
 متابعة / املدى

احلكوم���ة  رئي����س  ان  مراقب���ون،  يق���ول 
م�صطف���ى الكاظم���ي قادر عل���ى مالحقة قتلة 
املتظاهرين الذين بلغوا نحو 700 �صهيد بالإ�صافة اىل 
23 الفا م���ن اجلرحى. ورجحوا ان ي�ص���ارك الكاظمي 
بت�صويات بني وا�صنطن وطهران �صتلقي بظاللها على 
امل�صهد العراقي ما يجرب الف�صائل امل�صلحة على ت�صليم 

�صالحها.
ق���ال عبد ال�صتار اجلميلي، اأم���ني عام احلزب الطليعي 
النا�صري بالعراق، اإن مهمة حما�صبة قتلة املتظاهرين 
لي�ص���ت اأم���را �صهال نظ���را ملراك���ز القوى الت���ي حتتلها 
ال�صلط���ة،  ومفا�ص���ل  ه���رم  يف  املتورط���ة  الأط���راف 

ومنظومتها العميقة.
)�صبوتني���ك(:  ل����  الطليع���ي  احل���زب  اأم���ني  واأ�ص���اف 

"بالتايل فاإن الكاظمي اإذا ما قرر اتخاذ هذه اخلطوة، 
فل���ن يتخذها مبا�صرة، اإل بعد اأن يثبت اأركان حكومته 
وجتميع م�صادر قوته والتخل�س على الأقل من مراكز 
الق���وة الأك���ر تاأث���را يف منظوم���ة الدول���ة الأمني���ة، 
وبع����س امليلي�صيات امل�صلحة الت���ي ل ميكن ال�صتهانة 
بقوته���ا". وتابع اجلميل���ي "ف�صال ع���ن حاجته للدعم 
املحل���ي والعربي والدويل املطل���وب، وحتى ي�صتطيع 
اأن يبل���ور ذلك كله فاإن الأمر يحت���اج �صيا�صة تدريجية 
حتقق ب���ني مرحلة واأخرى )...( مواقع �صادة للقوى، 
التي مازالت متتلك رمبا الأوراق الأ�صعب يف املوازنة 

ال�صيا�صية احلالية، ولن تقف مكتوفة الأيدي".
ولف���ت اجلميلي اإىل اأن مهمة الكاظمي لن تكون �صهلة، 
لكنها لي�صت م�صتحيلة، اإذا ما قرر اتخاذ اخلطوة وبداأ 

يف تنفيذها على مراحل.
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 بغداد / حيدر مدلول 

احلك���م  �صبح���ي،  ل���وؤي  اأك���د 
ال�صاب���ق،  امل�صاع���د  ال���دويل 
ان ع���دم وج���ود عالق���ات عل���ى ال�صعيد 
القاري لعب دورًا موؤثرًا يف عدم تواجد 
ال�صّف���ارة العراقية �صم���ن قائمة احلكام 
الذين �صيتولون اإدارة مباريات الن�صخة 
املقبلة من بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم 
التي ت�صّيفها العا�صمة القطرية الدوحة 
خ���الل الفرتة من احلادي والع�صرين من 
�صهر ت�صرين الثاين ولغاية الثامن ع�صر 
م���ن �صهر كان���ون الأول 2022. واأ�صاف 
�صبحي يف حديث خ�س به )املدى( :"اإن 

احلكام الدولي���ني العراقيني يتاألقون يف 
الواجب���ات القارية التي ت�صند لهم �صمن 
مناف�صات جميع البط���ولت التي يقيمها 
الحت���اد الآ�صيوي لك���رة القدم، وهم من 
�صمن ح���كام النخبة حي���ث جنح الطاقم 
العراقي بقيادة عل���ي �صباح بامتياز يف 
اإدارة مب���اراة ذه���اب الن�صخ���ة الأخ���رة 
م���ن دوري اأبط���ال اآ�صيا لك���رة القدم بني 
فريقي الهالل ال�صعودي و�صيفه اوراوا 
ريد دياموندز الياب���اين التي جرت يوم 
التا�صع من �صه���ر ت�صرين الثاين املا�صي 
على ملعب جامعة امللك �صعود بالعا�صمة 

ال�صعودية الريا�س".
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�صفحة مع امللحق  )500( دينار  12
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جريدة سياسية يومية 

بغداد / املدى

اعلن���ت وزارة ال�صح���ة 
والبيئ���ة، اأم�س الثنني، 
جدي���دة  ا�صاب���ة   51 ت�صجي���ل 
عم���وم  يف  كورون���ا  بفرو����س 
العراق. وقالت ال���وزارة يف بيان، 
ان  من���ه،  ن�صخ���ة  )امل���دى(  تلق���ت 
"خمتربات وزارة ال�صحة والبيئة 
�صجلت )51( اإ�صابة جديدة موزعة 
كالت���ايل: بغ���داد/ الر�صاف���ة: 3٤، 
بغ���داد/ الك���رخ: ٨، مدين���ة الطب: 
٨، الب�ص���رة: 1". يف حني بلغ عدد 

امل�صافني 5٦ حالة.
وك�صفت الوزارة عن ت�صجيل حالة 

وف���اة واح���دة يف بغ���داد/ الكرخ. 
ولفت���ت ال���وزارة اىل ان "جمموع 
ال�صاب���ات بل���غ 2٨1٨، وجمموع 
الوفي���ات 110، اما جمموع حالت 
ال�صف���اء 17٩0"، مبين���ة ان "ع���دد 

الراقدين الكلي ٩1٨".
ال�صح���ة  وزي���ر  اأعل���ن  ذل���ك،  اىل 
والبيئ���ة، ح�ص���ن حمم���د التميمي، 
عن درا�ص���ة لإع���ادة تطبيق احلظر 
ال�صام���ل اأو احلظ���ر املناطقي للحد 

من انت�صار فايرو�س كورونا.
ق���ال وزي���ر ال�صح���ة يف اأول بي���ان 
ي�ص���در عن���ه بعد ت�صمن���ه املن�صب: 
ال�صح���ة  وزارة  م���الكات  "احي���ي 
والبيئة على اختالف تخ�ص�صاتهم، 
م���ن  البي����س  اجلي����س  قدم���ه  مل���ا 
بط���ولت عظيم���ة من���ذ ا�صه���ر وما 
مواجه���ة  يف  م�صتمري���ن،  زال���وا 
جائح���ة كورون���ا من خ���الل تقدمي 
خمتل���ف اخلدم���ات، الت�صخي�صي���ة 
والعالجي���ة والوقائي���ة، ف�صاًل عن 
تق���دمي  يف  الخ���رى  واجباته���م 
مبختل���ف  ال�صحي���ة  الرعاي���ة 

م�صتوياتها".
اأ�صاف اأنه "قبل ثالثة اأ�صهر تقريًبا 

متكنت مؤ�ص�صاتن���ا ال�صحية من 
اكت�ص���اف الإ�صاب���ة الأوىل لوب���اء 
كورون���ا امل�صتجد يف العراق، ويف 
11 م���ن اآذار املا�صي اأعلنت منظمة 
ال�صحة العاملية عن جائحة كورونا 
كوب���اء عامل���ي منت�ص���ر وخطر يف 
اأغل���ب بلدان العامل، وم���ا خلفه من 
تداعي���ات �صحي���ة خط���رة انهكت 
اأنظم���ة �صحي���ة عريق���ة ومتقدمة، 
وما زالت ن�صب الإ�صابة والوفيات 
الناجت���ة ع���ن الوب���اء يف ت�صاعد، 
وبلغ عدد الإ�صابات املكت�صفة حتى 
الآن يف دول العامل املختلفة اأربعة 
مالي���ني اإ�صاب���ة ومئت���ني وثمانني 

األف وفاة".

التحالف الدويل: التنظيم �صعد هجماته رًدا على العمليات الع�صكرية

العمليات امل�ضرتكة: زيادة حتركات داع�ش ال تعني تنفيذه "غزوة رم�ضان"

ال�ض��حة ت�ض��جل 51 اإ�ض��ابة بكورونا وتدر�ش خيار "احلظر ال�ضامل"

لوؤي �ضبحي: اأعتّز باإدارة 200 
مباراة دولية وّثقها كتاب غيني�ش

 بغداد/ املدى 

يف الليلة الوىل من موجة 
الحتجاجات الثالثة عادت 
التهام����ات تالح����ق اأح����زاب �صيا�صية 
با�صتخدام العنف وقتل املتظاهرين. 
وخالل ال�يومني املا�صيني، قتل اثنان 
م����ن املتظاهرين يف اجلنوب، وجرح 
5 اآخرون، كم����ا مت اختطاف متظاهر 
يف����رج  ان  قب����ل  بغ����داد،  و�ص����ط  م����ن 
عنه لحق����ا. وق����ال رئي�����س احلكومة 
م�صطف����ى الكاظم����ي يف تغريدة على 
)تويرت(: وّجهُت مبالحقة املتورطني 
مبهاجم����ة املتظاهري����ن يف الب�صرة. 
كذل����ك قال ان "الق����وات المنية نفذت 
عملية اعتقالهم بع����د �صدور مذكرات 

الع����ادل  للق�ص����اء  �صك����را  ق�صائي����ة، 
والجهزة المنية البطلة". وا�صاف: 
"وعدنا باأن املتورطني بدم العراقيني 
ل����ن يناموا ليلهم، نح����ن نفي بالوعد. 
�صلمية الحتج����اج واجب ي�صرتك به 
اجلمي����ع". وعاد �صب����اح ام�س، تدفق 
املتظاهري����ن اىل ج�ص����ر اجلمهورية، 
ال����ذي �صيط����ر علي����ه املحتج����ون يوم 
�صات����ر  ازال����ة  بع����د  املا�ص����ي،  الح����د 

مكافحة ال�صغب.
باملقاب����ل توا�صلت م�صاع����ي نا�صطني 
وتن�صيقي����ات يف العا�صم����ة، للتهدئة 
واعط����اء الفر�صة حلكوم����ة الكاظمي 

يف ك�صف قتلة املتظاهرين.
ويف الب�ص����رة اعلنت قي����ادة ال�صرطة 
باملحافظ����ة ع����ن اإغالقه����ا مق����ر ح����زب 

القب�س  الإ�صالمي" واإلقاء  الله  "ثاأر 
عل����ى من فيه اإثر اإط����الق نار اأدى اإىل 
اإ�صاب����ة ع����دد م����ن املتظاهري����ن ليل����ة 
اأم�س. وقال بيان للقي����ادة، ام�س، اإن 
قوة م����ن ال�صرطة توجهت على الفور 
اإىل مقر مكتب احلزب واألقت القب�س 
عل����ى م����ن في����ه واأغلقت����ه للتحقق من 
مالب�صات اإطالق النار. واأ�صار البيان 

اإىل اأن ذل����ك الإج����راء ياأت����ي نتيج����ة 
اإطالق عيارات نارية خالل ا�صتباكات 
ح�صل����ت م����ع متظاهرين ق����رب مبنى 
ح����زب ثاأر الل����ه يف الب�ص����رة، ما اأدى 

اإىل اإ�صابة عدد من املتظاهرين.
ون����وه البي����ان اإىل اأن الق����وة �صبطت 
مق����ر  يف  خمتلف����ة  واأعت����دة  اأ�صلح����ة 
املتظاه����ر  املالك����ي،  احم����د  احل����زب. 

م����ن الب�ص����رة، اك����د يف ات�ص����ال م����ع 
)امل����دى( ام�����س ان "ث����اأر الل����ه اطل����ق 
وقت����ل  املحتج����ني  عل����ى  الر�صا�����س 
متظاهرا واحدا" وا�صاب 5 اآخرين. 
ليل����ة  عائ����دون  متظاه����رون  وكان 
الح����د م����ن احتجاج����ات ام����ام مبنى 
املحافظ����ة، وم����روا مرددي����ن هتافات 
ق����رب "ث����اأر الل����ه" يف منطق����ة املعقل 

و�ص����ط الب�ص����رة، قب����ل ان يتعر�صوا 
املق����ر.  داخ����ل  م����ن  ن����ار  اط����الق  اىل 
واك����د نا�صط����ون، ان املتظاهر القتيل 
وامل�صابني الآخرين يف اطالق النار، 
)الت�صعيني����ات  موالي����د  م����ن  اغلبه����م 
مناط����ق  وي�صكن����ون  والألفيني����ات( 

فقرة يف الب�صرة.
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جماعة م�صلحة تفرج عن متظاهر بعد �صاعات على اختطافه ببغداد

اإغالق مقر حزبي واعتقال اأفراده بعد مهاجمتهم 
املتظاهرين ف�ي الب�ضرة

اأ�سحاب املهن يلتزمون باإجراءات الوقاية وال�سالمة ال�سحية  .. )عد�سة: حممود روؤوف(

 ترجمة / حامد احمد

زاد تنظيم داع�س من ن�صاطاته مع حلول 
�صه���ر رم�ص���ان، كذل���ك و�ص���ط ان�صغ���ال 
الق���وات المني���ة �صم���ن واجب���ات اخ���رى بتاأم���ني 

اجراءات احلظر �صد تف�صي وباء كورونا .
وذكرت وكالة Efe الخبارية ال�صبانية يف تقرير 
له���ا م�صت�صه���دة ببي���ان خلي���ة الع���الم المن���ي بان 
القوات المنية �صجلت �صبع هجمات خالل رم�صان، 

م�صرة اىل ان م�صادر اخرى رفعت العدد اىل اكر 
م���ن 30 هجوم���ا . املتح���دث با�صم قي���ادة العمليات 
امل�صرتكة الل���واء حت�صني اخلفاجي، قال يف حديث 
لوكالة Efe  ال�صبت ٨ اأيار بان تنظيم داع�س هاجم 
قوات امنية وبنى حتتي���ة، نافيا حدوث اي هجوم 

كبر او غزوة.
وا�ص���اف اخلفاج���ي بقول���ه "ميك���ن و�ص���ف ه���ذا 
الن�ص���اط با�صل���وب ح���رب ع�صابات ولي����س هجوم 

غزوة رم�صان اأو اعادة جتميع �صفوف ."

وكان وزير الدفاع  ال�صابق جناح ال�صمري، قد ذكر 
يف ت�صريح له بتاريخ 23 ني�صان املا�صي بانه كانت 
هناك موؤخرا "زيادة بالعمليات الرهابية لداع�س." 
وقال ان هناك زيادة يف العمليات الرهابية موؤخرا 
ال�صب���اب  معرف���ة  و�ص���رورة  الت�صل���ل  وعملي���ات 
الت���ي اأدت اىل ذل���ك مع و�صع التقيي���م الكامل لكافة 
احل���وادث يف قواطع العمليات، موؤك���دا "على عدم 
ال�صماح لعنا�صر داع����س با�صتغالل الظرف احلايل 

الذي مير به البلد يف مكافحة وباء كورونا".

الطبي���ة  الج���راءات  كاف���ة  "اتخ���اذ  عل���ى  و�ص���دد 
والوقائي���ة والج���راءات المنية ملقاتل���ة الرهاب، 

ف�صال عن حماربة الف�صاد".
اجله���د  تكثي���ف  �ص���رورة  "عل���ى  ال�صم���ري  واأك���د 
ال�صتخبارات���ي وجمع املعلوم���ة الدقيقة وحتليلها 
م���ع وجوب ا�صتخ���دام كافة اجله���ود الع�صكرية من 
القوة اجلوية وطران اجلي�س وال�صنوف الخرى 

للق�صاء على ماتبقى من فلول داع�س الرهابي".
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ترامب للكاظمي: العراق بلد قوي 
ميتلك دوًرا مركزًيا يف املنطقة

القانونية الربملانية: عطلة 
كورونا اأّخرت اإكمال قانون 

االنتخابات

3  القائد العام 2
يعفي  عبد الكريم خلف

تخطت داع�ص والهول وكورونا.. 
عيدو الأيزيدية ت�صل عائلتها

 بغداد/املدى

القانوني���ة  اللجن���ة  قال���ت 
ا�صتكم���ال  اإن  النيابي���ة، 
بقان���ون  املتعلق���ة  الإج���راءات 
انتخاب���ات جمل����س الن���واب متوقفة 
على ا�صتئن���اف الدوام، موؤك���دة اأنها 
�صتثب���ت نظ���ام الدوائ���ر النتخابي���ة 
ال�صكاني���ة،  املتع���ددة، والح�صائي���ة 
وكوتا الن�ص���اء يف اجتماعها املرتقب 

متهي���دا لإر�صال القان���ون اإىل رئا�صة 
اجلمهورية للم�صادقة عليه.

