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يتوق���ع مراقبون ازدي���اد الهجمات 
امل�س���لحة يف كركوك خ���ال الأيام 
باتخ���اذ  احلكوم���ة  ُت�س���رع  مل  اإذا  املقبل���ة، 
اإج���راءات تتنا�س���ب مع الو�س���ع اخلطري يف 

املدينة ذات التعدد القومي.
وك�س���فت الهجم���ات الأخرية الت���ي جرت يف 

ثغ���رات يف بع����ض  ع���ن وج���ود  املحافظ���ة، 
املناط���ق، ونق�ض يف عدد القوات الع�سكرية، 
ف�س���ًا ع���ن ا�ستم���رار حت�س���ن م�سلح���ن يف 

مناطق مل ُتطهر منذ 3 �سنوات.
امل�سرتك���ة،  العملي���ات  قي���ادة  اأك���دت  اأم����ض، 
اأنه���ا تبحث ع���ن م�سلحن اأطلق���وا الر�سا�ض 
على موك���ب تابع مل�س���وؤول يف غرب كركوك، 
يف هج���وم ه���و الرابع من نوع���ه يف غ�سون 

اأ�سبوع.
وق���ال بيان للقي���ادة اإن "الق���وات الأمنية يف 
حمافظ���ة كركوك جتري عملي���ة تفتي�ض بحثًا 
ع���ن عنا�سر اإرهابي���ة اأطلقت الن���ار على رتل 
تابع ملديرية نفط ال�سمال يف وادي زغيتون، 
ومنت�سب���ن  �ساب���ط  اإ�ساب���ة  اىل  اأدى  مم���ا 

اثنن".
واعرتف���ت وزارة الدف���اع، بت�ساع���د ن�س���اط 
داع����ض يف الأيام القليلة املا�سية، فيما طلبت 
بتكثي���ف اجله���د ال�ستخبارات���ي وا�ستخدام 

القوة اجلوية ملتابعة حترك امل�سلحن.
وقال���ت خلي���ة الإع���ام الأمن���ي ي���وم الأح���د 
املا�س���ي، اإن منت�سب���ًا اأمنيًا ُقت���ل "بعد اإطاق 
ن���ار م���ن �س���اح قنا����ض لع�ساب���ات داع����ض 
الإرهابي���ة على اأحدى النق���اط التابعة للفوج 
الأول بالل���واء الثاين ع�سر يف الفرقة الثالثة 
بال�سرط���ة الحتادية، يف منطق���ه من�سورية 
اجلبل بق�ساء احلويجة يف حمافظة كركوك". 
باملقاب���ل ق���ال وزير الدف���اع جن���اح ال�سمري 
خ���ال تفق���ده املديرية العام���ة لا�ستخبارات 
والأم���ن ومديري���ة ال�ستخب���ارات الع�سكرية 
قب���ل اأي���ام، اإن "هن���اك زي���ادة يف العملي���ات 
الإرهابي���ة موؤخرًا وعملي���ات الت�سلل وهناك 
�سرورة ملعرفة الأ�سباب التي اأدت اإىل ذلك".

واأعلن العراق عام 2017 حتقيق الن�سر على 
داع����ض با�ستعادة كامل اأرا�سي���ه، التي كانت 
تق���در بنحو ن�س���ف م�ساحة الب���اد اجتاحها 
التنظي���م �سيف 2014، لك���ن التنظيم ل يزال 
يحتف���ظ بخاي���ا نائم���ة يف مناط���ق وا�سع���ة 
بالعراق وي�سن هجمات بن فرتات متباينة.
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ال�سح���ة  وزارة  اأعلن���ت 
والبيئ���ة، اأم����ض، ت�سجيل 15 
اإ�سابة جديدة بفايرو�ض كورونا، و46 

حالة �سفاء خال 24 �ساعة. 
واأكدت ال���وزارة يف بيان تلقته )املدى( 
املواطنن  الت���زام  ا�ستمرار  "�س���رورة 
بالتعليم���ات ال�س���ادرة عنه���ا وتطبي���ق 
حظ���ر التج���وال لتج���اوز خط���ر تف�سي 

الوباء عن بلدنا وب�سكل تدريجي".
 )6٩٨( فح����ض  "مت  اأن���ه  واأو�سح���ت 
منوذج���ًا يف كافة املخت���رات املخت�سة 
)ع���دا اإقليم كرد�ستان( خ���ال 24 �ساعة 
املا�سي���ة وبذل���ك يكون املجم���وع الكلي 
للنم���اذج املفحو�س���ة منذ بداي���ة الأزمة 

)46135( منوذجًا".
ال�سح���ة  وزارة  خمت���رات  و�سجل���ت 

والبيئ���ة "15 اإ�سابة جديدة يف العراق 
بغداد/الر�ساف���ة3،  كالت���ايل:  موزع���ة 

مدينة الطب1، ال�سليمانية1، الب�سرة3، 
بابل1، كرباء3، ذي قار3". واأو�سحت 
الوزارة "اأما الوفيات فتم ت�سجيل حالة 
وف���اة واح���دة مبحافظ���ة ذي ق���ار، فيما 

�سجلت 46 حالة �سفاء".
وبهذا ي�سبح املجموع الكلي لاإ�سابات 
بلغ  الوفي���ات  "1415" فيم���ا جمم���وع 

."٨12" ال�سفاء  "7٩" وجمموع 
اىل ذل���ك، قال املتح���دث با�س���م الوزارة 
الإج���راءات  "�سرع���ة  اإن  الب���در  �سي���ف 
والت���ي  وقوته���ا  وعلميته���ا  الوقائي���ة 
اتخذت بوق���ت مبكر من قب���ل احلكومة 
انت�س���ار  ال�سح���ة حال���ت دون  ووزارة 
فايرو����ض كورونا، عل���ى عك�ض ما حدث 

يف الكثري من الدول العظمى".
واأ�س���اف، اأن "هناك احتواء لاإ�سابات 

ومنع لتف�سي الوباء وه���ذا يعد اإجنازًا 
كبريًا"، م�سّددًا على "�سرورة ا�ستمرار 
اللتزام بالتعليمات حتى يتم ال�سيطرة 

ب�سكل كامل على الفايرو�ض".
ولف���ت اإىل اأن "املوؤ�س�س���ات املوج���ودة 
كافية ل�ستيع���اب الأعداد امل�سابة حاليًا 

بفايرو�ض كورونا".
وح���ّذر البدر من "تف�سي الوباء لأن ذلك 
�سي���وؤدي اإىل انهي���ار النظ���ام ال�سح���ي 
م���ن  الكب���رية  الأع���داد  حتمل���ه  وع���دم 

امل�سابن". 
اإىل ذل���ك �سجلت اللجن���ة العليا لل�سحة 
وال�سام���ة الوطنية التي يرتاأ�سها عادل 
عب���د امله���دي ا�ستم���رار حظ���ر التجوال 

حتى مطلع �سهر رم�سان املبارك. 
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م���ا اإْن اأكم���ل رئي����ض جمل�ض 
م�سطف���ى  املكل���ف  ال���وزراء 
الكاظمي كابينت���ه الوزارية وبرناجمه 
الكت���ل  ملفاو�س���ة  وتوج���ه  احلكوم���ي 
الق���وى  م���ن  الكث���ري  تغ���ريت مواق���ف 
ال�سيا�سي���ة وب���داأت تطال���ب بح�س�سها 

من الوزارات.
وتراجعت الكت���ل ال�سيعية عن موافقها 
ال�سابق���ة التي اأعلنت عنها يف منت�سف 
الأ�سبوع اجلاري باأنها خولت الكاظمي 
باختي���ار طاقمه ال���وزاري، كما اأر�سلت 
ممثل���ن عنه���ا للق���اء بالرئي����ض املكلف 

لتفاو�ض على ح�س�سها الوزارية.
وك�س���ف القي���ادي يف التي���ار ال�سدري 
به���اء الأعرج���ي، اأم����ض الأربع���اء ع���ن 
اإر�س���ال مكون���ات م���ا و�سفه���ا "الكتل���ة 
املكل���ف  اىل  عنه���م،  ممثل���ن  الأك���ر" 
بت�سكيل احلكوم���ة م�سطفى الكاظمي، 

بهدف املطالبة بالوزارات.
عل���ى  تغري���دة  يف  الأعرج���ي  وق���ال 

)توي���رت(: "لق���د خّولت جمي���ع قيادات 
مكون���ات الكتل���ة الأك���ر ع���ددًا رئي����ض 
كابينت���ه  باختي���ار  املُكّل���ف  ال���وزراء 
الوزاري���ة، وبع���د الجتم���اع، اأر�سل���ت 
غالبي���ة ه���ذه القي���ادات مُمثل���ن عنه���ا 
ب���وزاراٍت  املطالب���ة  لغر����ض  للُمكّل���ف 
معينة م���ع ت�سميتهم لوزيره���ا"، وقال 
اأي�سًا: "اأكو بع���د )هل يوجد( اأكر من 

هيج )هكذا( تخويل؟".
من جانبه قال اأ�سع���د املر�سدي، النائب 
ع���ن كتلة احلكمة الرملاني���ة اإن "املهمة 
تب���دو �سعب���ة يف ظ���ل مطال���ب الكت���ل 
الرملاني���ة بح�س�سها م���ن الوزارات"، 
م�ستبع���دًا "تق���دمي الكابين���ة الوزارية 

الأ�سبوع املقبل".
واأو�سح املر�سدي يف ت�سريح ل�)املدى( 
اأن "هناك خافات بن الكتل ال�سيا�سية 
على بع�ض الوزارات، ف�سًا عن مطالبة 
كتل كبرية ب���وزارات �سيادية، واأخرى 
�سغ���رية تري���د امل�سارك���ة يف احلكومة 
م�سكل���ة  "هن���اك  اأن  املقبل���ة"، م�سيف���ًا 
اأخ���رى تتمث���ل يف عدم ح�س���م ح�س�ض 

املكونن ال�سّني والكردي".
و�سبق اأن كلف رئي�ض اجلمهورية برهم 
�سال���ح، حممد توفيق ع���اوي لت�سكيل 
التف���اف  بع���د  اعت���ذر  لكن���ه  احلكوم���ة 
القوى ال�سيعية عليه واعرتا�ض القوى 
الكردية، فيما اعتذر عدنان الزريف بعد 
اإعان القوى ال�سيا�سية جمتمعة دعمها 

الكاظمي.

واأ�س���اف املر�س���دي وه���و ع�سو جلنة 
اأن  الرملاني���ة  واملحافظ���ات  الأقالي���م 
"ع���دد وزارات حكومة الكاظمي )23( 
وزارة بعد مطالبة القوى الكرد�ستانية 
�س���وؤون  هيئ���ة  اأو  وزارة  با�ستح���داث 

اإقليم كرد�ستان".
اىل ذل���ك قال يون���ادم كن���ا، رئي�ض كتلة 
ت�سري���ح  يف  الرملاني���ة  الرافدي���ن 

ل�)امل���دى( اإن "خافات قائمة بن الكتل 
احلكوم���ة  ت�سكي���ل  عل���ى  ال�سيا�سي���ة 
)...( بع����ض الطراف ت�سع���ى للحفاظ 
عل���ى م�ساحلها احلزبي���ة وتريد تاأمن 
ح�س�سه���ا الوزاري���ة، وهن���اك اجت���اه 
اآخ���ر يدفع بت�سكيل حكومة م�ستقلة من 

ال�سخ�سيات النزيهة والكفوءة".
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خال ت�سريحات له الثاثاء توقع 
وزي���ر النفط ثام���ر الغ�سبان، اأن 
متدد الوليات املتح���دة ال�ستثناء املمنوح 
للعراق ل�ست���رياد الطاقة من اإيران، م�سريًا 

اىل اأن وا�سنطن تتفهم و�سع العراق .
وقال الغ�سبان خال مقابلة تلفزيونية، اإنه 
يتوقع من الوليات املتحدة اأن متّدد اإعفائها 
للعراق من العقوبات املفرو�سة على اإيران 

يف ا�ست���رياده مل���ادة الغ���از منه���ا  لت�سغي���ل 
حمط���ات تولي���د الطاق���ة وكذل���ك ا�سترياده 
الطاقة الكهربائية اأي�س���ًا، وال�سماح لبغداد 
ال�ستمرار با�ستخدام الغاز الإيراين لتايف 
وقوع قطوعات يف الطاقة الكهربائية خال 

مو�سم ال�سيف احلايل .
واأ�ساف الغ�سبان قائًا "ل اأتوقع اأن ينتهي 
هذا ال�ستثناء"، م�س���ريًا اىل اأن "الوليات 
املتحدة تفه���م و�سع العراق جي���دًا" . كذلك 
اإن  اخلطي���ب  ل���وؤي  الكهرب���اء  وزي���ر  ق���ال 

وا�سنط���ن �ستم���ّدد ا�ستثناء الع���راق ل�سراء 
الطاقة الكهربائية والغاز الإيراين.

انقطاعات الطاقة الكهربائية وقلة جتهيزها 
خال اأ�سهر ال�سيف احلارة اأدت يف ال�سابق 
اىل احتجاجات وا�سطرابات خ�سو�سًا يف 
مناطق جنوبي الع���راق التي ت�سل درجات 
احل���رارة فيها اىل 50 درج���ة مئوية . وقال 
الغ�سب���ان اإن وزارة النف���ط حتت���اج للغ���از 
الي���راين رغم توقي���ع عدد م���ن التفاقيات 
ملعاجل���ة الغاز امل�ساحب، لأن هذه امل�ساريع 

�ست�ستغرق ف���رتة �سنتن اأو ث���اث �سنوات 
على الأقل ليتم اإجنازها .

املتحدثة با�سم اخلارجية المريكية مورغان 
اورتيغز، قال���ت اإن الوليات املتحدة مّددت 
يف اآذار ا�ستثن���اء ي�سمح للع���راق با�سترياد 
الكهرب���اء والغ���از اليراين رغ���م العقوبات 
المريكية املفرو�س���ة، ولكنها مل حتّدد مدة 

ا�ستمرار هذا ال�ستثناء .
التمديد ل�سهر اآذار �سيكون مبثابة ال�ستثناء 
ال�ساب���ع ال���ذي ت�س���دره الولي���ات املتحدة 

للع���راق منذ فر����ض العقوب���ات القت�سادية 
الأمريكية على اإي���ران مبنعها من �سادرات 
النف���ط يف ت�سرين الثاين ع���ام 201٨. بعد 
اأول ا�ستثناء ملدة 45 يومًا، اأ�سدرت وزارة 
اخلارجية المريكي���ة ا�ستثناءين متعاقبن 
ملدة ٩0 يوم���ًا، اأعقبها ا�ستثناءين ملدة 120 
يومًا يف �سهر حزي���ران وثم ت�سرين الأول. 
وكان اآخر ا�ستثناء ت�س���دره اخلارجية هو 

مدة 45 يومًا منحته يف �سهر �سباط .
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ب���دا رئي�ض ال���وزراء املكلف م�سطف���ى الكاظمي واثقًا م���ن نف�سه وهو 
يعر����ض اأولويات حكومت���ه يف حال نالت الثقة م���ن الرملان عند لقائه 

عددًا من الكّتاب والإعامين العراقين يوم الثاثاء. 
الكاظم���ي الذي جاء تكليفه اأواخر الأ�سبوع املا�سي بعد تكليفن انتهيا بالعتذار 
ل���كل من حممد توفيق ع���اوي وعدنان الزريف، اأكد اأن "اأ�سم���اء اأع�ساء الكابينة 
احلكومية اأ�سبحت جاهزة الآن واأنا ب�سدد التفاو�ض مع الكتل ال�سيا�سية ب�ساأن 
ذل���ك من اأجل متريرها داخل قبة الرملان باأ�سرع وقت حتى اأمتكن من بدء العمل 
طبق���ًا لاأولويات ال�ساغطة"، داعيًا الكت���ل ال�سيا�سية اإىل التعاون معه لكي يعر 
الأزم���ة احلالي���ة طامل���ا اأن "حكومت���ي لها هدف حم���دد وهو التهيئ���ة لانتخابات 
املبكرة، بالإ�سافة اإىل الت�سدي بحزم اإىل التحديات الطارئة التي مل تكن متوقعة 
حتى قب���ل �سهرين وهي فايرو�ض كورونا، وما بات ي�سكله من تهديد حقيقي لكل 
�سع���وب العامل، والأزمة القت�سادية التي متثل���ت بانخفا�ض حاد لأ�سعار النفط، 

وهو ما يتطلب منا اتخاذ اإجراءات حازمة وقوية من اأجل عبور هذه الأزمة".
واأك���د الكاظمي اأن "ما و�سلنا اإليه الآن م���ن م�ساكل واأزمات اإمنا يعود بالأ�سا�ض 
اإىل التاأ�سي����ض اخلاط���ئ للعملي���ة ال�سيا�سي���ة بع���د ع���ام 2003"، م�س���ريًا اإىل اأن 
"الحتال الأمريكي للباد جنح يف تدمري بنية الدولة العراقية دون اأن حت�سل 
عملي���ة اإعادة تاأ�سي����ض �سحيحة". وب�ساأن ما ميكن اأن يتوق���ع منه حتقيقه خال 
ف���رتة تروؤ�س���ه احلكومة املو�سوف���ة باأنها موؤقتة، ق���ال الكاظم���ي: "اإنني ومثلما 
يع���رف اجلميع ل�ست منتخبًا ومل اآِت اإىل ه���ذا املن�سب نتيجة ل�سناديق القرتاع 
بل هي م�سوؤولية انتدبتن���ي اإليها الكتل ال�سيا�سية، وهو ما ي�ساعف م�سوؤوليتي 

حيال ما نتعر�ض له من تهديدات وحتديات".
 التفا�صيل �ص3 

�لكاظمي: هدفا حكومتي 
�لتهيئة لالإنتخابات و�شحب �شالح 

�لف�شائل �مل�شلحة

�آخرها فتاة �شنقت نف�شها.. 
حاالت �النتحار يف �لعر�ق تزد�د

 متابعة / املدى 

م�ساء 13 ني�سان، اأقدمت �سابة على النتحار بحي العامل يف �سواحي 
العا�سمة العراقية بغداد. وتناقلت و�سائل اإعامية خر انتحار الفتاة 
الت����ي تبلغ من العمر )20عامًا( داخل منزلها ع����ن طريق �سنق نف�سها. ومل تك�سف 
امل�سادر الأمنية التي نقلت جثة الفتاة وفتحت حتقيقًا يف احلادث لغاية الآن عن 
حترياته����ا الأولية. ياأت����ي ذلك بعد اأي����ام قليلة من انتحار �س����اب مل يتجاوز عمره 
)20( عام����ًا داخ����ل منزل����ه يف ق�ساء الرميثة �سم����ايل حمافظة املثن����ى.ول تتفاجاأ 
النا�سط����ة احلقوقية زين����ب كرمي من ح����وادث النتحار. وتقول اإنن����ا "على يقن 
م����ن اأن التقالي����د القبلية واحلرم����ان والعوز والعنف الأ�س����ري وراء اإقدام العديد 
م����ن الفتيات وال�سباب اإىل النتح����ار". اأزمة فايرو�ض كورونا والقيود املفرو�سة 
حالي����ًا ب�سبب احلظر والعزل املنزيل، تقول النا�سطة انها "حتمًا �ستزيد من رغبة 
النتح����ار، لأن حال هوؤلء مل يتغري ب����ل ازداد �سوءًا". وتتابع "العزل املنزيل من 
الأ�سباب الرئي�سة لانتحار الآن، لأنه يوؤدي اإىل حدوث م�سكات كثرية بن اأفراد 
الأ�سرة الواحدة". وتخ�سى كرمي اأن الو�سع قد ي�سوء وتتزايد معدلت النتحار 
يف الب����اد. وتقول اإن "احلد من ه����ذه الظاهرة ومعاجلتها يتطلب حكومة واعية 
وموؤمنة بحقوق الإن�سان وهو ما ل ميكن حتقيقه مع احلكومة العراقية، وخا�سة 
م����ع انت�سار فايرو�ض كورونا، الذي ت�سبب يف الكثري من امل�ساكل يف حياة الأ�سر 
العراقية". وكانت مفو�سية حقوق الإن�سان العراقية، قد وثقت يف العام املا�سي 

201٩، 725 حالة وحماولة انتحار يف جميع املحافظات العراقية.
 التفا�صيل �ص4 

د�ع�س يتحرك يف "م�شاحات 
فارغة" وحتذير�ت من ت�شاعد 

�لهجمات يف كركوك

 لماذا الم�صهد الختامي لفيلم 7
؟ الآن  حتى  بالنكا" خالد  "كازا 

الفايرو�ص ال�صيني ُيفِقد5
محمد �صالح 30 مليون يورو!

ر�صيد اخليون يكتب: 
بغداد.. بحاجة لأمثال 

ا�صر لدين اهلل النَّ

هادي عزيز علي يكتب: 
كورونا املحّر�ص على 

البط�ص بالن�صاء

6

6

وكالة بالت�ص  للطاقة: العراق ح�صل على 7 ا�صتثناءات حتى الآن

ن�صخة اإلكترونية



 بغداد/ املدى 

يتوق���ع مراقب���ون ازدي���اد الهجم���ات 
الأي���ام  خ���ال  كرك���وك  امل�س���لحة يف 
املقبلة، اإذا مل ُت�سرع احلكومة باتخاذ 
اإجراءات تتنا�سب مع الو�سع اخلطري 

يف املدينة ذات التعدد القومي.
الت���ي  الأخ���رية  الهجم���ات  وك�س���فت 
وج���ود  ع���ن  املحافظ���ة،  يف  ج���رت 
ثغ���رات يف بع����ص املناط���ق، ونق�ص 
يف عدد القوات الع�سكرية، ف�سًا عن 
ا�ستمرار حت�سن م�سلحني يف مناطق 

مل تطهر منذ 3 �سنوات.
العملي���ات  قي���ادة  اأك���دت  اأم����ص، 
امل�سرتك���ة، اإنه���ا تبحث ع���ن م�سلحني 
اأطلق���وا الر�سا����ص عل���ى موكب تابع 
مل�س���وؤول يف غرب كركوك، يف هجوم 
ه���و الراب���ع م���ن نوع���ه يف غ�س���ون 

اأ�سبوع.
وقال بيان للقيادة اإن "القوات الأمنية 
يف حمافظ���ة كرك���وك جت���ري عملي���ة 
تفتي����ص بحث���ًا ع���ن عنا�س���ر اإرهابية 
اأطلق���ت الن���ار على رتل تاب���ع ملديرية 
نفط ال�سم���ال يف وادي زغيتون، مما 
اأدى اىل اإ�ساب���ة �ساب���ط ومنت�سب���ني 

اثنني".
الدف���اع، بت�ساع���د  واعرتف���ت وزارة 
القليل���ة  الأي���ام  يف  داع����ص  ن�س���اط 
املا�سي���ة، فيما طلب���ت بتكثيف اجلهد 
الق���وة  وا�ستخ���دام  ال�ستخبارات���ي 

اجلوية ملتابعة حترك امل�سلحني.
وقالت خلية الإعام الأمني يوم الأحد 
املا�س���ي، اإن منت�سبًا اأمني���ًا ُقتل "بعد 
اإطاق نار من �ساح قنا�ص لع�سابات 
داع����ص الإرهابية عل���ى اأحدى النقاط 
التابع���ة للفوج الأول بالل���واء الثاين 
ع�س���ر يف الفرق���ة الثالث���ة بال�سرط���ة 
من�سوري���ة  منطق���ه  يف  الحتادي���ة، 
اجلب���ل بق�ساء احلويجة يف حمافظة 

كركوك".
الدف���اع جن���اح  ق���ال وزي���ر  باملقاب���ل 
ال�سمري خ���ال تفقده املديرية العامة 

ومديري���ة  والأم���ن  لا�ستخب���ارات 
ال�ستخبارات الع�سكرية قبل اأيام، اإن 
العمليات الإرهابية  "هناك زيادة يف 
الت�سل���ل وهن���اك  موؤخ���رًا وعملي���ات 
�س���رورة ملعرف���ة الأ�سباب الت���ي اأدت 

اإىل ذلك".
واأعل���ن الع���راق ع���ام 2017 حتقي���ق 
الن�س���ر عل���ى داع�ص با�ستع���ادة كامل 
اأرا�سي���ه، الت���ي كان���ت تق���در بنح���و 
اجتاحه���ا  الب���اد  م�ساح���ة  ن�س���ف 

التنظيم �سيف 2014، لكن التنظيم ل 
يزال يحتفظ بخايا نائمة يف مناطق 
وا�سعة بالع���راق وي�سن هجمات بني 

فرتات متباينة.

ثغرات اأمنية
كرك���وك  يف  اأمن���ي  م�س���در  وق���ال 
ل�)امل���دى( اإن "هناك م�ساحات وا�سعة 
يف جنوب وغرب كركوك فيها ثغرات 

اأمنية".

واعتقل���ت القوات الأمني���ة يف �سباط 
املا�س���ي، يف زغيت���ون - الذي هوجم 
فيه���ا اأم����ص، م�س���وؤول يف النفط - 7 
م�سلحني مقربني م���ن الزعيم ال�سابق 
للتنظي���م اأبو بكر البغ���دادي، بح�سب 

بيان ع�سكري.
واأ�ساف امل�سدر الع�سكري الذي طلب 
ع���دم ن�س���ر ا�سم���ه: "الق���وات الأمنية 
م�سغولة بفر�ص حظ���ر التجوال، كما 
اأن تراجع عمل التحال���ف الدويل اأّثر 

على متابعة حركات داع�ص".
يوم الثنني املا�سي، ا�ستبكت القوات 
الأمنية م���ع عنا�سر من تنظيم داع�ص 
جنوب���ي حمافظة كركوك، بعد هجوم 
"غي���دة"  �سن���ه التنظي���م عل���ى قري���ة 
يف ق�س���اء داق���وق. وبح�س���ب بع�ص 
امل�سادر، اإن الهجوم اأ�سفر عن خطف 
ع���دد من املنت�سب���ني التابعني لل�سرطة 
الحتادي���ة ومقتل �ساب���ط، وهو اأمر 

نفته قيادة العمليات امل�سرتكة.

حتذيرات من ت�صاعد 
الهجمات

م���ن جهته حّذر جم���ال �سكور، النائب 
ع���ن كرك���وك يف ات�سال م���ع )املدى( 
اأم����ص من "ارتفاع ع���دد الهجمات يف 
املدني���ة اإذا مل يت���م معاجل���ة اخلروق 

الأمنية ب�سكل �سريع".
واأعل���ن تنظيم داع�ص، م�سوؤوليته عن 
تفج���ري اآلي���ة لل�سرط���ة الحتادية يف 

كركوك ال�سبت املا�سي.

