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قـــال رئـــيـس إقــلـــيـم كـــردســـتــان
نـــيـــجـــيـــرفـــان الـــبـــارزاني امس
اإلثــنـــ ان مــبــاحـــثــات االقــلــيم
بشـأن تشكـيل احلكـومة سـتشمل
كل الــعــراق مــؤكــدا دعم الــقـوى
الــكــرديــة لـــلــمــكـــلف بــتـــشــكــيل
احلـكــومــة . وقـال الــبـارزاني في
مــؤتــمــر صـحــفي  بــعــد انــتــهـاء
اجـتــمـاع رئـاسـة اإلقــلـيم  (بـاسم
جميـع القوى الـكردسـتانيـة اعبر
ـصطـفى الكـاظمي في عن دعمي 
تشكـيل احلكومـة واؤكد ضرورة
ـطـالب كـردسـتـان) االسـتـجـابــة 
مـــضـــيــفـــا (نـــعـــرف الـــكـــاظـــمي
شخصيـاً وسنبدأ الـتفاوض معه

رســمـــيــاً  قــريـــبــاً من خالل وفــد
ثل جمـيع القوى واألطراف في

االقليم). 
وتــــابع أن ( مـــبـــاحــــثـــاتـــنـــا مع
الــكـاظــمي تــتــعـلق بــكل الــعـراق
وليس بـكـردستـان فـحسب ألنـنا
نـــريـــد تـــغــيـــيـــر الـــوضع في كل
البالد فالشعب العراقي يستحق
األفــــضل) مـــضــــيـــفـــا (نــــحن في
رئـاسـة إقـلــيم كـردسـتـان والـكـتل
الكـردسـتانـيـة في بـغداد أعـددنا
ورقــة مـــفــاوضــات تـــتــضــمن كل
ـوازنـة والـنفط ـسائـل ومنـهـا ا ا
ـــــســــتــــقـــــطــــعــــة ــــنـــــاطق ا وا
ومـبـاحـثـاتـنـا سـتـكـون عـلى هـذا
األســاس وعـلى حــد عــلـمـي فـلن
يطرأ أي تـغيـير. في عدد وزارات
الــــكـــررد فـي احلـــكـــومــــة). عـــلى

صـعــيـد آخــر قـال الــبـارزاني إن
(بغداد ال تـأخذ خـطر داعش على
مـحــمل اجلــد لألسف ومـســتـوى
الــتـنــسـيق مـع إقـلــيم كـردســتـان
ــســتـوى بــهــذا الــشــأن لــيس بــا
ـطـلوب) وشـدد عـلى أن (داعش ا
ال يزال يشكل خطراً جدياً في كل
مناطق العـراق وكردستان حيث
رفع الـتـنـظـيم مـسـتـوى عـمـليـاته
). وتـابع (نحن وأنشـطـته مؤخـراً
نـــســـعى إليـــجــاد آلـــيــة لـــلـــعــمل
ـــشـــتـــرك يـــضـــمـن عـــدم زيــادة ا
خـــطــورة داعش بـــالــتـــعــاون مع
بــــغـــداد والــــتـــحـــالـف الـــدولي).
وبالعـودة الى مفاوضـات تشكيل
احلكـومة كـشفت مـصادر مـطّلـعة
عن حــصــول خالفــات حــادة بـ
الـــكــتل الــســـيــاسي والـــكــاظــمي

ــفــاوضـات اجلــاريــة بـ خالل ا
اجلــانــبــ مــؤكـدة ان اخلـالفـات

ناصب األمنية. تتركز على ا
 وقـال مــصـدر في تــصـريح امس
إن (اخلالفـــــــات بــــــ الــــــقــــــوى
الـسـيـاســيـة  والـكـاظـمي وصـلت
ناصب إلى مرحلـة حادة بشـأن ا
األمــنـيــة واخـذت تــهـدد مــصـيـر
ـقــبـلـة رغم تـشــكـيل احلـكــومـة ا
الــتــصــريــحــات اإلعالمــيــة الــتي
تــتــحــدث عن قــرب االنــتــهــاء من
تـسـميـة احلـكـومـة)  مـوضـحأ ان
(أسـاس اخلالف يـتــمـحـور حـول
رغـــبــة الـــكــتل الـــســيــاســـيــة في
ـنـاصـب األمـنـيـة االسـتــئـثـار بــا
كــــجـــــهـــــاز اخملـــــابـــــرات واألمن
ـصـدر فإن الـوطـني). وبـحـسب ا
(القوى الـسيـاسية الـراغبـة بهذه

نـاصب نـفسـهـا تشـهـد خالفات ا
داخـلـيـة بـهـذا الـصدد) وتـابع أن
(الــكـــاظــمي يــريـــد االبــقــاء عــلى
مـنـصب رئـيس جـهـاز اخملـابرات
يــدار بـالــوكـالــة عــلى اسـاس أن
مهمته برئاسـة احلكومة  مؤقتة
ـنـصب وهـو يـريـد الــعـودة إلى ا
ـــهــمـــة). وافــاد بـــعـــد انــتـــهــاء ا
مــــصـــدر. آخـــر بــــأن خالفـــا وقع
ايـــضـــا بـــ الـــكـــاظـــمي وتـــيــار
ــــصــــدر احلـــــكــــمــــة . واوضـح ا
لـ(الزمان) امس ان ( اخلالف ب
اجلــانـــبــ يــتـــركــز عــلى  وزارة
الــنـفـط ومـنــصب امــ  بــغـداد)
مـشيـرا الى ان ( احلـكـمـة يـطالب
ــنـصـبـ فــيـمـا ان لــلـكـاظـمي بـا
رؤية اخـرى). من جهـته اكد تـيار
احلكـمة تـفويضـه الكامـل لرئيس
ـكلف بـاختـيار فـريقه احلكـومة ا
ـــتــــحـــدث احلــــكــــومي.  وقــــال ا
الــرســمـي بــاسم احلــكــمــة نــوفل
ابـــورغــــيف في بــــيـــان تــــلــــقـــته
(الـــزمــــان) امس انه (فـي الـــوقت
الـذي تـتعـاضـد الـهـمم وتـتـسارع
اخلطى من أجل اخلروج من نفق
األزمـة الــسـيـاسـيــة في الـعـراق 
تتجه األنظار صوب إجناز مهمة
تـــشـــكـــيل احلـــكـــومـــة اجلـــديــدة
بــرئــاســـة الــكــاظــمي  وفي هــذا
الــســيــاق يــؤكــد تــيــار احلــكــمــة
الـــوطــني مـــوقــفـه الــداعم لـــهــذه
احلــــكـــومــــة وتــــأيــــيــــده لــــهـــا 
وتــفــويــضه الــكــامل لــرئــيــســهـا
أمول  وتشكيل باختيار فريقه ا
ــا يــخــدم كــابــيــنــته الــوزاريــة 
مصـلـحـة البالد ويـعـالج األزمات
( ــواطـــنــ ويـــلــبـي هــواجـس ا
مضـيـفا  (وإذ نـؤكد مـوقـفنـا هذا
فــإنـنـا نــنـفي جــمـيع الــتـكــهـنـات
قـوالت الـتي يطـلـقهـا الـبعض وا
بــــخالف ذلك). وفـي كـــردســــتـــان
ابـدت حـركـة تغـيـيـر  اعـتـراضـها
ــــكـــون الـــكـــردي 3 عــــلى مـــنح ا
وزارات فــــــقـط فـي حــــــكـــــــومــــــة
الـكــاظـمي. وقــال عـضــو احلـركـة
ـان والــنــائب الــســابق فـي الــبــر
امـــــ بــــكــــر  فـي تــــصــــريح إن

ــبــدئـــيــة بــحــسب (االتـــفــاقــات ا
الـــــتـــــســـــريـــــبـــــات الـــــواردة من
مــفــاوضــات تــشــكــيل احلــكــومـة
تشـيـر الى حـصول الـكـرد على 3
وهــــو امـــر بــــعــــيـــد عن وزارات 
االستحقاق السكاني والسياسي
ـكــون الـسـني لـلــكـرد مـقــارنـة بـا

الذي سيحصل على  6وزارات)
وأضـاف أن (عـدد الــنـواب الـكـرد
ــان الـعـراقي  60نـائـبـا في الـبـر
ــكـون الــسـني 80 وعـدد نــواب ا
نـائـبـا  ومن االجـحــاف مـنــحـنـا
نصـف استـحـقاق الـكـتل السـنـية

في احلكومة).
 فـي غــــضـــــون ذلك اكـــــد رئــــيس
اجلـمــهـوريــة بـرهم صــالح لـوفـد
إقليم كردستـان الذي يزور بغداد
ضرورة الـتشاور والـتنـسيق ب
جـمــيع األطـراف  بـشــأن تـشـكـيل
احلـكــومـة اجلــديـدة. وقــال بـيـان
رئاسي تلـقته (الـزمان) ان صالح
اسـتقـبل امس االثـنـ  في قـصر
الــسالم بــبــغــداد وفــد حــكــومــة
إقــلـيم كــردسـتــان بـرئــاسـة وزيـر
ـالــيـة آوات شــيخ جــنـاب وأكـد ا
خالل الـلــقـاء (ضـرورة الــتـشـاور
والـتـنـسـيق بـ جـمـيع األطـراف
والقوى السـياسية بـشأن تشكيل
حــكــومـــة جــديــدة تــمــثل جــمــيع
الــعــراقــيــ وتــكــون قـادرة عــلى
ـــشـــروعــة ـــطـــالب ا تــلـــبـــيـــة ا
ـطـلـوبة) وحتـقـيق اإلصالحـات ا
كمـا شدد  عـلى (أهمـية االسـتناد
صلحة الوطنية إلى الدستور وا
ـسـائل الـعـالـقـة بـ بـشـأن حل ا
احلــكــومــة االحتــاديــة واإلقـلــيم
والــوصـــول إلى رؤى مــشـــتــركــة
تـــذلل الـــعـــقــبـــات أمـــام تــوفـــيــر
اخلــدمــات الــضــروريــة وحتــفظ
حقـوق العـراقيـ كافـة). بدوره 
أكد الـوفد حرص حـكومـة اإلقليم
عـلى (إيـجـاد تفـاهـمـات مـشـتـركة
مع احلــكــومـة االحتــاديــة لـكــافـة
ــا يـرسخ الــقــضــايـا الــعــالــقــة 
ــشــتـرك من الــتــعـاون والــعــمل ا
أجل جتــاوز الـــظــروف الــراهــنــة

ر بها العراق). التي 
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جـددت وزارة الــصـحــة والـبــيـئـة
دعــوتــهـا لاللــتــزام  بــاالجـراءات
الــــوقـــــائــــيـــــة واالبــــتـــــعــــاد عن
التجمـعات حتى وإن رفع احلظر
جــزئــيــا. واشــار بــيــان لــلــوزارة
تلقتـه (الزمان) امس الى (فحص
ــــاذج في اخملــــتــــبـــرات  2908
اخملـــتـــصـــة في الـــعــراق وبـــذلك
يـكـون اجملـمـوع الـكـلي لـلـنـمـاذج
ـفـحـوصـة مـنـذ بـدايـة تـسـجـيل ا
ـــرض 59055) مــــبــــيــــنــــا ان ا
(مختـبرات الـوزارة شخصت 35
أصابـة تـوزعت بواقع  12في كل
من الـرصـافـة والـبـصـرة وواحدة
في الـكـرخ والـنجـف وذي قار و8
ـثــنى دون حـدوث وفـيـات) في ا
ولفت البيان الى (شفاء 34 حالة
 بواقع  13في الرصافة وحالت
في الـكـرخ و 4 في مـديـنـة الـطب
والـســلـيـمــانـيـة و 3 في الـنـجف
وواسط و 5 في البصرة) مؤكدا
ان (مــــجـــمـــوع األصــــابـــات بـــلغ
1574 والـــوفـــيـــات 82 وحــاالت
الشفاء 1043). وأعلن مـدير عام
دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب
احلجـامي عن تشـكيل مـائة فـرقة
ـسح طـبـيـة الجــراء فـحـوصـات ا
. وقــال الــوبـــائي لـــلـــمـــواطـــنـــ
احلـــجـــامـي في بــــيـــان تـــلــــقـــته
(الـزمـان) امس ان (الــفـحـوصـات
جـــاءت لـــلــوقـــايـــة من فـــايــروس
كـــــورونــــــا). وقـــــررت االنــــــبـــــار
االســـــتـــــمـــــرار بـــــاغالق حـــــدود
احملــــافـــــظـــــة ومـــــنع الـــــدخــــول
واد واخلروج مـنهـا بـاستـثنـاء ا
الــــــــغـــــــذائـــــــيـــــــة وســـــــيـــــــارات
اإلسـعاف.وقـال مـديـر عـام صـحة
احملــافــظــة خــضـيــر خــلف شالل
خالل مـؤتـمـر مـشـتـرك ان (حـظـر

ـنـاسبـات خالل بـالـتـجـمـعـات وا
رمـضان.وقـال لـؤي الـيـاسري في
مـــؤتـــمـــر مـــشــــتـــرك انه (تـــقـــرر
االســـتـــمـــرار بــتـــعـــطـــيل الــدوام
الــــرســـمـي عـــدا الـــدوائــــر الـــتي
حتـتــاجـهـا احملــافـظـة كــالـصـحـة
والــتــقـاعــد والــبــلــديـة الن وضع
الـــنــجـف يــخـــتــلف عـن بــغــداد)
واضـاف انه  (بـسـبب اإلصـابـات
بكـورونا في احملافـظة سـيسـتمر
مشددا تطـبـيق حـظر الـتـجوال) 
عـلى (عدم الـسـماح بـالـتجـمـعات
ــــنـــــاســـــبـــــات في رمـــــضــــان وا
والـــفــــواحت واالعـــراس ونـــدعـــو
األهالي الى عدم إقامتها مطلقا)
واكد الـياسري (االسـتمـرار بغلق
ــطـــاعم والـــكــوفي الـــقــاعـــات وا
وتابع (سـنسـمح لعجالت شوب)
األجرة فـقط بـالـسيـر بـداية شـهر
رمــــضـــان وان الـــعــــجالت الـــتي
حتـــمـل لــــوحــــات احملــــافــــظـــات
االخرى غير مسمـوح لها بالسير

مطلقا).
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نـفى مـجـلس الـوزراء صـحـة ما
تـردد عن العـزم عـلى  تـغيـيرات
في نــظـام الــرواتب احلـالي أو
اإلجتـــــــاه نــــــــحــــــــو االدخـــــــار
اإلجبـاري  أو تخـفيض رواتب

. وظف ا
وقــالت األمـانـة الــعـامـة جملـلس
الـــــوزراء في بــــيـــــان تــــلـــــقــــته
(الـــزمـــان) امس انـــهـــا (تــنـــفي
ـتـداولـة بـشـأن الـتـصـريـحـات ا
تـغـيـيـر نـظـام الرواتـب احلالي
أو اإلجتـــــاه نــــــحـــــو االدخـــــار
اإلجبـاري  أو تخـفيض رواتب
) داعـــيـــة ( جـــمــيع ـــوظـــفــ ا
ــــــــــواقع وســـــــــائـل اإلعالم  وا
اإلخبـارية الى عدم اإلعـتماد أو
الـــتــــعـــامل مع أيـــة أخـــبـــار أو
بيـانات أو تصـريحـات إعالمية
إال عن طـريـق مـواقع الـتـواصل
الرسمية لألمانة العامة جمللس
الـــوزراء من خـالل مـــوقـــعـــهــا
ـوثـقة الـرسـمي أو صـفـحتـهـا ا

عــلى الــفـــيس بــوك). وحتــدثت
ـالـيــة الـنـيــابـيـة عن الـلــجـنــة ا
مـــــقـــــتــــــرح لـــــتـــــدارك االزمـــــة
االقــتــصــاديــة الــتي تــشــهــدهـا
الـبالد بــعـد انــخـفــاض اسـعـار
يـا من خالل الـلـجوء الـنـفط عـا
الـى االدخــــــــــار االجـــــــــبـــــــــاري

. للموظف
وقـــال عــضــو الــلــجــنــة جــمــال
كـوجر في تـصـريح  ان (الـدولة
ليس امامها حلول بديلة كثيرة
لـتـدارك االزمـة االقـتـصـادية الن
ـوارد عــمـلـيـة لـيـست تـعـظـيم ا
سهلة في وقت قـياسي ما يدفع
ذلك الى خــيـارات مــحـدودة من
بـينـهـا اللـجـوء الى االحتـياطي
الـــــبـــــنـــــكـي واالقـــــتـــــراض من
ـصـارف الـعـراقــيـة ومـحـاربـة ا

الفساد).
واوضـح كــــــوجــــــر ان (احـــــدى
الـطـرق الـتي تـمـت مـنـاقـشـتـهـا
لكنها لم اصبح قرارا حتى االن
تـتمـثل في الـلجـوء الى االدخار
االجــبـاري لـكن نــقـطـة اخلالف

هي من ســــيـــشـــمـل بـــاخلـــيـــار
ذلــــــك).

 مـؤكـدا ان (الـلـجـنـة لـيـست مع
فــــكـــرة ادخــــار جـــمــــيع رواتب
ا فـئات مـحدودة ـوظفـ وا ا
بحـسب غالبـية االعـضاء حيث
ن يـشـمـله نـحـدد سـقفـا مـالـيـا 
ن يـــتــقـــاضى راتب االدخــار 
مليوني ديـنار او اكثر  اما من
يـتـقـاضى 500 او اكـثـر بـقـلـيل
او اقل ولـديه التـزامات عـائلـية
كن كـثيـرة وبدالت ايـجـار فال 
تطبـيق االدخار االجبـاري عليه
النه امــا سـيــهــمل وظــيــفـته او

يلجأ الى الفساد).
 مشـيـرا الى انه (حتى الـلحـظة
لم يـــتـم الــوصـــول الـى اتـــفــاق
نــهـائي ومـازال ضــمن مـرحـلـة
النقاشـات وكيفيـة ايجاد حلول
لـلـمـشـكـلـة الـتي دخـلـنـا فـيـها).
ونــفى رئـــيس الــلــجــنــة هــيــثم
اجلــــبـــــوري في وقـت ســــابق 
وجـود مـقـتـرح لالسـتـقـطاع من

. وظف رواتب ا

ـــتـــضـــررة جـــراء الـــعـــوائـل ا
تفـشي فـايروس كـورونا. وقال
بيـان تلـقته (الـزمان) امس انه
(بــتـــوجــيـــهــات مــبـــاشــرة من
الــشــيـخ ادريس نــيـــجــيــرفــان
ــؤســسـة الــبــارزاني اقــدمت ا
عـــلى اغـــاثـــة الـــعـــوائل الـــتي
سـاعدات انسانية في حتتاج 
ن مــــحــــافــــظــــات االقــــلــــيم 
تــــعـــرضت لــــضـــغـط احلـــيـــاة

بسبب تفشي  كورونا).
 مـشــيـرا الـى (تـوزيع اكــثـرمن
ـتنـوعة  60 طـنا من االغـذية ا
في اطــــار مــــرحــــلــــة اولـ بـــ
العوائل والنازح والالجئ
في االقــلــيم  لــتــخــفــيف وطـأة
الفايروس  ومـنع التجوال في
محافظات اربيل و السليمانية
اضـافة الـ و دهـوك و حلـبـجة 
العـوائل النـازح و مخـيمات
الـالجـــئــــ في مــــحـــافــــظـــات

االقليم).
ؤسسة وبحسب البيان فإن (ا
بــــصــــدد تــــوزيع  5000 االف
ســـــلـــــة غــــــذائـــــيـــــة تــــــكـــــفي
دة الحـتــاجــــــــات كـل عـائـلـة 

شهرين).

منهم 280  وتوفي 4 . واكدت
 مـــحــافــظــة اربـــيل امس عــدم
الــســمــاح بــدخــول احملــافــظـة

دون موافقة مسبقة.
ــــــــكـــــــتـب االعـالمي  وقـــــــال ا
لـلــمـحــافـظــة في بـيــان تـلــقـته
(الـزمــان) امس ان (احلــكــومـة
احملليـة في احملافظـة ال تسمح
ألي شـخص بـدخول احملـافـظة
من دون موافـقة وزارة داخـلية
اقــلــيم كــردسـتــان واحلــصـول
عـــلى رخـــصــــة من االخـــيـــرة)
ودعــا الـــبـــيـــان الى (مـــراعــاة
الـــقــرارات النـه من دونـــهــا لن
يــتم الـســمـاح ألي شـخص من
ا يـتعـلق باولئك الدخـول). و
االشـــــــخــــــــاص الــــــــذي مألوا
اسـتـمـارة لم الــشـمل لـلـدخـول
الى احملـــافــظـــة اكـــد الــبـــيــان
بـــــانـــــهـم ســـــيــــخـــــضـــــعــــون
لـــلــفـــحـــوصـــات اخملــتـــبـــريــة
لـفـيـروس كورونـا ومن بـعـدها

يدخلون اربيل.
مـن جــــــــهــــــــة اخـــــــــرى وزعت
مـؤسـسـة روانـكه اخلـيـرية في
اقـلـيم كـردســتـان اكـثـر من 60
ـتنـوعـة ب طـنـا من االغذيـة ا

ـــصـــابــ .134ووصل عـــدد ا
بــفــيــروس كــورونـا فـي إقـلــيم
كـــردســـتـــان إلى 337  شـــفي

إرسـالـهم إلى مـنازلـهم) وبـهذا
ـــتــــعــــافـــ من يــــصل عــــدد ا
فيـروس كورونـا في أربيل إلى

بـحــالــة صــحـيــة جــيــدة جـداً
واكــتــســبــوا الــشــفــاء الــتــام)
ــــقـــرر مـــضــــيــــفــــا انه ( مـن ا
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اعـلن وزيـر الـصـحـة في اقـلـيم
كـردســتـان سـامــان الـبـرزجني
امـس االثـــــنـــــ ان االقــــــلـــــيم
ســيـعــلن االنــتـصــار الـنــهـائي
على فايروس كورونا في وقت

قريب.
وقــال  فـي مــؤتـــمـــر صـــحــفي
مـشـترك مع الـقـنصل الـصـيني
الـعـام في االقـلـيـم ان (الـص
ــعـدات طـبـيـة زودت االقـلـيم 
في دفـعـة هي الرابـعـة). وتابع
(نـحن مــاضـون نــحـو اوضـاع
افــضـل ويــومـــيـــا يـــتم اجــراء
فـحــوصـات طــبـيــة لـلــمـشــتـبه
بـاصـابـتهم بـالـفايـروس وبـعد
مدد متـعاقبة ومراحل مـتتالية
سنعلن االنتصار النهائي على
الــفـيــروس النـنــا بـحــاجـة الى
االطـمـئـنـان الـتـام من الـقـضـاء
عـــلى كـــورونــا). بـــدوره اعــلن
مدير الصحة العامة في أربيل
دلـوفــان مـحــمـد امـس اإلثـنـ
شـفـاء   9 مـصـابـ بـفـيـروس
كـــورونـــا. وأكـــد مـــحـــمــد  أن
ـتـعـافـ الـتـسـعـة أصـبـحـو (ا
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عـلى بركـة الله وحـفظه تسـتأنف جـريدة (الزمـان) اصدار نـسختـها الـورقية
بــدءا مـن يــوم غـد األربــعــاء انــســجــامــا مع قــرارات رفـع احلـظــر الــصــحي
الـصـبـاحي  بــعـد جتـربـة الـصـدور الـكـتـرونـيــاً مـنـذ اكـثـر من شـهـر. وتـأمل
ــؤازرة كـمـا اعـتـادت عـلـيه مـنـذ الـيـوم األول النـطالق اجلـريـدة من الـقـراء ا
ـسـتـقل طـبـعـتـهـا فـي الـعـراق وسـتـكـون كـمــا عـهـدوهـا صـوتـهـم الـوطـني ا
ومـنبـرهم الـصـادق الوفي الـذي ال تـأخـذه في احلق لومـة الئم . الـلـهم احفظ

العباد والبالد من كل وباء.

ـــــالــــيــــة ومــــشـــــاركــــاتـــــهم ا
ـؤسسـات األوربية في با
بلغ ية  السوق العـا
قدره  170تريليون

دوالر).

ــركــزيــة ــســؤولــة لـــلــبــنـــوك ا ا
الـغـربـيــة وخـاصـة أزمـة كـورونـا

التي غيرة العالم.
كـمـا أعـلن مـتـحـدث بـاسم عـائـلـة
روتــشــيـلــد عن نــيــتـهـم بـيع 67

ــــئـــة من بـــا
أســـهــــمـــهم

مـــعـــنى خـــصـــوصــا بـــعـــد أزمــة
كــــورونـــــا والــــتـي عــــجـــــلــــة في
إنهيارها. وقال روتشيلد أنه كان
يـبـتـعـد عن اجلـنـيه اإلسـتـرلـيـني
بـــســبب خــروج بــريـــطــانــيــا من
االحتــــــــــاد األوروبـي والـــــــــدوالر
األمريكي. وبـحلول نـهاية أفريل
زادت شـركـة روتـشـيـلـد أصـولـهـا
ـعادن الـثمـينة إلى من الذهب وا

ئة).  8 با
وتــشـــيـــر مــخـــاوف روتـــشــيـــلــد
بــــوضــــوح إلى أن (االقــــتــــصـــاد
ـية ي يتـجه نحـو كارثـة عا العـا
بسـبب الـسيـاسـات النـقـدية غـير

والحـظ (أنـه عــــــــلـى الــــــــرغـم من
االرتـــفـــاع الـــســـريع فـي أســواق
كن أن الية فإن هذا النمو ال  ا
يسـتمر إلى األبـد وال حتى لـفترة
أطول إال أن القطاعات احلقيقية
ـرسـسـات الـصـنـاعـية وخـاصـة ا
ظـــلت ضــعـــيــفـــة بــحـــكم ضــعف
الطلب واالنكماش في العديد من

تقدمة.. البلدان ا
كمـا أن إستـقـرار األجور يـضعف
القدرة الشرائية في جميع أنحاء
الـــعــالـم وســنـــصل إلى مـــرحــلــة
اإلختالل اإلقـتـصادي الـتي بدأت
تـتـبـلور مـؤخـرا وهـنـا يـقـصد أن
أسـهـم الـشـركــات بـالــبـورصـة لم
تـعـد تـعــكس حـجـمـهـا اإلنـتـاجي
ــضـــاربــة في األســواق بــحـــكم ا

الية. ا
وفي الـوقت نـفـسه  فـإن الـوضع
فال اجلــيــوســيـاسـي ال يـطــمــئن 
يــــــزال نـــــزاع الــــــشـــــرق األوسط
مـحــتـدمـاً لـزيـادة تــعـقـيـد األمـور
ـــمـــلـــكـــة إضـــافـــة إلى خــــروج ا
ـــتــحـــدة من الـــقــارة الـــعــجــوز ا
"أوروبا" والـتي لم يعـد لوحـدتها
اإلقــتــصــاديــة والــســيــاســيـة أي

الــــغـــــذائي لـــــلــــبـالد والــــرواتب
وجهود مكافحة وباء كورونا.

