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ستقل  محمد شياع دعا النائب ا
الـسـوداني الى حل مـشـكـلـة 261
ــوظــفــ الـذين الف عــائـلــة من ا
احـيلـوا قـسـرا إلى الـتـقـاعـد لدى
بلوغهم 60 عاما  مـشيرا الى ان
ـشكـلـة مازالت من دون حلّ هذه ا

مازالت من دون حلّ مـنذ أكـثر من
ستة أشهـر) موضحا انه (لالسف
ال مقترح مـشروع التـعديل الثاني
عروض وحـد ا لقانـون التقـاعد ا
ان أخذ طريقه إلى حاليا في البر
الــتــنـــفــيــذ وال هــيــئـــة الــتــقــاعــد
ــــعــــنــــيــــة أجنـــزت والــــوزارات ا
ـتـقـاعـدين ومـنـحـتـهم مـعـامالت ا

اســتــحــقــاقــهم  واألمــر الــذي زاد
ـر به من ـشــكـلــة تـعـقــيـدا مــا  ا
كوث في ظروف صحـية تـوجب ا
الــــبـــيت وتــــطـــبــــيق الـــتــــبـــاعـــد
االجتماعي) متـسائال (كيف لهذه
الشريحة أن تعـيل عوائلها وتسد
احتياجاتهم بـعد أن قطعوا عنهم
ـنـحــوهم راتـبـهم رواتـبـهم ولـم 
التقاعدي?) وشدد السوداني على
(ضـرورة اتــخـاذ قــيـام احلــكـومـة
قـرارا شــجـاعــا وجــريـئــا بـتــبـني
مـقـتـرح مـشـروع التـعـديل الـثـاني
وحـد لـيتـسنى لقـانون الـتـقاعـد ا
عـرضه في جـدول اعــمـال مـجـلس
الــنــواب في أقـــرب جــلــســة وهــو
ــنـصــفـة) اخلـطــوة الــصـحــيـة وا
داعيـا الى (اتـخـاذ ما يـلـزم بـشأن
مــقـتــرح ســبق وان طــالــبــنــا فـيه
تـقـاعـدين سـلفـة تـعـيـنهم ـنح ا
في قوتـهم اليـومي وتستـقطع من
رواتــبـــهم بـــعــد صـــرفــهـــا ســواء
رجعوا إلى وظـائفهم ام من خالل
راتـبـهم الـتـقـاعـدي) .الى ذلك دعـا
السـوداني الى االشتـراط على اي
بنك جتـاري او مسـتورد ان يضع
ـركزي خمـس أمانـات في الـبـنك ا
ــســتـوردة. ــادة ا حلــ ادخــال ا
وقـال الــسـوداني في تــصـريح ان
(رئــيس الـــوزراء االســبـق حــيــدر
ــواجــهـة الــعـبــادي اصــدر قـراراً 
ــالـــيــة في الــعــام 2015 االزمــة ا
تـضـمن ربـط عـمـلـيــة بـيع الـدوالر
بــنـافــذة بــيع الــعـمــلــة في الــبـنك
ــــركـــزي مـن خالل اســــتـــيــــفـــاء ا
الرسـوم الـضـريـبيـة واجلـمـركـية)
موضـحـا أن (الـقرار اشـتـرط على
اي بــنك جتــاري او مــســتــورد ان
يــضع خــمس أمــانـات فـي الـبــنك
ــــادة ــــركـــــزي حلــــ ادخــــال ا ا
ـسـتـوردة وتـسـديد الـرسـوم مع ا
الـــوصـــوالت وتـــتم الـــتـــســـويـــة)
وتــابع ان (تــطـــبــيق هــذا الــقــرار
حقق ايرادات مالية تقدر بحوالي
 560 مـــلــــيـــار ديــــنـــار خالل 45
ـعـدل يـصل إلى 373 يـومـاً أي 
) واشـار إلى أن مـلــيــاراً شـهــريــاً
(هذا االجـراء لم يـسـتـمر نـتـيـجة
ـتـنـفــذين من اصـحـاب سـيـطــرة ا
ـنـافذ اجلـمـركـية صـارف ومن ا ا
الــتـي تــضـــررت كــون عـــمــلـــيــات
الفـسـاد والـرشـوة تـوقـفت). وكان
رئيس الوزراء مصـطفى الكاظمي
قد عـقـد اجـتـمـاعا فـي وقت سابق
ـنـافـذ احلـدوديـة ـنـاقـشـة واقـع ا
والسبل الـكفيـلة لالرتقـاء بأدائها
ـا يـحـقق تـنـفـيـذ اسـتـراتـيـجـية
الــبـــرنــامج احلـــكــومي وتـــعــزيــز

إيـــرادات الـــدولــــة في ظل األزمـــة
ـالــيـة واالقــتـصــاديـة. من جــهـة ا
ــالـــيــة اخــرى اكـــدت الــلـــجــنـــة ا
ـوظـف النـيـابـيـة تأمـ رواتب ا
الى نـهـايـة الــعـام احلـالي . وقـال
عـضـو الـلـجــنـة جـمـال كـوجـر في
تصريح امـس أن (رواتب موظفي
الـدولـة مـؤمـنــة الى نـهـايـة الـعـام
اجلـــاري) كـــاشـــفــا عـن (مـــؤشــر
جديد سيعـطي استقرارا اكبر في
ـوظـف ) عـمـلـيـة تـأم رواتـب ا
واوضح ان (الـوضع االقـتـصـادي
في الـعــراق اليـزال صـعــبـا وعـلى
اجلميع التعامل معه بحذر شديد
ــقــابل نــطــمـئـن مـوظــفي لــكن بــا
الــــدولـــــة في كـل الــــوزارات بــــأن
رواتبـهم مؤمـنـة الى نهـاية الـعام
اجلـــــــاري  2020) واضـــــــاف ان
ــركـــزي امّن  ثــمـــانــيــة (الــبـــنك ا
تــرلــيــونــات لــدفع وتــيــرة صـرف
رواتب مــوظـــفي الــدولـــة ألشــهــر
حــــزيــــران وتــــمـــوز وآب دون اي

اشكاالت).
فــيــمـــا كــشف مــســـتــشــار رئــيس
الوزراء لـشـؤون االنتـخـابات عـبد
احلــســ الـــهــنــداوي عن اعــداد
احلكومة دراسـة تهدف الى وضع
قانـون جـديـد لالنتـخـابـات افضل
من الـــذي صــوت عـــلــيه مـــجــلس
النـواب  مـشـيـرا الى ان الـقـانون
ـذكـور يـشـوبه الـغـمـوض وغـيـر ا
مـــكـــتـــمل. وقـــال الـــهـــنـــداوي في
تـــــــصـــــــريح امـس ان (قـــــــانــــــون
االنــتـخــابــات الــذي صــوت عــلـيه
مـجـلس الـنـواب في نـهـايـة الـعـام
اضـي غيـر مـكـتـمل حتى اآلن)  ا
ـصـادقـة مـحـذرا من ان (تـأخـيـر ا
عـلى قـانـون االنــتـخـابـات اشـهـرا
ــفـوضـيـة اخـرى سـيــؤخـر عـمل ا
في اجراء اي عـمـليـة انـتخـابـية).
وشـــــــــــدد عـــــــــــلـى  ان (اجـــــــــــراء
ـهـمة ـبـكـرة تـعـد ا االنـتـخـابـات ا
ــنـــهــاج االســاســـيــة االولـى في ا
الـــــوزاري الــــــذي قـــــدمـه رئـــــيس
الــوزراء مـــصــطـــفى الــكـــاظــمي)
مــشــيـــرا الى ان (رئــيس الــوزراء
يـعــدّْ اجـراء االنـتــخـابـات قــضـيـة
اسـاسـيـة وعـلى ان تـكـون مـبـكـرة
ــعـــايــيــر وعــادلـــة وتــســـتــوفـي ا
الدولـية) وبـحسب الـهنـداوي فإن
(مـفــهـوم الـقــضـاء الـذي اعــتـمـده
القـانـون غـامض جـدا) مـؤكدا ان
(هـنـاك دراسـة اعــدتـهـا احلـكـومـة
للدفع باجتـاه وضع قانون افضل
لالنــتـخــابـات). وتــابع ان (هــنـاك
تـوجــهـا لــتــشـكــيل جلـنــة وزاريـة
تلكات الدولة راقبة استخـدام 

ــال الـعــام الغــراض مــخــالــفـة وا
لـلـقــانـون او لـلـكــسب االنـتـخـابي
ال االجنبي وضبط ومنع تدخل ا
ال الـسـياسي). واصـدر مـجلس ا
الــوزراء خالل جــلــســته االخــيـرة
عـددا من الــقـرارات مــنـهـا الــعـمل
عــلى إلــغــاء الــتــشــتت الــتــعــلــيم
الـثــانــوي مـوافــقـة عــلى مــشـروع
قـــانـــون احلـــقــوق الـــتـــقـــاعـــديــة
هن الـطـبـية للـمـتـوفـ من ذوي ا
والــصــحــيــة نــتــيــجــة الــتــصـدي
لـفـايــروس كـورونـا والــعـمل عـلى
الــعــودة الى الــفــرع الــعــلــمي في
الدراسـة الثـانـوية.وبـحسب بـيان
ـكـتب رئـيس الـوزراء فـقـد أصـدر
اجملـــلـس جـــمـــلــــة من الـــقـــرارات
ـوافقـة على والتـوصيـات منـها: ا
مشروع قانون احلقوق التقاعدية
هن الـطـبـية للـمـتـوفـ من ذوي ا
والــصــحــيــة نــتــيــجــة الــتــصـدي
لـفـايـروس كـورونـا وإحـالـته الى
والـتــوصـيـة الى مـجـلس الــنـواب
مجـلس الـنـواب بشـأن الـسـير في
ـصـادقـة علـى مـشروع إجـراءات ا
قـانـون تــصـديق اتـفــاق الـتـعـاون
األســاس بـــ حــكـــومــة الـــعــراق
ـتـحـدة للـتـنـمـية ومـنظـمـة األ ا
وافقـة على مشروع الصناعـية وا
قـــانـــون انـــضـــمـــام الـــعـــراق الى
ــتـعــلق بـروتــوكــول عـام  2005ا
بـبــروتــوكـول قــمع األعــمـال غــيـر
ــوجـهـة ضــد سالمـة ـشــروعـة ا ا
ــنــصــات الـــثــابــتــة في اجلــرف ا
الــقـــاري لــعــام  1988الــذي دخل
حيـز الـنـفـاذ بـتأريخ 28/7/2010
وإحـــالــتـه الى مـــجـــلس الـــنــواب
وتثبـيت حتفظ جـمهوريـة العراق
بــأن الــتــوقـــيع أو الــتــصــديق أو
ـشـار االنـضـمــام الى االتـفـاقــيـة ا
اليـهـا آنـفاً ال يـعـني بـأي حال من
األحــوال اعـتــرافــاً بــإســرائـيل أو
الـــــــــــدخـــــــــــول بـــــــــــأي عــالقــــــــــة
ــوافــقـة عــلـى مــشـروع وا مــعــهــا
انـضـمـام جـمــهـوريـة الـعـراق الى
مــــعـــــاهــــدة الــــتــــعــــاون بــــشــــأن
الــــبــــــــراءات ( PCT ) لــــســــنـــة
 1970الـتـي دخـلت حــيــز الـنــفـاذ
بـتــأريخ   24/1/1978 وإحـالــته
وافقة على الى مجلس النواب وا
توصية اجملـلس الوزاري للتـنمية
الـبـشــريـة بـشــأن تـنـوّع الـتــعـلـيم
اإلعـــدادي عــــبـــر تـــألــــيف جلـــان
مـشــتــركــة من وزارات  الـتــربــيـة
التعـليم الـعالي والـبحث الـعلمي
ـسـتـشـارين الـتـخـطـيط وهـيـئـة ا
ـنــاهج الــدراســيـة تــتـولى دمـج ا

وإيجاد احللول للمعوقات.

اخلطـر بقـوة في إقلـيم كردسـتان
بعـد تـسجـيل نـحو  500 إصابة
جـــديـــدة بــالـــفـــيــروس خالل 24
ـاضــيـة. لــلـيــوم الـثـاني ســاعـة ا
عــــلـى الــــتــــوالي. وكــــانت وزارة
الـصــحـة في حـكـومــة اإلقـلـيم قـد
سـجــلت اول امس  495 إصـابـة
بــــواقع  186 في أربــــيل و177
فـي الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة و 59 في
كـرمـيـان و 39 في رابـرين و25
في دهوك و 9 في حلبجة مقابل
شفاء  79 حالـة. وقررت الـلجـنة
الــعـــلــيــا لـــلــصـــحــة والـــسالمــة
الوطـنيـة تسـميـة موفق الـربيعي
ـتابـعة سكـرتـيراً لـهـا وتكـليـفه 
ـؤسـسات تـنفـيـذ مـقـرراتهـا مع ا

احلكومية .
ــقـررات االخــيـرة الـتي واثـارت ا
اتخذتها اللجنة  استغراب جلنة
الصحة والبيئة النيابية وحذرت
يـا وفي تطور من تداعيـاتهـا. عا
خطـير اسـتمرت مـنظـمة الـصحة
ـــــيــــة فـي اثــــارة اجلــــدل الــــعــــا
بـاعالنــهـا ان كـورونـا قــد يـنـتـقل
عبر الهواء رغم انها نفت انتقال
كــــورونــــا عــــبــــر الــــهــــواء قــــبل
ـنـظـمـة الـعالم من ايـام.وحذرت ا
ان األسـوأ أي (ذروة الـفـايروس)
لم يـــات بــعـــد . في غـــضــون ذلك
اعلنت امـريكا انسـحابهـا رسمياً
ــنــظـمــة . واعــلن  الــرئـيس من ا

الـبــرازيـلي جـايـيــر بـولـسـونـارو
إصابته بفيروس كورونا . ودأب
بــــولـــســـونـــارو طـــوال االشـــهـــر
ـــاضـــيـــة عــلـى رفض خـــطــورة ا
الـفايـروس ودخل في مـشـاحـنات
ـسؤولـ احلـكـوميـ بـهذا مع ا
الـشـأن رافضـا خـطـطـهم الـرامـية

لفرض احلظر.
وقـام الــفـريق الــتـطـوعـي الـتـابع
لفرقـة األمام علي الـقتالـية اللواء
الثاني احلشــــد الشعبي بـعملية
جتهيـز ودفن جثام  86 متوفا
ـصـابـ بــجـائـحـة جـديــدا من ا
كـورونـا في مـقـبرة وادي الـسالم
اجلـديـدة بـالــنـجف واخملـصـصـة
ـتوفـ بفـيروس لدفن جـثـام ا
ـستجـد خالل الساعات كورونا ا
ـاضـيــة . وقـال مـسـؤول ال  24ا
ـوسوي في أعالم الفـرقة طـاهر ا
بــيـان لــلـفــرقـة أمس األربــعـاء أن
ــتــوفــ اجلــدد تــوزعــون بـ (ا
الـــعـــاصـــمـــة بــــغـــداد وعـــدد من
احملــافــظـات :  51 مــتــوفــيــا من
بـغداد و 9 مـتـوفـ من الـبـصرة
و 9 مــــتــــوفـــ مـن ذي قـــار و 6
مـتوفـ من واسط و  4 مـتـوف
من ميسـان ومتوفـ أن ثن من
محـافظة الـنجف ومـتوفـ أثن
ثنى آخرين من الديوانـية ومن ا
أيــضــاً مـتــوفــ اثـنــ ومــتـوف

واحد من ديالى).
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ــــة اغــــتــــيــــال مــــرتــــكـــــبي جــــر
ـتحدث الهاشـمي). بدوره شدد  ا
الــرســمي بـــاسم رئــيس الــوزراء
احـــمــد مال طـالل عــلـى ان(قــتـــلــة
الهاشمي لن يـفلتـوا من العقاب)
مـوكــدا ان (عـهـد احلــكـومــة أنـهـا
ـة بـحق سـتالحق مـنـفـذي اجلـر
تـظاهـرين) مضـيفا الهاشـمي وا
(لـقد فـقـدنـا قـامـة كـبيـرة بـعـمـلـية
غادرة وجـبـانة نـفـذتهـا مـجمـوعة
خــارجــة عن الــقــانـون).وتــابع ان
ـــعــرفــة (هــنـــالك جلــنـــة شــكــلت 
أحــداث الـتــظــاهــرات وسـتــظــهـر
). وفي شــؤون الــنـــتـــائج قــريـــبـــاً
اخرى قال مال طالل خالل مـؤتمر
صــحــفي ان (احلـــكــومــة مــلــزمــة
بــــتــــأمــــ الـــرواتـب ونــــطـــمــــئن
ـوظـفــ بـأن الـرواتـب سـتـكـون ا
الية ستقدم مؤمنة) مضيفـا ان(ا
خـــطـــة إصـالحـــيـــة شـــامـــلـــة عن
اإلصالح االقـتـصـادي والضـرائب
جـزء مـنــهـا ولـدى احلـكــومـة نـيـة

حلل أزمة السكن). 
وكــشف عـن ان (الــوفــد الـــعــراقي
لـلـجـولـة الـثـانـيـة من احلـوار  مع
اجلانب األمريكي سيكون برئاسة

رئيس الوزراء الكاظمي) .

ة ان (االغتـيال الوقح قرآنيـة كر
ـر بال لألخ الـشـهـيد ال يـجب أن 
عـقـاب وحـذار من جــر الـبـلـد الى
وحل الــــعـــنـف) مـــشــــيـــرا الى ان
(الـــعــراق بـــحـــاجــة الـى الــسالم
ولـتـعـلـمــوا أن اغـتـيـاله لن يـكـون
تـكـمــيـمــاً ألصـوات احلق). وخـتم
الــــــصـــــدر تــــــغـــــريــــــدته بــــــوسم
(مسـتمـرون باالصالح). كـما حذر
مـــحــلـل ســـيــاسـي من مـــحــاوالت
الستثمـار اغتيال الـهاشمي خللط
ــوسـوي االوراق . وقــال جـاسـم ا
في تـصــريح ان (هـنـالك مــحـاولـة

تورط األمريكان والصـهاينة بتلك
اجلرائم) حسب قول البيان الذي
خلص الى الـقول (أمـا اجملاهدون
قاومون فإنـهم يتحلون بأخالق ا
ــبــاد الــراســخـة الــفـرســان وا
والـقــيم الـشــرعـيــة ولن تـثــنـيـهم
تــخــرصــات الــسـفــاحــ عن أداء
واجــــبــــهم الــــشــــرعـي واألخالقي
والـوطـني) بـحـسب تـعـبيـره.  من
جهته حـذر زعيم الـتيـار الصدري
مقـتدى الـصدر من جـر البـلد الى
(وحل العنف) . وكـتب الصدر في
تغريدة على تـويتر افتتـحها باية
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رفـضت كــتـائب حـزب الــله بـشـدة
سؤولية اتهامات وجهت اليها با
عن اغتـيال اخلـبيـر األمني هـشام
الـــهـــاشـــمي الفـــتـــة إلى أن (أداة
القتل واالتـهام واحدة).وقالت في
بــيــان إن (مــســـلــسل إســتــهــداف
عارض للـوجود األمريكي عبر ا
قذف االتـهـامات بـات واضـحاً في
ـــعـــاديـــة نـــهـج وســـائل اإلعـالم ا
لـــلـــشـــعب الـــعـــراقي وهي الـــتي
ـتـصهـيـنة لـلـنيل توجه األبـواق ا
من العراقي الشـرفاء عبر تلفيق
الـتــهم لـهـم) مـضــيـفــة أن (سـرعـة
جتهـيـز االتهـامـات نحـو األطراف
ــشـروع االحـتالل في ـنـاهــضـة  ا
ـنـطـقة يـؤكـد دون شك الـعـراق وا
أن أداة الـقــتل واالتـهــام واحـدة).
وتــــابــــعت أن (تــــاريخ أمــــريــــكـــا
اإلجرامي ومن يقف مـعهـا يفضح
أسـاليـب غدرهـم وإجرامـهم بـحق
اإلنسـانيـة ويكـشف خسـة ودناءة
صـانع الــقـرار عـنــدهم) عـلى حـد
قـولـهـا مــشـيـرة الى أن (مـا حـدث
في تـــظــاهــرات تـــشــريـن من قــتل
بأسـالـيب بشـعـة تبـ فـيمـا بـعد

االســتـــخـــبـــاري لـــلـــكـــشف عن
اخلاليا الـنائـمة والـقضـاء على
االرهـــاب.وقـــال بـــيـــان جلـــهــاز
االمن الــوطـني تـلـقـته (الـزمـان)
امـس ان االســــدي اســـــتــــقـــــبل
ـكــتـبـه في بـغــداد الـســاعـدي
و(جـرى خالل الـلـقـاء الـتـباحث
ـجال تـطـوير الـقـدرات وسبل
الـتـعـاون االستـخـبـاري وتـبادل
عـلـومات لـلكـشف عن اخلاليا ا
الــــنــــائـــمــــة والـــقــــضــــاء عـــلى

االرهاب).
الى ذلك الـقت مـديريـة مـكافـحة
اإلجرام في بغداد القبض على
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اجــرت وزارة الــدفــاع عــددا من
ـتـقدم الـتـغيـيـرات في مالكـها ا
تـضــمـنت احـالـة الـفـريق الـركن
جـــمـــيـل الـــشـــمــــري الى امـــرة
الـــوزارة. وبــــحـــسـب وثـــيــــقـــة
اطــلـعت عـلـيــهـا (الـزمـان) امس
فـــقـــد نــــصت الـــقــــرارات عـــلى
(احــالـة الــفــريق الــركن جــمـيل
الــــشـــمـــري الـى امـــرة الـــدفـــاع
وتـكــلـيف الــفـريق الــركن سـعـد
العالق رئـاسة جـامعـة الدفاع).
ووفـقـا لــلـتـوجـيـه الـصـادر فـإن
ــعـمـوري الـلــواء الـركن فــائـز ا
اصـبح مــديــرا لالســتـخــبـارات
الــعــســكـريــة والــعــمـيــد حــمـد
اجلـــبــوري مـــديـــرا لـــلـــوثـــائق
الـــعـــســــكـــريـــة. وتـــعـــد اعـــادة
الـشـمـري امـرا مـفـاجـئـا بـسـبب
االتـهـامــات الـتي طـالــته بـشـأن
مـسـؤولـيـته عن احلـوادث التي
وقعت اثـناء تـظاهـرات ذي قار.
مـن جـهــة اخــرى  بـحـث رئـيس
جهاز االمن الوطني عبد الغني
االســـــدي مع رئــــــيس جـــــهـــــاز
مـكـافحـة اإلرهـاب عبـد الـوهاب
الــــــســـــــاعــــــدي الــــــتــــــعــــــاون
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
امس 2741 إصـــــابــــة جـــــديــــدة
بـــفـــايـــروس كــورونـــا  خالل 24
سـاعــة وهـو أعــلى رقم تـســجـله
مــــنــــذ تــــفــــشي اجلــــائــــحــــة في
الــعــراق.وقـال بــيــان لــلـوزارة ان
(اإلصـــابـــات اجلـــديـــدة مـــوزعـــة
كالتالي بـغداد / الرصافة   258
بــغــداد / الــكــرخ   363 مــديــنــة
الـــطب  206 الـــنــــجف األشـــرف
أربيل  126 الـسـلـيـمـانـيـة  284 
 186 دهـــــوك 25 كــــــربالء 125
كــركــوك  11 ديــالى   60 واسط
ميسان90    144 البصرة  254 
بـابل   43 الـديــوانــيـة  126 ذي
ـثـنى 46 قار  113 األنـبار 26 ا
نـيـنوى  15 صالح الدين 134).
وبــلـــغت حــاالت الـــشــفــاء 1627
حـالـة  في بـغـداد الـرصـافـة 213
وبـغــداد الــكـرخ 227  وتـوزعت
احلـــاالت االخــــرى بــــ بــــقــــيـــة
احملــافـظــات. أمــا عـدد الــوفــيـات
فــــكـــان  94 حــــالــــة فـي بــــغـــداد
الـرصــافـة 25 وبـغــداد الــكـرخ 9
وكل من  الــبــصــرة وذي قــار 11
وكل من  كركوك  والسلـيمانية 7
وتـــوزعت احلــاالت االخـــرى بــ
بـقــيـة احملـافــظـات. ودق نـاقـوس
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ــفـكــر والـكــاتب الـســيـاسي اكـد ا
الـبـارز حــسن الـعـلــوي ان لـبـنـان
اولى بالتعاون مع العراق اال انه
ليس بـديال عـنه ونفى في رسـالة
صــوتــيــة تــلــقــتـهــا (الــزمــان) من
العـلـوي امس ان يكـون قـد مارس
دور وسـيط في مـبــاحـثـات الـوفـد
الـــــعـــــراقـي الـــــذي زار بـــــيـــــروت
ـاضي بـرغم حـضوره االسبـوع ا
جــانــبــا مــنـــهــا مــشــيــرا الى انه
(يـــنـــأى بـــنـــفــــسه عن اي صـــفـــة
ـفردة لـلـوسـاطـة النه يـسـتـنكـف ا
ويــدرك دالالتـــهـــا الــســـلــبـــيــة في
الضمير الـعام). وقال العلوي انه
(ال يــنــبــغي ان نــقــول ان الــعـراق
يـقــدم مـســاعــدات الى لـبــنـان بل
يـــنــبـــغي ان نـــشـــيـــر الى تـــبــادل
جتــاري النـه يــقـــوم عـــلى اســاس
التكامل القومي واستقالل االرادة
). ورفض واحــــتــــرام الـــقــــوانــــ
الــعــلــوي مــنــطق الــتــعــامل عــلى
اســاس االقــامــة اجلــغــرافــيــة في
ساعدات دعوات البعض لتقد ا
للـدول. واشـار الى انه (االن نزيل

ضاحية تابعة لبـعلبك بلبنان لكن
العراق بـالنـسبـة له اولوية اولى.
مــســتــعــيــدا بــذلك مــبــاد زعــيم
احلركـة الوطـنيـة العـراقيـة جعـفر
ابـــو الـــتـــمن الـــذي يـــرى وجــوب
اعـتــمـاد رعــايـة الــعـائــلـة كــكـيـان
مـســتــقل اوال قــبل رعــايـة او دعم

كيان االخ في البيت الواحد).
وشــدد الــعــلـــوي عــلى الــقــول ان
(لبـنـان ال يـحتـاج الى مـسـاعدات
بل الى تــبــادل جتــاري نـكــمل من
خاللـه نـــواقـص او شح نــــعــــاني
مــنه. وانـي يــوم قــلـت ذلك قــدمت
نصـيـحـة مخـلـصة لـكل من لـبـنان
والـــعـــراق من زاويـــة االهـــمـــيـــة
التجارية للـبنان الذي اعده نافذة
ـتوسط كبـرى تـطل عـلى البـحـر ا
ولثقة السوق بالبضاعة واالنتاج
الزراعي اللـبناني). وكـرر العلوي
القول ان (الـعراق فرصـة حقيـقية
للبنان) في اشارة الى رؤى ادلى
بــهـا زعــيم حــزب الـلـه الـلــبــنـاني
حـسن نـصـر الـله قـال فـيـها يـجب
ــفـــتــوح ان نــذهـب الى الــبـــاب ا
قــاصـدا الــفـرصــة الــتي يــقـدمــهـا
العـراق لـبالده. واكـد الـعـلوي انه

(ال يفضل ايران على لبنان في كل
االحــوال النه قــومي عــربي نــشـأ
على هذا الفكر وتشرب به منذ ان
كـان مــعـلـمــا في مـديـنــة الـرمـادي
ودأب عـلى مــطـالـعــة كـتب الــفـكـر
الـســيـاسي ورمــوزه ونـظــريـاته).
واختـتم الـقول ان (الـبـعض اساء
فهم قـوله يجـب ان نقـدم مسـاعدة
للـبنـان الن الـعراق لـيس كبـلد في
مـــوقـع تـــقــــد مـــســــاعـــدات بل
ـــارســــة ســـيـــاقــــات الـــتـــبـــادل

التجاري ب الدول).
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حسن العلوي 

مـنـذ أكـثـر مـن سـتـة أشـهـر. وقـال
الــــســـوداني فـي بـــيــــان تـــلــــقـــته
(الزمان) امس انه (على الرغم من
الـتـأخــيـر فـقــد بـاشـرت الـوزارات
ــوظــفــ اال أن بــتــوزيع رواتب ا
مـــشـــكـــلــة 261 الف عـــائـــلـــة من
وظفـ الذين احيـلوا قسرا إلى ا
التقاعد على وفق عمر  60 عاما 
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ـرور العامة بـيانا برقم  6 لـسنــة اصـدرت مديرية ا
 2020 يـنص على منـع قيادة الـدراجة الـنارية ذات
. العـجـلـتـ في حـال استـقاللـهـا من قـبل شـخـص

وقــالت فـي بــيــان امـس (يــعــاقـب اخملــالف بـــحــجــز
الدراجـة الـناريـة ويـتم فـرض غرامـة مـالـية مـقـدارها
ـــادة /25  100 الف ديـــنـــار إســــنـــادا الحـــكـــام ا

ثانيا/أ)

االبــتـزاز ثم اتــخـاذ االجـراءآت
القانونية بـحقه بصدد القضية
ــــادة 430 من قـــــانـــــون وفـق ا

العقوبات).
وألــقت قــيــادة شـرطــة نــيــنـوى
ـكـنى أبـو رحيل الـقـبض على ا
ـــديـــنــة فـي اجلـــانب األيـــســـر 
ـوصل مـبـيـنـةً أنه كـان يـعمل ا
ـــنــظـــومــة فـي مــا يـــســـمى بـ"ا
االسـتـخـبـاريـة" لـتـنـظـيم داعش
خـالل ســــــــيــــــــطـــــــــرته عـــــــــلى
ــــوصل.وقـــال قـــائـــد شـــرطـــة ا
نــيــنــوى الــعــمــيــد لـيـث خـلــيل
احلــمـــداني في بـــيــان امس إن
(فـوج طـوار الشـرطـة الـسابع
الـتـابع لـقـيــادة شـرطـة نـيـنـوى
وبــــنـــــاءً عــــلـى مــــعـــــلــــومــــات
اسـتـخـبـاريـة دقـيـقـة تـمـكن من
الـقاء الـقبـض على الـداعشي ع
ـــــكــــنى ابـــــو رحــــيل). خ ع د ا
وأضـــاف أن (أبـــو رحـــيل كـــان
ـنـظـومـة يـعـمل فـيـمــا يـسـمى ا
االســتــخــبـــاريــة لــداعش خالل
فــتـــرة ســيــطــرته عــلى مــديــنــة
ـوصل وقـد  الـقـبض عـلـيه ا
فـي مـنـطــقـة حي االنــتـصـار في
ـــــديـــــنــــة اجلـــــانـب األيــــســـــر 

وصل). ا

مــــــــــتــــــــــهـم بــــــــــاالبــــــــــتـــــــــزاز
ديـرية في االلـكتـروني.وقـالت ا
بـيــان امس (وردت مــعــلــومـات
الـى مـــكــتـب بـــغـــداد اجلـــديــدة
ـكــافـحــة االجــرام في مـديــريـة
مـكـافحـة اجـرام بغـداد الـتابـعة
الى وكـالـة شـؤون الـشـرطـة في
وزارة الـداخـلـية تـفـيـد بـوجود
حـادث ابــتـزاز الـكـتـروني بـحق
ــتــهم مــواطــنـــة بــعــد ان قــام ا
بــتــهــديــدهـــا بــنــشــر صــورهــا
اخلاصـة عـلى مواقع الـتواصل
االجـتـمـاعي مـقــابل مـبـلغ مـائـة
واربــعـون مــلــيـون ديــنــار عـلى

شكل دفعات متتالية). 
ـعلـومات وتـابعت (فـور تلـقي ا
ـــوافـــقـــات  اســـتـــحـــصـــال ا
الـقضـائيـة وتشـكيل فـريق عمل
مـــخــتص وتـــنــســيـق اجلــهــود
ــتـــهم الـــفــنـــيـــة واســـتـــدراج ا
ـشــهـود  الـقـبض وبــاجلـرم ا
ــبـلغ و عـلــيه اثــنــاء تـســلم ا
ضـــبط مــبـــلغ خــمـــســة ماليــ
دينار عـراقي اثناء عمـلية القاء
ـبـلغ الـكلي الـقبـض من ضمن ا
لــلـمـسـاومــة وقـد جـرى تـدوين
ـــــتــــهـم قــــضـــــائــــيــــا اقــــوال ا
ـة بـاالعـتــراف بـارتـكــابه جلـر
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نعش الراحل
هشام

الهاشمي
خالل مراسم

تشييعه
بالنجف

ــة االغـتــيـال من السـتــثـمــار جـر
اجل خــــلـط االوراق) مــــؤكـــدا ان
ـة اغـتيـال الهـاشـمي جاءت (جر
خلــــــــــلـط االوراق و زعــــــــــزعــــــــــة
ـوسوي الى االستـقرار). واشار ا
ان ( اجملاميع االرهابية تستهدف
من يـكــشف اوراقـهــا )  مـتــوقـعًـا
(حـصـول اغـتـيــاالت مـشـابـهـة في
قــادم االيـام لــزيــادة الــفــاجــعـة ).
ورأى ان(الــتــركــيـــز عــلى اجلــهــد
االستخبـاري هو السبـيل الوحيد
ـنع هـذه اجلـرائم ) مـشددا عـلى
الــقــول انه (يــجب تــتــبع خــيــوط
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وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (جرى
في االجتماع بحث آخر تطورات الوضع
ـــســـاعـي اجلـــاريـــة حلل فـي الـــعـــراق وا
ــشــاكل الــعــالــقــة بــ حــكــومــة إقــلــيم ا

كوردستان واحلكومة االحتادية).
ـمــثــلـة اخلــاصــة لألمـ الــعـام وأبــدت ا
ــســاعــدة ــتــحــدة اســتــعــدادهــا  لـأل ا
حكـومـة اإلقلـيم واحلـكومـة االحتـادية في
سبيل الـتوصل إلى اتفـاق شامل وجذري
بـعـيـد األمـد يـرضي الـطـرفـ ويـصب في

مصلحة العراقي جميعاً.
فـاوضـات مع احلـكـومة وأشـار إلى أن (ا
االحتادية متواصلة من أجل حسم جميع
الـقضـايـا العـالـقـة عبـر اتـفاق مـبـني على
أســاس الــدســتــور وشــدد عــلى ضــرورة
شترك ب تفعيل آليـة التنسيق األمـني ا
قـوات البـيـشـمركـة واجلـيش الـعراقي في
ـــنــاطق الــكــوردســـتــانــيــة خــارج إدارة ا

حكومة اإلقليم).

توثق ما تعرض له أبناء الشعب العراقي
من جــرائـــــــــــم قــتل واضـطــهــاد وسـبي
عــلى أيـدي عــصـابــات داعش اإلرهـابــيـة
مـشـــــــــــــدداً عـلى ضـرورة بــذل اجلـهـود
ـتـورط إلدانـة تـلك اجلـــــرائم وتـقـد ا
بــــهـــا إلـى مـــحــــكـــمــــة دولــــيـــة خــــاصـــة

حملاسبتهم). 
بـدوره قــدم خـان شـرحـاً مــفـصالً لـرئـيس
ـية ـنـظمـة األ اجلـمهـوريـة عن (جـهود ا
واآلليات التي تتبـعها في حتري وتوثيق
اجلرائم الـتي ارتكبـها الـتنـظيم اإلرهابي
ــخــتـلف ــواطــنــ الــعـراقــيــ  بــحق ا
قــومــيـاتــهم ومــذاهـبــهم وتــواصـلــهـا مع
النـاج مـؤكـداً أن مجـلس األمن الدولي

وعد بإنصاف الضحايا).
واستـقبل رئـيس حكـومة إقـليم كـردستان
ــمــثــلــة اخلــاصـة مــســرور الــبــارزانـي ا
ـتــحـدة في الـعـراق لألمـ الــعـام لأل ا

جين هينيس بالسخارت.
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ُسـبـبات واجلـهات  أغـتيـال السـيـد الهـاشـمي مع اختالف االسـبـاب وا
التي تَبنت االغتيال واجلهات التي نأت بنفسها عن ذلك  ومن استنكر
ومن لم يـسـتنـكـر احلادثـة االلـيمـة يُـعـد رصاصـة جـديدة تـضـرب نعش
ـناسـبة األليـمة ألقــدم لهـا العزاء احلكـومة الـتي أُريدُ  ان اغتـنم  هذه ا

بعزائ :
واطن - أوالً  أعزيها  لـضعف أجهزتـها االمنية في حـفظ آمن وحياة ا
وهذه مـسؤولـيـة الدولـة  ومقـتل الهـاشمي تـتحـملهُ الـدولة بـغض النـظر

عن اجلهه التي قامت بالفعل .
تلك - وثانيـاً  أعزي الدولـة النها خـسرت قامـة ثقافـية علـمية وبـاحث 

علومات كان عوناً للدولة في اصعب الظروف .  غزارة من ا
صاب اجللل .. وأغتم هذهِ الفاجـعة ألعزي كل الشعب العـراقي بهذا ا
حُـزنْ  الـعـراقـيـ كبـيـر عـلى الـشـهـيـد الـهاشـمي كـونـنـا  لم نـفـقـد أخاً
وصديقاً صـدوقاً  فحسب بل فقـدنا موئالً ومرتـكزاً بحثيـاً ثرياً نلوذُ به

لمات ? تنا ا اذا ما ا
ـلكه من فيض فـكري .. شجـاعاً التأخذه ا  فقدنـا معلـماً كان مـناراً  
بـاحلق لومـة الئم .. وحـبـيبـاً نـشعـر ان رحـمة الـله سـاكـنة في عـيـنيه ..

رصاد تغتالهُ وتسكت الكلمة الصادقة !!! فكانت الرصاصات با
هذا هو بلدي يغتال الكلمات من شفاه االبطال ...

فكم يـعــُز عـلينـا فراقــه فـليس سـهالً  ان تفـقد صديـقاً مُـحبـاً وصادقاً
وعراقياً شهماً

 قــريـر الــعـ ايـه االخ احلـبــيب فـانت ضــيف الــبـاري عــزَّ وجل وهـو
ارحم بنا من والدينا .

رحمهُ الله واعاننا الله واهله ومحبيه على صبر فقدانه.. . 
مــا أود ان  اقــولهُ لــلــجــمــيع وانــا اتــابع مــا آل الــيه حــال بــلـدي .. ان
قراطية امريـكا واحزاب السلطة  بـدأت تترنح  بل اراها في رمقها د
ـوت في غـرفـة االنـعاش بـعـد ان صـورتـموهـا لـنـا انـها االخـيـر تنـازع ا
ـقـراطـيـتـكم سـادتي مـشـروع االمل والـسـالم والـتـطـور والـكـرامـة .. د

ارخص بكثير من دماء ابناء شعبنا???
قراطيتكم لم تكن سوى بوابة لـلخالص من نظام بائــد غامر بشعبهُ د
في حـروب خارجـيـة وادخـلهـم في أضيق ظـروف الـعـيش حـــد انهم لم
يـطـيـقـوا انـفـســهم من شَـدَّة الـضـنك .. الى نـظـام جـديـد بـجـهـود وفـعل
امريكي  ادخلنا في حروب داخلية ورسخ التقسيم القومي والطائفي 
فـأسـتـقـوت الـطـوائف عـلى بـعـضـهـا الـبـعض  وتـمـكـنـت امـبـراطـوريات
واطن الـفسـاد من السـيـطرة عـلى كل ثـروات البـلـد حتى اصـبحَ حـلم ا

اليوم ان يستلم - راتبهُ الشهري - ويَعدَهُ  اجنازاً للحكومة ... 
ياسادتي الكرام .. قادة االحزاب ومسؤول ومثقف ونخب :

واطن العـراقي ليس سلعـة يُباع ويـشترى مسـتقبـلهُ وحياته في سوق ا
نــخــاســـة اخلالفــات واالخــتالفـــات  فــالــدمـــاء دين غــالي بــاعـــنــاقــكم
فاحـفظـوها والتتـكبـروا على الـله .. بالـنتيـجة جـميعـنا نـخسـر .. القاتل

قتول خاسر ..والدولة خاسرة ??? خاسر .. وا
ـشاكل  والبـدء من جديد لـبناء وطن نعـكم  من تصـفير ا فما الـذي  
نسـتشـعر بدفـئه جمـيعـاً .. فلم يبـقى امامـنا الـكثيـر كي ننـجوا من قاع

النزاعات واالنهيارات التي ان بدأت السمح الله فال نهاية لها !!!
ادعـوكم دعـوة مـخـلصـة من مـواطن يـشـعـر بـحجم مـايـعـانـيه اهـلـنا في
اضي والـبدء من جـديد .. بـعيداً العـراق .. الفـرصة سانـحة لـنسـيان ا
عن لـغة الـسالح واالسـتقـواء الن الـقوة لـله وحـده سيـعـز بهـا من يـشاء

ويذل من يشاء .
ر سؤولـية  بحجم حراجـة وخطورة ما فكونوا رجـال دولة تتحمـلون ا
به العراق .. فهل لكم أن تنفضوا غبار الزمن الغابر
ونــعــود يــد واحــدة مـتــســامــحــة لــبـنــاء وطن آمن 
َنَّة على ولضمان عيش كر خالي من اخلوف وا

الناس ...
والله من وراء القصد ...

توف بكورونا s ∫  متطوعون من فرقة االمام االمام علي يدفنون ا œ
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أعلـنت دائـرة صحـة النـجف في بـيان
مـقــتــضب امـس تـمــاثل  95مـصــابـاً
بفايروس كـورونا للشفـاء ومغادرتهم
سـتـشفـيـات. وأفاد مـصـدر طبي في ا
ذي قـــار  بــتـــســـجـــيل 162 إصـــابــة
جديـدة بـالـفـايروس و22 حـالـة وفاة
ـــاضــــيـــة.وفي خالل الـ24 ســـاعــــة ا
كردستـان اعلـنت وزارة صحـة االقليم
تـسـجـيل 324 اصـابـة بــكـورونـا في
االقلـيم بـاالضـافة الى 11 وفاة خالل

24 ساعة في االقليم. 
واتـخــذت الـلــجـنــة الـعــلـيــا لـلــصـحـة
والــــسالمــــة  قــــرارات عــــدة مــــنــــهــــا
االســتــمــرار بــفـــرض احلــظــر الــكــلي
واجلــزئـي وغــلـق عــيـــادات األطـــبــاء
اخلـاصة واجملـمـعـات الـطـبـيـة ابـتداء
.وشددت دة أسبوع من يوم امس و
الـلــجــنــة  عـلى (تــطــبــيق اإلجـراءات
الصـحـيـة السيـمـا مـا يتـعـلق بـارتداء
الـكــمــام والــتــبـاعــد اجلــســد) واكـدت
اللجـنة العـليا (عـدم السمـاح بدخول
نافذ ألي سبب األشخاص من خالل ا
كـان بـاسـتــثـنـاء الـســلع والـبـضـائع)
مــبــيــنــة انه ( الــتــأكــيــد عــلى مــنع
االخــتالط بـــ اجلــانـــبــ الـــعــراقي
واإليراني عـنـد إتـمام عـمـلـية الـتـبادل

التجاري). 
 «—dI  —Ëb

من جــهـتــهــا اعــربت جلــنـة الــصــحـة
والبيـئة النـيابيـة عن استغـرابها من
صدور بـعض مقـررات اللـجـنة الـعلـيا
للـصـحـة والـسالمـة الـوطـنـيـة .وقالت
ـــقــررات في بــيـــان ان (بـــعض هــذه ا
هـني والفني اخملتص تفتقـد للبُـعد ا
دة ومنـها اغالق الـعيـادات اخلاصـة 

ـــصــــابـــة بـــكـــورونـــا في ظل غـــيـــر ا
انـشـغـال مـسـتـشــفـيـاتـهـا احلـكـومـيـة
ـواجـهـة جــائـحـة كـورونـا بـالـكـامـل 
والـتـخــوف من انـتـشــار الـعـدوى بـ
ـصـاب والـيوم تـفشل رضى غـير ا ا
هذه اللجنة فشـال ذريعا بقرارها غلق
عــيـــادات االطــبـــاء الــتي يـــراجــعـــهــا
ــرضى لـــتــلــقي عــشــرات االالف مـن ا

العالج).
ـوسـوي الى أن (هـذا الـقـرار واشـار ا
اخلاطىء جـاء خلـلـو هذه الـلـجـنة من
ـرض واالعـتـماد اطبـاء مـخـتـص بـا
عـلى شـخـصـيــات ال تـمت لـلـطب بـاي
صــلــة بـــالــتــالـي فــهي ال تـــعي حــجم
اخلطـورة احملـدقـة بـحـيـاة الـناس في
قـابل االيـام وسـتـتـحـمل هـذه الـلـجـنة
مـســؤولـيــة الـفــشل بــعـدم انــصـاتــهـا
وسـمـاعـهـا لــصـوت ونـصح اصـحـاب
ـهـنـيـة امـام الـشـعب االخـتـصـاص وا

والتاريخ).
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وقام الـفـريق التـطـوعي الـتابع لـفـرقة
األمـام عـلي الـقـتـالـيـة بـتـجـهـيـز ودفن
 75مـتـوفـيـا جديـدا فـي مـقـبرة وادي
الــسالم بــالــنـجـف اخملــصـصــة لــدفن
تـوفـ بـفايـروس كـورونا. جثـامـ ا
وقــال مــســؤول أعالم الــفــرقــة طــاهـر
ـوسـوي في بـيــان أمس ان (الـفـريق ا
الـتـطـوعـي الـتـابع لـفــرقـة األمـام عـلي
الـقـتــالـيـة الــلـواء الـثـانـي الـتـابع الى
احلشـــد الـشعبي قـام بعمـلية جتـهيز
ودفن  75 متوفى بالوباء  في مقبرة
وادي الـــسالم اجلـــديـــدة بـــالـــنـــجف
ـتـوف واخملـصـصـة لـدفن جـثـامـ ا
ــســتــجــد خالل بــجــائــحــة كــورونـا ا
ــاضـيـة). الـسـاعـات ال  24 سـاعـة ا
ـتــوفـ ــوسـوي ان من بــ ا وبـ ا

مواطنا سعودي اجلنسية وفاه األجل
الـسـبت في احـد مـسـتـشـفـيـات الـعزل
في مـــديـــنــــة كـــربالء.  مـــضـــيـــفـــاً ان
ـــواطـن الـــســــعـــودي مـن مـــديــــنـــة (ا
اإلحــســاء كــان في زيــارة لــلــعــتــبــات
قـدسـة في كـربالء واصـابـتـة وعـكة ا
ـستـشفى صحـية وادخل عـلى اثـرها 
احلـسـ الــعـام قــبل إصـابـتــة بـوبـاء

كورونـا و دفنـة في مـقبـرة ضحـايا
كورونا في الـنجف بعـد موافقة ذويه
ــــــوازيـن الــــــشــــــرعــــــيـــــة وحــــــسب ا

طلوبة).  والتعليمات الطبية ا
تـوف اجلـدد يوزعون موضحـاً ان (ا
عـــلى الـــعـــاصـــمـــة بــغـــداد وعـــدد من
احملافظات و جتهـيز ودفن جثام
21 من بـــغـــداد و 18مـــتـــوفــــيـــا من
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ال يُسلم الرجلُ نَفْسَه الى البكاء وهو يواجه التحديات والصعاب ..

انّه جتـاوز مــرحـلـة الـطـفـولـة الـتي ال تـرى الــبـكـاء االّ وسـيـلـة فـعـالّه من
وسائل الوصول الى ما تريد ..!!

كما أنَّ رقّة النساء هي التي جتعـلهن يبادرن الى ذرف الدموع بسرعة
مذهلة .

آزق . أما الرجال فهم يكافحون ويكدحون من أجل اخلروج من ا
-2-

ومـن الـتـداعـيـات الـرهـيـبــة لـوبـاء (الـكـورونـا) انـهـا حــجـبت الـكـثـيـر من
الرجـال عن مزاولة أعـمالهم الـتي يعتـاشون مـنها وتـركتهم يـتضورون

مض. من األلم والضيق البل أوصلتْ بعضهم اجلوع ا
- 3-

حدثني باألمس أحد شبابنا األعزاء قائالً :
ذهــبتُ الى الـسـوق القـتــنـاء مـا نـحــتـاجه فـشـاهــدت شـابـاً يـسـأل أهل
نـطقـة  فأشـاروا اليّ وعنـدها انـفردتُ به السـوق عن واحد من اهـل ا

بعيداً عنهم ...
وهـنـا طـلـــــــب مـني أن اقـدم له شـيـئـا من الـطـعـام ثم انـهـمـرت دمـوعه

وقال: 
كـنت اتـقـاضى أجـراً يـومـيـا مـقداره ( 45000) دينـار  وحـ اغـلقت

طاعم فقدت عملي ... ا
ا جئتها من محافظة ذي قار للعمل وأنا وأنا لستُ من اهل بغداد وأ

بيت فيه ثالثة آالف دينار ..!! نزيل فندق شعبي أجرة ا
وهنا سارع الشاب الذي قَصَّ علينا اخلبر الى نَجْدتِهِ واشترى له من
ال الـغـداء مـا يـدفع عـنه غـائلـة اجلـوع واحلـاجـة وقـدّم له مـبـلـغـاً من ا
ـال  ولكنَّ صـاحبـنا يسـتـع به عـلى قضـاء حـاجاته  فـرفض قبـول ا
أصــرّ عـلـيه حــتى حـمــله عـلى الــقـبـول وودّعَـهُ والـرجل يـغـص بـدمـوعه

وآهاته .
ـيـة  قـد اضـطـربت بـفـعل ( الـكـورونـا) انّ األوضـاع االقـتـصـاديــة الـعـا
اضـطرابـاً شديـداً نـاءت به الدول والـشركـات الـكبـرى فكـيف بـالفـقراء

ستضعف ? وا
لــيس من الــعـدل واالنــصـاف ان تـتــخـذ الــقـرارات اجملــحـفــة بـالــفـقـراء
والضـعفـاء دون تأمـ احلد األدنى من احـتيـاجاتهم
واذا تــعــــــذّر عــلـى الـدولــة تــأمــ احــتــيــاجــاتــهم
فـليـسمح لـهم بـالعـمل مقـرونـاً بتـطبـيق الـتعـليـمات
ــطــلق مـن مــزاولـة ــنــعــهم ا الــصــحــيــة ولــــيس 

االعمال .

ـاضــيـة مــدى الـســنـوات الــعـشــر ا
38987 بحثا).