ونقل���ت ح�سابات مقربة م���ن التنظيم 
 – الع���راق  "ولي���ة  م���ا ت�سم���ى  ع���ن 
اآلي���ة  ا�سته���داف  تبنيه���ا  كرك���وك" 
م���ن  بالق���رب  الحتادي���ة  لل�سرط���ة 
الراب���ع يف مدين���ة كرك���وك  اجل�س���ر 

بعبوة ل�سقة.
اأ�سف���رت ع���ن  اأن العملي���ة  واأ�ساف���ت 
تدمري الآلية واإ�ساب���ة �سابط ومقتل 
املا�س���ي،  وال�سب���ت  مرافقي���ه.  اأح���د 
اأ�سيب �سابط يف اجلي�ص برتبة عقيد 
يعم���ل يف ق�س���م �س���وؤون ال�سيط���رات 
والط���رق اخلارجي���ة بج���روح ج���راء 
انفج���ار عب���وة ل�سق���ة ق���رب اجل�سر 

الرابع و�سط مدينة كركوك.
بح�س���ب  داع����ص،  تنظي���م  ود�ّس���ن 
م�س���ادر، اأ�سلوب���ًا جدي���دًا يف مناطق 
�سم���ال بغ���داد، ل�س���ن هجم���ات عل���ى 
باملراقب���ة  يتمث���ل  الأمني���ة،  الق���وات 
الطويلة للثكنات الع�سكرية، وانتظار 

حلظة "الرتاخي".
ويق���ول �سك���ور اإن "بع����ص املناط���ق 
خا�س���ة يف داقوق والدب����ص، جنوب 
الريا����ص،  واحلويج���ة،  كرك���وك، 
الر�ساد، غربي املدينة، مل ُتطهر ب�سكل 

دقيق من تنظيم داع�ص".
وحتول ق�ساء احلويجة، بعد حترير 
املو�سل يف متوز 2017، اىل عا�سمة 

اخلافة الإ�سامية املزعومة.
كان  التحري���ر  عملي���ات  ذروة  ويف 
الق�س���اء،  يف  م�سل���ح  اآلف   3 هن���اك 
بح�س���ب م�سوؤول���ني، قت���ل منه���م األفا 
عن�س���ر عل���ى اأعل���ى تقدي���ر. ويوؤك���د 
جم���ال �سك���ور، النائ���ب ع���ن الحتاد 
ن���واب  اأن  الكرد�ست���اين،  الوطن���ي 
املحافظة اأر�سل���وا عدة حتذيرات اىل 
احلكومة وجلن���ة الأم���ن يف الربملان 
ع���ن خط���ورة الأو�س���اع يف كرك���وك 

اأحد". ي�ستمع  مل  "ولكن 
واأ�ساف النائ���ب: "نحتاج اىل قوات 
اإ�سافي���ة واىل التن�سي���ق م���ع ق���وات 
البي�سمرك���ة والأ�ساي�ص لتعزيز الأمن 

يف كركوك".
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 ترجمة / حامد احمد  

خ���ال ت�سريحات له الثاث���اء توقع 
اأن  الغ�سب���ان،  ثام���ر  النف���ط  وزي���ر 
تمدد الولي���ات المتح���دة ال�ستثناء 
للع���راق با�ستي���راد الطاقة  الممنوح 
م���ن اإيران، م�سيرًا ال���ى اأن وا�سنطن 

تتفهم و�سع العراق .
مقابل���ة  خ���ال  الغ�سب���ان  وق���ال 
تلفزيونية، اإن���ه يتوقع من الوليات 
المتح���دة اأن تم���ّدد اإعفائه���ا للع���راق 
عل���ى  المفرو�س���ة  العقوب���ات  م���ن 
اإي���ران ف���ي ا�ستي���راده لم���ادة الغ���از 
منه���ا  لت�سغيل محطات توليد الطاقة 
وكذلك ا�ستي���راده الطاقة الكهربائية 
اأي�س���ًا، وال�سماح لبغ���داد ال�ستمرار 
با�ستخ���دام الغ���از الإيران���ي لتافي 
وقوع قطوعات في الطاقة الكهربائية 

خال مو�سم ال�سيف الحالي .

واأ�س���اف الغ�سبان قائ���ًا "ل اأتوقع 
اأن ينته���ي ه���ذا ال�ستثن���اء"، م�سيرًا 
ال���ى اأن "الولي���ات المتح���دة تفه���م 
و�سع العراق جيدًا" .كذلك قال وزير 
الكهرب���اء لوؤي الخطيب اإن وا�سنطن 
ل�س���راء  الع���راق  ا�ستثن���اء  �ستم���ّدد 

الطاقة الكهربائية والغاز الإيراني.
انقطاع���ات الطاق���ة الكهربائية وقلة 
تجهيزها خال اأ�سهر ال�سيف الحارة 
اأدت ف���ي ال�ساب���ق ال���ى احتجاج���ات 
وا�سطراب���ات خ�سو�س���ًا في مناطق 
جنوب���ي العراق الت���ي ت�سل درجات 

الحرارة فيها الى 50 درجة مئوية .
النف���ط  وزارة  اإن  الغ�سب���ان  وق���ال 
تحت���اج للغ���از اليراني رغ���م توقيع 
ع���دد من التفاقي���ات لمعالج���ة الغاز 
الم�ساري���ع  ه���ذه  لأن  الم�ساح���ب، 
�ست�ستغ���رق فت���رة �سنتي���ن اأو ث���اث 

�سنوات على الأقل ليتم اإنجازها .

المتحدثة با�سم الخارجية الميركية 
مورغان اورتيغز، قالت اإن الوليات 
المتح���دة م���ّددت ف���ي اآذار ا�ستثن���اء 
ي�سم���ح للع���راق با�ستي���راد الكهرباء 
العقوب���ات  رغ���م  اليران���ي  والغ���از 
الميركي���ة المفرو�س���ة، ولكنه���ا ل���م 

تحّدد مدة ا�ستمرار هذا ال�ستثناء .
التمديد ل�سه���ر اآذار �سيك���ون بمثابة 
ال���ذي ت�س���دره  ال�ستثن���اء ال�ساب���ع 
الوليات المتحدة للعراق منذ فر�ص 
الأميركي���ة  القت�سادي���ة  العقوب���ات 
عل���ى اإي���ران بمنعه���ا م���ن �س���ادرات 
النفط في ت�سرين الثاني عام 2018. 
بع���د اأول ا�ستثن���اء لم���دة 45 يوم���ًا، 
اأ�سدرت وزارة الخارجية الميركية 
 90 لم���دة  متعاقبي���ن  ا�ستثناءي���ن 
يومًا، اأعقبه���ا ا�ستثناءين لمدة 120 
يوم���ًا في �سهر حزي���ران وثم ت�سرين 
الأول. وكان اآخ���ر ا�ستثن���اء ت�سدره 

الخارجي���ة هو م���دة 45 يومًا منحته 
في �سهر �سب���اط . من جانب اآخر قال 
وزير النفط الغ�سب���ان خال حديثه 
كرد�ست���ان  اإقلي���م  نف���ط  حق���ول  اإن 
م�سمول���ة باتفاقي���ة تقلي����ص الإنتاج 
الت���ي تو�س���ل له���ا اأع�س���اء منظم���ة 
اوبك +، حيث �ستبل���غ ح�سة العراق 
من التقلي����ص بحدود 1،061 مليون 
برميل باليوم ل�سهري اأيار وحزيران 

.
وق���ال الغ�سبان ف���ي ت�سري���ح نقلته 
وكال���ة بات����ص للطاق���ة "هن���اك وفد 
فني من اإقليم كرد�ستان �سيجتمع مع 
ممثلين م���ن وزارة النف���ط الخمي�ص 
لمناق�سة كيفي���ة تنفيذ عملية تقلي�ص 

الإنتاج ح�سب التفاقية ."
وق���ال الغ�سب���ان اإن اإقلي���م كرد�ستان 
برمي���ل   500،000 بح���دود  ي�س���در 
باليوم، وهو ي�س���كل اأغلب ما ينتجه 

منتج���ي  تحال���ف  وكان   . الإقلي���م 
النف���ط اأوبك + المك���ون من 23 دولة 
قد تو�س���ل الى اتفاق الح���د يق�سي 
بتقلي�ص انتاجهم بمقدار 9،7 مليون 
برميل باليوم ل�سهري اأيار وحزيران. 
على اأن يت���م تخف�ص التقلي�ص الكلي 
ملي���ون برمي���ل  ال���ى 7،7   + لأوب���ك 
باليوم خال الن�سف الثاني من عام 
2020، وم���ن ث���م يخف����ص ال���ى 5،8 
ملي���ون برمي���ل بالي���وم عل���ى امتداد 
ع���ام 2021 الى حد �سه���ر ني�سان من 
ع���ام 2022 . وا�ستن���ادًا لمعلوم���ات 
ال�س���ادرات  ف���اإن  ر�سمي���ة،  واأرق���ام 
الكلية للعراق من النفط الخام ل�سهر 
اآذار، وال���ذي ي�سمل النف���ط الم�سدر 
من اإقلي���م كرد�ستان، ق���د بلغ بحدود 
3،88 مليون برميل باليوم، م�سجًا 
اختاف���ًا طفيف���ًا ع���ن �س���ادرات �سهر 
�سب���اط الت���ي بلغ���ت 3،874 ملي���ون 
برمي���ل بالي���وم . وبلغ���ت �س���ادرات 
النف���ط ل�سه���ر اآذار م���ن حق���ول نفط 
الجنوب عبر مين���اء الب�سرة بحدود 
3،39 ملي���ون برميل بالي���وم، بينما 
بلغ���ت كمي���ات النفط الم�س���درة من 
اإقلي���م كرد�ست���ان ل�سه���ر اآذار بحدود 
بالي���وم،  برمي���ل  األ���ف   490،000
مقارن���ة ب�سادرات �سه���ر �سباط التي 
بلغت بح���دود 3،391 مليون برميل 
بالي���وم من اأر�سفة تحمي���ل الب�سرة 
م���ع ت�سدي���ر 482،000 األ���ف برميل 

باليوم من الإقليم .
وا�ستن���ادا لآخ���ر م�س���ح معلومات���ي 
اأجرت���ه وكال���ة بات����ص للطاق���ة، فاإن 
الع���راق �س���خ ما يق���ارب م���ن 4،65 
مليون برميل باليوم خال �سهر اآذار، 
وهو اأكثر من ح�سته النتاجية وفقًا 
لتفاقي���ة اأوب���ك + ال�سابق���ة والبالغة 
4،46 ملي���ون برمي���ل بالي���وم الت���ي 

انتهى مفعولها ال�سهر الما�سي .

وزيران يتوقعان متديد اال�صتثناء االأمريكي ال�صترياد الطاقة من اإيران

 بغداد / المدى

اأعلنت وزارة الع����دل، اأم�ص الربعاء، اإر�سال قوائم 
باأ�سم����اء الن����زلء الم�سمولين بالعف����و الخا�ص الى 

الأمانة العامة لمجل�ص الوزراء.
وقال����ت في بي����ان تلق����ت )الم����دى(، ن�سخة من����ه اإنه 
"بتوجيه ومتابعة من قبل وزير العدل فاروق اأمين 
ال�سوان����ي، تم اإر�سال قوائ����م المودعين في الأق�سام 
ال�سجني����ة التابع����ة ل����وزارة العدل م����ن الم�سمولين 
لمجل�����ص  العام����ة  الأمان����ة  ال����ى  الخا�����ص  بالعف����و 
الوزراء". واأكد الوزي����ر اأن "القوائم �سملت اأ�سماء 
المودعي����ن في دائ����رة الإ�س����اح العراقي����ة والبالغ 
عدده����م )950( نزي����ًا مع ن�سخ من ق����رارات الحكم 
ال�س����ادرة بحقه����م م����ن المحاكم المخت�س����ة، وكذلك 
اأي�س����ًا ا�سم����اء النزلء ف����ي دائرة اإ�س����اح الأحداث 
والبالغ عددهم )57( حدث����ًا مع مراعاة المادة 63/

اأوًل من قانون رعاية الأحداث رقم 76ل�سنة 1983 
المع����دل والتي ن�ست عل����ى اأنه ليجوز اأن يعلن عن 
ا�سم الحدث اأو عنوانه اأو ا�سم مدر�سته اأو ت�سويره 

اأو اأي �سيء يوؤدي الى معرفة هويته".
قد يح�س����ل اأكثر من 100 مدان ب�سرقة المال العام، 
بينه����م وزراء وم�سوؤول����ون، عل����ى حريته����م وف����ق 
"العفو الخا�ص" الذي اقترحته رئا�سة الجمهورية، 
ب�سبب مخاوف تف�سي وباء "كورونا" في ال�سجون 

والمعتقات.
ول����م يثبت حتى الآن - بح�س����ب الأرقام المعلنة من 
وزارة ال�سحة- �سحة ت�سجيل اأي اإ�سابة بالمر�ص 

في الموؤ�س�سات العقابية اأو دوائر الحتجاز.
وعل����ى الرغم من ذلك فاإن حكومة ت�سريف الأعمال، 
حي����ن وافقت عل����ى المقت����رح الرئا�س����ي، �سملت من 
�سم����ن المف����رج عنه����م "المختل�سين" بع����د اإعادتهم 

الأموال الم�سروقة.
وتمّك����ن 40 �سيا�سيًا مدان����ًا قبل 3 �سنوات باإخا�ص 
اأم����وال الدول����ة، م����ن الح�س����ول على الب����راءة، بعد 
�سموله����م بالعفو الع����ام الذي اأ�س����دره البرلمان في 

2017. وق����درت المبالغ التي �سرقه����ا الم�سوؤولون 
حينه����ا، بح�س����ب ن����واب، بم����ا يزيد ع����ن 4 مليارات 

دولر، تّم اختا�سها في �سنوات قليلة.
ول يع����رف حت����ى الآن، حجم المبال����غ التي بحوزة 
الث����اث  ال�سن����وات  ف����ي  بالختا�����ص  المداني����ن 
الما�سي����ة، والتي يتوق����ع اأن يتم الإفراج عنهم وفق 

العفو الجديد.
وتاأكدت )الم����دى( من وجود اأكثر م����ن 120 مدانًا، 
بح�س����ب اآخر اإح�سائيات لهيئة النزاهة عام 2020، 

بتهمة الإختا�ص، بينهم م�سوؤولون.
وا�ستن����ادًا لتل����ك البيان����ات، ف����اإن الهيئ����ة ا�ستقدمت 
ف����ي 2019، 283 �سخ�س����ًا للتحقي����ق بالختا�����ص، 
ويمثل����ون ن�سب����ة 4% م����ن الح����الت الإجمالية التي 
تحق����ق به����ا الهيئة، واأم����رت بتوقي����ف 177 اآخرين 
)يمثلون 10% من الحالت الإجمالية(، كما �سبطت 
ف����ي العام نف�س����ه 81 �سخ�س����ًا متلب�س����ًا بالختا�ص 
)يمثل����ون ن�سب����ة 8%(. وت�سي����ر تلك البيان����ات، الى 
اإ�س����دار 366 اأمر اعتقال في ع����ام 2019، لمتهمين 
بالختا�ص )يمثل����ون ن�سبة نحو 15% من الحالت 
الإجمالي����ة التي تعم����ل عليها الهيئ����ة، واإحالة 364 
�سخ�سًا الى المحاكم ف����ي ال�سنة ذاتها "يمثلون %7 

من اإجمالي الحالت".
واأك����دت بيانات هيئة النزاهة، اأنه في العام 2019، 
ت����م اإدان����ة 124 �سخ�س����ًا بتهم����ة الختا�����ص، وه����م 
يمثلون ن�سب����ة نحو 11% من الح����الت الكلية التي 

تعمل عليها النزاهة.
ووف����ق اإح�سائي����ات الهيئ����ة، ف����اإن الح����ات الُمدانة 
بالختا�ص عام 2019، �سجلت في نحو 20 وزارة 

وموؤ�س�سة حكومية.
و�سجل����ت وزارة المالي����ة اأعل����ى ن�سب����ة بالمداني����ن 
بالختا�����ص، ب�����46 حال����ة، ووزارة الإعم����ار ب�����11 

حالة، والتجارة 10 حالت، وال�سحة 9 حالت.
وح����ّذرت جه����ات ف����ي البرلمان م����ن وج����ود ثغرات 
ف����ي مقترح العف����و الخا�ص، قد ته����ّدد الأمن وال�سلم 

المجتمعي. 

العدل تر�صل قائمة بـ1007 
م�صمولني بالعفو اخلا�ش اإىل احلكومة

وكالة بالت�س  للطاقة: العراق ح�صل على 7 ا�صتثناءات حتى االآن اآخر اإح�صائيات النزاهة اأكدت ت�صجيل 120 مدانًا 
بتهمة االختال�س



 بغداد / المدى

يحرج ف�س���يل م�س���لح �س���يعي تحالف الفتح ب�س���بب موقفه من رئي�س الحكومة 
المكلف م�سطفى الكاظمي، رغم كل محاوالت "التر�سية". 

ويعتق���د الفت���ح اأنه من اأبرز القوى ال�سيا�سية التي قدم���ت الكاظمي، فيما يقول 
الف�سيل الم�سلح القريب اإن التكليف عبارة عن "اإعالن حرب".

وتق���ول كتائب حزب الله العراقي، وهي ف�سي���ل ال يقبل االندماج كليًا مع هيئة 
الح�س���د ال�سعب���ي وكثير م���ا اأح���رج الحكوم���ة الم�ستقيلة ب�سب���ب هجماته على 
القواعد االأميركية، اإن "االإجماَع َعلى َتر�سيِح �َسخ�سّيٍة َم�سبوهٍة ال َتنَطبُق َعليها 
الَمعايي���ر، َوِبه���ذا ال�سكِل االحتفالّي، ُه���و َتفريٌط ِبحقوِق ال�ّسع���ِب َوَت�سحياِتِه، 

َوخياَنٌة ِلتاريِخ العراِق".
و�سب���ق لتحالف الفتح اأن ر�سح م���ا يقارب 4 �سيا�سيين لرئا�س���ة الحكومة خلفًا 
للم�ستقيل عادل عبد المهدي، كان اأبرزهم وزير التعليم في الحكومة الم�ستقيلة 
ق�س���ي ال�سهي���ل، ومحاف���ظ الب�سرة اأ�سع���د العيدان���ي، لكنهم جوبه���وا برف�س 

ال�سارع و�ساحات االحتجاج.
وخالفا الإرادة التحالف كلف رئي�س الجمهورية برهم �سالح، رئي�س كتلة ائتالف 
الن�س���ر عدن���ان الزرفي بت�سكيل الحكومة بعد اعت���ذار محمد توفيق عالوي، ما 

و�سع تحالف الفتح في موقف اعتبره "التفافًا على الحقوق الد�ستورية".
وتق���ول اأو�ساط �سيا�سي���ة اإن "قيادات الفت���ح حاولت اأن ت�ستعي���د �سمعتها بعد 
تجاهله���ا بتكلي���ف الزرفي فقبلت بتكلي���ف الكاظمي، وه���و �سخ�سية مقربة من 

القوى ال�سّنية والكردية وكان تاأخير تكليفه هو فيتو تحالف الفتح".
وا�ساف���ت االأو�ساط اأن "الفتح وجد نف�سه مجبرًا على قبول الكاظمي الإ�ستعادة 
هيبته، وهو ما وّلد اأقرب ما يكون الن�سقاق بين اأجنحة �سيا�سية داخل التحالف 

وبين الف�سائل الع�سكرية".  
ي���وم اأم����س، بعث حام���د المو�س���وي ع�سو تحال���ف الفت���ح، ر�سالة �س���رح فيها 
لف�سائ���ل م�سلح���ة مناه�س���ة للوالي���ات المتح���دة االميركية ق���رار االجماع على 

تكليف م�سطفى الكاظمي بمن�سب رئي�س مجل�س الوزراء".
وق���ال المو�سوي ف���ي بيان اإنه "بعد جهد جهيد وتحدي���ات جمة تم االتفاق على 
المر�س���ح م�سطف���ى الكاظمي كرئي�س للوزراء ويعل���م كل اأبناء ال�سعب العراقي 
ال�ساب���ر ال�سام���د الموؤامرات المتتالي���ة والتحديات المت�ساع���دة التي واجهت 
العراق واأخرها ولي�س اأخيرها معركة كورونا وال�سراع من اأجل الحياة، لذلك 
كان الب���د م���ن اإنجاح كل جهد وطن���ي ي�سمن الحفاظ على الحق���وق الد�ستورية 
للمك���ون االأكب���ر ن�سل معه حكومة تلب���ي مطالب ال�سعب واأبع���اد العراق عن اأن 
يك���ون �ساحة ح���رب لتنفيذ االأجن���دة االأميركية في المنطقة وم���ن هذا المنطلق 
اأبلغن���ا ال�سركاء ال�سيا�سيي���ن باأننا �سنبدي الدعم والم�س���ورة للمكلف م�سطفى 
الكاظم���ي ومنح���ه الفر�س���ة الوافي���ة الختي���ار اأع�س���اء حكومة كف���وءة  تحقق 
م�سلح���ة الع���راق العليا وقادرة عل���ى التعاطي مع تعقي���دات الداخل وتحديات 
الخ���ارج واأهمه���ا هو مل���ف ال�سي���ادة وا�ستكمال م�س���وار قرار اإخ���راج القوات 

االأجنبية الذي اأقره مجل�س النواب العراقي".
وتاب���ع اأن "ه���ذا ال يتحق���ق اإال من خالل حكوم���ة االإجماع الوطن���ي التي نن�سد 
ال���ى ت�سكيلها م���ع بقية القوى ال�سيا�سي���ة الوطنية والتي كما تعه���د المكلف اأن  
تكون اأولوياتها البدء المفاو�سات العاجلة مع الجانب االميركي للبدء بالجالء 

الوطني وترك العراق ومغادرة اأرا�سيه".

 بغداد / المدى

اعتبر رئي����س الجمهورية بره���م �سالح، 
اأن العامل االأهم الم�سبب لعدم اال�ستقرار 
الكام���ل ف���ي الع���راق، ه���و ع���دم وج���ود 
دول���ة مقت���درة ذات �سي���ادة، وفيم���ا بّي���ن 
اأن ا�ستئن���اف الح���وار ال�ستراتيج���ي مع 
الوالي���ات المتح���دة من الق�ساي���ا المهمة 
الت���ي �ستق���وم به���ا الحكوم���ة الجدي���دة، 
ق���ال اإن عالق���ة وا�سنطن وبغ���داد تحتاج 
اإل���ى و�سعه���ا في �سي���اق منا�س���ب. وذكر 
 )cnn( سال���ح ف���ي مقابل���ة م���ع �سبك���ة�
االأميركي���ة، اإن���ه "منذ ع���ام 2003 وحتى 
االآن، فاإن���ه ربم���ا العام���ل االأه���م الم�سبب 
لع���دم اال�ستق���رار الكامل للع���راق ولعدم 
تعاي�س���ه ب�س���الم كام���ل م���ع نف�س���ه وم���ع 
جيرانه هو عدم وجود دولة مقتدرة ذات 
�سيادة في العراق، دولة قادرة على فر�س 
حكم القانون في البل���د وباإجراء عالقات 
متوازن���ة م���ع جيرانه���ا وم���ع المجتم���ع 
الدولي )بما في ذل���ك الواليات المتحدة( 
مرتك���زًا عل���ى احت���رام �سيادته���ا، واإن���ي 
اآمل باأنَّ ه���ذا المفهوم �سيكون هو المبداأ 

د لحوارنا". المر�سِ
وبين الرئي�س �سالح اأن "اأحد الموا�سيع 

الكبي���رة اأمام )رئي����س ال���وزراء المكلف 
م�سطفى الكاظمي في حال منح حكومته 
الثقة( �ستكون ف���ي حزيران لبدء الحوار 
ال�ستراتيج���ي م���ع الوالي���ات المتحدة"، 
مبينًا اأن "الواليات المتحدة م�ستِركة مع 
د  العراق بطريق���ة فعالة جدًا وب�سكل موؤكَّ

منذ عام 2003".

كما اأو�سح باأن الكاظم���ي �سحفي �سابق 
االإن�س���ان  حق���وق  مج���ال  ف���ي  ونا�س���ط 
ومعروف تمامًا في دائرة حقوق االإن�سان 

في ال�سرق االأو�سط.
"و�س���ع  �س���رورة،  عل���ى  �سال���ح  واأك���د 
العالق���ة بين الع���راق واأمي���ركا في �سياق 
�سحي���ح وبطريق���ة منا�سب���ة"، م�سيف���ًا: 

االإط���ار  اتفاقي���ة  ن�سمي���ه  م���ا  "لدين���ا 
تف�سي���ل  اإل���ى  ونحت���اج  ال�ستراتيج���ي؛ 
ه���ذه االأم���ور، بما في ذلك و�س���ع القوات 
االأميركي���ة وق���وات التحال���ف الموجودة 
بحل���ول  اأن���ه  متاأك���د  واإن���ي  بالع���راق، 
حزي���ران، واآم���ل ذل���ك بوج���ود الحكومة 
الجدي���دة، �سيكون لدينا ح���وار جيد جدًا 

وبم���ا يحت���رم �سي���ادة الع���راق". واأ�سار 
"�سراكتن���ا  اإل���ى اأن  رئي����س الجمهوري���ة 
ال�ستراتيجية مع الواليات المتحدة ومع 
اأوروبا وجيراننا هو اأمر بغاية االأهمية. 
وقد �سهد بلدن���ا الكثير من النزاعات على 
مدى االأربعين �سن���ة االأخيرة، فقد عانينا 
من الح���روب والح�سار، وجرائ���م اإبادة 
�سامل���ة، والكثي���ر غيره���ا م���ن الماآ�س���ي، 
فالبل���د بحاجة اإلى اال�ستق���رار"، متابعًا: 
"با�ستق���رار الع���راق ق���د يك���ون بمثاب���ة 
عام���ل تبلور لنظام اإقليم���ي اأف�سل بكثير 
ف���ي ال�س���رق االأو�س���ط". كما عّب���ر رئي�س 
تعلي���ق  لق���رار  اأ�سف���ه  ع���ن  الجمهوري���ة 
رخ�سة رويترز، واأ�سار اإلى اأنه يعمل مع 
الفريق القانون���ي الإعادة النظر به، مبينا 
القرار، واأعمل  اأدافع عن ذلك  "اإنن���ي لن 
مع فريقن���ا القانوني لغر�س اإعادة النظر 

في ذلك القرار ومعالجة الموقف".
وتاب���ع اإن "القرار ال يف�سي اإلى ما نريده 
وه���و بيئة �سفاف���ة، لكن النا����س اأ�سابهم 
االنزع���اج ال�سدي���د م���ن تقري���ر رويت���رز 
الأن���ه اأ�س���ار اإل���ى تزييف حكوم���ي متعمد 
لل�سجالت"، مو�سحًا اإن "منظمة ال�سحة 
العالمية ووكاالت االأمم المتحدة اأ�ساروا 

في بيانهم باأنَّ هذا عار عن ال�سحة".

 بغداد / المدى

ما اإْن اأكمل رئي�س مجل�س 
الوزراء المكلف م�صطفى 

الكاظمي كابينته الوزارية 
وبرنامجه الحكومي وتوجه 

لمفاو�صة الكتل تغيرت مواقف 
الكثير من القوى ال�صيا�صية 
وبداأت تطالب بح�ص�صها من 

الوزارات.
وتراجعت الكتل ال�صيعية عن 
موافقها ال�صابقة التي اأعلنت 

عنها في منت�صف اال�صبوع 
الجاري باأنها خولت الكاظمي 
باختيار طاقمه الوزاري، كما 

اأر�صلت ممثلين عنها للقاء 
بالرئي�س المكلف لتفاو�س على 

ح�ص�صها الوزارية.

وك�س���ف القيادي ف���ي التي���ار ال�سدري 
به���اء االأعرج���ي، اأم����س االأربع���اء ع���ن 
اإر�س���ال مكون���ات م���ا و�سفه���ا "الكتلة 
االأكب���ر" ممثلي���ن عنه���م، ال���ى المكلف 
بت�سكيل الحكوم���ة م�سطفى الكاظمي، 

بهدف المطالبة بالوزارات.
عل���ى  تغري���دة  ف���ي  االأعرج���ي  وق���ال 
)تويت���ر(: "لق���د خّولت جمي���ع قيادات 
مكون���ات الكتل���ة االأكث���ر ع���ددًا رئي����س 
كابينت���ه  باختي���ار  الُمكّل���ف  ال���وزراء 
الوزاري���ة، وبع���د االجتم���اع، اأر�سل���ت 
غالبي���ة ه���ذه القي���ادات ُممثلي���ن عنه���ا 
للُمكّل���ف لغر����س المطالب���ة ب���وزاراٍت 
معينة م���ع ت�سميتهم لوزيره���ا"، وقال 
اأي�سًا: "اأكو بعد )ه���ل يوجد( اأكثر من 

هيج )هكذا( تخويل؟".
من جانبه قال اأ�سعد المر�سدي، النائب 

عن كتلة الحكمة البرلمانية اإن "المهمة 
تب���دو �سعب���ة ف���ي ظ���ل مطال���ب الكتل 
البرلمانية بح�س�سه���ا من الوزارات"، 
م�ستبع���دًا "تقدي���م الكابين���ة الوزارية 

االأ�سبوع المقبل".
ت�سري���ح  ف���ي  المر�س���دي  واأو�س���ح 
بي���ن  خالف���ات  "هن���اك  اأن  ل�)الم���دى( 
الكتل ال�سيا�سية على بع�س الوزارات، 
ف�ساًل ع���ن مطالبة كتل كبيرة بوزارات 

تري���د  �سغي���رة  واأخ���رى  �سيادي���ة، 
المقبل���ة"،  الحكوم���ة  ف���ي  الم�سارك���ة 
م�سيف���ًا اأن "هناك م�سكلة اأخرى تتمثل 
ف���ي ع���دم ح�س���م ح�س����س المكوني���ن 

ال�سّني والكردي".
و�سبق اأن كلف رئي�س الجمهورية برهم 
�سال���ح، محمد توفيق ع���الوي لت�سكيل 
التف���اف  بع���د  اعت���ذر  لكن���ه  الحكوم���ة 
القوى ال�سيعية عليه واعترا�س القوى 

الكردية، فيما اعتذر عدنان الزرفي بعد 
اإعالن القوى ال�سيا�سية مجتمعة دعمها 

الكاظمي.
واأ�س���اف المر�سدي وه���و ع�سو لجنة 
االأقالي���م والمحافظ���ات البرلماني���ة اأن 
"ع���دد وزارات حكومة الكاظمي )23( 
وزارة بعد مطالبة القوى الكرد�ستانية 
�س���وؤون  هيئ���ة  اأو  با�ستح���داث وزارة 

اإقليم كرد�ستان".