وطـالب مـسـتـشـار وزارة الـزراعة
مهـدي القـيسي  بـاالستـثمار في
قـــــطــــاع الــــزراعــــة ودعـم خــــطط
تطوير احملـاصيل االستراتـيجية
والســـيــمــا أن أســعـــار احلــنــطــة
والــشـعــيـر حــالـيــا تـشــكل عـامال
مشـجعـا مع بـدء موسم احلـصاد
الذي سيوفر نـحو خمسة مالي
طن. وقــال مــراقب مــتـهــكــمـا (ان
سـعـر بـرمــيل اخلـام بـات اقل من
ثـمـن لـفـة هــمـبـركــر من مـاكـوالت

علي الالمي).
وأعلن جـاكـوب روتشـيـلد عـضو
مجلس إدارة مـجموعة روتـشيلد
ؤسـسة شراء البنـكيـة عن بدء ا
كمـيـات كبـيـرة من الذهب مـحذرا
ـصـرفـيـ والـعـمالء بـاألسواق ا
ــيـــة من خــطــورة ـــالــيــة الـــعــا ا

الي. الوضع اإلقتصادي وا
و أكد روتـشـيلـد في حـوار أجراه
مع مــشــاكل في األفق بــالـنــســبـة
لـلــقـارة الـبــيـضـاء ان (اســتـبـدال
الدوالر بالذهب للـوقاية من خطر

ستقبل) انهيار اقتصادي في ا

اخلـام األمــريـكي ارتـفـاعــهـا بـعـد
انتـهاء فـورة بـيع العـقود اآلجـلة
لـشهـر آيـار).  وقـال  ان ( الـضرر
الذي يلـحق بالـعراق ليس كـبيرا
جـــــدا جــــراء انـــــهـــــيـــــار اخلــــام
األمــــريــــكـي نــــظــــرا حملــــدوديــــة
الصادرات العراقية الى الواليات
ــتـحــدة والـتي تــتـمــحـور حـول ا
 400 الف بـرمــيل يـومــيـا فـضال
ان العـراق يسـعر اخلـام العراقي
ـصـدر الى األسـواق االمـريـكـية ا
عـــلى أســـاس خــام اســـكي الــذي
شــهـد أيـضــا انـخــفـاضـا كــبـيـرا
وليس خام غرب تـكساس كما ان
الــســعـر الــذي يــبــيع به الــعـراق
يعتـمد عـلى معدل خـمس نشرات
خلــام اســكي بــعـد  15يـومــا من
حتـــمــيل الـــنــاقـــلــة ولـــيس عــلى
أســاس مـــعـــدل الـــســـعـــر لـــيــوم

واحد).
وعقد اجمللس الوزاري لالقتصاد
جـلــسـة طـارئـة لـبــحث تـداعـيـات
الـي وانخفـاض أسعار الوضع ا
الـنـفط واتـخـذ قـرارات وتـدابـيـر
لـــلــحــد مـن خــطــورة انـــخــفــاض
أسـعــار الـنـفط الــتي تـهـدد األمن

وزارة الــنــفط ان الــوزارة تــتــجه
ـفـاوضات مع شـركات للـدخول 
الــنـــفـط الـــعـــامــلـــة فـي الـــعــراق
اقـــنــاعــهــا بــضـــرورة تــخــفــيض

أسعار اإلنتاج.
 وعــزا  اخلــبـيــر الــنـفــطي نــبـيل
ــــرســـــومي انـــــهــــيـــــار اخلــــام ا
األمريكي الـى خام غرب تـكساس
الى اقل من  دوالر  واحــد يــكـمن
فـي الـــعــــقـــود الــــفــــوريـــة او في
الــعــقــود اآلجــلــة تــســلــيم شــهـر
حـزيـران الــتي مـازالت بـ - 23
ـــا كـــان الـــعـــقــود 22 دوالرا وا
اآلجـلــة لـلـخـام لـشــهـر أيـار الـتي
توشك على االنتـهاء ولذلك تفاقم
الــبـــيع عــلى هـــذه الــعــقــود قــبل
قرر أن موعد اغالقهـا حيث من ا
تــنــتــهي رســمــيــا عــنــد تــســويـة
األســـعـــار الـــيـــوم الــثـالثــاء 21 
ــا أسـهم في انـهـيـار نـيـسـان  
اخلــــام األمــــريـــكـي. وأضـــاف إن
(تـخزين الـنـفط االمـريـكي يـحدث
بـــوتــيـــرة ســريـــعــة  مـــتــجــاوزا
ـئة مقـتربا من مسـتويات 70 با
احلـد األقــصى لـلـتــخـزين) .وأكـد
توقع ان تـعاود أسعار أنه (من ا

وذكــــرت رويـــتـــرز ان (الــــعـــقـــود
اآلجـلـة لـلـخـام األمريـكي تـواصل
ئة االنهيار وتهوي حوالي 75با
إلى  4.41دوالر لــلـبــرمــيل  قـبل

ان تنهار الى ما دون ذلك). 
وقـال خــبـراء عــراقـيــون ان (هـذا
ـثل انهـيـارا اقتـصـاديا ومـالـيا
حقيـقيا بانـخفاض اسـعار النفط
ـيــة وفـقــاً السـعــار الـيـوم). الــعـا
وعـــدوا ذلك (فـــشـال حـــقـــيـــقـــيـــا
ـالية واالقـتصادية للسـياسات  ا
في العراق لـعدم وجـود صناديق
سـيـاديــة او مـوارد اخـرى بـديـلـة
لـــلـــنــفط  وبـــذلك ايـــضـــا يــدخل
الــعــراق في  مــنــطـقــة الــرمــاديـة
سـتقـرة ومرحـلة للـظروف غـيـر ا
ـالـي واالقـتــصـادي). االنــهـيــار ا
وتـوقـعـوا ان (يـنـعـكس ذلك عـلى
األوضاع االقتصادية في العراق
ـا يــجـعـله أمــام خـيـارين االول
االقـــتــــراض اخلـــارجي واثـــقـــال
ـــــزيـــــد مـن الـــــديــــون الـــــبالد 
والثـاني اعـادة هـيكـلـة االقتـصاد
واطن ويعطل ا يثقل كاهل ا
ـشـاريع في جـمـيع الـقـطـاعـات. ا
ــتــحــدث بــاسم من جــهــته أكــد ا
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 تــراجــعـت أســعــار الــنــفط في
ـتــحـدة االمـريــكـيـة الـواليــات ا
إلى أدنـى مـــــســـــتــــــوى لـــــهـــــا
بـــالــتـــاريخ وانـــخــفـــضت الى
نــاقص 37 دوالر لـــلـــبــرمـــيل 
حــــيث أدى انــــهـــيـــار الــــطـــلب
الـنــاجم عن جــائـحــة فـايـروس
كــــورونـــا إلـى إغـــراق الــــعـــالم
بــاخلــام الــذي يــكــافح من أجل

تخزينه.
و انــــخـــــفـض مـــــؤشـــــر غــــرب
ــؤشــر تــكــســاس الــوســيط  ا
األمــريـكـي  بـنــسـبــة اكــثـر من
ــائـة في تــداول يـوم 200 في ا
امـس االثـــنـــ  لـــيــــهـــبط إلى
مـســتـوى مـنــخـفض بــلغ نـحـو
ناقص 37 دوالر للبرميل للمرة
األولـى بـــتـــاريـــخـه مع تـــزايـــد
الــتــحـذيــرات من أن الــتــخـزين
ـأل في غــــــضـــــون ــــــكن أن 
ــــا في ذلك عــــنـــد أســــابــــيع 
ؤشر الرئـيسي  مركـز تسليم ا

كوشينغ  أوكالهوما.
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الـــتــجـــوال يــكـــون من الـــســاعــة
الـســابـعــة مـسـاءً الى الــسـادسـة
صــبــاحـاً) مــؤكــدا (االســتــمــرار
بــــاغالق حــــدود االنـــبــــار ومـــنع
الـــــدخــــول واخلـــــروج مـــــنـــــهــــا
ـــواد الــغـــذائــيــة بــاســـتــثـــنــاء ا
وسـيـارات اإلسـعاف) ولفت الى
(االســــتـــــمــــرار بـــــإغالق كـــــافــــة
ـنتـزهات ـطـاعم وا نـتـديات وا ا
في عمـوم االنبـار ويكـون افتـتاح
طـاعم لغـرض الـتوصـيل فقط). ا
وقــررت مــحــافـظــة بــابل تــمــديـد
حظـر الـتجـوال حتى  25نيـسان
احلالي.وقالت احملافظة في بيان
امس إن (احملــافظ رئـيـس خـلــيـة
االزمة حسن مـنديل وجه بتـمديد
حـظـر الــتـجـوال إلى يـوم 25 من
الـــشــــهــــر احلــــالي بــــنـــاءً عــــلى
تـوفرة وسيتم تقو عطيات ا ا

ـقبلة). الوضع الصـحي بااليام ا
وافاد مـحافظ الـنجف بـاستـمرار
تــطـــبـــيق حـــظـــر الـــتــجـــوال في
احملــــافــــظــــة وعــــدم الــــســــمــــاح
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.. إنه زمن غَـلـبة { زمن الـتّـفاهـة: زمن بـاهت!! زمن الال قـيـمة والـال معـنى
كل ما: قَلَّ وخَسَّ وحَقُر.

!! عنى بأزمة التافه .. يا لوجَع ا { عندما تسود التفاهة تزدهر العزلة
{ يستطيع التافه بلوغ ما يعجز عن احلكيم.

ناصب ساللم التوافه. .. ا نصِب وسيلة التافه كي يُعد { ا
واهب ما قتل!! { موهبتك مأزق للتافه فاهرب بها أو انتحر!! ومن ا

{ ال دور للـنفوس العظيمة بأزمـنة التفاهة ومع التفاهـة ال قيمة للمعايير وال
معنى لألهداف.

.. اإلنـحطـاط جـنّة { يـسود الـتـوافه بـأزمنـة اإلنـحطـاط
التّوافه.

{ سـتـكـتـشف الـثـورات والـدول والـعـقـول أنَّ مـا حطَّ
ا هم التوافه. منها إ

بغداد
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يقف عـلى مسـافة واحـدة من جميع
الــفـــرقــاء الـــســيـــاســيــ ويـــطــبق
الــقــانــون بـــحــيــاد تـــام والنــســمح
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اكـــد رئـــيس مـــجــلـس الــقـــضــاء
األعـلـى فـائق زيـدان ان الـسـلـطـة
القـضائـية في الـعراق تـقف على
مــــســــافــــة واحــــدة من جــــمــــيع

السياسي . 
وقــال بــيــان لــلــمــجــلس تــلــقــته
(الــزمـان) امس ان (زيــدان بـحث
مع النائـب عن محافـظة نينوى
مـحــمـد اقـبــال الـصـيــدلي وعـبـد
الـــرحــــيم الــــشـــمــــري اجلـــهـــود
االسـتثـنائـيـة لعـمل احملــــــــــاكم
في الــــعـــراق وفي مــــحـــافــــظـــة
نــيـنــــوى عـلى وجـه اخلـصـوص
بــغـيــة الـتــقـلــيل من مـخــــــــاطـر
انــــتـــشــــار فــــايـــروس كــــورونـــا
والـــتـــعـــجـــيل في إطـالق ســراح
ن اليـوجـد بـحـقـهم ـوقـوفـ  ا

أدلة كافية).
 واشــار زيـدان الى ان (الــقـضـاء

W¼UH² «
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أجـرى الـرئـيس مــسـعـود الـبـرزانـي لـقـاءً مع إحـدى الـقــنـوات كـشف فـيه
ـعـلـومـات مـا كـانت مـخـفـيـة عن الـكـثـيـر من احلـقـائق الـتي حتــتـوي من ا
الـعــراقــيــ قـبـل وبـعــد احــتالل الــعـراق.. وكــيف تــعــامل الـبــارزاني مع
نادين لإلنتقام واعتراضه على ا األطراف التي شاركت في مؤتمر لندن 
نـتمـ  حلـزب البـعث ودعـوته الى بنـاء دولة مـؤسـسات ولـيس دولة من ا
. وأكـد  ايــضـا عـلى انـه شـدّد عـلى بــنـاء نـظـام أحـزاب وكـتل ومــنـتـفــعـ

قراطي وطني عراقي يحمي الشعب بكل أطيافه . د
تـسـلّط على دفّـة احلُكم ـر) ا وجاء في الـلقـاء رفـضه لقـرارات (بـول برا
والذي أرسى لـتأسـيس مجلـس احلكم الـذي ال يختـلف في إدارته لـلدولة
ــواقف الــوطـنــيـة لــلـســيـد الـعــراقــيـة عن األســلـوب الــدكــتـاتــوري. هـذه ا
نشودة البارزاني كان لـها األثر الكـبير في أن يُصـحّح مسيرة الـتغييـر ا
والتي عمل عليها ونـاضل من اجلها العراقـيون اخمللصون  ولكن بعض
ـفـرده ـوقـع صـاحب الـقـرار  األطـراف لم يُـعـجـبــهم ان يـكـون الـعـراق 
وحتـقـيق طـمـوح كـل الـشـعب وفـئـاته بـكـل حـريـة واقـتـدار هـذه االطـراف
ارادت للعراق ان يكون تابعا لهذا الطرف االقليمي او ذاك الدولي. حتى
أصـبح الـعـراق يـدار من قــبل بـعض الـكـيـانـات الــتي لـيس لـهـا تـوجـهـات
ؤسـسات وطنـيـة حتافظ عـلى امن الـعراق وسـيـادته من اجل بنـاء دولـة ا
الذي حتقق فعال في إقليم كردستان .. وأكد السيد البارزاني انه أألمر 
هو من حافظ على مواقفه رافضا كل أشكال التـبعية واوجد صيغة ثابتة

ؤسسات التي تخدم ابناء اإلقليم . واطن وبناء ا لطريق احلفاظ على ا
وجب حـواره واحلـديث الصـريح الـذي وجـهه الى القـنـاة التـلـفزيـونـية و
اعـلن ان االقــلـيم شــهـد تــطـورا كــبـيــرا في جـمــيع اجملـاالت الــسـيــاسـيـة
والــصـنــاعــيـة والــتــجــاريـة والــتــربـويــة والــزراعــيـة واخلــدمــيـة عــلى وجه
ــواطن هــدف األول لـســيــاسـة اخلـصــوص حــيث وضع شــعــار خـدمــة ا

اإلقليم..
 وتأتي رؤيـتنا وحـبا بـالعـراق وبعـيدا عن اجملـاملـة فان من شـاهد هذين
اللقاءين األول والثاني وحرص على التعرف على كل ما يدور في العراق
ـشـاعر وحوله من تـغـيـيرات وتـاثـيرات تـمس شـؤونه كـلهـا  فـانه شـعر 
طيـبـة مُـحـبّة لـهـذا الـرجل الـذي هو بـدوره عـرفـنـاه محـبّـا لـشـعبه وأرضه
.وتعرفـنا من خالل اللـقاء كيف ان الـسيد الـبارزاني فتح اإلقـليم لكل من
أراد األمن واألمان مـن العـراقـيـ مع رفضه مـبـدأ االنـتقـام والـتـشفي ..
ا للكثير فكان اقليم كردستـان مالذاً آمناً ليس فقط من البناء جـلدته وإ
من الــبــعــثــيــ او من كــان له مــوقع وظــيــفي كــبــيــر واالطــبــاء وأســاتـذة
ـا يــتـمـتع بـه من احـتـرام ـوذجــاً يـحــتـذى  اجلـامـعــات وصـار اإلقــلـيم أ

اإلنسان مهما كان وضعه .
ركز بغداد وباقي احملافظات اجلنوبية التي تعاني الى اليوم ونعود الى ا
شاكل السـياسية والدستورية واخلـدمية والتناحرات غير ما تعانيه من ا
ـركز الـذي عـانى من يـوم الـتـغـيـير الى بـررة بـ االحـزاب والـكـتل .. ا ا
اليـوم مشـاكل كـبيـرة وكـثيـرة أدّت الى إهمـال واضح لـلعـيـان نعـيشه كل
يــوم في جــمــيع نــواحي احلــيـاة .. حــتى ثــار شــبــاب الــعــراق بــثـورتــهم
وانتـفـاضتـهم عـلى احلـكام والـوزراء اخلـدميـ بـاعتـصـامات وتـظـاهرات
ـدن. وكانت هـناك مـرحلة جـديدة في تـأريخ العراق اال وهي شملت كل ا
مـرحلـة سـاحـات االعـتـصـام والـتظـاهـر الـتي شـارك فـيـهـا حـتى االسـتاذ
ــوظف ذو الـدرجــة الـعــالــيـة مع الــعـامـل والـفالح والــطـالب اجلـامــعي وا
والكـاسب الـبـسـيط .. وحـتى هـذه الـساحـات لم تـسـلم من الـتـعـرض لـها
ـا اوجد حـالة جـديدة ـتكـررة والضـرب والقـتل احيـانا..  باالعـتادءات ا
ايضا اال وهي ان الشعب كله عرف ان ( ال تغيير سيحصل لصاحله) .
هنـا عـرفـنـا مدى الـبـون الـشـاسع ب مـن يُحب شـعـبه وبـ من يُـريد ان
يسرقه. وب ما اراد وناضل من اجل الـتغيير ليخـدم العراق والعراقي
. وعــلى ضــفـة اخــرى وجــدنــا أُنــاس جــاءوا من اجل االســتــحـواذ عــلى
الـقـصـور واالمـوال والـعـقـود واالتـاوات لـيـكـون خـدمـة
الــعــراق وتــطــوره وازدهــاره شـــعــبه آخــر هــمــهم .
التـجـربة الـكـردية هي جتـربـة عراقـيـة وطنـيـة وامام

اعينكم وقريبة عليكم فخذوا الدرس منها .

 ÊU œuſ „Uł ≠ ÊbM

يـقـوم فـريـق صـحـفي اســتـقـصـائي
زاعم الحـقـة مـدى صـحـة بعـض ا
والـشـائـعـات الـتي انـتـشـرت بـشـأن
أصـل فـــايـــروس  كــــورونـــا وطـــرق

تشخيصه وعالجه.
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انـتــشـرت مــعـلــومـات عــلى وسـائل
الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي تـــزعم أن
الــتــطـــعــيم بــالــلـــقــاح ضــد مــرض
ــعـروف (الـتــدرن الــرئـوي) الــسل ا
نع اإلصـابة باسم (بي سـي جي) 
بعدوى فايـروس  كورونا لكن هذه

علومات تفتقر للدقة. ا
ويحـصل األطـفال حـول العـالم على
ــكـافـحـة الـسل وكـان هـذا الـلـقـاح 
ـتـحـدة حتى ـمـلـكة ا مـنـتـشرا في ا
عـــام  2005ومـــا زال يــــعــــطي ألي
شـــــخـص مــــعـــــرض لالحـــــتـــــكــــاك

بأشخاص مصاب بالسل.
وال يــــــــزال لــــــــقــــــــاح بـي سـي جي
مــســتـــخــدمـــا في بــعض الـــبــلــدان
كـســوريـا حـيث انــتـشـرت شــائـعـة
مـفـادهـا أن بـإمـكان مـن حصـل على
ـنـاعته من هـذا الـلـقاح االطـمـئنـان 

اإلصابة بفايروس  كورونا.
وانـتـشـرت رسائل بـالـلـغة الـعـربـية
عـبــر واتـســآب تــقـول إن من تــلـقى
الــلــقـــاح تــكـــون لــديه حـــمــايــة من
فــايـروس  كـورونـا بــنـسـبـة  75في

ئة. ا
يـة تقول لـكن منـطمة الـصحـة العـا
إنـه ال دلــيل عــلى أن لــقــاح بي سي
جي يـــحـــمي من حـــصل عـــلـــيه من

اإلصابة بفايروس  كورونا.
ـنـطـمة إن هـنـاك جتـربـت وقـالت ا
ــــوضـــوع تُــــجـــريــــان عـــلـى هـــذا ا
وســيــجـــري نــشـــر الــنــتـــائج حــال

الوصول إليها.
وعــلى الــرغـم من عــدم تــوفــر دلــيل
ـوضـوع إال أن الـبـحث طـبي عـلى ا
عن مـعـلـومـات عن الـتطـعـيم بـلـقاح
بي سي جي قــد زاد بــشـكل كــبــيـر

مـحاسـبة من يـخالف الـقانـون لدفع
الـكالم عن الـتـأثيـر الـسـيـاسي على

القضاء).

داعــيـــا الى (عـــدم تــصـــديق كل مــا
يــنـــقــله الـــبــعض بـــشــأن الـــعالقــة
بـالـقـضـاء واسـتـغالل ذلك لـتـحـقيق
األغراض السياسية وبنفس الوقت
عــــدم تـــبــــني روايــــة مـن يـــخــــالف
الــقــانــون بــحــجــة أنـه مــســتــهـدف
لــســـبب ســيـــاسي لـــلــتـــخــلص من
ـكن أن مــحـاسـبـة الـقـضـاء له و ال
يتـخذ إجـراء قضـائي مع إال وفق
األدلـة الـتي نـص عـلـيـهـا الـقـانون).
وكــــــان الــــــصــــــيــــــدلي  قــــــد رفض
الــتــدخالت الــسـيــاســيــة واالداريـة
ــشــبــوهــة الـتي الــتي وصــفــهــا بـا
تمارسها بعض اجلهات السياسية
فـي مــلـف نــيـــنـــوى والـــتــحـــكم في
دوائــرهـا  مـشـدداً عـلى انـهـا تـربك
واقع احملـافـظـة السـيـاسي  وتـزيد

من معاناة ابنائها.
واعرب الصيـدلي عن استغرابه من
(سلـوك بعض الـقيادات الـسيـاسية

بــإســـتــغالل الـــقــضـــاء لــتــحـــقــيق
أغراض غـير مـشروعـة وحلسـابات
ســيـاســيـة لــكن هــذا اليـعــني عـدم
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من خـارج نـيـنـوى بـالـتـعـاون مع
ــانــيـــ مــنــهــا جلـــعل مــلف بــر
نــــيــــنــــوى مــــشــــاعــــاً وســــاحـــة
لـلــمـســاومـات مـســتـغــلـةً ضـعف
احلـكـومة االحتـاديـة وانـشغـالـها
بــــ االســــتـــقــــالــــة وتـــصــــريف
االعـــمــال)  ومـــضى الى الـــقــول
ـلـفات (نـرصـدكم ونـحن جنـمـع ا
والــوقـائع لـتــكـون امـام اجلـهـات

اخملتصة والرأي العام).
ـساحـة الـكافـية مـطالـبـا بـ(ترك ا
ألهلها من اجل اتخاذ قراراتهم),
وتـــابـع ان (نـــيـــنــــوى واهـــلـــهـــا
مـعـروفـون بـوالئــهم حملـافـظـتـهم
ولـن يـسـكـتــوا عـلى هـذا الـوضع
ــشـوه وسـيـصــدرون احـكـامـهم ا
قــــــريـــــبــــــا عـــــلـى كل مـن اســـــاء
حملــافــظـتــهم او جــعــلـهــا ســوقـا
لـلـمـتـاجرة والـنـخـاسـة) عـلى حد

تعبيره. 

حسب محرك البحث غوغل.
ويــنـتــاب الـقــلق مـنــطـمــة الـصــحـة
ـــيـــة من أن ازديـــاد الـــطـــلب الــعـــا
ـفـاجئ علـى هذا الـلـقاح قـد يـحرم ا
رض عـرض لإلصابة  االطفال ا

السل من احلصول عليه.
وعـبــرت جـهــات مــوردة لـلــقـاح في
الـيابـان عن قـلق مـشابه بـعـد زيادة

الطلب عليه بشكل كبير.
W³¹dK  dO¦*« w½«d¹ù« nýUJ «

كــــشـف قــــائــــد احلــــرس الــــثــــوري
اإليـراني عـن جـهـاز يـدوي يـزعم أن
بــــإمـــكــــانه الــــكــــشف عن الــــنـــاس
ـصـاب بـفـايـروس  كورونـا كـما ا
يُـمـكـنه أيـضــا الـكـشف عن سـطـوح
ملوثة ضمن مسافة تصل إلى 100

متر خالل خمس ثوان.
ووصـفت جـمـعـيـة الفـيـزيـائـي في
إيـران اإلعالن بــأنه نـوع من "الـعـلم
الزائف" وهو "غـير قابل لـلتصديق"
وقريب من قصص اخليال العلمي.
ويشبه اجلهاز جهازا زائفا للكشف
عن القـنابل كـانت تروجه عـصابات
بريـطانيـة قبل عقـد من الزمان ولم
يــكن سـوى غالف فــارغ من الـداخل
مع هــوائي يــتــحــرك مع حــركــة يـد
حـامـله . وقـد تسـربت تـلك األجـهزة
إلى مــنـاطق نــزاع واســتـخــدمـتــهـا

حكومات عدة حول العالم.
ولــهــذا اجلــهــاز احلــديث حــقــيــبــة
وهـوائـي شـبــيه بــكـاشف الــقــنـابل

زيف. ا
وهــنــاك تــشـابـه حـتـى في تــغـلــيف

اجلهازين.
d³²<« w  oK ¹ r   ”Ëd¹UH «

وانتشر فيديو على موقع التواصل
االجــتــمــاعي "فــيــســبـوك" يــزعم أن
فايروس  كـورونا جرى تـخليقه في
اخملتـبر  وحظي الـفيـديو بسـبع
مـلـيون مـشـاهدة لـكـنه في النـهـاية

صُنف على أنه "مزيف".
ويـبدو فـي البـدايـة مثل فـيـلم دراما
وثــــائـــقــــيــــة من إنــــتـــاج شــــبــــكـــة
نـيـتــفـلـيـكس مـدتـه سـاعـة كـامـلـة 
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ويروج لنـظرية مـفادها أن مـختبرا
في مـقـاطـعة ووهـان الـصـينـيـة قام
بـتـخـلـيق الفـايـروس  وتـسـرب منه
بسبب ضعف االحتياطات األمنية.
ويقـول محـرر الشؤون الـعلـمية في
بي بي سـي بـول ريـنـكـون: "حـالـيا
لـيس هــنــاك دلـيل عــلى أن مــصـدر
الـــفـــايـــروس  مـــركـــز أبـــحـــاث في

ووهان". 
ويفـيد التـحليل الـعلمي لـلفايروس
أن مــصــدره حـــيــوانــات ولم يــجــر

تخليقه في اخملتبر.
ولم تتوصل دراسة مُحكمة أجريت
في مــارس/آذار إلى أي دلــيل عــلى
أن الـفـايــروس  جـرى تـخــلـيـقه في

اخملتبر.
ـذكور أيـضا إلى ويـشيـر الفيـديو ا
دراسة منـسوبة لعـلماء هنـود تفيد

بأن  4مـتـسـلـسالت جـديـدة أدخلت
في اخلـريـطــة الـوراثـيــة لـفـايـروس
كــــــورونـــــــا وهي مـــــــوجــــــودة في
ـكـتـسـبة ـنـاعة ا فـايـروس  نـقص ا
أيـــــضـــــا وذلـك كـــــدلـــــيل عـــــلى أن

الفايروس  خُلّق في اخملتبر.
ـــذكــورة لـــكـن مــؤلـــفي الـــدراســـة ا
والـتي لم تـكن مُـحـكـمـة سـحـبـوهـا
ـعــلـومــات اجلــيـنــيـة واتــضح أن ا
الـتي اسـتـنـدت إلـيـهـا مـوجـودة في

العديد من الكائنات احلية.
ـز" الذي يُـذكر أن مـوقع "إيبـوك تا
ـذكور آنـفا  ومـقره روج الـفيـديو ا
نــيـويــورك أســسه أمـريــكــيـون من
أصل صــيـني مــرتـبـطــ بـجــمـاعـة

دينية تدعى "فالون غونغ".
ذكـور قد أنفق أمواال وقع ا وكان ا
طائلة على إعالنات مؤيدة للرئيس

األمـريـكي دونـالـد تـرامب في مـوقع
الـتــواصل االجـتــمـاعـي فـيــسـبـوك
حسب مـا أفـادت محـطة أن بي سي
نيـوز لكن فـيسـبوك حـظر إعالناته
ـــاضي في شـــهـــر أغــســـطس/آب ا

بسبب مخالفته لقواعده.
f²Oſ qOÐ sŽ  UFzUý

أثــار انــتــقـــاد بــيل غــيـــتس لــقــرار
الــرئـيـس األمـريــكي تــرامب بــوقف
ــســاهـــمــة في تـــمــويل مـــنــظــمــة ا
ـية مـوجة جـديدة من الـصحـة العـا
األخبار الكاذبة عن بيل غيتس من
بيـنها انتـقادات طالت دعـمه إلنتاج
الــلـقـاحـات. ومن ضـمن الـشـائـعـات
الـتي نـشرت عـلى فـيسـبـوك ما زعم
أن مـؤسـسـة بـيل ومـالـيـنـدا غـيتس
عــلى عـالقــة بـــتــخـــلــيق فـــايــروس
كـورونــا. ولــيس هــنــاك أسـاس من

زاعم. وبـاء كورونا الصـحة لهـذه ا
لــيس "مـصـطـنـعـا" وقـال طـبـيب في
مقـابلـة مع محطـة "كنـال مونتـيريا"
الـتـلـفزيـونـية الـكـولـومبـيـة إن وباء

كورونا زائف.
ـاضي وانـتـشـر الـفـيــديـو الـشـهـر ا
وحـقق  18مــلــيــون مــشــاهـدة وال

يزال يُعرض على موقع فيسبوك.
ويتحدث الرجل في الفيديو منفردا
من دون أي مـواجـهـة مع من يـحمل

وجهة نطر تناقضه.
ــتــعــلــقـة ويـقــول إن الــنــظــريــات ا
ا فيها تلك بالفايروس ات زائفة 
ـنـاعة ـتـعـلقـة بـفـايروس  نـقص ا ا

رض "إيدز". سبب  كتسبة ا ا
وال يـقدم أي تـفـسيـر لـسبب إصـابة
رض هو يـكتـفي بـإنكار الـناس بـا

سبب. ا

مواقع التواصل االجتماعي ارض خصبة للشائعات

وصـلـني .. فـيـديـو  شـيق   يـظـهر
فـيه سـفيـر بـريـطـانـيـا  في الـعراق
(ســتـيــفن هـيــكي)  وهـو عــلى قـدر
ــطـــبخ كــبـــيـــر من االهـــتـــمـــام بـــا
الــعـــراقي.. وقــد الحـــظت اعــجــابه
ة والـكباب ... بـشكل خـاص بالـدو
ـا سـيـظـهـر سـعـادته ثـانـيـة .. ور
وهـــو في حـــفـــلـــة شـــواء الــســـمك
ــــســـــكـــــوف.. او حـــــامال شـــــيخ ا
مـحـشي (بـاجلــدريـة).. الى الـتـلـذذ
بـالــتـشـريـب  وسط  الـصـيــنـيـة  ..
وصــــوال  الى كــــراعــــ الـــبــــاچـــة

العراقية .
والــــلـه عــــال الــــعــــال .. و صــــورة
سـعادته  ال تـفـارق البـال .. كيف ال
و ســــفــــيــــر دولــــة كــــبـــيــــرة مــــثل
بـــريـــطـــانـــيـــا..  مـــغـــرم بـــاالكالت
الـعـراقـيـة .. ويـدعـو  الى تـشـجـيع
مـنـتجـاتـنا الـوطـنيـة  .. احملـاصرة
طابخ طبخ التركي   وا من قبل ا

 االيرانية .
كل هـذا يــحــدث .. وسط  ضــجـيج

ســيــاسي ال يــنــتــهي /  غــطــرســة
امريكية ..  وصفـاقة ايرانية للفوز
برئاسة الوزراء العراقية  .. ونحن
الــيـوم  بــانـتــظـار اضــخم عـروض

الوزارة  الكاظمية .
سـواء .. عـجبـتـنا  مـبـادرة  السـيد
السـفـيـر .. ام لم تعـجـبـنا .. فـانـها
رحـلـة (خـليك منـسـجـمة وشـعـار ا

بالبيت) .
 لــــكـن .. الــــســــؤال االهم .. هل ان
مــشـاكل الــعــراق قـد انــتـهت  وان
اخلـارجــيـة الــبــريـطــانــيـة لم تــعـد
تـهتم.. بـكتـابة الـتقاريـر عن اسرار
الـسيـاسة الـعراقـية .. و هل ان كل
شيء اصـبح  مكـشوفـا ومفـضوحا
لـلـسـفـير الـبـريـطـاني .. مـن صراع
مـسـتمـر عـلى الـسلـطـة  و جائـحة
الكتـلة االكبر .. كي يـنشغل سعادة
طـبخ الـعراقي الـسـفيـر .. بـادارة ا
ــة االجــداد .. .. والـــتــذكــيـــر  بــدو
وكـأنه قرأ  كـتاب زمـيلنـا طه جزاع

(ابتسم  .. انت في بغداد ) .