وكان رئي�س جمل�س الوزراء م�صطفى 
الكاظم���ي قد طلب من جمل�س النواب 
قان���ون  عل���ى  الت�صوي���ت  ا�صتكم���ال 
اانتخابات الربملان اجلديد وار�صاله 
اىل رئا�صة اجلمهورية لغر�س ادخاله 
حيز التنفيذ بع���د ن�صره يف اجلريدة 
الر�صمية. ويقول حممد الغزي، نائب 
رئي�س اللجن���ة القانونية يف جمل�س 
الن���واب ل�)امل���دى( اإن جلنته "تنتظر 
اإع���ادة ال���دوام يف جمل����س الن���واب 
ل�صتكمال اجراءات قانون انتخابات 
جمل�س الن���واب واملتعلق���ة بالدوائر 
املتع���ددة وامل�صادق���ة عليه���ا من قبل 
هيئة رئا�صة املجل�س متهيدا لإر�صاله 
اإىل رئا�ص���ة اجلمهوري���ة للم�صادق���ة 
علي���ه". وكان جمل�س النواب قد مرر 
قان���ون انتخاب���ات جمل����س الن���واب 
�صه���ر  م���ن  والع�صري���ن  الراب���ع  يف 
كان���ون الول املا�صي، ال اأن "رئا�صة 
املجل�س مل تر�صل القانون اإىل رئا�صة 
اجلمهورية للم�صادق���ة عليه ون�صره 

يف جريدة الوقائع الر�صمية".
م���ن  "اإجاب���ات  اأن  الغ���زي  ويوؤك���د 
اإىل  و�صل���ت  التخطي���ط  وزارة 
ب�ص���اأن  النيابي���ة  القانوني���ة  اللجن���ة 
القان���ون وان اللجنة ب���داأت بدرا�صة 
قان���ون  يف  املوج���ودة  امل�ص���اكل  كل 

انتخابات جمل�س النواب".
 التفا�صيل �ص2

مراقبون: الكاظمي قادر على �ضحب �ضالح الف�ضائل

 لطفي حاتم يكتب: 
العـالقـات الـدولـيـة والـنـزعـة 

الكـ�صـمـوبـولـوتـيـة

غالب ح�صن ال�صابندر 
يكتب: التكافل الجتماعي 

فة  ظاهرة عراقية م�صرِّ
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 بغداد / املدى

اأكد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، ام�س الثنني، اأن العراق بلد 
قوي ومهم وميتلك دوًرا مركزًيا يف املنطقة، جاء ذلك خالل ات�صاله 
برئي�����س الوزراء م�صطفى الكاظمي. وذكر بيان ملكتب الكاظمي تلقت )املدى( 
ن�صخ����ة منه، اأن "الخر تلق����ى ات�صاًل هاتفًيا من ترامب، هن����اأه فيه مبنا�صبة 
تولي����ه رئا�صة احلكوم����ة العراقية". واأكد ترامب بح�ص����ب البيان، اأن "العراق 
بل����د ق����وي ومه����م وميتل����ك دوًرا مركزًيا يف املنطق����ة ويف حتقي����ق ال�صتقرار 
الإقليم����ي والدويل"، م�صدًدا عل����ى "حر�س الوليات املتح����دة الأمريكية على 
تعزي����ز العالقات بني البلدين، وا�صتعداد بالده لتقدمي امل�صاعدات القت�صادية 
ال�صروري����ة لدع����م القت�ص����اد العراق����ي". م����ن جانب����ه، اأك����د الكاظم����ي حر�س 
الع����راق على اإقامة اأف�صل العالقات مع الوليات املتحدة. واأو�صح البيان، اأن 
"اجلانبني اتفقا على تو�صيع التعاون يف جمال مكافحة جائحة كورونا، اىل 
جان����ب تطوير جهود ال�صتثمار القت�صادي مبا يخدم م�صالح البلدين". ويف 
�صي����اق مت�ص����ل، اأكد رئي�س ال����وزراء م�صطفى الكاظمي، ام�����س الثنني، عزمه 
تعزي����ز التن�صيق �صمن اإط����ار التحالف الثالثي بني الع����راق وم�صر والردن. 
وذكر املكتب العالمي لرئا�صة الوزراء يف بيان، تلقت )املدى( ن�صخة منه، ان 
"الكاظمي تلقى، ات�صاًل هاتفًيا من الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي، قّدم 
خالل����ه التهنئة بتويل الكاظم����ي رئا�صة احلكومة اكد فيها على تعزيز التعاون 
بني البلدين ال�صقيقني يف املجالت القت�صادية والأمنية وال�صيا�صية، وتفعيل 

اللجان العليا امل�صرتكة بني البلدين".



 بغداد/املدى

�إن  �لنيابي���ة،  �لقانوني���ة  �للجن���ة  قال���ت 
��س���تكمال �لإج���ر�ء�ت �ملتعلق���ة بقانون 
�نتخاب���ات جمل�س �لن���و�ب متوقفة على 
��س���تئناف �ل���دو�م، موؤكدة �أنها �س���تثبت 
�ملتع���ددة،  �لنتخابي���ة  �لدو�ئ���ر  نظ���ام 
و�لح�سائي���ة �ل�سكاني���ة، وكوتا �لن�ساء 
يف �جتماعه���ا �ملرتق���ب متهي���د� لإر�سال 
�جلمهوري���ة  رئا�س���ة  �إىل  �لقان���ون 

للم�سادقة عليه.
وكان رئي����س جمل�س �ل���وزر�ء م�سطفى 
�لكاظم���ي ق���د طلب م���ن جمل����س �لنو�ب 
قان���ون  عل���ى  �لت�سوي���ت  ��ستكم���ال 
��نتخاب���ات �لربمل���ان �جلدي���د و�ر�سال���ه 
�ىل رئا�س���ة �جلمهورية لغر����س �دخاله 
حي���ز �لتنفي���ذ بع���د ن�س���ره يف �جلريدة 
�لر�س���مية. ويق���ول حممد �لغ���زي، نائب 
رئي����س �للجن���ة �لقانوني���ة يف جمل����س 
�لنو�ب ل�)�ملدى( �إن جلنته "تنتظر �إعادة 
�ل���دو�م يف جمل����س �لن���و�ب ل�س���تكمال 
جمل����س  �نتخاب���ات  قان���ون  �ج���ر�ء�ت 
�ملتع���ددة  بالدو�ئ���ر  و�ملتعلق���ة  �لن���و�ب 
و�مل�س���ادقة عليه���ا من قبل هيئة رئا�س���ة 
رئا�س���ة  �إىل  لإر�س���اله  �ملجل����س متهي���د� 

�جلمهورية للم�سادقة عليه".
وكان جمل����س �لن���و�ب ق���د م���رر قان���ون 
�نتخاب���ات جمل����س �لن���و�ب يف �لر�ب���ع 
�لول  كان���ون  �س���هر  م���ن  و�لع�س���رين 
مل  �ملجل����س  رئا�س���ة  �أن  �ل  �ملا�س���ي، 
تر�س���ل �لقانون �إىل رئا�س���ة �جلمهورية 
جري���دة  يف  ون�س���ره  علي���ه  للم�س���ادقة 

�لوقائع �لر�سمية".
ويوؤك���د �لغ���زي �أن "�إجابات م���ن وز�رة 
�لتخطيط و�س���لت �إىل �للجنة �لقانونية 
�لنيابية ب�ساأن �لقانون و�ن �للجنة بد�أت 
بدر��سة كل �مل�ساكل �ملوجودة يف قانون 
�نتخاب���ات جمل����س �لن���و�ب"، مبينا �ن 
�لقانونية  �ستناق�س���ها  �قرت�حات  "هناك 
�لنيابية مب���ا يتعلق بالدو�ئر �لنتخابية 

�لتي �س���تكون �إما على م�ستوى �لق�سية 
و�لنو�ح���ي، �و تك���ون لكل نائ���ب د�ئرة 
عل���ى  يعتم���د  �نتخابي���ة و�ح���دة وه���ذ� 
�ملر�كز �لنتخابية �مل�سجلة يف مفو�سية 
�لنتخاب���ات". وكان �لقان���ون ب�س���يغته 
�جلدي���دة �أحد �أبرز مطال���ب �ملتظاهرين 
�لأح���ز�ب  �إرغ���ام  يف  جنح���و�  �لذي���ن 
و�لق���وى �ل�سيا�س���ية عل���ى متري���ره يف 
�لربملان. ويلفت �لنائب عن كتلة حتالف 
�س���ائرون �إىل �ن جلنت���ه "�س���تناق�س كل 

ه���ذه �ملقرتح���ات يف �جتماعه���ا �ملرتقب 
حال ��ستئناف �لدو�م يف جمل�س �لنو�ب 
�ملتع���ددة  �لدو�ئ���ر  نظ���ام  يف  و�س���تبت 
وهل �س���يكون على م�س���توى �لق�ساء �أم 
عل���ى م�س���توى �لنائ���ب لكل نائ���ب د�ئرة 
�نتخابي���ة". �ما ما يخ�س كوتا �لن�س���اء 
يو�س���ح �لنائب عن حمافظ���ة �لديو�نية 
�ن "هن���اك طريق���ة مقرتح���ة لحت�س���اب 
كوت���ا �لن�س���اء م���ن خ���ال �ن تك���ون لكل 
ث���اث دو�ئ���ر �نتخابية تك���ون فيها كوتا 

للن�س���اء"، مبين���ا �أنه "يف ح���ال �عتمدنا 
ل���كل نائ���ب د�ئ���رة �نتخابي���ة �س���وف ل 
نحتاج �إىل �ح�س���ائية �سكانية �ما �ذ� مت 
�عتماد �لق�سية و�لنو�حي �سنعتمد على 

�ح�سائية �لعام 2010".
دوب���رد�ين،  �س���رو�ن  يق���ول  ب���دوره، 
�لنائ���ب ع���ن كتل���ة �حل���زب �لدميقر�طي 
)�مل���دى(  م���ع  حدي���ث  يف  �لكرد�س���تاين 
�إن "هن���اك �أم���ور� فني���ة هي م���ن �أعاقت 
�إر�سال م�سروع قانون �نتخابات جمل�س 

�إىل  �لرئا�س���ة  قب���ل هيئ���ة  م���ن  �لن���و�ب 
رئا�س���ة �جلمهوري���ة للم�س���ادقة علي���ه"، 
م�س���يفا �ن "�لربمل���ان يح���اول معاجل���ة 
هذه �لإ�س���كاليات بالتعاون مع مفو�سية 
قب���ل  �لتخطي���ط  ووز�رة  �لنتخاب���ات 
�أن  دوب���رد�ين  ويو�س���ح  �ر�س���اله".   
"�لإ�سكاليات �لفنية �لتي تو�جه �لقانون 
تتعلق مب�س���األة وجود )41( ق�س���اء غري 
م�س���جلة يف وز�رة �لتخطيط، ف�سا عن 
م�س���كلة �لإح�س���اء �ل�س���كاين، هل نعتمد 

�إح�س���ائية �لع���ام 2014 كم���ا مثب���ت يف 
�لقان���ون �ما �ح�س���ائية �لع���ام 2019"، 
�لإح�س���ائية  ب���ن  "�لف���رق  �ن  مبين���ا 
�س���تة ماي���ن  �لأوىل و�لثاني���ة وج���ود 
عر�قي �أ�س���بحو� موؤهلن للم�س���اركة يف 

�لنتخابات �لربملانية �ملقبلة".
وي�س���يف �أن "رئا�س���ة جمل����س �لن���و�ب 
�أر�س���لت كل ه���ذه �مل�س���اكل و�ملتعلق���ات 
�إىل وز�رة �لتخطي���ط لتو�س���يح �ملوقف 
�لقان���وين م���ن ه���ذه �مل�س���كلة"، موؤك���د� 

بع����س  عل���ى  �جاب���ت  "�لتخطي���ط  �أن 
�ل�ستف�سار�ت وننتظر و�سول �لإجابات 

�لأخرى".
ويلفت �إىل �أنه "من �س���من �مل�ساكل �لتي 
عرقلت �إر�سال قانون �لنتخابات لرئا�سة 
�جلمهوري���ة ه���ي كوت���ا �لن�س���اء �لتي ل 
ميكن �حت�س���اب �لأ�سو�ت على م�ستوى 
�لق�س���اء �لذي عدد �س���كانه مئة �ألف، هل 
�س���يكون مل���ر�أة �أو لرج���ل؟"، معتق���د� �أن 
�إجر�ء تعديل  �إىل  �لقانون بحاجة  "هذ� 
يك���ون �لت�س���ويت للمر�أة على م�س���توى 
�ملحافظ���ة )د�ئ���رة و�حدة ولي����س دو�ئر 

متعددة( ولي�س �لق�ساء".
وق�س���م �لقانون �جلدي���د �ملحافظات �إىل 
دو�ئ���ر �نتخابية على �أ�س���ا�س �لأق�س���ية 
و�مل���دن، ول���كل 100 �ألف ن�س���مة يف تلك 
�مل���دن مقعد برمل���اين، ويف ح���ال قل عدد 
�س���كان �لق�س���اء عن 100 �أل���ف يدمج مع 

ق�ساء جماور لتايف تلك �مل�سكلة.
ويتابع ع�سو جلنة �لأقاليم و�ملحافظات 
�لربملانية �أن "وز�رة �لتخطيط مل  ت�سجل 
حلبجة حمافظة حتى هذه �للحظة وهذه 
م�س���كلة �أي�س���ا وكذلك وجود م�سكلة يف 
�أق�س���ية نينوى، وتد�خات بن �ملناطق 
�مل�س���مولة باملادة )140(، و�أي�س���ا هناك 
تد�خ���ات ب���ن �أق�س���ية بغ���د�د ودياىل، 
وكرب���اء و�لنب���ار وحت���ى �ملحافظ���ات 
�جلنوبي���ة فيه���ا تد�خ���ات بن ع���دد من 
�لق�س���ية و�ملناط���ق". وب���ن �أن "�لأم���ر 
يحت���اج �إىل حتديد �لدو�ئ���ر �لنتخابية 
لهذه �ملناطق و�لق�سية من قبل �لربملان 
و�لتفاق على �لإح�سائية �ل�سكانية قبل 
�إر�س���ال �لقانون �إىل رئا�س���ة �جلمهورية 
جري���دة  يف  ون�س���ره  علي���ه  للم�س���ادقة 
جمل����س  وكان  �لر�س���مية".  �لوقائ���ع 
�ل���وزر�ء ق���د بح���ث يف �ول �جتم���اع له، 
�إجر�ء �نتخابات مبكرة، وتعديل قانون 
"م���ن  �أن  بي���ان  يف  موؤك���د�  �لأح���ز�ب، 
�أولويات���ه تاأمن ظ���روف �آمنة و�س���ليمة 

لإجر�ء �نتخابات نزيهة وعادلة".
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 ترجمة / حامد احمد

ز�د تنظي���م د�ع����س من ن�س���اطاته م���ع حلول 
�س���هر رم�سان، كذلك و�س���ط �ن�سغال �لقو�ت 
بتاأمي���ن  �خ���رى  و�جب���ات  �س���من  �لمني���ة 

�جر�ء�ت �لحظر �سد تف�سي وباء كورونا .
وذك���رت وكال���ة Efe �لخباري���ة �ل�س���بانية 
في تقرير لها م�ست�س���هدة ببيان خلية �لعام 
�لمن���ي بان �لق���و�ت �لمنية �س���جلت �س���بع 
هجم���ات خ���ال رم�س���ان، م�س���يرة �ل���ى �ن 
م�س���ادر �خرى رفعت �لعدد �لى �كثر من 30 
هجوم���ا . �لمتح���دث با�س���م قي���ادة �لعمليات 
�لم�ستركة �للو�ء تح�سين �لخفاجي، قال في 
حديث لوكالة Efe �ل�سبت 8 �أيار بان تنظيم 
د�ع�س هاجم قو�ت �منية وبنى تحتية، نافيا 

حدوث �ي هجوم كبير �و غزوة .
و��س���اف �لخفاجي بقوله "يمكن و�سف هذ� 
�لن�س���اط با�س���لوب ح���رب ع�س���ابات ولي�س 
هج���وم غ���زوة رم�س���ان �أو �ع���ادة تجمي���ع 
�سفوف ." وكان وزير �لدفاع  �ل�سابق نجاح 
�ل�س���مري، قد ذكر في ت�سريح له بتاريخ 23 
ني�س���ان �لما�س���ي بان���ه كانت هن���اك موؤخر� 

لد�ع�س." �لرهابية  بالعمليات  "زيادة 
وق���ال �ن هناك زيادة في �لعمليات �لرهابية 
موؤخر� وعمليات �لت�س���لل و�س���رورة معرفة 
�ل�سباب �لتي �أدت �لى ذلك مع و�سع �لتقييم 
�لكامل لكافة �لحو�دث في قو�طع �لعمليات، 
موؤك���د� "على عدم �ل�س���ماح لعنا�س���ر د�ع�س 
با�س���تغال �لظرف �لحالي �لذي يمر به �لبلد 

في مكافحة وباء كورونا".
و�س���دد على "�تخاذ كافة �لج���ر�ء�ت �لطبية 
لمقاتل���ة  �لمني���ة  و�لج���ر�ء�ت  و�لوقائي���ة 

�لرهاب، ف�سا عن محاربة �لف�ساد".
و�أكد �ل�س���مري "على �سرورة تكثيف �لجهد 
�ل�س���تخبار�تي وجم���ع �لمعلوم���ة �لدقيق���ة 
وتحليلها مع وجوب ��ستخد�م كافة �لجهود 
�لع�سكرية من �لقوة �لجوية وطير�ن �لجي�س 
و�ل�سنوف �لخرى للق�ساء على ماتبقى من 

فلول د�ع�س �لرهابي".
وياأتي هذ �لت�س���عيد في وق���ت تحول تركيز 

ق���و�ت �لجي�س و�لمن على �جر�ء�ت �لحظر 
�لخا�س���ة بفايرو����س كورون���ا. وتز�من ذلك 
�ي�س���ا مع �ن�س���حاب قو�ت �لتحالف �لدولي 
د�ع����س  �س���د  �لمتح���دة  �لولي���ات  بقي���ادة 
و�يقاف �ن�س���طة �لتدريب كاجر�ء �حتر�زي 
�س���د فايرو�س كورونا وكذلك و�س���ط �زدياد 
�لتوت���ر بين ف�س���ائل م�س���لحة و�ميركا عقب 
مقتل �لجنر�ل �لير�ني قا�س���م �س���ليماني في 
غ���ارة لطائ���رة م�س���يرة �ميركية ق���رب مطار 
بغد�د في 3 كان���ون �لثاني وما عقب ذلك من 
�سل�س���لة هجم���ات بقذ�ئ���ف �س���اروخية على 
قو�عد ت�س���م قو�ت �ميركي���ة وقو�ت تحالف 
�خ���رى . وم�س���ى �لمتحدث با�س���م �لعمليات 
�لم�س���تركة �لل���و�ء �لخفاجي بقول���ه "تنظيم 
د�ع�س �س���عيف جد� و�نه يحاول �ل�س���تفادة 
من �ي و�س���ع من �ج���ل �لتاأثير عل���ى �لحالة 
�لمني���ة و�رباكه���ا"، م�س���ير� �ل���ى �ن "زعيم 
�لتنظيم �لجديد عبد �لله قرد��س، يعمل على 

تعزيز معنويات �لتنظيم �لرهابي".

