
 بغداد / المدى

الزم���ت اللجن���ة العلي���ا لل�صحة 
اأم����س  الوطني���ة،  وال�ص���امة 
حظ���ر  باإج���راءات  اال�ص���تمرار  االثني���ن، 
التج���وال ومن���ع التجمع���ات، كم���ا اق���رت 
العم���ل ب�"نظام الف���ردي والزوجي لحركة 
ال�صيارات"، بح�ص���ب بيان تلقته )المدى(. 
وق���ررت اللجنة "ت�ص���هيل حرك���ة العوائل 
اتب���اع  بع���د  المحافظ���ات  بي���ن  العالق���ة 
اإج���راءات ال�ص���امة"، موؤك���دة "الموافق���ة 
على دخ���ول الفري���ق الطبي ال�ص���يني اإلى 
الحقول النفطية التي تعمل فيها ال�صركات 
ال�صينية، ف�صا عن الموافقة على ا�صتيراد 
بع����س الم���واد االأولي���ة الازم���ة لت�صغي���ل 
معامل طح���ن اال�صمنت". بدوره���ا اأعلنت 
مديرية الم���رور العام���ة، المبا�صرة بنظام 
الزوج���ي والفردي لم���رور المركبات بدءًا 
من الي���وم الثاث���اء. وقال���ت المديرية في 
بيان اإنه "اعتبارا من يوم غد الثاثاء �صيتم 
العم���ل بنظ���ام الزوج���ي والف���ردي لمرور 
المركب���ات". واأ�ص���اف البي���ان اأن "العم���ل 
بهذا النظ���ام �صيكون ح�ص���ب تاريخ اليوم 
و�صيت���م محا�صب���ة وفر����س غرام���ات بحق 
المخالفي���ن". كذل���ك ق���ال المتح���دث با�صم 
مديري���ة الم���رور العام���ة ف���ادي الخزعلي 
اإن "الفئ���ات الم�صتثناة م���ن نظام الزوجي 
والف���ردي، هي القوات االأمني���ة، والدوائر 
ال�صحي���ة، وال�صحفي���ون واالإعامي���ون"، 
مبيًن���ا اأن "�صيارات االأجرة غي���ر م�صمولة 

باال�صتثناء من العمل بهذا النظام".  
وفي �صياق مت�ص���ل، اأعلنت وزارة ال�صحة 
ف���ي بي���ان "ت�صجي���ل 50 ا�صاب���ة جدي���دة 
بفايرو�س كورونا موزعة كالتالي: بغداد/ 
الر�صاف���ة ٩، بغ���داد/ الك���رخ ١٦، مدين���ة 
الط���ب ٦، الب�صرة ١٤، ذي ق���ار ٣، المثنى 
٢"، فيم���ا �صجل���ت حال���ة وف���اة واحدة في 

بغداد / الر�صافة". 

�صفحة مع امللحق  )500( دينار  12

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 

 بغداد / ا ف ب 

بداأ مايي���ن االأوروبيين، اأم�س االثنين، 
الخ���روج من الع���زل الذي فر����س عليهم 
ج���ّراء فيرو�س كورون���ا الم�صتجد، وف���ي مقدمتهم 
االإيطالي���ون الذين تعاي�صوا م���ع اأطول فترة اإغاق 
ف���ي العالم. و�صّجل���ت اإ�صاب���ة ٣.5 مايين �صخ�س 
ف���ي العالم على االأقل بالفيرو����س الم�صبب لكوفيد-

١٩، لك���ن الرئي����س االأميرك���ي دونال���د ترامب عزز 
االآم���ال ب�ص���اأن طي �صفح���ة الوب���اء مع اإعان���ه اأنه 
يتوقع ب���اأن يتم تطوي���ر لقاح بحلول نهاي���ة العام. 
وتوفي نح���و ٢٤8 األف �صخ�س منذ ظهر الفيرو�س 
ف���ي ال�صي���ن اأواخر الع���ام الما�صي ليجت���اح العالم 
بعد ذل���ك. و�صّكلت اإجراءات االإغ���اق التي فر�صت 
على ن�صف �صكان العال���م �صربة لاقت�صادات بينما 
يحاول ال�صيا�صيون التعامل مع كيفية اإعادة تدوير 
عجل���ة االقت�صاد ب���دون الت�صبب بموج���ة ثانية من 
االإ�صابات. وبداأت الحياة تعود بحذر اإلى اإيطاليا، 

التي تحل في المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة 
ف���ي ح�صيلة الوفيات الناجم���ة عن كوفيد-١٩ وفق 
االأرقام المطلقة. وا�صتوؤنف العمل في مواقع البناء 

والم�صانع.
واأع���ادت المطاعم فت���ح اأبوابه���ا لت�صلي���م الطلبات 
الخارجي���ة، لكن الحان���ات ومتاجر بي���ع المثّلجات 

�صتبق���ى مغلق���ة. وت���م ح����س ال�ص���كان عل���ى تجّنب 
ا�صتخ���دام و�صائ���ل النقل العام بينم���ا �صيكون على 
الجميع و�ص���ع كمامات في االأماكن العامة المغلقة. 
وف���ي روما قال �صتيفانو ميان���و، وهو والد لثاثة 
اأطف���ال يبل���غ م���ن العم���ر ٤0 عاما، "ن�صع���ر بخليط 
من ال�صع���ادة والخوف". واأو�ص���ح "�صتكون هناك 
�صع���ادة بالغ���ة ف���ي التمك���ن م���ن الخ���روج للرك�س 
مج���ددا بحري���ة وتمّكن اب���ن عم ابن���ي ال�صغير من 
م�صاركت���ه ف���ي اإطفاء �صمع���ات عيد مي���اده وروؤية 
والدين���ا". و�صّجل���ت اإيطالي���ا االأحد اأدن���ى ح�صيلة 
وفي���ات لديها من���ذ بداأ االإغاق ف���ي التا�صع من اآذار 
م���ع ١7٤ وفاة مقارنة بوف���اة ٩٦٩ في ذروة تف�صي 
المر����س. وبلغت الح�صيل���ة االإجمالية للوفيات في 
اإيطالي���ا ٢8 األف���ا و88٤. وتخف���ف دول اأوروبي���ة 
ع���دة اإجراءات العزل كذل���ك، واإن ال تزال ال�صلطات 
تح����سّ ال�ص���كان على مراع���اة التباع���د االجتماعي 
وو�صع الكمام���ات بينما تكّثف فحو�س كوفيد-١٩ 

في محاولة لتعّقب الم�صابين.

 ترجمة /  حامد احمد

قال حمام���ي امريكي دويل يتابع 
�ص���وؤون م�صيحيي الع���راق الذين 
عان���وا م���ن اعت���داءات وانته���اكات تنظيم 
داع�س، ان امل�صيحي���ن ما يزالون ي�صكلون 
ج���زءا رئي�صا وحيويا من مكونات املجتمع 
العراقي رغم تناق�س اعدادهم  يف الباد. 

وقال �صتيفن را�صت�ص���ي، املحامي املخت�س 
ب�ص���وؤون امل�صيحي���ن امل�صطهدي���ن والذي 
�صغ���ل من�ص���ب م�صت�ص���ار ابر�صي���ة اأربي���ل 
للكل���دان الكاثولي���ك يف الع���راق من���ذ ع���ام 
٢0١0 ان���ه كان م���ن ال�صعب ج���دا بالن�صبة 
للغربي���ن ان يدركوا عم���ق االذى النف�صي 

الذي عاي�صه امل�صيحيون يف العراق.
دائ���رة  ع���ر  ن���دوة  يف  متحدث���ا  وق���ال 

تلفزيوني���ة من اربي���ل مع معه���د احلريات 
الديني���ة يف وا�صنط���ن اال�صب���وع املا�صي، 
ان "امل�صيحي���ن بق���وا �صامدي���ن )...( اذا 
كان هن���اك اأي اأمل لهوؤالء النا�س بان يبقوا 
يف باده���م، فانه يجب ان نوفر لهم ا�صباب 
احلياة الت���ي حتقق لهم كرامته���م على اقل 

تقدير ." 
وق���ام املحام���ي را�صت�ص���ي من جان���ب اآخر 
الكلداني���ة  الكني�ص���ة  مط���ران  مب�صاع���دة 
الكاثوليكية يف اربيل، ب�صار وردة، بان�صاء 
موؤ�ص�ص���ات معتمدة مثل م�صت�صفى وجامعة 
مل�صاعدة امل�صيحين للبقاء يف ار�س اآبائهم 
ووطنه���م عق���ب اال�صتحواذ عليه���ا من قبل 
تنظي���م داع�س للفرتة من ٢0١٤ اىل ٢0١7 

ومن ثم حتريرها وطرد امل�صلحن.
 التفا�صيل �ص3 

معلوم��ات ع��ن هجم��ات مرتقب��ة ت�صته��دف بغ��داد بع��د �ص��اح الدي��ن وكرك��وك
احل�صود الع�صائرية تنتقد خالفات القيادات الع�صكرية وت�صكو �صوء الت�صليح

 بغداد / املدى

ت�صب���ب حتف���ظ الق���وى ال�صيعي���ة 
�صم���ن  مر�صح���ن  �صبع���ة  عل���ى 
القائم���ة املقرتحة التي قدمه���ا رئي�س جمل�س 
ال���وزراء املكلف م�صطفى الكاظمي يف عرقلة 
امل�صاع���ي الرامية اإىل عقد جل�ص���ة للت�صويت 
على احلكومة اجلدي���دة. وقبيل انتهاء املهلة 
الد�صتورية رف�صت كت���ل حتالف الفتح قبول 
مر�صح���ي وزارات منه���ا النف���ط، والرتبي���ة، 
وال�صباب والريا�ص���ة، واخلارجية، واملالية، 

م�صرتط���ة على املكل���ف ا�صتبدالهم مبر�صحن 
اآخرين مقابل مترير كابينته يف الرملان.

مقاب���ل ذلك، و�ص���ل اكرث م���ن ٢00 نائب اإىل 
العا�صم���ة بغ���داد خ���ال ال�صاع���ات املا�صي���ة 
كرد�صت���ان وحمافظ���ات  اإقلي���م  م���ن  قادم���ن 
الو�صط واجلنوب بهدف امل�صاركة يف جل�صة 
الت�صوي���ت عل���ى حكوم���ة الكاظم���ي يف حال 
عقده���ا.    ويق���ول ح�ص���ن ع���رب رئي�س كتلة 
اإن  ل�)امل���دى(  ت�صري���ح  الرملاني���ة يف  اإرادة 
"رئا�صة جمل�س النواب مل حتدد موعدا لعقد 
جل�صة مترير حكومة م�صطفى الكاظمي رغم 

و�ص���ول نواب اإقلي���م كرد�صت���ان وحمافظات 
الو�صط واجلنوب اإىل  العا�صمة بغداد".

ودع���ا رئي����س الرمل���ان حمم���د احللبو�ص���ي 
اإىل  للح�ص���ور  الن���واب  املا�ص���ي  ال�صب���ت 
العا�صم���ة بغ���داد كما مت���ت تهيئ���ة رحلة من 
مطاري اأربيل وال�صليمانية ورحلة من مطار 
الب�ص���رة لنقل النواب اإىل بغ���داد. ولفت اإىل 

اأن موعد عقد اجلل�صة �صيعلن الحقا.
يف  املن�صوي���ة  الكتل���ة  رئي����س  وي�صي���ف 
حتالف الفت���ح، اأن "اأ�صماء الكابينة الوزارية 
مت االط���اع عليه���ا م���ن قب���ل روؤ�ص���اء الكت���ل 

ال�صيا�صي���ة اأثن���اء املفاو�ص���ات، وبالت���ايل ال 
توج���د م�صكلة يف عر�صها عل���ى الرملان حال 
و�صوله���ا من قب���ل املكل���ف اإىل هيئ���ة رئا�صة 
"الرمل���ان  اأن  معتق���دا  الن���واب"،  جمل����س 
�صيحدد اأما الثاثاء اأو االأربعاء موعدا نهائيا 

للت�صويت على حكومة الكاظمي".
وت�صببت اخلافات بن القوى ال�صيعية على 
بع�س احل�ص�س والوزارات يف تاأخري ح�صم 
مو�صوع طلب تعين جل�ص���ة الت�صويت على 
احلكوم���ة يف جمل����س النواب وم���ن املنتظر 
ح�صم االأمر قريًبا. ويوؤكد ع�صو جلنة الهجرة 

واملهجري���ن الرملاني���ة اأن "هناك اعرتا�صات 
من بع����س الكتل على �صبع���ة اأ�صماء مر�صحة 
�صم���ن الكابين���ة الوزاري���ة، ويج���ري حالي���ا 
املناق�ص���ة والتفاو�س ب���ن الكاظمي والقوى 
قب���ل  اخلاف���ات  ه���ذه  لت�صوي���ة  املتحفظ���ة 
انعق���اد جل�ص���ة منح الثق���ة حلكومت���ه"، الفتا 
اإىل اأن "االعرتا�ص���ات كان���ت عل���ى مر�صحي 
وزارات منها اخلارجية، والنفط، والرتبية، 
وال�صباب والريا�صة، واملالية" وتعتر اغلب 

هذه الوزارات �صيادية.
 التفا�صيل �ص2 

كتل �صيعية تعرت�ص على 7 مر�صحني حلقائب اأغلبها �صيادية

عمليات ع�سكرية تالحق عنا�سر داع�ش بعد ت�سعيد هجماته .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 بغداد / املدى

اأك���د م�صدر حكومي م�صوؤول عن اإعداد املوازنة، ام�س االثنن، 
تق���دمي عدة مقرتحات ب�صاأن رواتب املوظفن والدرجات العليا 

واخلا�صة، لرفعها اإىل جمل�س الوزراء.  
وقال امل�صدر يف ت�صريح للوكالة الر�صمية، اإن "رئي�س الوزراء عادل عبد 

املهدي عقد اجتماًعا مع جلنة اإعداد املوازنة العامة للعام اجلاري".  
وتاب���ع امل�ص���در اأن "فري���ق املوازن���ة اأع���ّد مقرتح���ات لرفعه���ا اإىل جمل�س 
ال���وزراء تت�صمن و�ص���ع �صلم باأعلى راتب يف الدول���ة ال يتعدى 5 ماين 

واأعلى تقاعد ال يتعدى ٤ ماين".  
���ا ا�صتقط���اع ن�صب���ة 75% م���ن  اأي�صً "املقرتح���ات ت�صمن���ت  اأن  واأ�ص���اف 
املخ�ص�ص���ات للدرجات اخلا�ص���ة والعليا وغريه���ا وا�صتقطاعا ي�صل اإىل 
50% م���ن خم�ص�ص���ات املوظف���ن نزواًل م���ن االأعل���ى اإىل االأ�صف���ل"، مبيًنا 
���ا اإيقاف ت�صدي���د القرو����س املرتتبة بذمة  اأن "املقرتح���ات ت�صمن���ت اأي�صً

املوظفن".  
بدوره، ك�ص���ف رئي�س اللجنة املالية يف جمل�س الن���واب هيثم اجلبوري، 

ام�س االحد، عن خطتن لتاأمن رواتب املوظفن.
وق���ال اجلب���وري اإن "االزمة املالية يف العراق خط���رية وحجم االإيرادات 
مل ي�ص���ل اىل اك���رث من ٢0% م���ن حجم املوازن���ة الكلية"، موؤك���ًدا "وجود 

اإجراءات ملعاجلة العجز يف م�صاألة الرواتب".
واأ�صاف اأن "اللجنة املالية لديها خطتان: االأوىل العاجلة التي تعتمد على 
االقرتا����س من امل�ص���ارف الداخلية وحتويل بع����س االمانات لدى بع�س 
ال���وزارات وا�صن���اد البنك املركزي ع���ن طريق امل�ص���ارف ب�صندات وطنية 

واي�صا االقرتا�س اخلارجي الذي يحتاج اىل ت�صريع".
 التفا�صيل �ص2 

املبا�صرة بتطبيق 
الفردي والزوجي 

وت�صجيل 50 
اإ�صابة بكورونا 

 بغداد/ املدى

بعد حادثة مكي�صيفة الواقعة 
جن���وب �صامراء، �صن تنظيم 
داع����س ٣ هجم���ات يف م���دن متفرقة، 
وكان���ت بع����س حت���ركات امل�صلح���ن 
معلوم���ة، لكن كعادة اغل���ب احلوادث 
يف العراق مل ت�صتطع القوات االمنية 

ايقافها يف الوقت املنا�صب.

العملي���ات  قي���ادة  اعلن���ت  باملقاب���ل 
اأ�ص���ود  انط���اق عملي���ات  امل�صرتك���ة، 
ال�صح���راء، مبين���ة ان العملي���ة تهدف 
االإرهابي���ة  "العنا�ص���ر  ماحق���ة  اىل 
املطلوب���ن"،  عل���ى  القب����س  والق���اء 
كم���ا اتخ���ذت باملقاب���ل ق���وات امني���ة 
وقطع���ات احل�صد ال�صعب���ي اجراءات 
جديدة و�صنت حمات لوقف هجمات 

داع�س.

ملهاجم���ة  املتط���رف  التنظي���م  وع���اد 
مناط���ق جدي���دة، حي���ث �صجل���ت يف 
وقت متاأخر من لي���ل االثنن املا�صي، 
هجمات م�صلحة على مناطق يف �صرق 
تكري���ت القريبة من حقول النفط، كما 
ا�صتبك مع قوات من احل�صد يف �صرقي 
دي���اىل، بالقرب من احلدود االيرانية، 
فيم���ا قال احل�صد ان���ه �صد هجوما يف 
جرف الن�صر )ال�صخر �صابقا( جنوب 

بغداد.
تلك احلوادث، ج���اءت بعد يوم واحد 
من اعنف هجوم ي�صن���ه التنظيم على 
مناط���ق يف جنوب���ي �ص���اح الدي���ن، 
منذ اعان الق�صاء عل���ى داع�س نهاية 
٢0١7، ت�صب���ب با�صت�صه���اد وا�صاب���ة 

١٣ منت�صبا يف احل�صد ال�صعبي.
غداة هج���وم مكي�صيفة ت�صربت وثيقة 
االجتماع���ي،  التوا�ص���ل  مواق���ع  يف 

اكدها م�ص���در امني يف �صاح الدين، 
ا�ص���ارت اىل وجود حرك���ة للم�صلحن 
قب���ل ايام قليل���ة من احل���ادث االخري، 
ال���ذي كاد ان يت�صبب بع���ودة التنظيم 
اىل املحافظة، اإذ كان التنظيم يخطط 
اىل عزل جنوبي املحافظة وال�صيطرة 
عل���ى طري���ق رئي����س كان ي�صتخدم���ه 
لتهري���ب النف���ط، اثن���اء �صيطرته على 

�صرق تكريت قبل 5 �صنوات.

املفارق���ة، ان االمر كان ق���د تكرر قبلها 
باأي���ام قليل���ة يف كرك���وك، حيث كانت 
الق���وات  ق���د و�صل���ت اىل  معلوم���ات 
يف  انتح���اري  وج���ود  ع���ن  االمني���ة 
املدينة، لكنها ف�صلت يف حتديد مكانه، 
وتفاجاأت به امام مبنى اال�صتخبارات 
قبل ان يفجر نف�صه وي�صيب ٣ عنا�صر 

امنية.
 التفا�صيل �ص3
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مقرتحات ملعاجلة 
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 الفيفا على طاولة
اجتماع التطبيع

الت�صويت  جل�صة  عقد  قرب  مع  بغداد  ي�صلون  نائب   200
على حكومة الكاظمي



 بغداد / المدى

ت�شبب تحفظ القوى ال�شيعية 
على �شبعة مر�شحين �شمن 

القائمة المقترحة التي 
قدمها رئي�س مجل�س الوزراء 

المكلف م�شطفى الكاظمي في 
عرقلة الم�شاعي الرامية اإلى 

عقد جل�شة للت�شويت على 
الحكومة الجديدة.

وقبيل انتهاء المهلة 
الد�شتورية رف�شت كتل 

تحالف الفتح قبول 
مر�شحي وزارات منها 

النفط، والتربية، وال�شباب 
والريا�شة، والخارجية، 
والمالية، م�شترطة على 

المكلف ا�شتبدالهم بمر�شحين 
اآخرين مقابل تمرير كابينته 

في البرلمان.

مقابل ذلك، و�ص���ل �كثر من 200 نائب �إلى 
�لعا�صم���ة بغد�د خالل �ل�صاع���ات �لما�صية 
قادمين م���ن �إقلي���م كرد�صت���ان ومحافظات 
�لو�ص���ط و�لجن���وب به���دف �لم�ص���اركة في 
جل�ص���ة �لت�ص���ويت على حكوم���ة �لكاظمي 
ف���ي ح���ال عقده���ا.   ويق���ول ح�ص���ين عرب 
رئي����س كتلة �إر�دة �لبرلمانية في ت�ص���ريح 
ل�)�لم���دى( �إن "رئا�ص���ة مجل����س �لنو�ب لم 
تح���دد موعد� لعقد جل�ص���ة تمري���ر حكومة 
م�صطفى �لكاظمي رغم و�صول نو�ب �إقليم 
كرد�ص���تان ومحافظات �لو�ص���ط و�لجنوب 

�إلى  �لعا�صمة بغد�د".
ودع���ا رئي����س �لبرلمان محمد �لحلبو�ص���ي 
�ل�ص���بت �لما�ص���ي �لن���و�ب للح�ص���ور �إلى 
�لعا�ص���مة بغد�د كما تم���ت تهيئة رحلة من 
مط���اري �أربي���ل و�ل�ص���ليمانية ورحل���ة من 

مط���ار �لب�ص���رة لنقل �لن���و�ب �إل���ى بغد�د. 
ولف���ت �إلى �أن موعد عقد �لجل�ص���ة �ص���يعلن 
الحقا. وي�ص���يف رئي�س �لكتلة �لمن�صوية 
ف���ي تحال���ف �لفت���ح، �أن "�أ�ص���ماء �لكابينة 
�لوز�رية تم �الطالع عليها من قبل روؤ�صاء 
�لمفاو�ص���ات،  �أثن���اء  �ل�صيا�ص���ية  �لكت���ل 
وبالتالي ال توجد م�ص���كلة في عر�صها على 
�لبرلمان حال و�صولها من قبل �لمكلف �إلى 
هيئة رئا�ص���ة مجل�س �لن���و�ب"، معتقد� �أن 
"�لبرلمان �صيحدد �أما �لثالثاء �أو �الأربعاء 
موع���د� نهائي���ا للت�ص���ويت عل���ى حكوم���ة 
�لكاظمي". وت�صببت �لخالفات بين �لقوى 
�ل�صيعية على بع�س �لح�ص�س و�لوز�ر�ت 
ف���ي تاأخي���ر ح�ص���م مو�ص���وع طل���ب تعيين 
جل�صة �لت�صويت على �لحكومة في مجل�س 
�لنو�ب وم���ن �لمنتظر ح�ص���م �الأمر قريًبا. 

ويوؤكد ع�ص���و لجن���ة �لهج���رة و�لمهجرين 
م���ن  �عتر��ص���ات  "هن���اك  �أن  �لبرلماني���ة 
بع�س �لكتل على �ص���بعة �أ�ص���ماء مر�ص���حة 
�ص���من �لكابينة �لوز�ري���ة، ويجري حاليا 
�لكاظم���ي  بي���ن  و�لتفاو����س  �لمناق�ص���ة 
و�لقوى �لمتحفظة لت�صوية هذه �لخالفات 
قبل �نعقاد جل�ص���ة منح �لثق���ة لحكومته"، 
الفت���ا �إل���ى �أن "�العتر��ص���ات كان���ت عل���ى 
مر�صحي وز�ر�ت منها �لخارجية، و�لنفط، 
و�لتربية، و�ل�صباب و�لريا�صة، و�لمالية" 

وتعتبر �غلب هذه �لوز�ر�ت �صيادية.
تناولت وكاالت �النباء ومو�قع �لتو��ص���ل 
�الجتماعي قائمة م�صّربة لمر�صحي كابينة 
م�ص���طفى  �لحكوم���ة  بت�ص���كيل  �لمكل���ف 
�لكاظم���ي، م���ع معلوم���ات عن كل مر�ص���ح. 
ت���م  فق���د  م�ص���ّربة  قائم���ة  �آخ���ر  وبح�ص���ب 

تر�ص���يح كل من حارث محمد ح�ص���ن وعبد 
�لكريم ها�ص���م م�صطفى لحقيبة �لخارجية، 
وعدنان �لزرفي و�لفريقان عثمان �لغانمي 
�لد�خلي���ة،  لحقيب���ة  �ل�ص���الحي  ونجي���ب 
وج���و�د عبد �لر�ص���ا عب���د �لباقي ونا�ص���ر 
�لنق���ل، وجا�ص���ب  ل���وز�رة  بن���در  ح�ص���ين 
عبد �لزهرة يا�ص���ين ونز�ر قحطان ح�ص���ن 
�لكهرب���اء، و�إح�ص���ان عب���د  ل���وز�رة  جب���ر 
�لجب���ار �إ�ص���ماعيل ل���وز�رة �لنف���ط. كذل���ك 
ت�ص���منت �لكابينة كاظم �ل�صهالني وه�صام 
ح�ص���ن �لذهبي ل���وز�رة �لعمل و�ل�ص���وؤون 
�الجتماعي���ة، ونبي���ل كاظم عبد �ل�ص���احب 
�لعال���ي  �لتعلي���م  ل���وز�رة  ناظ���م  وح�ص���ن 
و�لعل���وم و�لتكنولوجي���ا، وجا�ص���م محمد 
دويج ومهدي ر�صيد مهدي لوز�رة �لمو�رد 
�لمائية، و�أركان �صهاب �أحمد وعلي محمود 

خلف لحقيبة �الت�ص���االت، وه�ص���ام �صالح 
د�ود ل���وز�رة �لثقافة، وع���ز�م عبد �لرز�ق 
قنبر �آغا لوز�رة �ل�ص���حة، ومحمد جا�ص���م 
كريم وطالب جا�صب لفتة لوز�رة �لزر�عة، 
و�لفريقان جمعة عناد وفي�صل فنر �لجربا 
لوز�رة �لدف���اع، وخالد بتال �لنجم لوز�رة 
�لتخطي���ط. وت�ص���منت �ص���الح عب���د �لل���ه 
ومنه���ل عزي���ز محمود ل���وز�رة �ل�ص���ناعة 
و�لمعادن، وعدنان درجال لوز�رة �ل�صباب 
و�لريا�ص���ة، ونو�ر ن�ص���يف جا�صم وماهر 
حم���اد جوهان ل���وز�رة �لتجارة، و�إ�ص���ر�ء 
ها�ص���م دحام وفالح محم���ود �أحمد لوز�رة 
�لتربية، و�أمجد محمد محمد �أمين لوز�رة 
ل���وز�رة  �لع���دل، ونازني���ن محم���د و�ص���و 
�الإعمار و�الإ�ص���كان و�لبلديات، فيما بقيت 

حقيبة �لمالية بدون مر�صح.