ثم .. لـو كان  مـستـر هيـكي  توكي
.. سـفـيـرا في مـصـر .. هل سـيـهتم
لوخية .. او  سفيرا في بطبخة  ا
غـرب   صارفـا  وقته  لـتحـضير ا
غربية .. ?  وجبة ( الكسكسي ) ا
ـرحـوم  فاضل اجلـمالي لـو كان  ا
.. على قيـد احلياة .. لـسألناه  عن
ـــهـم في ســـلــوك هـــذا الـــتـــطــور ا
الـســفـراء االجـانب في بالد مـابـ
الــنـهــبـ  .. ســفـيــر  تـركـيــا مـثال
ذهب  مــــرة  الى ســــوق مــــريــــدي

واســتـــقل ( الــتــكـــتك)  مع زوجــته
الــتــركــيـة .. و الــســفــيــر االيــراني
يــجـتـمـع بـالــوزراء الـعـراقــيـ في
مـكــاتـبــهم الـســريـة و الــعـلــنـيـة ..
والسفـير اليابـاني فاق التصورات
الدبلوماسية .. والادري ماذا يفعل
الـيـوم ..سـفراء  روسـيـا  و كـندا 
ـانـيـا   وبـلـجـيـكا  وفـرنسـا   وا
وبــوركـيــنـافــاسـو  وحــتى سـفــيـر
الصـومال .. في عـراق  االنفـتاح ..

و االنبطاح .. والتقية  .

ـالـكة .. لم يـذكـر طـبـيب الـعـائـلـة ا
ســـنـــدرسن بــــاشـــا  في مـــذكـــراته
(عـشرة االف لـيلـة .. وليـلة ) شـيئا
من اهـتـمــام االنـگـلـيـز بـالـطـبـخـات
الـعراقيـة .. ولم اسـمع شخـصيا ..
ــؤرخـــ الــعـــراقــيــ من شــيـخ ا
ــرحــوم عـــبــد الــرزاق احلـــســني ا
حـكــايـة عن اعـجـاب   ( مس بـيل )
بـالـبــاچـة  الـعـراقــيـة .. ولـو كـانت
هـــنـــاك  عـالقـــات ( مـــطـــبـــخـــيــة )
وسـهـرات على مـائـدة ( العـصـرية)

بــ نـــوري الــســـعــيـــد ومس بــيل
لقبة ( بالـعلوية ) .. لثارت ثائرة ا
الـرفاق من الـشبيـبة الـشيـوعية  ..
ـظـاهـرات صـاخـبـة  وخلـرجـوا  
تــــــطـــــالـب بـــــغــــــلق الــــــســـــفـــــارة

البريطانيـــة.
اخـــيــرا  .. جـــاء عــلـى بــالي  .. ان
سـعـادة السـفـير  الـبـريطـاني الذي
يـحـرص عــلى احلـديث  بـالــلـهـجـة
ـا  سـيـجـرب حظه الـعـراقـية    ر
يــومـا  و ســيــفـاجـيء جـمــهـوره 
بـــدنـــدنـــة  االغـــانـي الـــعـــراقـــيــة 
حلضيري ابو عزيز ( عمي يا بياع
الورد )  و زهور حسـ ( تفرحون
الية  افـرح الكـم  )  او  صديـقـة ا
في اغنيتها  الـبغدادية  .. ياصياد

السمك .. صيد لي  بنية .
حتـما سنـكون سعـداء  .. يا جناب
السـفيـر .. وانت تصـول وجتول ..
وكأنك تعود بنـا لسنوات االنتداب
   وال يـهـمـك  .. فـنـحن  بــانـتـظـار
ـــزيـــد من مـــبــادرات الـــفـــرفـــشــة ا
الدبلومسيـة  لتحس ( الكشرة )
 الــعـراقـيــة .. واظن انك ال تـخـشى
ابدا  من صـدور  امر  بـاستـدعائك
من قبل اخلارجيـة العراقية  حتى
لـــو قـــلـــدت ( فـــلــورنـس الـــعــرب )
ـــلــــويـــة بـــالـــعـــقـــال وصـــعـــدت  ا
والـكـوفـيـة .. والـفـضل   يـعود الى
وجود اوفـياء من  حمـلة اجلنـسية

البريطانية ..
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خـوف وتــرقب يــعم الـعــالم شــلل تــذمـر بــكل مــكـان اخلــاضع لالمــر الـواقع
ـا الـغد ـسـتـهـزء والـنتـهـول وبـ كل ذلك مـعـانـات ر ـتـمرد عـلى واقـعـة ا وا
ـمـتــلئ جنـد االمل بـالـغـد اسـوء من الـيـوم .. لــنـنـظـر الى الـنــصف الـكـأس ا
ـا يـكـتــشـفـون عالج او لـقـاح لـذلك الـفــايـروس اجملـهـري وتـنـتـهي افـضل ر
طارات ـشكلة وتعود احلـال كما كانت عليه وتـعويض اخلسارات وعودت ا ا
وحـركـة الـسـفـر والـتـنـقل والـتـجـارة كـمـا كانـت وهـذا الـوبـاء يحـدث عـلـى مر

اضي .. القرون وجميع اال نهضت واصبح من تاريخها ا
وامـا النـظـر الى اجلزء من الـكأس الـفـارغ جنده انه وحش فـتك بـالعـديد من
ـثـل لـذلك الــبــشــر وسـريع االنــتــشــار لم يـســبق عــلى الــبــشـريــة ان مــرت 
ـا انـهـا لـعنـه من اللـه حتى نـعـود لـلـتـعبـد لـقـد عـجـز العـلم من الـفايـروس ر
ايـجاد عالج له او حتى لقاح انه غضب من الله بسبـب معاصينا وبعدنا منه
مـالذي ينتـظرنا اهي احـد عالمات السـاعة !!! اسئلـة لم جند اجوبـتها سوى

في قصص االول في كتاب الله عز وجل استغفروا الله ..
ومـا زالت عيـونـنـا تـتطـلع الى الـغـرب وعـقولـنـا مـجـمدة نـنـتـظـر ان يكـتـشـفوا
الـعالج او اللقاح لذلك الضـيف الثقيل فأين انت يـاابن النفيس واين منا ابن
ـســتـوى عـلــمـهم ام نـحن امه الـهـيــثم هل عـجـزة االمــة بـاجنـاب من يــكـون 
اتـكـاليـة اصـبـحت تـريـد الـشيء اجلـاهز بـعـقـول مـحـنـطة من

التاريخ اجمليد الجدادنا العظماء والى متى ?..
ــا جــاء هــذا الــوبـاء لــتــيــقــضــنـا عــلى مــانــحن به لــر
اجلــوهـرة الـثــمـيـنـة عــقـولـنـا الــتي اسـتـغــيـنـيـنــا عـنـهـا

اجــــيال .



WKL(« »UOŁ t² ³ « w² « tðœU  W¹“UN²½UÐ YF³ « WMLO¼ s  Ã—U)« ‚«dF « ÊU   

WDKÝ q  UNO  ÕdDð »—U& ¨tMŽ W¹“UN²½« qIð ô »—U−²Ð ◊U×  ¨WO½U1ô«

w  tOIH « W¹ôË sL  ¨WDK « w  UNzUIÐ rzö¹ U  o Ë UN²¹dE½Ë UN²¹ƒ—

w  wK³I « rJ(« l  wÐU¼u « ÂöÝù« W «dý Ë ¨WO öÝô« Ê«d¹« W¹—uNLł

Ë« ¨dD  w  Ê«ušû  w Ëb « rOEM² « vŽdð w² « …—U ô« WÐd& v « ¨W¹œuF «

WO öÝô« W «dA « v « ¨WO½UſËœ—ô« WÐd−² « w  WO «d³OK « l  w½«ušô√ ÂöÝù«

WO öÝô« v « bFÐ ULO Ë ¨Ê«œu « w  dOA³ « wÐ«d² « WÐd& w  W¹dJ F «

w  UL  WO½ULKŽ W Ëœ w  ÂöÝù«Ë ¨ ¨f½uð w  wýuMG « WÐd& w  WOMÞu «

W³IŠ ‰öš UIŠô  —uDð w² « ¨„—U³  ÂU¹« dB  w  5LK *« Ê«ušô« WÐd&

Æw O « b¹ vKŽ —UNMð Ê« q³  ¨wÝd  œuL×  rJŠ

www.azzaman.com

wÝUO « dLM² «ËÆÆ dLM² «

الـــــســـــيـــــطـــــرة وإحلـــــاق االذى
تــوجــيه بــاالخــرين عن طــريق  
نــــــــــشـــــــــر االتـــــــــهــــــــــامــــــــــات 
مــهــاجــمـةاالخــرين الــشــائـعــات
جــســديــا ولــفــظــيــا ومــعــنــويــا

استبعادهم عن قصد . 

واألســـالــــيب . الــــتـــنــــمـــر احـــد
الــســلـوكــيــات الـعــدوانــيـة غــيـر
ـــرغـــوب فـــيـــهــــا..والـــتـــنـــمـــر ا
الـسيـاسي سلـوك يسـبب مشاكل
ـــتـــنـــمــر خـــطـــيــرة ودائـــمـــة وا
الـــســـيـــاسي مـــصـــاب بـــعـــقـــدة

وبـدت مالمح التنـمر الـسياسي
ـــكن رصـــدهــا من كـــظــاهـــرة 
خالل بـــروز زعــمــاء ســيــاســ
ـارسـون مـتـنــمـرين بـعــضـهم 
التنمر على حلفائهم وشعوبهم
بـــــدون اي رادع وبـــــعــــــضـــــهم
يـــتـــنـــمـــرون عـــلى جـــيـــرانـــهم

ومحيطهم ..
·ËdE « ‰öG²Ý«

والــنــوع الــثــالث هــو االخــطــر
ـــارس كال الـــنـــمـــطــ الـــذي 
مـستـغال الـظـروف االقتـصـادية
ـضطـربة لـتقد والسـياسـية ا
ــــوذج الــــكــــارزمــــا الــــقـــادرة
وحـــــــــدهـــــــــا عـــــــــلـى اخلالص
بـأستخـدام القوة مـقابل تراجع
السـلوك االخالقي  التـسامحي.

 ÍË«eF « ‰U Ë

بغداد

ــتــنــمــر واألخــطـــر من ذلك أن ا
الـســيـاسي قــابـلـيــته في تـكـرار
السلوك الـعدواني أكثر من مرة
ويــجــد بـذلك مــتــعــة في إحلـاق
االذى بـخـصومه بـهدف حتـقيق
الــسـيــطــرة والــنـفــوذ والــثـروة
..بــعـبــارة ادق الـتــنـمـر مــرتـبط
بـــالــــعـــنـف والـــغــــضب وســـوء

األخالق .. 
وهــذا الـنــمط بـات واضــحـا في
الـــســـلــوك الـــســـيــاسـي وحــتى

االجتماعي..
وكـمـا يذكـر احـد الـباحـثـ بأن
عـصــر الـتـنــبـؤات الــسـيــاسـيـة
واالجـــتــــمـــاعـــيـــة قــــد انـــتـــهى
..وسـيـأخـذ الــتـنـمـر الـسـيـاسي
بعـدا اكـثـر تـعـقـيـدا وسـيـساهم

فـي ان يـكـون الـفــاعل الـرئـيـسي
بتشكيـل التفاعالت والصراعات

مستقبال.
 WOÝUOÝ  UÝ—U2

مارسات  فاخللل الـذي اصاب ا
الــســـيــاســـيــة فـي عــالم الـــيــوم
ضطرب تتـصدره مظاهر لهذه ا

اآلفة ... 
وضــرورة الـــبــحث عن كـــيــفــيــة
انتقالهـا الى عالم السياسة بعد
ان كـــانت ظــاهــرة اجـــتــمــاعــيــة
تـخص عـالم االطـفـال واالحـداث
ـسـتـقـبل ..والى اين تـؤدي في ا
ــــنـــــظـــــور .?    واخــــيـــــرا هل ا
سنشـهد  ظهور انظـمة سياسية
متسـلطة الاخالقية مـتنمرة على

شعوبها .?

مـوضـوع يـسـتـحق الـبـحث فـيه
ضـمـن عـلم الــنـفـس الـســيـاسي
وهي ظـــاهـــرة خــطـــيـــرة التــقل
خطـورتها عن اإلرهـاب فكالهما
قـــائـم عـــلى الــــعـــنف واخلـــوف
والـرعـب وان اخـتــلـفت االدوات

هناك مقولة مشهورة للمفكر الفرنسي ( ألبير كامو) واصفا توقعه للحياة
البـشـريـة عنـد دخـوله الـقـرن  العـشـرين  وهـو : ( إذا كان الـقـرن الـسابع
عــشـر هــو قــرن الــريـاضــيــات والــقـرن الــثــامن عــشــر هـو قــرن الــعــلـوم
الفيـزيائـية والـقرن التـاسع عشـر هو قرن الـعلـوم البـيولوجـية فـإن القرن
العشرين هو قرن اخلوف والقلق.) ونحن اودعنا القرن العشرين و دخلنا
عـشـريـنيـة الـفـيـة الـثـالـثـة اي قـرن الـواحـد والـعـشـرين في بـدايـته واجـهـنا

انفجار كل تراكمات اخلوف و القلق الذي حتدث عنه ( كامو ) ....
ومنذ ودائمـا نـؤكد ان االنـسـانيـة جـمعـاء وعلـى امتـداد الـكرة االرضـية  ‘
اضي  ‘بدأت تـواجه اخلراب ‘كل اخلراب بدايـة الستـينـات  من القـرن ا
مـنـذ ان بــدأ الـتـجـار من الــصـنف اجلـشـع  وكـذلك الـسـيــاسـ من نـفس
ـتـنـفـذين حـقـيـقـة الـصـنف يـدخـلـون عـالم الـسـيـاسـة او الـعـكس وكـشف ا
ادية  حيث جمـعوا ب الدخول في التجاره( بعضهم اهدافهم الدنيوية وا

دخل حتى اخس جتارة مافيوية )
W¹dA³ « Ÿ«bš

 وهوالء لم يكتفوا بخـداع البشرية بالتالعب في الـتجارة لدعم طموحاتهم
السيـاسية وبـالعـكس ايضا  ‘بل دخلوا عـالم شراء ذ فـئة العـامل في
العـالم واالختـراعـات العـلمـيـة ولكـسب النـجـاح في هذا االجتـاه توجه الى
الـسـيـطـرة عـلى كل مـفـاصـل االتـصـاالت ومـصـادر تـطـويـرهـا والـتـخـطـيط
لكـيـفـيـة ادائهـا الـعـامة واخلـاصـة فـيمـا يـتـعلـق بتـاثـيـر والتـاثـر في احلـياة
ـي لهـذا االجتاه والسـيطـرة على الـعالم البـشرية  ‘فكـان اول انتـصار عا
ـعـسـكـر االشـتـراكي عـنـدمـا ضـمنـوا انـحـالل زعـامات ظـهـر في انـهـيـار ا
ـعـسـكـر و تــخـلـيـهم ( هم ايـضــا كـحـال الـتـجـار الــغـربـ الـذين دخـلـوا ا
السـيـاسة ) هم دخـلـوا عالم تـنـفيـذ الـعكـسي لـلفـكر االشـتـراكي الذي من
فـروض ان يوزع متـطلـبات احلـياة وادامـتهـا بالـعداله بـدئوا بتـحوله الى ا
ضمان رفاه النفسهم وتوزيع الفقر والـعوز ب الناس بالتساوي وما بقي
دخلو به في سوق التنـافس التجاري مع الغرب الـذي كان اشطرمنهم في
اركسـية ( االنسان اثـمن راسمال) بل خدعوا اخلداع  ‘ليس كمثالـيات ا
اركس اال ( دجـال يخدع االنسـانية ) و وصلوا الى االنسانيـة بان ليس ا
ـاركـسـ كـشف عن نـفـسه بـانه ( هـدفـهم عن طـريق شـخص ظـهــر بـ ا
خيـال مـاءته - كـورباتـشـوف ) هـو ايضـال يـشـتهـي التـجـاره الـراسمـالـية

ولكن كان يستحي من جثام لين وستال في الكرمل .
ـعسـكـر االشـتراكي سـلم مـصـيـر االرض وما فـيه الى الـتـجار  بسـقـوط ا
اديات التي حتول االرض وما السياس الراسـمال وحتت ايديهم كـل ا
عـلـيـهـا الى ( قـريـة صـغـيـرة حتت رحـمـة ارادة الـعـنـكـبـوتـيـة سـمـيت عـالم
االلكتـرونيات ) اسـتطاع ان يـخدر مجـاميع من الـبشر ويـحولهم الى االت
لهم مـهـمـت  ‘االول الـتـدمـير مـايـعـيق طـريـقـهم  ‘واخـرى   كلـف بـادامة
الـتـخـدير الـوعـي الـبـشري  ‘وضـمـوا الـوان اجلهـد الـعـلـمي حتـت عـنوان
اكـتـشـافـات الـفــضـاء اخلـارجي لـلـكـون  وفـيــمـا يـخص الـشـرق الـذي من
الصعب غياب تاثيـر الروح  التركيز عـلى زرع دويلة استيطانـية مهمتها

قدمة ( اجلهل  ) و فرق تسد ...ألخ  ظلمة في ا دعم كل االجتاهات ا
ن بــقي فـي وجـدانــهـم اضـاءات مــعــنى قــيم ...وهــكــذا رأت الـبــشــريــة 
شـرق في حدهـا االدنى و توجـهاتـها سـتقـبل ا االنسـان احلقـيقي لـبنـاء ا
ية تزنة بدأ  من القرن السابع عشر   ‘ومنذ انتهاء احلرب العا العلمية ا
الثـانيـة امام ظـهـور تيـارات تكـرس الطـموحـات الـشريـرة المثـال ( هتـلر و
موسـولـيني و فـرنـكـو ) بصـيـغة أخـرى بـخطـواط مـدروسة لـلـسيـطـرة على
العالم من هنا اشتـروا العلم لصالح هدفهم  ‘صنعوا اول اسلـحة للدمار
ن يـقف بوجه الشـامل وجربوهـا في اكثـر من مكـان في العـالم كتـخويف 
ـية الثالـثة اشعلـوا عشرات احلروب برنامجـهم الشرير وبـدل احلرب العا
ومع اشعال كل حـرب يزيـد طموحـات جبـهة السـياسه والـتجاره الـشريرة
كتسـبات العلـمية تزيد التي يقودهـا العدواني  لـتخدير الـبشرية ببـريق ا
من تخـدير الـوعي االنسـاني احلقـيقي  ‘فبـعد االبـداعات االنـسانـية   من
ــعـنى احلــيـاة واحلـريــة احلـقـيــقـيـة فـي مـجـاالت الــشـعـر انـتــاج الـواعـ 
وسيـقى و السـينمـا والصنـاعات الـتي تضمن حـياة الـرفاهيـة لالنسان وا
قدمت لـلـبشـرية حلـد بـدايات الـستـيـنات من الـقـرن العـشرين  ‘حتول كل
ذلك الى االهتـمـام بظـهـور تـفاهـات الـية مـلـونة خـادعه  تـربيـة جـيل على
عاني الروحية والسعـادة االنسانية احلقيقية مكتسباتها اخلالـية من كل ا
اضي بدع كما كان قبل ستينات القرن ا  ‘بدل من ان يقدم االنسان ا

بدئوا يقدمون ابطال معدنية مخيفة وهكذا .
—U−² « lAł

هـذا الـسـيـنـاريـو : قـيـادة الـتـجــار اجلـشـعـ مع عـلـمـاء مـسـلـوبي االرادة
اوصل البشرية الى ان يقوده اشرار اكثر خطورة من هتلر  ,فرأينا بوش
ـاْته اوبـامـا  وفي فـرنـسـا سـاركـوزي والـتـاجـر الشـريـر تـرامب و خـيـال ا
ـهــرج جـونــسن في لـنــدن و في عـالم الــشـرق حــدث بال حـرج اخــلـيت وا

نطقة تقريبا من الشخصيات  التي تستحق  يقود ارادة الشعوب .  ا
مـاذا كــان يـنــتـظــر الـبــشـريــة في عـالم جـل مـا فــيه  حتت تـصــرف الـذين
يـحــمـلــون الـنــزعـات الــدنـيــويـة الــتي تــنـال من ضــمـيــر اإلنـســان في هـذا
حيث نـرى كـلمـا تـنتـقل الـبـشريـة من مـرحلـة إلى أخـرى نرى أن العـصـر
ـسـتقـبل تـؤكـد أن من بيـده الـقوة الصـور تـعكـس حقـيـقة واضـحـة أمام ا
يـتـجه نـحـوالـهـيـمـنـة كـنتـيـجـة رغـم إدعأءات الـعـمـل حتت شـعـارات بـراقة

تبادل كتوثيق الروابط اإلنسانيه أو التعاطف ا
 ومـراجعـة مـاحـصل يـدفـعك بـان تـقـتـنع ان من يـقـودون العـالم االن من (
التجار والسـياسي ) يـريدون فقط ضمان اسـتقرار البـشرية الغارقه في
واد الـغذائـية التي تـرمي في احلاويات االستهالك  حـيث أن كلـفة بقـايا ا
ــشـروبــات الـروحــيـة في مــديــنـتي واشــنـطن وكـلــفـة مــايـصــرف لــشـراء ا
ـتـحـدة ) تـكفي إلشـبـاع جـيـاع بعض ونيـويـورك (عـاصـمة مـنـظـمة اال ا
ـتحدة ـنظـمات الـتى تشـرف عليـها اال ا الدول الفـقيـره في أفريـقيا  وا
حتذر  من الكوارث  التي تهدد مستقبل البـشرية بسبب تلوث البيئة بفعل

نتجة من الدول الكبرى فضالت الصناعة ا
ية الثانية يرى ي ومنذ إنتهاء احلرب العا من يتابع مسيرة الوضع العا
اكنـة الرأسمـاليـة السيـاسية الـعامـلة بنـشاط خلف بوضوح نـتائج عـمل ا
طلوبه الستحـواذ االقلية على السوق كواليس االحداث واضعة اخلـطط ا
والـعـمـل خـلف االلـوان الــصـاخـبــة وحتت عـنـوان الــتـقـدم والــتـركـيــز غـيـر
ـنظم على ثقـافة اإلستـهالك ومن ضمن ماانتـجه هذا العمل االعتيادي وا
) وعــبــدة االســتــهالك الــفــارغــ من الــفــكـر وأبــسط هــو دفع (الــبــاهـتــ
ـواجـهة وفي اي إنـعـطـافة تـأريـخـية مسـتـلـزمات الـتـحـدي والقـدرة عـلى ا
يظهر من فيه قدرة على نـوع من التحدي لثوابت هـذا النهج هناك مخطط

جاهزه لالجهاض عليه حتى لوتطلب ذلك أبشع طريقة للتصفيه 
ـيـة مالـئه  الدنـيـا وشاغـلة الـنـاس باعـتبـارها ـنظـمات اال أن مايـسمى بـا
تـدافع عن حـقـوق االنـسـان وتصـدق اي خـبـر يـأتي من أي دولـة في عـالم
اجلنـوب عن إضطـهـاد اإلنسـان ويبـدي اخلـوف على مـصيـر الـبشـرية من

التوسع بهذا االسلوب في التعامل 
أن في أوروبــا يــنــفــقـــون عــلى احلــيــوانــات األلــيــفــة  250ضــعــفــا عــلى
مخـصصـات حقـوق االنسـان..ورأينـا عنـدما اجـتاحت كـورونا اوربـا كيف
ــتـخــنـدقــ مع الــتـجــار رفـعــوا اصـوات ان بـعـض الـقــاده الـســيـاســ ا

اليه النقاذهم من هذا الوباء . ساعدات ا االستغاثه وطلبوا ا
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االردوغـــــانـي في مــــــوائـــــمـــــة
االسالم مع الليبرالية. لكن في
ــهــدي حــكــومــة عـــادل عــبــد ا
تــراجـعـت ثـنــائـيــة (الـدعـوة –
االخـــوان) لــصــالح تـــركــيــبــة

جديدة غير متجانسية.
w½ULKŽ n U%

 تـضـمـنت حتـالف الـعـلـمـانـيـة
الــقـــومــيـــة الــكـــرديــة ذاته مع
العـلمـانـية الـطائـفـية الـسنـية
مع حـركـات جـهـاديـة شـيـعـية
ولـم تــــــــكـن مــــــــزيـج نــــــــاضج
مـتــجـانس كـون جـزء مـهم من
الـشـق الـشــيــعي فــيه يــخـضع
تمثل الى النموذج العقائدي ا
بـــالــولـي الــفـــقـــيه والـــشــريك
الــســني يـــســعى الـى تــعــزيــز
مـدرسـة الـعـلـمانـيـة الـطـائـفـية
لـــلـــخـــروج من دوامـــة االسالم
ـعازلـة خصومه الـسياسي و 
ـو الــعــرب احملــرضــ عـلـى 
الطـائـفيـة الـعلـمـانيـة الـعربـية
في العراق عل حساب اخلصم
االخـوانـي في مـرحــلـة مــابـعـد

سقوط االخوان في مصر.

لــذلك عــنــدمــا يــطـلـب تـيــار من
الـفصائل بـتحـويل اسم العراق
الى (جـــــمــــهــــوريـــــة الــــعــــراق
االسالمية) فانه سيسجل نصر
معنوي كبير لتيار والية الفقيه
الـذي يسـعى لـلبـقـاء الى نهـاية
الـسـبـاق حلــ حـسم الـصـراع
ب من يـريد للـخالفة ان تعود
ومن يــريــد نــســيــانــهـا بــشــكل
نــهــائـي مع فــارق كــبـــيــر بــ
ــدرسـتـ كــون واليـة الــفـقـيه ا
تــأســسـت عـلـى مــبــدا انــتــظـار
االمـام الـغائب وعـودة اخلالفة
تـــأســست عـــلى مـــبــدا احـــيــاء
خالفة منهارة لذلك فجمهورية
الـعـراق االسـالميـة تـعـبـيـر عن
انتكاسة حقيقية لأليديولوجيا
االسـالمـــــيـــــة وحــــــركـــــاتـــــهـــــا
الـســيـاســيـة الــتي اخــفـقت في
ـــــوذج حــــــضـــــاري بــــــنــــــاء 
واختارت اللـجوء الى استعارة
االسالـيب االنتـهـازية الـتي جلا
لــهـا صـدام وغــيـره فـي اضـفـاء
الــغــطــاء الـديــني عــلى ســلــطـة

فقدت شرعيتها.