ال���ى ذلك ق���ال يونادم كن���ا، رئي�س كتلة 
ت�سري���ح  ف���ي  البرلماني���ة  الرافدي���ن 
بي���ن  قائم���ة  "خالف���ات  اإن  ل�)الم���دى( 
الكتل ال�سيا�سية على ت�سكيل الحكومة 
)...( بع����س االطراف ت�سع���ى للحفاظ 
عل���ى م�سالحها الحزبي���ة وتريد تاأمين 
ح�س�سه���ا الوزاري���ة، وهن���اك اتج���اه 
اآخر يدفع بت�سكيل حكومة م�ستقلة من 

ال�سخ�سيات النزيهة والكفوءة".

واأ�س���ار كن���ا ال���ى "م�س���اٍع م���ن بع����س 
الجه���ات ال�سيا�سي���ة لتدوي���ر اأكث���ر من 
ثالث���ة وزراء من حكومة عب���د المهدي 
الكاظم���ي  حكوم���ة  ف���ي  الم�ستقيل���ة 
التوج���ه  "ه���ذا  اأن  مبين���ا  الجدي���دة"، 
مرفو�س وغير مقبول من كتل برلمانية 

اأخرى".
وحّدد الد�ستور الفترة الزمنية للرئي�س 
قائمت���ه  لتقدي���م  المكل���ف  الحكوم���ة 

الوزاري���ة وبرنامج���ه الحكوم���ي اإل���ى 
مجل����س النواب بثالثي���ن يومًا لمنحها 
الثقة، اأما في حال رف�سها من البرلمان 
�ستق���وم الكتلة البرلماني���ة االأكبر عددًا 
بتقديم مر�سح اآخر لرئي�س الجمهورية 
خ���الل فترة خم�سة ع�سر يوم���ًا لتكليفه 

بت�سكيل الحكومة.
ويلف���ت كنا ال���ى اأن "من بي���ن الوزراء 
المراد تدويرهم ف���ي الحكومة المقبلة 
هم وزير المالية وال�سحة والزراعة"، 
فيم���ا بّي���ن اأن "هن���اك وزراء ناجحين 
ال يرغب���ون ف���ي منحه���م الثق���ة من قبل 
البرلمان �سمن القائم���ة التي �سيقدمها 

الكاظمي".
بالمقاب���ل، حّذر ائت���الف الن�سر، اأم�س 
االأربع���اء م���ن ال�سغ���ط عل���ى المكل���ف 
اختي���ار  بق�سي���ة  الحكوم���ة  بت�سكي���ل 

المر�سحين لكابينته المرتقبة.
وقالت المتحدث با�س���م االئتالف اآيات 
المظف���ر اأن "موق���ف ائت���الف الن�س���ر 
ثابت، من خالل دعوة الكتل ال�سيا�سية 
اإل���ى من���ح المكل���ف بت�سكي���ل الحكومة 
المقبل���ة م�سطف���ى الكاظم���ي الحري���ة 

الختيار المر�سحين وفق روؤيته".
واأو�سحت اأنه "وبع���د تقديم الكاظمي 
كابينته الحكومي���ة، �سنقوم بدرا�ستها 
م���ن كاف���ة الجوان���ب"، مبين���ة اأنه "في 
االجتم���اع االأخي���ر للكت���ل ال�سيعية مع 
الكاظمي، دعون���ا الختيار وزراء اأكفاء 
بعيدًا عن المحا�س�س���ة والحزبية، مع 

احترام التنوع وحقوق المكونات".
ولفتت المظف���ر اإل���ى اأن "ال�سغط على 
الكاظم���ي ف���ي مرحل���ة مبك���رة اأمر غير 
"رئي����س  اأن  اإل���ى  م�سي���رة  �سحي���ح"، 
االئتالف حيدر العبادي ي�سعى لتقريب 
وجهات النظر بين االأطراف ال�سيا�سية 
العملي���ة  ف���ي  االن�س���داد  وحلحل���ة 

ال�سيا�سية الحالية".
واأ�ساف���ت اأن "ائتالف الن�سر لم يطرح 
اأي �سيء ب�س���اأن مر�سحي الوزارات اأو 
اال�ستحقاقات، وفي حال يرى الكاظمي 
اأن ائتالفن���ا ي�ستح���ق وزارات معين���ة 

وفق روؤيته، فنحن نحترم قراره".
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م�صاٍع لتدوير 3 وزراء 
يف احلكومة اجلديدة 
تالقي رف�صًا

اجتمع تكليف 
الكاظمي 

�شالح: احلكومة اجلديدة �شتخو�س حوارًا جيدًا مع وا�شنطن ب�شاأن االتفاق ال�شرتاتيجي

موقف ف�شائل م�شّلحة من 
الكاظمي ُيحرج اأبرز التحالفات 

الداعمة لتكليفه

قال اإنه يفاو�س الكتل على مر�صحيه الذين اختارهم وفق معياري النزاهة والكفاءة

 متابعة / المدى

بدا رئي�س الوزراء المكل���ف م�سطفى الكاظمي واثقًا 
م���ن نف�س���ه وهو يعر����س اأولويات حكومت���ه في حال 
نال���ت الثقة من البرلم���ان عند لقائه عددًا م���ن الكّتاب 

واالإعالميين العراقيين يوم الثالثاء. 
الكاظمي الذي جاء تكليف���ه اأواخر االأ�سبوع الما�سي 
بعد تكليفي���ن انتهيا باالعتذار لكل م���ن محمد توفيق 
ع���الوي وعدن���ان الزرف���ي، اأك���د اأن "اأ�سم���اء اأع�ساء 
الكابين���ة الحكومية اأ�سبحت جاهزة االآن واأنا ب�سدد 
التفاو����س م���ع الكت���ل ال�سيا�سية ب�ساأن ذل���ك من اأجل 
تمريرها داخل قبة البرلمان باأ�سرع وقت حتى اأتمكن 
م���ن بدء العم���ل طبقًا لالأولوي���ات ال�ساغط���ة"، داعيًا 
الكت���ل ال�سيا�سية اإلى التعاون معه لك���ي يعبر االأزمة 
الحالي���ة طالم���ا اأن "حكومت���ي لها ه���دف محدد وهو 
التهيئ���ة لالنتخابات المبكرة، باالإ�سافة اإلى الت�سدي 
بح���زم اإلى التحدي���ات الطارئة التي ل���م تكن متوقعة 
حت���ى قبل �سهري���ن وهي فايرو����س كورونا، وما بات 

ي�سكل���ه من تهديد حقيقي لكل �سعوب العالم، واالأزمة 
االقت�سادي���ة الت���ي تمثل���ت بانخفا����س ح���اد الأ�سعار 
النف���ط، وهو ما يتطل���ب منا اتخاذ اإج���راءات حازمة 

وقوية من اأجل عبور هذه االأزمة".
واأك���د الكاظمي اأن "م���ا و�سلنا اإلي���ه االآن من م�ساكل 
واأزمات اإنما يع���ود باالأ�سا�س اإلى التاأ�سي�س الخاطئ 
للعملي���ة ال�سيا�سي���ة بع���د ع���ام 2003"، م�سي���رًا اإل���ى 
ف���ي تدمي���ر  للب���الد نج���ح  "االحت���الل االأميرك���ي  اأن 
بني���ة الدول���ة العراقي���ة دون اأن تح�س���ل عملية اإعادة 
تاأ�سي����س �سحيحة". وب�ساأن ما يمك���ن اأن يتوقع منه 
تحقيق���ه خ���الل فت���رة تروؤ�س���ه الحكوم���ة المو�سوفة 
باأنه���ا موؤقتة، ق���ال الكاظم���ي: "اإنن���ي ومثلما يعرف 
الجمي���ع ل�س���ت منتخب���ًا ول���م اآِت اإل���ى ه���ذا المن�سب 
نتيجة ل�سناديق االقتراع بل هي م�سوؤولية انتدبتني 
اإليها الكتل ال�سيا�سي���ة، وهو ما ي�ساعف م�سوؤوليتي 
م���ن تهدي���دات وتحدي���ات،  ل���ه  م���ا نتعر����س  حي���ال 
وبالتال���ي اأ�ستطي���ع الق���ول اإنني رئي����س وزراء اأزمة 
وال اأمل���ك ال اأن���ا وال غيري ع�سا �سحري���ة لما نواجهه 

م���ن تحدي���ات تحت���اج اإلى ت�ساف���ر جه���ود الجميع". 
وحول طبيعة الموقف من الواليات المتحدة واإيران 
وتحويل العراق اإل���ى �ساحة لت�سفية الح�سابات، اأكد 
الكاظم���ي: "�سيك���ون لدينا ح���وار جاد م���ع الواليات 
المتح���دة االأميركي���ة ب�س���اأن طبيع���ة وجوده���م ف���ي 
الع���راق، واالأه���م اأن ما يج���ب اأن اأتعام���ل معه بحزم 
ه���و اأال يكون العراق �ساحة لت�سفي���ة الح�سابات، مع 
التاأكي���د على اأنن���ي �سوف اأعمل عل���ى االنفتاح ب�سكل 
ج���اد عل���ى المحيطي���ن العرب���ي واالإ�سالم���ي، وطبقًا 
لمب���داأ الم�سالح الم�ستركة، وه���و ما يتطلب منا عماًل 
ج���ادًا في ه���ذا االتج���اه، خ�سو�س���ًا لجه���ة االقت�ساد 
واال�ستثم���ار وتهيئ���ة االأر�سية المنا�سب���ة لذلك، الأننا 
ال يمكنن���ا اال�ستمرار في االعتماد على النفط بو�سفه 

م�سدرًا وحيدًا للدخل الوطني".
واأو�س���ح الكاظمي اأن "االأمر المهم الذي �سوف اأوليه 
اهتمام���ًا كبيرًا هو فتح ح���وار وطني حقيقي داخلي، 
الأننا افتقدن���ا خالل ال�سنوات الما�سي���ة اإلى مثل هذا 
الح���وار الج���اد عل���ى كل االأ�سع���دة، ال���ذي يمك���ن اأن 

يوؤ�س����س لروؤي���ة وطني���ة ن�ستطي���ع م���ن خالله���ا بناء 
موؤ�س�سات الدولة بناء �سليمًا، اإذ ال خيار اأمامنا �سوى 
الم�سروع الوطني العراقي ال�سامل والعابر للهويات 

الفرعية �سواء العرقية اأو المذهبية".
وح���ول مو�س���وع ح�س���ر ال�س���الح بي���د الدول���ة قال، 
الكاظم���ي اإن "ه���ذا المو�س���وع ب���ات م���ن االأولويات 
ال�ساغطة التي تتطلب بالفعل حلواًل حقيقية، وهو ما 
�سوف نعمل عليه بطريق���ة �سليمة وجادة، �سواء كان 
ه���ذا ال�سالح بيد االأف���راد اأو الع�سائر اأو بيد الف�سائل 
الم�سلحة، التي تعتقد اأن هذا ال�سالح مرتبط بالوجود 
الع�سك���ري االأجنب���ي ف���ي الب���الد وهو م���ا يحتاج هو 
االآخ���ر اإلى ح���وار جاد معه���ا بهذا ال�س���اأن، خ�سو�سًا 
اإننا ج���ادون في اإنه���اء اأي مظاهر للوج���ود االأجنبي 
غي���ر المبرر في البالد". وب�ساأن المعايير التي �سوف 
يعتمده���ا في اختيار الوزراء، ق���ال الكاظمي اإن "اأهم 
معي���ار و�سعته هو النزاهة والكف���اءة، ورغم اأن كلتا 
المفردتين اأ�سبحتا م�ستهلكتين لكنني �سوف اأفاو�س 

جميع الكتل ال�سيا�سية على هذا االأ�سا�س".

الكاظمي: هدفا حكومتي التهيئة لالنتخابات و�شحب �شالح الف�شائل امل�شلحة
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بـ”كورونا” �إ�ــــــصــــــابــــــات  دون  ــــاعــــة  �ــــص  48 بــــعــــد  لــــلــــمــــو�طــــنــــن  ـــــــــد�ء  ن ـــــف..  ـــــج ـــــن �ل  

 - �ملــدى   بغــد�د- ذي قــار /  
ح�صن �لعامل

والبيئة،اأم����س  ال�س���حة  وزارة  اأك���دت 
الربع���اء، اأن الإج���راءات الوقائية املبكرة 
وب���اء  تف�س���ي  اتخ���ذت حال���ت دون  الت���ي 
كورون���ا، مبين���ة اأن “الوقت م���ازال مبكرًا 

لإعالن جتاوز مرحلة اخلطر”.
وقال املتحدث با�س���م الوزارة �س���يف البدر 
اأم����س الربع���اء  اإن “�س���رعة الإج���راءات 
الوقائية وعلميتها وقوته���ا والتي اتخذت 
بوق���ت مبك���ر م���ن قب���ل احلكوم���ة ووزارة 
فايرو����س  انت�س���ار  دون  حال���ت  ال�س���حة 
كورونا، على عك�س ما حدث يف الكثري من 

الدول العظمى”.
واأ�س���اف، اأن “هن���اك احت���واء لالإ�س���ابات 
ومن���ع لتف�س���ي الوباء وه���ذا يع���د اإجنازًا 
كبريًا”، م�س���ددًا على “�س���رورة ا�س���تمرار 
اللت���زام بالتعليم���ات حتى يتم ال�س���يطرة 

ب�سكل كامل على الفايرو�س”.
ولفت اإىل اأن “املوؤ�س�س���ات املوجودة كافية 
ل�ستيعاب الأعداد امل�سابة حاليًا بفايرو�س 

كورونا.
وح���ّذر البدر من “تف�س���ي الوب���اء لأن ذلك 
�س���يوؤدي اإىل انهيار النظام ال�سحي وعدم 

حتمله الأعداد الكبرية من امل�سابني”.
ملواجه���ة  ع���الج  “اأف�س���ل  اأن  واأو�س���ح، 
كورونا هو م���ن خالل الوقاي���ة والهتمام 
بالنظافة ال�سخ�سية والبتعاد عن الأماكن 

املزدحمة”.
فيم���ا اأعلن���ت دائ���رة �س���حة ذي ق���ار اأم�س 
الربعاء ) 16 ني�سان 2020 ( عن وفاة اأحد 
امل�سابني بفايرو�س الكورونا يف م�ست�سفى 
احل�سني الذي كان يرقد فيه منذ ع�سرة اأيام 
، وفيما اأكدت تعايف ثلث امل�س���ابني تقريبًا 
ومغادرتهم امل�س���فى ، اأ�سارت اىل اأن معظم 
امل�س���ابني الراقدي���ن حالي���ًا ه���م يف حال���ة 

م�ستقرة ويتماثلون لل�سفاء .
ويف حدي���ث للم���دى ع���ن املوق���ف الوبائي 
ذي  حمافظ���ة  يف  بالكورون���ا  لالإ�س���ابات 
قار ق���ال مدير ع���ام دائرة �س���حة املحافظة 
 " اإن  اجلاب���ري  احل�س���ني  عب���د  الدكت���ور 
اإجمايل عدد الإ�سابات امل�سجلة بفايرو�س 
الكورونا مبحافظة ذي قار بلغ  49 اإ�سابة 
منذ ظه���ور الإ�س���ابات ". منوه���ًا اىل اأن" 
15 م�سابًا من امل�سابني تعافوا واكت�سبوا 
ال�سفاء التام وغادروا امل�سفى موؤخرًا وهو 

ما ي�سكل ثلث عدد امل�سابني تقريبًا".

واأ�س���اف اجلابري " فيما بلغ اإجمايل عدد 
حالت الوف���اة باملر�س 3 حالت من بينهم 
م�س���اب تويف ي���وم اأول اأم����س الثالثاء "، 
مبينا اأن " امل�س���اب املتويف بعمر 41 �سنة 
وكان يعاين من م�ساعفات مر�سية ناجمة 
عن اإ�سابته بال�سكر والف�سل الكلوي ناهيك 
عن اإ�س���ابته بالكورونا واإنه كان راقدًا يف 

امل�سفى من 10 اأيام ".
واأ�سار مدير عام دائرة �سحة ذي قار اىل اأن 
"عدد امل�سابني الراقدين حاليًا يف ردهات 
العزل مب�ست�س���فى احل�سني التعليمي يبلغ 
31 م�سابًا معظمهم يتماثلون لل�سفاء كون 
حالتهم املر�سية م�س���تقرة وتدعو للتفاوؤل 

ب�سفائهم" .
وعن النماذج املر�سلة اىل املخترب املركزي 
ق���ال اجلاب���ري اإن " اإجم���ايل الع���دد الكلي 
للنم���اذج املر�س���لة اىل املخترب املركزي يف 
بغ���داد بل���غ 834 عّينة منذ ظه���ور املر�س 
م���ازال  75 منوذج���ًا  ، منه���ا  وحت���ى الآن 
قي���د الفح����س وننتظ���ر نتائج���ه" ، لفت���ًا 
اىل اأن " وزارة ال�س���حة وع���دت املحافظة 
بتجهيزه���ا بجه���از خمت���رب حال و�س���ول 

الوجب���ة الفرن�س���ية يف ي���وم 22 ني�س���ان ، 
فيما اأوعزت لدائرة �س���حة ذي قار ب�سراء 
جهاز خمترب وحاليًا العمل جاٍر على �سراء 

اجلهاز " .
وك�س���ف مدي���ر ع���ام �س���حة ذي ق���ار ع���ن 
ا�س���تمرار خرق املواطنني حلظر التجوال 

ول�سيما يف الأ�س���واق ال�سعبية والأماكن 
العام���ة مبين���ًا اأن " الأيام الأخرية �س���هدت 
التزام���ًا باحلظر يف ال�س���وارع والطرقات 
الرئي�س���ة ، اإل اأن الأ�س���واق م���ا زال���ت غري 
ملتزمة باحلظر وخا�س���ة يف املناطق التي 
�س���جلت اأكرب ع���دد من الإ�س���ابات كمنطقة 

الث���ورة "، حم���ذرًا م���ن �س���عف اللت���زام 
املوب���وءة  املناط���ق  التج���وال يف  بحظ���ر 
كونها ت�س���اعد على انت�سار الوباء ب�سورة 

اأكرب".
توقع���ت  ق���ار  ذي  �س���حة  دائ���رة  وكان���ت 
الربعاء املا�سي ) 8 ني�سان 2020 ( بلوغ 

ذروة ارتف���اع الإ�س���ابات بالكورونا خالل 
مدة اأ�س���بوع ، وفيما عزت اأ�س���باب ارتفاع 
عدد الإ�س���ابات باملحافظة خ���الل اليومني 
الأ�س���واق وع���دم  املن�س���رمني اىل زح���ام 
التزام املواطنني بالتو�سيات والإجراءات 
الوقائية ، اأكدت ت�سجيل 31 اإ�سابة موؤكدة 

منذ ظهور الوباء وحتى الآن .
ك�س���فت  ق���ار  ذي  �س���حة  دائ���رة  وكان���ت 
 )  2020 اآذار   31  ( الثالث���اء  اأم����س  اأول 
التج���وال  بحظ���ر  اللت���زام  م�س���توى  اأن 
املفرو�س لتفادي انت�سار الإ�سابة مبر�س 
الكورون���ا ي�س���ّكل 80 باملئ���ة يف املحافظة 
املذك���ورة التي ت�س���نف �س���من املحافظات 

العراقية الأقل اإ�سابات بالكورونا.
وكان���ت دائرة �س���حة ذي ق���ار اأعلنت يوم 
الثن���ني )9 اآذار 2020( ع���ن اتخ���اذ جملة 
انت�س���ار  ملن���ع  الوقائي���ة  الج���راءات  م���ن 
مر����س كورون���ا، وذل���ك بعد ت�س���جيل اأول 
حالة اإ�س���ابة باملر�س لرجل �س���تيني عائد 
م���ن اإي���ران قب���ل 20 يوم���ًا، وفيم���ا اأك���دت 
تخ�س���ي�س ثالث���ة مواقع للحج���ر والعزل 
ال�س���حي، قررت منع دخ���ول الأجانب اىل 

املحافظة املذكورة.
م���ن جهته���ا اأعلن���ت دائ���رة �س���حة النجف 
الأ�س���رف،اأم�س الأربعاء، عدم ت�سجيل اأية 
اإ�س���ابة جديدة بالفايرو�س التاجي، لليوم 

الثاين على التوايل.
وقال���ت الدائ���رة يف بي���ان لها تلق���ت املدى 
ن�س���خة منه اأم�س الأول الثالث���اء  “مل يتم 
بفايرو����س  جدي���دة  اإ�س���ابة  اأي  ت�س���جيل 
كورون���ا  يف حمافظ���ة النج���ف الأ�س���رف 
لهذا اليوم وذلك بعد قيام خمترب ال�س���حة 
العام���ة يف املحافظ���ة باإج���راء 83 فح�س���ًا 

خمتربيًا حلالت م�ستبه بها”.
واأ�سافت، اأن “املجموع الرتاكمي للحالت 
امل�سجلة يف حمافظة النجف الأ�سرف بقي 
كم���ا ياأت���ي:261 حالة موؤكدة، 166 �س���فاء 

و5 حالت وفاة”.
مالكاته���ا  ب�”عم���ل  الدائ���رة،  واأ�س���ادت 
واأدائه���م املتمي���ز منذ ظه���ور اأول اإ�س���ابة 
داعي���ة  الآن”،  وحت���ى  بالفايرو����س 
بالتعليم���ات  “اللت���زام  اإىل  املواطن���ني 
ال�سادرة من خلية الأزمة  حلماية اأنف�سهم 
وعوائله���م واملجتمع من انتق���ال العدوى، 
وع���دم اخل���روج وجتنب التجمع���ات مهما 
كان���ت واللت���زام بالنظاف���ة العام���ة ومنها 
غ�سل اليدين با�س���تمرار باملاء وال�سابون 
ومراجع���ة اأق���رب موؤ�س�س���ة �س���حية عن���د 

ال�سعور باأعرا�س املر�س”.
واأعلنت دائرة �س���حة النجف، اأم�س الأول 
الثالثاء، مغ���ادرة 88 �سخ�س���ًا من احلجر 
ال�سحي دون ت�سجيل اأي اإ�سابة بفايرو�س 
“كورونا” بينهم، بعد مالم�ستهم م�سابني 

بالفايرو�س.
ونقل اإعالم الدائرة يف بيانله عن م�سوؤول 
وحدة الأمرا�س التنف�سية يف الدائرة ليث 
املو�س���وي، قول���ه اإن “املحجوري���ن  وه���م 
م���ن املالم�س���ني حل���الت موؤكدة خ�س���عوا 
طوال مدة احلج���ر اىل متابعات من اأطباء 
اخت�سا�سيني ومل تظهر عليهم اأية اأعرا�س 
احرتازي���ًا  كان  حجره���م  واإن  مر�س���ية، 

حماية لهم وللمجتمع”.
وم���ن جانبه، نقل البيان ع���ن مدير القطاع 
ال�س���مايل اأحم���د التميم���ي، قول���ه اإن “77  
مغ���ادرًا  م���ن 12  عائلة من  �س���كنة الرقعة 
اجلغرافي���ة للقطاع ال�س���مايل، وق���د كانوا  
�سيوفًا اأعزاء على الدائرة  طوال وجودهم 
يف احلج���ر ال�س���حي ويحظ���ون برعاي���ة 
واهتم���ام كبريي���ن بناًء عل���ى توجيه مدير 

عام دائرة ال�سحة ر�سوان الكندي”.
تق���وم  كان���ت  الدائ���رة  اأن  اإىل  واأ�س���ار 
ب�”متابع���ات يومي���ة له���م  ملتابع���ة حالتهم 
ال�س���حية خ�سية األأن يكونوا  قد تعر�سوا 
للعدوى جراء مالم�س���تهم لبع�س احلالت 

امل�سخ�سة”.
وعلى �س���عيد مت�س���ل نفى حمافظ النجف 
ل���وؤي اليا�س���ري،  اأم����س الأول الثالث���اء، 
م���ا ت���ردد يف بع����س و�س���ائل الإع���الم من 
ت�س���ريحات �س���حفية اأ�س���ارت اىل اإع���داد 
برتوك���ولت تف�س���ي اإىل ع���ودة املجاميع 
ال�س���ياحية الديني���ة منه���ا وغ���ري الدينية، 
لزي���ارة الأماك���ن املقد�س���ة ودخ���ول زوار 

اأجانب .
وق���ال مكتب املحاف���ظ يف بيان تلقت املدى 
ن�س���خة من���ه ، اإن “الأو�س���اع امليدانية يف 
املدينة كغريها من دول العامل تعي�س حتت 
وطاأة اإجراءات �سحية احرتازية م�سددة، 
اأو�ست بها منظمة ال�س���حة العاملية ف�ساًل 
عن وزارة ال�سحة العراقية وخلية الأزمة 
تتعلق باحلظ���ر الكامل للتجمعات الكبرية 

للوقاية من انت�سار وباء الفايرو�س”.
واأ�س���ار اىل اأن “مدينة النج���ف وللحفاظ 
عل���ى مواطنيها والوافدين اإليها تعتذر عن 
ا�س���تقبال اأي جمامي���ع �س���ياحية وزائرين 
من داخل العراق ومن خارجه لغاية انتهاء 

ملف الوباء”.

 متابعة �ملدى 

م�س���اء 13 ني�س���ان ، اأقدم���ت �س���ابة عل���ى 
�س���واحي  يف  العام���ل  بح���ي  النتح���ار 

العا�سمة العراقية بغداد.
وتناقل���ت و�س���ائل اإعالمي���ة عراقي���ة خرب 
العم���ر  م���ن  تبل���غ  الت���ي  الفت���اة  انتح���ار 
)٢٠عام���ًا( داخ���ل منزلها عن طريق �س���نق 

نف�سها.
ومل تك�س���ف امل�س���ادر الأمني���ة التي نقلت 
جث���ة الفت���اة وفتحت حتقيق���ًا يف احلادث 

لغاية الآن عن حترياتها الأولية.
ياأت���ي ذل���ك بع���د اأي���ام قليل���ة م���ن انتحار 
�س���اب مل يتج���اوز عم���ره )٢٠( عامًا داخل 
منزله يف ق�س���اء الرميثة �سمايل حمافظة 

املثنى.
ول تتفاج���اأ النا�س���طة احلقوقي���ة زين���ب 

كرمي من حوادث النتحار هذه.
وتق���ول اإنن���ا "على يق���ني م���ن اأن التقاليد 
والعن���ف  والع���وز  واحلرم���ان  القبلي���ة 
الأ�س���ري وراء اإقدام العديد م���ن الفتيات 

وال�سباب اإىل النتحار".
لكن مع اأزم���ة فايرو�س كورون���ا والقيود 
املفرو�س���ة حاليًا ب�س���بب احلظ���ر والعزل 
املنزيل، ت�سيف النا�سطة "حتمًا �ستتزايد 
رغبة النتحار، لأن ح���ال هوؤلء مل يتغري 

بل ازداد �سوءًا".
وتتاب���ع "الع���زل املن���زيل م���ن الأ�س���باب 
الرئي�س���ة لالنتح���ار الآن، لأن���ه يوؤدي اإىل 
حدوث م�س���كالت كثرية بني اأفراد الأ�سرة 

الواحدة".
 وتخ�س���ى ك���رمي اأن الو�س���ع ق���د ي�س���وء 

وتتزايد معدلت النتحار يف البالد.
الظاه���رة  ه���ذه  م���ن  "احل���د  اإن  وتق���ول 
واعي���ة  حكوم���ة  يتطل���ب  ومعاجلته���ا 
وموؤمنة بحقوق الإن�سان وهو ما ل ميكن 
حتقيق���ه مع احلكومة العراقية، وخا�س���ة 
ال���ذي  كورون���ا،  فايرو����س  انت�س���ار  م���ع 
ت�س���بب يف الكث���ري من امل�س���اكل يف حياة 

الأ�سر العراقية".

