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رجحت وزارة الـتخـطيط توزيع
مـنـحـة الـطـوار  مـطـلع شـهـر
ــبــارك ورهــنت  ذلك رمــضــان ا
بـانـتهـاء تدقـيق الـطـلبـات.وقال
ـــتـــحـــدث بـــاسم الـــوزارة في ا
تــــــصـــــريـح امس ان (الـــــوزارة
تعـمل عـلى مدار أربع وعـشرين

ســاعـة من أجـل تـدقـيـق أسـمـاء
أكثر من 12 ملـيون متـقدم على
ــنــحــة) مــؤكــداً أنه (في حــال ا
انـتـهـاء الـتـدقـيق سـيـتم تـوزيع
ــسـتـحـقـ خالل ـنـحـة بـ ا ا
أسبوع). وتوقع أن (يتم توزيع
مــنـحــة الـطــوار بــدايـة شــهـر
رمـضـان) مـوضـحـاً أن (رسـالـة
واطن على هاتفه ستصل الى ا

نحة وسيـكون بامكـانه تسلـم ا
عن طريق مكاتب الصيرفة).

وكــان وزيـر الــتــخــطــيط نـوري
صـــبـــاح الــــدلـــيـــمـي قـــد اعـــلن
تــســجــيل اكــثــر مـن مــلــيــونـ
و 750 الف اســرة في بــرنــامج
ـــنـــحـــة احلـــكـــومـــيـــة. وقـــال ا
الـــدلـــيـــمي في بـــيـــان ان (عــدد
ـنــحـة ــســجـلــة عــلى ا االسـر ا

احلكومية الطارئة بلغ مليون
و 758 الف و 694 اســــــــــرة 
فـــيــــمـــا بــــلغ عــــدد االفـــراد 13
ملـيـونا و 17الفا و 339 فردا)
مــــشـــيــــرا الـى(انـــتــــهــــاء مـــدة
نـحة منتصف التسجـيل على ا
ـاضي  وبـدء نــهـار اخلـمــيس ا
ـقـاطـعـة عـمـلــيـات الـتـدقـيـق وا
لــلـبــيــانــات). في شــأن مــتـصل

دعت الــنــائـبــة عــالـيــة نــصـيف
حــكـــومـــة تـــصـــريـف األعـــمــال
ــؤقــتــة الــقــادمـة واحلــكــومــة ا
التــخــاذ إجــراءات اقــتــصــاديــة
ـالـيـة لـتـخـفـيف وطــأة األزمـة ا
ــواطـن . وقـالـت في بــيـان عن ا
أن (اهم إجراء يـجب أن تتـخذه
احلكومة هو تـخفيض أو إلغاء
امــتــيــازات ونــثــريــة أصــحــاب
الـــدرجـــات اخلــاصـــة وإلـــغــاء
اإليـــــــفــــــادات إلـى اخلــــــارج أو
تــقــلـيــلــهــا إلى أدنى مــســتـوى
واإلبـــــقـــــاء عـــــلى اإليـــــفـــــادات
الـضــروريـة جــداً واقـتــصـارهـا
ـعني بال وفود على الـشخص ا
وال شخـصيـات مرافـقة) مـؤكده
ضــرورة(تـــقــلـــيص مـــيــزانـــيــة
الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيــة
والـسـفـارات والقـنـصـلـيات إلى
أدنى حـــد وجــــعل نـــشــــاطـــهـــا
مقـتصرا علـى تمشيـة معامالت
اجلالـيات الـعراقـية في اخلارج

 .( وظف بأقل عدد من ا
وأضــافت ان (شـركــات الـهـاتف
الـــنـــقـــال الـــتي أثــــقـــلت كـــاهل
ــواطن بـــأجــور تـــعــد األغــلى ا
مـقـارنـة بـخـدمـات أكـثـر تـطـوراً
ــــنــــطــــقــــة يــــجب أن في دول ا
تــسـاهم في تــقـلــيل آثـار األزمـة
الية من خالل تخفيض اجور ا
خـدماتـهـا وبنـفس الـوقت يجب
ـسـتـحـصـلـة زيـادة الـضـرائب ا
مــنـــهــا) مــردفــة الـــقــول (من لم
يـــعــجـــبه ذلك بـــإمــكـــانه اغالق
شـــركـــته الـــفــاســـدة ومـــغــادرة
الـعراق الـى غيـر رجـعة). ورأت
نـــصـــيف ان (عـــلى احلـــكـــومــة
بوزاراتـها وقطـاعاتهـا. كافة أن
تـضع في اعـتـبـارهـا أن ضـمـان
واطـن طيلة عـيشة الالئـقة با ا
مدة األزمـة هـو الهـدف األساس
من كل اإلجراءات التي سـتتخذ
الحقاً فال مجال التخاذ قرارات
غـــيـــر مـــدروســـة تـــثـــقل كـــاهل
ــواطـن بــدالً من إعــانــته). في ا
غـــــضــــون ذلـك تــــرأس رئـــــيس
مـــجـــلـس الـــوزراء عـــادل عـــبــد

هـدي ورئيس مـجلس الـنواب ا
مـحــمـد احلـلــبـوسي اجـتــمـاعـا
ــنــاقــشــة األوضــاع مــشــتــركــا 
االقــتـــصــاديــة. وقـــال بــيــان ان
االجــتــمـــاع (عُــقــد في الــقــصــر
ــنــاقــشــة الــوضع احلــكــومـي  
ــالي واالقــتــصـادي واإلنــفـاق ا
احلــكـــومي في ظـل انــخـــفــاض
يـة وتراجع أسـعار الـنفط الـعـا
الـطـلب عـلـيه وجـائـحـة كـورونا
ـالية  ـوازنة ا واستـحقـاقات ا
وبــــحـث اخلــــطط واالجــــراءات
واجهة هذه قترحة  واحللول ا
األزمـــة الـــتي يـــتـــعـــرض لـــهـــا
الــعــراق وجـمــيع دول الــعـالم)
مـــــشـــــيـــــرا الى ان (رئـــــيـــــسي
مـــجـــلـــسـي الـــنـــواب والــوزراء
عـــرضــــا رؤيـــتـــهـــمــــا لـــلـــواقع
االقـــتــــصـــادي واالجــــتــــمـــاعي
واحلــــــــلـــــــــول الالزمـــــــــة وفي
مقدمـتها ضرورة تـعظيم موارد
الـدولـة وتـقـلـيـل االعـتـمـاد عـلى
الــنـــفط وحـــمــايـــة الـــطــبـــقــات
االجتـمـاعيـة األضعف وحتـقيق
األمن اجملـــتــــمـــعي والـــغـــذائي
والدوائي  وأكدا  الـتعاون ب
الـــســـلـــطـــتـــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة
والـــتـــشــريـــعـــيـــة واســـتـــمــرار
االجــتــمـاعــات والــتــشــاور بـ
اللـجان اخملـتصـة للـتوصل الى
ا أفضل احلـلول واالجـراءات 
ـواطــنـ يـلــبي احــتـيــاجــات ا
ويـحـقق الـعـدالة االجـتـمـاعـيةو
صلحة العـليا للبالد). وجرى ا
االســتـــمــاع الى شـــرح مــفــصل
قــدمه وزيــر الــنـــفط عن مــوقف
الـعــراق من انـخــفـاض أســعـار
الـنـفط وحتديـد حـصص جـميع
ـنـتـجــة خالل اجـتـمـاع الــدول ا
مـنـظـمـة اوبك األخـيـر  وعرض
ــالي ــالـــيـــة الــوضـع ا وزيـــر ا
وااليــــــرادات والــــــنـــــــفــــــقــــــات
الية  كما وازنة ا ومتطلبات ا
قــدم وزيـر الــتـخــطـيط ورؤسـاء
الـــلــجــان الــنــيـــابــيــة عــددا من
ــــعــــاجلـــات ــــقــــتــــرحــــات وا ا

االقتصادية .
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أبدى صندوق النقد الدولي امس
اجلمـعـة استـعـداده للـتـعاون مع
الـــعـــراق لـــوضع خـــطـــة مـــالـــيــة
وترتـيب أولـويـات االنفـاق الـعام.
جاء ذلك خالل اجتماع عبر دائرة
تـلـفــزيـونـيـة مـغـلــقـة عـقـده نـائب
رئــــــيس الــــــوزراء لــــــلــــــشــــــؤون
ــالـيــة فـؤاد االقـتــصـاديــة وزيـر ا
حـســ  مع رئــيس قـسم الــشـرق
االوسـط ووســط اســـــــــــيـــــــــــا فـي
الـصـنـدوق جـهـاد ازعـور والـوفـد
ـــــرافق لـه جــــرى خـالله بـــــحث ا

الي واالقتصادي. الوضع ا
ونــقل بــيــان لـلــمــكــتب اإلعالمي.
ـالـيـة تـلـقـته(الـزمان) عن لـوزير ا
ازعـــــور  تــــأكــــيــــده (ســــتــــعــــداد
ــســاعــدة الــصـــنــدوق لــتــقـــد ا
والــتـــعــاون مع الـــعــراق من اجل
وضـع خـــطـــة مـــالـــيـــة وتـــرتـــيب
اولـويـات االنــفـاق الـعــام) مـبـديـاً
(إمـكــانـيــة اسـتــفـادة الــعـراق من
ـاليـة التي يـقدمـها التـسهـيالت ا
الصندوق للدول االعضاء).  وأكد
وفــــد الـــــصــــنـــــدوق ( اهــــمـــــيــــة
االســـــتـــــمــــــرار في الـــــتــــــعـــــامل
ـالـية نـظـمـات ا والـتواصـل مع ا
الـدوليـة) مـشـيـرا الى ( اسـتـعداد
الــصــنــدوق  لــلــتــبــاحث مع دول
ـســاعــدة الــعـراق في مــخــتـلــفــة 

الية). اجملاالت الصحية وا
من جـهـته اسـتـعـرض حـسـ في
بدايـة االجتـماع (ابـرز التـحديات
الـتـي يـواجــهـهــا الــعـراق في ظل
ازمة انـتـشـار فايـروس كـورونا و
انــــخـــــفــــاض اســـــعــــار الـــــنــــفط
ـنـظـمة اوبك واإلجـتمـاع األخـيـر 
ـنظمة مع الدول النفـطية خارج أ
حـيث  أتـخـاذ قــرار بـتـخـفـيض
تــصــديــر حـوالـي عــشـرة مـاليـ
بــــرمــــيل لــــلــــيــــوم الـــواحــــد الى
ية .وقـبول العراق األسواق العـا
بتخفيض أكثر من مليون  برميل
يومياً من انـتاج العـراق)  مشيرا
الـى انه( كــــــان لـــــهـــــذا الـــــقـــــرار
وإنــخــفــاض أســعــار الـنــفـط اثـر
ـالي واالقـتـصادي علـى الوضع ا
فـي الــــعـــــراق)مــــتـــــطـــــرقــــا الى(
دروسة بشـأن كيفية اإلجراءات ا
التعـامل مع هذا الـوضع والسبل
ـواجـهة ـتـاحة امـام احلـكـومـة  ا
هـذه الــتـحـديــات). وبـشـأن وضع
ـواد الـغـذائـيـة الـسـوق وتـوفـر ا
أكـــــد  حــــســــ (وفــــرة الـــــســــلع

نتـوجات احليـوانية الزراعيـة وا
في السـوق الـعراقـيـة وهذا يـعود
الى الــقــرارات الــتي أتــخــذت في
إجـــتــمـــاعـــات اجملـــلس الــوزاري
لالقـــتـــصــاد حـــيث  دعم وزارة
ـــنــتـــوجــات الـــزراعه حلــمـــايــة ا
الزراعـية واحليـوانيـة احمللـية ما
أدى الى. تـــوافــر خــزيـن وغــطــاء
غذائي للـسوق احمللـية) الفتا الى
ان(هــذا  يـعــد إيــجــابـيــا  في ظل
الــظــروف احلـــالــيــة وعــدم تــأثــر
اسـعــار الـسـوق احملــلـيــة بـسـبب
ـنــافـذ احلــدوديــة وتـوقف غـلـق ا
الـــتـــبــادل الـــتـــجــاري مـع الــدول
االخــرى بــســبب أنــتــشــار مـرض

كورونا).
 كـما أشـار. حـسـ الى (الـتـطور
احلـاصـل في الـقــطــاع الـزراعي)
مــؤكــداً ان (احلــكــومــة احلــالــيــة
تــلـعب دوراً فـي ايـجــاد  احلــلـول
ـمــكــنـة  لــعـبــور وتالفي االزمـة ا
احلالـيـة في ظل مـكافـحـة جائـحة
الية). فايروس كورونـا واالزمة ا
 وحــضـر االجــتــمـاع مـن اجلـانب
الـعــراقي مـديـر عــام دائـرة الـدين
الـعــام في الــوزارة  صالح الـدين
احلـــديــثي  ومـــســـتــشـــار رئــيس
الــــوزراء ســــالم الــــچــــلــــبي . في
غضـون ذلك قال الـنـائب عن كتـلة
صــــادقــــون حــــسـن ســــالم امس
ـــائـــة من اجلـــمـــعـــة إن  40 بـــا
مــيـزانــيـة الــعـراق تــذهب إلقــلـيم
كـردسـتان ولـفت  الـى أن االقلـيم
مــدين لــبــغــداد بــنــحــو مــلــيـاري
دوالر. وقـال فـي بـيــان مـخــلـطــبـا
زعــــــامـــــات الـــــكــــــتل واالحـــــزاب
السيـاسيـة ان (سكـوتكم عن نهب
ثـروات الـشـعب الـعـراقي من قـبل
حـــــكـــــومـــــة االقــــلـــــيم وجتـــــويع

محافظات الوسط واجلنوب دليل
عـلى مــشـاركـتـكم فـي هـذا الـنـهب
وهذا الـفـساد وسـتكـون نـهايـتكم
بـوباء اشـد خـطـورة من فـايروس
كـــورونـــا) عـــلى حـــد تـــعـــبـــيــره.
واضــــــاف ( ال أفـــــــهم ســــــكــــــوت
االحزاب السـياسـية عن استـهتار
االقـلـيم بـهـذا الـفـسـاد فـهو مـدين
ـبـلغ 128 ـركــزيـة  لـلـحــكـومـة ا
ملـيار دوالر و 625 ملـيون دوالر
حسب قول النزاهة وفوق كل هذا
فـإن االقـلـيم حـيـنـمـا يـصـدر 650
الف برمـيل يوميـا فانه مـحسوب
من حــصــة الـــعــراق في اوبك في
سوق النفط وعائـداتها تعود الى
االقـلـيم).ومـضى قـائال أن االقـليم
(لم يـدفع ديــنـارا واحــدا اضـافـة
وازنة الى ان حصـة االقليـم في ا
ـائـة بـا االحتـاديــة اكـثـر من  17 
واالن يشـترط مـسـعود الـبارزاني
عــلى اي رئـــيس وزراء جــديــد ان
يتـعهـد بأن تـكون مـوازنة االقـليم
ــائـــة بــفـــضل مـــزايــدات  20 بـــا
مــــنــــصـب رئــــيس الــــوزراء بــــ
الــشــيـعــة والــســنــة اضــافـة الى
ـــــنـــــافـــــذ احلـــــدوديـــــة واردات ا
ـوظـف والكـمـارك ومـئات االف ا
الـوهـمــيـ واضـعـاف مــضـاعـفـة
للبـيشمـركة والوقـود والضرائب)
بـــحــــسب قـــولـه. وتـــابع انع (اذا
ـبالغ وعـائدات حسـبنـا كل هذه ا
ـــوظـــفـــ الـــنـــفـط والـــرواتب وا
الوهـميـ عنـدها تـكون مـيزانـية
ـائـة من مـيـزانـية االقلـيم  40 بـا
ـر الـعــراق فـيــمـا  نــحن الــيـوم 
بـأزمــة اقـتــصـاديــة حـادة وأزمـة
صـــــحــــيـــــة من خـالل فــــايــــروس
كـــورونــا ومـــحــافـــظـــات الــوسط
واجلـنــوب تـعـيـش حـالـة بــائـسـة
وعـشـوائـيـات في بـغـداد تـشـارف
عـلى الـهالك وال مـنـقـذ لـهـا سوى
الــصــدقـــات اضــافــة الى انــعــدام
ـسـتــشـفـيـات اخلـدمـات وتــردي ا
والـبــطــالـة).وتــســاءل سـالم (أين
الـــكــتـل واالحــزاب وزعـــامــاتـــهــا

وسـيـاسـيــهـا من الـقـسم الـذي 
تأديته بـتحـقيق العـدالة وتوزيع
الـثــروات بـالــتـسـاوي بــ ابـنـاء
الـشــعب الـعــراقي)  وخـلص الى
القـول أن (الـظـلم ال يـدوم وحنث
الـــيــــمـــ حـــرام ومـــا فـــايـــروس
كـورونـا اال جـرس تــنـبـيه وانـذار
فهل هنـاك من اتعاظ ورجوع الى
الــــله وانــــصـــاف هــــذا الــــشـــعب

) وفقا لتعبيره. سك ا
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الى بر األمان). وكـان  الكاظمي
قــد أكـــد خالل لــقـــائه عــددا من
الـصــحــفـيــ اواخـر االســبـوع
ـــاضي أن (أســـمـــاء أعـــضـــاء ا
الـكـابـيـنـة احلـكـومـيـة أصـبحت
جــــاهــــزة اآلن وأنـــــا بــــصــــدد
التـفاوض مع الكـتل السيـاسية
بــشـأن ذلـك من أجل تــمــريــرهـا
ـان بأسرع وقت داخل قبـة البر
حــتـى أتــمـــكن من بــدء الـــعــمل
طــبـقـاً لألولـويـات الـضـاغـطـة).
عـايير الـتي اعتـمدها وبشـأن ا
في اخــتـــيــار الــوزراء قــال  إن
(اهم مــــعــــيــــار وضـــعــــتـه هـــو
الــنــزاهـــة والــكــفــاءة ورغم أن
ــفـــردتــ أصـــبــحـــتــا كـــلــتـــا ا
مــســتــهـلــكــتـ لــكــنــني سـوف
أفاوض جميع الكتل السياسية
عـــــلى هـــــذا األســـــاس). ورجح
النائب عن كتلة سائرون جواد
ان ـوسـوي عـقـد جلـسـة الـبـر ا
نـح الثـقـة لـلـكـابـيـنـة الـوزارية
نــــهــــايــــة األســــبــــوع اجلــــاري
واوضح ان (التصويت سيكون
بـــحـــضـــور أعــــضـــاء مـــجـــلس

الـــنـــواب لـــلــــقـــاعـــة). وتـــابع 
(رفضـنا الـتصـويت عبـر مواقع
الــتـواصل او عن بــعـد) مـشـدداً
عــلى (رفض سـائــرون بـقـاء اي
من الـــــوزراء احلــــــالـــــيـــــ في
الـكـابـيـنــة اجلـديـدة وان تـكـون
حـــكــومـــة الـــكـــاظـــمي جـــديــدة
ومهنـية وتكنـوقراط ومرشح
). في غـضون ذلك غـيـر جدلـيـ
دعــــا اجــــتــــمـــاع الــــنــــقــــابـــات
ـهــنـيـة لـتــشـكـيل واالحتـادات ا
حكـومـة وطـنـيـة مهـنـيـة بـعـيدة
عـن األحــــزاب واحملــــاصــــصــــة
الــــطــــائـــفــــيــــة. وقـــال  رئــــيس
االجــتـمـاع ضـيـاء الـسـعـدي في
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس
ان(نــــقــــبـــــاء ورؤســــاء بــــعض
ـهـنـيـة الـنـقـابـات واالحتـادات ا
الـعـراقـيـة عـقـدوا اجـتـمـاعـا في
( مقـر نقابـة احملام الـعراقي
مــشــيــرا الى ان (اجملــتــمــعــ

هـنـية ـثـلون الـشـرائح ا وهم 
الـقــادرة عـلى صــنـاعــة احلـيـاة
سـتـقـبل للـمـجـتمع والـتـقـدم وا
العراقي تـناولوا أهمـية تعزيز
وحــدة احلــركــة الــنــقــابــيــة من

خالل وضع صــيغ تــنــظــيــمــيـة
قـادرة عـلى مـواكـبـة الـتـطورات
الــــــوطــــــنـــــيــــــة) واضـــــاف ان
(اجملــتـمــعـ يــرون أن الـدعـوة
لتـشكـيل حكومـة وطنـية مهـنية
بـــــــــعـــــــــيـــــــــدة عـن األحـــــــــزاب
واحملــاصـصـة الـطـائـفـيـة بـاتت
مطـلباً شـعبيـاً ووطنيـا عراقياً
عـاجلة وهي الـضامن الـوحيـد 
االزمــات اخلــطـيــرة الــتي حـلت

بالعراق وشعبه).
 واضــــاف ان (اجملـــــتــــمـــــعــــ

تطرقـوا الى األوضاع الصـحية
الـنــاجتـة عن فــيـروس كــورونـا
في ضوء بيانات وزارة الصحة
وخــلــيــة االزمــة واكــدوا بــهـذا
الــشــأن  ضــرورة تــطــويــر أداء
ــشـكــلـة خاليـا وجلــان االزمـة ا
فـي الــــنــــقــــابــــات واالحتـــادات
بـالــتــعـاون مـع وزارة الـصــحـة
وخــلـيــة االزمـة لــتــوفـيــر أعـلى
الـتحـوطات الـوقـائيـة الالزمة).
وكـان رئــيس حـكـومـة تـصـريف
ـهـدي قـد االعــمـال عـادل عـبــد ا
اشــار في كـلـمــة خالل اجـتـمـاع
الـــلــجـــنــة الـــعــلــيـــا لــلـــصــحــة
والــسـالمــة الــوطـــنــيــة. الى ان
(هـنــاك من يــنـظــر الى الــعـراق
بـنظـرة تشـاؤميـة ولديـنا فرص
كــثـــيــرة ولــديــنــا الــقــدرة عــلى
مـــقـــاومـــة االزمـــة الـــنـــفـــطـــيــة
واالقتصادية بشـجاعة) مضيفا
ان ( الــعــراق اليـخــفي االمـوات
كـــمــــا يـــدعـي الـــبــــعض وعـــدد
االصــابـات بــكــورونــا تــتـراجع
بــاســتـمــرار رغـم زيــادة حـاالت
الــفـحص.  والــيـوم نــقـتـرب من

موعد انتهاء حظر التجول).
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كــشف وزيــر الـصــحــة والـبــيــئـة
جــــــعــــــفــــــر صــــــادق عـالوي عن
اجــراءات جـديــدة خلـلــيـة االزمـة
تتضمن فرض حظر جزئي خالل
ـــقـــبل . وقــال شـــهـــر رمــضـــان ا
عالوي في تصريح متلفز تابعته
(الــــــزمـــــــان) امس ان (حـــــــظــــــر
الــتـجــوال في رمـضــان سـيــكـون
جــزئـــيــاً لـــلــمـــدة بــ الـــســاعــة
الـــســــادســـة صــــبـــاحــــاً وحـــتى
) مــتـوقــعـا ان الــسـادســة مــسـاءً
(يـــســيـــطــر الـــعــراق عـــلى وبــاء
كـــورونــا فـي نــهـــايــة أيــار واول
ـقــبـلـ إذا اســتـمـرت حـزيــران ا
إجراءات حظر دخول الزوار إلى
الـبالد). وسجـلت وزارة الـصـحة
 48 إصــابــة جـديــدة بــفــايـروس
كورونا وحـالة وفاة واحدة و50
حــــالـــة شـــفـــاء فـي الـــبالد خالل
ـاضـية بـحسب بـيان السـاعات ا

للوزارة تلقته (الزمان) امس.
واتــخـــذت غـــرفـــة خـــلـــيـــة أزمــة
الـفــايـروس في مــحـافــظـة اربـيل

تــعـــلن عن حــزمـــة من الــقــرارات
لـلذين يـسـمح لـهم بـالـعمل خالل
مـدة احلــظـر الـصــحي. واطـلـعت
(الـــزمـــان) عـــلى احلـــزمـــة الـــتي
تـــســتــثـــني (صــالـــونــات حالقــة
الرجال بـالعمل من 6 صباح الى
6 مساء بشـرط أن اليتحاوز عدد
ــــــــــــوجـــــــــــود فـي احملـــــــــــال 4 ا
ـــطــــاعم األشــــخــــاص وكـــذلـك ا
ومــحــال احلـــلــويــات بـــطــريــقــة
الــتــوصـــيل يــســـمح لــلـــمــعــامل
بــالـعــمل بــشـرط تــوفـر الــشـروط
الصـحيـة كـذلك يسـمح لشـركات
الـصيـانـة خدمـات الـسـيارات مع
مــحـال تــبــديل الـدهــون وتــبـديل
اإلطـــارات بـــالــعـــمل ايـــام األحــد
واألربـعـاء واليـشـمل الـصـنـاعات
اجلـنوبـيـة والـشـمالـيـة ويـسمح
ايضا للقسم الـصحي باستخدام
سـيـاراتـهم وكـذلك يـسـمح لـلـذين
يـعمـلـون في الـبـنوك والـصـيـرفة
واحلواالت باستـخدام سياراتهم
فـــقـط ايـــام االثــنـــ و الـــثـالثــاء
واألربعاء واخلميس من ساعة 8
صــــبـــاحــــا الى 4 عــــصـــرا امـــا

االســـــواق واألفــــــران و بــــــاعـــــة
اخلـضـار والــلـحـوم من سـاعـة 8
صــبــاحــا الى 6 مــســاء وســوق
الــعـلــوة من ســاعـة 12 لـيال الى
12 ظهرا) وتابع ان (االشخاص
الــــذيـن يــــعــــمـــــلــــون بــــاالفــــران
اركـتات يسـمح لهم بـاحلركة وا
والـذهـاب بــعـمـلـهم بـ 5 الى 7
صباح والرجوع الى منازلهم من
ساعة 6 الى 7 مساء وبالـنسبة
لــلـصــيـدلــيـات يــسـمح لــهم عـلى
مـدار الـيـوم الـكـامل. كـمـا يسـمح
اللذين يـعملـون بشركـات األمنية
واحلراسات اخلاصـة التنقل ب

7 الى 8 صــــــبــــــاحـــــا و3 الي 4
عـــصـــرا و 11 الى 12 مـــســـاء)
مـــؤكـــدا (اســــتـــثـــنــــاء شـــركـــات
االتـــصــــاالت والـــنــــفط والــــغـــاز
ــــوافـــقــــة وزارة الــــداخــــلــــيـــة
والــســمــاح لــلـمــوظــفــ الــلـذين
يـعــمـلـون في الـكــمـارك والـنـقـاط
احلــــــــدوديـــــــة والـــــــســـــــجـــــــون
ـنظـمات الـتابـعة واإلعالميـ وا
ـــتــحــدة بــالــتــنــقل خالل لأل ا

حظر التجوال).
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اعلنت مصادر مقربة من رئيس
ــــكـــلـف مـــصــــطـــفى الـــوزراء ا
الـكـاظـمي انـتـهـاءه من تـشـكـيل
حكـومته واكـدت انه حقـق رقما
ـهـمـة خالل قـيـاسـيـا بــاجنـاز ا
اســـــبـــــوع واحـــــد. وقـــــالت في
مـنـشـور اطلـعت عـلـيه (الـزمان)
امس انه (كـــمـــا وعــد الـــشــعب
الـعراقـي بأنه سـيـقدم حـكـومته
بــأســرع وقت وأنــهــا ســتــكــون
حـكـومـة خـدمــات هـاهـو الـيـوم
يـــحــقق رقــمــاً قـــيــاســيــاً كــأول
رئيس وزراء في الـعراق يـشكل
حــكـومــته خالل اســبـوع واحـد
بــعــد تــكــلــيــفه مــســتــنــداً. الى
مـــعــطـــيـــاته كـــرئـــيس جلـــهــاز
اخملــــــابـــــــرات في انـــــــتــــــقــــــاء
شــخــصــيــات كــفــوءة ونــزيــهـة
لـــشـــغل احلـــقـــائـب الـــوزاريــة)
مـضـيـفـة انه (مـنـذ األمس وهـو
يـجـري اتصـاالت مـوسـعة ألجل
عــقـد جــلــســة مـجــلس الــنـواب
لـتــمـريـر كــابـيـنــته خالل األيـام
ـقــبــلــة لــيـتــمــكن من تــنــفــيـذ ا
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ألف جـهــاز تــنـفـس بـاإلضــافـة
البـس الـواقـيــة ومـعـدات إلى ا
طبية أخرى.وأثارت تصريحات
لــوكــاشــيــنـكــو انــتــقــادات بـأن
روسـيــا الـبـيــضـاء الـتـي يـبـلغ
عـدد سـكانـهـا نـحو  10 مالي
ـواجــهـة نــسـمــة لم تــسـتــعــد 
الــوبـاء  بـشـكل كــاف.وتـشـكـلت
عــــشـــرات احلـــمالت احملـــلـــيـــة
لشـراء وإنتاج مـعدات احلـماية
ـالي الــطـبـيـة وتـوفـيـر الـدعم ا
اجلـــمـــاعـي من اجملـــتــــمـــعـــات
ـغـتـرب أو تـوفـير احملـلـية وا
رحـالت ســــــــيــــــــارات األجـــــــرة
اخملفـضة أو احلـفاظ على دعم
رعـايـة كـبـار السـن وغيـرهم من
عـرض للخطر.وكان السكان ا
لـــوكـــاشـــيـــكـــنـــو قـــد تـــعـــرض
النـتــقــادات من جــانب األطــبـاء
وناشـطي حقوق اإلنـسان بأنه
يــغــامــر بــحـيــاة أبــنــاء شــعـبه
لـكونه ال يـأخـذ الفـايـروس على
مـحمل اجلـد كـما زعم في وقت
كن عالج كـورونا سابق بـأنه 

عن طريق شرب الكحوليات.