�أما ب�ص���اأن �لمنهاج �لحكومي يو�صح عرب 
�ن "�للجن���ة �لبرلماني���ة �لمكلفة بمناق�ص���ة 
�أكمل���ت  �لحكوم���ي  �لمنه���اج  ود�ر�ص���ة 
�أعماله���ا و�أعادت���ه م���رة �أخ���رى �إل���ى هيئة 
رئا�ص���ة �لبرلم���ان". من جانب���ه يوؤكد مقرر 
مجل�س �لنو�ب هو�صيار قرد�غ �أن "رئي�س 
�لحكوم���ة �لمكل���ف ل���م يبع���ث حت���ى ه���ذه 
�للحظة بطلب �إلى رئا�ص���ة مجل�س �لنو�ب 
لتحديد موعد عقد جل�ص���ة �لت�ص���ويت على 
حكومته"، موؤك���د� �ن "�لمباحثات ماز�لت 

م�صتمرة بين جميع �الطر�ف".
ك�ص���فت )�لم���دى( �لخمي����س �لما�ص���ي �أن 
رئي����س مجل�س �لوزر�ء �لمكلف م�ص���طفى 
�لكاظم���ي ينوي �إر�ص���ال طلب �إلى رئا�ص���ة 
�الأ�ص���بوع  بد�ي���ة  ف���ي  �لن���و�ب  مجل����س 
�لج���اري لتحدي���د موع���د عقد جل�ص���ة منح 

�لثق���ة لكابينت���ه �لوز�ري���ة بع���د �تفاقه مع 
�لقوى �ل�صيعية على تغيير �أكثر من ع�صرة 
مر�ص���حين، لكن �ل�ص���غوط �أرجاأت �ر�صال 

�لطلب.
ويبين ق���رد�غ وهو رئي�س �ئتالف �لكلد�ن 
في �لبرلمان في ت�صريح ل�)�لمدى(  �أن "�قل 
من مئة نائب و�ص���لو� �إلى �لعا�صمة بغد�د 
قادمين من �إقليم كرد�ص���تان �صباح )�أم�س( 
�الثنين، تلبية لدعوة رئي�س �لبرلمان �لتي 
طالب فيها �لح�صور و�لم�صاركة في جل�صة 
من���ح �لثق���ة للحكوم���ة". بدوره، يو�ص���ح 
مختار �لمو�ص���وي، �لنائب ع���ن كتلة �لفتح 
�لبرلمانية �أن "�لمفاو�ص���ات ماز�لت قائمة 
بين �لكاظم���ي و�لكتل �ل�صيا�ص���ية لالتفاق 
على ت�صكيل �لحكومة"، مبينا �أن "�لمكلف 
�بل���غ �لحلبو�ص���ي �أثن���اء �لمفاو�ص���ات عن 
لعر����س  للبرلم���ان  �لح�ص���ور  ��ص���تعد�ده 
كابينت���ه �لوز�ري���ة". ويبي���ن �لمو�ص���وي 
وز�رة  مر�ص���ح  "��ص���م  �أن  ل�)�لم���دى( 
�لد�خلي���ة ماز�ل غير مح�ص���وم بي���ن �لكتل 
�ل�ص���يعية ورئي����س �لحكوم���ة �لمكلف ولم 
ت�ص���ل �لمباحثات �إلى نتائج نهائية ب�ص���اأن 
عر�صه مع باقي �لمر�صحين"، الفتا �إلى �أن 
"مر�ص���حي �لمالية و�لد�خلية في �لكابينة 

�لوز�رية من �ل�صعب تمريرهما".
ويو�ص���ح �أن "كت���ل �لفت���ح متحفظة وغير 
مقتنع���ة بتر�ص���يح رئي����س �أركان �لجي����س 
عثمان �لغانمي �إلى حقيبة �لد�خلية"، الفتا 
�إلى �أن "�لمفاو�ص���ات ماز�لت م�صتمرة ولم 
تتوقف بين �الأطر�ف �ل�صيا�ص���ية و�لمكلف 

لحين �نعقاد جل�صة منح �لثقة".  
بالمقاب���ل يوؤك���د يون���ادم كن���ا، رئي�س كتلة 
�لن���و�ب  "ع���دد  �أن  �لبرلماني���ة  �لر�فدي���ن 
جمي���ع  م���ن  بغ���د�د  ف���ي  �لمتو�جدي���ن 
�لمحافظ���ات �لعر�قي���ة و�ص���ل �إل���ى قر�ب���ة 
�ل����200 نائ���ب لكن ل���م يبلغ���و� بموعد عقد 
جل�صة �لت�ص���ويت على حكومة �لكاظمي"، 
الفتا �إلى �أنه "من �لمفرو�س �إر�صال �ل�صير 
�لذ�تية للمر�صحين قبل 48 �صاعة من موعد  
�نعقاد �لجل�ص���ة". ويعتبر كنا في ت�صريح 
ل�)�لم���دى( �أن "�لتغري���د�ت �ل�ص���ادرة م���ن 
�ئت���الف دولة �لقان���ون ورئي�س كتلة �لفتح 
و�ئت���الف �لوطني���ة موؤ�ص���ر�ت عل���ى ع���دم 
ر�ص���ا عل���ى بع����س �لمر�ص���حين �لذي���ن ال 
تنطبق عليه �ص���روط �لتر�صيح من �لنز�هة 

و�لكفاءة".
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جل�سة  عقد  قرب  مع  بغداد  ي�سلون  نائب   200
الت�سويت على حكومة الكاظمي

 بغداد / المدى

�أكد م�صدر حكومي م�صوؤول عن �إعد�د 
�لمو�زن���ة، �م�س �الثني���ن، تقديم عدة 
مقترح���ات ب�ص���اأن رو�ت���ب �لموظفين 
و�لدرج���ات �لعليا و�لخا�ص���ة، لرفعها 

�إلى مجل�س �لوزر�ء.  
وقال �لم�ص���در ف���ي ت�ص���ريح للوكالة 
�ل���وزر�ء  "رئي����س  �إن  �لر�ص���مية، 
ع���ادل عبد �لمه���دي عق���د �جتماًعا مع 
لجن���ة �إع���د�د �لمو�زن���ة �لعام���ة للعام 

�لجاري".  
وتابع �لم�ص���در �أن "فري���ق �لمو�زنة 
�أع���ّد مقترح���ات لرفعه���ا �إل���ى مجل�س 
�لوزر�ء تت�ص���من و�ص���ع �ص���لم باأعلى 
ر�ت���ب في �لدولة ال يتع���دى 5 ماليين 

و�أعلى تقاعد ال يتعدى 4 ماليين".  
ت�ص���منت  "�لمقترح���ات  �أن  و�أ�ص���اف 
م���ن   %75 ن�ص���بة  ��ص���تقطاع  ���ا  �أي�صً
�لخا�ص���ة  للدرج���ات  �لمخ�ص�ص���ات 
و�لعلي���ا وغيره���ا و��ص���تقطاع ي�ص���ل 
�إل���ى 50% من مخ�ص�ص���ات �لموظفين 
نزواًل من �الأعلى �إلى �الأ�ص���فل"، مبيًنا 
ا �إيقاف  �أن "�لمقترحات ت�صمنت �أي�صً
بذم���ة  �لمترتب���ة  �لقرو����س  ت�ص���ديد 

�لموظفين".  
بدوره، ك�ص���ف رئي����س �للجنة �لمالية 
ف���ي مجل�س �لنو�ب هيث���م �لجبوري، 
�م����س �الح���د، ع���ن خطتي���ن لتاأمي���ن 

رو�تب �لموظفين.
وق���ال �لجب���وري �إن "�الزم���ة �لمالية 
في �لعر�ق خطي���رة وحجم �الإير�د�ت 
لم ي�ص���ل �لى �كثر م���ن 20% من حجم 
"وج���ود  �لمو�زن���ة �لكلي���ة"، موؤك���ًد� 
�إج���ر�ء�ت لمعالجة �لعجز في م�ص���األة 

"�للجن���ة  �أن  و�أ�ص���اف  �لرو�ت���ب". 
�الأول���ى  خطت���ان:  لديه���ا  �لمالي���ة 
�لعاجل���ة �لتي تعتمد عل���ى �القتر��س 
م���ن �لم�ص���ارف �لد�خلي���ة وتحوي���ل 
بع����س �المانات لدى بع�س �لوز�ر�ت 
و��ص���ناد �لبن���ك �لمرك���زي ع���ن طريق 
�لم�ص���ارف ب�ص���ند�ت وطنية و�ي�ص���ا 
�القتر�����س �لخارج���ي �ل���ذي يحت���اج 
�لى ت�ص���ريع". و�أ�صار �لى �أن "�لخطة 
�لثانية تت�ص���من �لحلول �الآجلة وهي 
حزم���ة من �الإ�ص���الحات ه���ي �لجباية 
و�ل�ص���ر�ئب  �لكمركي���ة  و�لتعرف���ة 
و�لتاأمي���ن وق�ص���ايا دع���م �لم�ص���تقات 
�لنفطي���ة و�أخ���رى تحتاج �ل���ى �إعادة 
نظ���ر". ولفت �لى �التف���اق على حزمة 
�إ�صالحات متكونة من 70 فقرة، موؤكًد� 
"�القتر�ح �ن تكون على �صكل م�صروع 

وطني لال�صالح �القت�صادي".
و�أع���رب �لجب���وري ع���ن �أمله ف���ي �أن 
�ل���ذي  �الإنت���اج،  "ينعك����س تخفي����س 
�صرى مفعوله قبل يومين، �ن ينعك�س 
على �أ�صعار �لنفط �لعالمية و�ن تنتهي 
�الزمة في غ�ص���ون �ل�صهرين �لمقبلين 
ك���ي تت���م معالج���ة م�ص���اكل �لرو�ت���ب 

و�لمو�زنة �لت�صغيلية".
وكان م�صت�ص���ار رئي����س �ل���وزر�ء عبد 
�لح�ص���ين �لهني���ن ق���د ق���ال ف���ي وق���ت 
���منت  �ص���ابق �إن "مقترحات عديدة �صُ
في قانون �لمو�زنة، �لذي �صيتم رفعه 
لمجل�س �لوزر�ء للت�ص���ويت عليه، ثم 
�إر�ص���اله �إلى مجل�س �لنو�ب من بينها 
منع تقا�ص���ي �أكثر م���ن ر�تب وتخيير 
�ل�صخ�س �لمعني في �ختيار من ير�ه 
منا�صًبا، كما ت�صمن قطع �لمخ�ص�صات 

�لتي لم تغط بقانون". 
���ا �أن "�لمقترحات �الأخرى  وبين �أي�صً
�لمو�زن���ة،  قان���ون  ت�ص���منها  �لت���ي 
هي و�ص���ع �ص���لم ثاب���ت باأعلى �ص���قف 
للرو�ت���ب لجمي���ع �لفئ���ات ب���دًء� م���ن 
و�ل���وزر�ء  )�لجمهوري���ة  �لرئا�ص���ات 
و�لن���و�ب( عل���ى �أن يك���ون م���ن 5 �إلى 
6 ماليين ك�ص���قف �أعلى ثم يبد�أ نزواًل 
ح�صب �لت�صل�ص���ل �لوظيفي، بالمقابل 
تم �التفاق مبدئًيا على �إيقاف ت�ص���ديد 
�لقرو�س �لمترتبة بذمة �لموظف لدى 
�لم�ص���ارف �لمملوكة للدول���ة، وكذلك 
تح�ص���ين  لحي���ن  �الإ�ص���كان  �ص���ندوق 
�لو�ص���ع �لمالي وعودة ن�صاط �ل�صوق 
وه���ذ� ق���د يتطل���ب عاًم���ا �أو عامين �أو 
�أكث���ر م���ع �حتمالية �إطف���اء �لديون �إْن 

�قت�صت �لحاجة".

كان نائب رئي�س �لوزر�ء وزير �لنفط 
ثام���ر �لغ�ص���بان، قد ك�ص���ف ف���ي وقت 
ل���دى �لحكوم���ة  �ص���ابق، ع���ن توج���ه 

بتقلي�س مخ�ص�صات �لموظفين.  
وقال �لغ�صبان قبل �يام، �إن "�لرو�تب 
ز�دت كثير� عن �لعام �لما�ص���ي نتيجة 
�لتعاقد و�لتعيينات، ف�ص���ال عن �إعادة 

منت�صبين في �الأجهزة �الأمنية".    
�أن  يمك���ن  "ال  �لغ�ص���بان،  و�أ�ص���اف 
ت�ص���تطيع حكومة ما �لتعامل مع هذه 
�الأرقام بالو�ص���ع �القت�صادي �لحالي، 
�إال �إذ� ت���م �تخ���اذ �إج���ر�ء�ت، وبالفعل 
هن���اك لجنة و�جتماعات م�ص���تركة مع 

مجل�س �لنو�ب بهذ� �ل�صاأن". 
"مرتب���ات  �أن  �لغ�ص���بان،  و�أك���د 
�ل�ص���هر  ه���ذ�  �ص���تدفع  �لموظفي���ن 
و�تخذ ق���ر�ر بها، وهن���اك وجهة نظر 
بالتقلي�س". وبين �ن "دخل �لموظف 
�لعر�ق���ي يتك���ون م���ن جز�أي���ن وه���و 
�لر�تب �ال�صمي، وهناك �لمخ�ص�صات 
وهي �لتي ت�ص���كل �لج���زء �الأعظم من 
وه���ي  للموظفي���ن  �ل�ص���هري  �لم���ورد 
متفاوتة م���ن وز�رة �إل���ى �أخرى ومن 
فئة �إلى �أُخرى"، الفتا �لى �أن "�لر�تب 

�ال�صمي لن يتم �لم�صا�س به".    
و�أو�ص���ح �لغ�ص���بان �أن "�لذي يجري 
�أن �لتقلي�س �ص���يتناول �لمخ�ص�صات 
بن�صبة معينة. �صوف توؤجل على �صكل 
توفير للم�صتقبل، وتمت �لمناق�صة مع 
�لنو�ب �لمعنيين بهذ� �لخ�ص���و�س"، 
�ل���وزر�ء  "مجل����س  �أن  �إل���ى  الفت���ا 
�ص���يجري حزمة �إ�ص���الحات وير�صلها 
�إلى مجل�س �لن���و�ب، و�الخير هو من 
يناق�س ويق���رر، وال يوجد هناك قر�ر 

فردي".    

مقرتحات ملعاجلة رواتب املوظفني ت�سل ال�ستقطاع 75 % من املخ�س�سات
المالية النيابية تعلن عن حزمة اإ�شالحات من 70 فقرة  

 بغداد / المدى

�علنت قيادة عمليات �النبار للح�ص����د، م�ص����اء 
�الثنين، دخول قطعات �لح�ص����د �ل�صعبي �لى 
و�دي حور�ن �لذي ي�ص����هد تحركات لعنا�صر 

د�ع�س.  
وق����ال قائ����د �لعملي����ات قا�ص����م م�ص����لح، ف����ي 
بي����ان تلق����ت )�لم����دى( ن�ص����خة من����ه، )4 �أيار 
2020(، �ن����ه "بتن�ص����يق ع����اٍل بي����ن قيادت����ي 
عمليات �النبار و�لجزيرة وقطعات �لح�ص����د 
�لع�ص����ائري تعد هذه �لعملية �الكبر لمطاردة 

فلول �الرهابيين".  
و��ص����ار م�ص����لح �لى �ن "نتائج عملية �صقور 
�ل�صحر�ء �ص����تكون و��صحة على �صعيد �من 

محافظتي كربالء و�النبار".  
وب����د�أت �لق����و�ت �المني����ة، �الح����د، عملي����ات 
ع�ص����كرية و��ص����عة �لنط����اق، لمالحق����ة بقاي����ا 
د�ع�س، رًد� على �لهجمات �الخيرة �لتي �صنها 
�لتنظيم في عدد من �لمحافظات، و�لتي ر�ح 
�صحيتها �لعديد من �لقو�ت �المنية و�لح�صد 

�ل�صعبي.    
وفي �ص����ياق مت�ص����ل، قال �لمخت�س بال�ص����اأن 
�لع�ص����كري �للو�ء ماجد �لقي�ص����ي، �إن "هناك 
ت�ص����عيًد� و��ص����ًحا في عمليات تنظيم د�ع�س 
�الإرهابي نظر� للخالفات �ل�صيا�صية و�لفر�غ 

�لحكومي منذ �أكثر من 6 ��صهر".
و�أ�صاف �لقي�صي "هذ� بجانب توقف عمليات 
�لتحال����ف �لدول����ي لم����دة 60 يوًم����ا، وتاأث����ر 
عملي����ات �النفت����اح و�لحركة للقو�ت ب�ص����بب 

�نت�صار كورونا".
و�أكد �لقي�صي �أن �لتنظيم ال ي�صتطيع �لعودة 
�إل����ى ما قبل 2014، الأنه خ�ص����ر جميع قدر�ته 
�ل�صلبة وحو��صنه و�لتمويل، وعملياته �الآن 
تاأتي �ص����من �ص����تر�تيجية حرب �لع�ص����ابات، 
محاوال ��صتنز�ف �لقو�ت �الأمنية وخلق بيئة 
غير م�ص����تقرة ف����ي مناطق بعيدة ع����ن �لمدن، 
الأن �أغل����ب عمليات����ه ف����ي �لمناط����ق �لطرفية، 
وكذلك يحاول �أن يبعث بر�صائل، على �أنه ما 
ز�ل موج����ود� كما �أن عملياته �الأخيرة جاءت 
بعد ت�صلم خليفة �لبغد�دي زعامة �لتنظيم".

 ح�سد االأنبار يعلن دخوله 
وادي حوران



 بغداد / ا ف ب 

�شاع���ف تنظيم داع�ش خ���ال ال�شهر 
الما�ش���ي ومطل���ع الحال���ي هجمات���ه 
�شد الق���وات الأمنية ومرافق الدولة 
في الع���راق، م�شتغ���ااً تف�شي جائحة 
كورونا، وان�شح���اب قوات التحالف 
الدول���ي والنق�ش���ام ال�شيا�شي، لكن 
ذل���ك ل يعني الع���ودة اإل���ى �شيناريو 
يوؤك���د  م���ا  بح�ش���ب   ،2014 الع���ام 

محللون.
وكان الع���راق اأعل���ن "الن�ش���ر" على 
الع���ام  نهاي���ة  المتط���رف  التنظي���م 
2017، بع���د معارك دامي���ة لأكثر من 
ثاثة اأع���وام. لكن فل���ول الم�شلحين 
ما زالت قادرة على �شن هجمات على 
الق���وات الأمنية في مناطق نائية من 

�شمالي الباد وغربيها.
غي���ر اأن الباد الي���وم ت�شير بحكومة 
ت�شري���ف اأعم���ال منذ خم�ش���ة اأ�شهر، 
والق���وات الأمني���ة من�شغل���ة بفر�ش 
حظر التجول لمن���ع انت�شار فيرو�ش 

كورونا الم�شتجد.
لي���ل الجمع���ة / ال�شبت قبي���ل موعد 
ال�شح���ور في �شه���ر رم�ش���ان، تمكن 
هجوم���ه  �ش���ن  م���ن  داع����ش  تنظي���م 
الأكث���ر دموية منذ اأ�شهر �شد القوات 
لجه���ة  ا  تعقي���داً والأكث���ر  العراقي���ة، 
تنظيمه، اأ�شفر ع���ن ا�شت�شهاد ع�شرة 

من قوات الح�شد ال�شعبي.
ويقول المحلل الأمني والمتخ�ش�ش 
في �شوؤون الحركات الرهابية ه�شام 
الها�شم���ي لوكال���ة )فران����ش بر����ش( 
اإن "العملي���ات القتالي���ة و�شلت اإلى 

م�شتوى لم يكن قائما من قبل".
اأن  ع���دة  اأمني���ة  م�ش���ادر  وتوؤك���د 
الرهابيي���ن �شع���دوا خ���ال الفت���رة 

الم�شلح���ة  هجماته���م  الما�شي���ة 
بعب���وات نا�شفة وقذائ���ف هاون �شد 

قوات الأمن في بع�ش القرى.
وي�شف الها�شمي الهجمات ب�"القتال 
الهجي���ن" ال���ذي يه���دف اإل���ى "اإعادة 
القدرة على التكيف مع كل التحديات 
لغر����ش  المحتمل���ة،  والتهدي���دات 
التنق���ل  الذات���ي ومرون���ة  التموي���ل 
"عرقل���ة  اإل���ى  اإ�شاف���ة  والتخف���ي"، 
وتهديد م�شاري���ع ال�شتقرار وعودة 
النازحي���ن ف���ي المناط���ق المحررة، 

كنوع من النتقام".
وهو الأمر الذي يوؤكده �شابط برتبة 
عمي���د ف���ي ال�شتخب���ارات العراقية، 
هجمات���ه  كث���ف  "داع����ش  اإن  قائ���ااً 
بمعدل ثاثة اأ�شعاف مقارنة بالفترة 

نف�شها في �شهر اآذار" الما�شي.
وكان م���ن بينه���ا هج���وم انتح���اري 
ا�شتهدف منت�شف الأ�شبوع الما�شي 

مقر ال�شتخبارات في مدينة كركوك 
ما اأدى اإلى اإ�شابة اأربعة من عنا�شر 

الأمن بجروح.
اأ�شبح���ت  ديال���ى،  محافظ���ة  وف���ي 
ا في  الهجمات �شبه يومي���ة خ�شو�شاً

المناطق الزراعية.
ويق���ول عدنان غ�شب���ان، اأحد زعماء 
ع�شائ���ر ناحي���ة العبارة ف���ي �شمالي 
ديال���ى اإن اثنين من اأقربائ���ه اأ�شيبا 
بج���روح خطي���رة ب�"هج���وم م�شل���ح 
تذكرن���ا  "اإنه���ا  ���ا  م�شيفاً لداع����ش"، 

باأحداث عام 2014".
)الرهابيي���ن(  "ه���وؤلء  اأن  ويعتب���ر 
ا�شتغل���وا ان�شغ���ال الق���وات الأمنية 
بفر�ش حظر التجول" جراء كورونا 
ال���ذي اأودى بحياة نحو مئة �شخ�ش 
في العراق مع اإ�شابة اأكثر من األفين 

اآخرين.
والأمن���ي  ال�شيا�ش���ي  المحل���ل  لك���ن 

فا�ش���ل اأب���و رغيف يرج���ح ا�شتغال 
ال�شيا�ش���ي  الجم���ود  الرهابيي���ن 
ال���ذي تعي�ش���ه الب���اد في ظ���ل توتر 
المحادث���ات حول ت�شكي���ل الحكومة 
المقبل���ة، وانخفا����ش اأ�شع���ار النفط 
والخافات بي���ن الحكومة المركزية 
واإقلي���م كرد�شت���ان ح���ول الموازنة. 
يق���ول اأبو رغي���ف ل�)فران����ش بر�ش( 
عل���ى  مج�ش���ات  لدي���ه  "داع����ش  اإن 
احتق���ن  كلم���ا  ال�شيا�ش���ي،  الو�ش���ع 
الو�شع ال�شيا�شي كلما ن�شط بطريقة 

انتهازية".
ا اأن خف�ش انت�شار قوات  ويرى اأي�شاً
الولي���ات  تق���وده  ال���ذي  التحال���ف 
لذل���ك،  الطري���ق  مه���د  ق���د  المتح���دة 
ا م���ن اأن "التنظيم ف���ي ن�شاط  مح���ذراً

م�شتقبلي اأو�شع واأكبر".
ون�ش���ر التحال���ف الدول���ي ف���ي العام 
2014 قوات���ه ف���ي الع���راق لم�شاندة 

الق���وات الأمني���ة المحلي���ة ف���ي قتال 
التنظي���م، عبر تنفي���ذ �شربات جوية 

وتقديم ال�شت�شارة والتدريب.
الدف���اع  ل���وزارة  تقيي���م  وك�ش���ف 
الأميركية الع���ام الحالي، اأن القوات 
العراقي���ة ل ت���زال غي���ر ق���ادرة عل���ى 
الو�شول للمعلومات ال�شتخباراتية 
وا�شتخدامها ب�شكل كاف في الغارات 
�شد تنظيم داع�ش بمفردها، اأو تنفيذ 
العملي���ات ف���ي مناط���ق وع���رة دون 

م�شاعدة التحالف الدولي.
لكن اأبو رغيف يوؤكد اأن "التنظيم لن 
ي�شتطيع العودة اإل���ى �شابق عهده"، 
حين ا�شتولى على م�شاحات �شا�شعة 
في الع���راق و�شوريا توازي م�شاحة 
مايي���ن  �شبع���ة  وت�ش���م  بريطاني���ا 

ن�شمة.
من جهة التحالف، يوؤكد �شابط كبير 
اأن "داع�ش �شن هجمات عدة ناجحة 
بم�شت���وى منخف����ش" ف���ي الأ�شابيع 
الأخي���رة، لكن ذل���ك ل يمث���ل "زيادة 

كبيرة".
يقت�ش���ر  "ل  الأم���ر  اأن  وي�شي���ف 
على ع���دد الهجم���ات فق���ط، ولكن ما 
نوعي���ة الهج���وم؟ ه���ل هو معق���د؟ ما 
ن���وع المع���دات اأو التكتي���كات الت���ي 
ا�شتخدم���ت؟ معظ���م م���ا راأين���اه كان 

ا". ا وب�شيطاً بدائياً
لذل���ك، يعتب���ر المحل���ل المتخ�ش�ش 
ب�ش���وؤون الجماع���ات الرهابية �شام 
هيل���ر اأن التح���ول الأخي���ر ل يق���ارن 
ب���ذروة ن�ش���اط تنظي���م داع����ش عن���د 

اإعان ما ي�شمى ب�"دولة الخافة".
ولف���ت اإل���ى اأن ذل���ك لي����ش اإل اإ�شارة 
���ا اأكثر  اإل���ى اأن "داع����ش يتخ���ذ موقفاً
عدواني���ة. وه���ذا ل يعن���ي اأن لدي���ه 

قدرات جديدة اأو حتى موؤثرة".

 بغداد/ المدى

وع���اد التنظيم المتط���رف لمهاجمة مناطق 
جدي���دة، حيث �شجلت ف���ي وقت متاأخر من 
ليل الثنين الما�شي، هجمات م�شلحة على 
مناطق في �شرق تكريت القريبة من حقول 
النف���ط، كما ا�شتب���ك مع قوات م���ن الح�شد 
ف���ي �شرق���ي ديال���ى، بالق���رب م���ن الحدود 
اليرانية، فيما قال الح�شد انه �شد هجوما 
في جرف الن�شر )ال�شخ���ر �شابقا( جنوب 

بغداد.
تلك الح���وادث، جاءت بعد ي���وم واحد من 
اعنف هج���وم ي�شنه التنظي���م على مناطق 
ف���ي جنوب���ي �ش���اح الدي���ن، من���ذ اع���ان 
الق�ش���اء على داع�ش نهاي���ة 2017، ت�شبب 
با�شت�شهاد وا�شابة 13 منت�شبا في الح�شد 

ال�شعبي.

تحذيرات من هجمات جديدة
غ���داة هجوم مكي�شيفة ت�شرب���ت وثيقة في 
مواقع التوا�شل الجتماعي، اكدها م�شدر 
امن���ي في �شاح الدين، ا�شارت الى وجود 
حركة للم�شلحين قبل ايام قليلة من الحادث 
الخير، الذي كاد ان يت�شبب بعودة التنظيم 
الى المحافظة، اإذ كان التنظيم يخطط الى 
ع���زل جنوب���ي المحافظ���ة وال�شيطرة على 
لتهري���ب  ي�شتخدم���ه  كان  رئي����ش  طري���ق 
النفط، اثناء �شيطرت���ه على �شرقي تكريت 

قبل 5 �شنوات.
المفارقة، ان المر كان قد تكرر قبلها باأيام 
قليلة ف���ي كرك���وك، حيث كان���ت معلومات 
ق���د و�شلت الى الق���وات المنية عن وجود 
انتح���اري ف���ي المدين���ة، لكنه���ا ف�شلت في 
تحدي���د مكان���ه، وتفاج���اأت ب���ه ام���ام مبنى 
ال�شتخبارات قبل ان يفجر نف�شه وي�شيب 

3 عنا�شر امنية.
ا، ت�شربت بع�ش المعلومات  في بغداد اي�شاً
عن ا�شتهداف من�شاآت حكومية، وت�شاعدت 
حي���ث  الحترازي���ة،  المني���ة  الج���راءات 
�شنوي���ا يق���وم داع����ش بالإع���داد لهجم���ات 

مماثلة تعرف با�شم "غزوة رم�شان".

بع�ش الوثائ���ق الم�شربة من جهات امنية، 
حذرت من وق���وع هجم���ات ت�شتهدف قناة 
القريب���ة  المحافظ���ة،  ومبن���ى  العراقي���ة 
م���ن القن���اة الواقعة ف���ي و�ش���ط العا�شمة، 
كم���ا تداول���ت وثائ���ق اخ���رى – ل���م يت�شن 
ل�)الم���دى( التاأكد م���ن �شحتها- عن هجوم 
محتم���ل لهيئ���ة التقاع���د ف���ي و�ش���ط بغداد 

اي�شا.

