
ناجح المعموري 
يكتب عن الفل�سفة 
في الحياة اليومية 

 بغداد / املدى 

ت�سارعت خ�سائر العقود الآجلة 
للخ���ام الأمريكي، ت�س���ليم �س���هر 
اآي���ار، وهوت ح���وايل 98 يف املئة اإىل 20 
�سنتا فقط للربميل، يوم اأم�س الثنني، يف 
انهيار تاريخي. وت�س���تمر العق���ود الآجلة 
للخام الأمريكي يف النهيار، يف يوم �سيعد 
فارق���ا يف تاري���خ �سناعة النف���ط العاملية.  
وام����س ع�س���را انه���ارت العق���ود الآجل���ة 
للخ���ام الأمريك���ي باأك���ر م���ن 94 يف املئة 
اإىل 1.04 دولر للربمي���ل وتتزايد كميات 
اخل���ام املخزون���ة يف الولي���ات املتح���دة، 
ول �سيم���ا يف كا�سينغ حيث نقطة الت�سليم 
خلام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي يف 
اأوكالهوما م���ع تقلي�س امل�سايف الأن�سطة 
يف مواجهة طل���ب �سعيف. مدي���ر اأ�سواق 
النفط يف "ري�ستاد"، بيورنار تونهاوغن، 
ق���ال اإنه "مع ا�ستم���رار الإنت���اج دون تاأثر 

يذكر، متتلئ اخلزانات يوما يعد يوم. 
ي�ستهل���ك الع���امل كمي���ات اأق���ل م���ن النف���ط 
عل���ى  ذل���ك  تاأث���ري  املنتج���ون  وي�ست�سع���ر 
الأ�سعار". ويقدر حج���م خمزونات النفط 
العائم���ة على م���ن الناقالت عن���د م�ستوى 
قيا�س���ي مرتف���ع يبلغ 160 ملي���ون برميل. 
وتراجع���ت اأ�س���واق النف���ط يف الأ�سابي���ع 
الأخ���رية لأدن���ى م�ستوياتها من���ذ نحو 20 

عامًا.

�سفحة مع امللحق  )500( دينار  12

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 

 بغداد / المدى

اأم����س  ال�سح���ة،  وزارة  اأعلن���ت 
اإ�ساب���ة   35 ت�سجي���ل  الثني���ن، 
جديدة بفايرو�س كورون���ا قبل �ساعات من 

تخفيف اإجراءات حظر التجوال.
ودع���ت ال���وزارة في بي���ان تلقت���ه )المدى( 
بالتباع���د  "اللت���زام  ال���ى  المواطني���ن 
الجتماع���ي حت���ى واإن ُرفع الحظ���ر جزئيًا 
بالوقاي���ة  الخا�س���ة  التعليم���ات  وتطبي���ق 

ال�سخ�سية والمجتمعية".
واأ�ساف���ت اأن���ه "تم فح����س )2908( نماذج 
في كافة المختبرات المخت�سة في العراق، 
وبذل���ك يك���ون المجم���وع الكل���ي للنم���اذج 
المفحو�س���ة منذ بداية ت�سجيل المر�س في 

العراق )59055(".
واأ�س���ار البي���ان اإل���ى ت�سجي���ل "مختب���رات 
ال���وزارة )35( اإ�ساب���ة في الع���راق موزعة 
بغ���داد/ بغداد/الر�ساف���ة12،  كالتال���ي: 

الك���رخ1، النجف الأ�س���رف1، الب�سرة12، 
ت�سج���ل  ل���م  فيم���ا  المثن���ى8".  ق���ار1،  ذي 

وفيات.
واك���دت ال���وزارة �سف���اء 34 حال���ة، وبه���ذا 
 "15٧4" الإ�ساب���ات  مجم���وع  اأ�سب���ح 
ومجم���وع الوفي���ات "82" فيم���ا مجم���وع 

حالت ال�سفاء بلغ "1043" حالة.
وف���ي �سي���اق مت�سل، ق���ررت خلي���ة الأزمة 
ف���ي محافظ���ة النج���ف، المبا�س���رة بالحظر 

الجزئي.
وقال رئي�س خلية الأزمة ومحافظ النجف، 
�سحاف���ي:  موؤتم���ر  ف���ي  اليا�س���ري،  ل���وؤي 

قدم  المواطنين وكل مختار  "ن�سكر جميع 
معلوم���ات ل�سح���ة النج���ف م���ن اأج���ل عدم 
تف�سي فايرو�س كورونا". مبينا اأن "الحياة 
�سترجع اإل���ى طبيعتها في المحافظة، ولكن 
�سمن محددات خلية الأزمة من اأجل �سالمة 
اأهال���ي النجف، وكذلك و�سعنا هام�س عمل 
للعوائل المت�سررة ذات الدخل المحدود".

البن���اء  م�ساري���ع  "فتحن���ا  اأن���ه  واأ�س���اف 
الخياط���ة  ومح���الت  البلدي���ة  وم�ساري���ع 
بي���ع  ومح���الت  والن�سائي���ة  الرجالي���ة 
المالب����س والأحذية ولك���ن �سمن محددات 

خلية الأزمة".
مح���الت  "فت���ح  اإل���ى  اليا�س���ري  واأ�س���ار 
الموباي���الت والأك�س�س���ورات والحلويات، 
وقد و�سعنا �سروًطا على اأ�سحاب المحالت 
الكمام���ات  بارت���داء  التزامه���م  خ���الل  م���ن 
والقف���ازات، وم���ن يخال���ف �سيحا�سب عبر 

خلية الأزمة في المحافظة".
 تفا�سيل مو�سعة �ص4 

 بغداد / املدى

ق����ال رئي�����س حكوم����ة 
الأعم����ال،  ت�سري����ف 
ع����ادل عب����د امله����دي، اإن القوات 
الأمنية تخو�����س معارك يومية 
�س����د م�سلح����ي تنظي����م داع�����س 
الإرهاب����ي. وج����اء ت�سريح عبد 
امله����دي م����ع ت�ساع����د العملي����ات 
الرهابي����ة ال����ذي ينفذها داع�س 
يف البل����د. واأ�ساف عبد املهدي، 
يف كلم����ة متلف����زة، "يوميًا لدينا 
معركة مع تنظي����م داع�س، نقدم 
فيه����ا �سحاي����ا ونقتل ع����ددًا من 
الإرهابي����ني، ونعتق����ل كثريين، 
ومننعه����م م����ن القي����ام بعمليات 

اإرهابية".
بدوره، يقول اخلبري الع�سكري 
وال�سرتاتيجي اأحمد ال�سريفي، 
اإن "العملي����ات ال�ستباقية التي 
يق����وم به����ا اجلي�س، تدل����ل على 
اأن خط����ر تنظيم داع�����س ما زال 
اآني����ًا  ظه����وره  اأن  رغ����م  قائم����ًا، 

ومفاجئًا."
ومن����ي تنظيم داع�����س بخ�سارة 
كب����رية يف 201٧ حي����ث متك����ن 
اجلي�س من حترير ُثلث م�ساحة 
الع����راق كان ق����د �سيط����ر عليه����ا 

)التنظي����م( يف حزيران 2014. 
وتابع ال�سريفي بالقول، " عودة 
ن�ساط التنظيم الإرهابي جاءت 
م�س����ادر  لعب����ة  ع����ودة  ب�سب����ب 
الطاقة، لذا عاد ظه����ور التنظيم 
بني حمافظت����ي دياىل وكركوك، 
فالأوىل مع����رٌب للطاقة، والثانية 
م�سدٌر لها." ويف �سياق مت�سل، 
�سام����راء  عملي����ات  قائ����د  اأعل����ن 
الل����واء الرك����ن عم����اد الزهريي، 
الثنني، اأن قواته اأحبطت خالل 
اإرهابية  الأيام املا�سية عمليات 
وعنا�س����ر  املدني����ني  ت�سته����دف 
الأجه����زة الأمنية بني حمافظتي 

دياىل و�سالح الدين. 
موؤمت����ر  يف  الزه����ريي  وق����ال 
�سحف����ي عق����ب اجتم����اع خللية 
اإن  الدي����ن،  �س����الح  الأزم����ة يف 
)يف  املتخ����ذة  "الإج����راءات 
املرحلة احلالي����ة( تاأتي متا�سيًا 
مع قرب حل����ول �سهر رم�سان". 
واأ�سار الزه����ريي، اإىل "اإحباط 
عملي����ات اإرهابي����ة خ����الل الأيام 
ت�سته����دف  كان����ت  املا�سي����ة 
املواطنني والقوات الأمنية على 
احلدود الفا�سلة بني حمافظتي 

دياىل و�سالح الدين".
 التفا�سيل �ص2 

ت�سجي��ل 35 اإ�ساب��ة بكورون��ا قب��ل �ساع��ات م��ن رف��ع احلظر 

ك�سبة يت�سّورون من اإجراءات حظر التجوال: احلكومة عاجزة عن م�ساعدتنا

 بغداد / املدى

م���ن املوؤم���ل اأن يلتقي وف���د اإقليم 
كرد�ست���ان الذي و�س���ل العا�سمة 
بغ���داد اأول اأم����س الأح���د برئي����س جمل����س 
الوزراء املكل���ف م�سطفى الكاظمي لتباحث 
ب�س���اأن اآلي���ة ت�سكي���ل احلكوم���ة، واملنه���اج 

الوزاري خالل ال�ساعات القليلة املقبلة.
و�سيعر����س الوف���د الك���ردي عل���ى الكاظمي 
ورقت���ه التفاو�سي���ة الت���ي مت اإعداده���ا م���ن 
قب���ل غالبية القوى الكرد�ستانية واملت�سمنة 

حتديد ح�سة الإقليم من املوازنة الحتادية 
وحل م�سكلة رواتب املوظفني والبي�سمركة 
وم�ستحقات فالحي كرد�ستان وتنفيذ املادة 

140 من الد�ستور.
كرد�ست���ان  اإقلي���م  رئي����س  ج���ّدد  ذل���ك  اىل 
نيجريف���ان ب���ارزاين  يف موؤمت���ر �سحف���ي 
عق���ده يف اأربي���ل و تابعت���ه )امل���دى( دعم���ه 
"للكاظم���ي يف ت�سكي���ل احلكومة"، مطالبًا 
اإي���اه ب�"�س���رورة ال�ستجابة ملطال���ب اإقليم 

كرد�ستان".
وق���ال اإن "تر�سي���ح الكاظم���ي مت م���ن قب���ل 

الق���وى ال�سيعية التي ح�سرت جميعًا خالل 
تكليف���ه م���ن قبل رئي����س اجلمهوري���ة برهم 
�سالح"، مبينًا: "نع���رف الكاظمي �سخ�سيًا 
و�سنب���داأ بالتفاو����س ر�سمي���ًا م���ع الكاظمي 
قريب���ًا من خ���الل وفد ميث���ل جمي���ع القوى 

والأطراف يف اإقليم كرد�ستان".
م���ع  "مباحثاتن���ا  اأن  ب���ارزاين  واأ�س���اف 
ولي����س  الع���راق  ب���كل  تتعل���ق  الكاظم���ي 
تغي���ري  نري���د  لأنن���ا  فح�س���ب،  بكرد�ست���ان 
الو�س���ع يف كل الب���الد، فال�سع���ب العراق���ي 
ي�ستح���ق الأف�س���ل"، لفت���ًا اإىل اأن "رئا�س���ة 

اإقليم كرد�ستان والكت���ل الكرد�ستانية اأعدتا 
ورقة مفاو�سات تت�سمن كل امل�سائل ومنها 
امل�ستقطع���ة،  واملناط���ق  والنف���ط  املوازن���ة 
ومباحثاتن���ا �ستكون على ه���ذا الأ�سا�س... 
على حد علمي فلن يطراأ اأي تغيري على عدد 

وزارات الكرد يف احلكومة".
ويف �سياق مت�سل، يقول اأردلن نور الدين، 
ع�سو كتلة احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين 
يف ت�سريح ل�)املدى( اإن "الوفد الكرد�ستاين 
ال���ذي و�سل بغداد موؤخ���رًا اأجرى جمموعة 
من اللقاءات مع عدد م���ن امل�سوؤولني تتعلق 

والق�ساي���ا  الفني���ة  اجلوان���ب  مبناق�س���ة 
ال�سيا�سي���ة"، موؤك���دًا اأن "اللق���اء الأول كان 
مع وزير النفط وُخ�س����س لبحث مو�سوع 
تخفي�س اإنتاج النفط يف اإقليم كرد�ستان".

وو�س���ل وفد م���ن حكوم���ة اإقلي���م كرد�ستان 
اإىل العا�سم���ة بغ���داد، وعق���د اأول اجتم���اع 
له م���ع نائب رئي����س الوزراء وزي���ر النفط، 
ثامر الغ�سبان لبحث م�ساألة تخفي�س اإنتاج 
النف���ط وف���ق اتفاق اأوب���ك ومل���ف الكهرباء 

وم�ستحقات اإقليم كرد�ستان املالية.
 التفا�سيل �ص3 

�سّمنت املادة 140 وموازنة الإقليم والرواتب فـي ملفها

القوى الكرد�ستانية تبداأ التفاو�ض ب�ساأن احلكومة 
املقبلة: داعمون للكاظمي

اإختناقات مرورية عند ال�سيطرات ت�سبق اجراءات رفع احلظر  .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 بغداد/ املدى 

لليوم الثاين تتفاعل ق�سية تخفي�س الرواتب ب�سبب انخفا�س 
اأ�سعار النفط، رغم نف���ي اللجنة املالية يف الربملان واحلكومة 
"امل�سا�س" برواتب املوظفني، الذين يزيد عددهم عن ال�5 ماليني. باملقابل 
يق���ول خ���رباء وم�سوؤول���ون، اإن عمليات التق�سف احلكوم���ي التي طبقت 
يف �سن���وات �سابق���ة، مل حتقق نتائ���ج وا�سحة. ويقدر ه���وؤلء اخلرباء، 
ه���در نحو 40 ملي���ار دولر �سنويًا، ب�سبب الف�ساد و�سي���اع اأموال قادمة 
م���ن املنافذ احلدودي���ة وال�سرائب. م�ساء يوم اأم�س قال���ت الأمانة العامة 
ملجل�س الوزراء يف بيان تلقته )املدى( اإنها "تنفي الت�سريحات املتداولة 
ب�س���اأن تغيري نظام الرواتب احلايل، اأو الإجتاه نحو الإدخار الإجباري، 
اأو تخفي�س رواتب املوظفني". كما و�سفت اللجنة املالية، اأول من اأم�س، 
الأخب���ار عن تغي���ري يف رواتب املوظف���ني باأنها "مزيف���ة ومفربكة". لكن 
يف وق���ت �ساب���ق من اأم�س الثنني، قال عالء الفه���د، املتحدث با�سم مكتب 
الإع���الم والت�سال احلكوم���ي يف الأمانة العامة ملجل����س الوزراء اأم�س، 
اإن، اللجن���ة املالي���ة يف الربمل���ان تدر�س مع خ���رباء يف وزارة املالية عدة 
مقرتح���ات وحل���ول لتغيري نظ���ام الرواتب. واأ�ساف الفه���د يف بيان اىل 
اأن "م���ن اخليارات املطروحة ب�سكل غ���ري ر�سمي، تغيري الرواتب بن�سبة 
25 باملئة جلميع املوظفني اأو اللجوء اىل الدخار الإجباري اأو تخفي�س 
املخ�س�س���ات غري الثابتة �سمن الرواتب؛ وه���ذه كلها خيارات مدرو�سة 

�ستعمل احلكومة على اختيار اأف�سلها".
 التفا�سيل �ص2 

تطمينات خجولة من احلكومة 
والربملان ب�ساأن تخفي�ض 

رواتب املوظفني 

داع�ض يو�ّسع عملياته يف مناطق 
تابعة لدياىل و�سالح الدين

انهيار تاريخي".. 
 برميل النفط   

ب� "اقل من ربع دوالر"

  ترجمة حامد اأحمد      

اأبو ع���الء، �سائق �سي���ارة اأجرة، 
اأ�سار اىل �سيارته املركونة خارج 
بيته املتوا�سع يف اأحد اأحياء بغداد الفقرية 
وه���و يتح���دث بح�س���رة "م�س���ى اأ�سابي���ع 
و�سيارتي م�سدر رزقي جاثمة اأمام البيت. 
ل ا�ستطي���ع العمل بها حتت اإجراءات حظر 

التجوال ."

منذ اأن فر�س العراق حظرًا �ساماًل للتجوال 
يف عم���وم الب���الد يف منت�س���ف �سه���ر اآذار 
املا�س���ي كاإج���راء اح���رتازي ووقائ���ي �سد 
انت�س���ار فايرو�س كورونا، ُح���رم عدد كبري 
من العمال والك�سبة واأ�سحاب املهن احلرة 
اأمث���ال اأب���و ع���الء م���ن مزاولة مهنه���م التي 

تعترب امل�سدر الرئي�س لقوتهم اليومي .
وق���ال اأبو عالء، 55 عام���ًا، وهو اأب ل�سبعة 
اأف���راد "مل اتوق���ع اأن ت�ستم���ر ه���ذه الأزم���ة 

ط���وال ه���ذه الف���رتة. لق���د نف���د كل م���ا كنت 
اأدخ���ره م���ن اأم���وال، واأ�سبح م���ن ال�سعب 
تلبي���ة احتياجات البيت ومائ���دة الطعام." 
احتياج���ات  ع���ن  "ف�س���اًل  قائ���اًل  واأ�س���اف 
احلي���اة اليومية الرئي�سة، فاإن القلق الأكرب 
هو تاأمني مبل���غ اإيجار البي���ت الذي نعي�س 
في���ه. احلكومة مل تاأخذ بنظ���ر العتبار عند 
فر�سه���ا ق���رار حظر التج���وال تبع���ات هذا 
الأمر عل���ى العوائل الفقرية الت���ي لي�س لها 

دخ���ل ثابت وتعتم���د يف عي�ستها على عملها 
اليوم���ي خارج البي���ت." واعت���اد اأبو عالء 
قبل اأزمة كورونا وظ���روف حظر التجوال 
اأن يجن���ي م���ا ب���ني 30 اىل 40 األ���ف دين���ار 
كمح�س���ول يومي م���ن عمله ك�سائ���ق اأجرة 
احتياج���ات عائلت���ه  لتلبي���ة  يكف���ي  بال���كاد 
ال�سخم���ة ف�ساًل ع���ن اإدخار ق�س���م من املبلغ 

لت�سديد اإيجار البيت .
 التفا�سيل �ص3
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ن�سخة اإلكترونية

معلومات عن دخول زعيم التنظيم اجلديد اإىل العراق

 بغداد / المدى

�ساركوني  والكثي���ر  الق�س�س،  وراء  م���ن  "تمر�س���ت 
ق�س����س" تق���ول النا�سط���ة ب���ان، عندم���ا تذك���ر ق�س���ة 
ال�سابة النجفي���ة مالك الزيدي. واطلق���ت مبادرة "كل 

يوم مالك" على من�سات التوا�سل الجتماعي. 
وغ���ّردت النا�سط���ة ف���ي نف����س الي���وم ال���ذي �سج���ت 
���ة ال�سابة مالك حيدر  مواق���ع التوا�سل العراقية بق�سّ
ة  الزبي���دي، تطلب م�ساركة ق�س�س ن�ساء م�سابهة لق�سّ
م���الك، لتفاجاأ بعدها وعل���ى مدى ثالثة اأي���ام متوالية 
بكمّي���ة الق�س����س التي ن�سرت ف���ي تويت���ر وفي�سبوك 

واإن�ستغرام.
وتق���ول "الق�س����س تركت الكثير م���ن النا�س في حالة 
�سدم���ة، ل���م يت�س���ّوروا حج���م الأل���م والمعان���اة التي 

تعي�سها الن�ساء".
وعن اأ�سباب العنف �سد الن�ساء في المجتمع العراقي، 

بمجتمعن���ا  ثقاف���ة  "العن���ف  ل�)الم���دى(:  ب���ان  تق���ول 
باعتب���اره و�سيلة تاأديبية، مثاًل حت���ى الطفل اإذا اأخطاأ 
يك���ون العق���اب بالعن���ف، وبم���ا اأن المجتم���ع ذكوري 
فال�سلطة للذكور". وت�سي���ف "كما يترتب على المراأة 
)وف���ق المجتم���ع( حفظ �س���رف العائل���ة، والذكر يرى 
نف�س���ه اأقوى بدني���ًا وم�س���وؤوًل ماديًا عنه���ا، وقانونيًا 

يعتبر �سرب الزوج لزوجته حقًا �سرعيًا".
ع�سرات الق�س�س ن�سرتها ن�س���اء تبّين اأ�سكاًل متعددة 
للعن���ف الأ�سري ال���ذي تعّر�س���ن له، ا�ستجاب���ة لحملة 
"كل يوم مالك". وكتبت تقى محمد "ابنة خالتي نباأ، 
عا�ست في القهر والظلم ع�سر �سنوات مع زوجها، كان 
ينظ���ر لها دائمًا باعتبارها ن�سف امراأة لأنها لم تنجب 
ف���ي اأول �سن���ّي الزواج، ث���م منعها م���ن اإتم���ام درا�سة 
الهند�س���ة رغم اأنها كانت م���ن الأوائل، وحين كان عمر 

طفلتها ثالث �سنوات، حرقت نباأ نف�سها".
 التفا�سيل �ص4 
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رئي�س التحرير التنفيذي
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خبراء: 36 مليار دوالر 
تذهب اإلى جي�ب 
الفا�سدين �سن�يًا

تطمين�ت خجولة من احلكومة والربمل�ن ب�ش�أن 
تخفي�ض رواتب املوظفني 

 بغداد/ املدى 

للي�م الثاين تتفاعل ق�سية 
تخفي�س الرواتب ب�سبب انخفا�س 

اأ�سعار النفط، رغم نفي اللجنة 
املالية يف الربملان واحلك�مة 

الذين  امل�ظفني،  "امل�سا�س" برواتب 
يزيد عددهم عن الـ5 ماليني.

باملقابل يق�ل خرباء وم�س�ؤول�ن، 
اإن عمليات التق�سف احلك�مي 
التي طبقت يف �سن�ات �سابقة، 

مل حتقق نتائج وا�سحة. ويقدر 
ه�ؤالء اخلرباء، هدر نح� 40 مليار 

دوالر �سن�يًا، ب�سبب الف�ساد و�سياع 
اأم�ال قادمة من املنافذ احلدودية 

وال�سرائب.

م�س���اء ي���وم اأم����س قال���ت االأمانة العام���ة ملجل�س 
ال���وزراء يف بي���ان تلقت���ه )امل���دى( اإنه���ا "تنف���ي 
نظ���ام  تغي���ري  ب�س���اأن  املتداول���ة  الت�سريح���ات 
الروات���ب احل���ايل, اأو االإجت���اه نح���و االإدخ���ار 

االإجباري, اأو تخفي�س رواتب املوظفني".
كم���ا و�سف���ت اللجن���ة املالي���ة, اأول م���ن اأم����س, 
االأخب���ار ع���ن تغي���ري يف رواتب املوظف���ني باأنها 

ومفربكة". "مزيفة 
لك���ن يف وق���ت �ساب���ق م���ن االثن���ني, ق���ال ع���الء 
الفهد, املتح���دث با�سم مكتب االإع���الم واالت�سال 
احلكوم���ي يف االأمان���ة العام���ة ملجل����س الوزراء 
اأم����س, اإن, اللجنة املالي���ة يف الربملان تدر�س مع 
خ���رباء يف وزارة املالية ع���دة مقرتحات وحلول 

لتغيري نظام الرواتب.
واأ�س���اف الفه���د يف بيان اىل اأن "م���ن اخليارات 
املطروح���ة ب�سكل غ���ري ر�سمي, تغي���ري الرواتب 
بن�سب���ة 25 باملئ���ة جلمي���ع املوظف���ني اأو اللجوء 
اىل االدخ���ار االإجباري اأو تخفي�س املخ�س�سات 
غ���ري الثابتة �سمن الرواتب؛ وهذه كلها خيارات 
اختي���ار  عل���ى  احلكوم���ة  �ستعم���ل  مدرو�س���ة 
اأف�سله���ا". ولف���ت اىل اأن "ه���ذا االأم���ر م���رتوك 
للحكوم���ة اجلديدة حيث �ستق���دم م�سودة قانون 
املوازن���ة وفيها مقرتحات وحل���ول لتغيري واقع 

حال املوازنة التي تعاين من عجز كبري قبل اأزمة 
كورونا وهبوط اأ�سعار النفط ".

وب���ني اأن العجز يقدر ب�40 ملي���ار دوالر, وهناك 
اأق�س���اط الدي���ون  التزام���ات خارجي���ة بت�سدي���د 
املمنوح���ة للع���راق, فيما ا�ستبع���د رئي�س اللجنة 
املالي���ة هيث���م اجلبوري يف وق���ت �سابق الذهاب 

باجتاه االإدخار االجباري لرواتب املوظفني.
كم���ا قال عبد اله���ادي ال�سع���داوي, ع�سو اللجنة 
املالي���ة النيابي���ة ل�)امل���دى( يف وق���ت �ساب���ق, اإن 
"روات���ب املوظف���ني واملتقاعدي���ن موؤمن���ة حتى 

نهاية العام احلايل".
وبلغت نفقات احلكوم���ة, يف �سهر اآذار املا�سي, 
بح�سب بيانات حكومية, اأكرث من 10 ترليونات 

دينار, من �سمنها الرواتب.
الدليم���ي,  ن���وري  التخطي���ط  وزي���ر  وك�س���ف 
قب���ل اأي���ام, اأن اإجم���ايل قيم���ة روات���ب املوظفني 
واملتقاعدي���ن والرعاي���ة االجتماعية يتجاوز 50 

مليار دوالر �سنويًا.
باملقابل قال وزير املالية فوؤاد ح�سني يف ت�سريح 
متلف���ز يف وقت �سابق, اإن "اأع���داد املوظفني قبل 
عام 2003 كانت 850 األف موظف يف حني لدينا 

اليوم 6.5 مليون موظف ومتقاعد".

وتوق���ع نا�سط���ون يف بغ���داد, اأن تت�سبب االأزمة 
املالي���ة يف ت�ساع���د ح���دة التظاه���رات, التي من 
املتوقع اأن تعود بعد رفع حظر التجوال اجلزئي 

)ال���ذي ب���داأ �سريان���ه الي���وم الثالثاء حت���ى اأيار 
املقبل(.

ويق���ول النا�س���ط اأحم���د ع���الء يف ات�س���ال م���ع 
)امل���دى( : "كن���ا حمق���ني يف طلبن���ا بتغي���ري كل 
الطبق���ة ال�سيا�سي���ة الت���ي حكم���ت الع���راق بع���د 

2003, ب�سبب االإخفاقات يف اإدارة البالد".
واأ�س���اف النا�س���ط: "كل 4 �سن���وات مت���ر البالد 
باأزم���ة مالي���ة, واحلل���ول ال تاأت���ي اإال بعد وقوع 

الكارثة".
وك�سفت وزارة املالية, قبل اأيام, عن اأحد احللول 
املقرتح���ة لعبور االأزمة املالي���ة, وهي االقرتا�س 

من اخلارج.
وف���ق بيان���ات البنك املرك���زي, اأن دي���ون العراق 

اخلارجي���ة تبلغ نحو 23 ملي���ار دوالر, يف حني 
تبل���غ الديون الداخلي���ة نحو 40 ترلي���ون دينار 

عراقي.
لك���ن اأحمد اجلب���وري, ع�سو اللجن���ة املالية قال 
نهاية الع���ام, اإن حجم الدي���ون اخلارجية و�سل 

اىل 125 مليار دوالر.
وبح�سب �سندوق النقد الدويل فاإن ديون العراق 
تفاقمت خالل ال�سنوات املا�سية حيث كانت قبل 
وارتفع���ت يف  دوالر,  ملي���ار  �سن���وات 73.1   6
الع���ام 2014 اإىل 75.2 مليار دوالر, ويف العام 
2015 اأ�سبح���ت 98.0 ملي���ار دوالر, فيما كانت 
قبل عامني 114.6 مليار دوالر, لرتتفع يف العام 

2017 اإىل 122.9 مليار دوالر.

