيـر وتـامـ   أجـواء اإلعـداد
طلـوبة في حديث يشـغل الكل حيث ا
ترقب في ان تؤمن  األجواء الشارع ا
طـلـوبـة للـمـدرب والالعـب في ظل  ا
صــعـــوبــات الـــعــمل  بـــســبب  زيــادة
انـتـشـار وبـاء كورونـا الـذي جـعل من
اجلـمــيع الـشـعــور احلـقـيـقـي بـالـقـلق
واخلــــوف بــــعــــد زيــــادة اإلصــــابـــات
والـوفـيــات  مـا يـتـحـتم عــلى الـلـجـنـة
اعـــتــمــاد الـــدقــة فـي مــهــمـــة  تــامــ
بــرنــامج اإلعـداد لــلــفــتـرة احلــاســمـة
قبلة الـتي تمثل التحـدي إمام مهمة ا
ـنـتـخب الـذي الزال يـسـيـر بـاالجتاه ا
الصـحيح  والنـه  امام أهـميـة خوض
ـباريـات األخـيـرة الـتي تـتطـلب دعم ا
اجلــهـود الــتي يــنـطــلق بــهـا اجلــهـاز
الــفــنـي   واحلــصــول عــلى نــقــاطــهــا
لـوضع الـفـريـق عـلى طـريق الـوصـول
والـتواجـد في نـهـائـيـات كـاس الـعالم
الـــــهـــــدف األهم  وتـــــوقع ان يـــــكــــون
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بادرة  وباشر بها بعودة الدوري االسـباني الستئناف مـبارياته بعد ان اطلق هـذه ا
ـاني بكل ـاني بـكرة الـقـدم حيـنـما اعـاد استـئـناف مـبـاريات الـدوري اال االحتاد اال
وسم الذي تـضرر بشكل كبير عزل عن اجلماهير  لـغرض انهاء ا تدرجاته  لـكن 
جـراء تفـشي فايـروس كورونـا رغم انه لم يـتبـقى قبـل هذا الـتوقف  الـقسـري سوى
ـوسم واخلـلود الى الـراحـة من جانب الـالعبـ  لذلك بـضعـة ادوار لـغرض انـهاء ا
ـبــاريـات الـدوريـ ـكن ان  تـتــزامن مع تـلك الــعـودة  فـان الــكـثـيــر من الـهـوامـش 
كن ان نطلق باريات بعد توقف  كن  ان تثيره تلك ا باالضافـة الى الترقب الذي 
عـلـيه تـوقف سـلبي  بـسـبب عـدم تـمـكن  اغـلـبيـة الالعـبـ من الـتـدرب الـنـظامي  او
اجلمـاعي واالكتـفاء بـاحملافـظة عـلى حدود اللـياقـة البـدنيـة  باتـباع بعـض االساليب

كلفة بهذا االمر.. وفقا لنصائح وتوجيهات الطواقم ا
ـاضي ـاني قـد بــوشـر بـاسـتـئـنـافه فـي  نـهـايـة ايـار (مـايـو ) ا ورغم ان الـدوري اال
ـباريـات  الدوري ـتامل  اضـية الكـثـر من جولـة فان ا وخـوض خالل تلك الـفتـرة ا
ـزمن تـصـدر او الـبـطل ا ـسـتويـات السـيـمـا من جـانـب ا يـلـمس فـارقـا كـبـيرا فـي ا
باريات رغم انه للمـسابقة وهو نادي بايرن ميونخ  قدرته على احداث الفارق  في ا
انيا اال انه يلـعب مبارياته  حاليا دون جماهيره لكنه يتمتع بـجماهيرية  كبيرة في ا
مع ذلك اليـتـوقف عـند هـذا االمـر  فـتجـده يـتـخـطى منـافـسـيه بـاكثـر الـنـتـائج  وهذا

درب.. مؤشر على جانب اللياقة البدنية لدى العبيه والتزامه بتعليمات ا
ـتحـقـقة ـبـاريات الـتي  انـطلـقت فـان الـنتـائج ا امـا الـدوري االسـباني  فـمن خالل ا
تـنـافسـة  فـهنـالك على التشـكل مـؤشرا عـلى  احداث فـارق مـلمـوس  بـ االنديـة ا
ثال اني يتنـافس فريق واحد ليحـققق اللقب كل عام  ـثال  في الدوري اال سبيل ا
بــفـريق بـايـرن مـيـونخ رغم تـشـكـيل كـال من فـريـقي اليـبـزيج او دورتـمـونـد مـنـافـسـا
ا واجـهـات التـي جتمـعـمهـا بـالبـايـرن ابرز مـواجـهات الـدوري  حـقيـقـيا  او تـمـثل ا
حتـفل به من نـدية واثـارة اال ان االمر يـخـتلف في اجلـوري االسبـاني الـذي  يتـرقبه
نافسة اللدودة ب فريق هما كال من ريال مدريد او جرد جمع ا اجلميع لـيس  
ـطلـوب كاتـليـتكو برشـلونـة او ماتـشكلـه  اندية تـبرز في كل مـوسم لتـحقق الـفارق ا
ـيز هـذا الـعـام ليـحـظى حـالـيا مـدريد او فـالـنـسـا او  اشبـيـلـية الـذي يـقـدم دوري 

.. نافس الغر ركز قريب من ا
وحتظى مشاهـدة الدوري االسباني بـنسب عاليـة  كما تضـاف اليها  مـضاعفة تلك
ـباريات من تـابعة ا العب واضطـرارهم  الـنسـبة من جراء ابـتعاد اجلـماهـير عن  ا
شاشة التـلفاز  فلذلك فان مـؤشرات العودة في هذه احلالة سـترتبط  بامر غاية في
االهمية وهي قـدرة الفريق االسباني من اللـعب بعيدا عن تاثيـرات جماهيره وهنالك
الـكثـير من االمثـلة والـشواهد الـتي ترجح كـفة هذا االمـر السيـما في جانب كال من
بـاريات الفـريق فريـقي برشلـونة او الـريال  حيث تـعتمـد اجلماهـير في متـابعتـها 
ذكورين علـى حتفيز الالعب او حتى االستهانة بهما مثلما هو احلال مع الالعب ا
شجـعة لفـريقه  والتي لم تـستهـويها في غـاريث بيل الذي وقع بـشباك  اجلـماهيـر ا
زمن ما تصريـحاته  فاستـهانت  به بالتـصفير  والـهتافات الـعدائية كلـما سنحت له
ـقابل  فـان مبـاريات الدوري فـرصة الـتمـرير او االستـحواذ عـلى الـكرة  كمـا  في ا
االسـبـاني التي انـطـلـقت  اخـيرا بـعـد فتـرة تـوقف قـسـرية  سـتـلتـفت المـر هـام  بدا
بادرة  التاخر عن العب وهو قضية العـنصرية  فعاجلهـا االحتاد  يستفـحل في ا
ستجد الى ا الرواح ضحـايا الفايـروس ا باريـات لدقيقـت اولهما  تـكر انطالق ا
ـسيـئة اصال  لـوجة تـضررين بـالهـتافـات العـنصـرية ا جانب تـكر الالعـب مـن ا
باريـات بدون جـماهـير سيـسهم بـشكل كـبير في ا ان  اجـراء ا الكـرة وعمـوما فـر
قيت الذي بـدا يستفحل في مالعب الكرة اخفاض صوت الـعدائية  او العنـصرية ا
ـنافـسة بـعيدا عن شـجعـ الى رشدهم والـنظـر بع اخـرى لوجه ا لـيعود بـعض ا
لــون الـبـشــرة والـدولـة  الـتي يــنـتـمي الــيـهـا االخـريـن او غـيـرهـا من
ـسـيـئة االمـور الـتي تـشـكل بـؤرة النـطالق مـثـل تـلك الـهـتـافـات ا
والـبـعـيـدة كل الـبـعـد عن روح الـريـاضـة الـسـامي  الـذي يـعـلي
لـيـئـة بـصور شـعـار الـتـنـافس الـشرف والـروح الـريـاضـيـة  ا
ـتلكه االحترام والـتقديـر للـمنافس بـغض النـظر عن كل ما 

من  مختلفات.

نتخب إمـام اختبارين سـهل حيث ا
اخلـروج الى هـونغ كــونغ واسـتـقـبـال
ـكن ألحـد الـتـكـهن كـمـبـوديـا ولـو  ال
ـباريات وليـنه اليوجد فريق بنتائج ا
ضـعـيف وأخـر قـوي لـكن يـدرك العـبو
ــهــمـة ــنــتـخـب جـيــدا    طــبــيـعــة ا ا
ــشــوار في نـهــايــته وان يــضــعـوا وا
ـبـاريـات بـعـد نـصب اعـيـنـهم حـسم ا
ـيـزة انـطالقـة مـثـالـيـة في مـشـاركـة 
وفي نــتــائج جــيــدة  اســتــحق فــيــهـا
الصـدارة واألمل في ان يـسـتـمر فـيـها
الى نهاية  الـتصفـيات في ظل احلالة
عنـوية التـي عليـها الالعبـ بفضل ا
مـا حتــقق من نــتــائج ومن ثم تــصـدر
ـــوقف احلـــالي اجملـــمـــوعـــة واالهـم ا
ويـتوجب الـظـهـر بـأفضـل حالـة فـنـية
مـع ان كل الـــــتــــرشــــيــــحـــــات تــــصب
ـصـلــحـته  لـكن تـبــقى األمـور قـائـمـة
الى اخــر حلــظـــة  مع ثــقــة الالعــبــ
ــبـاريـات قـد تـخـتـلف لـكن مـثل هـذه ا
ــــتــــصــــدر أكــــثـــر مــــا يــــواجه والن ا
صـــعـــوبــــات من أي فـــريق كـــان والن
ــنــتــخب ســيــكــونــون  حتت العــبي ا
نتخب ضغط النتـيجة والتأهـل لكن ا
ــهـمــة عـلى يــبـدو مـرشــحـا  إلنــهـاء ا
ـدرب أفـضل مـا يـرام بـعـد مـا تـمـكن ا
من بــنــاء فــريق قـوي  مــتــكــامل عــبـر
تـــدويــر الـالعــبـــ واالعــتـــمـــاد عــلى
الـالعـــبــ الـــشـــبـــاب الـــذيـن قـــدمــوا
بـاريات أنفـسهم بـشـكل واضح  في ا
األخـــيـــرة رغم صـــعـــوبــاتـــهـــا  بـــعــد
مواجهـة إيران والبـحرين كمـا ظهروا
طلوب في مـباريات بطولة بالوضع ا
 اخللـيج بالـدوحـة  حصـرا في اللـقاء
األول مع صـاحـب األرض والـضــيـافـة
وكــاتــانــيـتـش تــمـكـن من بــنـاء فــريق
مـتــجـانس  قــادر عـلى الــفـوز ومن ثم
التصـدر وهو على أبـواب التأهل الى
نهائي كاس العالم  وفي وضع فني.

WLN*« rŽœ 

األهـم هــنـــا ان  تـــتـــعـــاون الـــلـــجـــنــة
ـدرب   ومن خالل الـتــطـبـيــعـيــة مع ا
الــتـــعــاون مــعه في  تـــامــ بــرنــامج
اإلعداد  من أالن  الى مـا قـبل  خوض
قبل مبارياته القامة في تشرين أول ا
 والن الـفــريق  قــاب قــوسـ او ادني
مـن الـــتـــأهل  الـــفـــرصـــة الـــكـــبـــيــرة.
ــدرب والـالعــبـــ عــلى وســـيــكـــون ا

احملك رغم ان الـفــريق  سـبـق وتـغـلب
علـى  الفـرق الـثالثـة التي سـيالعـبـها
شـوار لكن الشيء مـضمون في اخر ا
ــنـتـخب لم يـحـقق بـكـرة الـقـدم والن ا
شيء لـالن وقــد حتـــاول تـــلك الـــفــرق
الـعمـل ولو لـلـثـائـر حـيث هونـغ كونغ
ـواجـهـة وكـمـبــوديـا  قـبل ان تــكـون ا
احلـــاســـمـــة مـع ايـــران في اخـــتـــتـــام
ـنــتــخب قــدلـعب ــبـاريــات. وكــان  ا ا
خـمس مـباريـات افـتـتـحـهـا من مـلعب
البـحرين عـنـدما تـعادل مع مـنتـخبـها
بـهــدف  قـبـل  ان يـتــمـكن من حتــقـيق
الــفـوز عــلى حــسـاب مــنــتـخـب هـونغ
كـــــونك بــــهـــــدفــــ دون رد ثـم حــــقق
النتيجة األكـبر له في التصفيات لالن
عند قـهر منـتخب كمـبوديا بـعقر داره
بأربعة أهداف  دون مقابل  والنتيجة
األهم الـتي مـنحـته الـصـدارة بـجدارة
ـة مـنـتخب إيـران بـهـدف حـيث  هز
لـــواحــد فـي الــلـــقـــاء الـــذي جــرى في
االردن  قـبل ان يــتـعــادل مع مـنــتـخب
الـــبــــحـــرين من دون أهــــداف لـــيـــرفع
رصــيـده إلى احــدي عــشـر نــقــطـة في
الــصــدارة بــتــســعــة أهــداف  وعــلــيه
هــدفـ رغم انـه لـعب أربـع مـبــاريـات

خارج ملعبه.
·uDJ  bLŠ« 

ويـقــول رئـيس جلــنـة احلــكـام في ذي
قـار احـمـد مـكـطـوف  مـهم ان يـنـطـلق
نـتخب بـفـترة إعـداد بدءا من الـيوم ا
ـناسـبة بـشكل وان تسـتثـمر الـفـترة ا
جيد عـبر تواجـد الالعب لـرفع لياقة
الالعبـ الـبدنـيـة  بعـد فـترة  تـواجد
ـــنـــازل وقــــبل تـــوقف طــــويـــلـــة فـي ا
الدوري منـذ شهر شبـاط  لكن مهم ان
ــنـتــخب نـحــو اإلعـداد  عــبـر يــتـجه ا
ــبــاريــات ــدرب وإقــامـــة ا بــرنـــامج ا
ـنـتـخب حتت الـتـجـريـبــيـة   لـوضع ا
السيطرة ومن فترة مبكرة حتى تأتي
ـطلـوبة  ومن اجل حتـقيق شـاركة ا ا
ـبـاريات الـهـدف   من خالل  خـوض ا
األخيـرة  بروحـية الـنتـائج االيجـابية
ستوى واضح بعدما ظهر الالعب 
منحتهم النتائج االيجابية والصدارة
ويـــنــتــظـــر ان يــصـل الى نــهـــائــيــات
الـدوحــة   وهـو مــا نـؤمـلـه  والـسـعي
الى طــرق أبــواب الــدوحــة  وثــقــتــنــا

درب. كبيرة بالالعب وا
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ـــرض الـــقـــاتل تـــواصل وزيـــر مـن ا
الشـباب والريـاضة عـدنان درجال مع
وضعه الصحي وبعد ثبوت اصابته
في الـــفـــحص الـــثـــاني ودخـــوله الى
ــســتــشــفى لم يــتــوقف درجــال عن ا
ــعـــنــوي الـــســـؤال وتــقـــد الــدعـم ا
ـمـكـنـة والـتـوصـيات والـتـسـهـيالت ا
ـسـؤولـة عن الـعالج حتى لـلجـهـات ا
مـوعـد الـرحـيل. وكـان درجـال سـبـاقـا
في الـوقــوف الى جـانب الــريـاضـيـ
والشـبـاب ومـوظـفي الوزارة من اجل
مــــد يـــد الـــعـــون في هـــذه الـــظـــروف
الـــصــعــبـــة جــراء احلــظـــر الــصــحي
وانـتشـار جـائحـة كـورونـا فضال عن
تـهــيـئـة مـســتـشـفى الــطب الـريـاضي
والعالج الـطـبيـعي ومـنشـآت الوزارة
لتكون في خدمـة خلية االزمة ووزارة
الصحة والبيئة. وعزى وزير الشباب
والــريـاضــة عــدنـان درجــال االوسـاط
الـــريــاضــيـــة بــوفــاة الـالعب الــدولي
درب عـلي هادي أثـر وفاته السـابق ا
اول امس اجلمعة بـفايروس كورونا.
وذكـر بــيـان لـلـوزارة تــلـقت (الـزمـان)
نـســخـة مــنه ان درجـال (تـقــدم بـأحـر
ـــواســاة الى عـــبــارات الـــتـــعــازي وا
عائلـة الفـقيد الالعب الـدولي السابق
ــدرب عـلـي هـادي والـى االوسـاط وا
الــريـاضــيـة بــرحـيــله جـراء اصــابـته
سـتـجد بـجائـحـة فيـروس كـورونـا ا
داعــيــا الـبــاري عــز وجل ان يـتــغــمـد
ـرحوم بـواسع رحـمـته ويـلـهم اهله ا
وذويـــة الـــصـــبـــر والـــســلـــوان).  من
جـــانـــبـــهـــا عـــزت جلـــنـــة الـــشـــبـــاب
والــريـاضـة الــنـيــابـيـة بــوفـاة هـادي
وذكــر بــيــان لــلــجــنــة (تــلــقت جلــنــة
الـــشـــبـــاب والــريـــاضـــة في مـــجــلس
الــنـواب بــحـزن واسـى بـالــغـ نــبـأ
وفــــاة العب كــــرة الــــقــــدم الــــســــابق
درب احلـالي عـلي هـادي عـلى اثر وا
اصابته بـفايروس كـورونا). وأضاف
الــبــيــان ان (رئــيس جلــنــة الــشــبــاب
والرياضة النائب عباس عليوي تابع
ــاضـيـة بـاهــتـمـام بـالغ خالل االيـام ا
احلـالـة الـصحـيـة لـلـفـقـيـد رحمـه الله
ـسـتـشــفى وعـمل عـلى مـنـذ دخــوله ا
تــســهــيـل كل مــا من شــأنه تــخــفــيف
مـــعـــانــاته لـــكن ال راد المـــر الـــله عــز
درب بية ا وجل). ونعت اللجنـة االو
الـكــروي عـلي هــادي في بـيــان تـلـقت
(الـــزمـــان) نـــســـخـــة مـــنه (بـــقـــلـــوب
يـــعــتــصــرهــا األلـم وحــســرة تــوجع
الـــوجـــدان فـــقـــد الــوسـط الــريـــاضي
عروف علي درب الكروي ا العراقي ا
هــادي أثـر إصــابــته بــوبـاء كــورونـا
ـبـية ـكـتب الـتنـفـيـذي لـلجـنـة االو وا
الوطـنيـة العـراقيـة رئيـساً واعـضاءً

واحلذر والـبقـاء في الـبيت. وأظـهرت
الـفــحـوصـات الـطـبـيــة الـتي قـام بـهـا
هــادي إصـابــته بــفــايـروس كــورونـا
اجلـــديــــد بـــعـــدمــــا ظـــهـــرت عــــلـــيه
األعـــراض فـي الـــرابع من حـــزيـــران
اجلـاري لـيــتم عـلى إثـرهــا نـقـله إلى
ستشفى ووضـعه باحلجر الصحي ا
ـستـشـفى يـوم الـسبت حـيث دخل ا
السادس من حزيران اجلاري بعد
ـــرض في ثــــبــــوت اصـــابــــته بــــا
الــفــحص الــثــاني وبــقى يــتـلــقى
ـــنــيــة اول الـــعالج حــتـى وافــته ا
امـس اجلــــمــــعــــة الـ 12من شـــــهــــر
حـزيران  2020 عن عمـر نـاهز الـ53
سنة رغـم وضعه على جـهاز الـتنفس
االصــطــنــاعي فـيــمــا كــانت األخــبـار
تشيـر إلى حتسّن ملـحوظ في وضعه
ــــاضــــيـــة. الـــصــــحي خـالل األيـــام ا
وسـجل الـعـراق خالل األيـام الـقـلـيـلة
اضـيـة ارتفـاعـا في حاالت اإلصـابة ا
والـــوفــيــات الــنــاجـــمــة عن فــيــروس
كـــورونــــا.  ويــــعــــد هـــادي مـن أبـــرز
مــــدافــــعي فــــريـق الـــزوراء وســــاهم
بحـصـوله عـلى لـقب الدوري في أربع
ـنـتـخب مـرات كـمـا ارتــدى قـمـيص ا
الــعـراقي وأعــتـزل الـلــعب في نــهـايـة
الــتــســعــيـــنــيــات لــيــتـــجه إلى عــالم
الـــتــــدريب. ودرب عـــلـي هـــادي العب
نــادي الــزوراء الــســابق الــعـديــد من
األنـديـة من أبــرزهـا الـطـلـبـة والـقـوة
ـديـر اجلـويــة كـمـا شــغل مـنــصب ا
ـنتـخب الـعـراق للـنـاشـئ اإلداري 
الـــذي شـــارك في مـــونـــديـــال كــأس
الـــعـــالم  2013 قـــبـل أن يـــصـــبح
مـدربـاً ألنـديـة كـربالء والـسـماوة
وزاخــو والــكـهــربــاء والـطــلــبـة
والــقــوة اجلـويــة فــيــمــا كـانت
محطته األخيرة مع نادي زاخو
اضي كـما احترف وسم ا في ا
في نــادي الـعــهـد الــلـبــنـاني في
ـــوسم 1997- 1998  كـــمـــا ا
لعب في لبنان ألندية الصفاء

زرعة. وشبيبة ا
‰UF « œËœ—

وتــوالـت ردود االفــعـــال عــلى
رحــيـل الــكــابـــ عــلي هــادي
حـــــــيـث اعـــــــربـت االوســــــاط
الــــريــــاضـــيــــة الــــرســــمــــيـــة
والـصـحـفـيـة والـشـعـبـيـة عن
حزنها الشديـد وتعازيها عبر
الـــــبـــــيـــــانــــــات والـــــرســـــائل
نشـورات والتغـريدات عبر وا
مـواقع الــتـواصل االجــتـمـاعي
لــرحــيـل الــكــابــ عــلي هــادي
شقـيق الـنـجم الريـاضي حـمزة
هادي ومنـذ خضوعه لـلفحص

هادي ولم تـنفع االيـام السـبعـة التي
مكث بـها في مسـتشـفى ابن اخلطيب
ا نادى عبر في عبور االزمة التي طـا
وسائـل االعالم بضـرورة الـوقـاية من
ــــرض الـــقـــاتـل ووجـــوب االلـــتـــزام ا
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للشعوب رموز وشخوص تترسخ في
ذاكــرتــهــا وتـؤثــر في حــيــاتــهـا وان
لـــلـــريــاضـــة عـــمـــومـــا وكـــرة الـــقــدم
خــصــوصــا مــكــانـة كــبــيــرة وتــأثــيـر
واضح عــلى الــرأي الــعـام والســيــمـا
عــنــدمــا حتــضــر االجنــازات وتـكــتب
ــداد الــقــلم فــرحــة احلــصـول عــلى
االلـــقــاب والـــوقــوف فــوق مـــنــصــات
التـتويج ورفع عـلم العـراق عالـيا في
احملـــافل الــدولـــيــة كــمـــا ان لــرحــيل
الـنـجـوم غـصـة وألم وتـزداد درجـات
الــقــســوة عــنـدمــا نــفــقــد االحــبـة في
ر بـها ظروف غـيـر طبـيعـيـة كالـتي 
الــعـراق جــراء احلـظــر الــصـحي
بـــســبـب انـــتـــشـــار جـــائـــحــة
ـسـتـجـد فـايـروس كــورنـا ا
ـــدرب الـــذي اوقـف قـــلب ا
الكـروي والالعب الدولي

الــســابق عــلي

نتخب الوطني بكرة القدم  جانب من تدريبات ا

بــواسع رحــمـتـه ويـلــهم أهــله وذويه
الــصـبـر والــسـلــوان. ونـعــاه االنـديـة
الـريــاضـيـة في بـغــداد واحملـافـظـات
واحلكـام الدولـي فـيمـا وجّه احلكم
الـدولي مهـنـد قاسم رسـالـة إنسـانـية
ــتــشــافــ من فــيـروس إلى جــمــيع ا
كــورونـــا من خالل تــبـــرعه بــبالزمــا
الـــدم من أجل إعـــطـــاء أمل في عالج
ــصــابــ بــكــورونــا.  وقــال احلــكم ا
الـــدولي مـــهــنـــد قـــاسم في تـــصــريح
صحفي إن (اإلنـسانـية ال تقـدر بثمن
مبينا أن أي تكر قد يحصل عليه ال
ه يجـد فيه قـيمـة حقـيقـية وأن تـكر
احلقـيقي هو إنـقاذ مـريض وإعطاؤه
األمل في الــشـفــاء).  وأضــاف قـاسم
ـتـشـافـ من فـيروس (أدعـو جـميع ا
راكز اخلاصة كورونا للتـوجه إلى ا
والتبـرع ببالزمـا الدم للـمسـاهمة في
إنـــقـــاذ نـــفس مـــشـــيــرا إلـى أن هــذا
ــوقف هـو مــوقف الــرجــال ومـوقف ا
ـكن تقـديره بأي اإلنسـانيـة الذي ال 

ثمن).

