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هل  بات العراق مرشحاً لعودة االغتياالت والفوضى االمنية 
“مجهولون  نفذها  التي  العمليات  من  عدد  بعَد  الشارع  في 
معلومون” في الخارطة السياسية العراقية؟ هذا التساؤل يجد 
له أكثر من اجابة ، منها أّن الصراع الموجود بين الدولة 
والالدولة اليوم البد أن يسفر عن صفحة من عدم االستقرار 
في  السياسي  الوضع  عليها  قام  التي  المعادلة  اختلّت  إذا 
العراق بعد العملية السياسية التي أرساها الحاكم االمريكي 

بول بريمر وسارت عليها بقية السياسيين .
التصفيات  حرب  في  االنزالق  على  مؤكدة  عالمات  هناك 
سيكون بمثابة الصفحة المتاحة لفرض إرادات القوى التي 
تخشى ضياع امتيازاتها المستحكمة باالوضاع العامة التي 
كانت تتمتع بها في ظل الحكومات السابقة الموالية لمنطق 
الالدولة ، وهي مفارقة شاذة لم يسطر مثلها التاريخ السياسي 
للدول في العالم خالل قرن كامل . لكن هذه الصفحة ستكون 
متدرجة، تبدأ التصفيات في النيل من االطراف والعناصر 
الذين يمثلون انفسهم كأفراد واجتهادات ، وليس كتنظيمات 
قد  التي  الكبيرة  الصدامات  لتحاشي  في محاولة  وجماعات 
المرحلة  وهي   . معاً  والضعيف  القوي  هيبة  بضياع  تهدد 
التي قد تكون االخيرة في مسلسل االنهيارات إذا لم تستطع 
االنتخابات  بها  ستأتي  التي  أو  الحالية  العراقية  الحكومة 
من  تحّصنه  بطريقة  العراقي  الوضع  تسوية   ، الالحقة 

االختراقات البنائية الشديدة كما يمكن أن يحدث اآلن .
االغتياالت  تكون  سوف  االنتخابات  موعد  يقترب  عندما 
سالحاً مرجحاً وسهل التداول في النيل من موازين القوى 
المؤثرة على طريق االستقواء بمنطق سالح القوى السياسية 

وجهات دعمهم الخارجية . 
هذا هو منطق الغابة، سيقود مباشرة الى الفوضى التي ال 
بحسب  عدة،  سنوات  مستقر  واحد  كيان  فيها  للدولة  يكون 
مع  العراقية  األوضاع  تداعيات  لمسار  تحليلي  سياق  أي 
أيضاً،  المعيشي  الوضع  وانهيار  االقليمية  التطورات 

والشواهد يومية وكثيرة.

د كورونا السمني مجلَّ
1 لقد وصلَت متأّخراً يا ولدي 

لْم يعد تحَت يميني ما أُهدي 
خْذ َكَفني األبيَض الجديَد إن شئَت وشاَء  

ال تقلق وال تحزن وال تتبلَبل  
أنا سأتدّبُر األمَر 

مع ديداِن القبِر
 ورطوبِة كانون .

2 كاَن سقُف القبِر رخواً 
 شرَب حارُس المدافن بحَر َعَرٍق وناَم 

 بباِب الصباح 
شوهَد رجٌل فوَق مصطبٍة نابتٍة بماعوِن المدينِة

وحيداً مستوحشاً
مثل فرجٍة ُمشاعة 

طاً بالبياض كان ُمقمَّ
والناُس ُتسّورهُ بأُغنيات البهجة .

. ثمة دمى توزع أجسادها  لم تكن مكتظة  الليلَة  الصالُة   3
العارية فوق كراٍس موحشٍة .

العازفون كلهم مكّممون حتى عازف الطبل .
وصانع  االستعالمات  وموظف  القاعة  حارس  فعَل  كذلك 
القهوة ونساء الغفلة وشرطيُّ المرور وبستانيُّ الرصيف وبائع 

الكعك وسائق السيارة وقاطع التذاكر ورئيس الجمهورية .
فقط عازف الناي المسكين كان عارَي الوجه تماماً .

بشوٍق  ناطراً   ، القصبة  في جوف  الحزن  بنفخ  منشغٌل  هو 
عظيم مرور السيدة كورونا .

4 تكاد قاعة المحكمة تخلو حتى من عواء الهواتف .
الشهود يتثائبون والمتهم يفقد صبره .

حمَل القاضي المطرقة وصنَع صمتاً مهيباً ، ثم أصدر الحكَم 
الحاسَم ببراءة المذنب .