وق���ال �لخفاج���ي "قرد�����س يح���اول �ثب���ات 
وج���وده من خال �س���ن كثير م���ن �لعمليات، 
مع���زز� بذل���ك �لجان���ب �لمعن���وي للتنظي���م 
ومثبت���ا ولءه لتنظي���م �رهابي وهذ� �س���بب 
�آخ���ر نوهن���ا ل���ه كتبري���ر لع���ودة �لعملي���ات 
�لرهابية ." و��س���اف �لخفاجي بان �لقو�ت 
�لمنية هاجمت مخابئ للتنظيم "في  مناطق 
�س���حر�وية ووديان ومناطق جبلية و�خرى 

قرب �سفاف نهر دجلة ."
وكانت �آخر �لعمليات �لع�سكرية �لمنية �لتي 
نفذتها �لقو�ت �لمنية �س���د د�ع�س هي �لتي 
�عقبت هجومين منف�س���لين من قبل م�سلحي 
د�ع����س على �ح���د وحد�ت قو�ت �لح�س���د في 
محافظة �ساح �لدين بتاريخ 2 �أيار �لحالي 
. و��ستناد� �لى �لعميد، عمار قا�سم، من قيادة 
عملي���ات �س���اح �لدي���ن ف���ان هج���وم د�ع�س 
��سفر عن مقتل 11 منت�سبا من قو�ت �لح�سد 
�ل�س���عبي . �ما �لمتحدث با�س���م قي���ادة قو�ت 
�لتحالف �لكولوني���ل مايلز كاجينز، فقد ذكر 

بان �لت�ساعد �لملحوظ بهجمات د�ع�س جاء 
كرد عل���ى �لعمليات �لع�س���كرية �لمنية �لتي 

نفذتها �لقو�ت �لم�سلحة �لعر�قية .
 Efe لوكال���ة  حدي���ث  ف���ي  كاجين���ز  وق���ال 
خ���ال  د�ع����س  تنظي���م  "تبن���ى  �لخباري���ة 
�ل�س���ابيع �لخي���رة عدد� �كبر م���ن �لهجمات 
ل�س���ن  يع���زى  ذل���ك  م���ن  ق�س���م  �لرهابي���ة، 
�لق���و�ت �لمني���ة �لعر�قية عمليات مبا�س���رة 
�س���د مخابئ���ه ف���ي مناط���ق جبلي���ة وقروي���ة 
ف���ي �س���مالي وو�س���ط �لعر�ق وف���ي محافظة 
�لنبار �ي�سا ." و��ساف �لكولونيل كاجينز 
بقول���ه "ت�س���كيلة كامل���ة من �لق���و�ت �لمنية 
�لعر�قية تخللتها �ل�س���رطة �لتحادية وجهاز 
مكافحة �لره���اب و�لجي�س �لعر�قي وقو�ت 
�لبي�سمركة ي�سندها طير�ن �لجي�س �لعر�قي 
وطي���ر�ن �لتحال���ف �لدول���ي تق���وم بتوجيه 

�سربات قوية لد�ع�س �ينما يظهر."
ب���دوره، ق���ال �لمتحدث با�س���م كتل���ة تحالف 
�لق���وى �لبرلمانية فال���ح �لعي�س���اوي، �م�س 

محم���د  �ل�سيا�س���ي  "تغري���دة  �إن  �لثني���ن، 
�لغبان تعبر عن ت�س���ريح �س���خ�س م�س���وؤول 
وتثبت �ن هذ� �لرجل هو رجل دولة وي�سعر 
بالم�سوؤولية و�لتحديات �لتي تو�جه �لعر�ق 
و�لمني���ة  �لقت�س���ادية  �لم�س���تويات  عل���ى 
و�ل�س���حية". وكان �لغبان �لمح�س���وب على 
كتل���ة تحال���ف �لفت���ح، ق���د طال���ب �لولي���ات 
�لمتح���دة بدعم �لعر�ق وع���دم �عتبار تمرير 
�لحكومة �نت�س���اًر� لها وخ�س���ارة لخ�سومها 
في �لب���اد و�لمنطقة. و�أ�س���اف �لعي�س���اوي 
�أن "ه���ذ� ه���و تع�س���يد لكام تحال���ف �لقوى 
�ل�س���ركاء  م���ن  طالب���ت  �لت���ي  �لعر�قي���ة 
�ل�سيا�س���يين �ل�س���يعة و�لكرد ب�سرورة بقاء 
ق���و�ت �لتحال���ف �لدولي وم�س���اعدة �لعر�ق 
�لتدري���ب و�لجان���ب  ف���ي مج���الت  خا�س���ة 

�ل�ستخباري و�ل�سربات �لجوية".
و�أو�سح �لعي�س���اوي، �ن "د�ع�س هو �رهاب 
عالمي، وم�س���اعدة �لتحال���ف �لدولي لنا هو 
و�جب عليهم لن �لعر�ق يقاتل نيابة عنهم"، 
م�س���دد� على �ن "ت�س���ريح �لغبان هو موقف 
م�س���وؤول ويح�س���ب له ويح�س���ب للعر�قيين 
جميًع���ا". و��س���ار �ل���ى، �ننا "نقولها ب�س���كل 
علن���ي بانن���ا بحاجة �ل���ى �لتحال���ف �لدولي، 
عل���ى  �لمتح���دة  �لولي���ات  �ل���ى  وبحاج���ة 
�لم�س���توى �لقت�س���ادي و�ل�س���حي و�لمني 
ب�س���كل كبي���ر"، لفتا �ل���ى �ن "وج���ود قو�ت 
�جنبي���ة هو مرفو����س من �ل�س���عب �لعر�قي 
�ل���ى حد كبير لك���ن تو�جدهم ج���اء بناًء على 
طلب �لحكومة �لعر�قية ونحن نحتاج قو�ت 
�لتحال���ف ل�س���نو�ت �خرى من �جل �لق�س���اء 

على زمر د�ع�س �لرهابية ب�سكل كامل".
و�أكد �لعي�ساوي، �ن "قر�ر �لبرلمان �لعر�قي 
باخر�ج �لقو�ت �لجنبية رغم �نه كان قر�ًر� 
�سرعًيا، لكنه جاء بناء على �سغوط خارجية 
عل���ى �لع���ر�ق وعل���ى كت���ل �سيا�س���ية معينة، 
وكان ق���ر�ًر� مت�س���رًعا ويحت���اج �لى در��س���ة 
فاأمري���كا ل تحت���اج �لعر�ق لكنن���ا بحاجة لها 
وللتحال���ف �لدول���ي و�س���تكون هنال���ك لجان 
م�س���تركة بغية �إعادة عم���ل �لتحالف �لدولي 

وم�ساعدته للعر�ق".

�لعمليات �مل�ضرتكة: زيادة حتركات د�ع�ش ال تعني تنفيذه "غزوة رم�ضان"
التحالف الدولي: التنظيم �سعد هجماته رًدا على العمليات الع�سكرية

 بغداد / املدى

�أعفى رئي�س �لوزر�ء �جلديد م�س���طفى �لكاظمي، عبد �لكرمي خلف 
من من�سب �ملتحدث �لر�سمي با�سم �لقائد �لعام وكلف �لعميد يحيى 

ر�سول بدًل عنه، بح�سب وثيقة �طلعت عليها )�ملدى(.
وعبد �لكرمي هو �لناطق �لع�س���كري با�سم رئي�س �لوزر�ء �مل�ستقيل 
ع���ادل عب���د �مله���دي �ل���ذي ُيته���م بقبول���ه قت���ل �جلماعات �مل�س���لحة 

للمتظاهرين. 
وعك���ف عبد �لكرمي على �لدفاع عن �ل�س���لطة ونفى وقائع �س���ورت 
بالفيدي���و عن قتل �ملحتجن، �لمر �لذي عر�س���ه ل�س���خرية من قبل 

�لعر�قين حتى بعد �عفائه.
وو��س���ل عر�قيون حمات �ل�س���خرية من عبد �لك���رمي، �لذي عرف 
باأ�س���لوبه �ل�س���تفز�زي من خ���ال �إطاق �لتهم غري �لو�قعية �س���د 

�ملحتجن.
"#غرد_مثل_خل���ف" عل���ى مو�ق���ع  و�أطل���ق عر�قي���ون و�س���م 
�لتو��س���ل �لجتماع���ي، د�ع���ن لإطاق تغريد�ت حتم���ل معلومات 

غريبة وخيالية، يف �إ�سارة �إىل ت�سريحات خلف.
م���ا  �س���خريات بحق���ه خ���ال ذروة �لحتجاج���ات، مث���ل  وكتب���ت 
ن�س���ره �لنا�س���ط ح�س���ام �لغزي من �س���ور لأطفال على �سفحته يف 
)في�سبوك(، قائًا: "هوؤلء �لأطفال مند�سون يقتلون وي�ستخدمون 
�لقنا�س وي�س���فكون �لدماء ويحاربون �حلياة" وهو بذلك يحاكي 

ت�سريحا لعبد �لكرمي خلف قاله على �حدى و�سائل �لعام.
ولق���ى �لعر�قيون �عفاء عبد �لكرمي ب�س���يء من �ل�س���خرية �ي�س���ا، 

وقال �حد �ملدونن: "خلف ر�ح.. منو يغرد مثل خلف؟".

 �لقائد �لعام يعفي 
عبد �لكرمي خلف



امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ب��ق��ت��ل  امل����ت����ورط����ن  ك�����ش��ف  يف  ب����الإ�����ش����راع  ي���ط���ال���ب���ون  ن���ا����ش���ط���ون   

 متابعة / المدى

يق���ول مراقب���ون، ان رئي����س الحكومة 
م�صطف���ى الكاظمي ق���ادر على مالحقة 
قتل���ة المتظاهري���ن الذين بلغ���وا نحو 
700 �صهي���د بالإ�صافة ال���ى 23 الفا من 

الجرحى.
الكاظم���ي  ي�ص���ارك  ان  ورجح���وا 
وطه���ران  وا�صنط���ن  بي���ن  بت�صوي���ات 
�صتلقي بظاللها عل���ى الم�صهد العراقي 
الم�صلح���ة عل���ى  الف�صائ���ل  م���ا يجب���ر 

ت�صليم �صالحها.
ق���ال عبد ال�صت���ار الجميل���ي، اأمين عام 
الح���زب الطليعي النا�ص���ري بالعراق، 
اإن مهم���ة محا�صب���ة قتل���ة المتظاهرين 
لي�صت اأمرا �صهال نظ���را لمراكز القوى 
التي تحتله���ا الأط���راف المتورطة في 
ه���رم ومفا�ص���ل ال�صلط���ة، ومنظومتها 

العميقة.
واأ�ص���اف اأمي���ن الح���زب الطليع���ي ل���� 
)�صبوتني���ك(: "بالتال���ي ف���اإن الكاظمي 
اإذا م���ا قرر اتخ���اذ هذه الخط���وة، فلن 
يتخذه���ا مبا�ص���رة، اإل بع���د اأن يثب���ت 
اأركان حكومت���ه وتجميع م�صادر قوته 
والتخل����س على الأقل من مراكز القوة 
الأكث���ر تاأثي���را ف���ي منظوم���ة الدول���ة 
الأمنية، وبع�س الميلي�صيات الم�صلحة 

التي ل يمكن ال�صتهانة بقوتها".
وتاب���ع الجميل���ي "ف�ص���ال ع���ن حاجته 
والدول���ي  والعرب���ي  المحل���ي  للدع���م 
المطل���وب، وحتى ي�صتطي���ع اأن يبلور 
ذل���ك كل���ه ف���اإن الأم���ر يحت���اج �صيا�ص���ة 
تدريجي���ة تحقق بين مرحل���ة واأخرى 
الت���ي  للق���وى،  �ص���ادة  مواق���ع   )...(
مازالت تمتلك ربم���ا الأوراق الأ�صعب 
في الموازنة ال�صيا�صي���ة الحالية، ولن 

تقف مكتوفة الأيدي".

ولفت الجميلي اإل���ى اأن مهمة الكاظمي 
لن تكون �صهلة، لكنها لي�صت م�صتحيلة، 
اإذا م���ا ق���رر اتخ���اذ الخطوة وب���داأ في 

تنفيذها على مراحل.
ف���ي  النا�ص���ط  عزي���ز،  عل���ي  وق���ال 
التظاه���رات: "م���ن الناحي���ة الفعلي���ة، 
يمل���ك الكاظم���ي �صلطة محا�صب���ة قتلة 
المتظاهرين لأن���ه اليوم رئي�س وزراء 
وه���ذا ال�ص���يء اأ�صب���ح اأم���را واقعا في 

العراق".
الى ذلك ق���ال اأحمد ال�صريف���ي، الخبير 
ال�صتراتيج���ي، اإن���ه م���ن المبك���ر ج���دا 
اأن نحك���م عل���ى الأدوات الت���ي �ص���وف 
ي�صتخدمها الكاظمي لمعالجة الأزمات 
التي تنتظره ومنها ق�صية المتظاهرين 
والعتداء عليهم، وكما ات�صح من �صير 
الأح���داث ف���اإن حكوم���ة الكاظم���ي هي 

جزء من ت�صوية اإقليمية".