داعــيــا الـله أن واألنــديــة الــعـراقــيــة 
يــتــغـمــده بــواسع رحـمــته ويــســكـنه
فـسـيح جـنـاته ويـلـهم أهـله ومـحـبـيه
الـصـبـر وحـسن الـعـزاء. ونـعى نـادي
الــعــهــد الـلــبــنــاني جنــمه الــسـابق
الــعــراقـي عــلي هــادي إثــر إصــابــته
بــفــايـروس كــورونــا وتــقـدمت إدارة
نادي الـعهـد وجهـازه الفنـي والعبيه
بأحر التـعازي لعائـلة الفقـيد وللكرة
الـــعــراقــيــة بــشـــكل عــام راجــيــة من
ـولى عـز وجل أن يـتـغـمـده بـواسع ا
رحمته ويسكنه فسيح جناته ولعب
هادي لـلعـهد موسم 1998-1997 .
كما تـقدم رئيس مـجلس أنديـة مدينة
الصدر ورئيس الهيئة اإلدارية لنادي
احلسـ الريـاضي كامل زغـير بــأحر
واساة إلى عـائلة الـفقيد التعـازي وا
درب علي الالعب الدولي السـابق وا
هـــادي والى األوســـاط الــريـــاضـــيــة
بــرحــيــله جــراء إصــابــتـه بــجــائــحـة
ـســتــجـد داعــيـاً فــيـروس كــورونــا ا
ـرحوم الـبـاري عـز وجل أن يـتـغـمـد ا

احلــيــاة واحلــكم عــلي كــر ومــدرب
حـراس مـرمى مـنـتـخب الـعـراق لـكرة
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قــدم رئـيس اإلحتــاد اآلســيـوي لــكـرة
ــدرب عـلي الــقـدم الــتـعــازي بــوفـاة ا
هــادي  وأعــرب الـــشــيخ ســلــمــان بن
إبــراهـيـم آل خـلــيـفــة رئــيس اإلحتـاد
اآلسـيــوي لـكــرة الـقــدم الـنـائب األول
لـرئــيس اإلحتـاد الـدولي لــكـرة الـقـدم
ــدرب عـن حــزنـه الــعـــمـــيق لـــوفـــاة ا
الــعـــراقي الــراحل عـــلي هــادي الــذي
انــتـــقل إلى رحــمــة الـــله تــعــالى اول
امس (اجلــمــعــة) مـتــأثــرا بــإصــابـته
ـسـتـجد (كـوفـيد بـفايـروس كـورونا ا
).  ووجـه الــــشـــيـخ ســــلـــمــــان بن19
إبــراهـيم آل خــلـيــفـة تـعــازيه احلـارة
ــدرب الـراحل وأســرة كـرة لــعـائــلـة ا
ـــصــاب الــقـــدم الــعـــراقـــيــة بـــهــذا ا
ـتـمـيـزة للـفـقـيد ـسـيرة ا مـسـتذكـرا ا
ــيــز ومـدرب تــرك بـصــمـات كالعب 
ـنـتـخـبات إيـجـابـيـة في الـعـديـد من ا

يـــقـــدمــون أصـــدق الـــتــعـــازي لــذوي
الـــراحل وعـــائـــلــتـه وأحــبـــته وذويه
داعـــــ الـــــلـه جلّ وعـال ان يــــورده
ة نح ذويه عز جنانه اخلالـدات و
الصبر ويلـهمهم نعمـة السلوان وانا
لله وانـا الـيه راجعـون). كـما تـقدمت
الهـيئـة التـطبـيعـية لالحتـاد العراقي
لــكـــرة الــقـــدم بــاحـــر الــتـــعــازي الى
ـــدرب الـــوسـط الـــريـــاضي لـــوفـــاة ا
الــكــروي عــلي هــادي بــعــد اصــابــته
بـفـايـروس كــورونـا وسـبق لالحتـاد
الـــعــراقـي لـــكـــرة الـــقـــدم ان ســـانــد
ــصــابــ بــفــيــروس الـــريــاضــيــ ا
ــســـتــجـــد عـــبــر مـــوقــعه كــورونـــا ا
الــــرســــمي. وجــــاء ذلك خالل نــــشـــر
صــورهم مــكــتــوب عــلــيــهــا عــبـارات
حتـــفــــيـــزيــــة. وقـــد الــــتـــحـق بـــركب
صـابـ مدرب الـفـئات الـرياضـيـ ا
الــعـمــريـة فـي نـادي الــنـفط حتــسـ
عسل ليـصبح عـدد الرياضـي الذين
دخـلـوا احلـجـر الـصـحي أربـعـة بـعد
مـدرب زاخـو عــلي هـادي الـذي فـارق علي هادي



{ تــــــوريــــــنــــــو  – وكــــــاالت: أهــــــدر
كــريــســـتــيــانــو رونــالــدو ركــلــة جــزاء
لـيـتعـادل يـوفنـتـوس سلـبيـا مع عـشرة
العــبــ من مــيالن يــوم اجلـمــعــة لـكن
عـمالق مدينة توريـنو تأهل إلى نهائي
كأس ايطاليا لكرة القدم بعد استئناف
ـوسم عقب توقف ثالثة أشهر بسبب ا
جــائـحــة كـورونــا.وصـعــد يـوفــنـتـوس
قبل في قـرر يوم األربعـاء ا لـلنـهائي ا
رومــا بــقـاعــدة األهــداف خـارج األرض
بعد تعادله 1-1 في مباراة ذهاب قبل
الــنـهـائي الـتي أقـيـمت في 13 فـبـرايـر
ـاضي في مـيالنـو.وسـيـواجه شــبـاط ا
يـوفــنـتـوس الـفـائـز من نـابـولي وإنـتـر
مـــيـالن الـــلـــذين ســـيــــلـــتـــقـــيـــان يـــوم
الــسـبت.وفــصـلت ست ثــوان فـقط بـ
ـباراة الـتي أقـيمت أبـرز لـقطـتـ في ا
بــــــدون جــــــمــــــاهـــــيــــــر فـي اســــــتـــــاد
يــوفـنــتـوس.وحـصل يــوفـنــتـوس عـلى
ركــلـة جــزاء في الـدقــيـقـة 16 بــعـد أن
سة يد ساعد  احـتسب حكم الفيديو ا
ــنــطــقـة بــعــد اصـطــدام الــكـرة داخل ا
ــرفق أنـدريــا كـونــتي لـكـن رونـالـدو
الــذي ســجل ركـلــة جــزاء مـتــأخـرة في
مــبـاراة الـذهـاب كـانـت حـاسـمـة أهـدر
ركــلــة يـوم اجلــمــعـة وســدد الــكـرة في
رمى ميالن. وهذه ثاني ن  الـقائم األ
ركــلـة جــزاء يـهــدرهـا قــائـد الــبـرتــغـال
الـبـالغ عـمره 35 عـامـا خالل موسـم
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تـــــواجـه أنـــــديـــــة
الدوري اإلنـكلـيزي
مـتاز لـكرة الـقدم ا
نـــــــــقـــــــــصــــــــــا في
إيـــــراداتــــهــــا خالل
ـوسـم اجلـاري قـد ا
يبلغ مجموعه مليار
جــنــيه إســـتــرلــيــني
نــــتـــيـــجــــة جـــائـــحـــة
كــــورونــــا بـــــحــــسب
شـــركـــة ديــلـــيــويت
لــــــلــــــخــــــدمــــــات
ـالـيـة.وكـانت ا
األندية الـ20
ـشـاركة في ا
الــــــــــــــــدوري
ــــمـــــتــــاز قــــد ا
ســــــجـــــلـت دخال
يـــــــتـــــــجـــــــاوز 5
مليارات جنيه للمرة
األولـى فـي مــــــــــوسـم-2018
ــوسم احلـالي  2019. لـكن ا
ــــــــــاضـي عُـــــــــــلّـق فــي آذار ا
ــبــاريــات الـ92 وســـتــجــرى ا
ــتــبـــقــيـــة خــــــــلف األبــواب ا

غلقة ودون جمهور. ا
ويــقــول دان جـونــز من شــركـة
ديـلـويت إنه يـتوقع "انـخـفـاضا
كـــبـــيـــرا في الـــدخـل وخـــســـائــر
فـادحة" فـي كرة الـقـدم األوروبـية

بشكل عام.
وتــقـول ديــلـويت إن 500 مـلــيـون
جنيه إسترليني من اخلسائر التي
ســـتــــتـــكــــبـــدهــــا أنـــديــــة الـــدوري
ــمــتـــاز - وهي عــلى اإلجنــلــيـــزي ا
شكل تعويـضات لشبكـات التلفزيون
وخــسـائــر في مــبــيــعـات الــتــذاكـر -
ـــبـــلغ "ســـتـــضـــيع إلـى األبــد" أمـــا ا
ـقـبل ــوسم ا ــتـبـقي فــسـيُـرحّل إلى ا ا
ـــوســـمـــان 2021-2020 إذا اخـــتـــتم ا

احلالي والقادم بنجاح.
وكان نـادي مانـشسـتر يـونايـتد قـد قال
ــاضي إن فــيــروس كــورونــا الــشــهــر ا
تسبب بخسائر للنادي تبلغ  28مليون
جنيـه إسترلـيني وإنه يتـوقع أن تكون
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كـشف تقـريـر صحـفي عن تـطور جـديـد بشـأن سيـنـاريو اسـتـئنـاف مبـاريـات دوري أبطـال أوروبا
تـبقية بـاريات ا ستـجد.وكانت بـعض التقاريـر قد زعمت مـؤخرًا أن ا عقب أزمة فـيروس كورونـا ا
بثمن نـهائي دوري األبـطال ستـقام في لشـبونـة ما يجـعل أنديـة برشلـونة ويوفـنتـوس ومانشـستر
سيـتي تـخـسر مـيـزة لـعب لـقاء اإليـاب في مـعـقلـهـا.ووفـًقا لـصـحـيـفة "لـيـكـيب" فإنه ال صـحـة لـهذه
ستضيفة تبقية في ثمن نهائي دوري األبطال ستقام على مالعب الفرق ا باريات ا التعديالت وا
ما يعـني أن برشلونـة ونابولي سيـلعبان موقـعة اإلياب في الكـامب نو.وأكدت الصـحيفة الـفرنسية
قـبـلة بـدوري األبطـال من مبـاراة واحـدة في مديـنة لـشبـونة األنـباء الـسابـقـة بشـأن إقامـة األدوار ا
قـبل التخاذ قرار قرر أن جتتـمع اللجنـة التنفـيذية لالحتـاد األوروبي األربعاء ا البرتـغالية.ومـن ا

. كن أن يعقد على مدار يوم وسم القاري وهو اجتماع  بشأن نهاية ا
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 { لندن- وكاالت: دعا بيرند لينو
حـارس مــرمى أرسـنـال زمالءه في
الـنــادي الـلـنـدنـي لـلـمـشــاركـة بـكل
قــــوة والــــقــــيــــام بــــدور فــــاعل في
مـكــافــحــة الــعــنــصــريــة والــدعـوة
للمساواة ب األجناس في أعقاب
ــواطن األمـــريــكي األســود وفــاة ا
جــــورج فـــلــــويـــد خـالل اعـــتــــقـــال
الشـرطة له في مديـنة منـيابوليس
بـواليــة مــيــنــيــســوتــا في الــشــهـر
اضي.وتوفي فلويد مختنقا بعد ا
أن ضغط ضـابط في الشـرطة على
رقـبـته لـتـسع دقـائق تـقـريـبا خالل
اضي اعتـقاله في  25مايـو أيار ا
لــتـــنـــطــلق عـــقب ذلـك مــظـــاهــرات
واحـتـجاجـات واسـعة الـنـطاق في
الــعـديــد من دول الــعــالم.ووجــهت
الـسـلطـات لـضابط الـشـرطة تـهـمة
الــقــتل من الــدرجـة الــثــانـيــة بــعـد

ذلـك.وعــبـــرت الــعـــديــد من أنـــديــة
ــمـتـاز لـكـرة الـدوري االجنـلـيـزي ا
الــقــدم عـن دعــمــهــا لــلــمــظــاهـرات
نددة بالعنصرية واالحتجاجات ا
ــطــالــبــة بــالــتــصــدي لــقــســوة وا
وجتـاوزات أفـراد الـشـرطـة.ونـقلت
شبكـة سكاي سبورتـس الرياضية
عن لـيـنـو ( 28عـامـا) قـوله ”نـحن
كالعــبــ يــعــتــبــرنــا الــكــثــيــر من
الـنـاس مـثـاال يـحـتـذى وعـلـيـنا في
أرسـنال أن نـظهـر دعـمنـا (في هذا
ــــــــوقف).“وأضـــــــاف احلـــــــارس ا
ــــــــؤسـف أنـه في ــــــــاني ”من ا األ
 2020فــإنـــنــا حــتـى اآلن نــنــاقش
مـــثل هـــذه األمــور. لـــكن هـــذا هــو
الواقع والبد لنا من االستمرار في
الــدفـع في هـــذا االجتــاه. وال يـــهم
لـونك.. أبـيض أو أسـود. لـكن البـد
أن نـحــتـرم بـعــضـنــا الـبـعض وأن

تـكــون هـنــاك فـرص مــتـكـافــئـة في
احلــيــاة أمــام اجلــمــيع.“ووافــقت
مـتاز رابـطة الـدوري االجنلـيـزي ا
يــوم اجلــمــعــة عــلى وضع عــبــارة
”حـــيـــاة الـــســــود مـــهـــمـــة “عـــلى
قـمـصـان الالعـبــ بـدال أسـمـائـهم
في اطار حملة مكـافحة العنصرية
عـنـد استـئنـاف مـباريـات الـبطـولة
فـي وقـت الحـق مـن األســـــــــبـــــــــوع
ــركــز احلــالي.ويـــحــتل أرســنــال ا
ـمـتـاز الـتـاسع بـ فـرق الـدوري ا
الــعــشـريـن وسـيــحل ضــيــفــا عـلى
مانـشستـر سيتي حـامل اللقب في
 17يــونـيـو حـزيـران اجلـاري عـنـد
اسـتـئنـاف مبـاريـات البـطـولة بـعد
ـدة استـمرت لنـحو ثالثة توقـفها 
أشــهــر بــســبب األزمــة الــصــحــيــة
ـيــة لــلـفــيــروس كـوفــيـد-19 الــعــا

سريع االنتشار.
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{ مـدريد- وكـاالت: اسـتـقـر الـفـرنـسي زين الـديـن زيدان مـدرب ريـال مـدريـد عـلى أغـلب
يرجني التي ستواجه إيبار في اجلولة الـ 28 من عمر الليجا. تشكيلة ا

وحـسب صحـيفة "مـوندو ديبـورتيـفو" فإن زيـدان قرر الدفع بـ  10 العـب بالفعل
أمام إيبار لكن لديه بعض الشكوك حول مركز وحيد في التشكيلة األساسية.
ا في الـهجوم فرغم وأشارت إلى أن زيدان لم يـستقر عـلى شريك كر بـنز
تــعــافي إيـديـن هـازارد بــشـكـل كـامل لــكن زيــزو يـريــد احلــذر قـبـل الـدفع به

أساسيًا.
وأوضـحـت الـصـحــيـفــة أن زيـدان يــدرك قـدرات هــازارد جـيـًدا وأن الــنـجم

لكي. البلجيكي يستطيع صناعة الفارق في هجوم الفريق ا
ـلـعب يـتـكـون مـن فـيدي وذكـرت أن زيـدان سـيـلـجـأ إلى ربـاعي في وسط ا

فالفيردي وكاسيميرو وتوني كروس وإيسكو.
وقــالت الــصــحــيـفــة إن األفــضــلــيــة ســتــذهب إلى الــثــنــائي جــاريث بــيل
وفــــــيـــــنــــــيـــــســـــيــــــوس جـــــونــــــيـــــور حـــــال عــــــدم الـــــبــــــدء بـــــهـــــازارد.

األولى والـــدرجــــة الـــثـــاني - أربـــاحـــا
قـــيــاســـيــة فـي مــوسم 2019-2018 إذ
جتاوزت أرباحها مجتـمعة مليار جنيه
للـمرة األولى.لكن أنـدية دوري البـطولة
خسرت مـا مجموعه 300 مليـون جنيه
ـوسم وبــلـغـــــــت نـســبـة أجـور هــذا ا
الالعـبـ إلى مـدخـوالت الـنـوادي 107
ــئــة.وتــقــول شــركــة ديــلــويت إنه في ا
يـنـبـغي عـلـى أنـديـة البـطـولـة أن تـعـمل
عــلى حتـديـد أجـور العــبـيـهـا بـ  70في
ــئــة مـن إيــراداتــهــا مـن أجل ضــمــان ا
استـمراريـتهـا.ويقـول دان جونـز "تنفق
ــئــة مـن إيــراداتــهـا األنــديـة 107 في ا

على أجور العبيها وهذه مشكلة".
وأضـــاف أن "حتــــديـــد األجــــور إجـــراء
يفتقر إلى الدقـة لكن إذا أنفقت األندية
ـئــة فـقـط من إيـراداتــهــا عـلى 70 فـي ا
األجــور وطـــبـق هــذا اإلجـــراء فـي هــذا
قـدورها تـوفير 300 وسم سـيكـون  ا
ملـيون جنـيه من فاتورة األجـور ومحو
اضي اخلسائر".وفي آب / أغسطس ا
طُرد نادي بري الذي كان يـلعب حينئذ
في دوري الـــدرجــة األولى من الــدوري
بـعـد انـهيـار صـفـقة لـالستـحـواذ عـليه

اخلـسـائـر الـنـهائـيـة أكـبـر بـكـثـيـر.ومن
ـهمـة الـتـي تـمخـضـت عـنـها الـنـتـائـج ا
مراجعـة ديلويت السـنوية لـلتمويل في

كرة القدم:
وارتــــــفــــــــــــعت دخــــــــــــــول أنــــــديــــــة
ــمـــــتــاز إلى الـــــــدوري اإلجنــلــيـــزي ا
5,2 ملـيـار جنـيه إستـرليـني في موسم
2019.2018 أي بــــزيـــادة تـــبـــلغ 7 في

وسم الذي سبقه. ئة عن ا ا
وحـقـقت الــدوريـات اخلــمـسـة الــكـبـرى
(اإلجنــلــيـــزي واإلســبــانـي واإليــطــالي
ـانـي والـفــرنــسي) دخال قــيــاســيـا واأل
يـبـلغ 15 مــلـيـار جـنـيـه إسـتـرلـيـني أي

ئة. بزيادة تبلغ 9 في ا
وانـخــفــضت أربــاح الـتــشـغــيل ألنــديـة
وسم مـتاز هـذا ا الدوري اإلجنـليـزي ا
ــئـة إلى 824 مـلــيـون بــنـســبـة 5 في ا

جنيه.
ـــشـــاركــة في وحـــقـــقت الـــفــرق الـ92 ا
ـمـتاز والـدوريات الـدوري اإلجنلـيزي ا
اإلجنليـزية األخرى أربـاحا قيـاسية في
موسم 2019.2018 بـلـغت 6,2 مـلـيـار
جــنــيـه إســتــرلــيــنـي ودفــعت ضــرائب
للـخزيـنة الـبريـطانـية بـلغت  2,3ملـيار
جـنيه (مـقـارنة بـ 2,1 ملـيـار في موسم
2018-2017).  لــكـن حتـــمــلـت أنـــديــة
مـتاز خسـائر هذا الدوري اإلجنلـيزي ا
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ـوسم يــبـلغ مـجـمـوعـهـا 165 مـلـيـون ا
جــــنــــيه. كــــيف تــــبــــدو الــــصــــورة في
الـدوريــات اإلجنـلـيـزيـة األخـرى?حـقـقت
الدرجات الثالث الـتي تشكل دوري كرة
الـقـدم اإلجنلـيـزي - الـبطـولـة والـدرجة

ــبـاراة.وســبق أن أبـدى أو أثــنـاء ا
ـانـي لـكـرة العــبـون في الــدوري األ
القدم التضامن مع احملتج الذين
خـرجــوا في مــظـاهــرات إثـر مــقـتل
األمــريــكي أســود الــبــشــرة جــورج
فـلــويـد بــعـد أن جــثـا شــرطي عـلى

رقبته لنحو 9 دقائق.
وجــاء في بــيــان مــشــتــرك جلـمــيع
ــشــاركــة في األنــديــة الـــعــشــرين ا

ــــقـــرر { لــــنــــدن- الـــزمــــان: مـن ا
اســتـبــدال أســمــاء العــبي الـدوري
ــمـتــاز لــكــرة الــقـدم اإلجنــلــيــزي ا
ــكــتــوبـة عــلى ظــهــر قـمــصــانـهم ا
بعـبارة "حـياة الـسود مـهمة" خالل
أول 12 مــبــاراة بــعــد اســتــئــنــاف
الــبــطــولــة.وســوف يــدعم الــدوري
اإلجنـلــيـزي كـذلك أي العب يـخـتـار
أن "يـجـثـو عـلى ركـبـة واحـدة" قـبل
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لــكن جـونــز يـقـول إن دوري الــدرجـتـ
األولى والـــثـــانـــيـــة قـــبـل انـــدالع أزمــة
قارنة كورونا "كانا في وضع أفـضل با

مع احلال قبل عشر سنوات".
وكـانت مـبـاريـات دوري الـدرجـة األولى
ودوري الدرجة الثانية قد علّقت مبكرا
وتـقـرر احـتـسـاب تـرتـيب الـفرق حـسب
مبدأ النقاط لكل مباراة ولكن مباريات
كن لها أن الترقية الترجيحية ما زال 
جتــــرى.وقــــال نــــاطـق بــــاسم الــــدوري
اإلجنليزي "دوري كرة القدم اإلجنليزي
يـجـري مـنـذ زمن مـشـاورات مع األنـدية
األعــضــاء فــيه تــتــعـلـق بـالــتــغــيــيـرات
الـيـة وإمـكـانـية احملـتـمـلـة لـلـضوابـط ا
االســتـــدامــة بــهــدف حتـــســ الــوضع
احلـالي في الــدرجـات الـثالث".وأوضح
ـشـاورات التي انـطلـقت قبل أن "هذه ا
اندالع أزمـة كوفـيد 19 وتواصـلت مـنذ
ذلك احلـــ شـــمـــلـت اســـتـــعـــراضــات
ـعمـول بـهـا حـالـيا ـالـيـة ا لـلـضـوابط ا
وإمــكـانــيــة إدخـال إجــراءات وضـوابط
جـديـدة كـتحـديـد أجـور الالعـبـ وعدد
الـالعــبــ في كل فــريق. وســتــتــواصل

شاورات مع األندية". هذه ا

{ لـنـدن- وكــاالت: أكـد تـقــريـر صـحـفي بــريـطـاني أن نــادي آرسـنـال جـدد
عار اهتمامه مؤخـرًا بالتعاقد مع البرازيلي فيلـيب كوتينيو جنم برشلونة ا

إلى بايرن ميونخ.
ووفـقًا لصحـيفة "ميـرور" البريطـانية فإن آرسـنال عزز اهتـمامه مجددًا
بـضم كوتينـيو بعد إبـداء النادي الكـتالوني مرونـة في تقليـل الطلبات
الية.وأشارت الـصحيفة البريطانـية إلى أن برشلونة أصبح واقعيًا ا
وأدرك تضاؤل فرصه في بيع كوتينيو; بسبب أزمة فيروس كورونا.
دة وأوضحـت أن برشـلـونة مـسـتـعد لـلـموافـقـة علـى إعارة كـوتـينـيـو 
مـوسم نظـير 10 مالي يـورو.وذكرت "مـيرور" أن أزمـة آرسنـال تظل
في راتب كـوتــيـنــيـو الــبـالغ 250 ألف إســتـرلــيـني أســبـوعـيًــا. وقـالت

الـصحـيفـة البـريطـانيـة إن بـرشلـونة مـستـعد لـدفع جـزء من راتب كوتـينـيو
لـتـسـهـيل عمـلـيـة انـتـقـاله إلى آرسـنال.ويـحـظى الالعب الـبـرازيـلي بـاهـتـمام

تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام إلى جانب اجلانرز.

{ بـاريس- وكاالت: قال هـوجو لوريس حـارس مرمى توتنـهام هوتـسبير
إن مـسيرة الـفريق إلى نهائـي دوري أبطال أوروبا أرهـقت الالعب لـلغاية
اضي ولم يكن لـدى الفريـق الوقت الكـافي للتـعافي قبل ـوسم ا في نهـاية ا

ـوسم. وقال احلـارس الـفرنـسي إن تـوتنـهام انـطالق الـدوري اإلجنلـيزي هـذا ا
الــذي خــسـر -2صـفــر أمـام لــيـفــربـول فـي أول نـهــائي له في دوري األبــطـال في
ـاضي قـدم أداء جتـاوز الـتـوقـعـات عـلى مـدى الـسـنوات يونـيـو/ حـزيـران الـعـام ا

. اضية وهذا أثر سلبا على الالعب القليلة ا
ونقلت وسائل إعالم بريطانية عن لوريس (33 عاما) قوله "توجد خطورة عندما تقدم
اضي كانت مسيرتنا مذهلة في دوري األبطال وسم ا أكثر من إمكانياتك وقدراتك. ا
وسم ـوسم مرهـق لـلغـاية".وأضـاف "لم يـكن هنـاك أي وقت للـتعـافي من ا وأنهـيـنا ا
ــا يـكــون ذلك من عــواقب الــلـعب أربع ســنـوات ــوسم اجلــديـد. ر ــاضي قــبل بـدء ا ا
مـتـواصلـة مع بـذل جهـد كـبيـر لـلمـنافـسـة مع األنـدية الـكبـيـرة".وتابـع "توجـد الكـثـير من
ـكن أن يـحـدث ـكن أن تـســيـطـر عـلى كـل شيء.  الــتـراكـمـات وخالل مــوسم واحـد ال 
ـمتاز يحتل ـراكز األربعة األولى في الدوري ا ذلك". وبعد إنهاء آخـر أربعة مواسم ب ا
ركز الثامن وخرج من كـأس االحتاد اإلجنليزي ودوري األبطال قبل توقف توتنهام حـاليا ا
ـاضي بسبب جـائحة كـوفيد-19. وسيسـتأنف النـادي اللندني وسم في مارس/ آذار ا ا
قـبل. وأضاف ركـز اخلامس يـوم اجلـمعـة ا الدوري أمـام مانـشـستـر يونـايتـد صـاحب ا
لـوريس "نـحن جـاهـزون بـشـكل أو بـآخـر وهـذا فارق كـبـيـر. لم نـكن مـحـظـوظـ تـمـاما
ـثـابة . هـذا أثـر علـيـنـا كثـيـرا. لـذلك استـئـنـاف الدوري  بـإصـابة الـعـديـد من الالعـب

موسم جديد سينطلق".

