
 بغداد / املدى

اأك���د رئي����س ال���وزراء املكلف 
ام����س  الكاظم���ي،  م�صطف���ى 
الثالثاء، ان ال�ص���عب م�ص���در ال�صرعية، 
وال�صلطة التي تعتدي على �صعبها تفقد 

�صرعيتها.
وقال الكاظمي يف بيان مبنا�صبة جرمية 
االنف���ال �ص���د املواطنني الك���رد، وتلقت 
)امل���دى( ن�صخ���ة من���ه، ان���ه "مبزيد من 
احلزن ا�صتذكرن���ا اليوم جرمية االأنفال 
الت���ي ارتكبها النظ���ام الدكتاتوري �صد 

املواطنني الكرد االأبرياء".
وا�ص���اف "ن�صتح�ص���ر الذك���رى االأليمة 
لنذّك���ر اأنف�صن���ا باأن ال�صع���ب هو م�صدر 
ال�صرعي���ة، واأن ال�صلط���ة الت���ي تعت���دي 
عل���ى �صعبه���ا تفق���د �صرعيته���ا"، م�صريًا 
العراقي���ني  الوطني���ني  "اأم���ام  ان  اىل 
مهم���ة ت�صميد اجل���راح واالإ�صرار على  

امل�صتقبل".

 بغداد / املدى

ام�����س  والبيئ����ة،  ال�صح����ة  وزارة  اأعلن����ت 
جدي����دة  اإ�صاب����ة   22 ت�صجي����ل  الثالث����اء، 
بفريو�س كورون����ا و49 حالة �صفاء. وذكرت الوزارة 
يف بيان تلقت )املدى( ن�صخة منه، اأنها "ت�صيد بجهود 
مالكاتها املختلف����ة الذين ت�صدوا للوباء وعملوا بجد 
واجته����اد لتقدمي خمتلف اخلدم����ات ال�صحية جلميع 

املواطنني".
واأ�صافت اأنه����ا "بداأت بتطبيق ع����الج بالزما النقاهة 
ملر�ص����ى كورون����ا بع����د درا�صته����ا م����ع اللج����ان الفنية 
املخت�ص����ة وملدة اأكرث من �صهر، وتتم متابعة ومراقبة 

جميع احلاالت بدقة ودرا�صتها علميا".
واأو�صحت الوزارة، اأنه "مت فح�س )1756( منوذجا 
للحاالت امل�صتبه بها يف كافة املختربات املخت�صة يف 

العراق خالل 24 �صاعة املا�صية".

واأ�صارت الوزارة، اإىل اأن "خمتربات وزارة ال�صحة 
والبيئ����ة �صّجلت لهذا الي����وم )22( اإ�صابة يف العراق 
موزع����ة كالت����ايل: بغداد/الر�صاف����ة 1، بغداد/الكرخ 
3، مدينة الطب1، ال�صليمانية1، وا�صط2، كركوك2، 

الب�صرة 10، بابل1، الديوانية1". 
وتابع����ت اأن����ه "ال توج����د اأي حالة وف����اة"، موؤكدة اأن 
"ح����االت ال�صفاء بلغ����ت 49 حالة". واأ�صارت اإىل اأن 
"جمم����وع االإ�صابات بلغ 1400، وجمموع الوفيات 

78، وجمموع حاالت ال�صفاء 766".
ويف �صي����اق مت�ص����ل تلقت )امل����دى( معلوم����ات ب�صاأن 
تخفي����ف حظ����ر التجوال مل يت�ص����ن لل�صحيف����ة التاأكد 
منها. وا�صارت املعلومات ان����ه ابتداًء من يوم 4/20 
�صيت����م فر�����س حظ����ر التج����وال م����ن ال�صاد�ص����ة م�صاًء 
اىل العا�ص����رة �صباح����ًا فيما ي�صم����ح للمدنيني بالتنقل 
خ����الل �صاعات النهار مع االلت����زام باجراءات الوقاية 

ال�صحية.
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 بغداد / املدى

ع����ادت احلياة جم����ددا اإىل �صوق 
يع����ود اإىل ثالث خالفة يف تاريخ 
االإ�ص����الم، يف قل����ب العا�صم����ة بغ����داد، بعد 
اإغ����الق دام اأ�صابي����ع اإث����ر احلظ����ر الوقائ����ي 
املفرو�����س يف عم����وم الب����الد، �ص����د تف�ص����ي 

فريو�س كورونا امل�صتجد. 
الت����ي ت�صحبه����ا �صواع����د  حرك����ة العرب����ات 
العم����ال القدم����اء يف العمل، اأم����ام املحالت 
االأثري����ة، والب�صطات العائ����د تاأ�صي�صها اإىل 
�صن����وات طويل����ة، بث����ت ال����روح يف �ص����وق 
ال�صورج����ة، الكائن و�صط بغ����داد، بالتزامن 
م����ع اإع����ادة افتت����اح البور�ص����ة، وحم����الت 
ال�صرافي����ة، والو�صاطة املالي����ة، ا�صتثنائيا 

من حظر التجوال.
واأفادت مرا�صل����ة )�صبوتنيك(، يف العراق، 
ب����اأن �ص����وق ال�صورج����ة اخلا�����س مببيعات 
اجلمل����ة، ملختل����ف اأن����واع ال�صل����ع، واملواد 
الغذائي����ة، وامل�صتلزم����ات احلرفي����ة النادرة 

غري املتوفرة يف باق����ي االأ�صواق ال�صعبية، 
الب����الد،  عم����وم  يف  االأخ����رى  والتجاري����ة 

عاود العمل، يف ظ����ل احلظر الوقائي الذي 
تباينت اأنباء انتهائه االأحد املقبل.

تاري����خ  العائ����د  ال�صورج����ة  �ص����وق  يعت����رب 
ت�صييده اإىل الع�ص����ر العبا�صي ثالث خالفة 
يف تاري����خ االإ�صالم، واملميز بالبناء االأثري 
ملحالت����ه، واالأبني����ة الت����ي مت����الأ الطرق����ات 
االأعم����دة  ب����ني  م����ا  ال�ص����وق،  اإىل  املوؤدي����ة 
الر�صي����د  �ص����ارع  جانب����ي  عل����ى  العمالق����ة 
حي����ث مبن����ى البن����ك املرك����زي، والدراب����ني 
العتيق����ة ذات االأب����واب اخل�صبية املزخرفة، 
واالأبني����ة املتوج����ة بنوافذ م����ن ال�صنا�صيل، 
وجهة جمي����ع التجار، واأ�صح����اب االأعمال، 
واحل����رف، واالأ�صواق للتب�صع منه باأ�صعار 

رخي�صة جدا.
وقال جتار يف ال�صوق، اإن اأنباء واردة لهم 
من اجلهات الر�صمية املعنية، اأن ال�صورجة 
�صيت����م افتت����اح املح����الت فيها من����ذ ال�صباح 
الباكر، وحتى الثالثة ع�صرا ح�صب التوقيت 
املحلي للعا�صمة بغداد، بداية من االأ�صبوع 
املقب����ل، حل����ني �صف����اء جمي����ع امل�صابني من 
فريو�س كورونا امل�صتج����د الذي انخف�صت 

االإ�صابات به يف عموم العراق.

مقاتلو الع�سائر يطالبون مب�ساركة التحالف الدويل وي�سكون �سعف التن�سيق مع القيادات الع�سكرية 
وزير الدفاع امل�صغول بال�صراعات الداخلية يعرتف بزيادة الهجمات امل�صلحة �صمال بغداد 

رفع حظر التجوال نهاراً ابتداًء من االثنني املقبل

 بغداد / املدى

خولت الق���وى ال�صيعية رئي�س جمل�س 
ال���وزراء املكل���ف م�صطف���ى الكاظم���ي 
حري���ة اختيار طاقم���ه الوزاري م���ع مراعاة مبداأ 
حتقيق التوازن بني املكونات. وت�صري التوقعات 
الوزاري���ة  قائمت���ه  �صيق���دم  الكاظم���ي  اأن  اىل 
وبرناجم���ه احلكوم���ي اإىل جمل����س الن���واب يف 

غ�صون اقل من خم�صة ع�صر يوما ملنحها الثقة.
وين���وي الكاظم���ي ت�صكي���ل "حكوم���ة �صبابي���ة"، 
بالتع���اون م���ع ق���ادة الكت���ل واملكون���ات، ق���ادرة 
على جت���اوز االزمة ال�صحي���ة واملتمثلة يف وباء 
كورون���ا وامل�ص���اكل املالية وال�صيا�صي���ة واالمنية 
االخ���رى. وتلقت )املدى( معلوم���ات عن اجتماع 
ه���ادي  الفت���ح  حتال���ف  رئي����س  من���زل  يف  عق���د 
العام���ري، ح�ص���ره رئي�س ائتالف دول���ة القانون 

ن���وري املالك���ي، ورئي����س تي���ار احلكم���ة عم���ار 
احلكيم، ورئي�س ائت���الف الن�صر حيدر العبادي، 
والقي���ادي يف التي���ار ال�صدري ن�ص���ار الربيعي، 
واآخ���رون من قي���ادات "البيت ال�صيع���ي". واتفق 
املجتمعون على تخويل الكاظمي ا�صتخدام كامل 
حريت���ه يف اختي���ار وزراء حكومته، م���ع مراعاة 

�صروط التوازن اخلا�صة باملكونات.
ويق���ول عام���ر الفائز النائ���ب امل�صتقل يف جمل�س 

الن���واب ل�)امل���دى( اإن "اللق���اءات واالجتماع���ات 
امل�صتم���رة ب���ني رئي����س ال���وزراء املكل���ف والكتل 
ال�صيا�صي���ة خلقت اأج���واًء ايجابي���ة �صت�صاعد يف 
ت�صهيل مترير احلكومة ح���ال عر�صها للت�صويت 
داخ���ل قب���ة الربمل���ان"، م�صيف���ا اأن "التفاهم���ات 

تركزت على كيفية ترتيب  الو�صع الوزاري".
ومنذ يوم اجلمع���ة املا�صي انطلق���ت املفاو�صات 
ب���ني رئي����س جمل����س ال���وزراء املكل���ف م�صطفى 

الكاظم���ي والكت���ل ال�صيا�صي���ة ب�صاأن و�ص���ع اآلية 
حم���ددة الختي���ار الطاق���م ال���وزاري والربنام���ج 
احلكومي على ام���ل ار�صالهما اىل الربملان �صمن 

التوقيتات الد�صتورية.
ويوؤك���د الفائ���ز ان "ت�صكيل���ة احلكوم���ة مل تكتمل 
ب�صكله���ا النهائي لكن املفاو�ص���ات جتري بطريقة 
�صل�ص���ة و�صهل���ة ج���دا، ومل تواجه اي���ة �صعوبات 
او عقب���ات، وبالت���ايل ان ه���ذا االم���ر �صي�صاع���د 

املكل���ف على تقدمي كابينته احلكومية قبل  انتهاء 
املواعي���د الد�صتوري���ة، الن���ه مدعوم م���ن قبل كل 

الكتل ال�صيا�صية واملكونات".
ويلزم الد�صتور العراقي رئي�س احلكومة املكلف 
بتقدمي  قائمت���ه الوزاري���ة  وبرناجمه احلكومي 
اإىل جمل����س الن���واب خ���الل ثالثني يوم���ا ملنحها 

الثقة اأو رف�صها.
 التفا�صيل �ص3

ت�صريبات برتكيز الربنامج احلكومي على اجلانب االقت�صادي واإجراء االنتخابات املبكرة

 املُكلف عر�ص على �صخ�صيات حمددة تويل وزارات دون الرجوع اإلـى الكتل 

القوى ال�سيعية تخول الكاظمي حرية اختيار طاقمه الوزاري وت�سرتط حفظ توازن املكونات

البغداديون يعتمدون على طرق بدائية يف التنقل .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 ترجمة / حامد احمد   

ام���ريكان  م�صوؤول���ون  اع���رب  بينهم���ا  مت�صاب���ه  موق���ف  يف 
وايرانيون ع���ن ترحيبهما باجماع الكت���ل ال�صيا�صية املختلفة 
عل���ى تكلي���ف م�صطفى الكاظم���ي لت�صكيل حكومة جدي���دة، وهو املر�صح 
الثال���ث خ���الل ع�ص���رة ا�صابيع يتم االتف���اق عليه بعد ف�ص���ل �صلفيه حممد 
توفيق عالوي وعدنان الزريف يف احل�صول على دعم الكتل ال�صيا�صية. 
وزي���ر اخلارجي���ة االمريك���ي، ماي���ك بومبيو، اك���د، يف بي���ان نقله موقع 
املوني���ر االخباري االمريك���ي، دعم وا�صنطن للمكل���ف اجلديد م�صطفى 
الكاظم���ي ورح���ب بتواف���ق الكت���ل جميعه���ا بالتو�صل اىل اجم���اع على 
تكليف���ه. وق���ال بومبيو يف بيان له "الواليات املتح���دة تتطلع اىل االمام 
نح���و ت�صكيل حكومة عراقية جديدة قادرة عل���ى مواجهة وباء فايرو�س 
كورون���ا، وحت�ص���ني الو�صع ال�صع���ب لالقت�صاد احل���ايل للبلد مع ح�صر 
ال�ص���الح بي���د الدول���ة ." وا�صاف بومبي���و قائال "نحن نرح���ب مبا يبدو 
تو�صل القادة ال�صيا�صيني ال�صيعة وال�صنة والكرد اىل اإجماع فيما بينهم 
عل���ى ت�صكيل حكومة، وناأمل ان ت�صع احلكومة اجلديدة م�صالح العراق 

اوال وتلبي احتياجات ال�صعب العراقي".
وفيم���ا يتعل���ق باملحتج���ني الذين ا�صتم���روا من���ذ ت�صري���ن االول 2019 
وحت���ى االن بالتظاهر �صد النخب ال�صيا�صي���ة وطالبوهم بتغيري النظام 
ال�صيا�ص���ي احلاك���م، قال بومبي���و ان "ال�صعب العراق���ي يطالب باإ�صالح 

جذري وقادة ي�صححون االو�صاع بدون عنف او قمع ."
 التفا�صيل �ص3 

 بغداد/ املدى 

هجوم����ا   20 م����ن  اك����رث  بع����د 
وع�صرات القتل����ى واجلرحى، 
يف مناطق �صمال بغداد، اعرفت وزارة 
الدفاع بان هن����اك ت�صاعدا يف العمليات 
امل�صلحة وحاالت "ت�صل����ل" مل�صلحني من 

تنظيم داع�س. 
وتوؤكد م�ص����ادر امنية يف تل����ك املناطق، 

�صعوب����ة الق�صاء على خاليا داع�س التي 
ن�صط����ت موؤخرا، ب����دون م�صاعدة دولية. 
باالإ�صاف����ة اىل وج����ود عقب����ات فني����ة يف 
تعق����ب ما تبقى من التنظيم ب�صبب غياب 
التن�صيق بني املقاتل����ني املحليني يف تلك 

املناطق، والقوات الع�صكرية املختلفة.
وتوؤك����د امل�ص����ادر االمني����ة ل�)امل����دى( ان 
داع�س على  نفذه  "اكرث من 20 هجوما 
الق����وات االمنية وعل����ى مدنيني يف قرى 

نائية يف مناطق دياىل، كركوك، و�صالح 
الدين، منذ اآذار املا�صي".

و�ص����ن تنظي����م داع�����س، االأح����د املا�صي، 
ثالث هجمات بالقرب من كركوك وديايل 

خالل اأقل من �صت �صاعات.
وت�ص����ري تل����ك امل�ص����ادر اىل ان الهجمات 
خ����الل الف����رة املا�صي����ة، ا�صف����رت عل����ى 
ع�صكري����ا   50 نح����و  وج����رح  "مقت����ل 
ومدنيا، ونفذ بع�صها بالعبوات النا�صفة 

وال�صواريخ، واخرى جرت با�صتباكات 
مبا�ص����رة ب����ني العدو )داع�����س( والقوات 

االمنية".
وم����ع ت�صاع����د الهجمات، اع����رف وزير 
امل�صغ����ول   – ال�صم����ري  جن����اح  الدف����اع 
بح�ص����ب  ال����وزارة  داخ����ل  ب�صراع����ات 
بع�س الت�صريب����ات - اأن هناك زيادة يف 

العمليات االإرهابية موؤخرًا.
واأعلن����ت خلية االع����الم االمني، االثنني، 

مقتل عدد م����ن امل�صلحني اثناء حما�صرة 
وكر لهم بعملية اأمنية جنوبي كركوك.

وقال����ت اخللي����ة يف بي����ان اإن "الق����وات 
ل قي����ادة  املتق����دم  املق����ر  �صم����ن  االأمني����ة 
العمليات امل�صركة يف حمافظة كركوك، 
متكنت من ر�صد وكر لالإرهابيني بداخله 
اأعداد من الدواع�س االإرهابيني يف وادي 

ال�صاي".
وكانت معلومات قد تداولت عن اختطاف 

جن����ود يف جن����وب كرك����وك، اال ان قيادة 
العمليات امل�صركة نفت اخلرب.

كما ت�صربت معلوم����ات، ان وزير الدفاع 
بابع����اد  االخ����رية،  االي����ام  يف  م�صغ����ول 
مث����ل  ال����وزارة،  يف  املناف�ص����ني  بع�����س 
ا�صتبع����اد املتحدث ال�صابق يحيى ر�صول 
ونقله اىل امرة اجلي�س، وهو قرار �صبيه 

باإحالة الع�صكري اىل التقاعد املبكر.
 التفا�صيل �ص2 
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�سعبها تفقد �سرعيتها

م��ت��ح��دي��ة احلظر    ال�����س��ورج��ة  اإل�����ى  ت��ع��ود  احل��ي��اة 
ال�سحة ت�سجل 22 اإ�سابة بفايرو�س كورونا 

و49 حالة �سفاء

ن�صخة اإلكترونية

اأحمد عبدالرزاق �صكارة 
يكتب: متطلبات وا�صتحقاقات 

ع�صر مابعد كورونا
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رئي�س التحرير التنفيذي
علي ح�سني

�سكرتري التحرير الفني
ماجد املاجدي

وزير الدفاع الم�سغ�ل بال�سراعات 
الداخلية يعترف بزيادة الهجمات 
الم�سلحة �سمال بغداد 

مقاتلو الع�شائر يطالبون مب�شاركة التحالف الدويل وي�شكون 
�شعف التن�شيق مع القيادات الع�شكرية 

 بغداد/ املدى 

بعد اكث�ر من 20 هج�ما 
وع�سرات القتلى واجلرحى، 

يف مناطق �سمال بغداد، 
اعرتفت وزارة الدفاع بان 

هناك ت�ساعدا يف العمليات 
امل�سلحة وحاالت "ت�سلل" 

مل�سلحني من تنظيم داع�س. 
وت�ؤكد م�سادر امنية يف تلك 

املناطق، �سع�بة الق�ساء على 
خاليا داع�س التي ن�سطت 

م�ؤخرا، بدون م�ساعدة 
دولية. باالإ�سافة اىل وج�د 

عقبات فنية يف تعقب ما 
تبقى من التنظيم ب�سبب 

غياب التن�سيق بني املقاتلني 
املحليني يف تلك املناطق، 

والق�ات الع�سكرية املختلفة.

وتوؤك����د امل�س����ادر االمنية ل�)امل����دى( ان 
نف����ذه داع�س  م����ن 20 هجوم����ا  "اك����ر 
على القوات االمني����ة وعلى مدنيني يف 
ق����رى نائية يف مناطق دي����اىل, كركوك, 

و�سالح الدين, منذ اآذار املا�سي".
و�س����ن تنظيم داع�����س, االأح����د املا�سي, 
م����ن كرك����وك  بالق����رب  ث����الث هجم����ات 

وديايل خالل اأقل من �ست �ساعات.
وت�سري تل����ك امل�س����ادر اىل ان الهجمات 
خ����الل الف����رة املا�سي����ة, ا�سف����رت على 
ع�سكري����ا   50 نح����و  وج����رح  "مقت����ل 
بالعب����وات  بع�سه����ا  ونف����ذ  ومدني����ا, 

النا�سف����ة وال�سواري����خ, واخرى جرت 
با�ستباكات مبا�سرة بني العدو )داع�س( 

والقوات االمنية".

ال�زير م�سغ�ل 
وم����ع ت�ساعد الهجم����ات, اعرف وزير 
– امل�سغ����ول  الدف����اع جن����اح ال�سم����ري 
بح�س����ب  ال����وزارة  داخ����ل  ب�سراع����ات 
بع�����س الت�سريبات - اأن هناك زيادة يف 

العمليات االإرهابية موؤخرًا.
واأعلن����ت خلية االعالم االمني, االثنني, 
مقتل عدد من امل�سلحني اثناء حما�سرة 

وكر لهم بعملية اأمنية جنوبي كركوك.
وقال����ت اخللي����ة يف بي����ان اإن "الق����وات 
ل قي����ادة  املتق����دم  املق����ر  االأمني����ة �سم����ن 
العمليات امل�سركة يف حمافظة كركوك, 
م����ن ر�س����د وك����ر لالإرهابي����ني  متكن����ت 
بداخله اأعداد من الدواع�س االإرهابيني 

يف وادي ال�ساي".
ع����ن  تداول����ت  ق����د  معلوم����ات  وكان����ت 
اختط����اف جن����ود يف جن����وب كرك����وك, 
اال ان قي����ادة العملي����ات امل�سرك����ة نفت 

اخلرب.
كما ت�سربت معلومات, ان وزير الدفاع 

م�سغ����ول يف االي����ام االخ����رية, بابع����اد 
ال����وزارة, مث����ل  املناف�س����ني يف  بع�����س 
ا�ستبعاد املتحدث ال�سابق يحيى ر�سول 
ونقل����ه اىل ام����رة اجلي�����س, وه����و قرار 
�سبي����ه باإحال����ة الع�سك����ري اىل التقاع����د 
املبك����ر. وقال وزير الدفاع بح�سب بيان 
لل����وزارة االثنني املا�س����ي, خالل تفقده 
املديري����ة العام����ة لال�ستخبارات واالمن 
ومديرية اال�ستخب����ارات الع�سكرية, اإن 
هن����اك زي����ادة يف العملي����ات االإرهابي����ة 
وم����ن  الت�سل����ل  وعملي����ات  موؤخ����را 
ال�س����روري معرفة االأ�سب����اب التي اأدت 

اإىل ذل����ك". وا�ساف وزير الدفاع جناح 
ال�سم����ري اأن����ه "يج����ب و�س����ع التقيي����م 
الكامل جلميع احل����وادث االإرهابية يف 
قواط����ع العملي����ات", موؤك����دًا على "عدم 
ال�سم����اح لع�ساب����ات داع�����س االإرهابية 
با�ستغ����الل الظرف احلايل الذي مير به 

البلد يف مكافحة وباء كورونا".
املا�س����ي,  اآذار  يف  )امل����دى(  وك�سف����ت 
ع����ن ا�ستمرار فلول داع�����س يف عمليات 
الت�سل����ل م����ن واىل خ����ارج الب����الد, على 
الرغ����م من التح�سينات االمنية واغالق 
اغلب ال����دول املحيطة بالعراق حدودها 

ملحا�سرة انت�سار فايرو�س كورونا.
ومن����ذ اكر من عامني, يحرف ما تبقى 
م����ن تنظيم داع�����س, لعب����ة االختباء يف 
املناطق الوعرة, كما ي�ستمر )التنظيم( 
يف ا�ستغالل اخطاء �سيا�سية وع�سكرية 
�سابق����ة )مل ت�سحح حت����ى االآن(, لك�سب 

املزيد من الوقت.
واأ�س����ار ال�سم����ري اإىل "�سرورة تكثيف 
اجلهد اال�ستخبارات����ي وجمع املعلومة 
الدقيقة وحتليلها مع وجوب ا�ستخدام 
كاف����ة اجله����ود الع�سكري����ة م����ن الق����وة 

اجلوية".

ارتفاع الهجمات 
ود�سن داع�س, بح�سب م�سادر, ا�سلوبا 
جدي����دا يف مناط����ق �سمال بغ����داد, ل�سن 
هجم����ات على الق����وات االمني����ة, يتمثل 
باملراقبة الطويلة للثكن����ات الع�سكرية, 
وانتظ����ار حلظ����ة الراخ����ي. "التكتيك" 
ج����اء عق����ب تراج����ع ق����درة التنظيم, يف 
العام����ني االخريين عل����ى تنفيذ هجمات 
وا�سع����ة, بعد خ�سارة نفوذه يف العراق 

وت�ستت افراده وانعزالهم.
م����روان اجلب����ارة, احد قي����ادات احل�سد 
يق����ول  بغ����داد,  �سم����ال  يف  ال�سعب����ي 
ان  م����ن  الرغ����م  "عل����ى  ان����ه  ل�)امل����دى( 
داع�����س موجود يف الع����راق, لكنه يهدد 
كل الع����امل, ونحت����اج التحال����ف الدويل 

مل�ساعدتنا".
�ساع����د  املا�سي����ة,  االأ�سه����ر  وخ����الل 
تن�سي����ق  يف  اأم����ريكان  ع�سكري����ون 
التح����ركات م����ع العراقي����ني �س����د خاليا 
تابع����ة لداع�����س. لك����ن منذ مقت����ل القائد 
الع�سك����ري االإي����راين قا�س����م �سليم����اين 
وحليفه العراق����ي, اأبو مهدي املهند�س, 
يف بداية كانون الثاين املا�سي, توقفت 
تلك العمليات, وبداأ االمريكان يركزون 

على حماية اأمن قواتهم الذاتية.
ومن����ذ تل����ك اللحظ����ة, ب����داأت العملي����ات 
االرهابية تت�ساع����د, مع �سحب عدد من 
الدول االأع�س����اء يف التحالف, واإيقاف 
الق����وات  واخ����الء  التدري����ب,  برام����ج 

االمريكية قواتها من 6 قواعد.
ويرى مراقبون, ان داع�س الذي تراجع 
بع����د عام 2017, يرغ����ب االن با�ستثمار 
تلك الفر�س, خ�سو�سًا مع انت�سار وباء 
كورون����ا, وت�سارع الف�سائ����ل امل�سلحة 

داخل العراق.
ويق����ول اجلب����ارة, وه����و ينح����در م����ن 
ع�سرية قاتلت داع�س يف �سرق تكريت: 
لكن  ع�سكرية,  مت�سيط  عمليات  "هناك 
ال يوجد تن�سيق بني احل�سود والقوات 
غرف����ة  اىل  بحاج����ة  نح����ن  االمني����ة. 

عمليات".

