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رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 

 بغداد / املدى

ح���ددت اللجن���ة العلي���ا لل�صح���ة 
برئا�ص���ة  الوطني���ة  وال�ص���امة 
رئي�س الوزراء اجلديد م�ص���طفى الكاظمي، 
ام����س االح���د، توقيت حظر التج���وال، فيما 

قررت متديد احلظر حتى ايام عيد الفطر.
وقال املكتب االعامي لرئا�ص���ة الوزراء يف 
بيان، ان "اللجنة العليا لل�ص���حة وال�صامة 
الوطني���ة ملواجه���ة جائحة كورون���ا، عقدت 
اجتماعها برئا�ص���ة رئي�س جمل����س الوزراء 
م�ص���طفى الكاظمي، ملناق�صة جدول اأعمالها 
حظ���ر  ق���رار  وتقيي���م  مراجع���ة  املت�صم���ن 
التج���وال، وعدد م���ن الق�صاي���ا ذات العاقة 

بجهود الوقاية من فايرو�س كورونا".
وب����نّ رئي�س جمل����س ال���وزراء اأن "جائحة 
كورونا متثل حرب���ا وحتديا حقيقيا، والبد 
من تكثي���ف جهود مواجهته���ا"، موؤكًدا على 

"اأهمية م�صاعفة جهود التوعية ال�صحية يف 
و�صائ���ل االإعام كافة وزي���ادة بث الن�صائح 
جمي���ع  ودع���وة  ال�صحي���ة  واالإر�ص���ادات 
للم�صاهم���ة  وموؤ�ص�صاته���ا  الدول���ة  وزارات 
به���ذا اجله���د وحماي���ة املواطن���� م���ن هذا 

اخلط���ر، وااللتزام الت���ام بالوقاية ال�صحية 
ملنع ح�صول زيادة يف االإ�صابات". وقررت 
اللجن���ة العلي���ا لل�صحة وال�صام���ة الوطنية 
مايل���ي :����� اوال: يك���ون حظر التج���وال من 
ال�صاع���ة اخلام�ص���ة ع�ص���را اىل اخلام�ص���ة 

فج���را. ثاني���ا: فر�س حظر �صام���ل للتجوال 
خال اأيام عيد الفطر املبارك.

ثالث���ا: و�صع وزارة النق���ل �صروطا ل�صامة 
نق���ل املواطن� يف و�صائط النق���ل الداخلي 
وحما�صب���ة املخالف� بالتن�صي���ق مع وزارة 
الداخلية. ويف �صي���اق مت�صل، قالت وزارة 
ال�صح���ة يف بيان، ان���ه "مت فح�س )٢٢٣٣( 
من���وذج يف كاف���ة املخت���رات املخت�صة يف 
الع���راق لهذا اليوم، وبذل���ك يكون املجموع 
الكلي للنماذج املفحو�صة منذ بداية ت�صجيل 

املر�س يف العراق )١٢٧١٥٣(".
"خمت���رات  ان  اىل  ال���وزارة  وا�ص���ارت 
ال�صح���ة والبيئ���ة �صجلت له���ذا اليوم )٨٨( 
إ�صابة يف العراق موزعة كالتايل: بغداد/ 
الر�صاف���ة: ٢٢، بغداد/ الك���رخ: ٣٧، مدينة 
الطب: ٧، مي�صان: ١١، الب�صرة: ٨، دياىل: 
١، ذي ق���ار:٢". وبينت الوزارة ان "حاالت 

ال�صفاء بلغت هذا اليوم  ٣٢ حالة".

 بغداد / املدى

احلكوم���ة  ���دت  تعهنّ
اجلدي���دة باالإف���راج عن 
املتظاهري���ن الذي���ن اعُتقل���وا على 
خلفينّة م�صاركتهم يف االحتجاجات 
ة الت���ي خرجت يف ت�صرين  ال�صعبينّ
���ا بتحقي���ق  اأي�صً ل، وتعه���دت  االأونّ
العدال���ة وتعوي����س اأق���ارب اأك���ر 
خ���ال  �صق���ط  �صهي���د   ٧00 م���ن 

االحتجاجات.
ل للحكوم���ة  وبع���د االجتم���اع االأونّ
���ه رئي�س احلكومة  اجلديدة، توجنّ
م�صطف���ى الكاظمي م�ص���اء ال�صبت 

اإىل العراقينّ� بكلمة متلفزة.
جله���از  رئي�ًص���ا  الكاظم���ي  وكان 
املخاب���رات عندم���ا اندلع���ت اأ�صواأ 

اأزمة اجتماعينّة يف العراق.
هه���ا  وجنّ الت���ي  الكلم���ة  وج���اءت 
الكاظم���ي اإىل ال�صع���ب، يف وق���ت 
ت�صهد مواقع التوا�صل االجتماعي 
تظاه���رات،  اإط���اق  اإىل  دع���وات 
تق���ول تن�صيقيات احتجاج ت�صرين 

عنها ان احزابا �صيا�صية حتركها.
ي احلقائق  ووعد الكاظمي ب�"تق�صنّ

اب  يف كلنّ االأح���داث". وكان الن���ونّ
وافق���وا فج���ر اخلمي����س عل���ى ١٥ 
وزيًرا م���ن ٢٢ حقيبة، وبالتايل ال 
ت���زال اأم���ام الكاظمي مهم���ة تبديل 
الكاظم���ي  ���د  وتعهنّ وزراء.  �صبع���ة 
يف كلمت���ه ب�"حما�صب���ة املق�صرين 
بال���دم العراق���ي وتعوي�س عوائل 

ال�صهداء ورعاية امل�صاب�". 
ال�صابق���ة  احلكوم���ة  تنف���كنّ  ومل 
د منذ  برئا�صة عادل عبد املهدي توؤكنّ
ر عليها اإيجاد  ه تعذنّ ت�صرين االأول اأننّ
متظاهرين  النار" عل���ى  "مطلق���ي 
كان���وا ُيطالب���ون بتجدي���د الطبقة 
ل  االأونّ يف  بكامله���ا.  ���ة  ال�صيا�صينّ
ل، وخ���ال اأوىل  م���ن ت�صري���ن االأونّ
الحًق���ا  ل���ت  حتونّ الت���ي  امل�ص���رات 
اإىل اأكر تظاه���رات اجتماعينّة يف 
ة،  تاري���خ الع���راق واأكره���ا دموينّ
حمل متظاهرون كث���رون الفتات 
عليه���ا �ص���ور الفري���ق الرك���ن عبد 
الوهاب ال�صاعدي "بطل" ا�صتعادة 
االرهابي����  اأي���دي  م���ن  املو�ص���ل 
وال���ذي ا�صُتبعد الحًق���ا من من�صبه 

من ِقبل عبد املهدي.
 التفا�صيل �ص2

ال�صحة ت�صجل 88 اإ�صابة بكورونا بينها 67 يف بغداد فقط

قالوا اإن دعوات الكوت كان وراءها �صراع على من�صب املحافظ

 بغداد/ املدى

يف  املالي���ة  اللجن���ة  تتوق���ع 
وزارة  قي���ام  الن���واب  جمل����س 
املالي���ة باإج���راء تغي���رات جذري���ة الأرق���ام 
م�ص���ودة قان���ون املوازن���ة االحتادي���ة لعام 
٢0٢0 تت�صم���ن تغي���ر �صع���ر بي���ع النفط، 
ال���وزارات، واللجوء  وتخفي�س موازنات 
واخلارج���ي،  الداخل���ي  االقرتا����س  اإىل 
الفت���ة اإىل اأن هناك اإمكانية عر�س املوازنة 
االحتادية على جمل�س الوزراء يف غ�صون 

اقل من ا�صبوع���� للت�صويت على اإر�صالها 
اإىل جمل�س النواب.

ويقول جمال كوجر، ع�ص���و اللجنة املالية 
يف جمل����س النواب يف ت�صري���ح ل�)املدى( 
اإنه "من ال�ص���روري على حكومة م�صطفى 
الكاظم���ي اإج���راء تعدي���ات عل���ى م�صودة 
قان���ون املوازنة االحتادي���ة لعام ٢0٢0 يف 
اأ�ص���رع وق���ت ممك���ن الإر�صال���ه اإىل جمل�س 
الن���واب لت�صريعه خ���ال الف���رتة املقبلة"، 
معتق���دا اأن "احلكوم���ة دون اإقرار املوازنة 
العام���ة �صتك���ون اأ�صبه بحكوم���ة ت�صريف 

اأعمال". و�صوت جمل�س النواب فجر يوم 
اخلمي����س املا�ص���ي باأغلبية ع���دد االأع�صاء 
احلا�صري���ن عل���ى من���ح الثقة ل����١٥ وزيًرا 
يف حكوم���ة الكاظم���ي، وفيم���ا مل يح���ظ ٥ 
مر�صح� بالقبول، مل يقدم رئي�س الوزراء 
النف���ط  حقيبت���ي  ل�صغ���ل  مر�صح����  اأي 

واخلارجية.
املنه���اج  "تطبي���ق  اأن  كوج���ر  وي�صي���ف 
ال���وزاري يتطل���ب وج���ود قان���ون موازنة 
بالواق���ع  للنهو����س  وكذل���ك  احتادي���ة 
االقت�صادي وت�صلي���ح وترميم اآثار هبوط 

العاملي���ة،  االأ�ص���واق  يف  النف���ط  اأ�صع���ار 
وم�صكل���ة وب���اء كورون���ا"، منوه���ا اإىل اأن 
اإىل وقت  يحت���اج  املالي���ة اجلديد  "وزي���ر 
ملراجع���ة قان���ون املوازنة قب���ل طرحه على 

جمل�س الوزراء".
وعج���زت حكوم���ة ع���ادل عبد امله���دي التي 
قدم���ت ا�صتقالته���ا يف �صه���ر كان���ون االأول 
املا�صي عن اإر�صال م�صروع قانون املوازنة 
االحتادية لع���ام ٢0٢0 اإىل جمل�س النواب 
ب�صب ارتفاع عجز املوازنة التخميني الذي 
و�صل اإىل اأكر من اأربع� مليار دوالر، ثم 

ت�صاعف ب�صبب تراجع الطلب على النفط.
وي�صي���ف رئي����س كتلة االحت���اد االإ�صامي 
الكرد�صتاين اأن���ه "قد ن�صهد وجود �صعرين 
للنفط مدرجان يف املوازنة؛ االأول �صيكون 
والث���اين  للروات���ب،  وخم�ص�ص���ا  ثابت���ا 
�صع���ر متغ���ر �صيكون خم�ص�ص���ا للموازنة 
اال�صتثماري���ة". ويتاب���ع اأن "ازم���ة وب���اء 
كورونا غرت م�ص���ارات الكثر من االأمور 
وجعل���ت احلكوم���ة ترك���ز عل���ى اجلوانب 

ال�صحية واالقت�صادية".
 التفا�صيل �ص3 

رفع الفيتو عن االقرتا�ص الداخلي واخلارجي ل�صد العجز

جمل�س النواب يرتقب موازنة 2020.. ويتحدث عن 
خ�ضوعها لتعديالت جذرية 

حمال البقالة توا�سل البيع غري مكرتثة الجراءات احلظر   .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 بغداد / املدى

ت�صويت الرملان هذا اال�صبوع مبنح الثقة مل�صطفى الكاظمي 
رئي�ص���ا ل���وزراء الع���راق يحمل �صع���ورا بان هن���اك تغيرا. 
كابينت���ه الوزاري���ة تتاألف من تكنوق���راط ومهني�، انه���م هنا لتفعيل 
دور حكوم���ة العراق . اولويات برنامج الكاظم���ي، التي �صادق عليها 
الرمل���ان اي�ص���ا، ت�صتمل على ا�صاح���ات اقت�صادي���ة �صريعة وعاجلة، 
تفعي���ل قان���ون انتخابات جدي���د، ح�ص���م الق�صايا العالقة م���ع حكومة 
اقليم كرد�صت���ان، وح�صر ال�صاح مبوؤ�ص�صات الدول���ة الع�صكرية، هذا 
يعن���ي ان جميع الف�صائل امل�صلحة يف وح���دات احل�صد ال�صعبي يجب 
ان تك���ون حتت �صيطرة الدول���ة . ي�صتفيد الكاظمي من عاقاته القوية 
مع جميع ف�صائل ال�صعب ومراكز القوى وكذلك ر�صا كل من وا�صنطن 
وطه���ران واخلليج وجميع العوا�صم االقليمية الرئي�صة. ومن املتوقع 
ان تك���ون �صراكة رئي�س الوزراء مع رئا�صتي اجلمهورية برهم �صالح 
والرملان حممد احللبو�صي، �َصل�صة ومتناغمة. الرئا�صات الثاث تعلم 

مدى حجم التحديات وامل�صاعب التي يواجهها العراق. 
ادارة الرئي����س االمرك���ي دونال���د ترامب ا�صتغلت املرحل���ة االنتقالية 
بق���در م���ا ت�صتطي���ع. بتاري���خ ٧ ني�ص���ان عر�ص���ت وزارة اخلارجي���ة 
االمركي���ة اقام���ة ح���وار �صرتاتيجي مع الع���راق، وذلك قب���ل ايام من 
تكلي���ف �صالح للمر�صح الكاظمي بت�صكيل حكوم���ة. وخال مناق�صتهم 
لو�ص���ع العراق ال�صهر املا�صي اثنى م�صوؤولون امركان على الكاظمي 
ولكنه���م مل يتدخلوا اكر مو�صح� بان ذلك �ص���اأن عراقي. يف الوقت 
نف�ص���ه تلقى الكاظمي دعم اي���ران ودولة االمارات، من ب� دول اخرى 

لت�صكيل حكومته .
 التفا�صيل �ص3 

بغداد تنتظر 5 اأولويات 
�ضمن احلوار ال�ضرتاتيجي 

مع وا�ضنطن

احلكومة  تواجه  حتديات   3
اجلديدة ودعوات لتاليف 

خمططات "الدولة العميقة"

 بغداد/ املدى 

فيم���ا كان رئي�س الوزراء اجلديد 
م�صطفى الكاظمي يتجول داخل 
هيئ���ة التقاعد يف بغداد، �صيطر متظاهرون 
و�ص���ط  اجلمهوري���ة،  ج�ص���ر  ن�ص���ف  عل���ى 
العا�صمة بغداد. كذلك ق���ادت الكوت )مركز 
حمافظة وا�ص���ط(، هذه املرة املوجة الثالثة 

م���ن التظاهرات، بع���د توق���ف دام اكر من 
�صهري���ن ب�صب���ب تق�ص���ي وب���اء "كورونا"، 
فيما احرق حمتجون يف املدينة مقار تابعة 
الأحزاب. يف �صباح ام�س، ا�صدر حمتجون 
يف الكوت بيانا حتت ا�صم "�صاعة ال�صفر"، 

الإ�صقاط "نظام املحا�ص�صة الفا�صد". 
وب�صرع���ة ا�صتج���اب املحتج���ون يف بغ���داد 
لبي���ان وا�ص���ط، ويف منت�صف نه���ار ام�س، 

اجل���دار  ا�صقط���وا  ق���د  املتظاه���رون  كان 
الكونكريت���ي ملكافح���ة ال�صغ���ب عل���ى ج�صر 
املتظاهري���ن  ب����  الفا�ص���ل  اجلمهوري���ة، 

والقوات االمنية. 
ج���اءت املوج���ة اجلدي���دة للتظاه���رات، يف 
وق���ت اعل���ن في���ه الق�ص���اء اط���اق �ص���راح 
املعتقل���� م���ن املتظاهري���ن بع���د طل���ب من 
الكاظمي، الذي وعد بت�صكيل جلنة لتق�صي 

حقائق عن احداث العنف خال احتجاجات 
ت�صرين. وق���ال بيان ملجل�س الق�صاء االأعلى 
اإنه "�صبق واأن وجه ق�صاة التحقيق باإطاق 
�ص���راح من يت���م القب�س عليه ع���ن مو�صوع 
ح���ق  التظاه���رات  اأن  باعتب���ار  التظاه���ر، 
مكفول مبوج���ب املادة ٣٨ م���ن الد�صتور"، 
مبيًن���ا ان االفراج مقيد ب�صرط اأن "ال يقرتن 
للقان���ون �ص���د موؤ�ص�ص���ات  بفع���ل خمال���ف 

الدول���ة اأو �صد االأ�صخا�س". واطلق رئي�س 
الوزراء اجلديد، قبل �صاعات من ا�صتئناف 
االحتجاج���ات، حزم���ة من الق���رارات، منها 
من���ع ا�صتخ���دام العن���ف �ص���د املتظاهرين، 
وع���دم الت�صاه���ل مع عملي���ات اخلطف، كما 
ق���رر اع���ادة الفريق عبد الوه���اب ال�صاعدي 

على راأ�س مكافحة االرهاب. 
 التفا�صيل �ص2

العمليات امل�صرتكة: فتح ملف تعاون 3
التحالف الدويل ال�صهر املقبل

ر�صيد الخيون يكتب: 
بيعة.. بحاجة  الَطّ

للأَ�صهر الُحرم
فالح احلمراين يكتب: 

حتديات حكومة 
الكاظمي
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العدد )4669( ال�صنة ال�صابعة ع�صرة - االثن� )11( اأيار  2020

 بغداد / املدى 

دت جلنة امل�صابقات يف االحتاد االآ�صيوي لكرة القدم  حدنّ
يوم الثامن ع�صر م���ن �صهر حزيران املقبل موعدًا جديدًا 
ل�صح���ب قرعة بطول���ة اآ�صيا لل�صباب حت���ت 19 عامًا بداًل 
م���ن املوع���د ال�صاب���ق ال���ذي كان ي�صادف ي���وم اخلام�س 
فه���ا العا�صمة االأوزبكية  ع�ص���ر من ال�صهر ذاته التي ت�صينّ
ط�صقن���د خ���ال الفرتة م���ن الرابع ع�ص���ر ولغاية احلادي 
والثاث���� م���ن �صه���ر ت�صري���ن االأول املقب���ل مب�صارك���ة 
الع���راق وال�صعودية وقطر وكوري���ا اجلنوبية واليابان 
وماليزي���ا  واندوني�صي���ا  واأ�صرتالي���ا  وطاجيك�صت���ان 
وكمبوديا واليمن واإيران وفيتنام والو�س واأوزبك�صتان 
���ت هيئ���ة التطبي���ع يف احت���اد ك���رة الق���دم خطابًا  . وتلقنّ

ر�صمي���ًا من نظ���ره االحتاد االآ�صيوي لك���رة القدم ي�صر 
في���ه اىل اأن مقر االحت���اد االآ�صيوي بالعا�صم���ة املاليزية 
���ف مرا�ص���م �صح���ب قرع���ة الن�صخ���ة  كواالملب���ور �صي�صينّ
الواح���دة واالأربع���� م���ن بطول���ة كاأ����س اآ�صي���ا لل�صباب 
لك���رة القدم الت���ي �صتقام بنظام الب���ث املبا�صر )االت�صال 
ة الت���ي مترنّ بها بلدان  املرئي( يف ظ���لنّ االو�صاع ال�صحينّ
ي فايرو�س كورونا امل�صتجد  القارة ال�صفراء ب�صبب تف�صنّ
)كوفيد 19-( الذي اأدنّى اىل تاأجيل الن�صاطات الريا�صية 
وامل�صابق���ات بجميع اأ�صكالها والدوريات املحلية وتقييد 
حرك���ة الطران حفاظ���ًا على �صام���ة املواطن� ب�صورة 
عام���ة و�صام���ة الاعب���� وامل���اكات الفني���ة واالإداري���ة 

واجلماهر .
 التفا�صيل �ص 5

موعد جديد لقرعة كاأ�س اآ�ضيا لل�ضباب 
بنظام البث املبا�ضر 

تن�ض��يقيات ت�ض��رين تقرتب من تعلي��ق التظاهرات: "اأي��اد حزبية" اأججت ال�ض��احات

ال�ضالمة الوطنية تقرر زيادة �ضاعات حظر التجوال واإغالق تام خالل عيد الفطر
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 بغداد / المدى

تعّهدت الحكومة الجديدة 
بالإفراج عن المتظاهرين الذين 

اعُتقلوا على خلفّية م�شاركتهم 
في الحتجاجات ال�شعبّية التي 

خرجت في ت�شرين الأّول، 
ا بتحقيق العدالة  وتعهدت اأي�شً

وتعوي�ض اأقارب اأكثر من 700 �شهيد 
�شقط خالل الحتجاجات.

وبعد الجتماع الأّول للحكومة 
الجديدة، توّجه رئي�ض الحكومة 

م�شطفى الكاظمي م�شاء ال�شبت اإلى 
العراقّيين بكلمة متلفزة.

وكان الكاظمي رئي�ًشا لجهاز 
المخابرات عندما اندلعت اأ�شواأ 

اأزمة اجتماعّية في العراق.

�إل����ى  وج����اءت �لكلم����ة �لت����ي وّجهه����ا �لكاظم����ي 
�لتو��ص����ل  ت�صه����د مو�ق����ع  ف����ي وق����ت  �ل�صع����ب، 
�الجتماعي دع����و�ت �إلى �إطالق تظاهر�ت، تقول 
تن�ص����يقيات �حتج����اج ت�ص����رين عنه����ا �ن �حز�ب����ا 
����ي  �صيا�ص����ية تحركه����ا. ووع����د �لكاظمي ب�"تق�صّ
�لحقائق في كّل �الأحد�ث". وكان �لنّو�ب و�فقو� 
فج����ر �لخمي�س عل����ى 15 وزيًر� م����ن 22 حقيبة، 
وبالتال����ي ال ت����ز�ل �أم����ام �لكاظم����ي مهم����ة تبديل 

�صبعة وزر�ء.

وتعّهد �لكاظمي في كلمته ب�"محا�صبة �لمق�صرين 
بالدم �لعر�قي وتعوي�س عو�ئل �ل�صهد�ء ورعاية 
�ل�صابق����ة  �لحكوم����ة  تنف����ّك  ول����م  �لم�صابي����ن".  
برئا�ص����ة عادل عب����د �لمه����دي توؤّكد من����ذ ت�صرين 
�الأول �أّن����ه تع����ّذر عليه����ا �إيج����اد "مطلق����ي �لنار" 
على متظاهرين كان����و� ُيطالبون بتجديد �لطبقة 
�ل�صيا�صّي����ة بكاملها. في �الأّول من ت�صرين �الأّول، 
وخ����الل �أولى �لم�صير�ت �لتي تحّولت الحًقا �إلى 
�أكب����ر تظاه����ر�ت �جتماعّي����ة ف����ي تاري����خ �لعر�ق 
و�أكثره����ا دموّي����ة، حم����ل متظاه����رون كثي����رون 
الفتات عليه����ا �صور �لفريق �لرك����ن عبد �لوهاب 
�ل�صاع����دي "بط����ل" ��صتعادة �لمو�ص����ل من �أيدي 
�الرهابيي����ن و�ل����ذي ��صُتبع����د الحًقا م����ن من�صبه 
م����ن ِقب����ل عب����د �لمه����دي. غي����ر �أّن �لكاظم����ي قّرر 
م�صاء �ل�صبت �إعادة �ل�صاعدي �إلى جهاز مكافحة 
�الإرهاب وعّينه رئي�ًصا له. ولطالما كان ُينظر �إلى 
�لكاظم����ي على �أّنه رجل و��صنطن في بغد�د، قبل 
ا.  �أن يك����ّون الحًقا عالقات وثيقة م����ع �إير�ن �أي�صً

من جهة ثانية، دعا �لكاظمي �لبرلمان �إلى �عتماد 
�لقان����ون �النتخابي �لجديد �ل�ص����رورّي الإجر�ء 
�النتخاب����ات �لمبكرة �لتي وعد بها �صَلفه. وُتقّدم 
�لحكوم����ة �لجدي����دة نف�صه����ا عل����ى �أّنه����ا حكوم����ة 
"�نتقالّية". و�صّدد �لكاظمي كذلك على �أّن رو�تب 
�لمتقاعدين �صُتدفع قريبا. وتز�مًنا مع تظاهر�ت 
�م�س، �ته����م �لنائب �ل�صابق م�صع����ان �لجبوري، 
ما ��صماها ب�"�لدولة �لعميقة" بالترب�س بدخول 
�لمتظاهرين �لمنطقة �لخ�صر�ء من �أجل حدوث 
�صد�م����ات مع �لق����و�ت �المنية مم����ا ي�صيء لعمل 
�لحكومة �لجديدة. وكتب �لجبوري في تغريدة 
على تويتر: "�لدولة �لعميقة �لمتم�صكة ب�صلطتها 
ونفوذه����ا و�لر�ف�ص����ة لعملي����ة �لتغيي����ر �ل�صلمي 
�لجاري����ة ف����ي �لعر�ق ترق�����س فرح����ا لمحاوالت 
�ل�صباب دخول �لخ�صر�ء النها تعرف �ن �لقو�ت 
�المني����ة �صتمنعهم بالق����وة وبذلك ت�ص����يء للعهد 
�لجديد وتدفع �لنا�س لعدم رفع م�صتوى �آمالهم". 
كذلك، وّج����ه �ل�صيا�صي كريم �لنوري، ر�صالة �إلى 

"�أحر�ر وثّو�ر �صاحات �لعر�ق". وقال �لنوري 
ف����ي تدوين����ة �إن����ه "على �ح����ر�ر وث����و�ر �صاحات 
�لع����ر�ق �النتب����اه �ل����ى �أي����ادي جهوي����ة تح����اول 
تحري����ك م�صار�تكم وح����رف �صلميتك����م الغر��س 
�صيا�صية ركوبا للموجة". وتابع "فحافظو� على 
�صلمية �حتجاجاتكم وال ت�صوهو� ت�صحياتكم". 
وتو�جه �لحكومة �لجديدة 3 �أزمات ربما تكون 
�الأخط����ر لمجيئها في توقي����ت و�حد، وهي عودة 
تنظي����م د�ع�����س �الإرهاب����ي، ومل����ف �لتظاهر�ت، 
ووب����اء كورون����ا �لم�صتجد وتاأثي����ره على �أ�صعار 
�لنف����ط. وق����ال �أي����اد �لعن����از �لمحل����ل �ل�صيا�صي: 
�الحتالل  بعد  �ل�صابعة  �لحكوم����ة  ت�صكيل  "جاء 
�الأميركي للعر�ق لي�صكل مرحلة �صيا�صية جديدة 
ف����ي كيفي����ة �لتعام����ل مع �الأزم����ات �لكبي����رة �لتي 
يعاني منه����ا �أبناء �ل�صع����ب، و�لتدخالت �لدولية 
و�الإقليمية". و�أ�صاف �لمحل����ل �ل�صيا�صي: "مما 
ال �صك فيه، �أنه من �أولويات �الأحد�ث �لتي يجب 
�أن تتعامل معها �لحكومة �لجديدة، بكل �صفافية 

ه����ي �النتفا�ص����ة �ل�صعبي����ة، �لتي تعي�����س �صهرها 
�لثام����ن، و�ص����رورة �ال�صتم����اع لمطال����ب �ل�صعب 
�لثائ����ر وتنفيذها و�اللت����ز�م باإحالة م����ن �عتدى 
عل����ى �لمتظاهرين للمحاك����م و�القت�صا�س منهم، 
و�حتر�م �لدماء �لزكية �لتي �أريقت في �ل�صاحات 
�لعام����ة على �مت����د�د مدينة بغ����د�د و�لمحافظات 
�لو�صط����ى و�لجنوبي����ة". و�أ�صار �لعن����از �إلى �أن 
�أ�صع����ار �لنفط في  "�الأزم����ة �لمالي����ة و�نخفا�س 
�الأ�ص����و�ق هي �أزمة عالمية، يمث����ل �لعر�ق جزء� 
منه����ا، ولكن ب�صبب �لف�ص����اد �القت�صادي و�لمالي 
و�صرق����ة �لم����ال �لع����ام ونه����ب وتبي�����س �الأمو�ل 
وتج����ارة �لمخ����در�ت، وفق����د�ن �لرقاب����ة �لمالية 
لكيفي����ة �لتعام����ل م����ع �ل����و�رد�ت �لمالي����ة وع����دم 
قي����ام �لجه����ات �لرقابي����ة بم�صوؤولياته����ا �لدقيقة 
و�لميد�ني����ة، �صاع عل����ى �لعر�قيين 1000 مليار 
دوالر، تم����ت �صرقته����ا خ����الل �الأع����و�م �ل�صابقة، 
�لت����ي �صه����دت طف����رة نوعية ف����ي �رتف����اع �أ�صعار 
�لنف����ط". وتاب����ع: "لذ� عل����ى �لحكوم����ة �لعر�قية 
فت����ح ملف����ات �لف�صاد و�إحال����ة �لروؤو�����س �لكبيرة 
و��صت����رد�د  و�لمف�صدي����ن  للفا�صدي����ن  و�لد�عم����ة 
�الأم����و�ل �لم�صروق����ة، ومحا�صب����ة �لجمي����ع مهما 
كان����ت مو�قعه����م �لتنفيذية، �لحزبي����ة و�لر�صمية 
وتفعي����ل �لقو�ني����ن �لناف����ذة �لخا�ص����ة بمكافحة 
�أن  �ل�صيا�ص����ي،  �لمحل����ل  و�أو�ص����ح  �لف�ص����اد". 
�لميد�نية  �لمه����ام  م����ن  يبقى  �الأمن����ي  "�لو�ص����ع 
�لتي تتعلق بحياة �لمو�طن وحدوث �لخروقات 
�الأمنية في �لعديد م����ن �لمحافظات خالل �لفترة 
�لما�صي����ة، يعي����د �لتاأكيد على �ص����رورة �أن يكون 
للحكومة موقفها �لو��صح من عملية �لتد�خل في 
�الأدو�ت و�لجهات �لتي تحمل �ل�صالح و�صرورة 
و�أجهزته����ا  �لحكوم����ة  بي����د  �ل�ص����الح  يك����ون  �أن 
�لتنفيذي����ة، وتنفي����ذ �لتعهد�ت �لخا�ص����ة بالعمل 
بمن����ع �لتد�خالت في طبيع����ة �لجهات �لم�صوؤولة 
عن متابعة �لخروقات �الأمني����ة، و�إعد�د �لخطط 

�لكفيلة بالحفاظ على �أمن و�صالمة �لمو�طن".