واوضـح عـــبـــد اجملــــيـــد  أن (هـــذه
الـــبــيــانـــات عــلى الــرغـم من أنــهــا
أثــبـتت زيــادة في أعــداد الـبــحـوث
فــإنـهــا أشـرت حــضـورا وحتــسـنـا
مـــلــمـــوســا في نـــوعــيـــة ورصــانــة
اجملالت الـــــتي نـــــشـــــرت فــــيـــــهــــا

البحوث) .
مـشـيـرا  الى أن (الـبـيـانـات كشـفت
ــــئــــة من الــــبــــحـــوث أن 41.6 بـــا
منـشـورة في اجملالت الـتي تقع في
الـربع األول والــثـاني من تــسـلـسل
اجملالت عــلى وفق الــتـخــصــصـات
طرد ا يثـبت التحـسن العلـمي ا
لـلـبـاحـثـ الـعـراقـيـ وإسـهـامـهم
الـفـاعل في الـبـحث الـعـلمـي و هذه
الـنـتـائج اإليــجـابـيـة سـاعـدت عـلى
دخــول اجلــامــعــات الــعــراقــيــة في

ية).   التصنيفات العا
Àu×Ð d¹uDð

وأضـاف عـبـد اجملـيـد  أن (الـوزارة
واجلــامـعـات الــعـراقــيـة مـســتـمـرة
شاريع اخلاصة بتنفيـذ اخلطط وا
بتطوير البـحث العلمي في العراق
والـعـمل عـلى زيـادة أعداد اجملالت
ـعتـمدة في ؤتـمرات الـعراقـية ا وا

قاعدة بيانات سكوبس).
ومن جانـبها دعت  دائـرة البـعثات
والـــعالقــات الـــثــقــافـــيــة في وزارة
الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعلـمي
تقدم للزمـالة الروسية لدراسة ا
ـــاجـــســـتــيـــر لـــلـــعـــام الـــدراسي ا
(2021/2020) الـى حــــــــــضــــــــــور
ـقــابـلـة يــومي االثـنــ والـثالثـاء ا
قبل في مقر دائرة البعثات عند ا
الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــا
ـستـمسـكات مسـتصـحـب مـعهم ا

طلوبة.  ا
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استـقبل رئـيس اجلمـهورية بـرهم صالح
فـي قــصــر الـــسالم بــبــغـــداد كــر خــان
ــــســـتــــشــــار اخلــــاص ورئــــيس فــــريق ا
ـتـحـدة لـتـعـزيز الـتـحـقـيق الـتـابع لأل ا
ــرتـكـبــة من قـبل ــسـاءلـة عـن اجلـرائم ا ا

تنظيم داعش. 
وأوضح صالح خالل اللقـاء بحسب بيان
تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس أن (الـــعــراقــيــ
خـــــــتلف قـومـياتـهم ومذاهـبهم عـانوا
من إرهــاب عــصــابــات داعش وارتــكــبت
بـــــحــــقــــــــــــهـم الــــعـــــديـــــد من اجلـــــرائم
واالنــتـهــاكــات الـتـي تـرقى إلـى مـســتـوى
ــدن اإلبـــادة اجلــمــاعـــيــة في مــخـــتــلف ا

واحملافظات). 
وأكد (أهـميـة تـواصل فريق الـتحـقيق مع
ـعـنــيـة ومـنــظـمـات اجلــهـات الـعــراقـيــة ا
ـدني جلمع وحـفظ األدلـة التي اجملتـمع ا
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تحدة كر خان ستشار اخلاص لال ا »U³I²Ý‰∫ رئيس اجلمهورية برهم صالح يستقبل ا

ونشـرت دائرة الـبعـثات عـبر موقع
الــــوزارة االلـــكــــتـــروني الــــرســـمي
ــشـــمــولــ ـــتــقـــدمــ ا اســمــاء ا
ـستبـعدين مـنها ـقابلـة وكذلك ا با

مع ذكر اسباب ذلك.
واعـلـنت  وزارة الـتـعـلـيم والـبـحث
الـعلـمي الـتقـو اجلـامـعي للـسـنة
الـــــــــدراســــــــــيـــــــــة (2020/2021)
واستـمرار الـتعـليم اإللكـتروني في
الـتـخـصـصـات اإلنـسـانـيـة والعـمل
دمج فـي التـخصـصات بالـتـعلـيم ا
ـتـطلـبـات الـتـطبـيـقـيـة. وقال ذات ا
ـتـحـدث الــرسـمي لـلـوزارة حـيـدر ا
الـعـبـودي ان ( الــتـقـو اجلـامـعي
للـسنـة الدراسـية الـقادمـة سيـشرع
في السـادس من شهـر كانون االول
ــقـــبل وبـــدء الـــفــصل مـن الــعـــام ا
الــــدراسـي األول الــــذي يــــتــــطــــلب
خمـسـة عشـر أسـبوعـا ليـنـتهي في
الـثــامن عـشـر من شــهـر اذار فـيـمـا
يـبـدأ الـفـصل الـدراسي الـثـاني في
احلــادي عــشــر من شــهــر نــيــســان
وينـتهي فـي الثـاني والعـشرين من

شهر تموز للعام القادم). 
الــعــبــودي (يــجب مــراعــاة ظـروف
األزمــة الــصــحـيــة الــطــارئــة حـيث
العـمل بآلـيات الـتعـليم اإللـكتروني
ســــتــــبـــقـى مـــســــتــــمــــرا جلـــمــــيع
الـتـخـصــصـات اإلنـسـانـيـة ويـكـون
ـدمج في االعـتـمـاد عـلى الـتعـلـيم ا
اجملــمــوعــة الــطــبــيــة والــصــحــيــة
والهندسية والعلوم والتخصصات
ـــنــــحى الــــعــــمـــلـي ويـــؤدي ذات ا
الـــطــــالب دروسـه الـــعــــمـــلــــيـــة أو
الــتــطــبــيــقــيـــة أو الــســريــريــة في
اجلـامــعـة الـقــريـبـة من مــحـافـظـته
ويـــــقــدم طــلـبــا إلــكـتــرونــيــا بـذلك
ابـــتـــداء من تـــاريخ تـــشــرين االول

قبل). ا

) مـضيـفة ان(هـذه القرارات اسبـوع
لـهــا تـأثــيـر عــلى مـنــظـومــة اجـراءات
مـــــواجـــــهـــــة كـــــورونـــــا في مـــــراكـــــز
ومـــســـــــتــــشـــفـــيـــات احلــــجـــر الـــتي
ستـسـتـقـبل احلـاالت االخـرى احلـرجة
وارد وغيرها وسـتهلك االمكـانيات وا
الـية  عـلى محـدوديتـها البـشريـة وا
والـــتي يـــجب ان تـــخـــتص وتـــتـــركــز
ــواجـــهــة الــوبـــاء وتــقـــد اخلــدمــة

.( للمصاب
 واضـــافت ان (نــــســـبـــة كــــبـــيـــرة من
ـواطـنــ يـلــجـؤون لـلــفـحص واخـذ ا
ـسـتــشـفـيــات وحـجـر الـعالج خــارج ا
انفسهم في بيـوتهم وهو اجراء يخدم
جـهــود الــوزارة الــتي بـدت تُــرهَق من
راكز زيادة االعداد التي يتم ادخـالها 
احلجر ومن يتوجـه الى مراكز احلجر
هي احلــاالت الــتي حتــتــاج االنــعـاش
الرئوي منهم فـقط باالضافة الى فتح
بــــاب لــــزيــــادة عــــدد االصــــابــــات من
ـسـتشـفـيات ـراجـعة هـذه ا اجملبـرين 
ــكـتــظــة اصـالً بــاعـداد احلــكــومــيــة ا
صاب بكورونا وراجعوها السباب ا
اخــرى غــيــر مــرض كــورونــا).واكــدت
ـثـلـة في الـلـجـنة اللـجـنـة انـهـا(غـير 
العـليـا للـصحـة والسالمـة الوطـنية ال
بـصـفــة عـضــويـة وال اشـراف كــمـمـثل
ـيـة ووجدت ان منـظـمـة الـصـحة الـعـا
هم ان تـشـيـر لذلك كـوّن اجلـميع من ا
ـسـؤولـية في متـضـامـن فـي حتمل ا

هذا الظرف احلرج). 
من جــهــتـه أكــد مــقــرر خـــلــيــة االزمــة
ـوسوي أن الـلجـنة انـية جـواد ا البـر
الـعـلـيــا لـلـصـحـة والــسالمـة ال يـوجـد
فيـهـا اي طـبـيب اخـتـصـاص وتـساءل
ـــوســـوي في بــــيـــان (كـــيف لـــوزارة ا
رضـية الصـحة االنـشـغال بـاحلـاالت ا

محـافـظـة الـبـصرة و 15 متـوفـيا من
مــحـــافــظـــة ذي قــار و4 مـتــوفــ من
مـحـافـظـة الـنـجف و4 متـوفـ ايـضاً
من مــحــافـظــة الــقــادســيـة وكــذلك  4
ــثــنى و 4 مــتــوفــ من مــحــافــظــة ا
متوف اخرين من محـافظة ميسان و
3 مـــتـــوفــــ من مـــحـــافــــظـــة ديـــالى

ومتوف اثن من محافظة بابل .
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اعـــلــنت وزارة الـــتــعـــلــيم الـــعــالي
والبـحث الـعلـمي أسـمـاء ومواعـيد
ـــتـــقــدمـــ لـــلــزمـــالــة مــقـــابالت ا

الروسية لنيل الدكتوراة.
ودعت دائـرة الـبــعـثـات والـعالقـات
الـثقـافـية في بـيـان تـلقـته (الـزمان)
ـــتــــقـــدمـــ الـى الـــزمـــالـــة امس ا
الـروسـيـة لـنـيل شـهـادة الـدكـتوراه
(الــكـــانــديــدات)  لــلــعــام الــدراسي
ـقــابـلــة عـنـد ــقـبل الى حــضـور ا ا
الـسـاعـة الــتـاسـعـة صـبـاحـا االيـام
االربـعـاء 8 تـمــوز اجلـاري واالحـد
12 تـمــوز واالثــنـ  13تــمــوز في
مـقر دائـرة الـبعـثـات مسـتـصحـب

ــطـلــوبـة. ــسـتــمـســكـات ا مــعـهم ا
ـشمـول على وقالت انـها وزعت ا
ثالث دفـــعــات اعـــلــنت اســـمــاء كل
دفعة في مالحق لكتابها 8251 من
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تـــــمـــــوز اجلـــــاري. وســـــمت وزارة
الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعلـمي
رئــيــســا جــديــدا جلــهــاز االشـراف
والـتقـو الـعلـمي ووكـيال لـلوزارة

خاص بالشؤون العلمية 
·«dýô« “UNł

واعــلـنت  وثــيــقـة اطــلـعت عــلـيــهـا
(الزمان) أمس ان (الـوزارة أشغلت
ــواقـع بــتــعــيــ عالء عــبــد هــذه ا
احلـسـ رئــيـسـا جلـهـاز االشـراف
والـتقـو الـعـلمي بـعـد اعـفاءه من
مـنــصب مـســاعـد رئـيس اجلــامـعـة
الـتـكـنـولـوجـيـة لـلـشـؤون الـعـلـمـية
حل اسـتكـمال إجـراءات التـكليف
األصــولــيــة بـدال مـن  نـبــيل هــاشم
األعــرجي الــذي تــقـرر إحــالــته الى
الـتـقـاعــد  وتـخـويل  غـسـان  عـبـد
ــــهــــام وكــــيـل الـــوزارة اجملـــيــــد 
للـشؤون الـعلـميـة بدالً من الـدكتور

فـــؤاد قــــاسـم بـــعــــد إحــــالــــته الى
التقاعد) .

وفي سياق منفصل سجلت بيانات
اجلامعات العراقية تقدما ملحوظا
ـنـشـورة عـلى مـسـتـوى الـبـحـوث ا
ـعـتـمدة ـؤتـمـرات ا في اجملالت وا
في قـاعـدة بـيـانـات سكـوبس حـيث
بــلـــغت قــرابــة أربـــعــ ألف بــحث

اضية. خالل السنوات العشر ا
وقال مدير دائرة الـبحث والتطوير
 غسان حميـد عبد اجمليد أن (838
بـحـثـا شق طـريـقه لـلـنـشـر في عـام
2010 وتصـاعدت أعـدادها سـنويا
بــنــسـب مــتــقــاربــة الى أن حــقــقت
صـــعــودا الفـــتـــا في عــام 2019 إذ
ـنـشـورة في هذه بـلـغت البـحـوث ا
الـــســنـــة وحــدهــا 13227 بــحـــثــا
ــئــة لــيــكــون بــنــســبــة 14 .84 بــا
ـنـشـورة عـلى مـجـمـوع الــبـحـوث ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أكــــــد وزيـــــر الـــــعـــــمل والـــــشـــــؤون
االجتـمـاعـية عـادل الـركـابي ضرورة
وضع احلــلــول الــســريــعــة لــصــرف
ـتضررة من نحـة الطارئـة لألسر ا ا
وبـاء كـورونـا وحـظـر الـتـجـوا.  وقال
الوزير خالل اسـتقبـاله رئيس ديوان
ـالـية رفـل يـاسـ خـضـير الـرقـابـة ا
ــرافق لـه بــحــضــور مالك والــوفــد ا
ـعلـومـات ان (الـوزارة ترغب مركـز ا
في تـعـاون جـاد وحقـيـقي مـع ديوان
ـالية من اجل تطـوير قاعدة الرقابة ا
بــيــانــاتــهــا وهـــيــئــاتــهــا ودوائــرهــا)
واضاف انه (يـجب الـعـمل وبـسـرعة
ستحق احلقـيقي للمنحة إلفراز ا
ـتـقـدمـ من خالل تـقـاطع بـيـانـات ا
ـوظفـ في عدد مع قواعـد بيـانات ا
نع الصرف للموظف من الوزارات 
وميسوري احلال ). واتفق اجلانبان
عــلى تــقــاطع ســريع لــلــبــيــانــات من
خالل فـــريق مـــشـــتــرك مـن الــوزارة
ـنـحـة خالل والـديـوان لـيـتـم اطالق ا
ايــام. وقــال بــيــان تـلــقــتـه (الــزمـان)
امس ان (وزارة العمل غيـر مسؤولة
ــاضـيـة ـرحــلـة ا عن الـتــأخـيــر في ا
لـــــكــــون الـــــعـــــمل  بـــــ هـــــيـــــئــــة
ــســتــشــارين في االمــانــة الــعــامــة ا
ــركـزي وشـركــات الـهـاتف والـبـنك ا
صـمـمة لـبـرنامج النـقـال والشـركـة ا
الـصـرف وقـد ظـهـرت به الـعـديـد من

شاكل وتكرار لألسماء). ا
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قـبل 3 سـنوات وفي مـثل هذا الـيوم 9 تـموز اعـلن اجلـيش العـراقي استـعادة
وصل بالكامل من قبضة تنظيم داعش. مدينة ا

ـوصل من تنـظيم داعش االرهـابي فهل اسـتعاد تـمر 3 سـنوات عـلى حترير ا
ـوصل فـعال مـكـانـتـهم وحـقـقـوا احلـريـة وعـادوا الى مـنـازلـهم?  وهل اهـالي ا
بـانيـهـا ومنـازلهـا واسـواقهـا  قبل ـوصل الى مـا كانت عـلـيه  عـادت مديـنة ا
احــتاللــهــا من داعـش عـام 2014. الــواقع يــشــيـر لـالسف الــشـديــد الى ان

اجلواب على السؤال هو : كال.
ـدة ــبـانــتي مـخــربـة ومـا  اصـالحه قـلــيل قـيــاسـا  ــنـازل وا الــكـثــيـر من ا
وصل فالكثير منهم مازال نازحا في العراق او الـسنوات الثالث اما اهالي ا

مهاجرا خارج العراق.
اذا?? السؤال 

لـكهـا العـراق ام ان االموال وصل حتـتاج الى امـوال ال  هل اعـادة تعـميـر ا
خصصت وذهبت الى حيث تذهب كل  اموال وثروات العراق?

ـوصل من اخلـارج ومن الـداخل  الى والـسـؤال االخـر مـتى يـعـود كل ابـنـاء ا
مـدينـتهم الرائـعة.ان كـان من بيـده االمر ال يـعرف وال يـستـطيع فـمن يسـتطيع
ـديـنـتهم ولـتـسـتريح وصل لـيـهـنأ اهـلـها  حتـقيق حـلم الـعـراقيـ ان تـعـود ا
ـيدان الـعسـكري وصل في ا ضـمائـرنا انـنا نـحن العـراقيـ حقـقنـا حتريـر ا
ـيـادين االخـرى.ولـنـتـذكـرحوالي 4 سـنـوات سـيـطـر فـيـها لـكـنـنـا فشـلـنـا في ا
وصل  37 شهرا 1125 يـوما  لنترحم على الـغرباء حتت راية داعش على ا
ـوصل نفسـها و من جنود ـوصل من ابناء ا من فـقدناهم في مـعارك حترير ا
وضـباط ومتطوعـ من انحاء العراق حتت عـنوان احلشد الشـعبي.با حكومة
يـا مـجـلس نــواب يـا وزراء يـا مـحـافـظــة نـيـنـوى يـا احــزاب تـخـلـوا عن اوهـام

الـعـظــمـة فـقــد ان االوان لـلــمـحـاســبـة وسـيــكـون مــصـيـركم
كـمصير داعش وخـليفته في يـوم قريب ان شاء الله.انتم
وصل لتنظـيم داعش والكثيرون منكم من فـتح ابواب ا
ـوصل كان ومـعـكم احلكـومـة قالـت أن ما حـصل في ا
نـتيجـة خيانـات وها قـد مضت سنـوات الم يحن الوقت
حملـاسـبـة اخلـونة ام ان نـظـام احملـاصـصـة والـتـكتالت

حتول دون ذلك ?.

www.azzaman.com
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كشف الـقضـاء تفـاصيل تنـشر لـلمرة
ة تـنظيم داعش في االولى عن جر
ـالزم أول أبـــو بـــكــر خـــطف وقـــتل ا
السامرائي في كانون الثاني 2017.
ونــقـــلت صـــحــيـــفـــة (الــقـــضــاء) عن
الـقـاضي اخملـتص بـالـنـظـر بـقـضـايا
خلـية الـصقور في مـحكـمة التـحقيق
ـــركـــزيــــة في الـــرصــــافـــة قـــوله ان ا
الزم اول ابـــــو بـــــكـــــر (قـــــضـــــيـــــة ا
السامرائي الذي خطف على احلدود
الـعــراقـيـة االردنــيـة وقـامــوا بـنـحـره
وإنــزال إصــدار فـــيــديــوي وصــوري
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بالعـملية حـيث قدمت خليـة الصقور
تـهـمـ اخلـطرين تـقـريـرا عن احـد ا
بـانه يـعـمل في واليـة اجلـنـوب وكان
التقـرير معززا بـالصور واالدلة وانه
مــوجـود حــالـيــا في كــركـوك ويــلـقب

بــابــو غــيث في داعش وبــالــفـعل 
اعتقاله).

ــــــتـــــهـم الـــــداعــــــشي وأوضح ان (ا
اعترف عن الـعديد من اجلـرائم منها
فـخخة على مطعم تفجيـر السيارة ا
فـدك في النـاصريـة ونقل سـيارة بـها
انــتـحــاريـون في الــبــصـرة وســيـارة
ـثنى مـفخخـة تضـم انتحـاري في ا

ومــثــلـهــا في الــنــجف وكــربالء ومن
ضــمـن اجلــرائم الــتـي اعــتــرف بــهــا
ـة نحر ابو اثنـاء التحقـيق هي جر
بـــكـــر الـــســـامــرائـي إذ بــ ان لـــديه
مـــــعــــلــــومــــة عن قــــيـــــام ضــــابط مع
شخـص بنـقل صهريج لـلوقود الى
ــــنــــفـــــذ احلــــدودي عــــلى احلــــدود ا
االردنــــيــــة قـــادمــــ من كــــربالء الى

وحدتهم العسكرية وبعد عودتهم 
نــصب كـمـ و اعـتــقـالـهم ومن ثم
قتـلهم ودفـنهم فـي الصـحراء وإنزال
اصـــدار بــــهم ونــــشــــر عـــلـى مـــواقع

التواصل االجتماعي).

ــتـهـم يـعــرف امـاكن ولــفت الى ان (ا
دفن جــثـة الــســامــرائي لــذا اصـدرت
تهم الى االنبار قرارا باالنتقال مع ا
واخـراج اجلــثث وبــالــفــعل  االمـر
ـغـدور و اخـراج رفـات الــشـهـيــد ا
و اجــــــراء فـــــــحص DNA وكــــــان

مطابقا للشهيد).
WOCI « r Š

دع وأشار القاضي الى ان (أحد ا
بـــاحلق الـــشــخـــصي كـــان قـــد غـــيــر
عنـوانه وانتـقل الى مـحافظـة كربالء
لـذا أرسلت أحـد احملـققـ الى هـناك
من اجل تــبــلـــيغ ذوي اجملــنى عــلــيه
بــالــقــضـــيــة وبــالــفــعـل تــوصل لــهم
وابــلــغــهم بــضــرورة احلـضــور اجل

كن). حسم القضية بأسرع وقت 
وكــانت عـصــابـات داعش االرهــابـيـة
اخـتــطــفت في كـانــون الــثـاني 2017
عسـكريـ أثنـ من منطـقة الـنخيب
في مــحـافــظـة األنــبـار وبــثت مــقـطع
فــيــديــو إلعـــدام الــضــابـط أبــو بــكــر
عـبـاس الــسـامـرائي ذبــحـاً في حـ
أعــدم األول رمـيــاً بـالــرصـاص داخل

حفرة.
كــمــا كــشــفت صــحــيــفــة ذاتــهــا عن
ة حـرق رجل في بيته تفـاصيل جـر

من قبل زوجته وعشيقها . 
ونــقـلت عـن الـقـاضـي قـوله دون ذكـر
أسـمـه ان أبـرز قـضـيـة عُـرضت عـلـيه
(هي احــــتـــراق شــــخص فـي فـــراشه
ـوضوع اتضح وبعـد التحـقيق في ا
ان اجملــنى عـلــيه تـعــرض الى الـقـتل
سـاعدة عـشيـقها من قبل زوجـته و
الن اجملنى عليه كان قد شاهدهم في
وضـع غـــيــــر أخالقـي وخـــشــــيـــة من

 آوات شيخ جناب
مـؤكــدة انه (لم يــجـر مــنـاقــشـة اي
موضـوع يخص عـودة البـيشـمركة
الى كـركـوك او مـنـاطق اخـرى كـمـا
روجت لــــــذلك احــــــدى اجلـــــهـــــات
السـياسـية)  داعـية وسائل االعالم
كـافـة الى (ان تـستـقي مـعـلومـاتـها
ـــصــادر الــرســمــيــة اخملــولــة من ا
بـالـتــصـريح في قـيـادة الــعـمـلـيـات
ـشتـركـة - خلـيـة االعالم االمني  ا
شتركة تحدث بـاسم العمليـات ا ا
- واالبــتــعــاد عـن تــضــلــيل الــراي
الــعــام او االنــســيــاق مع االخــبــار

والقصص العارية عن الصحة).
كـــمــا نــفى مــصـــدر في احلــكــومــة
االحتــاديـة عـودة الـبـيـشـمـركـة الى
كــركــوك. وكــشف في تــصــريح عن
(تــأسـيـس اربـعــة مــراكـز تــنــسـيق
عـسـكري عـلى احلـدود بـ االقـليم

تاخمة). واحملافظات ا
ـــراكــــز هـي مــــركـــز واوضـح ان (ا
ديالى ومركز نيـنوى ومركز غرب
نينوى ومركز كركوك وجميع هذه
ــنــاطق احلــدوديــة ــراكــز عــلى ا ا
ويـوجد في كل مـركـز عدد قـليل من
ضـبــاط الـبـيــشـمـركــة).  من جـهـته
كـــــــــشـف االحتـــــــــاد الـــــــــوطـــــــــني
الـكردسـتـاني عن تفـاصـيل تشـكيل
مـراكــز لــلــعــمــلــيــات بــ الــقـوات
ـسـلـحـة االحتـادية والـبـيـشـمـركة ا
ـــوصل ومـــخــمــور في كـــركــوك وا
.وقـرر وفدا وزارة الـدفاع وخـانقـ
االحتـاديـة والــبـيـشـمـركــة تـشـكـيل
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ـالــيـة واالقـتــصـاد في قـال وزيــر ا
حكومة إقليم كردستان آوات شيخ
جــنـــاب أن رئـــيس وزراء االقـــلــيم
مــــــســــــرور الــــــبـــــارزانـي  أصـــــدر
تــوجـــيــهـــاته بــتـــحــويل بـــيــانــات
ـــصـــروفــات االســـتـــهالكـــيــة إلى ا
النظام الرقـمي بدءاً من شهر تموز
اجلــاري لـــلــتـــقــلـــيل من الـــروتــ
ــواطــنـ وتــســهــيل مــعــامـالت ا

مشيـراً الى أن هذا القـرار هو جزء
من عـمـلـيـة اإلصالح الـتي تـبـنـتـها
الـتــشــكــيــلــة الـوزاريــة الــتــاســعـة

حلكومة اإلقليم.
وأوضح شيخ جنـاب أن (احلكومة
تــــعـــمـل عـــلـى الـــســــيـــطــــرة عـــلى
صاريف االستـهالكية وتنـظيمها ا
والـعــمل عـلـى مـشــاريع مـهــمـة في
مجاالت اخلدمة العامة التي تصب
) وأشـــاد ــــواطـــنـــ فـي صـــالح ا
بـ(دور مـوظـفي دائـرة تكـنـولـوجـيا
ــديــريـــة الــعــامــة ــعــلـــومــات وا ا
ــالـيـة في لـلـحــسـابـات في وزارة ا

إعداد وجتهيز هذا النظام.)
وتــعــد الـــرقــمــنــة خـــطــوة مــهــمــة
لـترسـيخ التـنـسيق بـ مؤسـسات
ا ينسجم مع احلكومة وإدارتهـا 

تـــطـــورات احلـــيــــاة ولـــلـــحـــد من
ـؤسسـات احلكـومية الفـساد في ا
قـررت حــكـومـة إقــلـيم كــوردسـتـان
حتــــويل بــــيــــانـــات مــــصــــروفـــات
االســتــهالك إلـى الــنــظــام الــرقــمي

اإللكتروني
بـاشـرة بـهذا الـنـظام في وسـتـتم ا
مــؤسـسـات االقـلــيم ودوائـره كـافـة
بدءاً من الشهر اجلـاري وستتوفر
ــعـلــومــات عــبـر الــنــظـام جــمــيع ا
اإللـكتـروني بحـلول نـهايـة الشـهر
عـلى أن يـتم حــصـر الـبــيـانـات في
مركز البيانات التابع للحكومة ما
ســيــمــكّـــنــهــا من تــنـــظــيم جــمــيع
ـــــــــصــــــــــاريـف ووضـع خــــــــــطط ا

ال.  إستراتيجية تخص قطاع ا
عـــلى صـــعــيـــد آخـــر نـــفت قـــيــادة
ـشـتـركـة مـا تـردد عن الـعـمـلـيـات ا
عـــودة قــوات الـــبـــيـــشـــمــركـــة الى

محافظة كركوك. 
وقــــــالت فـي بـــــيــــــان ان (قـــــيـــــادة
شـتركة عقدت بحضور العمليات ا
ـــــثـــــلـــــ مـن وزارتي الـــــدفـــــاع
والـداخـلــيـة والـوكــاالت واالجـهـزة
االمـنـيـة اجـتمـاعـا مع قـيـادة قوات
ـنــاقـشــة الـقــضـايـا الـبــيـشــمـركــة 
ــهــمــة الـــتي تــخص ــيــدانــيـــة ا ا
مـــنــاطق احلـــدود الــفــاصـــلــة بــ

مركزين رئيـس للعمـليات واربعة
مـــراكــز عـــمــلـــيــات تـــنــســـيق بــ
البيـشمركة والـقوات االحتادية في
ــــوصـل ومــــخــــمــــور كــــركـــــوك وا
وخــانـقــ عـلى ان يـكــون في تـلك
ـراكز 15 ضـابـطـا كـرديـا لـلـعـمل ا
عـــــلـى ملء الــــــفـــــراغ االمـــــنـي في
ــتــنــازع عــلــيــهــا.وقـال ــنــاطـق ا ا
مـسـؤول مـركـز تـنـظـيـمـات كـركـوك
لالحتــاد الــوطــني الــكــردســتــاني
مــحـمـد عـثـمـان انه (كـان هـنـاك في
الــــــســــــابـق جلــــــنــــــة بــــــ وزارة
البـيشـمركـة والدفـاع االحتادية اال
ان عملها توقف منذ اكثر من سنة
لكن بقرار رئـيس الوزراء مصطفى
الـكـاظمي بـاشـرت اللـجـنة بـعـملـها

وعقدت اجتماعا في بغداد).
ŸUL²ł« bIŽ

واضــاف عـــثـــمـــان ان (الــلـــجـــنــة
ســتـــعـــقــد اجـــتــمـــاعـــا اخــر خالل
ــقــبــلــ في اربــيل االســبــوعـــ ا
وتــقـــرر ان يــكــون هــنــاك مــركــزان
رئيـسيان لـلعمـليات واربـعة مراكز
عمـلـيات تـنسـيق). واكد انه (وفق

مــعـلــومـات وفــد الــبـيــشـمــركـة 
ـــفــــاوضــــات عن احلــــديث خـالل ا
تـشـكــيل غـرفـة عـمـلــيـات مـشـتـركـة
وبـعـد ذلك يـكـون هـنـاك مـقـتـرحات
عــدة  اولـهـا الــدمج بـ اخلـطـوط
احلدودية ب البيشمركة والقوات
االحتـاديـة وثـانـيـهـمـا بـقـاء قـوات
الـــبـــيـــشــــمـــركـــة واالحتـــاديـــة في

مـواقـعـهـما عـلى ان يـكـون بيـنـهـما
قترح الثالث عمليات عسكرية وا
الـتــقـارب بــ ربـايـا الــبـيـشــمـركـة

والقوات االحتادية).
وأكـــــدت وزارة االتــــصـــــاالت امس
اسـتــمـرار عـمــلـيـة الــصـدمـة حلـ
القـضاء بـشكل نـهائي عـلى تهريب
سعـات االنتـرنت وحتسـ اخلدمة
قدمـة. وقال مديـر عام االتصاالت ا
ـعــلـومــاتــيـة في الــوزارة بـاسم وا
االســدي في تـصــريح إن (عــمــلــيـة
الـصـدمـة مـســتـمـرة وآخـرهـا كـان
ايقـاف عملـية تمـرير سعـات بشكل
غـيـر قـانـوني في مـحافـظـة نـيـنوى
في مـنطـقتي زمـار وطمـة) وأضاف
ان (الـقـضاء عـلى تـهريب الـسـعات
ســيـســهم بــشــكل كـبــيــر في زيـادة
جــــودة االنــــتــــرنت مــــســــتــــقــــبال
وسـيشـكل نـقـلـة نـوعـيـة بـاالنـتـقال
الـي اخلـدمــة الـفــور جي).واعــلـنت
وزارة االتـصاالت فـي وقت سابق
ايقاف هدر 7 مليارات دينار خالل
عــمـلــيـة الــصـدمــة في مــحـافــظـتي
ديــالى ونـيـنـوى فـيـمـا كـشـفت عن
مـشـروع مــرتـقب لـتـحــسـ خـدمـة
االنــتــرنت في الــبالد. وكــان وزيــر
االتــصــاالت اركــان شــهــاب احــمــد
اضي الشيباني قد أعلن الشهر ا
ـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيــة عن انـــطالق ا
ـوصل لــعــمـلــيــات الــصــدمـة فـي ا
لـكـشف ومـكـافــحـة تـهـريب سـعـات

االنترنت. WLN∫ قوات من البيشمركة في مهمة امنية
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انكشاف امرهمـا قاما بقتله ووضعه
في ســـريـــره ومن ثم ذهـــبت زوجـــته
تـهم اآلخر لـزيارة جـيرانهـم ليـقوم ا
ــنـزل بــحـرق الــغــرفــة وهــروبه من ا
واجلـيــران هم من اخــبــروا الــزوجـة
بـــــان مـــــنـــــزلـــــهـــــا يـــــتـــــعـــــرض الى

االحـــتراق). 
تـهم قامـوا بترتيب واضاف ان (ا
االمـور لـتـبـدو انهـا تـمـاس كـهـربائي
وبــان الــزوجــة عـلــمـت من اجلــيـران
بــاحـتــراق مـنــزلـهــا وقـامت الــزوجـة
بــتـــســجــيل أخـــبــار عن احلــادث في
ــدعـيـة مـركــز الـشـرطــة وكـانت هي ا
بــاحلق الـــشــخــصـي وكــانت األمــور
طبيـعية اال ان أهل اجملـنى عليه كان
ـوضـوع وقـاموا لـديـهم شـكـوك في ا
بـــتـــحــويـل الــدعـــوى الـــيــنـــا وبـــعــد
الـتـحــقـيق في الـقـضــيـة واسـتـخـدام
االمــور الـــفــنــيـــة والــتــكــنـــولــوجــيــا
تهمة وعشيقها احلديثة اتضح ان ا
الذي يعمل صانعا لدى اجملنى عليه
ومطـرودا من أهله وان اجملـنى عليه
قـام بـإسـكــانه مـعه في مــنـزله وبـعـد
مـــواجــــهـــتــــهم بـــاالدلــــة اعـــتــــرفـــوا
ـــتـــهـم و احلـــكم عـــلـــيـــهم بـــجـــر
باإلعـدام). وكـشف القـاضي اخملتص
بـالـنـظر بـقـضايـا خـلـية الـصـقور في
ــركــزيــة في مــحــكـــمــة الــتــحــقــيـق ا
الرصافة عن (استـخدام وسائل فنية
حـديـثـة ومـتـطـورة في الـتـحـقـيق في
نظمة ـة ا القضايـا اخلاصة باجلر
او اجلــرائم االرهـابـيـة لـضـمـان عـدم
وقـــــوع أيــــة مــــظــــلــــمــــة فـي احلــــكم
ــطـروحــة لــلــتــحــقـيق بــالـقــضــايــا ا

وحتقيق العدالة).
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والــتـأكـد من خـلـوهـا بـاإلصـابـة
بـــــــــفــــــــــايـــــــــروس كـــــــــورونـــــــــا
ويـــــتـم ذلك وفق ـــــســـــتـــــجـــــد ا
إجـــراءات صـــارمـــة لـــتـــعـــفـــيـــر
وتـعقـيم الـبضـائع والـسلع عـند
نـقـطـة الـتـبـادل الـتـجـاري وعـدم
السماح بدخول األشخاص إلى

نفذ ألي سبب كان).  ا
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ويــأتي هـذا االســتـئــنـاف أسـوة
ـــنـــفـــذ زربـــاطـــيـــة احلـــدودي
واسـتـئـنـافه الـتـبـادل الـتـجـاري
وفـق الــشــروط والـــتــعــلـــيــمــات
نافـذ احلدودية ذاتها وكـانت ا

الــبــريـة مع إيــران والــكـويت 
ايــقـــاف نـــشــاطـــهـــا الــتـــجــاري
سافرين منتصف آذار وحركة ا
ـاضـي بـسـبب تـفـشي كـورونـا ا

في دولة اجلوار.

وأعـادت الـهيـئـة منـفـذ زرباطـية
احلــدودي في مــحــافــظـة واسط
ارسـالـيـة مادة احلـديـد مـخـتلف
األشكال واألحـجام محـملة على
26 عـجـلـة إلى اجلانـب اإليراني
كــون الـبــضـاعــة غــيـر مــطـابــقـة
لـــلـــمـــواصـــفــــات الـــقـــيـــاســـيـــة
ـعتمدة لدى اجلهاز اخملتبرية ا
ـركـزي لـلـتقـيـيـس والـسـيـطرة ا

النوعية. 
ـنافـذ احلـدودية واكـدت هـيئـة ا
مـضـيـهـا باحلـفـاظ عـلى رصـانة
ــــــســــــتــــــوردة الـــــــبــــــضــــــائـع ا
واســــتــــيــــفــــائــــهــــا اإلجــــراءات
الــــقـــانـــونـــيـــة والــــفـــنـــيـــة وفق
الـــضــوابـط والــتــــــــــعــلـــيــمــات
ـنتج الـنافـذة والعمـل للـحفاظ ا
احملـــلي وتــشــجــيـع الــصــنــاعــة

الوطنية.
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ـــنــــافـــذ أكــــد رئــــيس هــــيـــئــــة ا
احلـدوديـة عمـر عـدنـان الـوائلي
حـصول مـوافـقة رئـيس الوزراء
مــــصــــطــــفى الــــكــــاظــــمي عــــلى
اســتـئــنـاف الــتـبــادل الـتــجـاري
اجلــزئي وبـواقع 250 ارسـالــيـة
ـدة يـوم في الـيـوم الـواحـد و
في االســـــــبــــــوع فـي مـــــــنــــــفــــــذ
الشالمجة في محـافظة البصرة
ومــنـــفــذ مــنــدلي في مــحــافــظــة

ديالى. 
واضاف الوائلي في بيان تلقته
ـــوافـــقـــة (الـــزمــــان) امس أن (ا
يـــجـب أن تــتـــبـــعـــهـــا إجــراءات
وقـائـيـة عـلى الدوائـر الـصـحـية
في احملــافـظــتــ تـوفــيــرهـا في
نفـذ احلدودي لضـمان سالمة ا
الـعـامـلـ والــبـضـائع الـداخـلـة
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 محمد عثمان

اجتماع مجلس الوزراء

حـرس االقـلـيم والـقـوات االحتـادية
علـى طول اخلط الـفاصل) مـضيـفة
ان االجتماع بحث ايـضا (الثغرات
والفراغات االمـنية التي استـغلتها

اجملاميع االرهابية). 
s _« j³{

واوضـحت ان الـلـقـاء كـان (مـهـنـيـا
هـدفـه الـتـنـسـيق والـعـمل عـلى حل
ـــكــافـــحــة ـــعــوقـــات  ــشـــاكل وا ا
االرهــــاب وضـــــبط االمـن في هــــذه
ــهـام ـنــاطق والــتي هي ضــمن ا ا
االحتـاديــة في مـكـافـحـة االرهـاب)

قتل زوج q²∫ رسم افتراضي 
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بغداد

نبض القلم

يتـردد كثـيرا مـصطلح  (هـيبـة الدولـة)  بشكل  يـتداخل عـند الـبعض مع سـلطة
عنى واحد .. احلكومة - وهي السلطة التنفيذية  وكأن االثن 

اذج  توضح الفرق .. خذ مثال فساد كـن تبسيط  الصورة أكثر بايـراد    و
ـال الـعـام   أوسوء ـوظف   عنـدمـا يـقـبل رشوة  أو يـخـتـلس  ويـتالعب با ا
ثـلـها  سـواء كان ـسؤولـيـته .. كل ذلك يحـسب عـلى احلكـومـة  النه  إدارته 
وزيرا أو بـاي عـنـوان آخـر  وكذلك تـخـلف اخلـدمـات تتـحـمـله احلكـومـة أيـضا
ؤسسة أو تـلك  أو فسادها  وقـس عليها كل بـسبب تلكـوء االدارة  في هذه ا
عمـل تنـفيـذي عـلى مسـاحـة البالد ال تـقـوم به  احلكـومة عـلى الـوجه االفضل 
ـواطن ــا مـبـرر وجـودهـا  ويــضـطـر ا فـهـو يــفـقـدهـا لــيس هـيـبـتــهـا فـقط  وا
لالعـتـراض عـلـيـهـا واخلـروج ضـدهـا القـالـتـهـا أو اصالح اخلـلل  أمـا الـدولـة
فـهي كــيـان قــائم  وتـقــاس هـيـبــتـهــا  في قـدرتـهــا عـلى صــيـانــة حـدود الـبالد

والسيادة  وحماية شعبها  في الداخل واخلارج  على حد سواء ..
واحلكـومة  تتكون من افراد  بدءا من رئيسها وأعضاء حكومته   والى أصغر
موظف فـيها  في أبعد قرية  وهم متغيرون  ويخضعون للمساءلة  واحلساب
وجب الـدسـتور  إن لم يـقومـوا بواجـباتـهم  بصـورة  صحـيحـة  أما الـدولة
فـهي ثـابـتـة وهـيـبـتـهـا في دسـتـورهـا ومـؤسـسـاتـهـا وحـدودهـا وسـيـادتـهـا عـلى

أرضها وأجوائها ..
تـلك مـقـدمـة بـسـيـطـة لـلـدخـول الى صـلب مـوضـوعـنـا وهـو  الـهـيـبة الـتـي تعـني

ببساطة االحترام والتقدير من طرف مقابل االلتزام من الطرف االخر  ..
واطن الفـرق ب االثن  بقدرمـا حتضر رؤيتهما له وقد ال يـحضر في ذهن ا
.. فـهـو يــراهـمـا  مـتـداخـلـ (الـدولـة واحلـكــومـة)  في تـوفـيـر حـاجـاته  وهـمـا
معـنيتان بشؤونه ويشعر من خالل ادائـهما  مدى االهتمام به  أو العكس  من
ؤسسـات معـا .. فال هيـبة لالثنـت إن يـقترنـا بثـالثة - وهي ـسؤولـ وا قبل ا

جموعها هيبة وطن ..     واطن .. وتشكل  هيبة ا
صـطلح  - هيـبة الدولـة  نسمعه  وال  اعـود الى حيث بدأت فاقـول .. ان هذا ا
نزال كـثيرا على لسان اجلميع  - حكاما ومـحكوم  منظرين ومتلق - على
ا سـيستمر الى مـا شاء من يسره غياب اضية  ور مدى الـسنوات الطويـلة ا
هذه الـهيـبة  إن لم تسـترجع بـقوة القـانون  النه يـعتاش عـلى الفـوضى وغياب
الـقـانـون والـعـدالـة في تطـبـيـقه  بـحـيث تـولـد لديه أحـسـاس بـانه فـوقـهـما  وال
ينـطبق عليه ما ينطبق على غيره   وكأن الناس لم يخلقوا متساوين  ليس في
ن جد وسـعى باخلير فـاضلة  بـينهم  ا في احليـاة  وتكون ا وت فـقط  وا ا
ثمر الصالح  وليس  في التف في وسائل النهب والفساد واكتناز والعـمل  ا

االموال باحلرام والغش والشطارة ..
ليس هـناك من يـرفض مبدأ سـيادة الـقانون وتـمك الـدولة من فـرض هيبـتها 
ـعـنيـة لـواجـباتـهـا  بـجدارة وإخالص في حـفظ االمن والـنـظام وأداء االجـهزة ا
وتطـبيـق القـانون والـعدالـة على اجلـميع  ولـكن يـسبق ذلك ويـتقـدم علـيه إعداد
االنسـان من خالل توفير ما يناسب حـياته في  مراحلها  العمـرية اخملتلفة منذ
ستـوياتهـا الراقيـة  صعودا الى طفـولته  بوجـود حضانـة وروضة ومدرسـة 
ـستـوى بيـنه وب اجلامـعة  ودون أن يـشعـر أن  هنـاك تفـاوتا في اخلـدمة  وا
أخر اخـتار الـتـعلم في الـتعـلـيم االهلي  لـكي ال نـخلق طـبقـية تـنـشأ مع الـطفل
وتنـمـو مـعه بـتـقـدم مـراحل عـمره ودراسـته  وهـكـذا الى أن يـتـخـرج ويـجد  له
ــارســة  أعــمـال لــيس لــهــا عالقـة ـنــاسب  ولــيس أن يــضــطـرالى  الــعـمـل ا
باخـتصاصه ومهارته .. وهـكذا  ايضا بالنـسبة للمسـتشفى االهلي واحلكومي

 وقس عليهما الكثير ..
الهـيبـة ال تقاس  في  كـفاءة االجهـزة االمنيـة فقط عـلى أهميـتها  بل  في  أداء
ستشفى واطن في الـشارع  وا ؤسساتهـا اخملتلفة واجبـاتها جتاه ا الدولـة 
ا يـتـوفر فـيه من مـسـتـلزمـات الـراحة الئـم  درسـة والـبـيت - في الـسكن ا وا

واالمان  والصحة والكهرباء الخ ..
واطن .. فالهيبة ال تعني وهيـبة الدولة حلقات متواصلة متكاملة تبدأ من هيبة ا
واطن ال يـجد قوت يومه  أو يـعيش فوق أو دون خط الفـقر  أو يعيش  شـيئا 
كـنه أن يتـعافى منه أو لك مـا  مـتوجسـا من إطالقة طـائشـة أو من مرض ال 
ـا ال ـدرســة والـنـزول الى الـشــارع لـلـعـمل  يــدفع  الـفـقـر اطــفـاله  الى تـرك ا
ثل ذلك يـتناسب  مع اعمارهم وبراءتهم  أو يضطر للهجرة واالغتراب .  أال 

اهانة  لالنسان قبل الدولة ...??
ـا فيها مـؤسساتها - تـأخذ لونهـا من  إنسانها  .. االرض - وكل ما عـليها  

تتعافى بعافيته  وتضعف وتمرض باعتالله  ..
ـنح حـبه  واحـتـرامه لـها دون أن تـؤمن حـيـاته عـلـيـها بـكـرامـة .. فـهو لكـنه ال 
عـندمـا ال يـجـد كـرامـته  في أرض  يـهاجـر الى غـيـرهـا الى أن يـجـد ضـالته  
ـضـمـون يـقـول  االمــام عـلي (ع) (الـفـقـر في وأرض الـله واسـعـة  وفي هــذا ا

الوطن غربة  والغنى في الغربة وطن) ...
وفي هذه الـكـلـمـات القـلـيـلـة  قدم االمـام عـلي إبن ابي طـالب نـظـرية إنـسـانـية 
ـنـظرون سيـاسـية  إقـتـصاديـة  عـلمـيـة  إجتـمـاعـية   حـضـارية  سـبق بـها ا
عـاصرون بـكثـير  تـصلح لكـل االزمان والشـعوب   وخالصـتهـا  أنه حيـثما ا

وجد الغنى وجد الوطن .. وال وطن حيثما وجد الفقر ..
والرزق يحقق الغنى..  وعندما يفقده االنسان تضعف صلته بالوطن..

باخـتصـار ..  ال هيبـة للدولـة مع حالة الـفقـر والفوضى وانـعدام االمن واجلهل
رض والتخلف  .. وا

ـا يـضـمن  حتـقـيق مـبدأ ـواطن   وهنـا يـاتي دورالـقـانـون في تـأمـ حـقوق ا
ة للجميع تكافؤ الفرص  في العمل  والدخل  واخلدمات  واحلياة احلرة الكر

  ومحاسبة من يخرج على القانون  سواء كان مسؤوال او مواطنا عاديا ..
القانون هو الضامن لهيبة الدولة  وكرامة االنسان أبرز عناوينها ..

وتلك بديهيات معروفة للجميع  قد تضطر الى تذكرها لكي ال تفقدها ..
 } } } }                 
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إذا تـعرضت الى إساءة  فال تفكر في أقوى رد  بل
في أفـــضل رد .. االخـالق الـــســـامـــيـــة شيء رائع ..