قوة من 
اجلي�ش 
�شمال 
�شالح الدين

 بغداد / المدى

دعا ع�س���و لجنة التخطيط ومتابع���ة البرنامج 
الحكومي البرلمانية محم���د �سياع ال�سوداني, 
الم�سوؤولين الى التري���ث بالموافقة على اتفاق 

اوبك+ االأخير.
وق���ال ال�سوداني ف���ي تغريدة عل���ى ح�سابه في 
)تويت���ر(: "اأدع���و االخ���وة في رئا�س���ة مجل�س 
ال���وزراء ال���ى التريث في الموافق���ة على اتفاق 
رب���ع  ع���ن  بالتن���ازل  القا�س���ي  االأخي���ر  اأوب���ك 
اإي���رادات الع���راق ب���دون مقاب���ل, لم���ا في���ه من 

اإ�سرار بالو�سع االقت�سادي للبالد".
واقترح ال�سوداني "اإحالة المو�سوع الى لجان 

مخت�سة لدرا�سة اآثار هذا القرار".
وق���ال مراقبون اإن ح�سة الع���راق من تخفي�س 

اإنتاج النفط بعد اتفاق اوبك+ هي: 
المرحلة االولى: لمدة �سهرين "اأيار وحزيران" 

يتم تخفي�س 1.061 مليون برميل يوميًا .
المرحل���ة الثانية: تبداأ من تموز وتنتهي لنهاية 
العام ويبلغ التخفي�س 849 األف برميل يوميًا. 
المرحل���ة الثالثة: تبداأ م���ن العام المقبل وحتى 
ال���ف  التخفي����س 637  ني�س���ان 2022 ويبل���غ 

برميل يوميًا.
وبح�س���ب مخت�سي���ن ان دول اأوب���ك تنتج اأكثر 
م���ن 26 مليون برميل يوميًا, بينها 4.6 مليون 
من العراق ثاني اأكبر دول المنظمة, ونحو 11 
مليون���ًا من ال�سعودية, اأكبر دولها, اأما مجموع 
م���ا تنتجه الدول ال���� 20 المجتمعة, فيبلغ نحو 
43 ملي���ون برميل يوميًا, م���ن مجموع االإنتاج 
العالم���ي ف���ي اليوم الواح���د, البال���غ قرابة 97 

مليون برميل باليوم.
واتفقت ال���دول المجتمعة عل���ى تقليل انتاجها 
الف���راغ  يومي���ًا,  برمي���ل  ماليي���ن   10 بمع���دل 
المخزون���ات الدولي���ة الت���ي �سجل���ت فائ�س���ًا, 
ب�سبب تعطل معظم ال�سناعات في العالم جراء 
انت�س���ار كورونا, وكث���رة المعرو�س من النفط 

مقابل الطلب عليه.
بالمقابل, اأك���د الم�ست�سار االقت�س���ادي لرئي�س 
الوزراء مظهر محمد �سالح, ام�س الثالثاء, اأن 
وزارة النف���ط �ستعمل درا�سة لتخفي�س االإنتاج 
النفط���ي, لكنه اأ�س���ار اإلى اأن الع���راق �سيحافظ 

على �سادراته النفطية بعد التخفي�س.
وقال �سالح في ت�سريح �سحفي, اإن "تخفي�س 
اأوله���ا  مراح���ل  ع���دة  عل���ى  �سيك���ون  االإنت���اج 
بتخفي����س ملي���ون برميل لم���دة �سهرين, اال ان 
الع���راق �سيحاف���ظ على �سادرات���ه النفطية بعد 

هذا التخفي�س".
واأ�ساف اأن "التخفي�س �سيكون ن�سبة وتنا�سبًا 
ح�س���ب درا�س���ة �ستع���د م���ن قب���ل وزارة النفط 
لتخفي�س االإنت���اج النفطي, كما اأن االإقليم جزء 
من العراق و�سي�سم���ل بالتخفي�س وفق درا�سة 

الوزارة".
واأو�س���ح �سال���ح, اأن "الع���راق �سيخف����س من 
اأن  مبين���ا   ,"%22 بالن�سب���ة  النفط���ي  االإنت���اج 

يمث���ل 15% من  ع���ام هو  ب�س���كل  "التخفي����س 
االإنتاج العالمي للنفط".

ال���ى ذل���ك, ق���ال المتح���دث با�س���م وزارة النفط 
عا�سم جهاد ام�س: اإن "االأنباء التي تم تداولها 
ح���ول �سعي الع���راق للح�س���ول عل���ى ا�ستثناء 
م���ن خف�س اإنت���اج النفط م���ن دول اأوبك ب�سبب 

و�سعه المالي عارية عن ال�سحة".
واأ�س���اف اأن "التخفي�س �سم���ل الدول المنتجة 
بن�سب���ة 23% م���ن اإنتاجها التي ت���م تحديده في 

العام 2018 من �سمنها العراق".
وكان نائ���ب رئي����س ال���وزراء ل�س���وؤون الطاقة 
ووزير النف���ط ثامر الغ�سبان, قد ق���ال االإثنين 
اإن الواق���ع الجديد لل�سوق النفطية والتحديات 
التي ُفر�ست عليها بعد اأزمة وباء كورونا, تحتم 
على جميع الدول المنتجة للنفط اتخاذ قرارات 
جريئة م���ن اأجل معالجة االأزمة والخروج منها 

باأقل الخ�سائر.
وا�س���اف الغ�سبان في بيان, اأن كورونا ت�سبب 

في ركود االقت�ساد العالمي, وتراكم مخزونات 
النفط الخام ب�سبب تقييد الن�ساطات ال�سناعية 
م���ن  وغيره���ا  الطي���ران  وحرك���ة  والتجاري���ة 

الن�ساطات.
واأ�س���اف الغ�سب���ان بعد م�ساركت���ه في اجتماع 
)اأوب���ك +( اأنه "كان يهمنا جدًا التعاون مع بقية 
ال���دول االأع�س���اء الإج���راء هذا الخف����س الكبير 
وهو اأمر ا�سطراري, وف���ي الوقت ذاته نجتهد 
ف���ي اإيج���اد بدائل م���ن �ساأنها اأن تزي���د واردات 
الدولة من جهة, وم���ن جهة اأخرى اإعادة النظر 
بم�ستوي���ات الت�سفي���ة وم�ستوي���ات ا�ستخدام 
النف���ط الخام في توليد الطاقة الكهربائية, واأن 
اإدام���ة اإي�س���ال الوقود ال���ى محط���ات الكهرباء 
وبال���ذات الغاز هي من �سم���ن اأولوياتنا, كذلك 
هناك مراجعة دقيقة الإنتاجية الحقول النفطية, 
م���ع منح االأف�سلية للنفط الذي يدر موردًا ماليًا 

عاليًا على اأ�سا�س النوعية".
ف���ي �سياق اآخر, اأعلن الرئي�س االأميركي دونالد 
ترامب اأّن ال���دول الرئي�سة الم�سّدرة للنفط في 
العالم تعتزم خف�س اإنتاجها بمقدار 20 مليون 
برمي���ل يومي���ًا ولي�س 10 ماليي���ن وهي الكمّية 
التي ن�ّس عليها اّتفاق اأبرمته اأخيرًا بهدف رفع 

اأ�سعار الذهب االأ�سود.
و�س���ّدد ترامب ال���ذي تو�ّسط ف���ي االتفاق الذي 
اأبرمت���ه ال���دول المن�سوي���ة ف���ي منّظم���ة اأوبك 
م���ع �سركائه���ا من خ���ارج ه���ذه المنّظم���ة, على 
اأّن االّتف���اق اأكب���ر من المتوّق���ع و�سي�ساعد على 
تاأثي���رات وب���اء  م���ن  الطاق���ة  انتعا����س قط���اع 
كورونا. وق���ال الرئي�س االأميرك���ي في تغريدة 
عل���ى تويتر "بعد اأن �ساركُت ف���ي المفاو�سات, 
اأقول اإّن اأوبك و�سركاءها يتطّلعون اإلى خف�س 
20 مليون برميل يوميًا, ولي�س 10 ماليين كما 

ترّدد".
وتابع "�سكرًا لجميع من عملوا معي على اإعادة 
هذا القطاع الكبي���ر جدًا اإلى م�ساره, خ�سو�سًا 

رو�سيا وال�سعودية".

جلنة مراقبة الربنامج احلكومي تدعو لـ"الرتيث" بقبول خف�ض اإنتاج النفط

 بغداد / املدى

وج���ه البن���ك املرك���زي, ام����س الثالث���اء, امل�سارف 
ب�س���رورة تلبي���ة طلبات الزبائ���ن الأي���ام االأ�سبوع 

كافة, مع مراعاة اإجراءات الوقاية الر�سمية.
وت�سمن���ت وثيقة �سادرة عن البن���ك املركزي , اأنه 
"بناًء على ما ت�سمنته قرارات خلية االأزمة امل�سكلة 
مبوج���ب االأمر الدي���واين رق���م )55( ل�سنة 2020 
املثبت���ة يف الفق���رة )1( من كت���اب وزارة ال�سحة\ 
مدي���ر مكتب الوزي���ر املرقم بالع���دد )422( يف 24 
اآذار املا�س���ي والت���ي ا�ستثن���ت موظف���ي امل�سارف 
كافة من قرار حظ���ر التجوال, ومن اأجل املحافظة 
عل���ى دميوم���ة وان�سيابي���ة العمل, تن�س���ب االآتي: 
توجيه م�سارفكم ب�س���رورة تلبية طلبات الزبائن 
الأي���ام االأ�سبوع كافة, مع مراعاة اإجراءات الوقاية 
ال�س���ادرة عن اجله���ات الر�سمية للح���د من انت�سار 

وباء كورونا.
وقبل يوم���ني, دعا املخت����س بال�س���اأن االقت�سادي 

غدير العطار اإىل اهمي���ة التبادل الرقمي امل�سريف 
ب�سبب اغالق امل�سارف ب�سبب فايرو�س كورونا.

وقال العطار يف بيان اإن "من املهم تاأ�سي�س من�سة  
)اأع���رف زبونك( االإلكرونية تعتمد تقنية )البلوك 
ت�سني( واّلتي تع���رف باللغة العربية با�سم �سل�سلة 
الكت���ل هي البيان���ات اّلتي يت���م تخزينها واحلفاظ 
عليه���ا م���ن خ���الل �سبك���ة ال مركزي���ة م���ن اأجه���زة 

احلا�سوب".
واأ�س���اف العطار "ُت�سهل هذه التقنية على الزبائن 
م���ن ال�س���ركات فت���ح احل�ساب���ات املالي���ة وتعزي���ز 
ق���درات التع���رف على الزب���ون من قب���ل امل�سارف 
وهذا �س���وف ي�ساعد عل���ى تعزيز جترب���ة الزبائن 
امل�سرفية وت�سهيل العملي���ات التنظيمية املرتبطة 
به���ا ع���رب ا�ستخ���دام تقني���ات مدع���وة ب�)البل���وك 

ت�سني(".
واأ�س���ار العط���ار اإىل اأن "ه���ذا االأم���ر ي�ساه���م يف 
تاأ�سي�س معيار عاملي جديد يف تكنولوجيا اخلدمة 

امل�سرفية داخل العراق".

 بغداد / املدى

يق���ول النائ���ب ع���ن حتال���ف الفت���ح ثام���ر ذيب���ان, ان 
الوالي���ات املتحدة تخطط الإع���ادة �سيناريو حزيران 
2014 يف الب���الد, ج���اء ذل���ك تعليق���ًا عل���ى هجم���ات 

ا�ستهدفت القوات االمينة يف خالل االيام املا�سية.
وقال ذيبان, ان "ام���ريكا بعدما ف�سلت م�ساريعها يف 
الع���راق حتاول اعادة �سيناري���و حزيران 2014 مرة 
اخرى", الفتا اىل ان "الهجمات االخرية على القوات 

االمنية يف بع�س املحافظات متثل دلياًل مهمًا".

وا�س���اف ذيبان, ان���ه "ال يوجد ا�ستق���رار يف العراق 
م���ع الوج���ود امريك���ي الذي نعت���ربه غ���ري �سرعي", 
موؤك���دا ان "ق���رار جمل����س الن���واب باخ���راج القوات 
كل  واغ���الق  وا�س���ح  االمريكي���ة  ومنه���ا  االجنبي���ة 
القواعد الع�سكرية غ���ري املرخ�سة امر البد منه وهو 

من اولويات احلكومة".
وا�سار ذيب���ان اىل ان "املرحلة الراهنة تتطلب املزيد 
من احلذر ومتابع���ة االو�ساع عن كثب لتفادي ت�سلل 
داع�س من �سوريا �سوب املناطق الرخوة غرب البالد 
وهذا ما تريده امريكا لزعزعة اال�ستقرار الداخلي".

نائب: وا�شنطن حتاول اإعادة �شيناريو 
حزيران 2014

املركزي يوجه امل�شارف بـ"تلبية طلبات 
الزبائن" طوال الأ�شبوع

ال�زارة تنفي ا�ستثناء العراق.. والتخفي�س ي�سكل ربع اإيرادات البلد



 ترجمة / حامد احمد   

في موقف مت�س����ابه بينهما اعرب م�س����وؤولون 
امي����ركان وايرانيون عن ترحيبهم����ا باجماع 
تكلي����ف  عل����ى  المختلف����ة  ال�سيا�س����ية  الكت����ل 
م�سطف����ى الكاظمي لت�سكي����ل حكومة جديدة، 
وهو المر�سح الثالث خالل ع�سرة ا�سابيع يتم 
االتفاق علي����ه بعد ف�سل �سلفي����ه محمد توفيق 
ع����الوي وعدن����ان الزرفي ف����ي الح�سول على 

دعم الكتل ال�سيا�سية. 
وزي����ر الخارجي����ة االميركي، ماي����ك بومبيو، 
اكد، في بيان نقل����ه موقع المونيتر االخباري 
االميرك����ي، دع����م وا�سنط����ن للمكل����ف الجديد 
م�سطف����ى الكاظم����ي ورح����ب بتواف����ق الكت����ل 

جميعها بالتو�سل الى اجماع على تكليفه .
وق����ال بومبيو في بيان له "الواليات المتحدة 
تتطلع الى االمام نحو ت�سكيل حكومة عراقية 
جدي����دة ق����ادرة عل����ى مواجهة وب����اء فايرو�س 
كورونا، وتح�سين الو�سع ال�سعب لالقت�ساد 
الحالي للبلد مع ح�سر ال�سالح بيد الدولة ."

وا�ساف بومبيو قائال "نحن نرحب بما يبدو 
تو�س����ل الق����ادة ال�سيا�سيين ال�سيع����ة وال�سنة 
والك����رد الى اإجم����اع فيما بينهم عل����ى ت�سكيل 
حكوم����ة، وناأمل ان ت�س����ع الحكومة الجديدة 
احتياج����ات  وتلب����ي  اوال  الع����راق  م�سال����ح 

ال�سعب العراقي".
وفيما يتعلق بالمحتجين الذين ا�ستمروا منذ 
ت�سري����ن االول 2019 وحت����ى االن بالتظاه����ر 
�س����د النخ����ب ال�سيا�سي����ة وطالبوه����م بتغيير 
النظ����ام ال�سيا�س����ي الحاك����م، ق����ال بومبيو ان 
جذري  باإ�س����الح  يطالب  العراق����ي  "ال�سع����ب 
وق����ادة ي�سحح����ون االو�ساع ب����دون عنف او 
قمع ." من جانبهم رحب م�سوؤولون ايرانيون 
بالتكلي����ف اي�س����ا .وق����ال عبا�����س مو�س����وي، 
المتح����دث با�س����م الخارجي����ة االيراني����ة، ف����ي 
بي����ان يوم اأم�س الثالثاء ان "جمهورية ايران 
اال�سالمي����ة ترح����ب باالتف����اق ال����ذي ت����م بي����ن 
اطراف �سيا�سية عراقية للتو�سل الى اختيار 
الكاظم����ي رئي�سا جدي����دا لل����وزراء، وتعتبره 
بانه يمثل الم�سلك والخطوة ال�سحيحين ."

م����ن جانب����ه اع����رب ال�سفي����ر االيران����ي ل����دى 
الع����راق، اأي����رج م�سجدي، في تغري����دة  له عن 
نف�����س ال�سع����ور بقول����ه اإن اي����ران �ستدعم اي 

�سخ�س ينتخبه البرلمان العراقي .
الكاظم����ي ه����و ثال����ث مر�س����ح لقي����ادة حكومة 
العراق منذ ا�ستقالة رئي�����س الوزراء ال�سابق 
ع����ادل عب����د المه����دي الع����ام الما�س����ي و�س����ط 
احتجاجات �سعبي����ة معادية للحكومة انتقدت 
الف�س����اد الم�ست�س����ري ف����ي موؤ�س�س����ات الدولة 

وغياب الخدمات وازدياد معدل البطالة. 
الكاظم����ي، ال����ذي �سغ����ل من�س����ب مدي����ر جهاز 
المخاب����رات، ل����م ينتم الى اي ح����زب ويحظى 

بدعم اغلب الكتل ال�سيا�سية الرئي�سة.
وكال����ة ت�سني����م االيراني����ة توقعت ف����ي تقرير 
له����ا ان الكاظمي �سينجح ف����ي ت�سكيل حكومة 
ف����ي غ�سون 30 يوم����ا، م�سيرة الى ان اع�ساء 
ف����ي اكب����ر الكت����ل ال�سيا�سية كان����وا حا�سرين 
في مرا�سي����م التكليف، وهو �س����يء افتقر اليه 

المر�سحان االثنان ال�سابقان. 
وبين����ت الوكال����ة في تقريرها بان����ه يبدو على 
الكاظم����ي ان����ه يتمت����ع اي�سا بدعم كت����ل �سنية 
وكردي����ة . ف����ي حي����ن قال����ت وكالة مه����ر نيوز 
االيراني����ة ف����ي تقرير له����ا ان "البع�����س يعتقد 
اأن الكاظم����ي بامكان����ه ان ي�ساع����د في تخفيف 
التوت����رات بين الواليات المتح����دة وايران". 
وذل����ك النه كان ي�سغل من�سب����ا ح�سا�سا كمدير 
لجهاز مخابرات وطني. وجاء في التقرير ان 
الكاظم����ي يعرف كيف يك����ون �سديقا لطرفين 

ال تربطهم����ا عالق����ة ببع�سهم����ا.  وا�ست�سهدت 
الوكال����ة في ذل����ك بقولها ان الكاظم����ي كان قد 
رافق رئي�س ال����وزراء ال�سابق حيدر العبادي 
ف����ي زيارته ال����ى ال�سعودي����ة والترحيب الذي 
لقوه من الم�سوؤولين ال�سعوديين، موؤكدة ان 
الكاظمي يدرك جيدا اي�سا "الروابط الثقافية 
والدينية بين العراق وايران وم�ساعدة ايران 

للعراق في تجاوز ازمة داع�س."
وا�ستن����ادا ل�سفير ايران ال�سابق لدى العراق، 
ح�س����ن دنائي ف����ر، ان الكاظم����ي ينتظره كثير 
من التحديات ب�سمنها ا�سعار النفط المتدنية 
ووب����اء كورون����ا الم�ستج����د وكذل����ك مطال����ب 
اأميركي����ة بابقاء قواتها في البلد بعد ت�سويت 

البرلمان باخراجها .
الكاظم����ي تلقى اي�س����ا دعما م����ن االردن ومن 
االم����ارات، حي����ث ا�س����درت وزارة الخارجية 
االماراتية بيانا ا�س����ارت فيه الى ان ابو ظبي 
ترغب باأن "ينجح الكاظمي في مهامه بتوحيد 
القوى ال�سيا�سية وال�سعبية ل�سمان م�ستقبل 

اف�سل للعراق وال�سعب العراقي ."
واأمام الكاظمي االن فترة اقل من �سهر لت�سكيل 
كابينت����ه بدعم غالبية الكت����ل ال�سيا�سية داخل 
البرلم����ان. بالن�سبة للو�سع الراهن فانه يبدو 
بانه يتمتع بدعم �سلب عبر الطيف ال�سيا�سي 
. ويرى مراقبون اميركان، اأنه عندما يجتمع 

الق����ادة االأمريكي����ون والعراقي����ون ف����ي وق����ت 
الحق من هذا العام، يجب اأن تكون اأولويتهم 
االأول����ى ه����ي عر�����س االتف����اق ال�ستراتيج����ي 
بو�س����وح، ومن ثم يج����ب اأن يف�س����ح المجال 
وكذل����ك  المتبادل����ة،  بالم�سال����ح  لالعت����راف 

المجاالت التي يمكن للبلدين االتفاق فيها.
واتفقت بغ����داد ووا�سنطن عل����ى اعادة النظر 
في اتفاقي����ة االطار ال�ستراتيج����ي خالل �سهر 

حزيران المقبل.
ويق����ول الباحث ف����ي معهد وا�سنط����ن، مايكل 
نايت�س، لموقع المونيتر االخباري االميركي، 
اإن����ه "طوال فترة والية رئي�����س الوزراء عادل 
عب����د المه����دي تقريب����ا – م����ن تعيينه ف����ي عام 
2018 اإل����ى و�سع����ه الحال����ي كقائ����م للرعاي����ة 
– تفتق����ر الوالي����ات المتح����دة وغيره����ا م����ن 
الموؤيدين الدوليين اإلى �سريك ن�سط ووا�سح 
في اأعلى من�سب ف����ي العراق. وعلى النقي�س 
م����ن ذل����ك، اإذا كان الكاظمي رئي�س����ا للوزراء، 
فيمك����ن للم�سوؤولي����ن االأمريكيين اأن يطمئنوا 
اإل����ى اأن اأي مخ����اوف يع����رب عنه����ا تاأت����ي من 
�سخ�س يهتم بم�سالح بالده ال�سيادية، ولي�س 

بم�سالح اإيران".
ال����ى ذلك، قال المخت�س ف����ي ال�ساأن ال�سيا�سي 
المرحل����ة  "طبيع����ة  اإن  ال�سم����ري،  اإح�س����ان 
المقبلة واالآثار االقت�سادية لفيرو�س كورونا 

اإ�سافة اإلى و�سع وا�سنطن وطهران الداخلي 
وعدم رغب����ة الف�سائ����ل الم�سلح����ة اال�ستمرار 
�سخ�سي����ة  طبيع����ة  ع����ن  ف�س����اًل  بالت�سعي����د، 
المكل����ف بت�سكيل الحكومة الجديدة م�سطفى 
الكاظمي، كلها عوامل ت�سب في نجاح الحوار 
ال����ذي طلبت الوالي����ات المتحدة اإج����راوؤه مع 

العراق لتحديد �سكل العالقة بين البلدين".
وق����ال ال�سمري في ت�سريح �سحفي اإن "طلب 
وا�سنط����ن من بغداد الرج����وع التفاقية االطار 
ال�ستراتيج����ي قديم منذ حكومة العبادي لكنه 
ل����م ي�ستمر وقد اعتراه الفتور، لكن يبدو االآن 
اأن هن����اك �سغط����ًا داخ����ل الوالي����ات المتح����دة 
عل����ى اإدارة ترامب، بعد ا�سته����داف الم�سالح 
االأميركي����ة و�سق����وط �سحايا، لمعرف����ة نوايا 
الع����راق وهل هو دولة �س����د وا�سنطن، اأم بلد 
ذو �سي����ادة و�سدي����ق عل����ى اأ�سا�����س الم�سالح 
الم�ستركة، اإذ ال يمكن اال�ستمرار معه بعالقات 
�سداقة واتفاقيات وفي نف�س الوقت حكومته 
ت�سي����ر ب�سل����وك دولة ال�س����د مثلم����ا جرى في 

فترة عادل عبد المهدي".
واأ�س����اف اأن "ا�سته����داف الم�سالح االأميركية 
في العراق مرتبط بالتوتر االأميركي االإيراني 
الذي ينعك�س على �سلوك الف�سائل الم�سلحة، 
والكاظمي الذي �سيعتمد منهج التوازن الذي 
اأخل به عبد المهدي �سي�سرح الإيران اأهمية اأن 
ال يرتبك الو�س����ع االأمني في العراق، واإيران 
الحالي����ة  ال�سحي����ة  االأزم����ة  ج����راء  المنهك����ة 
الو�س����ع  �ستتفه����م  االقت�سادي����ة  والعقوب����ات 
العراقي في المرحل����ة المقبلة، كما �ست�ستثمر 
وج����ود الكاظمي ف����ي مو�سوعة الت����وازن في 
العالقات، وقد يكون قناة لنقل الر�سائل بينها 
وبين الوالي����ات المتحدة لخف�����س الت�سعيد، 

االأمر الذي ينعك�س اإيجابًا على البالد".
االجم����اع  "موؤ�س����ر  اأن  ال�سم����ري،  واأو�س����ح 
الوطن����ي ال�سيا�س����ي عل����ى الكاظم����ي يتيح له 
امكانية �سمان عدم تك����رار اال�ستهدافات �سد 
التواجد االأجنبي، خا�سة اأن بع�س االطراف 
ال تري����د الت�سعي����د م����ع وا�سنط����ن"، مرجح����ًا 
اأن يج����ري بع����د تمرير حكومته ف����ي البرلمان 
للف�سائل  ال�سيا�سي����ة  االجنح����ة  مع  "ح����وارًا 
وه����ذا لم�سلحتهم، وقد ي����وؤدي اإلى عدم تكرر 
ا�ستهداف الم�سال����ح االأميركية كما ح�سل في 

حكومة عبد المهدي".

 بغداد / المدى

وتلقت )المدى( معلومات عن اجتماع 
عق���د في من���زل رئي����س تحال���ف الفتح 
هادي العامري، ح�سره رئي�س ائتالف 
دولة القانون نوري المالكي، ورئي�س 
تي���ار الحكمة عم���ار الحكي���م، ورئي�س 
العب���ادي،  حي���در  الن�س���ر  ائت���الف 
والقي���ادي ف���ي التيار ال�س���دري ن�سار 
الربيعي، واآخرون من قيادات "البيت 

ال�سيعي".
تخوي���ل  عل���ى  المجتمع���ون  واتف���ق 
الكاظم���ي ا�ستخ���دام كام���ل حريته في 
اختي���ار وزراء حكومت���ه، م���ع مراعاة 

�سروط التوازن الخا�سة بالمكونات.
ويقول عام���ر الفائز النائ���ب الم�ستقل 
اإن  ل�)الم���دى(  الن���واب  مجل����س  ف���ي 
"اللق���اءات واالجتماع���ات الم�ستم���رة 
بي���ن رئي�س ال���وزراء المكل���ف والكتل 
ايجابي���ة  اأج���واًء  خلق���ت  ال�سيا�سي���ة 
�ست�ساع���د في ت�سهي���ل تمرير الحكومة 
ح���ال عر�سه���ا للت�سوي���ت داخ���ل قب���ة 
"التفاهم���ات  اأن  م�سيف���ا  البرلم���ان"، 
ترك���زت عل���ى كيفي���ة ترتي���ب  الو�سع 

الوزاري".
ومن���ذ ي���وم الجمعة الما�س���ي انطلقت 
مجل����س  رئي����س  بي���ن  المفاو�س���ات 
ال���وزراء المكل���ف م�سطف���ى الكاظمي 
والكت���ل ال�سيا�سي���ة ب�ساأن و�س���ع اآلية 
ال���وزاري  الطاق���م  الختي���ار  مح���ددة 
ام���ل  عل���ى  الحكوم���ي  والبرنام���ج 
�سم���ن  البرلم���ان  ال���ى  ار�سالهم���ا 

التوقيتات الد�ستورية.
ويوؤكد الفائز ان "ت�سكيلة الحكومة لم 
تكتمل ب�سكلها النهائي لكن لمفاو�سات 
تج���ري بطري���ق �سل�س���ة و�سهل���ة جدا، 
ولم تواج���ه اية �سعوب���ات او عقبات، 
�سي�ساع���د  االم���ر  ه���ذا  ان  وبالتال���ي 
المكلف عل���ى تقديم كابينته الحكومية 

قبل  انتهاء المواعيد الد�ستورية، النه 
مدع���وم من قب���ل كل الكت���ل ال�سيا�سية 

والمكونات".
رئي����س  العراق���ي  الد�ست���ور  ويل���زم 
قائمت���ه  بتقدي���م   المكل���ف  الحكوم���ة 
الوزاري���ة  وبرنامج���ه الحكوم���ي اإلى 
مجل����س الن���واب خ���الل ثالثي���ن يوما 

لمنحها الثقة اأو رف�سها.
وكلف رئي�س الجمهورية برهم �سالح  
ف���ي التا�سع م���ن �سهر ني�س���ان الجاري 
رئي����س جه���از المخاب���رات م�سطف���ى 

الكاظم���ي بت�سكيل الحكوم���ة الجديدة 
رئي�س���ي  بح�س���ور  المقبل���ة،  للفت���رة 
مجل����س الق�س���اء االعل���ى والمحكم���ة 
االتحادية وروؤ�س���اء الكتل ال�سيا�سية، 
وممثل���ة االمي���ن العام لالم���م المتحدة 

جينين بال�سخارت.
ويوؤك���د النائ���ب الم�ستق���ل اأن "الكت���ل 
ا�سم���اء  بتقدي���م  با�س���رت  ال�سيا�سي���ة 
اإل���ى  الوزاري���ة  للحقائ���ب  مر�سحيه���ا 
وتاب���ع  المكل���ف".  الحكوم���ة  رئي����س 
الخارجي���ة  العالق���ات  لجن���ة  ع�س���و 

النيابي���ة اأن "بع�س الكت���ل البرلمانية 
معين���ة  وزاري���ة  بحقائ���ب  طالب���ت 
ث���م ار�سل���ت اأ�سم���اء مر�سحيه���ا له���ذه 
ال���وزارات"، موؤكدا على ان "الت�سكيلة 
الوزاري���ة المرتقبة �ستك���ون بالتعاون 