الإن�س���ان  حق���وق  مفو�س���ية  وكان���ت 
العراقي���ة، ق���د وثق���ت يف الع���ام املا�س���ي 
2019، 725 حال���ة وحماول���ة انتحار يف 

جميع املحافظات العراقية.
وقال ع�سو املفو�سية د. فا�سل الغراوي، 
اإن 21 رج���اًل وامراأة لق���وا حتفهم نتيجة 
النتحار )9 ن�ساء و12 رجاًل(، فيما تركز 
العدد الأكرب من الوفيات يف حمافظة ذي 

قار، بواقع 9 حالت.
و�سهدت حمافظة كركوك العدد الأكرب يف 
حم���اولت النتح���ار )106(، تلتها بغداد 
)102(. فيما توزع���ت حالت وحماولت 
عل���ى  والإن���اث  الذك���ور  ب���ني  النتح���ار 

التوايل: 346، 379.
والفئ���ة العمري���ة )-19 27( عام���ًا، مثلت 
الن�س���بة الأك���رب ب���ني ح���الت وحماولت 
النتح���ار، تلته���ا الفئ���ة )-33 40( عامًا، 

وفق د. الغرباوي.
اأن توثي���ق ه���ذه الأرق���ام مت  اأك���د  ال���ذي 
بالتعاون بني املفو�سية ووزارة الداخلية 

ووزارة ال�سحة وجمل�س الق�ساء.
ومقارن���ة بعام 2018، �س���هد ع���ام 2019 
وحم���اولت  ح���الت  ع���دد  يف  زي���ادة 
م�س���يفًا  الغ���راوي،  د.  وف���ق  النتح���ار، 
"�سحيح اأن الزيادة ب�سيطة، لكن الأعداد 
مل تنخف�س، ما يعني ا�س���تمرار الظروف 

امل�سببة لالنتحار".
النتح���ار،  عل���ى  الإق���دام  اأ�س���باب  وم���ن 
ح�س���ب بي���ان مفو�س���ية حقوق الإن�س���ان 
العراقي���ة، قلة فر�س العم���ل وعدم وجود 
�س���كن و�س���عف منظومة حقوق الإن�سان 
ونق����س اخلدمات املقدم���ة للمواطنني من 

احلكومة.
وبن���اء على هذه الأ�س���باب، طالب ع�س���و 
املفو�س���ة د. الغ���راوي احلكومة العراقية 
واملوؤ�س�سات املعنية باإطالق حملة ملعاجلة 
ما و�س���فه ب�"الظاه���رة اخلطرية" واحلد 
منه���ا. اأم���ا ط���رق النتح���ار فتنوعت بني 
تناول ال�ّس���م وال�س���نق واحل���رق والغرق 

واإطالق النار، ح�سب بيان املفو�سية.

 �صنار ح�صن

اهت���زت  "م���الك"،  �س���راخ  وق���ع  عل���ى 
مواق���ع الراأي الع���ام يف العراق، وعادت 
اإىل الأذه���ان اأح���داث العن���ف واجلرائم 
امل�س���تمرة الت���ي تط���ال ن�س���اًء واأطف���اًل 
والتي ان�سغل عنها النا�س ب�سبب الوباء 

الفتاك. 
ك�س���رت مالك الزبيدي ذات ال� 20 ربيعًا، 
�س���مت حظر التج���وال باأنينها من داخل 
م�ست�س���فى يف حمافظ���ة النجف، ودفعت 
وزير الداخلية اإىل التحرك فورًا، خا�سة 
واأن التهامات وجهت اإىل �س���ابطني هما 

زوجها ووالده.
وُنقلت الفت���اة من قبل زوجها واأفراد من 
اأ�س���رته اإىل امل�ست�س���فى، الذي���ن حاولوا 
ت�س���وير ما جرى كحادث، لكن التحقيق 
الأويل اأ�س���ار اإىل اأن "م���الك" ق���د اأقدمت 
على اإحراق نف�س���ها، اإثر تعر�سها للعنف 
عل���ى ي���د زوجه���ا، وفًق���ا لإفادته���ا الت���ي 

قدمتها اإىل �سابط التحقيق.
تق���ول وال���دة الفتاة اإنه���ا تلقت ات�س���اًل 
من زوج ابنتها، يوم الأربعاء 8 ني�س���ان 
، يخربه���ا ب���اأن "مالك" قد تعر�س���ت اإىل 
حادث ح���روق طفيف���ة، لكنه���ا فزعت من 
�سوت �س���راخ ابنتها مبجرد اأن اقرتبت 
من الردهة التي كانت ترقد فيها، على حد 

تعبريها.
وت�س���يف، اأن "ت�س���ارب حدي���ث الزوج 
ووال���ده ح���ول تفا�س���يل احلادث���ة اأث���ار 
لدي الكثري من ال�س���كوك، قبل اأن حتاول 
والدة ال���زوج منعي من الدخ���ول لروؤية 
مالك، لكني �س���اهدتها من خارج الردهة، 

وعلمت اأن احلادث خطري".
وتبني وال���دة "م���الك"، اأن "والد الزوج 
انتح���ل �س���فة والده���ا وق���دم اإفادته اإىل 
ال�س���رطة، موؤكدًا اأن ما ج���رى كان جمرد 

حادث".
فيما يقول والد الفتاة اإن "ابنته مل تزره 

منذ اأ�س���هر، حت���ى حني عاد من ال�س���فر"، 
موؤكدًا اأن ابنته "تعر�ست للعنف على يد 
زوجه���ا، ما دفعه���ا اإىل الإقدام على حرق 

نف�سها".
وي�س���يف، اأن زوج ابنت���ه واأ�س���رته "مل 
ينق���ذوا ابنت���ه، وق���د هددوه���ا باغتي���ال 
والده���ا يف ح���ال رفع���ت �س���كوى �س���د 

زوجها".  
لكن وال���دة الزوج قدم���ت رواية خمتلفة 
متام���ًا، حي���ث ظه���رت يف مقطع م�س���ور 
وه���ي تتح���دث ع���ن تفا�س���يل احلادث���ة 
"املروع���ة"، مبينة اأن ما حدث وقع بعد 

غروب ال�سم�س بقليل.
وقالت وال���دة ال���زوج، اإن "جنلها )زوج 
الفت���اة( كان من�س���غاًل ب�س���الته كم���ا هو 
حال والده، حينما �س���مع اجلميع �سوت 

�س���راخ م���ن احلديق���ة"، م�س���يفة "هرع 
اجلميع اإىل اخلارج فورًا، �ساهدنا مالك 
وقد اأخذته���ا النار، فرك����س والد زوجها 
واأخم���د النريان بوا�س���طة قطعة �س���جاد 

كانت قريبة منه".
ووال���ده  م���الك  "زوج  اأن  واأو�س���حت، 
اإىل  ف���ورًا بنقله���ا  ف�س���اًل عنه���ا، قام���وا 
امل�ست�س���فى"، فيما ب���ررت حماولتها منع 
وال���دة الفتاة م���ن الدخ���ول اإىل بالقول، 
اأن  اأم فقدت ولدًا من قبل، حاولت  "اأن���ا 
اأجنبه���ا املنظر، قل���ت لها انتظ���ري قلياًل 
حتى ي�سمدوا ج�س���دها ثم ادخلي، لكنها 
اتهمتني مبحاولة منعها حتى ل تكت�سف 

احلقيقة".
ح���ذرت  التج���وال،  حظ���ر  فر����س  من���ذ 
منظم���ات حقوقي���ة عدة ح���ول العامل من 

ارتف���اع مع���دلت العنف الأ�س���ري، حيث 
تزداد ال�س���غوط النف�س���ية بفع���ل الأزمة 
وقلة املوارد، ويكون �سحية يف مواجهة 

دائمة مع املعنف.
يع���د الع���راق م���ن اأ�س���واأ 10 دول ح���ول 
العامل على م�س���توى معاملة الن�ساء وفقًا 
ملعهد "ج���ورج ت���اون" للمراأة وال�س���الم 
والأم���ن، ، فيما يرى ن�س���طاء يف الزواج 
املبك���ر اأحد اأب���رز الأ�س���باب وراء ارتفاع 
مع���دلت العن���ف الأ�س���ري يف البالد، يف 

ظل غياب قوانني حتمي حقوق املراأة.
وتقول جنات الغزي، وهو اأحد اأع�س���اء 
منظمة خمت�سة يف مراقبة اأعمال العنف 
�سد الن�س���اء، اإن "ال�س���رطة املجتمعية ل 
متتل���ك �س���الحية التحرك لوق���ف حالت 
العنف، ما مل يتقدم ال�س���حية بال�س���كوى 

وهذا ما ل يحدث يف الكثري من احلالت"، 
مبينة اأن "عمل ال�سرطة املجتمعية غالبًا 
م���ا يقت�س���ر على حم���اولت ال�س���لح بني 
ال�سحية واملعنف، حيث تتفوق الأعراف 

الع�سائرية على القانون".
وتنتق���د الغ���زي، الربمل���ان واحلكوم���ة ل� 
يوفر  الذي  الأ�س���رة،  قانون  "عرقلتهم���ا 
احلماي���ة للمراأة والطفل، كونه يتعار�س 
مع قانون جرائم ال�س���رف"، مو�سحة اأن 
م���ا تتجنب  "املنظم���ات املخت�س���ة غالبًا 
التعامل مع ق�س���ايا العنف �س���د الن�س���اء 
اأو الأطف���ال يف ح���ال كان املعنف اأو اأحد 
اأف���راد اأ�س���رته، �س���ابًطا اأو عل���ى عالق���ة 
مب�سوؤول يف ال�س���لطة، لتجنب العتقال 

والأذى".
املنظم���ات  "عم���ل  اأن  الغ���زي  وت�س���يف 
يقت�س���ر على اجلانب التوعوي، لكن ذلك 
غ���ري موؤث���ر يف ظل غياب قان���ون رادع"، 
املخت�س���ة  "املنظم���ات  اأن  اإىل  م�س���رية 
حت���اول ال�س���غط ق���در الإم���كان باجتاه 

ت�سريع قوانني حلماية املراأة والطفل".
فيم���ا تق���ول النا�س���طة ن���ور �س���مري، اإن  
للعنف  يتعر�س���ن  العراقي���ات  "الن�س���اء 
والنف�س���ي،  اجل�س���دي  وال�س���تغالل 
بتواطوؤ من ال�س���لطة واملجتمع، حتى اإذا 
فكرت املراأة بال�س���كوى فاإنها قد تتعر�س 
لال�س���تغالل والف�س���يحة، بالأ�س���افة اإىل 
ب���ث  يف  الإع���الم  و�س���ائل  بع����س  دور 

الر�سائل املُ�سيئة للمراأة".
ويف وق���ت �س���ابق، طالبت مق���ررة الأمم 
املتح���دة املعني���ة بالعن���ف �س���د امل���راأة، 
دوبراف���كا �س���يمونوفيت�س، احلكوم���ات 
بدعم حقوق الإن�س���ان للن�س���اء والأطفال 
يف ظل هذه الأو�ساع والقيام باإجراءات 
عاجلة ل�س���حايا مثل هذا العنف، موؤكدة 
اأن عل���ى جمي���ع ال���دول اأن تب���ذل جهودًا 
 ،19 كب���رية للت�س���دي خلط���ر كوفي���د - 
و"لكن يجب األ ترتك الن�س���اء والأطفال 

�سحايا للعنف املنزيل".

�صحة ذي قار تعلن  تعافي ُثلث �لم�صابين بالكورونا ووفاة �أحد �لم�صابين

تنبيه جديد من ال�صحة حول الوباء الفتاك: اإحذروا االنهيار.. الوقت ما يزال مبكرًا!

اآخرها فتاة �صنقت نف�صها... 
حاالت االنتحار في العراق تزداد

كورونا يوؤجج جحيم العنف.. تفا�صيل جديدة ترويها
اأ�صرة "مالك" ووالدة ال�صابط

والدة ال�شابة مالك
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�آ����س���ي���ا غ������رب  �ت�����ح�����اد  ذم������ة  ف�����ي  م�����س��ت��ح��ق��ة  دي��������ون  دوالر  �أل��������ف   200  
 �إياد �ل�ساحلي

مصارحة حرة

برئا�سة  اجلديدة  احلكومة  ت�سكيلة  الريا�سية  الأو�ساط  ترتقب 
املُكلف م�سطفى الكاظمي ، اأن يتم الك�سف عن هوية وزير ال�سباب 
الأيام  يف  عنها  الإعالن  املوؤّمل  اجلديدة  الكابينة  يف  والريا�سة 
املقبلة ، ملا حلقيبة الريا�سة من اأهمية كبرية يف املجتمع العراقي 
ماد الوطن احلالمِ  الذي تغلُب ن�سبة ال�سباب فيه %60 ي�سّكلون عمِ

بال�ستقرار والزدهار والأمان.
ال�سخ�سية  تويل  اىل  ت�سري  التي  الأخبار  م�سادر  تنّوع  ومع 
ة هذا احلزب اأو  الفالنية حقيبة وزارة الريا�سة كونه �سمن ح�سّ
تلك الكتلة ك�سياق داأبت عليه احلكومات ال�سابقة ، احتفظ الوزير 
اأ�سارت اليها  احلايل د.اأحمد ريا�س بن�سيب من التوقعات التي 
لل�سباب والريا�سة  قّدمه من خدمة  ما  امل�سادر عطفًا على  بع�س 
يف فرتة لي�ست طويلة ا�ستقطب فيها جميع الريا�سيني وفتح بيته 
الالعب  مبعاناة  وي�ست�سعر  �سابق  ريا�سي  كونه  م�ساكلهم  حلل 
موجة  ياأمن  اأن  دون   ، والحتاد  والنادي  والإداري  واملدرب 
حول  حتوم  التي  الف�ساد  �سبهات  جّراء  وال�سخط  النتقادات 
موؤ�س�سته يف بع�س دوائرها اخلا�سة بتما�ّسها مع الريا�سيني اأو 
تلك التي فّجرت ف�سيحة م�ساومة يف جلنة القرار احلكومي 140 

�سارع للقيام بتغيريات جوهرية يف مالكها و�سيا�سة عملها.
 ، الختيار  بح�سم  اجلزم  دون  وتلك  الأخبار  هذه  تدفق  ومع 
الريا�سة  حقيبة  تبقى  متى  اىل   : امل�ستقّلون  املن�سفون  يت�ساَءل 
رهن املفا�سلة بكفاءة الوزير الأن�سب مثلما تقت�سيه خ�سو�سية 
اإليه؟  املن�سوي  للحزب  املر�سح  بتبعية  بل  القطاع،  يف  العمل 
اأ�س�س  وتهمي�س  احلقيقي  التقييم  معايري  غياب  يوؤ�سر  اجلواب 
تلعب  باتت  لوزارة  الأف�سل  للمر�سح  احلقيبة  لت�سليم  �سرورية 
ال�سعيد  على  لي�س  والريا�سي  ال�سبابي  احلراك  يف  مهمًا  دورًا 
املحلي، بل العربي والدويل الذي يتوق ل�ستعادة العراق دوره 
احليوي مثلما جتّلى ذلك يف اأعمال الدورة 64 للمكتب التنفيذي 
كانون   4 القاهرة  يف  العرب  والريا�سة  ال�سباب  وزراء  ملجل�س 

الثاين 2020.
الأحزاب  لدور  مقاربًا  ت�سّورًا  و�سعنا  ما  اإذا  اآخر  ت�ساوؤل  ثمة 
رئي�س  اأي  يتعاطى  ملاذا  للبلد،  العامة  ال�سيا�سة  يف  وتاأثريها 
حكومة مع مفهوم الريا�سة باأنها جزء من حقوق احلزب اأيًا كان 
ترتبط  للجماهري  دة  ر�سالة موحِّ التفاهمات، ولي�ست  وفق خّطة 
�سعوريًا بتحّديات فردية وجماعية على �سناعة منجزات عظيمة 

عجز ال�سا�سة اأنف�سهم عن حتقيقها طوال 17 �سنة؟
ينبغي  خطري  جليل  الوطنية  الرتبية  تواأم  وال�سباب  الريا�سة 
اأية  اأمام  اإرادته  وتقّوي  اأفكاره  حتمي  �سلوكيات  على  ين�ساأ  اأن 
الثقايف  والغزو  الألكرتوين  التوا�سل  ع�سر  يف  دخيلة  هجمات 
املُغر�سة  املغريات  وكل  والعدوانية  والكراهية  باحلقد  املُلّغم 
للنزوح عن القيم الوطنية وم�سوؤولياتها والنغما�س يف امللّذات 

ال�سخ�سية.
حكومة الكاظمي مطالبة اأكرث من كل احلكومات املاّرة بالهتمام 
ا�سمًا فقط مرافقًا حلقيبة  التي ظّلت  ال�سباب  ب�سريحة  والرعاية 
�سمن  العمل  ح�سيلة  يف  م�ستجّدات  اأية  الريا�سة" دون  "حزب 
اخلطة ال�سنوية لقطاع ال�سباب �سواء للوزير احلايل اأو ا�سالفه 
وذلك ل�سعوبة التوفيق بني واجبات ال�سباب والريا�سة اأو ف�سل 
جهة  من  بالريا�سة  النهو�س  م�سوؤوليات  حلجم  نظرًا  كوادرها 
ومرافق  وم�سابح  وقاعات  مالعب  من  الكربى  امل�ساريع  وتنّوع 
الريا�سية  واللتزامات  الأبطال  وحقوق  وبطولت  متكاملة 
، كل تلك ال�سغوط حتول  اأخرى  امل�ستحقة يف اخلارج من جهة 
بني  والرعاية  الموال  ومنح  الهتمام  يف  العدالة  احقاق  دون 
ال�سباب والريا�سة، وعليه يتوّجب النظر لدرا�سة اعتماد ال�سباب 

كجزء اأ�سيل يف ت�سمية الوزارة ولي�س ملحقًا ثانويًا بالريا�سة!
واإذا كان هن���اك م���ن نق���د مو�سوع���ي �ساح���ب الرتق���ب والتناغ���م 
والتحليل لروؤي���ة حكومة الكاظمي عن ال�سخ�سي���ة املوؤهلة لإدارة 
وزارة ال�سباب والريا�سة، فقد �سّجلت بع�س الحتادات الريا�سية 
موقف���ًا لفتًا غري م�سبوق بتحرير بيانات معار�سة للوزير د.احمد 
ريا����س حت�ّس رئي����س احلكومة املكّل���ف بتغي���ريه وت�سمية وزير 
اآخ���ر لأ�سب���اب ل ترتب���ط باملعلوم���ات ال���واردة يف البيان���ات م���ع 
اأهمي���ة بع�سها بقدر ما متث���ل انعكا�س لالحتدام ب���ني روؤ�ساء هذه 
الحتادات والوزي���ر على خلفية ق�سايا خمتلفة معرفة يف الو�سط 
الريا�س���ي ، ويف املقاب���ل دفع���ت ه���ذه البيان���ات احت���ادات اأخرى 
لت�سج���ب تعمي���م املوق���ف با�س���م اجلميع، موؤك���دة العالق���ة القوية 
والتعاون املثمر بينها وبني الوزير مع اختالف وجهات نظرها يف 
بع�س املوا�سيع، وبالنتيجة ل يكن تدخل روؤ�ساء الحتادات كلهم 
رف واإن جاء بر�سم "حرية الراأي"  اأمرًا �سحيحًا ب�ساأن حكومي �سمِ
واإل ملاذا يعلو ال�سجيج احتاداتهم املحكومة مبيثاق اأوملبي حينما 
�سع���ى جمل�س ال���وزراء عام���ي 2008 و2019 اإىل تغي���ري �سيا�سة 
النف���اق واإبطال املكت���ب التنفيذي لالأوملبية بحج���ة اإنها احتادات 
م�ستقل���ة واأدانوا كل ا�سكال التدخل فيها ، بينما خرجوا اليوم من 

ال�ستقاللية وو�سعوا روؤو�سهم براأ�س احلكومة؟! 

حزب الريا�ضة

الفيفا يطالب اأندية الممتاز تنفيذ التعديالت بعقود الالعبين

  بغد�د / حيدر مدلول

اأك���د مدير الدائرة الإعالمي���ة يف احتاد كرة 
القدم حممد خل���ف اأنه مت اإر�سال التعديالت 
اجلديدة الت���ي اأقّرها الحت���اد الدويل لكرة 
واملدرب���ني  الالعب���ني  عق���ود  ب�س���اأن  الق���دم 
ومواعي���د النتقالت ال�سيفي���ة ب�سبب اأزمة 
يف  امل�ستج���د  كورون���ا  فايرو����س  تف�ّس���ي 
الحت���ادات الوطنية البالغة 211 املن�سوية 
حت���ت لوائ���ه اىل جمي���ع جمال����س الأندي���ة 
امل�سارك���ة يف دوري الكرة املمت���از باملو�سم 

الكروي احلايل من اأجل العمل بها.
واأ�س���اف خلف يف حدي���ث خ�ّس به )املدى( 
:"اإن العقود التي تنتهي �سالحيتها ب�سورة 
اعتيادي���ة عند املوعد الأ�سلي لنهاية املو�سم 
الك���روي يجب تعديله���ا لتتزامن مع النهاية 
ي�سج���ع  حي���ث  للمو�س���م  لنته���اء  الفعلي���ة 
الفيفا الأندي���ة والالعبني الذين يلعبون يف 
�سفوفه���ا بالوق���ت احل���ايل على العم���ل معًا 
ل اىل اتفاقيات وحلول خالل الفرتة  للتو�سّ
التي يجري فيها تعليق دوريات كرة القدم، 
وه���و اأمر يرجع يف الدرج���ة ال�سا�سية اىل 
الأط���راف الوطني���ة الت���ي لها عالق���ة و�سلة 
وثيق���ة به���ا لإيجاد حل���ول مر�سي���ة تنا�سب 

الظروف يف كل دولة".
واأو�س���ح خل���ف :"اإن الفيف���ا طال���ب هيئ���ة 
التطبيع يف احتاد ك���رة القدم ابالغ الندية 
الت���ي تلع���ب يف دوري الك���رة املمت���از ب���اأن 
قرار تخفي�س العق���ود والرواتب يعود اىل 
نتائ���ج املفاو�س���ات ب���ني جمال����س الإدارات 
والالعب���ني واملدرب���ني، ويتم حتدي���د ن�سبة 
التخفي�س بالتفاق والرتا�سي بينهم حيث 
مت اإلزامه���ا بتنفيذ خم�سة معايري قبل اتخاذ 
قرار التخفي�س كي ي�سبح الإجراء قانونيًا 
يف ظ���ل الأزمة املالي���ة الت���ي تعانيها جميع 
الأندي���ة يف الع���ال ج���ّراء توق���ف دورياتها 

ب�سبب جائحة كورونا".
وتاب���ع :"اإن تلك املعاي���ري اخلم�سة تت�سّمن 
اأن يك���ون الن���ادي ق���د �سع���ى اىل التف���اق 
م���ع الالعب���ني م���ع �س���رورة التو�سي���ح لهم 
الن�سب���ة باملئ���ة وابالغه���م ب�س���ورة خطي���ة 
الت���ي تعت���رب  ال�سب���ب الأزم���ة احلالي���ة  اأن 
ق���ّوة قاه���رة �ستوؤث���ر يف قدرة الن���ادي على 
الوف���اء بالتزامات���ه خ���الل املو�س���م احلايل 
اأو املقب���ل، واأن يك���ون الو�س���ع القت�سادي 

للنادي بالفعل يتوّج���ب تخفي�س العقود اأو 
الروات���ب، وينبغ���ي اأن تك���ون هن���اك ن�سبة 
وتنا�س���ب بينها ومبل���غ التخفي�س، ويكون 
ال�سايف املتبّقي لالعب بعد قرار التخفي�س 
ي�سه���م بتوفري حياة كرمية له على اأن يكون 
التخفي�س عل���ى جميع الالعبني ولي�س على 

جمموعة معينة اأو ا�ستثناء اأي لعب".
واأّيد مدير الدائرة الإعالمية يف احتاد الكرة 
التحذي���ر ال���ذي وّجهه ال�سوي�س���ري جياين 
انفانتينو رئي�س الحتاد الدويل لكرة القدم 
اىل جميع الحتادات الوطنية من ا�ستئناف 
فيه���ا ب�س���ورة  امل�سابق���ات املحلي���ة  ع���ودة 
مبّك���رة دون ال���زوال التام للوب���اء ال�سيني 
يف بالده���ا وخا�سة بعد و�س���ع ال�سحة يف 
املق���ام الأول وقب���ل ك���رة الق���دم، مبين���ًا اإنه 
:"ل ي�ستحق املخاط���رة مقابل احلفاظ على 
�سالمة وحي���اة ان�سان واح���د، ودون التاأكد 
مبئ���ة باملئ���ة بالتع���اون والتن�سي���ق وتنفيذ 
التعليمات ال�س���ادرة من اجلهات احلكومية 
العلي���ا، وهذا عملت علي���ه هيئة التطبيع يف 
الحت���اد برئا�س���ة اإي���اد بنيان عل���ى ا�سدار 
قراره���ا اجلديد من خ���الل الجتماع الثالث 
له���ا بتمدي���د فرتة تعلي���ق مناف�س���ات دوري 
الك���رة املمتاز حت���ى يوم الثالث���ني من �سهر 

ني�سان احلايل، وهو اأمر يخ�سع للمراجعة 
واملتابعة امل�ستمرة مع اللجنة العليا لل�سحة 
ال���وزراء،  مبجل����س  الوطني���ة  وال�سالم���ة 
ومب���ا يتوافق م���ع الإج���راءات الحرتازية 
والوقائية اخلا�سة التي قامت بها مبواجهة 
وب���اء كورون���ا م���ن فر����س حظ���ر التجوال 
واحلج���ر ال�سح���ي جلمي���ع املواطن���ني يف 

العا�سمة بغداد وجميع املحافظات".
النف���ط  اأندي���ة  ب���� :"الت���زام  واأ�س���اد خل���ف 
والق���وة اجلوي���ة ونف���ط الو�س���ط والنجف 
وال���زوراء ونف���ط مي�س���ان ونف���ط اجلنوب 
وامليناء واأربي���ل والطلبة وال�سرطة واأمانة 
بغ���داد واحل���دود والكهرب���اء وال�سناع���ات 
الكهربائي���ة عل���ى تنفي���ذ تو�سي���ات الحتاد 
من خالل اإيقاف جمي���ع ن�ساطاتها الكروية، 
ومن���ع فرقه���ا م���ن التدري���ب عل���ى مالعبها، 
وو�س���ع برنام���ج تدريبي من قب���ل مدربيها 
جلمي���ع الالعب���ني يف �سفوفه���ا م���ن خ���الل 
باحلظ���ر  التزام���ًا  بيوته���م  يف  تطبيق���ه 
ال�سحي واحلف���اظ على �سالمتهم، وتطبيق 
العلي���ا  اللجن���ة  م���ن  ال�س���ادرة  التعليم���ات 
لل�سحة وال�سالمة الوطني���ة مبنع اإقامة اأي 
جتّمع���ات �س���واء كانت ريا�سي���ة اأو فنية اأو 
اقت�سادية اأو اجتماعية، اىل جانب توّجهها 

للم�سارك���ة يف حمل���ة دعم العوائ���ل املتعّففة 
واملحتاج���ة م���ن خ���الل تخ�سي����س �س���اّلت 
م���ع  بالتع���اون  غذائي���ة وتوزيعه���ا عليه���م 
العدي���د من منظمات املجتم���ع املدين، ف�ساًل 
ع���ن اإ�س���دار ر�سائ���ل توعي���ة ون�سرها على 
جميع مواقع التوا�سل الجتماعي اخلا�س 
بها بحكم اأنها تخ�سع اىل امل�ساهدة من قبل 
جماهريها الريا�سية �سواء كانت يف داخل 

العراق اأو خارجية".
وك�سف حممد خلف يف ختام حديثه :"هناك 
دي���ون مرتتبة عل���ى احتاد غ���رب اآ�سيا لكرة 
الق���دم و�سلت مبالغها املالي���ة اىل 200 األف 
دولر يتوّجب عليه دفعها اىل هيئة التطبيع 
يف احتاد كرة القدم وهي م�ستحقة عليه من 
اإج���راء اإقام���ة الن�سخة التا�سع���ة من بطولة 
غرب اآ�سيا لكرة الق���دم للرجال 2019 خالل 
الفرتة م���ن الثالثني من �سهر مت���وز ولغاية 
الراب���ع ع�سر م���ن �سه���ر اآب املا�سي���ني التي 
جرت يف حمافظتي كربالء املقد�سة واأربيل 
باإقلي���م كرد�ستان والتي �سّيفه���ا احتاد كرة 
الق���دم العراقي لأول مرة من���ذ انطالقها يف 
ع���ام 2000 و�ساركت فيها منتخبات �سوريا 
ولبنان وفل�سطني واليمن والأردن والكويت 
وال�سعودية والبحرين والعراق حيث تّوج 

يف النهاي���ة الأحمر البحرين���ي بطاًل لها اأثر 
ف���وزه يف املب���اراة النهائي���ة عل���ى املنتخب 
الوطن���ي به���دف مقاب���ل ل �س���يء و�سّيفه���ا 
ملعب كرب���الء الدويل بح�س���ور جماهريي 

كبري جتاوز 32 األف م�سجع".
ُيذك���ر اأن بطول���ة غ���رب اآ�سي���ا التا�سعة تعد 
املالع���ب  حتت�سنه���ا  اإقليمي���ة  بطول���ة  اأول 
العراقي���ة اإثر رفع احلظر اجلزئي عن الكرة 
الوطني���ة  ملنتخباته���ا  وال�سم���اح  العراقي���ة 
واأنديته���ا باإقامة مبارياته���ا الدولية الوّدية 
على اأر�سه���ا حيث مّهد جن���اح البطولة اىل 
اأن يك���ون ملع���ب )ج���ذع النخل���ة( باملدين���ة 
الريا�سي���ة يف حمافظ���ة الب�س���رة م�سرح���ًا 
الق���دم  لك���رة  الوطن���ي  املنتخ���ب  ملباري���ات 
بالت�سفي���ات الآ�سيوي���ة امل�سرتك���ة حل�ساب 
املجموعة الثالثة الت���ي ت�سم اإليه منتخبات 
اإي���ران وهونغ كونغ وكمبودي���ا والبحرين 
يف الدور الثاين �سمن بطولتي كاأ�س العال 
لك���رة القدم 2022 بقط���ر والن�سخة الثامنة 

بطول���ة كاأ�س اآ�سيا لكرة ع�س���رة من 
 2023 الق���دم 

بال�سني.
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�س���ّدد الحت���اد العراق���ي املرك���زي لألع���اب 
اآراء  اح���رتام  �س���رورة  عل���ى  الق���وى 
الحتادات الريا�سية وع���دم م�سادرتها من 
خ���الل ت�سريحات فردية يف و�سائل الإعالم 
ُتف���ربك عل���ى اأنه���ا اآراء تابع���ة لالحت���ادات 
خ�سو�سًا ما يدور ب�ساأن الكابينة الوزارية 
يف حكومة رئي�س الوزراء املكلف م�سطفى  

الكاظمي.