 بغداد/ المدى 

فيم���ا كان رئي�س �ل���وزر�ء �لجديد م�صطفى 
�لكاظم���ي يتجول د�خ���ل هيئ���ة �لتقاعد في 
بغد�د، �صيطر متظاهرون على ن�صف ج�صر 

�لجمهورية، و�صط �لعا�صمة بغد�د.
كذلك قادت �لكوت )مركز محافظة و��صط(، 
هذه �لمرة �لموج���ة �لثالثة من �لتظاهر�ت، 
بعد توقف د�م �كثر من �صهرين ب�صبب تق�صي 
وباء "كورونا"، فيم���ا �حرق محتجون في 
�لمدين���ة مق���ار تابع���ة الأحز�ب. ف���ي �صباح 
�م����س، ��ص���در محتج���ون في �لك���وت بيانا 
تحت ��ص���م "�صاعة �ل�صفر"، الإ�صقاط "نظام 
�لمحا�ص�ص���ة �لفا�ص���د". وب�صرعة ��صتجاب 
�لمحتج���ون ف���ي بغد�د لبي���ان و��صط، وفي 
�لمتظاه���رون  كان  �م����س،  نه���ار  منت�ص���ف 
قد ��صقط���و� �لجد�ر �لكونكريت���ي لمكافحة 
�ل�صغ���ب عل���ى ج�ص���ر �لجمهوري���ة، �لفا�صل 

بين �لمتظاهرين و�لقو�ت �المنية.

حزمة قرارات 
للتظاه���ر�ت،  �لجدي���دة  �لموج���ة  ج���اءت 
ف���ي وق���ت �علن في���ه �لق�صاء �ط���الق �صر�ح 
�لمعتقلي���ن م���ن �لمتظاهرين بع���د طلب من 
�لكاظم���ي، �لذي وعد بت�صكيل لجنة لتق�صي 
حقائق عن �حد�ث �لعنف خالل �حتجاجات 
ت�صرين. وقال بيان لمجل�س �لق�صاء �الأعلى 
�إنه "�صبق و�أن وجه ق�صاة �لتحقيق باإطالق 
�ص���ر�ح من يت���م �لقب�س عليه ع���ن مو�صوع 
ح���ق  �لتظاه���ر�ت  �أن  باعتب���ار  �لتظاه���ر، 
مكف���ول بموجب �لمادة 38 م���ن �لد�صتور"، 
مبيًن���ا �ن �الفر�ج مقيد ب�صرط �أن "ال يقترن 
موؤ�ص�ص���ات  �ص���د  للقان���ون  مخال���ف  بفع���ل 
�لدولة �أو �ص���د �الأ�صخا�س". و�طلق رئي�س 
�ل���وزر�ء �لجديد، قبل �صاعات من ��صتئناف 
�الحتجاج���ات، حزم���ة من �لق���ر�ر�ت، منها 
من���ع ��صتخ���د�م �لعن���ف �ص���د �لمتظاهرين، 
وع���دم �لت�صاهل م���ع عملي���ات �لخطف، كما 
ق���رر �عادة �لفري���ق عبد �لوه���اب �ل�صاعدي 

على ر�أ�س مكافحة �الرهاب.
�لم�صوؤولي���ة  ر�صمًي���ا  �لكاظم���ي  وت�صل���م 
و�لحقائ���ب �لوز�ري���ة من �صابق���ه عادل عبد 
�لمه���دي ف���ي 8 �أي���ار �لج���اري، وتعه���د باأن 
تعم���ل حكومت���ه عل���ى تاأمي���ن �صب���ل �لحياة 

�لكريمة للعر�قيين.

انق�شام المحتجين 
مقابل ذلك �نق�صم �لمتظاهرون �لى فريقين، 
فريق دعا �لى �مهال �لحكومة �لجديدة وقتا 
�ط���ول لتحقيق �لمطال���ب، مقابل فريق �آخر 
�عل���ن ��صتع���ادة "�لثورة" و�ط���الق بيانات 
ح���ول نهاي���ة �لنظ���ام �لحزب���ي ف���ي �لب���الد 

ومحا�صبة قتلة �لمتظاهرين.
وق���ال �بو �صجاع، وه���و نا�صط معروف في 
�لك���وت في بيان ت���اله �م���ام متظاهرين في 
�لمدينة، �م����س، �ن "ثو�ر و��ص���ط" �علنو� 
"�صاع���ة �ل�صف���ر برف�س حكوم���ة �لكاظمي 

و��صقاط نظام �لمحا�ص�صة �لفا�صد".
�لك���وت، وه���ي �ق���ل �لم���دن �لت���ي �صه���دت 
كان���ت  �لما�صي���ة،  ف���ي �ال�صه���ر  تظاه���ر�ت 
��صتئن���اف  �ل���ى  ��صب���وع  قب���ل  دع���ت  ق���د 

�الحتجاج���ات ف���ي 10 �يار )�م����س(، �ذ� لم 
تق���دم �لحكومة فور�، قتلة �لمتظاهرين �لى 
�لمحاكم. ويعترف رئي�س �لجمهورية برهم 
�صال���ح، ومنظم���ة �لعفو �لدولي���ة، ب�صقوط 
نح���و 600 قتي���ل من���ذ �ن���دالع �لتظاه���ر�ت 
قب���ل 7 ��صهر، فيما تق���ول منظمات حقوقية 
عر�قي���ة �ن عدد �لقتلى يتج���اوز �ل�700 �لى 

جانب �أكثر من 20 �لف جريح.
ف���ي  �لنا�صطي���ن  �ح���د  �صع���دون،  جم���ال 
�لعا�صم���ة، يق���ول ل�)�لم���دى( �ن���ه كان م���ن 
�لمخطط �ن "تجتم���ع تن�صيقيات من بغد�د 
م���ع مثيالته���ا ف���ي �لك���وت نهاي���ة �ال�صبوع 
�لما�ص���ي، للتح�صير للخط���و�ت �لقادمة في 

حركة �الحتجاجات، لكنه لم يح�صل".
�لخط���وط  كان���ت  �الجتم���اع،  ذل���ك  قب���ل 
�لعري�ص���ة ال�صتئناف �الحتجاج���ات، تدور 

ح���ول �ال�صتم���ر�ر بال�صغط عل���ى �لحكومة 
�لجديدة الجر�ء �نتخابات مبكرة، ومر�قبة 
�د�ء �ل���وزر�ء، باال�صاف���ة �ل���ى ك�ص���ف قتلة 

�لمتظاهرين.
ي�صي���ف �صعدون: "ف���ي �ل�صاع���ات �الخيرة 
قبل �الجتم���اع �كت�صفنا وج���ود �ياد حزبية 
ور�ء عودة �لتظاهر�ت، و�ن دعو�ت �لكوت 
كان ور�ءه���ا �صر�ع عل���ى من�صب �لمحافظ 
�ل���ذي �صغل���ه محم���د �لمياحي �لتاب���ع لتيار 
�لحكمة". بع���د ف�صل �الجتماع، قررت �غلب 
�لتن�صيقي���ات ف���ي بغ���د�د، �ن توؤجل �طالق 
�لتظاهر�ت حتى حزير�ن �لمقبل، على �مل 

�نح�صار وباء "كورونا".
و�صارع���ت �لكوت �لى �ح���ر�ق بع�س �لمقار 
�لحزبية �لتابعة لمنظمة بدر ومنزل �لنائب 
عن �لع�صائب �صعد �لميالي، كما �نطلقت في 

�لنا�صري���ة وكربالء وبابل تظاهر�ت منددة 
بنظ���ام �لمحا�ص�صة. وب���د�أ متظاهرون في 
بغ���د�د، ف���ي �صاع���ات �ل�صب���اح �الول���ى من 
�م����س، بالو�ص���ول �ل���ى �صاح���ة �لتحري���ر، 
و�ص���ط �لعا�صمة، فيما كان �لكاظمي يحاول 
معالج���ة تاأخر �ط���الق رو�ت���ب �لمتقاعدين 

بزيارة �لى هيئة �لتقاعد.

�شقطت الحكومة !
�لنا�صط �بو �صجاع �لذي ي�صف في بيانه بان 
ل���ه �جندة �صيا�صية، ��ص���اف �نه "�بتد�ًء من 
�ليوم �صقطت �لحكومة �لمحلية في و��صط، 
و�لل�صو����س"،  و�لف�ص���اد  �لقت���ل  حكوم���ة 
م�صيف���ا "�صوف لن ترو� بعد �ليوم �لوجوه 
�لكالحة �لبائ�صة لمحمد �لمياحي )�لمحافظ 
�لحالي( وعادل �لزركاني، ور�صيد �لبديري 

)نائبي �لمياحي(".
�لمياح���ي �ل���ذي عي���ن محافظ���ا لو��صط في 
2018، كان ق���د عاد �لى من�صبه بعد �صهرين 
م���ن عزل���ه م���ن قب���ل مجل����س �لمحافظة في 
نهاي���ة 2019، فيما ت�صه���د �لمحافظ �صر�عا 

بين عدة �حز�ب للح�صول على �لمن�صب.
بالمقاب���ل يق���ول من�صق���و �الحتجاجات في 
بغد�د ل�)�لمدى( �ن عودة �الحتجاجات �الن 
"ال تخل���و من جو�نب �صيا�صية و�صر�عات 
لي����س فقط على منا�ص���ب �لمحافظين و�نما 
على �لتوزي���ع �لجديد للوظائف في حكومة 

�لكاظمي".
�لمن�صق���ون  يوؤك���د  �ال�صا����س  ه���ذ�  وعل���ى 
م���ن  قريب���ا  �صتنطل���ق  مب���ادرة  "هن���اك  �ن 
�لمتظاهري���ن بايق���اف �لتظاه���ر�ت ب�ص���كل 
موؤقت، لحين تنفيذ مطالب �لمحتجين، بعد 

�ن �و�صلنا للحكوم���ة �لجديدة ر�صالة باننا 
ل���ن نتخلى عن مطلب ك�ص���ف �لقتلة و�ز�حة 

نظام �لمحا�ص�صة".
ووفًق���ا لم�ص���وؤول �أمن���ي رفي���ع، ف���ي قيادة 
عمليات بغد�د، فاإن "�لكاظمي وجه �لقائمين 
عل���ى �أم���ن �صاح���ات �لتظاه���ر بتجن���ب �أي 
�صد�م مع �لمتظاهرين، و�لعمل على توفير 
�لحماية �لكافية لل�صاح���ات من �أي مجاميع 
م�صلح���ة �أو جه���ات خارج���ة ع���ن �لقان���ون 
تح���اول �لت�ص���ادم �أو تنفيذ �عت���د�ء�ت على 
�لمتظاهري���ن �لمعت�صمي���ن د�خل �لخيم في 
تلك �ل�صاحات، ف�صاًل عن منع تنفيذ عمليات 
"�لتوجي���ه ت�صلمت���ه  �العتق���ال"، مبيًن���ا �أن 
�لقياد�ت �الأمنية �لمتو�جدة على مقربة من 

�ل�صاحات في عموم �لمحافظات".
و�أك���د �أّن "�لقياد�ت �الأمني���ة �صحبت بنادق 
�ل�صي���د من �لعنا�ص���ر �الأمني���ة، و��صتبدلت 
�أعد�ًد� من عنا�صرها بعنا�صر جديدة تكون 
�أكثر �لتز�ًم���ا بالتوجيهات"، م�صيًر� �إلى �أنه 
�أن يكون هناك قر�ر ر�صمي  �لمتوقع  "م���ن 
قري���ب للكاظمي ب�ص���اأن �لتعامل مع �صاحات 
�لتظاه���ر". وعّب���ر نا�صط���ون ع���ن تفاوؤلهم، 
باأن يك���ون هناك تغير في �لتعاطي مع ملف 
�لتظاهر�ت �ل�صلمية. وق���ال �لنا�صط، ماهر 
�لعام���ري، �إن "�صاح���ات �لتظاه���ر �أ�صبحت 
م�صرًحا الأعمال �لعنف �لمختلفة خالل فترة 
حكوم���ة عب���د �لمه���دي، و�أن عنا�ص���ر �الأمن 
تحول���و� �إلى �صبه ع�صاب���ات ال تعرف �إال �أن 
تتعامل بالعن���ف �لمفرط و�ل�صع���ي لتفريق 
"�لعن���ف  �أن  بالق���وة"، مبيًن���ا  �لتظاه���ر�ت 
�الأمني �متد حتى �آخر يوم من عمر حكومة 
عبد �لمهدي، وقد تم �ثناء جل�صة منح �لثقة 
لحكوم���ة �لكاظمي ممار�ص���ة �لعنف ونفذت 
حمالت �عتقال طالت عدًد� من �لمتظاهرين 

ال �صيما في محافظة �لمثنى".
وق���ال �لعام���ري "تلم�صنا تغيًر� ف���ي تعامل 
عنا�صر �الأمن �لقريبة من �لمتظاهرين، على 
ما يبدو فاإن تلك �لعنا�صر بد�أت تتخوف من 
تطبي���ق �لقانون عليها ف���ي حال �رتكبت �أي 
�نته���اك و�عتد�ء �ص���د �لمتظاهرين، خا�صة 
م���ع غي���اب �لجه���ات �لت���ي كان���ت تدعمها"، 
م�صي���ًر� �إلى �أن "حكومة عب���د �لمهدي كانت 
توفر �لحماية لعنا�ص���ر �الأمن و�لملي�صيات 
م���ن �لم�صاءل���ة �لقانونية، ول���م توفر �الأمن 

ل�صاحات �لتظاهر".
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قالوا اإن دعوات الكوت كان 
وراءها �شراع على من�شب 
المحافظ

 تن�شيقيات ت�شرين تقرتب من تعليق التظاهرات:
 "اأياد حزبية" اأججت ال�شاحات

متظاهرون 
على ج�سر 
اجلمهورية 
اأم�س

 بغداد / المدى

وجهت �للجنة �لقانونية في مجل�س �لنو�ب، �م�س �الأحد، 
��صتف�ص����اًر� عاجاًل �إلى �الأمانة �لعام����ة لمجل�س �لوزر�ء، 
ح����ول محاف����ظ �لبنك �لمرك����زي علي �لع����الق. وت�صاءلت 
�للجن����ة وف����ق وثيقة ح�صلت )�لمدى( عل����ى ن�صخة منها، 
ع����ن �صبب ��صتمر�ر �لع����الق في من�صب����ه مخالفة لقانون 
�لتقاع����د في �لموعد �ل����ذي ن�س على �إحال����ة �لم�صوؤولين 
�إلى �لتقاعد عند بلوغهم �صن 60 عاًما. وطلبت �للجنة من 
�الأمانة �لعامة لمجل�س �لوزر�ء �الإجابة على �ال�صتف�صار 

خالل مدة �أق�صاها 15 يوًما.
وتولى �لعالق من�صب محاف����ظ �لبنك �لمركزي �لعر�قي 
ف����ي 2014. كما �صغ����ل من�ص����ب �الأمين �لع����ام ل�"مجل�س 
�ل����وزر�ء" بي����ن 2006 و2014، ومفت�����س ع����ام "وز�رة 
�لنف����ط" بي����ن 2004 و2006، وتول����ى ف����ي �لفت����رة بين 
1977 و2003 وظائ����ف عدي����دة ف����ي "وز�رة �لتج����ارة 
�لعر�قية" ومكاتب تدقيق في �لعر�ق و�لكويت، ومحلاًل 
مالًي����ا في �لكويت وكن����د�، ووظائف �إد�ري����ة ومحا�صبية 

ومالية �أخرى.

القانونية الربملانية 
ت�شتف�شر عن اأ�شباب 
بقاء "علي العالق"
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 بغداد/ المدى

تتوق���ع اللجن���ة المالية ف���ي مجل�س الن���واب قيام 
وزارة المالي���ة باإج���راء تغيي���رات جذري���ة لأرقام 
م�س���ودة قانون الموازن���ة التحادي���ة لعام 2020 
تت�سم���ن تغيي���ر �سع���ر بي���ع النف���ط، وتخفي����س 
موازن���ات ال���وزارات، واللج���وء اإل���ى القترا����س 
الداخل���ي والخارجي، لفتة اإل���ى اأن هناك اإمكانية 
عر����س الموازنة التحادية عل���ى مجل�س الوزراء 
ف���ي غ�س���ون اقل م���ن ا�سبوعي���ن للت�سوي���ت على 

اإر�سالها اإلى مجل�س النواب.
ويق���ول جم���ال كوجر، ع�س���و اللجن���ة المالية في 
مجل����س الن���واب في ت�سري���ح ل�)الم���دى( اإنه "من 
ال�س���روري على حكومة م�سطفى الكاظمي اإجراء 
تعديالت على م�سودة قان���ون الموازنة التحادية 
لع���ام 2020 ف���ي اأ�سرع وق���ت ممك���ن لإر�ساله اإلى 
مجل�س النواب لت�س���ريعه خالل الفت���رة المقبلة"، 
معتقدا اأن "الحكوم���ة دون اإقرار الموازنة العامة 

�ستكون اأ�سبه بحكومة ت�سريف اأعمال".
و�س���وت مجل����س الن���واب فج���ر ي���وم الخمي����س 
الما�س���ي باأغلبية عدد الأع�س���اء الحا�س���رين على 
منح الثقة ل�15 وزيًرا في حكومة الكاظمي، وفيما 
ل���م يح���ظ 5 مر�س���حين بالقب���ول، لم يق���دم رئي�س 
اأي مر�س���حين ل�س���غل حقيبت���ي النف���ط  ال���وزراء 

والخارجية.
وي�س���يف كوج���ر اأن "تطبي���ق المنه���اج الوزاري 
يتطل���ب وج���ود قان���ون موازن���ة اتحادي���ة وكذلك 
للنهو�س بالواقع القت�س���ادي وت�س���ليح وترميم 
اآثار هبوط اأ�س���عار النفط في الأ�س���واق العالمية، 
وم�س���كلة وب���اء كورون���ا"، منوها اإل���ى اأن "وزير 
المالي���ة الجديد يحتاج اإلى وق���ت لمراجعة قانون 

الموازنة قبل طرحه على مجل�س الوزراء".
وعج���زت حكوم���ة عادل عب���د المه���دي التي قدمت 
ا�س���تقالتها ف���ي �س���هر كان���ون الأول الما�س���ي عن 
اإر�س���ال م�س���روع قانون الموازن���ة التحادية لعام 

2020 اإل���ى مجل����س الن���واب ب�س���ب ارتف���اع عجز 
الموازن���ة التخمين���ي ال���ذي و�س���ل اإل���ى اأكثر من 
اأربعي���ن مليار دولر، ثم ت�س���اعف ب�س���بب تراجع 

الطلب على النفط.
الإ�س���المي  التح���اد  كتل���ة  رئي����س  وي�س���يف 
الكرد�س���تاني اأنه "قد ن�س���هد وجود �سعرين للنفط 
ثابت���ا  �س���يكون  الأول  الموازن���ة؛  ف���ي  مدرج���ان 

ومخ�س�سا للرواتب، والثاني �سعر متغير �سيكون 
مخ�س�سا للموازنة ال�ستثمارية".

ويتاب���ع اأن "ازم���ة وب���اء كورون���ا غير م�س���ارات 
الكثي���ر م���ن الأمور وجعل���ت الحكوم���ة تركز على 

الجوانب ال�سحية والقت�سادية".
ويكم���ل النائب عن محافظة دهوك اأن "التغييرات 
المحتملة �س���تطال تخفي�س���ا في موازن���ات الكثير 

م���ن ال���وزارات م���ع الهتم���ام وتح�س���ين موازنة 
القط���اع ال�س���حي"، متوقع���ا ان "اللجن���ة المالية 
النيابية �ستتراجع عن قراراتها ال�سابقة في ايقاف 

القرو�س الخارجية".
�س���تكون  الجدي���دة  "الحكوم���ة  اأن  اإل���ى  ويلف���ت 
م�س���طرة لالقترا����س الخارج���ي والداخلي ل�س���د 
م�سكلة تدهور ا�سعار النفط في ال�سواق العالمية 

ولمعالج���ة عج���ز الموازنة التحادي���ة"، لفتا اإلى 
اأن "القترا�س الخارج���ي مرتبط باإرجاء الديون 
الواجبة ال�س���داد لعام 2020 والبالغة )15( مليار 

دولر". 
وي�س���ير اإلى اأن "فريق اعداد قان���ون الموازنة في 
وزارة المالي���ة يج���ري تحديث���ات م�س���تمرة عل���ى 
م�س���ودة قانون الموازنة التحادي���ة واآخرها كان 

قبل �س���هر"، متوقعا "اإمكانية اإر�سالها اإلى مجل�س 
الوزراء في فترة اأ�سبوع اإلى اأ�سبوعين بعد اطالع 
الوزير الجديد على التعدي���الت والتغييرات التي 

حدثت على القانون".
وت�س���كل عوائ���د النف���ط ن�س���بة تفوق ال����90% من 
ميزاني���ة الحكوم���ة التي ا�س���تندت عل���ى توقع ان 
يبقى �سعر النفط في ال�سوق العالمية يتراوح عند 
56 دولرا اأو اكثر للبرميل على امتداد عام 2020. 
وم���ع هب���وط ا�س���عار النف���ط العالمي���ة بمع���دلت 
قيا�س���ية تراجعت عوائد الحكوم���ة المتوقعة اكثر 
من الن�س���ف، في وقت تواجه فيه البالد تحديا في 

تعاملها مع وباء كورونا.
م���ن جهتها، توؤكد محا�س���ن حمدون ع�س���و اللجنة 
المالي���ة النيابي���ة اأن "الحكوم���ة �س���تدر�س قانون 
الموازن���ة التحادية لعام 2020 لإعادة �س���ياغته 
قبل اإر�س���اله اإل���ى مجل�س النواب لإق���راره"، لفتة 
الى اأن "هبوط اأ�سعار النفط واأزمة كورنا تتطلب 

تغييرات في قانون الموازنة".
وتبداأ ال�سنة المالية بح�سب قانون الإدارة المالية 
للدول���ة العراقي���ة الناف���ذ م���ن 1/ كان���ون الثاني، 
وتنته���ي في 31/ كان���ون الأول من ال�س���نة ذاتها، 
ال ان ا�س���تقالة الحكوم���ة اأرجاأت الت�س���ويت على 

القانون حتى الآن.
اأن  ل�)الم���دى(  ت�س���ريح  ف���ي  حم���دون  وت�س���يف 
التفاق  اإعادة  اأي�س���ا  تتطلب  الجديدة  "الموازنة 
م���ع حكومة اإقلي���م كرد�س���تان والمتعلقة بت�س���ديد 
النف���ط ودف���ع الروات���ب وغيره���ا م���ن اللتزامات 
التي تقع على عاتق الطرفين"، موؤكدة ان "القليم 
ابدى ا�س���تعداده للتوا�س���ل مع الحكومة الجديدة 

لحل كل الم�ساكل والخالفات بين الطرفين".
وتتوق���ع النائبة ع���ن محافظة نين���وى "احتمالية 
اإر�س���ال الحكومة لقانون الموازنة التحادية بعد 
عطلة العيد اإلى مجل�س النواب لت�س���ريعه"، مبينة 
اأن "ارقام قانون الموازنة �ستتغير من قبل حكومة 

م�سطفى الكاظمي بعد هبوط اأ�سعار النفط".
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رفع الفيتو عن االقرتا�ض 
الداخلي واخلارجي ل�سد 
العجز

جل�سة �سابقة 
ملجل�س النواب

 تلقينا ببالغ احلزن واالأ�سى 
نباأ وفاة املهند�ض 

عزالدين نورالدين �ضهاب 
 

واإذ نعرب عن بالغ حزننا نود اأن 
نعزي عائلة املرحوم ونرجو لهم 

ال�سرب وال�سلوان 

تع�زي�����ة 

 ترجمة / حامد احمد        

ت�س���ويت البرلمان هذا ال�س���بوع بمنح الثقة 
لم�س���طفى الكاظم���ي رئي�س���ا ل���وزراء العراق 
يحم���ل �س���عورا ب���ان هن���اك تغيي���را. كابينته 
الوزاري���ة تتاأل���ف م���ن تكنوق���راط ومهنيين، 

انهم هنا لتفعيل دور حكومة العراق .
اولوي���ات برنام���ج الكاظم���ي، الت���ي �س���ادق 
عليها البرلمان اي�سا، ت�ستمل على ا�سالحات 
اقت�س���ادية �س���ريعة وعاجل���ة، تفعي���ل قانون 
انتخاب���ات جديد، ح�س���م الق�س���ايا العالقة مع 
حكوم���ة اقلي���م كرد�س���تان، وح�س���ر ال�س���الح 
بموؤ�س�س���ات الدولة الع�س���كرية، هذا يعني ان 
جميع الف�س���ائل الم�سلحة في وحدات الح�سد 
ال�سعبي يجب ان تكون تحت �سيطرة الدولة. 
ي�س���تفيد الكاظم���ي م���ن عالقات���ه القوي���ة مع 
جميع ف�سائل ال�س���عب ومراكز القوى وكذلك 
ر�س���ا كل م���ن وا�س���نطن وطه���ران والخلي���ج 
وجمي���ع العوا�س���م القليمية الرئي�س���ة. ومن 
المتوقع ان تكون �س���راكة رئي�س الوزراء مع 
رئا�س���تي الجمهورية برهم �سالح والبرلمان 
ومتناغم���ة.  �َسل�س���ة  الحلبو�س���ي،  محم���د 
الرئا�س���ات الثالث تعلم مدى حجم التحديات 

والم�ساعب التي يواجهها العراق. 