بين الكاظمي والكتل ال�سيا�سية".
واو�س���ح الفاي���ز اأن "بع����س الكتل لم 
تر�سل مر�سحيها الى الوزارات ما دفع 
الكاظمي الإجراء ات�ساالت مع ا�سخا�س 
محددين لتر�سيحهم ب�سكل مبا�سر دون 
الرج���وع اإلى الكت���ل ال�سيا�سي���ة"، كما 

ق���ال اإن "هناك خالف���ات داخل المكون 
الواحد على اأ�سماء المر�سحين وكذلك 

على توزيع الوزارات".
ويتحدث النائب الم�ستقل عن ال�سروط 
التي و�سع���ت امام مر�سحي الوزارات 
وهي: "ان يكون نزيها وكفوءا ومهنيا 
م���ن قب���ل  وم�ستق���ال عل���ى ان ير�س���ح 
الكتل".  ويتوق���ع النائب عن محافظة 
الب�س���رة اأن "يق���دم م�سطفى الكاظمي 
البرنامج الحكومي وقائمته الوزارية 
المقترحة خالل فترة ع�سرة اإلى خم�سة 

ع�س���رة يوما الى البرلم���ان"، الفتا اإلى 
اأن "فريقه )الكاظمي( الخا�س م�سغول 

حاليا بكتابة البرنامج الحكومي".
ويو�سح الفايز اأن "البرنامج الحكومي 
�سيركز بح�سب بع�س الت�سريبات على 
الجانب االقت�س���ادي واالمني واجراء 
المبك���رة  البرلماني���ة  االنتخاب���ات 
الت���ي تتوق���ف عل���ى ا�ستكم���ال قانون 
االنتخابات واتفاق الحكومة الجديدة 

مع مفو�سية االنتخابات".
بالمقابل، يو�سح النائب ال�سابق ع�سو 

ائتالف دول���ة القانون محمد ال�سيهود 
اأن���ه "بع���د تكلي���ف الكاظم���ي بت�سكيل 
الحكوم���ة ب���داأ ح���وارات ومفاو�سات 
مو�سعة م���ع الكتل ال�سيا�سي���ة معتمدا 
على الدعم واالجم���اع ال�سيا�سي الذي 

ح�سل عليه من قبل جميع الكتل".
ويرى ال�سيهود في ت�سريح ل�)المدى( 
"الفت���رة الحالي���ة الت���ي يم���ر به���ا  ان 
العراق �سعبة وم�سيرية كوننا مقبلين 
عل���ى ازمات مالية وامني���ة و�سيا�سية، 
ف�سال ع���ن االزمة ال�سحي���ة، وبالتالي 
يتطلب من الكت���ل التعاون مع المكلف 
ف���ي ت�سكي���ل حكومت���ه النق���اذ الب���الد 
م���ن جمي���ع ه���ذه االأزم���ات والم�ساكل 

والتداعيات".
وي�سي���ف النائ���ب ال�ساب���ق اأن "بع�س 
تطال���ب  مازال���ت  ال�سيا�سي���ة  الكت���ل 
با�ستحقاقاتها من الوزارات والمواقع 
الحكومية"، معتقدا ان "او�ساعنا غير 
مهي���اأة للتعام���ل م���ع المكل���ف بطريقة 
الحزبي���ة  المحا�س�س���ة  اإل���ى  الع���ودة 

وال�سيا�سية في توزيع المنا�سب".
ويق���ول ال�سيه���ود ان "الكاظمي يريد 
تقدي���م كابينة وزارية م���ن ال�سباب من 
خ���الل تع���اون الكت���ل ال�سيا�سي���ة معه 

ودعمه في ت�سكيل حكومته ".
الى ذلك، اعتبر النائب عن كتلة تحالف 
العمي���ري،  في�س���ل  غاي���ب  �سائ���رون 
تخوي���ل الكاظمي من قب���ل قادة القوى 

ال�سيعية خطوة مهمة. 
ويق���ول العمي���ري ف���ي بي���ان اطلع���ت 
ان(  )يج���ب  "ال  ان���ه  )الم���دى(  علي���ه 
يقت�س���ر التخويل للمكل���ف على القوى 
ال�سيعي���ة فقط بل على الق���وى ال�سنية 
بتخوي���ل  كذل���ك  تب���ادر  ان  والكردي���ة 
المكلف الكاظمي مع الت�سديد بالحفاظ 
على تمثي���ل المكونات بل ابعد من ذلك 
وحت���ى تمثي���ل االقلي���ات ف���ي الكابينة 

الحكومية المرتقبة".
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الكتل  اإىل  ال���رج���وع  دون  وزارات  ت���ويل  حم����ددة  ���ص��خ�����ص��ي��ات  ع��ل��ى  ع��ر���ض  ال��ك��اظ��م��ي   

القوى ال�شيعية تخول الكاظمي حرية اختيار طاقمه 
الوزاري وت�شرتط حفظ توازن املكونات
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ت�صريبات برتكيز الربنامج 
احلكومي على اجلانب االقت�صادي 
واإجراء االنتخابات املبكرة

الكاظمي خالل 
جل�سة تكليفه

معه��د اأمريك��ي يتح��دث ع��ن عب��د امله��دي: مل يك��ن �ش��ريكًا ن�ش��طًا ووا�ش��حًا 

 بغداد / املدى

اكت�س����ف علماء اآثار املان، ق�سرا اأثري����ا يف مدينة املو�سل رغم تفجري 
املنطقة من قبل تنظيم داع�س.

وق����ال بيرت ميجلو�����س، اأ�ست����اذ االآث����ار يف جامعة هايدل����رج، لوكالة 
االأنب����اء االأملانية، اإن اأع�ساء تنظيم داع�����س اجتاحوا املكان يف �سيف 
2014، ووقته����ا حف����روا اأنفاق����ا مبئ����ات االأمت����ار يف امل����كان ال����ذى مت 

اكت�سافه حاليا.
وبداأ باحثون من جامعة هايدلرج يف ا�ستك�ساف املوقع بعد اأن عادت 

ال�سيطرة عليه اإىل قوات االأمن العراقية عام 2017.
وتابع بي����رت ميجلو�س اأنه مت اكت�ساف "كنوز اأثرية نادرة يف االأنفاق 
وعرثوا على غرفة العر�س للق�سر الع�سكري التي كان يبلغ طولها 55 

مرتا تقريبا".
واأعلن����ت وزارة الداخلي����ة، يف 27 اآب م����ن العام املا�س����ي اعتقال اأحد 
عنا�سر تنظيم داع�����س، الذي ظهر يف الت�سجيل امل�سور لتهدمي االآثار 

باملطرقة يف متحف املو�سل.
واأف����اد الناط����ق با�س����م وزارة الداخلي����ة، الل����واء �سعد مع����ن، يف بيان 
حينه����ا اأن قوة م�سرتكة م����ن مديرية �سوؤون اأفواج الط����وارئ التابعة 
لقيادة �سرطة نينوى، ومديرية ا�ستخبارات ومكافحة اإرهاب نينوى، 
التابعة لوكالة اال�ستخبارات والتحقيق����ات االحتادية للداخلية، القت 

القب�س على اأحد عنا�سر داع�س االإرهابية.
واأ�س����اف معن اأن العن�سر االإرهابي اع����رتف بقيامه بتهدمي وتخريب 
االآث����ار املوج����ودة يف متحف املو�سل، والذي ظه����ر يف اأحد اإ�سدارات 

داع�س خالل فرتة �سيطرته على املدينة.
وب�����نّ معن، اأن االإرهابي، ظه����ر يف اإ�سدار داع�����س، وهو يحمل بيده 
مطرق����ة حديدية ويقوم بهدم وتخريب التماثيل االأثرية املوجودة يف 

املتحف.
وكان تنظي����م داع�����س قد ب����ث يف �سب����اط 2015، اأي بعد نح����و ثمانية 
�سهور من ا�ستيالئه على نين����وى ومركزها، ت�سجيال م�سورا، للحظة 
تدم����ري االأثار النفي�سة، من بينه����ا متثال لزوج� من الثور املجنح يف 
داخ����ل متح����ف املو�سل على يد عنا�س����ره الذين ا�ستخدم����وا الفوؤو�س 

ومعاول يف تنفيذ جرميتهم التاريخية هذه.
واأعل����ن الع����راق حتري����ر كام����ل اأرا�سي����ه من قب�س����ة تنظي����م "داع�س" 
االإرهابي، يف كانون االأول 2017، بعد اأكرث من 3 �سنوات من احلرب 
�سد التنظيم الذي كان ي�سيطر على مناطق �سا�سعة من �سمايل وو�سط 

وغربي البالد.

باحثون اأملان يكت�شفون 
 ق�شرًا اأثريًا وكنوزًا 

ف�ي املو�شل 

وا�صنطن تنتظر قرارات عراقية جريئة من الكاظمي.. واإيران ترتقب و�صاطته للتهدئة

خول��ت الق��وى ال�صيعية رئي�ض مجل�ض الوزراء المكلف م�صطف��ى الكاظمي حرية اختيار طاقمه الوزاري م��ع مراعاة مبداأ تحقيق التوازن 
بي��ن المكون��ات. وت�صير التوقعات ال��ى اأن الكاظمي �صيقدم قائمت��ه الوزارية وبرنامج��ه الحكومي اإلى  مجل�ض النواب ف��ي غ�صون اقل من 
خم�صة ع�صر يوما لمنحها الثقة. وينوي الكاظمي ت�صكيل "حكومة �صبابية"، بالتعاون مع قادة الكتل والمكونات، قادرة على تجاوز االزمة 

ال�صحية والمتمثلة في وباء كورونا والم�صاكل المالية وال�صيا�صية واالمنية االخرى.

اأنفاق داع�ض اأو�صلتهم اإليه
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 طالب عبد العزيز
قناطر

  قد ال يجد كثرٌي من املتقاعدين، اأقراين، حرجًا يف ق�سية احلجر، 
التي نحياها منذ اكرث م���ن �سهر، ب�سبب وباء الكورونا، فقد ادمنا 
البق���اء يف املن���ازل والتع���رف عل���ى املطب���خ وتربية االحف���اد بعد 
رفق���ة طويلة ممل���ة ق�سيناها مع الوظيفة وال�س���وق، كما انه لي�س 
يف املدين���ة الت���ي ت�سيق علينا من���ذ عقود مق�س���دًا جمياًل اكرث من 
املقه���ى واملكتب���ة وكورني�س �سط العرب، بع���د اأن خلت املدينة من 
ال�سينم���ا وامل�سرح واحلديقة العامة وال�س���ارع النظيف واالن�سان 
احلقيق���ي اي�سًا، ولي�س اكرث من اللق���اءات �سبه اليومية والعابرة 

مع اال�سدقاء مدعاًة للخروج من البيت.
  جلملة اال�سباب تلك اأ�سعر بانَّ البيت مكاٌن معقوٌل لق�ساء ما تبقى 
م���ن االيام، اأو لتاأمل م���ا يتغري من حولن���ا يف الطبيعة، وال اأق�سد 
املتغري يف ال�سيا�س���ة واالقت�ساد واحلروب الكونية املتوقعة، فقد 
اجه���ز ال�سفلة من �سا�ستنا- هل لدين���ا �سا�سة - ؟ على حلم التغيري 
عن���دي، حت���ى ب���ات النظ���ر اىل قطع���ة بي�س���اء بعي���دة يف ال�سماء 
-�سمه���ا غيمًة- احبَّ ايل من معاين���ة مدن جميلة كثرية يف العامل، 
هم اأجهزوا على الرغبة يف ال�سفر عندنا، قبل اأن يجهز الوباء على 
امل���دن تلك، هل نقول ب���ان العامل ما بعد الكورون���ا تغري بالفعل اأم 
اأنَّ م���ا حدث يف العراق ب�س���كل خا�س فكك نظرتنا اىل العامل حتى 

ا�ستحالت �سوداء هكذا؟
  البع����س يعتقد بان الق���راءة ومعاينة االفالم على �سينمانا اف�سل 
ال�سب���ل للق�س���اء على ال�سج���ر الذي يول���ده احلجر املن���زيل، وقد 
يب���دو ذلك �سحيح���ًا اىل حدٍّ ما لدى االن�س���ان التقليدي، مع يقيننا 
بان���ه خلق مل���واًل، نّزاع���ًا اىل التغي���ري، ورمبا كان املثق���ف اتع�س 
االآدمي���ن يف النزوع اىل التغيري واخل���رق والالمباالة اأي�سًا، وملّا 
كان���ت الكتابة والق���راءة مهنة العاطلن عن امل���وت، ال�سعراء منهم 
والروائي���ن والفنانين.. لذا �ستكون االقام���ة اجلربية اأ�سدَّ وقعًا 
عليه���م م���ن التعر����س اىل الكورونا عل���ى خطورته���ا. قبل يومن 
ا�ستعن���ت بهويت���ي ال�سحفية فاأخذين ابن���ي ب�سيارته اىل املدينة، 
ا�سرتينا من ال�سيدلية قفازات وكمامات و�سيء من مطهر كحويّل، 
وبدون���ا خمتلفن فع���اًل، لكنني، جتراأت فذهب���ت اىل االمكنة التي 
كنت اأرتادها. كانت املقهى واملكتبة مقفلتن وال اأحد من اال�سدقاء 
وجدت���ه بن املا�سن عل���ى الكورني�س، ومث���ل اأي خائف، تب�سعت 
اأ�سي���اء ال اأجده���ا ذات اأهمية، لكنَّ الرغب���ة يف الت�سوق كانت قوية 

عندي.
  نعم، الكل يعرتف باأن العامل ما بعد الكورونا �سيتغري، هذا واقع 
�سنلم�س���ه الحقًا، فاخلوف من املر�س وامل���وت يجربنا على تغيري 
عاداتنا، لقد ع�سنا حياًة �ستكون اأف�سل لو غرينا بع�س اأولوياتها، 
واإذا انعمن���ا النظر يف مفا�سل كثرية منها �سنجد اننا اأ�ستهلكناها 
يف م���ا ال �سرورة له، م���ا فعلته الدول الكربى باحلي���اة كان مهينًا 
وقبيح���ًا، املجتم���ع اال�ستهالكي يدمر االر�س وم���ن عليها. اأرى اْن 
عل���ى املثق���ف ان يك���ون طليعي���ًا يف تق���دمي ال�سكل الق���ادم لطبيعة 
احلي���اة ما بع���د الكورونا. القراءة والكتاب���ة ومعاينة االأفالم على 

�سينمانا و�سفة عاجزة.

المثقف في الحجر  

  البع�ض يعتقد بان القراءة ومعاينة 
االفالم على �ضينمانا اف�ضل ال�ضبل للق�ضاء 

على ال�ضجر الذي يولده احلجر املنزيل، 
وقد يبدو ذلك �ضحيحًا اىل حدٍّ ما لدى 

االن�ضان التقليدي،

 متابعة املدى 

اأعلنت مديرية الدفاع املدين العامة، الثالثاء، 
تعقي���م اأك���رث م���ن 51 ملي���ون م���رت مربع يف 
العراق للوقاية من فريو�س "كورونا" خالل 

حملة اإنطلقت منذ 26 �سباط املا�سي.
وقال���ت املديري���ة يف بي���ان، تلق���ت )امل���دى( 
"عملي���ات  اإن  الثالث���اء  ام����س  من���ه  ن�سخ���ة 
التعقي���م والتطهري يف عم���وم العراق �سملت  
ملي���ون  وخم�س���ون  واح���د   ،  51680120
و�ستمائ���ة وثمان���ون الف ومائ���ة وع�سرون 
م���رتا مربع���ا، يف عم���وم الع���راق من���ذ ب���داأ 
انط���الق احلملة بتاري���خ 26 �سب���اط وحتى 
با�ستخ���دام حمالي���ل معتم���دة  ني�س���ان،   13
وفق املعايري الدولية ملنظمة ال�سحة العاملية 

ال�سديقة للبيئة".
واأو�سحت اأن "املق�سود باملوقع اما ان يكون 
موؤ�س�س���ة اأو منطق���ة اأو حي كام���ل ومازالت 
فرق الدفاع املدين م�ستمرة بعمليات التعقيم 
والتطه���ري يف عم���وم الع���راق بوت���رية عمل 

مت�ساعدة".
اإع���الن  ق���ررت حمافظت���ا الب�س���رة وباب���ل، 
اإج���راءات  �سم���ن  وذل���ك  "جي���م"،  االن���ذار 

مواجهة فريو�س كورونا. 
وذك���رت قي���ادة عملي���ات الب�س���رة يف بي���ان 
تلقى، اليوم )14 ني�سان 2020(، اإن "القيادة 
ق���ررت اإعالن حالة االإن���ذار الق�سوى "جيم" 
يف �سفوف القوات االأمنية باملحافظة ابتداء 

من فجر اليوم وحتى ا�سعار اآخر"..
واأ�س���اف، اأن "القيادة وجه���ت املقاتلن اإىل 

ارتداء كامل القيافة".
اإىل ذلك قرر قيادة �سرطة بابل دخول قواتها 

بكافة اق�سامها، حالة االإنذار 100%.
وذكر بيان مقت�سب للقيادة، اأن القيادة قررت 
دخ���ول قوات �سرطة بابل باق�سامها  باالنذار 
١٠٠ % ب�سب���ب ظه���ور ٣ ح���االت يف باب���ل، 
وتطبي���ق حظر التجوال ب�سورة م�سددة من 

اجل �سالمة ابناء املحافظة".
واكدت خلي���ة االزمة يف حمافظ���ة بابل، يف 

وقت �سابق، البدء باإجراءات ا�ستباقية متثل 
مرحلة الهج���وم للحد من ت�سجي���ل ا�سابات 

جديدة يف احد مناطق املحافظة.
وق���ال رئي����س خلي���ة االزم���ة يف املحافظ���ة 
ح�س���ن مندي���ل، ان "اخللي���ة ب���داأت بتطبيق 
يت�سم���ن  ال���ذي  ال�سح���ي  الزائ���ر  برنام���ج 
زي���ارات جلميع املناطق واأخ���ذ م�سحات من 
املواطن���ن واملبا�سرة بفح�سه���ا و التاأكد من 

عدم ا�سابتها بفريو�س كورونا".
وا�س���ار اىل ان "الزائ���ر ال�سح���ي �سيطب���ق 
بكثاف���ة يف االماك���ن الت���ي �سجل���ت ا�سابات 
�سابقة ا�سافة تويل مهمة متابعة من متاثلوا 
الفريو����س  م���ن  خلوه���م  ل�سم���ان  لل�سف���اء 

متامًا".
وطالب النائب عن حمافظة بابل ثامر ذيبان، 
بالوقوف عند اأ�سباب ارتفاع ن�سبة الوفيات 

جراء فريو�س كورونا يف املحافظة.
وقال ذيب���ان يف بيان مقت�سب "نطالب خلية 
االأزم���ة املركزي���ة باإر�سال جلن���ة وزارية من 
الكوادر املتقدمة يف وزارة ال�سحة للوقوف 
على اأ�سباب زيادة ن�سبة الوفيات يف بابل".

"ن�سب���ة الوفي���ات يف حمافظ���ة  اأن  وتاب���ع، 
بابل و�سل���ت اإىل ٧١ باملئة، وهذا ي�ستوجب 

ت�سخي�س االأ�سباب ومعاجلتها".
فيما اعلنت مديرية �سحة حمافظة الب�سرة، 
اأم����س الثالث���اء ع���ن ت�سجي���ل، 10 اإ�سابات 
جدي���دة بفريو����س كورونا، مقاب���ل متاثل 7 

م�سابن اإىل ال�سفاء.
وقال���ت املديري���ة يف بي���ان تلق���ت )امل���دى( 
ن�سخ���ة من���ه  اإن "حمافظة الب�س���رة �سجلت 
10 اإ�ساب���ات جدي���دة بالفريو����س التاج���ي، 
فيما متاثل 7 م�سابن اإىل ال�سفاء، وذلك يف 
ظل عدم ت�سجي���ل اية حالة وفاة خالل ال�24 

�ساعة املا�سية".
االإ�ساب���ات  "ع���دد  اأن  البي���ان،  وا�س���اف 
الرتاكم���ي يف حمافظ���ة الب�س���رة و�سل اإىل 
205 حال���ة، فيما ا�سبح ع���دد املتماثلن اإىل 
ال�سف���اء 91 حال���ة، و16 حال���ة وف���اة لغاي���ة 

االآن".

 ذي قار / ح�ضني العامل

ع���اد اخل���الف عل���ى ا�سم���اء املر�سح���ن 
ل�سغل من�سب حمافظ ذي قار اىل واجهة 
اجل���دل ب���ن احلكوم���ة واملتظاهري���ن، 
وفيم���ا اك���د ن���واب املحافظ���ة ت�سلمه���م 
اكرث م���ن 10 طلبات تر�سي���ح للمن�سب 
اختي���ار  يح�سم���وا  مل  وانه���م  املذك���ور 
اأي منه���م حت���ى االن، ا�ستبق متظاهرو 
�ساح���ة احلبوبي االحداث برفع �سورة 
احد املر�سح���ن وو�سموها بعالمة )×( 
للتعب���ري عن رف�سه���م للمر�سحن الذين 
يفر�سهم ن���واب الربمل���ان على حمافظة 

ذي قار و�ساحة التظاهرات.
ويف حدي���ث ل�)املدى( نف���ى النائب عن 
حمافظ���ة ذي قار عب���د اله���ادي موحان 
ال�سعداوي ح�سم مل���ف اختيار املر�سح 
ل�سغ���ل من�سب حمافظ ذي ق���ار ال�ساغر 
منذ نح���و خم�سة ا�سه���ر واو�سح قائال 
ان "رئي����س ال���وزراء طل���ب موؤخرا من 
نواب حمافظة ذي قار البالغ عددهم 19 
نائبا تر�سي���ح ا�سم حمدد ل�سغل من�سب 
حمافظ ذي قار"، مبينا ان "اكرث من 10 
مر�سح���ن تقدموا بطلباته���م حتى االن 
ع���رب مكات���ب ن���واب املحافظ���ة وهوؤالء 
معظمهم من موظفي الدولة امل�ستمرين 

بالعمل الوظيفي".
 واك���د ال�سعداوي ان "االم���ر مل يح�سم 
بع���د ك���ون الرت�سي���ح  للمن�س���ب مازال 
مفتوح���ا ام���ام الراغب���ن بالرت�سي���ح"، 
واردف ان "اي مواطن يرغب بالرت�سيح 
ل�سغل من�سب املحافظ ولديه قدرة على 
اإدارة املحافظة ما عليه اال ان يقدم طلب 
تر�سيح���ه الحد ن���واب املحافظة لغر�س 
عر�س���ه �سم���ن طلب���ات الرت�سي���ح التي 
�سينظره���ا الن���واب يف جل�س���ة اختيار 

املر�سح املنا�سب للمن�سب".
واو�سح النائب عن حمافظة ذي قار ان 
يكون  ان  على  اتفقوا  املحافظة  "نواب 
املر�س���ح ملن�س���ب املحاف���ظ م���ن خ���ارج 
دائرة رجال االعم���ال واملقاولن وان ال 
يك���ون منتمي���ًا حلزب مع���ن وان يكون 

مقبوال م���ن اهايل حمافظة ذي قار وذو 
خربة وكف���اءة وغري مطع���ون بنزاهته 
وغ���ري جديل"، منوها اىل ان "ا�ستبعاد 
العامل���ن يف جمال البزن�س واملقاوالت 
املن�س���ب  �س���راء  �سبه���ة  لتجن���ب  ج���اء 

لتحقيق مكا�سب مادية".
"ن���واب  ان  اىل  ال�سع���داوي  وا�س���ار 
املحافظ���ة ا�ستبعدوا االنتم���اء احلزبي 
للمر�س���ح وان الرت�سي���ح �سيك���ون وفق 
املعاي���ري املذك���ورة انف���ًا ولي����س وف���ق 
االنتماء او الوالء ال�سيا�سي"، موؤكدا ان 
"ملفات املر�سحن جميعها قيد الدرا�سة 
حاليا، وان  م�ساألة اختيار املر�سح تدور 
حاليا �سمن االطار العام ومل يتم حتديد 
ا�سم معن حتى هذه اللحظة".   وعن ما 
يتداول اعالميا ح���ول تر�سيح القا�سي 
ناظ���م الوائل���ي ملن�س���ب املحاف���ظ ق���ال 
النائب ع���ن حمافظة ذي ق���ار ان "ناظم 
الوائل���ي هو اح���د اال�سم���اء املطروحة 
�سم���ن قائم���ة املر�سحن لك���ن مل يح�سم 
امره بع���د"، موؤكدا ان "نواب املحافظة 
ا�س���م  عل���ى  االن  حت���ى  يتوافق���وا  مل 
حم���دد ل�سغ���ل املن�سب وكل م���ا يتداول 
م���ن ا�سم���اء يدخ���ل �سم���ن الت�سريبات 

االعالمية".
وعن اآلي���ة اختيار املر�سح للمن�سب قال 
ال�سع���داوي ان "االآلي���ة �ستعتم���د نظام 
اغلبية اال�سوات واملر�سح الفائز ير�سل 
ا�سمه اىل رئي�س الوزراء لغر�س تكليفه 
وذل���ك وف���ق  تو�سيات جمل����س �سورى 
الدول���ة"، مرجحًا ان يت���م ح�سم اختيار 
ا�س���م املر�سح م���ن قبل ن���واب املحافظة 

خالل 10 او 15 يوما من االن".
يف  التظاه���ر  �ساح���ات  رف����س  وع���ن 
احلبوبي لبع�س اال�سماء املتداولة قال 
ال�سعداوي ان "ه���ذا االمر يدخل �سمن 
اط���ار التناف����س على املن�س���ب، فالكثري 
م���ن اال�سماء التي يت���م تر�سيحها �سواء 
ملن�س���ب رئي����س ال���وزراء او غ���ريه من 
املنا�س���ب يت���م رف�سه���ا يف ب���ادئ االمر 
ويج���ري ا�ستبعادها يف بع�س االحيان 
لك���ن يف نهاية االمر يتم اختيار املر�سح 

املنا�سب والذي يح�سى باملقبولية".  
وبدوره���ا تداول���ت �ساح���ة التظاهرات 
يف مي���دان احلبوب���ي موؤخ���را عددا من 
اال�سم���اء املعروف���ة باملحافظ���ة لغر�س 
تر�سي���ح احده���ا ملن�س���ب املحاف���ظ من 
بينه���ا نقيب املحام���ن يف ذي قار حازم 

ال�سم���ري  �س���الح  واملحام���ي  الكن���اين 
واملهند����س ع���ادل مط�س���ر وغريهم من 
اال�سخا����س غ���ري املتحزبن، غ���ري انها 
مل تتواف���ق حتى االن عل���ى ا�سم حمدد، 
فيما رفع عدد من املتظاهرين يوم االحد 
) 12 ني�س���ان 2020 ( الفتات يف ميدان 
القا�س���ي  تر�سي���ح  ترف����س  احلبوب���ي 
ناظ���م الوائلي الذي ت�سربت االنباء عن 
تواف���ق ن���واب املحافظة عل���ى تر�سيحه 

للمن�سب.
وج���دد املتظاهرون رف�سه���م اأي مر�سح 
ياأتي عرب اع�ساء جمل�س النواب الذين 
ه���م باال�سل يتبع���ون احزاب���ا �سيا�سية 
تتقا�س���م مغ���امن ال�سلط���ة عل���ى �سف���رة 
يك���ون  ان  عل���ى  م�سددي���ن  احلكوم���ة، 
املر�س���ح مقبوال من �ساح���ة التظاهرات 
�سه���داء  ا�س���ر  مبوافق���ة  ويح�س���ى 
تظاه���رات ت�سري���ن وان يك���ون كف���وءًا 

ونزيها وغري تابع الحزاب ال�سلطة .  
وكان متظاه���رو النا�سري���ة قد �سعدوا 
م�س���اء ولي���ل االثن���ن )16 اآذار 2020( 
من فعالياتهم االحتجاجية التي تخللتها 
اعم���ال ح���رق البني���ة حكومي���ة ومق���ار 
حزبية ف�سال عن ح���رق منزيل املحافظ 
امل�ستقيل عادل الدخيل���ي ونائبه، وذلك 
اث���ر اع���الن ع���ودة املحاف���ظ امل�ستقي���ل 
ملن�سب���ه و�سراعه مع نائب���ه، فيما امهل 
املتظاهرون الدخيلي  12 �ساعة ملغادرة 
املحافظ���ة ملمح���ن لتن�سي���ب حماف���ظ 
جدي���د من قب���ل املتظاهري���ن يف �ساحة 

احلبوبي.
يذكر ان حماف���ظ ذي قار عادل الدخيلي 
اعل���ن ليل ي���وم اخلمي����س ) 28 ت�سرين 
الث���اين 2019 ( ع���ن تق���دمي ا�ستقالت���ه 
بطل���ب م���ن زعي���م تي���ار احلكم���ة عمار 
احلكيم الذي ينتمي ل���ه املحافظ، وعزا 
الدخيلي ا�سب���اب ا�ستقالته باالحتجاج 
عل���ى ار�س���ال ق���وة م���ن بغ���داد بقي���ادة 
الفري���ق الرك���ن جمي���ل ال�سم���ري لقمع 
حي���ث  النا�سري���ة.  يف  التظاه���رات 
قام���ت ق���وات التدخل ال�سري���ع وافواج 
باأم���رة  ال�سغ���ب  ومكافح���ة  الط���وارئ 

رئي����س خلي���ة االزم���ة الفري���ق الرك���ن 
جميل ال�سمري ب�سن هجوم مباغت عند 
ال�ساع���ة 3 من فجر ي���وم اخلمي�س ) 28 
ت�سرين الثاين 2019 ( على املتظاهرين 
الن�س���ر وج�س���ر  م���ن حم���وري ج�س���ر 
الزيتون يف النا�سرية وذلك با�ستخدام 
ال�سفالت وناقالت اال�سخا�س واالليات 
الع�سكري���ة والرم���ي بالر�سا����س احلي 
من خمتل���ف ان���واع اال�سلح���ة اخلفيفة 
واملتو�سط���ة ما ا�سفر ع���ن ا�ست�سهاد 50 

متظاهرا وجرح نحو 500 اآخرين.
وازاء ذلك قرر رئي�س الوزراء عادل عبد 
املهدي ي���وم اخلمي�س �سحب يد الفريق 
جميل ال�سم���ري من رئا�سة خلية االزمة 
يف ذي قار وبهذا ي�سبح ال�سمري ثالث 
قائد ع�سكري يتم ازاحته منذ تظاهرات 
ت�سري���ن االول 2019 يف ذي قار وحتى 

نهاية ت�سرين االول.
وكانت التظاهرات العراقية قد انطلقت 
م���ن  االأول  يف  االأوىل  مرحلته���ا  يف 
ت�سري���ن االأول 2019 وتوا�سل���ت حتى 
الثامن من���ه لتتوقف بعدها ملدة ق�سرية 
لغر����س اأداء زي���ارة اأربعيني���ة االإم���ام 
احل�سن )ع( ومن ثم انطلقت بعدها يف 
اخلام����س والع�سرين م���ن ال�سهر نف�سه 
وتوا�سل���ت حت���ى يومن���ا ه���ذا، ويعود 
انطالق تظاه���رات ت�سرين يف اأكرث من 
10 حمافظات و�سطى وجنوبية جلملة 
من العوامل اأبرزها العامل االقت�سادي 
والف�س���اد ال�سيا�س���ي واالإداري وتف�سي 
الفق���ر  مع���دالت  وارتف���اع  البطال���ة 
ملطال���ب  اال�ستجاب���ة  يف  والت�سوي���ف 
املتظاهري���ن طيل���ة ال�سن���وات واالأ�سهر 
تع���زز  قوان���ن  وت�سري���ع  املا�سي���ة 
امتي���ازات الطبقة ال�سيا�سي���ة واأتباعها 
من بينها امتيازات ورواتب املحتجزين 
يف رفح���اء ال�سعودية حي���ث خ�س�ست 
الرفحاوي���ن  اىل  الدنان���ري  ملي���ارات 
واأ�سره���م الذي���ن يعي����س معظمه���م يف 
اخل���ارج فيما عراقي���و الداخل معظمهم 
يعي�سون حتت خط الفقر وال تتوفر لهم 

فر�سة عمل.