ويرف�س عالء وزم���الوؤه يف �ساحات االحتجاج, 
تكبيل االأجي���ال القادمة بالدي���ون, كما يطالبون 
بتقلي�س نفقات امل�سوؤول���ني والنواب, والك�سف 
عن الفا�سدين الذين اأهدروا مليارات الدوالرات, 

واإعادة االأموال املهربة.
ويف نهاي���ة كان���ون الث���اين املا�سي, ق���در ع�سو 
)التابع���ة  الف�س���اد  ملكافح���ة  االأعل���ى  املجل����س 
موال املنهوبة  للحكومة( �سع���د يا�س���ني, قيمة االأ
التي  اال�ستثمارية  املوازن���ات  توازي  املهرب���ة 

ن. اأقرت من عام 2003 وحتى االآ
البيان���ات  – وف���ق  الع���راق  موازن���ات  وبلغ���ت 
احلكومي���ة- من ع���ام 2005 اىل 2019 اأكرث من 

1200 ترليون دينار عراقي.
ووف���ق اإح�سائي���ات �سابق���ة ل�)امل���دى(, ا�ستنادا 
الرق���ام حكومية, ف���اإن الربملان انف���ق منذ 2005 
حتى 2018, قرابة ال����7 ترليونات دينار. مقابل 
50 ترلي���ون دين���ار خ�س�س���ت ل���وزارة ال�سح���ة 
يف الف���رتة ذاته���ا تقريب���ًا, فيما ظه���رت الوزارة 

كورونا. اأزمة  "مفل�سة" اأمام 
ويف نهاي���ة حكومة حيدر العبادي, قال نواب اإن 

رئا�سة الوزراء, تنفق �سهريًا 17 مليار دوالر.
وك���ان العب���ادي قد نفذ ب���ني 2015 و2017 اأكرث 
من حزم���ة اإ�سالحية, وفرت 14 مليار دوالر اىل 

خزينة الدولة, بح�سب بينات احلكومة.
يف  االقت�س���ادي  م�ست�س���ار  ق���ال  باملقاب���ل  لك���ن 
حكومتي العبادي, وت�سريف االأعمال عادل عبد 
امله���دي, مظهر حممد �سال���ح يف وقت �سابق, اإن 

العبادي اقرت�س حينها 13 مليار دوالر.
ويقول عب���د الرحيم الدراجي, خب���ري اقت�سادي 
ونائ���ب �ساب���ق يف اللجن���ة املالي���ة, اإن مو�سوع 
التق�س���ف ال���ذي اأج���راه العب���ادي يف ال�سن���وات 
املا�سي���ة "مل ينجح, وا�ستقط���اع الرواتب حتت 

بند االإدخار مل ترجع اىل املوظفني حتى االآن".
وي���رى الدراجي, خ���الل حديثه مع )امل���دى( اأنه 
م���ن االأف�سل "تقليل النفق���ات ومراجعة املوازنة 

وتقلي�س اأبوابها, ملواجهة االأزمة املالية".
وي�سي���ف قائاًل: "املنافذ توف���ر 9 مليارات دوالر 
�سنويًا, لكن ب�سب���ب الف�ساد و�سوء االإدارة ت�سل 

االإيرادات اىل 800 مليون دوالر فقط".
اأم���وااًل  هن���اك  اأن  ال�ساب���ق,  النائ���ب  واأ�س���ار 
م�سروقة وه���درًا يف حت�سيل ايرادات ال�سركات 

وال�سرائب والكمارك.
وق���در الدراج���ي: "وجود نح���و 36 مليار دوالر 

�سنويًا تذهب اىل جيوب الفا�سدين".

مكتب 
�صريفة 
يف بغداد

 بغداد / المدى

ق���ال رئي�س حكومة ت�سريف االأعم���ال, عادل عبد 
المه���دي, اإن الق���وات االأمني���ة تخو����س مع���ارك 
يومي���ة �س���د م�سلحي تنظي���م داع����س االإرهابي. 
وجاء ت�سري���ح عبد المهدي مع ت�ساعد العمليات 

االرهابية الذي ينفذها داع�س في البلد.
واأ�س���اف عبد المهدي, في كلم���ة متلفزة, "يوميًا 
لدين���ا معركة مع تنظيم داع�س, نقدم فيها �سحايا 
ونقتل ع���ددًا م���ن االإرهابيين, ونعتق���ل كثيرين, 

ونمنعهم من القيام بعمليات اإرهابية".
ب���دوره, يقول الخبير الع�سك���ري وال�ستراتيجي 
اال�ستباقي���ة  "العملي���ات  اإن  ال�سريف���ي,  اأحم���د 
الت���ي يق���وم به���ا الجي����س, تدل���ل عل���ى اأن خط���ر 
تنظي���م داع�س ما زال قائمًا, رغ���م اأن ظهوره اآنيًا 
ومفاجئًا." ومني تنظي���م داع�س بخ�سارة كبيرة 
ف���ي 2017 حيث تمك���ن الجي�س م���ن تحرير ُثلث 
م�ساح���ة العراق ك���ان قد �سيطر عليه���ا )التنظيم( 

في حزيران 2014.
وتاب���ع ال�سريفي بالقول, " ع���ودة ن�ساط التنظيم 
االإرهاب���ي ج���اءت ب�سب���ب ع���ودة لعب���ة م�س���ادر 
الطاق���ة, ل���ذا عاد ظه���ور التنظيم بي���ن محافظتي 
ديال���ى وكركوك, فاالأولى معب���ٌر للطاقة, والثانية 

م�سدٌر لها."
وف���ي �سياق مت�س���ل, اأعلن قائد عملي���ات �سامراء 
الل���واء الركن عماد الزهي���ري, االثنين, اأن قواته 
اأحبطت خ���الل االأيام الما�سية عملي���ات اإرهابية 
ت�سته���دف المدنيي���ن وعنا�سر االأجه���زة االأمنية 

بين محافظتي ديالى و�سالح الدين.
وقال الزهيري في موؤتم���ر �سحفي عقب اجتماع 
لخلية االأزم���ة في �سالح الدي���ن, اإن "االإجراءات 
المتخذة )ف���ي المرحلة الحالية( تاأتي تما�سيًا مع 

قرب حلول �سهر رم�سان".
واأ�س���ار الزهيري, اإلى "اإحب���اط عمليات اإرهابية 
خالل االأيام الما�سية كانت ت�ستهدف المواطنين 
والق���وات االأمني���ة عل���ى الح���دود الفا�سل���ة بين 

محافظتي ديالى و�سالح الدين".
م���ن جهته���ا, اأعلن���ت خلي���ة االإع���الم االأمن���ي, اإن 
"طائ���رات F_16 العراقي���ة ا�ستهدف���ت اأوك���ار 
ع�سابات داع�س االإرهابية في جزيرة عبد العزيز 
و�سط نهر دجلة غرب���ي ق�ساء الدور في محافظة 

�سالح الدين".
 واأ�ساف���ت اأن "ه���ذه ال�سربات اأدت الى مقتل 14 
اإرهابي���ًا وتدمير ثالث���ة اأوكار داخ���ل الجزيرة", 
م�سي���رة ال���ى اأن "ه���ذه االأماك���ن كان���ت تنطل���ق 
منه���ا العنا�س���ر االإرهابي���ة ال�سته���داف الق���وات 
االأمني���ة والمواطني���ن". وفي �سي���اق مت�سل قال 
اإعالم الح�س���د ال�سعبي, في بي���ان تلقته )المدى( 
اإن "ا�ستخب���ارات الح�س���د ال�سعب���ي والل���واء 35 
بالتعاون والتن�سيق مع الق���وة الجوية العراقية 
ووكال���ة اال�ستخبارات تمكن���ت من تدمير م�سافة 

مهمة لداع�س االإرهابي في منطقة الزالية بالقرب 
من مكي�سيفة بمحافظة �سالح الدين".

واأ�س���اف, اأن "الم�سافة كان بداخلها 10 عنا�سر 
من داع�س االإرهاب���ي, ف�ساًل عن اأ�سلحة ومعدات 
وعت���اد", مبين���ا اأن "االإرهابيي���ن الع�س���رة قتلوا 

جميعًا".
واأو�س���ح, اأنه "تم الك�سف ع���ن الم�سافة من قبل 
ا�ستخبارات الح�سد ال�سعبي بعد تمكنها قبل اأيام 
ف���ي عملي���ة نوعية من الق���اء القب�س عل���ى قيادي 
داع�س���ي اأجنب���ي الجن�سي���ة في محافظ���ة �سالح 
الدي���ن وبعد التحقيق معه ت���م االعتراف بوجود 

الم�سافة".
وبي���ن اأنه "عل���ى اإثر ذل���ك تحرك���ت ا�ستخبارات 
اال�ستخب���ارات  وكال���ة  م���ع  بالتع���اون  الح�س���د 
وح���ّددت االأه���داف للقوة الجوي���ة العراقية التي 

دّمرت الم�سافة بالكامل وقتلت من فيها".
ال���ى ذلك, طالب���ت ناحية بني �سع���د جنوب غربي 
ديال���ى ال�سلط���ات االأمني���ة بتعزي���زات ع�سكري���ة 
خلفي���ة  عل���ى  اال�ستخباري���ة  الجه���ود  وتكثي���ف 
الهجم���ات االإرهابي���ة التي تعر�ست له���ا خالل ال� 

48 �ساعة الما�سية.
وق���ال مدي���ر الناحية نج���م ال�سع���دي اإن "مناطق 
الناحي���ة تعر�س���ت خ���الل اليوميي���ن الما�سيين 
لهجوميي���ن اإرهابيين اأ�سفرا عن م�سرع واإ�سابة 
7 عنا�س���ر م���ن الجي����س", عازي���ًا الهجم���ات الى 
كورون���ا  اأزم���ة  احت���واء  بخط���ط  "االن�سغ���ال 
واالمت���دادات الوا�سع���ة لمناط���ق الناحي���ة ال���ى 

جانب قلة التعزيزات الع�سكرية".
واأو�س���ح ال�سعدي اإن "الكثير من مناطق اأطراف 
الناحية كان���ت معاقل لتنظيمات القاعدة وداع�س 

االمت���دادات  ب�سب���ب  االرهابي���ة  والجماع���ات 
للناحي���ة", م�س���ددًا عل���ى  الوا�سع���ة  الجغرافي���ة 
الناحي���ة بقطع���ات ع�سكري���ة  اإ�سن���اد  "�س���رورة 

اإ�سافية الحتواء خطر الجماعات االإرهابية".
وتعر�س���ت مناط���ق ناحي���ة بن���ي �سع���د "18 ك���م 
جن���وب غ���رب بعقوب���ة" لهجوم م���زدوج لداع�س 
باإط���الق نار على نقطة مرابط���ة اأمنية تاله عبوة 
نا�سف���ة ا�ستهدف���ت عجل���ة ع�سكرية م���ا اأ�سفر عن 
مقتل واإ�سابة 5 جنود, �سبقه هجوم اآخر قبل 48 
�ساع���ة في اأطراف الناحية اأ�سفر عن مقتل وجرح 

3عنا�سر من الجي�س.
اال�ستخب���ارات  مديري���ة  اأعلن���ت  االأنب���ار  وف���ي 
الع�سكري���ة, في بي���ان تلقته )الم���دى( اأن "مفارز 
الفرق���ة  ف���ي  الع�سكري���ة  اال�ستخب���ارات  �سعب���ة 
العا�س���رة وبالتعاون مع ل���واء الم�ساة 39 وعلى 
�س���وء معلوم���ات ا�ستخباري���ة ومتابع���ة دقيق���ة 
تمكنت من اإلقاء القب�س على اأحد االإرهابيين في 

منطقة البوفراج في جزيرة الرمادي باالنبار".
واأ�ساف���ت اأن "المعتق���ل ه���و م�س���وؤول التن�سيق 
االإرهابي���ة  داع����س  ع�ساب���ات  عوائ���ل  بي���ن  م���ا 
المتواجدي���ن ف���ي مخيم���ات النازحي���ن باالنب���ار 
وابناءه���م من الدواع�س الفاري���ن خارج العراق, 
وم���ن المطلوبين للق�ساء بموج���ب مذكرة قب�س 

وفق المادة 4 اإرهاب".
ال���ى ذلك, قال م�س���در اأمني اإن "الق���وات االأمنية 
تمكن���ت من �سب���ط مخباأ لالأ�سلح���ة والمتفجرات 
وال�سواري���خ لع�ساب���ات بحمل���ة ده���م وتفتي�س 
وا�سع���ة النط���اق ا�ستهدف���ت مناط���ق مختلفة من 
ق�س���اء الكرم���ة �سرقي مدين���ة الفلوج���ة, تمكنت 
م���ن خالله���ا م���ن العث���ور عل���ى مخب���اأ لالأ�سلح���ة 

والمتفجرات من مخلفات مجرمي داع�س".
واأ�س���اف الم�س���در ال���ذي ف�سل ع���دم الك�سف عن 
ا�سمه اأن "المخب���اأ �سّم اأ�سلحة خفيفة ومتو�سطة 
ف�ساًل عن اأ�سلحة متنوعة تعود لع�سابات داع�س 
االإجرامي���ة", مبين���ًا اأن "الق���وات االأمني���ة تقوم 
بعملي���ات دهم وتفتي�س وا�سع���ة النطاق لمناطق 

مختلفة بحثًا عن مطلوبين".
واأو�س���ح, اأن "وحدة معالجة المتفجرات اأبطلت 
اأي  وق���وع  دون  الم�سبوط���ة  الم���واد  مفع���ول 
اإ�ساب���ات ب�سرية ف���ي �سفوف الق���وات االأمنية", 
م�سي���رًا ال���ى اأن "معلوم���ات ا�ستخباراتية مّكنت 

القوات االأمنية من �سبط المخباأ".
وف���ي �سياق اخر, نقلت و�سائ���ل اإعالم عن م�سدر 
اأمن���ي, ورود معلوم���ات بتواج���د زعي���م تنظي���م 
داع����س الجدي���د المدعو اأب���و اإبراهي���م القري�سي 
داخل العراق, فيما اأ�سار الى اأن فريقًا اأمنيًا يعمل 

على ك�سف هويته.
وق���ال الم�س���در اإن "تنظي���م "داع�س نّف���ذ �سل�سلة 
عملي���ات خ���الل ه���ذا ال�سه���ر واالأ�سب���وع االأخير 
م���ن �سه���ر اآذار الما�سي, وه���ذه العمليات تحمل 
موؤ�س���رات عل���ى اأن قيادت���ه الجدي���دة ا�ستطاعت 
تاأمي���ن التوا�س���ل مع بقايا التنظي���م التي تفرقت 
بع���د اندح���اره وطرده م���ن اآخر معاقل���ه ب العراق 
كم���ا تحمل موؤ�س���رات على انتقال زعي���م التنظيم 
الجدي���د الى الع���راق", مبينًا اأن "ه���ذه الهجمات 
اأخ���ذت �سكاًل منظم���ًا, من حي���ث توقيتها, وحتى 

اأهدافها".
واأ�ساف اأن "الهجمات غي���ر موؤثرة, وهي عبارة 
ع���ن تفجي���ر عب���وات نا�سف���ة اأو مهاجم���ة نقط���ة 
ع�سكرية اأو حاجز تفتي�س ببنادق خفيفة والفرار 
م���ن المكان, اأو مهاجمة ع�سائر وقرى �سجلت في 
وق���ت �سابق اأنه���ا �ساعدت الق���وات العراقية �سد 

التنظيم".
وتاب���ع الم�س���در اأن "الق���وات االأمني���ة تعمل في 
الوق���ت الحال���ي ب�س���كل اأكث���ر حرفية عل���ى ر�سم 
خريطة الهجم���ات االأخيرة والمناط���ق المحتمل 
انط���الق االإرهابيين منه���ا وتتبعه���ا ا�ستخباريًا, 
المعلوم���ات  عل���ى  الح�س���ول  ماكين���ة  وتكثي���ف 
م���ن المواطني���ن, ومراجع���ة خط���ط ميدانية في 
كثي���ٍر من الم���دن, خ�سو�سًا ف���ي كركوك و�سالح 
الدي���ن و�سحراء الح�سر وجب���ال مخمور وزمار 

و�سل�سلة جبال حمرين �سمالي العراق".

الدي��ن و�ش��اح  لدي���ىل  ت�بع��ة  من�ط��ق  يف  عملي�ت��ه  يو�ّش��ع  داع���ض 
معل�مات عن دخ�ل زعيم التنظيم الجديد اإلى العراق
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اأب���و ع���اء، �ش���ائق �ش���يارة اأجرة، اأ�ش���ار الى 
�شيارت���ه المركون���ة خ���ارج بيت���ه المتوا�شع 
ف���ي اأحد اأحي���اء بغداد الفقي���رة وهو يتحدث 
بح�ش���رة "م�ش���ى اأ�شابيع و�شيارت���ي م�شدر 
رزق���ي جاثمة اأمام البي���ت. ال ا�شتطيع العمل 

بها تحت اإجراءات حظر التجوال ."
منذ اأن فر�ض العراق حظ���رًا �شامًا للتجوال 
ف���ي عم���وم الب���اد ف���ي منت�ش���ف �شه���ر اآذار 
الما�ش���ي كاإج���راء احت���رازي ووقائ���ي �ش���د 
انت�ش���ار فايرو����ض كورون���ا، ُحرم ع���دد كبير 
من العم���ال والك�شبة واأ�شحاب المهن الحرة 
اأمثال اأبو عاء من مزاولة مهنهم التي تعتبر 

الم�شدر الرئي�ض لقوتهم اليومي .
وق���ال اأب���و ع���اء، 55 عامًا، وه���و اأب ل�شبعة 
اأفراد "لم اتوقع اأن ت�شتمر هذه االأزمة طوال 
ه���ذه الفترة. لق���د نفد كل ما كن���ت اأدخره من 

اأموال، واأ�شبح من ال�شعب تلبية احتياجات 
البيت ومائدة الطعام."

واأ�شاف قائ���ًا "ف�شا عن احتياجات الحياة 
اليومية الرئي�شة، فاإن القلق االأكبر هو تاأمين 
مبلغ اإيجار البيت الذي نعي�ض فيه. الحكومة 
ل���م تاأخ���ذ بنظ���ر االعتبار عن���د فر�شه���ا قرار 
حظر التجوال تبعات هذا االأمر على العوائل 
الفقي���رة التي لي�ض لها دخل ثابت وتعتمد في 

عي�شتها على عملها اليومي خارج البيت."
واعتاد اأبو عاء قب���ل اأزمة كورونا وظروف 
حظ���ر التجوال اأن يجني م���ا بين 30 الى 40 
األف دينار كمح�شول يومي من عمله ك�شائق 
اأج���رة بالكاد يكفي لتلبي���ة احتياجات عائلته 
ال�شخم���ة ف�شًا ع���ن اإدخار ق�شم م���ن المبلغ 

لت�شديد اإيجار البيت .
في اإحدى ال�شاحات العامة في منطقة الغزالية 
�شمال غربي بغداد، وقف هناك عدد من عمال 
االأجر اليومي بانتظار من ي�شتاأجرهم، ولكن 

انتظارهم لم ياأِت بفائدة  .
ماهر اأحم���د 25 عامًا عامل بن���اء يقول "على 
مدى ع�شرة اأي���ام ونحن نقف هنا يوميًا على 
اأم���ل اأن نح�ش���ل عل���ى اأي عمل. نح���ن نعتمد 
عل���ى االأج���ر اليوم���ي م���ن اأج���ل معي�شتن���ا، 
ولكن لم ت�شنح لن���ا فر�شة عمل منذ بدء اأزمة 

كورونا ."
وق���ال اأحم���د وه���و ي�شير ال���ى لوح���ة اإعان 
الحت���رام  العراقيي���ن  المواطني���ن  تدع���و 
بفايرو����ض  المتعلق���ة  ال�شام���ة  اإج���راءات 
كورون���ا وااللتزام به���ا "ال يمكنن���ا اأن ن�شعر 
باالأم���ن وال�شام في وقت نح���ن ال نقدر على 
تلبية االحتياج���ات االأ�شا�شية لعوائلنا. نحن 
عالقون وخائفون الأننا النعرف متى �شينتهي 

هذا الكابو�ض ."
عامل اآخر، طلب عدم ذكر ا�شمه، قال "في وقت 
اأ�شبحت الظ���روف �شدنا، فاإن الحكومة غير 
ق���ادرة وعاجزة ع���ن اإيجاد حل���ول لم�شاعدنا 

عل���ى العي�ض، اأنا �شابق���ًا �شاركت في المعارك 
�شد داع�ض وتعر�شت لجروح واإ�شابات ولم 
اأح�ش���ل على اأي تعوي�ض م���ن قبل الحكومة، 
واأن���ا هن���ا االآن اأ�ش���ارع من اأج���ل ك�شب لقمة 
عي�ض ولي�ض عندي ما يكفي من المال لحماية 

نف�شي وعائلتي من الفايرو�ض ."
هن���اك اأعداد كبيرة من �شكان العراق يعملون 
في المه���ن الح���رة واأ�شحاب الح���رف الذين 
م���ن المحتم���ل اأن يتلقون م�شاع���دة اأو رعاية 
�شحية من الحكومة واأن يلتزمون بالدعوات 

للبقاء داخل البيت .
وتخ�شى الحكومة، التي تعتمد في اقت�شادها 
اعتم���ادًا كلي���ًا عل���ى واردات النف���ط، م���ن اأن 
ميزانيته���ا �شتتراج���ع كثي���رًا ب�شب���ب انهيار 

اأ�شعار النفط .
المتح���دث با�ش���م  الهن���داوي،  الزه���رة  عب���د 
وزارة التخطيط، قال اإن الحكومة قد وجهت 
باتخ���اذ اإج���راءات عاجلة لم�شاع���دة العوائل 

االأكثر ت�شررًا من جراء هذه االأزمة .
وقال الهنداوي "بينم���ا تبقى ال�شحة العامة 
هي اأق�ش���ى اأولوي���ات الحكومة، فاإن���ه قد تم 
تخ�شي�ض مبالغ مالي���ة الإ�شافة مواد غذائية 
اأخ���رى بالن�شبة للذين لديه���م بطاقات ح�شة 
كورون���ا  فايرو����ض  اأزم���ة  كان���ت  تمويني���ة. 
مفاجئ���ة لن���ا، ولك���ن الحكوم���ة حري�شة على 
احت���واء ومعالج���ة تبع���ات االأزم���ة بالن�شبة 
لل�شرائح المت�شررة من اأبناء المجتمع وذلك 

من اأجل �شامتهم وال�شامة العامة."
يا�ش���ر غان���م، ح���اق اأجب���ر عل���ى غل���ق محله 
وحظ���ر  ال�شام���ة  الإج���راءات  ا�شتجاب���ة 
التجوال، لدي���ه طريقة اأخرى لموا�شلة عمله 

وجني رزقه اليومي .
يق���ول غان���م "و�شع���ي اأف�ش���ل م���ن كثير من 
اأ�شح���اب مه���ن اآخرين وذلك الأن ل���دي زبائن 
كثيري���ن يت�شل���ون ب���ي لحج���ز موع���د له���م، 
وا�شتطي���ع مزاول���ة عملي من البي���ت. الحمد 
لله لدي ما يكفي م���ن مال اأجنيه ا�شتطيع من 
خال���ه تلبي���ة احتياجات عائلت���ي، وم�شاعدة 

اأ�شدقاء لي بقدر ما اأ�شتطيع ."
عن: �أر�ب ويكلي �لبريطانية 

 بغد�د / �لمدى

الى ذلك ج���ّدد رئي�ض اإقلي���م كرد�شتان 
موؤتم���ر  ف���ي  بارزان���ي   نيجيرف���ان 
�شحف���ي عق���ده ف���ي اأربي���ل و تابعت���ه 
)المدى( دعم���ه "للكاظمي في ت�شكيل 
الحكوم���ة"، مطالب���ًا اي���اه ب�"�شرورة 
اال�شتجابة لمطالب اإقليم كرد�شتان".

وق���ال اإن "تر�شي���ح الكاظم���ي ت���م من 
قب���ل الق���وى ال�شيعي���ة الت���ي ح�شرت 
جميع���ًا خ���ال تكليفه من قب���ل رئي�ض 
الجمهوري���ة بره���م �شال���ح"، مبين���ًا: 
و�شنبداأ  �شخ�شي���ًا  الكاظمي  "نع���رف 
بالتفاو����ض ر�شميًا مع الكاظمي قريبًا 
م���ن خ���ال وف���د يمث���ل جمي���ع القوى 

واالأطراف في اإقليم كرد�شتان".
واأ�ش���اف بارزان���ي اأن "مباحثاتنا مع 
الكاظم���ي تتعل���ق بكل الع���راق ولي�ض 
بكرد�شتان فح�ش���ب، الأننا نريد تغيير 
فال�شع���ب  الب���اد،  كل  ف���ي  الو�ش���ع 
العراق���ي ي�شتحق االأف�شل"، الفتًا اإلى 
اأن "رئا�ش���ة اإقلي���م كرد�شت���ان والكتل 
الكرد�شتاني���ة اأعدتا ورق���ة مفاو�شات 
تت�شم���ن كل الم�شائل ومنها الموازنة 
الم�شتقطع���ة،  والمناط���ق  والنف���ط 
ه���ذا  عل���ى  �شتك���ون  ومباحثاتن���ا 
االأ�شا����ض... على ح���د علمي فلن يطراأ 
اأي تغيي���ر على عدد وزارات الكرد في 

الحكومة".
وف���ي �شياق مت�شل، يقول اأردالن نور 
الدين، ع�شو كتلة الحزب الديمقراطي 
الكرد�شتاني في ت�شريح ل�)المدى( اإن 
"الوفد الكرد�شتاني الذي و�شل بغداد 
موؤخرًا اأج���رى مجموعة من اللقاءات 
تتعل���ق  الم�شوؤولي���ن  م���ن  ع���دد  م���ع 
بمناق�ش���ة الجوانب الفني���ة والق�شايا 
ال�شيا�شي���ة"، موؤك���دًا اأن "اللقاء االأول 
كان مع وزي���ر النفط وُخ�ش�ض لبحث 
مو�ش���وع تخفي����ض اإنت���اج النفط في 

اإقليم كرد�شتان".
اإقلي���م  حكوم���ة  م���ن  وف���د  وو�ش���ل 
كرد�شتان اإل���ى العا�شمة بغداد، وعقد 
نائ���ب رئي����ض  م���ع  ل���ه  اأول اجتم���اع 
الوزراء وزير النف���ط، ثامر الغ�شبان 
لبحث م�شاأل���ة تخفي�ض اإنت���اج النفط 
وف���ق اتف���اق اأوب���ك ومل���ف الكهرب���اء 

وم�شتحقات اإقليم كرد�شتان المالية.
واتفقت منّظمة اأوبك و�شركاوؤها على 
خف����ض االإنت���اج النفطي���ة  بواقع 10 
مايي���ن برميل يومي���ًا، عل���ى اأن يبداأ 
ق���رار الخف�ض اعتبارًا م���ن مطلع اآيار 
المقبل، ولم���دة �شهري���ن متوا�شلين، 
يتبع���ه اتف���اق اآخ���ر بتقلي����ض خف�ض 
االإنت���اج اإل���ى 8 مايين برمي���ل يوميًا 
حت���ى نهاي���ة 2020، وم���ن ث���م �شيتم 
ال���ى )6( مايي���ن  تقلي����ض الخف����ض 
برميل طيلة ع���ام 2021 وحتى نهاية 

�شهر ني�شان من عام 2022".
ويكمل نور الدين حديثه قائًا اإن "من 
�شمن اأجندة الوفد الكرد�شتاني اللقاء 
برئي����ض الحكوم���ة المكل���ف م�شطفى 
البرنام���ج  عل���ى  لاإط���اع  الكاظم���ي 
الحكومي وعل���ى الكابينة الوزارية"، 
عل���ى  �شيعر����ض  "الوف���د  اأن  مبين���ًا 

الرئي�ض المكلف الورقة الكردية التي 
اأعدته���ا الق���وى الكرد�شتاني���ة ب�ش���اأن 

التعامل مع الحكومة الجديدة".
وف���ي االأ�شب���وع الما�شي اأك���د رئي�ض 

كتل���ة االتحاد االإ�شام���ي الكرد�شتاني 
جم���ال كوج���ر ل�)الم���دى( اأن "القوى 
الكرد�شتانية �شرعت في كتابة الورقة 
التفاو�شي���ة م���ن اأج���ل طرحه���ا عل���ى 

رئي����ض الحكوم���ة المكل���ف"، م�شيفًا 
اأن "القوى الكرد�شتانية لديها ثوابت 
احترامه���ا  يج���ب  ومح���ددة  معين���ة 
وااللت���زام به���ا مقاب���ل م�شاركته���ا في 

اأي���ة حكوم���ة اتحادي���ة منه���ا التعاون 
مع االإقلي���م ككيان اأو هيكل د�شتوري، 
وع���دم ا�شتهداف���ه ع�شكري���ًا وقانونيًا 

و�شيا�شيًا".