ترام���ب  دونال���د  الميرك���ي  الرئي����س  ادارة 
م���ا  بق���در  النتقالي���ة  المرحل���ة  ا�س���تغلت 
ت�س���تطيع. بتاريخ 7 ني�س���ان عر�س���ت وزارة 
الخارجية الميركية اقامة حوار �س���تراتيجي 
م���ع العراق، وذلك قبل ايام من تكليف �س���الح 
للمر�س���ح الكاظمي بت�س���كيل حكومة. وخالل 
مناق�س���تهم لو�س���ع العراق ال�س���هر الما�س���ي 
اثن���ى م�س���وؤولون امي���ركان عل���ى الكاظم���ي 
ولكنه���م لم يتدخلوا اكثر مو�س���حين بان ذلك 
�س���اأن عراقي. في الوقت نف�سه تلقى الكاظمي 
دعم اي���ران ودول���ة الم���ارات، من بي���ن دول 

اخرى لت�سكيل حكومته .
بتاريخ 27 ني�سان، بينما بدا تر�سيح الكاظمي 
يواج���ه تعويق���ا، ج���ددت الولي���ات المتحدة 
ا�س���تثنائها للعراق با�ستيراد الكهرباء والغاز 
م���ن ايران لم���دة 30 يوما فقط، وهو موؤ�س���ر 
اآخر عل���ى ان ايران ما تزال في مقدمة ومركز 

اولويات الوليات المتحدة في العراق.
وزي���ر الخارجي���ة الميرك���ي ماي���ك بومبيو، 
كان م���ن بي���ن اول م���ن هن���اأ الكاظم���ي عل���ى 
من�س���به الجديد في 6 اأيار، ممددا ال�س���تثناء 
الممنوح للعراق لربعة ا�س���هر، تغطي مرحلة 
حرارة �س���يف العراق الالهب���ة، مانحا رئي�س 
الوزراء ف�س���حة من الوقت ازاء م�س���كلة تثير 

امتعا�س���ا .رغم موؤ�س���رات المل حول مرحلة 
الع���راق  ازم���ة  ف���ان  النتقالي���ة،  الكاظم���ي 
القت�س���ادية حادة، وموؤ�س�س���اته ال�سيا�س���ية 
ه�س���ة، وو�س���عه المني محفوف بالمخاطر. 
الميرك���ي  العراق���ي  ال�س���تراتيجي  الح���وار 
المزم���ع اقامته ال�س���هر القادم يع���د امرا ُملحا 

يتما�سى مع حاجة العراق .
اي حوار �س���تراتيجي ناجح يت�س���من ادراج 
بع����س اولوي���ات، وهن���اك خم�س���ة اولويات 
ف���ان  ف���ي مي���دان الم���ن  الع���راق، اول  ته���م 
م�س���لحي تنظيم داع����س ما يزالون ي�س���كلون 
تهدي���دا بت�س���عيدهم لع���دد م���ن الهجمات في 
خالل الفترة الخيرة في مناطق كان ي�س���يطر 
عليها �س���ابقا. على التحال���ف الدولي ان يزيد 
من تعاون���ه مع الجانب العراق���ي لمنع تكرار 
اح���داث 2014 وربما من خ���الل تعاون حلف 

الناتو اي�سا .
ثانيا ان الوليات المتحدة في اح�س���ن و�سع 
الن لم�س���اعدة العراق في ا�سالح موؤ�س�ساته 

المنية وتدريب قواته الم�سلحة .
تعتب���ر  ان  المتح���دة  الولي���ات  عل���ى  ثالث���ا، 
العراق �سريكا ومحورا امنيا اقليميا. برنامج 
الكاظمي يدع���و الى نظام موحد ذو م�س���الح 
م�س���تركة ي�س���اهم ب�س���كل فعال في حل ازمات 

اقليمي���ة وعالمية، ويحارب الف�س���اد وغ�س���ل 
الم���وال والجريمة المنظمة. ه���ذا النوع من 
التفاق المن���ي القليمي يرك���ز على مكافحة 
الرهاب وق�سايا امن الحدود م�ستندا الى ان 
العمل مع التحالف �سد داع�س يمكن ان يكون 

جزءا من الحوار الميركي العراقي .
رابع���ا، وكما هو الحال مع بقية انحاء العالم، 
ف���ان العراق يعان���ي من تاأثير وب���اء فايرو�س 
كورونا م�سافا له الهبوط الحاد با�سعار النفط 
التي اثرت على اقت�س���اد الع���راق الذي يعاني 
ا�س���ال من �س���عف. خط���ة الكاظمي تت�س���من 
خط���وات عاجل���ة ل�س���الح اقت�س���اد الع���راق 
وتنويع م�سادر القت�ساد بدل العتماد الكلي 
عل���ى النفط، وكذل���ك تطوير قطاع���ات اخرى 
مثل الزراع���ة. الوليات المتح���دة بمقدورها 
الم�ساعدة وي�س���تمل ذلك على ت�سهيل توا�سل 
العراق مع �س���ندوق النقد الدولي ومنظمات 
دولية اخ���رى . من المحتمل ان ت�س���هد عالقة 
الع���راق بالمحي���ط العرب���ي نم���وا اكثر تحت 
الكاظم���ي.  الجدي���د  ال���وزراء  رئي����س  ادارة 
وكان الكاظم���ي قد تلق���ى مكالمات من العاهل 
الردن���ي الملك عب���د الله ومن رئي����س وزراء 
الكوي���ت �س���يخ �س���باح الخال���د وول���ي العهد 
ال�س���عودي محم���د ب���ن �س���لمان وق���ادة ع���رب 
اآخري���ن . خام�س���ا، م���ن الطبيعي ان ي�س���تمل 
الحوار الميركي العراقي الحديث عن ايران. 
وبينم���ا يعلم العراق ان م�س���تقبله يعتمد على 
ا�س���عاف قب�س���ة ايران على حياته ال�سيا�سية 
والقت�س���ادية، فانه يعلم اي�سا انه ليمكن ان 
يك���ون �س���احة معركة بين الولي���ات المتحدة 
وايران وان �سيادة البلد هي اولوية. بالن�سبة 
للعراق وعلى المدى الق�س���ير على القل، فان 
تح���دي اي���ران يمك���ن معالجته ولي����س حله. 
الع���راق ل يمكن ولن ي�س���ع نف�س���ه في موقف 
خ���الف مع ايران ويف�س���ل عالق���ات جيدة مع 
جيرانه. على الوليات المتحدة تفهم وادراك 
ذلك، وان ت�سع ثقتها بقادة العراق وتعمل مع 
العراق ومن خالله في كيفية التعامل باف�س���ل 
ال�س���بل مع ايران. العراق م���ن جانبه يعلم ان 
الولي���ات المتحدة لن تت�س���اهل مع اي تهديد 
لم�س���الحها او قواتها في العراق. هناك ا�سال 

تقارب بالفكار بهذا الخ�سو�س.
 عن: المونيتر

ت�سمنت داع�ض والبعد االإقليمي وملف طهران
املونيرت: بغداد تنتظر 5 اأولويات �ضمن احلوار ال�ضرتاتيجي مع وا�ضنطن

 بغداد / المدى

ك�س���ف الناطق با�س���م قيادة العمليات الم�س���تركة اللواء 
تح�سين الخفاجي، اأن المفاو�سات بين بالده والتحالف 
الدول���ي بقي���ادة الوليات المتح���دة الأميركية حول اآلية 
العم���ل الجدي���دة للتحال���ف ف���ي البالد �س���تنطلق ال�س���هر 

المقبل.

وقال الخفاجي ان "المباحث���ات عن اآلية العمل الجديدة 
للعم���ل م���ع التحال���ف الدول���ي �س���تنطلق ف���ي حزي���ران 

المقبل".
واأ�ساف "هناك اآلية جديدة �سيتم العمل بها، حيث �سيتم 
ت�س���كيل لجنة تتولى و�س���ع اآلي���ات العم���ل الجديدة من 
خالل مباحثات ومن ثم نتائج �س���يتم الإعالن عنها لحقا 
ع���ن طبيع���ة العمل م���ع التحال���ف الدولي"، نافي���ا عودة 

التحالف الدولي لممار�س���ة ن�س���اطه بالع���راق في الوقت 
الراهن.

وي���رى مراقب���ون ان مل���ف التحال���ف الدول���ي ل���ه �س���لة 
باإيران اي�س���ا. ويقول المحلل ال�سيا�س���ي اأمجد الهذال: 
"يعد الكاظمي من ال�سخ�سيات البراغماتية التي تجيد 
التفاو�س، اإل اأنه وفي ظل الو�س���ع الحالي ل ي�س���تطيع 
ت�سفير الم�ساكل بين وا�س���نطن وطهران، لكنه ي�ستطيع 

من���ع ح�س���ول اأي �س���دام بي���ن البلدي���ن على الأرا�س���ي 
العراقية."

وتاب���ع اله���ذال بالق���ول، "هن���اك ارتي���اح اأمريك���ي كبير 
ل�سخ�س���ية الكاظمي، فهو عمل مدي���را لجهاز المخابرات 
العراقي���ة بموافقة اأمريكية، بينم���ا كانت هناك تحفظات 
اإيرانية عليه، وهو حاول اأن يمد خطوطا مع الإيرانيين، 
فلي����س لالأخيري���ن اإل التعامل والتعاون مع���ه، نظرا لما 

يمرون به من اأزمات كبيرة."
واأ�س���اف اله���ذال قائ���اًل، "ل���ن ي�س���تطيع الكاظم���ي ح���ل 
الف�س���ائل الم�سلحة اأو �س���حب �سالحها، حيث لم ي�ستطع 
فع���ل ذلك من �س���بقوه منذ الع���ام 2005، عل���ى الرغم من 
اأن ذل���ك كان من�س���و�س علي���ه ف���ي برامجهم، اأما ق�س���ية 
خ���روج القوات الأمريكية فلن يطرحها الكاظمي في هذه 

المرحلة، فهي اأ�سال لم ترد في برنامجه الحكومي".  

ال��ع��م��ل��ي��ات امل�����ض��رتك��ة: ف��ت��ح م��ل��ف ت��ع��اون ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل ال�����ض��ه��ر املقبل

فخري كرمي 

والد الدكتور �سفاء واآزاد ودلري
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�إع��������ان��������ات

 عامر موؤيد

نف���ت خلي���ة �الأزم���ة، �أم�س �الح���د، رفع 
حظ���ر �لتج�����ل �جلزئي، م�ؤك���دة عدم 

�تخاذها �أي �إجر�ء بهذ� �ل�شدد.  
وقال وكي���ل وز�رة �ل�شحة ع�ش� خلية 
�الأزمة جا�شم �لفالحي �إن "�حلديث عن 
وج����د ت�جه برفع حظ���ر �لتج��ل عاٍر 
عن �ل�شح���ة"، م�ؤكدً� �أن حظر �لتج��ل 
�جلزئ���ي ب���اٍق، وخلية �الأزم���ة  مل تتخذ 

�أي �إجر�ء".  
و�أ�ش���ار �ىل �أن "خلي���ة �الأزم���ة حت���اول 
ت�شديد �الإجر�ء�ت فيما يتعلق بتح�شني 

حظر �لتج��ل �جلزئي".  
وكانت �للجنة �لعليا لل�شحة و�ل�شالمة، 
�أكدت يف وقت �شابق ��شتمر�ر �إجر�ء�ت 
حظ���ر �لتج�����ل ومن���ع �لتجمع���ات يف 

�لبالد.  
ت���ش���ل د�وئر وز�رة �ل�شحة حمالتها 
ملحارب���ة فايرو�س ك�رون���ا وباالأخ�س 
يف �ملناط���ق �لت���ي ظه���رت به���ا ح���االت 

�إ�شابة.
�مل�ش����ابني  �ع����د�د  �رتف����اع  ول�ح����ظ 
بفايرو�����س ك�رون����ا ال �ش����يما بع����د رفع 
حظر �لتج��ل وجعل����ه جزئيًا والأوقات 

حمدودة.
مدين����ة �ل�ش����در م����ن �أكرث �ملناط����ق �لتي 
�ش����جلت حاالت �إ�ش����ابة بهذ� �لفايرو�س 
�لت����ز�م �لكث����ر م����ن  خا�ش����ة م����ع ع����دم 

م��طنيها باإجر�ء�ت �ل�شالمة. 
�ش����حة بغ����د�د �لر�ش����افة نف����ذت  حمل����ة 
�مل�ش����ح �ل�بائي يف قطاع ٧١ يف مدينة 
�ل�ش����در من قبل ك��در م�شت�شفى �الإمام 

علي عليه �ل�شالم �لعام.
مدي����ر م�شت�ش����فى �ال�إمام علي م�ش����طفى 
�ل�ش����عدي ق����ال يف حديث����ه ل�)�مل����دى( �إن 

ه����ذه �حلمل����ة تات����ي كاج����ر�ء ��ش����تباقي 
للك�ش����ف ع����ن �الإ�ش����ابات و�لتعرف على 
�ال�ش����خا�س �ملالم�ش����ني للحيل�ل����ة دون 
تز�ي����د �أع����د�د �مل�ش����ابني حي����ث مت �خ����ذ 
عين����ات ع�ش������ئية دون حتدي����د فئ����ة �أو 
عمر حمدد ل�ش����كنة �لقط����اع من قبل كادر 

خمتربي �أو متري�شي.
وب����ني �إن �حلمل����ة ت�ش����منت زي����ارة عدد 
من �ملنازل �لتي يت��جد فيها ��ش����خا�س 
م�شنني م�ش����ابني بامر��س مزمنة وغر 
قادري����ن عل����ى �حلرك����ة �إ�ش����افة �ىل �أخذ 
عينات لالفر�د �ملتج�لني، و�شائقي )�لتك 
ت����ك( و�لدر�ج����ات و��ش����حاب �ملحالت، 
ف�ش����اًلً ع����ن ت�عي����ة �مل��طن����ني باتب����اع 
�الر�شاد�ت �الحرت�زية �لتي ت�شاهم يف 
�ل�قاية من �ال�ش����ابة بفايرو�س ك�رونا 

�مل�شتجد.
باملقابل فاإن �ش����حة بغ����د�د �لكرخ �أجرت 
يف  �ملالم�ش����ني  ل����دور  ميد�ني����ًا  م�ش����حًا 

منطقة �حلرية. 
وذكر �إعالم د�ئرة �شحة �لكرخ �إن فريقًا 
�ش����حيًا م����ن قط����اع �لكاظمي����ة للرعاي����ة 
�ل�ش����حية �الأولية و�لتابع ل�شحة بغد�د 
�لكرخ �أجرى عملية م�ش����ح ميد�ين لدور 
�ملالم�ش����ني يف منطق����ة �حلرية و�ش����من 
�لرقع����ة �جلغر�في����ة للقط����اع  حي����ث مت 
�إج����ر�ء �لفح�����س له����م وقيا�����س درجات 
�حلر�رة وح�شب ت�جيهات د�ئرة �شحة 
بغد�د / �لكرخ و�إ�شر�ف مبا�شر من قبل 
مدي����رة �لقطاع �خال�س �لعبيدي ف�ش����اًل 
عن حمالت �لتعفر و�لت�عية �ل�ش����حية 
وت�زيع �لر�شائل و�لف�لدر�ت �لت�ع�ية 
و�لت����ي تت�ش����من �إر�ش����اد�ت وت�جيهات 
�شحية ومنها غ�ش����ل �ليدين جيدً� باملاء 
و�ل�ش����اب�ن �و �مل��د �ملطه����رة �الخرى 
�لتي ت�شتخدم لتنظيف �ليدين خ�ش��شًا 

�ط����ار  يف  �لعطا�����س  �و  �ل�ش����عال  بع����د 
�ل�قاية م����ن فايرو�س ك�رون����ا و�أهمية 
�ملحافظ����ة على �لنظافة �ل�شخ�ش����ية ومت 
�لت�ش����ديد على جميع �الهايل ب�ش����رورة 
�اللت����ز�م �لتام بت�جيه����ات خلية �الزمة 
و�أخذ �الحتياطات �لالزمة ملنع �نت�ش����ار 

�لفايرو�س .
هذ� و�أعلنت د�ئرة �ش����حة �لب�ش����رة عن 
قي����ام ف����رق �لرقاب����ة �ل�ش����حية يف قطاع 
�أبي �خل�ش����يب للرعاية �الولي����ة بتنفيذ 
حمالت �ش����حية ملتابعة ت�فر �ل�ش����روط 

�ل�شحية يف �ملطاعم و�ملخابز و�الأفر�ن 
و حمالت �مل��د �لغذ�ئية يف �لق�شاء.

وذكر �إعالم د�ئرة �ش����حة �لب�ش����رة ي�م 
�أم�����س �إن فرق �لرقاب����ة يف �لقطاع قامت 
بتبلي����غ ��ش����حاب معار�����س �حلل�ي����ات 
و�ملخاب����ز و�الأف����ر�ن و�ملطاع����م وحمال 
�مل������د �لغذ�ئي����ة �مل�ش����تثناة م����ن فر�����س 
�حلظ����ر و�رت����د�ء �ل�ش����د�ري و�لكف�ف 
و�لكمامات وجتنب �الإزدحامات لل�قاية 
من فايرو�س ك�رونا، كما مت ن�شر �ل�عي 
�ل�شحي و�لب��شرت�ت �لت�ع�ية لتاليف 

خماطر �الأمر��س �النتقالية وخ�ش��شًا 
مر�س فايرو�س ك�رونا.

�أ�ش����درت مف��ش����ية  �أخ����رى  م����ن جه����ة 
حق�ق �الإن�ش����ان يف �لعر�ق،�أم�س �الأول 
�ل�شبت، ت��شيات ب�شاأن �ل��شع �لر�هن 
فايرو�����س  تف�ش����ي  ظ����ل  يف  �لب����الد  يف 
ك�رون����ا �مل�ش����تجد، م�ؤكدة عل����ى �أهمية 
دع����م �مل��طنني على خمتلف �الأ�ش����عدة، 
للخ����روج من ه����ذه �الأزمة باأقل خ�ش����ائر 

ممكنة.  
وقال ع�ش���� �ملف��شية علي �لبياتي يف 

بي���ان تلقت )�ملدى( ن�ش���خة من���ه �أم�س 
�الأول �ل�ش���بت �إن "�حلظ���ر �لكلي مفيد 
على م�ش���ت�ى �ل�شحة، م�شر �جتماعيا 
و�قت�ش���اديا مل���ا ال يق���ل ع���ن ٥٠٪ م���ن 
�مل��طن���ني"، م�ش���ر� �ىل �أن "�ملطل�ب 
ه� ��شتمر�ر �إغالق �ملطار�ت و�حلدود 
و �ملد�ر�س و�جلامعات و�ملر�فق �لعامة 
و�الإبق���اء عل���ى دو�م �لدو�ئر ٢٥٪ فقط 
�لعائل���ة  �حتياج���ات  ت�ف���ر  �ش���مان  و 
�لعر�قي���ة وفر�س �لعمل فرتة �ل�ش���باح 

ح�شر�".  
 و�أك���د �لبيات���ي عل���ى �ش���رورة "�إعطاء 
�ول�ية و�هتمام �كرث للجانب �لت�ع�ي 
فال ي���ز�ل ٢٥٪ عل���ى �الأقل من �ل�ش���عب 
�لعر�ق���ي غ���ر مقتن���ع ب�ج����د �ملر�س 
وي�ش���اهم يف ذلك بع����س قادة �ملجتمع، 
ف���دور �مل��طن مه���م جدً� وفع���ال و�أقل 
تكلفة"، م�ش���يفًا �أن "حماربة �ل��ش���مة 
�الجتماعي���ة لك�رون���ا �أم���ر مه���م ج���دً� 
ويج���ب �أن تك����ن من �ش���من �أول�يات 

�مل�ؤ�ش�شات �لعر�قية".  
وتاب���ع، �أن "تعف���ر �ملدن وب�ش���كل عام 
و�ش���امل وم�ش���تمر �ش���روري للق�ش���اء 
على كثافة �لفايرو�س فال تز�ل �جله�د 
ت�ف���ر  ومتقطع���ة.  �ش���عيفة  �ملبذول���ة 
م�ش���تلزمات �ل�قاية وخا�شة �لكمامات 
و�لتعقي���م يف كل �مل��ق���ع ذ�ت �ل���رتدد 
�لعام وتزويد �الأ�ش�����ق بها وباأ�ش���عار 
م���ن  �مل��ط���ن  يتمك���ن  لك���ي  رخي�ش���ة 

�قتنائها ب�شه�لة".  
�حل���االت  �إهم���ال  "ع���دم  عل���ى  و�ش���ّدد 
�ل�ش���حية �الأخ���رى مث���ل �أمر�����س �لدم 
و�الأمر�����س �ملزمنة ومر�ش���ى �الأور�م 
�ملنا�ش���ب  �لع���الج  وت�ف���ر  وغره���ا 
�إج���ر�ء�ت  وت�ش���هيل  له���م  و�ل���كايف 
�ىل  الفت���ًا  للم�شت�ش���فيات"،  و�ش����لهم 

�أهمي���ة "ت�ش���ديد �لرقاب���ة عل���ى �لقطاع 
�خلا�س �لطبي ل�ش���مان �اللتز�م �أي�شًا 
باجر�ء�ت �ل�شالمة و�ل�قاية، و�شمان 

عدم ��شتغالل �مل��طن".  
وب���ني �لبياتي �ش���رورة "�لرتكيز على 
�لتعلي���م �لرقم���ي وت�فر �مل�ش���تلزمات 
�ل�ش���رورية حل�ش����ل �جلمي���ع عليه���ا 
و�ملتابع���ة  �ملركزي���ة  عل���ى  و�حلف���اظ 
للطلب���ة با�ش���تمر�ر، و �إلغ���اء �الأق�ش���اط 
�لالحق���ة عل���ى ذم���ة �لطلب���ة للمد�ر����س 
و�جلامعات �الأهلية مع �ش���مان رو�تب 
�ل���كادر �لتعليمي و�لتدري�ش���ي يف هذه 

�مل�ؤ�ش�شات �الأهلية".  
 وق���ال �إنه م���ن �ل��جب "دع���م �مل�لد�ت 
�الأهلية بال�ق�د �ملطل�ب لغر�س ت�فر 
�لكهرباء باأ�شعار خمف�شة و�إلغاء �أج�ر 
�لكهرباء �ل�طنية على ذمة �مل��طن".  

ودعا مق���رر خلية �الأزمة �لنيابية ج��د 
�إىل  �ل�ش���بت،  �الأول  �مل��ش����ي،�أم�س 
ع����دة لفر����س نظ���ام �حلظ���ر �ل�ش���امل 
للتج��ل ومل���دة ��ش���ب�عني، تبد�أ خالل 
�ش���هر رم�ش���ان  م���ن  �الأو�خ���ر  �لع�ش���ر 

وت�شتمر حتى نهاية �لعيد.  
وقال �مل��ش�ي يف بيان له �أم�س �الأول 
"ب�ش���بب ع���دم �اللت���ز�م  �إن���ه  �ل�ش���بت  
بتعليم���ات �ل�قاي���ة �ل�ش���حية و�حلظر 
�ل�شحي وزيادة ن�شب و�إعد�د �لتالم�س 
و�الخت���الط �ل�ش���ديد ب���ني �لنا�س يجب 
�لع�دة �ىل حظ���ر �لتج��ل �لكامل ملدة 
١٤ ي�مًا خالل �لع�ش���رة �أي���ام �الأخرة 
من �ش���هر رم�ش���ان �ملب���ارك و�أي���ام عيد 

�لفطر �ملبارك".    
وتاب���ع �لنائ���ب ع���ن حتالف �ش���ائرون 
بالتاأكي���د "عل���ى �أن يت���م قبله���ا �إكم���ال 
ت�زي���ع منح���ة �لط�����رئ �ملالي���ة عل���ى 

م�شتحقيها".  

 ذي قار / ح�شني العامل

جتّددت �لتظاهر�ت و�ش���ط مدينة �لنا�شرية 
�أم�س �الحد ) 10 �أيار 2020 (  وذلك ��شتجابة 
ملهل���ة �لك�ت و�حتجاجًا على حماولة �غتيال 
�لنا�ش���ط  �أزهر �ل�ش���مري ، وفيم���ا  �أكد د�ئرة 
�ش���حة ذي قار �أن �حلالة �ل�ش���حية للنا�ش���ط 
�ملدين �أزهر علي �ل�شمري ماز�لت حرجة بعد 
�إ�ش���ابته بعدة �إطالقات بالبط���ن �إثر حماولة 
�غتيال تعر�س لها يف �شاعة متاأخرة من ليلة 
�ل�ش���بت يف حي �ش����مر �أحد �ش��حي مدينة 
�لنا�ش���رية ،و ي���رى مر�قب����ن بع�دة �ش���بح 
�الغتياالت ال�ش���تهد�ف متظاهري �لنا�شرية 
حماول���ة من �أطر�ف �شيا�ش���ية وملي�ش���ياوية 
م���ع  للتهدئ���ة  �لكاظم���ي  الإجها����س م�ش���اعي 

�ملتظاهرين.
وقال علي �لنا�ش���ري للم���دى �إن " �ملئات من 
�ملتظاهرين �ش���ارك�� بتظاهر�ت �لنا�ش���رية 
�لت���ي �نطلقت من �ش���احة �حلب�ب���ي باجتاه 
تقاط���ع �لرتبية وج�ش���ر �لزيت�ن "، م�ش���رً� 
�ىل �أن " �لتظاه���ر�ت تاأتي ��ش���تجابة لدع�ة 
متظاه���ري �لك����ت بتنظيم تظاه���رة وطنية 
ي�م �لعا�ش���ر م���ن �أي���ار للتاأكيد عل���ى مطالب 
�ملتظاهري���ن �لتي حتاول �لق�ى �ل�شيا�ش���ية 

�اللتفاف عليها ".
و�أ�ش���ار �لنا�ش���ري �ىل �أن " �لق�����ت �الأمنية 
حاول���ت �لت�ش���دي للمتظاهري���ن �إال �أنه���ا مل 
تفل���ح و�كتف���ت مب�ش���ك م��قعه���ا وم�ش���اغلة 

�ملتظاهرين بعمليات كر وفر".
وم���ن جانب���ه ق���ال مدي���ر ق�ش���م �إع���الم قيادة 
�ش���رطة ذي قار �لعقيد ف�ؤ�د كرمي للمدى �إن " 
�لتظاهر�ت مت���شلة وهي تت�زع يف مناطق 
تقاط���ع �لبه� وقرب مديرية �لزر�عة  باجتاه 
ج�ش���ر �لزيت�ن"، نافي���ًا ح�ش����ل م��جهات  

كبرة بني �لق��ت �الأمنية و�ملتظاهرين.
و��ش���تدرك كرمي �أن " �لق��ت �الأمنية عّززت 
�نت�ش���ارها يف حميط �لتظاه���ر�ت وو�جهت 
رم���ي �حلجارة م���ن قبل �ملتظاهري���ن باملزيد 
من �ش���بط �لنف����س "، م�ؤكدً� تب���ادل عمليات 
كر وفر بني �لق��ت �الأمنية و�ملتظاهرين من 

دون ��شتخد�م �لذخرة �حلية".
�ش���احة  يف  نا�ش���ط�ن  ق���ال  جهته���م  وم���ن   
�حلب�ب���ي للم���دى �إن " م�ش���لحني جمه�ل���ني 
ي�ش���تقل�ن �ش���يارتني فتح�� �لن���ار ليلة �أم�س 
�الأول �ل�ش���بت على �لنا�شط �ملدين �أزهر علي 
�ل�ش���مري عندما كان ي�ش���تقل در�جته �لنارية 
يف منطقة حي �ش����مر و�أ�ش���اب�ه �إ�ش���ابات 
بليغة نقل عل���ى �إثرها �ىل �مل�شت�ش���فى لتلقي 
�لعالج"، و��ش���اف�� بلهجة م�شح�نة بالتهكم 
من �شعف �الإجر�ء�ت �الأمنية �أن " �مل�شلحني 

الذو� كالع���ادة بالف���ر�ر و�إن �لق�����ت �الأمنية 
فتحت حتقيقًا باحلادث ".

م�ش���رين �أن جر�ئم �الغتيال �لتي ت�ش���تهدف 
�ملتظاهري���ن عادت من جديد بع���د �أن ت�قفت 
الأك���رث م���ن �ش���هر حي���ث �غتيل���ت �لنا�ش���طة 
�أن�����ر  �لن�ش����ية يف تظاه���ر�ت �لنا�ش���رية 
جا�ش���م مه��س ي�م �الحد ) 5 ني�ش���ان 2020 
(  و�أ�ش���يب  ولدها بجروح على يد جمم�عة 
م���ن �مللثم���ني د�هم�� منزله���ا �ل��قع يف حي 

�ش�مر بالنا�شرية.    
وم���ن جانبه ق���ال مدير عام د�ئرة �ش���حة ذي 
ق���ار �لدكت�ر عبد �حل�ش���ني �جلاب���ري للمدى 
�إن " م�شت�ش���فى �حلب�بي و�ش���ط �لنا�ش���رية 
��ش���تقبل يف �ش���اعة متاأخرة من ليلة �ل�ش���بت 
�مل�ش���اب �أزهر علي �ل�ش���مري وه���� يف حالة 
حرج���ة �إث���ر �إ�ش���ابته بع���دة �طالق���ات نارية 
يف منطق���ة �لبط���ن "، مبين���ًا �أن "  �الإطالقات 
يف  مبا�ش���رة  باإ�ش���ابات  ت�ش���ببت  �لناري���ة 

�لبنكريا�س و�لكبد و�الأمعاء".
و�أو�ش���ح �جلاب���ري �أن " فريق���ًا م���ن �الأطباء 
�أج���رى تد�خاًل جر�حيًا للم�ش���اب وه� يرقد 
حاليًا يف ردهة �لعناية �ملركزة يف م�شت�شفى 
�حلب�ب���ي "، من�ه���ًا �ىل �أن " حالة �مل�ش���اب 

ماز�لت غر م�شتقرة ".
ومن جانب �آخر يرى مر�قب�ن لل�شاأن �ملحلي 
�أن ت�ش���عيد عملي���ات �الغتي���ال و��ش���تهد�ف 
�لنا�ش���طني يف جم���ال �لتظاه���ر�ت بالتز�من 
م���ع قر�ر �حلك�م���ة �جلديدة باإطالق �ش���ر�ح 
جميع �ملعتقلني م���ن �ملتظاهرين ه� حماولة 
من �أطر�ف �شيا�شية وجماميع متطرفة خللط 
�الأور�ق و�جها�س م�شاعي �لكاظمي للتهدئة 

مع �ملتظاهرين.
وق���ال �ملر�قب �الإعالمي رعد �ش���امل �لزهري 
للم���دى �إن " ع�دة جر�ئم �غتيال �ملتظاهرين  
و�أعم���ال �لعنف هي حماول���ة خللط �الأور�ق 
وو�شع �لع�شي يف عجلة �حلك�مة �جلديدة 
عرب تاأزمي �الأو�ش���اع �الأمنية و�ل�شيا�شية يف 
�لب���الد وال�ش���يما يف مدين���ة �لنا�ش���رية �لتي 
تعد عا�ش���مة �لث�رة "، مبينًا �أن " �الأ�ش���ابيع 
�لتي �ش���بقت ت�شكيل حك�مة �لكاظمي �شهدت 
�نخفا�ش���ًا بجر�ئم �الغتي���ال وتخفيفًا بحدة 
�لت�ت���ر يف �ش���احات �لتظاه���ر لك���ن باالأم�س 
و�لي�م نرى ت�شعيدً� يف �لنا�شرية و�لك�ت 
من خ���الل �غتيال �لنا�ش���طني و�لدفع باجتاه 

�لت�تر و�رتكاب �ملزيد من �أعمال �لعنف".
و�أ�شار �لزهري �ىل �أن " �الأطر�ف �ل�شيا�شية 
و�ملجاميع �مل�ش���لحة �لتي مل حت�ش���ل على ما 
كانت تري���ده من حك�مة �لكاظم���ي ميكن �أن 
تك�ن هي م���ن تقف ور�ء عمليات �لت�ش���عيد 
حك�م���ة  ت�ش���كيل   " �أن  مبين���ًا  �الأخ���رة"، 

�لكاظم���ي في���ه ب�����در �نف���ر�ج و حال���ة م���ن 
تخفي���ف �لت�تر بني �حلك�م���ة و�ملتظاهرين 
وال�شيما مع قر�ر حك�مة �لكاظمي  باالإطالق 
�شر�ح عن جميع �ملعتقلني من �ملتظاهرين ".