  متابعة املدى 

االأو�س���اع  وتده���ور  احل���روب  تف���ّرغ  مل 
فريو����س  مث���ل  الب���الد  �س���وارع  االأمني���ة 
كورون���ا منذ �سهر، وهي تكاد تكون خالية 
بع���د فر����س احلكوم���ة حظر التج���ول، اإال 
اأن ا�ستم���راره يث���ري خم���اوف ك�س���ره من 
قب���ل املواطن���ن، خا�س���ة �سريح���ة الدخل 
اليومي الذي���ن تعطلت اأعماله���م، وعمدت 
خلي���ة االأزمة املعنية باإ�س���دار التوجيهات 
ملكافح���ة الفريو�س اإىل ا�ستخ���دام اأ�سلوب 
التجدي���د املتقطع للحظر، وعل���ى ما يبدو 
اأنه حماولة الإعطاء االأمل للنا�س للمحافظة 

على التزامهم.
اآخ���ر جتديد للحظ���ر حددته خلي���ة االأزمة 
ي�ستم���ر لغاية 18 ني�س���ان، فيما اأملح وزير 
ال�سحة جعفر عالوي خالل  لقاء تلفزيوين 
اإىل اإمكاني���ة فر�س حظ���ر التجوال ب�سكل 
جزئ���ي خالل اأيام �سه���ر رم�سان من خالل 
ح�س���ره ب�ساعات حم���ددة، مبيًن���ا اأنه "مت 
االتفاق مع الوزراء على ا�ستثناء الكوادر 

املهمة لت�سيري عمل وزاراتهم".
من جهته، ق���ال وكيل وزير ال�سحة جا�سم 
الفالح���ي، اإن "خلي���ة االأزمة تعم���ل يوميا 
عل���ى تقيي���م ومراجع���ة للموق���ف الوبائي 
وخلارط���ة االنت�س���ار، وكل ق���رار ي�س���در 
بحذر �سديد"، مبيًن���ا اأن "النجاحات التي 
حتقق���ت يف مكافح���ة الوب���اء يج���ب اأن ال 
ت�سي���ع نتيجة ق���رارات م�ستعجلة اأو غري 
مدرو�س���ة، وه���ذا م���ا يجع���ل احلديث عن 
رف���ع حظ���ر التج���وال �ساب���ق الأوان���ه، مع 
االأخ���ذ بالنظ���ر ال�س���رورات االجتماعي���ة 

واالقت�سادية واالأمنية وال�سيا�سية".
يف االأثن���اء، ق���ال م�سدر يف خلي���ة االأزمة 
الربملانية اإن "اخلي���ار املطروح هو اإعادة 
ف�ساًل  الدوام يف الوزارات بن�سبة 25%، 
ع���ن تقلي����س �ساع���ات احلظ���ر"، مبينا اأن 
"ي���وم 16 ني�سان/اأبري���ل �سيك���ون هن���اك 
اجتم���اع للنظر يف خارط���ة انت�سار الوباء 

وتقديرات اجلهات املخت�سة".   
وحول اآلية حتدي���د احلظر واملدة الزمنية 
اأو�س���ح م�سدر رفيع يف وزارة ال�سحة اأن 
"دور وزارة ال�سح���ة ينح�س���ر يف اإعداد 
تقاري���ر م�ستم���رة ع���ن تف�س���ي الفريو����س 
وبوؤر االإ�ساب���ة، باالإ�سافة اإىل التو�سيات 
وحتديد االإجراءات التي تن�سح بها خلية 

االأزم���ة، والتي ُتع���د وفًقا لدرا�س���ة الواقع 
واالأرق���ام امل�سجل���ة يف موؤ�س�سات���ه، حيث 
تتعام���ل ال���وزارة م���ع احتم���االت ال� 1% 
على اأن���ه خطر يه���دد املجتم���ع"، مبينا اأن 
التو�سيات  تل���ك  تدر����س  االأزم���ة  "خلي���ة 
تتعل���ق  اأخ���رى  ملعطي���ات  وفًق���ا  وتق���رر 
بال���راأي الع���ام، وال�س���رورات املجتمعي���ة 

واحلكومية التي تتعطل".
الك�س���ف  رف����س  ال���ذي  امل�س���در  اأ�س���اف 
ع���ن ا�سم���ه، اأن "وزارة ال�سح���ة مل حت���دد 
ب�س���كل نهائي املدة املطلوب���ة للق�ساء على 
مبدئي���ا  "لكنه���ا  م�ست���درًكا  الفريو����س"، 
تعتق���د اأن احلظ���ر ي�ستم���ر اإىل منت�س���ف 
�سه���ر متوز/يوليو"، مبينا اأن "اإعالن هذا 
التاريخ ب�س���كل ر�سمي ونهائي غري ممكن 

نظرا للتطورات ف�ساًل عن املخاوف من رد 
فعل �سلبي من املجتمع".

رجح امل�س���در "تخفيف اإج���راءات احلظر 
م���ن تقلي����س �ساعات���ه ف�ساًل ع���ن تو�سيع 
ا�ستثناءات���ه، ال�سم���اح للك���وادر الرئي�س���ة 
يف ال���وزارات احليوي���ة، وفت���ح املناط���ق 
الت���ي مل ت�سج���ل حاالت وع���زل االأخرى"، 
الفًت���ا اإىل اأن "تل���ك االإج���راءات مرهون���ة 
باأرق���ام االإ�ساب���ات وحج���م ال�سيطرة على 

الفريو�س".
يف االأثن���اء، ثم���ة مواق���ف ت�س���ري اإىل اأن 
احلظ���ر �سي�ستم���ر لف���رتات طويل���ة متنع 
رفعه، حيث قدمت وزارة الرتبية باالإ�سافة 
اإىل جلن���ة الرتبي���ة الربملاني���ة جمموع���ة 
مقرتح���ات ملعاجلة امتحان���ات الطلبة بعد 

اعتم���اد الوزارة عل���ى التعليم االإلكرتوين 
ال�ستمرار العام الدرا�سي.

الرتبي���ة  جلن���ة  رئي����س  ق���دم  جه���ة  م���ن 
الربملاني���ة ق�س���ي اليا�س���ري 7 مقرتح���ات 
الإجراء االمتحانات، منها "و�سع الوزارة 
جدول جدي���د لالمتحان���ات النهائية يكون 
بعد 15 متوز/يوليو، وتكون االمتحانات 
للمراح���ل غ���ري املنتهية مب���ا مت اإكماله من 
واح���دا،  ف�س���ال  كان  واإن  حت���ى  املنه���ج، 
باالإ�سافة اإىل تعليق االمتحانات الوزارية 
لل�س���ف ال�ساد����س االبتدائ���ي واإجراءه���ا 

داخل املدار�س مع غري املنتهية".
احلظ���ر  "رف���ع  اأن  اليا�س���ري  واأو�س���ح 
مرهون بالتاأكد من نهاية الفريو�س، وهذا 
ال ميك���ن معرفت���ه من قب���ل اأي جه���ة، لذلك 

اقرتحن���ا موعد االمتحان���ات ب�سكل اأويل، 
ومل ُيب���ت به لغاية االآن"، مرجحا "متديده 
خ���الل االأ�سبوع املقبل، عل���ى اأمل اأن توثر 
م�ستقب���اًل الظ���روف اجلوية عل���ى انت�سار 

الفريو�س".
من جهة اخرى ك�سف نائب رئي�س الربملان 
ح�س���ن الكعبي، ام�س الثالث���اء، عن و�سع 
خط���ة ط���وارئ مدته���ا 3 اأ�سه���ر لل�سيطرة 
عل���ى فريو����س "كورونا" ومن���ع انت�ساره 
يف العراق، ت�سمل حما�سبة املواطنن غري 
امللتزمن باإجراءات الوقاية،  فيما و�سف 
تخ�سي����س  يف  املالي���ة  وزارة  ا�ستجاب���ة 
املبال���غ الالزم���ة الإدارة االزم���ة باأنها دون 

امل�ستوى املطلوب.
اأْن  يج���ب  "اخلط���ة  اإن  الكعب���ي  وق���ال 
تت�سم���ن تقلي���ل جتمع���ات املواطن���ن يف 
املناط���ق ال�سعبي���ة بفر�س االأم���ن و�سلطة 
للمواط���ن  االأم���ر  ي���رتك  واأال  القان���ون، 
لتحديد م�سريه يف ه���ذا املجال واحلفاظ 
على حيات���ه وحركته، مع مراعاة ا�ستدامة 
حياته الطبيعي���ة واملعي�سية"، موؤكدًا على 
االأمني���ة  ال�سلط���ات  حما�سب���ة  "�س���رورة 
والع�سكري���ة للمواطن���ن عل���ى ع���دم لب�س 

الكفوف الطبية والكمامات".
واأ�ساف اأن "الع���راق حاليًا يقع يف دائرة 
اخلطر، واحلديث عن التخفيف اأو التقليل 
من خط���ورة هذا الوباء غري حقيقي وغري 
دقي���ق، وجميع املوؤ�سرات تقول اإن اخلطر 
كب���ري واأعظ���م مما نتوق���ع، اإذ ن���رى هناك 
وفي���ات مبئ���ات االآالف م���ن املواطنن يف 
وال�سحي���ة  املالي���ة  الق���درات  لديه���ا  دول 
والبيئي���ة اأف�سل مما موج���ود يف العراق، 
اإال اأنه���ا انته���ت وا�ست�سلمت اأم���ام انت�سار 

هذا الفريو�س".
اأن  اإىل  الربمل���ان  رئي����س  نائ���ب  واأ�س���ار 
اأجهزة  قل���ة  ي���زال يعاين من  "الع���راق ال 
اإذ  وامل�ساب���ن،  به���م  للم�ستب���ه  الفح����س 
توجد هناك 4 اأجهزة يف عموم البلد وهذا 
الع���دد ال يتنا�س���ب مع عدد ال�س���كان املقدر 
ب�40 ملي���ون ن�سمة، ف�ساًل ع���ن املواطنن 
القادم���ن م���ن دول تعر�س���ت اىل االإ�سابة 
باعتب���اره من واجب���ات الدول���ة باإعادتهم 
اىل بلده���م االأم، والذي���ن يحتاج���ون اىل 
احلجر، وم���ن املوؤكد اأن هناك ع���ددًا منهم 
�سيك���ون م�سابًا بالفريو����س، فكيف �سيتم 

التعامل معهم؟".

االأزمة النيابية: خطة طوارئ لل�ضيطرة على كورونا.. متتد لـ3 اأ�ضهر والكمامات اإجبارية!

الأ�سبوع القادم الأخطر في "حرب كورونا".. �سيناريوهات 
جديدة لحظر التجوال؟

التفا�ضيل الكاملة الإعالن االإنذار "جيم" في الب�ضرة وبابل

هذا حجم الم�ساحة المعقمة في 
العراق منذ اقتحام كورونا 

من�سب محافظ ذي قار يعود الى واجهة الخالف بين الحكومة والمتظاهرين
تر�ضح له اأكثر من 10 اأ�ضخا�ض، ونواب المحافظة يتوقعون ح�ضمه في غ�ضون 10 اأيام
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م�ؤ�س�س���ة  رئي����س  الكن���اين  �سب���اح  اأك���د 
ال�سباب لاإ�س���اح والتغيري الريا�سي اأن 
�سعف قرارات وزارة ال�سباب والريا�سة 
وع���دم ممار�سة دوره���ا الرقاب���ي احلازم 
دون تدخ���ل جمل����س ال����زراء بقرارات���ه 
لع���ام  و140  و60   2008 لع���ام   184
امل�ست���دمي  الع���داء  نتيج���ة  ج���اء   2019
ب���ن م�ؤ�س�ست���ي ال����زارة واالأوملبية على 
خلفية تخ�يف وتهدي���د املكتب التنفيذي 
وزراء  ال�سابقت���ن  لدورتي���ه  لاأوملبي���ة 
الريا�سة مبلفات ف�س���اد وزارتهم، وكذلك 
حماولة ا�ستح�اذ كل طرف على مقّدرات 
�س�ؤون الريا�سة لغايات مل تعد خافية عن 

اجلمه�ر الريا�سي ال�اعي.
وا�ساف الكن���اين يف حديثه مع )املدى(: 
اأن  م�ؤك���دة  معل�م���ات  لدين���ا  "ت�ف���رت 
االأوملبي���ة جّندْت اأكرث م���ن 200 مدّون لها 
يكتب����ن 24 �ساع���ة يف م�اق���ع الت�ا�سل 
االجتماع���ي وتطبي���ق ال�ات�س���اب بينه���م 
اإعامي�ن ا�ستهدف�ا كل من يقف ومي�سي 
بجه����د االإ�ساح لتغيري ق���ادة التنفيذي، 
ف���رى ال�زي���ر احل���ايل د.احم���د ريا����س 
االإلكروني���ة  للهجم���ات  االأك���رث تعّر�س���ًا 
تخ���ّل  تفا�سي���ل  يف  اخل�����س  يتجّن���ب 
بالنزاه���ة وتلق���ي باملُدان���ن يف ال�سجن، 
ويف ال�ق���ت نف�سه، م���ع تقديري جله�ده 
مل يك���ن اأداء وزارته جت���اه اأزمة االأوملبية 
بال�س�رة الت���ي متنيتها له ب�سفته رئي�س 

جلنة القرار احلك�مي".
ا�ستفراد �سرمد

امل���ايل  االأم���ن  ت�س���ّدي  الكن���اين  وع���زا 
ال�ساب���ق للجنة االأوملبي���ة �سرمد عبد االإله 
الأي اأزم���ة م���ع ال����زارة يف ظ���ّل �سم���ت 
"كل  اأن:  اإىل  حم����دي،  رع���د  رئي�سه���ا 
الريا�سي���ن يعرف����ن م���ن ه���� امل�س�ؤول 
االأول ع���ن االأوملبي���ة واملكت���ب التنفي���ذي 
وقراراته؟ اإنه �سرم���د عبداالإله، املت�سّدي 
ال�حي���د لت�جيه���ات احلك�م���ة وال�زير 
ريا����س، فاإذا �سدر بيان م���ن جلنة القرار 
140 ي�سدر بيان مماثل من �سرمد دون اأن 
يك�ن لرعد حم�دي اي تعليق، و�سراحة 
دمن���ا بع���دم رد االأخري جت���اه ا�ستفراد  �سُ
اأمن م���ايل يتبّنى وجهات نظ���ر االأوملبية 
الت���ي ترفع حدة الت�ت���ر احيانًا دون بقية 
زمائ���ه اع�س���اء التنفي���ذي، ومعل�ماتنا 
ت�ؤكد اأن اأي قرار ي�سدر عن حم�دي اإذا مل 
ياأخذ م�افقة �سرمد لن مير، ويف اجتماع 
ل�زان العام املا�سي رف�س ال�زير ريا�س 
ب���دء االجتم���اع بح�س����ر �سرم���د، وق���ال 
مل�س�ؤويل االأوملبية الدولية اأثناء مغادرته 
الغرفة )ه���ذا الرجل ُيعد خ�سمًا للحك�مة 
كي���ف يجل�س معنا؟( وعندما ت�ّجه�ا اىل 
رعد لبيان ا�سباب مرافقته له اأجابهم )اإنه 
يعرف كل اأم�ر االأوملبية(! وه� رد اأقل ما 

مُيكن و�سفه باملخزي"!

تغيير االتحادات
وك�س���ف الكناين عن عاقت���ه بالتغيريات 
التي �سهدتها بع�س االحتادات الريا�سية 
قائًا: "كانت يل اليد الط�ىل بطرح الثقة 
برئي�س احتاد ال�سباح���ة �سرمد عبد االإله 
بتعاون اع�س���اء الهيئة العامة معي لدعم 
�سرعي���ة الرئي����س احل���ايل خال���د كبي���ان 
�سمن عملي���ة االنق���اب االإ�ساحي التي 
اأحتّم���ل م�س�ؤوليتها م���ع خم�سة احتادات 
اأخ���رى هي الك���رة الطائ���رة وال�سك�ا�س 
وك���رة الي���د والفرو�سي���ة والرماي���ة، اأما 
احت���اد امل�سارع���ة فق���د ات�سل ب���ي ع�س� 
الهيئ���ة العام���ة غ���ازي في�س���ل للتن�سي���ق 
ح�ل اجتماع ا�ستثنائي الإعادة انتخابات 
االحتاد، واحتادات اأخرى تت�ا�سل معي 
للغر����س نف�سه، اأي اخلا����س من هيئات 
اإداري���ة مل تقدم �سيئا الألعابه���ا ولريا�سة 
العراق، �سن�ستاأنف التح���ّرك نح� البقية 

بعد انتهاء اأزمة ك�رونا". 
ملفات اأمام النزاهة

واأكد الكناين: "مل تكن ملفاتي املعرو�سة 
اأمامي يف الربامج احل�ارية فارغة مثلما 
يّدع���ي البع����س، لكني اتخذت ق���رارًا مع 
نف�سي اأن ال اأعِر�س اأية وثيقة يف التلفاز، 
ووحدهم���ا النزاه���ة والق�س���اء يتكّف���ان 
االإج���راءات  واتخ���اذ  احلقائ���ق  باإظه���ار 
املنا�سب���ة، وله���ذا زّودت هيئ���ة النزاهة ب� 
43 مل���ف ف�س���اد وكذل���ك بالن�سب���ة للجنة 
االأوملبي���ة الدولية، اأي ت�ج���د اأدلة دامغة 
ُم�سن���دة بال�ثائ���ق، وم�ستعد ال�سطحاب 
ثّل���ة م���ن ال�سحفي���ن اىل هيئ���ة النزاهة 
لبي���ان كيفي���ة تقدمي���ي تلك امللف���ات التي 

اّدعى البع�س باأنها لاإثارة االإعامية".

ملفات خطيرة
ولفت اإىل اأن: "هناك تاأثريات من اأع�ساء 
يف الربمل���ان واحلك�م���ة لل�سغ���ط عل���ى 
هيئة النزاهة ل�تاأخري اجناز امللفات التي 
قّدمتها اليه���ا، لكنها ال ت�ؤثر على الدع�ى 
اأو اال�ستق���دام اأو اإلقاء القب�س اأو القرار، 
و�سراحة اأن هيئة النزاهة متعاونة معي 
خا�س���ة بعد اأن رفع���ُت ملف���ات اأخطر من 
م�س���اكل الريا�س���ة تخ�س هيئ���ة التقاعد 
واأك���رث  والربي���ة  ال�سح���ي  وال�سم���ان 
ا�سرج���اع  مت  علم���ًا  وزارات،   10 م���ن 
بقيم���ة  امل�سروق���ة  املتقاعدي���ن  اأم����ال 
ملي���ار و800 ملي�ن دين���ار اىل امل�سرف 
التج���اري العراقي ي����م 24 اآذار املا�سي 
مع عدم ا�ستقط���اع رواتب ال�سهر احلايل 
وا�سرجاع مبلغ 2000 دينار ا�ستقطعت 
اعتق���ال  وكذل���ك  ال�ساب���ق،  ال�سه���ر  م���ن 
مدي���ر مكت���ب وزي���رة الربي���ة م���ع مدير 
الربي���ة  وزي���رة  احل�ساب���ات، وخ���روج 
بكفالة 100 ملي�ن دينار، واإلقاء القب�س 
بال�كي���ل الفن���ي واالداري وامل���ايل، هذا 

اجناز يل كم�اطن عراقي افتخر به".
ت�سعيد دولي

واأكد الكن���اين اأن: "هيئة النزاهة وعدت 
باتخاذ اإجراءات املحا�سبة �سد الفا�سدين 
رين جتاه الريا�سة العراقية وكل  واملق�سّ
مفا�سل العمل يف العراق بعد انتهاء فرة 
احلجر ال�سحي، وبعك�س ذلك اإذا مل تتخذ 
النزاهة االإجراء بخ�س��س امللفات التي 
قّدمته���ا �ستك����ن يل خط����ة ت�سعيد عرب 
املظاهرات وحت�سيد ال���راأي العام واأرفع 
الق�سية اىل املحاك���م الدولية، ولهذا اآمل 
اأن ُت�س���رع هيئ���ة النزاه���ة وت�ستجيب ملا 

قّدمت���ه له���ا مثلم���ا ح�سمت 
ملف���ي التقاع���د والربي���ة 
بع���د خم�سة اأي���ام فقط من 
مهم���ة  معل�م���ات  ن�س���ري 
يف �سفحت���ي )الفي�سب�ك( 
دعْت رئي�س هيئة النزاهة 
االإج���راءات  التخ���اذ 

الف�رية".
مقر االأولمبية

وب�س���اأن م�س���ري االأوملبية 
ق���رار  �س���دور  عق���ب 
انتخاباته���ا،  بط���ان 

اأو�سح: "ي�ست�جب قي���ام الهيئة العامة 
بالتح�س���ري الإج���راء انتخاب���ات املكت���ب 
التنفي���ذي ك����ن املكت���ب احل���ايل يفتقد 
لل�سرعي���ة ال م���ال وال �ساحية، واخلطاأ 
الفادح اأن وزارة ال�سب���اب اتخذت قرارًا 
بنق���ل مق���ر االأوملبي���ة م���ن اجلادرية اىل 
�س���ارع فل�سط���ن حي���ث مق���ر االأوملبي���ة 
ال�سابق، واأق�ل لل�زير ريا�س اأنت اأمام 
خيارين، اإما تع���رف باأع�ساء التنفيذي 
وات�س���ح ذلك من خ���ال منحه���م مكاتب 
املق���ر الق���دمي اأو ال تع���رف به���م وتق�ل 
لهم اخرج�ا من مقّر االأوملبية وال عاقة 
لنا بك���م، اإذهب�ا واتخ���ذوا اأي مقر اآخر 
ال �سرعية لكم �سم���ن عقارات الدولة وال 

ميكن منحكم املال".
م�ؤتمر ا�ستثنائي

وك�س����ف الكن����اين اأن: "اأم����ر االأوملبية لن 
يبق����ى دون حل، اتفقنا م����ع عدد كبري من 
روؤ�س����اء االحت����ادات على تنظي����م م�ؤمتر 
ا�ستثنائي للهيئ����ة العامة للجنة االأوملبية 
لط����رح الثقة باملكت����ب التنفي����ذي واإعادة 

االنتخاب����ات وف����ق الق�ان����ن والل�ائ����ح 
ال�سارية وتفاوؤيل كبري يف جناح امل�ؤمتر 
م����ا بعد انته����اء اأزمة ك�رون����ا عطفًا على 
جه�����دي وَم����ْن تع����اون معي من����ذ �سباط 
2019 مبن����ع اع�س����اء املكت����ب التنفي����ذي 
م����ن اأي ن�س����اط مع االحت����ادات اأو ت�قيع 
كت����اب ر�سمي واح����د، ومت حتذيرهم باأن 
ذل����ك يعني ت�ّرطه����م بالتزوي����ر مع �سبق 

االإ�سرار، ولن ن�سكت عليهم".
دفاعي برلماني!

والريا�س����ة  ال�سب����اب  جلن����ة  دور  وع����ن 
الربملانية، قال: "ف�جئت ببع�س االأخ�ة 
يف اللجنة الربملانية، وهم خّدام ال�سعب 
واحلّرا�س االأمناء على ام�اله، يدافع�ن 
ع����ن اع�س����اء املكت����ب التنفي����ذي للجن����ة 
االأوملبي����ة الا�سرع����ي وع����ن بق����اء امل����ال 
�سائبًا، وات�سح لنا ذلك من خال البيانات 
واللق����اءات ال�سرية والعلنية، يرافق�نهم 
اىل رئي�س حمكم����ة التمييز ويت��ّسط�ن 
لهم لدى ه����ذا القا�س����ي وذاك امل�ست�سار، 
برغم علمهم اأن القرار التمييزي بات وال 

ميكن تراجع الق�ساء عنه".