تقاسم  عملية  تمت   ، الخلفية  الغرفة  في 
الخزنة بطريقة سلسة جداً ومبهجة.

علي السوداني

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol:23  Issue 6702 Tuesday 7/7/2020  الزمان - السنة الثالثة والعرشون العدد 6702 الثالثاء 15 من ذو القعدة 1441 هـ 7  من يوليو )متوز( 2020

شالالت  من  مقربة  على   - ب(  ف  هراري-)أ 
فيكتوريا، التي يطلق عليها مواطنو زميبابوي 
الهادر"  "الدخان  أي  تونيا"،  أوا  تسمية"موزي 
من  سيجار  أول  إنتاج  بدأ  احمللية،  باللغة 
أن  املشروع  أصحاب  يأمل  زميبابوي،  صنع 
ينافس  وأن  الشالالت،  هذه  بشهرة  يصبح 
كوبا  من  كل  تنتجها  التي  السيجار  أنواع 
زميبابوي  وحتتل  الدومينيكان.  وجمهورية 
املرتبة السادسة عامليًا بني الدول املنتجة للتبغ، 
إذ بلغ بلغ حجم إنتاجها 252 مليون كيلوغرام 
العام 2019، وهي تصّدر القسم األكبر من هذا 
صغيرة  كمية  بتصنيع  تكتفي  فيما  اإلنتاج، 
وتعود  احمللية.  للسوق  السجائر  من  سنويًا 
أو  الشهير  الكوبي  السيجار  منافسة  فكرة 
سيجار جمهورية الدومينيكان إلى رجل مغترب 
من زميبابوي تقاعد قبل مدة قصيرة من شركة 
 54( مافونديكوا  شيب  وقال  أميركية.  طيران 
عامًا( "كنت دائمًا أخطط للعودة إلى زميبابوي 

بعد تقاعدي لكي اقوم بشيء مفيد لي ولبلدي".
مدّخنًا،  لست  شخصيًا  أنني  "مع  وأضاف 
ملدّخني  اخملصصة  الصالونات  انتشار  لفتني 
السيجار في أنحاء الواليات املتحدة، لذا قررت 
أن أجّرب حظي في هذا اجملال" باستخدام تبغ 
زميباوي. ولشّدة ما آمن مافونديكوا باملالءمة 
ولم  الصعوبات  تثنه  لم  ملشروعه،  االقتصادية 
يتراجع أمامها، بل اكّب بصبر على حتضير كل 
ما يستلزمه تنفيذ الفكرة.وقال "كان األمر يشبه 
مافونديكوا  وجلأ  شيء".  ال  من  مبنى  تشييد 
إلى استيراد قسم من املواد األولية ومن البنية 
التحتية، واستعان ببعض اخلبرات من خارج 
مصدره  التبغ  أوراق  من  فجزء  زميبابوي. 
األوراق  كون  إلى  نظرًا  وإندونيسيا،  ماالوي 
وكذلك  السيجار،  للّف  صاحلة  غير  احمللية 
استورد بعض آالت التصنيع، في حني اسُتقِدم 

خبير في لّف السيجار يدويًا.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 دولة أفريقية تنافس
كوبا في انتاج السيجار الراقي

رحيل امللّحن اإليطالي موريكوني مؤلف موسيقى مئات األفالم 
روما-)أ ف ب( - الزمان 

املؤلف  روما  في  امس  فجر  املوت  غّيب 
املوسيقي اإليطالي الشهير إينيو موريكوني 
عن 91 عامًا، تاركًأ وراءه تاريخًا حافاًل في 
األفالم،  ملئات  التصويرية  املوسيقى  تأليف 

استحق عنه جائزتي أوسكار.
وفارق موريكوني احلياة في إحدى عيادات 
العاصمة اإليطالية حيث كان يعالج من كسر 
في عظمة الفخذ على اثر سقوطه. وقد حافظ 
فيروس  من  احلجر  فترة  طوال  نفسه  على 

كورونا املستجد .
حلن   500 من  أكثر  أّلف  موريكوني  وكان 
محطات  أصبح  ما  منها  سينمائية،  ألفالم 
مهمة، كموسيقى فيلم »ذي غود ذي باد أند 
األكثر شهرة  أما حلنه   .)1966( أغلي«  ذي 
الراحل  املمثل  عزفه  الذي  ذاك  حتمًا  فهو 
الهارمونيكا  آلة  على  برونسون  تشارلز 
ذي  إن  تامي  ايه  ابون  »وانس  فيلم  في 
حملامي  بيان  وأوضح   .)1968( ويست« 
أن  أسوما  جورجيو  وصديقها  العائلة 
السادس  فجر  الروح  موريكوني«أسلم 
الراحل  أن  البيان  وأكد  متوز/يوليو«.  من 
قدراته  بكامل  األخيرة  اللحظة  حتى  »بقي 
ستكون  اجلنازة  أن  إلى  مشيرًا  العقلية«، 
خاصة. وأثارت وفاة موريكوني الكثير من 