وق���ال رئي����س الحت���اد العراق���ي املرك���زي 
لألعاب القوى د.طالب في�سل يف بيان تلقت 
)املدى( ن�سخة منه :"اأن األعاب القوى تربطه 
عالق���ة طيب���ة ب���وزارة ال�سب���اب والريا�سة 
وهن���اك جتاوب من الوزي���ر د.اأحمد ريا�س 
لالأف���كار وال���روؤى الت���ي يت���م طرحه���ا ع���رب 
ب���ني  امل�ستم���رة  والجتماع���ات  اللق���اءات 
الأط���راف الريا�سية"، و�سج���ب في�سل "اأن 
يتح���دث اأي �سخ����س با�سم احت���اده، اأو اأن 
هناك فجوة بني الحتادات والوزارة، على 

العك�س، فالعالقة وطيدة م���ع الوزارة التي 
حر�س���ت عل���ى اإدامتها م���ع الحت���ادات من 
خ���الل الجتماع���ات امل�ستم���رة، وطرح عدد 
م���ن الأف���كار وامل�ساري���ع، وقد يك���ون هناك 
اخت���الف فيم���ا ُيط���رح، لك���ن ه���ذا ل يعن���ي 
تقاط���ع اأب���دًا، ب���ل اإن ال���وزارة تعاملت بكل 

�سفافية ودميقراطية بطرح الآراء".
واأ�ساف طال���ب :"اإن األعاب القوى التم�ست 
من الوزارة التعاون الكبري لي�س فقط معها، 
بل مع عدد كبري من نظرياتها من الحتادات 

املركزية الخرى".
وختم ت�سريح���ه :"اإن تاأّخر م�ستحقات 
�سات  الريا�سيني من الرواتب واملخ�سّ

املالية لها اأ�سبابها نتيجة التغيري الذي 
طراأ عل���ى قانون اللجن���ة الأوملبية، 

بال���وزارة  كب���رية  ثقتن���ا  لك���ن 
ب�سخ����س الوزي���ر لإيج���اد حل 

�سات  �سري���ع لإط���الق املخ�سّ
املالية جلمي���ع الحتادات 

الريا�سية".

األعاب القوى ي�ضّدد على احرتام اآراء االحتادات الريا�ضية

 بغد�د / �ملدى

التي  املالية  القيمة  ا�سرتليني  جنيه  مليون   30
فقدها مهاجم املنتخب امل�سري لكرة القدم حممد 
ليفربول  فريق  �سفوف  يف  املحرتف  �سالح 
مبوقع  حاليًا  املعرو�س  �سعره  من  الإنكليزي 
ب�سوق  املخت�ّس  الأملاين   )transfermarket(
املناف�سات  توقف  ظّل  يف  الالعبني  انتقالت 
الكروية يف العال بعد اجتياح فايرو�س كورونا 
امل�ستجد ، ما اأّدى اىل اإحلاق ال�سرر كثريًا بلعبة 

كرة القدم .
واأ�سبحت القيمة ال�سوقية للمهاجم حممد �سالح 

120 بدًل من 150 مليون جنيه ا�سرتليني ، 
ان�سمامه  منذ  به  يلحق  تراجع  اأكرب  وهو 
الإنكليزي  ليفربول  فريق  �سفوف  اىل 
نادي  اىل  بيعه  يف  اإدارته  ترغب  الذي 
ريال مدريد الإ�سباين مقابل 200 مليون 
النتقالت  فرتة  خالل  ا�سرتليني  جنيه 
اأنه مرتبط بعقد  ، برغم  املقبلة  ال�سيفية 
2023 من  ر�سمي ميتد اىل منت�سف عام 

اأجل تعوي�س اخل�سائر الكبرية التي تلقها 
وخروجه  كورونا  فايرو�س  من  الريدز 

القدم  لكرة  اأوروبا  اأبطال  دوري  من  املبّكر 
. 2020

الفايرو�س ال�ضيني ُيفِقد
محمد �ضالح 30 مليون يورو!

ومع تدفق هذه �الأخبار وتلك دون 
�لجزم بح�سم �الختيار ، يت�ساَءل 
�لمن�سفون �لم�ستقّلون : �لى متى 

تبقى حقيبة �لريا�سة رهن 
�لمفا�سلة بكفاءة �لوزير �الأن�سب 

مثلما تقت�سيه خ�سو�سية �لعمل في 
�لقطاع، بل بتبعية �لمر�سح للحزب 

�لمن�سوي �إليه؟ 

 �لدوحة / �ملدى

اأعرب تيم كاهي���ل جنم الكرة ال�سرتالية 
و�سفري اللجن���ة العليا للم�ساريع والإرث 
اجله���ة امل�سوؤول���ة ع���ن تنفي���ذ م�ساري���ع 
ع���ن  قط���ر2022  الع���ال  كاأ����س  بطول���ة 
حزن���ه ال�سديد ملا ميّر ب���ه النا�س من قلق 
وخ���وف يف الظ���روف الت���ي يتف�سى بها 
وباء كورون���ا والذي افقده���م اأحبائهم ، 
ول تع���د اأي���ة قيم���ة لركل الك���رة يف هذه 

املحنة.
وقال كاهيل :"اأعتقد اأن الريا�سة تعد من 
اأهم الأدوات التي �سنعتمد عليها مل�ساعدة 
النا����س عل���ى الع���ودة اإىل احلي���اة الت���ي 

اعتادوه���ا يف ال�ساب���ق ، فالريا�سة على 
م�ست���وى املجتمع متثل عن�سرًا جوهريًا 
يف التقريب بني املجتمعات مبجرد زوال 

خطر الإ�سابة بالفايرو�س".
وا�س���اف :"اأ�سعب ما اأحدثته الأزمة هو 
التفريق بني النا�س ، فقد جرى تق�سيمنا 
اإىل دول اأغلق���ت احل���دود فيم���ا بينها يف 
جمي���ع اأنحاء الع���ال ، كم���ا اأُغلقت املدن 
مع تقيي���د حركتنا فيه���ا ، ول �سك اأن من 
اأه���م مواط���ن الق���وة يف الريا�س���ة ه���ي 
قدرته���ا على توحي���د النا����س وال�سعوب 
، فالأح���داث العاملي���ة الك���ربى على وجه 
اخل�سو�س مث���ل دورة الألعاب الأوملبية 
وبطول���ة كاأ�س العال جتم���ع النا�س معًا 

بطريقة ُمبهرة".
وذكر اأن :"العال �سي�سهد التجّمع الكبري 
يف بطول���ة قطر 2022 الت���ي �ستاأتي يف 
وقت نحتاج فيه اإىل الحتاد ، وقد راأيت 
بع�س مالع���ب املوندي���ال وهي يف طور 
الإن�س���اء ا�ستع���دادًا ل�ست�سافة حدث لن 
ين�ساه العال . ول �سك اأن الن�سخة املقبلة 
من املوندي���ال ، �سواء تابعها املاليني من 
خ���الل �سا�سات التلف���از اأو عرب احل�سور 
يف املالع���ب ، �ستاأت���ي بع���د ه���ذه الفرتة 
الت���ي ي�سهده���ا الع���ال ، لتحم���ل رمزي���ة 
قوي���ة واأداة هام���ة للوح���دة والتقري���ب 
ب���ني النا�س والتعايف م���ن تداعيات هذه 

الأزمة يف كافة اأنحاء العال." 

كورون��ا   م��ن  التعاف��ي  رمزي��ة   .. العال��م2022  كاأ���س  كاهي��ل: 

 بغد�د / �ملدى

الأوملب���ي  املنتخ���ب  م���درب  ق���ال 
الأ�سبق لكرة القدم هادي مطن�س 
اأن مبادرة )خليك – بالبيت ( التي 
اأطلقته���ا اللجن���ة العلي���ا لل�سحة 
مبجل����س  الوطني���ة  وال�سالم���ة 
ال���وزراء منحت���ه فر�س���ة ذهبي���ة 
اجلميل���ة  الذكري���ات  ل�ستع���ادة 
املنتخب���ات  م���ع  ق�ساه���ا  الت���ي 
الوطني���ة والأندي���ة العامل���ة يف دوري الكرة املمتاز من خ���الل اللجوء اىل 
ت�سّف���ح اأر�سيف���ه القدمي الذي ل ي�ساهده منذ عدة �سن���وات نتيجة ان�سغاله 
اليوم���ي بتوف���ري م�ستلزم���ات حيات���ه اخلا�س���ة الت���ي يعي�سها م���ع اأبناوؤه 

بالعا�سمة بغداد.
وكت���ب هادي مطن����س عرب ح�ساب���ه الر�سمي مبوقع التوا�س���ل الجتماعي 
)الفي�سب���وك(: "اإن الفوائد التي ح�س���ل عليها من مبادرة )خليك - بالبيت( 
ب�سبب فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد – 19( الذي اأدى اىل اإ�سابة اأكرث 
م���ن 1400 �سخ�سًا ووفاة 78 وترتب عليه فر�س حظر التجوال الكلي يف 
العا�سمة بغداد واملحافظات حتى يوم الثامن ع�سر من �سهر ني�سان اجلاري 
وطيل���ة فرتة اجللو�س يف املنزل دفعنا اىل ن�سر �سورنا الريا�سية القدمية 
مع املنتخبات الوطنية والأندي���ة العراقية التي عملنا فيها مرورًا بالنتائج 
ومقارن���ة املا�س���ي باحلا�سر، لذا ق���د يعتقد البع����س اأننا نق���وم بالرتويج 

لأنف�سنا اأو نلفت انظار الإدارات اأو ن�ستجدي العمل ل �سمح الله".
وتاب���ع :"الفراغ جعلنا نقرتب م���ن التوا�سل الجتماعي اأكرث من ال�سابق، 
ل���ذا نرجو اأن ل ُي�س���اء الظن، لقد ن�سرن���ا ال�سور وذكري���ات جميلة لتذكري 
ال�سدق���اء باأنن���ا عملنا يف ظ���روف �سعبة، وحققنا نتائ���ج واجنازات هي 

حمل فخر لنا ولزمالئنا الذين عا�سرونا".
واأو�س���ح م���درب املنتخب الأوملب���ي الأ�سبق لك���رة القدم : "امل���درب اجليد 
هو م���ن يتحدث عمله ونتائجه عن���ه ولي�س التو�ّس���ط والتو�ّسل بالإدارات 
اأو ال�سما�س���رة اأو عق���د التفاقيات اجلانبية املري�س���ة مثلما يحدث الآن مع 
لم كرة الق���دم باأن اختي���ار املدرب هو  ا�سب���اه املدرب���ني، وله���ذا قال���وا يف عمِ

ن�سف النجاح".

خليك بالبيت تعيد الذكريات 
الجميلة لهادي مطن�س



1. قواع���د املرافع���ات يف الدعاوى 
املدنية : اإن تل���ك اجلائحة مل متكن 
يلم���م  اأن  م���ن  العراق���ي  امل�ش���رع 
اأوراقه وي�ش���در قانون ينظم حالة 
احلظر ال�شح���ي و�شرورة التباعد 
االجتماع���ي ومنها منع التجمع يف 
املحاك���م، مما اأدى اإىل توقف حركة 
النقل وعدم متكن اأطراف الدعاوى 
من الو�شول اإىل املحاكم كما اأثرت 
على اأج���راء التبليغ���ات القانونية، 
اأ�شح���اب  و�ش���ول  دون  وحال���ت 
لتق���دمي  املحاك���م  اإىل  الطع���ون 
طعونه���م �شم���ن امل���دة القانوني���ة، 
وه���ذه االأو�ش���اع مل يلتف���ت اإليه���ا 
يعال���ج  متوف���ر  م���ا  الأن  القان���ون، 
حاالت قط���ع املرافع���ة ووقف املدد 
ولي����س منه���ا اأث���ار تل���ك اجلائحة، 
مم���ا دع���ا جمل����س الق�ش���اء االأعلى 
اإىل االجته���اد باإ�ش���دار بيان لوقف 
املدد حفاظًا على حقوق املتقا�ش���ن 
ال�ش���لطة  الأن  ذل���ك،  فع���ل  وح�ش���نًا 
تتب���ع  الع���راق  يف  الت�ش���ريعية 
اإج���راءات طويل���ة االأم���د الإ�ش���دار 
ت�ش���ريع يعالج االأو�شاع ف�شاًل عن 
معاناتها هي اأي�ش���ًا من عدم قدرتها 
عل���ى االجتماع والت�ش���ويت، وهو 
ما كان قد فعله املجل�س ذاته يف عام 
2003 عندما اأ�شدر بيان اعترب فيه 
الف���رة م���ن تاري���خ ب���دء العمليات 
الع�شكرية لقوات االحتالل ولغاية 
للم���دد  وق���ف  مبثاب���ة  انتهائه���ا 
لع���دم  وذل���ك  احلق���وق،  ل�ش���مان 
وجود �ش���لطة ت�ش���ريعية قائمة يف 
حينه، با�شتثناء فرة احلرب التي 
جرت يف ع���ام 1991 فعندما بداأت 
العملي���ات احلربية اأ�ش���در جمل�س 
قيادة الثورة املنحل يف حينه قرار 
بالع���دد 48 ل�ش���نة 1991 الذي جاء 
في���ه االآت���ي )اأواًل- يوق���ف �ش���ريان 
جمي���ع امل���دد القانوني���ة مب���ا فيه���ا 

املدد املتعلقة بالطعون يف االأحكام 
والق���رارات املن�ش���و�س عليه���ا يف   
قان���ون املرافع���ات املدني���ة رقم 83 
وقان���ون  )املع���دل(    1969 ل�ش���نة 
اأ�شول املحاكمات اجلزائية رقم 23 
ل�شنة 1971 )املعدل( اأو يف قانون 
اأو ن�س اآخر اعتبارًا من تاريخ بدء 
العدوان االأمريكي ال�شهيوين على 
الع���راق يف 1991/1/17 . ثانيًا- 
يخ���ول وزير الع���دل اإ�ش���دار بيان 
باإنهاء العمل باالأحكام املن�ش���و�س 
عليه���ا يف الفق���رة )اأواًل( م���ن ه���ذا 
القرار ويحدد فيه تاريخ ا�شتئناف 
�ش���ريان املدد القانوني���ة عند زوال 
الظ���روف املوجب���ة . ثالث���ًا- ينف���ذ 
ه���ذا الق���رار اعتب���ارًا م���ن تاري���خ 

. )1991/1/17
التحقي���ق  واإج���راءات  قواع���د   .2
تل���ك  اأن  الحظن���ا   : واملحاكم���ة 
اجلائح���ة ق���د اأث���ارت اخل���وف من 
املوقوف���ن  �ش���فوف  يف  تف�ش���يها 
يف  املودع���ن  واملحكوم���ن 
ال�ش���جون واال�ش���الحيات ومراكز 
ال�شرطة، مما دعا الق�شاء العراقي 
اإىل تفعي���ل اإخ���الء �ش���بيل املتهمن 
املوقفن بكفالة اأو بتعهد �شخ�شي 
يف الته���م الت���ي يجوز فيه���ا اإخالء 
ذل���ك  واأ�ش���بح   ، بكفال���ة  ال�ش���بيل 
االأ�ش���ل والتوقيف هو اال�ش���تثناء 
على خالف ما كان عليه الو�شع قبل 
حدوث تلك اجلائحة، كما مت تفعيل 
اآلية االإفراج ال�شرطي للمحكومن، 
ف�ش���اًل عن �شعي ال�شلطة التنفيذية 
اإىل اإ�شدار عفو خا�س للمحكومن 
عن بع�س اجلرائم، وهذا امل�ش���عى 
امل�ش���رك ب���ن ال�ش���لطات الث���الث 
املوقوف���ن  ع���دد  تقلي���ل  اإىل  اأدى 
ال�ش���جون  يف  واملحكوم���ن 
واملواق���ف، ومع ذل���ك مل يوؤثر على 
االأمن االجتماعي ومل يح�ش���ل اأي 

خل���ل يف منظومت���ه االجتماعي���ة ، 
ف���كان له���ذه اجلائح���ة الف�ش���ل يف 
ك�ش���ف ت�ش���ور غ���ري �ش���حيح باإن 
التوقيف يعزز من حماية املجتمع، 
واإمن���ا اأ�ش���بح عبئ���ًا عل���ى الدول���ة 
واملجتمع ف�شاًل عن اأثاره ال�شلبية 
االأخرى لذلك اقرح اال�شتفادة من 
اأثار تلك االأزمة ال�ش���حية الوبائية 
وتعدي���ل  تغي���ري  عل���ى  والعم���ل 
قواعد التحقي���ق واملحاكمة ومنها 
عل���ى �ش���بيل املث���ال تعدي���ل قانون 
اأ�ش���ول املحاكم���ات اجلزائي���ة رقم 
79 ل�ش���نة 1971 املع���دل بحي���ث ال 
يجوز توقي���ف اأي متهم يف مرحلة 
التحقي���ق واملحاكم���ة، واإمنا يبقى 
حر طليق حل���ن احلكم باإدانته من 
قبل حمكمة املو�ش���وع املخت�ش���ة، 
ويكون له مطلق احلرية يف متابعة 
وه���ذا  �ش���ده  املقدم���ة  ال�ش���كوى 
يوف���ر لنا اأم���ورًا كث���رية منها حقه 
يف الدفاع الذي اعتربه الد�ش���تور 
حقًا مقد�ش���ًا على وفق اأحكام املادة 
)19/رابع���ًا( من الد�ش���تور النافذ، 
كم���ا انه �ش���يتمكن م���ن البحث عن 
اأدل���ة ال���رباءة بحرية اأك���رب ، ويف 
حال عدم امتثاله لقرارات القا�شي 
با�شتقدامه للتحقيق يكون لقا�شي 
�شلطة اإح�شاره جربًا مثلما يح�شل 
يف قانون التنفيذ وبعد اإح�ش���اره 
�ش���بيله،  يخل���ى  اإفادت���ه  وتدوي���ن 
وه���ذا يبعد عنه �ش���بح االبتزاز من 
بع����س �ش���عاف النفو����س ويقط���ع 
داب���ر الر�ش���وة والف�ش���اد وان كان 
ن�ش���بيًا، ويقل���ل من نفق���ات الدولة 
الأن كل موق���وف اأو حمك���وم تنفق 
علي���ه الدول���ة يف امل���اأكل وبع����س 
ب���دالت ال�ش���جن والطبابة وغريها 
وه���ذه  وتربي���د  وم���اء  وكهرب���اء 
يف  كب���رية  مالي���ة  قيم���ة  ت�ش���كل 
امليزانية العام���ة للدولة وباالإمكان 

التخ�شي�ش���ات  مق���دار  معرف���ة 
م���ن خ���الل املبال���غ التي تدف���ع اإىل 
املتعهدين يف التغذية و�شتجد اإنها 
مبال���غ خيالية، وبذلك �ش���نقلل تلك 
الكل���ف اإىل احلد ال���ذي يظهر اأثره 
االيجاب���ي عل���ى املوزان���ة العام���ة 
وفوائ���د اأخ���رى كث���رية، عل���ى اأن 
ي�ش���تثنى م���ن ذلك بع����س اجلرائم 
ذات اخلطر اجل�ش���يم على املجتمع 
مث���ل اجلرائ���م االإرهابي���ة وجرائم 
القت���ل واخلط���ف وجرائم الف�ش���اد 
واالعتداء عل���ى املال العام، ويذكر 
اأن املنظومة الت�ش���ريعية العراقية 
فيه���ا مثل ه���ذا الت�ش���ريع واملتمثل 
بق���رار جمل�س قي���ادة الرثة املنحل 
رقم 101 ل�ش���نة 1999 الذي مينع 
توقيف املراأة يف اجلرائم العمدية 
اأو  التحقي���ق  مرحل���ة  يف  �ش���واء 
املحاكمة وعلى وف���ق الن�س االآتي 
امل���راأة  توقي���ف  يج���وز  ال   - )اأواًل 
املتهمة بجرمية غ���ري عمدية خالل 
واملحاكم���ة  التحقي���ق  مرحلت���ي 
حتى �ش���دور قرار اأو حكم فا�ش���ل 
يف الدع���وى. ثاني���ًا -ال تع���د حالة 
رق���ود املجنى عليه يف امل�شت�ش���فى 
اأو وفاته ب�شبب جرمية غري عمدية 
مانع���ًا يح���ول دون اإطالق �ش���راح 
املته���م يف تل���ك اجلرمي���ة بكفال���ة 
يف مرحلت���ي التحقي���ق واملحاكمة 
حتى �ش���دور قرار اأو حكم فا�ش���ل 
يف الدع���وى(، كذلك يف مو�ش���وع 
ا�ش���تجواب املته���م اأو ال�ش���اهد عن 
بع���د �ش���واء يف مرحل���ة التحقي���ق 
تعدي���ل  م���ن  الب���د  املحاكم���ة،  اأو 
الن�ش���و�س ملواكبة التطور التقني 
الدوائ���ر  ا�ش���تخدام  جم���ال  يف 
التلفزيونية، ويف القانون العراقي 
يوج���د ن����س مماث���ل ورد يف اأم���ر 
�ش���لطة االئتالف املنحلة العدد 13 
ل�ش���نة 2004 الذي �شكلت مبوجبه 
املحكمة اجلنائية املركزية ومازال 
�ش���اري املفعول وتعمل به املحاكم 
اجلنائي���ة املركزية يف العراق وقد 
ورد ه���ذا الن�س يف الفقرة )6( من 
امل���ادة )10( م���ن االأمر اأع���اله التي 

جاء فيه���ا االآتي )يج���وز للمحكمة 
اجلنائية املركزية ان تتلقى �شهادة 
�ش���اهد غري موجود يف العراق عن 
طريق و�ش���ائل االت�شال امل�شموعة 
واملرئية اأو تكنولوجيا االت�شاالت 

املماثلة( .
3. القواعد القانونية املو�شوعية: 
ويق�شد بها القواعد القانونية التي 
تنظم املعامالت بن االأفراد اأو بن 
الدول���ة واالأف���راد يف جمال العقود 
، الأن م���ا موجود من ن�ش���و�س يف 
القان���ون املدين العراق���ي اأو غريه 
امللح���ة  احلاج���ة  تغط���ي  ال  ت���كاد 
ملعاجل���ة اأث���ار تل���ك اجلائح���ة، مما 
دع���ا جمل�س ال���وزراء اإىل اإ�ش���دار 
العق���ود،  يف  امل���دد  بوق���ف  ق���رار 
وق���د ث���ار ج���دل قانوين ع���ن مدى 
م�ش���روعية هذا القرار وهل ي�شري 
عل���ى القطاع اخلا����س اأم يقف عند 
العق���ود احلكومي���ة، لذل���ك البد من 
اإع���ادة النظ���ر يف تلك الن�ش���و�س 
مبا ين�شجم والتطور القانوين يف 

جمال العقود.
4. عل���ى م�ش���توى عم���ل ال�ش���لطة 
الت�شريعية فاإنها عجزت عن اإيجاد 
�شند قانوين يتيح لها عقد جل�شات 
الت�ش���ويت ع���ن بعد وع���رب دوائر 
تلفزيوني���ة مغلق���ة اأو عام���ة، لذلك 
البد من تعديل الن�ش���و�س القائمة 
حتى نتجاوز تل���ك االأزمة الوبائية 
وبدون تعطيل لعمل اأهم موؤ�ش�ش���ة 
الد�ش���تورية. املوؤ�ش�ش���ات  م���ن 
واأو�ش���اع قانوني���ة اأخ���رى تاأثرت 
الت�ش���ريع  وق���ف  اجلائح���ة  بتل���ك 
عاجز عن اإيج���اد احلل واملعاجلة، 
مما ا�ش���طر القائمون على �شوؤون 
البالد اإىل االجتهاد الإيجاد ال�شبيل 

ملعاجلته.
 لذل���ك اأ�ش���بح م���ن ال�ش���روري اأن 
ت�شكل جلنة من ذوي االخت�شا�س 
يف ال�ش���لطات الثالث لدرا�ش���ة تلك 
االآثار والبحث عن و�شائل قانونية 
تعاجله���ا وتعالج عواقبه���ا وكذلك 
التح�ش���ب لها اإن ح�ش���لت م�شتقباًل 

ال قدر الله.

غريغور �سام�سا بطل رواية امل�سخ 
لكافكا ولكي مي�سك بزمام م�سريه 

ويعي�ش حياته كاأن�سان عليه اأن 
يرف�ش كل القوانني والت�سريعات 

املذّلة واملهينة التي تتحكم بحياته 
وت�سلب منه ان�سانيته  ،  وبخالفه 

عليه اأن يقبل اأن يكون ح�سرة ويف 
موقع الهام�ش من احلياة .