(اضطراب عقلي).
وكــان لـوكـاشـيـنـكـو قـد قـال في
وقت ســـــــابـق من األســـــــبــــــوع
وت في اضي أن أحدا ( لن  ا
الـبالد بسـبب فـايروس كـورونا
اجلديـد). وردا على تصـريحات
لـوكـاشـيـنــكـو اسس سـتـريـزاك
هذه اجملموعـة وقال ان الهدف
مــنـــهــا هـــو (الــتـــأكـــد من عــدم
انـــهــيــار هــذا نـــظــام الــرعــايــة
الـــصــــحـــيــــة في الـــعــــديـــد من
ـثـال في األمـاكن عـلى سـبـيل ا
مديـنة فـيتيـبسك شـمال شرقي
روسيا الـبيضـاء نرى أن هناك
وضـعـا صـعـبـا لـلـغـايـة وضـعا
حـــرجـــا. هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر من
ــرضى والـكـثــيـر من األطـبـاء ا

رضون).
ـواد ومع تــفـاقم الــنـقص في ا
وبيـنمـا تبـاع الكـمامـة الواحدة
في الــسـوق الـســوداء بـحـوالي
 15دوالرا قــام ســتــريــزاك مع
نظمات تطوع وا فريق من ا
غير احلـكومية بـجمع أكثر من
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فـي بالده  يــــــعـــــتــــــمـــــد عــــــلى
ــتـطـوعـ وحـمالت الـتـمـويل ا

واجهة الوباء. اجلماعية 
ولم تـــســــتـــجـب بـــيـالروســـيـــا
لـــلــتـــحـــذيـــرات الـــصـــادرة عن
ـنــظـمـات الــصـحـيــة الـدولـيـة ا
ــتـعــلـقــة بـالــوبـاء اذ اســتـمـر ا
دوري كرة الـقـدم في البالد في
حـ وصف الـرئـيس ألـكـسـندر
لوكـاشيـنكو تـفشي الـوباء بأنه

لألطـبـاء وغـيرهم من الـعـامـل
كـافـحة في اخلـطـوط األمامـيـة 
الـــفــــيـــروس وهـي واحـــدة من
ــبـادرات احملـلـيـة الــعـديـد من ا
ــــنــــظــــمــــات غــــيــــر مـن قــــبل ا
احلـكـومـيـة والـشـركـات. ويـأتي
هــــــذا االجــــــراء جــــــراء تــــــردد
الــرئــيس الــبــيالروسي بــشــأن
االعتـراف بوجـود وباء كـورونا
اذ اخذ نـظام الـرعايـة الصـحية

ــدة 6 الـــيـــومـــيــة بـــاجملـــان و 
شهور واعفاء كل الكادر الطبي
الـعـامل في الـصفـوف األمـامـية
قـاومة اكورونـا من اي اقساط
دة  6 أشهـر) . وأعلنت بنكـية 
رئـــيــســـة وزراء نـــيـــوزيـــلـــنــدا
جــاســيــنـــدا أردرين تــخــفــيض
راتـــبـــهـــا ورواتـب مـــســـؤولــ
آخـرين في حـكـومـتـهـا بـنـسـبـة
ــئـة عــلى مــدى الـســتـة  20 بـا
ــقـبــلـة  تــضـامــنـا مع أشــهـر ا
ــواطـنـ الـذين تــأثـر دخـلـهم ا
بــســـبب وبــاء كـــورونــا.وقــالت
أردرين في مـؤتـمـر صحـفي إنه
ـهم أن يــبـدي سـيــاسـيـو (مـن ا
احلـــكــومـــة األعـــلى أجــرا روح

القيادة والتضامن).
وسيـخفض القـرار أكثر من 47
ألـــف دوالر مـــن راتـــب أردريـــن
الــســـنــوي.  وفي بـــيالروســيــا
أسس الناشط في مجال حقوق
ــتــطــوع اإلنــســان والـــعــامل ا
أنــدريه ســتــريـزاك مــجــمــوعـة
تمويل جماعي بهدف احلصول
عــلى مــعـــدات ومالبس واقــيــة
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ير قرر الـرئيس الـروسي فالد
بـــوتــ تــكــر الـــعــامــلــ في
الــقـطــاع الـصــحي ومــضـاعــفـة
رواتــبــهم ست مــرات تــقــديــرا
جلـــهـــودهـم في مـــواجـــة وبـــاء
كـــورونـــا. وقـــال بـــوتـــ خالل
مؤتمر صحفي مباشر امس ان
(كل األطـــبـــاء والــعـــامـــلــ في
ن الــتـــمـــريض و اإلســـعــاف 
يــــعــــمـــلــــون في عـالج مـــرضى
رتب 6 كـورونا يـضـاعف لـهم ا
دة  6 شهـور ابتداء من مرات 
آذار  2020 كـمــا قـرر (مـعـامـلـة
ـــمـــرضـــ الـــذين االطــــبـــاء وا
يـــعـــمـــلـــون في عـالج كـــورونــا
مـعـامـلـة احملـاربـ في الـقـوات
ــــســـلــــحـــة و رفـع الـــتــــامـــ ا
الــصـحي لــدرجــة تـامــ رتــبـة
فـــريق اول لألطـــبـــاء و عــمـــيــد
) وتضمنت القرارات للممرض
ايــضـا( تــوفـيــر بــطـاقــة صـرف
مــواد تـمــويــنــيـة الســر الــكـادر
الـطــبي لـصـرف احــتـيــاجـاتـهم
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نا). اجلهود من كافة األطباء فقد هنتر لألسف معركته وفارق عا
ــنــتـخب هـنــتــر يُــعـد من الــفــائــزين بـكــأس الــعــالم عـام  1966 مع ا
ُــتـحـدة ـمــلـكـة ا ـونــديـال الـذي أقــيم في ا اإلنـكـلــيـزي الـذي تــوج بـا

حيـــنها.
هـنـتــر والـذي كـان يـلـعـب كـقـلب دفـاع خـاض  540 مُــبـاراة مع لـيـدز

يونايتد خالل مسيرته وسجّل  18 هدفًا.
ويُـعـد هنـتـر كـذلك أول من تـوج بـجـائزة العب الـعـام في إنـكـلـترا من

ُحترف عام 1974. رابطة الالعب ا

{ لـنــدن- وكـاالت - أعــلن نــادي لـيــدز يـونــايـتــد اإلنــكـلــيـزي امس
اجلـمـعـة وفـاة أســطـورة الـنـادي ومـنــتـخب إنـكـلـتــرا نـورمـان هـنـتـر

ُستجد "كوفيد 19. بـفايروس كورونا ا
وكــان هـنــتــر الــذي تـوفى عـن عـمــر نــاهـز الـ 76عــامــاً  نـقــله إلى
اضيـة بعـدما أثبـتت الفـحوصـات إصابته ُـستشـفى يوم اجلـمعـة ا ا
ستشفى ُتحدث باسم النادي ( نقل نورمان إلى ا بـكورونا. وقال ا

اضي بعد أن  تشخيصه بـ كوفيد 19). األسبوع ا
ــعـركــة وبـذل قــصـارى وأضـاف (وعــلى الــرغم من اســتـمــراره في ا

مصطفى الكاظمي 
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آثار مـقطع فـيديـو تداولـته مواقع
الــتـــواصل االجـــتــمـــاعي يــظـــهــر
تـعــرض احــد افـراد الــشــرطـة في
مـحـافـظـة بــابل لالعـتـداء من قـبل
ـان بعد ابن شقـيق نائب في الـبر
تطـبيـقه اجراءات احلـظر اسـتياء
وشــجــبــا وسـط مــطــالــبــة بــفــتح
حتــقــيق عــاجـل بــاالعــتــداء عــلى
ـقطـع الذي ـنـتـسب. وبـحسـب ا ا
يـــوضح (إصـــابــــة مـــنـــتـــسب في
شرطـة بابل بـجروح وهـو مضرج
بالدمـاء بسبب اعتـداء أبن شقيق
ـاني عـلـيه بـالسـكـ لتـطـبـيقه بر
إجراءات حـظر الـتجوال الـوقائي
جــــراء جـــائــــحــــة كـــورونــــا). من
جـانــبــهـا أصــدرت قــيـادة شــرطـة
بابـل بيـانـاً عن احلـادثـة االعـتداء
وقـالت انه طـال أحـد مـنـتـسـبـيـها
(خالل تنفيذه الواجب في تطبيق
حـظـر الـتـجــوال وفق قـرار خـلـيـة
األزمـة بـاحملـافظـة). وأشـارت الى
ادة 230 عتدين وفق ا (توقيف ا
من قـانـون الـعــقـوبـات الـعـراقي)
مـؤكــدة (مـوقــفـهــا الـرافض لــتـلك
ـــــــمــــــارســـــــات واخلــــــروقــــــات ا

وســيــحـــاسب مــرتــكـــبــيــهــا وفق
الـقــانـون). بـدوره اوضـح الـنـائب
عن ائـتالف دولـة الـقـانـون صادق
تهم به مدلول تفاصيل احلادثة ا
أبن شــــقـــيــــقه وهــــو احـــد أفـــراد
حمايته  في بيان قال فيه انه (في
الــوقت الــذي نــثـــمن فــيه جــهــود
االجـهــزة االمـنــيـة كــافـة ضــبـاطـا
الكات الطبية ومنتسب وكذلك ا
ونـاشــطـ واعالمــيـ وداعــمـ
للـوقـوف أمام هـذه التـحـديات من
هــــذا الـــوبــــاء أود ان اوضـح مـــا
تـــداولـــته صـــفـــحـــات الــتـــواصل
االجتمـاعي بشـأن قضيـة االعتداء
على أحد منـتسبي شـرطة النيل)
مـبـيـنـا ان (هـنـاك مـفـرزة تـتـجـول
لـــفــــرض احلـــظــــر في مـــنــــطـــقـــة
ـواطـنـ سـريـديب وفـيــهـا أحـد ا
ــنـطــقـة يـقــوم بـغــسل ســيـارات ا
حــيث مــنــعــته الــدوريــة وحــدثت
نتسب سيف مشادة كالمية ب ا
سعيـد ابن شقيقـي وب الشرطي
قـــــصي) واضـــــاف انه (وبـــــعـــــد
احلـادثـة اتـصـلـت بـقـيـادة شـرطـة
بابل وضابط مركز النيل  وطلبت
مــــنه اتــــخــــاذ أشــــد اإلجــــراءات
ــعــتــدي كــمـا الــقــانــونـيــة ضــد ا

ـعـتدى ـنتـسب ا أتصـلت بـوالـد ا
عـلـيه ورفـضت االعـتـداء وقـلت له
اذا لم تطـلب أنت الـشكـوى سوف
وتابع أطـلب الـشـكـوى بـنـفـسي) 
(اجـريت اتــصـاالت عـدة بــشـيـوخ
نـــاحــيـــة الــنـــيل وطــلـــبت مـــنــهم
ــنـــتــسب الــتـــدخل دون اخـــراج ا
ســيف من الــتــوقــيف) وتـابع ان
(جـمـيع اهـالي الـنـاحـيـة يـعـرفون
بـأنــني ال أقــبل االعـتــداء عـلى أي
.( مــــواطن او مــــنـــتــــسب إطـالقـــاً

وطالب نـاشـطـون وزير الـداخـلـية
نـع تكـرار تـلك االعـتـداءات على
الــقــوات االمــنــيــة الــتي تــمــارس
دورها لـتـطـبـيق اجـراءات احلـظر
ـــكـــافـــحـــة كـــورونــا . اخلـــاص 
وقالوا في احـاديث اطلعت عـليها
(الزمـان) ان (دور القـوات االمنـية
ال يــقل شــأنــا عن واجب االطــبــاء
فـــكـالهـــمـــا في خــــطـــوط الـــصـــد
ــكــافــحــة الــفــايـروس االمــامــيــة 
ــســـتــجــد الـــذي لــوال اجــراءات ا
فرض احلـظـر وتطـبـيقـهـا من قبل
قــوات االمن الــعــراقــيــة لــتــفــشى
بـشـكل يـصـعب الـسـيـطـرة علـيه)
مـــؤكــديـن ان (اجلـــمــيـع يــشـــجب
ويدين تلك االعـتداءات التي باتت
تـتـكـرر بــشـكل واضح دون اجـراء
نع تكـرارها وبالـتالي فان رادع 
الداخلية مطالـبة بحماية افرادها
ومنـتـسبـيـها الـذين يـؤدون اوامر
فـرض احلــظـر بـتــفـاني واخالص
حـــرصــــنـــا مـــنــــهم عـــلـى سالمـــة
) مـــــشـــــددين عـــــلى ـــواطـــنـــ ا
ــة (ضـــرورة عـــدم تـــفــويـت جـــر
االعتـداء دون معـاقبـة حتى تـكون
ـن تــــســـــول له نـــــفــــسه عـــــبــــرة 

باالعتداء على القوات االمنية).
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واالتـــصـــال احلـــكــــومي في ديـــوان
مــحــافـظــة كــركــوك. وقـال الــعــمــيـد
دني في صالح محمد مدير الدفاع ا
كـركـوك " ان " كـوادر مدريـتـنـا ومـنذ
ـــواجـــهـــة فـــايــروس الـــيـــوم االول 
كورونا مستمرة بالـتعفير والتعقيم
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شــهـدت مـحـافـظـة كـركـوك حـمـلـة
لـلــتـعــقـيم والــتـوعـيــة الـصــحـيـة
ديـنة نـفذتـها ـختـلف منـاطق ا
ـدني ومؤسـسة مـديريـة الدفـاع ا
الـيـمـامـة لالعالم بـرعـايـة االعالم

a¹—U² « eO U¼œ w  dH(«

بغداد

fDF¹ .bI « r UF «

مائـة الف حالة وفـاة بامـريكا واوروبـا في غضون أيـام قالئل نتـيجة تـفشي وباء
كورونا وما زالت االرقام في تزايد مرعب .

كــارثـة لـم يـكـن يــتـخــيــلــهــا الــعــقل الــبــشـري اال فـي افالم اخلــيــال والـقــصص
واألساطير اخلرافية.

وت أحبـتهم  ذاقوا الفجيعـة باجلملة  والراحلون أناس أبـرياء عاديون خطف ا
 لـيس  بـيــنـهم الـكـثــيـر  من اصـحــاب الـقـرارات وال قـادة االســاطـيل واجلـيـوش

واالجهزة اخملابراتية.
نعم ..  الـضحايـا هم أناس طـبيـعيون حـالهم حـالنـا كانوا يـحلـمون بـشمس يوم
راسم دفن جديـد لكـنهم وجـدوا انفـسهم بـصنـاديق مظـلمـة ولم يحـظوا حـتى 

مناسبة.
ومع شــديـد األسف قـد يــجـد بـعـضــنـا نـحن أبــنـاء الـشــعـوب الـعـربــيـة والـشـرق
ـآسي التي أوسطـية  في الـشماتـة نافـذة رحبـة لتـفريغ الـغضب واحلـقد جتاه ا
خلفـتهـا سياسـات قادة العـالم الغـربي نحو شـعوبنـا وقضـايانا الـتي لم نحسن
ادرارتـهــا أصالً   وتـركــنـاهــا تـتــقـاذفــهـا مــشـاريع الــصـهــيـونــيـة ومــخـطــطـات
"االمبريالية والتوسعية"  كما كررها الزعيم عادل امام بالقول: ( االمبريالية من

االمبرة والتوسعية من التوسع ).
لكن احلقـيقة البائنة الى اليوم ان كورونا لم تبطش بنا بشدة وعلينا تقد آيات
الشـكر والعـرفان للـه تعالى  ونـرجوه بل ونتـوسل أليه أن يـرحم أبرياء امـريكا
ا إبالتـهم وحسـبنـا باليانـا الكـثيرة واوروبا ويـشفي مـرضاهم وان يـعافـينـا 
ـتـشـعـبـة الــتي تـبـدأ بـالـفـقـر والـفـسـاد والـتــخـلف  وال تـنـتـهي بـالـدكـتـاتـوريـة وا

والطائفية واحلروب العبثية .
ا عرفـناه في ادبيات لقـد اعاد هذا الوبـاء اللع تـرتيب العـالم وشعوبه التـي طا
السـياسة الى عالم اول وثـاني وثالث  اال ان هذه اجلائـحة قلبت الـقائمة رأساً
عــلى عـقب حـتـى اعـتـلت شـعــوب الـعـالم الــثـالث في افـريــقـيـا واسـيــا وامـريـكـا
الالتيـنيـة منـصة الـعالم االول  وصـارت نسـبة االوكـسجـ بالدم والـصراع من
اجل البـقاء هو مقياس كل شيء  وباتت الـعطسة اشد فتكـاً من الفقر والتخلف
بـوصـفـها اجلـديـد الذي حـطم االقـتـصاديـات وافـلس الـشركـات وانـزل االسهم
ـرحـاض بورصـة ال تقل اهـمـية من  بـورصة الى احلضـيض  وصـارت لورق  ا
سـوق االوراق الـنـقديـة   كـمـا أنذرت الـعـطـسة بـقـرب مـوت العـالم الـقـد وبدء
عـالم جــديـد وحـروب قــذرة حـديـثــة تـعــيـد تـرتــيب الـثـروات
ـلـوس أن الـدبـابة والـنـفـوذ والـسلـطـات  واثـبت كـورونـا با
ــدفع والــصـــواريخ ذات الــرؤس الــنــوويــة مــا هي اال وا
أدويـة مــنـتـهـيـة الـصالحـيــة ال تـنـفع أبـداً في عالج عـالمٍ

وت من العطاس . يحتضر و
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اطــلـقت وزارة الـتـخـطـيط اول عـقـد
ــــشـــروع الــــوطـــني عـــمل ضــــمن ا
لتشغـيل الشباب الذي سـيوفر اكثر
من الفي فرصة للعاطل عن العمل
ـشاريع اخملـتلـفة. وقـال بيان عـبر ا
لـلــوزارة تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
(الــوزيــر نـــوري صــبــاح الــدلــيــمي
تـرأس اجــتــمــاع الـلــجــنــة الـعــلــيـا
للمشروع الوطني بحضور عدد من
ـثـلـ عن اجلـهات ذات الـنـواب و
الـــعالقــــة في الـــقـــطـــاعـــ الـــعـــام
واخلــاص نــاقش خـالله مــتــابــعــة
ـركزي الـتقـدم احملـرز ودور البـنك ا
ومـــصـــارف الـــقـــطــاع اخلـــاص في
ـشـاريع الـشـبـابـيـة وسبل تـمـويل ا
تـذليل جـميع الـعقـبات الـتي تواجه
واشــاد ـــشــاريع)  تـــنـــفــيـــذ تـــلك ا
الــــدلـــيـــمي  بـــحـــسب الـــبـــيـــان بـ
(اجلــهــود االسـتــثــنــائـيــة ألعــضـاء
مشدداً الـلجـنة الـعلـيا لـلمـشروع ) 
عـلى (أهمـية تـضـافر اجلـهود نـحو
تــــعـــزيــــز دور الــــقـــطــــاع اخلـــاص
وتـمـكــيـنه من اداء دوره الــتـنـمـوي
ـشاريع احلـقـيـقي والـتركـيـز عـلى ا
الـرياديـة التي يـقـدمهـا الشـباب في
استعرض عموم العراق)  بدوره  
ـنـسق العـام لـلمـشروع إسـمـاعيل ا

الــــعــــبــــودي (اإلجـــراءات الــــتي 
اتـــخـــاذهـــا في اجلـــوانـب اإلداريــة
ـدن ـالـيـة والـقــانـونـيـة إلقـامـة ا وا
الـتــنـمــويـة وآلـيــات ربـطــهـا في مـا

كــركـــوك وذلك وفق خـــطـــة عــمل 
التحضير لها مسبقا".

ــدني في واضــاف مــديــر الـــدفــاع ا
كركوك" أن " احلمـلة وبعد تنـسيقها
مع خــلــيــة االزمــة ســتـشــتــمل عــلى
تـعقـيم وتعـفيـر منـاطق مخـتلـفة من

ــديـنـة وسـيـتم شــمـال الى جـنـوب ا
خاللــهــا تــوزيع  10000نــســخــة من
بـوسـترات الـتـوعيـة الـصحـيـة التي
اعـــدهـــا اعالم مـــحـــافــظـــة كـــركــوك
وتـنفـيذ انـشطـة مجـتمـعيـة متـنوعة
ــواجــهـــة جــائــحــة ضــد فــايــروس

وانها قد استنفرت وكثفت جهودها
مـنـذ صـبـاح الـيـوم بـأنـطالق حـمـلة
مـــوســعـــة مع الــفـــريق الــتـــطــوعي
ـؤسسـة الـيـمـامة لالعالم واالعالن
وبـــــرعــــــايـــــة االعـالم واالتـــــصـــــال
احلـــكـــومي في ديـــوان مـــحـــافـــظــة
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كــــورونـــــا. وبــــ ان احلـــــمــــلــــة
ســتــنــطــلق من مــنــطــقــة شــوراو
ديـنة ثم الى مـنطـقة حي شمـال ا
ـديــنـة ثم الى اخلــضـراء وسط  ا
منطقة دوميز وبعدها الى منطقة
ــنــســـيــة جــنــوب  1 حــزيـــران وا
ـديـنــة. من جـانـبه اثـنى مـنـسق ا
احلـــــمــــلــــة االعـالمي والـــــكــــاتب
الـــصـــحـــافي فـــراس احلـــمـــداني
رئـيس مـؤسسـة الـيـمـامة لالعالم
ــــدني عــــلى جــــهـــــود الــــدفــــاع ا
والــفــريق الــتــطــوعي والــرعــايــة
ـــــمـــــيــــزة لـالعالم واالتـــــصــــال ا
احلــكـومـي في ديــوان مــحــافــظـة
كـركـوك وطـالب الشـركـات الـعـامة
واد التعقيم واخلاصة بالتبرع 
والتـعفـير وكل ما يـسهم بـتجاوز

هذه االزمة.
وأخـتـتم احلـمـداني بـالـقـول " أن"
التاريخ سيسجل بأحرف من نور
ــواجـهـة ـبــذولـة  كـل اجلـهــود ا
ــرحــلــة جــائــحـــة كــورونــا وأن ا
احلــقـــيـــقـــيـــة لـــلــحـس الــوطـــني
واالنـــســاني هـي االن والــســاحــة

واقف. يدانية تسجل ا ا

ناطق االستثمارية بينها لتشكيل ا
في احملـافـظـات وحتـقـيق الـتـنـمـيـة
ـيـزات ـكــانـيــة بـاالســتـفـادة مـن ا ا
الــنـســبـيــة لـكل مــحـافــظـة) وتـابع
الـبـيـان ان (الـدلـيـمي وقـع اول عـقد
ــســتـثــمـرة ــطـورة ا مع الــشــركـة ا
إلنــشــاء مــدن زراعــيــة وصــنــاعــيــة
ـشـروع لـتـشـغيل وجتـاريـة ضـمن ا
الـشبـاب في محـافـظة ذي قـار الذي
سـيـوفـر أكثـر من الـفي فـرصـة عمل
خالل الـــــعــــام اجلــــاري) مـــــؤكــــداً
مـاثـلة ـزيد من الـعـقـود ا (تـوقـيع ا
فـي احملـــافـــظـــات األخـــرى بـــهـــدف
تــوفـيــر أكـثــر من مــئـة ألف فــرصـة
عــمل فــيــهــا وذلك بــعـد اســتــكــمـال
جـــمـــيع اإلجـــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة
صرفي واإلدارية ودخـول القطـاع ا
بــشـــقــيـه احلــكـــومي واخلــاص في
ـشروع) الفتا الى ان تمـويل هذا ا
ـشـروع تـكـمن فـي تـعـزيز (أهـمـيـة ا
نـــوعـــيـــة الـــشـــراكـــة مع الـــقـــطـــاع
اخلاص) ودعا الدليمي احملافظات
إلى (اسـتــكـمــال جـمــيع اإلجـراءات
اخلـــاصـــة بــتـــوقـــيـع الــعـــقـــود مع
الــشــركــات االســتــثــمــاريــة لــلــبــدء

بالتنفيذ).
دة مؤكـدا (انطالق األعـمال خالل ا
ــقــبــلـة في مــحــافــظـات الــبــصـرة ا
والــنــجف ونــيــنــوى وبــغــداد بــعـد
ــطــلــوبــة اســـتــكــمــال اإلجــراءات ا
ـــــشـــــروع) ومـــــضـى الى الطالق ا
شاريع سـيتم تمويلها القول ان ( ا
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في مـجـتمـعـات "الال دولة" وبـغـيـاب قانـون مـتفـق علـيه لـتفـاصـيل احلـياة يـتـقزّم
اجملتمـع وينكمش إلـى "ملجئـيات" حتتـضنه وتوفـر له األمان الذي يـفتقـده بغياب
ـلـجئـيـات اجلـزئـيـة تـكـمن في نـظـام الـعـشـيـرة وقـائـدها اجلـامع الـوطـني تـلك ا
ال لـجأ األخير هو ا ـذهب ومجموعة اخمللـصات الغيبـية ورموزها وا والدين وا
فكر العظيم علي بن أبي طـالب بأنه وطن في الغربة وفقدانه غربة الذي وصـفه ا

في الوطن: " الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة".
ال) يـهرب ويلجأ النازحون لـجئيات الفكريـة (العشيرة والدين وا  وفي ثالثي ا
إلى دهـالـيـز التـاريخ في واحـدة من محـاوالت ( تـسخـ اجلـمجـمـة ) كمـا يـطلق
صريـون في حتشيشاتـهم سواء الفكريـة أو الدخانية والـتاريخ كما هو عليـها ا
متـداول ومعروف مـجرد تـسجيل أحـداث من زاوية الـشاهد وثـقافـته ومدى قرّبه
وبعـده عن احلـدث بل ومدى تـعـاطفه أو مـعـاداته لـتفـاصـيله وشـخـوصه ولذلك
نرى اخـتالفات حادة في توثيق أو تأْريخ ذات احلدث ومن قبل مدون عاصروه

أو كانوا جزءاً منه ومن تفاعالته.
 وتبـقى عملية البحث عن احلـقيقة في تلك األوجه للمـدونات التاريخية لألحداث
أسـيـرة رؤى مخـتـلـفـة وأمـزجة مـتـنـاقـضـة بل ومـواقف مـعاديـة أو مـتـحـالـفة مع
احلدث وعـناصـره وأسبابه ومـسبـباته وهي بالـتالي حتـتاج إلى أدوات ووسائل
ا عـاول مثلـومة ر ـهنيـة والتـحقيق ألن احلـفر في التـاريخ  غايـة في الدقة وا
تقودنـا إلى دهاليـز معتـمة أو تفـاجئنا بـأحداث تعـيد ذاكرتـنا إلى ما ال يـشتهيه
الئكة البشر وعلينا أن نتذكر دائمًا أن التاريخ ليس صفحات مقدسة أنزلتها ا
ا هي أحداث وثّقـها بشر مـثلنا تـتحكم فيه الـغرائز والعواطف من عنـد الرَّب إ
واحلب والكـره واالنـفـعـاالت وهو فـي اآلخر يـكـتب من خالل زاويـته الـتي يـنـظر
مـنـها إلى األحـداث عـلى خـلـفيـة مـعـلـوماته أو مـشـاعـره جتـاههـا وكـيف يـراها
يول ومن هنا نـدرك أن التاريخ ليس كـتاباً مقدسـاً ال يخضع لتلك حسب تـلك ا
العوامل وهـو بالتالي كما يراها كاتبها في تلك اللحظة التي وثّقها ولذلك علينا
أن نـتـوخى الـدقـة في قـراءة تـلك األحـداث واالهم قـراءة صـاحـبـهـا الـذي دونـها;
لذلك أرى أن الـطريق األقصر في بنـاء مجتمعـات حديثة بعيـداً عن دهاليز أولئك
الذين سـجلـوا تلك الـوقائع حتت ضـغط أمزجـتهم سـواء أكانت تـلك الصـفحات
معتـمة أم مـضيـئة أن نـؤسس بنـائنا عـلى العـلم احلديث واالسـتنـتاجـات بثـقافة
نقـدية لكل مـا سطره األول في تـوثيق األحداث الـتي أنتجت هذه
اجملتـمعـات لـكي نصل إلـى مجـموعـة مـعطـيـات نبـني على
أساسهـا مجـتمعـاتنـا احلديثـة وكلـما تعـلمـنا أكثـر تعلم
ا الـعودة البـبغائـية والصـنمية أبنـاؤنا وبنـاتنا أكـثر دو
إلى الـتاريخ وصـفـحـاته فـمن يـبـني حـاضـراً جمـيالً لن

ستقبل. اضي لكي ينظر إلى ا يحتاج العودة إلى ا
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ـركزي الـعراقي من مـبادرة الـبنك ا
لإلقـراض اجلـمـاعي حـيـث سـتـنـفذ
ـدن الــزراعـيـة ـشــاريع في ا هــذه ا
والـصـنــاعـيـة والـتـجــاريـة بـعـمـالـة
كــثـــيـــفــة ال تـــقل عن  10أفــراد في
الـنشـاط الواحـد منـها وبـرأس مال
ال يقل عن  350مـلـيـون ديـنـار على

ـشـروع خالل سـنة ان يـتم تـنـفيـذ ا
واحــدة وذلك بــعـــد أن يــتم تــدريب
وتـأهـيل الـشـبـاب لـيـكـونـوا قادرين
عــلى إدارة مـشــاريـعــهم اخلـاصـة)
مـــبــيــنـــا ان (الــلـــجــنــة اخملـــتــصــة
سـتعـتمـد إجراءات سـهلـة ومُيـسرة
شـاريع التـنمـوية لـتقـد وتنـفيـذ ا

الـشــبـابـيــة بـدءا من تــقـد دراسـة
اجلدوى ومرورا بجميع اإلجراءات
األخـرى لــتـســهــيل احلـصــول عـلى
الـقرض بـفوائـد قـليـلة جـداً على ان
يسترد خالل  10سنـوات بضمـنها
) مـؤكدا سـنتي الـسـماح األولـيـت
ستثمرة جميع (استكمال الشركة ا

اإلجــراءات اخلــاصــة بــذلـك). وكـان
الـدلــيـمي قــد اعـلن  عـن إسـتــكـمـال
ـنـحـة ُـيـسـرة  جــمـيع  اإلجـراءات ا
ـــتــضــررين مـن جــائــحــة طــوار ا
ـــســــتـــجـــد فــــايـــروس كـــورونــــا ا
ـقـدم لـهم حـتى واسـتــمـرار الـدعم ا

انتهاء األزمة.
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ــسـؤول االول في دوائـر الـدولــة يـخـصص  عـادة ســاعـات طـويـلـة  نـعـرف ان ا
لقراءة البريد في وزارته .. اليوم  وفي غمرة التواصل االلكتروني .. نحن ايضا
 نقـرأ بريدنا  .. نرد  ونـبارك  ونعزي  و جنامل .. واحـيانا ندخل في عتب ..

ونعارك   ونصالح .
ـفــروض عـلـيـنــا  .. نـحـتـاج حـتــمـا  الى قـسط  من وبــعـد االنـتـهـاء مـن الـبـريـد ا
الـراحـة.. الن قـراءة الــرسـائل وفك طالسـمـهـا .. اشــبه بـالـتـعـرف  عـلى امـراة 

وسبر اغوارها  .
واهـب العـلـميـة  وقـيمـة الـثقـافة من  حـسنـات وبـاء كورونـا  صـرنا نـقـدر قيـمـة ا

الصحية    وقيمة االلتزام باالرشادات الطبية .
بريـد االطباء  الـيوم .. مزحـوم باالسئـلة  واالستـفسارات  والـتعلـيمات .. وسوق
االطـبـاء هــو الـرائج .. بل اكــثـر  رواجـا  من ســوق جـمـيـلــة   وسـوق مـريـدي 
هنـي اخمللـص  منا  كل وسوق  احملـلل السـياسي  .. ويـستحق االطـباء ا
مـعـاني احلـب و الـتـقــديـر .هــذا الـوبـاء .. قــزم  الـسـيــاسـة و الــرؤوسـاء وجـعل
غامرات  قـادة احلروب العـبثية .. اجليـوش في خدمة االنسـانية  ولـيس رهينـة 
الوبـاء  رفع   من شان االطباء .. وعنـدما يحكـمنا  وزير طبـيب  فان الصحة ..

ستشفيات والدواء حتت امرة  قائد لبيب. وا
لــكن انـتــظـروا بـعــد زوال احملـنـة ..  فــسـيـدخـل عـلى خط االطــبـاء  الـكــثـيـر من
الـطـفيـليـ  واالشقـيـاء ..و ستـظهـر لـوحات بـارزة  الطبـاء  الـفرص الـضائـعة ..

حتمل  
عنـاوين محـيرة مـثل / اختصـاص وبائي .. اخـتصـاص جائحي

ية الصينية  للمختبرات  الكورونية. .. زميل االكاد
ذاك الوكت.. شـوفوا ( الكـشفيـة ) بشگـد راح تصير  ..
اللـهم  ارفع  عنـا  مـسبـبات الـوباء .. وانـزل  علـينـا قيم

السماء .