�سج�ن كرة القدم
ك���رة  مل���ف  �سج����ن  الكن���اين  وتن���اول 
الق���دم، بق�ل���ه: "م���ا ح�سل الحت���اد كرة 
الق���دم ال�ساب���ق يت�سل بحمل���ة االإ�ساح 
املهمة التي  قادها الكابنت عدنان درجال 
اأج���ل  م���ن  كب���رية  وحتّم���ل �سغ�ط���ات 
حتقي���ق ذل���ك، والبع�س يعت���رب ت�سريح 
اأمن ال�سر ال�سابق د.�سباح ر�سا )دخلت 
ال�سجن بكذبة وخرجت منه بكذبة( باأنه 
ُيعرّب عن الُظلم ال���ذي حلق بِه وبزميليه 
�ست���ار زوي���ر وولي���د ط���ربة واالع�س���اء 
امل�ستقيل���ن يف االحت���اد وه���ذا خ���اف 
احلقيق���ة، ومع تقدي���ري للدكت�ر �سباح 
مل يك���ن م�فقًا يف ت�سريح���ه، فاإذا اعترَب 
العف� اخلا�س امل�سم�ل به والذي اأعاده 
اىل عائلت���ه باأنه كذبة، فاأق�ل له يفر�س 
ب���ك اأن ت�سّدق حقيقة ما جرى الأنك عدت 
اىل ا�سرتك مراعاة ل�سّنك الكبري ومل تكن 
ت�ستحق ال�سجن الأنك ا�ستاذ اجلميع، اأما 
ملاذا دخل���ت ال�سجن فاأنت اأخطاأت وتعلم 

باخلطاأ".
وتاب���ع: "كل مظل����م م���ن حق���ه الدف���اع 
ع���ن نف�س���ه، وعدن���ان درج���ال ا�سم كبري 
العراق���ي  العل���م  رف���ع  وبط���ل  وتاري���خ 
وُعزف له الن�سيد ال�طني ايام كان العبًا 
ومدرب���ًا للمنتخ���ب ال�طن���ي وكان م���ن 
حقه ان ير�س���ح النتخابات احتاد الكرة، 
وواج���ه م�ؤامرة مل تقت�س���ر على اإبعاده 
عنه���ا، ب���ل ت����ّرط االحت���اد يف تزوي���ر 
اأوراق معاقبت���ه، وقدم االأدّلة التي تثبت 
اأنه ب���ريء واأخذ ا�ستحقاق���ه واملزورين 

نال�ا اجلزاء العادل".
اأم�ال درجال.. وعق�بته

وي�سي����ف: "بالن�سب����ة للج����دل الدائر عن 
كيفي����ة ا�سرج����اع اأم�����ال درج����ال الت����ي 
اأنفقه����ا عل����ى متطّلبات دع�����اه الق�سائية 
يف حمكمة كا�����س الدولية حال ا�سدارها 
م����ع  الق�سي����ة  الق����رار ل�ساحل����ه بك�س����ب 
قرارات حماكم بغداد، فا ي�جد ما مينع 
ذل����ك، وتت����م العملي����ة ِعرب تق����دمي درجال 
وثائ����ق االإي�س����االت الت����ي تثب����ت قيام����ه 
بالدف����ع اىل اجلهات املعني����ة، فاإن تزامن 
انته����اء ق�سيته يف فرة هيئ����ة التطبيع، 
وزارة  مفاحت����ة  الهيئ����ة  واج����ب  فم����ن 
ال�سباب والريا�سة للم�افقة على �سرف 
ا�ستحقاقات����ه وفق����ًا للقان�����ن، اأم����ا ب�ساأن 
القرارات ال�سادرة عن االحتاد امل�ستقيل 
اخلا�س����ة مبعاقبة درجال ف����ا ي�ؤخذ بها 
ك�نها قرارات �سخ�سية وباطلة قان�نيًا، 
و�ستق�����م هيئ����ة التطبي����ع برئا�س����ة االأخ 
اإياد بني����ان بت�سّل����م ال�ثائق الت����ي ت�ؤكد 
ك�س����ب درج����ال ق�ساي����اه لت�س����در قرارها 
باإلغاء عق�بته االن�سباطية البالغة ثاث 

�سن�ات".
ال ت��ّسط.. وال تهديد!

ووّجه الكن���اين ر�سالة اىل اع�ساء هيئة 
التطبي���ع يف احت���اد ك���رة الق���دم قائ���ًا: 
"اأب���ارك له���م ت�سّلمه���م امل�س�ؤولية، وهم 
اأه���ل خربة وا�سحاب ق���رار، واأنا�سدهم 

ال�اجب���ات  يعمل����ا بح���زم الإجن���از  اأن 
بنجاح، واأمتنى روؤي���ة احتاد كرة القدم 
عادل تغي���ب عنه املجام���ات والعاقات 
والت��ّسط والتهديد لي�سهم مع االحتادات 
الريا�سية االأخرى يف بناء العراق الذي 
ميُر يف مفرق طرق، اإذ يجب اأن ت�ستمّر 
عمليات االنقاب االإ�ساحي حتى تك�ن 
جمي���ع م�ؤ�س�سات الريا�سة عل���ى ال�سّكة 

ال�سحيحة وخا�سة كرة القدم".
دعم المنتخبات

عزم���ي  ع���ن  �سّح���ة  "ال  وا�ست���درك: 
اإذا  اإال  الق���دم،  ك���رة  الحت���اد  الر�سي���ح 
طلبت الهيئة العام���ة دعمي لاحتاد ملدة 
اأربع �سن�ات عندها �ساأك�ن داعمًا كبريًا 
ل���ه، ولن ن�سمح لكل م���ن ي�سعى لتخريب 
اللعب���ة التي ت�ستح���ق مّن���ا كل امل�ساندة 
لتط�يره���ا، ال�سيم���ا اأنني اأجن���زُت قبل 
�سنتن درا�سة كاملة ع���ن كيفية االرتقاء 
باالحتادات الريا�سية ومنها كرة القدم، 
ولدّي برنامج متكامل عن دعم املنتخبات 
اخلارجي���ة  املع�سك���رات  يف  ال�طني���ة 

وتهيئة اأف�سل املاكات التدريبية".
م�ؤ�ّس�سة الدوري

"جمي���ع  اأن:  اإىل  الكن���اين،  واأ�س���ار 
احت���ادات ك���رة الق���دم ت�ّف���ر له���ا اأم�ال 
ال  ك���ي  ا�ستقاليته���ا  ت�ؤّم���ن  م�ساع���دة 
تك����ن عبئًا على ميزانية الدولة ب�سفتها 
اإال احتادن���ا ظ���ّل ط����ال  له���ا،  الراعي���ة 
ال�سن����ات املا�سي���ة ي�ستن���زف االأم����ال 
دون اأن يجته���د با�ستثم���ار اللعب���ة كق�ة 
اقت�سادي���ة م���ن م�س���روع ي�ستفي���د من���ه 
وبقية االأندية وحت���ى م�ؤ�ّس�سات الدولة 
ذات العاق���ة بطبيعة عمل���ه، ومثال على 
ذل���ك منذ �سن���ة تقريبًا اأدف���ع مبلغ ملي�ن 
ي�رو ع���ن قيم���ة دعاية ل�سركت���ي يحمل 
�سعاره���ا اأح���د االأندي���ة الربتغالية حيث 
اأقيم هن���اك، بينم���ا لدينا اأندي���ة تعتا�س 
على ُمن���ح حك�مية واأخرى من مع�نات 
رج���ال اأعم���ال دون اأن ُي�سهم االحتاد يف 
حت�ي���ل م�سابق���ة ال���دوري اإىل م�سروع 
ا�ستثماري ع���رب ت�سكيل م�ؤ�ّس�سة خا�سة 
ب���ه كما يح�س���ل يف دول حمرف���ة يع�د 
عليه���ا مب����ارد مالي���ة كب���رية، ولدين���ا 

االمكانية لتنفيذ ذلك".
التر�سيح للتنفيذي

"اأود  الكن���اين حديث���ه:  وخت���م �سب���اح 
اأن اأطمئ���ن اجلمه����ر الريا�س���ي اىل اأن 
املرحل���ة املقبل���ة �ست�سه���د اال�ستقرار يف 
العمل �س�اء ما يت�سل باللجنة االأوملبية 
ال�طني���ة الت���ي �ساأت�اج���د بق����ة �سمن 
ت�سكيل���ة مكتبه���ا التنفي���ذي م���ن خ���ال 
تر�سيح���ي للعمل فيه���ا ا�ستجابة ملطالب 
عديد االحت���ادات الريا�سي���ة التي تن�سد 
االإ�س���اح والتغيري، و�ساأك�ن يف خدمة 
اأن  امله���م  ُم�سّم���ى،  اأي  الريا�س���ة حت���ت 
نط����ي حقبة التنفي���ذي املُبَطْل ق�سائيًا، 
النه�����س مبرتك���زات  ونب���داأ م�س���روع 
الريا�س���ة مب���ا ت�ستحق���ه الإع���اء �ساأنه���ا 

عربيًا ودوليًا". 

:) الكناني �سباح ينف�ض غبار معارك االإ�سالح.. وي�ؤكد ل�)

 بغداد / حيدر مدل�ل

اأ�سبح منتخبنا ال�طني لكرة القدم 
ال���ذي �سي�سارك  املنتخ���ب ال�ساب���ع 
يف الن�سخ���ة العا�س���رة م���ن بط�لة 
غ���رب اآ�سي���ا لك���رة الق���دم للرج���ال 
االإم���ارات  دول���ة  ت�سيفه���ا  الت���ي 
العربي���ة املتحدة خ���ال الفرة من 
ع�س���ر  اخلام����س  ولغاي���ة  الث���اين 
من �سه���ر كان����ن الثاين م���ن العام 
املقبل اىل جان���ب منتخبات االأردن 
وُعم���ان وال�سع�دي���ة وقطر ولبنان 

م . واالإمارات املُنظِّ
وق���ال مدي���ر الدائ���رة االإعامية يف 
احت���اد ك���رة القدم حمم���د خلف يف 
اإن  ب���ه )امل���دى( :  ت�سري���ح خ����سّ 
الهيئة التطبيعية الحتاد كرة القدم 
برئا�س���ة اإي���اد بني���ان وافقت خال 
االجتم���اع الثالث ال���ذي عقدته عرب 
بح�س����ر  االلكروني���ة  الدائ���رة 
جميع االع�س���اء واالأمن العام على 
م�ساركة منتخبن���ا ال�طني يف هذه 
البط�ل���ة حيث �سيت���م ار�سال كتاب 
امل�ساركة اىل احتاد غرب اآ�سيا لكرة 
الق���دم م���ن اأج���ل اعتم���اده وح�سب 
الدع����ة الت���ي تلّقاها ي����م ال�سابع 

ع�سر من �سهر اآذار املا�سي.
مت  امل�سارك���ة  ق���رار  اأن  واأ�س���اف 
ال�سل�فين���ي  م���ع  ب���ه  الت�س���اور 
م���درب  كاتانيت����س  �سريت�سك���� 
الق���دم  لك���رة  ال�طن���ي  منتخبن���ا 

املت�اج���د حالي���ًا يف ب���اده نتيج���ة 
تف�ّس���ي فريو����س ك�رون���ا امل�ستجد 
به���ا  رّح���َب  ال���ذي   )-19 )ك�في���د 
كثريًا بحك���م اأنها �ستجري يف �سهر 
مب�سارك���ة  املقب���ل  الث���اين  كان����ن 
خ���رية املنتخبات م���ن منطقة غرب 
الق���ارة و�ست�فر فر�س���ة مثالية يف 
العدي���د  الرافدي���ن  اأ�س����د  خ�����س 
م���ن املباريات الدولي���ة ال�دية فيها 
التي يت�ّقع اأن يتم احت�ساب ر�سيد 
تل���ك  ت�سني���ف  اىل  فيه���ا  النق���اط 
املنتخب���ات كم���ا ح���دث يف الن�سخة 
ال�سابق���ة، الت���ي ج���رت يف �سهر اآب 
املا�س���ي مبدينتي كرب���اء املقد�سة 

واأربي���ل يف اإقليم كرد�ست���ان، التي 
احت���ل فيها العراق مرك���ز ال��سافة 
بعد خ�سارت���ه اأمام �سيف���ه منتخب 
البحرين به���دف نظيف يف املباراة 
النهائي���ة الت���ي ج���رت عل���ى ملع���ب 
كرب���اء ال���دويل، مت�قع���ًا اأن يزيد 
يف  امل�سارك���ة  املنتخب���ات  ع���دد 
البط�ل���ة املقبلة وال�سيم���ا اأن هناك 
خم�س���ة ع�س���رة ي�م���ًا عل���ى امل�عد 
النهائ���ي ال���ذي ح���ّدده احت���اد غرب 
ال�طني���ة  االحت���ادات  اأم���ام  اآ�سي���ا 
املن�س�ي���ة حت���ت ل�ائ���ِه م���ن اأج���ل 

تاأكيد م�ساركة منتخباتها .
وت�ّقع خلف النجاح املُبهر للن�سخة 

العا�سرة من بط�لة غرب اآ�سيا لكرة 
الق���دم بحكم اأن االحت���اد االإماراتي 
لكرة القدم، الذي ينظمها الأول مرة 
بع���د اتفاق���ه الر�سم���ي م���ع االأردين 
خليل ال�س���امل اأمن عام احتاد غرب 
اآ�سيا، يعت���رب يف طليعة االحتادات 
ل����اء  حت���ت  املن�س�ي���ة  ال�طني���ة 
الفيف���ا التي تنّظم بط����الت ناجحة 
كم���ا ح���دث يف بط�لة كاأ����س العامل 
لل�سب���اب الت���ي ج���رت ع���ام 2003، 
وكذلك بط�لة كاأ����س العامل لاأندية 
وكذل���ك  و2018   2017 لعام���ي 
الن�سخ���ة ال�سابعة ع�سرة من بط�لة 
كاأ����س اآ�سيا لكرة الق���دم التي جرت 

مطل���ع الع���ام املا�س���ي الت���ي �سارك 
يف  م���ّرة  الأول  منتخب���ا   24 فيه���ا 
تاريخها ب�سبب ت�اجد فيها ماعب 
حديث���ة وفن���ادق راقي���ة وجماه���ري 
كبرية م���ن املنتخبات امل�ساركة فيها 

مقيمة هناك.
واأو�س���ح اأن���ه مت خ���ال االجتم���اع 
ت�سكي���ل جلن���ة ملراجع���ة و�سياغ���ة 
النظ���ام اال�سا�سي الحتاد كرة القدم 
والرواب���ط  الفرعي���ة  واالحت���ادات 
رئي�س���ًا  بني���ان  اإي���اد  م���ن  تتك���ّ�ن 
للرئي����س  نائب���ًا  كام���ل  ود.�سام���ل 
واالع�ساء كل من د.رافد عبد االأمري 
واحم���د عبا����س اإبراهيم ود.ح�سن 
عل���ي وح�سن جب���ار ود.اأكرم نعيم 
العط�اين واحلق�قي �سالح املالكي 
وغيث عبد الفني مقّررًا، م�سريًا اىل 
اأنه مت اتخاذ قرار با�ستمرار تعليق 
املمت���از  الك���رة  دوري  مناف�س���ات 
اىل ي����م الثاثن من �سه���ر ني�سان 
اجل���اري متا�سيًا م���ع الر�سالة التي 
ار�سلها االحت���اد الدويل لكرة القدم 
ال�طني���ة  االحت���ادات  جمي���ع  اىل 
البالغ عددها 211 املتعّلقة بجائحة 
ك�رونا واالإجراءات املتخذة عامليًا 
اإزاءها وكذلك بانتظار ما ت�سفر عنه 
االأي���ام املقبلة م���ن ق���رارات جديدة 
م���ن قب���ل اللجن���ة العلي���ا لل�سح���ة 
اىل  التابع���ة  ال�طني���ة  وال�سام���ة 
جمل����س ال�زراء م���ن اأجل احلّد من 

اآثارها .

        التطبيع تقّرر م�ضاركة الأ�ضود في بطولة الإمارات
 بغداد / املدى

االحرافية  التجربة  عمر  فقط  اأ�سهر  اأربعة 
اللبنانية  الكرة  جنم  خا�سها  التي  اخلارجية 
الدوري  يف  كاظم  اأحمد  القدم  لكرة  ال�سابق 
اللبناين بامل��سم 2019-2020 على رئا�سة املاك 
التدريبي لفريق ال�سام زغرتا حيث �ساهم ت�قف 
املناف�سات عند اجل�لة الثالثة يف الع�دة ال�سريعة 
بالرا�سي  عقده  ف�سخ  اإثر  على  العراق  اىل  له 

اىل  الريا�سي  �سامراء  نادي  اإدارة  مع  ل  وليت��سّ
الدوري  امل�سارك يف  الكروي  ليق�د فريقها  اتفاق 

التاأهيلي للدرجة االأوىل لكرة القدم.
الفريق  القدم  لكرة  �سامراء  فريق  و�سيك�ن 
االأوىل  الدرجة  دوري  يف  يلعب  الذي  الثاين 
زاخ�  فريق  قيادة  له  �سبق  حيث  م��سمن  خال 
كرد�ستان،  اإقليم  يف  ده�ك  حمافظة  اأندية  اأحد 
حلامل  و�سيفًا  يك�ن  اأن  يف  م�ؤثرًا  دورًا  ولعب 
املا�سي  الكروي  بامل��سم  االأخرية  الن�سخة  لقب 
وجناحه يف اأن ي�ؤّهله اىل دوري الدرجة املمتاز 
لكرة القدم، برغم �سع�بة التحّديات التي واجهتُه 
ال�سناعة  فريق  �سّيفه  الذي  النهائي  الدور  يف 
زاخ�  يحتّل  اأن  ا�ستطاع  حيث  بغداد،  بالعا�سمة 
بقّ�ة  مت�اجدًا  ليك�ن  الثانية  املجم�عة  �سدارة 
النهائية  املباراة  االأ�س�اء ويتاأّهل اىل  يف دوري 
ف�زه  اأثر  بطًا  تّ�ج  الذي  القا�سم  فريق  مل�اجهة 

بفارق ركات الرجيح .
ت�ليفة  اإيجاد  على  بقدرته  كاظم  احمد  وتعّهد 
فريق  �سف�ف  تطعيمه  خال  من  متجان�سة 
املحلين  الاعبن  من  بعدد  القدم  لكرة  �سامراء 
اخللل  مراكز  من  عددا  تاأ�سريه  بعد  واملحرفن، 
على �س�ء الدعم الكبري الذي ح�سل عليه من قبل 
وترغب  متمّيزة  باأنها  و�سفها  التي  النادي  اإدارة 
الدرجة  دوري  اىل  الكروي  فريقها  ينقل  اأن  منه 
عدم  يف  املالية  الظروف  حالت  اأن  بعد  املمتازة، 
حتقيقه نتائج متمّيزة بالدور النهائي يف امل��سم 
املقد�سة،  كرباء  مدينة  يف  جرى  الذي  املا�سي 
احتاد  يف  التطبيع  هيئة  من  اأحمد  طالب  حيث 
الكرة ب��سع اآلية جديدة للمناف�سات خال امل��سم 
احلايل التي تاأّجلت اىل اإ�سعار اآخر للحّد من اآثار 

تف�ّسي جائحة ك�رونا امل�ستجد.  

اأحمد كاظم رجل المهّمات ال�ضعبة مع فرق المظاليم



اثارت التغريات التي اأحدثها انت�شار 
مر�ض كرونا العابر للحدود الوطنية 

الكثري من الق�شايا الفكرية التي 
خف رنينها يف الفرتة الأخرية 

ب�شبب ال�شجيج الذي اثاره )انت�شار( 
الراأ�شمالية العاملية واعتمادها اأ�شلوبا 

وحيداً للتطور الن�شاين، وبهذا 
الإطار نتوقف عند بع�ض الدالت 

ال�شيا�شية – الفكرية بعد اأن عجزت 
الدول الراأ�شمالية املت�شيدة عن احلد 

من انت�شار مر�ض كرونا الذي حتول 
اىل جائحة عاملية.

 
- اإذا ابعدن���ا مفاهيم امل�ؤامرة الت���ي اعتمدها بع�ض 

الكتاب يف حتليالتهم ال�سيا�سية- الفكرية  
نت�ق���ف عند حزمة من امل��س����عات الهامة الناجتة 

عن االزمة الدولية الراهنة يتقدمها –
اأواًل-- انت�س���ار ك�رون���ا العاب���ر للح���دود ال�طني���ة 
اأدى اىل تراج���ع التج���ارة العاملية وت���دين املبادالت 
التجاري���ة الدولي���ة ب�سب���ب غلق امل�سان���ع واحلدود 
ب���ن ال���دول وما نتج عنه م���ن ات�ساع ن�سب���ة البطالة 
يف �سف�ف الق�ى املنتجة وما ا�سره ذلك من دخ�ل 

العامل يف اأزمة اقت�سادية عامة.  
ثاني���ا –اأدت اجلائح���ة املر�سي���ة العاملي���ة اىل تفكك 
وحدة ال���دول الراأ�سمالية وتعاونها امل�سرتك ب�سبب 

عجزها عن الت�سدي لتلك املاأ�ساة االإن�سانية.
ثالثًا – تدين قدرة ال�اليات املتحدة االمريكية على 
مكافحة اجلائحة املر�سية الدولية وحماولتها �سراء 

اجله�د الطبية من دول اأوروبية اأخرى.
رابع���ًا-- انع���دام الت�سام���ن ال���دويل يف م�اجه���ة 
اجلائح���ة الدولي���ة ف�س���ال ع���ن مت�س���ك دول املراكز 
الراأ�سمالي���ة بالعق�ب���ات االقت�سادي���ة �س���د ال���دول 

)املتمردة( رغم طابعها املت�ح�ض .
خام�سًا—اأك���دت االزم���ة املر�سية الدولي���ة اف�سلية 
اال�سرتاكي���ة كت�سكيل���ة اجتماعي���ة – اقت�سادية وما 
نت���ج عنه���ا م���ن حماي���ة ل�سع�بها وه���ذا م���ا عك�سته 
ال�س���ن من خالل تع���اون �سع�بها مع قي���ادة الدولة 

يف الت�س���دي جلائح���ة ك�رون���ا العاب���رة للح���دود 
ال�طنية. 

�ساد�س���ًا -- الطاب���ع االمم���ي لال�سرتاكي���ة كت�سكيلة 
اقت�سادي���ة – اجتماعي���ة ا�ستن���ادًا مل�ساعدته���ا دول 
اخرى به���دف ال�ق�ف ب�جه املحن���ة الدولية وهذا 
ما اأكدت���ه ال�سيا�سة ال�سيني���ة بتعاونها امل�سرتك مع 
ال���دول ال�طنية للت�سدي لالأمرا�ض العابرة للحدود 

ال�طنية.
�سابعًا—تع���زز الروح ال�طني���ة الرو�سية ودفاعها 
ع���ن م�سالح مك�ناته���ا الطبقية وا�ستثم���ار وحدتها 
يف الت�س���دي لتل���ك املحن���ة الدولي���ة و�س���د دولته���ا 

حلماية �سع�ب الدولة االحتادية. 
ثامن���ًا-- عجز الدول ال�طنية عن الت�سدي مبفردها 
جلائحة كرونا حيث جرى اهمالها وعدم م�ساعدتها 
من قبل الدول الراأ�سمالية املتط�رة مل�اجهة املر�ض 

ال�افد الأرا�سيها. 
ان املحن���ة الدولي���ة اجلديدة حت���ث دول العامل على 
بن���اء عالقات وطني���ة – دولية مبنية عل���ى التعاون 
وامل�ساع���دة املتبادل���ة مل�اجه���ة الك����ارث الطبيعية 
الدولي���ة  الت�سكيل���ة  دول  يف  االوبئ���ة  وتف�س���ي 

الراأ�سمالية العاملية.
- املحنة الدولية التي تعي�سها دول العامل و�سع�بها 
تزيد من امل�س�ؤولية االإن�ساني���ة وال�طنية لدى قادة 
هذه ال���دول اإزاء �سع�بها وق�اها املنتجة وجتربها 
عل���ى التعاون امل�س���رتك وعدم االعتم���اد على ق�اها 

ال�طنية املنفردة.  
امل��س�ع���ات واملالحظ���ات ال�سريع���ة تدع�ن���ا اىل 
الت�ق���ف عن���د او�س���اع بالدن���ا الداخلي���ة الت���ي هي 
االأخ���رى متر مب�ساكل وطنية كثرية يت�سدرها عجز 
الق����ى الهام�سية النافذة عن ت�سكيل حك�مة وطنية 
دميقراطية ق���ادرة على م�اجهة الكارث���ة االإن�سانية 

التي نعي�سها.
 - اعتم���اد على امل��س�ع���ات ال�سيا�سية امل�سار اليها 
البد لنا من الت�قف عند بع�ض امل��س�عات الكابحة 
العراقي���ة  الدول���ة  ال�سيا�س���ي يف  ال��س���ع  لتط����ر 

ومنها--
1 -  مراوحة ال��سع ال�سيا�سي املت�سم باال�سطراب 
يف بالدن���ا وع���دم ت�سكي���ل حك�م���ة وطني���ة ي�س���ري 
اىل عج���ز الق����ى الطائفي���ة يف بناء دول���ة وطنية- 

دميقراطية.

2-  ميل بع�ض الق�ى ال�سيا�سية الطائفية اىل التغا�سي 
ع����ن م�سري الب����الد ال�سيا�سي – االجتماع����ي وتل�يحها 
ت�جهاته����ا  حلماي����ة  الع�سكري����ة  امليل�سي����ا  با�ستخ����دام 

ال�سيا�سية.  
3- العج����ز يف ت�سكي����ل حك�م����ة وطني����ة – دميقراطية 
يق�����د الدول����ة العراقي����ة اىل تفكي����ك دولته����ا ال�سيا�سية 
وتراجع مك�نات ت�سكيلتها االجتماعية وما ينتجه ذلك 

من ممهدات لنزاعات اأهلية. 
4- م�اجه����ة االأوبئ����ة ال�اف����دة اىل الدول����ة العراقي����ة 
ت�س����رتط بناء نظام �سيا�سي وطني - دميقراطي ي�ستند 
اىل ال�ح����دة ال�طني����ة والتخلي ع����ن ال����روح الطائفية 

وال��ساية االإقليمية.  
5-  ت�سكي����ل حك�م����ة وطني����ة دميقراطي����ة ق����ادرة عل����ى 
املر�سي����ة  واجلائح����ة  ال�طني����ة  امل�ساع����ب  م�اجه����ة 
بعيدا ع����ن روح الهيمنة الطائفي����ة والتحالفات الدولية 

املناه�سة مل�سالح البالد ال�طنية.
ان املالحظ����ات امل�س����ار اليه����ا ت�سرتطها امله����ام ال�طنية 
الراهن����ة باعتباره����ا مه����ام اأ�سا�سي����ة يف بن����اء الدول����ة 
ال�طنية احلافظة مل�سائر النا�ض و�سحتهم وم�ستقبلهم 
وبهذا املنحى ت�سبح ال����روؤى الفكرية اخلالفية م�سدرا 
لل�ح����دة ال�طني����ة املبنية عل����ى الدميقراطي����ة وت�ازن 
امل�سال����ح الطبقية وعدم الرك�����ن اىل االحتماء بالق�ى 

اخلارجية.
ان املحن����ة الدولية الت����ي يعي�سها عاملن����ا املعا�سر كفيلة 
بر�����ض ال�ح����دة ال�طني����ة مل�اجه����ة امل�س����اكل ال�سحية 
لبالدن����ا بعيدا عن املكا�س����ب احلزبية وال����روح الفئ�ية 
واعتب����ار �سيانة الب����الد والنا�ض اأ�سا�س����ا ل�حدة البالد 

ال�طنية وما يتطلبه ذلك من:-
اأوال- االإ�س����راع بت�سكي����ل احلك�م����ة العراقي����ة امل�ؤقت����ة 
بعي����دا عن امل�ازنة الطائفية والهادفة اىل �سيانة البالد 

ال�طنية.
ثانيا - حل الف�سائ����ل ال�سعبية امل�سلحة وو�سعها حتت 
قيادة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وابعاد االأخرية عن امل�ساركة 

يف النزاعات ال�سيا�سية. 
والربام����ج  الدميقراطي����ة  ال�سرعي����ة  اعتم����اد   - ثالث����ًا 
ال�طني����ة  لالأح����زاب  االجتماعي����ة   - االقت�سادي����ة 
الدميقراطية ا�سا�سًا لبناء احلك�مة العراقية املنتخبة.