وي���رى �لزهري �أن " ب��در �النفر�ج  هذه ال 
ت�شب يف م�ش���لحة �الأطر�ف �لتي مل حت�شل 
على ح�ش���تها من مغ���امن �ل�ش���لطة ولهذ� هي 
وت���اأزمي  وت�ش���عيد  �الأور�ق  خل���ط  حت���اول 
�الو�شاع الإحر�ج �حلك�مة "،  م�ؤكدً� �إن " ما 
يح�ش���ل ه� ت�شعيد �شيا�ش���ي بامتياز وتقف 
خلفه جهات حزبية وجماميع م�ش���لحة �شبق 
�أن �علن���ت م�قفها �لر�ف�س لت����يل �لكاظمي 

من�شب رئي�س �ل�زر�ء".
تظاه���ر�ت  يف  �لنا�ش���ط  كت���ب  جانب���ه  م���ن 
�لنا�ش���رية �لدكت����ر جن���م عب���د طار�س على 
�ش���فحته �ل�شخ�ش���ية على �لفي����س ب�ك عقب 
 : قائ���اًلً  �ل�ش���مري  �أزه���ر  �لنا�ش���ط  �غتي���ال 
حماول���ة �غتي���ال �الأخ �أزه���ر �ل�ش���مري عمل 
يخل���ط �الأور�ق ويربك �ال�ش���تقر�ر و�ل�ش���لم 
�أزه���ر  �حلبي���ب  ل���ك  �ل�ش���المة  مدينتن���ا  يف 

�ل�شمري".
يف  �ملتظاهري���ن  �آر�ء  تباين���ت  وق���د  ه���ذ� 
حمافظ���ة ذي ق���ار ح����ل مهل���ة �لك����ت �لتي 
دع���ت �ىل تظاهرة وطنية �أم����س �الحد ) 10 
�أي���ار 2020 (  لتاأكي���د �أ�ش���ر�ر �ملتظاهري���ن 
عل���ى مطالبهم ، فف���ي �ل�قت �ل���ذي �أعلن فيه 
متظاهرو ق�ش���اء �ل�ش���طرة دعمهم ملتظاهري 
�لك�ت و��ش���تعد�دهم للم�ش���اركة بتظاهر�ت 
ي����م �الأحد حي���ث �لقي بي���ان تاأيي���د يف هذ� 
�ملجال �لقاها �أحد �ملتظاهرين  و�شط ح�ش�د 
�ملتظاهرين يف �ل�ش���طرة �لذي���ن رددو� خلفه 
جملة م���ن �لهتافات �مل�ؤي���دة للمهلة من بينها 
) من �ل�ش���طرة حد �لك�ت �لي�م �لث�رة تبني 
( و ) �ل�ش���طرة تطك وتع�ر .. و�لك�ت وياها 
(. ن���رى �أن م�ق���ف �ملتظاهري���ن يف �ش���احة 
�حلب�ب���ي بالنا�ش���رية تباين ما ب���ني �لرغبة 
�لت�ش���عيد  ع���دم  م���ع  �ملح���دودة  بامل�ش���اركة 
و�لتحفظ على ت��ش���يع م�ش���احة �لتظاهر�ت 
يف ظ���ل خماطر �نت�ش���ار �لع���دوى بفايرو�س 

ك�رونا .
ق���ار،  ذي  حمافظ���ة  يف  �ملحتج����ن  وكان 
�الغتي���ال  عملي���ات  با�ش���تمر�ر  ن���ّددو�  ق���د 
للنا�ش���طني يف تظاه���ر�ت �ش���احة �حلب�بي، 
و�ش���ط �لنا�ش���رية، مطالبني باإيقاف م�شل�شل 
�الأمني���ة  �الأجه���زة  وحممل���ني  �الغتي���االت 

م�ش�ؤولية تلك �حل��دث.
وكان متظاه���رو حمافظ���ة ذي ق���ار حّمل����� 
قائ���د    )  2020 ني�ش���ان   6  ( �الثن���ني  ي����م 
�شرطة �ملحافظة م�ش����ؤولية �غتيال �لنا�شطة 
�لن�ش�ية �أن��ر جا�شم مه��س و�أعمال �لعنف 

�الأخ���رى �لتي ت�ش���تهدف �ملتظاهرين ، وفيما 
�أك���دو� م���ش���لة تظاهر�تهم ب�ش����رة �أق�ى 
بع���د �خلال�س من وب���اء �لك�رونا ، �ش���ّددو� 
عل���ى �لتز�مهم بحظر �لتج��ل تفاديًا ملخاطر 

�نت�شار و�ل�باء .
وي��ج���ه �ملتظاه���رون يف �ش���احة �حلب�بي 
�المني���ة  �خل���روق  م���ن  جمل���ة  بالنا�ش���رية 
�ملتك���ررة حي���ث تعر�ش���ت �ش���احة �حلب�بي 
لع���دة هجمات د�مية وتفجر عب��ت نا�ش���فة 
�ملتظاهري���ن  م���ن  �لع�ش���ر�ت  �ش���حيتها  ر�ح 
يف خيم �العت�ش���ام بال�ش���احة �ملذك�رة فيما 
تعر����س �أكرث من ع�ش���رة نا�ش���طني يف جمال 
م���دى �الأ�ش���هر  �لتظاه���ر�ت لالغتي���ال عل���ى 
�لقليل���ة �ملا�ش���ية م���ن بينهم  �ل�ش���هيد ح�ش���ن 
هادي مهله���ل �لذي �غتيل ي����م �الثنني ) 13 
كان�ن �لثاين 2020 ( يف جن�ب �لنا�ش���رية 
و�ل�شهيد �لنا�شط �ملدين علي حممد مكط�ف 
�لع�ش���مي �لذي �غتي���ل يف ي�م �جلمعة ) 20 
كان�ن �الأول 2019 ( قرب متثال �ل�ش���يباين 
و�ل�ش���هيد �لنا�شط  علي خالد �خلفاجي �لذي 
�غتي���ل على ي���د جمه�لني ي����م �لثالثاء ) 31 
كان�ن �الأول 2019 ( ،  و�لنا�ش���طة �لن�ش�ية 
�أن��ر جا�شم مه��س �لتي �غتيلت ي�م �الحد 
)5 ني�ش���ان 2020( ، يف ح���ني تعر�س كل من 
عل���ي �لغ���زي وط���ارق �جلحي�ش���ي ملحاولتي 
�غتي���ال يف ق�ش���اء �لغ���ر�ف ي����م �خلمي����س 
19  كان�ن �الول 2019 �أ�ش���يبا على �أثرهما 
باإطالقات نارية غر قاتلة ، فيما جنا �لنا�شط 
مرت�ش���ى �ل�ش���يخ علي م���ن حماول���ة �غتيال 
تعر����س لها م�ش���اء ي�م �الربع���اء ) �الول من 
كان����ن �لث���اين 2020 ( يف ناحية �لف�ش���لية 
) 15 ك���م جن����ب �لنا�ش���رية (. فيما ��ش���يب 
�ملحامي �ملد�فع عن ق�ش���ايا �ملتظاهرين علي 
 12  ( ي����م �الربع���اء  مع���ارج �الزيرج���اوي 
�ش���باط 2020 ( بجروح خمتلفة �ثر حماولة 
�غتيال���ه م���ن قب���ل جمه�ل���ني وكذلك ��ش���يب 
�ملتظاه���ر حممد �ش���عد بجروح خمتلف���ة �إثر 
حماول���ة �ختط���اف فا�ش���لة بع���د خروجه من 
�ش���احة �حلب�بي ي�م �خلمي�س ) 20 �ش���باط 
ع���دد  من���ازل  تعر�ش���ت  ح���ني  يف   .)  2020
�آخر م���ن �ملتظاهرين لال�ش���تهد�ف بالعب��ت 
�لنا�ش���فة م���ن بينه���م و�ش���ام �لذهب���ي وعدي 

�جلابري و�خرون.
يف  �لتظاه���ر�ت  �ش���حايا  ح�ش���يلة  وتبل���غ 
حمافظ���ة ذي قار 120 �ش���هيدً� م���ن �الأول من 
ت�ش���رين �الأول 2019 لغاي���ة  ني�ش���ان 2020 
فيما �ش���جلت �مل�ؤ�ش�ش���ات �ل�ش���حية �كرث من 
�ملتظاهري���ن  �ش���ف�ف  ب���ني  �إ�ش���ابة   2500
معظمها ناجمة عن �لر�شا�س �حلي و�لقنابل 

�لدخانية .

اإجراءات احترازية لمنع تف�شي "كورونا"

�ل�����ش��ام��ل �ل��ت��ج��و�ل  ح��ظ��ر  ل���ع���ودة  ن��ي��ة  ال  �ل�����ش��ح��ة:  وز�رة 

مر�قبون يتوقعون �لمزيد من �الغتياالت الإجها�ض م�شاعي 
�لكاظمي للتهدئة مع �لمتظاهرين

تجدد التظاهرات في النا�شرية احتجاجًا على محاولة اغتيال النا�شط  اأزهر ال�شمري

zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org
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 رعد العراقي
باختصار ديمقراطي

خي���ط رفيع يف�شل ب���ني و�شائل و�أدو�ت تطبي���ق �لقانون هو من 
ينت���ج مفهوم���ي �ل�شلط���ة و�لت�شّل���ط برغ���م �أن �لفرق بينه���ا يكاد 
�أن يك���ون �شا�شعًا، �الأول توظ���ف �لت�شريع���ات و�لقو�نني لت�شّكل 
حا�شن���ة حامي���ة وملج���اأ للجمي���ع دون متيي���ز، و�لث���اين يكّي���ف 

�لقانون ليحكم قب�شته وفر�ض ت�شّلطه على �جلميع.
وب���ني تلكم �ملفهوم���ني تختلط �ل���روؤى عند �لبع����ض، حيث يكون 
�ملقيا����ض  ه���و حجم �حلري���ة �ملطلقة �لتي ت�شمح ب���ه �لقو�نني يف 
�لقر�ر �إن كانت �حلكومة متار�ض مهامها وفق �ل�شلطة �حلامية �أم 
�ملت�شّلط���ة، وهو ما �شّبب تنام���ي �أفكارً� هجينة �شمحْت يف فر�ض 

نظرية )�إن مل تطلق �حلرية لل�شاين فاأنا م�شطهد(!
نح���ن ندخ���ل بتل���ك �الأف���كار يف نط���اق �لفو�ش���ى ون�شق���ط هيبة 
�لقانون حينما نقّيده بتلك �خليار�ت غري �ملن�شفة في�شبح عاجزً� 
عن �شبط �النفالت وحفظ حقوق جمتمع باأكمله ون�شهم يف ن�شر 
�لكر�هي���ة و�الأحق���اد ودف���ع �الآخرين �ىل خي���ار �لث���اأر للدفاع عن 
نف�ش���ه و�شمعته وكيانه �ملعنوي وتلك �أخطر �الآفات �لتي ال بّد من 

�لوقوف عند مرّوجيها �شو�ء بدر�ية �أم بجهل �أعمى.
نظ���رة متفّح�ش���ة لنموذج ما يج���ري على �ل�شاح���ة �لريا�شية من 
تقاطع���ات ومناكف���ات ورمي �لته���م جز�فًا من خ���الل �ال�شتهد�ف 
�ل�شخ�ش���ي �ل���ذي �أتخذ من و�شائ���ل �لتو��ش���ل �الجتماعي منربً� 
و�شاترً� بنف�ض �لوقت يحتمي به من �أي ر�دع قانوين حتت ذريعة 
�حلري���ة �ل�شخ�شي���ة و�ل�شفح���ة �ل�شخ�شية وغريها م���ن �لذر�ئع 
�لبالي���ة حتى باتت تل���ك �ل�شفحات تتمادى يف ن�ش���ر ما يحلو لها 
م���ن متبّني���ات �شخ�شي���ة  ت�شتهدف �لني���ل و�لت�شقي���ط وبعبار�ت 
ة وحتّرك �مل�شاع���ر �لفتية وتعود لكاتبها  ت�شتهوي �لعق���ول �لغ�شّ
باأو�ش���اف �جل���ر�أة و�ل�شجاع���ة و�إن �حت���وت عل���ى �ألف���اظ تزك���م 
�الأن���وف وتقذف بلهيب �الإ�شاءة حلدود �لطعن و�لتخوين ملن هو 

م�شتهدف!
�أي حري���ة تل���ك �لت���ي يلتح���ف بها �خلارج���ون عن معق���ل �حلرية 
و�الح���ر�م �حلقيق���ي ليبي���ح لنف�ش���ه �مل�شا����ض بكي���ان وقد�شي���ة 
�الإن�ش���ان �لتي ال يحق �لتجاوز عليه���ا �أو رمي �لتهم جز�فًا خارج 
�أ�ش���و�ر �لقان���ون؟ و�أي وظيف���ة ت�شم���ح بتلك �ملمار�ش���ات دون �أن 

ي�شلك �مل�شالك �لقانونية للتحّقق منها  �أو حما�شبته؟ 
ال �شلط���ة تعل���و ف���وق �شلط���ة �لقان���ون، وال حرية �شائب���ة تف�شي 
�ىل �لق���ذف و�لت�شه���ري و�إن عَلْت �ملر�ت���ب �أو تو�ّشعت �شالحيات 
�ملوظف �أو �مل�شوؤول �أو حت���ى �ملو�طن �لعادي، وال حدود زمانية 
�أو مكانية لتلك �الأفعال �شو�ء �أثناء �خلدمة �أو من خالل ��شتغالل 
�ملو�قع �الجتماعية طاملا هي تعرّب عن �شلوكه وتوّجهاته وت�شّبب 
�ل�ش���رر ل�شخو�ض �آخرين .. هكذ� نفهم �حلرية و�الحر�م ومنها 

ال بّد �أن تر�ّشخ معنى �لقيم �ملن�شبطة و�لعادلة يف �ملجتمع.
ر�شال���ة ن�شّط���ر كلماته���ا باأحرف ترجت���ف على م�شتقب���ل �الأجيال 
�لقادم���ة �لت���ي ال نريدها �أن تتل���ّوث بتلك �لت�شّرف���ات �لفو�شوية 
ن�شعه���ا �أم���ام رئي����ض جمل����ض �لق�ش���اء �الأعل���ى فائق زي���د�ن من 
�أج���ل تفعي���ل �مل���و�د �لقانونية �لتي حتك���م تلك �الأفع���ال �أو �إيجاد 
م ��شتخ���د�م تلك �ملو�قع �أو  ت�شريع���ات جديدة بن����ضٍّ �شريح ُيجرِّ
���ات �الإعالمي���ة وُيعّر����ض ��شحابها للم�شاءل���ة عندما تكون  �ملن�شّ
موّجه���ة لالإ�ش���اءة �أو �لت�شه���ري �أو �لتهديد كافع���ال تعترب جتاوز 
الأ�شو�ر �ل�شلط���ة �لق�شائية �لتي ُيعد زي���د�ن حاميها �الأول �إ�شوة 
باإج���ر�ء�ت بع����ض �لبل���د�ن �ملج���اورة �لتي �أدركت خط���ورة هذه 
�الأفعال يف وق���ت ال بدَّ لو�شائل �الإعالم و�ل�شحافة �أي�شًا من لعب 
دور يف �لتوعية و�لتثقيف لالبتعاد عن تلك �ملمار�شات وعو�قبها 
و�ش���رح �لط���رق �لقانوني���ة �لتي من ح���ّق �ملت�شّرر �أن يلج���اأ �ليها 

ل�شمان حقوقه قانونًا.

ر�ضالة اىل حامي الق�ضاء

ال �سلطة تعلو فوق �سلطة القانون، 
وال حرية �سائبة تف�سي الى القذف 

والت�سهير واإن عَلْت المراتب اأو تو�ّسعت 
�سالحيات الموظف اأو الم�سوؤول اأو 

حتى المواطن العادي

 بغداد / اإياد ال�ساحلي

�أك���د ماه���ر حبي���ب )46 عام���ًا( م���درب �لفئات 
�لعمرية يف نادي �ل�شرطة �لريا�شي �أنه ي�شعر 
باإر�شاء �ل�شمري ملا حّققه مع كرة �لنادي العبًا 
للفرة م���ن 1994 لغاية 2008 بوالء ال نظري 
له قيا�ش���ًا لل�شنني �الأربع ع�ش���رة �لتي مل يرتِد 
خاللها غري �لقمي�ض �الأخ�شر، ُمعربًا عن �أمله 
يف نيل �لفر����ض �لتدريبية �ملنا�شبة الإمكاناته 
ل���و �أتاح���ت ل���ه �شو�ب���ط �لعم���ل يف موؤ�ّش�شة 
�ل�شرط���ة �لعمل خارجها، مطالبًا �إد�رة �لنادي 
�الهتمام بالفئ���ات �لعمري���ة وترحيلها ب�شكل 
مربم���ج و�ش���واًل �ىل �لفري���ق �الأول حتّوط���ًا 
للم�شتقب���ل �إذ� م���ا �أ�شه���م �لظ���روف �ملالية يف 
�شعوب���ة تاأم���ني مبال���غ العب���ني )�شوب���ر( يف 

�لدوري �ملمتاز.
حدي���ث  �أول  يف  ل�)�مل���دى(  ماه���ر  و�أ�ش���اف 
لل�شحاف���ة �أخرج���ه م���ن عزلت���ه م���ا بع���د قر�ر 
توقف���ه عن �للع���ب :"�عتزلت بع���د �إنتهاء �آخر 
مب���ار�ة لنا �أم���ام �أربيل يف ملعب���ه ُح�شمت له 
بهدف علي من�شور يوم �الأربعاء 17 حزير�ن 
2009 وكان عم���ري وقته���ا 34 عام���ًا، وكانت 
�لتدري���ب  م�ش���و�ر  يف  �أخو����ض  �أن  رغبت���ي 
مبّكرً� ، وفتح يل �لكابنت رحيم حميد �لطريق 
بالعم���ل كم�شاع���د له، ث���م تو�ل���ت �ملو��شم مع 
يون�ض عبد علي وحكيم �شاكر حتى جاء با�شم 
قا�ش���م وبرفقت���ه �مل�شاع���د �إبر�هي���م عب���د نادر 
حي���ث �أعت���ذر يل عن ع���دم قدرته عل���ى �شّمي 
للمالك، وه���ي حالة تنفرد به���ا �إد�رة �ل�شرطة 
من���ذ زمن طوي���ل باأنها ال تفر����ض على �ملدرب 
�أن يعمل معه �أب���ن �لنادي، كما ر�فقت �لكابنت 
نبيل زك���ي يف كربالء، وبعد �أن جل�شنا �أربعة 
�أ�شهر بال عمل �ت�شلت �إد�رة �لطلبة به وطلب 
�أن �أعمل معه وو�فقت و��شتمريت حتى �نتهاء 

مو�شم 2013-2012".
تجربة الفئات

و�أو�شح ماهر :"تاأخرت كثريً� قبل �حل�شول 
على �شهادة �لتدري���ب C قبل �شنتني باإ�شر�ف 
�لدكتور كاظم �لربيع���ي، وكنت �أثق بقدر�تي 
م���ع �لفئ���ات �لعمري���ة بع���دم وج���ود �شرورة 
للح�ش���ول على �ل�شه���ادة باعتباري من جنوم 
�للعبة، لكن ورود ر�شالة من �الحتاد �الآ�شيوي 
توؤك���د �أن م���ن بني �ش���روط من���ح �لر�خي�ض 
لالأندية �أن يكون �ملدرب حا�شل على �ل�شهادة، 
وله���ذ� خ�شُت جترب���ة مميزة مع فئ���ات نادي 
�ل�شرطة �آخرها مع رديف �لفريق �الأول برفقة 
�مل���درب �شع���د ها�شم، وتركت �لعم���ل معه قبل 
�شهري���ن الأ�شباب �إد�رية، حي���ث د�م م�شو�ري 
م���ع �لفئات من حزير�ن عام 2012 �ىل كانون 

�الأول عام 2019".
و�أ�ش���ار �ىل �نه :"ال ميكن �لعم���ل يف ناٍد �آخر 
غ���ري �ل�شرط���ة، و�شبق �أن تلقي���ت عرو�ض من 
بع����ض �الأندي���ة حال���ت �شو�ب���ط �الإد�رة دون 
قبوله���ا ب�شب���ب منع �جلم���ع ب���ني موؤ�ش�شتني 
�أو �إب���ر�م عقدي���ن، كوين م�شتم���ر يف خدمتي 

على مالك موؤ�ش�شت���ي، و�أكملت حتى �الآن 25 
عام���ًا، وُي�شمح يل تدري���ب فرقها مثل �حلدود 
و�جلن�شي���ة و�لنج���دة، وعن���د �إحالت���ي عل���ى 

�لتقاعد ميكن �أن �أحتّرر من هذ� �لقيد".
ِفكر بنيان

وع���ن �شب���ب �بتع���اده ع���ن �لعمل م���ع �لفريق 
�الأول كل ه���ذه �ل�شن���ني ، قال :"بع���د فوز �إياد 
بني���ان برئا�شة نادي �ل�شرطة يف 18 �أيار عام 
2012 ج���اء بفك���ر جديد للن���ادي �أع���اد �لنظر 
و�أول  �لن���ادي،  يف  عن�ش���ر  كل  بتو�شيف���ات 
ق���ر�ر �أ�ش���دره ه���و نقل���ي �ىل �لب�ش���رة ونقل 
ها�ش���م ر�ش���ا �ىل كرب���الء لع���دم وج���ود �شفة 
لكلينا يف �لنادي، وللتاريخ مل يقف �أحد معنا 
�شوى مدرب �جلودو �أحمد جا�شم وعالء بحر 
�لعل���وم حي���ث حتّدثا م���ع بنيان ع���ن خدمتنا 
�لطويل���ة للن���ادي، فتق���ّرر تثبيتن���ا على مالك 
�ألع���اب �ل�شرط���ة �إكر�مًا خلدماتن���ا، عمل ر�شا 

مع �لنا�شئني، و�أنا مع �ل�شباب".
وي�شي���ف :�شر�حة مل يوف���ر يل �لدعم، قالو� 
دّب���ر حال���ك بنف�شك ��ش���ري �ملالب����ض للفريق 
و�لكر�ت و�أحج���ز �مللعب، �أي ورطة يف مهمة 
منقو�ش���ة، ووقتها �بتع���دت ومل �أعد �أتو��شل 
م���ع �لنادي، فاأت�ش���ل بي ن�شاأت �أك���رم ووقتها 
كان يلع���ب م���ع �ل�شرطة قبل ود�ع���ه �ملالعب، 
وعاتبن���ي لعدم لقاء رئي�ض �لن���ادي، ف�شرحُت 
له و�قع ح���ال �ل�شباب بال م���اء �شالح لل�شرب 
ويتدّربون يف �شاحة ممتلئة بالنفايات، وكان 
م�شه���دً� بائ�ش���ًا �شاه���ده ن�شاأت بعين���ه ودعاه 
لالمتعا�ض، ور�ح يلوم �إد�رة �لنادي، وترّبع 
بتجهي���ز�ت لالعبني مع  ع�شر كر�ت، ومع ذلك 
مل يتغ���رّي من و�قع فريق �ل�شباب �شيئًا، بينما 

كان �لفريق �الأول يعي�ض و�قعًا ُمرفًا".
قرار عبدالعبا�س

ولفت ماه���ر، �إىل �أن :"معاناتي ��شتمّرت بعد 
���ى  جم���يء ريا����ض عبد�لعبا����ض، حي���ث تق�شّ
ع���ن طريق ��شخا�ض �أعرفهم ع���ن ��شباب عدم 
ح�ش���وري �نتخابات 7 �شباط 2015 �لتي فاز 
به���ا برئا�ش���ة �لن���ادي، و�أول ق���ر�ر �أتخذه هو 

ح���ل فريقي فئة �ل�شباب، فرّبا عّد غيابي عدم 
�لرغبة بنحه �شوتي كون ع�شية �النتخابات 
ح�شل���ت �تفاقي���ات ب���ني كتلت���ه وكتل���ة �إي���اد 
بني���ان، ال�شيما �إين وج���دت يف هاتفي قائمة 
�الت�شاالت ند�ء منه بني ع�شر�ت �لزمالء قبل 
�شاعات من �ملوؤمتر �النتخابي، وكنت مرتبطًا 
بها�شم ر�شا من ناحية �حل�شور ودعم �ملر�شح 
�ملعن���ي كون هناك �أكرث م���ن 400 ع�شو هيئة 
عام���ة مطال���ب باالق���ر�ع حل�ش���م �لت�شويت، 
لكني �آثرت �إغالق �لهاتف لعدم وجود دور يل 
يف كل �النتخابات �لتي جرت بعد عام 2008 
لعدم �متالكي تو�شيف يل �شمن �لعمومية"!

ح�سم الت�سويت
وك�ش���ف :"م���ن يح�ش���م �لف���وز يف �نتخاب���ات 
نادي �ل�شرطة لي����ض �أع�شاء �لهيئة �لعامة من 
ممار�ش���ي ك���رة �لقدم، ب���ل ريا�شي���و �جلودو 
و�مل�شارع���ة و�ملالكمة �إذ يتج���اوز عددهم يف 
كل لعب���ة 90 ع�شوً�، وله���ذ� من ي�شعى لك�شب 
�ل�شر�ع عليه �أن يعرف قيمته لدى ممثلي تلك 
�الألع���اب ولي�ض ك���رة �لقدم �لذي���ن ال يتجاوز 
عدده���م 30 ع�شوً�ّ، وللعلم خ�شارة �إياد بنيان 

لالنتخاب���ات ب�شبب ��ش���د�ره �أو�مر نقل 150 
منت�شبًا من تلك �الألعاب خارج مو�قعهم، �الأمر 
�لذي �شّق �شّف �لعمومية، وكان در�شًا للجميع 
�أن من ي�شّر م�شلحة �أبناء �لنادي يدفع �لثمن 

�شو�ء جاء �أمر بنيان بح�شن نية �أم ال". 
اإدارة الطائي

و�أكد ماهر �أن :"�لهيئة �الإد�رية �حلالية لنادي 
�ل�شرطة �أحدثت تو�زنًا يف عالقة �جلمهور مع 
�لفري���ق بعدما كان متعلقًا ب���اإد�رة �إياد بنيان، 
وحّققت �ال�شتقر�ر و�الجن���از�ت ك�شبت منها 
دعمًا جماهرييًا كب���ريً�، وبالن�شبة يل تعاملت 
�إد�رة عبد�لوهاب �لطائي معي باحر�م كبري 
برغ���م ��شتم���ر�ر تهمي����ض دوري يف �لفري���ق 
�الأول منذ �شنني طويلة ب�شبب وجود مدربني 
ُك���رث ال ميك���ن ت�شميته���م جميع���ًا، ويف �لعام 
2019 حتّدث مع���ي �لكابنت عل���ي �ل�شحماين 
م�شرف ف���رق كرة �لق���دم بخ�شو����ض �إناطتي 
مهمة تدري���ب رديف �ل�شرطة، و�أتفَق مع عالء 
بحر �لعل���وم وغازي في�شل عل���ى �إ�شد�ر �أمر 
�إد�ري بذل���ك ومت بالفعل، لكن �مل�شروع توقف 

الأ�شباب جمهولة!
رعاية الفئات

ودعا :"�إد�رة نادي �ل�شرطة لالهتمام بالفئات 
�لعمري���ة الأنه���ا �شمان���ة للفري���ق �الأول بعد 5 
�أو 10 �شن���و�ت، فالو�ش���ع �مل���ايل �جليد ربا 
ال ي�شتم���ر يف ظروف ع�شرية وفق���ًا ملتغرّي�ت 
�لو�ش���ع �القت�ش���ادي للع���ر�ق وبقي���ة �لدول، 
ووجود م�شاٍع مدعم���ة بقانون حتّول �الأندية 
�ىل �شركات متّول نف�شها ب�شاريع �ال�شتثمار 
ق���د ت���وؤدي �ىل رف���ع وز�رة �لد�خلي���ة يده���ا 
ع���ن دعم �لن���ادي وتق���ّر �الأمو�ل ذ�ته���ا �لتي 
�شها �الآن، فرعاية �ل�شغار مك�شب كبري  تخ�شّ
لالعتم���اد عليه���م م�شتقب���اًل دون �حلاج���ة �ىل 
�إب���ر�م �شفق���ات ت�شتن���زف مئ���ات �ملاليني من 

�لدنانري".
ثقة الجماهير

وعن دور �جلماهري قال :"و�حدة من �أ�شباب 
ع���دم ثقة جمهور �ل�شرط���ة باأبناء �لنادي يف 

�إتخاذ �لق���ر�ر�ت �ل�شر�تيجي���ة �لتي حتمي 
م�شلحة ك���رة �ل�شرطة هو �ل�شل���وك �الإد�ري 
لبع����ض �لالعبني �لدوليني، ومث���ال على ذلك 
�لكاب���نت ريا����ض عبد�لعبا����ض حي���ث حتّدى 
يف واليت���ه �جلمي���ع بت�شمي���ة �مل���درب حكيم 
يحظ���ى  يك���ن  مل  �ل���ذي   2015 ع���ام  �شاك���ر 
بحب���ة �جلمهور نتيج���ة تعامله م���ع بع�ض 
العبي �لفريق �أثناء قيادته �ملنتخب �لوطني 
وت�شّبب���ه باإع���ادة الع���ب مه���م مث���ل �شرغ���ام 
�إ�شماعيل و�آخري���ن، فو�جه معار�شة �شديدة 
ومل يتمك���ن من �لبق���اء �أكرث م���ن 7 مباريات 
برغ���م حيازته ت�شكيلة قوية وق���دم ��شتقالته 
بع���د �أرب���ع هز�ئ���م مريرة منه���ا �أم���ام ز�خو 
، و�أربي���ل )3-2(   2015 �أيل���ول   30  )2-1(
15 ت�شري���ن �الأول، و�أمان���ة بغد�د )0-2( يف 

20 منه".
و��شت���درك :"على �لنقي�ض من �لكابنت حكيم 
�شاك���ر، فق���د غام���ر �أحم���د ر��ش���ي بتجرب���ة 
�شعب���ة ع���ام 2001 عندم���ا قّرر قي���ادة فريق 
�ل�شرط���ة مبا�ش���رة دون �أن يب���د�أ م���ن �ل�شفر 
�شو�ء كمدرب م�شاعد �أو مدرب فئات عمرية، 
وحظي بدع���م جماهريي يفوق �لت�شّور حبًا 
ب�شريت���ه و�إجناز�ت���ه كون���ه )الع���ب �لق���رن( 
منا�شفة مع ح�شني �شعيد، ومع �أنه جنح يف 
منهاج���ه �لتدريب���ي ب�شاع���دة �شاكر حممود 
وكرمي �شد�م، لكن���ه �أخفق يف �إد�رة �لعملية 
�الن�شباطي���ة كون���ه هادئ���ًا وغ���ري �شديد يف 
�لتعامل، ولهذ� �أحرق جتربته وهبط طموحه 
�ىل �ل�شف���ر دون �أن ُيع���ّززه بدرجة �أعلى من 

�لتطّور، وتوّجه �ىل �لعمل �الإد�ري".
قيد الموؤ�س�سة

وختم ماه���ر حبيب حديثه :"�لقيد �ملفرو�ض 
�الآن على منت�شبي �ل�شرطة بعدم �ل�شماح لهم 
بالتدري���ب يف ن���اٍد �آخ���ر يعيق عملي���ة تنمية 
�خل���ربة و�ال�شتف���ادة �ملتبادل���ة ب���ني �ملدرب 
و�لنادي �لذي يعمل في���ه من ناحية �حلقوق 
باإع���ادة  �لن���ادي  �إد�رة  و�لنتائ���ج، و�أطال���ب 
�لنظ���ر يف �لقي���د، فاالأم���ر مل يك���ن كذلك قبل 
�شن���و�ت، حيث كن���ت مدربًا عام���اًل يف نادي 
�لطلب���ة وزميل���ي �إبر�هي���م �ش���امل م���ع �لنفط 
ويون����ض عب���د علي م���ع �لك���رخ، وز�ر وكيل 
وزي���ر �لد�خلي���ة مق���ر �إد�رتن���ا يف �ل�شرط���ة 
و�إلتقى باللو�ء حممد �لدر�جي مدير �الإد�رة 
لال�شتع���الم ع���ن دو�من���ا �لر�شم���ي وكيفي���ة 
تو�جدن���ا خ���ارج منظوم���ة �ملوؤ�ش�ش���ة، فقال 
ل���ه �لدر�ج���ي �إنهم يبا�ش���رون باحل�شور هنا 
�شباح كل يوم بال �نقطاع ويوؤّدون و�جباتهم 
�لتدريبية م���ع �أنديتهم م�شاًء دون تاأثري على 
�لدو�م، فطلب منه �لوكي���ل �أن ينقل �إبر�هيم 
�ىل وز�رة �لنفط ويون�ض �ىل وز�رة �لربية 
و�أنا �ىل وز�رة �لتعليم �لعايل ح�شب عائدية 
�الأندية �لتي نعمل فيها، فاأو�شح له �لدر�جي 
�أن موؤ�ش�شتن���ا تتم�ّشك بخدماته���م وال تفّرط 
بهم، ومتّكن من �إقناعه و�لعدول عن ر�أيه مع 

��شتمر�ر عملنا خارج �ملوؤ�ش�شة".