غزوة رم�ضان
م�ش���وؤول محل���ي �شاب���ق، ف���ي بغ���داد ق���ال 
ل�)المدى( انه "في كل عام في �شهر رم�شان، 
تبداأ القوات المنية باأخذ احتياطات خوفا 

م���ن هجمات اعتاد داع����ش تنفيذها في هذا 
التوقيت"، فيما نق���ل الم�شوؤول عن جهات 
امني���ة ان "الحترازات بداأت في العا�شمة 

بعد تزايد الهجمات الخيرة".
في �شه���ر رم�ش���ان الما�شي، نج���ح تنظيم 
داع����ش في �ش���ن 7 عملي���ات ع�شكرية في 3 
محافظات، خم�ش منها كانت في المو�شل، 
�شمن �شل�شلة من هجمات "غزوة رم�شان" 
بح�ش���ب التقاري���ر المني���ة، كم���ا ا�شتهدف 
اآن���ذاك حق���ول النفط ف���ي �شرق���ي تكريت، 
وفج���ر �شي���ارة ملغم���ة ف���ي القائ���م، غربي 

النبار.
خلي���ة الع���ام المن���ي التابع���ة للحكومة، 

قالت ام�ش، ان���ه "باإ�شراف قيادة العمليات 
الم�شتركة، انطلقت �شباح الثنين )ام�ش( 
عمليات اأ�ش���ود ال�شحراء، لتفتي�ش مناطق 
الكع���ره  الح�شيني���ات  ح���وران..  )وادي 
اچ2 وادي الحلك���وم و�ش���ول الى الحدود 

الدولية". 
العملي���ة  ان  بي���ان  ف���ي  الخلي���ة  واك���دت 
الع�شكري���ة "ا�شف���رت لغاي���ة الآن ع���ن قتل 
داع����ش  ع�شاب���ات  م���ن  قياديي���ن  ثاث���ة 
الرهابي���ة ف���ي منطق���ة المده���م، وتفجير 

عجلة تحمل عبوات نا�شفة".
بالمقاب���ل، اعلن معاون اآم���ر اللواء 35 في 
الح�ش���د ال�شعب���ي فرح���ان خ�شي���ر الدي���ر، 

عن مقت���ل ثاث���ة عنا�ش���ر بتنظي���م داع�ش 
للتنظي���م  ع���دة م�شاف���ات  عل���ى  والعث���ور 
ف���ي عملي���ة اأمنية بمح���اذاة نه���ر دجلة في 
محافظة �شاح الدين. ونقل اإعام الح�شد 
في بيان عن الدير قوله، اإن "قوات الح�شد 
ال�شعب���ي نف���ذت عملي���ة اأمني���ة ف���ي الجزر 
الواقعة بمحاذاة نهر دجلة ردا على �شهداء 
مكي�شيف���ة"، مبينا اأن "العملية ا�شفرت عن 

مقتل ثاثة دواع�ش".
كم���ا اأعل���ن محاف���ظ �ش���اح الدي���ن عم���ار 
جب���ر خليل، عن ت�شكيل ق���وات متخ�ش�شة 
مجهزة باأح���دث الأ�شلح���ة مهمتها ماحقة 
عنا�شر تنظيم داع�ش في المحافظة. وقال 

بي���ان عن مكتب خلي���ل ان المحافظة قررت 
اتخ���اد "اإج���راءات اأمني���ة وفني���ة للق�شاء 
عل���ى تواج���د فل���ول داع����ش ومنه���ا جرف 
�شفاف نهر دجلة ون�شب كاميرات حرارية 

متطورة"، عقب هجوم مكي�شيفة.

خالفات قيادات العمليات
م�شدر اأمني في �شاح الدين قال ل�)المدى( 
ان "ف�شل �شد هجوم مكي�شيفة قبل حدوثه 
عل���ى الرغم م���ن وج���ود معلوم���ات، �شببه 
تداخ���ل في عمل الجه���ات المنية وتراخي 
من بع�ش القطعات"، م�شيرا الى ان "بع�ش 
القوات غير موؤهلة للعمل المني وو�شعت 

في مواقع لعتبارات �شخ�شية".
المعلوم���ات وفقا للم�شادر، ا�شارت الى ان 
الم�شلحين تواج���دوا في "حوائج زلية"، 
وه���ي جزر داخ���ل نه���ر دجلة، بي���ن ق�شاء 
الدور ومكي�شيف���ة، وا�شتطاعوا الفرار من 
ال�شرب���ة الع�شكري���ة، التي ج���رت قبل ايام 

قليلة من الهجوم على مفرزة الح�شد.
ام����ش، كان ق���د انت�ش���ر مقط���ع فيديو على 
مواق���ع التوا�ش���ل الجتماع���ي، يظهر فيه 
�شع���ان الكري���م، وه���و نائ���ب �شاب���ق ع���ن 
�ش���اح الدي���ن، ف���ي مجل����ش ع���زاء قتل���ى 
الح�ش���د في هجوم مكي�شيف���ة، منتقدا عمل 

القيادات المنية في المحافظة.
الكريم، وفق المقطع الم�شور، خاطب قائد 
عمليات �شاح الدين اللواء مح�شن حاتم، 
ان "عم���اد الزهي���ري )وه���و قائ���د عمليات 
�شام���راء( ل���م ير�ش���ل ق���وات اثن���اء هجوم 
مكي�شيفة بذريعة ان المنطقة لي�شت �شمن 

تخ�ش�ش عمله".
وتعم���ل في �شاح الدين 4 قيادات عمليات 
وه���ي "عملي���ات �شام���راء، �ش���اح الدين، 
دجل���ة، و�ش���رق دجل���ة"، وبح�ش���ب مروان 
الجب���ارة القيادي في ح�ش���د �شاح الدين، 
ان "�شوء تن�شيق يحدث بين تلك القيادات 
عل���ى حماي���ة بع����ش المناط���ق، وه���و امر 

ي�شتغله تنظيم داع�ش".
وي�شيف الجبارة ف���ي ات�شال مع )المدى( 
�ش���د  تح���اول  الع�شائري���ة  "الح�ش���ود  ان 
النق�ش، لكنها )الح�شود( تواجه �شعوبات 
ب�شب���ب �شع���ف الت�شليح وتجهي���ز الآليات 
مقارنة بقوات الح�شد ال�شعبي القادمة من 

خارج المحافظة".
ف���ي المقط���ع الم�ش���ور الق�شي���ر، يعتر�ش 
كام  عل���ى  الدي���ن  �ش���اح  عملي���ات  قائ���د 
النائ���ب ال�شاب���ق، ويق���ول ان "الل���واء 35 
في���ه اخطاء"، وه���و اللواء التاب���ع للح�شد 
ال���ذي ا�شت�شهد 9 من عنا�ش���ره في هجوم 
القائ���د  وي�شتك���ي  الخي���ر،  مكي�شيف���ة 
الع�شك���ري ف���ي الت�شجي���ل من ع���دم قدرته 
عل���ى ت�شحي���ح الخط���اء ب�شب���ب تدخات 

بع�ش الجهات التي لم يذكرها.
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 الق��وات الأمني��ة تراخ��ت ع��ن متابع��ة "غزوة رم�ض��ان" رغ��م تلق��ي حتذيراٌت ب�ض��اأنها

معلومات عن هجمات مرتقبة ت�ستهدف بغداد بعد 
�سالح الدين وكركوك

العدد )4665( ال�شنة ال�شابعة ع�شرة - الثاثاء )5( اأيار  2020

احل�ضود الع�ضائرية تنتقد 
خالفات القيادات الع�ضكرية 
وت�ضكو �ضوء الت�ضليح

بعد حادثة مكي�ضيفة الواقعة جنوب �ضامراء، �ضن تنظيم داع�ض 3 هجمات في مدن متفرقة، وكانت بع�ض تحركات الم�ضلحين معلومة، لكن 
كعادة اغلب الحوادث في العراق لم ت�ضتطع القوات المنية ايقافها في الوقت المنا�ضب. بالمقابل اعلنت قيادة العمليات الم�ضتركة، انطالق 
عملي��ات اأ�ضود ال�ضحراء، مبينة ان العملي��ة تهدف الى مالحقة "العنا�ضر الإرهابية والقاء القب�ض عل��ى المطلوبين"، كما اتخذت بالمقابل 

قوات امنية وقطعات الح�ضد ال�ضعبي اجراءات جديدة و�ضنت حمالت لوقف هجمات داع�ض.

قالوا اإن التنظيم غير قادر على م�ضك الأر�ض

حمللون: داع�ش ي�ستغل االنق�سام ال�سيا�سي والتوتر مع قوات 
 ترجمة /  حامد احمدالتحالف لزيادة هجماته

ق���ال محام���ي اميركي دول���ي يتاب���ع �ش���وؤون م�شيحيي 
الع���راق الذين عان���وا من اعتداءات وانته���اكات  تنظيم 
داع����ش، ان الم�شيحيي���ن م���ا يزال���ون ي�شكل���ون ج���زءا 
رئي�ش���ا وحيويا م���ن مكون���ات المجتم���ع العراقي رغم 

تناق�ش اعدادهم  في الباد.
وق���ال �شتيفن را�شت�ش���ي، المحامي المخت����ش ب�شوؤون 
الم�شيحيين الم�شطهدين والذي �شغل من�شب م�شت�شار 
ابر�شي���ة اأربيل للكل���دان الكاثوليك في الع���راق منذ عام 
2010 ان���ه كان من ال�شعب جدا بالن�شب���ة للغربيين ان 
يدرك���وا عمق الذى النف�شي ال���ذي عاي�شه الم�شيحيون 

في العراق.
وقال متحدثا في ن���دوة عبر دائرة تلفزيونية من اربيل 
م���ع معه���د الحري���ات الديني���ة ف���ي وا�شنط���ن ال�شبوع 
الما�ش���ي، ان "الم�شيحيي���ن بق���وا �شامدي���ن )...( اذا 
كان هناك اأي اأم���ل لهوؤلء النا�ش بان يبقوا في بادهم، 
فان���ه يجب ان نوفر لهم ا�شباب الحي���اة التي تحقق لهم 

كرامتهم على اقل تقدير."
وق���ام المحام���ي را�شت�ش���ي م���ن جان���ب اآخ���ر بم�شاعدة 
مط���ران الكني�ش���ة الكلداني���ة الكاثوليكي���ة ف���ي اربي���ل، 
ب�ش���ار وردة، بان�شاء موؤ�ش�ش���ات معتمدة مثل م�شت�شفى 
وجامعة لم�شاعدة الم�شيحيي���ن للبقاء في ار�ش اآبائهم 
ووطنه���م عقب ال�شتحواذ عليها م���ن قبل تنظيم داع�ش 
للفت���رة م���ن 2014 الى 2017 ومن ث���م تحريرها وطرد 

الم�شلحين .
وا�شتذكر المحامي، في حديثه لموقع Crux الخباري 
الميركي، كيف انه عمل مع ق�شاو�شة وراهبات كاثوليك 
وكذل���ك مع منظمات اميركية ودولي���ة من اجل م�شاعدة 
ع�شرات الآلف م���ن م�شيحيين واإيزيديين ومن اقليات 
دينية اخ���رى الذين تم تهجيره���م بوح�شية من بيوتهم 

من قبل م�شلحي تنظيم داع�ش .
وق���ال را�شت�شي خال حديثه في الندوة "فيما اذا كانوا 
اغني���اء او فقراء فانهم قد فقدوا كل �شيء كانوا يملكوه 
او عمل���وا من اجل���ه. وكانت تلك اعن���ف تجربة يمرون 
به���ا في العراق على ي���د داع����ش. الم�شيحيين تعر�شوا 
لا�شطه���اد عل���ى مدى عق���ود، ه���ذه التراكم���ات جعلت 

تعداد نفو�شهم يتناق�ش ."
قب���ل الغ���زو الميرك���ي للع���راق ع���ام 2003 كان تعداد 

الم�شيحيي���ن بحدود 1،5 مليون ن�شمة، ولكن الهجمات 
الطائفي���ة الت���ي اعقب���ت ذل���ك عل���ى الكنائ�ش ف���ي بغداد 
ومناطق اخرى وظهور تنظي���م داع�ش اجبرا كثيرا من 
ال�ش���كان الم�شيحيي���ن اما للج���وء الى �شم���ال الباد او 

الهجرة خارج البلد.
وق���ال را�شت�شي ان���ه بينما انخف�ش تع���داد الم�شيحيين 
ف���ي العراق ال���ى 100،000 تقريب���ا "فانهم م���ا يزالون 
هن���اك ولهم رغبة بالكف���اح من اجل تر�شي���خ وجودهم، 
لي����ش عب���ر ال�ش���اح ولك���ن عب���ر قدراته���م وموؤهاتهم 
ليظهروا بانه لديهم قيمة وميزة في الن�شيج الجتماعي 
العراق���ي. ان المجتم���ع العراق���ي بحاج���ة له���م كمكون 
ا�شا�ش���ي في الن�شي���ج الجتماعي ولي����ش كونهم مجرد 
مجتم���ع معوز. هذا ما يعمل عليه بج���د المطران ورد ة 
وكذل���ك الذي���ن حوله في الكني�شة ف���ي كل انحاء العراق 
ب�شمنه���م بطري���رك الكل���دان الكاردينال لوي����ش �شاكو، 
ليظه���روا ب���ان المك���ون الم�شيحي هو �ش���رورة ولي�ش 
مجرد اف���راد يحتاجون لم�شاعدة، انه���م يحاولون قلب 

هذه الفكرة التي طبعت عليهم ."
وم�ش���ى بقول���ه "مع ذلك ف���ان التح���دي الحا�ش���ل الن 
ه���و ان العراق عل���ى و�شك ان يكون دول���ة فا�شلة، لي�ش 
هن���اك حكومة فاعلة حتى الن وفيم���ا اذا �شتكون هناك 
حكوم���ة او ل، يثق بها ال�شعب ويب���داأ بالعتماد عليها، 
ف���ان ه���ذا المر لم يح�ش���م بعد. كل ما يح�ش���ل هو نتاج 
حرك���ة احتجاجي���ة �شعبي���ة معظمها م���ن ال�شب���اب. اذا 
م���ا حققت ه���ذه الحرك���ة هدفها ودفعت باتج���اه ت�شكيل 
حكوم���ة م�شتجيبة لآمال ال�شع���ب، عندها �شيكون هناك 

اأمل للجميع وللم�شيحيين ."
وق���ال انه من خال م�شاعدات �شخ�شية وم�شاعدات من 
منظم���ات ان�شانية حكومية خ�شو�شا م���ن هنغاريا، تم 
اع���ادة اعمار بع�ش بلدات للم�شيحيين في �شهل نينوى 

.
م���ن جانبه ق���ال، كين���ت هي���ل، م�شاع���د موؤ�ش����ش معهد 
الحري���ات الدينية في وا�شنطن وزميل مركز يورواآ�شيا 
لمنطق���ة ال�ش���رق الو�ش���ط والبل���دان ال�شامي���ة، ان���ه 
م���ا ي���زال هناك كثير م���ن العمل يجب ان يب���ذل من اجل 

الم�شيحيين في العراق .
وا�ش���اف قائا "�شيكون من الموؤ�شف حقا اذا ما تا�شى 
هذا المك���ون واختفى من هذا البل���د المهم الذي عا�شوا 

فيه ."

موقع اأمريكي: جناح اأهداف احتجاجات 
ت�سرين يزيد فر�ش بقاء امل�سيحيني يف العراق

قوة ع�سكرية غرب دياىل 
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’التجاهل’؟! ع��ل��ى  ت�����ص��رون  مل����اذا   : ���ص��ارخ��ة  ‘انتهاكات  ب��ع��د  اخلطر’  ‘ناقو�س  ت��ق��رع  الأزم�����ة  خ��ل��ي��ة   
 متابعة املدى 

ح���ّذرت خلي���ة �لأزم���ة، �أم����س �لول �لأحد، من 
جتاهل  تف�ٍس �شريع لوب���اء "كوفيد 19" نتيجة 
�إج���ر�ء�ت �لوقاي���ة.   وق���ال �لفري���ق �لإعالم���ي 
للخلي���ة، يف ت�شريح���ات، تابعته���ا �مل���دى ، �إن 
"ع���دم �إلت���ز�م �لأ�شو�ق  وحم���ال تب�شع �ملو�د 
�لغذ�ئية بتوفري م�شتلزم���ات �لتعقيم �لكحولية 
وعدم �لتز�حم ي�ش���كل خمالفة �شارخة يحا�شب 

عليها �لقانون".  
و�أ�ش���اف �لفري���ق �أن " تز�يد �أع���د�د �لإ�شابات 
ب�شب���ب جتاهل �إج���ر�ء�ت �لوقاية يه���دد بخطر 
تف�شي �لوب���اء ب�شكل �شريع"، مبينًا �أن "�إ�شر�ر 
بع�س �ملو�طنني على �إقام���ة فعاليات �جتماعية 
ُي�شبب حدوث ع�شر�ت �لإ�شابات و�ملالم�شني".   
و�أعلن���ت د�ئرة �شحة حمافظ���ة �لب�شرة،  �أم�س 
جدي���دة  �إ�شاب���ة  حال���ة   14 ت�شجي���ل  �لثن���ني 
بفايرو����س كورون���ا، مقابل حالة �شف���اء و�حدة 

جديدة يف �ملحافظة.  
وقال���ت �لد�ئرة يف بيان  تلقت �ملدى ن�شخة منه  
�إن "�ملخترب�ت �لطبية �شجلت 14 �إ�شابة جديدة 
يف �لب�شرة، لي�شل بذلك �إجمايل �ل�شابات يف 
�ملحافظة 490 حال���ة، فيما متاثلت حالة و�حدة 
م�شاب���ة بالفايرو�س �إىل �ل�شف���اء، لي�شبح بذلك 
ع���دد حالت �ل�شفاء 224 حال���ة، مقابل 17 حالة 

وفاة".  
فيم���ا �أعلن���ت د�ئ���رة �شح���ة �لك���رخ يف بغ���د�د، 
جدي���دة  �إ�شاب���ات  ت�شجي���ل  �لإثن���ني،    �أم����س 
بفايرو����س كورون���ا، حم���ّذرة م���ن مغب���ة �إقامة 
�ملنا�شبات �لجتماعية �إثر ت�شخي�س 15 �إ�شابة 

بالفايرو�س مل�شاركني يف حفل زفاف.
و�أف���ادت �لد�ئ���رة يف بي���ان تلقت �مل���دى ن�شخة 
منه ب���اأن مديرها جا�شب لطي���ف علي �حلجامي 
�أ�ش���رف على "�إج���ر�ء�ت فح����س �ملالم�شني من 

قبل �لف���رق �لطبية و �ل�شحي���ة و�أخذ �مل�شحات 
يف منطق���ة �لتاج���ي قري���ة )ن�شي���ف �لزكم( بعد 
ظهور ح���الت ��شابة لعائلة بع���د م�شاركتها يف 
حفلة عر�س لحد �لق���ارب يف منطقة �لعكيالت 

مبدينة �لكاظمية".
وقال �حلجام���ي �إنه "بعد �إقام���ة �أحد �لعر��س 
يف منطق���ة �لعكي���الت مت ت�شجي���ل 15 �إ�شاب���ة 
موؤك���دة بفايرو����س كورون���ا و بعد قي���ام �لفرق 

�لطبية بتتبع �مل�شابني و �ملالم�شني مت �كت�شاف 
�حل���الت يف مناطق �أم �جلد�ي���ل و �لعكيالت و 

قرية ن�شيف �لزكم".
�ملو�طن���ني  "�لت���ز�م  �ش���رورة  عل���ى  و�ش���ّدد   
باإج���ر�ء�ت �ل�شالم���ة وع���دم �إقام���ة �ملنا�شب���ات 
و�لأعر�����س و�أعياد �ملي���الد �إل يف نطاق حمدود 
و�شم���ن نطاق �لعائلة"، حم���ذرً� يف "حالة عدم 
�لت���ز�م �ملو�طنني فاإن �أعد�د �مل�شابني �شتزد�د و 

�لنت�شار �شيكون �شريعًا".
ويف وق���ت �شاب���ق �أم����س، ق���ال �حلجام���ي يف 
�شفحته على �لفي�شب���وك بلهجة عر�قية: "�أهلنا 
باحلري���ة قبل ك���م يوم زعلتو� علين���ا لأن قلنا ما 
ملتزم���ني، قبل �شوية �شجلن���ا 8 �إ�شابات ميكم، 
نف�شك���م"، م�شيف���ًا:  م���ن  �أك���ر  نخ���اف عليك���م 
"�لتزمو� خلاطر �أطفالكم و�آباءكم و�أمهاتكم من 

كبار �ل�شن". 

وبح�ش���ب �آخ���ر ح�شيل���ة لالإ�شاب���ات بفايرو�س 
كورونا يف �لع���ر�ق �شادرة عن وز�رة �ل�شحة، 
فاإن جمم���وع �لإ�شابات بلغ 2296 �إ�شابة بينها 

1490 حالة �شفاء و97 حالة وفاة
م���ن جهة �أخ���رى �أعلن���ت د�ئرة �شح���ة �لنجف، 
�أم����س �لثنني  عدم ت�شجيله���ا لليوم �لثالث على 

�لتو�يل �أي حالة �إ�شابة بفايرو�س كورونا.
وقال���ت �لد�ئ���رة يف بي���ان له���ا �إنه لغاي���ة �ليوم 
305 �إ�شابات موؤك���دة بفايرو�س  ت�شجي���ل  "مت 
كورونا منها �شف���اء 290 م�شابًا"، و�أ�شافت �أن 

."6 �لآن  �إىل  �لوفاة  "حالت 
وعل���ى �لرغ���م م���ن �أن �ملنا�شب���ات �لجتماعي���ة 
كان���ت من ب���ني �أب���رز �لأ�شب���اب لتف�ش���ي �لوباء 
حت���ى �رتف���ع ع���دد �مل�شاب���ني �إىل نح���و 2300 
�شخ�س، �إل �أن �لق���و�ت �لأمنية ماز�لت تتعامل 
م���ع حظ���ر �لتج���و�ل �لوقائي ك� "حظ���ر �أمني"، 
ع���رب حج���ز �ملركب���ات وقط���ع �ل�ش���و�رع �لعامة 
ب�شب���ات كونكريتي���ة، بينم���ا تر�ق���ب �ملناط���ق 
وه���ي تعج باملو�طنني يف �لأ�شو�ق و�ل�شو�رع، 

ومنا�شباتهم �ملجتمعية عامرة.
يوميًا، ت�شتعر�س �لقو�ت �لأمنية عدد �ملركبات 
�ملحج���وزة و�لغر�مات �ملفرو�ش���ة و�لأ�شخا�س 
�ملعتقل���ني، نتيج���ة خمالفته���م حلظ���ر �لتجو�ل، 
من���ذ  ت�ش���ر،  �لأمني���ة مل  �لبيان���ات  ه���ذه  �أن  �إل 
ب���دء �إعالنها وتطبي���ق حظر �لتج���و�ل، �إىل �أي 
ن�شاط �أمني ��شته���دف جتمعًا �أو �أحبط منا�شبة 
جمتمعي���ة، عل���ى �لرغ���م منه���ا �لبيئ���ة �لأخط���ر 
و�لت���ي �أدت �إىل كو�رث يف دول عدة منذ ظهور 
�لفريو����س، ف�ش���اًل ع���ن �حل���الت �لت���ي �شهدها 

�لعر�ق يف �أربيل وبغد�د و�لب�شرة.
يب���دي �ملوظف �ل�شحي �شيف �أحم���د ��شتغر�به 
من "و�شع �شبات كونكريتي���ة و�إغالق �شو�رع 
رئي�شة تعرقل و�شول �لفئات �مل�شتثناة من حظر 
�لتج���و�ل �إىل �أماك���ن عملهم"، وبينم���ا يت�شاءل 

ع���ن جدوى و�شع �ل�شب���ات وتركيز �جلهد على 
�شري �ملركبات بينما يتجول �لأ�شخا�س يف قلب 
�ملناطق بحرية تامة ف�شاًل عن �إهمال �ملنا�شبات 
�ملجتمعي���ة وع���دم و�ش���ع عقوب���ات وغر�م���ات 
ر�دع���ة له���ذه �لفعالي���ات كتل���ك �ملفرو�ش���ة على 
�ملركبات، يرى �أحمد �أن �لقو�ت �لأمنية تتعامل 

مع �حلظر "ب�شبغة �أمنية ل وقائية".
مدي���ر ع���ام �ل�شح���ة �لعام���ة يف وز�رة �ل�شحة 
ريا����س �حللف���ي، يلق���ي �لل���وم عل���ى �ملو�طنني 
و�جلهات �لأمنية عل���ى حٍد �شو�ء، بعدم تطبيق 
�لتباع���د �لجتماع���ي، وع���دم مر�قب���ة �لق���و�ت 
�لأمنية لهذه �لن�شاطات، بالعتماد على "بيانات 

�ل�شحة".
يقول �حللفي �إن "هناك تهاونًا من قبل �ملو�طن 
و�جلهات �لأمني���ة، على �لرغم من بياناتنا �لتي 
توؤكد على �أهمي���ة مر�عاة �لإج���ر�ء�ت �لوقائية 
�ش���و�ء عل���ى �لبع���د �ل�شخ�ش���ي �أو �جلماع���ي"، 
ب�"حتم���ل  و�جله���ات  �ملو�طن���ني  مطالب���ًا 
�لإج���ر�ء�ت  كاف���ة  تنفي���ذ  يف  م�شوؤوليتهم���ا 
�لوقائي���ة وخا�شة يف منع �أي مظهر من مظاهر 

�لتجمعات".
وي�ش���ّدد، عل���ى �ش���رورة �إعطاء �حلظ���ر �شبغة 
و�ملنا�شب���ات  �لتجمع���ات  بتتب���ع  وقائي���ة 
�لجتماعي���ة ومنعها، كما �أك���دت وز�رة �ل�شحة 

مر�رً� وتكر�رً�.
ومل تكت���ِف �لق���و�ت �لأمني���ة ب���رك �ملنا�شب���ات 
مبالحق���ة  وتن�شغ���ل  "عام���رة"  �لجتماعي���ة 
�ملركبات، بل �أ�شبحت جزءً� من هذه �ملنا�شبات، 
حي���ث ح�ش���ر قائ���د ق���و�ت �ل�شرط���ة �لحتادية 
�لفري���ق �لرك���ن جعف���ر �لبط���اط برفق���ة قو�ته، 
جمل�س عز�ء يف 21 ني�شان �ملن�شرم، للمنت�شب 
حيدر عبد�حل�ش���ني يف بغد�د، و�لذي لقى حتفه 
�لو�ج���ب يف  �أد�ء  �أثن���اء  يف عملي���ة ع�شكري���ة 

كركوك.

 ذي قار /   ح�صني العامل

�أعل���ن يف حمافظة ذي قار ع���ن ت�شنم �ملحافظ 
�جلديد ناظم حميد علك �لو�ئلي ملهام من�شبه 
خلفًا للمحافظ �مل�شتقيل عادل �لدخيلي ، وذلك 
مبوجب �أم���ر ديو�ين مثري للج���دل �شادر من 
مكت���ب رئي����س �ل���وزر�ء �مل�شتقيل ع���ادل عبد 
�مله���دي ، فيم���ا تباين���ت �آر�ء �ملتظاهري���ن يف 

�شاحة �حلبوبي بني �لرف�س و�لتحفظ .
وقال حمافظ ذي قار ناظم �لو�ئلي يف موؤمتر 
�شحفي م�شرك مع نائبه �لأول حازم �لكناين  
وبغي���اب حمافظ ذي ق���ار وكالة �أب���ا ذر �لعمر 
، عق���د يف مقر �شياف���ة قي���ادة �ل�شرطة �ملوقع 
�لبدي���ل ملبن���ى �ملحافظ���ة وتابعته �مل���دى �إن " 
�مل�شوؤولي���ة و�لأمانة لي�ش���ت بالأمر �لهني وقد 
ت�شديت للم�شوؤولية �إميانًا مني بالعمل �جلاد 
و�ملخل����س خلدم���ة �أهل���ي يف ه���ذه �ملحافظة  
و�لعم���ل ب�شفافية و�ش���دق من �أج���ل �لرتقاء 
بالعمل و�لو�قع �لأمني و�خلدمي"، و�أ�شاف 
" نعاهدكم على رفع �حليف عن مدينتكم �لتي 
ق���رر جمل�س �لنو�ب �عتباره���ا مدينة منكوبة 
و�أن جنعلها �أمنوذجًا للمحافظات �لأخرى ".

