
 ذي قار / املدى

اكد م�شدر امني يف قيادة �شرطة 
ذي ق���ار، اأم����س االح���د، اغتيال 
النا�شطة الن�شوية يف تظاهرات النا�شرية 
انوار جا�ش���م وا�شابة ولدها بجروح على 
ي���د جمموعة م���ن امللثمني داهم���وا منزلها 
الواق���ع يف حي �ش���ومر بالنا�ش���رية فجرا 
االح���د، فيم���ا �ش���يع متظاهرو النا�ش���رية 
جنازة ال�شحية من اأمام خيمتها الن�شوية 

يف ميدان احلبوبي.
وق���ال مدير ق�ش���م اعالم قي���ادة �شرطة ذي 
قار العقي���د فوؤاد كرمي ل�)امل���دى( انه "عند 
ال�شاع���ة الرابع���ة م���ن فج���ر ي���وم االح���د 

ال�شرط���ة بارت���كاب  ا�شتخ���رت دوري���ات 
جرمي���ة قت���ل يف �ش���ارع االخال����س بحي 
�شومر )احد �شواحي مدينة النا�شرية("، 
مبين���ا ان "املعلوم���ات االولي���ة ت�شري اىل 
قيام اربعة ا�شخا�س ملثمني مبداهمة دار 
املواطنة ان���وار جا�شم مهو����س واغتيالها 

وا�شابة ولدها بجروح خمتلفة".
وا�شاف ك���رمي ان "القوات االمنية فتحت 
حتقيق���ا باحلادث يف مرك���ز �شرطة اريدو 
وقام���ت بنق���ل جث���ة ال�شحي���ة اىل الط���ب 
الع���ديل ونق���ل ولده���ا لتلقي الع���الج فيما 
حترزت عل���ى الظروف الفارغة لالإطالقات 

النارية وادلة اخرى لها �شلة باحلادث".
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 بغداد / املدى

ق���ال موف���د )امل���دى(، اأم����س، ان اعالم 
8 ف�شائ���ل م�شلح���ة �شب���ق ان هاجم���ت 
رئي����س ال���وزراء املكلف عدنان ال���زريف وتوعدت 
االم���ريكان كان���ت مرفوع���ة عل���ى مركب���ات مدنية 
جاب���ت املناطق القريبة من مطار املثنى الع�شكري 
واملنطقة اخل�شراء. بالتزامن مع ذلك طلب رئي�س 

احلكومة املكلف عدنان الزريف من الرملان حتديد 
موعد لعق���د اجلل�شة اال�شتثنائي���ة للت�شويت على 
حكومته. ويق���ول مراقبون ان ت�شعي���د الف�شائل 
دليل على انها مل حت�شل على تاأييد �شيا�شي برف�س 
الزريف من قبل الكتل ال�شيا�شية وانه )البيان( زاد 
من عزلة اط���راف حتالف الفتح الراف�شة للزريف.   
وبح�شب معلومات مل يت�شن ل�)املدى( التاأكد منها، 
ان الف�شائ���ل امل�شلحة بداأت ت�شعي���د موقفها فيما 

ب���داأت ر�شائل تهديد ت�شل لنواب يف حال �شوتوا 
على قبول ال���زريف. وترى الف�شائ���ل الثمانية ان 

الزريف "هو مر�شح اال�شتخبارات االمريكية".
وقال���ت ف�شائ���ل ع�شائ���ب اهل احل���ق، والنجباء، 
وكتائ���ب �شي���د ال�شه���داء، وكتائ���ب االم���ام عل���ي، 
االم���ام،  وجن���د  وعا�ش���وراء،  واخلرا�ش���اين، 
واالوفي���اء، ان "العمليات �ش���د القوات االمريكية 
م���ا ه���ي اال رد ب�شيط على اعتداءاته���ا"، م�شريين 

اىل ان "التهديدات االمريكية االخرية با�شتهداف 
ف�شائل وقادة املقاومة مل تكن اال حماولة للتغطية 
عل���ى هزائمه���ا النها ا�شعف م���ن ان تدخل احلرب 
مع الف�شائل". جاء ت�شعيد الف�شائل بالتزامن من 
ان�شحاب ق���وات التحالف الدويل من 5 قواعد يف 
حني ع���ززت تواجدها يف قواع���د اخرى ون�شبت 

اعلى تقنيات �شد ال�شواريخ.
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 بغداد / املدى

رحب���ت حكوم���ة بغ���داد، ام����س االحد، مبق���رح امريك���ي لبدء 
ح���وار �شراتيج���ي ب���ني احلكومت���ني العراقي���ة واالأمريكي���ة، 
فيم���ا طلب ال�شف���ري االمريكي يف بغ���داد حتديد الوف���د املفاو�س وموعد 
ب���دء املباحث���ات. وق���ال املكت���ب االعالم���ي لرئي����س احلكوم���ة امل�شتقيل 
ع���ادل عبد امله���دي يف بي���ان اإن االأخ���ري "ا�شتقبل ال�شف���ري االأمريكي يف 
بغ���داد ماثي���و تول���ر، وت�شمن اللق���اء التباحث يف امللف���ات امل�شركة مبا 
يف ذل���ك مكافح���ة انت�شار جائح���ة كورون���ا واأهمية التع���اون والتن�شيق 
ب���ني دول العامل لل�شيط���رة على الفايرو�س وحماي���ة االأرواح من خماطر 
االإ�شاب���ة به واج���راءات ت�شكي���ل احلكومة العراقية اجلدي���دة". ورحب 
عب���د املهدي، بح�شب البي���ان، ب�"فتح ح���وار �شراتيجي بني احلكومتني 
العراقي���ة واالأمريكية، مبا يحقق م�شاحلهما املتبادلة ويف ظل القرارات 
وامل�شتجدات يف العراق واملنطقة". ونقل البيان تاأكيد ال�شفري االأمريكي 
ل عب���د امله���دي "مق���رح وا�شنطن لتحدي���د الوف���د املفاو����س وموعد بدء 
املباحث���ات". وتابع البي���ان اأن "املقرح ما �شبق للع���راق ان اقرحه يف 
ر�شائل ولقاءات متعددة". بدوره قال وزير اخلارجية حممد علي احلكيم 
ان "ر�شال���ة من اخلارجية االأمريكية تقرح اجراء مفاو�شات مبنية على 
املفاهيم املطروحة يف االإطار ال�شراتيجي واإجراء مراجعة �شاملة حول 
م�شتقبل العالقات يف املجاالت االقت�شادية والثقافية والتبادل التجاري 

واالأمنية ثنائيا واإقليميا".

 بغداد / املدى

قدم���ت احلكوم���ة امل�شتقيل���ة تو�شي���ة اىل 
رئا�شة اجلمهورية الإ�شدار عفو خا�س عن 
حمكوم���ني وموقوفني ومودعني. وامل�شمولون بالعفو 

اخلا�س هم كاالآتي:
� م���ن اكم���ل ن�شف مدة حمكوميته او م���ن بقي من مدة 
حمكوميت���ه اقل من �شنة، اأو املحكوم عليه ب�شنة فاأقل. 

وي�شتثنى من العفو: 
1-  م���ا يتعلق باحلق اخلا�س اال بع���د تنازل امل�شتكي 
او ذوي املجن���ي عليه اأمام قا�شي التحقيق او املحكمة 

املخت�شة.
2- املحكوم���ون بارت���كاب جرائ���م دولي���ة واجلرائ���م 
االإرهابي���ة واجلرائ���م املا�ش���ة باأمن الدول���ة اخلارجي 

والداخلي وجرمية االجتار بالب�شر. 
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ال�شح���ة  وزارة  اعلن���ت 
االح���د،  ام����س  والبيئ���ة، 
ت�شجي���ل 83 اإ�شابة جدي���دة بفريو�س 

كورونا خالل 24 �شاعة.
وقالت الوزارة يف بيان اإن "خمترات 
�شجل���ت 83  والبيئ���ة  ال�شح���ة  وزارة 
ا�شابة جديدة موؤكدة بفريو�س كورونا 
امل�شتج���د يف الع���راق موزع���ة كالتايل 
بغ���داد/ ك���رخ 2،  بغ���داد/ ر�شافة21،  
مدينة الط���ب 4، الب�ش���رة 1٠، النجف 
٦، ال�شليماني���ة 1، اأربيل 18، دياىل 5، 
املثن���ى ٦،  باب���ل 1، كرب���الء4، كركوك 
ان  البي���ان  وا�ش���اف   ."1 ق���ار  ذي   ،4
يف  حالتني  بواقع   5 بلغ���ت  "الوفيات 
الر�شاف���ة  وحال���ة يف النج���ف وحال���ة 

يف ال�شليماني���ة وحالة يف دياىل، فيما 
مت ت�شجيل 2٠ حال���ة �شفاء تام موزعة 
كالت���ايل:- النجف 5، بغداد/ الر�شافة 
 ،1 دي���اىل   ،2 ب�ش���رة   ،8 كرب���الء   ،2

مثنى1، بابل1".
ي�ش���ار اىل ان جمم���وع االإ�شاب���ات بلغ 
٩٦1، فيما جمموع الوفيات و�شل اىل 

٦1 مقابل 2٧٩ حالة �شفاء.
اىل ذلك، اأعلن مدير �شحة بغداد الكرخ 
جا�شب احلجامي، ام�س االحد، اجراء 
ك���وادر ال�شح���ة عملي���ة م�ش���ح ميداين 
ملنطقة ح���ي اجله���اد وحتدي���دًا ملنطقة 
امللحانية، وذلك بع���د ظهور العديد من 

االإ�شابات بفريو�س كورونا.
وق���ال احلجامي يف بيان تلقت )املدى( 
ن�شخ���ة من���ه، اإن "كوادر �شح���ة الكرخ 
م�شتم���رة يف عملي���ات امل�ش���ح امليداين 

لك�شف اإ�شابات فريو�س كورونا �شمن 
القاط���ع، وذلك بالتن�شيق والتعاون مع 

وزارة ال�شحة والقوات االمنية".
"منطق���ة  اأن  احلجام���ي،  وا�ش���اف 
امللحاني���ة ظه���رت فيه���ا حال���ة موؤخ���را 
وا�شتنفرن���ا اجله���ود اال�شتباقية للحد 
من تف�ش���ي الفريو�س من خ���الل امل�شح 
م���ن  واملقرب���ني  للمالم�ش���ني  املي���داين 
احلال���ة". وب���ني، اأن "اك���ر االإ�شابات 
كانت 12 اإ�شابة يف املنطقة اخل�شراء، 
وتليه���ا احلري���ة 11 حال���ة، ٧ منهم من 
عائلة واحدة، ثم حي اجلهاد 8 حاالت، 
البياع 5، ال�شحة 5، واملناطق االخرى 
موزع���ة ب���ني 3 اإ�شاب���ات اأو اإ�شابت���ني 
اأو واح���دة، وذل���ك عل���ى �شعي���د جانب 

الكرخ".
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 بغداد / املدى

جمل����س  رئي����س  اأكم���ل 
عدن���ان  املكل���ف  ال���وزراء 
ال���زريف كابينت���ه الوزاري���ة وب���ات 
الن���واب  جمل����س  رئا�ش���ة  ينتظ���ر 
لتحديد موعد لعقد جل�شة منح الثقة 

الإر�شال ال�شري الذاتية اىل النواب.
وبح�ش���ب مقرب���ني م���ن ال���زريف ان 
القائم���ة الوزاري���ة اجلدي���دة الت���ي 
�شتعر�س قريب���ا يف الرملان �شهدت 
اإع���ادة تدوير اكر م���ن ثالثة وزراء 
م���ن حكوم���ة امل�شتقي���ل ع���ادل عب���د 
امله���دي ل�شم���ان ح�ش���ور كتلهم يف 

جل�شة الت�شويت.
ويق���ول ط���ه الدفاع���ي، النائ���ب عن 
ائتالف الن�شر يف ت�شريح ل�)املدى( 
مل  الن���واب  جمل����س  "رئا�ش���ة  اإن 
جتتمع ملناق�شة وحتديد مواعيد عقد 
اجلل�شة الرملاني���ة لعر�س الكابينة 
الوزاري���ة املقرحة من قبل الرئي�س 
املكل���ف، لكنه���ا ب���داأت بج����س نب�س 

الكت���ل ال�شيا�شية وم���دى جاهزيتها  
للح�شور".

واأعلن���ت الدائ���رة االإعالمية ملجل�س 
الن���واب اأن رئي����س جمل����س النواب 
حمم���د احللبو�شي ت�شل���م اأول اأم�س 
ال�شب���ت املنهاج ال���وزاري املقدم من 
قب���ل رئي�س جمل�س ال���وزراء املكلف 

عدنان الزريف.
ويف وقت �شاب���ق من م�شاء اجلمعة 
املا�شي اأعلن رئي�س جمل�س الوزراء 
املكلف انه �شري�شل منهاجه الوزاري 
اإىل رئا�ش���ة جمل�س النواب وطالبها 
بتحدي���د جل�ش���ة من���ح الثق���ة عل���ى 
حكومت���ه التي ا�ش���رف على االنتهاء 
من اإعدادها بعد الت�شاور مع الكتل.

ويتوقع الدفاع���ي ان "حتدد رئا�شة 
جمل����س الن���واب موعد عق���د جل�شة 
من���ح الثق���ة حلكومة ال���زريف خالل 
ان  موؤك���دا  اجل���اري"،  االأ�شب���وع 
طاقم���ه  اخت���ار  املكل���ف  "الرئي����س 
الوزاري بالت�ش���اور والتفاو�س مع 
اغل���ب الق���وى ال�شيا�شي���ة با�شتثناء 

املعر�شة".
واعر�شت كتلة الفتح التي يقودها 
هادي العامري واملكونة من كتل بدر 
و�شادقون والعق���د الوطني والنهج 
الوطن���ي عل���ى اآلي���ة تكلي���ف رئي�س 
اجلمهوري���ة بره���م �شال���ح لرئي����س 
كتلة ائتالف الن�شر الرملانية عدنان 

الزريف يف ال�شاد����س ع�شر من �شهر 
اآذار املا�ش���ي، وطالبت���ه باإلغ���اء هذا 

التكليف و�شحبه.
وي�ش���ري النائب عن حمافظ���ة بغداد 
اإىل اأن "املكل���ف انفت���ح عل���ى باق���ي 
الكت���ل ال�شيا�شي���ة باإج���راء �شل�شل���ة 
من احل���وارات معها والت���ي اأف�شت 

او  �شيا�شي���ة  كتل���ة  كل  من���ح  اإىل 
مك���ون ح�ش���ة م���ن ال���وزارات م���ن 
خ���الل تر�شيحها اكر م���ن �شخ�شية 
ل���كل وزارة وت���رك حري���ة االختيار 
لعدن���ان الزريف على �ش���وء النزاهة 

واال�شتقاللية ".
�شائ���رون  "كتل���ة  اأن  اإىل  ويلف���ت 

خولت الزريف بالر�شيح لوزاراتها  
�شريطة اطالعها على ال�شري الذاتية 
قبل عر�شهم عل���ى جمل�س النواب"، 
الفت���ا اإىل اأن "كتل���ة حتال���ف الفت���ح 
ومكوناته���ا مل يقدم���وا اأي مر�ش���ح 

حتى هذه اللحظة اإىل املكلف".
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الغرامات بحق اأ�سحاب الدراجات ت�سل اىل االآالف يف ظل حظر التجوال .. )عد�سة: حممود روؤوف(

الباب مو�صد بني الفتح ورئي�ص احلكومة املكلف

حكومة �لزريف.. تدوير 3 وزر�ء و�لكتل تر�سل مر�سحيها 

فالح احلمراين يكتب: 
فريو�ص كورونا كعامل لن�صوء 

نظام دويل جديد 

علي كرمي ال�صيد يكتب: 
ال�صخ�صية العراقية والوباء 

الكوروين

 ترجمة/ حامد احمد

وقف مدي���ر منظم���ة التوثيق االيزيدي���ة، خريي علي 
ابراهيم، عن قرب وهو يتابع عمل فرق من العمال وهم 
يبا�شرون بنب�س قر جماعي ل�شحايا اإيزيديني جنوب �شنجار، 
حيث ق���ال "انه اأم���ر �شعب بالن�شب���ة لاليزيدي���ني، بقينا ننتظر 
ه���ذه اخلطوة ما يقارب م���ن خم�س �شنوات ."  وق���ال ابراهيم، 
ان عملي���ة نب����س القب���ور اجلماعية الت���ي بو�شر به���ا خالل �شهر 
اآذار، كان���ت جزءا من مبادرة اطلقها فري���ق وطني من برملانيني 
و�شيا�شي���ني عراقي���ني وممثل���ي االمم املتح���دة، لنب����س قب���ور 
جماعي���ة وجمع ادلة عن جرائم ارتكبه���ا تنظيم داع�س ليكونوا 
حتت طائلة القانون واملحا�شبة . وكان الفريق الوطني قد اعلن 
يف 2٧ �شب���اط عن اأول قائمة له الأ�شماء اأ�شخا�س ايزيديني عر 
عليه���م يف ق���ر جماعي. وخالل موؤمتر �شحف���ي عقد يف بغداد، 
ق���ال الفري���ق الوطني ان���ه قد مت العث���ور على ٧3 ق���را جماعيا 
الإيزيدي���ني ومت نب�س 13 قرا منها، حي���ث عر على رفات 34٧ 
�شحي���ة اليزيدي���ني يف هذه القبور. وذك���ر الفريق يف حينها ان 
مرا�شي���م ت�شييع ر�شمية �شتقام له���ذه ال�شحايا خالل �شهر اآذار، 
ومن ث���م تدفن ح�شب الطقو�س املتبعة من قبل اقارب ال�شحايا. 
رغ���م ذلك فان اغل���ب تلك املرا�شيم ق���د اأرجئت لوق���ت اآخر نظرا 
لتف�شي وباء كورونا .  �شائب خدر، نائب عن الطائفة االيزيدية 
يف الرملان، اثنى على جهود املنظمات الدولية والفرق الوطنية 
للجهود التي بذلوه���ا يف نب�س هذه القبور. واكد خالل املوؤمتر 
ال�شحف���ي بان القب���ور اجلماعية املتبقية �شيت���م اجراء عمليات 
النب����س فيه���ا اي�شا، ودع���ا اىل ا�ش���داء مزيد من االهتم���ام لهذا 
االم���ر. كما ح���ث على ت�شليم املتورطني م���ن م�شلحي داع�س اىل 
املحاك���م بتهم ارتكاب جرمية ابادة جماعي���ة . �شياء ال�شاعدي، 
مدير دائرة �شوؤون املقابر اجلماعية وموؤ�ش�شة ال�شهداء، قال يف 
حدي���ث للمونير اإن عملية نب�س قب���ور جماعية تواجه حتديات 
م���ن �شمنها هجمات ملجامي���ع من اتباع داع�س. م���ن جانب اآخر 
ف���ان ه���ذه املقابر تقع يف مناط���ق بعيدة عن امل���دن ويتعذر على 
الف���رق العامل���ة البق���اء هن���اك ل�شاع���ات متاأخرة، ف�ش���ال عن قلة 

التخ�شي�شات املالية ملوا�شلة العمل ب�شكل دائمي .
  التفا�صيل �ص2 

�ملونيرت: عنا�سر د�ع�س 
تهاجم فرق ��ستخر�ج 

رفات �لإيزيديني

مقرتح �أمريكي لبدء مفاو�سات ب�ساأن 
�تفاقية �لإطار �ل�سرت�تيجي 

البيان زاد من عزلة الفريق ال�صيعي الراف�ص للتكليف 

اغتيال النا�صطة اأنوار جا�صم واإ�صابة ولدها على يد ملثمني 

�لف�سائل �ل�8 ت�ستعر�س يف بغد�د بعد يوم من مهاجمة �لأمريكان و�ملكلف

�سبح �لغتيالت يعود ل�ستهد�ف 
متظاهري �لنا�سرية

6

�حلكومة تقدم تو�سية بالعفو �خلا�س عن 
موقوفني وحمكومني

الزوراء يتقّدم مركزين 
بالت�صنيف العالمي للأندية     

�صتار كاوو�ص يكتب: 
دمَعتا امتنان لريتا

5
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حكومة الزريف.. تدوير 3 وزراء حاليني والكتل 
تر�شل مر�شحيها 

 بغداد / املدى

اأكمل رئي�س جمل�س ال�زراء املكلف 
عدنان الزريف كابينته ال�زارية 

وبات ينتظر رئا�سة جمل�س الن�اب 
لتحديد م�عد لعقد جل�سة منح 

الثقة الإر�سال ال�سري الذاتية اىل 
الن�اب. وبح�سب مقربني من الزريف 

ان القائمة ال�زارية اجلديدة التي 
�ستعر�س قريبا يف الربملان �سهدت 

اإعادة تدوير اكثـر من ثالثة وزراء 
من حك�مة امل�ستقيل عادل عبد 

املهدي ل�سمان ح�س�ر كتلهم يف 
جل�سة الت�س�يت.

ويقول ط���ه الدفاع���ي, النائب عن ائت���الف الن�سر 
يف ت�سري���ح ل�)امل���دى( اإن "رئا�سة جمل�س النواب 
مل جتتم���ع ملناق�سة وحتديد مواعي���د عقد اجلل�سة 
الربملانية لعر�س الكابين���ة الوزارية املقرتحة من 
قب���ل الرئي����س املكل���ف, لكنها ب���داأت بج����س نب�س 

الكتل ال�سيا�سية ومدى جاهزيتها  للح�سور".
واأعلن���ت الدائ���رة االإعالمي���ة ملجل����س الن���واب اأن 
رئي����س جمل�س الن���واب  حمم���د احللبو�سي ت�سلم 
اأول اأم�س ال�سبت املنه���اج الوزاري املقدم من قبل 

رئي�س جمل�س الوزراء املكلف عدنان الزريف.
ويف وق���ت �ساب���ق م���ن م�س���اء اجلمع���ة املا�س���ي 
اأعل���ن رئي�س جمل�س ال���وزراء املكلف انه �سري�سل 
منهاج���ه ال���وزاري اإىل رئا�س���ة جمل����س الن���واب 
وطالبه���ا بتحديد جل�سة منح الثق���ة على حكومته 
الت���ي ا�س���رف عل���ى االنته���اء م���ن اإعداده���ا بع���د 
الت�س���اور مع الكت���ل. ويتوقع الدفاع���ي ان "حتدد 
رئا�س���ة جمل����س الن���واب موع���د عقد جل�س���ة منح 

الثق���ة حلكومة الزريف خ���الل االأ�سبوع اجلاري", 
موؤك���دا ان "الرئي�س املكلف اختار طاقمه الوزاري 
بالت�ساور والتفاو����س مع اغلب القوى ال�سيا�سية 
با�ستثن���اء املعرت�س���ة". واعرت�س���ت كتل���ة الفت���ح 
الت���ي يقودها ه���ادي العام���ري واملكون���ة من كتل 
بدر و�سادق���ون والعقد الوطن���ي والنهج الوطني 
على اآلي���ة تكليف رئي�س اجلمهوري���ة برهم �سالح 
لرئي����س كتل���ة ائت���الف الن�س���ر الربملاني���ة عدنان 
ال���زريف يف ال�ساد�س ع�سر م���ن �سهر اآذار املا�سي, 

وطالبت���ه باإلغ���اء ه���ذا التكليف و�سحب���ه. وي�سري 
النائب ع���ن حمافظة بغ���داد اإىل اأن "املكلف انفتح 
عل���ى باقي الكت���ل ال�سيا�سي���ة باإج���راء �سل�سلة من 
احل���وارات معه���ا والتي اأف�س���ت اإىل منح كل كتلة 
�سيا�سي���ة او مكون ح�سة م���ن الوزارات من خالل 
تر�سيحه���ا اك���ر من �سخ�سي���ة ل���كل وزارة وترك 
حرية االختيار لعدنان الزريف على �سوء النزاهة 

واال�ستقاللية ".
ويلف���ت اإىل اأن "كتل���ة �سائ���رون خول���ت ال���زريف 

بالرت�سيح لوزاراتها  �سريطة اطالعها على ال�سري 
الذاتية قب���ل عر�سهم على جمل����س النواب", الفتا 
اإىل اأن "كتلة حتالف الفت���ح ومكوناتها مل يقدموا 

اأي مر�سح حتى هذه اللحظة اإىل املكلف".
وجتري كتل برملاني���ة متنفذة �سغوطا كبرية على 
الرئي����س املكل���ف ل�سح���ب تر�سيحه وع���دم ار�سال 
كابينته الوزارية املقرتحة, معتربة ان اآلية تكليفه 
م���ن قبل رئي�س اجلمهورية كانت خارج ال�سياقات 
الد�ستوري���ة والقانوني���ة واالع���راف ال�سيا�سي���ة. 

ويتح���دث ع�س���و جلن���ة النزاه���ة الربملاني���ة, عن 
حكوم���ة ال���زريف بالق���ول اإن "ع���دد ال���وزراء يف 
احلكومة املقرتحة م���ن قبل الزريف �سيكون اثنني 
وع�سري���ن وزي���را لكن هن���اك احتم���ال ا�ستحداث 

وزارة ل�سوؤون املراأة".
ويلف���ت الدفاع���ي اإىل ان "الرئي����س املكل���ف اتفق 
م���ع الق���وى الكرد�ستانية على تدوي���ر وزرائها يف 
احلكومة امل�ستقيل���ة بحكومته اجلديدة مع وجود 
ب���دالء لكل واحد منه���م", مو�سحا انه "يف حال مل 

ميرروا يف الربملان �سيلجاأ الزريف اإىل البدالء".
ويتاب���ع النائب عن ائت���الف الن�س���ر اأن "الرئي�س 
املكل���ف لدي���ه م�س���اورات م���ع احللبو�س���ي ب�س���اأن 
ح�سة املكون ال�سني م���ن الوزارات ومر�سحيها", 
م�ستبع���دا اأن "يكون هناك تدوير ل���وزراء املكون 
ال�سن���ي يف احلكوم���ة املقبل���ة الت���ي �ستعر�س يف 

الربملان خالل االأيام املقبلة".
وين���وه اإىل اأن "الزريف �سيقدم ل���كل وزارة ثالثة 
مر�سح���ني و�سي���رتك حرية الت�سوي���ت واالختيار 
الأع�ساء جمل�س النواب", م�سريا اإىل اأن "ح�سور 
الق���وى ال�سني���ة والكردية �سيعتمد عل���ى التواجد 

والتوافق ال�سيعي يف جل�سة الت�سويت".
ويب���ني ان "ما ن�سعى له هو اأن يكون التواجد ملئة 
نائب �سيع���ي على اقل تقدير ل�سمان ح�سور باقي 
املكون���ات" موؤك���دا اأنهم "ب���داأوا بالتح���رك ب�سكل 
فردي على بع�س النواب وكذلك من خالل االت�سال 
ببع����س قي���ادات الكت���ل ال�سيا�سي���ة حلثه���م عل���ى 
احل�سور". باملقابل يقول جا�سم البخاتي, النائب 
عن كتل���ة احلكمة الربملاني���ة يف ت�سريح ل�)املدى( 
ان "مترير حكومة ال���زريف من عدمه يتوقف على 
موق���ف الربمل���ان والكت���ل ال�سيا�سي���ة", كا�سفا ان 
"هن���اك راأيا داخل القوى ال�سيعية باجتاه تبديل 
ال���زريف وهو ميث���ل االأغلبية, وهن���اك اجتاه اآخر 
هو تقدمي الدعم للزريف ومترير حكومته". وكان 
رئي�س احلكومة املكلف اكد يف ت�سريحات �سابقة 
ان���ه �سي�سكل حكومة وطنية ت�ستم���د �سرعيتها من 
جمل����س النواب بع���د الت�ساور مع الكت���ل النيابية 
ومب���ا يلب���ي مطال���ب ال�س���ارع العراق���ي, راف�س���ا 
االعت���ذار عن ا�ستكمال مهمت���ه بت�سكيل احلكومة. 
ويرج���ح البخاتي ان "الربملان �سيك���ون غري قادر 
عل���ى عق���د جل�سة خالل الف���رتة احلالي���ة وانت�سار 
وبالت���ايل  وتداعيات���ه,  كورون���ا  فريو����س  وب���اء 
�ستنته���ي املهلة الد�ستوري���ة و�سيذهب اإىل تكليف 
�سخ�سي���ة بديل���ة ع���ن ال���زريف", موؤك���دا ان "هذا 
ال�سيناريو مط���روح يف االروق���ة ال�سيا�سية وهو 

االقوى من بني كل اخليارات".

