
 ذي قار / املدى

لم ي�شفع لموظفي وعمال العقود والأجور 
اليومية في دائرة �شحة ذي قار ما يقدمونه 
م���ن خدم���ات للم�شابي���ن بمر����ض كورون���ا الخطي���ر 
والم�شابين بالأمرا�ض الأخرى، فاأجورهم المتدنية 
لم تتح�ش���ن بعد، رغم كل المجازف���ة باأرواحهم ورغم 
اأن العدي���د منه���م يخدم���ون في هذا القط���اع الحيوي 
من���ذ م���ا يقرب الع�ش���رة اأع���وام ورغم �ش���دور القرار 
315 ال���ذي ين����ض عل���ى تحويلهم الى عق���ود وزارية 
وتعدي���ل رواتبه���م. ويقول ح�ش���ين كاظ���م وهو اأحد 
موظفي الأجور اليومية الذين اعت�ش���موا اأمام دائرة 
�ش���حة ذي قار ل�)المدى( اإن "عمال وموظفي الأجور 

اليومي���ة اأعلنوا موؤخرًا ال�ش���راب والعت�ش���ام اأمام 
دائرة �شحة ذي قار لمدة يومين وذلك لإي�شال ر�شالة 
ح���ول حجم معاناته���م وتدن���ي اأجوره���م"، مبينا اأن 
"عدد العاملين باأجور يومية في دائرة �شحة ذي قار 
يقدر باألفي عامل وموظ���ف وجميعهم  يعملون باأجر 
يوم���ي ويتقا�ش���ى كل منه���م 120 األف دينار �ش���هريًا 
يع���ادل )100 دولر( تقريب���ًا". واأو�ش���ح كاظم الذي 
يعمل في م�شت�ش���فى الح�ش���ين التعليمي الذي تحول 
موؤخرًا كمحجر لعالج مر�شى كورونا اأن "الكثير من 
عمال وموظفي الأجور يعملون منذ ثمانية اأعوام في 
الموؤ�ش�ش���ات ال�ش���حية والبع�ض منهم ت�ش���ل خدمته 

الى 10 اأعوام".
 التفا�صيل �ص4 

 بغداد / حيدر مدلول

اأكد جن����م الكرة العراقية ال�ش����ابق 
م����ن  الت����ام  تعافي����ه  روؤوف  عل����ي 
جانحة كورونا امل�شتجد )كوفيد19-( التي  
اأ�ش����يب بها ي����وم الثاين من �ش����هر ني�ش����ان 
2020 بع����د اجتي����ازه الفحو�ش����ات الطبية 
التي خ�ش����ع اإليها من قبل امل����الكات الطبية 
التي اأجريت له يف م�شت�ش����فى ) كارلون�شكا 
�شيوجاوت�ض (ال�ش����ويدية واأظهرت العّينة 
الأخرية باأنها �ش����لبية واإنهائه فرتة احلجر 
ال�ش����ّحي املح����ّددة مل����دة 14 يوم����ًا م����ن قبل 

وزارة ال�شّحة ال�شويدية.
واأ�ش����اف روؤوف يف ات�ش����ال هاتف����ي م����ع 
)امل����دى( من ال�ش����ويد :"اأ�ش����بُت بفايرو�ض 
كورون����ا امل�ش����تجد ع����ن طريق اأبنت����ي التي 

كان����ت حاملة ل����ه، ومل اأك����ن اأعلم ب����ه مطلقًا 
حيث ظهرت الأعرا�ض عليَّ ب�ش����كل وا�شح 
من خ����الل ارتفاع كب����ري يف درجة احلرارة 
بطن����ي  يف  واأمل  الراأ�����ض  يف  �ش����داع  م����ع 
و�ش����يق التنف�ض و�ش����عال حيث اأ�ش����بح كل 
اع�ش����اء ج�ش����مي توؤملن����ي مّم����ا دفعن����ي اىل 
مراجع����ة امل�شت�ش����فى لإج����راء الك�ش����وفات 
الطبي����ة التي اأ�ش����ارت يف النهاية اىل اإنني  
م�ش����اب ب����ه ويتوّج����ب عل����ّي الدخ����ول اىل 
احلج����ر ال�ش����ّحي يف اإح����دى الردهات من 
�����ض له  اأج����ل اأخ����ذ العالج املنا�ش����ب املخ�شّ
من قبل الأطباء امل�ش����رفني على حالتي اأوًل 
باأّول حتى ال�ش����فاء الت����ام يف النهاية الذي 
�شادف يوم ال�شاد�ض ع�شر من �شهر ني�شان 

اجلاري".
 التفا�صيل �ص 5

 ترجمة / حامد اأحمد  

تقول جمل���ة فورن بولي�ش���ي 
الأمريكي���ة اإن���ه منذ ا�ش���تقالة 
ت�ش���ريف  حكوم���ة  وزراء  رئي����ض 
الأعم���ال ع���ادل عبد امله���دي، يف اأواخر 
�ش���هر ت�ش���رين الثاين من العام املا�شي 
ت�ش���مية  م���رة  كل  يف  اعت���اد  والع���راق 
رئي�ض وزراء مكلف جديد ليخلفه ولكن 
ب���دون وجود اأمل للنج���اح، كان اآخرهم 
وهو املر�ش���ح الثالث م�شطفى الكاظمي 
الذي يحاول الآن ت�شكيل حكومة. �شلفه 
املر�ش���ح الأول حممد توفيق عالوي، مل 
يتمك���ن م���ن ت�ش���كيل حكوم���ة، ومن ثم 
ج���اء عدنان ال���زريف، الذي مل ي�ش���تطع 
اأي�شًا احل�شول على دعم كايف لت�شكيل 
حكومة، وحكومة ت�ش���ريف الأعمال ما 
ت���زال م�ش���تمرة بعد تكلي���ف الكاظمي . 
وت�ش���ري فورن بولي�شي اىل اأن املقالت 
الت���ي ن�ش���رت يف ال�ش���حافة الأمريكية 
على م���دار ال�ش���نني من���ذ 2003 وحتى 
الآن واملتعلق���ة بكل مر�ش���ح جديد الذي 
من املتوقع اأن يق���ود حكومة العراق قد 
اأ�ش���بحت روتينية مب�ش���مونها ب�ش���كل 
قيا�ش���ي وت���كاد تت�ش���ابه ب���ني كل مقالة 

و�شابقتها. 
 التفا�صيل �ص3 

�صفحة مع امللحق  )500( دينار  12

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 

 بغداد / املدى 

ال�ش����حة  وزارة  اأعلن����ت 
 55 ت�ش����جيل  والبيئ����ة، 
اإ�ش����ابة جدي����دة بفايرو�����ض كورونا يف 
عم����وم  الع����راق يف اأعلى ح�ش����يلة منذ 

تخفيف اجراءات حظر التجوال.
وقالت الوزارة يف بي����ان تلقت )املدى( 
ن�ش����خة من����ه اإن����ه "مت فح�����ض )110٤( 
يف  املخت�ش����ة  املخت����رات  يف  من����اذج 
العراق )عدا كرد�ش����تان( ، وبذلك يكون 
املجم����وع الكل����ي للنم����اذج املفحو�ش����ة 
منذ بداية ت�ش����جيل املر�����ض يف العراق 
"�ش����جلت  واأ�ش����افت   .")٦٨22٤(

خمترات وزارة ال�شحة والبيئة )55( 
اإ�ش����ابة يف الع����راق موزع����ة كالت����ايل: 
بغداد/ الر�ش����افة: 2٩ بغ����داد/ الكرخ: 
1 مدين����ة الطب: 3 الب�ش����رة: 12 املثنى 

: 2 ذي ق����ار: 3 ال�ش����ليمانية: 2 ده����وك: 
2 اأربي����ل: 1"، فيم����ا مل ت�ش����جل وفيات. 
واأ�ش����ارت اىل اأن "جمم����وع الإ�ش����ابات 
بل����غ 1٧٦3" فيما جمموع الوفيات ٨٦، 

وجمموع حالت ال�شفاء122٤. 
ويف �ش����ياق مت�ش����ل، تتزاي����د خم����اوف 
وزارة ال�ش����حة  ، م����ن احتمالي����ة تزايد 
اأع����داد الإ�ش����ابات بفايرو�����ض كورون����ا 
امل�ش����تجد، اإزاء اخلروقات التي رافقت 
قرار اللجنة العليا لل�ش����حة وال�ش����المة 
الوطنية اخلا�ض برف����ع حظر التجوال 
جزئي����ًا، م����ا ينذر بوقوع كارثة �ش����حية 
واإن�ش����انية، دف����ع ال����وزارة اإىل اإر�ش����ال 
طل����ب للجه����ات العلي����ا لإع����ادة درا�ش����ة 

القرار يف ما يخ�ض اآلية تطبيقه.
ويق�ش����ي القرار الذي ت����رك للحكومات 
املحلي����ة تقدي����ر املوق����ف ب�ش����اأن تطبيقه 
م����ن عدمه باأن يرفع حظ����ر التجوال من 

ال�شاعة ال�شاد�شة �شباحًا حتى ال�شابعة 
م�ش����اًء، وا�ش����تثناء مناطق حم����ددة من 
هذا الرفع، اإ�شافة اإىل ال�شماح مبزاولة 
بع�ض الأعمال وفق عدد من ال�ش����وابط 
الجتماع����ي  بالتباع����د  اللت����زام  م����ع 
يف  اأخ����رى  اأعم����ال  مزاول����ة  ومنع����ت 
الوقت الراهن. لك����ن تطبيق القرار ظل 
ناق�ش����ًا نتيج����ة ع����دم الت����زام املواطنني 
بالإجراءات الوقائي����ة وارتداء الكمامة 
اأثن����اء التواج����د يف ال�ش����ارع اأو العمل، 
م����ا دف����ع مق����رر خلي����ة الأزم����ة النيابية، 
جواد املو�شوي، للمطالبة باإعادة العمل 

بحظر التجوال الكامل.
  تفا�صيل مو�صعة �ص 4

تخفيف حظر التجوال.. هل فتح الباب للفايرو�ص؟

تدمري وكرين لداع�ش بداخلهما نحو 44 اإرهابيًا يف كركوك و�صالح الدين

ال�صحة ُت�صجل 55 اإ�صابة بكورونا يف اأعلى ح�صيلة منذ تخفيف احلظر 

علي روؤوف: اأعتّز بتمثيلي لكبار الدوري املمتاز

 بغداد/ املدى 

عّزز املوق���ف الأخري لرئي����ض الوزراء 
امل�ش���تقيل ع���ادل عبد امله���دي، الأخبار 
القادمة من داخل هيئة احل�ش���د ال�ش���عبي، والتي 
تتح���دث عن �ش���راعات كب���رية اأدت موؤخ���رًا اىل 
ان�شقاق ٤ من األوية احل�شد. وظهر عبد املهدي يف 

رف�شه بيان الف�شائل الأربعة املن�شقة، يف موقف 
غري امل�شيطر على هيئة احل�شد، بعد اأن �شكا عدم 
والذي  الأخري  البيان  �ش���ياغة  "اإ�شت�شارته" يف 
انطوى على جوانب �شيا�شية واتهامات لأطراف 
داخل الهيئ���ة. وقالت قيادات �ش���ابقة وحالية يف 
احل�ش���د، اإن هن���اك �ش���غوطًا كب���رية يتعر�ض لها 
رئي�ض الوزراء امل�شتقيل، كما اأن قادة ع�شكريون 

يخ�شون العرتا�ض على قيادات احل�شد خوفًا من 
تلقيهم عقوبات. وخالفت مواقف وبيانات �شابقة 
للح�ش���د ال�ش���عبي، �شيا�ش���ية احلكومة خ�شو�شًا 
وحادث���ة  اخلارجي���ة،  بالعالق���ات  يتعل���ق  فيم���ا 
الهجوم على منطقة ال�ش���نك نهاية العام املا�شي، 
والت���ي اأ�ش���فرت ع���ن مقت���ل وج���رح نح���و 100 
�ش���خ�ض. وقال قيادي �شابق يف احل�شد ل�)املدى( 

اإن "رئي�ض الوزراء يتعر�ض اىل �ش���غوط كبرية 
من قب���ل بع����ض القي���ادات ذات الثقل ال�شيا�ش���ي 
داخل احل�ش���د"، مبينًا اأن تلك ال�ش���غوطات وراء 
رف����ض عبدامله���دي لبي���ان الألوي���ة الأربع���ة التي 
ان�ش���قت عن الهيئ���ة. واأعلنت  فرقت���ا "العبا�ض"، 
"الله اأكر" واأن�ش���ار  "الإم���ام عل���ي"، ولوائ���ي 
املرجعي���ة"، اخلمي�ض املا�ش���ي، اإنه���ا انتقلت من 

هيئ���ة احل�ش���د ال�ش���عبي وارتبطت بالقائ���د العام 
للقوات امل�ش���لحة . باملقاب���ل رد عبد الكرمي خلف، 
املتح���دث با�ش���م عبد امله���دي، ع���ن اأن الأخري "مل 
ي�ش���اور اأو يوافق" على البيان ال�ش���ادر قبل اأيام 
عن األوية احل�ش���د ال�ش���عبي املعروفة ب�"ف�ش���ائل 
العتبة". واأو�ش���ح املتحدث با�شم عبد املهدي يف 
بي���ان اأن "عملية ارتباط هذه الف�ش���ائل املجاهدة 

بالقائد العام ه���و ارتباط اإداري وعملياتي فقط، 
ول يتناول الكثري م���ن الأمور التي ذكرها البيان 
املذك���ور". وقال���ت الف�ش���ائل الأربع���ة يف بي���ان 
م�ش���رتك، اإنها لي�شت �ش���د اأي جهة لكنها "ت�شعى 
لت�ش���حيح بع�ض امل�شارات"، م�شرية اأن انفكاكها 

جاء مبوافقة مرجعية النجف.
 التفا�صيل �ص2 

رئي�ص الوزراء امل�صتقيل ي�صتكي من ف�صائل العتبة: مل ت�صت�صرين يف بيان االنف�صال 

عبد املهدي يتعر�ش ل�صغوطات من "اأباطرة احل�صد" وع�صكريون يخ�صون 
االعرتا�ش على حتركاتهم

حظر التجوال ُيجرب البغداديني على العودة اىل و�سائل النقل البدائية   .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 بغداد / املدى

اأك���دت قي���ادة العملي���ات الم�ش���تركة، 
اأم�ض ال�شبت، تنفيذ عمليات ع�شكرية 
ا�ش���تباقية �ش���د داع����ض اأطاحت بالع�ش���رات من 
الإرهابيين في مناط���ق مختلفة من العراق، في 
حي���ن قال م�ش���در في النب���ار اإن ما يق���ارب من 
1٤0 م�شلحًا متوارين في �شحراء المحافظة ل 

ي�شكلون تهديدًا اأمنيًا.
وقال المتحدث با�شم العمليات الم�شتركة اللواء 
تح�ش���ين الخفاجي في ت�ش���ريح لوكال���ة الأنباء 

الر�ش���مية، وتابعته )المدى( اأم�ض، اإن "القوات 
الأمني���ة بجمي���ع �ش���نوفها الداخلي���ة والدف���اع 
والأمن الوطني والمخابرات والح�شد ال�شعبي 
تطارد ع�شابات داع�ض ولديها تقديرات للموقف 

وتنفذ عمليات ا�شتباقية لمباغتة الإرهابيين".
ر�ش���دت  "ال�ش���تخبارات  الخفاج���ي  واأ�ش���اف 
خاليا نائمة لع�شابات داع�ض الإرهابية تتحرك 
بمجامي���ع يت���راوح عددها م���ا بي���ن 25 الى 30 
جنوب���ي  ال�ش���اي  وادي  منطق���ة  ف���ي  اإرهابي���ًا 
كركوك، ما دفع القوات الأمنية الى تنفيذ عملية 

ا�شتباقية وا�شتهداف وكرهم".

واأو�ش���ح المتحدث با�ش���م العمليات الم�ش���تركة 
اأن "ع�ش���ابات داع�ض تلجاأ الى اأ�شاليب مختلفة 
كبي���رة  واأعداده���م  موج���ودون  اأنه���م  لإظه���ار 
وه���م عك�ض ذل���ك تمام���ًا"، مبين���ًا اأن "العمليات 
الم�ش���تركة لي�ض لديها جرد كامل بعدد العنا�شر 
الإرهابية، ولكن المعلومات ال�شتخبارية توؤكد 
اأن اأعداده���م قليلة، وه���م يلجاأون اإلى اأ�ش���اليب 
مختلف���ة لت�ش���ليل ال���راأي الع���ام ف���ي م���ا يتعلق 

بعددهم وتحركاتهم".
واأ�ش���اف اأن "اأح���د اأ�ش���اليب الخالي���ا النائم���ة 
لداع����ض يعتم���د عل���ى قي���ام مجامي���ع �ش���غيرة 

تتك���ون من اإرهابيين اثني���ن اأو ثالثة بالعتداء 
عل���ى الق���وات الأمنية هن���ا وهناك م���ن دون اأن 
يحقق���وا اأي نتيج���ة فعلية، بل مجرد ا�ش���تغالل 
ه���ذه العت���داءات للترويج الإعالمي"، م�ش���يرًا 
اإل���ى اأن "الق���وات الأمني���ة تتاب���ع ه���ذه الأوكار 
الت���ي تجتمع بها ع�ش���ابات داع�ض وت�ش���تهدفها 
بعملي���ات ا�ش���تباقية نوعية، وقد قتل���ت في اأحد 
العملي���ات 1٤ اإرهابيًا يختبوؤون مع اأ�ش���لحتهم 
ف���ي جزيرة نائية بنهر دجلة غرب ق�ش���اء الدور 

في �شالح الدين". 
التفا�صيل �ص2

م�صوؤول بمكتب بارزاني يرجح 2
وجود رغبة �صيعية ببقاء 
رئي�ص الحكومة الم�صتقيل
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القوى ال�صيعية ت�صرتط تغيري 
الكابينة احلكومية املقرتحة وحتديد 

موعد االنتخابات املبكرة 

فورن بولي�صي: �صغط 
في وا�صنطن لترك 

العراق يقرر م�صيره

3 وا�صنطن تعتزم ا�صتبدال وحدات 5
ع�صكرية في العراق.. والح�صد يتهم 

بطولة  في  للعراق  ميداليات   8
العرب بتايكونج�صتو  

 بغداد / املدى

ع���زت الق���وى ال�ش���يعية رف�ش���ها معظ���م اأ�ش���ماء القائم���ة الوزارية 
املقرتح���ة من قبل رئي����ض ال���وزراء املكلف م�ش���طفى الكاظمي اإىل 
مت�ش���ك الكرد وال�شّنة با�شتحقاقاتهم النتخابية، فيما طالب الكاظمي بالتعامل 
م���ع جمي���ع املكونات بدون اإق�ش���اء اأو تهمي�ض لأي مكون اأو كتلة من م�ش���اركة 
يف احلكوم���ة. وبن���اًء على هذا �ش���يعيد املكلف النظر ب�شخ�ش���يات يف كابينته 
احلكومية قبل تقدميها مرة ثانية اإىل روؤ�ش���اء وممثلني القوى ال�ش���يعية لأخذ 
وجه���ة نظره���م باخلي���ارات اجلدي���دة ثم اإر�ش���الها م���ع املنه���اج احلكومي اإىل 
جمل�ض النواب. كما اتفقت القوى ال�ش���يعية يف اجتماع ح�ش���ره الكاظمي عقد 
م�ش���اء اجلمعة يف منزل رئي�ض حتالف الفتح هادي العامري ا�ش���تمر �ش���اعتني 
عل���ى اإج���راء النتخابات الرملانية املبكرة خالل �ش���نة بعد ت�ش���كيل احلكومة، 
م�ش���رتطة على املكلف عدم تاأ�شي�ض حزب �شيا�شي ومنعه من امل�شاركة يف هذه 
النتخاب���ات الرملانية املبكرة. ويقول فالح اخلزعلي، النائب عن كتلة ال�ش���ند 
الوطني يف ت�شريح ل�)املدى( اإن "الجتماع الذي جمع روؤ�شاء وممثلي القوى 
ال�ش���يعية باملكلف م�ش���طفى الكاظمي تناول مو�ش���وعني، الأول النقا�ض حول 
الت�ش���كيلة الوزاري���ة واإمكاني���ة تغيري الأ�ش���ماء التي يتم تداوله���ا يف الأروقة 
ال�شيا�ش���ية والإعالمي���ة وا�ش���تبدالها ب�شخ�ش���يات جديدة، والث���اين الرنامج 
احلكوم���ي وحمددات���ه". وكان���ت القوى ال�ش���يعية ق���د خولت رئي����ض جمل�ض 
ال���وزراء املكلف م�ش���طفى الكاظمي حرية اختيار طاقمه ال���وزاري مع مراعاة 
مبداأ حتقيق التوازن بني املكونات، قبل اأن تنقلب عليه وت�شكل وفودًا تفاو�ض 

لتحديد ح�ش�شها من الوزارات.
 التفا�صيل �ص3 

عمال وموظفو �صحة ذي قار يواجهون كورونا 
مقابل 100 دوالر �صهريًا!

اأثري ناظم اجلا�صور 
يكتب: وتنف�صت االأر�ص

حممد الربيعي يكتب: 
يف ظل جائحة الكورونا: 

املوؤمترات العلمية االفرتا�صية 
للجامعات العراقية
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بغداد/ املدى 

ع���ّزز املوقف الأخ���ر لرئي����س الوزراء 
امل�س���تقيل ع���ادل عب���د امله���دي، الأخبار 
القادمة من داخل هيئة احل�سد ال�سعبي، 
والت���ي تتح���دث ع���ن �سراع���ات كب���رة 
اأدت موؤخ���رًا اىل ان�سق���اق 4 م���ن األوية 

احل�سد.
وظه���ر عب���د امله���دي يف رف�س���ه بي���ان 
الف�سائ���ل الأربع���ة املن�سق���ة، يف موقف 
غ���ر امل�سيطر عل���ى هيئة احل�س���د، بعد 
اأن �سكا ع���دم "اإ�ست�سارت���ه" يف �سياغة 
البي���ان الأخ���ر وال���ذي انط���وى عل���ى 
جوان���ب �سيا�سي���ة واتهام���ات لأطراف 

داخل الهيئة.
يف  وحالي���ة  �سابق���ة  قي���ادات  وقال���ت 
كب���رة  �سغوط���ًا  هن���اك  اإن  احل�س���د، 
يتعر����س لها رئي�س ال���وزراء امل�ستقيل، 
يخ�س���ون  ع�سكري���ون  ق���ادة  اأن  كم���ا 
العرتا�س عل���ى قي���ادات احل�سد خوفًا 

من تلقيهم عقوبات.
وخالفت مواقف وبيانات �سابقة للح�سد 
ال�سعبي، �سيا�سي���ة احلكومة خ�سو�سًا 
اخلارجي���ة،  بالعالق���ات  يتعل���ق  فيم���ا 
وحادث���ة الهج���وم عل���ى منطق���ة ال�سنك 
نهاي���ة العام املا�سي، والتي اأ�سفرت عن 

مقتل وجرح نحو 100 �سخ�س.
وق���ال قيادي �سابق يف احل�سد ل�)املدى( 
اىل  يتعر����س  ال���وزراء  "رئي����س  اإن 
�سغوط كبرة من قب���ل بع�س القيادات 
ذات الثق���ل ال�سيا�س���ي داخ���ل احل�سد"، 
مبين���ًا اأن تلك ال�سغوط���ات وراء رف�س 
عبدامله���دي لبيان الألوي���ة الأربعة التي 

ان�سقت عن الهيئة.
واأعلنت  فرقتا "العبا�س"، "الإمام علي"، 
ولوائي "الله اأكرب" واأن�سار املرجعية"، 
اخلمي�س املا�سي، اإنها انتقلت من هيئة 
احل�سد ال�سعبي وارتبطت بالقائد العام 

للقوات امل�سلحة.
باملقابل رد عبد الك���رمي خلف، املتحدث 

با�س���م عبد امله���دي، ع���ن اأن الأخر "مل 
ي�ساور اأو يوافق" عل���ى البيان ال�سادر 
قب���ل اأي���ام ع���ن األوي���ة احل�س���د ال�سعبي 

املعروفة ب�"ف�سائل العتبة".
واأو�س���ح املتحدث با�سم عبد املهدي يف 
بي���ان اأن "عملية ارتباط ه���ذه الف�سائل 
املجاه���دة بالقائ���د الع���ام ه���و ارتب���اط 
يتن���اول  ول  فق���ط،  وعمليات���ي  اإداري 
الكث���ر من الأم���ور التي ذكره���ا البيان 

املذكور".
بي���ان  يف  الأربع���ة  الف�سائ���ل  وقال���ت 
م�سرتك، اإنه���ا لي�ست �سد اأي جهة لكنها 

امل�سارات"،  بع����س  لت�سحيح  "ت�سع���ى 
مبوافق���ة  ج���اء  انفكاكه���ا  اأن  م�س���رة 

مرجعية النجف.
واأ�س���اف عب���د الك���رمي خل���ف: "نوؤك���د 
م���رة اأخ���رى عل���ى اأهمية احلف���اظ على 
وح���دة احل�سد وخ�سوع جمي���ع األويته 
والع�سكري���ة  الن�سباطي���ة  لل�سياق���ات 
واأوام���ر القي���ادات العليا، �ساأنه���ا �ساأن 
بقية الق���وات امل�سلحة. وهو ما اقت�سى 

العلم والتنويه".
يف  �سابق���ة  قي���ادات  تقدي���رات  ووف���ق 
احل�سد، فاإن قرار النف�سال لتلك الألوية 

ج���اء بعد اأن با�سر )ابو فدك( املقرب من 
طه���ران، يف من�سبه بهيئة احل�سد بدياًل 
ع���ن نائ���ب الهيئ���ة ال�ساب���ق اأب���و مهدي 
املهند����س، الذي ُقتل يف غ���ارة اأمركية 
مطلع العام احل���ايل، قرب مطار بغداد. 
وت�سرب���ت اخلمي����س املا�س���ي، وثيق���ة 
موقع���ة م���ن رئي����س حكوم���ة ت�سري���ف 
الأعمال عادل عبد املهدي، توؤكد ان�سقاق 
الف���رق الع�سكري���ة الأرب���ع وارتباطه���ا 

مبكتب القائد العام.
واأكدت الوثيقة على قرار "ربط الألوية 
)2، 11، 26، و44( اإداري���ًا وعملياتي���ًا 

بالقائ���د الع���ام للق���وات امل�سلح���ة، فيما 
قالت الوثيقة اإن بقية الف�سائل �ستن�سم 

لحقًا.

قانونية دمج الف�صائل 
من جهته اأكد اخلب����ر القانوين، طارق 
ال�سعب����ي  احل�س����د  قان����ون  اأن  ح����رب، 
ال�س����ادر يف 2016، �سم����ح ب�"ارتب����اط 
األوي����ة م����ن احل�س����د ب����ه )القائ����د العام( 
مبا�س����رة" دون املرور ب�سل�سلة املراجع 

املوجودة يف قيادة احل�سد.
وق����ال ط����ارق ح����رب يف من�س����ور عل����ى 

�سفحت����ه يف في�سب����وك اإن "م����ا اأ�سدره 
رئي�����س ال����وزراء القائ����د الع����ام للقوات 
امل�سلحة يوافق قان����ون احل�سد )الفقرة 
الثاني����ة/ املادة اأوًل( ويوافق املادة 78 
من الد�ستور التي اعتربته القائد العام 
للق����وات امل�سلحة وامل�س����وؤول التنفيذي 

املبا�سر عن ال�سيا�سة العامة للدولة".
و�س����ّدد حرب عل����ى اأن "كل م����ن يخالف 
ه����ذا الأم����ر يك����ون ق����د خال����ف اأح����كام 
امل����ادة 42 م����ن الد�ستور ويت����م ت�سكيل 
جمل�����س حتقيق����ي ويح����ال اإىل املحكمة 

الع�سكرية".