(جان جاك روسو) ..
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{ رام الــــلـه (أ ف ب) - أعــــلـن نــــادي
األســيــر الـــفــلــســطــيـــني ومــصــلــحــة
الـسـجـون االسـرائـيـلـيـة وفـاة األسـيـر
سعـيد الغـرابلي األربـعاء بـعد مـعاناة
مع "مرض السرطان وأمراض أخرى"
وبـعد قـضـائه  26عـامـا في الـسـجون
اإلسـرائـيــلـيـة.وقـال نــادي األسـيـر في
بيان حصلت وكـالة فرانس برس على
نسـخـة مـنه "اسـتشـهـد األسـير سـعـيد
ـعـتـقل مـنـذ 26 الـغـرابـلي من غـزة وا
عـــــــامــــــــا في ســـــــجــــــــون االحـــــــتالل
اإلســرائـــيــلي".وحـــمّل نـــادي األســيــر
الفلـسطيـني مسؤولـية وفاة الـغرابلي
ـة اإلهــمـال الــطـبي الـذي "واجه جــر
(الـقــتل الــبـطيء) عــلى مـدار ســنـوات
اعــــــتـــــقـــــالـه" حـــــســـــبــــــمـــــا ورد في
الــبـيــان.وأكــدت مـصــلــحـة الــســجـون
اإلسـرائـيـلـيــة في بـيـان وفـاة "األسـيـر
األمـــني من حـــمـــاس صـــبـــاح الـــيــوم
الثامن من تمـوز/يوليو في مـستشفى
كابالن (...) بـعـد معـانـاته من أمراض
مـزمــنـة".والــغـرابـلـي هـو ثـانـي أسـيـر
فـلـسـطـيـني يـقـضى مـنـذ بـدايـة الـعـام
داخل السـجون اإلسـرائـيلـية بـحسب
نـادي األســيـر الــذي كـان قــد أعـلن في
ـاضـي وفـاة الـشـاب نـيـســان/أبـريل ا
نـور الـبـرغـوثي ( 23عـامـا) في سـجن
النـقب ألسبـاب لم تعـرف.وفي بيـانها
قالت مـصـلحـة السـجـون اإلسرائـيلـية
إن الـغرابـلي مـحـكـوم "بـالـسـجن مدى

احلياة بتهمة القتل".
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مـوضـحـة أنـه " إدخـاله مـؤخـرا إلى
ـركــز الـطــبي خلــدمـة الــسـجن وإلى ا
مــســتــشــفى كـــابالن في اخلــامس من
تـــــمــــــوز/يـــــولـــــيــــــو (...) ومـــــات في
سـتـشفى مـن مرضه".والـغـرابلي من ا
مــوالــيــد الــعـام  1946ومــتـزوج وأب
لـعشـرة" أبـنـاء حـسب بيـان مـصـلـحة
الــسـجــون االســرائـيــلــيـة.وقــال نـادي
األســيــر الــفــلــســطــيــني إن "اإلهــمــال
ـتعمـد تسـبب باستـشهاد 69 الطبي ا
أســيــرا مــنــذ الــعـام  ?1967من أصل
 224أسـيــرا قــضـوا داخـل الـســجـون
ـتــحـدثـة اإلسـرائــيـلــيـة".ووبــحـسـب ا
باسم نادي األسير الفـلسطيني أماني
ســــراحــــنـــة يــــقــــبع في الــــســــجـــون
أســيــر اإلســـرائــيـــلـــيــة نـــحــو  4700
طفال فـلـســطـيـني بـيــنـهم نـحـو  170
و 41امـــرأة.ويـــعـــرف نـــادي األســـيــر
الـفـلسـطـيـني عن نـفـسه بـأنه جـمـعـية
أهليـة محلـية إنسـانية مـستقلـة تعنى
بشؤون األسرى الفلسطيني والعرب

في السجون اإلسرائيلية.
واكتشفت شركة إسرائيلية آثار تدفق
ـــســتــجـــد عــبــر فــايـــروس كــورونــا ا

دن شبكات الصـرف الصحي إلحدى ا
الـسـاحـليـة بـاسـتـخـدام تـكـنـولـوجـيا
قــادرة عـــلى رصـــد األمـــراض قــبل أن
تتحول إلى أوبـئة.خصـصت احلكومة
اإلســرائــيـــلــيــة أحــد فـــنــادق مــديــنــة
عسقالن للـحجر الصحي ورحب آري
غــولــدفــارب مــؤسس شــركــة "كــانـدو"
لتحديـد النفايـات الصناعـية في نظام
الــصــرف الــصـحـي بــاخلـطــوة الــتي
تـــشــكل فـــرصــة فـــريـــدة له الخــتـــبــار
مــقــومـــات الــتــقــنــيـــة الــســريــة الــتي
لديـه.يقـول غـولـدفارب لـوكـالـة فرانس
برس "عندمـا تفشى فـايروس كورونا
كــــان من الــــواضـح لــــنــــا أنه أصــــبح
بـإمكـانـنـا اسـتـخدام هـذه الـتـقـنـية أو
ـــعـــرفـــة إلعــطـــاء فـــكـــرة أفـــضل"عن ا
الــفــايــروس.وكــان غــولــدفــارب أسس
شركـته لـتحـديـد النـفـايات الـصـناعـية
في نــظــام الــصــرف الــصـحـي وبــعـد
ثــــمــــانـي ســــنــــوات بــــدأت أجــــهــــزة
االسـتـشــعـار وأجـهـزة أخــذ الـعـيـنـات
ـــوجـــود حتت وأجـــهـــزة الـــتـــحــــكم ا
ـديـنة فتـحـات الـصـرف الصـحي في ا
والــبـالـغ عــددهـا  14فــتــحــة بـتــتــبع
فايـروس كورونـا.تـعاونت "كـاندو" في
أيـار/مـايـو مع عـلـمـاء ورياضـيـ في
تـحدة إسرائـيل وأوروبا والـواليـات ا
ـدة وشــرعـوا فـي اخـتــبــار جتــريــبي 
ــعـرفــة مــدى دقــة الــتــقــنــيـات شــهــر 
اخلاصة بالـشركة.يقـول غولدفارب إن
الـنــتــائج تــتـوافق مـع بـيــانـات وزارة
الصـحـة من حـيث القـدرة عـلى إظـهار
اتساع بـقعـة الفـايروس ومـوقعه شبه
الدقـيق مـثل الـفـنـدق الذي يـسـتـخدمه
ــرضى.ويــضــيف مــؤسس الــشــركـة ا
ـكنهم معرفة "نحن الوحيدون الذين 
ـرض ومـدى انـتـشـاره مـكـان تـفـشي ا
ــــديــــنــــة".وبــــإمــــكــــان أجــــهـــزة فـي ا
االسـتـشــعـار قـيـاس مــدى تـدفق مـيـاه
ــســافـــة الــتي الــصـــرف الــصــحـي وا
ا قطعتها باستخدام اخلوارزميات 
يـسـاعـد عـلى حتـديـد مـا هي الـلـحـظة
ـكــنـهم خاللــهـا جـمع األفـضل الــتي 
العـينـات بشـكل تـلقـائي.بعـد ذلك يتم
حتـــــلــــيل الـــــعــــيـــــنــــات فـي عــــدد من
اخملــتـــبــرات وتــســـاعــد نــتـــائج تــلك
العـيـنات عـلى اسـتـكمـال الـعمل داخل
أنــابــيـب الــصــرف الـــصــحي من أجل
الـــوصــول إلـى مــصـــدر الـــفـــايــروس
بحـسب غـولدفـارب.واكتـشف الـعلـماء
حـول الـعـالم وجـود فـايـروس كـورونا
ـــــرضـى داخل أنــــــابـــــيب فـي بـــــراز ا
ـا يــوفــر قـراءة الـصــرف الــصــحي 
عــــامــــة عن وجــــود الــــفــــايــــروس في
ـكن اجملـتـمع.لـيس هـذا فـحـسب إذ 
أن تـساعـد تـقـنـية كـانـدو عـلى حتـديد

{ واشـــنــطن) ,أ ف ب) - سُـــجّــلت
 60,209إصابات جديدة بفايروس
ــــســـتــــجــــدّ خالل أربع كـــورونــــا ا
وعـــشــــرين ســــاعـــة في الــــواليـــات
ــتــحــدة وهـــو رقم قــيــاسيّ مــنــذ ا
بـدايـة اجلـائـحــة بـحـسب إحـصـاء

جلـامـعــة جـونـز هـوبـكــنـز الـثالثـاء
الــــســــاعــــة  20,30بــــالـــــتــــوقــــيت
احملـــلّي.وبـــذلـك يــرتـــفـع إجــمـــالي
ّ إحــصـاؤهـا في اإلصــابـات الـتي 
.كـمـا الـبـالد إلى نـحـو ثالثـة ماليـ
توفّي أكثر من  1100شخص جراء

تحدة في كوفيد- 19في الواليات ا
الــــســــاعــــات األربع والــــعــــشــــرين
ـاضية لـيرتـفع إجمـالي الـوفيات ا
عـلى أراضـيـها إلى  131,362مـنذ
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ـســتـجـدّ أودى فـايـروس كــورونـا ا
ــــا ال يـــقل عن  539ألـــفـــاً و620
شخـصاً في الـعالم مـنذ ظـهوره في
الـصـ في كـانون األوّل/ديـسـمـبر
وفق تـعــداد لــوكـالــة فــرانس بـرس
اسـتنـاداً إلى مصـادر رسـميّـة حتى
الــــــــــــــســـــــــــــــاعــــــــــــــة  19,00ت غ
الـثالثـاء.وسُـجّـلـت رسـمـيّـاً إصـابـة
أكــثـر من  11مــلـيــونـا و 693ألــفـا
و 770شـــخــــصــــا في  196بــــلــــداً
ومـنــطــقــة بــالــفــايــروس مــنــذ بـدء
تـفـشـيه تـعافى مـنـهم سـتـة مالي
و 145ألـــفـــا و 500شــــخص عـــلى
األقل.وال تــعــكـس هــذه األرقــام إلّــا
جـــــزءاً من الـــــعــــــدد احلـــــقـــــيـــــقي
لـإلصـــــــابــــــات إذ إنّ دوالً عــــــدّة ال
جتـري فحـوصا إالّ لـلـحاالت األكـثر
خــطـورة فـيـمــا تـعـطي دول أخـرى

أولـوية في إجـراء الفـحـوص لتـتبّع
لك عدد من ـصابـ و مخـالطي ا
الــدول الــفـقــيــرة إمــكــانــات فـحص
محـدودة.ومنذ الـتعـداد الذي أجري
االثــــنــــ الــــســــاعــــة  19,00ت غ
أحــصـيت  4466وفـاة و 168ألــفـا
و 927إصـابـة إضـافـيـة في الـعـالم.
والـدول الـتي سجّـلت أكـبـر عدد من
الـوفــيـات اإلضـافــيـة هـي الـواليـات
ـتــحـدة ( (733والــبـرازيل ((620 ا
ـــــكــــســـــيك (.(480والـــــواليــــات وا
تحدة التي سُجّلت فيها أول وفاة ا
بكـوفـيد- 19مـطـلع شبـاط/فـبـراير
هي الـبـلـد األكـثـر تـضـرراً من حـيث
عـــدد الــــوفـــيــــات واإلصــــابـــات مع
تسجيلها  130ألفا و 813وفاة من
أصل مــلـيــونـ و 963الــفـا و244
إصـابــة. وشـفي مـا ال يـقل عن 924
الـفا و 148شـخـصـا.بـعـد الـواليات
ـــتــحـــدة الــدول األكــثـــر تــضــرراً ا
بالـوباء هي الـبرازيل حـيث سجلت
 65ألــــــفـــــا و 487وفــــــاة مـن أصل
مـلـيـون و 623الـفـا و 284إصـابـة
تـحـدة بتـسجـيلـها مـلكـة ا تـلـيهـا ا

 44ألـفا و 391وفاة من أصل 286
ألـفا و 349إصـابـة ثمّ إيـطـالـيا مع
 34ألـــفــا و 899وفــاة ( 241ألـــفــا
ــكــسـيك مع 31 و 956إصــابـة) وا
ألـفـا و 119وفاة ( 261ألـفـا و750

إصابة).
وبلجيكا هي البلد الذي سجل اكبر
عـــدد من الــوفــيــات قـــيــاســا بــعــدد
الـسـكان مع  84وفـاة لـكل مـئة الف
تحدة (65 ملـكة ا شخص تليـها ا
وفــــاة) وإســــبـــانــــيـــا ( 61وفـــاة)
وايطـاليا ( 58وفاة) والـسويد (54
وفـاة).وحتى الـيـوم أعلـنت الـص
(بـــدون احــتــســـاب مــاكـــاو وهــونغ
كونغ) رسـميـاً تسـجيل  4634وفاة
(ال وفيات جديدة) من أصل  83ألفا
و 565إصـــابــة (ثـــمــاني إصـــابــات
جـــديـــدة بــ اإلثـــنـــ والـــثالثــاء)
تــــعـــافـى مـــنــــهـــا  78ألــــفـــا و528
شـخـصـاً.وأحـصت أوروبـا الـثالثاء
حـــتى الـــســاعــة  19,00ت غ 200
ألف و 255وفـاة من أصل ملـيـون
و 754ألفا و 284إصابـة فـيمـا بلغ
ـعـلنـة في الـواليات عـدد الـوفيـات ا

ــتــحــدة وكــنــدا  139ألــفـا و564 ا
)ثالثـــة ماليــ و 69ألـــــفــــا و351
إصــابــة).وفي أمــيــركــا الـالتــيــنــيـة
والـكـاريـبي سـجلت  130ألـفا و85
وفـاة (مــلـيـونـان و 969ألـفـا و430
إصـــابــة) وآســـيــا  39ألــفــا و326
وفـــاة (مــلــيــون و 543الــفــا و213
إصـابـة) والـشـرق األوسط  18ألـفـا
و 557وفــــــاة ( 851ألــــــفـــــا و828
إصــابـة) وإفـريــقـيـا  11ألـفـا و698
وفــاة ( 495ألـــفـــا و 325إصـــابـــة)
وأوقـــيـــانـــيــا  135وفــاة ( 10آالف

و 347إصابة).
وأعدّت هذه احلصيـلة استناداً إلى
بــيـانــات جـمــعـتــهـا مــكـاتب وكــالـة
فرانس برس من السلطات الوطنية
اخملـتـصّة وإلى مـعـلومـات نـشرتـها
ـيـة.وبـسبب مـنظـمـة الـصـحـة الـعـا
عــمــلــيــات تــصـحــيـح األرقـام الــتي
جتــريـهــا الـســلــطـات الــوطـنــيـة أو
تـأخر للبيـانات قد تتباين النشر ا
الــــزيــــادات في الــــســـاعــــات األربع
اضـية مع أرقـام اليوم والعـشرين ا

السابق.

ا موقع أكثر دقة لتفشي الفايروس 
يساعد الـسلطـات اخملتصة الـسيطرة
على أوبـئـة مثل كـوفـيد-.19وسجـلت
إسـرائـيل الـتي يـبـلغ تـعـداد سـكـانـهـا
نحو  9مالي نسمة حوالى  19ألف

إصابة و 300وفاة.
lÝ«Ë ‚UD½

وأدى تـخــفـيف اإلجــراءات الـوقــائـيـة
ـــدارس إلـى ارتـــفـــاع وإعـــادة فــــتح ا
اعـــــداد اإلصــــابـــــات فـي األســــابـــــيع
األخيرة األمـر الذي أثار اخملاوف من
ـكن مـوجـة ثــانـيـة من الــفـايـروس.و
لفـحص مـياه الـصـرف الصـحي رصد
الفـايروس قـبل أن ينـتشـر على نـطاق
واسع خـاصـة أن الــعـديـد من حـاالت
اإلصــــابــــة بــــفــــايــــروس كــــورونـــا ال
تـــصـــاحـــبـــهـــا أيـــة عـــوارض.يـــقـــول
غـولــدفـارب إن تـكــنـولــوجـيــا شـركـته
قادرة عـلى رصد الـفايروس "فـي مياه
الصرف الصحي ألشخاص ال يعانون
ـرض وهــذا يــجـعــلــنـا من عــوارض ا
رض اجلديد نعرف أكـثر عن تفـشي ا
قــبل أن يــحــدث ذلـك فــعال".وبــحــسب
غـولـدفـارب فـإن تـقـنـيـة كانـدو أثـبـتت
بـــالـــفـــعـل جنـــاحـــهـــا في مـــســـاعـــدة

السـلـطات عـلى احـتواء تـفـشي مرض
شلل األطفال في العام  2013في بلدة

حورة في اجلنوب.
وفي جـامــعـة بن غــوريـون في مــديـنـة
بئر السبع (جنوب)  اختبار بعض
الـعـيـنـات.وأدخـلت الـبـاحـثـة في قـسم
هـنـدسـة الـتـكـنـولـوجـيـا احلـيـويـة في
اجلـامعـة كـارين يـانـيف مـجـمـوعة من
الـعـيــنـات الـتـي  جـمـعـهــا من مـيـاه

الصرف الصحي في جهاز للفحص.
وأضـاءت شـاشـة احلـاسـوب اجملاورة
بـخـطـوط تـشــيـر إلى وجـود فـايـروس
كـورونـا في الــعـيـنـات.وتــبـدو يـانـيف
مقتـنعة بـأن تقـنية كـاندو هي األفضل
عـاجلة تـفشـي الفـايروس عـلى الرغم
ـــيــاه من "الـــتــحـــديــات الـــتي تـــمــر 
الصرف الصحـي اخلام" التي حتتوي
مـواد أخــرى.وتـعــتـبــر تـقــنـيــة كـانـدو
عــمــلــيــة وأفـضـل من إجــراء اخــتــبـار
ــكن مـــنــتـــظم جلــمـــيع الـــســكـــان و
اســتــخــدامــهــا لــلــكــشف عن أمــراض
ـــــــــــجــــــــــــرد تـــــــــــوفـــــــــــر أخـــــــــــرى 
الـتـكـنـولـوجـيـا.تـقول يـانـيـف "إذا كان
لديك منصـة للكشف عن الـفايروسات
وفايروس كورونا على وجه التحديد

اجتـاه أراضي إسـرائــيل" بـدون مـزيـد
من الـتــوضـيح.واعــتـرضت مـنــظـومـة
الـقــبـة احلــديـد الــدفـاعــيـة الــصـاروخ
الثالث على ما أعلن اجليش في بيان
الحق. ولم تعلن أي جـهة مسؤولـيتها
عن ذلك.ودوّت صــــافـــرات اإلنـــذار في
جــنـوب إســرائــيل لــكن وســائل إعالم
محلية قالت إنّ منـظومة القبة احلديد
الدفـاعـيـة لم تـعمـل في إشارة إلى أن
الصاروخـ االول لم يـطلقـا باجتاه
مناطق مأهـولة.وحذّرت حـركة حماس
في نهاية حزيـران/يونيو من أنّ خطة
اســرائـــيل لـــضم أجـــزاء من الــضـــفــة
الـــغــــربـــيـــة احملـــتـــلــــة تـــرقى "إلعالن
حــــرب".وفي الــــيــــوم الـــتــــالي أطــــلق
صـــاروخـــان مـن قـــطـــاع غـــزة صـــوب
الدولة العـبرية مـا دفع إسرائيل لشنّ
هـجوم عـلى مـبـان تـابـعـة حلـماس في
الـقـطـاع الـفـلــسـطـيـني احملـاصـر.وفي
األول من تمـوز/يـوليـو أطـلقت حـركة
حماس صواريخ في اجتـاه البحر في
ـضي قـدمـا حتـذيـر إلسـرائـيل بـعـدم ا
في خــــطــــة الــــضم عــــلى مــــا أفـــادت
مصـادر في احلـركـة اإلسالمـيـة وكـالة

فرانس برس.

سـعيـد قـزاز هـو مـحـمد سـعـيـد مـيرزا مـجـيـد احـمد الـقـزاز مـوالـيد 1904
الـسليمانـية خريج جامـعة بغداد كـلية احلقوق  1924اشـغل مناصب عديدة
ابـتـداءا من مــوظف ومـديـر نـاحــيـة وقـائـمــقـام ومن ثم مـتــصـرف لـواء اربـيل
وصل ومن ثم شـغل مـنصب وزيـر الـشؤن االجـتـماعـية والـكوت وكـركـوك وا
وانيء الـعراقيـة بعد وفي عام  1953كـان اول عراقي يشـغل منصب مـديرا
ـنـصب لـغـاية /28/2 احـتـكـار االنكـلـيـز له مـنـذ عام  1919وبـقي في هـذا ا
 1954وبـعـده شـغل مـنــصب وزيـر الـداخـلـيـة في حــكـومـات مـحـمـد فـاضل
الثـانية وارشد عـمري الثانيـة وحكومات نوري الـسعيد الـثانية عشـر والثالثة
عـشر والرابعة عشـر ووزارة احمد مختـار بابان وهي اخر احلكـومات للعهد
ـلـكي وخـالل اربع سـنـوات تـبـدلـت ست حـكـومـات مـالـم حتـدث في الـعـهـد ا

اجلمهوري الحتكارها من قبل العسكر ومن بعدهم االحزاب السياسية . 
ومن خـصاله كان انسانا نـزيها حازما ومـبدئيا و جريئـا دون حدود ومعجبا
بـحـضـارة الـغـرب وقـيـمـهـا غــايـة االعـجـاب حـسـاسـا بـافـراط جتـاه االعـمـال
الـثورية عـامة وجتـاه االنظـمة اليـساريـة خاصـة  وكان له دور بارز في رسم
سـياسة الـعراق اخلارجـية واحلـركة الوطـنية بـعد احـداث قناة الـسويس عام
ـصريـة وكان يـنـتمي عـملـيا الى نـخبـة متـنورة  1956والـعالقات الـعراقـية ا
معتدلة وفاق نوري السعيد في ذلك وكان له شعبية تفوق نظرائه في السلطة
ــتـمــادين في اســتـغالل لـوقــوفه ضـد االقــطـاع ووضع حــدا لــكـثــيـر مــنـهم ا
الـفالح وفي قضية اعتـداء احد االقطاعي وهـو كان نائبا يتـمتع بحصانة
ـلـكي ورئــيس الـوزراء نــوري الـســعـيـد وال ــقـربــ لـلـبـالط ا ـانــيـة ومن ا بـر
وصل مع يـستـجيب لـلـقضـاء وذهب القـزاز بـنفـسه عنـدما كـان مـتصـرف ا
مـفرزة والقى الـقبض عـليه داخل داره ليـنال جـزاءه وكان االقطـاعي يـكنون
له عـداءا غيـر نظـيـر لكـونه الـوحيـد في السـلـطة يـعـارضهم ويـعتـبـر بان عـهد

االقطاع قد ولىُ وانتهى . 
كـان له صيت ذائع لدى عامـة الناس ويقـال عنه بانه كان نـزيها وصارما في
ـصـلـحـة الـعـامة وفـي احـدى جوالتـه زار مـشـروع تبـلـيط حتـقـيق الـعـدالـة وا
طـريق كـركوك الـسـلـيـمـانيـة من قـبل شـركـة كـات الـلبـنـانـيـة فـوجد نـقص في
عـرض الـتـبـلـيط بــسـنـتـمـتـرات واجــبـر الـشـركـة بـتــعـديـله وعـدم اخلـروج عن
كسر واصفات وانا شاهدت بان الـشركة استخدمت احلجر ا الـقياسات وا
بـدل احلصى والبـحص  وكان له بـاع طويل وشهـرة ب ( ابو الفـقراء ) لدى
الـناس في انـقاذهم من اجلـوع عندمـا كان وزيـرا للـشؤن االجـنمـاعية اسس
افـران اهلية جتهـزها دائرة االعاشـة احلكومية بـالطح ويـباع رغيف اخلبر
بـــاربــعـــة فــلــوس ( عـــانــة ) وال يـــزال قــسم من اصـــحــاب تـــلك االفــران في

احليــــــاة .  
ـلـكـي بـثـورة  14تــمـوز 1958 اطـاح الــزعـيم عــبـدالــكـر قـاسـم بـاحلـكـم ا
ـقرب لهم فـي السلطة مـن بناة الدولة لكية وا بـفاجعة دمـوية بقتل االسـرة ا
الـعراقية احكاما بالعقيدة العسكرية نفذ ثم ناقش  بدال من ان يعزلوهم عن
ـهم بـالـبـقــاء في الـعـراق كـرمـوز او تـسـفـيـرهم الى اخلـارج الـسـلـطـة وتـكـر
حـسب رغباتـهم عن خدمـاتهم في سحب الـبسـاط من حتت اقدام احملتل في
الـسيـادة واالقـتـصـاد والـسـلطـة بـامـكـانـيـاتـهم احملدودة جتـاه قـوة بـريـطـانـيا
الـعظمى انذاك  وسلم القزاز نفسه الى السـلطة واحيل الى محكمة الشعب
ـهداوي بـتـهمـة اسـقاط اجلـنسـيـة عن بعض حـكـمة ا ـسمـاة لدى الـنـاس  ا
تـظاهرين على تزويـر االنتخابات ولكن الـعراقي واالمر بـاطالق النار على ا
احلـقيقة كمـا يقال كان يعادى الـشيوعية النـهم يخدمون دول اجنـبية وليست
لـهم صلـة بالـوطن وفي مـحاكـمته امـتالت قـاعة احملـكمـة بالـشـيوعـي واثـناء
مـحـاكــمـته كـانــوا يـهـتــفـون ويـصــرخـون عـلى اصــداراحلـكم بــاعـدامه ولـكن
نشورات بانه وقف متصبا قويا شجاعا وقال يـظهرفي بعض الفيديوهات وا
ه اخلدمة للوطن بكل اخالص وامان وبدون اية في احملـكمة بانه فخوربتقـد
ـتهـاتفـ ووجه اليهم تـفرقـة ب اجملتـمع ولم يابه الـى سخونـة احملكـمة وال ا
ـشـهورة ( اعـلم انـكم سـتصـدرون حـكم االعـدام علي وال تـرعـبني صـفعـته ا
ـشنقة الن عـندما اصعـد اليها ارى حتت قـدمي اناس ال يستـحقون احلياة ا
) وبـعـد اصدار احلـكم عـلـيه بـاالعـدام عـلم بـان زوجـته تريـد مـقـابـلـة الـزعيم
لـتخـفيف حـكمه فـارسل اليـها رسـالة بـانه يرفض ذلك قـطعـيا واال مـصيـرها

الطالق وان تستعد للترمل واختار الكرامة على حساب حياته .
نـفذ حكم االعدام به في الساعة الرابعة يوم  20ايلول  1956واقول كلمتى
االخـيرة عجـبا لـهذا الـشعب  في كركـوك شاهـدت مسـيرة يهـتفـون باعدامه
اثـناء مـحـاكـمـته وفي قـاعـة احملكـمـة كـذلك وبـعـد اعدامه سـمـعت الـكـثـير من
كارمه الـناس يقولون بانه اعدم غـدرا ويترحمون عليه الى الـيوم وينشدون 
قـاالت ومؤلفات عن حـياته و خدماته وتوج وكـتبت عشرات ا
اهل الـسـليـمـانـيـة قـمة اشـهـر سـوق فـيهـا بـتـمـثال له
تـمـجـيــدا وتـخـلـيــدا له عـلى نـفـقــتـهم  وبـاعـدامه
اقـــتـــلـــعت الـــلـــبـــنـــة االخـــيـــر مـن اســـاس دولــة

العــــــراق .
عمرين . صدر - ويكييديا ومن روايات ا ا

ö…∫ فلسطينيون يصلون على جثمان االسير نور البرغوثي الذي قضى في سجن اسرائيلي 
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ــكــنـــنــا اســتــخــدام نـــفس الــنــظــام
األسـاسي لـفــايـروسـات أخـرى".والقت
جتــربــة عــســقـالن اهــتــمــام عــدد من
البلـديات اإلسرائـيليـة لكن السـلطات
شروع على لم تطلب من كاندو نشر ا
نطـاق أوسع.وبـاإلضـافـة إلى الـفـوائد
الصـحيـة يـأمل غولـدفـارب أن تتـمكن
شـــــركــــتـه من مـــــنـع تــــكـــــرار اإلغالق
ـنع االقـتـصـادي الشـامـل الذي فـرض 
ـــكن تـــفــشـي الــفـــايـــروس.ويـــقــول "
لـصـانـعي الـقـرار اتـخـاذ قـرارات عـلى
ــكــنــهم إغالق أســاس الــبــيــانـــات و

مناطق محددة".
ويــرى غـولــدفــارب أن "هــذا يــعـني أن
النـاس لن يفـقدوا وظـائفـهم وسيـكون
لديـهم مـسـتقـبل أفـضل وسـتتم إدارة
احتمـاليـة تفشي الـفايـروس من جديد

بشكل أفضل".
وأطلقت ثالثة صواريخ من قطاع غزة
عـلى إسـرائـيل مــسـاء األحـد عـلى مـا
اعـلن اجلــيش اإلسـرائــيـلي بـدون أي
ـكـان سـقـوطـهـا.وذكر تـوضيـح فوري 
اجليش اإلسرائيلي في رسالة موجزة
عـــــبـــــر تـــــطـــــبـــــيق واتس آب أنّ أول
"صـاروخـ أطـلـقـا من قـطـاع غـزة في

بغداد
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مـا ان اطـلت عـلـيـنـا سـنة  2003حـتى اسـتـبـاح بـلدنـا ابـنـاء الـرومـيـة (اخوة
قـراطيـة  التي ـني انفـسنـا بـأيام من احلـرية والـد جـورج فلـويد ) ورحـنا 
شي ا كنت انا وصديقي (احمد صبار)  ا حلمنا بها في شبابنا ولـطا طـا
ونـلـعن الـنـظـام الـسـابق عـلى مـا سـبـبه لـنـا من ايـام حـصـار جـائـر اضـاعت
توسطة رحلـة ا اجـمل ايام الصبـا والشباب حـيث قضيت ايام عـمري من ا
مـرورا باالعداديـة وصوال للـجامـعة وأنا مـواظب في تسـلم مادة الغـذائية من
االسـتاذ (عـامـر سلـوم ) رعاه الـله وهـو رجل معـروف من العـائالت الـعريـقة
ة في مـديـنة الـرمادي واعـتـقدت بـان مع الـعهـد اجلـديـد سنـتـخلص والـكـر
ودج) وان احلـصـة الـتمـويـنـية لألبـد من مـادة دهن الـطـعام الـسئ الـنـوع (ا
سـتكون بـأكثر من خـمس مـادة غذائية ولـكن تالشى هذا احللـم مبكرا مع
اول حـصة تمـوينيـة بعد االحـتالل بفضل وزارة الـتجارة الـعظيـمة وخطـطها
فـاقتـصرت على الـسكـر والزيت والـرز الذي ال يـصلح لالسـتهالك الـبشري
ـكــرمـة  ثم جـاءتـنـا واذا مـا جـاءتك مـكــرمـة رمـضـان فــالـعـدس كـان راس ا
فخخات والعـبوات الغادرة التي ال تفرق صـفحات غادرة وملعونـة اال وهي ا
ـظلومـ من الكـادح والكـسبة ب أحد فـبدأت حتصـد أرواح العـراقي ا
والـعمال الفقـراء في كافة تقـاطعات وشوارع مدن الـعراق احلبيب واجلريح
ـستـهدف هم واصـبح القـتل على الـهوية بـدون اي ذنب يذكـر برغم ان كل ا
ـشـرفة والـكل يـقـولون ال اله اال الـله مـحـمد مـسـلـمون يـتـوجهـون لـلـكـعبـة ا
ـهنـدس والـضـباط واحملـام رسـول الله فـخسـرنـا كفـاءات من االطبـاء وا
ومـن كـافــة فــئــات اجملــتــمع وخــســرنـا االف االحــبــة واالصــدقــاء ثم لــتــبـدأ
صـفـحات جـديـدة (داعش وماعش) واخـواتـها ولـيـدفع النـاس ثمـنـا باهـضا
عـنـدمـا وجدوا انـفـسـهم مـجـبـرين عـلى هـجـر مـنـازلـهم ومـنـاطقـهم والـنـزوح
بـاجتاه بـغـداد بعـد أن عـاشوا مـأساة عـبـور جسـر الـعذاب ( جـسـر بزيـبز)
راهـقات الـسيـاسي اجلـدد الذين ال هـم لهم سوى ولـيدفـعوا ثمـنا بـاهضـا 

اقتسام الكيكة بينهم.
 الـسياسـيون اجلدد الذين رفـعوا شعـارات بائسـة ومن كال الطرف فـمنهم
من رفع شـعار (قادمون يا بغداد)  ومـنهم من كان شعاره الطائفي ( سبعة
ؤامـرات رخيصة وما بـسبعة) لـنذهب نحن ابـناء الشعـب الواحد  ضحـية 
ان طـويت صـفحـة داعش ومـا رافـقـهـا من عذابـات سـنـتـذكرهـا ونـتـذكـر تلك
الـدماء الزكيـة التي سالت علـى ارض الرافدين حتى جـاءتنا جائـحة كورونا
ولـنجـد انفـسنـا امـام من يعـتبـرها وبـاء خطـيرا وبـ من يسـميـها مـسرحـية
وانـها لـعبـة سـياسـية لـنكـون بـ هذا وذاك في حـيرة من امـرنا كـالذي وقع
طرقة والسندان ولـتنطلق الكـثير من األسئـلة التي تتزاحم في رأسي بـ ا
فـمـاذا لــو ذهـبت حملالت الــتـسـوق الــقـريـبــة من بـيـتي كــأسـواق (ابـو طالل)
واصبت بالفايروس? واين سأعمل الفحص اخملتبري واين سيتم حجري?
وهل سـأنقل العـدوى ألهل بيتي? وهـل سأموت? ام سـأجنو كـما جنوت من
ـفــخـخـات و رصــاصـات ـوت احملــقـقــة بـقـدرة الــله وحـفــظه ايـام ا حـاالت ا
الـقنص الطـائشة من جنـود االحتالل االمريـكي البغيض? ومـاذا افعل ان لم
? وما العمل وظف اخرج للعمل للحصول على رزقي حالي حال الكسبة وا
ـنـزل من الـغـذاء والـدواء? وفـجـأة تـأتـيـني لـو لم اخـرج جلـلـب احـتـيـاجـات ا
االتـصاالت من امي احلبيـبة واخواني الذين قـضيت معهم اجـمل ايام العمر
بـحلوها ومرها ليقولو لي( خليك بالبيت) ولو شاءت االقدار
ان امـوت بهـذا الوبـاء اللـع فـسأخـبر الـله عن معـاناة
الـعــراقـيــ وصـبـرهـم وهـو يـعــلم مـا ال نــعـلم في اي
زمــان نــعــيش نــحن يــا ســادة يــا كــرام? ومــاذا بــعــد

بانتظارنا?.

{ الــــــــريــــــــاض (أ ف ب) - تـــــــــواجه
السـعودية خـيارا صـعبـا ب احـتمال
تقـلـيص أو إلـغـاء احلج لـلـمرة األولى
في التاريخ احلديث في قـرار ينطوي
عـلى مـخـاطـر ســيـاسـيـة مع مـواجـهـة
ــمــلــكـة لــتــفــشي فــايــروس كــورونـا ا
ـستـجـد.وتـضـغط الـعـديـد من الدول ا
اإلسالمـــيـــة عـــلـى الـــريـــاض من أجل
ـضي قـدما في إصدار قـرارهـا حـول ا
ـــــــقــــــرر في أواخــــــر مــــــوسـم احلج ا
ــقـبل.ويـبـدو من غـيـر تـمـوز/يـولـيـو ا
ــرجح أن يــتم تــنـظــيم مــوسم احلج ا
بكامل قدرته االستيعابية خاصة بعد
ـســلـمــ في أواخـر ــمـلــكــة ا دعـوة ا
ــاضي إلى الــتــريث في آذار/مــارس ا
إبرام عـقـود مـتعـلـقـة باحلج والـعـمرة
بسبب تفشي الفايروس.وأكّد مسؤول
جـــنـــوب آســـيـــوي عـــلـى تـــواصل مع
ســلــطـات احلـج الـســعــوديــة لــوكــالـة
فــــرانـس بــــرس "األمــــر مــــعــــلق بــــ
خـيـارين إمـا إقامـة حج بـاالسم فـقط
أو إلغائه بشكل تام".وأوضح مسؤول
ســعــودي لــفــرانس بــرس أنه "ســيــتم
اتـــــــخــــــاذ الـــــــقـــــــرار واإلعالن عـــــــنه
قريبـا".وأعلنت إنـدونيسـيا وهي أكبر
دولة إسالمـية من حـيث عدد الـسكان
اوائل الــشــهـــر اجلــاري عــدولــهــا عن
ـــشــاركـــة في مـــوسم احلـج بــســـبب ا
ـرتـبـطة بـفـايـروس كـورونا اخملاطـر ا
ستجد في قرار وصفته بـ "الصعب ا
ريـر".وقـررت مـاليـزيـا وسنـغـافورة وا

أيـــــــضــــــــا إلــــــــغـــــــاء مــــــــشــــــــاركـــــــة
مواطنيها.وأعلنت العديد من الدول -
ـغرب إلى تـركـيا ولـبـنان من مصـر وا
وحـتى بـلـغـاريـا- أنـهـا بـانـتـظـار قرار
الـــســلـــطـــات الــســـعــوديـــة.كـــمــا حث
مـسـؤولـون مــسـلـمـون في دول اخـرى
مثل فرنسا الناس على "تأجيل" احلج
ــقـــبل بــســـبب اخملــاطــر إلى الـــعــام ا
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ويــعــدّ احلـج من أكــبــر الـــتــجــمــعــات
الـبـشـريـة سنـويـا في الـعـالم. ويـشـكل
أحـد األركـان اخلـمـسـة لإلسالم وعـلى
ــؤمـنــ أن يـؤديه من اسـتــطـاع من ا
علـى األقل مرة واحـدة في الـعـمـر.وقد
يـــشـــكل أداء هـــذه الــفـــريـــضـــة بــؤرة
رئـيـسـيـة مـحـتـمـلـة النـتـشـار الـعـدوى
حــيث أن مـاليــ احلــجـــاج من حــول
واقع الـدينـية العـالم يتـدفّقـون عـلى ا
ـكرّمة ألداء زدحمـة في مديـنة مـكة ا ا
ـثـابة نـاسك.ولـكن األمـر قـد يكـون  ا
برمـيل بارود حـيث أن إلغـاء احلج قد
ـتـشـدّدين يـؤدي إلى إثـارة حـفــيـظـة ا
الذين يدعـون الستمـرار زيارة األماكن
ــــــــــقــــــــــدســــــــــة رغـم اخملــــــــــاطـــــــــر ا
ـملكة الصحيـة.وتسلّط طـريقة إدارة ا
الـعـربــيـة الـســعـوديـة لـألزمـة الـضـوء
أيـضًــا عـلى دور حــكّـامــهـا بــصـفــتـهم
ـقدسـة األمر األوصيـاء على األمـاكن ا
الذي مـنحـهم عـلى مدى عـقـود طويـلة
مصدر نـفوذ سيـاسي.ووقعت سلـسلة

مـيتـة على مـر السـن من الكـوارث ا
أثـارت انـتـقــادات جتـاه طـريـقـة إدارة
ـــمـــلـــكـــة الــــســـنـــيـــة لـــلـــحج. فـــفي ا
أيــلــول/ســبــتــمــبــر  ? 2015قـتل في
ـصــلـ في تــدافع نــحــو  2300من ا
أسوأ كارثة على اإلطالق خالل موسم
احلج.ويــرى عــمــر كــر وهـو بــاحث
ــلــكي لــلــخــدمـات ــعــهــد ا زائــر في ا
ـتـحـدة أن الـسـعـوديـة "في مـعـضـلة ا
التأخير في إعالن قرارها تظهر أنها
تـتـفــهم الـعـواقـب الـسـيـاســيـة إللـغـاء
احلج أو تـقــلـيص حــجـمه".وبــحـسب
ـــســـؤول اجلـــنـــوب آســـيـــوي فـــإن ا

ـمـلـكـة تـقـوم حالـيـا "بـكـسب الـوقت" ا
ـــقـــاربـــتـــهــا احلـــذرة.وأضـــاف "في
الـــلـــحـــظــة األخـــيـــرة في حـــال قـــالت
الـسـعـوديـة +نـحـن مـسـتـعـدون لـلـحج
بـشـكل كــامل+ فـإن الـعــديـد من الـدول
(لــوجــيــســتــيــا) لن تــكــون في مــوقع"
ـشــاركـة.ومع اإليـقـاف يـسـمح لــهـا بـا
احلالي لرحالت الطيـران الدولية فإن
سيـناريـو تـنظـيم احلج بـشكل مـقلص
لــلــســكــان احملــلــ قــد يــبــدو األكــثــر
ـسـؤول.وسـيـكون احـتمـاال بـحـسب ا
قـرار إلغـاء احلـج األول من نـوعه مـنذ
ــــــمـــــــلــــــكــــــة في عــــــام تـــــــأســــــيس ا

.1932وتمكنت السعودية في السابق
من تــنــظـيـم احلج خالل تــفــشي وبـاء
"ايـــبــــوال" وأمـــراض اخـــرى.وحتـــاول
ــمــلـــكــة احــتــواء تـــفــشي فــايــروس ا
سـتجد مـع زيادة كبـيرة في كورونـا ا
ــســجــلــة يــومــيــا وحــاالت احلــاالت ا
الـوفـاة مـنـذ تــخـفـيف إجـراءات حـظـر
الـــتــنـــقل فـي الــبـالد اواخــر الـــشـــهــر
ــــاضـي.وتــــقـــــول مــــصـــــادر إنه في ا
ستشفيات الـسعودية تمتلىء أسرة ا
ركـزة بشكل سريع مع تزايد العناية ا
أعـداد الــعـامــلـ في مــجـال الــصـحـة
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وسـجـلت الـســعـوديـة حـتى اآلن أكـثـر
من  120ألف إصـــابـــة بــالـــفـــايــروس
بــيـــنــمــا جتـــاوز عــدد الـــوفــيــات ألف
وفاة.وقامت السلطـات السعودية هذا
الــشــهــر بــإعــادة تــشــديــد اإلجــراءات
االحتـرازية الـصحـية في مـدينـة جدة
ـسافـرين ألداء مناسك الـعمرة بوابة ا
واحلـج.وقــــالـت يـــــاســـــمـــــ فــــاروق
اخلـبــيـرة في شــؤون الـشـرق األوسط
من "مـــؤســـســــة كـــارنـــيـــغي لـــلـــسالم
الدولي" إن "احلج أهم رحلة روحانية
في حــيــاة أي مــســلم ولــكن فـي حـال
مـــضت الـــســـعـــوديـــة قــدمـــا مـع هــذا
السيناريـو فإنه لن يؤدي إلى الضغط
على نـظـامهـا الـصـحي فحـسب" لـكنه
"قـد يـؤدي إلى حتـمـيــلـهـا عـلى نـطـاق
واسـع مـــــــســــــــؤولـــــــيـــــــة تــــــــفـــــــشي

الـوبـاء".وســيـأتي إصــدار هـذا الـقـرار
في وقت حـــســاس لــلـــمــمــلـــكــة حــيث
تصارع الـدولة الـنفطـية أسـعار اخلام
ـتـدنـيــة الـتي قـلّــصت الـعـائـدات في ا
الوقت الذي يـستعـد فيه العـالم لركود
اقـتـصـادي بـسـبب إجـراءات احلـد من
فـايـروس كــورونـا.و أيـضـا تــعـلـيق
أداء الــــــــعـــــــمــــــــرة فـي آذار/مـــــــارس
ـاضي.والـسـيـاحـة الـديـنـيـة حـيـويـة ا
بالـنسـبـة جلهـود الـسعـودية في وقف
االرتهان لـلنـفط وتطويـر مصادر دخل
بـديــلــة كـونــهــا تـســاهم في ضخ 12
مــلــيــار دوالر في االقــتــصـاد كـل عـام
وفقـا ألرقام حـكومـية.وسـيخيّـب إلغاء
أو تـــــقـــــلـــــيـص احلج آمـــــال مـاليــــ
ـســلـمــ الـذين غــالـبًـا مــا يـنــفـقـون ا
مدّخراتـهم للسفـر ألداء مناسك احلج
وينتظر بـعضهم سنـوات طويلة حتى
يحـصـلـوا على مـوافـقة مـن سلـطـاتهم
وسلطـات السعـودية للـحج.وقالت ريا
تـــــوريــــســـــنــــاواتـي وهي مـــــوظــــفــــة
عاماً إندونـيـسيـة تـبلغ من الـعـمر  37
والـدمــوع تـنـهــمـر من عــيـنـيــهـا "كـنت
ـكن ولــكن اآلن بــعـد أعـرف أن ذلـك 
أن أصـبح األمـر رسـمــيًـا فـقـد انـفـطـر
قـــــلــــبي. كــــنـت أنــــتــــظـــــر ذلك مــــنــــذ
سنـوات".وقـالت لـوكـالـة فـرانس برس
"أتـمـمت جـمـيع اسـتـعـداداتي وكـانت
مالبــــسي جــــاهـــزة وأخــــذت جــــمـــيع
الــلـقــاحــات. لـكـن الـله كــان له تــدبــيـر

آخر".
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كـتـبـنـا مــنـشـورا اثـر اغـتـيـال الـراحل هـاشم الــهـاشـمي قـلـنـا فـيه (ان احـزاب األسالم
الـسـيـاسي حتـولت الى الـفـاشـيـة).وقـد المـنا مـحـبـون وعـتب عـلـيـنـا اصـدقـاء وانـتـقـدنا
ما اضـطرني الى ان اوضح بأن معـلقـون ألنهم فـهموا الـفاشـية بـأنها تـعني الـقتل فـقط
مـفهوم الـفاشية(وقـصتهـا معروفة لـدى اكثركم) بـرزت اكثر في ايطـاليا عام  1920اثر
وقيـام  مـوسـولـيني تظـاهـرات قـام بـهـا عمـال حـاولـوا االسـتيـالء على عـنـاصـر االنـتـاج

. بتشكيل فرق مسلحة ألرهاب األشتراكي والشيوعي
وال وتعني اقتصاديـا األستفراد بالثروة تـعني سياسيا :االسـتفراد بالسلطـة  والفاشية
اظن احـدا يخـتلف عـلى أن احزاب اآلسالم الـسيـاسي في العـراق انفـردت بهـما طوال
ليـارات وافقرت شعـبها واضطرت  17سنة..وانهـا تعدت حزب مـوسوليني بان نـهبت ا
ـغادرة الوطن..خوفـا او تخلصا من حـياة حولوها الى اكثر من خمـسة مالي عراقي 

بؤس وشقاء. 
ويقولون (تهم بـاطلة مستهلـكة  وكان علينـا االنتظار حل اثبات الـتهمة  وان القضاء

هو الذي يحسم األمر).
ونسـال:كم عـدد قتـلى (شهـداء الـكلـمة) واحلق معـهم..ولـكن دعكم من مـقـتل الهـاشـمي
? كم من األطــبـاء? كم من ــيــ زمن حــكم احـزاب االسـالم الـســيـاسـي..كم من األكـاد
..من قبل كامل شياع وبعـده?.وكم عدد األعالمي الذين قـتلوا بدءا من طالبتي ثقفـ ا
أطوار بهـجت وعشرات بـعدها?وكم قـتلى تظـاهرات تشرين  2019الذين (ارادوا وطن)

وطالبوا محاسبة فاسدين حولوا حملة الشهادات اجلامعية الى عمال مسطر?
ــرجــعــيـة بــاحلــيــتــان بــضــمــنــهم قــادة في احــزاب األسالم  وحــكــومــات اتــهــمــتــهــا ا
واعـتـرافـاتهـم هم بـتـبادل تـهم الـفـسـاد بـيـنـهم مـعـمـمـون وشـهـادة مـشـعان الـسـيـاسي
كلـنا نبـوك نسرق اجلـبوري:(  البو عـكال وال ابـو عمامه وال االفـندي وال جلنـة النـزاهة 
من القمـة الى األدنى)..ولم يحاسبه قضاء احزاب االسالم الـسياسي على اعتراف هو
سيـد األدلـة واعتـرافات الـراحل احـمد اجلـلـبي الذي ذكـر رقـما مـهـوال سرقـته احزاب

ودفع حياته ثمنا كما اشيع. األسالم السياسي 
ان كـانت احـزاب االسالم السـيـاسي غـير مـتـورطـة فيـهـا فـانهـا مـسؤولـة بـالـكشف عن
وصـمـتـهـا ادانـة لـهـا..فـلـماذا ألن الـسـلطـة بـيـدهـا ومـسـؤولـة عن ارواح الـنـاس الـقـتـلـة
ن يدعي انه سجـلت ضـد مجـهول? ومـتى كان الـقـضاء مـستـقال زمن حكـمـها?.وكـيف 
يقتدي باألمام عـلي ويقول علنا (لديّ ملفات للفساد لو كـشفتها ألنقلب عاليها سافلها)
ؤتـمن على مال الرعية! ومن يسكت عن مـحاسبة فاسدين يكون قد خان واحلاكم هو ا

الذمة.
والفـاشيـة تعـني التـعصب والـدوغمـاتيـة..ولكم ان تـتذكـروا أن زعيم اكـبرها الـذي تولى
وان قـادتها اعتبروا حكم العراق ثـمان سنوات صرح علـنا (صارت عدنا ومـا ننطيها!)
(الـعلمـانية) كـفرا واحلـادا.ولكم ان تتـذكروا كم عـدد الضحـايا االبـرياء الذين فـقدناهم

ب   2006و 2008ألسباب تعصبية سخيفة (ألن اسمه عمر او حيدر او رزكار!). 
ـعـاني..نـعم..احـزاب األسالم الـسـيـاسي في الـعـراق حتـولت الى الـفـاشـية..وال بـهـذه ا
اعـني بـذلك صـيـغة األعـمـام(وعن هـذه حتـديـدا اعـتذر ومـا كـنت أقـصـد)..ولـكن اقـصد
يليـشيات تـعتبر من ال وارتباطـات  قيـادات فيهـا لديها افـراد مسلـحون مهمـتهم القـتل

نطق العلم تعتبره زنديقا! يؤمن بعقيدتها فهو عدوها..وان من يعارضها 
أخيرا 

ا فيـها تغـييره هنـاك اتهامـات كثـيرة وخطـيرة تطـال تاريخ الـراحل هشام الـهاشمـي 
فاننا ـذهبه..وأخرى تخص ارتباطاته األخيرة. وسواء كانت صحيحة ام مزيفة للقبه  و
وضد وضـد أي حزب بـأي مسـمى نـدين القـتل السـياسي ضـد اي انسـان مـهمـا كان 
أيـة سـلـطــة فـاشـيـة..سـيـاســيـا واقـتـصـاديـا وفــكـريـا.تـمـارس الـســلـوك الـفـاشي بـكـا
او اختـطاف مثقف سالحهم الكـلمة آخرهم توفيق التـميمي ومازن لطيف..كنا الصوت
ذكرة حـملت تـوقيع اكـثر من 300 رجـونا الـسلـطة وقادة احـزاب اآلسالم الـسياسـي 

شخصية وطنية..وما استجابت.
     ان لم يـكن مـا جــرى في الـعـراق سـلــوكـا فـاشـيــا (سـيـاسـيـا
واقـتصـاديا وفكـريا وأمنـيا)..فعـلى الذين الموا وعـتبوا وانـتقدوا
ان يـنــحـتـوا لـنــا مـفـهــومـا يـنـطــبق عـلى ســلـطـة احـزاب االسالم

السياسي في العراق يزيل عنها (تهمة) الفاشية.
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مـعـهــد أنـشـأته مـؤســسـة غـيـتس في
ؤسسة والية واشنطن  وهي نفس ا
ية التي تـمتـلك منـظمة الـصحـة العـا
وتـمـلك حـصـصًـا كـبـيرة فـي صانـعي
اللـقـاحات الـرائـدين  لالدعاء بـأن ما
يـــــصل إلى  200000أمــــريـــــكي قــــد
ـوتــون بــسـبب  . COVID19ذكـر
فـــوسي أن  COVID19هـــو "أكـــثـــر
فــتـــكًـــا بــعـــشــر مـــرات تــقـــريـــبًــا من
ـوسـمـيـة"  وهـو مـا قـد األنـفـلـونـزا ا
يـــعـــني  600000-300حـــالـــة وفـــاة
بسبب الفايروس التاجي هذا العام 
وفي نــفس الــوقت في مــجــلـة طــبــيـة
مـحـتــرمـة قـارن  Covid-19عـلى أنه
ــوســمــيـة في مــشــابه لإلنــفــلـونــزا ا
الـتـأثـيـر. عــنـدمـا سُـئل كم من الـوقت
يجب أن يستمـر إغالق جزء كبير من
االقـتــصـاد األمـريــكي  أجـاب فـوسي
فقط عـنـدما ال يـكـون هنـاك أي حاالت
covid19 اختـبار إيجـابيـة جديدة لـ
 ?وهو أمـر مسـتحـيل بالـنظر إلى أن
االخــتــبــار مـعــيب وفــاشل. وقــد دعم
ـباشرة أيضًـا االختبـارات البـشرية ا
للقـاحات اجلديـدة دون أي اختبارات
ا في ذلك على احليوانات مـسبقًا  
ــعـدلـة وراثـيًـا الـلــقـاحـات اجلـذريـة ا

التي لم يتم اختبارها.
يــتــمــتع فــوسي بــتـأثــيــر أكــبــر عـلى
السـيـاسة الـوطـنيـة األمريـكـية بـشأن
سبوق أكثر جائحة كوفيد  19غير ا
ــــا في ذلك من أي شــــخص آخــــر  
الـرئـيس تـرامب. يـعـامـله الـكـثـيـر من
وسائل اإلعالم بـرهـبة كـعـالم ال يرقى
إلـــيه الــشـك  وأنه واحــد مـن أفــضل
الـعـلــمـاء في الـعـالـم. نـظـرة فـاحـصـة
عــلى مــهـنــة أنـتــوني فــوسي تــعـطي
صورة مـختلـفة تمـامًا  مـثيرة لـلقلق

في الواقع.
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ــنـصب األعـلى تـوني فــوسي شـغل ا
ــدة 36 في  NIAIDفي واشـــنـــطـن 
عامًا. واليوم جتـاوز سن التقاعد 79
عـامًـا  ويـحـمل األمـوال لـتـحـديـد أيٍّ
من شـــركــات األدويــة أو الـــبــاحــثــ
اجلـامعـيـ سيـحـصلـون عـلى أموال
NI- حكومية ثمينة أو ال من ميزانية
 AIDالـسـنـويـة الـبـالـغة  5مـلـيارات

دوالر.
دعنـا نعـود إلى عام  1984عنـدما 

NIAID تــسـمــيــة فـوسـي رئـيــسًـا لـ
خالل عــهــد ريــغــان. في ذلـك الــعـام 
عــقـد بــاحث اإليــدز  روبـرت جــالـو 
الــذي يــعـــمل حتت إشــراف فــوسي 
مــؤتـــمــرا صــحــفــيـــا لإلعالن عن أنه
"اكـتــشف" فـايــروس اإليـدز. وقـال إنه
ــنــاعــة الــبــشــريـة فــايــروس نــقص ا
HIV- human immunodefi-

ciency virus. 
ـــروّع الـــذي دار حــول كـــان اإلعالن ا
الـــعــالم فـي جتــاهل تـــام لإلجــراءات
ـنـشـورة الـعـلـمــيـة لألدلـة الـعـلـمـيـة ا
التي استعـرضها اباحـثون النظراء 
ـــــا في ذلـك حتـــــلـــــيالت اجملـــــهـــــر
طلـوبة. لقـد كانت حالة اإللكتـروني ا
"العلـم من خالل مؤتمـر صحـفي" كما
وصفهـا عالم ناقـد هو  البـروفيسور
Peter H. Dues-بيتـر هـ. ديوسبرغ
 . bergكان ديوسبـرغ باحثًـا حاصلًا
عـلـى جـوائـز فـي بـيـركــلي وعـزل أول
جـ لـلـسـرطـان من خالل عـمـله عـلى
retroviruses الفايروسات القهقرية
في عــــام  ? 1970ورسـم خــــريــــطــــة
التركيب اجليني لهذه الفايروسات.
بـالـنـســبـة لـغـالـو وفـوسي  كـان ذلك
اليـ من غــيـر مــهم حــيث تــدفـقـت ا
NIAID األمــــوال الـــبــــحـــثــــيـــة إلى
لـــلــبــحـث عن الــفــايـــروس اجلــديــد 
 .HIVادّعى فـوسي وغـالـو أن اإليدز
مــعـــدي لــلــغــايــة  أيــضًــا عن طــريق
االنـــتــقـــال اجلــنـــسي  خـــاصــة بــ
. واجلدير بـالذكر أنه ـثليـ الرجال ا
قبل ادعاء غـالو أنه اكتـشف فايروس
اإليـدز  كان  NIAIDيجـري أبـحـاثًا
حـول دور األدويــة  مـثل بــوبـرس أو
نــتـريت  الــتي ثـبـت أنـهــا مـثــبـطـات

لــلــمـنــاعــة  في وفــاة مــرضى اإليـدز
األوائـل.  إســــقــــاط ذلك بــــســــرعـــة
لــصـــالح الــبــحـث عن "عالج" لإليــدز.
قــيل لــوســائل اإلعـالم أن اإليــدز كـان
"تهـديد الـقرن لـلصـحة الـعامة". ذهب
اليـ في اخـتـبار جـالـو إلى كـسب ا
الــدم احلــاصـل عــلى بــراءة اخــتــراع
ـنـاعـة الـبـشـريـة  لـفـايـروس نـقص ا
عـلى الــرغم من حـقـيــقـة أن االخـتـبـار
كــان فـي كــثــيــر من األحــيــان يــعــطي
نـتـائج إيجـابـيـة خـاطئـة ولم يـخـتـبر
ــزعـوم ولـكن مــبـاشـرة لــلـفــايـروس ا
ضـادة النـشطـة  وهو ما لألجسـام ا
ـنـاعـة أنّه غـيـر ـارسـة هـلم ا أكـدت 
ـضـادة صـالح  حـيـث أن األجـسـام ا
تـشـيـر إلى مـجـرد اسـتـجـابـة لـعـدوى
سابـقـة ولـيس بالـضـرورة إلى وجود
فـايـروس .AHIVفي ذلك الـوقت في
  1980كــــان فـــوسي مــــســـؤولًـــا عن
أبـــحــــاث اإليـــدز في   NIAIDوهـــو