الــــــدوري اإلجنـــــلــــــيـــــزي "نــــــحن
الالعبون نقف متحدين على هدف
وحـيد وهـو القـضـاء على الـتحـيز

العنصري".
وأعــــلن الـالعــــبـــون فـي الــــبــــيـــان
الـتـزامهم جتـاه "مـجـتمع دولي من
اإلدمــــاج واالحـــتــــرام والـــفـــرص
ـتـساويـة لـلجـمـيع بغض الـنـظر ا

عن اللون أو العقيدة".
ــوسم ســتـحــمل وحــتى نــهــايــة ا
قـمــصـان الالعــبـ شــارة بـعــبـارة
"حيـاة السود مـهمـة" وكذلك شارة
أخـــرى لـــشــكـــر هـــيـــئــة الـــرعـــايــة
الصحـية في بريـطانيـا على جهود
الـعـامـلـ بـها أثـنـاء أزمـة فـيروس

كورونا.
وجـثـا العـبـو عـدد من فـرق الدوري
اإلجنــلـــيـــزي أثــنـــاء تــدريـــبـــاتــهم
اللـتـقاط صـور نُـشـرت عـلى مواقع
الـتـواصل االجــتـمـاعي. كــمـا قـالت
مــنـــظـــمــة "أركـــلـــهـــا إلى اخلــارج"
ــنـاهــضــة الـعــنـصــريـة اخلــيــريـة 
جال كرة الـقدم إن على الالعب
أال يــجــدوا حــرجــا في أن يــجــثـوا
ـــــــلـــــــعب أثـــــــنــــــاء عـــــــلى أرض ا
باريـات.وقال االحتاد اإلجنـليزي ا

لـكـرة الـقـدم إنه سـوف يـتعـامل مع
هـذه الـطـريقـة من طـرق االحـتـجاج
ــــــــنــــــــطق مـن خالل "مــــــــنــــــــهج ا
الــســلــيم".وخــضع أربــعــة العــبـ
لـلــتــحـقــيق من قــبل إدارة الـدوري
ـاني لــكـرة الــقـدم بــشـأن إعالن األ
ــظــاهـرات الــتي تــضــامــنـهـم مع ا
أعــقـبت مــقــتل فــلــويـد (46 ســنـة)
اضـي.ولم تصـدر قرارات الـشهـر ا
بـــعــــقـــوبــــات عـــلـى أي من هـــؤالء

 . الالعب
ـاني لـكـرة الـقـدم وقـال االحتــاد األ
إنه ســـــوف يـــــواصل الـــــســـــمــــاح
لـالعــبــ بــإظــهـــار دعــمــهم لــهــذه
الـــــقــــــضـــــيــــــة خالل األســــــابـــــيع
قبلة.وتسـتأنف مباريات الدوري ا
اإلجنـلـيـزي بدون جـمـهـور يوم 17
يـونيـو/ حـزيران بـعـد ثالثة أشـهر
من الــتـوقف بـسـبب وبـاء فـيـروس

ي. كورونا العا
وقال ديفيـد مويز مدرب وست هام
يونـايتد إن احلـديث عن استـئناف
مـــبـــاريـــات الـــدوري االجنـــلـــيــزي
ـمــتــاز لــكــرة الــقــدم بــدأ مــبــكـرا ا
لـلـغـايـة في الـوقت الـذي كانـت فيه
بـريطـانيـا في خـضم معـاناتـها من
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{ بــرلـ  – وكــــاالت: ســــجل رازن بــــال
ـركـز الـثـالث شـبـورت اليـبـزيج صـاحب ا
و مـباشرة هدفـ سريعـ عبـر داني أو
ـسـاعـد ركـلة بـعـد إلـغـاء حـكم الـفـيـديـو ا
جـزاء احـتـسـبت لـهـوفـنـهـا في أول 12
دقـيـقـة مـثـيـرة في طـريـقه لـلـفوز -2صـفر
خــارج مــلـعــبه فـي دوري الـدرجــة األولى

اني لكرة القدم يوم اجلمعة. األ
وأثـــلج هـــذا االنــتــصـــار صــدر يـــولــيــان
ناجلـزمان مدرب اليـبزيج مع عودته ألول
مـرة إلى نــادي هـوفـنـهــا الـذي اسـتـهل
معه مسـيرته الـتدريبـية وهو في سن 28
ـلك اليــبـزيج 62 نـقــطـة من 31 عـامــا.و

مباراة متأخرا بنقطة واحدة عن بروسيا
دورتــمــونــد وبـثــمــاني نــقــاط عن بــايـرن
ميونيخ. وسيلعب األخيران يوم السبت.
ووجـــهت اخلـــســـارة لــــطـــمـــة لـــلـــفـــريق
ـؤلف من خـمسـة أفـراد الذي الـتدريـبي ا
درب ألـفريد يقـود هوفنـها بـعد إقالـة ا

شرودر يوم الثالثاء.
ــركــز الــسـابع ويــبــقى هــوفــنـهــا في ا
بـرصـيد 43 نـقـطـة حـيث يـسـعى لـلتـأهل
ــقـبل.وبــعـد ــوسم ا لــلـدوري األوروبي ا
بدايـة واعدة حصل هـوفنـها عـلى ركلة
جـزاء بـعد تـعـرض مـؤنس دبـور خملـالـفة

من احلارس في الدقيقة السادسة.
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األجــواء غــريــبــة في بــاد األمـر.“ولم
يــتــحــدث مــاوريـتــســيــو ســاري مـدرب
ــبـاراة لـكن نـظـيـره يــوفـنـتـوس عـقب ا
سـتـيـفـانـو بـيـولي مـدرب مـيالن حتدث
عن الــهــدف الــذي تــلــقــاه فــريــقه عــلى
أرضـه وطــرد ريــبــيــتـش.وقــال بــيــولي
”ارتـكـبـنـا خـطـأ سـاذجـا كـلـفـنـا اللـعب
. بعدها بـعشرة العب
قـــدمـــنـــا مـــبـــاراة
رائـعة وسـنحت
لـــــــــنــــــــا عــــــــدة
فرص.”النتائج
واضــــــــــحـــــــــة.
. تـعادلنـا مرت
ال أعــتـقـد أنـنـا
العــبــنــا أسـوأ
ــــنــــافس مـن ا

“. بارات في ا

مع يـوفـنـتـوس.وبـعـدهـا مـبـاشـرة طُرد
أنــتي ريـبـيـتش مـهــاجم مـيالن بـسـبب
مـخــالـفـة عـنـيـفـة ضــد دانـيـلـو لـيـلـعب
الـضيـوف بعشـرة العبـ ألكثر من 70
دقــيـقــة.وتـمــاسك مـيـالن الـذي افــتـقـد
مـــــــهـــــــاجــــــمـه اخملـــــــضـــــــرم زالتــــــان
ــصــاب في ربــلـة ابــراهــيــمـوفــيــتش ا
الـســاق لـكـنه لم يـنـجح في خـطف أي
هــــدف كـــان ســــيــــصـــعــــد به إلى
الــنـهـائي.وكــان هـاكـان شــالـهـان
أوغــــلـــو العـب مـــيـالن صـــاحب
الــفـرصـة اخلــطـيـرة الــوحـيـدة
الـتي أزعـجت يـوفـنتـوس عـبر
ضربة رأس في بداية الشوط
الـــثــــاني.وقـــال لـــيـــونـــاردو
بـونوتـشي مدافع يوفـنتوس
”يـنتابني شعور غريب. بعد

90 يوما عدنا للعب بدون
جــــمـــاهــــيـــر
وكـــــــانت

األزمـة الـصحـيـة لـفيـروس كـورونا
ســريع الـعــدوى.وتــوقف الــنــشـاط
الــكــروي في اجنـــلــتــرا في مــارس
ـاضي بعـد ظهـور الفـيروس آذار ا
الـذي تسـبب في وفـاة أكـثر من 41
ألف شــخص في بــريــطــانــيــا.وفي
ـاضي فـتــحت احلـكـومـة الـشـهــر ا
الــبــريــطــانــيــة الــبــاب أمــام عـودة
رياضات الصفوة في البالد وقالت
مـتـاز إنـهـا قررت رابـطـة الـدوري ا
استئناف مباريات البطولة في 17
يونيو حزيـران اجلاري.وقال مويز
ـز ”مع ظـهـور هـذه لـصـحـيـفـة تـا
ـناقـشات كـنت أعـتقـد أن النـقاش ا

في غير محله.“
ـدرب االسكتـلندي ”جاء وأضاف ا
ـــتــعـــلق بـــعــودة هــذا الـــنـــقــاش ا
الــنـشـاط الـكــروي في الـوقت الـذي
ـوت فيـه عدد كـبـيـر جدا من كـان 
ــســتــشــفــيــات ودور الــنــاس فـي ا

الرعاية.“
وأردف مــويـز ”في رأيي كــان هــذا
ناقـشة بعض الوقت غـير منـاسب 
ـبـاريـات كرة اجلـوانب اخلـاصـة 
الـقـدم. كـان عـليـنـا االنـتـظـار حـتى

يكون التوقيت مناسبا.“

                                ¡ULÝ_« l{Ë s  ÎôbÐ                             
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مـجتـمعـنا بـأن يتـجهه الى ظـاهرة
البالدة ..?

الحتـــزنــوا وقـــولـــوا مع الــشـــاعــر
اخلــالـد ( مــحـوي ) : أن الــدنـيـا ..

خراب ...!! 
lL²−  fOÝQð

نـشــر مـاركس و لــيـنــ فـكــرا بـ
الـنـاس يـبـشـر بــتـاسـيس مـجـتـمع
يـــعــــيش في عــــالم يـــكــــون جـــنـــة
الـــكـــادحـــ مـن اجل ذلك نـــادوا (
ولكن يـاعـمـال الـعـالم احتـدوا  (!,,
بــعــد مـوت لــيــنـ حتــولت قــلــعـة
احلــــدود الــــفـــــوالذيــــة ( االحتــــاد
الـسـوفـيـتي ) الـى مـنـتج لـصـنـاعة
اسـلحـة الدمـار الـشامل مـخصـصا
كـل ثــروات ارض الــكـادحــ لــذلك
ـــكــــتب الـــهــــدف ..! و اعــــضــــاء ا
الـــســــيــــاسي والــــقـــادة االخــــرين
يـعيـشون في الـنعـيم ويوزع الـفقر
بعدالة االشتراكية على كل شعوب
روسيـا السـوفيـتيـة ...الى ان ظهر
احــدهم بــاسـم ( غــوربــاتــشــوف )
احـــال االحتــــاد الـــســـوفـــيـــتي عن
طــــريق اســـتــــعـــمـــال راس االبـــرة
احلــادة  والـتي فـجـر بـهـا ( مـظـلـة
االشـتـراكـيـة ذات االلـوان الـزاهـيـة
)مــعـــلـــنــا اكـــذوبـــة وعـــد مــاركس

ولـيـنـ الى اكـذوبـة قـرن الـعـشرين
في احليـاة البـشريـة ...وفي العراق
حتــــول عـــــبــــاقــــرة الــــيــــســــار الى
مــــســــتــــشـــــارين الهل الـــــعــــمــــائم
السيـاس في دولة احملـاصصة ...

وهكذا : 
( نعود الى خط دونكيشوت 

نخوضوا معركة الشمس والقمر
او تائه ب الدراب واالزقه

 باك ..ونغني 
ونركض ونركض و نركض 

يحبوننا االطفال ...
يرموننا باحلجاره 

نـعــود الى الـكـهف و نـفـرش قـنـديل
حسنا 

وبعضنا نرمي كتبنا في الشوارع
نقرأ خرافات شاعر مجنون 

الحـــد مـــنـــا  ‘من الــراكــضــ وراء
الوهم واجلمال

راكض وراء ارض وتراب 
وراء العدل و الشموخ 

النـتـخـلص من هـذا  الـقدر ) × ومن
يــكـون بــعــيـدا عن ذلـك الـقــدر تـراه
عـلى االطالل يـغـني ( يـاحزنـي على

مافات من العمر ...) 
 - قصيدة الشاعر الرائع ( كر ده

شتي ).

ـية يعلن تركيز عمل ناسبات العا ا
مــنــظــمــته بــضــمــان االمن والــرفـاء
لالنـسانـية ...  فـاذا خيـاسة الـفساد
ثل ‘ وصل الى الـراس كـمـا يـقـول ا
فماذا ننتظر من السلطة التي حتكم
في مـجـتـمع لم يـصل الـيـه تفـاصـيل
ــة اال الــنـذر الــيـســيـر و فــكـر الــعـو
يـــــظـــــهــــر ذلـك ايــــضـــــا في بـــــعض
الـتـعـامالت الـتـجـاريـة هـدفـهم االول
زرع الـــتــوجــهـــات لــتـــحــويل افــراد
اجملتـمع الى نـشر الـبالده في الفـكر

والتصرف لضمان العيش ..? 
ـثـال ‘ دقق كـمواطن ‘عـلى سـبـيل ا
الوضع في مجتمعنا ‘في مرحلة ما
اي خليل زاد )  ‘قدموا لنا ( ز
شـريك لـشـعـورنـا القـومي .. مـخـفـيا
حـقيـقته انـه سكـر من رائحـة جتارة
نـــفط الـــكـــورد ولـــيس حق تـــقـــريــر
مــصـيــره ...!! بــدون ان يـســمــحـون
لــلـنــاس ان يــعــرف ان ( هــذا الـذات
...!! ) بــاع بــلــده  ( افــغــانــســتــان )
ارضــا وانـســانـا وتــراثــا وتـاريــخـا
المريكا ( للمعلومات فقط ان الناجت
الـسـنــوي الـقـومي في افــغـانـسـتـان
اليـسـاوي سـعـر طـائـرتـ فـانـتـوم )
من هنا  ‘اال تدل هذه الظـاهرة انها
خـــــطــــوه اولـى لــــتـــــحــــويـل افــــراد

ÚdŁÓbÚ½≈ Ë√ Úd]OGÓð

يُـعَـدُّ اإلعالم اجلـديـد نـقـلة نـوعـيـة في عـالم االتـصـاالت وقـد جاء
شـاركـة وطرح بـحـلول ضـخـمـة تسـمح لـلـجمـيع دون اسـتثـنـاء بـا
القـصايـا ومناقـشتـها وحتلـيلـها بـكل حرية  كـما سـاهم بقوة في
رفع منـسوب الوعي لـدى الشعـوب  وأسقط حـاجز خوفـها جتاه
األنـظـمـة وصـارت الـرقـابـة خـارج الـسـيـطـرة وفـتح عـوالم كـانت
وهدم أسوار كانت عصيَّةً على االختراق  وفجَّرت ثورات مغلقة 
لم تكن على ذاكـرة البشر وأحالمًـهم وأسس إمبراطـورية تخاف
وشـبـكاتـهـا االجتـمـاعيـة التي عـلومـاتـية  الـدول من أعـاصيـرهـا ا
ـطلق القبـول باآلخر في تنوعه أفرزت قيمـاً جديدة لعلّ أهـمها با

واختالفه وتباينه.
وبـدون شك فــقـد أعــاد اإلعالم اجلـديــد الـذي غــزا الـعـالـم الـيـوم
تـشكـيلَ هـوية جـديـدة لعـلـوم االتصـال بل أعـاد تشـكـيل نظـريات
ـيزات وأسـاليب وأدوات وتـقنـية ـا يحـمله من  اتصـال جـديدة 
ومـعــاجلــة وسـرعــة ودقــة في األداء كـمــا قــلب مـفــهــوم جـمــهـور
اإلعالم من مـستـقـبلٍ ومتـلقٍ إلى صـانعٍ ومـتلقٍ في الـوقت نـفسه

ومن متأثر إلى أن يؤثر برأيه ويحرك ويغير.
ـعلومـاتية وال ندري عـلى وجه الدقة كـيف ستنـتهي هـذه الثورة ا
كـمـا كـان الـعـالم الـقـد يـجـهل مـا كـان يـعـنـيه اكـتـشـاف الـطـاقة
الـنـوويـة.  كـانت اآلراء أن الـعالم اكـتـشف وسـيـلـة لـتولـيـد الـطـاقة
ـا فـيه خيـر الـبشـريـة ليـكـتشف الحـقـاً أنه فتح ـعامل  وحتـريك ا
بـاب احلـروب الـهـائـلـة لـتـدمـيـر الـعـالم وإشـاعـة اخلـوف والـقـلق
ونشر الفيروسات مجهـولة النسب وإرهاب العباد والدول ضمن

احلروب النفسية. 
W¹dAÐ q³I²

مثـلما ال نـستطـيع اليوم أن نـقرر بالـتحديـد مستـقبل البـشرية في
ــفـزع لـلـمــعـلـومــات الـتي تـتــدفق في قـنـوات هـذا الـكم الــهـائل وا
ــعـلـومـات الـتي اإلعالم اجلــديـد وفي هـذه الـفــوضى لألفـكـار وا
ـقـابل فـإنَّ تـزيـد من الـقـلق واإلحـبـاط والـيـأس لـدى الـبـشـريـة. بـا
اإلعالم اجلديد الذي صنعته الثورة التقنية له محاسنه ومساوئه
ـهـا وسـاحـة فـهـو وسـيط لـنـقل الـثـقــافـات وتـبـادل األفـكـار وتـقـو
بـدع لـلتـحاور والـنقـاش ووسيـلـة عرض وتـسويق إلنـتاجـات ا

وميدان إلجـراء البحـوث والدراسات واجتاهـات الرأي مثـلما هو
أيـضـاً وسـيط لنـشـر األفـكار اخلـاطـئـة ووسيـلـة لـنشـر اإلشـاعات

والتحريض.
ـقراطية إنَّ اإلعالم اجلديد والـذي يُطلق علـيه البعض تـسمية (د
) سنشهد صعـوده بوتائر متسارعة في ما هو قادم من هَمَّش ا
األيام إعالم لـيس فيه العبـون ومشـاهدون بل الكل فـيه العبون
. إعالم هَـمَّش سواء كـانوا محـترف أم هـواة من الصـفوة أو ا
توقعة ال موانع حتده أو سقف توقعة وغير ا يقوم بكل األدوار ا
يحول دون صعوده مثلما ال يتطلب أموالً كثيرة أو تقنية عالية.
ــشـهــد الـعــام لـهــذا اإلعــصـار اجلــديـد يــنـبئُ وبـدون شـك فـانَّ ا
تغيراتٍ خطـيرة إيجابيةٍ وسـلبية ألن اإلعالم اجلديد أسس له
دولـة افـتـراضـيـة جـديـدة بـلـغت باليـ من الـبـشـر يـخـتـفـون وراء
الشـبـكات االجـتمـاعيـة فقـد سجل »فيـسبوك «ارتفـاعاً مـلحـوظاً
وصل إلى  11.1مـــلـــيــار مـــســـتـــخــدم .يـــكـــفي الـــقـــول إن مــوقع
»فيسبوك «للتواصل االجتماعي دخل في مـنافسة حقيقة مع كل
من الص والهند ليحتل لقب ثالث أكبر دولة في العالم بعد أن
أعلن عن جتاوز عدد مستخدميه حاجز 5.1مليار مستخدم نشط
ـوقع الـرقمَ الـقـيـاسي في شـهـريـاً في ظل تـوقـعـات بـأن يـحـطم ا
استـقطـاب حوالي  2ملـيار مـستـخدم نـشط. ليـتفـوق علـى الص
األكبر تعـداداً والتي يبلغ عـدد سكانها  3.1مليار نسـمة والهند

التي يبلغ عدد سكانها  2.1مليار نسمة.
ـرعبـة الـتي لـهـا أكـثر من  2بـلـيون كـمـا أن هـذه الـدولة الـفـتـيـة ا
مــسـتـخــدم لألنـتـرنت عــلى مـسـتــوى الـعـالم و 7بـلـيــون مـشـتـرك
بـالــهـواتـف اجلـوالـة و 55مــلـيــون مـوقع وأكــثـر من  202بـلــيـون
مـشاهـد وتـريلـيون مـشـاهد عـلى الـيوتـيوب و 100بلـيـون صورة
مرفوعة على فلكر و 100مليون مشترك في غوغل و 225مليون
ن يريد حسـاب على الـتوتيـر ستـصبح الـقوة اجلبـارة والرادعـة 

التغريد خارج سربها مع أن هذه الدولة مازالت في بدايتها!
dO³  lÝuð

ستـقبل إلى ـواقع سيـؤدي في ا أن التـوسع الكـبيـر للـشبـكات وا
تـكـوين قـارة افـتـراضـيـة جتـمع جـمـهـوريـات عـديـدة كـالـفـيـسـبوك
والـتـوتـيـر ألن مـا نـراه الـيـوم يـبــدو خـيـالـيـاً حـيث تـظـهـر مـدونـة
ـعنى  84مدونـة في الدقـيقـة يومـياً و121 جديدة كل  4.1ثانـية 
ألف مـدونة مـتـنوعـة في مـختـلف اجملاالت و 48ساعـة فـيديـو يتم
رفـعهـا إلى مـوقع اليـوتـيوب كل دقـيقـة وهـذا يعـني أنـنا لـو أردنا
ـقـاطع التي رُفِـعَت خالل يـوم واحد فـسـنحـتاج مـشاهـدة جـميع ا

تواصلة. شاهدة ا إلى  8سنوات من ا
إنَّ هـذا (الرئـيس اجلديـد) الذي يـفتـخر بـأن له قاعـدة جمـاهيـرية
من كل األجـنـاس والـقـومـيات والـطـوائف والـلـغـات واألديـان قادر
على أن يغير األنظمة واألمزجة والقيم والهويات الوطنية ويشعل
فتـيل الثـورات وأن يقـتلع جـذور االستـبداد والـقهـر في األوطان
تـهـرئة ويشـكل له مـنـظومـة افـتراضـيـة بـديلـة لـلـنظم الـتـقلـيـديـة ا
فـيُــوسِع بـاب احلــريـات واألفــكـار واالجــتـهــادات ويـغــلق مــنـافـذ
الديكتاتوريات والقمع ويوحد العالم في شبكة عنكبوتية ال تُقهر

ستقبل (تَغيَّرْ أو انْدَثِرْ). ويؤسس لآلخرين شعار ا
وقد آن األوان لـتوظف الـدول العـربيـة هذه الثـورة الرقـميـة خلدمة
عرفة وتعميق علومـات وا شعوبها علـى مستوى التعلـيم ونشر ا
الــتـبــادل واحلــوار ال أن تـتــخـذ مــنــهـا عــدواً تــتـوجبُ مــحــاربـته
والـتضـييـق علـيه وأن تسـتخـدمـها لـلتـجـسس على خـصوصـيات

األفراد واجلماعات. 
تطلبات ثورة باختصار شديد.  بـدون يقظة العرب واستيـعابهم 
ــشـاركـة في ـعــلـومـات وتــقـلــيص فـجـوة الــتـقــنـيـة وا اإلعالم وا
قراطية في احلياة وتطوير التعليم علومة وتعميق الد صناعة ا
وتفـعيـله ومصارحـة الذات ونـقدها وتـوعيـة الشبـاب وتبـصيرهم
بأهمـية العلم سيـبقى اخلطر قـائماً بانـتظار ما يـفعله العرب في

مواجهة حتديات العصر الرقمي.
الـصـرخــة: قم واجـتــهـد كــفى مـوتــا في عـالـم األحـيـاء!          

wðUO³ « dOCš ”U¹

االمارات

شهق الناس

ـــــســــؤول عـن االمن واالمـــــان في ا
العالم ...!! 
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وكــنــمـوذج اطــلــعـوا عــلى تــقــاريـر
نظـمة نفـسها حيث يـعترف ( بأن ا
مــســؤولي قــوات حــفظ الــسالم في
بعض البـلدان االفريقـية ال يوزعون
ـاء عـلى الـعـوائل اذا مـا الـغــذاء وا
ــارســـة اجلــنس مع يــضـــمــنــون 
نـــســـائـــهـم ...!! رغم ذلك اليـــخـــجل
االم عامها  ( اصبح واضحا منذ
ـــاضـي ان قـــوى اواخــــر الــــقــــرن ا
ــيـة حـريــصه عـلى الــهـيـمــنـة الــعـا
اخـتـيـاره مـن بـ اكـثـر الـسـيـاس
عروف ببالدته وعـدم شخصيتة وا
 –بـــان كـــيـــومـــون مـــثـــاال ..). وفي

في بعض اجملتـمعات وهم بدورهم
يــحـذرون االنــسـانــيــة من مـخــاطـر
ــافــيـاويــة الـهــادفـة الــتــجـمــعـات ا
وبـشــراسـة الى حتــويل تـوجــهـات
االنـسـان في احلـيـاة الى تـوجـهات
ذات مـــــــســــــار بـالدة وجتــــــفـــــــيف
االشراقات الروحية في مسيرته ...
حلـد ايـصـال حتى الـواعـيـ مـنهم
الى مـرحلـة اليـأس الذي ال يـجرؤن
عــلى شـيء ســوى اجلــلـــوس عــلى
االطالل ولــســان حــالــهم يــقــول : (
...يـاحـزني عـلى ما فـات من الـعـمر
ـرعـبـة في ....!!!!) هــذه الـظـاهــرة ا
مـــرحــلــة االنــتــشـــار الــواسع عــلى
سـتوى الكـوني بحيث وصل الى ا
ـتـحـدة ـنــظـمـة اال ا مـايـسـمى 
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التـنفيـذية عـلى باقي أجزاء الـنظام
السـياسي ومنع االسـتبداد ومن ثم
يـكـون الـكـونـغـرس ذوو صالحـيات
واسعـة وقـضـايا مـتـشـعـبة أغـلـبـها
يـقع ضمن الـسـياسـة العـامة إال في
ـعـاهـدات وغـيـرهـا حـاالت تـوقـيع ا
كــجــزء من مــسـؤولــيــات ســيــاديـة.
فـضـال عن صـفـة الـرتـابـة والـبـطيء
فـي إتــــخـــــاذ الـــــقــــرارات تـــــعــــرف
الــسـيــاسـة اخلــارجــيـة األمــريـكــيـة
بسرعة الـتبدل فالسـياسة اخلارجة
األمــريــكـيــة تـعــتـمــد عــلى صـنــاعـة
ـعـنى انـتــظـار كـثـيـر من األزمـات 
األزمـــات لـــكي تـــصـــبـح مـــشـــكـــلــة
ســيــاســيـــة خــارجــيــة ومن ثم يــتم
حـشد الـتأيـيد الـشعـبي لهـا وغالـبا
ما يتصرف الرؤساء ويلعبون دورا
متفـوقا في كثـير من القـضايا ويتم
مــكـافـأتــهم أو مــعـاقــبـتــهم من قـبل
دى الـشـعب األمـريـكي وذلـك وفـقـا 
ومـضمـون إستـجـابتـهم لذلك هـناك
تـــرابط حــــتـــمي بـــ الـــســـيـــاســـة
اإلنـتخـابيـة والسـياسـة اخلارجـية.