تعه���د �لو�ئلي �ل���ذي عمل يف �ل�شاب���ق قا�شيًا 
يف حمكم���ة ��شتئن���اف ذي ق���ار �لحتادية �أن 
" يعم���ل عل���ى تفعيل دور �لق�ش���اء كونه هو 
�شي���ف �حلق �لذي ب���ه ن�شول ومي���ز�ن �لعدل 
�ل���ذي نحتكم �إليه  ، على حد تعبريه "، موؤكدً� 
�أن " دوره يف �ملرح���ل �لر�هن���ة هو �لنهو�س 

بالو�قع �خلدمي و�لأمني .
و�أ�ش���اد حماف���ظ ذي ق���ار " بال���دور �ل�شلم���ي 
" وتعه���د  للمتظاهري���ن يف �ش���وح �لتظاه���ر 

بحمايتهم ودعم �شلميتهم بالقانون و�لد�شتور 
، مثمن���ًا  دوره���م �لد�ع���م و�مل�ش���روع حلقوق 

�ملحافظة".
و�أو�ش���ح حماف���ظ ذي ق���ار " نح���ن ندعم دور 
�ملتظاهري���ن �ل�شلميني وندعوه���م لال�شتمر�ر 
يف �شلميته���م ونطمئنه���م باأن���ه مت���ى ما كانت 
�ش���وح  ويف  �لو�ق���ع  �أر����س  عل���ى  �شلميته���م 
�لتظاهر فهم بعيدون عن �ملالحقات �لق�شائية 

."
وتابع �لو�ئلي " �أما يف �لعمل د�خل �ملحافظة 
فاملحافظة تعمل بجهدها �لذ�تي وننتظر دور 
�ملرك���ز يف بغ���د�د يف �إط���الق �لتخ�شي�ش���ات 
�ملالي���ة للمحافظ���ة "، د�عي���ًا جمي���ع �شر�ئ���ح 
�ملجتم���ع �ىل �لتاآزر و�لعمل �جلاد بيد و�حدة 

لبناء حمافظة ذي قار ".
وتعهد حمافظ ذي ق���ار "مبحا�شبة �لفا�شدين 
و�لق�ش���اء عل���ى �لف�ش���اد " ، منوه���ًا �ىل �أن���ه  
"عمل على ذلك يف موقعه �ل�شابق يف �لق�شاء 
"، و�أعرب �لو�ئلي عن �شكره لرئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء وجمل����س �لن���و�ب ون���و�ب ذي ق���ار 

ملنحه �لثقة.
بتن�شيب���ه  �لدي���و�ين �خلا����س  �لأم���ر  وع���ن 
و�ل���ذي �أثار �جل���دل �لقان���وين و�لإعالمي �إذ 
�عت���ربه �لبع�س خمالفًا للد�شتور قال �لو�ئلي 
" ل �أعتقد �أن �لأمر �لديو�ين خمالف للد�شتور 
كون بع���د �إلغاء جمال����س �ملحافظ���ات �نيطت 
مهم���ة تكليف �ملحافظني مبجل����س �لوزر�ء �أو 
�شخ����س �ل�شي���د رئي�س �ل���وزر�ء و�ش���در �أمر 

ديو�ين بذلك".  
هذ� وتباينت �آر�ء متظاهري �شاحة �حلبوبي  
حول تن�شيب �لقا�شي ناظم �لو�ئلي حمافظًا 

ل���ذي قار م���ا بني ر�ف����س لتن�شيب���ه ومتحفظ 
على ذل���ك. يف حني تد�ولت مو�ق���ع �لتو��شل 
م���ن  �لتاأك���د  يت���م  ) مل  تعليق���ات  �لجتماع���ي 
�شحته���ا ( حول �شفقة باأكر م���ن مليار دينار 

لتن�شيب �ملحافظ .
وقال �لنا�شط �ملدين �أحمد �لتميمي للمدى �إن 
" �آر�ء �ملتظاهرين يف �شاحة �حلبوبي حول 
تن�شي���ب �ملحاف���ظ �جلدي���د متباين���ة فه���ي ما 
بني ر�ف�شة ومتحفظ���ة "، مبينًا �أن " �ملحافظ 
ونائب���ه �للذين مت تن�شيبهم���ا �شيكونان حتت 
�لختبار و�ملطلوب منهم خدمة �ملحافظة ويف 
ح���ال ع���دم تقدمي �خلدم���ات �ملطلوب���ة �شتقف 

�ل�شاحة �شدهم".     
ومن جانبه �أكد �خلبري �لقانوين طارق حرب، 
�أم����س �لول �لأحد، عدم وج���ود �شند قانوين 
لق���ر�ر تعيني حماف���ظ جديد لذي ق���ار من قبل 

رئي�س �لوزر�ء �مل�شتقيل عادل عبد �ملهدي. 
وق���ال حرب يف بي���ان �شحفي تابعت���ه �ملدى، 
�إن���ه "لي�س لدول���ة عبد �مله���دي تعيني حمافظ 
بالوكال���ة لوج���ود معاونني ون���و�ب للمحافظ 
باإمكانه���م  ف���اإن  �ملحافظ���ات،  لقان���ون  طبق���ًا 
ممار�ش���ة �شالحي���ات �ملحاف���ظ"، و�أ�شاف �أن 
�أعمال  رئي�س حكومة ت�شريف  �مله���دي  "عبد 
يومي���ة وتعي���ني حماف���ظ لي����س م���ن �لأم���ور 
�ليومية لوجود نو�به ومعاونيه ولأنه مل يبق 
�شوى 48 �شاعة على نهاية حكم عبد �ملهدي".  
وتاب���ع ح���رب �أن " تعي���ني حماف���ظ ل���ذي قار 
�أنفرد به عبد �مله���دي ومل ي�شدر قر�ر �لتعيني 
م���ن �حلكومة �أي من جمل�س �ل���وزر�ء"، لفتًا 
�ىل �أن "هن���اك ف���رق ب���ني ق���ر�ر �لرئي�س فقط 
كم���ا فعل عبد �ملهدي بتعي���ني حمافظ لذي قار 

بق���ر�ر منه فق���ط، وبني ق���ر�ر للرئي����س ومعه 
�لوزر�ء بحيث ي�شدر قر�ر تعيني �ملحافظ من 
جمل����س �لوزر�ء باأجمع���ه، رئي�شه عبد �ملهدي 

و�لوزر�ء معه". 
عب���د  "ق���ر�ر  �أن  �لقان���وين  �خلب���ري  و�ش���دد 
�مله���دي بتعيني حمافظ ذي ق���ار �نعدم �أ�شا�شه 

�لد�شتوري وتو�رى م�شدره �لقانوين". 
وكان رئي����س جمل�س �ل���وزر�ء �مل�شتقيل عادل 
عبد �ملهدي، �أ�شدر يوم �خلمي�س ) 30 ني�شان 
 199 �لرق���م  يحم���ل  ديو�ني���ًا  �أم���رً�   )  2020
بتكلي���ف ، ناظ���م حميد عل���ك �لو�ئلي مبن�شب 
ع���ادل  �مل�شتقي���ل  للمحاف���ظ  خلف���ًا  �ملحاف���ظ 
�لدخيل���ي ، وذل���ك بعد �ش���ر�ع د�م ع���دة �أ�شهر 
بني �ملحافظ �لأ�شبق عادل �لدخيلي و�ل�شابق 

وكالة �أبا ذر �لعمر. 
وج���اء يف �أم���ر �لتكلي���ف �ل�ش���ادر ع���ن مكتب 
رئي����س �ل���وزر�ء، �أنه "بن���اء عل���ى مقت�شيات 
�مل�شلح���ة �لعام���ة وبالنظ���ر ل�شغ���ور من�ش���ب 
حماف���ظ ذي قار ومن�ش���ب �لنائ���ب �لأول له ، 
ولغر�س �لنهو�س بو�قع �ملحافظة و��شتمر�ر 
تقدمي �خلدمات لها وت�شيري �شوؤونها بانتظام 
�ل�شالحي���ات  �ىل  و��شتن���ادً�   ، و��شط���ر�د 
�ملخول���ة لنا مبوج���ب �ملادة 78 م���ن �لد�شتور 
قررن���ا  تكلي���ف ناظ���م حمي���د عل���ك �لو�ئل���ي 
مبن�ش���ب �ملحاف���ظ، وح���ازم جب���ار �لكن���اين 

مبن�شب �لنائب �لأول للمحافظ. 
وكان نو�ب حمافظة ذي قار نفو� يوم �لثنني 
2020 ( ح�ش���م مل���ف �ختي���ار  13 ني�ش���ان   (
�ملر�شح ل�شغل من�شب حمافظ ذي قار �ل�شاغر 
من���ذ نحو خم�ش���ة �أ�شهر ، وفيم���ا ��شارو� �ىل 
تق���دمي �أك���ر م���ن 10 مر�شح���ني معظمهم من 
�ملن�ش���ب  ل�شغ���ل  �ملوظف���ني طلب���ات تر�شي���ح 
�ملذك���ور ، رجحو� ح�شم �لأمر خ���الل 10 �أيام 
من خ���الل حتديد ��شم �أح���د �ملر�شحني ورفعه 

�ىل رئي�س �لوزر�ء لغر�س تكليفه.
وكانت �شاحة �لتظاهر�ت يف ميد�ن �حلبوبي 
ق���د تد�ول���ت قب���ل ب�شع���ة �أ�شابي���ع ع���ددً� من 
�ل�شم���اء �ملعروفة باملحافظ���ة لغر�س تر�شيح 
�أحده���ا ملن�ش���ب �ملحافظ غري �أنه���ا مل تتو�فق 
على ��شم حمدد ، فيما رفع عدد من �ملتظاهرين 
ي���وم �لأح���د ) 12 ني�ش���ان 2020 ( لفتات يف 
مي���د�ن �حلبوب���ي ترف����س تر�شي���ح �لقا�ش���ي 

ناظم �لو�ئلي .
وكان متظاه���رو �لنا�شرية ق���د �شعدو� م�شاء 
ولي���ل �لثنني ) 16 �آذ�ر 2020 ( من فعالياتهم 
�لحتجاجية �لتي تخللتها �أعمال حرق لأبنية 
حكومية ومقار حزبية ف�شاًل عن حرق منزيل 
�ملحاف���ظ �مل�شتقيل عادل �لدخيل���ي ونائبه �با 
ذر �لعم���ر ، وذل���ك �إث���ر �إعالن ع���ودة �ملحافظ 
�مل�شتقي���ل ملن�شب���ه و�شر�عه مع نائب���ه ، فيما 
�أمه���ل �ملتظاهرون �لدخيلي  12 �شاعة ملغادرة 
�ملحافظ���ة ملمحني لتن�شيب حمافظ جديد من 

قبل �ملتظاهرين يف �شاحة �حلبوبي.

 عامر موؤيد

خرج متظاهرو �شاح���ة �لتحرير وبقية �ملحافظات 
�لذي���ن  �ل�شه���د�ء  ل�شت���ذكار  حا�ش���دة  مب�ش���ري�ت 
�شقط���و� يف هج���وم تنظي���م د�ع�س عل���ى حمافظة 

�شالح �لدين.
هذه �مل�شري�ت فيها دللة ور�شالة كبرية ملن يحاول 
�لتفرقة بني �لقو�ت �لأمنية �ملتو�جدة على �ل�شو�تر 

حلماية �حلدود �لعر�قية وكذلك �لفرق بينهما.
�ملتظاه���رون رفعو� لفتات طالبو� فيها بالق�شا�س 
من قتلة �ملتظاهرين �إ�شافة �ىل �شمان حق �ل�شهد�ء 

وعدم ت�شيي�س ذلك.
ومل تقت�ش���ر �مل�ش���ري�ت على �لعا�شم���ة بغد�د فقط 
بل خرج���ت م�ش���ري�ت يف �شاح���ة �حلبوبي و�شط 

�لنا�شرية كذلك وباأعد�د كبرية.
�لفعالي���ة يف �شاح���ة �لتحري���ر ت�شمنه���ا �شع���ار�ت 
وطني���ة ف�ش���اًل ع���ن �إ�شع���ال �ل�شموع عل���ى حميط 

�ل�شاحة و�ل�شو�رع �لقريبة منها.
نا�شطون عدة رف�شو� ربط كل ما يحدث يف �لعر�ق 
باملتظاهري���ن م���ن �أزم���ة كورون���ا ودخ���ول د�ع�س 

�شابقًا لأن يف ذلك تقليل من حجم �لحتجاجات
عل���ى  غي���ث حمم���د يف �شفحت���ه  �لنا�ش���ط  وق���ال 
مث���ل  �أ�شب���ح  �ملحتج���ني  �ته���ام  �إن  �لفي�شب���وك 
�ملوظ���ة ف���اأي  حدث يحدث يف �لع���ر�ق يجب ربطه 

بالحتجاج 
و�أ�ش���اف �أن  �شبب تف�شي كورون���ا �أ�شبح �شاحات 
�لعت�ش���ام ، وعند توزيع �ش���اّلت غذ�ئية قالو� �أين 

�بناء �لتحرير
وبني �أن �أي �شرب عل���ى �حل�شد �ل�شعبي و�لقو�ت 

�لأمنية يقولون �أين  "جماعة �ملظاهر�ت" 
و�أكد �إن هذه �ملغالطات ل تعطيك �حلق �أمام نف�شك 
�أب���دً� �إن م���ا مّر عل���ى �لعر�ق حلظ���ة تاريخية جادة 

للتغيري وكان �لأمر مروكًا بيدك
لكنك ف�شلت تبعيتك و��شتفادتك وتقاع�شك وبقيت 

متفرجًا على �شاحات �لتظاهر

و�أ�شار �ىل �أن �لكثريين لن يفهمو� �حلياة �لكرمية 
�لتي يطمح �إليها �ل�شباب ب�شاحات �لتظاهر و�إن 

خل���ط �لأور�ق ما ه���ي �إل �إد�نة تك�ش���ف فيها عورة 
�نتمائك وتقاع�شك 

ومن �شمن �ل�شعار�ت �لتي رفعت يف �ل�شاحة 
مبكي�شيفة �لطاحو� غاد كلهم �خوتنا

و�لنامو� فوك �لربان كلهم قادتنا
�لثو�ر يحبوكم

لتظنون يعوفوكم 
وبال نخوة ن�شوف �ليوم تفزع نخوتنا

كل �ل�شاحة �ليوم تثور للح�شد �ل�شعبي 
وب�شامر� �لطاحو� غاد ل ل مو حزبي

و�لحز�ب �لباكونه 
و�لر�دو� يفرقونه 

�نطيح كل و�حد ر�د تخرب �شحبتنا 
وقال���ت �ل�شلط���ات �لعر�قي���ة �إن 10 عنا�ش���ر م���ن 
�حل�ش���د �ل�شعب���ي قتل���و� يف هج���وم و��ش���ع نف���ذه 
عنا�شر من تنظيم على د�ع�س على مناطق جنوبي 

حمافظة �شالح �لدين.
وذكرت خلي���ة �لإعالم �لأمن���ي �حلكومية يف بيان 
�إن �شت���ة "مقاتل���ني قتل���و� باإط���الق ن���ار مبا�شر من 
قب���ل عنا�شر د�ع�س ��شتهدف يف �شاعة متاأخرة من 
ليل �أم�س، نقطة تابع���ة للو�ء 35 باحل�شد �ل�شعبي 

)قو�ت �ل�شهيد �ل�شدر( يف منطقة مكي�شيفة".
وقتل �آخرون يف كمني، حيث �أ�شاف �لبيان "�أثناء 
توج���ه قوة من مق���ر �لل���و�ء ذ�ته لغر����س �لتعزيز 
�نفج���رت عب���وة نا�شف���ة، مم���ا �أدى �إىل مقتل ثالثة 

مقاتلني وجرح �أربعة �آخرين".
وتاب���ع �لبي���ان �أن "مقاتاًل �آخر قت���ل يف �إطالق نار 
مبا�شر من قبل عنا�شر د�ع�س ��شتهدف، قوة تابعة 
لل���و�ء 41 باحل�ش���د �ل�شعب���ي يف قري���ة ت���ل �لذهب 

بناحية يرب �شمن قاطع عمليات �شامر�ء".
باملقابل قالت قيادة �لعمليات �مل�شركة �إن "�لقو�ت 
�لأمني���ة و�حل�ش���د �ل�شعبي جتري���ان عمليات بحثًا 

عن بقايا د�ع�س يف مكي�شيفة

اإ�صاباٌت بفايرو�س كورونا في الكرخ ب�صبب حفل زفاف وال�صحة تحّذر من اإقامة المنا�صبات

�لب�س��رة: �إ�ساب��ات كورون��ا تقت��رب م��ن 500 بع��د ت�سجيل وجب��ة جديدة

محافظ ذي قار �لجديد يت�سنم مهام من�سبه باأمر ديو�ني مثير 
للجدل و�ساحة �لتظاهر�ت في �لحبوبي بين متحفظ ور�ف�ض

�ساحات �الحتجاج تت�سامن مع �سهد�ء 
"مكي�سفية" وتوؤكد: �أبناء �لوطن موحدون



حقيبة وزارة ال�ضباب والريا�ضة ، وبداًل 
من اأن تكون م�ضدر اإغراء لل�ضيا�ضيين كي 

يلجوا هذا الميدان وخدمة �ضعب تغلب 
عليه ال�ضفة ال�ضبابية ، يتّم التعامل 
معها وكاأنها كرة لهب يرف�ض الجميع 

تلقـّفها اأو االإم�ضاك بها ، بل يتهربون 
منها خ�ضية االحتراق!
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ــــال ــــط ــــــــدوري االأب ـــة ب ـــرط ـــض ـــ� ــــرخ وال ــــك ال ـــج  ـــائ ـــت ــــوي يـــ�ـــضـــتـــذكـــر ن ــــي ــــض  االآ�
 علي رياح

بعبارة أخرى

و��ش���ح �أن )حقيب���ة( �لريا�ش���ة و�ل�شب���اب كانت �لأثق���ل �إيقاعًا يف 
�إجر�ء�ت �لختي���ار و�لتكليف ، لأنها يف نظر كثري من �ل�شيا�شيني 
حقيب���ة ل ت�شم���ن ول تغني من جوع ، فقد َج����فَّ �شرعها ، وَيُب�شت 

ينابيعها!
�أنظ���رو� �إىل �لعجب �لعج���اب ، وح�شرً� يف �لع���ر�ق وحده ، كيف 
كان���ت وز�رة �ل�شب���اب و�لريا�ش���ة خ���الل �لأ�شابي���ع �ملا�شي���ة هي 
�لأو�شع ��شتقطابًا ل�شوؤ�ل �لنا�س ، و�هتمامهم ، ورمبا قلقهم �أي�شًا 
، بينما ر�أينا �أنها ل تعّد �شيئًا مذكورً� يف �مليز�ن �ل�شيا�شي �لعام!

موؤكدً� �أنك���م ر�أيتم كيف �أن �لن�شبة �جلارفة من �لعر�قيني مل ت�شاأل 
عّم���ا حلَّ ب���وز�ر�ت �أخ���رى تدخل يف �شمي���م حياته���م ومعي�شتهم 
و�أمانهم ، ولكن كان �ل�شوؤ�ل دومًا عن �لوزير �ملقبل لقطاع �ل�شباب 

و�لريا�شة!
�مل���ز�ج �ل�شيا�ش���ي يف �لعر�ق���ي )ُيدم���ن( ممار�ش���ة �جلح���ود بحق 
�لريا�ش���ة و�ل�شباب على م���دى �لزمن .. رمبا منذ تويل �لعميد عبد 
�له���ادي �ل���ر�وي وز�رة �ل�شباب عام 1967 ، وه���و �أول وزير لهذ� 
�ملج���ال يف تاريخ �حلكومات �لعر�قي���ة ، �إذ� مل �أكن خمطئًا .. ومن 
�ملن�ش���ف – بالن�شبة يل على �لأق���ل – �أن �أعّد �لوزير كرمي حممود 
ح�ش���ني �مل���ال ، طي���ب �لذك���ر ، ��شتثن���اًء ي�شتح���ق �لفخر عل���ى هذ� 
�ل�شعيد ، �إذ كان مندفعًا على نحو �شخ�شي ذ�تي نحو هذ� �ملجال ، 
ومن عا�س زمن ذلك �لوزير يدرك �أنه قدم �لكثري يف كل وقته وعند 

كل منعطف من �شنو�ته �لوز�رية!
حقيبة وز�رة �ل�شباب و�لريا�شة ، وبدًل من �أن تكون م�شدر �إغر�ء 
لل�شيا�شيني كي يلجو� هذ� �مليد�ن وخدمة �شعب تغلب عليه �ل�شفة 
�ل�شبابي���ة ، يت���ّم �لتعام���ل معه���ا وكاأنها ك���رة لهب يرف����س �جلميع 

تلق�ّفها �أو �لإم�شاك بها ، بل يتهربون منها خ�شية �لحرت�ق!
م���رَّ علين���ا جمع كبري من �لأ�شم���اء �مل�شّربة هذه �مل���رة لتويل موقع 
�لوزير .. وكانت و�شائل �لتو��شل �لجتماعي و�لت�شريبات ت�شّج 
بالأ�شماء �ملر�شحة .. �أحمد ر��شي ، ح�شني �شعيد ، با�شل كوركي�س 
، �أيوب �أودي�شو ، �شر�ر حيدر ، عالء عبد �لقادر ، وهناك من حتدث 
ع���ن �إمكانية عودة �لوزير �ل�شاب���ق عبد �حل�شني عبطان ، فرّد عليه 
جمع �آخر باحلديث عن بقاء �لوزير �حلايل �أحمد ريا�س يف موقعه 
.. وبالطب���ع كانت لدين���ا �أ�شماء �أخرى ل �شلة لها مبا هو معرو�س 
عل���ى �لكتل �ل�شيا�شية ، �إمنا هي ��شتمر�أت )�للعبة( ور�حت حت�شر 
نف�شه���ا و�شط �لرت�شيحات ، فاإذ� مل تنل �شيئًا من �حلقيبة ، فال �أقّل 
من فوزها بن�شيب من �لرتويج و�ل�شهرة �لتي مل تكن تتعّدى �أياما 
�أو �شويع���ات نظرً� للتحديث �ملتو��ش���ل للمعلومات و�لرت�شيحات 
و�لت�شريب���ات �ملجاني���ة .. قب���ل �أن يت�ش���در جنمن���ا �لكب���ري عدنان 
درجال )ترين���د( �لرت�شيحات بني �أهل �لريا�ش���ة �إىل جانب �أ�شماء 
�شيا�شي���ة �أخرى جمهولة بالن�شبة لنا عند حلظة دفع هذ� �ملقال �إىل 

�ل�شحيفة!!
ل���و كان لدينا وع���ي حقيق���ي باأهمية قط���اع �ل�شب���اب و�لريا�شة 
، لر�أين���ا �أقط���اب �ل�شيا�ش���ة وه���م يخو�شون كل �شع���ب وع�شري 
م���ن �أج���ل �لو�شول �إىل ه���ذه �ل���وز�رة و�ل�شتثم���ار �لجتماعي 
و�ملعن���وي و�لإعالم���ي وحت���ى �ل�شيا�ش���ي فيه���ا وخدم���ة �أهله���ا 
بنو�ي���ا خال�ش���ة ، ولكن منط���ق �ل�شيا�شيني عندنا يق���ول : نحن 
نعم���ل ون�شق���ى ونكابد من �أجل �حل�شول عل���ى �شوت و�حد يف 
�لنتخاب���ات �لربملاني���ة ، فكي���ف نف���ّرط مبقع���د وز�ري ل يحمل 

�ملغامن �ل�شريعة �مللمو�شة؟!
و�أخت���م بهذه �ل�شطور: يذكر �شديق يل يعمل يف �ل�شيا�شة �أنه كان 
جال�ش���ًا مع م�شوؤول حزبي يعمل معه ، حني مّت �لت�شال به لإبالغه 
تويل وز�رة �ل�شباب و�لريا�شة يف �إحدى �لدور�ت �ل�شابقة .. كان 
رّد �ملر�شح لال�شتيز�ر : )�شر�ح يطيح �إلنا من هالوز�رة ( و�لرتجمة 

باللغة �لعربية �لف�شحى: كْم �شنجني من �ملال هذه �لوز�رة؟!

ع�ضرون وزيرًا حلقيبة الريا�ضة!
 بغداد / حيدر مدلول

يرتق���ب �ل�شارع �لريا�ش���ي �لعر�قي غدً� 
�لأربع���اء �لجتم���اع �ل�شتثنائ���ي �لأول 
�ل���ذي �شيق���ام بالعا�شمة بغ���د�د و�لذي 
دع���ت �إليه هيئة �لتطبي���ع يف �حتاد كرة 
�لق���دم برئا�ش���ة �إي���اد بني���ان م���ع ممثلي 
�لفرق �خلم�شة ع�شر  �مل�شاركة يف دوري 
�لك���رة �ملمت���از باملو�ش���م 2020-2019 
ملناق�شة �لعديد من �ملو��شيع �ملطروحة 
على جدول �لأعم���ال ويقف يف مقّدمتها 
ح�شم م�شري �ملناف�شات �لتي مت تاأجيلها 
�عتبارً� من يوم �حل���ادي ع�شر من �شهر 
�آذ�ر �ملا�ش���ي برغ���م عدم خت���ام �جلولة 
�خلام�ش���ة م���ن �أج���ل �حل���ّد م���ن �نت�شار 
فريو�س كورونا �مل�شتجد )كوفيد 19-( 
و�حلفاظ على �شالمة �لالعبني و�ملالكات 

�لتدريبية و�لإد�رية و�جلمهور.
ونف���ط  �ملين���اء  ف���رق  �إد�ر�ت  وخّول���ت 
�جلنوب ونفط مي�شان و�أربيل و�لنجف 
�لو�ش���ط  نف���ط  لن���ادي  �مل���ايل  �لأم���ني 
�لريا�ش���ي فر��س بحر �لعل���وم بتمثيلها 
يف ذل���ك �لجتم���اع �ىل جان���ب ممثل���ي 
�لفرق �لبغد�دية لعدم متّكن �أع�شائها من 
�حل�شور ب�شبب �لإجر�ء�ت �لحرت�زية 
و�لوقائي���ة ومن���ع �لتنّق���ل �لد�خلي بني 
حت���ى  و�ملحافظ���ات  بغ���د�د  �لعا�شم���ة 
ي���وم �لث���اين و�لع�شري���ن من �شه���ر �أيار 
�حل���ايل حيث �شيت���م �إط���الع �ملجتمعني 
بنتائج �لرّد على �لكت���اب �لر�شمي �لذي 
بعثت���ه هيئ���ة �لتطبيع يف �حت���اد �لكرة 
�ىل �للجن���ة �لعلي���ا لل�شح���ة و�ل�شالم���ة 
�لوطني���ة مبجل�س �ل���وزر�ء بخ�شو�س 
عودة �لوحد�ت �لتدريبية للفرق، وكذلك 
�إمكاني���ة ��شتئناف �ملباري���ات للجولت 
�لت�ش���ع �ملتبقي���ة من عم���ر �مل�شابقة وفقًا 
لل�ش���روط و�لتعليم���ات �حلكومي���ة بعد 

زو�ل وباء كورونا يف �لعر�ق .
و�شُي�شّل���م ممثلو ف���رق �ل���دوري �ملمتاز 
�إي���اد بني���ان، رئي����س هيئ���ة �لتطبيع يف 
مت  �ل���ذي  �لر�شم���ي  �لق���ر�ر  �لحت���اد، 
�تخ���اذه يف �لكروب �خلا����س بهم بعدم 
ج���دوى ��شتم���ر�ر �ملناف�ش���ات يف ظ���ّل 
�لظ���روف �ل�شعب���ة �لت���ي ميّر به���ا �لبلد 
مع �ش���رورة �لتح�شري �ملبّك���ر لنطالق 
يتج���اوز  ل  بح���دود  �جلدي���د  �ملو�ش���م 
�نطالقه بد�ية �شهر �أيلول �ملقبل يف ظّل 
�لتحذي���ر�ت �لت���ي �أر�شله���ا �ل�شوي�شري 
جياين �نفانتينو رئي�س �لحتاد �لدويل 
لكرة �لقدم �ىل �لحتاد�ت �لوطنية 211 
�ملن�شوية حت���ت لو�ئه بعدم �ل�شتئناف 

�ملبّك���ر للم�شابقات �ملحلية وعدم �ختفاء 
�جلائحة �ل�شينية مئة باملئة يف بلد�نها، 
�ل�شح���ة  �شع���ار  و�ش���ع  �أن���ه  وخا�ش���ة 
و�شالم���ة �ملو�طن���ني ف���وق م�شلحة كرة 
�لق���دم ح�شب م���ا مت �لتف���اق ب�شاأنه مع 
منظمة �ل�شحة �لعاملية وعدم �ل�شتعد�د 
يف فق���د�ن �شخ����س و�ح���د �ىل جان���ب 
خ���وف �لالعبني م���ن �لإ�شاب���ة باملر�س 
و�لف���رتة �لطويلة �لت���ي حتتاجها �لفرق 
�لكروي���ة من �أج���ل �لع���ودة �ىل و�شعها 
بخو����س  له���ا  ي�شم���ح  �لت���ي  �لطبيع���ي 
�للقاء�ت �لر�شمية على مالعب �لعا�شمة 
بغد�د و�ملحافظات �لو�شطى و�جلنوبية 

و�إقليم كرد�شتان .