"جمي���ع  اأن  الدي���ن  ن���ور  ويبي���ن 
الحكوم���ات الت���ي ت�شكل���ت ف���ي وقت 
�شاب���ق ل���م تتمك���ن م���ن ح���ل الم�شاكل 
والخاف���ات العالق���ة بي���ن كرد�شت���ان 
والحكومة االتحادية ب�شكل جذري"، 
موؤكدًا اأن "ح�شة االإقليم من الموازنة 
الموظفي���ن  وروات���ب  االتحادي���ة 
كله���ا   140 والم���ادة  والبي�شمرك���ة 
ت�شّمنت في الورق���ة التفاو�شية التي 
�شتعر�ض على المكل���ف من قبل الوفد 
ف���ي  حالي���ًا  المتواج���د  الكرد�شتان���ي 

بغداد".
و�ش���ارك ف���ي كتاب���ة الورق���ة الكردية 
خم�ض كتل كرد�شتاني���ة وهي االتحاد 
والح���زب  الكرد�شتان���ي،  الوطن���ي 
والجماعة  الكرد�شتاني،  الديمقراطي 
االإ�شام���ي،  واالتح���اد  االإ�شامي���ة، 

وكتلة التغيير.
ويعتقد النائ���ب نور الدين وهو نائب 
�شاب���ق اأن "المكل���ف �شيتجاوز الكثير 
م���ن العقبات المقيدة ف���ي هذه الورقة 
الم�ش���اكل  كل  و�شتح���ل  التفاو�شي���ة 
واالأم���ور اأثن���اء اللق���اء المرتق���ب مع 

الوفد الكرد�شتاني".
من جانب���ه، يوؤكد ح�شن جهاد، النائب 
ال�شاب���ق ع���ن كتل���ة االتح���اد الوطني 
الت���ي  "اللق���اءات  اأن  الكرد�شتان���ي 
المكل���ف  الحكوم���ة  رئي����ض  يجريه���ا 
وّدي���ة وتوؤكد وج���ود دعم ل���ه من قبل 
جميع الكتل ال�شيا�شية مما ي�شاهم في 
اإمكانية تمرير حكومته في البرلمان".

وف���ي التا�شع من �شهر ني�شان الجاري 
كّلف رئي�ض الجمهورية برهم �شالح، 
رئي����ض جه���از المخاب���رات م�شطف���ى 
الكاظمي بت�شكيل الحكومة الجديدة، 
الق�ش���اء  بح�ش���ور رئي�ش���ي مجل����ض 
االأعلى والمحكمة االتحادية وروؤ�شاء 
الكتل ال�شيا�شية، وممثلة االأمين العام 

لاأمم المتحدة جينين با�شخارت.
وي�شي���ف جهاد في ت�شريح ل�)المدى( 
اأن "االجتماع���ات الت���ي يجريها الوفد 
جي���دة"،  بغ���داد  ف���ي  الكرد�شتان���ي 
موؤكدًا اأن "التوافقات والدعم من قبل 
الق���وى الكرد�شتانية للكاظمي وا�شح 
و�شي�شه���ل عملية تمري���ر حكومته في 

البرلمان".
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القوى الكرد�شت�نية تبداأ التف�و�ض ب�ش�أن احلكومة 
املقبلة: داعمون للك�ظمي

رئي�ض اجلمهورية 
يوؤكد �شرورة 
التن�شيق بني الكتل 
لت�شكيل احلكومة

 بغد�د / �لمدى

اأك���د رئي����ض الجمهوري���ة بره���م �شالح، 
الك���ردي  بالوف���د  لقائ���ه  خ���ال  اأم����ض، 
�شرورة الت�ش���اور والتن�شيق بين جميع 
ب�ش���اأن  ال�شيا�شي���ة  والق���وى  االأط���راف 
ت�شكي���ل حكومة جدي���دة.  وقالت رئا�شة 
الجمهوري���ة ف���ي بي���ان تلق���ت )الم���دى( 
الجمهوري���ة  "رئي����ض  اإن  من���ه،  ن�شخ���ة 
بره���م �شال���ح التق���ى ف���ي ق�ش���ر ال�شام 
ببغ���داد، وف���د حكوم���ة اإقلي���م كرد�شتان، 
اأكد خ���ال اللقاء على �ش���رورة الت�شاور 

والتن�شيق بي���ن جميع االأطراف والقوى 
ال�شيا�شية ب�ش���اأن ت�شكيل حكومة جديدة 
تمث���ل جمي���ع العراقيي���ن وتك���ون قادرة 
على تلبية المطالب الم�شروعة، وتحقيق 

االإ�شاحات المطلوبة".
و�ش���ّدد رئي����ض الجمهورية عل���ى "اأهمية 
والم�شلح���ة  الد�شت���ور  اإل���ى  اال�شتن���اد 
الوطني���ة ب�شاأن حل الم�شائل العالقة بين 
الحكومة االتحادية واالإقليم، والو�شول 
اإل���ى روؤى م�شترك���ة تذلل العقب���ات اأمام 
توفي���ر الخدم���ات ال�شروري���ة، وتحفظ 

حقوق العراقيين كافة".

"حر����ض  الك���ردي  الوف���د  اأك���د  ب���دوره، 
اإيج���اد  اإقلي���م كرد�شت���ان عل���ى  حكوم���ة 
الحكوم���ة  م���ع  م�شترك���ة  تفاهم���ات 
االتحادي���ة لكاف���ة الق�شاي���ا العالق���ة بم���ا 
ير�ش���خ التع���اون والعم���ل الم�شت���رك من 
اأجل تجاوز الظ���روف الراهنة التي يمر 
بها الع���راق". واأ�شار الوفد اأي�شًا اإلى اأن 
اللقاء بحث "�شبل مواجهة وباء كورونا 
الم�شتجد، والتن�شيق الم�شترك للحّد من 
انت�شار هذه الجائحة و�شرورة االلتزام 
باالإر�ش���ادات ال�شحي���ة واإ�شن���اد الكوادر 

الطبية".
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�ضّمنت �ملادة 140 
ومو�زنة �لإقليم 
و�لرو�تب يف ملفها

اجتماع القوى 
الكردية مع رئي�س 
اجلمهورية اأم�س

ك�شبة يت�شّورون من اإجراءات حظر التجوال: احلكومة ع�جزة من م�ش�عدتن� 

 بغد�د / �ملدى

رئي����ض  م�شت�ش���ار  الهن���ن،  عبداحل�ش���ن  اأعل���ن 
اأم����ض  عبدامله���دي،  ع���ادل  امل�شتقي���ل  ال���وزراء 
االثنن، عزم وزارة النفط التفاو�ض مع �شركات 
النفط االأجنبية لتخفي�ض تكاليف االنتاج بن�شبة 

30 يف املئة. 
اإن  �شحف���ي  ت��ش�ري����ح  ف����ي  ال��ه��ن�����ن،  وق���ال 
ال��ن��ف�����ط  وزارة  اإل�����ى  اأوك�ل����ت  "ال�ح�ك�وم����ة 
ال��دخ�����ول ف�����ي م��ف��او�ش�����ات م�����ع ال���ش��رك�����ات 
ال�ن�ف�ط�ي����ة االأج�ن�ب�ي����ة ال�ع�ام�ل����ة ف�����ي ال��ع�����راق 
ل�ت�خ�ف�ي�����ض ت�ك�ال�ي����ف االإن�ت����اج  وامل���وازن������ات 
ال�ت��ش�غ�ي�ل�ي�ة م�����ن دون ال�ت�اأث�ي�ر ف��ي م��ش�ت�وي�ات 
االنت���اج". واأ�ش��������اف اأن "ال���ه������دف م�����ن ذل������ك 
ي��اأت��ي م�����ن اأج���ل ت�ع�ظ�ي�م ال��رب�����ح ل�ك�ل ب�رم�ي�ل 
م�ن�ت�ج"، م�ت�وق�ع�ًا اأن "ت�ت�ك�ل�ل م�ف�او�ش�ات وزارة 
ال�ن�ف����ط ب���ال�ن�ج����اح ف�����ي ت�خ�ف�ي�����ض ال�ن�ف�ق�ات، 
ف����ي  ال�ع�امل�ي����ة م��ش�ل�ح����ة  ل�ل��ش�رك����ات  ال �شيم���ا 
ال�ت�ع����اون امل��ش�ت�رك م���ع  وزارة ال�ن�ف����ط ب��ش�ك�ل 

خ��ا�ض، وال�ح�ك�وم�ة ال�ع�راق�ي�ة ب�شكل عام".
وي��ش�ع����ى ال�ع����راق للتو�ش���ل ال����ى ات�ف����اق م����ع 
�ش�رك����ات "اأك��ش����ون موبي���ل االمريكي���ة ول����وك 
اأوي�ل ال�رو�ش�ي�ة وب�ي ب�ي الربيطانية و�ش��رك��ات 
ف�����ي  ت�ع�م����ل  وم��ال��ي��زي�����ة  �ش�ي�ن�ي����ة  ن�ف�ط�ي����ة 
االإن��ت�����اج  ت�ك�ال�ي����ف  ل�ت�خ�ف�ي�����ض  ال��ع�����راق، 
ال��ح��ال�����ي  ل�ل�ع����ام  ال�ت��ش�غ�ي�ل�ي����ة  وامل��وازن�����ات 
 3 ن�ح����و  ي��وف�����ر  وب��م�����ا  30ب��امل��ئ�����ة  ب�ن��ش�ب����ة 
م�ل�ي����ارات دوالر ل��دع��م امل��وازن�����ة االت��ح��ادي��ة، 
ال��ت��ي ت��واج��ه  م�ش�ك�ات  ف��ي اإق���راره���ا ب��ش�ب�ب 

ت��دن��ي اأ�ش��ع��ار ال��ن��ف��ط ف��ي ال���ش��وق العاملية.
بقط���اع  وم�ش���ادر  عراقي���ون  م�شوؤول���ون  وكان 

النف���ط قالوا اإن الع���راق اأر�شل مقرتحات جلميع 
منه���ا خف����ض  يطل���ب  العاملي���ة  النف���ط  �ش���ركات 
ميزاني���ات تطوي���ر احلق���ول 30 باملئ���ة اإذ اأ�ش���ر 
تراجع اأ�شعار النفط باالإيرادات احلكومية، على 

اأال توؤثر التخفي�شات املقرتحة على االإنتاج.
وتعمل �ش���ركات عاملية يف حق���ول نفط بجنوبي 
ال�ش���ركات  تدف���ع  خدم���ة  عق���ود  حت���ت  الع���راق 
مبوجبها ر�شومًا ثابتة بالدوالر للكميات املنتجة 
وت�شدد بغ���داد لل�شركات تكلفة بن���اء امل�شروعات 

وتوافق على خطط تطوير احلقول.
وتقل����ض �شركات الطاقة يف اأنحاء العامل االإنفاق 
بع���د انخفا�ض �شعر خ���ام برنت اأكرث من الن�شف 
من���ذ بداي���ة العام، ليج���ري تداوله عن���د نحو 26 

دوالرًا للربميل.
اىل ذلك اأعلن اإقلي���م كرد�شتان العراق، اإنه ملتزم 
بح�شته من اتفاق اأوبك+ خلف�ض اإنتاج النفط من 

اأجل دعم االأ�شعار واحتواء تخمة املعرو�ض.
وقال وزير النفط االحتادي بعد لقائه م�شوؤولن 
م���ن االإقلي���م، "تناق�شن���ا ح���ول خف����ض االنت���اج 
بطريق���ة تدريجية، وعلي���ه �شيتم اخلف�ض الكبري 
23% خ���ال ال�شهري���ن القادم���ن حت���ى حزي���ران 
بن�شبة 9.7 يومي���ًا، وما تبقى من ال�شنة اأي ال� 6 
اأ�شه���ر القادمة، ف�شيت���م اخلف�ض بن�شبة 8 ماين 

يوميًا".
مو�ش���وع  يف  "تناق�شن���ا  الغ�شب���ان  واأ�ش���اف 
ا�شتثم���ار الغ���از، حيث اأنه هن���اك حق���ًا مكت�َشفًا 
وغري م�شتغل يف االإقليم، و�شنناق�ض معًا مقرتح 
تقدمنا في���ه عن زي���ادة �شاعات الكهرب���اء والغاز 
لبع����ض املناط���ق، فالكهرباء قطاع ه���ام ذو تاأثري 
مبا�ش���ر ومن امله���م التع���اون والتن�شي���ق لتذليل 

العقبات".

تكليف وزارة النفط مبهمة التف�و�ض 
مع ال�شرك�ت الأجنبية لتخفي�ض تك�ليف 

الإنت�ج

م��ن �ملوؤم��ل �أن يلتقي وفد �إقليم كرد�ضتان �ل��ذي و�ضل �لعا�ضمة بغد�د �أول �أم���س �لأحد برئي�س جمل�س �ل��وزر�ء �ملكلف م�ضطفى �لكاظمي 
لتباح��ث ب�ض��اأن �آلية ت�ضكيل �حلكوم��ة، و�ملنهاج �لوز�ري خ��ال �ل�ضاعات �لقليلة �ملقبل��ة. و�ضيعر�س �لوفد �لكردي عل��ى �لكاظمي ورقته 
�لتفاو�ضي��ة �لت��ي مت �إعد�دها من قب��ل غالبية �لقوى �لكرد�ضتانية و�ملت�ضمن��ة حتديد ح�ضة �لإقليم من �ملو�زن��ة �لحتادية وحل م�ضكلة 

رو�تب �ملوظفني و�لبي�ضمركة وم�ضتحقات فاحي كرد�ضتان وتنفيذ �ملادة 140 من �لد�ضتور.

�لإقليم يوؤكد �لتز�مه بالتخفي�س وفق �تفاق 
�أوبك و�ضركائها
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 عامر م�ؤيد

حظ����ر  فت����ح  بق����رار  مواطن����ون  رح����ب 
التج����وال اجلزئي، اليوم الثالثاء، فيما 
عرب اآخ����رون عن خماوفهم م����ن انت�سار 

مر�ض كورونا جراء هذا القرار.
هذا الق����رار واجه انتقادات عديدة كذلك 
م����ن ناحي����ة فتح احلظ����ر جزئي����ًا ولي�ض 

كليًا، مت�سائلني عن الفرق بينهما.
ت�ساوؤلت كث����رة طرحت بالأخ�ض فيما 
يتعلق بعودة احلظر كليا يومي ال�سبت 
كث����رون  طال����ب  وق����ت  يف  واجلمع����ة، 
باأهمية ايجاد اآلية متنع انت�سار املر�ض 
وكذل����ك لتوؤث����ر عل����ى اأ�سح����اب الدخل 

املحدود.
ويعتق����د ال�سحف����ي ح����ارث ر�سم����ي يف 
حديثه ل"املدى" اأن خطوة رفع احلظر 
بطريق����ة جزئية ل����ه اأ�سباب����ه، منها طول 
فرتة احلظر ال�سامل اإذ جتاوزت ال�سهر 
تقريب����ًا، وه����ذا م����ا عط����ل عم����ل مفا�سل 

الدولة ب�سكل نهائي
واأ�س����اف اأن ال�سب����ب الب����رز يعود اىل 
عج����ز احلكوم����ة العراقي����ة ع����ن تق����دمي 
حلول جدي����ة لل�سرائح الذي����ن ت�سرروا 

بالدرجة الأوىل من الفرتة املا�سية"
وب����ني اأن "فئات و�سرائ����ح كبرة تعتمد 
على دخله����ا املتاأتي من عمله����ا اليومي، 
اأما التزام املواطن����ني ب�سروط ال�سالمة 
مثاًل فاأعتق����د تولدت معرفة ولو ب�سيطة 
باج����راءات ال�سالمة ل����دى الكثر خالل 

هذه الفرت"٠
وطال����ب ر�سم����ي احلكوم����ة بب����ذل جهد 
اإ�س����ايف ح����ول ذل����ك ح����ني تطب����ق رف����ع 
احلظر اجلزئي منها مراقبة احلركة يف 
الأ�س����واق والأحياء ال�سعبي����ة وتكثيف 
حم����الت الفح�ض املي����داين ومراقبة من 

مت �سفائهم.
وقررت اللجنة العليا لل�سحة وال�سالمة 
الوطني����ة اأن يك����ون حظ����ر التجوال من 
ال�ساع����ة ال�سابع����ة م�س����اًء اإىل ال�ساد�سة 
�سباحًا بدءًا م����ن اليوم الثالثاء ولغاية 
يوم اجلمعة املوافق ٢٢-٥-٢٠٢٠، مع 
�سم����ول يومي اجلمع����ة وال�سبت من كل 

اأ�سبوع باحلظر ال�سامل التام
مبن����ع  ال�ستم����رار  اللجن����ة  وق����ررت 
التجمعات الت����ي يتجاوز ع����دد اأفرادها 

ثالثة اأ�سخا�ض وكذلك ال�سماح للمطاعم 
بتق����دمي خدم����ة التو�سيل ح�س����رًا، ول 
ي�سم����ح بفتح قاع����ات ا�ستقب����ال الزبائن 

فيها. 
اخلارج����ي  ال�سف����ر  من����ع  ا�ستم����ر  كم����ا 
والداخل����ي والتنق����ل ب����ني املحافظ����ات، 
وال�سالم����ة  لل�سح����ة  العلي����ا  وللجن����ة 
ح�س����ب  حم����ددة  فئ����ات  ا�ستثن����اء 

ال�سرورة. 
وجاء قرار اللجنة بفر�ض غرامات مالية 
بح����ق املخالفني بع����دم تطبي����ق �سروط 
ال�سالم����ة التي و�سعتها اللجان يف عدم 

لب�ض الكمامات او التجمعات.
بفر�����ض  القانوني����ة  الناحي����ة  وم����ن 
الغرام����ات يقول املحامي حيان اخلياط 

يف حديث ل"املدى" ان 
مل����واد  ت�ستن����د  الزم����ة  خلي����ة  ق����رارات 
قانوني����ة وا�سح����ة يف قان����ون ال�سح����ة 
العام����ة رق����م )٨٩( ل�سن����ة ١٩٨١ والتي 
تتي����ح فر�����ض احلجر ال�سح����ي وغرها 

من الجراءات. 
وب����ني ان فر�����ض العقوب����ات لي�����ض م����ن 
اخت�سا�سه����ا ول يح����ق لها ذل����ك اذ ان ل 
جرمي����ة ول عقوب����ة ال بن�ض، وبالتايل 
ف����ان قراراتها واجب����ة التباع على ان ل 

تت�سمن ابتداع عقوبات.
وذك����ر اخلي����اط ان����ه فيم����ا  يتعل����ق مبن 
يخالف ه����ذه التعليم����ات وكيفية تعامل 
قان����ون  ف����ان  مع����ه  المني����ة  الق����وات 
 ١٩٦٩ ل�سن����ة   )١١١( رق����م  العقوب����ات 
ق����د ن�ض �سراح����ة على جت����رمي ذلك يف 
للق����وات  ميك����ن  وعلي����ه   )٢٤٠( امل����ادة 
المنية ال�ستناد لهذا الن�ض يف القب�ض 
عل����ى املخالف����ني للحج����ر ال�سحي ومنع 
التجوال، والمر مرتوك لعدالة الق�ساء 

يف تقرير م�سرهم بعد ذلك.
وذك����ر مدير �سحة الر�سافة ع�سو خلية 
وق����ت  يف  ال�ساعدي  الغني  عبد  زمة  الأ
ال�سيطرة  اأراد  اإذا  "العراق  ان   �ساب����ق 
خالل  ي�ستطيع  فاإنه  الوباء؛  على 
ا�سبوعني ال�سيطرة عليه ب�سورة كلية، 
فقط اإذا ما كان هناك التزام ت����ام بحظر 
التجوال"، وا�س����اف  "اإذا ما كان هناك 
ارتفاع يف حالت ال�سابات بالفايرو�ض 
�سيعاد العمل بحظر التجوال التام مرة 

اأخرى.

 متابعة املدى 

ال�سحة  الطوارئ يف منظمة  �سعبة  م�سوؤول  اأكد 
حالت  تناق�ض  اأن  حتاحت،  وائل  العاملية، 
يعني  ل  كورونا،  بفايرو�ض  والوفيات  الإ�سابة 
الآن تدعونا  الوباء، واملرحلة  ال�سراع مع  نهاية 

للتفاوؤل لكن بحذر.
التكهن  لأوانه  ال�سابق  "من  اإنه  حتاحت  وقال 
لكننا  الوباء،  من  مرحلة  اأي  اإىل  بالو�سول 
باإننا جتاوزنا مراحل �سعبة،  اأن نقول  ن�ستطيع 
واملرحلة التي نحن فيها تدعو للتفاوؤل باأننا على 

امل�سار ال�سحيح وهذا ل يدعو لعدم احلذر".
ومن  ما،  نوعًا  جديد  "الفايرو�ض  واأ�ساف، 
ال�سعب حتديد واإمكانية تخيل الو�سع يف الفرتة 

القادمة".
وتابع، "التباعد الجتماعي واللتزام باحلظر من 
�ساأنه خف�ض عدد الإ�سابات، والأماكن التي ظهرت 
فيها  اللتزام  يتم  مل  التي  تلك  هي  احلالت  فيها 
اإمكانيات  لدينا  اأ�سبحت  الآن  ال�سحي،  باحلظر 
اأف�سل من حيث اخلربة واملختربات، ونرجو من 
املواطنني الاللتزام بالجراءات، ومعظم احلالت 
يتمكن  مل  التي  الأماكن  يف  كانت  ظهرت  التي 

ال�سكان اللتزام املطلق فيها باحلظر".
عامة  مقرتحات  لديها  العاملية  "ال�سحة  وزاد، 
درا�سة  ويجب  فقط،  العراق  ولي�ض  اأجمع  للعامل 
الو�سع ل�سمان عدم العودة اىل املربع الأول يف 

حال تخفيف اجراءات احلجر.".
لأن  احلظر،  اإجراءات  خففت  "اأملانيا  واأردف، 
اإمكانياتها اأف�سل من الدول الأخرى، اأما اإ�سبانيا 
مبقررات  مرتبط  وهذا  احلظر،  ت�سدد  تزال  فما 

ال�سحة  العاملية".
لالأبد،  احلظر  بقاء  ميكن  ل  اأنه  حتاحت،  وراأى 
واملرحلة بعد احلجر هي الأخطر، ويجب اللتزام 
بالجراءات ال�سحية التي تعلمناها خالل احلظر، 
عاتق  على  تلقى  احلظر  انتهاء  بعد  امل�سوؤولية 
املواطن نف�سه، و�سنتبني يف امل�ستقبل كيف �سيتم 

التعامل بح�سب املعطيات مع انتهاء احلجر". 
واأ�سار اإىل اأن "عدم ت�سجيل اأي اإ�سابات ل يدعو 
هناك  يكون  اأن  خمافة  بالأمان،  الكامل  لل�سعور 

 ١٤ البالغة  الفايرو�ض  ح�سانة  فرتة  يف  البع�ض 
يومًا، ول ن�ستطيع اأن نقول اإننا يف فرتة حرجة، 
يدعو  املا�سية  الأيام  يف  حالت  ت�سجيل  فعدم 

للتفاوؤل ولكن التفاوؤل احلذر".
حمافظة  يف  الأزمة  خلية  قررت  اخرى  جهة  من 
النجف، اعتماد احلظر اجلزئي اعتبارًا من مطلع 
"اأ�سبوعًا  اأنها �ستعتربه  اإىل  �سهر رم�سان، لفتة 
�ستبقى  الدينية  املزارات  اأن  موؤكدًا  للتجربة"، 

مغلقة.
النجف،  وحمافظ  الأزمة  خلية  رئي�ض  وقال 
تابعته  �سحايف  موؤمتر  يف  اليا�سري،  لوؤي 
قدم  خمتار  وكل  املواطنني  جميع  "ن�سكر  املدى  
تف�سي  عدم  اأجل  من  النجف  ل�سحة  معلومات 
�سرتجع  "احلياة  اأن  مبيًنا  كورونا".  فايرو�ض 
اإىل طبيعتها يف املحافظة، ولكن �سمن حمددات 
النجف،  اأهايل  �سالمة  اأجل  من  الأزمة  خلية 

املت�سررة   للعوائل  عمل  هام�ض  و�سعنا  وكذلك 
ذات الدخل املحدود".

وم�ساريع  البناء  م�ساريع  "فتحنا  اأنه  اأ�ساف 
والن�سائية  الرجالية  اخلياطة  وحمالت  البلدية 
�سمن  ولكن  والأحذية  املالب�ض  بيع  وحمالت 

حمددات خلية الأزمة".
املوبايالت  حمالت  "فتح  اإىل  اليا�سري  واأ�سار 
والأك�س�سورات واحللويات، وقد و�سعنا �سروًطا 

على اأ�سحاب املحالت من خالل التزامهم بارتداء 
الكمامات والقفازات، ومن يخالف �سيحا�سب عرب 

خلية الأزمة يف املحافظة".
وبنينّ اأن "املزارات �ستبقى مغلقة بالكامل وكذلك 
كبرة  جتمعات  لوجود  الكوفة،  م�سجد  �سنغلق 
الأ�سنان  طب  عيادات  و�ستبقى  ال�سالة،  لأداء 
مغلقة و�سندر�ض فتحها يف امل�ستقبل"، موؤكدًا اأن 
حال  يف  اأ�سبوعيًا  اختبارًا  �سيكون  العمل  "هذا 

ويف  �سن�ستمر  الإ�سابات  يف  زيادة  وجود  عدم 
حال ارتفعت �سنعيد احلظر".

الدوائر  فقط  "�سنفتح  اأنه  اإىل  اليا�سري  ولفت 
التي نحتاجها يف املحافظة، و�سيطبق هذا القرار 
من  احلظر  فتح  ويبداأ  القادم  ال�سبت  يوم  من 
ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا اإىل ال�ساد�سة م�ساًء مع 

بع�ض ال�ستثناءات".
اأم�ض  النجف،  �سحة  دائرة  اأعلنت  جانبها  من 
بفايرو�ض  جديدة  اإ�سابة  ت�سجيل  الثنني، 
كورونا، لرتفع عدد الإ�سابات يف املحافظة اإىل 

.٢٨٢
جديدة  اإ�سابة  "�سجلت  اإنها  للدائرة   بيان  وقال 
يف  ال�سحة  خمترب  مبا�سرة  بعد  بالفايرو�ض 
نة  عينّ  ٩3 على  الفحو�سات  باجراء  املحافظة 

حلالت م�ستبه بها".
للحالت  الرتاكمي  "املجموع  اأن  واأ�ساف، 
وبواقع  حالة   ٢٨٤ بلغت  املحافظة  يف  امل�سجلة 
٢٢١ �سفاء و٥ حالت وفاة"، داعيًا املواطنني اإىل 
الأزمة  خلية  من  ال�سادرة  بالتعليمات  "اللتزام 
ومراجعة  التجمعات  وجتنب  اخلروج  وعدم 
باأعرا�ض  ال�سعور  عند  �سحية  موؤ�س�سة  اأقرب 

املر�ض".
اإغالق  العيداين  اأ�سعد  الب�سرة  حمافظ  اأكد  فيما 

ق�ساء الزبر ب�سبب تف�سي فايرو�ض كورونا.
"وجهنا  اإنه  له  ت�سريح  يف  العيداين  وقال 
بالكامل  املدينة  بغلق  الزبر  ق�ساء  قائمقامية 
لكرثة املالم�سني وعدم اللتزام بحظر التجوال".
وكان العيداين قد اأو�سح يف وقت �سابق   اأ�سباب 
زيادة اأعداد الإ�سابات بفايرو�ض كورونا ، موؤكدًا 
اأن الو�سع ال�سحي يف املحافظة حتت ال�سيطرة.

بفايرو�ض  الإ�سابات  اأعداد  اأن   على  اأكد  فيما 
كورونا يف حمافظة الب�سرة مقارنة بعدد �سكان 
املحافظة يعد جيدًا وحتت ال�سيطرة، كما اأن هناك 

حالت �سفاء مبعدلت متزايدة.
فيما اأعلنت مديرية ال�سحة يف حمافظة الب�سرة 

ت�سجيل ١٢ اإ�سابة جديدة بفايرو�ض كورونا.
وقالت املديرية يف بيان لها اأم�ض الثنني اإنه "مت 
ت�سجيل ١٢ اإ�سابة جديدة بفايرو�ض كورونا يف 

الب�سرة وخم�ض حالت �سفاء".