والــســـودان أثــنــاء قــصـف مــصــنع
أدويــــة الــــشـــــفــــاء واحلــــرب عــــلى
أفــغـانــسـتــان والــعـراق.  الــواليـات
ـتـحدة األمـريـكيـة في مـرات قلـيـلة ا
جنــد هـنــاك إحتــاداَ وإنــدمــاجـا في
سـيــاســتــهــا الــعــامــة واخلــارجــيـة
ـــــثـــــال األوضح عـــــلى ذلـك هــــو وا
أحداث احلـادي عشر من أيـلول عام
2001م فيما سمي بـ" األحتشاد
حـــول الــــرايـــة" إبـــان إدارة جـــورج
بوش األبن و إعـطاء احلـرب على
االرهاب األولوية عـلى ما دونها من

قضايا ملحة.
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 إذ دائــمـــا مــا تـــعــتـــمــد الـــواليــات
ــتــحــدة األمـــريــكــيـــة عــلى فــرادة ا
ـــوذج نــظـــامــهـــا الــســـيــاسي من
ناحية الفصل بـ السلطات وتعدد
سـؤولية بـ احلكومة مستـويات ا
الــــفــــيـــدرالــــيــــة والــــواليـــات إذ أن
مسـؤوليات الـسلـطة التـنفيـذية يتم
حتــجــيــمــهــا وحتــديــد قــضــايــاهـا
لــلـحـيــلـولــة دون هـيـمــنـة الـســلـطـة

هــذا الـتــأيـيــد الـذي يــحـصل عــلـيه
الرئـيس من قـبل النـاخبـ مشروط
بـقـيـد زمـني مـضـمـونه أن ال يـجـعل
مـــدة بــقـــاء الــقــوات خـــارج الــبالد
لــوقت طـويـل وأن ال يـعــرض حـيـاة
زيـد منـهم للـخطر فـضال عن كلف ا
الـبـقاء خـارج الـبالد لـذلك غالـبـا ما
ـرشح آخر يتـراجع تأيـيد الـرئيس 
ـــتــطــلــبـــات قــضــايــا إســتـــجــابــة 
السياسة العامة والداخلية ومن ثم
ـتحـدة االمـريكـية تـعـمل الواليـات ا
كــــدولــــة عــــلى تــــوظــــيف كـل هـــذه
ـتـغـيرات ألجل تـمـريـر مصـاحلـها ا
الـسيـاسيـة واالستـراتيـجيـة العـليا
من خالل الــرئـــيس الــذي يــحــصــد
الـنـسب األعـلى من األصـوات دعـمـا
لـقـضـايـا خـارجـيـة وهـذا مـا حـصل
مـع الــرئــيس االســـبق بــوش األبن.
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    وتــعـــد هــذه من أهم الـــظــواهــر
ـتـعـددة فـي الـسـيـاسـة اخلـارجـية ا
األمـريكـية مـنـذ عهـد الرئـيس هاري
تـرومـان الـذي كـسـر حـاجـز الـعـزلـة
في الـسيـاسة اخلـارجـية األمـريكـية
ـؤسس جـورج مــذ عـهـد الـرئــيس ا
واشـنطن ,وفي الـصدد نـفـسه وفـقا
ادة األولى للدستور األمريكي في ا
الـفقرة الـثامـنة " يـكون لـلكـونغرس
سـلـطـة أعالن احلـرب وحـشـد ودعم
اجلـــيــوش وتــكــويـن قــوة بــحــريــة
ــادة واحلـــفـــاظ عـــلـــيـــهــا.." وفـي ا
الـثـانيـة من الـدستـور في الـفقـرت
األولى والـثــانـيـة " تــنـاط الـســلـطـة
تحدة التنفيذيـة برئيس الواليات ا
األمـريـكــيـة ويـكـون الــرئـيس قـائـدا
أعـلى للـجيـش والبـحريـة ". وغالـبا
ـسـاومـة ومـا مـا تـكــون عـمـلـيــات ا
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بغداد

يــعــرف بـوســائل ارئــيس ووسـائل
الــكـونــغــرس هي الــوســيــلـة األهم
لـتـمريـر سـيـاسـة مـعـينـة بـيـنـهـما,
وغالـبا ما تـشترك أجـهزة ووكاالت
عـدة في صـنع وتـنـفـيـذ الـسـيـاسـة
اخلـارجـيــة األمـريـكــيـة مـثل وزارة
اخلــارجـيــة االمـريــكـيــة الـتي تــعـد
وصفـاَ أكثر مـنهـا هيكالَ رسـمياَ إذ
ال يـوصف وزيـر اخلـارجـيـة كـوزير
بل مـستـشار لـلـرئيس في الـشؤون
اخلارجية وهذا يـختلف عن ما هو
مـعــتــمـد لــدى الــدول األخـرى ,إلى
جانب وزارة اخلارجية هناك نائب
الــرئــيـس ورئــيس هــيــئــة األركــان
ـــســــلــــحـــة ووكــــالـــة لـــلــــقــــوات ا
ــركــزيــة ووزارة األســتــخــبــارات ا
الــــــدفـــــاع وكـل هـــــذه الــــــوكـــــاالت
واألجـهــزة تــدار من قــبل الــرئـيس
ـنفـذ الرئيس األمريـكي بأعـتباره ا
لـلــسـيـاســة اخلـارجــيـة.    أمـا عن
الــســيــاسـة الــعــامــة في الــواليـات
ـتـحـدة فـغـالـبـا مـا يـتم تـصـنـيف ا
هــذه الـســيــاســة أمـا خــارجــيـة أو
داخـلـيـة إذ تـكون هـذه الـسـيـاسات
الـعامة فـي بعـدها الداخـلي تتـعلق
بــــبـــرامـج وأنـــظــــمـــة احلــــكـــومـــة
االحتـادية والـواليـات في القـضـايا
الداخلية وكذلك باألشخاص الذين
يـعـيشـون داخل الـدولـة وغن كانت
هـنـاك قــضـايـا مـثل الــهـجـرة الـتي
تـعـد من أهـم الـقـضايـا الـتـي تـؤثر
عـلى الـسـياسـة األمـريـكيـة داخـلـيا
وخـارجيـا فـيمـا لـو أصدر الـرئيس
حتــــجـــيــــمـــا ألعــــداد ونـــوعــــيـــات
ـهـاجــرين وغـيـرهــا وتـثـيـر ردود ا
أفعال عنيفـة أحيانا مثل سياسات
الهـجرة الـتي أتبـعهـا ترامب جتاه

األسـبـان الـكـاثـولـيك خـصـوصـا من
كسيك وبناء اجلدار العازل. دولة ا
وتــعـد الــقــضـايــا االقـتــصــاديـة في
السيـاسة العـامة من أعقد الـقضايا
الــتـي تــثـــيـــر اجلــدل داخـــلـــيــا في
ــتـحـدة إذ يـتـم الـلـجـوء الـواليـات ا
الى ســيــاســة فــرض الــضــرائب أو
األعفاء الضريبي لبعض األفراد أو
ــــؤســـــســـــات دعــــمـــــا لــــلـــــوضع ا
االقــتــصــادي أو تــقــلــيل الــنــفــقـات
سـن احلـكومـيـة في برامج دعـم ا
والـرعـاية االجـتمـاعـية فـيـما يـعرف
بـسـيـاسات الـرفـاهـية وهـذا الـفارق
واضح وجـلي بـ سـيـاسـة أوبـامـا
وترامب ,إذ غالـبا مـا يتم الـتخلص
وجتـــاوز مـــا يـــعــرف بـ "ســـيـــاســة
الـــراكب بـــاجملــان" في فـــســلـــســفــة
الدولة األمـريكيـة. وتأخذ الـسياسة
شاورات العامة مراحل عـدة تبدأ 
الـــســـيـــاســـة وإقـــرار الـــســـيـــاســـة
وتـــنـــفــيـــذهـــا ومـن ثم مـــخـــرجــات
السياسة وأخيراَ نتائجها ,كل هذه
راحل تشهد جدال واسعا وسباقا ا
بعض وتـنـافـسـا إنـتخـابـيـا كـبـيرا ,
قـــضــايـــا الــســـيــاســـة اخلــارجـــيــة
األمـريكـية تـبـدأ بوصـفهـا جزءا من
نــــظــــام الــــقــــيم األمــــريــــكي ويــــتم
تـسويـقـها كـسيـاسـة عامـة وحتظى
بـــتـــأيـــيــــد شـــعـــبـي واسع ومن ثم
تـوظف بعـد ذلك كسـياسـة خارجـية
يــســعى الـرئــيس لــتـنــفــيـذهــا مـثل
قضايا التحرر االقتصادي وقضايا

قراطية.  نشر الد
{ اختصاص سياسة خارجية وفكر
امريكي 
{ كلية العلوم السياسة/ جامعة
النهرين 

قراطيات بشكل ا عرفت الـد  لطا
عام بـرتابة وبـطيء قراراتـها ومرد
ذلك أسـبـاب عـدة ال مـجـال لـذكـرهـا
ـتـحـدة األمـريـكـية نا ,والـواليـات ا
صـداقيـة هذه تـعد مـثاالً واضـحـا 
اجلـزئـية من مـدخل مـقالـنـا هذا إال
أن هـنـاك مـتـغـيـرات عـدة أثـرت في
إجــراء تــغــيــيــرات عــلى مــثـل هـذا
الـســلــوك مــنــهــا ســرعــة الــتــطـور
التكنولوجي ودراماتيكية األحداث
وتسارعها وإتساع مدى تأثيراتها
اإلقـلـيــمـيـة والـدولــيـة مـثل احلـرب
ــــارقــــة عــــلى األرهــــاب والــــدول ا
والـــتـــهـــديـــدات الــتـي مـــصـــدرهــا
ا تعد الفاعـلون من غير الـدول. ر
ــــتــــغـــيــــرات ومــــســــتـــوى هــــذه ا
الـتــهـديـدات الــتي مـر ذكــرهـا أحـد
أهم األســـبــاب الـــدافـــعــة لـــتـــبــني
ـتحـدة األمـريكـية خـيار الـواليات ا
أســتـراتــيـجــيــة احلـرب الــوقـائــيـة
واحلــرب اإلسـتـبــاقـيـة وكـانت دول
ــــمــــارســــة هـــذه عـــدة مــــيــــدانــــاَ 
األســتــراتـــيــجــيــات كـــالــصــومــال
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ضــــوء انــــوار الــــعــــصــــر الــــراهن
ــمـتـد كـضــبـاب يـخـدع الـصـاخب ا
الرؤيـة ويخفي خـلفه مـخطط هدفه
الــرئــيــسي هــو نــشــر الـبـالده بـ
الــنـاس  ‘والـواعــيـ بـ شـعـوب
الكون يـعلمـون ان هذا اخملطط هو
صـــنـــاعـــة احلـــيـــتـــان اجلـــشـــعــ
الطامعـ لالستيالء على كل شيء
في الكـون وهم جتار ومافـيات بيع
الــنـــفط حتت عــنـــوان ( ســيــاســ
الـــــعــــــصـــــر ) ومع كـل االسف االن
حتالف مـعهم من يـتاجـرون بالدين
ايـضـا ...!! ورغم انهم لـم ينـجـحوا
ــســيــرة في بـــعض االنــعــطــافــات 
احلـــيــاة االنـــســانــيـــة واليــؤثــرون
ـطـلق عـلـى نـور روح الـواعـيـ بــا
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شيء اســمه تـدريب عـدا الـدورات
فـي اجلـــيش الـــعـــراقي وقـــد كــان
الــســيــد وزيــر الــدفــاع قــد حــدده
(دون الـــوسط) . أمـــا الـــتـــنــظـــيم
ــتــكــرش فـيــطــول احلـديـث عـنه ا
ونخـتـصـره بـسـؤال بـسـيط وهو:
هل ســمـعـتم بــوزارة فـيــهـا دائـرة
تـــقـــاعـــد بــثـالثــة مـــديـــريــات . أم
سـمــعـتم بــفـريق دمـج ..  اخـيـرا
ــــــال امـــــــريـــــــكـــــــا كـــــــنـــــــز مـن ا
والـتكنـولوجـيا والـقدرات األخرى
 ورغم انها ليست مـنظمة خيرية
بل هي أم الـشـرور في الـعـالم هي
ـدلـلــة اسـرائـيل ولـكن وأبـنــتـهـا ا
ن ال لـــيس مـن مـــصـــلــــحـــة اي 
ـــتـــلك عــــنـــاصـــر الـــقـــدرة  ان
يـعاديـها فـكيف بـالعـراق وهو في
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وهـــــذه ال تــــعــــنـي دعــــوة خلــــرق
الــسـيــادة بل هي دعــوة لــتـفــعـيل
مـصالـح مشـتركـة مع الـعرض انه
ال توجد سـيادة غير مـنقوصة في
عــالم الـقــطـبـيــة االحـاديــة فـحـتى
احلكـومة الصيـنية تقـودها شركة
هـواوي وأخـواتـهـا ولـذلك اعـلـنت
امريكا احلرب على هواوي والتي
ـاضي تبلغ حقـقت ارباحا لـلعام ا
ــوازنـــة الــعـــراقــيــة . اضــعـــاف ا
وأمـريـكـا ايـهـا االخـوات واالخـوة
هي لـيـست سـيـدة نـفـسـهـا ولـذلك
سـمت نفـسـها (اإلدارة االمـريكـية)
اي انـهـا تـديـر مـصالـح الـشـركات
االمريـكـيـة الـعابـرة لـلـقـارات فهي
حتتل ألجلـها وتصالح بـأمر منها
وهي التي تـضع اخلطوط الـعامة
التي تستع بها اإلدارة في بناء
الـسـتراتـيجـيـة وصنع الـقرارات .
انـهـا باخـتـصـار تـضع الـسـيـاسة
في خــــدمـــة االقــــتــــصـــاد ولــــيس

العكس كما نفعل نحن
اوال نــعـــلم ان الــلـه ســبـــحــانه لم

يـأذن لــنـبــيه مــحـمــد (ص) بـقــتـال
الـكـفـار اال بـعـد ان امـتـلك عـنـاصـر
ة (( اذن الـقـوة ونزلت آيـته الـكـر
لـلـذين يـقــاتـلـون...)) ... ألـيس لـنـا
في رسول الله اسوة حسنة عندما
خـــتم بـــخـــاتـــمه الـــشـــريف صـــلح
ــذل والــذي يـــجــمع احلــديـــبــيـــة ا
ــــقـــــدمــــة ـــــؤرخــــون انـه كـــــان ا ا
احلقيـقية لفـتح مكة ونشر اإلسالم
ولــــــــوال الـــــــصـــــــلـح مع عـــــــبـــــــدة
االصــنـــام  مــا كــان هــنــاك اسالم
الــيـوم .يــوم رفض األمـام عـلي (ع)
كـتابـة فقرة مـذلة وحـمل الصـحابة
ســيــوفـهـم  دعـمــا لــرأيه فــقـال له
(ص) بــلـهـجــة آمـرة (( أكـتــبـهـا يـا

علي....))
ـمكـن وليس تبـقى الـسـيـاسـة فن ا
ــمــكن فن احلــصـــول عــلى غــيـــر ا
فـلــنـلـتــفت الى شـعـبــنـا وجـيــشـنـا
ونبـني ونعـيد نازحـينـا الى اهلهم
بــعـد تــهـجــيـر دام لــسـنــوات تـسع
وجنـــد مـــغــــيـــبــــيـــنــــا او نـــعـــرف
مـــصــائـــرهـم ونــنـــصـف خــلـــفـــهم
ونــعــاقـب اجلــنــاة ونــقـــضي عــلى
ــدلـــلــة الــطـــائـــفــيـــة وابـــنــتـــهـــا ا
(احملــاصـــصـــة)  ونـــقــضـي عــلى
الـفــسـاد ونــعـيــد هـيــبـة الــدولـة ..
ونـقـضي عـلى داعش ومـثـيالتـها 
وأخـيــرا نـقـول ان احلـاجــة قـائـمـة
حلــوار ســتـــراتــيــجي بـــ الــكــتل
والـقوى السـياسـية وحـوار مشابه
مع ايران ومثله مع تركيا التي بدأ
حلـمها الـعثمانـي على يد اردوغان
وحـزبـه وقـفـزت الى لــيـبـيــا وقـطـر
وقــــد حتــــاول الـــقــــفــــز الى واليـــة

وصل   ا
وقـــبل كل تـــلك احلـــوارات هـــنـــاك
حــوار مـهم آخــر بــ كل ســيـاسي
ومـــواطن مـع نـــفــــسه كـي نـــراجع
ويـتـصـالح كل مع نـفـسه  بـعد ان
ــاذا حــصل كل يــســأل كـل نــفــسه 

الذي حصل.

شـعـبـيـتـهـا في سـوريـا وأن سـقوط
الـنظـام احملتـمل بعـد قانـون قيـصر
وبـعـد انـهـيـار الـلـيـرة بـحـيث صـار
ــــــــتـــــــوسط اآلن ــــــــوظف ا راتب ا
يساوي عشـرة دوالرات فقط .ولعله
من الواضح ان الـبديل اجلـاهز هو
حكومة دين سياسي سـتفعل فعلها
ـعـروف لـديـنـا نـحن الـعـراقـيون  ا
وبالتـالي ستضيع الـدولة السورية
ـآسي من الـتي تــمـكـنـت حتت كل ا
ابقـاء الدواء والـغذاء بسـعر الـليرة
الــــقـــد بـــحـــيث ان زيـــارة امـــهـــر
االطـبـاء تـكلف  20سـنـتـا  وهـنا ال
أحـــد يـــحــزر فـــالـــدين الـــســـيــاسي
الـسـني هـو الـذي سـيـسـيـطـر وهذا
كـنك ان حتزر اجتـاهاته الـدين ال 
البـريـطانـية الـتـركيـة األمـريكـية أال
ـؤكـد انهم سـيـبحـثون عن انه من ا
وحـدة (األمــة) االسالمـيــة وتـضـيع
سوريا وستضـطر روسيا للخروج.
نــصــيـحــتي لــلــسـادة فـي الـلــجــنـة
العراقية للحوار الستراتيجي أن ال
يــنــحـــازوا لــشــعب الـــعــراق ألنــهم
اهلـهم فقط بل ألنـهم اكثر الـشعوب
عـلى اإلطالق حـرمـانـا من الـسـيادة
والـدولـة  وأألمن واألمـان وضـياع
وقـد سبق في احلـقـوق واحلـريـات 
لـــــــهـم ان عــــــانـــــــوا مـن احلــــــروب
  ويـــضــعــون واحلــصـــار الــقــذر 
الـكـارثــة االقـتــصـاديــة والـصــحـيـة
ـقـبـلـة نـصب اعـيـنـهم وأقـول لـهم ا
جـازمـا ان امـريكـا ان خـرجت رغـما
عنـهـا فسـوف تـشمـلـنا بـالـعقـوبات
دمـرة التي سـتـجعـلنـا نـستـجدي ا
عـودة الـعالقـات بــهـا  وعـلـيـهم ان
يحسـبوا بدقة بعـيدا عن التهويش
االعالمي دور امــريــكــا والــتـحــالف
الـدولي في كسب حـربـنا مع داعش
وما الـذي سيـحصل ان  رفع ذلك
كـلـه كـون الـتــسـهـيالت الــتي كـانت
ــــشـــورة تــــقـــدم (نــــوعـــيــــة) أمـــا ا
والـتـدريب فـأقـول لـكم انـه ال يـوجد

وعى من خالل الترسـانة االعالمية
االمريكية التي يهيمن اليهود على
اكـــــــثــــــــر مـن نـــــــصــــــــفــــــــهـــــــا أن
اإلسالم  وأيران تـهدد مـصاحله 
ــــقـــراطـــيـــ او ا وأن حــــكم الـــد
جلـــمـــهــوريـــ تـــرامب او بـــايــدن
فــاألمـر ســيـان  فــضال عن انــنـا ال
يـــــــنـــــــبــــــــغي ان نــــــــراهن عــــــــلى
االحـتجـاجـات االمريـكيـة كونـها لم
تــخـرج تــأيـيــدا إليـران او الــعـراق
شـعــبـيــة ايـران ومـؤيــديـهـا داخل
العراق نعرف جميعا أنها تقلصت
كــثــيــرا بــســبب تــنــامـي الــشــعـور
بــالــنــفــوذ االيـرانـي داخل الــعـراق
فــضال عن ان شــعــبــيـة الــعــمــلــيـة
الــسـيــاسـيــة فـقــدت اجلـزء األكــبـر
بــسـبب االحـتــجـاجـات الـشــبـابـيـة
السـلمـية والـطريـقة الـعنـيفـة التي

جوبهت بها.
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تحدة اما الطرف اآلخر الواليات ا
فـسوف تـنهي االحـتجـاجات قـريبا
وتبـقى مـكـبـلة بـصـراع مع الـص
وكـــوريـــا وكـــورونـــا امـــا روســـيــا
فيـبدوا انها اقـتنعت بحـصتها في
ــتــوسـط ولــكــنــهــا فــقــدت شــرق ا

ـقــراطي وهـذه حــالـة غــيـر والــد
مــســبـــوقــة .فــضال عـن مــحــاولــة
امــريــكــيــة جـادة لــتــمــديــد حــظـر
األســـلــحـــة عــلى ايـــران وحتــالف
امـريـكـي اوروبي  يـتـبــلـور سـرا
وعـلـنــا ضـد ايــران ورحـيل قـاسم
ـايـســتـرو احلـقـيـقي سـلــيـمـاني ا
الـــذي يــنـــظم أيـــقـــاع كل الـــقــوى
ــــوالــــيــــة إليـــــران في الــــشــــرق ا
االوسـط  فــــــــــضـال عـن دوره في
ضــــبط الـــــعالقــــة بـــــ اجلــــيش
واحلـــرس الـــثـــوري والــبـــاســـيج
داخـل ايــران تـــلك الـــعالقـــة الــتي

بدأت تتخلخل منذ رحيله .
يضاف الى ذلك اقـتراب االقتصاد
االيـــراني والـــعـــراقي والـــســوري
والـلـبنـاني والـيـمني من االنـهـيار
ـا ان لم يــكن قــد انــهــار فـعـال  
يـؤثر تـأثيـرا هائال عـلى نشـاطات
ايـران ومـصـادر قــوتـهـا في ادارة
صــراع مـع الــدولــة الــعــظــمى في

العالم وحليفاتها
ــراهــنــة عـــلى االنــتــخــابــات أن ا
االمـــريــكــيــة غــيـــر مــجــديــة كــون
الـشارع االمـريـكي لـيس مع ايران
ـواطـن الـبسـيـط هـناك ألن حـتى ا
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دون مـقــدمـات وبـعــيـدا عن اصـول
الـكـتـابة سـأسـعى الى وضع افـكار
مـتـفرقـة عن موضـوع أعـده مفـترق
طرق خـطيـر  وخطـورته تكمن في
كونها غير ظاهرة .فاعذروني على

ألوف خروجي عن ا
عزل ـكن قراءته  هذا احلوار ال 
عن ايـران فأن لم تـكن حاضـرة فيه
فهو عـلى االقل قام ألجـلها الى حد
مــــا ولـــوال الــــصــــراع االمــــريــــكي
ا كان حصل هذا احلوار االيراني 
ــا احــتــجــنــا الــيه اصال فــالــكل و
يعرف ان هناك اتفاقية اطارية ب
ــتـــحــدة  الــعـــراق والــواليـــات ا
اهـمالـها بـسبب حـكومـات ضعـيفة
كان همها خروج االمريكان بعد ان
جـاءت بـهم من خـلـف احملـيـطات ..
أخـراجـهم لـكي يـكـون الـبـديل هـذا
الذي رأيـناه منـذ العام  2011حلد

اآلن .
الــتــوقــيت تــزامـن مــعه عن قــصــد
أمــريــكـي  الــتــهــديــد بــعــقــوبــات
تـــاريــخــيــة عــلى ايــران تــظم 140
مقترحا  وقانون قيصر للعقوبات
ذلـك الـقــانــون الـذي عــلى ســوريـا 
اتـفـق عـلـيه احلــزبـان اجلــمـهـوري
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قـال متـحف اللـوفر في بـاريس إنه يعـتزم إعـادة فتح أبوابـه في السادس
قـبل بـعد اخلـطوات الـتي أعـلنـها رئـيس الـوزراء إدوار فيـليب من تمـوز ا

فروض بسبب فيروس كورونا.  اخلميس لتخفيف قيود العزل العام ا
تحف الـذي يزوره أكبر عدد من اجلـمهور في فرنسـا في بيان إنه يتع وقال ا
عـلـى الـزائـرين حـجــز تـذاكـر قـبل الــسـمـاح لـهم بــالـدخـول وأن يـتــبـعـوا الفـتـات
إرشادية في الداخل كمـا طلب منهم استعمـال الكمامات وتطبـيق قواعد التباعد
االجـتـمـاعي حتـقـيـقـا (لـلحـد األقـصى من األوضـاع األمـنـيـة) عـنـدمـا يـأتون إلى

مبانيه.