ــســلــمـ فـي مــصـر االخــوان ا
ايام مـبارك التي تـطورت الحقا
خالل حـــقـــبـــة حـــكم مـــحـــمـــود
مـرسي قـبل ان تــنـهـار عـلى يـد

السيسي.
بــــعــــد اقـــــرار دســــتــــور 2005
تــبــلــورت لـــدى حــكــام الــعــراق
اجلـدد جتربـة ثـنـائـيـة الـشـراكة
الـدينـيـة االسالميـة الـعربـية مع
القومـية العلمـانية الكردية ولم
يـتمكن االسـالميون انـفسهم من
اخلــروج من مــازقــهم الــداخــلي
فــاكـــتـــفـــوا بــشـــراكـــة االخــوان
ــســـلــمـــ (احلــزب االسالمي ا
ــــثـال عن االسالم الــــعــــراقي) 
ـــثال عن الـــســـني والـــدعـــوة 
االسـالم الـــــشــــيـــــعي عـــــلى ان
يـــنـــتــــهج الـــطــــرفـــان الـــدرجـــة
القـصوى من البـراغمـاتيـة فيتم
صـلـحة بـدأ لـصـالح ا تـأجـيل ا
فـي حـكم مـقــبـول لـكل االطـراف
فكـانت هذه التجـربة هي النواة
ــــالـــــكي االولى حلــــكــــومـــــتي ا
والـثــانـيـة وحــكـومـة الــعـبـادي
الـذي اقـترب اكـثـر من الـنـموذج

الـصـعب عـلـيـنـا ان نـكـتشف ان
اهم قـــــــيـــــــادات داعـش هـم من
خـريــجي اجلـامــعـات الــديـنــيـة
الـتي انـشـاهـا صدام خـالل تلك

احلقبة.
استـمـر حال الالسـتقـرار لغـاية
احداث  11ايـلول الـذي تسبب
بـسقـوط صـدام وعـودة الـعراق
الـى فـــوضى الـــتـــأســـيس بـــ
أنـــصــار االسالمـــيــة وانـــصــار

العلمانية.
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  كـــــان الـــــعـــــراق اخلـــــارج من
هيمـنة الـبعث بانـتهـازية قادته
الــتي الــبــســته ثـيــاب احلــمــلـة
ــانـيـة مــحـاط بــتـجـارب ال اال
تـــقل انــتــهـــازيــة عــنه جتــارب
تـطـرح فيـهـا كل سلـطـة رؤيتـها
ونظريتها وفق ما يالئم بقائها
في الـسلـطة فـمن واليـة الفـقيه
في جمهـورية ايران االسالمية
و شـراكـة اإلسالم الـوهـابي مع
احلـكـم القـبـلـي في الـسـعـودية
الـى جتربـة االمـارة الـتي ترعى
الـتـنــظـيم الــدولي لإلخـوان في
قـطــر او اإلسالم أالخـواني مع
الـــلــيـــبــرالـــيـــة في الـــتــجـــربــة
االردوغـــانـــيــة الـى الـــشـــراكــة
االسالمية العسكرية في جتربة
الـترابي الـبـشيـر في الـسودان
وفـــيــمـــا بــعـــد الى االسالمـــيــة
الـوطنـيـة في جتـربة الـغـنوشي
في تونس  واإلسالم في دولة
عــلـــمـــانـــيــة كـــمـــا في جتـــربــة

العلمانية التي تبنت شعارات
الـــــتـــــحــــرر واالســـــتـــــقالل ثم
الــتــحــول الـى ديــكــتــاتــوريـات
عــلـمـانــيـة وعــسـكـريــة بـعـد ان
امــتـزجت وتــأثـرت بـالــتـيـارات
الــيــسـاريــة في الــعــالم قـبل ان
تـتحـول الى حكـومات مسـتبدة
تــغـــلــبت عـــلى تـــيــارات عــودة
اخلـالفـة الـتي اخــتـارت الـعـمل
ــنــافـي او الــتــنــظــيــمــات في ا

السرية.
  كان انـهيار التـيار االشتراكي
في العـالم وصـعود الـليـبرالـية
اجلديـدة قد شـكل بيـئة مالئـمة
لــنــهـضــة الــتــيـارات الــديــنــيـة
مـجــددا كـرد فـعل عــلى سـقـوط
اركـسيـة خاصـة في البـلدان ا
الــعـربــيـة فــكـان الــتـخــادم بـ
ة والـتـيارات الـديـنيـة قد الـعـو
وفـر بيـئـة مواتـيـة لدعـاة عودة

اخلالفة.
تزامن وقوع هذه التحوالت مع
قـيـام صــدام حـسـ بـاجـتـيـاح
الـكـويت وانـقـسـام الـعرب الى
معسكـرين اختار صدام فيه ان
ـعـسـكـر يــتـحـول شـكـلـيـا الى ا
االسالمـي ويـكـتب عــبـارة الـله
اكـــبــر عـــلى الـــعـــلم الـــعــراقي
ويقود ما اطلق عـليها باحلملة
ــانــيــة  لــتــغــيــيــر هــويــة اإل
اجملـتـمع الـعـراقي الـذي أسسه
الــعـلــمــانــيــون الـلــيــبــرالــيـون
واالشـــتــــراكـــيـــون الى هـــويـــة
عـشــائــريـة ديــنــيـة ولــيس من
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بغداد

بـعـد سقـوط الـدولة الـعـثمـانـية
انقسم العرب الى تيارين االول
مع عــودة اخلالفـة وهــو الـذي
سلم أنتج جماعـة االخوان ا
ومــشـــتـــقــاتـــهـــا الـــتي بـــلــغت
العشـرات وتطورت الى قفزات
ــيـة جــيــنـيــة بـتــدخل قــوى عـا
خـالل احلـرب الـبـاردة لـتـظـهـر
لـنا تنظـيمات طالـبان والقاعدة
وداعش واخواتها رغم التباعد
الــنـــظــري االخــواني ظــاهــريــا
مـعـهـا لـكن جـذورهـا اخـوانـية
ويـبقى شـعارهـا وهدفـها عودة
اخلالفـة لكنـها تـختلف من في
اسـاسـهـا الـنـظـري عـن حـركات
االسالم الــســيـاسي الــشــيـعي
كــون األخــيــرة تـــأســست عــلى
مــبــدأ انـتــظــار االمــام الــغـائب
والــتـمــهـيــد لـظــهـوره لــكن مـا
يــــــربط كـل تــــــلـك احلــــــركـــــات
والــتــيــارات انــهــا تـتــشــبه في
اســالــيـــبــهــا وهــدفــهــا لــبــنــاء
مـجــتـمع اسالمي عـابـر حلـدود
الــــدول والـــقـــومــــيـــات يـــؤمن
ويــــعـــــمـــــــل بــــالـــــشــــريــــعــــة

االسالمية.
والــتـيــار الـثــاني هــو مـواكــبـة
احلداثة وهو التيار الذي تأثر
بـــنـــهـــضــــة كـــمـــال اتـــاتـــورك
وبـتــجـربـة الـدول الــغـربـيـة في
النهضة والـتطور وهذا التيار
تـــــمــــــكـن من الــــــوصــــــول الى
ـــيـــات الــــعـــســـكـــريـــة األكـــاد
واجلـــــــامــــــعـــــــات واألحــــــزاب
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مــســـبــقــا.  وعـــلى ان تــعــرض
ـتـخـذة خالل فـتـرة الـقـرارات ا
الطواريء عـلى محلس النواب

فيما بعد. 
3- اثــر اعالن حــاله الــطـواري
وتـــفــعـــيل نـــظـــريــة الـــظــروف
ـــلـــكــيه الـــطــارئـــة عـــلى حق ا

وااللتزامات العقدية. 
لكية ا- االثر على حق ا

يـــــجـــــوز لـالدارة اســـــتــــــغالل
نقولة نـقولة وغيـر ا االموال ا
لالشــــخـــاص الــــطـــبــــيـــعــــيـــة
ــعـنــويــة خالل فــتـرة اعالن وا
حاله الطواريء  وتـكون ملزمة
ـطــالـبه بـدفـع تـعـويض عـنــد ا
لـلــمـالــكـ بـعــد انـتـهــاء فـتـرة

الطواريء   ...
WOJK   UŽ«e½

ــوضـــوع هــنــا لــيس نــزع  فــا
ـنـفـعـة مـلـكـيه بس اسـتـغالل ا

بشكل مؤقت. 
ب- اثــرهـــا عــلى االلـــتــزامــات

العقدية
ان تـــطــبـــيق حــالـــة الــطــواري
يـطـبق فــيـهـا نـظـريـة الـظـروف
الطارئة  ومفادها او حكم هو 
- في الـــعـــقــود الـــتي يـــصــبح
تـنـفـيذ االلـتـزامـات. مسـتـحـيله
هـنا تـفـسخ الـعـقـود    نـتـيـجة
الـــــقـــــوة الـــــقـــــاهـــــرة دون اي
تعـويض فقط تـعاد احلاله الى
مـاقـبل الـتـعـاقـد وهـنـا تـطبـيق

لنظرية القوة القاهرة. 
- في الـــعـــقــود الـــتي يـــصــبح
الـتفـيذً مـرهقـا لـطرفي االلـتزام

او احــدهــمـا بــحــيث يــصل الى
ايـــــجـــــاد خـــــلـل في الـــــتـــــوازن
ا يـسبب خـسائر االقـتصـادي 
فـادحــة  هـنــا تـقــضي احملـكــمـة
بــاعــادة الــتــوازن االقــتــصــادي
وتـخــفف من االلـتـزامـات. وهـنـا
تطبق نظرية الظروف الطارئة. 
لــكن في حـالـة لـم يـصل الـضـرر
الى اخلـلل اجلسيـم في التوازن
االقـتصـادي الطـراف الـعقـد هـنا
ــكن االحـــتــجـــاج بــنـــظــريــة ال

الظروف الطارئة . 
- في الـــعــقــود الــتي تــســتــلــزم
الــظــروف الــطــارئــة وحتــقــيــقـا
للـعدالـة تقـصي احملكـمة بـتمـيد
ـسـاوي مـدة الـتــنـفـيـذ بـالـقـدر ا
ـدة الـظـرف الـطـاريء  حتـقـيـقا

للعداله. 
عــلـمــا ان الـعــقـود الــتي ابـرمت
ونفذت قبل اعالن الطواري غير
مـشـمـوله. والـعـقـود الـتي تـبـرم
اثـــنـــاء حــالـــة الـــطــواري غـــيــر

مشموله ايضا. 
الــعــقــود الــتي تــطــبق عــلــيــهـا
نــظــريه الـظــروف الــطــارئـة هي
فقط التي ابرمت قـبلها واستمر

تنفيذها خاللها.
لـكـل مـتــقـدم ولــكــون احلـكــومـة
ـا بـحــاجـة الى اطـار دسـتـوري 
تــتــخــذه من اجــراءات وقـرارات
استثـنائيه فـيكـون لزاما تـفعيل
حالـة الطوارىء وتطـبيق قانون

السالمة الوطنية.

شاور القانوني  { ا

وقــانــون الـــطــواريء او قــانــون
الـسالمـة الوطـنـيـة له اثـار  على
ـلــكــيـة وااللــتــزامـات وحــقـوق ا

االنسان.
حــيـث تــعــلن حـــالــة الــطــوارىء
ـادة 61 من الــدســتـور حــسـب ا
العـراقي باغـلبـية  ثـلثي اعـضاء
مـجـلس الـنـواب بـنـاء علـى طلب
مـــشــــتـــرك من رئـــيـس مـــجـــلس
الــوزراء ورئــيس اجلــمــهــوريــة.
ـدة ثـالثـ يـومـا قـابـلة وتـكـون 
لـــلــتــجــديـــد ويــكــون في حــاالت
احلـــرب والـــكـــوارث واالمــراض
واالوبــئــة الـشــامـلــة مع حتــديـد

دة واالماكن.  ا
1- تعـتـبر حـالـة الطـواريء احد
الـــقــــيـــود الــــتي تـــفــــرض عـــلى
تـطبـيـقات حـقوق االنـسـان فيـما
يــتـعــلق بــحق الــتـنــقل والــعـمل
واحلربه وغيرهـا لكن هنا تعطل
ــدنــيـة احلــقــوق الـشــخــصــيـة ا
واالقـــــتــــصـــــاديه  بــــنـــــاء عــــلى

صلحة العامة.  مقتضيات ا
2-  قــــــانــــــون الــــــطــــــواريء او

السالمه الوطنية
 هـو قــانـون ذو طـبـيــعـة خـاصـة
فهو نـافذ لكنه غير قـابل للتنفيذ

اال بقرار يقضي بتنفيذه.  
وفـيه تـعـطى للـسـلـطـات االدارية
سلطات واسعـة وهائلة تقيد من
احلـريـات وتعـطي مـجال لالدارة
لــلــمــحــافــظــة عـلـى االمن الــعـام
والـسالمة الـعامة وتـعطـيها حق
االعـتقـال وتـقـييـد احلـريات دون
احلــــصـــول عـــلـى اذن قـــضـــائي

نحـن اليـوم بـأمس احلـاجه الى
الى اعالن حــــالـــة الــــطـــوارىء.
الســبــاب تــتــعــلق بــفــرض قــوة
الدولة والقانون من اجل حماية
ارواح الـنــاس نـتــيـجه انــتـشـار
الـوبـاء.  وكذلك حلـمـايـة حـقوق
ـتـلكـاتـهم   ولوضع النـاس  و
االلـــتـــزامـــات الــتـــعـــاقــديـــة في
اطــارهـا الــقــانــوني الــصــحـيح
وايجاد احلماية القانونية حلق
الــتـــقــاضي ومــدده احلــتــمــيــة.

وضمان حقوق العامل
 WIKF²  ÍËUŽœ

توقع ان تشهد احملاكم الكثير ا
ـتـعـلـقـة بـحـقوق مـن الدعـاوي ا
ـقــاولـ والــتـجــار واصـحـاب ا
سـتاجرين وغيرها. صالح وا ا
لــذلك اصـبــحت هـنــالك ضـرورة
حقيقيه العالن حالة الطوارىء

الــقــانـــوني. عــلــيـه واســتــنــادا
الحــكـام الـدسـتـور يـجب الـعـمل
بــقــانـــون الــطــوارىء ضـــمــانــا
حلقوق جـميع االطراف واعطاء
مـرونـة اكـثـر لـلـحـكـومـة التـخاذ
ـنـاسـبـة وحـتى يـتم الـقـرارات ا
ـــتـــخــذه تــأطـــيـــر االجــراءات ا
بشكـلهـا الدسـتوري والـقانوني

الصحيح. 
ولــكــون الــلــجـنــة اعاله وحــتى
احلــــكــــومــــة التــــمـــلـك اتــــخـــاذ
اجراءات استـثنائيـة اال بتفعيل
حـــالــــة الــــطــــوارىء واال فـــاءن
مــاتـــتــخــذه مـن قــرارات خــارج
صالحـياتـها الـدستـور يه تكون
مـخـالــفـة لـلـدسـتـور وسـتـسـبب
ـــواطـــنــ اضــرارا الحـــقـــة بــا
بـاالضــافـة الى كــونـهــا قـرارات

غير دستورية. 
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عمان

مع انــتــشــار وبــاء كــورونــا في
مـخـتـلف احملـافـظـات الـعـراقـيـة
ومـع عـــــدم وجـــــود الـــــعالج او
حلـول واقعيـة في االفق القريب
واقـــــــتــــــران ذلـك بــــــاجــــــراءات
حـكـوميـة اسـتثـنـائيـة اتـخذتـها
سؤولة عن اللجـنة احلكومـية ا
ادارة مــلف تـداعـيــات فـايـروس
ــارســة الــلــجــنـة او كــورنــا و
احلــــكــــومــــة لـــــلــــصالحــــيــــات
االسـتـثـنــائـيـة وتـعـطـيل الـدوام
الـــرســـمي وتـــوقف االنـــشـــطـــة
التجارية والـصناعية والتجارة
مـع اخلـــــــارج واقـــــــتـــــــران ذلك
بـوجـود اســتـحـقـاقـات مـتـعـلـقه
ـواطــنــ والـعــمـال بـحــقــوق ا
ـقـاولـ واصـحاب والـتـجار وا
ستاجرين وغير ذلك االمالك وا
ــــواضــــيـع ذات الــــبــــعــــد مـن ا

U½Ë—u  W “√ …—«œ≈ w  WOzUM¦²Ýù« W uJ(«  «—«d



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22.Issue 6642 Tyesday 21/4/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6642 الثالثاء 28 من شعبان  1441 هـ 21 من نيسان (ابريل) 2020م) 2019م

ضمن سلسـلة ملتقيات العمل احلـوارية التي تعقدها جمـعية السياسات العامـة والتنمية البشريـة عقدت ندوة حوارية بعنوان(
الشفافية ومكافحة الفساد.. مجهودات وطنية).

 وقـال رئيس اجلـمـعـية لـبـنـان هاتف الـشـامي ان ( الـنـدوة تنـاولت مـحـاور محـددة عن الـشـفافـيـة وااللـتزام الـقـانـوني في منع
الفـساد) وأضاف أن(اعـمال النـدوة التي أقيـمت يوم األحد 19 نـيسان اجلـاري جرت على مـوقع كروب الـسياسـات العامـة والتنـمية
ـشـارك أعـضاء وضـوع وجرت مـنـاقشـات مـعمـقة بـ جـميع ا البـشريـة و خاللـها طـرح أوراق عـمل في محـاور مـحددة بـهـذا ا

الكروب. 
وقد ادارها رئيس اجلمعية فيما اختير الكاتب الصحفي مازن صاحب مقررا لها). وأكد الشامي(الوصول إلى جملة من التوصيات

همة وقد وضعت حتت تصرف اجلهات احلكومية ذات العالقة ). ا

رسالة بغداد
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اإليطاليون يواجهون احلجر الصحي بالغناء

آخــر جـــمـــيع األحـــداث الــريـــاضـــيــة
ــــــراكـــــز وقــــــررت إغـالق جـــــمــــــيـع ا
الريـاضية.وقـال وكالة أنـباء اإلمارات
نــقال عن سـلـطــات الـهـجـرة إن الـبالد
سـتـعلق إصـدار الـتـأشـيـرات بدءا من
 17مـــــــــــــارس آذار. وأضــــــــــــافـت أن
الــــســــلــــطــــات تـــســــتــــثــــنـي من ذلك
الدبـلوماسـي األجانب.وأعـلن مكتب
االتصـال احلكومي في قـطر أن البالد
قـــررت تــعـــلـــيق إصـــدار تـــأشـــيــرات
الـدخـول الـفـوريــة لـلـقـادمـ من عـدة
دول أوروبيـة اعـتـبـارا من يـوم األحد
وحـتى إشـعـار آخـر.وأكـدت قـطـر يوم
الــســبت  17إصــابــة جــديـدة لــيــصل
ـــصـــابــ إلى 337 إجــمـــالي عـــدد ا
إصـابـة وهو األعـلى في دول مـجلس
التعاون اخلليـجي تليها البحرين إذ
سـجـلت  211حـالـة ثم الـكـويت الـتي
سجلت  104حاالت.وكثفت السلطات
الــصــحـيــة في اخلــلــيج مــنـاشــدتــهـا
لـلـســكـان جتـنب الـتــجـمـعـات وشـنت
حـــــمـالت لــــــتــــــطـــــهــــــيــــــر األمــــــاكن
الــعــامــة.واســتــخــدمت الــشــرطــة في
الـــكــويـت طــائـــرات مــســـيــرة مــزودة
ــكـــبــرات صـــوت حلث الـــنــاس في
الشوارع على جتنب التجمعات.ودعا
وزيـر الصـحة الـكويـتي الشـيخ باسل
الــصــبـــاح الــكــويــتـــيــ إلى الــتــزام

منازلهم.
WOMÞË w½Uſ«

وردد اإليطاليون أغاني وطنية بشكل
جماعي من الشـرفات بعد أن أجبرهم
تفشي فيروس كورونا علي البقاء في
مـنازلهم في أزمـة ضغطت بـشدة على
الـنظـام الصحي لـلبـلد وقلـبت احلياة
اليومية رأسا على عقب.ومن ميالنو
ـرض في الــقـريـبـة من بــؤرة تـفـشي ا
شـمـال إيـطـاليـا إلى الـعـاصـمـة روما
ونــابـــولي وبــالــيـــرمــو في اجلــنــوب

رض واتخذت السعودية والكويت ا
أشـــد الـــقــــرارات بـــإلـــغــــاء جـــمـــيع
الرحـالت الدولية.وعـلقت الـسعودية
ـــدة جــــمـــيـع الـــرحـالت الـــدولــــيـــة 
أسبـوعـ ابـتـداء من يـوم األحد في
حـ لم حتـدد الكـويت فـترة اإلغالق
الـــتي بـــدأت يـــوم الــســـبت.وســـجل
مـجــلس الـتــعـاون اخلـلــيـجي الـذي
يـضـم ست دول تـشــمل أيــضـا قــطـر
والــبــحـريـن وسـلــطــنـة عــمـان 850
حــالــة إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا
مــعــظـمــهــا ألشـخــاص ســافـروا إلى
إيـران أو مخـالـطـ لـهم.ولم تـسجل
دول اجملـــلس أي حــالـــة وفـــاة عــلى
عــــكـس إيــــران حـــــيث ارتـــــفع عــــدد
الوفيات من الفـيروس نحو مئة يوم
الــــــســــــبـت إلى  611في حــــ بـــلغ
إجـــــــمــــــالـي اإلصـــــــابــــــات 12729
حـــالــة.وأعــلــنت
يـــــوم الــــســـــبت
سـلـطــنـة عـمـان
الـــتـي ســـجــــلت
أقــل عــــــــــــــــــــــدد
إصــــــابــــــات في
ـنـطــقـة إذ بـلغ ا
العدد  20حالة
ـــدارس إغـالق ا
ــــؤســــســــات وا
دة الـتعـلـيـمـيـة 
شـــــهـــــر وهـــــو
إجراء احـترازي
اتــــــخــــــذته دول
مجلـس التعاون
اخلـــــــلــــــيـــــــجي
األخــرى.وقـــالت
وســـــائل اإلعالم
الـــســعــوديــة إن
ــمــلــكــة ألــغت ا
حــــتى إشــــعــــار
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قـالت حكـومة أبوظـبي السـبت إنها
قـــررت إغالقـــا مـــؤقـــتـــا لــلـــمـــواقع
الـثـقافـيـة والـسـيـاحـيـة الـكـبرى من
 15اذار اجلــــــــــــــــاري إلـى  31مـن
الشـهـر في الوقـت الذي كـثـفت فيه
دول اخلـــلـــيـج إجـــراءات احـــتـــواء
تـــــــفــــــشـي فــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا
ــكــتب اإلعالمي ــســتــجــد.وقــال ا ا
حلـكـومــة أبـوظـبي عــلى تـويـتـر إن
ــؤقـت يــشـــمل ”مــتـــحف اإلغـالق ا
الــلـــوفــر أبــوظــبـي وقــصــر الــوطن
ومـنـارة السـعديـات وقصـر احلصن
واجملـمـع الـثــقـافي ومــتـحف قــصـر
الع وواحة الع وقلعة اجلاهلي
ـــويــجــعـي وعــالم وارنــر وقــصــر ا
بـراذرز أبـوظبي ويـاس ووتـروورلد
وكـال وعـــــــــــــالـم فـــــــــــــيـــــــــــــراري
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عـرضت وسائل الـتواصل االجـتماعي
مـقاطع مـصورة ألشـخاص يـقفون في
الشرفات أو النوافذ ويرددون النشيد
الـوطـني أو بـعض األغـاني الـشـهـيـرة
.وخـرج ـاضـيـ عـلى مـدى الـيـومـ ا
العديد من األشخاص في شتى أنحاء
الــبـلــد ظـهــر يـوم الــسـبت لــلـشــرفـات
ــمـرضــات الـذين لــتـحــيـة األطــبـاء وا
يتـصـدون لألزمة.ومع انـتـشار الـوباء
عــلى نـحــو ســريع في أنــحـاء الــعـالم
أصبـحت إيطاليـا البلد األكـثر تضررا
مـنه في أوروبا حـيث سجل مـا ال يقل
عن  17660حـــالــــة إصـــابـــة و1266
وفــاة حـــتى يـــوم اجلــمـــعــة.وال تــزال
زدهـرة في شمال مـنطقـة لومبـارديا ا
إيـطالـيـا األكثـر تـضررا من الـفـيروس
لـكنه ينـتشر في أنـحاء البـلد.وفرضت
احلكومة إغالقا غـير مسبوق وأغلقت
ـتــاجــر وحــظـرت ــدارس ومــعــظم ا ا
كــافـــة أشــكــال احلــركــة بـــاســتــثــنــاء
الضـروريـة وطلـبت من الـنـاس البـقاء

مخرج كونتيجن يستع بخبراء في الفايروسات واألوبئة

الـفيلم.ثـم تسافـر إلى بلدهـا وتمرض
بشـدة وتموت بـعد ذلك بوقـت قصير.
وت ابنها أيضاً ولكن وسرعان ما 
تـب أن زوجـهـا الـذي يقـوم بـالدور
ـون مـحـصّن بـنـظـام ــمـثل مـات د ا
مــنــاعي جــيــد.وفي الــواقع يــعــتــقـد
خبراء الصحـة أن انتقال العدوى من
حـيوان إلى إنسـان في مديـنة ووهان
الـصــيـنـيــة كـان الـســبب وراء تـفـشي
مـرض كــوفـيـد-  19في كــانـون األول
ـاضي.ويُـعـتقـد أن فـيـروس كـورونا ا
بـدأ فـي اخلـفـافـيش كـمـا كـان احلـال
فـي وبــاء ســـارس الــذي تــفـــشى بــ
عـامي  2002و2003.  ثم انـتـقل إلى
الـبـشـر بـطـرق أخـرى ومن حـيـوانـات
أخـرى.وال يــوجـد إجــمـاع حــول نـوع
تــلك احلـيـوانـات األخــرى فـفي فـيـلم
كونتيجن كان خنزيراً لكن السلطات
الـــصــيـــنـــيــة حـــددت أحـــد األســواق
ديـنـة بأنـها لـلحـيـوانات احلـيـة في ا
"نـــقـــطـــة الــــصـــفـــر" الـــذي بـــدأ مـــنه
ـــرض.ومــــثل الـــسـاللـــة احلـــالـــيـــة ا
ــرض ـــســبب  لـــفــيــروس كـــورونــا ا
كــوفــيـد -  19عُــثــر عــلى الــفــيـروس
الــوهــمـي أيــضــاً من خالل االتــصــال
س الـوثيق بـ البشـر أو عن طريق 
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رضـان الوهـمي واحلقـيقي تـسـبب ا
في مــشــاكل في اجلــهــاز الـتــنــفـسي
ولــكـن فــيــروس "إم إي في -  "1كــان
ولـيد فـيروس حـقـيقي يـسـمى "نيـبا"
وهـو لــيس من عــائــلــة الـفــيــروسـات
نـــفــســهـــا مــثل كـــوفــيــد -19.ويـــعــد
الـــفـــيـــروس احلـــالي أقل فـــتـــكـــاً من
الـــفـــيـــروس الــــوهـــمي فـي الـــفـــيـــلم
بـكثـيـر.ويبـلغ مـعدل الـوفـيات  25في
ـئـة فـي الفـيـلـم في حـ يـعـتـقد أن ا
مـعـدل الــوفـيـات بــكـوفـيـد - 19يـقـدر
ـئـة وفـقـاً حـالـيـاً بـحـوالي 3. 4فـي ا
ــيــة.في في ـنــظــمــة الــصــحــة الــعـا
الـفيـلم يـقـتل الـفيـروس الـوهمي 26
مــلــيــون شــخـص في جــمــيع أنــحــاء
العـالم في غضون شـهر واحد. بـينما
لم يصل عدد الوفيات بسبب فيروس