  رحمة حجة

ق�سة حرق ال�سابة م���الك الزبيدي "متر�ست من 
ورا الق�س�ض، والكثر �ساركوين ق�س�ض" تقول 
ة فعلها بعد  النا�سط���ة العراقية بان ليلى، ع���ن ردنّ
التفاع���ل الكبر ال���ذي لقته مبادرته���ا "  كل يوم 

مالك " 
دت يف نف�ض اليوم الذي �سجت  وكانت بان، غ���رنّ
���ة ال�سابة مالك  مواق���ع التوا�س���ل العراقية بق�سنّ
حي���در الزبي���دي، تطل���ب م�ساركة ق�س����ض ن�ساء 
ة مالك، لتفاج���اأ بعدها وعلى مدى  م�سابه���ة لق�سنّ
ة الق�س�ض التي ن�سرت  ثالثة اأيام متوالي���ة بكمينّ

يف تويرت وفي�سبوك واإن�ستاغرام.
تق���ول "الق�س����ض ترك���ت الكثر م���ن النا�ض يف 
روا حجم الأمل واملعاناة  حالة �سدمة، مل يت�س���ونّ

التي تعي�سها الن�ساء".
وع���ن اأ�سب���اب العنف �س���د الن�س���اء يف املجتمع 
العراقي، تق���ول بان : "العن���ف ثقافة مبجتمعنا 
باعتب���اره و�سيلة تاأديبية، مثاًل حت���ى الطفل اإذا 
اأخط���اأ يكون العق���اب بالعنف، ومب���ا اأن املجتمع 

ذكوري فال�سلطة للذكور".
وت�سيف "كما يرتتب على املراأة )وفق املجتمع( 
حف���ظ �سرف العائل���ة، والذكر ي���رى نف�سه اأقوى 
بدني���ًا وم�س���وؤوًل ماديًا عنه���ا، وقانوني���ًا يعترب 

�سرب الزوج لزوجته حقًا �سرعيًا".
ع�س���رات الق�س����ض ن�سرته���ا ن�س���اء ع���ن ن�س���اء 
اأخريات اأو عنهن �سخ�سيًا، تبنينّ اأ�سكاًل متعددة 
�س���ن ل���ه، ا�ستجابة  للعن���ف الأ�س���ري ال���ذي تعرنّ

حلملة "كل يوم مالك".
كتب���ت تقى حممد "ابن���ة خالتي نب���اأ، عا�ست يف 
القهر والظلم ع�سر �سنوات مع زوجها، كان ينظر 
لها دائمًا باعتباره���ا ن�سف امراأة لأنها مل تنجب 
يف اأول �سنينّ الزواج، ثم منعها من اإمتام درا�سة 
الهند�سة رغم اأنه���ا كانت من الأوائل، وحني كان 

عمر طفلتها ثالث �سنوات، حرقت نباأ نف�سها".
وروت �سه���د قا�س���م ق�س���ة اإح���دى قريباتها "كان 
ا نعل���م اأن اأهلها يتعاملون  ُعمره���ا 14 �سنة، وكننّ
معها بعنف، مرة باحلرق واأخرى بال�سرب، عدا 
ع���ن الإي���ذاء النف�سي، فحاول���ت الطفلة النتحار 
مرتني،  الأوىل ف�سلت فيها، ويف الثانية انتحرت 
�سنق���ًا، فربر اأهلها �سبب الوف���اة باأنها وقعت عن 

الدرج... اأتذكر �سحتكتها الآن..."
وقالت مرمي: "بعد اأيام الذكرى ال�سنوية الثالثة 
ة فاطمة  لوف���اة �سديقتي،  طبعًا الك���ل يعرف ق�سنّ
زياد، ور�سالة انتحارها، وكان يفرت�ض حما�سبة 
املنطق���ة ومل يج���ر  ع���ن  لكنه���م رحل���وا  اأهله���ا، 
التحقي���ق يف ق�سيتها، قالوا اإن ال�سغط النف�سي 
ه���و ال�سب���ب لأنه���ا كان���ت يف ال�س���ف ال�ساد����ض 

)الثانوية العامة( .
دت الطبيبة هبة عبدالرحم���ن بق�سة "حني  وغ���رنّ
كنت اأعمل يف ال�سحة، مرت بي حالتان يف ق�سم 
احلروق، ي�ستحيل ن�سيانهما. الأوىل اأثناء �سهر 
رم�س���ان، كان ا�س���م الفت���اة اآلء، راأي���ت ج�سدها 
حمرتق���ًا بالكام���ل، با�ستثن���اء وجهه���ا اجلمي���ل، 

وتباط���اأت اإحدى املمر�س���ات يف عالجها موجهة 
له���ا النتقاد )يح���رن �سي�سوين واحن���ا نبتلي(. 
قالوا ال�سبب )ق�سية �س���رف(. اأتذكر اآلء تبت�سم 
يل وتقول )ل تنزعجي.. �سوف اأموت( وتوفيت 

يف نف�ض الليلة".
وتتاب���ع "الثانية ك���ان ا�سمها �سابري���ن، �سربها 
اأخ���و زوجه���ا و�سحله���ا لل�س���ارع وق���ال له���ا )لن 
( فحرق���ت نف�سها،  ت���ري اأطفال���ك حت���ى ل���و م���تنّ
كله���ا احرتق���ت، لدرج���ة ذوب���ان اأذنيه���ا، وكلنّم���ا 
دخلت غرفتها حتدثني ع���ن اأطفالها، وتطلب من 
اأخته���ا اأن ترين���ي �سورهم. عانت كث���رًا قبل اأن 

متوت".
ويف تغريدته، كتب علي الطيب "اإحدى قريباتي 
�سربها زوجها حتى �سال منها الدم، فلما ات�سلت 
بوالده���ا ت�سكو ما ح�سل، ه���رع اإىل بيتها يحمل 
م�سد�س���ًا وعاتبه���م عل���ى �سرب ابنت���ه، فخرج له 
وال���د ال���زوج للتهدئ���ة بالق���ول اإن ه���ذه م�ساك���ل 
طبيعية ق���د حت�سل، لكن اأبوه���ا مل يقتنع، وقال 
له )الي���وم �ساآخذ ابنتي واأطفالها وكل ممتلكاتها 
وغ���دًا تبعث له���ا ورقة الط���الق( وبالفعل هذا ما 

د  ح�س���ل، وعاد الزوج واأبوه لعائل���ة الفتاة بتعهنّ
�ض لها م���رة اأخ���رى، وتو�سلنّوا اإليه  بع���دم التعرنّ

عدم حتويلها مل�ساألة ع�سائرية".

يق���ول علي "لأهل امل���راأة دور كب���ر فحني يكون 
ردهم كهذا حازمًا ويوفرون لها الدعم واحلماية، 
ل���ن يج���روؤ اأح���د عل���ى ا�ستخ���دام العن���ف بح���ق 

الن�ساء".
ومن بريد ر�سائله���ا، ن�سرت بان بع�ض الق�س�ض 
لفتي���ات يخ�س���ني الب���وح بق�س�سه���ن، منها هذه 
الق�س���ة، "لفت���اة تزوج���ت وهي �سغ���رة اىل اأن 
�س���ارت بيها حالة نف�سية ب�سبب زوجها وحركت 
روحها وهي عدها اأطفال ثنني ولد وبنية ابوهم 
ت���زوج وبن���ة حياته الول���د اخذوه عمات���ه ربوه 
وك���رب وت���زوج و�سار عده جه���ال وطلع للخارج 
بينم���ا اخت���ه؟ لن بني���ة عماتها مرادوه���ا وبقت 

متهجولة بني البيوت"  #كل_يوم_مالك
لك���ن مرح ل جت���د ف�سوًل لق���راءة الق�س�ض التي 
�ساركته���ا الن�س���اء، تقول ل�"امل���دى" اإن الق�س�ض 
"�سبه عادية، ونحن نعي�سها يوميًا يف بيوتنا اأو 

تعي�سه���ا قريباتنا، وم���ن الطبيعي اأن يحدث هذا 
الأم���ر يف جمتمع مل يتح���رر بالكامل من العقول 

املتحجرة".
وتتفق معه���ا اآيات بالقول "هذه الق�س�ض لي�ست 
جدي���دة،  فنح���ن نعي����ض و�سط �سديق���ات واأهل 

اأغلبهم يعي�سون نف�ض الظروف".
 وتبدو غر متفائلة بقولها "ُكل جيل ن�سوي جديد 
يرب���ي بناته عل���ى �سرورة اخل�س���وع للموروث 
املُجتمعي نف�سه، بالإ�سافة اإىل الطبيعة الب�سرية 
ال���ة للبق���اء حتت وط���اأة املجتم���ع وم�سايرته  املينّ
ب�سخ�سيت���ني  املجتم���ع  ن���رى  لذل���ك  تاأليه���ه،  و 

متناق�ستني داخل جمتمعه وخارجه".
كم���ا تتفق معهما بنني بالق���ول "حتى لو كان هذا 
اجليل بكامله واعيًا، يبقى جيل الآباء و الأجداد 
�ساحب التاأثر القوي، ولن ن�سل حلل من خالل 
ه���ذه احلم���الت، لأن العدي���د م���ن منا�سريها هو 

نف�سه يوؤذي اأخته اأو اأمه اأو زوجته".
لكننّ النا�سطة �سفاء داود ترى اأن "جمرد الك�سف 
ع���ن ه���ذه الق�س����ض خط���وة مهم���ة واأولينّة نحو 
خط���وة اأكرب على اأر�ض الواق���ع، وعلى م�ستوى 
مدافع���ة  اأخ���رى  منظم���ات  وتكوي���ن  قوان���ني 

وحم�سلنّة للحقوق".
وت�سي���ف "جرائ���م العنف �سد الن�س���اء م�ستمرة 
دون رادع قان���وين اأو ح�ساب ق���وي من اأي جهة 

ب�سبب ال�سكوت".
ويعيد امل�ساكل التي تعاين منها الكثر من الن�ساء 
اإىل "حتلي���ل زواج الطفل���ة بعم���ر 9 �سنوات من 
قب���ل بع�ض امل�ساي���خ واملراجع الديني���ة" م�سيفًا 
اأي ن�ض يحلل ذلك وحُتاكم اجلهة  "يج���ب منع 

جة لذلك". املرونّ
من جهته���ا تعتقد هب���ة عبدالرحم���ن، التي روت 
اإح���دى الق�س�ض اأعاله، اأن موج���ة الق�س�ض يف 
مواقع التوا�س���ل "فزعة ها�ستاغ���ات وخل�ست، 

بينما الواقع نف�سه".
تق����ول "نح����ن بحاجة حل����راك ن�س����وي تن�سيقي 
جماعي على �ساكلة حراك ت�سرين، يكون امتدادًا 
ل����ه وجزءًا منه، يتبنى ق�سية العنف الأ�سري يف 
ل لوبيًا م����ن املخت�سني يف القانون  البلد. وي�سكنّ
من املتعاطفني مع الق�سية، حتى يتم و�سع خطة 

عمل تهدف اإىل تغير القانون فعليًا".
م����ن  التغي����ر  ُمن�س����دي  اأن  اإىل  اأحم����د  وي�س����ر 
����ة زوجاتهم اأو  الرج����ال الذي����ن ل يقي����دون حرينّ
اأخواته����م "يتعر�س����ون عادة للنقد م����ن املجتمع 
املحي����ط"، م�سيفًا اأن "احلل يب����داأ بن�سر الوعي 
بني الأطف����ال وتعليمهم على اح����رتام املراأة، اأما 
الرج����ال مرتكب����و العن����ف فيج����ب عقابه����م حتى 

يكونوا عربة لغرهم".
وتو�سح "ع����دم التكافوؤ بني الطرفني، وخ�سوع 
الزوج����ة واأهله����ا وال�ست�س����الم لرغب����ات الزوج 
�س����واء كان على �س����واب اأو خط����اأ، وهناك كثر 
م����ن املفاهي����م املغلوط����ة ت�سود مفاهي����م املجتمع 
واأ�سب����اب كثرة، طبعًا ل يعن����ي اأن الرجل لي�ض 
مذنب����ًا، لك����ن ه����ذه اأ�سب����اب جتعل����ه يتم����ادى يف 

اخلطاأ".

النجف تقرر البدء بالحظر الجزئي  و اإغالق ق�صاء الزبير في الب�صرة  

ال�صحة العالمية لر��دا�: المرحلة الحالية تدعونا للتفا�ؤل لكن بحذر

ع�دة الحظر الكامل م�صروط 
بارتفاع اأعداد الم�صابين 

قلق بعد فتح حظر التجوال 
الجزئي في معظم البالد

ق�صية مالك تحّرر ق�ص�ص الن�صاء الُمعنفات في العراق   
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ب���ك���روات���ي ت�������س���ت���ّن���ج���د  واإي������������ران   .. ال���ب���ح���ري���ن  جت����ّه����ز  ال����رت����غ����ال    
 علي رياح

بعبارة أخرى

يف روايت���ه الرائع���ة )ال�وزي����ر ج����اي( ، ي�سع الكات���ب امل�سري 
ال�ساخ���ر اأحم���د رجب يده عل���ى كل مفا�س���ل ال���داء الإداري عند 
اللحظ���ات املف�سلي���ة الت���ي يتّم فيه���ا جم���يء الوزي���ر للتاأكد من 

اأو�ساع دائرة كث�ُرْت عليها ال�سكاوى من كل حدب!
الت���ي تع�سع����ش فيه���ا املح�سوبي���ة واملن�سوبي���ة  الدائ���رة  ويف 
والر�س���وة واإهم���ال م�سال���ح النا����ش ، ل يج���د امل�سوؤول���ون غري 
حماولة �سرف الوزير عن نيته اجلادة اكت�ساف مواطن اخللل ، 
فماذا اأنتجت قريحتهم م���ن و�سائل لتفريغ الزيارة من حمتواها 

وقلب املعطيات ل�ساحلهم؟!
ج���رى ال�ستنفار من اأعل���ى امل�ستويات لهذه الزي���ارة املُعل�َن عن 
توقيتها.. فتّم ط���الء جدران الوزارة بالألوان التي ت�ُدخل الفرح 
والتف���اوؤل ل���دى الزائ���ر ، ومّت �س���راء كمي���ة معت���رة م���ن الزينة 
لن�سره���ا يف مم���رات املبنى الوا�سعة ، وت���وىل موظف حم�سوب 
عل���ى ال�سل�ّ���ة القائدة يف الدائ���رة مهمة كتابة ق�سي���دة كلها مديح 
للوزي���ر و�سريت���ه العط���رة و�سجاي���اه الت���ي ل تع���ّد ول حت�سى 
.. وح���ن اأُعجب م�س���وؤول الدائ���رة مب�سمون الق�سي���دة ، اأوعز 
بالتفاق فورا مع ملحن �سهري لكي يحولها اإىل )ن�سيد( �سي�سدح 
ب���ه اجلميع وه���م ي�سطف�ّ���ون عند بواب���ة البناية حي���ث تقت�سي 

ال�سرورة الوقوف ل�ستقبال الوزير!
مل تنت���ِه اإج���راءات التهيئ���ة والتح�س���ري ملقدم الوزي���ر عند هذه 
احل���دود الت���ي ابتكرته���ا العقلي���ة البريوقراطي���ة الت���ي حت���ب 
ال�ستئث���ار والبقاء على الكر�سي مهم���ا يكن الثمن ، واإمنا اأ�سدر 
املدي���ر اأم���رًا بالتف���اق م���ع ريجي�س���ري مغم���ور )والريجي�س���ري 
يف ال�سينم���ا ه���و ال�سخ����ش ال���ذي يق���وم بتجهي���ز اأي عمل فني 
بالكومبار����ش( ، والغاية هنا تاأمن ع���دد من هواة التمثيل لأداء 
دور املراجع���ن الذي���ن يت���م ا�ستقبالهم )يف يوم زي���ارة الوزير( 
بالرتحي���ب ويك���ون البوفيه مفتوح���ا لتاأمن طلباته���م من املاأكل 
وامل�سرب .. فهم مواطنون واملوظف خادم للمواطن الذي يراجع 
الدائرة ، طبقا لليافطة التي جرى خطها وو�سعها يف مكان مميز 

من البناية!
كل هذه الرتتيبات جرت وقد كانت حمكمة ودقيقة ) وما تخّر�ش 
املَ�ّي���ة( ، ولك���ن هفوة ب�سيط���ة واح���دة يف الأداء ك�سفت امل�ستور 
، فانه���ار اجلمي���ع واعرتفوا باأن ما كان���وا يقومون به متثيل يف 

متثيل!
ل اأدري كي���ف ا�ستدعت ذاكرتي هذه الرواي���ة التي حتّولت فيما 
بع���د اإىل فيل���م �سينمائي ممت���ع ، واأنا اأعي�ش ه���ذا ال�سجال الذي 
ا�ست�س���رى بينن���ا ح���ول هوية الوزي���ر املقبل ال���ذي �سيقود ملف 
الريا�س���ة وال�سباب .. هناك من و�س���ع الت�سريبات .. وهناك من 
حتدث بل�سان الثقة .. وطرف ثالث بداأ ت�سفية ح�سابه مع الوزير 
املغادر .. واآخر و�س���ع خارطة طريق للوزير اجلديد .. وينبغي 
اع���رتايف هن���ا باأن هذا الخت���الف يف التوجه���ات ، قابله اإجماع 
�سديد على اأن الوزارة كانت منذ عام 2003 ول تزال حتت تاأثري 
املناخ ال�سيا�س���ي احلكومي يف العراق والذي ُي�سرعن الولءات 
الت���ي تبداأ م���ن عملية اختيار الوزير ومن ث���م تن�سيبه وو�سول 
اإىل كل مفا�س���ل ال���وزارة ، حي���ث اأّدت هذه )ال�سرعن���ة( املهيمنة 
عل���ى كل الوزارات يف البل���د اإىل �سيادة منط���ق ال�سديق املقّرب 
والرفيق يف احلزب اأو الكتلة و)العرف( وابن املدينة والع�سرية 
، بينم���ا تقع م�سلحة الريا�سة احلقيقي���ة يف اآخر �ُس�ل�ّم الأوليات 

والهتمامات والتوجهات!
يف عام 2003 جرى تعين �سخ�ش لبناين هو منذر فتفت وزيرًا 
للريا�س���ة وال�سب���اب يف الع���راق حت���ت م�سمى )من�س���ق( ، ومن 
يومه���ا دخلت ال���وزارة يف دوام���ة التغيري يف كل م���رة من دون 
اأن نلم����ش اإل القليل من املنجزات ، فالهتمام دومًا ين�سرف اإىل 

و�سع الوزارة حتت ت�سرف اجلهة التي ينبثق منها الوزير.
ه���ذه املّرة .. جرى طرح اأ�سم���اء عديدة ، بينها جنوم الكرة ويف 
مقدمته���م الكب���ريان اأحمد را�سي وح�سن �سعي���د .. ثم جمموعة 
اأخ���رى تنت�سب انت�سابًا حقيقي���ًا اأو حتى �سكليًا للريا�سة .. ويف 
نف�س���ي اأمني���ة واح���دة : اأن ياأتي الوزي���ر اجلديد باأف���كار تخدم 
الريا�س���ة ، بحكم كون���ه ابن الريا�سة ومنت�سب���ًا اإىل هذا القطاع 
الوا�س���ع ، ل اأن يك���ون ا�سما كالأ�سماء وعاب���رًا كالعابرين الذين 
تركوا اأقّل مما ينبغي من ب�سمات اإيجابية على واقعنا الريا�سي 

وال�سبابي!

الــوزيــر جــاي!!

كل هذه الترتيبات جرت وقد 
كانت محكمة ودقيقة ) وما تخّر�ش 

الَم�ّية( ، ولكن هفوة ب�سيطة واحدة 
في الأداء ك�سفت الم�ستور ، فانهار 

الجميع واعترفوا باأن ما كانوا 
يقومون به تمثيل في تمثيل!

 بغداد / حيدر مدلول

ينتظ���ر ال�سلوفيني �سريت�سك���و كاتانيت�ش 
م�ستقب���اًل جمهوًل يف ا�ستم���راره من عدمه 
عل���ى رئا�س���ة امل���الك التدريب���ي للمنتخ���ب 
الوطن���ي لك���رة القدم بحك���م انته���اء عقده 
ي���وم الثالثن من �سه���ر اآب املقبل وترحيل 
اجلولت الأرب���ع املتبقية من الدور الثاين 
بالت�سفي���ات القاري���ة امل�سرتك���ة ملوندي���ال 
ع�س���رة  الثامن���ة  والن�سخ���ة  بقط���ر   2022
م���ن بطولة كاأ����ش اآ�سيا لك���رة القدم 2023 
بال�سن اىل �سهري ت�سرين الأول وت�سرين 
الثاين القادمن بدًل م���ن املواعيد ال�سابقة 
 2019 26 و31 اآذار و4 و9 حزي���ران  يف 
حي���ث مت اإرجائها من قب���ل الحتاد الدويل 
لك���رة الق���دم للحفاظ على �سالم���ة الالعبن 
واملالكات التدريبية والإدارية واجلماهري 
امل�ستج���د  كورون���ا  جائح���ة  تف�ّس���ي  م���ن 

)كوفيد19-( .
وب���ات من ال�س���روري على هيئ���ة التطبيع 
يف احت���اد كرة القدم برئا�سة اإياد بنيان اأن 
ت�س���ع ملف امل���درب �سريت�سك���و كاتانيت�ش 
عل���ى طاول���ة الجتماع���ات املتوا�سلة التي 
تعقده���ا م���ن خ���الل الدائ���رة الإلكرتوني���ة 
وتنهي���ه ب�سرع���ة عل���ى الرغ���م م���ن قرارها 
ال���ذي اتخذت���ه يف الجتماع الث���اين الذي 
امل���الك  رئا�س���ة  عل���ى  با�ستم���راره  عقدت���ه 
التدريب���ي للمنتخ���ب الوطني لك���رة القدم 
وتوف���ري مقّومات الدعم ل���ه من اأجل جناح 
مهّمته وخا�سة اأن الأخري مل يت�سّلم رواتبه 
لالأ�سه���ر الثالث���ة املا�سي���ة )كان���ون الثاين 
و�سب���اط واآذار( وف���ق العق���د ال���ذي اأبرمه 
مع احتاد ك���رة القدم امل�ستقيل يف حمافظة 
اأربي���ل يف اإقلي���م كرد�ستان خ���الل �سهر اآب 
املا�سي، ومت فيه التجديد له ملدة عام واحد 
فق���ط وفق���ًا ل�س���روط مت التواف���ق فيها بن 

الطرفن .
وتنتظ���ر اأ�س���ود الرافدي���ن خ���الل �سه���ري 
ت�سري���ن الأول وت�سري���ن الث���اين املقبل���ن 
ث���الث مواجهات غاي���ة يف الأهمي���ة عندما 
يح���ّل �سيفًا ثقياًل اأمام منتخب هونغ كونغ 
وي�ستقبل على اأر�سه منتخب كمبوديا قبل 
اأن يواج���ه م�سّيفه منتخب اإي���ران يف قّمة 
اآ�سيوي���ة كروي���ة ملتهب���ة �سم���ن اجلولت 
الثامنة والتا�سع���ة والعا�سرة على التوايل 
من الت�سفيات الآ�سيوية املزدوجة حل�ساب 
املجموعة الثالثة الت���ي يرتّبع العراق على 
�سدارتها بر�سيد 11 نقطة واأ�سبح باأم�ّش 
احلاج���ة اىل خط���ف 6 نق���اط يف مبارات���ي 
هونغ كون���غ وكمبوديا من اأجل نيل تذكرة 
العب���ور اىل الدور الثال���ث احلا�سم املوؤهل 
لبطول���ة كاأ����ش الع���امل لك���رة الق���دم 2022 

والتواجد من جدي���د يف بطولة كاأ�ش اآ�سيا 
لك���رة القدم 2023 دون احلاجة اىل مباراة 
اإي���ران الت���ي �ستك���ون لي�ش له���ا قيمة تذكر 
بحك���م اأنها �ستك���ون الأخ���رية يف امل�سوار 
بال���دور الث���اين وفر�سة من اأج���ل م�ساركة 

البدلء فيها .
برنامج كاتانيت�ش

ويتوّجب على هيئة التطبيع يف احتاد كرة 
ل باملدرب كاتانيت�ش املتواجد  القدم اأن تت�سّ
حاليًا يف �سلوفينيا ب�سبب انت�سار فريو�ش 
كورونا امل�ستجد )كوفيد19-( وتطلب منه 
اأن ي�س���ع ت�سّورات���ه بخ�سو����ش برناجمه 
املقبل لت�سفي���ات املونديال وتعر�سها على 
جلنة م���ن امل�ست�ساري���ن املحّلي���ن من اأجل 
اخل���روج بتو�سي���ات اىل جان���ب مناق�س���ة 
جمي���ع تفا�سيل عقده الذي وّقعه مع احتاد 
ل  الكرة امل�ستقيل منذ اآب 2018 لأجل التو�سّ
���ح فيه ا�ستم���راره مع  اىل ق���رار مه���م يو�سّ
املنتخب الوطن���ي برفقة مالكه امل�ساعد من 
عدمه اأو اختيار بدائل جاهزة و�سريعة يف 
ظّل فرتة ال�ست���ة اأ�سهر عن موعد ا�ستئناف 
اجل���ولت املتبقية من الدور الثاين كما هو 
احلال الذي مّت اللج���وء اليه من قبل احتاد 
الكرة البحريني الذي يحتّل منتخبه املركز 
الثاين بر�سيد 9 نق���اط وله ثالث مباريات 
اأم���ام منتخب���ات كمبوديا واإي���ران وهونغ 
كون���غ، وكذلك احتاد الك���رة الإيراين الذي 
ميل���ك منتخب���ه 6 نقاط وله اأرب���ع مباريات 

اأم���ام هون���غ كون���غ وكمبودي���ا والبحرين 
والعراق حيث تتناف�ش تلك املنتخبات على 
بطاقتي التاأّهل اىل الدور الأخري من كاأ�ش 
العامل لكرة الق���دم املوؤّمل انطالقة يف �سهر 

اآذار من عام 2020 .
خيارات �سوزا

وم���ن جهت���ه يوا�س���ل املنتخ���ب البحريني 
لك���رة الق���دم متارينه يف املن���ازل مب�ساركة 
28 لعب���ًا مت اختيارهم م���ن قبل الرتغايل 
هيلي���و �س���وزا تنفي���ذًا لإج���راءات احلظ���ر 
ال�سّح���ي ومتا�سيًا مع الإجراءات الوقائية 
التي مت اتخاذه���ا يف مملكة البحرين للحّد 

من انت�سار فريو�ش كورونا امل�ستجد .
ون�س���ر الحتاد البحريني لك���رة القدم على 

موقعه الر�سمي العديد من ال�سور اخلا�سة 
باحل�س�ش التدريبية التي د�ّسنها الالعبون 
ع���ن ُبعد حتت اإ�س���راف ومتابعة اجلهازين 
با�ستخ���دام  للمنتخ���ب  والإداري  الفن���ي 
برام���ج لب���ث الفيديو حيث �سه���دت جناحًا 
كب���ريًا وجتاوب���ًا منقطع النظ���ري من قبلهم 
مع التعليمات من خالل تق�سيمهم اىل ثالث 
جمموع���ات كل واح���د منهم تطّب���ق املنهاج 

الذي مت اإر�سالها.
وا�ستج���اب الحتاد البحرين���ي لكرة القدم 
اىل طل���ب الرتغ���ايل هيليو �س���وزا باإقامة 
للمنتخ���ب  ال�سن���وي  التدريب���ي  املع�سك���ر 
الأول يف ب���الده الرتغ���ال خ���الل �سهر اآب 
املقب���ل الذي �سي�سب���ق مواجهات منتخبات 

خ���الل  كون���غ  واإي���ران وهون���غ  كمبودي���ا 
الث���اين  �سه���ري ت�سري���ن الأول وت�سري���ن 
املوؤهل���ة  املزدوج���ة  بالت�سفي���ات  املقبل���ن 
لكاأ����ش الع���امل 2022 وكاأ����ش اآ�سي���ا 2023 
حي���ث ظهر �س���وزا يف مقط���ع فيديو مت بّثه 
يدع���و من خالله اىل البق���اء يف املنازل من 
اأج���ل حمارب���ة الفريو����ش ال�سين���ي �سمن 
حملة توعية اطلقتها الحتادات الريا�سية 

والأندية البحرينية .
رحيل فيلموت�ش

ويف تط���ّور لحق تعاقد الحتاد الإيراين 
دراغ���ان  الكروات���ي  م���ع  الق���دم  لك���رة 
الأول  منتخب���ه  لتدري���ب  �سكو�سيت����ش 
بت�سفي���ات مونديال قط���ر 2022 بدًل من 
املدرب ال�سابق البلجيكي فيلموت�ش الذي 
���ل الرحيل نتيجة ع���دم حتقيقه نتائج  ف�سّ
اإيجابية يف اجل���ولت ال�ست ال�سابقة من 
ال���دور الث���اين و�سع���ت منتخب���ه باملركز 
الثال���ث بر�سي���د 6 نق���اط يف ترتيب فرق 

املجموعة الثالثة .
وق���ال �سكو�سيت�ش اأنه يف الف���رتة املقبلة 
���ل للمنتخب  �سيت���م اإج���راء حتلي���ل مف�سّ
الإي���راين لك���رة القدم اإ�ساف���ة اىل حتليل 
وهون���غ  والبحري���ن  الع���راق  منتخب���ات 
كونغ وكمبودي���ا املناف�س���ة يف املجموعة 
الثالثة والالعبن اجُلدد املحتَمل التحاقهم 
مبنتخبن���ا حي���ث لدّي فك���رة وا�سحة عّما 

هو �سروري لتح�سن اأدائنا .
ونق���ل املوق���ع الر�سم���ي لالحت���اد الدويل 
تاأكي���ده  �سكو�سيت����ش  ع���ن  الق���دم  لك���رة 
:الو�سع بالن�سب���ة لنا يف املجموعة �سيئ 
بعد اأن ت�سّببت اخل�سارتن اأمام البحرين 
والعراق يف تراجع املنتخب الإيراين اىل 
املرتبة الثالثة يف الت�سفيات وهي املرتبة 
غ���ري املوؤهل���ة اىل الدور الثال���ث احلا�سم، 

ولكننا مل ن�سل بعد لدرجة الياأ�ش .
وتابع : �سنلعب املباري����ات الثالث التالية 
اأم����ام منتخب����ات هون����غ كون����غ والبحرين 
والع����راق من اإجمايل اأرب����ع مباريات على 
اأر�سنا وبن جماهرينا، واأعتقد اأننا منلك 
ت�سكيل����ة ثرية، وله����ذا ال�سبب اأن����ا متفائل 
حيث �سنتعامل ب�سكل احرتايف مع جميع 
مناف�سينا وباحرتام كبري مبا يف ذلك اأمام 
هونغ كون����غ وكمبوديا برغ����م اأن اجلميع 

يقول اأن املواجهتن �سهلتن معهما .
واأو�سح مدرب منتخب اإيران لكرة القدم 
:اإن التزامن���ا جتاه اجلماه���ري الريا�سية 
يف اإي���ران ه���و تكرار ظهورن���ا يف بطولة 
كاأ����ش العامل لكرة القدم للمرة الثالثة على 
2014 و2018،  الت���وايل بع���د ن�سخت���ي 
جهدن���ا  ق�س���ارى  نب���ذل  اأن  علين���ا  لذل���ك 

لتحقيق ذلك .