اجتماع 
الزريف مع 
وفد مفو�ضية 
االنتخابات 

 بغداد / المدى

قدم����ت الحكوم����ة الم�ستقيل����ة تو�سي����ة الى 
رئا�س����ة الجمهوري����ة الإ�س����دار عف����و خا�س 
ومودعي����ن.  وموقوفي����ن  محكومي����ن  ع����ن 

والم�سمولون بالعفو الخا�س هم كاالآتي:
� م����ن اكم����ل ن�سف م����دة محكوميت����ه او من 
بق����ي من م����دة محكوميته اقل م����ن �سنة, اأو 

المحكوم عليه ب�سنة فاأقل.
وي�ستثنى من العفو: 

-  م����ا يتعلق بالحق الخا�����س اال بعد تنازل 
الم�ستكي او ذوي المجني عليه اأمام قا�سي 

التحقيق او المحكمة المخت�سة.
دولي����ة  جرائ����م  بارت����كاب  المحكوم����ون   -
الما�س����ة  والجرائ����م االإرهابي����ة والجرائ����م 
باأمن الدول����ة الخارجي والداخلي وجريمة 
حي����ازة  جريم����ة  او  بالب�س����ر  االتج����ار 
لل�س����وت  الكاتم����ة  االأ�سلح����ة  وا�ستعم����ال 
الت�سني����ف  ذات  واال�سلح����ة  والمفرقع����ات 
الخا�س والف�ساد المالي واالإداري وجرائم 
تهري����ب الم�سجوني����ن وجرائ����م االغت�ساب 
واالتج����ار  بالمح����ارم  والزن����ا  والل����واط 

بالمخدرات.
-  جرائ����م غ�سيل االأم����وال وجرائم الخطف 
واالختال�س و�سرق����ة اأموال الدولة واهدار 
الم����ال الع����ام عم����دا مال����م ي�س����دد بذمته من 

اأموال قبل اإطالق �سراحه.
-  جرائ����م تهري����ب االآث����ار وتزيي����ف العملة 

وجريم����ة تزوير المح����ررات الر�سمية التي 
ادت اإلى ح�سول المزور على درجة وظيفية 

في مالك الدولة مدير عام فما فوق.
-  م����ن �سم����ل بقان����ون العفو لع����ام 2008 و 

.2016
و�سمل اي�سا االأجان����ب المحكومين ب�سبب 
مخالف����ة قان����ون االإقام����ة بالعف����و الخا�����س 

اي�سا.
وجاء اجراء الحكومة بناء على توجيه من 

رئي�س الجمهورية بره����م �سالح, الخمي�س 
با�سدار قرار عفو.

وق����ال �سال����ح ف����ي طلب����ه ال����ذي وجه����ه الى 
نتيج����ة  الم�ستقيل����ة:  الحكوم����ة  رئي�����س 
للظروف اال�ستثنائية التي ت�ستدعي اتخاذ 
اإجراءات اإن�سانية تن�سجم وطبيعة التهديد 
للحي����اة وان حماية االأنف�����س مقدمة على ما 
�سواها, لذا نقترح اتخاذ بع�س االإجراءات 
القانونية التي تخف�س من اأعداد الموقوفين 

والمحكومي����ن والمودعي����ن والتي تن�سجم 
وروح القانون وت�سريعه ووجوده, ومنها 
اإط����الق ال�سراح بكفال����ة للموقوفين للجواز 
القانون����ي او ال�سم����ول باالف����راج ال�سرطي 
للمحكومي����ن لم����ن تنطب����ق عليه����م �س����روط 
ال�سم����ول, او التو�سي����ة بال�سم����ول بالعفو 

الخا�س للمحكوم والمودع ووفق االآتي:
اوال- الم�ق�ف�ن:

1-  اإط����الق �س����راح كاف����ة الموقوفي����ن ف����ي 
مراك����ز االحتجاز واالإيداع مم����ن ق�ساياهم 
قي����د التحقي����ق او المحاكم����ة بكفال����ة مالية 
�سامن����ة او �سخ�سي����ة, اأو بكفال����ة موظفين 
اثنين �سامنة توؤم����ن ح�سوره حين الطلب 

من الجهة المخت�سة.
2-  ي�ستثنى من اإطالق ال�سراح بكفالة فيما 
اذا كان المته����م موقوفا ع����ن جريمة معاقب 
عليه����ا باالإع����دام, او جرائ����م االإره����اب, او 
جرائم الخط����ف, او جرائم الف�س����اد المالي 

واالإداري.
3-  �سرورة ح�سم كافة الق�سايا للموقوفين 
او المحكومين الم�سمولي����ن باحكام العفو 
العام رقم )27( ل�سنة )2016( والمعرو�سة 

على لجان العفو الق�سائية.
4 -  قي����ام مجل�س الق�س����اء االأعلى بمتابعة 
ق�ساي����ا الموقوفين وااليعاز ال����ى المحاكم 
المخت�س����ة وق�ساة التحقي����ق ب�سرعة ح�سم 

ق�ساياهم واطالق ال�سراح.
ثانيا- المحك�م�ن:

الق����رارات  تنفي����ذ  �سرع����ة  �س����رورة    -1
للمحكومي����ن  ال�سبي����ل  باخ����الء  ال�س����ادرة 
الذي����ن اأم�سوا م����دة محكوميته����م ولم ينفذ 
اخالء ال�سبي����ل, وااليعاز م����ن قبل الجهات 
المخت�سة الى ادارات ال�سجون والمواقف 
ومراكز التاأهيل الخالء �سبيلهم فورا اإن لم 
يكونوا مطلوبين عن ق�سايا اخرى لوجود 

تلكوؤ في اخالء ال�سبيل.
2-  �سمول المحكومين الذين اأم�سوا ثالثة 
ارب����اع الم����دة بالن�سب����ة للبالغي����ن وثلثيه����ا 
ال�سرط����ي  باالإف����راج  لالح����داث  بالن�سب����ة 
ا�ستن����ادا الح����كام الم����ادة )331( من قانون 
ا�س����ول المحاكم����ات الجزائي����ة رق����م )23( 
ل�سنة 1971 با�ستثن����اء الجرائم الم�ستثناة 

من االإفراج ال�سرطي.
ثالثا- العف� الخا�س:

نقت����رح التو�سية لل�سم����ول بالعفو الخا�س 
لم����ن اأم�سى ن�سف مدة محكوميته ل�سموله 
باأح����كام العف����و الخا�س اإذا كان����ت جريمته 
العف����و  باأح����كام  الم�سمول����ة  الجرائ����م  م����ن 
الخا�����س, وي�ستثن����ى م����ن ذل����ك م����ا يتعل����ق 
بالح����ق الخا�����س, والمحكومي����ن بارتكاب 
والف�س����اد  واالإره����اب  الدولي����ة  الجرائ����م 
المال����ي واالإداري, وكذل����ك جرائ����م الخطف 
لخطورته����ا عل����ى المجتم����ع, لذل����ك نقت����رح 
التو�سية لل�سمول بالعف����و الخا�س لهم من 
قبل رئي�����س مجل�س ال����وزراء, بغية اإ�سدار 

المرا�سيم الجمهورية بذلك.

احلكومة تقدم تو�شية بالعفو اخلا�ص عن موقوفني وحمكومني
ت�سمل من اأكمل ن�سف مدته اأو محك�م باأقل من �سنة

ترجمة/ حامد احمد

وق���ف مدير منظمة التوثي���ق االيزيدية, خريي علي ابراهيم, ع���ن قرب وهو يتابع 
عم���ل فرق من العم���ال وهم يبا�سرون بنب�س قرب جماع���ي ل�سحايا اإيزيديني جنوب 
�سنج���ار, حيث قال "انه اأمر �سع���ب بالن�سبة لاليزيديني, بقينا ننتظر هذه اخلطوة 

ما يقارب من خم�س �سنوات ."
وق���ال ابراهي���م, ان عملية نب�س القب���ور اجلماعية التي بو�سر بها خ���الل �سهر اآذار, 
كان���ت ج���زءا من مب���ادرة اطلقه���ا فريق وطن���ي من برملاني���ني و�سيا�سي���ني عراقيني 
وممثل���ي االمم املتحدة, لنب�س قبور جماعية وجم���ع ادلة عن جرائم ارتكبها تنظيم 

داع�س ليكونوا حتت طائلة القانون واملحا�سبة .
وكان الفري���ق الوطن���ي ق���د اعلن يف 27 �سباط ع���ن اأول قائمة له الأ�سم���اء اأ�سخا�س 

ايزيديني عر عليهم يف قرب جماعي.
وخالل موؤمتر �سحفي عقد يف بغداد, قال الفريق الوطني انه قد مت العثور على 73 
ق���ربا جماعي���ا الإيزيديني ومت نب�س 13 قربا منها, حيث عر على رفات 347 �سحية 
اليزيدي���ني يف ه���ذه القب���ور. وذكر الفري���ق يف حينه���ا ان مرا�سيم ت�سيي���ع ر�سمية 
�ستق���ام له���ذه ال�سحايا خالل �سه���ر اآذار, ومن ثم تدفن ح�س���ب الطقو�س املتبعة من 
قب���ل اق���ارب ال�سحايا. رغم ذلك فان اغلب تلك املرا�سيم ق���د اأرجئت لوقت اآخر نظرا 

لتف�سي وباء كورونا .
�سائ���ب خدر, نائب عن الطائف���ة االيزيدية يف الربملان, اثنى عل���ى جهود املنظمات 
الدولي���ة والف���رق الوطنية للجهود الت���ي بذلوها يف نب�س ه���ذه القبور. واكد خالل 
املوؤمت���ر ال�سحفي بان القب���ور اجلماعية املتبقية �سيتم اج���راء عمليات النب�س فيها 
اي�سا, ودعا اىل ا�سداء مزيد من االهتمام لهذا االمر. كما حث على ت�سليم املتورطني 

من م�سلحي داع�س اىل املحاكم بتهم ارتكاب جرمية ابادة جماعية .
�سي���اء ال�ساعدي, مدير دائرة �سوؤون املقاب���ر اجلماعية وموؤ�س�سة ال�سهداء, قال يف 
حدي���ث للمونيرت اإن عملية نب�س قب���ور جماعية تواجه حتديات من �سمنها هجمات 
ملجامي���ع م���ن اتباع داع�س. م���ن جانب اآخر فان ه���ذه املقابر تق���ع يف مناطق بعيدة 
ع���ن املدن ويتعذر على الف���رق العاملة البقاء هناك ل�ساع���ات متاأخرة, ف�سال عن قلة 

التخ�سي�سات املالية ملوا�سلة العمل ب�سكل دائمي .
وقال ال�ساعدي "مل يتم تثبيت جميع ا�سماء بقايا اجلثث وذلك الن اجراءات مطابقة 
احلم�س النووي ما تزال جارية يف ق�سم الطب ال�سرعي", م�سريا اىل وجود نق�س 

يف بع�س املعلومات اخلا�سة بال�سحايا لغر�س حتديد الهوية ."
وا�س���اف قائ���ال "اخلطوات القادمة �ستك���ون بنب�س قبور جماعي���ة يف �سهل نينوى 
قريب���ا. املقاب���ر اجلماعية ب�سكل عام ق���د مت توثيقها مع ادراج ا�سم���اء ال�سحايا يف 
قاعدة املعلومات ." وقال ابراهيم للمونيرت ان ال� 62 جثة التي عر عليها يف القرب 
اجلماع���ي ق���د مت اعدامهم رمي���ا بالر�سا�س من قب���ل داع�س, وذلك م���ن خالل ك�سف 
خمت�س���ي الط���ب اجلنائ���ي, حيث ا�س���اروا اىل ان جميع اجلروح كان���ت يف الراأ�س 
و�س���در ال�سحاي���ا . عل���ي البيات���ي, ع�سو مفو�سية حق���وق االن�سان, ق���ال ان هناك 
ق���ربا جماعيا اآخ���ر يف منطقة األو انطار, ي�سم رفاة اكر م���ن 400 تركماين و600 
ايزي���دي باال�سافة اىل رفاة قوات امنية م���ن مناطق خمتلفة يف املو�سل قتلوا على 

يد م�سلحي تنظيم القاعدة وداع�س .
مكتب املختطفني االيزيديني, ق���ال ان م�سلحي تنظيم داع�س قاموا بقتل واختطاف 
االآالف م���ن االيزيدي���ني وان الع�س���رات م���ن املقاب���ر اجلماعية موج���ودة يف منطقة 

�سنجار و�سهل نينوى .
عن: امل�نيرت

 بغداد / املدى

ك�سف���ت الواليات املتحدة االأمريكي���ة, ام�س االحد, عن 
حج���م املبالغ التي خ�س�ستها الإزالة االلغام من العراق 
من���ذ عام 2003. وقالت ال�سفارة االأمريكية لدى بغداد 
يف بي���ان تلق���ت )امل���دى( ن�سخ���ة من���ه, اإن "الوالي���ات 
لتدم���ري  االأمريك���ي  الربنام���ج  خ���الل  وم���ن  املتح���دة 
االأ�سلح���ة التقليدية CWD  خ�س�ست اأكر من 498 
ملي���ون دوالر من���ذ ع���ام 2003, وذل���ك الإزال���ة االألغام 
االأر�سية والكثري من املتفجرات التي خلفتها احلروب 

ف�ساَل عن خطط وبرامج التوعية باملخاطر".
واأ�س���اف, اأن "الربنام���ج االأمريك���ي لتدم���ري االأ�سلحة 
التقليدي���ة CWD �ساه���م ب�س���كل كب���ري يف م�ساعدة 

العراق منذ عام 2015 م���ن اأجل معاجلة الكميات غري 
امل�سبوقة من االإنتاج ال�سخم واملتطور تقنيا للعبوات 
النا�سفة, التي طوره���ا وا�ستخدمها داع�س ال�ستهداف 
االأبري���اء وق���وات االأم���ن العراقية, وتفخي���خ املنازل, 
والبني���ة  الزراعي���ة,  واالأرا�س���ي  العام���ة,  واالأماك���ن 
التحتية للحيلولة دون عودة النازحني اىل مناطقهم". 
وبينت ال�سفارة, "كما �ساهم الربنامج االأمريكي لتدمري 
االأ�سلحة التقليدية CWD  بن�سر 89 فريق م�سح يف 
اأنحاء العراق, والتي كان���ت م�سوؤولة عن تطهري اأكر 
من 108,500 من العب���وات واملواد املتفجرة, مبا يف 
ذل���ك اأكر من 17,100 عبوة نا�سف���ة من داع�س, االأمر 
ال���ذي �سه���ل ا�ستع���ادة املواق���ع االأ�سا�سي���ة للخدمات, 
وتنمي���ة االقت�سادات املحلية, وعودة النازحني".ويف 

�سي���اق مت�سل, قالت املتحدث���ة با�سم وزارة اخلارجية 
االأمريكي���ة مورغ���ان اورتيجو�س يف بي���ان, مبنا�سبة 
اليوم العاملي للتوعية بخطر االلغام, "حتل علينا ذكرى 
اليوم العاملي لالأمم املتح���دة للتوعية مبخاطر االلغام 
واملُ�ساعدة يف االعمال املتعلقة بها, وهي فر�سة للعامل 
اأجمع اأن يطلع على التقدم املُحرز والتحديات املتبقية 
املتمثل���ة بازالة االلغام االر�سية واملواد غري املنفلقة", 
مو�سح���ة ان "بقاي���ا احل���رب هذه من امل���واد املتفجرة 
الت���زال تعر�س حياة املدني���ني للخطر يف اكر من 60 
دول���ة, وتعمل الواليات املتحدة ع���ن كثب مع ال�سركاء 
حول العامل من اج���ل الت�سدي لهذا التحدي االن�ساين 
اخلطري الذي ُيعر�س حياة االبرياء ومن بينهم العديد 

من االطفال للخطر".

وا�سافت, "الأكر من 20 عاما, تولت الواليات املتحدة 
دف���ة قي���ادة املجتمع ال���دويل املانح يف تعزي���ز ال�سالم 
واالم���ن حول العامل ع���رب مد ج�سور م���ن ال�سراكة مع 
اأمم بغية خف�س الفائ�س املُتاح من الذخرية واال�سلحة 
املخاط���ر  وملعاجل���ة  املُنفلت���ة  وال�سغ���رية  اخلفيف���ة 
االن�ساني���ة املُتاأتية ع���ن االلغام االر�سي���ة واملواد غري 

املنفلقة يف الدول التي خرجت من عتبة النزاع".
وتابعت "متثل الوالي���ات املتحدة الداعم املايل االكرب 
واالوح���د لتدمري اال�سلحة التقليدي���ة, حيث وظفت ما 
يزي���د على ال����� 3.7 مليار دوالر يف اأكر من 100 دولة 
من���ذ العام 1993, ويف الع���ام 2019, تولت الواليات 
املتح���دة متويل جه���ود تدمري اال�سلح���ة التقليدية يف 

58 دولة".

املتفج��رات  لإزال��ة  دولر  ملي��ون   498 اأنفقن��ا  وا�شنط��ن: 
املونيرت: عنا�شر داع�ص تهاجم فرق 

ا�شتخراج رفات اليزيديني

العث�ر على جثث 347 اإيزيديًا يف 13 قرباً جماعيًا 



 بغداد / املدى

ق���ال موفد )امل���دى(، اأم����س، ان اعالم 8 
ف�سائل م�سلحة �سبق ان هاجمت رئي�س 
الوزراء املكلف عدنان الزريف وتوعدت 
االم���ركان كانت مرفوع���ة على مركبات 
مدنية جابت املناط���ق القريبة من مطار 

املثنى الع�سكري واملنطقة اخل�سراء.
بالتزام���ن مع ذلك طلب رئي�س احلكومة 
ال���زريف م���ن الربمل���ان  املكل���ف عدن���ان 
حتديد موعد لعقد اجلل�سة اال�ستثنائية 

للت�سويت على حكومته.
ويق���ول مراقبون ان ت�سعي���د الف�سائل 
دلي���ل عل���ى انها مل حت�س���ل عل���ى تاأييد 
�سيا�س���ي برف�س الزريف م���ن قبل الكتل 
ال�سيا�سي���ة وانه )البي���ان( زاد من عزلة 
اطراف حتالف الفتح الراف�سة للزريف.  
وبح�س���ب معلومات مل يت�س���ن ل�)املدى( 
التاأكد منها، ان الف�سائل امل�سلحة بداأت 
ت�سعيد موقفها فيما بداأت ر�سائل تهديد 
ت�س���ل لن���واب يف ح���ال �سوت���وا عل���ى 
قبول الزريف. وترى الف�سائل الثمانية 
ان الزريف "هو مر�س���ح اال�س���تخبارات 

االمركية".
وقال���ت ف�س���ائل ع�س���اب اه���ل احل���ق، 
ال�س���هداء،  �س���يد  وكتائ���ب  والنجب���اء، 
واخلر�س���اين،  عل���ي،  االم���ام  وكتائ���ب 
وعا�س���وراء، وجند االم���ام، واالوفياء، 
ان "العملي���ات �س���د الق���وات االمركية 
ما هي اال رد ب�س���يط عل���ى اعتداءاتها"، 
م�س���رين اىل ان "التهديدات االمركية 
وق���ادة  ف�س���ائل  با�س���تهداف  االخ���رة 
املقاوم���ة مل تك���ن اال حماول���ة للتغطي���ة 
على هزائمها النها ا�سعف من ان تدخل 

احلرب مع الف�سائل".
ج���اء ت�س���عيد الف�س���ائل بالتزام���ن من 

ان�س���حاب ق���وات التحالف ال���دويل من 
5 قواع���د يف حني ع���ززت تواجدها يف 
قواعد اخ���رى ون�س���بت اعل���ى تقنيات 

�سد ال�سواريخ.
واأثار بيان الف�س���ائل الثمانية، غ�س���ب 
الكثر على مواقع التوا�سل االجتماعي 
ويف االو�ساط ال�سيا�س���ية والنخبوية، 
ف�س���ال عن اإثارة العديد من الت�س���اوؤالت 
والتفكر ب�سرورة ف�سل هذه الف�سائل 

عن احل�سد.
ومتلك بع�س الف�سائل اجنحة �سيا�سية 
حتال���ف  عل���ى  ت�س���يطر  الربمل���ان  يف 
الفتح وه���و واحد من اأك���رب التحالفات 

الربملانية.
اأن  بيانه���ا،  يف  الف�س���ائل  واعت���ربت 
اختيار الزريف خمال���ف لراأي املرجعية 
واملتظاهرين، االأمر الذي اأ�س���عل جداال 
يف االأو�س���اط االحتجاجي���ة، التي ترى 

اأن ه���ذه الف�س���ائل كان���ت ت�س���خر م���ن 
االحتجاج���ات وتعاديه���ا لوق���ت قريب، 
خ�سو�س���ا مع وجود اتهامات مب�ساركة 
املتظاهري���ن،  بقم���ع  الف�س���ائل  بع����س 
يف الوق���ت ال���ذي كر�س انقطاع �س���الة 
اجلمعة ب�سبب فايرو�س كورونا، غياب 

راأي املرجعية عن االأحداث الدائرة.
وت�س���اءل املتظاه���ر ح�س���ني عل���ي ع���رب 
)املدى( "هل حممد �س���ياع ال�س���وداين، 

وق�س���ي ال�س���هيل، وا�س���عد العي���داين، 
وحمم���د توفي���ق ع���الوي مدعومني من 

املرجعية؟!".
و�س���بق لتحال���ف الفتح تر�س���يح كل من 
ال�س���وداين وال�س���هيل والعي���داين وهم 
مر�س���حني رف�ستهم �س���احات االحتجاج 
ومل يالق���وا ترحيب���ا م���ن املرجعية ومل 

يكونوا غر جدليني.
وتتم�سك قوى �سيعية بقرار دعم الزريف 

مقت���دى  بزعام���ة  "�س���ائرون"،  وه���ي 
حي���در  بقي���ادة  و"الن�س���ر"،  ال�س���در، 
العبادي. كما بداأت تظهر اأ�سبه ما يكون 
بحالة مترد اأو ع�سيان لعدد من النواب 
املنتمني لكتل �سيعية، قرروا الت�سويت 
للزريف بخالف مواقف كتلهم املعار�سة 

حال عقد جل�سة يف الربملان. 
وفق���ًا  احلكوم���ة  متري���ر  ويتطل���ب 
زائ���دا  الن�س���ف  اأغلبي���ة  للد�س���تور 

واح���دا، مبعن���ى اأن رئي����س ال���وزراء 
املكل���ف، �س���يحتاج اإىل 166 نائبًا من 
اأ�سل 329 نائبًا، هو عدد مل يعلن احد 
الطرف���ني )املوؤيد  ����� املعار�س( بلوغه 

حتى االن.
وق���ال رئي�س احلكوم���ة املكلف عدنان 
ال���زريف يف ت�س���ريحات بعد ار�س���اله 
الربمل���ان  اىل  احلكوم���ي  املنه���اج 
ال�س���بت: اإن الكتل ال�سيا�س���ية وعدت 

بتمرير احلكومة ودعمها.
ب���دوره، ق���ال النائب عن كتلة الن�س���ر 
ريا����س التميم���ي، ان تواقي���ع اأك���ر 
م���ن 150 نائب���ًا م���ن خمتل���ف الكت���ل 
ال���زريف  تكلي���ف  عل���ى  ال�سيا�س���ية، 
رئي����س  ل���دى  وثيق���ة  يف  موج���ودة 

اجلمهورية برهم �سالح .
وا�ساف التميمي وهو نائب عن الكتلة 
الربملاني���ة التي يرتاأ�س���ها الزريف: اإن 
احلكومة  رئي�س  اأمام  املجال  "ف�س���ح 
املكّل���ف الإكم���ال كابينته والت�س���ويت 
عليها �س���روري ويتفق مع امل�س���لحة 
العام���ة، الأنن���ا اأمام فراغ وا�س���ح يف 

ال�سلطة التنفيذية".
واأو�سح اأن "الكتل ال�سيعية ا�ستنزفت 
وقت���ًا طوي���اًل، الأكر من اربعة ا�س���هر 
بعد ا�ستقالة حكومة عادل عبد املهدي، 

لكنها مل تتفق على مر�سح بديل".
وعلى اجلهة املقابلة تقول كتلة الفتح 
ان احلدي���ث عن قبول الزريف ا�س���بح 
من املا�س���ي. واأكد النائب عن حتالف 
الفت���ح عبا����س الزامل���ي: "ان رئي����س 
ال���وزراء املكل���ف عدن���ان ال���زريف لن 
ع���دم  و�سن�س���من  جناح���ا..  يحق���ق 
م���روره". وق���ال اي�س���ا: ان "الزريف 
ل���ن يحقق جناحا يف مفاو�س���اته ومل 
يحقق اي اتفاق مع الكرد". وا�س���اف 
الزامل���ي: "ان ال���زريف مل ير�س���ح من 
قبل �س���ائرون ومل يحظ بدعم مقتدى 
نح���ن  الي���وم  ه���ذا  ولغاي���ة  ال�س���در، 

ن�سمن انه لن ميرر".
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البيان زاد من عزلة الفريق 
ال�شيعي الراف�ض لتكليف الزرفي 

ال�شدر يرف�ض "لغة 
التهديد" ونواب يراهنون 
على �شيناريو اإف�شال املكلف

اجلي�ش ي�شارك 
بحمالت التعفري 
يف املناطق 
ال�شكنية.. عد�شة 
حممود روؤوف

 بغداد/ املدى 

ف�����س��ل ع��ل��ى م��اي��ب��دو وري����ث ق��ا���س��م 
القائد  ق���ااآين  ا�سماعيل  �سليماين، 
يف  االيرانية،  القد�س  لقوة  اجلديد 
ا�ستبدال  على  ال�سيعية  القوى  ثني 
الت�سمية  وه��ي  امريكا"،  "جندي 
التي تطلقها جهات عراقية مقربة من 
املكلف  ال��زريف،  عدنان  على  طهران 

بت�سكيل احلكومة اجلديدة.
وعو�سا عن احلوارات، التي و�سلت 
بع�س  بح�سب  م�سدود،  طريق  اىل 
م�سلحة  اط����راف  ب����داأت  امل�����س��ادر، 
بالتلويح  ايران،  بقربها من  معروفة 
ارادت��ه��ا،  لفر�س  ال��ق��وة  با�ستخدام 
�سمن  م��ن  وزراء  رئي�س  وت�سمية 
احل�����س��د  ب�"قوى  م��اي��ع��رف  دائ�����رة 
اقل  يف  منها  م��دع��وم  او  ال�سعبي" 

تقدير.
رئي�س  مكتب  ق��ال  ال�سبت،  وم�ساء 
الربملان حممد احللبو�سي، انه ا�ستلم 
الربنامج احلكومي املقدم من املكلف 

بت�سكيل احلكومة عدنان الزريف.
ال�سبت  �سباح  اعلن  ال��زريف،  وك��ان 
ال��ذي  برناجمه،  اكمل  ان��ه  املا�سي، 
وه��ي  رئ��ي�����س��ة،  حم����اور   3 يت�سمن 
االقت�ساد، االنتخابات والتظاهرات، 

والعالقات اخلارجية.
اعقبت  ت�سريحات  يف  الزريف  وقال 
من  امل��ك��ون  الق�سر  الربنامج  ن�سر 
الربملان  رد  ينتظر  ان��ه  �سفحات،   8
لتحديد موعد جل�سة الت�سويت على 
وزارت��ه، وبان حكومته �ست�سكل من 

العراق". داخل  من  "كفاءات 
وخالل اال�سبوع املا�سي، �سن حتالف 
الفتح بزعامة هادي العامري، هجومًا 
ورئي�س  ال���زريف  على  م�سبوق  غ��ر 

اجلمهورية برهم �سالح.
كتلة  رئي�س  الغبان،  حممد  وطالب 
الربملان  منف�سلني،  بيانني  الفتح يف 
والقوى ال�سيا�سية، مبحا�سبة واقالة 
رئي�س اجلمهورية، ب�سبب ماقال انه 
اىل  ا�سارة  يف  االغلبية"،  "جتاوز 
قوى  ي�سم  ال��ذي  ال�سيعي  التحالف 

احل�سد ال�سعبي ودولة القانون.
الداخلية  وزي��ر  وهو  الغبان،  وه��دد 
ال�����س��اب��ق يف ع��ه��د ح��ي��در ال��ع��ب��ادي، 
ب�"ك�سف امل�ستور"، اذا ا�ستمر رئي�س 

ال�سيا�سية،  وال��ق��وى  اجل��م��ه��وري��ة 
بدعم عدنان الزريف.