حـاليـاً وهو مـا عزز شـعـبيـة الفـيلم
في األســـــابــــيع األخـــــيــــرة.وجتــــدد
االهـتـمــام بـالــفـيــلم بـعــد أن نـشـرت
ـمثـلـة األمريـكيـة غويـنـيث بالـترو ا
صـورة لـنفـسـها مـرتـدية كـمـامة في
رحــــلـــــة عــــبـــــر األطــــلـــــسي في 26
ــاضي.وكـــتــبت فـــبــرايـــر/شــبـــاط ا
ــمـثـلــة في صـفــحـتـهــا عـلى مـوقع ا
انسـتغـرام والـتي يتـابعـها أكـثر من
سـتة مالي مـتابع: "لقـد كنت فعـلياً
فـي هـذا الـفـيـلم اجـعل نـفـسك آمـنـاً
وال تـــصـــافح أحــــداً واغـــسل يـــديك
".هناك أوجه تشابه مذهلة ب كثيراً
ما يحدث حالـياً وفيلم كونتيجن. إذ
تـصـاب بــالـتـرو في الـفــيـلم بـعـدوى
ـسـمى "إم إي في ?"1 الـفـيــروس ا
مـن طـــاهٍ في هـــونغ كـــونغ كـــان قــد
المس خــنــزيــراً مــذبــوحــاً انــتــقــلت
الـعدوى إلـيه عن طـريق اخلفـافيش
ـــمـــثــلـــة في بــعـــد أن صـــافـــحـــته ا
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لم يـكن اإلقــبـال شــديـداً عـلـى فـيـلم
"كـونـتــيـجن" عـنــد صـدوره في عـام
2011عـلى الــرغم من وجـود جنـوم
ومـــشـــاهـــيـــر من ضـــمـــنــهـم مــات
ون وجود لو وغوينث بالترو د
وكـيت ويـنسـلت ومـايـكل دوغالس.
ـرتـبـة احلـاديـة وجـاء الـفـيـلم فـي ا
والــســتـ مـن حـيـث األربـاح الــتي
حــقــقـهــا في ذلك الــعــام في جــمـيع
أنحاء العالم.لـكن الفيلم عاد ثانية
بــشـكـل مـفــاجئ إلى قــائــمـة األفالم
األكـثـر طـلـبـاً من مـتـجـر "آيـتـيـونـر"
اإللـكــتـروني اخلــاص بـشــركـة آبل
إثـر ارتـفـاع مـعـدل الـبـحث عن إسم
الـــفـــيـــلم في مـــوقع غـــوغل.وقـــالت
شركـة "وارنر برازرز"; الـتي أنتجت
الــفـيـلم إن تـرتـيب الـفـيـلم جـاء في
ــرتــبـة  270في دلــيــلــهــا لــشــهـر ا
اضي ألكثر ديسمبر/كانون األول ا

األفالم شـهـرة بـعـدمـا بـدأت أخـبـار
تـفـشي مرض كـوفـيد- 19تـظـهر في
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 ولـكن بـعـد ثالثــة أشـهـر فـقط قـفـز
ـرتبة الـثامنة فـيلم كونـتيجن إلى ا
وجــاء مــبــاشــرة بــعــد فــيــلم هــاري
بـوتـر.كل ذلك بـسبب أوجه الـتـشابه
ـكـتـوب قبل بـ سـيـنـاريـو الفـيـلم ا
عـشر سـنـوات واألحـداث احلقـيـقـية

. لتفشي فيروس كورونا حالياً
وفي الــفـيــلم تــلــقى سـيــدة أعــمـال
ـمـثـلة حـتفـهـا (تـقـوم بـأداء الـدور ا
بــالـــتــرو) بــســبـب عــدوى فــيــروس
غـامـض وقـاتل أثــنـاء رحــلـتــهـا إلى
الــصـ ولــكن لـيس قــبل أن تـطـلق
شرارة إعـالن حالـة طـوار صـحـية
في جـمـيع أنـحـاء الـعـالم.ويـعـد ذكر
الصـ كمـهـدٍ للـفيـروس واحداً من
أوجه الـتـشـابه الـكثـيـرة مع واقـعـنا
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كـــورونـــا إلى أربـــعـــة
آالف مـــــنـــــذ تــــفـــــشي
رض في الص قبل ا
ثـالثـــة أشــــهـــر.وكـــان
الــــوبـــــاء الــــوحـــــيــــد
ـشـابه لــلـفـيــلم عـبـر ا
الـــتــــاريخ هـــو وبـــاء
"اإلنفلونزا اإلسبانية"
عام  1918التي أودت
بــحــيــاة أكــثـر من 50
مـــــــــــــــلــــــــــــــــيـــــــــــــــون
شـــــخص.وعـــــنـــــدمــــا
يُـــشـــتـــبه في تـــفـــشي
الفـيروس في الـفيلم 
يُــبــعـثُ مـوظــفــون من
خدمـة نظام مـعلومات
اسـتـخـبـارات الـوبـاء
وهي مـنظـمة حـقيـقية
حتــــــــاول حتــــــــديــــــــد
ـصـابـ األشـخـاص ا
وعــزلــهم.في الــفــيــلم
وُضــــــعت مــــــديــــــنـــــة
شـيـكــاغـو األمـريــكـيـة
حتـت احلـــــــــــــجـــــــــــــر

الــصـحي وهــو مـا يـعــكس عـمــلـيـات
اإلغـالق الـــهـــائـــلـــة الـــتي حـــدثت في
.كـما قـامت إيطـالـيا اآلن بـعزل الصـ
ـنــاطق الــشـمــالــيـة في الـعــديــد من ا
ــواجـهـة انـتـشـار كـوفـيـد - مـحـاولـة 
19.فـاجأ جتـدد فيـلم كونـتيـجن كاتب
سـيـناريـو الـفيـلم سـكـوت بيـرنـز.لكن
في مـقـابلـة مع مـجـلة "فـورتـشن" قال
إن الـفكـرة األصلـية للـفيـلم هي إظهار
ـثل هذه أن اجملـتمـع احلديث عـرضة 

األمراض. 
وقـال بــيـرنـز: "إن أوجه الـتـشـابه بـ
عدوى فيروس كورونا غير مقصودة
ولـكن األكـثـر أهـمـيـة وحـسـاسـيـة هـو
اسـتجـابـة اجملـتمـع وانتـشـار اخلوف
ـا بـهـذا واآلثــار اجلـانـبـيـة لـذلك".ور
الــكـالم كــان يــشــيــر إلى شــخــصــيــة
مــعـيـنـة في الـفـيـلم: مـدون يـدعى آالن
كــرومـــويــدي. إذ يــقـــوم كــرومــويــدي
ـمـثل جـود لـو) بـنـشر (يـؤدي الـدور ا
شائـعـات ال أساس لـهـا عن الفـيروس

أبوظبي.“وأبـوظبي عـاصمـة احتاد
ـتـحــدة وأكـبـر اإلمـارات الــعـربـيــة ا
إماراتـها.كمـا أعلـنت هيـئة الـطيران
ــدني اإلمــاراتـيــة تــعــلــيق جــمـيع ا
الــرحالت اجلــويــة من وإلى لــبــنـان
وتركـيـا وسوريـا والـعراق اعـتـبارا
من  17مـــارس آذار وحــتـى إشــعــار
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وقـالت دبـي مـركـز األعـمـال وحـركـة
الـتــرانـزيت بــاإلمـارات إنـهــا ألـغت
ـزمعة في مارس جمـيع الفعـاليات ا
آذار وطـــلــــبت من الــــفـــنــــادق عـــدم
استضافة حفالت الزفاف خالل هذه
ــتــاجــر الـــفــتــرة.وأغــلــقـت بــعض ا
طواعية في دبي لإلسهام في جهود
االحــــتـــواء.وكـــثـــفـت دول اخلـــلـــيج
الـعــربـيـة إجــراءات احـتــواء تـفـشي

شـاهير عبر مواقع نازل.وحث ا في ا
الــتـواصل االجــتـمــاعي الـســكـان بـأن
يلزموا بيوتهم وبأن يغسلوا أياديهم
ـواطنـون عـشرات بـاستـمـرار.ونشـر ا
الـصـور عـلى مـواقع الـتـواصل تـظـهر
احلياة في ظل حالة اإلغالق ودعابات
مـتعـلـقة بـاألزمـة.كمـا سـعت احلكـومة
والشـخصيات الـعامة البـارزة لطمأنة
الناس بـنشر وسوم (هـاشتاج) حتمل
رسـائل دعم مـنـهـا #كل شيء سـيـكون
عـلى ما يـرام حـيث حتـاول السـلـطات
واألفراد االحـتـفاظ بـنوع مـن التـفاؤل
في ظـل حــالـــة اإلغالق. وكــان مـــلــهى
مـوالن روج الـشـهيـر ومـتـحف الـلـوفر
عالم الـسيـاحية وبـرج إيفل من بـ ا
الـرئـيـسـيـة في الـعـاصـمـة الـفـرنـسـيـة
بــاريس الــتي أغــلــقت أبــوابــهــا يــوم
اجلـمــعـة بــعــد أن حـظــرت احلـكــومـة
الـتــجـمــعـات ألكــثـر من  100شـخص
لـــــلــــحـــــد مـن انــــتـــــشـــــار فـــــيــــروس
ـلـهى والـعـديـد من كـورونـا.وفــوجئ ا

ويـــــطــــلق حـــــمــــلــــة عـالج وهــــمــــيــــة
له.بـالتوازي مع الـواقع أعلـنت شركة
أمـازون اإللــكــتــرونـيــة الــعـمـالقـة في
اآلونـة األخـيرة أنـهـا مـنعت مـبـيـعات
أكــثـر من مـلــيـون مـادة عـبــر مـوقـعـهـا
بــسـبـب مـزاعم خــاطــئــة يـدعي فــيــهـا
أصـحـابـهـا أن بضـاعـتـهم تـسـاعـد في
مـنـع اإلصـابــة بــكـوفــيـد -19. وواجه
الـشـخـصـيـة الـتـلـفـزيـونـيـة األمـريـكـية
الــشـــهــيــر جــيم بــاكـــر مــشــكــلــة مع
سـلطـات والية نيـويورك هـذا األسبوع
ـــنـــشط مـــصــنـــوع من بـــعـــد أن روج 

الفضة كعالج للفيروس. 
ـرض احلـالي سـلـسـلة وأثـار تـفـشي ا
زيفـة تفيد بأن الفيروس من األخبار ا
ــــــــــــــــــــوّر فــي األصــل كــــــــــــــــــــسـالح طُ
كـيـمـيائي.وأصـبح بـيـرنز نـفـسه هـدفاً
ــؤامــرة.وقـال لــصــحــيــفـة لــنـظــريــة ا
ز إن بـعض األشخاص نـيويورك تـا
أوصلوه رسائل عبر وسائل التواصل
االجـتـماعي اتـهـموه فـيـها بـأنه عـضو

في منـظمة سـرية للسـيطرة على
يـة.ويقـول بيـرنز: الشـؤون العـا
"أتذكـر شـعوري بـالـقلـق الشـديد
ــــعـــلـــومـــات من أن انــــتـــشـــار ا
اخلـــاطـــئـــة قـــد تــكـــون كـــثـــيــرة
وخــــــــطـــــــــيـــــــــرة تــــــــمـــــــــامــــــــاً
كن أيـضاً تـفسـير كالـفيـروس".
شــعـبــيــة "كـونــتـيــجن" من خالل
الـتــزام بـيـرنــز بـجـعل فــيـلـمه ذا
مـصداقـيـة علـمـية; فـقـد استـشار
بـــيــــرنـــز فــــريـــقــــاً من عــــلـــمـــاء
ن فيهم الفـيروسات واألوبـئة 
ية خـبراء مـنظمـة الصـحة العـا
أثنـاء كتـابة الـسيـناريـو وكانت
لـديهـم نصـائح ومـعـلـومات ذات
جـدوى.وقــال بـيـرنــز لـصـحــيـفـة
"هـولـيــود ريـبـورتــر" إنه عـنـدمـا
حتـــــدث إلى خـــــبـــــراء فـي هــــذا
اجملـــال قــالـــوا له جـــمــيـــعــاً إن
رض لـيس مـسألـة ماذا تـفـشي ا

لو? بل مسألة متى?.

ا في ذلك دور األمـاكن األخـرى 
السـيـنمـا بـإعالن رئـيس الوزراء
إدوار فــيـلــيب عــلى الـتــلـفــزيـون
خـالل وقت الــغـــذاء اســتـــجــابــة
لـتـفـشي الـفـيـروس.وقـال متـحف
الــلـــوفــر حـــيث تـــســكن لـــوحــة
ونـاليـزا للـيونـاردو دا فيـنشي ا
ومـنــحــوتـة فــيــنـوس دي مــيــلـو
ـقـاصـد السـيـاحـية وأحـد أكـبر ا
في فـرنـســا إنه سـيـغـلق أبـوابه
من الــســاعـة  1800بــالــتـوقــيت
احملـــــــلي ( 1700بـــــــتــــــوقـــــــيت
جـــــريـــــنــــتـش) حـــــتى إشـــــعــــار
آخر.وسيـتم إغالق برج إيفل من
الساعة  2100بالتـوقيت احمللي
( 2000بــتـــوقــيـت جــريـــنــتش).
وقـالت إدارته إن الــبـرج سـيـعـاد
جـرد أن تسمح الظروف فتحه 
الـــصـــحـــيـــة بـــذلـك.لـــكن بـــعض
األمــــاكن كــــانـت ال تــــزال غــــيــــر
متيقنة بعد ظهر يوم اجلمعة إن
كـانت ستسـتقبل جـمهورا أم ال 
ا في ذلك دار سينما في وسط
بــاريـس قـــالت إنـــهـــا ســتـــبـــقي
أبــوابــهــا مــفــتــوحــة اآلن ألنــهــا
تــــتـــوقـع حـــضــــور أقل من 100
شـــــخـص.وقـــــبل إعـالن رئـــــيس
الوزراء كان يُـسمح بالـتجمعات
فـي أي مــــــكــــــان ألقـل من 1000
شـــخص. لـــكن فـــرنــســـا تـــكــثف
جهودها الحتـواء الفيروس. كما
دارس اعتبارا من يوم ستغلق ا
.وأكـد مــلـهى مـوالن روج االثـنــ
أنه ســــــيـــــغـــــلـق أبـــــوابه أمـــــام
اجلـــــمـــــهـــــور حــــــتى إشـــــعـــــار
ـلـهى آخـر.وقــالت مـتـحـدثـة إن ا
عــــرض عــــلـى اجلــــمــــهــــور إمـــا
استرداد أموالهم أو إعادة حجز

وعد آخر. تذاكر 
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ابنة تـبلغ من الـعمر  6سنوات هديل
قاسم حمـزة اجلنابي ابن هـو محمد
البـالغ من الـعـمر  11عامـا وشـقـيقه
األصـغــر أحـمـد الـبــالغ من الـعـمـر 9 
سـنـوات. كـان مـنـزلـهم يـقع عـلى بـعد
 200مـتـر تــقـريـبـا ( 220 يـاردة) من
حـــاجــــز مـــرور أمـــريــــكي مـن ســـتـــة
أشــــخــــاص جــــنــــوب غــــرب قــــريـــة
الـيــوسـفـيــة الـتي تـقع غــرب الـبـلـدة
األكـبر احملـمـودية (وحـسب مـصـطلح
قــوات الـتـحــالف في مـنــطـقــة "مـثـلث

وت "). ا
وفقـا جليـرانـها أمـضت عبـير مـعظم
ـنـزل حـيث أن والـديـها أيـامـها في ا
درسة لم يسمـحا لهـا بالذهـاب إلى ا
بـســبب اخملـاوف األمــنـيــة. من نـقـاط
الــتــفــتـيش كــان اجلــنــود غـالــبــا مـا
يــشـاهــدون عــبـيــر تـقــوم بـأعــمـالــهـا
وتنظم احلديقـة. وحذّر اجليران والد
عبـير من نظـرات الذئـاب األمريـكي

لكـنه أجاب أنـها ليـست مشـكلـة ألنها
مجرد فتاة صغيرة.

شـقــيق عـبـيــر مـحـمــد (الـذي كـان مع
ــدرســة وقت شــقــيــقـه األصــغــر في ا
الــقـــتل وبــالــتــالي جنــا) يــذكــر بــأن
اجلــنـود كـثــيـرا مـا قــامـوا بـتــفـتـيش
ــنـاســبـات ــنـزل. في إحــدى هـذه ا ا
حـرّك غـرين سـبـابـته عـلى خـد عـبـير

وهو عمل أثار رعبها. 
وقــالت والــدة عــبــيــر ألقــاربــهــا قــبل
عـملـيـات الـقـتل أنه في كل مـرة كانت
ترى فيها اجلنـود يحدقون في عبير
فـإنـهـم يـعـمـلـون لــهـا عالمـة اإلبـهـام
ويشيرون إلى ابـنتها ويـقولون "جيد
جــدا جــيـــد جــدا". ومن الــواضح أن
هـذا قــد أثـار قـلـقـهــا ولـهـذا وضـعت
خططـا لعبـير لقـضاء ليـال تنام فـيها
في منزل عمها (أحمد).  ووفقا إلفادة
خــطـيـة قــدمـهـا مــكـتب الــتـحـقــيـقـات
الفدرالي في وقت الحق ناقش غرين
اغـتـصـاب الفـتـاة في األيـام الـسـابـقة

للحدث.
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في  12مـــــارس / آذار  2006 كـــــان

ـشـاة  502 عـند اجلـنـود (من فـوج ا
نـقــطـة الـتـفـتـيش يــشـربـون الـكـحـول
ويـنــاقـشـون خـطط اغـتــصـاب عـبـيـر.
وقـد غـادر خمـسـة جـنـود من الـوحدة
كـونة من سـتة أفـراد مسـؤول عن ا
احلـاجـز مـواقـعـهم نـحـو بـيت قـاسم.
(السادس الرقيب أنتوني و. يريبي
اتُهم بـعـدم اإلبالغ عن االعتـداء ولكن
لـم يـــــشـــــارك خالف ذلـك). ومن بـــــ
هــؤالء اخلــمــســة زعم أن أربــعــة من
اجلـنـود ارتـكـبـوا االعـتـداء مـبـاشـرة
فـي حـــ كـــان هــــوارد يـــقـــوم بـــدور
ــراقب. وفي وضح الــنـهــار سـاروا ا
ـنزل وفـصـلوا عـبـير وعـائـلتـها إلى ا
. ثم قام غرين إلى غرفت مـنفصلـت
بقتل والديها وأختـها األصغر بينما
اغـتــصب جـنــديـان آخـران عــبـيـر. ثم
خــرج غــرين من الــغــرفــة قــائال "لــقـد
قـتـلتـهم  كـلـهم مـيّـتـون". ثم قـام هو
ة الـذي قال فـي وقت الحق أنّ اجلـر
"رهـيـبة" بـاغـتـصـاب عبـيـر وأطـلـقوا
الـــنـــار عــــلـــيـــهـــا فـي الـــرأس. بـــعـــد
االغـتـصـاب  حــرق اجلـزء الـسـفـلي
مـن جــسم عـــبــيـــر من بـــطــنـــهــا إلى
قـدمـيهـا بـالـنـار. لكن الـنـار انـتـشرت
إلى بــقــيــة الــغــرفــة وحــذر الــدخــان
اجلــيـران الــذين كــانــوا من بـ أول
من اكـتـشـف احلـادث. وأشـار أحـدهم
دّدة سكينة كانت  إلى أن "الفتاة ا
ـدودة هـنـاك وأحـدة مـن سـاقـيـهـا 
واألخرى مـثنـيـة ورفعت ثـيابـها إلى
رقـبـتهـا". وركض اجلـيـران لـيـخـبروا
أبو فـراس اجلـنابي - عـمّ عبـير - أن
الـــنـــيــران تـــشـــتــعـل فى الـــبــيت وان
ــبـنى ـكن رؤيــتــهـا داخل ا اجلــثث 
احملــتـرق. هــرع أبــو فــراس وزوجـته
اء إلى البيت ورشّ بعض النيران با
للوصول إلى الـداخل. ولدى مشاهدة
مــكـــان احلــادث ذهب اجلـــنــابي إلى
نــقــطــة تــفــتــيش يــحــرســهــا جــنــود

ة. عراقيون لإلبالغ عن اجلر
وذهب اجلنود الـعراقيـون على الفور
ـكـان ثم تـوجـهـوا بعـد ذلك لـفـحص ا
إلى نـقـطـة تـفـتـيش أمـريـكـيـة لإلبالغ
عن احلـادث. وكانت نـقـطـة التـفـتيش

هذه تختلف عن نقطة التفتيش التي
ـة. وبــعـد يــقـودهــا مــرتـكــبـو اجلــر
سـاعـة تـقـريـبـا ذهب بـعض اجلـنـود
من احلاجز إلى الـبيت. ورافق هؤالء
اجلنود واحد على األقل من اجلناة.
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قـال غـرين واجلــنـود اآلخـرون الـذين
شاركـوا فى احلـادث جلـنـود اجليش
الــعــراقى الــذين وصــلــوا الـى مــكـان
ـــة بــأن احلـــادث فــور وقـــوع اجلــر
ـتـمــردون الـسُـنّـة. احلـادث ارتــكـبه ا
ونقل هـؤالء اجلنـود العـراقيـون هذه
علومـات إلى عمّ عبيـر الذي شاهد ا

اجلثث. 
هــذه الــكــذبــة حــالت دون االعــتــراف
ــة أو اإلبالغ عـنــهـا بــاحلـدث كــجـر
عــــلى نــــطـــاق واسـع وسط الــــعـــنف
الــــواسع االنــــتـــشـــار الــــذي وقع في

العراق في ذلك الوقت.
وفي  16يونـيو / حـزيران هـوجمت
واحـتــجـزت نـقـطـة تـفــتـيش يـقـودهـا
جــنــود في وحـدة اجلــنــاة. وقــد قُـتل
اجلنـدي ديفـيد بـابيـنيـو و القبض
عـلى اجلــنـديـ تـومــاس لـويل تـاكـر
وكريسـتيان مـينشاكـا و تعذيـبهما
وقتلهما. عندما سمع يريب هذا قال
للـرقيـب جوسـت وات أنّ غـرين كان

قاتال. 
وفي  22 يــونــيــو / حــزيــران 2006
ظــهــرت حـادثــة االغــتـصــاب والــقـتل
عــنــدمـا كــشــفـهــا وات خالل جــلــسـة
ــشــورة الـنــفــســيــة. وذكـر وات أنه ا
طـلب التـحـدث مع مسـتـشار الـصـحة
الـنــفـسـيــة ألنه يـريــد جتـاوز مـا كـان
يــعــتــقــد أنه ســيـكــون هــيــكل قــيـادة
متـشكـكة واحلـصول عـلى مسـتمـع

من مُحقّقي اجليش. 
وكـــان غــريـن قــد أُخـــرج بـــشــرف من
اجلـيش في  16مـايـو / أيـار 2006 
ــــة مع قــــبل االعـــــتــــراف بــــاجلـــــر
ــعــاديــة "اضـــطــراب الــشــخــصــيــة ا
للمجتمع" . واتخذ مكتب التحقيقات
الـفـيــدرالي الـواليـة الـقــضـائـيـة عـلى
وجب ة التي ارتكبها غرين  اجلر
قانـون الـوالية الـقضـائـية الـعسـكري
خــارج احلــدود اإلقــلـيــمــيــة واتــهـمه

بالقتل .
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تــنــاول مــذبــحــة احملــمــوديــة كــتّــاب
مستقلـون كثيرون اخـتلفت رواياتهم
مع رواية مـوسوعـة الويـكيـبيـديا في
ـهم ذكـرهـا تـفـاصــيل مـهـمــة  ومن ا
هــنــا كي تــكــتــمل الــصــورة الــكــلــيـة
للـحادثـة حـيث تكـشف هذه الـتقـارير
جوانب خطـيرة عن السـلوك السادي

للـجـنود األمـريكـيـ وقيـاداتهم وعن
حتامل وانحيازات العدالة األمريكية
بـخالف مــا يُـزعم عـنـهــا من حـيـاديـة
ونــزاهـــة حـــ تــتـــعـــلق الـــقــضـــيــة
ــضــطــهـــدة احملــتــلــة بــالــشــعـــوب ا

سلمة .    وخصوصا ا
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بـيـنـمـا كــانت عـبـيـر تـنـام بـسالم في
مـنزل عـمـهـا كان اجلـنـود اجملـرمون
تـهم وهم يحـتسون يخـططون جلـر
الويـسكـي . لقـد قرّروا مـهاجـمة األب
واألم والفتات في وضح النهار بعد
أن يـــــــذهـب أوالد اجلــــــــنــــــــابـي إلى
ـــدرســـة.  بـــقـي اجلـــنـــدي بـــرايــان ا
هاوارد عند نقـطة التفتـيش متحفزا
ومـتــنـبـهـا لـلـراديـو. بــقي سـبـيـلـمـان
مرتديا الزي العسكري ولكن الثالثة
اآلخــرين  غــرين وكــورتــيــز وبــاركـر
ارتدوا مالبس داخلية طويلة وقاتمة
يــســتــخــدمــهــا اجلــيش  رأوا أنــهــا
تشبه مالبس النينـجا. انقسموا إلى
مـجـمـوعــتـ واسـتـخـدمـوا مـقـارض
األسالك لــــقـــطـع الــــســـلـك الـــشــــائك
اجملـاور لــلـبـيت  واقـتــربـوا مـنه من
جـهــتـ من اخلــلف وأمــسـكـوا أوال
هــــديل الــــطــــفــــلــــة مع والــــدهــــا في
احلــديـــقـــة ثم عـــبـــيــر الـــصـــغـــيــرة
طبخ. وفي ح ساق ووالدتها في ا
غـــرين هــديل ووالـــديــهـــا إلى غــرفــة
الـنـوم حــيث سـيـقـتــلـهم كـلـهم  قـام
كــورتـيـز وبــاركـر بـحــصـر عــبـيـر في
الغرفة األمامية  وضربوها واعتدوا

عليها جنسيا . 
ـتحدة يقومون كان جنود الواليات ا
ـواطـن الـعـراقيـ بـشكل بـترويع ا
روتيني من خالل غارات مـفاجئة في
الــغـالب فــكـانــوا يـعــرفـون تـفــاصـيل
الـــبــــيـــوت وأيـن تـــخــــفي الــــعـــوائل
أسلحتها الشخصية. عثر باركر على
بـنــدقـيـة  AK-47 الـعــائـدة لــقـاسم
وسلمها إلى غرين الذي كان يحاصر
الـوالــدين وطـفـلــتـهـمــا هـديل  وكـان
ســبــيــلــمــان يــحــرس األبــواب  دون

مقاومة.