واأ�ص���ار ال�صريف���ي اإل���ى اأن "المعطيات 
ت�صير اإل���ى اأن اإيران داخل���ة اإلى م�صار 
العالق���ة  م�ص���ار  لتحدي���د  التفاو����س 
بي���ن وا�صنط���ن وطهران ف���ي المراحل 
القادم���ة، وهن���اك الكثير م���ن الأحداث 
توؤك���د هذا الأمر عن طري���ق فتح حوار 
مبا�ص���ر اأو عبر اأط���راف عراقية لح�صم 
مل���ف ال�صراع على الع���راق"، م�صيفا: 
"حكوم���ة الكاظمي ه���ي جزء من هذا 

الطريق".
ولف���ت الخبي���ر ال�صتراتيجي ال���ى اأنه 
ما  الترتيبات  تل���ك  ع���ن  بعيدا  "لي����س 
قامت به الولي���ات المتحدة الأمريكية 
في المنطقة وبالتحديد في ال�صعودية، 
وقيامها ب�صحب 4 بطاريات �صواريخ 
باتري���وت، وهو ما يعطي انطباعا باأن 
الوليات المتحدة و�صلت اإليها ر�صائل 
تطمي���ن باأنه ل���ن تكون هن���اك �صربات 

اأخرى لل�صعودي���ة مثل �صربة اأرامكو، 
ولن يكون هناك ت�صعيد ع�صكري، لذلك 
وجدت اأمريكا اأن هناك انتفاء ل�صرورة 

وجود مثل هذه ال�صواريخ".
واأكد ال�صريفي: "ه���ذه الر�صائل ت�صير 
اإل���ى اأن قابلي���ة التفاو����س بي���ن اإيران 
والوليات المتحدة الأمريكية و�صلت 
اإل���ى مراح���ل متقدمة، واأكب���ر دليل هو 
ت�صكيل حكوم���ة الكاظم���ي والأ�صلوب 
ال���ذي تعم���ل عل���ى اأ�صا�ص���ه، وبالتالي 
دخل���ت الف�صائ���ل المقاتل���ة والموالية 
الإط���ار،  به���ذا  الع���راق  ف���ي  لإي���ران 
وب���داأت بالفعل �صح���ب الألوية التابعة 
للمرجعي���ة وجعله���ا �صم���ن موؤ�ص�صات 
الدولة، ويدلل اأي�صا على هذا التوافق، 
اله���دوء ال���ذي راف���ق عملي���ة تر�صي���ح 
الكاظم���ي و�صمت الف�صائ���ل التي كان 

مرفو�صا في ال�صابق من قبلها".

واأو�صح ال�صريفي اأن المرحلة القادمة 
الت�صوي���ات  م���ن  العدي���د  ت�صه���د  ق���د 
والتوازن���ات واإلق���اء الف�صائل لل�صالح 
والنخ���راط ف���ي العملي���ة ال�صيا�صي���ة 
ف���ي  والدخ���ول  الأوراق  وترتي���ب 
تفاو����س ربما بين الولي���ات المتحدة 
الأمريكي���ة واإي���ران، و�صبقتها عمليات 

تمهيد لحوار بين ال�صعودية واإيران.
وتاب���ع: "المعطي���ات تتح���رك في هذا 
التج���اه، وم���ن المبكر ج���دا اأن نحكم 
عل���ى الكيفي���ة الت���ي �صتحك���م الم�ص���ار 
لكيفي���ة تلبية مطال���ب المتظاهرين من 
جان���ب الكاظمي، لأنه ل���ن يخ�صع فقط 
لال�صتجاب���ة لمطالب المتظاهرين دون 
اأن ي���زج بم�صاأل���ة الت�صوي���ة الإقليمي���ة 
بي���ن اإي���ران وال�صعودية وبي���ن اإيران 
واأمري���كا �صم���ن اإط���ار الآلي���ات، التي 
�صيت���م تبنيها والخي���ارات التي �صيرى 
اأن  اأي  �صعب���ا،  �صيك���ون  تنفيذه���ا  اأن 
الت�صوي���ة الدولي���ة األق���ت بظاللها على 
ت�صوية اإقليمية دفع���ت باتجاه ت�صوية 
محلية بالع���راق ولربم���ا ت�صويات في 
عم���وم المنطق���ة م���ن اليمن اإل���ى لبنان 

و�صوريا.
ومن���ح البرلمان ثقت���ه لحكومة رئي�س 
ال���وزراء المكلف م�صطف���ى الكاظمي، 
بع���د الت�صوي���ت على 15 م���ن الوزراء 
المر�صحي���ن للحقائ���ب الوزارية، فيما 
ت���م تاأجي���ل الت�صوي���ت عل���ى وزارتي 
 5 ورف����س  والنف���ط  الخارجي���ة 

مر�صحين.
ثال���ث  الكاظم���ي،  اأن م�صطف���ى  يذك���ر 
م���ن جان���ب  تكليفه���ا،  يت���م  �صخ�صي���ة 
بت�صكي���ل  �صال���ح،  بره���م  الرئي����س 
الحكوم���ة خالل 30 يوم���ا، بعد اإخفاق 
�صلفي���ه عدنان الزرف���ي ومحمد توفيق 

عالوي، في ح�صد تاأييد لهما.

 بغداد/ المدى 

موج���ة  م���ن  الول���ى  الليل���ة  ف���ي 
الحتجاجات الثالثة عادت التهامات 
تالحق اأح���زاب �صيا�صية با�صتخدام 
العنف وقت���ل المتظاهرين. وخالل 
ال�يومي���ن الما�صيين، قتل اثنان من 
المتظاهرين في الجنوب، وجرح 5 
اآخ���رون، كما تم اختط���اف متظاهر 
من و�صط بغ���داد، قبل ان يفرج عنه 

لحقا.
وق���ال رئي����س الحكوم���ة م�صطف���ى 
الكاظمي في تغريدة على )تويتر(: 
المتورطي���ن  بمالحق���ة  وّجه���ُت 
بمهاجمة المتظاهرين في الب�صرة. 
المني���ة  "الق���وات  ان  ق���ال  كذل���ك 
نفذت عملي���ة اعتقالهم بع���د �صدور 
مذك���رات ق�صائي���ة، �صك���را للق�صاء 
العادل والجه���زة المنية البطلة". 
وا�صاف: "وعدنا ب���اأن المتورطين 
ب���دم العراقيي���ن ل���ن ينام���وا ليلهم، 
نحن نفي بالوعد. �صلمية الحتجاج 
واج���ب ي�صترك ب���ه الجميع". وعاد 
�صب���اح ام����س، تدف���ق المتظاهرين 
ال���ذي  الجمهوري���ة،  ج�ص���ر  ال���ى 
�صيطر علي���ه المحتجون يوم الحد 
الما�ص���ي، بعد ازال���ة �صاتر مكافحة 

ال�صغب.
بالمقابل توا�صلت م�صاعي نا�صطين 
وتن�صيقيات ف���ي العا�صمة، للتهدئة 
واعط���اء الفر�صة لحكومة الكاظمي 

في ك�صف قتلة المتظاهرين.

غلق "ثاأر اهلل"
وفي الب�صرة اعلنت قيادة ال�صرطة 
بالمحافظ���ة عن اإغالقه���ا مقر حزب 
"ثاأر الله الإ�صالمي" واإلقاء القب�س 
عل���ى من في���ه اإث���ر اإطالق ن���ار اأدى 
اإل���ى اإ�صابة ع���دد م���ن المتظاهرين 
ليل���ة اأم����س. وق���ال بي���ان للقي���ادة، 
ام����س، اإن قوة من ال�صرطة توجهت 
على الف���ور اإلى مق���ر مكتب الحزب 

واألقت القب�س على من فيه واأغلقته 
للتحق���ق من مالب�صات اإطالق النار. 
واأ�ص���ار البيان اإل���ى اأن ذلك الإجراء 
ياأت���ي نتيجة اإطالق عي���ارات نارية 
م���ع  ح�صل���ت  ا�صتب���اكات  خ���الل 
متظاهري���ن ق���رب مبنى ح���زب ثاأر 
الله في الب�صرة، ما اأدى اإلى اإ�صابة 

عدد من المتظاهرين.
ونوه البيان اإل���ى اأن القوة �صبطت 
اأ�صلح���ة واأعت���دة مختلف���ة ف���ي مقر 
الح���زب. احمد المالك���ي، المتظاهر 
م���ن الب�ص���رة، اك���د في ات�ص���ال مع 

)الم���دى( ام����س ان "ث���اأر الله اطلق 
الر�صا����س عل���ى المحتجي���ن وقتل 
 5 وا�ص���اب  واح���دا"  متظاه���را 
اآخري���ن. وكان متظاهرون عائدون 
ليل���ة الح���د م���ن احتجاج���ات امام 
مبن���ى المحافظ���ة، وم���روا مرددين 
هتافات قرب "ث���اأر الله" في منطقة 
المعق���ل و�ص���ط الب�ص���رة، قب���ل ان 
يتعر�ص���وا الى اطالق نار من داخل 
المقر. واكد نا�صطون، ان المتظاهر 
القتي���ل والم�صابي���ن الآخري���ن في 
اط���الق الن���ار، اغلبه���م م���ن مواليد 

والألفيني���ات(  )الت�صعيني���ات 
ف���ي  فقي���رة  مناط���ق  وي�صكن���ون 

الب�صرة.
الم�صابي���ن  ف���ان  نا�صطي���ن،  وف���ق 
ه���م، احم���د علي كاظ���م تولد 1٩٩٦ 
ي�صكن ق�صاء �ص���ط العرب الجزيرة 
م�ص���اب بطلق ن���اري ف���ي منطقتي 
الراأ�س وال�ص���در، وكاظم وعد �صعد 
عبي���د تولد 1٩٩5 ي�صكن في منطقة 
التج���اوز القي���ادة البحري���ة م�صاب 

بطلق ناري في منطقة البطن.
بالإ�صاف���ة ال���ى عل���ي كاظ���م �صلمان 

ن�ص���ار تول���د 1٩٩4 م�ص���اب بطلق 
ن���اري بالكت���ف الي�ص���ر ي�صكن دور 
كاظ���م  احم���د  وحي���در  التج���اوز، 
مع���ارج ي�صكن منطقة المعقل اربعة 

�صوارع م�صاب بطلق ناري.
كذل���ك ا�صي���ب ح�صين ماج���د ح�صن 
تول���د 2002 ي�صك���ن المعق���ل ق���رب 
ال�صاع���ة بطلق ن���اري بالذراع، فيما 
المتظاه���ر ال���ذي قتل، وه���و موؤمل 
ا�صام���ة خل���ف تول���د 1٩٩0 ي�صك���ن 
ق�صاء �صط الع���رب منطقة الجزيرة 
الرابع���ة. وكان مدي���ر اإعالم �صرطة 

محافظ���ة الب�صرة، با�ص���م المالكي، 
ج���راء  قتي���ل  اأي  �صق���وط  نف���ى 
التظاه���رات الأخيرة الت���ي �صهدتها 

المحافظة ليلة الحد الما�صي.
وقال المالكي، في ت�صريح �صحفي، 
ام�س، اإنه "ح�صل �ص���وء فهم ب�صاأن 
حظر التجوال المفرو�س وان دائرة 
ال�صحة فقط له���م الحق في الحركة 
لموظف���ي  ا�صتثن���اءات  هن���اك  وان 
والعالميي���ن".  الدول���ة  دوائ���ر 
واأ�ص���اف اأن���ه م���ن جهة ثاني���ة فانه 
"بح�صب الح�صائيات والمعلومات 

ل���دى الأجه���زة الأمنية،  المتوف���رة 
هن���اك جرحى اثنين م�صابين خالل 
اأي �صهي���د  التظاه���رات ول يوج���د 

حتى اللحظة".
و"ث���اأر الل���ه" المتهم باإط���الق النار 
الب�ص���رة،  ف���ي  المتظاهري���ن  عل���ى 
لديه تاريخ طويل من الخالفات مع 
المحتجين تعود الى �صيف 2018. 
في ذل���ك التاريخ رف���ع الحزب الذي 
�صارك ف���ي النتخاب���ات الت�صريعية 
�ص���د  ق�صائي���ة  دع���اوى  الخي���رة، 
1٦ متظاه���ًرا، 3 منه���م م���ن قياديي 
الحتجاج���ات، يتهمهم بحرق مقره 
في الب�ص���رة. وقال نا�صطون حينها 
لي����س  الل���ه"  "ث���اأر  اإن  ل�)الم���دى( 
لدي���ه دليل عل���ى ذلك، واإن���ه يحاول 
اإقناع اأحزاب اأخ���رى لتحذو حذوه 
اعتق���ال �ص���د  اأوام���ر  اإ�ص���دار  ف���ي 

المتظاهرين. 
ول���م يح�صل "ث���اأر الل���ه" الذي نزل 
مجل����س  انتخاب���ات  ف���ي  منف���ردا 
الن���واب في اأي���ار الما�صي، على اي 
مقعد. كما كان قد ف�صل في الدورات 
النتخابية ال�صابقة اي�صا. ويراأ�س 
الح���زب يو�ص���ف ال�صن���اوي، ال���ذي 
ع���ام  الح���زب  ا�ص����س  بان���ه  يزع���م 
1٩٩5، واأن���ه قام بتنفيذ عملية �صد 
رئي����س الوزراء ف���ي حكومة �صدام 
ح�صي���ن، ثم محاف���ظ الب�صرة اآنذاك 
ودارت   . الزبي���دي  حم���زة  محم���د 
ت�صريبات ح���ول ال�صناوي باعتقاله 
في �صول���ة الفر�صان عام 2008، ثم 
هروبه بعد ذلك ال���ى اإيران، فيما لم 
يت�ص���ّن ل�)المدى( التاأك���د من �صحة 

تلك المعلومات.
الى ذلك توف���ي ام�س الأول النا�صط 
اأزه���ر ال�صم���ري متاأث���ًرا بجروح���ه 
البليغ���ة الت���ي ا�صي���ب به���ا ج���راء 
م�ص���اء  ا�صتهدف���ه  م�صل���ح  هج���وم 

ال�صبت في مدينة النا�صرية. 
وا�صتن���ادا لنا�صطي���ن، ف���ان ا�صابع 
الته���ام ت�صير الى اح���زاب مرتبطة 

باي���ران. وكان ال�صم���ري، ق���د انتقد 
عل���ى  اغتيال���ه،  م���ن  �صاع���ات  قب���ل 
�صفحته على في�صبوك تدخل طهران 

في قمع الحتجاجات في العراق.

زنازين �شرية 
الى ذلك اكد النا�صط مهند البغدادي، 
ف���ي ات�ص���ال ام�س مع )الم���دى( انه 
ت���م اط���الق �ص���راح اح���د النا�صطين 
المعروفي���ن في بغ���داد بعد يوم من 

اختطافه.
وق���ال البغ���دادي، ان "ال�صي���خ علي 
مذكور الالمي، الم�صوؤول عن خيمة 
اعت�ص���ام قبيل���ة بن���ي لم، كان ق���د 
خطف ع�صية ا�صتئناف الحتجاجات 
اثناء توجهه الى �صاحة التحرير". 
وا�صار البغ���دادي الى ان "جماعات 
م�صلح���ة – تحفظ على ذكر ا�صمها- 
اختطاف���ه،  ع���ن  الم�صوؤول���ة  ه���ي 
واطالق �صراح���ه جاء بعد تهديدات 
من قبيلت���ه بت�صعيد الم���ر". وكان 
رئي�س ال���وزراء م�صطفى الكاظمي 
ق���ال بع���د اأول اجتم���اع لحكومت���ه، 
لجن���ة  �صت�ص���كل  الما�ص���ي:  الح���د 
تق�ص���ي حقائق لمعرفة مالب�صات ما 
جرى من���ذ انط���الق التظاهرات في 

مطلع ت�صرين الول الما�صي.
بالمقابل قالت ت�صريبات، من جهات 
حقوقي���ة ف���ي الع���راق، و�صلت الى 
)الم���دى(، انه م���ازال هناك عدد من 
المتظاهرين المعتقلين في "زنازين 

�صرية" في �صمالي بغداد.
ووفق الت�صريبات ان "احد الق�صور 
الرئا�صي���ة ف���ي �صمال���ي العا�صم���ة، 
يوج���د فيه �صجن �ص���ري ي�صم عددا 

من المتظاهرين المعتقلين".
اجتم���اع  ف���ي  الكاظم���ي،  وطال���ب 
المني���ة  الجه���زة  م���ع  حكومت���ه 
الح���د الما�صي، الى ع���دم التهاون 
ف���ي عملي���ات الختط���اف، كم���ا دعا 
المتظاهري���ن  �ص���راح  اط���الق  ال���ى 

المعتقلين.
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جماعة م�شلحة تفرج عن 
متظاهر بعد �شاعات على 
اختطافه ببغداد
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تظاهرات �ساحة 
التحرير اأم�س.. 
عد�سة : حممود 
روؤوف

مراقبون: الكاظمي قادر على مالحقة قتلة املتظاهرين و�صحب �صالح الف�صائل

اإحب��اط ث��اين هج��وم لداع���ش عل��ى جرف الن�ص��ر 

 بغداد / ا ف ب

و�صل���ت اإل���ى الع���راق، م�ص���اء الأح���د، ال�صاب���ة 
الأيزيدي���ة ليل���ى عيدو، م���ع ناجية اأخ���رى، بعد 
�صن���وات من خطفها على يد تنظيم داع�س، وبعد 
تاأّخ���ر لقائه���ا م���ع عائلتها ج���راء وب���اء كورونا، 
بح�صب ما اأكد نا�صط من الأقلية لوكالة )فران�س 
بر�س(. وعلى غ���رار اأيزيديات كثيرات، خرجت 
ليل���ى )17 عاًما( العام الما�صي من بلدة الباغوز 
ف���ي �صرق���ي �صوريا حيث خا�صت ق���وات �صوريا 
الديموقراطي���ة اآخر معاركه���ا �صد تنظيم داع�س 