ال�سابق،  والنائب  ال�سيا�سي  وك��ان 
عزت ال�سابندر، ك�سف يف وقت �سابق 

انه مر�سح قوي بدال عن الزريف.
اىل  ن�سب  م�سرب  ت�سجيل  يف  واك��د 
مر�سحني  جانبه  اىل  بان  ال�سابندر، 
قا�سم  وهما  منه،  حظوظا  اقل  اثنني 
�سياع  وال��ن��ائ��ب حم��م��د  االع���رج���ي، 

ال�سوداين.
وقال ال�سابندر، يف الت�سجيل االخر 
برناجمه  ت�سليم  ال��زريف  اع��الن  قبل 
ان��ه يعمل  ال��ربمل��ان،  احل��ك��وم��ي اىل 
باجتاهني: اما اقناع  املكلف بت�سكيل 
او  املهمة،  ع��ن  ب��االع��ت��ذار  احلكومة 
جبهة  بت�سكيل  ال�سيا�سية  ال��ق��وى 
م��ع��ار���س��ة ك��ب��رة ل��الي��ق��اع ب��ال��زريف 

اثناء جل�سة الربملان.
"�سيناريو" اف�سال  فان  ذل��ك،  ووف��ق 
م��ازال��ت  امل��رت��ب��ق��ة،  ال���زريف  حكومة 
ق��ائ��م��ة، ح��ي��ث مل ي��ح��دد ح��ت��ى االن 
موعدًا جلل�سة الربملان، كما مل تت�سح 

مواقف القوى ال�سيا�سية من حكومة 
االخر ب�سكل جلي.

لغة التهديد 
ان  عليمة،  �سيا�سية  م�سادر  وتقول 
بع�س  من  التهديد"  "لغة  ا�ستخدام 
ال��ق��وى ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، جت���اه ع��دن��ان 
الزريف، جاء بعد ف�سل مهمة ا�سماعيل 
يف  �سليماين،  قا�سم  خليفة  ق���ااآين، 
للقوى  جديدة  طريق  خارطة  ايجاد 

ال�سيعية بعد مقتل القائد ال�سابق.
ووف����ق و���س��ائ��ل اع����الم م��ق��رب��ة من 
بغداد،  اىل  و�سل  ق��ااآين  ان  طهران، 
قبل ايام، والتقى بزعيم حتالف الفتح 
ه���ادي ال��ع��ام��ري، ورئ��ي�����س ائ��ت��الف 
وعمار  املالكي،  نوري  القانون  دولة 
وقالت  احلكمة.  تيار  زعيم  احلكيم 
قد  ق���ااآين،  ان  حينها،  اجل��ه��ات،  تلك 
مقتدى  ال�سدري  التيار  زعيم  يلتقي 
ال�سدر، واآخرين، يف مدينة النجف.

وبح�سب م�سادر )املدى(، فان ايران 
باجتاه  امل��رة  ه��ذه  ثقلها  بكل  دفعت 

االزمة يف العراق، الن ملف العراق، 
وفق حتليل امل�سادر، اهم من "حزب 
الله" يف لبنان، او �سوريا، او اليمن، 
 " ال�سغط  "ورقة  ه��ي   ب��غ��داد  وان 
االهم �سد الواليات املتحدة، وطهران 

غر م�ستعدة خل�سارتها.
زعيم  ال�����س��در،  مقتدى  ام�����س،  وب���دا 
من  املن�سحني  اول  ال�سدري،  التيار 
عقد ال�سراكة اجلديد الذي جاء قااآين 

البرامه يف بغداد.
ودعا ح�ساب الكرتوين تابع لل�سدر، 
ف�سائل م�سلحة ل�"التوبة"، وذلك بعد 
بيانًا  منها  ثماٍن  اإ�سدار  من  �ساعات 
ويرف�س  االأم��رك��ي��ة  ال��ق��وات  يتوعد 
بت�سكيل  ال������زريف  ع���دن���ان  ت��ك��ل��ي��ف 

احلكومة.
"حممد  ال�سدر  وزي��ر  ح�ساب  وق��ال 
ال�����س��ب��ت  ل��ي��ل��ة  العراقي"،  ���س��ال��ح 
الكثر  اأن  اعلموا  بعد  "اأما  املا�سي: 
ي�سّمون  ما  وبع�س  ال�سيا�سيني  من 
بف�سائل املقاومة، ال تتعظ من البالء 
والوباء. وما زالت تنتظر املكا�سب". 

املقاولة  تقدمي  من  "فعجبي  وتابع 
للدنيا.  ح��ب��ًا  كفاكم  امل��ق��اوم��ة.  على 
واحل���رب  امل���وت  ي�����س��ارع  ف�سعبكم 
والوباء،   - الله  �سمح  ال   - املرتقبة 
فتوبوا اإىل الله تعاىل ع�سى اأن تغفر 
واأمرنا  اأمركم  من  ويكون  ذنوبكم. 

فرجًا وخمرجًا". 
الثمانية،  الف�سائل  موقف  واظ��ه��ر 
االن�سقاق  ال�سعبي،  للح�سد  التابعة 
الهيئة  العلني لبع�س اجلهات داخل 
عقب مقتل ابو مهدي املهند�س )نائب 
امركية  غ���ارة  يف  الهيئة(  رئي�س 
)تلك  تتهم  والتي  بغداد،  مطار  قرب 

الف�سائل( بانها مقربة من طهران.
عن  نائب  امل�سعودي،  ريا�س  واأك��د 
للوكالة  ت�سريح  يف  "�سائرون"، 
احلكومة  لت�سكيل  "دعمهم  العراقية 
اجلديدة باأ�سرع وقت ممكن برئا�سة 
عدنان الزريف"، الفتا اىل ان االأخر 
ت�سكيل  ب�����اإج�����راءات  "�سيم�سي 
اعرتا�س  م��ن  ال��رغ��م  على  حكومته 
ال�سيعية  ال�سيا�سية  الكتل  بع�س 

عليه".
اىل ذلك، قال با�سل الكاظمي، املحلل 
احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  اإن  ال�����س��ي��ا���س��ي، 
اأن  ي��ح��اول  ال���زريف  ع��دن��ان  املكلف 
ي���ك���ون م���ع اجل��م��ي��ع ع��ل��ى م�����س��اف��ة 
اإق���ن���اع جميع  وي���ح���اول  واح������دة، 
اأن  اإال  الت�سكيلة  بتمرير  االأط���راف 
االأطراف تتخوف من م�سائل  بع�س 

بعينها وبالتايل تطلب �سمانات.
التي  امللفات  اأه��م  من  اأن  واأو���س��ح، 
هو  معينة  جهات  لدى  اخلوف  تثر 
وح�سر  امل�سلحة  اجل��م��اع��ات  ملف 
اأن  اإىل  الف��ت��ا  ال��دول��ة،  بيد  ال�����س��الح 
التعامل  ت��ري��د  ال  االأط�����راف  بع�س 

ب�سكل و�سطي مع الق�سايا املهمة.
واأ����س���اف اأن����ه مب����رور ال��وق��ت تقل 
االأح��زاب  اإقناع  ال��زريف يف  حظوظ 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب��ت��م��ري��ر ال��ت�����س��ك��ي��ل��ة 

الوزارية.
واأ�ساف اأنه ترتدد االآن يف االأو�ساط 
للزريف،  بديلة  اأ�سماء  ال�سيا�سية، 
ي��ع��ار���س  ال�����زريف  اأن  اإىل  م�����س��را 
ب�سكل قوي االأحزاب االإ�سالمية التي 
اأن  يعني  ما  م�سلحة،  ف�سائل  متتلك 
القوى ال�سيا�سية تبحث عمن يحفظ 

م�ساحلها فقط.

وريث  مهام  اأول  العتدال" تجه�ض  "قوى 
�سليماني في العراق

 بغداد / املدى

طلب 5 نواب من رئي�س جمل�س الق�ساء 
االأعلى فائق زيدان التدخل الإن�س���افهم. 
ومتن���ع رئا�س���ة الربمل���ان الن���واب م���ن 
اأداء اليم���ني الد�س���تورية بعدم���ا اأعلنت 
مفو�س���ية االنتخابات املقالة اإنهم بدالء 
عن نواب داخل املجل�س �سعدوا نتيجة 

خطاأ باحت�ساب االأ�سوات.
وقال املر�س���حون وهم كل من: )حممود 
ح�س���ني القي�س���ي بديال عن اآال حت�س���ني 
الطالب���اين، نوران عبد االمر بديلة عن 
عمار ال�سبلي، جناة خلف الطائي بديلة 
عن م�س���ر معن الكروي، و�سايف هادي 
ال�س���مري بدي���اًل ع���ن هوازن ال�س���مري، 
زين���ب عب���د احلمي���د الهيت���ي بديلة عن 
ر�س���الة  يف  الكرب���ويل(  نا�س���ر  حمم���د 
"نح���ن  قائل���ني:  زي���دان،  اإىل  موجه���ة 
جمموع���ة م���ن املر�س���حني الفائزين يف 
 ،2018 لع���ام  الربملاني���ة  االنتخاب���ات 
والذين مت ا�س���تبعادنا من الو�سول اإىل 
قبة الربملان، ب�س���بب �س���غوط �سيا�سية 
وتدخالت لبع�س قادة الكتل واالأحزاب 
وذلك م���ن خالل التالع���ب بنظام توزيع 
املقاعد رق���م )12( ل�س���نة 2018 اخلطوة 
الثالث���ة من���ه التي تخ����س توزيع مقاعد 

كوتا الن�ساء".
واأو�س���حوا، اأن "ذل���ك ج���اء م���ع وجود 
كافل���ة االأدلة والبيانات الت���ي تثبت ذلك 
م���ع ق���رارات حك���م املحكم���ة االحتادية 
لبع����س زمالئنا الذي���ن مت ا�س���تبعادهم 
عل���ى  وح�س���ولهم  الطريق���ة  بنف����س 
ا�س���تحقاقاتهم االنتخابية والعودة اىل 

جمل�س النواب".
واأ�س���افوا اأنه "خالل الف���رتة التي تلت 
اإعالن اأ�س���ماء الفائزين وانطالق اأعمال 
الربمل���ان؛ قمن���ا بالعدي���د م���ن اجله���ود 
املظلم���ة  رف���ع  اأج���ل  م���ن  والتح���ركات 
التي وقع���ت علينا، لكن ذل���ك كله ووجه 
بت�سويف وتاأجيل غر مربر وال مفهوم 
حمم���د  الن���واب  جمل����س  رئي����س  م���ن 

احللبو�سي".
وبع���د انتظار نحو ثالثة اأ�س���هر، اأعلنت 
اآب  �س���هر  يف  االنتخاب���ات  مفو�س���ية 
2018، النتائ���ج النهائي���ة لالنتخاب���ات 
الربملانية التي اأجري���ت يف 12 اأيار من 
الع���ام ذاته، بعد اأن ا�س���طرت اإىل اإعادة 
ف���رز ي���دوي لالأ�س���وات داخ���ل الع���راق 

االأولي���ة  النتائ���ج  اأن  ك���ون  وخارج���ه، 
رافقته���ا حملة ت�س���كيك وتخوين كبرة 
قادها بع�س اخلا�س���رين يف االنتخابات 
م���ن ن���واب وكت���ل �سيا�س���ية، اإىل جانب 
تقريري اللجنت���ني الوزارية والنيابية، 
اأ�س���ارتا اىل ح���دوث خروق���ات  اللت���ني 
اأثن���اء الت�س���ويت، م���ا دف���ع اإىل اعتماد 
الفرز اليدوي، من اأجل التاأكد من �سحة 
النتائ���ج، يف ح���ني كان م���ن املتوق���ع اأن 
تعلن النتائج بعد �س���اعات، ا�ستنادًا اإىل 

اأجهزة الت�سويت االإلكرتونية.
وكان���ت ن���وران عبد االأمر ق���د قالت يف 
بيان تلقت )املدى( ن�سخة منه قبل ايام: 
"اأي���ن فائق زيدان من املتجاوزين على 
الد�س���تور والقان���ون؟ اأين ه���و من هدر 
امل���ال العام املمنوح للنواب الف�س���ائيني 
يف قب���ة الربمل���ان وبعل���م احللبو�س���ي، 
خطاأه���ا  املفو�س���ية  اأعلن���ت  اأن  بع���د 
بعر����س اأ�س���ماء نواب غ���ر فائزين قبل 
نحو �س���نتني اأمثال عمار ال�س���بلي، واآال 

الطالباين وحممد الكربويل".
وكان النائب الفائز با�س���م خزعل خ�سان 
ب���داًل م���ن النائب���ة رف���اه العار�س���ي، قد 
اأعلن قبل اأ�س���هر، ان�س���حابه من حتالف 
�س���ائرون، متهمًا اإياه ب�"م�سادرة" حقه 
كنائ���ب فائ���ز واإ�س���دار تعليم���ات متنع 

دخوله اىل جمل�س النواب.
وقال خ�سان اإن "حتالف �سائرون يحاول 
منعي من اأداء اليمني الد�ستورية كنائب 
فائز بداًل من النائبة رفاه العار�سي كما 
مت منع النائبة الفائزة و�س���ن ال�سعيدي 
ع���ن حمافظة ذي ق���ار من تاأدي���ة اليمني 
الد�س���توري ب���داًل م���ن النائب حم���د لله 

الركابي".
واأ�س���اف خ�س���ان، اأن "�س���ائرون كتل���ة 
بعيدة عن االإ�س���الح ومنع���ي من دخول 
جمل����س الن���واب ج���اء بعد من���ع النائبة 
واإهان���ة  خ���رق  ه���و  ال�س���عيدي  و�س���ن 
وا�س���حة للمجل�س"، معتربًا اأن "ما قام 
ب���ه جمل�س النواب ومنع���ي من الدخول 
ينطبق �سمن اأحكام املادة 226 التي تعد 

اإهانة وا�سحة ملجل�س النواب".
وكان خ�س���ان اتهم يف ت�س���ريح �سابق، 
اإج���راءات  بتعطي���ل  �س���ائرون  حتال���ف 
اليم���ني  الأداء  االحتادي���ة  املحكم���ة 
الد�س���توري كنائب فائز بداًل من النائب 
رفاه العار�س���ي، مبينا اأن قرار املحكمة 

ملزم جلميع ال�سلطات.

نواب يطلبون تدخل الق�ساء: رئا�سة 
البرلمان ا�ستبعدتنا



 ذي قار / ح�سين العامل

اكد م�سدر امني في قيادة 
�سرطة ذي قار يوم االحد 
)5 ني�سان 2020(  اغتيال 

النا�سطة الن�سوية في 
تظاهرات النا�سرية انوار 

جا�سم مهو�س وا�سابة ولدها 
بجروح على يد مجموعة من 

الملثمين داهموا منزلها الواقع 
في حي �سومر بالنا�سرية 

فجرا االحد، فيما دعا 
متظاهرو النا�سرية الى 

ت�سييع جنازة ال�سحية من اأمام 
خيمتها الن�سوية في ميدان 

الحبوبي.

وق���ال مدير ق�ش���م اع���ام قيادة �ش���رطة ذي 
قار العقيد ف����ؤاد كريم ل�)الم���دى( انه "عند 
االح���د  ي����م  فج���ر  م���ن  الرابع���ة  ال�ش���اعة 
بارت���كاب  ال�ش���رطة  دوري���ات  ا�ش���تخبرت 
جريم���ة قت���ل ف���ي �ش���ارع االخا����ص بحي 
�ش�مر )احد �ش����احي مدينة النا�شرية("، 
مبين���ا ان "المعل�م���ات االولية ت�ش���ير الى 
قيام اربعة ا�ش���خا�ص ملثمين بمداهمة دار 
الم�اطنة ان�ار جا�ش���م مه�����ص واغتيالها 

وا�شابة ولدها بجروح مختلفة".
وا�ش���اف كريم ان "الق����ات االمنية فتحت 
تحقيق���ا بالحادث ف���ي مركز �ش���رطة اريدو 
وقام���ت بنق���ل جث���ة ال�ش���حية ال���ى الط���ب 
العدل���ي ونق���ل ولده���ا لتلق���ي الع���اج فيما 
تح���رزت على الظ���روف الفارغة لاإطاقات 

النارية وادلة اخرى لها �شلة للحادث".
 ولم يحدد مدير ق�ش���م اعام قيادة ال�شرطة 
ان كان���ت دوافع القتل جنائية اأم �شيا�ش���ية 
ك�ن ال�ش���حية احدى النا�شطات في مجال 
التظاه���رات المطلبي���ة في النا�ش���رية ولها 
خيمة ن�ش�ية في �ش���احة الحب�بي، مكتفيًا 
بالق����ل ان التحقي���ق ج���اِر وم���ن ال�ش���ابق 
الأوان���ه تحديد الدواف���ع الحقيقية الرتكاب 

الجريمة 
ومن جانبه���م دعا المتظاهرون في �ش���احة 
الحب�ب���ي �ش���باح االح���د وعب���ر مكب���رات 
النا�ش���طة  جن���ازة  ت�ش���ييع  ال���ى  ال�ش����ت 
المغ���دورة، مبينين ان مرا�ش���يم الت�ش���ييع 
�ش���تنطلق من اأم���ام خيمته���ا الن�ش����ية في 

ميدان الحب�بي .
وكان المحتج����ن ف���ي محافظ���ة ذي ق���ار، 

االغتي���ال  عملي���ات  با�ش���تمرار  ن���ّددوا  ق���د 
للنا�ش���طين في تظاهرات �شاحة الحب�بي، 
باإيق���اف  مطالبي���ن  النا�ش���رية،  و�ش���ط 
م�شل�ش���ل االغتي���االت ومحملي���ن االأجه���زة 
االأمني���ة م�ش����ؤولية تلك الح�ادث، خا�ش���ة 
بعد اغتيال النا�ش���طة ان�ار جا�ش���م مه��ص 
وا�ش���ابة ولدها بجروح عل���ى يد مجم�عة 

م�شلحة .
وي�اجه المتظاهرون في �ش���احة الحب�بي 
بالنا�ش���رية جمل���ة م���ن الخ���روق االمني���ة 
المتكررة حيث تعر�ش���ت �ش���احة الحب�بي 
لعدة هجمات دامية وتفجير عب�ات نا�شفة 
راح �ش���حيتها الع�ش���رات م���ن المتظاهرين 
في خيم االعت�شام بال�شاحة المذك�رة فيما 
تعر�ص اكثر من ع�ش���رة نا�شطين في مجال 
التظاه���رات لاغتي���ال عل���ى مدى اال�ش���هر 
القليلة الما�ش���ية من بينهم ال�ش���هيد ح�ش���ن 
ه���ادي مهله���ل ال���ذي اغتي���ل ي����م االثني���ن 

) 13 كان����ن الثان���ي 2020 ( ف���ي جن����ب 
النا�ش���رية وال�شهيد النا�ش���ط المدني علي 
محم���د مكط�ف الع�ش���مي ال���ذي اغتيل في 
ي����م الجمع���ة ) 20 كان����ن االأول 2019 ( 
ق���رب تمثال ال�ش���يباني وال�ش���هيد النا�ش���ط  
علي خال���د الخفاج���ي الذي اغتي���ل على يد 
مجه�لي���ن ي�م الثاث���اء ) 31 كان�ن االأول 
2019 (،  ف���ي حي���ن تعر����ص كل م���ن عل���ي 
الغزي وطارق الجحي�شي لمحاولتي اغتيال 
في ق�شاء الغراف ي�م الخمي�ص 19  كان�ن 
االول 2019 اأ�ش���يبا على اإثرهما باإطاقات 
نارية غير قاتلة، فيما نجا النا�شط مرت�شى 
ال�ش���يخ عل���ي من محاول���ة اغتي���ال تعر�ص 
لها م�ش���اء ي�م االربع���اء ) االول من كان�ن 
الثاني 2020 ( في ناحية الف�شلية ) 15 كم 
جن�ب النا�ش���رية (. فيما ا�شيب المحامي 
عل���ي  المتظاهري���ن  ق�ش���ايا  ع���ن  المداف���ع 
مع���ارج االزيرج���اوي ي����م االربع���اء ) 12 

�شباط 2020 ( بجروح مختلفة اثر محاولة 
اغتيال���ه من قب���ل مجه�لين وكذلك ا�ش���يب 
المتظاهر محمد �ش���عد بجروح مختلفة اثر 
محاولة اختطاف فا�ش���لة بع���د خروجه من 
�ش���احة الحب�بي ي�م الخمي�ص ) 20 �شباط 
2020 (. في حين تعر�شت منازل عدد اآخر 
م���ن المتظاهري���ن لا�ش���تهداف بالعب����ات 
النا�ش���فة من بينه���م و�ش���ام الذهبي وعدي 

الجابري واآخرون.
وبا�شت�ش���هاد النا�شطة ان�ار جا�شم مه��ص 
ترتف���ع ح�ش���يلة �ش���حايا التظاه���رات ف���ي 
محافظ���ة ذي قار الى نح� 120 �ش���هيدًا من 
االول م���ن ت�ش���رين االول 2019 لغاي���ة 5 

ني�شان 2020 .
من جانب اآخر ا�شدر ث�ار �شاحة الحب�بي 
بيان���ا   ) ني�ش���ان 2020   4 ( ال�ش���بت  ي����م 
ح����ل احداث ي����م الجمع���ة الدامي���ة التي 
راح �شحيتها �ش���هيدان احدهما من الق�ات 

االمني���ة  و13 جريحا م���ن المتظاهرين اثر 
م�اجهات بين الق�ات االمنية والمحتجين 
على تجاهل مطالب ا�شحاب الدخل الي�مي 
المت�شررين من فر�ص حظر التج�ال الذي 
اعلنته خلية االزمة لتفادي مخاطر انت�ش���ار 

وباء ك�رونا.
وجاء في البيان الذي اطلعت عليه )المدى( 
ان���ه "بالنظر للظ���روف الراهنة وال�ش���عبة 
التي يمر بها بلدنا العزيز ونظرًا للتحديات 
التي تمر بها ث�رتنا نحن معت�ش���م� �شاحة 
الحب�ب���ي ندي���ن ون�ش���تنكر ما ح���دث ي�م 
)الجمع���ة ( م���ن مح���اوالت ك�ش���ر الحظ���ر 
ال�قائي وا�شتغال عاطفة البع�ص"، م�ؤكدا 
المرجعية  بت��شيات  المتظاهرين  "التزام 

الر�شيدة وتعليمات خلية االزمة ".
وطال���ب البي���ان "بالك�ش���ف عن ماب�ش���ات 
ح���االت القتل التي حدثت ي�م الجمعة لدى 
الطرفي���ن"، من�ه���ا الى ان "ال�ش���هيد الذي 
وقع م���ن �ش���ف�ف المتظاهري���ن كان يق�م 
ب�اج���ب ان�ش���اني ووطن���ي اأثن���اء محاولة 
قطع دابرالنزاع بي���ن الطرفين واخماد نار 

الفتنة".
وا�ش���ار البي���ان الى ان "معت�ش���مي �ش���احة 
الحب�ب���ي ملتزم�ن بقرار حظ���ر التج�ال 
ولهم دور فعال بحم���ات التعفير والتعقيم 
ف���ي المناط���ق واالحي���اء ال�ش���كنية وكذل���ك 
وبع����ص  الغذائي���ة  ال�ش���ال  بت�زي���ع 
الفقي���رة  للع�ائ���ل  الازم���ة  االحتياج���ات 
والمتعفف���ة"، داعي���ا "خلية االزم���ة الى ان 
تق�م ب�اجبها ب�ش����رة �شحيحة وال �شيما 
ت�فير الم�شتلزمات الطبية الازمة من قبل 

وزارة ال�شحة ".
و�ش���دد بي���ان ث����ار �ش���احة الحب�ب���ي على 
"تاأمي���ن  اماك���ن للحج���ر ال�ش���حي بدي���ًا 
عن الم�شت�ش���فيات العام���ة"، داعيا "وزارة 
الغذائي���ة  الم����اد  تجهي���ز  ال���ى  التج���ارة 
العاجلة عب���ر البطاقة التم�ينية وباأ�ش���رع 
الم�اطني���ن عل���ى  لت�ش���جيع  وق���ت ممك���ن 

االلتزام بحظر التج�ال".
وكان���ت نا�ش���ط�ن في محافظ���ة  ذي قار قد 
اعلن����ا ي����م ال�ش���بت ) 4 ني�ش���ان 2020 (

ع����دة اله���دوء الح���ذر ال���ى و�ش���ط مدين���ة 
النا�ش���رية بعد ليلة دامية م���ن الم�اجهات 
بي���ن الق����ات االمني���ة والمحتجي���ن عل���ى 
تجاه���ل مطال���ب ا�ش���حاب الدخ���ل الي�مي 
المت�ش���ررين م���ن فر����ص حظ���ر التج����ال 
ال���ذي اعلنته خلي���ة االزمة لتف���ادي مخاطر 
انت�ش���ار وباء ك�رونا، وفيم���ا اكدت دائرة 
�ش���حة ذي قار ا�شت�شهاد �شخ�شين احدهما 
الق����ات  م���ن  واآخ���ر  المتظاهري���ن  م���ن 
االمنية وا�ش���ابة  13 جريحا، اعلن غالبية 
ع���ن  الحب�ب���ي  �ش���احة  ف���ي  المتظاهري���ن 
تحفظهم على الت�شعيد ودع�ات ك�شر حظر 