بغداد
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اعـلنت خـلـيـة االعالم االمـني ان قوة
امـنـيـة قـتـلت ارهـابـيـا واصابـت اخر
في كـمـ مـحـكم بـديـالى.  وقـالت في
بـيــان تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (قـوة
من الـــفـــرقـــة اخلـــامــســـة بـــاجلـــيش
الـــعــراقي تــمـــكــنت من قـــتل إرهــابي
واصايب اخر بعد نصب كم محكم
لــهـمـا واالشــتـبـاك مــعـهـمــا في قـريـة
يـوسف هالل جـنـوبي نـاحـيـة كـنـعان
ـحـافـظة الـتـابـعـة لـقضـاء بـعـقـوبـة 
ديـالى). واضـافـت ان (الـبـحث مـازال

صاب). مستمرا عن اإلرهابي ا
ـــقـــتل امـــرأتــ وافـــادت اخلـــلـــيــة 

بــقـصـف طـائــرة تـركــيـة عــلى مــخـيم
لـعـوائل اكــراد تـركـيـا الالجـئـ قـرب
مدينة مخمور.وقالت اخللية في بيان
ثـان اطـلـعـت عـلـيه (الـزمـان) امس إن
(قـيـادة الـدفـاع اجلـوي رصـدت خـرقا
لألجــواء الـعـراقــيـة من خـالل طـائـرة
مـسيـرة تـركـية مـسـلـحة   بـارتـفاع 6
كلـيومـترات بـسرعة  200 كيلـومتر
بـالــســاعـة) ,مــشـيــرا الى ان (مــخـيم
لــلــعــوائل األكــراد األتــراك الالجــئـ
قرب مـدينـة مـخمـور تعـرض للـقصف
بـواسطـة صـاروخ حـيث راح ضـحـية
هـذا القـصف امـرأتـان من القـاطـنـي
في  اخملـيم) والـقت مـديريـة مـكـافـحة
إجــرام بـــغــداد الــقــبض عـــلى مــتــهم

اعترف بسرقة نحو  36مليون دينار
من داخل عجلة.

ديرية في بيان اطعلت عليه وقالت ا
(الـــزمـــان) امس إن (مـــفـــارز مـــكـــتب
ــديـريــة ألـقت الــقـبض الــكـرادة في ا
عــلـى مــتــهم قــام بــســرقــة مــبــلغ 35
مـلـيـوناً و 850 ألف ديـنار من داخل

.( واطن عجلة الحد ا
وانـــدلع حــريق فـي بــنــايـــة جتــاريــة
ـنصـور.وقال شـهود عـيان نـطقـة ا
إن (حريقا اندلع داخل احد الطوابق
تخذة كمخزن في بناية جتارية في ا
ــنــصــور غــربي بــغــداد) مـــنــطــقــة ا
دني كافح مؤكدين ان (فرق الـدفاع ا
احلــــريق). مـن دون ذكــــر مـــزيــــد من
رور الـتـفـاصـيل. واطـلـقت مـديـريـة ا
العامة نظاما الكـترونيا حلجز موعد
لـلــمـراجـعــة في عـمـوم مــواقـعـهـا في
العراق ضمن االجراءات الوقائية من

فايروس كورونا.
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وقـــال الــعــمــيــد حـــيــدر كــر مــديــر
ــــرور فـي بــــيــــان عـالقــــات واعـالم ا
اطــــلـــعت عـــلـــيـه (الـــزمـــان) امس إن
ــــوقع (احلــــجــــز يــــكــــون من خالل ا
ــرور وذلك ـــديــريـــة ا اإللـــكــتـــروني 
واطن لتفادي حفاظا على سالمة ا
ـواقع ضـمن ـراجـعــ في ا كـثــافـة ا
االجــــــــراءات الــــــــوقـــــــــائــــــــيــــــــة من
الــــفـــــــــايــــروس). في غــــضــــون ذلك
أصــدرت مــحــكــمــة حتــقـيـق الـنــجف
قـــرارا بــتـــوقــيف مـــتــهــمـــ آخــرين
بــقــضــيــة احلــرق الـذي تــعــرضت له
ـشـتــكـيـة مالك حـيــدر الـزبـيـدي في ا

احملافظة. 
وقـال بــيـان جملــلس الـقــضـاء االعـلى
تــــلــــقــــته (الــــزمــــان) امس ان (عــــدد

ـوقــوفـ في هـذه الـقــضـيـة أصـبح ا
أربـعة مـتـهمـ والـتحـقـيق جار وفق
الـقـانـون). وكــانت احملـكـمـة الـتـابـعـة
لـرئـاسـة مـحـكـمـة اسـتـئـنـاف الـنـجف
االحتــــاديـــة قــــد أصـــدرت في  13من
الشـهر اجلـاري قـراراً بتـوقيف اثـن
تهمـ بالقضـية  وأوامر قبض من ا
بــحق مــتــهـمــ آخــرين بــالـقــضــيـة.
واوضـــحت احملــكـــمــة انـــهــا (أجــرت
ـة تـعـرض امـرأة الـتـحـقــيق في جـر

للحرق).
ÈuJý

ـشــتـكــيـة ســجـلت مــشـيــرة الى ان (ا
شكـوى أمـام محـكمـة حتـقيق الـنجف
ضـد زوجـهـا بـداعي قـيـامه بـضـربـهـا
وقــيـــامــهــا بـــحــرق نـــفــســـهــا جــراء
اســتــخــدام الــعــنف ضــدهــا ولم يــقم
زوجـهـا بـإطـفـائـهـا وان والـد زوجـهـا
ـسـتشـفى بـعد هـو الذي نـقـلهـا الى ا

ان قام بإطفائها). 
وضـبــطت الـهـيــئـة الـعـامــة لـلـكـمـارك
ــعــسـل وســكــائــر كـــمــيــة مـن مــادة ا
مــســـتــوردة مـــخــالـــفــة في أم قـــصــر
ـحـافـظــة الـبـصـرة.وذكـر الـشــمـالي 
بـيان لـلـكـمارك امس ان (مـركـز كـمرك
ام قـــصـــر الـــشـــمــالـي الــرصـــيف 11
بـــالــتــعـــاون مع اجلــهـــات الــســانــدة
ـنـفــذ من تـمــكـنـوا من الــعـامـلــة في ا
ضبط حـاوية حجم 40 قدمـا حتتوي
ـنـوعـة من عـلى مـعـسـل وهي مـادة 
االسـتـيـراد بـاالضـافـة الى  كـمـيـة من
ـستـوردة  وردت من دون الـسـكـائـر ا
إجازة استيـراد مع عدم وجود عالمة
حتـذيــريـة او تـاريخ انـتــاج وانـتـهـاء
ــتــروكــة صالحـــيــة في احلــاويـــات ا
خالفــاً لـــلــضـــوابط والـــتــعـــلــيـــمــات

النافذة).
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دعــا رئـيس مــجـلـس شـورى احلـزب
اإلسالمي الـعـراقي وزيـر الـتـخـطيط
الــســابـق ايـاد  الــســامــرائي وزارة
الصناعة إلعادة تـشغيل ما يزيد عن
 10آالف مـنـشـأة صـنـاعـيـة صـغـيرة
تـابعـة لـلقـطاع اخلـاص مـتوقـفة عن
الـــعـــمـل. وقـــال في مـــنـــشـــور عـــلى
صـــفـــحــتـه في فــيـــســـبـــوك رصــدته
(الـزمـان) امـس انه (في خـضم أزمـة
تراجع أسعـار النفط يحـتاج العراق
إلى احلــفـاظ عــلى رصـيـده الــنـقـدي
عـبـر تـقـلـيـل االسـتـيـراد. وهـنـا تـثار
قــضـــيـــة الـــصــنـــاعـــات اخلــفـــيـــفــة
واحلــرفـيـة وقـدرتـهــا عـلى تـعـويض
سـتوردة) قـدر كبـيـر من البـضـائع ا
مــــتــــســــائال( فــــهل جنــــد في وزارة
الـصـنـاعة سـعـيـا إلعادة تـشـغـيل ما
يـزيد عن  10آالف مـنـشأة صـنـاعـية
صـغــيــرة تـابــعـة لــلــقـطــاع اخلـاص
مـتـوقــفـة عن الـعـمل? وكـيف تـسـعى
ــكن لــتــغـــطــيــة حــاجــات كــثــيــرة 
إنتاجها ونعـوض بها االستيراد? ).
وخـــلص الـــســـامـــرائي الـى الـــقــول
(نحن الـيوم لـسنـا بحـاجة إلى سلع
الـرفـاهيـة نـحن بحـاجـة إلى الـسلع
الــــضــــروريــــة واحملـــــافــــظــــة عــــلى
اقـتـصادنـا من االنـهـيـار). من جـهته
حذر اخلبير االقتصادي مالذ االم
الي الذي من تداعيات االسـتتزاف ا
سـيــغـانـيه الـعـراق جـراء انـخـفـاض
اسعـار النفط وتـفشي وبـاء كورونا.
وقـال االم فـي رأي تلـقـته(الـزمان)
ردا على سؤال بشأن اآلثار السلبية
لـــتــفـــشي فـــايــروس كـــورونـــا عــلى
إقــتـصـاد الــعـراق ان (تــدني اسـعـار
ــيــا.يـــعــني انـــخــفــاض الـــنــفط عـــا
اليـة الى اكثر من إيرادات العـراق ا
النصف ) موضحا ان (هذا األمر  له

تـــأثــيــر كـــبــيـــر عــلى واقـع الــعــراق
ـــشــاريع االقـــتــصـــادي وتــنـــفـــيــذ ا
ـــعـــيـــشـــة واخلــــدمـــات واحلـــالـــة ا
لـلمـواطـن حـيث سـتنـخـفض قيـمة
الــــديـــنـــار الـــعــــراقي امـــام الـــدوالر
ويحصل بالتـالي  ارتفاع في أسعار
ــواد األســاســيــة). واوضح ان(من ا
اآلثـــار االخــــر لـــذلك (تــــوقف اغـــلب
ـساهـمة في الـقطـاعـات االنتـاجيـة ا
تدوير األموال وحتقيق األرباح مثل
ـصـانع والـورش واعمـال الـكـسـبة ا
) مـضـيـفا انه من اإلجـراء الـيـومـيـ
انه (سيـكون على احلـكومة من أجل
جتـاوز هـذا الـوبـاء ان تـنـفق امـواال
كـثـيـرة لـتـوفـيـر األدويـة والعـالجات
وفتح مـشـاف جديـدة وشراء اجـهزة
ـواد مــسـاعــدة الى جـانـب تـوفــيـر ا
األسـاســيـة الطـعـام االسـر الـفـقـيـرة)
مـوضـحــا  ان (هـذا يـعـني فـتح بـاب
ـــكن حتـــديــد جـــديـــد لالنـــفـــاق ال 
كــمــيـتـه.وهــذا األمــر في االقــتــصـاد
ـواجــهـة يـعــني اســتـنــزافـا مــالـيــا 

الكارثة)..
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وسيـحـصل تـغـيـر مـعـترف به
فـي الـقــيم بــ اجلــيل األكــبـر
سـنــاً قـبل كـورونــا والـنـاجـ
من الـــــعـــــدوى.   ســـــيـــــكــــون
لــلــنــاجـــ حــضــور قــوي في
وسـائل اإلعالم االفـتـراضـيـة ;
اذ سيـتواصـلون عـبر شـبكات
الـــــتـــــواصـل االجـــــتــــــمـــــاعي
وبالتحديد الهواتف احملمولة
الــتي تــوضع بـجــانـبــهم عـلى
مــدار  24 ســـاعـــة في الـــيــوم.
وسـيـكـونـون وراء مـنـصـاتـهم
االفــتـراضــيـة وسـيــتـفــاعـلـون
بشـكل مختـلف مع االشعارات
الــواردة الـيــهم.  ســيــكــونـون
أكـثــر وعـيًــا بـالــبـيــئـة واكــثـر
انتـقادًا للرأسمـالية الشرسة 
وأكــثــر ارتــبـــاطًــا بــالــرعــايــة
ة. الطبية وأكـثر انتقادًا للعو
وسـيـكون الـعـمل حـول الـعالم
مــــخــــتــــلـــفًــــا فــــســــوف جتـــد
ـؤسـسـات ان األمـر سـيـكـون ا
أكــــثـــر  جـــدوى اذا مــــا عـــمل
مـوظـفــوهـا عن بـعـد وسـيـجـد
ـــوظـــفـــون ان الــــعــــــمل من ا
ــنــزل أكـــثــر راحــة وصــديق ا
للبـيئـة .  وستركـز الدول على
االكـتفـاء الـذاتي حـتى لـو كان

ذلك عـــلى حـــســـاب الـــكـــفــاءة.
ســيـكـون الـهــدف الـنـهـائي هـو
االســـتــدامــة والــعــمل لــغــرض
معـ .  وسـوف تكـون بـالدول
حـــاجـــة إلـى الـــتـــركـــيـــز عـــلى
االســـتــدامـــة من خالل إنـــشــاء
الــصـــنـــاعـــات الـــتي بـــدورهــا
سـتـخـلق االكـتفـاء.  وسـتـتولى
ـــســـؤولـــيــة االجـــتـــمـــاعـــيــة ا
لـلـشـركـات إلى جـانب األهـداف
الـتـنمـويـة لالقـتـصـاد الـدائري
الــــقـــيــــادة في االقـــتــــصـــادات

ية. العا
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 ســـوف يــــتــــغــــيــــر الـــعــــالم 
وسـيـظهـر الـنـاجون تـغـيرًا في
الـســلـوك وسـيــكـون الـتـواصل
الــبــشــري أكـثــر قــيــمــة من أي
وقت مـضى.  ومـن خالل نـظرة
سـريـعـة الى وقـتـنـا احلـاضر 
ــكــنــنــا أن نــرى بــأن اجلــيل
اجلـديـد  سـوف يتـقـبـل ويـبدو
متـسامـحًـا للـغايـة مع الـتعـليم
عـبر اإلنـترنت الـذي ساد خالل
هـــــذا اإلغالق امـــــا األطـــــفـــــال
والشباب فسـيبدون غير آبه

فاجئ. بهذا التغيير ا
{ نقال عن اللغة االنكليزية

أضــواء جــديـدة عــلـى األعــمـال
التـجارية االفتراضـية الناشئة.
ـرء أن يـكون وسـيـتحـتم عـلى ا
مــنـــفــتــحًـــا عــلى الــتـــكــيف مع
اجلـديـد بـعــد جـيل كـورونـا من
أجل الـــــبـــــقــــاء واســـــتـــــعــــادة

االزدهار.
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ان احلـيـاة تتـطـور باسـتـمرار 
والتـاريخ دلـيل عـلى أنه في كل
قـرن يـتـعـرض الـبـشـر  لـصـدمة
شــديــدة بــحــيث يــبــدأ الــنــاس
بـــعــدهـــا في اجتــاه جـــديــد من
احليـاة فيبـتعـدون عن األعراف
ـة  مــتــبــنـ والـعــادات الــقــد

معايير جديدة. 
ـــــعـــــروف ان ومـع ذلك فـــــمـن ا
ـر بنـظرية اجلنس البـشري   
"البقاء لـألصلح" وسيبدي جيل
ما بعـد كورونـا احترامـا للذات
اإليــجـــابــيـــة وثــقــة بـــالــنــفس.
ســيــكــون لـدى  مــعــظم الــنـاس
نـرجـسـيـة سـلـبـيـة.  وسـيالحظ
الـعــالم حــدودًا مـخــتـلــفـة بــعـد
كورونـا  احلد الوحيـد سيكون

 عبارة عن دول غير مترابطة.
  سـيكـون لالتصـال االفتراضي

تأثير على السلوك الفردي.
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ـجلـس احلكم  في 12/4 / 2003 نشـرجتـريـدة" الـصـباح " خـبـرا" يـقـول ا
ـالي واالداري في الـوزارات والـدوائر ـكـافحـة الـفـسـاد ا قـرر تشـكـيل هـيـئـة 
ضـمت خمـسـة اعـضـاء من هـذا اجملـلس اخـتـيـروا باالقـتـراع الـسّـري لـتـبدأ

وظف  !  وصوال" الى أكبر موظف . عملها بصغارا
دني للعـراق أن يتم تعيـ مفتش ر احلـاكم ا وفي1/11 / 2004 طلب بر
ـوجـود في الـدول الـغربـيـة لـلـقضـاء عـلى هـذا الداء عامـ يـتـبـعونـالـنـموذج ا

الي واالداري  الذي خلفته سياساتالنظام السابق. الفساد ا
ولقـدمـضى 17سـنـة عـلى الـتـخـلص مـن ذلك الـنـظـام يـفـتـرض ان تـكـون تـلك
االجراءات قـد ادت الـيـتـحـجيم تـلك الـظـاهـرة. لـكن واقع احلـال اشار الى ان
ـوروث من النظـام السابق تـكاثر هذه الظـاهرة انتـشرت اكثـر  وان" الداء " ا

كالسرطان اخلبيث في النظاماجلديد وصار في حال اسوأ.
 •فهلكان هذا الداء باألصل وباءا يصعب القضاء عليه?
 •امان اساليب العالج التي اعتمدت كانت غير فاعلة ?

 •امان القائم على عالجه كانوا غير متخصص  أو أن نواياهم ما كانت
صادقة ?

  •ام أن الفساد اذا شاع صارامرا" عاديا" ب الناس ?.
ـكــلف الـســيـد والـتــسـاؤل األهـم هـنــا: لـقــد تـعــهـد رئــيس مـجــلس الــوزراء ا
مـعتبـرا " محـاربة الفـساد والـفاسدين مصطـفيـالكاظـمي باجنـاز وعود كبـيرة
مهمةوطنية".فهلسيستطيع معاجلة أقبح ظاهرة في تاريخ العراق السياسي?
  سـنبـدأ بـقـصـةالـفـسـاد في العـراق في ثـالث حلـقـات..نـضـعـهـا امـام رئيس
ـكـلف السـيد مـصـطفـيـالكـاظمي وامـام حـضراتـكم بـهدف ان يـكون الوزراء ا
لـدى الـعـراقـيـ حـكّـام ومـواطـنـون تـصــور واقـعـيـيـسـهل عـلى مـتـخـذ الـقـرار
معاجلته ويرّوض سيكولوجيا االنفعاالت لدى العراقي الذيناذا ارادوا شيئا

من احلاكم عليه ان ينفذه بطريقة كن فيكون.
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ـفـتـش األمـريـكـيـ في الـعـراق سـتـيـوارت بـوين بـأن حـجم -صـرح كـبـيـرا
الفسـاد في احلكـومة العـراقيةيـبلغ أكـثر من أربـعة ملـيارات دوالر.وأشار في
تقريـره الذي نـشرته هـيئة اإلذاعـةالبـريطـانية في 11/9/ 2006إلى أن حجم
ـائـةمن إجـمالي الـنـاجت الـوطني الفـسـاد في الـعـراق يتـجـاوز أكـثر من  10با

العراقي
عـنية بـالكشف عن الـفساد حـواللعالم في ية ا × قالت منـظمة الـشفافـية العـا
رتبة الـثالثة فـيقائمة تقريرهـا السنوي األخـير لعام  2008أن العراق يحـتل ا

الدول األكثر فسادا في العالم.
×  أعلـنت هـيئـة الـنزاهـة في الـعراق أنـهاتـمـكنت في5/18/ 2009من تنـفـيذ
في إطار سعيـالهيئة لـتنفيذ أوامر إلقاء قبض بحق  33متهما بـقضايا فسـاد

أوامر إلقاء قبض على  997متهما بقضايا فساد لم تنفذ.
× جـاء في تـقـريـر لـهـيـأة الـنـزاهة أن  317مـرشـحـا قـدموا خـالل انـتـخـابات
وأن مـسئوال في وزارة الدفاع احملافظات األخيـرة شهادات مزورة فيـطلباتهم
العراقية جـمع عشرات اآلالف من الدوالرات مـنخالل فرض مبلغ  500دوالر

يدفعه كل مجند في اجليش العراقي.
ـستويات  -قال أعضاء في جلـنة النـزاهة التابـعة جمللس الـنواب العراقي إ
ـالي واإلداري الـعـالـيـة في الـعـراق سـبـبـهـا تـدخل رئـيس الـوزراء الـفـسـاد ا
ــالـكي في عــمـلــهم ومــنـعه إحــالــة أي وزيـر ســابق أو حـالي الـســيـدنــوري ا

للتحقيق في قضايا الفسادإال بعد موافقته.
أن 31 فـوضية الـنزاهة - كشف القـاضي راضي الراضي الرئـيس األسبق 
بـينهم فـوضية ـفوضيـةقتلـوا إضافة إلى  12من اسر موظـفي ا من أعضاء ا
مسـاعده مـحمـد عبدو سـالف الذي أطـلقـعلـيه الرصـاص هو وزوجـته احلامل

في شهرها السابع.
ـان رئيـسان تـقاعـدان تنـاوبـا على تـرأس دروة واحدة لـلـبر -يسـان سابـقـا
اسالميان يوعظـان الناسبالـزهد وبتطـبيق الشريعـة ويقوالن بان االسالم هو
شهداني وأياد السامرائي احلل رئيسان محاالن على التقاعدهـما محمود ا
وهو مـا ال يتـقاضاه اي يتقـاضى الواحـد منـهما  57.000.000مليـون دينـار

رئيس لدولة عظمى في العالم.
: سؤول -كشف النائب جواد الشويلي  عن رواتب فلكية 

 - رئيس اجلمهورية  82.000.000مليون دينار
- نائبا الرئيس يستلم الواحد منهما  62.000.000مليون دينار

- رئيس الوزراء  65.000.000مليون دينار
- حس الشهرستاني يستلم  000?000?57مليون دينار

ان  33.000.000مليون دينار - رئيس البر
اني يستلم مبلغ 20.000.000 مليون دينار - كل نائب بر

الي واالداري - منعام 2003 الى عام  2018 تسبب الـفسـاد السـياسي وا
بسـوء صرف أكـثر مـنتـرليـون دوالر أمـيركي مـنهـا مدخـوالت جنـاها الـعراق

قرابة 800 مليار دوالر.
ن فيهم أنا. لقد عـرض عليّ أحدهم خمسة مالي جميعنا فـاسدون   •نعم 
بلغ وظـللنـا مستـمرين في مقـاضاته..أغلب دوالر لوقفـالتحـقيق معه أخـذت ا
األسـمـاء الــكـبـيــرة فـيـالـبـالد مـسـؤولــة عن سـرقـة كل ثــروة الـعـراق تــقـريـبـا
أشخاص فـي قمة هـرم السـلطـة سيقـتلـوننـيإذا الحقـتهم./مـشعـان اجلبوري

راسل صحيفة الغارديان مارتن شولوف.
; فهـناك مـا ب خـمـسمـئة وسـتمـئة  •مشـكلـتنـا األكـبر هي اجلـنود الـوهمـيـ
مليون دوالرتُدفع مرتبات شهرية جلنود ال وجود لهم"./هوشيار زيباري وزير

الية األسبق -الغارديان. ا
ـفـرد..وهـو من فـعـل كـبار ـليـارات ولـيـس با  •الـفـسـاد في الـعـراق يـقـاس بـا
سؤولينـوالساسة ونـواب الشعب./موسى فرج  –نائب رئيس جلنـة النزاهة ا

سابقا. 
تحدث الرسمي جمللس القضاء األعـلى القاضي عبد الستار بيرقدار  •قال ا
ـتـهم صـباح إن"اجملـلس قـرر نقـل دعوى رئـيس مـجـلس مـحـافـظـة الـبـصـرة ا
تـعـلـقـة بـتـهمـة تـقـاضي الـرشـوة إلى مـحـكمـة جـنـايـات الـرصـافة الـبزونـي وا
اخملتـصة بـقضـايا هـيئـة النـزاهة لـلنـظرفـيهـا وفق القـانون بـعد أن كـانت أمام

.JAMC / ."محكمة جنايات البصرة
 •مدير شـركة الـتجهـيزات الـزراعيـة السابق عـصام جـعفر عـليـوي احملسوب
اعترف ان شاركة في احلـكومة والبـر على احدى القـوياالسالمية الـشيعيـة ا
ـلـيـار ديـنـار لـنـائب سـابق لـغـرض لـلـجـنـة الـنـزاهـة بـأنه دفـعـمـلـيـار ونـصف ا

وكشف عن فساد مسؤول ورجاالعمال./الشرقية  5ايلول 2017 تهريبه
 •لديّ مـلفـات للـفسـاد لو كـشفـتهـا ألنقـلب عالـيهـا سافـلهـا. / تصـريح موثق

الكي لرئيس الوزراءالسابق السيد نوري ا
ـسؤول العراقـي بقيادة رئيـس الوزراء السابق حيدر  •حاول بعض كبار ا
العـباديـوبـتشـجيع من رجـل الدين آيـة الله عـلي الـسيـستـاني شن حـملـة ضد
ـرجـعـيـة لـقــد حتـدثـنـا كـثـيـرا حـتى بُـحت الـفـسـاد لـكـنـهـمـفــشـلـوا.واعـلـنت ا

أصواتنا ورغم ذلك لم يستمعإلينا أحد.
 -وفقا لتصـريح رئيس الوزراء السيـد حيدر العبادي فـي البصرة بتاريخ 22
شـباط 2018فانـه  صرف سـبـعـة ترلـيـونـات ديـنار عـلى مـشـاريع لم يـنـجز

منهاشيئا.
 -وفقا لتقـرير منظمـة الشفافيـة الدولية شباط 2018فأنهتم  سرقـة مئة مليار
لـيار يـساوي واحـد وامامه وا دوالرالتـرليـون يسـاويواحـد وامامه  12صفـرا

تسعة اصفار.
هذه أألرقـامـواحلقـائق تـقول لـنا ان الـفـساد في الـعـراق وباء كـان اشـد فتـكا
بـالـعــراقـيـ من وبـاءكــورونـا..افـقــرهم..أذلـهم..سـبــعـا وعـشـريـن سـنـة! فـهل

سيتمكن السيد مصطفى الكاظمي منالقضاء عليه?!
  ثالثةاحتماالت..في احللقة القادمة.
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اربيل

الـعــهـد اجلــديـد وحــيـدًا بـاردًا
ـــضي بــأنــانـــيــة.  ســتــكــون
ا التـفاعالت افتراضـية أكثر 
هي ماديـة.  سـتعـطى األولـوية
لـــــلـــــصـــــحـــــة عـــــلـى أي شيء
شــــخــــصي ;  وســــوف تـــرجح
الـتـغـذيـة الـصـحـيـة والـنـظـافـة
الـــبـــدنـــيــة عـــلى الـــصـــداقــات

والتواصل االجتماعي.
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  ســتـؤثــر هـذه الـتــحـوالت في
ـهــيـمـنـة األعــمـال الـتـجــاريـة ا
الـــيـــوم  االمـــر الـــذي يـــجـــلب

ستشـهد التـفاعالت اإلنسـانية
ــزيـد من إنــخــفـاضــا مــقــابل ا
اجملــتـــمـــعـــات االفـــتـــراضـــيــة
الـنــاشـئـة عــبـر اإلنــتـرنت.  لن
ـــطـــاعم ـــقـــاهـي وا تـــكـــون  ا
راكز التجارية مفضلة على وا
جلسات تـطبيق هانكوت ;  بل
سيتوحد العالم عبر اإلنترنت.
 وســـــــــــــيـــــــــــــولـي االفـــــــــــــراد
االجــتـمـاعــيـون اهــتـمــامًـا أقل
بـــالــعــواطف والــعالقــات ;  إذ
ســـيـــكـــونـــون غـــيـــر مـــبـــالــ
ـاضي والـتـاريـخ.  سـيـكون بـا

 مـــاذا بــعــد كــورونــا? إلى أين
يـتـجـه الـعـالـم? كـيف ســتـكـون

ردة فعل العالم?  ما التالي?
 إن الــــنـــــاجــــ من كــــورونــــا
ســيــتــحــكــمــون تــلــقــائــيًــا في
الـشيء الـتـالي الـذي سـيـحدث
عـلى األرض. وسـوف نـرى في
ــقــبل ان االقـــتــصــاد الــقـــرن ا
والـــســيـــاســـة واجملــتـــمـــعــات
والــتـعــلــيم والـصــحــة والـطب
والـعلـوم والعـالم الـسيـبراني
جميعا سوف تغير إجتاهاتها

نحو العزلة.
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الــذي يــقــتــضي ان يــدخل هـذا
الــتــعــاون في اطــر الــتــشــبــيك
ـتـواصل والدائم وخـاصة مع ا
ـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة غـــيـــر ا
احلكومية ذات الـصلة بنقابات
راة – واحتـادات ومنتـديات( ا
الشبـاب- العمال  –الصحفي

- ــعــلــمـ  –اجلــامــعــيـ  –ا
( ــثــقــفـ االدبــاء والــكــتـاب وا
ـنــتـشـرة في بــلـدان افـريــقـيـا ا
واسيـا  لـيـكون هـذا الـتـشـبيك
بــشــكـل تــعـــاون مــبـــاشــر بــ
ـنــظـمـة وهـذه الـفـعـالـيـات او ا
بشـكل تـعـاون غـيـر مـبـاشر من
خـالل الــــلـــجــــان الــــوطــــنــــيـــة
لـلـتـضـامن في بــلـدان افـريـقـيـا

واسيا.
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 وفي سياق التشبيك والتعاون
ــنـظــمــة هــنـاك ـطــلــوب من ا ا
ضــــــرورة لـالســــــتـــــــفــــــادة من
التجـمعـات االقليـمية والـدولية
مثل مـجمـوعة الـبريـكس (التي
تـضم كل من روســيـا والــصـ

والــهــنــد وجــنـــوب افــريــقــيــا)
ومـنـظـمـة شــنـغـهـاي لـلـتـعـاون
(الــتي تــضم روسـيــا والــصـ
وكـل من كــــــــازاخــــــــســــــــتـــــــان
وطــاجـــكـــســتـــان وقـــرغــيـــزيــا
واوزبـــاكــســـتــان) اضـــافــة الى
ـنـتدى ضرورة الـتـشـبـيك مـع ا
ي وفـعالـياته االجـتمـاعي العـا

تواصلة التقدم والتأثير. ا
رابــــعــــا : ســــؤال مــــكــــافــــحـــة
االرهـــاب: ضـــرورة مـــواصـــلـــة
ـنـظمـة تـبني ورعـايـة حمالت ا
التـجـر الـقـانـوني والـتـحر
الـــديــني والــتـــأثــيم الـــشــعــبي
للـفعل االرهابي االسـود والفكر
التكفيري وتنظيماته الشريرة.
خـامـسـاً : سـؤال هـيـمـنـة كـبـار
الـشـمال عـلى شـعـوب اجلـنوب
ـــتـــحــدة في مـــنـــظـــمـــة اال ا
ومــجـلس االمن بــشـكل خـاص
وهـنــا عــلى مــنـظــمــة تــضـامن
الشعـوب االفريـقية واالسـيوية
ان تتـبنى مـوقف كسـر احتـكار
اخلـمـسـة الـكـبـار حلق الـفـيـتـو
في مــجــلس االمن وتــدعــو الى
الــغــاء حق الــنــقض واعــتــمـاد
ـــوصــوفــة مــبـــدأ االغــلـــبــيــة ا
) من بــ (اغــلـــبــيــة الـــثــلـــثــ
االعضاء اخلمـسة عشر جمللس