 ُتخرج املدافع االأمني عن ال�سرطة ماهر حبيب من عزلته:

اأطالب الإدارة برفع قيد العمل خارج الم�ؤ�ض�ضة لتنمية الخبرة وخدمة اللعبة

 بغداد / حيدر مدلول 

ح����ّددت جلن����ة �مل�شابق����ات يف �الحتاد 
�الآ�شي����وي لك����رة �لق����دم ي����وم �لثام����ن 
ع�شر من �شهر حزي����ر�ن �ملقبل موعدً� 
جدي����دً� ل�شح����ب قرع����ة بطول����ة �آ�شي����ا 
م����ن  ب����داًل  عام����ًا   19 حت����ت  لل�شب����اب 
�ملوع����د �ل�شاب����ق �ل����ذي كان ي�ش����ادف 
ي����وم �خلام�ض ع�ش����ر من �ل�شه����ر ذ�ته 
�لت����ي ت�شّيفه����ا �لعا�شم����ة �الأوزبكي����ة 
ط�شقند خ����الل �لفرة من �لر�بع ع�شر 
ولغاي����ة �حل����ادي و�لثالثني م����ن �شهر 
ت�شرين �الأول �ملقبل ب�شاركة �لعر�ق 
و�ل�شعودية وقطر وكوريا �جلنوبية 
و�أ�شر�ليا  وطاجيك�شت����ان  و�لياب����ان 
وكمبودي����ا  وماليزي����ا  و�ندوني�شي����ا 
و�إي����ر�ن وفيتن����ام والو�����ض  و�ليم����ن 

و�أوزبك�شتان .
�حت����اد  يف  �لتطبي����ع  هيئ����ة  وتلّق����ت 
كرة �لق����دم خطابًا ر�شمي����ًا من نظريه 

�الحت����اد �الآ�شيوي لك����رة �لقدم ي�شري 
في����ه �ىل �أن مق����ر �الحت����اد �الآ�شي����وي 
كو�الملب����ور  �ملاليزي����ة  بالعا�شم����ة 
�شي�شّيف مر��شم �شحب قرعة �لن�شخة 
�لو�حدة و�الأربعني م����ن بطولة كاأ�ض 
�آ�شيا لل�شب����اب لكرة �لقدم �لتي �شتقام 
بنظام �لبث �ملبا�شر )�الت�شال �ملرئي( 
يف ظ����ّل �الو�ش����اع �ل�شحّية �لتي متّر 
به����ا بل����د�ن �لق����ارة �ل�شف����ر�ء ب�شب����ب 
تف�ّش����ي فايرو�����ض كورون����ا �مل�شتج����د 
)كوفي����د 19-( �ل����ذي �أّدى �ىل تاأجيل 
و�مل�شابق����ات  �لريا�شي����ة  �لن�شاط����ات 
بجمي����ع �أ�شكالها و�لدوري����ات �ملحلية 
وتقيي����د حرك����ة �لطري�ن حفاظ����ًا على 
عام����ة  ب�ش����ورة  �ملو�طن����ني  �شالم����ة 
و�شالم����ة �لالعب����ني و�مل����الكات �لفنية 

و�الإد�رية و�جلماهري .
وو�شعت جلنة �مل�شابقات يف �الحتاد 
�الآ�شيوي لكرة �لقدم منتخب �ل�شباب 
بامل�شت����وى �لثالث يف �شحب����ة �لقرعة 

�ىل جان����ب منتخبات فيتنام وماليزيا 
وكمبودي����ا �عتمادً� على �لنتيجة �لتي 
�الأربع����ني  �لن�شخ����ة  يف  حتقيقه����ا  مت 
م����ن �لنهائيات �لقاري����ة لل�شباب حتت 
�شه����ري  يف  ج����رت  �لت����ي  عام����ًا   19
ت�شرين �الأول وت�شرين �لثاين 2018 
بالعا�شمة �الندوني�شية جاكرتا �لذي 
�حت����ّل فيه����ا �ملرك����ز �لر�ب����ع و�الأخري 
بر�شي����د نقط����ة و�ح����دة برتيب فرق 
�ل����دور �الأول  �ملجموع����ة �لثاني����ة يف 
�ملت�ش����در  �لياب����ان  منتخب����ات  خل����ف 
وكوري����ا �ل�شمالية �لو�شيف وتايالند 
ح����ني  يف  �لثال����ث  �ملرك����ز  �شاح����ب 
ج����اءت منتخب����ات �ل�شعودي����ة حام����ل 
وقط����ر  �جلنوبي����ة  وكوري����ا  �للق����ب 
و�أوزبك�شتان �ملنظم بامل�شتوى �الأول، 
منتخب����ات  �لث����اين  �مل�شت����وى  و�ش����م 
و�ندوني�شي����ا  و��شر�لي����ا  �لياب����ان 
منتخب����ات  وج����اءت  وطاجيك�شت����ان 
�لبحري����ن و�إي����ر�ن و�ليم����ن والو�����ض 

بامل�شتوى �لر�بع و�الأخري .
�شب����اب  منتخ����ب  و�ش����ع  و�شيت����م 
�أوزبك�شت����ان عل����ى رئا�ش����ة �ملجموعة 
�الأوىل ومنتخ����ب �ل�شعودي����ة وكوريا 
رئا�ش����ة  عل����ى  وقط����ر  �جلنوبي����ة 
�ملجموعات �لث����الث �الأخرى يف حني 
يت����م توزي����ع �ملنتخب����ات 12 �ملتبقي����ة 
بوج����ب �لقرع����ة بحي����ث ت�شب����ح كل 
جمموع����ة موؤلفة م����ن �أربعة منتخبات 
فق����ط تلعب بطريق����ة �ل����دوري �ملجّز�أ 
م����ن مرحلة و�ح����دة �شم����ن مناف�شات 
�ل����دور �الأول من �لبطول����ة يتاأهل �أول 
وث����اين �ىل �لدور رب����ع �لنهائي �لذي 
�شيج����ري بطريق����ة خ����روج �ملغل����وب 
�ل����دور  �ىل  �لفائزي����ن  ينتق����ل  حي����ث 
ن�ش����ف �لنهائ����ي ومن ث����م �ىل �ملبار�ة 
�لنهائي����ة �لتي �شتج����ري يوم �حلادي 
و�لثالث����ني م����ن �شه����ر ت�شري����ن �الأول 
�ملقب����ل و�شتمث����ل �ملنتخب����ات �الأربعة 
�الأوىل �لك����رة �الآ�شيوي����ة يف �لن�شخة 
�ملقبل����ة من بطول����ة كاأ�ض �لع����امل لكرة 

�لقدم 2021 .
�جلدي����ر بالذك����ر �أن منتخ����ب �ل�شباب 
�لتاأه����ل  بطاق����ة  �شم����ن  �لق����دم  لك����رة 
�آ�شي����ا  كاأ�����ض  بطول����ة  �ىل  �الأخ����رية 
لل�شب����اب حت����ت 19 عام����ًا لك����رة �لقدم 
2020 بعد حلوله يف �ملركز �الأول يف 
ترتيب فرق �ملجموعة �الأوىل بر�شيد 
8 نقاط بالت�شفيات �الأولية �لتي جرت 
بالعا�شمة �لُعمانية م�شقط خالل �ملدة 
من �لثاين و�لع�شرين ولغاية �لثالثني 
من �شهر ت�شرين �لث����اين �ملا�شي على 
ملع����ب ن����ادي �ل�شي����ب �لريا�ش����ي يف 

�لعا�شمة �لُعمانية م�شقط .

م�عد جديد لقرعة كاأ�س اآ�ضيا لل�ضباب بنظام البث المبا�ضر 

 بغداد / املدى

�لرب�زيلي���ة  �لك���رة  جن���م  �إطم���اأّن 
رونال���دو مال���ك ن���ادي بل���د �لوليد 
�ال�شباين على �شالمة العبي فريقه 
من عدم �إ�شابتهم بجائحة كورونا 
خ�شوعه���م  �إث���ر  عل���ى  �مل�شتج���د 
الختب���ار �لك�ش���ف �لطب���ي يف مقّر 
�لنادي �لتي جاءت �شلبية مّما ميهد 
�لطريق نحو ��شتئناف �لتدريبات 
و�شط �إجر�ء�ت �حر�زية �شارمة 
ووقائية تنفيذً� للقر�ر�ت �ل�شادرة 
�لعلي���ا  �حلكومي���ة  �جله���ات  م���ن 

�الإ�شبانية .
عل���ى  رونال���دو  �لظاه���رة  وذك���ر 
ح�شاب���ه �لر�شم���ي: �إن���ه �أم���ر ر�ئع 
للجمي���ع يف جمل����ض �إد�رة ن���ادي 
بل���د �لولي���د �الإ�شباين لك���رة �لقدم 
بع���د ظه���ور �لفحو�ش���ات �لطبي���ة 

جلميع �لالعب���ني و�ملنت�شبني باأنها 
كان���ت �شلبية ب�شاأن وباء �لكورونا 
حيث �شنبد�أ �لتدريبات على ملعب 
�لن���ادي �عتبارً� م���ن �ليوم �الثنني 
�ملو�ف���ق �حل���ادي ع�ش���ر م���ن �شهر 

�أيار �جلاري .
و�أ�ش���اف : �إن �لتدريب���ات �شتكون 
فردية يف �ال�شبوع �الأول بوجب 
�لربنام���ج �لفن���ي �ل���ذي مت و�شعه 

م���ن قبل �مل���الك �لتدريب���ي للفريق 
�لبدنية  �لتمارين  �لتي �شتت�شم���ن 
قبل �النتق���ال �ىل مرحلة �لتمارين 
�ش���كل  عل���ى  �لك���رة  با�شتخ���د�م 
جمموع���ات ت�ش���م 5 العب���ني عل���ى 
�إلتز�م���ًا  �الأك���رث يف كل جمموع���ة 
بنظام �لتباعد �الجتماعي �لذي مت 
فر�ش���ه عقب �إجر�ء�ت �لعزل �لعام 

للحد من �لفايرو�ض �ل�شيني.  

�لتدري���ب  �إن  رونال���دو  وتاب���ع 
�لف���ردي �شمن �ملرحل���ة �لثانية من 
خطة ر�بطة دوري �لدرجة �الأوىل 
�الإ�شب���اين لكرة �لق���دم �لتف�شيلية 
�أرب���ع مر�ح���ل  م���ن  �شم���ن خط���ة 
ال�شتئناف �لن�شاط �لكروي و�لتي 
مت �التف���اق ب�شاأنه���ا م���ع �الحت���اد 
�الإ�شب���اين لك���رة �لق���دم م���ن �أج���ل 
جتنب �إ�شابة �لالعبني بعد �لتوقف 
�الإجباري للمو�شم �لكروي �حلايل 

منذ �شهر �آذ�ر �ملا�شي .
و�أو�ش���ح جن���م �لك���رة �لرب�زيلية 
فريق���ه  العب���ي  �إن  �ل�شاب���ق 
يف  �لتدري���ب  �شيو��شل���ون 
جمموع���ات �شغ���رية حت���ى نهاي���ة 
�الأ�شبوع �ملقبل وبعدها بالت�شكيل 
�لكام���ل قب���ل ��شتكم���ال �ملباري���ات 
�لت���ي تاأمل منه���ا �لر�بط���ة �أن تبد�أ 

يف �شهر حزير�ن �ملقبل .

رونالدو يطَمئن على �ضالمة لعبي بلد ال�ليد من ك�رونا

 بغداد / املدى

�أك����د نائب رئي�ض نادي �لقوة �جلوية �لريا�شي 
وليد �لزي����دي باأن �أبو�ب �لنادي مفتوحة لنجم 
�لكرة �لعر�قية �ل�شابق �أك����رم عمانوئيل ل�شغل 

�أي من�شب .
ونق���ل �ملوق���ع �لر�شم���ي لن���ادي �لق���وة �جلوي���ة 
�لريا�ش���ي ع���ن ولي���د �لزي���دي قول���ه �أن �لالعب 
�ل�شابق �أكرم عمانوئيل )�أ�شطورة( كرة �ل�شقور 
�لكث���ري و�أف���رح جمه���وره و�شاه���م ب�ش���كل كبري 
يف �إحر�ز لق���ب �لدوري مرت���ني وبطولة �لكاأ�ض 

مرت���ني وكاأ����ض �ل�شوب���ر وبطولة �أندي���ة �لنخبة 
و�لعدي���د من �الألق���اب �ملحلية �الأخ���رى يف فرة 
�لت�شعينيات من �لقرن �ملا�شي �الأمر �لذي يتحتم 
على �إد�رة �لنادي رّد �لدين له وهو مرّحب به يف 

�أي من�شب �شو�ء كان �إد�ريًا �أو فنيًا.
و�أو�ش����ح نائ����ب رئي�����ض ن����ادي �لق����وة �جلوية 
�لريا�ش����ي �أن �أك����رم عمانوئي����ل �ملتو�جد حاليًا 
يف ��شر�ليا باإمكانه �لتو�جد يف �أروقة �لنادي 
و�ختيار �لعمل �ل����ذي يليق با�شمه كنجم �أدخل 
�لفرح����ة عل����ى جمه����ور �ل�شق����ور يف منا�شبات 

عدة.

ال�ضق�ر تفتح اأب�ابها لالأ�ضط�رة عمان�ئيل



بعد م�ص���ادقة جمل�س النواب على حكومة م�صطفى 
الكاظم���ي تنف�س ال�ص���ارع العراقي ال�ص���عداء، اأماًل 
يف اأن جماهريه �ص���تجد احلل���ول الناجعة للملفات 
الراهنة التي اأهملتها احلكومات ال�صابقة، و�صتد�صن 
مرحلة اإحالل اال�صتقرار واإطالق عمليات اإ�صالحية 
فعلي���ة يف جميع اأركان الدولة، وتنقي االأجواء بني 
الكتل واجلماعات وال�ص���رائح واملذاهب واالأعراق 
املت�صارعة، وحت����س االأو�صاع اخلدمية واملعي�صية 
للماليني م���ن العراقيني، وتواجه بجدية التحديات 
املاثل���ة ويف مقدمته���ا اإنعا�س االقت�ص���اد والت�صدي 
ل�صح���وة الدواع����س الذي���ن رفع���وا روؤو�صه���م من 
جدي���د، وبالتاأكي���د جلائحة فايرو����س كورونا التي 
حت�صد نفو����س الب�صر  على خلفية انعدام االأمل يف 
الق�ص���اء علي���ه يف امل�صتقبل املنظ���ور وتقيم مبادئ 
ال�صيا�ص���ة اخلارجي���ة عل���ى اأ�صا�س منفع���ي مل�صالح 
الب���الد ولي����س م���ن منطلق���ات مذهبي���ة وعقائدية. 
ال�صيم���ا واأن اأع�صاء الكابين���ة اجلديدة من الكوادر 

املهنية ذات االأهلية يف اخت�صا�صاتها.
اإن النتائ���ج التي اأ�صفر عنها الت�صويت على حكومة 
الكاظم���ي ت�ص���ي ب�ص���ورة وا�صح���ة باأنه���ا موافقة 
برملاني���ة ج���اءت " على م�ص����س "، وَت�صَد هذا يف 
اأنها جاءت بهيئة كابينة  "منقو�س". فقد مت رف�س 
اأو تاأجي���ل الت�صويت على 7  حقائب وزارية، وهذا 
�صيعرقل عم���ل الوزارة مهما كان���ت الفرتة الزمنية 
التي �صيتم فيها ملء الفراغ. و�صوف ت�صتمر القوى 
التي �صاهم���ت يف اإحداث هذا الف���راغ و�صع املزيد 
من العراقي���ل اأمام تنفيذ الربنام���ج احلكومي، مبا 
فيها النقاط املف�صلية فيه، وباملح�صلة �صيف�صي ذلك 

اإما اىل حدوث مواجهة بني رئي�س الوزراء اجلديد 
والقوى املتنفذة اأو اىل تنازله اأمامها وال�صري وفق 
هواه���ا وانتهاج خططها كما تخاذل اأمامها ب�صهولة 
رئي����س الوزراء ال�صابق عادل عبد املهدي، اأو عودة 
االحتجاج���ات اجلماهريي���ة ب�ص���كل اأو اآخ���ر وف���ق 

االأجواء اجلديدة التي خلقها فايرو�س كورونا.
كب���ري  ح���د  اإىل  �صتعتم���د  املقبل���ة  التط���ورات  اإن 
عل���ى م���دى طموح���ات م�صطف���ى الكاظم���ي، وه���و 
�صاح���ب خ���ربة وثقافة �صيا�صي���ة، ه���ل �صيقبل باأن 
يك���ون �صخ�صية تكنوقراطي���ة انتقالي���ة، ُتهياأ البلد 
لالنتخاب���ات،  اأم �صيعد نف�صه لدور �صيا�صي م�صتقل 
للم�صاهم���ة اجلدي���ة يف اإخراج  العملي���ة ال�صيا�صية 
م���ن الب���اب امل�ص���دود ال���ذي و�صل���ت ل���ه، و�صح���ب 
"الع���راق � ال�صفين���ة "  م���ن امل�صتنق���ع الذي ر�صت 
في���ه، اإذ اإن مث���ل ه���ذه امل�صاهم���ة ت�صتدع���ي وجود 
القيادة، اأي القدرة على م�صاعدة النا�س على حتديد 
االأهداف وحتقيقها، اأمر بالغ االأهمية خالل االأزمة. 
وفيم���ا �صتت�صكل اأو ي�صكل رئي����س الوزراء اجلديد 
كتلة �صيا�صي���ة وفريقًا وا�صعًا له،  ف�صاًل عن  ال�صكل 
ال���ذي �صتتطور االحتجاج���ات اجلماهريية، ورمبا 
حتوله���ا اىل حركة �صيا�صية وا�صع���ة النطاق ت�صمل 
جمي���ع اأنح���اء الع���راق وتك���ون هيئة تع���زز وحدة 

ال�صعب العراقي وتر�صم اأهدافه. 
اإن االأح���زاب الت���ي تنف���ذت بال�ص���اأن العراق���ي من���ذ 
انهيار الديكتاتورية، وبرهنت تاريخيًا على ف�صلها 
يف اإدارة الب���الد و�صيان���ة اأمنه���ا، وبن���اء اقت�ص���اد 
را�صخ له���ا، وتعميق وحدة �صعبه���ا وتاأمني احلياة 
الكرمي���ة للمواط���ن، والت���ي رك���زت جهوده���ا على 

جوان���ب جانبي���ة دون النظ���ر يف ال�صرتاتيجي���ات 
بعي���دة املدى، َفَجَرت العراق اىل احلروب الطائفية 
وتنازلت عن �صيادته، وكر�صت االنق�صام املجتمعي، 
اإن ه���ذه القوى �صتماط���ل حتمًا يف القب���ول بالعيد 
م���ن نقاط برنام���ج الكاظمي املعل���ن، ال�صيما اإجراء 
انتخاب���ات برملاني���ة مبك���رة، نظ���رًا الإدراكه���ا ب���اأن 
حظوظه���ا يف الف���وز باالأغلبية الربملاني���ة مل تعد " 
لقم���ة �صائغ���ة" ف�صرائ���ح وا�صع���ة اكت�صف���ت حقيقة 
جوهره���ا وم���دى التزامه���ا بال�صع���ارات والوعود 
االحتجاجي���ة  اأيقظ���ت احلرك���ة  كم���ا  االنتخابي���ة، 
احل����س الوطني احلقيق���ي لدى املواط���ن العراقي، 
ت حقيقة اأولئك الذين ت�صرتوا وراء ال�صعارات  وَعَرّ
الديني���ة واملذهبية، اإن تلك االأحزاب �صت�صتميت من 
اأجل البقاء يف ال�صلطة الأطول فرتة ممكنة، حتى لو 
ا�صتنجدت مبلي�صيات داخلية وخارجية، وو�صعت 
املزي���د م���ن العوائق اأم���ام رئي�س ال���وزراء يف حال 

عدم االن�صياع لها.
ولي����س م���ن امل�صتغ���رب اأن هناك من ي���رى �صرورة 
اأن ال ي�صع���ى رئي����س ال���وزراء اجلدي���د اىل القي���ام 
بالتغ���ريات اجلذري���ة، واأن ي���دع "ال�صفينة" ت�صري 
على املياه الهادئة، الأن االنعطافات احلادة، براأيهم، 
ق���د توؤج���ج اأكرث الو�ص���ع االأمني وتن�ص���ف ما تبقى 
م���ن ا�صتقرار البالد، وتعلها عاج���زة عن مواجهة 
التحديات املاثلة، مبا يف ذلك الدواع�س وفايرو�س 
كورون���ا،  وتعرقل اإيج���اد اخلطط الناجع���ة الإنقاذ 
االقت�صاد، واإن هذا ي�صتدعي عدم تغري اال�صطفاف 
ال�صيا�صي القائ���م، كاأ�صلوب لر�س ال�صفوف، وفتح 

املجال للتطور التدريجي.
 ولك���ن ثم���ة حتدي���ات اأخ���رى تواج���ه لكاظم���ي 
وكابينته الذي يبداأ العمل يف ظل ا�صتمرار ات�صام 
الو�ص���ع الع�صكري ال�صيا�صي يف العراق بالتعقيد 
وع���دم اال�صتق���رار. كم���ا اأن البل���د يف حال���ة اأزمة 

�صيا�صية عميقة وطويلة االأجل. وي�صهد ا�صتفحال 
التناق�صات احلادة بني القوى ال�صيا�صية العراقية 
الناف���ذة.  و�صتتح���رك يف ظل انعكا����س تداعيات 
وب���اء فايرو����س كورون���ا اجلديد ب�ص���كل ملحوظ 
عل���ى الو�صع يف الع���راق، وزيادة ع���دد امل�صابني 
به���ذا املر�س يف البالد باإطراد.   وتكثف ع�صابات 
االإرهابي���ني م���ن تنظي���م الدول���ة االإ�صالمي���ة  م���ن 

عملياتها االإجرامية.  
وتنه�س اأمام حكومة الكاظمي التحديات االأمنية 
ال�صاح���ة  يف  االأجنبي���ة  والتدخ���الت  اخلارجي���ة 
العراقي���ة ال�صيا�صي���ة وانته���اك حرم���ة �صيادت���ه،  
و�صمن ه���ذا ال�صياق ما تزال املواجهة املت�صاعدة 
ب�صكل دوري بني الواليات املتحدة واإيران ت�صكل 
التح���دي الرئي����س لل�صيا�ص���ة اخلارجي���ة للعراق. 
ووا�صلت الق���وات امل�صلحة الرتكية �صن عملياتها 
الع�صكري���ة يف االأرا�ص���ي العراقي���ة �ص���د مقاتلي 
ح���زب العم���ال الكرد�صت���اين. وهاجم���ت القوات 
اجلوي���ة الرتكي���ة املخيم���ات وغريها م���ن مرافق 
ح���زب العم���ال الكرد�صت���اين. يف املجم���وع ، مت 
ت�صجي���ل 5 غارات جوي���ة ال�صهر املا�صي - يف 15 
 6  - اآذار  ني�ص���ان )يف    24 و   23 و   20 و   17 و 

غارات جوية( .
وت�صري الدالئ���ل اىل اأن وا�صنطن، ال تنوي �صحب 
الق���وات م���ن الع���راق ، ب���ل اإنه���ا توؤخ���ر مناق�ص���ة 
ه���ذه الق�صية عل���ى م�صتوى ر�صم���ي. واأُبلغت عن 
نقل طائ���رة مقاتل���ة متعددة الوظائ���ف من اجليل 
اخلام�س م���ن ط���راز F-35A اإىل املطار الدويل. 
 CH-47 وهن���اك ح���وايل 20 مروحية من ط���راز

AH- و UH-60 Black Hawk و Chinook
Apache 64 منت�صرة هناك. وتوجد يف القاعدة 
MH- اجلوية يف كرد�صتان )حري���ر( مروحيات
 King وطائرت���ان من طراز MH-60M 47 وG
Air ، ت�صتخدمهما عادة قوات العمليات اخلا�صة 
االأمريكي���ة. وقال م�صوؤول���ون اأمريكيون اإن نظام 
الدف���اع اجلوي باتريوت منت�ص���ر حاليًا يف قاعدة 
ع���ني االأ�ص���د اجلوي���ة يف حمافظ���ة االأنب���ار ويف 
القاع���دة يف اأربي���ل. باالإ�صافة اإىل ذل���ك ، مت ن�صر 
نظ���ام الدفاع ال�صاروخي ق�ص���ري املدى يف قاعدة 

التاجي بالقرب من بغداد.
اإن االنخفا����س احلاد يف اأ�صع���ار النفط العاملية له 
االأث���ر ال�صلبي عل���ى االقت�صاد العراق���ي. ويواجه 
الع���راق ، الذي يعتم���د على عائ���دات النفط )اأكرث 
م���ن ٪90 من امليزانية( ، حاليًا اأدنى اأ�صعار النفط 
اخلام من���ذ اأكرث منذ عقد. وب���داأ يف خف�س اإنتاج 
النف���ط بن�صبة ٪22.8 اعتبارًا م���ن االأول من اأيار 
لتنفيذ اأحدث اتفاقية مت تبنيها مبوجب اأوبك + . 
اإن ه���ذه التحدي���ات اخلطرية الت���ي تابه البالد، 
اأمنه���ا الوطن���ي تتطل���ب وح���دة الق���وى  وته���ّدد 
ال�صيا�صي���ة باأجمعها مبا فيها الق���وى الفاعلة غري 
املمثل���ة يف الربمل���ان، وااللتف���اف ح���ول برنام���ج 
موحد، وتعميق ح�ّصه���ا الوطني وتغليب م�صالح 
الوط���ن على امل�صال���ح االأنانية �صيق���ة االأفق مهما 
كان���ت الذرائع له���ا، ونيلها ثقة ال�صع���ب، وتعزيز 
وحدت���ه وتكاتفه م���ع احلكوم���ة يف قرارتها التي 
تك���ون وا�صح���ة باأنها ت�ص���ب يف م�صلحة ال�صعب 

والوطن. 
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نافذة من موسكو

 د. فالح احلمـراين

  KPMG اأعّدْت م�ؤ�س�سة
وهي م�ؤ�س�سة اأبحاث 

�س�ي�سرية ، وكيان 
تن�سيقي ل�سبكة من 

ال�سركات الأع�ساء 
امل�ستقّلة( تقريراً عن 

حالة امل�ستقبل للحك�مات 
، وهي ت�اجه املتغريات 

العاملية الكربى، لغاية 
العام 2030.