التج�ال في الظروف الراهنة.
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�سبح االغتياالت يعود ال�ستهداف متظاهري النا�سرية

�غتيال �لنا�صطة �أنو�ر جا�صم مهو�س و�إ�صابة ولدها على يد 
ملثمني د�همو� منزلها فجرً�

 متابعة المدى 

وا�ش����اف الحجام����ي، اأن "منطق����ة 
الملحانية ظهرت فيها حالة م�ؤخرا 
وا�ش����تنفرنا الجه�����د اال�ش����تباقية 
للح����د م����ن تف�ش����ي الفيرو�����ص م����ن 
خال الم�شح الميداني للمام�شين 

والمقربين من الحالة".
وبي����ن، اأن "اكثر االإ�ش����ابات كانت 
12 اإ�شابة في المنطقة الخ�شراء، 
وتليه����ا الحرية 11 حال����ة، 7 منهم 
م����ن عائلة واحدة، ث����م حي الجهاد 
8 ح����االت، البي����اع 5، ال�ش����حة 5، 
والمناطق االخ����رى م�زعة بين 3 
اإ�شابات اأو اإ�ش����ابتين اأو واحدة، 

وذلك على �شعيد جانب الكرخ".
"الجه�����د  اأن  اإل����ى  واأ�ش����ار 
ك�ش����ف  �ش����اأنها  م����ن  اال�ش����تثنائية 
ومازال����ت  الجدي����دة،  الح����االت 
ال�ش����يطرة، حي����ث  تح����ت  االم�����ر 
اأن م�شت�ش����فياتنا مهي����اأة والك�ادر 
الح����االت  وب����داأت  م�ش����تنفرة، 
تنح�ش����ر في بغ����داد، واذا ا�ش����تمر 
االلتزام �شنق�ش����ي على الفيرو�ص 

تماما".
ومع و�ش�����ل وفد من خلية االأزمة 

في مجل�ص الن�اب، اأعلنت النجف 
ارتفاع ع����دد االإ�ش����ابات بفيرو�ص 

"ك�رونا" مجدًدا.
وق����ال مدي����ر ع����ام �ش����حة النج����ف 
ر�ش�����ان الكن����دي في بي����ان، ي�م 
�ش����حة  "دائ����رة  اإن  االأح����د  ام�����ص 

النجف �ش����جلت 6 اإ�شابات جديدة 
بفيرو�����ص ك�رونا، وذلك بعد قيام 
مختبر ال�ش����حة العامة في النجف 

ا مختبرًيا". باإجراء 98  فح�شً
واأ�ش����اف، اأن "الح����االت الجديدة 
م�جب����ة  لحال����ة  مام�ش����ة  كان����ت 

م�شخ�ش����ة �ش����ابقا ت�زع����ت عل����ى: 
ح����ي الجامعة، الجدي����دة الرابعة، 
حي القد�ص، حي القاد�شية الثانية 
الرحمة  المط����ار، وح����ي  – ق����رب 

وق�شاء المناذرة".
"المجم�����ع  اأن  اإل����ى  واأ�ش����ار، 

الم�ش����جلة  للح����االت  التراكم����ي 
ف����ي محافظ����ة النجف بلغ����ت 181 
حال����ة اإ�ش����ابة م�ؤك����دة، مع �ش����فاء 
53، وخم�����ص حاالت وفاة، ف�ش����ًا 
ع����ن مغ����ادرة حالتين اإل����ى بلدهما 

اإيران".
في ال�ش����ياق، اأعلنت دائرة �ش����حة 
����ا  �شخ�شً  45 �ش����امة  الدي�اني����ة 
م�ش����تبها بهم بعد اإج����راء التحاليل 
ع����دم  م�ؤك����ًدة  له����م،  المختبري����ة 

ت�شجيل اإ�شابات جديدة.
اأن  بي����ان،  ف����ي  الدائ����رة  وذك����رت 
بفيرو�����ص  الم�ش����ابة  "الم����راأة 
ال�ش����امية،  اأهال����ي  م����ن  ك�رون����ا 
اإل����ى  الفًت����ة  ال�ش����فاء"،  اكت�ش����بت 
لاإ�ش����ابات 7،  الكل����ي  "الع����دد  اأن 
وحاالت ال�ش����فاء 4 باالإ�ش����افة اإلى 

حالة وفاة واحدة".
وفيم����ا اأعلنت وزارة ال�ش����حة في 
اإقليم كرد�ش����تان، ت�شجيل  حك�مة 
18 اإ�شابة بمر�ص "ك�فيد – 19" 
في محافظة اأربيل ب�ش����بب مجل�ص 
عزاء بمنطقة كريزان، اأكدت دائرة 
�شحة مدينة ال�شليمانية تماثل 11 

م�شاًبا بالفيرو�ص اإلى ال�شفاء".
وو�ش����ل وفد من خلي����ة االأزمة في 
مجل�ص الن�اب، �شباح االأحد، اإلى 
محافظة النجف لمتابعة ال��ش����ع 
في المدينة التي تقترب من ت�شدر 
مدن الباد على م�شت�ى االإ�شابات 

بفيرو�ص "ك�رونا".
وارتفع عدد االإ�ش����ابات في عم�م 
الب����اد اإل����ى 907 حاالت، بن�ش����بة 
وفي����ات بلغ����ت نح����� 6.4%، فيم����ا 
�ش����جلت 297 حال����ة �ش����فاء تام من 

المر�ص.

الوباء القاتل ترتفع ارقامه في النجف.. واإ�سابات  جديدة في كرد�ستان

عمليات بغد�د تالحق كورونا.. عمليات م�صح في عدة مناطق

 متابعة المدى 

اأكث���ر من ع�ش���رين ي�ًما على فر�ص حظر التج�ل ف���ي معظم محافظات الباد 
بمحاول���ة لم�اجهة فيرو�ص ك�رونا، الفيرو�ص ال���ذي تفتقر المراكز العلمية 
اإلى المعل�مات الكافية عنه التي تمكنها من معرفة اآليات تكبيله، والحد منه، 
بعد اأن اجتاح العالم. في العراق نح� �شهر على االإ�شابة �شفر التي �شجلتها 
محافظ���ة النجف حينه���ا انطلق���ت التحذيرات م���ن منظمة ال�ش���حة العالمية 

ومخت�شين بخط�رة ال��شع و�شرورة العمل لل�شيطرة عليه.
مخت�ش����ن تحدث�ا خال االأ�ش���ب�ع الما�ش���ي ع���ن مخاوف م���ن ارتفاع عدد 
الحاالت الم�ؤكدة وتف�ش���ي ال�ب���اء في الباد، لكن الم�ق���ف ال�بائي الي�مي 
الذي ت�ش���دره وزارة ال�ش���حة اأ�ش���ار اإل���ى انخفا�ص االإ�ش���ابات، ويطرح هنا 
ال�ش����ؤال ع���ن اإمكاني���ة االعتم���اد عل���ى ذلك ب��ش���فه م�ؤ�ش���ًرا لل�ش���يطرة على 

ال�باء.
و�ش���جلت مختبرات ال�زارة في 30 اآذار، 83 اإ�شابة جديدة م�ؤكدة بفيرو�ص 
ك�رونا، 14 منها في بغداد و69 م�زعة على "الب�شرة، النجف، ال�شليمانية، 
كرب���اء، المثن���ى، اأربيل، ده����ك"، باالإ�ش���افة اإلى 4 حاالت وف���اة، 9 حاالت 
ا، حيث �ُشجلت  �ش���فاء تام، فيما �ش���هد الي�م التالي 31 اآذار/مار�ص، انخفا�شً
65 اإ�ش���ابة، 12 منها في بغداد، 53 م�زعة على محافظات "بغداد، الب�شرة، 
النجف، ال�ش���ليمانية، كرباء، ديالى، اأربيل، كرك�ك، ذي قار"، باالإ�شافة اإلى 
4 ح���االت وفاة، وارتف���اع عدد حاالت ال�ش���فاء اإلى 18، وفي الي����م التالي 1 
ني�ش���ان/اأبريل ا�ش���تمر االنخفا����ص حي���ث �ُش���جلت 34 اإ�ش���ابة، م�زعة على 
اأربيل، وا�شط، المثنى ده�ك،  "الب�ش���رة، والنجف، وال�شليمانية، كرباء، 
بابل، الدي�انية"، فيما خلت العا�شمة بغداد من االإ�شابات، ف�شًا عن تراجع 

حاالت ال�فاة اإلى حالتين، 12 حالة �شفاء.
يعتق���د مدير عام دائرة ال�ش���حة العام���ة الدكت�ر ريا�ص عب���د االأمير، اأن هذا 
التراجع غير مرتبط بال�ش���يطرة على الفيرو�ص اأو تراجع تف�ش���يه، مبيًنا اأنه 
"ال يمكن االعتماد على هذه االأرقام اإال في حالة ا�شتمرارها لفترة ط�يلة".

يعل���ل عبد االأمي���ر االرتفاع واالنخفا�ص في حاالت االإ�ش���ابة الم�ؤكدة ب�"عدد 
العينات المفح��ش���ة، حيث فح�ش���ت المختبرات بي����م 30 اآذار  عددا كبيرا 
من المام�ش���ين ما اأدى الكت�ش���اف 83 حال���ة"، مبيًنا اأن "اإج���راءات الفح�ص 
حالًي���ا كافي���ة، لكن المخاوف م���ن ارتفاع عدد االإ�ش���ابات، بما يف����ق الطاقة 

اال�شتيعابية للمختبرات". 
اأكد عبد االأمير "�ش���ع�بة تحديد �ش���قف زمني لمعرفة ن�شبة تف�شي الفيرو�ص 
ون�ش���بة ال�شيطرة عليه"، م�ش���تدرًكا "خال اجتماع الي�م مع منظمة ال�شحة 
العالمية، ت��شلنا اإلى اأن نهاية هذه ال�شهر من الممكن اأن يك�ن هناك ت�ش�ر 
اأو�ش���ح عن ال��شع، ك�ن ال�شرق االأو�شط ي�شهد ارتفاًعا في درجات الحرارة 

خال هذا ال�شهر".
في ال�شياق، تتفق اأخ�شائية الفيرو�شات رغد ال�شهيل مع مدير ال�شحة العامة 
فيما يخ�ص �شبب انخفا�ص حاالت االإ�شابة الم�ؤكدة، وتق�ل اإن "االنخفا�ص 
ال يطمئن، اإذ نحتاج اإلى م�ش���اعفة م�ش���احات الفح�ص لتمنحنا �ش����رة اأكثر 
دقة عن و�شع ال�باء في الباد، خا�شة واأنه منت�شر في جميع اأنحاء العالم"، 
مبينًة اأن "ك�ش���ر حظر التج�ل يثير القلق من انت�ش���ار الفيرو�ص خا�ش���ة في 

المناطق ال�شعبية".
تعتبر ال�ش���هيل خال حديثها، ارتفاع اكت�ش���اف الحاالت ه� م�ؤ�شر جيد، الأنه 
يحق���ق ال��ش����ل اإلى اأماك���ن االإ�ش���ابة ومعالجتها من خ���ال الحجر، ويحد 
م���ن انتقال الع���دوى لاآخرين، وهذا ما تعمل علي���ه دول العالم حيث يفح�ص 
بع�ش���ها 25 األف م�اطن ي�ميا"، الفتًة اإلى اأن "ك�ش���ر الحظر وحرية التج�ل 

وعدم االلتزام بمنع التج�ل ال�شحي، يزيد من فر�ص انت�شار الفيرو�ص".
تعتقد ال�ش���هيل اأن "ارتفاع عدد الحاالت المكت�شفة في محافظة النجف يع�د 
ل�ج�د مختبر م�ش���تقل وزيادة في عدد العينات المفح��ش���ة، باالإ�ش���افة اإلى 
اأنها ب�ؤرة"، م�ش���يرة اإلى اأن "ال��ش���ع الطبيعي في العالم و�ش����ل اأي �ش���يء 
لل���ذروة ومن ثم يب���داأ باالنخفا�ص، ولمنع الزيادة في عدد االإ�ش���ابات، يجب 
تطبي���ق الحج���ر الط�ع���ي باالإ�ش���افة اإل���ى م�ش���اعفة الفح��ش���ات من خال 

العينات الع�ش�ائية خا�شة في المناطق ال�شعبية".

هل �نخفا�س �لإ�صابات 
بفيرو�س كورونا دليل على 

�ل�صيطرة عليه؟

 عامر موؤيد

مازال المحتج�ن يقدم�ن ر�ش���ائل مهم���ة في كيفية تقديم 
الم�ش���اعدة لن�ش���رة ابن���اء ال�ط���ن واإخراجهم م���ن جميع 

االأزمات التي تع�شف بالباد.
فبع���د ثباته���م بق����ة ف���ي التظاهرات رغ���م �ش���ق�ط مئات 
ال�ش���هداء واآالف الجرحى اال انهم ا�ش���تمروا في ر�شالتهم 
ال���ى االآن. وبع���د تف�ش���ي فايرو�ص ك�رونا ف���ي بلدان عدة 
ومنها العراق، داأب محتج� ال�ش���احات العراقية بمختلف 
اأ�ش���نافهم عل���ى تقدي���م المع�ن���ات الغذائية ال���ى الع�ائل 

المتعففة.
ف���ي بغ���داد ومحافظ���ات عدة ج���رت ه���ذه المب���ادرات من 
قب���ل المحتجين، م�ؤكدين ان التظاهرات �ش���تع�د ب�ش���كل 
اق����ى من ال�ش���ابق. ويق�ل عاء �ش���تار اح���د المحتجين 
ف���ي حديثه ل�)المدى( ان���ه "منذ ايقاف كاف���ة فعالياتنا في 
�شاحة التحرير، بداأ ال�شباب بالعمل ل�شد النق�ص الحا�شل 
في الم�اد ال�قائية الخا�ش���ة بالم�ش���عفين، وبداأنا بانتاج 
البدالت ال�اقية لقاطع ا�ش���عاف بغداد ال�شمالي، ونخطط 
لتغطي���ة المزيد من الق�اطع". وا�ش���اف انه "خال االأيام 
القليلة الما�شية بداأنا بتجهيز ال�شات الغذائية للمتعففين 

والع�ائل المحتاجة، وبم�شاهمة من بع�ص الخيرين"0
وا�ش���ار �ش���تار الى ان "كل ما يفعل���ه المحتج�ن ه� نيابة 
عن �ش���هداء ت�ش���رين الذين ل� كان�ا معن���ا االآن لفعل�ا هذا 
واأكث���ر"0 وبع���د االعان ع���ن تنظيم اكثر م���ن حملة نح� 
المناط���ق الفقيرة، �ش���هدت من�ش���ة الت�ا�ش���ل االجتماعي 
"الفي�ش���ب�ك" تاأيي���دا كبي���را م���ن المحتجي���ن لزمائه���م 

االآخرين. 
وكتب النا�ش���ط والمحتج من ذي قار ح�ش���ين الغرابي في 
تعلي���ق �ش���من "الفي�ش���ب�ك" ان "احتجاجا م���ن ن�ع اآخر 

يقدمه ابناء ث�رة ت�شرين"0 
وا�شار الى ان االحتجاج الذي يتم ه� م�شاعدة المع�زين 
ومحارب���ة الفقر خال فترة الحظر ب�ش���بب ك�رونا، وزاد 
ان "االحتج���اج مختل���ف ه���ذه المرة ويف�ش���ح التق�ش���ير 

الحك�م���ي تج���اه ال�ش���عب، حيث ن�ش���بة الفق���ر عالية جدا 
وتقارب ن�ش���ف ال�ش���عب وفي النا�ش���رية  42% تحت خط 

الفقر" .
وختم حديثه بان "مبادرات ال تعد وال تح�ش���ى من �شباب 
ت�ش���رين وال ا�ش���تطيع ذكرها لكثرتها لكن االهم انناد نريد 

وطنا با فقراء"0
وبعد االأحداث التي ح�ش���لت في النا�ش���رية والم�اجهات 
بين مجم�عة ك�شر حظر التج�ال والق�ات االمنية، خرج 
ث�ار �ش���احة الحب�ب���ي ببيان اك���دوا التزامهم بت�جيهات 

خلية االزمة وا�شتنكار ما قامت به هذه المجم�عة.
وذك���ر بيان ث�ار �ش���احة الحب�بي ان���ه "بالنظر للظروف 
الراهن���ة وال�ش���عبة الت���ي يم���ر به���ا بلدن���ا العزي���ز نظ���رًا 
للتحدي���ات الت���ي  تمر بها ث�رتنا نحن معت�ش���م� �ش���احة 
الحب�ب���ي ندين ون�ش���تنكر  م���ا حدث  من محاوالت ك�ش���ر 
الحظ���ر ال�قائي ومازلن���ا ملتزمين بت��ش���يات المرجعية 
"نطال���ب  الر�ش���يدة وتعليم���ات خلي���ة االزمة".وا�ش���اف 
بالك�ش���ف ع���ن الماب�ش���ات و�ش���ق�ط ح���االت القت���ل التي 
حدث���ت ل���دى الطرفي���ن علم���ًا اأن ال�ش���هيد ال���ذي وق���ع من 
�ش���ف�ف المتظاهرين كان يق�م ب�اجب اإن�شاني ووطني 
اأثن���اء محاول���ة قطع داب���ر النزاع بي���ن الطرفي���ن واأخماد 
ن���ار الفتنة". وا�ش���ار الى ان معت�ش���مي �ش���احة الحب�بي 
ملتزم�ن بقرار حظر التج�ال ولهم دور فعال في حمات 
التعفي���ر والتعقي���م  للمناط���ق  واالحياء ال�ش���كنية وكذلك 
ت�زي���ع ال�ش���ات الغذائية وبع����ص االحتياج���ات الازمة 

للع�ائل الفقيرة والمتعففة. 
وزاد ان���ه عل���ى خلي���ة االزمة ان تق����م ب�اجبها ب�ش����رة 
�ش���حيحة وه���� على االقل فر�ش���ها عل���ى وزارة ال�ش���حة 
ت�فير الم�ش���تلزمات الطبية الازمة واعان اأماكن للحجر 

ال�شحي بديلة عن الم�شت�شفيات العامة".
ودع���ا ابن���اء الحب�ب���ي "وزارة التج���ارة لتجهي���ز الم�اد 
الغذائي���ة العاجلة عب���ر البطاقة التم�ينية وباأ�ش���رع وقت 

ممكن لت�شجيع النا�ص على االلتزام بحظر التج�ال".

محتجو ت�سرين ينظمون حمالت اإن�سانية: �سالت غذائية وبدالت للوقاية

�لحبوبي: ن�صتنكر محاولت ك�صر �لحظر 
اأعل��ن مدير �س��حة بغداد – الكرخ جا�س��ب الحجامي،  ام���س االحد، اجراء و�صهيد �ل�صاحة �أر�د �إخماد �لفتنة

كوادر ال�سحة عملية م�سح ميداني لمنطقة حي الجهاد وتحديداً لمنطقة 
الملحانية، وذلك بعد ظهور العديد من االإ�س��ابات بفيرو�س كورونا. وقال 
الحجام��ي ف��ي بيان تلق��ت )المدى( ن�س��خة من��ه، اإن "كوادر �س��حة الكرخ 
م�ستمرة في عمليات الم�سح الميداني لك�سف اإ�سابات فيرو�س كورونا �سمن 

القاطع، وذلك بالتن�سيق والتعاون مع وزارة ال�سحة والقوات االمنية".
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بال�سجن والمهّددين  درجال  بين  بالم�ساومات  عّجلْت  فرحان  مع  �سهادتي    !سده� المحتجين  اأول  كنت  واإال  فنية  ولي�ست  اإدارية  بمهمة  مكّلف  بنيان    

العمومي��ة وع��ْت بع��د ا�س��تغفالها م��ن متوّرطي��ن ف��ي االتح��اد الم�س��تقيل!

 بغداد / اإياد ال�ساحلي

اأك���د د.راف���د عب���د االأم���ر ع�س���و هيئة 
التطبيع يف احتاد كرة القدم اأن املرحلة 
املرتقبة لغاية الثالث من ت�سرين االأول 
2020 تتطّل���ب مّنا اإجن���از مهام حمّددة 
من قبل االحتاد الدويل للعبة متّهد اىل 
و�س���ع اآلي���ة جدي���دة النتخ���اب االحتاد 
وم�سمون���ًا  �س���كاًل  تختل���ف  اجلدي���د 
االأربع���ة  االنتخابي���ة  املوؤمت���رات  ع���ن 
ال�سابق���ة والتي تدّخل���ت فيها االحزاب 
وال�سغوط���ات ال�سيا�سي���ة والتهديدات 
والعالق���ات وفق���ًا للتج���اذب املناطق���ي 
الذي �سرب الكفاءات وكل من ي�ستحق 

التواجد يف املكان املنا�سب.
م���ع  حدي���ث  يف  عبداالأم���ر  وا�س���اف 
)املدى( بع���د اختياره م���ن الفيفا لهيئة 
التطبي���ع: "�سخ�سي���ًا واكب���ت ظ���روف 
موؤمت���رات  جمي���ع  يف  االنتخاب���ات 
اأن  اأج���زم  واأكاد  العراقي���ة،  الريا�س���ة 
عملي���ات  �سهدته���ا  الت���ي  التدخ���الت 
االنتخاب وّلدت توليفات غر من�سجمة 
يف االحتاد انعك�ست على تخّبط العمل 
االإداري واأو�سلت الك���رة العراقية اىل 

هذا احلال".
ا�ستغفال

واأ�س���ار اىل اأن: "الهيئ���ة العامة الحتاد 
ك���رة الق���دم ا�ستدرك���ْت بوع���ي كبر ما 
ح�س���ل �سابق���ًا، وبداأت تتذّم���ر مما اآلت 
اإليه ت�سّرف���ات اللج���ان التنفيذية التي 
تعاقب���ت على ت���ويل م�سوؤولية االحتاد 
ومدي���ات جتاوزاته���ا للعمومية، فهناك 
اأم���ور تك�ّسف���ت له���ا بعد حمكم���ة كا�س 
فع���اًل،  وق���ع  التزوي���ر  ب���اأن  الدولي���ة 
فالنظ���ام الداخلي املُر�س���ل اىل االحتاد 
ال���دويل يختلف ع���ن ن�سخت���ه العربية 
التي توّزع���ت يف املوؤمتر اال�ستثنائي، 
م���ا تاأك���د للعمومية اأنه���ا ا�سُتغِفلْت غر 

مّرة، واآن االأوان لرتاجع مواقفها".
املتوّرط���ة  االأي���دي  :"ل���وال  واأو�س���ح 
م���ع �سيا�س���ات االحت���اد امل�ستقي���ل يف 
ال�سطوة عل���ى مقّدرات اأع�س���اء الهيئة 
العام���ة ال�سيم���ا َم���ْن ا�ست�سل���م له���م مل���ا 
و�سلْت اللعب���ة اىل حالة الفراغ نتيجة 
ا�ستقال���ة اللجن���ة التنفيذي���ة وارتكابها 
االأخطاء امل�سك���وت عنها طوياًل، فلي�س 
كل اع�س���اء العمومي���ة يق���ّدرون قيم���ة 
وجودهم يف هيئة تع���د �ساحبة �سلطة 

عليا يف مراقبة وحما�سبة االحتاد".