االمن.
نظمة ان تواصل كما ان على ا
مـواقـفـهـا ودعـواتـهـا الـرافـضة

العالم كما هو اليوم وليس كما
كـان بــاالمس  وان تـعـيــد بـنـاء
نـــفــــســــهـــا وجتــــدد رؤيـــتــــهـــا
ــة الــتي لم بــالــقــضــايـا الــقــد
تعـالج وتتبنى مـواقف متجددة
للـقـضايـا اجلديـدة التي تـتصل
ـقـهـورة في بـهـمـوم الـشـعـوب ا
افـريـقـيـا واســيـا وخـاصـة بـعـد
انــتــهــاء الـقــطــبــيــة الـثــنــائــيـة
واحلــــــرب الــــــبــــــاردة وفـي ظل
ـؤنـسـنة ـة غـيـر ا سـيـادة الـعو
وتـمدد االرهاب عـلى مجتـمعات
شعـوب قـارتي اسـيـا وافـريـقـيا
وكــذلك امـريــكـا الالتـيــنـيـة وان
ؤنسنة وهذا ة غـير ا تلك العو
االرهــــاب االســــود يــــريـــدان ان
ـقـهـورة تـعـيش هـذه الـقـارات ا
اجــواء الـــصــراعــات الـــبــلــيــدة
وتترك اوطـانها لعبـة مستباحة
عند االغراب. كل ماتقدم يقودنا
الى طـرح اسئلـة مابعـد الست

نظمة وابرزها : من عمر هذه ا
اوالً : ســــؤال الــــتــــمـــثــــيل : ان
مــنـــظــمــة تـــضــامن الـــشــعــوب
االفـريـقيـة االسـيويـة تـعاني من
نقص تـمثيلها جلـميع الشعوب
االفــريــقـيــة واالســيــويــة حـيث
تـبـلغ عـدد دول افـريـقـيـا واسـيا
( (106دولـة (مـوزعـة بواقع 58
دولــــة افـــريــــقــــيـــة و  48دولـــة
نظـمة تضم اسيوية)  بـينمـا ا
ـثـلـ جلـان تـضـامن وطـنـيـة
التـزيد عن  %25من هـذا الـعدد
 االمــر الـذي يــقــتـضي تــغــذيـة
ــنـظـمــة بـتـمــثـيل يــغـطي هـذا ا
الـعدد من شـعـوب دول افريـقـيا
واسـيــا. وان تــنـفــتح لــتــمــثـيل

شعوب امريكا الالتينية.
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ثـــانـــيــا: ســـؤال الـــتـــوثــيق: ان
نظمة تـعاني من فقر التوثيق ا
لـــنــشــاطــاتـــهــا وفــعــالـــيــاتــهــا
(مـــؤتــمــرات  –اجــتـــمــاعــات –
نـــــدوات) في دوريــــــات وكـــــتب
ونـــشـــرات ســــهـــلـــة الـــتـــنـــاول
والــتـــداول والــوصــول من قــبل
جلـــان الـــتــضـــامن الـــوطـــنـــيــة
عني والباحث وغيرهم من ا

بهذا الشأن.
ثـالثـا: سؤال الـتـشبـيك: نعم ان
نظمة سعت عبر سني عمرها ا
ـنــظــمـات غــيـر لـلــتــعـاون مـع ا
احلـكـومــيـة فـي اطـار وقــضـايـا
ومـوضوعات وفـعاليـات عديدة
بـيـد ان هـذا التـعـاون لم يـتـمتع
ـومــة االمـر بــالـتــواصل والــد

ـــعـــرفـــة الحـــتـــكـــار الـــعـــلم وا
والـتــكـنـولــوجـيـا مـن قـبل عـدد
غـــيــــر مـــحـــدود مـن دول عـــالم
الـشمـال مقـابل حـرمان شـعوب

ودول عالم اجلنوب منها.
سـادسـاً : سـؤال كـوكب االرض
ناخي ـهدد : بفعل الـتغيـير ا ا
واالحـتــبـاس احلــراري الـنـاجت
عن سـبـاق الــتـسـلح واحلـروب
وتــخـلف وصــبــيـانــيــة قـرارات
صــغـار حــكـام بـلــدان اجلـنـوب
وانـشــغـاالتـهم فـي الـصـراعـات
الـبـيـنـيــة واطـمـاع كـبـار حـكـام
دول الــــشـــمــــال الــــرأســـمــــالي
ـتوحش فأن مـستـقبل كوكب ا
االرض مـهــدد  وبــالـتــالي فـأن
الـــبـــيـــئـــة وحـــقـــوق االنـــســان
والــــــسالم وخــــــيـــــرات االرض
مــهــددة بــالــزوال  االمــر الـذي
يـقتـضي االلـتـزام بـاالتـفـاقـيات
والـعــهـود والـشـرعـيـة الـدولـيـة
الــــتي حتــــمي وحتــــافظ عــــلى
كـوكــبـنـا. وان قــضـايـا من هـذا
الــــنــــوع البــــد وان تـــكــــون من
انشـغاالت واهـتمـامات مـنظـمة
تـضــامن الــشـعــوب االفـريــقـيـة
واالسيويـة التي ينـبغي علـيها
الــــضـــــغط مـن اجل االلـــــتــــزام
بــاالتــفـاقــيــات والـعــهــود الـتي
حتـمي وحتــافظ عـلى كــوكـبـنـا
ــواقـف الـتـي تــدعـو واتـخــاذ ا
الى الـتخـلي عن انـتاج الـطـاقة
التدميريـة للحياة والنزوع الى
الــطـــاقــة اخلــضــراء واالنــتــاج
االقــتـصـادي االخــضـر من اجل

عالم اخر افضل.
ســـابــــعـــاً: ســـؤال الــــقـــضـــيـــة
الــفـــلــســطــيـــنــيــة : بال شك ان
القضية الفلسطينية كانت وما
تــزال من اولـــويـــات انــشـــغــال
مــنــظــمــة تـــضــامن الــشــعــوب
االفريـقـيـة واالسـيـويـة بـيد ان
ـنظـمـة وهي مـنـظـمـة شـعوب ا
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بغداد

ولـــــيس مـــــنـــــظــــمـــــة حـــــكــــام
وحكومات انقادت وراء بعض
االنــظــمـــة الــســيــاســـيــة الــتي
تــــراجـــــعت عـن الــــبــــوصــــلــــة
الـــصــــحــــيــــحــــة فـي حتــــديـــد
اخلـصـوم االسـاسـيـ لـلـشعب
الـفـلـسـطـيـني وشـعـوب العـالم
كي التعد الـقضية الفلـسطينية
ـركـزيـة لـلـعرب هي الـقـضـيـة ا
ــســلـــمــ واحـــرار الــعــالم وا
بـينـما ظـلت اسـرائيل التـخجل
مـن انـــــــــهــــــــا اخـــــــــر الــــــــدول
االسـتــعـمـاريـة االحــتاللـيـة في
ــعــاصــر كـمــا ظــلت ــنــا ا عــا
ــتـحـدة االمــريـكـيـة الـواليـات ا
اخـــر وســــطـــاء الـــسالم غـــيـــر

عاصر. نا ا النزيه في عا
»uFA « s UCð

وعــلـــيـــة فــان امـــام مـــنــظـــمــة
تـضــامن الـشـعــوب االفـريــقـيـة
واالســيـــويــة الــعـــمل (مــواقف
ودعـــوات) من اجل االنـــتـــقـــال
بـفـلـسـطـ وشــعـبـهـا من اخـر
ـنا مـسـتعـمـرة مـحـتـلـة فـي عـا
ــعـــاصــر الـى دولــة وطـــنــيــة ا
مستقلة تخدم شعبها اي على
ــنـــظـــمـــة ان ال تــتـــخـــلى عن ا
اطـروحة (الـصـهـيـونـيـة حـركة
عــــنــــصـــريــــة) وان الــــواليـــات
تحـدة االمريـكيـة لم تكن ولن ا
تـكـون وسـيـطـاً نـزيـهـاً لـلـسالم
ـــنــطـــقـــة  دون ذلـك فــأن فـي ا
شـعـوب الـعـالم قـاطـبـة بـسـبب
ــتـحـدة االمــريـكـيـة الـواليـات ا
واســـرائـــيـل ســـتـــكــــون مـــحل

استهتار فظ.
ثــامـنــاً : ســؤال الـعــدوان عـلى
شــعب الــيـــمن: اذا كــانت غــزة
ـديـنــة الـســجن  فـأن الــيـمن ا
هـي الــدولـــة الـــســـجن وعـــلى
مــنـــظــمــة تــضــامن الــشــعــوب
االفريقـية واالسـيويـة ان تعمل
(مـــــواقـف ودعـــــوات) مـن اجل

االنتقال بـاليمن من اكبر سجن
ــنــا لــلــشــعب بــأكــمـــله في عــا
ـعاصر الـى دولة حرة وطـنية ا
مسـتقلـة تخـدم شعـبها دون ان
ـــنــظـــمـــة) عن تـــتـــخــلـى (اي ا
شـجـاعـتـها فـي تـأشيـر مـن هو
ـــعــــتــــدي ورفـض الــــعـــدوان ا
وجــــــرائـم احلـــــــرب واالبــــــادة
واحلـــصــار الـــتي يـــرتـــكــبـــهــا
التحالف الـسعودي على شعب

اليمن. 
تــاســعــاً: ســؤال بــنــاء واعــادة
ـدنـية الـوطـنـية: بـناء الـدولـة ا
بــفـــعل فـــشل ادارات الـــتـــنــوع
حلكومات الداخل والتوظيفات
غــيــر الــبــريـئــة لــلــرأســمــالــيـة
ـتوحشة لـهذا الفشل الـغربية ا
مـن اخلــــارج نــــفـــــد فــــيــــروس
الـتقـسـيم والـتجـزئـة الى جسم
مـجتـمعـات الشـعوب االفـريقـية
واالســيــويـــة وعــلـى مــنـــظــمــة
تـضــامن الــشـعــوب االفـريــقـيـة
واالسـيويـة ان تقف مع وتـعمل
من اجل ان تــــكـــون لـــشـــعـــوب
الـقــارتـ دوالً مـدنــيـة وطــنـيـة
مـوحدة ارضـاً ومسـتـقلـة قراراً
ـة شــعـبـاً وحــدوداً وحـرة كــر
ـــقـــراطـــيـــة قـــائــمـــة عـــلى ود
الـعـدالــة االجـتــمـاعــيـة نــظـامـاً
وذات اكــــــتـــــفــــــاء شـــــبـه ذاتي
اقتصاديـا ومجتـمعيـاً وصحياً
. عسى ان تـتمـكن من مواجـهة
فيـروس الكـورونا ومـشتـقاتـها
من فــيـروســات ولــدت من رحم

توحشة.  الرأسمالية ا
أذن .. زمن الـكورونـا ومـابـعده
يـــنـــبــــغي ان يـــشــــهـــد صـــراع
مــجــتـمــعي (فــكــري وســيـاسي
واقــتـصــادي واجـتـمــاعي) بـ
اطــروحـــة تــضــامن الــشــعــوب
ـقــهــورة مـقــــــــابل اطــروحـة ا
ــيـة شــلــة الـرأســمــالــيــة الــعــا

توحشة. ا

ناسبـة مرور اكثر من ست
عـامــاً عــلـى أنــطالق مــنــظــمـة
تــضـامن الـشـعــوب االفـريـقـيـة
واالسـيــويــة وصــوالً الى زمن
الـكــورونــا الـكــاشف لــعـورات
اعــداء االنـســانـيـة  اصــبـحت
ـراجـعـة هـنـاك حـاجـة مــلـحـة 
نـظمة وجلـانها سـار ا يقـظة 
الــــوطــــنــــيــــة في مــــواجــــهــــة
الـكـولــونـيـالـيــة واالبـار تـهـيـد
واحلـــروب وفـي دعم نــــضـــال
شـــعـــوب افـــريـــقـــيـــا واســـيــا
وامـريــكـا الـالتـيــنــيـة من أجل

البقاء واحلرية والسالم.
أن مـا حصل حـتى االمس كان
كثـيـراً فـخـالل اكثـر مـن سـت
عــامـاً عـلـى الـتـأســيس عـقـدت
نظـمة مؤتـمراتهـا منذ االول ا
في الـقـاهـرة عـام  1958حـتى
ـغرب عام 2016 العـاشر في ا
كـما عـقـدت هيـئتـها الـرئاسـية
وكــــذلـك جلــــان الـــــتــــضـــــامن
الـــعـــربـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا
التضـامنـية الداعـمة للـشعوب
االسـيويـة واالفـريـقـيـة فـضالً
ـوائد عن عشـرات الـندوات وا
ـكـرسـة لـقـضـايـا ـسـتـديـرة ا ا
شـتى داخـلـيـة وخـارجـيـة مثل
ـــقـــراطـــيـــة واحلـــريــات الـــد
وحـقــوق االنـسـان والــتـنــمـيـة
ـــديــــونـــيـــة ــــســـتــــدامـــة وا ا
ومـكافـحـة الفـسـاد وما يـتصل
بـالــتـقـنـيـة والـثــورة الـعـلـمـيـة
والـبيئـة والنزاعـات احلدودية
ذهـبـيـة واالثـنـيـة والـنزوح وا
والهـجرة والالجئـ والسكان
االصــلــيــ واالقــلــيــات ونـزع
الـسـالح وتـعــاون اجلــنـوب –
جــنـــوب  وحــوار اجلـــنــوب-
شــمـال وصـوالً الـى عـالم اخـر
افــــــضـل خــــــال مـن احلـــــروب
والـعـنف والـتـطـرف واالرهـاب

والفقر والبطالة.
كـل ذلك حــصل بــاالمس ولــكن

ماذا نريد اليوم ??
نـريــد غــداً لـلــتــضـامن .. وفي
هذا الـيوم يـنبـغي ان يبـدأ غد
ــــكن ان الــــتــــضــــامـن .. وال 
يكـون هناك غد لـلتضامن دون
مراجـعة لتشـخيص االخطاء 
وتـأشـيــر الـعـقـبــات ومـواكـبـة
ـــســـتـــجـــدات والـــبـــحث عن ا

معاجلات وبناء القدرات..
ــنـــظـــمـــة ان تــضع ان عــلـى ا
اسـتراتـيجـية نـضالـية جـديدة
تــنــطـــلق من مــعــطــيــات واقع
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يـجـري الـدكـتـور فـتاح الـشـيخ  بـحـثـا عـلـمـيـا بـعـنـوان( مـعـوقات حـريـة الـعـمل االعالمي في
الـعراق). وقـد وزع استـمـارة استـبانـة بـ الصـحفـيـ واالعالميـ عبـر الـوسيط االكـتروني
وطلب مـنـهم االجـابة عـن األسئـلـة تـمهـيـدا جلـمع البـيـانـات واجراء تـفـاصـيل البـحث. وتـعـهد
بحـوث قائال( تتـلمس من حضراتـكم اإلجابة عن األسئـلة بكل دقة الشـيخ في رسالة موجـهه الى ا
وامـانة علمـا انه ليس هناك إجـابة صحـيحة أو اخرى خـاطئة وأن ما اجـابتك تعـبر عن وصفك لكل
أخـوذة من هذا الـبحث سـتـعامل بـسريـة تامـة ومن قبل الـباحث حالـة) وأكد أن (جـمـيع البـيانـات ا

فقط).
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قصتان قصيرتان 

ســتــغــتــصـب أراضــيــهم .. صــرخت
بعـلو صوتـها: تـكلـموا عن اغـتصاب
النساء ايهـا االحراش كيف تغتصب
األرض وأخـــذت تــبـــحث عن عـــلــبــة
السكائر وهي تتموج على سريرها
ويــغــازل الـعــرق جــسـدهــا... تــشـعل
الـــنــار قـــرب فــمـــهــا وهـي بــوضع ال
يــحـســد عــلــيه من الــتـهــاب اجلــسـد
وعطش الروح...وهي تتمتم خيانات
تـمال األرض فلـماذا ال يـخون زوجي
ـارس عـشـوائيـاته وانـفالتاته مع و
الـــبــغـــايــا لـــيــثـــبت رجــولـــته وقــوة

جسده..
غرقت في ذكرياتها وهي تلعن اليوم
الــذي وطـئــهــا ذلك اخلــائن والــيـوم
الـذي رحل عـنـهـا ستـبـقى عـصـامـية
سـها بـشـر وستـرضى بالـعرق لن 
يغـزو جـسدهـا ولن تـوقـفه ما دامت
احلرارة مـرتـفعـة والكـهـرباء مـغادرة
واحلــكــومــة سـاقــطــة في مــســتــنـقع
الــــفـــاســـدين والـــشـــعب مـــكـــونـــات
وطوائف وأحزاب وخونة ومشردون
ولــــقــــطـــاء وأوالد مــــومس اخــــرهم
زوجي الـذي شـد الـرحـال الى جـهـنم
من اجـل حــــــفــــــنــــــة من الــــــدوالرات
احلقيرة والسـبب احلكومة وأذيالها

الوسخة...
اخـذت نـفــسـا عـمــيـقـا اوجع فــكـيـهـا
ونـفـتـته بـقـوة بـاجتـاه السـقف وهي
تـطايـرة : اعترف ان حتـدثه بـلغـته ا
زوجي كـان انـسـانــا شـفـافـا حـكـيـمـا
عـــادال عــشت مـــعه ثالثـــ ســنــة لم
اسـمع مـنه كـلــمـة او مـفـردة تـخـدش
احلــيــاء كــان مـواظــبــا عــلى صالته
وقــيـامه الـلـيــلي يـعـشق الــلـيل كـمـا
يـــــعــــشـــــقــــنـي وأحتــــسـس حالوته
وطـيبته وواقـعيـته وكنت له مطـيعة
وصــابـرة عــلى عــســر مـالـه وضـعف
إمكاناته كان يوزع راتبه على نفسه
يل الى الدَين وعليّ بـالتسـاوي ال 
ـا رزقه الله من او االقـساط يـكتفي 
خيراتـه حتى جاءت اللـيلة السوداء
يوم انـتـقل من مـكان عـملـه الوظـيفي

الى اخر...  
ـكــان اجلـديـد حتــكـمه طــائـفـة كــان ا
تــــخــــتــــلف عـن طــــائـــفــــتـه ورغم كل
شي بـجـانب احلائط إال احملـاذيـر وا
ــرصــاد وبـدأت ان الــقــدر كــان له بــا
ـشـاكل تـتـراكم والـضـغط الـنـفسي ا
يــــزداد ســــوءا بـــعــــد ان اتـــهــــمـــوه

بالرشـوة وحولوه الى احملاكم وكاد
يسجن لوال تـدخل اآلخرين.. استمر
على حافة الـهوة حتى ساوموه على
ـوت تــرك الـوظـيـفــة او الـسـجن او ا
اجملــاني الـذي ابــيح في الــبالد عـلى
ـوقـد على يـد رجال قـلـوبهم كـجـمر ا
ـــــادي أوالده بـــــســـــبـب ولـــــعـــــهم ا
والــسـيــاسـي والـطــائــفي وكـالهــمـا
تـأسـسا عـلى بـحـر من الـدم الـعراقي
ـد بـاتـسـاعه والـشارع الـذي الزال 
مــلــتــهب بــالــصــراعــات عــلـى انـواع
ـزايدات لـبيع الـبلد او مخـتلـفة من ا
تـقـسـيم اراضـيه الى وحـدات فـقـيـرة
تــأكـل بــعــضــهــا بــبــعض وتــضــعف
نـفـسـهـا بنـفـسـهـا من اجـل ان يـقوى
اخلـائن ويــتـســلط الـغــازي اجلـديـد
ـقراطـيـة وغيـرها باسـم الدين والـد
ــــســـــمــــيـــــات... اعــــتـــــدلت في مـن ا
جـلسـتهـا ومررت يـديـها بـخفـة على
اعضاء جسدها وهي تدمدم:  ال أجد
ضـرورة لـلـصـراخ بـنـبـرة مـسـرحـية
ـســمَى ال يــحــتـاج إلـى تـســمــيـة فــا
ـــــــــؤكـــــــــد ال يـــــــــحـــــــــتـــــــــاج إلى وا
تــأكـيــد..وزوجي احلـاقــد عـلى ارضه
ووطــــنه يـــدعـــونـي الى شـــر رذيـــلـــة
يـــطــــلب مــــني عــــبــــر كل مــــوجـــات
ــرئــيــة والــســمــعــيــة ان االتــصــال ا
الـتـحق بـقــافـلـة (جـهـاد الـنـكـاح) كي
اعصم نفسي من الرذيلة وأتوب الى
الـــله بــــإبـــاحـــة جـــســـدي احلـــر الى
جنسيات مخـتلفة من مجرمي العالم
يـــقـــتـــلـــون االنـــســــان بـــاسم الـــدين
ويـبــيـحـون مــا حـرمه الــله... صـوته
يـــتـــكـــرر في تـــنـــبـــيه وأنـــا ال اؤمن
بجـدوى هذه الـدعـوة االستـعراضـية
لـــــقــــد تـــــغـــــذيت عـــــلى حب االرض
والــوطن وهـــذا مــا ال يــعـــنــيــني أن
باحة أجعل قـصّتي مادة للـعالقات ا
واحملـرمـة شــرعـا وقـانــونـا سـأكـون
غــبـيـة لـو وقـفت فـوق حـجـر أو فـوق
غـيـمة لـكشف جـميع أوراقي فـهذا ال
يـضـيـف إلى وجـوده او بـعـده سـوى
الــعـار واخلـروج عن طــاعـة الـرحـمن
الـــرحــيم وال يـــضــيف إلـى جــنــوني
وجموحي ورغبتي دليال جديدا...لذا
أُفـضِّل أن أستبـقيه في جـسدي طفالً
مـسـتـحـيل الـوالدَة..وطـعـنـةً سـرية ال
.في كل . .  . . . يـــشــعـــر بــهـــا أحــد غـــيــري 
ـغرر ـغـدور وا االحـوال هـو زوجي ا

به.

راودتــهــا األفـــكــار واألوهــام  وهي
مـستـلقـية عـلى ظـهرهـا شبه عـارية
ـتصدع مـحلـقة في سـقف غرفتـها ا
من رطــوبـــة الــشــتــاء الــذي نــخــره
تماما كجسدها الذي هاجرته اللذة
احلـقـيـقــيـة مـنـذ أن تـركـهـا وحـيـدة
تــــعــــانـي الم الـــــفــــراغ وسط هــــذه
اجلدران اآليلة للسقوط بأي حلظة
نـفــثت أخــر نــفس من ســيـكــارتــهـا
بحسـرة ووجع وهي تتابع صعود
الـدخـان من فوقـها كـأنه انتـهى توا
ـارسـة غـضـة بـ شـفـتـيـهـا , من 
تـلـملم شـفـتيـهـا وتسـحب أنـفاسـها
محـاولـة إرجـاع الـدخـان الى جوف
فمـها لتـعيـد النـشوة ذاتهـا ولكـنها
تفـشل..وذات الوقت تتـحدى حرارة
اجلـو فـتـبـقي عـرق جـسـدهـا يـسـير
مسترخيا بـ أعضائها فتتحسس

دغـدغـته فـيشـعـرهـا بـرغـبـة جـامـحة
لــــوجــــوده في هــــذه الــــســـاعــــة من

لتهبة بكل شيء .. الظهيرة ا
ـذيـاع وهـو يذيع انـتـبهـت لصـوت ا
وصل اغـتصـاب فتـيات من مـدينـة ا
عـلى يـد عـصـابـات االرهاب (داعش)
وإحــــداهن انــــتــــحــــرت وأخــــريـــات
انـــهــزمن لـــيــوضــحن لـإلعالم عــنف
ـمـارسـات اجلـنـسـيـة واالغـتـصـاب ا
الـعــلـني بــاسم اخلالفــة اجلـديـدة...
راق لــهــا حـوار االغــتــصــاب وعـنف
ــذيـاع الى اجلــنس وأخــذت تـديــر ا
مـــحــطـــات أخــرى عـــسى ان تـــعــيــد
الـــــوســـــائل اخلـــــبـــــر مـــــرة أخــــرى
بــتــفـاصــيل أعــمق.. ولـكـن عـبــثـا لم
ذياع حتصل على غايـتها وأوقفت ا
على بـيان إعالن دولـة اخلالفة: على
األمـة اإلسالمـيـة االلـتـحـاق بـها وإال

"متـعبه تلك العـينان تكـافحان الظالم
هـــيـــا ,  , وجـــفن مــــثـــقـل بـــدمع االالم  
اصـمــدي الزال لك في حـسـاب الـعـمـر
,ابـــقي نــــبـــضك  , مـــئـــات من االيـــام  
مـتــعـرجـا صـعـودا وهــبـوطـا تـنـاسي
,وال تـكـتـرثي فـكل الـطرق  , االسـتـقام  
ايــتـهــا االمــيـرة الــنـائــمــة تـؤدي الى

احلياه "
كـان هـذا حــوارا مع الـنـفس لــطـبـيب
ــسـجـاة عـلى خــفـر يـكـلـم مـريـضـته ا
ســريـر الــعــمـلــيـات بــالــهـمـس عـلــهـا
تــســتــجـيـب عـلــهــا تــشـرق عــيــنــاهـا

العسليتان كالشمس ..
,تـتراخى  , هـو مـتـعبـا لـشـده االعـياء  
يــداه ويـــتــصـــبب عـــرقــا وتـــتــراجف
,فــيـــــــــعـود الى الــصـمـود  , ركــبـتـاه  
طوال الـيـوم لم يرتـــــــــــاح من الـليل
يـــعــــمـل بال اســــتـــــــــــــراحـــة حــــتى

الصباح !!
هـل اتــــــــــــوسـل ذاتـي ام انـــــــــــتـي ان
قـاومة والـصراع تتـمسـكوا جـيدا بـا
فـكـالنـا مـنــهك حــد الـنـخــاع  لـكــنـني
سـااصــلي لــله ان تـمــر لـيــلـتــنـا هـذه

بخير وسالمة ...
ـسـار نـظري تـعب   ابـقي نـظـركي ا
هـاي هي عـيـنـاكي تـكلـمـني تـغـمز لي
ســلـمـتـك امـري فـتــبـسم لــهـا عــيـنـاي

اطمئني يا قمري .
تضـخم بالـقـلب وهو الزال في ربـيعه
الــــعـــشــــرين !! مــــاحــــصل لك ايــــهـــا

!? سك ا
وضــعت يــدي بــرقـة عــلــيه وبــاشـرت

بالعمليه .
ـزدحـمـة ـضـخــة ا ربــاه كـيف لـتــلك ا

بالدماء ان تتورم تضخما !! 
هـل هـــــو شـــــعـــــور نـــــفـــــسي ام شي

فسيولوجي ?!
اكاد اجـزم من عيـنـيهـا انهـا امتالءت

خيبه وحزنا والم !!

بــتــركــيـزي ان اليــخــيب ظــنـي مـرة
اخرى .لم يتبقى سوى دقائق حتى
انهي العملـيه واخيط مكان الفتحة
والــدمــاء جتـمــعت في راسـي حـتى
صمـتت اذنـاي وبـلحـظه الالشـعور
غـادرت غـرفة الـعـملـيـات واغـمضت
عــيـــيــنـي ووقــعت مـــغـــشــيـــا عــلى

االرض.
عـــدت الى الـــواقع وانــا عـــلى احــد
الـــكـــراسي فـي غـــرفـــة اســـتـــراحــة
االطـبـاء وانـتـفـضت كـاجملـنـون اين
انـــا وكم الـــســـاعــة ? وهـل اكــمـــلت
العـمـلـية ? فـهـدات من روعي احدى
الـطــبـيـبــات وهي تــعـد لي فــنـجـان
قــهــوة انــهـــا الــســاعــة الــســادســة
والربع صباحا وانت اديت العملية
بـــــكل جنـــــاح صـــــبــــاااح اخلـــــيــــر

وابتسمت بغمزه .

امـام كل هـذه االفـكـار الـضـوضـائـيـة
فـــــي راســــي لـــــم ادرك انــــي واقــــف
كـالصـنم حـتى نـكزني زمـيل لي هـيا

اكمل فضغط دمها بدا بالهبوط ..
ـهـام حـتى تـعـثـرت يدي تـعـجـلت بـا
ـشـرط فنـاولـتني بـبـعضـهـا وسقط ا
مـرضه اخر حتى اكـمل وانا اتامل ا
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وال تستغيثُ اجللود 

فهل تصبرونْ ?
تخضّب فينا السوادْ 

وفي القهرِ ينمو القتادْ 
تبرّعمَ زَقُّومه في البالدْ

وعشنا زمان ..
كاد يلملمُ أشالءَنا
 واحداً واحداً ..
 حسبُهُ أنّنا ميّتون

يدورُ الزمانُ  فدعْهُمْ سكارى
 وفِي غيّهِم يَعْمَهُون 
وَمَا هُم سُكَارَيـ  .... 
من الغَم غامَ النعاسُ 

على الكأسِِ  قبل اجلفونْ
راراتِ  شَرِِبنا ا

نونْ حتى توسّل جنٌّ برب ا
كفَاكَ عقاباً .. 

أهــذي جــهــنّـمُ أنــزلــتــهـــا قــبل مَــا
يُوعَدُونْ

تراهم كـتـائبَ شتّى  وعُـمـياً بـغاب
العماءْ

ويبكي الـترابُ  بعيـن مذعورت

وتبكي  السماءْ 
فَمَنْ نحنُ .. 

 ? حتى تنافحَ عنّا الدماءْ
...

  ٍ قرأتُ  الظالمَ  بنصٍ  قد
تسلّلَ جثمانهُ في اجلنونْ

و ليس صريخ القيامةِ ما يزعمونْ 
نهايةُ كلّ احلياةِ .. كما تشتهي 
وليتَ .. كما نشتهي أن نكونْ

وت جئنا 
اءِ عدنا إليك .. وفي غَيْضَةِ ا

ألجلك كُنّا  
وفي ا كُنّا

تونْ  و في جلّة البحثِ  كُنّا ا
ا مكثنا  و في النار . 

خبِرنـا : بأنَّ  قليالً من الـصبر منّا
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اصطـباري عــلى غـيـابِـك صعــب
          واشـتـيـاقي إلى وجودِك أصعـبْ 

لــيـتــني لــم أكـنْ بـدنــيـاك ذكـــرا 
ـنـى اتـقــلّـبْ           دافــقَ الـروح فـي ا

ســقَــم كــلّــهُ الـغـــرامُ فــمـالــي !!
       اتـمـنّــى اللــقا وفـي النـار ألـهـــب

شـارد الـذهـن كـلما هــاج قــلـــبـي
         عـاثــر الرجـل والهـوى اتــجـنّــب

ياحبـيـبـي هـزيع عمـري قـــريـب
وت فـي عــيونيَ اقـرب            ورؤى ا

كـيـف لي ان اعـيـد وهـج وقـاري
        هـيـبـتي بـيـنهــا تضــيــع وتسلـب

نخر الوهـن والنوى كـلّ جســمـي
           مـركـبــي غـارق ومالــيَ مـهـرب 

فـسـالحـي سـطـت عـلـيــهِ فــتــاة 
         عــلّــقـتْـهُ غـنيـمةً وســط مشـجـبْ 
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هدفا صرت فـي رصاصكِ أرمى

         عُــلّ جسمي وذا رصاصيَ خلّـبْ >
لـعــبــتْ هــذه الصـبـابــة فــيــنـا 

           فضجيجُ الغـرام في القـلـب ملعـب
يا خـيـاريــنِ فـيـهـما كــلّ بـؤسي 

             بـيساري وفـي يــمـيــنيَ اصلــب
أين ذاك اجلـواد  حـلو احمليّـا ?