منحة عاجلة
�لجتم���اع  خ���الل  �لتط���ّرق  و�شيت���م 
�ل�شتثنائ���ي �ىل �إمكانية ح�شول �لفرق 
�خلم�شة ع�شر �مل�شاركة باملو�شم �لكروي 
�حلايل عل���ى دعم مايل م���ن مبلغ ن�شف 
مليون دولر قيمة �ملنحة �ملالية �لعاجلة 
�لتي �شتح�شل عليه���ا هيئة �لتطبيع يف 
�حت���اد ك���رة �لقدم خ���الل �لأي���ام �لقليلة 
�ملقبل���ة م���ن قبل �لحت���اد �ل���دويل لكرة 
�لق���دم �شم���ن مبل���غ 150 ملي���ون دولر 
�لذي مت تخ�شي�شه لالحتاد�ت �لوطنية 
�لع�ش���اء �لبالغ���ة عدده���ا 211 ب�شب���ب 
�ل���ذي  �ل�شين���ي  �لفايرو����س  تد�عي���ات 
�أحل���ق خ�شائر هائل���ة باللعب���ة �ل�شعبية 

�لأوىل عّر�شت �لأندية يف جميع �نحاء 
�لعامل �ىل هّز�ت كبرية جعلتها ل تقوى 
عل���ى دفع م�شتحق���ات لعبيه���ا بالدرجة 
�لأ�شا�س حيث �أن �أغلبية �لأندية �لعر�قية 
تعاين حاليًا من �أزمة بحكم �تباعها �ىل 
�ل���وز�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية �لتي 
ل تقدر حالي���ًا يف �لوفاء لها بالتز�ماتها 
يف دفع �ملبال���غ وفقًا للميز�نية �ل�شنوية 
�شة لها نظرً� لالأزمة �لر�هنة �لتي  �ملخ�شّ
يعي�شه���ا �لع���ر�ق ب�شبب تده���ور �أ�شعار 
�لنفط �ىل جانب �أن عدد �ملتبّقي لي�س له 
ر�ع ر�شمي يدعمه ويجعله قادر على دفع 
مبالغ عقود �لالعبني �ملحليني و�لأجانب 
و�ملالكات �لتدريبية و�لإد�رية مبوجب 
�لعق���ود �لر�شمي���ة �لت���ي وّقعوه���ا قبيل 

�نطالق �ملناف�شات .
و�شتقوم هيئة �لتطبيع يف �حتاد �لكرة 
باطالع ممثلي فرق �لدوري �ملمتاز لكرة 
�لق���دم على �آخ���ر �لتعدي���الت �لتي تقوم 
بها جلن���ة تعديل �لنظ���ام �ل�شا�س �لتي 
مت ت�شكيله���ا بن���اًء عل���ى ر�شال���ة �لأم���ني 
�لع���ام لالحتاد �لدويل لكرة �لقدم فاطمة 
�شم���ور� ي���وم �لعا�شر م���ن �شه���ر �شباط 
�ملا�شي �ىل �للجنة �لتنفيذية يف �لحتاد 
�مل�شتقيل حيث من �ملوؤّمل �أن يتم �لنتهاء 
من تل���ك �لتعديالت يف موع���د �أق�شاه ل 
يتج���اوز �لثالث من �شه���ر ت�شرين �لأول 
�ملقب���ل م���ن �أج���ل عر�شه عل���ى �جلمعية 
�لعمومية يف موؤمتر عام للح�شول على 
�ملو�فق���ة قب���ل �إر�شاله���ا �ىل �لفيفا �لذي 

�شيدر�شه ب���كل عناية من �أجل �لعرت�ف 
�لر�شمي ب���ه حيث �شيكون �لطريق نحو 
مبّك���رة لالحت���اد�ت  �نتخاب���ات  �إج���ر�ء 
�لفرعية وجمي���ع �لرو�بط قبل �ل�شروع 
يف �خلو����س بانتخابات جدي���دة �شيتم 
حتديده���ا يف وق���ت ل يتج���اوز نهاي���ة 
�لعام �جل���اري تلعب يف ت�شكيل جمل�س 
�إد�رة يقود �لك���رة �لعر�قية لولية �أربع 

�شنو�ت .
�جلدي���ر بالذك���ر �إن فرق �لنف���ط و�لقوة 
و�لنج���ف  �لو�ش���ط  ونف���ط  �جلوي���ة 
و�ل���زور�ء و�لطلب���ة و�ملين���اء و�حلدود 
�لكهربائي���ة  و�ل�شناع���ات  و�أربي���ل 
و�ل�شرط���ة ونفط �جلنوب و�أمانة بغد�د 
و�لكهرب���اء ونفط مي�ش���ان ت�شارك حاليًا 
يف دوري �لكرة �ملمتاز باملو�شم �حلايل 

.

�ضفراء غربي اآ�ضيا
ومن جهة �أخرى و�شع �لحتاد �لآ�شيوي 
لكرة �لقدم فريقي �ل�شرطة و�لكرخ �شمن 
�أبرز �شفر�ء غربي �آ�شيا من �لأندية �لتي 
�شارك���ت يف دوري �لأبطال وفق معايري 
متعّددة �أهمها ع���دد مّر�ت حتقيق �للقب 
�أو �لو�ش���ول �ىل �لأدو�ر �لنهائي���ة م���ن 
�مل�شابقة من���ذ تاأ�شي�شها ولغاية �لن�شخة 

�لأخرية .
وذكر �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم على 
موقع���ه �لر�شم���ي : �إن فريق���ي �ل�شرط���ة 
و�لك���رخ تقا�شم���ا ذ�ت �لإجن���از عندم���ا 
و�ش���ال �ىل �مل�شهد �خلتام���ي من دوري 
�أبط���ال �آ�شي���ا لك���رة �لق���دم يف �مل�شّم���ى 
�ل�شاب���ق للبطولة لتظّل �لك���رة �لعر�قية 
بدون �ألقاب على م�شتوى �مل�شابقة حتى 

�لآن .
وتابع :�إن فريق �ل�شرطة قّدم م�شتويات 
ر�ئع���ة يف �لبطول���ة �لت���ي �أقيم���ت ع���ام 
1971 وتاأّه���ل �ىل �لدور ن�شف �لنهائي 
بعد �حتالله �ملركز �لثاين يف �ملجموعة 
�لثانية ثم جتاوز عقبة فريق �ل�شتقالل 
�لإي���ر�ين بهدفني دون رد، لكّنه قّرر عدم 
خو�س �ملب���ار�ة �لنهائية �أمام مكابي تل 
�أبي���ب، فيم���ا �أ�شاع فريق �لك���رخ فر�شة 
�لتتوي���ج باللقب بعد �أن تف���ّوق يف لقاء 
�لإياب م���ن �ملبار�ة �لنهائي���ة على فريق 
�ل�شد �لقطري بنتيجة )3-2( �لتي جرت 
عل���ى ملع���ب �ل�شعب �ل���دويل بالعا�شمة 
بغ���د�د، لكنه خ�ش���ر يف مو�جهة �لذهاب 
�لثاني���ة  �مل���ّرة  لتك���ون   )1-0( بنتيج���ة 
�لتي يظهر من خالله���ا فريق عر�قي يف 

�ملحطة �لأخرية من �لبطولة .

م�ضير الدوري ومنحة الفيفا على طاولة اجتماع التطبيع

 بغداد / املدى

�لحت���اد  �إد�رة  جمل����س  ق���ّرر 
�لإ�شالم���ي  للت�شام���ن  �لريا�ش���ي 
برئا�ش���ة �ل�شع���ودي عب���د �لعزي���ز 
ب���ن ترك���ي �لفي�ش���ل تاأجي���ل �إقامة 

دورة  م���ن  �خلام�ش���ة  �لن�شخ���ة 
�ألعاب �لت�شامن �ل�شالمي �ملقررة 

عام2021 �ىل �لعام �لتايل.
 31 �لجتم���اع  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
للت�شام���ن  �لعرب���ي  لالحت���اد 
�لإ�شالم���ي �ل���ذي عقد ع���ن ُبعد يف 

كورون���ا  فايرو����س  �نت�ش���ار  ظ���ّل 
�للج���ان  خ���ّول  حي���ث  �مل�شتج���ّد 
�ملعني���ة فيه بتحديد �ملوعد �جلديد 
مع مر�عاة �لرتباطات �لدولية يف 
ع���ام 2022، ومت خ���الل �لجتماع 
�مل�شتقبلي���ة  �لرب�م���ج  مناق�ش���ة 

لالحت���اد و�أعمال �للج���ان و�لأمانة 
�لعامة .

ومن جهة �خرى قّرر طالل بن بدر 
رئي�س �ملجل����س �لريا�شي �لعربي 
ورئي����س �حت���اد �للج���ان �لأوملبية 
�لوطنية �لعربية تاأجيل �جتماعات 

�جلمعي���ات �لعمومي���ة �لنتخابية 
لالحت���اد�ت �لريا�شي���ة مل���دة ع���ام 
وذلك طبقًا للنظام �لأ�شا�س �ملوّحد 
�لعربي���ة  �لريا�شي���ة  لالحت���اد�ت 
لتعق���د بع���د �نته���اء دورة �لألعاب 

�لأوملبية �ل�شيفية عام 2021 .

و�أتخ���ذ ق���ر�ر �لتاأجي���ل نظ���رً� مل���ا 
ي�شه���ده �لع���امل من تف�ّش���ي جائحة 
�جت���اح  �ل���ذي  �مل�شتج���د  كورون���ا 
��شابات���ه  ع���دد  وو�ش���ل  �لع���امل 
3545197 �شخ�ش���ًا وعدد وفياته 

بلغت 247305.

تاأجيل دورة األعاب الت�ضامن الإ�ضالمي اإىل عام 2022

 بغداد / املدى

�أر�ش���ل مهاج���م فري���ق �لنف���ط لكرة 
�لقدم حممد د�ود ر�شالة عاجلة �ىل 
�إد�رة نادي �ل���زور�ء �لريا�شي باأن 
باب���ه �شيك���ون مفتوحًا بع���د �نتهاء 
مناف�شات �ملو�ش���م �لكروي �حلايل 
مع���ه  �ملفاو�ش���ات  ب���دء  �أج���ل  م���ن 
خ���الل ف���رتة �لنتق���الت �ل�شيفي���ة 
متّهد �لطري���ق نحو توقيع���ه �لعقد 
�لر�شمي للدفاع عن �ألو�ن �لنو�ر�س 

خالل دوري �لكرة �ملمتاز �ملقبل .
وي���رى حمم���د د�ود �ل���ذي يت�شّدر 
زعامة �لهد�فني يف �ملو�شم 2019-
2020 بر�شيد خم�ش���ة �أهد�ف باأن 
طريق �لعودة �ىل �شفوف �ملنتخب 
�لوطن���ي لك���رة �لق���دم �شتك���ون من 
بو�بة �لبي���ت �لأبي�س �لذي يتوىّل 
رئا�شت���ه فالح ح�شن بحك���م �أنه من 
�لنجوم �لذين لديهم �لتاألق و�لإبد�ع 
و�لق���درة على هّز �شب���اك �خل�شوم 
جماه���ريي  بدع���م  يحظ���ى  وه���و 
ج���ارف �شيق���ف معه طيل���ة �لدقائق 
�لت�شعني �لتي يلعبها يف كل مبار�ة 
�شو�ء جتري على مالعب �لعا�شمة 
بغ���د�د �أم �ملحافظ���ات �شتجعله من 
�أه���م �لالعب���ني �لذي���ن يبحثون عن 
نيل �لألق���اب �ملحلية و�مل�شاركة يف 

�ل�شتحقاقات �خلارجية .
و�شيمن���ح تو�ج���د حمم���د د�ود يف 
كتيب���ة با�ش���م قا�شم فر�ش���ة خو�س 

كم���ا  خارجي���ة  �حرت�في���ة  جترب���ة 
هو �حلال �لذي �ش���ار عليه زمالوؤه 
م���ن �ملهاجم���ني �لذي���ن د�فعون عن 
�ملو��ش���م  يف  �لبي�ش���اء  �لفانيل���ة 
�لأخ���رية وكان �آخرهم عالء عبا�س 
�ل���ذي تعاق���د م���ع فري���ق �لكوي���ت 
�لكويت���ي خ���الل ف���رتة �لنتق���الت 
�ل�شتوي���ة حي���ث �أعت���رب م���ن �أب���رز 
�ل���دوري  يف  �لناجح���ة  �ل�شفق���ات 
�ملمت���از �لكويت���ي حي���ث �أ�شتط���اع 
�ىل جانب زميله يف �شفوف �أ�شود 
�لر�فدي���ن �أجم���د عط���و�ن حتقي���ق 
لق���ب بطولة ويل �لعه���د �ىل جانب 
ت�ش���ّدره ترتيب �لف���رق قبل تعليق 
�ملناف�شات لغاي���ة �شهر �أيلول �ملقبل 

.
و�أعت���رب زعي���م �لهد�ف���ني �أن فريق 
�لنف���ط لك���رة �لق���دم �أ�شب���ح منجم 
�ش���خ �لنج���وم نحو حج���ز �أمكنتها 
يف �شف���وف �ملنتخب���ات �لوطني���ة 
ب�شب���ب �ملدرب���ني �لذي���ن يتو�ل���ون 
له���م  �لذي���ن  �لفري���ق  قي���ادة  عل���ى 
�لق���درة على �شناع���ة لعبني �شباب 
ب�شرع���ة �ىل جان���ب تو�ج���د �إد�رة 
ناجح���ة تعم���ل عل���ى توف���ري جميع 
�لحتياج���ات به���دوء ت���ام وخا�شة 
�ملحل���ي �ل���ذي ت���رى فيه �أن���ه قادرة 
عل���ى �ل���ربوز �أف�ش���ل م���ن �لتعاق���د 
م���ع �أجان���ب �إمكانياته���م حم���دودة 
و�أغلبيته���م يحج���زون مكان���ًا �شبه 

د�ئم على م�شطبة �لحتياط .

محمد داود ينتظر النوار�س في "الميركاتو ال�ضيفي" 

 بغداد / املدى

تلق���ت ر�بط���ة �أندي���ة �ل���دوري �لإنكلي���زي 
�ملمت���از لكرة �لقدم عر�ش���ًا من عمدة مدينة 
ب���ريث �ل�شرت�لية لإقام���ة �جلولت �لت�شع 
�ملتبقي���ة م���ن �ملو�شم �حلايل عل���ى مالعبها 
بع���د توقف �ملناف�ش���ات يف منت�ش���ف �شهر 
فايرو����س  تف�ّش���ي  ب�شب���ب  �ملا�ش���ي  �آذ�ر 

كورونا �مل�شتجد )كوفيد19-( .
وذك���رت �شحيف���ة �ش���ن �لربيطاني���ة على 
موقعه���ا �لر�شم���ي �إن مدينة ب���ريث متتلك 
�أربع���ة مالعب جاهزة م���ن جميع �لنو�حي 
�لإنكلي���زي  �ل���دوري  مباري���ات  ل�شياف���ة 

�ملمتاز لكرة �لق���دم باملو�شم 2020-2019 
وهي �ملدين���ة �لتي تطبق �جر�ء�ت �حلجر 
�ل�شح���ي ب�ش���كل كامل وتعت���رب �لأوىل يف 
�لع���زل بالع���امل يف �إطار جهوده���ا ملكافحة 
وب���اء كورون���ا مّم���ا �أّدى �ىل قل���ة �لوفيات 
عل���ى �أر��شيه���ا وه���و �آخ���ر مق���رتح �شيتم 
مناق�شته بني �أع�شاء �لر�بطة مع �لأندية .

و�عت���رب عر�س مدين���ة ب���ريث �ل�شرت�لية 
�لر�بع �لذي تتلقاه �لر�بطة �ىل جانب مالطا 
و�ل�ش���ني وقط���ر �شم���ن قائم���ة �ملقرتحات 
�لت���ي يتم �لت���د�ول بها حاليًا ومنه���ا �إقامة 
مباري���ات �ملتبقية خ���ارج بريطانيا يف ظّل 
�لوفي���ات �ىل و�شل���ت �ىل  ع���دد  ت�شاع���د 

28446 �شخ�ش���ًا حي���ث مت �لتف���اق عل���ى 
�أن ر�بط���ة �لالعب���ني و�ملدربني ه���م مفتاح 
عملية �لعودة و�شيتم �لت�شاور ب�شكل �أكرب 
ب�شاأن ذلك يف �إنتظار ما �شتقّرره �حلكومة 
�لربيطاني���ة م���ن ق���ر�ر�ت مهّم���ة بع���د غ���د 
�خلمي�س بخ�شو�س �لن�شاطات �لريا�شية 

ومنها م�شابقة كرة �لقدم .
ويت�ش���ّدر فري���ق ليفرب���ول ج���دول ترتيب 
�ل���دوري �لإنكلي���زي �ملمت���از بر�شي���د 82 
نقطة يف ختام �جلولة �لتا�شعة و�لع�شرين 
متفوقًا بف���ارق 25 نقطة عن و�شيفه فريق 
مان�ش�ش���رت �شيت���ي حام���ل لق���ب �لن�شخ���ة 

�لأخرية .

مدينة بيرث تقّدم عر�ضها ل�ضيافة مناف�ضات "البريمرليغ"



 �سمعنا هذه العبارة من قبل. »لن 
يكون العالم بعد هذا التاريخ 

مثلما كان قبله«. ولم يقل اأحد 
اإنَّ هذه العبارة كاذبة حين 

ت�ستخدم بعد حدث ا�ستثنائي. 
نا كنا نكت�سف قدراً من  لكنَّ
المبالغة فيها، خ�سو�سًا اأنَّ 

العالم كان يبدي مقاومة �سديدة 
متم�سكًا بموازينه وعاداته 

واأ�سلوب عي�سه.

�س����معنا هذه العبارة حني اخت����ارت »القاعدة« 
يف 11 �س����بتمرب )اأيل����ول( 2001 نقل احلرب 
اإىل الأر�����ض الأمريكي����ة نف�سه����ا وا�سته����داف 
رم����وز القوة والنج����اح. وكان احل����ادث فائق 
اخلط����ورة، اإذ اإنَّ اأم����ريكا اجلريح����ة خرجت 
يف حملة ثاأرية �س����ملت اأفغان�س����تان والعراق 
واأدَّى ال�سق العراقي منها اإىل تغيري موازين 
القوى يف ال�س����رق الأو�س����ط. ولكن على رغم 
حج����م م����ا ح�سل مل ن�سع����ر اأنَّنا بتن����ا نقيم يف 
عامل اآخ����ر واأنَّنا ا�سطررنا اإىل تغيري اأ�سلوب 
حياتن����ا. نه�ست نيويورك من ركام الربجني. 
عربت عن غ�سبه����ا ثم ا�ستاأنفت حياتها بعدما 

�ساعفت اإجراءات الأمن.
�سمعنا العب����ارة اأي�سًا ي����وم وقفنا قرب جدار 
برل����ني املتداعي. وحب�ض الع����امل اأنفا�سه حني 
�سع����ر اأنَّ تف����كك اجل����دار كان نذي����رًا باندحار 
منوذج وانتحار اإمرباطوري����ة. واأفاق العامل 
املذه����ول ذات ي����وم فل����م يع����ر عل����ى الحتاد 
ال�سوفيات����ي الذي كان ميتل����ك من ال�سواريخ 
النووي����ة م����ا يكف����ي لتدم����ري الأر�����ض م����رات 
ع����دة. وقراأنا كتبًا ومقالت عن العامل اجلديد 
و»ع����امل القطب الواح����د« و»نهاي����ة التاريخ«. 
واختلط����ت الق����راءات بالرغب����ات خ�سو�س����ًا 
����ه كان من ع����ادة الإمرباطوري����ات اأْن ُتغرق  اأنَّ
العامل يف الدم قبل تواريها. وعلى رغم اأنَّ ما 
����ه كان با�ستطاعة دول  حدث كبري وهائل، فاإنَّ
و�سع����وب اأْن تزعَم اأنَّها مبن����اأى عن املجريات 
ه����ا غ����ري م�سطرة لإدخ����ال اأي  والعواق����ب واأنَّ
تغيري عل����ى ميزانياتها ويومياته����ا واأ�سلوب 

حياتها.
اأك����َر  العب����ارة  تب����دو  »كورون����ا«  حال����ة  يف 
دق����ة مم����ا كان����ت علي����ه يف الأح����داث ال�سابقة 
الت����ي �سرقت اهتم����ام العامل واأث����ارت اأ�سئلته 

وخماوف����ه. يجزم اخل����رباء باأنَّنا حني نتمكن 
م����ن الع����ودة اإىل الع����امل الذي فررن����ا منه كما 
الطي����ور املذع����ورة اإىل اأوكاره����ا، �سنكت�سف 
ن����ا عدن����ا اإىل عامل اآخ����ر. ت����وزع املقاعد يف  اأنَّ
املكاتب �سيكون خمتلفًا وعلى قاعدة التباعد. 
�سيك����ون احل����ذر واجب����ًا، ول بد م����ن هاج�ض 
غ�سل الأي����دي والكمامات والقف����ازات ومواد 
التطهري والتعقيم. �ستتعمق قاعدة ال�ستغناء 
ع����ن الأوراق. طبع����ًا م����ن دون اأن نن�س����ى اأنَّ 
ع����ادات العناق وامل�سافحة تنتمي اإىل الع�سر 
البائد. �سيكون املطع����م خمتلفًا ودار ال�سينما 
و�ست�س����اب املكتب����ات بجرع����ات م�ساعفة من 
خ����وف ال�سيخوخ����ة. و�سي�سعر الف����رد بحجم 
ه����ذا التغي����ري اإذا ذهب اإىل املدر�س����ة لإح�سار 
اأطفاله. و�سي�سعر به بالتاأكيد يف الطائرة اإذا 
اأرغمته مهنته على ت����ذوق �سماجة ما �ستكون 

عليه املطارات يف ع�سر »كورونا«.
هذه املرة تبدو العبارة �سديدة الدقة. من حق 
فالدمي����ري بوت����ني اأْن ي�سع����َر بذل����ك وبقدر من 
الغ�سب والقلق. كان الرجل �سعيدًا مبا حققه 
من����ذ ت�سلم امل�سري الرو�س����ي يف بداية القرن. 
ن  اأ�ست����اذ يف تطوي����ع الأح����داث والرجال. دجَّ
نظام����ًا دميقراطي����ًا ين����ام على و�س����ادة الرجل 
القوي. يذهب اإىل النتخابات ويرجع فائزًا. 
برمل����ان يلوي عنق الن�سو�����ض لي�سمح للمنقذ 
بتمدي����د اإقامته يف مكتب �ستالني. فريق بارع 
يف �سناعة ال�س����ورة وجتديدها. اإتقان كامل 
يف توظي����ف و�سائ����ل التوا�س����ل الجتماع����ي 
ف�س����اًل ع����ن قرا�سن����ة بارع����ني يف التحر�����ض 
با�ستق����رار الع����امل وانتخابات����ه واكت�سافاته. 
اجلان����ب  مره����وب  الأحم����ر«  »اجلي�����ض  ع����اد 
وعادت رو�سي����ا دولة مقلقة بعدما كانت قلقة. 
ُي�س����اف اإىل ذل����ك تدخل ع�سك����ري يف �سوريا 
اأوح����ى بعودة العمالق على رغم ا�ستناده اإىل 

اقت�ساد متوا�سع.
فجاأة تغري كل �سيء. هبَّ »الفريو�ض ال�سيني« 
على العامل. لي�����ض مفرحًا اأبدًا ل�سيد الكرملني 
م����ا يقراأه هذه الأيام عن التناف�ض الأمريكي - 
ال�سين����ي الذي �سي�ستد عل����ى املوقع الأول يف 
العامل. قب����ل عقود فقط كان����ت اأمريكا تالطف 
ب����الد م����او لتح�سن �س����روط التواف����ق مع بالد 
لينني. وا�سح اأنَّ العامل اأعاد توزيع الأحجام 
ت����اركًا لرو�سيا مقعدًا يف ال�س����ف الثاين، يف 

ح����ني يتب����ادل دونال����د ترمب و�س����ي جينبينغ 
ال�سربات يف ال�سف الأول.

يع����رف بوت����ني اأنَّ »كورون����ا« ي����كاد يحقق ما 
عجز عن����ه خرباء وج����رالت، وه����و اإحداث 
كان  ال����ذي  ال����دويل  الت����وازن  عل����ى  انق����الب 
براث����ن  يف  الك����ربى  ال����دول  وقع����ت  قائم����ًا. 
»كوفي����د - 19«. اأدماه����ا واأثخنه����ا. ما ارتكبه 
يف بريطاني����ا وفرن�س����ا، ف�س����اًل ع����ن اإيطاليا، 
يط����رح �سوؤاًل �سعبًا وهو هل خرجت اأوروبا 
عمليًا م����ن معركة الأدوار، و�ستكتفي من الآن 
ف�ساعدًا باأن تكون �ساح����ة للتجاذب ال�سيني 

- الأمريكي.
ي����درك الرئي�����ض الرو�س����ي اأي�س����ًا اأنَّ اأم����ريكا 
معرك����ة  يف  الع����امل  قي����ادة  فر�س����ة  اأ�ساع����ت 
بحج����م  دوره����ا  يك����ن  مل  للوب����اء.  الت�س����دي 
�سورته����ا ول بحجم اإمكاناته����ا. بدت مرتبكة 
اأمام الوب����اء الذي هاجم مدنه����ا وموؤ�س�ساتها 
التج����اذب  الطائ����رات.  وحام����الت  ال�سحي����ة 
العلن����ي ب����ني �سي����د البي����ت الأبي�����ض وح����كام 
الوليات مل يكن من الن����وع املطمئن. املعركة 
م����ع »منظم����ة ال�سح����ة العاملي����ة« مل حتدث يف 
اأف�سل توقيت. مل ته����ب اأمريكا لإنقاذ اأوروبا 
ه����ذه امل����رة عل����ى غ����رار م����ا اعت����ادت فعله يف 
احل����روب العاملي����ة. كاأنَّ دف����ة القي����ادة تل����وح 
بالبتع����اد عن الي����د الأمريكية وباجت����اه اليد 
ال�سيني����ة املرتب�س����ة. م����ا قيم����ة املرابطة يف 
�سوري����ا والنهم����اك بتنظي����م ح����روب ال����دول 
اأر�سه����ا، يف وق����ت ت�ستع����د  الإقليمي����ة عل����ى 

ال�سني لحتالل موقع القيادة يف العامل؟
يع����رف بوت����ني يف ق����رارة نف�س����ه اأنَّ الع�س����ر 
ال�سين����ي �سيكون اأق�س����ى عمليًا عل����ى رو�سيا 
م����ن الع�س����ر الأمريك����ي. ال�سني بح����ٌر ب�سري 
هائ����ٌل يرفده تن����نٌي تكنولوج����ي هائٌل ي�سعب 
الإف����الت من �سلع����ه و�سال�س����ل اإمداداته. بحر 
تقي����م يف عه����ده اأك����ر اآلت التاري����خ متا�سكًا 
وهي احلزب ال�سيوعي ال�سيني الهائل. مائة 
ملي����ون »رفي����ق« وق����درة على الرقاب����ة تتفوق 
على ال�سا�سات الت����ي تخيلها جورج اأورويل. 
يع����رف اأي�س����ًا اأنَّ خ�سائ����ر اأم����ريكا الباهظ����ة 
اقت�سادي����ًا واإن�ساني����ًا قد تدفعه����ا اإىل النكفاء 
لت�سمي����د جروحها �ساحم����ة لطريق »كورونا« 

بتحقيق ما حلمت بتحقيقه طريق احلرير.
عن ال�سرق الأو�سط 
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 اأ.د.قا�سم ح�سني �سالح

 غ�سان �سربل

طــريــق الـحـريــر وطــريــق "كــورونـــا"

تعود عالقتي بالدكتور علي 
الوردي اإلى عام " 1989 " . ففي تلك 
ال�سنة كان على راأ�س وزارة التعليم 

العالي وزير مثقف بثقافة فرن�سية 
محب لالأدب والثقافة والفل�سفة 

،هو الدكتور منذر ال�ساوي 
وكان من ن�ساطاته الثقافية اأن 

اأ�سدر جريدة معتبرة با�سم  
الجامعة ، الموؤ�س�سون لها �ستة بينهم 

: ح�سب اهلل يحيى ، الدكتورعامر 
ح�سن فيا�س ، الدكتور فجر جودة 

،الدكتور منذر الخطيب ، واأنا 
م�سوؤول ال�سفحة الأخيرة .