رسالة باريس
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وزارة الثقافة (1)

وفـي تـــاريـــخه اإلسـالمي ظـــهـــرت
أعظم مدرسـت واكثـرهما تـأثيرا"
: سلم في تاريخ ثقافة العرب وا
مـدرسة الكـوفة ومدرسـة البصرة 
فـفــيــهـمــا نــشـأت تــيــارات فـكــريـة
ومــذهــبـــيــة وفـــقــهــيـــة..ومــســائل
خالفيـة ال حـصـر لـها مـنـهـا مثال"
أن أهل الـبـصــرة اعـتـمـدوا مـنـطق

العدل 
 الــقـيــاس  ولــيس الــســلف فــيــمـا
عـــارض أهل الـــكـــوفـــة وجـــعـــلــوا
الـروايــة عن  الــسـلـف  هي احلـكم
ولـيـس الـعـقالنـيـة الـتي اعـتـمـدهـا
الـبـصــريـون. وفي الـبـصـرة ذاتـهـا
ـعتزلة ظهر التـضاد الفـكري ب ا
واخلــوارج فـي مــســـألــة الـــذنــوب
الـكبـيـرة  وفيـهـا ظـهر " الـعـلّاف "
ـعتـزلة وتـلمـيذه " الـنظام " شيخ ا
الذي تفوق على أستاذه واحلسن
الـبصري وواصل ابن عـطاء الذي
اعــتـــزل عن شـــيـــخه الـــبـــصــري 
واألصـــــــمـــــــعـي وابـن ســـــــيـــــــرين
واجلــــــــــــــــاحــظ ورابــــــــــــــــعــــــــــــــــة
العدويه..وقـائمـة طويـلة من رجال

الفكر والثقافة.
ــعــروفـة  وعن مــدرســة الــكــوفــة ا
ـــــــفــــــكــــــرين بــــــأعالمـــــــهــــــا من ا
يكفي أن تـقول أن األمام ـثقفـ وا
عـلي أختـارها لـتـكون مـقرا له  ثم
كــانت مــقــر اخلــلــيــفـة الــعــبــاسي
ـــنـــصـــور إلى أن ثـــارت عـــلـــيه " ا
الــراونــديــة " فــغـادرهــا إلى حــيث
اخـتـار بـغــداد لـيـتـخـذهـا عـاصـمـة
لـتصـبح عـاصـمـة الـدنـيا في ـلـكه
الـثقـافة وأكـبـرها حـجمـا من حيث
عـــدد ســـكــــانـــهـــا الــــذي زاد عـــلى
ليون فيما كانت لندن وباريس ا

 من الــتــاريـخ..نــبــتــدأ  ال يــوجـد
وطن في األرض فـيـه من الـتـنـوع
ــــنــــتج اإلبــــداعي الــــثـــقــــافي وا
والـــثــــراء الــــفــــكــــري والـــســــبق
الـــتــــاريـــخي بــــحـــجم الــــرقـــعـــة
ـعـمـورة في الـعـراق . يـكـفي أن ا
نـــلــــمّح بــــإشــــارات إلى أن أرقى
الـثقـافات الـبشـرية مـا تزال فـيها

اآلن نـكهة من ثـقافة العـراق..البلد
الـوحــيـد في زمـانه الــذي تـنـوعت
فــيه احلــضــارات : الــســومــريــة 
األكـديـة  اآلشـوريـة  الـبـابـلـيـة..
سـيحية  واألديـان : اليهـودية  ا
الـديـانـات الـفـارسـيـة ..واإلسالم 
روم  واألعــــراق : عــــرب  كـــورد 
فرس  إغريق  مغول  أتراك...

مــديــنــتــ صــغــيــرتــ ولم تــكن
واشـنــطن حـيـنــهـا مــوجـودة عـلى
األرض. ومـــــنــــذ تــــأســــيـس بــــيت
احلــكـمــة فـيــهـا  832م دخل تــيـار
فكري جديد عـلى التيارات الفكرية
العربية واإلسالمية تمثل بالثقافة
اليـونانـيـة  أسهـمت في أن جتعل
اإلنسـان يعـيد التـفكـير في قـضايا
كـــثـــيــرة فـي مــقـــدمـــتـــهــا عـالقــته
بـالــسـلــطـة  وتــنـوعـت الـثــقـافـات
ـواقف الفـكـرية في الـعـراق ب وا
مــحــافــظــة ومــعـتــدلــة ومــتــطــرفـة
واحلـــاديـــة..جنم عـــنـــهـــا ازدهـــار
ثقـافي ونزوع نـفسي نـحو االبداع
ـــعـــرفي الـــذي مـن خـــصـــائـــصه ا
ا ـا هو جـديد ومـخالف  االتيان 

هو موجود. 
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العدو الشرس للثقافة هي السلطة
بكل مسميـاتها.ففي العراق حولت
الـسلـطـة االخـتالف مع اآلخـر على
مـســتـوى الـرأي الى خـالف مـعـهـا
اعـــتـــمــد عـــلى مـــســـتــوى الـــفـــعل
أســالـــيـب  الــعـــداء واالضـــطـــهــاد
بـأنــواعه وانــتـهى بــالـعــنف الـذي
يــسـتـهـدف الــقـضـاء عــلى " ثـقـافـة
اآلخــر" ســواء بـالــســجـن او بـدس
الــسم او االعـدام او احلــرق عـلــنـا
جنم بتهم الكفر واالحلاد والزندقة
فكرين عنها سيكولوجيا شطرت ا
ـثـقفـ الى قـسـمـ مـتـضادين وا
يــتــحــكم فـي كل مــنــهــمــا أســلـوب
الـنـظـر الى االمـور بــثـنـائـيـة " امـا
اســود وامــا ابــيـض" يــفــضي الى
الـتـصـلّب وعـدم االتـفـاق مـع اآلخر
في مــواقف الــصـح واخلـطــأ عــلى
لـيفـضي الى انتـاج نوع السواء

مـتــضـادين من الـتـفـكـيـر:  عـلـمي 
انـتـشر بـشـكل مـحدود بـ الـنخب
الــثـقـافــيـة  وخــرافي انـتــشـر بـ
العامة مـن الناس وب من يعدّون
انــفــســهم مــثــقــفــ . فــحــ دخل
الـقـطار الى الـعـراق بدايـات الـقرن
ـــاضي اعــلن أحــد رجــال الــدين ا
ؤثـرين حتر اسـتخـدام القـطار ا
قـــائال :" أتـــتـــركــون حـــمـــيـــر الــله

وتركبون الشمندفر !".
وجـدنـا أن هـذه    ومن مـتـابـعـتـنـا
الـعـقـدة وعـقـدة الـعـنـاد الـعصـابي
عـلّــتـان نـفـســيـتـان مـصــابـة بـهـمـا
الـــشــخــصــيــة الـــعــراقــيــة وقــد ال
استثني أحدا منهما السيما الذين
صــــارت أمـــور الــــبالد والـــعــــبـــاد
وأنـهـمــا فـعــلـتـا بــنـا مـا بــأيـديـهـم
فـــــعــــلـــــته ثـــــارات اجلــــاهـــــلــــيــــة
فــيــمــا تــتــوزع الــعــقـد بــاجــدادنــا
الـنـفـسـيـة األخـرى بـ الـعـراقـيـ
بـنسب مـخـتلـفـة تبـعـا لنـوع الـقيم
ـــعــتـــقــدات الـــتي يــحـــتــويـــهــا وا
ـفــارقـة ان الوعـيــهم اجلــمـعـي. وا
الـــثــقـــافـــة الــعـــراقـــيــة فـي الــزمن
قراطي تراجـعت بعد التغيير الد
ا كانت عليه في  2003مقارنة 
ــلـــكي واجلــمــهــوري احلـــكــمــ ا
األول. فــمـا عــاد الــنـاس  تــنــشـغل
وجرى بـالثقافـات األدبية والفـنية 
ثـقف العراقي الذي تهـميش دور ا
يــؤمن بــالـتــحــديث وتــرصـ دور
الـعـقل بـرغم وجود عـدد كـبـير من
الـفـضـائـيـات والـصـحف واجملالت
واالحـــــــزاب الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيــــــة
فـــضال عن حـــقـــيـــقــة والـــديـــنــيـــة
سيـكولـوجيـة هي أن الثـقافـة التي
تـنــمـو في اجـواء صــراع سـيـاسي

وعــنف اجــتــمـــاعي تــنــحــرف عن
مـهمتـها في اذكـاء الوعي واالبداع
والـــقـــيـم احلـــضـــاريــــة واشـــاعـــة
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أوجع ضـربـة ســددت الى الـثـقـافـة
الـعـراقيـة بـعد الـتاسـع من نيـسان
ظلومية  2003هي اشاعة ثقافة ا
القائمة على سيكولوجيا الضحية

واجلّالد. 
فـبـعـد سـقـوط خـيـمـة الـدولـة الـتي
كـان الــعـراقـيــون يـشــعـرون فــيـهـا
بـاألمــان شـاعت بــ الـشــيـعـة  و
الــكـورد  ثــقـافـة الــضـحـيــة مـقـابل
ثـقافة االجتـثاث  التي تـعني القلع
اســتـــهـــدفت مـن كــان مـن اجلـــذور
محسـوبا علـى النظـام السابق من
بـاسـلـوب هـمـجي مـتخـلف الـسـنّـة
أقرب الـى الثـأر اجلـاهـلي منه الى
التعـامل احلضاري أو الشرعي أو

ساءلة القانونية . ا
ـــــــــــــنــــــــــــطـق    وعــــــــــــلــى وفـق ا
الــســيــكــولـــوجي فــأن انــتــصــار "
الضحيـة " على من تعدّه " جالدّها
" يـدفعـهـا الى التـعبـيـر بانـفـعالـية
في تـضـخـيم مـا أصـابـها مـن ظلم
ن وشــرعـنـة االقــتـصــاص حـتى 
كـان مـحــسـوبـا بـصــفـة أو عـنـوان
ـضـخّـمة ـمـارسة ا وا عـلى اجلالّد
ـاط سلوكـية أو طقـوسية كان " أل
اجلالّد " قد مـنعهم منهـا. فالشيعة
ـــدن واألحــيــاء مـــلــئـــوا شــوارع ا
ـواكب احلــسـيــنـيـة الــشـيـعــيـة بــا
وزادوا في الــــــلــــــطم والــــــضـــــرب
وبــالــغــوا في وســائل بـــالــزجنــيل
الـتـعـبيـر عن أنـهم كـانـوا ضـحـية.
والكـورد ايـضا ركـزوا في جتسـيد

حـتى صـار مـا أصــابـهم من ظــلم
األمـر بــ الـشـيــعـة والـكـورد في
باراة في تـصوير حـينه أشبه بـا
جنم عـنـها مـا أصـابـهمـا من ظـلم
ان شاعت " ثـقافة الضـحية " عبر
ـئات صحف ومـجالت صـدرت با
ــهــمــة في 2003. وتـــولى هــذه ا
ن مـثـقـفـون أو من أخـذ دورهم 
لم تكن لـهم عالقـة بالـثقـافة جنم
عــنـهــا تـهــمـيـش الـوالء لــلـعـراق
وتـــكـــريس الـــوالءات الـــكـــبــرى :
الــــــطـــــائــــــفــــــيــــــة واالثــــــنــــــيـــــة
والـدينـيـة...والوالءات الـصـغرى:
حزب أو تـكتل أو عـضو نـافذ في
مـــجــلس احلـــكم أو شــخـــصــيــة
اجـتـمـاعـيـة مــسـتـقـلـة ومـتـمـكـنـة
مــاديــا أو مــســنــودة خــارجــيــا.
وشـيوع ثقـافات متـعددة األسماء
والعـناوين مثل  ثقافـة التحرير 
ثـقـافـة الـغـزو  ثـقـافـة الـعـمـالـة 
ـــــقــــاومــــة ثـــــقــــافــــة ثــــقـــــافــــة ا
وثـــــــقـــــــافـــــــة احملـــــــاصـــــــصـــــــة
الـعشيـرة....وما ال يدركه كـثيرون
ان هـذه الـثـقـافات مـا تـزال تـعمل
وتلك في وعي والوعي العـراقي
هي من بـ اهم التـحـديـات التي
تـــواجــهــهــا وزارة الـــثــقــافــة..أن
تــنـــظف نـــفـــســـهــا اوال مـن هــذه
الـــثـــقـــافــات وتـــنـــظف الـــشــارع
الــــعـــراقـي مــــنـــهــــا بــــطــــريــــقـــة
سـيـكـولـوجـيـة..فـاخلـطـوة األولى
في أي بنـاء مادي مـعنـوي..يبدأ

بالتنظيف أوال.

{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية
العراقية
{ أم عام جتمع عقول
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وكــنت ادعــو  الى احلــيــلــولـة دون
اسـتـشـراء هـذه الــبـلـبـلـة والـسـعي
وراء تـــوحـــيـــد الــصـف الــعـــراقي
وعليه البد ان تتفتح اآلذان لصوت
الـــهـــويـــة وان يـــكـــون الـــبـــرهــان
ــطـــلــوب عـــلى قـــدر الـــرجــاء في ا

نتظر من دأبكم . اخلير ا
 ب يديكم فكـرة وطنية تستحضر
ذاكرة تاريخيـة تتفق عليها معظم
الـهــويــات الــثــقــافــيــة الــعــراقــيـة
ــواطن لــتــعــضــيــد الـعـالقــة بـ ا
والــدولــة لـــنــصــر شــريــعــة احلب
والـضـمـيـر والــتـسـامح بـعـد كـفـاح
ونـضـال وتـفـان في سـبـيل احلـفاظ
عــلى وحــدة الــهــويـات الــثــقــافــيـة
الـعـراقــيـة أمـام حـاالت الــتـسـمـيم
الـــســيـــاسي الـــتي تـــمــرر الـــفـــكــر
ـقـيـت ومـا سـبـبت من ـتــطـرف ا ا
حتجر وانـغالق جتاه هُوية الدولة
الــعــراقــيـة الــوطــنــيــة نـاهــيك عن
االفــعـال االمــيــركــيــة الــتي خــلـقت
العـقـد والـعـقـبـات وشوهـت الدين

بـداية نبارك لـكم تسنـمكم منصب
ـولى وزيـر الــثــقــافـة ســائــلــ ا
ــوفـور ن عــلـيــكم  الــقـديــر أن 
الـصـحــة والـعـافـيــة وأن يـوفـقـكم
ألداء مـــهــامــكـم خلــدمـــة الــعــراق
وابـناء شـعبـنا الـعراقي وحتـقيق
تـطـلـعـاته نـحـو مـزيـد مـن الـتـقدم

واالزدهار..
امــلي يــكــبـر بــانــكم تــتــلــمــسـون
احلقيـقة الـتي سأسـردها في هذا
قـال بوجـوب الـعمل عـلى ازالة ا
الفوارق وتكوين الهوية واترقب

في نفوس العراقي عند تسنمكم
مــنــصب وزيــر الــثــقــافــة بــشــائـر
الـدعــوة لـبـنـاء الـهــويـة الـوطـنـيـة
واحلفـاظ على الـذاكرة الـتاريـخية
من كل جـانـب واعـتــرف بـأن هـذا
األمل هـو الـذي دفـعـني الى وضع

قال ب ايديكم.  هذا ا
إني اتألم كـثيـراً من مالحظـة اثار
الــتـشــتت والـبــلـبــلـة الــتي شـابت
الهـويـة الـوطـنـيـة في الـعراق في
عصر انبـعاثهـا االخير ونهـضتها
ـأمولـة بعـد عام 2003 احلديـثة ا

والــــــعـــــادات ومـــــحـت كل ذاكـــــرة
مشـرفة جتـمع مواطـني هذا  الـبلد

حتت خيمة الهُوية الوطنية.
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لقد حـققت قضـية الهـوية الوطـنية
ـسـتوى الـكـثـيـر من الـتـقـدم عـلى ا
ي ولــكــنــهـا تــخــتــلف عــلى الــعــا
عدل اكبر كما ستوى العراقي  ا
انــــهـــا عــــرضـــة ألوجـه الـــتــــبـــاس
متـعددة فمن الـواضح ان العدوان
عــلى الـهـويــة الـوطـنـيــة الـعـراقـيـة
جتـاوز كل حـد مـحـتـمل وحـسـبـنا
من ذلـك االشـــــــارة الى الـــــــعـــــــنف
الـطـائـفـي في الـسـنـوات    2005
2007 ) يــلـيـهـا الــعـمـلـيـات 2006
االرهــــابــــيــــة ودخــــول الــــلَّــــفِــــيف
الـــداعــشي  الــذي جـــاء من قــبــائل
شتى واخالط متـعددة فقد اجتمع
الــدنيء والــعــاصي والــضــعـيف...
عــلى غـايـة واحـدة مـكـونـ نـهـجـاً
مــتـطــرفـاً تــهــالك به عـرش الــدولـة
وخرقت سيـادتها في العام .2014
واهــمــلـت عــمــلــيـــة ايــجــاد ذاكــرة
وطـــنــيـــة عـــلى يــدِ قـــطـــاعي طــرق
الهـوية وتأطـرت بهوياتٍ ووالءاتٍ
فـرعـيـة عـقـيـمـة فـتـأسـيسُ الـفـراغ
الــكــلي عــلـى الــهُــويــة الــثــقــافــيــة
الـفـرعـيـة هي عمـلـيـة غـير سـلـيـمة
قادت إلى تعـصبٍ سطحيٍ متطرف
ولـد عـنــفـاً وارهـابـاً دون الـوصـول
إلى حتـررٍ  بـنـاء.وتـمـثل ذلك بـداية
لـتصـدع األمن االجـتـمـاعي ووحدة
العـراق الوطنـية في مـرحلة مـابعد
الــــنــــظـــــام الــــشــــمـــــولي اذ جلــــأ
ـواطــنـون الى الـعــشـيـرة والـدين ا
والـطـائفـة والـعرق بـحـثاً عن االمن
في ظل تــراجع الـهــويـة الــوطـنــيـة
وفــشل الــدولــة وعـجــزهــا عن اداء
وظـائـفـهـا وهـذا االمـر مـتـوقع عـند
ضــعف األمن اجملــتـــمــعي. وكــانت
احملــصـلـة وضع الـدولــة الـعـراقـيـة
في مـواجـهـة صـراع عـلى هـويـتـها
ـكونـات على بسـبب اخلالف ب ا
هـذه الـهويـة والـتمـسك بـالهـويات
الفرعيـة وضعف جتانس اجملتمع

الــعـــراقي وعـــقــيـــدته الـــوطــنـــيــة
الـــعــــراقــــيـــة واحــــدث ذلك خــــلالً
وشــرخــاً بــ مــكــونــات اجملــتــمع
اســــتــــغـــلــــته الــــقــــوى واالطـــراف
الــســيــاســيــة لــتــحــقــيق مــكــاسب
شـخــصــيــة وآنــيــة ضــيــقـة حــتى
غـدونا نواجه حتـدياً سياسـياً غير
مـحـمود الـعـواقب تنـضـوي ثنـاياه
على مخاطر كـبيرة تطال حاضرها

ومستقبلها.
ولـــــعل مــــا هــــو اخــــطـــــر من ذلك
االنـقـسـام او انـعـدام االجـمـاع بـ
صــفــوفِ الــنــخــبــةِ االجــتــمــاعــيــةِ
والسيـاسيةِ نـفسُها حـولَ الثوابتِ
وجـهة لـلمجـتمع والـقيمِ الـكبـرى ا
ـكن الـتـوصلُ الى كـكل والـتي ال 
قراطيٍ شاملٍ من دونِها تفاهمٍ د
وجلّ مـــا يــعـــكس هــذا االنـــقــســام
ـستـمرة ب واجـهة الـعقـائدية ا ا
مـن يـــطــــلـــقــــونَ عـــلـى انـــفــــســـهِم
الـــعــــلـــمــــانـــيــــ ومن يــــســـمَّـــوْن
.  وهــكـــذا اصــيــبت بــاإلسالمـــيــ
عــمــلـيــة بــنــاء الـهــويــة الـوطــنــيـة
بـــالـــهــشـــاشـــة وحـــلت مـــحـــلـــهــا
الـتوازنات الطـائفية او الـعشائرية
وبـحـجم تـهـاون  الـدولـة مع الـقـيم
ـة التي جتاوزها الـعصبويـة القد
الــزمن تــزايــدت مــيــول اجملــتــمع
الـــــذي وحــــده عــــداؤه لـــــلــــدولــــة
لــلــتـــمــاهي مع الـــقــيم الـــوطــنــيــة

شاركة في السلطة. وا
ـتغـيرات االنـفة الـذكر إنَّ كل هذه ا
 –واكــــثـــر - ادت الى عــــدم قـــيـــام
تـوازن عـادل بـ الــفـرد واجملـتـمع
من اجل حتـقيـق الهـويـة الـوطـنـية
قراطية وجناح التحول نحو الد
اذ خــلــقت عــوائق بــ جــمــاهــيــر
الــــشـــعـب الـــعـــراقـي مـــا ادى الى
ايــــقـــاف طــــمــــوحـــاتـه في جتـــاوز
الـــــوحــــــدة والـــــتـــــكــــــامل وازمـــــة
الــشــرعـــيــة... وغــيـــرهــا الن هــذه
ــكـن ان نــتـــجــاوزهــا االزمـــات ال 
خـصــوصــا بــعـد تــعــرض الــعـراق
ــتــمــثـــلــة بــداعش لــلـــنــكــســـات ا
االرهـابي وازمة االنـفصـال وازمة

بـــــنـــــاء الـــــسالم في
ـــــنـــــاطـق احملــــررة ا
احملـــطــــمـــة وتـــدني
االوضــاع الــعــامـة...
وغـــيــرهــا وهــذا مــا
يـــؤكـــده عــلـي الــدين
هــــــــالل مــــــــن ان أي
اجنـــــاز وحــــدوي او
اجـتـمـاعي يـكـمن في
تــنـظــيم اجلـمــاهـيـر
وتـوحــيـدهم بــهـويـة
وطـنيـة جـامـعة وان
االجنـاز الذي حتـققه
وحتــمــيـه الــســلــطــة
احلـــاكـــمـــة فـــقط في
ــــشــــاركـــة غـــيــــاب ا
الـــشــعــبـــيــة يـــفــتح
جلـــــــهـــــــات اخـــــــرى

ــكـنــهـا مـن ايـقـاف أي مــغـايـرة و
تـــقـــدم ســـيـــاسـي وان تـــفـــرغه من
مـحتـواه فالـضرورة هـنا بـتوحـيد

الصف العراقي وبناء هويته.
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من نافلة القول إنَّ الهوية الوطنية
ليـست مـظـهـراً بل هي ظـاهـرة لـها
جـزئـيـاتـهـا تـنـطـوي عـلى مـسـاحـة
الكل وهي مثُل إنسـانية للتواصلِ
 مع الـواقعِ بطـرقٍ عـقـلـيـةٍ رشـيدة
وتستحـضر ذاكرة وطـنية حقـيقية
حتتـفل بها الـتعـددية فالـهوية بال
ذاكرة... هوية عقيمة لذلك البد من
هم استـحضارِ احلدث الـتاريخي ا
حتريـر العراق من داعش االرهابي
وجــعـلــهـا ذاكـرة وطــنـيـة جــمـعـاء
ومزجَـها مع الـواقع بغـية صـناعة
هــويــة وطــنــيــة جتــمع الــهــويــات
الثقافـية اخملتـلفة وتؤطـرها باطار

وطني فعال.
اقـترح عـلى مـعـاليـكم بـنـاء مـتحف
بــانـورامــا بــاســلـوب حــديث حتت
عـنـوان بـانـورامـا الـنـصـر يـجـسـد
احــــداث االنـــتــــصـــار عــــلى داعش
االرهــابـي بــدءاً مـن دخــول داعش
ــتــطــرفــة الــبــشــعـة ـارســاته ا و
بحقـوق العراقـي العـزل وانتهاءً

بــالــنــصــر الــعــظــيم الــذي حــقــقه
الــعــراقــيــون امـــام هــذا الــلــفــيف
االعـــــــمـى عــــــلـى ان يــــــراعـى في

تكوينه اآلتي: 
- ال يـجسـد احـداث طائـفـية او
رســـائـل كـــراهـــيــــة جتـــاه بـــعض
الـهـويـات الـثـقـافـيـة الـعـراقيـة بل
يــجـسـد الـرســالـة الـوطــنـيـة الـتي
اجــتـــمــعـت عــلى تـــثــبـــيت اركــان

الدولة.  
- ال يــنــادي بـبــطـوالت فــصـيل او
ن جماعة مسلحة او فئة معينة 
سـاهــمـوا في حتـريــر الـعـراق; بل
يــنـــادي بــتـــلك الـــبــطـــوالت الــتي
حــقــقــهــا ابـنــاء هــذا الــبــلـد حتت

واطن. مسمى ا
ـتحف يـحتاج الـى خبراء - هذا ا

ومختص في مجاالت عدة. 
ـــتــحـف بـــاكــورة ويـــكـــون هـــذا ا
تنشئة اجتـماعية سياسية وطنية
ــمـكن اجـراء جــامـعـة حــيث من ا
ــدارس زيـــارات دوريــة لــطــلــبــة ا
واجلــــامـــعــــات وطـــلــــبـــة الــــعـــلم
والــبــاحــثـــ لالطالع عــلى هــذه
ـشـرفـة فضالً عـن كونه الـذاكـرة ا
مكـانـاً سيـاحـياً مـتـميـزاً وشـاهدة

يزة. وطنية 

رسالة الى وزير الثَّقافة 
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بغداد

دائن بانوراما ا

متحف في اربيل لغنائم تنظيم داعش
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اركـسية انـزلقت الـيه تعـريفـات ا
او ركزت على جـوانب ثانوية من
ــاركـسـيــة الـتـي حتـتـوي نــفس ا
بـالتـأكيـد على جـزء نظـري وجزء
حتـلــيـلي لــكـنــهـا اغـفــلت اجلـزء
االهم فــيـهــا وهــو قـيــادة نــضـال
الـــطــــبـــقــــة الـــعــــامـــلــــة والـــدفع
بــهــوتـطــوره ومن ثم اعــتــبـار ان
الظفر بـالسلطة هو اسـتراتيجية
سيـاسـيةوهـدف نـهائي بـفـقدانه
يـتـجـذر اسـتـغالل الـعـامل وبـقـاء
ــــاجــــور عــــبـــــوديــــة الـــــعــــمـل ا
والــــــراســـــمــــــالــــــيــــــة. لـم تــــــكن
"اختالفاتـنا" "البحث االهم" اذ ال
تـقل بـحـوثه االخـرى اهمـيـة عنه
لـكــنه الـبـحث الــذي عـرفـني عـلى
منصور حكمت القائد الذي جعل
ـهم حـ تبـرز الـرأسـمـالـية من ا
مــجــرمـيــهــا كـأبــطــال وعـبــاقـرة
وحـ يـفرض اجملـتـمع عـلـيك ان
تـبـرز قـادتك ان تـفـصل صـفـوفك
وان نــلــتف حــول رايــة مــعــيــنـة
ســــيــــكــــون اخلــــيــــار هــــو رايـــة
الشيوعية العـمالية وليست بقية
االشـتراكيـات الزائـلة وان علـينا
ان نــــرسم خـط فــــاصل يـــــجــــعل
اجلـمـاهـيـر الـعـمـالـيـة والـكـادحـة
واحملـرومة عـلى يقـ بان عـليـها
اتـبــاع نـهج مــعــ مـفــصـول عن
سائـر احلركات الرجـعية الـدينية
او الـسـياسـيـة االخرى ان تـلتف
حول رايتك وتقود طبقتك كحزب
ساواة سيـاسي نحـو احلريـة ا

واحلكومة العمالية.