           ما الـذي نالـني وماذا سأكســب !
ضاق صدري وفي رقابي خناق

            بعد ان كنت مـن سمـائيَ ارحب
أكــلــتْـني الـسنـون عَــضّا ونهـمـا 

           كـخـوانٍ يــفــتّــهُ رهـــطُ اشـعـــب 
خــدَر طـاح بـي وفــتُّ عــظـامــي

            وعــصــاب سـرى كـزرْقــةِ قـنَّــبْ
كــم خبــرتُ النساء عــقـال وقـلــباً

            لــم أجــد مـثــلهــا أمـرّ وأطــيــب
عــقلَـتـــني بفــكـرِها  قــيّــدتْـــني

            قــلّــبـت كــلّ رؤيــتي أيّ مـقـلـب
وج ضوءا تسامـى  كــلّ عــشـقٍ 

           في رحاب القلوب مرأىً محــبّـب
غــير اني اعــيـش وســط ظــالمٍ

              مثـل زنــزانـةٍ تعـاقــر غــيــهــب 

ناضــب ماؤهــا ســراب بــعيـــد
          مـــع انــي أرأه أروى وأعــــذب

عـميَ القـلب والعــيون وعــقلــي 
         عجَب سحرها وفي النفس أعجب

مــرةً تـرتــدي حــريــرا وقــــزّاً
          مـــرةً فــي لـبوس وحشٍ ومخلبْ 

حــيّـرت كـلّ خاطـري وطباعـي 
         ذهـبــت بي مسالـكا ايّ مـذهــب

لسـت أدري أكان دربـيَ وحْــالً
          أم عبور العثار أهـدى وأصوب 

ساعة ارجتـي مراحا وضـحكـا 
          ساعة انـزوي وابـكي وأنـحــب

انّــما هــــذه احلــيـــاة نــــواح
           ومـراح وبـيـنها احلـبّ يتـعـبْ

 ال أرى خاســرا لنـيـل مُــنـاها 
           كـلّ حـيـنٍ أقــول انـيَ أغـلـب

فاحلسِ الشهـدَ لـو صـار مـرّا
           واطلب احلبّ إنّه خير مطلب

 هـيَ كـأس مذاقُـها كـلُّ حلْـو
            كلُّ مُرٍّ  فكنْ جريئا لتشربْ

> الـبــيت االول لـنـزار قــبـاني وهــو مـحـوّر من
قبلي في بعض مفرداته 

ÂuKſ œ«uł

بغداد



www.azzaman.com

 UOB ý5
ø©WO «dF « WO «d³OK «® ‡  qO QðË …œUF²Ý≈ WLŁ √

wÞ«dI1b « —uD² « nK  `²H¹Ë Î«dO³  ÎU¹—ULF  ÎUŁ—≈ Ÿœu¹ wł—œU'« XF —

وإقصاء اآلخر.
وبــقــدر تـأثــيــر الـتــيــار الـلــيــبـرالي في
الــشــارع الـعــراقي إالّ انه ظل يــعـتــمـد
عــلـى الــنــخب الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة
ويــخـاطـبـهــا ويـتـوّجه إلــيـهـا في إطـار
عـريض خصوصاً وقـد نأى بنفسه عن
الـعـنف يـوم سـاد عام  1959 لـتـصـفـية
اخلـصـوم فـكـرياً وسـيـاسـياً ومن خالل
ـسـاعــدتـهــا في أجـهـزة آلــة الـدولــة و
رسـمية او غيـر رسمية أو شـبه رسمية
خــصــوصــاً بــعــد حــركــة الــشــواف في
ـــوصل  8-7 آذار (مـــارس)  1959او ا
مـا تـبـعـهـا من انـتـهـاكـات خالل أحداث
كــركــوك في الــعــام نــفــسه وفي بــغـداد
وغـيرهـا من مدن الـعراق ويـوم أصبح
فـضّـلة الـعـنف الـوسيـلـة األساسـيـة وا
لـلـقـضـاء عـلى الـشـيوعـيـة وحـواشـيـها
وأتـبـاعـهـا  فـي هسـتـيـريـا مـنـفـلـتـة من
عــقـالــهـا بــعـد  8شــبـاط (فــبـرايــر) عـام

.1963
إن اجلـــــادرجي رفـــــعــــة الـــــذي حــــاول
اسـتعادة الـليبرالـية العراقـية في رغبة
لــتــأصــيــلــهــا ظل هــو وهــذا الــتــوّجه
اجلـــديــد خــارج الــوطن إذ لم يــكن في
تــلك األيــام الــعــصـيــبــة الــتي شــهـدت
عــبـادة الـفـرد وتـمــجـيـد الـقـوة وازدراء

الفكر إالّ أن يكون غائباً أو مغيباً.
وعـلى رغم أن ذلك يـعدّ " انـقطـاعاً " عن
سـاحة التأثير  إالّ انه انقطاع ايجابي
وتـخـصـيب جـديـد في ظل ضـرورات لم
ـمـكن الزوغـان مـنهـا. وهـكذا يـكن من ا
كـانت هناك محاولة إلنضاج الثمرة في
ظـل "رعاية خـاصة" وفي ظروف قـاسية
وغــيــر طــبـيــعــيـة خــصــوصــاً وان تـلك
الـثمرة حتتاج إلى تربـة مناسبة وبيئة

صحية  لكي تنمو وتترعرع.
هـــكـــذا رأت أفـــكــار رفـــعت اجلـــادرجي
الـنـور فـي اخلارج  حـيـث كـان الـعراق
مـنقـسماً بـ " جدارين " أو " ظلـمت "
 ظُـلمـةُ وظَلَـمة الـسجـن وظُلـمةُ وظَـلمة
خـارجه وهذه الـتوريـة وجدت طريـقها
إلـى عــنــوان كـــتــاب رفـــعــة اجلــادرجي

." وبلقيس شراره "جدار ب ظلمت
…—«dý fOIKÐ

وإذا كـــان اجلـــادرجي رفـــعـــة قــد نـــفى
نــفـسه بـعـد خـروجـه من الـسـجن فـإنه
كـان مـنـفـيـاً بل مـستـلـبـاً بـالـكـامل وهو
خـارجه يـوم كـان في الـعـراق وذلك ما
تـكشـفه تـلك السـردية الـدراميـة الهـائلة
التي يدوّنها على نحو شّيق ومؤلم في

اآلن في كتابه مع بلقيس شرارة.
إن انـقطاع الداخل العراقي عن اخلارج
لـم يتح له قراءة نتاج اخلارج العراقي
الــذي زخـر بـأعـمــال إبـداعـيـة مــتـمـيـزة
ـثـقـفــ عـراقـيـ عـاشـوا في ومــهـمـة 
اخلارج قدّر عددهم بنحو  3آالف مبدع
ـــا يــتـــطــلب " جـــهــداً " مــضـــاعــفــاً  
لـتجسير الفجوة وإعادة طبع وتأصيل
نـتـاجـات اخلـارج الـعـراقي  لـيـصـبح "
داخـالً " خصوصـاً وان فتـرة نحو ربع
قـرن كانت تفصلها عن بعضها حواجز
وجــدران سـمـيـكـة  مـثـلـمـا هـو اجلـدار

الذي فصل رفعة عن بلقيس زوجته.
لـقد كـانت نواة استـعادة الـليبـرالية
الـعراقيـة على صعـيد الفكـر هو كتاب "
صــورة أب " الـذي هـبـطت أفـكـاره عـلى
رفـعـة وهو مـنقـطع عن الـعالم  وحـيداً
فـي زنــزانــة رطــبــة ومالبس مــهــتــرئــة
وقـــمل يـــنـــهش جــســـده وصـــوت مــثل
أل أذنـيه ... لـكــنه بـ جـولـة اخملــاط 
وجـولة  كـانت األفكـار تراوده وهو في
تـــأمـــله وصـــومــعـــته وحـــزنه وأجــواء
الـــكــآبــة واحلــرمـــان والــعــذاب  الــتي
تـرافقه . كـهذا اخـتمرت " الـفكـرة " حبّة

حبّة  وهي محاطة بظُلمةٍ وظَلَمةٍ.
كـان اجلادرجـي رفعـة يسـتعـيدهـا فكرة
ـحّصهـا  ولم يدرِ انه يـعيد .. فـكرة و
بـــــوعي أو دون وعـي كــــامل مـــــنه  بل
بـاستفزاز للعقل  الفكرة الليبرالية من
خـالل جماليـة احترام البشـر وحقوقهم
وخـصوصياتـهم الفكرية والـشخصية 
ـستـوى السـيـاسي واالجتـماعي عـلى ا

والثقافي وطريقة العيش واحلياة.
ـفـارقــة أن يـكــون كـتــاب حـسـ ومـن ا
جـــمــيـل "حــقـــوق اإلنــســـان في الــوطن
الـعربي" قد صدر في الفترة ذاتها التي
صـدر فـيـهـا كـتـاب صـورة أب . وكـتـاب
جـميل هو اآلخر استعادة جديدة للفكر
الــلــيـبــرالي عــلى الـصــعــيـد احلــقـوقي
خـــصــوصـــاً تـــأكــيـــده عــلى احلـــريــات
األســاســيـة الــعــامـة واخلــاصــة. وكـان
ــقـــراطــيــة حـــســ جـــمــيل رجـل الــد
واالعــــــتــــــدال والــــــصــــــمت قــــــد وضع
خـالصات لـنـقـد الـفـكـر الـلـيـبرالـي على
صـعيـد حقوق اإلنـسان في ندوة فـكرية
ــبــادرة من مــركــز مـــهــمــة انــعــقـــدت 
دراسـات الوحدة العربـية في ليماسول
(قـــبـــرص) عــام   1983ثـم عــززّهـــا في

ركز ذاته.  كتاب صدر عن ا
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كــتــاب " صـورة أب " الــذي حتــدث فـيه
رفعة عن صورة والده كامل اجلادرجي
 زعــيم الــلــيـبــرالــيـة الــعــراقـيــة وأحـد
الـــرمـــوز الـــوطـــنــيـــة الـــعـــراقـــيــة ذات
الـصـدقيـة الـعالّـيـة  كان الـنواة األولى
ألفـكار رفعـة التي ناقـشها مع عـطا عبد
ــســجــون أيــضــاً  والــذي الــوهــاب  ا
شـجـعّه عـلـيهـا وهّـربـهـا فيـمـا بـعد إلى
خــارج الـســجن  ولـتـطــبع في اخلـارج
بـعـد خروجه من ظـلـمة وظـلـمة الـعراق

عام 1985.
ــرارة هـل لــلــســجن من فــوائــد  رغم ا
والـعذاب واحلرمان ? وهل لـلمنفى رغم
االنقطاع واحلن والغربة من منافع?
ســـألت اجلــواهــري شـــاعــر الــعــرب
األكــبـر في حــوار طـويل مـعـه (مـنـشـور
فـي كـتـابـنـا اجلــواهـري: جـدل  الـشـعـر
واحلـيـاة) : ومـاذا كـان يـا أبـا فرات في
تــلـك الــسـبـع الــعــجـاف (أيــام هــجــرته
األولـى إلـى بــــــــــراغ عــــــــــام  1961هـل
ــنــفى أم فـردوس احلــريـة ? زمــهــريـر ا
فـأجاب على الفور بـعد أن سحب نفساً
عــمــيـقــاً من سـيــكـارتـه الـتي ال تــفـارقه
ونـفث دخانهـا عالياً : االثـنان معاً  أيْ

والله ...االثنان معاً.
ــا لـو لم تـتح لــرفـعـة اجلـادرجي ر
ـستوى العام فـسحة التـأمل تلك على ا
واخلـاص التي وفـرتهـا جتربـة السجن
ـريرة  خـصوصـاً الصـور التي كانت ا
تـمّـر أمامه كـشريط سـينـمائي ويـحاول

اسـتـعادتـهـا لم يكن لـنـا أن نطّـلع على
هــذا اخملـزون الـثـري. لــقـد بـحث رفـعـة
وهـو في قاع الـسجن وفي دهـاليزه عن
ـا لم يـفـكّـر أجــوبـة ألسـئـلـة كـبـيـرة ر
فـيـها من قـبل. بحث عن بـديل أو بدائل
هدورة . السـتعـادة إنسانـية اإلنسـان ا
ـقايـضة مـا كابده ولـكن هل يكـفي هذا 
اجلـــادرجي من ألـم وانــســحـــاق وقــلق

ضنية? ورعب خالل تلك الفترة ا
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لــقـد انـقـطـعت حــيـاة رفـعـة اجلـادرجي
االعـــتـــيـــاديـــة يــوم جـــاءه شـــخـــصــان
ـالبس أنـــيـــقــــة وســـيـــارة بـــيـــضـــاء
صـــــبــــيــــحــــة يــــوم  16كــــانــــون األول
(ديـسمبر) عام   1978حـيث كان عائداً
مـن أوربـــا زائـــراً ومـــحـــاضـــراً حــول "
الــعــمــارة وجـدلــيــاتــهـا " . وإذا بــهــمـا
يــقـتــادانه إلى مـكــان مـجـهــول بـعـد أن
أخـبـراه بأن غـيابه " لن يـطول أكـثر من
 20دقــيــقــة .. يــريــدون االســتــفــســار..
بـعض األسئـلة فقط وتـرجع إلى بيتك "
وهـو األمر  الذي كان يتكرر في العراق

كل يوم تقريباً.
ــكـوث فـي مـقـر اخملــابـرات  في ودام ا
الــــزنـــزانـــة رقم  26 ثـم رقم  5 مـــدّة 6
ستة أشهر لم يستطع خاللها رفعة أن
يــــغـــيّـــر مالبــــسه. وكـــان قـــد تـــردد إن
سـعدون شـاكر مـدير اخملابـرات حيـنها
ووزيــر الــداخــلـيــة بــعـد حــ كــان قـد
صّــرح بـأن رفـعـة لن يـتـمـكن من تـبـديل
مـالبـسه فـيــمـا إذا كـان احلـكـم بـيـدنـا 
عـندهـا سنـضعه فـي السجـن وسيرى "

جنوم الظهر ".
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هـل ثمة خـصومـة ب رفـعة اجلادرجي
ـنطقي طرح مثل وسـعدون شاكر? من ا
هــذا الــســؤال  فــكالهــمــا من قــمــاشـة
مـختـلفـة وثقـافة مـختـلفـة  كمـا لم يكن
هـنـاك حتـى تعـارف بيـنـهمـا  الـلهم إالّ
إذا كــان " سـعـدون اجلـنــدي " كـمـا كـان
يــســمــيه أقــرانـه  حــانــقـاً عــلـى رفــعـة
اجلـــادرجي  يـــوم كــان األخـــيــر يــزور
ـــثــنى بـــعــد ثــورة  14تـــمــوز مـــطــار ا
ــهــنـدس (يــولــيـو)  1958بــاعــتــبـاره ا
ــســؤول وكــان األول يــقــضـي فــتـرة " ا
طـار بعد أن الـتجـنيـد اإللزامي " فـي ا
تــخـلّف عـن إكـمـال دراســته الـثــانـويـة

فهذا جانب من " الرواية " ! 
أيــكــون ثــمــة حـقــد طــبــقي ? حــ كـان
تـأنق  الدارس في الـشـاب الوسـيم  ا
أرقـى اجلـــامـــعـــات  وســـلـــيل األســـرة
ـرمـوقة  خـصـوصاً وانه اجلـادرجـية ا
ابـن كــــــــامل اجلــــــــادرجـي الـــــــزعــــــــيم
ـــدرســـة ـــقــــراطي وأحــــد رواد ا الــــد
الـليبرالية العراقية بينما كان سعدون
شـاكـر يـجّـر أذيال اخلـيـبـة والـفشل? أم
هـو حقد على الفكر الليبرالي من خالل
ـتعـصبة ـدرسة الـشمـوليـة القومـية ا ا
وبـخاصـة بعـد السـيطـرة علـى السـلطة
واجملـــتــــمع بل والـــدولـــة بـــكـــامـــلـــهـــا
ـــصــالح فــئـــة ضــيــقــة وإخـــضــاعــهــا 

ومعزولة وأقلوية?
لــقـد بـقي رفـعـة اجلـادرجي حـيث هـو 
أمــا الــثـاني أي ســعـدون شــاكـر  فــقـد
سـتـويات حـمـلـته السـلـطـة إلى أعلـى ا
من جندي متسكع وحزبي صدامي في
"  إلى جـهاز سرّي لـلعنف "جـهاز حن
قـائد ومسؤول  وأخذ ينظر إلى البشر
مـن موقـعه  فـحـاول االنـتـقـام مـسـتغالً
صـــلــة اجلــادرجي بــإحــدى الــشــركــات
األجـنـبـيـة  لكي تـكـون الـتهـمـة جـاهزة
ا حصل سـواء بدلـيل أو من دونه  طـا
ثــمــة " اتـصــال " بـحــكم الــعـمل ووفــقـاً

واصفاته أو لم يحصل !!!
ال ادري كـم ستكون خسارتنا فادحة لو
أن الـقـدر فـاجـأنا وتـمـكّن من اخـتـطاف
رفعة اجلادرجي وهو في سجنه  وهو
أمـر مـعتـاد ومـعروف  خـصـوصاً وانه

ؤبد ?. كان محكوماً با
ال شـك أن اخلـســارة سـتــكـون كــبـيـرة 
لـيس لـكـون رفعـة اجلـادرجي أحد رواد
عـمارية احلـديثة حسب  بل ـدرسة ا ا
أيـضـاً وهـذا جـانب في غايـة األهـمـية 
لــــكـــونه حــــمل لـــواء إضــــاءة جـــديـــدة
ــحـاولــة اسـتــعـادة وإرهــاص فــكـري 
ا وتـأصـيل الـلـيـبـرالـيـة الـعـراقـيـة ور
مــواصـلـتـهـا ! كـمــا سـتـكـون اخلـسـارة
شــــديـــدة لـــو ضـــاعت شـــهـــادة رفـــعـــة
اجلــادرجـي ذات الــســرديــة الــعــالــيـة 
مـثلمـا ضاعت شهادات عـشرات ومئات
ـكـنـهـا أن مـن الـشـهـادات  الـتي كـان 
رحلة تاريخية عصيبة وتعكس تـؤرخ 

معاناة إنسانية رهيبة.
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ولـعل كتـاب " جدار بـ ظلمـت " الذي
وضــعه رفــعــة بـالــتــعـاون مع بــلــقـيس
شـرارة يـشـكل مالمح مـهمـة من سـردية
درامـــيــة حلــيــاة يــومــيــة تــتــأسس في
عاناة عـلى الفكرة اللـيبرالية  خـضم ا
الـتي جنـد فـيهـا الـكثـيـر من التـفـاصيل
ــتــنــاقض من األشــيــاء واخملـــتــلف وا
ـمزوج بحبكة شديدة التعقيد  لكنها ا
حبكة تعكس الواقع بكل تضاداته. فقد
عـــرض لــنـــا اجلــادرجـي شــخـــصــيــات
وصــور مـتـكـامـلـة تـابـعـهـا بـدقـة ورسم
ــا أضـاف مـالمـحــهــا وحــركـتــهــا. ور
إلـيهـا شيـئاً جـمالـياً يـكاد يـكون مـكمالً
أسـاسياً لـلسرديـة اجلمالـية وأعني به:
الـصـورة ذاتـهـا التي تـتـابـعهـا بـلـقيس
في النصف اآلخر  من الكتاب الذي ال
ـكن قراءته إالّ من خالل هـذه اجلدلية

. ب الظُلمت أو الظَلمت
لـقد عـبّر رفـعة اجلـادرجي منـذ خروجه
مـن الـســجن في كــتب عّــدة عن أفــكـاره
وتــصـوراته لـلـعــمـارة والـفن واجلـمـال
والــفــكـر والــســيـاســة  بـطــريــقـة غــيـر
اعـتـيـاديـة بـاحـثـاً في الـتـفاصـيل وعن
أدق األشـيـاء أحيـانـاً  ومصّـوراً حـركة
الـوجـوه واأللـوان واألفـعـال وردودها 
فـي محاولة لـرفع شأن الـفكر اللـيبرالي
فـي العـراق  الذي جرى تـشويـهه. وقد
ال يـــخـــلـــو األمـــر  من شـــعـــور داخـــلي
ـا دفــاعي ولـكـن بـقـراءات جــديـدة ور
مـسـتـحـدثة خـصـوصـاً وقد شـهـد فـترة
ســــبــــات أو جـــدب بــــســـبـب الـــعــــزلـــة
واحلــصـار واالســتـخــفـاف ولـيس أدل
عـــلى ذلـك إعــادة طـــبع كــتـــاب والــده "
مـــذكــرات اجلـــادرجي وتـــاريخ احلــزب
ــقـــراطي " عــام 2002 الـــوطــنـي الــد
وهــو الــكــتــاب الـذي صــدر في أوائل
الـسبعينات بعد وفاة اجلادرجي في

العام 1968.
قدمة اجلديدة التي كتبها وتشكل ا
رفــعــة لـكــتــاب مـذكــرات اجلـادرجي

(الـــــكـــــبـــــيــــر)
مــــــراجــــــعـــــة
مـهمـة للـفكر
الــلـيــبـرالي
الــــعـــراقي

ورؤيـة جديدة لهذا الـتيار  الذي جرت
مـحـاوالت عـديـدة " لـلـحط " من شـأنه 
مع إن " اجلميع " تربوا عليه واحتموا
ـبــاد الـتي دعـا بــظـلّه وتــمـسـكّــوا بـا
إلـيـهـا وبخـاصـة في ميـدان احلـريات 

عندما كانوا خارج سلطة احلكم.
كـما أن كتاب " شارع طه و همرسمث "
هـو رؤية مـقاربة لـفن العمـارة العراقي
والـــدولي  وهـــو اســتـــكـــمــال لـــبــحث
اجلــادرجي أيــام دراسـته كــمـا يــقـول 
كــــان قـــد ابــــتـــدأه  ثـم واصـــلـه بـــعـــد
خـروجه من السجن . وجند في كتاب "
الـــتـــصــويـــر الـــفــوتـــوغـــرافي لـــكــامل
اجلـادرجـي " الـصـادر عام  1991رؤيـة
اجلـــــادرجـي ( االبن ) جلـــــمـــــالـــــيــــات
اجلــادرجي األب. ويــحـتــفظ رفـعــة هـو
ـئـات بل آالف الـصـور الـنادرة اآلخـر 
حملـالت وحـــارات وأســــواق ووجـــوه 
لــعل قـســمـاً مـنــهـا غـاب  وكــأنه يـريـد
أيـضـاً أن يـعـيدنـا إلى ذاكـرة مـنـتصف
اضي اضي  أو يعـيد ذاكرة ا الـقرن ا
الـينا  تلك الذاكـرة التي اختزنت بقيم

رحلة. ومُثل تلك ا
وقـد حـاول فـي كـتـاب " مـقـام اجلـلوس
فـي بـــيت عـــارف آغـــا " الـــصـــادر عـــام
 1999تــقـد دراسـة أنـثــروبـولـوجـيـة
عـن فـتـرة األربـعـيـنــات واخلـمـسـيـنـات
عـبـر تـصـويـر حـقـيـقي جلـمـالـيات تـلك
الــفـتــرة  عـمــارة وفـكــراً وثـقــافـة  من
خـالل العادات والتقاليد وطرق احلياة
ــرأة والــطــقـوس ــلــبس وا ــأكل وا وا
االجــتـمـاعـيـة وبــعض الـرؤى الـديـنـيـة

وغير ذلك.
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ـتّمـيزة فـي كتـاب " جدار مـن األشيـاء ا
بــ ظــلــمـتــ " انه قــدّم لــنـا بــلــقـيس
شــرارة بـاعـتـبـارهــا مـشـروع روائـيـة 
حــيث تــابــعـنــا شـخــصــيـاتــهــا  الـتي
رسـمتها بدقـة متناهيـة  مستغرقة في
التفاصيل  متابعة بخيال كبير أجواء
ـرحــلـة الـتــاريـخـيــة ... فـهـذه أم تــلك ا
رفـعة  وهي تـمسك سـيكـارتهـا وتكظم
غـضـبـهـا وغيـضـهـا  وهذا هـو نـصـير
اجلـادرجـي وهـو يـتابـع بـصـبـر وأناة
وحـذر قـضـيـة رفـعـة بـلـقـاءات وأسـفـار
واتـصـاالت تـشـمـل شـخـصـيـات عـديدة
فـي الـــعـــراق وخـــارجه نـــاهـــيـــكم عن
ـــــكــــتب الــــذين بـــــعض الــــزوار في ا
يـتهـامسون أحـياناً ويـحاولون إلـتقاط
أي خـيط جديـد عن قضيـة رفعة وهذه
عمارية التي هندسة ا وجـدان ماهر ا
هــمـست بـيـوم األربـعـاء " احملـاكـمـة " 
وهـي التي وصـلـها خـبـر إطالق سراح
رفــعــة بــعــد مــحــادثــة مـع مــهــنــدسـ
ؤتمر قمة إلـتقاهم "الرئيس" حتضيراً 
عـــدم االنــحــيــاز ( الــذي لم يــنــعــقــد –

.(1982 
ثـم تصـوّر بـلـقـيس األجـواء الـسـائدة 
كــيف تــتــسـرب اإلشــاعـات وتـالحـقــهـا
أحــيــانــاً  وتــمــيّــز بــ اإلشــاعــة ومـا
يـتحـقق منـها أو مـا يتـرشح من وقائع
مـن خاللــهـــا. وتــقـــتــفـي أحــيـــانــاً أثــر
اإلشـاعة  خـطوة  خطـوة  لتصل إلى
أن اإلشـاعة هي إشاعة وتبقى احلقيقة

 حقيقة.
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ويـــوم وصل بــلــقــيس خــبــر احــتــمــال
إطـالق ســـراح رفـــعـــة عــــنـــدمـــا قـــال "
الـــــــرئـــــــيـس " ردّاً عـــــــلـى ســـــــؤال عن
طـلوب منهم " عمـاري ا ـهندسـ ا ا
جتـميل بغـداد "  التي تنتـظر قمة عدم
ـهــنـدسـ االنــحـيــاز  فـأخـبــره أحـد ا
هـندس بـوجل شـديد " لـدينـا خيـرة ا
ـعـمـاريـ ... " فـسـأله الـرئـيس : أين ا
هـم ? فــأجــاب : " واحــد بـــرّه والــثــاني
جــوّه " وقـصــد بـذلك الــدكـتـور مــحـمـد
ــعـــمــاري الــشــهـــيــر ورفــعــة مـــكــيــة ا
ـعروف  أي أن ـعـماري ا اجلـادرجي ا
األول خــــارج الـــــعــــراق والــــثــــاني في
الــسـجن  فـمــا كـان من " الـرئـيس " إالّ
أن يـــقــول " الـــبــرّه جنــيـــبــوا واجلــوّه
ـشـهد مـن عالم نـطـلـعـوا  " هـكـذا بـدا ا
الـالمعقول فـبعد أسـابيع يجـتمع على
مـــائـــدة " الــرئـــيس " صــدام حـــســ 
مـــحــمـــد مــكـــيــة ورفــعـــة اجلــادرجي 
لـيـبـحـثـا ومع أمـ العـاصـمـة أيـضاً (
سـمـيـر الـشـيـخـلي ) وهي مـفـارقة
أخـــرى  مـــوضـــوع جتـــمـــيل
بـغـداد واسـتـقـبـال وفـود

دول عدم االنحياز.
العالم السريالي

الــــســــجــــني 
الـذي حتدث
عــنه رفـعـة

بــــــــــــدا "
واقعياً
" أو

أكـثر سـريالـية من اخليـال نفـسه بحكم
اخــــتالط اخلـــيـــال بـــالــــواقع والـــواقع
بـــاخلــيـــال لــدرجـــة لم يـــكن بــإمـــكــانك
الـتـمـيـيـز أحـيـانـاً بـ األول والـثـاني 
فـما هو واقـعي يصبـح خيالـياً وما هو
خـــيـــالـي يـــصــبـح واقـــعـــيـــاً  لـــدرجــة
ـواقع واألمـاكن والـتواريخ اسـتـبـدال ا
واصـفـات والوقـائع يوم واألسـمـاء وا
ـؤبـد " حتـوّل " اجملـرم " احملـكـوم ب " ا
ــكـروه مـن الـرئـيـس الـسـابـق أحـمـد وا
ــنــكّل به من جــانب حــسـن الـبــكــر  وا
ــنـــتــقم ســـعــدون شـــاكــر  احلـــاقــد وا
ألسـباب بقيت غامضة  إلى جليس مع
الـــرئـــيـس ومـــعه مـــكـــيّـــة  الـــذي كــان
الـرئيس هو اآلخـر يقدّم له الـتسهيالت
لـــــكي يـــــعـــــود . كل ذلك يـــــحــــدث دون
مـسـاءلـة أو منـاقـشة أو مـراجـعة أو رد
ـهيمن لـالعتبـار بل بحكـم إرادة الفرد ا
عـلى كل شيء فهو احلاكم بأمره وتلك
ـنح إحــدى مـكــرمـاته  حــ يـعــفـو و
ويـلغـي ويصادر و " يـعلـي " و " ينزل "
ولـــكن كل ذلـك كــان بـــعــيـــداً عن دائــرة
الــقــانــون والـقــضــاء الـلــذان كــان يـتم
اســتــذكـارهــمــا فـقط عــنــد تـبــريـر أي "

فعل"!!.
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يـومها هـجس رفعة وهجـست بلقيس 
إن الـفرق كـبير بـ جتربـة سجن كامل
اجلــــادرجي ( األب ) وجتــــربــــة ســـجن
رفــــعـــة  ذلك أن احلـــاكم الـــذي أصـــدر
احلــكم بــحق اجلــادرجي الــكـبــيــر كـان
ـؤسسات وبشيء من يـحكم بنوع من ا
" الـشـرعـية " حـتى وان شـابـهـا الكـثـير
الحــــظـــات والــــطـــعــــون  ولـــكن مـن ا
احلـاكم احلالي كـان يحـكم بأمره ودون
مـؤسسات وكان بإمكانه تغييب رفعة 
ولـكن حكام أيام زمان لم يـكن بإمكانهم
تـــغــيــيـب كــامل اجلـــادرجي  وهــو مــا
اسـتذكره ماجد مـكي اجلميل في كلمته
عـن عمّه حـسـ جمـيل نـقيب احملـام
الــعـراقــيـ األسـبق وأمــ عـام احتـاد
احملـــامــ الــعــرب وأحـــد رواد الــفــكــر
قـراطي العـراقي  ح الـليـبرالي الـد

قــارن بــ ســجـنـه وسـجن ابـن أخـيه 
حـيث قـال " حـس جـمـيل " إلى مـاجد:
ســــجــــني أقــــسى من ســــجــــنك ألن من
لك مؤسـسات في ح سـجنني كـان 
إن من سجنك  كان يفتقد إليها  وبهذا
ــعـنى فــان حـجب حــريـتي كــان أكـثـر ا

قسوة من حجب حريتك.
ــؤبـد بــعـد أن بــجـرّة قــلم ألــغي حـكم ا
أشـار " الرئيس " إلى طارق حـمد العبد
الـله أحـد مرافـقيه  الـذي انـتحـر فيـما
بـعد ألسـباب أخرى تـتعلق بـالهواجس
أيـضـاً  مـخـاطبـاً إيـاه: ضـروري إنـهاء
قـضية رفـعة. هكـذا أسدل السـتار وكأن

شيئاً لم يكن.
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إن كــتــاب " جــدار بــ ظــلــمــتــ " هـو
مـشروع روايـة بكل مـعنـى الكلـمة فـفيه
ســرديــة عــالـيــة احلــســاسـيــة لــســيـرة
سـجنية  كـما فيه سـردية أخرى حلياة
ال تــــقل عـــتــــمـــة عن الـــســــجن  حـــيث
اإلشــــــاعــــــات والـــــرعـب واخملـــــبــــــرين
ـصـيـر اجملـهول. واألدعـيـاء والـقـلـق وا
أما القانون وحقوق األفراد واجملتمع 
فـــتـــلك أمـــور لـــيس لـــهــا عـــنـــاوين في
ـــطــلق قـــامـــوس احلــكـم الــشـــمـــولي ا

واحلاكم بأمره.
لـوال صدور هذا الكتاب الشّيق  ما كنّا
قـد حصلـنا على مصـدر جديد للـتجربة
الــعـراقـيـة حـيث عـالم كـافـكـا الـعـراقي

جتده ماثالً للعيان.
ـا كـانـت مقـدمـة بـلـقـيس شـرارة عن ر
كـتاب أختـها ( حيـاة شرارة ) األستاذة
اجلـامـعـية الـتي انـتـحرت ( في أواسط
الــتـسـعـيـنـات ) هي وابـنـتـهـا بـطـريـقـة
عـاصفـة وفاجـعة ومـثيـرة مقـدمة لـهذا
الــعـالم الـكـافـكـوي  الـذي يـتـحـوّل فـيه

رء إلى صرصار. ا
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وقـد لـفتت مـقـدمة كـتـاب " وإذا السـماء
أغـسـقت " االنـتـباه إلى بـلـقـيس شرارة
بـاعـتـبارهـا صـوتـاً سرديـاً مـضـافاً إلى
الـرواية ذاتها  التي سـجلّت احتجاجاً
عــمـيـقــاً عـلى أوضــاع بـالـغــة الـقـسـوة
والـوحـشـية  أوضـاع مـزرية
وحـاطة بالكرامة  من
اســـتـــبـــداد طـــويل
األمـــد وال ضـــوء
فـي نــــهـــــايــــة
النفق  إلى
حــــــصــــــار

دولـي جائر وتـفكـك النسـيج اجملتـمعي
العراقي.