واأعلنت دحره في اآذار 201٩.
وبقيت من���ذ ذاك الحين داخل مخيم الهول الذي 
ي���وؤوي ع�ص���رات الآلف م���ن النازحي���ن واأفراد 

عائالت مقاتلي التنظيم المتطرف.
وتمّكن���ت ال�صابة التي كانت ف���ي الحادية ع�صرة 
من عمرها حين خطفها التنظيم مع �صقيقتها عام 
2014 والآلف من الأقلية الأيزيدية من �صمالي 
الع���راق، من التوا�صل تدريجًي���ا مع اأهلها بعيًدا 

عن اأعين الن�صاء المت�صددات في المخيم.
ومطل���ع ني�ص���ان، اأي بع���د عام م���ن وجودها في 
الهول، علمت القوات الكردية في المخيم بهوية 
ليلى الأيزيدية، ف�صّلمتها اإلى "البيت الأيزيدي"، 
وه���ي منظم���ة ف���ي �صمال �صرق���ي �صوري���ا ُتعنى 

باإعادة المخطوفات الأيزيديات اإلى عائالتهن.
وكانت ليلى قالت لفران�س بر�س قبل اأيام "حين 

تحدث���ت مع اأهلي، طلبوا مني العودة اإلى البيت 
وقال���وا ل���ي اإنهم بانتظ���اري، لكن اأت���ى فيرو�س 
كورون���ا واأُغلق الطريق"، في اإ�صارة اإلى المعبر 
الح���دودي مع الع���راق الذي اأُقفل م���ن الجانبين 

في اإطار تدابير الت�صدي للوباء.
وق���ال نا�ص���ط اأيزي���دي لفران�س بر����س الأحد اإن 
اإل���ى معب���ر في�صخابور  الي���وم  "ليل���ى و�صل���ت 
العراقي مع ناجية اأيزيدي���ة اأخرى تدعى رونيا 
في�صل". واأ�صاف اأن الفتاتين دخلتا اإلى العراق 
الكرد�صتاني  العمال  ح���زب  بين  التن�صيق  "بعد 

والأ�صاي�س، وكلتاهما ب�صحة جيدة".
وكان���ت عيدو تقي���م لدى عائل���ة اأح���د م�صوؤولي 
"البي���ت الأيزي���دي" ف���ي قري���ة كم���ر ف���ي ريف 
الح�صك���ة ال�صمالي. وقال الم�ص���وؤول في "البيت 
اليزي���دي" محم���د ر�ص���و ل�)فران����س بر����س( اإن 
)ا�صم  الأيزيديتين دخلتا معبر زملكا  "الفتاتين 
في�صخاب���ور من الجه���ة ال�صوري���ة( بعدما طلبنا 
م���ن الدارة الذاتي���ة وحكوم���ة اإقلي���م كرد�صتان 
اإدخالهم���ا، وقد و�صلتا اإل���ى عائلتيهما". وكانت 
)فران����س بر����س( حاول���ت م���راًرا التوا�ص���ل مع 

عائلة عيدو، لكنها رف�صت الحديث لالإعالم.
الفتي���ات والن�ص���اء  اآلف  م���ن  وعي���دو واح���دة 
الأيزيدي���ات اللواتي خطفه���ن تنظيم داع�س في 
الع���ام 2014 خ���الل هج���وم �صّن���ه عل���ى منطقة 
�صنجار. ووقعت الأيزيدي���ات �صحايا انتهاكات 

ج�صيمة كالغت�صاب والخطف وال�صبي.

تخطت داع�ش والهول وكورونا.. 
عيدو الأيزيدية ت�صل عائلتها

ال�شركة العامة ل�شناعة الأ�شمدة
)تنويه(

نشر في صحيفتنا بالعدد )4668( في 2020/5/10 
إع��ان املناقص��ة )T / Sof / 2020 / 5( حي��ث مت 
تعديل الفقرة السادس��ة م��ن اإلعان لتصبح 
)األس��عار النهائي��ة تكون DDP واص��ل مخازن 
الشركة العامة لصناعة األسمدة – خور الزبير( 

بدالً من )CIP(.  لذا اقتضى التنويه

 بغداد / المدى

اأحبطت قوات الح�ص���د ثاني خرق امني ي�صنه 
داع�س م�صتهدفا منطقة جرف الن�صر )ال�صخر 
�صابق���ا( خالل اي���ام. واعلن الح�ص���د الع�صبي، 
ام����س الثنين، احباط محاول���ة ت�صلل لداع�س 

ف���ي ناحي���ة ج���رف الن�ص���ر �صمال���ي محافظ���ة 
بابل.

وقال موقع الح�صد ال�صعبي في بيان اإن "قيادة 
عملي���ات الجزي���رة للح�صد ال�صعب���ي، احبطت 
محاول���ة ت�صلل لعنا�ص���ر فلول تنظي���م داع�س 
الإرهاب���ي ف���ي ناحي���ة ج���رف الن�ص���ر �صمالي 

محافظة بابل".
وا�ص���اف، اأن "قوة من قيادة عمليات الجزيرة 
للح�ص���د ال�صعبي تمكنت، م���ن احباط محاولة 
ت�صل���ل لعنا�صر فلول تنظي���م داع�س الإرهابي 
ف���ي منطق���ة الرويعي���ة التابع���ة لناحية جرف 

الن�صر خالل عمليات بحث وتفتي�س".

وتاب���ع، اأن "العملي���ة ا�صف���رت ع���ن ا�صت�صهاد 
المقات���ل البط���ل عب���د الل���ه مح�ص���ن محمد من 
اهالي محافظ���ة الب�صرة والمن�صوب الى لواء 

47 بالح�صد ال�صعبي اثناء اأداء الواجب".
وكانت ق���وات الح�صد قد احبطت هجوما على 

جرف الن�صر قبل ايام.
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 عدوية الهاليل
مجرد كالم

م���ن خ���الل معرفتي ب���ه بعد �أن عمل���ت معه ملدة ث���الث �شنو�ت يف 
جمل���ة �لأ�شبوعية ومع فري���ق �ملجلة �لذي عا����ش تفا�شيل جعلته 
كالأ�ش���رة �ل�شغرية ، �أكاد �أوق���ن باأن �ل�شت���اذ م�شطفى �لكاظمي 
�ل���ذي عرفت���ه �شحفي���ًا و�أ�شب���ح �لآن رئي�ش جمل�ش �ل���وزر�ء لن 
يزعل مني لو �شادف وقر�أ مقايل هذ� ، فاأنا لن �أكتب عنه كرئي�ش 
موؤ�ش�ش���ة عرفت���ه جادً� ومثاب���رً� ومتعاونًا ب���ل كرئي�ش وزر�ء يف 
�لع���ر�ق �ل���ذي ينتظر من���ذ �أ�شهر طويل���ة ت�شكيل حكوم���ة عر�قية 
مقبول���ة ومه�شومة من �لد�خل و�خلارج ، فقد تعبنا كثريً� ونحن 
نر�ق���ب تعاقب �ملر�شحني عل���ى هذ� �ملن�شب �لذي ب���د� منحو�شًا ، 
لأن كل م���ن بلغ���ه ب�شق �لأنف�ش وج���د نف�شه مد�نًا كم���ا ح�شل مع 
ع���ادل عبد �مله���دي �أو عاجزً� كما ح�شل مع حمم���د توفيق عالوي 
�أو غري مرغوب فيه كما ح�شل مع عدنان �لزريف ..وهذ� يعني �أن 
�ملن�ش���ب غد� حتديًا كبريً� ملن ي�شل �إليه وفر�شة جديدة للمو�طن 
�لعر�قي ليحلم من جديد بحكومة �أقل خيبة وف�شادً� وباأيام مقبلة 

�أف�شل ..
�أق���ول هذ� لأن �ل�شتاذ �لكاظمي �لذي مل يكد ي�شبح رئي�ش وزر�ء 
حتى �ن���رت �لأقالم تكتب عن���ه مابني موؤي���دة وم�شتب�شرة خريً� 
�أومنتق���دة ل���كل �شل���وك من���ه �إْن كان يف �ملا�ش���ي �أو �حلا�شر لبد 
له���ا �أن تنتظر ما�شي�شدر من���ه وكيف �شيو�جه كل �لتحديات �لتي 
و�جهت م���ن �شبقه وهل �شيخ�شع لتاأث���ري�ت �لأحز�ب و�أ�شلحتها 
�لفتاك���ة �أم �شي���رز �أ�شلحت���ه �خلا�ش���ة ويتغل���ب عليه���م وي�شدر 
ق���ر�ر�ت ت�ش���ب يف �شالح �ل�شع���ب ومتنحه �لثق���ة بحكامه ، تلك 
�لثق���ة �لت���ي  مل يحَظ به���ا يومًا م���ع كل �حلكوم���ات �ل�شابقة بدءً� 
مب���ن كان ي�ش���ع �بناءه يف �لتيز�ب �أو يدفنه���م يف مقابر جماعية 
و�نته���اًء مبن ت���رك �شبابه عر�ش���ة للر�شا�ش �حل���ي و�لعتقالت 
و�لختط���اف يف �شاح���ات �لتظاه���ر �أو جنوده عر�ش���ة لر�شا�ش 

د�ع�ش وموؤ�مر�ت �حلو��شن ..
يف و�قعن���ا ، وعندم���ا تدخ���ل عرو�ش �ىل منزل جدي���د حتاول �أن 
تك�ش���ب كل �أفر�ده فتطيع �لكبار وتخ���دم �لزوج وتد�عب �ل�شغار 
، وهك���ذ� يبد�أ �جلميع بامتد�ح كل فعل تقوم به وكاأنها مالك هبط 
م���ن �ل�شماء ليح���ول و�قعه���م �ىل �لأف�شل ..ذ�ت م���رة ، �متدحت 
�مر�أة كنتها �جلديدة فقيل لها : �نتظريها لفرتة وقد تغريين ر�أيك 

: �إنها ) فرة عرو�ش) ..
ولأنن���ا �شرنا نخ�شى �أن ي�شب���ح و�قعنا عر�شة لتجارب قد تنجح 
�أو تف�ش���ل ، و�شرن���ا نخ�شى �أن يكون كل فع���ل �إيجابي ي�شدر من 
رئي����ش �لوزر�ء �جلدي���د هو ) فرة عرو����ش ( وكل فعل �شلبي هو 
بد�ية لتال�شي حكومة جديدة ، فاإن علينا �أل ن�شبق �لأحد�ث ونوؤيد 
�أو نعار����ش بل لنتلزم جانب �لتف���اوؤل وننتظر �خلري كعادتنا مع 
كل �أزم���ة منر بها ، فنحن �شعب يهوى �حلياة ويع�شق �لأمل لكننا 

مل جند َمن يعبد لنا طريقه لذ� علينا �أن ننتظر ..وننتظر فقط ..

 فرة عرو�س

ف��ي واقعنا ، وعندما تدخل عرو�س 
ال��ى منزل جديد تحاول اأن تك�س��ب 
كل اأف��راده فتطي��ع الكب��ار وتخدم 

الزوج وتداعب ال�سغار 

  متابعة املدى 

ق����ال وزي����ر �ل�شح����ة يف �أول بي����ان ي�شدر 
عن����ه، تلق����ت �مل����دى  ن�شخ����ة من����ه، "�أحيي 
عل����ى  و�لبيئ����ة  �ل�شح����ة  وز�رة  م����الكات 
�خت����الف تخ�ش�شاته����م، ملا قدم����ه �جلي�ش 
�لأبي�����ش من بط����ولت عظيمة من����ذ �أ�شهر 
وم����ا ز�لو� م�شتمرين، يف مو�جهة جائحة 
كورونا من خالل تقدمي خمتلف �خلدمات، 
�لت�شخي�شية و�لعالجية و�لوقائية، ف�شاًل 
عن و�جباتهم �لأخ����رى يف تقدمي �لرعاية 

�ل�شحية مبختلف م�شتوياتها".  
�أ�ش����اف �أن����ه "قب����ل ثالث����ة �أ�شه����ر تقريب����ًا 
متكنت موؤ�ش�شاتن����ا �ل�شحية من �كت�شاف 
�لإ�شاب����ة �لأوىل لوباء كورون����ا �مل�شتجد 
يف �لع����ر�ق، ويف 11 م����ن �آذ�ر �ملا�ش����ي 
�أعلن����ت منظمة �ل�شحة �لعاملية عن جائحة 
كورون����ا كوباء عامل����ي منت�شر وخطري يف 
�أغلب بلد�ن �لعامل، وما خلفه من تد�عيات 
�شحي����ة خط����رية �نهك����ت �أنظم����ة �شحي����ة 
عريقة و متقدمة، وما ز�لت ن�شب �لإ�شابة 
و�لوفيات �لناجتة عن �لوباء يف ت�شاعد، 
و بلغ ع����دد �لإ�شابات �ملكت�شف����ة حلد �لآن  
يف دول �لع����امل �ملختلف����ة �أربع����ة مالي����ني 

�إ�شابة ومئتني وثمانني �ألف وفاة".  
و�أ�شار �إىل " �شعي وز�رة �ل�شحة و�لبيئة 
مبك����ر  وب�ش����كل  �ملا�شي����ة  �لف����رتة  خ����الل 
و��شتباق����ي و�إدر�كًا منه����ا خلطورة تف�شي 
�لوب����اء يف بلدن����ا �لعزي����ز بالتع����اون م����ع 
�لوز�ر�ت و�جله����ات �لر�شمية و�ملنظمات 
�ل�شديق����ة  و�ل����دول  و�لإقليمي����ة  �لدولي����ة 
وحازم����ة  �حرت�زي����ة  �إج����ر�ء�ت  لتخ����اذ 
وموؤملة لدفع تلك �ملخاطر �لكبرية عن بلدنا 
و�شعبن����ا، ير�فقها جهود متو��شلة و�شعي 
حثي����ث م����ن قب����ل م����الكات وز�رة �ل�شحة 

و�لبيئة لإيقاف �شل�شلة �نتقال �لوباء".  
�أ�ش����اف �لتميم����ي: "وحر�ش����ًا م����ن وز�رة 
نه����ج  ��شتم����ر�ر  عل����ى  و�لبيئ����ة  �ل�شح����ة 
�ل�شفافي����ة �لكاملة و�لتو��ش����ل �ملبا�شر مع 
�ل����ر�أي �لع����ام يف �لع����ر�ق كما عه����دمت عنا 
طيل����ة �لف����رتة �ملا�شي����ة، ل����ذ� نوؤ�ش����ر بدقة 
ونح����ذر من خطورة بق����اء �لو�شع �حلايل 
يف  مناط����ق  ع����دة  يف  �لإ�شاب����ة  لن�ش����ب 
�لع����ر�ق، و�لتي باتت ت�شكل ب����وؤرً� وبائية 
�إىل مناط����ق  قابل����ة لالمت����د�د و�لنت�ش����ار 

�أخرى ناجتة عن ع����دم �لتز�م �أغلب �شكان 
تل����ك �ملناط����ق بتعليمات �حلظ����ر �جلزئي 
و�لت����ي متن����ع �لتجمعات كاف����ة، و�لتهاون 
ولب�����ش  �لتعقي����م  متطلب����ات  توف����ري  يف 
وجتن����ب  �لعم����ل،  �أماك����ن  يف  �لكمام����ات 
مر�جعة �ملر�ك����ز و�مل�شت�شفيات عند ظهور 
�أعر������ش وب����اء كورونا �مل�شتج����د لأ�شباب 

�جتماعية ونف�شية".  
 لفت �لتميمي �إىل �أن "��شتمر�ر �لإ�شابات 
باملعدلت �حلالي����ة يدفعنا �إىل در��شة عدة 
خيار�ت منها �إعادة تطبيق �حلظر �ل�شامل 
حلماي����ة  �ملناطق����ي  �ل�شح����ي  �حلظ����ر  �أو 
�ملو�طن����ني م����ن خماط����ر تف�ش����ي �لوباء و 
تقليل �لآث����ار �لكارثية عل����ى �شحة وحياة 

�أهلنا يف �لعر�ق".  
�حلالي����ة  �ملرحل����ة  "خط����ورة  �أن  وب����نينّ 
و��شتم����ر�ر ت�شاعد مع����دلت �لإ�شابة يف 
دول �جل����و�ر يتطل����ب �لت����ز�م �ملو�طن����ني 
كاف����ة بتعليمات �حلظ����ر �ل�شحي �جلزئي 

وخا�ش����ة لب�����ش �لكمامات ب�ش����كل د�ئم يف 
�ل�شارع و�أماكن �لعم����ل، و�لمتناع ب�شكل 
كام����ل عن ح�شور �لتجمع����ات �لجتماعية 
�خل����روج  وع����دم  و�لثقافي����ة،  و�لديني����ة 
م����ن �ملن����زل �إل لالحتياج����ات �ل�شروري����ة 
لأهميته����ا يف ك�شر �شل�شلة �نتق����ال �لوباء 
ب����ني �لأف����ر�د و تقلي����ل ن�ش����ب �لإ�شابة يف 
�لع����ر�ق وم����ا ير�فقه����ا من تقلي����ل �لوفيات 

�لناجتة عن �لوباء". 
وتاب����ع �أن "وز�رتن����ا توؤك����د عل����ى �أهمي����ة 
��شتم����ر�ر �لتع����اون و�لتكام����ل و�لتن�شيق 
�ل����وز�ر�ت  بقي����ة  وب����ني  بينه����ا  �مل�شتم����ر 
�لدول����ة و�لقط����اع �خلا�����ش  وموؤ�ش�ش����ات 
و�ملنظم����ات  و�لنقاب����ات  و�لحت����اد�ت 
و�ملجاميع �لتطوعية للعمل بروح �لفريق 
�لو�ح����د للو�شول �إىل �ل�شيط����رة �ل�شاملة 
�مل�شتج����د  كورون����ا  وب����اء  �نت�ش����ار  عل����ى 
وحماي����ة حي����اة �ملو�طنني وتق����دمي �أف�شل 

�خلدمات �ل�شحية يف �ملوؤ�ش�شات كافة".