رابع����ًا- ارتكاز النظ����ام ال�سيا�سي و�سلطت����ه ال�طنية - 
الدميقراطي����ة على م�ازنة امل�سالح ال�طنية – الطبقية 
وعدم الرك�ن اىل امل�سالح الفئ�ية الهادفة اىل ال�سيادة 

احلزبية. 
خام�س����ًا- االهتم����ام بهم�م النا�����ض املعي�سية وال�سحية 
وتطمينه����م عل����ى م�ستقبله����م املعي�س����ي وال�سح����ي يف 

ظروف االزمة ال�سحية العاملية.
رابع����ًا- بناء عالقات دولية مبني����ة على �سيانة امل�سالح 
ال�طنية واحرتام �سيادة البالد ال�طنية وعدم التدخل 

يف �س�ؤونها الداخلية. 
       ان امل��س�ع����ات الفكري����ة – ال�سيا�سية املثارة كفيلة 
بح�سد اجله�د ال�طنية مل�اجهة جائحة الع�سر وو�سع 
الب����الد على طري����ق التط�����ر ال�سلمي اله����ادف اىل بناء 
الدولة ال�طنية الدميقراطية وتلبية حاجات ت�سكيلتها 

االجتماعية.

تتج���ه الغالبية العظمي م���ن دول العامل يف 
�سي���اق مقاومته���ا وحما�سرته���ا لفريو����ض 
يف  الدول���ة  دور  تعزي���ز  اإىل  ك�رون���ا 
االقت�ساد ويف حياة املجتمع، وحتت وطاأة 
احلاجة وال�سرورة ي�سط���ر اأعتى مروجي 
الراأ�سمالية وواحد من اأغنى اأغنياء العامل، 
ورئي����ض الدول���ة االأك���رب اقت�س���ادا – حتى 
االآن- "دونال���د ترام���ب"، اأق����ل ي�سطر اإىل 
تخ�سي����ض 2.2 تريلي����ن دوالر لتع�ي�ض 
امل�اطن���ن يف ف���رتات الغي���اب ع���ن العمل، 
واإعان���ة ال�س���ركات ال�سغ���رية واملت��سط���ة 
حتى ال تعلن االإفال�ض، ف�سال عن تخ�سي�ض 
مائ���ة ملي���ار دوالر لالإنف���اق عل���ى التاأم���ن 
ال�سح���ي يف بل���د طامل���ا كان ه���� النم����ذج 
االأك���ر تطرف���ا يف تطبي���ق اآلي���ات ال�س����ق 
احلر، وااللتزام بق�اعد الليربالية اجلديدة 
الت���ي قل�ست اأدوار الدول���ة، واطلقت اآليات 
مث���ل  االجتماعي���ة  اخلدم���ات  يف  ال�س����ق 

التعليم وال�سحة، واال�سكان والنقل.
م���ا  اأي�س���ا  "ترام���ب"  الرئي����ض  ا�ستخ���دم 
ي�سم���ى بقان����ن "االإنت���اج الدفاع���ي" الذي 
ي�س���ع ال�س���ركات كبريه���ا و�سغريها مع كل 
م�ؤ�س�سات االإنتاج يف القطاع اخلا�ض حتت 
ت�سرف االإدارة املركزية الفيدرالية، وه� ما 
يعني اإلزام كل ه�ؤالء بتنفيذ اأي عمل تتطلبه 
الكارث���ة الت���ي ت�اج���ه ال�الي���ات املتح���دة 
االمريكية. و�ستك�ن هذه امل�ؤ�س�سات جميعا 
ملزمة بتنفيذ ما تطلبه منها االدارة ب�سرف 
النظ���ر عن حج���م االرب���اح الت���ي جتلبها اأو 
حت���ى اخل�سائر التي تتعر����ض لها، و�س�ف 
ت�ستفيد ه���ذه امل�ؤ�س�سات جميع���ا من حزمة 
االنقاذ الت���ي وافق عليها الك�نغر�ض يف كل 

احلاالت.
وين�س���ب البع����ض ه���ذه االج���راءات الت���ي 
انت�س���رت بطرق اأو اأخ���رى يف العامل اأجمع 
التدخ���ل  اأن  اعتب���ار  اال�سرتاكية،عل���ى  اإىل 
املتزايد للدولة يف البلدان الراأ�سمالية ينتج 
يف الغال���ب االأع���م نظ���ام راأ�سمالي���ة الدولة 
ال���ذي غالبا ما يك�ن اق���رب اإىل اال�سرتاكية 
حت���ى اأن املنظري���ن اال�سرتاكي���ن اأطلق����ا 
على بع����ض التجارب، مبا فيها حتى جتربة 
االحت���اد ال�س�فييت���ي و�س���ف النظ���ام ال���ال 

راأ�سمايل.
وخ�ف���ا م���ن اأن تتك���رر بع����ض اخل�سائ�ض 
ال�سلبي���ة التي ارتبط���ت تاريخيا بالتجارب 
غي���اب  راأ�سه���ا  وعل���ى  اال�سرتاكي���ة، 
الدميقراطي���ة وم�س���ادرة احلري���ات العامة 
ت�ساءل كاتب "هل تنت�سر طبائع اال�ستبداد 

ب�سبب ال�باء"؟.
ومل���ا كان التاري���خ ق���د علمن���ا اأن���ه ال يعي���د 
نف�س���ه ابدا، فاأظن اأن مثل ه���ذا "االنت�سار" 
غ���ري وارد ال�سباب كث���رية، عل���ى راأ�سها اأن 
الب�سري���ة راكم���ت تراثا هائال م���ن احلق�ق 
واحلري���ات لن يك�ن من ال�سهل القفز ف�قه، 

ا�سافة الأ�سباب اأخرى كثرية.
ومن اأبرز ما ميكننا اأن نالحظه من ت�جهات 
امل�ؤ�س�س���ات االعالمية الكربى بع���د انت�سار 
ال�باء على ه���ذا النطاق املخيف ه� خف�ت 
لهجة الت�سه���ري باال�سرتاكية، ب���ل ب��سعنا، 
نق����ل – دون احتم���ال كبري للخط���اأ- اأن ما 
يج���ري م���ن اخلل���ط ب���ن اج���راءات تدخل 
الدول���ة وب���ن اال�سرتاكية ينط����ي �سمنيا 
ال�ع���ي  يف  لال�سرتاكي���ة  اعتب���ار  رد  عل���ى 
ال���ذي مل ينتظ���ر  اجلمع���ي، وه���� ال�ع���ي 
االإع���الم حتى يعرب ع���ن تطلع  غالب  – على 
االأق���ل يف بالدنا- خللق نظ���ام "اجتماعي- 
اقت�س���ادي" ينه�ض على العدالة وامل�ساواة، 
واعادة ت�زيع الروة يف البالد على اأ�س�ض 
جدي���دة ت�سنعها اجلماه���ري نف�سها، اأي دفع 
الدميقراطية اإىل اأبع���د احلدود، والتخل�ض 
اإىل االأب���د م���ن التقرح���ات وال�س���روخ التي 

احدثته���ا �سيا�سات الليربالية اجلديدة التي 
و�سراهته���ا،  الراأ�سمالي���ة  وح����ض  اطلق���ت 
وح�ل���ت املجتمع اإىل ما ي�سب���ه الغابة، ومل 
يت�ق���ف ابدا الن�س���ال اجلماه���ريي ب�س�ر 
�ست���ى، ويف كل م���كان م���ن الع���امل �سربت���ه 
ال�سيا�س���ات الليربالي���ة اجلدي���دة م���ن اأجل 
ال���ذي ا�ست���دت  ت�جي���ه ال�س���راع الطبق���ي 
ق�س�ت���ه يف اجت���اه ه���ذا الع���امل اجلدي���د- 

احللم.
فرغ���م التط����ر الهائ���ل يف و�سائ���ل االإنتاج 
واأ�س���كال التنظي���م اجلماعي الت���ي اأنتجتها 
اجلماه���ري، وتط����ر الق����ى املنتجة، وهي 
جميع���ا ع�ام���ل تفتح الباب ليك����ن االإنتاج 
كافي���ا لتط�ير ثروة مادي���ة تفي�ض حتى عن 
حاجة اجلماهري كافة على امتداد املعم�رة، 
اأق����ل رغم كل هذا مايزال يف العامل ما يزيد 
عل���ى املليار جائ���ع ج�عا فعلي���ا ال جمازيا، 

ف�سال عن االآالم واملاآ�سي االأخرى الكثرية.
ويف ظ���ل ه���ذا املن���اخ الكئيب ال���ذي يظلله 
اخل����ف بل الهل���ع يف م�اجهة عدو غام�ض 
رونقه���ا  اال�سرتاكي���ة  االأدبي���ات  ت�ستعي���د 
وتنت�سر جمددا عل���ى نطاق وا�سع، واأ�سبح 
الق�ل باأن اال�سرتاكية ت�ساوي ت�زيع الفقر 
مث���ارا لل�سخرية بل والغ�س���ب احيانا الأنها 
اأي اال�سرتاكي���ة تظهر جم���ددا كقارب جناة 

من الغرق املحدق بالب�سرية كلها.
فاال�سرتاكي���ة تنه����ض كاأمل م���ن حتت رماد 
اخليب���ات والهزائ���م والعن���ف الهيكل���ي يف 
نظم اال�ستغ���الل والعن�سري���ة واال�ستعباد، 
وي���زداد تطل���ع الب�س���ر اإىل التط����ر احل���ر 
واملتع���دد اجل�ان���ب حي���ث جت���د م�اهبه���م 
البيئ���ة املالئمة لالإب���داع والتحق���ق وحمبة 

العمل دون ق�سر اأو اإجبار.
يف ف���رتة احلج���ر املن���زيل والتاأم���ل الهادئ 
والعمي���ق يف جمري���ات االأح���داث انتبه���ت 
اإىل حقيق���ة اأن معظ���م ال�ساب���ات وال�سب���ان 
الذي���ن عرفتهم ع���ن قرب ال يحب����ن عملهم، 
ولكنهم ي�ا�سل�نه ب���داأب – فقط- من اأجل 
لقم���ة العي����ض، وانتبه���ت جم���ددا اإىل فكرة 
طامل���ا تك���ررت فيما اأكت���ب، واأخ���ذت اأبحث 
ع���ن رد عقالين عل���ى �س�ؤالها الرئي�ض:  متى 
اأي �سخ����ض  اأي عم���ل،  العم���ل،  �سيتح����ل 
كبريا اأو �سغريا، مديرا اأو غفريا اإىل حاجة 
حي�ي���ة وم�س���درا للبهجة والف���رح وحمبة 

احلياة؟.
متي حقا، واالآن اأجيب – واأنا مرتاحة- اإنه 
فقط حن مي�س���ي على االأر�ض مبداأ "من كل 

ح�سب قدرته، ولكل ح�سب حاجته".

    م���ن ال�سحي���ح قب����ل مق�ل���ة اأن ع�س���ر ما بعد 
ك�رون���ا لي�ض كما قبل���ه، ولكن االكتف���اء باإطالق 
هذه العبارة فقط دون التحري والتحليل الدقيق 
ملتطلب���ات وا�ستحقاق���ات ع�س���ر ما بع���د ك�رونا 
لي�ض امرا جمديا، متاما "كه�اء يف �سبك" اأو كما 
 . Pie in the sky "يق���ال "فطرية يف ال�سماء
من هنا، اأهمية ت��سيح بع�ض الت�س�رات االوىل 
املهم���ة للحال���ة العراقي���ة تتمح����ر ح����ل روؤي���ة 
م�سروع نه�سة عراقية حقيقية يتحقق واقعا يف 
جم���االت حياتية متن�ع���ة. اإن ع�سر ك�رونا وما 
بعده اورد لنا عدة خ�سائ�ض او �سمات ج�هرية 
منها ا�ستمرار ح���االت العزلة "احلجر ال�سحي" 
– االجتماع���ي كنتيج���ة  والرك����د االقت�س���ادي 
طبيعية حلالة االنغ���الق املجتمعي واالقت�سادي 
للم���دن وللق�سب���ات يف بالدن���ا ويف العامل. حالة 
بائ�س���ة حمبط���ة معا�س���ة ي�مي���ا ما ب���ن اإغالق، 
اإنغ���الق اأوع���زل اإجب���اري اأو ط�ع���ي لالن�س���ان 
مل���دد ط�يلة ن�سبي���ا مرتافقة م���ع معن�يات حينا 
ترتف���ع وم���رارا تخب���� كنتيج���ة ل�ج����د رغائب 
ميك���ن فهمه���ا، ولي����ض تقبله���ا عم�ما، م���ن فئات 
و�سل���ت ملرحل���ة اجل����ع ال���ذي اليط���اق كما يف 
مناط���ق عراقية مكتظة �سكانيا )ال�سدر، ال�سعلة، 
الط�بج���ي، ال�سع���ب، واحل�سيني���ة تع���د جم���رد 
اأمثل���ة(. فئ���ات ق�س���م منه���ا اجت���ه، او يف �سبيله 
فع���ال، لك�س���ر كل حمرم���ات الظ���رف اال�ستثنائي 
ممثال بحالة ط����ارئ اأو منع للتج�ل الكامل، قد 
تك�ن م�ساألة غ���ري مقب�لة وطنيا ولكنها مت�قعة 
او ميك���ن فهمه���ا عند غي���اب البدي���ل االقت�سادي 
املنقذ من براثن البطالة ال�ا�سعة والفقر املطلق. 
من هن���ا، اأ�سحى �سناع الق���رار يف العراق ويف 
غ���ريه م���ن دول الع���امل يعي�س����ن حال���ة حمرية 
مقلق���ة ج���دا Predicament ، فم���ن جه���ة ال 
ب���د من ا�ستم���رار كل االج���راءات الت���ي اتخذتها 
خلي���ة االزم���ة عل���ى �سعي���د ال�ط���ن ا�ستم���رارا 
العتماد مب���داأ احلجر ال�سح���ي املطلق وااللتزام 
اي�س���ا بتطبي���ق م���ا يرتب���ط باحلفاظ عل���ى بيئة 
�سحي���ة - نظيف���ة خ�سراء تقل فيه���ا كثريا ن�سب 
نفاذية ثاين اوك�سي���د الكارب�ن يف اجل� ما تعد 
م�سائل حي�ية فعال للخروج يف االنهاية من عنق 

الزجاج���ة اأو النف���ق املظلم الذي النع���رف ط�له 
او زم���ن و�س����ل اول ا�سعاع���ات ال�سي���اء اإلي���ه. 
االإ�س���كال اال�سا�س���ي اأن منهج���ا قان�نيا - �سحيا 
- �سيا�سي���ا وامني���ا ملزم���ا لنا كب�س���ر دون م�سار 
وا�سح النتهائ���ه اال�ستثنائي، حيث تعد ممار�سة 
حال���ة االجتم���اع الطبيع���ي - االن�س���اين متطلبا 
م�سبق���ا وا�سا�سي���ا لرج�ع احلي���اة املجتمعية – 
االقت�سادي���ة ل��سعها الطبيع���ي مرحلة مل ن�سل 
 Plateau اإليها بعد، حيث مل نبلغ حالة الذروة
م���ن ال�سحايا االبرياء  Level مايعن���ي مزيدا 
عرب اكر من 180 دول���ة. يف ني�ي�رك يقال اإن 
معاجل���ة الفريو�ض القاتل �سري���ع االنت�سار عامليا 
"الع���دو املجه�ل اإىل حد كب���ري" تتطلب واجبا 
م�س���رتكا للم�اطن���ن فح����اه معن���ى متناق�س���ا 
عن�ان���ه االول Keeping apart "االبتع���اد 
اجتماعي���ا" عن االآخر مب�ساف���ة 1-2 مرت تقريبا  
Social Distancing - م�سافة اآمنة �سحيا 
– طبيا، وثانيا اإطالق ملفه�م اآخر مناق�ض مفاده 
اأي   staying together:" "مع���ا "البق���اء 
مبقادي���ر  و�سع�بن���ا  دولن���ا  امل�س���رتك.  العي����ض 
و�سياق���ات خمتلفة �ست�ستم���ر معاناتها وتخ�فها 
م�ستقبال طاملا جن���د �سع�بة يف التكيف النف�سي 
واملعن����ي والثق���ايف مع ع�سر ما بع���د ك�رونا. 
االمر �سيزداد �سع�بة يف مناطق عراقية متخلفة 
اقت�ساديا- جمتمعيا، مكتظة بال�سكان، بل وتعد 
غري منا�سبة بيئيا لالنط���الق لع�سر جديد مفاده 
اإنعا����ض البيئ���ة اجلميل���ة اخل�س���راء م���ع اأهمية 
م�ازية ال�ستعادة مبداأ وقيم االجتماع االن�ساين 
والعمل االقت�سادي مرة اخرى. ترتيبا على ذلك، 
ال�س�ؤال املطروح: هل ميكن ت�س�ر ع�دة احلياة 
الطبيعي���ة حلالته���ا يف عم����م الع���راق كما نحب 
ونرغب اأو كم���ا تتطلب مراحل التط�ر والتنمية 
االقت�سادية – االن�ساني���ة امل�ستقبلية ام �سنك�ن 
يف حال���ة خ����ف م�ستم���ر تتبعه���ا حال���ة خ����ف 
وهل���ع م�ستم���رة ال ت�ح���ي ب���اأي ا�ستق���رار طاملا 
فريو����ض ك�رون���ا القات���ل يالحقنا لغ���رف ن�منا 
والأمكن���ة عملنا؟. اإن ايجاد املعادلة املت�ازنة بن 
االبتع���اد عن االآخ���ر والبقاء معا لبن���اء بالدنا لن 
يك����ن اأمرا ي�سهل تطبيقه، وم���ن ثم البناء عليه، 

لبل�رة دورة حياة اآمنة �سحيا – بيئيا وتنم�يا 
ب�س�رة تت�افق اأو تتف���ق مع تلبية االحتياجات 
احلياتي���ة االقت�سادي���ة – االجتماعية بل وحتى 
ال�سيا�سي���ة – املدني���ة واالن�ساني���ة. اإنطالقا مما 
تقدم علينا اأن نك����ن اوال ان�ساني�ن يف التفكري 
والنه���ج الأن اجلميع ينتابه���م ذات اخلطر بغ�ض 
النظ���ر ع���ن االختالف���ات الثقافي���ة واحل�سارية. 
كم���ا يجب اأن نك����ن مبدعن يف ابت���كار احلل�ل 
للم�سكالت القائمة او االزمات املت�قعة، كنتيجة 
لع�س���ر ك�رونا، الت���ي �سرتافقنا للع�س���ر القادم 
م���ع احتماالت غري متيقن منه���ا حتمل كلفا مادية 
ومعن�ي���ة عالي���ة. م���ن هن���ا اأهمي���ة خل���ق جهاز 
مناع���ي حديث حم�س���ن ورادع للتحدي���ات لي�ض 
فقط لالن�سان بل للمجتم���ع وللدولة. اإ�سافة اإىل 
�س���رورة التع���رف على م�س���ادر العي����ض الكرمي 
القادم والتي تختلف ع���ن او�ساع �سابقة معا�سة 
مل حتم���ل معه���ا تخ�ف���ا حقيقي���ا لبق���اء اجلن�ض 
الب�س���ري كما ن�سه���د حاليا. ت�س���اوؤل مكمل: كيف 
ومت���ى وهل �سيتحق���ق ما ناأمله م���ن ع�سر جديد 
اآم���ن �سحي���ا واقت�سادي���ا واجتماعي���ا وبيئي���ا؟ 
ام �سترتاك���م علين���ا م�س���كالت نف�سي���ة و�سل�كية 
قدمية جدي���دة واأخرى حتم���ل كل مظاهر اجلدة 
الت���ي حتتاج بدوره���ا ملعاجل���ات اإبداعية ناجعة 
او�س���اع  م���ن  تنقذن���ا  رمب���ا  ن�سبي���ا  م�ستدام���ة 
ماأ�ساوي���ة اإن�سانيا؟. مع االخ���ذ باالعتبار كل ذلك 
الب���د م���ن اإع���ادة ممنهج���ة او متج���ددة حلياتن���ا 
قيم���ا واأخالقا وفل�سفة ب�س����رة من خاللها نبني 
اقت�سادات حتم���ل تن�عا وا�سحا وذات حمت�ى 
خمتل���ف كلي���ا او جزئيا عن مناه���ج االقت�سادات 
التقليدي���ة او الليربالية املتحررة التي خلقت لنا 

فج����ات وا�سعة بن من ميلك����ن واأولئك الذين 
ال ميلك����ن، يعي�س����ن يف بيئ���ات متخلفة وغري 
م�اتي���ة جمتمعي���ا - �سحي���ا – بيئي���ا ونف�سي���ا. 
فق���ط �سمن ه���ذه الت�س����رات ميك���ن اأن تتحقق 
اال�س�ض اجلدي���ة اجلديدة لبناء نه�سة اقت�سادية 
– تنم�ي���ة عمادها االن�س���ان احلر الق�ي بدنيا 
وعقلي���ا و�سل�كي���ا. ترتيب���ا عل���ى ذل���ك، يفرت�ض 
وا�س���دد عل���ى عب���ارة يفرت����ض اأن تك����ن االزمة 
الراهنة اخلطرية قد ب���داأت ت�سكل لنا تيارا ق�يا 
لت�حي���د ال���روؤى وال�سرتاتيجي���ات باجتاه عمل 
ت�سامن���ي اإيجابي حقيقي ب���ن احلك�مة، رجال 
االعم���ال واالقت�س���اد، املنظمات غ���ري احلك�مية 
– املدنية، وال�سعب بكل �سرائحه وفئاته، بهدف 
التهيئ���ة ال�سليم���ة لنظام اقت�س���ادي – اجتماعي 
و�سيا�س���ي جديد �سمت���ه الرئي�سة انه اإن�ساين يف 
املق���ام االول وواقعي اإىل حد كبري يحفظ حق�ق 
الفئ���ات املحروم���ة يف العي����ض الك���رمي املك���رم. 
الي�س���ت ال�سيا�س���ة كم���ا در�سن���ا مفه�مه���ا تعني 
القيام على اجلماعة مب���ا يق�ي اودها ويحفظها 
او يحميه���ا م���ن املخاط���ر والتهدي���دات الداخلية 

واخلارجية. 
لع���ل م���ن اوىل ال�اجب���ات وامل�س�ؤولي���ات الت���ي 
عل���ى احلك�م���ة اجلديدة القيام به���ا ت�حيد كافة 
اجله����د ال�طني���ة م���ن اأج���ل االزال���ة ال�سريع���ة 
للمع�ق���ات البريوقراطية والقان�نية – االدارية 
العقيمة التي ت�ؤخ���ر اإي�سال اخلدمات اال�سا�سية 
البلدي���ة – املحلية – ال�طنية للم�اطنن. �سمن 
ه���ذا الت�س����ر البد من تق���دمي كل ان����اع الع�ن 
وامل�ساعدة املادية واملعن�ية يف ظل برامج علمية 
املعاي���ري وواقعي���ة التقييم للرعاي���ة االجتماعية 

ملحافظاتن���ا، خا�سة ال��سط���ى واجلن�بية، التي 
تنت�سر فيها "اآفة الفقر" بن�سب عالية جدا ترتاوح 
45 - 52 %)حمافظة املثنى االعلى(، با�ستثناء 
بغداد التي ت�سل بحدود 10 % )الرقم قد اليعد 
دقيق���ا ويحت���اج للمراجع���ة(. وزارة التخطي���ط 
ق���درت ن�سب���ة الفقر يف عم�م الب���الد بحدود 20 
% يف عام 2018.  علما باأن املناطق ال�سعبية 
من العا�سمة مثل مدينة ال�سدر )مايقارب ن�سبيا 
من ملي�ين ن�سمة( وغريها الكثري ال تزال تعاين 
من �سظف العي�ض بعيدة عن حالة العي�ض الكرمي 
تعاين م���ن ارتفاع معدالت البطال���ة. اما املناطق 
االخ���رى مثل حمافظة نين�ى ت�س���ل ن�سبة الفقر 
العراق���ي  الغ���رب  % ومناط���ق   37.7 بح���دود 
يف حمافظ���ات �س���الح الدي���ن )%18( واالنبار 
)%17(. �سم���ن ه���ذا الت�س����ر ميك���ن مالحظة 
اأهمي���ة اأن تلعب امل�س���ارف العراقية دورا حي�يا 
ال�ستعادة الدور املايل واالقت�سادي للمحافظات 
م���ن منطلق اإعمار وبناء امل���دن ما ي�ستدعي ت�فر 
– املالي���ة  االقت�سادي���ة  والتاأمين���ات  القرو����ض 
للفئ���ات الت���ي تقدم م�سروع���ات اإمنائي���ة تنه�ض 
ب�اقع الع���راق من دولة ريعي���ة اإىل دولة منتجة 
مبدع���ة. ولع���ل جترب���ة االحت���اد االوروب���ي يف 
ت�ف���ري 500 ملي���ار ي����رو لتخط���ي الظ���روف 
االقت�سادي���ة الت���ي تع���اين منه���ا فئات تق���ع على 
خ���ط الفقر او قريبة منه م�ساأل���ة يجدر التنبه لها 

مل�اجهة اعباء ازمة ك�رونا. 
يف ه���ذا االط���ار تاأتي اأهمي���ة بل حي�ي���ة اعتناء 
احلك�م���ة العراقي���ة – يف بلد غن���ي نفطيا برغم 
انخفا�ض ا�سعار النفط حاليا - بالطبقة ال��سطى 
التي و�سلت ملراحل متقدمة علميا – فنيا وتقنيا 
ولكنها حتت���اج للدعم املادي واملعن�ي اال�سا�سي 
ب�س����رة اكرب م���ن اي مرحل���ة �سابق���ة. اأكر من 
ذلك، يعد دعم خط الدفاع االول يف حرب ك�رونا 
العاملي���ة الثالثة، م���ن ا�سخا�ض وهيئ���ات وعمال 
الرعاي���ة ال�سحية الذين ي�سع����ن ارواحهم على 
املح���ك وه���م ينقذون اع���دادا كب���رية ن�سبيا ممن 
ا�سيب�ا بال�باء اخلطري، م�ساألة ال بد من و�سعها 
يف قم���ة اول�ي���ة الربنام���ج احلك�م���ي العراقي 
اإن اال�ستثم���ار يف  ل����زارة الكاظم���ي.  املق���رتح 

ال�سح���ة العامة يجعل بالقطع من وزارة ال�سحة 
والبيئة وزارة �سيادية يف املقام االول الأنها تعنى 
ب�سح���ة وعافية االن�سان التي ال ميكن ا�ستبدالها 
باي خي���ار مهم���ا كانت اأهميت���ه. ال�س���يء املفرح 
ن�سبي���ا يف احلال���ة االعراقية الت�ساع���د املتنامي 
يف ن�س���ب التكافل االجتماع���ي واالقت�سادي من 
قبل جمعي���ات وا�سخا�ض النفع الع���ام.. منظ�ر 
اآخر مهم، ال بد من االهتمام بت�سجيع اال�سخا�ض 
الذين يعمل�ن على تنمية البنى التحتية احلديثة 
للماء، الكهرباء وات�س���االت االنرتنيت بامل�ازاة 
مع اإثراء مقابل للحي���اة الثقافية – املجتمعية – 
املدنية والعلمي���ة بال�سرعة املمكنة تعترب م�سائل 
حي�ي���ة للع���راق اجلدي���د. اي�س���ا م���ن ال�سرورة 
االهتمام باولئك الذي���ن انتظم�ا يف اإطار تاأمن 
واإي�س���ال امل����ارد الغذائية للعراقي���ن ولكل من 
يقطن ار�ض الرافدي���ن املعطاء. اإنطالقا من ذلك، 
�سيك����ن ا�سا�سيا ان يتم حت�سن وتنمية القطاع 
الزراع���ي وتعزي���زه اإىل درج���ة عالي���ة م���ن اأجل 
و�س�ل العراق اخ���ريا حلالة ن�عية من االكتفاء 
الذات���ي ب���ل واىل الت�سدير للم����ارد الغذائية ما 
يعطي لنا وفرة مالية مهمة ت�سند الناجت الق�مي 
االجمايل وامل�ازن���ة العراقية يف اوقات ال�سدة. 
الي����م التقدم جيد ن�سبيا ولكن���ه لي�ض كافيا على 
االط���الق يف جمال االعتم���اد الذات���ي ال�سامل ما 
يجع���ل الع���راق معر�س���ا للمخاط���ر االقت�سادي���ة 
وغريه���ا م���ن قب���ل دول اجل����ار او ماوراءه���ا. 
ا�ستكم���اال ل�سي���اق االعتم���اد عل���ى ال���ذات ال ب���د 
للدول���ة م���ن اإ�سناد وتع�سي���د القط���اع ال�سناعي 
الع���ام واخلا�ض مع�س���دا ب���اإرادة �سيا�سية ق�ية 
تعم���ل على متت���ن القطاع اخلا����ض يف جماالت 
للعراق كان فيها باع وخربة ثمينة مثل �سناعات 
احل���رف التقليدية، اجلل����د واالن�سج���ة وامل�اد 
البن���اء  م����اد  الزج���اج،  واال�سمن���ت،  الغذائي���ة 
والبرتوكيمي���ات وغريه���ا الكثري. ج���زء رئي�ض 
م���ن تنمي���ة قطاعي الزراع���ة وال�سناع���ة مرتبط 
بقطاع اخلدم���ات العامة التي تق���دم عرب و�سائل 
النق���ل واالت�س���االت العراقي���ة ال�سريع���ة بعي���دا 
ع���ن �س���ركات وم�ؤ�س�س���ات خارجي���ة اأو داخلي���ة 

العراقية.  ال�س�ق  الحتكار  "فا�سدة" تعمد 
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ميادة �سفر

               الق�سم الرابع
          

؛ فينبغي اأن يكون     اإذا كان لعم���ٍل اأدب���ي ما����ضٍ
ل���ه حا�سٌر اأي�س���ًا. ُيب���دي الُكّت���اُب اإ�ستجاباٍت - 
واعي���ة كانت اأم غري واعي���ة - جتاه العامل الذي 
يعي�س���ون فيه، وتتخذ تل���ك اال�ستجابات اأ�سكااًل 
متباينة وعرب و�سائط خمتلفة: امل�سرح، التلفاز، 
يعّدل���ون  الذي���ن  ال�سينمائي���ون  واملخرج���ون 
�سياغ���ة م�سرحي���ات ذائعة ال�سي���ت بغية جعلها 
ق���ادرة عل���ى تناول الهواج����ض االإن�ساني���ة. اأنت 
اي�س���ًا  - ب�سفتك قارئ���ًا -، وعلى �ساكلة ال�سمعة 
املو�سوع���ة اأم���ام امل���راآة املخدو�س���ة، لي����ض يف 
م�ستطاعك �سوى اأن ترى الن�ض املقروء مبقدار 
ماميتل���ك من عالقة وثيقة م���ع ذاتك وحياتك. اإّن 
كّل ن�ض، حتى لو كان ُم�ستاًل  من املا�سي البعيد 
اأو العه���ود االأق���رب، يوجُد - مبعن���ى ُيقرُا - يف 
�سياق احلا�سر، واأن���ت - القارئ - متثُل حا�سر 
االأدب، وق���د بداأَت للت���ّو يف التفاعل معه. حتّدْث 
اإىل الن����ضّ الذي تقراأ؛ فباحلديث مع هذا الن�ض 
تت�سّكل �سريورة االأدب وم�ستقبله. اال�ستجابات 
االإبداعي���ة تكم���ُن يف ذوات الُكّت���اب بالتاأكي���د؛ 
لكنه���ا تكمن اأي�سًا يف ذوات القّراء، واملحّررين، 
وامل�ستمعني، واملتحّدث���ني، واحلافظني للتقاليد 
االأدبية، ومدّر�سي االأدب. اأنت التعرُف بال�سبط 

اإىل اأي االأماك���ن ق���د ي�سل الن����ضّ االأدبي اأو اإىل 
اأية تخوٍم قد يقودك.