فــحـيـاة شــرارة قـبل أخــتـهـا بــلـقـيس 
كـانت شـديدة احلـساسـية إزاء الـكرامة
واحلـــريــة  وذلـك لــلــقـــيم الـــتي تــربّت
عـلـيـهـا والـتـأثـر الـكـبـيـر بـوالدهـا رجل
الـــدين مــحــمـــد شــراره الــذي درس في
الــنـجف لـسـنـوات طـويـلـة عـلـوم الـدين
قـادمـاً من لـبنـان  ليـتـحوّل إلـى نصـير
لــلـمـرأة وحـريـتـهـا ولـلــفـكـر الـلـيـبـرالي
اثلـة عاشها والـيساري وهي جتـربة 
ــفــكـر الــلـبــنـاني حــسـ مــرّوة الـذي ا
درس الــفـقه وعــلـوم الـديـن في الـنـجف
 14عـــامـــاً فـي " مــدرســـة اخلـــلـــيـــلي "
الــشـهــيـرة في عـكَــد الـسالم في مــحـلـة
الـعمارة في النجف وليتحّول بعد ذلك
ــاركـــسي فى إلـى أحــد رواد الـــفـــكـــر ا
الــعــالم الـعــربي خــصـوصــاً وقــد كـتب
ادية في مـجلداته الـشهيرة "النـزعات ا
الــفـلـسـفــة الـعـربـيـة  –اإلسـالمـيـة " في
أواخـر الـسـبـعيـنـات وكـان قـد علّق في
وقـت سابق انه تعـرّف على ماركس في
ـدرسـة النـجـفيـة كانت الـنـجف .ولعل ا
قـد خـرجت بـاقة مـتنـوعـة ومتـمـيزة من
ــــفــــكـــريـن والـــدعــــاة الــــيـــســــاريـــ ا
تـنورين والـلـيبـراليـ ورجال الـدين ا

وتلك إحدى خصائصها وميزاتها.
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لــــقـــد وضــــعت حـــيــــاة شـــرارة زوجـــة
الـــدكـــتــور مـــحـــمــد صـــالح ســـمـــيــسم
ـعـروف ونـزيـل الـسـجـون الــشـيـوعـي ا
ـتــوفي أثــر اعـتــقـاالت ــعــتـقـالت وا وا
مــتـكـررة له عـام   1983حــداً حلـيـاتـهـا
قـربانـاً للـحريـة التي نـشدتـها ونـشدها
الـعراقيون  يـوم لم يكن الصمت سوى
ـواجــهـة  فـمـا بـالك إذا أحــد أشـكـال ا
وت صمتاً  فلعل في ذلك حتدياً كـان ا
مـن نوع أكـثـر إثـارة ورنـينـاً خـصـوصاً
ي وقــــــــعه عــــــــلى الــــــــوسط األكــــــــاد
واجلــامــعي والــثــقــافي وعــلى الــنـخب

الفكرية والسياسية.
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يــتــحــدث رفــعــة عن الــزنــزانــة رقم 26
فـــيــقــول " ... ال تــدخــلــهــا الــشــمس إالّ
لـــبــضع دقـــائق وقت الـــغــروب " . كــان
رقمه  200 وطـلب منه أن يـنسى اسمه
.. " أجـــســاد مــلــقــاة فـي الــزنــزانــة بال
حــركــة  وبـال صــوت  ســوى مــعــانـاة
داخـــلـــيــة  ال تُـــســـمع خـــارج األبــواب
احلـديـديـة " ص   144 هـكـذا يـكون كل
تـزج برطوبة شـيء ثقيالً هواء ثـقيل 
أنـفاس اآلخرين …وروائحـهم النتنة …"
ص  . 146ثـم يـــــرسـم رفـــــعـــــة صـــــور
الـــشــــخـــصـــيـــات الـــســـجـــنـــيـــة عـــبـــر
سـوسيولوجيا ثقافية نافذة " فهذا أبو
عـــــلي : الـــــراعي مـن غــــرب الـــــعــــراق
انــتـهــازي  أنـاني  مــتـمـلـق  يـخـضع
لـلحرس وينـاديهم ب " سيـدي " يتباطأ
رحـاض من غـيـر مـراعاة بـاسـتـعـمـال ا

حصة اآلخرين …".
وهـــذا مــحــمــد الـــشــاعــر الــكــردي 
ـــاركــسـي  الــذي يـــعــتـــبــر ورفـــعــة " ا
االنـتـظار في ظـلمـة الـزنزانـة حالـة قتل
لـلفـكر … " ص   148 ولـعل ذلك يـذكرنا
بـالـفـنـان رشاد حـا الـذي كـان الـزعيم
الـشـيـوعي فهـد يـقـول له ادفع اجلدران
وتـصـوّر الـعـالم خارجـه وارسم.. ولعل
رفـــعــة يـــقــول انـه كــان في حـــالــة من "
الـــبــحث عن إلــهـــاء الــدمــاغ وإشــغــاله

سألة خارج الوجود ".
يــتــحــدث رفــعــة اجلــادرجي عـن ســعـد
صاب اإلطفائي  اللطيف  النظيف  ا
بـــأرق إرهـــابي دائـم وهــو اخلـــوف من
الــتـحـقـيق . أخـوه مـتــهم بـالـشـيـوعـيـة
ولـذلك فـهـو دائم الرعب. ويـذكـر قدراته
اخلــارقــة : قـدرتـه في مـعــرفــة الـوقت 
بـدون سـاعة  فـيقـول لك : السـاعة اآلن
اخلـامسة والربع أو العاشرة إالّ عشرة
دقـائـق. يتـعـرف عـلى الـوقت عن طـريق
الـصـوت صفـير الـقـطار حـركة سـيارة
اخملــابــرات مــوعــد وجــبــات الــطــعـام

ساء أحياناً. زقزقة العصافير في ا
أمـا حامد فهو من جنوب غربي العراق
 قـصير القامـة  بدين  سريع احلركة
يــتـصف بــقـفــزات مـتــقـطـعــة  صـاحب
دكّـان للمواد الغذائية  ال يراعي حصة
كـل فرد للمدة التي يقضيها في احلمام
 يـضـربه احلـرس علـى رقبـته  وهـناك
إيـراني اجلنسـية  ال يكّـلم أحداً  يشك
بــاجلــمـيع ويــصــلي ويـتــوسل إلى ربه

(ص 158).
ويــصـف رفــعــة حـركــة الــنــمـل وأنـواع
الــــقــــمل وألــــوانه ومــــكــــان وجـــوده و
الـعصبة التي تـوضع على عينيه خالل
اســـتـــدعــائه لـــلـــتــحـــقــيق (  5مـــرات )
واســتــخــدام الــتــلــفـون الــذي سُــمِحَ له
أحـيـانـاً والشـيـفـرة التي كـانت بـلـقيس
تـلـتقـطهـا عـلى الطـرف اآلخر من

التلفون.
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لــقـد خـصـصت الـدولـة مـحـامـيـاً
لـلـدفـاع عن مـجـموعـة رفـعـة كـما
كـانت تـسـمى "أصـحاب الـقـضـية
الـــــــواحــــــدة" وهــــــو ال
يـعتـبر محـامياً
ـــــــعـــــــنى بـــــــا
ـــعـــروف في ا
الــــــقــــــانــــــون
والــــــــعـــــــرف
الـــــــــــــــدولـي
وبـــخــاصــة
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بــرحــيل رفــعت اجلـادرجي ( 94عــامـاً)
يـوم اجلمعة  10نـيسان (ابريل) 2020
يـكون العـراق والعالم العـربي قد خسر
أحـد روّاد الـعـمـارة والـفن الـتـشـكـيـلي
إضـــافـــة إلـى فـــقـــدان أحـــد أبـــرز آخــر
الـلـيـبـرالـيـ الـعـراقـيـ والـعـرب. وقد
تـــرك لــنــا اجلـــاردجي إرثــاً حـــضــاريــاً
سـتويـات الفـنيّة وجـمالـياً غـنيّـاً على ا
والـفكرية واإلنسانـية وستظل األعمال
الـتي أجنزها بروح احلـداثة تؤشر إلى
مـرحـلـة مـهـمـة من تـاريخ الـعراق وفي
مـقـدمتـها تـصـميم الـقـاعدة الـتي ارتفع
عــلـيــهـا "نــصب احلـريــة"  في سـاحـة
الـتـحريـر ببـغداد لـلـفنـان جواد سـليم 
ونــصب "اجلــنـدي اجملــهـول" الـذي 
هـــدمه في الــعــام  ?1982لـــيــقــام عــلى
أنـــقــاضه تــمــثــال لــلـــرئــيس الــعــراقي
الـــســـابـق صــدام حـــســـ فـي ســـاحــة
الـفردوس والـذي  إسقـاطه في العام
ــيــة كــمـا  2003 ولـه مـســاهــمــات عـا
حــصل عـلى جـائـزة آغـا خـان لـلـعـمـارة

في العام 1986.
انــشـغل رفـعت اجلـادرجي مـنـذ أواسط
الـثمـانيـنات بـاستـعادة وتـأصيل الـفكر
قراطي العراقي وقدّم الـليبرالي والد
نـقداً معـمّقاً لـلنمـوذج الشمـولي للدولة
الـعـراقيـة بعـد ثورة  14تـمـوز (يولـيو)
 1958والـــتـي قـــادت إلى الـــقـــطـــيـــعــة
ـقراطـي السيـما األولـى مع الفـكـر الد
بـهـيـمـنـة الـعـسـكـر واسـتحـواذهم عـلى
الــــقـــرار الـــســـيــــاسي والـــتــــشـــريـــعي
والــــقــــضــــائي وقــــطـع خط الــــتــــطـــور

التدريجي.
اعـتقل رفـعت اجلادرجي في  16كـانون
األول (ديـسـمـبر)  1978وحـكـمت عـليه
ؤبد ولكنه "مـحكمة الثورة" بالسجن ا
أطـــــــلق ســـــــراحه فـي الــــــعــــــام 1981
ـعــمـاريـة في لـالسـتـفــادة من خـبــرته ا
جتـميل مـدينة بـغداد حتـضيراً النـعقاد
مــؤتــمــر عــدم االنـحــيــاز الــذي كـان من
ــزمع عــقــده في بــغــداد الــعـام 1982 ا

لكنه لم ينعقد.
ـنـفى مـنذ أواسط اضـطـرّ لـلعـيش في ا
الـثـمـانـيـنـات وأجنـز فـيه أهم مـؤلـفـاته
وأعـمـاله الفـكريـة ومن أبرزهـا " صورة
آب - "1985و"شــارع طه وهــمـرست -
 "1991و"اإلخـيضر والقصر البلوري-
 "1991 ومــــقـــام اجلــــلـــوس فـي بـــيت
عـــارف آغـــا- "1999و" فـي ســـبـــبـــيـــة

وجدلية العمارة- "2006.
وقـــد حــاز هــذا الــكــتـــاب عــلى جــائــزة
الشيخ زايد في العام  ?2008ولعلّ من
ـتـمـيّـزة هـو كـتـاب "جـدار ب أعـمـاله ا
" باالشـتراك كع زوجته بـلقيس ظـلمـت

شرارة.
هـــذه الــتــوطــئـــة كــتــبــهـــا د. شــعــبــان
خـصيـصاً جلـريدة الزمـان ليـعيـد نشر
ــوسـوم " الــقــسم الــثــالث مـن كــتـابـه ا
قـراطي في العراق- جـذور التـيار الـد
هـل انقـطع نسل الـليـبرالـية الـعراقـية"
دار بـــيــســان بــيــروت  .2007ويــســرّ
سـاهمة جـريدة الزمـان أن تنشـر هذه ا
ـعمـاري الكـبيـر رفعت ـنـاسبـة رحيل ا

اجلادرجي.
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يـــعــرف كــثــيــر من الـــعــراقــيــ رفــعــة
اجلـادرجي  باعتبـاره معماريـاً متمّيزاً
إشـتهـر بتصـاميمه مـنذ أكثـر من أربعة
عــقــود من الــزمـان . وذاع صــيــته عـلى
ي  لـكن القليل الـصعيد الـعربي والعا
مـنهم من يـعرف رفعة اجلـادرجي كأحد
الــدعـاة اخملـلــصـ واجلـاديـن لـلـتـراث
الـلـيبـرالي العـراقي  ليس عـلى صعـيد
الـفكـر حسب  بل في الـتطبـيق منـهجاً
وسـلوكاً وهـو ما حاول أن يعـكسه منذ

عقدين من الزمان تقريباً.
ا وقـد يـكون ثـمة في األمـر  غرابـة ور
مجازفة  أن يتصدى داعية أعزل لعالم
مـدجج باآليـديولوجـيا  خصـوصاً بعد
ـدرسـة الـلـيـبـرالـيـة " إنــقـطـاع " نـسل ا
ـا الـعـربـيـة مـنـذ أوائل الــعـراقـيـة ور
الــسـتـيـنـات أو هـكـذا بـدا األمـر  حـتى
أواسـط الـثـمـانــيـنـات  فـقــد صـرعـتـهـا
االنـقالبـات العـسكـريـة ودحرجـتهـا ب
األرجـل  في الــــعــــديــــد من الــــبــــلـــدان
الــعـربــيـة  حـيث انــقـطع خط الــتـطـور
الــتـدريـجي وازدرت الـسـيـاسـة األفـكـار
وتـطـاولـت عـلـيـهـا خـصـوصـاً بـصـعود
ــعـارف نــخـب سـيــاســيــة شــحــيــحــة ا
ومــحــدودة الـثــقـافــة وقــلـيــلـة االطالع.
وكــان لـلــتـيــارات الـشــمـولــيـة بـجــمـيع
ألـوانـهـا ومـدارسهـا وكـجـزء من سـياق
تــاريـخي نــشـأت فـيـه  الـدور األسـاسي
فـي محـاصـرة اإلرهـاصـات الـلـيـبـرالـية

العربية والعراقية الناشئة.
ومـع إن صلة رحم مـتينة وقّـوية ربطت
درسة اليسارية ـدرسة الليبراليـة با ا
ـاركسية حتـديداً في العراق وبعض وا
الــبــلــدان الــعــربــيــة  وخــصـوصــاً في
الــــثـالثــــيــــنــــات وبــــصــــورة أوسع في
األربـعينات ومطـلع اخلمسينات إالّ أن
حبل الود انقطع بينهما بعد أن حاول
الـتـيار الـيـساري وبـخـاصة في الـعراق
الـهـيـمـنـة عـلى الـشـارع وحـشـده جلـهة
حـــسم الـــصــراع مع الـــتــيــار الـــقــومي
الـعربي فـي ح ظل الـتيـار الليـبرالي
مــتــحـفــظــاً بل رافـضــا" االنــخـراط في
احلـشـود اجلـماهـيـريـة التـي غالـبـاً ما
تــعـبّـر بـطـريـقـة غــيـر عـقالنـيـة عن مـآل
الـصراع ووجهته. فـفي ح كانت هذه
ـداخن احلــشـود الــتي تـذكّــر بـعــصـر ا
والـكتل البـشرية الهـائلة تـهتف بأعلى
األصــــوات واحلـــنـــاجـــر عـــام " 1959
حـزب الشيوعي باحلـكم مطلب عظيمي
..."  وحتـيّ الــصـــداقــة الــســـوفــيـــتــيــة
وتــطــالـب الـزعــيـم عــبـد الــكــر قــاسم
بـــاإعـــدام " اخلــونـــة"  كـــانت حـــشــود
ا جزء منهـا استبدل رحيله أخـرى ور
 تــهـتف لـلـوحـدة الـثالثـيـة عـام 1963
بـعد أن كانت اجلمـاهير الغفـيرة تمجّد
ــــدّ " االحتـــــاد الـــــفــــيـــــدرالي " أيـــــام ا
الـشـيـوعي وانـخـرطـت مجـمـوعـات من
هــذه احلـشـود الـغـاضـبـة في " احلـرس
الـقومي" الذي عـاث في األرض " فساداً
" بـــعـــد أن كـــانت احلـــشـــود تـــصـــطف
ــقــاومــة بـــطــوابــيـــر لالنــخــراط فـي "ا
الــشــعــبــيــة"  الـتـي كـانـت إحـدى اذرع
احلــزب الــشــيــوعي الــضــاربـة والــتي
هـيـمنت عـلى " الشـارع" وحاولت إلـغاء

رفعت اجلادرجي
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رفـعة كان مـختلفـاً ... عاش في السجن
عـــلى طـــريـــقـــته اخلـــاصــة ودوّن أدق
الــتــفــاصــيل والــيـومــيــات عــلى نــحـو
روائـي. أمـا اجلــدار الـذي كــان يــفـصل
رفــعـة عن بـلـقـيس فــقـد كـان غـيـر قـابل
لـالخــتـراق بــحــيـث جـعـل كالً مــنــهــمـا
يـعيش في ظـلمة عـلى حد تـعبيـر رفعة
فـي مقدمة الـكتاب. وبعد  15سـنة قرّرا
أن يـكتب كالً منهـما من موقعه عن ذلك
اجلـدار الـذي فـصلـهـمـا عن بـعضـهـما
فـكـتبت بـلـقيس عن الـظلـمـة اخلارجـية
ـا فـيـهـا من أحـداث ومـشـاعـر ومحن
وإحــبـاطـات وكـتب رفـعـة عن الـظـلـمـة

الداخلية.
كـان اجلـو الـذي خـيّم عـلـيـهـمـا يـفرض
عـــلى كل مــنــهــمــا أن يــواجه األحــداث

فرده وال يستع باآلخر.
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طـريـقـة الـكـتـابـة والـغالف هـي األخرى
مـتمـيزة. اتـفقـا أن يكـتب كل مـنهـما ما
فرده من غـير أن يطـلع عليه يـتذكـره 
الـطـرف اآلخـر وذلك بـهـدف اسـتـكـمال
الـنـصـوص واسـتهـدفـا " تـكـوين خزين
مــرجــعي صـادق ومــحــلل لألحـداث " 
أي حتـويل الذاكرة الشفوية إلى ذاكرة
مـكـتـوبـة  وحتـويل األحـداث الـيـومـية
الـبـسيـطـة وربطـهـا ببـعـضهـا إلى نوع
ـراحل مـن الـســرديـة عن مــرحـلــة من ا
التطور السياسي في العراق وان كان
الـهدف غير سيـاسي كما سيأتي ذكره
عــلى لـسـان الــكـاتب رفـعــة نـفـسه. أمـا
الـغالف فقـد انقـسم إلى قـسم بـشكل
هـــنـــدسـي وكـــانت الـــضالل هـي احلــد

. عتم الفاصل ب طرفي اجلدار ا
 ÊU ½ô« ‚uIŠ

لـــكن تـــلك الــســـرديــة اشـــتــمـــلت عــلى
االنـتصار حلقوق اإلنسان والقيم التي
تــؤمن بـاحلــريـة سـواء كــان مـصـدرهـا
عــلــمــاني أو ديــني. ويــلــقي رفــعــة من
خـالل فـصـول الــكـتـاب األربــعـة وكـذلك
بلـغة غـنيـة ومثـيرة وبـأسلوب بـلقـيس
أنـيق ورشـيق نـظرة نـقـدية لـلمـجـتمع
الـعراقي ومرجعياته كما يبيّن مواقفه
مـن الــــوجـــود واحلــــداثــــة واجلــــمـــال
وغـــيــرهـــا. ويــشـــيــر إلـى أن أوســاطــاً
واســعــة غــارقــة في عــالم الــغــيــبــيـات
واألسـاطـير وتـشكل مـعوّقـاً فكـرياً إزاء

متطلبات احلداثة والتغيير.
ويـــــتـــــوصل رفـــــعـــــة اجلـــــادرجي إلى
اســـتـــنـــتـــاج مــهـم هـــو : إن اجملــتـــمع
ــمــارسـة ــتــلك فــرصــة  الــعــراقي لم 
الـــســـيـــاســـة قـــبل تـــأســـيس الـــدولــة
الـعـراقـيـة وما حـصل بـعـد تأسـيـسـها
جـاء نـاشـئـاً وأخمـد في مـهـده وبـقيت
الـدولـة الـنـاشئـة تـابـعـة لسـلـطـة رجال
احلـــكم ومُــبــتــلــعــة مـن قــبــلــهــا وذلك

ألسباب متعددة منها :
ارس أوالً  –إن اجملـتـمع الـعـراقي لم 
ـتلك دولة الـسيـاسة في الـسابق ولم 
ــفــهـوم ــؤســســات بــا مــبــنــيــة عــلى ا
الــعـصـري ولـذا فـهــو لم يـدرك أهـمـيـة
الـسـيـاسـة في تـنـظـيم إدارة مـعـيـشته
ــكن أن يـتــمـتع بــهـا واحلــريـة الــتي 

ارسها... و
ثــانــيــاً  –إن اجملـــتــمع الــعــراقي لم
يــحـظَ بــقــيــادة ســيــاســيــة فــكــريـة أي
مــرجـــعــيــة تــســعى لــتــوعــيــته فــظل
مُــسـتـلـبـاً حتـت إدارة سـلـطـويـة سـواءً
كــانت ديـنـيـة أو دنـيـويـة وهـنـا تـكـمن
حـــسـب اجلـــادرجي أهـــمـــيـــة تـــكـــوين

مرجعية فكرية سياسية معاصرة.
إن هـواجس وحتديات الفكـر الليبرالي
الـتي جسـدتهـا بشكل خـاص تنـظيرات
اجلـادرجي األب وحـس جمـيل وفـيما
بــــعـــــد إرهــــاصــــات اجلــــادرجي االبن
واحلــنــ الــنــســتــالــوجي لــلــمــدرسـة
الـلـيـبـرالـيـة العـراقـيـة ومن ثم هـيـمـنة
الـفـكر الـشمـولي وتطـبيـقاته اخملـتلـفة
هـي الـتي جتــعل اجلـمــيع الــيـوم أمـام
ســـؤال كــبـــيــر: مــا هـــو الــســـبــيل إلى
ـوه الـطبـيعي بـعد اسـتـعادة الـعراق 
ســــــنــــــوات عـــــجــــــاف مـن الـــــعــــــسف
واالســـتـــبـــداد وأخـــيـــراً وقـــوعه حتت
االحـــتالل وصـــعــود تـــيـــارات ديــنـــيــة
طــائـفـيــة ومـذهــبـيـة وفي ظل انــقـسـام
وتـــشــظي وعـــنف مــنـــفــلت مـن عــقــاله
ــــصــــالـح األنــــانــــيـــة ولــــهــــاث وراء ا
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ــا يـسـاهم اجلـواب الـصـحـيح عـلى ر
ـعـقّد في آن هـذا الـسـؤال الـبـسـيط وا
فـي فـتح الــطـريـق مـجــدداً أمـام تــطـور
ـــــقـــــراطـي وتـــــراكم طـــــويـل األمــــد د
ـدنـيـة الــسـلـمـيـة إلســتـعـادة احلـيــاة ا
الـطـبـيعـيـة بعـد إرادويـة قهـريـة أعادت
اجملـتـمع إلى الـوراء رغم كل االدعاءات
والـتبجحات بالتغيير والتثوير لفرض
نـــوع مـن الـــتـــطـــور وفـــقـــاً لـــرغـــبـــات
واجتـاهـات القـوى اآليـديولـوجـية عـبر
إنــقـالبــات وتــصــورات مــســبــقـة دون
اســتــكـمــال دورة الـتــطــور الـتــدريـجي

دني السلمي .  ا
ولــــعـل اإلصــــغـــاء إلـى إرادة احلــــيـــاة
وســمـاع إيـقـاعــهـا ونـسـقــهـا الـصـاعـد
كـفيل بإعطاء الفـرصة للبشر في إعادة
تــنـظـيم حـيـاتــهم عـلى أسـاس احـتـرام
اإلنـــــســـــان وحـــــقـــــوقه األســـــاســـــيــــة
وخـصـوصيـاته وفي ذلك إحدى دروس
الـــتــجـــربــة الــتـــأريــخـــيــة لــلـــمــدرســة
ــدارس الـــلـــيــبـــرالـــيــة بل وجلـــمـــيع ا
الــفـكـريـة والـفــلـسـفـيـة مـهــمـا تـبـايـنت
ـنـطـلـقـات فـاإلنـسـان هـو مـقـيـاس كل ا
شـيء عـلـى حـد تــعــبــيــر الـفــيــلــسـوف

اإلغريقي بروتاغوراس .

ــعــايــيـر إزاء احملــاكــمــات الــعـادلــة وا
الدولية  بل هو موظف عينته السلطة
ـهـمة مـقـابل أجر لـيـقـوم بتـأديـة هذه ا
مـقطوع. ومهمـة احملامي ليست الدفاع
ا طلب الـرأفة والرحمة تهم وإ عـن ا
ـتـهم وتـخـفـيض مـن الـسـلـطـة بـحق ا
ـتـهم احلـكـم وال تـسـتـغرق مـحـاكـمـة ا
عادة أكثر من بضع دقائق قبل أن يقرأ
قرر بحقه مسبقاً. ص ((187 احلكم ا
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تـقول بلقـيس عندما حـاولت استنطاق
نـصير اجلادرجي ( شقيق رفعة ) وهو
ــعــروفــ : لــقـد جــثت مـن احملـامــ ا
الكلمات ضاغطة على شفتيه وأزاح ما
يـنوء به عنـدما نطق كلـمة " مؤبد ". ثم
تـقول بعد صمت طـويل ومرير : انفلت
الـصمت السـجني ب شـفتي وعصرت
كـلـمـة مـؤبد بـ فـكّي وأسـنـاني وسال
ّـر ب شفتي مؤبد عـصيرها القا ا

مؤبد مؤبد …
وهـنـا نالحظ صـورة الـتـنـاقض وجمع
األضـداد فـبـعد هـذه الـصـورة القـاتـمة
تـعود بلقـيس لتصف الربـيع بعنفوانه
الــزاهي الــضــاحك وعـشـب احلـديــقـة
ــقـــصــوص بـــالــتـــســاوي الـــغــامـض ا
تسلق كـسجادة خضراء واليـاسم ا
عــلى جــدران دارنــا بـألــوانه الــورديـة
الـبـيضـاء تفـوح رائحـتهـا العـطرة في

أجواء احلديقة.
وتـصف كيف انفجر السائق حس
بـالـبـكـاء عنـدمـا سـمع خبـر حـكم رفـعة
ـؤبـد وهـو الـسـائق الـذي عاش مع بـا
الــعـائـلـة ردحـاً من الـزمن وصـار جـزءاً

منها هكذا يشعر وهكذا يشعرون.
لـم تكـتفِ بلـقـيس بذلك بـل تصف لـنا "
لـسـعـة الـشـامـتـ بـنـظـراتـهـم كـلـسـعة
الــنـحـلـة ولـكن كـانت خـيـبـتي عـمـيـقـة
فاجئة ة كلدغة العقرب ا ولـسعتي مؤ
مـن األصدقـاء الذين ظـننـتهم سـنداً في
تـــلك احملــنــة" ص (216) لـــقــد انــقــطع
الـبير عن زيارة بلقـيس وكان التبرير:
مـتألم على صديقه وخائف على نفسه
ـا تــكـرر في عـالم الـرعب وهــو أمـر طـا
الـعراقي وال يـشمل األصـدقاء أحـياناً
بـل األهل واألخوة واألخـوات واألعـمام
ــا كــان احلـــاكم يــتــهم واألخـــوال طــا

اجلميع.
ـــهــــا من بـــعض وتــــصف بـــلــــقـــيس أ
نافـقة بـالقول : ـظاهـر االجتمـاعيـة ا ا
لـم أكن أدعـى إلى حـــفـل خـــطــــوبـــة أو
زفـاف حـتى من أقرب الـناس اليّ فـقد
أخـــفـــوا وكــتـــمــوا عـــني أفـــراحــهم ...
ـرأة اجملــتـمع الـتـقـلــيـدي قـاس عـلى ا
األرمــلـة الحّق لـهـا بـالـتـبّـرج أو ارتـداء
األلــوان الـبـهـيـجــة. انـحـصـر حـقي في
ـآ ـآ فـقط كـان في تـلك ا حــضـور ا
نـسـوة ال يسـتـطعن الـتـوقف عن الكالم
... كـنت أعود إلى الـدار كئيبـة أستمع
إلـى مـــغـــنــــيـــة األوبـــرا مــــاريـــا كالس

وتى. وأتخلّص من أشباح ا
wKš«œ —«uŠ

لــنـسـتـمع إلى حـوارهـا الـداخـلي وهي
ـعـارض تــردد " صـرت أجتـنـب زيـارة ا
الــفـــنــيــة لــكي أتــفــادى جــفــاء بــعض
الـنـاس ... كـأنـهم يـخـافـون وبـاءً أنـقله
ألــــــيـــــهـم إن ردوّا عـــــلّـي الـــــسالم " ...
وتـضيف " كان يعزّ علّي أن أجد أُناساً
مــثـقـفــ ومـتــعـلـمــ يـؤمـنــون بـقـيم
الـتـحـرر ولـكـنـهم يتـصـرفـون بـأسـلوب
اجملــتــمـع األبــوي وال يـخــتــلــفــون في
تــفـكــيـرهم وتـطــبـيــقـهم لـلــتـقــالـيـد عن
اإلنـسان اجلاهل البـسيط ... " وتفصح
بـلـقيس عن رأيـهـا بالـقـول " ... نحـتاج
إلـى أجـيـال لـتـحديـث الـعـقـلـيـة وإلـغاء
الـقيم السلفية  –الـتي هي أقوى بكثير
مـن اإلرادة الـتــحـرريـة ..." ص (223 -

.(225
ومـن ســيــاقـــات فــكــرهـــا الــلـــيــبــرالي
الـنـصف اآلخـر لفـكـر رفعـة تـصف حال
اجملـتمع ... " اجته البـعض إلى الدعاء
والـصالة .. فلـليـأس راحة نـتنه عـندما
يــخــبــو األمل وال يــسـتــطــيع اإلنــسـان
االســتــمـرار في احلــيـاة الــيـومــيـة بل
يـتمـسك عندهـا بالـغيبـيات ويـلجأ إلى
الـسحر والـشعوذة والـتعاويذ ... " ص

. 226
تــنـقـل هـنـا صــورة عن تـردي اجملــتـمع
وحـــال بــعض صـــديــقــاتــهـــا الــلــواتي
اجتـــهن إلـى الــســـحـــر وقــراءة قـــهــوة
الــفــنــجــان وزيــارة الــعــرافــات وقـراءة

الكف والودع.
كــيف لـهــا أن تـقـبـل كل ذلك وهي الـتي
نشأت في طفولة ال تؤمن بذلك وكانت
تـتـعـامل مع مـقتـرحـات الـبعض إلى ام
رفـعة " بقـراءة سورة معيـنة من القرآن
الـكـر ألف مرّة " بـالـصمت واالزدراء

الداخلي.
مّــــرة أخـــرى تـــواجه رائــــحـــة الـــعـــفن
الـــنــابــعـــة من الــيــأس بـــاحلــديث عن
نــقــيــضه الــربـيع وحــديــقــة الـدار رغم
مـــرور ســنــة عــلى صــدور احلــكم ضــد
ؤبد ... تفتحت ورود اجلوري رفـعة با
ومـأل عـبـيــرهـا جـو احلـديــقـة وفـاحت
تـسلق جدار دارنا رائـحة اليـاسم ا
بـألوانه الورديـة والبيـضاء وامتزجت
بـعـبق اجلـوري والـشـبـوّي والـلـيلي ...