مقترح
"موق���ف  اأن:  اإىل  عبداالأم���ر،  ولف���ت 
العمومي���ة ظ���ّل خج���واًل، فف���ي املوؤمت���ر 
اال�ستثنائي عام 2015 اخلا�س مبناق�سة 
النظ���ام الداخل���ي حت���ّدث اأربع���ة اع�ساء 
فقط م���ن جمموع 73 ع�س���وًا وهم ناجح 
حمود ونعيم �سدام وحممد فرحان واأنا، 
ا�ستغرق حديثي اأكرث من �ساعة ون�سف، 
اقرتح���ُت خالله زيادة اع�س���اء الهيئة من 
73 اىل 118 وثّب���ت رئي����س االحتاد ذلك 
لكن مل يتم اإعالمي وقتها عن رفع املقرتح 
للفيف���ا م���ن عدم���ه ظ���ل اأم���ر املقرتح���ات 

والتعديالت ح�سريًا باالحتاد".
وي�سيف: "ات�س���ح للجميع اأن املتحّدثني 
االأربعة هم فقط من قراأوا النظام الداخلي 
ملعرفته���م  املوؤمت���ر،  اىل  الدخ���ول  قب���ل 
االحت���اد،  يف  االإداري  العم���ل  ببواط���ن 
اأم���ا بقية االع�س���اء ال���� 69 فاأغلبهم كانوا 
يتلّق���ون ر�سائ���ل وتلميحات م���ن االحتاد 
قب���ل واأثناء املوؤمتر ب� )ع���دم مناق�سة هذا 
املو�س���وع اأو نحت���اج رف���ع اأياديك���م يف 
ق�سي���ة م���ا اأو تل���ك النقط���ة مرفو�سة وال 

توؤّيدوها("!.
ثغرة

النظ����ام  اأن  وقته����ا  "علم����ُت  وك�س����ف: 
الداخل����ي اأعيد من االحت����اد الدويل دون 
م�سادقت����ه عل����ى جميع املقرتح����ات، ومت 
تقلي�س عدد اع�ساء الهيئة العامة من 73 
اىل 53، ويف عام 2017 مت ت�سكيل جلنة 
امل�سادق����ة عل����ى النظ����ام الداخل����ي تاأّلفْت 
م����ن املتح����ّدث رئي�س����ًا ود.�سب����اح حممد 
م�سطفى وحممد فرح����ان ع�سوين، ومت 
التوقي����ع عل����ى حم�س����ر االجتم����اع فق����ط 
دون اأن ت�س����ادق جلنتن����ا عل����ى النظ����ام 
وتعديالت����ه، واالحت����اد ار�س����ل م�س����ودة 
الت����ي  بالتعدي����الت  الفيف����ا  اىل  النظ����ام 
تنا�سب����ه دون وج����ود م�سادق����ة جلنتن����ا 
عليه����ا، وهذه اإحدى الثغ����رات القانونية 
الت����ي دفعت الكاب����ن عدن����ان درجال اىل 
تقدمي �سك����واه �سد احتاد الكرة والطعن 
يف النظ����ام ل����دى املحكم����ة املحلي����ة كون 
نظ����ام  �س����وء  يف  ج����رت  االنتخاب����ات 
م�سك����وك في����ه حرمُه �سخ�سيًا م����ع ن�ساأت 
اأكرم ونعيم �سدام واآخرين من الرت�سيح 

للمنا�سب".
�سهادة

وذك����ر عبداالأم����ر: "مت طل����ب ح�سوري 
مع حممد فرح����ان اىل املحكمة يف بغداد 
ل����الإدالء ب�سهادتنا بع����د و�سع اأيدينا على 

امل�سح����ف ال�سري����ف واأق�سمن����ا باأنن����ا مل 
ن�س����ادق عل����ى النظ����ام الداخل����ي اإميان����ًا 
من����ا مب�سوؤوليتنا الوطني����ة واالأخالقية، 
وللتاري����خ اأقول اإن ال�سه����ادة هنا مبثابة 
العالمة الفارقة يف الق�سي����ة اإذ اأنها دّقت 
ناقو�س التهديد احلقيقي لالحتاد بتبعات 
املفاو�س����ات  بب����دء  وعّجل����ت  ق�سائي����ة، 
الكاب����ن  م����ع  امل�سروع����ة  وامل�ساوم����ات 
درج����ال، ومل يج����ِر اإ�سع����ار حمكمة كا�س 
الدولي����ة بالق�سي����ة حي����ث اأيق����ن الطرف 
االأول )االحت����اد( اأن����ه خا�س����ر ال حمال����ة، 
ورمّب����ا ُيعّر�����س امل�سوؤول����ني ع����ن كتاب����ة 
النظ����ام الداخل����ي للدخ����ول اإىل ال�سجن، 
فتمّخ�����س ع����ن تل����ك املفاو�س����ات تق����دمي 
اأع�س����اء االحت����اد اال�ستقال����ة اجلماعي����ة 
وتبّن����ي الفيف����ا ت�سكي����ل هيئ����ة التطبي����ع 

اخلما�سية الإدارة االحتاد".
ان�سقاق

وع����ن ا�سباب ع����دم حتّمل الهيئ����ة العامة 
التطبي����ع،  م�سوؤوليته����ا باختي����ار هيئ����ة 
ق����ال: "عند لق����اء االحتاد بالهيئ����ة العامة 
 2020 الث����اين  كان����ون   25 موؤمت����ر  يف 
الإعالمه����م باال�ستق����االت اجلماعي����ة، كان 
االحت����اد ُيع����اين ِان�سقاق����ًا كب����رًا حي����ث 
تق����دمي  االع�س����اء  م����ن  اأربع����ة  رف�����س 
اال�ستقال����ة، وقالوا بامتعا�س �سديد اإنهم 

اأجربوا على ذل����ك، وهنا �سراحة يتحّمل 
االحتاد التق�س����ر منا�سفة مع العمومية 
اإذ يفرت�س اأن يطلَب من االأخرة ت�سكيل 
هيئة موؤقتة، و�سخ�سيًا كتبُت يف كروب 
خا�����س الع�ساء الهيئ����ة العام����ة حّملتهم 
امل�سوؤولية يف عدم اتخاذ القرار بت�سكيل 

املوؤقتة قبل مغادرتهم قاعة املوؤمتر".
ازدواجية

وب�س����اأن موقف����ه م����ن ازدواجي����ة العم����ل 
باحت����اد الكرة يف باب����ل ومهمة التطبيع، 
اأكد اأن: "�س����رط العمل يف هيئة التطبيع 
هو عدم الرت�سي����ح اىل اللجنة التنفيذية 
اأي  ين�س����وي  ال  اأن  وكذل����ك  الدائم����ة، 
ع�سو فيه����ا حتت الهيئ����ة العامة، و�سبق 
للجن����ة املقابل����ة الدولي����ة الت����ي جرت يف 
الدوح����ة ي����وم 6 اآذار 2020 اأن حتدث����ت 
مع����ي ملدة 35 دقيقة ع����ن هذا االأمر كوين 
الوحي����د بني الوفد العراق����ي ع�سو هيئة 
عام����ة، ف�ساأل����وين ع����ن موقف����ي يف ح����ال 
مت اختي����اري لهيئة التطبي����ع مع متثيلي 
هيئ����ة  وع�س����و  فرع����ي  احت����اد  )رئي�����س 
عام����ة( وكيف �ساأدير االأم����ور وا�سهم مع 
اع�س����اء التطبيع يف النظ����ر باأمور عالقة 
لالحت����اد خ����الل ال�ست����ة ا�سه����ر و�ساأكون 
ج����زءًا من جلن����ة انتخابي����ة م�سوؤولة عن 
اإقامة 22 موؤمت����را انتخابيا م�ستقباًل اأي 

انتخ����اب 18 احت����اد فرع����ي و3 رواب����ط 
للح����كام واملدرب����ني والالعب����ني الدوليني 
الدائم����ة  التنفيذي����ة  اللجن����ة  وانتخ����اب 
لالحت����اد بح�س����ب النظام احل����ايل وعدم 
جواز منح �سوتي يف انتخابات االحتاد 
الدائم كوين ع�سو هيئة عامة واأعمل يف 
جلنة االنتخابات، فقلت للجنة املقابلة ال 
توج����د م�سكلة، اأمامنا خي����اران، اإما عدم 
الرت�سي����ح النتخاب����ات االحت����اد الفرع����ي 
يف باب����ل اأو اأر�س����ح واأفوز واأر�سل ممثل 

عن احتادي كالنائب اأو اأمني ال�سّر لُيديل 
ب�سوت االحتاد الفرعي".
ا�ستف�سار

ومي�س���ي بالقول: "مت االتف���اق على هذا 
اال�سا����س، لكن���ي فوجئُت بر�سال���ة الفيفا 
ي���وم 3 ني�س���ان 2020 ت�س���رتط تقدميي 
اال�ستقالة فورًا والتاأكيد بخطاب ر�سمي، 
وه���و م���ا �سيت���م طرح���ه يف اأول اأجتماع 
لهيئ���ة التطبي���ع، �ساأطل���ب م���ن زمالئ���ي 
اإر�سال ا�ستف�سار اىل الفيفا لتو�سيح اآلية 
ا�ستقالت���ي وتفا�سي���ل العم���ل يف الهيئ���ة 
بالن�سبة يل ومدى تاأثره على واجباتي 
كرئي�س احتاد فرعي مع التذكر باملوافقة 
التي تلقيتها من جلنة املقابلة يف الدوحة 
بخ�سو����س اخليارين اآنف���ي الذكر، ويف 
حال���ة ا�سرار الفيفا على تقدمي ا�ستقالتي 
مقابل ا�ستمرار عمل���ي يف هيئة التطبيع 
ل م�سلحة بلدي وامل�ساهمة باإعادة  �ساأف�سّ
ال�سحيح���ة، علم���ًا  ال�سك���ة  اإىل  االحت���اد 
ال يج���وز يل الع���ودة للعم���ل يف االحتاد 
الفرع���ي بعد تقدمي ا�ستقالت���ي ويتوّجب 
انتظ���اري دورة انتخابي���ة واح���دة، وال 

توجد م�سكلة عندي يف ذلك.
ا�سطياد

واأك���د عبداالأمر: "ما ي���دور يف الو�سط 
الك���روي عن م���دى تنا�س���ب اإي���اد بنيان 
للمهمة، اأرى اأنه اب���ن موؤ�س�سة الريا�سة 
العراقي���ة، وه���و مكّل���ف بقي���ادة هيئ���ة 
التطبي���ع يف عم���ل اإداري ولي����س فني���ا، 
نع���م ه���و ال ينتم���ي اىل لعبة ك���رة القدم 
يف م�س���واره كالعب، ب���ل الألعاب القوى 
مثلما ي�س���ر اىل ذلك املت�سّي���دون، لكّنه 
متمّكن اإدري���ًا ب�سهادة جناحه يف رئا�سة 
ن���ادي ال�سرطة للف���رتة )2018-2012( 
لرئي����س  ريا�سي���ًا  م�ست�س���ارًا  ويعم���ل 
جمل����س ال���وزراء، ول���و كان اله���دف من 
ت�سميت���ه لقي���ادة موؤ�س�سة فني���ة �ساأكون 
اأول املحتجني �سد ت�سميته، مع االإ�سارة 
اىل اأن العم���ل االإداري يف اأي من مواقع 
ال�سخ����س  بتاري���خ  االحت���اد ال يرتب���ط 
كالع���ب اأو م���درب يف كرة الق���دم، هناك 
من هو �سلي���ع يف �سّن قانون ما اأو لديه 
خ���ربة اإداري���ة كب���رة وه���و م���ا يّت�سف 
بهم���ا االأخ بنيان املع���روف عنه �ساحب 
ق���رار يف الدولة ومدع���وم اأينما تواجد 

ملثابرته واخال�سه".
وخت���م د.راف���د عبد االم���ر حديثه: "من 
الفني���ة ويرب���ط  االأم���ور  يتباك���ى عل���ى 
من  معار�سته لوجود بني���ان باأن 70% 

عم���ل هيئ���ة التطبي���ع فني بح���ت حل�سم 
كث���ر من امللف���ات العالق���ة، فاأطمِئنه اىل 
م�سان���دة  �سي���ة  تخ�سّ جلان���ا  هن���اك  اأن 
لهيئتن���ا م���ن مدرب���ني والعب���ني �سابقني 
واأكادميي���ني واإداري���ني ا�سح���اب خربة 
وا�سع���ة �سننتق���ي االأف�س���ل م���ن بينه���م 
لي���وؤّدوا امله���ام املوكلة اليه���م من مراقبة 

وحما�سبة ب�سالحيات مطلقة".

وم�سات عن د.رافد عبد االأمير:
-  تولد بابل عام 1965

-  حا�سل على �سه���ادة املاج�ستر2003 
درج���ة  ويحم���ل   2008 الدكت���وراه  ث���م 
عل���م  - بروفي�س���ور يف  دكت���ور  اأ�ست���اذ 

التدريب الريا�سي.
-  العب منتخب تربية بابل اأربع �سنوات 

من عام 1979.
-  الع���ب ن���ادي احللة الريا�س���ي متدّرج 

يف فئاته منذ 1977.
-  العب منتخ���ب بابل يف اأربع بطوالت 

للجمهورية مطلع الثمانينيات.
-  الع���ب نادي بابل يف ال���دوري املمتاز 

1992و1993.
-  يف �س���ن 28 �سنة تعّر����س اىل ا�سابة 
يف ملع���ب املين���اء واأجري���ت ل���ه عملي���ة 
مت���ّزق الغ�سروف اله���اليل اأجربته على 
اإنه���اء م�سواره كالع���ب والعمل م�ساعدا 

مع املدرب كاظم مط�سر.
-  مدرب منتخ���ب نا�سئة بابل، ثم لنادي 
بابل يف موا�سم ع���دة من دوري الدرجة 
االأوىل، اأّهل���ه ع���ام 1997 اىل ال���دوري 
املمت���از لي�سّل���م املهمة اىل امل���درب اأحمد 

جا�سم.
-  مدرب منتخب جامع���ة بابل )1994-

. )2008
-  تتابع عمله االأكادميي يف كلية الرتبية 
الريا�سية بجامعة بابل ا�ستاذًا ثم رئي�س 
ق�س���م ومعاون العميد لل�س���وؤون العلمية 

وعميدًا للكلية يف الوقت احلا�سر .
-  �سغ���ل مهام كثرة عل���ى �سعيد العمل 
يف االحتاد الفرعي منه���ا ع�سوًا واأمينًا 
مالي���ًا ورئي�س���ًا لالحتاد منذ ع���ام 2009 

حتى االآن.
-  دخ���ل دورات حملي���ة ودولية نوعية، 
واأ�س���رف على مباريات ال���دوري املمتاز 
منذ 2008 ومت اختي���اره للجنة الك�سف 
عن املالع���ب واملنتخبات منذ عام 2014 
لغاي���ة كانون الث���اين املا�سي بعد تقدمي 

االحتاد ا�ستقالته.       

 د.علي الها�سمي
نقطة ضوء

اأوراق �سحفية ريا�سية
م���ن  الثمانيني���ات  منت�س���ف  يف 
القرن املا�س���ي نّظم اأحد العراقيني 
املي�سورين ن�ساطًا للرابطة العربية 
)االحت���اد  الريا�سي���ة  لل�سحاف���ة 
العرب���ي لل�سحاف���ة الريا�سية فيما 
بع���د( يف مدين���ة ميون���خ باأملاني���ا 
الغربية، َعرفُت الحقًا اأن ال�سخ�س 
العراق���ي احلا�سل عل���ى اجلن�سية 
االأملاني���ة اأنع���م الل���ه علي���ه ب���رثوة 
اأملاني���ا  جّي���دة، وهن���اك نظ���ام يف 
الغربي���ة اإذا م���ا اأق���ام املي�س���ورون 
عليه���م  ُتخّف����س  معّين���ًا  ن�ساط���ًا 

ال�سرائ���ب، هكذا قي���ل لنا، و�سارك 
يف ه���ذا الن�ساط رج���ال ال�سحافة 
الريا�سي���ة والط���ب الريا�س���ي من 
خمتل���ف الدول العربي���ة منهم على 
�سبيل املث���ال املرحوم �سياء ح�سن 
رئي�س الرابط���ة العربية لل�سحافة 
و�سّج���اد  حين���ذاك  الريا�سي���ة 
الغ���ازي ود.مظفر عب���د الله �سفيق 
ود.�سهيل جنم من العراق وجنيب 
امل�ست���كاوي ود.اأحمد ال�ساوي من 
م�س���ر وحممد جمي���ل عب���د القادر 
رئي����س االحتاد العرب���ي لل�سحافة 

الريا�سية حاليًا من االأردن وحممد 
عبد الله الفارع من اليمن اجلنوبي 

حينذاك ومن ال�سودان وغرهم .
م���ع  اأجل����س  الوق���ت  اأغل���ب  كن���ت 
اأم���ورًا ع���ّدة  امل�ست���كاوي نناق����س 
تخ�ّس الريا�سة العربية وال�سحافة 
الريا�سي���ة و�سك���رين عل���ى مق���ال 
اجلمهوري���ة  جري���دة  يف  كتبت���ه 
امل�سري���ة يف وقت �ساب���ق بعنوان 
)م�سر �س���وت الريا�س���ة العربية( 
تناولُت فيه تاريخ م�سر الريا�سي 
واالأرقام وامليداليات التي ح�سلت 

عليها واأب���رز النتائج الت���ي اأّهلتها 
الأن تكون م�س���در ا�سعاع للريا�سة 
العربي���ة ، فق���ال يل مازح���ًا )نح���ن 
ال�سحفيون امل�سري���ون لي�س لدى 

اأغلبنا هذه املعلومات(.
يف اأحد االأيام جاَءين امل�ستكاوي 
ُمنزِعجًا، وكان ع�سبّي املزاج على 
غ����ر عادت����ِه بُحك����م هدوئ����ِه وكرب 
�سّن����ه قيا�س����ًا ببع�����س امل�ساركني، 
دارج����ة  بكلم����ات  يتلّف����ظ  وب����داأ 
اال�ستخ����دام يف م�س����ر، وعندم����ا 
هّداأت����ُه وقل����ُت لُه َعَرفن����ا الع�سبية 

ومل نعرف ا�سبابها عّلنا جنُد حالًّ 
ل����َك اأو مع����َك، وهل اأن����َت على حق 
اأم جانب����َت احلقيقة؟ قال واوتارُه 
ال�سوتي����ة تخ����رج ح�سرج����ة تن����مُّ 
ع����ن مق����دار ا�ستيائ����ِه مّم����ا حدث: 
ات�سل����وا بي من م�س����ر ليعلموين 
ب�س����دور اأمر تعيين����ي مديرًا عاما 
يف اإح����دى ال����وزارات وهذا �سّبب 
غ�سب����ي.. قل����ُت له نح����ن االآن يف 
الته����اين  ل����ك  نق����ّدم  ه����ل  ح����رة، 
ونعمل احتف����ااًل ب�سيطًا يف مطعم 
الفن����دق؟ واأ�سفت: هذا مبتغى كل 

م����ن تتوّف����ر ل����ه فر�س����ة العمل يف 
الدولة ملا يرتّت����ب على هذا املوقع 
من امتيازات مادي����ة واجتماعية، 
فلماذا هذا الغ�س����ب ل�سيء ينفعك 

وال ي�سّرك؟  
ق����ال يل: ب����داًل من تق����دمي التهاين 
يل قّدم����وا يل التعازي الأين ا�سعر 
االأم����وات!  ِع����داُد  يف  وكاأيّن  االآن 
كي����ف يتج����ّراأ وزير عل����ى تعييني 
مدي����رًا عاّم����ًا ومل ياأخ����ذ راأي����ي اأو 
موافقتي، هل اأن����ا �سعيف لدرجة 
اأن ي�سعن����ي م�س����وؤول يف جيب����ه 

ال�سح����ف  اأوراق  م����الأُت  اأن  بع����د 
الريا�سي����ة ب����اآالف ال�سط����ور التي 
تبني ال�سخ�سي����ة الريا�سية الأجد 
نف�سي يف خري����ف العمر م�سلوب 

ال�سخ�سية واالإرادة احلرة؟
للع����ودة  متلّه����ف  اأن����ا  وا�س����اف: 
الأوقف كل من ا�سهم يف هذا القرار 
عن����د ح����ّدِه ب�سل�سل����ة م����ن املقاالت 
ال�سحفي����ة لك����ي ال يك����ون غ����ري 
�سحّي����ة قرارات ت�سيء اىل تاريخ 
النا�����س موؤّطرة بغالف هالمي من 

التقدير واالمتيازات.

في اأحد االأيام جاَءني 
الم�ستكاوي ُمنزِعجًا، 

وكان ع�سبّي المزاج 
على غير عادتِه 

بُحكم هدوئِه وكبر 
�سّنه قيا�سًا ببع�ض 
الم�ساركين، وبداأ 

يتلّفظ بكلمات 
دارجة اال�ستخدام 

في م�سر، 

:) ع�سو هيئة تطبيع الكرة رافد عبداالأمير لـ)

 بغداد / حيدر مدلول

لق����ب  حام����ل  ال����زوراء  فري����ق  تق����ّدم 
الن�سخ����ة االأخ����رة من م�سابق����ة كاأ�س 
يف  مركزي����ن  الق����دم  لك����رة  الع����راق 
الت�سني����ف اجلديد للف����رق االألف على 
م�ست����وى العامل لالأ�سب����وع االأخر من 
�سه����ر اآذار املا�سي لع����ام 2020 حيث 
اأحتّل املركز 645 بر�سيد 517 نقطة، 
بينما بق����ي فري����ق ليفرب����ول متم�سّكًا 
ب�سدارت����ه للعام الث����اين على التوايل 

وميلك من النقاط 14695.
 clubworld( موق����ع  وبح�س����ب 
ال����زوراء  فري����ق  حاف����ظ   )ranking
لك����رة الق����دم على نقاط����ه البالغة 517 
لالأ�سب����وع الثاين عل����ى التوايل خالل 
�سه����ر اآذار املا�س����ي برغم عدم خو�سه 
اأي����ة مب����اراة جدي����دة خ����الل ال����دوري 
 ،2020-2019 الكرة املمتاز للمو�سم 
بع����د اإرجاء املناف�س����ات من قبل احتاد 
ك����رة القدم اعتب����ارًا من ي����وم احلادي 

ع�س����ر م����ن ال�سه����ر ذات����ه حت����ى اإ�سعار 
اآخ����ر، للحف����اظ على �سالم����ة الالعبني 
واجلماه����ر  واالإداري����ني  واملدّرب����ني 
االأزم����ة  خلي����ة  بق����رارات  وااللت����زام 
احلكومي����ة الت����ي قام����ت بفر�س حظر 
�سام����ل للتواج����د واحلج����ر ال�سّح����ي 
العا�سم����ة  يف  املواطن����ني  جلمي����ع 
بغداد واملحافظات حتى يوم احلادي 
ع�سر من �سهر ني�س����ان اجلاري، للحّد 
م����ن اآث����ار فرو�����س كورون����ا امل�ستجد 
)كوفيد 19(، ال����ذي ت�سّبب يف اإ�سابة 
اأك����رث م����ن 854 �سخ�سًا ووف����اة اأكرث 
م����ن 20، حي����ث م����ازال يحت����ّل املرك����ز 
اخلام�����س بر�سيد 7 نق����اط خلف فرق 
اجلوي����ة  والق����وة  املت�س����ّدر  النف����ط 
الو�سي����ف ونف����ط الو�س����ط والنج����ف 
م����ن ث����الث مباري����ات خا�سه����ا متّك����ن 
م����ن الفوز يف مبارات����ني، االأوىل على 
الطلبة بنتيج����ة )1-0( �سمن اجلولة 
االأوىل وبالنتيج����ة ذاته����ا عل����ى فريق 
�سم����ن  الثاني����ة  باملب����اراة  الكهرب����اء 

اجلول����ة الثالثة، فيما ف�سل يف جتاوز 
عقب����ة فريق اأمانة بغ����داد حيث انتهت 
ال�سلب����ي  بالتع����ادل  بينهم����ا  املب����اراة 
�سمن اجلولة الرابع����ة، وح�سل على 
راح����ة �سمن اجلول����ة الثانية يف حني 
مت تاأجي����ل مباراته اأم����ام فريق امليناء 
�سم����ن  اآخ����ر  اإ�سع����ار  اىل  الب�س����ري 

اجلولة اخلام�سة.
وحاف����ظ فري����ق ال�سرطة بط����ل دوري 
الك����رة املمت����از باملو�س����م املا�سي على 
 127 بر�سي����د  عاملي����ًا   944 مرك����زه 
نقط����ة لالأ�سبوع الثاين عل����ى التوايل 
بالت�سنيف املذكور اأعاله حيث يحتل 
املرك����ز احلادي ع�س����ر بر�سيد 5 نقاط 
فقط يف ترتيب الف����رق اخلم�سة ع�سر 
امل�سارك����ة باملو�س����م الك����روي احلايل 
بع����د خو�سه ث����الث مواجه����ات �سمن 
اجل����والت الثانية والثالث����ة والرابعة 
فق����ط حي����ث �سق����ط يف ف����خ التع����ادل 
االيجابي بنتيجة )3-3( اأمام م�سّيفه 
ن����ادي  فري����ق الكهرب����اء عل����ى ملع����ب 

التاجي الريا�سي بالعا�سمة بغداد يف 
اأول مهّم����ة حملية للم����درب عبد الغني 
�سهد بعد ا�ستقالته من تدريب املنتخب 
االأوملبي لكرة القدم ومتّكن من هزمية 
فريق اأمانة بغداد بنتيجة )3-1( قبل 
اأن يتعادل اأمام فريق امليناء الب�سري 
بنتيج����ة )1-1( وح�س����ل على انتظار 
املناف�س����ات  م����ن  االأوىل  اجلول����ة  يف 
بحكم وجود لقاء اآ�سيوي مهم له اأمام 
فريق الوح����دة االإماراتي تعّر�س فيه 
اىل اخل�س����ارة به����دف مقاب����ل ال �سيء 
على ملعب فران�س����وا حريري مبدينة 
اأربي����ل باإقليم كرد�ستان �سمن اجلولة 
الثاني����ة م����ن مرحلة الذه����اب حل�ساب 
املجموعة االأوىل مبنطقة غرب القارة 
�سم����ن دوري اأبطال اآ�سي����ا لكرة القدم 
2020 يف ح����ني مت تاأجيل مباراته مع 
فري����ق احلدود اىل اإ�سع����ار اآخر �سمن 

اجلولة اخلام�سة.
وحافظ فريق ليفربول لكرة القدم على 
�سدارة الفرق الع�س����رة االأوىل �سمن 

قائم����ة االأل����ف يف الت�سني����ف العامل����ي 
14695 نقط����ة يلي����ه فري����ق  بر�سي����د 
فالمينغ����و الربازيلي باملرك����ز الثاين 
بر�سي����د 13486 نقطة، وج����اء فريق 
بر�سلون����ة االإ�سباين يف املركز الثالث 
بر�سي����د 13105 وفري����ق ريف����ر بليت 
االأرجنتين����ي باملرك����ز الراب����ع وميلك 
11425 م����ن النق����اط واحت����ل فري����ق 
باملرا�س الربازيل����ي املركز اخلام�س 
بر�سي����د 11026 نقط����ة متفّوق����ًا على 
فريق بايرن ميونيخ االأملاين �ساحب 
املرك����ز ال�ساد�س وميلك 10885 نقطة 
ة  يف ح����ني كان املركز ال�سابع من ح�سّ
بر�سي����د  ال�سع����ودي  اله����الل  فري����ق 
مان�س�س����رت  وفري����ق  نقط����ة   10527
�سيت����ي االإنكلي����زي يف املرك����ز الثامن 
بر�سيد 10390 نقطة واملركز التا�سع 
من ن�سيب فريق غرميي����و الربازيلي 
ول����ه 10366 نقطة وج����اء فريق بوكا 
جونيورز االأرجنتيني باملركز العا�سر 

بر�سيد 9954 نقطة.

الزوراء يتقّدم مركزين بالت�سنيف العالمي للأندية     

 بغداد / املدى

بات حار�س مرمى املنتخب االأملاين لكرة القدم مارك 
تري�ستيغ���ن قريب���ًا م���ن االنتق���ال اىل �سف���وف فريق 
باي���رن ميونيخ حامل لق���ب البوند �سليغا خالل فرتة 
االنتقاالت ال�سيفية حلرا�سة �سباكه باملو�سم 2022-

2023 ب���داًل من احلار�س نوير ال���ذي يعتزم املغادرة 
اىل اإنكلرتا.

وذكرت �سحيف���ة )sport( االإ�سبانية الريا�سية على 
موقعها الر�سمي اأن املفاو�سات التي اأجراها االأملاين 

ب���روخ وكي���ل احلار����س تري�ستغ���ني م���ع م�س���وؤويل 
اإدارة ن���ادي بر�سلونة االإ�سب���اين ِعرب تقنية االت�سال 
بالفيدي���و ب�سبب تف�ّس���ي فايرو�س كورون���ا امل�ستجّد 
تتمّي���ز بالتعقيد م���ن اأجل متديد ف���رتة عقده احلايل 
ال���ذي ينتهي يف �سيف ع���ام 2022 مقابل 10 ماليني 
يورو قيمة راتبه اجلديد الذي يطلبه احلار�س بحكم 
كون���ه م���ن اأف�س���ل حرا����س املرم���ى يف الع���امل، فيما 
يعر����س بر�سلونة مبل���غ 6.5 مليون ي���ورو، وهذا ال 
ي�سع���ه يف امل�س���اواة م���ع بقي���ة زمالئ���ه املتواجدين 

حاليًا باملو�سم احلايل.