و�سلط����ت الأح����داث الأخ����رة ال�س����وء 
على حجم ال�سراع داخل هيئة احل�سد. 
احل�س����د  يف  �سابق����ة  قي����ادات  وقال����ت 
ل�)املدى( اإن "اجلن����اح الإيراين" داخل 

احل�سد بداأ يهيمن على املنا�سب.
ومع����روف اأن "احل�س����د" ه����و ت�سكي����ل 
ع�سك����ري ظه����ر ب�س����كل غر منظ����م بعد 
�سق����وط املو�سل يف �سي����ف 2014، ثم 
مّت العرتاف به من خالل قانون �سرعه 

جمل�س النواب يف 2016.

اأنواع احل�صد
احل�س����د  يف  القي����ادي  يق����ول  ب����دوره 
اأثي����ل  ال�ساب����ق  نين����وى  وحماف����ظ 
م����ن  نوع����ن  "هن����اك  اإن  النجيف����ي، 
الف�سائ����ل داخل احل�سد، واحدة ترتبط 
م����ع قيادة عملي����ات الهيئ����ة والثانية مع 

قيادة اجلي�س".
ويوؤكد رئي�س ال����وزراء امل�ستقيل عادل 
عب����د امله����دي، يف اأكرث م����ن منا�سبة، اأن 
احل�س����د ه����و اأح����د املوؤ�س�س����ات الأمنية 
التابع����ة للدولة. لكن النجيفي اأ�سار يف 
ات�سال مع )املدى( اىل اأن "احلديث عن 
�سيطرة احلكومة عل����ى ف�سائل احل�سد 
اأم����ر غ����ر حقيق����ي وه����و كالم لالإع����الم 
جبه����ة  يف  القي����ادي  فقط".وي�سي����ف 
النق����اذ والتنمية، التي يتزعمها �سقيقه 
اأ�سام����ة النجيف����ي، ان "بع�����س ف�سائل 
�سيا�سي����ة  مرجعي����ات  لديه����ا  احل�س����د 
وتتقاطع يف معظم الحيان مع مواقف 

احلكومة والقيادة الع�سكرية".
وكان عب����د امله����دي ق����د تراج����ع، الع����ام 
املا�سي، ع����ن قرار ب�سحب ح�سد ال�سبك 
من �سرقي نين����وى، بعد اأن هّدد الأخر 

بت�سعيد املوقف ع�سكريًا.
"قي����ادات  اإن  ويتاب����ع النجيف����ي قائ����اًل 
اجلي�����س ل تريد ال�سطدام مع احل�سد، 
اأن  تخ�س����ى  القي����ادات  بع�����س  اأن  كم����ا 
تتعر�����س للعقوبة مثل النقل اأو العفاء 

يف حال اعرت�ست".
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رئي�س الوزراء الم�صتقيل 
ي�صتكي من ف�صائل العتبة: لم 
ت�صت�صرني في بيان االنف�صال 

عبد املهدي يتعر�ض ل�شغوطات من "اأباطرة احل�شد" 
وع�شكريون يخ�شون االعرتا�ض على حتركاتهم

اجتماع عبد 
املهدي يف 
هيئة احل�شد

 بغداد / المدى

اأك���دت قي���ادة العملي���ات الم�سترك���ة، اأم����س 
ال�سب���ت، تنفي���ذ عمليات ع�سكري���ة ا�ستباقية 
�سد داع�س اأطاحت بالع�سرات من الإرهابيين 
ف���ي مناطق مختلفة من العراق، في حين قال 
م�س���در ف���ي النب���ار اإن م���ا يقارب م���ن 140 
م�سلح���ًا متوارين في �سح���راء المحافظة ل 

ي�سكلون تهديدًا اأمنيًا.
وق���ال المتحدث با�س���م العملي���ات الم�ستركة 
اللواء تح�سين الخفاجي في ت�سريح لوكالة 
الأنباء الر�سمية، وتابعته )المدى( اأم�س، اإن 
"الق���وات الأمنية بجميع �سنوفها الداخلية 
والمخاب���رات  الوطن���ي  والأم���ن  والدف���اع 
والح�س���د ال�سعبي تط���ارد ع�ساب���ات داع�س 
ولديه���ا تقدي���رات للموق���ف وتنف���ذ عمليات 

ا�ستباقية لمباغتة الإرهابيين".
واأ�س���اف الخفاجي "ال�ستخب���ارات ر�سدت 
خالي���ا نائم���ة لع�ساب���ات داع����س الإرهابي���ة 
تتح���رك بمجامي���ع يت���راوح عدده���ا م���ا بين 
25 ال���ى 30 اإرهابيًا في منطقة وادي ال�ساي 
جنوبي كركوك، ما دف���ع القوات الأمنية الى 
تنفيذ عملية ا�ستباقية وا�ستهداف وكرهم".

واأو�سح المتحدث با�سم العمليات الم�ستركة 
اأن "ع�ساب���ات داع����س تلج���اأ ال���ى اأ�سالي���ب 
مختلفة لإظه���ار اأنهم موج���ودون واأعدادهم 
كبي���رة وه���م عك�س ذل���ك تمام���ًا"، مبين���ًا اأن 
كامل  جرد  لديها  لي�س  الم�ستركة  "العمليات 
بعدد العنا�س���ر الإرهابية، ولكن المعلومات 
ال�ستخباري���ة توؤك���د اأن اأعدادهم قليلة، وهم 
يلج���اأون اإلى اأ�ساليب مختلفة لت�سليل الراأي 

العام في ما يتعلق بعددهم وتحركاتهم".
واأ�س���اف اأن "اأح���د اأ�ساليب الخالي���ا النائمة 
لداع����س يعتمد عل���ى قيام مجامي���ع �سغيرة 
تتكون من اإرهابيين اثنين اأو ثالثة بالعتداء 
على القوات الأمني���ة هنا وهناك من دون اأن 
يحققوا اأي نتيجة فعلية، بل مجرد ا�ستغالل 
هذه العتداءات للترويج الإعالمي"، م�سيرًا 
اإل���ى اأن "القوات الأمني���ة تتابع هذه الأوكار 
التي تجتمع بها ع�سابات داع�س وت�ستهدفها 
بعملي���ات ا�ستباقي���ة نوعي���ة، وق���د قتلت في 

اأح���د العملي���ات 14 اإرهابي���ًا يختب���وؤون مع 
اأ�سلحته���م في جزيرة نائي���ة بنهر دجلة غرب 
ق�س���اء ال���دور ف���ي �س���الح الدي���ن". واأ�سار 
الخفاج���ي اإل���ى اأن "الق���وات الأمني���ة نفذت 
اأي�سًا عملي���ة ا�ستباقية في ال�سحراء جنوب 
غ���رب الرطب���ة بمحافظ���ة الأنب���ار ا�ستهدفت 
خاللها خاليا اإرهابي���ة ت�ستغل �سفة الراعي 
وقامت بالعتداء على نقط���ة اأمنية"، موؤكدًا 
اأن "الق���وات الأمنية متواج���دة في كل مكان 
ولديه���ا معلوم���ات وا�ستطالعات تتحرك من 
خالله���ا". وعن الأنباء التي تتحدث عن قيام 
الع�سابات الإرهابية بجمع ال�سالح و�سرائه 
باأ�سع���ار مغري���ة ذك���ر الخفاج���ي اأن "داع�س 
الإرهاب���ي ل يمتل���ك الق���درة عل���ى التموي���ل 
بع���د اأن تمكنت القوات الأمني���ة من قطع كل 
م�س���ادر التموي���ل ولي����س لديهم ق���درة على 
ك�س���ب عنا�سر جدي���دة بعد اأن ب���ات الجميع 
يرف����س التطوع بالعمل معه���م ول يمتلكون 
القدرة على جلب مقاتلين من خارج العراق"، 
مبين���ًا اأن "ال�سيء الوحيد الذي تقوم به تلك 

الع�ساب���ات ه���و ا�ستغ���الل حظ���ر التج���وال 
المفرو����س ب�سب���ب تف�سي فيرو����س كورونا 
في تنفيذ عمليات اإرهابية ع�سوائية من اأجل 
خل���ق انطباع ل���دى العالم باأنه���م موجودون 

وي�ستطيعون التحرك".
مديري���ة  ذك���رت  مت�س���ل،  �سي���اق  وف���ي 
ال�ستخب���ارات الع�سكري���ة ف���ي بي���ان تلق���ت 
)الم���دى( ن�سخ���ة من���ه، اإن "ق���وة م���ن مفارز 
�سعب���ة ال�ستخبارات الع�سكرية في الفرقة 8 
وبالتعاون مع لواء الم�ساة 32، داهمت مخباأ 

لالأعتدة والمتفجرات في ق�ساء القائم". 
 133 بداخل���ه  "�سبط���ت  اأنه���ا  واأ�ساف���ت، 
كب�سولة مقذوف عي���ار 155ملم و55 قداحة 
اعتيادي���ة و7 خراطي�س عت���اد بالإ�سافة الى 
عبوتين نا�سفتي���ن محورتين وركيزة هاون 

120 ملم وو�سيلة تفجير عن بعد".
واأ�سارت ال���ى اأن "جميع المواد من مخلفات 
داع����س الرهابي وقد ت���م التعامل مع المواد 
وف���ق ال�سياق���ات المعم���ول به���ا". بالتزامن 
م���ع ذل���ك، اأحبطت ق���وة م���ن الح�س���د، اأم�س 

ال�سبت، محاول���ة لعنا�سر داع�س ل�ستهداف 
القوات الأمنية بعب���وات نا�سفة في محافظة 
النبار. وذكر بي���ان لإعالم الح�سد اأنه "بناء 
على معلوم���ات ا�ستخبارية دقيقة نفذت قوة 
الح�س���د ال�سعبي �سمن قيادة عمليات الأنبار 
ا�ستباقي���ة لمالحق���ة خالي���ا داع����س  عملي���ة 
�سم���ن قاطع الم�سوؤولي���ة". واأ�ساف البيان، 
اأن "العملي���ة اأ�سف���رت عن العث���ور على ثالث 
عب���وات نا�سف���ة مجه���زة للتفجير م���ع عبوة 
ل�سقة وع�س���رة روؤو�س متفج���رة وع�سرات 
المهج���ورة  المن���ازل  اأح���د  ف���ي  ال�سواع���ق 
�سم���ن قاطع الم�سوؤولية ف���ي الأنبار"، مبينًا 
اأن "الإرهابيي���ن كان���وا يروم���ون ا�ستخدام 
العب���وات النا�سف���ة �سد الق���وات الأمنية في 
المحافظ���ة". واأ�س���ار البي���ان ال���ى اأن���ه "ت���م 
التخل����س م���ن العب���وات النا�سف���ة والم���واد 

المتفجرة ب�سكل اآمن".
ال���ى ذلك، ق���ال م�سدر اأمني رفي���ع الم�ستوى 
ف���ي حكوم���ة النب���ار المحلي���ة اإن معلومات 
ا�ستخباراتي���ة تمكن���ت م���ن معرف���ة الأع���داد 

داع����س  ع�ساب���ات  لعنا�س���ر  التقريبي���ة 
الأنب���ار  �سح���راء  مناط���ق  ف���ي  الإجرامي���ة 

الغربية .
اإن  ت�سري���ح �سحف���ي  ف���ي  الم�س���در  وق���ال 
"الق���وات المني���ة ح�سل���ت عل���ى معلومات 
ا�ستخباراتية تفيد باأن اأعداد خاليا ع�سابات 
داع����س الإجرامي���ة المتواجدي���ن في مناطق 
�سح���راء الأنبار الغربية نح���و 140 اإرهابيًا 
وهم ل ي�سكلون اأي خطر على القوات الأمنية 

المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظة".
ل عدم الك�سف عن  واأ�ساف الم�سدر الذي ف�سّ
هويته اأن "اأع���داد خاليا داع�س في المناطق 
الغربي���ة ازدادت نتيجة اإط���الق �سراح اأعداد 
كبي���رة م���ن المعتقلين م���ن عنا�س���ر التنظيم 
الإجرام���ي في �سوريا واإن ع���ددًا منهم ت�سّلل 

الى المناطق الغربية".
وبي���ن اأن "الق���وات الأمني���ة تق���وم بعمليات 
تعقب لخاليا التنظيم الإجرامي"، موؤكدًا اأن 
"ارهابي داع�س ل يملكون حوا�سن في كافة 
مدن الأنبار عك�س ما كان عليه في ال�سابق".
وكان اآم���ر لواء ح�سد ق�ساء عامرية ال�سمود 
بمحافظة الأنبار العقي���د �سالح العي�ساوي، 
ق���د اأعل���ن، الخمي����س الما�سي، ع���ن مداهمة 
مناطق مختلفة غربي الأنبار بحثًا عن خاليا 

لع�سابات داع�س الجرامية. 
وق���ال العي�س���اوي اإن "الق���وات الأمني���ة من 
قي���ادة عملي���ات الأنب���ار م�سن���ودة بق���وة من 
ح�س���د ل���واء عامري���ة ال�سم���ود وبدع���م م���ن 
طي���ران الجي�س �سرعت بحملة دهم وتفتي�س 
ا�ستهدف���ت مناط���ق �سح���راء ق�س���اء الرطبة 
غربي الأنب���ار، على خلفي���ة ورود معلومات 
ا�ستخباراتي���ة تفيد بتواج���د خاليا لإرهابي 

داع�س في تلك المناطق".
واأ�س���اف اأن "عملية ال�س���روع بالحملة تاأتي 
عل���ى خلفية قيام مجموعة من خاليا اإرهابي 
داع����س بزرع عب���وة نا�سف���ة وتفجيرها حال 
مرور دوري���ة للجي�س مما اأ�سف���ر عن اإ�سابة 
اأن  مبين���ا  متفاوت���ة"،  بج���روح  جنديي���ن 
"القوات الأمنية طوقت المناطق الم�ستهدفة 
وه���ي عب���ارة ع���ن مناط���ق �سحراوي���ة ذات 

ت�ساري�س معقدة". 

تدمري وكرين لداع�ض بداخلهما نحو 44 اإرهابيًا يف كركوك و�شالح الدين
م�صوؤول اأنباري: 140 م�صلحًا متوارون في ال�صحراء الغربية

 بغداد / املدى

رج���ح عرف���ات ك���رم، م�س���وؤول مل���ف الع���راق يف مق���ر زعي���م احل���زب 
الدميقراطي الكرد�ستاين م�سعود بارزاين، ام�س، وجود رغبة �سيعية 
باإجبار رئي�س احلكومة املكلف م�سطفى الكاظمي على العتذار ليبقى 

رئي�س احلكومة امل�ستقيل عادل عبداملهدي يف من�سبه 
وق���ال يف تغريدة على )توي���رت(: "اأظن اأن الكت���ل ال�سيا�سية ال�سيعية 
�ستدف���ع الكاظم���ي اإىل العتذار، وذلك لكي يبقى ع���ادل عبد املهدي يف 

من�سبه، وهو اآخر قرار قبل النهيار".
 ويتعن على الكاظم���ي عر�س ت�سكيلته الوزارية على الربملان بحلول 
الثام���ن من �سهر اآيار املقبل، من اأجل ني���ل الثقة. يف �سياق مت�سل قال 
املحل���ل ال�سيا�سي اح�س���ان ال�سمري اإن "هذا الرف����س ال�سيعي لكابينة 
الكاظم���ي، ياأتي يف اإطار ال�سغوط لأج���ل م�سالح القوى ال�سيا�سية"، 
موؤك���دًا "وج���ود رغبة بع���دم ت�سمي���ة م�ستقل���ن اأو وزراء بعيدين عن 
الأح���زاب الت���ي تري���د فر�س روؤيته���ا".  واأ�س���اف اأن "ه���ذه الأطراف 
�ست�س���ل اإىل م�ساحة م�سرتكة بن رغبة الق���وى ال�سيا�سية وطموحات 
م�سطف���ى الكاظم���ي"، م�س���رًا اإىل اأن "النق�سام بن الق���وى ال�سيعية 
بات يف اأعلى م�ستويات���ه، يف ظل اأنباء تو�سل الكاظمي اإىل تفاهمات 
مع الق���وى الكردية وال�سني���ة". وب�ساأن الرتجيح���ات مبحاولة بع�س 
الأط���راف، الإبقاء على ع���ادل عبد املهدي، اأو�سح ال�سم���ري اأن "هناك 
جه���ة �سيعي���ة قد حت���اول الإبقاء علي���ه، لكن وجود عب���د املهدي مل يعد 
مقبوًل، وقد يفجر الأو�ساع يف البالد، ل�سيما واأنه حتول اإىل اإيران، 
عل���ى ح�ساب الو�سطي���ة يف العالق���ات اخلارجية للع���راق". ي�سار اإىل 
اأن الكاظم���ي ال���ذي كلفه رئي����س اجلمهوري���ة، برهم �سال���ح، بت�سكيل 
احلكوم���ة يف 9 ني�س���ان اجلاري، يعد ثالث مكل���ف بت�سكيل احلكومة، 
عق���ب عدن���ان الزريف، وحمم���د توفيق ع���الوي، املن�سح���ب مطلع اآذار 
املا�س���ي؛ لف�سل���ه يف اإقناع املكون���ن ال�سني والك���ردي وبع�س القوى 

ال�سيعية بدعم ت�سكيلته احلكومية.

م�شوؤول ملف العراق مبقر 
بارزاين يرجح وجود رغبة 

�شيعية ببقاء عبد املهدي



 ترجمة / حامد �أحمد  

تقول مجلة فورن بولي�سي 
�لأميركية �إنه منذ 

��ستقالة رئي�س وزر�ء 
حكومة ت�سريف �لأعمال 

عادل عبد �لمهدي، 
في �أو�خر �سهر ت�سرين 

�لثاني من �لعام �لما�سي 
و�لعر�ق �عتاد في كل 

مرة ت�سمية رئي�س وزر�ء 
مكلف جديد ليخلفه ولكن 

بدون وجود �أمل للنجاح، 
كان �آخرهم وهو �لمر�سح 
�لثالث م�سطفى �لكاظمي 
�لذي يحاول �لآن ت�سكيل 

حكومة.

�شلف����ه المر�ش����ح الأول محم����د توفي����ق 
عالوي، لم يتمكن من ت�شكيل حكومة، 
وم����ن ثم جاء عدن����ان الزرفي، الذي لم 
ي�شتط����ع اأي�ش����ًا الح�ش����ول عل����ى دع����م 
وحكوم����ة  حكوم����ة،  لت�شكي����ل  كاف����ي 
ت�شري����ف الأعم����ال م����ا ت����زال م�شتمرة 

بعد تكليف الكاظمي .
وت�شير فورن بولي�شي الى اأن المقالت 
التي ن�ش����رت في ال�شحاف����ة الأميركية 
عل����ى مدار ال�شنين من����ذ 2003 وحتى 
الآن والمتعلقة بكل مر�شح جديد الذي 
م����ن المتوقع اأن يق����ود حكومة العراق 
بم�شمونه����ا  روتيني����ة  ا�شبح����ت  ق����د 
ب�ش����كل قيا�شي وت����كاد تت�شابه بين كل 
مقال����ة و�شابقتها. وكم����ا هو الحال مع 
اأ�شالفه، يب����دو الكاظمي باأنه ي�شتطيع 
المتح����دة  الولي����ات  بي����ن  الموازن����ة 
واإيران وهو �شخ�ص يتميز بال�شفافية 
وي�شتطي����ع ا�شتقط����اب دع����م �شيا�ش����ي 
م����ن مختل����ف الأحزاب والكت����ل. ولكن 

مثل ه����ذه الممي����زات غالبًا م����ا تتبعها 
معوقات تتمثل بالعيوب الكبيرة التي 
يتخللها النظام ال�شيا�شي للعراق التي 
من المحتمل اأن تجع����ل المهمة �شعبة 
بالن�شبة لرئي�ص ال����وزراء المكلف في 
ت�شكي����ل حكوم����ة ويمار�����ص ال�شلط����ة 
بعد ذلك. تنتهي ه����ذه المقالت ب�شكل 
ال�شحفي����ون  علي����ه  اعت����اد  كم����ا  ع����ام 
والمح����ررون ب�شيغ����ة ماألوف����ة وه����ي 

ربما يوجد هناك اأمل بالنجاح .
ال�شخ�����ص المر�ش����ح غالب����ًا م����ا يك����ون 
ولك����ن  الرئي�ش����ة،  الق�ش����ة  مو�ش����وع 
به����ذا  المتعلق����ة  الق�شي����ة  فح����وى 
المو�شوع غالبًا م����ا ُتلمح وُت�شير الى 

موؤ�ش�شات العراق ال�شيا�شية. 
اأكثر المراقبين الذين يتابعون ال�شاأن 
العراق����ي يعرف����ون اأن م�ش����اكل البل����د 
كبي����رة ومعقدة ويبدو الحل �شعبًا. ل 
اأحد يعرف كيف يعالجها رغم �شنوات 
من المحاول����ة، ولهذا ال�شب����ب فاإن كل 
�شخ�ص ف����ي وا�شنطن م����ن كان يهمهم 

اأم����ر الع����راق يب����دو باأنه����م يو�ش����ون 
الوليات المتحدة الآن بالتحرك نحو 
اإدارة  ه����ي �شيا�ش����ة  ه����ذه  المغ����ادرة. 
ترامب ب�شكل وا�شح. مع ذلك فاإنه من 
المحت����م عل����ى البيت البي�����ص، عاجاًل 
اأم اآج����اًل اأن يواج����ه جمي����ع ت�شعب����ات 

اإخفاقات العراق .
اأن  الآن  الوا�ش����ح  م����ن  اأ�شب����ح 
الموؤ�ش�شات وال�شخ�شية لها دور مهم. 
البل����د يمكن اأن تكون لدي����ه موؤ�ش�شات 
ديمقراطي����ة، ولك����ن اإذا ل����م يتب����َن قادة 
البل����د مبادئ الديمقراطي����ة فاإن ذلك قد 
يعر�ص النظ����ام لل�شبهة، ال�شيء نف�شه 
م����ع ال�شيا�ش����ي، يمك����ن اأن يك����ون ذو 
عقلية فذة ولك����ن رغم ذلك يعمل �شمن 
موؤ�ش�ش����ات فا�شدة تجع����ل من ال�شعب 
التغل����ب على اأمرا�ص متاأ�شلة بالنظام 
ال�شيا�ش����ي. يب����دو ه����ذا م����ا �شيواجهه 
المكل����ف الكاظمي. كٌل م����ن العراقيين 
والأمي����ركان يق����رون بكفاءت����ه، فهو ل 
ينتم����ي ال����ى اأي ح����زب �شيا�شي، وهو 

الوطن����ي  المخاب����رات  لجه����از  مدي����ر 
العراق����ي ع����رف بمهنيت����ه بعي����دًا ع����ن 
التاأثي����رات ال�شيا�شي����ة. ه����ذه جميعها 
موؤه����الت، ولكن م����ن الموؤك����د على ما 
يبدو، اأن تعمل الموؤ�ش�شات ال�شيا�شية 
في العراق عل����ى عرقلة قدرة الكاظمي 

على ت�شلم ال�شلطة .
على مدى �شني����ن والوليات المتحدة 
تدفع وتحث ق����ادة العراق بان يقدموا 
ال�شيء الأف�شل ل�شعبهم، ولكن النظام 
الذي �شاعدت اأميركا في ت�شكيله غالبًا 
ما ي�شجع �شيا�شيين عراقيين في بغداد 
لفعل ما ه����و لم�شلحتهم الخا�شة على 
ح�شاب الآخري����ن. الطبيع����ة الطائفية 
لنظ����ام الأح����زاب ال�شيا�شي����ة غالبًا ما 
الخالف����ات  وت�شتت����ه.  البل����د  ت�شع����ف 
الطائفي����ة والنزاع����ات المترتبة عليها 
بين هذه المجاميع والأحزاب تنعك�ص 
على الحكومة بكاملها. يمكن اأن تكون 
في وزارة واح����دة خم�شة م�شوؤولين، 
ولهم ولءات متباينة وكل واحد منهم 

له اأجندة عمل مختلفة .
لق����د تو�شل����ت اإدارة ترام����ب بو�شوح 
ال����ى ال�شتنت����اج ال����ذي ي�شير ال����ى اأن 
التدخ����ل بالأمور ال�شيا�شي����ة العراقية 
ه����ي م�شيع����ة للن�ش����اط. ووفق����ًا لذل����ك 
ف����اإن موق����ف الولي����ات المتح����دة م����ن 
ق����د  عراق����ي  وزراء  رئي�����ص  اختي����ار 
اتج����ه للت�ش����اوؤل، ال�شخ�����ص مقب����ول 
طالم����ا اأنه "عراقي وطن����ي" يعني اإنه 
�شخ�����ص لي�����ص مح�شوب عل����ى اإيران. 
الكاظمي اجت����از الختبار، لكن ذلك لم 
يغي����ر من م�ش����ار ال�شيا�ش����ة الأميركية 
الحالية تجاه العراق، التي تدعو باأنه 
عل����ى العراقيي����ن اأن يتابع����وا و�شعهم 
باأنف�شه����م. ربم����ا ق����د يزعج ذل����ك ق�شمًا 
منهم، خ�شو�شًا ال�شّنة الذين يريدون 
اأن يبق����وا حلف����اء للولي����ات المتحدة، 
ولك����ن لي�����ص له����م اأي خيار �ش����وى اأن 

يقبلوا واقع حالهم الجديد .
قد يثبت موقف وا�شنطن من اأنه حكيم 
من الناحية ال�شتراتيجية. ل �شك من اأن 
تنظيم داع�ص �شيبقى ي�شكل تهديد في 
العراق، وله����ذا ال�شبب تريد الوليات 
المتح����دة وحل����ف النات����و البقاء على 
مهم����ة التدريب في بغداد على مكافحة 
الرهاب ول����و بعدد قليل ن�شبيًا، ولكن 
عدا ذلك، ف����اإن انتفاء م�شلح����ة اميركا 
�شيجبر ق����ادة الع����راق لعم����ل تغيرات 
جذرية اأو يواجه����ون حنق العراقيين 
بمطالبته����م  الم�شتمري����ن  الغا�شبي����ن 

بتغيير النظام .
اإنه و�شع �شع����ب بالن�شبة للعراقيين، 
ف����ي  ج����دًا  قلي����ل  ع����دد  هن����اك  ولك����ن 
الولي����ات المتحدة م����ن يريد ا�شتثمار 
الع����راق  ف����ي  والم����وارد  الوق����ت 
خ�شو�ش����ًا واأن وب����اء كورونا قد عاث 
ب�شحة الأمي����ركان وانفق الكونغر�ص 
الترليونات من ال����دولرات للمحافظة 
عل����ى بقاء القت�ش����اد قائم����ًا. قد يكون 
الكاظمي كفوءًا كما قيل عنه، ولكنه لن 
ينقذ الع����راق. النظام ال�شيا�شي رديء 
وفا�ش����د ج����دًا، الأمي����ركان متحيري����ن 
ج����دًا، واإي����ران تحب اأن يبق����ى العراق 

على ما هو عليه .
عن: فورن بولي�سي

 بغد�د / �لمدى

عزت القوى ال�شيعي����ة رف�شها معظم 
اأ�شم����اء القائمة الوزاري����ة المقترحة 
م����ن قب����ل رئي�����ص ال����وزراء المكل����ف 
م�شطفى الكاظمي اإل����ى تم�شك الكرد 
النتخابية،  با�شتحقاقاته����م  وال�شّنة 
فيم����ا طال����ب الكاظم����ي بالتعام����ل مع 
جمي����ع المكونات ب����دون اإق�ش����اء اأو 
م����ن  كتل����ة  اأو  مك����ون  لأي  تهمي�����ص 

م�شاركة في الحكومة.
وبناًء على هذا �شيعيد المكلف النظر 
ب�شخ�شي����ات في كابينت����ه الحكومية 
قب����ل تقديمها مرة ثانية اإل����ى روؤ�شاء 
لأخ����ذ  ال�شيعي����ة  الق����وى  وممثلي����ن 
وجه����ة نظرهم بالخي����ارات الجديدة 
ث����م اإر�شالها م����ع المنه����اج الحكومي 

اإلى مجل�ص النواب.
كما اتفقت القوى ال�شيعية في اجتماع 
ح�شره الكاظم����ي عقد م�شاء الجمعة 
ف����ي منزل رئي�ص تحالف الفتح هادي 
العامري ا�شتمر �شاعتين على اإجراء 
النتخابات البرلمانية المبكرة خالل 
�شنة بعد ت�شكيل الحكومة، م�شترطة 
عل����ى المكل����ف ع����دم تاأ�شي�����ص ح����زب 
�شيا�ش����ي ومنع����ه م����ن الم�شارك����ة في 
هذه النتخابات البرلمانية المبكرة.