   املحادثة احلوارية احلقيقية هي، يف �سورتها 
املثالي���ة، حّرة م���ن اأّي  قيد. ه���ي لي�ست حمادثة 
طّنانة اأو باعثة على الهواج�ض املقلقة امل�سطنعة، 
وهي لي�ست حمادثة تنطوي على �سل�سلة اأوامر 
اأو تعليم���ات، مثلما هي لي�س���ت تو�سيحًا موغاًل 
يف اجله���د املكِلف، ولي�ست تو�س���اًل بلغة تبتغي 
املخادع���ة اأو ا�ستعرا����ض ال�سلط���ة. اإّن املحادثة 
احلواري���ة املثالي���ة هي �س���يء ميك���ن الأّي واحٍد 
فينا اأن يقوله، ويح���دُث االأمر يف العادة بكيفية 
اأق���ّل مّما ينبغي اأن تك���ون عليه؛ ولكن برغم ذلك 
فعندما نتح���ّدُث مع �سخ�ٍض ما فاإننا، بطريقة اأو 
باأخرى، نعلُن م�ساواتنا املتكافئة مع َمْن نتحّدُث 
اإليه، ومن اأجل ذل���ك �سار االأدب مو�سوعة اأبعد 
م���دى من كونها قادرة على تناول اأّي �سيء، وقد 
تك���ون ع�سية عل���ى التعريف؛ ب���ل توّجب عليها 
اأن تك���ون حمادثة حوارية ب���ني اأطراف متكافئة 
ميكنها اأن تقول اأّي �سيء بحرية كاملة. تنطوي 
ه���ذه اخل�سي�س���ة ذات العالقة بحري���ة قول اأي 
�سيء عل���ى بع����ض النتائج املهّم���ة، واإحدى تلك 
النتائ���ج - الت���ي تنطب���ق بخا�سة عل���ى دار�سي 
االأدب ومعّلمي���ه - ه���ي تل���ك الت���ي تعل���ي �ساأنها 
)دوري����ض لي�سن���غ( عندم���ا تكت���ب ُمناِفح���ًة عن 
"وج���ود طريقة واحدة فقط للقراءة - تلك هي 

اأن يتطّلع املرء يف رفوف الكتب املر�سو�سة يف 
املكتب���ات وحماّلت بي���ع الكتب، ومن ث���ّم يلتقط 
الكت���ب التي جتتذب���ه دون غريه���ا، واالإنغما�ض 
يف قراءتها دون �سواها، واإزاحتها جانبًا عندما 
تت�سّب���ُب يف املل���ل اأو ال�سج���ر، اأو اإ�سقاط قراءة 
االأج���زاء الت���ي ال ت�ستثري ذلك امل���رء، واالأهّم من 
كل �سيء هو اأن اليقراأ املرء )اأبدًا، اأبدًا، اأبدًا( اأي 
كتاٍب بدافٍع من حم�ض �سعوره بوجوبية قراءة 
ه���ذا الكت���اب - الأّي �سب���ب كان - اأو الأّن ق���راءة 
ه���ذا الكتاب تاأتي يف �سي���اق توّجه فكري اأو يف 
اإط���ار حركة  فكري���ة" ) 9 ( . اأ�سع���ُر من جانبي، 
ب�س���يء  ل���الأدب،  متمّر�س���ًا  معّلم���ًا  وباعتب���اري 
غ���ري قليل م���ن التناق����ض ال�سراعي ب�س���اأن هذه 
الن�سيح���ة التي اأعّدها �سحيحة؛ اإذ من البديهي 
اأن يق���راأ طلبتي قائمة ملزمة من االأعمال االأدبية 
التي اأ�ساركهم قراءتها بح�سب اخلطة الدرا�سية 
املو�سوعة؛ لكني يف الوقت ذاته مدِرٌك متامًا اأّن 
اإق�س���ار اأي �سخ�ٍض - طالب���ًا كان اأم قارئًا عاديًا - 
على ق���راءة روايٍة اأو ق�سي���دة - ميكن اأن يكون 
فعالي���ة ق���د تغرّيُ كام���ل التجرب���ة االأدبي���ة )على 

النحو الذي �ساأناق�سه الحقًا( .
   لك���ن ثم���ة بع�ض النتائ���ج االأو�س���ع نطاقًا التي 
ترتّت���ُب على ه���ذه احلرية: العالق���ة الوثقى بني 
االأدب والكيفي���ة التي نعي�ض به���ا يف هذا العامل 
ف�ساًل عن م�ساركته مع بقية النا�ض )اأي مان�سّميه 

- اإ�سطالح���ًا - �سيا�س���ة(. اإّن ا�ستحال���ة حتدي���د 
نط���اق - اأو حتجيم - مدى و�س���كل االأدب املُنَتج 
هو ال�سبب الذي يدفُع احّلّكام ال�سموليني حلظر 
ُح ال�سبب الذي  بع�ض االأعمال االأدبية، كما يو�سّ
يجع���ل بع�ض الُكّت���اب )والق���ّراء كذل���ك( ُعْر�سة 
لال�سطه���اد يف اأحياٍن كثرية، وق���د كتب الكاتب 
�سلم���ان ر�س���دي Salman Rushdie يف ه���ذا 
ال�ساأن: "الفعاليات االإبداعية ت�سبه اإىل حد كبري 
الفعاليات ال�سائ���دة يف اأّي جمتمٍع حّر؛ فالعديد 
من التوّجهات والروؤى  يف العامل والتي ال تنفّك 
تتزاح���ُم وتت�س���ارُع يف روح الكات���ب - الفّن���ان 
هي التي ت�سعُل ج���ذوة االحتكاكات التي تنتهي 
لتكون عم���اًل اأدبيًا يف نهاية االأمر. هذه الفاعلية 
ال�سراعي���ة متع���ّددة االأقطاب والت���ي تعتمُل يف 
داخ���ل الفّن���ان - اخلال���ق )الكات���ب اخل���الق يف 
التحّم���ل  االأدب( تبق���ى فاعلي���اٍت ع�سي���ة عل���ى 
م���ن جانب الكات���ب يف اأغلب االأحي���ان، دعك عن 
الق���درة عل���ى تو�سيحها لالآخري���ن" ) 10 ( . اإذا 
كان ه���ذا االأم���ر �سحيح���ًا بالن�سب���ة للُكّت���اب يف 
�سي���اق املحادث���ات احلواري���ة الت���ي يحّفُزها كّل 
عم���ٍل اأدبي؛ ف�سيك���ون �سحيحًا اأي�س���ًا بالن�سبة 
للق���ّراء اأي�س���ًا. كت���ب ال�ساعر البولن���دي احلائز 
 Czeslaw على جائزة نوبل ت�سي�سالف ميلو�ض
Milosz "اأّن ال�سعر يذّكُرنا كم هو �ساٌق اأن يظّل 
امل���رء كاًل واح���دًا موّح���دًا؛ الأّن بيتن���ا ُم�سَرَع���ٌة 

نواف���ُذُه، ولي����ض ثمة م���ن مفاتي���ح يف االأبواب، 
وال�سي���وف غ���ري املرئيني يدخل���ون ويخرجون 

اأّنى ي�ساوؤون" ) 11 ( .
   يبدو هذا االأمر قريبًا اإىل فكرة اأّن كّل االأدب هو 
متّث���ٌل لوجهة �سيا�سية حتى لو بدا مفارقًا بع�ض 
ال�س���يء له���ذه الفك���رة. اإنته���ى ج���ورج اأورويل 
كّل  اأّن  مفاُده���ا  قناع���ٍة  اإىل   George Orwell
االأدب - وكّل الف���ن كذلك - لي����ض �سوى نوٍع من 
الدعاية )الربوباغاندا( التي ُتعدُّ اأداة �سيا�سية؛ 
يف ح���ني اأّن الكاتب الفرن�س���ي موري�ض بالن�سو 
Maurice Blanchot، ويف موق���ف خمال���ف 
مب�ستطاع���ه  لي����ض  االأدب  اأّن  راأى  الأوروي���ل، 
التناف����ض م���ع ال�سيا�س���ة با�ستخ���دام الو�سائ���ل 
ال�سيا�سي���ة ذاته���ا. االإثنان حمّق���ان يف روؤيتهما 
واإن انطوت على بع����ض التناق�ض: ي�سبه االأدب 

- بع�ض ال�سيء - حمادث���ة حوارية �سرية مُتّرُر 
لك ع���رب هم�ساٍت تخت�ضُّ بك اأن���ت وحدك؛ لكنها 
يف الوق���ت ذات���ه ت�سبه - بع�ض ال�س���يء اأي�سًا - 
خطابًا �سيا�سيًا موّجهًا للعاّمة ويجري الت�سارك 
ب���ه واحلديث عن���ه واملجادلة امل�ستدمي���ة ب�ساأنه 
من قبل العاّم���ة. اأوؤّكد مّرة ثاني���ة: هذه الثنائية 
املتزامن���ة يف خوا����ض االأدب هي ج���زٌء اأ�سا�سي 
يف عدم متّكننا من بلوغ تعريف منا�سب لالأدب، 
واإّن���ه الأمٌر �سحيح بالتاأكي���د اإذا ماقلنا اأّن حرية 
ًا  االأدب يف ق���ول اأّي �سيء ميك���ن اأن يكون خا�سّ
وعاّم���ًا يف الوق���ت ذات���ه هو م���ا يجع���ُل الطغاة 
امل�ستبّدي���ن واحُلّكام ال�سمولي���ني الذين ي�سعون 
لالإم�ساك بقب�س���ة حديدية م�سيطرة على عواملنا 
اخلا�سة والعاّمة يت�ساركون ال�سعور باالإنزعاج 

املفرط من الُكّتاب والقّراء معًا. 

ترجمة وتقدمي: لطفية الدليمي

م����������������االأدب ؟
يهّمنا؟  لماذا  )الأدب:  المعنون  الكتاب  من  الأّول  للف�سل  ترجمة  لحقة،  مت�سل�سلة  اأق�سام  وفي  اأدناه،  اأقّدُم    
Literature : Why It Matters ?( لموؤلفه البروف�سور روبرت اإيغل�ستون Robert Eaglestone  . الكتاب من�سور 
عام 2019، ويمكن للقارئ ال�سغوف مراجعة كتابي المترجم )الرواية المعا�سرة: مقدمة وجيزة( المن�سور عن 

ل على تعريف م�سهب بالبروف�سور روبرت اإيغل�ستون واأعماله المن�سورة. دار المدى لكي يتح�سّ

المترجمة

االأدب ه����و نت����اج جترب����ة اإن�ساني����ة ودائم����ا م����ا تك����ون 
�سخ�سي����ة، اإال اأّن االأدب يف ق�سايا كونية مثل احلروب 
واالأزم����ات االقت�سادي����ة يعم����ل على �سياغ����ة الذات يف 
مفه����وم ال����كل االإن�ساين، وكم����ا اأّن احلرب����ني العامليتني 
اأنتجت����ا اأدبًا ث����رًا، فاإنَّ توجهات التح����رر وق�سايا االأمم 
نال����ت جانبًا م����ن اهتمام االأدب، واأنتج����ت اأعمااًل اأقلُّ ما 

يقال عنها اأنها غريت وجهة نظر العامل.
والأن االآداب والفن����ون وغريه����ا م����ن متعلق����ات احلي����اة 
الثقافي����ة، تعترب م����راآة للمجتمع����ات تنعك�ض من خاللها 
االأح����داث واحليوات التي يعي�سها االإن�سان، وتعرب عن 
مكنون����ات النف�����ض االإن�ساني����ة ومتغ����ريات احلياة التي 
مت�����ض الف����رد مبا�س����رة، لذلك ظه����ر العديد م����ن االأعمال 
االأدبية الروائية منها والق�س�سية واالأعمال امل�سرحية، 
الت����ي عك�ست والم�ست الواق����ع االإن�ساين املعا�ض �سواء 
اأثن����اء احلروب واالأزمات وحتى االأوبئة التي اجتاحت 
كث����ريًا من البل����دان ع����رب التاريخ، اأعم����ال كانت حتاكي 
الواقع االجتماعي والنف�ض االإن�سانية وتظهر تفا�سيل 

اللحظات املوجعة يف اأغلب االأحيان.
عرب التاريخ االإن�س����اين ظهر الكثري من االأعمال االأدبية 
التي تناولت احلروب التي ن�سبت يف العامل من الع�سور 
القدمي����ة وحتى يومنا هذا، واإذا م����ا رجعنا بالزمن اإىل 
ع�س����ور ما قبل امليالد وجدن����ا االأثر الذي تركته احلرب 
ممثاًل يف ملحمت����ي ال�ساعر اليوناين هومريو�ض )ق 9 
ق.م – ق 8 ق.م( االإلي����اذة واالأودي�سة، التي حتكي عن 

حرب طروادة االأ�سهر يف التاريخ.
لتت����واىل االأعمال االأدبية الحق����ًا يف الع�سر احلديث اإن 
�سحت الت�سمية، فكان لالأدب الرو�سي احل�سور االأكرث 
اأث����رًا ال�سيما اإبان الثورة البل�سفي����ة وما تخللها وتبعها 
من اأحداث وم����ا تركته من اآثار اجتماعية ونف�سية، ذلك 
االأدب الذي ال يزال حمط اهتمام من قبل القارئ العربي 
اإىل يومن����ا هذا، ولعل رواي����ة مك�سيم غوركي )1868-

1936(   "االأم" ال�سادرة عام 1905 التي يندر اأن جتد 
�سغوف����ًا بالق����راءة مل متر بني يدي����ه، واحدة م����ن اأ�سهر 
الرواي����ات التي �سورت معان����اة العمال يف تلك الفرتة، 
متحدثًا ع����ن  االأو�ساع املعي�سية والظروف املوؤملة التي 
عا�سته����ا تل����ك االأم الت����ي �ستتح����ول اإىل اأم منا�سلة بعد 
وفاة زوجها، تلك االأم التي اأرادها غوركي رمزًا للوطن 

الذي انتقل من اخلوف اإىل الثورة.
رواية "احلرب وال�سل����م" 1869 للروائي الرو�سي ليو 
تول�ست����وي )1828-1910( واحدة م����ن اأ�سهر روايات 
احلرب، فيها ي�سلط الروائي ال�سوء على اأحوال النا�ض 
واأو�ساعهم وانفعاالتهم املختلطة بني احلب واالأ�سواق 
واالأم����ل واالإخفاق، رواية تدور اأحداثها اأثناء احلروب 
النابليوني����ة على رو�سيا وما خلفت����ه من خراب ودمار، 
فكانت واح����دة من اأعظم رواي����ات االأدب العاملي، ج�سد 
فيه����ا تول�ست����وي م����ن خ����الل روؤي����ة فل�سفي����ة جمل����ة من 

خمتلف الق�سايا االجتماعية وال�سيا�سية يف البالد.
1954 للروائي  "للحب وقت وللموت وقت" ال�سادرة 
االأمل����اين اإري�����ض ماري����ا رمي����ارك، تتح����دث الرواية عن 
جن����دي اأملاين يحارب على اجلبه����ة ال�سرقية يف رو�سيا 
ب����ني  خ����الل احل����رب العاملي����ة الثاني����ة يف الف����رتة م����ا 
1943-1944 ح����ني تبداأ الهزائم تت����واىل على اجلبهة 

االأملانية، �سيكتب رمي����ارك يف عام 1961 روايته "ليلة 
ل�سبون����ة" التي ل����ن تبتعد عن االأخ����رى يف حكايتها عن 
احلرب والهروب واالأ�سر، فيها يروي ماآ�سي وحكايات 

املهاجرين االأملان الفارين من النازية.
كث����رية ه����ي االأعم����ال االأدبي����ة الت����ي تناول����ت احلي����اة 
االإن�سانية اأثناء احلروب، لكنها مل تكن لت�سهم باحلوؤول 
دون وقوعها مرة اأخرى، مل ي�سهم االأدب اإال يف ت�سوير 
واق����ع اأنا�ض عا�سوا يف اأزمنة �سابقة، مع ما كابدوه من 
معان����اة وماآ�س����ي الأ�سخا�����ض مل يرتدع����وا ومل يتعلموا 
درو�س����ًا م����ن التاريخ، ق����د يكون �ساهم بخل����ق �سيء من 

التعاطف من القراء الأولئك االأبطال املفرت�سني.
مل تك����ن احلرب وحدها احلا�س����رة يف االأعمال االأدبية، 
والأنن����ا نعي�����ض اليوم زم����ن وباء كورون����ا "كوفيد 19" 

فالب����ّد اأن ن�ستذك����ر بع�س����ًا م����ن الرواي����ات الت����ي دونت 
تاري����خ االأوبئة التي تف�ست يف العامل من اأزمنة �سابقة، 
م�س����ورة اأحوال النا�����ض ومعاناته����م، والتغريات التي 

طراأت على حياتهم كما التغريات التي نعي�سها اليوم.
لعل رواي����ة "الطاعون" 1947 للكات����ب الفرن�سي األبري 
كامو )-1913 1930(  احلائز على جائزة نوبل لالآداب، 
التي تدور اأحداثها يف مدينة وهران اجلزائرية مع بدء 
تف�سي مر�ض الطاعون من خالل جمموعة من اجلرذان 
الت����ي وج����دت ميت����ة يف ال�س����وارع ومداخ����ل البنايات، 
لينتق����ل بعدها لالإن�سان وي����ودي بحياة اآالف ال�سحايا، 
ينا�س����ل اأبط����ال الرواي����ة كل م����ن مكانه وعل����ى طريقته 
ب�س����ورة تكاد تكون عبثية ملواجهة ه����ذا الوباء القاتل، 
م����ع تزايد االأخب����ار الكاذبة من قب����ل ال�سلطات الراف�سة 
الديني����ة،  واخلزعب����الت  الوب����اء،  بتف�س����ي  لالع����رتاف 
للوهلة االأوىل ت�سّك يف اأنها ت�ستلهم من واقعنا احلايل، 
وحتكي عنه وتر�سم واقعه، ال باأ�ض فهذا هو املرجو من 
االأدب اأن يق����دم لالأجيال ق����راءات م�ستقبلية تاركًا الباب 

مواربًا ملن اأراد.
مل يخ����ل االأدب العرب����ي م����ن رواي����ات وق�س�ض حتاكي 
واقع احل����روب والك����وارث واالأوبئة الت����ي عانت منها 
املجتمع����ات العربية، ففي "ملحم����ة احلرافي�ض" 1977 
للروائ����ي امل�س����ري جني����ب حمف����وظ )2006-1911(، 
ت����دور اأحداثه����ا عل����ى خلفية وب����اء الطاع����ون الذي فتك 
بامل�سري����ني، ودمّر كل �س����يء حتى مل يبق منهم اإال رجل 
واحد، فيها ي�س����ور الروائي "احلائز على جائزة نوبل 
ل����الآداب" الت�سابه بني الب�سر من خ����الل تكرار اأخطائهم 
كيفم����ا كان����ت اأو�ساعه����م وظروفه����م، مبلحم����ة يبداأه����ا 
عا�سور الناج����ي االأول، واأنهاها عا�س����ور العا�سر كناج 
اأخ����ري، يف جمموع����ة م����ن ع�س����ر ق�س�ض حتك����ي تاريخ 

ع�سرة اأجيال متعاقبة.
تنوع����ت االأعم����ال االإبداعي����ة وتع����ددت املوا�سيع التي 
تناولتها، غا�ست يف اأعماق النف�ض االإن�سانية فاأخرجت 
خليطًا من م�ساعر احلب والفراق واالأمل، فكانت �سورة 
�سادق����ة ع����ن املعان����اة التي عا�سه����ا االإن�س����ان، ومن غري 
املب����دع ميكنه التعب����ري عن كل ذلك الفي�����ض من امل�ساعر 
بتل����ك  العاملي����ة  املكتب����ة  فاأغن����وا  واالأوج����اع؟،  واالآالم 
االأعم����ال التي ر�سدت االأهوال واملخاطر، وانعكا�ساتها 
على االإن�سان يف ن����واح اجتماعية ونف�سية واقت�سادية 
و�سيا�سية، فاأخرجت الذات الفردية لالإن�سان و�ساغتها 
مبفه����وم اجلم����ع وال����كل االإن�س����اين، ف����كان احل�س����ور 
اجلمعي جلي����ًا يف معظم تلك االأعمال ملواجهة املخاطر، 
كما ه����و احلال الي����وم الإن�ساننا املعا�سر ال����ذي يعاي�ض 
تف�س����ي وب����اء جديد اأطلق علي����ه علميًا "وب����اء كورونا" 
اأو "كوفي����د19"، حا�س����دًا اآالف ال�سحايا وماليني من 
امل�ساب����ني يف انح����اء الع����امل، ه����ذا الوباء ال����ذي فر�ض 
على حياة االإن�سان متغ����ريات كثرية بداأت بوادرها من 
احلظر املنزيل وم����ا نتجت عنه من اأمور �ستكون حمط 
حدي����ث وتق�ض مم����ن �سيقوم بتدوين ه����ذه املرحلة من 
التاري����خ الب�س����ري، و�سواًل اإىل التغ����ريات االقت�سادية 

وال�سيا�سية املنتظرة.
اأما من الناحية االأدبية ما من �سٍك باأن هذا الوباء �سيكون 
فاحت����ة الأدب جديد وفن����ون جديدة، الب����ّد اأّن االإن�سانية 
�ست�ستيقظ بعد حني م����ن جالء الوباء وانح�ساره، على 
عه����د اإبداعي جديد، يحاكي االأو�س����اع االإن�سانية "زمن 
كورون����ا" مظهرًا تلك اجلوانب واملتغريات االجتماعية 

التي عا�سها اإن�سان اليوم على م�ستوى العامل.