منصب ال يزال يشغله.
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مــسـألــة اخـتــبــارات فـايــروس نـقص
ــنــاعــة الـبــشــريــة / اإليـدز قــضــيـة ا
مـركـزيـة. بـيـنـمـا كان الـعـالم اخلـائف
يـــطــالب بــاالخــتـــبــار  قــام جــالــو و
عـيبة فوسي بتـرويج اختـباراتهـما ا
ــضـادة. في عـام لـلــغـايـة لـألجـسـام ا
 ? 2006زعم جــالـــو أن "اخــتــبــارات
ناعة البشرية كانت فايروس نقص ا
دقيقـة للـغاية مـنذ وقت تطـويرها في
عــام  1984وأصـــبــــحت أكـــثـــر دقـــة
ـرور الـوقت ..." دقـة عـالـية فـي عام
ـرور  1984ولـكن دقــة عـالـيــة جـدا 
الــــوقـت? وأضــــاف جـــالــــو رداً عــــلى
االنـــتــقـــادات بــأن "اخـــتــبــار تـــفــاعل
ـتــسـلـسل عن وجـود الـبـولــيـمـيـراز ا
كن أن يحدد بدقة الفايروس نفـسه 
حالـة إصابـة الـطفل بـفايـروس نقص

ناعة البشرية". ا
ــزاعم جــالــو  الـتي في نــقض حــاد 
أيــــدهــــا فــــوسي و  NIAIDوكــــذلك
 ? CDCروبـــــرتــــو أ. جــــيــــرالــــدو 
دكـــتـــوراه فـي الـــطب  و إتـــيـــان دي
هارفـ   دكـتوراه في الـطب أيـضا 
الـعـالِم الـذي أنـتج أول مـيـكـروغـراف
إلـكـتـروني لـفايـروس ارجتـاعي  إلى
أن كالً من فـحص  ELISAو لـطـخـة
غـربــيـة  واالخـتـبــار الـوراثي  وهـو
اخـــتــبـــار  تـــفـــاعل الـــبــولـــيـــمـــيــراز
تـسـلسل  PCRأو اختـبـار "احلمل ا
الـــفــايــروسي"  وهـــمــا االخــتــبــاران
ـستـخدمـان لتـحديـد ما الرئـيسـيان ا
إذا كـان الــشـخص مـصــابًـا بـاإليـدز 
. "ال يـكشف أي من هذه غير صـاحل
االخــــتـــبـــارات عن فــــايـــروس نـــقص
نـاعة الـبشـرية نـفسه  وال يـكتشف ا
ــنــاعــة جــزيـــئــات فــايــروس نــقص ا
البـشـرية". ويـضـيفـان أن هـناك "أكـثر
كن أن من  70حالة مختلـفة موثقة 
تـــتـــســـبـب في تـــفـــاعـل اخـــتـــبـــارات
ـــضـــادة دون اإلصـــابـــة األجــــســـام ا
ناعة البشرية". من بفايروس نقص ا
بـــ احلــاالت اإليــجـــابــيــة الـــكــاذبــة
األنفـلونـزا أو نزالت الـبرد أو اجلذام
أو وجود احلمل. يتم استخدام نفس
االخـتبـارات الـيوم لـتـحديـد إيـجابـية

SARS-CoV-2. فايروس كورونا

وخلصوا إلى أن "حقـيقة أنه بعد 25
ـكـثف لم يـتم عزل عـامًا من الـبـحث ا
ـنـاعة الـبـشـرية وال فـايروس نـقص ا
تـنـقـيـتـه من حـيث عـلم الـفـايـروسـات
الـكالسـيـكـي  تـشـيـر إلى أن الـنـظـرة
ـــعــديــة لإليــدز بــاعــتــبــاره مــرضًــا ا
فايروسيًا معديًا يعتمد على ميكروب

غير موجود على ما يبدو!"
أعــلـن جــيــرالـــدو ودي هــارفــ  "
ـزعــوم لـفــايـروس تــأكـيــد الـوجــود ا
ـنــاعـة الــبـشـريــة من دراسـة نــقص ا
الـــبـــروتـــيــنـــات  ونـــشـــاط الـــنـــسخ
الــعــكــسي  (RTوشــظــايــا احلــمض
الـــنــووي الــريــبي الـــتي  الــعــثــور
عــــــــلـــــــيـــــــهــــــــا في رواسـب مـــــــزارع
الـفـايــروسـات  ولـيس من الــتـحـلـيل
ـبــاشـر لـلـجــسـيـمـات الــفـايـروسـيـة ا
النـقيـة". يفرض مـركز الـسيـطرة على
األمـراض اخـتـبارًا إيـجـابـيًـا لـلـجسم
ــنــاعــة ـــضــاد لــفــايــروس نـــقص ا ا
البشريـة لتحديـد اإلصابة باإليدز في
تحدة األمريكية. ومع ذلك الواليات ا
ـية  ال تتـطـلب منـظـمة الـصحـة الـعا
فـي أفـــريـــقـــيـــا مـــنـــذ عــام  1985أي
ـــنــاعــة اخـــتــبـــار فــايـــروس نــقص ا
الــبـشــريـة أو أي اخــتـبــار مـخــتـبـري
ــريض الــتي آخــر. مــجــرد أعـراض ا
ــــكـن أن تــــشـــــمل فـــــقــــدان الــــوزن
ـزمـن واحلـمى الـطـويـلـة واإلسـهـال ا
ــســتـمــر ومــا إلى ذلك  والــســعــال ا
ـســتـوطــنـة لــلـفــقـر وهي األعــراض ا
ـــزمن وســــوء الـــتـــغــــذيـــة ونـــقص ا

الصرف الصحي.
لكن هذا االحتيال شكّل مسيرة توني
فـــوسـي ألكـــثـــر من  35عـــامًـــا. أخـــذ
الي فـــوسي كـــرئــيس لـ  NIAIDا
من مــؤسـســة بـيل ومــيـلــنـدا غــيـتس
 Bill & Melinda Gatesباإلضـافة
Clinton إلـى مــؤســـســـة كـــلـــنـــتــون
ـلـيـارات  Foundationمع عـشـرات ا
من دافـــعي الــضـــرائب األمــريـــكــيــ
ــزيف. بــشـكل إلجــراء هـذا الــبــحث ا
مـثــيـر لـلـريـبــة   سـحب مـقـال عـام
 2006لـلطـبـيـبـ جيـرالـدو وهـارف
فـجـأة من قـبل اجملـلـة في  2019قبل

اندالع فايروس كورونا ووهان.
عــلى الــرغم مـن حــقــيـقــة أنـه يــعـرف
القواعد الراسخة لعلم الفايروسات 
NI- أوصى فـوسي  بـصـفـته رئـيس
  AIDبـعـقـار شـركـة بـوروز ويـلـكـوم
 Burroughs Wellcomeلــــلـــــعالج
الـكـيــمـيـائي  " AZTكـدواء وقـائي"
لـــلــمــرضى الـــذين  تــشــخـــيــصــهم
ـنــاعـة الـبــشـريـة بــفـايـروس نــقص ا
حــتى بــدون أعــراض! أعـطـت بـوروز
ويلكوم  NIAIDالدراسة التي كانت
مــتـــحــيــزة عــمــداً لـ  .AZTحــتى أن
فــوسي دعم إعــطــاء  AZTلــلــنــسـاء
احلــــوامل عــــلى الــــرغم من اخلــــطـــر
. إحـدى عالمات الـكـبيـر عـلى اجلـنـ
احلـــمل لـــدى جـــمـــيـع الـــنـــســـاء هي
ـستـضدات حيث مستـوى أعلى من ا
ـنـاعـة الـطـبيـعي أي يـحـارب جـهـاز ا
. وقـد ثبت أن عـدوى حلمـايـة اجلـنـ
عــــقـــار  AZTأو  ? Retrovirوهـــو
عــقــار فــاشل لــســرطــان الــدم  عــقـار
ـوافــقـة عـلى عــالي الـسـمــيـة. تــمت ا
اختـبار اإليدز في  5أيام قيـاسية من

قــــبل فـــوسي وحـــكـــومـــة الـــواليـــات
ـتـحـدة في عـام  .1987الـيـوم عـلى ا
الــــرغم من أكـــثـــر مـن ثالثـــ عـــامًـــا
بـــتــــمـــويل الــــبـــحـــوث ومــــلـــيـــارات
الـــدوالرات  ال يــوجـــد لـــقــاح فـــعــال
ـنـاعـة الـبـشـرية / لـفـايـروس نقص ا

اإليدز.
Gilead œUFOKł W dýË wÝu  

وفـقًـا لألشــخـاص الـذين درسـوا دور
NIAID تــوني فــوسي كــرئــيـس لـلـ
كان تركـيزه عـلى ما يسـمى االختزال
scientific reductivism ? العلمي
ـوصــوف بـأنه "نــظـريــة عـلى طـراز ا
فردة القرن التـاسع عشر للـجراثيم ا
لــشــبـكــة مــعـقــدة من الــعـوامـل الـتي
ــنــاعــة جملــمــوعــة أهــارت أجـــهــزة ا
ثـلي في أوائل فرعيـة من الرجـال ا
الــثــمــانــيــنــيــات". وقــد رفض كــشف
الوثائق التي تشـير إلى أن مجموعة
متنوعة من األدوية الفتاكة والسموم
ـكن أن تلعب األخرى مثل الـنتريت 
دورًا. ونـــتــيـــجـــة لـــذلـك فـــقـــد أهــدر
ليارات من دوالرات دافعي عشرات ا
الضرائب منذ عام  1984في جتارب
كـانت تسـيـر في طـريق مـسـدود. كان
من أكثـر أعمـاله الـشائـنة تـعاونه مع
Gilead Sci- شركة جلـيعاد لـلعلوم

ences.
غـــيــر راض عـن تـــطـــويـــر اخـــتـــبــار
إيجـابي كاذب لإليـدز وحصـوله على
مــوافـــقــة إدارة الـــغــذاء والــدواء من
ــــســــار الـــســــريع لـ  AZTلـــعالج ا
ـصـابـ بـفـايـروس نـقص ـرضى ا ا
ـنـاعـة الـبـشـريـة الذيـن يـعانـون من ا
أعراض مرضية خطيرة  قرر فوسي
الـتـعاون مع شـركـة جـلـيعـاد لـلـعـلوم
(كـمــا هـو احلـال في "بـلــسم جـلـعـاد"
اإلجنـــيـــلي) فـي مــا أصـــبـح يــســـمى

PrEP experiments. جتارب
بدأ فـوسي في عام  2007في تمويل
التجارب الـسريرية ألدوية  AZTفي
" لـفـحص فـايـروس نقص "الـسـلبـيـ
ناعة البشـرية  على أساس نظرية ا
أن العالج الكيميائي "سيحميهم" من
". أي اخـتبار أن يصبـحوا "إيجـابي
الـعـقـاقـيـر الـسـامـة لـفـايـروس نـقص
ــنـاعــة الـبــشـريــة عـلى األشــخـاص ا
األصـــحـــاء "لـــلــــتـــأكـــد" مـن أنـــهم لم
يــصـابــوا بــاإليـدز عــلى اإلطالق. إذا
كــان هــذا يــبــدو جـنــونًــا  فــقــد كـان
كـذلك. قـامت جــلـيـعـاد بـتـوريـد عـقـار
تــــروفـــــادا إلى  NIAIDبــ عــامي
 2007و  2012للـمرحـلة الـثالـثة من
االختبارات البـشرية على األشخاص
ـنـاعـة الـسـلـبـيـ لـفـايـروس نـقص ا
البشـرية.  إجـراء أربعة اخـتبارات
ـا ال يــقل عن  2000ومـا يــصل إلى
 5000شــخص لـكـل اخـتــبــار. أطـلق
ـشـروع اسم "الـعالج الـوقائي عـلى ا
pre-exposure pro- قبل الـتـعرض
 "phylaxisأو "الوقاية الـوقائية" أو
 .”PrEP“ إعـــــطــــاء األشــــخــــاص
األصـحــاء جـرعـات من عــقـار الـعالج
الكـيمـيائي  Truvadaعلى أطـروحة
ــنــعــهم مـن اإلصــابـة ــكن أن  أنه 
نـاعة البـشرية في بفايـروس نقص ا
يوم من األيام. حثت مراكـز السيطرة
عـلى األمـراض والـوقـايـة مـنـهـا  في
توصيـتهـا في مايو  ? 2014األطباء
على وصف تروفادا للـسلبي في ما
ُـــعــرّضــة يـــســمى بـ "اجملـــمــوعــات ا
لـــلــخــطــر"  وهي عـالمــة حــكــومــيــة

رسمية على دواء مُربِح للغاية.
جتـــــاهــــلت إدارة الــــغــــذاء والــــدواء
األمـــريــكـــيــة اثـــنــ من اخـــتــبــارات
تــروفــادا األربــعــة الــتي فــشــلت و
إيقـافها. عـلى الرغم مـن ذلك وبسبب
الـتالعب بـالــبـيـانـات من قـبل فـوسي
و  NIAIDو جلـيعـاد  وافقت إدارة
Tru- الغذاء والـدواء األمريكـية على
 vadaاخلـــطــــيـــر لـ  .PREPتـــذكـــر
جــلــيــعــاد الــيــوم اآلثــار اجلــانــبــيــة
ا في ذلك لتروفادا: مشاكل الكلى  
الفـشل الكـلوي. تـفاقم الـتهـاب الكـبد
 ? Bالكـثـير من حـمض الالكـتيك في
ــا قـد الــدم (احلــمـاض الــلــبــني)  
ــوت ; مـــشــاكل الـــكــبــد يـــؤدي إلى ا
ـــكـن أن تـــؤدي إلى احلــــادة الـــتـي 
وت ; مشـاكل العظـام. ويذكرون أن ا
ـكـن أن تـسـاعـد في احلـد تـروفـادا "
من خـطـر اإلصـابـة بـفـايـروس نـقص
ـــنـــاعـــة الـــبـــشـــريـــة -  1من خالل ا
ــارسـة اجلــنس  عــنــد تـنــاوله كل
ـــارســـات يـــوم واســــتـــخـــدامه مع 

جنسية أكثر أمانًا"
إن عـمـلـيـة احـتـيـال فـوسي-جـلـيـعاد
لــلــتــرويج لـ  Truvadaلألشــخــاص
األصـــحــاء من أجل "تـــقــلـــيل خــطــر"
ــنــاعـة اإلصــابــة بـفــايــروس نـقص ا

الــبـشــريـة هي عـالمـة عــلى مـســتـوى
ــمـارسـة الـطــبـيـة وفي بـعض سـوء ا
احلــــــاالت اإلســــــاءة اإلجــــــرامــــــيــــــة
الــواضــحــة لــصــحــة اإلنــســان الــتي
ـعــلم احلــالي لـلــفـايـروس ــثـلــهـا ا
الــتــاجي في الــبــيت األبــيـض وهـو 

توني فوسي.
COVID-19 ”Ëd¹U Ë wÝu

في أكـتــوبـر   2019حـصل فـوسي و
 NIAIDعلى  100مـلـيـون دوالر من
مــؤسـسـة غــيـتس لــتـطــويـر عالجـات
"قــائــمــة عــلى اجلـيــنــات" لــفــايـروس
ــنــاعــة الــبــشــريــة وأمـراض نــقص ا
ــنــجــلــيــة. هــذا يــعــني أن اخلـاليــا ا
ـــزاعم فـــوسـي ال يـــزال حـــتـى وقت ا
األولى عـن الــفــايــروســات الــتــاجــيـة
اجلـــديـــدة في ووهـــان فـي الـــصــ 
دة  35عامًـا حول يشـجّع االحـتيـال 
ــنـاعــة الــبـشــريـة. فــايـروس نــقص ا
فــوسي هــو أيــضًـا جــزء من عــصــبـة

مـؤسـسـة غـيـتس. في عـام   2012
تــسـمـيــة فـوسـي كـواحـد مـن أعـضـاء
مجـلس القـيادة اخلـمسـة خلطـة عمل
ـيـة الـتـي أنـشـأتـهـا الـلــقـاحـات الـعــا

مؤسسة غيتس.
وهـــذا وثــيق الــصـــلــة بــدوره الــيــوم
بــاعـتـبــاره "الـبــابـا" لــفـايـروس إدارة
كـــــورونــــــا. هل قـــــام  NIAIDأو أي
مــخـتــبــر آخـر فـي الـعــالم بــدقـة  مع
الفحص اجملـهري اإللكـتروني  بعزل

ـرضى الذين  وتنـقـية عـينـات من ا
CoV-2 - رض السارس اختبارهم 
كإيجابي لفايروس  ?Covid-19أم
أن الــبـراهــ الـفــايـروســيـة خــاطـئـة
مثـلمـا صـنع فوسي وزمـرة اإليدز مع

ناعة البشرية? فايروس نقص ا
NIAID بـاإلضـافــة إلى ذلك  يـعـمل
مع  Gileadإلجــراء جتـارب بــشــريـة
للمـرحلة الثـانية عـلى عقار جـليعاد 
 ? remdesivirكـــــعـالج مــــحـــــتـــــمل
ــسـتـشـفى لـلــمـرضى الـبــالـغـ في ا
الــذين  تــشــخــيــصــهم كــمــصــابـ

COVID-19. بفايروس
 #صدفة?

األمر ذو الـصلة أيـضًا هـو حقـيقة أن
ـسـتـشـارين الـعـلـمـي جـمـيع كـبـار ا
ـعنية لفرقـة عمل الرئـيس األمريكي ا
بـفـايـروس  COVID-19مـرتـبـطـون
زيف والـبحوث منذ عـقود بالـبحث ا
ــنـاعـة ـدمــرة عن فـايــروس نـقص ا ا
الـبـشـريـة / اإليـدز ونـشـر الـنـظـريـات
الكـاذبة. إلى جـانب تـوني فوسي من
Deb- تقف ديبـورا بيركسNIAID 
 ? orah L. Birxدكـتـوراه في الـطب
ي  الـتي عيّـنـهـا أوبـاما كـمـنـسق عا
ـتــحـدة والـتي لإليـدز في الــواليـات ا
NI- عــمـــلت حتت تــونـي فــوسي في

 AIDمن .1983-1986
Robert Redfield روبـرت ريـدفـيـلد
ـراكـز الـسـيـطـرة ـديـر احلــالي  هـو ا
على األمـراض والوقـاية مـنها  وهي
مـركز فـضـيحـة اخـتبـار الـفايـروسات
التـاجيـة األخيـرة. شارك ريـدفيـلد مع
روبرت جـالـو الذي فـقـد مصـداقـيته 
وهو زميل سابق لفوسي في فضائح
اإليــدز في أوائل الــثــمـانــيــنــيـات في
 ? NIHفـي تـــأســـيس مــــعـــهـــد عـــلم
الــفــايــروســات الــبـشــريــة بــجــامــعـة
مــيـــريالنـــد. كــمـــا شــارك ريـــدفــيـــلــد
وبـــيـــركس فـي تـــألــيـف الـــعــديـــد من
ــقــاالت الــعــلــمــيــة حــول لــقــاحــات ا
ــنــاعــة الــبــشــريـة فــايــروس نــقص ا
ـزعــومـة  والــتي لم يـكن أيّ مــنـهـا ا
فعالًا.إن فـوسي وبيركس وريـدفيلد 
جـميـعـهم متـواطـئون بـشـكل ال يرحم
في عــــمـــلــــيـــات االحــــتـــيــــال وســـوء
نـاعة التـصـرف في فايـروس نـقص ا
سـكون اليوم ال البشريـة / اإليدز  
مـستـقـبل الـصـحة الـعـامـة األمريـكـية
فـــحــسب  ولـــكن أيــضًـــا مــســـتــقــبل
ي بــأكـمــله. لــيـست االقــتـصــاد الــعـا
حـالـة جـيـدة. كــمـا يـظـهـر من عـمـلـهم
ناعـة البـشرية على فـايروس نقـص ا
الـــذي ثــبت أنه احـــتــيـــال  ال تــثــبت
اختبارات الـفايروسات الـتاجية على
اإلطالق وجـود فـايروس قـاتل في أي
ـا مـريض. إذا كـان األمــر كـذلك  فـر
يـكون هـذا أكـبر احـتـيـال إجرامي في

التاريخ الطبي.
F. William ف. ويــلـــيــام إنــغــدل #

Engdahl
مــســتــشــار ومــحــاضــر في اخملــاطــر
االسـتــراتـيـجـيــة  وهـو حـاصل عـلى
شــهــادة في الــســيــاســة من جــامــعـة
بــريـنــســتـون  وهــو مــؤلف الـكــتـاب
األكــثــر مـــبــيـــعًــا في مـــجــال الـــنــفط
واجلــغــرافــيــا الــســيــاســيــة  يـكــتب
New Eastern Out-" حصريًا جمللة
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ؤلف ويـلـيـام إنـغدل ـؤرخ وا كـشف ا
أن الـدكـتور فـوسي  Dr. Fauciالذي
عـــمل فـي مـــركـــز الــــســـيـــطــــرة عـــلى
دة  36 عامًـا  أيّـد نظـرية األمراض 
ــنـاعـة الــبـشـريـة / فـايــروس نـقص ا
اإليدز التي فـقدت مصـداقيتـها والتي
اســــتـــخــــدمت الــــعــــلم واالخــــتــــبـــار
الـفـاسدين. كـتب روبـرتـو أ. جـيـرالدو
 Roberto A. Giraldoدكـتـوراه في
Etienne de الطب وإتياندي هارف
 Harvenدكــــــتــــــوراه فـي الــــــطب أن
ُـسـتـخـدمـة االخـتـبـارات الـرئـيـسـيـة ا
ELI- ا في ذلك لتشخـيص اإليدز  
Western blot ولـطـخـة غـربـيـةSA 
واخــتـــبـــار تـــفــاعل الـــبـــولــيـــمـــيــراز
ـــتــســـلــسل  PCRالــوراثـي  غــيــر ا
صاحلـة. كتب الـطـبيـبان  "لم يـكشف
أي من هـذه االختـبـارات عن فـايروس
ـنـاعـة الــبـشـريــة نـفـسه  وال نـقـص ا
يــكــتــشف جـزيــئــات فــايــروس نـقص
نـاعة الـبشـرية. حـقيـقة أنه بـعد 25 ا
ـكثـف لم يـتم عزل عـامًـا من الـبـحث ا
ـنـاعـة الـبـشـريـة أو فـايـروس نـقص ا
تـطـهـيـره من حـيث عـلم الـفـايـروسات
الكالسيكي  تشير لنا إلى أن النظرة
ـــعــديــة لإليــدز بـــاعــتــبــاره مــرضًــا ا
فايروسيًا معديًا تعتمد على ميكروب

غير موجود على ما يبدو!"
يــظـهــر هـذا الــسـيــنـاريــو مـرة أخـرى
COVID- حيث لم يتم عزل فايروس
 19وإثباته بعد. بشكل مـثير للريبة 
 ســحب مــقـال  2006لــلــدكــتــورين
جــيـرالــدو ودي هــافن فــجـأة مـن قـبل
اجمللة في  2019قبل اندالع فايروس

كورونا ووهان.
إن الدكتور فـوسي ورفاقه  الدكتورة
ديـبـورا بـيـركس  مـنـسـقـة فـرقة عـمل
كورونا  COVID-19للبيت األبيض
 ومــديــر مـراكــز مــكـافــحــة األمـراض
والــوقــايـة مــنــهـا روبــرت ريــدفـيــلـد 
مــتـواطــئـون في عــمـلــيـات االحــتـيـال
وسـوء الـتـصـرّف في فـايـروس نـقص
ـنــاعـة الـبــشـريـة / اإليــدز  والـيـوم ا
ـســتـقـبل الــصـحـة ــسـكـون لــيس 
الـعامـة األمـريـكيـة فـقط  ولـكن أيـضا

ي كله في أيديهم. باالقتصاد العا
يــــتم اتــــخــــاذ قــــرارات ســــيــــاســــيـــة
واجـتمـاعـية مـثـيـرة في جمـيع أنـحاء
تـحدة وحول الـعالم بشأن الواليات ا
تــدابــيــر احلــجـر الــصــحي الــطــارئـة
واخلــــطـــــوات األخــــرى الــــتي يــــجب
اتخـاذها. في كـثير مـن احلاالت  يتم
تبرير اإلجراءات اجلذرية والقاسية 
ي  من مــثل إغالق االقــتــصــاد الــعــا
CO- خالل إســقــاطــات حــالــة مـرض
ـــســـتـــقــبـل. إذا كــان   VID-19في ا
هــــــنــــــاك شـــــــخص واحـــــــد يــــــواجه
االسـتراتـيـجـية احلـالـية لـلـتـعامل مع
الــفــايــروس الـتــاجي فـي واشـنــطن 
ـعـهـد الـوطـني األمـريكي فـهـو مديـر ا
ــعــديــة لــلــحــســـاســيــة واألمـــراض ا
( (NIAIDللمـعهد الـقومي للـصحة 
Dr. Tony الــدكـــتــور تـــوني فــوسي
 .Fauciمــــا تـــركــــته وســــائل اإلعالم
الـرئـيـسـيـة بـشكـل مالئم في مـنـاقـشة
ثـير لـلجدل دور فوسي هـو تاريـخه ا
تضارب للغـاية منذ انضمامه إلى وا
 NIAIDألول مــــــرة فـي عـــــام 1984
خالل بدايـات ذعر اإليـدز. هنـاك يلقي
دوره الــضــوء عــلى أفــعــاله الــرائــعـة

ثيرة للجدل اليوم. وا
يــتم الــتـرويج لــتــوني فــوسي  وهـو
عـــضــو بــارز في فـــرقــة عــمـل الــبــيت
األبـيض لـفـايـروس كورونـا  من قـبل
وسـائل اإلعالم األمـريـكيـة الـرئـيـسـية
مـــــثـل سي إن إن  إم إس إن بـي سي
ـز كـخبـيـر كـبـير في أو نـيـويورك تـا
جـمـيع مـا يـتعـلق بـانـتـشـار فـايروس
كوفيد  .19وقد رفض جهـود الرئيس
الريا ـكافحة ا لترويج دواء معروف 
ـرضى االكـالـة الـشـديدة عـلى كـعالج 
أنه "قـــصــصـي"  عــلى الـــرغم من أنه
قــبل ســبع ســنــوات دعـم هــذا الـدواء
نـفسـه. وقد أخـذ عالنـيـة تـوقـعات من

ي ويليام إنغدل الباحث العا

قـارنة ومن تـجدد.. تـستـدعي التـأمل أكثـر من ا ـعاصـر.. وا صفـحات تـاريخ اليـمن ا
ـسوري رئيس تـلك الصـفحات كـتاب "أوراق من ذكريـاتي" للواء الـركن حس مـحمد ا
) وتـستـوقفـنا أركـان اجليش الـيـمني الـشمـالي سـابقـاً (عضـو مـجلس الـشورى حـاليـاً
ـرحلة راجـعة والتـقو عن أزمات ا ـدونة للـتاريخ في سيـاق ا بـعض تلك الذكـريات ا
شـاهد. وكذا األولى من ثورة  26سـبتـمبر 1962م والقـيادات التي تـصدرت مخـتلف ا
آراء معاجلة أهم األزمـات ومجرى تعقيد إحداها.. ثم ظروف انـتهاء تعقيداتها ودخول

أطوار جديدة.
سوري (مواليد  12سـبتمبر 1942م) انـدلعت ثورة 26 في مطـلع عشرينيات حـس ا
سبـتمـبر بـصنـعاء التـي شارك تـفجيـرها بـعد حتـضيـرها مع زمالئـه الضـباط األحرار
جتـسيداً لـلسـخط الشـعبي من سـوء أوضاع وتـخلف الـيمن حتت حـكم األئمـة وبتدفق
يـدانيـة عـسكـرياً وسـياسـيـاً خرج قـائداً عـسكـرياً لـلـدفاع عن اجلـمهـورية الـتطـورات ا
صـري في الـولـيدة يـشـهد نـزيـفاً مـهوالً لـلـدماء الـيـمنـيـة والعـربيـة نـتيـجـة مشـاركـة ا
ـقـدرات الدولـة الـيـمـنيـة الـنـاشـئة ـعـارك مع اجلـمـهـوري مع اسـتـنـزاف مـادي كبـيـر  ا
ا جـعل القـائد الـعسـكري قـابل إنفـاق األموال الـسـعوديـة دعمـاً للـملـكيـ  يـومئـذ 
الشاب يسـتطلع آراء بعض أهل اخلبرة والدراية باليـمن ومنهم القاضي محمد عبدالله
لـكي الذي رشحه قائـد الضباط األحـرار (الشهيد الشامي أحد كـبار موظفي الـعهد ا
لكي ـغني) أثنـاء حتضيـر الثورة إلدارة شـؤون الدولة بـعد إسقـاط النظـام ا عـلي عبدا
ا لم جتد عليه ما يدين ويش لكن اجلمهـورية فور قيامها قامت باعتقاله ومحاكمته و

ـسـوري قـيـادتهـا عـسـكـرياً وزار أفرجت عـنه فـيـعـود مـنطـقـته "كـوكـبـان" حيث شـغل ا
ـباشر الـقاضي الـشامي يسـأله رأيه عن كـيفيـة وقف النـزيف اليـمني وصـدر اجلواب ا
بـأن احلل كـامن في "إغالق اخلـزائن واخملـازن": بـأن تـغـلق الـسـعـوديـة خـزيـنـتـها عـلى
شايخ وأن يسحب عبدالـناصر جنوده ويغلق مخازن السالح لكيـ ومن إليها من ا ا

على اجلمهوري وسيتفاهم اليمنيون وتبقى اجلمهورية.
األمر استـطال حد خالف اجلمهوري مع بعضـهم بعضاً إلى حد طلب بعض الزمالء
ـصريـة تسفـير الـرئيس سـوري من القـيادة الـعربـية ا نـافسـ بحـسب توصـيف ا وا
ـشـيـر عــبـدالـله الــسالل إلى مـصـر ومــكث هـنـاك فـعـالً عـدة شـهـور تــضـاعـفت فـيه ا
ـرجو من سالم وبنـاء ثم أعيد الـرئيس السالل بـحماية ـشاكل اليـمنيـة دون حتقيق ا ا
صريـة بالقاهرة صـرية مفاقـماً اختالف اجلمـهوري اليمـني مع القـيادة ا الـدبابات ا
نـطقة تـسعى لـتحـقيـقهـا من خالل موقـعهـا في اليمن "التي لـها أهـداف ومصـالح في ا
(...)" وفـقـاً للـمسـوري ثم زجت بـاحلكـومـة اليـمـنيـة في سجـون مـصر احلـربـية وكـبار
زعماء اجلمـهوري اليمنـي سياسيـ وعسكري ومن مـعهم من ضباط كان صاحب
ـسـوري مـراجــعـة هـادئـة ومــتـجـردة حلـوادث الـذكـريـات من بــيـنـهم.. تــقـدم مـذكــرات ا
ــاضي وألنـهـا "أوراق من ذكـريــاتي" دوّن مالحـظـاته ومـراجــعـاته عـلى تـلك ومـواقف ا
ـا أعاق  - الـذكـريات فـيـعـتبـر اآلن اخـتالف اجلمـهـوريـ -وهو من أولـئك اخملـتـلفـ
تقدم الثـورة كما أنه بـ"استـيعاب متـأخر" حسب تعـبيره ألبعـاد مواقف كل طرف على
صـير من حـدة يـرى أن ثمـة خطـأ سـياسي اقـترفـه اليـمنـيون بـاخـتالفهم مع شـركـاء ا
صير صري ويـقدر عدم صوابـية اتخاذ قـرارات مصيريـة دون تفاهم مع شركـاء ا ا
سوري نفسه بـ دعاة استقالل القرار والدم والنـضال بدعوى االستقالل. وإن كـان ا
الـسياسي الـوطني لكـنه يرى أن عالقـات الدول بعـضها مع بـعض وشراكة مـعركتـهما
تفـرض الـتـفـاهم الـصريـح والوضـوح بـيـنـهمـا ال الـتـجـاوز.. جتـاوزت الظـروف الـعـربـية
ة أو نـكسة  5حـزيران/ يـونيو 67م ـز" بالقـاهرة بـوقوع الهـز الـشأن الـيمني "احملـتجَ
ـلك فـيـصل بن عبـدالـعـزيز ويـعـيـد الرئـيس جـمـال عبـدالـنـاصر حـسـابـاته فيـسـتـع بـا
واجهة آثار العدوان اإلسرائيلي ثم يقرر باتفاق اخلرطوم مع ملك السعودية بوساطة
رئيس وزراء السودان مـحمد أحمد محـجوب االنسحاب من اليـمن ويتم تشكيل جلنة
ثالثية عربـية تسعى في اإلفـراج عن القادة اليمـني احملتـجزين بالقـاهرة فيعودون إلى
سـوري- تسلـيم الدفـة لقادة اليـمن ليـلتقـوا الرئـيس السالل الذي يـتقـبل -كما يـروي ا
تـيـار الــتـغــيـيــر وفـعالً كــلف الـقــاضي عـبــدالـرحــمن اإلريـاني الــقـيــام بـأعـمــال رئـيس
ـسرح الـسيـاسي بحـركة  5نـوفمـبر اجلمـهوريـة أثنـاء فتـرة غيـابه ثم غاب عـملـياً عن ا
ـسـوري حـاضـراً وقـائع ذاك الـلــقـاء والـتـكـلـيف غـيـر أنه أحـيط بـاألجـواء 67م. لم يك ا

شهد. العامة وأدرك واقع عالقات شخوص ا
عــاد أدراجه بــالــيــمن من الــقــاهــرة يـشــارك الــعــمل الــعــسـكــري والــدفــاع عن الــثـورة
فـصلـية وقـتهـا من آخر  67م حتى واجلـمهـورية وأهم الـتحـوالت والوقـائع واألحـداث ا
راحل األولى للثورة واجلمهورية منتصف 70م والتي كانت مراحل أشد خطورة من ا

راحل. وضوعية لتلك ا سوري ا طبقاً لتقديرات ا
ـراجل بـتـشــكـيل حـكـومـات وطـنــيـة جنـحت كل مـنـهـا ـراحـل وانـطـفـأت ا انـطـوت تـلك ا
سوري حالة مكن من برنامجها. وقد شخَّص ا بتحقيق مـا تيسر من أهدافها وتنفيذ ا
هندس عبدالله الكرشمي األستاذ محسن كل رئيس حكومـة (الفريق حسن العمري ا
الـعيـني األسـتـاذ أحمـد مـحـمـد نعـمـان الـقاضي عـبـدالـله احلـجري والـدكـتـور حسن
مــكي) والـوضع الـعــام احملـيط بــعـمل احلـكــومـة (واحملـبط لــهـا كـذلك) مـن واقع تـعـامل

سلحة واألمن. وكذا معرفته الشخصية الوطيدة. احلكومات مع القوات ا
من احلكـومات من سـاعدت إجـراء االتصـاالت الرسـميـة العـسكـرية الـيمـنيـة السـعودية
ـسوري بـوصفه رئـيسـاً ألركان اجلـيش (منـذ تعـييـنه: أكتـوبر 69م). بواسـطة حـس ا
ـصـاحلــة والـتـقـارب 1970م بل وإحـاطـة االتــصـاالت بـســريـة مـنـعـت إحـبـاط جـهــود ا
ـحـاربـة حتـاشى كال اجلـانــبـ الـتـبــاهي واسـتـعـراض الــقـوة. فـمن حــكـومـة عـنــيت 
ـالي ـصـاحلــة ثم ثـانــيـة تـســتـهـدف مــعـاجلــة اخلـلل ا الـفــسـاد إلى حــكـومـة حتــقق ا
واإلداري وأخـرى تـتـفق عـلى الـوحدة وتـنـفـتح عـلى العـالم اخلـارجي وحـكـومـة تواجه
الــتـخـريـب وحـكـومــة تـسـعـى في الـتـنــمـيــة والـتـعــاون مع كل األشـقــاء واألصـدقـاء ثم
االنـقالب الـعسـكري (حتت مـسـمى حركـة الـتصـحيح  13يـونـيو 1974م) عـلى كل ذلك
ـسوري في ـدنـي لـصـالح العـسـكـريتـاريـا اليـمـنـية..! بـسط ا ليـؤول كل مـجـد وجهـد ا
مــذكـــراته (الــصــادرة في  3طـــبــعــات عـن دار الــفــكــر  –دمــشـق) جــمــلــةً من األوراق

ـتفاني في العمل راجعـات بأسلوبٍ مهـذب ينم عن اعتزاز بالذات ا وا
الوطني وتـقدير واحتـرام لكل رفاقه وأساتـذته الوطنيـ فاستحق
الـرجوع إلـيه واالنتـهال مـنه كمـرجع مهم يـقارب حـقائق يـختلف
اضية الناس حـولها.. أما من يقارن ب دقائق األمور الراهنة وا

قارنة! .. إن أمكنه حتاشي الظلم وجور ا فذاك هو القار

s Š p dÝ 5 Š  :ترجمة

بغداد

واجهة وباء كورونا وإلى يساره شريكته د. ديبورا بيركس WNł«u∫ طبيب احتيال اإليدز توني فوسي الذي صار اآلن رئيس جلنة البيت األبيض 
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ينتـظر ملعب الشهـداء الدولي في العاصمـة بغداد الضوء األخضر مـن وزارة الشباب والرياضة
الفتتاحه رسمياً خالل العام اجلاري.

وسوي في تصريح صحفي وقال مـدير عام شؤون االقاليم واحملافظات في وزارة الشباب طالب ا
 إن االعمال ال تزال مستمرة في ملعب الشهداء الدولي شرقي بغداد.

لعب ولم يتبـقَ سوى بعض التفـاصيل الصغيـر ليكون جاهزاً وأضاف ان جمـيع األمور اكتملت بـا
ـلـعب يـنـتـظـر الـضـوء األخـضـر من وزيـر الـشـبـاب عـدنـان درجـال إلعالن لالفـتـتـاح مـبـيـنـاً ان “ا
افتـتاحه رسمياً.يذكر ان مـلعب الشهداء يتسع لـ 32 الف متـفرج ويقع في منطقـة احلبيبية شرقي

بغداد.
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أصـــيب احلـــكم الـــدولي الـــعـــراقي
حــسـ تــركي بــفـيــروس كــورونـا

ستجد “كوفيد .”19 ا
وقــال مــصـدر مــقـرب مـن تـركي في
تصـريح صـحفي إن احلـكم الدولي
الـــعـــراقي حـــســ تـــركي أصـــيب
ـستـجـد كوفـيد بـفيـروس كـورونا ا

19”.
وأوضح أن احلـــكم ظـــهــرت عـــلــيه
األعــراض الــســريــريــة لــلــفــيـروس

واجرى الـفحـوصات الـطبـية خالل
ـاضي لـتؤكـد اصابته اليـوم ا
بـــالـــفـــيـــروس وهـــو االن يــخـــضع
ـنزلـي السـيـما لـلـحـجر الـصـحـي ا
ان فـيـروس كـورونـا تـسـبب بـوفـاة
عـدد من الريـاضـي أبـرزهم احـمد

راضي وعلي هادي.
ومـن جـانب اخــر اعــلن نــادي نـفط
الـوسط ضم العب جـديـد لـصـفـوف
فـريقه الـكـروي استـعـداداً للـموسم

قبل. ا

حَافَّةِ الزَّمَنِ
وَتَنْتَشِي مِنْ مِزَاجِ الْكُرَةِ

وَتَطَيُّرُ بِلَا اجنحةٍ
يَا لَحْظَة عِشْقِ مُثِيرَةِ
يَا نَبْضَة قَلْبِ مَرِيرِهِ

?!! ياشباك تُذَاكِرِ  خَطِيرَةِ
أَيَّــــــهَــــــا الْــــــعــَـــــابِــــــرُ إِلَـى زَمَنِ

الالعودة ٍ
وَاُنْت تَصْنَعُ بِأَرْوَاحِ اآلخرين

نَصْرًا لَمْ تَمُتْ وَاُنْت
حَيُّ فِي قَلُوبِ اآلخرين !!
وَهَا أَنَا اِصْنَعُ لَكَ تِمْثَاالً
مِنْ كَلِمَاتٍ فِي جَانِبِ قَلْبِي

مِنْ حُروفِ تَعَانُقٍ
اِلْمَ الْفِرَاقِ وَحَلَاَوَةً
ابداعك الْمُسْتَمِر

هُنَا فِي شَرِيعَةِ الشعْرِ
يَـــــــــجُــــوزُ لِي مَــــالَــــا يَـــــجُــــوزُ

لِغـــَيْرِِي !?
طَائِرَ الْعِرَاقِ اِحْمَد رَاضِي
اِحْبِكْ حَجْمَ الْمَسَافَةِ بَيْنَ

السَّمَاءِ وَالْأرْضِ
وَكُرَاتِكَ الَّتِي رَفَعَتْ

الْعَلْمَ كُلَّ مَرَّةٍ
اُحْبُكَ

نتخب الوطني فرحة العبي ا

يَرْسُمُ عَلَى قَدَمِيهِ
?! وَشَماً فِي قَلُوبُ الْعُشَّاقِ

وَاُنْت تَخْتَرِقُ الشُّبَّاكَ
عَهِدْنَاكَ صَانِعَ نَصْرِ اُبْدِي

فَكَيْفَ تَعَوُّدٍ لِوَحَّدَكَ ?
اِبْتِسَامَتَكَ الرَّقيقَةُ

هُدُوءَكَ
!! بَسَاطَتَكَ

لَمْ تَكُنْ لِتَحْتَفِلُ
وَحَدَّكَ تَصَنُّعُ الْبُطولَةَ

لِنَحْتَفِل كُلَّ مَرَّةٍ
يَا سَاحِرَ الْكُرَةِ

وَيَا صَانِعَ االُمْنِيَّاتِ
وَيَا جَيْشَ النَّصْرِ
مَازِلْتَ تَرْكُضُ عَلَى

وذكـــر الـــنـــادي في بـــيـــان
صــــحـــفي ان "ادارة نـــادي
نــفط الـوسط تــعـاقـدت مع
العب الـزوراء الـسـابق عـبـد
الــله عـبــد األمـيــر لــتـمــثـيل
ـوسم عـنــدلـيب الـفـرات في ا

قبل". ا
بذكر ان عبـد األمير سبق وان
لعب ألندية عدة وهي: الزوراء
والــديـوانـيـة والــنـجف وامـانـة

بغداد والكرخ.

ويخضع مـحمد لـلحجر
الـصــحي رفـقــة عـائــلـته
مع االلتزام بالتـعليمات
ــــواجــــهـــة الــــطــــبــــيــــة 
الـفــايـروس الـذي هـاجم

محمد بشكل مفاجئ.
يـــذكـــر ان مـــحـــمـــد قـــام
بــالــكـــثــيــر من االعــمــال
اخلـيريـة وجـمع العـديد
ـواجـهة من الـتـبـرعـات 

الفايروس.
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تكون غير مـعنية بذلك وهي التي
وظف تعاني من تدبـير رواتب ا

اليوم.
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كـمـا تـظـهـر مــشـكـلـة الـتـراخـيص
امـام  األنديـة التي قـد التـستـطيع
من تـام االلـتـزامات والـضوابط
ــطـلــوبــة  الــتي قــد تــعـوق البل ا
ـــشــــاركـــة في حتــــرم فـــرق مـن  ا
دوري إبـطــال أسـيــا كــمـا أعــلـنت
رة اللجنة في االحتاد األسيوي ا
 االخــيــرة لـكن  قــد يــدفع الـوضع
الــذي تــمــر به بــلــدان الــعــالم من
مـشـاكل صـحـيـة  الى تـأجـيل ذلك
والن األمــور تــبــقـى عــالــقــة عــلى
الـوضع الـعـام الـذي قـد يـدفع الى
تـأجيل إقـامة الـبطـوالت اخملتـلفة
ـرحـلة  اذا مـا اسـتـمرر في هـذه ا
انتشار وباء كورونا بشكل واسع
وتــــصــــاعــــدا عــــداد اإلصــــابــــات

والوفيات.
 «b UF² « ÊöŽ≈

ولالن أغلبية األندية  لم تعلن عن
أي تـــعــاقـــدت الــتي حتـــتــاج الى
إنفاق أموال كـبيرة  وهي أساسا
مــــفــــلــــســــة اذا لم تــــكن اإلدارات
مـــديـــونــة  ومـــتـــوقع ان التـــكــون
هنالك  صفقـات مالية كبيرة  وان
وجــدت ســتـكــون مــحـدودة   البل
ـــبــــالغ عــــاجــــزة امــــام دفع اقـل ا
وتــســـعـى  لــلـــبـــقــاء عـــلى نـــفس
ن مـثــلـوا فــرقـهـا في العـبــيـهــا 
الـــفــــتـــرة األخــــيــــرة وحـــتى االن
بـــاســتــثـــنــاء  فـــريــقــا الـــشــرطــة
والـزوراء فـبـقـية الـفـرقـر لم تـبدي
اهــتـمـامـا فـي االمـر ولـو احلـديث
وسم الـقادم يـعد مبـكر إمام عن ا
تأزم فـي البلد الوضع الصـحي ا
ودعــوة اجلــهــات الــصـحــيــة الى
فـرض حــظـر شــامل شـديــد لـفــتـة
طويلة قد تصل الى شهر امال في
تدارك  اإلصـابات بـكورونـا  وهو
ما يشغل تفكير الفرق إضافة الى
ــكن ــالــيــة  الــتي ال ــشــكــلــة ا ا
ألغـلب الـفرق بل الـنـسبـة الـعالـية
حـتى  الـتـوجه  نـحـو هـذا األمـور
الـذي شكل الـيوم حتـديـا مخـتلـفا
توقع واسم السابقة ومن ا عن ا
ان  التــتـمــكن بــعـض األنـديــة من
الـــتـــعــاقـــد  نــهـــائـــيــا وتـــكـــتــفي
ـــا مـــوجـــود من ـــشـــاركـــة   بـــا

الفـرق  تخص مـا تبقى من رواتب
وعـــقــــود  كـــمــــا حتـــمـــلـت بـــعض
اإلدارات ديــونـا بـذمـتـهـا ومـشـاكل
كـثـيـرة حـيث فـريق الطـالب وكيف
تمت معاجلة  مستحقات الالعب
بــفـــضـل تـــدخل  وزيـــر الـــشـــبــاب
الــســابق الــدكــتــور احــمــد ريـاض
ـشـاركــة مـتـأخــرة  وبـعـد لـتــأتي ا
مــرور  ثالث جـوالت عـلـى افـتـتـاح
ــوسم   واحلــال لــلــزوراء وكـيف ا
كـانـت مـشـاركتـه  بـبـطولـة  مـلـحق
االحتـــاد األســـيـــوي الــتـي كــاد ان
ينـسحب منـها بـعدما فـشال جهود
اإلدارة في تـامـ معـسـكر لـلـفريق
بـــســــبب تـــوقـف الـــدوري قـــبل ان
شـاركة  اخملـيبـة  واحلال تـفسـد ا
لـفـريق نـفط اجلـنـوب الـذي  شارك
في الــدوري الـثـاني في الـلـحـظـات
األخــــيـــرة  من دون فــــتـــرة إعـــداد
كـــافــيــة  بـــســبب رفـض الالعــبــ
لــلــوحـــدات الــتــدريـــبــيــة واحلــال
ـشاكل الـتي  اسـتمرت للـنجف  وا
ـدرب حـسن احـمـد الـذي مـا بــ ا
انـتـقــد ادارة الـنـادي عــبـر وسـائل
الـية في شـكلـة ا اإلعالم وطـبعـا ا
ـشاركـات الـفريق الـنـجف  حتديـا 
واسم طويلـة  بعد  اخلالفات مع
إدارة مطار النجف اجلـهة الراعية
لـلـنـادي   وقـبــلـهـمـا  تـأثـرا فـريـقـا
الــبـــحــري الـــبـــصــري واحلـــســ
اللذين هبطا سوية للدرجة االولى
 كــونــهــمـــا لم يــتــمـــكــنــا من  دعم
خـطـوط الـلـعب  بل االعـتـمـاد عـلى
وسم وكيف العب شبـاب انهوا ا
حتدثت في وقتهـا  إدارتا النادي
ـشاركـة التي عن مـعانـاتـهمـا في ا
عاكس وقداليعودا اتت باالجتاه ا

قعديهما  بعد.
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واسم ظهرت الفجوة ففي بعض ا
كبيرة ب األنديـة كون منها كانت
تـتـمـتع ببـحـبـوحة مـالـية  وراحت
تـتعـاقـد وتبـرم الـعقـود  والرواتب
درب حتى لم العالية لالعـب وا
تفـكر في كـيفـية استـثمـارها  لدعم
وجــود األمـــوال قـــبل ان تـــتــراجع
ــشـكــلـة االمــور   وتــكـبــر مــعـهــا ا
ـرة ومـعـهـا مـخـاوف الـفـرق هـذه ا
والـتـوقـعـات ان  اجلـهـات الـراعـية
قــد التـتــمـكن من صــرف أي مـبـالغ
لـلفـرق كمـا كـان يحـصل ذلك   وقد

وقــال مـصـدر مـقــرب من الـشـرطـة
في تـصريـحـات خاصـة لـكووورة
إن مــجــلس اإلدارة اتـفـق رسـمــيًـا
مع العب نــفـط الــوسط الـــســابق
محمد شوكان لتمثيل الفريق في

قبل. وسم ا منافسات ا
وأوضح أن الـــــشــــرطـــــة جنح في
إعادة شوكان للفريق حيث سبق
وسـم قبل له تـمـثـيل الـنـادي في ا

اضي. ا

درب عبـد الغني وشدد أن رغبـة ا
شـهـد وراء إعـادة محـمـد شـوكان

لصفوف الشرطة من جديد.
يــــشــــار إلى أن الــــشــــرطــــة أبـــرم
وسم صفقات شبابـية مهمة في ا
قبل احلالي حتـضيرًا لـلمـوسم ا
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ـالـيـة الـتي يـتـعـرض لـها األزمـة ا
الـبـلـد أالن مـؤكد انـهـا تـثـير  البل
شـاركة تزيـدمن  مخـاوف الفـرق ا
ـمــتـاز  اخلــاويـة بـدوري الــكــرة ا
مـيــزانـيــاتــهـا أســاسـا    من وقت
لــيـس بــالــقــريـب وبــالــكــاد اغــلب
الفـرق  تتـمكن  من اكـمال الدوري
قـــبل ان تـــظـــهـــر األزمـــة كـــبـــيــرة
وسم األخـير ومـؤثرة في بـدايـة ا
ومـــؤكــد ان ديـــون عــالــقـــة بــذمــة
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اكد امـ سر نـادي الشـرطة عالء
بـــحــر الـــعـــلــوم ان ادارة الـــنــادي
تــسـيــر بــخـطــوات واثــقـة ألكــمـال
صـفـوف الـفـريق من خالل خـارطة
الـــطـــريق الـــتـي وضــعـه اجلـــهــاز

الفني.
 وقـــال بــــحــــر الـــعــــلـــوم ان ادارة
الـنــادي تـســيـر بــخـطــوات هـادئـة
وواثـقـة ألكمـال تـشكـيل فـريق كرة

ـديـر الـفني الـقـدم بـالـتشـاور مع ا
لــلـــفـــريق الــذي مـــنـــحــنـــاه كــامل
الــصالحـيـات ألخــتـيـار ادواته من
الالعـــبــ حــيث  اســـتــقــطــاب
نخبة من الالعـب الذي برزوا مع

. اضي وسم ا انديتهم في ا
ـــقــبل واضــاف خالل االســـبــوع ا
ـرحـلـة الثـانـيـة من سـيـتـم حـسم ا
خـطـة انـشـاء الـفـريق حـيث سـيـتم
جتــديـد عــقــود عــدد من الالعــبـ
وسم الـذين مثـلوا كـرة الـشرطـة ا
ـاضي حـسب مـا  حتـديـده من ا

قبل اجلهاز الفني.
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رحلـة الثالثة سيتم الفتا الى ان ا
التركيـز فيها عـلى ملف احملترف
الـذين  اخــتـيــارهم بـعــنـايـة من
خـالل اطالع اجلـهــاز الــفـنـي عـلى

قبل b» ∫ تسعى ادارة الشرطة الى اكمال تعاقدات العبيها حتضيراً للموسم ا UFð

عبد الغني
شهد

مـهـمة لـيـست بـالسـهـلة
مع كـل مــــا يــــخــــطط له
ـــــدرب واإلدارة  لــــدعم ا
مــشـــروع بــنــاء كــتــيــبــة
ــــطـــالب الــــشـــرطـــة ا