ردود الفعل واملواقف.
بيدرو  اإلسباني  الوزراء  رئيس  وذّكر 
أّلف  موريكوني  بأن  »تويتر«  عبر  سانشيز 
يعتبر  ألفالم  موسيقي  500 حلن  من  »أكثر 

بعضها، كسينما باراديزو، من الروائع«.
أما نظيره اإليطالي جوزيبي كونتي، فكتب 
»سنتذكر  أيضًا:  »تويتر«  على  تغريدة  في 
إلى األبد وبتقدير المتناٍه عبقرية املايسترو 

نحلم،  جعلنا  لقد  الفنية.  موريكوني  إنيو 
ُتنسى،  ال  أحلانًا  بتأليفه  ونفّكر،  ونتأثر، 
املوسيقى  تاريخ  في  األبد  إلى  ستبقى 
والسينما«. وأجمع السياسيون اإليطاليني، 
نعي  على  اليمني،  أقصى  إلى  اليسار  من 
موريكوني واإلشادة برصيده الفني،وسارع 
نائب إيطالي فورًا إلى اقتراح إطالق اسمه 

على أحد شوارع روما.
السابق  املدير  كتب  أيضًا،  »تويتر«  وعلى 
إن  جاكوب  جيل  السينمائي  كان  ملهرجان 
في  املوسيقى  امبراطور  موريكوني  »إنيو 

السينما«، واصفًا أحلانه بأنها »سخية«.
بيلوتشي  مونيكا  اإليطالية  املمثلة  أما 
القدرة  لديهم  أشخاصًا  »ثمة  أن  فالحظت 
على جعل العالم أفضل ألنهم يتقنون إنتاج 
موريكوني  سجّل  يقتصر  ولم  اجلمال«. 
احلفالت  كانت  بل  األفالم،  موسيقى  على 

املوسيقية بالغة األهمية في نظره.
لوكالة  موريكوني  شرح  الصدد،  هذا  وفي 
»من  أن   2017 العام  الفرنسية  الصحافة 

غير املمكن اإلنصات بانتباه إلى املوسيقى 
احلوارات  وجود  بسبب  السينما،  في 
ذلك  وكل  اخلاصة،  واملؤثرات  والضجيج 
يلهي اجلمهور، في حني أن املوسيقى يجب 
للجمهور  تتيح  واحلفالت  جيدًا،  ُتسَمع  أن 
موسيقاي  موسيقاي،  إلى  ينصت  أن 
املولود  موريكوني،  إنيو  وكان  فحسب«. 
في   1928 الثاني/نوفمبر  تشرين   10 في 
السادسة  في  التلحينية  بدأ مسيرته  روما، 
التحق  العاشرة،  بلغ  وعندما  عمره.  من 
في  الوطنية  سيسيليا  القديسة  بأكادميية 
على  العزف  لدراسة  اإليطالية  العاصمة 

البوق في هذه املدرسة املوسيقية املهمة.
املوسيقي  والتوزيع  التلحني  درس  كذلك 
والعزف على األرغن واملوسيقى التسلسلية.
املوسيقى  إلى  بداياته  في  اجته  وبعدما 
 )1961( فيديرالي«  »ال  كان  »اجلدية«، 
للمخرج لوتشيانو سالتشي باكورة األفالم 
التي حّلن موسيقاها التصويرية، وهو في 

الثالثة والثالثني من عمره.

ملعاودة  مستعدا  األردن  أصبح   - ب(  ف  )أ  عمان- 
في  العالج  تلقي  في  الراغبني  املرضى  استقبال 
منذ  األولى  للمرة  وذلك  اخلاصة،  اململكة  مستشفيات 
وحدد  املستجد،  كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  أشهر 
قبرص.  الى  باالضافة  عربية  دولة   11 بأسماء  الئحة 
املستشفيات اخلاصة  بالتعاون مع  وأطلقت احلكومة 
املريض  يستطيع  الذي  االلكتروني  "سالمتك"  موقع 
واحلصول  الكترونيا  والدفع  املستشفى  حجز  عبره 
الداخلية.  وزارة  قبل  من  الكترونيا  تأشيرة  على 
حاله  عن  طبي  تقرير  إرسال  املريض  على  يتعني  كما 
على  مرافقيه،  وبيانات  الشخصية  وبياناته  الصحية 
وسيكون  ساعة.   24 خالل  طلبه  على  ردا  يتلقى  ان 
املستشفيات  من  واحد  اختيار  املريض  بإستطاعة 