وثم���ة موقف اأعيد قوله عن رجل القانون 
الدكتور منذر ال�ساوي :

كن���ت اكت���ب عم���ودًا �ساخ���رًا بال�سفح���ة 
نف�س���ه  يف  ه���وى  ل���ه  وج���د  الأخ���رية 
علي���ه  اإىل مكتب���ه واأط���رى  فا�ستدع���اين 
وا�سف���ا العم���ود ال�ساخ���ر يف ال�سحاف���ة 
باأنه اأ�سع���ب املقالت واأكرها مقروئية ، 

وطلب مني اأن اأطوره .
ف�ساألت���ه بكلمة واح���دة : ) وت�سمّني ؟ ! ) 

 . .
�سحك مبزاج واأ�سند ظه���ره على كر�سيه 

الهّزاز وقال :
( والل���ه تبق���ى اأنت وحظك ، ل���و للقّمة لو 

لالأمن العامة ( .
وكنت خططت اإجراء حوارات مع الرموز 
العلمية والثقافية لأعم���ل اأر�سيفًا ملفّكري 
الع���راق ومبدعي���ه فب���داأت ب���اأول وزيرة 
الدكت���ورة  الع���راق  الع���ايل يف  للتعلي���م 
�سعاد خلي���ل اإ�سماعيل وزرته���ا يف بيتها 

على نهر دجلة قريبًا من ال�سليخ .
وكان ه���ديف الث���اين ه���و الدكت���ور علي 
الوردي الذي زرته ب���داره الواقعة خلف 
اإعدادي���ة احلريري للبن���ات يف الأعظمية 
، واجريت معه ح���وارًا ن�سر امل�سموح به 
يف حين���ه مع �سورة كاريكاتريية بري�سة 

الفنان "علي املندلوي" .
و�ساألن���ي ع���ن باقي احل���وار ، فاأجبته : " 

اإذا ن�س���ر يا دكتور ف�سيك���ون طريقك لأبو 
زعبل " ، فرد مازحًا " :

يا حمالها   .. �سوا  واأنت  اأنا  اإذا  " والله 
�سداق���ة  اإىل  العالق���ة  وتط���ورت   ...  "

وزيارات يف بيته 
وكن���ت قبله���ا اأجري���ت درا�س���ة ميداني���ة 
بعن���وان : ) البغ���اء .. اأ�سباب���ه وو�سائله 
وحتلي���ل ل�سخ�سية البغي ( تع���ّد الأوىل 
من نوعها يف العراق والعامل العربي من 
حيث نوعية اأدوات البحث والختبارات 
النف�سي���ة ، وع���دد البغاي���ا وال�سم�سريات 

اللواتي �سملهن البحث .
ففي ذل���ك الوق���ت كان���ت وزارة الداخلية 
الق���ت القب�ض على اأكر من ثالثمائة بغّي 
و�سم�س���ارة من عم���وم حمافظات العراق 
تراوح���ت اأعمارهن بني �سب���ع ع�سرة اىل 
خم����ض وخم�س���ني �سن���ة بينه���ن م���ن لهّن 

عالقات مب�سوؤولني كبار ! .
وح���ني اجن���زت الدرا�س���ة ، دع���ت وزارة 
الداخلي���ة اأكادميي���ني وق�س���اة ملناق�ستها 
يف ندوة خا�سة به���ا بينهم الدكتور علي 
ال���وردي . وبع���د انتهاءاملناق�سة �سحبني 
الوردي من يدي )على �سفحه( و قال يل 
  درا�ست���ك ه���اي ع���ن الكح���اب تذك���رين 

بحادثة ظريفة . 
احلكوم���ة  ناق�س���ت  الأربعيني���ات  يف 
مو�س���وع فت���ح مبغ���ى ع���ام يف بغ���داد، 

وعقدت لقاًء �سم كاّل من الو�سي ونوري 
�سعيد ووزي���ر الداخلية ووزي���ر ال�سحة 
ومدي���ر الأمن العام . فاتفقوا على الفكرة 
لكنه���م اختلفوا عل���ى املكان ، ب���ني الباب 

ال�سرقي و�ساحة امليدان .
الوي  وكان ب���ني احلا�سرين �سخ�ض م�سّ
يجي���د ف���ن النكتة الذكية )ه���ل لديك فكرة 

من هو؟( فقال لهم:
اإن اأف�س���ل مكان للمبغى ه���و امليدان واملا 

ي�سّدق خل يروح ي�ساأل اأّمه ! " .
�سحكنا .. وخاطبت عيناه عينّي بتعليق : 
ماذا لو قالها اأحدهم الآن ! لأفرغ م�سد�سه 
الو�س���ي  فيم���ا  واملبت�سم���ني  قائله���ا  يف 
ون���وري ال�سعيد ووزي���ر داخليته ومدير 
اأمنه العام .. ا�ستلق���وا على ظهورهم من 

ال�سحك ! .
عن���وان  اختي���ار  ف���ن  يجي���د  وال���وردي 
مو�سوعه ويع���رف فن ا�ستخدام مقولة ) 
العنوان ثريا الن����ض ( ، فحني �ساألته عن 
بدايات حياته اخت�سر الإجابة بعنوان : 
) م���ن احلمري..اىل اجلامب���و ! ( .. مبينًا 
اأنه كان يف بداية حياته ي�سافر على ظهور 
احلم���ري ثم اتي���ح ل���ه اأن ي�ساف���ر بطائرة 
اجلمب���و .. وخت���م جواب���ه باأن���ه كان يف 
�سب���اه �سانع عّطار برات���ب �سهري قدره 
خم����ض روبي���ات ) ث���م �س���رت الآن موؤلفًا 
احتذلق على النا�ض باأقاويل ل يفهمونها 

.. واأطلب منهم اأن يفهموها !).
وكان اأن زادت حالت النحراف اجلن�سي 
يف العراق يف اربعيني���ات وخم�سينيات 
اىل  ال���وردي  فع���زاه  املا�س���ي  الق���رن 
النف�س���ال ال�سديد بني عامل الرجل وعامل 
امل���راأة اآن���ذاك ، وا�ست�سه���د ب���اأن اأغانين���ا 
واإن  املذّك���ر  بلفظ���ة  احلبي���ب  تخاط���ب 
اأغلب اأ�سعارن���ا الغزلية نوؤا�سية .. هائمة 
بنف����ض احلب الذي هام ب���ه ابونوؤا�ض ! . 
وليت���ه ي�سهد الآن دعوات جهات حكومية 
وبرملاني���ة اىل عزل الأناث عن الذكور يف 
املوؤ�س�س���ات التعليمي���ة يف زمن املحمول 

والفي�ض بوك .
كان  الت���ي  لالأي���ام  يح���ن  ال���وردي  وكان 
)اآباوؤنا( يعي�سون فيه���ا . ومن �سخرياته 
املري���رة قول���ه : ) ل���و خريت ب���ني حالتي 
الأوىل عندم���ا كن���ت معدمًا ولكن���ي اأملك 
اإميان العجائز وهذه احلالة التي اأنا فيها 
الآن " ت�سعينيات القرن املا�سي" لف�سلت 
احلالة الأوىل ، لأن الإميان القوي ي�سبغ 
عل���ى الإن�س���ان طماأنينة نف�سي���ة يندر اأن 
يح�سل عليها املرتفون من اأرباب املاليني 

. ) !
وكّن���ا نحر�ض يف الن���دوات العلمية التي 
نعقدها اأن يكون الوردي اأول املتحدثني ، 
فوجدت الرجل يتحدث لدقيقتني ثم يقول 
: " ع���ذرًا " فاأنا اأعاين من وعكة �سحية " 

، فهم�ست اإحدى املرات يف اأذنه : " وعكة 
�سحي���ة ل���و اأمني���ة " ، فاأجابن���ي هم�سًا " 

ا�سرت علّي ل توديني بداهيه " .. 
اأدركت بعدها اأن���ه كان يهرب اإىل الوعكة 
يف  احلقيق���ة  تغ����ضّ  حلظ���ة  ال�سحي���ة 
زردوم���ه وتريد اأن تخ���رج ، فالرجل كان 
مرعوب���ًا  م���ن ) �س���دام ح�س���ني ( ، ول���ه 
احل���ق .. فهو اأ�سمه عل���ي ح�سني الوردي 
وع���اظ  كت���اب  و�ساح���ب  وكظم���اوي 
ال�سالط���ني ، واأخطره���ا اإن���ه اأبل���غ باأن ) 

ال�سيد الرئي�ض غري مرتاح ملا كتبته ( . 
ولق���د كت���ب يل الأخ اأحم���د ال�سي���د عل���ي 
ب���اأن �سحيف���ة اأمريكية اأج���رت يف نهاية 
ثمانيني���ات الق���رن املا�س���ي ح���وارًا م���ع 
الوردي حول ال�سخ�سية العراقية ، واإنها 
كان���ت اأج���رت قبلها ح���وارًا م���ع الرئي�ض 
�س���دام ح�سني ع���ن ال�سخ�سي���ة العراقية 
اأي�س���ا كان راأي���ه فيه���ا خمالف���ًا لتو�سيف 
الوردي ، وح���ني واجهته ال�سحيفة بذلك 
متّل����ض باإجاب���ة دبلوما�سية ب���اأن العراق 

يف حالة حرب والق�سد خمتلف .
واأ�س���اف الأخ اأحم���د باأن ال���وردي طلب 
ال�سف���ر اىل بولوني���ا بدع���وة م���ن جامعة 
وار�س���و واأراد تاأ�س���رية اخل���روج ذيله���ا 
بالآت���ي : اإن مل توافق���وا ف���ال اأريد جنازة 
ر�سمية بعد موتي .. وحقق �سدام ح�سني 
طلبه . فحني تويف يف 13 متوز 1995 

مل يجر ل���ه موكب ت�سيع جلن���ازة ر�سمية 
تلي���ق ب���ه كع���امل كب���ري ب���ل اقت�س���ر على 
املقرب���ني فيم���ا ودع���ه زم���الوؤه وحمبوه 

�سمتًا .. وعن بعد ! .
كان���ت اآخ���ر مرة زرت���ه به���ا يف بيته حني 
كان مري�س���ًا . جل�س���ت بجان���ب �سري���ره 
املتوا�س���ع ومتني���ت ل���ه ال�سف���اء العاجل 
والعمر الطوي���ل ، فقال وهو يحد�ض اأنها 
النهاي���ة : ) اأت���درى ماذا يع���وزين الآن : 
اإميان العجائز ( ، ومل افهمها اإل بعد حني 
. واأ�س���اف مازحًا " : ت���دري اآين ما اأحب 
املارك�سي���ني .. ب�ض م���ا اأعرف لي�ض احبك 
.. تع���ال انطين���ي بو�س���ة .. قبّلته وكادت 

الدمعة اأن تطفر .
ومن �سخرياته املوجع���ة اأن اأقيم له قبيل 
اأن ميوت حف���ل تكرميي فبعث ابنه وقال 
م���ن على املن�سة : يبدو اأن والدي ل يكف 
عن املزاح حتى وه���و على فرا�ض املر�ض 
.. فق���د كلفني اأن انقل لكم بيتًا واحدًا من 

ال�سعر :
ج���اءت وحيا�ض املوت مرتع���ة   وجادت 
بو�سل حي���ث ل ينفع الو�س���ل  ولالأ�سف 
.. فحت���ى مدينت���ه الكاظمي���ة مل تف���ه حقه 
.. م���ع اأن فيه���ا م�سوؤولني كب���ار من ابناء 
طائفت���ه .. بينه���م نائ���ب كان معدم���ًا بنى 
على �سفاف دجلة من جهة مرقد الأمام .. 

بيتًا لنف�سه مباليني الدولرات!.

ـــه اأرائ ــع  م اختلفنا  واإْن  حــتــى  عــبــقــري  رجـــل  الــــوردي 

يف كان����ون الث����اين 2020، تاأك����د وج����ود اأك����ر 75 
األ����ف  اإ�سابة بفايرو�����ض كورون����ا يف ال�سني ، ثبت 
اأن اأغلبه����م م����ن مدين����ة ووه����ان . وهي م����ن املراكز 
ال�سناعي����ة املهم����ة يف ال�س����ني . ثم امت����د اإىل فيتنام 
وبعدها انت�سر اإىل اأغلب املدن ال�سناعية والتجارية 

املهمة يف العامل .
وهنا يربز ت�س����اوؤل ملاذا تتاأثر بع�ض البلدان واملدن 

اأكر من غريها بالفايرو�ض التاجي؟ 
فف����ي اإيطالي����ا اأ�ساب����ت م����دن ال�سم����ال يف منطقت����ي 
ث����م   ، م����دن اجلن����وب  ، دون  لومب����اردي وفينيت����و 
انت�س����ر يف ال�سم����ال ال�سرقي من اإ�سباني����ا . وبعدها 
يف مناط����ق �سناعي����ة يف اأملانيا . وكذل����ك يف مدينة 
نيوي����ورك املدين����ة امل�سه����ورة بالبور�س����ة العاملي����ة 
وال����وول �سرتيت . وكذلك انت�سر ب�سورة كبرية يف 
اإي����ران . يف ح����ني هناك دول عديدة ظه����ر بها الوباء 
ب�س����ورة قليل����ة ، وخ�سو�س����ًا دول اأفريقي����ة عديدة 
وكذل����ك يف جن����وب �سرقي اآ�سي����ا ع����دا اندوني�سيا . 
ورغ����م اأن العراق جم����اور لإيران وهن����اك �سياحات 
ديني����ة كب����رية بينهم����ا ، اإل اأن ن�سب����ة امل�ساب����ني يف 
الع����راق اأق����ل بكثري من اإي����ران ، ون�سب����ة ال�سفاء يف 

العراق اأكر من اإيران .
يعتق����د البع�����ض ا�ستن����ادًا اإىل نظرية املوؤام����رة ، اأن  
ال�س����ني اأرادت تخري����ب اقت�ساديات الع����امل املتقدم 
لالنف����راد وال�سيط����رة  يف عامل ال�سناع����ة والتجارة 
بع����د اأن تعاظم����ت �سناعته����ا ، فت����م ن�س����ره يف هذه 
املدن ال�سناعية والتجارية الكربى يف العامل . وقد 
ع����زز هذا العتق����اد �سكوك الرئي�����ض الأمريكي الذي 
اته����م ال�س����ني بحج����ب املعلومات بعملي����ة مق�سودة 
لتخري����ب الوليات املتحدة الأمريكية . وبالرغم من 
اأن����ه ا�ستبع����د فكرة ت�سنيعه يف ال�س����ني . لكون مثل 
ه����ذا الته����ام قد ي�سعل حربًا مدم����رة بينهما . اإل اأنه 
عزا الأمر اإىل جمرد اإخفاء معلومات اأ�سرت بالعامل 
. واأي����ده يف ذلك الرئي�ض الفرن�س����ي ورئي�ض وزراء 

بريطانيا .
ويف احلقيق����ة ف����اإن هناك �سكوكًا مبني����ة على وقائع 
ق����د توؤيد هذا ال����راأي ، لقي����ام ال�س����ني بالتعتيم على 
انت�س����ار الوباء ، مم����ا اأدى اإىل انت�ساره يف العامل ، 
كم����ا اأن الطبيب ال�سيني الذي ح����ّذر من وجود مثل 
ه����ذا الفايرو�ض اخلطر قد تويف يف ظروف غام�سة 
. رمب����ا  ي�ستبعد البع�ض هذا الحتمال نتيجة ولئه 
الي�س����اري اأو ال�سيوعي لل�سني . رغ����م اأن ال�سني مل 
تعد دولة ا�سرتاكية بعد اأن حتولت اإىل نظام ال�سوق 
. ب����ل اإنها اجتهت اإىل منط اقت�سادي �سبه اإمربيايل 
م����ن خالل طريق احلرير وا�ستحواذها على من�ساآت 
وموان����ئ عديدة يف اآ�سي����ا وافريقيا ، و�ساعدتها يف 
ذل����ك ال�س����ركات الراأ�سمالية الأمريكي����ة والأوروبية 
ح����ني اأخذوا ي�سنعون ب�سائعهم يف ال�سني لرخ�ض 
اليد العاملة فيها ، مما �سجعها على ال�سري يف طريق 

الإ�ستحواذ ، ومزيد من الطماع .
يحتف����ظ  اجلدي����د  التاج����ي  الفايرو�����ض  ي����زال  ل 
مب�ساح����ات وا�سعة بع����د اأكر من اأربع����ة اأ�سهر على 

ظهوره يف ال�سني .
يعتقد الباحثون البلجيكي����ون اأنهم وجدوا تف�سريًا 
لنت�سار هذا الفايرو�ض مبناطق حمددة دون غريها 

.

 )UGent( حي����ث �سرح باحثون من جامع����ة غينت
اأن الختالف����ات اجليني����ة ب����ني �س����كان الع����امل تف�سر 
مل����اذا يقت����ل الفايرو�����ض التاج����ي اجلدي����د املزيد من 

الأ�سخا�ض يف بع�ض البلدان دون غريها .
وهذا يف�سر ، وفًقا له����م ، اأن الدول ال�سكندنافية اأو 
دول اأوروب����ا ال�سرقي����ة تب����دو اأقل تاأث����رًا من مناطق 
اأخ����رى يف العامل . واأن عدد الوفي����ات من فايرو�ض  
كورون����ا اأقل بكث����ري من املتو�س����ط ، وكذلك يف دول 
البلق����ان ، حيث عدد الوفيات منخف�����ض ن�سبيًا . يف 
املقاب����ل ، �سرب Covid-19 ب�س����دة �سمايل اإيطاليا 
واإ�سباني����ا ونيوي����ورك يف الولي����ات املتح����دة. كما 
ت�سررت ب�س����دة ليمبورغ يف هولن����دا وهينوت يف 

بلجيكا .
وهك����ذا فاإن ال�ساللة والعرق مهم����ان جدًا يف معرفة 
مدى انت�سار هذا الفايرو�ض . ويف ا�ستطالع اأجري 
خالل وباء H1N1 ، اأو اأنفلونزا اخلنازير ال�سابق 
، كان امل�ستجيب����ون م����ن اأ�سل اإ�سب����اين اأكر عر�سة 

بكثري من امل�ستجيبني البي�ض اأو ال�سود .
اإن مزي����دًا م����ن الدرا�سات والبح����وث يف هذا املجال 
�ستعط����ي اأدل����ة علمي����ة اأك����ر عل����ى اأ�سب����اب انت�سار 
الأمرا�����ض والأوبئ����ة يف الع����امل ، خ�سو�س����ًا بع����د 
اكت�ساف بني����ة احلام�ض النووي DNA واأثره يف 

اجلينات الب�سرية وال�ساللت .
وق����د تب����ني اأي�سًا اأن مواطن����ي املناط����ق الأكر ثراًء 
لديه����م اإمكاني����ة اأك����ر لل�سف����ر ، وبالتايل ف����اإن هناك 

فر�سة اأكرب للعدوى والتقاط املر�ض اجلديد .
كم����ا اثبت الطب����اء اأن الفايرو�����ض التاجي ل يزدهر 
يف املناخ����ات الأكر دفئًا ، واإن لل�سم�ض تاأثريًا قويًا 
علي����ه اكر من املطهرات مثل الكل����ور )هيبوكلوريد 

ال�سوديوم(.
م����ن جانب اآخر ف����اأن ال�سلوك الجتماع����ي والتقاليد 
ال�سائ����دة له����ا تاأثري اأي�س����ًا على تف�سي ه����ذا الوباء . 
حي����ث لوحظ اأن هناك ممار�س����ات يف دور العبادة ، 
مث����ل البكاء اأو ت����الوة الأنا�سيد ، م����ن �ساأنها ت�سهيل 

انتقال الفريو�سات اإىل الآخرين عن طريق الفم .

وم����ن الع����ادات والتقالي����د الأخرى الت����ي توؤثر على 
انت�س����ار املر�����ض واملنت�س����رة يف اإيطالي����ا واأ�سبانيا 
مث����اًل ، ال�س����الم بالتقبي����ل عل����ى اخلدي����ن ، والعناق 
ب�س����كٍل كب����ري حتى يف اأماك����ن العمل ، حي����ث كان له 
الأث����ر ال�سلب����ي يف نق����ل الفايرو�����ض والتف�سي بهذه 

ال�سرعة .
    كم����ا يزي����د انت�س����ار الوب����اء يف املناط����ق الت����ي 
تعترب الأ�س����رة الكبرية اأح����د اأركان املجتمع ، حيث 
ي�سطح����ب الأجداد اأحفادهم م����ن املدر�سة ، ويبقون 
معه����م يف البي����ت ، اأو يقومون �سوي����ة بالت�سوق اأو 

التف�سح ، مما يعر�سهم للعدوى ب�سكل خطري .
    اإن اأمن����اط ال�سكن ت�سكل هي الأخرى من العوامل 
املهمة يف انت�سار الوباء .  فا�سبانيا تعد اأكرب الدول 
يف ع����دد الأ�سخا�����ض املقيم����ني يف �سق����ق ب����ني دول 
اأوروب����ا، بح�سب اأرقام وكال����ة الإح�ساء الأوروبية 

يورو�ستات .    
اأن ع����ادة غ�س����ل اليدي����ن يف بع�ض البل����دان تقلل من 
احتم����الت نق����ل العدوى . وقد لوح����ظ اأن كثريًا من 
�سكان اأوروبا واأمريكا ليغ�سلون اأياديهم حتى عند 

خروجهم من دورات املياه .
وق����د اأف�س����ح بي����ت هيغزيث، املذي����ع بقن����اة فوك�ض 
نيوز، العام املا�سي على الهواء عن �سر اأ�سعل جدًل 
وا�سعًا على الإنرتنت. اإذ ذكر اأنه يعتقد اأنه مل يغ�سل 
يديه من����ذ 10 �سنوات. واأثار تعليق����ه هذا ا�سمئزاز 
الكثريي����ن، وُن�سرت مقالت عدي����دة حول اجلراثيم 
التي قد تلوث اليدين نتيجة عدم غ�سلهما بانتظام .
يف ع����ام 2015، اأعلنت املمثلة جينيفر لورن�ض، اأنها 
ل تغ�سل يديها قط بعد ا�ستخدام املرحا�ض. رغم اأن 
كليهم����ا اأكد لحق����ا اأنها كانت جم����رد مزحة. لكن يف 
الع����ام نف�سه، ذكر ال�سينات����ور اجلمهوري عن ولية 
ن����ورث كارولين����ا، اإن اإجب����ار العامل����ني يف املطاع����م 
على غ�س����ل اأيديهم ، هو مثال على املغالة يف فر�ض 

�سروط ل داعي لها .
غ����ري اأن م�ستخدم����ي املراحي�����ض العام����ة رمب����ا ق����د 
لحظوا بالفعل اأن الكثريين ل يغ�سلون اأيديهم بعد 
ا�ستخ����دام املرحا�ض، بل اإن ن�سبة الأ�سخا�ض الذين 
يغ�سل����ون اأيديهم بامل����اء وال�سابون بع����د ا�ستخدام 
املرحا�����ض، واأغل����ب الظ����ن بع����د مالم�س����ة ال����رباز، 
بح�س����ب تقديرات درا�س����ة اأجريت يف عام 2015، ل 

يتعدى 26.2 يف املئة.
ق����د يعّل����ل البع�ض ذل����ك بنق�����ض املراف����ق العامة يف 
البل����دان الفق����رية . لك����ن حت����ى يف البل����دان مرتفعة 
الدخ����ل، حي����ت يتوف����ر امل����اء وال�سابون بك����رة، ل 
يغ�س����ل 50 يف املئة من النا�ض اأيديهم بعد ا�ستخدام 

املرحا�ض.
رمبا يرى البع�ض اأن هذه الإح�ساءات �سادمة، ول 
�سيم����ا اأن غ�سل اليدي����ن يعد اأحد اأف�س����ل اخلطوات 
الوقائية يف تاريخ الب�سرية التي اأ�سهمت يف زيادة 
متو�سط العمر املتوقع، من 40 عامًا يف عام 1850، 
اأي من����ذ بداية انت�سار عادة غ�س����ل اليدين، اإىل نحو 

80 عامًا الآن .) زاريا غورفيت BBCعربي( .
من����ط احلي����اة الجتماعي����ة هو الآخ����ر يلع����ب دورًا 
مهم����ًا يف انت�سار العدوى وتف�سي الوباء، اإذ يق�سي 
الفرن�سيون والإ�سبان الكثري من الوقت يف ال�سارع 
لتناول كاأ�ض اأو ال�سهر اأو التظاهر اأو الحتجاج .   

 اأدهم اإبراهيم

اإ�شكالية انت�شار فايرو�س كورونا 
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متابعة املدى

ريا�ض الدليمي

�إن �ملتاب���ع �ملتفح����ص للم�ش���هد �لرو�ئ���ي 
�لعرب���ي، يلم����ص توجه���ًا حمموم���ًا نحو 
كتاب���ة �لرو�ي���ة �لتاريخي���ة، ولقد تعددت 
�لأ�ش���باب يف �لتوج���ه هذ�، منه���ا هام�ص 
�حلري���ة �ل�ش���يق يف �لبل���د�ن �لعربية، �إذ 
ح���اول �لرو�ئ���ي �ش���لوك هذ� �مل�ش���لك كي 
يتخل�ص من عني �لرقيب �ملتل�ش�ش���ة على 
ن�شو�ش���ه، ومن ثم كي ينجو بنف�ش���ه من 
�مل�ش���اءلة. لكن ما �لذي دف���ع برو�ئي مهم 
ه���و جني���ب حمف���وظ، �أن يد�ش���ن عه���ده 
�لرو�ئ���ي به���ذه �لرو�يات �لث���الث )عبث 
�لأق���د�ر( و)ر�دوبي����ص( و)كف���اح طيبة(، 
�لفرع���وين  �لتاري���خ  ��ش���توحت  �لت���ي 

�مل�ش���ري، م���ع �أن م�ش���ر كان���ت وقت���ذ�ك 
حتيا هام�شًا مقبوًل من �حلرية �لإبد�عية 
و�لبحثي���ة، �أنتج���ت ذ�ك �جلي���ل �لباحث 
ع���ن �حلقيقة، ل بل �جليل �مل�ش���اك�ص: طه 
ح�ش���ني، وعل���ي عب���د �ل���ر�زق، و�لدكتور 
حممد ح�ش���ني هيكل و، و. ترى هل كانت 
ه���ذه �لرو�ي���ات �لتاريخي���ة �ملحفوظي���ة 

مترينًا على ولوج عامل �لرو�ية؟
ولقد �ش���هدت �ل�ش���نو�ت �أو �لعق���ود �لتي 
تل���ت تلك �لباك���ورة �لرو�ئية �ملحفوظية، 
ت�شاعدً� يف �لإندلق �لرو�ئي �لتاريخي، 
فكت���ب معظ���م �لرو�ئيني �لع���رب يف هذ� 
�لل���ون، ت���رى ه���ل نح���ن نع���اين موجات 
و�حدن���ا  يدل���و  �أن  فم���ا  )مو�ش���ات(؟  �أو 
بدل���ِوه، حت���ى جند �ل���دلء ق���د �أدليت يف 
�ملوق���ع ذ�ته و�للون عينه، فكتب �لرو�ئي 
�مل�ش���ري �إدو�ر �خلر�ط رو�يته،)�أ�شالع 
�ل�ش���حر�ء( �لتي ت�ش���توحي �أيام �حلرب 

�ل�ش���ليبية، وحتديدً� �أو�خر �أعو�م �لعهد 
�لأيوب���ي؛ �أيام ) �مللك �ل�ش���الح(وزوجته 
)�ش���جرة �لدر(،و�حلملة �لتي قادها �مللك 
�لفرن�شي لوي�ص �لتا�ش���ع لحتالل م�شر، 
و�لت���ي ط���رد منه���ا �ش���ر ط���ردة، وتعاون 
م�ش���لمو م�ش���ر و�أقباطه���ا يف حماربت���ه 
وهزميته، ف�ش���اًل عن رو�ية )�ل�ش���ائرون 
نيامًا( ل�ش���عد مكاوي، و)�لزيني بركات( 
جلمال �لغيطاين، �لذي �ش���يقلب �لآية يف 
عمل���ه )�أور�ق �ش���اب عا�ص من���ذ �ألف عام( 
فه���و �إذ ��ش���توحى �لتاري���خ �ملا�ش���ي يف 
)�لزيني ب���ركات(، فاإنه يجعل من ق�ش���ته 
ه���ذه خمياًل و��ش���تقر�ء ملا �ش���يحدث بعد 
�أل���ف ع���ام، �إذ يعرث �ملنقبون عل���ى �أور�ق 
كتب���ت منذ �ألف ع���ام، �أثناء �حل���رب �لتي 
ن�ش���بت يف تل���ك �لأحق���اب �لبعي���دة، بني 
�أجد�دن���ا على �ش���فاف �لني���ل وبني دويلة 
�ش���غرية، مل ت�شلنا غري معلومات �شئيلة 

عنه���ا، وكانت ت�ش���مى �إ�ش���ر�ئيل، لكن من 
�ملعروف �أن هذه �لدويلة قد �ختفت متامًا 
بعد ذلك و�ش���اعت �أخبارها نهائيًا. تنظر 
�لق�ش�ش���ية  �ملجموع���ة  م���ن   7 �ل�ش���فحة 
ع���ام(  �أل���ف  من���ذ  عا����ص  �ش���اب  )�أور�ق 
للرو�ئي �مل�شري جمال �لغيطاين. طبعة 
د�ر �ل�ش���وؤون �لثقافي���ة �لعام���ة- بغ���د�د. 