بالدفاع عن اللقب.
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ويــظــهــر االســتــثــنــاء هــنــا حــيث
الـــشــرطـــة  والـــرغـــبـــة فـي إجــراء
ـدرب غـني الـتـغــيـر بـعـدمــا فـتح ا
شــهــد الــبـــاب امــام من يــرغب من
ـغـادرة ضـمـن اعـتـماد الالعـبـ  ا
برنامج عـمل يستهـدف  استقطاب
ــواهـب لــدعم صـــفــوف عــدد مـن ا
الفريق باالتـفاق مع اإلدارة ويبدو
 الـعـمل بـبرنـامج الـشـهد عـنـدما
انـتـقل ضـرغام وعالء عـبـد الـزهرة
لــلـزوراء إضــافــة الى ولــيــد سـالم
لـلطـلبـة  وستـشهـد األيام  الـقادمة
انـــتـــداب العــبـــ واعـــدين  مع
الــبـقـاء لـبـعض العـبي اخلـبـرة
ــدرب حــيـث تــاتـي   افــكـــار ا
لــــــدعـم خــــــطـــــوط الــــــلــــــعب
بـالوجـوه الـشابـة  واخلـبرة
وبــإمـكــان ادارة الـنـادي ان
ـدرب تـنـفـذ بـرنـامج عـمل ا
ــالـيـة بـفــضل امـكــانـاتــهـاا
الـعــالـيـة الــتي تـعــد األفـضل
ب عموم االندية احمللية  والن
شـهد اخـتص بـالعـمل مع العـب

واعـدين  الـسـنـوات األخـيـرة  عـبر
ـــبي  مـــا ـــنـــتــــخب االو تــــدريب ا
يـجـعـله مـؤثـرا في إقـنـاعـهم لـلعب
لـفــريق الـشـرطـة من اجل  حتـقـيق
فريق متكامل يلـيق بسعة الشرطة
 لـلـدفـاع عن الـلـقب احملـلي إضـافة
ــشــاركــات اخلــارجــيــة والن الى ا
قــدرات الـنــادي  هـي من  تــســاعـد
على حتقيق ذلك ما جعل من شهد
ـشروع احلـديث بـثـقـة عن الـبـدء 
الــتـغــيـر  البل ثــورة الـتــغـيــر كـمـا
اطلق عـلى ذلك وتأتـي هذه الـفكرة
بـعــد فـتــرة الـعــمل  الـقــصـيـرة مع
الفريق التي يبـدو لم تولد قناعات
لـلـمـدرب الـذي يــريـد عـمـلـيـة بـنـاء
الفريق بنـفسه  والنه بات صاحب
جتــربــة وخـبــرة مــؤثــرتــ وطـور
نـفــسه كــثـيــرا والنه يـســعى  هـذه
ـرة من قـيادة بـطل الـدوري نـحو ا
حتقيق طمـوحات جمهـوره الكبير
وبـــا من خـالل أمـــكــــانـــيـه  بـــنـــاء
الــــــــفـــــــريـق وحتـــــــســـــــ االداء
نـافسـة على األلـقاب احملـلية وا
والن اجلـــمـــهـــور يـــشـــعـــربــان
ـــذكــــور قــــادر عـــلى ــــدرب ا ا
قــيـادة وتــطــويــر الـفــريق في

واسم مسـتوياتـهم الفنـية خالل ا
ـــاضــيـــة وســـيــصـــار الى اعالن ا
تــسـمـيـتــهم بـعــد الـتـعـاقــد بـشـكل
رسـمي حـيث سـيشـكل احملـتـرف
االضـافــة احلـقــيـقــيـة لـلــفـريق في

البطوالت احمللية واخلارجية.
الك واوضـح: فـــــيــــمـــــا يـــــخص ا
ـــســـاعـــد فـــأن ادارة الـــنـــادي لم ا
تــنــاقش لــهــذه الــلـحــظــة مــســألـة
اجـراء اي تـعــديل عـلى الـرغم من

ــدرب عــبــد الــغــني شــهــد طــلـب ا
ساعد حس عبد درب ا اضافة ا
الـواحـد وسـيـتم مـنـاقـشـة كـل هذه
الـــتــفــاصـــيل في اجـــتــمــاع االدرة
الــــقــــادم بــــعــــد حتــــسن الــــوضع

الصحي بأذن الله.
واخـتــتم حـديــثه  نـعي تــمـامـا ان
الـشـرطـة سـيـنـافس عـلى اكـثـر من
صـعيـد لـذا وضعـنـا في احلسـبان
اهمية ان يتم بناء فريق متجانس
ـكـنـها ان من اخلـبـرة والـشـبـاب 
تـــلـــبي طـــمـــوحـــات اجلـــمـــاهـــيــر

نافسة بقوة على االلقاب. با
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وظــــفـــرت إدارة نـــادي الــــشـــرطـــة
الـعراقي بـخـدمات الالعـب محـمد
شــــوكـــان الــــعـــائــــد من جتــــربـــة

احتراف مع كاظمة الكويتي.
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ـنـتـخب الـوطني أسـتـدعى مـدرب ا
العـب سـريــتـشــكـو كــاتـانــيـتش 7 
مــحــتــرفــ جـــدد لــقــائــمــة أســود

الرافدين األولية.
وقـــال مــصــدر مــقــرب مـن الــهــيــئــة
الـتــطـبـيـعــيـة في تـصــريح صـحـفي
"بــــعــــد اتــــصــــاالت مـــــكــــثــــفــــة مع
كـاتانـيتش  االتـفـاق على إضـافة
7 العـبـ من احملـتـرفـ الـعـراقـيـ
ـــقــيـــمــ فـي أوروبــا لـــصــفــوف ا

نتخب ضمن القائمة األولية. ا
وأوضح أن الالعبـ السـابع الذين
وجــهت لــهـم الــدعــوة هم جــاســ
مـيرام وأحـمـد ياسـ وريـوان أم
وأسامـة رشيـد ومهنـد جعـاز وأمير

الـــعــــــــمـــاري وجـــيــــلـــوان حـــمـــد
وسـبـقـهـم لـلـتـشـكــيـلـة الالعب لـؤي

العاني.
وتـلقت الـهيـأة الـتطـبيـعيـة لالحتاد
العراقي لكرة الـقدم موافقة االحتاد
السوري للعبة على إقامة لقاء ودي
نتخـب في الثامن من أيلول ب ا
ــقـــبل حتــضـــيــراً لـــلــتــصـــفــيــات ا
ـــؤهـــلــة ـــزدوجــة وا اآلســيـــويـــة ا
ونديال كأس العالم 2022 في قطر
ونـهــائــيـات كــأس آســيـا  2023 في

. الص
وإن االحتــاد الـــســوري وافـق عــلى
مـواجـهـة مـنـتـخـبـنـا الـوطـني وديـاً
الـتي سـتـقـام  عـلى مـلـعب فـرانـسو

حريري في محافظة أربيل

نتخب الوطني سيالعب منتخب وا
ـقـبل عُـمـان بــالـثــالث من  ايـلــول ا
وبعدهـا سيعود إلى أربـيل للدخول
ـعـسـكـر تـدريـبي داخـلي يـسـتـمـر
عــدة أيـــام قـــبل مـــواجــهـــة نـــســور

قاسيون.
يشـار إلى أن جاسـ ميـرام وأحمد
يــاســ كـــانــا ضــمن الــتـــشــكــيــلــة
ــدرب أبـــعــدهم الـــرســمـــيــة لـــكن ا

بعقوبة إدارية.
ومن جانب اخـر قرر مـدرب منـتخب
الـشـبــاب قـحـطن جـثــيـر اسـتـدعـاء
حملـترف الـعراقـي في صفـوف نادي
سـوانــزي سـيــتي االجنــلـيــزي عـلي

احلمادي.
وقــــــــــــــال والـــــــــــــــد الــالعـب فـي
تصـــــــريح صحفي  إن مــدرب
مـنـتـخب الـشـبـاب قـحــــــطـان
جـثــــــير ابـلـغنـا بـان جنلي
عـــــــــلـي احلـــــــــمـــــــــــــــادي
ســــيـــتــــواجــــد ضـــــــــمن
قــــائــــمــــــــــــة الــــفــــريق
اسـتعـداداً لنـهائـــــــيات

آسـيا.
وأوضح أن عـلي سـعـيد
جــدًا بـــهــذا االســـتــدعــاء
ــنـــتــخـــبــات فــتـــمــثـــيل ا
الوطـنـية شـرف لكل العب
عــــــراقـي وكــــــد لـي بــــــنه
سيـبـذل ل م لديه من اجل
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تأكيد موهبته.
يــــــــــذكــــــــــر ان
حـــــــمــــــادي
سيلعب في
صــــــفـــــوف
الـــــــفـــــــريق
اإلنــكــلــيــزي

األول 
بــــعـــــدمــــا 
تـصـعـيـده من
فريق الشباب.
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اتــــــفق األمــــــ
الــــعــــام الحتــــاد
غرب آسـيا خـليل
الــــســـالم وجـــاسم
الـــرمــيـــحي األمــ
الــعـام الحتــاد كـأس
اخلليج العربي لكرة
الــقــدم عــلى أهــمــيــة
الــــتـــــنــــســـــيق بــــ
ـا يـخدم الـطـرفـ 

شتركة. األهداف ا
وعـــــقــــــد الـــــســــــالم
والرميحي اجتماعاً
عبر تـقنيـة االتصال
ـــــرئي عـن بُـــــعــــد ا
ــنــاقــشــة األوضـاع
الـــــراهــــــنــــــة وأيـــــة
مــســتـجــدات أخـرى
طــرأت عــلـى أجــنـدة
مسابقات االحتادين
بــســبب مــا فــرضـته
جـائـحـة كـورونـا من
تداعـيات أثـرت على

مــواعـيــد الــعــديـد من الــبــطـوالت
. درجة على الروزنامت ا

وفي بداية االجـتماع ثـمن السالم
نيابةً عن احتاد غرب آسيا الدور
الـفـاعل الـذي يـلـعـبـه احتـاد كأس
ـــنــطـــقــة اخلــلـــيج الــعـــربي في ا
وإسـهــامـاته في تـطــويـر الـلــعـبـة
بـشـقيـهـا اإلداري والـفـني وأشار
إلى أن"االحتادين يحمالن رسالة
قـد تـكــون واحـدة إلى حـد كــبـيـر
ـا يسـعيان لـتحـقيقه في قيـاساً 
ــنــطــقــة الــغــرب اآلســيــويــة من ا
الـقـارة عـبـر الـبــرامج الـشـمـولـيـة
التي تتضمنها استراتيجيتهما".
قابل قدر الرميحي ما يقدمه وبا
احتــاد غـــرب آســيــا فـي اإلقــلــيم
األمــــر الـــذي يــــنـــعــــكس بــــشـــكل
إيـجـابي عـلى االحتـادات األهـلـيـة
ومـنـها اخلـلـيجـيـة التي تـنـضوي
جمـيعهـا حتت مظلـته ويعزز من
مــسـاعــيـهـا لــلـتــطـويــر واالرتـقـاء
ـستـويات كـرة القـدم وبالـتالي
الـــدفع نــــحـــو تـــمـــتـــ الـــعالقـــة

التشاركية ب االحتادين.
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وتـخـلل االجـتـمــاع  قـيـام الـسـالم
والــرمـيـحي بـاسـتـعـراض أجـنـدة
االحتـــادين ومـــا أصـــابـــهــمـــا من
تـعديالت إجـباريـة أخـيرة بـسبب
أزمــــة كــــورونــــا وذلك بــــغــــرض
ـقـتـرحة ـواعـيـد ا الـتـوقف عـنـد ا
الستئـناف البطوالت الـتي يشرفا
عـلـيـهـا وحتـديــداً في مـا يـتـعـلق
بـــبـــطــــولـــة احتـــاد غـــرب آســـيـــا
الـــعــاشــرة لـــلــرجـــال الــتي جــرى
وعد آخر اإلجماع عـلى تأجيلـها 
ـــقـــبل بـــدالً من مــــطـــلع الـــعــــام ا
2021بــــنـــاء عــــلى طــــلب االحتـــاد
ـــضــيـف إلى جــانب اإلمــاراتي ا
بــطــولـــة كــأس اخلــلــيج الــعــربي
ــزمع إقـــامــتــهــا "خـــلــيــجي 25" ا

أيضاً في 2021.
ولم يـنـكـر األمـيــنـان الـعـامـان أن
جــائــحــة كــورونــا أجــبــرت كــافـة
االحتـادات الـريـاضـيـة في الـعـالم
دون اســـتـــثــــنـــاء عـــلـى تـــوقـــيف
نــشــاطــهــا مــا يــســتــدعي إعــادة
النظـر بالبرامج الـتي كانت معدة
سـابــقـاً بــالـتـزامـن مع الـتــنـسـيق

ـــســـتـــمـــر تالفـــيـــاً حلـــدوث أي ا
ـواعـيــد وضـمـانـاً تــداخالت في ا
ـــكن من ـــشـــاركـــة أكـــبــر عـــدد 
ـــنــــتـــخـــبــــات وخـــصـــوصـــاً أن ا
النـسخـة القادمـة من بطـولة غرب
آسيا حظيت بتأكيد مشاركة كافة
االحتـادات األعضـاء بـها وعـددها

12احتاداً.
وجـرى في االجـتـمـاع الكـشف عن
التـصورات األولـية لـدى الطـرف
بـخـصـوص مـواعـيد الـبـطـولـت

و الــتـأكـيـد عـلى ضـرورة إبـقـاء
بـــاب الـــتــواصـل بــ االحتـــادين
مـــفـــتـــوحـــاً عـــلى مـــدار الـــفـــتــرة
الـالحــقــة لــيــصـــار إلى بــرمــجــة

نشاطاتهما بصورة متناسقة.
ويـشـار أن النـسـخـة التـاسـعة من
بطـولة احتـاد غرب آسـيا لـلرجال
أقيمت في مدينتي أربيل وكربالء
ـنتخب العـراقيتـ وفاز بلـقبها ا
البـحريني الـذي عاد نفسـه ليفوز
بـــلـــقب بـــطـــولـــة كــأس اخلـــلـــيج
العـربي "خلـيجي 24 التي أقـيمت

في قطر.

ارْكُضْ بِنِشصْفِ الْوَقْتِ
و هَمَّ بِالرُّجُوعِ
فَالْجَمِيعُ يَنْتَظِرُكَ
هُنَاكَ عَلَى دَكَّةِ

الْمُغْتَسَلِ ...
كَمْ هَرِعَتْ إِلَيْكَ

أَفْوَاجُ حُب بَعْدَ أَفْوَاجٍ !?
كَيْفَ ذَهَّبَتَ بِلَا وَدَاعٍ

وَكَيْفَ اِسْتَطَعْتَ الرَّحِيلَ !!
وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ انَّ تُعِيدَ

لَنَا الْحَيَاةُ ?
كَمَا اخبرتنا اِنْكِ مَعَنَا

تَصْنَعُ الْمُعْجِزَاتِ?
فَكَيْفَ ذَهَّبَتَ بِدُونِنَا ?
 اَيَّهَا الطَّائِرُ الَّذِي
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أصـــيب الــنــجم الــدولي
الـــــــســـــــابـق ومــــــــــدرب
مـــنــتـــخـب الـــنـــاشـــئــ
احلــالي عــمـاد مــحـمـد
وعـــائــلـــته بـــفـــايــروس
ــــســــتــــجـــد كــــورونــــا ا

"كوفيد "19.
وظــــهــــرت األعــــراض
السريريـة للفايروس
عـــلى مــحـــمــد خالل
األيـــام الــــقــــلـــيــــلـــة
ـــــاضــــيـــــة األمــــر ا
الــذي دفـــعه إلجــراء
الــفــحــوص الــطــبــيــة
والـتي ظهـرت نـتائـجـها
الــــيــــــوم وأكــــــــدت
إصــــــــــــابــــــــــــتـه
بـفــايـروس
كورونا

عماد محمد

حس
تركي



{ لـــوس اجنــــلــــيس) ,أ ف ب) -
بــعــد أربــعــة أشــهــر من الــتــوقف
الــتـــام بــســـبب تـــفــشي فـــيــروس

ـــســــتـــجـــد كـــورونــــا ا
سـتــخـطــو الـبــطـوالت
الــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــة
االحـــتــــرافـــيـــة في
ـتـحـدة الـواليــات ا
اخلـــطــوات األولى
نـحــو االســتــئــنـاف
وسـط الـــــــقـــــــلـق من
ارتــــــــفــــــــاع حــــــــاالت

اإلصـابـة بـ"كـوفـيد-19
فـي مـــخــــتــــلف أنــــحـــاء

البالد.
وأعــرب ريــاضــيـون في
ثــالث مــن أبــــــــــــــــــرز
الـــــــريــــــــاضــــــــات في
ــتــحــدة الــواليــات ا
وهي كـرة الـسـلـة
وكـــرة الـــقـــدم

AZZAMAN SPORT
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انـشسـتر يـونايـتد في سيـمثل قـرار ريال مـدريد بـالتـراجع عن ضم أحد أبـرز الـنجـوم الصـاعدين فـرصة كـبيـرة 
لكي ديـر الفني لـلفـريق ا ـيركـاتو الصـيفي بـحسب تقـرير صـحفي فرنـسي. فرغم إعـجاب زين الدين زيـدان ا ا
هاجم بوروسيا دورتـموند الشاب إيرلينج هاالند إال أن األزمة االقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا جعلت
األولوية لـلبيع وليس إبـرام صفقات كـبرى. وبحسب موقع "le10sport الفرنـسي فإن مانشـستر يونـايتد يريد
وقع إلى أن هـاالند ـيريـنجي عن الـصفـقة مـن أجل التـقدم لـضم الدولي الـنـرويجي. وأشـار ا اسـتغالل تـراجع ا
اضي وخـاض نصف وسم آخـر حيـث وصل في ينـاير/كـانون ثـان ا لـديه الـرغبـة في االستـمرار مع دورتـمونـد 
انـيا وقـدم مـستـويات مـبهـرة. لكن الـشـياطـ احلمـر سيـضغـطـون على هـاالند من أجل إقـناعه موسم فـقط في أ
ـنـافـسـ عـلى ضـمه. وكـان هـاالنـد قـريبًـا من ـشـروعـهم وعـدم االنـتـظار لـلـصـيف الـتـالي حـتى ال يـزيـد عـدد ا

اضي قبل أن يغير وجهته ويقرر االنضمام إلى دورتموند. مانشستر يونايتد في يناير ا
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تعـرضت آمال التـسيو الـضئـيلة في
الـفــوز بــلــقب دوري الــدرجـة األولى
اإليطالي لـكرة القـدم لضربـة قاضية
عـندمـا خـسر 1-2 أمـام مسـتـضـيفه
ــهـــدد بـــالـــهـــبــوط وزاد لـــيـــتــشـي ا
ــــدافع إحـــــبــــاطه عـــــنــــدمــــا عـض ا
اإلســبـانـي بـاتــريك أحــد مـنــافــسـيه
لـــــيُــــطـــــرد قــــرب الـــــنــــهـــــايــــة يــــوم
الـثالثـاء.وألـغى احلـكم هـدفـا مـبـكرا
لـلــيـتـشـي صـاحب أســوأ دفـاع بـ
سة يد بسيطة أندية الدوري بعد 
وأهــدر ركـــلــة جـــزاء لــكـــنه رغم ذلك
أنــــهى ســــلــــســــلــــة من ست هــــزائم
مـتتالـية ليـبتعـد عن منـطقة الـهبوط
بــفــضل هـــدفــ من خــومـــا بــابــكــر
باراة وفابـيو لوسـيوني.وانتـهت ا
الــتي شـهــدت الــكـثــيــر من األحـداث
ثيرة وبدأت بهـدف مبكر لالتسيو ا
عـــبــر فـــيــلـــيــبـي كــايـــســيـــدو بــعــد
احتساب عشر دقائق وقت محتسب
بـدل الــضـائع شــهـدت طـرد بــاتـريك
بـعدمـا أظهـرت اإلعادة الـتلـفزيـونية

أنـه عض ذراع جـــــولــــيـــــو دونــــاتي
لــيـدخـل بـعــدهــا الـعــديــد من العـبي
الـــفـــريـــقـــ فـي نـــقـــاش حـــاد.وظل
التـسـيـو الـذي يـعـاني من تـشـكـيـلـة
مـحــدودة أثـرت عــلـيــهـا اإلصــابـات
تصدر بفارق بعيدا عن يوفنتوس ا
سبع نـقاط بعـد خسارته الـثالثة في

خــمـس مــبــاريــات مــنــذ اســتــئــنـاف
ــســابــقــة.ويـــخــوض يــوفــنــتــوس ا
مـبـاراة مـهـمـة عـلى أرض مـيالن في
وقت الحق يــوم الــثـالثــاء.ويــبــتــعـد
لــيــتــشي بــفــارق نــقــطـة واحــدة عن
ثالثـي منـطـقـة الـهـبـوط لـكـنه خاض
مـــبـــاراة أكــثـــر من جـــنـــوة صــاحب

ـــركـــز  18الـــذي ســـيـــســـتـــضـــيف ا
نـــابـــولي يـــوم األربـــعـــاء.وشـــهـــدت
ـبـاراة أحداثـا مـثيـرة مـنذ الـبـداية ا
إذ أطـلق مـاركو مـانـكـوسو تـسـديدة
قـويـة بـقـدمـه اليـسـرى اسـتـقـرت في
ـرمـى التسـيـو لـكن الـزاويـة الـعلـيـا 
احلـكم ألـغى الــهـدف بـعــد مـراجـعـة
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ـــوري فـي اتالنــــتـــا جـــامــــعــــة ا
"حتـــاول رابــطــة الــبـــيــســبــول ان
حتـذو حذو بـطـولة الـبونـدسـليـغا
ـــانـي لـــكـــرة الـــقــدم) (الـــدوري األ
لـكـنـهـا سـتـعـتـمـد هذا الـنـظـام في
ـــتـــحــــدة ولـــيس في الــــواليـــات ا
ـانــيـا" حــيث كـان "كــوفـيـد-"19 أ
أقل تأثيرا.وأضاف "قد تنجح هذه
انـيا كوريا اخلطة لـو نفذت في أ
اجلــــنــــوبــــيــــة او فــــيــــتــــنـــام أو
نـيـوزيـلـنـدا. لـدي شـكـوك بـأن هذا
األمــــر ســـيــــحـــقـق الـــنــــجـــاح في
ــــتــــحــــدة. احلـــاالت الــــواليــــات ا
االيــجــابــيــة عـــالــيــة جــدا".وتــعــد
ـتحدة أكـثر دول العالم الواليات ا
تــأثــرا بــالــفـيــروس عــلى صــعــيـد

الوفيات. 
وبـلـغت احلــصـيـلـة اإلثــنـ نـحـو
 130ألف وفاة بينمـا يقترب عدد
.وفي اإلصــابــات من ثالثــة ماليـ
ــقــابل يـــأمل مــنــظـــمــو ســبــاق ا
"انــديـــانــابـــولــيس 500 األشــهــر
ضـــمن مـــنـــافـــســـات "انـــدي كـــار"
ــــقــــرر في 23 لــــلــــســــيــــارات وا
آب/أغسطس إقـامته أمام  50في

بـتـجـمـيع األنـديـة فـي مـكـان واحد
(بـــات يــصــطــلح عــلـى تــســمــيــته
"الــفــقـاعــة") في مــديــنــة أورالنـدو
بــواليـة فــلــوريـدا حــيث ارتــفـعت
ـاضـيـة بـشـكل كــبـيـر في األيــام ا
ـعلـنة بـ"كـوفيد- حاالت اإلصـابة ا
19. وجــاء اكــتـشــاف حــاالت عـدة
ضمن فريق من دوري كرة القدم
لـــيــؤكـــد اخلـــطــر الـــذي يـــشـــكــله
الفيـروس حتى في ظل االجراءات

الـــصــحـــيـــة الـــصـــارمــة الـــتي 
اعـتـمـادهـا.وقـال طـبـيب الـطـوار
فـي مـسـتـشـفى لــيـنـوكس هـيل في
هم نـيويـورك روبـرت غالتـر "من ا
جـــدا بـــالــنـــســـبـــة الى مـــخــتـــلف
الــرابـطــات ان تـدرك انـه حـتى في
ظل الـتـواجـد فـي +الـفـقـاعـة+ فإن
اخلــطـــر مــســـتــمـــر وقــد يـــصــاب
الالعـبــون وأفـراد اجلــهـاز الــفـني
ــكن بـــكــوفــيــد-19 وأضــاف "ال 
على االطالق التخـفيف من اخلطر
حــتـى عــنـــدمـــا يــقـــوم الالعـــبــون
بــاحــتــرام الــتـبــاعــد االجــتــمـاعي
ووضع الـــكــمــامـــات".وتــأكــد كالم
غالتـر بـعـد تـأكـيـد إصـابـة  10من
ـــشــارك في العـــبي نــادي داالس ا
دوري كــرة الــقـدم بــاإلضــافـة الى
أحد أفراد اجلهاز الفني بفيروس
كورونا مـساء االثنـ قبل ان يتم
اسـتـبــعـاد الـفـريق مـن اسـتـئـنـاف
ــقــرر األربــعــاء.وذكــرت الــدوري ا
تـقـاريــر أخـرى ان نـادي نــاشـفـيل
الذي يـشـارك في الدوري الـكروي
أعلن تـسجـيل حاالت إيـجابـية في
صــــــفـــــوفـه مـــــنــــــذ وصـــــولـه الى
فـــلــــوريـــدا.وأدى ظــــهـــور حـــاالت
جديدة الى شعـور بعض الالعب
بـــالـــقـــلق. وقـــال ويل تـــراب العب
وسط نـــادي انــتـــر مــيـــامي الــذي
ـلـكه الـنـجم االنـكـلـيـزي الـسابق
ديـفـيـد بـيـكـهـام "بـالـتـأكـيـد عـلـيـنا
مـواجـهـة هـذا األمـر".وأضـاف "من
ناحـية نحن كالعـب نريـد اللعب
ـقـابل نحن بـشـر أيـضا لـكن في ا
وهـــذا األمــــر بــــنـــظــــرنــــا أهم من
ــــقــــابل رفض الــــريـــاضــــة".فـي ا

والـبيـسبـول عن عـدم رضاهم عن
الترتيبات التي اتخذتها احتادات
هـذه األلـعاب السـتـئـناف الـنـشاط
وقــــــرر الــــــبـــــــعض عــــــدم
ــشـــاركــة نــهـــائــيــا في ا
اســــــــــتــــــــــئــــــــــنــــــــــاف
ـــــواسم.ووضـــــعت ا
رابـــطــتــا دوري كــرة
الـسـلـة لـلـمـحـتـرفـ
("ان بي ايـه") وكـــرة
الــقــدم ("أم أل أس")
خـــطـــطـــا تـــتـــمـــثل
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وسم احلالي ـاني أن أحد العبي بـايرن ميـونخ سيرحل بـنهايـة ا كـشف تقريـر صحفي أ
الـذي مـا زال يــسـعى فـيه الـعـمالق الـبـافـاري لـلــتـتـويج بـلـقب دوري أبـطـال أوروبـا لـلـمـرة
الـسادسة في تاريخـه. وبحسب صحيـفة "بيلد" فـإن خافي مارتينـيز سيغادر مـلعب أليانز
آرينا هـذا الصيف قبل عام واحـد فقط من نهايـة عقده. وبعد 8 سنـوات في ميونخ تقرر
رحيل مـارتـينـيز الـذي انـضم من أتلـتيـك بيـلبـاو في عام 2012 في صفـقة كـانت قـياسـية
لبـايرن حينها (40 مليـون يورو). وأشارت الصـحيفة إلى أن الالعب ال يـعرف بعد إذا ما
كـان سيـعود إلـى إسبـانيـا عبـر بـوابة نـاديه السـابق أم سيـخـوض حتديًـا في مكـان آخر.
ويحـلم مارتينيـز بالتتـويج بالثالثيـة التاريخـية مع البافـاري للمرة الـثانية في مـسيرته بعد

التي حققها في موسم (2012-2013).

ــئـة من سـعـة مـدرجـات احلـلـبـة ا
أي حـــــــــــــــــــــــــــــــــوالـــى 175 ألـــف
مـتـفرج.وانـتقـد بـاينـي بشـدة قرار
حـضـور اجلـمـاهــيـر مـعـتـبـرا انه
"غــيــر مــقـبــول (...) ويــظــهــر عـدم
االكــــتـــــراث بــــصـــــحــــة الـــــنــــاس
وسالمــتــهم. الــتـفــســيـر الــوحــيـد
بـالنـسـبة إلي انـهم في حـاجة الى
ال".وأشار بـايني الى ان تواجد ا
ــتــفــرجــ عــلى عــدد كــبــيــر من ا
مداخل ومخارج احللبة والتهافت
ـراحـيض قـد يـؤدي الى مـا عـلى ا
ال يـحـمـد عـقـبـاه.وتـابع "ال أعـتـقـد
بــأن الــنــاس ســتــحــتــرم مــســألــة
الـتــبـاعــد االجـتــمـاعي وال اعــتـمـد
عـلـيـهم لـوضع الكـمـامـات. تـواجد
175 ألـف مـتـفـرج فــكـرة سـيـئـة ال
ـكن تصـورهـا".وكان لـسـان حال
ــاثال بــقـولـه "لـيس آمــنـا غالتـر 
اسـتـضـافة سـبـاق انـدي كـار حتى
ـدرجـات" مـشـيـرا بـنـصف سـعـة ا
الى ان "وجـود 100 الف مــتــفـرج
يـقود الى ظـروف غـير آمـنـة تؤدي
الى تـفشٍ ضخم وانـتـقال الـعدوى

الى عدد كبير من األشخاص".
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دة ـباراة  ـدير الفـني ليـوفنـتوس أن فـريقه سيـطر عـلى أحداث ا أكد ماوريـسيـو ساري ا
ـيالن بـتحـقـيق فوز سـاعـة كامـلـة لـكنه فـقـد التـركـيـز بعـد ذلك في وقت ضـئـيل ما سـمح 
ة بنتيجة (2-4) على يد الروسونيري  رغم تقدمه بثنائية كبير.وسقط اليوفي في فخ الهز
نظـيفة وذلك ضمن منافسات اجلولة  31من الدوري اإليـطالي.وقال ساري في تصريحاته
مع شـبكة "DAZN أعـتقد أن أول 60 دقـيقـة قدمـنا أداء رائـعا كـنا نـسيـطر عـلى األمور
تمـامًـا حـتى فقـدنـا الـتركـيـز ليـس علـيـنا أن نـفـكـر كثـيـرًا ألن لديـنـا مـباراة أخـرى بـعد 3
دة 15 دقـيقـة وهـذا حـدث لـفرق أخـرى في هـذه الـفـترة أيـام".وأضـاف "فقـدنـا الـتركـيـز 

دة سـاعـة كامـلة ـباراة وهي أنـنا سـيـطرنـا  عـليـنا أن نـأخـذ اإليجـابيـات من ا
ــكـنًـا الــعـثـور عــلى أسـبــاب فـقـدان الــتـركـيــز غـيـر عــلى الـلـقــاء لـيس 
ــبـرر".وتـابع سـاري "أظـهــرنـا بـعض األداء الـسيء لـكــنـهـا لـيـست ا
قضيتـنا اآلن لعبنا جـيدًا  لقد رأيت العـديد من الفرق األخرى التي
ـعتـاد أن تـلعب تعـاني من حـاالت فقـدان الـتركـيـز مؤخـرًا ألنه من ا
ـــبــاريــات".وأردف وتــتــدرب فـي درجــات احلــرارة هـــذه ومع قــرب ا
"اجللوس هنا ومحاولة اإلفراط في التحليل أو تقد أنفسنا للمحاكمة
قـد يؤدي لنتـائج عكسـية ويجعـلنا نـفقد كل العـمل اجليد الـذي قمنا به

حـتى اآلن األمـر مـختـلف تـمـامًـا عن الـهزائـم أمام فـيـرونـا ونـابـولي لذلك
قـبـلـة". واسـتـطـرد "الـدفـاع كـان عـلى مـايرام حـتى ـبـاراة ا دعـونـا نـركـز عـلى ا

ـيالن بفـرصـة واحدة لـكن فقـدان الـتركـيـز ضرب اجلـميع الـدقيـقة 62 ولم نسـمح 
كنك تغيير الـ11 العبا في تلك اللحظة لكن لن يحدث هذا فرقًا".   
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العــــبــــون آخــــرون الــــســــفــــر الى
فــلـوريــدا وأبـرزهم مــهـاجم لـوس
أجنـــلـــيس اف سي وأفـــضل العب
ــكــسـيــكي ــهــاجم ا في الــدوري ا
كـارلـوس فـيال خـوفـا مـن امـكـانـية
ـرض الى أحـد أفراد نـقل عـدوى ا
عـــــائـــــلــــتـه الســـــيــــمـــــا زوجـــــته
احلـامل.واألمـر يـنـطـبق عـلـى أبرز
جنـوم ريــاضـة الــبـيــسـبــول مـايك
شـاركة تـراوت الذي يـفـكر بـعـدم ا
في الــدوري احملـــلي لــلـــبــقــاء الى
جــانب زوجــته مـع انــتــظــارهــمـا
مــــولـــــودهـــــمــــا األول الـــــشـــــهــــر
ـــــقــــبـل.وقـــــال تــــراوت "أعـــــشق ا
البـيسبـول لكن يتـع علي الـقيام
ــا هـو في صـالح عــائـلـتي".واذا
كانت رابـطتـا السلـة والقـدم قررتا
جــمع أنــديـتــهــا في مــكــان واحـد
ســتــخــوض أنــديـــة الــبــيــســبــول
صـغر على مباريـات في الدوري ا
أرضها.ويـعتبر خـبراء الصحة ان
قـرار رابطـة الـبيـسـبول يـحمل في
طــيــاته مــخـاطــر أكــبــر من إقــامـة
ـبــاريــات في مــكـان واحــد.وقـال ا
زاك بــايـــني طـــبــيب األوبـــئــة في
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س الـكـرة يد حـكم الـفـيديـو بـداعي 
مــانـــكــوســـو عــنـــدمــا كـــان يــحــاول
الــســـيـــطـــرة عـــلــيـــهـــا عـــنـــد دائــرة
ـنـتصـف.وبعـدهـا مبـاشـرة تقـريـبا ا
انــزلـق جــابــريــيـل حــارس لــيــتــشي
عـنـدما كـان يـحـاول إبعـاد الـكرة عن
مـنــطـقــة اجلـزاء لــتـصل إلـى مـاركـو
بـارولــو لــيــضــعــهــا كــايــسـيــدو في
الـــشـــبـــاك اخلــالـــيـــة في الـــدقـــيـــقــة
الــتــاسـعــة.لــكن دفــاع التـســيــو تـرك
بـابـكـر بـدون رقـابة لـيـحـول تـمـريرة
فـيلـيبـو فـالكـو العـرضيـة برأسه في
الشبـاك بعد نصف سـاعة ثم تسبب
في ركــلــة جــزاء لـفــريــقه في الــوقت
احملتسب بدل الضائع للشوط األول
أهدرها مانكوسو.وارتطمت تمريرة
عـرضــيـة من مـاركـو كـالـديـروني في
ذراع باتـريك حيث حاول مـنع الكرة
لــكن احلـــكم أشــار إلـى ركــلــة جــزاء
وبـينـمـا يـستـعـد مـانكـوسـو لـتنـفـيذ
الــــركــــلــــة قــــرر احلــــكم مــــراجــــعــــة
الــواقــعـــة.وأكــد احلــكم قــراره بــعــد
راجـعة لكن مانكوسو دقيقت من ا
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مـسـاعـدته عـنـدمـا جـاء إلى هـنا ألول
مرة بسبب الطبيـعة البدنية للدوري.
جنــــــحت فـي ذلك ثـم لـــــســــــوء احلظ
تعـرض إلصـابة سـيـئة.“وتابع ”لكن
ــتـلـكـه واجلـودة الـتي الـنــهم الـذي 
ــنــتج الــنــهــائي الــذي يــظـــهــرهــا وا
أصبح عليه كـان اجلانب األكثر إثارة
وسم يقدم للسعادة. منذ اسـتئناف ا

مستوى رائعا.“
ـــركــز ويـــحل تـــشــيـــلــسـي صــاحب ا
الثـالث ضيـفا عـلى شيـفيـلد يـونايـتد

يوم السبت القادم.

بـاريات... في هذه تعـطيهم الـفوز بـا
الــلــحــظــة هــو يـفــعل ذلـك ولـذلـك أنـا
سعيد به.“وتبـلغ حصـيلـة بولـيسيك
ـــوسم ثـــمـــانـــيــة فـي الــدوري هـــذا ا
أهـداف في 16 مـبــاراة بـالــتـشـكــيـلـة
ـــا زاد من تــوقـــعــات األســـاســيـــة 
اجلماهير بـأنه قد يصل إلى مستوى
العب الفـريق اللنـدني البـارز السابق
إيـــدن هـــازارد.وأضـــاف المـــبــارد ”ال
أضع أي قــيــود عـلــيه ولــذلك فــهـو ال

يدهشني.
أعـــــرف حــــــجم مــــــوهـــــبــــــته وأردت
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يعتقـد فرانك المبارد مـدرب تشيلسي
أن كريستيان بـوليسيك رفع مستواه
إلى مرحلة أخرى بـعد أن هز اجلناح
األمـريــكي الـشـبــاك خالل الـفـوز 3-2
عــلى كــريــســتــال بــاالس فـي الـدوري
ـمـتــاز لـكـرة الـقـدم يـوم اإلنـكــلـيـزي ا

الثالثاء.
وجتاوز الالعب الـبالغ من الـعمر 21
عــــامــــا الـــــذي أصــــبح أغـــــلى العب
أمـريكي عـنـدمـا انضم إلى تـشـيـلسي
في يناير كانون الثاني 2019 مقابل
64 مــلـــيــون يــورو (72.18 مــلــيــون
دوالر) إصابة عضـلية لـيسجل ثالثة
أهـــــداف في مـــــبـــــاريـــــاتـه اخلـــــمس
األخــيــرة.وردا عـــلى ســؤال عن مــدى
أهميـة بولـيسيك أبـلغ المبارد شـبكة
سـكـاي سبـورتس ”إنه مـهم لـلـغـاية.
تلك موهـبة كبيـرة ونحن نعلم ذلك
وسم جيدا. جـاء إلى هنا في بـداية ا
في ظروف صعبـة... ولم نحصل على
عطلة في الواقع.”لكنه بدأ في اللعب
جـيـدا جدا مـعـنـا ورفع اآلن مـسـتواه
هاجمـون الكبار إلى مرحلة أخـرى. ا
في العـالم يسـجلـون أهدافـا بانـتظام

يورجن كلوب
مدرب ليفربول

فى ستونز بخوض 12 مباراة
وسم بـسبب في الدوري هـذا ا

إصابة بالكاحل.
وواصل جــوارديــوال
”بالتأكيد نريد أن
يــعـــود لـــلــعب
والــــتـــــدريب
ـدة شهـرين
أو ثالثـــة أو
أربعـة أشهر
بـــــــــــــــــــــدون
إصـــــابـــــات.
عــانى جــون
مـــــــــــــــــــــــــــــن
اإلصــــــابـــــات
لـــكـــنـه يـــتـــمـــتع
بالكفاءة بالتأكيد
وال شـــــك فـــــي

ذلك.“
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وسـأكـرر قــولي إنـنـي أكـثـر من
سـعيـد بـشـخـصيـة واحـتـرافـية
ستونز.“وأضاف ”أريد أفضل
شيء لـه وفـي نـــــهــــــايـــــة
ــوسم ســنــجــتــمع ا
لـــنـــتـــحـــدث عـــمــا
ســــيـــــحــــدث ألنه
أحــيــانـــا تــكــون
رغبتي معاكسة
لـــــــــرغـــــــــبــــــــة
الالعــــبــــ أو
رغــــــــــــــبــــــــــــــة
النادي.“وتابع
”أنــــــا صـــــادق
مـعـهـم ومـوقـفي
لـــــيس فـــــقـط مع
جـــــــون بـل مع أي
العـب آخـــــــــر هــــــــو
احلــاجـة لــلــتـغــيــيـر
وســنـتــحــدث في
ذلك.“واكـــت
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أكـد يـورجن كـلــوب مـدرب لـيـفـربـول أن العب الـفـريـق اإلجنـلـيـزي لن يـشـارك مـرة أخـرى
ستبـعد أن يلعب بـقميص الريـدز للحـفاظ عليه.وقـال كلوب إن العب الوسط آدم الالنـا من ا
ـوسم ألن تـعرضه ألي للـفـريق مـرة أخرى رغم تـمـديد عـقـده لفـتـرة قصـيـرة حتى نـهـاية ا
إصابة قد يـؤثر على اخلطوة التالية في مسيرته.ولم يلعب الالنا الذي عانى من اإلصابات
خالل آخر موسمـ منذ استئـناف الدوري بعد الـتوقف بسبب أزمة فـيروس كورونا وقال

كلوب إنه لن يخاطر بإشراك الالعب البالغ من العمر 32 عاما رغم جاهزيته.
نتـظر أن يغادر الالنا النادي في انتقـال مجاني بعد نهاية عقده في 30 يونيو/ وكان من ا
: وسم.وأبلغ كلوب الصحفي تبقية في ا باريات ا حزيران لكنه مدد تـعاقده حتى انتهاء ا
ئة لكن "آدم سيترك الـنادي في الصيف بـكل وضوح.. إنه موجود ويتـدرب بنسبة  100بـا
ا لن نحتـاج إليه فإنه سـيتدرب فقط".وتـابع: "حتدثنـا كثيرا حـول الالعب الـذين تنتهي طـا
ناقشة كان من الواضح أننا سنمدد عقد آدم عقودهم لكن األمـر لم يصل حتى إلى حد ا
هم ستقبـله.. إنه واحد من أكثر الالعب ا وأراد هو ذلك أيضا". وأضـاف "لن نخاطر 
منذ جئت إلى هـنا ولذلك أتمنى له األفضل في مسيرته إنه أسطورة بالفعل هنا ويستطيع

وسم القادم". اآلن أن يكون أسطورة في مكان آخر اعتبارا من ا

بيب جوارديو
طرد الالعب
باتريك خالل
مباريات امام

ليتشي

باريات بوليسيك في احدى ا
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أطــــاح بــــالــــكـــرة
أعــــــــــــــــــــــــــــــلـــى
ـــــــــرمـى.ولم ا
ــــــــــر وقـت
طـــــــــــــــويـل
حــــــــــــــتـى
أضـــــــــاف
لـوسـيون
ي هــــدف
الـــــفـــــوز
لـلـيـتشي
مـــــــــــــــــــن

ضــــربــــة رأس
أيــضــا إثــر ركــلـة ركــنــيــة بــعـد
دقـــيــقــتـــ من بــدايـــة الــشــوط
الثاني.وعوض جابرييل خطأه
ـبـكـر عـنـدمـا أنـقـذ مـرمـاه من ا
مــحــاوالت من لــويس الــبــرتــو
وبـــوبي أديـــكـــاني وســـيـــرجي
ميلينكوفيتش-سافيتش بينما
أنـقذ دفـاع ليـتشي ضـربة رأس
من لـــويـس فـــيــــلـــيـــبـي مـــدافع

رمى. التسيو من على خط ا

{  (رويـــــتـــــرز) - قـــــال بـــــيب
غـوارديــوال مـدرب مــانـشــسـتـر
دافع سيتي إنه سيجتمع مع ا
جــون ســتــونـــز بــعــد انــتــهــاء
ــمــتــاز الــدوري االجنــلــيــزي ا
لـــكــــرة الـــقـــدم لـــلــــحـــديث عن
مـسـتـقـبـله.وعـانى سـتـونـز من
نـقـص الـلــيـاقــة الـبــدنـيــة مـنـذ
انـــضــمـــامـه إلى ســـيــتـي عــام
2016 وتـــراجع تـــرتــــيـــبه في
ريك قلب دفـاع الـفريق بـعـد إ
البـورت وفـرنـانـديـنيـو وإيـريك
جــــــارســــــيـــــا ونــــــيــــــكـــــوالس
أوتــامــنــدي.وتـكــهــنت وســائل
اعالم بـريطـانـيـة بـأن سـتـونز
ـتــد عــقــده مع ســيـتي الــذي 
حـــتى 2022 يـــعـــد مـــطـــلـــبـــا
ألرســــنــــال ونــــاديه الــــســــابق

إيفرتون.
وأوضــح جــــــــــــــــوارديـــــــــــــــوال
لــلــصــحــفــيــ قـبـل مــواجــهـة
نـــيـــوكـــاسـل يـــونـــايـــتـــد يـــوم
األربـــعـــاء ”قـــلـت عـــدة مـــرات

vKŽ ¡UIÐùUÐ Vſd¹ U²Oð—√

‰UMÝ—√ w  ”u¹U³OÝ
الـسـابع فـي الـدوري بـرصـيـد
 49نـقــطـة بـفــارق ست نـقـاط
خــلف مــانـشــسـتــر يــونـايــتـد
ـركز اخلـامس.وفي صـاحب ا
ح يواجه مانشـستر سيتي
ــركــز الــثــاني الــذي يــحــتل ا
عــقــوبـة أوروبــيــة مــحـتــمــلـة
بسبب انتـهاك لوائح االحتاد
األوروبي لـــــــكـــــــرة الـــــــقــــــدم
(الــيــويــفــا) لــلــعب الــنـظــيف
ــــركـــز ـــالـي قـــد يــــكــــون ا ا
اخلـامس كــافـيـا لــلـتـأهل إلى
دوري أبـــطــال أوروبـــا إال لــو
فاز سيتي بالطعن الذي قدمه
أمــام مـــحـــكـــمــة الـــتـــحــكـــيم

الرياضية.
وقال أرتـيتا ”األمر ليس ب
أيــــديـــنــــا كـــمــــا هـــو واضح
الـــــشيء الــــــوحـــــيـــــد الـــــذي
نـستـطـيع فـعله هـو مـواصـلة
ـكن من الـفــوز بـأكــبـر عــدد 
بـاريـات ونـرى ما سـيـحدث ا

مع منافسنا.“

تـلك مـدريد.”بـكل تـأكـيـد ال 
الالعـب لـــيس بـــ أيـــديـــنــا
ولـذلك يــجب أن يـكــون هـنـاك
حـوار ب الـنـاديـ لـنـرى ما
ــكن فـــعــله. أنــا ســعــيــد به
حقا وبالـطريقة الـتي يتطور

بها.“
ويـسـتـمـر تـعـاقـد سـيـبـايوس
مع ريـال مــدريـد حـتى 2023
وأضــاف أرتـيــتـا أن أرســنـال
زيد من الالعب ا يضم ا ر
عــلـى ســبــيـل اإلعــارة في ظل
ـاليـة التي فـرضتـها القـيود ا
تــــداعــــيـــات أزمــــة فــــيـــروس

كورونا.
درب اإلسباني ”يجب وقال ا
أن نـــكــون مــنـــفــتـــحــ عــلى
مـواقف مــخـتـلـفــة. أعـتـقـد أن
الــسـوق ســيــعـطــيــنـا فــرصـة
إبـرام صـفـقـات (إعـارة) كـهذه
لــــكن فـي هـــذه الـــلــــحـــظـــة ال
ـــكـــنـــني الـــتـــعـــلـــيق عـــلى
ـركـز ذلك.“ويـحـتل أرسـنـال ا

لــنــدن - وكــاالت- قــال مـيــكل
أرتـــيـــتــا مـــدرب أرســـنــال إن
الـنـادي يـجـري مـحادثـات مع
ريال مدريد لإلبقاء على داني
ســيــبــايــوس ضــمن صــفـوف
ــنـافس في الـدوري الـفـريق ا
ـمتاز لـكرة القدم اإلجنليزي ا
في ظل انـتــهـاء إعـارة صـانع
الـــــلــــــعب قـــــريــــــبـــــا.وغـــــاب
ســـيـــبـــايـــوس الـــذي انـــضم
ألرسنـال في يـوليـو تـموز من
ـا يـزيـد عـلى ـاضي  الـعـام ا
شــهــرين بــســبب إصــابــة في
عضالت الفـخذ اخلـلفيـة لكنه
هــــز الـــــشــــبـــــاك في الـــــوقت
احملـتـسب بــدل الـضـائع ضـد
شـيـفـيــلـد يـونـايـتـد األسـبـوع
ـاضي لـيــرسل أرسـنـال إلى ا
قـــبل نـــهـــائـي كـــأس االحتــاد

اإلجنليزي.
وقــال أرتـيــتــا قـبـل مـواجــهـة
ليستر سيتي في الدوري يوم
الـثالثـاء ”نـتــحـدث إلى ريـال
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بدأ الفكر الشائع ألهمية دور الدولة
يــتـحــول إلى ابـراز أهــمـيـة الــقـطـاع
اخلاص وحتديد دور جديد لكل من
القطاع العام واخلاص فضالً عن
ظهـور دعـوات سيـاسيـة وفكـرية في
اطار حتول ستراتيجـية التنمية من
الــنــمــوذج الــشــمـــولي اخملــطط إلى
النموذج احلر الذي يعتمد على آلية
الــســوق وسـبب هــذا الــتـحــول هـو
ـرضـية الـتي حـققـها الـنتـائج غـير ا
الــنـمــوذج اخملـطط وبــدأت الـدعـوة
عتمد على إلى التكييف الهيكلي وا
اقـــتــصـــاديـــات الــســـوق وحتـــديــد
وحتــجـــيم دور الـــدولــة في الـــشــأن
االقتصادي وأصبح النقل من العام
ــكـونـات إلى اخلــاص يـشــكل أحـد ا
الـــرئــيـــســة لـــســيـــاســة الـــتــحـــريــر
االقــتـصــاديــة الــتـي أخــذت جتــتـاح
العالم في السنـوات األخيرة مقدمة
نـفــسـهـا عـلى أنــهـا الـعالج الـشـافي
للمـشاكل االقتـصادية الـتي تعـانيها
جــمـيع بـلــدان الـعـالـم عـلى اخـتالف
أنظـمتـها االقـتصـادية واالجـتمـاعية

ومن خالل اســــلـــوب جـــديـــد عـــرف
باخلصخصة.

ــبــحث ســنــتــطـرق إلى  وفـي هـذا ا
عــمـلـيـة اخلــصـخـصـة عــلى الـنـحـو

اآلتي:-
أوالً: مــفـــهـــوم وأهــداف ومـــبــررات

الدعوة إلى اخلصخصة:-
 تــعــد عـمــلــيــة اخلــصــخــصــة أحـد
ـرتــكــزات األسـاســيــة في عـمــلــيـة ا
االصـالح والــتــحــول إلـى اقــتــصــاد
السـوق والبد من اتـخاذ االجراءات
واألســالــيب الــســلــيــمــة لــتــحــقــيق
ـرجــوة مــنـهــا مع طـرح األهــداف ا
قـنعـة للـدعوة إلى جناح بـررات ا ا
ـكن عـمـلـيـة اخلـصـخـصـة والـتي 

النظر إليها من خالل اآلتي:-
Privati- :1- مـفـهـوم اخلـصـخـصة

zation
لـكـية الـعـامة  هي عـمـليـة حتـويل ا
(أي مـلـكيـة الـدولـة والقـطـاع الـعام)
إلـى الـــقــطـــاع اخلـــاص عن طـــريق
ـــشـــاركـــة أو الـــبـــيع االيـــجـــار أو ا
الــقــطــعي وغــيـــرهــا من االســالــيب

ـــتــــبــــعه في عــــمـــلــــيـــة الـــفــــنــــيه ا
اخلصخصه.