مفاو�سات تري�ستيغن مع بر�سلونة متّهد طريقه اإىل البايرن  



تق���ول التف�س���رات الر�س���مية، اإن جمل����س الأمن 
يتعام���ل م���ع الق�س���ايا الأمنية، والأوبئة �س���من 
وه���ذا  العاملي���ة.  ال�س���حة  منظم���ة  اخت�س���ا�س 
ال�تاأوي���ل غ���ر مقن���ع للغاي���ة. فمن الوا�س���ح ان 
هناك �سلة وا�سحة بني انت�سار الفرو�س الفتاك 
واخلط���ر املخيم عل���ى الأم���ن الدويل. بالن�س���بة 
ملنظم���ة ال�س���حة العاملية، فاإن و�س���عها وقدراتها 
و�س���لطاتها ل ميك���ن مقارنتها بب�س���اطة بو�س���ع 

جمل�س الأمن وقدراته و�سلطاته.
اأن جمل����س الأم���ن لدي���ه  وجت���در الإ�س���ارة اىل 
خربة تاريخية بامل�س���اركة يف مكافحة الأمرا�س 
1308 ب�س���اأن  اخلط���رة، مب���ا يف ذل���ك الق���رار 
الإيدز، ال���ذي اتخذه جمل�س الأمن قبل ع�س���رين 
عاما، اأو القرار 2177 ب�س���اأن وباء اإيبول، الذي 
متت املوافقة عليه قبل �س���ت �س���نوات. ويف كلتا 
احلالت���ني، �س���مح تواف���ق الآراء عل���ى م�س���توى 
جمل����س الأمن بتعبئة امل���وارد املالي���ة والإدارية 
وال�سيا�س���ية التي كان يتعذر الو�س���ول اإليها من 

قب���ل، واإن�س���اء �سنادي���ق متخ�س�س���ة و�سراكات 
بني القطاعني العام واخلا�س، وحتفيز م�سارف 
التنمي���ة العاملي���ة والإقليمي���ة، وتوف���ر فر����س 
اإ�س���افية لنف�س منظمة ال�س���حة العاملية وغرها 

من هياكل الأمم املتحدة املتخ�س�سة.
ويرتك �س���مت جمل�س الأمن انطباع���ا لدى املرء 
ب���اأن �س���ببه يكمن يف ح���رب املعلومات النا�س���بة 
الت���ي تخو�س���ها وا�س���نطن وبك���ني الي���وم م���ع 

بع�سهما البع�س.
وه���ذه احلال���ة مرتبط���ة بالتط���ورات اجلوهرية 
التي مي���ر بها الع���امل. فالنفتاح يتوازن ب�س���كل 
متزاي���د مع الرتكيز على الأم���ن الوطني. وباتت 
احلدود تنطوي على اأهمية. وا�س���تعادت الدولة 
مرك���ز الفاع���ل الرئي����س عل���ى امل�س���رح العامل���ي. 
وغ���دت التكنولوجي���ا الرقمي���ة اأح���دث اأدواتها، 
مما يوفر م�س���توى غر م�س���بوق من ال�س���يطرة 
ب���ني  التناق�س���ات  تذه���ب  و  املجتمع���ات.  عل���ى 
اىل  فاأك���ر  اأك���ر  وال�س���تبداد  الدميقراطي���ة 

اخلطوط اخللفية، حيث يتم ا�س���تبدالها بتفاوت 
فعالي���ة احلك���م ونوعيت���ه. وتتم موازن���ة حقوق 
املواطن���ني مب�س���وؤولياتهم، حيث يجري �س���مان 
تنفيذه���ا م���ن خ���ال فر�س نظ���ام مراقبة �س���امل 
عليه���م. واأجن���ح الدول هي تلك الت���ي يكون فيها 
وامل�س���وؤولية  الجتماع���ي  الت�س���امن  م�س���توى 
املتبادلة للنخب واملجتمعات احلاكمة مب�س���توى 
التع���اون  اإلغ���اء  يت���م  مل  احلقيق���ة  ويف  اأعل���ى. 

الدويل، لكنه يف املقام الأول تعاون بني دول.
اإن تناف����س الق���وى العظم���ى يف ظ���ل التطورات 
اجلارية ل ي�س���عف، بل يتفاقم. وه���ذا يف املقام 
الأول، كم���ا ج���رت الإ�س���ارة اإلي���ه، ال�س���راع بني 
الوليات املتحدة وال�س���ني. وَتِعد املعركة بينهما 
اأن تك���ون طويلة و�س���اقة، ولك���ن ميكن افرتا�س 
اأن اأمري���كا لن تهزم ال�س���ني يف النهاي���ة، بيد اأن، 

ال�سني بدورها لن حتل حمل الوليات املتحدة.
يف  كورون���ا  فايرو����س  جائح���ة  و�س���عت  لق���د 
واأنظمتهم���ا  ال�س���حية  اأنظمتهم���ا  البلدي���ن  كا 

ال�سيا�س���ية حتت حِمك جاد. وارتكب كا البلدين 
اأخط���اء يف البداي���ة، ويرج���ع ذل���ك اأ�سا�ًس���ا اإىل 
خ�س���ائ�س البروقراطية، ولكن بعد ذلك بداآ يف 
مكافحة انت�سار الفايرو�س الفتاك ب�سكل حا�سم. 
وا�س���تطاعت ال�سني، التي تعر�س���ت للكارثة يف 
وقت �س���ابق، ال�س���يطرة عل���ى الو�س���ع، فيما اأن 
اأمريكا، التي اأ�س���بحت بوؤرة جدي���دة لاأزمة، مل 

تفلح بعد يف ال�سيطرة على الو�سع.
وميكن القول اإن النتيجة الأوىل هي اأن الوليات 
املتحدة على الرغم من اإمكاناتها الهائلة، ل تبدو 
كمث���ال ُيحتذى به لبقية العامل يف تنظيم الرعاية 
ال�سحية والنظام العام. عاوة على ذلك، وحتت 
�سعار "اأمريكا اأول" تخلت وا�سنطن عن ريادتها 
الأك���ر  ال���دول  مل�س���اعدة  الدولي���ة  احلمل���ة  يف 
ت�س���ررا من الفرو����س. وعلى العك����س من ذلك، 
اأثبت���ت ال�س���ني قدرتها عل���ى التنظي���م والتنظيم 
الذاتي داخ���ل الباد وحتاول القي���ام بدور منقذ 

الب�سرية.

ووج���ه الوب���اء �س���ربة جدي���دة لوح���دة الحتاد 
الأوروبي، التي قو�ستها بالفعل اخلافات حول 
الهج���رة والتموي���ل. اإن الحت���اد الأوروب���ي لن 
ينهار، بل �سيك�س���ب اأع�ساًء جدد – بالفعل بداأت 
اأثن���اء الأزمة، عملية ان�س���مام األباني���ا ومقدونيا 
ال�س���مالية اإىل الحتاد، لكنه �س���يبدو اأكر فاأكر 
وكاأن���ه دول���ة احتادي���ة، بدًل م���ن هيكل م���ا فوق 
وطني. اإن دور بروك�سل �س���ينخف�س، و�سيزداد 
دور الدول الأع�س���اء، وخا�س���ة ال���دول الكربى. 
على العك�س، �سوف ت�س���تمر امل�سافة بني اأوروبا 
واأمري���كا، املغلق���ة اأك���ر فاأكر ب�س���بب م�س���اكلها 

اخلا�سة، يف الزدياد.
لقد �س���مدت حكومات وجمتمعات �س���رقي اآ�س���يا 
يف الياب���ان وكوري���ا اجلنوبي���ة وتاي���وان، يف 
�س���ياق  �س���غط اجلائحة، وت�س���اعد التناق�سات 
بني الوليات املتحدة وال�سني، وميكن اأن ت�سبح 
امل�س���لحة الوطنية والت�س���امن العام الأ�س���ا�س، 

واعتماد �سيا�سة م�ستقلة اكر لهوؤلء الاعبني.
ومن ال�س���عب حتديد اآثار هذا الوباء على الهند. 
اإن الإج���راءات احلا�س���مة الت���ي اتخذه���ا رئي�س 
الوزراء م���ودي، اإذا جنحت و�س���اعدت يف احلد 
اأن  ميك���ن  الب���اد،  يف  الفرو����س  انت�س���ار  م���ن 
ت�س���رع يف حتول النظام ال�سيا�سي الهندي نحو 
اإن�ساء �سلطة مركزية اأقوى على اأ�سا�س الأغلبية 
الهندو�س���ية و�سيا�س���ة دله���ي اخلارجي���ة الأكر 

ن�ساًطا.
وبالن�س���بة لرو�س���يا، حي���ث ل ت�س���تند �س���رعية 
ال�س���لطة تقليدًيا على ال�ستفتاءات والنتخابات 
والد�س���اتر، ولك���ن عل���ى غالبية ال�س���كان الذين 
يقيمون اإج���راءات حمددة للقيادة وامل�س���وؤولني 
املروؤو�س���ني، فق���د يك���ون COVID-19 عام���ًا 
حا�س���ًما يف تقري���ر م�س���األة ال�س���لطة - تكوينه���ا 

ال�سخ�سي وم�سمون �سيا�ستها.
ويف العدي���د م���ن مناق�س���ات الي���وم ح���ول تاأثر 
فايرو����س كورون���ا، تب���دو الفك���رة القائل���ة ب���ان 
���ا على ما ميكن  تداعياته املدمرة قد  تنطوي اأي�سً
ت�س���ميته بالتدم���ر اخل���اق. ف���كل اأزمة ت�س���في 
الق���دمي ومتهد الطري���ق للجديد ومته���د الطريق 

لت�سامن وتعاون النا�س.

وم���ن املفرت����س اأن���ه ونتيج���ة لوق���ف اأ�س���كال 
والت�س���الت  )ال�س���فر،  التقليدي���ة  الأن�س���طة 
ال�سخ�س���ية، والتجمع���ات باأع���داد كب���رة م���ن 
النا����س - من ال�س���لوات واحلفات املو�س���يقية 
اإىل الجتماع���ات واملظاه���رات ال�سيا�س���ية وما 
�س���ابه ذل���ك(، �س���تتطور اأ�س���كال التفاع���ل ع���رب 
الإنرتنت دون ات�س���الت �سخ�سية مبا�سرة بني 
الأ�س���خا�س. و�س���يوؤثر هذا التطور على جميع 
جمالت احلياة. �سوف ينتقل التعليم والتجارة 
والعل���وم والط���ب اإىل ح���د كب���ر اإىل م�س���احة 
افرتا�س���ية جديدة. وهذا �سيدفع اإىل ا�ستحداث 
تقني���ات جدي���دة، وفل�س���فة واأخاقي���ات وعمل 
جدي���دة، و�ستت�س���كل مب���ادئ جدي���دة ملمار�س���ة 
الأعم���ال التجاري���ة. و�س���تتطور من���اذج اأعمال 
جدي���دة، و�س���تتغر طبيعة ا�س���تهاك امل���وارد، 

واأكر من ذلك بكثر.
 م���ن املظاهر الأخ���رى للدمار البناء،  �س���يتثمل 
كم���ا ي���رى البع����س بتعزي���ز تعميق الت�س���امن 
الإن�س���اين.  انطاق���ا من العتقاد ب���اأن الأوقات 
الع�سيبة تعمل على الك�سف عن اأف�سل ال�سفات 
الإن�س���انية. وب�س���كل عام، جتري الإ�س���ارة اىل 
ان اأي من���وذج للنظام العامل���ي )وهذا هو واحد 
من اأعلى اأ�س���كال التعاون الب�س���ري( كان نتيجة 
اأزمات كبرة، عادة احلروب. ومن املفرت�س اأن 
ُينظ���ر اإىل فرو�س كورونا بهذا املعنى على اأنه 
بديل للح���رب العاملية الثالثة، كنوع من التلقيح 

للخوف املطلوب لتطوير اأوامر عاملية جديدة.
فايرو����س  اإىل جائح���ة  ُينظ���ر  ب���داأ  وبالت���ايل، 
كورون���ا على اأنها �س���كل م���ن املحف���زات لتهدئة 
خماوف النا�س الغام�سة من امل�ستقبل من خال 
تركيزهم على م�سكلة واحدة عامة �سائعة. لذلك، 
ُيفرت�س اأنه بعد تا�سي اآثار فايرو�س، �سيكون 
من الأ�س���هل عل���ى النا�س اإعادة تنظيم الت�س���ير 
الذات���ي ال���دويل والنظ���ام العامل���ي. ويب���دو اأن 
الوق���ت قد ح���ان. وعل���ى الرغم م���ن ان البع�س 
يلفت اىل ال�سعر املكلف لذلك، لكنه لي�س مفرطا.  
ولك���ن وجه���ة النظ���ر املتفائلة الت���ي مت التعبر 
عنه���ا اأعاه ه���ي، اأوًل، جمرد فر�س���ية، وثانيًا، 
هناك اأي�سا مقاربة مت�سائمة للتداعيات املقبلة.

2-1
 

ُمحَتَجز�ً مثل �آالف �آخرين في 
باري�س، يقّدم �لفيل�سوف ر�ؤيته 

للو�سع �لذي �أ�جدته جائحة 
فاير��س كور�نا. يعتقد �أنه من 
�لوهم �العتقاد باأن ذعر�ً �سّحيًا 

يمكن �أن يفتح، في حد ذ�ته، �لباب 
الأي تجديد �سيا�سّي. من �أجل قلب 

�لنظام �الجتماعي، يجب تعبئة 
قوى �أخرى غير �لفاير��س.

لطامل���ا اعتربُت اأن الو�س���ع احلايل، املو�س���وم 
بجائحة فايرو�س���ية، ل ميثل �سيئًا ا�ستثنائيًا. 
���ا( مرورًا  منذ جائحة الإيدز )الفرو�س���ي اأي�سً
باأنفلونزا الطي���ور وفرو�س اإيبول وفرو�س 
�س���ار�س 1، ناهيك عن العديد م���ن الإنفلونزا، 
حت���ى عودة احل�س���بة، اأو ال�س���ل ال���ذي مل تعد 
امل�سادات احليوية ت�سفي منه، نعلم اأن ال�سوق 
العاملي���ة، اإىل جان���ب وج���ود مناطق �سا�س���عة 
تعاين نق�س���ًا يف الطب وعدم كفاية الن�سباط 
العامل���ي يف اللقاح���ات الازم���ة، ت���وؤدي حتًما 
اإىل اأوبئ���ة خطرة ومدم���رة )يف حالة الإيدز، 
ع���دة مايني من الوفيات(. ب�س���رف النظر عن 
حقيق���ة اأن حال���ة الوب���اء احلايل ت�س���رب على 
نطاق وا�سع هذه املرة ما ي�سمى العامل الغربي 
املرتّف���ه ن�س���بيًا - ح���دث يف حد ذاته خ���اٍل من 
الأهمية املبتك���رة، ويدعو لرثاء مريب اإىل حد 
ما وهراء مقّزز على ال�س���بكات الجتماعية - ل 
اأرى اأن���ه بخاف تداب���ر احلماية الوا�س���حة 
والوقت الذي �سي�س���تغرقه الفايرو�س ليختفي 
يف غياب اأهداف جديدة، فمن ال�س���روري اأخذ 

جميع الحتياطات.
اإىل جانب ذلك، يجب اأن ي�سر ال�سم احلقيقي 
للوب���اء احل���ايل اإىل اأن معناه "ل �س���يء جديد 
حتت ال�س���ماء املعا�سرة". هذا ال�سم احلقيقي 

"املتازم���ة التنف�س���ية  2 ، اأي  ه���و ال�س���ار�س 
احلادة الوخيمة 2" ، وهي عامة متثل بالفعل 
حتدي���ًدا "ثانًيا"، بعد وباء ال�س���ار�س 1، الذي 
انت�س���ر حول العامل يف ربيع 2003. كان هذا 
املر����س ي�س���مى "اأول مر�س غ���ر معروف يف 
القرن احل���ادي والع�س���رين" يف ذل���ك الوقت. 
لذلك من الوا�س���ح اأن الوباء احلايل لي�س باأي 
ح���ال من الأح���وال ظهور �س���يء جديد ب�س���كل 
ج���ذري، اأو �س���يء مل ي�س���مع ب���ه من قب���ل. اإنه 
الثاين من نوعه، وقابل للو�سع يف ن�سبه. اإىل 
ح���د اأن النق���د اجلاد الوحيد ال���ذي مت توجيهه 
الي���وم، يف الأم���ور التنبوؤية، اإىل ال�س���لطات، 
هو اأنه مل يدعم ب�س���كل جدي، بعد �س���ار�س 1، 
البحث الذي كان �س���يوفر للعامل الطبي و�سائل 
العم���ل حقيقي �س���د �س���ار�س 2. وه���و، عاوة 
على ذلك، انتقاد خطر، ي�ستنكر ق�سور الدولة 
يف عاقتها بالعلم، عاقة اأ�سا�س���ية يف الو�سع 

احلايل. ولكن هذا قد م�سى ...
يف ه���ذه الأثن���اء، مل اأر اأي �س���يء اآخ���ر للقيام 
ب���ه �س���وى حماول���ة حب����س نف�س���ي، مث���ل اأي 
�سخ�س اآخر، ول �س���يء اآخر اأقوله �سوى حث 
اجلميع على القيام بنف�س ال�س���يء. اإن احرتام 
الن�س���باط ال�س���ارم يف ه���ذه النقط���ة هو اأمر 
�س���رورّي للغاي���ة لأنه دعم وحماية اأ�سا�س���يني 
���ا: بالطبع،  جلميع الأ�س���خا�س الأك���ر تعر�سً
جميع امل�ستغلني بال�س���حة، الذين هم مبا�سرة 
يف املقدم���ة، والذين يج���ب اأن يكونوا قادرين 
عل���ى ذلك. العتماد على الن�س���باط الرا�س���خ، 
مبا يف ذلك الأ�س���خا�س امل�سابني؛ ولكن اأي�سا 
الأ�س���عف، مث���ل كب���ار ال�س���ن، ول �س���يما يف 
موؤ�س�سات العّجز، واأي�سًا اإىل كل من يذهب اإىل 
العمل ويخاطر بخطر العدوى. هذا الن�سباط 
من اأولئك الذين ي�ستطيعون المتثال ل�سرورة 
���ا اأن يجدوا  "البق���اء يف املن���زل" يج���ب اأي�سً
ويقرتحوا الو�س���ائل حتى يتمكن اأولئك الذين 
لديه���م القليل اأو الذي���ن ل ميلكون "منزًل" من 
العثور على ماأوى اآمن. هنا ميكننا التفكر يف 
طل���ب عام لبع����س الفنادق، وت�س���كيل "األوية" 
من املتطوعني ال�سباب ل�سمان الإمدادات، كما 

مت بالفعل، على �سبيل املثال يف ني�س.
�س���حيح اأن ه���ذه الواجب���ات �س���رورية اأك���ر 
الأق���ل يف  عل���ى  فاأك���ر، ولكنه���ا ل تنط���وي، 
الفح�س الأول، على جه���ود كبرة للتحليل اأو 

تكوي���ن فكرة جديدة. هي يف �س���ياق ما �ُس���ّمي 
ال�سعبية". "امل�ساعدة 

لك���ن الآن، يف الواق���ع، اأق���راأ الكث���ر واأ�س���مع 
الكثر، مبا يف ذلك من حويل، والذي يزعجني 
ب�س���بب ال�سطراب الذي يظهره، وب�سبب عدم 
ماءمته الكاملة للو�س���ع، ب�س���راحة ب�س���يطة، 
ملا نحن فيه. الكثر من النا�س، كما ت�س���ر اإيل 
اإليزابيث رودين�س���كو، يفكرون ب�سكل اأقل يف 
مكافحة املاأ�ساة ب�سكل فعال بدًل من ال�ستمتاع 

به.
ه���ذه الت�س���ريحات القطعي���ة، ه���ذه الدعوات 
املثرة لل�س���فقة، ه���ذه التهام���ات املوؤكدة، من 
اأن���واع خمتلف���ة، ولك���ن جميعها ت�س���رتك، اإىل 
جانب جم���ّرد التمتع ال�س���ري، واحتقار غريب 
للب�س���اطة الهائل���ة، وغي���اب التجديد، للو�س���ع 
الوبائ���ي احل���ايل. اأو ه���ي خا�س���عة ب���ا داٍع 
لل�س���لطات، الت���ي ل تفع���ل �س���وى ما تفر�س���ه 
طبيع���ة الظاه���رة. فاإم���ا اأن ت���ربز لن���ا الكوكب 
و�س���وفّيته، التي ل تفعل �سيًئا جلعلنا نتقدم. 
اأو ه���ي ت�س���ع كل �س���يء عل���ى ظه���ر امل�س���كني 
ماك���رون، ال���ذي ل يفعل، ولي�س اأ�س���واأ من اأي 
�س���خ�س اآخ���ر، �س���وى واجبه كرئي����س للدولة 
يف اأوقات احلرب اأو الوباء. واإل فهي ت�س���رخ 
ق، والتي ل  باحلدث املوؤ�س����س لثورة ل ت�س���دَّ
ميك���ن للم���رء اأن يرى ال�س���لة التي �س���تدعمها 
عند اإبادة الفرو����س، والتي، عاوة على ذلك، 
"ثوارنا" لي�س لديهم اأقل الو�س���ائل اجلديدة. 
واإل فاإنه���ا تغرق يف ت�س���اوؤم نهاي���ة العامل. اأو 
اأنها غا�س���بة من النقطة القائلة باأن "اأنا اأوًل"، 
القاع���دة الذهبي���ة لاآيديولوجي���ا املعا�س���رة، 
التي يف هذه احلالة ل اأهمية لها اأو م�س���اعدة، 
وقد تظهر حتى ك�س���ريك يف "ا�س���تمرار ال�سر" 

اإىل اأجل غر م�سمى.
ب يف كل مكان  يب���دو اأن اختب���ار الوب���اء ي���ذوِّ
الن�ساط اجلوهري للعقل، واأنه ُيلزم الأ�سخا�س 
الت�س���ّوف   - الكئيب���ة  الأفع���ال  اإىل  بالع���ودة 
واخلرافات وال�س���اة والنبوءات واللعنات - 
التي اعتادت عليها الع�س���ور الو�س���طى عندما 
اأ�س���عر  الأرا�س���ي. فج���اأة،  الطاع���ون  اجت���اح 
بال�سيق اإىل حد جمع بع�س الأفكار الب�سيطة. 

ي�سعدين اأن اأقول: الديكارتية.
دعونا نتفق على البدء بتحديد امل�س���كلة، التي 
تكون غر حمددة ب�س���كل جيد، وبالتايل ُي�ساء 

التعامل معها.
الوب���اء معّق���د من جان���ب اأن���ه دائًما م���ا يكون 
الطبيعي���ة  التحدي���دات  ب���ني  نقط���ة مف�س���لية 
والجتماعي���ة. حتليله���ا الكام���ل م�س���تعر�س: 
يج���ب اأن ن���درك النق���اط الت���ي يتقاط���ع فيه���ا 

املحّددان ونر�سم النتائج.
على �س���بيل املثال، من املرج���ح اأن تكون نقطة 
بداية الوباء احلايل موجودة يف الأ�سواق يف 
مقاطعة ووهان. الأ�س���واق ال�س���ينية معروفة 
الي���وم مبا ُيعر�س فيها، ول �س���يما ذوقها لبيع 
جمي���ع اأنواع احليوانات احلية املك�س���وفة يف 
الهواء الطلق. الفر�سّية الأكر موثوقية حتى 
الآن ه���ي اأن ه���ذا هو امل���كان ال���ذي مت العثور 
في���ه عل���ى الفرو����س يف مرحلة ما، يف �س���كل 
حي���واين م���وروث م���ن اخلفافي����س، يف بيئ���ة 

�سائعة للغاية، ومع نظافة بدائية اإىل حد ما.
اأّدى الدف���ع الطبيع���ي للفرو����س م���ن نوع اإىل 
اآخ���ر حتى انتق���ل اإىل اجلن�س الب�س���ري. كيف 
بال�س���بط؟ ل نع���رف حت���ى الآن، و�س���تخربنا 
الإج���راءات العلمي���ة فق���ط. باملنا�س���بة، دعن���ا 
نف�س���ح كل اأولئ���ك الذي���ن يطلق���ون خراف���ات 
عن�س���رية عل���ى الإنرتن���ت، مدعوم���ة ب�س���ور 
مزيفة، والتي مبوجبها يثبت اأّن كل �سيء ناجت 
من حقيق���ة اأن ال�س���ينيني ياأكل���ون اخلفافي�س 

احلية تقريًبا.
ه���ذا العب���ور املحلي ب���ني الأن���واع احليوانية 
اإىل الب�س���ر هو اأ�سل الق�سية باأكملها. بعد ذلك 
يعم���ل فقط مرج���ع اأ�سا�س���ي للعامل املعا�س���ر: 
و�سول راأ�س���مالية الدولة ال�سينية اإىل مرتبة 
يف  وعامل���ي  مكث���ف  ووج���ود  اإمرباطوري���ة، 
ال�س���وق العاملية. ومن ثم، فاإن عدًدا ل يح�سى 
من �س���بكات الن�س���ر، قبل اأن تتمك���ن احلكومة 
ال�سينية ب�سكل وا�سح من حتديد نقطة املن�ساأ 
متاًم���ا - يف الواقع، مقاطع���ة باأكملها، اأربعني 
ملي���ون �س���خ�س - والت���ي �س���تنتهي بنج���اح 
يف النهاي���ة ولك���ن بع���د ف���وات الأوان من منع 
الوباء من املغادرة عرب الطرقات - والطائرات 

وال�سفن - للوجود العاملي.

ا�س���هر فا�سفة  يعد من  فرن�س���ي  • فيل�س���وف 
الع�سر احلديث 

ترجم املقال  جمال اجلا�سي

العدد )4641( ال�سنة ال�سابعة ع�سرة - الثنني )6( ني�سان  2020آراء وأفكار
http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net

نافذة من موسكو

 علي كرمي �ل�سيد

 �أالن باديو *

 د. فالح �حلمـر�ين

مييز �الأنرث�بولوجي �المريكي 
ر�لف لينتون بني منطني من 

�ل�سخ�سية هما :

1 - ال�سخ�س���ية ال�سا�س���ية: ف���كل جمتم���ع يبل���ور 
   Basic personality ا�سا�س���ية  �سخ�س���ية 
ي�س���رتك فيه���ا اغل���ب اف���راد املجتم���ع وت�س���ر اىل 
جمم���وع العنا�س���ر امل�س���رتكة بينهم م���ن املواقف 

وامناط التفكر والعمل وال�سلوك.
- ال�سخ�س���ية الوظيفي���ة: وترتب���ط بالأو�س���اع   2
والظ���روف والوظائ���ف الت���ي يوؤديه���ا كل فرد يف 
املجتم���ع، وكثرا ما ت���ذوب �سخ�س���ية الفراد يف 
ال�سخ�س���ية ال�سا�س���ية داخ���ل املجتم���ع التقليدي 
املغلق، يف حني يطغى ال�سلوك الفردي يف املجتمع 

الليربايل املفتوح.
تعامل���ت  كي���ف  هن���ا،  نطرح���ه  ال���ذي  وال�س���وؤال 
ال�سخ�س���ية العراقي���ة الأ�سا�س���ية مع خط���ر الوباء 
وفر����س حظر التج���وال من قب���ل احلكومة وخلية 

الزمة؟
وفق���ا للماحظ���ة الب�س���يطة والتقارير ال�س���حفية 
وبع�س الت�سريحات الر�س���مية فاأن ال�سمة الغالبة 
كان���ت )الامب���الة( و)التحدي( وكاهم���ا وجهان 
لفك���رة واح���دة ه���ي الاعقاني���ة يف التعام���ل مع 
الوب���اء. حيث يتعام���ل البع�س مع احلظ���ر وكاأنه 
عطل���ة ترفيهي���ة، ميار����س فيه���ا  زيارة ال�س���دقاء 
والقارب م���ع وج���ود امل�س���افحة والتقبيل. وهي 
عادات ج�س���دية يع���رب من خالها الف���رد عن املحبة 
والحرتام �س���من الرتاث الثقايف ملجتمعنا. ولكن 
هذه العادات اليوم �س���ارت ت�س���كل خطرا و�س���ببا 
لنق���ل الفرو����س ان مل يك���ن هناك وعي���ا جادا لدى 
النا����س يف البتع���اد عنها على القل ه���ذه الفرتة، 
حيث اأن مقولة )الن�س���ان كائ���ن اجتماعي( مل تعد 

منا�سبة اليوم!
حت���ى اأن ال�س���يد مدي���ر عام دائ���رة �س���حة بغداد/ 
الك���رخ جا�س���ب احلجام���ي قد ع���رب عن خيب���ة اأمل 

وا�س���تياء �س���ديد بع���د ان ق���ام بجول���ة ميدانية يف 
جان���ب الك���رخ م���ن بغ���داد بتاري���خ 27\3\2020 
ون�س���ر تغريدة يف �س���فحته ال�سخ�سية على موقع 
في�س���بوك م���ن �س���منها قول���ه "ان مواطن���ي جانب 
الكرخ وخ�سو�س���ا املناطق ال�س���عبية مثل احلرية 
وابو د�س���ر والعامل والبياع ل يعرفون �سيئا عن 
حظر التجول وميار�س���ون حياتهم ب�س���كل طبيعي 
با�س���تثناء منطقة املن�س���ور التي ت�س���عر فعا انها 

ملتزمة باحلظر".
ويعرب هذا الربود النفعايل حيال خطر الإ�س���ابة 
م���ن وجه���ة نظ���ر عل���م النف����س ع���ن نزع���ة اكتئاب 
جماعي �س���ببه "العجز املكت�سب" الذي ا�سيبت به 
ال�سخ�سية. ما جعلها تفقد التحكم مب�سار حياتها، 
ا�س���افة اىل ع���دم وج���ود املعنى له���ذه احلياة. فقد 
يقول مواطن "واإذا متت �سنو يعني؟" وقد ي�سخر 
اآخ���ر م���ن امللتزم���ني بالوقاي���ة ال�س���حية وينعتهم 
الحت���كام اىل  البع�س  يف�س���ل  "باجُل���ن" بينم���ا 
حجج ومربرات غيبي���ة غر علمية خللق املربرات 

النف�سية التي يواجهون بها املر�س.
وق���د جاءت ه���ذه ال�س���لوكيات نتيجة ملا تعر�س���ت 
ل���ه ال�سخ�س���ية العراقي���ة عل���ى ط���ول التاريخ من 
انته���اكات فظيعة وجتهيل م�س���تمر بخا�س���ة حتت 
حك���م النظام البعثي ال�س���مويل، ث���م زاد الطني بلة 
بع���د الحت���ال �س���نة 2003 حي���ث تعر�س���ت اىل 
هزات عنيفة وازمات م�س���تمرة ومعاناة اقت�سادية 
ونف�س���ية �س���بب لها حالة من النك�س���ار والرتاجع 

الثقايف والت�سظي.
وهنا ت���ربز احلاج���ة اىل اع���ادة العتب���ار للعلماء 
واملفكري���ن ودع���م مراك���ز البحث العلم���ي يف كافة 
املجالت الطبية وال�س���حية ويف جم���الت العلوم 
التوعي���ة  مراك���ز  بن���اء  و�س���رورة  الجتماعي���ة. 
امل�س���ابني  لتاأهي���ل  املع���ريف  النف�س���ي  والع���اج 
بالكتئاب. وال�س���تفادة من خربات ودرا�سات علم 
النف����س اليجابي وجعلها مقررا �س���من ح�س����س 
التدري�س يف املدار�س واجلامعات لعلنا ن�س���تطيع 
ترمي���م وبن���اء �سخ�س���ية اجلي���ل الق���ادم واعداده 
ب�س���كل نف�س���ي وذهني وعلمي ملواجه���ة كل انواع 

التحديات الوجودية الراهنة.