وهن���اك درا�ص���ات م�صتقبلي���ة اأخرى 
مث���ل "دلي���ل احلكوم���ات نح���و عام 
تقيي���م  مبثاب���ة  وه���ي   ،  "  2071
متهي���دي للتوجهات العاملية الكربى 
وتاأثريها عل���ى م�صتقبل احلكومات 
خال���ل ال�صنوات ال� 50 املقبلة. وهذا 
الدلي���ل ه���و مبثاب���ة خارط���ة طريق 
للحكوم���ات ال�صت�ص���راف امل�صتقب���ل 
،  و�صنعر����س هنا م���اورد يف تقرير 

KPMG بالذات.
حت���دد النتائ���ج الت���ي تو�ص���ل اليها 
ه���ذا التقرير ت�صع���ة توجهات عاملية 
ك���ربى ، تعت���رب االأك���رث تاأث���ريًا على 
احلكوم���ات واملواطن���ني عل���ى ح���دٍّ 
�ص���واء ، واالأك���رُث اأهمي���ًة يف حتديد 
م�صتقبل احلكومات ، وم�صوؤولياتها 
الرئي�صة ع���ن االإزده���ار االإقت�صادي 
، واالأم���ن ، والرتاب���ط االإجتماعي ، 

واالإ�صتدامة البيئية.
وه���ذه التوجه���ات العاملي���ة الكربى 
ه���ي :الرتكيب���ة ال�صكاني���ة / متكني 
التكنولوجي���ا/  متك���ني  الف���رد/ 

الرتاب���ط االإقت�صادي/ الدين العام/ 
حت���ّول الق���وة االإقت�صادي���ة/ تغ���ري 
امل���وارد/  عل���ى  ال�صغ���ط   / املن���اخ 

التو�صع العمراين.
ومن خ���الل درا�صة هذه التوجهات ، 
يعمل التقرير على حتليل تاأثري هذه 
التوجهات الك���ربى على احلكومات 
، و�ص���واًل اىل اخلال�ص���ة الرئي�ص���ة 
ح���ول  تتمح���ور  الت���ي   ، للتقري���ر 
االإجابة عن �صوؤالني اأ�صا�صيني هما :

- م���ا الذي حتت���اج احلكوم���ات اإىل 
تغيريه ؟

عملي���ة  احلكوم���ات  تنّف���ذ  كي���ف   -
التغيري؟

وم���ع اأّن ه���ذه التوجه���ات الك���ربى 
مرتابطة للغاية على ال�صعيد العاملي 
فاإّنها،عل���ى  الق�ص���ري،  االأج���ل  يف 
ال�صعيد الفردي)اخلا�س( ، �صتكون 
اآث���ار هام���ة للغاي���ة يف امل���دى  ذات 

البعيد.
لذلك فاإّن احلكومات �صتكون بحاجة 
ما�ّصة اإىل درا�صة اآثار هذه التوجهات 

، وتقييمه���ا بدّقة ، جمتمعًة ، اأو لكل 
توّجه على حدة.

اخلي���ارات  التقري���ر  ه���ذا  ويق���ّدم 
يف  للنظ���ر  للحكوم���ات  املمكن���ة 
ا�صتخدام االأدوات االأ�صا�صية املتاحة 
لها)ال�صيا�صة، واللوائح ، والربامج( 
، ف�صاًل عن ال�صرتاتيجيات والهياكل 
اليه���ا  �صتحت���اج  الت���ي  وامله���ارات 
اأج���ل  م���ن   ، م�صتقب���اًل  احلكوم���ات 
الو�ص���ول اإىل اأداء حكوم���ي يّت�ص���م 
بالقدرة على تنفيذ براجمها احلالية 
، من خ���الل ربطه باملمار�ص���ة املثلى 

لدورها يف امل�صتقبل.
اأّن  التقري���ر  ه���ذا  ويق���رتح 
ال�صرتاتيجي���ات املالئمة للنجاح يف 
امل�صتقب���ل ، ينبغ���ي اأن تنطوي على 
مزي���ٍد م���ن التع���اون عل���ى ال�صعي���د 
الدويل. وهذا يجب اأن يعمل بدوره 
عل���ى ت�صجيع املواطن���ني على تغيري 
�صلوكه���م اإزاء احلكوم���ات ، وعل���ى 
الرتكي���ز املتزاي���د عل���ى تعاونهم يف 
تنفيذ التداب���ري االإ�صتباقية لتخفيف 

عل���ى  املحتمل���ة  التاأث���ريات  اأ�ص���واأ 
اأو�صاعهم امل�صتقبلية.

ويتطلب ذلك جع���ل احلكومات اأكرث 
تكام���اًل ، واأكرث تركيزًا على اخلارج 
، لتحقي���ق اأف�صل واأكرب ا�صتفادة من 
التكنولوجيا ، لينعك�س ذلك بدوره ، 

وب�صكٍل اإيجابيٍّ ، على املواطنني.
اأج���ل  كم���ا �صيك���ون التن�صي���ق م���ن 
تطوي���ر الق���درات يف جم���ال �صن���ع 
ال�صيا�ص���ات العام���ة ، وفهم توجهات 
ومتطلب���ات "اأ�صح���اب امل�صلح���ة" ، 
ق�صايا اأ�صا�صية لتحقي���ق االإ�صتفادة 
الق�ص���وى م���ن الفر�س ، وم���ن اأجل 
ع���امٍل  يف  بكف���اءة  املخاط���ر  اإدارة 

متغرّي.
ويوؤّك���د ه���ذا التقريرعل���ى اأّنُه لي�س 
هناك م�صاٌر واحد يتعني على جميع 

احلكومات ال�صري على نهجه.
ونظ���رًا الأّن ه���ذا التقري���ر ذو طابع 
عامل���ّي ، ف�صوف تتطّل���ب التوجهات 
الكربى املذكورة فيه قيام احلكومة 
بدرا�ص���ة تاأث���ري كل توّجه منها على 

امل�صت���وى الوطني)املحل���ي( ، م���ع 
مراعاة االإحتياجات املُلّحة واملختلفة 
للبل���د مقارن���َة بالبل���دان االأخ���رى، 
و�صم���ات  وخ�صائ����س  وطبيع���ة 
ومراحل عملية التنمية االإقت�صادية 
القائم���ة  واالإجتماعية)ال�صامل���ة( 
في���ه ، واأي�ص���ًا طبيع���ة وخ�صائ�س 
و�صم���ات منط)اأومن���وذج( النظ���ام 
ال�صيا�ص���ي القائ���م فيه ، ه���ذا ف�صاًل 
ع���ن عوام���ل اخ���رى كث���رية ينبغي 
التعام���ل معها بنهٍج خمتل���ٍف متامًا 

عن تعامل حكومات اخرى معها.
اأعر�س ه���ذا التقرير على حكومتنا 
اجلديدة .. ع�صى اأن تقراأ .. وتتاأّمل 
.. وتتح�ّصب ، لي�س ملا هو قائٌم فقط 

، واإمّنا ملا �صوف ياأتي .
ولع���ّل وع�ص���ى اأن ت�صتفي���د من���ه ، 
باأف�ص���ل طريق���ٍة ممكن���ة ، للتعام���ل 
ع���امل  ا�صرتاط���ات ومعطي���ات  م���ع 
يتغ���رّي ب�صرع���ة .. الأن نط���اق عملها 
لي����س العراق وح���ده ، واإمّنا العامل 

باأ�صره .

"ومنارة من نحا�س عليها راكب 
من نحا�س باأر�س عاد، فاإذا 

كانت الأ�سهر الُحرم هطل منها 
الماء ف�سرب النا�س، و�سق�ا 

و�سّب�ا في الحيا�س فاإذا 
انق�ست الأ�سهر الُحرم انقطع 

ذلك الماء")ابن ُخرَداذَبة، 
الممالك والم�سالك(. ُيعبر 

بيعة  هذا الن�س عن حاجة الَطّ
اإلى ا�ستراحة كي تجدد 

نف�سها. وترجم �سعراً: »في 
الأ�ْسُهِر الُحُرم الَعِظيمة حّقها/

عاق  ُيْغُن�َن َعن �ُسْرِب الُزّ
المالِح«)القزويني، اآثار البالد 

واأخبار العباد( .

هذا ما اأ�صعرن����ا به وباء »كورونا«، 
خ����الل احلج����ر العامل����ي، فالطبيعة 
ِم����ن  عليه����ا،  مب����ا  تختن����ق،  ت����كاد 
ل����وث، والعب����ث بغاباته����ا  �ص����دة الَتّ
اجلميل����ة،  وبكائناته����ا  وحقوله����ا، 
الت����ي مل تع����د ت����د مكان����ًا ياأويها، 
فالطي����ور ت����كاد ال ت�صم����ع بع�صه����ا 
جي����ج،  ال�صَّ �ص����دة  ِم����ن  بع�ص����ًا 
ِم����ن  واالإن�ص����ان اتخ����ذ كّل عن�ص����ر 
اأرج����اء الب�صيط����ة ملنفعت����ه، تل����وث 
بالغازات وباالأ�صوات، وا�صتنزاف 
باط����ن االأر�س وظاهره����ا، والب�صر 

يف تزايد خطري.

هن����ا، ُتط����رح فكرة االأ�صه����ر احُلرم، 
الت����ي جعلها العرب، قب����ل االإ�صالم، 
ا�صرتاح����ة ِم����ن القت����ال والكراهية، 
يتوق����ف خالله����ا الغ����زو وال�صرق����ة 
وكل اأ�ص����كال االإي����ذاء، وهي: رجب 
وذو القع����دة وذو احلج����ة وحمرم، 
فقال����وا �صهر مفرد وثالث����ة �صرد اأو 
متتالي����ة. »كان����ت الع����رب يف ه����ذه 
االأ�صه����ر تنزع االأ�صن����ة عن رماحها، 
وتقع����د ع����ن �ص����ن الغ����ارات، وكان 
اخلائف فيها ياأمن اأعدائه، حتى اأن 
ج����ل اإذا لقى قاتل اأبي����ه اأو اأخيه  الَرّ
ال يعرت�����س له«)القزويني، عجائب 

قعقع����ة  ُت�صم����ع  ف����ال  املخلوق����ات(. 
�صالح وال �صوت م�صتغيث.

الغ����زايل  حام����د  اأب����و  �صماه����ا 
باالأ�صه����ر  )ت505هجري����ة( 
ي����ن(،  الِدّ )اإحي����اء عل����وم  الفا�صل����ة 
حت����ى ال�صعالي����ك كان����وا يتوقفون 
رق����ة  وال�َصّ والغ����ارة  ل����ب  ال�َصّ ع����ن 
االأغ����اين(.  كت����اب  )االأ�صفه����اين، 
يتم فيه����ا تب����ادل االأ�ص����رى، وتفتح 
االأ�ص����واق، فمن الع����ادة اأن الِتّجارة 
�ص����الم،  اإىل  بحاج����ة  العم����وم،  يف 
ف����ال ُتق����ام االأ�ص����واق حت����ت ظ����الل 
ال�ّصي����وف، بل حتته����ا ي�صتد ال�صلب 
والَنّهب، وين�ص����ط اللُّ�صو�س، هذا 
يف احل����روب واالأوبئة والكوارث. 
اأو  االع����دام،  حك����م  يوؤج����ل  كذل����ك 
القت����ل �ص����ربًا، اأو الَتّنعي����م مثلم����ا 
بق����ات  الَطّ �صع����د،  ى)اب����ن  ُي�صَمّ كان 

الكربى( .
يخ����رج  احُل����رم  االأ�صه����ر  خ����الل 
واق����ط«،  »ال�َصّ يطلب����ون  املع����وزون 
جر  م����ار الت����ي تت�صاقط م����ن ال�َصّ الَثّ
عند املوا�صم، واأولها الَتّمر )املرُبد، 
الكام����ل يف اللغ����ة واالأدب(، وِم����ن 
تقلي����د االأ�صهر احُلرم اأنها تخلو ِمن 
ظلم االإن�ص����ان لالإن�ص����ان، اأي »لي�س 
املُحل����ى(.  ح����زم،  ظلم«)اب����ن  فيه����ا 

فك����م يك����ون فظيع����ًا اخ����رتاق ذل����ك 
التقلي����د، الذي تفر�ص����ه احلياة كي 
ت�صتمر، حتى �صمي����ت احلرب التي 
تن�ص����ب يف االأ�صهر احُل����رم االأربعة 
ب����� »الفجار«)اب����ن عب����د رّب����ه، العقد 
ِم����ن  منح����وت  واال�ص����م  الفري����د(، 

الفجور.
الق����راآن،  يف  االأ�صه����ر  ه����ذه  وردت 
ا�س يعرفونها، بل و�صميت  فكان الَنّ
االأ�صهر حلرمة القتال واالأذى فيها، 
�ْصُهُر  جاء يف االآية: »َفاإَِذا اْن�َصَلَخ ااْلأَ
ُرُم َفاْقُتلُ����وا امْلُ�ْصِرِكنَي«)الَتّوبة:  احْلُ
5(. الن�����س وا�صح لي�س فيها قتال، 
لك����ن فقه����اء »النا�ص����خ واملن�صوخ«، 
»فاقتل����وا  باآي����ة:  ن�صخوه����ا 
ا�ص����خ  الَنّ امل�صركني«)البغ����دادي، 
واملن�ص����وخ(، وبذلك بطل����ت حرمة 
انتق����د  االأ�صه����ر.  ه����ذه  يف  القت����ال 
تاأجي����ل  وه����و  الن�ص����يء،  الق����راآن 
ا  َ ال�صهر احل����رام اإىل �صهر اآخر »اإِمَنّ
����يُء ِزَي����اَدٌة يِف الُْكْفِر«)الَتّوبة  �صِ الَنّ
37(. اأقول: َمن �صكك مبيمية زهري 
ب����ن اأبي �ُصلم����ى يف تف�صيل ال�ّصلم، 
عل����ى اأن م����ا ج����اء فيه����ا لي�����س ِم����ن 
بنات اأفكار م����ا ُعرف ب�»اجلاهلية«، 
ُي����رد عليه بتقلي����د »االأ�صهر احُلرم«. 
ل����َم  ّ ال�صِ ُن����ِدِرَك  اإن  قلتم����ا:  »وق����د 

وا�صعًا/مباٍل ومع����روٍف ِمن الَقْول 
وزين، �ص����رح املعلق����ات  َن�صلُم«)ال����َزّ

ال�ّصبع( .
كان���ت احلاج���ة وراء االتف���اق على 
تخ�صي����س اأربع���ة اأ�صهر، ِم���ن اأجل 
الزراعة وتوفري املعا�س واملحافظة 
عل���ى االأرواح، جن���د له���ذا التقلي���د 
اأهمي���ة يف الوق���ت احلا�ص���ر، لي�س 
على م�صتوى احل���روب بني الب�صر، 
بل لتك���ون بني االأر����س و�صاكنيها، 
تخ�صي����س زم���ن لراح���ة البيئة من 
العبث، زم���ن للت�صجري، واالقت�صاد 
با�صتخدام املاء، والكف عن ال�صيد، 
والتغل���ب على التل���وث بالتقليل ِمن 
ا�صتخ���دام املركبات بكثافة، والعمل 
عل���ى العناي���ة باالأنه���ر، التقليل من 
ال�صراه���ة يف ا�صتخدام االآلة، فهناك 
َمن الحظ، خالل احلجر ب�صبب وباء 
كورون���ا، اأن احلي���اة اأ�صبحت اأكرث 
ه���دوءًا، و�ُصح���ب التل���وث تفرقت، 
واله���واء اأ�صبح اأكرث نق���اوة. ليكن 
زمن ت�صرتيح في���ه الطبيعة، فمثلما 
فر�صت احلياة قدميًا تقليد »االأ�ْصُهِر 
احُلُرم«، جند ِمن درو�س هذا الوباء 
الفظي���ع اأن يك���ون للطبيع���ة مثلها، 
ولتكن اأيامًا اأو �صهورًا، يف اأي ف�صل 

ِمن الف�صول، يتفق عليها دوليًا.

ت������ح������دي������ات ح�����ك�����وم�����ة ال����ك����اظ����م����ي

  ف���ي الزاوي���ة هذه من الجريدة، وف���ي مطبوعات اأخر كنت قد 
كتبت ع���ن البحر والف���او وال�صيادين والمنطق���ة المن�صية في 
جغرافيا الع���راق، ومن نافذة الطائرة حيث كنت عائدًا، األقيت 
نظ���رة على الم�صط���ح المائي في خ���ور الزبير، �صج���رة الترع 
واالأنه���ار التي يحدثها المد ويمحوه���ا الجزر مرتين في الليل 
والنه���ار من كل ي���وم، ومن ت�صّنت ل���ه زيارة االر����س متباينة 
الت�صاري����س، والمح�ص���ورة بين �صط العرب �صرق���ًا واأم ق�صر 
غربًا وجنوبًا في الب�صرة �صيجد اأنها االأهم واالأجمل هنا، لكنَّ 
ي���د الحكومة مغلولة عنها، فهي من وجهة نظرها بلعومًا يقيئ 

النفط ال اأكثر.
وال اأهوَن عليَّ من القول اإنَّ الحكومة وباأهمالها البحر كمورد 
�صياح���ي، ومتنزه وحجبه عن العراقيين كان وراء ال�صبب في 
�صياع خور عبد الله وقرية ال�صامتة وقطع من البر الب�صرّي، 
مع يقيني باأن 90 % من الب�صريين لم يروا بحر الفاو اأبدًا، لذا 
ل���م ي�صقم في ذاكرتهم، على العك�س من كل بقاع العالم التي لها 
منف���ذ على البح���ر، وما تطاول اإيران على �ص���ط العرب اإال الأنه 
لم يعد مم���رًا مالحيًا عراقيًا، ي�صل المعق���ل والب�صرة بالعالم، 
والأن الحكوم���ة العراقية تتعم���د بعدم انت�ص���ال الغوارق منه، 
وتهمل كريه وتعميقه في فعل را�صخ بالعمالة وتنفيٍذ لم�صالح 
اإيران في الحدود وهكذا، يعي�س الب�صريون اأزمة طرفاها دول 
الج���وار التي ت�صتثمر التردي والف�ص���اد العراقيين والحكومة 

التي تنفذ اإرادة الدول تلك.
 ولعلمن���ا ب���اأن منفذن���ا عل���ى البح���ر �صي���ق )اأقل م���ن 60 كلم( 
اإال اأن ذل���ك ال يمن���ع م���ن امكاني���ة تو�صعته، مثلم���ا ال يمنع من 
اقتط���اع م�صاف���ة) 5-10 كل���م( وجعلها منفذًا �صياحي���ًا عراقيًا، 
تنتف���ع الدولة منه، ويكون مق�ص���دًا وغاية للنا�س، في فعل من 
اأفع���ال ال�صغط على االآخ���ر المجاور واإ�صع���اره بتعلق النا�س 
ب���ه وحاجته���م الي���ه، واأن اأمر وج���وده في حياته���م هو وجود 
ال�صرورة واالنتماء، وبما يعني وقوفهم موقف الدفاع عنه اإذا 
تعر����س للتطاول والعبث. كل ذلك لم ن�صمع به، ولم نر حكومة 

عراقية بحثت فيه.
 يحدثن���ي اأح���د �صكن���ة مدين���ة الف���او، الذي���ن طال���ت اإقامته���م 
ف���ي الكوي���ت، وع���اد لها بع���د الع���ام 1991 وهو فن���ان وبّحار 
وحافظة تواريخ بانه ا�صتغل في تلفزيون الكويت زمنًا، وعنه 
اأخ���ذوا الكثير من االنغ���ام والمقامات واالأ�صع���ار والحكايات 
البحري���ة... اإال اأن اأح���دًا من فناني الب�صرة ل���م يلتقه، ثم مات 
ومات���ت معه حكاي���ة طويلة تمتد من الم���اء والنخل الى البحر 
فال�صحراء، بمثل هذه وغيرها �صّوغ لنف�صه الفنان نبيل �صعيل 

انت�صاب ال�صندباد الب�صري الى الكويت.
  يتح���دث مدون���ون عل���ى الفي�صبوك ع���ن ازده���ار زراعة نخل 
البرح���ي في ا�صترالي���ا واآخ���رون مثلهم تحدثوا ع���ن البرحي 
وتجارت���ه الرائج���ة في كاليفورنيا، وقبل ذل���ك عن وجوده في 
ب�صاتين الخليج كلها، وهك���ذا تناهب القريب والبعيد البرحي 
الب�ص���ري، لوغ���و المدين���ة، والأنهم ف���ي العمالة، ل���ذا نجد في 
الحكومة م���ن تحدث عن اأ�صباب انت�صاره ف���ي العالم و�صياعه 

في الب�صرة، موطنه االأّم.
  امنحوا العراقيين ف�صحة ينتمون فيها الى بحرهم، واغر�صوا 
برحية في بيت كل منهم. نحن ال نقول �صعرًا هنا، اإنما نتحدث 

عن وطن ي�صيع، وعن اإمكانية �صعرية في ا�صترداده.

لي�س البحر بلعومًا يقيئ النفط

 طالب عبد العريز 

���ب���ي���ع���ة.. ب��ح��اج��ة ل���أَ���ش��ه��ر ال���ُح���رمقناطر ال���َطّ

 ر�سيد اخلّي�ن

 عماد عبد اللطيف �سامل

؟ ت��غ��ي��ره  اإىل  احل��ك��وم��ات  حت��ت��اج  ال����ذي  م���ا 
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ترجمة / �أحمد فا�ضل

�أدوني�س

 �ضتار كاوو�س
باليت المدى

تعرف����ت على �أغانيه قبل �أكرث من ع�شر �شنو�ت، و�شادف ذلك يف �ل�شنة 
�لت����ي ت����ويف فيها مع �الأ�شف، ح����ني �أهدتني �شديقت����ي )�شي دي( يحمل 
خمت����ار�ت م����ن �أغانيه، وم����ن يومها تعلقت روح����ي ب�شاحب )هدوء يف 
�أم�ش����رد�م( وال ي����كاد مي�ش����ي ي����وم دون �شم����اع �أغانيه، خا�ش����ة �أثناء 
�لر�ش����م، حتى �شرُت �أُعيد بع�ض �الأغاين ع�ش����ر مر�ت �أو �أكرث يف �ليوم 
�لو�حد، دون �أن تفقد �شيئًا من جاذبيتها وتاأثريها، وهي تعلو يف ف�شاء 
�ملر�ش����م بذلك �ل�شوت �لذي �أعتربه �أجمل من نطق �للغة �لهولندية. فما 
حكاي����ة هذ� �ملغن����ي؟ وكيف �إ�شتح����ق �أن تنتج هولن����د� م�شرحية غنائية 
�شاحرة تتناول �شريته �ل�شخ�شي����ة، وما �لذي دعا �لتلفزيون �لهولندي 
�أي�ش����ًا الإنتاج م�شل�شل تلفزيوين عظيم عن ق�شة حياته؟ وفوق كل هذ�، 
كي����ف �أخت����ريت من قب����ل �لكثري من �لنق����اد و�ملعني����ني �أغنيت����ه )�شامي( 
لتكون �أجمل �أغنية يف تاريخ �لغناء �لهولندي؟ كيف �أ�شبح هذ� �ملغني 
�لغريب، �لنادر، ن�شف �لعربي، �أيقونة تتناقلها �ل�شنو�ت وتعيد ترديد 

�أغانيه كل �الأجيال؟ 
هك����ذ� كان����ت حي����اة رم�شي�����ض �ش����ايف )١٩٣٣-٢٠٠٩( حي����ث ول����د يف 
�شو�ح����ي باري�����ض لقن�شل م�ش����ري �إ�شمه حمم����د �شفع����ي )�لهولنديون 
يلفظون����ه �ش����ايف( و�أم رو�شية-بولونية  تنتمي �ىل طبق����ة �لبارونات، 
وبع����د والدت����ه �إختفى �أب����وه يف ظ����روف غام�ش����ة، ليبقى مع �أم����ه �لتي 
�أ�شابه����ا مر�����ض �ل�شل وتوفت بع����د �أن �أر�شلته وحي����دً� يف �لقطار وهو 
بعمر �شبع �شنو�ت حيث خالته �لتي تنتظره يف هولند�، و�لتي توفيت 
ه����ي �الأخرى، لرع����اه عائلة هولندي����ة يف مدينة اليدن، وك����رب �ل�شبي 
رم�شي�����ض و�ش����ط ه����ذه �لعائل����ة �لتي حت����ب �ملو�شيق����ى، متامًا مث����ل �أّمه 
�لبارون����ة �لتي ظ����لَّ يتذكر منها فقط عزفه����ا للمو�شيقى و��شطحابه �ىل 

حمطة �لقطار �لذ�هب �ىل �ل�شمال. 
مل �أتعل����ق مبغ����ٍن �أو مو�شيقي مثلم����ا تعلقت برم�شي�ض �أب����دً�، وذلك الأين 
ر�أي����ت �شورتي به و�شورته بي، لقد ر�أيته ي�شبهني كثريً�، �أو باالأحرى 
�أن����ا �لذي �أ�شبهه، لق����د �شحرتني �شخ�شيته وم�����أت يل �لثغر�ت �لتي مل 
��شتطع ملئها يف هذه �حلياة. �أح�ش�شُت معه بروح �لفنان �لتي تتماهى 
مع �إبد�عه، حيث عا�ض كما يريد، وجعل �لفن و�حلياة �شيئًا و�حدً� وهو 
مي����زج بني �لوجودية و�ل�شعلكة و�أجو�ء �لهيبيز، ومي�أ �لدنيا باأغانيه 
�لتي تتعلق بحياته وما ويطمح �ليه، فرن�ه يعرّب يف �أغنية )دعني( عن 
�مل�ش����ي يف طريقه �خلا�ض وه����و يحيي �ل�شد�قة و�ملحب����ة، ويف �أغنية 
�أخ����رى ن�شمع����ه ين�ش����ح �شديقه �شام����ي بالنظر �ىل �الأعل����ى حيث �الأمل 
و�ل�شم����اء �ل�شافي����ة، ويف ر�ئع����ة )�لقط����ار �لذ�هب �ىل �ل�شم����ال( يتذكر 
�أم����ه وه����ي ت�شعه وحيدً� يف �لقط����ار، ويف �أغنيت����ه �لعظيمة )هدوء يف 
�أم�ش����رد�م( يعرّب عن وحدته حني يع����ود ليً� من �حلانة ال ي�شادفه �أحد 
وال يكلمه �شديق  يف �شو�رع �م�شرد�م �خلالية. كان رم�شي�ض وماز�ل 
يبث روح �جلم����ال و�ملحبة و�حلما�ض عن����د كل �لهولنديني، لذ� �أن�شدت 
كث����ريً� هذه �الأيام �أغنيت����ه �لتي �أ�شبحت من رم����وز �أم�شرد�م وهولند� 
و�أُعي����د �شماعه����ا يف كل �لبلد ب�شبب ظروف "كورون����ا" و�أق�شد �أغنية ) 
����ْب... لكن لي�ض بدوننا(.  ، �إ�شحك، �إعمل، تَعجَّ غّني، �ش����ارع، �إبك، �شلِّ
ال ي����كاد مير يوم دون �أن ت�شمع عنه �شيئًا، لي�شبح �إ�شمه دليً� على �لفن 
�لع����ايل و�النغما�ض باالإب����د�ع و�حلياة جلعلهما ق�����دة تزين فن وثقافة 
هولند�، حي����ث يعترب من �ل�شخ�شيات �لقليلة جدً� �لتي ��شتحقت مكانة 

�لنجم �ل�شاحر و�ملوؤثر. 
عا�ض رم�شي�ض حياته طواًل وعر�شًا، وكان يعود �ىل بيته منت�شف �لليل 
ثم����ً�، لكنه يف�شل-هو �لنجم �ل�شهري- �لتوقف يف �ل�شارع مل�شاركة �أحد 
�ل�شعاليك على م�شطبة �ل�شارع، حيث يدخن وي�شرب ويغني معه حتى 
�لفج����ر، وعند �ل�شباح ينه�ض من غفوت����ه ليودع �ل�شعلوك �لذي ما ز�ل 
ماأخوذً� باملفاجئة قائً� ) �شكرً� لل�شيافة(، �أو حني عاد ذ�ت مرة �ىل بيته 
ووج����د �إحدى �ل�شركات قد حجزت عل����ى �لبيت ب�شبب �لد�ئنني، فر�شخ 
ل�أم����ر �لو�قع و�شلمهم �لبيت مبحتويات����ه، لكنه حني َمدَّ يده الأخذ قنينة 
�لنبي����ذ �لتي جلبتها له �ملغنية )�إليز�بيث ِلي�شت( قبل يومني، منعوه من 
ذلك بحجة �أنها م����ن �شمن �ملمتلكات �ملحجوز عليها، فما كان منه �شوى 
�ن ي�ش����ري منهم �لقنينة باآخ����ر ع�شر فلورينات ميلكها، ليحملها ويعود 

باحثًا عن م�شطبة جديدة و�شعلوك �آخر ي�شاركه �ل�شهرة. 
كان رم�شي�����ض يدخ����ل حان����ات �أم�ش����رد�م يع����زف على �لبيان����و ويوؤلف 
�الأغ����اين ويغنيها هن����ا وهناك و�شط �شياح �ملعجب����ات، وذ�ت ليلة دخل 
�ىل و�ح����دة م����ن هذه �حلان����ات، وهناك تناه����ى �ىل �شمعه �ش����وت �أحد 
يف �حلان����ة وهو يغني، فق����ال ل�شاحب �حلانة )يالها م����ن �أغنية ر�ئعة( 
فم����ا كان من �شاح����ب �حلانة �شوى �أن يقهقه عالي����ًا وهو يقول للعبقري 

�ملنذهل )�إنها �أغنيتك يارم�شي�ض، لقد �ألفتها وغنيتها هنا �لبارحة(. 