م�صتقبل مجهول ينتظر مدرب الأ�صود في ت�صفيات المونديال

 بغداد / املدى

وا�س���ل مدرب منتخب النا�سئ���ن لكرة القدم 
عم���اد حمم���د حمل���ة مبادرات���ه التكافلي���ة يف 
م�سان���دة كوادر اخلط الأول م���ن املوؤ�س�سات 
احلكومي���ة العراقي���ة يف اإط���ار الإج���راءات 
الحرتازية والوقائية املنفذة من قبل اللجنة 
العلي���ا لل�سحة وال�سالم���ة الوطنية مبجل�ش 
ال���وزراء ملحارب���ة جائحة كورون���ا امل�ستجد 
1482 �سخ�س���ًا يف  اأّدى اىل ا�ساب���ة  ال���ذي 
الو�سط���ى  واملحافظ���ات  بغ���داد  العا�سم���ة 
كرد�ست���ان  واإقلي���م  واجلنوبي���ة  والغربي���ة 

ووفاة 81 .
وكت���ب عم���اد حمم���د عل���ى موقع���ه الر�سمي 

بالفي�سب���وك :يف ظل الظ���روف ال�ستثنائية 
الت���ي ميّر بها الع���راق وبف�س���ل الله وحمده 
مبادراتن���ا م�ستمرة مت عمل وتوزيع وجبات 
الطع���ام يف مطع���م )�ساورما �ست���ي( للكوادر 
والك���وادر  الأمني���ة  والق���وات  ال�سحي���ة 
الإعالمية يف حمافظة كربالء املقد�سة، وهذا 
اأق���ل دعم ممك���ن اأن نقدم���ه لهم بع���د اجلهود 
اجلبارة التي تقدم م���ن قبلهم وفقنا ووفقكم 

الله لعمل اخلري .
وتعتر هذه املب���ادرة التكافلية الرابعة التي 
ي�سعه���ا جنم الك���رة العراقي���ة ال�سابق عماد 
حممد بع���د افتتاح���ه معمل )ك�سخ���ة عربية( 
لإنتاج الكّمام���ات بواقع ثالث���ة اآلف يوميًا، 
وكذل���ك تخ�سي�س���ه �سل���ة غذائي���ة كاملة اىل 

جميع العوائ���ل واأ�سحاب الأج���ور اليومية 
الت���ي انقطعت اأرزاقه���م يف املحافظة ب�سبب 
ا�ستم���رار احلظ���ر ومن���ع التج���وال الذي مت 
فر�س���ه لغاية ي���وم اخلام����ش والع�سرين من 
�سه���ر ني�سان اجلاري ف�س���اًل عن و�سع فندق 
ميلكه حتت ت�سّرف خلي���ة الأزمة احلكومية 
يف حمافظ���ة كربالء وال���ذي مت ا�ستالمه من 
قب���ل دائرة ال�سّح���ة لتحويل���ه اىل م�ست�سفى 
لع���الج امل�سابن بوباء كورونا لي�سرب مثاًل 
يف ال�سخ���اء والعط���اء اأثار اهتم���ام القنوات 
الف�سائي���ة املحلي���ة والعربية ا�س���وة مبا قام 
به جنوم الك���رة العاملية موؤخرًا من مبادرات 
ترك���ت ا�سداء طيبة لدى املالين من الع�ساق 

يف اأرجاء املعمورة .

مبادرة رابعة لعماد محمد في محاربة جائحة كورونا

 بغداد / املدى

اأك���د لطيف خلف كجان، رئي�ش الهيئة 
الإداري���ة لن���ادي �سهرب���ان الريا�س���ي 
ع�سو الحت���اد الفرعي لكرة القدم يف 
دي���اىل، اأن املهّمة املناطة بهيئة تطبيع 
الكرة تقت�سي اإي���الء جلنة امل�سابقات 
درج���ات  بجمي���ع  الكب���رية  الأهمي���ة 

الدوري ولي�ش املمتاز وحده.
واأ�س���اف خلف يف ت�سريح ل�)املدى(: 
ال�ستق���رار  نتمّن���ى  ن���زل  ومل  "كّن���ا 
جلمي���ع فرق ال���دوري العراق���ي التي 
ت�سّكل العمود الفقري للكرة العراقية، 
الأم���ر الذي يدفعنا للف���ت انتباه هيئة 
التطبي���ع اىل و�س���ع اآلية عم���ل حتفّز 
ف���رق بقي���ة الدرج���ات عل���ى املثاب���رة 
ح�س���ر  دون  التق���ّدم  يف  والرغب���ة 

الطموحات يف الدرجة ذاتها".
نتائ���ج  ح�س���د  "لأج���ل  واأو�س���ح: 
�سرتاتيجية للجنة امل�سابقات امل�سّكلة 
ا�ستم���رار  ن���رى  املوؤقت���ة،  ب�سفته���ا 
الدوري املمتاز بع�سرين ناديًا يلعبون 
ذهاب���ًا واإياب���ًا، ونقرتح ن���زول اأربعة 

اأندي���ة اإىل الدرج���ة الأوىل و�سع���ود 
مثله���ا اىل املمت���از يف خت���ام امل�سابقة 
والعم���ل بذلك �سنوي���ًا دون اجتهاد اأو 

ا�ستثناء يف اأي مو�سم قادم".
واأ�س���ار اإىل: "ع���دم وج���ود ا�ستقرار 
يف ال���دوري من���ذ زمن طوي���ل ب�سبب 
في���ه،  املتنفذي���ن  وت�سّل���ط  الفو�س���ى 
مّم���ا ح���رم اأندية ت�س���ع حمافظات من 
موا�سلة التناف�ش واللعب يف املمتاز، 
والنب���ار  ودي���اىل  )وا�س���ط  وه���ي 
ونين���وى و�س���الح الدي���ن وكرك���وك  
وحلبج���ة(  وال�سليماني���ة  وكرب���الء 
وذلك ي�سرتع���ي مالحظة بذل اجلهود 
ل�سمان الن�ساف كل مو�سم من خالل 
الهتم���ام بامل�سابق���ات وتهيئ���ة �ُسب���ل 

جناحها".
وطال���ب خلف: "اأن يك���ون لدوري اأي 
درج���ة كيان بال�س���م والعدد، ونقرتح 
�س���م اأربع���ن نادي���ًا للدرج���ة الأوىل 
كل  جمموع���ات،  اأرب���ع  اإىل  ت���وّزع 
جمموعة تتاألف من ع�سرة اأندية تلعب 
فيما بينها ذهابًا واإيابًا والفائز الأول 
م���ن كل جمموعة ي�سع���د اىل الدوري 

املمت���از، اأي �سع���ود اأبط���ال املجاميع 
الأرب���ع ليحتل���وا مقاعد اأربع���ة اأندية 
تقب���ع يف الت�سل�س���ل الأخ���ري بنهاي���ة 

الدوري املمتاز".
ق���رار  اإ�س���دار  "نق���رتح  وي�سي���ف: 
بت�سمي���ة ثالثة اأندي���ة من كل حمافظة 
ل يوج���د لديه���ا ف���رق �سم���ن الدوري 
املمتاز �سمن تو�سيف )اأندية الدرجة 
الأوىل( من اأجل تو�سعته باآلية حمّددة 
ومن���ح الفر����ش بعدالة له���ذه الأندية 
الت���ي  ال�سواب���ط  مراع���اة  �سريط���ة 
توؤّهله���ا للتناف�ش حتت ه���ذا امل�سّمى، 
ويعتر هذا املق���رتح يف حالة اإقراره 
م�سّجعًا لها لبناء كرة القدم والهتمام 

بالفئات العمرية  يف املحافظة".
وا�ست���درك: "ل ب���ّد اأن يوؤخذ يف نظر 
ة  املحافظات  احل�سبان تخفي�ش ح�سّ
الت���ي يتواجد لها متثي���ل يف الدوري 
عة اأندية دوري  املمتاز من ق���رار تو�سِ
متثيله���ا  ويك���ون  الأوىل،  الدرج���ة 
في���ه بنادي���ن وه���ي )بغ���داد واأربيل 
واملثن���ى والب�س���رة والنج���ف وبابل 
والديواني���ة(  ومي�س���ان  وده���وك 

فبغ���داد وحدها ممثلة بع�س���رة اأندية 
)الك���رخ،  ه���ي  املمت���از  ال���دوري  يف 
اأمانة بغ���داد، ال�سناعات الكهربائية، 
ال���زوراء، الطلبة، الكهرب���اء، النفط، 
الق���وة اجلوية ، احل���دود وال�سرطة( 
مّم���ا يح���رم اجلمه���ور م���ن م�ساهدة 

مناف�سات جميع املحافظات".
واختتم لطيف خلف ت�سريحه: "عند 
دوري  تنظي���م  اإع���ادة  م���ن  النته���اء 
الدرجة الأوىل باملقرتح كما اأ�سلفنا ، 
نبا�س���ر بتهيئة متطّلبات جناح دوري 
الدرج���ة الثاني���ة بعدد م�س���اٍو لالأوىل 
)اأربع���ن نادي���ًا( وي�سن���ده م���ن بعده 
دوري الدرج���ة الثالث���ة ال���ذي ي�س���م  
ما تبقى م���ن اأندية تطم���ح للم�ساركة 
يف عملي���ة تطوي���ر اللعب���ة يف مرك���ز 
العا�سمة اأو املحافظ���ات اأو الأق�سية 
ونواحيه���ا، كل ذل���ك ل���ن يت���م م���ا مل 
ن�س���ع اأيدينا باأي���دي جلنة امل�سابقات 
اأمتن���ى  الت���ي  التطبي���ع  هيئ���ة  يف 
عليه���ا اأن توّزع واجب���ات م�سوؤوليها 
لإجن���از ملّف���ات كل م�سابق���ة بال�سكل 

املطلوب".

 بغداد / املدى

اأختار مهاجم املنتخب الإنكليزي ال�سابق لكرة 
القدم واين روين مهاجم فريق ديربي كاونتي 
قائد املنتخب الأرجنتيني ليونيل مي�سي الذي 

يلع���ب يف �سف���وف فريق بر�سلون���ة الإ�سباين 
كاأف�س���ل لعب كرة قدم يف الع���امل متقّدمًا على 
ح�ساب الرتغايل كري�ستيانو رونالدو مهاجم 

فريق يوفنتو�ش الإيطايل لكرة القدم .
ونقل���ت �سحيف���ة  )times( الريطاني���ة ع���ن 

روين قول���ه :رونال���دو لع���ب ا�ستثنائي وهو 
ي�س���ّكل مع مناف�سه مي�س���ي ثنائية الأف�سل على 
�سعي���د الك���رة العاملي���ة، ولكنن���ي اأنح���از اىل 
الأخري بحكم اأن هناك �سيئًا خمتلفًا يف طريقة 
لعب���ه جتذب الكثري م���ن متابعيه �سواء كان مع 
منتخ���ب بالده اأو فري���ق بر�سلونة الذي يقوده 

حاليًا .
واأو�سح اأن ليونيل مي�سي �سيعذبك قبل قتلك، 
وخا�س���ة يف منطقة اجل���زاء برغم اأن رونالدو 
مهاجم مقاتل من الطراز الأول يف تلك املنطقة 
واأح���رز فيه���ا اأه���داف جميلة يف مرم���ى اأ�سهر 
حرا����ش مرمى الع���امل حيث كنت �ساه���دًا على 
اأح���داث كث���رية بحكم مرافقت���ي له عندم���ا كّنا 
نلعب �سوية لفرتة يف �سفوف فريق مان�س�سرت 
يونايت���د الإنكلي���زي لك���رة الق���دم اإل اأن ذلك ل 
مينع اأن نعتر مي�سي جنم ل ُي�سدق بالتاأكيد، 

ت�سعر بذلك عندما ت�ساهدُه اأو تلعب �سّده .
وكان واين روين ق���د ع���اد اىل انكلرتا كالعب 
ومدرب لفريق ديرب���ي كاونتي الذي يلعب يف 
دوري الدرج���ة الثاين الإنكلي���زي يف عقد ملدة 
18 �سهر مطلع �سهر اآب من العام املا�سي قادمًا 
م���ن �سفوف فريق دي �س���ي يونايتد الأمريكي 

لكرة القدم .

روين ينحاز اإىل مي�صي على ح�صاب رونالدو ف كرة المحافظات عة الدرجة الأولى ُين�صِ لطيف خلف: تو�صِ
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 لطفي حامت 

 غ�شان �شربل  د. ح�شــني الهنـــداوي

للوهلة الأولى ظنَّ كثيرون اأنَّ الغمامة 
ال�س���وداء �ستغ���ادر �سريع���ًا. وخالجهم 
اعتقاد ب���اأنَّ الأمر ي�سب���ه دخول طائرة 
على نح���و مفاجئ اإلى منطق���ة دهمتها 
عا�سف���ة رعدي���ة. واأْن ل �س���يء يفعل���ه 
الم�ساف���ر غير ال�ستماع اإل���ى تعليمات 
القبط���ان وهي وا�سح���ة: الرجاء ربط 
ح���زام الأمان. واأنَّ الخروج من منطقة 
العا�سف���ة يتوقف على ج���ودة الطائرة 
والترجم���ة  فيه���ا.  القي���ادة  وح�س���ن 
ه���ي  المقاع���د  ح���زام  لرب���ط  العملي���ة 
مالزمة المنزل وغ�سل اليدين ب�سورة 
متكررة والتزام التباعد وتعقيم كل ما 

يدخل المكان.
ولم يكن لدى كثيرين �سعور باأنَّ عملية 
»العتق���ال« ه���ذه �ستط���ول. اإنج���ازات 
والتكنولوجي���ة  العلمي���ة  الث���ورات 
الأخيري���ن  العقدي���ن  ف���ي  المتالحق���ة 
م���ن  الخ���وف  م�ساح���ات  قلَّ�س���ت 
المفاجاآت التي اعت���ادت تحدي الذكاء 
الإن�سان���ي وع���ادت مهزومة ف���ي غالب 
الأحيان. والحقيق���ة اأنَّ الإن�سان اأنجز 
م���ا ي�ستحق و�سفه بو�س���ادة �سلبة في 
مواجه���ة المجه���ول ال���ذي كان يرع���ب 
اأج���داده. اأ�سق���ط العل���م تباع���ًا ه���الت 
الغمو�ض والأ�سرار المتعلقة بالطبيعة 
المخيف���ة.  والمفاج���اآت  والأمرا����ض 
ل���م تع���ِد ال���زلزل تثي���ر الرع���ب نف�سه 
الذي كان���ت ت�سخه في ع���روق النا�ض 
ى الإن�س���ان غ�سب  حي���ن تندلع. تح���دَّ
ن من اإي���واء النا�ض في  الطبيع���ة وتمكَّ
اأبنية مجهزة لمواجه���ة هذا النوع من 
المفاج���اآت. ول���م تع���د كلم���ة الطاعون 
تثي���ر الرعب على غرار م���ا كانت تفعل 
ف���ي حقب���ات ما�سي���ة. ال�سرط���ان يكاد 
يفقد هو الآخر قدرت���ه على بث الرعب 
د  واإ�س���دار الأح���كام المبرم���ة. لقد تمرَّ
الإن�س���ان على عالم الخ���وف والمغاور 
والفرار. تراكمت الأبحاث في المعاهد 

والمختبرات واأنتج���ت عددًا غير قليل 
م���ن ال���دروع الت���ي تحم���ي النا�ض من 

الأمرا�ض الفتاكة والأوبئة.
ارتباك العلم والمختبرات اأمام جائحة 
»كورون���ا« يج���ب األَّ يهز ثق���ة الإن�سان 
اأب���دًا  اأري���د  اأنج���زه الإن�س���ان. ل  بم���ا 
التقلي���ل م���ن ق�س���وة م���ا نعي�س���ه لجهة 
الخ�سائ���ر الب�سرية اأو لجه���ة الخ�سائر 
القت�سادية الت���ي �ستتك�سف اأكثر لدى 
انح�س���ار الهج���وم »الكورون���ي«. لكن 
ق�س���وة هذه الخ�سائ���ر يجب األَّ تزعزع 
ثقتنا بالعلم والعلماء. ق�سوة الم�ساهد 
والروايات يجب األ توقعنا مجددًا في 
كهف الأوهام والخرافات والمنجمين. 
ل بدَّ من ال�سعور وبثقة عالية باأنَّ ربط 
اأحزم���ة الأم���ان يرافق���ه اأي�س���ًا �سعور 
قاط���ع ب���اأنَّ م�سي���ر المعرك���ة معروف 
ومح�سوم، واأنَّ جنود معركة ال�سالمة 
والتقدم لن ي�سمحوا لفيرو�ض غام�ض 
باإلح���اق الهزيم���ة بالب�سرية. ل���و قلبنا 
�سريع���ًا �سفح���ات التاري���خ لوجدنا اأن 
قتل���ى »كورون���ا« ل���م يتج���اوزوا حتى 
الآن ع���دد م���ن قتله���م م�ستب���د ارتكبته 
هذه الدول���ة اأو تلك. واأنَّ عدد الوفيات 
�سديد التوا�سع اإذا ما قي�ض باإنجازات 
الإ�سباني���ة  والإنفلون���زا  الكولي���را 
وغيرهما من كبار القتلة. ولعلَّ الفارق 
يكمن في اأنَّ العالم الحالي يعطي قيمة 
والمحافظ���ة  الب�سري���ة  للحي���اة  اأكب���ر 
عليها، ف�ساًل على اأنَّ هذا الزائر القاتل 
جاءن���ا ف���ي ع�س���ر العولم���ة وبحي���ث 
�سار با�ستطاع���ة كل �سكان الكوكب اأن 
يتابع���وا مبا�س���رة م�سل�س���ل ارتكاباته 

وجنازاته.
اأع���رف اأنَّ الق�سة لي�ست ب�سيطة. فجاأة 
وج���د الإن�سان نف�سه معتق���اًل. ارت�سى 
اأْن يتح���ول معتق���اًل لأنَّ الخي���ار الآخر 
ربم���ا يك���ون قاتاًل ل���ه ولم���ن يخالطهم 
اأو يقت���رب منه���م. عدم الر�س���وخ لأمر 

احتم���ال  يعن���ي  المنزل���ي  العتق���ال 
تحم���ل  جوال���ة  قنبل���ة  الف���رد  تح���ول 
ال�س���وؤم وال�سرر اإل���ى اأي مكان تعاقبه 
بوجودها فيه. ف���ي الأيام الأولى بدت 
الق�سة �سب���َه عادية كمرور الطائرة في 

مطبات هوائية محتملة.
ث���م اكت�س���ف الأ�سي���ر اأنَّ الق�س���ة اأبع���د 
من ذل���ك. خ�س���ر اأ�سلوب عي����ض بلوره 
على مدار �سن���وات وخ�سر روتينًا كان 
يتك���ئ علي���ه ويعتبره العم���ود الفقري 
لتوازنه. فقد متعة القتراب من الآخر. 
خ�سر الم�سافح���ة اأو العناق والنقا�ض 
المبا�سر والتب���ادل وال�ستباك اأحيانًا. 
اكت�س���ف المعتق���ل اأن الآخري���ن لي�سوا 
زائرًا ثقي���اًل في يومياته، ب���ل اإنهم من 
�سل���ب هذه اليوميات الت���ي �ستتك�سف 

فقيرة وموح�سة في غيابهم.
ي�ستطي���ع  ���ه  اأنَّ توه���م  للم���رء  ويمك���ن 
ال�ستقالة من الآخري���ن وتاأ�سي�ض عالم 
ي���دور حوله وح���ده. ي�ستيقظ فيرك�ض 
ف���ي اأزقة هاتف���ه وما يحمله م���ن اأخبار 
و�س���ور وتقارير و�سائع���ات. حتى في 
زمن »كورونا« ل يتوقف ع�ساق الإثارة 
عن مبالغاتهم على رغم غابات النعو�ض 
وحقول الدم���وع. واأخطر م���ا يمكن اأْن 
يح���دث ه���و اأْن ي�س���دق المعتق���ل كل ما 
يق���راأ اأو معظم���ه. واأْن تغ�س���ه الألقاب. 
وتخدع���ه ال�سياغ���ات والمبالغ���ات. ما 
ذنب مواطن ع���ادي ليتورط في متابعة 
اأبح���اث اللقاح���ات والأدوي���ة وحدي���ث 
ف���ي  اأ�سي���ب  ال���ذي  »المري����ض �سف���ر« 
اإل���ى �س���وق  المختب���ر ونق���ل الع���دوى 
ووه���ان الت���ي تبيع الحيوان���ات البرية 
واللح���وم؟ وما ذن���ب الإن�س���ان العادي 
ليغ���رق ف���ي ال�ستف�سارات عم���ا اإذا كان 
المرتكب الأ�سلي خفا�سًا اأم غيره، واإن 
كان المرتك���ب الثاني حزبي���ًا مهجو�سًا 
بال�سورة ت�سبب في »الت�ستر الحكومي 

الأكثر تكلفة على الإطالق«؟

���م �سديق���ي اأنَّ  ف���ي الأي���ام الأولى توهَّ
الحل موج���ود. ب�سع �ساعات في العمل 
ع���ن بع���د م���ع ال�سرك���ة ك���ي ل تت�س���رع 
ف���ي تر�سيق راتب���ه اأو اأكث���ر. وبعد ذلك 
والأطب���اء  الفيرو����ض  اأخب���ار  متابع���ة 
والمحللي���ن الذي���ن يجزم���ون ب���اأن م���ا 
بع���د »كورون���ا« لي�ض كما قبل���ه. وا�سح 
اأن ترم���ب �سي�سعد اتهامات���ه لل�سلطات 
ال�سيني���ة بالت�ست���ر واإخف���اء معلومات 
�سيك���ون  ال�سين���ي«  »الفيرو����ض  واأن 
حا�سرًا بقوة في النتخابات الأميركية 
المقبلة. لك���ن ل يزال من المبكر توزيع 
الأو�سم���ة واإح�س���اء الخ�سائ���ر. �سيمر 
وق���ت طويل قب���ل اأن تت�س���ح مالمح ما 
بع���د »كورونا«. ظه���ور »كورونا« اأيقظ 
المي���ول اإل���ى العزل���ة، لك���ن النت�س���ار 
الكام���ل علي���ه مره���ون باأو�س���ع تعاون 
دولي. هذا ي�سدق على اأوروبا وي�سدق 

على العالم باأ�سره.
اأعرف ال�سوؤال ال���ذي يلحُّ عليك والذي 
ل ج���واب ل���ه حت���ى الآن. تري���د معرفة 
مت���ى ي�سترج���ع العالم وتي���رة العي�ض 
ل  الطبيعي���ة.  �سب���ه  اأو  الطبيعي���ة 
الحكوم���ات ق���ادرة عل���ى التكه���ن بدقة 
ول العلم���اء. وفي انتظ���ار ذلك ي�ستمر 
الإع�س���ار ف���ي توزي���ع الجث���ث من���ذرًا 
بتوجي���ه �سربة اإلى الق���ارة الأفريقية. 
ل���م يتع���ب الإع�س���ار بع���د، لك���ن ذلك ل 
يعني اأن���ه لن ينح�سر. اأم���ا اأنت فعليك 
دائم���ًا  تتذك���ر  واأن  بالأم���ل،  الت�سل���ح 
و�سي���ة القبط���ان بربط ح���زام الأمان. 
تب���داأ  الع���ادي  المواط���ن  اإن م�ساهم���ة 
بربط حزام الأم���ان وتعميق الت�سامن 
الإن�سان���ي ورف�ض الن���زلق اإلى بوؤ�ض 
الخرافات والأوهام ليت�سنى له احتمال 
ثمن الإقامة في الإع�سار. �سيدفع الفرد 
ثم���ن ه���ذه الإقام���ة و�ستدف���ع »القري���ة 
اأرواح  م���ن  اأي�س���ًا  الثم���ن  الكوني���ة« 
�سكانها واقت�ساداتها وا�ستقرار دولها.