الأدب في م�واج�ه�ة ال�ك��وارث 

ت�سي�سالف ميلو�ش

دوري�ش لي�سنغ

البري كامو

جنيب حمفوظ

مك�سيم غوركي

اأُعلنت جلنة حتكيم اجلائزة العاملية للرواية 
العربي���ة اليوم ع���ن فوز رواي���ة "الديوان 
االإ�سربطي" للكاتب عبد الوهاب عي�ساوي 
بالدورة الثالثة ع�سرة من اجلائزة العاملية 
للرواي���ة العربي���ة 2020، وك�سف حم�سن 
املو�س���وي، رئي�ض جلنة التحكيم، عن ا�سم 
الرواية الفائزة باجلائزة حيث ح�سل عبد 
الوهاب عي�ساوي مبوجبه���ا على اجلائزة 
دوالر  األ���ف   50 قيمته���ا  البالغ���ة  النقدي���ة 
اأمريكي، باالإ�سافة اإىل ترجمة روايته اإىل 

اللغة االإجنليزية.
امل�ض غالفها برفق، لئال تع�سر غيوم الدموع 
اأبطاله���ا عل���ى �سفحاته���ا،  الت���ي �سفحه���ا 
فتبل���ل اأر����ض روح���ك العط�س���ى الأمثاله���ا، 
واأن���ت تتوغ���ل غازيا على �سه���وة ال�سغف 
جغرافي���ا �سفحاته���ا �ستق���ع دون اأن ت�سعر 
بع�س���ق اجلزائ���ر و�سخ�سي���ات الرواي���ة، 
�سياأخذك عبد الوه���اب عي�ساوي يف رحلة 
اإىل حاراته���ا يعرفك باأ�سمائه���ا، وي�سمعك 
تاأوهات �ساكنيها، واأنني اأوجاعهم، �سيفتح 
م���ك  ما اأ

خرائ���ط لعب���ة االأمم القدمي���ة وتداعياته���ا 
على اأبط���ال روايته اخلم�سة، متهل، واأنت 
ترت�س���ف ع�س���ري حروفه���ا، فاإنه���ا رواي���ة 
ع�سية على الو�سف، �سياأ�سر اأبطالها قلبك 
بحب���ال نب���ل اأبي���ة متنعك م���ن ال�سياع يف 
اأودي���ة الن�سي���ان، احذر، �سيق���ودك ب�سحر 
كلمات���ه اإىل تن���ور  التاري���خ، ويوقد بربج 
عقل���ك حطب اأ�سئلة عامل جمنون باحلروب 
وال�سراعات والكراهيات، كلما هبت رياح 
التغي���ري �ست�سم���ع روح���ك ن�سي���ج االأ�سئلة 

الثكلى على اأجنة االإجابات املجه�سة.
�سيقنع���ك بالته���ام ح���روف كلمات���ه الت���ي 
�ساغه���ا بجم���ال اأَخ���اذ �سياأ�س���ر روح���ك، 
�سيغرف لك بدالء من ق�ض ما ي�سكر عقلك، 
تتدف���ق روايت���ه كاأم���واج ه���ادرة اأ�ساعت 
طريقه���ا بع���د والدته���ا م���ن اأرح���ام اأنهار 
اأفواه اأبطالها اخلم�س���ة، �سيحفزك لت�سَيد 
بع���د ال�سحو �سرح الدي���وان االإ�سربطي، 
رده���ة  اإىل  ت�سع���ر  اأن  دون  ب���ك  �سيدف���ع 
العملي���ات اجلراحية الك���ربى، و�سيجري 
اأمام���ك ب���ال خم���در ومب�س���ارط م���ن �سرد 
عملي���ة يفتح به���ا بطن التاري���خ احلديث، 
و�ستذهل حني تراه حمرتفا بطرح االأ�سئلة 
البكم���اء التي تدل���ق األ�سنتها م���ن �سقوف 
�سفحات روايته تهزاأ بالقناعات املريحة، 
واخل�سي���ة من املقارن���ة، اطمئن، لن ميلي 
عليك االإجابات، �سي�ستفز عقلك، ومينحك 
مفاتيح االأ�سئلة، ويدعك 
مهل   على  توؤثث 
منوذج اخلارطة 
تنا�س���ب  الت���ي 

ذائقتك الفكرية.
ي���ك  �سيغر
اأبطال  مب�ساحب���ة 
رغ���م  روايت���ه 
اخت���الف اأمناطه���م 
اثنياته���م،  وتن���وع 
قلب���ك  يف  �ست���دب 
الده�س���ة  ق�سعري���رة 
كلما اأ�سغيت الأحدهم 
األقيت ل���ه بزمام عقلك 
م�ست�سلما اأمام روايته 
اأحداثها  التي خالط���ت 
الدامية ب�سا�سة روحه، 
وتركت فيها اأخاديد من 
اأعي���د  كلم���ا  الذكري���ات، 
�سردها اأمطرت احلروف 
فوق راأ�سه �سظايا، ولكن 
م���ن وج���ع، �سياأخدك على 
روايت���ه  عنق���اء  جناح���ي 
ب���ني اجلزائر  ب���ك  متجوال 

وفرن�س���ا، موؤ�سرا لك باأل���وان من اإن�ساف 
ال�سحف���ي  روايت���ه  اأبط���ال  اأول  �س���وب 
الفرن�س���ي )ديبون( ال���ذي رافق قبل ثالث 
�سن���وات حمل���ة فرن�سا الحت���الل اجلزائر 
�سن���ة 1830م، يل���وك املرارة بف���م يفي�ض 
باحل�س���رات، �ست���ان ب���ني اأح���الم الكت���اب 
وج�س���ع ال�سلط���ة، م�ستذك���را ماج���رى له 
هناك على يدي زميل رحلته ) كافيار( الذي 
�سارك���ه غرفة املن���ام على �سط���ح ال�سفينة 
الغازي���ة، كان ي���راه منكب���ا يق���راأ بنهم من 
ح���روف كتاب، ملح ب�سرعة خاطفة عنوانه 
الغريب، وبقي �س���ر العنوان مطمورا يف 
ق���اع ذاكرت���ه حتى ك�سف ل���ه )كافيار( ذات 
نهار �سفرة )الدي���وان االإ�سربطي( بعد اأن 

ر�ست ال�سفينة على �ساطئ املحرو�سة.
كل م���ا م�س���ى كان مقدمة ليدل���ك باأكف من 
تقدي���ر عل���ى نب���الء روايت���ه الثالث���ة، ابن 
مَي���ار، حَم���ة ال�َساَلوي، ُدوج���ة، االأول من 
كب���ار التج���ار و�سيا�سي املدين���ة، عقالين 
واقعي، حاول عرب تبني احلوار واالإقناع 
اأن يفتك حقوق قوم���ه، فاأبى عقل ال�سلطة 
وثانيهم���ا  كالع���ادة،  االإ�سغ���اء  الغا�س���م 
ح���د  والعا�س���ق  الثائ���ر  ال�َس���اَلوي  حَم���ة 
الول���ه للجزائ���ر واأهله���ا، فار����ض الرواية 
و�سعلوكها، حي���ث ما م�سى، ت�سري غيوم 
النبل فوق���ه، حتميه من عي���ون را�سديه، 
اأم���ا )ُدوج���ة( الفت���اة التي وج���دت نف�سها 
وحيدة، فحكايتها يف الرواية ديوان اآخر 

ي�ستحق اأن ُيروى.
 �سيذهل���ك، حني ت���درك واأنت تق���راأ روايته 
كيف متك���ن مبهارة م���ن عب���ور منخف�سات 
التاري���خ، فاأب���دع رواي���ة تاريخي���ة ملحمية 
ال ته���دف الإع���ادة حكاي���ة التاريخ م���ن اأجل 
احلكاي���ة ذاته���ا، ب���ل البح���ث ع���ن االأ�سئل���ة 
الراهن���ة، ف���دع �سغفك يقودك خل���ف �سفينة 
روايته، لري�س���و بك على مراف���ئ احلا�سر، 
لع���ل اأ�سئلت���ه الك���ربى حتف���زك للم�ساهم���ة 
بتاأثي���ث ع���امل منته���ى حل���م االإن�س���ان فيه، 
وطن، يكون فيه �سيد نف�سه، ومالك م�سريه، 
و�سانع م�ستقبله، ي�سَيده بلبنات من �سرح 

الديوان االإ�سربطي:       
- الوع���ي باحلقيق���ة اأحيان���ا اأو رمب���ا دائما 

يكون مثل �سوط، لي�ض مبقدورك جتنبه.
- كي نغري العامل نحتاج اأفكارا كبرية نوؤمن 
بها، ونقبل على املوت يف �سبيلها ب�سعادة.

- الرج���ال احلقيقي���ون ه���م م���ن ي�سنع���ون 
اأقداراهم. 

اأ�سه���ى الرواي���ات هي الت���ي م���ا اإن تلتهمها 
حت���ى متط���ر م���ن �سم���اء روح���ك غيوما من 
�سغ���ف، اإنها رواي���ة )الدي���وان االإ�سربطي( 

لعبد الوهاب عي�ساوي .

بعد فوزها بجائزة البوكر العربية للرواية لعام 2020

رواية الديوان الإ�سربطي  ل� عبد الوهاب 
عي�ساوي.. متهل واأنت ترت�سف ع�سري حروفها 

 جا�سم ال�سدر
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�ص���در عن دار املدى كتاب "احلديث الأخري مع ناظم حكمت" 
تاألي���ف زوجته الرو�ص���ية فريي���ا توليا كوف���ا، وناظم حكمت 
يظل واحدا من اأهم ال�صعراء يف القرن املا�صي، وعلى الرغم 
وت  مما تعر�ض له �صعره من م�صادرات ومنع اإّل اأّنه ظّل ال�صّ
الأك���ر انت�ص���ارا واأي�صا تاأث���ريا يف اإلهام ال�صع���وب للِنّ�صال 

عي اإىل التحّرر. ومقاومة امل�صتعمر وال�َصّ
وُيع���د ناظ���م حكمت واحدا م���ن الأ�صماء الب���ارزة يف ال�ّصعر 
الرتك���ي املعا�ص���ر، حي���ث كان يف �صعره قد عر����ض خمل�صا 
امل�ص���اواة،  لع���دم  ورف�ص���ا  الإن�صاني���ة،  الق�صاي���ا  جلمي���ع 
والأناني���ة، والرببرية الراأ�صمالية قدميها وحديثها، كما هو 

دعوة اإىل املحبة والأخوة ال�صافية.

مل تكن الفتاة النحيلة التي ولدت 
يف بغداد وعا�صت طفولتها 
يف النا�صرية و�صباها يف 

الكوت، و�صبابها يف اأروقة 
دار املعلمني العالية، ودّر�صت 

التالميذ ال�صغار يف الأنبار 
تتوقع اأنها �صتغرّي ا�صمها ذات 

يوم من فخرية عبد الكرمي 
اإىل "زينب"، وتقف اإىل جانب 

فنان ال�صعب يو�صف العاين 
يف �صعيد اأفندي وخليل �صوقي 

يف النخلة واجلريان لرتوي 
حكايات العراقيني، وتنقل لنا فقر 

حالهم ممزوجًا بعذابات املراأة 
العراقية.. اإ�صمحوا يل اإذن يف 

هذه الزاوية املتوا�صعة اأن اأتذكر 
ا�صمًا تاه عني، لكنه لن يتيه عن 

ذاكرة العراقيني، نتذكر زينب 
الفنانة والإن�صانة واملنا�صلة، 

مثلما نتذكر �صيدة عراقية كبرية 
ا�صمها نزيهة الدليمي ظلت 

حتلم حتى اآخر يوم يف حياتها 
ب�صورة لعراق جديد �صعاره 

امل�صتقبل وغايته اإ�صعاد النا�ض 
وبّث الأمل يف نفو�صهم، جاءت 

نزيهة من عائلة فقرية، مثلما 
كانت عائلة زينب متو�صطة 

احلال، نقلت نزيهة فقر حالها 
ووعيها وعذابات املراأة العراقية 
اإىل كل عمل �صيا�صي واجتماعي 

قامت به. 
�صيقول البع�ض يا رجل حتتل 
املراأة يف العراق منذ �صنوات 

ربع مقاعد الربملان، لكن يا�صادة 
لالأ�صف تت�صكل احلكومات 

وتنحل من دون اأن ينتبه اأحد اإىل 
اأن املراأة يجب اأن تكون ممثلة 

فيها. واملوؤ�صف اأنه عندما اأعطيت 
حقها الربملاين، طلب منها 

ال�صا�صة اأن تظل جمرد رقم على 
الهام�ض، ويتم اإذللها وحرقها 

واإهانتها، ونقراأ يف الأخبار 
اأن اأحزابًا وتكتالت دينية عدة  

لتزال تعار�ض  قرار قانون  
العنف الأ�صري، وهذه الأحزاب 

نف�صها تتباكى يف الف�صائيات 
على حقوق املراأة، لكنها يف 

الربملان جتد اأن قانونا يحمي 
املراأة من العنف ي�صكل خطرا 

على  املجتمع مثلما اأخربنا ذات 
يوم رئي�ض كتلة الف�صيلة النائب 

عمار طعمة، لال�صف الع�صرات من 
نواب الأحزاب الدينية، بفرعيها 

ني وال�صيعي، خمل�صون  ال�صُّ
لرتبية حزبية جعلت منهم 

ترو�صًا يف ماكنة قهر املراأة با�صم 
الف�صيلة والدين، فهوؤلء جميعًا 
يرون يف املراأة "�صلعًا اأعوج" 

يجب تقوميه، وهي ناق�صة عقل 
ودين.

يف هذا املناخ الفا�صي �صد 
املراأة  ، مل يعد عداد النتهاكات 

�صد الن�صاء  ي�صغل اأحًدا، كما 
اأن منظر حرق فتاة يف النجف 
ل يهز وجدان الحزاب املوؤمنة 

التي يت�صاعد خطابها الذي 
ير�صخ مفهوًما متخلفا : ل يهم اأن 

تقهر املراة وت�صتلب �صخ�صيتها 
!! ، املهم اأن تعي�ض التقاليد 

والعراف .
اليوم، الواقع يقول، اإن حقوق 

املراأة مهدورة لي�ض فقط يف 
ال�صارع واجلامعات ودوائر 

الدولة واإمنا يف البيت والهدف 
اأن تظل املراأة مواطنة من الدرجة 

الثانية. د�صن "القائد ال�صرورة 
روؤو�ض  بقطع  الإميانية  " حملته 

الن�صاء بال�صيوف، واليوم جند 
من  يحرق الن�صاء وهو مطمئن 

اإىل اأن القانون لن يحا�صبه، ومن 
ي�صعى جاهدا لإق�صائهن عن 

امل�صاركة يف بناء املجتمع. 

 من ينت�صر 
لفتاة النجف؟!

احلديث الأخري مع ناظم حكمت

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوي���ة 
الي���وم  له���ذا  الطق����ض  حال���ة  العراقي���ة 
)الأربع���اء( اأن درجات احل���رارة �صرتتفع 
ع���ن معدلتها لالأي���ام املا�صي���ة، واأن اجلو 
�صيكون م�صم�صا يف العديد من  املناطق.   
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مبادرة الدراما تعلن عن اأعمالها الدرامية على مائدة رم�سانتقريــــر ....
متابعة املدى 

اأعلن رئي����ض جلنة دعم الدرام���ا العراقية 
جماهد ابوالهيل ان جلنته اأكملت التفاق 
مع �صبك���ة العالم العراق���ي برعاية البنك 
امل�ص���ارف  ورابط���ة  العراق���ي  املرك���زي 
العراقي���ة، لعر�ض العمال الت���ي اأنتجتها 
اللجن���ة عن طري���ق �صندوق دع���م الدراما 
على �صا�صة قناة العراقية يف �صهر رم�صان 
املب���ارك، كم�صاهمة م���ن اللجنة واجلهات 
الراعي���ة للرتفي���ه ع���ن ال�صع���ب العراق���ي 
وم�صاعدته عل���ى البقاء يف املنزل للوقاية 
م���ن وب���اء كورون���ا ال���ذي م���ازال يرت�صد 

احلياة يف كل مكان.
وق���ال ابوالهيل ان العم���ال التي اأنتجتها 
اللجن���ة ه���ي )ي�صك���ن قلب���ي( وه���و عم���ل 
اجتماعي عراقي لعبت فيه الفنانة الكبرية 
بالإ�صاف���ة  البطول���ة  دور  �ص���امل  �ص���ذى 
اىل الفن���ان القدي���ر حممود اب���و العبا�ض 

والفنانة القديرة فاطمة الربيعي وجنوم 
اآخري���ن، كما لع���ب الفنان خلي���ل ابراهيم 

والنجمة �صبا ابراهيم دور بطولة العمل 
خ���ارج  )عائل���ة  الجتماع���ي  الكومي���دي 

التغطي���ة( م���ع جن���وم م���ن ال�ص���ف الأول 
وجنوم من اجليل اجلديد. 

واأ�صاف ابوالهي���ل ان انتاج هذه العمال 
كان باأعل���ى املوا�صف���ات الفني���ة م���ن كافة 
النواح���ي حتقيًق���ا له���داف مب���ادرة دعم 
الدرام���ا العراقي���ة التي و�صع���ت �صروطا 

مهمة لالإنتاج .
واأك���د ابوالهي���ل ان جلنت���ه م�صتم���رة يف 
عمله���ا لإنت���اج مو�صمه���ا الث���اين بعمل���ني 
جديدين �صتت���م املبا�صرة بهما فور تخطي 
العراق اأزم���ة كورونا وما رافقها من �صلل 

يف احلياة والعمل على م�صتوى العامل .
يذك���ر ان مب���ادرة دع���م الدرام���ا العراقية 
اطلقه���ا جماهد ابوالهيل نهاية عام 2015 
اإبان فرتة رئا�صت���ه ملجل�ض امناء ال�صبكة، 
بع���د توق���ف دع���م الدرام���ا م���ن احلكومة 
العراقية ب�صبب الأزمة املالية اآنذاك نتيجة 
هب���وط اأ�صعار النفط واحلرب �صد داع�ض 
الإرهابي يف حماولة لدعم العملية الفنية 

يف العراق وحتفيز القطاع اخلا�ض لدعم 
ومتوي���ل ورعاي���ة العمال الفني���ة خارج 

اإطار ميزانية الدولة العراقية .
حيث ا�صتطاعت اللجن���ة متويل �صندوق 
دع���م الدرام���ا العراقي���ة مبلي���اري دين���ار 
عراق���ي من �صركات القط���اع اخلا�ض دون 
ان تكل���ف ميزانية الدولة دين���ارا واحًدا، 
بالإ�صاف���ة اإىل ت�صغي���ل اللجن���ة اك���ر من 
300 فن���ان وفن���ي خ���الل الع���ام املا�ص���ي 
مما انع����ض العملية الفني���ة وادار عجلتها 
اىل الأمام بع���د ان توقفت لأكر من ثالثة 
اأعوام . و�صغ���ل ع�صوية تلك اللجنة التي 
تراأ�صه���ا ابوالهي���ل جمموع���ة م���ن جنوم 
الدراما العراقية مث���ل الفنانة هديل كامل 
وا�صي���ا كم���ال وفار����ض طعم���ه التميم���ي 
وحكي���م جا�ص���م ورائ���د حم�ص���ن واحم���د 
�صرح���ي ومه���دي طال���ب واحم���د ح�ص���ن 
مو�صى بالإ�صاف���ة اىل الفنان قا�صم املالك 

واآخرين

حول العالم

م�سوؤول بـ"ال�سحة العاملية": على العامل اعتياد ارتداء اأقنعة الوجه
منظمة  يف  ب����ارز  م�������ص���وؤول  ق����ال 
ارت������داء  اإن  ال���ع���امل���ي���ة  ال�����ص��ح��ة 
القاعدة  �صي�صبح  ال��وج��ه  اأق��ن��ع��ة 
العامل  على  يتعني  واإن��ه  م�صتقباًل، 
بعد  حتى  دائ���م،  ب�صكل  اعتيادها 
"كورونا  فريو�ض  تف�صي  انح�صار 

امل�صتجد".
للمدير  اخل��ا���ض  امل��ب��ع��وث  وق����ال 
ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 
اأن  يجب  النا�ض  اإن  نابارو،  ديفيد 
الوجه  اأقنعة  ارت��داء  على  يعتادوا 

يف الأماكن العامة ب�صكل دائم.
وتابع نابارو يف ت�صريحات نقلتها 
اأن  الربيطانية  "تاميز"  �صحيفة 
يعني  ال��وج��ه  اأق��ن��ع��ة  يف  النق�ض 
اإعطاء الأولوية لالأطباء واملر�صى 
والعمال، م�صيفًا اأن العامل �صيحتاج 
اإىل التعود على واقع جديد مبجرد 
ال�صحية،  الأزم����ة  ه��ذه  مت��ر  اأن 

حيث اأن الفريو�ض لن يختفي. كما 
ال�صتعداد  اإىل  احلاجة  على  �صدد 
للدفاع عن الأ�صخا�ض الأكر �صعفًا 
وتعلم كيفية وقف انتقال العدوي. 
)ك���ورون���ا(  "فريو�ض  واأو����ص���ح: 

ك��ان  اإذا  م��ا  نعلم  ل  ي��خ��ت��ف��ي.  ل��ن 
الفريو�ض  لديهم  الذين  الأ�صخا�ض 
ن��ع��رف  ���ص��ي��ظ��ل��ون حم�����ص��ن��ني ول 
وتابع:  لقاح".  لدينا  �صيكون  متى 
"لذلك نحن نقول اإنه �صيتعني علينا 

هناك  �صيكون  الأق��ن��ع��ة.  ارت����داء 
املزيد من التباعد اجل�صدي. يجب 
واأ�صاف  ال�صعفاء".  حماية  علينا 
"�صيطارد  ك���ورون���ا  اأن  ن���اب���ارو 

اجلن�ض الب�صري لبع�ض الوقت".

له بعد تعافيه من فريو�ض  باأول ظهور تلفزيوين 
كورونا يف اأ�صرتاليا وعودته اإىل  لو�ض اأجنلو�ض 
حيث يقيم، حتدث  النجم  توم هانك�ض ببث مبا�صر 
الفكاهي،  املرح  وباأ�صلوبه  منزله،  من مطبخه يف 
�صبه حالته خالل مر�صه بفريو�ض كورونا ب�"الأب 
"منذ  مر�صه:  خ��الل  حالته  �صارحًا  الأمريكي"، 
اأحد  ل  كورونا  بفريو�ض  اإ�صابتي  ت�صخي�ض  مت 
غري  النا�ض  جعلت  طوياًل،  حويل  يكون  اأن  يريد 
كيف  للربنامج  هانك�ض  توم  وك�صف  مرتاحني". 

من  كانا  ويل�صون،حيث  ريتا  زوجته  مع  يعي�ض 
اأوائل النجوم الذين اأ�صيبا بالفريو�ض الكوروين 
خ��الل ت��واج��ده��م��ا م��ع��ًا يف اأ���ص��رتال��ي��ا،وان�����ص��غ��ال 
هانك�ض بت�صوير فيلم �صينمائي عن حياة "األفي�ض 
بري�صلي" . وقال هانك�ض: "نحن بخري، وملتزمون 
اأرتدي  مرة  لأول  البدلة،  وهذه  املنزيل،  باحلجر 
اإ�صابتي بفريو�ض كورونا، هذه  بدلة ر�صمية منذ 
املالب�ض  �صيئًا غري  فيها  اأرت��دي  التي  الأوىل  املرة 

الريا�صية منذ 11 - اآذار املا�صي".
و�صجع توم هانك�ض باإطاللته التلفزيونية الأوىل 
النا�ض على البقاء يف املنزل، واللتزام بالتوجيهات 
�صالمتهم  على  للحفاظ  ال�صحية  والإر����ص���ادات 
و�صالمة عائالتهم قائال: �صنتغلب على هذه الأزمة 
م��ع��ًا، و���ص��ك��ر اجل��ي�����ض الأب��ي�����ض، وه���م العاملني 

م����ن الأط�����ب�����اء وامل��م��ر���ص��ني 
يف  والعمال  واملمر�صات 

هم  و " ، ت مل�صت�صفيا ا
ي�صتجيب  م��ن  اأول 

ل�����ل�����م�����������ص�����اع�����دة 
خم�������اط�������ري�������ن 
ب���ح���ي���ات���ه���م م��ن 

اأجلنا".

املك�صيكية  املمثلة  ح��اي��ك   �صلمى  حر�صت 
الأف��ك��ار  بع�ض  ت��ق��دمي  على  الأم��ري��ك��ي��ة، 

تف�صي  ت�����ص��ب��ب  اأن  ب��ع��د  جل��م��ه��وره��ا 
ف��ريو���ض ك��ورون��ا ح���ول ال��ع��امل، فى 

بالبقاء  اللتزام  على  املاليني  اإجبار 
فى منازلهم واحلجر ال�صحى للحد 
اأن  "اأعلم  ان��ت�����ص��اره.  وق��ال��ت:  م��ن 
معظمنا يبذل ق�صارى جهده من اأجل 

بالتباعد  واللتزام  املنزل،  فى  البقاء 
بهذا  منر  الأقل  على  ولكن  الجتماعي، 

معا ونفكر يف الأ�صخا�ض الأكر �صعفا".  
ون�صرت �صلمى حايك عرب ح�صابها الر�صمي، 

"اإن�صتغرام"  ال�صهرية  ال�����ص��ور  من�صة  على 
مقطع فيديو، قدمت من خالله و�صفة لطرق عمل 

اإىل  اإ�صافتها  ميكن  التي  ال�صنع  حملية  ال�صوكولتة 
�صلة عيد الف�صح، ودعت جمهورها البالغ عدده على ح�صابها 
14.6 مليون متابع اإىل اإمكانية اإ�صافتها وال�صتمتاع بها مع 
العائلة يف عيد الف�صح. ي�صار اإىل اأن وباء كورونا ت�صبب فى 
حرمان املاليني حول العامل من الحتفال بعيد الف�صح، الأمر 

اعتادوا عليها،  التي  اإىل تغيري طقو�ض الحتفال  الذي دفعهم 
كما  معا،  لالحتفال  الجتماعي  التوا�صل  من�صات  اإىل  وجلاأوا 

ملنازلهم  اخللفية  الباحات  يف  احلفالت  اإقامة  اإىل  البع�ض  جلاأ 
وتنزهوا على ال�صواطئ مراعني قواعد التباعد الجتماعي.

 �سلمى حايك تلهم 
جمهورها باأفكار  

ملواجهة كورونا 

توم هانك�ض يتحدث عن جتربته مع مر�ض كورونا

على  �صارف  �صابق  بريطاين  دخل حمارب 
مئة  حديقته  بقطع  حتديًا  عام  املئة  بلوغ 
امل�صي  على  ي�صاعده  بجهاز  م�صتعينا  مرة 
اأك��ر  حقق  وق��د  للممر�صني،  امل���ال  جلمع 
من مليون ون�صف مليون جنيه اإ�صرتليني 
حتى الآن. وقرر الكابنت توم مور، وهو من 
البالغ  حديقته  قطع  املحاربني،  قدامى 
قبل  م��رة  مئة  م��رتًا،   25 طولها 

اأن يحتفل بعيد ميالده املئة يف 30 ني�صان. 
وهو يقوم بذلك بوترية ع�صر رحالت يوميًا 
على  ي�صاعده  جهاز  بوا�صطة  حديقته  يف 
العامة مل�صاندته  اإىل  نداء  امل�صي. وقد وجه 
اإىل  �صتوجه  التربعات  اأن  اإذ  م�صعاه،  يف 
ال�صحة  ن��ظ��ام  م��وظ��ف��ي  ت�صاعد  جمعيات 
يف  ي��ق��ف��ون  ال��ذي��ن  بريطانيا  يف  ال��وط��ن��ي 
التي  اجلائحة  ملكافحة  الأمامية  ال�صفوف 

ت�صببت بوفاة اأكر من 11 األف �صخ�ض يف 
حمطة  عرب  امل�صن  الرجل  وق��ال  بريطانيا. 
ارتدى  وقد  الثالثاء،  ام�ض  يف"،  تي  "اأي 
اأم��ر  "اإنه  الأو���ص��م��ة  �صدرها  تغطي  �صرتة 
يف  ال�صابق  اجل��ن��دي  واأ���ص��اد  ي�صدق".  ل 
احلرب العاملية الثانية بعمل طواقم الرعاية 
امل��رة  ه��ذه  "جي�صنا  اأن  مو�صحًا  ال�صحية 

يرتدي بزات الأطباء واملمر�صني".

فيما اأغلقت ال�صالت 
ال��ف��ن��ي��ة وامل��ت��اح��ف 
وباء  ب�صبب  اأبوابها؛ 
ي��ق��دم  "كوفيد-19"، 
مقيمًا  فنانًا  خم�صني  نحو 
�صرفات  على  اأعمالهم  برلني  يف 
اإىل  اجلمهور  يدعون  وهم  الأبنية، 

اإبداعاتهم.  حميمة" لكت�صاف  "زيارة 
على  اأ�صرف  الذي  الفنانني  جتّمع  واأو�صح 
ه���ذا امل�����ص��روع يف ح���ي ب���رن���زلور ب��ريغ 
"فيما  الأملانية:  العا�صمة  �صرقي  يف  الفني 
ال�صرفات  اأ�صبحت  معلقة،  التنقل  حرية 
وللتعبئة  اليومية  للعرو�ض  فريدة  مواقع 

املدنية".
�����ص����ا امل����ع����ر�����ض اأوف�������ول  وق�������ال ُم����ف����وَّ
اللذان  فار�صا،  وي��وان��ا  دورمو�صوغلو، 
طلبا من الفنانني اإطالق العنان ملخيالتهم: 
للتنف�ض  ط��وارئ  خم��ارج  هي  "ال�صرفات 
التدخني  اأو  ال�صم�ض  يف  الوقت  ومت�صية 

يف ظل احلجر املنزيل". 

املتنزهون والف�صوليون يف برلني،  ودعي 
من  اأق��ل �صرامة  الإغ���الق  اإج����راءات  حيث 
اأملانية اأخرى، اإىل رفع روؤو�صهم  مقاطعات 
مل�صاهدة هذه الأعمال، ومنها �صلم م�صنوع 
بالأبي�ض  و���ص��ور  الأ���ص��ج��ار،  اأغ�صان  م��ن 
�صرفاتهم  على  واقفني  لأ�صخا�ض  والأ�صود 

يف اأثينا اأو قرطبة.
وتت�صمن اإحدى املن�صاآت اأجزاء طويلة من 

وهي  مبنى،  واجهة  على  املرحا�ض  ورق 
املنتج  هذا  على  الأمل��ان  تهافت  من  �صخرية 
فريو�ض  انت�صار  بدء  منذ  ثمينًا  بات  ال��ذي 

كورونا اجلديد يف اأوروبا. 
الفنية  التظاهرة  ه��ذه  اإن  املنظمون  وق��ال 
ول  افتتاح  دون  ومن  ميزانية  دون  "من 
ح�����ص��ور؟ ه���ي ن��زه��ة ح��م��ي��م��ة ب��ح��ث��ًا عن 

موؤ�صرات حياة وفن".

بريطاين عمره قرن يجمع مبلغًا �سخما ملحاربي كورونا

فنانون يعر�سون اأعماًل فنّية على �سرفات بيوت يف برلني


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