مـن الـــعــــمـــال في ظــــروف عـــمل
مـشــابــهــة او اقـسـى من مــعـامل
ــانـيــا وبــريـطــانـيــا في الــقـرن ا
الـتـاسع عشـر. االهم من هـذا هو
ان الــشــيــوعــيـة الــعــمــالــيـة هي
وسيلة الطبـقة الوحيدة حتررها
النهائي وحتـرر اجملتمع باسره.
ان كان الـعـمال اغـلبـيـة او اقلـية
فـلن يغـيـر ذلك من قـيـمـة الـعامل
ومكـانته في االنتـاج الرأسمالي.
وانـنا كشـيوعيـ نعرّف انـفسنا
ـية كـجـزء من تـلك الـطـبـقـة الـعـا
سواء أكانت اغلـبية في اجملتمع
ام اقلية حيث انـها تظل الطبقة
الـــتي تـــعــمل بـــأجــر الـــطــبـــقــة
ـســتــعــبــدة. كم كـان ــنــتــجــة ا ا
تاكيد منـصور حكمت جميًال في
اخــتـالفــاتـــنــا حـــيث حتــدث عن
"ومن اين احلق يرتبط باقلية او
اكـثـرية. هل نـحن عـلى استـعداد
ــراة او اضـطـهـاد لـقــبـول ظـلم ا
اذا الـسود لـكـونهم اقـليـة?! اذن 
نـقـبل بـاضـطـهـاد الـعامـل لكـونه
اقــــــــلــــــــيـــــــــة حــــــــسـب ادعــــــــاء
ســـادتــــنـــا?!""تـــعـــلـــمـت مـــنه في
الــنـــهـــايــة ان الـــصــراع طـــبــقي
وســيــبــقى صــراعــا تـبــحث فــيه
الــطـــبــقــة الــعــامــلـــة عن ســبــيل
لــتـحــطـيم الــرأسـمــالـيــة وإلـغـاء
أجـور ومحو االستغالل العمل ا

والطبقات.
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احـتـوى بحث "اخـتالفـاتنـا" على
ا سلط الـضوء على ما الكثـير 
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علـى الشـيـوعيـة ايـضا بـتـحويل
الــشـــيـــوعــيـــة الى نــظـــريــة اوال
وثـانـيـا الى نـظـرية تـعـمل داخل
احلـركة االصالحـيـة وغيـر قادرة
عـــلى مـــغـــادرتــهـــا فـــيــمـــا كــان
الــتــشــبــيه اجلــمــيل الــذي ذكـره
مــنـــصــور حــكـــمت هــو ان عــلى
احلــركـة الـعـمـالــيـة الـرامـيـة الى
الـتــغــيـيــر بـقــيــادة الـشــيـوعــيـة
الــعـــمــالــيــة ان تـــتــخــذ الــثــورة
واالصـالح مـــــــــــــــثـل قــــــــــــــوارب
الـتـجديف. فـلـو جتدف بـاليـم

ستـبـقى تـدور حـول نـفـسك ولو
جــدفت بـالـيـســار سـيـكـون االمـر
ــــثــــلى ذاته. ان الــــطــــريــــقــــة ا
والــواقـعــيـة بــالـنــسـبــة لـلــعـامل
وتـتـطابق مـع حيـاته ومـعيـشته
وهي اول درس بـالـتـجـديـف هو
ـ يتبـعه يسار. ان ان جتدف 
الطـبـقـة العـامـلة بـامس احلـاجة
جملــــــداف االصالح ومــــــجـــــداف

الثورة. 
ـــســألـــة الـــثــالـــثـــة هي ســؤال ا
يــطـرحه مـثـقـفــو الـعـالم الـعـربي
عـــمــــومـــا عن وجـــود او ذوبـــان
الــطــبــقــة الــعـــامــلــة او ثــقــلــهــا
االقـتــصــادي والــســيــاسي. وقـد
يـكـون مـصدر الـسـؤال هو وضع
امريكا واوربا والينظر مثقفونا
الى ان تــقــلـص حــجم الــطــبــقــة
العاملة االوربية كان على خلفية
عـامل والشركات هروب ماليـينا
الى اسـيــا وامـريـكــا اجلـنــوبـيـة
الي والتي يـعمل فـيها مـئات ا
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ق شــــهـــرزور وكـــرجــــال وســـورين
وهـزارسـتـون  وفي مــحـاولـة تـعـد
يـائـســة أمـر الـرفـيق بــهـاء بـأجـراء
أنتخابات حزبية للهيئات واللجان
احلــزبــيــة في ســابــقــة جــديــدة من
تـاريخ احلـياة احلـزبـيـة  لكـنـها لم
تـشـكل شيء أمـام حجم الـتـحـديات

اجلديدة . 
ÊUOÐ lO uð

فـي الـــشـــهـــــــــــــــور االخـــيـــرة من
الــعــام  1983 وصـل أحــمـــد بــاني
خيالني الى مناطـق كرجال بعد أن
فــكـوا أسـره قـادة االحتـاد الـوطـني
الــكـــردســـتــانـي عــلى أثـــر تـــوقــيع
ذل بـحق دمـاء رفاقـنا مع بـيانـهم ا
كـر أحـمـد بعـد أن قـتـلـوا رفـاقـهم
الــعـرب ومــثــلـوا بــهم تــعـبــيـراً عن
شـــوفــيــنـــيــتــهم وحـــقــدهم  وصل
حـامالً مـعه قـرار تـعـيـيـنه مـسـؤول

أول للقاطع ..?. 
 هنا نقطة نظام … رأس سطر ?. 
أحـمد بـاني خيالني عـضو الـلجـنة
ركزية من أهـالي دربندخان  كان ا
سـاجد قبل أن قاريء مـواظب في ا
يـعـتـنق الـشـيـوعـية وهـو من رجح
ــيـزان بــعـقـــــــــــــد اجلـبــهـة كــفـة ا
الـعـام 1983بـضــغط ومـراوغـة من
سـكـرتـير احلـزب عـزيـز محـمـد بـعد
أن كانوا ثمانية من أعضاء اللجنة
ـركـزية من مـجـموع خـمـسة عـشر ا
ـشروع بل طالبوا عضو ضد هذا ا
فـي احلـــد األدنى من الـــبـــعـــثـــيـــ
األعــتــذار عن قــتــــل الــشــيــوعــيـ
الـعام 1963 لـكن البـعـثيـ كـانوا
وقـحـ ولم يـسـتـجـيبـوا . ومن هم
شروع ?. مشروع عارض لهذا ا ا

اجلبهة مع البعثي ?.
زكي خـيــري  بــهـاء الــدين نـوري 
عــمـر الـشـيـخ عـلي  أراخـاجـادور 
سليمان أسطفيان  عدنان عباس 
مهـدي عبد الـكر .. وأخيـراً أحمد
باني خيالني الذي أنقلب على هذه
اجملـموعـة في اجلـلسـة الـثانـية من
األجـتـماع لـيـحسـم التـصـويت على
أقـامـة اجلـبهـة الـوطنـيـة والقـومـية

التقدمية . 
مــنـــذ الــيــوم األول لـــوصــوله كــنت
ــــوقع وأراقب مــــقــــاتالً بــــنــــفـس ا
تطورات االحـداث لسبب الغـيره ما
زلـت أحــمل مــرارات  عــمل الــداخل
ومخـاطره وحيـاة الناس في حـبها
ـا يـجـري ب لـلـحـزب ومقـارنـتـه 

صفـوفنـا ومستـوى صراع قـادتنا .
جــاء أحـمــد بـاني خــيالني وحـامل
مـــعه قـــرار مـــســــبق ومـــدعـــوم من
سكـرتير احلـزب عزيـز محمـد بعزل
بـــــهــــاء الـــــدين نـــــوري عن كـــــافــــة
مـسـؤولـياتـه العـسـكـرية واحلـزبـية
وحــــصــــر نــــشــــاطه الــــســــيــــاسي
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و ما

ـشروطيـة اي سنة اعـادة العمل بـالدستـور العثـماني  وتطـبيقه سـنة  1908هـي سنة ا
ـا فيـهـا واليـة بـغداد الـصـادر سـنة  1876والـذي  تـعـليق في الواليـات الـعـثـمانـيـة 
العـمل به بـعد أشـهر من صـدوره ففي  23تـموز 1998م  اعالن اعـادة العـمل بهذا
الـدستـور بعـد مـضي أكثـر من اربـع سـنـة على ايـقـاف العـمل به وسـنة  1908حـكم
بـغداد والـيان عـثمـانيـان همـا الوالـي  حازم بـيگ الذي  تـعيـينه سـنة  1906والـوالي
جنم الدين بـن علي بن طـيفـور الذي اكمـل سنة  1908في حـكم بغـداد والذي اسـتمر
شروعية سـنة حافلة باالحـداث العظيمة حكـمه لبغداد حتى سنة  1909وكانت سنـة ا
واجلـسيـمة ومـنهـا صدور جـرائد عـديدة حـتى انهـا زادت لدرجـةِ االشبـاع كمـا يصف
ذلك عباس العـزاوي في كتابه ب احتالل اذ ظهر بعض الكتاب وتدرب عليها الكثير
وكان كل من يرى فـي نفسه الـقدرة يلج سـوق اجلرائد فـكانت عدد اجلـرائد الصادرة
تـزيـد عــلى عـشـرة جــرائـد في بــغـداد في تـلك الــسـنـة مــنـهـا جــريـدة بـغــداد والـرقـيب
ــصــبــاح وصـدى االسـالم وصـدى بــابل ومــصــبــاح الــشـرق وااليــقــاض والـزهــور وا
والتهـذيب ومن اجملالت لغة الـعرب وتنـوير االفكـار والعلم نـور واحلياة. فـكانت جرائد

ومجالت ببغداد لم تشهد لعددها مثيل في تاريخها.
ـشـروطيـة سـنة  1908بـبـغـداد انتـخـاب نواب بـغـداد في مـجلس ( كذلك كـانت سـنة ا
ـبعوثـان) أي مجـلس النواب الـعثـماني في استـنبول اذ  انـتخـاب مبعـوث ( نواب) ا
ـهـمة من بغـداد واحملـافـظـات الـعراقـيـة كـسـائر الـواليـات الـعـثـمانـيـة االخـرى لـلقـيـام 
تشريع القـوان وما (يقتضي) للمملكة من سير احلـالة القانونية وحسن جريانها كما
ورد في االعالن اخلـاص باألنـتخـابات  وكـان االنتـخاب بـنسـبة الـنفوس وحـصل بحث
حول دخـول الـعـشـائـر في احلسـاب أو عـدم دخـولـهـا و صرف الـنـظـر عن مـوضوع
) في  1908/12/17وانـتخب بـعوث العشـائر واالنـتخابـات وقد  افتـتاح مـجلس (ا
فيها عن بـغداد االستاذ اسماعـيل حقي بابان وهذا استـاذ في كلية احلقوق الـعثمانية
فـي استطـنبـول وعلي عالء الـدين االلوسي وهـذا قاضي بـغداد الـشرعي حـيث يترأس
محـكمـة بغـداد الشـرعيـة في قضـايا االحـوال الشـخصـية وثـالث النـواب هو  سـاسون
ـالية في احلكم الوطني وترأس عروفة الذي تولى وزارة ا الـية ا حسقيـل الشخصية ا
لكي. واذا كانت االسمـاء الثالثة الذين ذكرناهم هم الية في مجلـس النواب ا اللجـنة ا
ن ان العـثماني لكنـنا جند ان كثيـر من البغدادي  ـثلون بغداد في الـبر بغداديون 
ـدن في ـثـلـوا  تـلك ا  انـتـخـابـهم كـمـمـثـلـ عن بـعض مـدن الـعـراق االخـرى لـكي  
ـان العـثـمانـي ومن هوءالء الـبـغداديـ شـوكت بـاشا والـد نـاجي باشـا الـذي كان البـر
لـكي ومنـهم السـيد مـصطـفى الواعظ كـممـثلـ عن الديـوانية رئيـس وزراء في العـهد ا
نتفـق وان شنع عباس الـعزاوي على اجـراءات االنتخاب ورأفت السنـوي كممـثل عن ا
زعوم  في اتبـاع  االدارة العثمانية ببغداد االنتخـاب الشكلي الذي هو اقرب للتعي ا

وان النواب أهملوا النيابة ومالوا الى مزاولة اخلطابة وأصابهم الغرور.
الهي وزاد تردد راقص وا شـروطية  1908ازدادت بـبغداد ا وفي هذه الـسنة سـنة ا
ـشروطـيـة واحلربـة في اغـتنـام الـشهـوات فـأشتـهرت اهل بـغـداد علـيـها حـيث فـهمـوا ا
الراقصـات (طيره) و(رحلو) حيث فشى وشاع ان احلرية هي فسح اجملال للنفس في

نيل كل ما ترغب من اهواء ال رادع وال مسيطر لذلك قال الشاعر الرصافي:
الهي أرى بغداد تسبح في ا
وتعبث باالوامر والنواهي
أيا بغداد ان األمر جدًا

الهي. فخلي بعض هزلك في ا
وفي هذه السنة  1908 افتتـاح مدرسة (كلية) احلقوق ( القانون) حيث تولت الدولة
الـعـثمـانـيـة تـأسيـس مدرسـتـ لـلـحقـوق في بـغـداد وبـيروت كـون مـدرسـة احلـقوق في
اسطنبـول بعيدة عن بغداد بعد زيارة اللجنة االصالحية لبغداد قبل سنة برئاسة ناظم
ـدرسة وصدر بـاشرة بأفـتتاح ا بـاشا وقـد صدر قرارمن مـجلس الوزراء الـعثمـاني با
درسة في االول من شهر درسة و افتـتاح ا أمر سلـطاني في شهر اذار بتـأسيس ا
ـقابـلـة لبـنايـة الـقشـلـة ببـغـداد وتولى ايـلول سـنة   1908مـن هذه الـسنـة في الـبـنايـة ا
الـتـدريس فيـهـا البـغـداديون مـنـهم الـشاعـر جـميل صـدقي الـزهاوي وحـكـمت سلـيـمان
ورشـيد عـالي الگـيالني وبلغ عـدد الطالب  الـذي تخـرجوا في الـدورة االولى للـمدرسة
ثـابة تـطور ثمـا وفي هذه الـسـنة   افـتتـاح ثالث مدا س لـلبـنات فـي بغـداد وتعـتبـر 
وضـوع يتـعلق بـنسـاء بغـداد و تأسـيس مكـتب التـرقي اجلعـفري مـهم خاصـة وان ا
درسة اجلعفرية ووصلت في هذه السنة اول سيارة لبغداد الذي استـبدل اسمه الى ا
عـروفـة وشغل تـخص الـسـيد حـمدي بـابـان باشـا والـذي يعـود لـرؤساء عـائـلة بـابـان ا
ا مـنصب عضـو في بلـدية بـغداد ألكثـر من مرة وفـيهـا فاضت دجـلة فيـضانـاً هائالً 
تـرتب عــلــيه غــرق مـحـالت كـثــيــرة في اجلـزء الــشــرقي من بــغـداد
ـعـروضات ( ووافـقت االدارة العـثـمـانيـة بـبـغداد عـلى كـتـابة ا
ـقدمة الى الـدوائر الرسـمية بـاللغـة العربـية بعد لعرائض) ا
ان كــانت تــكـتب بــالـلــغـة الــتـركـيــة و افـتــتـاح جــسـر من
الــقـوارب ووضع الـسـيـد رشـيــد اخلـوجـة خـارطـة لـبـغـداد
عندمـا كان ضابـطاً في اجليش الـعثمـاني بحيـث استمرت

مصدراً عن بغداد في تلك الفترة حلد اآلن.
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بغداد

في أخر أنفال حـكومي على مناطق
(سـركـلــو بـركـلــو ) مـقـرات االحتـاد
الــوطــني الــكــردســتــاني ربــيــــــــع
الــعــام 1988 . ألــتـــقــيــنــا مــجــدداً
ألســـابــيـع وســكن عـــدة لــيـــالي في
بـيــتــنـا في ركـن الـدين  الــذي كـان
يــشــاركــنـي به عــزيــز الـــشــيــبــاني
وخــــــضـــــر عـــــبـــــد الـــــرزاق ودارت
حـــوارات ســيــاســيـــة مــتــعــددة مع
أطــراف عـــراقــيــة خـــرجت من رحم
احلـزب وشــخــصـيــات من حــركـات
حتـرر ورفــاق آخـرين  كـنت أرافـقه
بـبعـضـهـا بـنـاءاً عـلى رغـبـته وأرى
جـبــروته في أدارة احلـوار وطـرحه
ستجدات ومعاجلة السياسي في ا
ـنـاضـل ـانه بـقدرات ا االزمـة وأ
في أعــادة بـنـاء صـرح احلـزب . في
و الـعام 1990 كـنت في مـديـنـة مـا
الـسويـدية بـعـد الهـجرة اجلـماعـية
الـتي عصـفت بـحيـاتـنا عـكس الذي
كــنـا نــصـبــو له في مــشـروعــنـا من
العودة للوطن أدت بنا الى الهجرة
عاكسة خارج أسوار الوطن . في ا
و جتمعـني الظروف مرة مدينـة ما
أخـرى بـالرفـيق أبـو سالم وصـلني
مـن الـعاصـمـة أسـتـوكـهـولم وسـكن
ــتــواضــعـة ولم مــعي في شــقـتي ا
تـمل أحــاديـثه كـانـت بـالـنــسـبـة لي
دروس ومعاني نـضاليـة في تقليب
صفحـاته عبر تـاريخ طويل وعميق
بالـتجـارب والدروس والـعبر . رغم
عمر سنه وصـحته العلـيلة وحياته
ــرهــقـة كــان بــحــاجــة الى أجـواء ا
حــيـــاة مــثـل الــســـويــد في تـــقــد

اخلـدمـات وحـيـاة تــلـيق بـالـبـشـر 
لـــــكن أبـــــو سالم كـــــانـت عــــيـــــونه
وأحـاســيــسه تـربــو صــوب الـوطن
ـاً بــوطن خـالي من االســتـبـداد حـا
والــدكـــتــاتــوريــة وحــزب شــيــوعي
اضي . فحزم معافى من ترسبات ا
حـقائـبه بأجتـاه الوطن لـيقـضي ما
تـبـقى من الـعــمـر بـ أهـله ورفـاقه
وشعبه . بقينا فـترة طويلة نتبادل
وجــهـــات الــنـــظــر عـــبــر الـــرســائل
الـبــعـيـدة وكــانت أشـعــر بـأصـراره
عـلـى مـواصــلـة الــنــضـال من خالل
ســـطـــور رســـائـــله . ومـــازلت والى
يـومنـا هـذا بعـد مـضي ثالثة عـقود
أتـابع تــغــريـداته ومــقـاالته بــنـفس
االصـرار وروح الــتــحـدي والــدفـاع
ـــــبـــــاديء الـــــتي حـــــلم عـن تـــــلك ا
بـتـحــقـيـقـهـا مــنـذ أن وطـأت قـدمـاه
أرض بـغـداد احلـبـيــبـة وهـو شـابـاً
يـافـعاً . لـلـرفـيق أبو سالم الـصـحة
والعافية وثناء له على أصراره في
مــواصـلــة الــطــريق رغم اخلـالفـات
ــواقف وتــقــاطع الــرؤى بــبــعض ا
واالفـكـار عـلى أقل تقـديـر بـالنـسـبة
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من االشـتـراكـية او حـتى بـاحسن
االحوال قطب شـيوعي اخر لكنه
غــيـــر عــمــالي دون شـك. تــضــمن
ــقــدم بــحث مــنـــصــور حــكـــمت ا
لـلـمـؤتـمر الـثـالث حـول مـسـتـقبل
احلـــركــــة الـــعــــمـــالــــيـــة عــــبـــارة
ـثابة "الـشيـوعيـة العـمالـية هي 
تلك افاق اجملرى الوحيـد الذي 
الـتـقدم والـتـطـور في وقت تراجع
االشـتراكـية الـبرجـوازية" وكانت
هذه العبارة في اواخـر ثمانينات
ـنصـرم لـكنـنـا االن ندرك القـرن ا
ونرى مـعنـاها بشـكل ادق وعملي
وواقعي اكـثر من اي وقت مضى.
فاحلركة العمالية يوما بعد يوم
مـنـذ سقـوط الـنمـوذج االشـتراكي
البرجوازي في روسيا والى االن
اتـخذت مـنـحى بـعـيـدًا عن الـنمط
الـــــروسي وعـن كل الـــــتـــــجــــارب

قـلـدة والتـابعـة للـتـجربـةوحتى ا
الـتي لـديهـا هـذا الـنـقـد "اجلزئي"
او "الـهـامــشي" او ذاك. تـعـاظـمت
قــنــاعــة احلـــركــة الــعــمــالــيــة في
الـعـقدين االخـيريـن بفـشل النـظام
الرأسمالي وعجزه عن االستمرار
في الـــغــرب بـــشــكل يـــؤمن احلــد
االدنى مـن حــــاجـــــات االنــــســــان
االساسية. قد التكون تلك احلركة
ــيـة وفي اطـار االحــتـجـاجــيـة عـا
ي او تـسير خلف راية موحد عا
الـشـيـوعـيـة الـعـمـالـيـة بـيـد انـها
تــصـــرخ  بـــشــكـل عــام بـــوجــوب
ازاحة النـظام الراسـمالي وترنوا
بـعيـنـيـهـا الفـضل وادق نـقد وجه
لـهذا النـظام نـقد مـاركس وبيانه
ــلـفت انــهـا لم الـشــيـوعي. لــكن ا
تــطـــالب االحــزاب "الــشــيــوعــيــة"
الــتــقــلــيــديــة لــتــتــصــدر مــقــدمـة
الصـفوف الن الطـبقة الـعاملة او
عـلى االقل جـزئــهـا الـواعي ادرك
ان الـــــفـــــشـل شـــــمـل الـــــنـــــظـــــام
الــرأســـمــالـي بــشـــقــيه (الـــســوق
وراسمـالـية الـدولـة) االشتـراكـية
الــبـرجــوازيــة الـتـي داست بـاسم
االشــتـراكـيــة عـلى اخلــصـوصـيـة
الـطبقـية للشـيوعيـة التي تبـغيها
احلركـة بوقـوفـها بـوجه الـهجـمة
الـبربـرية عـلى مكـتسبـات الطـبقة
الـعــامــلـة خالل الــعــقـود الــثالثـة
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الـنـقطـة االخـرى التي
نبهني اليها البحث
هــي حتـــــــــــــــــــــول
االســــــتـــــخـــــدام
االجــــتــــمــــاعي
لــــنـــــظـــــريــــات
مــــــــــــــــــــــاركــس
وحتــــولــــهــــا الى
عـلم الـفــلـسـفـة او
حـتى الـسـفـسـطـة
او جــــــــــــــــــــــداالت
ـثقـفـ في اغلب ا
االحــــيــــان بــــيــــنــــمــــا
الـشــيـوعــيـة الــعـمــالـيـة
مـــنــهج لــلــتـــغــيــيــر. في
الوقت الذي نـادت الكثير
من الـتـيــارات بـعـدم قـدرة
احلــركــة الــعــمــالــيــة عــلى
االصـالح ووجـــــــوب رمــــــــيه
جــانـبــاً فــيـمــا كـانت
تــيــارات اخـرى
حتــــــــــــــسـب
نــفــســهـا