ال�صخ�صية العراقية والوباء الكوروين

عن فايرو�س كورونا والعالم

ج��دي��د   دويل  ن���ظ���ام  ل��ن�����ص��وء  ك��ع��ام��ل  ك����ورون����ا  ف���رو����س 

في �الأ�سهر �الأربعة �لتي مرت منذ بدء جائحة فير��س 
كور�نا، يبد� �أن �لجميع تحدثو� عن �لمو�سوع: خبر�ء 

�هو�ة، ��سيا�سيون �رجال �أعمال، �العبو كرة قدم �هوكي، 
�مجموعة �ل�سبعة �لكبار �مجموعة �لع�سرين، ��التحاد 

�الأ�ر�بي ��التحاد �الأفريقي. � لكن ما يلفت هو  �ل�سمت 
�لغام�س ��لعنيد لمجل�س �الأمن �لذي يتحمل �لم�سوؤ�لية 

�الأ�سا�سية عن �سون �ل�سلم ��الأمن �لد�ليين.
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موج يو�سف 

�سحى عبدالروؤوف املل

 �ستار كاوو�ش

باليت المدى

واأخريًا جنحت حماوالتي باحل�سول على اأربعمائة �ساعة اإ�سافية للم�سي 
بدرا�س����ة اللغة الهولندية، حيث تكفلت بلدية املدينة بدفع التكاليف، فركبُت 
دراجتي باإجتاه طرف املدينة حيث مكان الدرا�سة، وكان ق�سرًا ريفيًا كبريًا، 
حتيطه حديقة وا�سعة وتلتمع امامه بركة ماء مربعة ت�سبه امل�سبح، ا�سطفت 
عل����ى جانبها االأي�سر جمموعة من الدراجات الهوائية التي انعك�ست األوانها 
مث����ل ال�سرائط عل����ى �سطح املاء وبدت كاأنها واحدة م����ن لوحات مونيه. يف 
ه����ذا امل����كان تعرف����ت على مدر�س����ة اللغ����ة ريتا، بقامته����ا الق�س����رية ووجهها 
الطي����ب املليء بالف����رح، حي����ث ا�ستقرت دائرت����ان حمراوان عل����ى وجنتيها 
اأحالته����ا اىل واحدة من لوحات فران�س هال�س املرح����ة. كانت ريتا -اإ�سافة 
اىل خرباتها التدري�سي����ة- حتمل عاطفة كبرية وذكاًء فطريًا غري م�سطنعًا، 
ي�سب����ه فطنة فالحي هولن����دا، لذا مل اأ�ستغرب ح����ني فاجاأتني ذات يوم وهي 
توق����ف الدر�س، لتجلب كعكة كب����رية هياأتها بعيد مي����الدي الذي مل اخربها 
به اأ�ساًل، لكنها بنباهتها واإهتمامها عرفت ذلك من بع�س ال�سجالت، لتحيل 
الدر�����س اىل ظهرية ممتعة. كانت تعتن����ي بالتفا�سيل ال�سغرية، مثلما تهتم 
ب�س����وؤايل عن لوحاتي اجلدي����دة وتتابع اأخباري بفرح غام����ر، وقد اقرتبت 
من����ي ذات مرة قائل����ة )يوجد غالريي �سغري وجمي����ل ا�سمه )برونكامر( يف 
قري����ة �ساك�سمهاوزن التي اأعي�س فيها، رمبا ه����و منا�سب للوحاتك، ان كنت 
ترغب بذلك( فرحبُت بالفكرة وعر�ست لوحاتي يف تلك القرية التي تقع يف 
اآخر نقطة �سمايل هولندا حيث تغفو على حافة بحر ال�سمال، وقد ا�سرتكت 
معي يف املعر�س الفنانتان الهولنديتان ريا فان كريكن وكاترينا رينولدز. 
م����رت �سن����وات طويلة، تنقلُت خالله����ا بني مدن عديدة، وغاب����ت عني اأخبار 
مدر�ست����ي ريتا. وبالن�سبة للغالريي كن����ت اأتابع اخباره من بعيد عن طريق 
ال�سح����ف الفنية. وذات �سباح، وبينم����ا كنُت اأتابع اأخبار املعار�س، طويُت 
)جري����دة الفن( قائاًل لزوجتي بف�س����ول )اأود الذهاب اىل غالريي برونكامر 
م����ن جديد الأين ق����راأت ب����اأن املعر�س احلايل ه����و االأخري، وبعده����ا �سيغلق 

اأبوابه(. 
انطلقن����ا بال�سي����ارة و�س����ط حق����ول مقاطع����ة فري�سالن����د لندخ����ل مقاطع����ة 
خروننغ����ن ونكمل الطري����ق و�سط ريف �سمال هولن����دا اجلميل، لن�سل اىل 
�ساك�سمه����اوزن، فالحْت لنا الكني�سة ال�سغرية التي تذكرتها، حيث ينت�سب 
الغال����ريي قبالتها متامًا. وهناك التقينا ب�ساحب����ة الغالريي مار التي كانت 
من�سغل����ة بتثبيت اليافط����ة التي تو�سع خارج الغال����ريي. مرت ب�سع دقائق 
قب����ل ان حت�سر لنا القه����وة واحللوى، بينما جل�س زوجها على كر�سي قدمي 
َّْت ب�ساقيه.  وهو يطالع ال�سحف وال يقوى على احلركة ب�سبب االآالم التي اأملمَ
اأخذن����ا مكاننا على الطاولة الكاحل����ة التي فقدت لونها مع مرور الزمن، وقد 
توزع����ت عليها بع�س الكتب الفنية، وا�ستقرت على حافتها قوارير زجاجية 
كب����رية بارتف����اع �سبعني �سنتم����رتا تقريبًا حمكم����ة االغالق ومليئ����ة بالنبيذ 
����ْت على اجلدار املحاذي  االأحمر ال����ذي ي�سنعه فالحو �سمايل هولندا، وُثِبتمَ
للطاول����ة جمموعة من ق�سا�سات ورق �سفراء، ُكِتبمَْت عليها و�سفات لبع�س 
االأطعم����ة وحت�سري النبيذ. ق�سينا �ساع����ة يف احلديث مع مار التي قالت ان 
�سبب اغالق الغالريي هو تقدمهما يف ال�سن هي وزوجها، ف�سعرُت باالأ�سف 
لذل����ك. وقب����ل توديعه����ا �ساألتها ع����ن ريتا، ان كان����ت ال تزال تعي�����س يف ذات 
القري����ة؟ فطلبت اأن اأتبعها حيث الباب لتقول )انظر اىل هذه اجلادة املقابلة 
للكني�سة، البيت االأخري هو بيت ريتا وزوجها هان�س(. �سكرتها ومتنيت لها 

ايامًا طيبة، لنم�سي بعدها نحو البيت الذي اأ�سارت اليه. 
قرعنا اجلر�س، لينفتح الباب، ويطل وجه ريتا بعد فراق ثالث ع�سرة �سنة، 
حي����ث وقفت منذهل����ة وهي ت�سع يدها على فمها قائل����ة )�ستاااااار؟!( دخلنا 
فته����ا على األي�����س، لتاأخذنا بجول����ة يف اخللف، حي����ث مزرعتها  رَّ عمَ البي����ت ومَ
املفتوح����ة الت����ي متاهت مع االأفق وت����وارت مع امتداد البح����ر، وقد توزعت 
عل����ى م�ساحته����ا اأن����واع الزه����ور واخل�س����روات واالأع�ساب الت����ي ت�ستخدم 
للطع����ام. وو�سط ذلك بدت ريتا مبالب�س املزرع����ة وكاأنها الن�سخة الن�سائية 
م����ن دا�سنت هوفمان يف اآخ����ر م�سهد من فيلم الفرا�سة عندما انعزل مبزرعته 
يف اجلزيرة. جتولنا بني عاملها ال�ساحر، لتلتفت نحوي قائلة )بعد التقاعد، 
ْت ريت����ا اأبريق القهوة م����ع الكعك الهولندي  رمَ تفرغ����ت لهذه املزرع����ة(. اأح�سمَ
التقلي����دي )اأوراني����ا كوك( وجل�سن����ا يف ظل �سقيفة خ�سبي����ة دائرية ال�سكل، 
يحي����ط بن����ا عطر الطبيعة ونح����ن ن�ستعيد ايام املدر�س����ة واملواقف اجلميلة 
وحت����ى املقالب امل�سحكة، الأخرج من حقيبتي كتابي )ن�ساء الرتكواز( الذي 
�س����در باللغة الهولندية واأوقع عليه الأ�ستاذت����ي واكتب لها كلمات تليق بها، 
و�سط التماع عينيها من الفرح وهي تنظر حلرويف الهولندية، فيما اأنا كنُت 

تمَْي امتنان. اأجاهد يف تلك اللحظة على اأن اأخفي عنها وعن زوجتي دمَمعمَ

دمَعتا امتنان لريتا

قرعنا الجر�ش، لينفتح الباب، ويطل 
وجه ريتا بعد فراق ثالث ع�سرة �سنة، 

حيث وقفت منذهلة وهي ت�سع يدها 
على فمها قائلة )�ستاااااار؟!( دخلنا 

فتها على األي�ش، لتاأخذنا  البيت َوَعرَّ
بجولة في الخلف، حيث مزرعتها 

المفتوحة

جاء توظيف الرتاث يف ال�سعر احلديث 
وحتدي����دًا عن �سع����راء التي����ار الي�ساري 
مبثابة الثورة عل����ى املوؤ�س�سات القمعية 
التي عملت على اق�ساء املثقفني واأ�سحاب 
االأقالم احلرة وتكمي����م اأفواههم؛ كونها 
تعل����م خط����ورة الكلم����ة احل����رة والقيمة 
ال�سعري����ة عن����د املتلق����ي وال�سيم����ا نحن 
العرب اأم����ة �ساعرة. وكانت امليثولوجيا 
عند ال�سعراء اأ�سبه باملتنف�س الذي يلجاأ 
اإلي����ه املبدع �س����د االأنظمة الت����ي احكمت 
طريقه����ا  ع����ن  فاأ�سب����ح  علي����ه  اطواقه����ا 
يط����رح روؤاه واأف����كاره يخفيه����ا الن�س����ق 
امل�سم����ر، وق����د راأى اأك����ر النق����اد العرب 
اأن توظي����ف االأ�سط����ورة وال����رتاث يع����ّد 
مرجعي����ة ثقافي����ة تبني الرتاك����م الثقايف 
عند ال�ساعر وخا�سة �سعراء ال�ستينيات 
ظاه����رة  امليثولوجياعنده����م  �سكل����ت  اإذ 

فنية وثقافية التفت اإليها اأكر الباحثني 
يف النق����د االأدب����ي دون اأن ينظ����روا اإىل 
جوهره����ا الفكري ملا فيها من ا�ست�سراف 
مل����ا �سيك����ون علي����ه امل�ستقب����ل وال �سيم����ا 
ال�ساع����ر املتمرد والثائ����ر حيث ارتبطت 
بايديولوجيته  توظيفات����ه اال�سطوري����ة 
التي اخفاها يف ان�س����اق فكرية م�سمرة 
واأعل����ن ال�س����ورة الفنية ع����رب ا�ستعمال 
ال����رتاث واال�ساط����ري القدمي����ة مّما جعل 
النقاد ي����رون اأن ال�ساعر قد اأحيا الرتاث 
الق����دمي  والعودة اإليه، واأن����ا ال اتفق مع 
ه����ذا ال����راأي الأن التم�سك بال����رتاث لي�س 
العودة اإىل القدمي الأنه �سفة للقدامة وال 
تعني بال�س����رورة التناق�س مع احلديث 
بل اإنها جمرد و�سف، فاحلداثة هي �سمة 
فرق ال �سم����ة يف القيمة، وه����ذا ما اوقع 
اأكر الباحث����ني يف اأ�سكال بفهم احلداثة 
العربي����ة الت����ي انطلقت من الع����ودة اإىل 
املعل����وم عك�����س احلداث����ة الغربي����ة التي 
املجه����ول  يف  مغام����رة  يف  تخو�����س 
واحدث����ت انفج����ارا معرفي����ا ُهّم�ست فيه 
الروؤي����ة الدينية بينم����ا احلداثة العربية 
هام�س �سغ����ري يف منت قد �سيطرت عليه 
الروؤي����ة، لك����ن ا�ستط����اع �سع����راء مرحلة 
ال�ستيني����ات م����ن توظيفه����م لالأ�سط����ورة 
توظيف����ًا يت����الءم مع �س����ريورة احلداثة 

ب�سب����ب تاأث����ري املرحل����ة امللتهب����ة والفكر 
التنوي����ري ال����ذي حت����رر م����ن الدين وقد 
ان����ربى له����ذه املهمة الثوري����ة يف ال�سعر 
الإع����الن  حماول����ة  يف  الي�س����ار  �سع����راء 
الرف�����س والتمرد عل����ى االنظمة القمعية 
فمنهم من كانت له املبا�سرة يف اخلطاب 
ومنهم من حمل �سعره روؤيا ميتافزيقية 
وان�ساق����ًا م�سمرة ك�سفه����ا النقد الثقايف 
ح����ني اغف����ل عنه����ا النق����د االأدب����ي، وهذا 
يعن����ي اأن الن�س منت����ج للمعنى ويحمل 
دميوم����ة متج����ددة ويقودن����ا اإىل تاأويل 
كث����ري. وعن����د بحثن����ا ع����ن امليثولوجي����ا 
يف ال�سع����ر وجدن����ا اكر م����ن ا�ستعملها 
ال�سياب والبيات����ي و�سالح عبدال�سبور 
وادوني�س واأمل دنقل و�سن�سلط ال�سوء 
عليه����ا عن����د االخ����ري ال����ذي ع����رف باأمري 
الرف�����س ال����ذي طامل����ا ارع����ب ال�سلط����ات 
ج����دل  واث����ار  امل�سري����ة،  ال�سيا�سي����ة 
الباحثني والنقاد فبالرغم من الدرا�سات 
الكث����رية يف �سع����ره اذ نظ����روا اإليه على 
اأن����ه ظاه����رة فني����ة وثقافي����ة وتاريخي����ة 
ومل ي�سلط����وا ال�سوء عل����ى الفكرة التي 
ح����ارب ال�ساع����ر م����ن اأجله����ا وق����د بينها 
امل�ست����ور  ك�س����ف  ح����ني  الثق����ايف  النق����د 
بغط����اء اجلم����ال وال�س����ورة. ون�ستطيع 
اأن ندخل امليثولوجيا �سمن التاأويل املا 

بع����د احلداثي ور�سد الن�سق الفكري لها 
يف ق�سيدته )اخناتون ف����وق الكرنك(.. 
ال�ساعر جلاأ اإىل اال�سطورة القدمية وهي 
)اآمون واخناتون( وال�سراع الذي حدث 
بينهما ف����االأول رب االرب����اب يف الديانة 
القدمي����ة و�سيد معبد الكرنك اذ انت�سرت 
عبادت����ه يف م�سر كلها حت����ى اأ�سبح يعّد 
نف�سه االإله العظيم والذي فر�س طغيانه 
عل����ى ال�سعب بينم����ا االآخ����ر )اخناتون( 
ه����و ابنحوت����ب الرابع �ساح����ب الثورة 
واالنقالب الديني واال�سالح االجتماعي 
�سد اآمون لكنه مات وحميت اخباره من 

�سجالت امللوك، ومبعنى ادق كان اآمون 
ممثاًل عن املوؤ�س�سة ال�سيا�سية والدينية 
لتقوي����ة �سلطت����ه  االأخ����رية  ا�ستعم����ل  اذ 
املركزي����ة الأنها تع����د اأفي����ون ال�سعب كما 
يف مقولة مارك�����س امل�سهورة، لكّن الذي 
يهمنا يف الن�س اأن ال�ساعر قد وظف تلك 
اال�سطورة بع����د اأن �سيقت عليه ال�سلطة 
القومية وعلى املثقفني الي�ساريني الذين 
ثاروا �سد املوؤ�س�س����ات احلاكمة اذ جعل 
اخنات����ون رم����زًا للم�سل����ح والثائ����ر �سد 
الدي����ن وال�سيا�سة وال�سيما بعد اأن خاب 
ظنهم مب�س����روع الوحدة القومية بقيادة 

جم����ال عب����د النا�سر حني قام����ت �سلطته 
وال�سيوعي����ني  الي�ساري����ني  باإق�س����اء 
ب����زوال  فانفج����رت روؤاه اال�ست�سرافي����ة 
تلك االنظمة )فل�س����وف تكل اإياٍد حجبت 
قر�����س ال�سم�����س.. اىل نهاي����ة الن�س( اذ 
تع����د لفظ����ة �س����وف دال����ة عل����ى امل�ستقبل 
البعي����د وقر�س ال�سم�س هو داللة رمزية 
االع����الم(  يف  )ال�سم�����س  لل�سيوعي����ني 
واخنات����ون الث����وري. وه����ذا يعن����ي اأن 
ال�ساع����ر ي����رى ع����ودة احلري����ة والثورة 
عل����ى االنظم����ة القمعية وزواله����ا، وهذا 
ما حدث يف ثورات الربيع العربي التي 
رف�س����ت االنظم����ة ال�سمولي����ة واال�سالم 
ال�سيا�س����ي ويف م�س����ر ح����ني مت ا�سقاط 
ح�سني مبارك ال����ذي يعد مكماًل ل�سل�سلة 
ان����ور ال�س����ادات وجم����ال عب����د النا�سر. 
بينما نراه يوظف ا�سطورة اخرى كانت 
من املرويات ال�سعبية القدمية يف م�سر 
وه����ي ) اوزورو�س( الذي قتل����ه  �سقيقه 
)�سباب( اإله اخلري وال�سر عند دعوته اإىل 
الع�ساء يف ق�سيدته ) الع�ساء االخري(.. 
ال�ساعر ي�سري اإىل حادثة �سلب الي�سوع 
يف الع�س����اء االخري مع تالميذه وحديثه 
معهم يف املقطع االخ����ري اذ اعاد ال�ساعر 
اال�سطورة اإىل ا�سلها القدمي يف الديانة 
امل�سرية، وكانت روؤيته لهذه اال�سطورة 

نابع����ة من ن�سق فك����ري يعود اإىل نظرية 
البط����ل املاأ�س����اوي ال����ذي يعد فعل����ه فعاًل 
ثوري����ًا الأج����ل  تغيري الق����دمي اإىل حديث 
فال�ساع����ر  املوؤ�س�سات����ي،  النظ����ام  يغ����ري 
ج����رد اال�سط����ورة م����ن الدي����ن الأن �سلب 
الي�سوع كان الأجل اغرا�س �سيا�سية وال 
�سيم����ا الطبقة احلاكمة م����ن اليهود التي 
كان����ت تخ�س����ى التمرد والع�سي����ان الذي 
يحطم كام����ل عنفوان ال�سلطة الرومانية 
وتاأويل �سل����ب الي�سوع يعّد جرمية قتل 
�سيا�سية. فاالأ�سطورة يف الن�س ون�سقها 
الذي يعود كما ا�سفلنا اىل نظرية البطل 
املاأ�س����وي حاول ام����ل دنق����ل اأن يوؤ�س�س 
لفكر تنويري يبع����د فيه ال�سلطة الدينية 
ع����ن �س����وؤون الدول����ة وه����ذا ال ياأت����ي اال 
ع����رب الت�سحية الذاتي����ة الراديكالية فكل 
ثائ����ر ه����و ي�س����وع اآخ����ر. وميك����ن القول 
اإن اال�ساط����ري وامليثولوجي����ا يف ال�سعر 
العربي كان����ت حتمل ان�ساق����ًا فكرية وال 
�سيم����ا عن����د ال�ساعر الي�س����اري؛ الأن قمع 
ال�سلطات جعله يلجاأ اإىل هذه اال�ساطري 
والتح����دث مبونول����ج داخل����ي يف داخل 
اال�سط����ورة وه����ذا م����ا ك�سفت����ه االن�ساق 
الثقافي����ة ومنه يدخلن����ا يف عمق الهوية 
الت����ي ا�س�سها ال�ساعر ع����رب ذلك املوروث 

احل�ساري.  

ال���م���ي���ث���ول���وج���ي���ا.. اأن���������ش����اٌق ف���ك���ري���ة ف����ي ال�����ش��ع��ر 

عل���ى  جناب���ي،  هات���ف  العراق���ي  ال�ساع���ر  ح�س���ل 
جائ���زة احت���اد االأدب���اء البولندي���ني للع���ام 2020، 
ج به���ا جنابي تقديرًا  الت���ي اأعلن ع���ن نتائجها ليتوَّ
ل���دوره الفاع���ل يف الرتجم���ة االأدبية ب���ني اللغتني 
العربي���ة والبولندي���ة، ويجيء ه���ذا الفوز يف ظل 
التحدي���ات الكب���رية الت���ي يواجهها الع���امل ب�سبب 
وب���اء )كورون���ا(؛ ليمّث���ل مرتك���ز تف���اوؤل و�سعادة 
لالأدب ب�سورة عامة، وللثقافة العراقية التي تفخر 

مبا يحققه اأبناء الوطن.
وج���اء يف ن����س ر�سالة جلن���ة اجلائ���زة اىل احتاد 
االأدباء البولنديني يف غرب بولندا وال�ساعر الفائز 
جناب���ي الت���ي وجهه���ا رئي����س جلنة حتكي���م و�سام 

األفريد كوفالكوف�سكي:
�سديقنا العزيز،

اإن���ه ملن دواعي �سروري البالغ اأْن اأبلغكم باأن جلنة 
جائ���زة األفري���د كوفالكوف�سكي ق���د منحتك و�سامها 
له���ذا العام 2020. نحن نقدر ترجماتك الرائعة من 

العربي���ة اإىل البولندي���ة ومن البولندي���ة اإىل اللغة 
العربي���ة، ومن بينها نذكر، اأ�سع���ار كوهانوف�سكي، 
اآدم ميت�سكيفيت�س، ت�سي�سواف ميوو�س، زبيغنيف 
هربرت وكثري من املوؤلف���ني االآخرين. مننحك هذه 
اجلائ���زة ونرج���و منك قبوله���ا ويف الوق���ت نف�سه 

نوؤكد على اأن عملك �سيوؤدي اإىل رفع م�ستواها.
نتمنى ل���ك كل النجاح يف عمل���ك االأدبي. �سندعوك 
يف امل�ستقب���ل اإىل مدين���ة بيدغو�ست����س لت�سليم���ك 
اجلائزة، ونظ���را لالأحداث االأخ���رية �سنحدد مكان 

وتاريخ احلدث الحقا.

 ( اخلطي���ب"  "اأحم���د  الفن���ان  يظل���ل 
  )  Ahmed AlkhAteeb
تفا�سيل احل�سارات يف لوحاته،  ليبقيها 
على قيد الوجود امل���كاين  املتجدد تلقائيا 
ع���رب اأجي���ال الف���ن الت�سكيل���ي،  وبتحايل 
ترتج���م  الت���ي  املوؤث���رات  عل���ى  ب�س���ري 
االأفكار املاورائي���ة او االحرى التي حتلل 
االجتاهات لل�سعوب التي تغادر وتاأتي او 
تهاجر،  وحت���ط رحالها يف اماكن جديدة 
هي ح�سارات ُتبنى،  وتتخذ اأهمية ب�سرية 
مع ابراز االختالف���ات الب�سيطة من خالل 
التفتيح والتعتيم،  واللعب على تدرجات 
االل���وان مع احلفاظ عل���ى ال�سبابية التي 
يطم�س من خاللها اال�سكال.  لتتما�سى مع 
االزمن���ة املر�سودة يف لوحات هي ل�سعب 
مهاجر غري م�ستق���ر رغم ان ح�سارته هي 
االر�س التي يطاأها م���ع االحتفاظ بالبعد 
الوج���داين يف لوحات ُت�س���كل بتفا�سيلها 
تاري���خ ال�سعب الذي يج�س���ده وفق �سياق 
فن���ي مرتب���ط باالبع���اد التاريخي���ة �سواء 
حت���ى  او  وغريه���ا.  الهج���رة  يف  املوؤمل���ة 
بالواقع املتخيل للكثري من ال�سعوب التي 
هاجرت وا�ستق���رت يف اماكن اخرى غري 
اوطانها. اال انه ا�ستطاع منحهم ا�ستدامة 
الالوع���ي  متث���ل  لوح���ة  يف  وجوده���م 
م���رت مبراح���ل  امكن���ة  بذاك���رة  املحم���ل 
متع���ددة،  وبرمزية تاريخي���ة للح�سارات 
ال�سابق���ة،  واملتتابع���ة والت���ي حق���ق م���ن 
خالله���ا  الفنان "احم���د اخلطيب"  املعنى 
االمكن���ة  وملوؤث���رات  للهج���رة،  احلقيق���ي 
وانفعاالته���ا عن���د الر�س���ام ال���ذي ير�س���د 
امل�ساعر بعاطفة تت�سكل من خاللها الروؤية 
املحاكية للم�سكالت الزمنية التي يتعر�س 

لها االن�س���ان على مر التاريخ . فهل حتقق 
لوحات���ه هذه اجتاهاتها يف تكوين جدلية 
باحل�سارات وبالهجرة ومعانيها يف الفن 

الت�سكيلي خا�سة؟.
احاط الفن���ان "احمد اخلطي���ب" مبعاين 
مت����س  لوح���ات  يف  ومعاناته���ا  الهج���رة 
مب�ساألة االن�سان وهواج�سه يف اال�ستقرار 
والرتح���ال، وع���دم االرتي���اح وفق دالالت 
امل�سطلح���ات الفني���ة الت���ي يعتم���د عليها 
م���ن احلج���ارة اىل اخلي���االت، فال�سم���اء 
والوانه���ا القوي���ة او تل���ك الت���ي توح���ي 
بعا�سف���ة قادم���ة او كاآب���ة ما معتم���دًا على 
االيح���اءات وال�سقل اللوين.  ملنح ال�سفة 
االن�ساني���ة للغائ���ب والق���ادم او املا�س���ي 
واحلا�س���ر،  وف���ق مراحل م���ن الغمو�س 
فراغ���ات  ع���رب  بالتباع���د  يحقق���ه  ال���ذي 
منتظم���ة اال�س�س وجت�س���د التطورات يف 
بتقني���ات،   التقي���د  دون  الهج���رة  م�ساأل���ة 
وامنا  باالح�سا����س العاطفي الذي يراعي 
من خالل���ه درج���ات االل���وان واختالفها . 