من جه����ة �أخرى ك�شف مدير د�ئرة �ل�شحة 
�لعام����ة يف وز�رة �ل�شح����ة ريا�����ش عب����د 
�لأم����ري، �أم�ش �لإثنني، ع����ن �أ�شباب �رتفاع 
معدل �لإ�شاب����ات بفايرو�ش كورونا، فيما 
دة ملن����ع �رتفاع  �أ�ش����ار �ىل �إج����ر�ء�ت م�شدنّ

معدل �لإ�شابات.  
وق����ال عبد �لأم����ري   �إن "�لو�ش����ع �لوبائي 
م����ا ز�ل غ����ري م�شتق����ر، حي����ث �أن �رتف����اع 
�لإ�شاب����ات بفايرو�����ش كورون����ا يعود �إىل 
�شبب����ني، �لأول زي����ادة �لفحو�ش����ات فيم����ا 
يرجع �لث����اين �إىل �ل�شتهانة بالإجر�ء�ت  

�لوقائية".  
و�أ�ش����اف �أن "�لكثري من �ملطاعم و�ملولت 
و�لأ�شو�ق فتحت �أبو�بها �أمام �ملو�طنني، 
ف�شاًل عن زيادة �أعد�د �لركاب يف �ملركبات 
حيث �إن جميع تلك �ملظاهر خطرة لنت�شار 
فايرو�����ش كورون����ا"، مبين����ا �أن "�ل�شح����ة 
�أمام خيارين �لأول فر�ش �حلظر �ل�شامل، 
�أو �ملناطقي، �أي �لت����ي تخالف �لإجر�ء�ت 

�لوقائي����ة وتزد�د فيه����ا �لإ�شاب����ات، تغلق 
وحتظ����ر متام����ًا لإتاح����ة �لفر�ش����ة لكو�در 
�ل�شح����ة �أن تعمل �مل�شوح����ات  و�ل�شيطرة 

على �لوباء".  
وتاب����ع، �أن "�لجتماع����ات م�شتمرة للجنة 
�لعليا لل�شحة و�ل�شالمة مع كو�در �ل�شحة 
ووزير �ل�شح����ة و�لوكيل �لفن����ي للوز�رة 
ملناق�شة �لإج����ر�ء�ت �ملقبل����ة �لتي �شتكون 
م�ش����ددة ملن����ع �رتف����اع مع����دل �لإ�شابات"، 
مو�شح����ًا �أن "�لعر�ق �شيبق����ى مغلقا �أمام 

حركة �لطري�ن و�مل�شافرين".  
و�أ�ش����ار �إىل �أن "�ملناط����ق �لأك����ر ت�شجياًل 
لالإ�شابات هي مدينة �ل�شدر و�لزعفر�نية 
و�لر�شاد يف بغد�د �أما �لب�شرة فهي �لهارثة 
حي����ث �أن هذه �ملناطق ت����زد�د فيها �لكثافة 
�ل�شكاني����ة ومل تر�ِع �للت����ز�م بالإجر�ء�ت 
�لوقائي����ة"، د�عي����ًا جمي����ع �ملو�طن����ني �ىل 
"مر�ع����اة �لإج����ر�ء�ت �لوقائي����ة للحد من 

�رتفاع معدل �لإ�شابات".  

اأكد اأن هناك مناطق ت�سكل ب�ؤراً وبائية قابلة لالمتداد واالنت�سار اإىل مناطق اأخرى 

وزير ال�سحة: الو�سع الراهن يدفعنا اإلى درا�سة خيارات
 منها اإعادة الحظر ال�سامل!

 ذي قار / ح�سني العامل

�ته���م نا�شط���ون يف تظاه���ر�ت �لنا�شري���ة 
�أم����ش �لثنني ) 11 �يار 2020 ( ملي�شيات 
�لأح���ز�ب باغتي���ال �لأ�ش���و�ت �ملعتدلة يف 
�لتظاهر�ت لغر�ش �ل�شيطرة على �شاحات 
�لتظاهر و�لتحكم فيه���ا لتحقيق �أجند�تهم 
�حلزبي���ة ، وفيما �تهمو�  �لق���و�ت �لأمنية 
بالرت�خي �أو �لتو�طوؤ مع قتلة �ملتظاهرين 
دو� خالل ت�شييع �لنا�شط �ملدين �أزهر  ، �شدنّ
علي �ل�شمري �لذي �غتيل على يد جمهولني 
و�لتعجي���ل  �ملتظاهري���ن  حماي���ة  عل���ى   ،

بالق�شا�ش من �لقتلة.
�لح���د  لي���ل  �لنا�شري���ة  مدين���ة  و�شه���دت 
م�شاركة �آلف �ملتظاهرين بت�شييع �لنا�شط 
�ملدين �أزهر علي �لذي تويف يف م�شت�شفى 
�حلبوب���ي بالنا�شرية بعد ي���وم و�حد من 
تعر�ش���ه ملحاولة �غتيال عل���ى يد م�شلحني 
جمهول���ني �أ�شي���ب عل���ى �إثره���ا بع���دد من 

�لطالقات �لنارية يف منطقة �لبطن.  
�لتميم���ي  �أحم���د  �مل���دين  �لنا�ش���ط  وق���ال 
" مطال���ب �ملتظاهري���ن كان���ت  �إن  للم���دى 
وماز�ل���ت مطالب حق���ة وم�شروعة ودفعنا 
من �أجله���ا خرية �شبابنا ولهذ� نحن نتطلع 
د على ك�شف �جلهات �لتي  لتحقيقه���ا ون�شدنّ
تق���ف ور�ء قتل���ة �ملتظاهري���ن وحما�شب���ة 
و�أ�ش���اف   ،" منه���م  �لقتل���ة و�لقت�شا����ش 
�أن  خفافي����ش �لظ���الم من �أتب���اع �لأحز�ب 
و�مللي�شيات ماز�ل���ت تقتل وتغتال نا�شطي 
�لتظاهر�ت من دون �أن جتد من يردعها �أو 

يحد من ن�شاطها �لإجر�مي".
و�أو�ش���ح �لتميم���ي �ل���ذي فقد �شقيق���ه �إثر 
قم���ع �لتظاه���ر�ت �ل�شلمي���ة �إن " �لع�شر�ت 
م���ن نا�شطي تظاه���ر�ت ذي ق���ار تعر�شو� 
لالغتيال و�لقتل على مدى �لأ�شهر �ل�شبعة 
م���ن �لتظاهر�ت لك���ن لالآن مل يت���م �لك�شف 
ع���ن �أي قات���ل �أو ع���ن �جله���ات �لت���ي تقف 
�أن   "،  لفت���ًا �ىل  �لقتل���ة وحتميه���م  ور�ء 
�أ�ش���ر �شهد�ء �لتظاه���ر�ت قدمت �لكثري من 
�لأدل���ة و�ل�ش���ور ومقاط���ع �لفيدي���و �لت���ي 
تك�شف وتدين �لقتل���ة لكن لالآن مل يلم�شو� 
�أي توجه ج���دي ملحا�شبتهم وهذ� ما �شجع 
�مل�شلح���ني و�أتباع �لأحز�ب عل���ى �لتمادي 

و�ل�شتمر�ر يف قتل �ملتظاهرين و�غتيالهم 
�أمام �ملالأ ويف �لأماكن �لعامة".

 مبين���ًا �أن " عملي���ات �لغتي���ال بات���ت تتم 
ب�شورة علني���ة و�أمام �لنا�ش ويف �ملناطق 
�ملزروع���ة بالكام���ري�ت �لأمني���ة ويف ظ���ل 
�نت�ش���ار �أمن���ي و��ش���ع وكاأن �لقات���ل �أر�د 
بفعل���ه �لعلني �أن ُيو�ش���ل ر�شالة باأنه فوق 
�لقان���ون "، موؤك���دً� �أن " جرمي���ة �غتي���ال 
�لنا�ش���ط �أزهر عل���ي �ل�شمري متت من قبل 
م�شلحني ي�شتقل���ون مركبات معروفة ويف 
ظل حظر لتجو�ل �ملركبات وو�شط �نت�شار 
�أمن���ي و��شع و�إن عملية �لغتيال جرت يف 

مكان عام و�أمام �أنظار �لنا�ش ".
و�أ�ش���ار �لنا�ش���ط �مل���دين �ىل �أن " جر�ئ���م 
�لغتي���ال  �لت���ي حت�ش���ل بهك���ذ� ظ���روف 
تدعونا للت�شاوؤل ع���ن دور �لقو�ت �لأمنية 
يف �حل���د منه���ا "، و�أ�ش���اف �أن " �لق���و�ت 
�لأمني���ة يف هك���ذ� موق���ف �أم���ا �أن تك���ون 
م���ع  متو�طئ���ة  �أو  مرت�خي���ة يف و�جبه���ا 
�لقتل���ة �أو �إنها ت�شمح له���م بذلك ول تف�شري 

�آخر جلر�ئم �لقتل و�لغتيال �لعلني".
�لغتي���ال  " جر�ئ���م  �أن  �لتميم���ي  وتاب���ع 
لالأح���ز�ب  دور  م���ن  تخل���و  ل  �لأخ���رية 
و�مللي�شيات �مل�شلح���ة �لتي مل حت�شل على 
مغامنها من حكومة �لكاظمي وهذه حتاول 
�أن تغت���ال �ل�ش���وت �ملعت���دل يف �شاح���ات 
�لتظاهر لغر����ش �ل�شيطرة عليها و�لتحكم 
به���ا و�لقي���ام بالت�شعي���د متى م���ا �قت�شت 

م�شاحلها �ل�شغط على �حلكومة �جلديدة" 
، و�أردف �أن " �لكث���ري م���ن �ملتظاهرين يف 
�لنا�شرية �خذو� يتحفظون على �لت�شعيد 
يف ظ���ل تهاف���ت �لأجن���د�ت �حلزبي���ة �لتي 
حت���اول �أن ت�شتغ���ل �لتظاه���ر�ت لتحقي���ق 

غاياتها �ل�شيا�شية ".

ر �لنا�ش���ط �مل���دين " م���ن حم���اولت  وح���ذنّ
لت�شفي���ة  �لهادف���ة  و�مللي�شي���ات  �لأح���ز�ب 
وتغيي���ب �ل�شوت �ملعت���دل يف �لتظاهر�ت 
ع���ر �لختط���اف و�لغتي���ال "، موؤك���دً� " 
وج���ود م�شاٍع حثيثة من قب���ل تلك �جلهات 
للهيمن���ة عل���ى �شاح���ات �لتظاه���ر لغر����ش 
بالفعالي���ات  و�لتحك���م  عليه���ا  �ل�شيط���رة 
�لحتجاجي���ة وتوظيفه���ا وفق���ًا لالأجند�ت 

�حلزبية".
" وج���ود م�ش���اٍع  �لتميم���ي �ىل    و�أ�ش���ار 
يف  �لت�شعي���د  باجت���اه  للدف���ع  حزبي���ة 
دف���ع  لغر����ش  �لحتجاجي���ة  �لفعالي���ات 
م���ن  �ملزي���د  �لأمني���ة ل�شتخ���د�م  �لق���و�ت 
�لعنف �ش���د �ملتظاهرين وبالت���ايل �إحر�ج 

حكومة �لكاظمي ".
وم���ن جانب �آخ���ر �أ�شدر متظاه���رو ق�شاء 
�ل�شطرة بيانًا طالبو� فيه حكومة �لكاظمي 
�ملتظاهري���ن  قتل���ة  بك�ش���ف  بالتعجي���ل 
وحما�شبته���م وج���اء يف �لبي���ان �لذي تاله 
�أح���د �ملتظاهري���ن يف �شاح���ة �لحتج���اج 
يف �لق�ش���اء �ملذك���ور وتابعته �مل���دى �إن " 

�حلكومة �حلالي���ة ل تكت�شب �شرعيتها ول 
حتظ���ى بدع���م �ملتظاهري���ن م���ا مل تقت����ش 
مم���ن قتل���و� �ملتظاهرين و�أر�ق���و� دماءهم 
�لطاهرة "، و�أ�شاف �أن "  �لأحز�ب �حلاكمة 
و�أتباعه���ا هي �ملتهم �لأول بارتكاب جر�ئم 

�لقتل �شد �ملتظاهرين ".
" عل���ى مت�ش���ك متظاه���ري  و�أك���د �لبي���ان 
�لتظاه���ر�ت ومو��شلة  �ل�شطرة مبطال���ب 
�لتظاه���ر �ل�شلم���ي حل���ني حتقي���ق جمي���ع 
�ملطالب و�لقت�شا�ش من قتلة �ملتظاهرين 
"  �ملتظاهري���ن يعلن���ون  �أن  " ، و�أ�ش���اف 
بر�ءته���م من �أعمال �حلرق وغلق �لطرقات 
�لت���ي تقوم به���ا جه���ات حت���اول ��شتغالل 

�لتظاهر�ت ".
و�أك���د بي���ان متظاه���ري �ل�شط���رة " مت�شك 
دً� على "  �ملتظاهري���ن ب�شلميته���م "، م�ش���دنّ
�ش���رورة تفعي���ل دور �لق���و�ت �لأمنية يف 
�حل���د م���ن جر�ئم �لأح���ز�ب �لقمعي���ة �لتي 
ت�شته���دف �ملتظاهري���ن بالقت���ل و�لغتيال 

و�لختطاف".   
و�شهد مركز مدينة �لنا�شرية �شباح �أم�ش 
�لثن���ني ) 11 �أي���ار 2020 ( �أعم���ال ح���رق 
يف تقاط���ع �لبهو قام بها ع���دد حمدود من 
�ملتظاهري���ن خالف���ًا لرغب���ة قط���اع و��ش���ع 
م���ن متظاه���ري �شاح���ة �حلبوب���ي �لذي���ن 
يتحفظون عل���ى �لت�شعيد وقطع �لطرقات 
يف �ملرحلة �لر�هن���ة خ�شية من ��شتغاللها 
م���ن قب���ل �لأح���ز�ب ، ناهي���ك ع���ن خماطر 

�نت�شار �لكورونا.  
وكانت �لتظاهر�ت و�شط مدينة �لنا�شرية 
دت يوم �لح���د ) 10 �أيار 2020 (   ق���د جتدنّ
وذل���ك ��شتجاب���ة ملهلة �لك���وت و�حتجاجًا 
�أزه���ر  �لنا�ش���ط   �غتي���ال  حماول���ة  عل���ى 
�ل�شم���ري ، فيم���ا  ، يرى مر�قب���ون بعودة 
�شب���ح �لغتي���الت ل�شته���د�ف متظاهري 
�لنا�شري���ة حماول���ة من �أط���ر�ف �شيا�شية 
وملي�شياوية لإجها����ش م�شاعي �لكاظمي 

للتهدئة مع �ملتظاهرين.
ق���ار،  �ملحتج���ون يف حمافظ���ة ذي  وكان 
دو� با�شتم���ر�ر عملي���ات �لغتي���ال  ق���د ن���دنّ
للنا�شطني يف تظاهر�ت �شاحة �حلبوبي، 
باإيق���اف  مطالب���ني  �لنا�شري���ة،  و�ش���ط 
م�شل�ش���ل �لغتي���الت وحممل���ني �لأجهزة 