مــا سـوف اكــتـبه لــيس تـبــجـيال
نصور حـكمت مع انه يستحق
كل الـــــتــــبـــــجـــــيل وذلـك لــــدوره
التاريخي. لكن ح اعدت قراءة
ادركت انـي كـتــبت مـا مــا كـتــبت
اراه انـــــا فـي الــــشـــــيـــــوعـــــيــــة
وهو ما الشيـوعية التي انـشدها
دعـاني الن اجـد مـنصـور حـكمت
قـائـداً شـيوعـيـاً عـظيـمـاً لـلطـبـقة
الـعــامــلـة ولــســائــر اجلـمــاهــيـر
احملرومة يستحق ان يبقى حياً
فيـنـا في منـهـجنـا في نـظرتـنا
وجهودنـا ونضالنـا في مواصلة
دربه. لــفـتــرة طـويـلــة من بـدايـة
حياتي كنت اتخبط هنا وهناك
وال اجــد مــايــغــني في الــعــدالــة
االجـتــمـاعــيـة الــتي كــنت ابـحث
عــنـهــا واتـطــلع الــيـهــا إذ مـرّت
"الـشـيـوعــيـة" الـتي كـانت حـولي
مـرور الـكـرام الني لم اجـد فـيـها
ذلك الــتــطـلع والــرقي االنــسـاني
الــعــالـي شــيــوعــيـــة مــســاومــة
لـلـتخـلف والرجـعـية. ان من غـير
نـصف على االطالق ان يزيح ا
احـدهم خـيـار الـشـيـوعيـة من
ضـمن خــيـاراته في الــبـحث
عن الـعــدالـة االجـتـمـاعـيـة.
لــــــكن تــــــلـك الــــــصـــــورة
تـوضــحت لي اكـثــر عـنـد
حــــصــــولي عــــلى بــــحث
مــــــنـــــصــــــور حـــــكــــــمت
"اختالفاتنا" حيث ادركت
حينها ان الـشيوعية التي
كـــــــنت اراهـــــــا حـــــــولي ال
تـتعـدى كونـها تـيار وطني
اصالحـي يــــســـاري او اي

اسـم اخـــــــــــر او اي
قـــــطب اخــــر

ه . والعسـكري بل حتجـيمه وتقز
في تلك اللـحظة بدأ صـراع محموم
بـــ الــقــائــدين الــشــيــوعــيــ الى
مــسـتـوى االتــهـامــات الـشـخــصـيـة
ـــتــبـــادلـــة وتـــعــيـــيـــر بـــعــضـــهم ا
أل بتاريخهم القد بفضحه على ا
من مـــــــواقـف وأحــــــداث وتـــــــاريخ
شـخـصي فـكـانت كفـة الـنـزاع تـميل
أكــــثــــر الى جــــانب أحــــمــــد بــــاني
خــيالني وسط الــرفــاق واألنــصــار
ــــســـؤول االول النـه أصـــبـح هــــو ا
وبــيـده الـقـرار حـتى لـو كـانت عـلى
ـــــبـــــاديء واألمـــــانـــــة حـــــســـــاب ا
الـتـاريـخيـة وهـذه سمـة غـالبـة عـند
واقفهم يلون  العراقي عموماً 
مـع الــقـــوي حـــتى لـــو كــان عـــاطالً
وغيـر أمينـاً . وفي هذا األثنـاء بعد
مـا حـوصر الـرفـيق بـهـاء وجرد من
مــســؤولــيــاته وعــمم عــلـى الــرفـاق
بــعـــدم االخـــذ والـــعـــطــاء مـــعه أي
ـعـنى أدق مـقـاطــعـته أجـتـمـاعـيـاً
وسـيـاسـيـاً والـنـيل مـنه لـكي تـثبت
أنـــتـــمـــاءك احلـــزبي .  تـــركت تـــلك
الضـغوطات عـلى حياة بـهاء الدين
نـوري فـراح يــلـوح بـنـشــر وثـيـقـته
الــتــقـيــمــيـة عـن تـاريـخ احلـزب من
 ويطالب بعقد1979 الى 1968
ناقشة أزمة احلزب مؤتمر طاريء 
ووضع احلـلـول الكـفـيـلة بـأنـهاضه
من جـديـد وبـعـدم شـرعـيـة الـقـيـادة
احلالية  رغم أتـساع احلملة ضده
وشــدتـهـا من رفــاق األمس لـكـنه لم
يـضعف أو يـقـدم تنـازالت بل يزداد
ـوقــفه ويـدافع عـنه بـكل تـمـسـكـاً 
بـسـالـة وحتـدي وقنـاعـة  وتـتـطور
االمور الى مستـوى محاولة حجزه
وحــجـره وهــو داخل مــوقــعــنـا في
شــريط مـنــاطق كــرجــال في جــبـال
ـثـابة إقـامة (بـيارا وطـويـلة ) أي 
جـبريـة  بعـد هذه احلـمله الـكبـيرة
ضده ومـراقـبـة ومـتـابـعـة رخـيـصة
بأسالـيب معيـبة وال تلـيق بنا نحن
ـفـتـرئـة الـشـيـوعـيـ مع احلـمـلـة ا
لــلـمــســاس بــتــاريــخه الــســيــاسي
والـــشــــخــــصي حــــيث وصل بــــنـــا
ـــســتــوى الى الــكــيل له بــتــهــمــة ا
العـمالـة للسـلطـة . هنا شـكل عندي
ـوقف بـتـجـلي جـديـد في الـوعي وا
تـــــقـــــيـــــيـم االحـــــداث واخلالفـــــات
ــوقف مــنــهــا دعــتــنـي أن أعــيـد وا
ـواقف عـديدة ورسم رؤى الـنـظـر 
جــــديــــدة في مــــســــيــــرة حــــيــــاتي
الــنـضــالـيــة  وعـنــدمـا كــنت أسـأل
رفـــــاق احلــــزب عن مـــــصــــداقــــيــــة
وواقعـية تـلك األتهـامات بال جواب
شـــافي وبـــدون مــســـؤولـــيــة اال أن
تطـورت االحداث الى حـد التـصادم
ـواجـهة فـتسـلل عـبر مـقـرنا الى وا
مناطق شهرزور مع مرافقه الوحيد

أبن أخـيه ( آسـو )  والتـحق فـيـما
بـعــد به عـبـدالــله فـرج (مــله عـلي )
سؤول العسكري السابق للقاطع ا
ورفــاق حـــلـــبـــجه تـــوفــيـق احلــاج
وأقـــربـــائه وســـريــــة فـــتـــاح كاللي
لـــيــعــلـــنــوا تــمـــردهم الــعـــســكــري
واحلــزبي عــلى احلــزب وســيــاسـة
الــرفــاق في الـــقــاطع . كــنت ضــمن
الحـقــتـهم في ـقــاتـلــ  جـحــافل ا
سـهل شهـرزور في طـريقـة متـخلـفة
النــهـاء االزمـة وأحــتـواء اخلالفـات
بيننا  كرفـاق ومناضل وأصحاب
مـــشـــروع ثـــوري  كـــانت احلـــلــول
ا هي ـطـروحة عـشـائـرية أكـثـر  ا
ســيـاســيــة ووطــنـيــة أدت بــنـا الى
أنــــــســــــحـــــــاب كــــــامل مـن أراضي
شـهـرزور منـاطق تـواجـدنا وقـربـنا
مـن اجلــــمــــاهـــــيــــر الى الـــــشــــريط
احلـدودي في جـبـال سـورين طـبـعاً
كـانـت أيـضـاً مشـاكـلـنـا مـع االحتاد
الوطني الكـردستاني فعلت فـعلتها
من خالل دعـمــهم لـهــذا الـعــصـيـان
والـتــمـرد احلـزبـي والـعـســكـري بل
شاركـوا بـتـأجـيـجه بـالـتـنسـيق مع

خطط النظام . 
ـشوار بـبـهاء الـدين نوري أنـتهى ا
في قـــريــته ( الــتـــكــيــة ) في قــرداغ
بـإصـدار صـحـيـفته الـقـاعـدة ونـشر
وثـيقـة تقـيمه بـها وتـاريخ خالفاته
مـع قــــيـــــادة احلـــــزب ونـــــقــــد الذع
لـسـياسـة احلـزب في فـترة اجلـبـهة

وما أحلق بها من ويالت . 
بعد شهور من تلك االزمة العاصفة
اخلـــانــقــة بــدأت تــتــلــحــلح بــعض
واقف بأجتاه التهدئة والتواصل ا
ـشهد عـبر وسـطاء مـؤثري عـلى ا
السياسي ( الكـردستاني ) فتوقفت
احلملة من الطرفـ لكنها يبدو لي
مشـروطه بـالتزامـات من الـطرف .
أنــحـــصـــرت تـــلك الـــتــطـــورات في
الـفــتــرة الــزمــنـيــة من نــهــايــة عـام
الى بدايات العام الذي تاله1983
. في صـيف هـذا الـعـام وعـلى حـ
غــرة يـصـل بــهـاء الــدين نــوري مع
مــله عــلي وعــائـلــته ويــتــخـذوا من
بـسـاتـ قـرية ( آحـمـداوه ) مـوقـعاً
لهم عـلى طلـة نهـر متـدفق ( ريبوار
) من االراضي اإليرانـية . كـنت أمر
وأسـلم عــلــيـهم مــتى مــا نـزلت الى
قـريـة آحـمـداوة في تـبـادل أحـاديث
عــامــة بــعــيــداً عن مــا جــرى . ومن
أجـل طـــوي تــلـك الـــصــفـــحـــات من
اضي كـما أعلن فـي حينـها وفتح ا
صفحـة جديدة من التـفاهم وسماع
ـلـمة ـضي قـدمـاً بـإجتـاه  اآلخـر وا
الصفوف .. حـيث تمت دعوتهم من
قــيــادة احلــزب الى مــنــاطق لــوالن
ـركــزيـة حــيث إجــتـمــاع الـلــجـنــة ا
هــنـاك مـن أجل الـوقــوف مــبــاشـرة

عـلـى تـقــاطـعــات مـواقــفـهم وأراهم
رة اآلمر لم السيـاسية  لـكن هذه ا
يــطـول وفي مــفـاجــئــة سـريــعـة في
تـسريب االخـبار في عـملـية أعـتقال
بــــهـــاء الـــدين نــــوري وهـــروبه من
الــــســــجن ووصـــولـه الى مــــنـــاطق
قـرداغ  وكانت هـذه بـداية الـنهـاية
ــواجــهــة مــجــدداً. فـي تــصــعــيــد ا
تـــعـــرض بـــهـــاء الــــدين نـــوري في
حـيــاته احلـزبـيــة والـنـضــالـيـة الى
أكثـر من محـاولة تـهمـيش وأقصاء
ضــمن دائــرة الـصــراع الــســيـاسي
واخلالف الـــفـــكــــري مـــنـــذ مـــطـــلع
اخلـمسيـنيـات  عنـدما أعـتقل وهو
داخـل الـســجن جـرده وســحب مـنه
كل مسؤولياته رفيـقه حميد عثمان
. وفـي فــــتـــرة قــــيـــادة سـالم عـــادل
حلـزب الــشـيـوعـيـ واخلالف مـعه
حــول قـــيــادة ســيـــاســته لـــلــحــزب
فــعـارضــوا تـلـك الـســيــاسـة كل من
بـهـاء الـديـن نوري وعـامـر عـبـدالـله
وزكـي خــيــري والــشــهــيــد مــحــمــد
حــسـ أبــو الــعــيس  وفي تــدخل
الـسـوفيـيت في أنـهـاء هذا اخلالف
قــدم الـرفــاق أعــتــذارهم ووضــعـوا
حــيـاتــهم حتت تــصـرف احلـزب اال
بــهــاء الـــدين نـــوري بــقى مـــعــتــداً
وقـفه ولم يخـشى من الوقوع في
ـا أبـعد اخلـطـأ وفي الـدفـاع عـنـه 
عن دائـــرة األضــواء الى مـــوســكــو
لـسـنـوات عدة وعـاد بـعـد مـجازر 8

شباط 1963. 
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في احملاولة الثالثة  عزله نهائياً
والى األبد وبـدون أي هيـئة حـزبية
أو جلــنـة لـســمـاعه ودراسـة أرائه 
حـيث عـرف  شـخــصـيـاً بـطـرده من
احلزب من خالل أدبيـات ونشريات
حـزبـيـة . في الـعـام 1987 زرته في
قــريــته ( الــتـكــيــة ) رغم الـتــحــذيـر
احلــزبي الــصــارم بــعــدم االتــصـال
والـلـقـاء به  فـوجـدته بـتـلـك الروح
ــواصـلـة الـعــالـيــة من الـتــحـدي وا
بـصــحـة أرائه وصـدق مـواقـفه رغم
مــرور تـلك الـسـنـ ومـا تـعـرض له
من حـــمــلـــة كـــبـــيــرة لـالســاءة الى
ـألوف تـاريخه ومـواقـفه جتاوزت ا
وخـــــرجت عن االســـــاســـــيـــــات في

أصول النزاعات الفكرية . 
كـنت ومـازلـت أعـتـبــر قـادة احلـزب
رفــاق ضــحــوا بــحــيــاتــهم وأفــنـوا
مـسـتــقـبـلـهـم من أجل هـدف سـامي
لـلـعــراق وأهـله  وتـركــوا لـنـا أرثـاً
نـضـالـيـاً كبـيـراً رغم األخـطـاء التي
رافـقت عمـلهم الـنضـالي  فالـعالقة
مـعـهم والـتـواصل وفـاءاً شـيـوعـيـاً
في بــدايـات الــعـام 1989 كـنت في
الــشــام ( دمــشق ) بــعــد أن جنــوت
بـأعـجـوبـة من الـسالح الـكـيـمـياوي

منصور حكمت

بهاء الدين نوري

يعد الرفيق بهاء الدين نوري ( أبو
ـــوذجــــاً مـن تـــلـك االيـــام سـالم ) 
الـــغــابـــرة مـن الــنـــضـــال الـــثــوري
وحتطـيم الرؤى . في صيف 1983
تــعــرفـت عن قــرب في اجلـــبل عــلى
بـــهـــاء الــــدين نـــوري فـي مـــنـــاطق
كـرمــيـان وقــرداغ وشـهــرزور  كـان
سؤول األول في قاطع في يومهـا ا
سلـيمانـية وكركـوك النصار احلزب
الشـيوعي العـراقي  وكنت مـلتحق
تواً من تنظيم الداخل وذهني معبأ
ــــشـــاريـع واخلـــطط بـــاالفــــكـــار وا
والـطـموح جـلـها تـصب في الـبحث
عن فــــرص لالطــــاحـــة بـــالــــنـــظـــام
الــدكــتــاتــوري  حــقــاً كــانت أحالم
ـشــاريع ثــوريــة لـكــنــهـا صــادقــة 
طــوبـاويـة بـعـيـدة عن رؤيـة الـواقع
بالع األخرى . في يـومها ألتقيته
عــــلى عــــجل فـي تـــقــــلــــيب ســــريع
لــتــطـــورات االحــداث في الــداخل 
كــان يــنـــصت لي بـــإهــتـــمــام وأنــا
أستقرأ الـوضع السياسي وظروف
احلـــرب وعالقــاتــنــا بــاجلــمــاهــيــر
وتــأثــيـــراتــهــا عــلـى أثــر هــروبــنــا
اجلــــمــــاعـي عــــامي 1978- 1979
وترك الساحـة فارغة فقط للـبعثي
يعـبثون بـها في أنتـهاك صارخ
حلـــــيـــــاة الـــــشـــــيـــــوعـــــيــــ
وأصـدقــائـهم. آنـذاك كـانت
ـة بشـتاشـان تلقي جر
بــظاللـهــا الــسـلــبــيـة
عــــلـى مـــعــــنــــويـــات
األنـصــار وحـراكـهم
الــسـيــاسي  وكـان
لـلـرفـيق بـهـاء رأي
وإجتـــــاه آخــــر من
تـــشـــابـك االحــداث
يــدعــوا الى تـهــدئـة
األجواء بـ األطراف
ـــتــــطـــاحـــنـــة رغم أن ا
األجتــاه الـعــام هـو الـذي
كــــان طــــاغي بــــ رفـــاق
احلــــزب هـــو االنــــتـــقـــام
والــثــأر لــدمــاء رفــاقــهم
التي نـزفت على سـفوح

وجـــبــال قــنــديل .
ـــتـــعــارف ا
عـلـيه ب

أوسـاط الـشـيـوعيـ عن شـخـصـية
بـــهــاء الــدين نـــوري هــو االعــتــداد
ــواقـــفه والــتــمـــسك بــهـــا هــكــذا
تتحدث سيـرته الذاتية ( احلزبية )
مــنـذ الــعـام  1949 مـنــذ أن وطـأت
قـدمـاه أرض الـعـاصــمـة بـغـداد من
قرية نـائية وغافيـة على سفح جبل
قرداغ ( الـتكيـة )  تلك القـرية التي
عـرفت من خـالل قـصـتـه الـشــهـيـرة
أيام الـعمل اجلبـهوي مع البـعثي
( قرية على سـفح جبل ) . يذكر أنه
جـاء الى بـغـداد بـنـاءاً عـلـى وصـية
من الـسـجن لــلـرفـيق فــهـد في حـال
أعــتــقـال حــمـيــد عــثـمــان  وطـيــلـة
وجـود فـهـد ورفاقـه في السـجن من
ــؤتــمـر األول الــعــام 1946 بــعــد ا
للـحـزب عام 1945 وتـشكـيل جلـنة
مـركزيـة ومكـتب سـياسي وبـرنامج
ســيــاسي لــلــحــزب ونــظـام داخــلي
شـكـلت خــمـسـة مـراكــز حـزبـيـة في
الـعـاصــمـة بـغـداد فـي فـتـرة وجـود
فـهـد ورفــاقه في الـسـجن بــعـضـهـا
أنـهـار والبـعض اآلخـر تـعرض الى
ـطـاردة والـتــصـفـيـة  االعـتـقــال وا
أكثرها كانت أخـتيارات غير موفقه

ومـــبــنــيــة عــلـى أسس بــعــيــدة عن
الـقـدرة والـكفـاءة والـقـيـادة بـسـبب
الـــوضع االســـتـــثـــنـــائـي لـــلـــحــزب
الـــشــيـــوعي ومـــعـــاداة الــســـلـــطــة

احلاكمة له .
مــشى بــهــاء الــدين نــوري بــإجتـاه
تـهــدئـة الــعالقـة مع حــلـيف االمس
عــــدو الــــيــــوم االحتــــاد الــــوطــــني
الـــكـــردســـتــــاني ( أوك ) في قـــاطع
سـلـيـمـانـيـة وكـركـوك رغم الـغـضب
احلـزبي واجلــمـاهــيــري عن مـاآلت
الـيه االمـور في الـتصـعـيد والـقـتال
في الـقـواطع االخـرى . فـراح وعـقـد
أتـفاقـيـة عن عدم االقـتـتال الـداخلي
مع مــلـه بــخــتــيــار مــســؤول قـوات
االحتــــــاد الـــــــوطـــــــني فـي قـــــــاطع
سليمانيـة وكركوك في قرية ديوانه
فعرفت فيما بـعد باتفاقية ( ديوانه
) بالضد من اجلو العام السائد في
الــتـــصــعـــيــد رداً ألعـــتــبـــار ودمــاء
الـشـيــوعـيـ الـتـي سـالت في قـرى
بـشـتـاشـان ووادي بـلـيـسـان وجـبل
ـــــا ســـــبـــــبـت غـــــضب قـــــنـــــديـل 
وأســتـــهــجــان كـــبــيــرين وأدت الى
أنـسحـاب رفاق من مـواقع النـضال
وعزوف البعض عن العمل احلزبي
فـتـركـت بـلـبـلـة كــبـيـرة بـ الـرفـاق
وأنتـقادات ساخـرة وصلت الى حد
الــــتــــجـــريـح واالتــــهـــامــــات  وفي
غــضــون ذلك الـوضـع احلـزين وفي
ــشــحــونــة  تــدوي تــلك االجــواء ا
صــفــعـة مــفــاجــئــة غـيــر مــتــوقــعـة
كـــالـــصـــاعــقـــة عـــلـى مـــعـــنـــويــات
الــشــيـوعــيــ بــبث أذاعــة االحتـاد
الـوطني الكـردستـاني بيـاناً مـوقعاً
بـاتـفـاق األسـيـرين من قـادة احلزب
كـر أحــمـد وأحـمـد بـاني خـيالني
ـرات مـتـعـددة تـدعـو الـشـيـوعـيـ
االبـتـعـاد عن الـعـمـل والتـنـسـيق
ـقـراطي مع قـوات احلـزب الـد
الـــــكـــــردســــتـــــانـي ( حــــدك )
واحلــــــــزب االشــــــــتــــــــراكي
الــكــردســـتــاني (حــسك ) 
وتـدعــوهم في الـتـنـسـيق
ـــشــتـــرك مع والـــعـــمل ا
مقـاتلي االحتـاد الوطني
الكـردسـتاني (أوك)  في
الــوقـت نــفــسه يـــقــتــلــون

ويعذبون برفاقنا ?.  
WŽ—U ²   «—uDð

 يـــــــومـــــــهـــــــا ســـــــاد األسى
والـتـعـجب عن مـا يـجري من
تـــطـــورات مـــتــســـارعـــة بــ
بـــشــمـــركــة احلــزب فـــانــتــقل
الــشـــيــوعـــيــ مـــجــبـــرين من
مــــنــــاطق كــــرمــــيـــان
وقـرداغ الى
مناط
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ـثـار حـول مـسـألـة ارتـبـاطـهـا برجل ـصـريـة نـيـلـلي كـر اجلدل ا مـثـلـة ا حـسمـت ا
األعـــمـــال عـــمـــر إسالم مـــعـــلـــنـــة أن (اخلـــطـــوبـــة تـــمت بـــشـــكل رســـمـي اإلثـــنــ
ـاضي).وأكــدت كـر في تـصــريح بـأن (اخلـطــوبـة تـمـت عـلى رجل األعــمـال عـمـر ا
إسالم في احـتـفـالـيـة مــصـغـرة عـلى أحـد شـواطيء اجلـونــة حـيث تـتـواجـد حـالـيـاً
وضـمن أجواء عائلية بحضور  4 أفـراد من كل عائلة فقط وذلك التزاما باإلجراءات

ــصـريـة االحـتــرازيـة الـتي تــنـتــهـجـهــا الـدولـة ا
بـــســـبب تــداعـــيـــات انــتـــشــار فـــايــروس
كـورونـا).وأضافت ان (الـصـورة التي
نـــشـــرتـــهـــا عـــبـــر حــــســـابـــهـــا عـــلى
اإلنــسـتــغـرام وتــظـهــر فــيـهــا يـد رجل
ــســـكــة بـــيــدهـــا كــانت بـــعــد إعالن
اخلــطـــوبــة مـــبــاشـــرة عــلى أن حتـــتــفل
بـالزواج نـهـايـة الصـيف اجلـارى). وسبق
لـكر الزواج مرت ولديها  4أبناء: ولدان

من زوجـــهـــا األول وبـــنــتـــان من زوجـــهـــا الـــثــانـي الــذي
انفصلت عنه عام  2015.
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عـنـد مــحـاورتـنــا ألي فـنـان اعــتـدنـا ان
يــدور احلـــديث عن مـــســيـــرته الــفـــنــيــة
واإلبـداعيـة إال أنـنـا في سـلـسـلـة لـقاءات
مع فنان ابـتعدنا عن الـفن مقترب من
الوجه اآلخر لـهم. وضيفـنا اليـوم الفنان
قيم في السويد حيث كان حسن هادي ا

معه هذا احلوار بعيدا عن الفن:
{ هل لديك موهبه مخبأة عدا الفن?

- نعم كرة القدم والتنس والرسم.
{ ماهو الشئ الذي تتفاءل به دائما?
- التفاؤل بكل ماهو نقي.
{ كلمة او عبارة تزعجك?

- يزعجني النفاق.
{ متى تذرف دمعة?

- اذرف دمـــعـــة عـــنـــد
مـــــــوقف إنـــــــســـــــاني

جميل.
{ حلم حققته?

- تــــــــبـــــــــقـى األحالم

∫sH « sŽ bOFÐ ÍœU¼ s Š
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ـان الــعـاصي عن تــفـاصـيل كـشـفت الــفـنــانـة إ
ــسـتـجــد بـعـد عالجـهـا مـن فـايـروس كــورونـا ا
إصـابتـهـا به في نـهايـة شـهر رمـضـان وحتدثت
عـن األعراض الـتي شـعرت بـها.وقـالت الـعاصي
(إنـهــا شـعــرت بـأعــراض اإلصـابـة وهـي فـقـدان
حــاســتي الـشم والــتــذوق بـجــانب تــكـســيـر في
) موضحـة أنها (جتـاوزت جميع اجلسم والـقيء
هـذه األعـراض وأصـبـحت حتـالـيـلـهـا سـلـبيـة مع
االلتزام بـإجراءات الـتباعـد االجتـماعي). وأكدت
عــبـــر فـــيـــديــو نـــشـــرته عـــبـــر حــســـابـــهــا عـــلى
اإلنـستـغـرام أن (نتـيجـة أول حتـليل خـضعت له
ــســحـة كــان إيــجـابــيًــا وبــعـدهــا بــأيــام أجـرت ا
اخلاصة بـوزارة الصحة وجاءت النتـيجة سلبية
وهو ما دفـعهـا لتكـرار التـحليل  3مـرات أخرى
لـــتــتـــأكــد مـن تــعــافـــيــهـــا تــمـــامًــا مـن فــايــروس
كـورونـا).وتـابـعت: (بـدأت في إخالء مـنـزلي فـور
عـلـمي بـاإلصـابـة بـكـورونـا ألكـثـر من  14يـومًـا
ومـررت بـالــكـثـيـر من الـصــعـوبـات حـيث كـنت ال
أتـعـامل مع أي حد حـتى ابـنتي كـنـا نتـحدث عن
ـات الـفـيـديـو وهي تـبـكي). وأشـارت طـريـق مـكـا
صـريـة إلى أنـهـا (بدأت في اسـتـئـناف مـثـلـة ا ا
حيـاتهـا الطـبيـعيـة  والتـقت مع ابنـتهـا وعائـلتـها
مع الـــتـــزامــــهـــا الـــتـــام بـــإجــــراءات الـــتـــبـــاعـــد

االجتماعي).