�شنة 1987.
كم���ا كت���ب �لرو�ئ���ي �لر�ح���ل �إ�ش���ماعيل 
فه���د �إ�ش���ماعيل رو�يت���ه ) �لني���ل يج���ري 
�ش���ماًل( �لتي ت�شرد وقائع غزوة نابليون 
بوناب���رت �لفا�ش���لة مل�ش���ر �ش���نة 1799، 

وتاريخ عبد �لرحمن �جلربتي حتديدً�.
�إن �ت���كاء عالي���ًا عل���ى ح���و�دث �لتاري���خ 
يدفعن���ا للت�ش���اوؤل، ه���ل نح���ن �إز�ء كتابة 
تاريخي���ة �أم كتاب���ة �إبد�عي���ة؟ و�أين �حلد 
�لفا�ش���ل بينهم���ا؟ و�لأم���ر ين�ش���حب على 
�لكتابة �لرو�ئية �لتي ت�ش���تند على �ش���رد 

�إىل  تتح���ول  وق���د  �ش���خو�ص،  حلي���و�ت 
�شرد ت�شجيلي توثيقي، كما فعل �لرو�ئي 
�جلز�ئري )و��شيني �لأعرج( وهو ي�شرد 
علينا وقائع حي���اة �لأديبة �لر�حلة ماري 
�ليا�ص زخور زيادة، �ملعروفة با�ش���م )مي 
زي���ادة(، ومن قبلها حي���اة �لأمري �ملجاهد 
�ش���د �ل�ش���تعمار �لفرن�ش���ي، عب���د �لقادر 
�جلز�ئ���ري يف رو�يته )كت���اب �لأمري(، ل 
بل �إن �لرو�ئي �ملغربي بن �شامل حمي�ص، 
يعي���د �ش���ياغة حي���اة �بن خل���دون، و�بن 
�لأندل�ش���ي(،  )ه���ذ�  �ش���بعني يف رو�يت���ه 
ف�ش���اًل عن �حلاكم باأمر �لل���ه �لفاطمي يف 
رو�يته )جمنون �حلكم(، ولن �أحتدث عن 
�لت�ش���جيلية،  �ل�شيا�ش���ية  عديد �لرو�يات 
�لت���ي كتبه���ا �أدب���اء عر�قي���ون، ع���ن �أح���د 
�لقادة �لعر�قيني �ل�شابقني، و�شاأورد مثال 
و�ح���د�، هو م���ا كتب���ه �لرو�ئ���ي �لعر�قي 
�لذي رحل �ش���ر�عًا، وهو يف عز �ش���بابه؛ 

ع���ادل عب���د �جلب���ار يف رو�يت���ه )�لزم���ن 
�ل�ش���عب( ورو�يت���ه �حلربي���ة �لتوثيقية 

�لأخرى )�لرق�ص على �أكتاف �ملوت(.
ه���ذ� �لل���ون �لتاريخ���ي �لت�ش���جيلي، ق���د 
�أدى �إىل �إ�ش���مار �لت�ش���ويق ل���دى �لقارئ 
و�ملتلقي و�ش���موره، ل بل كاد يتال�ش���ى، 
وه���و يقر�أ حو�دث عا�ش���ها، �أو كان قريبًا 
منها ويعرفها، مفهوم �لت�ش���ويق �ملهم يف 
�لعملية �لإبد�عية، �أن ت�ش���تطيع �لإم�شاك 
بزم���ام �لقارئ، ياأتي من ث���ر�رة �ملوهبة، 
ومن �خليال �ملجنح عاليًا، للرو�ئي �لذي 
يبتك���ر �حلو�دث و�ل�ش���رود، مع تطعيمها 
ب�ش���ور م���ن �لو�ق���ع �ملعا����ص �أو �ملعي�ص، 
وه���ذ� هو �لفارق �لعظيم و�لو��ش���ح بني 

�ملبدع، وبني �ملوؤرخ، �أو كاتب �لتاريخ.
وما �كتفى عديد �لرو�ئيني �لعرب، ومنهم 
�لعر�قي���ون بكتاب���ة �لرو�ي���ة �لتاريخية، 
ت�ش���توحي  �لت���ي  �لرو�ي���ة  ع���ن  ف�ش���اًل 

عليه���ا،  وتتك���ىء  �ل�ش���خو�ص،  حي���و�ت 
فاإنه���م جل���اأو�- كذل���ك- �إىل �لمتي���اح من 
حياتهم �ل�شخ�شية، وقد ل �عدو �حلقيقة 
�إذ� قل���ت، �إن �لرو�ئي ل ميكن �أن يق�ش���ي 
حياته �لذ�تية وجتاربه من عمله �لرو�ئي 
�أب���دً�، من هن���ا يتبني �ش���خف مقولة موت 
�ملوؤل���ف، �أو �لكتابة بدرجة �ل�ش���فر، و�إن 
�لن����ص، �أي ن����ص �إمنا هو مل���ك �لقارىء 
�لذي يعي���د تفكيكه بع���د قر�ءته، وتنتهي 
عالق���ة مبدعه به �ش���اعة ي�ش���عه بني يدي 
�لق���ارئ، لك���ن �أن ياأت���ي �ل�ش���رد �لرو�ئي 
�لرو�ئ���ي  �ش���خ�ص  عل���ى  كلي���ة  معتم���دً� 
فه���ذ� موؤ�ش���ر خطر وخطري على ن�ش���وب 
�ملو�هب، و�ش���مور قر�ئح �ملبدعني، وهل 
ن�ش���نف ه���ذه �لكتابة ونعده���ا رو�ية، �أم 
نبوبها يف �شمن حقل �ملذكر�ت، �أو كتابة 
�ل�ش���رية �لذ�تي���ة؟ وكيف ميكنن���ا حتديد 

�لفا�شل �لو�هي بني �للونني؟!

يطرح )�شنان ح�شين (  جملة 
من المتناق�شات والمت�شادات 

في اأغلب اأعماله تكمن في 
غرائبيتها الميتافيزيقية 
ال�شحرية  فهو يجمع بين 

متناق�شين في اآن واحد 
)الأ�شطورة والواقع، الوعي 

والالوعي ، الخرافة واليقين 
، ال�شك وال�شت�شالم  ،الجحيم 

والجنة، الحرية  والقيد،  
القدرة والال قدرة ، التنافر  ما 

بين الزمان والمكان، الالزمان 
والال مكان  ، ال�شتكانة 

والتمرد( .

بني كل هذه �ملفاهيم و�لعناوين و�لفل�شفات 
لب���د للقارئ و�مل�ش���اهد للوحات ) ح�ش���ني 
ومعانيه���ا  حيثياته���ا  يف  يغو����ص  �أن    )
�لوجودية بني �ملتخيل و�لو�قعي و �ملمكن 
وغ���ري �ملمك���ن ، له���ذ� تاأت���ي �أعمال���ه �لكرث 
و�لغزي���رة حامل���ة لهذه �ملدل���ولت و�لقيم 
�جلمالي���ة و�ملعرفية �ملده�ش���ة يف �ش���كلها 

وتكوينها �لفني و�لثقايف و�حلياتي .
ثم���ة ر�ش���ائل يبثه���ا ) �ش���نان ( م���ن خ���الل  
�أعمال���ه للمتلق���ي فتختل���ف يف جوهره���ا 
ومذهبه���ا  وهويته���ا  وخ�شو�ش���يتها  
�لت�ش���كيلي �ل���ذي ميي���ل من حيث �ل�ش���كل 
و�لرمز �ىل �ملدر�شة �ل�ش���ريالية �ل�شحرية 
  )  Magic SurrealiSM(
وممكن �لق���ول �إن جاز �لتعب���ري فهو يعرب 
)ه���دف  لل�ش���ريالية   فهم���ه �خلا����ص  ع���ن 
�ل�ش���ريالية ه���و حتري���ر �للغ���ة و�لأف���كار 
و�ملعتق���د�ت من قيود �لعقالني���ة (  ، فمنها 
حتمل �ش���ار�ت فنية بحتة و�أخرى معرفية 
ذ�تي���ة حم�ش���ة  ، و�لأه���م م���ن �لأثنني هي 
مقاربات���ه �لت�ش���كيلية �لثيمي���ة  يف  مادتها 
لالإن�ش���ان  �لعميق���ة   �لفل�ش���فية  �لثقافي���ة 
و�لوج���ود  و�لن���وع ، �ملختلف و�ملت�ش���ابه 
، لكن ي�ش���عب حتديد ماهية هذ� �لإن�ش���ان 
وهويت���ه وكينونت���ه ، كما ي�ش���ري� �ىل ذلك 
)�أنط���و�ن �أرنول���د و وبي���ري نيك���ول  (بعد 
ر �لع���امل باأفكارنا، نق���ارن هذه  �أن نت�ش���َوّ
�لأف���كار وجند �أن بع�ش���ها ينتمي لبع�ص، 
و�لبع�ص �لآخر ل ينتمي، فاإما �أن جنمعها 
�ش���ويًا �أو نف�شلها عن بع�ص. وي�شمى هذ� 
�لتاأكي���د �أو �لإن���كار، وب�ش���كل عام ي�ش���مى 
�حُلكم. وي�ش���مى هذ� �حُلكم ق�ش���ية، ومن 
�ل�ش���هل �أن ن���رى �أنه���ا تتكون من �ش���قني؛ 
�ل�ش���ق �لأول يوؤكد �أو ينفي �شيئًا وي�شمى 
�ملو�شوع، و�ل�ش���ق �لثاين هو ما يوؤَكد �أو 

ُينفى وي�شمى �ملحمول.
يجمع �ملو�ش���وع باملحمول فع���ل �لكينونة 
 (  To Be فع���ل  �لإجنليزّي���ة  يف  وه���و 

فت�ش���بح للق�ش���ية ثالثة �أجز�ء، �ملو�شوع 
و�ملحمول وفعل �لكينونة ( .

متك���ن �لفنان م���ن �للع���ب بالزم���ن برب�عة 
من خالل قدرته عل���ى �لتحليق يف �ملتخيل 
و��ش���تدعاء   )  The viSualizer(
 recall The   (       لذ�كرة و�لتاريخ�
MeMory( بروح �حلا�شر و��شر�قاته  
وتطلعه لزمن �مل�شتقبل ، ويبدو �أن  ) �شنان 
( ل���ه نظرت���ه يف فهم���ه وقناعات���ه ملدلولت 
�لزمن و�أن�ش���اقه  حيث ��ش���تطاع �أن يوهم 
�ملتلقي ب���اأن �لزمن له بد�ية كما ي�ش���ورها 
ويج�ش���دها ) يف بع����ص لوحاته وخا�ش���ة 
ب�ش���ري  وتناغ���م  ح���و�ء  غو�ي���ة  لوحتي���ه 
و�أخ���رى  ( من���ذ بدء �خلليقة يف ق�ش���ة     ) 
�آدم وحو�ء(  وتاأريخها �لتي تر�ش���خت يف 
ذهن �لذ�كرة �جلمعية ومل ي�شتطع �لإفالت 
منها �شوى �ليقني بها ، لكن يف حقيقة �لفهم 
لل�ش���ار�ت  )  ) SignalS�لت���ي �حتوتها 
لوحات���ه يب���دو �لزمن متد�خ���ل لديه وقد ل 
تف���رق بني حلظاته �لأزلية و�لآنية على حد 
�ش���و�ء �أي �أن  �لزم���ن لديه هو �متد�د لذ�ته 
)For iTS own Sake ( ل توج���د 
فو��شل و�أي�شًا يولد �لإن�شان عاٍر وي�شتمر 
يف عري���ه �خللق���ي و�لوج���ودي و�لفكري 
وه���و يف �ش���ريورة د�ئم���ة  ويف حلم د�ئم 
ويقظ���ة د�ئم���ة و�إن تال�ش���ى ج�ش���ده فثمة 
 a ghoST( خيال وظل �إن�شان �أو �شبح
( يالح���ق ) �ش���نان (  ويط���ارده يف يقظت���ه 
ونوم���ه يهيم���ن عل���ى �ألو�نه وف�ش���اء عامله 
�لت�ش���كيلي بذ�كرت���ه �لنا�ش���عة وباأ�ش���كال 
ومعانيه���ا  حريته���ا  يف  متج���ددة  وروؤى 
فتتز�ح���م �أف���كاره وب�ش���ريته لك���ي يلتقط  
بح�ش���ية دون لب�ص و�ش���ك ، هذه �لأ�ش���باح 
�لآدمي���ة �حليو�ني���ة �لطائ���رة و�ل�ش���ابحة 
يف م�ش���رحه �لت�ش���كيلي ويف وجد�نه غد� 
ينطقه���ا ويحاوره���ا ليتق���ني م���ن ماهيتها 
وهويتها و�شفاتها و�أزمانها ووقت جميئها 
ووقت غيابها ، لي�شاألها من ي�شكل من  ؟ من 

هو �بن �حلقيقة و�بن حلظة �لوجود ومن 
ه���و �لكائن �ملفرت����ص �لذي غ���زى لوحاته 
وتطريز�ته وف�شيف�ش���اء �ألو�نه و�أ�ش���و�ئه  
�ل�ش���اطعة  ومتك���ن �أن ي�ش���لط عليها حزمه 
�ىل  يخ�ش���عها  لك���ي  بوهجه���ا  �ل�ش���وئية 
جمهره ) ذ�كرت���ه (  لروؤية حيز �لآدمية يف 
ج�ش���د �حليو�ن لي�ش���رتح بعد عناء طويل 
من قلقه و�ش���ر�عه مع �ل�شئلة �لتي جتول 
 The( �لأ�ش���ياء  �أ�ش���ل  ع���ن  يف خاط���ره 
origin oF ThingS (  وحركته���ا 
و�ش���كونها وزو�له���ا �أو غيبته���ا وم���ن ث���م 
ُتع���رف  ولدته���ا و�نبعاثه���ا م���ن جدي���د ) 
�لأنظمة �ل�شريحة و�ل�شمنية للذ�كرة على 
�أنها �أنظمة ت�ش���ريحية وغري ت�ش���ريحية. 
تت�ش���من ه���ذه �لأنظم���ة نو�ي���ا ذ�ت معنى 
لإ�ش���رتجاع وخ���زن �لذ�ك���رة، �أو قل���ة م���ا 
�إىل ذل���ك. �لذ�كرة �ل�ش���ريحة هي �خلزين 
�لإدر�كي و�لبيانات �ملتعلقة بالذكريات ( ، 
فما من �شكون وهد�أة له �إل بعد �نتهائه من 
لوحت���ه ومن ثم تاأطريها و�لإم�ش���اء عليها 
وهي حاملة لنا ده�شة يف �لت�شكيل وحرية 
يف �لأ�ش���ئلة و كيفية فك عقدها ،  وقد يلفنا 
�لفنان بوعي �أو بال وعي يف د�ئرة �أ�شئلته 
و�ش���كه ونغ���دو جميع���ًا يف ح���رية من هذ� 
�لقل���ق �لوج���ودي وما م���دى قدرتن���ا على 
�لفهم للولوج �ىل عامل )  �شنان ( �لت�شكيلي 
�ل�ش���ادم لذ�ئقتن���ا ولوعينا وق���د يغدو من 
�لع�ش���ري علين���ا �أن نفه���م �أحالم���ه وجنونه 
وخر�فة �أ�شكاله و�ألو�نه وم�شرحه  و ) من 
وجه���ة نظر ) هيغ���ل ( عن �لزم���ان و�ملكان 
و�لأزل مدين���ٌة لفال�ش���فة �ليون���ان �لقدماء 

بقدر ما هي مدينة للفال�شفة �ملحدثني.
�ش���منّيٌة  و�لأزل  �لزم���ان  ب���ني  و�لتفرق���ة 
عن���د ) بارمنيد����ص ( �ل���ذي �أنك���ر ح���دوث 
) �ل�ش���ريورة(  وم���ن ث���م �أ�ش���بح �ملا�ش���ي 
و�مل�ش���تقبل، وكّل �شيٍء متاأنٍّ يف �حلا�شر، 
 ) )طيماو����ص  حم���اورة  يف  و�لزم���ان 
�لأفالطوني���ة �ملحدث���ة  لأفالط���ون، وعن���د 

ب�شفٍة عامٍة، هو �ل�ش���ورة �ملتحركة لالأزل 
ل  فه���ي  بخ�شائ�ش���ه  �ملث���ل  ���م  ي�شِ و�لأزل 
زمانّي���ٌة ، وي�ش���تبعد ��ش���تعمال �لأفعال يف 

�شيغة �ملا�شي و�مل�شتقبل .
ي�ش���ري ) �أفالط���ون (  �إىل حم���رّي�ت �لزمان 
مث���اًل و�ش���ع )�لآن(، �للحظ���ة �لدقيق���ة �أو 

�ملا�شي .
ينظر ) هيغ���ل ( �إىل �لزمان و�ملكان ل على 
�أنهما م���ن �خت�ش���ا�ص �ملنطق، بل فل�ش���فة 
�لطبيع���ة ، فهو ينظر على �أنهما �ش���ورتان 
للح�شا�ش���ّية يتميز�ن عن ت�ش���ور�ت �لفهم 
�أ�شا�ش���يٍّ  �أعظ���م جت���لٍّ  �أّنهم���ا  عل���ى  ب���ل   ،
للت�ش���ّور )�لفك���رة �ل�ش���املة( يف �لطبيعة، 
�أن �شماتهما �لرئي�ش���ية هي �لأبعاد �لثالثة 
و�ملا�ش���ي،  )�حلا�ش���ر،  و�لزم���ان  للم���كان 

و�مل�شتقبل(.
  ومن هنا ي�ش���كل خمياله و�أخيلته ) �شنان 
ح�ش���ني (  يف جت�ش���يد كائناته يف غر�بتها 
وحميطه���ا وبيئته���ا �لتكويني���ة  )تفرت�ص 
�لفل�شفة �لعقالنّية/�ملثالّية �أن ما يوجد هو 
�لأفكار فق���ط، و�أن كل �لأ�ش���ياء تتكون من 
�لفك���ر، و�أن كل �لأ�ش���ياء تتطل���ب جمموعة 
من �لأف���كار �ملرت�بط���ة وكل �لظو�هر )مبا 
يف ذلك �لوعي( تنت���ج من فهم تاأثري �لعامل 
�ل�ش���مّي �لذي يقب���ع مبعزل عن �ل�ش���يء-

يف-ذ�ته. ( 
 فق���د تغدو يف ت�ش���وره  �أثر� وق�ش���ة ويف 
مو�ش���ع �أخرى لها روؤية حا�شر�تية تعي�ص 
يف زمنه �لذي هو زمننا وحا�شرنا  ولي�ص 
بزم���ن  خ���ر�يف �أ�ش���طوري وكاأن���ه يكت���ب 
تاأريخ���ا جدي���د� يف خل���ق ماهية �لأ�ش���ياء 

و�لكائنات .
م�ش���رح  ه���ي   ) ح�ش���ني  �ش���نان   ( لوح���ة 
�أبطال���ه كائن���ات م���ن خمرج���ات  حقيق���ي 
خيال���ه �خل�ش���ب وف�ش���اء  م�ش���رحه فه���و 
مل���يء بالأيقون���ات و�لرم���وز ذ�ت دللت 
تعبريي���ة خمتلف���ة منه���ا نف�ش���ية وفكري���ة 
مع���ان  ذ�ت  ومنه���ا  ولهوتي���ة  ومعرفي���ة 

جمهول���ة و�أزمانه���ا متد�خل���ة ، و�لدر�م���ا 
)The draMa (  �لت���ي ت�ش���كلها هي 
حركة مفرطة وعنيفة ومنها ما هو �ش���اكن 
كاأنه جثة هام���دة وكل هذه وتلك تعرب عن 
�نفعالت نف�شية وفكرية له يج�شده بكثافة 
 ، )  coSplay( ألو�نه ب�ش���كل تاأثريي�
وتعرب كذلك عن فكر مف���رط بقلق �لوجود 
وعن زحام �لأ�ش���ئلة وتر�كمها �لتي جتول 
يف خاطره عن هوية هذه �لكائنات ومدى 
�مل�ش���افة �لتي تف�ش���لها عن بع�شها لت�شكل 
هويته���ا �خللقي���ة ، وم���ا م���دى قدرتهم���ا 
عل���ى �لتعاي����ص و�لتباعد يف هذ� �مل�ش���رح 
 The aBSurd  (   ملفرت�ص �لعبث���ي�
�ل���ذي   )  virTual TheaTer
تعبث به �ألو�ن )  �ش���نان ح�شني ( و�أدو�ته 

و��شتغالته وت�شكيالته ؟ .
جم�ش���ماته  يعر����ص   ) ح�ش���ني  �ش���نان   (
باإجادت���ه  م�ش���رحه  عل���ى  �لت�ش���ويرية 
 diMenSional( �لأبع���اد  تقني���ة 
م���ا  و�مل�ش���افات   )  Technology
بني عنا�شره و�أ�شكاله وبعدها وقربها من 
زو�ي���ا �للوحة  فيما بينه���ا وكيفية توزيع 
مو�قعها على �ل�ش���طح �لت�شويري  ومدى 
ق���درة �مل���كان يف توظيف فكرت���ه �ن كانت 
حملق���ة �أم على �لأر�ص مقلوب���ة �أم معتدلة 
�أم مائل���ة ه���ذه م���ن جهة ومن جه���ة �أخرى 
وم���ا مدى ق���رب �مل�ش���افة م���ا بينه���ا وبني 
 viSion angleS( �لروؤي���ا  زو�ي���ا 
(  �ملختلف���ة  للمتلق���ي كم���ا جت���د ذل���ك يف 
�أك���رث من لوحة ل���ه ) لوحة �ملاع���ز �لذهبي 
ولوح���ة ح���و�ر �لأج���ز�ء ( �ل���ذي �حرتف 
تقني���ة �لأبع���اد ) �لبع���د �مل���كاين و�لبع���د 
 SpaTial diMenSion �لفك���ري 
 and inTellecTual
diMenSion(  وترك �ألو�ن �جل�ش���د 
�أفق���ه  لت�ش���كل   وتعابريه���ا   وحركاته���ا 
�لروؤي���وي ومفاتي���ح مقولته وف�ش���و�ص 

فنه �لالمع  .

�أعلن���ت موؤ�ش�ش���ة �ل�ش���ارقة للفن���ون ع���ن فت���ح ب���اب 
�مل�ش���اركة يف �لن�ش���خة �لثامنة من »�ل�ش���ارقة، وجهة 
للت�ش���وير  �ملخ�ش�ش���ة  �ل�ش���نوية  �ملب���ادرة  نظ���ر«، 

�لفوتوغر�يف. 
و�ش���يكون �آخر موعد للم�ش���اركة ه���و 16 مايو/ �آيار 
2020، وميك���ن للمتقدمني �ختيار ثيمتهم ومقاربتهم 
�لفني���ة �خلا�ش���ة، وتعبئة من���وذج �لطلب، و�إر�ش���ال 
م���ا ل يزي���د عن �ش���ت �ش���ور رقمي���ة، مرفقة بو�ش���ف 

�أو ق�ش���ة موج���زة ح���ول كل �ش���ورة، و�ملوق���ع �لذي 
phoTo@« :لتقطت فيه، عرب �لربيد �لإلكرتوين�

.»SharjaharT.org
وكانت �لن�ش���خة �ل�شابعة من �ملبادرة �شهدت م�شاركة 
36 م�شورً� من �أكرث من 20 دولة، قدمو� �أعمالهم �لتي 
تتناول جمموعة من �ملو��شيع �لجتماعية و�لفكرية 
و�جلمالية، عرب �أ�شاليب و�أمناط متعددة على �ت�شال 
�ل�ش���ارع،  يف  و�لت�ش���وير  �ملفاهيم���ي،  بالت�ش���وير 

و�ملناظر �لطبيعية لالأر�ص و�ملدينة، و�لبورتريه.
يع���د معر�ص »�ل�ش���ارقة، وجه���ة نظر« �أح���د �ملبادر�ت 
�ملجتمعية �ل�ش���نوية �لتي تهدف �ملوؤ�ش�شة من خاللها 
يف  �لفوتوغ���ر�يف  �لت�ش���وير  ممار�ش���ة  دع���م  �إىل 
دول جمل����ص �لتع���اون �خلليج���ي، وتطوي���ر مهار�ت 
�مل�ش���ورين �ملحليني و�لإقليميني وت�شجيع تعاونهم، 
لي����ص عرب تو��ش���لهم فقط، ب���ل مبا يتخط���ى ذلك �إىل 

ف�شاء�ت �ملجتمعات �لثقافية يف �لدول �مل�شاركة.

تناهت �ىل �ش����معي طرقات خفيفة على نافذة �ملر�شم �ملقو�شة، نظرُت 
من خالل �لزجاج �ملع�ش����ق بالر�ش����ا�ص، فاإذ� بج����اري يوري�ص �لذي 
يعي�ص هو وزوجته مارغريت يف مزرعة قريبة من �ملر�ش����م، يبت�ش����م 
ويحييني بيده، فاأ�ش����رت له باللتفاف و�لدخ����ول من �لباب. بادرين 
يوري�ص بعد �أن م�شَح حذ�ءه �خل�شبي على قطعة �للباد �خل�شنة �لتي 
��ش����تقرب عند �ملدخل )مبا �إنك �لر�ش����ام �لوحيد يف �لقرية، لذ� جئتك 
بطلب عاجل( فاأ�ش����رت له بكلتا يديَّ كي يكمل حديثه، فقال )تعلم �أن 
حفلة عيد �لقرية �ش����تقام يوم �ل�ش����بت �لقادم، لذ� �أطلب منك -�ن كان 
لديك �لوقت- �أن تر�ش����م لنا �شيئًا ب�ش����يطًا ي�شبه �لعالن، ن�شعه على 
ب����اب �خليمة �لتي �ش����تقام فيه����ا �حلفلة، ل تكلف نف�ش����ك كثريً�، نحن 
فقط نحب �أن ت�شاهم معنا ب�شيء(، و�فقت مبا�شرة على ذلك، و�أثناء 
خروج����ه �إلَتَفَت نح����وي وهو يفتح �لب����اب قائاًل مبكر) �شاأح�ش����ر لك 
م�ش����اَء غد قنينتي نبيذ ر�ئع �شنعته و�لدة زوجتي، فاأنا �عرف كيف 

يحتاج �لر�شامون �ىل وقود جيد، كي ينتجو� �أعماًل جيدة(. 
كانت �لتح�ش����ري�ت جتري على قدم و�ش����اق، وقد بد�أت معامل �حلفلة 
بالظهور ح����ني َثبََّت ه����ارم وفر�ن�ص يف مدخل �لقرية، طاقًا خ�ش����بيًا 
كبريً� باإرتفاع خم�شة �أمتار تقريبًا، وزيَّنوه بالزهور، لتمر من حتته 
�ل�ش����يار�ت �لتي تدخل �لقرية �أو تخرج منها، وقد ُعلَِّقْت يف و�ش����طه 
يافط����ة كت����ب عليه����ا )مرحبًا بك����م يف �آن�ش����ني(، بينما �إن�ش����غل بع�ص 
�لأهايل بح�ش����د حقل قمح و��ش����ع، ومتت ت�ش����وية �لأر�ص لتن�ش����ب 
عليها �خليمة �لكبرية �لتي ت�ش����به خميمات �ل�ش����ريك �ملتجولة. مرت 
�لأي����ام �ملتبقية ب�ش����رعة وحان وق����ت �حلفلة، وق����د �أحاطت باخليمة 
بع�ص �لك�شاك �ل�ش����غرية �لتي تطايرت منها رو�ئح �لبطاطا �ملقلية 
و�ل�شمك �ملدخن و�حللوى و�لكثري من �لأطعمة �ملختلفة �لتي يتجمع 

حولها �لفالحون قبل وبعد �حلفلة لتناول �لوجبات �ل�شريعة. 
يف مدخل �خليمة �أخذ خرييت )�ش����احب �مل�شرب �لوحيد يف �لقرية( 
مكانه خلف طاولة �ش����غرية وهو من�ش����غل ببيع �أقر��ص بال�ش����تيكية 
�ش����غرية بحجم �لدرهم للد�خلني �ىل �خليمة، لي�شتخدمونها ل�شر�ء 
�ل�ش����ر�ب بدًل م����ن دفع �لنق����ود) كل قر�ص مقابل كاأ�ص من �ل�ش����ر�ب( 
وهك����ذ� ي�ش����رتي كل حمتف����ل، ع�ش����رين �أو ثالثني قطع����ة بثمن يورو 
و�ح����د لكل قطعة، فيما ف�ش����لُت �أنا -ب�ش����بب ظ����رويف �ملادية وقتها- 
�ش����ر�ء خم�����ص قط����ع فق����ط، �أ�ش����غل نف�ش����ي بها حت����ى حتني �ل�ش����اعة 
�لعا�ش����رة �أو �حلادي����ة ع�ش����رة، فعن����د ه����ذ� �لوقت يف�ش����ل �لكثري من 
�لفالحني �لعودة �ىل بيوتهم رغم تبقي عدد من هذه �لأقر��ص لديهم، 
لذ� يعم����دون على تركها فوق هذه �لطاولة �أو تلك، بينما �أنا �أترب�ص 
و�أر�ق����ب �لطاولت ك����ي �نق�ص على �أي����ة قطعة تلتمع هن����ا �أو هناك، 
لذل����ك ميكنني �لقول بب�ش����اطة �إن حفلتي �حلقيقية تبد�أ بعد �ل�ش����اعة 

�حلادية ع�شرة م�شاًء. 
ترك����ت �لكر�ش����ي ووقف����ت �أحرك ي����دي حتية جل����اري �آرند و�ش����قيقه 
برتو�ص وهما ي�ش����عد�ن �ىل خ�شبة �مل�ش����رح �لتي ُبِنَيْت من �ملنا�شد 
�خل�ش����بية �لتي تو�شع عادة حتت �لب�شائع. لقد تعود �ل�شقيقان على 
�لتمثيل كل �ش����نة يف هذه �حلفلة، وه����م يحتفظون مبالب�ص متنوعة 
تنا�ش����ب نوع �ل�شخ�شيات �لتي ميثلونها و�ش����ط ت�شفبق �لفالحني، 
ويف �أحي����ان كث����رية يكت����ب �آرند ن�شو�ش����ًا تنا�ش����ب ه����ذه �لعرو�ص 
�لق�ش����رية �ملرحة، لكن �ملفاجاأة هذه �ل�ش����نة كانت ب�شعود يان �لذي 
ي�ش����كن يف نهاي����ة �ش����ارعنا �ىل �ملن�ش����ة �أي�ش����ًا، ليمثل �أح����د �لأدو�ر 
�لهزلية �ل�ش����غرية، لكن ما قام به لي�ص �ش����يئًا بالن�ش����بة لبائع مقانق 
ومربي ما�ش����ية. ق�ش����يُت بع�ص �لوقت و�أنا �أحي����ي هذ� و�حتدث مع 
ذ�ك و��ش����رب مع هذه، �أتابع �لرق�ش����ات و�ملو�شيقى و�أ�شتعيد ب�شكل 
كام����ل لوح����ات �لر�ش����ام بي����رت برويغل �ل����ذي ر�ش����َم فالح����ي هولند� 
ورق�ش����اتهم و�أعياده����م وه����م يتمايل����ون، تتملكهم ن�ش����وة عالية يف 

�أر��شيهم �ملنخف�شة. 
حلَّْت �ل�ش����اعة �لعا�ش����رة و�ش����ط �لهزل و�لأغاين و�لرق�����ص، وقد بد�أ 
بع�����ص �لفالحني يخرجون تباعًا، و�أنا �أهمُّ خل�ش����ة بجمع �أقر��ش����هم 
�لفائ�ش����ة ع����ن �حلاجة و�لت����ي تركوها على �لط����اولت. وبينما كنت 
من�ش����غاًل باحلدي����ث م����ع �أح����د �جل����ري�ن، �إقرتب����ت مني �لعم����ة لأمي 
وزوجه����ا هن����ك �لذي مدَّ يدُه جليب �ش����رتته و�أخرج �ش����يجارً� طوياًل 
قدمه يل قائاًل )�نه منا�ش����ب مع �لنبي����ذ �لأحمر( ليكمل حديثه )�حمل 
معي د�ئمًا عددً� �حتياطيًا من هذ� �ل�شيجار(، رمقتني لمي باإبت�شامة 
�أٍم طيبة وقد توردَّ خد�ها بعد كاأ�ش����ني من نبيذ �لقرية، ليم�ش����يا نحو 
باب �خليم����ة ويخرجان بعد �أن فر�ص هنك بع�����ص �لأقر��ص �ملتبقية 
لدي����ه عل����ى حافة �إح����دى �لطاولت. غاب����ا يف �خلارج و�ش����ط ر�ئحة 
�لأطعم����ة �ملختلفة، فت�ش����للُت بدوري �ىل �لطاولة وو�ش����عُت كاأ�ش����ي 
بجانب �لدر�هم �لبال�شتيكية، ثم تظاهرُت بالت�شفيق لإمر�أة تر�ق�ص 
زوجه����ا، وجمعت �لأقر��ص بهدوء وو�ش����عتها يف جيب����ي متمنيًا �أن 

تدوم �حلفلة �ىل �لأبد.     