ص (227).
*****

 "جـدار ب ظـلمتـ " هو سيـرة ذاتية
رحلة زمنية تتجاوز العشرين واقعية 
شـهراً ولم يـكن لهذه الـسيرة أن تدوّن
إالّ خــــارج الـــعـــراق وعـــشــــيـــة رحـــيل

االستبداد.
وإذا كـان كـثيـرون دخلـوا السـجن لكن
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الـسابق حـكـيم شـاكر وتـعـاقد
مع باسم قاسم. والتـغيير شكل
ضـغــطـا كـبـيــرا وأثـر نـوعـا مـا
عـلى األداء والـنتـائج وبالـتالي
يـحـتـاج اجلـهـاز الـفـني اجلـديد
لـفــتــرة من أجل خـلـق الـتــأقـلم

وحتقيق االنسجام.
—«dI UÐ —ËUA² «

تـؤكــد الــلــجــنــة الـتــطــبــيــعــيـة
لالحتاد الـعراقي لكـرة القدم ان
قــراراتـــهـــا تـــتــخـــذ عن طـــريق
ـــنــــاقـــشـــة والــــتـــشـــاور بـــ ا
اعـضــائـهــا وال مـجــال مـطــلـقـا
لالســتـئــثــار بــالــقـرار فـي عـمل
الـلـجـنـة وسـبق أن  الـتـأكـيد
عـبـر اكثـر من بـيان لـلـجنـة عـبر
تـواصل اجـتـمـاعـاتـهـا احلـالـية
ـــكــتب االعالمي لالحتــاد بــأن ا
ـصدر ومواقـعه الـرسمـيـة هو ا
الــرئــيـــسي والــوحــيــد ألخــبــار
وقـرارات الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة
وان مــا يــثــار هــنــا وهــنــاك من
تــكـهــنــات واخـبــار بــعــيـدة عن
الصـحـة وال مـجـال لـرسـمـيـتـها
وصدقـيتهـا إال عبر مـاينشر عن
ــــــواقع ـــــكــــــتـب االعالمـي وا ا
الرسميـة لالحتاد العراقي لكرة
الـــــقـــــدم.. مـع فـــــائق احملـــــبـــــة

واالحترام للجميع.
Í—Ëb « qOłUð

وقَـــرر االحتــاد الــعـــراقي لــكــرة
الـقـدم تــمـديـد تـعـلـيق مـسـابـقـة
الــــــدوري احملـــــــلي حـــــــتى 30
نــــيـــســــان اجلــــاري في ضـــوء
استـمرار أزمـة فـيروس كـورونا
ستجد.وعقد االحتاد العراقي ا
اجــــتــــمــــاعًــــا عــــبــــر الــــدائــــرة
اإللكـترونيـة برئاسة إيـاد بنيان
وحضـور كـافة األعـضـاء. وجاء
وقع نـشـور عبـر ا في البـيـان ا
الــــرســـمـي لالحتـــاد الــــعـــراقي

تــمـــاشــيــا مـع رســالــة االحتــاد
تعلـقة بجائحة الدولي (فيـفا) ا
ـتــخـذة كــورونـا واإلجــراءات ا
ــيًـا إزاؤهــا قـررت الـلــجـنـة عـا
الـتـطـبـيـعـيــة اسـتـمـرار تـعـلـيق
الدوري العراقي إلى  30نيسان
اجلـاري بـانـتــظـار مـا سـتـسـفـر
ـقــبـلـة. من نـاحـيـة عـنه األيـام ا
أخــــــرى وافق االحتـــــــاد عــــــلى
نتخب العراقي األول مشاركة ا
في بـــطــــولـــة غـــرب آســــيـــا في
ـقــبل. كــذلك اإلمــارات الــعــام ا
ـراجــعـة تـقــرر تـشــكــيل جلـنــة 
وصــيـــاغــة الــنـــظــام األســاسي
لالحتــاد الــعــراقـي واالحتـادات

الفرعية والروابط.
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طـــالب اخلـــبـــيــر فـي الــقـــانــون
الـريــاضي نـزار احــمـد الـهــيـئـة
ـؤقــتـة الـتــطـبــيـعــيـة لالحتـاد ا
العراقي لكرة القدم بزيادة عدد
أعــضــاء الــهــيـــئــة الــعــامــة في
احتـاد الـكـرة الى  300عـضـوا.
وقال احمد في تصريح صحفي
 إن الـهـيئـة الـتطـبـيعـيـة الحتاد
الكرة مـطالـبة بتـحقـيق رغبات
الــــــوسط الــــــريـــــاضـي ودعـــــاة
االصالح بـزيادة الـهيـئة الـعامة
لالحتـاد الى  300عـضــو كـحـد
ادنى وتـــصـــحـــيح مـــا افـــســده
االخــرين بــتــقــلــيص عــضــويــة
الهـيئـة الـعامـة وحصـرها بـ52

. وأضـــاف في حـــال لم عـــضـــواً
تستطع الهيئة تنفيذ ذلك فذلك
سـيعد دلـيالً قاطعـاً على فشـلها
وفـشـل مـشــروع اإلصالح لـذلك
انــا شــخــصــيــا في حــالــة عــدم
تـمـكن الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة من
زيـادة الـهيـئـة الـعـامة الى 300
عضـو سأتهمـها بتزويـر النظام
االســـاسـي وتـــفــــصـــيـــلـه عـــلى
قــيــاسـاتــهـا اخلــاصـة لــوصـول
اشـخـاص معـيـنـ دون غـيرهم
ـكــتب الــتــنـفــيـذي لــعــضـويــة ا
لالحتـاد. جتـدر اإلشـارة الى ان
الهيئة العامة هم من ينتخبون
الهيئـة اإلدارية اجلديدة الحتاد

قبلة. الكرة في االنتخابات ا
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مكن بـية الدولية فـان العام احلالي  2020من ا بحسب رأي اللـجنة االو
ؤسـسات الرياضـية واجلمهور ان يكون األكثـر ايالما على الريـاضي وا
واإلعالم الريـاضي على حـد سواء فـمن حالـة التـرقب واالنتـظار النطالق
ـبيـة إلى موعـد أخر وصوال بيـاد طوكـيو الـذي ضاع رونق شـعلته االو او
ألرجـاء جـمـيع الـبـطـوالت الـكـرويـة والـريـاضـيـة بـصـورة عـامـة أو الـتـلـويح
ستجد تفعل ما باإللغاء أصال وترك الساحة للفايروس وجائحة كورونا ا
ريرة صـحيـفة يابـانيـة خلصت عـبر تقـريرهـا الرياضي تريد بـسطـوتهـا ا
احلالة الرياضـية في العالم بالـقول ان إعالمنا الريـاضي يبحث اليوم عن
ــنـزل إلبـطـال الـريــاضـة ونـسـيـنـا أجـمل حـجـر لــريـاضي وتـمـرين داخل ا
ــعـدة لـلـمـنــافـسـة وسط رسـوم كــاريـكـاتـوريـة تــظـهـر العـبـات الـسـاحـات ا

السباحة يرتدين بدالت غواص وقائية قبيل بدء السباق .
إزاء هـذه الـرؤيـة الـسـوداويـة بـفـعـل الـفـايـروس تـظـهـر في األفق إجـراءات
ـراجـعة الـذات وتـرتيب األوراق البـد لـها ان تـكـون ايجـابـية مـؤثرة أخرى 
ـشــهـد كـأحــد احلــلـول الالزمــة في الــوقت الــراهن ومــنـهــا إعـادة رسـم ا
كن بـاستـثمار ظـروف التوقـف هذه احلالـة تناسب وتصلـيح وترمـيم ما 
وسـطـنــا الـريــاضي بـدون اسـتــثـنـاء حــيث نـعــاني من مـشــاكل وإربـاكـات
وخالفات ال حـدود لهـا من اللـجنـة التـطبـيعـية الحتـاد الكـرة وما يـتع إن
ـبي بـرمـته والـتي خلـصـهـا وزير تـراه للـمـسـتـقـبل وصـوال إلى الـعـمل االو
الشـباب والـرياضـة الدكـتور احـمد ريـاض بكـلمـة موجـهة إلى الـرياضـي
عـلى إنـنـا إمـام أعـتاب فـتـرة انـتـقـالـيـة مـهـمـة ال يـجـوز بـعـدهـا العـودة إلى
اخللف قـبـيل الـتوقف وقـد طـبقت وزارة الـشـبـاب والريـاضـة واقع عمـلـها
ـنشـات الريـاضية بنفـسهـا من خالل صيـانة وتـأهيل أرضـيات ونواقص ا
من مالعب وقــاعــات مــنــتــشـرة فـي بـغــداد واحملــافــظــات الــتي تــســتـقــبل
نـافسـات الريـاضيـة بعـد االنتـهاء من أزمـة كورونـا ورفع حظـر التـجوال ا
مكن القول أنها تعيش حالة من االزدهار بسبب امتالكها الوبائي ومن ا
لنـاصيـة الـوقت لإلصالح مع مـطالـبة األنـديـة واالحتادات الـريـاضيـة بان
ـيـدان أيـضا ألنـه لن يـطول األمـد به تـكـون مراجـعـتـهـا لـعـمـلـهـا في هـذا ا
وقريـبـا ستـنـتهي أزمـة الـوباء وسـتـعود عـجلـة احلـياة إلى الـدوران بـشكل
طـبـيـعي ويـتـنـفس الـعـراقـيـ هـواء احلـريـة والـتـجـوال بعـيـدا عـن مـخاوف
اإلصابة بهذا الفايـروس اللع الذي أوقف مصـالح العالم وبات أكثر من
مــلـيــاري شــخص حــبــيــسـ فـي ديـارهـم لـلــوقــايــة وعــنـدهــا ســيــنــطـلق
عـاودة األنشـطة واالسـتعـداد للـدخول الريـاضيـون إلى ساحـات التـدريب 
ــقــبــلـة مــحــلـيــا وخــارجــيـا مع إقــرارنــا إن األزمـة في االســتـحــقــاقـات ا

قـبلة جراء ا في األشـهر ا االقتصـادية ستـكون قاسـية ر
انـخـفـاض أسـعــار الـنـفط وقـلـة الــوارادات بـالـعـمـلـة

وازنة العراق. ورد الرئيسي  الصعبة التي تعد ا
ن جد وفي النـهايـة ستـكون الـتـقيـيمـات حاضـرة 
واجـتـهــد في الـوصـول إلـى اخملـرجـات الــصـحـيـة
مـقـتـرنـة بـالــتـخـطـيط الـســلـيم أو تـرك األمـر عـلى

عواهينه.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

شاركـ في بطولة ارتفع عـدد ا
غـرب آسيـا لـكرة الـقـدم للـرجال
والتي تـضيـفهـا اإلمارات مـطلع
قبل إلى  10منـتخبات. العام ا
وتـــأكــــدت مـــشــــاركـــة الــــعـــراق
والــكـويت والــبــحـرين وســوريـا
وقـــــــطــــــر ولـــــــبــــــنــــــان واألردن
والـسـعـوديـة وعُـمـان إلى جـانب
ضيف" في البطولة اإلمارات "ا
التي سـتـقام خالل الـفـترة من 2
قبل. وال وحتى  15كانون ثان ا
زال بــاب اســتـــقــبــال تــأكــيــدات
ــشــاركــة مــفــتــوحًــا حــتى 30 ا
نـيـسـان اجلـاري في انـتـظار رد
فـــلـــســطـــ والـــيــمـن. وبــإعالن
مـشــاركـة  10مـنــتـخــبــات حـتى
اآلن ســتـكـون نــسـخـة اإلمـارات
القادمة صـاحبة أوسع مشاركة
بـــعـــدمـــا كــان أعـــلى رقـم هــو 9
منتـخبات خالل  4نسخ ماضية
أعــــــوام  2019و 2014و2011

و2010.
وشــــارك الــــعــــراق في  8نــــسخ
ســـابـــقـــة من أصل  9ولـم يـــغب
سوى عن نسخة  ?2008وحقق
الــلـقـب مــرة واحــدة عـام 2002
وحل وصـــيـــفًــا  3مــرات أعــوام
 2019و 2011و 2007ويـــقــود
ـدرب الــسـلــوفــيـني ـنــتـخـب ا ا

كاتانيتش.
وســبق لــلــمــنــتــخب الــكـويــتي
ـشـاركـة  4مـرات في الـبـطـولـة ا
خـالل نــــــــــــسـخ  2019و2014
و 2011و 2010وحــقـق الــلــقب

مرة واحدة في نسخة 2010.
وبالـنسبـة للـمنتـخب البـحريني
حــامل لــقب الــبــطـولــة األخــيـرة
(العراق  (2019ستشـكل نسخة
اإلمـــــارات  2021الــــــظــــــهــــــور
اخلــامس لـه بــعــدمــا شــارك في
 2010و 2011و 2014و2019.
نـتخب الـسوري سـيشارك أمـا ا
لــلـــمــرة الــتـــاســعـــة وغــاب عن
نـــســــخـــة  2014فـــقـط وحـــقق
الــلـقب مــرة واحــدة في نـســخـة
 2011وحل وصــــيـــفًـــا مـــرتـــ
وانطـلقت عامي  2004و2000. 
الـــــبــــــطـــــولـــــة عـــــام  2000في
الـــعـــاصـــمـــة األردنـــيـــة عـــمــان
وأقـيمت النـسخة الـثانية 2002
في سـوريـا واسـتـضافـت إيران
النسخة الثالثة  2004والرابعة
أقــيــمت مــجــددًا في األردن عــام

 .2007
واسـتــضــافت إيــران الــنــســخـة
اخلـامـسـة عام  2008وبـعد ذلك
عــــادت األردن لــــتــــســــتـــضــــيف
الــنــسـخــة الــســادسـة  2010ثم
الكـويت لـلـنـسـخـة الـسـابـعة في
 2012وبــعــد ذلك الــثــامــنــة في
قـــــطــــر عــــام 2014. وأقـــــيــــمت
الـــنـــســـخـــة الـــتـــاســـعــة 2019
شـاركة  9مـنـتخـبات بـالعـراق 
وهي الــعـراق ســوريــا لـبــنـان
فــــلــــســــطــــ الــــيــــمن األردن
الـكويت السـعودية والـبحرين
ــــنــــتــــخب وتــــوج بــــالــــلــــقـب ا
الـبـحـريـنـي عـلى حـسـاب أسـود

الرافدين.
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{ لـــنـــدن - وكــاالت: أعـــلن نــادي
تـشـيـلـسي اإلجنـلـيـزي أنه سـيـقـدم

 78ألف وجبة مجانية لدائرة
اخلـــدمـــات الــصـــحــيـــة الـــوطــنـــيــة
الـبـريـطـانـيـة واجلـمـعـيـات اخلـيـريـة
الــــــــتـي تـــــــدعـم كــــــــبـــــــار الــــــــسن
ستـضعفـ خالل أزمة فيروس وا
ـستجـد. وقال بروس باك كورونا ا
رئيس "البلوز": "كـنا وال زلنا دائما
ملتزم بدعم مجتمعاتنا وخاصة
ستضعـف جدا وندرك في هذا ا
الــوقت أن هـذا األمـر أكـثــر أهـمـيـة

من أي وقت مضى".
 وأضاف: "مـالك النـادي (الروسي
رومان أبراموفيتش) وضعنا أمام
حتــــــــدي إليــــــــجــــــــاد ســــــــبـل دعم

 ." احملتاج
مـن جـهـة أخــرى سـيــضـاء مــلـعب
"أولــد تــرافـــورد" اخلــاص بـــفــريق
مـانـشـسـتـر يونـايـتـد والـذي يـغـطيه
عادة اللـون األحمر خالل مـباريات
الــنـادي الـشـمــالي بـالـلـون األزرق
إلظـــهـــار الــــدعم لــــلـــعـــامــــلـــ في
اخلــدمــات الــصـحــيــة خـالل فــتـرة

الوباء. 
قـرر أن يـتحـول ملـعب "أولد ومن ا
تـرافورد" إلـى لون مـنـافـسه وجاره
مـانــشـســتـر ســيـتـي بـالــتـزامن مع
حـــمـــلـــة االشـــادة اجلـــمـــاهـــيـــريـــة
األســـبـــوعــيـــة بـــالـــفـــرق الـــطـــبـــيــة

 ." "التصفيق للمعاجل
وقال مـانشـستـر يونـايتـد في بيان:
"عـادة ال يــتم تـلـويـن أولـد تـرافـورد
بـــالــلـــون األزرق لــكـن ذلك احلــال
سـتكـون كذلك لالعـتـراف باجلـهود
االستـثنـائيـة التي يبـذلهـا العـاملون
كافـحة وباء في اخلطـوط األماميـة 

ستجد". فيروس كورونا ا
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{ بــروكــسل - وكــاالت:  يــعــقــد
االحتــاد األوروبـي لــكـــرة الــقــدم
"يويـفـا" اجـتـمـاعات عـبـر تـقـنـية
االتــصـال بــالــفــيــديــو األســبـوع
ـــواصــلـــة الــبـــحث في احلــالي 
ـعلـقة حـالياً مصـير مـسابـقاته ا
بـسـبب فـيـروس كـورونا. ويـأتي
أبـرز االجتـماعـات مع االحتادات
الوطنيـة وآخر للجنة الـتنفيذية
بـحسـب ما أعـلن االحتاد الـقاري
اول امس اخلـــــمـــــيـس. وأوضح
"يـويـفـا" الـذي يــتـخـذ من مـديـنـة
نـيون الـسـويسـريـة مـقرا له انه
ـقـبل "جـلـسة سـيـعـقـد الثالثـاء ا
اطـالعٍ لـألمــــــنــــــاء الــــــعــــــامـــــ

لـالحتــــادات الـ 55األعـــــضـــــاء"
ســــتـــــخــــصص لـــــلــــبـــــحث "في
تـعـلـقة بـالـبـطوالت الـتـطـورات ا
ـسابقـات األوروبية" الوطـنية وا
السـيـمـا دوري األبـطـال والدوري
األوروبي "يـوروبـا لـيغ". وسـيلي
ذلك "اجـتـماع لـلـجـنة الـتـنفـيـذية
لـلـيــويـفـا عـبــر تـقـنــيـة االتـصـال
بـالـفـيديـو اخلـميس  23حـزيران
" سـيــخـصص لــتـقـيــيم الـوضع
الــراهن و"مــنــاقـشــة الــتــطـورات
ــتـــعــلـــقــة بـــتــأثـــيــر األخــيـــرة ا
اجلــــائــــحـــة عــــلـى كـــرة الــــقـــدم
األوروبـيــة". وأوضح يـويــفـا انه
سـيــصـدر بــيـانــا بـعــد اجـتــمـاع
اللـجنـة الـتنـفيـذية "في حـال كان
ذلك ضــروريـــا" عــلــمــا بــأنه من
ـقـرر ان يـعـقــد األربـعـاء أيـضـا ا
اجتماعا حـدد موعده سابقا مع
رابـــــطــــة األنــــديـــــة األوروبــــيــــة
ـثــلـ لــلــبـطــوالت احملـلــيـة. و
واســتـــبــعــد مــصـــدر مــقــرب من
االحتــاد الــقـــاري ان تــصــدر عن
هـــذه االجـــتــمـــاعـــات الســـيـــمــا
اجـتـماع الـلـجـنة الـتـنفـيـذية أي
خطوات نـهائية بـشأن البطوالت
الـوطــنـيــة ومـســابــقـتي األنــديـة
الـقاريـت مـشيـرا الى ان القرار

ـــرجح صـــدوره عـن الـــلـــجـــنــة ا
التـنـفيـذية يـتعـلق ببـطولـة كأس
نـتخبات الـسيدات التي أوروبا 
كــانت مـــقــررة في صــيف الــعــام
قبل ويتوقع على نطاق واسع ا
ان يتم نـقلـها الى صيف ?2022
نظـرا لتأجـيل بطولـة الرجال من
وتـــــــســــــــبب  2020الى 2021. 
"كـوفـيـد- "19بـتـعــلـيق مـخـتـلف
منافـسات الرياضـة حول العالم
مـن دون ان يــــــســــــتـــــثــــــنـي ذلك
الغـالبـية الـعظـمى من البـطوالت
ـسابـقات الوطـنيـة األوروبـية وا
نتخبات التي القارية لألندية وا
عـلقت الى أجل غيـر مسـمى. كما
اضــــطـــر االحتــــاد الــــقـــاري الى
تـأجــيل مــوعــد نـهــائــيــات كـأس
أوروبـا  2020الى صــيف الـعـام
ــقـبل. وأعــرب يـويـفــا عن أمـله ا
في ان يـــتـــيح تـــأجــيـل بــطـــولــة
نتخبات اجملال أمام استكمال ا
ـــوسم الـــبــطـــوالت الـــوطـــنـــيــة 
2019- 2020عـلـمـا بـأن حتـديـد
ـنافـسات الى أي مـوعـد لعـودة ا

كن ـلعب ال يـزال غيـر  أرض ا
وســــيـــرتـــبط بــــالـــدرجـــة األولى
بـتــطـورات الـوضـع الـصـحي في
ــعــنــيــة. وأبـدى رئــيس الــدول ا
االحتــاد الــقــاري الـــســلــوفــيــني
ألـــكـــســـنـــدر تـــشــــيـــفـــيـــرين في
تـصـريـحـات ســابـقـة رغـبـته في
ــــوسم في مــــخــــتـــلف إنـــهــــاء ا
الـبـطـوالت الوطـنـيـة بـحـلول 30
حـــزيـــران مـــحـــذرا من ضـــيـــاع
وسم احلـالي بالـكامل في حال ا
عــــدم الـــــتــــمـــــكن مـن مــــعــــاودة
ــبــاريـــات في نــهــايــة الــشــهــر ا
ذكور. لكن تقارير صحافية في ا
ــــاضــــيــــة حتــــدثت عن األيــــام ا
احــتــمــال مــتـــزايــد الســتــكــمــال
باريات محـليا وقاريا في فترة ا
تــمـــوز وآب وان يــويــفـــا يــكــرر
لــرابـــطــات الــدوريـــات احملــلــيــة
واألنـدية رغـبته في انـهاء موسم
2019- 2020واســــتــــنـــفــــاد كل
ـهل الزمـنية الـسبل واحلـلول وا
ـمـكـنـة قــبل الـتـفـكــيـر بـإلـغـائه ا

بالكامل.
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{ لــنــدن - وكــاالت: يــبــدي عـدد
مــــتــــزايــــد من أنــــديــــة الــــدوري
ــمــتــاز رغــبــة في اإلنــكــلـــيــزي ا
الـــتـــوصل إلى صـــيــغـــة إلنـــهــاء
ــعـلق بــسـبب فــيـروس ـوسم ا ا
كــورونــا بــحــلــول  30حــزيــران
ـقــبل وذلك بـحــسب مـا أفـادت ا
تـــقــاريــر صـــحــافــيـــة. وتــوقــفت
مبـاريات كـرة الـقدم في إنـكلـترا
كـغيرهـا من مخـتلف دول أوروبا
والــــعــــالـم في مــــنــــتــــصف آذار
ــاضي. وفـي ظل تــفـــشي وبــاء ا
"كوفـيد- "19الذي تـسبـب بوفاة
أكثر من  147ألف شـخص حول
الــعـــالم ال يــزال حتــديــد مــوعــد
ــنـافـسـات الــريـاضـيـة ـعـاودة ا
ــكن فـي الــوقت الــراهن. غــيــر 

لـكـن األنـديــة اإلنــكــلــيــزيـة الــتي
اجــتـمــعت امس اجلـمــعـة بـاتت
تـدفـع في اجتـاه إيــجــاد صـيــغـة
ــــوسم في 30 تــــتـــيـح إنـــهــــاء ا
حــزيــران لــتــفــادي اإلشــكــالــيــة
ــتــوقـع ان تــثــار بــشــأن عــقـود ا
الالعـبــ الـتي تــنـتــهي في هـذا
ا وسـم  الـتـاريخ بـحـال امـتـد ا
ـــوعــد بــحــسب مــا بــعــد هــذا ا
أفـادت شـبكـة "سـكاي سـبورتس"
البـريـطانـية. وأوضـحت الـشبـكة
ان "كـيـفـيـة إنـهاء مـوسم -2019
علق منذ منتصف آذار  2020ا
بـسبب جـائحـة كورونـا سيـكون
بــشــكل غــيــر مـفــاجئ عــلى رأس
جــــدول االجــــتــــمـــــاع". أضــــافت
"األندية ال تزال حتـبذ القيام بكل

مـــا تــســـتـــطــيـع من أجل إنـــهــاء
ـــوسم بـــدال من إعـالنه بـــاطال ا
والغــيــا لــكن احــتــمــال انــتــهـاء
عـشرات الـعـقـود قـبل ذلك (خـتام
ــــوسم) يـــثــــيـــر قـــلـق عـــدد من ا
األنـديــة". وعــلى رغم ان االحتـاد
الدولي لكرة الـقدم (فيفا) أوصى
بتـمديـد العـقود أكـانت الطـويلة
ـبـرمة عـلى سـبيل األمد أم تـلك ا
اإلعـــارة الـى مـــا بـــعـــد نـــهـــايــة
حـزيـران في حـال لم يـكن مـوسم
 2020-2019قد بلغ نهايته

تـخـشى أنــديـة إنـكــلـيـزيـة من ان
يــرحل الالعــبـون عـن صـفــوفــهـا
ـــجـــرد حـــلـــول ذاك الـــتـــاريخ
بـحسب "سـكاي". ونقـلت الشـبكة
ــالــكــة حلــقــوق بث مــبــاريــات ا

ــرلــيغ عن رئــيس نــادٍ لم الــبـر
تـسـمه قوله "بـعض األنـدية تـريد
ـوسم بـنـهـايـة حـزيـران إنـهــاء ا
كــــيـف ســــيــــكــــون األمــــر عــــادال
راكز بالـنسـبة لـلمـنافـسة علـى ا
ــــســـــابــــقــــات ـــــؤهــــلــــة الـى ا ا
األوروبـيـة ان تـخـوضـهـا بـعض
األنـديـة بـتـشـكـيالت مـنـقـوصة?".
وفي حـ اسـتبـعدت "سـكاي" ان
يــخـلـص االجـتــمــاع الى حتــديـد
موعد الستئـناف مباريات بطولة
إنـــكــــلــــتــــرا وإن خـــلـف أبـــواب
ـراحل األولـى كـما مـوصـدة في ا
يـــتم الــتـــداول حـــالــيـــا أشــارت
صــحــيـــفــة "ذا غــارديــان" الى ان
ـــوسم قــبل "االلــتــزام بـــإنــهــاء ا
بــــدايــــة تــــمـــــوز ســــيــــكــــون من

اخليـارات التي سيتم بـحثها من
قبل األندية".