العن���ف �ش���د امل���راأة – يف الغال���ب - عندنا ، 
يع���ود اىل ال���روؤى الذكوري���ة التي تر�ش���خت 
وا�ش���تمكنت  واأ�ش���بح ج���زءًا م���ن امل���وروث 
الثق���ايف  ال���ذي يرج���ع �ش���لوك الغال���ب م���ن 
الرج���ال الي���ه والف�ش���ل واحلالة ه���ذه يعود 
يف مرجعيت���ه اىل املنظومة الفقهية ال�ش���لفية 
، وق�ش���م ملفت من النظ���ام القانوين العراقي 
الذي م���ا فتاأ يهدر كرامة امل���راأة ويذلها . ففي 
كليهما �ش���رعنة موؤ�ش�ش���ية �ش���د امل���راأة وهي 
نظري للت�شريعات املذلة واملهينة التي واجهت 

فريغور �شام�شا .
الفقهي���ة  للمنظوم���ة  اليومي���ة  التطبيق���ات 
تل���ك - حت���ى واإن مل ترد من قبل الت�ش���كيالت 
يف  اخل�ش���ب  جماله���ا  جت���د   - الراديكالي���ة 
التاوي���ل وم���ن خ���الل امت���الك الق���درة عل���ى 
يل اعن���اق الن�ش���و�س ل�ش���تجيب الإراداته���م 
ورغباتهم . فمثاًل يعتربرون اغت�شاب الن�شاء 
، جائ���ز �ش���رعًا الأنه يدخل �ش���من اأحكام  ملك 
اليمن ، وتعد ال�ش���رقة عماًل م�شروعًا لتحقق 
اأح���كام  الغنمية فيه ،  والقتل واجب لتطبيق 
اأحكام  احلدود ، وحرية املراأة مقيدة باحكام 
والن�ش���وز املف�ش���ي اىل بيت الطاعة ،  واملهر 
ثمن �ش���راء ب�ش���ع املراأة ، واحلج���اب واجب 
�ش���رعي الأن امل���راأة ع���ورة ، وال�ش���يخ حمم���د 
زيد االبياين ج���ّوز للرجل اأن يت���زوج اأربعة 
ن�ش���اء بعقد واحد ويف يوم واحد  ، والرجال 

قوامون على الن�ش���اء وي�ش���قطون م���ن االآية 
�ش���طرها االأخري ] ومب���ا انفقوا م���ن اأموالهم 
[ الن�ش���اء 34 . وامل���راأة اأفع���ى ، رغ���م �ش���هادة 
الرباءة التي منحتها الن�ش���و�س القراآنية لها 

�شمن اأحكام 37 من �شورة الن�شاء .
واالأم���ر ذاته يف نظامن���ا القانوين فالزوج له 
احل���ق يف �ش���رب الزوجة تاأديبًا كما تف�ش���ي 
التطبيق���ات الق�ش���ائية لذل���ك . الأن امل���ادة 41 
م���ن قانون العقوبات تن�س على : ) ال جرمية 
اإذا وقع الفعل ا�شتعمااًل حلق مقرر مبقت�شى 
القان���ون ويعترب ا�ش���تعمااًل للح���ق :" تاأديب 
ال���زوج زوجت���ه ..: ( . وتعاق���ب الزوجة عن 
جرمية الزنى ويف اأي مكان تقع فيه املواقعة 

اإال اأن ال���زوج ُيعفى من حكمها اإذا زنى خارج 
منزل الزوجية املادة 377 عقوبات ، والرجل 
يتمت���ع باالع���ذار املخفف���ة  بالن�ش���بة جلرائم 
القت���ل )جرائ���م ال�ش���رف ( امل���ادة 409 . ويف 
القان���ون امل���دين : ) ال���زوج ذو �ش���وكة عل���ى 
زوجت���ه ..( امل���ادة 116 م���دين وفي���ه اأي�ش���ًا 
التقي���د باأح���كام الع���ادات  ول���و كان���ت مهينة 
لالأن�شان فهي واجبة التطبيق  : ) اإمنا تعترب 
الع���ادة اذا اأطردت اأو غلب���ت والعربة للغالب 
ال�ش���ائع ال للنادر ال�ش���ائع ( املادة 165 مدين 
، اأما يف قانون االأحوال ال�شخ�ش���ية فال زالت 
اأحكام املطاوعة جتد تطبيقتها يف كل حماكم 
االأحوال ال�شخ�ش���ية رغم كونها من�ش���وخة - 

كما يقول ال�شيخ حممد الغزايل - باالية 229 
من �ش���ورة البق���رة  ] الطالق مرتان فاأم�ش���اك 

مبعروف اأو ت�شريح باأح�شان [ .
واأمام هذا الو�ش���ع الت�شريعي جند اأن اأحكام 
وقرارات جمل�س االأم���ن الدويل التابع لالمم 
املتحدة وامل�ش���ادق عليه���ا عراقي���ًا واملتعلقة 
يف  الرخ���ورة  اخلا�ش���رة  ت�ش���كل  بامل���راأة  
املنظومة الت�شريعية  العراقية  ، وابتداًء من 
�ش���يداو حتى الق���رار 1325 ، وذل���ك لفقدانها 
اأحكامه���ا  جتع���ل  الت���ي  التنفيذي���ة  لل�ش���لطة 
ورغ���م   1325 فالق���رار   ، التطبي���ق  مو�ش���ع 
اخلط���ط والربام���ج وال�ش���راتيجيات الت���ي 
ا�شبغتها عليه ال�ش���لطة التنفيذية وال�شجيج 
امللف���ت يف تناوله من قبل ال�ش���لطة التنفيذية 
ورغ���م ذلك  ففي ظله نزحت الن�ش���اء من املدن 
والق���رى اىل املخيم���ات . وحت���ت اأحكامه مت 
�ش���بي ال‘يزديات . ويف فرة �ش���ريانه قدمت 
ثالثة م�شاريع لالحوال ال�شخ�شية اجلعفرية 
. وباالإجمال فاأن و�ش���ع املراأة كان اأف�شل قبل 
ت�ش���ريعه . وال ب���د واحلال���ة ه���ذه م���ن اإيجاد 
االآلية املطلوبة الإنف���اذه وبعقلية غري العقلية 

احلالية املتخا�شمة معه اأ�شاًل .
كورون���ا امل�ش���رخي يف املنازل وجد �ش���بيله 
يف تثوير االأحكام الفقهية والنظم القانونية 
تل���ك يف عق���ول البع�س من الرج���ال وحّر�س 
على ا�ش���تهداف احللقة اال�ش���عف يف العائلة 

وتتوات���ر اأخب���ار االعت���داءات حرق���ًا وقت���اًل 
وت�ش���ويهًا ، حت���ى اأ�ش���بح العنف �ش���د املراأة 
ي�ش���كل وباء ال يقل خطورة عن وباء كورونا 
يف عدد ال�ش���حايا واأماكن تواجده . فالرجل 
عندم���ا يق���وم باأي���ذاء امل���راأة واأهانته���ا  فانه 
ينطل���ق يف احل���ق املمن���وح له الرت���كاب تلك 
االأفع���ال و�ش���من اأحكام املنظومت���ن الفقهية 
والقانونية امل�ش���رعنة لق�ش���وته جتاه املراأة ، 
االأم���ر الذي دفع انطوني���و غوتريي�س االأمن 
العام لالأمم املتحدة اأن يطلق �شرخة ا�شتغاثة 

للوقوف بوجه وباء العنف االأ�شري .
 وال من �ش���بيل لتغيري الو�ش���ع القائم  �شوى 
االإ�ش���راع بت�ش���ريع  قان���ون مناه�ش���ة العنف 
االأ�ش���ري ، اإذ اأن اأحكامه تعد �ش���رب الزوجة 
جرمي���ة يعاق���ب عليه���ا القانون ولي����س فعاًل 
مباح���ًا ياأتي���ه ال���زوج متى م���ا ي�ش���اء وكيف 
م���ا يرغ���ب  . معل���وم اأن العقلي���ة الذكوري���ة 
وكم���ا هو مب�ش���وط اع���اله تقف حائ���اًل دون 
�شدورالقانون  الذي عملنا عليه منذ ت�شكليل 
جلنة اإعداده امل�شكلة  يف وزارة املراأة حينئذ 
ع���ام 2010 ولغاية كتابة هذه ال�ش���طور  ، اإال 
اأن���ه ال يزال يف االدراج العليا ملجل�س النواب 
منذ ذلك التاريخ واىل يومنا هذا ، وما العنف 
�شد املراأة امل�شهود حليًا اإال اأثر من اآثار غياب 
الن�ش���و�س الرادعة ، فمن اأمن العقاب اأ�ش���اء 

االأدب .
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 القا�سي �سامل رو�سان املو�سوي
  ر�سيد اخليون

 هادي عزيز علي

كورونا واأزمة الن�ص الت�شريعي

ك���ورون���ا ال��م��ح��ّر���ص ع��ل��ى ال��ب��ط�����ص ب��ال��ن�����ش��اء

���الجقة عل���ى البويهي���ن، وتعاظ���م  ق�ش���ى ال�شَّ
اأمرهم، حتى فتحوا مدر�شة »النَّظامية«، وكانت 
مغلقة لل�ش���افعية )االأ�شنوي طبقات ال�ّشافعية(، 
قي���ل يف مدر����س ا�ش���طر لتبدي���ل مذهب���ه، كي 
���افعي ديانًة/  يعمل فيها: »وما اخرت راأي ال�شَّ
ولك���ْن الأن ته���وى الذي من���ه حا�شُل«)نف�ش���ه(، 
اأما البويهيون فان�ش���غلوا باحل���روب مع اإمارة 
وكان  والفاطمي���ن،  واحلمداني���ن  البطائ���ح 

املتحاربون �شيعًة كافة.
ظلت الدولة العبا�شية ا�شمًا بال حمتوى، و�شل 
حاله���ا اإىل اأن زعيم امليلي�ش���يا البويهي �ش���حب 
�ش���ي  اخلليف���ة على االأر�س، اأمام ال�ش���ريف الرَّ
)ت406ه���ج(، فامتع����س االأخ���ري ِم���ن ال�ش���عي 
اإىل اخلالف���ة، قائ���اًل: »اأم�ش���يت اأرح���م َم���ن ق���د 
كن���ت اأغبطه/لقد تقارب بن العزِّ والهوِن«)اأبو 
الفداء، املخت�ش���ر يف اأخبار الب�شر(، كُل جماعٍة 
ُتريد ال�ش���يطرة ال بد اأن تك���ون وجهتها بغداد، 
فاإذا هيمنت عليها هيمنت على اأم�ش���ار اخلالفة 

كافة، وهذا ما كان للبويهين وال�شلجوقين.
اإنها جتارب تتكرر باأ�شكال خمتلفة، قوى متتد 
فلولها ِمن اخلارج اإىل بغداد، ولكلٍّ منها عنوانه 
ائفية العت���اد، وما للخليفة غري  و�ش���عاره، والطَّ
الراتب والدع���اء واخُلطبة، وهنا ال ن�ش���تغرب 
ما اآل اإليه واقع احلال ببغداد اليوم، اأن اأ�ش���غر 
قائد ميلي�ش���ا اأقوى ِمن رئي�س وزراء، واأن قائد 
ولة،  ميلي�ش���يا ُيهدد �ش���احب اأعلى مركز يف الدَّ
واحل���ال كان يف ال�ش���ابق قائم���ًا، حت���ى ج���اء 
اخلليفة النَّا�ش���ر لدين الله )ت622هج(، فقمع 

رق. الجقة بال�شَّ اآخر فلول ال�شَّ
ب���داأت اخلالفة العبا�ش���ية، منذ عهد امل�ش���تنجد 
بالله )اغتيل566هج( ت�ش���تعيد قوتها، ودخلت 
���الجقة، خ�شو�شًا  بحروب مع ميلي�ش���يات ال�شَّ
ول���ة الفاطمي���ة مب�ش���ر)334- بع���د انهي���ار الدَّ

567ه���ج(، اإىل اأن متك���ن النَّا�ش���ر لدي���ن الل���ه 
بالق�ش���اء التَّام على ال�ش���الجقة، فاأع���اد للدولة 
هيبتها، وكان يجول بن االأحياء لب�شط االأمن، 
وقمع اخلارج���ن، وقلل املكو�س وال�ش���رائب، 
ول���ة ِمن جديد، ا�ش���تفاد  وظه���ر كاأنه اأ�ّش����س الدَّ
ِمن فرة حكمه الطويل���ة )575-622هج(، فلم 
يزل »مدة حياته يف عزٍّ وجاللة، وقمع االأعداء، 

واال�ش���تظهار عل���ى امللوك، مل يجد �ش���يمًا، وال 
خرج عليه خارج اإال قمعه، وال خمالف اإال دمغه، 
وكان �ش���ديد االهتمام باملُلك وم�شاحله، ال يكاد 
يخف���ى علي���ه �ش���يء، ِمن اأم���ور رعيت���ه كبارهم 
���فدي، َنك���ت الهميان يف ُنكت  و�شغارهم«)ال�شَّ
العميان(، فقد النَّا�شر الب�شر يف اأواخر حياته، 
���فدي)ت764هج(  ي���ن ال�شَّ ل���ذا عده �ش���الح الدِّ

�شمن ما عد ِمن اأعالم العميان.
اه���ر باأمر  بع���د وف���اة النَّا�ش���ر، جاء ول���ده الظَّ
الل���ه)ت 623ه���ج(، فو�ش���ع م���ا �ش���يده والده، 
���دة بعد ا�ش���تقامة االأمور، وقمع  وقل���ل ِمن ال�شَّ
طال���ت،  ق���د  وال���ده  ف���رة  والأن  اخلارج���ن، 
���لطة،  ا�ش���تفحلت ِمن جديد قوى ِمن داخل ال�شُّ
فلما اأتى خاطبهم: »انتهزمت فر�ش���ًا خمتل�ش���ة، 
ِم���ن براثن)خمالب( ليث با�ش���ل، واأنياب اأ�ش���د 
مهي���ب، تتفق���ون باألف���اٍظ خمتلفة عل���ى معنى، 
واأنت���م اأمن���اوؤه وثقات���ه، فتميل���ون راأي���ه اإىل 
هواك���م، ومتزج���ون باطلكم بحق���ه، فيطيعكم 
واأنت���م ل���ه عا�ش���ون«)ابن االأث���ري، الكام���ل يف 

التَّاريخ( .
كان االأغرب، على ع�ش���ر بغداد اليوم، اأن يتخذ 
النَّا�شر االإمامية مذهبًا)نف�شه/ابن الطقطقي، 
الفخري( خا�ش���ًا ولي�س للدولة، ويتعا�شد مع 
���افعي،  �ش���الح الدين االأيوبي)ت589هج( ال�شَّ
���ام،  وُيعيد االأخري مكانة اخلليفة مب�ش���ر وال�شَّ
الّقد����س  اأخ���ذ  وعن���د  املذه���ب،  اختل���ف  واإن 
م���ن االإف���رجن، ي�ش���ع لوح���ًا عل���ى ب���اب بي���ت 
املقد�س)583ه���ج( ي�ش���ند االنت�ش���ار للنا�ش���ر 
باأم���ر الله! اأما ما كتبه اب���ن االأثري)ت630هج( 
�ش���د النَّا�ش���ر، فال يوؤخذ اإال ِم���ن موقف خا�ٍس 

به، ال يتفق مع موؤرخي ذلك الع�شر.
اأقول بغداد بحاجة اإىل قوة، كي ُيعاد االعتبار 
للّدولة املنهكة، ِمن ِقبل امليلي�شيات والفا�شدين، 
لي�س بال�شرورة اأن يكون النَّا�شر، يف ع�شرنا، 
�شخ�شًا، ليكن برملانًا ورئا�شات �شديدة الباأ�س 
على حملة ال�شالح، واأمينة على العراق واأهله، 
ال حكومة �ش���عيفة توزع الغنائم على اأ�شحاب 
امليلي�ش���يات، بع���ذر اأنه���ا ق���وى �شيا�ش���ة، وهم 
يعل���ون وينزل���ون ِمن ي�ش���من م�ش���احلهم ِمن 

الوزراء وروؤ�شائهم.

بغداد.. بحاجة لأمثال النَّا�شر 
لدين اهلل

بداأت الدولة العبا�سية باالنهيار، بعد هيمنة الغلمان 
رك وم�سلحيهم على الخلفاء، حتى قيل: »خليفٌة  التُّ

مقت�سم/بين و�سيف وبغا/ يقول ما قيل له/ كما تقول 
ابئ، تحفة االأُمراء(، ثم تمكنت ميلي�سيات  الببغا« )ال�سَّ

ت�سكلت ببالد فار�ش وما وراءها، نمت عنها �سلطنات 
قاهرة كالبويهية وال�سلجوقية، ولم يبق للخليفة �سوى 

الدعاء والخطبة، فكثرت الحروب الداخلية، وتعاظمت 
ائفية، بين بويهيين ديالمة و�سالجقة اأتراك. الطَّ

اإن جائحة كورونا التي باغتت العالم بكل اأ�سنافه وم�سمياته لم يكن اأحد قد تح�ّسب لها 
وو�سع لها ما يمكن ل�سّدها اأو التقليل من مخاطرها �سواء في المجال ال�سحي اأو في غيره، 

وفي مجال القانون والت�سريع ك�سفت لنا تلك الجائحة العوز في الت�سريعات التي تعالج 
االأو�ساع القانونية التي فر�ستها على المجتمعات، ولم يقف ذلك العوز عند القانون الوطني 

بل حتى على م�ستوى القانون الدولي والمعاهدات واالتفاقيات الدولية وخير مثال على 
ذلك اأزمة االتحاد االأوروبي وعجز االتفاقيات المنبثقة منه عن معالجة اأثارها التي 

ا�ستد باأ�سها على بع�ش الدول مثل اإيطاليا واأ�سبانيا وغيرها، اأما على م�ستوى المنظومة 
الت�سريعية في العراق فقد ك�سفت لنا عن نق�ش �سديد في الت�سريع والقواعد التي تنظم 

العالقات القانونية وفي كل مجاالت القانون تقريبًا، فاإنها بينت عجز الت�سريع عن كيفية 
معالجة حظر التجوال واأثاره على قواعد المرافعات في المحاكم، كما بينت عجز الت�سريع 

عن معالجة اآليات انعقاد الموؤ�س�سات الت�سريعية والية الت�سويت مثل مجل�ش النواب ، وفي 
موا�سيع اأخرى �ساأعر�ش لبع�سها على وفق االآتي :



ثقافة العدد )4650( ال�سنة ال�سابعة ع�سرة - اخلمي�س )16( ني�سان  2020
http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.net

نهار ح�سب اهلل 

ترجمة: اأحمد فا�سل

عبد املنعم اأديب

 عالء املفرجي
كالكيت

�سينما �لمر�أة 
- 7 -

املخرج���ة مارغري���ت ف���ون تروت���ا، كانت ق���د اأخرج���ت يف وق���ت �سابق 
لفيلمها )حنا اأرندت( الذي �سبق تناوله يف هذا العمود، هو فيلم "روزا 
لوك�سمب���ورغ "، والت���ي تعد من اأبرز زعم���اء ال�سيوعية يف مطلع القرن 
املن�س���رم، وه���ي منّظرة مارك�سي���ة وفيل�سوفة واقت�سادي���ة واإ�سرتاكية 
ثورية م���ن اأ�سول بولندية يهودية عملت بالتج���ارة واأ�سبحت مواطنة 
اأملاني���ة. كان���ت ع�س���وة يف كل م���ن الدميقراط���ي الإ�سرتاك���ي ململك���ة 
بولن���دا وليتوانيا، واحلزب ال�سرتاك���ي الدميقراطي الأملاين واحلزب 
الإ�سرتاكي الدميقراطي امل�ستقل واحلزب ال�سيوعي الأملاين فيما بعد .

انت�سبت للحزب املارك�سي منذ حداثتها. بعد اأن غادرت بولندا الرو�سية 
�سن���ة 1889 لتن�س���م اإىل الثوريني املنفيني الرو����س بزعامة بليخانوف 
يف زوريخ ودر�ست العلوم ونالت �سهادة الدكتوراه. هاجرت اإىل اأملانيا 
وتزوج���ت عاماًل اأملانيا واكت�سبت بذل���ك اجلن�سية الأملانية لكي تتاح لها 
فر�س���ة العمل يف �سفوف اأك���ر الأحزاب الدميقراطي���ة ال�سرتاكية يف 
اأوروبا. وعندما اندلعت الثورة الرو�سية لعام 1905 عادت اإىل وار�سو 
لك���ي ت�سارك بها فقب�س عليه���ا واأفرج عنها يف الع���ام التايل. عادت اإىل 
برلني حيث كتب���ت "تراكم راأ�س املال" �سنة 1913 الذي يعتر م�ساهمة 

فكرية مارك�سية رئي�سة.
تزّعم���ت مع كارل ليبكنخت اجلن���اح الراديكايل من احلزب الدميقراطي 
ال�سرتاك���ي الأمل���اين كم���ا اأ�س�س���ت مع���ه "ع�سب���ة �سبارتاكو����س" ع���ام 
1916الت���ي اأ�سبحت فيم���ا بعد نواة احلزب ال�سيوع���ي الأملاين وكتبت 

برناجمه بنف�سها.
وبع���د �سهرين من اإع���الن ليبكنخ���ت للجمهوري���ة ال�سرتاكي���ة الأملانية 
اغتيلت معه من قبل جماع���ة ميينية ع�سكرية متطّرفة وبذلك ق�سي على 

ثورتهما يف املهد، يف مطلع �سنة 1919.
خّل���دت ال�سينم���ا ه���ذه ال�سخ�سي���ة الب���ارزة يف اأك���ر من فيل���م وثائقي 
وطويل.. لكن فيلم املخرجة مارغريت فون تروتا هو الفيلم الأبرز عنها، 
وه���ذه املخرجة الت���ي �سنعت عددًا م���ن الأفالم عن �سخ�سي���ات ن�سائية 
ب���ارزة ه���ي التي اأ�س�ست فيما بع���د ال�سينما الن�سوي���ة، ن�ساأت يف مدينة 
دو�سل���دورف و�ساف���رت اىل باري�س لتتعرف على عدد م���ن ال�سينمائيني 
. لتع���ود اىل اأملانيا لُتخ���رج اأفالمًا ق�سرية ثم مار�س���ت التمثيل حتت يد 
املخ���رج فولك���ر �سلون���دروف )ال���ذي تزوجته فيم���ا بع���د( وفا�سبيندر. 
واأخرجت فيلم" اليقظة الثانية لكري�ستا كالغي�س " عن مربية يف حديقة 
اأطف���ال .. وفيلم "الأخوات اأو ميزان ال�سعادة " و" الزمن الر�سا�س���ي "

قام���ت باإخ���راج فيلم "روزا لوك�سمبورغ " يف ع���ام 1985 ، الذي قدمت 
في���ه �س���رية ذاتي���ة عنها ب���اداء املمثل���ة بارب���را �سوكوفا، وكم���ا يف اأكر 
اأفالمه���ا ، وخا�سة مع فيلمها املهم )حن���ا اأرندت( الذي تناولت يف اأي�سًا 
�س���رية الفيل�سوف���ة الملانية، ويتناول الفيلم اأهم ح���دث يف حياة اآرندت 
وه���و تغطيته���ا ملحاكم���ة القائد الن���ازي اأدول���ف اأيخم���ان يف اإ�سرائيل. 
اعتمدت املزج ب���ني ال�سرية ال�سخ�سية وال�س���رية ال�سيا�سية لل�سخ�سية 
، وقد اعتمد الفيلم عل���ى ر�سائل روزا لوك�سمبورغ وخطاباتها، وقدمت 
�س���ورة جديدة ل���روزا لوك�سمبورغ حي���ث �سورتها كثوري���ة ومنا�سلة 
و�سورته���ا كامراأة. وكان���ت هذه مهمة �سعبة يف ر�س���م هذه ال�سخ�سية 
الرّي���ة للوك�سمبورغ، فالإحاطة بحي���اة لوك�سمبورغ الغنية مبحطاتها 
ال�سيا�سي���ة والفكرية والت���ي كان لها دور خط���ري يف التاريخ ال�سيا�سي 
الأوروب���ي والأمل���اين لي�س بالأم���ر الي�س���ري، ولكن قدرة ه���ذه املخرجة 

ومهارتها جعل املتلقي ي�ستوعب هذه ال�سرية ويتفاعل معها.
وق���د نالت املمثل���ة بارب���را �سوكوفا، وه���ي املمثلة نف�سه���ا التي ج�سدت 
�سخ�سي���ة الفيل�سوف���ة حنا اأرندت  جائ���زة مهرج���ان كان كاأف�سل ممثلة 
حي���ث ا�ستطاعت اإظهار النفعالت الت���ي ت�سري اىل ا�ستغراق يف التاأمل 

وحيوية التفكري.

خّلدت ال�سينما هذه ال�سخ�سية البارزة 
في اأكثر من فيلم وثائقي وطويل.. لكن 
فيلم المخرجة مارغريت فون تروتا هو 

الفيلم الأبرز عنها، وهذه المخرجة التي 
�سنعت عدداً من الأفالم عن �سخ�سيات 

ن�سائية بارزة هي التي اأ�س�ست فيما بعد 
ال�سينما الن�سوية،

 Angry  12  ����� غا�سب���ًا  رج���اًل   12( فيل���م 
الدرام���ا   اأف���الم  اأه���م  م���ن  واح���د    )Men
الأمريكية انتج عام 1957 من اإخراج �سيدين 
لومي���ت، تاأليف ريجنال���د روز، بطولة هرني 
فون���دا.. ويحت���ل الفيل���م املرك���ز الثام���ن على 
وف���ق ت�سنيف اأف�سل 250 فيلم���ًا يف التاريخ 

. IMPD ويحظى ب� 8.9 يف تقييم
يحك���ي الفيل���م ق�س���ة هيئ���ة املحلف���ني املكونة 
من 12 رج���اًل يت�س���اورون لتحديد ب���راءة اأو 
اإدان���ة متهم �ساب يف جرمية قت���ل من الدرجة 

الأوىل. 
وم���ن املع���روف يف الولي���ات املتح���دة، اإن���ه 
يج���ب اأن يك���ون احلكم يف معظ���م املحاكمات 
اجلنائية بوا�سطة هيئة حملفني بالإجماع... 
ذل���ك اأن قرار الهيئة يرئ املتهم اأو يحيله اإىل 
الكر�سي الكهربائ���ي الذي يعد و�سيلة العدام 

ال�سائعة اآنذاك.. 
اعتمد املوؤل���ف يف كتابة �سم���ات ال�سخ�سيات 
الرئي�س���ة يف الفيلم )اأع�س���اء هيئة املحلفني( 
واخت���الف  ال�سخ�سي���ات  تل���ك  تن���وع  عل���ى 
م�ستوياتها الثقافية واهتماماتها الجتماعية، 
ف�س���اًل عن تناق����س ال�سلوكي���ات والنفعالت 
والقناع���ات لدى كل �سخ�سي���ة، لي�سع املتلقي 
للتن���وع  و�سام���ل  وا�س���ح  اخت�س���ار  اأم���ام 

الجتماعي... 
متثل���ت ال�سخ�سي���ات ب���� )املدي���ر اأو القائ���د، 
الأعم���ال،  رج���ل  اأو  الر�ستقراط���ي  املعق���د، 
العام���ل ال���كادح، النته���ازي، املفك���ر �ساحب 
ال�سم���ري، اخلبري، الوقح، امله���ذب، امل�ستهرت، 

�سخ�س عادي من عوام النا�س(

للوهل���ة الأوىل تب���دو الأدل���ة وا�سحة وكافية 
لإدانة املتهم ال�ساب يف جرمية قتل والده.. 