�لأمنية م�شوؤولية تلك �حلو�دث.
لو�  وكان متظاه���رو حمافظ���ة ذي ق���ار حمنّ
ي���وم �لثن���ني ) 6 ني�ش���ان 2020 (  قائ���د 
�غتي���ال  م�شوؤولي���ة  �ملحافظ���ة  �شرط���ة 
�لنا�شط���ة �لن�شوي���ة �أن���و�ر جا�شم مهو�ش 
و�أعم���ال �لعنف �لأخ���رى �لت���ي ت�شتهدف 
مو��شل���ة  �أك���دو�  وفيم���ا   ، �ملتظاهري���ن 
تظاهر�ته���م ب�شورة �أق���وى بعد �خلال�ش 
دو� على �لتز�مهم  م���ن وباء �لكورونا ، �شدنّ
بحظ���ر �لتج���و�ل تفادي���ًا ملخاط���ر �نت�شار 

و�لوباء .
ويو�ج���ه �ملتظاهرون يف �شاحة �حلبوبي 
بالنا�شري���ة جمل���ة م���ن �خل���روق �لأمنية 

�ملتك���ررة حيث تعر�ش���ت �شاحة �حلبوبي 
لعدة هجمات د�مية وتفجري عبو�ت نا�شفة 
ر�ح �شحيته���ا �لع�ش���ر�ت م���ن �ملتظاهرين 
يف خي���م �لعت�ش���ام بال�شاح���ة �ملذك���ورة 
فيما تعر����ش ع�شر�ت �لنا�شطني يف جمال 
�لتظاه���ر�ت ملح���اولت �غتي���ال على مدى 
�لأ�شه���ر �لقليلة �ملا�شية من بينهم  �ل�شهيد 
ح�ش���ن ه���ادي مهله���ل �ل���ذي �غتي���ل ي���وم 
�لثن���ني ) 13 كان���ون �لث���اين 2020 ( يف 
جنوب �لنا�شرية و�ل�شهيد �لنا�شط �ملدين 
علي حممد مكطوف �لع�شمي �لذي �غتيل 
يف ي���وم �جلمعة ) 20 كانون �لأول 2019 
( قرب متثال �ل�شيب���اين و�ل�شهيد �لنا�شط  
علي خال���د �خلفاجي �ل���ذي �غتيل على يد 
جمهولني ي���وم �لثالثاء ) 31 كانون �لأول 
2019 ( ،  و�لنا�شطة �لن�شوية �أنو�ر جا�شم 
مهو�ش �لتي �غتيلت يوم �لحد )5 ني�شان 
2020( ، و�لنا�ش���ط �أزه���ر عل���ي �ل�شمري 
�ل���ذي �غتيل ي���وم �ل�شب���ت ) 9 �أيار 2020 
( ، يف ح���ني تعر����ش كل م���ن عل���ي �لغزي 
وط���ارق �جلحي�شي ملحاولت���ي �غتيال يف 
ق�ش���اء �لغر�ف يوم �خلمي����ش 19  كانون 
�لأول 2019 �أ�شيبا على �أثرهما باإطالقات 
ناري���ة غ���ري قاتل���ة ، فيم���ا جن���ا �لنا�ش���ط 
مرت�ش���ى �ل�شيخ علي م���ن حماولة �غتيال 
تعر�ش لها م�شاء يوم �لربعاء ) �لأول من 
كانون �لثاين 2020 ( يف ناحية �لف�شلية 
) 15 كم جن���وب �لنا�شرية (. فيما ��شيب 
�ملحام���ي �ملد�فع ع���ن ق�شاي���ا �ملتظاهرين 
عل���ي معارج �لزيرجاوي ي���وم �لربعاء ) 
12 �شب���اط 2020 ( بج���روح خمتلف���ة �إثر 
حماولة �غتياله م���ن قبل جمهولني وكذلك 
�أ�شي���ب �ملتظاه���ر حمم���د �شع���د بج���روح 
خمتلف���ة �إث���ر حماول���ة �ختط���اف فا�شل���ة 
بع���د خروجه م���ن �شاح���ة �حلبوب���ي يوم 
�خلمي����ش ) 20 �شب���اط 2020 (. يف ح���ني 
تعر�ش���ت منازل عدد �آخ���ر من �ملتظاهرين 
لال�شتهد�ف بالعب���و�ت �لنا�شفة من بينهم 

و�شام �لذهبي وعدي �جلابري و�آخرون.
وتبل���غ ح�شيل���ة �شحاي���ا �لتظاه���ر�ت يف 
حمافظ���ة ذي ق���ار 121 �شهيدً� من���ذ �لأول 
من ت�شرين �لأول 2019 لغاية  �لعا�شر من 

�أيار 2020

�سّددوا من حماية املتظاهرين والتعجيل بالق�سا�س من القتلة 

متظاهرو النا�سرية يتهمون ملي�سيات الأحزاب باغتيال الأ�سوات المعتدلة لل�سيطرة على �ساحات التظاهر 

منا�سدة 
نحن �أبناوؤكم من خريجي 
�لعل���وم �ل�شيا�شي���ة نعاني 
في  و�لإق�ش���اء  �لتهمي����ش 
جمي���ع موؤ�ش�ش���ات �لدولة 
و�ل���كل يعل���م �أن تخ�ش�ش 
�ل�شيا�شي���ة  �لعل���وم 
كان وم���ا ي���ز�ل م���ن �أه���م 
�لخت�شا�ش���ات �لحيوي���ة 
�لتي ُيعتمد عليها في بناء 
�ل�شريح���ة  فه���ذه  �لدول���ة 
ت�شتقطبها عدة موؤ�ش�شات 

منها:
١- رئا�شة �لوزر�ء 

٢  - رئا�شة �لجمهورية
٣   - مجل�ش �لنو�ب 

٤  - �لأمانة �لعامة 
لمجل�ش �لوزر�ء

٥  - وز�رة �لخارجية 
٦  - م�شت�شارية �لأمن 

�لوطني
٧ -  جهاز �لمخابر�ت 

٨  - وز�رة �لد�خلية
٩  - وز�رة �لدفاع 

١٠ -  وز�رة �لمو�رد 
�لمائية

١١ -  وز�رة �لثقافة 
١٢- مفو�شية 

�لنتخابات.
١٣- �شبكة �لإعالم 

�لعر�قي 
١٤-هيئة �لم�شاءلة 

و�لعد�لة 
١٥ - هيئة �لنز�هة 

١٦- مر�كز �لأبحاث 
�ل�شيا�شية و�لأمنية 

كل هذه �لموؤ�ش�شات ونحن 
نعان���ي �لإق�ش���اء و�لي���وم 
ننا�شدك���م با�شم �لإن�شانية 
�لفئ���ة  ه���ذه  تن�شف���و�  �أن 
�لمظلوم���ة و�نتم  �لمهم���ة 

�أهل لذلك 

خريج� العل�م 
ال�سيا�سية في العراق



 �لتقيت �ل�صقر �لجوي �أكرم عمانوئيل في 
�لعا�صمة �ال�صتر�لية �صيدني حيث يقيم 
، وكان يطرح كثير�ً من �الأ�صئلة عن �لجو 

�لكروي في �لعر�ق ، كانت كلماته تقطر 
حنينًا وحبًا ، ولكنه �أي�صًا كان من�صفًا 
للزور�ء و�ل�صرطة و�لطلبة حين كان 

يتحدث عن مع�صوقه )�لقوة �لجوية( ..
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 علي رياح
بعبارة أخرى

�فتقدُت على مدى طويل لغ���ة �لتحاور بني �لنجوم يف بر�جمنا 
�لريا�شي���ة ، حتى ظهر �لنجمان �أحم���د ر��شي و�أكرم عمانوئيل 
مع �لزميل طه �أبو رغيف يف �أم�شيته �لرم�شانية وفر�شا منطقًا 
للغ���ة �لتخاطب بني )�لكب���ار( يف كرة �لقدم .. لغ���ة ت�شبه �لعملة 
�جلي���دة �لت���ي تط���رد ، ويجب �أن تط���رد �لعملة �لرديئ���ة �لتي ال 
�شغل لها �شوى �لنب�ش يف م�شاوئ �الآخرين ، وت�شق�ّط �أخطائهم 
، وهو م���ا �أظهر و�شطنا �لكروي لعامة �لنا����ش باأنه و�شط تكرث 
في���ه �ملحاور و�خلنادق ، وتعلو فيه لهجة �لرتّب�ش بني م�شاهري 

�للعبة!
�أعجبن���ي �حلو�ر بني ر��شي وعمانوئيل الأ�شباب عدة جتلت ملن 
كان يتاب���ع وي�شاه���د ، غري �أن �ملي���زة �الأهم �لت���ي مل تكن غريبة 
عل���يَّ �شخ�شيًا بحكم �شد�قتي �لوطيدة للنجمني ، �أنهما �حتفظا 
بالود كل هذ� �لزمن برغم هذه �لندية �ل�شديدة �لتي تتجلى فيها 
لق���اء�ت �لقطبني �لزور�ء و�لقوة �جلوي���ة ، وللحق فاإن �حلقبة 
�لت�شعيني���ة من �مل�شابقات �ملحلية مثل���ْت �لذروة يف هذه �لندية 
وه���و ما ر�ّش���َخ بالتايل ظاه���رة ثنائي���ة �لنو�ر����ش - �ل�شقور ، 
لك���ن �لفريق���ني ويف ذروة تلك �حلقب���ة �لتناف�شي���ة مل ي�شال �إىل 
لهج���ة متدني���ة يف �حل���و�ر .. تناف�ش نعم .. حر����ش على �لفوز 
ب���كل �ل�شبل �مل�شروعة �ملتاح���ة ، �شحيح .. لك���ن ال جتريح �أبدً� 
عندم���ا ُيطل���ق �لالعبون �أل�شنته���م للحديث عن �أج���و�ء �ملناف�شة 
وخ�شو�ش���ا قبل �أو بع���د �ملو�جه���ات �ملثرية �لت���ي كانت تر�شم 

�أروع ما يف �ملو�شم!
قب���ل خم�ش �شنو�ت ، �لتقيت �ل�شقر �جلوي �أكرم عمانوئيل يف 
�لعا�شمة �ال�شرت�لية �شيدين حيث يقيم ، وكان يطرح كثريً� من 
�الأ�شئلة عن �جلو �لكروي يف �لعر�ق ، كانت كلماته تقطر حنينًا 
وحبًا ، ولكنه �أي�شًا كان من�شفًا للزور�ء و�ل�شرطة و�لطلبة حني 
كان يتح���دث عن مع�شوقه )�لق���وة �جلوية( .. ولهذ� مل ��شتغرب 
�أبدً� �أن يحمل �للقاء �الأخري ودً� ظل �شامدً� ور��شخًا بني جنوم 

تلك �لفرتة وغريها من �لفرت�ت!
ويف منا�شب���ة �حلدي���ث ع���ن �لنجومي���ة يف كرة �لق���دم ، �توقف 
عن���د �ل�ش���وؤ�ل �لذي يحا�ش���رين بني ح���ني و�آخر .. �ش���وؤ�ل يرد 
من �الأ�شدق���اء عن �لنجم �لذي �أر�ه )�الأف�ش���ل( يف تاريخ �لكرة 

�لعر�قية ، و�شوؤ�ل �آخر عن جنمي )�ملف�شل( !
ولي����ش يف �ل�شوؤ�لني غر�بة ، بل �إن �لغريب �أال يكون لديك جنم 
يف كرة �لقدم حتبه ، �أو تع�شق �أد�ءه ، �أو ال ترى نظريً� له بعني 
�ملحب ، �أو جتده �الأف�شل حني تتم �ملقارنة بني من جايله �أو من 
لع���ب يف موقعه .. ولكن �ل�ش���وؤ�ل �لذي طرحه �شديق عزيز قبل 
يومني عّمن هو �الأف�شل بني هوؤالء .. )عبد كاظم – رعد حمودي 
– ليث ح�شني – �إبر�هيم علي – يون�ش حممود( .. هذ� �ل�شوؤ�ل 
يحم���ل غر�بة الأنه ميزج ب���ني �أ�شماء و�أجي���ال و�خت�شا�شات ال 
ميك���ن �خلو�ش فيها خالل ن�شف دقيقة لكي تعطي �إجابة مقنعة 

بالن�شبة لك قبل �أن تكون لالآخرين!
�عت���رت ه���ذ� �ل�شوؤ�ل بال���ذ�ت غريب���ًا و�أن �شاحبه لي����ش جادً� 
، فاملزح���ة م���ن وجهة نظ���ري �أن ت�ش���ع عنرتة وط���ارق بن زياد 
ومونتغمري يف ز�وية و�حدة وتطلب �الإجابة عّمن هو �الأف�شل 

بينهم يف �حلروب �لع�شكرية!
لكنن���ي ، ويف منته���ى �ل�شر�حة و�لو�ش���وح �خت�شرت �الإجابة 
بالق���ول �إن �أحم���د ر��ش���ي هو �لنج���م �الأف�ش���ل يف تاريخ �لكرة 
�لعر�قي���ة وفق���ًا مل���ا ر�أي���ت ب���اأم �لعني ، وق���د منحت���ه �شوتي يف 
��شتفت���اء العب �لقرن عام 2000 ، كما �شوتت له �لن�شبة �لغالبة 
م���ن �لزم���الء يف �جتماع جلنة �ملحرري���ن �لريا�شي���ني ، قبل �أن 
ياأت���ي )قر�ر( بق�شمة لقب العب �لقرن بني �أحمد ر��شي وح�شني 

�شعيد!
�أما العبي �ملف�شل �شخ�شيًا ، فاأق�ُ�شُم �أنهم العبون كثريون ، و�إذ� 
كان ال ب���ّد من �ختي���ار العب و�حد ، فهو �لنج���م �لكبري دوكل�ش 
عزي���ز �ل���ذي ع�شق���ت �أد�ءه و�أنا �شغري ، ومل  �أج���د له نظريً� يف 
مو��شفاته حتى يومنا هذ� .. ومعذرة ملن مل ي�شتمتع يومًا باأد�ء 
ه���ذ� �لالعب من �أجيال �أعقبت �عتز�له ، وقد يجد يف ر�أيي قلياًل 

�أو كثريً� من �لغر�بة!

النجم الأف�ضل ..
 والنجم المف�ضل!

 بغد�د / حيدر مدلول 

�أكد ل���وؤي �شبحي، �حلك���م �لدويل 
�مل�شاع���د �ل�شاب���ق، �إن ع���دم وجود 
�لق���اري  �ل�شعي���د  عل���ى  عالق���ات 
لع���ب دورً� موؤثرً� يف ع���دم تو�جد 
�ل�شّف���ارة �لعر�قي���ة �شم���ن قائم���ة 
�إد�رة  �شيتول���ون  �لذي���ن  �حل���كام 
م���ن  �ملقبل���ة  �لن�شخ���ة  مباري���ات 
بطول���ة كاأ����ش �لع���امل لك���رة �لقدم 
�لت���ي ت�شّيفه���ا �لعا�شم���ة �لقطرية 
�لدوح���ة خالل �لف���رتة من �حلادي 
و�لع�شرين من �شهر ت�شرين �لثاين 
ولغاي���ة �لثام���ن ع�ش���ر م���ن �شه���ر 

كانون �الأول 2022.
و�أ�ش���اف �شبحي يف حديث خ�ش 
به )�ملدى( :"�إن �حل���كام �لدوليني 
�لعر�قيني يتاألق���ون يف �لو�جبات 
�لقاري���ة �لت���ي ت�شن���د له���م �شم���ن 
مناف�ش���ات جمي���ع �لبط���والت �لتي 
يقيمه���ا �الحت���اد �الآ�شي���وي لك���رة 
�لقدم، وهم من �شمن حكام �لنخبة 
حيث جنح �لطاقم �لعر�قي بقيادة 
�إد�رة  يف  بامتي���از  �شب���اح  عل���ي 
مبار�ة ذهاب �لن�شخة �الأخرية من 
دوري �أبط���ال �آ�شيا لكرة �لقدم بني 
فريق���ي �لهالل �ل�شع���ودي و�شيفه 
�لياب���اين  ديامون���دز  ري���د  �ور�و� 
�لت���ي جرت ي���وم �لتا�ش���ع من �شهر 
ت�شرين �لث���اين �ملا�شي على ملعب 
بالعا�شم���ة  �شع���ود  �ملل���ك  جامع���ة 

�ل�شعودية �لريا�ش".
وذك���ر :"ي�ش���ري �حل���ال كذلك على 
مهن���د  برئا�ش���ة  �ل���دويل  �لطاق���م 
نهائ���ي  �إي���اب  حتكي���م  يف  قا�ش���م 
غرب �آ�شي���ا لبطول���ة كاأ�ش �الحتاد 
�الآ�شيوي لك���رة �لقدم ب���ني فريقي 
�لعهد �للبناين و�جلزيرة �الأردين 
�لت���ي �أقيم���ت عل���ى ملع���ب �ملدينة 
�لريا�شي���ة بالعا�شمة بريوت يوم 
�الأول  ت�شري���ن  �شه���ر  م���ن  �الأول 
�ملا�شي حيث ن�شتغ���رب ب�شدة من 
ع���دم م�شاركتهم���ا �شم���ن �لطو�قم 
�ملقب���ل  للموندي���ال  �لتحكيمي���ة 
نتيج���ة عدم وج���ود عالقات ممكن 
له���ا �أن تلع���ب دوره���ا عل���ى �شعيد 
�خلارط���ة �لقاري���ة حي���ث �أن جلنة 
�حلكام يف �الحتاد �الآ�شيوي لكرة 
�لقدم ال ت�شم �أية �شخ�شية عر�قية 

منذ تاأ�شي�شها".
مهّمة م�صعود

وتابع :"�إنه كان من �ملفرو�ش على 
رئي����ش �حتاد كرة �لق���دم �مل�شتقيل 

عبد �خلال���ق م�شعود بحك���م �شغله 
من�شب ع�شوية �ملكت���ب �لتنفيذي 
لالحتاد �الآ�شيوي لك���رة �لقدم، �أن 
يق���وم مبهّم���ة نائ���ب رئي����ش جلنة 
�مل�شابق���ات، عليه �أن يوّل���د �شغطًا 
كب���ريً� على جلنة �حلكام يف �شبيل 
�أن يكون لل�شّف���ارة �لعر�قية مقعٌد 
�شم���ن �لطو�قم �لتحكيمية �لقارية 
يف بطولة كاأ����ش �لعامل لكرة �لقدم 
�ملقبل���ة حتى ل���و �حتي���اط حيث ال 
منتلك عالقات قوّي���ة على �ل�شعيد 
�خلارجي م���ن �أج���ل تفعيل �حلكم 
�لعر�قي كي ياأخذ �لفر�شة �لكاملة 
ملا ميتلك من درجة عالية ت�شل �ىل 
ن�شبة 8.5 يف تقييم �ملقّيمني �شمن 
�ل�شج���اّلت حي���ث �أعت���رُه �ل�شبب 
�لكايف يف منحِه �ال�شتحقاق �لذي 

ي�شتحّقه ب�شكل طبيعي" .