إلى  وطريقة اجمليء  احلكومة  التي حددتها  العشرين 
األردن جوا أو برا، على أن يتم إستقبال املرضى في 
املطار او على املعابر احلدودية من قبل كادر طبي من 

املستشفى املعني.
وزرع  والعظام،  القلب،  عمليات  املتاح  العالج  ويشمل 
من  وغيرها  املعدة  وتكميم  القوقعة،  وزرع  الكلى، 
بإستطاعة  وسيكون  العالجية.  واخلدمات  العمليات 
املريض جلب شخصني معه.وبحسب املوقع احلكومي، 
"سيتم في هذه املرحلة السماح بدخول األفراد القادمني 
واإلمارات  )السعودية  العربي  اخلليج  دول  كافة  من 
والعراق  وفلسطني  عمان(  وسلطنة  والبحرين  وقطر 

وليبيا واجلزائر والسودان واليمن وقبرص".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

شروط احلجر والفحص تشمل املرافقني وترتيبات نقل خاصة من احلدود
األردن يعيد فتح مستشفياته أمام املرضى من 11 دولة 

اإليطالي  امللحن  ألف   - ب(  ف  روما-)أ 
االثنني  توفي  الذي  موريكوني  إينو 
فيلم   500 نحو  موسيقى  عاما،   91 عن 

ومسلسل.
"ايه   :1964  - أشهرها:  يأتي  ما  في 
إخراج  من  دولرز"  أوف  فيتسفول 

سيرجيو ليونيه
من  مور"  دولرز  فيو  ايه  "فور   :1965  -
"ذي   :1966  - ليونيه  سيرجيو  إخراج 

إخراج  من  أغلي"  ذي  أند  باد  ذي  غود 
دي  بتاليا  "ال   :1966  - ليونيه  سيرجيو 

أجليري" من إخراج جيلو بونتيكورفو
- 1968 : "تيورميا" من إخراج بيير باولو 
بازوليني - 1968: "وانس ابون ايه تامي 
إن ذي ويست" من إخراج سيرجيو ليونيه
من  سيسيليان"  دي  كالن  "لو   :1969  -

إخراج هنري فيرنوي
تامي..ذي  ايه  ابون  "وانس   :1971  -  

ريفلوشن" من إخراج سيرجيو ليونيه
إخراج  من  ديكاميرون"  "إل   :1971  -
"ال   :1971  - بازوليني  باولو  بيير 
من  بارياديزو"  أل  فا  اوبيرايا  كالسيه 
إخراج "إيليو بيتري - 1971: "ساكو إي 
فانتزيتي" من إخراج جوليانو موتالدو  - 
1974: "بور سور ال فيل" من إخراج هنري 
فيرنايي - 1975: "سالو" من إخراج بيير 

باولو بازوليني

برناردو  إخراج  من   "1900"  :1976  -
هافن"  أوف  "دايز   :1978  - برتولوتشي 

من إخراج تيرينس مالك
 - 1978: "ال كاج أو فول" من إخراج ادوار 

مولينارو
إخراج  من  بروفيسيونيل"  "لو   :1981  -

جورج لوتنر
- 1984: "وانس أبون ايه تامي إن اميركا" 

من إخراج سيرجيو ليونيه

- 1986: "ميشن" من إخراج روالن جوفيه
إخراج  من  أنتاتشبلز"  "ذي   :1987  -  
من  "فرانتيك"   :1987  - باملا  دي  براين 

إخراج رومان بوالنسكي
إخراج  من  باراديزو"  "سينما   :1989  -

جوزيبي تورناتوري
بيدرو  إخراج  من  "اتامي"   :1989  -  

أملودوفار
من  وور"  أوف  "كاجولتيز   :1989  -  

إخراج براين دي باملا  - 1991: "باغزي" 
 :1992  - ليفينسون    باري  إخراج  من 
روالن  إخراج  من  جوا"  ال  دو  سيتيه  "ال 

جوفيه
 - 2000: "فاتيل" من إخراج روالن جوفيه
إخراج  من  مارز"  تو  "ميشن   :2000  -  