 وتـأتي هـذه الـعـمـلـيـة ضمـن برامج
االنــتـــقـــال إلى اقــتـــصــاد الـــســوق
ــدافـــعـــون عن ســـيـــاســة ويـــقـــول ا
اخلصـخصـة أنها سـتؤدي إلى رفع
مـعـدل الـنمـو االقـتـصـادي وحتـس
مـستـوى جـودة الـسلـعـة أو اخلـدمة
الـتي تـقـدم لـلـسـوق كـما تـؤدي إلى
تــخــفـــيض االنــفــاق الـــعــام وعــجــز
ـــوازنــــة واعـــادة تـــوزيـع الـــدخل ا
لـــصــالح الــقــطــاع اخلــاص وتــدعم
قـــدرته عـــلى االدخــار واالنـــتــاج من
جانب وزيادة موارد اخلزانة للدولة
نح وخفض حجم الدعم الذي كان 
للـمشروعـات العـامة والـتخلص من
بـيـروقـراطـيـة اجلـهاز احلـكـومي من

جانب آخر .
2- أهـداف اخلـصــخـصـة :- بـسـبب
النـجاح الذي حـققـته بعض الـبلدان
من عـمــلـيـة اخلـصـخـصـة فالبـد من
الـــــقـــــاء الـــــضــــوء عـــــلـى األهــــداف

االقتصادية واالجتماعية لها:-

أ- األهـداف االقــتـصـاديــة: وتـتـمـثل
بـــرفع كــــفـــاءة األداء االقـــتـــصـــادي
وزيادة االنتاجيـة وحتس النتائج
الـيـة لـلـمـشـروعات االقـتـصـاديـة وا
ا الـعامـة التـي يتم خـصخـصـتهـا 
يــتـالئم مع الــظــروف االقــتــصــاديـة
ـنـافـســة فـضالً عن احلـد وحـركــة ا
من احتـكار القـطاع الـعام للـخدمات
والـسلع وتـوفيـرهـا بنـوعيـة أفضل
وكـفــاءة أعـلى في ظل آلــيـة الـسـوق
ـنافـسة االقـتصـادية كـما وأجواء ا
تـهـدف إلى تـخـفـيض حـجم الـديـون
اخلــــــــارجـــــــيـــــــة مـن خالل زيـــــــادة
الــصــادرات وتــخــفــيـض الـواردات
وتــــقـــلــــيص الـــعــــجـــز فـي مـــيـــزان
ـدفـوعـات أو من خالل مـبـادلـتـهـا ا
للديـون اخلارجيـة بأسهم الـشركات
ـرشـحـة لـلـخـصـخـصـة فـضالً عن ا
خـفـض جـمـاح الـتــضـخم من خالل
زيـادة االنــتـاج كـمـاً ونــوعـاً لـغـرض
اعادة الـتوازن لـلعالقـة ب الـعرض

والطلب واالنتاج واالستهالك.
 ومن األهـداف االقــتـصـاديـة أيـضـًا
ـالي وتنـشيط هو انـعاش الـسوق ا
ـالـيـة وتـشـجـيع بـورصـة األوراق ا
ـــا يــــســـهم فـي جـــذب مـــدخـــرات
الـــــقــــطــــاع اخلــــاص وفـــــتح بــــاب
ـال األجنبي االستـثمـار أمام رأس ا
والـتــوسع في مـشـاركــة الـعـمـال في
ـــشــروعـــات فـــضالً عن مـــلــكـــيـــة ا
تــخـفـيـض الـعبء عن كــاهل الـدولـة
وتـمـكـيـنـهـا من الـتـركـيـز عـلى ادارة
الــشـؤون الـعــامـة بـدالً من الــتـركـيـز

شاريع االقتصادية . على ا
ب- األهداف االجـتماعـية:- وتـتمثل
من خـالل اعــــــادة تــــــوزيع الــــــدخل
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لـكية من تجـسدة بـنقل ا والثـروة ا
القـطـاع العـام إلى الـقطـاع اخلاص
ــا يــؤدي إلى حتــقــيق الــتــنــمــيـة
االقــتــصـاديــة واالجـتــمـاعــيـة ورفع
ـــعـــيـــشــة وصـــوالً إلى مـــســـتــوى ا
مــســتـــوى مــنــاسب مـن الــرفــاهــيــة
االقـتصـادية واالجـتـماعـيـة وتوفـير
فـرص عـمل جـديـدة والـتـخـلص من
الـعــمـالـة الـزائــدة من خالل تـطـبـيق
نـظـام الـتـدريب الـتـمـويلـي وتأهـيل
الــعـمــالـة الـزائــدة واسـتـغـاللـهـا في
اقـامـة مــشـروعـات انـتـاجـيـة أخـرى
وحتـقـيق الــكـفـاءة في فـرص الـعـمل
ــسـاهــمـة في تـوجــيه الـســيـاسـة وا
التعلـيمية ومـخرجاتهـا لتتوافق مع
الــطــلب احملــلـي عــلــيــهــا في ســوق

العمل .
3- مـــــــــبــــــــــررات الـــــــــدعــــــــــوة إلى
اخلـــصـــخـــصــــة:- ارتـــبط الـــنـــزوع
ي لـتـبني عـمـليـة اخلـصخـصة الـعا
ـبررات ـجـموعـة من األسـبـاب وا
تـظـافـرت فيـمـا بـيـنهـا النـتـشـار هذه
الـظاهـرة واقـدام الدول عـليـهـا على
الـــرغـم من تــــبــــاين مــــنــــاهــــجــــهـــا
االقـــتـــصـــاديـــة وايــــدلـــوجـــيـــتـــهـــا
وها السياسية والفكرية ودرجات 

االقتصادي.
ـكن الــقـول أن هـنـاك الـعـديـد من و
بررات لـعمليـة اخلصخصـة منها ا
ذاتـيـة تـتـعـلق بـضـعف أداء الـقـطاع
الـعــام الــذي يــســهم فـي انــخــفـاض
ـؤسـسـات الــكـفـاءة عـلى مـســتـوى ا
ـبرر مثل وارتفـاع خسائـرها غـير ا
ـنـافـسة ـوظـفـ وانـعـدام ا كـثـرة ا
وقـــلــة رؤوس األمــوال الســيــمــا إن
ــؤسـســات الــعــامــة تــهـيــمن عــلى ا
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الـتـعـذيب مـحاولـة خـبـيـثـة لـكسـر إرادة اإلنـسـان" ذلك مـا نـطق به انـطـونـيو
ـنـاهـضـة ي  ـنــاسـبـة الـيـوم الــعـا ـتـحـدة  غــوتـيـريس األمـ الـعــام لأل ا
الــتـعــذيب حــيث يـتــجـدد الــرفض الــدولي والسـيّــمـا مـن جـانب الــهـيــئـات
ـنـظمـات احلـقـوقـية واإلنـسـانـيـة والديـنـيـة لرفـض جمـيع أنـواع الـتـعذيب وا
ـهـيـنة لـلـكـرامة . ـعـامـلـة القـاسـيـة والال إنـسـانيـة أو ا وغـيـره من ضروب ا
ـنع التعـذيب قد أبرمت في اجلـمعيـة العامة لأل وكانت االتـفاقيـة الدولية 

ـتحـدة في دورتها الـ 39 (46) في  10ديـسمبـر/ كانون األول ?1984 ا
ودخلت حيّز التنفيذ في  26يونيو/حزيران/1987.

وجب اتـفاقيات ة ضد اإلنسـانية"  جديـر بالذكر أن الـتعذيب يعـتبر "جـر
جنيف لعام 1949 ومـلحقيها لعام  ?1977وكـذلك وفقاً للنظام األساسي
ـواثـيق لـلــمـحـكــمـة اجلـنــائـيــة الـدولـيــة وهـو مــحـظـور تــمـامــاً في جـمـيـع ا
ـكن تـبـريره واالتـفـاقـيـات الـدولـية في فـتـرات الـسـلم واحلـرب أيـضـاً وال 
ــة ال تـسـقط بـالــتـقـادم"  ولـذلـك يـقـتـضي حتت أي عـنـوان كــمـا أنه "جـر
االلـتـزام بـحـظـره سـواء كــانت الـدولـة قـد انـضـمت إلـى االتـفـاقـيـة الـدولـيـة
ـنـاهضـة الـتعـذيب أو لم تـنضم ألنـه يعـتـبر قـاعدة آمـرة مـلزمـة من قـواعد

كن مخالفتها; القانون الدولي ال 
وعلى الرغم من حتر ظاهرة التعذيب إلّا أنها ما تزال متفشية في العديد
من البـلدان السيّما في  البلدان النامية ومنها البلدان العربية واإلسالمية
ـمـارسته لـكن الـغـرب لـيس بريـئـاً مـنـهـا كـذلك  واألمر ال يـتـعـلّق بـتـورّطه 
لـلـتـعـذيـب أيـام احلـقـبـة االسـتــعـمـاريـة أو في حـروبـه اخلـارجـيـة  واحـتالله
لبـلدان أجنـبيـة بل باستـخدامه في سـجونه أيـضاً خصـوصاً بـعد أحداث
 11سـبتـمـبر/ أيـلول/ 2001اإلرهابـيـة التي اتـخـذ منـهـا ذريعـة لـلتـجاوز
ــتـحـدة أو في أوروبـا ولم عـلـى احلـقـوق واحلـريّــات سـواء في الـواليـات ا
يقـتصر األمر على بـعض التشريـعات والقوان واإلجـراءات التي تتعارض
واثـيق والـلـوائح الدولـيـة حلـقوق اإلنـسـان بل قـام بفـضـائح صـارخة مـع ا
كـمـا حـدث في سـجن غـوانـتــانـامـو وسـجن أبـو غـريب والـسـجـون الـسـرّيـة

الطائرة والسجون العائمة .
وإذا كان الـتعذيب انـتهـاكاً للـكرامـة اإلنسانـية فـإنه بقدر مـا يسـتهدف
اقـتالع "إنـسـانيـة اإلنـسـان" وإجبـار الـضـحيـة عـلى الـرضوخ فـإنه بـالـقدر
ـرتـكب ذاته ألن احلق في نـفـسـه يـنـزع أيـة صـفـة إنـسـانـيــة عن اجلالد وا
األمان وعـدم التعـرّض للـتعذيب هـو حق أساسي يـنبغي حـمايـته في جميع
الظـروف واألحوال حـيث وجدت تـلك الثـقـافة احلـقوقـية طـريقـها إلى الـفقه
ـي حلـقـوق اإلنــسـان الــصـادر عـام الـدولي حــديـثــاً وجتـلّت بـاإلعـالن الـعـا
ـنـاهـضة  1948واتـفـاقـيـات جـنيـف وبشـكل خـاص  بـاالتـفـاقـيـة الـدولـيـة 
الـتـعذيب وجـمـيـعـها تـشـكّل مـنـظومـة من صـلب قـواعـد القـانـون اإلنـساني
ـة حـرب" كـذلك األمـر الـذي يـتـطـلّب الـدولي الـذي يـعـتـبـر الـتـعـذيب "جـر
نعه وشفائية اتخـاذ إجراءات وقائية للحد منه من جهة وإجراءات حمائية 
عـاجلة آثـاره من جـهة أخـرى حيـث يطـغى علـى ضحـايا الـتـعذيب شـعور
ـا  يـجـعل أمـر التـعـافي من آثـاره يـتـطـلّب برامج بـاإلحـبـاط واإلنـكسـار  

متخصصة للمعاجلة وصوالً للشفاء التام.
ارسة الـتعذيب على احلكـومات وحدها ضد مـعارضيها وال تقـتصر 
ـارسة التعذيب ح نـظمات اإلرهابيـة هي األخرى ال تقصّر في  بل إن ا
تتـاح لها الفرصة إزاء خـصومها وليس بعيـداً عن ذلك أن بعض "منظمات
ـعـارضـة" وبحـجـة "الثـوريـة" تـمارس الـتـعذيب أحـيـانـاً هي األخرى حتت ا
ـواقع بـ عـنـاوين مـحـاربـة االخـتـراقـات في صـفـوفـهـا حـيث يـتم تـبـادل ا
نع الضـحية واجلالد األمـر الذي يحتـاج إلى تطويـر النصـوص القانـونية 
رتكبي التعذيب ارسـة التعذيب بجميع صوره وأشكاله وعدم  السماح 
وحتت أي مـبرر لـ"اإلفالت من العـقاب" وهو أمـر يحتـاج إلى فتح حوارات
دنـية والـدينـية واحلـقوقـية مـتنـوعة بـ الفـاعلـيـات واألنشـطة الـسيـاسيـة وا
مارسة  اللّا إنسانية بشأن مـناهضة التعذيب واستنكار واستـهجان هذه ا
هـا خصوصاً بنـشر وتعميم الـثقافة احلقوقـية والعقوبـات القانونية وجتر

ارسه. التي تترتب على من 
ادة نـدوة التأمت في لـندن في العام 1992 استـعدت وأنا أكـتب هذه ا
ـنـظمـة العـربـية حلـقوق اإلنـسـان" حتدّث فـيهـا عـدد من ضحـايا نـظمـتـها "ا
الـتـعـذيب في فـلـســطـ ولـيـبـيـا والـعـراق والــسـودان من الـنـسـاء والـرجـال
واســتـعـرضـوا أعـمــاالً شـنـيـعـة مـورسـت بـحـقـهم دون اعـتــبـار لـضـمـيـر أو
وجدان واسـتحضرت ذلك مـؤخراً وأنا أقـرأ ما كتبـه محمد الـسعدي أحد
الــشــيـوعــيــ األنــصـار عن تــعــرّضه ألنــواع مــتـعــدّدة من مــحق الــكــرامـة

عنوي واالمتهان اجلسدي. اإلنسانية واإلذالل ا
ولم تـكن مـحـاولـة خـروجه مـن دائـرة اإلنـكـسار واالنـسـحـاق هـيّـنـة بل  
جاءت بعد معاناة وألم ووجع شديدين ظلّا يالزمانه مثل ظلّه وكان لزوجته
الـدور األكـبـر في التـخـفيف مـن معـانـاته إضافـة إلى تـدوين  تـلك التـجـربة
/ نـزيل الشعـبة اخلامسـة" حيث اعترف ـوسوم "سج ريـرة في كتابه ا ا
بشجاعة عن انهياره وتنازله واضطراره لتقد معلومات لكنه بذكاء تمكّن
من خداع اجلالدين بـإيهـامهم االسـتعـداد للـعمل مـعهم واالتـفاق عـلى لعب
دور مزدوج وحـ عـاد إلى اجلـبـل أخـبر رفـاقـه بكـل مـا حصـل  وهـو ما
حاول الـتوقف عنـده  بتـفاصـيل رواية مذهـلة ومـرعبـة ومخيـفة عن  دهـاليز
الشـعبة اخلامسة  ومع ذلك فـما تزال الكوابيس تـقضّ مضجعه فكأن ما
حصل أشـبه بعالم الالمعقول فـتعذيب اإلنسان شر ال يـوصف على تعبير

هنري ميللر.
{ باحث ومفكر عربي

عـتمدة قطـاعات البـنية الـتحتـية وا
ـــال غـــيــر ان عـــلى كـــثــافـــة رأس ا
ــيــزانــيــات الــعــجــز الــســـائــد في ا
احلكومية أعاق عملية رفع مستوى
ـــرافـق الــــعـــامــــة وأدى إلى هــــذه ا
انـــخـــفـــاض الــكـــفـــاءة في تـــوفـــيــر
اخلـــــدمـــــات فـــــضالً عن أن االدارة
الـروتيـنـية لـلـمشـروعـات العـامـة قد
تؤثر على أداء األسواق الـتنافسية
واضــعــة عــوائق تــنــظــيــمــيــة أمـام
دخـــــــــول مـــشـــروعــات مـــنــافـــســة

جديدة.
włu u¹b¹¬ l «œ

كما أن الدافع االيديولوجي يعد من
ـبررات الـرئـيـسة في الـتـحول إلى ا
الـــقــطــاع اخلـــاص اذ بــرزت دعــوة
الــدول الــنـامــيــة إلى اخلــصـخــصـة
نتيـجة لتفـاعل سياسة هـذه البلدان
مع مـعـطـيـات الـرأسمـالـيـة الـغـربـية
والتجـارب االشتراكـية اخملتـلفة في
الـعــالم وقـد جنم عن هــذا الـتـفـاعل
عدة اجتاهات ايـديولوجية مـتباينة
حسب أنـظمـتهـا االقتـصاديـة منـها
مايبـرر ويدعو لـلخصـخصة واآلخر
قــد يـرفـضـهــا رفـضـاً تــامـاً فـبـعض
البلدان تبنت النهج االشتراكي بعد
اســتــقاللــهـا اال أنــهــا كـانـت تـؤمن
بــــضـــرورة وجــــود قــــطــــاع خـــاص
لـيـتـعايش مـع القـطـاع الـعـام وعدم
وضع أي فاصل بينـهما للـسير معاً
لـتـحـقـيـق أهـداف عـمـلـيــة الـتـنـمـيـة
االقــتـصــاديــة أمــا الــبــعـض اآلخـر
فــاجته بــالـكـامـل لـتــحـويل الــقـطـاع
العام إلى القطـاع اخلاص بأساليب
ـبـررات مـخـتـلـفـة ومـتـنـوعـة ومن ا
األخــــرى لــــلـــدعــــوة إلى عــــمـــلــــيـــة
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ـشـتقـة من صـفـات الله. وقـد يـقال ا
ان تـــنـــكـــيـــر كـــلـــمـــة الـــرب وعـــدم
اســـــتــــخــــدام لــــفظ اجلـاللــــة الــــله
ــعـنـى لـيـؤول يـســتـهــدف تـعــمـيم ا
ـثل االعلى حلركة معنى الرب الى ا
االنسـان التـاريخـية الـذي قد يـكون
الله وقـد يكـون غيـره وينـتهي هذا
الـتـفسـيـر كمـا عـند الـسـيد الـصدر
وغــيـــره الى الـــقــول ان حـــركــة كل
الـبـشـر مهـمـا كـانت عـقـيـدتهم هي
في خطهـا البيـاني العـام  تطورية
تــكـامــلــيـة تــصــاعـديــة في ســيـاق
الــــتــــطـــور واالنــــتــــقـــال مـن درجـــة
حضارية معينة الى درجة حضارية
اعلى افـضل واعـقد. فـاي درجة من
الــتــطـــور حتــقــقــهــا الــبــشــريــة في
مـسـيرتـهـا التـاريخـيـة الطـويـلة هي
جــزء من الـــلــقــاء بــالـــله. وفي هــذا
يقول الـصدر في فقـرة طويلـة بالغة
االهــمـــيــة:"ان كل ســـيــر وكـل تــقــدم
لـالنـسـان في مــسـيـرته الـتــاريـخـيـة
الطويلة االمد فهو تقدم وسير نحو
الله سـبحـانه وتعـالى. وهذا يـشمل
حــتى اجلــمــاعـــات الــتي تــمــســكت
صـطنعة نخـفظة وااللـهة ا ـثل ا با
واســتــطـاعت ان حتــقق لــهـا ســيـرا
ضــمن خـــطــوة عــلى هـــذا الــطــريق
الطـويل. نعم! حـتى هذه اجلـماعات
ـشـركـ الـتي يـسـمــيـهـا الـقــران بـا
تسير هذه اخلـطوة نحو الله. وهذا
التـقدم بقـدر فاعـليته وبـقدر زخمه
هــو اقــتــراب نــحــو الــله ســبــحــانه
وتعـالى ولكن مع حـفظ الفـارق ب
تـــقــدم مــســـؤول وبــ تــقـــدم غــيــر
ــغــزى مــســؤول". ولــعل هــذا هــو ا
احلـــــضـــــاري الـــــعـــــمـــــيـق لـــــقــــول
هِ الْـمَـشْــرِقُ وَالْـمَـغْـرِبُ ـ الــقـران:"وَلِـلـَّ
فَأَيْنَمَا تُـوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ـ إِنَّ اللَّهَ

وَاسِع عَلِيم".
 كل هـــذا يــشــجـــعــنـــا ان نــقــول ان
اجملــتـمع الـبـشــري في حـالـة تـطـور
وتقـدم وتكامل مـتواصل كمـا تقدم.
وان لـــــقــــاء الــــلـه هــــو احلــــضــــارة
بدرجات وصـيغ مختـلفة  بـوصفها
نـتــيــجـة كــدح االنـســان في الــزمـان
ـكـان اي الـتـاريخ.  وهـذا الـقول وا
يــــقـــربـــنـــا من فـــهـم قـــوله تـــعـــالى:
"سَـنُــرِيــهِمْ آيَـاتِــنَــا فِي الْــآفَـاقِ وَفِي
أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ".
وظـيـفـة مـنـظـومـة الـقـيم هي تـمـك
ـادي االنــســان من زيـادة االنــتــاج ا
ـعــنــوي وحتــقــيق الــعــدالـة في وا
الــتـوزيع. وقـد تــخـطـأ وقــد تـصـيب
هـــذه الـــقـــيم فـي حتــقـــيـق الـــهــدف

طلوب.  ا
وظـيـفـة الـقيـم العـلـيـا هي الـصـعود
بـالــوضع احلـضــاري درجـات اعـلى
في الــتـطـور وايـة الــتـطـور تـهـذيب
االنــســان في ســلـــوكه وتــصــرفــاته
ولـــغــته وعـالقــاتـه وذائــقـــته لـــلــفن
واجلـــمــال وطـــريــقـــة اكــلـه وشــربه
وتـربــيـته واحــتـرامه لــبـني جــنـسه
وخاصـة النـساء واالطـفال والـكبار
وتمكينه من السيطرة على الطبيعة
بالعلم والـتكنولوجـيا واالختراعات
والـكــشـوفـات  وتـمـكـيـنه من اقـامـة
الـــعـــدل مع االخـــرين عـــلـى اســاس

ساواة واحلرية. ا
اذاً الوضـع احلضـاري هـو الوضع

فالقران ينقل عن الـله قوله مخاطبا
اجلــمـاعـة الـبــشـريـة االولى:  "وَلَـكُمْ
فِي األَرْضِ مُـــسْـــتَـــقَـــرٌّ وَمَـــتَـــاع إِلَى
ٍ". وهـــنـــا اشـــارتــان فـي قـــمــة حِـــ
االهـمــيـة وهــمـا: االســتـقــرار وهـو
شــرط نـشــوء احلـضــارة والـتــمـتع
بـــخـــيـــرات االرض وهـــو الـــغـــايــة
بـاحـة من استـخالف االنـسان في ا
االرض. وهـذا مفـهـوم يتـكـرر كثـيرا
هَـا في الـقــران في مـثل قـوله: "يَـا أَيـُّ
ا فِي األَرْضِ حَالالً اسُ كُــلُـواْ مِـمـَّ الـنـَّ
طَــيــبًــا". ويــجب ان نالحـظ هــنـا ان
ــان ال يــتــعــارض مـع الــتــمــتع اال
بخيرات االرض بـداللة قوله تعالى:
ــذِينَ آمَــنُـــواْ كُــلُــواْ مِن ــهَــا الـَّ "يَــا أَيـُّ
طَيبَاتِ مَا رَزَقْـنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن

كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ".
ال يــــوجــــد مــــجــــتــــمع دون مــــركب
حـضـاري. مع مالحـظـة ان عـنـاصـر
ــركب مــشــتــركــة لــكن قــد تــكــون ا
منـظومة القـيم مختـلفة من مـجتمع

الى اخر.
اهـية وقد تـكون الـقيم واحـدة في ا
ــصــداق. وقـد لـكـن مـخــتــلـفــة في ا
تــكـون الـقــيم سـمـاويــة وقـد تـكـون

وضعية.
الـقــران اطـلق عـلى مـنـظـومـة الـقـيم
ـــركب احلــضــاري اسم احلــافــة بــا
"االســتـخـالف" والــفــكـر الــوضــعي
اطـلق عـلى مـنـظـومـة الـقـيـم اسـماء
عــديـدة اخـرى  مـثل   الــراسـمـالـيـة
واالشـــتـــراكــيـــة  والـــدكــتـــاتـــوريــة
ـقراطيـة وغيرهـا من االسماء والد

صطلحات.  وا
الحظ انه بعد انـقضاء عصر لكن ا
الــنـبـوات من ادم الى مــحـمـد فـان
الــبــشــريــة تــســيــر نــحــو الــتــوحـد
واالتفاق على مـنظومة مـشتركة من
القيم. وفي عقيدة الشيعة االمامية
سوف تتـوحد منـظومات الـقيم بعد
هدي وقـيام اجملتمع ظهور االمـام ا
عصـوم. ويستنـد هذا التوقع الى ا
ـــيـــزة االســـاســـيـــة افـــتـــراض ان ا
لـلـمـجـتـمع الـبـشـري مـنـظـورا الـيه
نـظـرة شـامـلـة افـقـيـا وعـموديـا انه
في حــالــة تــطــور مــســتــمــر حــيث
يــواصل االنـتــقـال بل الــصـعـود من
حــــالـــة الى حـــالــــة اكـــثـــر تـــطـــورا

وتعقيدا. 
وهــذا هــو الــذي نــفـــهــمه من قــوله

تعالى:
"يَا أَيُّهَا الْـإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِح إِلَيـ رَبكَ

كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ".
ـــثل حـــركـــة اجملــتـــمع فـــالـــكـــدح 
الـبشـري الـتاريـخيـة الـشامـلة فـهو
عــمـل االنــســان الــذي ال يــتم اال في
ـكـان; والرب او بـعديـن: الزمـان وا
الــله كــنــايــة عن مــنــظــومــة الـقــيم
شـتقة من صفات الله السماوية  ا
حـيـث ال يـعـقل لـقــاء الـله مـاديـا في
الدنيا ولقاء الله هو جتسيد القيم
ــــشـــتـــقـــة مـن صـــفـــاتـه في عـــمل ا
االنــسـان. وقـد يــكـون الـضــمـيـر في
مـالقـيه عــائـدا الى الــكـدح فــيـكـون
مـعنى لـقاء الـله هـو احلصـول على
ثـمرة الـكدح اي نـتيـجته ونـتيـجة
الــكـدح هي احلـضـارة نــفـسـهـا اي
جتــسـد الــعـمل فـي كـيــان حـضـاري
ــســتـــوى دالالت الــقــيم مــتـــطــور 
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التـخلف ظاهـرة اجتمـاعية مـتعددة
اجلـــوانب واجملـــاالت ســـيـــاســـيـــا
واقـتـصـاديـا واجـتـمـاعـيـا وعـلـمـيـا
وتــربــويـا الخ. ومن هــنــا يـصح ان
نـتــحــدث عن الــتـخــلف الــســيـاسي
والـتـخـلف واالقـتـصـادي والـتـخلف
ا كـانت كلـمة العـلـمي وغيـر ذلك. و
ـفـردات احلـضـارة جتـمع كل هـذه ا
فــانـي اســتــخــدم كــلـــمــة الــتــخــلف
احلـــضــاري لـــكـي تــشـــمل كـل هــذه

اجلوانب. 
ولـفــهم الـتــخـلف بــوصـفـه ظـاهـرة
اجـتمـاعـية  البـد من فـهم اجملـتمع
ثم حتـــديـــد الـــتـــعــريـف الــوصـــفي
لــــلـــــتــــخــــلف وبـــــيــــان اســــبــــابه
وتـشخـيص مـظـاهره واخـيـرا فتح
الـبـاب امـام الـتـفـكـير بـطـرق عالجه

والقضاء عليه. 
وهــذا مـا سـوف اتــنـاوله بــعـد هـذه

قدمة. ا
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واجملــتــمع بــدوره مـؤلف مـن ثالثـة
عــــنـــاصــــر هي االنــــســـان واالرض
ــزدوجــة بــ االنــسـان والــعـالقـة ا
واالنـــســـان من جـــهـــة واالنـــســـان
والــطـبـيـعـة من جـهـة ثـانـيـة. وهـذه
ـنظـومة ـزدوجة تـخضع  العـالقة ا

قيم او مؤشرات سلوك. 
وهـذا وصف سـتـاتيـكي لـلـمـجـتمع
فــاذا اردنـا ان نــنـتــقل الى الـوصف
الـديـنـامـيـكي/ احلـركي لـلـمـجـتـمع
فالبـد ان نُـدخل عـنـصـر احلـركة في
التعريف واحلركة تستبطن الزمن.
سـتند الى واحلركـة تعـني العـمل ا
الـعـلم. وبـذا يتـكـون مـا اطـلق عـليه
السيـد محمـد باقر الـصدر واخرون
ـركب كــمــالك بن نــبي مــصــطـلـح "ا
احلــــضــــاري" الــــذي يــــتــــألف من:
االنـسـان الـطـبـيـعـة الزمـن العـلم
العـمل. اضافـة الى قيم عـليـا تشكل
ـنــتج مــؤشـرات الــســلــوك الــعــام ا
ـتصف بـاحلـضاري. لـلحـضـارة وا
ركب القيم الـعليا هي الـتي تمكن ا
احلـــــــضــــــاري من انـــــــتــــــاج وضع

حضاري. 
ــركب احلــضـاري  وعــلــيه يــكــون ا
عبـارة عن العـناصـر اخلمـسة زائدا
القيم العليا احلافة بهذه العناصر.
كلـمـة "احلضـاري" هنـا حتمل نـوعا
من الـتــجـريـد النـهـا ال تـنـتـسب الى
حـضــارة بـعـيــنـهــا; انـهــا اقـرب مـا
ـــــركب  من ان تـــــكـــــون الى اسـم ا
ركب تكـون صفـته كمـا في قولـنا ا
ــــائي ونــــقــــصــــد به عــــنــــصـــري ا
الـهــيــدروجــ واالوكـســجــ حـ
يــجـتـمــعـان في مــركب واحـد اسـمه
ـركب ـاء مـع حـفظ الـفــارق بـ ا ا
ركب االجتماعي. انه الكيمياوي وا
االسم الـذي نـطـلـقه عـلـى الـعـنـاصر
اخلـــمـــســة والـــقـــيم احلـــافـــة حــ
جتـتـمع سـوية. "احلـضـاري" نـسـبة
الى الـــقــيم احلـــضــاريــة لـــلــمــركب
االجـــتـــمـــاعي ولـــيس نـــســـبـــة الى

حضارة بعينها. 
وقبل ان نواصل البحث ال بأس ان
نـتـوقف قـلـيال عـنـد اشـارات الـقران
الكـر الى عالقـة االنسـان باالرض

ركب احلضاري. في اطار ا

نظـومة القـيم العلـيا مثل اجملسـد 
ـساواة واحلـرية واالمن العـدالة وا
والـسـعـادة في اطـار مـعـادلـة وفـرة

االنتاج وعدالة التوزيع.
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بــعـد انــتــهــيـنــا من الــتــعــرف عـلى
ــــــركب مــــــفــــــردات اجملــــــتــــــمـع وا
احلـــضــاري والـــقـــيم احلـــضـــاريــة
والوضع احلضاري صار بـامكاننا
الـتــعـرف عـلـى مـصـطــلح الـتــخـلف
احلضـاري والذي نعـني به "اخللل
ــــــركب احلــــــضـــــاري احلــــــاد في ا
ومـنـظـومـة الـقـيم احلـافـة به"; وهـو
خلل في بناء اجملتمع كما انه خلل
فـي وظــــــيـــــــفــــــتـه او هــــــو خـــــــلل

بنيوي/وظيفي. 
وهذا التعريف يجمع كل ما اطلعت
عـلـيـه في مـبـاحث عـلـوم االقـتـصـاد
واالجتـماع والـسيـاسة التـي تبحث
فـي ظـاهــرة الــتـخــلف. وقــد وجـدت
مــدارس كـثـيــرة تـبـحث فـي مـسـالـة
الـتخـلف لكـنهـا على كـثرتـها تـتفق
عـلى ان الـتـخـلف هـو وصف حلـالة
ـــركب احلـــضـــاري االخــــتالل في ا
بـعـنــاصـره وقـيــمه.  حـتى مــقـاربـة
الـتــبـعــيـة لــظـاهـرة الــتـخــلف الـتي
تــتـصـور انـهـا عــثـرت عـلى الـسـبب
اجلــوهـري لـظـاهـرة الــتـخـلف وهـو
تـــــســــرب فـــــائض الـــــقـــــيــــمـــــة من
ــــتــــخــــلـــفــــة الى اجملــــتــــمـــعــــات ا
اجملتمعـات الرأسمالـية ال تكفي في
تفسـير ظاهرة الـتخلف دون االقرار
بــــوجـــود خــــلل فـي الـــعالقــــة بـــ
الطرفـ سببه خـلل قد يـكون غير
ــركب احلـــضــاري مــنـــظــور فـي ا
واال فان اصل الـعالقة ليـست خطأ
ا اخلطأ باختالل هذه العالقة. وا
ـثـال واالســتـشـهـاد فــعـلى سـبــيل ا
يــقـول مـحـمـد عــادل زكي في كـتـابه
"االقـتــصـاد الـســيـاسـي لـلـتــخـلف":
"الــتـخـلف ضـعف فـي الـيـات انـتـاج
الـقـيــمـة الـزائـدة ضــعـفـا تــاريـخـيـا
ـــكّن من حتــقــيق مــزمــنــا وغــيــر 
تراكم راسـمالي بـالنـظر الى تـخلف
اســالـيب االسـتـغالل وضــعـفـهـا في
جــمـيع قــطـاعــات الـهــيـكل ( زراعـة

صناعة جتارة)". 
اقـول ان هـذا الـتـخـلف في اسـالـيب
االسـتــغالل وضــعــفــهــا هــو اخلـلل
ــركب احلـضـاري. خـلل احلـاد في ا
قـد يـشــمل كل عـنـاصـر االنـتـاج اي
ركب احلضاري وهذا كل عناصر ا

هو التخلف. 
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االنتـاج يـتطـلب عالقة عـمل صحـية
وسـلـيـمـة بـ االنسـان والـطـبـيـعة.
وهذه الـعالقة الـصحـية تـشتـرط ما

يلي:
١. عمل جاد

٢. زمن غير مهدور
٣. علم صحيح

٤. اليات تختصر الزمن واجلهد
٥. راسمال كافي

٦. سـلـعـة مـطـلـوبـة لالسـتـعـمـال او
للتبادل.

٧. ادارة جيدة للموارد. 
فاذا لم تتوفر هذه الشروط قلنا ان
الــعالقــة غــيــر صــحــيــة مــريــضـة

معيوبة ذات خلل. 
وطـبيـعي ان مـجتـمـعا يـعـاني خلال
في انـتـاجـيـته لن يـتـمـكن من اقـامة
عالقـة جتـاريـة مـتوازنـة ومـتـكـافـئة

مع مجتمع متقدم عليه انتاجيا.
وهذه هي النـقطة الـتي يركز عـليها
منظرو التـبعية في تفـسير التخلف
حتت عنـوان تسرب فـائض القـيمة
لــكــنـهــا نــتــيــجـة اخلــلل احلــاد في
ـــركب احلــضــاري اي الــتــخــلف ا
فـيـكـون تـسرب فـائض الـقـيـمـة احد
نــتـائج الــتـخــلف ولـيـس وصـفـا او

تفسيرا له..
واخللل قـد يشـمل االنسان واالرض

والزمن والعلم والعمل.
ـتعـلق بـاالنـسـان يـحصل فـاخلـلل ا
في بــنــاء شـخــصــيــته وفي عـالقـة

االنــســـان بـــاالنـــســان وفـي عالقــة
االنسان بالطبيعة.

ويـــحـــصل اخلـــلل في الـــطــبـــيـــعــة
نـفـسـها حـ يـتـحول مـجـرى نـهر
ي او او ينتـشر وباء مـحلي او عا

تنضب ثروة طبيعية الخ.
ويـحـصل اخلـلل في الـزمن حـ ال
يـتم حــسـابـه بـطــريـقــة صـحــيـحـة

وح يتم هدره. 
ويـــحـــصل اخلـل في الـــعـــلم حـــ
يـسـود اجلـهل واخلـرافـة والـتـقـلـيد
وخمول العقل واالبداع واالكتشاف

واالختراع.
ويــحــصل اخلــلـل في الــعــمل حــ
يــسـود الــكــسل واالتــكــالــيــة وعـدم
الـتــعــاون وعــدم الــتــطـوع والــغش

واخلداع وعدم االخالص.
ويحصل اخللل في القيم نفسها.
وبـــــالـــــتــــأمـل في نـــــواحي اخلـــــلل
ـــذكـــورة نــراهـــا تـــتـــجــمـع حــول ا
االنـسـان والـطـبـيـعـة والـقـيم. وهـذا

هو ثالثي التخلف احلضاري. 
فـــقــد ال يـــكـــون االنــســـان صـــاحلــا

لالنتاج وعدالة التوزيع. 
وقد ال تـكون االرض صـاحلة لـوفرة

االنتاج.
وقد ال تكون الـقيم صاحلة لـتحقيق
افـــضل تـــفــــاعل بـــ الــــعـــنـــاصـــر

اخلمسة.
ـــــكـن ان تـــــكــــون بـــــعـض هــــذه و
االســـبـــاب داخـــلـــيـــة اي من داخل
ــــــــكن ان تـــــكـــــون اجملـــــتـــــمع و

خارجية. 
وبــالـــتــأمـل جنــد ان االنـــســان هــو
مـحــور هـذه الـثالثـيـة. وهـذا يـدلـنـا
على الـسبب اجلـوهري في حـصول
ـركب احلـضـاري وهو اخلـلل في ا

االنسان نفسه.
نطلق نفهم قوله تعالى: ومن هذا ا
"ظَـهَرَ الْـفَسَـادُ فِي الْبَـر وَالْبَـحْرِ بِـمَا
كَسَبَتْ أَيْـدِي النَّاسِ لِيُـذِيقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ".
ولـــكن كـــيف يـــكــون االنـــســـان هــو
الـــســبب اجلــوهـــري في اخلــلل في

ركب احلضاري? ا
يــجب ان نــتــذكــر اوال ان االنــسـان
هو صـانع احلضـارة والتـقدم واذا
لم يبذل اجلهد الصحيح في الزمان
ــكـان الــصــحــيــحــ ال يـحــصل وا
التـقدم وال تقـوم احلضـارة فاذا ما
قــام بـــالــعـــمل اخلــطـــأ في الــزمــان
ـــكـــان اخلـــطــأ حـــصل اخلـــطــأ وا

اخللل او التخلف. 
واالنسان "يعمل على شاكلته" التي
ـا يــحــددهــا مــحــتـواه الــداخــلـي 
يختزنه من معارف وعلوم ومواقف
ومشاعـر وشهوات ومـيول ونزعات
صاحلة او سيئـة ونظرات للماضي
ــسـتـقـبل كل ذلك في واحلـاضـر وا
اطار بيئة زمانية ومكانية معطاة.
وحــ احتــدث عن االنــســان فـاني
احتـدث عن اربع دوائـر هي: الـفرد
واجلــمـاعــة (الـنــخـبـة) واجملــتـمع

والدولة. 
وهـذا يـحـيـلـنـا الى الـبـحث في دور
الـــفــرد والـــنـــخــبـــة واجلــمـــهــور
والــدولــة في صــنــاعــة الــتــقـدم او
التـسبب بـالتـخلف.  الـفرد بـاعماله
ذات االبعاد الثالثة (البعد الفاعلي
ـادي) والــبـعــد الـغــائي والـبــعـد ا
ودوره في حركة التاريخ والظواهر
االجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــحـــسب الـــســـ
الـتــاريــخـيــة. وكــذلك دور الــنـخــبـة
واجلــــمـــهــــور والــــدولــــة وكل ذلك
مــبـحــوث في كـتـب عـلم االجــتـمـاع
وعــلم االجـتــمـاع الـســيـاسي وعـلم

السياسة. 
ويقدم لنا التاريخ امـثلة كثيرة عما
قـام به افـراد او نـخب او شـعوب
او دول على صعيد حتقيق التقدم
او الـــــتــــــســـــبـب في الـــــتــــــخـــــلف
جملـتـمعـاتـهم اولـغيـرهـا. وما ادوار
الــزعـمـاء الــذين حـفظ لـنــا الـتـاريخ
اســمــاءهم وســجل اعــمــالــهم مــنــذ
ــديـنـة في وادي ظــهـور اول دولـة ا

الرافدين الى الـيوم اال شواهـد عما
نـقول.وكـذلك ادوار دول كـالبـرتـغال
انيا وفرنسا واسبانيا وهولندا وا
ـتـحدة في وبـريـطانـيـا والواليـات ا
ــســار احلــضـاري الــتـاثــيــر عــلى ا
نـاطق افريقـيا واميـركا الالتيـنية.
ـــغــول في وقـــبــلـــهـــا دور الــبـــدو ا
الـتـسـبب في الـقـضـاء عـلى احلـركة
احلــضـاريـة لـلـعــالم االسالمي بـعـد
احتاللهم بغداد في عام ١٢٥٨ وهو
امـر مــا كــان لـيــحــصل لــوال اخلـلل
ــــــركب احلــــــضـــــاري احلــــــاد في ا

للمجتمع االسالمي انذاك. 
.ويــظـهـر الــتـخـلـف في كل مـجـاالت
احلـيـاة واجملتـمع. فـهـناك الـتـخلف
الـسـياسـي والتـخـلف االقـتـصادي
والــتـخـلف االجـتـمــاعي والـتـخـلف
الـــثـــقـــافي والــتـــخـــلف الـــعـــلــمي
والـتـخلـف التـربـوي والـتـخلف في
ارسته كـما قلت في فهم الديـن و

قدمة. ا
ولـــكـل نـــوع من انـــواع الــــتـــخـــلف
ـكن ـذكـورة مـظـاهـر خـارجـية ال  ا
مـعـاجلـتـها اال بـعـد مـعـاجلـة اخللل
ركب احلضـاري. مثل البـطالة في ا
وتـدنـي االنـتــاجــيــة والـفــقــر وهـدر
الـــثـــروات الـــطــــبـــيـــعـــيـــة او عـــدم
اسـتـثمـارهـا والبـطـالة في الـتـخلف
ــرأة االقـــتـــصـــادي واضـــطـــهـــاد ا
والتـميـيز العـنصـري او الديني في
الــتـخـلف االجـتــمـاعي واسـتـخـدام
الـــعـــنف والـــطـــائــفـــيـــة واالنـــفــراد
بـالــسـلـطـة في الـتـخـلف الـسـيـاسي

وهكذا.
ÃöF «

فـي االصل يـــــــجـب االقــــــرار بــــــان
الـتــخــلف لــيس قــدرا مـحــتــومـا او
مــفــروضــا او مــزمــنــا كــمــا يــقـول
ـا هـو مرض مـحـمـد كـامل زكي  ا
يــصــيب اجملــتــمــعــات وبــاالمــكـان
معـاجلـته واخلالص مـنه. قد يـكون
مـرضــا عــضــاال لـكــنه لــيس حــالـة
مــيـؤسـا مــنـهـا وقــد يـكـون الـعالج
صعبا لكنه ليس مستحيال وقد ال
يـوجـد عالج فـوري وسـريع له لـكن
ـدى الطويل. كن مـعاجلـته على ا
كـمـا يــجب الـتـمــيـيـز بــ مـعـاجلـة
الـــظــواهــر اخلــارجـــيــة لــلـــتــخــلف
ومــعـاجلــة االســبــاب الـتــحــتــيـة له
ـــركب ـــتـــعـــلــــقـــة بـــاخلـــلـل في ا ا

احلضاري. 
ـــكـن مـــعـــاجلـــة الـــتـــخـــلف في ال 
مـجــتـمع مــتـخــلف دون ان تـتــكـون
جـمـاعة غـيـر مـتخـلـفـة في رحم هذا
اجملــتــمع تــنـفــصل عــنه بــوعــيــهـا
وشـعـورهــا وثـقـافـتــهـا وتـهــذيـبـهـا
وســـلـــوكـــهـــا فــتـــصـــبـح جـــمـــاعــة
متحضـرة او كما يسميـها توينبي
بدعة" او "االمة التي تأمر "االقلية ا
ـنـكـر" كـمـا ـعـروف وتـنـهى عن ا بـا

. يصفها القران الكر
ــبـدعــة بـزرع تـقــوم هـذه االقــلــيـة ا
بــــذور الــــنــــهــــضــــة في اجملــــتــــمع
تخلف كما كان يفعل االنبياء في ا
عصـر االنـبيـاء وكمـا فعل بـعدهم
ـصـلـحـون والـفالسـفة ـفـكـرون وا ا
ــربــون ـــثــقــفـــون والــكــتـــاب وا وا
بدعون واخملترعون.  والعلماء وا
ـعــاجلـة الـتـخـلف نـحـتـاج ثالثـة و 

انواع من الستراتيجيات وهي:
ـدى اوال سـتـراتــيـجــيـة قـصــيـرة ا

(سنة)
دى وثانيا ستراتيجية متوسطة ا

(اربع سنوات)
دى وثـالـثـا سـتـراتيـجـيـة بـعـيـدة ا

(12 سنة)
ـــــــكـن ان تــــــــتــــــــحــــــــرك هـــــــذه و
الــسـتـراتــيـجـيــات ضـمن خـطـ او

محورين:
احملـــــــور االول ضـــــــمن الـــــــدولـــــــة

وبواسطتها.
احملور الثاني خارج اطار الدولة.
وكل هـذا قـابل لـلـبـحث والـتـفـصـيل
فـي اجـتـمـاعــات ولـقـاءات يــعـقـدهـا
"اولو العزم" على معاجلة التخلف.
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اخلـــصــخـــصـــة هي ارتـــفــاع حـــجم
عـظم الـدول النـامـية االنـفاق الـعـام 
وخاصة الـنفطـية فضالً عن احلجم
الـكبـير لـلقـطاع الـعام ذو االنـتاجـية
ـنــخــفــضـة مــقــابل قــطــاع خـاص ا
صـغـير غـيـر فاعل فـي عمـلـية الـنـمو
االقــتـصـادي وانـخـفــاض انـتـاجـيـة
األيــدي الـعـامــلـة مع ارتـفــاع الـنـمـو
الـسـكـاني وتـفـاقم الـفـقـر كـذلك فـان
االنـفــاق الـعــســكـري يــشــكل نـســبـة
كبيرة من االنفاق العام  األمر الذي
أدى إلى تـزايـد الـعـجـز في مـيـزانـية
مــعـــظم الــدول الـــنــامــيـــة وأصــبح
ـالــيـة يـشـكل ـوارد ا االفـتــقـار إلى ا
عـائــقـاً يـقف أمـام الــدولـة عن تـأديـة
دورهــا االقـتــصـادي الــذي يـســتـلـزم
تــوســـعه مـــوارد أكـــثـــر وأزاء هــذا
ـــــوارد جلـــــأت إلى الـــــنـــــقص فـي ا
الــســـحب من احــتـــيــاطــيـــاتــهــا من
األرصــــدة األجــــنـــــبــــيــــة مع زيــــادة
االقـــــتـــــراض احملـــــلـي واخلـــــارجي
ــتــزايـد ــالي ا لــتـغــطــيــة الــعـجــز ا
ـدفــوعـات بـهـدف واخـتـالل مـيـزان ا
احملـــافـــظـــة عـــلـى الـــوضع الـــقـــائم
القـتـصاديـاتـهـا الذي اعـتـادت عـليه
ــــنح كـــــذلك فـــــان الــــطــــلـب عــــلـى ا
والـقــروض من الـدول الـرأســمـالـيـة
كـانــــت تــقـدم بـشـروط تـفـرض عـلى
تلك الـبلدان لـتكرس عـمليـة التبـعية

السياسية للدول الرأسمالية .
ـبـررات الـذاتـيـة اآلنـفـة  فـضالً عن ا
ــوضـوعــيـة ــبـررات ا الــذكــر فـان ا
تــلــعب دوراً مـهــمــاً في الــدعـوة إلى
اخلـــصــــخـــصــــة وهي تـــعــــبـــر عن
متـغيـرات ايديـولوجـية واقـتصـادية
وسياسية خاصـة في الدول الغربية

تقدمة التي كانت لها الرأسمالية ا
باشر في اقـتصاديات الدول األثر ا
النامية وقد لعبت الظروف الدولية
دوراً مـــهــمــاً في ذلك خــاصــة بــعــد
انـهـيـار جتـربـة االحتـاد الـسـوفيـتي
السابق الـذي كان حدثاً مـفاجئاً إذ
شـــكـل هـــذا االنـــهـــيـــار انـــتـــصـــاراً
ة للشـيوعية  اذ للرأسـمالية وهـز
بـدأت عـمــلـيـة الـتـحـول في الـبـلـدان
ـركزي إلى اقتصاد ذات التخطيط ا
الــســوق وتـغــيــرت االجتــاهـات في
ادارة االقـتـصـاد مبـتـعـدة عن الـفـكر
االشــتـــراكي لـــتــقــتـــرب من الـــفــكــر
ــــــســـــانــــــدة أهم الــــــغـــــــــــربي و
ــؤسـسـات الـدولـيــة االقـتـصـاديـة ا
وهكـذا امتدت آثـار األفكـار اجلديدة
إلى البـلدان الـنامـية األخـرى والتي
كـانت تــطـبق سـيـاسـات اقـتـصـاديـة
ــاثــلـة اذ انــهـا آمــنت بـأن هــنـاك
دولــة عــظــمى وحـــيــدة في الــعــالم
ط اقـتـصـادي واحـد هو وأمـامـها 

اقتصاد السوق.
 وبانهـيار الشـيوعيـة وبفعل عـملية
التحـول االقتصـادي سيضـطر ثلث
الـعـالم تـقــريـبـاً لـلـقـيــام بـفـعـالـيـات
وأنـشـطـة جـديـدة كـالـقـيـام بـأعـمال
جتاريـة جـديدة أو الـبـحث عن سلع
وخـدمـات رخـيـصـة وقـد اليـنـعـمون
ة كمـا لو كـانوا سـابقاً بحـياة كـر
كــمـــا في اخلــدمـــات الــتــعــلـــيــمــيــة
والـصـحـيـة اجملـانـيـة  السـيـما وأن
ـــــائي في مـــــعــــظم الـــــنــــجــــاح اال
االقـتـصـاديـات ومـنـهـا اقـتـصـاديات
ـتـحـدة األمـريـكـية ودول الـواليـات ا
جـــنــوب شــرق آســيــا وفي أوروبــا

أيضاً ارتكز وفي مدد متعاقبة.
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تصـدر الروائـي السـعودي عـبـد العـزيز آل زايـد قـائمـة جوائـز اإلبـداع في جوائـز ناجي نـعـمان األدبـية  2020 في موسـمـها (الـثامن
عشر) بروايته اجلديـد (األمل األبيض) حيث تنافس مع  3034 متسابقًا من  78 دولة كتبوا بـ  47 لغة ولهجة و  اإلعالن عن 77
ملكـة العربية الـسعودية عـلى (جائزة اإلبداع) بتـمثيل الروائي  آل زايـد حيث يعد الروائي فائزًا من مختـلف دول العالم حصـدت ا
ـساهمـات الثقـافية ا يكـشف عن وجود نخـبة سـعودية أدبـية شابـة تتطـلع للتـميـز في اإلنتاج وا واحدًا من الروائـي السـعوديـ الشبـاب 
يـة جوائز الـفوز. اجلـدير بـالذكر أنّ جلـنة اجلـائزة تسـتعـد لنـشر األعمـال الفـائزة بـالكامل أو واألدبيـة لتشـارك محـافل الدول الـعربيـة والعـا
جزئيًا في شهر أيلـول القادم ضمن سلسلـة (الثقافة باجملـان) التي تتبناها مـؤسسة ناجي نعمان لـلثقافة باجملان والـتي ستوزع شهاداتها
ي واسع تقول اجلائزة عن ترشيحات هذا العام أنّها وتمنح عضويتها الفخرية للفـائزين; لتشجع  على النشر األدبي على نطاق عربي وعـا
ـتـرشحـ في مـوسم هـذا العـام نـتـيجـة احلـجر ـئـة وتـرجح سبب الـتـفـاعل الكـبـيـر في عدد ا وسم إلى  2.5 با خفـضت نـسـبة الـفـائـزين في هـذا ا

وسم  19الذي قد يكون أشد تنافسًا. الصحي لفايروس كورونا يتطلق األدباء 

رسالة الرياض
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- قـلت آنــفـاً أن الــتـرجــمـة ضــروريـة
وذلك لـتـحـقـيق الـتـثـاقف والـتـواصل
مع اآلخر  وكما تعـلم ال تتحقق األنا
ــعــزل عن اآلخـــر . هــذا الــتــواصل
بحـد ذاته ال يتم من دون الـلجوء إلى

الترجمة 
{ هل كل من يـتـكلم لـغـة أخـرى يـسـتـطيع

أن يكون مترجما?
- طــبـعـا لـيس بــالـضـرورة. الـشـروط
ـتــرجم تـتــركـز عـلى الـتي تــتـوفـر بــا
معـرفة واسـعة بالـلغـات زائدا مـعرفة

طروق  وضوع ا كبيرة با
اضي { العـرب مـازالـوا يـعيـشـون عـلى ا
الذي خـلفه لهم األجداد بل يتغنون بهدون
أن يــفـــعــلـــوا شــيــئـــا جــديـــدا وهم شــعب
استـهالكي تابع للغرب وكان بإمكانهم ان
ـا وصـل إلـيه ــة و يـســتــفــيـدوا مـن الـعــو
ـتمـدن مـن تطـور فـي كل مـجاالت الـعالـم ا
احليـاة ولكـنهم بدالَ من ذلـك قاموا بـإنشاء
الفـضائـيّات= الـفضـائحـيات الـعربـيّة وهي
اآلن تتـكاثر كالطّحـالب في سمائنا وتنفث
ســـمـــومـــهـــا وكل دور هـــا هـــو اإلفـــســـاد
والــتّـخــريب والـعـرب إلـى اآلن لم يــأخـذوا

من احلضارة سوى قشرتها ما رأيك?
- نـعـم هـذا صـحـيـح. أذكـر لك مـثـاال
دولة مثل اسـبانيـا تترجم إلى لـغتها
مـا يـعادل الـتـرجـمة الى الـعـربـية في
الـعـالـم الـعـربي. الشك أن االسـتـفـادة
من جتـارب األ وخبـراتهـم والتـعلم
مـنـهم ليـست عـيبـاً . لـكن " الكـبـرياء"
والتـمركـزات حول الـهويـة وتضـخيم
الــــذات هي بــــالـــتــــأكـــيــــد وراء هـــذا
الــنـكــوص الـعــربي. إضــافـة إلى ذلك
قراطية في العالم العربي غياب الد
تقوض بال ريب كل إبـداع وكل حركة

إبداعية .
{ كتـابك الـقـادم "اإلله والـدولـة: مـيـخـائيل
" وهو قيد الطبع هل لك أن حتدث بـاكون

القار عن هذا الكتاب?
- كـتـاب " االله والـدولـة" يـأتي ضـمن
سـلــسـلــة الـدراسـات الـالسـلــطـويـة (
األنـــاركـــيــة). فـــلـــســـفــة . الـــواقع أن
احملطـة األساسـية في كـتاب بـاكون
ــفـــهــوم الــدولــة يـــتــمــثل فـي نــقــده 
ؤسـسة اخلطرة واحلاطة بوصفها ا
من قيـمة اإلنـسان; فـالدولـة كمـا كتب
باكون تفـرض حتت مظلة الواجب
األعــلى الـــظــلم والــقـــســوة عــلى كل
اخلـاضـعــ لـهـا. إنــهـا حتـد وتــبـتـر
وتـقتل اإلنـسـان فيـهم بـحيـث عنـدما

الكاتب السوري عزيز توما:

هناك من ضمن كتبه مثل " نواقيس"
La "و" الــبـــطــاقــة الـــبــريــديــةGlas 
 carte postaleنزوعاً السـتراتيـجية
كـتـابـية لم يـسـبق أن تـوعـدنا عـلـيـها
مـن قـبل فــهي تـبــاغت الـقــار الـذي
اعتـاد علـى اعتـماد الـطرق الـتأويـلية

التقليدية الكالسيكية .
ــتـرجم { إلـى أي مـدى يــجب أن يــكــون ا

أميناً على النص الذي يترجمه?
- الشك إن التـرجـمة تـعني الـتواصل
مع الـعـالم والـتـثـاقف مـعـه فـاألمـانة
مـطـلوبـة لـتحـقـيق عـرى التـفـاهم ب

العالم بعيداً عن التمركزات الهدامة 
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 { كــمـــتـــرجم كـــيف تـــؤدي دورك ضــمن
ـوضـوعـيـة ح مـعـايـيـر الـدقـة واألمانـة وا

تقوم بترجمة كتاب ما?
ــتــرجم أن يــتــمــتع - طــبــعــاً عــلـى ا
ـعــرفـة عـالــيـة بـالــلـغـتــ ومـعـرفـة
عـمـيـقـة بالـنص الـذي يـراد تـرجـمته
ألنه بــصــدد بــنـــاء نص جــديــد عــلى
أنــقـاض الـنص األول. إنـهــا كـيـنـونـة
جديـدة موعودة أو مـا يسـمى سيادة
السـيـوالكر واالحـتفـاء به في أقصى
ا مراحـله. أشرت إلى " األمـانة" . طـا
ثـــــمــــة انــــفــــصــــال عـن األصل فــــإن
ا هي الـترجـمة تـغـدو " قراءة"  وطـا
قــراءة فــإن ثــمــة إمـكــانــيــة لــلــتــعـدد
ــمــكــنـــات وهــذه لــيــست خــيــانــة وا
ــــا  ألن الــــنص اجلــــديــــد لألصـل إ

مرهون باالختالف ..
هـمـاز : أسـالـيب نـيـتـشه جلـاك دريدا {ا
بـــــــــاإلضـــــــــافــــــــــة إلـى: (اإلقـــــــــامــــــــــة في
الـسـعـادة)نـصـوص فـرنـسـيـة جملـموعـة من
ـؤلــفـ قـمت بــالـتــرجـمـة بــاالشـتـراك مع ا
ــاذا اخـتــرت الــبـاحث إبـراهــيم مــحــمـود 

إبراهيم محمود ليشارك الترجمة معك?
- مشـاركة الصـديق البـاحث إبراهيم
محـمـود كانت ضـرورية أكـثر من ذلك
كـانت تـتـركــز عـلى فـكــرة اسـتـنـطـاق
ـفـاهـيم . تـعـلم كنـا بـصـدد تـرجـمة ا
نـصوص إشـكالـية مـعقـدة كنـصوص
دريدا الـتي تـمتـلئ بالـثقـوب العـنيدة
فكان البد من أن نسلك مسارا مغايرا
نعـرج بهـا من األفقي إلى الـعمودي .
وعليه جنحنا معاً في ترجمة خمس

كتب .
ـترجم? اذا الـتـرجـمـة وكيف تـعـرّف ا  }
وهل حتتـاج الـتـرجمـة إلى تـدريب مسـتـمر

ومنهج تدريسي واسع?