شـاركـته في فـلم (القـادسـيـة) للـمـخرج
الـراحل صالح أبـو سـيف بـعـدهـا شـارك
في فـيـلم (طـاوع وبـهـيـة) إخراج الـراحل
صـــــاحب حـــــداد ثم فـي فـــــيــــلـم (عــــرس
عراقي)للمـخرج محمد شـكري جميل الى
جانب أدائه عدة أدوار درامية تلفزيونية
بـقت عـالـقـة في ذهن اجلـمـهـور الـعـراقي
لــعل ابــرزهــا دوره في مــســلـسـل (ذئـاب
الليل) فـي شخصـية نـائل تألـيف الكاتب
صـبــاح عـطـوان واخــراج الـفــنـان حـسن

حسني .
سلـسل السفـير عن الراحل كما شـارك 
ـطرب سـعدون جـابر ناظم الـغزالي مع ا
ورجال الظل للمخرج صالح كرم وععلى
سرح فكان العرض اجلماهيري صعيد ا
الـكـبـير الـراقـصـة والـشـيـاطـ لـلـمـخرج
رياض شهيد واستمر بابداعه  من خالل
عـطـائـه الـفـني الــدائم فـقــد قـدم عـشـرات
ــسـلــسالت الــتــلــفـزيــونــيــة والــبـرامج ا
اخملـتــلـفـة اضــافـة الى اخــراجه عـدد من

أحالم دون آن تتحقق.
{ أبرز صفة في شخصيتك?

سرحي بصدق. - أنتمي إلى عملي ا
{ هل شعرت بالندم على شئ اجنزته?

- ابدا لم أشعر بالندم على شى اجنزته.
{ ماذا علمتك احلياة?

- علمتني ان اعمل دون توقف.
{ آخر كتاب قراته?

- كـتــاب (الــنـقــد) الـثــقـافـي تـالــيف آرثـر
ايزابرجر.

{ خالل فترة احلظر ماذا استفدت فنيا?
ي سـرحي العا شهـد ا - تواصلت مـع ا

خاصة عروض لندن.
{ ماذا تعلمت في البيت خالل فترة احلظر?
- تعلمت كيف احول احلظرإلى إجناز.

{ خـالل فــتــرة احلــضــر أقــيــمت الــكــثــيــر من
الفعاليات الكترونيا هل تابعت ذلك?

- نـعـم تـابــعت أغــلب الـفــعــالـيــات وكـان
البعض منها مؤثر بالنسبة لي.

ودخل هـــــادي عـــــالـم الـــــفن عـــــام 1979

ـــــســــرحـــــيــــات واالفـالم في الـــــعــــراق ا
ـــغـــرب حـــيث قـــضى في والـــســـويــد وا
غرب سـتة اعوام قـدم خاللها خـماسية ا
بعنوان البكاء في غياب القمر من تاليفه
واخراج هـاشم خـالـد وجـسـد الـدور معه
الراحل الرائد بدري حسون فريد اضافة
ثل مغاربة و عرضها في اكثر الى 
ـــســـرح اخـــرج من بـــلـــد عــــربي  وفي ا
مــســرحــيــة انــهـيــار جــدار رابع تــالــيف
مــحــمــد جــوراني ومــســرحــيــة الــعــرس
الوحـشي التي اعـدهـا فالح شاكـروكانت
غربي من اخراجه وتـمثيـله وللـمسـرح ا
قـدم مـسـرحـيـة الـسالحف وايـضـا كـانت
من تـــمــثـــيــلـه وتــالـــيف واخــراج نـــبــيل

احللـو.
ـو في ومن بـ مــا قـدمـه في مـديــنـة مــا
السـويد اعـادت عرض مـسرحـية الـعرس
الوحـشي ومـسـرحيـة الـقصـيـدة للـشـاعر
عــدنـان الــصــائغ بــعـنــوان الــتــنـور ومن

اعداده واخراجه ومسرحية هلو.
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ـطـربـة آمــال مـاهـر حـفال غـنـائـيـا بـدون اقـامت ا
حضور جـماهـيري امام االهـرامات اجلـمعة و
بث احلفل عـبر قناة ام بي سي مـصر باإلضافة
الـى بث احلــــفل عــــلـى صــــفـــحــــات الــــتــــواصل
ــاهــر. وطــرحت مــاهـر االجــتــمــاعي اخلــاصـة 
سلسل أغنيـة اللي قادرة وهي األغنية الـرسمية 
لـيه أل وحـقــقت األغـنـيــة أكـثـر من  6.5 مـلـيـون
مــشــاهـدة عــلى مــوقع يــوتــيــوب والقت األغــنــيـة
انــتــشـــاراً واســعــاً بــ رواد مـــواقع الــتــواصل
االجـتمـاعي األغـنـية من كـلـمـات نادر عـبـدالله و
احلـان وتــوزيع خـالــد عـز وسـتــقـوم آمــال مـاهـر
بـغنـائهـا ألول مرة في احلـفل بجـانب العـديد من
أغنـياتها.وطرحت ماهر بداية عام  2020أغنية
مـنــفــردة في عـيــد احلب بــعــنـوان مــاتـســبــنـيش
وقـامت بـتـصـويـرهـا فـيـديـو كـلـيب في الـعـاصـمة
ي نــيـهـات الــفـرنــسـيــة بـاريس مع اخملــرج الـعــا

اوداباسي.

w½UO(« rÝUł bFÝ

السـفـيـر االسـبق في وزارة اخلـارجـية الـعـراقـيـة تـلقى
التـعازي من االوسـاط السـياسيـة والدبـلومـاسيـة بوفاة

شقيقه مؤيد.
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الـشاعر العـراقي نعته االوساط
ـوت الــثـقــافـيــة بـعــد ان غـيــبه ا
ـاضي اثـر مــعـانـاة اخلـمـيـس ا
مع مـرض عضـال سائـل الله
تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

  UAŠu « vHDB  bL×

الـكـاتب االردني صــدر له عن وزارة الـثـقــافـة االردنـيـة
ــدن الـثــقـافــيــة كـتــاب (الـوهــادنـة ضـمن مــنـشــورات ا
مــقــتــطــفــات مـن الــتــاريخ) ويــتــطــرق إلى مــوقع بــلــدة

الوهادنة االستراتيجي.

—U² «b³Ž bLŠ«

طبـيب العناية احلثيـثة العراقي تضيـفه قناة (الشرقية)
مـسـاء الـيـوم االحـد ضـمن بـرنـامج (اطـراف احلـديث)

الذي يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.
W —U−F « ·«u½

امـ عـام وزارة التـربـيـة والتـعـليم لـلـشـؤون التـعـليـمـية
ـعـرض ــاضي ا والـفــنـيــة االردنـيـة افــتـتح اخلــمـيس ا
مـيز لـقصـبة اربـد بعـنوان (ابداعـات في حمى الفـني ا

االردن).
ÍË«d¼e « rOKÝ rOF½

ــؤرخ والــبـاحـث الـســوري الــراحل صــدر له حــديــثـاً ا
اجلزء احلـادي عشـر من سلـسلـة الكـتب الوثـائقـية عن
تـاريـخ مـديـنــة حـمص بــعـنـوان(األحــزاب واجلـمــعـيـات
والــصــحــافــة بــحــمص). ويــقع في  330 صــفــحــة من

توسط. القطع ا
Íd UF « rÝUł Õö

اخلـبــيـر الـنـفـطي الـعــراقي حـاضـر مـؤخـرا في ورشـة
عمل الـكترونية اقامها قسم الدراسات االقتصادية في
بـيـت حـكـمــة بـعـنــوان(واقع واجتـاهــات أسـعــار الـنـقط

وتأثيرها على صناعة النفط والغاز في العراق).
WHOKš œUł

ـطـرب الـلــبـنـاني اجنـز أغـنـيــة جـديـدة بـعـنـوان (بـادر ا
ى يـونس أحلـان هـدى بـالـصـلـحـة) وهي من كـلـمـات 

سيح. خليفة وتوزيع سيزار عبد ا

واالخـراج لـفـادي سـلـيـم واسـتـغرب ان
تـكـتب امـرأة سـوريـة عن دور ووظـيـفة
ـرأة الــسـوريــة في الــدرامـا وســلــوك ا
بـهذا الـشكل السيء! فـأكثر الـنساء في
ــارسن ـــســلــسل  يــســكــرن و هــذا ا
اجلــنس بـسـهـولـة ويــسـكـ لـوحـدهن
ويـتعاط احلشيش على الرغم من ان
هــؤالء الــفــتــيــات لــسن (عــاهــرات) بل
فـيــهن الـطـبـيـبـة والــصـحـفـيـة وسـيـدة
االعـــمــال والـــســـكــرتـــيــرة. مـــســـلــسل

—UDF « ÍbLŠ ≠ œ«bGÐ

الــعـــقــاد هــو عــدو لــلــمــرأة ويــرى (أن
اإلغـراء واإلغواء خـصلـتان مـن خصال
رأة تتعرض وتنتظر األنـوثة فيهما ا
والــرجل يـطــلب ويـســعى ) هـذا الـرأي
رأة لـيس هو الـقاسي مـن العقـاد عن ا
حـديث عابـر بل موجود في كـتاب عن
ـرأة ويـشخص فـيهـمـا امور اجلـمال ا
واجلــنس والــعــمـل فــيــرى الــعــقـاد –
دائـــمــــا- ان جـــسم الـــرجـل اجـــمل من

ــــــرأة الــــــذي قـــــد جــــــسـم ا
يـسـتـهـلك بـسـبـب الـرضـاعة
واحلـمل كما يقول يندر في
الـنساء من تبدع في فن من
الـفـنـون سـواء كـان الـشـعر
أو الـتصوير أو التمثيل أو
ـوسـيـقى أو الـرقص مثل ا
الـرجل..مع أن هذه الفنون
أقــــرب لـــلــــمــــرأة وأنـــسب
لـــطــبـــيــعـــتـــهــا أكـــثــر من

الرجل!
ـقـدمـة وانـا كــتـبت هـذه ا
اتـابع مـسلـسل (دوميـنو)
لــلـكــاتـبــة بـثــيـنــة عـوض

ـــــارس اجلـــــنـس مـع صـــــديـــــقـــــته و
سكرتيرة الشركة (نسرين)  –دانا جبر
 –والـسيجـارة ال تغادر يـده ويقضـمها
بــفــمه دائــمـا!  سـالفـة مــعــمـار (االرا)
جـسـدت دور زوجة نـوح عنـدما تـهرب
بـالـوثائق وبـجـواز مزور تـتـعرض الى
ـسـتـشـفى حـادث يــجـعـلـهـا تـرقـد في ا
لــلـعـالج وسط جـنــون نـوح وشــركـاؤه
وابـنه جـابر كـلـهم يـسألـون ويـفتـشون
ستشفـى تظهر شخصيات عـنها في ا
ـفروض ان احملـور الـثـاني وكـان من ا
يـكون الـطاقم الـطبي اكـثر تـوازنا لكن
لم يــحـدث ذلـك  فـالــطـبــيـبــة (هـبـة) –
نـادين حتس بك- تقيم عالقة عاطفية
وجــنـسـيــة مع الـطـبــيب نـبـيل  –الـذي
ــنــعم يــجـــســد شــخــصــيــته  –عـــبــد ا
عــمــايـــرى- وهــو شــخص مــطــلق وله
بـنت لهفـة هبة عـليه وغيـرتها من الرا

الـــتـي اهـــتم بـــهــــا الـــطـــبـــيب
واصــــبح يـــحــــبـــهــــا لـــيس
مـعـقـولـة مـع اسـتـمراره
بـــالـــســـهـــر والـــســـكــر
ا والـنوم مع هبة 
تـفكر بـاالنتقام من

(دومـــيــنــو) مــثــال لـالنــفالت االخالقي
ـــثل لـــلـــرجــــال والـــنـــســـاء وهـــو ال 
بــالـتــأكـيــد اجملـتــمع الـســوري وامـرأة
سـلسل من تـمثـيل (بسام الـسوريـة  ا
كـــوســا بــدور  –نـــوح- رجل االعـــمــال
الــفـاسـد ويــتـصــرف كـرئـيس عــصـابـة
ولـيـس صـاحب شـركـة سالفـة مـعـمـار
زوجـته الـتي تـكـتـشف شـيئـا يـجـعـلـها
تـفكر باالنتقـام منه وتسرق في احللقة
االولى مستندات ووثائق تدينه وتدين
رجـــال الــســلـــطــة وكـــبــار رجــال االمن
(ابــوالــنــصــر)  –عـالقـة
نـوح بإبنه غير معقولة
قــام بــدور االبن الــنــجم
الـصـاعد (مـحـمد احـمد)
شـخصـية جـابر الـعنـيفة
والــقـــاســيــة والــفــاســدة
اخـالقـــيـــا جتـــعل والـــده
(نـوح) يـشك فـيه ويـسأله
بـبسـاطة مهـددا (لو كانت
لـديك عالقـة بـزوجتي الرا
ســــوف تـــنــــدم ان تـــكـــون
ابــني)! هــذه الـشــخـصــيـة
ـسلـسل اما يـشرب طـيـلة ا

الرا وتـخبر زوجـها شخصـية - صفاء
ـسلسل سـلطـان- تظهـر في منـتصف ا
تـطــلب مـسـاعـدة نـوح في مـشـاكل ارث
توفي وهي االخرى تقيم مـن زوجها ا
عـالقات متعـددة مع اكثر من رجل ولم
تــســـلم ايــة مــهــنـــة او شــخــصــيــة من
ـــســـلــسـل من الـــتـــلــوث والـــفـــســاد ا
ــصـرف (طـارق )الــذي عـثـر فــمـوظف ا
عـلى حقيبـة الرا والوثائق يسـتخدمها
لـالبـــتـــزاز ويـــقـــتل صــــديـــقه حـــتى ال
يـشـاركه بالـغنـيمـة وهو االخـر ال نراه
ارس اجلنس مع اال يـسكر ويـدخن و
صــديـقـته الـصــحـفـيـة كــمـا ان مـحـور
ـسلسل! احملـامي الفاسـد موجود في ا
وكـــذلك رئـــيس الـــتـــحـــريـــر الـــفـــاســد
ــــرتـــشي فـي الـــعـــمـل! وال يـــخـــلـــو وا
ــــــســـــلـــــسـل من ا
االثــــــــــــــــــــــــــــارة
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ـمثـلة واجلـادة .وعـمل الراحل مع زوجـته ا
وجـــدان االديب في ســـبــعـــيــنـــيــات الـــقــرن
ـنصرم خـببرا ومخـرجا بفن االوبريت في ا
ــحـافــظــة الـديــوانــيـة ــدرسي  الــنــشـاط ا
وشــكل فـريـقـا مــهـنـيـا مـع الـراحـلـ هـادي
رديـف ومحسن هادي ورحيم ماجد وحصل
هرجانات عـلى جوائز وشهادات تقديرية 
مـحـلـيـة وعـربـيـة وتـعـرض الـراحل لـنـكـسـة
مـرضـيـة في مـنتـصف الـتـسـعيـنـيـات وبقي

نية . رض الى ان وافته ا يصارع ا
كــمــا نــعــاه مــديــر عــام  دائــرة الــســيــنــمــا
ـسـرح احمـد حـسن موسى مـشـيرا وفـقا وا
لــصـفـحــة  الـدائـرة في (فــيـسـبـوك ) الى ان
(الـفـنـان ياسـ أبـا نـورس يعـتـبر من رواد
ــسـرح الـعـراقي  وقـد زامل عـدة أجـيـال.. ا
سارح اضي  في ا مـنذ سبعينـيات القرن ا
الـنقابية  ومن ثم إلـتحاقه بدائـرة السينما
ـسـرح حـيـنـمـا كـانت تـسـمى (مـؤسـسة) وا
ــمـثـلــون الـذين .لــقـد شــهـد له الــفـنــانـون ا
رافــقـهم أو اخملــرجـون عــلى الـتــزامه الـتـام
واعيد وتفانيه في اداء األدوار ودقـته في ا
سرح الـتمثيلية التي توكل اليه سواء في ا
أو الــتــلــفــزيــون أو اإلذاعــة.. حــيث تــزخــر
سـيرته الفنية بـعشرات األعمال التي شارك
ـثـال مـسـرحـية فـيـهـا  مـنـهـا عـلى سـبـيل ا
سرح مـواويل باب األغا الى جـانب جنوم ا
فـاضل خلـيل   عبد اخلـالق اخملتـار  آسيا

كمال و حس علي صالح).  
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نــعت نـقـابـة الــفـنـانـ الــعـراقـيـ اخملـرج
ـوت ــمـثل يـاسـ لـطــيف الـذي غـيـبه ا وا
ـاضي بعـد صراع طويل مـساء اخلـميس ا
ـرض  . والـراحل مـن مـوالـيــد احلـلـة مـع ا
وشــقـيق الــفـنـانــ كـر و مـهــنـد ووسـام

لطيف بربن .
ـسرحية ويـعد لطـيف من مبدعـي احلركة ا
والــتـلـفــزيـونــيـة  كـان عــضـواً في الــفـرقـة
الـقــومـيـة لـلـتـمـثــيل وأبـدع في الـعـديـد من
ـسرحـيـة والدرامـيـة الـكومـيـدية األعـمـال ا

الـبـقـاء علـى عالقة كـلـهـا مـشاكـل سوف يـسـتـنـفذ من
صحتك النفسية.
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زيد من التعديالت وترتيب عالقتك العاطفية تتطلب ا
رقم احلظ .2 األوراق
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ـسـكنـات ألنـها ال جتـعل حـيـاتك الصـحـية مـرهـونـة با
شاكل . سوف تسبب لك ا
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تـمارس تـمارينك الـرياضـية بانـتظـام وحرص وجتنب
تام للمشروبات الغازية. 
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اســتـقـرار عـاطــفى بـعـد فــتـرة طـويـلــة من الـبـحث عن
شريك احلياة. 
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قــدم الـنــصـيــحـة لــلـمــحـيــطـ بك وتــبـادل اخلــبـرات
رقم احلظ.3 معهم
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تــتــصـف بــاألمــانـــة ويــعـــتــبــر الـــتــردد الـــزائــد أحــد
عيوبك.رقم احلظ .9
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ـزيد ال تهـمل عالقـتك بـعائـلـتك فهـم يحـتـاجون مـنك ا
من االهتمام والرعاية.
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تـتـجـنب اآلراء الـسـلــبـيـة من احملـيـطـ بك فى الـعـمل
.يوم السعد االربعاء.
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تـهتم بـالتـفاصيل الـدقيـقة وحتب الـفضـول وال مجال
للخوف في الفترة احلالية.
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تـمـضى بـخـطـوات ثـابـتـة نـحـو الـوصـول لـهـدفك. يـوم
السعد الثالثاء.

¡«—cF «

مـكــأفـأة كــبـيــرة سـوف جتــدهـا فى انــتـظـارك بــسـبب
تفانيك فى شغلك .

 u(«
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اكـتب مرادف ومعاني الـكلمات
بــــشــــكل رأسي مـن اعــــلى الى
اســـفل مــرورا بــالــدائــرة الــتي
ضـمـنـهــا حتـصل عـلى حـروف
ـــطـــلـــوبـــة: (دولــة الـــكـــلـــمــة ا

امريكية):
 1-دولة اوربية
 2-استيطانه
 3-احصاء عام
 4-نقيض هواة
 5-دولة اوربية
 6-والية امريكية
 7-غير منحازين

 8-الطالب
ياس لطيف
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والــتــشــويق وجــمــال احلــوار لــكــنــنــا
نـعـترض عـلى الـرسالـة الـتي تصل من
سلسل ان اختيار الطبقات مضمون ا
شـبوهة كـموضوع لـلدراما ال الـغنـية ا
تـعة الـزائلـة بعـد انتـهاء تـقدم سـوى ا
الـعـمل وقـد تـدفع ضعـاف الـنـفوس من
الــشـابــات والـشــبــاب الى تـقــلـيــد تـلك
ــنــحــرفـة والــعـالقـات الــســلــوكــيــات ا
اجلــنــسـيــة الــســريـة .(دومــيــنـو) اسم
ـسلـسل يحـاكي لعـبة لـلتـسلـية والتي
تــعـني بـالــفـرنـســيـة (حـجــارة بـيـضـاء
ونــــقط ســـوداء) ويــــبـــدو لي الــــنـــقط
الــسـوداء قـد غـطت عــلى كل الـبـيـاض!
ـسـلـسل الـتي اعـجـبـني فـيه في هــذا ا
ـــوســــيــــقى الــــتـــصــــويــــريـــة قــــوة ا
لــلــمــوســيـقــار آري جــان ســرحـان

فتحية له فقط.

نيللي كر

حسن هادي
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ـاضـية  بعـد انـهيـار أسـعار الـنـفط في االسـابيع ا
تأكـدت حقيقـة  تخص هو الـعراق قد يكـون في ليلة
وضــحـاهـا بـلــداً غـيـر نـفــطي بـالـرغم مـن احـتـفـاظه
ـرتبة الـثانية في بانـتاج عال واحتـياطي يجيء في ا
العالم . هذه التجربـة العسيرة التي ال يزال العراق
ـاً من تـداعـيـاتـهـا هي حصـيـلـة سـيـاسات يـتـخبط أ
تـعاقـبة الـسابـقة التـي منعت احلـكومـات العـراقيـة ا
اعـادة االنـتـاج الـصـنـاعي لـوضـعه الـطـبـيـعي زائـداً
عـوامل الـتـطويـر والـزيادة الـذي كـان يسـد الـسوق
فضال احمللية ويد جانباً من الـعجلة االقتصادية 
عن امـــكــانــيــة احلــصــول عــلى عــمــلــة صــعــبــة من
التـصـديـر السيـمـا في صـنـاعات االسـمـنت وانـتاج

عادن كالفوسفات والكبريت . ا
اآلن هنـاك أزمـات كبـرى عنـوانـها انـهـيار الـعـملـت
السورية واللبنانية  وهـناك اسباب كثيرة متشابهة
مـــوجـــودة في الـــعـــراق كـــمــا فـي هـــذين الـــبــلـــدين
الـشـقيـقـ  مع هامش فـسـاد عظـيم في الـعراق ال

مثيل له في بلد آخر. 
في هذه االجواء التي يلتقي فيها اجلانبان العراقي
واالمريكي في حـوار مفاتيحه اسـتراتيجـية حاسمة
 يـجـب أن نـبـحث عـن  أسـبـاب وضــمـانــات أيـضـاً
نع انهيار العملة العراقية وذلك أمر وطنية ودولية 
ال يحـتـمله الـوضع الـعـراقي مطـلـقاً وانّ انـهـيارات
اقتـصاديـة ومعـيشـية سـتكـون بطـريقـة دراماتـيكـية
وانّ هــنــاك قــوى دولـيــة تــسـتــطــيع أن حتــرّك ورقـة
إذا ارادت مـادام ـعــيـشـي في الـعــراق  االنــهـيــار ا
الــداخل مــخــتـل من حــيث الــبــنــاء بــكل مــفــاهــيــمه

وعناوينه حتى اآلن .
ايران داعم أسـاس للـحكم في سوريـا ولبـنان هذه
حـقــيـقــة ال خالف بــ اثـنــ عـلــيـهــا  لـكن تــوجـد
مقابلها حـقيقة هي انّ العملـت احملليت في هذين
الـبـلـدين تــنـهـار بـطــريـقـة ال تـوحي أبــداً بـامـكـانـات

ارجاع عقرب الساعة الى الوراء مطلقاً . 
 هنا الـعراق يجب أن يفكـر عميقـاً ماذا يحتاج من
ايــران ومــاذا يــحــتــاج من أمــريــكــا ? حتت عــنـوان

. سؤول العراق أوالً  كما نسمع من ا

{ لـــوس اجنـــلـــوس  –وكــــاالت - أكـــد
ـوسـيـقي مـنـظـمـو مـهــرجـان كـوتـشـيال ا
ـهـرجـان لن يـنـعـقـد هذا اخلـمـيس أن (ا
الـعـام بسـبب جـائـحـة فـايـروس كـورونا
لـكــنـهم أعـلــنـوا عن مـواعــيـد جـديـدة في
نـــيــســان 2021  وفـي وقت ســـابق هــذا
الـعـام  حتديـد مواعـيد جـديدة إلقـامة
مــهــرجــان كــوتــشـــيال وهــو أحــد أكــبــر
ـوسـيقـيـة في الـعـالم التي ـهرجـانـات ا ا
جتذب نـصف ملـيون مـشاهـد إلى موقع
في الهواء الطلق في صحراء كاليفورنيا
وسيقى ـهرجان ستيدج كوتش  وكذلك 
الــريف في الــفــتــرة من نــيــسـان وحــتى
سؤول في مقاطعة تشرين األول.لكن ا
ريـفـرسايـد ألغـوا األربعـاء حدث تـشرين
األول بـسـبب اسـتـمـرار اخملـاوف بـشأن
ــســتــجــد). وقــالت فــايــروس كـــورونــا ا
نـظمة للـمهرجان شركة جـولدن فويس ا
في بيان (لـدينا كل النيـة للعودة في عام
ـقـرر أن يُـعـقـد مـهـرجـان  2021. ومن ا
سـتـيـدج كـوتش في الـفـتـرة من  23 إلى

 25نيسان 2021).
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