ومن خالل الأدلة التي تطرح على طاولة هيئة 
امللحف���ني ي�سوت 11 منه���م على ثب���ات اإدانة 
املتهم لتوفر اأداة اجلرمية و�سهادة ال�سهود.. 
يرف����س  وال���ذي  املتبق���ي  ال�سخ����س  اأن  اإل 
الت�سوي���ت عل���ى اإدان���ة املتهم وي�سه���م بك�سر 
الجم���اع على الدانة.. ويق���ف على ال�سد من 
روؤية اجلمي���ع لأوراق الق�سي���ة... يوؤكد باأنه 
)لي����س من ال�سه���ل اأن اأرف���ع يدي واوؤك���د اأنه 
مذنب واأر�سل �ساب���ًا للموت من دون احلديث 

عنه اأوًل( 
من هنا يفتح باب النقا�س.. نقا�س حاد �سرعان 
م���ا يتحول اىل جدل، ومن ثم اىل غ�سب عارم 
بني اأع�س���اء الهيئة، ف�ساًل ع���ن اإيراد ع�سرات 
الأدلة التي تثري اجلدل ب���ني الأع�ساء.. وهو 
الأم���ر ال���ذي يزع���زع قناع���ات اجلمي���ع ع���ر 
احلج���ة والره���ان، يف م�سهد  حواري طويل 
و�سيق؛ قائم على التحليل املنطقي الدقيق... 
م���ا اأن تتعم���ق م�ساه���د الفيل���م حت���ى ت���درك 
اأن توقيت���ه ه���و التوقي���ت الآين،  مبعن���ى اأن 
وق���ت الفيل���م ال�سل���ي .. ه���و وق���ت احل���وار 

احلقيقي..
اعتم���د الفيل���م عل���ى موق���ع ت�سوي���ر واح���د 

باإ�ستثن���اء م�سه���د الفتت���اح وبع����س امل�ساهد 
الق�س���رية يف النهاي���ة.. حي���ث تق���ع اأح���داث 
الفيلم كلها داخ���ل غرفة املحلفني... مما ي�سع 
املُ�ساهد اأمام جتربة فريدة تقوم منط احلوار 
اليقاعي املتغري ال���ذي ي�سهم باإ�سراك املتلقي 
باحل���وارات النفعالية الغا�سبة، ليكون بذلك 
ناع  ج���زءًا من منظومة الغ�سب ال���ذي اأراد �سُ

العمل اإي�سالها.. 
يف فيل���م )12 رج���اًل غا�سب���ًا( مل يك���ن القاتل 
والقتي���ل وحتى ال�سهود عل���ى اجلرمية جزءًا 
فاع���اًل يف م�س���ار الفيلم ومل ُي�س���ور لنا حلظة 
اجلرمي���ة ومكانه���ا اأو �سكل القتي���ل  او حتى 
قط���رة دم واح���دة.. والتفا�سي���ل ال�سخ�سي���ة 
ناع الفيلم بالإ�سارة  لل�سهود، واإمن���ا اكتفى �سُ
اإليهم عل���ى نحو عابر يف بع�س احلوارات... 
وه���و الأمر ال���ذي اأ�سهم باإنتاج عم���ل اإبداعي 

قائم على روؤية مغايرة للمتداول... 
)12 رج���اًل غا�سب���ًا( ُيع���د واح���دًا م���ن اأعظ���م 
الأف���الم على الإطالق... لأنه ركز على �سفرات 
والغاز اجلرمية التي يحلها احلوار الغا�سب 
الباح���ث ع���ن احلقيق���ة.. لي�سكل فع���اًل دراميًا 
قائم���ًا عل���ى ق�سي���ة اأك���ر واأك���ر اأهمي���ة من 
الفعل الإجرام���ي.. األ وهو م�سوؤولية م�سري 

اإن�سان..  

اإذا كان ت�سوي���ر م�ساه���د الأف���الم  يف 
الوق���ت احل���ايل ي�سعرك بع���دم اليقني 
، فم���ن  الطبيع���ي  اأن  نب���داأ  يف  رحلة  
  ، اإىل  ال�سا�س���ة  قب���ل  عق���ود  حن���ني  
فبالن�سبة  جلميع  حمبي  الأفالم ، هذه  
حلظ���ة  لإع���ادة التوا�س���ل م���ع فكرتنا 
حول ما يجعل الكال�سيكية مب�ساهدها 

الرائعة خالدة يف ذهنك ،  
  " " كازا بالن���كا  �ساأنت���زع     ، وهك���ذا 
ه���ذا  الفيل���م  م���ن عل���ى رف مكتبت���ي 
لالأفالم ،  لأعر�سه  عليك  و�ساأركز على  
م�سه���د  كال�سيكي  واح���د ، وا�ستك�سفه  
م���ن  الداخ���ل  ، م���ع  كل  اخللفية التي 
ميكنني العثور عليها خلف الكوالي�س 

، لأو�سح لك ما يجعله رائعًا .
الم�سهد

لنب���داأ  بنهاي���ة  " كازا بالن���كا "  اأو " 
ال���دار البي�س���اء "  للمخ���رج   ماي���كل 
كورت���ز )1942( ،  وه���ي  واح���دة  من  
اأ�سه���ر  اللقط���ات على الإط���الق ، هناك  
نوع  معني  من  الإطاللة  البعيدة  التي 
يح�سل عليه���ا النا�س عندم���ا  تذكرهم  
بوج���ود  مدينة  مث���ل  " الدار البي�ساء 
" ، لها  ميزتها اخلا�سة  التي  تختلف  
عن عدي���د املدن  اأثناء احل���رب العاملية  
الثاني���ة ،   والت���ي   خلدها   هذا   الفيلم   
م���ن   خ���الل  ق�ست���ه  ، ح���ول الهاربني 
احل���رب   زم���ن   يف    واجلوا�سي����س  

�سوارعه���ا  يف  معه���ا   املت�سابك���ني     ،
ومنازله���ا واأماكنه���ا الأخ���رى  ، منه���ا  
املله���ى  الليل���ي ال���ذي احت���ل   مكان���ة   
خا�س���ة   فيه���ا ،  قال���ت  عن���ه  اأ�سطورة  
ال�سينم���ا اإنغريد  بريغم���ان  ذات  مرة  
:  " هن���اك  �س���يء  غام����س  يف  ذل���ك  
املكان  وبتلك  املدينة   "  ، التي جعلتنا  
نق���ف اأمام  امل�سهد  الأخ���ري على مدرج 
مطاره���ا  ، كما  يو�سح  ريك  ) همفري 

بوغارت ( لإل�س���ا ) اإنغريد بريغمان( ،  
ل���كل  الأ�سب���اب  التي  جتعله���ا  ت�سعد  
اإىل  الطائ���رة  التي   ت���دور  حمركاتها  
لالإق���الع  اإىل  ل�سبون���ة  م���ع  زوجه���ا  ، 
والدقائق  الثالث  الأخرية   من  الفيلم  
رائعة اإىل حد كبري بف�سل وجود  كلود 
رينز ) رئي�س ال�سرطة (  كمتعاطف  مع  
الغمو����س والتوت���ر املحي���ط  مب�سري 
ريك ،  ولقطة  اأخرية من الثنني رجال 
مي�س���ون يف ال�سب���اب ، بينم���ا ت�سدح 
مو�سيق���ى ماك����س �ستايرن ب���كل قوتها 

و�سوًل بها اإىل  مر�سيليا .
لماذا كورتز فرح و�سعيد ؟

فاز املخ���رج كورتز وه���و يختار طاقم 
فيلم���ه بتقاربهم الرومان�س���ي وليمنح  
كل  واحد  منهم  ال�سخ�سية  التي تليق 
ب���ه ، بينما ظل���ت كامريته  عل���ى  وجه 
بريغم���ان ت�س���ور ذل���ك الوج���ه بتقنية 
الإ�س���اءة الدخاني���ة وه���ي تقابل وجه 

بوغارت الذي ينظر اإليها كطفل ، كان
بداي���ة  م���ن  يقرتب���ان   املمثل���ني   كال  
جنوميتهم���ا ، ولك���ن يف ه���ذه اللحظة 

بال�سبط وقع اجلمهور يف حبهما .
خلف الكوالي�س

غالبًا  ما  يت���م  اعتبار " الدار البي�ساء 
لكتاب���ة  للتعلي���م   قاب���اًل   منوذج���ًا   "
ال�سيناري���و  املثايل  من  قبل  يوليو�س 
وفيليب اإيب�ستني لدرجة اأنه من املده�س 
مل يت���م ت�سكيل���ه بالكام���ل من���ذ الي���وم 
الأول ، عك����س ذل���ك متاما يف جمموعة 
م�سغوط���ة للغاي���ة ، �سيظه���ر ما ل يقل 
ع���ن �سبعة ُكت���اب )مبا يف ذل���ك هوارد 
كوت����س ، الوحي���د ال���ذي ي�س���ارك يف 
الئتمان( مع اإعادة الكتابة اليومية مع 
م���رور الوقت  ، فقد كانت هناك م�سكلة 
خا�سة مع النهاية ،  مل  تنته  امل�سرحية  
الأ�سلي���ة  فق���ط  مبغ���ادرة  اإل�س���ا م���ع 
لزل���و ، ولكن  الرقب���اء  الأمريكيني  مل  
ي�سمح���وا  له���ا  اأبدًا ،  ب�سفته���ا  امراأة 
متزوج���ة  اأن تنته���ي م���ع  ري���ك ، على 
الرغم من ذلك مل يتمكن اإيب�ستني  وهو  
كات���ب  ال�سيناريو  املع���روف  بحنكته  
م���ن  معرف���ة كيفي���ة حت�س���ني املوؤامرة 

جلعل هذا مر�سيًا .
ا�ستقبال

وم���ع  اأن  احل���رب  كان���ت عل���ى اأ�سدها 
ال���دار   " تر�سي���ح   مت   ، اأوروب���ا  يف 
البي�س���اء "  لت�سعة  جوائ���ز اأو�سكار ،  
وفاز  بجائزة  اأف�سل �سورة ، واأف�سل  
خم���رج  ، و�سيناريو مقتب�س ،  و�سيتم  
الع���رتاف  ب���ه  دائم���ًا كاأح���د  اأف�س���ل  
الأف���الم التي مت اإنتاجه���ا على الإطالق 

من قبل ا�ستوديو هوليوود 
عن / �صحيفة ديلي تلغراف الربيطانية

ُد بع�س ال�سيء حين  �ستتردَّ
 Jojo rabbit " م�ساهدتك فيلم

د  التردُّ عنك  �سيتال�سى  ثمَّ   ."
ًا  �سيئًا ف�سيئًا؛ لتقرر ُمطمئنًّ

ه لي�س فيلمًا �سينمائّيًا بقدر  اأنَّ
ما هو �سريط دعائّي يتخذ كل 

ن بها �سورة  فنون الدعاية ليلوِّ
قاتمة ويظهرها تمامًا كما تظهر 

المنتجات في التلفاز؛ ملونًة 
ا الُمنَتج  طازجًة وفاتنًة. اأمَّ

الُمعلن عنه هو اليهود، اأو ال�سورة 
ة. هذا لي�س ُحكمًا ظالمًا،  اليهوديَّ

اأو ُمتخًذاً موقفًا ل ي�سحُّ النقد 
به. فالفيلم اتبع قواعد الإعالن 

وفنون الدعاية منهاًجًا �سريحًا 
له. فاختار �سياقًا ي�ستطيع اأن 

يبرز فيه ُمنتجه، ثم عر�س 
الأفكار الُم�سادة ال�سائعة عنه، 

ثم بداأ بنق�سها، ثم ر�سم لنا 
�سورة الُمنَتج كما تظهر �سورة 
الأطعمة في الإعالنات تمامًا. 
لي�س هذا فقط؛ بل ا�ستخدموا 

ة اأي�سًا.  كلَّ الفنيات الإعالنيَّ
فتعالوا لنتعلَّم مًعا فنون الدعاية 

ة. اليهوديَّ

فيل���م " JoJo rAbbIt " م���ن اإنت���اج 
ا�ستودي���و "فوك����س" الفرع���ّي. خ���رج لن���ا 
يف �سه���ر "�سبتم���ر" 2019م. م���ن تاأليف 
واإخ���راج/ تاي���كا واتيت���ي. ا�ستن���ادًا على 
رواية اأمريكيَّة �س���درت عام 2008م حتت 
وم���ن   ."CAgIng SkIeS" عن���وان 
بطول���ة الطف���ل جوج���و "روم���ان جريف���ن 
���ة "توما�س���ني  دافي����س"، والفت���اة اليهوديَّ
ماكين���زي"، و"�سكارلي���ت جوهان�س���ون"، 
ول�س���ون"،  "ريبي���ل  روكوي���ل"،  "�س���ام 
واملخ���رج نف�س���ه يف دور "خي���ال اأدول���ف 
هتلر". الفيلم منخف�س التكلفة حيث تكلَّف 
14 ملي���ون دولر، وجم���ع م���ا يق���ارب 55 
مليون���ًا. وهو فيلم من ت�سني���ف كوميديا، 
���ح لالأو�س���كار، وف���از باأف�سل  درام���ا. تر�سَّ

�سيناريو مقتب�س.
الفيل���م ي���دور يف حقب���ة "احل���رب العامليَّة 
الثاني���ة"، يف "اأملاني���ا" وقت ُحك���م الزعيم 
النازّي ال�سهري "اأودلف هتلر". حيث جند 
"جوهان�س ت�سلر" اأو "جوجو" طفل اأملايّن 
���ب على ما ُربِّي عليه؛  يف العا�سرة. ُمتع�سِّ

وهو ع�سق النازيَّة وزعيمها، واأي�سًا الُكره 
البال���غ للعن�س���ر اليهودّي. م���ن كرة ولعه 
"هتل���ر"  اأن�س���اأ خيالُ���ُه �سخ����سَ  ���ة  بالنازيَّ
���ة "جت�سيد"  نف�س���ه لي�ساحب���ه دومًا؛ عمليَّ
لل�سم���ري الن���ازّي. يذه���ب "جوج���و" اإىل 
مع�سك���رات التدريب الأملانيَّة م���ع زمالئه. 
وهن���اك يتعلَّ���م بع�س الأمور ع���ن احلرب، 
���ات القتال. كما يتعلَّ���م اأ�سياء كثرية  وكيفيَّ
ع���ن اليه���ود -فكم���ا �سم���ع يف الفيل���م- ُهم 
ق���وم ي�سبهون احليوان���ات ل الإن�سان، لهم 
خمالب، وحرا�سف، وذيول، وكثري غريها 
من الأو�ساف املُقبِّحة. لكنَّ "جوجو" طفل 
ات يت�سبب له  بريء يخاف، ويف اإحدى املرَّ
اخلوف باإل�س���اق لقب له؛ لي�سري "جوجو 

اأرنب" ت�سبيهًا له ب�سفة اجُلنب.
"جوج���و" الذي يع�س���ق كل هذه املبادئ، 
ول ي���رى غريه���ا يف حيات���ه يكت�س���ف يف 
ي���وم من الأيام وجود فتاة يهوديَّة خُمتبئة 
يف بيت���ه، يح���اول ال�س���دام معه���ا يف اأول 
الأم���ر لك���ن ل ينجح. ف���ال يجد ح���اًل اإل اأْن 
يعقد معه���ا �سفقة اأن تعي����س يف بيته على 
اأْن تخ���ره عن جن�سه���ا "اليهود"، وت�سف 
نها  ل���ه حياته���م وكل م���ا يتعل���ق به���م ليدوِّ
يف كت���اب ُيع���ّده عنهم. وتت���واىل الأحداث 
ه،  لتك�س���ف مزيدًا عن عالق���ة "جوجو" باأمِّ
وعالقة "جوج���و" بالفتاة اليهوديَّة. فماذا 

�سيحدث؟
يف  ظه���رت  ���ة  نه�سويَّ حرك���ة  والنازّي���ة 
الق���رن الع�سري���ن، تق���وم يف الأ�سا�س على 
ل���ْت مب���زج ب���ني عل���م الأحي���اء  ���ة �ُسكِّ نظريَّ
���ة  نظريَّ ه���ي  والفل�سف���ة؛  "بايولوج���ي" 
بتفوق  تقول  الآرّي" التي  "�ُسُمو اجلن�س 
ابتدائ���ّي لهذا اجلن�س عن باق���ي الأجنا�س 
ة )للعلم هذه النظرة عند الأوربيني  الب�سريَّ
والغ���رب منذ قدمي الزمان؛ حيث يعتقدون 
ه���م اأرقى م���ن بقيَّة الك���ون(. وهناك فرع  اأنَّ
م���ن "عل���م الإن�س���ان" )الأنروبولوج���ي( 

يهتّم بتلك الق�سيَّة.
���ة ا�ستن���دت عل���ى  امله���م اأنَّ الفك���رة النازيَّ
ة  ���ة "التط���ور" -وه���ي نظريَّ نتائ���ج لنظريَّ
وعل���ى  ب���ة-،  ومت�سعِّ �سخم���ة  ���ة  اأوروبيَّ
التف���وق للع���رق اجِلرماين خا�س���ًة )حيث 
ن���ة(، وعلى  ة معيَّ يت�س���ف ب�سف���ات ج�سديَّ
���ل طوائف  ���ة )الت���ي حتمِّ الديان���ة امل�سيحيَّ
لليه���ود،  امل�سي���ح  �سل���ب  منه���ا  عدي���دة 
ن  وينظ���رون اإليه���م كاأعداء لدودي���ن( لتكوِّ
ع  كيانًا ُعِرف با�س���م "النازيَّة". وعليه �سجَّ
املاليني  الغفرية وح�سد  "هتلر" اجلم���وع 
لي�ستويل على الأر�س كلها حربًا؛ ا�ستنادًا 
���ة ب�سفته اأرق���ى الب�سر.  ت���ه البتدائيَّ لأحقيَّ
وقد كان���ت النازيَّة تنا�س���ب اليهود العداء 
-للنظ���رة امل�سيحيَّة ال�سابق���ة- وكذلك لأن 
اليه���ود كان���وا ط���وال ُعمره���م ُم�سطهدين 
يف اأوروب���ا؛ رغم ا�ستيالئه���م على م�سادر 
ه���م م���ا حلَّ���وا اأر�س���ًا  التج���ارة فيه���ا. اإل اأنَّ
اإل كرهه���م النا����س ونقم���وا اأفعالهم -هذه 
اأح���داث تاريخيَّة ولي�ست راأًي���ا-. وتاريخ 
ا واأخ�سى اأن  اأوروبا مع اليه���ود طويل جدًّ

ل املقال اإىل �سرد تاريخّي. يتحوَّ
اإعالًن���ا  الفيل���م  كان  كي���ف  ن�س���األ:  والآن 
ا لليهود. والإجابة وا�سحة ميكن  ترويجيًّ
تلخي�سه���ا يف اتباعه���م لقواع���د الرتوي���ج 

والإعالن:

"اخ���رْت �سي���اق دعايت���ك  القاع���دة الأوىل: 
بعناي���ة". وق���د اخت���ار الفيل���م �سياق���ًا هو 
ع  الأف�سل ليك���ون حماًل للفيلم. فطاملا �سدَّ
اليهود رءو�س العامل اأجمع مباأ�ساتهم مع 
ه���م اأُحرقوا يف حمرقة  النازيَّة، وكيف اأنَّ
اليه���ود الُعظمى هناك، وكي���ف ُفعل بهم 
ما مْل يفعل يف التاريخ. وقد جنحوا يف 
ابتزازه���م الفّج حتى كان���ت اأملانيا تدفع 
لهم تعوي�سات لزمن بعدها. وارت�ست 
دول كث���رية اأن ت�سم���ت ع���ن احت���الل 
الأرا�سي ل�سّد اأفواههم. وبالقطع هذا 
اليه���ود الت�سويقيَّة  اأف�س���ل �سياق���ات 
ن���ع فيل���م فيها ق���د يك���ون اأف�سل  و�سُ

الأجواء خللق التعاطف معهم.
القاعدة الثانية: "اعر�س مدى �سوء 
معاملة النا�س ل���ك خللق التعاطف" 
ل�سبب ب�سي���ط اأنَّ النف�س الإن�سانيَّة 
تكون اأ�سدَّ قبوًل للجانب ال�سعيف، 
ْر الفيلم  اأو املُ�ست�سع���ف. ومْل يق�سِّ
يف ه���ذا اجلان���ب؛ فعر����س م���دى 
ب�ساع���ة الأملان ومدى م���ا �سوء ما 
اعتقدوه ع���ن اليهود، وكيف اأنَّهم 

قتل���وا وذبح���وا كل اليه���ود حت���ى مْل يب���َق 
منه���م اإل اأف���راد هاربون، وكي���ف يفتِّ�سون 
فئ���ران  ه���م  كاأنَّ البي���وت  يف  اليه���ود  ع���ن 
ة ك���ي ل ينقلوا  تفت�س عنه���م وزارة ال�سحَّ
ًا من هذا �ستجده يف  الأمرا����س. وكثري جدًّ

الفيلم.
القاعدة الثالثة: "اأظه���ْر العدو اأو ُمناف�سك 
ب�س���ورة غري لئقة". والفيلم اعتمد يف كل 
م���ه من كوميدي���ا على اإظه���ار، بل قْل  م���ا قدَّ
اإحلاق الُعته والخت���الل العقلّي والنف�سّي 
بالأمل���ان -وبكل َمن ل يعتق���د اأن اليهود هم 

الأف�سل �ساأًنا-.
زاٍت  القاعدة الرابعة: "اقلْب كلَّ عيوبك مميِّ
باأ�سل���وب �ساع���رّي". وه���ذا م���ا تلج���اأ اإليه 
الدعاي���ات يف اإعالناته���ا وحمالتها، وهذا 
ما جلاأ اإليه اليه���ود يف الفيلم. فمثاًل علْمنا 
ة، وعلى ل�سان الفتاة- اأنَّهم  -على حني ِغ���رَّ
ا كائن���ات غريبة عن الب�س���ر -كما يقول  حقًّ
ه���م �سعب الل���ه املُختار،  غريه���م عنه���م- لأنَّ
واأنَّهم ل يتحدث���ون باأل�سنتهم؛ وذلك لأنَّهم 
يتخاطب���ون بعقوله���م م���ن غ���ري احتي���اج 
ه���م قليل���و ال���كالم لأنَّ  ل���كالم ال�سف���اه، واأنَّ
لغته���م هي الِغناء والزقزق���ة، والأ�سّد نكاًل 
���ون الذه���ب والأملا����س  ه���م يحبُّ ووط���اأًة اأنَّ
���ا ويتهافت���ون عليه���ا -وهذه  والنق���ود حقًّ
���ة ثابتة حيث احتكر اليهود  حقيقة تاريخيَّ
با طوال  التجارة والُعمالت وا�ستغلوا بالرِّ
���ا غطاء الوهم  الزم���ان- لكنَّ الفيلم رفع عنَّ
الذي اعتقدن���اه؛ لُيعلمنا اأنَّهم ما فعلوا ذلك 
هم للجمال والتاألُّق الذي يف الذهب  اإل حُلبِّ
���ه  -لأنَّ املخ���رج  اإل  يعل���م  والأملا����س!! ول 
املوؤل���ف- م���اذا كان �سيك�سف الفيل���م اأي�سًا 
���ة غابت عن���ا ل���و ا�ستمرَّ  م���ن حقائ���ق علميَّ

احلديث.
انت�س���ارك"  "اأعل���ن  اخلام�س���ة:  القاع���دة 
ر هذا يف م�سهد حاول فيه "جوجو"  وِّ و�سُ
التع���ايل عل���ى الفت���اة. فاأم�سك���ْت بخناق���ه 
وقال���ت ل���ه �سراح���ًة: لي����س هن���اك يه���ود 
�سعفاء، واأنَّهم ن�سل َمن �سارعوا املالئكة، 
وقتلوا العمالقة، واأنَّهم املُختارون من الرّب. 
ث���م األقْت به على ال�سري���ر. واختار املخرج 

الت�سوير من الزاوية ال�ُسفلى لُيظهر 
"جوجو" )النازيَّة وخُمالفي اليهود( ُملًقى 
عل���ى ال�سري���ر، وه���ي عم���الق وراءه ومن 
خلفها ياأتي �سوء النافذة ي�سعُّ نورًا وهيبًة 
�س اليهودّي.  تذكريًا مب�ساهد الكت���اب املُقدِّ
ه اإىل اأن كل م���ا ُذك���ر يف الفيل���م م���ن  واأن���وِّ
تلميحات هي حوادث تاريخيَّة �سهرية يف 

الكتاب املُقد�س اليهودّي.
وهن���ا ناأتي لكيفيَّة اأداء الفيلم لهذه الدعاية 
فنّي���ًا. فقد اعتمد املخ���رج طوال الفيلم على 
عن�س���ر رئي����س متعلِّ���ق باأل���وان الفيلم. ما 
���ى ب�"الت�سبُّع الل���ويّن". فقد ا�ستخدم  ُي�سمَّ
تها  الفيل���م ت�سبيع الأل���وان )اأْي زي���ادة حدِّ
ز الطبيعّي(. وهذا ي�ستخدم عامًة  على احليِّ
���ه يف فيلمن���ا غر�سه  لأه���داف كث���رية. لكنَّ
اإ�ساعة جو املرح العاّم الذي ي�سعر امل�ساهد 
اأنَّه �سعيد بهذه الأل���وان املغايرة للدرجات 
الت���ي يراه���ا يف احلقيق���ة )وتفع���ل ه���ذه 
احليل���ة كثري من �س���ركات اإنت���اج الهواتف 
���ات(. وبه���ذا يك���ون املُتلقِّي -اأو  والرجميَّ
ق���ْل املُ�ستهلك- م�ستع���دًا ملا �سنق���ول، قاباًل 
ا ا�ستخدامه لالأغاين؛  له. ومن اأدواته اأي�سً
ل���ه اأغنية  فف���ي الفيلم ث���الث اأغ���اٍن ويف اأوَّ
مرح���ة للغاية، ولطيف���ة ت�ساح���ب م�ساهد 

ُمبهجة من براءة الطفولة والكوميديا.
احلمل���ة  يف  الراب���ح  احل�س���ان  ع���ن  ���ا  اأمَّ
���ة يف الت�سويق  ���ة ه���ي قاعدة ذهبيَّ الدعائيَّ
ق  ���ك ت�س���وِّ تق���ول: "ل ُت�سع���ْر امل�ستهل���ك اأنَّ
مه ل���ه كحقيقة وم���ن حيث ل  ملنت���ج، ب���ْل قدِّ
يدري". وطبَّق الفيلم هذا باإغراق امل�ساهد 
بالكوميديا من كل حدب و�سوب. كوميديا 
بكل اأنواعها واأ�سكالها، كان ُموفَّقًا يف كثري 

منها.
لكنَّ الكوميديا الأ�سّد ذكاًء التي اعتمد عليها 
���ة )وتعني  ���ات كرتونيَّ هو تق���دمي �سخ�سيَّ
���ة ع���ن الإط���ار الطبيعّي  خ���روج ال�سخ�سيَّ
���ة، اأو �سفات  املعت���اد باإعطائه���ا اأبعاد فكريَّ
���ة غريب���ة( وغال���ب هذا  ���ة و�سلوكيَّ اأخالقيَّ
ة  الأ�سل���وب ُي�ستخدم يف الأعمال الكوميديَّ
بخل���ق �سخ�سيَّة ما واإدخ���ال �سفات زائدة 
ز "ال�سخ�سيَّة  عن احلّد مما يخرجها من حيِّ

اإىل  ���ة"  الطبيعيَّ
ز "ال�سخ�سيَّة  حيِّ
 . " ���ة نيَّ تو لكر ا
انتقل  الفيل���م  لكنَّ 
���ة  ال�سخ�سيَّ م���ن 
���ة  نيَّ تو لكر ا
الأج���واء  اإىل 
الكرتونيَّة، اأو خلق 
ج���و ع���اّم كرت���ويّن 
م���ن  مزي���د  ل�سن���ع 
الكوميدي���ا، ل�سم���ان 
���ة  التامَّ الإ�س���اءة 
���ة". و�سرتى  ل�"النازيَّ
هذه الأجواء يف كل ما 
يتعلَّق باجلهاز الإدارّي 

للنازيَّة.
وبالعم���وم ت�ستطيع اأّن 
ه الفيلم مبباراة يف  ت�سبِّ
الب�سر"؛  عل���ى  "التفوق 
حيث كال النازيَّة واليهود 
اعتق���دا هذا الوه���م. لكنَّ 
ينت�س���ر  اأن  ر  ق���رَّ الفيل���م 
تف���وق اليهود عل���ى الب�سر 

والغريب عل���ى  الن���ازّي.  نظريه 
لْت م���ن التلميح اإىل  اأنَّ املقارن���ة التي حتوَّ
الت�سري���ح يف ح���وار ب���ني الفت���اة والول���د 
ال�سغري كانت مقارنًة على اأ�سا�س خُمتلف؛ 
حيث كانت هي تذك���ر اأعالم اليهود -وهي 
ديان���ة-، وهو يذكر اأع���الم "اأملانيا" -وهي 
دول���ة-. ويرتفع عنك العج���ب حينما تعلم 
���ات  بجن�سيَّ جتنَّ�س���وا  -مهم���ا  اليه���ود  اأنَّ 
خمتلف���ة- يظن���ون اأنَّهم من جن����س وعرق 
دي���ن. وذل���ك لأنَّ "الت���وراة" -كت���اب  ُموحَّ
ن من  ونه "تناخ" يتكوَّ �س ي�سمُّ اليهود املُقدَّ
التوراة واأ�سفار غريها- وعدْتهم بالأر�س 
قائل���ًة: "لَن�سِلَك اأُعطي هذه الأر�س من نهر 
م�سر اإىل النه���ر الكبري نهر الُفرات" )�سفر 
التكوين 15(. لهذا فاليهود كتلة ون�سل يف 

ل وديانة يف املقام الثاين. املقام الأوَّ
وبالقط���ع اأح���دث الفيل���م اأخط���اًء بع�سه���ا 
وج���ه  ُج���ُروح  "مكي���اج"  مث���ل  ب�سي���ط 
"جوجو" الذي يتغري بني م�سهد وم�سهد، 
وكذلك عدم املطابقة اأو ما ُي�سّمى ب�"اأخطاء 
اُك���ور" -اأْي الثاب���ت ب���ني امل�ساهد ويف  الرَّ
ة. لكنَّ  امل�سه���د الواحد- كل هذا اأم���ور عاديَّ
اخلطاأ الأبرز اأنَّه مْل ي�ستطْع اأن ُيخفي كون 
الفيلم حمل���ة اإعالنيَّة مُمنهج���ة. فالفيلم مْل 
ُيعِط نقطة امتياز واحدة للجانب الأملايّن، 
د اللكمات  وطوال الفيلم هناك جان���ب ُي�سدِّ
ة فع���ل، بل اأظه���ر دومًا  ���ة ردَّ لالآخ���ر ب���ال اأيَّ
�سعف اجلانب الأمل���ايّن؛ وكاأنَّهم جمموعة 
جمان���ني ومعاتي���ه. وه���ذا غ���ري �سحي���ح 
اإطالًق���ا فالدول���ة حينها كانت متتل���ك كميَّة 
ا  �سخمة من العلماء والفال�سفة. ولهم اأي�سً
راته���م فيما فعل���وا. والغريب اأنَّه مْل يَر  ُمرِّ
اأيَّ ُم���رر حلرك���ة تقول اإنه���ا اأ�سمى الب�سر 
عل���ى اأ�سا�س ال�سف���ات الب�سريَّة، والنتماء 
م  ���ه قدَّ ���ة؛ بالرغ���م م���ن اأنَّ للديان���ة امل�سيحيَّ
���ه ُم�سلَّمة الكّل  الطرف الآخر وتفوقه وكاأنَّ
ُمتف���ق عليها، لك���نَّ العداء لليه���ود واحلقد 
عليه���م هو م���ا يدع���و الآخري���ن لإخفائها!! 
لهذا فالفيلم ف�سل يف اإخفاء اإعالنه، واأظنُّه 

لن يزيد �سورة اليهود به اإل �سوءًا.