اأعظم مغٍن في هولندا
 اأ�صله عربي

لم �أتعلق بمغٍن �أو مو�ضيقي مثلما 
تعلقت برم�ضي�س �أبد�ً، وذلك لأني 

ر�أيت �ضورتي به و�ضورته بي، لقد 
ر�أيته ي�ضبهني كثير�ً، �أو بالأحرى 

�أنا �لذي �أ�ضبهه،

I
َمن يقول يل �إّن �لّتاريخ يعرف دى �ل�ّشعوب 

يف �لعامل كّله م�شهدً� كمثل هذ� �مل�شهد:
�لب�ش���ر كلُّهم يف جه���ة، و�لوب���اُء �لكورويّن 
يف جه���ة، �اّل يف �لعامل �لعرب���ّي �ال�ش�مّي: 
�شعوُبه كلُّها، غرب���ًا و�شرقًا، �شمااًل وجنوبًا، 
�أف���ر�دً�  بع�ش���ًا،  بع�شه���ا  باإب���ادة  ماأخ���وذٌة 

وجماعاٍت ويف خمتلف �مليادين.
و�لكورونا بينهم وحولهم "على �لله!"

�أهي "�آيٌة" ‘�إلهيٌة، �أم ماذ�؟ 
�أّيًا كانت �الإجابة، ن���رى �ّن "�مل�شاِلَح" مهما 
كان���ت �شغرية �ليوم، هي �لت���ي ُتَهيِمُن على 
"�لق�شايا" مهما كانت كبرية. وهي َم�شاِلح 
ترتب���ط عَملي���ًا بال�ّشلطة و�مل���ال، وتباِلغ يف 
َب�ش���ِط َهيَمنته���ا حت���ى �أّنها ت���كاُد �ن تطم�َض 
���لُّ حملَّه  �حل�ش���وَر �الإن�ش���ايّن نف�َش���ه، وحُتِ

�حل�شوَر �الآيّل.
�لليرب�لّية �جلدي���دة يف �شورتها �المريكّية 
ه���ي قائ���دُة �الورك�ش���ر� يف جوق���اِت ه���ذه 
جميع���ًا،  بتجّلياته���ا  "�لثقافي���ة"  �لهيمن���ة 
َمْو�شوع���ًة يف "�لكي����ض" �الإع�م���ّي �ل���ذي 
ت�شهرعلي���ه ه���ذه �لليرب�لّية، با�ش���م �لَعْومَلُة، 
وهي، كم���ا توؤّك���د �لتجربة، َعْومَل���ُة �البتذ�ل 
�لذي يقوم على متجيد �ل�شوق و�لكم، وعلى 

متجيد �الآلة و�ل�شيء.

II
�إنها "�لَوباُء �لَكْويّن" �لذي يتقّدم يف ًغْزِوِه 
َل �الآلة �إىل �إله! وَزْحِفه �جَلديَدين، لكي ُيحَوّ

مهم���ا كان���ت �الآر�ء و�لت�ش���اوؤالت متنّوع���َة 
ومتباينة ح���ول �لَعْومَلُة، ه���ذه �لَعْومَلُة، فمن 
�ملمك���ن �لق���ول �إن �مل�شكل���ة �لعميق���ة �لت���ي 
تثريه���ا و�حدة، وكان قد �أ�ش���ار �إليها �شابقًا 

ث�ثة مفّكرين ف��شفة، كٌل بطريقته: 
هيدغر، يف مفهوم "�جل�شطالت"

هابرما����ض، يف مفه���وم "تقنوّي���ة �لِعلم" �أو 
�لعلم"،  "ت�شنيع 

ليوتار، يف مفهوم "ما بعد �حلد�ثة".
وتعني هذه �ملفهومات �لث�ثة �مر� و�حدً�:

���ق �مليتافيزيقا يف �حلي���اة �ليومّية، �أو  حتقُّ
بعب���ارٍة ثانية، قد تك���ون �أك���رث �إي�شاحًا: ما 

ور�ء �لّطبيعة هو �الآن �لطبيعة نف�شها.
كاأّن �ل�شم���اء هبط���ت فعلّي���ًا عل���ى �الأر����ض، 
وها ه���م جنودها مي�أون �ل�ش���و�رع، رقباَء 

اأون لفتوحاِت ب� نهاية. وُحّر��شًا، ويتهيَّ
بل���ى، كاأّن �لغي���َب )�خليال( �ش���ار هو نف�ُشه 
���ق �مليتافيزيقا هو �الآن �شاِطٌع  �لو�قع، فتحقُّ
يف "وول �شريت" و"�لبنتاغون" كما يقول 

ليوتار.

III
�لّتمجي���د �ل���ذي �أ�َش���ْرَت �إلي���ه �الآل���ة، متجيد 
�ل�ّش���وق و�لك���ّم و�ل�ّش���يء �آخ���ٌذ يف �إيغاِل���ه 

�لفّت���اك: تدمري �الأر�ض – َرِحمًا ووالدًة، يف 
خمتل���ف �حلق���ول، وتدمري �لع�ق���ات، تبعًا 
لذلك، بني �لنا�ض و�لّطبيع���ة، ف�شاًء ونورً�، 
غذ�ًء وك�شاًء، ماًء وهو�ًء. وها هي �الأر�ض، 
�لَكوكُب �الأجمل، ت���كاد �أن مي�شَخها �أبناوؤها 

يف َمعاِزَل وحَماِجَر وكهوٍف:
م�شتوَدع���اٍت للتقني���ة و�آالته���ا، مع�شَك���ر�ٍت 
للَغ���ْزو و�لّنْه���ب، حاويات للّنفاي���ات من كّل 
فاي���ات �لّذّرّي���ة. ولي�ض هذ�  ن���وٍع، ب���دءً� بالَنّ
كّله �إال تدمريً� ل�إن�شان نف�شه، وتْدمريً� لهذه 
�لليرب�لّي���ة وقاَدِتها: لعّله���م ُيدِركون �آنذ�ك، 
و�إْن بع���َد َف���و�ِت �الأو�ن، �أن �ل�شّي���د "هن���ا" 

لي�ض يف "جوهِرِه" �إال َعْبدً�.

IV
�لعرب���ّي  �ال�شر�تيج���ّي  �لف�ش���اُء  م  يق���َدّ
– �ل�ّشّي���د �إمكان���اٍت  وثرو�ُت���ه له���ذ� �لعب���د 
كبريًة لكي مي�أ �ل�ّشاحَة �لكونّية، بالّتماثيل 
عة للعْجِل �الأ�شطورّي �جلديد، �لعْجل  �ملتنَوّ
�ملَْنح���وِت بذه���ٍب �أ�ش���وَد ه���ذه �مل���ّرة- حيث 
تتمّثل �لق���ّوة، و�لّطغيان، و�لبْط�ض، وحيث 
"ُتْطَبُخ" �ملغامر�ُت و�لفتوحات و�لَهَذياناُت 

�لُكربى من كلَّ نوع.
�لَعجي���ُب هن���ا، وه���و م���ا يج���ب �أن ي�حظه 
ذوو �لب�شرية، يكم���ُن يف ذلك "�ل�شّر" �لذي 
"�الآلِة" و"�الإله"، بني خطاب  "يُوّح���ًد" بني 
�لو�ِحد".  "�الإله  �لو�ح���دة" وخطاب  "�الآلة 
وه���و خط���اٌب ُموؤلَّ���ٌل )م���ن �الآل���ة( – ال �شدَّ 
�لطبيعة وحدها، و�إمن���ا �أي�شًا �شّد �الإن�شان 

يف كينونِته وجْوَهِره.
و�لعَج���ب يكم���ن �أي�ش���ًا يف �أن �أ�شحاَب هذ� 
�خلط���اب "يجهل���ون" �أو "يتجاهلون" كيف 
�أنه���م يقدمون بلغته���م ذ�ته���ا وحربهم ذ�ته 
�شورة الإلٍه يكره �لب�شر ويعمل على �إبادتهم 
و�ح���دً� و�حدً�. و�أنه���م بفعلهم هذ�، يلوثون 

�ل�ّشماء كما يلوثون �أختها �الر�ض.
نعم ال يقدر �الإن�شان بو�شفه �إن�شانًا، وبفعل 
ح�شوره �خل�ق عل���ى كوكبنا �الأر�شي، �أن 
يدي���ر ظه���ره مل���ا يفعل���ه "�أخوه"�الإن�شان – 

�الآلة.

V
ال يق���در �أن يفعل كما فع���ل �أورفيو�ض: يدير 
���ُه  حبًّ ت���اركًا  �أوريدي����ض،  حلبيبت���ه  ظه���ره 
وحيدً�، يف �جلحيم. وماذ�، �إن كان �شادقًا، 
يق���در �أن يفع���ل بع���د �أن "ي���رك" حب���ه لهذ� 

�مل�شري �جلحيمّي؟
م���اذ� ميك���ن، �إذً�، �أن نفع���ل خ�ف���ًا مل���ا فعل���ه 
�أورفيو����ض؟ وهو �شوؤ�ٌل �أطرحه، فيما يزد�د 
"عامل �الإن�شان"  "ع���امل �الآلة" كمااًل ويزد�د 
نق�ش���ًا. فيما ي���زد�ُد �الأول �شي���ادة وهيمنًة، 
وفيما ي���زد�د �لث���اين عبودية وعج���زً�. كاأّن 
�الإن�ش���ان يف �شوِء ذلك يبدو حقًا �أنه "يتجه 
نح���و �مل�شتقب���ل، �شائ���رً� �إىل �ل���ور�ء" وفقًا 

لعبارة بول فالريي.

VI
�أجنز �لغ���رُب �الأوروب���ي – �الأمريكي ث�ث 
ث���ور�ت علمية- تقنية، توجه �لقرن �حلادي 

و�لع�شرين وتخلع طابعها.
�لث���ورة �لكمي���ة �لت���ي �أدت �إىل   .1
�أ�ش���كال  ن�ش���وء  و�إىل  �مل���ادة،  يف  �لتحك���م 
للحي���اة نف�شها ُتع���رف للم���ّرة �الوىل. وهي 
ثورة �أنه���ت على �شعيده���ا �خلا�ّض �ملعرفة 

�ليونانّية.
2. �لث���ورة �اللكرونية �لت���ي �أ�ش�شت لعامٍل 

معريّف جديد.
3. �لث���ورة �حليوي���ة – �جلزيئي���ة )�لبيو- 
تقني���ة(، وهي �لت���ي �أخذت تتحّك���م �الآن يف 
�حلياة نف�شه���ا باأ�شكاٍل متنوع���ة ت�شتجيب، 

كثريً� �أو قليً� لرغبات �لب�شر.
ه���ذه �لث���ور�ت خلخل���ت �ليقيني���ات كله���ا، 
وتول���دت عنه���ا م�ش���ك�ت "خل���ق �الإن�ش���ان 
�لنا����ض  ب���ني  �لف���و�رق  وتعمي���ق  نف�ش���ه" 
تهديد  �لبيولوجية،  و�لكيمي���اء  "�جلين���ات 
حري���ات �لف���رد، و�حلريات �ملدني���ة، �لثورة 
�اللكروني���ة( وهي م�شك�ت تط���رح �أ�شئلة 
كثرية على �الن�شان نف�شه، �شو�ء كان ُملحدً� 
�أو موؤمن���ًا. خ�شو�ش���ًا �أنه���ا ربط���ت �لعل���م 
مبتطلب���ات �القت�ش���اد و�ل�شيا�شة، ومبنطق 

�ل�ّشوق.

VII
مل ي�ش���ارك �لع���رب يف �أي���ة ث���ورٍة م���ن هذه 
�لثور�ت. �حلياة �لعربية- �قت�شادً� وثقافة 
و�شيا�ش���ة، ه���ي برّمتها نتاج غرب���ّي. – وقد 
بد�أ �لغ���رُب �الأمريك���ي – �الأوروبي، باإعادة 

�إنتاج �لدين نف�شه، �شيا�شيًا و "ثوريًا".
وميك���ن و�ش���ف حال���ة �ل�شع���وب �لعربي���ة، 
�لي���وم، باأنه���ا ال ت���ز�ل، من���ذ �أربع���ة ع�ش���ر 
قرنًا،حال���ة "�أطف���ال" يعي�ش���وف يف بل���د�ٍن 

عليه���ا  ت�شه���ر  ح�شان���ة"  "دور  �إال  لي�ش���ت 
�ل�شيا�شة �لدينية، تربية وتعليمًا.

ويف ه���ذ� ما يف�شر �شبات "�لثبات" �لعربّي، 
ويف�ش���ر �أن م���ا يتغ���ري يف "دور �حل�شانة" 
ه���ذه ه���و "�ملعلم" وح���ده و�الأف�شل يف هذ� 
"�لتغي���ري" هو �أن يكون �ملعلم �لذي يخلفه 
"مثل���ه" متام���ًا، وي�شري على نهج���ه متامًا، 
وه���و مايف�شر �أي�شًا �أن ما يك���ون هذ� �لقفا، 

�أكرث �شوء� بكثري مما �شبقه.
تاري���خ �لع���رب �حلدي���ث عل���ى �الأق���ل، من���ذ 
�النق�ب �لعر�قي يف �لق���رن �ملا�شي 1958 
حتى �النق�بات �لربيعية �حلديثة، �شاهد ال 

ميكن تكذيبه.

VIII
لك���ن م���ع هذ� كل���ه للع���رب ح�ش���ور "مادي" 
�شخ���م كم���ًا َعدِدي���ًا، وف�ش���اًء ��شر�تيجيًا، 
وث���رو�ت �قت�شادية ومالية، غري �أن هذ� كله 

ميلكه" �لعرب: "ال 
بع�ُض �لغ���رب ميلك بع�ش���ه، وبع�شه �الآخر 
يت�شابق عل���ى ُملك بع�شه �الآخ���ر �ملتبقي �أو 
�خلفي! وهذ� كله ب�شبب من تبعّيتهم له على 

نحو �شبه مطلق، ويف جميع �مليادين.
هذه ظاهرة ال مثيل لها يف تاريخ �ل�شعوب.

ملاذ�، ملاذ�، ملاذ�؟
وما تكون �الأجوبة �إذ� طرحنا، مثً� يف هذ� 

�الأفق �أ�شئلة من هذ� �لنوع؟
– �لثق���ايف عن���د  �لعق����ين  �لنم���ط  م���ا   .1
�لع���رب، �إ�شوة باالأمن���اط �لعقلية- �لثقافية، 
يف بل���د�ن �لغرب و�ل�ش���رق؟ و�لتي �أ�شهمت 

يف بناء �حل�شارة �حلديثة؟
2. ملاذ� ال ت�شمح �ل�شلط���ة �لدينية، ب�شياغة 
مو�قف عق�ني���ة ثقافية، �أو قيمية- �أخ�قية 
يف مع���زل عن �لفق���ه، وتتماأ�ش�ض يف �حلياة 
�ليومي���ة، - يف �لبي���ت و�ملدر�ش���ة و�ل�شارع 

تع���رف  ال  ومل���اذ�  و�ل�ّشلط���ة،  و�جلامع���ة 
ب�شلطة �لعلم، و"حقائقه"؟

3. م���ا يك���ون َدوُر �لعرب، معرفي���ًا، وعلميًا، 
�الإن�ش���اين  �لّن���وع  م�ش���ري  يف  و�أخ�قي���ا، 
نف�شه، بدءً� من "خل���ق" �لّذكاء �ال�شطناعي 
و "خل���ق" �الإن�شان �الآيل؟ وهل �شيبقون يف 
"دور �حل�شانة" �أم يخرجون منها، وكيف؟

IX
تل���ك �الأ�شئلة �أُعيد طرَحه���ا، يف �ملقام �الأّول، 
ننت���ُج  �لذي���ن  �لع���رب  نح���ن  �أنف�شن���ا  عل���ى 
للوح�شي���ة �لليرب�لّية، �لغربية، ذلك "�لعجل 
�الأ�ش���ود" �لّذهب���ّي، نفط���ًا و)غ���ازً�(، و�لذي 
ه���و وفق���ًا لعب���ارٍة بريختّية، عل���ى �الأرجح، 
"ع�شري �جلثث"، جثث �ملعادن �ملتنوعة يف 
�أعماق �الأر�ض، و�لذي يتحّول يف �ملُمار�شة 
�إىل "ع�شري جثٍث ب�شرّية" ي�شيل د�ميًا على 

وجه �الأر�ض.

و�أح���ب �أن �أُ�شي���ف �شوؤ�ل���ني �أطرحهما على 
وه���م  �لع���رب،  �الأف���ذ�ذ  �خل�ق���ني  �الأف���ر�د 
ُك���رٌث يف جمي���ع �مليادي���ن، كما قل���ت وكررُت 
يف منا�شب���ات �شابق���ة، خ�شو�ش���ًا �أنهم �إىل 
ذل���ك يرثون ثقافة تق���وم على �أ�ش����ضٍ نبوّية 

الهوتية.
�ل�شوؤ�ل �الأول هو:

ما �لفرق يف فعل �لعبادة ذ�ته، بني �أن يتوجه 
به �الن�شان �إىل حجٍر )متثاٍل، �شنم(، �أو �إىل 
"�ش���ورة"، �أو �إىل "فك���رة" �أو �إىل "عج���ٍل 

ذهبّي" �أو "عجٍل نفطّي"؟
م���ا �لف���رق خ�شو�ش���ًا، �إذ� كّن���ا نوؤم���ن حق���ًا 
ب���اأن �الإن�شان "حي���و�ن عاب���د"؟ وهل ميكن 
حتدي���د �الإن�شان باأن���ه مل ُيخلق �إال لكي يعبد 
من خلقه؟ وهل ه���ذه م�شاألة حملولة،�أم �أنها 

م�شاألة للبحث، �أم �أنها ال هذه وال تلك؟
و�ل�شوؤ�ل �لثاين هو �لتايل:

-مل���اذ� ُيعّذب �أول يقت���ل �الإن�شان �نط�قا من 
ُمعتقد خا�ّض هو غالبًا دينّي – عن�شري؟

علم���ًا �أن �لطبيع���ة ال تعّذب���ه. و�أن م���ا ور�ء 
�لطبيع���ة ال يعّذبه �أي�ش���ًا، و�أّن �أ�شباَب �شقاء 
�لب�شر لي�شت �إلهية، ولي�شت �شيطانية، و�أنها 

ت�شدر عن �الإن�شان ذ�ته، ومنه هو ذ�ته.
مل���اذ� ي�شكُت عن ذل���ك �أهل �الأدي���ان �نف�شهم، 
خ�شو�ش���ًا عندم���ا ي�شكت عنه �أه���ل �ل�شلطة 
و�لطغي���ان و�مل���ال، �أو م���ا ميار�شون���ه ه���م 

�أنف�شهم؟
و�شوؤ�يل �الأخري:

ملاذ� ال يكون �شقاُء �الإن�شان �ل�ّشغَل �ل�شاغل، 
�الأول ل�إن�شان، �إذ� كان �إن�شانًا حقًا؟

وب���اأي عدٍل �أو ديٍن ميك���ن �لعربّي �ليوم، �أن 
يكره �لفكر �أو �لتعقَُّل �لعلماين، �أو �حلقوق 
�ملدنية، �أو �حلريات، �أو يقبل بعدم �مل�شاو�ة 

بني �لرجل و�ملر�أة، �أو بثقافة �لّتفكري؟
�ألي�ض هذ� كله رف�شًا ل�إن�شان ذ�ته؟

باري�ض، ني�شان 2020

م���ا ت���ك���ون ����ص���ورة ال���ع���امل غ����دًا؟

 �شيت���م  ن�ش���ر رو�ية  �شيم���ون دي بوفو�ر 
)غ���ري �لقابل���ني ل�نف�ش���ال(  يف نهاية هذ� 
�لع���ام ، �لتي كان���ت تعترب حميم���ة  للغاية 
بحيث مل تتمكن  م���ن �إ�شد�رها يف حياتها 

ب�شبب كونها غري ر��شية عنها .
حتك���ي   دي  بوف���و�ر  يف  رو�يته���ا ه���ذه 
�لت���ي كتبته���ا ع���ام  1954 ، ع���ن  �ل�شد�قة 
�ملاأ�شاوي���ة �لت���ي جمعتها برفيق���ة در��شتها 
يف �لثانوي���ة  �إليز�بي���ث  ز�ز� �لتي توفيت 
وهي يف عمر �ل 21 عامًا نتيجة الإ�شابتها 

بالتهاب يف �لدماغ .
�لرو�ي���ة و�شف���ت باأنه���ا  كان���ت " حميم���ة 

للغاي���ة " ، حت���ى �أن���ه مل يك���ن م���ن �ملمك���ن 
ن�شره���ا  يف  حياة  �ملفكرة  �لن�شوية  ، لكن  
�بنته���ا بالتبني �شيلفي لو بون دي بوفو�ر 
)1941( �أخرجته���ا م���ن �أر�شي���ف و�لدته���ا 

و�أعدتها وكتبت لها �ملقدمة
ت�ش���در �لرو�ي���ة  يف  �أكتوب���ر /  ت�شري���ن 
�الأول  �ملقب���ل  عن  دور  " لرين " �لفرن�شية  
و" فينتاج " �لربيطانية و"�إكو" �الأمريكية 
، وق���د ح���ررت �لن�شخ���ة �الأ�ش���ل  �شارلوت 
ناي���ت  �أح���د  �أه���م �الأ�شم���اء يف �لتحري���ر 
�الأدبي �ليوم و�لتي و�شفتها باأنها " رو�ية  
موؤث���رة  ع���ن  �ل�شد�ق���ة  �الأنثوي���ة ". م���ن  
جهتها ، و�شفت �ملح���ررة مو�شوع �لق�شة 
باأنه " �ل�شد�قة بني �مر�أتني تكافحان  �شد  
�الأف���كار  �لتقليدي���ة  مل���ا  يج���ب  �أن  تك���ون 

عليه �مل���ر�أة يف �أو�ئل �لقرن  �لع�شرين  يف  
باري����ض : �اللتز�م ،  و�لطاعة ، و�أن  تلتزم 
�مل���ر�أة مب���ن حوله���ا  وتلق���ي  باهتماماتها  
و�شغفه���ا  �ل�شخ�شي  جانب���ًا " ، و�عتربت 
�أن هذه �ل�شد�قة  مع  ز�ز� كانت  تاأ�شي�شية  
يف �شخ�شي���ة �شاحبة " �جلن����ض �لثاين " 
و�شكل���ت ، من ن���و�ح  عديدة ، �مل���ر�أة  �لتي  
�شت�شبح بوفو�ر، وبينما حتررت بوفو�ر 
مل  جت���د  ز�ز�  خمرج���ًا  عل���ى  �الإط����ق  

ورحلت  باكرً� " .
وكان���ت  بوفو�ر  قد  �أتت على ذكر �لرو�ية 
يف مذكر�ته���ا، وقالت �إنه���ا عندما عر�شتها 
عل���ى جان ب���ول �شارت���ر ، مل ي�شجعها على 
ن�شره���ا، مبّين���ة �إنها كان���ت متفقة  معه  من  
حيث  �شعرت �أن �لق�شة مل يكن لها �شرورة 

و�شتف�شل يف جذب �هتمام �لقارئ .
قر�أت  لوبون دي بوفو�ر �ملخطوطة  الأول 
م���رة يف ع���ام  1986، بع���د وف���اة بوفو�ر 
بوقت ق�شري، وكانت تنوي ن�شرها ، ولكن  
�أولويات �لن�شر �الأخرى وقفت يف طريقها ، 
وبينت يف مقابلة معها ن�شرتها " نيويورك 
تامي���ز "   �أن �شاحب���ة " �جلن����ض �لثاين " 
قد  تخل�شت  من بع�ض �الأعمال �لتي كانت 
غ���ري ر��شي���ة عنها ، لكنه���ا  �حتفظت  بهذه  
�لرو�ي���ة  يف درج مكتبه���ا ، وه���ي حت���دد 
معركته���ا   �ل�شخ�شي���ة   �ش���د   �لتوقع���ات   
�لتقليدي���ة   يف  جمتمعه���ا  �لباري�ش���ي  و" 

ت�شور " طموحها �لفكري و�لوجودي .

عن / �شحيفة �لغارديان �لربيطانية

بعد 75 عامًا من كتابتها.. رواية �صيمون دي بوفوار �صيتم ن�صرها لأول مّرة

مل �قاب���ل �شخ�ش���ًا م���ن رو�شيا ال يع���رف حكاي���ات كريلوف 
و�أ�شاط���ريه ، �أو ال يحبه���ا ، وكان هناك د�ئم���ًا من ي�شت�شهد 
مبقاط���ع م���ن تل���ك �حلكاي���ات و�الأ�شاط���ري �أثن���اء م�ش���رية 
�حلي���اة بحّلوه���ا ومّره���ا، وكنت �عتق���د ، �أن ه���ذ� �لتعاطف 
�ل�شام���ل و�لتناغم مع تلك �حلكاي���ات جاء نتيجة جلمالياتها 
و�ش��شته���ا وعمقه���ا وحكمته���ا ، ولكن���ي فهم���ت �الآن ، �أن 
ه���ذه �لظاهرة �لفكري���ة و �حليوية لي�شت فق���ط نتيجة لتلك 
�الأ�شب���اب، و�إنه���ا لي�ش���ت عفوي���ة لي����ض �إال  ، و�إمن���ا جاءت 
�أي�ش���ا نتيج���ة ) زر�عة!( هذ� �حل���ب بني �لنا����ض و�العتناء 
ب���ه ، �إذ تب���ني ، �أن ت�ميذ �ملد�ر�ض يدر�ش���ون هذه �حلكايات 
و�الأ�شاطري من���ذ �ل�شف �لثالث �البتد�ئي ف�شاعدً� ) �نط�قًا 
م���ن �ملبد�أ �لربوي �لعتيق و�خلال���د -  �لنق�ض يف �حلجر.. 
منذ �ل�شغر!!! (، وتبني يل �أي�شًا ، �أن هذه �لعملية �لربوية 

�لفريدة �بتد�أت يف رو�شيا قبل) 150( �شنة ومل تتوقف حلد 
�الآن ، بغ����ض �لنظر ع���ن كل �الأحد�ث �لهائلة �لتي حدثت يف 
رو�شي���ا خ����ل ه���ذه �لفرة �لطويل���ة من م�شريته���ا ، و�لتي 
حتولت فيها �لدول���ة �لرو�شية م���ن �المرب�طورية �لرو�شية 
�لت���ي يحكمها �لقي�شر ب�شكل مطلق �ىل �حتاد �جلمهوريات 
�ل�شوفيتية �ال�شر�كية بقيادة �حلزب �ل�شيوعي �ل�شوفيتي 
بعد �نت�شار ثورة �كتوبر 1917 و�ىل رو�شيا �الحتادية يف 

�لوقت �حلا�شر بعد �نهيار �الحتاد �ل�شوفيتي عام 1991 .
لق���د كت���ب كريل���وف �أك���رث م���ن )200(  حكاي���ة و�أ�شطورة ، 
ون�شره���ا �أثن���اء حيات���ه بت�ش���ع طبع���ات ، وهو رق���م مده�ض 
بالن�شبة لذ�ك �لزمان ) �لقرن �لتا�شع ع�شر ( ولزماننا �أي�شًا ) 
ونحن يف بد�ية �لعقد �لثالث من �لقرن �حلادي و�لع�شرين( 
، و�خت���ارت �للجن���ة �لربوية الإعد�د �ملناه���ج �لدر��شية يف 
�ملد�ر����ض �لرو�شي���ة جمموع���ة �شغرية من تل���ك �حلكايات ، 
و�أدخلته���ا ووزعّتها �شمن �لن�شو�ض و�لكتب �ملنهجية للغة 
�لرو�شية و�آد�بها ، و�أعطت �ىل �ملدر�شني �ل�ش�حية �ملطلقة 
الختي���ار �أرب���ع حكاي���ات منه���ا فقط �شم���ن �ملناه���ج �ملقررة 
لتل���ك �ملر�حل. نحاول يف هذه �ملقال���ة �لتحّدث عن حكايتني 
فق���ط م���ن تلك �حلكايات �لت���ي مت �ختيارها م���ن قبل �للجنة 

�لربوية الإعد�د تلك �ملناهج .
�حلكاي���ة �الوىل ، �لت���ي تت�شدر ه���ذه �لقائمة ه���ي )�لغر�ب 