ويق����ول فال����ح الخزعل����ي، النائب عن 
كتل����ة ال�شن����د الوطن����ي ف����ي ت�شريح 
ل�)الم����دى( اإن "الجتم����اع الذي جمع 
روؤ�ش����اء وممثل����ي الق����وى ال�شيعي����ة 
بالمكل����ف م�شطفى الكاظم����ي تناول 
ح����ول  النقا�����ص  الأول  مو�شوعي����ن، 
الت�شكيلة الوزاري����ة واإمكانية تغيير 
الأ�شماء التي يتم تداولها في الأروقة 
وا�شتبدالها  والإعالمي����ة  ال�شيا�شي����ة 
والثان����ي  جدي����دة،  ب�شخ�شي����ات 

البرنامج الحكومي ومحدداته".
وكان����ت الق����وى ال�شيعية ق����د خولت 
المكل����ف  ال����وزراء  مجل�����ص  رئي�����ص 
م�شطف����ى الكاظم����ي حري����ة اختي����ار 
طاقم����ه ال����وزاري م����ع مراع����اة مبداأ 
تحقي����ق التوازن بين المكونات، قبل 
اأن تنقلب عليه وت�شكل وفود تفاو�ص 

لتحديد ح�ش�شها من الوزارات.

"اأ�شب����اب  اأن  الخزعل����ي  وي�شي����ف 
تحف����ظ الكتل ال�شيعي����ة على الأ�شماء 
المقترحة م����ن قبل الكاظمي للكابينة 
الوزاري����ة تع����ود اإلى تم�ش����ك القوى 
با�شتحقاقاته����ا  والكردي����ة  ال�شّني����ة 
النتخابي����ة، وبالتالي اأم����ا اأن يكون 
الختي����ار ب�شكل مت�ش����اٍو على جميع 
يك����ون  اأن  اأو  والمكون����ات  الكت����ل 
التوزي����ع ح�شب ا�شتحقاقات كل كتلة 
المفاو�ش����ات  ومك����ون". وتو�شل����ت 
والكت����ل  الكاظم����ي  بي����ن  القائم����ة 

ال�شيا�شية في الأيام القليلة الما�شية 
اإل����ى تحدي����د ح�ش����ة كل مك����ون م����ن 
التف����اق  دون  م����ن  ال����وزارات  ه����ذه 
عل����ى تق�شيم ال����وزارات بالأ�شماء، اإذ 
ح�ش����ل المك����ون ال�شيع����ي على )11( 
وزارة، والمك����ون ال�شّن����ي عل����ى )6( 
عل����ى  الك����ردي  والمك����ون  وزارات، 
)4( وزارات، والأقلي����ات على وزارة 
واح����دة، وبالتالي يك����ون مجموعها 

اثنتان وع�شرين وزارة.
ويوؤكد النائب ع����ن محافظة الب�شرة 

عل����ى  اتف����اق  لأي  وج����ود  "ل  اأن����ه 
جمي����ع ال�شم����اء المقترح����ة للكابينة 
الوزاري����ة، وكذل����ك ل يوج����د اتف����اق 
عل����ى تغيير الجمي����ع"، لفت����ًا اإلى اأن 
�شتكون  المقبلة  القليل����ة  "ال�شاع����ات 
جزئ����ي  اأو  كل����ي  لتغيي����ر  حا�شم����ة 

لال�شماء المقترحة".
اأ�شم����اء  تغيي����ر  "يت����م  اأن  ويتوق����ع 
�شام����ل  ب�ش����كل  الوزاري����ة  الكابين����ة 
با�شتثن����اء ا�شم واح����د اأو ا�شمين اأو 
تغيي����ر كل����ي دون ا�شتثن����اء ا�ش����م من 

الأ�شم����اء المقدم����ة"، موؤك����دًا على اأن 
"ال�شيا�ش����ة ل يوج����د فيه����ا ثابت بل 
ف����ي  وتح�ش����ل  تح����دث  المتغي����رات 
الجمهورية  رئي�����ص  لحظات".وكلف 
بره����م �شال����ح ف����ي التا�شع م����ن �شهر 
ني�ش����ان الج����اري الكاظم����ي بت�شكيل 
الحكوم����ة الجدي����دة للفت����رة المقبلة، 
بعد اعت����ذار مر�شحي����ن �شابقين هما 

محمد عالوي، وعدنان الزرفي.
ويبين النائب الخزعلي اأن "المنهاج 
الحكومي ال����ذي عر�شه الكاظمي في 

اجتماعه م����ع القوى ال�شيعية ت�شمن 
معالجة الم�شكل����ة القت�شادية ودعم 
اأزم����ة  لمواجه����ة  ال�شح����ي  القط����اع 
كورون����ا، وكذلك ت�شم����ن على اأجراء 
انتخاب����ات برلماني����ة مبك����رة خ����الل 
�شنة من ت�شكي����ل الحكومة الجديدة، 
وكذل����ك دع����م الموؤ�ش�ش����ات الأمني����ة، 
وح�شر ال�شالح بي����د الدولة، واأي�شًا 
�شمل فقرة تخ�����ص ال�شيادة وجدولة 

خروج القوات الأجنبية".
وي�شي����ر اإل����ى اأن "الق����وى ال�شيعي����ة 

ع����دم  الكاظم����ي  عل����ى  ا�شترط����ت 
الم�شاركة في النتخابات البرلمانية 
المبكرة، وكذلك ع����دم تاأ�شي�ص حزب 
�شيا�شي"، موؤكدًا اأن "مجل�ص النواب 
جل�شات����ه  ا�شتئن����اف  بع����د  �شي�ش����رع 
باإكمال ت�شريع قانون النتخابات". 

وعلى م����دار الأي����ام الما�شية �شهدت 
الكت����ل  بي����ن  تناف�ش����ًا  المفاو�ش����ات 
ال�شيا�شي����ة والمكون����ات بق����وة عل����ى 
وزارات النف����ط والمالي����ة والكهرباء 
والدف����اع،  والداخلي����ة  والخارجي����ة 
المكل����ف  تخوي����ل  الكت����ل  ورف�ش����ت 
اختيار �شخ�شيات م�شتقلة للحقائب 

الأمنية دون الرجوع اإليها.
م����ن جانبه يوؤكد النائ����ب ال�شابق عن 
ائت����الف دول����ة القان����ون ر�ش����ول ابو 
ح�شن����ة اأن "الق����وى ال�شيعية رف�شت 
بع�ص الأ�شماء التي اقترحها الكاظمي 
كوزراء في حكومت����ه المقبلة"، لفتًا 
اإل����ى اأن "اأ�شب����اب الرف�ص تع����ود اإلى 
اأن بع�����ص ال�شخ�شي����ات غي����ر كفوءة 
وكذلك اأن القوى ال�شيعية لم تح�شل 
الحكوم����ة  م����ن  ا�شتحقاقاته����ا  عل����ى 

اأ�شوة بالكرد وال�شّنة".
ت�شري����ح  ف����ي  ح�شن����ة  اأب����و  ويبي����ن 
�شيعي����د  "الكاظم����ي  اأن  ل�)الم����دى( 
النظ����ر في ع����دد معي����ن م����ن ال�شماء 
المقترح����ة للت�شكيل����ة الحكومي����ة ثم 
يق����دم القائم����ة الجدي����دة اإل����ى الكتل 
ال�شيا�شي����ة لأخ����ذ وجه����ة نظرها قبل 

اإر�شالها اإلى مجل�ص النواب".
واحتدمت حدة المناف�شة والخالفات 
بي����ن الكت����ل عل����ى توزي����ع المنا�شب 
عل����ى  كذل����ك  الحكومي����ة،  والمواق����ع 
حكوم����ة  م����ن  وزراء  ثالث����ة  تدوي����ر 
المه����دي  عب����د  ع����ادل  الم�شتقي����ل 

بالحكومة الجديدة.
وي�شتبع����د اأب����و ح�شنة "عق����د جل�شة 
الأ�شب����وع  خ����الل  الن����واب  لمجل�����ص 
لحكوم����ة  الثق����ة  لمن����ح  الج����اري 
اأن  ذل����ك  �شب����ب  عازي����ًا  الكاظم����ي"، 
"الخيارات الجديدة يتطلب اإر�شالها 
اإلى هيئة الم�شاءلة والعدالة والنزاهة 
للتحق����ق من �شالمته����ا ونزاهتها قبل 

عر�شها في البرلمان".
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القوى ال�شيعية ت�شرتط تغيري الكابينة احلكومية 
املقرتحة وحتديد موعد االنتخابات املبكرة 
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��سرتطت على �لكاظمي 
عدم تاأ�سي�س حزب �سيا�سي 
�أو دخول �لنتخابات

اجتماع 
�سابق للقوى 
ال�سيا�سية

فورن بولي�شي: �شغط يف وا�شنطن لرتك العراق يقرر م�شريه
قالت �إن �لكاظمي جيد لكنه غير قادر على تغيير �لنظام �ل�سيا�سي �ل�سيئ 
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قالت وزارة الدف���اع الأميركية، اإنها تعتزم 
اإر�ش���ال جن���ود اإل���ى الع���راق واأفغان�شتان 
خالل ف�ش���ل ال�شيف، �شمن خطة ا�شتبدال 

الوحدات الع�شكرية الموجودة هناك.
واأ�شاف���ت ال���وزارة ف���ي موقعه���ا الر�شمي 
اإن الفري���ق القتال���ي التاب���ع لل���واء الثان���ي 
من الفرق���ة 82 المحمولة ج���وًا المتمركزة 
في فورت ب���راغ، بولية ن���ورث كارولينا، 

�شيتوجه اإلى العراق، بداية ال�شيف.
وقال قائد الفرقة القتالية الثانية الكولونيل 
جاي�شون كورل: "ي�شتجيب جنود المظالت 
لدين���ا لدعوة اأمتنا للن�شر والعمل جنبًا اإلى 
جن���ب م���ع التحال���ف الدول���ي لدع���م عملية 
العزم المتاأ�شل".  واأ�شاف كورل اأن "لواء 
فالك���ون جاه���ز وم���درب لقي���ادة مجموعة 

ا�شتثنائية من الرجال والن�شاء".
وبح�ش���ب م�شادر ع�شكرية، ف���اإن مدة ن�شر 
القوات في ال�شرق الأو�شط �شتتراوح بين 

�شتة اأ�شهر و13 �شهرًا.
بالتزامن مع ذل���ك نقلت معلومات لم يت�شن 
ل�)الم���دى( التاأك���د منه���ا، عن دخ���ول ارتال 
اأميركي���ة ت�ش���م عرب���ات نق���ل تحم���ل مواد 
اإن�شائي���ة ال���ى قاع���دة عي���ن الأ�ش���د غرب���ي 
Hن  ال���ى  المعلوم���ات  وت�شي���ر  النب���ار. 
"دخ���ول م���واد البناء قد يك���ون جزءًا من 
تو�شي���ع اأو تحديث الجن���اح الأميركي في 

عين الأ�شد".
وكان���ت الق���وات المن�شوي���ة ف���ي التحالف 
الدول���ي بم���ا فيه���ا الق���وات الأميركي���ة قد 
ن�شبت منظومات دفاع جوي لحماية بع�ص 
قواعدها في العراق، في ما ان�شحبت من ما 

يقارب 6 قواعد كانت تتواجد فيها. 
ويتعار����ص هذا مع �شيناري���و مقرر لإعادة 
التفاو����ص بي���ن بغ���داد ووا�شنط���ن ب�شاأن 
اتفاقي���ة الإطار ال�شتراتيجي بعد ما يقارب 
6 اأ�شابي���ع. وكان مجل�ص النواب قد �شوت 
على قرار باإخراج الق���وات الجنبية، ومن 
المحتم���ل اأن تطلب الحكوم���ة من الجانب 
الأميرك���ي اإخ���راج قوات���ه بن���اًء على طلب 

البرلمان.

وي���رى معه���د وا�شنطن ل�شيا�ش���ات ال�شرق 
الأدن���ى اأن هن���اك اإع���ادة تنظي���م لل�شفوف 
يفر����ص الهدن���ة الموؤقت���ة بي���ن الولي���ات 
المتح���دة واإيران، في وق���ت ي�شهد العراق 
فيه ولدة حكومة جديدة برئا�شة م�شطفى 
الكاظمي، ال���ذي يتم�شك بحقيبت���ي الدفاع 
والداخلي���ة بعيدًا عن الأح���زاب ال�شيا�شية 
يك���ن  ل���م  اإن  هدن���ة  يرج���ح  ال���ذي  الأم���ر 
ا�شتقرارًا اأمنيًا طوي���ل الأمد، يبعد العراق 

عن المواجهة.
الح�ش���د  اإع���الم  م�ش���وؤول  ق���ال  بالمقاب���ل، 
ال�شعب���ي في ديال���ى �ش���ادق الح�شيني، اإن 
اميركا تق���ف وراء ارتفاع وتيرة الهجمات 

الإرهابية الأخيرة في المحافظة.
وا�ش���اف الح�شيني اأن "م���ا تبقى من فلول 
داع����ص الإرهاب���ي الذين تم دعمه���ا ونقلها 
م���ن قب���ل اأمي���ركا ال���ى ديال���ى وغيرها من 
وتي���رة  ارتف���اع  وراء  تق���ف  المحافظ���ات 
الهجمات في الأونة الخيرة"، لفتًا الى اأن 
الأمني  ال�شتقرار  تح���اول �شرب  "اميركا 
بع���د ق���رار مجل����ص الن���واب باإخراجها من 
الح�ش���د  اإع���الم  م�ش���وؤول  وراأى  الب���الد". 
ف���ي ديال���ى اأن "داع����ص اأداة بي���د امي���ركا 
ومخابراته���ا لكن���ه ل���ن ينجح ف���ي تحقيق 
اأيًا من الأجن���دة المو�شوعة ب�شبب وجود 
ق���وات اأمني���ة وح�ش���د �شعب���ي ق���ادر عل���ى 
مواجه���ة التحدي���ات"، لفت���ًا ال���ى "وجود 
خط���ط مدرو�شة لإنهاء م���ن تبقى من فلول 
داع����ص خا�شة الخالي���ا النائم���ة و�شتكون 
هن���اك �شل�شل���ة عملي���ات نوعي���ة مهم���ة في 

ديالى ومحيطها ل�شتئ�شال الإرهاب".
وياأت���ي هذا بع���د اأيام م���ن تاأكي���د الرئي�ص 
اأو  اإي���ران  اأن  ترام���ب  دونال���د  الأميرك���ي 
وكالءه���ا يخطط���ون لهجوم خاط���ف على 
اأه���داف اأميركية في العراق وحّذر من اأنهم 

�شيدفعون "ثمنا باهظًا للغاية".
وكان���ت �شحيفة نيويورك تايمز قد ن�شرت 
تقري���رًا مو�شع���ًا قب���ل م���دة قال���ت في���ه اإن 
بالتخطيط  الجي�ص  ق���ادة  اأمر  "البنتاغون 
لت�شعيد في الحملة الع�شكرية في العراق"، 
والتح�شير ل�شن عملي���ة "لتدمير الف�شائل 

الم�شلحة التابعة لإيران".

وا�شنطن تعتزم ا�شتبدال 
وحدات ع�شكرية يف العراق 

واحل�شد يتهم 
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  يف دوام���ة الرع���ب الت���ي ا�سعلته���ا جائحة الكرون���ا يف العامل، 
ه���ل ثمة حاج���ة بنا اىل ال�سع���ر واملو�سيق���ى وال�سينما والفنون 
االأخ���رى؟ اأو لنع���ّدل م���ن �سيغة ال�س���وؤال اىل: هل جت���د النف�س 
االإن�سانية القلقة واخلائفة املرتعبة اليوم يف ق�سائد البكاء على 
االأطالل وق�سائد البطوالت التاريخية وق�س�س املالحم واأهازيج 
احل���روب واملو�سيقى ال�ساخب���ة و�سينما االك�س���ن االأمريكية ما 
ي�سليه���ا ويعينها، ويدعم حاجته���ا اىل الهواء والتفكري بالعي�س 

الرغيد واالآمن؟
  معلوم اأن ثقاف���ة )اليانكي( التي �سادت الربع االأخري من القرن 
الع�سرين اأبعدت تاأثري ثقافات وفنون كثرية يف العامل، اأو رمبا 
حل���ت حمله���ا واأفقدته���ا تاأثريها يف الكث���ري من ال�سع���وب، وما 
فعلته املاكن���ة االإعالمي���ة االمريكية يف العق���ود الثالثة االأخرية 
جع���ل الكون اأق���ل عناي���ة باالإن�سانية وتر�سيخ قي���م اجلمال، فما 
عدن���ا ن�سغ���ي طوي���اًل اىل املو�سيق���ى الهادئ���ة واالأغ���اين الت���ي 
تتح���دث عن احلب واالإخال�س للحبيب والتغني بوجوب اإحالل 
ال�سالم بني النا�س، كان حكم���اء ال�سني يعتقدون باأن املو�سيقى 
ال�ساخب���ة ن���ذر يف تدم���ري املجتم���ع. وهك���ذا، مل يع���د لل�سينم���ا 
االيطالي���ة والرو�سي���ة و�سينما الع���امل الثالث اأي تاأث���ري اأزاء ما 
تنتج���ه ال�سينما االأمريكية، التي جنحت يف ت�سويق فكرة املوت 

واخلراب وجعلت من �سورة الدم نهاية العامل.
  ق���د تب���دو ال�س���ورة ب�سيء من املبالغ���ة، لكنَّ فاح����س احلقائق 
ي�سري اىل اأننا ال ميكن اأن نعزل ما يتعر�س له العامل اليوم جراء 
ا�ست�س���راء وباء الكورون���ا، وما تخطط له الدوائ���ر هناك، اأبدًا، 
وتتن���اول االأخبار ع�س���رات الق�س����س التي حتدثت ع���ن الوباء 
قب���ل وقوعه، �سواء عرب ق�س�س يف ال�سينما اأو يف اأغنية ملادونا 
او يف ت�سريح���ات م�سوؤول���ني كبار، ه���ذا، اإذا اأردنا عقد القرائن 
الوا�سح���ة، الدالة على م���ا خمطط له، لكننا �ساع���ة ننظر اىل ما 
عمل���ت علي���ه ال�س���ركات ال�سناعية الكربى، وما ي���دور يف غرف 
العملي���ات ال�سرية يف اأمريكا واأوروبا وال�سني اأي�سًا من خطط 
للت�ساب���ق، يف تقلي����س نفوذ االآخر، واالح���راب العلمي، ف�ساًل 
عم���ا ي�سح علين���ا يف و�سائل االعالم �سّرًا وعلن���ًا من هول ندرك 

حجم ما يخططون له.
  لكن، وبعيدًا عن حّمى ال�سراعات هناك، اأال يجدر بنا، نحن يف 
الع���راق وال�س���رق العربي- اال�سالمي، اأن نعي م���ا يلزمنا القيام 
به ال�ستعادة حياتنا، على وفق ا�سراطات ثقافتنا وجمتمعاتنا، 
ه���ل �سنظ���ل نلهث وراء وه���م النعيم ال���ذي وقعنا في���ه؟ اأما زلنا 
نعتقد بان ما حتقق من احلياة هناك هو املثال واالمنوذج؟ وهنا 
ال يعن���ي دونية كل ما انتجته )احل�س���ارة( يف اأمريكا واأوروبا، 
اأب���دًا فاالإن�سان هو االإن�سان يف كل م���كان، خالق وفاعل وموؤثر، 
لك���نَّ احلكومات وال�سركات هناك لها م���ا تريده، ومن ثم روؤيتها 

يف تدمري العامل.
   اأق���ول هذه، وال اأريد تخطي ق�سية فاعلة وموؤثرة مثل الثقافة، 
حي���ث ابتدُت، اأال ن���رى باأنها قادرة على تغي���ري م�سار حكوماتنا 
املتخلف���ة؟ اأال نث���ق بقدرة الفك���ر والفل�سفة وال�سع���ر واملو�سيقى 
والفن���ون عل���ى االنق���الب واإح���داث التغي���ري؟ يق���ول هريم���ان 
هي�سه)1877-1962( يف لعب���ة الكريات الزجاجية: "باإن انقاذ 
اأوروب���ا م���ن التدهور اآن���ذاك امنا مت بواحد م���ن اأمرين اأحدهما 
العث���ور على اأحد ع�سر خمطوط���ًا مو�سيقيًا ليوهان �سيبا�ستيان 
"  اأحتدث عن منتجي الثقاف���ة احلقيقيني، الذين يوؤمنون  ب���اخ..
باحلي���اة وموجباتها، وال اأحتدث ع���ن )مثقفي االحزاب وخونة 

ال�سمري وبائعي االأوطان اىل االجنبي.(

  الثقافة قادرة على التغيري.. 
لكْن

 معلوم اأن ثقافة )اليانكي( التي �صادت 
الربع الأخير من القرن الع�صرين اأبعدت 

تاأثير ثقافات وفنون كثيرة في العالم، 
اأو ربما حلت محلها واأفقدتها تاأثيرها في 

الكثير من ال�صعوب،

 ذي قار / ح�صني العامل

مل ي�سف���ع ملوظفي وعمال العقود واالأجور 
م���ا  ق���ار  ذي  دائ���رة �سح���ة  اليومي���ة يف 
يقدمون���ه م���ن خدم���ات للم�سابني مبر�س 
كورون���ا اخلط���ري وامل�ساب���ني باالأمرا�س 
االأخ���رى ، فاأجورهم املتدني���ة مل تتح�سن 
بعد ، رغ���م كل املجازف���ة باأرواحهم ورغم 
اأن العدي���د منهم يخدم���ون يف هذا القطاع 
احلي���وي من���ذ م���ا يق���رب الع�س���رة اأعوام 
ورغ���م �س���دور الق���رار 315 ال���ذي ين�س 
على حتويلهم اىل عق���ود وزارية وتعديل 
رواتبه���م ، اإال اأن رواتبه���م ال�سهري���ة م���ا 
زال���ت تق���ل ع���ن ال���� 100 دوالر وه���و م���ا 
ال ي�س���د حت���ى تكالي���ف اأجور النق���ل التي 

ينفقونها للو�سول اىل مواقع العمل .
ويف حديث للمدى يقول ح�سني كاظم وهو 
اأحد موظفي االأجور اليومية الذين اعت�سم 
عدد منهم موؤخرًا اأمام دائرة �سحة ذي قار 
اأو�ساعه���م وظروف  للمطالب���ة بتح�س���ني 
عمله���م يف املوؤ�س�سات ال�سحية اأن " عمال 
وموظفي االأج���ور اليومية اأعلنوا موؤخرًا 
اال�س���راب واالعت�سام اأم���ام دائرة �سحة 
ذي قار مل���دة يومني وذل���ك الإي�سال ر�سالة 
حول حج���م معاناتهم وت���دين اأجورهم"، 
مبين���ا اأن " ع���دد العامل���ني باأج���ور يومية 
يف دائرة �سح���ة ذي قار يقدر باألفي عامل 
وموظف وجميعه���م  يعملون باأجر يومي 
ويتقا�سى كل منهم 120 األف دينار �سهريًا 

يعادل ) 100 دوالر ( تقريبًا".
واأو�س���ح كاظم الذي يعم���ل يف م�ست�سفى 

احل�س���ني التعليم���ي الذي حت���ول موؤخرًا 
اأن  الكورون���ا  مر�س���ى  لع���الج  كمحج���ر 
" الكث���ري م���ن عم���ال وموظف���ي االأج���ور 
يعمل���ون منذ ثمانية اأعوام يف املوؤ�س�سات 
ال�سحية والبع�س منهم ت�سل خدمته اىل 
10 اأع���وام واأقل عامل منهم ال تقل خدمته 
عن اأرب���ع �سنوات"، مبينًا " اإنهم  يعملون 
يف ظ���روف عم���ل جتعلهم عل���ى متا�س مع 
خماط���ر املر�س وال�سيم���ا الكورونا حيث 
يعمل الكثري منهم كموظفني وعمال خدمة 
�سمن رده���ات الط���وارئ وحماجر العزل 
ويقدم���ون خدماتهم للمر�س���ى ويقومون 

بتنظيف الردهات واملحاجر ال�سحية".
املخاط���ر  ه���ذه  كل   " اأن  امل�س���در  وب���ني 
الت���ي يتحمله���ا عم���ال االأجور ه���ي مقابل 
اأج���ور متدنية جدًا كونه���م غري م�سمولني 
واملخ�س�س���ات  اخلط���ورة  مبخ�س�س���ات 
االأخ���رى رغم اأنهم يعملون بتما�س مبا�سر 
مع اأخطر االمرا�س واالأوبئة" ، وا�ستدرك 
قائ���اًل اأنه " �سب���ق واأن �سدر ق���رار يحمل 
الرق���م 315 بتحويلهم من عمال وموظفي 
اأج���ور يومية اىل عق���ود وزارية لكن لالآن 
مل يج���ِر حتويلهم وال تعديل رواتبهم رغم 
م�س���ي 8 اأ�سهر على �سدور القرار املذكور 

."
واأو�س���ح كاظ���م اأن " ق���رار حتويلن���ا من 
عم���ال اأج���ور اىل عق���ود وزاري���ة يت�سمن 
فق���رات ترف���ع احل���د االأدن���ى للرواتب من 
120 األف اىل 350 األف دينار واإن اأ�سباب 
تاأخ���ر تطبيقه تعود لتاأخ���ر اإقرار املوازنة 
وعدم اطالق التخ�سي�س املايل من وزارة 

املالي���ة بح�سب ما تقول دائ���رة ال�سحة "، 
منوه���ًا اىل اأن " العديد من دوائر ال�سحة 
يف املحافظ���ات االأخ���رى ت�س���رف حالي���ًا 
راتب���ًا ال يقل عن 350 األ���ف لعمال االأجور 
ونحن نطال���ب بتعديل رواتبن���ا وفق ذلك 

وحلني اإقرار املوازنة".
و�س���ّدد كاظ���م "عل���ى �س���رورة التعجي���ل 
بتطبيق القرار 315 وتعديل رواتب عمال 
وموظف���ي االأج���ور و�س���رف خم�س�سات 
اخلط���ورة واحت�ساب ال�سه���ادة الدرا�سية 

و�سن���وات اخلدمة ال�سابق���ة وكل احلقوق 
االأخ���رى الت���ي يح�سل عليه���ا املوظف يف 

املوؤ�س�سات ال�سحية".
ومن جانب���ه قال مدير ع���ام �سحة ذي قار 
الدكت���ور عب���د احل�س���ني اجلاب���ري للمدى 
اإن " م�سكل���ة عم���ال وموظف���ي االأجور يف 
دائ���رة �سحة ذي ق���ار �سببها ع���دم اإطالق 
التخ�سي�س���ات املالية اخلا�س���ة برواتبهم 
من قب���ل وزارة املالية "، مبين���ًا اأن " قرار 
حتويلهم من عمال اأجور اىل عقود وزارية 

ي�سرط �سرف رواتبهم من موازنة 2020 
وهذه االأخرية مل ُتقر حتى االآن".