ـعيـشة  ومع حجـز عـبيـر في غـرفة ا
بدأ الوالدان يصرخـان بشكل محموم
 وعــنـدمــا بــدأت عـبــيــر بـالــصـراخ 
انفلـتت األم فخـرية وركضت نـحوها.
أطــلـق غــرين الــرصـــاص عــلى ظــهــر
فخـرية ببـندقـية أبيـها قـاسم فأرداها
ــقـــتل زوجـــته قــتـــيـــلــة. جُـنّ قــاسـم 
وصرخات عبير وبـكائها هجم قاسم
األعــــزل عـــــلى غـــــرين الـــــذي فــــجّــــر
ببندقيته اجلزء العلوي من رأسه ثم
أطـلق رصـاصـتـ في صـدره . وح
انفـلتت هـديل من غرين وهـربت نحو
زاوية الغرفة أطلق النار على مؤخرة
رأسها وقتلها. وبعد أول مشاركة في
االغــتــصــاب اجلـــمــاعي  قــتل غــرين
ـداعبـة صدر عبـيـر.  قام سـبيـلـمان 
اجلـثـة !! ثم أغـرقـوهـا بـالـكـيـروس
من مــصـبــاح زيـتي وأشــعـلــوا فـيــهـا
الـنـار وفي أي شىء قــابل لالشـتـعـال
في الــبـيت إلخـفــاء األدلـة .. وعــنـدمـا
غادروا  فتح غريـن صمام قنـينة غاز
ـنزل. ـطـبخ لتـفجـير ا البـروبان في ا
عاد اجلـنود بـعد أن رموا سالح األب
(بــنــدقــيـة كـالشـنــكــوف) في ســاقــيـة
قـريـبة  إلـى نقـطـة الـتـفـتيـش  حيث

حتدثوا عن "مدى عظمة الفعل".
عـــاد الــولـــدان مــحـــمــد وأحـــمــد من
ـدرســة إلى الـبــيت لـيـجــدا الـدخـان ا
األبـيض يـتـصـاعـد من بـيـتهـم والدم
واألمخاخ ملتصقة على اجلدران. في
الـغرفـة األمـامـية كـانت عـبـيـر نصف
عـاريـة وقـد أصـيـبت بـطـلق نـاري في
الرأس .. جـثتـها مـتفـحمـة . في غرفة
النـوم ثقـوب الرصـاص ورش الدماء
ن من يــلـــطخ الــزوايـــا. اجلــانب األ
رأس قــاسـم قــد فُـــجّـــر بـــالــطـــلـــقــات
النـارية وكـان يرقـد في بركـة سمـيكة
من الدم. كـان جسد فـخريـة محـطّماً .
وهـديل الصـغـيرة مـقـتولـة ومـا تزال
تمـسك سـيقـان الزهـور الـتي قطـفتـها
من احلديـقة وأثـر رصاصـة اخترقت
ن . وقـف الـطـفالن خـارج خـدهـا األ
البيت احملترق مرعوب يبكيان . في
ـــدرســة و "فـــقــدا وقت الحـق تــركـــا ا

مستقبلهما"
كــان أقـارب اجلــنــابي يـعــتــقـدون في
تمـردين كانوا مسؤول البداية أن ا
ــة فــركــضــوا إلى نــقــطــة عن اجلـــر
الـتـفـتـيش األمـريـكـيـة لـلـمـساعـدة في
"الـتـحـقـيق".  سـاعـد الـرقيـب أنتـوني
يـــرايب كــورتـــيــز في إخـــفــاء األدلــة.
كــورتـيــز أحــد الـرجــال الـذي قــامـوا
بــالـــضــرب واالعـــتـــداء عــلـى عــبـــيــر
وحــرقــهــا  تــقــيّــأ بـعــتف حــ دخل
الـغرفـة الـتي أطلق فـيـها غـرين الـنار
عــلى هــديـل ووالـديــهــا. بــاركــر عــلى
الــنـــقــيض مـن ذلك كــانت نـــفــسه في

وجبـة شواء من أجنـحة الـدجاج. أما
ستيفن غرين فكان مـتهلال يقفز على
الـســريـر الـعـســكـري ويـصـرخ : "كـان

شيئا رائعا!"
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كـــان رد فـــعل يــاريـب هــو الـــتــســـتّــر
والـــدفــاع عن الـــوحــدة. لم يـــبــلّغ عن
اعـــتــراف غــريـن لــرؤســـائه  وصــمّم
لــغــرين أخــراجـاً مُــشــرّفــاً تـفــويــضـاً
مــشــرفــاً "بــاضــطــراب الــشــخــصــيــة
عادية لـلمجتـمع"  حيث سرعان ما ا
أخرج غرين من الـعراق إلى الواليات
ــتـورطـون ـتــحـدة. بــقي اآلخـرون ا ا

صامت . 
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ظـــهــرت الــقــصــة فـي شــهــر يــونــيــو
ّ اختطاف جندي حزيران  عندما 
من نفس الـوحدة العـسكـرية ال عالقة
ـة .  قـتل اجلـنـديـ لـهـمـا بـاجلـر
وقطع رأسيهـما . اعتقـد أحد اجلنود
الــذيـن ســمــعــوا غــرين يــتــحــدّث عن
احلادثة بأن مـا حصل للجـندي كان
انــتــقــامـــاً الغــتــصــاب وقـــتل عــبــيــر
وعـــائـــلـــتـــهــــا  فـــقـــام بـــإبالغ أحـــد
. وألـقت ــســتـشــارين الــعــسـكــريــ ا
شعـبة التـحقـيقات اجلـنائـية التـابعة
لــلـــجـــيش الــقـــبض عـــلى مـــرتـــكــبي
اجلـرائم الـذيـن مـا زالـوا في اجلـيش
ـــكـــتب الـــتـــحــقـــيـــقــات واتــصـــلت 
الفيدرالي  الـذي قام باحـتجاز غرين
في واليــة كــارولـيــنــا الــشـمــالــيـة. ثم
فجّرت وكالة اسوشيتد برس القصة
ح قـالت أن تـنظـيم الـقاعـدة قال إن
قــطع رؤوس اجلــنـود كــان لالنــتــقـام

"لشقيقتنا الصغيرة عبير".
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 القبض على غـرين كشخص مدني
ال عـســكـري وأدين من قـبل مــحـكـمـة
مدنية احملكمة احملـلية األمريكية في
بـــادوكــــا كـــنـــتــــاكي. أمــــا األربـــعـــة
اآلخـرون وهم جـمـيع اجلـنـود الـذين
يعـملـون فعـليـا فقد أديـنوا من خالل

احملاكم العسكرية.
s¹dł q¹œ sHO²Ý

 الـقـبض عـلى جـرين فى كـارولـيـنا
الشـمالـية أثنـاء سفـره من ارلنـجتون
بواليـة فـرجيـنـيا حـيث حـضر جـنازة
جــنــدي. في  30يــونـــيــو / حــزيــران
 2006اعــتــقل مــكــتب الــتـحــقــيــقـات
الفيدرالي غـرين  الذي كان مـحتجزا
بـــدون ســـنـــد ونُـــقل إلـى لــويـــزفـــيل
كنـتاكي. في  3يولـيو / تـموز 2006
ـدعـون العـامـون في محـكـمة اتـهمه ا
تـحـدة االحتـاديـة رسـمـيا الـواليـات ا
بـاغـتصـاب وقـتل عـبـيـر قـاسم حـمزة
اجلــنــابي وقــتـل شــقــيـقــتــهــا هــديل
الــبــالــغــة من الــعــمــر سـت ســنـوات
ووالـدهـا قـاسم حـمـزة رشـيـد وأمـها
فخرية طه محسن في احملمودية في
 12 مــــــارس / آذار  .2006وفي 10
يـــولــــيــــو / تــــمـــوز اتــــهم اجلــــيش
األمريكي أربعة جنـود آخرين فعلي
ـــة واحـــدة. جــنـــدي ســادس بـــجــر
أنثـوني يريب اتُهـم بعدم اإلبالغ عن
ـشاركة في الهـجوم ولكـن ليس مع ا
االغتصاب والقتل. في  7مايو / أيار
 ?2009أدانت احملكـمة الـفدرالـية في
كــنــتــاكي غــرين بــاالغــتــصـاب وتُــهم

متعددة بالقتل. 
وبينـما سعى أعـضاء النـيابة الـعامة
إلى تــنـفــيـذ عــقـوبـة اإلعــدام في هـذه
القـضـية فـشل احملـلفـون في االتـفاق
بـاإلجــمـاع ولم يــكن بـاإلمــكـان فـرض
عـقــوبــة اإلعـدام . في  4سـبــتـمــبـر /
أيلول  2009 حُكم على غرين رسميا
ؤبـد دون إمكانـية اإلفراج بالسـجن ا

شروط.  ا
وأثــار قــرار جتـــنــيب غــرين عــقــوبــة
اإلعـدام الـغـضب من أقـارب الـعـائـلـة
حــيث وصف عـمّ عـبــيــر احلــكم بــأنه
ـة ـة - أسـوأ تــقـريـبـا من جـر "جـر
اجلـــنــــدي" . واحــــتـــجــــز في ســــجن
تحدة في توكسون بوالية الواليات ا
أريــزونــا وتــوفي في  15فــبــرايــر /
شـبـاط  ?2014من مـضــاعـفــات بـعـد

محاولة لالنتحار شنقاً. 
في أول مقابلة له بعد عمليات القتل
نـقل عن غـرين قـوله "لم أكن أفـكـر في

العراقي كبشر".
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في  15نـــوفـــمـــبــر   2006 اعـــتــرف
الــرقـــيب جـــيـــمس بـــاركـــر بــتـــهـــمــة
االغـتـصـاب والـقـتل كـجـزء من اتـفاق
دة اإلقرار. وقـد حُكم عـليه بـالسـجن 
 90 عامًا ويجب أن يقضي  20 عامًا
ـشروط  قـبل أن يُـنـظـر في اإلفـراج ا
ويـــتـــبـــعه إبـــراء ذمـــة. بـــكى أثـــنـــاء
الــتــصــريـحــات اخلــتـامــيــة  وتــقـبل
ـسـؤولـيـة عن عـمـلـيـات االغـتـصـاب ا
والـقـتل  وقــال الـعـنف الـذي كـان قـد
واجـهه في الــعـراق  تـركـه "غـاضـبـا"
. عـلى الـرغم من هذا جتاه الـعـراقـي
ـنـاقـشـات الـعـرض الـعـاطـفي أثـنـاء ا
اخلتامية  لم يظهر باركر أي مشاعر
من هــــذا الـــقــــبــــيل بــــعـــد ذلـك. ذكـــر
الصحـفيـون أنه "كان يدخن سـيجارة
في اخلارج بيـنما كـان يراقبه حرّاس

احملكمة"
وهــو مـحــتـجــز حـالــيـاً في الــواليـات
ــتـحــدة األمـريــكــيـة  في الــثـكــنـات ا
الــتـأديــبــيـة في فــورت لــيـفــنـوورث 

كنساس.
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في  22يـنــايـر   2007 اعـتــرف بـول
كـــورتــيـــز بــأنه مـــذنب في مــحـــكــمــة

عـسكـريـة بـاالغـتصـاب  والـتـآمر في
االغتصاب  وأربع تهم بالقتل كجزء
من صـفـقـة اعــتـراف لـتـجـنب عـقـوبـة
ـدة اإلعـدام  وحُـكم عـلـيه بـالـسـجن 
 100عـام. بكى أثـنـاء شـرح جـرائمه
ولم يتـمكن من شـرح سبب مـشاركته

فيها.
وهــو مـحـتــجـز حــالـيــاً في الـواليـات
ــتـحــدة األمـريــكـيـة  فـي الـثــكـنـات ا
الــتـأديــبـيــة في فـورت لــيـفــنـوورث 

كنساس. 
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في  3أغــســـطس / آب  2007 حُــكم
عـــلـى اجلـــنـــدي من الـــدرجـــة األولى
جــيـسي ف. ســبـيــلــمـان  الــبـالغ من
الـعـمـر  23 عـامـاً  من قــبل مـحـكـمـة
دة  110 سنوات عسكريـة بالسجن 
شروط بعد 10 مع إمكانية اإلفراج ا
سنوات  يتـبعه إبراء ذمة. وقد أدين
بــتــهــمـــة االغــتــصــاب والـــتــآمــر في
ارتكـاب االغـتصـاب  واقـتحـام مـنزل
بـــقــــصـــد االغــــتــــصـــاب وأربـع تـــهم
ــة. وكـان قــد أقـر في بــارتـكــاب جـر
وقت سـابق بأنه مـذنب في اتـهـامات
أقل بـالتـآمـر بـسـبب إعاقـة الـعـدالة 
ـوتى وشـرب واحلـرق  ومـجـامـعـة ا

اخلمر.
سبيلمان مـوجود حاليا في الواليات
ــتـحــدة األمـريــكـيـة  فـي الـثــكـنـات ا
الــتـأديــبـيــة في فـورت لــيـفــنـوورث 

كنساس.
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وقــد حُــكـم عــلى بــرايس ل. هــوارد 
اجلنـدي من الـدرجـة األولى اخلـاصة
ـدة  27 شـهـرًا لــعـرقـلـة  بـالــسـجن 
سـيـر الـعــدالـة والـتـعـاقـد بـعـد وقـوع
احلـــــادث  وتال ذلـك إخــــراج غـــــيــــر
مشـرّف من اجلـيش. وجـدت احملكـمة
أنّـه مـــــذنب فـي ســـــمـــــاعه اآلخـــــرين
يناقشون عمليـة االغتصاب والتستّر
حلـمـايـة فـريـقه ولـكـنه لم يـشـارك في

تي االغتصاب والقتل. جر
ــطــاف  قــضى هــوارد في نـــهــايــة ا
ــدة  27شــهــراً حـــكــمـــاً بـــالــســـجن 

وأخرج من اخلدمة.
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في الـبــدايـة  اتُـهم الـرقــيب أنـتـوني
دبــلـيـو يـريــبي بـعــرقـلـة الـتــحـقـيق 
وبــالــتــحــديــد  الــتــقــصــيــر في أداء
الـــواجـب وإلـــقـــاء بـــيـــان كـــاذب. في
مقـابل شهـادته ضد الـرجال اآلخرين
ـوجـهة  أسـقـطت احلـكـومـة الـتـهم ا
ـوافــقـة عــلى تــصـريح إلــيه وتـمـت ا

إداري وصف بأنه "غير الشرف".
ÊËdš¬
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جـنـدي من الـدرجـة األولى  اخملـبر 
حــصل عــلى إخــراج طــبي وهـو اآلن
يــديـر شـركــة كـمـبــيـوتــر. ويـقـول إنه
تلقى تهديدات منذ أن تقدم للشهادة.
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محمد وأحمد قاسم حمزة اجلنابي 
االخــوان الـبــاقـان عـلـى قـيــد احلـيـاة
لـضــحـيـة االغـتـصـاب والــقـتل عـبـيـر
قاسم حـمزة اجلـنابي  يـعيـشون في
كـنـف أحـد أعـمــامـهم حــسب شـهـادة

طرحت في احملكمة العسكرية.
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لقـد ذكـر بريت بـاروكـر مراسل وكـالة
أسـوشـيـتـد بـرس [ا ب]  تـقاريـر عن
أن الــرقـيب بــول كـورتــيـز واجلــنـدي
جيمس باركر شهدا بأنهما فشال في
احلـصـول عـلى االنـتـصـاب. وتـساءل
مـــحـــامـي الـــدفـــاع عن اجلـــنـــدي من
الدرجـة األولى ستـيفن جـرين  الذي
كان يـواجه عـقـوبة اإلعـدام  عـما إذا
كـــان مـــوكـــله قـــد ولج قـــضـــيـــبه في

الضحية !! 
ونــتــرك لــلـســادة الــقــرّاء الـتــأمّل في
مـرافعـة الـعـهر هـذه الـتي تـهدف إلى
إنــقـاذ اجملــرم األمـريــكي الـذي يــقـتل
مـســلـمـاً مـهـمــا كـانت األسـبـاب . وال
نـــعــتــقـــد أن ذاكــرة الــســـادة الــقــرأء
حتـتـفظ بـاسم جـنـدي أمـريكـي واحد
 إعــدامه حـتـى لـو كــان قـد اقــتـرف
ـة قتل عـشـرين مسـلمـاً وإزهاق جر
أرواحـــهم ســـواء في الـــعــراق أو في
أفغانسـتان مثال. هذا جـوهر العدالة
األمــريــكـيــة الــذي كــان من االســبـاب

"لقـد قيل للـعراقـي أن يثـقوا بـعدالة
ـــتــــحـــدة. احملـــاكـــمـــات الـــواليـــات ا
العـسكريـة في عامي  2006 و 2007
حــكــمت عـلى كــورتــيـز وســبــيـلــمـان
سـنـة" وبـاركـر بــالـسـجن ل"100-90 
ـشـروط ولـكن مـع احـتـمــال اإلفـراج ا
في عام 2016.  في مـحكـمـة كـنـتاكي
االحتــاديـــة حــصل غــريـن عــلى حــكم
بـالــسـجن مـدى احلــيـاة دون اإلفـراج
شـروط. وعنـد سمـاعها احلـكم على ا
ـوت كما غرين الذي لم يـكن حكـما با
كــانـت تــتـــوقع كـــانت جـــدّة عـــبـــيــر
"تــصـارع عــلى األرض من قــبل ســتـة
ـنــعــهـا من من مــســؤولي احملـكــمــة" 
ــســعـور مــهــاجــمــة هــذا احلــيــوان ا

القاتل".
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عـيشة  "ومع حجـز عبيـر في غرفـة ا
بدأ الوالدان يصرخـان بشكل محموم
 وعــنـدمــا بــدأت عـبــيــر بـالــصـراخ 
انفلـتت األم فخـرية وركضت نـحوها.
أطــلـق غــرين الــرصـــاص عــلى ظــهــر
فخـرية ببـندقـية أبيـها قـاسم فأرداها
ــقـــتل زوجـــته قــتـــيـــلــة. جُـنّ قــاسـم 
وصرخات عبير وبـكائها هجم قاسم
األعــــزل عـــــلى غـــــرين الـــــذي فــــجّــــر
ببندقيته اجلزء العلوي من رأسه ثم
أطـلق رصـاصـتـ في صـدره . وح
انفـلتت هـديل من غرين وهـربت نحو
زاوية الغرفة أطلق النار على مؤخرة
رأسها وقتلها. وبعد أول مشاركة في
االغــتــصــاب اجلـــمــاعي  قــتل غــرين
ـداعبـة صدر عبـيـر.  قام سـبيـلـمان 
اجلـثـة !! ثم أغـرقـوهـا بـالـكـيـروس
من مــصـبــاح زيـتي وأشــعـلــوا فـيــهـا
الـنــار. وعـنـدمـا غــادروا  فـتح غـرين
طبخ لتفجير صمام قنينة الغاز في ا
نزل. ثم عادوا إلى نقطة التفتيش  ا
حـــيث حتـــدثـــوا عـن "مـــدى عـــظـــمـــة

الفعل".
"قـال غـرين واجلـنـود اآلخـرون الـذين
شـاركـوا فى احلـادث جلـنود اجلـيش
الــعــراقـى الــذين وصــلــوا الى مــكــان
ـــة بــأن احلـــادث فـــور وقــوع اجلـــر

ــتـمـردون الــسُـنّـة. احلـادث ارتــكـبه ا
ونقل هـؤالء اجلـنود الـعـراقيـون هذه
علـومات إلى عمّ عـبير الـذي شاهد ا
اجلــــثث. هـــذه الـــكــــذبـــة حـــالت دون
ة أو اإلبالغ االعتراف باحلدث كجر
عنـها علـى نطاق واسع وسـط العنف
الــــواسع االنــــتــــشـــار الــــذي وقع في

العراق في ذلك الوقت"
 bONLð

شملت مـجزرة االغتـصاب والقتل في
احملـمـوديـة اغـتـصـاب جـمـاعي وقـتل
الـفـتـاة الـعـراقـيـة عـبـيـر قـاسم حـمزة
اجلنـابي البـالغـة من العـمر  14عاما
وقـتل أفــراد أسـرتـهـا مـن قـبل جـنـود
اجلــيش األمـــريــكي في  12مـارس /
آذار 2006 . وقـع ذلـك فـي مــــــــنـــــــزل
الـعـائـلــة الـذي يـقع إلى جـنـوب غـرب
الــيــوســفــيــة وهي قــريــة تــقـع غـرب
مديـنة احملـمـودية بـالعـراق. ومن ب
أفــراد عــائـلــة اجلــنـابـي قُـتــلت أمــهـا
فخريـة طه محـسن البـالغة من الـعمر
 34 عاما ووالدهـا قاسم حمزة رحيم
الـبـالـغ من الـعـمـر  45 عـامـا واألخت
هـديل قاسم حـمـزة اجلـنابـي البـالـغة

من العمر ست سنوات.
اتــهم بــارتــكــاب جــرائـم االغــتــصـاب
والــقــتل خـمــســة جــنـود مـن اجلـيش
ــشـاة  502 هم األمــريـكي مـن فـوج ا
كل مـن بــول كـــورتــيـــز وجـــيــمس ب.
بــاركـر وجـيــسي سـبــيـلـمــان وبـريـان
هـــوارد وســـتـــيـــفن د. غـــرين الـــذين
أخــــرجـــهـم اجلـــيـش األمـــريــــكي  من
ة (!!). اخلدمة قبل أن يـعرف باجلر
وأديـن ســـبــــيـــلــــمـــان وغــــرين وأدين
ـا أدى الــثالثــة اآلخــرون بــالـذنـب 
إلى عدة أحكام بالسجن مدى احلياة

.
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عـبـيـر قـاسـم حـمـزة اجلـنـابي (عـبـيـر
قاسم حمـزة اجلنابي) ( 19أغسطس
/ آب  12 - 1991 مــــــــــــارس / آذار
 2006عــاشت مع والــدتــهــا وأبــيــهـا
(فـــخـــريــة طـه مــحـــسن  34 عـــامــا
وقاسم حـمـزة رحيم  45 سنـة على
التوالي) وأطفالهما الثالثة اآلخرين:
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بغداد

ـــــهــــمــــة فـي غــــرس روح اإلرهــــاب ا
والتطـرّف في العـالم ودفع الضـحايا
إلى أخذ حـقوقـهم وثـأرهم بأيـديهم .
فأي حضارة هذه التي يتشدقون بها
والتي يـختلف فـيهـا السادة الـقضاة
عـلى عـقوبـة جـنـود اغـتصـبـوا طـفـلة
ــوت والــتــفــحّم وأحــرقــوهــا حــتى ا
وقـتــلـوا أبـاهـا وأمـهــا وأخـتـهـا وهم
رحـون وح سكـارى يـضحـكـون و
عــادوا إلـى نــقـطــة عــمــلــهـم أعــلــنـوا
لرفـاقـهم عن "أي عـمل رائع قـاموا به

  !? "!!
وهل تنـاول موضـوعة االنـتصاب في
احملكـمة تـلـيق بكـرامة قـضاة يـنتـظر
عاقبـة مجموعة منهم العـالم قرارا 
ــفـتـرســة الـتي ال عالقـة من الـكالب ا

لها باإلنسانية ?!
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لقد أخرجت احملـاكمة بطريـقة غريبة
وغـيـر متـوقـعـة. كـان غـرين قـد حوكم
كـآخـر اجلـنـاة اخلـمسـة في حـ أنه
كــــــان يــــــجـب أن يــــــكــــــون األول في
احملاكمـة. كان غـرين هو مطـلق النار
الـــوحـــيــد الـــذي قــتـل جــمـــيع أفــراد
الـعــائـلـة وبـالـتــالي فـإن احملـاكـمـات
ـشارك السـابقة لـلجنـود اآلخرين ا
كــانت تــركــز حــصــرا عــلـى عــصــابـة
لالغـتـصــاب واحلـرق في حـ تـركت
أعمـال غرين غامـضة ومـلتـبسة . في
احملــاكـمـة لـم تُـطــرح تـفـاصــيل حـول
جرائم غـرين وضحـاياه  –قتل عـبير
وأخـــتـــهـــا هــديل ووالـــديـــهـــا قــاسم
وفـخـرية . لـقـد جـعلـت هذه الـطـريـقة
في احملــاكــمـة تــفــاصــيل قــتل هـؤالء
الــــضـــحــــايــــا تــــســــبح في جــــو من
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ــســؤول أقــارب عــبــيــر اجلــنــابي وا
الــعـراقـي الـذين كــانــوا قـد ســافـروا
مسافة  6556 ميال حلضور جلسات
الـتـرافع ضـد غـرين كي يـنـال عـقـوبة
االعـــدام  جــــعـــلــــهم رفـض هـــيــــئـــة
ـوت ضـد احملـلـفـ إصـدار عـقـوبـة ا
غرين يـشعـرون بأن حـياة الـعراقـي
اقل قـيــمـة من حـيـاة األمــريـكـيـ في
. العـقـيد عـيون احملـلـفـ األمريـكـيـ
ـتــقـاعـد آن رايت  واحــد من ثالثـة ا
مسؤول في وزارة اخلارجية قدموا
اســتــقـالــتــهم احــتـجــاجــا عــلى غـزو
الــــعــــراق قـــــال إن كل مـن قــــتــــلــــوا
مواطـنـ عراقـي بـدم بـارد عوقـبوا
عقوبات خفيفة  وبعضهم أعفي ولم

يُعاقب على اإلطالق . 
لقـد قيل لـلعـراقيـ أن يثـقوا بـعدالة
ـــتـــحـــدة. احملـــاكـــمـــات الـــواليـــات ا
العسكرية في عامي  2006 و 2007
حــكـمت عــلى كــورتـيــز وسـبــيـلــمـان
وبـاركـر بـالـسـجن ل"90-100 سـنة"
ـشـروط ولـكن مع احــتـمـال اإلفـراج ا
في عام  .2016  في محكـمة كـنتاكي
االحتــــاديــــة  ألول مـــــرة في تــــاريخ
ــتـحــدة تُـحـاكـم مـحــكـمـة الــواليـات ا
ة مـدنـيـة شـخـصـا مـدنـيـا عـلى جـر
عــسـكـريــة  حـصـل غـرين عــلى حـكم
بـالـســجن مـدى احلـيـاة دون اإلفـراج
شروط. وعـند سـماعهـا احلكم على ا
وت كما غرين الذي لم يـكن حكما بـا
كـــانت تـــتـــوقع كـــانت جـــدّة عــبـــيــر
"تـصــارع عـلـى األرض من قـبل ســتـة
ــنـعــهـا من من مــسـؤولـي احملـكــمـة" 
ــســعـور مــهــاجــمــة هـذا احلــيــوان ا

القاتل.
œuM−K  ÍœU « Ã–u/_« u¼ s  ∫q¹–

ø 5ŠUÒH « 5OJ¹d _«

لقد اشـار الكـثير من احملـلّل إلى أن
ــوذج اجلــنــدي الـســفّــاح ســتــيـفن
غـرين الـسـادي يـكـمن في جـنـراالته 
اي جنراالت اجليـش األمريكي الذين
يقودون القوات األمريكية في العراق
وفي مــقــدمـتــهم اجلــنـرال الــذي قـدّم
ــثـال األسـوأ لــلـبــربـريــة في جـيش ا
ـتــحــدة في الــعـراق. إنه الــواليــات ا
اجلـنـرال راي أوديــرنـو الـذي اصـبح
ـــتـــعــددة الــقـــائـــد الـــعــام لـــلـــقــوة ا
اجلــنـســيــات في الــعـراق. فـي عـامي
 2003و  2004 وبـعــد عـام من غـزو
ـتـحـدة لـلـعـراق وعـنـدما الـواليـات ا
كـــان مــجـــرد واحــد مـن الــعـــديــد من

الـــضــــبــــاط الــــذين يــــخـــرجــــون مع
ــشـاة وحــداتـهم  كــان يــأمـر فــرقـة ا
ـنــازل الــسُـنّــيـة   4TH بــاقـتــحــام ا
خــاصـــة في الــلــيل وذلـك لــتــعــظــيم
اإلرهــاب واعــتــقــال جــمــيع الــذكـور
الذين تتراوح أعمارهم ب  16و 60
عامـا. لقد نـقل اكثـير من الـصحـفي
األمــــريـــكــــيـــ  –خـــــصـــــوصـــــا في
الــواشـــنــطن بــوسـت - الــكــثــيــر عن
وحـشيـة أوديـرنـو في "جـمع عـشرات
اآلالف" من الــــرجــــال الــــعــــراقــــيــــ
والـفـتـيـان مـن مـنـازلـهم في الـغـارات

الليلية.
ـا أن الـعـديـد من الـدراسـات تـظـهر
أن مـــــا بــــــ الـــــربـع والـــــثـــــلـث من
ـتــحـدة ال ــواطـنــ في الـواليــات ا ا
يـزال يـتـقـبل تـأكـيـد اإلدارة الـسـابـقة
قــبل غــزو الــعــراق بــأنه مــتــورط في
هـجـمـات  11/9 أو مـرتـبط بــتـنـظـيم
القـاعدة فـإنه يجـدر التـأكيـد على أن
أسـامـة بن الدن كـان سـعـوديـا وكـان
طيّارو الطائرات اخملطوفة سعودي
ومـصـريـ والـوكـالـة الـسـريـة الـتي
دعــمـت تــنــظــيم الـــقــاعــدة كــانت في
بـاكـستـان. والـنـظام الـعـراقي كـنـظام
مــدني عـلــمـانـي  لم يـكن يــسـتــخـدم
األصولـي اإلسالمـي الـراديكـالي
مــثل بن الدن وال هم يــسـتــخــدمـونه
وأن تنـظيم القـاعدة  وهـو مجـموعة
إرهـــابــيـــة شــرق أوســـطــيـــة لم يــكن
عـراقـيـا  وأنه جـاء إلى الـعـراق بـعد
ــــتــــحـــدة له  ألن غــــزو الــــواليـــات ا
ــتـــحــدة قــد غـــزت بــلــدا الـــواليــات ا

مسلما.
اعتـقل عـشـرات اآلالف من العـراقـي
. تــعــرّض الــعــديــد مــنــهم الــعــاديــ
للـضرب وهم مـقنّـعون ومـقيدون في
انتظار نقلهم  حسب أوامر اوديرنو
إلى ســجن أبــو غــريب. وقــد أعــلــنت
قـائــدة (أبـو غـريب) سـابـقــا الـعـقـيـد
ئة جانيس كاربينسكي أن  90 في ا
مـن الـــنـــاس في أبـــو غـــريب كـــانـــوا
فصل من قبل أبرياء. وفقا للـتقرير ا
اجلـنـرال انـطـونـيـو تـاجـوبا  بـعض
ـتـحدة في الـسجن جنـود الـواليات ا
عتـقلـ لإلذالل اجلنسي  عرّضـوا ا
والتعـذيب  واللواط  وقـتلوا بعض
الـنــزالء في بـعـض األحـيـان. اخــتـنق
الـــســجن بــالـــنــزالء وفــاض وكــانــوا
يسكنون في األفنية. غير أن أوديرنو
رفض إطـالق ســــراح أي عــــراقي من
أبـو غـريب  ويـريـد احـتـجـازهم دون

تهمة.
واطن تـسمية وأطلق على هـؤالء ا
"ذكـــور بــعــمــر الــعـــســكــريــة". كــانت
مــواقف الـقــيـادة عــدوانـيــة وشـرسـة
وغـيــر مـبــررة . في عـام   2004 قـام
ـــشــاة الـــرابــعــة جـــنــود فـي فــرقــة ا
ـعـتقـل التـابـعة ألوديـرنـو بإجـبار ا

ــكـبــلـ بــالـنـزول فـي نـهــر دجـلـة  ا
فــغــرق واحــد مـنــهم. فـي عـام 2006
قام العقيد  مـايكل ستيل القادم من
هــنـدوراس  بــإصـدار أوامــره بــقـتل
جميع الذكـور الذين بعمر الـعسكرية
في غـارة. وقد أُغـرق أربـعة مـعـتقـل
. شـهـدت اجلنـراالت وضـباط مكـبـل
االســتــخــبــارات أن غــارات أوديــرنـو
واعتقـاله "الذكور بعـمر العـسكرية" 
ــعــامــلـة وقــتل الــعــراقــيـ وســوء ا
احملتـجزين والـفـظائع في سـجن أبو
غريب هي الوقود الرئيسي للمقاومة
ـتــزايــدة ضـد الــواليـات ــسـلــحــة ا ا
ــتـحــدة. ولـكن لـم يـوقف أحــد هـذه ا
االنتـهـاكات الـتي كـانت تتـصـاعد من
وظـف الـعمـوميـ الذين يـقومون ا
ــعــتــقــلــ إلى اجلــنـرال بــتــعــذيب ا
أوديــرنـو الــذي يـعـتــبـر كــونك "ذكـرا
ة وهي سيـاسة نازية وعراقياً" جـر