ث����م����ن الإق�������ام�������ة ف������ي الإع�����������ص�����ار

يدور �سجال فكري متعدد الروؤى وامل�سارب 
ح����ول فعالية الي�س����ار الدميقراط����ي ودوره 
يف الط����ور املعا�سر من العومل����ة الراأ�سمالية 
، وي�س����ارك يف ال�سج����ال الكثري م����ن الكّتاب 
والباحث����ن مب����ا فيه����م الليربالي����ن الع����رب 
رغ����م كارثية و�سف����ات الليربالي����ة اجلديدة 
الت����ي تب����دت يف ه����در ال����روات الوطني����ة 
وتف����كك الت�سكي����الت الجتماعي����ة الوطني����ة 
ف�س����اًل ع����ن انبع����اث روح الهوي����ة الفرعي����ة 
احلامل الجتماعي لنزاعات طائفية �� عرقية 
وكراهي����ة م�ستعلة بدياًل ع����ن روح الت�سامح 

والت�سامن الجتماعي..
م�ساهم����ة يف ال�سجال الفكري الدائر اأحاول 
التعر�����ض اىل الفك����ر ال�سيا�س����ي العلم����اين 
ودوره يف بن����اء الدول����ة العراقية ف�ساًل عن 
�سم����ات الفك����ر ال�سيا�س����ي الناظ����م لأح����زاب 
الهوي����ة الفرعية واأخ����ريًا دور فك����ر الي�سار 
التاريخي����ة  الظ����روف  يف  الدميقراط����ي 

املعا�سرة.
تن����اول م�سام����ن حم����اور  الب����دء يف  قب����ل 
املداخل����ة اأح����اول تدقي����ق بع�����ض املفاهي����م 

الناظمة مل�سارها املنهجي. 
املفهوم الأول �� بنية الدولة ال�سيا�سية

والت����ي اأراه����ا تت�س����كل من � �سلط����ات الدولة 
الإداري����ة  واأجهزته����ا  الث����الث  ال�سيادي����ة 
والأمني����ة والع�سكرية م�ساف����ًا اليها اأدوات 
والإعالمي����ة  والثقافي����ة  الفكري����ة  �سبطه����ا 
الهادف����ة اىل اإدام����ة هيمنته����ا ال�سيا�سية يف 

حدودها الوطنية.
املفهوم الثاين �� الفكر ال�سيا�سي العلماين

واعن����ي به ذلك التيار الفك����ري الذي تت�سكل 
روؤاه الفكري����ة م����ن مناه����ج فل�سفية وبرامج 
اقت�سادي����ة � �سيا�سي����ة � اجتماعي����ة متع����ددة 
حتدد منطلقات �سيا�سته لبناء �سلطة الدولة 
وم�س����ار تطور اقت�سادها الوطني بعيدًا عن 

الهوية الدينية ومذاهبها الفقهية .
املفهوم الثالث � بنية احلزب الفكرية

واق�سد بها جمموعة الأفكار الأيديولوجية 
والربام����ج ال�سيا�سي����ة املتحكم����ة يف نه����وج 
احل����زب ال�سيا�سي����ة املعتم����دة يف اللحظ����ة 
التاريخي����ة والهادفة اىل امل�ساهمة يف اإدارة 
�سلطة البالد ال�سيا�سية اأو ا�ستالمها بطريقة 

�سرعية او انقالبية .
ا�ستن����ادًا اىل تل����ك املفاهي����م ولغر�����ض ع����دم 
تداخله����ا والتبا�سه����ا �سنعم����د اىل اعتمادها 
ب�س����كل ع����ام يتطابق واملفاهي����م الواردة يف 

بحثنا املكثف.
والتغ����ريات  الراأ�سمالي����ة  العومل����ة   ������ اأوًل   

الأيديولوجية.  
اأنت����ج الطور املعومل من التو�سع الراأ�سمايل 
كرة من التغريات القت�سادية وال�سيا�سية 
والع�سكرية ولكننا نتوقف عند �سمات البنى 
الراأ�سمالي����ة  الت�سكيل����ة  يف  الأيديولوجي����ة 
العاملي����ة ع����رب مو�سوع����ات خمتزل����ة والتي 

ميكن حتديدها يف املو�سوعات الآتية :
لليربالي����ة  ال�سيا�س����ي  الفك����ر  تراج����ع   �  1
اجلديدة ب�سبب ما اأفرزته من نتائج �سيا�سية 
بدميقراطي����ة  متثل����ت  كارثي����ة  اجتماعي����ة 
خمتزل����ة مع����رب عنه����ا ب�سرعي����ات انتخابية 

واقت�ساديات وطنية م�سوهة.
2 � ظه����ور اأيديولوجي����ات وطني����ة مناه�سة 
التدخلي����ة  وروحه����ا  الهيمن����ة  ل�سيا�س����ة 
واعتماده����ا � الأيديولوجي����ا الوطني����ة � م����ن 
قب����ل ال����دول الراأ�سمالي����ة الناه�سة خلو�ض 

املناف�سة الراأ�سمالية .
3 � تنامي فكر اليمن املتطّرف الراف�ض مليول 
الندماج الراأ�سمالية واملطالب بتعزيز دور 
الدول����ة و�سيادتها الوطنية ف�سال عن نزعته 

العن�سرية وكراهيته لالأجانب.
الهل����ي  املجتم����ع  موؤ�س�س����ات  �سي����ادة   �  4
واآليات �سبطها الطائفي - القبلي يف بع�ض 
الت�سكي����الت الجتماعية الوطنية ، متزامنة 
� الهيمن����ة � وانبع����اث روح �سلفي����ة جهادي����ة 

تت�سم بالعنف والوح�سية.
5 �  نهو�����ض فكر �سيا�سي علماين دميقراطي 
يف ال����دول الوطني����ة يرتك����ز عل����ى مفاهي����م 
العدال����ة  وفك����ر   ، الدميقراطي����ة  الوطني����ة 
الجتماعي����ة مرتافق����ًا وحرك����ة احتجاجات 
الفرعي����ة  الهوي����ة  لفك����ر  عاب����رة  �سعبي����ة 

ال�سيا�سي.
ا�ستن����ادًا اىل تلك التغ����ريات الأيديولوجية 
الت����ي اأفرزته����ا العومل����ة الراأ�سمالي����ة اأحاول 
مالم�سة املحور املو�س����وم بالفكر ال�سيا�سي 
العلماين واأث����ره يف تطور البناء ال�سيا�سي 

للدولة العراقية مبو�سوعات عامة مكثفة.
ثاني����ًا � الفكر ال�سيا�سي العلماين ودوره يف 

بناء الدولة العراقية  )*(
م�ساهم����ة التي����ار العلماين يف بن����اء الدولة 
العراقي����ة ت�سرتط متابعتها يف اإطار مراحل 
بن����اء الدول����ة العراقي����ة والت����ي تتب����دى يف 

العناوين التالية :
المرباطوري����ة  تف����كك    - الأول  العن����وان 

العثمانية ون�س����وء ال����دول الوطنية العربية 
مب�س����اركة خارجي����ة اأنتج نزاعات �سيا�س����ية 
موؤ�س�س����تن  ب����ن  جدي����دة  اجتماعي����ة   �
الهادف����ة  الوطني����ة  الدول����ة  اجتماعيت����ن 
اىل ب�س����ط �س����لطتها القانوني����ة � ال�سيا�س����ية 
ومواريثه����ا  الأهلي����ة  املوؤ�س�س����ات  و�س����لطة 
القبلية � الطائفية املت�س����يدة يف ت�س����كيالتها 

الجتماعية .
العنوان الثاين � ات�س����مت البنية ال�سيا�س����ية 
للدولة العراقية النا�سئة ب�سبغة طائفية رغم 
اإطارها العلماين وذلك عرب موؤ�سرين الأول 
منهما ا�ستحواذ القوى العربية ال�سّنية على 
قيادة مفا�سلها ال�سيادية واأجهزتها الإدارية 
ال�سيعي����ة  املرجعي����ات  مقاطع����ة  وثانيهم����ا 

وقاعدتها الع�سائرية لهذا الكيان اجلديد .
العن����وان الثال����ث � ن�س����وء الدول����ة العراقية 
ب����ن  �س����ارخ  وتناق�����ض  تراب����ط  اجلدي����دة 
وظائفه����ا ال�سيا�سي����ة اجلدي����دة الهادفة اىل 
ب�سط �سلطته����ا ال�سيا�سية / القانونية وبن 
ت�سكيلتها الجتماعية املرتكزة على مواريث 
املجتم����ع الأهلي واأدوات �سبط����ه الطائفي � 

الع�سائري .
العن����وان الراب����ع - تبني اأق�س����ام من الطبقة 
ال�سيا�س����ي  للفك����ر  العراقي����ة  الو�سط����ى 
العلم����اين اأح����دث اخرتاق����ًا فكري����ًا �سيا�سيًا 
يف بني����ة الوعي القبلي � الطائف����ي واأعرافه 
الجتماعية . وق����د تزايد هذا الخرتاق بعد 
نهو�ض اأحزاب وحركات �سيا�سية وطنية / 
ليربالي����ة / ا�سرتاكي����ة / قومي����ة ت�سعى اىل 
بناء دول����ة وطني����ة م�ستقلة تتخط����ى اآليات 

واأعراف املجتمع الأهلي .
العنوان اخلام�ض-- اعتماد �سلطة الأحزاب 

القومي����ة عل����ى بنية فكري����ة عن�سرية وروح 
ع�سكري����ة اأحدث����ا تراجع����ًا تاريخي����ًا لل����دور 
اليجابي لفك����ر التيار ال�سيا�س����ي العلماين 
واأجه�����ض اأمكاني����ة بن����اء مرجعي����ة عراقي����ة 

قادرة على بناء دولة وطنية دميقراطية .
العن����وان ال�ساد�ض - ترابط الفكر ال�سيا�سي 
العلم����اين لالأح����زاب القومي����ة م����ع ال����رتاث 
ال�ستب����دادي للتاري����خ العرب����ي الإ�سالم����ي 
انت����ج �سلط����ة عراقي����ة ا�ستبدادي����ة حتكم����ت 
فيه����ا اأجه����زة اأمني����ة واأيديولوجي����ة ت�ستمد 

�سرعيتها من قاعدة ع�سائرية طائفية .
ثالثًا � �سمات البنية الفكرية الناظمة لأحزاب 

الهوية الفرعية
الغ����زو  بع����د  الثالث����ة  اجلمهوري����ة  ظه����ور 
الأمريكي للعراق متيز بكرة من التداعيات 
والقت�سادي����ة  والجتماعي����ة  ال�سيا�سي����ة 

يت�سدرها
)اأ(انهي����ار ت�سكيلتها الجتماعية وانق�سامها 

اىل كتل �سيا�سية طائفية
)ب( �سي����ادة الليربالي����ة اجلديدة وبراجمها 
القت�سادي����ة وما نتج عنها م����ن ف�ساد مايل � 

اإداري
الفرعي����ة  الهوي����ة  اح����زاب  )ج(هيمن����ة 
وتاأثرياتها على منظومة العراق ال�سيا�سية 

.
)د( تنام����ي فعالية الفكر ال�سيا�سي العلماين 
الدميقراط����ي املناه�����ض للهيمن����ة الطائفي����ة 
يف  اخلارجي����ة   / القليمي����ة  والتدخ����الت 

ال�سوؤون العراق الوطنية .
العلم����اين  ال�سيا�س����ي  الفك����ر  تنام����ي  اإن 
الدميقراط����ي ا�سرتط����ه ت�سي����د فك����ر الهوية 
الع����راق  منظوم����ة  يف  و�سمات����ه  الفرعي����ة 

ال�سيا�سية املتمثلة باخل�سائ�ض الآتية :
ال�سمة الأوىل �� مناه�سة )روح الع�سر(

ب�سب����ب متثلها ملنتج����ات املا�س����ي املناه�سة 
ل����روح الع�سر عجزت قوى واأحزاب الهوية 
الفرعي����ة عن انت����اج فك����ر �سيا�س����ي معا�سر 
ي�س����كل رافع����ة وطني����ة لإع����ادة بن����اء الدولة 

الوطنية مبنظومة دميقراطية .
ال�سمة الثانية �� العزلة الوطنية

يت�س����م الفك����ر ال�سيا�س����ي لكرة م����ن القوى 
واأحزاب الهويات الفرعية بالعزلة الوطنية 
وعدم تفاعله م����ع التيارات الفكرية الخرى 
مع����ربا بذلك عن انغالق����ه ال�سيا�سي املذهبي 
/ القبائل����ي وم����ا يعني����ه ذل����ك م����ن انق�س����ام 
�سكاني����ة  كت����ل  اىل  الجتماعي����ة  الت�سكيل����ة 

منعزلة ومتناحرة.
������ الق�س����اء والن����زوع اىل  ال�سم����ة الثالث����ة 

القوة
������ ين����زع الفك����ر ال�سيا�س����ي لق����وى الهوي����ة 
الفرعي����ة اىل تغليب الق����وة على لغة احلوار 
وامل�ساحل����ة وتعتمد الق����وة و�سيلة لتحقيق 
هدف����ن اأ�سا�سي����ن � اأولهم����ا احت����كار �سلطة 
البالد ال�سيا�سية با�سم ال�سرعية النتخابية 
وثانيهما ال�ستحواذ على الروات الوطنية 

وغياب عدالة توزيعها .
ال�سمة الرابعة �� تناق�ض قاعدته الجتماعية
تت�س����كل قاعدة اأح����زاب الهوي����ة الفرعية من 
قوى اجتماعية مهم�سة انتجتها ال�سيا�سات 
الليربالي����ة والتدخ����الت الع�سكري����ة تن�س����د 
اخلال�ض يف العقيدة الإميانية ومن �سرائح 
اجتماعي����ة طفيلي����ة واأخ����رى كمبورادورية 
افرزته����ا �سيا�س����ة الف�س����اد ونه����ب ممتلكات 
الوح����دة  تع����د  املعن����ى مل  ، وبه����ذا  الدول����ة 
الوطني����ة هدف����ا لأح����زاب الهوي����ة الفرعي����ة 
ب����ل بن����اء دولة متع����ددة ال�سلط����ات واملراكز 

الدارية .
ال�سمة اخلام�سة �� البداوة والنزعة الثاأرية

�� تت�سم البنية الفكرية لقوى الهوية الفرعية 
ب�سمت����ي الب����داوة وال����روح الثاأري����ة حي����ث 
نرى اأن نزاعات الق����وى الطائفية املتناحرة 
تت����م حت����ت واجه����ات تاريخية م����ن غزوات 
ورايات وت�سكيالت ع�سكرية حاملة لأ�سماء 
ق����ادة تاريخي����ن ، ونتيج����ة ل����روح البداوة 
والنزعة الثاأرية كر�س����ت النزاعات الدموية 
لأحزاب الهوية الفرعية اأ�سكاًل من الو�سائل 
الوح�سية ح�سيلتها تعر�ض اأعدادًا متزايدة 
من ال�س����كان امل�ساملن اىل الإبادة والت�سريد 

حتت �سعارات مذهبية / قبائلية .
ا�ستن����ادًا اىل �سم����ات بنية الفك����ر ال�سيا�سي 
الناظ����م لفاعلي����ة اح����زاب الهوي����ة الفرعي����ة 
نتوق����ف عند تنامي فعالي����ة الفكر ال�سيا�سي 
للتي����ار العلم����اين الدميقراط����ي وبالتحديد 

منه فكر الي�سار الدميقراطي .
يف  ودوره  الدميقراط����ي  الي�س����ار   � رابع����ًا 

مناه�سة الفكر ال�سيا�سي الطائفي.
بداي����ة لبد م����ن التاأكيد عل����ى اأن فكر الي�سار 
ال�سرتاك����ي وع����رب مراح����ل تط����ور الدول����ة 
العراقي����ة �س����كل حا�سن����ة �سيا�سي����ة لوحدة 
والأع����راق  للطوائ����ف  عاب����رة  وطني����ة 
والع�سائر ، وبهذا املعنى اأحدث فكر الي�سار 
ال�سرتاكي اخرتاقًا فكريًا يف بنية املجتمع 
الأهل����ي و�س����ّكل )هيمنة ( علماني����ة / ثقافية 
/ �سيا�سي����ة لدى ك����رة من �سرائ����ح ت�سكيلة 

العراق الجتماعية .
اإن الت�سدي للطوفان الطائفي / الع�سائري 
منظوم����ة  يف  العبثي����ة  بالنزاع����ات  املتخ����م 
الع����راق ال�سيا�سي����ة ي�سرتط تطوي����ر فعالية 
الي�س����ار الدميقراط����ي معتم����دا بذل����ك عل����ى 
الفكري����ة  وبنيت����ه  التاريخي����ة  جتربت����ه 

وال�سيا�سية املتمثلة ب��   :
اأوًل � اممي����ة فكر الي�س����ار الدميقراطي التي 
�سكل����ت ول تزال حا�سن����ة �سيا�سية لت�سكيلة 
الع����راق الجتماعي����ة متخطي����ة بذل����ك فك����ر 

الأعراق والطوائف املتناحرة .
ثاني����ا - وطني����ة فك����ر الي�س����ار الدميقراطي 
الهادفة اىل بناء الدول����ة الوطنية العلمانية 
على قاعدة ال�سرعية الدميقراطية واملناف�سة 

ال�سلمية.
ثالثا � نهجه ال�سيا�س����ي املطالب باإنهاء اأزمة 
الع����راق ال�سيا�سي����ة عل����ى قاع����دة الت����داول 
ع����ن  ف�س����اًل  ال�سيا�سي����ة  لل�سلط����ة  ال�سلم����ي 
�سيان����ة الروات الوطني����ة ومكافحة النهب 

والف�ساد يف بنية الدولة العراقية .
رابع����ا � عدال����ة فك����ر الي�س����ار الدميقراط����ي 
املتمثل����ة ببناء �سبكة ال�سمانات الجتماعية 
وال�سرائ����ح  الطبق����ات  م�سال����ح  وحماي����ة 
الغ����زوات  هم�سته����ا  الت����ي  الجتماعي����ة 

اخلارجية والنزاعات الطائفية .
ا�ستن����ادا اىل ال����روؤى ال�سالف����ة الذك����ر اختم 

مداخلتي با�ستنتاجات عامة اأهمها :
ال�ستنت����اج الول � اأدت الحزاب ال�سيا�سية 
احلاملة للفك����ر ال�سيا�سي العلم����اين اأدوارا 
تقدمي����ة يف مناه�سة فك����ر الهويات الفرعية 

رغ����م اخفاقها يف بناء هوي����ة وطنية ب�سبب 
حوا�سنها اليديولوجية .

ال�ستنت����اج الث����اين � اعتم����اد اليديولوجية 
العن�سرية والروح النقالبية من قبل القوى 
القومي����ة اأف�س����ى اىل بن����اء نظ����م �سيا�سي����ة 
ا�ستبدادية ا�ستم����دت خ�سائ�سها من الرث 
التاريخي العربي املت�سم بالعنف والإق�ساء 
وم����ا نتج عن ذلك من ع����ودة املجتمع الهلي 

وت�سيده يف احلياة ال�سيا�سية .
ال�ستنت����اج الثالث � انهي����ار الدولة العراقية 
وتف����كك ت�سكيلته����ا الجتماعي����ة اف�سى اىل 
نهو�ض موؤ�س�س����ات املجتمع الهلي وفكرها 
الطائفي � الع�سائري العابر ملفاهيم الوطنية 

والقومية والعدالة الجتماعية.
الوقائ����ع  اف����رزت   - الراب����ع  ال�ستنت����اج 
التاريخي����ة املعا�س����ة اأهمي����ة ع����ودة الي�س����ار 
ال�سيا�سي����ة  احلي����اة  اىل  الدميقراط����ي 
باعتباره م�سروعا وطنيا دميقراطيا لإعادة 
بن����اء الدول����ة الوطني����ة ووح����دة مكوناته����ا 

الجتماعية .

الهوام�ض
)*( من ال�س����روري متابعة الفكر ال�سيا�سي 
للتي����ار العلماين وحتدي����د �سماته عرب ثالث 
مراح����ل )اأ( املرحل����ة امللكية وال����ذي ات�سمت 
فعالية التيار ال�سيا�سي العلماين مبناه�سة 
فك����ر الهوي����ة واملطالب����ة ببناء دول����ة عراقية 
وطني����ة ت�ستن����د اىل ال�سرعي����ة الدميقراطية 
يف  العلم����اين  التي����ار  دور  انح�س����ار  )ب( 
اجلمهوريتن الأوىل والثانية وعدم قدرته 
عل����ى بناء دول����ة وطنية دميقراطي����ة ب�سبب 
اعتم����اد بع�ض ف�سائله النزع����ة النقالبية /

الثوري����ة. )ج( �سه����دت اجلمهوري����ة الثالثة 
الت����ي اعقب����ت الحت����الل المريك����ي للعراق 
العلم����اين  التي����ار  ل����دور  جدي����دا  نهو�س����ا 
الوطني الدميقراط����ي ا�ستنادًا اىل مطالبته 
باإنهاء ازمة الع����راق ال�سيا�سية على ا�سا�ض 
التخل����ي ع����ن امل�ساوم����ات املذهبي����ة وبن����اء 
ال�سيا�سي����ة عل����ى الربام����ج  الدول����ة  �سلط����ة 

النتخابية واملناف�سة ال�سلمية .
العلم����اين  التي����ار  ح����امت  لطف����ي  راج����ع   ������
الدميقراط����ي فعاليت����ه ال�سيا�سي����ة واأهميته 

التاريخية .
احلوار املتمدن

http://www.ahewar.org/debat/
show.art.asp?aid=333208

الفكر ال�صيا�صي العلماين ومناه�صة فكر الهوية الفرعية

الفل�سف���ة كان���ت اللحظ���ة الأدف���اأ يف النقا����ض 
م���ع ال�ساع���ر الراح���ل بلن���د احلي���دري كلم���ا 
�سنح���ت فر�س���ة حدي���ث مع���ه، وه���ي كان���ت 
دائم���ًا، منا�سب���ات مبهج���ة وتلقائي���ة وبعيدة 
عن اجلدي���ة املت�سنعة. كان���ت اأحاديث عالية 
ال���ود والعم���ق والعفوي���ة تنعق���د اأو تنف���رط 
الأول  لقائن���ا  ب���ن  وتناث���رت  تعم���د،  دون 
اآب   ٩ املباغ���ت يف  وب���ن رحيل���ه   1988 يف 
قب���ل،  كان  منه���ا  الأول   .1996 )اأغ�سط����ض( 
وخا�س���ة بع���د، ن���دوة فكري���ة يل يف دي���وان 
الكوف���ة بلن���دن نح���و منت�س���ف ع���ام 1988 
حول »هيغ���ل والفل�سف���ة ال�سالمي���ة« اأدارها 
باقتدار عال ال�ساع���ر والناقد الكبري الدكتور 
�سالح نيازي اأم���ام م�ستمعن مل يبلغ عددهم 
الع�سرين من حمب���ي الفل�سفة كان ح�سورهم 
حدثا بذاته، ومل يك���ن بلند احليدري وحممد 
مكية ورفعة اجلادرجي و�سالح فائق وكاظم 
اخلليفة وكنعان مكي���ة واحمد املهنا وي�سري 
ح�س���ن ومي غ�س���وب و�سعدي عب���د اللطيف 
واأحم���د ناه���د اإل من ظ���ل يف الذاك���رة منهم. 
هيبة احل�سور زادها األق���ًا عمق وتخ�س�سية 
ال�ستفهام���ات وروح التوا�س���ع الت���ي اأثريت 
على هام�ض تلك املحاولة التي حاولت خاللها 
اإبراز مركزية فكرة احلرية باعتبارها جوهر 
الفل�سف���ة الهيغلي���ة مفن���دا جمم���ل ال�سياغات 
الثقاف���ة  يف  ال�سائ���دة  اجلام���دة  والعقائ���د 

العربية املعا�سرة حولها وحلد الآن غالبًا.
�س���ّدين بلند من���ذ الوهل���ة الأوىل باأدبه اجلم 
مثلما اأده�سني مبعرفته الطيبة بفل�سفة هيغل 
وبعاطفت���ه حي���ال ذل���ك الفيل�س���وف الأمل���اين 
املتويف قبل اأكر من قرن ون�سف القرن اآنئٍذ، 
واملجهول عمليا بل بالأحرى امل�سوه ال�سمعة 
يف ثقافتن���ا املاأخ���وذة بق���وة ل �سيم���ا اآن���ذاك 
بفكرة ملتب�سة، ن�سرها بع�ض اليديولوجين 
املتمرك�سن عنه، مفادها اأن هيغل هو حم�ض 
مفكر مثايل برجوازي وحتى رجعي، زاعمن 
مع بع�ض الغرور اأي�س���ًا اأن املارك�سية اأعادت 
اىل الهيغلي���ة جمده���ا الوحي���د، الديالكتي���ك، 
عندما جعلت���ه »مي�سي على قدميه بعد اأن كان 

مي�سي على راأ�سه« عند هيغل كما خّيل لهم. 
واحل���ال، براأين���ا، ل ميكن باأي �س���كل مقارنة 
عبقرية واأ�سالة مفه���وم الديالكتيك الهيغلي، 
م���ع ن�سخت���ه املوؤدجل���ة وبالت���ايل امليكانيكية 
الت���ي �ساغها واعتنقها عقائديون مارك�سيون 
م���ن �ستى التيارات، لي�ض كارل مارك�ض بينهم 
يف كل الأحوال. فثمة توا�سل حميم بل تكامل 
بن اجلدل���ن املارك�س���ي والهيغل���ي ل يدركه 
اأي�س���ًا  يلم�س���وا  الذي���ن مل  الأيديولوجي���ون 
وج���ود توا�سل وتكامل ب���ن "الأيديولوجية 
الأملاني���ة" و"راأ�ض امل���ال"، اأي بن اأول واآخر 

موؤلفات مارك�ض نف�سه.
تل���ك النطباعات امل�سرتك���ة الأوىل، �سرتافق 
اأحاديثن���ا الالحقة كلما تعل���ق الأمر بالفل�سفة 
لتجع���ل اللق���اء م���ع بلن���د احلي���دري حلظ���ة 
ان  اأهميته���ا  م���ن  زاد  بذاته���ا،  يل  ممتع���ة 
ال�ساع���ر الراح���ل كان يبادر، كم���ا مع �سواي، 
اىل اي�سال انطباعات���ه النقدية والت�سجيعية 
عن مق���الت يل تعن���ى بالفل�سف���ة داأبت جملة 
»الغ���رتاب الدب���ي« اللندني���ة الرائ���دة عل���ى 
ن�سرها اآن���ذاك، م�ستفهمًا اأو ناق���دًا اأو م�سككًا 
باأف���كار اأو م�س���كالت ت�سمنته���ا ح���ول ق�سايا 
»احلري���ة« و»ال�ستب���داد ال�سرق���ي« و»م���وت 
الف���ن« و »ال�س���راع بن الوظيف���ي واجلمايل 
ال���ذات الفردي���ة  ف���ن العم���ارة«، و »ب���ن  يف 
وال���ذات اجلماعي���ة يف ال�سعر والف���ن عامة«. 
كم���ا ب���دا يل اأن الفل�سفة هي ال�سب���ب العميق 
رمب���ا يف حذره غري املعلن لك���ن القدمي جتاه 

الدوغمائيات كافة.
ه���ذا الجنذاب اىل الفل�سف���ة مل يكن طارئًا اأو 
�سطحي���ًا لدي���ه. اإذ يخربن���ا بلند اأن���ه قراأ، يف 
ف���رتات �ست���ى، ن�سو�سًا جل���ان ب���ول �سارتر 
واألب���ري كامو وهيغ���ل ونيت�س���ه، واإن بع�سها 
ميث���ل الأر�سية الفل�سفية لهذا العمل ال�سعري 

اأو ذاك من اأعماله الأكر متيزًا.  
وه���ذا ه���و بب�ساط���ة منبع فك���رة ه���ذه املقالة 
ع���ن »بلند احليدري وجاذبي���ة الفل�سفة« التي 
ول���دت اأ�س���اًل لتك���ون مبثابة حتي���ة اأو هدية 
خا�س���ة لل�ساع���ر يف ذك���رى مي���الده ال�سبعن 

اإل اأن���ه باغتنا بالرحي���ل قبلها بب�سع���ة اأيام. 
لك���ن التعه���د ب���دا �س���اق الجن���از الم���ن يف 
الوق���ت املرجت���ى. والآن وبع���د �سن���وات كر 
عل���ى رحيل���ه، يظ���ل تاأث���ري الفل�سف���ة الغربية 
والفل�سف���ة عموم���ًا يف �سع���ره، ويف ال�سع���ر 
العرب���ي احلديث اإجم���اًل، بانتظار من يتفرغ 
لدرا�سته تفرغًا اأك���ر منهجية و�سمول. فهذه 
املقال���ة حماولة اأوىل عن ه���ذا املو�سوع واإن 
ه���ي طمحت يف الأ�سل اأن تف���ي بوعد مل يعد 
م���ن ال�سهود عليه اأحد، بعد وفاة بلند ورفيقة 
عم���ره الفنانة الت�سكيلي���ة دلل املفتي، �سوى 

الوفاء. 
ينبغ���ي التاأكيد من الآن، وقبل كل �سيء، على 
اأن الفل�سف���ة ل���دى ه���ذا ال�ساع���ر كانت حم�ض 
غر�ض �سعري وجمايل الأ�سول دائمًا ولي�ض 
توجه���ا معرفيًا ممنهجًا ودقيق���ًا. فهو ا�ستفاد 
منه���ا بال�س���كل الذي �س���اء وفهمه���ا بالطريقة 
الت���ي بدت ل���ه موائمة اأو ممتع���ة. اأما مراحل 
احتكاك���ه باأف���كار فل�سفي���ة غربي���ة اأو اأخ���رى 
فه���ي براأينا ثالث، الأوىل منه���ا غري مبا�سرة 
متاما ويعرب عنها روحها البودلريي املح�ض 
كما يف ديوان���ه الأول »خفقة الطن« )1946( 

خا�سة وق�سائد يف جمموعات لحقة.
وجودي���ة  ب���روح  تنب����ض  الثاني���ة  املرحل���ة 
وتوح���ي با�ستفادة مبا�س���رة اأو �سبه مبا�سرة 
من ن�سو�ض جلان بول �سارتر اأو األبري كامو 
املتاأثري���ن ج���دًا بهيغ���ل بداه���ة. وتندرج يف 
ه���ذا الإطار الوج���ودي، املتمرك�ض بحذر بن 
حن وحن، معظم ق�سائد جمموعاته »اأغاين 
املدين���ة امليت���ة« )١٩٥١( و»جئت���م م���ع الفجر« 
 )1965( الغرب���ة«  يف  و»خط���وات   )١٩٦١(

وحتى »رحلة احلروف ال�سفر« )1968( .
اأما الثالثة فهي مرحلة تاأثري ن�سو�ض هيغلية 
كخي���ار  احلي���دري  بلن���د  �سع���ر  يف  حم�س���ة 
فك���ري/ جم���ايل واع ومعل���ن وخ���الق بذاته 
وه���ي تتماهى م���ع مرحلة الن�س���ج العليا من 
�سعره اإذا جاز القول وخا�سة يف جمموعتيه 
»حوار عرب الأبعاد الثالثة« )1972( و»اأغاين 

احلار�ض املتعب« )1973( .