مبينًا اأن " �سرف رواتب عمال وموظفي 
عام����ل   2000 عدده����م  البال����غ  االأج����ور 
ب����اب  وموظ����ف يت����م حالي����ًا م����ن خ����الل 
التنظيف����ات " ، منوه����ًا اىل اأن " رواتبهم 
احلالي����ة ه����ي 120 األ����ف دين����ار و�سوف 
ي�سرف لهم خالل ال�سهرين القادمني 175 
األ����ف دين����ار لكل �سه����ر وحل����ني امل�سادقة 
على املوازنة خ����الل ال�سهرين املذكورين 

"،  منوهًا اىل اأن " رواتبهم �ستعود اىل 
120 األ����ف دينار يف حال مل يتم امل�سادقة 

على املوازنة خالل ال�سهرين القادمني".
مبخ�س�س����ات  �سموله����م  ع����دم  وع����ن 
وموظف����ي  " عم����ال  اإن  ق����ال  اخلط����ورة 
االأج����ور ه����م حالي����ًا يف مرحل����ة العق����ود 
الوقتي����ة ولي�س����ت هن����اك فق����رة قانوني����ة 
تتي����ح �سموله����م باملخ�س�س����ات املذكورة 
ووع����د   ،" املخ�س�س����ات  م����ن  وغريه����ا 
مدي����ر عام دائ����رة �سحة ذي ق����ار ب�سمول 
عم����ال وموظف����ي االأج����ور باملكاف����اآت يف 
ح����ال وروده����ا للدائ����رة من قب����ل وزارة 

ال�سحة".
موؤك����دًا اأن " العم����ال واملوظفني الوقتني 
يتعر�س����ون للمخاط����ر ال�سحي����ة اإ�س����وة 
باأقرانه����م "، الفتًا اىل اأن " دائرة ال�سحة 
ل����الآن مل تتلق تخ�سي�س����ات مالية ملكافئة 
العاملني يف جمال عالج مر�سى الكورونا 
وحال وروده����ا �ست�سم����ل اجلميع �سواء 

موظفي املالك الدائم اأو العقود ". 
وكان موظف����و وعم����ال االأج����ور اليومية 
ق����د اأعلنوا موؤخ����رًا اال�س����راب عن العمل 
واعت�سم����وا اأم����ام مبن����ى دائ����رة �سح����ة 
رواتبه����م  بتح�س����ني  للمطالب����ة  ق����ار  ذي 
وا�ستكمال االإجراءات اخلا�سة ب�سمولهم 
واملخ�س�س����ات  الوزاري����ة  بالعق����ود 
الوظيفي����ة الت����ي يتقا�ساه����ا اأقرانهم من 

املوظفني الدائمني.
ق����ار  ذي  يف  االأطب����اء  نقي����ب  وكان 
الدكتور عب����د احل�سن الني����ازي ذكر يوم 
ال�سب����ت )18 ني�س����ان 2020( اأن اأطب����اء 

ظ����ل  يعمل����ون يف  زال����وا  م����ا  املحافظ����ة 
ظ����روف ا�ستثنائية ملواجه����ة الكورونا ال 
تتوف����ر فيها امل�ستلزم����ات الكافية حلماية 
االأطب����اء واملمر�س����ني من انتق����ال املر�س 
، وفيم����ا اأ�سار اىل تفاق����م م�سكلة الزحام 
والنق�س احلاد يف الغطاء ال�سريري يف 
امل�ست�سفي����ات بعد تخ�سي�����س م�ست�سفى 
احل�س����ني التعليم����ي ملر�س����ى الكورونا ، 
اأ�سار اىل ا�ستخدام املن�سات االلكرونية 
لغر�����س التوا�سل مع املر�سى بعد فر�س 
العي����ادات  عل����ى  الوقائي����ة  االإج����راءات 
اخلا�سة وفر�����س حظر التجوال من قبل 

خلية االأزمة.
وكان����ت دائرة �سحة ذي ق����ار اأعلنت يوم 
االثن����ني )9 اآذار 2020( عن اتخاذ جملة 
م����ن االإج����راءات الوقائي����ة ملن����ع انت�سار 
مر�����س كورونا، وذلك بع����د ت�سجيل اأول 
حال����ة اإ�سابة باملر�س لرجل �ستيني عائد 
م����ن اإيران قب����ل 20 يوم����ًا، وفيم����ا اأكدت 
تخ�سي�س ثالثة مواق����ع للحجر والعزل 
ال�سحي، قررت منع دخول االأجانب اىل 

املحافظة املذكورة.
وكان����ت دائرة �سحة ذي ق����ار اأعلنت يوم 
االربع����اء ) 16 ني�س����ان 2020 ( عن وفاة 
اأحد امل�ساب����ني بفايرو�����س الكورونا يف 
م�ست�سف����ى احل�س����ني ال����ذي كان يرقد فيه 
منذ ع�سرة اأيام ، وفيما اأكدت تعايف ثلث 
امل�سابني تقريبًا ومغادرتهم امل�ست�سفى ، 
اأ�سارت اىل اأن معظم امل�سابني الراقدين 
حالي����ًا هم يف حالة م�ستق����رة ويتماثلون 

لل�سفاء .

 متابعة املدى 

م���ن   ، ال�سح���ة   وزارة  خم���اوف  تتزاي���د 
احتمالية تزايد اأعداد االإ�سابات بفايرو�س 
اخلروق���ات  اإزاء  امل�ستج���د،  كورون���ا 
الت���ي رافقت ق���رار اللجن���ة العلي���ا لل�سحة 
وال�سالم���ة الوطني���ة اخلا����س برف���ع حظر 
التج���وال جزئي���ًا، م���ا ين���ذر بوق���وع كارثة 
�سحي���ة واإن�سانية، دفع الوزارة اإىل اإر�سال 
طل���ب للجه���ات العليا الإع���ادة درا�سة القرار 

يف ما يخ�س اآلية تطبيقه.
للحكوم���ات  ت���رك  ال���ذي  الق���رار  ويق�س���ي 
تطبيق���ه  ب�س���اأن  املوق���ف  تقدي���ر  املحلي���ة 
م���ن عدم���ه ب���اأن يرف���ع حظ���ر التج���وال من 
ال�ساع���ة ال�ساد�س���ة �سباحًا حت���ى ال�سابعة 
م�س���اًء، وا�ستثن���اء مناطق حم���ددة من هذا 
الرفع، اإ�ساف���ة اإىل ال�سماح مبزاولة بع�س 
االأعمال وفق عدد من ال�سوابط مع االلتزام 
بالتباعد االجتماعي ومنعت مزاولة اأعمال 

اأخرى يف الوقت الراهن.
لكن تطبي���ق القرار ظل ناق�س���ًا نتيجة عدم 
الت���زام املواطن���ني باالإج���راءات الوقائي���ة 
وارتداء الكمامة اأثناء التواجد يف ال�سارع 
االأزم���ة  مق���رر خلي���ة  دف���ع  م���ا  العم���ل،  اأو 
النيابي���ة، جواد املو�سوي، للمطالبة باإعادة 

العمل بحظر التجوال الكامل.
املو�س���وي ق���ال يف بي���ان،  اأك���د اإن���ه "نظرًا 
امل�ساب���ني  م���ن  كب���رية  اأع���داد  الكت�س���اف 
وامل�ستب���ه به���م بفايرو����س كورون���ا وع���دم 
االلتزام باحلظر ال�سحي اجلزئي وخروج 
املواطن���ني باأع���داد كب���رية ب���دون االلت���زام 
و�سيا�س���ة  ال�سحي���ة  الوقاي���ة  بتعليم���ات 
وزارة  اأدع���و  االأ�سخا����س،  ب���ني  التباع���د 
ال�سحة وخلية االأزم���ة احلكومية واللجنة 
العلي���ا لل�سح���ة وال�سالمة الوطني���ة الإعادة 
النظر بق���رار فتح احلظ���ر جزئي���ًا، واإعادة 

العمل باحلظر ال�سحي الكامل".
و�س���ّدد على �س���رورة "االلت���زام باإجراءات 
الوقاي���ة واحلماي���ة ال�سحي���ة واأن يك���ون 
احلظ���ر اجلزئي بف���رة ال تتجاوز اليومني 
اأ�سبوعي���ًا م���ع االلت���زام الكام���ل بتعليمات 
والوقاي���ة  للحماي���ة  ال�سح���ة  وزارة 

ال�سحية".
اإىل ذل���ك، يقول وكيل وزارة ال�سحة، حازم 
ال�سح���ة  "وزارة  اإن  ل�"امل���دى"،  اجلميل���ي 
كان���ت م�سطرة للعم���ل يف ق���رار رفع حظر 
التج���وال اجلزئ���ي من اأج���ل م�ساعدة ذوي 
الدخ���ل املح���دود يف مزاول���ة اأعماله���م، مع 

االلتزام باإجراءات ال�سحة العامة".
واأ�س���اف اأن "الق���رار طبق �س���رط اأن تكون 
خلية االأزمة احلكومية، مراقبة على تطبيق 
ال�سان���دة  اجله���ات  و�سيط���رة  االإج���راءات 
على ال�س���ارع، لكن تفاجئنا خ���الل اليومني 
املا�سني من الكثاف���ة الب�سرية يف ال�سوارع 

دون ارتداء الكمامات اأو الكفوف".
وب���ني اجلميل���ي اأن "متطلب���ات احلظر هو 
ارتداء الكمامة وعدم االختالط والتجمعات 
الب�سرية، خالف ذلك �سيتم اتخاذ اإجراءات 

م�س���ددة ملن���ع تفاق���م االإ�ساب���ات بفايرو�س 
كورونا"، موؤكدًا اأن "هناك جلنة ا�ست�سارية 
م�سكل���ة م���ن اخل���رباء يف عل���م الوبائي���ات 
تدر�س م���دى التزام املواطن بقرارات حظر 

التجوال اجلزئي من عدمه".
وك�س���ف اجلميل���ي، ع���ن "ورود ر�سائل من 
م�سوؤولني و�سفراء بع�س الدول يف العراق 
يحذرون من تاأزم املوقف الوبائي يف البالد 
جراء اخلروقات الكب���رية التي حت�سل يف 
ال�سح���ة  "وزارة  اأن  اإىل  الفت���ًا  ال�س���ارع"، 
اأر�سل���ت كتابًا اإىل اجلهات احلكومية العليا 
م���ن اأجل اإعادة درا�سة ق���رار حظر التجوال 
اجلزئ���ي فيم���ا يخ�س اآلي���ة التطبي���ق، قبل 
اأن تك���ون ال�س���وارع بوؤرة �سريع���ة النتقال 

العدوى".
واأ�س���ار اإىل اأن "وزارة ال�سح���ة ال تنتظ���ر 
ت�سجي���ل املزي���د م���ن االإ�سابات حت���ى يعاد 
فر�س حظر التجوال ال�سامل جمددًا، واإمنا 
نتطلع لوعي املواطن ودور اجلهات االأمنية 
يف تطبي���ق القرارات، من اأج���ل اال�ستمرار 
باحلظر اجلزئي"، موؤكدًا اأن "اأي تراٍخ يف 
ملف مواجهة اجلائحة �سي�سبب لنا م�ساكل 

كبرية".
ويف االأثناء، توقع مدي���ر عام �سحة الكرخ 
االإ�ساب���ات  زي���ادة  احلجام���ي،  جا�س���ب 
بفريو�س كورونا خالل االأيام املقبلة، قائاًل 
يف تدوين���ة عل���ى توي���ر ، "نادي���ت م���راًرا 
بعزل الكرخ عن الر�سافة، وتقطيع املناطق 

وغلقها وعزل بع�سها عن االآخر".
واأ�ساف اأن "رفع احلظر جزئًيا لي�س معناه 
حرية اخلروج من املنزل و التجول بحرية 
ب�سب���ب اأو ب���دون �سب���ب، ب���ل يج���ب التزام 
املن���زل وعدم اخل���روج نهائًي���ا اإال ل�سرورة 
ما�ّسة مع اتباع طرق الوقاية وال�سالمة عند 
اخلروج وع���دم التقارب مع االآخرين وعدم 
امل�سافح���ة"، م�سدًدا "ال زلن���ا من�سك بزمام 
االأم���ور والو�سع حت���ت ال�سيط���رة ب�سرط 

التزام النا�س بالن�سائح".
تواف���د املواطن���ون يف العا�سم���ة العراقية 

بغ���داد على االأ�س���واق ل�س���راء م�ستلزماتهم 
قبيل �سهر رم�سان، بعد تخفيف قيود حظر 
التج���ول املفرو�س للحد من تف�سي فريو�س 

كورونا.
و�سمحت خلية االأزمة )اللجنة العليا لل�سحة 
التجاري���ة  للمح���ال  الوطني���ة(  وال�سالم���ة 
باإعادة فت���ح اأبوابها ل�ساع���ات حمددة، بعد 
تخفي���ف حظ���ر التج���ول املفرو����س يهدف 

احتواء تف�سي وباء كورونا يف العراق.
اإىل  كب���ري  ب�س���كل  العراقي���ني  تدف���ق  لك���ن 
االأ�س���واق، دف���ع بالبع����س اإىل االمتعا����س 

خوفا من انت�سار الفريو�س. 
فيم���ا رحب اآخ���رون ب�"ع���ودة احلرية التي 
افتقدوه���ا من���ذ اأكرث م���ن �سه���ر"، وا�سفني 
خطوة تخفي���ف احلظر باأنه���ا فر�سة جيدة 

لال�ستعداد ل�سهر رم�سان.
يقول �سيف قا�سم، اإن "�سربنا على حجزنا 
الأنف�سن���ا وعوائلنا داخ���ل منازلنا الأكرث من 

�سهر �ساع يف يومني".
يخ�س���ى �سي���ف م���ن انت�س���ار وب���اء كورونا 
الت���ي  الهائل���ة  العددي���ة  "الكثاف���ة  ب�سب���ب 
�سهدتها اأ�سواق بغداد"، مو�سحا "�ساهدت 
�سور النا�س الذين خرجوا اإىل االأ�سواق يف 

مواق���ع التوا�سل االجتماع���ي ويف و�سائل 
االإع���الم واأ�سابني االإحب���اط واخلوف، كل 
جه���ود االأجه���زة ال�سحي���ة واالأمنية وحتى 
االأهايل الذي���ن التزموا بالبق���اء يف بيتهم، 

ذهبت �سدى".
راأي �سي���ف تداول���ه مدون���ون كثريون على 
مواق���ع التوا�س���ل االجتماع���ي، ودعوا اإىل 

اإعادة تطبيق قرار احلظر ب�سكل كامل. 
يق���ول �سباح ال�سمري من منطقة الكرخ اإنه 
"بع���د نحو �سهر م���ن حظر التجوال نفذت 
املاأونة الغذائية يف املنازل، لذلك اأ�سبح من 

ال�سروري فتح ف�سحة للت�سوق اأمامنا".
يرت���دي ال�سم���ري كمامة "حلماي���ة وجهه"، 
كما ي�سف، وينتق���د يف حديثه ملوقع )ارفع 
دون  للت�س���وق  خرج���وا  الذي���ن  �سوت���ك( 

اجراءات وقائية.
وي�سيف، "يجب اأن يعلم النا�س اأن تخفيف 
احلظر ال يعني زوال اخلطر، يجب االلتزام 
امل�ساف���ات  حف���ظ  الوقائي���ة،  باالإج���راءات 
الكافية بني االأ�سخا����س وارتداء الكمامات 

واالهتمام بالتعقيم والنظافة".
اأم���ا اأ�سح���اب املح���ال، فيب���دو اأن تخفي���ف 
احلظ���ر مبثابة فر�سة للح�س���ول على دخل 

مايل بعد نحو �سهر من غلق حمالهم.
فرا�س العيفاري، بائع يف �سوق ال�سورجة، 
اأ�س���رع اإىل فت���ح ب�سطيت���ه التي يبي���ع فيها 
بع����س مواد العطارة الت���ي تدخل يف �سنع 

الطعام.
يق���ول فرا�س )42 عام���ا(، "املت�سررون من 
ق���رار حظ���ر التجوال نحن اأ�سح���اب العمل 
اليوم���ي، نبي���ع نح�س���ل عل���ى امل���ال، نغلق 

م�ساحلنا نبقى من دون دخل".
يرتدي فرا�س الكمامة والكفوف، ويتوخى 
احلذر عند حديثه مع زبائنه، "هذا ما اأمتكن 
من فعل���ه للوقاية م���ن املر����س، لي�س بيدي 
حيل���ة، ل�س���ت مث���ل املوظف���ني احلكوميني، 
يجل�س���ون يف منازله���م ويح�سل���ون عل���ى 

مرتباتهم".
ويوؤك���د البائع فرا����س، اأن "اخلطر موجود 
فع���ال، فالكث���ري م���ن املتب�سع���ني ال يعريون 
اأهمي���ة الإج���راءات الوقاي���ة، كم���ا يطالبون 
برف���ع حظ���ر التج���ول، عليه���م اأن يلتزم���وا 

باإجراءات الوقاية".
من جهة اخرى اأعلنت دائرة �سحة الب�سرة، 
ام����س ال�سب���ت  ت�سجي���ل 12 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س كورونا يف املحافظة.
وقالت الدائرة يف بيان، تلقت املدى ن�سخة 
منه  ن�سخة منه، اإن���ه "مت ت�سجيل 12 حالة 
جدي���دة بفريو����س كورون���ا"، م�سيف���ًة اأن 
املحافظ���ة مل ت�سجل اأي حال���ة وفاة جديدة 

لهذا اليوم. 
وبهذا يرتفع عدد احلاالت امل�سابة بفريو�س 
كورون���ا يف املحافظ���ة اإىل 308، وال�سف���اء 

اإىل 153، والوفيات 17.
اأم���ا املجم���وع الكل���ي لالإ�ساب���ات بفريو�س 
كورونا يف العراق 1708 اإ�سابة، بينها 86 
وف���اة و1204 ح���االت �سف���اء، بح�سب اآخر 

اإح�سائية لوزارة ال�سحة العراقية.
فيم���ا  كان مت ت�سجي���ل 6 ا�ساب���ات جدي���دة 
بفريو����س كورون���ا يف بابل اأم����س، لتكون 

ح�سلة يوم اجلمعة 9 اإ�سابات. 
م���ن جهته، قال رئي����س خلية االزمة حمافظ 
بابل ح�سن منديل، �سيعاد النظر لقرار رفع 
احلظ���ر ب�سب���ب ظهور ا�ساب���ات جديدة يف 
حمافظ���ة بابل داعي���ا اع�ساء خلي���ة االزمة 
لعقد اجتماع طارئ لتقييم الو�سع الوبائي 
واتخاذ ق���رارات جديدة م���ن اأجل امل�سلحة 

العامة.
ويف ال�سي���اق ذات���ه اعلن���ت �سح���ة حمافظ 
النجف، ام�س ال�سبت، عن عدم ت�سجيل اي 
حالة ا�سابة جدي���دة بفريو�س كورونا بعد 

اجراء 85 فح�سا للم�ستبه بهم.
وذك���ر بي���ان لدائ���رة ال�سحة تلق���ى "نا�س" 
ن�سخ���ة من���ه، ام����س اجلمع���ة  اأن "خمت���رب 
ال�سح���ة العام���ة يف النج���ف ق���ام باإج���راء 
85 فح�س���ا حل���االت م�ستب���ه بها م���ن بينها 
44 منوذج �سم���ن خطة امل�س���ح الع�سوائي  
التي تنفذه���ا الدائرة و5 منوذج من عينات 
م���ن  الدائ���رة وتب���ني  احلج���ر يف �سياف���ة 
خ���الل الفحو�سات  عدم وج���ود اأي ا�سابة 

بالفريو�س" .

تخفيف حظر التجوال.. هل فتح الباب لكورونا؟
ال�صحة تخاطب الحكومة لإعادة النظر في تطبيق قرارات الحظر الجزئي

ق���ار ذي  ����ص���ح���ة  ف�����ي  الأج����������ور  وم����وظ����ف����و  ع����م����ال 

يواجهون مخاطر الكورونا مقابل اأقل من 100 دولر �صهريًا ، وال�صحة تعد بتح�صين اأو�صاعهم بعد اإقرار الموازنة
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ال���ب���رت���غ���ال���ي اح�����ت�����راف�����ه  ف������ي  ذري������ع������ًا  اإخ������ف������اق������ًا  ل���م���ي���م���ي  اأت�������وّق�������ع    

 اإياد ال�صاحلي
مصارحة حرة

تهتّز �سمعة بع�ض االحتادات الريا�سية بق�سايا فا�سحة بع�سها 
خطري يعّر�سها اىل موجة من االنتقادات العنيفة من اأجل اإظهار 
احلقائق الكامنة وراء اأخط���اء اإدارية اأو فنية ذات مردود �سلبي 
دويل عل���ى مكانة البلد، البع�ض ُيعالج اخلطاأ ب�سراحة كاملة مع 
ل نف�سه م�سوؤولية التق�سري، والبع�ض االآخر ُيدافع  االإعالم وُيحمِّ
ر مبعلومات تثري ال�سخرية يف  حت���ى اآخر حلظة عن اخلطاأ وُيربِّ
حماول���ة لله���روب م���ن املحا�سب���ة، ويف احلالتني تبق���ى امل�سكلة 
رهن امل�ساجلة يف ظ���ل غياب االإجراء االأوملبي والوزاري لتويل 

التحقيق وبيان خيوطه كاملة بال تعاطف اأو ت�سويف.
ح���اورت املدى يف الثاين والع�سرين من ني�سان اجلاري اخلبري 
ال���دويل بريا�س���ة رفع االأثق���ال عقيل عط���رة، وحت���ّدث باإ�سهاب 
ع���ن اأ�سباب الف�سيحة اجلديدة التي ه���ّزت احتاد اللعبة باإيقاف 
ثالث���ة من اأبطاله ب�سب���ب ظهور نتائج اإيجابي���ة يف عّينة فح�ض 
املن�سط���ات، وتفاعل مع حديثه ع�س���رات الريا�سيني ما بني موؤيٍد 
مل���ا اأدىل ب���ه من وقاِئع، وب���ني منّبٍه خلطورة �سك���وت الدولة عن 
تعاطي مواد ممنوعة يف قاعات اإعداد القوة البدنية، وبني موّجٍه 
�سه���ام مبا�س���رة لالإعالم الريا�س���ي لعدم ممار�ست���ه دوره املهني 
وحك���ر التغطية على اأن�سطة كرة الق���دم دون بقية االألعاب، ويف 
كل االأح���وال، ما و�سلنا من تفاعل وا�سع ُيدلل على حر�ض اأبناء 
الريا�س���ة و�سعيهم لدفع ال�سرر عن رف���ع االأثقال باأقل اخل�سائر، 
ولي����ض التكات���ف م���ن اأج���ل تعتي���م احلقيق���ة مثلما يح���اول اأحد 
م�سوؤويل االحت���اد اأثناء ظهوره املتكّرر ع���رب القنوات التلفازية 
رفع ال�سغط االإعالمي عن االأبطال الثالثة واإبعاد اأ�سابع االتهام 
ع���ن احتاده، ويع���رف اأن���ه وعديد خ���رباء اللعب���ة يعلمون عن 

خطورة هذه احلاالت املتجّذرة منذ عام 1983!
ما يخ�ّض االإعالم الريا�سي، ينبغي التاأكيد على اأنه لي�ض �سريكًا 
يف التعتي���م اأو االإخفاء اأو غ����ضّ النظر عن �سبهات الف�ساد املايل 
اأو االإداري كال���ذي يج���ري احلدي���ث عنه يف الو�س���ط الريا�سي 
ع���رب جميع و�سائل االإعالم ومواقع ال�سو�سيال ميديا بال حتّفظ، 
فوج���ود ِانحراف يف �سل���وك متعّمد لبع����ض االإعالميني ال يعني 
ذريعة وجيهة الإقحام االإعالم مب�سّماه االعتباري كطرف يتحّمل 
م�سوؤولية عدم حما�سبة املنتفعني يف اأي احتاد ريا�سي من مزايا 
العم���ل وال�سفر، ولدينا ع�س���رات الدالئل باأن االإع���الم الريا�سي 
يق���ف كمداف���ع اأّول ع���ن حق���وق الريا�سي���ني وف�س���ح الفا�سدين 

وحماية اأموال الدولة. 
هناك من يوؤّكد "ال وجوب يف حما�سبة املوقوفني واحتادهم يف 
ن�سو����ض قان���ون اللعبة" واأن���ا اأ�سالهم: هل ال���� )ال( هنا تن�سجم 
مع الفعل ال�سنيع لريا�س���ي ُيجاهر باأنه تناول مادة ممنوعة يف 
ُعلبة يجهل حمتوياتها الأنها مكتوبة  "م�سروب طاقة" معّباأ يف 
باللغ���ة االإنكليزية بن���اء على اعرافه يف مقط���ع فيديو �سّجله له 
االحت���اد متهي���دًا الإجن���از التحقي���ق والتاأّكد م���ن م�سّببات ظهور 
النتيج���ة االإيجابي���ة قب���ل ال�س���روع باإج���راءات االعرا�ض على 

تقرير االحتاد الدويل؟!
اإذن كيف يتّم الردع ولدينا قاعدة وا�سعة من النا�سئني وال�سباب 
َمثلهم االأعلى �سلوان جا�سم و�سفاء را�سد واأحمد فاروق وقبلهم 
رئي����ض االحتاد حممد كاظم مزعل؟ ماذا عن �سمعة البلد �سيما اأن 
�سها الدولة لتح�س���ريات الرباعني وت�سديد  االأم���وال التي تخ�سّ
االحتاد نفق���ات املع�سكرات والبطوالت طوال االأعوام املن�سرمة 
)با�ستثن���اء الظ���روف اال�ستثنائية التي اأعقب���ت �سباط 2019( 
ينبغ���ي اأال يقابلها الريا�سي باإهم���ال ج�سيم وال نقول متعّمد يف 

غ�ّض م�سوؤويل الريا�سة ومنظمي البطولة.
ال�سحي���ح اأن يتحّمل الريا�سي ومدّرب���ه كل النفقات وُيحرم من 
ممار�سة اللعبة يف النادي واالحتاد اإذا ما تكّرر اخلطاأ مّرتني عن 
ق�س���د اأو دونه وُيثَبت ر�سميًا ت�سّببه يف معاقبة االحتاد والدولة 

باالإيقاف.
ر�سالتنا اىل وزير ال�سباب والريا�سة د.اأحمد ريا�ض: كيف �ُسمح 
الحت���اد رفع االثق���ال اأن يج���ري التحقيق يف املو�س���وع وُيكمل 
اأوراق الرباع���ني الثالث���ة ومدّربه���م دون ت�سكي���ل جلنة حمايدة 
تت���وىّل معرفة احلقيقة بكل تفا�سيلها بعيدًا عن ت�سطيح البع�ض 

باأن تناول ثمانية فناجني قهوة ُي�سبب وجود مادة ممنوعة!
يج���ب اأن تعيد ال���وزارة واالأوملبي���ة واالحتادات عاج���اًل ولي�ض 
اآج���اًل النظر يف كيفي���ة منع تعاطي املن�ّسطات حت���ت اأي م�سّمى، 
وحتدي���ث م���واد العقوبات اأي�س���ًا بعدما مّرت اأك���ر من ع�سرين 
حالة �سابقة دون اإجراء �سارم ي�سع حدًا ملن اأِمن العقاب، فاالأمر 
ر اأيًا كان تاريخه، ولعبة رفع االأثقال  ال يحتمل الت�سّر على املق�سّ
مل متْت مبوت الرباع عبدالواحد عزيز البطل االأوملبي التاريخي 

الفريد يف العراق. 