و�لثعل���ب( ، للكات���ب �لفرن�ش���ي الفونت���ني ، و�لت���ي ترجمها 
كريل���وف عن �لفرن�شية بت�شرف �إبد�عي كبري جدً� و�شاغها 
ب�شعر رو�شي رقيق و�شل�شل وعذب جدً�، وهكذ� )�لت�شقت!( 
هذه �حلكاية با�شم كريلوف يف �لوعي �الجتماعي �لرو�شي 
لدرجة ، �أن �الإن�شان �لرو�شي �لب�شيط ) وحلد �الآن !( ال ميكن 
�أن يتقّب���ل- باأي حال من �الأحو�ل- �أن كريلوف لي�ض موؤلفها 
و�إمن���ا  مرجمها لي�ض �إال ، وقد عّلق �أح���د �لطلبة �لعر�قيني 
�ملرح���ني مّرة ح���ول ذلك �ملوقف قائ���ً� ) �إنه���ا م�شّجلة با�شم 
كريلوف يف �لطابو �لرو�شي !!!( . لقد كتبت عن �أهمية تلك 
�حلكاي���ة يف مقالتي بعن���و�ن ) كريلوف �بن �ملقفع �لرو�شي 
(، و�لتي ميكن �لرجوع �ليها طبعًا ، وحتّدثت يف تلك �ملقالة 
حتى ح���ول �لرجمة �لعربية عن �لفرن�شي���ة كما جاءت عند 
الفونت���ني) و�لتي قام بها ع�ء �شطن���ان �لتميمي، وهو �أحد 
خريج���ي ق�ش���م �للغ���ة �لفرن�شي���ة يف كلّية �للغ���ات �حلبيبة( 
. عندم���ا يق���ر�أ �لتلميذ �لرو�ش���ي هذه �حلكاي���ة �جلميلة يف 
منهجه �ملدر�شي بلغة كريلوف �لرقر�قة يتفّهم ر�أ�شا ) ب�شكل 
غري مبا�شر( ماذ� يعني �ملديح �لز�ئف للثعلب وهو ينظر �ىل 
قطع���ة �جلنب عند �لغ���ر�ب ، �أي �أن �لفكرة �لربوية �لعميقة 
ت�شل �ىل ذهنه �ليافع ب�شكل مقنع و�شل�ض ، وهكذ� تبقى يف 

عقله وقلبه ) كالنق�ض يف �حلجر ( .
�حلكاي���ة �لثاني���ة ه���ي ) �لذئ���ب و�حلمل ( ، وه���ذه �حلكاية 

�ي�ش���ا للكاتب �لفرن�شي الفونت���ني ، و�لتي ترجمها كريلوف 
بنف����ض ذلك �الأ�شلوب �لرو�شي �خلال����ض ) �إن �شّح �لتعبري( 
، و�لتي �أ�شبح���ت كذلك – بالن�شبة للرو�ض - ترتبط با�شمه 
، مث���ل حكاية )�لغ���ر�ب و�لثعلب( ، �لتي �أ�شرن���ا �ليها �أع�ه 
.  تق���ّدم حكاية �لذئب و�حلم���ل �ي�شا للتلميذ �لرو�شي در�شًا 
تربوي���ًا ر�ئعًا ب�شكل غري مبا�شر ، �إذ يرى هذ� �لتلميذ �ليافع 
كيف يت�ش���ّرف �لذئب من موقع �لقوة، م���ن �أجل �ن يفر�ض 
�حلم���ل �ل�شغري �مل�شك���ني ، ويحفظ �لتلمي���ذ �جلملة �الأوىل 
�لت���ي ترد يف بد�ي���ة هذه �حلكاية ، �جلمل���ة �حلكيمة ، �لتي 

توؤّكد ، �أن �ل�شعيف مذنب د�ئمًا �أمام �لقوّي .
لقد �ختارت جلنة �ملناهج حو�يل ع�شرين حكاية و�أ�شطورة 
لكريل���وف ، منه���ا مث���ً� ، �لك���ذ�ب / برمي����ن / �لف�شويل / 
�حلم���ار و�لبلبل/ �لفيل و�لكلب �ل�شغ���ري / وغريها  ، وكل 
هذه �لنتاج���ات �ملتنوعة �جلميلة حتمل يف �شطورها حكمة 
تربوي���ة عميق���ة ،و توؤّك���د عل���ى �لقي���م �الأخ�قي���ة يف حياة 

�الإن�شان يف �إطار ر�شيق ومرح و�شفاف ...
حكاي���ات كريل���وف و�أ�شاطريه )�لتي ترجمه���ا �أو ��شتعارها 
من �لثقافات �الأخرى و�شاغها بلغته �جلميلة( ت�شاهم ب�شكل 
و��شح يف تربية �الأجيال �لرو�شية �ل�شاعدة ، فمتى ت�شاهم 
حكاي���ات �بن �ملقفع و�أ�شاطريه �لت���ي ترجمها لنا  يف تربية 

�أجيالنا �ل�شاعدة ؟

ك�����ري�����ل�����وف ف������ي ال����م����ن����اه����ج ال����م����در�����ص����ي����ة ال����رو�����ص����ي����ة
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العمود
الثامن

يف ه���ذا الكت���اب  "روائّي���ون ِعظ���ام ورواياته���م" ال�صادر 
حديث���ا ع���ن دار امل���دى تعّر����ض �صومر�ص���ت م���وم حلي���اة 
الروائيني الأبرز و�صريهم الذاتية كا�صًفا كثرًيا من النقاط 
ال�ص���ادمة للق���ارئ ، وكذلك ذك���ر الطرق الت���ي اتبعوها يف 
كتاب���ة اأروع اأعمالهم . الكتاب يف الأ�ص���ل هو جمموعة من 
املقالت معدة لتكون مقدمات للن�ص���خ املخت�ص���رة واملعدلة 
للرواي���ات الطويلة… لك���ّن الأكرث اأهمي���ة، والذي جعلنا 
ن�ص���ع هنا مقالة �صومر�ص���ت موم الأوىل كاملة، هو طرحه 
اجلي���د والعق���اين جلدلي���ة �ص���مود الرواي���ة م���ع الزمن، 
وتاأثري احل���ذف والتلخي�ض عليها.. مناق�ًص���ا فكرة الكمال 

يف الرواية .

بالأم�ض، واأنا م�صتغرق مبتابعة 
ردود الفعل على رحيل عادل عبد 
املهدي وتابعه عبد الكرمي خلف 

الذي ن�صب لنا مهرجاًنا لل�صريك  
كان فيه ببغاء القيادة العامة 

للقوات امل�صلحة يفرد ع�صاته 
يف الف�صائيات وهو ي�صرخ 

هل  وي�صرق  ليخرب  ياأتي  "من 
يتوقع اأن نرمي عليه الزهور اأم 
نقتله"، ومل يحا�صبه اأحد حتى 
ا  هذه اللحظة باعتربه حمر�صً
على قتل مئات ال�صباب، ولأنه 

برر للجرمية وزينها ، جاء خرب 
اإعان جمل�ض قيادة الثورة يف 

حمافظة وا�صط لي�صيف م�صحة 
جديدة من الكوميديا للحالة 

العراقية ، خ�صو�صا اأن الثوار 
قرروا اإلغاء جميع الإجراءات 

املتخذة ملواجهة كورونا، لأنهم 
اكت�صفوا اأن كورونا موؤامرة �صد 

حمافظة وا�صط.
اأمتنى األ ت�صايق ماحظاتي، 

عن البيان  �صباب الحتجاجات  
الذين طاملا دافعت عن حقهم، 
ولعلنا ندرك جيًدا اأن مطالب 

اأهايل  وا�صط  والب�صرة وذي 
قار وغريها من مدن العراق، 

مل تكن لول التهمي�ض الذي 
يعي�صه اأبناء هذه املدن، و�صوء 
اخلدمات والف�صاد الذي ينهب 

ميزانية املحافظات ويذهب اإىل 
جيوب امل�صوؤولني بدل من اأن 

يذهب اإىل م�صتحقيه.
من حق املنتف�صني اأن يلقوا 
الق�صائد احلما�صية، لكن مل 

يخربنا اأحد من اأ�صحاب 
البيان هل الكورونا التي قتلت 

ع�صرات الآلف يف اأمريكا اأي�صا 
موؤامرة؟   طبًعا ل اأحد منا ميكنه 

اأن ي�صادر حق اأهايل وا�صط، 
ومعهم العراقيني، يف اأن 

يتظاهروا �صد الف�صاد و ماجرى 
من مظامل، لكن لي�ض من حق 

اأحد اأن يحّول هذه الحتجاجات 
التي راح �صحيتها مئات ال�صباب 

اإىل مهرجانات عبثية تقودها 
ومتولها اأحزاب عاثت ف�صاًدا 
وخراًبا يف الباد . اأمتنى اأن 

لي�صّنفني البع�ض باملعادي 
لاحتجاجات لأنني اأردد كلمة 

جهل، ونحن الباد التي انطلقت 
منها اأول مركبة ف�صائية، مثلما 
اأخربنا ذات يوم رجل الف�صاء 
الأول كاظم فنجان احلمامي، 

الذي خ�صرناه لاأ�صف، ومل 
مننحه فر�صة بناء اأول حمطة 

ف�صائية يف العراق نناف�ض فيها 
وكالة نا�صا العميلة.

اإذن، لمفاجاأة على الإطاق اأن 
نحتل املراكز الأوىل على �صّلم 

البوؤ�ض العاملي، ما املفاجاأة 
يف بلد يتغنى مبحا�صن عالية 
ن�صيف يف فيديو كليب مثري 

يقول املقطع الأول منه: "عالية 
ن�صيف ميفرحة ال�صعب.. كون 

ا�صمك ينكتب من الذهب. "، هل 
لحظتم مثلي اأننا اأمام اأغنية 
حافلة بروائع ال�صور وبدائع 

املعاين، ودقائق الإح�صا�ض 
والتغني باجلمال واخلري؟..

�صيقول البع�ض اإنه فيديو كليب 
من معجبني بال�صيدة النائبة ل 

ي�صتحق اأن تخ�ص�ض له هذه 
الزاوية، وكان يفرت�ض اأن 

تكتب عن الإجناز الكبري الذي 
حققته حكومة عادل عبد املهدي 
وهي توزع حقائب جلدية على 
الوزراء اجلدد تت�صمن كتابات 

عادل عبد املهدي وخططه يف 
اإ�صعاد العراقيني !!  

يحدث يف دولة 
عالية ن�صيف 

روائّيون ِعظام ورواياتهم

 علي ح�سني

حول العالم

فنانون عرب ين�سمون لـ"�سالة من اأجل الإن�سانية" لرفع الوباء

 كاتي بريي 
توجه ر�سالة اإىل 

الأمهات

جنوم هوليوود يلتزمون باإجراءات الوقاية من فريو�س كورونا

العرب  الفنانني  من  عدد  اأعلن 
ان�صمامهم اإىل مبادرة اللجنة 
العليا لاأخوة الإن�صانية التي 
اإىل جميع  عاملًيا  ن��داًء  وجهت 
النا�ض، على اختاف األ�صنتهم 
ب��اأن  ومعتقداتهم،  واأل��وان��ه��م 
بالدعاء،  الله  اإىل  يتوجهوا 
واأعمال  وال�صوم،  وال�صاة، 
اخل����ري، ك���ل ف���رد يف م��ك��ان��ه، 
من  ومعتقده،  دينه  وح�صب 
اأجل رفع وباء كورونا، وذلك 
مايو/اأيار  �صهر  من   14 ي��وم 

اجلاري.
ون�����ص��رت امل��ط��رب��ة امل�����ص��ري��ة 
موقع  ع��رب  لها  فيديو  اأن��غ��ام 
اإن�صتغرام تعلن فيه م�صاركتها 
"يوم  ق��ائ��ل��ة  امل�����ب�����ادرة،  يف 
���ص��وف  م��اي��و  اخل��م��ي�����ض 14 

العامل  انا وعائلتي مع  ا�صلي 
لان�صانية.  �صاأ�صلي  اجمع. 
وباء  عنا  الله  لريفع  �صاأ�صلي 
ا�صتجب".  ال��ل��ه��م  ك���ورون���ا.. 
ون�����ص��رت امل��ط��رب��ة امل��غ��رب��ي��ة 
ح�صابها  يف  �صعيد،  �صمرية 
ع��ل��ى ت��وي��رت ���ص��ورة لإع���ان 
قائلة  عليها  وعلقت  امل��ب��ادرة، 
وع��ائ��ل��ت��ي  اأن�����ا  "�صن�صلي 
م����ع ال����ع����امل ك���ل���ه، م����ن اأج����ل 

الإن�صانية".
وق�����ال ال��ف��ن��ان ه����اين رم���زي 
اإن�صتغرام  على  ح�صابه  ع��رب 

 14 اخل��م��ي�����ض  "يوم 
اأن��ا  �صن�صلي  م��اي��و 

واأ������ص�����رت�����ي م��ع 
ال���ع���امل ك��ل��ه من 

اأجل الإن�صانية 

وم�����ن اأج������ل رف�����ع ال����وب����اء، 
جميًعا".   لل�صاة  واأدع��وك��م 
وان�صمت اإىل املبادرة الفنانة 
ال���������ص����وري����ة ن�����ص��ري��ن 
حيث  ط��اف�����ض، 
ن�����������ص�����رت 
ع�����������رب 

ح�صابها على اإن�صتغرام تعليًقا 
خاله  م��ن  حثت  فيديو  على 
من  ال�صاة  على  اأجمع  العامل 
اأجل الإن�صانية. وقالت طاف�ض 
وال�صاة  ال��دع��اء  "�صاركونا 
الإن�صانية  يف  اإخوتنا  كل  مع 
الأدي��ان  كل  من  العامل  كل  يف 

والطوائف والأعراق".

خطفت النجمة العاملية كاتي بريي الأنظار 
 SHEIN" يف  ظ��ه��وره��ا  مب��ج��رد  ن��ح��وه��ا 

Together وهو حدث �صخم يف حماولة 
جل��م��ع الأم������وال ل��دع��م امل��ت�����ص��رري��ن من 
-COVID " انت�صار فريو�ض كورونا
اأ���ص��ه��ر  م���ن  ق��دم��ت ع����ددا  " ، ح��ي��ث   19
اغنياتها التي يع�صقها جمهورها . خال 
قائلة  حملها  عن  كاتي  حتدثت  احل��دث، 
قدمي  اأ�صابع  اإىل  اأنظر  عندما  "اأبكي 
ب�صيطة...  مبهام  اأقوم  عندما  اأبكي  اأو 
اأعتقد اأن ذلك ب�صبب الهرمونات"..  كما 
التواجد  على  معتادة  ل�صت  حقا  اأننى 
�صيق  مكان  يف  النا�ض  من  الكثري  مع 
ع��ادة  ف��اأن��ا  ط��وي��ل��ة..  لفرتة  �صغري  اأو 

علي اخلروج لأغلب الوقت " . ووجهت 
فقالت:  الأم��ه��ات  لكل  ر�صالة  ب��ريي  ك��ات��ي 
�صعيد  اأم  عيد  الأم��ه��ات  جلميع  "اأمتنى 

اأنني  واأعتقد  للغاية..  متحم�صة   واأن���ا 
 " ناديكم  اإىل  لان�صمام  م�صتعدة  حقا 

اأنها  اأعلنت  ب��ريي  كاتي  اأن  يذكر   .
ب�صدد اإطاق اأغنية �صينجل جديدة 
قررت  " Daisies"  وقد  حتمل 
اي��ار   15 ي���وم  تطلقها  اأن  ب���ريي 

اجلاري، واأغنية " Daisies " هي 
واحدة من اأغنيات البوم كاتي بريي 

 " KP5 " اخلام�ض والذي يحمل ا�صم
واملقرر اأن يتم اإطاقه قريبا. 

يف  الفن  م�صاهري  م��ن  كبري  ع��دد  م���ازال 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م��ل��ت��زم��ون ب��ارت��داء 
وك�صفت  ال�����ص��ح��ي��ة،  ال���وق���اي���ة  م���ع���دات 
اأن  واملعجبني  الإع���ام  و�صائل  عد�صات 
باإرتداء  لاآن  اإلتزاًما  الأكرث  هن  الفنانات 
معدات الوقاية ال�صحية من كمامات طبية 
يف  خا�صًة  الرجال  امل�صاهري  من  وقفازات 
الوليات املتحدة التي احتلت املركز الأول 
بعدد الإ�صابات الذي جتاوز املليون، واأكرث 
امل�صاهري  وفاة مما جعل  األف حالة   75 من 
يوؤكدون حتى يف من�صاتهم الإجتماعية: اأن 
فريو�ض كورونا لي�ض مزحة ويجب التعامل 
عرب  عالية  وم�صوؤولية  وج��دي��ة  بحذر  معه 
الوقاية  معدات  وارت��داء  الجتماعي  التباعد 
روب��رت�����ض  اإمي���ا  ف�����ص��وه��دت  م��ن��ه.  ال�صحية 
ت�صرتي �صحًفا وجمات ورقية يف ا�صتوديو 

كمامة  ترتدي  وهي  كاليفورنيا  بولية  �صيتي 
اللون.  القما�ض احلريري وقفازات وردية  من 
ف�صتانا  ت��رت��دي  ف�صوهدت  ك��روغ��ر  دي���ان  اأم���ا 
ورديا مع كمامة وقفازات �صوداء خال ت�صوقها 
هيلز  بيفريل  يف  والدتها  مع  بقالة  حمل  من 
جينيفر  احل�صناء  املمثلة  ولفتت  بكاليفورنيا. 
غارنر، طليقة بن اإفليك، الأنظار اإليها بارتدائها 
خال  القما�ض  م��ن  م�صممة  برتقالية  كمامة 
بالي�صادي�ض  با�صيفيك  يف  عائلتها  مع  تنزهها 
بولية كاليفورنيا حيث تقيم. و�صوهدت كيت 
بيكن�صيل مع �صديقها جودي جري�ض يتجهان 
الطبية   95 اإن  كمامات  يرتديان  وهما  لبقالة 
ال�صحية.  الرعاية  طواقم  ع��ادًة  يرتديها  التي 
براد  وزوجها  بالرتو  غوينيث  املمثلة  وكانت 
خال  الكمامات  ب��ارت��داء  ملتزمني  فالت�صوك 
بالي�صادي�ض  با�صيفيك  يف  لهما  م�صرتكة  نزهة 

بارتداء  مواطنيها  األزمت  التي  بكاليفورنيا 
املمثلة  فيها.  الإ�صابات  ارتفاع  بعد  الكمامات 
��ا  امل���رح���ة ري���ز وي��ذر���ص��ب��ون ���ص��وه��دت اأي�����صً
كمامة  مرتدية  ال��دراج��ة  على  بنزهة  ت�صتمتع 
بعيًدا عن  القما�ض  من  لها  ا  م�صنوعة خ�صي�صً
كاليفورنيا.  بو�صط  والتجمعات  الإزدح����ام 
اجل��اري،  اأي��ار  �صهر  من  الأول  الأ�صبوع  ويف 
�صوهدت املمثلة �صاندرا بولوك ترتدي الكمامة 
والقفازات خال تناولها �صندوق موز ع�صوي 
من مزرعة اأحد اأ�صدقائها يف لو�ض اأجنلو�ض، 
التوا�صل  و�صائل  يف  البع�ض  و�صفها  حيث 
الإج��ت��م��اع��ي ب��اأن��ه��ا يف زم���ن ال��ك��ورون��ا اأك��رث 
اأنها  ثريون  ت�صارليز  املمثلة  وك�صفت  ر�صاقة، 
مرة  وتت�صوق  املنزيل،  باحلجر  ا  اأي�صً ملتزمة 
واحدة يف الأ�صبوع ، ول تخرج اإل لل�صرورة 

الق�صوى فقط.

اأيقونة  م��ون��رو،  مارلني  الراحلة  الأمريكية  الفنانة  �صكلت 
للجمال منذ ظهورها الأول على �صا�صة ال�صينما حتى وفاتها، 
ن�صارة  على  للحفاظ  اتباعه  اع��ت��ادت  ال��ذي  ال��روت��ني  اأن  اإل 
ب�صرتها، مل يتم الك�صف عنه اإل موؤخرا. واعتمدت مونرو على 
مكون �صري للحفاظ على الن�صارة الدائمة لب�صرتها، بح�صب 
تايلور.  رينيه  الأمريكية  النجمة  درا�صتها  زميلة  ك�صفت  ما 
باملاء  اإن مونرو كانت تغ�صل وجهها ورقبتها  تايلور  وقالت 
بعينيها.  املحيطة  املنطقة  وتتجنب  ال�صابون،  مع  الدافئ 
ويف امل�صاء، كانت تكرر الروتني ال�صباحي. وقالت باتري�صيا 
�صوفينهاور، يف مقطع فيديو ن�صره متحف القرية الغربية: 
"لقد قمت بتخ�صي�ض كل الو�صفات الطبية جلميع العماء، 
فيها،  الأكرث جفافا  الب�صرة  وكانت مارلني مونرو تركز على 
ت�صاعدها  التي  الو�صفات  تلك  نتائج  روؤي��ة  من  تتمكن  حتى 
يف ترطيب ب�صرتها". وبالإ�صافة اإىل و�صفتها الطبية، اأفادت 
كرمي  من  باأطنان  ب�صرتها  عاجلت  مونرو  اأن  اأي�صا  التقارير 
يف  الأو�صكار  جلائزة  املر�صحة  تايلور  وقالت  "الفازلني". 
واحدة  مونرو  مارلني  لدى  "كان  الثاين/نوفمرب:  ت�صرين 
الإطاق".  على  راأي��ت��ه��ا  التي  امل�صيئة  الب�صرات  اأك��رث  م��ن 
اأن  فقط  علي  وك���ان  ي���وم،  ذات  اإيل  ج���اءت  "لقد  وت��اب��ع��ت: 
اأ�صاأل ماذا فعلت، فقالت مارلني يل اإنها تفرك ج�صدها بالكامل 
كل  �صاعات  ثاث  ملدة  �صاخن  حمام  يف  تدخل  ثم  بالفازلني، 

�صباح، م�صرية اإىل اأنه اأعطى ب�صرتها توهجا لمعا.

الهواتف  لأ�صطح  يومي  مب�صح  املتحدة  الوليات  منها" يف  والوقاية  الأمرا�ض  مكافحة  "مراكز  اأو�صت   
ويظهر  عليها.  "كورونا" يعي�ض  فريو�ض  لأن  اللوحية؛  الكومبيوتر  واأجهزة  املفاتيح  ولوحات  اجلوالة 
اأو الفولذ املقاوم لل�صداأ ملدة بني يومني و3  اأن يعي�ض على البا�صتيك  اختبار علمي اأن الفريو�ض ميكن 
اأوًل  اأ�صو�صييتد بر�ض لاأنباء. وتوؤكد التو�صيات �صرورة تنظيف الهاتف وتعقيمه،  اأيام، وفق وكالة 
باإيقاف ت�صغيله وف�صله من الكابات، ثم ل ت�صع حماليل التنظيف اأو تر�صها مبا�صرة على الهاتف، 
فيمكن  الوكالة،  بلطف. وح�صب  الأ�صطح  املطهرة وم�صح  اأو  املبللة  املناديل  با�صتخدام  ولكن 
تنظيف الهواتف والأ�صطح الإلكرتونية مبطهرات حتتوي على 70 يف املائة من الكحول، 
ميكنك  "غوغل" اإنه  �صركة  وتقول  مبطهر.  ر�ص�صتها  الورقية  املنا�صف  با�صتخدام  اأو 

غم�ض قطعة قما�ض باملاء وال�صابون لتنظيف هاتفك.
معدل  ذات  الأ�صطح  جميع  بتنظيف  اأو�صت  العاملية  ال�صحة  منظمة  وكانت 
املفاتيح واأجهزة  الهواتف ولوحات  ذلك  العايل" يومًيا، مبا يف  "اللم�ض 
الكومبيوتر اللوحية. كما اأن تنظيف هاتفك ب�صكل غري �صحيح ميكن 
اأن يتلفه، لذا فعليك جتنب ت�صرب الرطوبة داخله اأو خد�ض �صطحه 

اخلارجي.

ما �سر جمال مارلني مونرو؟.. 
�سديقتها املقربة جتيب

كيف حتمي هاتفك من بقاء فريو�س "كورونا" عليه؟

جنالء فهمي..ل اأتابع الدراما العراقية واأف�سل العربيةقبل موعد اإلفطار
 قحطان جا�سم جواد

الفنان���ة اجلميل���ة جناء فهم���ي جنحت يف 
ادوارها املتعددة، كما جنحت يف ا�صتقطاب 
جمهور وا�ص���ع كمقدمة ناجح���ة للعديد من 
الربامج التلفزيونية. جناء كانت �صيفتي 

يف زاوية قبل موعد الفطار. قلت لها:-
*هل ميكن اأن تخت�ص���رين لنا �صهر رم�صان 

بجملة واحدة ؟ 
- عملية فرمتة للروح والوجدان .

  *م���ا الذي تغري يف رم�ص���ان ونحن نعي�ض 
اجواء فايرو�ض كورونا؟ 

- الذي تغري هو الوزن بحيث �ص���ار �صعبا 
ال�ص���يطرة عل���ى وزين...  ههه���ه... وه���و 

�صيء يوؤرقني 

* ما الربامج التي ت�ص���رين عل���ى متابعتها 
بعد الإفطار؟ 

- ب�صراحة اتابع الدراما والربامج العربية 
لين ل اتابع العراقية .

  *كيف تق�ص���ني يومك يف رم�صان يف زمن 
احلجر املنزيل؟ 

- الوقت موزع بني القراءة والطبخ وامل�صي 
هذا اجلدول الثابت تقريبا. 

  *اأيهم���ا تتابعيه اأكرث يف رم�ص���ان املواقع 
اللكرتونية ام التلفزيون؟

- يف رم�ص���ان اتاب���ع التلفزيون اكرث بحكم 
تنوع الربامج وامل�صل�صات.

  *ما املوقع الإلكرتوين الذي تتابعيه؟ 
Netflix   موقع -

  *م���ا هي الوجبات املف�ص���لة لك على مائدة 
الإفطار؟

- ال�صوربات وال�صماك.

  *ه���ل لدي���ك ممثل مف�ص���ل تتابعي���ه خال 
رم�صان؟

- ل ل يوج���د ممث���ل مع���ني... الفنان اجليد 
يفر�ض نف�صه وبالتايل اتابعه. 

يف  تتابعي���ه  ال���ذي  امل�صل�ص���ل  ه���و  *م���ا 
رم�صان؟ 

- م�صل�ص���ل الربن�ض و�صوق احلرير ونحب 
تاين ليه وخيانة عهد.

 *ماذا حتملني من ذكريات لرم�صان؟  
العائل���ة  اجل���د واجل���دة واج���واء  بي���ت   -

والفطور على الر�ض. 
*ه���ل تعتقدين ان اج���واء رم�ص���ان تاأثرت 
فايرو����ض  ح���ول  ال�ص���حية  بالج���راءات 

كورونا؟
- اكي���د تاأث���رت.. وافتقدن���ا اب�ص���ط واه���م 

ال�ص���ياء مثل اجواء �ص���اة الرتاويح فهي 
عنوان رم�صان. 

*هل انت �صائمة؟ 
- ل لا�ص���ف لين اع���اين م���ن م�ص���كلة يف 

ال�صكر والدكتور منعني من ال�صوم. 
*ماذا فطرتي اليوم؟ 

- كبة احلام�ض وحم�صي وورق عنب 
يف  مع���ك  تك���ون  اأن  تتمن���ني  *�صخ�ص���ية   

الفطور؟
- الفنانون با�ص���م الطيب وعلي جنم الدين 
وو�ص���ام �ص���ياء م�ص���طفى الركابي وب�صار 

كاظم وهم ا�صدقائي. 
*ماذا تريدين من احلكومة اجلديدة؟

- ان�ص���اف الفقري واح���رتام كرامة هويتنا 
حملًيا ودولًيا.

 عمر ال�سراي 
ام���ني ال�ص���وؤون الثقافي���ة يف احتاد 
تنظي���م  اعل���ن  والكت���اب،  الأدب���اء 
مواق���ع  ع���رب  الحت���اد  جل�ص���ات 
اإن:  وق���ال  الجتماع���ي،  التوا�ص���ل 
"اأمانة ال�ص���وؤون الثقافية يف احتاد 
ع���رب  جل�ص���اتها  تبت���دئ  الأدب���اء، 
النرتن���ت يف مت���ام ال�ص���اعة الثانية 

ع�صرة منت�صف الليل.. يوميا". 

 ح�سن علي 
اخلط���اط  ف���از باملرتب���ة الوىل يف 
مهرجان اخلط العربي الذي اقيم يف 
عم���ان موؤخرا عل���ى اوناين. اقامته 
جمعي���ة اخل���ط العرب���ي والزخرف���ة 
و�ص���اركت  الردن.  يف  ال�ص���امية 
في���ه اكرث من خم�ص���ني دولة. وكانت 
م�ص���اركة ح�ص���ن بلوح���ة م���ن خ���ط 
اخلط���اط  ان  ويذك���ر  الدي���واين. 
ح�ص���ن علي من مواليد 1958، عمل 
العراقي���ني  اخلطاط���ني  جمعي���ة  يف 
ثم ا�ص���بح نائب���ا للرئي�ض ثم رئي�ص���ا 

للجمعية لفرتة من الزمن.

 قحطان جا�سم 
ل���ه  �ص���درت  واملرتج���م  ال�ص���اعر 
الرتجمة العربية لكتاب الفيل�ص���وف 
كريكغ���ارد  �ص���ورين  الدمنارك���ي 
"اللحظة"، وقال جا�صم ان اختياره 
للمق���الت املرتجمة يف ه���ذا الكتاب 
نابع من اأهمّية الق�صّية اّلتي عاجلها 
كريكغ���ارد  يف زمن���ه والت���ي ل تزال 
متتل���ك اأهميته���ا، واأعني به���ا عاقة 
الدولة بالدين، لتوفري الفر�صة اأمام 
الق���ّراء لاط���اع على ن�ص���ق التطّور 
الطقسالفكرّي لفيل�صوف الوجودية الول.
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