حفلة في قرية هولندية 

في مدخل الخيمة اأخذ خيريت 
)�شاحب الم�شرب الوحيد في 

القرية( مكانه خلف طاولة 
�شغيرة وهو من�شغل ببيع اأقرا�ض 

بال�شتيكية �شغيرة بحجم الدرهم 
للداخلين الى الخيمة،

 �شتار كاوو�ض

باليت المدى تمثالت الزمن في ت�سكيالت �سنان ح�سين.. اأفق الر�ؤية

ال�سارقة للفنون تفتح باب الم�ساركة في »ال�سارقة �جهة نظر 8«

ه������ل ت�����ع�����اين ق������رائ������ح ال������ر�ائ������ي������ن ن���������س����وب����ًا؟
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العمود
الثامن

ع���ن دار امل���دى �ص���درت الرتجم���ة العربي���ة لكت���اب الناق���دة 
والكاتب���ة الأمريكية جريترود �ص���تاين "بيكا�ص���و" التي قام 
بها املرتجم القدير يا�ص���ن طه حافظ وتعد �ص���تاين من اأوائل 
الكت���اب الأمريكين الذين ا�ص���تجابوا بحما�ص���ة لفن الطليعة 
الأوروبي. عقدت �صالونات اأ�صبوعية يف �صقتها يف باري�س 
�ص���كنها فنان���ون وكت���اب اأوروبي���ون واأمريكي���ون، اأبرزه���م 
ال�ص���اعر اأبولينري، والر�صامان ماتي�س وبيكا�صو، والروائي 
�ص���تاين  رعاي���ة  كان���ت  لبيكا�ص���و،  بالن�ص���بة  هيمنغ���واي.. 
املبك���رة ل���ه و�ص���داقتها حا�ص���مة يف جناحه. وقد ر�ص���م لها 
�صورتها ال�صهرية عام 1906 يف نهاية ما ي�صمى ب�"املرحلة 
الوردية". ويف هذه اللوحة يبداأ بيكا�صو املرحلة التكعيبية 

. قناع  وكاأنه  �صتاين  وجه  –حيث 

اأ�صبحت اأ�صهر احلكايات يف 
تاريخ الب�صرية، ل نعرف كم 

موؤلًفا ُكتب عنها، اإذ بن اليوم 
والغد ت�صاف اإليها دفعة جديدة 

من الدرا�صات التي تريد اأن 
حتلل اأ�صطورة �صّميت األف ليلة 

وليلة.
من كتبها؟ كيف جمعت؟ ملاذا 

هي األف ليلة ولي�صت ت�صع 
مئة؟ اأ�صئلة �صغلت الباحثن، 

فمنهم من اعتقد اأن اأ�صلها لي�س 
عربًيا، وكان �صاحب هذا الراأي 
امل�صري ح�صن فوزي يف كتابه 

)حديث ال�صندباد القدمي(، 
فيما انتهت �صهري القلماوي 

اإىل اأن الليايل ن�صفها عراقي 
والآخر م�صري، وظّل عدد 

هذه احلكايات األًفا وواحدة 
بالتمام والكمال، حتى ظهر 

العّلمة العراقي حم�صن مهدي 
ليقول لنا اإننا ع�صنا مع األف 

حكاية من اخليال، واإن ال�صيدة 
�صهرزاد مل ت�صهر مع �صهريار 
�صوى 282 ليلة فقط لغري، 
لكّن املفاجاأة الأهم فّجرها " 
"  نبيل �صعيل،  الربوفي�صور 

وهو يخربنا اأننا ع�صنا قروًنا 
مع الوهم، واأن ال�صندباد ومعه 

علء الدين وم�صباحه ال�صحري 
مل يتنّزهوا يف �صوارع بغداد، 

من اأين جاءوا اإذن؟، اإنهم 
مواطنون كويتيون، طبعًا ل 

اأحد منا ميكنه اأن ي�صادر حق 
الكويتين، يف اأن يتباهوا 

بتاريخهم. لكن لي�س من حق 
اأحد اأن يحّول هذا التفاخر 

اإىل اإ�صاءة لتاريخ �صعب وبلد 
وجدت منذ اآلف ال�صنن، 

ولي�س من حق اأحد اأن يعيد 
ت�صغيل ماكينات �صّخ الكراهية 
�صد كل ما هو عراقي اأو ماهو 

كويتي .
ونعود اإىل ال�صطوانة 

امل�صروخة الذي ل تتوقف ، 
ت�صكيل احلكومة، فمن باب 

التاأكيد هناك حقائق نرى اأن 
ُيويل القارئ العزيز انتباًها 

لها، ويف مقدمتها اأّن العديد من 
ال�صا�صة الذين �صدعوا روؤو�صنا 

بعبارات الإ�صلح والتغيري، 
جتدهم اليوم اأول من رفع 

�صعار ل حكومة من دون 
ح�صتي ، وكان اآخر رافعي هذا 
ال�صعار، النائب ح�صن ال�صنيد، 

الذي قرر قبل �صتة اأعوام 
اعتزال ال�صيا�صة والتفرغ 

مل�صروعه ال�صعري، يف وقتها 
قال لنا ال�صنيد: "لقد اأرهقتني 

ال�صيا�صة وتداعياتها". يف ذلك 
الوقت طرت من الفرح، فاأن 

يقول �صيا�صي "يا جماعة تعبت 
اأريد ارتاح"، فعلينا اأن ن�صفق 
له. لكن يبدو ان الفرح ليدوم 
طويل ، فها هو ال�صنيد يظهر 

من جديد ويذكرنا باأنه موجود، 
واأن �صيادته  يعرت�س على 

ت�صكيل الوزارة .
 ياعزيزي نبيل �صعيل �صيبقى 

ال�صندباد "رمًزا لرتاث من 
الفرح وامل�صرات لبلد قدمت 

حمورابي وكلكام�س وملحمته، 
واجلنائن املعلقة، وع�صتار 
وع�صاقها، والواح �صومر، 

وم�صرية النبي اإبراهيم، ولي�س 
اآخرهم اجلواهري الكبري 

وال�صياب وعمنا علي الوردي، 
يا �صيدي كنا ناأمل اأن تاأخذ منا 
علي بابا وحراميته الأربعن، 

لأننا نعي�س اليوم يف بلد فيها 
اأكرث من اأربعن األف حرامي، 

لن ت�صتطيع �صهرزاد اأن تروي 
حكاياتهم ول مبليون ليلة 

وليلة.

�شندباد �شعيل 

 بيكا�سو

 علي ح�سني

الكوميديا �سالح عراقي للوقاية من فريو�س كوروناقبل مدفع اإلفطار
يف م�صه����د متثيل����ي ق�صري، ي����وؤدي الفنان حمم����د قا�صم 
دور اأب����و ع�ص����ام يف امل�صل�ص����ل ال�ص����وري ال�صهري "باب 
احل����ارة"، فيع����ود اإىل منزله بعد غي����اب طويل. حتاول 
زوجت����ه الق����رتاب من����ه واحت�صان����ه، لك����ن �صرع����ان ما 
ي�صفعها، مت�صائًل: "األ تعرفن اأن الحت�صان والقبلت 
ممنوع����ان؟ اأي����ن كمامت����ك؟". ين����درج هذا امل�صه����د الذي 
ُيتداَول على مواقع التوا�صل الجتماعي �صمن اأن�صطة 
جلاأ اليها فنانون من حمافظة الب�صرة الغنية بالنفط يف 
جنوبي الع����راق، لعّلها تقنع املواطن����ن بالتزام تدابري 
الوقاية من وباء كورون����ا )كوفيد-19(، بعدما تبن اأن 

الدعوات والتحذيرات الر�صمية مل تردع العراقين.
ويق����ول قا�ص����م: "اليوم من����ّر باأزم����ة فريو�����س كورونا، 
وبالت����ايل وجهنا كل عملنا اإىل ال�صق التوعوي، لناحية 
الت����زام توجيه وزارة ال�صحة، من تعقيم وغ�صل اليدين 
وم����ا �صابه". يف �صاحة "حارة ال�صب����ع"، يدخل ع�صام، 
اب����ن "اأب����و ع�ص����ام"، الذي ي����وؤدي دوره املمث����ل يو�صف 
احلج����اج، يف م�ص����ادة كلمية م����ع اأبناء حارت����ه، ب�صبب 

جتمعهم من دون اأخذ الحتياطات ال�صحية اللزمة.
ويق����ول احلج����اج اإن اله����دف م����ن التمثيلي����ة الق�ص����رية 
للبقاء يف  الكوميديا  التوعية من خلل  "رفع م�صتوى 
املن����ازل والتوقي". يق����ول قا�صم، اإن ج����زًءا من الأعمال 

كان����ت خم�ص�صة للك����وادر ال�صحي����ة والق����وات الأمنية 
الت����ي حتاول منع التجمعات. وعل����ى اأنغام اأغنية "بنت 
اجل����ريان" امل�صرية التي لقت رواًج����ا كبرًيا يف العامل 
العرب����ي، اأن�صد مغن����ون يف م�صهد متثيل����ي اآخر ي�صارك 
في����ه �صرط����ي على حاج����ز اأمني "حظر التج����ول من ورا 
كورونا، والدنيا مذعورة وجمنونة". ويف م�صهد اآخر، 
ي�صتقب����ل اأب وابنه �صيًفا اأخ�صر اللون يعّرف عن نف�صه 
با�صم "كورونا" ويدعوهم����ا اإىل توخي احلذر والتزام 
التعقي����م. ورغم الرفع اجلزئي حلظ����ر التجول، ل تزال 
قطاع����ات اقت�صادية اأ�صا�صية يف حالة اإغلق، اإذ مل تفتح 
املط����ارات، فيم����ا التنق����ل ب����ن املحافظات ممن����وع، ول 
ت����زال املدار�س واجلامع����ات مغلقة، و�صل����وات اجلمعة 

متوقفة.
امل�صاع����دة يف  تق����دمي  اإىل  يف بغ����داد ي�صع����ى فنان����ون 
جم����ال التوعية، لأن "هذه م�صوؤوليتن����ا"، وفق ما يقول 
م�صم����م الديكور الداخلي عبد الل����ه خالد  ويظهر فيديو 
متثيل����ي ُبّث على قن����اة تلفزيونية حملي����ة طبيبة اأنهكها 

العم����ل تتلق����ى ات�ص����ال دع����م من زوجه����ا، ليخربه����ا اأن 
املر�ص����ى يحتاجونه����ا، ولريف����ع من معنوياته����ا، فتعود 
م�صرع����ة اإىل غرفة العملي����ات بت�صمي����م وعزمية. وكان 
لفًت����ا دور الطبيبات العراقي����ات يف الأزمة احلالية، مع 
تطوع كثريات من اخت�صا�صات خمتلفة، للم�صاعدة يف 
ال�صيطرة عل����ى اجلائحة، يف بلد ي�صّج����ل اأدنى معدلت 
توظيف بن الإن����اث يف العامل، ل تتخطى 15 يف املئة. 
وي�ص����ري خالد اإىل اأن "حظر التج����ول م�صتمر، والو�صع 
يتفاقم"، لذلك "عملنا على فيديو ل�صكر الطاقم الطبي يف 
الع����راق والعامل كله، وحر�صنا على اأن يكون تعليمًيا". 
وي����رى خم����رج العمل م�صطف����ى الكرخ����ي  اأن "التوعية 
بالفيديو من اأهم العنا�صر والأدوات التي جتعل النا�س 
يحمون اأنف�صه����م باأنف�صهم". وي�صيف: "مهما كان لدينا 
من كوادر طبية اأو تطور طبي، فلن نتمكن من ا�صتيعاب 
اأعداد كبرية" من املر�ص����ى يف امل�صت�صفيات، معترًبا اأن 
"مقاط����ع الفيدي����و ه����ي من العوام����ل الرئي�ص����ة لتقييد 

انت�صار الفريو�س".

 ري�سان الفهد 
وكال����ة  ومدي����ر  وال�صحف����ي  الكات����ب 
املر�ص����ى نيوز نع����اه الحت����اد الحتاد 
الع����ام للأدب����اء والكّت����اب يف الع����راق، 
ويذكر ان الراحل الذي تويف قبل ايام 
بع����د �ص����راع مع مر�����س ع�ص����ال �صبق 
ل����ه ان عم����ل يف ق�ص����م التحقيق����ات يف 
�صحيفة امل����دى وكان مث����ال لل�صحفي 
املثاب����ر الباح����ث ع����ن اخل����رب اجلدي����د 
واملتابع����ة املتمي����زة للح����دث، خال�����س 
املوا�صاة لعائلته  وحمّبيه واأ�صدقائه.

 عاتكه اخلزرجي 
النحات���ة والفن���اة الت�صكيلي���ة اعلن���ت 
عن النتهاء م���ن التح�صريات ملعر�س 
م�ص���رتك تقيم���ه م���ع زوجه���ا الفن���ان 
الت�صكيلي م���راد ابراهيم، حيث اكدت 
اجن���لء  بع���د  �صيق���ام  املعر����س  ان 
جائحة كورونا؛ ومن املوؤمل ان ي�صم 
املعر����س اربع���ن عم���ل، تت���وزع بن 

ع�صرين  لوحة وع�صرين منحوتة.  

 اأياد را�سي 
املمثل والنجم الكومي���دي ي�صت�صيفه 
ملتق���ى الذاع���ة والتلفزي���ون التاب���ع 
للحت���اد الع���ام للدب���اء والكتاب عرب 
جل�صة حوارية تبث على من�صة امللتقى 
تق���ام  الت���ي  اللكرتوني���ة.. اجلل�ص���ة 
م�صاء اليوم الثلثاء �صتت�صمن حديثا 
عن الدراما العراقية يف رم�صان  وعن 
العمال الكوميدية وعلقتها بالواقع، 
وع���ن ال�صج���ة الت���ي احدثته���ا بع�س 
امل�صل�ص���لت التي تعر�صت اىل هجوم 

من العديد من اجلهات.

حول العالم

�سندباد نبيل �سعيل يثري ال�سخرية

تناقل نا�صطو مواقع التوا�صل الجتماعي 
نبيل  الكويتي  الفنان  اأغنية  العراق،  يف 
�صعيل، والتي ين�صب فيها البحار البغدادي 

�صندباد  ىل ال�صهري  اإ
اخلليج.

عظيما"..  خليجيا  بحارا  كان  "ال�صندباد 
البغدادي"  "البحار  ن�صبت  كويتية  اأغنية 
غ�صبا  اأث���ارت  ال��ع��راق  ب��دل  الكويت  اإىل 
ل�صاحب  وات��ه��ام��ات  و���ص��خ��ري��ة  وتهكما 
�صعيل  نبيل  امل���ع���روف  امل��غ��ن��ي  الأغ��ن��ي��ة 
ب�صرقة الرتاث واحل�صارة 
العراقية، يف حن ذهب 
ب�صخريتهم  اآخ������رون 

املعروف  البحار  ملب�س  لإب���دال  احل��ادة 
والد�صدا�صة  ال�صماغ  اإىل  وعمامته  بثوبه 
اخلليجية. واأثار املقطع املتداول للأغنية، 
كان  "�صندباد  ن�صه:  ما  فيه  يقول  وال��ذي 
والذين  هنا،  من  عظيًما  خليجًيا  ب��ح��اًرا 
اأولدن��ا،  هم  الأح��لم  رحلة  يف  ا�صرتكوا 
كانت  املوت  جبال  �صقت  التي  واملجاديف 
العراقين  و�صخرية  حفيظة  هنا"،  م��ن 

�صرقة  معتربينها  الأغنية  هاجموا  الذين 
للتاريخ "العراقي"، واأن �صخ�صية �صندباد 

هي �صخ�صية عراقية ولي�صت كويتية.  
بدورهم،  املغردين  من  ع��دد  وا�صتح�صر 
وب����داأوا  ال��ك��رت��وين،  ال��ع��م��ل  �صخ�صيات 
فاألب�صوا  لكويتية،  حتويلها  من  ال�صخرية 
ال�����ص��ن��دب��اد ال���ث���وب اخل��ل��ي��ج��ي ال��ر���ص��م��ي 
ة"  "ح�صّ ا�صم  واأطلقوا  والعقال،  ال�صماغ 
و�صط  ت��ه��ك��م��ا،  يا�صمينة  الأم�����رية  ع��ل��ى 
ُهجوم عراقي عنيف على الفنان الكويتي، 

واتهامه ب�صرقة التاريخ، 
يقولون  امل��وؤرخ��ن،  جميع  اأن  اإىل  ي�صار 
بغداد،  يف  عا�صت  �صندباد  �صخ�صية  ب��اأن 
وارت����ب����ط ا���ص��م��ه��ا ب���امل���لح���ة ال��ب��ح��ري��ة، 
العبا�صي  اخل��ل��ي��ف��ة  زم���ن  يف  وحت���دي���دا 
هارون الر�صيد 786- 809م، لكن يختلف 
حول حقيقة وجوده احلقيقية، من عدمها، 
ق�ص�س  يف  مذكورا  ال�صندباد  ك��ان  حيث 
األف ليلة وليلة التي كانت تق�صها �صهرزاد 
على امللك �صهريار، ومن ُهنا جاء اخللف 

حول حقيقة وجوده من عدمها.

حت����اول دائ���م���ا ال��ن��ج��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ت��اي��ل��ور 
اأن ت��دع��م ال��ك��ث��ري م���ن حم��ارب��ي  ���ص��وي��ف��ت 
ب��ط��رق خمتلفة واظ��ه��ار  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
فعتله  لهم، وهوما  امتنانها وتقديرها  مدى 
مع  عاما(   30( العمر  من  البالغة  �صويفت 
اخلطوط  يف  تعمل  التي  املمر�صات  اإح��دى 

الأمامية!
�صابة  ممر�صة  �صويفت  تايلور  فاجاأت  فقد 
يوتا،  ولي��ة  م��ن  هيلتون"  ويتني  تدعي" 
حيث قدمت لها تايلور ر�صالة مكتوبة بخط 
 ، "  Lover" اليد وجمموعة من منتجات 
وذلك ح�صب موقع "جا�صت جريد"، ومل تكن 
مفاجاأة تايلور على �صرف عيد ميلد ويتني 

العودة  هدية  كانت  ب��ل  فح�صب،  الثلثن 
املراكز  اإح���دى  يف  م�صاعدتها  بعد  للوطن 
ن��ي��وي��ورك و�صط  امل���وج���ودة يف  ال��ك��ربى 

جائحة انت�صار فريو�س كورونا .
"اأردت  بر�صالتها:  �صويفت  تايلور  وكتبت 
باأنني  واأخ��ربك  الهدايا  لك بع�س  اأر�صل  اأن 
ممتنة للغاية لك، ول ميكنني اأن اأ�صكرك مبا 
فيه الكفاية على املخاطرة بحياتك مل�صاعدة 

النا�س."
"اأي�صا  فكتبت:  تايلور�صويفت  وا�صتكملت 
راأيت �صورة لك من اإحدى حفلتي.. �صكرا 
لقدومك.. واأود اأن اأح�صنك يف املرة القادمة 

واأ�صكرك �صخ�صيا.. بكل احلب ".

اأطلق النجم الهندي �صاروخان امللقب ب�"ملك 
الإنرتنت  عرب  النكات  من  حفلة  بوليوود"  
و���ص��ارك  ت��ق��ري��ًب��ا،  ���ص��اع��ات  خم�س  ا�صتمرت 
الأم��وال  جمع  بغية  امل�صاهري،  من  ع��دد  فيها 

للمت�صررين من جائحة كورونا.
 70 من  اأك��رث  الآلف  ع�صرات  و�صاهد 
�صهرة  الأك��رث  من  تعترب  �صخ�صية 
يف البلد، منهم لعب الكريكيت 
ف������ريات ك���وه���ل���ي، وامل��م��ث��ل 
���ص��اروخ��ان ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
املمثل  اأ�صماء عاملية، مثل 
ومغني  ���ص��م��ي��ث،  وي���ل 

الروك ميك جاغر يف عر�س "اآي فور اإنديا" 
الذي بث مبا�صرة على في�صبوك.

امل�صاعدة،  "اأ�صتطيع  للمعجبن  خ��ان  وق��ال 
و�صاأفعل ذلك ويتوجب علي القيام بذلك" بعد 
مطمئًنا  وامل��رح،  بالأمل  مليئة  اأغنية  تاأديته 
اىل اأن "كل �صيء �صيكون على ما يرام" بعد 

انتهاء اأزمة كورونا.
وحتدث جاغر و�صميث عن �صراعات العمال 
امل��ه��اج��ري��ن ال��ذي��ن ي��ع��ي�����ص��ون يف الأري����اف 
والذين فقد الكثري منهم وظائفهم، واأ�صبحوا 
الإغ��لق  عملية  م��ع  اجل��وع  خلطر  معر�صن 
مار�س/ اأواخ��ر  منذ  فر�صت  التي  امل�صتمرة 

اآذار على البلد.
اأو  وظ��ائ��ف��ه��م  ف���ق���دوا  "رمبا  ج��اغ��ر  وق����ال 
من  وعائلتهم  هم  يعانون  ورمب��ا  منازلهم. 
التربع.  منكم  اأطلب  اأن  اأود  لذلك  اجل��وع. 

يرجى اإعطاء ما ت�صتطيعون اإعطاءه".
وحتدث م�صاهري من بينهم بريانكا �صوبرا 
جونا�س وهريثيك رو�صان اإ�صافة اإىل غناء 
جوقات حملية، ب�صغف باللغتن الإنكليزية 

والهندية عن جمع الأموال للمحتاجن..
 100 من  لأك��رث  ب��الأم��وال  التربع  و�صيتم 
جمموعة تقدم املواد الغذائية، واخلدمات 

الأ�صا�صية الأخرى خلل الأزمة.

حتى زي الل�سو�س يف زمن 
كورونا تغري 

ولية  يف  الأمريكية  ال�صرطة  حتقق 
وا���ص��ن��ط��ن ه���ذه الأي�����ام، يف ح��الت 
اأب��ل��غ عنها ع���دد من  ���ص��رق��ة غ��ري��ب��ة، 
�صكان بع�س الأحياء، يف ظل الإغلق 
تف�صي  ب�صبب  ال��ب��لد،  ت�صهده  ال��ذي 
�صرفات  وتعر�صت  كورونا.  فريو�س 
منازل عدد من �صكان ولية وا�صنطن 
لل�صرقة، اإذ كانوا ل يجدون ال�صحنات 
ت�صوقهم  بعد  ت�صل  التي  وال��ط��رود 
عرب الإنرتنت، اإىل اأن ر�صدت اإحدى 

كامريات املراقبة ما يجري.
ف��ق��د داأب�����ت ل�����ص��ت��ان ت���رت���دي���ان زي 
العاملن يف املجال الطبي على �صرقة 
م�صتغلتن  املواطنن،  منازل  �صرفات 
وحالة  ال��ن��ا���س،  م��ن  ال�����ص��وارع  خلو 
الت�صامن الوا�صعة مع الأطقم الطبية 

يف مواجهة فريو�س كورونا.
وت���ق���وم امل����راأت����ان ب��ت��ت��ب��ع ���ص��ي��ارات 
ت��و���ص��ي��ل ال�����ص��ح��ن��ات وال���ربي���د عرب 
�صيارتهما، وما اأن يقوم عامل الربيد 

ال�صرفة،  يف  ال�صحنة  ب��و���ص��ع 
ت����رتج����لن م����ن ال�������ص���ي���ارة 

كامريات  ور�صدت  الطرد.  وت�صرقان 
عملية  ال�صرفات  اإح��دى  يف  املراقبة 
ال�صرقة التي قامت بها املراأتان اللتان 
لونه  ممر�صات  زي  ت��رت��دي��ان  كانتا 
عنقيهما  يف  وتعلقان  كحلي،  اأزرق 
اإحداهن  وتلب�س  بل  عمل،  بطاقات 
يف  ال�صرطة  وب��داأت  واقية.  قفازات 
الإب���لغ  مت  اأن  ب��ع��د  الل�صتن  تتبع 
اإىل  ت�صليمها  مت  ط���رود  ���ص��رق��ة  ع��ن 
ولية  يف  كينويك  منطقة  يف  منازل 
وا���ص��ن��ط��ن، واأظ����ه����رت ت�����ص��ج��ي��لت 

الكامريات عملية ال�صرقة.

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة للأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الثلث���اء( اأن درجات احل���رارة  ترتفع عن معدلتها لي���وم اأم�س، واأن اجلو 

�صيكون م�صم�ًصا يف العديد من  املناطق.   
C°  22 -C°  40 °C      النجف /   19 -    C° 36   /اأربيل

C°  23 -C°  43  / الب�سرة      C°  22 -    C° 40  /بغداد

C°   21 -C°  40  / الرمادي     C°  19 -    C° 37   /املو�سل

جنوم بوليوود على الإنرتنت دعًما ملت�سرري كورونا  

تايلور �سويفت 
تفاجئ ممر�سة 

بر�سالة امتنان 
وهدايا ملحاربتها 

"كورونا"
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