من�ّسطات قيد الت�سويف!

ما يخ�ّص الإعالم الريا�صي، ينبغي 
التاأكيد على اأنه لي�ص �صريكًا في التعتيم 

اأو الإخفاء اأو غ�ّص النظر عن �صبهات 
الف�صاد المالي اأو الإداري كالذي يجري 

الحديث عنه في الو�صط الريا�صي عبر 
جميع و�صائل الإعالم ومواقع ال�صو�صيال 

ميديا بال تحّفظ

 بغداد / حيدر مدلول

اأك����د جن����م الك����رة العراقي����ة ال�ساب����ق علي 
روؤوف تعافي����ه الت����ام من جانح����ة كورونا 
اأ�سي����ب  الت����ي   )كوفي����د19-(  امل�ستج����د 
به����ا ي����وم الثاين م����ن �سهر ني�س����ان 2020 
بع����د اجتي����ازه الفحو�س����ات الطبي����ة التي 
خ�سع اإليها من قب����ل املالكات الطبية التي 
اأجري����ت ل����ه يف م�ست�سف����ى ) كارلون�س����كا 
�سيوجاوت�ض (ال�سويدية واأظهرت العّينة 
االأخرية باأنها �سلبية واإنهائه فرة احلجر 
ال�سّح����ي املح����ّددة مل����دة 14 يوم����ًا من قبل 

وزارة ال�سّحة ال�سويدية.
واأ�س����اف روؤوف يف ات�س����ال هاتف����ي م����ع 
)امل����دى( من ال�سويد :"اأ�سب����ُت بفايرو�ض 
كورون����ا امل�ستج����د عن طري����ق اأبنتي التي 
كان����ت حاملة ل����ه، ومل اأكن اأعلم ب����ه مطلقًا 
حيث ظهرت االأعرا�ض عليَّ ب�سكل وا�سح 
من خالل ارتف����اع كبري يف درجة احلرارة 
الراأ�����ض واأمل يف بطن����ي  م����ع �س����داع يف 
و�سي����ق التنف�ض و�سع����ال حيث اأ�سبح كل 
اع�س����اء ج�سم����ي توؤملن����ي مّم����ا دفعني اىل 
مراجع����ة امل�ست�سف����ى الإج����راء الك�سوف����ات 
اىل  النهاي����ة  يف  اأ�س����ارت  الت����ي  الطبي����ة 
اإنني  م�س����اب به ويتوّجب عل����ّي الدخول 
اىل احلج����ر ال�سّحي يف اإح����دى الردهات 
�ض  من اأج����ل اأخذ العالج املنا�س����ب املخ�سّ
له من قب����ل االأطباء امل�سرف����ني على حالتي 
اأواًل ب����اأّول حتى ال�سفاء الت����ام يف النهاية 
الذي �س����ادف يوم ال�ساد�ض ع�سر من �سهر 

ني�سان اجلاري".

اهتمام وزاري
وذكر م����درب فريق اأ�سريي�س����كا ال�سويدي 
ملواليد 2008 لك����رة القدم: "طيلة ركودي 
يف امل�ست�سف����ى تلّقي����ت �سيل م����ن املكاملات 
الهاتفي����ة والر�سائ����ل من جن����وم الريا�سة 
العراقية �س����واء كانوا يف العا�سمة بغداد 
اأم املقيم����ني يف اخلارج يق����ف على راأ�سهم 
د.اأحم����د ريا�ض وزي����ر ال�سباب والريا�سة 
احل�سن����اوي   د.ح�س����ن  وامل�ست�س����ار 
ال����وزارة واإي����اد  املتقّدم����ة يف  وامل����الكات 
بنيان رئي�ض هيئة التطبيع يف احتاد كرة 
القدم واالأمني العام حممد فرحان وعدنان 
درج����ال وجمب����ل فرطو�ض وفت����اح ن�سيف 
ورا�س����ي �سني�س����ل وعدد كب����ري من جنوم 
الكرة العراقي����ة ال�سابقني اأو احلاليني من 
اأج����ل االطمئن����ان على �سّحت����ي باعتباري 
االأوىل  العراقي����ة  الريا�سي����ة  ال�سخ�سي����ة 
املقيم����ة يف اأوروب����ا ال����ذي اأ�سي����ب به����ذا 
الوباء ال�سيني واملدرب الثالث بعد اأحمد 
فعل مدرب فريق �سباب العراق لكرة القدم 

واملدرب ح�سن موىل م����درب فريق امليناء 
الب�س����ري ال�ساب����ق لك����رة الق����دم، واأنته����ز 
فر�س����ة لق����اء جريدة امل����دى الأق����ّدم �سكري 
اجلزيل لهم برغ����م الظروف ال�سعبة التي 
مي����ر بها البل����د وهم ي�سهم����ون يف حمالت 
الت����رّبع واالر�س����ادات التوعي����ة يف اإط����ار 
اجلهود الكبرية التي تبذلها اللجنة العليا 
مبجل�����ض  الوطني����ة  وال�سالم����ة  لل�سّح����ة 
كورون����ا  فايرو�����ض  ملكافح����ة  ال����وزراء 

امل�ستجد".

اإجراءات وقائية
ال�سع����ب  اأبن����اء  م����ن  "اأمتّن����ى  واأو�س����ح: 
العراقي عدم اال�ستهانة بهذا املر�ض الذي 
ال َي�سل����ْم منه الكب����ري وال�سغري يف العمر، 
حي����ث يك����ون اجلمي����ع حت����ت اخلط����ر يف 
حال����ة عدم اخل�س����وع اىل احلجر املنزيل، 
الوقائي����ة  االإج����راءات  جمي����ع  وتطبي����ق 
واالحرازية التي تطلبها وزارة ال�سّحة، 
ال�سيم����ا اإن العالج غري متوفر حاليًا بحكم 
اأن جميع ال����دول الكربى يف العامل جّندت 
كل خربائه����ا وال�س����ركات الدوائي����ة فيه����ا 
من اأجل اكت�ساف لق����اح �سريع له �سيتوفر 
خالل �سهر اأيل����ول املقبل ح�سب ما �سمعته 
م����ن قب����ل منظم����ة ال�سّح����ة العاملي����ة التي 
ت�سدر يوميًا اآخر اإح�سائية بال�سحايا يف 
جميع الق����ارات من امل�ساب����ني اأو املتوفني 
واملت�سافني، واأدعو من كل قلبي اأن يحفظ 
اأخ����واين العراقيني منه، واأن يزول ب�سكل 
�سري����ع خ����الل الف����رة املقبل����ة، واأن ينع����م 

العراق بال�سالم ب�سكل خا�ض".

الفرق الجماهيرية
واأ�سار اىل اأن: "الذكريات اجلميلة كثرية 
يوم كنت جنمًا م�سهورًا اىل جانب العديد 
من زمالئي الذين �سّكل����وا اأعمدة املنتخب 
الوطن����ي لك����رة الق����دم م����ن خ����الل متثيلي 
)ال����زوراء  الك����ربى  اجلماهريي����ة  للف����رق 
والقوة اجلوي����ة وال�سرط����ة والطلبة( يف 
ال����ذي جنحن����ا يف  املمت����از  الك����رة  دوري 
احل�س����ول عل����ى العدي����د م����ن االألق����اب اأو 
الكوؤو�����ض معه����ا كان����ت ح�سيل����ة موا�س����م 
رائعة �ساهمت يف تقوية عالقتي مع اآالف 
اجلماه����ري الريا�سية التي م����ا زالت اأعداد 
كب����رية منه����م تتوا�س����ل معي حالي����ًا، واأنا 
بعيد عن وطن����ي حيث ير�سلون يل �سورًا 

جميل����ة كان����ت مو�سوع����ة يف األبوماته����م 
قبل املغ����ادرة اىل اخلارج خلو�ض جتربة 
احرافي����ة م����ع فري����ق تع����ز اليم����اين لكرة 
الق����دم باملو�س����م -1999 2000 وم����ن ث����م 
االنتق����ال اىل ال�سوي����د للع����ب يف �سفوف 
فري����ق اأ�سريي�سكا ال����ذي دافعت عن األوانه 
باملو�سم 2000-2001 قبل اإعالن اعتزايل 
ك����رة الق����دم والتوّج����ه اىل تدري����ب فري����ق 
موالي����د 2008 حت����ى االآن علم����ًا ال يوج����د 
ات�س����ال م����ع الالعب����ني العراقي����ني الذي����ن 
يلعب����ون م����ع عدد م����ن الف����رق يف الدوري 

ال�سويدي املمتاز لكرة القدم".

المدر�صة الألمانية
الت����ي  االإمكاني����ات  "اأن  روؤوف:  ويعتق����د 
ميتلكها ال�سلوفيني �سريت�سكو كاتانيت�ض 
املنتخب����ات  مبدرب����ي  قيا�س����ًا  متوا�سع����ة 
االآ�سيوي����ة االأوىل والت����ي ل����ن ت�سعف����ه يف 
تاأهي����ل منتخبن����ا الوطني لك����رة القدم اىل 
بطولة كاأ�ض العامل لكرة القدم املقبلة التي 
ت�سّيفه����ا العا�سم����ة القطري����ة الدوحة يف 
الربع االأخري من ع����ام 2022، لذلك فاإنني 
اأطال����ب هيئة التطبيع يف احتاد كرة القدم 
البحث عن م����درب عاملي كبري من املدر�سة 
االأملانية التي اأراها االأن�سب للكرة العراقية 
يف هذا التوقيت بال����ذات فالعبونا باأم�ض 
احلاجة اىل االن�سب����اط التكتيكي وزيادة 
ال�سرع����ة والق����وة حيث يوج����د العديد من 
املدرب����ني االأمل����ان الذي����ن لديه����م االإمكانية 
يف حتقي����ق النتائج اجليدة وخا�سة اإنني 

عرفُت اأن هناك ا�سم����اء تدريبية لها �سهرة 
اأعربت ع����ن رغبته����ا يف تدري����ب املنتخب 
الوطن����ي لك����رة الق����دم خ����الل ف����رة احتاد 
الكرة امل�ستقيل الذي تعاقد يف النهاية مع 

كاتانيت�ض".

ن�صيحة الى ميمي
مهاج����م  اح����راف  جترب����ة  "اإن  وتاب����ع: 
املنتخ����ب الوطني لك����رة الق����دم مهند علي 
كاظ����م )ميمي( مع فري����ق بورتيمونين�سي 
الربتغ����ايل ل����ن ُيكت����ب له����ا النج����اح بحكم 
توظيفه اخلاطئ م����ن قبل املالك التدريبي 
برغ����م وج����ود م����درب م�ساع����د عراقي معه 
خمت�����ض بالهج����وم حيث اأ�ساه����ده يجري 
داخ����ل امللع����ب ب�سورة غ����ري �سحيحة وال 
يع����رف التح����ّرك داخ����ل منطق����ة اخل�سوم 
للرقاب����ة  ي�ست�سل����م  ودائم����ا  ك����رة،  ب����دون 
الل�سيق����ة الت����ي يفر�سها علي����ه املدافعون، 
وال يفّك����ر يف اإيجاد طريقه للتخّل�ض منهم 
والتحّرر ال�سري����ع، وهذه اعتربها مبثابة 
كارث����ة بالن�سب����ة لالع����ب يلع����ب يف اخلط 
االأمام����ي حي����ث اأوّج����ه ن�سيح����ة ل����ه برك 
الفريق يف ظل عدم ح�سوله على م�ساعدة 
ت�سه����م يف التخّل�����ض من نقاط����ه ال�سلبية، 
وبات بحاج����ة �سديدة اىل م����درب كبري له 
الق����درة عل����ى ا�ستثم����اره ب�س����كل �سحيح، 
باملدرب����ني  حمظ����وظ  غ����ري  اأن����ه  واأعتق����د 
املحّلي����ني اأو االأجانب الذي����ن ا�سرفوا على 
تدريبي����ه عندم����ا داف����ع ع����ن األ����وان فريقي 
الكهرب����اء وال�سرطة قب����ل رحيله اىل فريق 
الدحي����ل القطري الذي مل يوفق معه خالل 
الفرة التي ق�ساها هن����اك ب�سبب جتاهله 
من الربتغ����ايل فاريا قب����ل رحيله الق�سري 
اىل الربتغ����ال للع����ب م����ع فري����ق بورتيمو 
نين�س����ي عل����ى �سبي����ل االإعارة حت����ى نهاية 

املو�سم اجلاري".

م�صاهدة �صفاء
وخت����م عل����ي روؤوف حديث����ه: "مل ا�ساه����د 
لك����رة  الوطن����ي  املنتخ����ب  األع����اب  �سان����ع 
�س����وى يف خم�����ض  ه����ادي  الق����دم �سف����اء 
دقائ����ق فقط م����ع فريق كريلي����ا �سوفيتوف 
الرو�س����ي حيث دخل يف الدقيقة اخلام�سة 
املب����اراة  يف  بدي����ل  كالع����ب  والثمان����ني 
االأخرية التي خ�سرها اأمام فريق تامبوف 
بثالثي����ة نظيفة �سمن االأ�سب����وع اخلام�ض 
ع�س����ر باملو�سم الكروي احل����ايل قادمًا من 
فري����ق ال�سرط����ة حام����ل اللقب خ����الل فرة 
االنتقاالت ال�ستوية قبل اأن ي�سهد التوقف 
اىل نهاي����ة �سهر اأيار املقب����ل ب�سبب تف�ّسي 
فايرو�����ض كورونا امل�ستج����ّد ومن ال�سعب 

اأن حتكم عليه".

بعد اأن هزم كورونا في 14 يومًا ..علي روؤوف:
اأعتّز بتمثيلي لكبار الدوري الممتاز.. وكاتانيت�ش لن يو�سل الأ�سود للمونديال

 بغداد / املدى

ح�سد الع����راق ثم����اين ميدالي����ات ملونة 
يف بطولة الع����رب للتايكوجنت�سو )قتال 
الظ����ل( التي اأقامها االحتاد العربي للعبة 
بالتع����اون والتن�سيق مع احت����اد اللجان 
االأوملبي����ة العربي����ة حت����ت �سع����ار مار�ض 
الريا�س����ة ع����ن بع����د )خلي����ك – بالبي����ت ( 
للوقاية م����ن فايرو�ض كورون����ا امل�ستجد 
باأ�س����ره، مب�سارك����ة  الع����امل  ه����ّدد  ال����ذي 
منتخبات االأردن وال�سعودية واالإمارات 
وليبي����ا  وفل�سط����ني  والع����راق  وم�س����ر 

وتون�ض واملغرب واليمن و�سوريا.
و�سارك املنتخب الوطني بالتايكوجن�ستو 
يف البطولة بثماين فئات، اأربعة للرجال 
ومثله����ا للن�ساء حيث ح�سل على ميدالية 
ف�سية واح����دة و�سبع ميداليات برونزية 
م����ن خ����الل النتائج الت����ي اأفرزته����ا جلنة 

التحكي����م العربية، وح�س����ل الالعب عبد 
القادر اإ�سماعيل على املركز الثالث مكّرر 
مع امل�سري هيثم عل����ي عبد املنعم �سمن 
فئ����ة املتقدم����ني للرج����ال بع����د االإماراتي 
عب����د الق����ادر بر�سا �ساح����ب املركز االأول 
ال�س����رييف  اإح�س����ان  وال�س����وري حمم����د 

الذي نال املركز الثاين.
 ويف فئ����ة ال�سب����اب للرجال ح����ّل الالعب 
يا�س����ر نوف����ل ح����ازم باملركز الث����اين بعد 
ال�س����وري ب����در حاف����ظ ال����ذي متك����ن من 
الظف����ر باملرك����ز االأول وتقا�س����م املركزين 
الثال����ث كاًل م����ن االأردين عبد الل����ه الزمر 
والفل�سطين����ي غّن����ام �سك����ري، فيما اأحرز 
الالع����ب يا�س����ر عمار ط����ه املرك����ز الثالث 
العظي����م  عب����د  ال�س����وري  م����ع  منا�سف����ة 
دياب يف فئة النا�سئ����ني للرجال، ومتّكن 
االأردين ح�ّس����ان مفلفل م����ن ح�سد املركز 
لالع����ب  الث����اين  املرك����ز  ت����اركًا  االأول 

االإماراتي علي �ساك����ر، ويف فئة الرباعم  
املرك����ز  اأركان  اإبراهي����م  الالع����ب  اأحت����ّل 

الثال����ث بالت�س����اوي مع امل�س����ري حممود 
�سوي����ف واالأردين حممد البنا الذي تّوج 

باملرك����ز االأول وال�س����وري فخر الربازي 
يف املركز الثاين.

ونالت الالعب����ة �سجى اأحمد عبد الوهاب 
املركز الثالث يف فئة املتقدمات لل�سيدات 
منا�سف����ة م����ع الالعب����ة �سهام عل����ي عامر 
م����ن اليمن بعد االأردني����ة قمر عماد حممد 
الت����ي متّكنت م����ن ح�س����د املرك����ز االأول، 
تلته����ا يف املرك����ز الثاين امل�سري����ة ن�سمة 
فتح����ي حممد، فيما ح�سدت الالعبة ندى 
عل����ي را�سد املركز الثال����ث بالت�ساوي مع 
امل�سري����ة حبيب����ة رم�سان حمم����د يف فئة 
ال�سابات خل����ف ال�سورّية غن����ى الربازي 
ونال����ت  االأول،  باملرك����ز  تّوج����ت  الت����ي 
الفل�سطيني����ة �سان����دي �سليم����ان حمفوظ 
املرك����ز الث����اين يف ح����ني حّل����ت الالعب����ة 
نرم����ني �سليم����ان �ساب����ر باملرك����ز الثالث 
يف فئ����ة النا�سئات منا�سف����ة مع امل�سرية 
اآالء �سري����ف حمم����د بع����د االأردني����ة مريا 
البن����ا الت����ي متّكن����ت م����ن الظف����ر باملركز 
االأول تليه����ا يف املركز الث����اين ال�سورّية 

ن����ور ال����ربازي واأحتّل����ت الالعب����ة هيلني 
�سليمان �سابر املركز الثالث مع املغربية 
هاجر ال�سن�سيني يف فئة الزهرات خلف 
االأردني����ة روان رائ����ي التي نال����ت املركز 
االأول وال�سورّية نتايل �سلطاين �ساحبة 

مركز الو�سافة.
و�سعى االحتاد العربي بالتايكوجن�ستو 
اىل اإقام����ة ه����ذه البطول����ة للح�سول على 
نتائ����ج اإيجابي����ة ت�سهم يف رف����ع م�ستوى 
اللعب����ة على ال�سعيد العربي ملنطقة اآ�سيا 
واأفريقيا يف ظّل ظروف احلجر ال�سحي 
الت����ي يعي�سه����ا املواطن����ون للوقاي����ة من 
فايرو�ض كورونا التي �ستجعل الالعبني 
والالعب����ات ميار�س����ون ريا�سيته����م دون 
اأن ت�سه����د توقف����ًا اىل جان����ب م����ا ت�سيفه 
م����ن زرع روح املناف�س����ة ال�سريف����ة بينهم 
يف ظل الظ����روف ال�سعبة التي يواجهها 

العامل اأجمع.

بتايكونج�ستو   العرب  بطولة  في  للعراق  ميداليات   8

بغداد / املدى

اأن�سم �سان����ع العاب املنتخب الوطني لك����رة القدم همام 
ط����ارق ف����رج املح����رف يف �سف����وف فري����ق االإ�سماعيلي 
به����ا  يوا�س����ل  الت����ي  التكافلي����ة  املب����ادرة  اىل  امل�س����ري 
اَلل  جن����وم الريا�س����ة العراقية من خ����الل تخ�سي�����ض �سِ
غذائي����ة مل�ساعدة العوائ����ل الفق����رية واملحتاجني يف ظّل 
حظ����ر التج����وال اجلزئ����ي املفرو�����ض بالعا�سم����ة بغداد 
واملحافظ����ات حت����ى ي����وم الث����اين والع�سري����ن م����ن �سهر 
اأي����ار 2020 ال����ذي مّت فر�س����ه م����ن قب����ل اللجن����ة العلي����ا 
لل�سح����ة وال�سالم����ة الوطنية يف جمل�ض ال����وزراء �سمن 
االإج����راءات االحرازية والوقائية للحّد من اآثار جائحة 
كورون����ا امل�ستجد ال����ذي اأّدى اىل اإ�ساب����ة 1677�سخ�سًا 

ووفاة 83 .
وكت���ب همام ط���ارق فرج عل���ى موقعه الر�سم���ي يف �سبكة 
التوا�س���ل االجتماع���ي )الفي�سبوك(: "ال���كل يعرف �سبب 
حظ���ر التج���وال وقّل���ة اأرزاق النا�ض وانح�س���ار اأجورهم 

اليومية واملواطنني املتعّففني داخل بغداد ما عليهم �سوى 
التوا�س���ل معي لغر�ض تزويده���م باملواد الغذائية وكل ما 
ُيلزمهم، واأرجو م�ساركة املن�سور لي�سل اىل كل املحتاجني، 
كم���ا اأرجو من االأخوة املتمّكنني ماديًا من تقدمي يد العون 

الأخوتهم املحتاجني والله ويّل التوفيق ".
وي�سي����ف هم����ام "اأوؤّيد حمل����ة )خلي����ك – بالبيت( �سمن 
حمل����ة التوعية جلميع املواطن����ني، فالعامل ميّر بلحظات 
ع�سيب����ة ت�ستل����زم مّن����ا توّخ����ي احل����ذر واإّتب����اع الرعاية 
الفائق����ة، واإنن����ي احتّدث لي�����ض كالعب كرة الق����دم واإمنا 
ب�سفتي مواطن عراقي واأخ لكم واأبن اأم عراقية واإن�سان 
مهموم باآخر التط����ّورات التي توؤثر على العراقيني وكل 

العامل".
ويتواج����د جنم املنتخب الوطني لكرة القدم همام طارق 
يف �سف����وف فري����ق االإ�سماعيل����ي امل�سري ال����ذي يرتبط 
مع����ه بعقد مل����دة مو�س����م ون�سف قادم����ًا من فري����ق القوة 
اجلوية و�سيف حامل لقب دوري الكرة املمتاز باملو�سم 

املا�سي.

همام طارق ي�سارك في حملة التكافل الجتماعي



كل مرحل���ة له���ا ثمنه���ا كم���ا كت���ب عنه���ا وع�ش���نا معطياتها 
وجتلياتها وكل املراحل التي متر بها ال�شعوب �شواء حتول 
دويل اأو انتقال���ة حداثوي���ة اأو طفرة عقلي���ة تكنولوجية اأو 
ا�شمح���ال ملع�شكر و�شع���ود الآخر وقودها تل���ك ال�شعوب 
لك���ن بن�ش���ب متفاوت���ة، ومع كل تط���ور فك���ري يف خمتلف 
املج���الت هن���اك حت���ول وتقدم من حي���ث جتدي���د الأدوات 
والو�شائل املتبعة من قبل الوحدات الدولية املوؤثرة، وبعد 
اأن تتمتع دولة اأو جمموعة دول بجملة من الفوائد وتتكلل 
م�شاريعه���ا بنجاحات منقطعة النظري م���ن البديهي تقابلها 
خ�شارات وفقدان ثروات وموارد يف اجلانب الآخر، وهذا 
التط���ور ال�شريع م���ن بديهياته انق�شم���ت العبقرية بني �شر 
وخ���ري بالرغم م���ن اأن احت�شاب اخلري وال�ش���ر اأي�شًا يكون 
وف���ق قيا�ش���ات اخلا�شر والراب���ح وما لهم وم���ا عليهم، لكن 
التط���ور القت�شادي حتديدًا ومراحل الت���درج التي مر بها 
�شاهم���ت يف تكوين �شلوكيات وبيئات متناف�شة ُبنيت وفق 
م�شام���ني املدار����س الفكرية والقت�شادي���ة التي حتدد نوع 
و�ش���كل ممار�شة ذلك العمل، لكن تبقى امل�شلحة هي اأ�شا�س 
ه���ذا العم���ل والتناف�س الذي يتحول اإىل �ش���راع يف اأحيان 
عديدة بعد اأن تبداأ عملية التحديث على الأفكار تاأخذ حيزًا 

اأكرب.
بعد ال�ش���راع الكبري بني الراأ�شمالي���ة وال�شرتاكية ونهاية 
التاري���خ الت���ي حت���دث عنها " هنتنغت���ون" مل يك���ن اأن�شار 
القت�ش���اد الك���وين عاج���زون ع���ن تزوي���د الفك���ر الب�شري 
ب�شي���ول جارف���ة م���ن امل�شاري���ع القت�شادية الت���ي تتخللها 

ال�شدمات وامل�شاريع التي يرونها اأنها املخل�س من التبعية 
وحترير التجارة ورا�س املال مما اأدى اإىل دول مثل ال�شني 
تخالف توجهاتها ال�شيا�شية وت�شري وفق متطلبات التجديد 
العامل���ي القت�شادي من خال عملية اخل�شخ�شة التي ب�ّشر 
به���ا اأن�شار الليربالية القت�شادي���ة، والتي عار�شتها اليوم 
واأوجدت ثغرات يف علمية التنفيذ بعد اأن اأ�شبحت القطيعة 
واح���دة من �شب���ل النجاة لتع���ود اإىل ال�شاح���ة العملية تلك 
الإج���راءات التي تعتمد على اإدارة الدول���ة لتلك الن�شاطات 
الت���ي عدتها الراأ�شمالية ممار�ش���ات غري جمدية، يف الغالب 
مل تتاأث���ر ال�شع���وب فق���ط م���ن ه���ذه الطف���رة القت�شادي���ة 
وانت�ش���ار الأ�شواق واملدن املتناف�شة ب���ل �شاحبتها اأ�شرار 
كبرية يف املناخ والبيئة مما دفع املخت�شني بهذه اجلوانب 
م���ن احلديث عن تاأث���ر الق�شرة الأر�شي���ة والغاف اجلوي 
م���ن انت�شار املدن ال�شناعية التي باتت تهدد ال�شحة العامة 
للب�شر والك���رة الأر�شية، فلم يكتِف القت�شاد الكوين الذي 
حول العامل على قرية �شغ���رية بفعل التطور التكنولوجي 
ال���ذي يعد العامل الأ�شا�س وتغيري البيئة بل راح ي�شتنزف 
ال���روات واملوارد ب�شكل اأرعب املهتم���ني واملخت�شني بهذا 
ال�ش���اأن، اإن ح���رب التحدي���ث والتطوير الت���ي ا�شرتكت بها 
دول الع���امل و�شوقت كتًا ب�شري���ة كاأدوات ليكونوا عاملني 

يف هذه املاكنة ال�شريعة التطور والتاأثري.
م���ع انت�شار الكورونا كل �شيء تعط���ل هنا بداأ احلديث عن 
ا�شتع���ادة الأر�س لعافيته���ا فقد توقفت امل�شان���ع والور�س 
وو�شائ���ط النقل اجلوية والربي���ة والبحرية كل هذا �شاهم 
يف خف�س ن�شب كبرية من تدفق الأبخرة والغازات الناجتة 

عن املحروقات يف كافة املجالت، فقد �شاهم يف
-  انخفا����س ن�شب كبرية م���ن " غاز اأول اأوك�شيد الكاربون 
الناجت عن ا�شتخدام ال�شيارات لن�شبة تزيد عن ال� ) 50 %( 

ويف تزايد.
-  وانخفا����س " غ���از ث���اين اأوك�شي���د الكارب���ون" املت�شبب 

%( ويف تزايد. بارتفاع درجات احلرارة بن�شب ) 25 
اأوك�شي���د  ث���اين  " غ���از  يف  اأي�ش���ًا  كب���ري  وانخفا����س    -
النيرتوج���ني" ال���ذي يعد م���ن الغازات ال�شام���ة واخلطرية 
ال�ش���ادر ع���ن املحط���ات الكهربائي���ة واملناط���ق ال�شناعي���ة 

الكبرية.
- انخفا�س ا�شتخدام الفحم بن�شبة ) 36 %( ويف تزايد. 