وأحملت الــصــحـــيــفــة الى ان من
بـ اخلـيارات الـتي قـد تـضـعـها
األنـــديـــة أمـــام رابـــطـــة الـــدوري
"إنـــــهــــــاء مـــــوسم 2019-2020

بــحــلـول  30حـزيــران بــحـال 
تـبقـية ـباريـات ا استـكمـال كل ا
أم لم يـــــــتم ذلـك". ونــــــقـــــــلت "ذا
غـارديـان" عن رئــيس أحـد أنـديـة
كــرة الــقــدم قــوله إنه وعــلى رغم
تـرحيب الـفرق بـتـوصيـة الـفيـفا
ـراعية قد حتـول قوانـ العمل ا
اإلجـــــراء في إنــــــكـــــلـــــتـــــرا دون
تـطبـيقهـا مشـيرة الى ان ذلك قد
ــئــات من األوضــاع يــتــســبب "
غـيــر احملــلـولــة في حـال امــتـدت

ـنـافـسـات حـتى تـمـوز. نـظـريا ا
كن لالعب انتهى عـقده رسميا
ـبـاريـات ـتـنع عـن خـوض ا أن 
حـتى إذا كـان نـاديه يـعـّول عـلـيه
ـقـبلـة". وعمـدت بعض للـقاءات ا
األندية إلى إبرام اتفاقات ثنائية
مع العبيـها خلفض رواتبهم في
ظل عــدم الـــتــوصل إلى صــيــغــة
شـامـلــة بـهـذا الـشــأن مع تـمـسك
رابـــطـــة الـالعـــبـــ احملـــتـــرفــ
بحقوقهم كاملة. وتخشى األندية
من تبـعات مـاليـة كارثـية لـتوقف
وسم جلهة باريات أو إلغاء ا ا
ــبـاريـات وخــصـوصـاً عـائـدات ا
إيـــرادات الـــبث الــتـــلـــفـــزيــوني.
متاز وتوقفت مباريات الدوري ا
رحلة التاسعة والعشرين. بعد ا
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فـي ضــوء اســـتــمـــرار اعــتـــمــاد
اإلجــراءات الـــوقــائــيـــة وقــيــود
الـسـفـر الـتي وضـعـتـهـا الـعـديد
مـن احلــكـــومـــات قـــرر االحتــاد
اآلسـيـوي لـكرة الـقـدم اسـتـمرار
ــــبــــاريـــات تــــأجـــيـل جـــمــــيع ا
قـررة في شـهري سـابـقـات ا وا
أيــــار وحــــزيـــــران وذلك حــــتى

إشعار آخر.
وكــان االحتــاد اآلســيــوي لــكـرة
الــقـدم من أول االحتـاد الــقـاريـة
الــتي قــامت بــاتــخــاذ إجـراءات
كافحة انتشار فايروس وقائية 
كـورونـا (كوفـيد- ?(19حيث أن
الــقـرار اجلــديـد يــعـكس الــتـزام
االحتـاد بـضـمـان أعـلى مـعـايـير
الـــصــحــة والـــسالمــة لـالعــبــ
ـسـؤولـ ـشـاركـة وا والــفـرق ا
واجلـــمـــاهـــيـــر وبـــاقـي أطــراف

اللعبة.
ويواصل االحتاد اآلسيوي لكرة
القـدم مـتابـعة تـطـورات انتـشار
جـــائـــحـــة كــورونـــا وكـــان قــرر
سـابقـاً تـأجيل مـبـاريات شـهري
آذار ونـيسان بـعد عـقد سلـسلة
من االجــتــمـاعــات الــطــارئـة في
الــــــــــدوحــــــــــة ودبـي ودلــــــــــهـي

بور. وكواال
وســــــــوف يــــــــواصل االحتــــــــاد
شاورات اآلسيـوي لكرة الـقدم ا
ــــنـــاقــــشــــات مع االحتـــادات وا
الـوطـنـيـة األعـضـاء بـخـصـوص
مسابقـات األندية وسوف يقوم
بدراسـة مجمـوعة من اخليارات
الســــتـــكــــمــــال مـــبــــاريـــات دور
اجملــمــوعـــات في دوري أبــطــال

آســـيـــا  2020وكـــأس االحتـــاد
اآلسيوي .2020
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وكـانـت اجلـوالت اخلــمس الـتي
خاضـتهـا األنـدية الـعراقـية في
ـــمــتــاز قــبـل تــوقــفه الــدوري ا
كـفـيـلة بـكـشف الـوجه احلـقـيقي
للفرق وأبرز نقاط ضعفها. وقد
عانى عدد من األندية من تراجع
اجلـانب الـبـدنـي نـتـيـجـة تـأخر
عـمـلـيــة اإلعـداد فـمـثال الـطـلـبـة
الـــــــذي واجه أزمــــــات إداريــــــة
وتــعــاقــد قــبل انــطالق الــدوري
ـدرب أحمد بـفتـرة بسيـطة مع ا
خـــلـف لم يـــجـــد الـــكـــثـــيـــر من
الــوقـت. وحــاول خــلـف تــرتــيب
أوراق الــفـــريق وجنح إلى حــد
كــبـيـر فـي تـنـظــيـمه لــكن عـامل
الـــــوقت لـم يـــــســــعـــــفـه في رفع
اجلـاهــزيـة الــبـدنـيــة بـدلـيل أن
الـطــلـبـة دائــمـا مــا كـان يــتـلـقى
كن أهـدافا في وقت مـتأخـر. و
للطلبة أن ينجح في جتاوز هذا
ـــوضـــوع بـــعـــد أن تـــســـاوت ا
األندية نـتيجـة الراحـة السلـبية
احلــــالــــيــــة حــــيث بــــإمــــكــــانه
اســـتــغالل ذلك بــشـــكل مــثــالي
لـــلــعــودة بــصـــورة أقــوى بــعــد

استئناف النشاط.
wM  „U³ð—«

كمـا تعثـرت بعض األنديـة فنيا
واضطرت إلجراء تغييرات على
دربـ بعد انطالق مـنافسات ا
الــدوري مـثل قــطـبــ مـهــمـ
وهـمــا حـامل الــلـقب الــشـرطـة
ـــدرب الــــذي اســــتــــغــــنى عـن ا
الـصـربي ألـكـسـنـدر إلـيتش
وجــــاء بـــاحملـــلـي عـــبـــد
الـغــني شـهــد وكـذلك
الـزوراء الـذي تـخـلى
ـــديـــر الــفـــني عن ا

ستريشكو كاتانيتش

لقطة من الدوري 
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البـياتي  جـمانـة كر  تـاميال
سـنان  مـحـمـد سـوادي واحـمد
اخلــــفــــاجي) مــــشــــيــــرة الى ان
(الــــنـــجم ايـــاد راضـي يـــطل من
خالل بــرنــامج "كــمــامــات وطن"
وعـنوان اخـراج سـامـر حـكمت  
هــذا الــبــرنـــامج قــابل لــلــقــراءة
بطـريقت  اما : كـمامات وطن
او : كما  –مات  –وطن. وقد 
اخـــتـــيـــار عـــنـــوان الـــبـــرنـــامج
شـاهد بـالطـريـقة الـتي عرفـهـا ا
في عــنــاويـن بــرامج الــشــرقــيــة
ومــضــامـيــنــهــا .وتـعــود جنــمـة
هوى بـغداد  زهـراء بن ميم في
البرنامج االستعراضي الغنائي
اجلــديـد "عـشق احلــيـاة" اخـراج
مـهنـد ابـو خـمـرة). وكـما في كل
دورة رمــضـانــيـة لـلــقـنــاة هـنـاك
الـعـديـد من الـبـرامج االنـسـانـية

ــتـمــيــزة ومـنــهــا كـمــا اشـارت ا
القنـاة برنامج (اجليش االبيض
) تــقـــد عـــلي اخلــالـــدي الــذي
ـــضـــحـــ يـــتـــقـــصى ظـــروف ا
ــصـابـ بــفـايـروس ومـنــقـذي ا
كـــورونـــا وتـــتــــبع خـــطـــواتـــهم
بـــاســلـــوب تــلــفـــزيــونـي فــريــد
وسيكـون هنـاك تكـر يسـتحقه

افراد هذا اجليش االبيض.
وقـالت القـناة (اعتـاد العـراقيون
مــنــذ اكـــثــر من  17عــامـــا عــلى
تـــفــاني الـــشـــرقــيـــة في اعـــمــار
الــبـــيــوت الــتـي دمــرتــهـــا الــيــة
احلــرب ضــمن مــشـروع الــقــنـاة
االول "كـــرســـتـــة وعــمـل" والــذي

.( تقدمه هذا العام جمانة كر
وتـــكــرم الـــقــنــاة خالل الـــشــهــر
راة العراقية  ايقونة الفضيل ا
ـــــــرأة احلـب واالمـل بــــــــقـالدة ا

ثالـية عرفانـا يدورها السامي ا
واالنــســانـي حــيث تـــضــاعــغت
جـهودهـا في الظـروف الصـحية
ر بها ادية التـي  والـضائقـة ا
العـراق.مـشـيـرة الى ان (القالدة
تــمـــنح الى كـل امــرأة عـــراقــيــة
قامت بعمل تطوعي واستثنائي
في خــدمــة االخـرين وعــانت من
ـسرة في اجل تـوفيـر السالم وا
محيطهـا االجتماعي واستحقت
ان حتـمل هــذه الـقالدة اعـتـرافـا
ـيـزة مـاديـا ومـعــنـويـا بـأنـهـا 
وخالقـــة ومـــضـــحـــيــة). وتـــطل
الـــنــــجـــمــــة االء حـــســــ عـــلى
شاهدين في برنامج ( االء في ا
ــــيـــز رمــــضـــان) بــــحــــضـــور 
وانــســـاني. امــا بــرنــامج (بــات
اليف) فــــيـــعـــود مــــجـــددا خالل
الــدورة الـرمــضـانــيـة بــاسـلـوب

جـديـد وحتـت شـعـار (خـلـيك في
الـــبــيت) حـــيث تــقــدمـه هــيــفــاء
حــســـوني من الـــبــيـت بــاجــواء
تنافسية ويـتضمن جوائز مالية
كـبــيـرة.  امــا شـعــار (الـشــرقـيـة
النيوز) في الشهر الفضيل وفي
زمـن كـــــورونــــــا هـــــو (احلـــــوار
مـسـتـمــر بـعـدد كـبـيـر من جنـوم
الــشــاشــة) حــيث يــظــهــر مــقـدم
البرامج الشهير نبيل جاسم في
بـرنامج (أقـصر الـطرق مع نـبيل
جـــــاسـم). ويـــــعـــــود بـــــرنـــــامج
(اجلـمـهـوريـة الـسـادسـة) بشـكل
متجدد حـيث يخوض علي عماد
في مــلــفــات جـــدلــيــة وقــضــايــا
ــفــكـرين كــبـرى. ويــقص كــبـار ا
ــؤرخــ جتــاربـهـم مع دنــيـا وا
الــقـــصــوص في بـــرنــامج (فالن
الـــــــــفالنـي). ويـــــــــســــــــتـــــــــأنف

بـرنامج(طبـعة محدودة) طـبعته
الـــــفـــــكــــريـــــة واالنـــــســــانـــــيــــة
واالقـتصـادية مع عـامر ابـراهيم
حـــيث  يــســـتــضــيـف في شــهــر
رمــضـــان ســـيـــاســـ وخـــبــراء
ومتخصص في مجاالت عدة .
يــســتــطــلع مــعـهـم االدوار الـتي
احـدثــوا من خاللــهـا الــتــغـيــيـر
ـنشـود جملتمـاعتـهم. اما حدث ا
الـيوم فـتواصل نـوار عاصم
عــرض تــفــاصـــيــله عــبــر
(مـانشـيت أحمـر) والذي
يبحث ملـفات العراقي

وشؤون حياتهم.
وتــــتـــــضـــــمـن الــــدورة
الــرمـضــانــيــة لـلــقــنـاة
الــعــديـــد من الــبــرامج
ــــســــلــــسالت يــــتم وا

الكشف عنها الحقا.
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حاد بالطلب
ـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيــة - دعت ا
الــســعــوديــة لــعــقــد اجــتــمـاع
طــــاريء جملــــمــــوعــــة ( األوبك
زائـــــــد) فـي فـــــــيـــــــيـــــــنـــــــا في
حــيث  اإلتــفـاق 5/3/2020
عــلى إجـراء تـخـفـيض اضـافي
ــقــدار 1. 5مــلــيــون بــرمــيل
يــومــيـا اال ان روســيــا رفـضت
ذلـك ودعت لـإلســــــــتــــــــمــــــــرار
بـاإلتــفـاق الـســابق .. وقـد بـرر
الـبعض بـأن هدف روسـيا كان
من أجل الــضـغـط عـلى إنــتـاج
الــنــفط الــصــخــري األمــريــكي
...وانــــتـــهى االجــــتـــمـــاع دون
ا أدى الى هبوط حاد اتفاق 
وغـيـر مـسـبـوق بـاألسـعـارمـنـذ
أكـــثـــر من  20عـــامـــا - قــررت
الـــســـعــوديـــة رفع أنـــتــاجـــهــا
ألقـــصى مـــعـــدالت طـــاقـــتـــهـــا
اإلنتـاجية 12. 3ملـيون برميل
يـومـيـا وبدأت بـطـرح نفـوطـها
بـأســعــار مــخــفــضـة وقــيل أن
اخلـــصم عــلـى الــســـعــر وصل
حلـوالي  12دوالر لــلـبــرمـيل !
كل ذلك أدى لـــهــبـــوط أســعــار
نــفـــوط اإلشــارة الـى مــعــدالت
واطــئـــة بـــحـــيث وصل بـــرنت
حلــــوالي  27دوالر والـــــنــــفط
ـــا األمـــريـــكي الى  22دوالر 
جـــعل مـــعــــدل ســـعـــر الـــنـــفط
العـراقي بحدود  17دوالر وقد
اعـلـنت وزارة الـنـفط الـعـراقـية
أن مـعــدل سـعـر الــبـيع لــشـهـر
اذار بــــلغ  28 دوالر وهـــــكــــذا
وصـــلت األســواق الـــنــفـــطــيــة
ألوضـــــاع شــــــاذة تـــــمــــــثـــــلت
بــانـخــفــاض الـطــلب وأســعـار
متدنية للغاية بحيث أن بعض
ــنــتــجــة لــلــنــفط الــشـــركــات ا
ـكـسيك الـصـخري فـي خلـيج ا
أعلـنت إفالسها واخـرين بغلق
ـا ــنــتــجــة  عــدد من األبــار ا
جعل الرئـيس األمريكي يصدر
تـهــديـدا بـفـرض رسـوم عـالـيـة
عـلى الــنـفـوط الــتي تـصل الى
بالده بـــاإلضـــافـــة لـــضـــغـــوط
سـيـاسـيـة من أطـراف مـتـعددة
وبشـكل خاص على الـسعودية
وروســيـــا إلعـــادة الــنـــظــر في

موقفيهما.
{ بـضـوء مـا تـقـدم  اإلتـفاق
عـــلى الــدعــوة مـــجــددا لــعــقــد
اجـــتـــمـــاع عـــاجل ( عن بـــعـــد
وباستـعمـال شبكـة اإلتصاالت

بـــســـبـب انـــتـــشـــار فـــايــروس
الكـرونا ) جملـموعـة أوبك زائد
في 4/9/ 2020وكانت بـدايته
هو اإلتفاق السعودي الروسي
عـلى أن يــتم تــخــفـيـض يـصل
الى عـــشـــرة مــلـــيـــون بـــرمــيل
يومـيـا من أوبك زائـد وخمـسة
مـــلــــيـــون بــــرمـــيـل من الـــدول
ـنـتـجـة األخـرى مـثل أمـريـكـا ا

وكندا والبرازيل وغيرها. 
وبــضـــوء ذلـك اتــفـــقـت الــدول
ضـــمن األوبـك زائـــد عــــلى مـــا

يلي:
 1-اجــراء تــخــفــيــضـات عــلى
انـتـاجهـا اإلجـمـالي مـن النـفط
ــقــدار  10مــلـــيــون بـــرمــيل
يــومـــيــا بــدأ من  1أيــار2020
دة تـبلـغ شهـرين تنـتهي في و
وخالل مدة 2020 يونـيو  30
األشـهـر الـسـتة الـتـالـيـة بـداية
من  1تـمـوز إلى  31ديـسـمـبـر
يكـون مقدار الـتخفيض 2020
ـتـفـق عـلـيه هـو 8 اإلجـمــالي ا
مليون بـرميل يوميا ويلي ذلك
تــخـــفــيض يـــبــلغ  6 مـــلــيــون
برميل يوميا يبدأ من  1كانون
الـــــثـــــاني 2021 وحــــــتى 30

نيسان/أبريل 2022.
 2- اجــراء الــتــخــفــيــضــات
باعـتـمـاد أرقـام اإلنتـاج لـشـهر
تــشــرين أول/اكــتــوبـر 2018 
عـدا الـسعـوديـة وروسيـا فـيتم
اإلحــتــســـاب عــلى أســاس 11

مليون برميل يوميا.
نتجة  3-دعوة جمـيع الدول ا
الكبرى للـمساهمة في اجلهود
الرامـية إلى حتقـيق االستقرار
في الــســوق ( أمـريــكــا وكــنـدا

وغيرها )
 4-االجــتـمــاع مــجـددا في 10
حــــزيــــران 2020لــــتــــحــــديــــد
اإلجــــراءات اإلضــــافــــيـــة - ان
تــطـلب ذلك لـتـحــقـيق الـتـوازن

في األسواق.
 اال ان االتــــفــــاق عــــلى ذلك 
بــ الـدول األعــضـاء في أوبك
ــنــتـجــة لــلــنــفط من والــدول ا
كـسيك خـارجهـا  باسـتـثنـاء ا
(والــتي حــدد لـــهــا تــخــفــيض
ــقــدار  350ألف انـــتــاجــهـــا 
بـرمـيل يـوميـا اال أنـهـا رفضت
ذلك (( وعرضت في أيام الحقة
أن تـــخـــفـــــــــض انـــتـــاجـــهـــا
ــــقــــدار  100 ألـف بــــرمــــيل

يوميا )).
وعـــلــيه فــإن االتـــفــاق اعــتــبــر

ــكـسـيك ـوافــقـة ا مـشــروطـا 
وما زال األمـر مـعلـقـا.وتوضح
اجلــدوال أدنـاه أرقــام اإلنـتـاج
وجب ذلك قـررة لـكل دولـة  ا

اإلتفاق.
‰Ë«b'«

وجتـــدر اإلشـــارة الـــيه الى أن
اإلجــــتــــمــــاع الالحـق لــــلـــدول
الصـنـاعيـة زائد  G20 والذي
ــــــؤمل ان يــــــقـــــرر كــــــان من ا
ـنتجة تخفيـضا لبـقية الدول ا
قدار  5ملـيون برمـيل يوميا
لـم يــــــســـــفــــــر عـن أي إجـــــراء
واكـتفـوا بـالدعـوة لـلعـمل على
اســتــقـــرار األســواق ( وســبق
للـرئيـس األمريـكي أن أعلن أن
اإلنـــتــاج األمــريــكـي انــخــفض
فعال بسـبب انخفاض األسعار
ــنـطق ألن وهــو امـر يــجـافي ا
انتـاجـهم سـيـنـتـعش في حـالة
حتــسن األسـعـار عـلى حـسـاب

األوبك زائد.
ـراقــبـ لــعـدم كل ذلك أدى بــا
الـتـفائـل ألن حـجم الـتـخفـيض
ــطـلـوب - بـرأيـهم اإلجـمـالي ا
ـــا ال يـــقل عـن عــشـــرين هــو 
مــلـيــون بــرمـيـل - ولـهــذا فـان
مـــســـتــــوى األســـعـــار مـــا زال
منـخـفضـا بـشكل كـبـير بـحيث
أن ســعــر نــفط بــرنـت األن هـو
بــــحـــدود 32دوالر في ح أن
الـنــفط األمــريــكي بــحـدود 23
دوالرا وســــلـــة نــــفـــوط األوبك
االفـتـراضــيـة بـحـدود 21دوالر

للبرميل الواحد.
ـــنــتــجــة الــعـــراق من الــدول ا
ــصــدرة لــلــنــفـط ويــعــتــمـد وا
بــشـــكل رئــيــسـي عــلــيه إقــرار
ــــوازنـــة  كــــيـف ســــتـــكـــون ا
مـــوازنــة الــعـــــــــــــــراق لــهــذا

العام 2020?
ــوازنـة  2020في بـالــنــسـبــة 
الـعـراق فـمـا زالت قـيـد اإلعداد
بالـنظر الستقـالة حكومة عادل
ــهـدي في 2019/12/1 عــبــدا
بــضــوء مــطــالــبــات الــشــبــاب
الــثـائـرون وبـدون ان تــقـدمـهـا
جمللس الـنـواب وأعقـبهـا فشل
السيديـن محمد توفيق عالوي
وعـــدنــان الـــزرفي بـــتـــشـــكــيل
احلــكــومـــة ونــحن بـــانــتــطــار
مـصطـفي الـكاظـمي الـذي كلف
ـعرفة فيما اذا قبل ايـام قليلة 
سـينجح في تـشكيل احلـكومة
ــتـوقع أن وعــلـيـه فـمن غــيــر ا
تـــنـــجح احلــكـــومــة اجلـــديــدة

بــــاعـــــداد واحلــــصـــــول عــــلى
مصادقة مجلس النواب قبل 3
أشـــــهــــــر عــــــلى األقـل من األن
وبــالـــتــالي فــهـــنــاك احــتــمــال
اإلســـتــمـــرار بــالــصـــرف عــلى
أســــــــــــــاس مــــوازنــــة 2019
بحدود 1/ 12 كــــــل شـــــــهر
ـوازنــة لـغـــــــــــايـة وتـأجــيل ا
عام  2021اال أن ذلك يصـطدم
بـحـقـيـقـة مـرة وهي انـخـفـاض
األيرادات الـنفطية بـشكل كبير
ألن ميـزانـيـة عام  2019مـعدة
عـــلى أســـاس ســعــر  56دوالر
لــــلـــبــــرمـــيـل الـــواحــــد وعـــلى
أســـــــــاس تــــصــــديــــر 3,888
مـليـون برمـيل  بضـمنـها 250
ألف من األقـــلــيـم  في حــ أن
ـتـوقــــــــــع قد ال يـكـون اكـثر ا
من  30دوالر كمـعـدل لألسـعار
مع انــــخــــفــــاض الــــصـــادرات
الـــعــراقـــيــة حــسـب الــقــرارات
واألســــــــــعــار لــغـايــة نــهــايـة

السنة
توقع أن تـكون ايرادات فـمن ا
العـراق النفطـية بحدود نصف
ما حتـقق عام  2019وبالـتالي
أمــــام الــــعـــــــــراق الــــوســـائل

التالية:
- الــــــــقـــــــروض مـن اخلـــــــارج

والداخل
- تــخــفــيض اإلنــفــاق بــنــسب
كــبــيـــرة وخــاصـــة الــنـــفــقــات
الـتـشـغيـلـية وخـاصـة الرواتب
ــسـؤولـ الــضـخــمـة لـكــبـار ا

ـتقـاعدين) (احلالـي مـنهم وا
وما يـسمى بـتعـويضـات رفحا
والـــســــجـــنــــاء الـــســــيـــاســـ
والفـضائي  عـلما أن العراق
يـنـفق يـحـدود 5- 6 تـريـلـيون
دوالر في الــــشــــهــــر الــــواحــــد
حسب تصريحات عدد من ال
- الــعــمـل بــشــكل ســريع عــلى
تـخــفـيض اإلســتـيــرادات غـيـر
ـــصــانع الــضـــروريــة وفـــتح ا
ــغـلــقــة وتــشــجــيع الــقــطـاع ا
اخلاص ورفع اإلنتاج الزراعي
هل سـيكـون ألمريـكا ثقل دولي
وتـــأثــيـــر عــلـى خــفـض ســقف
نتجة للنفط ?  اإلنتاج للدول ا
نــعم بــاعــتـبــارهــا أكــبــر دولـة
ا ال مـنـتجـة اال أن الـبـعض ر
يـــفــــهم طــــبـــيــــعــــة الـــنــــظـــام
الرأسـمالي وخـاصة األمـريكي
فـاحلكـومـة الفـدراليـة ال سلـطة
لــهــا نـهــائــيـا عــلى الــشــركـات
الـلـهم اال في حـاالت ـنـتـجــة  ا

نــادرة كــظـــروف احلــرب مــثال
وبــــالــــتــــالي فــــان الــــرئــــيس
األمريـكي ال يـستـطيع أن يـقرر
ذلـك ويــــــفـــــرضـه عــــــلى تــــــلك

الشركات.
يــســتــورد الـــعــراق الــغــاز من
ايـران وابلـغت امـريكـا الـعراق
دة شـهر واحـد من االعتـماد
عـلى ايـران  كـيف سـيـتـصرف
العـراق وهل يسـتطيـع العراق
فـتح بــاب االسـتــثـمـار بــالـغـاز

لديه ?
هـذا مــوضـوع مـؤلـم ويـحـتـاج
الـى شــــــــرح طــــــــويـل ولــــــــكن

بإختصار:
- مــــا زال الـــــعــــراق يـــــحــــرق
ــنـتج بــحـدود نــصف الــغــاز ا
عـرضـيـا مع الـنـفط وال يـتـوقع
أن يـتـحـسن ذلك عن قـريب ألن
ـشاريع - إن لـم تكن غـالـبـيـة ا
جـمـيـعـهـا - مـتـعـثـرة ألسـبـاب
مختلـفة وال أتوقع حتسنا قبل
ســنـوات عــلى األقل كــمـا أن 3
مـشاريع الغـاز تستـغرق بحكم
طبـيعتها لـسنوات عدة إضافة
ــــتــــدهـــور ــــالي ا لـــلــــوضع ا

للعراق
 يـستوردالـعراق حاليـا كميات
كــبـــيــرة من الـــغــاز والـــطــاقــة
الــكــهــربــائــيــة من ايــران وفي
حالة إيقافها فسيكون تأثيرها
كـبــيـرا عـلى الــعـراق من حـيث
تــوفـيــر الــكــهــربــاء وتــتـحــمل
ـسـؤولــيـة كـافــة احلـكـومـات ا

تعاقبة منذ -2003 ا
ــاذا بــرأيك ال يــسـتــلم الــعـراق  }
إيراداته النفطية مباشرة وليس من
خالل الـبـنك الـفـدرالي  ولـو كـانت
التـعويضـات الدولـية السـبب بشأن

تعويض الكويت ?
- نـــعـــود بـــذلك الى تـــبـــعـــات
الــــقــــرارات الــــتـي أصــــدرهــــا
مـــجـــلس األمن الـــدولي بـــحق
ــــوجـب الــــفــــصل الــــعــــراق 
السابع وأعتقد أن وضعها في
وحتت الـقانون الـبنك الـدولي 
األمـريـكي هـو من اجل حـمـاية
األمـــوال الـــعــــراقـــيـــة من أيـــة
طـلـبات قـضـائـيـة محـتـمـلة من
قــــــبـل دائــــــنــــــ وطـــــــالــــــبي
تـعـويـضـات ولـضـمـان تـسـديد
كـامل الـتـعـويضـات الـكـويـتـية
ــتــبــقــيــة وهي بــحــدود 5.2 ا
مـلـيـار دوالر من اصــــــل اكـثـر
ّ من 60 مـــــــــلــــــــيــــــــار دوالر 

تسديدها.
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قـال اخلـبـيـر النـفـطي الـعراقي
الــدكــتــور عــصــام اجلـلــبي ان
امـــــــام الـــــــعـــــــراق عـــــــددا من
االجراءات الـضـرورية لـتـفادي
الـتــأثـيـر احلــتـمي النــخـفـاض
اسـعـار النـفط  ولـفت اجلـلبي
وهـــو وزيــــر نــــفط اســــبق في
الــــــعـــــــراق فـي حــــــديـث الى 
صـحـيـفة الـزمـان في طـبـعـتـها
الدولية الى ان  تقليل االنفاق
احلــــكـــومي والــــدفع بـــاجتـــاه
اعــادة الــعـــجــلـــة لــلــمـــصــانع
ـعطـلـة وتخـفيض االنـتـاجيـة ا
الــرواتب غـيــر الـضــروريـة مع
بـــعض االقـــتــراض اخلـــارجي
والـداخلي هي وسـائل نـاجـعة
فـي مـــواجـــهــــة ازمـــة الــــنـــفط
احلالـيـة . وأضاف اجلـلبي ان
دول االوبك زائــد اتـفــقت عــلى
تـــخــفــيـــضــات في انـــتــاجــهــا
قدار 10 اإلجمالي من النفط 
مـليون بـرميل يومـيا بدأ من 1
ـدة تـبـلغ أيـار/مـايـو  2020 و
شــهـــرين تـــنـــتـــهـــــي في 30 
يــــونـــيـــو  2020 وخالل مـــدة
األشـهـر الـسـتة الـتـالـيـة بـداية
من  1تــمــوز/يـــولــيــو إلى 31
ديـسـمـبـر  2020يـكـون مـقـدار
ـتـفق الــتـخـفـيض اإلجــمـالي ا
عــلــيه هــو  8مــلــيــون بــرمــيل
يــومــيــا ويــلي ذلك تــخــفــيض
يبــلغ  6 ملـيون بـرميل يـوميا
ييدأ من 1 كانون الثاني2021

وحتى  30نيسان 2022.
وفي اآلتي نص احلوار : 

{ مع اعـالن اخلـســائـر الــبـشــريـة
وتــوقف احلــيــاة الــعــامـة فـي اغـلب
دول الـــعــالم وتـــوقف الــطـــلب عــلى
النـفط بدأت أسـعار الـنفط بـالهـبوط
ووصلت الى ادنى مستوى لها منذ
عدة عـقود من الـزمن  ماهـو تاثـير
انــخــفــاض أسـعــار الــنـفـط وتـوقف
اإلنـتـاج الى ادنى مـسـتـوى له عـلى

ي ? االقتصاد العا
- ســبق وان اتــفــقت مــنــظــمـة
األوبـك مـع عـــــــدد مـن الـــــــدول
ــنـــتــجــة لـــلــنـــفط من خــارج ا
ـنـظمـة وعـلى رأسهـا روسـيا ا
وذلك في 12/10/ 2016عـــلى

تنظيم مسـتويات اإلنتاج فيما
بـينـهـا من أجل احملافـظـة على

األسعار.. 
واسـتـمـر العـمـل بذلـك اإلتـفاق
وجتـديـده في الـلـقـاءات نصف
السـنـويـة التـي كانت تـعـقـدها
باإلضـافة الى مـيثـاق التـعاون

بـــ اجملــمــوعـــتــ والــذي 
إبرامه في 2019/7/2..

إال أنه حـــــدثت مــــتـــــغــــيــــرات
أسـاســيـة عـلى أســواق الـنـفط

ا يلي : نلخصها 
- إســـتـــمــرار ارتـــفــاع انـــتــاج
الـنـفط الصـخـري من الـواليات
ـتحـدة األمـريكـيـة ووصولـها ا
عـدالت غـيـر مـسبـوقـة جـعلت
ــنــتج األول في من أمــريــكـــا ا
ـمـلـكـة الـعـالم مـتــفـوقـة عـلى ا
العربية السعودية وروسيا

- بـــدء انــــخـــفــــاض مـــعـــدالت
الـطـلب عـلى الـنــفط بـالـهـبـوط
وبـشكل خـاص من قبـل الص
- وهي أكـــبــر بــلـــد مــســتــورد
لـلـنـفـط في الـعـالـم -واعـتـبـارا

من أواخر عام  2019
- الـكـشف وبـشـكـل متـأخـر عن
تــفــشي وبــاء الــكـورونــا في
مدينـة ووهان الـصيـنية
باشرة منذ شهر وا
شـبـاط/فـبـرايـر
مــع بــــــــــــــــــــدء
ـدن انــتـقــاله 
ودول أخـــرى
ــــــــــــا أدى
بالـسـلـطات
ـــعـــنـــيـــة ا
فـــــــــــــرض
تـقـيـيـدات
مــــشــــددة
على حركة
الــــــــــنــــــــــقـل
الــــداخــــلــــيــــة
واخلـــــارجـــــيــــة
وصـوال الى فرض
احلــــــظـــــر الـــــتـــــام

عصام اجللبي

علي
اخلالدي

هيفاء
حسوني

X uý Èb½ ≠ œ«bGÐ

اعـلنت قـناة (الـشرقـية) عن ابرز
ماتتـضمنه دورتها الـرمضانية
من برامج انـسانية وتـرفيهية
وسياسية  التي تنطلق بعد
ايـام في واحـدة من اضـخم
انـــتــاجــاتـــهــا االعـالمــيــة
والتلفزيونية.مؤكدة  ان
(القـنـاة تـواصل انـتاج
برامج تتصدر تطلعات
واهتمامات الشعب ) 
مــــوضـــحـــة ان (ابـــرز 
النـجوم يسـاهمون في
ـهــا  وهم : ايـاد تــقـد
راضي  زهــــــــــراء بـن
مـــــــــيم  االء حــــســــ
وهـــيـــفـــاء حـــســـوني
عـــــــلـي اخلــــــــالـــــــدي
ســــــــــــوالف  ريـــــــــــام
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