ة جوجو �أرنب.. فنُّ �لدعاية �ليهوديَّ

اأعظم وداٍع في ال�سينما:حقيقة �لغ�سب في فيلم )12 رجاًل غا�سبًا(
لماذ� �لم�سهد �لختامي لفيلم "كاز� بالنكا" خالد حتى �لآن ؟ 
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العمود
الثامن

�سدرت عن دار املدى الرتجمة العربية لرواية الك�سندر هيل 
التي ح�سدت �سهرة كبرية بعد  الرواية  الهائل" وهي  "املد 
حتويله���ا اىل م�سل�س���ل كارتوين بعن���وان "عدن���ان ولينا"، 
والرواي���ة تن���درج �سمن اأدب اخلي���ال العلم���ي وهي حتكي 
ق�س���ة كون���ان، �سب���ي يعي����ش يف جزي���رة �سغ���رية بع���د اأن 
اأحالت احل���رب العاملية الثالثة، الأر�ش دمارًا بفعل الأ�سلحة 
املغناطي�سي���ة، وق���د وجد كون���ان نف�سه بع���د اأن جنا من تلك 
الكارث���ة يف عامل جدي���د خمتلف متامًا عن الع���امل الذي كان 

يعي�ش فيه.

يجل�ش بكامل اأناقته على " قنفة 
التوا�سع   على  دللة  "  خ�سبية 

،  ي�ستقبل رئي�ش اجلمهورية 
با�سمًا ، وتذهب اإليه ممثلة 

الأمم املتحدة يف العراق لت�ساأله 
عن اآخر الأخبار ، ي�سر على 

اأن ال�سعب بخري ويعي�ش اأزهى 
اأيامه ، وبدًل من اأن يعقد ي�سر 
ال�سيد حممد احللبو�سي  على 
متابعة احتياجات النا�ش يف 
زمن الوباء ، ، جنده اجلميع 

يذكرونا باأنه ليزال  مي�سك 
مبفاتيح احلل والربط !!  .

منذ اأن دخلنا عامل ال�سو�سيال 
ميديا ،لحظُت اأن الكثريين ل 

يتعاطون اإل يف الق�سايا الكربى 
التي تتعلق باإ�سرار عالية 

ن�سيف على احتالل الف�سائيات  
. واحلمد لله ق�سايا �سا�ستنا 

كثرية وطريفة وخفيفة واأحيانا 
تكون م�سحكة ، ولذا ل اأحد 

منا ينتبه اىل الأ�سياء ال�سغرية 
التي يف ُعرف م�سوؤولينا مثل  
الطائرات الرتكية التي تق�سف 

وتقتل ثم تذهب اآمنة مطمئنة 
ولاأحد يتعر�ش لها .

منذ �سنوات ل مير يوم على 
املواطن العراقي ، اإلاّ ويجد 
خربًا عاجاًل يوؤكد اأ�سحابه 
اأنهم منحوا �سلطان اأنقرة 

24 �ساعة ل�سحب قواته من 
العراق ، وع�سنا مع حتذيرات 

لت كربى ابتداأت  اجلعفري حتواّ
بال�ساعات ثم حتولت اإىل 

اأ�سهر ، وفوجئنا اأخريًا اأن هذه 
التحذيرات اأ�سبحت من املا�سي 
ات كثرية تبدو يل الكتابة  يف مراّ

عن جتارب ال�سعوب، اأهم 
واأنفع للقارئ من اأخبار جمل�ش 
النواب  وخذلنه للمواطنني ، ، 

ولفتات الع�سائر التي ل تريد اأن 
تغادر ع�سر الزعماء ، وقوانني 

ح بها جمال�ش  قراقو�ش التي تلواّ
املحافظات والتي مل جتلب لنا 
�سوى اخلراب، ولهذا وجدت 
اأن اأخبارًا مثرية عن �سعوب 

حية، اأحرى بالكتابة من بوؤ�ش 
اخلطاب ال�سيا�سي العراقي.
قبل هذا اليوم ب�سنوات قال 

رئي�ش وزراء بريطانيا بوري�ش 
جون�سون الذي  اأ�سيب 

بفايرو�ش كورونا وكاد اأن 
يودي بحياته لأنه رف�ش  اأخذ 

اإجازة اأو ترك الربيطانيني 
يواجهون م�سريهم لوحدهم  

، قال اإن جلو�سه على كر�سي 
رئي�ش الوزراء ي�سبه تخيل 

املطرب الراحل الفي�ش بري�سلي 
مي�سي حيًا على �سطح املريخ.. 

وكان جون�سون يطمح اآنذاك 
اإىل اأن يكمل كتابه اجلديد 

اأن  اإل  �سك�سبري"،  عبقرية  "لغز 
لغز معركة الحتاد الأوروبي 
�سيجعله يوؤجل اإ�سداره حتى 

العام املقبل، برغم اأن دار الن�سر 
كانت �ستدفع له مبلغ ن�سف 
مليون جنيه ا�سرتليني عدًا 

ونقدًا، ويبدو اأن مثل دور الن�سر 
هذه تعاين من ق�سور يف الب�سر 

والب�سرية ، واإل كيف ت�سنى 
لها اأن تهمل موؤلفات مواطن 

بريطاين يعي�ش يف لندن ا�سمه 
اإبراهيم اجلعفري، ميكن اأن تدر 

عليها ماليني اجلنيهات.
هل هي مهمة �ساقة اأن  يعمل 

الربملان ومعه احلكومة  مل�ساعدة 
النا�ش يف اأن جتد لها من يعينها 

على م�ساعب احلياة يف زمن 
الكورونا  ،  بدل من و�سالت 

النواح الكاذب يف الف�سائيات 
على ال�سيادة وال�سالح . 

"قنفة" 
احللبو�سي 

املد الهائل

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوي���ة 
الي���وم  له���ذا  الطق����ش  حال���ة  العراقي���ة 
)اخلمي����ش( اأن درجات احلرارة �ستحافظ 
عل���ى معدلته���ا لي���وم اأم����ش ، واأن اجل���و 

�سيكون م�سم�سًا يف العديد من  املناطق.

C°  17 -C°  31  / النجف     C°  15 -    C° 28   /اأربيل

C°  19 -C°  34  / الب�سرة      C°  17 -    C° 31  /بغداد

C°   17 -C°  31 °C    الرمادي /   15 -    C° 29   /املو�سل

اأحمد كناوي....... فيلم يوثق حياة وبطوالت �سهيد النعمانيةتقريـــر ... 
حممد جا�سم

الفيلم ي�سرد ق�سة حقيقة عن ال�سهيد اأحمد 
كن���اوي م���ن اأه���ل النعمانية – كم���ا يقول 
خمرج���ه العب���ودي:- وق���د ب���داأ م�سريت���ه 
اجلهادية من���ذ بداأت النتفا�س���ة ال�سعبية 
يف النج���ف الأ�س���رف  �س���د الم���ريكان. 
النج���ف  يف  النتفا�س���ة  ب���داأت  عندم���ا 
اأحم���د  البط���ل  ال�سهي���د  �س���ارع  ال�س���رف 
كن���اوي باللتح���اق اىل النج���ف ال�سرف 
لتاأدي���ة الواجب املقد�ش ال���ذي هو اجلهاد 
والدف���اع عن املقد�س���ات ت���اركًا كل اأحوال 
الدنيا وملذاتها مبا فيها الأهل والأ�سدقاء 
ملتحق���ًا مع اإخوت���ه وكان ال�سهي���د البطل 

اأحمد جماهدًا �سر�سًا ومقاتاًل �سنديدًا . 
الأ�س���رف  النج���ف  معرك���ة  انته���اء  بع���د 
وق���ع عليه الختي���ار يف ت�سكي���ل املقاومة 
الإ�سالمي���ة )ل���واء اليوم املوع���ود( و كان 
عمله���م مرتك���زًا عل���ى مقاوم���ة املحتل���ني 
وطردهم من اأر�ش العراق احلبيب. وكان 

له الدور الب���ارز يف اإذاقة املحتل الويالت 
والع���ذاب طيلة تلك الفرتة. يف اأحد الأيام 
مت اإعتق���ال ال�سهي���د البطل م���ن قبل قوات 
الحتالل المريك���ي ومت �سجنه يف �سجن 
ب���وكا مل���دة �سنت���ني ون�س���ف.  اإل اأن ذل���ك 

مل ُي�سع���ف عزميت���ه .وبع���د خروج���ه من 
ال�سجن وا�سَل مبا�س���رًة عمله يف مقاومة 
املحت���ل المريكي حلني خ���روج الحتالل 
اجلزئي م���ن اأر�ش الع���راق احلبيب. عند 
دخ���ول داع����ش اىل الع���راق كان ال�سهي���د 

م���ن ال�سباقني يف اللتحاق �سمن �سفوف 
�سرايا ال�سالم ملحاربة الرهاب .

وكان���ت خامت���ة تل���ك الأعم���ال اجلهادي���ة 
�س���يٌء طامل���ا اأجه���د نف�س���ه لك���ي ينال���ه األ 
وه���و ال�سه���ادة يف �سبي���ل الل���ه والوطن. 
وعن���د فج���ر يوم ال�سب���ت املواف���ق الثامن 
ع�س���ر من �سهر رجب ال�سب خرج ال�سهيد 
ملالحق���ة  املجاهدي���ن  م���ن  جمموع���ة  م���ع 
جمموع���ة اإرهابي���ة كان���ت متواج���دة يف 
منطقة الزورة يف �سامراء املقد�سة فبداأت 
املواجه���ة وال�ستب���اك م���ع الع���دو وجه���ًا 
لوجه ومب�سافة ب�س���ع اأمتار حتى َكِمن له 
جمموعة من الدواع����ش فاأ�سقطوه �سهيدًا 
م���ع بع����ش رفاق���ه املجاهدي���ن خم�سب���ني 
بدمائهم. الغاية م���ن الفيلم ح�سب املخرج 
العبودي هي اإي�سال ر�سالة عن ت�سحيات  
�سب���اب العراق  وكي���ف يك���ون الدفاع عن 
الوط���ن. الفيل���م �سيعر����ش �سم���ن اأف���الم 
مهرج���ان وا�س���ط ال�سينمائ���ي بع���د اأزمة 

كورونا.

حول العالم

داليا فنانون عامليون يحتفون معًا بالعاملني و�سط تف�سي كورونا
البحريي 

تتعر�ض 
للهجوم 

بعد ن�سرها 
انتقادات 

حول كورونا 
املغنيتني  اإن   ، م��ن��ظ��م��ون،  ق���ال 
لوبيز  وجينيفر  �سويفت  تايلور 
والإع���الم���ي���ة اأوب������را وي��ن��ف��ري 
اإىل عر�ش خا�ش على  ان�سممن 
م�ستوى العامل، لالحتفاء بجهود 
ظل  يف  اأعمالهم  مي��ار���س��ون  م��ن 
ك��ورون��ا  ف��اي��رو���ش  وب���اء  تف�سي 

اجلديد.

"َون  ا�سم  العر�ش  على  واأُط��ل��ق 
اأو  هوم"  اآت  ت��وغ��ي��ذر  وورل����د 
املنزل"،  يف  معًا  واح��د  "عامل 
و���س��ي��ت�����س��م��ن ف���ق���رات غ��ن��ائ��ي��ة 
وك��وم��ي��دي��ة وق�����س�����س��ًا ي��روي��ه��ا 
يف  وعاملون  وممر�سون  اأطباء 
املنظمون  واأعلن  البقالة.  حمال 
اأي�����س��ًا اأن����ه ���س��ي��ك��ون ه��ن��اك بث 

�ساعات،  �ست  ي�ستمر  اإ���س��ايف 
يف  كبار  جن��وم  فيه  و�سي�سارك 
عامل الريا�سة مثل بطل �سباقات 
"فورمول 1" الربيطاين لوي�ش 

القدم  كرة  ولعبة  هاميلتون، 
ميغان  الأمريكية  الن�سائية 

وع�سرات  رابينو، 
واملمثلني  امل��غ��ن��ني 

امل��وؤث��رة  وال�سخ�سيات 
و������س�����ائ�����ل  يف 
التوا�سل 

م�ساركة  و�ستكون  الجتماعي. 
اجل��م��ي��ع يف احل�����دث، ال��ق��ائ��م��ة 
العاملية"  ال�سحة  "منظمة  عليه 
�سيتزن"  "غلوبال  وج��م��اع��ة 
ب�سبب  ب��ع��د  ع���ن  احل���ق���وق���ي���ة، 
واإج���راءات  الجتماعي  التباعد 
ال��ع��زل ال��ع��ام ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
احلد من انت�سار الفايرو�ش الذي 
 124 على  يربو  ما  بحياة  اأودى 
األف �سخ�ش على م�ستوى العامل. 
كانت املغنية ال�سهرية ليدي غاغا 
اأع��ل��ن��ت ع���ن احل����دث الأ���س��ب��وع 
املا�سي، لكن عدد امل�ساركات فيه 
زاد كثريًا، وي�سمل الآن بع�سًا من 
امل�ساهري  عامل  يف  الأ�سماء  اأكرب 
اأيلي�ش  ديون وبيلي  �سيلني  مثل 
وج����ون ل��ي��ج��ن��د واإل���ت���ون ج��ون 
مارتن  وكري�ش  مكارتني  وب��ول 
واآن����دري����ا ب��وت�����س��ي��ل��ي وم��اي��ك��ل 

بوبليه.

 
فيديو  ،مبقطع  عامًا"   61" مادونا  العاملية  النجمة  اأعلنت 
البيانو،عزفتها  على  مو�سيقية  وخلفية  ح��زي��ن 
جيم�ش،  مري�سي  امل��وه��وب��ة  ال�سغرية  ابنتها 
ت��ظ��ه��ر ف��ي��ه ب��غ��رف��ة م��ظ��ل��م��ة ت��ط��ب��ع ع��ل��ى اآل���ة 
اأ�سدقائها  اأع��ز  من   3 وف��اة  كال�سيكية:،  كاتبة 
كورونا  بفايرو�ش  اإ�سابتهم  ب�سبب  املقربني 
الر�سمي  ال�سخ�سي  ح�سابها  ع��رب  امل�ستجد 
بيوم  اأنهم توفوا جميعًا  "اأن�ستقرام"،واأ�سافت 
بلوم  مارك  ال�سابق  زميلها  على  واأثنت  واح��د، 
كورونا،وقدمت  بفايرو�ش  اأي�سًا  ت��ويفاّ  ال��ذي 
رت  ،وح��ذاّ واأ�سدقائه  لأ�سرته  احل��ارة  تعازيها 
"كوفيد  ك��ورون��ا  فايرو�ش  اأن  م��ن  اجلميع 
على  الفيديو  وح�سد  م��زح��ة.  لي�ش   "19
واإع��ج��اب  م�ساهدة  األ���ف   429 م��ن  اأك���ر 
"مذكرات   : بحزن  معلقة  وكتبت  لليوم. 
احلجر املنزيل رقم 9. ل ميكننا اأن من�سي 
ي�سق  امل�ستعل  ال�سهم  دائ��م��ًا.  جميلة  اأي��ام��ًا 
على  الرتكيز  ميكنني  ول  قلبي  ع��رب  طريقه 
اأي اأمر با�ستثناء فكرة ا�ستعادة ذاتي. ول اأعرف 
كيف �سيتم ذلك". وتابعت: "مل اأمن الليلة املا�سية 
وظيفي،لكني  خلل  واح��دة،وع��ن��دي  دقيقة  ول 
من   3 "فقدت  واأ���س��اف��ت:  اليوم".  ه��ذا  تخطيت 
اأ�سدقائي خالل 24 �ساعة"، �سقيق حار�سها،واإبن 
قدمت  بيويرتا،الذي  اأورلندو  عمها،واملو�سيقي 
اأن  اإىل  لفتة  الفردية،  اأغانيها  اأجمل  بع�ش  معه 

الفايرو�ش ال�سائع عامليًا "كورونا" هو ال�سبب.

امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف���اي���رو����ش  ��ل  ���س��كاّ
ال�سحية  والأن��ظ��م��ة  للحكومات  �سدمة 

اأن مقطع فيديو  اإل  للتعامل مع الوباء،  التي مل تكن مهيئة  العامل،  حول 
�سركة  موؤ�س�ش  اأظ��ه��ر  م��وؤخ��رًا،  كبري  ب�سكل  وال��ت��داول  للظهور  ع��اد 
�سنوات،   5 قبل  غيت�ش،  بيل  الأمريكي  امللياردير  "مايكرو�سوفت"، 
وتطرقت  الب�سر".  ماليني  �سيقتل  "وباء  ب�ساأن  حتذيرًا  ي�سدر  وهو 
اإىل مقطع فيديو  اإلني ديجينريي�ش،  الكوميدية الأمريكية  الإعالمية 
 Ted" خ��ط��اب��ات  �سل�سلة  �سمن  غيت�ش  بيل  األ��ق��اه  خ��ط��اب��ًا  ���ق  وثاّ
خالل  لوباء  �سيتعر�ش  العامل  اإن  فيه  قال   ،2015 عام   ،"Talks
العقود املقبلة، �سيقتل 10 ماليني �سخ�ش. وقال غيت�ش يف مقطع 

�سخ�ش  ماليني   10 من  اأكر  �سيقتل  �سيء  هناك  كان  "اإذا  الفيديو: 
خالل العقود القليلة املقبلة، فاإنه من املرجح اأن يكون فايرو�ش معد جدا، 

اأكر من اإمكانية اأن يكون حربا.. لي�ست ال�سواريخ )ال�سبب(، واإمنا امليكروبات". 
وتابع: "لقد ا�ستثمرنا مبالغ كبرية يف الردع النووي، لكننا يف الواقع ا�ستثمرنا 

وخالل  التايل".  للوباء  م�ستعدين  ل�سنا  الوباء.  لوقف  نظام  يف  جدا  القليل 
امللياردير  �ساألت ديجينريي�ش  الفيديو )عن بعد(،  بتقنية  اأجري  الذي  اللقاء 
الأمريكي، عما اإذا كان قد ا�ستعد للوباء الذي توقعه، كما هو احلال اليوم مع 
فايرو�ش كورونا، لريد غيت�ش قائاًل: "كان الهدف من حديث عام 2015، هو 

اأن تعمل احلكومة لت�ستعد وتكون جاهزة للوباء التايل". واأ�ساف: "كان هذا 
�سيعني اأنه �سيكون لدينا القدرة على الت�سخي�ش ب�سرعة كبرية، ولدينا الأدوية 
ب�سرعة كبرية، وحتى اللقاح.. كل هذه الأ�سياء كانت �ستحدث اأ�سرع بكثري مما 

منر به الآن" .

رمبا  املتحدة  الوليات  اإن  هارفرد  بجامعة  العامة  ال�سحة  بكلية  باحثون  قال 
حتتاج اإىل حتمل اإجراءات التباعد الجتماعي التي تبنتها اأثناء تف�سي جائحة 

فايرو�ش كورونا امل�ستجد حتى عام 2022.
وتاأتي الدرا�سة بعد اأن اأودى املر�ش بحياة اأكر من 2200 �سخ�ش يف الوليات 
املتحدة اأم�ش )الثالثاء( وهو م�ستوى قيا�سي وفقًا حل�سابات وكالة »رويرتز« 
عدد  اإج��م��ايل  وبلغ  اقت�سادها.  فتح  اإع���ادة  ال��ب��الد  ت��در���ش  ح��ني  ل��الأن��ب��اء، ويف 
حتى  حالة   28300 من  اأكر  املتحدة  الوليات  يف  الفايرو�ش  ب�سبب  الوفيات 
اأم�ش )الثالثاء( . وقال الباحثون يف نتائج ن�سروها اأم�ش يف دورية »�ساين�ش« 
العلمية: "التباعد املتقطع قد يكون مطلوبًا حتى 2022 ما مل تزد طاقة الرعاية 
م�ست�سهدين  الباحثون  وكتب   . عالج"  اأو  م�سل  توفر  يتم  اأو  كبرية  بدرجة 
يخف�ش  اأن  ميكن  الفعال  التباعد  اإن  يقولون  و�سنغافورة  اجلنوبية  بكوريا 
وي�سهل  املخالطني  ر�سد  من  وميكن  ال�سحية  الرعاية  اأنظمة  على  ال�سغوط 
له  �سيكون  التباعد  اأمد  اإطالة  باأن  الدرا�سة  واأقرت  ال�سحي.  احلجر  اإج��راءات 
منظمة  وقالت  وتعليميًا.  واجتماعيًا  اقت�ساديًا  �سلبية  تداعيات  الأرج��ح  على 
اإن العدوى »بالتاأكيد« مل تبلغ ذروتها بعد. واأ�ساب الفريو�ش  العاملية  ال�سحة 
نحو مليوين �سخ�ش على م�ستوى العامل واأودى بحياة اأكر من 124 األفًا يف 

اأ�سواأ تف�شٍّ منذ نحو مائة عام.

ت��ع��ر���س��ت امل��م��ث��ل��ة امل�����س��ري��ة دال��ي��ا 
البحريي، لهجوم من قبل م�ستخدمي 
بعد  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 
عرب  الت�سريحات  بع�ش  ن�سرت  اأن 
فيها  تنتقد  ال�سخ�سية  ح�ساباتها 
قواعد  م��ع  امل�سريني  بع�ش  تعامل 
م�سر  فر�سته  ال��ذي  التجوال  حظر 
يف الأ���س��اب��ي��ع الأخ������رية مل��واج��ه��ة 

فايرو�ش كورونا امل�ستجد.
عرب  فيديو  البحريي  داليا  ون�سرت 
ح�سابها الر�سمي على موقع ال�سور 
ح��دث،  م��ا  فيه  تف�سر  »اإن�����س��ت��غ��رام«، 
على  ت�سريحات  لها  ن�سب  اأن  بعد 
"كتبت  وق��ال��ت:  »في�سبوك«  م��وق��ع 
موقع  على  ال�سخ�سي  ح�سابي  عرب 
)ف��ي�����س��ب��وك(، وك���ن���ت اأحت������دث مع 
عامًا  من�سورًا  يكن  ومل  اأ�سدقائي 
للجميع، ولكن اأحد ال�سحافيني على 

قائمة اأ�سدقائي، نقل عني ما ن�سرته 
واقتطع منه اأجزاء ت�ستفز اجلمهور" 
ال��ب��ح��ريي  دال����ي����ا  . وا����س���ت���ن���ك���رت 
بعد  لها،  تعر�ست  التي  النتقادات 
امللتزمني  غري  املواطنني  انتقدت  اأن 
ب����ق����رارات ال����دول����ة والإج���������راءات 
ال��وق��ائ��ي��ة مل��ن��ع ان��ت�����س��ار ف��اي��رو���ش 
الذي  الوقت  يف  امل�ستجد،  ك��ورون��ا 
التزمت فيه باحلجر املنزيل الطوعي 
ل��ل��وق��اي��ة. الأم�����ر ال����ذي دف��ع��ه��ا اإىل 
»اإن�ستغرام«  موقع  على  فيديو  ن�سر 
لتو�سيح الأمر ملتابعيها، وذكرت يف 
الفيديو: »ل اأخجل مما قلته وطالبت 
م�سر،  على  الكامل  احلظر  يعمم  اأن 
مل��واط��ن��ني  ن�����س��رت ����س���ورًا  اأن  ب��ع��د 
والأ���س��واق«.  التجارية  امل��راك��ز  يف 
واأكدت: "لزم نبقى اإيد واحدة، لزم 

نوعي النا�ش الب�سيطة" .

درا�سة: التباعد االجتماعي قد 
ي�ستمر حتى 2022

اأجنز املخرج عبا�ض العبودي 
رئي�ض مهرجان وا�سط 

ال�سينمائي فيلمه الروائي 
اجلديد"اأحمد كناوي" اأحد 

�سهداء  النعمانية االأبطال 
الذي ا�ست�سهدعلى يد 

ع�سابات داع�ض االرهابية. 
الفيلم من اإخراج و�سيناريو 

الفنان العبودي وبطولة ح�سن 
فليفل وعلي القري�سي وتنفيذ 

موؤ�س�سة �سنرت فن لل�سينما 
وامل�سرح.ونفذت عمليات 

الت�سوير واملونتاج من قبل 
�سركة �سينمجي للإنتاج الفني 

وال�سينمائي.

غيت�ض توقع الوباء 
قبل 5 �سنوات..

وحل واحد لعودة 
احلياة الطبيعية

مادونا حزينة لفقدانها 3 
من اأعز اأ�سدقائها يف يوم 

واحد بفايرو�ض كورونا
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