- الخ من التغيريات يف البيئة الربية واملائية واجلوية.
نعم تغريت الأجواء واليوم ن�شاهد �شفاء ال�شماء وزرقتها 
وعلي���ل اله���واء ال�ش���ايف اخل���ايل م���ن الأدخن���ة والأبخرة 
والغ���ازات لكنن���ا يف الوق���ت نف�ش���ه وكم���ا ه���ي مث���ل باقي 
الأزم���ات التي حتدث يف العامل ت�ش���رتك يف الت�شييق على 
الب�ش���ر دون متيي���ز بعد اأن يكون لاأخ���ري دور يف اأن يكون 

امل�شبب وال�شحية لعملية التحّول. 
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 اإعداد: �سالم حبه – عادل حبه

ديالكتيك الطبيعة وعلم 
الجيولوجيا

املث����ال،  �شبي����ل  عل����ى  اجليولوجي����ا،  يف 
تكتوني����ة  نظري����ة  يف  ث����ورة  حدث����ت 
ال�شفائح، اأو "الجنراف القاري". فبدًل 
م����ن روؤي����ة الكت����ل الأر�شي����ة عل����ى �شطح 
الأر�����س ك�شم����ات دائم����ة، لدين����ا الآن فهم 
علمي للطريقة التي تطورت بها وتغريت 
وحتركت خال تاري����خ الأر�س. ولي�شت 
ه����ذه عملية منتهي����ة: فالق����ارات م�شتمرة 
يف التحرك اليوم ويتم با�شتمرار اإن�شاء 
اأر�����س جدي����دة وتدم����ري امل����واد القاري����ة 
املوج����ودة. ويعن����ي الفه����م اجلدي����د اأن����ه 
ميكنن����ا الب����دء يف �ش����رح تط����ور وتغ����ري 
الظواهر الطبيعية من ال�شا�شل اجلبلية 
اإىل املحيط����ات وال����زلزل بطريق����ة كانت 
م�شتحيلة من قبل. ويلقي فهم تكتونيات 
����ا ال�ش����وء اجلدي����د عل����ى  ال�شفائ����ح اأي�شً

التطور البيولوجي.
ق����اوم العدي����د م����ن  لف����رتة طويل����ة  لك����ن 
اجليولوجيني نظرية تكتونية ال�شفائح، 
على الرغم من الأدلة املتزايدة ل�شاحلها. 
ومت قبوله����ا بالكام����ل فق����ط يف الأربعني 
عاًم����ا املا�شي����ة اأو نح����و ذل����ك. رمب����ا كان 
ه����وؤلء العلم����اء �شيكونون اأق����ل مقاومة 
للفه����م اجلديد اإذا كانوا ق����د اعتادوا على 
التفك����ري بجوه����ر حج����ة اإجنل����ز ب����اأن كل 
الطبيع����ة تتغ����ري، واأن م����ا يب����دو ثابًت����ا، 
وثابًت����ا ع����ادًة، م����ا يتب����ني اأن����ه غ����ري ذلك. 
بالطب����ع مل يك����ن اإجنلز يع����رف �شيًئا عن 
تكتوني����ة ال�شفائ����ح، لك����ن موقف����ه الع����ام 
ق����اده اإىل التحذير من فك����رة اأن "القارات 
كان����ت  احلا�ش����ر  الوق����ت  يف  اخلم�����س 

موجودة دائًما".

ديالكتيك الطبيعة وعلم الأحياء
خ�ش����ع عل����م الأحياء لتح����ول اأكر ثورية 
منذ وفاة فردريك اإجِنلز: اأوًل علم الوراثة 
املندلي����ة، ث����م يف البيولوجي����ا اجلزيئية 
يف العق����ود الأخ����رية - وجمموع����ة م����ن 

التطورات الأخ����رى – التي غريت فهمنا 
للكائنات احلية. 

فف����ي الع�شراحلدي����ث، دائم����ًا م����ا يذه����ب 
علم����اء الأحياء اجلزيئي����ة، اىل اأن معظم 
الأ�شي����اء املتعلقة بالبيولوجي����ا الب�شرية 
ه����ي نتيجة خلوا�����س جيناتن����ا )�شا�شل 
الن����ووي داخ����ل كل  جزيئ����ات احلم�����س 
خلي����ة يف اأج�شامن����ا(. وي����وؤدي ه����ذا يف 
اأق�ش����ى حالته اإىل ادع����اء وجود جينات 
للع����دوان والإج����رام والت�ش����رد وما �شابه 
ال�ش����دد  اإجنل����ز يف ه����ذا  ذل����ك. وي�ش����ري 
اإىل "الأج�ش����ام الزللي����ة"، وه����ي نف�����س 
اجلين����ات و جزيئاته����ا الربوتيني����ة التي 

يذكرها العلم احلديث.
وقد لفت عمل اإجنل����ز انتباه �شتيفن غاي 
غول����د، ع����امل احلفري����ات وعل����م الأحي����اء 
التط����وري امل�شه����ور، ال����ذي اأثن����ى عل����ى 
اإجنلز  قدمه  ال����ذي  ال�شيا�شي  "التحلي����ل 
ح����ول �شب����ب تعليق العل����م الغرب����ي على 
تاأكي����د م�شبق على الأ�شبقي����ة الدماغية". 
وذهب غولد لي�ش����رح، "كان اإجنلز مهتًما 
ب�شدة بالعلوم الطبيعية و�شعى اإىل بناء 
فل�شفت����ه العامة يف املادي����ة اجلدلية على 

اأ�شا�س"اإيجابي".
الخاتمة

للغاي����ة  متوا�شًع����ا  رج����ًا  اإجنل����ز  كان 
بطبيعت����ه. كانت م�شاهمت����ه الوا�شعة يف 
النظري����ة املارك�شي����ة رائع����ة، ولي�س فقط 
كان  اخلا�ش����ة".  املج����الت  بع�����س  "يف 
تعاونه املثمر مع مارك�س بعيًدا عن جانب 

واحد. وقد اعُترب اإجنلز ب�شكل غري عادل 
اإىل ح����د ما على اأنه "العازف" الثاين اإىل 
جان����ب الع����ازف الأول كارل مارك�����س يف 
ه����ذه العاق����ة، وه����و راأي يع����ززه اإجنلز 
يف بع�����س الأحيان. فقد كتب اإجنلز: "ما 
�شاهمت به، على اأي حال با�شتثناء عملي 
يف عدد قليل م����ن املجالت اخلا�شة، كان 
باإمكان مارك�س اأن يفعله بدوين"..."وما 

اأجنزه مارك�س ما كنت لأحققه".
بالطب����ع ل ميك����ن اإلق����اء كل الل����وم عل����ى 
اإجنل����ز يف الأخط����اء العلمي����ة املوج����ودة 
يف كت����اب ديالكتي����ك الطبيع����ة، فق����د اتبع  
بب�شاطة وجهات نظر بع�س اأف�شل علماء 

الفلك وعلماء احليوان يف ع�شره.
لق����د اأدى تطور العل����م اإىل زيادة معرفتنا 
ب�شكل كبري على مدى 130 عاًما املا�شية 
ومت اإدخال العديد م����ن الت�شحيحات يف 
ا اأن  فهمن����ا العلمي. يج����ب اأن نق����در اأي�شً
الأف����كار ال����واردة يف ديالكتي����ك الطبيعة 
كانت اأفكاًرا اأولية لإجنلز حول موا�شيع 
خمتلف����ة. حتى اأن����ه اأنهى الكت����اب بعبارة 

بدقة".  مراجعته  يجب  هذا  "كل 
املفاجاأة لي�ش����ت اأن هناك اأخطاء يف عمل 
اإجنلز، ولك����ن اإىل اأي مدى �شمدت اأفكار 
اإجنلز على نط����اق وا�شع لختبار الزمن. 
البحث����ي  املنه����ج  اأن  ذل����ك،  م����ن  والأه����م 
واملفه����وم الع����ام للكت����اب ل ي����زالن �شبه 

�شاحلني حلد الآن.
اإن اأب����رز ما قيل ع����ن "ديالكتيك الطبيعة" 
كان م����ن ِقب����ل األ����ربت اأين�شتاي����ن يف ٣٠ 

حزيران عام ١٩٢٤حني كتب:
برين�شتاي����ن  اإدوارد  ال�شي����د  يل  ق����دم   "
تت�شم����ن  اإجنل����ز  لفردري����ك  خمطوط����ة 
موؤلًف����ا علمًي����ا )ديالكتي����ك الطبيع����ة( م����ع 
مطالب����ة ب����اأن اأع����رب ع����ن راأي����ي فيم����ا اإذا 
كان ميكن ن�شر ه����ذه املخطوطة )كوثيقة 
علمي����ة(. راأيي هو على النحو التايل: اإذا 
كانت هذه املخطوطة قد ن�شاأت من موؤلف 
لي�ش����ت ل����ه اأهمي����ة تاريخية، فل����ن اأن�شح 
بن�ش����ره؛ لأن املحت����وى لي�����س ل����ه اأهمي����ة 
خا�ش����ة، �شواء م����ن وجهة نظ����ر الفيزياء 
احلديث����ة اأو حتى زاوية تاريخ الفيزياء. 
من ناحية اأخرى، ميكنني اأن اأت�شور اأنه 
�شيت����م النظر يف هذا الن�����س للن�شر، لأنه 
ي�ش����كل م�شاهم����ة مثرية لاهتم����ام ت�شلط 

ال�شوء على �شخ�شية اإجِنلز الفكرية".
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تع����د املوؤمت����رات العلمي����ة واح����دة م����ن اأهم 
اأعم����ال  ج����دول  يف  الرئي�ش����ة  الأح����داث 
العلم����اء مل����ا له����ا من غر�����س مه����م يف تقدمي 
به����دف  زمائه����م  اإىل  اجلدي����دة  اأعماله����م 
تلق����ي ردود الفع����ل يف مرحل����ة مبك����رة م����ن 
اأبحاثه����م، وبالتايل فهي ج����زء ل يتجزاأ من 
عملية البحث العلم����ي والبتكار والتنقيب 
العلمي. وه����ي مبثابة مراجع����ة اأقران غري 
ر�شمي����ة ميك����ن اأن ت�شاع����د الباحث����ني عل����ى 
تطوير عمله����م وتو�شيح����ه وتنقيحه اأثناء 
�شروعه����م يف كتابت����ه وتقدمي����ه للمراجع����ة 
الر�شمي����ة والن�ش����ر النهائ����ي. بالإ�شافة اإىل 
ذلك، تتي����ح املوؤمترات للباحث����ني ال�شتماع 
اإىل م����ا يبحث����ه الآخ����رون يف جماله����م ويف 
والتح����ّدث  ال�شل����ة،  ذات  التخ�ش�ش����ات 
م����ع الزم����اء م����ن موؤ�ش�ش����ات خمتلفة حول 
الع����امل، والتعرف على الأبح����اث والأدوات 
والتقني����ات اجلدي����دة الت����ي قد تك����ون ذات 
�شل����ة بعمله����م. بع�����س املوؤمت����رات �شغرية 
وترك����ز ب�ش����كل �شيق على مو�ش����وع معني، 
يف ح����ني اأن البع�س الآخ����ر يهدف اإىل جمع 
ع����دة اآلف من العلم����اء مًع����ا �شنوًيا. بغ�س 
النظ����ر ع����ن حج����م الجتم����اع، ف����اإن الهدف 
الرئي�س ه����و جمع جمتمع م����ن العلماء معًا 

وتوفري الفر�س لهم للتفاعل.
وم����ع اإلغ����اء املوؤمت����رات العلمي����ة يف جميع 
اأنحاء الع����امل، يعيد الباحث����ون التفكري يف 
كيفي����ة الرتباط م����ع بع�شهم. وب����داأ يطرح 
يف اأو�شاطن����ا العلمية �ش����وؤال حول "ما هو 
الهدف م����ن املوؤمت����رات الآن؟" وعلى الرغم 
م����ن اأننا ل����ن نتوقع ح����دوث تغي����ري جذري 
البع�����س  اأن  اإل  العلمي����ة،  الرتباط����ات  يف 
ياأم����ل اأن يوؤدي ه����ذا على الأق����ل اإىل اإجراء 
بع�����س التغريات احلقيقي����ة يف طريقة عقد 
املوؤمترات واأ�شاليب التفاعل بينهم عربها. 
ولرمب����ا ميك����ن اأن يح����دث ه����ذا التحول يف 
�شهول����ة  اأك����ر  املوؤمت����رات  جع����ل ح�ش����ور 
ملجموع����ة اأو�شع من الباحث����ني، على �شبيل 
املثال اأولئك م����ن اجلامعات التي تفتقر اإىل 

املوارد وجامعات العامل النامي.

جل����اأ العديد م����ن املنظم����ني وامل�شاركني اإىل 
التفك����ري يف عقد موؤمت����رات افرتا�شية عرب 
والتفاع����ل،  لات�ش����ال  كو�شيل����ة  الإنرتن����ت 
وحتاك����ي على الأقل بع�س اأجزاء الجتماع 
ال�شتجاب����ة  م����ن  بالرغ����م  وه����ي  الفعل����ي. 
ال�شعيفة له����ا ميكن اأن تكون بداية التحول 
اإىل موؤمترات ي�شه����ل الو�شول اإليها. هناك 
عقبات كث����رية لبد من تخطيه����ا وهي كيف 
ت�شمن تفاع����ًا بني الباحثني كما هو يحدث 
عادة يف املوؤمترات والتي يعتربها البع�س 
اه����م من القاء البحوث، فهي كمثل لعبة كرة 
الق����دم الفرتا�شية ل ميك����ن مقارنتها بلعبة 

كرة القدم احلقيقية!

الموؤتمرات الفترا�سية في 
الجامعات العراقية

يف الع����راق، ومن دون درا�ش����ة اأو ا�شتعداد 
اأو خ����ربة، ب����داأت ظاه����رة عق����د املوؤمت����رات 
العلم����ي  املجتم����ع  تغ����زو  الفرتا�شي����ة 
تت�شاب����ق  والكلي����ات  اجلامع����ات  وب����داأت 
لعقده����ا، لرمب����ا لتثب����ت للع����امل اأن العلم����اء 
والباحث����ني العراقي����ني ل تثنيه����م اإجراءات 
احلج����ر ال�شح����ي ول بقاءه����م يف البيوت، 
ولرمب����ا وج����دوا يف اإلغاء عق����د املوؤمترات 
العاملي����ة، وتوق����ف اأو تعر البح����ث العلمي 
يف الع����امل غراب����ة وتعار�ش����ا م����ع املثاب����رة 
واجله����د والتح����دي العلمي ال����ذي اعتادوا 
علي����ه يف ن�شاطاتهم اليومي����ة. لكنه ل تبدو 
يل هذه ه����ي الأ�شباب احلقيقي����ة التي دعت 
اجلامع����ات العراقي����ة اىل عق����د موؤمت����رات 
افرتا�شي����ة، عك�س ما يج����ري يف العامل من 
ت�ش����اوؤم حول اإمكانية مثل ه����ذه املوؤمترات 
اأن حتل حم����ل املوؤمترات التقليدية وحتقق 

نف�س اأهدافها. 
ال����وزارة  اأن امل�شوؤول����ني يف  م����ا يب����دو يل 
تبنوا ق����رارًا من مث����ل دف����ع اجلامعات على 
ال�شتمرار يف ن�شاطاتها يف عقد املوؤمترات 
وب�ش����ورة افرتا�شي����ة، وهو م����ا يتاءم مع 
ا�شتمرار التدري�����س "اأون لين". وطاملا اأن 
امل�شارك����ة يف املوؤمت����رات لها م����ا يغديها من 

دواف����ع متمثل����ة يف كت����ب ال�شك����ر، والن�شر، 
العلي����ا،  لل�شه����ادات  التح�شي����ل  و�ش����روط 
والرتقي����ة العلمية، فاإنها لب����د اأن تاقي من 
الرتحيب مب����ا يكفل عقده����ا وا�شتمراريتها 
بالرغ����م من �شعف البح����ث العلمي اأو حتى 

توقفه.
 كنت قد ت�شاءل����ت مّرات ومّرات عن ال�شبب 
يف عق����د اجلامع����ات والكلي����ات والأق�ش����ام 
يف  الباحث����ني  اأن  ه����ل  علمي����ة؟  موؤمت����رات 
حاج����ة اىل اإع����ام زمائه����م مبنتوجاته����م، 
واإنه����م بحاجة اىل و�شيلة للرتويج لعملهم؟ 
اأم اإن����ه كتعوي�����س له����م لع����دم متكنه����م م����ن 
امل�شاركة يف املوؤمترات العلمية العاملية؟ ام 
لأنه جمرد تقليد �ش����يء ملا يجرى يف العامل 
اعتدن����ا علي����ه منذ اأي����ام احل�ش����ار يف العهد 
البائ����د؟؟ م����ن الغراب����ة اأن جن����د يف العراق 
ه����ذا الع����دد الهائل م����ن املوؤمت����رات العلمية 
الباهظ����ة التكالي����ف باملقارن����ة باجلامع����ات 
العاملي����ة الت����ي ن����ادرًا م����ا تعق����د موؤمت����رات 
بنف�شه����ا، فاملوؤمت����رات يف الع����امل تعقده����ا 

منظم����ات وموؤ�ش�ش����ات وجمعي����ات م�شتقلة 
ت�شتقط����ب فيه����ا علم����اء م����ن كل اجلامع����ات 
ومن كل البل����دان، وحتقق يف العادة اأرباح 
للمنظم����ني. الغرابة يف املوؤمترات العراقية 
لاأعم����ال اجلدي����دة  كونه����ا جم����رد عر�����س 
للباحثني وم����ن دون مراجعة اأقران حقيقية 
لها، ولي�س كمجال لتنظي����م برامج التعاون 
العلمي بني الباحثني اأنف�شهم، وبينهم وبني 
ال�ش����ركات وموؤ�ش�شات البح����ث والتطوير، 
م�شرتك����ة  لعملي����ات  خط����ط  ر�ش����م  اىل  ول 

لتح�شيل اأموال جديدة للبحث العلمي.
الت�ش����اوؤل الآخ����ر الذي طرحت����ه يف املا�شي 
وال����ذي ل اأج����د اإجابة عنه هو: ه����ل اأن عدد 
املوؤمت����رات العلمية يف العراق هو انعكا�س 
ل����و  العلمي����ة واأهميته����ا؟  البح����وث  لك����رة 
اأن املوؤمت����رات العلمي����ة غ����ري موج����ودة يف 
العراق، هل �شتتاأث����ر نوعية البحوث، وهل 

يقل عددها وعدد الأوراق املن�شورة؟ 
واليوم ويف ظ����ل هجوم العامل الفرتا�شي 
املوؤمت����رات  لعق����د  الدواف����ع  ع����ن  نت�ش����اءل 

العلمي����ة الفرتا�شي����ة. لرمب����ا هن����اك بع�س 
التربي����رات املو�شوعي����ة والت����ي تتمح����ور 
ح����ول �شرورة ال�شتم����رار يف تقليد اعتدنا 
عليه �شابقا ولي�س من بديل يف اأيام انت�شار 
اجلائح����ة اإل عقده����ا عن طري����ق النرتنت. 
اإذا كان هذا ه����و التربير ال�شحيح اأ�شتطيع 
الق����ول اإن ه����ذه املوؤمت����رات الفرتا�شية لن 
تختلف كثريًا عن املوؤمت����رات التقليدية يف 
اجل����ودة وال�شمولي����ة والأهمي����ة، ول�شب����ب 
اإن املوؤمت����رات التقليدي����ة ال�شابق����ة ما كانت 
بحقيقته����ا اإل افرتا�شية فيما عدا احل�شور 
الب����دين للم�شاركني. من هذا املنطلق اأرحب 
باملوؤمترات الفرتا�شية لأنها �شتوفر اأموال 
عقد موؤمترات ل ت�شمن ول تغني عن جوع. 
وق����د ت�شاع����د يف حتقيق التفاع����ل البداعي 
ب����ني امل�شاركني وال����ذي تفتق����ده املوؤمترات 
التقليدي����ة، والذي يعت����رب يف العادة ا�شا�شا 
لنج����اح اأي موؤمت����ر. ولرمب����ا اأي�ش����ا لن يتم 
دعوة امل�شوؤولني من غري الخت�شا�س، ول 
يف جلو�شه����م يف ال�شف����وف الأمامي����ة، مما 
ي�شم����ح لأ�شحاب ال�شاأن م����ن امل�شاركني من 
وج����ود فعل����ي مبني على الرغب����ة احلرة فا 
يرتك����ون املوؤمتر ح����ال مغ����ادرة امل�شوؤولني 
كعادته����م يف املوؤمت����رات التقليدي����ة. وم����ن 
املحتمل اأن ل تكون هناك �شهادات م�شاركة، 
وعنده����ا �شتكون امل�شارك����ة للمهتمني فقط. 
املوؤمت����رات  تخل����ت  اإذا  رائع����ًا  و�شيك����ون 
الفرتا�شي����ة ع����ن فكرة ن�ش����ر الأبحاث التي 
اعت����ادت عليه����ا املوؤمت����رات التقليدي����ة لأن 
م�ش����روع الق����اء البحث يف موؤمت����ر ون�شره 
عن طريق املوؤمتر نف�شه ل يعد له اأية اأهمية 
كاإنت����اج علم����ي، ول ميك����ن له����ذا البحث من 
العرتاف به كاإنتاج علمي اإل بعد ن�شره يف 

جملة علمية. 
م����ع الأ�شف ما كانت هذه اإل كلمات عابرة ل 
اأرى اإنها �شتوؤث����ر يف العقلية ال�شائدة لعقد 
املوؤمت����رات، ومع ه����ذا، ولرمب����ا، �شي�شطر 
م����ن  الفرتا�شي����ة  للموؤمت����رات  املنظم����ون 
حتقيقها ملا تفر�شه عليه����م طبيعة و�شروط 

التوا�شل عرب النرتنت. 

دعني امتادى واأزي����د يف متنياتي بالدعوة 
اىل م�شاريع وفعاليات كتطوير للموؤمترات 

اأو كبديل عنها، وهي كالتايل:

اإقام����ة ور�ش����ات عم����ل لتح�شني كفاءة   - 1
قابلياته����م  وتطوي����ر  والطال����ب،  الأ�شت����اذ 

الإبداعية واملهنية.
2 - حت�شني اأ�شلوب كتابة م�شاريع البحث 
العلمي، ورب����ط اأهدافها بالن�ش����ر باملجات 

العاملية الكربى.
3 - التخلي عن ا�شتخدام عنوان "املوؤمتر 
العاملي" فالعاملية ل تتحقق مبجرد م�شاركة 

عدة �شخ�شيات من خارج الباد.
4 - جتن����ب عق����د موؤمت����رات �شامل����ة ت�شم 
عل����ى �شبيل املثال الطب والعلوم والهند�شة 
والإن�شاني����ات لأن ذل����ك ل يتنا�شب وطبيعة 
املوؤمت����رات العلمي����ة وي�شفي عل����ى املوؤمتر 

�شفة "بتاع كله" على حد قول امل�شريني. 
5 - منع تنظيم املوؤمترات من قبل الكليات 
املوؤمت����رات  اإقام����ة  وت�شجي����ع  والأق�ش����ام 
العلمية م����ن قبل موؤ�ش�ش����ات م�شتقلة خارج 
اجلامع����ات وبتمويل من قبل امل�شاركني عن 

طريق ا�شتح�شال اأجور امل�شاركة.
دع����وة  م����ن  الإم����كان  ق����در  التقلي����ل   -  6
وع����دم  املوؤمت����رات،  لفتت����اح  امل�شوؤول����ني 
ال�شم����اح بح�شور املوؤمتر لغ����ري امل�شاركني 

الفعليني. 
7 - مقاوم����ة الرغبات يف و�شع تو�شيات 
باأه����داف  ل عاق����ة خا�ش����ة  �شكلي����ة  عام����ة 
الواقعي����ة  الأر�شي����ة  تتوف����ر  ول  املوؤمت����ر، 

لتحقيقها يف فرتة ما بني موؤمترين. 
فق����ط  البح����وث  خمت�ش����رات  ن�ش����ر   -  8
وجتن����ب قدر الإم����كان ن�شر البح����وث كاملة 
يف اإج����راءات املوؤمت����ر لأن ذل����ك ق����د مين����ع 
ن�ش����ر البح����ث يف جمل����ة علمي����ة ر�شين����ة، 
كم����ا اأن ن�ش����ر "بح����وث" املوؤمت����رات كاملة 
ي�شجع الدع����اءات الزائفة واملواد املقتب�شة 

وال�شعيفة. 

بروف�سور الهند�سة اخللوية، جامعة دبلن

�تنف�صت الأر�ض

في ظل جائحة الك�ر�نا: الم�ؤتمرات العلمية الفترا�صية للجامعات العراقية

ومع اإلغاء املوؤمترات العلمية يف جميع اأنحاء العامل، يعيد الباحثون التفكري يف 
كيفية الرتباط مع بع�شهم. وبداأ يطرح يف اأو�شاطنا العلمية �شوؤال حول "ما 
هو الهدف من املوؤمترات الآن؟" وعلى الرغم من اأننا لن نتوقع حدوث تغيري 

جذري يف الرتباطات العلمية، اإل اأن البع�س ياأمل اأن يوؤدي هذا على الأقل اإىل 
اإجراء بع�س التغريات احلقيقية يف طريقة عقد املوؤمترات واأ�شاليب التفاعل 

بينهم عربها. ولرمبا ميكن اأن يحدث هذا التحول يف جعل ح�شور املوؤمترات 
اأكر �شهولة ملجموعة اأو�شع من الباحثني، على �شبيل املثال اأولئك من اجلامعات 

التي تفتقر اإىل املوارد وجامعات العامل النامي.
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حيدر عبد املح�سن

ثائر �سالح

جنم وايل

تعرفت عليه قبل واحد 
وع�سرين عامًا، اأواًل في عمان، 

في �سقته في الويبدة التي 
كان يتقا�سمها مع �سديق 

عمره محمد ر�سيد، كانا في 
الحقيقة مكملين لبع�سهما، 
محمد ر�سيد �سانع كمنجات 

وفيوالت ماهر، اأما هو محمد 
علي عبا�س، فكان اأحد اأكثر 
اثنين مهارة وفنًا في العزف 

على اآلة الفيوالاّ على مر تاريخ 
العراق، من ال يعرف االثنين: 

اآرام بابوخيان ومحمد علي 
عبا�س، والطريف، اإنني كلما 
�ساألت اأحدهما من هو االأكثر 

مهارة، يحيلني اإلى االآخر.