اصال.
WO³FA « W UI¦ « w

الــفــيــلم احلــربي  Redacted لــعـام
 2007يسـتـند بـشـكل فضـفـاض على

األحداث في مذبحة احملمودية.
 نــشــر احلـادث والــتــحــقــيق الـذي
تـبــعه في كـتــاب "الـقـلــوب الـسـوداء"
للكاتب جيم فريدريك  الذي نشر في

عام .2010
مــســـرحــيــة " 9 دوائــر" لــبـــيل كــاين
استلـهمت أحداث مـذبحة احملـمودية
وعُرضت في مسرح بوتليغ في لوس

أجنلوس عام .2011

الضحية عندما كانت طفلة

هويات عبير ووالديها

اجملرم السفّاح ستيفن غرين في كانون االول 2005
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الــــصــــعــــوبــــة قــــبل ان تــــتــــرك
أســــمـــاؤهــــا في ذاكــــرة الـــكـــرة
الـعـراقـيـة وبـاستـحـقـاق ومـعـها
أسـماء أخـرى قـد تـكـون سـقطت
سـهـوا من الـتـشــكـيـلـة اجلـديـدة
الــــتي نـــأمـل ان  تـــؤدي دورهـــا
الـداعم لـلـهـيـئـة واللـعـبـة والـكل
يـعـرف مدى تـأثـيـر احلـكـام على
ـباريـات  واهتـمام الـفرق سـير ا
وجـماهـيرهـا  كمـا مهم ان تـترك
اللـجنـة  اخلالفات التي الزمـتها
عـلى طـول الــوقت وان تـضـطـلع
همة  وليس لشيء اخر ومهم با
ان تــذهـب الــهــيــئـــة الى تــوزيع
ــؤقــتــة ــنـــاصب  ويــبــدو ان ا ا
ــطـلــوب واإلصـرار في قــامت بـا
ـهــام بـنـفــسـهـا رغم ان تـوزيع ا
فــتـرة الــعــمل وجــيـزة ومــحـددة
الـتي أكـثــر مـا وضـعت الــلـجـان

الــســـابــقــة مــوضـع الــشــبــهــات
لسبب وأخر.

q U  q Uý 

على نفس الصعـيد كانت الهيئة
مـوفــقــة في  تـســمــيـة الــدكــتـور
شـــامل كــامل رئـــيــســا لـــلــجــنــة
ـية الـفـنـية الـشـخـصيـة األكـاد
ــــا احــــد اهـم جلــــان االحتــــاد  
يـــتــمــتع بـه من كــفــاءة ونــزاهــة
وشــخــصـــيــة أســـيــويـــة مــؤكــد
ســــيـــتـــولـى مـــراجــــعـــة األمـــور
ونــــتــــمـــنـى ان يـــقــــدم خــــبـــرته
الــطـــويـــلــة في الـــلـــجــنـــة الــتي
اســـتــمـــرت بــعـــيــدة عـن هــمــوم
ـنـتـخـبـات ــدربـ و الـفـرق وا ا
اذا لم تــــكن جلــــنـــة شـــكــــلـــيـــة
ونـتـمنـى ان يعـكس الـشامل ابن
الـــلـــعـــبـــة خــبـــرته الـــعـــمـــلـــيــة
ـيـة  عـبر تـقـد برامج واألكاد

تـلـيق به وتــخـدم الـلــعـبـة حـيث
ـنــتــظـرة احلـلــول الــواقـعــيــة  ا

نتظر. إمام التغير ا
qF  nÝu¹ 

كـما نـتمـنى للـزميل يـوسف فعل
الـــنــجـــاح في مــهـــمــته كـــنــاطق
إعـالمي لـالحتـــاد وهــــو الـــقــــلم
ـهـني الـذي تـصدى والصـوت  ا
عــلـى الــدوام ألخــطـــاء الــبــعض
بــصــراحـة لــكــنه سـيــكــون إمـام
مـهـمـة لـيـست سـهـلـة وان يـبـقى
كـما عـهدنـا في أحاديـث تلـفازية
لم تـربـطني ايـة عالقة شـخصـية
او مـهنـيـة مع الـفـعل الـذي نأمل
ان يـكـون فـاعال  ولـيس مـدافـعـا
عـن االحتــــاد بل اإلســـــهــــام في
بـرامـج الـهــيــئــة نــحــو حتـقــيق
الــتــغـــــيــر ونــأمل ان اليــتــغــيـر

الفعل.
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{ طــــوكـــيــــو - وكــــاالت: قـــال
خـبـراء طبـيون إن دورة ألـعاب
ـبـيـة الــصـيـفـيـة طـوكـيــو األو
ســتـــكـــون حـــدثــا "مـــحـــفـــوفــا
بـاخملـاطـر" مـا يـتطـلـب مـرونة
من جــــانب الـــقــــائـــمــــ عـــلى
تـنــظـيــمـهــا في ظل الــغـمـوض
احملـــيـط بـــفـــيـــروس كـــورونـــا
وخــاصــة إن لم يــتــوفــر لــقــاح
للفيروس بحلول موعد احلدث
الـريــاضي الــكــبـيــر. واتــخـذت
ــبــيـة الــيـابــان والــلــجـنــة األو
الدولـية قرارا غيـر مسبوق في
اضي بـتأجيل الدورة الشـهر ا
لــعـام كـامل مع اسـتـمـرار أزمـة
الـفيـروس سريع الـعدوى الذي
أكــثـر من  2.4مـلــيـون شـخص
حول الـعـالم وتـسـبب في وفاة
مــا يـزيــد عن  165ألــفـا حــتى
اآلن. لـكن تـطـرح تـسـاؤالت عن
مـدى إمــكـانـيـة تــنـظـيم الـدورة
بـعد  15شـهـرا من اآلن بـينـما
تـشـيـر أكثـر الـتـقديـرات تـفاؤال
إلى أنه ال يــتـوقع ظـهـور لـقـاح
لــلــفــيــروس قــبل أقل من عــام.

وقـال زاك بـيـني خـبـيـر األوبـئة
ــــــوري في فـي جــــــامــــــعـــــــة إ
ـــتـــحــدة "عـــنـــدمــا الــواليـــات ا
نـــتـــحـــدث عن عـــودة األحـــداث
الـريــاضـيــة في مالعب مــلـيــئـة
بـاجلـمـهــور فـإنـني أعـتـقـد أنه
يـتـعــ عـلـيـنـا االنــتـظـار حـتى
ظــهـور لـقـاح لـكي يــتـسـنى لـنـا
قـرر إقامة الـقيـام بذلك". ومـن ا
ـؤجـلـة في الـدورة الـصـيـفـيـة ا
العـاصمة الـيابـانيـة ما ب 23
تــمــوز والــثــامن من آب الــعــام
نظـم يتـوقعون ـقبل لـكن ا ا
تــغـيــيــرات قــلـيــلــة في اخلــطـة
ـا في ذلك األصـلــيـة لــلـحــدث 
حضور جماهير متحمسة. لكن
ـتــخـصص في جـوانب بــيـني ا
الصـحـة الريـاضـية قـال إن هذا
ـا يــكـون مـفـرطـا االفـتـراض ر
فـي الـتـفـاؤل. وأضـاف اخلـبـيـر
"كل شـخص تـضيـفه ألي جتمع
يـحــمل مـعه مـخــاطـر إضـافـيـة
ولـذا فــعــنــد وجـود  50ألف أو
 60ألف أو  100ألف
ـثـابة (مـشـجع).. فـهـذا يـكـون 

مخـاطر هائلـة ال يتع اإلقدام
عـــلـــيــهـــا دون وجـــود لـــقــاح".
ويـتـوقع بــيـني ظـهـور الـلـقـاح
بــعــد عـام أو عــام ونــصف من
بـدايـة الـتفـشي أي فـي أواخر
 .2021وأردف اخلبير أن
األلـعاب كـانت حـدثـا "محـفـوفا
بــاخملــاطــر" بـســبب الــتــهــديـد
الـذي تـمـثــله جـمـاهـيـر الـزوار
الـــقـــادمـــ من مـــنـــاطق بـــهــا
الــكـــثــيــر من حــاالت الــعــدوى
تمثلة في وبعد ذلك اخملاطـر ا
كن عـودتـهم إلى بلـدانـهم إذ 
أن يـكــونـوا حـامـلــ لـلـعـدوى

أيضا".
◊dýË s¹U³ð

ورغـم أن جـــــــــــــيـــــــــــــســــــــــــون
كـينـدراتـشـوك خبـيـر األمراض
عـديـة في جـامـعـة مانـيـتـوبا ا
الـكـنـديـة يـشـعـر بـتـفـاؤل أكـبـر
بظـهور اللقـاح في غضون عام
إال أنه حتدث عن تأجيل جديد
مـــحــــتـــمـل لـــلــــدورة قـــائال إن
تطعيم اجلمـهور يحتاج وقتا.
وأضــاف كـيــنـدراتــشـوك الـذي

ســبق له الــعــمل خـالل تـفــشي
إيــبـــوال وســـارس "ال يـــنــبـــغي
تــطــعـيم الــنــاس مــبــاشـرة مع
بية موعد انطالق الدورة األو
بل يــتــعــ الــقــيـام بــذلك قــبل
بعض الوقت حتى تتطور لدى
ــنـــاعــة الــتي هـــؤالء الــنــاس ا

حتميهم". 
وفي لقـاء عبر دائـرة فيديو مع
ــراســلـ األجــانب في نـادي ا
الـيـابان قـال الـدكتـور كـينـتارو
إيـواتـا خـبيـر الـفـيـروسات إنه
ـوعـد اجلـديـد غـيـر مـتـفـائل بـا
ـبـيـة مـضـيـفـا "ال لأللـعـاب األو
ـمكن أعـتـقـد أنه سـيـكـون من ا
ـــبـــيــة في إقـــامـــة الــدورة األو
ــــقـــبل.. إذا أقــــيـــمت الـــعـــام ا
أصال." وأردف إيـواتـا األسـتاذ
ــا تـتـمـكن بـجــامـعـة كـوبي "ر
الــيــابــان من الــســيــطــرة عــلى
ـقبل رض بـحلـول الـصيف ا ا
وأتــــمــــنى أن نــــنـــجـح في ذلك
لـكـنـي ال أتـوقع حـدوث الـشيء
نــــفـــسـه في كـل مــــكــــان حـــول

العالم".

قـبل ايـام تسـاءل نـاشط ريـاضي وزميل مـهـنـة كيف أُجـبـر االحتاد
العـراقي السابق لـكرة القـدم على االستـقالة اجلـماعيـة وكان يحاط
ـــهـــنــة ان مـن بــ . وذكـــر الـــنــاشـط وزمـــيل ا بـه  15مــســـتـــشـــاراَ
ـسـتـشارين كـان رئـيس االحتـاد االسـبق ورئيـس منـتـخب الـعراق ا
ورئـيس نادي الـطلبـة االسبـق النجـم الدولي حـس سـعيد والـنائب
السـابق في مجـلس النـواب العـراقي ورئيس نـادي الزوراء االسبق
والـنجم الـدولي الـسـابق احمـد راضي واخلـبيـر االسـيوي والالعب
الـدولي السـابق الـدكتـور شـامل كامل. هـذا الـتسـاؤل الـوجيه يـفتح
الـطـريق امـامـنـا للـقـول بـان االحتاد الـسـابق امـا كـان منـغـلـقـا على
سؤولية التي انيطت ستشارين لم يكونوا على قدر ا نفسه او ان ا
بـهم. أما االحـتمـال االول وهو ان االحتـاد كان مـنغـلقـا على نـفسه
فانه كـان واقعـا ملمـوسا في جـزء غيـر قليل من عـمره الـزمني على
مـسـتوى نـشـاطه االداري وهـنـا ال نزعـم بان االحتـاد الـسـابق كان
يجب ان ينـال الدرجة الكـاملة في كل عمل يـقوم به الن هذا لم يكن
ستشارين قبل اجتماع االحتاد بالهيئة كناً ونتساءل اين كان ا
ستـشارين ان يحـيطوا رئيس العامة عام  2017 الم يكن جديـرا با
واعـضاء االحتـاد بـالثـوابت االداريـة الجتـمـاع مهم لالحتـاد بـهيـئته
الـعـامـة وهي ان الـنـظـام الـداخـلـي يـجب ان يـصـادق عـلـيه الـهـيـئـة
الـعامـة ليـكـون االحتاد في مـأمن من أي (تهـديـد) من قبل خـصومه
عـرفة ـستـشارين كـانوا يـعرفـون تمـام ا ـتربـص به لـيل نهـار وا ا
هـويـة اخلــصـوم وحــدود قـدراتـهم وحــجم تـطــلـعـاتــهم .. واين كـان
ستشارون عندما سلّط االحتاد عقـوبة عجيبة على الكاب عدنان ا
نـعه من الترشـيح لرئاسـة االحتاد وإلصـاق تهمـة التزوير درجال 
به من خالل االوثـائق التي قدمـها لالحتاد. ألم يـكن بوسع االحتاد
برئيسه ونائـبيه واعضائه كافـة ان يتريثوا في اصـدار العقوبة على
ستشارين حول الكاب عدنـان درجال ليستـأنسوا برأي السـادة ا
الـوضع الـقــانـوني لـعـقـوبــة  الـكـابـ عـدنــان درجـال ومـدى صـحـة
شكلة التي ستشارين في ادارة ا العقوبة قبل اصدارها. وغيـاب ا
نشبت ب االحتاد و الـكاب عدنان درجـال تساؤل حيوي اخر لم
ـستـشارين لم يـكونوا جند اجـابة شـافيـة علـيه. اما القـول بان ان ا
سؤولية التي انيطت بهم فانه سوف يثير (على االرجح) على قدر ا
ستشارين ويسّوغوا عدم مشاركتهم في ردة فعل (قوية) من قبل ا
ـهـمة داخـل االحتـاد الـسـابق بـتـجـمـيد نـشـاطـهم صـنع الـقـرارات ا

صيبة هنا كبيرة. وا
قد يقـول قائل مـا جدوى احلديث عن احتـاد قضى نحـبه واجابتي
هي ان التـذكير هـو من باب عدم وقـوع االحتاد القـادم في االخطاء

نفـسهـا وان رئيس واعـضاء االحتـاد يجب ان
ـهارة يـتـمـتعـوا بـالـقـدر الكـافي من اخلـبـرة وا
ستشارين قدر االدارية بحيث يستغـنوا عن ا
ـسـتطـاع لـيرشـدوا الـنـفقـات ويـعتـمـدوا على ا

انفسهم .
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احلالي مع اإلسماعيلي والذي
ـــــقــــبل". ـــــوسم ا يـــــنــــتـــــهي ا

وأضـاف "التـزم تـمـاماً بـعـقدي
ــصــري خــاصــة مع الــفــريق ا
بـعــد الـتـصـريــحـات الـتي أدلى
بـهــا إبــراهـيـم عـثــمــان رئـيس
نــادي اإلســمــاعـيــلي أخــيـراً
حــول تــمـسـك نـاديه بــبــقـاء
الـالعـب ورفض فـــــــكــــــرة
رحــــيـــــلـه عن الـــــفـــــريق
ــــــقـــــبل". الـــــصــــــيف ا
وانــتـقل هــمـام طـارق
إلـى صــــــــــــفـــــــــــوف
اإلسـمـاعـيـلي خالل
فــتـــرة االنــتـــقــاالت
الـــصــيـــفــيــة 2019
قــــــــبل أن يــــــــؤكــــــــد
مـسؤولـو الدراويش
عــــدم امـــــتالكه أي
عـروض لــلـرحـيل
خــالل هـــــــــــــــــــذه

الفترة.
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عـــبــر فـــتـــرة عـــمــلـــهـــا احملــددة
خــــصـــــوصــــا فــــيـــــمــــا يــــخص
ـقـبـلـة الـتي يجب االنـتـخـابات ا
ان تـأتي في الــطـريق الـصـحـيح
وان يـأتـي دور الـهـيـئـة مـتـقـدمـا
واإلنــــصـــات لــــصــــوت الـــوسط
الـــكـــروي  الـــذي يـــجـــد مـــنـــهــا
تــســـجـــيل  احـــد اهم الـــعــوامل
األســاســيــة في  فــتــرة عــمــلــهـا
الــقــصـيــرة وحتـقــيق تــطـلــعـات
الـــــشـــــارع الـــــكـــــروي مـن خالل
مـــشـــروع عـــمل واضـح يـــكــرس
شاركة لنظام انتـخابي يضمن ا
لــكل من تـنـطـبـق عـلـيه الـشـروط
ـطـلـوبـة والــدفع بـشـخـصـيـات ا
قــادرة عــلـى حتــقــيق الـــتــحــول
امام احلاجة الى انتخاب احتاد
يـتـولى إدارة الـلـعـبـة كـمـا يـجب
في حتـقـيـق الـتـحـول في الـعـمل
ــرتـقب حــتى اليـتــكـرر ـهــني ا ا
ـرتــبك لـفـتــرة طـويـلـة ـشــهـد ا ا
ـــنـــطق في ان وهـــذا يـــفـــرضه ا
يـتحـمل اجلمـيع مـسؤولـية إمام
وضع يـحـتــاج الى تـعـديل يـبـدأ
من الهيئة الـطبيعة في ان تكون
عند ثقة ألفيفا والوسط الكروي
ــذكــورة بــكل ــهـــمــة ا في أداء ا
أمـانة رغم انـها  امـام فتـرة عمل
قصيـرة  لكنـها مـطالبـة  بتنـفيذ
بـرامـجهـا احملـددة بـدقـة وتـنهي

هذه القصة.
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عـــلى صـــعـــيـــد مـــتــصـل جــاءت
تـشكـيلـة جلـنة احلـكام مـتـكامـلة
لـيس من حـيث تـوزيع الـهـيـكلي
لـــهــــا بل مـن خالل  تــــســـمــــيـــة
الــشــخــصـيــات الــتي ســتــتـولى
مـفــردات الـعـمل كـونـهـا  أسـمـاء
مــعــروفــة دعــمت الــلــعــبــة عــبـر
الصفارة في جيل حتكيمي عمل
بجد على مسـتوى التحكيم ايام
ــبــاريـات الــقــويـة الــدوريـات وا
لــيـس عــلـى مــســـتـــوى الــدوري
ـمـتــاز حـسب بل عـلى الـدرجـة ا
األولى  امـام مـبـاريـات غايـة في

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

أعلنت  الـهيـئة التـطبـيعيـة لكرة
الـــقــدم عـن تــســـمـــيــة جلـــانـــهــا
اخملــتـلـفـة إلدارة شـؤون الـلـعـبـة
والــــتي ضــــمـت شــــخــــصــــيـــات
ـيـة عـلى مـسـتـوى رئـاسـة أكـاد
الـــلـــجـــان واألعـــضـــاء من لـــهـــا
حــضـور فـي الـســاحــة الـكــرويـة
عـلى مـسـتـوى الـتدريـب واللـعب
والـتـحــكـيم واإلدارة  وهـذا يـعـد
ـهم البل األهم  من اجل بـاألمـر ا
التـصدي الى واقع  اللـعبة الذي
اسـتمـر يـسيـر خـارج السـيـاقات
ـؤثرة وفي ـطـلـوبـة ا الـعـمـلـية ا
حتــقــيق الــتــغــيــر الـذي فــشــلت
اإلدارات الـــتي تـــعــــاقـــبت عـــلى
إدارة االحتــاد  والــوصــول الــيه
ـا يكـون متـشابه من في عـمل ر
إدارة ألخــــرى وسط  حتــــديــــات
الـعــمل الــتي تـظــهـر بــ احلـ
ـرتبطـة بظروف الـبلد واألخر وا
ومــحــاوالت الـــبــعض ركـــوبــهــا
واســتـغاللـهـا وظــلت بـعـيـدة عن
اإلســـهـــام فـي حتـــقـــيق الـــعـــمل
ــطـلــوب لــكـرة الــقــدم احلـديث ا
الـــيــــومي لــــلـــكـل حتت جــــمـــيع

الظروف.
ــاضــيــة صــحــيح ان الــدورات ا
أفـرزت وأنـتــجت عـنـاصـر تـركت
بـصـمة  لـكـنـها واجـهـة حتـديات
إمـام الـتـكـتالت داخل تـشـكـيالت
االحتــاد نـفــسه الــتي اســتــمـرت
ــسـار تــظــهــر وتــعــمـل  خــارج ا
ــطـــلـــوب وتـــفــرض مـــا تـــريــد ا
ـصــالح والــتالعب بــالــقــوانــ 
انــتــخـابــيـة قــبل ان تــطـيح بــهـا
ويــــغـــرق الــــكل ســــواء اجلـــهـــة
الـنـافـذة التي خـرجت عن قـواعد
لــعــبــة االنـتــخــابــات وقــراءتــهـا
ـطـلــوبـة واألخـرى الـهــامـشـيـة ا
الـتي اسـتمـرت تـغض النـظر عن
األخــطـــاء وتــمــسك الــعــصــا من
الوسط لـتام الـدعم ولو بشكل
خـفي إضافـة الى بعض الـلجان
حــيث االنـضـبـاط الــتي افـتـقـدت

لــلـحــيـاديــة واسـتــمـرت مــنـقـادة
تماما من اجل الـبقاء في مكانها
من دون الـنــظـر لــلـخــصم األخـر
الــــذي لم ســـهـال وجلـــان أخـــرى
وظـفت لـتمـريـر األمـور اخلـاطـئة
الـتي لم تـتـرك مـجاال لـلـمـراجـعة
والـتـصـحـيح  واسـتـمـرت تـعـمل
هـيمنة حتت ضغط  اجملـموعة ا
لــيـــدفع اجلــمـــيع الــثـــمن بــتــرك
الـعـمل بـسـبب تـصـاعـد خـطـورة
ــوقف بــعــدان اجتــهت االمــور ا
نــحــو سـاحــة الــقـضــاء ولــيـاتي
البديل حـيث الهـيئـة التطـبيـعية
لـتــولي األمــور عـبــر فـتــرة سـتـة
أشـهــر لـتـصـحـيح مـسـار األمـور
من خـالل جلــــان شـــــكــــلـــــتــــهــــا
لـتــحــقـيق افــاق عـمـل مـخــتـلــفـة
تـــهــدف الـى الــتـــهــيـــئــة إلجــراء
انــتـخــابـات إدارة جــديـدة قـادرة
هام كما على حتمل مسؤولية  ا

يجب.
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وجنـد ان اخــطـر عــمل سـيـواجه
جلـنة صـياغـة  النـظام األساسي
لالحتــاد واالحتــادات الــفــرعــيـة
ــــدربـــ ورابـــطــــة احلــــكـــام وا
والالعــــبــــ الــــدولــــيـــ الــــتي
اســــتــــمــــرت والزالت   نــــقــــطـــة
ـشـكلـة الـتي واجهت اخلالف وا
ــتــعــاقـبــة عــلى إدارة اإلدارات ا
اجلــهــوريـة مـن حـيث الــتــمــثـيل
ــشـــاركــة والـــعــدد واجلـــهـــات ا
بـــــأنـــــشـــــطــــــة االحتـــــاد واالهم
الـتـأسـيس آلليـات عـمل مـتـقـدمة
من اجل بـنــاء هـيـكـلـة مــتـكـامـلـة
والـــتــأســـيس لــســـيــاقـــات عــمل
ثـــابـــتــــة ونـــقـــتــــرح ان يـــصـــار
االســـتـــعــــانـــة بـــخـــبـــرة بـــعض
ـ من عــمل سـابــقـا في االكــاد
االحتـــــاد واالعالمـــــيــــ وفـــــتح
اجملــــال امــــام كل من يــــريــــد ان
يـدلـوا بـدلـوه عـبـر تـامـ نـافـذة
ـشـاركـة الـكــتـرونـيـة لـتـحــقـيق ا
الــعـلـمـيــة والـعـمـلــيـة الن مـهـمـة
وذجي الـهـيـئة حتـقـيق وضع أ
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نو" مـعقـل النـادي الكـتـالوني في
ـقـبلـة. ويـسعى سوق االنـتـقاالت ا
بـرشــلـونـة إلدراج عــدة العـبـ في
قـايضـة نـيمـار خصـوصا صفـقـة 
ـتلك عـدة العـبـ فرنـسـي وأنه 
ســيـوافـقـون عـلـى الـلـعب في سـان
جيرمـان أمثال صامـويل أومتيتي
بيلي. جـدير بالذكر أن وعثمـان د
اضية سوق االنتقاالت الصيفية ا
شـــهــد فـــشل إدارة "الــبـــارســا" في
إنـهــاء صـفـقــة انـتـقـال نــيـمـار إلى
صــفــوفــهــا بــعــد تــعــنت الــنــادي
الـــفــرنــسي في عـــدم الــتــخــلي عن

جنمه.