بلند الحيدري وجاذبية الفل�صفة  "1" 
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انت�س���رت جماليات )بيبينا( من خالل اإجن���ازات عائلته العديدة 
م���ع كل م���ن )جوف���ارا( و)�س���ر فان���دوين( وعوائ���ل )كواغليو 
وغالي���اري( الذين و�سعوا خ�سائ����ص ال�سينوغرافيا الباروكية 
للوف���رة والفخامة والالمتاث���ل واالهتمام باملزاج م���ع املوؤثرات 

 .  Chiroscuro
الق���رن التا�س���ع ع�س���ر: �س���ار الت�سمي���م امل�سرح���ي يف اأوروب���ا 
واأم���ركا خ���الل الق���رن التا�سع ع�س���ر باجتاه���ات متنوعة وكان 
النت�س���ار امليلودرام���ا والفعل الدرامي اأث���ر يف ت�سميم الكوارث 
والطوف���ان واحلرائ���ق واملجامي���ع الكبرة . فال�سف���ات املحلية 
الغريبة واملراح���ل التاريخية القدمية والوقائ���ع اخليالية كانت 
م���ن الظواهر امل�سرحي���ة ال�سعبية ، وق���د اأدى تزايد احلاجة اىل 
املناظ���ر الوا�سعة وخ�سو�سًا بعد ع���ام 1820 اىل توجيه �سغٍط 
ت���وىل عل���ى امل���دراء لتطوي���ر االآلي���ات امل�سرحي���ة وا�ستمرارية 
التوافق بني العلم واحلرفة امل�سرحية تلك التي ظهرت يف ع�سر 
النه�س���ة : وم���ن الن�س���ف الث���اين من الق���رن ولتحقي���ق امل�سرح 
ال�سندوق���ي اأو م�سرح العلبة فق���د ا�ستخدمت امل�سطحات لت�سكل 
اجل���دران الثالث���ة وال�سق���ف وذلك وفق���ًا ملب���داأ االإيه���ام بالواقع 
ومتطلبات املدر�سة الطبيعية والواقعية حيث ا�ستمر "اأنطوان" 
يف فرن�س���ا يف تطوير تل���ك التقنيات يف )امل�س���رح احلر( 1887 
م�س���رًا عل���ى اإعطاء االنطب���اع بوجود اجل���دار الراب���ع اأال وهو 
ال�ست���ارة وا�ستعمال���ه للملحق���ات احلي���ة ولي����ص امل�سنع���ة مثل 
اللح���م احلقيق���ي يف دكان ق�س���اب . ويف اإنكل���را ف���اإن التحرك 
نحو املرئيات الواقعية واالآثارية قد نال القوة الدافعة مع اأزياء 
)بالن����ص( و�سواًل اىل الذروة مع انتاج م�سرحيات �سك�سبر من 
قب���ل املمثل واملخ���رج )جارل�ص ك���ني( ال���ذي كان متحم�سًا خللق 

الدقة التاريخية .
يف ع���ام 1881 توق���ف املمثل واملدير عن ا�ستخ���دام نظام احلفر 
ل�سالح الزرع احلر للمفردات الديكورية مبعنى اأن ي�سع املناظر 
امل�سرحية يف اأي مكان على خ�سبة امل�سرح وت�سخي�ص ا�ستخدام 
املناظ���ر ذات االأبع���اد الثالث���ة – املج�ّسم���ة. وقد حت���رك )هرني 
ايرفن���غ( نح���و امل���كان امل�سرح���ي البال�ستيكي باالأبع���اد الثالثية 
وفقل���ل االعتم���اد على االأل���واح املر�سوم���ة واالإيه���ام املتطورين 
كالبع���د الثال���ث . ومتا�س���ت �سينوغرافي���ا )ايرفن���غ( مع جتارب 
)فرق���ة املاينتغ���ن يف ق�س���ر ال���دوق ج���ورج الثاين ال���ذي اأ�س�ص 
فرقت���ه ع���ام 1874 وال���ذي تعاون م���ع مدير امل�س���رح )غرونيك( 
وراح ي�سم���م املناظر واالأزي���اء وامللحقات بنف�س���ه . وكان ي�سر 
عل���ى حتقيق الدقة التاريخية حتى يف الكالم واالإمياءة وامل�سية 

واجلل�سة اأي�سًا .
كان كل م���ن )ادول���ف اآبي���ا( و)غ���وردن كري���غ( من قم���م احلداثة 
ال�سينوغرافي���ة . وكان )اآبي���ا( م���ن املتاطفني م���ع )فاغرن( الذي 
اعت���ر ان املو�سيقى هي قم���ة الفنون وكتب درا�سة عن الت�سميم 
امل�سرحي لالنتاجات املتخيلية بعنوان )اإخراج م�سرحيات فاغرن 
املو�سيقي���ة( ع���ام 1895 واأتبع ذل���ك بكتاب اآخر ه���و )املو�سيقى 
والت�سمي���م امل�سرح���ي( ع���ام 1899 . وناق�ص باأنه م���ا دام املمثل 
ثالثي االأبعاد فال بد اأن يكون املنظر ثالثي االأبعاد اأي�سًا . ولي�ص 
مر�سوم���ًا بالبعدين وااليه���ام بالبعد الرابع ، و�سع���ر )اآبيا( باأن 
مو�سيق���ى )فاغرن( ت�ستدعى التجري���د النحتي على م�سرح مزود 
باأقل الديكورات. وقال "علينا اأن نحاول متثيل غابة بل يكفي اأن 
ن�سع���ر املتفرج بوجود �سخ�ص يف اأج���واد غابة وذلك يف تعليقه 
عل���ى ت�ساميم اأوبرا )زيغفريد( . وما تتطلبه اأجواء الغابة لي�ص 
اأك���ر من �س���ورة متثل منظ���رًا طبيعيًا تتكون م���ن �سوء وظل . 
ومل ي�ستخدم )اآبيا( ال�سوء للتنوير اأو الإعطاء اجلو بل لركيب 
وحتديد الف�ساء امل�سرحي . فكرة جمالية ال تتحقق اإال باال�ساءة 

امل�سرحية قبل اأن ي�سل الكهرباء اىل امل�سرح . 
اأ�س���ر )كريغ( على اأن تكون العملي���ة امل�سرحية بكاملها بيد فنان 
واح���د هو ال���ذي ُيخ���رج وي�سمم العم���ل الفني املوح���د بتجريد 
حركي للكتل املعمارية والظالم والظالل وال�سوء . وقد دعا اىل 
ملء الف�ساء امل�سرحي مبكعبات كبرة متحركة ترتفع وتنخف�ص 
اأ�سب���ه بنغمات اآلة االورغون اأثناء ط���ي �سا�سات ملفوفة وفتحها 
م���ع اأ�س���واء ملون���ة ترافقه���ا . وق���ام بتج���ارب حلمه ح���ول طي 

ال�سا�سات وفتحها طيلة حياته واإن مل يحقق النجاح الكثر .

كان النت�شار الميلودراما والفعل 
الدرامي اأثر في ت�شميم الكوارث 

والطوفان والحرائق والمجاميع 
الكبيرة . فال�شفات المحلية 

الغريبة والمراحل التاريخية 
القديمة والوقائع الخيالية كانت 
من الظواهر الم�شرحية ال�شعبية 

توا�شل المدى ن�شر االأعمدة الثقافية، والتي 
�شبق واأن اأر�شلها الفنان الرائد الراحل �شامي 

عبد الحميد اإلى المدى، بغية الن�شر.
والمدى اإذ تن�شر هذه االأعمدة توؤكد الح�شور 

ال�سينوغرافيا كمفهوم وكحركةالثقافي الفاعل الذي كان يميز فناننا الكبير.   
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ال�سينوغرافيا كمفهوم وكحركة
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باملناظر  وا�ستبدالها  االيهامية  التقنيات  واملخرجون  امل�سممون  ا�ستبعد  و)كريغ(  )اأبيا(  بعد 
املج�سمة وعليه فاأن املرحلة من 1880 اىل 1920 حدث التغر التام يف ال�سينوغرافيا الغربية. 
الفن( عام 1898 ل�ساحبها  امل�سماة )عامل  الدورية  وبعد عام 1900 ظهرت يف رو�سيا املجلة 
)دياغليف( وقد انت�سرت روؤيته بعد ان قدمت فرقة )باليدرو�ص( عر�سًا يف باري�ص عام 1909 
ا�سلوبًا  )دياغلني(  طور  و)بينوا(  روفا(  و)غون�سا  )باك�ست(  اأمثال  م�سممني  مع  م�ستغاًل   .
املنظر من  )تكون  تقليديًا بطرق عديدة  . رغم كونه  ب�سكل وا�سع  �سينوغرافيًا متت حماكاته 
�ستارة خلفية مر�سومة( اإال ان ال�سينوغرافيا كانت متيل اىل التجريد. وبخالف )اآبيا( و)كريغ( 
فقد احتظنت )فرقة باليد رو�ص( الفخامة و؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واالألوان اجلريئة والزخرفة الفنية روؤية 
ملا هو �سرقي مع امل�سمم )باك�ست( والر�سومات البيزنطية ال�سعبية مع )غون�سا روفا( واإعطاء 
)�سرافن�سكي  مو�سيقى  مع  مثرة  ومناظر   ، ومنحطة  مقد�سة  وبدائية  حديثة  نف�سية  اأجواء 

ورق�ص الراق�ص )بخن�سيكي(.
ومن االبتكارات التي ظهرت يف رو�سيا بعد الثورة كانت الركيبية قد برزت حوايل عام 1920 
لها  املناظر  ت�سميم  وكان  )روميو وجوليت(  م�سرحيته  )تابروف(  اأخرج  عام 1921  . ويف 
متاأثرًا باملذهب التكعيبي وبا�سكال جتريدية ا�سبه بالدوامة للم�سممة )اك�سر( والتي مهدت 
لالبتكارات اجلريئة للمخرج )مرهولد( يف ال�سنة نف�سها ويف انتاجه مل�سرحية ماباكون�سكي 

)م�ستري – بوفه( .
الر�سم  ف�سح  هنا  خاراكون�سكي(  و)فالدمير  الفين�سكي(  )اأنطون  لها  املنظر  بت�سميم  وقام 
املجال ملا هو معماري ، من�سات بارتفاعات خمتلفة وتقاطعها �سالمل وحما�سي الغط ومنحدر 
امل�سممة  �سممت  عندما  الركيبة  برزت  التالية  ال�سنة  ويف   . املتفرجني  حالة  نحو  يتجه 
ابداع )بوبوفا( عبارة عن  . وكان  الرافع(  )املخدوع  املعنونة  )بوبوفا( م�سرحية )مرهولد( 
انتاج  اأي  يف  ا�ستعمالها  ميكن  او  مكان  اأي  يف  و�سعها  ميكن  احلركة  ذاتية  م�سرحية  ماكنة 
م�سرحي كانت تلك املاكنة متعددة الوظائف وال متثل �سيئًا بل ت�سابه تقاطعًا بني جمنازيوم 
حمت�سد وباطن �ساعة كبرة وهو جتميع ينا�سب متامًا تطبيقات مرهولد للبابو ميكانيكي . 

وكاأن منظر امل�سرحية ماكنة للتمثيل احتفااًل بقدوة املكائن. 
كانت ال�سينوغرافيا التعبرية من موروثات )اآبيا( حيث اأكدت التجريد يف ال�سكل والتب�سيط 
من  وبداًل   ChiarosCuro واملوؤثرات  املركزية  ال�سور  يف  واملبالغة  اللون  يف 
ال�سورة املو�سوعية ق�سدت التعبرية اإعادة خلق اجلو الفرن�سي للمنظر او التب�سر يف كيفية 
احتمال ظهورها متو�سطة بوا�سطة اق�سى احلاالت العقلية . اثبتت ابتكارات االإ�ساءة مثاليتها 
يف م�سار الوعي وهو النموذج يف طروحات التعبرية . ثم تبنى تقنيات التعبرية يف املانيا 

و�سمال اأوروبا مع خمرجني اأمثال )فيهلنع( و)ج�سفر( وم�سممني اأمثال )برخان( .
لبي�سطانور  امللحمي  امل�سرح  قدم  املانيا  ويف  ع�سر  التا�سع  القرن  من  الع�سرينيات  اأوا�سط 
 . واالآلية  الوظيفية  امل�سرحية  الت�ساميم  ا�ستخدمت  والتي  الوا�سعة  االلية  عن  جريئية  روؤى 
وكان املق�سد من �سينوغرافيا )بي�سكاتور( احتواء املهام اجلريئة للجمهور بوا�سطة الكوالج 
وتغّرات  املنعك�سة  وال�سور  ال�سفافة  وال�سا�سات  واالأحزمة  وامل�ساعد  الدوارة  وامل�سارح 
والطليعي  )بي�سكاتور(  الطليعي  لذلك  التطبيقات  تلك  مناق�سة  ويف   . الدرامية  االإ�ساءة 
نظرية  بتطوير  )بريخت(  قام   ، ثورية  وغر  وا�ستن�ساخية  �سلبية  كونها  )مرخولد(  االآخر 
يجب  املتباينة  امل�سرحية  املوؤثرات  فاأن  له  وبالن�سبة   . لطروحاتهما  مدينة  لل�سينوغرافيا 
واملهمة  امل�سرحية  للحرفة  الركيبية  الطبيعة  اظهار  الأجل  بل  موحد  مكان  خللق  ال  جُتمع  ان 
امل�ستقلة لكل عن�سر من العنا�سر امل�سرحية بهدف ت�سجيع اجلمهور الأن يتخذوا موقفًا نقديًا 
جتاه االأفكار الكامنة وراء العر�ص امل�سرحي . ومن بني ال�سينوغرافيني الثالثة الذي عمل معهم 
بريخت )نهر( و)اوتو( و)كارل نون اآبني( ، كان )نهر( على عالقة وثيقة بريخت من عام 1923 

ال�سوؤال االأكر ح�س���ورًا االآن يف الثقافة 
العربي���ة ، هو ملاذا ت�س���اءل دور الفل�سفة 
يف الت���داول الثق���ايف ؟ ومل يع���د العناية 
به���ا جمااًل جوهري���ًا ؟؟ وحتى يف الدر�ص 
اجلامعي ؟ مل تك���ن حا�سرة بقوة مبعنى 
جتاوزه���ا للدر����ص والتمرك���ز يف احلياة 
العام���ة . حتى من يرز مهتم���ًا بها يطعن 
ب�سخ�سه ويتهم بالتفل�سف وعدم ال�سوية 
. وهذا اأمر مثر للده�سة ، على الرغم من 
وج���ود عدد قليل م���ن االأ�سماء يف احلياة 
الثقافية واالأكادميي���ة ميار�سون الن�ساط 
املع���ريف ويتعاطون الفل�سف���ة يف احلياة 
اليومية ، ع���ر ال�سحافة اليومية ، والبد 
م���ن االإ�سارة لبع����ص االأ�سماء التي برزت 
مث���ل االأ�ستاذ علي ح�س���ني الذي جعل من 
الفل�سفة اهتمامًا يوميًا عر ما ين�سره وما 
ي�س���دره من كت���ب وكذل���ك ال�ساعر ن�سر 
فلي���ح ور�سول حممد ر�سول وعلي مرهج 
وان�سغالهم بالتعريف وتو�سيع التوا�سل 
باملعرفة ون�سر الكتب وخ�سو�سًا اال�ستاذ 

علي ح�س���ني ون�سر فلي���ح املتميز بذكاء 
به���ذا امل�س���روع وذه���ب وا�سح���ًا نحو ما 
ه���و جديد يف الفل�سف���ة احلديثة ، وعرف 
بها وق���دم جه���دًا م�ساع���دًا عل���ى التعرف 
عل���ى الرغم م���ن اأن الفل�سف���ة لي�ست �سهلة 
اأو قريب���ة من الو�سط الثقايف . لكني اأجد 
�س���رورة جوهرية االإ�س���ارة اىل احلاجة 
امللحة لها ، نظ���رًا ملا تقدمه من م�ساعدات 
ثقافية ، وتاأهيلية ب�سكل بارز ملن يتعاطى 
النق���د ، وم���ا ميك���ن االإ�س���ارة ل���ه يف هذا 
املجال ه���و د. عبد الل���ه اإبراهيم ويا�سني 
تك���ون  اأن  م���ن احلتم���ي  كم���ا  الن�س���ر  
نهاي���ات التجارب الثقافي���ة والنقدية هي 
الذهاب تلقائيًا نح���و الفل�سفة .ومعروف 
للمتاب���ع الثق���ايف ب���اأن الفل�سف���ة مغ���ذي 
حي���وي للمثق���ف وم�ساع���د عل���ى تعمي���ق 
روؤاه وتفعي���ل اأف���كاره . ل���ذا اق���رح على 
االأ�سدق���اء الذي���ن يتعاطونه���ا يوميًا من 
خالل ال�سحاف���ة اال�ستمرار به���ذا املجال 
، الأن���ه ميث���ل م�سروع���ًا مركزي���ًا ، وعل���ى 
ال�سحاف���ة فتح املنافذ لذلك وتع�سيد هذه 
التوجهات واإقامة فعاليات ثقافية ، مثلما 
يح�س���ل يف منر العق���ل اخلا�ص باحتاد 
االأدب���اء والكت���اب يف الع���راق . وكنت قد 
ذهب���ت القراح ه���ذه الفعالية من���ذ بداية 
2016 وما زالت م�ستم���رة ، وا�ستطاعت 

احلي���اة  وحفل���ت  االأ�سات���ذة  ا�ستقط���اب 
الثقافي���ة العام���ة بكث���ر م���ن املوؤمت���رات 
الف�سلي���ة وعل���ى الرغ���م مما قدم���ه منر 
العق���ل ، اأعتقد باأنه غ���ر كاٍف بل بحاجة 
اىل ت���اآزر منظم���ات ثقافي���ة وفنية وحتى 
عل���م  يف  وتن�س���ط  ومدني���ة  اجتماعي���ة 
اجتماع ال�سيا�س���ة وماهية علم االجتماع 
. و�سيعل���ن من���ر العقل قريب���ًا عن رغبته 
الت���ي  والدرا�س���ات  البح���وث  لتجمي���ع 
قدمت من خ���الل منر العقل وطبعها عر 
م�س���روع معريف ، �سيك���ون رائدًا يف هذا 
املج���ال اجلوه���ري ، والني���ة تتجه جلعل 
تل���ك املن�س���ورات �سل�سل���ة ، يعم���ل من���ر 
العق���ل على ا�ستمرارها وق���د مت الت�ساور 
وتب���ادل الراأي بني قي���ادة االحتاد واأمانة 
ال�س���وؤون الثقافية واللجن���ة امل�سرفة على 
منر العقل ،واعتقد باأن هذه التجربة اإذا 
توفرت على �س���روط دميومتها وتعميقها 
، �سيكر�ص منر العقل فاعلية ذات اهتمام 
ثقايف ومعريف موؤثر يف احلياة الثقافية 
اليومية . كما اأجد �سرورة اأن يكون منر 
العق���ل حا�س���رًا مب���ا ه���و منا�س���ب �سمن 
املهرجان���ات الثقافية وه���ي كثرة يف كل 
املحافظ���ات ، حت���ى ولو مبح���ور واحد ، 
يجع���ل من جتاوره م���ع الثقافة التقليدية 

�سرورة ملحة .

كي جنعل حربنا �سد فايرو�ص كوورونا 
خمتلف���ًا بامل�سرح يطل���ق حمرف مي�سان 
 ، الع���راق  جمهوري���ة  يف  امل�سرح���ي 
وحتت �سع���ار )#اجعل_من_بيتك_
مهرج���ان  ُيقي���م   ) م�سرحًا_ومرح���ًا 
ال���دويل  امل�سرح���ي  مي�س���ان  حم���رف 
للمونودراما )اأون الين( ووفقًا لل�سروط 

والتوقيتات التالية :
1 - ينطل���ق املهرجان بعد يومني من هذا 

االإع���الن وينته���ي ي���وم 15 ني�س���ان  م���ن 
ال�سهر اجل���اري وتعل���ن النتائج يوم 16 

ني�سان .
- املهرج���ان ل���كل امل�سرحي���ني الع���رب   2

وغر العرب
3 - االأفكار وثي���م االأعمال ونوعها ) جاد 

. للم�ساركني  يرك  – كوميدي( 
- لغة العرو�ص اللغة العربية ح�سرًا  4

- ير�س���ل امل�سارك على بري���د ال�سفحة   5
في���دو م�سور مل���دة ع�سرة دقائ���ق يج�سد 
فيه من البيت دورًا م�سرحيًا مونودراميًا 
اأم���ام عائلته ينهي الفيديو باال�سم والبلد 
و�سعار املهرجان )اجعل من بيتك م�سرحًا 

ومرحًا (  
 )CV(�يرفق امل�سارك م���ع الفيديو ال -  6

اخلا�ص به  .
-  يعم���ل عل���ى م�سارك���ة م�ساهمته من   7
موقع املهرجان على �سفحته ال�سخ�سية.
-8 تعر�ص امل�ساركات على جلنة م�ساهدة 
والعر�ص ال���ذي يبث ب�سفح���ة املهرجان 

يعتر دخل املناف�سة
-9 ت�س���كل اإدارة املهرج���ان جلنة حتكيم 

خا�سة لتحكيم العرو�ص
-10 تعم���ل جلنة التحكي���م على م�ساهدة 
العرو����ص عل���ى اأن ي�سم���ي رئي�ص جلنة 
التحكيم يوميًا حمكمني ي�سجلون فيديو 
خا����ص يقدمون به مالحظ���ات كل حمكم 
عن عر�ص م���ا ، واإر�ساله لريد املهرجان  

لن�سره يف اليوم الثاين  .
- تخ�س����ص اإدارة املهرج���ان جوائز   11

ه���ي ) اأف�س���ل ثالث���ة عرو����ص – اأف�س���ل 
ممث���ل – اأف�س���ل ممثل���ة - اأف�سل ن�ص – 
اأف�سل جمهورعائل���ي – اأف�سل مو�سيقى 
- اأف�س���ل عر����ص القى رواج���ًا يف مواقع 

)ال�سو�سل ميديا (
ي���وم -16  الفائزي���ن  اإع���الن  يت���م   -  12
ني�س���ان – 2020 ع���ر فيديو خا�ص بعد 
كلم���ات يلقيها رئي�ص اللجنة التح�سرية 
التحكي���م  جلن���ة  ورئي����ص  واع�س���اوؤه 
وم���ن   ، املهرج���ان  ومدي���ر  واع�س���اوؤه 
ثم يك���رم الفائ���زون ب���ه ب�سه���ادات توؤكد 
اإبداعهم تر�سل لهم على الريد اخلا�ص .

-13 من�س���ة املهرج���ان �سيك���ون موق���ع 
حمرف مي�س���ان امل�سرحي عل���ى الفي�ص 

بوك

ري�شان اخلزعلي

ق�سيدة توّلد نف�سها ..

ارب���ع  هن���اك  الدرا�س���ة  ب���اب  يف 
درا�س���ات )التعلي���م الدين���ي هوية 
امل���راأة - امل���راأة يف  بنغالد����ص( ل� 
كاتيو�سي���ا كارن���ا. ث���م درا�سة عن 
)تعلي���م امل���راأة يف تركي���ا( مللي�س���ا 
فيدي. ودرا�سة ع���ن ) تعليم املراأة 
يف اي���ران( لليلى كرامي. ودرا�سة 
ع���ن )ا�س���الح نظ���ام التعلي���م يف 
الدول���ة اال�سالمي���ة  وتوقعات عن 

دور املراأة( لفيدريكا بونزو.
و�سم باب ال�سهادات ثالث �سهادات، 
االوىل عن املراأة الفل�سطينية بقلم 
والثاني���ة  ميك���وزي  الي�سان���درا 
ع���ن )الثقاف���ة وامل���راأة العراقي���ة( 
اأثاريات عراقي���ات للدكتورة ليجا 

رامان���و وال�سه���ادة االخ���رة ه���ي 
)مالحظ���ات ختامي���ة يف هوام�ص 
كتاب املراأة وا�سالح التعليم( بقلم 

اإيغور باغليوين.
مو�س���وع امل���راأة العراقي���ة ي�سلط 
ال�س���وء عل���ى ال���دور االجتماعي 
والثق���ايف واملهن���ي ال���ذي لعبت���ه 
امل���راأة العراقي���ة يف حق���ل االآثار: 
اآثارية يف حق���ل التنقيب وباحثة 
يف ال���راث الثقايف وكذلك ادارية 
ملتح���ف او مر�سدة ملوق���ع تراثي. 
واتت ال�سه���ادة اعاله م���ن اثارية 
ايطالية عملت يف موا�سم خمتلفة 
يف مي���دان التنقي���ب االث���اري يف 
كان���ت  حي���ث  الع���راق،  جنوب���ي 

د. ليج���ا مدي���را تنفيذي���ا للفري���ق 
االيط���ايل يف  العراق���ي  االآث���اري 
جنوب���ي  يف  طب���رة  اب���و  حق���ل 
الع���راق منذ ع�سرة اعوام. و�سبق 
له���ا ان ا�س���درت م���ع زميله���ا  يف 
دي  فرانك���و  د.  الفري���ق  ادارة 
اغ�ستينو  كتاب م���ن 500 �سفحة 
عن نتائ���ج تنقيب���ات البعثة. رمبا 
االمر امله���م ان يتزامن �سدور هذا 
الكت���اب مع ال���دور امللحوظ الذي 
لعبته وتلعبه  امل���راأة العراقية يف 
ثورة ت�سري���ن الظافرة: متظاهرة 
وم�سعفة وداعم���ة لزميلها وابنها 
و�س���وح  ميادي���ن  يف  وزوجه���ا 

الثورة.

ال��ف��ل�����س��ف��ة ف���ي ال���ح���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة 
ناجح املعموري 

حول كتاب الإ�سالم وتعليم المراأة.. مجموعة باحثين

خرج هذا الكتاب على خلفية ندوة "تعليم المراأة واالأديان 
 raffaele" في العالم المعا�شر" التي �شعا اليها متحف االأديان

Pettazzoni"، باإدارة اإيغور باغليوني ، التي عقدت في 3/17 
/2017 في معهد المو�شوعة االإيطالية في روما.
النا�شر:  QEdizioni Q i - تاريخ الن�شر: -2019 

ال�شفحات:210
جمع المجلد  مقدمة وخاتمة ودرا�شات و�شهادات.

الكتاب يحتوي على بابين ت�شمنتا درا�شات و�شهادات.

مهرجان محترف مي�سان الم�سرحي الدولي للمونودراما )اأون لين(

النهار ..
النهارُ  الذي

ْ النهارُ  الذي لمَ
النهارُ  الذي ل ُيطالعْ 

النهارُ  الذي ل ُيطالعْ  ظالماً 
النهارُ  الذي ل ُيطالعْ  ظالماً  ويكتفي

النهارُ  الذي ل ُيطالعْ  ظالماً  ويكتفي باملرور
النهارُ  الذي ل ُيطالعْ  ظالمًا ويكتفي باملرورِ  على

النهارُ  الذي ل ُيطالعْ  ظالماً  ويكتفي باملرورِ  على ال�سواد
النهارُ  الذي ل ُيطالعْ  ظالماً  ويكتفي باملرورِ  على ال�سوادِ  ظالم ..

مع االعتذار لكل ق�سيدة تاأكل نف�سها ...