والأن الع���راق بل���د جاحد اأول م���ا يحارب 
اأبن���اءه الطيبني، واأول م���ا يقتل عباقرته، 
هاج���ر االثن���ان، مثلم���ا هاج���ر مبدع���ون 
اآخرون، اآرام انتهى اإىل ا�سرتاليا وحممد 
عل���ي ظل يط���وف، لكن���ه كان دائم���ًا يعود 
اإىل عم���ان حمطت���ه االأوىل بع���د بغ���داد، 
يف عم���ان اأي�س���ًا كان اأحد الذي���ن اأ�س�سوا 
م���ع اأح���د اأ�سهر عازيف البيان���و يف تاريخ 
الع���راق، حمم���د عثم���ان �سدي���ق، الفرقة 
امللكية ال�سمفوني���ة االأردنية، بعدها اأ�سر 
وليد غلمية عليه اأن ينتقل اإىل بريوت كي 
ياأخ���ذ موقعه كعازف فيوالاّ اأول يف الفرقة 

ال�سمفونية اللبنانية.
مو�سيق���ي  عل���ى  حيات���ي  يف  اأتع���رف  مل 
م�سكون يف االأملاين �سيب�ستيان باخ مثله، 
كان ي�سمي���ه املهند����س املعم���اري، اأما هو 
فلي����س غ���ري مهند�س معم���اري �سغري يف 

مكتب معمار باخ.  
 اأتذكر يف عام 2001 وكنا قد انتقلنا للتو 
بع���د زواجن���ا اأنا واأخت���ه، مبدع���ة اأخرى 

�سوتًا وحرك���ة على خ�سبة امل�سرح، اإنعام 
البط���اط، اأتذك���ر اأن���ه زارنا للم���رة االأوىل 
يف بيتن���ا يف هامب���ورغ يف احلي الراقي 
اأبين���دورف، كن���ا نخرج للعم���ل وكان هو 
يبق���ى يف البيت لوح���ده، اأتذك���ر كيف اأن 
اجل���ريان انذهل���وا، قال���وا يل، مل نع���رف 
اإن���ك مدمٌن عل���ى عزف مو�سيق���ى باخ اإىل 
هذه الدرجة، �سكرًا لك، ففهمت اأن عالوي 
اأو علوك���ي، كم���ا كنت اأنادي���ه حمبة، يظل 
يعزف لوحده ط���وال �ساعات النهار، على 
االأق���ل �س���ت �ساع���ات. االأم���ر نف�س���ه حدث 
حينما انتقلن���ا اأنا واإنع���ام اإىل برلني عام 
كان  لن���ا  ج���ارًا  اأن  كي���ف  اأتذك���ر   ،2006
خمت�سًا بت�سلي���ح وبيع الكمنجات، كانت 
�سقت���ه يف الطابق الثالث يف �سحن البيت 
اخللف���ي، وكان ال�س���اب مري�س���ًا بال�سكر، 
يق�س���ي معظ���م الوق���ت يف البي���ت، وكان 
زبائنه ياأتون اإليه لت�سليح و�سراء اآالتهم، 
لكنن���ي راأيت���ه يهب���ط م���ن ال�سل���م وياأت���ي 
ي�س���رب جر�س البيت، ويقول يل، من هذا 
"االأ�سطة الكبري الذي يعزف عندك باخ؟"
ذل���ك هو حمم���د علي، ع���الوي اأو علوكي، 
كان رب���ه ودين���ه �سيبا�ستيان ب���اخ. والأنه 
امتل���ك مي���زة اأخ���رى، ن���ادرًا م���ا امتلكه���ا 
الكال�سيكي���ة،  املو�سيقي���ة  االآالت  عازف���و 
وهي موهبة العزف على الكمان ال�سرقي، 
ف���كان كاظم ال�ساهر ي�سر عل���ى اأخذه معه 
يف كون�سريتاته، وكان يعر�س عليه اأجرًا 
جمزيًا، وكان عالوي يوافق على م�س�س، 
يف بع����س االأحيان كان ينج���ح باالعتذار 
ات اأخرى  م���ن العزف م���ع كاظم، ويف م���راّ

يواف���ق، وكان يق���ول يل، خلاط���ر ح�سني 
)اأخيه(، وح�سني هو موهبة اأخرى عازف 

جيلو رئي�س يف فرقة كاظم ال�ساهر.
حمم���د علي عبا�س، علوك���ي، عالوي، كان 
على موهبة كبرية يف التوزيع املو�سيقي 
اأي�سًا، اأ�سرف عل���ى توزيع قر�سني الأخته 
اإنع���ام البط���اط، "ال بالوم���ا )احلمام���ة(" 
و"ا�سم���ع اأغنيت���ي"، القر�س���ان املدجمان 
وج���دا �سدى كب���ريًا يف اأوروب���ا، واأتذكر 
وج���وه  عل���ى  �سيط���رت  الت���ي  الده�س���ة 
اجلمي���ع يف موؤمت���ر اال�ست�س���راق العاملي 
االأول يف مدين���ة ماينت����س االأملاني���ة ع���ام 
2002 والذي ح�سره عدد كبري من علماء 
اال�ست�س���راق م���ن خمتل���ف بل���دان الع���امل 
اإ�ساف���ة للط���الب جاءوا حل�س���ور املوؤمتر 
ال���ذي ُعقد تكرمي���ًا الأدوارد �سعي���د، اأتذكر 
الده�س���ة التي انعق���دت على وجوهم وهم 
ي�سمعون اإنع���ام ت�سدح ب�سوتها املالئكي 
امل�س���رح  خ�سب���ة  عل���ى  ف�سح���ى  ق�سائ���د 
مب�ساحبة فرق���ة مو�سيقى ال�سالة تكونت 
م���ن 11 عازف���ًا قادهم حممد عل���ي عبا�س، 
وكان معه طبعًا حممد عثمان �سديق على 
البيان���و و�سفاء عازفًا )ماه���رًا اآخر( على 
البريك�سني وعازفني من اأوكراينا، م�سر، 
ذل���ك  يف  اجلنوبي���ة...  كوري���ا  الياب���ان، 
احلف���ل مل يتمال���ك اأدوارد �سعيد نف�سه، مل 
يبق جال�س���ًا يف مكانه، �سعد اإىل اخل�سبة 
ليحي اإنع���ام البطاط وفرقته���ا وي�سكرها 

على اأحياء االأم�سية.
بعده���ا ذهبن���ا يف كون�سريتي���ات اإىل عدة 
بلدان اأوروبي���ة، وكان حممد علي يف كل 

ذلك حري�سًا اأن ياأت���ي من عمان لكي يقود 
فرقة اإنعام. كان وه���و اإنعام ثنائي حمبة 
واإب���داع، وكان من ال�سعب تخيل اأحدهما 
من دون االآخر. وحتى عندما كان ياأتي كل 
ع���ام الأملانيا للم�ساركة يف العزف مع فرقة 
كال�سيكي���ة �سرقي���ة ت�سم عازف���ني من عدة 
بل���دان، وكانت تغني فيه���ا مغنية االأوبرا 
اللبناني���ة نادي���ة حوي���ط، كان يطل���ب من 
اإنع���ام اأن تاأت���ي اإىل ميوني���خ حيث مكان 
الكو�سنريت كل عام، لكي تظل اإىل جانبه 

طوال اأيام االقامة.
يف  لن���ا  ياأت���ي  كان  رحالت���ه  كل  ويف 
هامبورغ ث���م يف برلني، وكنا ن�سهر، وكل 
مرة كن���ت اأزداد حبًا له، لي�س اأنا وح�سب، 
كل االأملان، االأجانب الذين التقلوا بعالوي 
اأحبوه. ال�سفري الالمل���اين يف عمان مثاًل، 

كان مينحه فيزا مفتوحة الأملانيا.
وحت���ى عندم���ا حل���ت اأي���ام موؤمل���ة علينا، 
حت���ى عندما فرقتن���ا امل�سائب والظروف، 
وذه���ب كل واحد من���ا اإىل طريقه اخلا�س 
ال���ذي اختاره، مل يقطع حممد علي عبا�س 
ات�ساالت���ه ب���ي، كان دائ���م االت�س���ال ب���ي، 
ويف ح���االت الن�س���وة، كان ي�س���رخ ب���ي 
يف التلف���ون، �ساأظل اأحب���ك ، مهما فرقتنا 

االأيام، متى اأراك؟
نع���م حبيبي عالوي، علوك���ي، متى اأراك؟ 
ه���ل تع���رف اأنن���ي م���ا اأزال اأراك اأمام���ي؟ 
فنان���ًا مبدع���ًا، عازف���ًا ا�ستثنائي���ًا واإن�سانًا 
رائعًا، اأنت مل ترحل بالن�سبة يل، اإنك فقط 
بع���د اأن انتهي���ت م���ن امل�سارك���ة بتاأ�سي�س 
فرقت���ني �سمفونت���ني، بع���د اأن ربيت جياًل 

من العازفني عل���ى املو�سيقى الكال�سيكية، 
تلميذات���ك وتالميذك الذي اأعرف بع�سهم، 
اإنك بعد اأن �سعرت باأنك اأمتمت املهمة التي 
اأخذته���ا عل���ى عاتقك عل���ى االأر�س، قررت 
االنتق���ال اإىل ال�سم���اء، ك���ي توؤ�س�س فرقة 
�سمفوني���ة جدي���دة هناك، كم ه���م فرحون 
املالئك���ة ب���ك، اأ�سم���ع اأ�سواته���م اجلذىل، 
عل���ى  فرح���ني  الفرا�س���ات  كم���ا  يحلق���ون 
اأنغ���ام مو�سيق���اك، اأال تراه���م؟ اأنظ���ر لهم، 
كي���ف اأهملوا واجباته���م االإلهية االأخرى، 
وتفرغ���وا هذه املرة الأم���ر واحد وح�سب: 
اال�سغ���اء اإليك وح�س���ب، اآله���ة املو�سيقى 
وه���ي ت�ستعي���د حياته���ا عل���ى يدي���ك..... 
�سيبوي���ه ق���ال وه���و عل���ى فرا����س امل���وت 
"مت ويفاّ �سيء من حتى"، لياأخذها معه 
للجحي���م، اآه لو ي�سم���ع املالئكة االآن وهي 
تردد، "ها هو عالوي جاءنا ومعه الفيوالاّ 
اخلا�س���ة ب���ه، وه���ا هو ب���اخ ينه����س من 
جديد كي يقول ل���ه اأهاًل و�سهاًل يف مملكة 
املو�سيق���ى! اأال ت���رى، حتى الله ب���داأ يغار 

منك، لقد اأخذت مالئكته منه.
من رغي���دًا يف قربك اأيها احلبيب واح�سن 
في���والك.... اإنها فقط اأخت���ك التي تفتقدك 
بقوة منذ اأن �سمعت بخرب وفاتك يف عمان 
بال�سكت���ة القلبي���ة قبل اأي���ام )21ني�سان(، 
اأخت���ك اإنع���ام، الت���ي قلبه���ا يتفط���ر علي���ك 
حزن���ًا، اأرج���وك زرها يف احلل���م ولو ملرة 
ة،  واحدة، اأع���زف لها كما عزفت لها كل مراّ
اأرج���وك اطلب منها اأن ته���داأ... اإنها تقتل 
نف�سها عليك ... ق���ل لها اإن احلياة مازالت 

تنتظرها!

 لطفية الدليمي
قناديل

1
مل يكن جورج اأورويل معروفًا لدى قراء العربية قبل عقد الثمانينات 
م���ن الق���رن املا�س���ي با�ستثناء ترجم���ة مل ت�سته���ر لروايت���ه "1984"  
لالأدي���ب ال�سع���ودي الراح���ل عزيز �سياء �س���درت ع���ن دار تهامة عام 
1984 . ُعِرف اأورويل طوال عقود باعتباره مرا�ساًل  حربيًا و�سحفيًا 
يف ال�سحاف���ة الربيطاني���ة ، ومل ت�سلط االأ�سواء  علي���ه اأديبًا  معروفًا 
كم���ا هو احلال م���ع الكتاب البارزي���ن اأمثال دوري����س لي�سينغ وجون 

فاولز و تيد هيوز و هارولد بنرت وفريجينيا وولف . 
�سن���ة 1984 اأ�سدرت جمل���ة الثقافة االأجنبية - التي كن���ت اأعمل فيها 
- ملف���ًا ع���ن اأورويل تزامن���ًا مع ع���ام االإحتفال بروايت���ه )1984( يف 
بريطاني���ا ، وكلف���ت املجلة ع���ددًا من املرتجم���ني العراقي���ني والعرب 
بامل���واد التي اإرتاأت ن�سرها يف املل���ف وبينها بع�س الق�س�س الق�سار 
الأوروي���ل واأبرزها ق�سة )اإطالق النار على في���ل( واأجزاٌء من روايته 
)اأي���ام  بورما( حينما كان يعمل يف قوات ال�سرطة الربيطانية اإ�سافة 
ملخت���ارات من مقاالت���ه ال�سحفية ، ومل تتوفر للمجل���ة درا�سات نقدية 
مهم���ة عن���ه يف ال�سحاف���ة االأدبي���ة الربيطاني���ة الر�سين���ة ال�س���ادرة 

حينها.

2
مل يك���ن املزاج الثقايف العام يف بريطاني���ا واأوروبا حني �سدور اآخر 
روايات���ه )1984( - التي كتبه���ا يف 1984 ون�سرت يف 1949 - يعتد 
باأعم���ال اأوروي���ل بل اأثري اجل���دل حول قيمتها االأدبي���ة ، كما اإعتربها 
بع�س النقاد والنخب الثقافية الربيطانية اأعمااًل الترقى اإىل امل�ستوى 
ها مثقفو الي�سار االأوروبي عماًل  االإبداعي اجلدير باالإعتبار ؛ بينما عداّ
هزي���اًل الميكن اأن يح�س���ب على االأدب الربيط���اين الر�سني لت�سنيفها 
�سم���ن اأدب )الربوباغان���دا( املوجهة �سد املنظوم���ة اال�سرتاكية على 
الرغ���م من  ت�سريح اأوروي���ل باأنه ا�سرتاك���ي دميوقراطي ويقف �سد 
النظ���م ال�سمولية  مع اأن���ه كان م�ساركًا يف احل���رب االأهلية اال�سبانية 
كم���ا يذك���ر يف كتابه )حتية اىل كاتالونيا( ، وح�س���ل اأن اأتِهَم  بامليول 
الفا�سية مرة وبالرتوت�سكية مرة اأخرى والحقته احلكومة االإ�سبانية 
باإ�س���دار مذكرة اإلقاء قب����س عليه لكنه ا�ستطاع اله���رب والعودة اىل 

بريطانيا .
خ���الل ثالثة عقود مل تلق رواي���ة اأورويل )1984( اإهتمامًا يذكر حتى 
�سن���ة اإحي���اء ذكرى �سدوره���ا �سن���ة 1984 حني توال���ت طبعاتها هي 
وروايته االأخرى )مزرعة احلي���وان( مع اأن هيئة االذاعة الربيطانية 
1954 عندما كان  الرواي���ة يف  اأنتج���ت م�سل�س���اًل ع���ن  ع���ن   BBC
اأوروي���ل يعم���ل فيه���ا، ويف الع���ام 1956 اأخرجه���ا لل�سينم���ا ماي���كل 
اأندر�س���ون باإنت���اج هزيل ، ويف ع���ام 1984 مت انتاج فيل���م مبيزانية 
كب���رية من اخ���راج مايكل ردف���ورد  اأدى  في���ه ريت�س���ارد بريتون اآخر 
اأدواره  ون���ال جائزة البافتا  الربيطاني���ة كاأف�سل ممثل فاأ�سهم الفيلم 
يف تعزي���ز �سهرة الرواية، و�ساهدنا هذا الفيلم ِخفية يف الت�سعينيات 

بالفيديو كفيلم ممنوع . 
اإكت�سب���ت الرواي���ة بعد تف���كك املنظوم���ة اال�سرتاكية واإح���كام قب�سة 
النظ���ام العاملي اجلديد على ال�سيا�س���ة الدولية �سهرة م�سافة ووظفت 
توظيف���ًا �سيا�سي���ًا بارع���ًا وترجم���ت لع���دد م���ن اللغ���ات  العاملي���ة من 
بينه���ا العربي���ة، لياأتي الع���ام 1999 حني فجرت الكاتب���ة الربيطانية 
فران�سي����س �سوندرز ف�سيحة ثقافية بك�سف كتابها "من يدفع للزمار- 
احل���رب الب���اردة الثقافية" عن ال���دور اخلطري ال���ذي لعبته  CIA يف 
جتنيد ع���دد كبري من م�ساهري الفنانني واالأدب���اء العامليني كعمالء يف 
اأجهزته���ا وكان اإ�س���م اورويل يف قائمة املتعاون���ني، ويف �سنة 2010 
�سدر كت���اب )اإم اآي 6 : تاريخ جهاز اال�ستخبارت ال�سرية الربيطانية 
م���ن 1909 اإىل 1949( ملوؤلف���ه الربوفي�سور كيث جيف���ري الذي اأعلن 
في���ه اأ�سماء كبار االأدب���اء املتعاونني ومن بينهم غراهام غرين واآرثور 
ران�س���وم و�سومر�س���ت موم وكومبت���ون ماكنزي والفيل�س���وف اأ. ج. 
فريدي اآيار، بينما ظهر اإ�سم اأورويل فيه كعميل جلهاز اال�ستخبارات 
الربيط���اين املحلي)اإم اآي 5(  الذي وظ���ف روايته )مزرعة احليوان( 

ملحاربة اال�سرتاكية واأنفق على ترجمتها للغات عاملية عديدة .

رواية 1984: 
اإهمال نقدي واإحتفاء �سيا�سي

لم يكن المزاج الثقافي العام في 
بريطانيا واأوروبا حين �سدور اآخر 

رواياته )1984( - التي كتبها في 
يعتد   -  1949 في  ون�سرت   1984
باأعمال اأورويل بل اأثير الجدل 

حول قيمتها االأدبية

محمد علي عبا�س، عازف الفيولاّ الذي مات وفيه �سيٌء من باخ

هم عبء يثقل كواهلنا
االأ�سدقاء الذين ما عادوا 

يعرفون كيف يموتون
جورج �سيفريي�س

، ويف  ال تق���لاّ ال�سداقة غمو�سًا ع���ن احلباّ
ز �سحرياّ �س���د العزلة، كما اأن  االثنني حتراّ
يف ال�سداق���ة حكمة يفتقر اإليها احلب. يعداّ 
بورخ�س ال�سداقة نوعًا من االإبداع الفني، 
ف بيكا�س���و ال�سديق باأن���ه ال�سخ�س  وع���راّ
الذي ت�ستطيع الرق���اد معه وتاأمن الوح�س 
ال���ذي فيه، فرمب���ا ا�ستيقظ ه���ذا عند هزيع 
اللي���ل االأخري وق���ام بالتهام���ك، بينما ذهب 
التك���ريل اإىل اأبعد من كل ه���ذا: "اأن يكون 
لديك �سديق يفتدي���ك بنف�سه فاأنت ذو حظ 

عظيم!".
 تلتق���ي بال�ساعر بندر عبد احلميد، وت�ساأل 
نف�سك: ما الذي ميالأ روح هذا الطائر الذي 

عرب ال�سحراء، وجاء اإلينا؟ 
طائٍر قطَع ال�سحراء

ًا وجاءنا مغرباّ
مت�ساءل العينني

خائفًا...
تغ�سُل جبينه �سوارُع املدينة

وت�سكنه بيتًا
ثم ترتكه ليتيه".

ق���راأت ق�سيدتي ه���ذه يف �سي���اء م�سابيح 
حديق���ة جمعتني مع بن���در عبد احلميد يف 
مدينة اأربيل يف ليل �سيفياّ عامر بالنجوم. 
اأكرث م���ا يلفت النظر يف بن���در هدوؤه الذي 
كان ي�سملني يف اجلل�سة، كذلك �سوته غري 
الالف���ت، الرتي���ب تقريبًا، وحديث���ه املتاأين 
كن���ت اأخ���ال اأين اأ�سمع���ه، وال اأ�سمع���ه، اأما 

وجهه فكان حا�سرًا وقويًا، وجه طائر! 
ال تع���رف بندر عبد احلميد على حقيقته اإن 
مل تلت���ِق به يف بيته. قتام بالغ الرقة يجعل 
النه���ار يف ال�سال���ة، حي���ث كن���ا جنل����س، 
مظلم���ًا. �ستائ���ر �سماقي���ة الل���ون ثخين���ة، 

و�س���وت املطرب حممد عب���د املطلب، وهو 
يجعل العتمة يف �سالة البيت اأكرث من ظل 

نهار:
ْع هواك وان�ساه وان�ساين وداّ

عمر اللي فات ما حريجع تاين
كان حلم وراح

ان�ساه وارتاح...
تب���داأ )ال�سهرة( يف �سق���ة بندر عبد احلميد 
منذ الظهرية، وال تخالها تنتهي. القيثارات 
يف اخل���ارج توقف���ت، وهنال���ك �سمعة على 
الطاول���ة ترتع����س بدق���ة مع النغ���م، وتتقد 
بنوبات هماّ ناعمة. ثم جتد نف�سك تفلت من 
عاملك ال���ذي تعي�س فيه، وتدخل يف �سعادة 
املا�سي الق���دمي احلميمة، ويتل���ون عندها 

كل �سيء يف الوج���ود باالأ�سود واالأبي�س، 
حت���ى مُلاّ���ة �سديق���ك ال�ساع���ر �سام���ي اأحمد 
)�سامي تكوين(، وحليته، و�سجائره التي 

ال تنتهي، وكاأ�سه... 
تع���ود اإىل بلدك، وت�ساف���ر يف اأنحاء العامل 
العدي���دة، وبع���د �سن���ني تع���ود اإىل ال�سام، 
لرتى ال�ساع���ر يف ا�ستقبالك يف �سقته مثل 
الطائ���ر الناح���ل �سوق���ًا، بعين���ني مرهقتني 
تتاألقان حب���ًا وترحابًا، ووج���ٍه كان ي�سيخ 

قبل اأوانه، كما اأن فيه حزن غريب.
كل �س���يء ب���اٍق يف بي���ت بندر عل���ى حاله. 
ال�ستائ���ر، و�س���وت املغن���ي، والعتمة التي 

جتعل الوجود
يتلون باالأ�سود واالأبي�س...                                                                                 
كل �سيء يتل���ون هنا باالأ�س���ود واالأبي�س، 

ْعر.  اإالاّ ال�سِ
فوق ممرات الن�سور
ميكن اأن يحدث حباّ

من نظرة خاطفة
واأنا اأغرف الثلج من الغيوم

واأراقب ال�سفن البحرية
وال�سحون الطائرة

ولي�س معي �سوى اأوراق
وقمي�س خمطط

واأطول قبلة يف التاريخ
و�سط غراب���ة هذا اجلو امل�س���وب بال�سحر 
كان ال�ساع���ر  يقراأ ق�سيدت���ه، وكانت تبدو 

على وجهه اآثار العرق يف خطوط متوازية 
على جبهته، جبه���ة الطائر. على الرغم من 
رائح���ة دخ���ان �سجائ���ر احلا�سري���ن كانت  
ت�سلني نكهة ثمار ت�سقط. مع كاأ�س البرية 
الثاني���ة ي���زداد كل �س���يء ناأي���ًا، اإال �س���وت 
ال�ساع���ر، ال���ذي �س���رُت ال اأرى م���ن  قامته 

النحيفة غري ظل طائر يعرب ال�سحراء: 
ما بيننا االآن اإال �سحارى من ال�سمت

هل نح���ن جرح���ان اأم زهرت���ان على طرف 
الرمل والنفط؟

قهوتنا العربية من بوؤ�سنا القدمي
عباءتنا ن�سفها علم، ن�سفها كفن، والقبائل 

تاأكل اأبناءها
والبالد لنا _ وهي  لي�ست

لنا...
م���ع الفطائ���ر ال�سامي���ة امل�سوي���ة بالزعرت، 
اأو بال�سبان���خ اأو باجل���ن حتت�سي بريتك، 
متمه���اًل، ملت���ذًا ب���كل �س���يء يف الوج���ود، 
حتى باحلنفيات القدمية يف مطبخ البيت. 
ويجل����س ال�ساعر مت�س���درًا املائدة  يحكي 
وي�س���رب  ال�سع���ر،   وع���ن  ال�سينم���ا،  ع���ن 

الفودكا املمزوجة بع�سري الرمان.
  _ اأريدك اأن تعي�س معنا دائما.

ق���ال يل، وارت�سم���ت ابت�سام���ة على وجهه 
جتع���دت لها زاويتا عيني���ه، وكان يبدو يف 
ت عيناه  ية ق����ساّ تب�سريياّ عندما ا�ستقراّ جداّ

على وجهي:

_ اأن���ت تاأتي من بغ���داد ليومني وجتعلنا 
نعي�س مثل عائلة، ثم تغادر. حرام عليك ما 

تقوم به يا رجل!
 ي�ستد النقا�س بيننا حول موا�سيع تخ�ساّ 
ال�سينم���ا وال�سيا�س���ة واالأدب، وتنتبه اإىل 
ف���ك �ساكت، لكن���ه كان حمت�سدًا يف  اأن م�سياّ
�سمت���ه، ويتكلم اأثناء �سمته اأكرث، وتبلغك 
من���ه اآراوؤه ال ع���ن طري���ق ال���كالم، واإمن���ا 
بوا�سطة ال�سمت العمي���ق البليغ، ال�سمت 
وجه���ه،  تعاب���ري  طري���ق  وع���ن  احل���ارق، 
وحركات يدي���ه، و�سحكته، وعينيه، عيني 

الطائر.
بعد قليل يهبط امل�ساء.

كن���ت اأنهيَت زجاجتني من الب���رية، واأكلت 
وم���ن  ال�سع���ر،  م���ن  وامت���الأت  ال�سطائ���ر، 
نكه���ة املا�سي الق���دمي احلمي���م. حان وقت 
ف���ك، وق���د  املغ���ادرة، وال ي�سم���ح ل���ك م�سياّ
ع���ال �سوت���ه الأول م���رة، وكنت ت���رى بقعة 
بنف�سجي���ة يف عين���ه، ويف ناف���ذة بعي���دة 
يف البي���ت هناك مراي���ا زائل���ة تعك�س �سنا 

ال�سم�س الزائلة:
� ل���ن اأقب���ل من���ك اأب���دًا ه���ذا االأم���ر، فالغداء 

جاهز.
حجج���ك  م  تق���داّ اأن  النف���ع  ع���دمي  وكان 
لالن�س���راف اأم���ام اإ�سرار ال�ساع���ر. كم يف 
الطع���ام اللذي���ذ املطبوخ بيد م���ن حتباّ من 

نعمة؟!