{ باريس - وكاالت: حتركت إدارة
نـــادي بــــاريس ســــان جــــيــــرمـــان
الـفرنـسي من أجل حـمايـة جنمـها
الــبــرازيـــلي نــيـــمــار دا ســيـــلــفــا
واإلبـــقــاء عـــلـــيه ضـــمن صـــفــوف
قـبل وإحباط وسم ا الفـريق في ا
مــنــاورات بـــرشــلــونـــة اإلســبــاني
لـلحصـول علـيه. وذكرت صحـيفة "
مونـدو ديبورتيـفو" الكتـالونية أن
ـديـر الريـاضي للـنادي الـباريس ا
البـرازيـلي ليـونـاردو ينـوي إغراء
نيـمار بـعقـد جديـد وإفسـاد خطط
بـرشلونـة الراميـة للتعـاقد معه من
أجل تـعــزيــز صـفــوفه خـصــوصـا
بعـدما أعـرب نـيمـار عن رغـبته في
مـزامــلـة لــيـونــيل مـيــسي ولـويس
ســـواريـــز من جـــديـــد. وأوضـــحت
الصحيفة الكتالونية أن ليوناردو
يــطــمع في تـمــديـد تــعـاقــد نـيــمـار
لـثالثـة مواسم لـيـنتـهي في صيف
  2025 مع وعده بزيادة كبيرة في
راتـــبـه الـــســـنـــوي تـــصل إلى 38
ـوسم الـواحـد مـلـيـون يـورو في ا
وهــو رقم لن يـسـتـطــيع بـرشـلـونـة
بـالـتأكـيـد دفـعه لـلنـجم الـبـرازيلي.
وأردفت أن األوضـاع االقـتــصـاديـة
في الفترة احلالـية بسبب فيروس
كورونا جعلت إدارة سان جيرمان
تــعــمل عــلى تــقــد عــرض جــديـد
لـلـمــهـاجم الـبـالغ  28عــامـا ألنـهـا
تــعـلم صـعـوبـة رحــيـله إلى "كـامب
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مـتاز موافقتها بشكل أبدت أندية الدوري العراقي ا
رسـمي عــلى مـقــتـرح تـشــكـيل رابــطـة أنــديـة الـدوري
متـاز والذي قدمه عـضو الهـيئة اإلداريـة لنادي نفط ا

الوسط فراس بحر العلوم. 
وقـال بـحـر الـعـلـوم إن مقـتـرح تـأسـيس رابـطـة أنـدية
ــمـتـاز البـد مـنه وجتــاوبت مـعه األنـديـة ألنه الـدوري ا
بــات ضـرورة مـلـحـة ألن يـكـون هــنـاك رابـطـة لألنـديـة
احملترفة في العراق تنظم مسابقة الدوري ويكون لها
شـخــصـيــة مـســتـقــلــة. وأوضح أن الـدوري الــعـراقي
يـتـعـرض إلهـمــال وتـراجع واضح حـتى في تـصـنـيف
االحتــاد اآلسـيـوي لـلــعـبـة والـسـبـب سـيـاسـة االحتـاد
الــسـابق الــذي لم يـتــمـكن من وضع مــنـهـاج مــحـتـرم

للدوري ويكون ملزما للجميع.
 وأشار بحر العلوم إلى أن الرابطة سيكون لها دور
فـاعل في تسـويق الـدوري وحقـوق الـنقل الـتـلفـزيوني
ـا ينعش األنـدية اقتصـاديا وفنيا. سابقة  وتطويـر ا
شروع  رفعه إلى اللجنة التطبيعية رغم وأكد أن ا
أن الـرابـطـة لـهــا احلق أن تـعـمل بـشـكل مـسـتـقل عن
االحتاد لـكنـنا نـؤمن بضـرورة أن تلـعب األندية دورا
فـاعال في تـطـويـر الكـرة الـعـراقـيـة. يـشار إلى أن 20
ـمـتـاز وافقت عـلى تـأسيس نـاديا من أنـديـة الدوري ا
شروع وتفاصيله. متازة بعد طرح ا رابطة األندية ا

{ لــــــشــــــبــــــونــــــة - وكــــــاالت:  واصل
الــبـرتـغـالي كـريــسـتـيـانـو رونـالـدو
جنم يــوفــنـتــوس إثــارة حــالـة من
اجلـــدل خالل فـــتــرة تـــواجــده في
الـــبــرتـــغــال. وذكـــرت صــحـــيــفــة
"كــوريــري ديــلــلــو ســبـورت" أن
كـريــسـتــيــانـو رونــالـدو احــتـفل
بــعـيـد مـيـالد ابـنـة شـقــيـقـته في
مـــطـــعم عـــائـــلي مع حـــوالي 20
شـخـصًـا مـخـتـرقًـا بـذلك قـواعـد
احلجر الـصحي التي تنص على
عـدم االخــتالط. وأضــافت أن من
بــــ احلــــاضــــريـن صــــديــــقــــته
جـورجــيــنــا ووالـدتـه دولـوريس
الـتي اسـتعـادت عـافيـتـها بـالـكامل
بـعدمـا أصيـبت بـسكـتـة دماغـية في
ـاضي. ولـفتت إلى أوائل شـهر آذار ا

أن رئـيس الـوزراء الـبـرتـغـالـي كـان قـد مدد
حالة الـطوار في البالد حتى نهـاية شهر أيار
قبل لـيعود رونـالدو ويـخلق حالـة جديدة من ا
اجلــدل تـعــرض عـلـى إثـرهــا لالنــتـقــاد. وكـان
الدون البـرتغالي قد أثـار حالة من اجلدل في
اضيـة بعدما تـدرب على ملعب األسابـيع ا
ناسـيونـال مـاديرا وهـو ما تـسبب في
انـتقادات حـادة له من جانب الـعديد
مـن الـبـرتـغــالـيـ بـدعــوى انـتـهـاكه
قـواعــد احلــجــر الــصــحي. يــذكـر أن
رونـــالــدو هــو أبـــرز من دعــا وشــجع
ــنـزل جــمــاهـيــره عــلى الــبـقــاء في ا
لــتـجــنب اإلصـابــة بـفـيــروس كـورونـا

ستجد. ا
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أكدت تقارير صحفية سعودية
أن العـب مــنــتـخــبــنــا الــوطــني
همام طارق العب اإلسماعيلي
أبـدى رغبـته في العـودة مجدداً

للدوري اإلماراتي.
ونـقلـت صحـيـفـة "االحتاد"
الــســـعــوديــة عن طــارق
الـــقـــول إن "أي العب لن
يــرفض فــكــرة الــعـودة
الى دوري اخلــــــلــــــيج
الــعــربي إذا أتــيـحت
له الــفـرصــة بـفـضل
عـطيـات اجلدية في ا
البطـولة والتي تعزز
رغــبــة كل الالعــبــ في
خـوض هــذه الـتـجـربـة"
مــــؤكــــداً في الــــوقت
نفسه "التزامه بعقده

همام طارق

كريستيانو رونالدو

العب الكبرى في طوكيو VFK∫ مشهد الحد ا
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ي في جـمعـيـة العالقـات الـعامـة الـعراقـيـة  شارك  البـاحث األكـاد
في احملفل العلـمي الدولي السادس جلـمعية الـبصيرة بـبحث عنوانه

(تباعد كورونا االعالمي ام تواصلها االجتماعي?).

 wLOFM « dO Oð <
وزيـر الـتــربـيـة والــتـعـلــيم االردني شـارك امس
االثــنـ فـي حـواريــة حــول الــتــعــلـيـم عن بــعـد
عـــقـــدهـــا مـــنـــتـــدى عـــبـــد احلـــمـــيـــد شـــومــان
عبـر منصة (زووم) وصفـحة مؤسسة الثقافي

شومان على (فيسبوك) .

dHFł aOA « V Š <
الـشاعـر الـعـراقي  ,اعـلنـت دار الشـؤون الـثـقـافـيـة الـعـامـة ان جـميع
اصداراتها لعام 2020 حتمل شعار ( سـنة الشاعـر حسب الشيخ
جعـفر) وفـقـا لتـوجيـه وزير الـثقـافـة والسـياحـة واالثـار وباالتـفاق مع

احتاد األدباء .

ÊUD³F « vHDB  <
احملرر الـريـاضي الـعـراقي تـلقى تـعـازي زمالئه لـوفـاة جده ,سائـل

الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

ULKن  « ÊULOKÝ <
الـشـاعـر الـسـوري صـدرت له عن الـهـيـئـة الـعـامـة الـسـوريـة لـلـكـتاب
مجـمـوعة شـعـرية بـعـنوان (صـادق هـواك) وتقع في  120صفـحة من

توسط وتضم اكثر من عشرين نصاً. القطع ا
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WLDÐ UO½œ <
ـغـربـيــة شـاركت في أوبـروت بـعـنـوان ـطـربـة ا ا
ــــنـــتج (إحـــنــــا قـــدهـــا) حتـت إدارة زوجـــهـــا ا
البحريني محمد الترك تناول موضوع احلجر
نزلي  ,تألـيف الشـاعر عـماد األسـعد و أحلان ا

أحمد زعيم و توزيع حمزة الغازي .

qO¦L² « r UŽ UN ušœ d Òc² ð tK «b³Ž .—

الـعـدل انـتـقى كـلـمـات األوبريت
بـبراعة) واصـفة الكـلمات بـأنها
فى مــنــتــهى اجلــمــال.وأشــارت
إلى أن (الـفنـان عمـرو مصـطفى
كــلل الـكــلـمــات بـلـحـن أكـثـر من
ــــا شــــكل وجــــود عــــمل رائع 
مبـهج يفـتح طـاقة نـور مشـيدة
بــــــجـــــهــــــود بــــــقــــــيـــــة طــــــاقم
الــفـــريق).وكــشــفـت ســعــيــد أن
(الـــتـــصـــويـــر  في مـــنـــطـــقــة
اجلــونــة حــيـث تــمــتــلك مــنــزالً
صــيــفـيــاً هــنــاك).وعــلـقـت عـلى
مـقـاطع مـشـاركـة ابـنـهـا لـها في
الـرقص قـائـلـة (كنـا مـبـسـوط
أوى فـقررنـا نرقص أنـا وشادي
في بلكونتنا.. ألنى حسيت أني
عــمــلـت حــاجــة حــلــوة وشـادي
ـا يالقيني مبسوطة.. بينبسط 
ومكناش قـاصدين وال متخيل

أنه هينتشر كده).

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـطربـة سـميـرة سعـيد حتدثت ا
عن تــفــاصــيل مــشــاركــتـهــا في
أوبـــــــــريـت إنـت أقــــــــــوى خالل
مـداخــلـة هــاتــفـيــة مع بــرنـامج
الــقــاهـرة رغم الــعــزل الــصـحي
بـالـقول(هـاتـفـني الـدكتـور ولـيد
مــصــطــفى وهــو صــديق عــزيـز
جـداً فـعـجـبتـنى الـفـكـرة وقررت
ـشاركـة فـيهـا ألنـهـا حتمل فى ا
طـــيـــاتــهـــا إيـــجـــابــيـــة في ظل
األوضـاع اإلســتــثــنــائــيـة الــتى
يـشـهـدهـا الـعالـم حتتـم عليَّ أن
يـكـون لى دور في حتـويل حـزن

الناس الى تفاؤل).
إال أن احلــــافــــز األكــــبــــر الـــذي
دفـعـهـا لـلـمشـاركـة هـو أن عـائد
األوبــريت ســـيــخــصص لألســر
ـــنــكـــوبــة من جــراء جـــائــحــة ا
كورونـا. وأضـافت بـأن (مـدحت

bOFÝ …dOLÝ
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ركـزية في ـثـليـة وزارة الـتربـيـة ا مديـر اإلشـراف االختـصاص في 
ــوصل اف ام) ــاضي ضــيــفــة عــلى راديــو (ا دهــوك حــلت االحــد ا
ضمـن برنـامج (حـوار حـر مع شـخـصيـات مـؤثـرة) لـلحـديث عن اهم

ؤسسية واالسرية. اجلوانب التربوية ا

 qOŽULÝ≈ bL×  d UÝ <
الــكــاتب الــســوري عــرض فــيــلــمه (حــنــ الــذاكــرة) ضــمن عــروض
ؤسسـة العامة لـلسينـما السورية (السينـما في بيتك) الـتي أطلقتـها ا

عبر منصة فيميو.

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - تـقـترب
كـلمـات إحدى أشهـر أغاني الـستـينات
الـتي كــتـبـهـا بـوب ديالن بـخط يـده (ذا
) األوقـات ــز ذاي آر إيه-تـشـنـجـ تـا
ـجال تـتـغيـر من حتـقيـق رقم قيـاسي 
ــوسـيـقــيـة اخلـاصــة عـنـد ـقـتــنـيـات ا ا
طــرحــهـــا لــلــبــيـع مــقــابل 2. 2مــلــيــون
ـت صــــــاحب دوالر.وقــــــال جـــــاري ز
( مـــــؤســـــســـــة (مـــــومــــنـــــتـس إن تــــا
ـقتـنيات ـتخـصصة بـهذا الـنوع من ا ا
دونة في لـوس اجنلوس إن (الكـلمات ا
في صـفـحة واحـدة داخل مـفكـرة وبـها
ـلوكة في تـعديالت ومالحـظات كانت 
األصل جلــــيف روزن مــــديـــر أعــــمـــال
ديالن احلـالي بيـنمـا يقـوم ببـيعـها اآلن
ــقـتــنـيــات اخلـاصـة أحـد هــواة جـمع ا

الذي لم يذكر اسمه). 
ت فـي تـــصـــريح(هـــذا لـــيس وقـــال ز
مـزادا. إنها عملية بيع خاصة. أول من

يتقدم سيفوز بها).
وحـققت كلـمات أغنـية (اليك إيه رولينج
ــدونـة بــخط يـد ديالن رقــمـا ســتـون) ا
قـياسـيـا بلـغ ملـيونـي دوالر عنـد بـيعـها
في مـزاد لدار سـوذبي في نـيـــــويورك

عام 2014.
ــز ذاي آر إيه- وتــعــد أغــنــيــة (ذا تــا
) الـتي كتبها ديالن في 1963 تـشنج
وطرحت في  1964ضمن األلبوم الذي
حــمـل االسم ذاته إحـــدى أبــرز أغــاني
االحـتجاج في حقبة الـستينات.وأصبح
ديالن ( 78عـــامـــا) أول مـــغن ومـــؤلف
أغـنـيـات يـفـوز بـجـائزة نـوبل في األدب

عام 2016.
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وت { براغ  –وكاالت - غـيب ا
ــــصـــــوّر اخملــــرج الـــــرســـــام ا
ــنــتج احلـــائــز عــلى جــائــزة وا
أوســكـار األمــيـركي جــ ديـتش
عن عـمر  95عـامـاً.وقال الـنـاشر
الــتـشـيـكي بـيـتــر هـيـمل لـوكـالـة
أســـوشــيـــتـــد بـــرس إن (ديــتش
تــوفـي بـــشــكـل مـــفـــاجئ لـــيـــلــة
ـــاضي في شـــقـــته اخلـــمـــيس ا
بحي ليتل كوارتر في براغ) من
دون ذكــــــــر أي تـــــــــفــــــــاصــــــــيل
أخـرى.وكـان فيـلـمه (مـونـرو) قد
حصل على جـائزة األوسكار عن
تحـركة القـصيرة فـئة الرسـوم ا
عـــام 1960. كــــمـــا  تــــرشـــيح
ديتـش للـجـائـزة نـفـسـهـا مـرت
في عام  1964.كذلك فقد أخرج
ــسـلـسل ديـتش  13حــلـقـة من ا
الـكرتوني الـشهيـر توم وجيري
وعـدداً من حــلــقـات بــابـاي.وفي
عــــام  1967صـــــنع أول فـــــيــــلم
مقـتبس عن الرواية اخلـيالية ذا
هـوبـيت الـذي لم يـعرض قط في
دور الـــعــــرض.وكـــانت حــــيـــاته
تتمـحور حـول عام الـسيـنما في
حــــد ذاتـــهــــا. فــــفي عـــام 1959
عــنـدمـا وصــلت احلـرب الـبـاردة
لذروتها سافر إلى براغ من أجل
مفاوضات جتارية وهناك التقى
بـزوجـته فـنـانة الـرسـوم زديـنـكا
نـاجــمـانـوفـا الـتـي قـضى مـعـهـا

بقية عمره  وظل مقيما هناك.
ووصـف ديــــتـش نــــفــــسـه بــــأنه
واطن األمريكي احلر الوحيد (ا

ستقل ماليا الذي يعيش ثالثة ا
عـقـود فـيـمـا كـانت تـعـرف آنـذاك

تشيكوسلوفاكيا). 
كمـا وصف ديتش جتـاربه خلف
الــســـتــار احلــديـــدي في ســيــرة
ذاتـيـة عـام  1997حتت اسم في
عشق براغ التي نـشرت بترجمة

تـشــيــكـيــة عـام 2018.وفي عـام
 2003حصل ديتش على جائزة
ويـــنــســـور مــاكـــاي عن مـــجــمل
ـتـحـركـة الـتي أعـمـال الـرسـوم ا
قـــام بــهــا. وأحــــــد أبــنـــائه هــو
ـصــورة كـيم مــؤلف الـروايــات ا

ديتش.
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عهـد العالي قـدم عدد من طلـبة ا
ـسرحـية  فـيلم قـصير للـفنون ا
بـعــنـوان (الـقـرار) لـلــتـوعـيـة من
ـستـجد.شارك فـيروس كـورونا ا
في نـهـايـة فـيــلم الـقـرار عـدد من
الفنان واإلعالمي وهم إجني
عـــلي إبـــرهـــيـم عـــيـــسى نـــداء
شـرارة مــحـمــد عــلي رزق يـارا
اجلـنـدي مـروان قـدري جـيـهـان
عــبـد الــله عـمــرو عـبـد الــعـزيـز
ســـــارة الــــنـــــجـــــار ومــــحـــــمــــد

عبدالسيد.
القـرار بطولـة كل من آية عاطف
ومي عــبـد الــلـطــيف ويـاســمـ
خـــطـــاب وعـــمــــر شـــريف بـــدر
ومــحـمـد كـامل وأزيـاء يـاسـمـ
عادل وأغنية الفيلم حمل تيقيل
كـلمـات آيه عاطف غـناء واحلان

إسالم فهـمي وتـوزيع وهـنـدسة
ــــلـــــيــــجي صــــوت د.أحـــــمــــد ا
وكـمنـجـات زياد صـقـر ومكـساج
مـحـمـد صــقـر فـكـرة وقـصـة آيـة
عاطف وتـصوير وإخـراج عمرو
آدم.وقـــالت بــطـــلــة الــفـــيــلم آيــة
عاطف عـبر حـسابـها الشـخصي
في (فيسبوك): (إحنا بجد تعبنا
ـا أي حـد في الـفــيـلم ده أكـتـر 
يــتـــخــيل... صــورنــا في ظــروف
... وكل حـاجـة كانت صعـبـة جداً
ضدنا... لكنني كنت مؤمنة طول
الــوقت بــالـلي بــنـعــمـله... فــكـرة
بسيـطة نـفذنـاها أنـا وأصحابي
الـلـي مـؤمـنـ بـيــهـا وقـدمـنـاهـا
ــكن... أتــمــنى بــأبــسـط شــكل 
تـوصـلـكـوا وتـصـدقـوهـا زيّـنـا...
وشـكراً لكل الـنجوم الـلي دعموا

الفكرة بوجودهم معانا).
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بــعــد ان اســتــقـــطب مــســلــسل
(هـوى بـغـداد) مـشـاهـدة عـالـية
في شـــهــر رمـــضــان مـن الــعــام
اضي عند عرضه على شاشة ا
قـنـاة (الـشـرقيـة) بـطـولـة زهراء
حـبيب بن تـميم ,يـعود مـخرجه
بـدع مهـند ابـو خمـرة لتـقد ا
مسلسل ( عشق احلياة) بطولة
ــمــثـلــة زهــراء ايــضــا.واشـار ا
مـوقع دنـيـا فن ان ( ابـو خـمـرة
ــرافـــقــة وبــســـبب الـــظـــروف ا
جلـائـحـة كــورونـا الـتي اوقـفت
احلـــيـــاة عــلـى كــوكب االرض..
اضـطــر الى تــأجــيل اجلـزء
اجلــديــد من هــوى بــغــداد
الـى اشــــــــــعــــــــــار اخـــــــــر
واالستـعاضة عـنه بعمل
جـــديــــد من حـــكـــايـــات
هوى بـغداد ,استـخدم
فـــــيه تــــــقـــــنـــــيـــــات
التصوير بالكروما
خلــــــلق بـــــيـــــئـــــة
مـشـابـهــة لـبـيـئـة
بغـداد احلـبـيـبة
الـتي تدور فـيها
االحــــــداث وذلك
بـــــســــبب فــــرض

حــــظـــر الـــتــــجـــوال الــــوقـــائي
وصـعـوبـة الـتـنـقل كـون الـعـمل
من االعمـال البيئـية التي يجب
ــــــواقع تــــــصـــــويــــــرهــــــا في ا
االصلية). و يشارك بن ميم في
الــبـطـولـة الـوجه اجلـديـد رافي
مـيــخـائــيل.. فـيــمـا قــدم اغـاني
الـعـمـل نـصـرت الــبـدر واصـيل
هــمـيم وكـتـب كـلـمـاتــهـا ضـيـاء
يالي و حلنها نصرت البدر. ا
ـــــمــــــثل  الـى ذلك يــــــشــــــارك ا
الـــعــراقي ســـتــار خـــضــيــر في

ـــــســـــلـــــسل ا
الـسـوري(يوم
ا مــا) بــرفــقــة
عـدد كبـير من
جنـــــــــــــــــــــــوم
الــــــشــــــاشـــــة
الـــصــــغـــيـــرة
الـعــرب.وعـنه
قــال خــضــيــر
فـي تـــصـــريح
( اقــــــــــــــــــــــدم
شـــخــــصـــيـــة
رضـــــــــــــــا فـي
مــــــســـــلــــــسل
"يـــــومــــا
مــــا"

ضـــــــــــــــمـن ادوار
الـــــبـــــطــــولـــــة في
الــــــــعــــــــمـل.. وهي
شـخـصـيـة ايـجـابـية
لــرجل يـكـافـح لـيـصل
الى االعــلى بــطــمـوحه
ـــشــروع وذكــاءه وهي ا
ـا لـها شـخـصيـة مـركـبة 
من بـــعـــد درامي مـــهم في
مـــســلـــسل يــقـع في ثالثــ
حـلــقـة). مــوضـحــا (اسـتــمـر
التـصويـر في مديـنة الالذقـية
شهـرين متـواصـل والـعمل من
تأليف فهد مرعي واخراج عمار
تـمـيم).كـمـا يـشـارك خـضـيـر في
مـسـلـسل رمـضـاني اخـر هـو
يـــســـكن قـــلـــبي تـــألــيف
بــــاسـل شــــبـــــيب و
اخـــــــراج اكــــــرم
كــــــــــــــــــــــــامــل
مــــجـــــســــدا
شـخـصـيـة
شـــهـــاب
كلبجة.
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مـثلة السـعودية ر عبدالـله للمرة األولى  علقت ا

عـلى تـفـاصـيل دخـولـهـا مـجـال الـتـمـثـيل كـامـرأة
نـتجـ لم يكـونوا وقـتها سعـودية قـائلًـة أن (ا
يـصـدقـون أن امـرأة ســعـوديـة سـتـدخل هـذا
اجملــال). وأضــافت خـالل تــصــريــحــاتــهــا
بـــبـــرنـــامج (كـــاربـــول كـــاريـــوكـي) قـــنــاة
سـعــوديــة إن أول جتـربــة أداء لــهـا في
الـتـمـثــيل كـانت صـعــبـة لـدرجـة أنـهـا
ـتـوسـطة من كـانت جتـهل اللـقـطـة ا
الـقــريــبـة. وتــابـعت( كــان اخملـرج
يـــقــول لـي إنــتي مـــيـــد أقــول
إيش ومـــــا كــــنت أدري هــــذه
ــصــطــلــحــات ولــكن كــنت ا
اقول لهم اتـكلمـوا فهموني
أنــا هـــنــا أتــعـــلم إلني مــا
درست تمثيل وما دخلت
مــعـــاهــد وهـــذا الــشيء
كان مجهودي).وأكدت
أن (بـدخـولـهـا مـجـال
الــتـــمــثـــيل لم تـــفــتح
الــــــبــــــاب لــــــبــــــاقي
الـــــــــفــــــــنــــــــانــــــــات
الـــــســــعـــــوديــــات
لــــــلـــــتـــــمــــــثـــــيل
مـــــضـــــــيـــــفًـــــة:
اجملــــــال كـــــان
مـفـتــوح لـلـكل
ومـن كـــــــــــان
يــــــــــــريـــــــــــد
الـــــدخـــــول
إلــــــــــــــــــــيــه
فليدخل).

rKO  vIOÝu  lC¹ »U¹œ
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ـمـثـلـة ديــنـا الـشـربـيـني عن قـيـام كـشـفت ا
ــوســـيــقى الــنـــجم عـــمــرو ديـــاب بــوضـع ا
سـلـسـلـها اجلـديـد (لـعـبة التـصـويـريـة 
الـنــسـيــان).وقــالت الـشــربــيـني خالل
اتصـال بـبرنـامج تـلـفازي(بـأن عـمرو
ــــوســـــيــــقى ديــــاب هــــو مـن وضع ا
سـلـسـهـا اجلديـد لـعـبة التـصـويـريـة 

النسيان).
وأضـــــافـت(ومــــــفـــــيـش أحـــــلـى من
ـوسـيـقى الــلي عـمـلــهـا وكـلـمـا ا
سـمــعـتــهـا أتــأثـر وأتــوحـد مع
الـشـخـصـيــة). مـشـيـرة إلى
أن (ديــــــــــــــاب رقـم  1في
الوطن العربي وإخالصه
في عمله هو سر جناحه
عــلـى مــدار  30عـــامًــا
وكل عــــمـل يــــضـع فــــيه
بـــصـــمـــتـه هـــو ضـــمـــان
لنجاحه وهو يعمل يوميًا
حتى في أوقات احلظر).

دينا الشربيني

 ر عبدالله

ستار خضير

 ج ديتش
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{ مــــوســـكـــو- وكــــاالت - لم يـــكن
هــنــاك عــنـاق أو قــبـالت لألصــدقـاء
واألقــارب عــنـــدمــا تــزوجت جــيــردا
بــارانــوفــسـكــايــا وبــافــيل تــيـون في
ـوسكـو لكن مـكتب لـتوثـيق الزواج 
عـــشـــرات من الـــضــيـــوف أمـــطــروا
الـزوج الـسـعيـدين برسـائل تـهنـئة
وصور قلوب في بث مـباشر للعرس

على إنستغرام.
وقـــالـت جـــيــردا ( 24عـــامـــا) الـــتي
ـقـام األول تـعـمل بــالـتـســويق (في ا
أردنا أن نـحتفل بـأنفسـنا وما حدث
أننا احتفلنـا بكل أصدقائنا والناس

الذين حولنا. هذه نتيجة عظيمة).
وكـأمـاكن كـثـيـرة في الـعـالم طـبـقت
موسكو إجراءات إغالق شملت منع
جتـــمــعـــات األشــخـــاص وسط وبــاء
ا تسبب في إلغاء فيروس كورونا 
حـــــفالت الــــزفـــــاف وغــــيـــــرهــــا من
االحتفاالت. لكن جيردا وتيون (25
عامـا) فضال أال يـؤجال عقـد الرباط
ـــقــدس حـــتى عـــلى الـــرغم من أن ا
كاتب الضيوف لن يـحضروا.وفي ا
ـدنـيـة لـتـوثـيق الـزواج في مـوسـكو ا
غـــيــر مـــســـمـــوح ســوى بـــحـــضــور
الـعريس والـعـروس في الـوقت الذي
تــسـتــمـر فــيه جـهــود وقف انـتــشـار
فـيروس كـورونا.وقـاال إن (زواجهـما
بــالـطــريــقـة الــتي  بــهـا في غــيـاب
ـــدعــوين وعــدم اســتــئــجــار قــاعــة ا
إلقامـة حفل الزفـاف كلـفهمـا إجماال
ـكتب  650 روبال ال أكـثر نـصفـها 
الـتـوثـيق والنـصف اآلخـر لـسـيارات

األجرة).
وبــــعـــــد احلــــفل الــــذي أقــــيـم عــــلى
اإلنـــتــــرنت فـي األول من نــــيــــســـان
عقـدت جيـردا وتيون حـفل استـقبال
ـناسـبة زواجـهمـا استـمر سـاعات
عـبـر دائرة تـلفـزيـونيـة مغـلـقة وشـهد
ــعــتــادة بل احلــفل رفع األنـــخــاب ا
ـتـبـادل بـبـاقات والـرمي التـقـلـيـدي ا

بالورود.
وكــان بـــعض الـــضـــيـــوف يـــرتــدون
ـكـياج مالبـس السـهـرة ويـضـعـون ا
وشــارك آخــرون من أســـرة نــومــهم
بـالـبـيـجـامـات وشـربـوا األنـخـاب مع
الـــصــرخــة الــروســـيــة الــتــقـــلــيــديــة
(جـوركــوا) وهي إشـارة لـلـعـروسـ

ببدء قبلة الزواج.

 …—ULŽ vHDB   - …d¼UI «

ـنــتج صــادق الــصــبـاح أثــار ا
جـدالً كـبــيـراً بـعـد تــصـريـحـات
تـلـيـفـزيـونـيـة كـشف فـيـهـا عن
حمل الـنجمة الـلبنانـية نانسي
عــجــرم فـي مــولــودهــا الــرابع
وذلك خالل حديثه عن مسلسل
(ســكــر زيــادة )أثــنـــاء حــلــوله
ضـيــفـاً في بـرنــامج يـحـدث في

مصر.
و قـــــال صـــــادق إن (نــــانـــــسي
ــفــتــرض أن عــجــرم كـــان من ا
حتل كـضـيـفـة شرف فـي إحدى
ــــســــلــــسـل الـــذي حــــلــــقـــات ا
يسـتضيف الـكثيـر من النجوم
إال أن إعـالن حــالــة الــتـــعــبــئــة
الــــعـــامــــة في لــــبـــنــــان ضـــمن
كـافحة اإلجـراءات االحترازيـة 
كــــــورونــــــا حــــــالـت دون ذلك)
موضحاً أنها (اكتفت بتسجيل
ــــســـلــــسل) واضـــاف: تــــتـــر ا
(أعــتـــقــد أيــضــاً أنـــهــا حــامل
ــشــاركـة ولــذلك لـم تـســتــطـع ا

بالتصوير).
زلــــة لـــســــان صـــاحـب شـــركـــة
الــصـبــاح حـول حـمـل نـانـسي
أثـارت الــكـثـيـر من الـتـسـاؤالت
عن حــقـيــقــة األمـر خــاصـة أن
الفـنانـة اللـبـنانـية لم تـعلن عن
ذلـك رســمـــيــاً إال أنـــهــا قــررت
حـسم األمـر بـتـصـريـحات نـفت
فــيــهـــا مــا تـــردد عن حــمـــلــهــا
الــرابع وقــالت: (لــست حــامالً
واحلـمــد لــله لــديّ ثالث بــنـات
أنــعم الــله عــليّ بــهنّ وكــفــاني

ربي).
يُذكر أن نانسي عجرم متزوجة
مـن طــــبــــيب األســــنــــان فــــادي
الـهـاشم وقـد رُزقت مـنه بثالث

بنات هن إيال وميال وليا.
وكــــانـت عـــجــــرم قــــد شــــاركت
قطع مـتابـعيـها وجمـهورهـا 
من أغـنــيــتـهــا اجلــديـدة لــتــتـر

سلسل  ا
ونــشـــرت  مــقــطع فــيــديــو من
اغنيتها اجلـديدة عبر حسابها
ـوقع انــسـتــجـرام وكــتـبت "
الـدنـيـا دي تـضـحـكـلـهـا.. طـول
عــمــرهــا مــاحتـبـش اسـتــسالم
#العـمر ... قـريبًـا تتـر مسـلسل
#سكر_زيادة #رمضان-2020".
مـن نـــاحـــيـــة أخــــرى انـــتـــهت
نـــانـــسـي من تـــســـجــــيل تـــتـــر
مسـلسل سـكر زيـادة للـنجـمات
نـبـيـلـة عـبـيـد نـاديـة اجلـنـدي
ســمـيـحـة أيـوب وهـالـة فـاخـر
واألغـنـيــة من كـلـمــات الـشـاعـر
خـالـد تــاج الـدين أحلـان ولـيـد

سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.
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