براين دي باملا
إخراج  من  إيت"  هيتفول  "ذي   :2015  -  

كويننت تارانتينو

أفالم شهيرة ألف إنيو موريكوني موسيقاها

ملساعدة  دوالر  ملياري  نحو  ستنفق  أنها  البريطانية  احلكومة  أعلنت   - ب(  ف  لندن-)أ 
املسارح ودور العرض الفنية وسواها من املؤسسات الثقافية على جتاوز اآلثار السلبية 
الناجمة عن أزمة فيروس كورونا املستجد.  وشكلت جائحة كوفيد19- ضربة قاسية لقطاع 
إذ ال تزال احلفالت احلّية محظورة، فيما تواجه املؤسسات  البريطاني،  الثقافة والفنون 
التي تقام فيها األنشطة الثقافية مستقباًل غامضًا في ظل استمرار تطبيق تدابير التباعد 
مليار   1,96( استرليني  جنيه  مليار   1,57 بقيمة  صندوق  وسيخصص  االجتماعي. 
دوالر( لدعم املتاحف واملواقع التاريخية إضافة إلى الشركات العاملة في مجال احلفالت 
املوسيقية احلّية والسينما املستقّلة. وأوضح بيان أصدرته احلكومة األحد أن هذا املبلغ 
الذي يشّكل أكبر استثمار ملرة واحدة في القطاع الثقافي البريطاني، »سيكون مبثابة حبل 
من  كبيرة  بصورة  تضررت  البالد،  أنحاء  كل  في  مهمة  وتراثية  ثقافية  ملؤسسات  إنقاذ 
اجلائحة«. وجاء اإلعالن عن هذا الصندوق على اثر نداء مؤثر أطلقه األسبوع الفائت نحو 
1500 موسيقي، بينهم املغني وكاتب األغاني إد شيران وفرقة »رولينغ ستونز«، ناشدوا فيه 
السلطات إنقاذ أوساط احلفالت املوسيقية في بريطانيا من االنهيار. ويعتبر عدد الوفيات 
في بريطانيا جّراء فيروس كورونا األعلى في أوروبا، إذ جتاوز 44 ألفًا، فيما بلغ إجمالي 
اإلصابات املثبتة نحو ربع مليون. ويعمل أكثر من 700 ألف شخص في القطاع الثقافي 
والفني البريطاني، وفقًا لبيان احلكومة. وكانت بريطانيا أعلنت في نهاية األسبوع املنصرم 
تخفيف بعض القيود ذات الصلة بفيروس كورونا، إذ سمحت لدور السينما ودور العرض 
رغم  اإلقفال،  من  أشهر  ثالثة  بعد  مجددًا  اجلمهور  استقبال  واملكتبات  واملتاحف  الفنية 

استمرار اخملاوف من جتّدد تفّشي الفيروس.

بريطانيا تخصص أكبر دعم مالي 
في العالم للنهضة بالثقافة

روما-)أ ف ب( - ألقى الفرنسي فرانك ريبيري العب فريق فيورنتينا اإليطالي لكرة القدم االثنني 
بظالل من الشك حول مستقبله في البالد بعد تعرض منزله لعملية سطو.

ونشر الالعب البالغ من العمر 37 عاما مقطع فيديو عبر حسابه على »تويتر« اإلثنني، يظهر أمتعة 
شخصية ملقاة على األرض، واآلثار التي خلفها اللصوص. وأحلق ريبيري الفيديو برسالة كتب 
فيها »عدت إلى املنزل من املباراة ضد بارما )1-2 األحد ضمن املرحلة الثالثني من الدوري اإليطالي(. 
هذا +املنزل+ في إيطاليا، حيث قررت متابعة مسيرتي بعد سنوات عديدة كبيرة في ميونيخ )مع 
فريقها بايرن(. هذا ما اكتشفته...«. وأضاف »نعم، زوجتي فقدت بعض احلقائب، بعض اجملوهرات، 
لكن احلمدلله، هذا ليس األمر األساسي. ما يصدمني هو الشعور بأنني مكشوف )...( هذا األمر ال 
ميّر، وأنا ال أقبل به!«. وتابع »بفضل الله زوجتي وأطفالي كانوا في أمان في ميونيخ، ولكن كيف 
ميكنني أن أكون واثقا اليوم؟ كيف نشعر بالراحة للبقاء هنا اليوم بعد ما جرى«، ما أثار تساؤالت 
عن استعداده للبقاء في إيطاليا بعد هذه السرقة. وأوضح الالعب الدولي السابق »أنا ال أسعى 
خلف املاليني )...( أنا ما زلت أركض خلف الكرة ألنها شغفي. لكن شغف أم ال، عائلتي تأتي أوال، 

وسوف نتخذ القرارات الضرورية لسالمتنا«.

جنم كروي يفتح باب الشك مبستقبله
في إيطاليا بعد عملية سطو