ال�سع���راء يحب���ون امل�ساء الأن���ه يغطي على 
ة للحب. يف ما ي�سبه الغروب  حاجتهم امللحاّ
ال�سيف���ي الدائ���م خرجنا نح���ن الثالثة اإىل 
ال�س���ارع، اأن���ا وبندر عبد احلمي���د و�سامي 
تكوي���ن نتاأم���ل االأ�سج���ار الت���ي ت�ستقب���ل 
امل�س���اء الأن الله ر�سمه���ا يف �ساعة الغروب 
باحلرب ال�سيني، باالأ�سود واالأبي�س، وكنا 

نناديها باالأعني:
ثمة �سجرة �سغرية يف ال�سحراء

ت�سبه ظلك
ما زلت اأبحث عن مذاق تلك ال�ساعات التي 
ق�سيته���ا يف ذل���ك اليوم االأ�سع���د، يف بيت 

الطائر الذي جاءنا قاطعًا ال�سحراء.
واأنت تخطُّ

�سطاآنًا وبحورًا
مو�سيقى واأ�سماء

انتبه
انتبه اأيها الربيء

كل �سيء مُيزق
وخلف ظهر يدك

تقف
وردة

بي���ت بن���در عب���د احلمي���د. �س���وف تن�ساه 
االأيام التي تن�س���ى كل �سيء. ماذا اأفعل اإن 

مل اأجده؟
من القائل:

؟ ال اأحد ي�ستطيع اإيذاءنا �سوى من نحباّ

انعك����س تاأثري االأوبئ���ة الفتاك���ة على وعي 
االإن�س���ان يف �سور عديدة، لعل اأحد اأمثلتها 
 DAnse( امل���وت  برق�س���ة  يع���رف  م���ا 
MACABre(، وه���ي جن�س اأدبي وفني 
ظه���ر يف اأواخر الق���رون الو�سطى، حتديدًا 
يف الق���رن اخلام����س ع�س���ر بالتزام���ن م���ع 
انت�سار موجات الطاعون يف اأوروبا. وكلمة 
ماكابر فرن�سية ذكرت يف القرن الرابع ع�سر 
يف �سنة 1376 حتدي���دًا، ال يعرف لها اأ�سل 
اتيمولوج���ي دقي���ق، لكنه���ا تذك���رين بكلمة 
مقاب���ر العربي���ة، فهل له���ا �سل���ة بالتاأثريات 
االأندل�سية؟ الغر�س من هذه االأعمال اأخالقي 
هو التذكري باأن امل���وت ال يفرق بني النا�س، 

لذا تتكرر �سخو�س حمددة يف هذه االأعمال 
ب�سكل دائم هي الباب���ا واالمرباطور وامللك 
والطفل واحلريف. واحلكمة هي اأن املرتبة 
االجتماعي���ة وال���رثوة ال تنق���ذ االإن�سان من 
م�سريه يف دعوة اأخالقي���ة للعمل ال�سالح. 
وهناك جن����س فرعي هو "العذراء واملوت" 
اأو "احل�سن���اء وامل���وت". �س���ور الفنان���ون 
املوت على هيئة هيكل عظمي يحمل اأحيانًا 
املنجل االأوروبي الذي يح�سد به االأرواح، 
وهو ما كان يحدث بالفعل اأيام الوباء الذي 
يح�سد النا�س ح�س���دًا. قدمت هذه االأعمال 
متثياًل يف االأ�سل، يف القرى واملدن بطريقة 

ب�سيطة، يف �ساحات ال�سوق على االأغلب. 
يعداّ املو�س���وع من املوتيف���ات التي تناولها 
الق���رون  يف  م�ستم���ر  ب�س���كل  الفنان���ون 
و�سع���رًا.  ومو�سيق���ى  ت�سكي���اًل  الو�سط���ى، 
و�سهد القرن التا�سع ع�سر اإحياء املو�سوع، 

فقد كتب فران�س �سوبرت )1797 – 1828( 
رائعت���ه اخلال���دة "املوت واحل�سن���اء" �سنة 
1817 وه���ي ح���وار ق�س���ري ب���ني احل�سناء 
ال�ساب���ة التي ترتجى امل���وت اأت يرتكها وال 
يلم�سها، فيهدئها املوت: "اأعطني يدك اأيتها 
املخلوق���ة اجلميلة الرقيق���ة، اأنا �سديق ومل 
اآت ملعاقبت���ك، ... ، �ستنام���ني به���دوء ب���ني 
ذراع���ي". وقد ا�ستعم���ل �سوبرت اللحن يف 
احلرك���ة الثاني���ة من الرباعي���ة الوترية رقم 
14 الت���ي كتبه���ا �سن���ة 1824 بع���د م���روره 
مبرحلة مر�س اقرتب فيها من املوت، وهي 

رباعية داكنة اللون. 
كت���ب فران����س لي�ست عم���ل بعن���وان رق�سة 
املوت �سنة 1849 ا�ستند فيه اىل حلن مقطع 
�سه���ري من القدا�س اجلنائ���زي الالتيني عن 
يوم الدين )DIes IrAe( الذي ا�ستعمله 
كذلك قبله اأكتور برليوز يف احلركة االأخرية 

م���ن �سيمفونيته الفنطازي���ة لت�سوير م�سهد 
االإع���دام ورق�سة ال�ساح���رات. اأطلق لي�ست 
�سفة "pArAphrAse اإعادة �سياغة" 
على هذا العمل ولي�س تنويعات على اللحن 

كما هو متبع.
بني اأ�سه���ر االأعمال يف ه���ذا املو�سوع عمل 
كام���ي �س���ني – �سان����س "رق�س���ة ماكاب���ر" 
ال���ذي األف���ه �سن���ة 1874 الأورك�سرتا وكمان 
منفرد، لكن���ه مل ي�ستقب���ل بحما�س يف وقته 
لكن���ه يتمت���ع ب�سهرة كب���رية الي���وم. تطرق 

اىل مو�سوع���ة رق�س���ة امل���وت مو�سيقي���ون 
اآخ���رون مثل مود�ست مو�سور�سكي )اأغاين 
ورق�س���ات امل���وت(، و�سرغ���ي رخمانينوف 
)الق�سي���دة ال�سيمفوني���ة "جزي���رة امل���وت" 
لفن���ان  العن���وان  بنف����س  لوح���ة  بتاأث���ري 
فرن�س���ي(، كم���ا اقرتب منه���ا غو�ستاف مالر 
يف احلركة الثانية من �سيمفونيته الرابعة، 
وكذلك دمرتي �سو�ستاكوفيت�س يف احلركة 

الرابعة من ثالثية البيانو رقم 2.

الأوبئة في المو�سيقى

ط�������ائ�������ٌر ا������س�����م�����ه ب����ن����در
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�صدر ع���ن دار )املدى( كتاب اآن فادميان م���ن كتبي: "اعرتافات 
قارئ���ة عادي���ة"، والكت���اب يتح���دث ع���ن الكت���ب وه���و يدعون���ا 
ال�صتك�ص���اف ذاتنا العا�ص���قة للقراءة، تنتقل فادميان فيه باأناقة 
وم���رح بني عادات ع�ص���اق الكت���ب الغريبة، وطرائ���ف املوؤلفني، 
واإىل ذكري���ات عنه���ا وع���ن عائلتها.واملوؤلفة تعمل ناق���دة اأدبية 
ومرا�ص���لة اأمريكية نالت جائزة نقاد الكت���اب الوطنية وجائزة 
لو����س اأجنلو�س تاميز للكتاب وجائزة �ص���الون الكتاب. كتبت 
يف املقدمة اأن هذا الكتاب الأولئك الذين تدفعهم �صهيتهم للكلمة 
املكتوب���ة اإىل قراءة كل ما تقع علي���ه اأعينهم، اأو الذين يدللون 
كتابًا قدميًا كما يداعبون اأطفالهم، اأو َمن تفتنهم رائحة الورق 

واحلرب.

يف كل رم�صان واأنا اأ�صاهد 
ال�صباق الالهث من م�صل�صالت 
درامية  م�صحكة  و�صاذجة يف 

نف�س الوقت ، اأتذكر الرجل 
النحيل بكتفيه الهزيلتني وهو 

يطل من ال�صا�صة ال�صغرية  بال 
فذلكات وال خطب ، وال �صرخات 

جتلب الهم بداًل من ال�صحك .
مل يكن �صليم الب�صري ال�صهري 

ب� " احلاج را�صي " يحلم يف اأن 
ي�صبح النجم االأول، فقد كانت 

النجومية تعني خ�صونة يف 
ال�صوت والو�صامة وال�صباب، 

لكن �صاحبنا، الذي جاء اإىل 
التمثيل من كلية االآداب ، حلم 

ذات يوم اأن ي�صبح مثل يو�صف 
وهبي ، لكنه ما اأْن �صعد على 
خ�صبة امل�صرح اأول مرة واأخذ 

ي�صرخ " يا للهول " ُمقلدًا 
حركات الفنان امل�صري ال�صهري 

، حتى اكت�صف اأن ما قمه به 
مل يكن متثياًل،  و�صيكتب ذات 
يوم اإنه مدين  مبكانته  وحب 

النا�س له ملمثل عظيم هو 
يو�صف وهبي الأنه مل ي�صتطع 

تقليده ، كان �صاحبنا اأقرب 
اإىل وجوه املوظفني الب�صطاء ، 
لكنه ا�صتطاع ان يذهل امل�صاهد 

بتلقائيته التي كانت ُتخفي 
وراءها  طاقة متثيلية هائلة، 

فقد قرر اأن يكون �صليم الب�صري 
الغري. ال اأقل قلياًل وال اأكرث 

كثريًا.وقرر اأي�صًا اأن ين�صينا 
نحن املتفرجني اأننا جنل�س اأمام 

التلفزيون، فاأخذنا  لنجل�س  
معه،يتحدث فنن�صت اإليه، ُيحرك 

يده فتذهب االنظار باجتاهه، 
ي�صحك فتنطلق ال�صحكات  

جملجلة .
نتذكر اليوم  �صحر �صليم 

الب�صري ونحن اأمام  كم هائل 
من املمثلني فاقدي القدرة 

على االإدها�س يخو�صون على 
ال�صا�صة �صراعًا مع املوهبة، 

�صراعًا يقودنا نحن املتفرجني 
يف النهاية اىل اأن  نهرب بعيدًا  

عن م�صل�صالت فاقدة اللون 
والطعم  ، ونكت�صف كم كان 

�صليم الب�صري متميزًا، ن�صتعيد 
�صحكته وال�صوت الدافئ الذي 
ينع�س القلوب.. نقراأ الفاحتة، 

�صائلني الله اأن يرحمه ويرحمنا، 
فقد حا�صرتنا جيو�س التفاهة 

وال�صخف واالبتذال ، مثلما 
حا�صرتنا برامج التوك �صو 

ال�صيا�صية وهي ُتظهر لنا نوابا 
مل يح�صل الواحد منهم خم�صمئة 

�صوت لكنه ي�صر اأن ينام على 
اأنفا�صنا اأربع �صنوات، ثم 

يتقا�صى ثمن نومه راتبًا تقاعديًا 
بالعملة ال�صعبة . ويف اوقات 
الفراغ يحاول ان يت�صلى معنا 

على تويرت مثلما تفعل الزعيمة 
والنائبة ال�صابقة وامل�صت�صارة 
احلالية حنان الفتالوي التي 

�صخرت من بع�س وزراء كابينة 
عبد املهدي وحذرت من عودتهم 
، والذي يقراأ التغريدة �صيقول 

يا�صالم يا�صت على الوطنية 
!!، لكنك ياعزيزي القارئ 

عليك ان ترجع بالتاريخ اىل ما 
وراء لتجد �صاحبة التغريدة 

نف�صها كانت تطيل املديح لنف�س 
الوزراء وتعتربهم االأجنح 

واالأقدر على اإدارة البالد 
يو�صي العبقري لورن�س اأوليفيه 

اأحد املمثلني  قائال : "حتى 
اأب�صط االأ�صياء حتتاج اإىل 

موهبة حقيقية "  ، واعتقد ان 
موهبة حنان الفتالوي يف تقليد 
يو�صف وهبي خانتها هذه املرة 

.. ياللهول !!

الفتالوي ت�صرخ 
للهول"!! "يا 

من كتبي

 علي ح�سني

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأن���واء اجلوي���ة 
العراقي���ة حالة الطق�س لهذا اليوم )االحد( 
ع���ن  �صتنخف����س  احل���رارة  درج���ات  اأن 
معدالته���ا ، واإن اجل���و �صيك���ون غائما مع 
احتمال �صقوط اأمطار يف بع�س املناطق.   
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كاظم القري�سي : التلفزيون ينت�سر على   مواقع التوا�سل قبل مدفع اإلفطار.. 
االجتماعي يف رم�سان

 قحطان جا�سم جواد

�سيف زاويتنا اجلديدة 
االإفطار  مدفع  " قبل 
كاظم  املتاألق  " الفنان 

القري�سي والذي  �سيحدثنا 
عن رم�سان وطقو�سه  

واأخطار وباء الكورونا 
و�سا�سة التلفزيون التي 

تتجمع حولها العوائل يف 
�سهر رم�سان من كل عام 

حول العالم

للممثلة   "2020" م�صل�صل  اأن  من  بالرغم 
ن���ادي���ن ن�����ص��ي��ب جن��ي��م خ�����ارج ال�����ص��ب��اق 
الرم�صاين، متكنت نادين من لفت االأنظار 
اإليها ع�صية بدء عر�س املل�صل�صالت الناجية 
من "كورونا" عرب ال�صا�صات من خالل ن�صر 
�صورة لها باحلجاب من كوالي�س م�صل�صل 

2020 عرب ح�صابها على "ان�صتغرام".
فيه  ج��اء  بتعليق  ال�صورة  اأرف��ق��ت  ن��ادي��ن 
"بعتذر ال�صورة منا كتري وا�صحة و نظيفة 
عم  كنت  ملا  املراية  عن  �صلفي  اخدتها  النه 
فيا  �صارككم  حبيت   ،2020 م�صل�صل  �صور 
كرمي  رم�صان  اأحبائي  رم�صان،  وحي  من 
مقبول  �صيام  امل�صلمني  اخ��وان��ن��ا  جلميع 
�صهر مبارك عليكم و هل ال�صهر هو فر�صة 

جميلة  اأوق���ات  العائلة  وم�صاركة  للعطاء 
دقة ، رم�صان يجمعنا  وم�صاركة الفقري ال�صَّ

حتى لو كنا بالبيت".
ت  ال�������ص���ورة ال��ت��ي ن�����ص��رت��ه��ا جن��ي��م ح���ريرّ
هل  ي��ت�����ص��اءل  البع�س  وذه���ب  اجل��م��ه��ور، 
االأول،  اليوم  ع�صية  ملفاجاأة  حت�صر  نادين 
اإجن��از  م��ن  متكن  العمل  فريق  اأن  وتعلن 
عدد من احللقات، وتركنا هذا االأمر مفاجاأة 

لكم.
يذكر اأن رم�صان هذا العام يفتقد اإىل وجود 
نادين بعد اأن اعتدنا اأن نراها يف الدراما 
ب�صبب  املا�صية،  اأع��وام  ال�صتة  مدى  على 
ا�صتكمال  م��ن   2020 ف��ري��ق  متكن  ع��دم 

الت�صوير ب�صبب فايرو�س كورونا.

�سورة نادين ن�سيب جنيم باحلجاب من م�سل�سل 2020 حتيرّ اجلمهور

يف ظل   »كورونا«...  روبوتات ت�سرتي  امل�ستلزمات  ل�سكان مدينة  اإنكليزية
م��ن  الروبوتات  ف��ري��ق  يحظى 
ع���ل���ى  عجالت  ال���ت���ي  ت���ت���ح���رك 
وت��ق��وم  بتو�صيل  م�صتلزمات 
 الت�صوق يف  مدينة ميلتون  كينز 
االإجنليزية  ب�صعبية متزايدة  بني 
يلزمون  بيوتهم،  ال�صكان  الذين 
امتثااًل  لقيود العزل  العام بهدف 

 مكافحة فايرو�س   »كورونا«. 
ال���روب���وت  ي��ت��ج��اوز  ط���ول  وال 
�صخ�س  ارت��ف��اع  ركبة   الواحد 
م���ث���ل  �صندوق  وي����ب����دو   ب���ال���غ 
ي�صري  على   بال�صتيكي  اأبي�س 
�صت  عجالت  �صود. ومن  ال�صائع 
روؤية  هذه الروبوتات  يف املدينة 

ب��ت��و���ص��ي��ل  م�صتلزمات  ح��ي��ث  تقوم 
 البقالة منذ  اأكرث من  عامني. 

لكن منذ اأن  طبقت احلكومة  اإجراءات 
 23 يف   التباعد  االجتماعي  امل�صددة 
)اآذار(  اأ�صبحت  الروبوتات   مار�س 
 م�صغولة اأكرث  من اأي وقت  م�صى حيث 
للعاملني  يف  بالتو�صيل  جمانًا   تقوم 
هيئة ال�صحة  الوطنية وتواجه  زيادة 

تقرير  ال�صكان،  ح�صب  الطلب  من  يف 
 لوكالة »رويرتز«  لالأنباء. 

وق���������ال ه����ري 
 ه���اري�������س - 

 ب����ريالن����د 
م�������������ن 

هذه  التي  ت�صنع  �صركة  �صتار�صيب 
االآن  خدمة   ال����روب����وت����ات:   »ن���ق���دم 
هيئة  للعاملني  يف  التو�صيل  املجاين 
داخ����ل  املدينة.  ال�����ص��ح��ة  الوطنية 
على  االأم��ور  قلياًل  ل  اأن  ن�صهرّ نريد 
ه��ذا  الوقت  يف  ه���وؤالء  النا�س 
 ال���ع�������ص���ي���ب«.  واأ������ص�����اف: 
منهم  يعملون...    »الكثري 

وال  ميلكون  �صاعة  اأ�صبوعيًا   ثمانني 
البقالة  متجر  للذهاب  اإىل  وقتًا  كافيًا 
ل��ذل��ك  ن�صتخدم  ال��روب��وت   املحلي، 
 للت�صوق من  اأجلهم. ي�صرفنا  اأن نكون 

جزءًا  من احلل«. 
ي�صبه  مب���ا  وال����روب����وت����ات  م������زودة 
 ال��ه��وائ��ي ويف اآخ����ره  راي����ة ح��م��راء 
ر���ص��ده��ا  اأث���ن���اء  ���ص��غ��رية  لت�صهيل 
يكفي  ك��ب��ري  مبا  ال��ت��ح��رك.  وحجمها 
حلمل  عدة حقائب  ت�صوق وكذلك  عبوة 

زجاجات. 
و���ص��اع��ف��ت   »�صتار�صيب«  اأ�صطولها 
يف  ميلتون  من  روبوتات  التو�صيل 
الثالثة  يف  االأ�صابيع  اإىل   70  كينز 
-  بريالند  وق���ال  هاري�س   املا�صية. 
عملية  تو�صيل  100  األف  اإنها  نفذت 
يف  املدينة.  وتابع: »يت�صل  بنا الكثري 
من  ال�صكان عرب  االإنرتنت لطلب  خدمة 
كل  نفعل  نحن  اأحيائهم.  تو�صيل  اإىل 
ما  بو�صعنا وباأ�صرع  ما ميكن لتو�صيع 
 نطاق اخلدمة  اإىل مزيد من  النا�س ال 

�صيما  يف هذا التوقيت  املهم«. 

ال�صحة  خدمات  العامل  م�صاهري  من  العديد  دع��م 
جميع  يف  ال�صحة  جمال  يف  والعاملني  العاملية 

اأنحاء العامل خالل انت�صار فايرو�س كورونا.
اإىل  حايك"  "�صلمى  ال��ن��ج��م��ة  وان�����ص��م��ت 
ن�صرت  حيث  الداعمني  امل�صاهري  جمموعة 
الثالثاء املا�صي عرب ح�صابها اخلا�س على 
"اإن�صتغرام" �صورًة �صخ�صية لها بوجه 

مطلي باألوان قو�س قزح.
فعل  ع��ل��ى  االآخ���ري���ن  �صلمى  وح��ث��ت 
الطبي  الطاقم  ل�صكر  نف�صه  ال�صيء 
امل��واج��ه��ة،  ع��ل��ى خ��ط  ال���ذي يعمل 
حيث يعد هذا ال�صعار رمًزا للوحدة 

ل��ل��م�����ص��اع��دة يف ال��ت��ربع واالأم��������������ل،  وم����ب����ادرة 
بالوجبات للعائالت املحتاجة.

قو�س  ر�صمت  "لقد  بقولها:  ال�صورة  جانب  اإىل  �صلمى  وعلرّقت 
قزح على وجهي الأن العديد من النا�س ي�صتخدمون اأقوا�س قزح 
التي ترمز اإىل الوحدة واالأمل و�صكرًا جلميع العاملني يف جمال 

ال�صحة من جميع اأنحاء العامل ل�صجاعتهم وحتملهم".
�صتتربع  مر�صوم  ق��زح  قو�س  كل  "مقابل  تعليقها:  وتابعت 
العائالت  مل�صاعدة  الوجبات  م��ن  ب�صهر   Yumi موؤ�ص�صة 

املحتاجة".
وخالل وقت �صابق، حتدثت �صلمى عن حياتها املهنية وكيف 
اأن بع�س املخرجني مل ي�صمحوا لها باكت�صاف موهبتها كما اأن 

هناك من اأخربها ذات مرة اأنها تتحدث ب�صرعة كبرية.

اأ���ص��ب��ح ج��ن��دي ب��ري��ط��اين ���ص��اب��ق يبلغ 
بعدما  �صهرة  وحقق  عامًا   99 العمر  من 
الذين  ال�صحيني  للعاملني  املاليني  جمع 
فنان  اأكرب  كورونا،  فايرو�س  يحاربون 
يف  الفردية  االأغ��اين  ت�صنيفات  يت�صدر 
ال�صحافة  لوكالة  وفقًا  املتحدة،  اململكة 
ن�صخة  األ����ف   82 وب��ي��ع��ت  ال��ف��رن�����ص��ي��ة. 
احلرب  يف  ال�صابق  امل��ح��ارب  ت��اأدي��ة  من 
»يول  الأغنية  م��ور  ت��وم  الثانية  العاملية 
ال��واردة يف م�صرحية  ال��ون«  نيفر ووك 
واأ�صبحت   1945 ع��ام  عر�صت  غنائية 

منت�صرة على نطاق وا�صع الحقًا، متغلبة 
على اأغنية »باليدينغ اليت�س« للكندي ذي 
ويكند، وفقًا لوكالة "بر�س اأ�صو�صيي�صن" 
. وق��ال م��ور ال��ذي خ��دم يف الهند خالل 
يف  ح�صابه  على  الثانية  العاملية  احلرب 

»تويرت«: "اإنه اأمر مده�س" .
وه���ذه االأغ��ن��ي��ة ال��ت��ي ي��وؤدي��ه��ا م��ور اإىل 
جانب املمثل واملغني مايكل بال وجوقة 
م���ن ع��ام��ل��ني يف اخل����دم����ات ال�����ص��ح��ي��ة 
االأ�صرع  االأغنية  اأي�صًا  هي  الربيطانية، 
وف��ق��ًا  االآن  ح��ت��ى   2020 ل��ع��ام  م��ب��ي��ع��ًا 
للوكالة. واأ�صاف مور الذي �صيبلغ عامه 
»بر�س  لوكالة  ال�صهر  نهاية هذا  املئة يف 
اأنني  اأحفادي  "ال ي�صدق  اأ�صو�صيي�صن«: 

يف �صدارة التن�صيف"!.
كذلك، اأعلنت مو�صوعة »غيني�س« اأن مور 
حطم الرقم القيا�صي يف جمع اأكرب مبلغ 
من املال يف م�صرية خريية فردية، بعدما 
اأكرث من 30 مليون  متكن من ا�صتقطاب 

دوالر 

اأ�صول  من  الكولومبية،  املطربة  اأث���ارت 
لبنانية، �صاكريا، جداًل بني معجبيها، اأم�س 
احل�صول  اإع��الن��ه��ا  بعد  اجل��م��ع��ة،  االأول 
على �صهادة جامعية خالل احلجر املنزيل 
املفرو�س من احلكومات الحتواء فايرو�س 
اأعلنت �صاكريا جلمهورها عن  "كورونا". 
من  القدمية  الفل�صفة  يف  دورة  ا�صتكمالها 
ا�صتمرت  درا�صة  بعد  بن�صلفانيا،  جامعة 
من  متكنت  اأنها  اإىل  واأ�صارت  اأ�صابيع.   4
ب��ع��د جلو�صها  ال�����ص��ه��ادة  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 

خلود  عقب  وذل��ك  ال��درا���ص��ة،  م��ن  �صاعات 
ب�صاأن  �صاكريا  اإعالن  اأثار  للنوم.  اأطفالها 
�صهادتها اجلامعية جداًل بني معجبيها، ففي 

الوقت الذي اأ�صاد البع�س بعزميتها على 
اإ�صرارها على التعلم وق�صاء وقت مفيد 

خالل احلجر املنزيل، راأى اآخرون اأن 
كان  اإذا  خا�صة  للوقت،  م�صيعة  هذا 

مرتبطة  و�صاكريا  اأوالد.  امل��ن��زل  يف 
بنجم ك��رة ال��ق��دم االإ���ص��ب��اين، ج��ريارد 

بيكيه.

جندي �سابق يت�سدر قوائم االأغاين 
الفردية يف بريطانيا

ث.. حت�سل على �سهادة جامعية خالل احلجر املنزيل  حتدرّ

*هل ميك���ن اأن تخت�صر لنا �صهر 
رم�صان بجملة  واحدة ؟

-�صهر الله وملتقى العائلة
  *م���ا ال���ذي تغ���ري يف رم�ص���ان 
ونح���ن نعي�س اأج���واء فايرو�س 

كورونا؟ 
-لالأ�صف فقدن���ا اأجواء الدعوات 
العائلي���ة بني االأه���ل واالأ�صدقاء 

على وجبات االإفطار 
 *م���ا الربام���ج الت���ي ت�ص���ر على 

متابعتها بعد االإفطار ؟
-مايق���دم عل���ى بع����س القنوات 
الف�صائية وي�صتحق املتابعة من 

دراما حملية وعربية وبرامج 
  *كيف تق�صي يومك يف رم�صان 

يف زمن احلجر املنزيل ؟ 
-كما تف�صلت ه���و حجر منزيل، 
لك���ن اأن���ا بطبع���ي اعت���دت عل���ى 

اال�صتيق���اظ مبك���رًا والبق���اء يف 
التوا�ص���ل  مواق���ع  ب���ني  املن���زل 
والقن���وات  االإجتماع���ي 

الف�صائية.
يف  اأك���رث  تتابع���ه  *اأيهم���ا    
رم�صان املواق���ع االلكرتونية اأم 

التلفزيون ؟
- ب�صراح���ة يف رم�ص���ان يك���ون 
م���ن  اأك���رث  بال�صا�ص���ة  االهتم���ام 

مواقع التوا�صل االجتماعي
  *م���ا املوق���ع االإلك���رتوين الذي 

تتابعه ؟ 
-ان�صتغرام وفي�س بوك

  *م���ا هي الوجب���ات املف�صلة لك 
على مائدة االإفطار؟

-اأجمل �صي عل���ى مائدة االإفطار 
التمر واللنب وال�صوربة 

  *ه���ل لديك ممثل مف�صل تتابعه 
خالل رم�صان؟

-ال .... اأن���ا اأتاب���ع العم���ل الذي 
اأ�صعر اأنه مميز

*م���ا ه���و امل�صل�صل ال���ذي تتابعه 
يف رم�صان ؟ 

-اأتاب���ع الكث���ري م���ن االأعمال من 

اأجل االطالع كمخت�س
م���ن  لرم�ص���ان  حتم���ل  *م���اذا   

ذكريات؟  
�ص���يء  ب���كل  ال�صه���ور  -اأجم���ل 
والميكن اأن اأق�صيه اإال مع العائلة 
بخ�صو�صي���ة  في���ه  اأ�صع���ر  الأين 

كبرية
*هل تعتق���د اأن اأج���واء رم�صان 
ال�صحي���ة  باالج���راءات  تاأث���رت 

حول فايرو�س كورونا؟
- نعم تاأثرت جدًا

ي�ص���اركك  اأن  تتمن���ى  *َم���ن 
الفطور؟

- كل اأ�صدقائي الغالني واالأهل 
احلكوم���ة  م���ن  تري���د  *م���اذا 

اجلديدة؟
- اأن تع���ي اأهمي���ة الثقافة والفن 

يف املجتمع

�سلمى حايك بوجه قو�س 
قزح ملكافحة كورونا!
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