كـاتب ومـتـرجم سـوري  من مـوالـيد
مدينـة القامـشلي  حائـز على إجازة
في اللغة الفرنـسية وآدابها من كلية
اآلداب بـجـامـعـة دمـشق ودبـلوم من
مـعـهـد الـلـسـانـيـات الـتـطـبـيـقـيـة من
فــرنـســا يـعــمل مـدرســاً في مـدارس
محافظة احلسـكة وينشر نتاجه من
أبـــحــاث ومـــقــاالت فـي الــعـــديــد من

الدوريات احمللية والعربية
صـــــدر له تــــرجــــمـــــات عــــديــــدة عن
الفرنسية إلى العربية أهمها ترجمة

كتب :
: جــان 1ـ عــنف الــعـــالم لــلــمــؤلــفــ
بــــــودريـــــارد وادغــــــار مـــــوران- دار

احلوار سورية  الالذقية.
2ـ أحـاديــة لـغـة اآلخـر: جـاك دريـدا-

دار احلوار .
3ـ حـمى األرشــيف الـفـرويـدي: جـاك

دريدا  –دار احلوار .
ــهـمــاز أسـالــيب نـيــتـشه: جـاك 4ـ ا

دريدا- دار احلوار .
5ـ مشاعر: جاك دريدا- دار احلوار .
- 6ـ اإلله والدولة: ميخائيل باكون

منشورات نقش ( قيد الطبع ).
{ أنـت بـــاحث ونـــاقــــد ومـــتـــرجم وهـــذه
فـرصـة جــمـيـلـة لـنــحـاورك حـول الـبـحـوث
والنـقد والـترجمـة ولكن قبل هـذا نريد أن
نعـرف من هو(عـزيز توما) ومـاذا يريد من

النقد والترجمة?
- حتيـة وشكـراً لالستضـافة. طـبعاً
أنـا مـن مـوالــيــد الــقــامــشـلي 1958
حـــاصـل عـــلى اإلجـــازة فـي الـــلـــغـــة
الفرنسية وآدابـها من جامعة دمشق
وكــــذلك دبـــلـــوم فـي الـــلـــســـانـــيـــات
الـتطـبـيقـيـة من فرنـسـا. لي دراسات
في تاريخ األفكار والظواهر الثقافية
مــنــشــورة في الــدوريــات الــعــربــيــة
والسيـما مـجلـة " كتـابات مـعاصرة "
الــلـبــنــانـيــة. أعــمل أيــضـاً فـي حـقل

التـرجمة من الـفرنسـية الى العـربية
 ونـشرت كـتـباً مـتعـددة مـنهـا على
ــثـــال ال احلــصـــر  "عــنف ســبـــيل ا
الــــعـــالم" جلــــان بـــودريــــار وادغـــار
ــهـــمـــاز" جلـــان  دريــدا مـــوران " ا
"أحـاديــة لـغـة اآلخـر" جلـان  دريـدا..
بصدد النقد البـد من التعامل بحذر
ـــصــطــلح بـــســبب بــعــده مع هــذا ا
يتـافيزيـقيا عـياري والغـارق في ا ا
الــضـــديــة والـــذي راج عــمــيـــقــا في
ـــؤطـــر الــــتـــاريخ. أعـــنـي الـــنـــقـــد ا
ـعنى واحلـقيقة بتحـديدات تخص ا
ـــنـــاهج عـــلى حـــد ســـواء. جـــاءت ا
احلـــديــثــة كــثـــورة عــلى الــتـــقــلــيــد
الـكالسيـكي اذكر مـنهـا " البـنيـوية"
و"الـــســــيـــمــــيـــائــــيــــة" وصـــوالً الى
ـنــهـج الـذي الــتــفــكــيــكــيــة  وهــو ا
اعتـمده جـاك دريدا لـقراءة الـظواهر
الثـقافية الـنصيـة انطالقا مـن البعد
االخـتالفي لــلـمـعـنى ألن مـثل هـذا "
ــــعـــنـى" مـــشــــروط حــــسب دريـــدا ا

يتافيزيقيا "احلضور" .
{ تـرجـمتَ عـدة كـتـب لـلـفـيـلـسـوف "جاك
دريــدا" وأيـضــاً قــدمت بـعض الــدراسـات
واألبحـاث الهامـة حول فلسـفته.. ما الذي
شدّك لـلـبحث والـتـمحـيص في عـوالم هذا

الفيلسوف الفرنسي حتديداً?
ه الـغـرائبي - نـعم بـالـطبع هـو عـا
ـثـيـرة للـجـدل . تـعـجـبني وأفـكـاره ا
جـمالـيـاته في الكـتـابة وانـزيـاحاته
ضني عن كثفة وبحثه ا اجملازية ا
طـروقة . نحن أمام واضيع غـير ا ا
ـنـفـتـحـة عـلى فـكـر يـفـتـكـر الـرغـبة ا
االخــتالف وبـثــراء داللي بال حـدود.
مــــا شــــدنـي أيــــضــــاً خـــــاصــــيــــاته
ـلـفـوظ األسـلـوبـيــة حـيث يـخـتــلط ا
ــلـفــوظ الــتـحــلــيـلي  اخلــطـابي بــا
فارقات الشعرية اجلريئة وتمتزج ا
ـعقـدة . بل إن ـاط الـنـصـوص ا بـأ

رحل الـرجل... ما كـان له أن يـرحل مـغـتـربـا.. ومـا كان لي
أن ال اودعه لـكن قـدر الــله ومـا شـاء فــعل.. وقـد فـعل. ولم
ـصــائـر. األديب نـزل وســنـبــقى كـرة تــتـقــاذفـهـا األقــدار وا
والـصـحــفي واإلنـســان الـكـبــيـر ابــداعـا وخـلــقـا وإنـســانـيـة
األسـتـاذ رزاق إبــراهـيم رحـمه الــله غـادرنـا مـن دار الـفـنـاء

التي ال بقاء فيها.. إلى دار البقاء التي ال فناء فيها.! 
كم كنت أرغـب بلـقـياه قـبل الـفـراق... كنت مـتـوقـعا ذلك كل
يوم وكل سـاعة لـوضعه الـصحي والـعمـري لدرجة ان نـعيه

ومرثيته كانا محفوران في ذهني بكلماته وحروفه !.
 قـريـر الــعـ أيــهـا الــرجل الـطـيـب الـصـالـح وال تـقـلق او
حتزن فـما عـاد هنـا سوى األيـام السـود تظـللـنا.. وتـضلـلنا

بشؤمها ولؤمها.. ببؤسها ويأسها. 
ارحل بسالم واطـمـئن على دنـيـانا الـفانـيـة الغـانـية فـها هي
األمـوال وقــد قـســمت.. وهــا هي الـدور وقــد ســكـنت. أيــهـا
ديـني بجذوري شاركـتك ا الرجل النـجفي الـذي اتشـرف 
النجـفية الـنقية الـعريقـة ارحل و بحضـرة (داحي الباب)
كــمــا اصــررت في وصــيــتك.. واطــمــئـن فــأنت في كــفــالــته
ـسـاكـ وشـفـاعـته فـهـو كـافل الــيـتـامى وكـهف األرامل وا

فهنيئا لك من جيرة.
كنت قـد اخبرتك سـابقـاً بأني سـأكتب عـرضا نـقديـا وأدبيا
لكـتـابك الـقـيم اجلمـيل (احلـصـيـري وكأس الـقـصـيـدة) لكن
ـتزامـن مع اخلراب بسـبب االنـزالق الـغـضـروفي الـلـعـ وا
تراكم عـلى أيدي ساسة الـسوس السود اليومي العـظيم وا
عـافت نــفـسي الــقـلم وازدرته كــمـا تـعــاف الـنـفـس الـعـلــيـلـة
ـريـر بال جـدوى مـا اكتب وأنه الطـعـام وتـزدريه لـشعـوري ا
مجـرد هـراء وهـواء فـآثرت  _اختـيـارا واضـطرارا  _طالق
الكتـابة في السـياسة طالقـا بائنـا ال رجعة فيـه وسرعان ما
شــــمل الــــطالق الــــكــــتـــابــــة عن أي شـيء آخــــر الرتـــبــــاطه

باديء ال تتجزأ كذلك اخلراب ! بالسياسة.. فكما ا
وكـمـا نــكـثت بـالـوعــد جـاءني الـوعــيـد.. الـوعـيــد من نـفـسي
ريـر بالـذنب والتـقصـير.. ال الـقصور. ولنـفسي لـشعـوري ا
وما اسلفته أعاله بـالتأكيد هـو من باب التفسـير ال التبرير
لكن ومع ذلك فما يشـفع لي ويعزيني هـو أني كنت قد لبّيت
لنـفـسي رغبـة داخـليـة دفـينـة جتـاهه بـأن عدته في بـيـته قبل
أكثـر من عـام وقـتـما كـانت صـحـته قـد تدهـورت خـصـوصا
بعـد خـروجه من اجلريـدة لإلطـمئـنـان على صـحـته وتفـقده.
.. هـالــني مــا رأيت مــنه.. كــان الــرجل يــخط بـقــدمــيه خــطـاً
وساقيه بـالكـاد حتمالنه ورعـاش اليـد والتـعب واإلرهاق قد
أخذوا منه مـأخذا. اهديـته باقة ورد بـسيطـة معبـرا عما في
داخـلي من رغــبـتي في االحــتـفــاء به قـبل أن تــغـرب شـمس
الـوفـاء ويـبــزغ فـجـر الـنـدم بــرحـيـله. وكـبــروفـة.. أو مـاكـيت
فترض أن تقوم به مؤسساتنا الثقافية ا كان من ا مصغر 
ـتعالي وفي واألدبية الـرسمية الـقابعـة في برجهـا العاجي ا
جـدالهـا الـبـيـزنـطي العـبـثي حـول الـفـرق بـ السـيـمـيـائـية..

والسيميولوجية.. والسيميوطيقا !!.
فـرح الــرجل بـزيـارتـي فـفـرحـت لـفـرحـه وأهـداني مــتـفـضال
مشكـوراً بعـضاً من كـتبه الـقيـمة. غـادرته وفي القـلب غصة
.... كــانـت غــصـة عــلى حــاله.. وحــالي.. وحــالــنــا جــمــيــعــاً

اختصرت قصة !
كنت اردد على مسامعه صادقاً بأني أرى فيه والدي رحمه
الله بـنـبـله وتواضـعه وحـرصه وثـقافـته وزهـده كـيف ال وهو
من أجيـال الطيـبة واخلـير والـبركـة أجيال اخلـمسـينـات فما
دون األجــيــال الــتي تـــربت عــلى مــصـــطــلــحــات االفــنــديــة
والـوطـنـيــة والـتـحـرر واالســتـقالل واالسـتـعــمـار ومـا عـرفت
ـــرائي مـــصــطـــلـــحـــات الـــتــوريـق والــدمـج والـــفــضـــائي وا

واحلوسمة... في زمن احلوكمة !
لـذا أجــدك يــا اســتـاذ رزاق آخــر الــرجـال احملــتــرمـ وأن
مكـانك الطـبيـعي هنـاك في اخرانـا ال في دنيـانا فـيقيـني هو
األجــمل واألفـــضل واألنـــبل واألعـــدل. فــنم وارحت وتـــوســد
الثرى وتـلحّف به فـمنه اتـينـا وإليه نـعود وكلـنا مـيتـون أبناء
مـــيــتـــ وكم مـن مــيـت هـــو حي.. وكم من حـي هــو مـــيت
ــوتى احلـقــيــقـيــون لـيــسـوا من طــواهم الــثَـرى... بل من فـا

طواهم النسيان ! 
ارقد بـسالم في راحـتك األبـدية عـسى أن يـكون  _إن شاء

الله  _حلاقي بك قريبا ! 
ي  { كاتب واكاد
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وغـروب عـالم الـعـفـة والـطـهـارة هـذه
الـلـعـوب ابـنـة الـواقع الـفـاسـد القـائم
سته بالثقافة والساعي لتحطيم ا
ـختـلف األساليب. ـثقف  الثـقافة وا
تقع نهى ب مطرقة السلطة مجسدة
بـــــضــــــابـط الــــــدوريــــــة واإلرهــــــابي
اإلسالمـوي الــداعـشي مـرتـدي لـبـاس
ـسلـحة ولـكل من ينـتمي عـارضة ا ا
لــلــســلــطــة احلــاكــمــة وهــنــا يــؤشـر
الـــروائي بــبالغـــة بــاهــرة الى واقع
حـــــال الــــعـــــــــــــراق عــــبـــــر (نــــهى )

العاهرة.
فـفـي الـوقت الـذي يـنــشـغل (مـرهـون)
بـإكــمــال روايـته اجلــديــدة مـســلــطـاً
الضوء  على واقع السـلطة واجملتمع
وحتــوالته الـكــارثـيـة عــلى الـرغم من
ـــرض الــســرطــان الــرؤي اصــابــته 
بسـبب مـا يعـانيه من قـهر سـلوكـيات
السلطة واالرهاب واخملتزل واجملسد
بــســلــوكــيــة (نــهى) الــتي تــكــشف له
حقيـقة خيانـتها حـينما تـعود ثملى
بـــعــــد ســـهــــرة داعـــرة مع الــــضـــابط
واإلرهـــابي وشـــخص ثـــالث تـــركــوا
آثارهم وبصمـات مخالبـهم الوحشية
على جـسدها حـيث تخـاطب مرهون
ـثـقف قـائـلــة: ( هل رأيت يـا زوجي ا
كيف انـا عاهـرة بشـكل رسمي زوجة
مـــحــــتـــرفـــة في الـــفـــجـــور والـــغـــرام
واخلالعــة  ألخـونك لـيس فـي الـنـهـار
فقـط بل وفي اللـيل ايـضا ) ص?120
و( ان الــوطن يــريــد مــني أن أضــحي
من أجـــله أن أكـــون عـــاهـــرة وهـــذه
مسـؤولية تـاريخـية  كمـا يقـول رشيد
الفار أما أنت فيـريد منك هذا الوطن
أن تـكــون راضــخـا ومــنــحـنــيــا حـتى

يرضى عنك ) ص 129. 
وهــنـا تــشـيــر بـصــدق الى مــا يـريـده
الوطن حـسب رأي السـلطـة الفـاسدة
ومــــا يــــريــــده الـــــوطن حــــسب إرادة
عـارض اإلرهابي  أال وهـو: امتـهان ا
كـــرامـــة االنـــســـان وقــــتل وتـــطـــويع
ـــثـــقف الـــشـــريف وقـــتل وتـــركـــيع ا

عارضة للقبح والرذيلة . الثقافة ا
وهـنـا تـظـهـر هـذه ال(نـهى) في حـالـة
ـــــسـخ الــــذات من جتـــــلـي الـــــوعي 
االنـسـانيـة والـوطنـيـة وقـتل الثـقـافة
ـعـارضــة حتت سـوط األيـدولـوجـيـة ا
االرهــابـيــة مـعــيـة مــقـاومــة االحـتالل
والـكـفــر والـسـاعـيـة إلقـامـة حـكم الـله
عـلى األرض فــيـكـون الـنـكـاح واجـبـا

ـزيـفـة ـقـاومـة ا مـشـرفـا في مـنـطق ا
كمـا أن هذه هي آيـدولوجـية الـسلـطة
الــفـاسـدة ومـقـاومــة افـسـد وكالهـمـا
مـدّع مـزيف لـلديـن والوطـنـيـة تـفرض
ــثـقف حـامل رسـالـة الـتـنـويـر عـلى ا
والتثوير حامل مشعل القيم النبيلة
ر الـرضوخ واخلـضـوع والسـكـوت ا
وهـــو يــشـــهــد اخلـــيــانـــة والــفـــجــور
ـمـارس من والـلــصـوصـيـة والــزيف ا
ــتـــخــادم مع قــبل طـــرفي الــنـــزاع وا

العقل االكبر احملتل وذيوله .
وقـــد كــان هــذا احلــال  هــو احــد أهم
اسـبـاب اصــابـة مـرهـون بـالـسـرطـان
ـستـشفى فـجع في ا ومن ثم مـوته ا
ولم  تزره زوجـته اخلـائنـة إال لسـرقة
فـــصــــول من روايــــته الــــتي تــــســـلط
الـــضــوء الــكــاشف عــلى هــذا الــواقع
ــؤلـم  وإحــراقـــهــا; لـــكي ال تــظـــهــر ا
احلقـيقـة لعـامة الـناس مـتعـرفة على
اســبـــاب  ضــيــاعـــهــا واســتـــغاللــهــا
وتــخــلـفــهــا وكــشف حــقــيـقــة حــمــلـة
الـفضـيلـة والـعفـة كونـهم اكـثر عـهرا
ــارسـة لــلــرذيــلــة والـلــصــوصــيـة و
والتبعية للمـحتل عبر اكثر الوسائل

حقارة ودناءة.
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ـؤلم عـلى الـرغم من كل هـذا الـواقع ا
والـــظالم الـــدامس يـــشــعـل الــروائي
ـــــــوقف شـــــــمـــــــوع األمـل من خـالل ا
االنـسـاني الـنـبـيل لـصـديق (مـرهـون)
ــهـنــدس سـعــدي وزوجـته الــرائـعـة ا
والـتي تـظهـر وكأنـها (مـر الشـبلي)
النموذج الـنقيض لـ((نهى)) من حيث
الـعــفــة  والــوفـاء ومــســاعـدة الــغــيـر
واألنـسانـة الـواعيـة  والـتي غالـبـا ما
يـسـتـعـ بـرأيـهـا زوجـهـا ((سـعـيد))
والـطـبيـب أحمـد عـزالـدين اجلـبوري
شرف عـلى عالج مرهـون  والعامل ا
خــلـيل عـبـد الـله نــايف والـصـحـفـيـة
اجلــريـــئــة (   وفـــاء الــســـامي  ) من
خـالل رعــايـــتــهم ل (مـــرهــون) وألمه
ومحاولتهم الشجاعة على الرغم من
ـــصــاعـب واخملــاطـــر الســـتـــرجــاع ا
سـروقة من رواية مرهون; الفصول ا
لـتـكـتـمل رسـالـته الـتـنـويـريـة (رسـالة

ثقف ) الواعي. ا
ـا عـرضــهم لـلـمالحـقـة والـتـهـديـد  
وأدّى بـهم لـلتـشـرد او الـهجـرة ثـمـنا
النــتـصـارهم لـلـحـقــيـقـة ودفـاعـهم عن
ــثل  الــضـمــيـر ـثــقف بــاعـتــبـاره  ا

ـــــوقف احلـي لـــــلــــشـــــعـب. وكـــــذلك ا
االيـجـابـي الحتـاد األدبـاء وانـتـصـاره
للروائي باعتباره من واجبه كمنظمة
مـهـنــيـة  نـقـابـيـة يـجب أن تـدافع عن
ـوقف وتــرعى حـقـوق أعــضـائــهـا وا
االيــجــابي لــوزارة الــثــقــافــة بــشــراء
مكتبة مرهون وطبـاعة مؤلفاته كاملة
حتت ضغـوط كبـيرة من قـبل أصدقاء
ومعـارف مرهـون من األدباء والـكتاب
. تـلـقى العـاهـرة الزوج والـصحـفـي
اخلــائـنـة مــصـيـرهـا احملــتـوم حـيث
يــدفــعــهــا االرهـــابي  لــتــنــفــيــذ عــمل
إنـــتــحـــاري إرهـــابي يـــودي بــحـــيــاة
العشرات من األبـرياء لتلـتحق بعالم
احلــور الـــعــ بـــعــد أدائـــهــا واجب
النكاح لتطهر جسدها وروحها بهذا
الـعــمل االرهــابي!! كــمــا  انـهــا ربّــمـا
تـــقــــوم بـــهـــذا الـــعـــمل االنـــتـــحـــاري
لــــــــلــــــــخـالص مـن واقـع االســــــــتالب
والرذيـلـة واخليـانة الـتي سقـطت فيه

بفعل وتأثير عوامل  مختلفة.
 كــان الــروائي مــتــمــكـنــا مـن الــسـرد
شـوق ألحداث الـرواية مـرة بلـسان ا
ــتـكـلم وأخــرى بـلـسـان الـراوي أنـا ا
الــعـلـيم وضـمـيـر الــغـائب. وقـد تـنـقل
الـسـرد بـشـكل رشـيق من حـدث آلخر

ومن شخصية ألخرى.
ولم يــغـفل الــروائي عن الـتــنـاص في
رهون عملية االبداع االدبي بالنسبة 
 أو لــــغـــــيـــــره من االدبـــــاء من خالل
ــشــروع روايــة مــرهــون اهــتــمــامه 
وعـنـوانـها الالفت ( يـنـحـني الـصـابر
للوجع) حـيث ان العنـوان مستوحى
من قــصــيــدة لــلــشــاعــر الــنــمــسـاوي
(جـــــورج تـــــراكـل) وكـــــمـــــا أكـــــد ذلك
ـــطـــلـع عــلـى  الـــشـــعــر صـــديـــقـــهم ا

االجنبي.
يـروي الـكاتـب مظـاهـر ومـشـاهد االلم
لــضـحـايــا االرهـاب واحلـرب بــعـيـون
ســعـــيــد  صـــديق مــرهـــون وزيــارته
للـمستـشفى بـحثا عـن الدكتـور احمد
ـشـرف على عالج مـرهـون مـحـاولة ا
سروق منه للـعثور علـى الفصلـ ا
من الــروايـة  وكـيــفـيـة تــبـرعه بـالـدم
إلنقـاذ حياة طـفل جريح وهـو القائل
ـستـشـفى في ذلك الزمن لـتوصـيف  ا

وت والبارود :- شبع  با ا
((لكي تنـتظر في مـستشـفى عليك ان
تبكي الف مـرة ففي كل خمس دقائق

تودع راحال وتستقبل جريحا )).
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النجف 

احلــيـاة االجــتـمـاعــيـة واالقـتــصـاديـة
والثقافيـة في العراق ( اخذت احلرب
والـتـغـييـر الـسـيـاسي الـذي جرى في
بالدنــا تــؤثــران فـي بــنــيــة اجملــتــمع
ـهنـية والـسـكنـيـة واالخالقيـة  فكل ا
ـضي بـطريـقـة جـديدة شيء أصـبح 
ـعــنى ) ص154. وجــديــدة هــنــا بــا
ــعــنى الــتــخــلــفي الــسيء ولــيس بــا
االيـجـابي الـهـادف إلسـتـبـدال الـقـد
ــعـيق لــلــتـقــدم واحلــريـة ـتــهــالك ا ا
والــرفـــاه بل جــعل الـــتــخـــلف أكــثــر
رســوخــا وبـــأســالـــيب أشــد ضــراوة

ووحشية وقسرية.
nI¦  W b

ثقف هي ان أول صدمة تلقـاها هذا ا
مـقـتل زوجـته (فـاطـمـة الـبـصـري) في
ـدن الـعراق قصف  1991الـوحـشي 
ـرأة الـتي وصـفـهـا  (مـرهـون) وهي ا
بفـجره االول .. فـجر العـفة والـطهارة
واحلب الـصـادق واالخالص لـلـحـيـاة
الـزوجـيـة ولـلـشـريك احلـبـيب . وهـذه
اشـارة مـن قـبل الــروائي الى ان  عـام
كـان عـام مـوت الـقـيم الـنـبـيـلـة 1991
في اجملتمع العراقي وتـعرضه للقهر
السلـطوي الفـاشي والتجـويع بسبب
ــفـروض من احلــصـار االقــتــصـادي ا
قبل أمريكا بدعـوى محاصرة النظام
وهي فـــريــة مـــفــضـــوحــة; فـــقــد كــان
احملــاصـــر أوال وآخــرا هـــو الـــشــعب
ــــا أدى الـى شــــرذمـــة الــــعــــراقي  
اجملـتــمع الــعـراقـي وانـتــشــار ثـقــافـة
الـثعـلـبة والـفـهلـوة والـقردنـة كدوافع
وت لغـريزة اسـتمـرار احليـاة وعدم ا
جــوعــا وانــتـــشــار ثــقــافــة اخلــرافــة
ـلـجأ ومـظاهـر الـتـدين الزائـف وهو ا
االخـــيــر الـــذي تـــلــجـــأ الـــيه الــذوات
ـقـهورة أمـال  في  عيش ـسـتلـبـة وا ا
احلـريــة والـرفـاه فـي احلـيـاة اآلخـرة
والــهـروب من حــيـاة الـقــهـر واجلـوع
واحلـــــــــــرمـــــــــــان فـي ظـل احلـــــــــــكـم
الــديـكـتــاتـوري واحلــروب واحلـصـار
ــــفــــروض لــــتــــركـــــيع الــــشــــعــــوب ا
وتـرويـضـهـا لـلـقـبـول ببـدائل الـواقع
مـــهـــمـــا كـــان هـــذا الـــبـــديل; أمال في

اخلالص .
ــرتـهن يـقـع فـريـسـة ـثـقف) ا  هــذا (ا
ــتــردي فـــيــتــزوج من هــذا الــواقـع ا
(فــجــره) الـثــاني (نــهى) الــذي حتـول
الى ليل بهيم متجـسدا بهذه العاهرة
بـتذلـة رمز اخلـيانـة وانعـدام القيم ا

الرواية هي: ذاكرة حتوالت عامة او
خــاصـة وقــراءة ضـمـنــيـة لــلـمـاضي
ـسـتـقـبل واحلـاضـر واســتـشـراف ا
تـــنــطــلق من اخلـــلــفــيــة الـــثــقــافــيــة
والسـيـاسيـة واالجتـماعـية لـلروائي
يجسد كل هـذ التحوالت عـبر تخليق
شـخـصـيات واحـداث مـنـهـا حقـيـقـية
واقعـية ومنـها مـتخـيل ولكن له جذر
واقــعي مــهـمـا بــدا مـحــلـقــا في عـالم
اخلـيـال . روايـة (حـدث في بـغداد) ال
يــحــتــاج عــنـــوانــهــا الى الــتــحــلــيل
والتـأويل فهـو عنـوان مبـاشر يـشير
الـى مـــا حــــدث في بـــغــــداد في زمن
اجلـمــهـوريــة الــثـالــثـة:  جــمـهــوريـة

البعث وحكمها في العراق.

عبـر متـابعة حـياة (مـرهون الـشاكر)
ـثـقف. هـذه الـشـخـصـيـة الـروائي وا
الـعــاشـقـة لـلـثـقـافـة واالدب والـزاهـد
بكل شيء اال الكتـاب والكتابة وهي
احـد افراد عـائـلة كـتب عـليـهـا القـهر
ـوت. فأخـويه(واقـد شـاكر) وااللم وا
و (علي الـشـاكر) كـانا ضـحايـا حرب
الــثــمــانــيــنــات في قــادســيــة صــدام
وحـربه ضد ايـران الـتي دامت اكـثر

من ثمان سنوات دموية .
أما أخيه االخر (حسـ الشاكر) فقد
قـطع اإلرهابـيـون رأسه بـعـد احتالل
الـعـراق في 2003.لم يـبق من افـراد
الــعــائــلــة ســوى (مــرهـون) ووالــدته
فجوعة بأوالدها وزوجها . ا
مــــــرهــــــون إسم يــــــدل عــــــلى
اإلرتهـان والـقيـود حـيث كان
ـبـدع  مــرتـهن ـثـقـف ا هــذا ا
ألفــكــاره وثــقــافــته الــداعــيــة
لـــلــسالم واحلـــريــة والــرفــاه
وصــيــانــة كـرامــة االنــسـان 
ومــرتـــهن لـــظـــروف قـــاهــرة
مـتـمـثـلة فـي حكـم إسالموي
مـتــخـلف ومـعــارض يـلـبس
نـفس الـرداء الـديـني أشـاع
الـــرعـب واخلـــراب والـــقـــتل
على الهويـة متسلـحا بفكر
طـائــفي عـقـائــدي مـتـشـدد 
يــــدّعي مــــقــــاومـــة احملــــتل
وطـــبـــقــــته الـــســـيـــاســـيـــة
احلاكمة وإستبدالها بحكم
وشريـعـة الـله على االرض

.
حيث أدت احلـرب الدولـية
االســـتــعــمـــاريــة واحلــرب
االهــــلـــيـــة فـي الـــبالد الى
حــدوث تـغـيـرات هـائـلــة في طـبـيـعـة

تــتـوقف كــيــنـونــتــهم اإلنـســانــيـة لن
. ويرى أن يكونوا إال مجـرد مواطن
كنها أن الدولة بوصفها سلطة ال 
ــســاواة االقــتــصــاديـة تــضــطــلع بــا
واالجـتـمـاعيـة بـ الـنـاس ألن بدون
ـــســــاواة حـــسب رأيـه لن تـــكـــون ا
للحريـة والكرامة اإلنسـانية والعدالة
أية قـيمـة اعتبـارية ولن تـكون سوى
افـــتـــراءات وأكـــاذيـب. والـــبـــديل عن
الدولـة البد أن تـكون بـنظـره احلرية
احلرية بوصفها الضامنة لإلنسانية
فـي كل زمـــــان ومـــــكـــــان والـــــشــــرط
احملــــوري الــــذي يــــجـب أن يــــؤسس
عــلــيـهــا الـتــنــظـيـم الـعــفـوي لــلــعـمل
ـــلــكــيــة اجلــمــاعـــيــة جلــمــعــيــات وا
إنـتـاجــيـة تـنــتـظم بـشــكل حـر في كل

قاطعات. ا
{ هل يعتبر التذوق الشخصي للنصوص
األدبــيـة أسـاس كل دراســة  نـقـديـة? ومـا
ـعــايـيـر الـتـي يـجب اسـتــخـدامـهـا في ا

عملية النقد?
- نـعم بـالتـأكـيـد. االشتـغـال على
النص اخملتـلف الضاج بـاألسئلة
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{ كـــثـــيـــرا مــــا نـــطـــالع فـي الـــصـــحف
ـكن أن نسميه بقـشور النقد واجملالت  
وهوامـشه ومـقدمـاته أما الـنقـد النـقد فال

جند له أثرا ما السبب برأيك?
ـــســــالـــة تـــنـــدرج في عـــدم ـــا ا - ر
إمـــكــانـــيـــة إجـــراء الـــقـــطـــيــعـــة مع"
األصـنــام". ألن األمـر يـحـتـاج إلى
مـجازفـة متـحـررة من التـاريخـية
يتافيـزيقية ومن غلـقة للغـة ا ا
ــفـاهــيم ومن جــيـنــالــوجــيــا ا
الـصـرامـة الـفـيـلـولـوجيـة ومن
ؤطرة داخل تاريخ رجعيـة ا ا
األفــــــكـــــــار. أو "اخلــــــوف" من
نهجيات احلديثة القادم من ا

.
{ في الـــقــــرن الـــعـــشـــرين
هـناك الـعديد مـن النـظريات
الــــنــــقـــديــــة: الــــبـــنــــيــــويـــة
التـفـكيـكيـة نظـريـة التـلقي
والـــــنـــــقــــد اجلـــــديـــــد في
أمـريكا والـنقد الـثقافي
والـتاريـخـانيـة اجلـديدة
وهـي نـظـريــا تـتــشـهـد
عـلى تـطــور الـنـقـد في
الــــغــــرب كـــــيف هــــو
تـــــــــواصـــــــــلـــــــــكـم مع

االسـتـراتيـجيـات الـنقـديـة مثل الـسيـمـيائـية
والــتـفــكـيــكـيــة وغـيــرهـا وهل جــنى الــنـقـد

العربي الفائدة من هذه االستراتيجيات?
ا على نطاق ضيق. - ر

{ ح تـقـوم بـتـرجمـة كـتـاب ما  إلى أي
ترجم? حد تدخل في تفاصيل العمل ا

- قــــــلـت أن الــــــتــــــرجــــــمــــــة قــــــراءة
واسـتـراتــيـجـيــة .الـقـراءة تــمـيل إلى
ـضــمـرات الــثـقــافـيـة . الـكــشف عن ا
ـترجم البـد من أن يشـعـر باإليـقاع وا
ـعـتم لـلـنص ولـغـته قـبل الـكـثــيف وا
االشـــتــغـــال عـــلــيه. هـــذا الـــنــوع من
االشـتبـاك مع الـنص يحـرر الـترجـمة
من مــراتــبــيــة الــوســائل والــغــايــات

ووهم نقاء النص- األصل.
{ كــمــبـدع هل أثــر عــلى إبــداعك الـوضع
السـيء الذي يعيشه البلد من حروب طالت

? كثيراً
- نـــعـم بال شك.
الـــــــــــقـــــــــــلـق
والـنـزاعات
واحلـروب
تـــــــقـــــــتل

اإلبداع.

الكاتب مع الراحل رزاق ابراهيم حسن
غالف الرواية

 عبد العزيز آل زايد
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ـكن أن تـزيـد عـدد الـعـوائل الـبـغـدادية الـتي حـصـلت عـلى لـقب
الـباشا في الـعهد العـثماني من غـير العـوائل الثمـانية الـتي دققنا
صـادر الـتاريـخيـة كـثيـراً في حتـديد الـعوائـل التي حـصلت في ا
كن أن تكون هنالك عوائل حصلت على لقب على هذا اللقب اذ 
ـا ال يـزيـد عـلى اخلـمـسـة لـكن الـذي قـطـعنـا مـن العـوائل بـاشـا 
البـغدادية التي حـصلت على لـقب باشا هي عـوائل;  آل عيسائي
سيـحيه وآل اخلضيري وآل فـتاح وآل سليـمان فائق وآل بابان ا
وآل العمـري وآل الديار بكـري وآل الدغستـاني وهي ثمان عوائل
بغدادية وسبب قلة عدد العوائل البغدادية التي حصلت على هذا
الـلـقب يـعـود الى انه الـلـقب االعـلى في بـغـداد ذلك انه لـقب والي
بـغداد وحـاكـمـهـا اذ ان كل وال من والة بـغـداد يـذكـر لـقب بـاشا
وراء اسـمه فـيـقال مـدحت بـاشا وجـمـال باشـا وداود بـاشا ووالة
بغداد غيـر هؤالء وهذه العـوائل البغدادية الـتي حصلت على لقب
سـيـحـية وتـسـمى أيـضاً بـاشـا هي; عـائلـة عـيـسائي الـبـغـداديـة ا
ـعـروفـة عــائـلـة آل الـيـاس عـيــسى الـونـد الـتي كــانت من االسـر ا
ببـغـداد ولرجـالـها الـفضـل في مجـال اخلـدمة الـعامـة وكـانت لهم
سيحـية البـغدادية والـتي جاءت الى بغداد الريـاسة على االسـر ا
وصل مـنـذ منـتصـف القـرن السـابع عـشر وجـدهـا هو عـبد من ا
الله الـوند وسكنت مـحلة رأس القـرية مقـابل جامع اخلاصكي ثم
ـشهـور والـكاتب سكـنـوا الكـرادة الـشرقـيـة وجدهم هـو الـتاجـر ا
والناثر والباحث يعقوب باشا عيسائي حامل رتبة الباشوية أمير
ـوجب الـسـالـنامـة الـعـثـمـاني وهـو أول من فـنح سـيـنـما االمـراء 
ببغداد تعمل بالكهربـاء وأول من سير البواخر النهرية ب بغداد
ـسيـحية والبـصره وقـد توفي سـنة 1921 وكـان رئيس الـطائـفة ا
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وآل اخلـضــيـري من الـعـوائل الــبـغـداديـة الـتـي حتـمل لـقب بـاشـا
الـعثمـاني حيث منح الـسلطـان العثـماني عبـد احلميـد احلاج عبد
القادر بـاشا اخلضيري بن احلـاج عبد الرزاق چـلبي اخلضيري
ســنـة 1909م الـذي كــان مـن أهل الــثــروات الــطـائــلــة تــمــكن من
الـتـجـارة فـله البـواخـر الـصـغـيرة والـكـبـيـرة ب بـغـداد والـبـصرة
تـسـيـر بـتـجـارته وكـان سـبب مـنـحـة هـذا الـلـقب ألخـبـاره الـطـيـبـة
ـستـقـيـمة وكـان عـمـيد جتـار بـغداد وال وذكـره احلسن وسـيـرته ا
وجود مع قصر عبد اجلبار اخلضيري من زال قصره التراثي ا
عدودة في محـلة السنك يطل على شارع قصور بغداد الـتراثية ا
الـرشــيــد من االمـام ويــطل عــلى نــهـر دجــله من اخلــلف كــمـا ان
القـصر هذا كان مـكاناً الول دائـره عسكريـة عند تـشكيل اجليش
سنة  1921وآلل اخلضيـري اخلان واجلامع والسـقاية واجملالس
الثقـافيـة البـغداديـة في عشـرة محالت بـغداديـة منـها بـاب الشيخ
والـدسـابيل والـصـدرية وسـراج الـدين واالعظـمـية والـكرادة. ومن
الــعـوائل الــبـغــداديـة الــتي حــصـلت عــلى لــقب بـاشــا في الـعــهـد
العـثمـاني عائـلة آل فـتـاح باشـا الذي كـان من كبـار رجال الـدولة
يادين الـعسكرية واالداريه وأشتـهرت هذه العائله العثمـانية في ا
ـعامل الـنسـيج وخاصـة في الكـاظمـية مـعامل ـلكي  في العـهد ا
ابنه نوري فتـاح باشا  وسليمـان فتاح باشا. وعائـلة الداغستاني
من الــعـوائل الــبـغــدايـة احلــاصـلــة عـلـى لـقب بــاشـا كــون جـدهم
الـشـهـيـد الـفـريق مـحـمـد بـاشـا الـداغـسـتـاني كـان قـائـداً لـلـفـيـلق
العـثماني ببـغداد وتولى واليـة بغداد حيث كـان قبلـها من مرافقي
السـلـطان الـعـثمـاني وسـكن بـغداد وكـان اسـتشـهـاده في احلرب
ـيـة االولـى عـنـدمـا كـان قـائـداً لـلـعـشـائـر وكـان داره بـبـغداد الـعـا
ـوجود شـمال بـغداد متـميـزاً حتى ان اهل بـغداد كـانوا يـسموه ا
حـديقة احلـيوانات لـكثـرة احليوانـات في داره وولده الـلواء الركن
لـكـي والذي حـكم غـازي الـداغـسـتـاني قـائـد الـفـرقـة في الـعـهـد ا
باالعدام بعد اعالن اجلمهورية لكن  العفو عنه بعد ذلك وكانت
ـالكـة. وآل بابان من هـذه العـائلـة من العوائل الـصديـقة لـلعائـلة ا
الـعوائل الـبغـدادية الـتي حصـلت على لـقب باشـا ذلك ان عـشيرة
آل بـابــان كـانت من الــعـشـائــر الـكـرديــة الـعـظــيـمـة الــتي أنـشـأت
السلـيمانية وكـانت صاحبة سلـطة في بغداد بالـقرن الثامن عشر
والتاسع عشر  حـتى انه أراد أحدهم الوصول الى منصب والي
بغـداد كما كـانوا يتـدخلون في حتـديد من يحكـم بغداد من الوالة
ويقال انهم يـرجعون الصول عربيـة لكنهم بسطـوا سيطرتهم على
عشـائر كردسـتان وكان لـهم عائلـة كبيـرة في بغداد مـنهم حمدي
بـابــان حـيث كــان عـضـوا في مــجـلس ادارة بــغـداد وهـو أول من
جلب سيارة لـبغداد سنة  1908ووالده محمـد باشا حاصل على
الـبـاشويـة وعـمه مـجـيد بـابـان حـاصل عـلى البـاشـويـة كـونهم من
شـيـوخ هـذه الـقـبـيـلـة الـذيـن حـكـمـوا مـنـاطق كـثـيـرة مـنـهـا مـديـنـة
الـسـلـيمـانـيـة وشاركـوا اكـثـر من مـرة مع الـقوات الـعـثـمانـيـة عـند
تـمرد والة بـغداد.ولـهذه الـعائـلة شـخصـيات كـثيـرة استوزرت في
لكي كان من لكي حتى ان آخـر رئيس وزراء في العند ا العهد ا
هذه الـعائـلة وهـو احمـد مخـتـار بابـان الذي تـولى رئاسـة الوزراء
قبـل أقل من ثالثة أشـهر عـلى انقالب تـموز 1958م وآل العـمري
ـوصـلـية الـتي سـكـنت بـغداد حـتى ان هـادي بـاشا من الـعوائل ا
ن نافس رشـحـ لـتاج الـعـرش الـعراقـي  العـمـري كـان أحـد ا
ـلك فـيـصل االول وعــائـلـة سـلـيــمـان فـائق طـالب الـكــهـيه عـائـلـة ا
بغـدادية حصـلت على لـقب باشا بـجدارة ذلك ان محـمود شوكت
بـاشا بن سلـيمان فـائق حصل علـى لقب باشـا عندمـا تولى حكم
بـغـداد كـوالي سـنـة 1909م  وزاد في ذلك بـعـد نـقـله من مـنـصب
والي بـغـداد الى منـصب وزيـر احلربـيـة ثم تولـيه مـنصب الـصدر
االعظم أي منـصب رئيس الوزراء فـأصبح العراقي الـوحيد الذي
تـولى مـنصب رئـيس وزراء الـدولة الـعثـمانـيـة فوصل الى مـنصب
بـاشا الـباشـوات اذا كان لـقب باشـا للـوزير ولـلوالي السـيما وان
نـصب الثـاني بعـد والي بغداد جـده كان كـهية بـغداد اي شـغل ا
ـان الـعـثــمـاني وأخـوه الـثــاني حـكـمت واحـد أخـويـة عــضـو الـبــر
ـلكي ووالـده سـليـمان سلـيـمان تـولى رئـاسة الـوزراء في الـعهـد ا
ماليك فائق تولى مناصب ادارية كثيـرة وكان موءرخ فترة حكم ا
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وآخـر عوائل بـغداد التـي حصلت عـلى لقب بـاشا بـقدر مـا قدرنا
صادر هم عـائلة الـديار بكـري وديار بكر هي علـيه من مراجعـة ا
مديـنة  آمـد اذ حصل أمـير الـلـواء السـواري محـمد بـاشا الـديار
بكـري عـلى الـبـاشـويـة اذ تـقـلـد في الـعـهـد الـعـثـمـاني الـكـثيـر من
ناصب العـسكرية واالدارية اذ جـاءوا الى بغداد سنة  1852 م ا
وكـان له ابن آخـر حــصل عـلى الـبـاشـويـة هـو عـبـد الـقـادر بـاشـا
ويـعرف عن الـلواء البـاشا حـملـته في العهـد العـثماني الـعسـكريًة
الـكــبــيــرة والــتي شــمــلت أغــلب  اجلــنـوب بــدأهــا من الــعــزيــزيـة
والـعمـارة والنـاصريـة اذ تولى فـتح ادارات عثـمانـية فـيهـا وافتتح
قــيــادة عــســكــريــة في مــديــنــة بـدره عــلـى احلـدود
العـراقيـة االردنيـة وتولى من افراد هـذه العـائلة
مــحـافــطـة كــربالء وسـكــنـوا بــغـداد في مــحـلـة
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بــدايــة الــعــام الــدراسي 1980-
 1981وبالتحديد بالشهر

الـعاشر كـنا جالـس في الصف
السادس االبتدائي وكنا نستمع
لـلمـعـلـمة لـدرس الـلـغة الـعـربـية
وفــجـأة بـصــوت عـالي جـداً اول
مــرة في حـــيــاتــنــا نــســمع هــذا
االصــــوات ارعــــبت قــــلــــوبــــنــــا
واقـشــعـرت اجــسـامـنــا ونـسـمع
ــــديــــر صـــــوت من االدارة وذا ا
يــصــيح بــاعــلى صــوته اخــلــوا
الــصـفـوف واهـربــوا الى الـبـيت
انها الطـائرات االيرانية تقصف
بـغـداد بهـجـوم جـوي وال نـعرف
اين وقـع االنــــفـــــجـــــار مـــــجــــرد
اصـــوات عـــالـــيـــة جـــدا وصـــاح
ـديـر اهـربـوا لـلـبيـت وصاحت ا
ـعلـمـة باعـلى صـوتهـا اهـربوا ا
اهـربـوا وبـدانـا نـهـرب راكـض
ـا ادى بــاجتــاه بـاب اخلــروج 
الى الـتـصـادم وضـيق الـبـاب ما
اخـتنق الـتالميـذ بالـتدافع فوقع
مـن وقـع وهـــــــــــرب مـن هــــــــــرب
والــبــعض صـــعــد عــلى من وقع
عــلى االرض عـــنــدهــا انـــدفــعت
خارج الـبـاب راكضـا الى الـبيت
وعـنـد وصــولي لـلـبــيت سـمـعت
امي وابـي يــقـولــون سـالمـات ال
تـــخــــاف لـــكـن اين حــــقـــبــــيـــتك
ـدرسية فـانا حلـد هذا اللـحظة ا
لم انــتـبه الــيــهــا انـني فــاقــدهـا
نـسـيت انـني احمل حـقـيـبـة لكن
بـعد حلـظـة احد زمـالئي جلـبـها
خــــلــــفـي وقــــال وجــــدتــــهــــا في
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تـلت تلك الـيـلة هـجـوم اخر عـند
اليل ونـسـمع تـصادم الـطـائرات
العراقـية مع الطائـرات العراقية
ـضادات في سـماء بـغداد ومع ا
االرضـيـة اجـبـرتـهـا عـلى الـفـرار
ومـنهـا اسـقـطت ,لـكن االصـوات
تـــــرعب الـــــنــــفـــــوس واالهل من
الـــنـــســـاء والــرجـــال واالطـــفــال
يــــنــــادون اهـــربــــوا حتت ســــلم
البيت النه اخـر من يسقط وبقى
احلـال ب فـتـرة واخـرى نـسمع
صـــــوت االنــــــذار انـه هــــــجـــــوم
الـطائرات ونـختـبى حتت السلم

خائف 
والـرعب واخلــوف لم يـفـارقـنـا .
بــعـــد يـــوم او يــومـــ اصــدرت
احلـكومـة الـعراقـيـة بيـان تـطلب
ـــوالـــيــد به الـــتـــحـــاق بـــعض ا
لــلــخــدمـــة بــالــدفــاع عن الــوطن
وذهـب اخــوتي لـــتــلـــبــيـــة نــداء
الوطـن اال انا واخي االكـبر مني
فــكـان  5مـن اخـواني الــتــحــقـوا
بـاجلـيش واخلــوف في قـلــوبـنـا
وبدأ نـسمع صراخ بـ العوائل
ال نــعـــرف في اي وقت ونــركض
مهرول ونشاهد ان احد شباب
ـــنــطــقـــة قــد اســتــشـــهــد عــلى ا