خللق تناغم���ات ب�سرية تتمي���ز بالتقارب 
والتباع���د.  لي�سف���ي اىل املعن���ى  الق���درة 
عل���ى احلرك���ة ب���ني احل�س���ارات كاف���ة او 
بني الثقاف���ات املختلفة التي حملت معاين 
وهم���وم املهاجري���ن او الذي���ن رحلوا عن 
دياره���م جمربي���ن على الهج���رة او تغيري 
تغ���ادر  الت���ي  ال�سع���وب  ع���ادات  انظم���ة 
اوطاته���ا بالرغ���م عنه���ا. فهل ميك���ن منح 
لوحات���ه �سفة  فني���ات ادب املهاجرين يف 

اللوحة الت�سكيلية؟  
�س���واء كان فني���ا ت�سكيلي���ا او مو�سوعي���ا 
ا�سلوبي���ا،  فقد ا�ستطاع "احمد اخلطيب" 
منح الهجرة �سفة ان�سانية مريرة مقارنة 
باحلاالت التاريخية االخرى او تلك التي 
حدثت يف ح�سارات القدماء . مما يجعله 
يبتع���د ع���ن املعن���ى االزدواج���ي للم���وت 
واحلي���اة . فالوالدة يف بلد املن�ساأ ال ت�سبه 
الوالدة يف امل���كان املهاجر اليه،  وبالتايل 
التغي���ريات االن�ساني���ة الت���ي ر�سمه���ا بني 
جي���ل وجيل ه���ي الب���راز املعن���ى ومنحه 
القوة فيم���ا يخ����س ال�سع���ب الفل�سطيني 
حتدي���دًا وال�سعوب االخ���رى ب�سكل اآخر، 
وغريحمدود فاحت���ًا لوحته  على التحفيز 
ا�ستنب���اط  عل���ى  والق���درة  التخييل���ي،  
الرم���وز من خالل التعبري  الب�سري  الذي 
ينقلن���ا اىل الواق���ع او اىل النقط���ة الت���ي 
تعال���ج بالري�س���ة واالل���وان،  والتفا�سيل 
او  البق���اء  او  العب���ور  لفك���رة  املختزن���ة 
حت���ى  حركة املهاجري���ن القدماء واجلدد،  
وان باختالف���ات متث���ل يف كل منه���ا نوعا 
م���ن احلكاي���ا الب�سرية غري املج���زاأة على 
مراح���ل،  كم���ا يوح���ي ولكنه���ا ب�سبابي���ة 
امل�ستوي���ات الزمنية  املتداخلة مع بع�سها 
البع����س.  او من خالل االن�سان وتطلعاته 
اىل املا�س���ي واىل امل�ستقب���ل غ���ري املرئي 
او املجه���ول بالن�سبة ل���ه، وبالتايل تكون 
م�ساألة اللوحة الت�سكيلية يف اعمال الفنان 
"احم���د اخلطيب" هي م�ساألة الرحيل او 
الهج���رة دون نفي الع���ودة، لكن حل�سارة 
بالهوي���ة  تتعل���ق  ا�سكالي���ة  ه���ي  جدي���دة 
واالنتماء وخ�سو�سيات االن�سان املرتبط 

مبكان والدته. 

الوجود المكاني المتجدد تلقائيا عبر اأجيال الفن الت�شكيلي

هاتف جنابي يفوز بجائزة 
احتاد الأدباء البولنديني

في ذكرى �سالح جياد

مرة طلبت �سداقة ر�سام ميت 
كنت اأحب كثريا

ر�سومه يف جملة ال�سغار.
 ...

كثريا ما كنت اأراه ي�سري يف �سارعنا
لكنني اأخجل من االقرتاب منه وحتيته

...
بعد �ساعة ال غري وافق على طلبي

واأر�سل يل اأحدث لوحاته التي 
ر�سمها بفر�ساة االأبدية

قلت له: �سكرا
واأر�سلت له قلبا اأحمر.

فاأجابني: عفوا.. ميكنك االحتفاظ بها
لقد ر�سمتها الأجلك..

فاأنا اأملك هنا الكثري من الوقت.
لكن قل يل:

األ�ست اأنت الفتى العليل الذي كنت تعي�ش يف زقاقنا
اأربعني  قبل  الذي ر�سمته  ال�سغري  االأخ�سر  البيت  يف ذلك 

عاما
قبل اأن يهدموه بعد اأن مات �ساكنوه؟

-نعم هو اأنا!
...

-قل يل: اأين بيتك ؟ 
-هنا اأي�سا اأ�سكن يف بيت اخ�سر �سغري

بناه يل مالكان طيبان
هناك، عند ا�ستدارة الزقاق.

-اأنت جاري اإذن
تعال وزرين كل ظهرية

لن�سرب ال�ساي معا يف احلديقة.
اأ�سعر بالوحدة

اأو رمبا مل اعتد بعد على املكان.
اأتدري، رمبا علمتك الر�سم

اأو ر�سمت لك بورتريها..
موؤكد �ساأر�سم لك بورتريها

اأيها الولد النحيل
ذو اجلناحني الورديني!

بيت �شغير في الجنة

متابعة املدى

ماجد احليدر
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العمود
الثامن

 �ص���درت عن دار املدى رواية الكاتب الكوبي غريمو كابريرا 
اإنفانت���ه "ثالثة من���ور حزينة" وه���ي الرواية الت���ي �صنعت 
كاتبه���ا الكوب���ي وجعلته كاتب���ًا روائي���ًا اأ�صياًل. يق���ول عنها 
مرتجمه���ا اإىل العربي���ة الدكتور ب�ص���ام الب���زاز: "اإن الرواية 
مثلت كم���ا يقول النقاد ثورة يف اأ�ص���لوب الكتاب���ة الروائية، 
يكفي اأن يقال يف حقها اإنها حتطم كل قواعد ال�صرد والكتابة 
واللغ���ة، الرواي���ة الت���ي �ص���درت ع���ام  1967 ال تنتم���ي اإىل 
الرواية االأوروبي���ة التقليدية املعتمدة على احلجة واحلبكة 
الق�ص�ص���ية، اإذ اإنه���ا جمموعة ال متناهية م���ن املونولوجات 
املحكي���ة واملكتوبة ور�ص���ائل ويوميات خا�ص���ة واعرتافات 

غري بريئة وخطاب �صيا�صي وا�صح املعامل". 

ينق�صم العراق اجلديد اإىل 
ق�صمني: واحد يع�صق االأحزاب 

ويهيم غرامًا بزعمائها الذين 
انتفخت جيوبهم واأر�صدتهم بعد 
عام 2003، واآخر يع�صق العراق 

ويرف�ض اأن ُيدّجن وُيزدرى، 
ويحتقر الطائفية والهيمنة على 
مقّدرات البالد، وهناك بني هذا 

وذاك َمن ي�صّمون باالأغلبية 
ال�صامتة التي تذهب لالنتخابات 

لي�ض حّبًا بفالن اأو كرهًا لعاّلن، 
لكنها تخاف على رزق اأطفالها 

الذي يتحكم به م�صوؤولو العراق 
اجلديد، الذين يتنا�صلون يومًا 

بعد اآخر، يف األوان جديدة 
وطبعات جديدة، ولن يجروؤ اأحد 

مهما عال �صاأنه اأن ي�صاألهم: ماذا 
تفعلون؟ الأنه �صُيّتهم باخليانة 

حتمًا، و�صيو�صع ا�صمه اإىل 
جانب ا�صم عدنان الزريف الذي 
اكت�صفنا واحلمد لله اأنه عميل.. 

تخيل جنابك، م�صوؤول يتوىل هذه 
املنا�صب منذ عام 2003: "ع�صو 

هيئة االإعمار عام  2003،  حمافظ 
النجف عام  2004،  ع�صو جمل�ض 

حمافظة النجف 2006، م�صاعد 
�صوؤون اال�صتخبارات يف وزارة 

الداخلية من عام 2006  اإىل 
2009، حمافظ النجف من 2009 

اإىل 2012، وحمافظ النجف 
من 2012 اإىل 2014.. وختمها 
باأن ح�صل على مقعد يف جمل�ض 

النواب عام 2018.. فما بالك 
بكاتب م�صاغب مثلي ال يعجبه 
العجب وال ال�صيام يف رجب؟، 
حتما �صيكون عميال اإىل �صابع 

جد.
واالآن دعوين اأ�صاأل: ملاذا االآن مت 

اكت�صاف اأن عدنان الزريف عميل؟  
وماذا يا�صادة عن ال�صور البا�صمة 

التي كان يلتقطها معه معظم 
امل�صوؤولني؟، وكيف �ُصمح لعميل 

باأن ي�صبح حمافظا لثالث مرات؟، 
واأن يتوىل من�صبا ح�صا�صا يف 
وزارة الداخلية؟ . اأمتنى اأن ال 

يعتقد البع�ض اأن هذا املقال هو 
دفاع عن الزريف، فاأنا يف هذا 

املكان بالذات �صخرت من قرار 
جمل�ض حمافظة النجف الذي 

�صدر عام 2018  برباءة عدنان 
الزريف من ملفات الف�صاد .

اأُعذروين فاأنا يف مّرات كثرية 
ال اأعرف ماذا اأفعل حني اأقراأ، 
اأو اأُ�صاهد مثل هذه الفعاليات 

العبث  اأ�صحك من  "الطريفة"، هل 
والكوميديا ال�صوداء؟، اأم اأ�صمت 

من �صّدة الكاآبة واحلزن؟، من 
اأبرز امل�صحكات واملبكيات التي 

حتا�صرين هي اأننا البلد الوحيد 
يف العامل الذي جتاوز عدد 

االأحزاب فيه املئتني، ومعظمها 
اأحزاب طائفية ودينية رفعت 
�صعار "من خالفها فهو خائن 

وعميل". ومزقت �صتارة الوئام 
والوفاق الوطني.

اأيها العراقيني: اإن�صوا 
الدميوقراطية العراقية اجلديدة. 

وتعالوا ن�صر على حكومة  ال 
ن اأحدًا وال  تلغي اأحدًا وال تخوِّ

تعزل اأحدًا، بل تدعو اجلميع اإىل 
امل�صاركة يف اإدارة احلياة وبناء 

امل�صتقبل، تعالوا نتفق على اأّن 
جمل�ض النواب مكان للخدمة 

العامة، ولي�ض لالحتيال وال�صرقة 
، وكّل ذلك ال يحتاج اإىل 200 من 

االأحزاب التي جّرت البالد اإىل 
�صرداب اخليبات واأنفاق العتمة 

التي ال �صوء يف نهايتها. 
دعوين اأ�صاأل: اأيهما اأف�صل 

للنا�ض،اأن ين�صغل �صا�صة البالد 
يف زمن االأوبئة مبلف ال�صحة ، 
اأم ببيانات التخوين و�صواريخ 

منت�صف الليل  ؟ 

يف زمن الأوبئة

ثالثة منور حزينة  

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوي���ة 
العراقية حالة الطق�ض لهذا اليوم )االثنني( 
اأن درج���ات احل���رارة �ص���رتتفع قلي���اًل عن 
اجل���و  واأن  املا�ص���ية،  لالأي���ام  معدالته���ا 
�صيكون م�صم�صا يف العديد من  املناطق.   
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كوروناتقريــــر .... مواجهة  جهود  يف  ي�ساركون  وريا�سيون  فنانون 
 ان�ص���ّم ع���دد كب���ري م���ن الفنان���ني  والعبي 
كرة قدم، اإىل حمل���ة تهدف حلث املواطنني 
على االلتزام باإج���راءات احلكومة ملواجهة 
فريو�ض كورونا اجلديد، وت�ص���جيعهم على 

املكوث يف منازلهم.
فق���د وّج���ه املط���رب كاظم ال�ص���اهر ر�ص���الة 
�ص���وتية اإىل جمهوره �ص���ّد فيها من اإزرهم، 
م�ص���تعينًا بق�ص���يدة لل�ص���اعر اللبناين اإيليا 
اأبو ما�ص���ي، ملا فيها من ن�ص���ائح تدعو اإىل 
ال�ص���رب واالإميان باحلياة وق���درة الله على 

تبديل احلال من �صيئ اإىل ح�صن.
وقال يف املقطع ال�ص���وتي الذي ن�صره على 
"اإذا  "اإن�ص���تغرام":  من�ص���ة  يف  �ص���فحته 
األقى الزمان عليك �ص���ّرا، و�صار العي�ض يف 
دني���اك مّرا، ف���ال جتزع حلالك ب���ل تذكر، كم 
اأم�ص���يت يف اخل���ريات عمرا. واإن �ص���اقت 
علي���ك االأر����ض يوم���ًا، وبتَّ تئنُّ م���ن دنياك 
قهرا، فرب الكون ما اأبكاك اإال، لتعلم اأن بعد 

الع�صر ي�صرا، فربك ال يرد يدك �صفرا".
ب���دوره، وّجه الفنان  ن�ص���ري �ص���مة ر�ص���الة 
لل�ص���عب العراق���ي، يف فيدي���و ن�ص���ره على 
ح�ص���ابه مبوقع "في�ص���بوك"، ح���ّذر فيه من 

التجمعات، ال �صيما يف منا�صبات وطقو�ض 
دينية.    

وق���ال �ص���مة اإّن التجم���ع يف الع���راق اأخريًا 
قد يق���ود اإىل وباء يظهر بن�ص���بة كبرية يف 

االأي���ام املقبل���ة، واإن التجم���ع بتل���ك الكثافة 
الأي طق����ض من الطقو����ض الدينية قد يوؤدي 
اإىل فناء ال�صعب العراقي بالكامل، الفتًا اإىل 
تعطي���ل جميع منا�ص���بات التجم���ع الدينية 

اإىل  باالإ�ص���افة  الع���امل،  ح���ول  والروحي���ة 
املدار�ض وامل�ص���انع، وهي اإ�صارة اإىل خطر 

التجمعات مهما كانت منا�صبتها.
املمثلة مت���ارا حممود، قالت، عرب ح�ص���ابها 

عل���ى من�ص���ة "اإن�ص���تغرام": "من���ر بظرف 
�صعب جدًا. علينا اأن نتكاتف ونكون بن�صبة 
عالي���ة م���ن الوع���ي لنع���رب ه���ذه املرحلة"، 
ودعت اإىل "االلتزام التام بتعليمات وزارة 
ال�ص���حة. خلي���ك بالبيت من اأجل �ص���المتك 

و�صالمة عائلتك".
بدوره، الع���ب منتخب الع���راق لكرة القدم 
ال�صابق ن�ص���اأت اأكرم، وجه ر�صالة ملواطني 
بالده، عرب "اإن�صتغرام"، قال فيها: "عندما 
كن���ا العبي كرة ق���دم، كانت لدين���ا حتديات 
داخل امللعب وخارجه، ولكن لقد جاء اليوم 
الذي اأعلن فيه ع���ن عدم قدرتي على حتدي 
فريو�ض كورون���ا اجلديد، الأنه وباء خطري 
جدًا و�ص���ريع االنت�ص���ار، وهناك العديد من 
العراقي���ني ال يعط���ون اأهمي���ة كب���رية له���ذا 

الفريو�ض". 
يون����ض حمم���ود، كاب���ن منتخ���ب الع���راق 
ال�ص���ابق، حتدث للعراقيني عرب ح�صابه يف 
"اإن�صتغرام"، قائاًل اإّن "حملة خليك  بالبيت 
واجب وطني. من اأجلك ومن اأجل عائلتك"، 
ودعا اإىل تطبيق توجيهات وزارة ال�ص���حة 

العراقية.

حول العالم

و�صبب  مر�صها  حقيقة  عن  غوميز  �صيلينا  االأمريكية  النجمة  ك�صفت 
نوبات الهلع واالكتئاب التي مرت بها كثريًا طوال عدة �صنوات .

نف�صي  اإ�صابتها مبر�ض  ت�صخي�ض  اإنه مت  �صيلينا غوميز  وقالت 
التفا�صيل  ب��ه��ذه  واع��رتف��ت  القطب،  ثنائي  ا���ص��ط��راب  وه��و 

مايلي  النجمة  مع  املبا�صر  البث  خا�صية  عرب  مكاملة  خالل 
�صايرو�ض، يوم اجلمعة، من خالل موقع برايت مايند.

واأ�صافت املغنية �صاحبة ال� 27 عامًا اإنها �صعيدة اأخريًا 
�صنوات،  ل��ع��دة  معاناتها  يف  ت�صبب  م��ا  الكت�صاف 
تت�صنى  حتى  مبر�صها  جمهورها  بتعريف  وقامت 
ه��ذا  اجل��م��ي��ع بخ�صو�ض  مل�����ص��اع��دة  ال��ف��ر���ص��ة  ل��ه��ا 

املر�ض واحلالة امل�صاحبة له.
مر�ض  ت�صخي�ض  مت  فقد  ميل،  ديلي  ل�صحيفة  ووف��ق��ًا 

النف�صية،  لالأمرا�ض  ماكلني،  م�صت�صفى  اإىل  زيارتها  بعد  �صيلينا 
"لقد  وقالت:  ما�صات�صو�صت�ض،  يف  االأع�صاب  علم  اأبحاث  ومركز 

االأم��را���ض  م�صت�صفيات  اأف�صل  من  واح��د  اإىل  م��وؤخ��ًرا  ذهبت 
معاناة  بعد  وعرفت  ماكلني،  م�صت�صفى  اأمريكا،  يف  العقلية 

ل�صنوات طويلة اأنه ا�صطراب ثنائي القطب".
بالراحة  �صعرت  اإنها  �صيلينا  قالت  الت�صخي�ض،  وبعد معرفة 
اأخريا ملعرفة �صبب معاناتها من االكتئاب والقلق واالإحباط 
املر�صية  بحالتها  معرفتها  اأن  واأك���دت  طويلة،  ل�صنوات 

�صت�صاعدها وال تخيفها.

�سيلينا غوميز تك�سف عن اإ�سابتها 
مبر�ض جديد 

فريو�ض كورونا يك�سف عن مواهب الفّنانني يف الطبخ
النجوم  بع�ض  وج��د  مّنا  الكثري  فكما   
العرب ت�صليتهم يف املطبخ، خالل فرتة 
احلجر االجتماعي الذي فر�صته جائحة 
منهم  العديد  وقام  العامل،  على  كورونا 
عرب  لو�صفاتهم  متابعيهم  مب�����ص��ارك��ة 

و�صائل التوا�صل االجتماعي.
هيفاء  اللبنانية  الفّنانة  ن�صرت  حيث 
 Cupcake ل���ل����   و���ص��ف��ت��ه��ا  وه���ب���ي 
بال�صوكوالتة، نزواًل عند رغبة متابعيها، 
اأحد  واأعاد  �صات"،  "�صناب  تطبيق  عرب 
"ان�صتغرام"  على  معجبيها  ح�صابات 

ن�صر الو�صفة، التي بدت لذيذة و�صهلة.
اأما الفّنانة �صريين عبد النور، ف�صاركت 
طريقة  "ان�صتغرام"،  ع��رب  جمهورها 
اللبنانية،  "ال�صفوف"  ح��ل��وى  ع��م��ل 
تاليا،  وابنتها  �صابني  اأختها  مب�صاعدة 
انتقادات  يبدو  ما  على  �صريين  واأخذت 
تقدمي  بعد  االع��ت��ب��ار،  بعني  متابعيها 
غطت  حيث  "مناقي�ض"،  لل�  و�صفتها 
يحول  "اإي�صارب"  ب�  الطويل،  �صعرها 

الطعام  على  منه  �صيء  ت�صاقط  دون 
اأثناء الطبخ.

متابعيها  طاف�ض  ن�صرين  دعت  كما 
لال�صتمتاع  "ان�صتغرام"،  على 
ب��احل��ج��ر امل����ن����زيل، واق���رتح���ت 

ال�صحرية  "النودلز  طبخ  عليهم 

مزايا  املناعة والر�صاقة"، وعددت  لرفع 
"لذيذة  ق��ائ��ل��ة:  قدمتها  ال��ت��ي  الو�صفة 

ب����ت���������ص����ب����ع، 

وب�صعرات حرارية منخف�صة".
دينا  امل�صرية  الفّنانة  ق��دم��ت  ح��ني  يف 
واخل�صار  الربوكلي،  �صوربة  و�صفتي 
خ��رباء  طريقة  على  م��ع��ددًة  اللحم،  م��ع 
الو�صفتني  مكونات  ف��وائ��د  التغذية 
ب���ت���ع���زي���ز امل����ن����اع����ة، ك��م�����ص��ادر 
ل��ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات، وم�������ص���ادات 

لاللتهاب.
وب���ع���ي���دًا ع���ن ج��دّي��ة 
ال�������ف�������ّن�������ان�������ات يف 
و�صفاتهم  ت��ق��دمي 
ك������خ������ب������رياٍت يف 

امل��ط��ب��خ، ب���دا ال��ف��ّن��ان��ون اأك���ر ط��راف��ة، 
كاأ�صلوب عر�ض جنم الكوميديا امل�صري 
اأحمد حلمي، لطريقته الفريدة يف اإعداد 
و�صط  امل�صرية،  احلنك"  "�صك  حلوى 
عن  بعيدًا  خا�صة،  احرتازية  اإج��راءاٍت 

اأعني زوجته الفّنانة منى زكي.
الفي�صاوي  اأح��م��د  ال��ف��ّن��ان  اأخ����رب  ك��م��ا 
م��ت��اب��ع��ي��ه، ب���اأب���رز ه��واي��ات��ه امل��ن��زل��ي��ة: 
امل�صري  الفّنان  وبدا  اللحمة".  "تتبيل 
"بي�ض  ب��اإع��داده  �صعيدًا،  منري  �صريف 
االأخ�صر  والفلفل  والب�صل  بالب�صطرمة 

احلّراق"، على  اأنغام املو�صيقى.

خا�صة،  تلفزيونية  ر�صالة  خام�ض  يف 
قبل 68 عاما،  البالد  اعتالئها عر�ض  منذ 
االأح��د،  ام�ض  اإل��ي��زاب��ي��ث،  امللكة  وجهت 
كلمة نادرة اإىل ال�صعب الربيطاين، تدعو 
نف�ض  اإظ��ه��ار  اإىل  الربيطانيني  خاللها 
االإرادة التي اأظهرها اأ�صالفهم، ومواجهة 
ف��ريو���ض  تف�صي  مي��ث��ل��ه  ال����ذي  ال��ت��ح��دي 

كورونا، بروح عالية.
جمال  يف  العاملني  اأي�صا  امللكة  و�صكرت 
الرعاية ال�صحية الذين يقفون يف طليعة 
احل���رب على ك��ورون��ا، وت��ع��رتف ب��االأمل 

الذي تعانيه بالفعل اأ�صرهم.
وطبقا ملقتطفات من الكلمة ن�صرها ق�صر 
التي  اإليزابيث  امللكة  �صتقول  باكنغهام 

يتمكن  اأن  "اأتع�صم  يبلغ عمرها 93 عاما 
اجل��م��ي��ع خ���الل ال�����ص��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة من 
التحدي.  هذا  على  الرد  بكيفية  االفتخار 
و�صيقول من ياأتون بعدنا اإن الربيطانيني 
يف هذا اجليل كانوا على نف�ض القدر من 

القوة التي يتمتع بها اأي منهم."
و�صجلت الكلمة يف قلعة وند�صور، حيث 
فيليب  االأم����ري  زوج��ه��ا  م��ع  امل��ل��ك��ة  تقيم 
ال�صاعة 19:00  )98 عاما(، و�صتبث يف 
احلكومة  وق��ال��ت  غ��ري��ن��ت�����ض.  ب��ت��وق��ي��ت 
ملن  ال��وف��اة  ح��االت  ع��دد  اإن  الربيطانية، 
بفريو�ض  اإ�صابتهم  االختبارات  اأثبتت 
اأرب��ع  خ��الل  ح��االت   708 ارتفع  كورونا 

وع�صرين �صاعة لي�صل اإىل 4313 حالة.

 
ر�صالة  �صتون  ���ص��ارون  االأم��ريك��ي��ة  املمثلة  وج��ه��ت 
فيه،  والعاملني  االإيطايل،  االأحمر  ال�صليب  اإىل  دعم 
مكافحة  ب�"فعاليتهم" و"تفانيهم" يف  فيها  م�صيدة 

فريو�ض كورونا امل�صتجد.
ح�صاب  عرب  بث  م�صور  مقطع  يف  املمثلة  وقالت 
"اأرى  ت��وي��رت،  خدمة  يف  االإي��ط��ايل  االأح��م��ر  ال�صليب 
فيديوهات تدخلون فيها اإىل منازل النا�ض لنقل �صحايا 
فريو�ض كورونا. اأرى تفانيكم يف عملكم، اأعرف اأنكم 

تعر�صون حياتكم للخطر الإمتام مهمتكم".
واأ�صافت بتاأثر وا�صح "اأريد اأن اأعرب لكم عن مدى 
اأراكم  اإعجابي، واأهمية ما تقومون به بنظري )..( 
تقومون بعملكم ب�صمت وفعالية وبكثري من الكرامة 

والتفاين".
وم�صت تقول وهي ترتدي القمي�ض القطني لل�صليب 
االأحمر االإيطايل "اأنا معكم، اأنا اأدعمكم وممتنة لكم 

من كل قلبي واأ�صلي لكم على الدوام".
يف عام 2018، قلدت املمثلة االأمريكية يف روما 
ميدالية التقدير الذهبية لل�صليب االأحمر مكافاأة 

على "التزامها الق�صايا االإن�صانية".

�سارون �ستون توجه 
ر�سالة حول كورونا 

خام�ض 
مرة يف 68 

عاما.. امللكة 
�ستتحدث 

وال�سبب 
"كورونا"
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