مل ن�سم���ع با�سمه���ا عندم���ا كّن���ا طلب���ة يف بداية 
ال�ستيني���ات  بجامع���ة  مو�سك���و ، اال ان الطلبة 
 ، يتهام�س���ون حوله���ا  كان���وا  الرو����ص حولن���ا 
خ�سو�س���ا عندما ب���داأ ايلي���ا ايرنب���ورغ  بن�سر 
مذكراته )النا�ص . ال�سنوات .احلياة( يف جملة 
)نويف مر / العامل اجلديد ( ، حيث اأ�سار هناك 
اىل ا�سماء عدد من االدباء الرو�ص ، الذين كانوا  
ممنوعني م���ن الت���داول العلني اآن���ذاك ، ومنهم 
ت�سفيتايفا ، وعندم���ا �سمعنا با�سمها ، اعتقدنا ، 
انها �ساعرة م�س���ادة لالحتاد ال�سوفيتي وبنيته 
واآيدولوجيت���ه ، مث���ل كل مهاج���ر رو�س���ي اىل 
الغ���رب بعد ث���ورة اكتوب���ر1917 ، وكانت هذه 
االآراء متبل���ورة وجاه���زة عندن���ا دون ان نق���راأ 

حتى �سطرا واحدا من �سعرها . 
عندما انتقل���ت اىل جامعة باري����ص يف الن�سف 
نع���م   ( ا�سطدم���ت   ، ال�ستيني���ات  م���ن  الث���اين 
ا�سطدمت ( بواقع اآخر يختلف متاما ، اذ وجدت 
، ان جمي���ع االو�س���اط الرو�سية هن���اك يعرفون 
�سعره���ا ، ويتحدثون عن انتحارها الراجيدي 
بع���د �سنتني م���ن عودته���ا اىل وطنه���ا رو�سيا ) 
عادت ع���ام 1939 وانتحرت عام 1941 ( وكان 
عمره���ا 49 �سن���ة لي����ص اال . وق���راأت ق�سائدها 
طبع���ا يف باري����ص، ومل اأج���د اّي اأثرهناك لذلك 
الت�س���ّور ال�ساذج ال���ذي كان لدينا ايام الدرا�سة 

يف مو�سكو، ب���ل اكت�سفت عاملا يف غاية الروعة 
واجلم���ال من ال�سعر الرو�سي ، ولهذا ، حر�ست 
– اأ�سّد احلر�ص - على تعريف �سعرها وحياتها 
لطلبت���ي  يف جامع���ة بغداد الحق���ا ، وقد ذّكرين 
اأح���د طلبت���ي ال�سابق���ني ، عندما التقيت���ه �سدفة 
يف مو�سكو مّرة قبل ف���رة ق�سرة ، انه اليزال 
يحف���ظ ع���ن ظه���ر قل���ب ق�سيدته���ا ال�سه���رة – 
)يعجبني انك ل�س���ت مري�سا بي( ، والتي كانت 
�سمن منهجنا الدرا�سي يف ال�سف الثالث بق�سم 
اللغ���ة الرو�سية ملادة ال�سع���ر الرو�سي ، واألقاها 
ه���ذا الطال���ب امام���ي ك���ي يثب���ت يل ان���ه الزال 
يحف���ظ عن ظهر قلب تلك الق�سيدة  وهو يبت�سم 
، وابت�سم���ت اأنا اي�سا ، وقلت ل���ه ، ان الق�سيدة 
ه���ذه قد حتول���ت االن اىل اغنية رو�سية �سهرة 

جدا .

احلدي���ث ع���ن ت�سفيتايف���ا ) ذو �سج���ون ( كما 
يقولون ، لكني اريد ان اتوقف يف هذه املقالة 
عن���د جمموعة مده�س���ة اجلمال م���ن الق�سائد 
، الت���ي ترجمته���ا ت�سفيتايف���ا اىل الرو�سّي���ة ، 
والتي اّطلعت عليها قبل فرة ق�سرة لي�ص اال 
، ق�سائ���د خمتارة بعناي���ة ور�ساقة من ال�سعر 
االمل���اين واالنكليزي والفرن�س���ي واال�سباين 
والبول���وين  واجلورجي والبلغاري وغرها 
، وه���ي ق�سائد ت�ستحق القراءة و التاأمل فعال 
، اوال ، الأن �ساع���رة رائع���ة مث���ل  ت�سفيتايف���ا 
هي الت���ي اختارته���ا ، وهذا يعن���ي انها كانت 
معجبة بها طبعا ، و ثانيا ،الن �ساعرة عظيمة 
ترجمته���ا  الت���ي  ه���ي  ت�سفيتايف���ا  مب�ست���وى 
اىل الرو�سي���ة و�ساغته���ا، فم���ا اأروع ذلك وما 

اأجمله.
 و نب���داأ احلدي���ث قلي���ال ع���ن مرجم���ة ال�سعر 
ال�ساع���رة مارين���ا   ، الرو�سي���ة  االجنب���ي اىل 
ت�سفيتايف���ا ، ونحاول ان نعط���ي منوذجا من 

تلك الرجمات . 
ترجم���ت ت�سفيتايف���ا م���ن ال�سع���ر النم�ساوي 
، ومنه���ا ق�سي���دة بعنوان – من ق���ال لكم ، ان 
كل �س���ئ �سيختف���ي ، وم���ن ال�سع���ر االنكليزي 
، ومنه���ا اغني���ة �ستيفان���و من امل�سه���د الثاين 
مل�سرحي���ة �سك�سبر العا�سف���ة ، وترجمت من 
ال�سعر االمل���اين ، ومنها اغنية �سعبية بعنوان 
 ، الليل  اأكر �سوادا من  – اليوم االبي�ص يل 
ومن ال�سع���ر الفرن�سي ، ومنه���ا اغنية �سعبية 
بعن���وان – واأنا اقّبل حبيبتي ، اقتطفت وردة 
، وم���ن ال�سع���ر اال�سباين ترجم���ت ت�سفيتايفا  

جمموعة خمتارة من ق�سائد غار�سيا لوركا.

ت�����س��ف��ي��ت��اي��ف��ا م��رج��م��ة
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اقــــرأ

العمود
الثامن

�س���درت ع���ن دار امل���دى الرتجمة العربي���ة لرواية الك�س���ندر 
هيل "املد الهائل" وهي الرواية التي ح�س���دت �س���هرة كبرية 
بعد حتويلها اىل م�سل�س���ل كارتوين بعنوان "عدنان ولينا"، 
والرواي���ة تن���درج �سم���ن 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 احلرب العاملية الثالثة، الأر�ش دمارًا بفعل الأ�سلحة 
املغناطي�سي���ة، وقد وج���د كونان نف�سه بع���د اأن جنا من تلك 
الكارث���ة يف ع���امل جديد خمتلف متامًا ع���ن العامل الذي كان 

يعي�ش فيه.

من اأمتع الكتب التي قراأتها  
الكتاب الذي كتبه عامل الفيزياء 

الأمريكي مي�سيل كوكو عن �سارد 
الذهن األربت اآين�ستاين، وكنت 
يف مراهقتي الفكرية اأعاين من 

ت�سخم الأنا، فاأُوهم نف�سي باأنني 
اأ�ستطيع فّك األغاز اأي كتاب، اإىل 

اأن وقعت يف امتحان ع�سري، 
حني ا�سرتيت ذات يوم كتاب 

األف باء الن�سبية، وكنت اأعتقد 
اأن اآين�ستاين مثل جنوم ال�سينما 

ب�سعره املنكو�ش وقدميه اللتني 
تنتعالن حذاء دون جوارب، 
حلظة ال�سرود التي لتفارق 

وجهه، اأم�سيت اأيامًا بلياليها 
اأُحاول حّل لغز ال�سفحات 

الأوىل من الكتاب، لكني يف 
النهاية ا�ست�سلمُت ورفعُت الراية 

البي�ساء، واأيقنت اأن مثل هذه 
الكتب ل يقربها اإّل الرا�سخون 

يف العلم، واأنا حتما ل�ست منهم، 
بدليل اأنني حتى هذه اللحظة مل 

اأمتكن من حل لغز اخلرب الذي 
يقول: " اإن رئي�ش الربملان حممد 

احللبو�سي حّدد من مقر اإقامته 
يف الفلوجة عدد الوزارات التي 

�سيح�سل عليها يف احلكومة 
اجلديدة والتي �ستكون �ست 

وزارات " 
وقبل ان يّتهمني البع�ش 

مبحاولة تقليد املرحوم 
اآين�ستاين، اأُحب اأن اأُطمئنكم اأن 

�ساحبة اخلرب، النائبة نورة 
البجاري .

ولأنني مثل ماليني العراقيني 
اأعرف اأن معركة احل�سول على 

الغنائم يف احلكومة اجلديدة 
�سيخو�سها اجلميع يف الغرف 

املظلمة ، لكنهم �سيخرجون علينا 
يف الف�سائيات يبت�سمون وهم 

يوؤكدون اأن احلكومة من ال�سعب 
واىل ال�سعب  ، واأعرف جيدًا اأن 

كل  الكتل ال�سيا�سية  ت�ستخدم 
عبارات التغيري والإ�سالح 

ومطالب املتظاهرين  مادة يف 
جل�سات ال�سمر، و�سيخلدون 

بعدها اإىل النوم العميق ، بعد اأن 
يوهموا العراقيني باأن احلكومة 

لن تت�سكل اإل باإرادة ال�سعب 
وحده  .

 يخربنا ال�سيد احللبو�سي ومعه 
معظم ال�سيا�سيني  اأنهم زاهدون 

يف  املنا�سب ، لكّن الواجب 
يتطلب منهم اأن يقدموا  خدمة 

للبلد !!، وقراأنا يف الأخبار قبل 
اأيام اأن املعركة التي تدور بني 
احللبو�سي واخلنجر ل عالقة 

لها باملدن التي تدمرت وحتتاج 
اىل اإعمار،  ول امل�سردين الذين 
ليزالون يعي�سون يف اخليام ، 

واإمنا هي معركة من اأجل تقا�سم 
الكعكة    .

ل اأحد مّنا ي�سّكك يف حّب 
�سيا�سيينا الأفا�سل للعراق ، 
لكن ما ي�سرتعي النتباه اأّن 

حّب الوطن انتقل من �سعارات 
الإ�سالح والتغيري اإىل اأهازيج 

ال�سّفافية والنزاهة  .
ذات مرة طلب اأحد ال�سحفيني 

من اآين�ستاين اأن ي�سرح له 
الن�سبية، تاأّمل قلياًل ثم اأجاب: 

اإذا كان"اأ"يرمز للنجاح فاإن 
املعادلة يجب اأن تكون على 

النحو الآتي: اأ = �ش + �ش + 
ع حيث يرمز" �ش "اإىل العمل 

وحرف"�ش"اإىل اللعب.
�ساأله ال�سحفي عّما يرمز اإليه 
حرف"ع" فاأجابه اآين�ستاين: 
اإىل اإغالق فمك! وكنُت اأمتّنى 

على �سيا�سيينا " الأفا�سل "  اأْن 
يغلقوا اأفواههم احرتامًا لأرواح 

�سهداء انتفا�سة ت�سرين .

وزارات 
احللبو�سي!! 

املد الهائل

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوي���ة 
العراقية حالة الطق�ش لهذا اليوم )الثالثاء 
( اأن درجات احلرارة �سرتتفع عن معدلتها 
ليوم اأم�ش ، واأن اجلو �سيكون م�سم�سًا يف 

العديد من  املناطق.   

C°  21 -C°  36  / النجف     C°  19 -    C° 33   /اأربيل

C°  22 -C°  39  / الب�سرة      C°  21 -    C° 36  /بغداد

C°   20 -C°  35 °C    الرمادي /   19 -    C° 34   /املو�سل

ب���دون ك���رة ق��دم   تقريـــر ...  ال��ع��ي�����ش  امل��ن��ت��خ��ب ع��ل��ي ع��دن��ان ي�سكو  جن��م 
  علي اإ�سماعيل

 
ويلع����ب عل����ي عدن����ان م����ع فري����ق 
الكن����دي  وايتكاب�����ش  فانكوف����ر 
امل�س����ارك يف ال����دوري الأمريك����ي 
الث����اين  للمو�س����م  للمحرتف����ني 
توالي����ًا، بع����د انتقال����ه اإلي����ه خالل 
ف����رتة النتق����الت ال�ستوية بالعام 
اأوديني����زي  م����ن  قادم����ًا  املا�س����ي 

الإيطايل.
وقرر م�سوؤولو الدوري الأمريكي، 
متدي����د تعلي����ق املناف�س����ات حت����ى 
الثام����ن من حزي����ران املقب����ل على 
الأقل ب�سبب انت�س����ار الفايرو�ش، 
يف الوليات املتحدة التي تت�سدر 
الوفي����ات  اأع����داد  الع����امل يف  دول 

والإ�سابات.
وتوقف����ت ن�ساطات ك����رة القدم يف 
اأغلب دول العامل، ب�سبب كورونا، 
لت العديد من الدوريات  حي����ث اأُجِّ

الأوروبي����ة وامل�سابق����ات القاري����ة 
اإىل �سعار اآخر.

وكانت   القيمة الت�سويقية لالعبي 

كرة القدم قد تراجعت  يف خمتلف 
الدوريات الأوروبية والآ�سيوية، 
فريو�����ش  اأزم����ة  تف�س����ي  ب�سب����ب 

كورون����ا التي األقت بظاللها واأدت 
اإىل توقف مناف�سات كرة القدم يف 

اأغلب دول العامل.
"تران�سف����ار  موق����ع  وك�س����ف 
املتخ�س�����ش  العامل����ي،  مارك����ت" 
بقيم الالعب����ني، عن تراجع طفيف 
لالعب����ي  الت�سويقي����ة  بالقيم����ة 
منتخ����ب الع����راق املتواجدين يف 
الدوري����ات الأوروبية، وكذلك يف 

الدوري الأمريكي للمحرتفني.
عدن����ان  عل����ي  قيم����ة  وتراجع����ت 
املح����رتف يف �سف����وف فانكوف����ر 
ال����دوري  يف  امل�س����ارك  الكن����دي 
الأمريك����ي اإىل ملي����ون واأربعمائة 
األ����ف ي����ورو، بعدم����ا كان����ت قيمته 
فيم����ا  ي����ورو،  مليون����ا  ال�سابق����ة 
انخف�س����ت قيمة زميل����ه املحرتف 
يف ريال �سال����ت الأمريكي ج�سنت 
مريام اإىل مليون وخم�سمائة األف 

يورو.

وحافظ ال����دويل العراق����ي اأ�سامة 
كالرا  �سانت����ا  حم����رتف  ر�سي����د 
الربتغايل عل����ى قيمته الت�سويقية 
ومائت����ي  مليون����ًا  والبالغ����ة 
هن����اك  كان  بينم����ا  ي����ورو،  األ����ف 
انخفا�����ش طفي����ف لزميل����ه مهن����د 
علي "ميمي" املح����رتف ب�سفوف 
بورتيمونين�س����ي الربتغ����ايل اإىل 

800 األف يورو.
الت�سويقي����ة  القيم����ة  و�سه����دت 
اأنخفا�س����ًا  العراقي����ني،  لالعب����ني 
فاأحم����د يا�سني املحرتف يف هاكن 
ي����ورو(،  األ����ف   550( ال�سوي����دي 
يف  املح����رتف  ر�س����ن  وب�س����ار 
بر�سبولي�����ش الإيراين )750 األف 
ي����ورو(، وهم����ام ط����ارق املحرتف 
يف الإ�سماعيل����ي امل�سري )325( 
ه����ادي  و�سف����اء  ي����ورو،  األ����ف 
املح����رتف يف كريلي����ا �سوفيتوف 

الرو�سي )300( األف يورو.

حول العالم

ت���ق���رتب ك��ل��م��ات اإح������دى اأ����س���ه���ر اأغ����اين 
بخط  ديالن  بوب  كتبها  التي  ال�ستينيات، 
ي����ده، م���ن حت��ق��ي��ق رق����م ق��ي��ا���س��ي مب��ج��ال 
عند  اخل��ا���س��ة،  املو�سيقية  املقتنيات 
مليون   2.2 مقابل  للبيع  طرحها 
دولر. وقال جاري زميت �ساحب 
ت��امي(  اإن  )مومنت�ش  موؤ�س�سة 
املتخ�س�سة بهذا النوع من املقتنيات 
)ذا  اأغنية   كلمات  اإن  اأجنلو�ش  لو�ش  يف 
"الأوقات  اإيه-ت�سنجني(  اآر  ذاي  ت��امي��ز 
داخ��ل  واح���دة  �سفحة  يف  تتغري" م��دون��ة 
مفكرة، وبها تعديالت ومالحظات، م�سريًا 

جليف  الأ�سل  يف  مملوكة  كانت  اأنها  اإىل 
بينما  احل��ايل،  دي��الن  اأع��م��ال  مدير  روزن 
يقوم ببيعها الآن اأحد هواة جمع املقتنيات 
اخلا�سة الذي مل يذكر ا�سمه. وقال زميت 
عملية  اإن��ه��ا  م����زادًا.  لي�ش  لرويرتز:"هذا 
بها".  �سيفوز  يتقدم  من  اأول  خا�سة.  بيع 
رولينغ  اإي��ه  )لي��ك  اأغنية  كلمات  وحققت 
�ستون( املدونة بخط يد ديالن رقمًا قيا�سيًا 
بلغ مليوين دولر عند بيعها يف مزاد لدار 
�سوذبي يف نيويورك عام 2014. واأ�سبح 
ديالن )78 عامًا( اأول مغن وموؤلف اأغنيات 

يفوز بجائزة نوبل يف الأدب عام 2016.

ب��الإع��الم��ي  والأم��ريك��ي��ني  الربيطانيني  م��ن  امل��الي��ني  ف��وج��ىء 
الربيطاين ال�سهري بريي�ش مورغان "55 عامًا" يعتذر من مغنية 
اأن انتقد منظمة  البوب العاملية الأمريكية ليدي غاغا علنًا بعد 
فني  حفل  اأ�سخم  لإق��ام��ة  معها  تعاونها  على  العاملية  ال�سحة 
عاملي حتت عنوان "عامل واحد معًا يف املنزل" ملواجهة جائحة 
فايرو�ش كورونا، وتوجيه ر�سالة حب و�سكر لكافة القطاعات 
الرعاية  طواقم  خا�سًة  اأمامه  الأول  الدفاع  خط  ت�سكل  التي 
ال�سحية وحمال البقالة واملطاعم والعاملني بالتو�سيل، حيث 

قال لها:
قامت  رائعة  مبادرة  كان  فعلتيه  ما  باإعتذار  لك  مدين  اأن��ا   "
اأي�سًا  كانت  الأرواح.  اإن��ق��اذ  على  و�ست�ساعد  النا�ش  برتفيه 
يف  �سحيح  ب�سكل  من�سته  ي�ستخدم  كبري  لنجم  رائ��ع��ًا  مثاًل 

هذه الأزمة. مربوك واآ�سف لأين �سككت بك يف البداية".
وجاء اعتذار بري�ش مورغان بعد حتقيق احلفل اأعلى ن�سبة 
م�ساركة بني م�ساهري العامل ومن بينهم: ليدي غاغا واإيلتون 
جون وبيون�سيه و�سيلني ديون،وتايلور �سويفت وع�سرات 

غريهم.
وبعد اأن عرف باأن احلفل العاملي الذي كان لليدي غاغا دور 

كبري يف تنظيمه، جمع اأكرث من 127.9 مليون دولر  
الوقت  يف  العائد  هذا  وياأتي  العاملية،  ال�سحة  " ملنظمة 
ح�ستها  دف��ع  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اإي��ق��اف  بعد  املنا�سب 

الداعمة لها ،وقدرها ن�سف مليار دولر.
وقد قبلت ليدي غاغا اعتذاره،واأبدت حبها وفخرها باحلفل 

العاملي الذي كانت جزءًا هامًا فيه واأ�سهمت يف جناحه .

فنانات  يف زمن كورونا..  يتجهن اإىل "تيك توك" 
على  ال�سحي  احلجر  فر�ش  منذ 
تف�سي  ب�����س��ب��ب  ب���اأ����س���ره  ال���ع���امل 
فايرو�ش كورونا، دخل عدد كبري 
"تيك  تطبيق  اإىل  ال��ف��ن��ان��ني  م��ن 
الأول  مالذهم  اأ�سبح  الذي  توك" 
اأوق���ات  خ��الل  امل��ل��ل  على  للق�ساء 
ترحيب  لقى  الذي  الأمر  فراغهم، 
"تيك  جماهري  م��ن  الآلف  م��ئ��ات 
ن�سطوا  الفنانني  بع�ش  توك". 
املمثلة  فحطمت  التطبيق،  على 
اللبنانية نادين ن�سيب جنيم الرقم 
القيا�سي بن�سرها �ستة فيديوهات 
الفيديوهات  اأم��ا  واح��د.  ي��وم  يف 
فمتنوعة  الفنانون  يبتكرها  التي 
وم�����ن ح���ي���ات���ه���م ال���ي���وم���ي���ة، م��ن 
ال��ري��ا���س��ة، وال��ط��ب��خ، وال��ع��ائ��ل��ة، 

والتقليد واملقالب.
نادين  اللبنانية  املمثلة  ن�سطت 
تطبيق  على  ك��ث��ريًا  جنيم  ن�سيب 
"تيك توك" خالل احلجر املنزيل، 
اإذ ن�سرت منذ اأيام �ستة فيديوهات 

يعترب  وه�����ذا  واح������د،  ي����وم  يف 
مواقع  على  لفنان  قيا�سيًا  رق��م��ًا 
وتخطى  الجتماعي.  التوا�سل 
عدد متابعيها 1.2 مليون �سخ�ش. 
ت�����وؤدي جن��ي��م ف��ي��دي��وه��ات��ه��ا من 
جانب  اإىل  �سديقتها،  م��ع  امل��ن��زل 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  يف  م�ساركتها 
ب�سكل  اجل��م��ه��ور  م��ع��ه��ا  ي��ت��ف��اع��ل 
اللبنانية  ال��ف��ن��ان��ة  تنتقل  ك��ب��ري. 
تطبيق  على  ال��ن��ور  عبد  �سريين 

عليه  ن�سطت  ال��ذي  توك"،  "تيك 
فيديوهات  من  الأخ��رية،  بالفرتة 
الطبخ اإىل التحديات، ومقاطع من 
م�سل�سالتها ومقابالتها اإىل جانب 
زوجها.  مع  كوميدية  فيديوهات 
 8837 م��ن  اأك��رث  �سريين  ويتابع 
األف متابع. كما �ساركت يف حملة 
طريقتها  على  #خليك_بالبيت 

عن طريق مقطع اأغنية.
ا�ستجابت الفنانة اللبنانية كارول 

�سماحة لطلب جمهورها وان�سمت 
تنل  مل  اأنها  اإل  توك"،  "تيك  اإىل 
األ��ف   141 م��ن  اأك����رث  الآن  ح��ت��ى 

متابع. تن�سر �سماحة فيديوهات 
ط��ري��ف��ة ع��ل��ى ط��ري��ق��ة 

ال�سفتني  م��زام��ن��ة 
من  وفيديوهات 

كما  كليباتها. 
دعت يف اآخر 

فيديو لها اإىل متابعتها على "تيك 
توك"، لأنها �ستن�سر للمرة الأوىل 
اأوبريت جديدًا، با�سرتاك عدد من 
جن���وم ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ب��ع��ن��وان: 
 328 م��ن  اأك���رث  اأقوى".  "اإنت 
يارا  اللبنانية  للفنانة  متابع  األف 
توك"  "تيك  عامل  اإىل  دخلت  التي 
موؤخرًا. تن�سر يارا فيديوهات من 
فيديوهات  يف  وت�سارك  اأغانيها 

للتوعية حول فايرو�ش كورونا.
ك��م��ا ن�����س��رت ف��ي��دي��و ت�����س��ك��ر فيه 
الأطباء الذين يعاجلون امل�سابني 
ب��ف��اي��رو���ش ك���ورون���ا حت��ت و�سم 

واملخرج #�سكرًا_لالأبطال. الر�سام  ديت�ش،  جني  تويف 
لأف�سل  الأو���س��ك��ار  ج��ائ��زة  احل��ائ��ز 
عام  يف  ق�سري  متحركة  ر�سوم  فيلم 
عمر  ع��ن  ب����راغ،  يف  ب�سقته   1960
�سبب  ي��ع��رف  ومل  ع���ام���ًا،   95 ن��اه��ز 
"ديدلين".   موقع  بح�سب  ال��وف��اة، 
نف�سها مرتني  للجائزة  ديت�ش  ح  وُر�سِّ
 Here’s اأج�����ل  م���ن   1964 ع����ام 
 How to Avoidو Nudnik

 .Friendship
يف   1924 اآب   8 يف  دي��ت�����ش  وُول����د 

�سيكاغو، وجاء اإىل براغ عام 1959. 
وقد خطط يف البداية لالإقامة ملدة 10 
اأيام، لكنه التقى بزوجته امل�ستقبلية، 
زدينكا، وبقي يف العا�سمة الت�سيكية. 
واأخرج ديت�ش 13 حلقة من م�سل�سل 
ال��ر���س��وم امل��ت��ح��رك��ة، ت���وم وج���ريي، 

وكذلك جزءًا من "باباي".  
احل��ي��اة يف  وح���اول لح��ق��ًا ت�سوير 
الت�سيك  ت�سيكو�سلوفاكيا وجمهورية 
يف   1989 عام  املخملية  الثورة  بعد 

مذكراته "من اأجل حب براغ".

وفاة اأحد خمرجي "توم وجريي" 
و"باباي" عن 95 عامًا

يحاول جنوم كرة القدم جتاوز 
ال�سعوبات احلالية وابتعادهم عن 

عامل الكرة، وذلك بعد توقف 
جميع الن�ساطات يف العامل ب�سبب 

تف�سي فايرو�ش كورونا اجلديد.
واأبدى جنم منتخب "اأ�سود 

الرافدين"، املحرتف يف �سفوف 
فانكوفر وايتكاب�ش  الكندي، علي 
عدنان، ا�ستياقه لكرة القدم، من 

خالل من�سور له عرب )اإن�ستغرام( 
كتب فيه: "احلياة �سعبة بدون 

كرة القدم"، مع ن�سر �سور �سابقة 
له مع اجلماهري ويف امل�ستطيل 

الأخ�سر.

حفل جنوم العامل من املنزل يحقق 128 مليون دولر  

مليونا دولر ثمٌن لأغنية بوب 
ديالن كتبها على ورقة اأقدم رجل هندي على قطع ل�سانه وتقدميه 

ك��ق��رب��ان لإر���س��اء الآل��ه��ة ودف��ع��ه��ا لوقف 
ح��ادث��ة �سادمة.  ك��ورون��ا، يف  ف��اي��رو���ش 
وبح�سب �سحيفة "انديا توداي" الهندية، 
قالت ال�سرطة اإن عاماًل من ماديا برادي�ش 
ب�سبب  يبدو  م��ا  على  بالكتئاب  اأ�سيب 
اإىل املنزل قطع  الإغالق وال�سوق للعودة 
ل�سانه يف معبد يف منطقة بانا�سكانثا يف 

غوجارات يوم ال�سبت املا�سي.
فيفيك  نقل  مت  اأن���ه  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 

اإىل  اأم�����ش الأح����د،  ���س��ارم��ا )24 ع��ام��ا(، 
وهو  كاهن  عليه  عرث  بعدما  امل�ست�سفى، 
اأمام  بيده،  ول�سانه  للوعي  فاقدًا  م�ستلق 
اإب��الغ  يف  ���س��ارع  حيث  هندو�سي،  معبد 
ال�سرطة  مفت�ش  وق���ال  الأم��ن��ي��ة.  ال��ق��وى 
الفرعي ات�ش دي بارمار "وجدناه مي�سك 
اىل  به  وهرعنا  ي��ده.  يف  امل��ف��روم  ل�سانه 
م�سوؤول  وق��ال  جام".  �سوي  م�ست�سفى 
تقدمي  يف  ف��ك��ر  رمب���ا  ���س��ارم��ا  اإن  حم��ل��ي 
حتى  لالآلهة  الت�سحية  طريق  عن  ل�سانه 

العودة  وميكنه  الظروف  تتغري 
امل���ن���زل.  وذك�����رت و���س��ائ��ل  اإىل 

�سارما  اأن  هندية،  حملية  اإع��الم��ي��ة 
من  ج��اء  حيث  ح��ج��ري��ًا،  نحاتًا  يعمل 
يف  مورينا  منطقة  يف  راأ���س��ه  م�سقط 
اإىل  الهندية،  ب��رادي�����ش  م��ادي��ا  ولي���ة 
للعمل  �سهرين،  قبل  �سويجام،  قرية 
يف  م��ات  باهافانا  معبد  تو�سيع  على 

القرية، واحتجز داخلها على اإثر احلظر 
املفرو�ش ب�سبب كورونا.

رجل هندي يقدم ل�سانه قربانًا لالآلهة لوقف 
انت�سار فايرو�ش كورونا 
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