جـــبــــهـــات الــــقـــتــــال واخلـــوف
والــــرعـب ازداد عــــلـى اخــــواني
النـــهم مـــتـــزوجـــون واصـــحــاب
عـــــــوائـل وامي وابـي كـــــــانــــــوا
خـائفـون ال ينامـون اليل واراهم
دائــمــا يــســمـعــون االخــبــار من
الـــــراديــــو عـــــلى مـــــوجــــات من
الـصـعـب ان نـسـتـمع لـهـا اال في
اليل عندمـا يكون اجلو صافي .
ــــدرســــة وكـل هــــذا نـــــحن فـي ا
جنــــــحـت الى االول مــــــتــــــوسط
وعـنـدهــا اشـتـتــدت احلـرب بـ
الطـرف وكـثر الـشهـداء وفقـدنا
الــكـــثـــيـــر مـن ابـــنـــاء االقـــربــاء
واجلـــيــران وعـــنــد جنـــاحي من
االول مـــــتــــوسـط الى الـــــثـــــاني
وبـالضـبط بدايـة الدوام في اول
االسبـوع استـشـهد اخي الـكبـير
صــــــاحب ثـالثــــــة اوالد وبــــــنت
واحدة وعندها دخل اخلطر الى
بـيتـنا وارعب قلـوبنـا وانا ابكي
بــصــوت عـــالى ورمــيت نــفــسي
على التابـوت الذي بداخلة اخي
ـيت وظـلت هذا اشـمـمت راحة ا
الرائـحة ترافـقني سنيـ طويلة
وكنت متعـلق به كثيرا  وكنت ال
ــوت يـأتـي لـلــصــغـار افــهم ان ا
بـالــسن كـنــا نـعــرف ان الـكــبـيـر
ــوت بــالــسـن عــنــدمــا يـــكــبــر 
,فكانت فاجعة وصدمة جعلتني
دائـــمــا مـــرتــبـك وخــائـف وقــلق
ومتـوتر وفاقد التـركيز حتى في
درسة حـيث اسمع من اخوتي ا
الـبـاقـ يـقـولـون لي دائـمـا اقرأ
جــــيـــدا واجنـح لـــكي ال تــــخـــدم
بـاجليـش الننـا نـريـدك تـبقى مع
ا الـوالـدة والوالـد في البـيت ر
انـنـا جمـيـعا نـسـتشـهـد وال احد
يـــبــقى في الـــبــيت وبــدأت اقــرأ
بطريقة هسـتيرية امسك الكتاب
ـــهم حـــتـى ولـــو ال افــــهم شـئ ا
اسقط احلجـة على نفسي وامام
الــله وفــاءا لــلــعــهـد مـع اخـوتي
الـــذيـن يـــخــــدمـــون بــــاخلـــدمـــة
العـسكريـة على جبهـات القتال ,
ومـع انـــنــــا طالب في مــــرحـــلـــة
ــتـــوســـطـــة لـــكـن كـــان هـــنــاك ا
مالحــــــقــــــة من قــــــبل اجلــــــيش
الــشـــعــبـي في بــعـض االحــيــان
يــطــلب مــتــطــوعــ لــلــقــتـال او
ــطـــلـــوب مـــنــا ان نـــنـــظم الى ا
احلـــــزب احلـــــاكم وهـــــو حــــزب
الــبــعث في تــلك االيــام فــكــانـوا
يالحــقــونــنــا من اجل ان نــنــظم
لــكــنــني كــنت اهــرب واتــمــلص
مـــنــــهم واقــــول لــــهم انــــني في
نطقة وعندما يسالوني تنظيم ا
ـنـطـقـة اقـول لـهم انـني في في ا
ـدرسـة الى ان كـشـفـوا تـنـظـيم ا
امري فـاستـدعاني مـدرس اللـغة
الـــعــربـــيـــة ومــبـــاشـــرة وبــدون
مــقــدمـــات قــال لي انك تــضــحك
عـــلـى احلـــزب و ســـحـــبي من

مقـعـدي وامـام الطالب صـفـعني
عــلى وجــهي من جــهــة الــيــمـ
والـتي بـقــيت اسـابـيع لم اسـمع
بـــــهـــــا من االلـم وازرق وجـــــهي
وتـالهـا ضــرب بـالــقـدم وااليـدي
الى قـــلت ســـانـــتـــظم واتـــعـــهــد
بااللتزام عـندها تركني وقال من

اليوم .
WO³Fý oÞUM

ولـلعلم ان الـتنظيـم حزب البعث
ـنـاطق الـشعـبـيـة كـان اشد في ا
ـــنــــاطق االخـــرى قــــســـوة مـن ا
خاصـة ان مدينـة الصدر اغـلبها
ذهب ذات الطابع الـعشائري وا
الـشيعي فـكان التـركيز والـتشدد
من احلــــكـــومـــة اكـــثـــر فـــكـــانت
ـداهـمـات تــتـعـصف بـالـبـيـوت ا
ـــتـــخـــلــفـــ عن لـــلـــبـــحث عن ا
اخلـدمــة الـعـسـكـريـة ووصل بي
ـداهــمـات ان ال احلــال لـكــثــرة ا
ـــدرســـيـــة في اتـــرك هـــويـــتـي ا
ا دائـمـا اضـعـها مـحـفـظـتي وا
حتت الـوسـادة كي ال افـقـدها او
اتــفــاجئ ان احــد من الــســلــطــة
يـــقف فـــوق رأسي ويـــقــول انت
مـتخـلف عن اخلـدمة الـعـسكـرية
فــاكــون جــاهــز ال اســتــخــرج له
الـــهــــويــــة بــــســــرعــــة من حتت
الــوسـادة . كــانت رجــال الـدولـة
يـنـتشـرون في كل مـكـان لـلـبحث
عن الــفــارين من اخلــدمــة حــتى
عـنــد الــذهـاب لــلــدوام صـبــاحـاً
جنـــدهم في الــطـــريق يــوقــفــون
السـيارات لـنـقل الركـاب ويدخل
رجل االمـن يـبــحـث في الــوجـوة
واحياناً وان كنت حامل هويتي
اجلـامعـية وبـصدق لـكن اخلوف
والـفـزع يـدخل في قـلـبي بـسـبب
ـا رجـل االمن يـقــول لك انـزل ر
مــعي االن هـويـتك مـشـكـوك بـهـا
وبـــهــــذه احلـــالــــة تـــذهـب مـــعه
وتــسـجن ويــتم الـتــحـقــيق عـلى
االقل اسـبــوع بـسـجن ال يـصـلح
حتى لـلحـيـوانات ويـفزع  االهل
للـبـحث عنك واخـيـراً اذا  قرروا
اخـراجك والعـفو هـنك اال بشرط

ال . ان تدفع  مبلغ من ا
ـــا انــــني وبــــهــــذه االجــــواء و
اصـغــر من فـي الـبــيت لـم اسـال
في يوم من االيـام عن نوع االكل
واي مالبس الــتي ارتــديــهـا  او
نـــوع الـــطـــعــام الـــذي اشـــتـــهي
لـنفـسي الن كل ما يـقدم لي اقبل
بـه لم اشـــــتــــــهي او اتـــــذوق او
ارفض دائــــمــــا اقـــبـل فـــذهــــبت
االصـــالــة الـــطــعـــام في نـــفــسي
وبــســبب كــان كل تــركــيــزي هـو
كــيـف اتــخــلص من الــواجــبــات
وااللــــتــــزام مع حــــزب الــــبــــعث
وخــوف من الــرســوب والــتــحق
مع اخـوتي للـجـيش وعـنـدها لم
يبقى احـد مع الوالدين الذين لم
يــــفــــارقــــهم احلــــزن والــــدمـــوع
ووالــــدتي الــــله يــــرحــــمـــهــــا لم
اشــاهــدهــا يــوم قــد تــخــلت عن
مالبسـها السـود او عن دموعها
عــلى مـفـارقت االخ االكــبـر حـتى
اتها ,ظلت هذا االمور الى ان
انـتهت احلـرب وعنـدها كنت في
تــــلك الــــســـنــــة قـــد جنــــحت من
الثانوية ودخلت اجلامعة وقلت
مع نــفـسي احلــمــد لـلـه عـلى كل
حـال . لـكن تـفـاجـئـنـا بـعـد سـنة

واحـدة قـد ارتاح مـنـهـا الـشعب
الـعــراقي وذا بــصـدام قــد اعـلن
بــاحـــتالل الـــكــويت وبـــدأ مــرة
ـوالــيـد اخــرى بـطــلب جــمـيـع ا
لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة فــذهب
الــشــبــاب لـلــخــدمــة الى ان بـدأ
الـهـجـوم االمـريــكي وحـلـفـاءهـا
بـاخــراج اجلــيش الــعــراقي من
الـكويت لـكن دفع الشـعب الثمن
فـمـات من مــات واسـتــشـهـد من
استـشهـد وبعـدها بـدأ احلصار
ـا ادى الى اسـتـنـفـار اجلـائـر 
مـن في الـبــيت لــلـعــمل من اجل
جلب قـوت اليوم لـلبيت ودمرت
الـكهربـاء والشـوارع وكل البنى
الـتــحـتــيـة وقــررت ان ابـقى في
اجلـامـعـة مـادام صـدام مـوجود
في احلـكم وبـها تـركت الـدراسة
لـسـنـت اضـافـيـة عـلى الـسقف
ــقــرر فـي اجلــامــعــة الــزمـــني ا
وقلت هذا لم يـجدي نفعا اال ان
اكــمل الـــدراســة الــعـــلــيــا وهي
سـتخلـصني من صـدام وبها ان
اقف بوجه صدام الذي اراد بنا
الـهالك واجلــهل والـدمـار لـعـلي
اعـــوض مـن خـــســـر ذلك . كـــان
بـداية الـهـستـرية الـديـنيـة التي
عـمت الــبالد والــلـجــؤ الــكـثــيـر
لـلصالة والعـبادة شعـورا منهم
ان بـالــذنب بـاالبــتـعــاد من الـله
والتقصـير فانا قررت ان اقتحم
الدراسـات الـعلـيا وتـعـبيـر مني
بـالـوقـوف بـوجه الـظـالم ,فـكـان
الـله قد جـعلهـا لي وما تـوفيقي
اال بالـله الـعـلي العـظـيم وبدات
ال الدراسة مع احلـصار وقلة ا
ـصــروف الــيـومي والــنـقــود وا
وبـدون تـخـطـيط مـسـبق زجـيت
النفس بالدراسة عندها لم افكر
البس ــا ســـوف ارتــدي من ا
او مــــاذا ســـوف اكـل ومن هـــذا
وذاك والـــــــقــــــــلـق واحلـــــــالـــــــة
الهستسرية في الدراسة نسيت
نـفسـي وذهبت لـتـحـقـيق الذات
تــارك خـلــفي جــمـيع احلــاجـات
االولـيـة والـتي يـجب ان تـتـوفـر
لالنـسان حسب نـظرية مـاسلوا
لــلــحـــاجــات وبــعــدهـــا يــبــحث
االنـسـان لتـحـقـيق الـذات لكـنـنا
فـي الـعــراق وبـاخلــصـوص انـا
عــلى الـعــكس ذهـبت لــتـحــقـيق
الـذات بــدايـة فـكـان صـعب عـلى
ان اقـــاوم تــلـك الــظـــروف الــتي

تـبـنيـتـها بـدون تـخطـيط مـسبق
لـــكن احلــمـــد لـــله كــان الـــله في
عوننا ,خالل تلك السن ظهرت
عـلى بـعض الـسـلـوكيـات لم اكن
انتـبه عليـها منـها االكل السريع
حتى وصل الـى بلع الطـعام بلع
ـــشي الـــســريع وعـــدم تــذوق وا
الـطـعـام واالسـتـعـجـال بـكل شئ
حــتى كــان الــعــســكــري عــنــدمـا
يـلـتـحق جلـبـهات الـقـتـال يـطلب
مـن ســــائق الـــــســــيــــارة زيــــادة
الـــســرعــة فــظــهـــر بــذلك الــوقت
مـصـطـلح قـد شـاع بـ الـناس (
سـتعـجل)  ال نطـلب ما عبـاس ا
تــريــد الــنــفس مـن طــعــام وهـذا
بــــســــبب احلــــروب واحلــــصـــار
وكــانت الـعـائــلـة تـكـبــر وجـمـيع
اخــوتي قـــد تــزوجــوا في نــفس
الــبــيت وال يـوجــد مــجــال حـتى
لـلدراسة التـي قضيتـها في اليل
عــنـــد بــاب الــدار عـــلى الــضــوء
ـا والـنـهــار ابـحث عن مــكـان ر
حـــديــقــة او ســاحـــة خــالــيــة او
مـدرسـة فـارغـة بـعد الـدوام ومع
صــــوت االطــــفــــال وكـــــثــــرتــــهم
ومــشــاجـرت الــنــســاء وهـذا من
مـوروثـات اجملـتـمع الـعـراقي ان
تـــتــزوج في نـــفس الـــبــيت ومن
الـــعـــيـب ان تـــتـــرك امك وابـــوك
وقتها يـقولون قد اخذته زوجتة
منـهم وهو العار الـعشائري الى
ان جـــاءت ســـنـــة  1998وبـــعـــد
ـاجـســتـيـر قـررت ان مــنـاقـشــة ا
اسافر الى ليـبيا الخذ راحة بعد
عـمـر شــاق .مع نـفس الـوقت قـد
هـــاجــر الـــكــثــيـــر من الـــشــبــاب
والـعـوائل ويــقـدر هــنـاك خـمس
ماليـ عــراقي يـعـيـشـون خـارج
البلد قد هـاجروا جراء التهجير

واالضطهاد .
dOGð ÀbŠ

وبـعـد خمـس سنـوات في لـيـبـيا
الى ان حدث الـتـغـيـر عام 2003
قــــررت ارجـع لــــلــــبـــــلــــد وفــــاءاً
واخالصـــاً ومن اول حلـــظــة عن
دخـول العراق بـدأت التفـجيرات
والقـتل العـشوائي والـعصـابات
مــــســـتــــغــــلـــة غــــيـــاب الــــدولـــة
والـتصـفيـات وقرارات ارجتـالية
تــقــتل وتــذبح وتــســتــبــيـح دمـا
االبرياء من اين ال نعرف الى ان
الــنــفــجــيــرات اســتــمــرت عــشـر
ســنـوات حـصــد ارواح بـقـدر مـا

حصدت بحرب ثمان سنوات مع
ايـران ثم تــلـتـهـا دخــول تـنـظـيم
داعش وبـدأت الــطـامـة الــكـبـرى
فــــقــــتـل من قــــتل وذبـح من ذبح
وبـــدأت الــتـــهـــجــيـــر الــقـــســري
لـلقـومـيات والـطـوائف اخملتـلـفة
فــــحــــصــــدت ارواح بــــقــــدر مــــا
حصـدت االرواح في حرب ايران
واحلـكــومـة ال نـعـرف كـيف تـدار
فــعـنــد اعــتـراضك او مــطـالــبـتك
بـشئ من حـقك تـقـتـل وتـضـطـهد
وتسلب فـنعيش اليوم بـبلد يعد
ـيـا مع بـنـيـة حتـتـية االفسـد عـا
حتت الـــــصـــــفــــر وبـال مــــاء وال
كهرباء واتذكر كنا نركض خلف
عربـات التي تبيع الـنفط لشحت
الـنفط واتـذكر جـيدا كـنت ماسك
طــابــور في ســنــة  1981لــشــراء
الـنـفط وتـكــررت هـذه مـعي بـعـد
الـتـغيـر وبـالـتحـديـد سـنة 2005
وكـــنت مـــاسك طـــابـــور لـــشــراء
الــنـــفط لـــكن الـــفـــرق هـــو كــنت
صــغـــيـــر في ذلـك الــوقـت وكــان
االناء صغيرا الذي كنت اشتري
به الـنفط واليـوم قد كبـرت عمرا
فـالبـــد ان يــــكـــون االنــــاء الـــذي
اشـتري له الـنـفط كـبيـر .والـيوم
عنـدما انـتشـرت فايـروس كرونا
والـدولــة قـررت ان يــكـون حــظـر
ـدة غـير مـعـلـومـة ذهبت شـامل 
مـهــروال لالسـواق لـشـراء ذخـيـر
ومؤنة تكفي للبيت لفترة طويلة
ــرة االولى فـفي وهــذه لـيــست ا
ـالـكي سـنـة  2006عـنـدمـا قـرر ا
هدي في البصرة ضرب جيش ا
كــذلك ذهــبت مــهــروال لالســواق
ؤنـة وكـان بـرفـقتي واشـتريـت ا
ابن اخي وهــو صـغــيــر بــالـسن
اســتــغـــرب من فــزعـي واحلــالــة

الهستيرية .
فـتـبـ ان هـنـاك دويالت بـداخل
ـطلق لغير العراق دولة والئها ا
امــا الــعـراقــيــ الــبــسـطــاء فال
حـولـة وال قـوته اال بـالـله الـعـلي
الـعــظــيم وحــسـبــنــا الـلـه ونـعم
الــــوكـــيـل عـــلـى كل ظــــالم ظــــلم
الــعـراقـيــون .وهـا انـا ورثت من
الـوالـدين سـمـاع االخـبـار دائـمـا
انـــا وزوجــتي نــنـــتــظــر ســمــاع
االخـبـار بـشـدة وعـنـدهـا االبـنـاء
يـســتـغـربــون فـنــقـول لــهم انـهـا

الوراثة من االجداد .
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ــــتــــاز يــــقــــول الــــســــيــــد 
احلــيـدري الــصـحـفي
والكاتب الكوردي
ــعــروف  انه ا
قــــــــــضـى مـع
ـــــــرحــــــوم ا
الــــدكــــتـــور
عـبـدالرحم
ن الـــبـــزاز
رئـــــــــــيـس
وزراء

الـــــعـــــراق
االســـــــــبق
في ســــجن
الـبــعــثــيـ

عـــــــام 1969
اربعة ايام .

وهــــــــو يـــــــروي
ذكــــــريــــــاتـه مــــــعه

فـيقول:عـبدالرحـمن البزاز كان
رجال شـهــمـا وصـاحب
خـــلـق رفـــيع وكـــان
مــثـقــفـا كــبـيـرا 
يــــحــــتــــرمــــني
كــــــــثــــــــيـــــــرا
ويــنــاقــشــني
ونـــتـــحـــاور
مـــعـــا حــول
بـــــــــــــــــعـض
الـــقـــضـــايــا
ورغــــــــــــــــــــم
اخـــــــــــتـالف
وجــــــــــهــــــــــة
نــــظـــرنــــا في
بـعض االمـور
اال انه يـــحــافظ
دائــمـا عــلى الـود
بـيـنـنا.. لـقـد تـعـلمت

مـــنه فـي تـــلك االيـــام االربـــعــة
الـــــكـــــثـــــيــــر مـن ادب احلــــوار
واحــتـــرام الــرأي اآلخــر وكــان

ثابة استاذ لي.. 
 «d c  s¹Ëbð

وفي احـــــدااليــــام قـــــال لي انه
ســـيـــدون مــــذكـــراته ويــــكـــتب
قصيدة عني  فطلب مني قلما
النــــهـم جـــــردوه من الـــــقـــــلم
فــاهــديــته قــلــمي ووضــعه مع
ورقة ب صـفحات قرآنه وقال

انه سيحتفظ به كذكرى.
وخالل حواراتنا  قال لي مرة
: ان بعض الـناس يـتـهمـونني
بــانــني عــمـيـل لالنــكـلــيــز! انـا
لـست عـمـيال الحـد انـا اسـتـاذ
قــانـــون   ولــكن انـــا اقــول ان
الـنـظـام االنــكـلـيـزي افـضل من
الـنـظام الـسـوفـيتي فـانـا على

ـثال عنـدما اريد سـبيل ا
ان اشتري علبة دواء في
بـريطـانـيا احـصل عـليه
اما في بـيسـر وسـهـولـة 
سـالة روسيـا فيـحتـاج ا
الى الـوقــوف في طـابـور
طــويل لــفـتــرة من الـزمن
..ويقول السيد احليدري
ان الـبــزاز سـألـني مـرة :
هل مـال مــــــــصـــــــطــــــــفى
الــــبــــرزاني شــــيــــوعي ?
فاجـبته ال ليس شـيوعيا
ولـن يــــــكـــــــون. فــــــقــــــال
احلـمــدلــله.ثم ســألـني و
جالل الـطالبـاني  اليس
شـيوعـيا? فـاجبـته ايضا
ب ال. فــــــقــــــال ايــــــضــــــا
احلــمــدلـــله.كــمـــا يــقــول
ـتـاز احلـيدري الـسـيـد 
عـن الـــــبـــــزاز : انه كـــــان
جــريـــئــا واليـــخــشى من
بـل كـــان الــــبــــعــــثـــيــــ 
ينـتـقدهم عـلـنا وبـصوت

يقول : عال.. وعندما ننبهه 
فـــلــــيــــســــمـع من يــــســــمع من

الشباب   لِمَ اخلوف?
Ÿ—«e*« oŠ

ــــرحـــوم كـــان ويـــقــــول بـــان ا
يـــــســـــألـــــني عـن حق الـــــفالح

ـزارع في ارضه في الـنـظام وا
اركـسي  ويـحـدثـني هو عن ا
مــســألـة االصالح الــزراعي في
االسالم و يــســتــشــهــد بــآيـات

قرآنية في هذا اجملال ..

ــرحــوم ومن ذكــريــاته عن ا
عـبدالرحـمن البـزاز  يقول :
انه يـــــومــــيــــا وقـــــبل صالة
ـصـحفه الـظـهر كـان يـأتي 

ويقرأ القرآن.

 wKŽ bL×  b UŠ

اربيل

لقطة من مسلسل بيت الط
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ليث عبد اللطيف يتوسط محمد عطا سعيد واحملرر
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أثـــارت أغــــنـــيـــة جــــديـــدة بـــعــــنـــوان (احلب
والسـالم) للـمطـربة الـسوريـة أصالـة نصري
جــــدال واســـــعــــا عــــلـى مــــواقع الـــــتــــواصل
االجـتـمـاعـي إذ تـظـهـر األغـنـيـة شـخـصـيات
سـياسـيـة وتـاريـخيـة ورؤسـاء عـرب وهـو ما
اعتـبره البعض تمجيدا للديكتاتورية و خلطا
ـقـاومـة ـسـتـبـدين ورمـوز ا غـيــر مـبـرر بـ ا
والـــــنــــضـــــال بـــــيــــنـــــمــــا دافـع آخــــرون عن
األغــنــيـة.وعــقب إطالق األغــنــيــة عـلـى مـوقع
يــوتـيـوب والــتي حـصــدت أكـثـر من مــلـيـون
مــشـــاهـــدة تـــصـــدر اسم نـــصـــري مـــواقع
الـتواصل إذ تعـرضت لوابل من االنـتقادات
بسـبب ما اعتبره مغـردون تسيسا للفن.وفي
الــفـيــديــو تــقــتــرن كــلـمــات احلب والــسالم
والبـراءة بـرسـومـات لـشـخصـيـات سـيـاسـية
تـظـهـر خـلف الـفـنـانـة نـصـري مـثل الـرئـيس
ــصــري الــراحل أنــور الــســادات ورئـيس ا
اإلمـارات الـراحل زايـد بن آل نـهـيـان ومـلك
الـسعـوديـة الـراحل عـبـد الـعـزيـز آل سـعود
ــهـاتـمــا غـانـدي.ولــكن مـا أثـار انــتـقـادات وا
ــغـرديـن كـان رســمــا يـجــمع بــ الــرئـيس ا
صـري عـبـدالفـتـاح السـيـسي وإلى جـانبه ا
عمـر اخملتار أبرز زعماء مقاومة االستعمار
اإليـطــالي فـي لـيــبــيـا.وقــد أصــدرت الـهــيــئـة
العـامة لـلثـقافـة - بحـكومـة الوفاق
الـوطني الـليـبي بـيانـا انتـقد
وضـع صــــــورة شـــــــيخ
اجملــــاهـــديـن عـــمـــر
اخملـتـار مع رئـيس
ــصـري الـنــظـام ا
(الـسـيسي) في
الـــــــــــعــــــــــمـل
الــغــنــائي.
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الـتـشــكـيــلي الـعــراقي تـلــقى تـعـازي االوســاط الـفــنـيـة
التـشكيلية لوفاة والدته سائـل الله تعالى ان يسكنها

فسيح جناته.
 Â«eŽ œË«œ

مـديـر دار الـبـلـد لـلطـبـاعـة والـنـشـر والـتـوزيع الـسوري
اعــلن ان الــدار اطــلــقت مــكــتــبــة لــلــعــمــوم في مــديــنـة
السـويداء تشمل مئات العناوين باختصاصات معرفية
عديدة في مبادرة تهدف لنشر الوعي بأهمية الكتاب .
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الــكـاتب االردني صــدر له عن دار خـطــوط ظالل لـلــنـشـر
ضــمـن (مــرويـــات الــفــايـــروس) كــتـــاب بــعــنـــوان (أحــلم
غربي أنيس الرافعي. بالرصيف).وقدم للكتاب الكاتب ا
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ـــرأة.  امــيـــرة رعــايــة حـــقــوق ا
اطــفــال مـتـالزمــة داون . امــيـرة
رعــايـــة مــرضى الـــثالســـيــمـــيــا
.امـيـرة الـتـنــمـيـة .امـيـرة رعـايـة
ذوي االحــتــيــاجــات اخلــاصــة .
.  امـيـرة ـســنـ امـيـرة رعــايـة ا
مــكـافــحــة الــتــــــدخــ . امــيـرة
اإلنــــســــانـــيــــة. امــــيـــرة الــــرفق
بـاحلــيـوان . امــيــرة اإلتـيــــكـيت

راســم الدبلوماسية).  وا
وقــــــــــال األديب مــحـمــد رشـيـد
رئـيس جـائـزة العـنـقـاء الذهـبـية
الدولية (أن الـدكـــــــــتورة سارة
لها فعاليـات عديدة في نشاطات
دني كذلك تـعمل على اجملتمـع ا
الـــعـالج بـــااليـــــــحـــاء والـــعالج
الـســلـوكي والــعالج الـتــدعـيـمي
والــــــعـالج الــــــزوجي والــــــعالج
األسري ولها نشـاطات مهمة في
ثـقافـة وحـقوق ومـعـاجلة الـطفل
وهي كاتـبة ولـها روايـة بعـنوان

لستُ وقِحة).
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ضــمن مـسـابـقـة امـيـرات جـائـزة
الــعـنـــــــقـاء الــذهــبـيــة الـدولــيـة
لـلتـســــــامح والـسالم والتـنمـية
لعام 2020  اختيـار الدكتورة
سـارة نزار اخـتـصاص دكـتوراه
بالصحة النفسية اميرة العنقاء
الـذهبـيـة الدولـية لـرعـاية أطـفال

التوحد.
ــؤمل اقـــامــة فـــعــالـــيــات ومـن ا
اجلـــائـــزة في اربـــيل فـي شـــهــر
ـقبـل وفي عدد تـشـرين الـثـاني ا
من  الـدول الـعـربـيـة (الـشـارقـة .
ـــنـــامــة . صاللـــة . بـــيـــروت .  ا

القاهرة . الرياض) .
وســيــتم الحــقــا  اإلعالن عن 26
اميرة في تـخصصـات تسهم في
بـنـاء االنــسـان واجملـتـمـع مـنـهـا
(امــيــرة الــتــــــــــســامح. امــيــرة
. امـــيـــرة ـــســـــــــنــــ رعـــايــــة ا
مـــكـــافـــحــــة اخملـــدرات .امـــيـــرة
مـكـافـحـة كـانسـر الـثـدي.  امـيرة
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ـيـة نـيكـول شـيـرزيـنغـر الـبـالـغة من نشـرت الـنـجـمـة العـا
العمر 42 عاماً صوراً لها علـى الشاطئ في البرتغال 
بـرفـقـة حـبـيـبـهـا تـومــاس ايـفـانـز الـبـالغ من الـعـمـر 35
عـامـاً.وقــضت نـيــكـول وقـتــا رومـانــسـيـاً بــ أحـضـان
حبيبها.نيـكول كانت قد احتفالت بعـيد ميالدها برحلة
على اليـخت مع حبيـبها عـند غروب الـشمس يأجواء
رومانـسـيـة مع حـبيـبـهـا.يـذكر أن نـيـكـول بـريسـكـوفـيا
عـروفة بـنـيكول شـيرزينـغر ولدت اليكـوالني فاليـنتي ا
في 29 حزيران عام 1978 في هونولـولو - هاواي
ثـلـة مـعـروفـة ترعـرعت في وهي مـغنـيـة أمـريـكـيـة و
ــــوســـــيــــقـى واألضــــواء مــــنــــذ كــــنـــــتــــاكي وأحـــــبت ا
صــغــرهــا.ودرست في جــامــعــة رايت ســتــيت قــبل ان
وسـيقية في فرقة روك قبل ان تابـعة مسيرتها ا تتركها 

تعرف الشهرة الكبرى كمغنية رئيسية .

 تـــرفض احلــوار أو الــتــفــاوض خـــفف من مــواقــفك
احلازمة وافسح في اجملال للحوار.
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هنية تتاح لك الفـرصة للمصاحلة ولترتيب العالقات ا
وغيرها.رقم احلظ.9
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ـارسـة من الــضـروري لــلـتـخــلص من الـتــشـنـجــات 
شي أو الركض. بعض أنواع الرياضة كا
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بـاسـتـطـاعتك والـشـريك الـوصـول الى نـقاط مـشـتـركة
بينكما بغية التخلص من التناقضات.
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 تشعـر ببعض االرتـباك وبضـرورة إجناز أعمالك بال
تسويف وتأجيل.
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تـستـعـ بـأشـخـاص عـانـوا مثـلك الـبـدانـة لـتـتعـلم من
جتربتهم كيفية التخلص منها.
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تك ويـزداد رونقك وتقـوم بدور احملب على تشـتد عز
أكمل وجه .
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 يــحــمل إلـيك هــذا الــيـوم احلــظــوظ واحلـصــول عـلى
مركز مرموق في العمل.
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تطلّ على الـشريك بحـلّة جديدة.واجه حتـديات احلياة
بثقة عالية بالنفس .
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يـرتــاح بـالك الـيــوم بـعــد فـتـرة صــعـبـة من الــضـغـوط
واجهتك والشريك .
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ــشـاكـل الـبــسـيــطـة.تــتـعــزّز عالقـة ال تـضــعف أمـام ا
شخصية .يوم السعد االربعاء.
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واظبة على تبدو واثقاً بنفسك ومرتاحاً نفسياً بفعل ا
ارسة الرياضة.

 u(«
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الشرائع 5.
ثلة مصرية 6.
دولة افريقية 7.

حيوانات بحرية 8.

ي الــعــراقي حتــدث والــدكــتــور مــاهــر جــبـار االكــاد
اخلـلـيـلي في الـورشـة االلـكـترونـيـة الـتي اقـامـهـا مـركز
عـنونـة (الدور القـبس اجلامـعي لـلدراسـات والتـنـميـة ا
الوطـني للمرجعية الدينية ضد االحتالل البريطاني في

ثورة العشرين).

اخملـرج الــتــركي عــرضت له مــؤســســة عـبــد احلــمــيـد
اضي شومـان في العاصمـة االردنية عمـان  الثالثاء ا

فيلمه (الصامت).

ــكــتـبــة االهــلــيـة في االعالمي الــعــراقي و مــديـر دار ا
البـصرة تـلقى تـعازي االوسـاط االعالميـة لوفـاة والدته

سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

ــمـثــلـة الــسـوريـة انــضـمت إلى ا
قــائــمـــة أبــطــال مــســلــسل (والد
ســلـــطـــان) من تـــألــيـف ســعـــيــد
حناوي وإخراج غزوان قهوجي.
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ـي الـــــعـــــراقي حتـــــدث عن الــــصـــــيـــــدالنـي واالكــــاد
(اساسـيات عـمل الـتجـارب السـريريـة)في النـدوة التي
ــاء لــلــتـطــويــر وتـدريب ــيـة  اقــامــتـهــا مــؤخـرا اكــاد
الـكــفـاءات في مـؤســسـة الـنــخب والـكــفـاءات الـوطــنـيـة

لالصالح.

نيكول شيرزينغر

{ لندن -  وكاالت - تساهم مصممة
األزيـاء وسيـدة األعـمال الـبـريطـانـية
اني صـور األ فيـفيـان ويـستـوود وا
فولـفـجـاجن تيـلـمانس مع 100 فنان
آخـرين بأعـمـالهـم الفـنـية ومـقـاالتهم
في مــجـلـة (لــيـمــبـو) اجلــديـدة الـتي
سـاعـدة زمالئهم أطلـقت خـصيـصـا 
ن ال يعـملـون ولرصـد ما يدور في
الـــعــالم خالل فــتـــرة الــعــزل الــعــام.
واســـتـــجـــــابت لـــنـــداءات تـــتـــزايـــد
وتيرتها إحلاحا من قبل هذا القطاع
الـــبــارز أعــلــنت بــريــطــانــيــا األحــد
ــاضـي (أنـهــا ســتــســتــثــمــر نــحـو ا
ــــؤســــســــات مــــلــــيــــاري دوالر في ا
الــثـقــافـيـة والــفـنــون لـدعم اقــتـصـاد

تكبله جائحة كوفيد-19).
ويقول القائمون على مجلة (ليمبو)
(إنهـا وليـدة رغـبة لـرصد مـا يشـهده

العـالم في حلظـة فريدة مـن التاريخ
ومد يد الـعون لـبعضـهم البعض في
وقت األزمـة.وتـعـمل اجملـلـة اجلـديدة
على قـلب النـموذج الـتقـليـدي للـنشر
بـــتـــقـــاسـم جـــمـــيع أفــــراد الـــفـــريق

إيراداتها بالتساوي).
وقال نـيك تـشابـ نـاشر اجملـلة في
تـــصــريح (فـي األســابـــيع األولى من
فــرض إجـراءات الــعـزل الــعــام قـلت
لـنفـسي أريـد أن أرى مـا يدور بـخـلد
كل إنــســان ومـا يــجــري داخل بــيـته

اآلن).
ن هـم ضــمن وتـــنــازل خـــمـــســون 
ـبـدعــ األكـثـر قــائـمـة الــفـنـانــ وا
شهرة بدءا من اخملرجة الـبريطانية
احلـــائـــزة عـــلـى األوســـكـــار أنـــدريــا
أرنـولــد وحـتى اخملـرجـة األمــريـكـيـة
مـيـرانـدا جـوالي عن أجـرهم تـارك

األموال التي سيجري جمعها تذهب
شارك اخلمس اآلخرين لصالح ا
األكـثـر احـتـيـاجـا. وقـال تـشابـ (لم
أكن قــادرا عـــلى احلــصــول عــلى أي
مـساعـدة من احلـكومـة عـندمـا انـهار
ؤكد أننا نشعر بأنه عملي. لذا من ا
يــتـــوجب عـــلـــيـــنــا الـــقـــيـــام بــشيء
بأنفسنا. كان علـينا أن نوجد طريقة
نـدعم بـهـا مــجـتـمـعـنـا من األلف إلى

الياء). 
وتعرض اجمللة للبيع من خالل نظام
شرفي بثالثـة أسعار مـختلـفة حيث
تعرض بـتسعـة جنيهـات استرلـينية
( 11.25دوالر أمـــريـــكي) ألصـــحــاب
ــبــلغ  14جــنــيــهــا االمــتــيــازات و
بـــالــســعـــر االعــتــيـــادي ومــبــلغ 19
جــنـيـهــا لـلـقــراء الـذين يــرغـبـون في

ال. زيد من ا اإلسهام با
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احتـفلت االذاعة االم فـي االول من تموز
بــالــذكـرى 84 لــتــاســيــســهــا.وبــعــد ان
اسـتـذكـرت ( الـزمـان ) الـذكـرى الـعـطـرة
الول اذاعة عراقـية اكدت جنـاحها وراح
صـــدى صـــوتـــهـــا ومـــنـــذ الـــيــوم االول
النطالقها يصدح في بـيوتات العراقي
ومـحالـهم وامـاكن عـمـلـهم  والـقت عدد
من روادها وهم يتحدثون عن مسيرتها
وابداعـاتهم وتـواصلـهم مع االذاعة االم
 واســتـمــرارا في هـذا االطــار اتـصــلـنـا

باالذاعي الرائـد ليث عـبد اللـطيف الذي
نـوعات في شغل مـنصـب رئيس قـسم ا
نصرم االذاعة ومنذ سبعيـنيات القرن ا
وازدهــر الــقــسـم وقــدم روائع الــبــرامج
مازال اجلـمهور يـتذكـرها وخـرج القسم
عـشرات الـفـنـانـ من مخـرجـ وكـتاب
ثـل وفـنان .ويـقول عـبد الـلطيف و
(بــدأت مع فــرقـة الــزبـانــيــة قـبل اربــعـة
عـقود في مـسـرحـيـة شلـتـاغ الـتي كانت
تــتــحـدث عن مــغــني بــغـداد في الــعــهـد
الــعــثــمــاني وتــواصــلـت وجــسـدت اول
بـطــولـة مـطــلـقـة في
السهرة التلفزيونية
ذو الـــــنـــــوريـن ومن
اهـم اعــــــمــــــالـي في
سرح هزي تمر يا ا
نــــــخـــــلــــــة و ايـــــدك
بــالـــدهن وعــشــرات
االعـمـال ) ويـضـيف
(وخالل تـلك الـفـترة
تسلمت رئاسة قسم
ـنـوعات فـي اذاعة ا
بــغـــداد وتــواصــلت
مــــعـــهــــا مـــخــــرجـــا
ـــــــثـال واداريــــــا و
وفي الـــتـــلـــفـــزيـــون
سجلـت حضورا في

اســتـراحــة الـظــهـيــرة مع اخملـرج عــمـاد
بـهـجت وعـدد من االعـمال الـتـلـفـزيـونـية
وجنـحـت في الـتــمـثــيل وفي ادارة قـسم
ـــنـــوعـــات وقـــبل ايـــام اذاعـــتـــنـــا االم ا
احتـفـلت بـالـذكرى 84 لـعيـد تـاسـيـسـها
واليــســعــنـي اال ان اتــرحم عــلى روادنــا
الـذين غـادرونـا واشـد عـلى يـد الـشـبـاب
ــتــواصــلـــ في ازدهــار وتــواصل مع ا
ـــســتـــمــعـــ حــيث كـــنت اول من دعم ا
الشـبـاب من خالل استـقـطابـهم في قسم
نوعات باذاعة بغداد  ويقينا الننسى ا
دور صـديــقـنـا وزمـيـلــنـا االسـتـاذ جـواد
العـلي الذي كـان مـديرا لالذاعـة ودعمـنا
كــثـيــرا حـتى ازدهــرت االذاعــة في زمـنه
وكانت االولى عـربـيا حتـية لـلعـلي الذي
كــــان مـــثــــال اخلــــلق واالبـــداع واالدارة
ـتمـيـزة والانسـى ان قسـمي خـرج عدد ا
من االســمــاء الــتي كــانـت في شــبــابــهـا
لتـتسـلم مهـام ومنـاصب اعالميـة وفنـية
والــقــائــمــة تــطــول اذا مـــاســتــذكــرتــهم
ويــكـفــيـني ان افــتـخــر بـهم وابــارك لـهم
الـــتـــواصل واالبــداع وهـم يــحـــتــفـــلــون

بالذكرى 84 لعيد امنا اذاعة بغداد).
ويـــروي الــرائــد االذاعـي مــحــمـــد عــطــا
سعيـد جزء من مسـيرته االذاعيـة فيقول
(عـــام 1964 كــــنت عــــضــــوا في فــــرقـــة
ـسـرح الشـعـبي الـتي يـراسـهـا الراحل ا

الــفــتــرة الــتي عــرفـــنــا فــيه اجلــمــهــور
نـاسبة كمـمثلـ كومـيديا) مـضيـفا (و
الــذكـرى 84 لــتــاسـيـس االذاعـة اهــنيء
اذاعـة بغـداد الـتي تخـرج مـنهـا عـمالـقة
ـــهــنـــدســ ــذيـــعــ وا اخملــرجـــ وا
واتمنى للعامـل كافة من رواد وشباب
حتـــقـــيـق الــنـــجـــاحـــات وان اعـــود الى
ـوقـرة العـيش الـنـشـاط واقـدم اذاعـتي ا

خـبـراتي لـهـا  ولـلـمـسـتـمع
الذي يـستحـق منا كل

حب واحترام).

جعفر السعدي واعضاؤها فنانون كبار
كــنـا نـحــضـر الى الــتـلـفــزيـون واالذاعـة
لـتـقـد بـرنـامج احلـيـاة تـعـاون تـالـيف
بــدري حـسـون فــريـد ثـم عـيـنـت بـاذاعـة
بغـداد عام  1969باالخراج االذاعي في
قـسـم الـتـمـثــيـلـيـات الـتـي كـان يـراسـهـا
الـفـنـان الـراحل شـكـري الـعـقـيـدي وكان
مـعــنـا مـجـمـوعـة مـن اخملـرجـ بـعـدهـا
تـنـقــلت في كـافـة اقــسـام االذاعـة كـقـسم
التنـميه والريـفيه وقسم بـرامج االطفال
الذي حققت فيه ارقى البرامج التربويه
والـتـعامل مـع الطـفل ..واخـيـرا انـتـقلت
ــنــوعــات في اذاعــة بــغــداد الى قــسـم ا
رحوم كنعان وصفي الذي كان يراسه ا
ومن بــعـده الـفــنـان لـيـث عـبـد الــلـطـيف
الــذي كـان يــتـعـامـل مـعـنــا بـروح فــنـيـة
عالية ويتابع العمل لكل برنامج بنفسه
وكانت البرامج كـثيرة منـها ب االذاعة
سـتـمعـ ومـسرح االذاعـة وبـرنامج وا
طـــريق الـــسالمـــة وغـــيـــرهــا. ومـن بــ
البرامج برنـامج تمثيـلي منوع اخرجته
وشارك  به الـفنانـ محـمد حسـ عبد
الــــرحــــيم   ســــعــــدي صـــالـح وامل طه
والـرائـد لـيث عـبـد الـلـطـيف وطـلب مـنـا
مـديـر الـتلـفـزيـون ان نـقدمـه للـتـلـفـزيون
كــونه من الــنـوع الــكــومـيــدي واشـتــهـر
بـاسم  اسـتراحـة الـظـهـيـرة وكـانت هذه
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بـدع الكـبيـر يعلـمنـا الرسم نـحن الكبـار قبل الـصغار.. خـمسة وثالثـون سنـة وهذا ا
رحـلـة زاخـرة بـاحملـبـة واالبداع تـرسـخت بـيـنه وبـ اجلـمـيع مـنـذ اطاللـته األولى في
صـيف الـعام 1985 خـالد جـبـر صاحب اطـول مدة زمـنـية لـبرنـامج اسـتمـر كل هذه
السـن لـهذا يـعد وسـماً وبـصمـة ولوگـو لقنـاة العـراقيـة يحـسدهـا الكـثيـرون لوجود
قامـة وهامة بهية وثمرة طيبة من ثمار العطاء الكبير... كان عمري لم يصل العشرين
وانـا انتـظر بـرنامـجه في تلك الـسنـ ليس لـكي اتـعلم الـرسم فقط بل لـكي استـمتع
باسـلوبه في التقـد وعباراته التي حـفظتها انـذاك وبينها الزمـته احملببة عـند انتهائه
ـعتـادة (بـهذا الـشكل) يـلـفظـها بـشكل من احـدى خطـوات الرسم فـيـعقـبهـا بجـمـلته ا
عقدة يـز تشبه لفظه لنهايات اجلـمل االخرى عبر البرنامج.. طريقـته السهلة غير ا
تابعته... حتى وسامته ورشاقته كانت محط جذب العيون التي صادقته عن شـدتني 

بعد وكأنه يعيش في وسط تلك العيون.
اتـابع همومه عبر تنهداته في صفحته على (فيـسبوك) او خالل لقاءاتنا السريعة هنا
ن يـعنـيهم األمـر لتـذليل وهـناك واتـوقف عنـدها وأحـيانـاً ومن غيـر ان يعـلم اتصل 
ـبـدعون ال الـصـعوبـات واالسـتـمـاع له وان يـنـال مـسـحـة حـنان وعـرفـان وتـقـديـر فـا
ـهم واسـتـذكـارهم بــعـد فـوات األوان... خـالـد جـبـر اخـر يـعـوضـون وال اؤمن بـتــكـر
الــعـمــالـقـة بــعـد مـؤيــد الـبـدري وكــامل الـدبــاغ وقـد ارتـبــطت صـورته وصــوته ولـغـته
االبـداعية بـذاكرة اكـثر من جيـل في العراق... ومن حـقنـا نحن االجيـال الذين عـشنا
مـعه واحبـبـناه حـد العـشق ان نـراه سعـيـداً وحاضـراً في وجـدان الوطن الـذي عاش
فـيه كل عمـره... ومن حـقه هـو ايضـاً ان يـرى ان بلـده يبـادله الـعـشق.. التـفـتوا لـهذا
ـثـابـرة وحب الـوجه الـبـهي ولـتـاريـخه اجملـيــد وثالثـة عـقـود ونـصف من الـتـواصل وا

االطفال وااللوان والناس.

مغتصب للحرية ولالرض 1.
ثل ومخرج تلفزيوني سوري 2.

نقيض هواة 3.
ثلة سورية 4.

اكـتب مـرادف ومـعـاني الـكـلـمـات بـشـكل
رأسي مـن اعــــــلـى الى اســـــــفل مــــــرورا
بــالــدائـرة الــتـي ضــمـنــهــا حتــصل عــلى

طلوبة:(مطرب عربي): حروف الكلمة ا

سارة نزار

استوديو اذاعي
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{ لـــــنـــــدن - وكـــــاالت - اتـــــهم جنم
هــــولـــــيــــوود جـــــوني ديـب زوجــــته
الـسـابقـة آمـبـر هـيرد بـالـكـذب بـشأن
ضربه لها قائال أمام احملكمة العليا
في لـنـدن امـس االول الـثالثـاء (إنـهـا
هي من رشـــقــته بـــزجــاجــة في واقع

األمر).
ويــــقــــاضي ديب (57 عــــامــــا) جنم
ســلـســلــة أفالم قـراصــنــة الـكــاريـبي
(بايرتس أوف ذا كاريبيان) مؤسسة
نيوز جروب نـيوسبيبـرز التي تنشر
صحـيفـة (ذا صن) ورئيس حتـريرها
الــتـــنــفـــيـــذي دان ووتــون بـــتــهـــمــة
التـشـهيـر بـسبب مـقـال كتـبه ووتون
عــــام 2018 وصف فـــــيه ديـب بــــأنه

)رجل يضرب زوجته).
وقـــال مــحــامــو الــصـــحــيــفــة (إنــهم

سيثـبتـون صحة االتـهام وإنه ضرب
ا جعلها تخشى على مثلة هيرد  ا
حياتها أثـناء نوبات غـضبه العنيف
الـــنــــاجت عن تـــنــــاول الـــكــــحـــول أو
اخملــــدرات أو في بــــعـض األحــــيـــان
عندمـا كان يـتهمـها زورا باخلـيانة).
وقال ديب في شهادته والتي وصف
فيـها زوجـته السـابقـة بأنـها شـديدة
النرجسـية وغيـر صادقة فيـما تبديه
من مـشـاعـر وانـفـعـاالت (من دون أي
شك لم يسـبق لي أن أسـأت مـعامـلة
السيدة هـيرد أو أي امرأة أخرى في

حياتي).
وفي بيان مكتوب يوجز قضية ديب
قـال مــحـامـيه ديـفــيـد شـيـربـورن (إن
هيرد نشـرت أول مرة مزاعم اإلساءة
في أيار 2016  قائلة إن من الصعب
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عاملة التفكير في ادعـاءات بإساءة ا
ـا قـد تـقدمه أكـثـر تـطرفـا أو عـنـفـا 
خالل احملـاكـمـة).وأضـاف شـيـربورن
ــــــدعي واضـح ومـــــزاعم (مــــــوقف ا
السيـدة هيـرد كلهـا أكاذيب... لم يكن
دعي عنيفا جتاه السيدة هيرد بل ا

كانت هي من تعاملت معه بعنف)
ــقـدمــة إلى احملـكــمـة وفي األوراق ا
قال فـريق ديب أيـضـا إن هيـرد بدأت
عـالقــة غـــرامـــيـــة مع إيـــلــون مـــاسك
الـرئيس الـتـنفـيـذي لشـركـة تسال في
أوائل عام 2015 بـعـد فـتـرة وجـيـزة
مـن زواجـــهـــمــــا ودخـــلت فـي عالقـــة
واحـــــــدة عـــــلى األقـل خـــــارج إطـــــار
مثـل لكن الزواج مع زمالئهـا من ا
ـمـثـل جـيـمس لم يُــذكـر سـوى اسـم ا

فرانكو.

التدخل في االنتخابـات العراقية أمـر ليس له نهاية لكن له
مـعـاجلـات حتــد مـنه وتـقــلل من فـرص الـذين يــظـنـون انـهم
رهـنـوا الـعـراق بــارادات مـحـددة ال بـديل عــنـهـا . ومـسـألـة
الـتــدخل  عـادة مــا تـكـون مـن أعـمـال اســتـخــبـارات الـدول
ـعنـيـة بـالـعـراق وهي مـسـألة لـيـست مـقـتـصـرة عـلى هذا ا
الـبــلــد دون غـيــره . أمس قـال مــديــر مـكــتب الــتـحــقـيــقـات
عهد هادسون الفدرالي كريستوفر راي في ندوة حوارية 
أنّ الص تقود عـمليات استـخبارية واسعة الـنطاق تشمل

الدفع باتّجاه خيارات تناسبها في االنتخابات األميركية.
وقبل ذلك بـسـنـة  تقـريـبـاً كانت قـد خـلـصت االستـخـبارات
األمـيــركـيــة إلى أن روسـيــا تــدخّـلت في انــتـخــابـات الــعـام
2016 عبر التالعب بوسائل التواصل االجتماعي في

إطار جهود لترجيح كفّة ترامب.
هذا حال الدول الكبرى فكيف حال بلد متعب مثل العراق?
لـكن هل نـسـتـسـلم ونـتـرك الـبـلـد يـضـيع أكـثـر من ضـيـاعه

احلالي يقول عدد كبير من العراقي ?
البـدّ من الـتفـكـيـر بـحـمـايـة االنـتـخابـات وصـيـانـتـهـا لـتـكون
منتجة للشخصيات التي التشبه ما انتجته على مرّ دورات

. وحكومات سابقة من فاشل
الطـريق االول هو قـانون االنـتخـابات عـبر تـطبـيقه الـدقيق
ولـيس اتـخاذ بـنـوده شـعـارات لـلـدعـايـة. وما يـتـصل به من

مفوضية وسواها.
والطـريق الـثـاني هو قـانـوني أيـضاً عـبـر تـشريـعـات حتمي
االنـتخـابـات من اخلـروقـات االمـنـيـة واالغـتـيـاالت والـتـزوير

والتمويل اخلارجي .
والطريق الثالث هو طلب ضمانات وآليات مراقبة دولية في
عـملـيـة االقـتـراع ذاتـهـا من جـهـة وفي الـوقـايـة من الـتـزوير
. والتـعامل مع الـشـكاوى اجلـدية فـوراً  السيـما في أيضـاً
ـنـاطق الـنـائـيـة الـتـي يـفـعـلـون فـيـهـا مـا يـشـاءون من دون ا

رقيب وال حسيب .
الــطــريق الــرابع يــبـقـى قــانـونــيــاً أيــضــاً  وهــو مــنع بــقـاء
االحزاب في الـعـراق في تشـكـيالتهـا طـائفـيـة مغـلـقة وانّـما
فتحـها لـتكون عـراقيـة ال مذهـبية وال قـوميـة . أعلم أنّ هذا
خيار صـعب ترفـضه االحزاب جـميعـها ألنـها ال تـقوم على
ـا تـعـمل بـحـسب مـا ـقـراطـيـة ووطـنـيـة عــامـة وا أسس د
قنـنة للحـزب أو اجلماعة كن االصطالح علـيه بالوطنـية ا

أو للخارج.
برغم ذلك فـإنّ التدخل اخلـارجي في االنتـخابـات العـراقية
حتمي وسـوف يقع مهـما كانت احملـاذير في دورة ودورت
وثالث  حتى يستقر للبـلد نظام سياسي له معنى اجراءي

ال انتقائي في السيادة.

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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