�الختفاء �لق�صري!
ث���الث  �آخ���ر  :"�إن  ل���وؤي  وك�ش���ف 
م�ش���اركات عر�قي���ة يف �لبطوالت 
�ل���دويل  للحك���م  كان���ت  �لعاملي���ة 
�ل�شاب���ق حازم ح�ش���ني يف بطولة 
كاأ�ش �لع���امل للنا�شئني لكرة �لقدم 
2001، �إ�شاف���ة �إىل م�شاركتي يف 
�أوملبياد بكني عام 2008، و�ملبار�ة 
�لنهائية مب�شابقة كرة �لقدم بدورة 
�الألع���اب �الآ�شيوية لكرة �لقدم بني 
منتخبي كوريا �جلنوبية وكوريا 
وبعده���ا  ع���ام2014،  �ل�شمالي���ة 
�شهدت ظاهرة �الختف���اء �لق�شري 
حّل���ت  �لت���ي  �لعر�قي���ة  لل�شّف���ارة 
يف  خليجي���ة  �شّف���ار�ت  حمّله���ا 
نتيج���ة  �لالحق���ة،  �ال�شتحقاق���ات 
للعناي���ة به���ا م���ن قب���ل حكوماتها 
و�حتاد�ته���ا �لوطنية، و�إ�شر�رها 
عل���ى �شرورة �ل���زّج بها م���ن �أجل 

�إع���الء ��شمه���ا كما هو �حل���ال مع 
�حلكم �ل���دويل �الإمار�تي �ل�شابق 
عل���ي حم���د �ل���ذي ي�شغ���ل من�شب 
ع�ش���و جلن���ة �حل���كام يف �الحتاد 

�الآ�شيوي لكرة �لقدم.
عقوبة �صباح

:"�لعقوب���ة  �أن  �ىل  و�أ�ش���ار 
�الن�شباطي���ة �لت���ي �ش���درت بحق 
�شب���اح  عل���ي  �ل���دويل  �حلك���م 
�إىل  ن�شره���ا  كان���ت مت�شّرع���ة يف 
و�شائل �الإع���الم من خالل �لتقرير 
�الأ�شبوع���ي بدليل �أن �أحمد عبا�ش 
�إبر�هي���م �ملكل���ف �ل�شابق ب���اإد�رة 
يف  �أك���د  �لك���رة  �حت���اد  �ش���وؤون 
ت�شريح���ات له �أنه مل يكن لديه �أي 
معلومات بخ�شو�ش عدم �لن�شر، 
وكان م���ن و�ج���ب جلن���ة �حل���كام 
حت���ى  باالأم���ر  �أخب���اره  �ملركزي���ة 
يتجّن���ب ذل���ك، ومت �إ�شالح���ه بعد 
ذلك م���ن خ���الل رف���ع �لعقوبة عن 
�شب���اح، ما يدعونن���ي �ىل توجيه 
ر�شال���ة �شريحة �أن���ه يتوّجب عدم 
�إط���الع �ل�شحفي���ني خ���الل �لفرتة 
�ملقبل���ة عل���ى �أي عقوب���ة وخا�شة 
للدولي���ني كونه���م �شف���ر�ء �لعر�ق 
يحظ���ون  وه���م  �خل���ارج،  يف 
مبتابع���ة دقيق���ة م���ن قب���ل جلن���ة 
يف  ويبدع���ون  �لقاري���ة  �حل���كام 
و�جباته���م �خلارجي���ة ويحققون 
م�شتويات رفيعة تعّو�ش �إخفاقات 
�ملنتخبات �لوطنية يف �لبطوالت 

�خلارجية".

دورة فوتورو  
و�أو�ش���ح �حلك���م �ل���دويل �مل�شاعد 
�شابق���ًا، �إن���ه يتطّل���ع خ���الل �لفرتة 
�ملقبل���ة �أن يك���ون حما�ش���رً� دوليًا 
و�آ�شيويًا بعد �إعالنه �ال�شتقالة من 
�لعم���ل يف جلنة �حل���كام �ملركزية 
يف �حت���اد كرة �لقدم حي���ث �شارك 
�لت���ي   "3 "فوت���ورو  دورة  يف 
�أقيمت يف دول���ة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتح���دة �ىل جان���ب جن���اح رح���م 
و�أحمد عبد �حل�شني، وهناك دورة 
ثانية �شت�شّيفها �لعا�شمة �لُعمانية 
�الأول  ت�شري���ن  �شه���ر  يف  م�شق���ط 
�ملقبل، وثالثة يف حالة �جتيازهما 
يف �ل���دورة �لنهائي���ة �لت���ي �شتقام 
مبقر �الحتاد �الآ�شيوي لكرة �لقدم 
كو�الملب���ور  �ملاليزي���ة  بالعا�شم���ة 
وه���ي موؤهل���ة للعم���ل و�الإ�ش���ر�ف 
�لدولي���ة  �ل���دور�ت  �إقام���ة  عل���ى 

للحكام �لعر�قيني م�شتقباًل .
رقم قيا�صي 

وقال :"�إنن���ي �أعتز كث���ريً� بكوين 
�أكرث �حل���كام �لدولي���ني �لعر�قيني 
قيادة للمباري���ات �لتي و�شلت �ىل 
200 مبار�ة يف �شجلي بالبطوالت 
و�الإقليمي���ة  و�لقاري���ة  �لعاملي���ة 
و�لعربي���ة حي���ث وّثق���ْت يف كتاب 
ومل  �لقيا�شي���ة  لالأرق���ام  غيني����ش 
ي�شتطع �أي من زمالئي �ل�شابقني �أو 
�حلاليني ك�شر �لرقم حيث �شاركت 
يف 18 بطول���ة بالت�شفيات و�أربع 
نهائيات قارية �أثنني منها نهائيات 

كاأ�ش �آ�شيا لل�شباب وو�حدة نهائي 
كاأ�ش �آ�شي���ا للنا�شئني ومت تكرميي 
لالحت���اد  �لتنفي���ذي  �ملكت���ب  م���ن 

�لقاري بدرع �الآ�شيوي .
�للجنة �لعليا لل�صحة

ولف���ت �لنظر �ىل �أنه من �ل�شعوبة 
دوري  مناف�ش���ات  ت�شتاأن���ف  �أن 
�حل���ايل  باملو�ش���م  �ملمت���از  �لك���رة 
وفقًا للمعطيات �الأخرية للقر�ر�ت 
�ل�ش���ادرة م���ن قب���ل �للجن���ة �لعليا 
�لوطني���ة يف  لل�شح���ة و�ل�شالم���ة 
جمل����ش �ل���وزر�ء بزي���ادة �شاعات 
�شه���ر  خ���الل  �جلزئ���ي  �حلظ���ر 
رم�شان �لف�شي���ل، وفر�ش �حلظر 
�ل�شامل يف �أيام عيد �لفطر �ملبارك، 
خا�ش���ة �أن �المكاني���ات �ملوج���ودة 
فايرو����ش  ملحارب���ة  فق���رية  لدين���ا 
كورون���ا �مل�شتج���د وال ترتق���ي كما 
الحظتها ل���دى �ل�شلط���ات �لكورية 
�جلنوبي���ة مثاًل �لتي قامت بتوفري 
�إج���ر�ء�ت �شحي���ة �شارم���ة قبي���ل 
�نطالق �ملبار�ة �الفتتاحية لدوري 
دون  م���ن  ملع���ب  يف  �ملحرتف���ني 
جمه���ور، ل���ذ� يتوّج���ب عل���ى هيئة 
�لتطبي���ع يف �حت���اد ك���رة �لقدم �أن 
تبقى على تو��شل د�ئم مع �جلهات 
�حلكومية مع �اللتز�م �لتام بكل ما 
ي�شدر عنها م���ن �أجل �حلفاظ على 
�شحة و�شالمة �لالعبني و�ملالكات 
�لف���رق  يف  و�الإد�ري���ة  �لتدريبي���ة 
�خلم�شة ع�ش���ر �مل�شارك���ة، ال�شيما 
�أن �ل�شوي�شري جي���اين �نفانتينو 
رئي�ش �الحت���اد �لدويل لكرة �لقدم 
ح���ّذر جمي���ع �الحت���اد�ت �لوطنية 
�ال�شتئن���اف  م���ن   211 �الع�ش���اء 
�ملبّك���ر للن�شاط �لك���روي قبل زو�ل 

�لوباء كليًا عن بلد�نها".
قر�ر �لفيفا

وختم ل���وؤي �شبحي حديث���ه :"�إن 
�ل���دويل  �الحت���اد  جمل����ش  ق���ر�ر 
لك���رة �لقدم بتطبي���ق مقرتح �لفيفا 
 5 3 و�إج���ر�ء  �خلا����ش بالقان���ون 
تغي���ري�ت لالعب���ني يف �مل�شابق���ات 
�ملحلية �شيكون يف �ملو�شم �لكروي 
�الإجه���اد  ظ���ل  يف  فق���ط  �حل���ايل 
�لب���دين �ل���ذي يعانون من���ه خالل 
دقائ���ق �ل�شوط���ني �الأول و�لثاين، 
و�شّدد كذلك عل���ى قر�ر �إلغاء تقنية 
 )VAR( حك���م �لفيديو �مل�شاع���د
حلدوث ح���االت تالم�ش يف �لغرفة 
�خلا�ش���ة به���م م���ن عل���ى مدرجات 
�مللع���ب �لت���ي يت���م تخ�شي�شها من 

�الحتاد�ت �لوطنية” .

�لعالقات حرمت �ل�صفارة �لعر�قية من كاأ�س �لعالم 2022

ل�ؤي �ضبحي: اأعتّز باإدارة 200 مباراة دولية وّثقها كتاب غيني�س

 بغد�د / �ملدى

جّددت �إد�رة ن���ادي �الأهلي �مل�شري 
جلن���ة  بدخ���ول  �لقاط���ع  نفيه���ا 
�لتعاق���د�ت يف مفاو�شات مع مد�فع 
�ملنتخ���ب �لوطني ون���ادي �ل�شرطة 
مه���اوي  عل���ي  ع���الء  �لق���دم  لك���رة 
للح�ش���ول على توقيع���ه خالل فرتة 
يف  للع���ب  �ل�شيفي���ة  �النتق���االت 

�شف���وف فريقه���ا �لك���روي باملو�شم 
�ملقبل .

�مل�ش���ري  �الأهل���ي  �إد�رة  رد  وج���اء 
بع���د 4 �أي���ام م���ن تاأكي���د ع���الء علي 
مهاوي الإحدى �لقن���و�ت �لريا�شية 
�مل�شري���ة ع���ن تو��ش���ل �لن���ادي عن 
طري���ق وكي���ل �أعماله معه م���ن �أجل 
تدعي���م �خل���ط �لدفاع���ي يف �ملو�شم 
�الإد�رة  وذك���رت   ،2021-2020

ب�ش���كل ر�شم���ي،  تفاو�ش���ه  �أنه���ا مل 
وهناك تعّجب �شديد من ت�شريحاته 
خا�ش���ة �إن���ه مل يك���ن �شم���ن �أجندة 
�مل���درب �ل�شوي�ش���ري ريني���ه فايل���ر 
يف �لتعاقد مع العب حمرتف جديد 
يعّو����ش �لف���ر�غ �لذي ترك���ه رحيل 
�أحم���د فتح���ي �ىل بري�مي���دز )نادي 
�الأ�شيوطي �شبورت �شابقًا( على �أثر 
�نتهاء عقده نهاية �ملو�شم �جلاري .

الأهلي الم�ضري ي�ؤكد "ل تفاو�س مع مهاوي"!

 متابعة : �إياد �ل�صاحلي

ي�شه����د �لو�ش����ط �لريا�ش����ي من����ذ زمن 
طويل، م�شاكل م�شتدمية، كّلما حاول 
ت����اأزمي  ع����اودت  و�أده����ا  �ملُ�شِلح����ون 
�مل�شهد بفعل فاعل �أو جماعة ال هّم لها 
�ش����وى �إبق����اء حالة �لتوت����ر و�الإرباك 
و�ش����وء �لنو�ي����ا يف مفا�ش����ل �لعمل، 
ل����ة �لتع����اون، و�ال�شتف����ر�د  لقط����ع �شِ
ب�ش����وؤون �ملوق����ع، دون �أي����ة �شغ����وط 
من جه����ة عليا  لل�شع����ور باالأمان و�إن 
كان وهميًا �شرعان ما تّت�شح حقيقته 
عن����د �أول جُمادلة حول خرق مايل �أو 
�شل����وك �إد�ري ُم�ش����ني �أو �إخف����اق يف 

بطولة يهدر فيها ماليني �لدنانري.
لالأ�ش����ف، يظ����ّن �لبع�����ش �أن حمارب����ة 
�لُك����فء بذريع����ة ع����دم �حلاج����ة ل����ه، 
عّم����ن  �ملنا�ش����ب  �ملوق����ع  وحج����ب 
ي�شتح����ق خ�شية �أن يكون �أف�شل منه، 
و�لتظاه����ر ب�شالم����ة عمل����ه ونز�هت����ه 
يف �إد�رة �لعم����ل بت�شريحات وردية 

ووثائ����ق  حقائ����ق  �ىل  ت�شتن����د  ال 
د�ح�ش����ة لالأقاوي����ل �لت����ي ت�شتهدف����ه، 
يظ����ُن كل ذلك �أنها مت����ّر على �ملتابعني 
دون  موقع����ه  ل�ش����وؤون  و�ملحّلل����ني 
�إن  �ل�شحي����ح  مر�جع����ة،  �أو  تعقي����ب 
�أ�شل����وب �ملو�ربة ين����مُّ عن �شعف يف 
�شخ�شية �مل�شوؤول، و�هتز�ز كر�شّيه، 
و�نع����د�م �لثقة بالعامل����ني معه، �الأمر 
�ل����ذي ينعك�����ش عل����ى �عت����الل �الأد�ء 
وتر�جع �النتاجية وف�شل �لتخطيط، 
عنيف����ة  ه����ّزة  �ىل  وُيعّر�����ش موقع����ه 
بخروج �أق����رب �ملقّربني من����ه فا�شحًا 
كل �خلباي����ا �مل�شك����وت عنها يف فرتة 

رئا�شته للموقع ذ�ته.
ه���ل ينف���ي �لبع����ش مّم���ن ت�ش���ّررت 
�أو دويل  بق���ر�ر حكوم���ي  م�شلحت���ه 
�أو م���ن �لهيئ���ة �لعام���ة، �أن���ه يح���ارب 
�شخو�ش���ًا ال دخل له���م بتلك �لقر�ر�ت 
�إال من باب �لتنفيذ؟ ملاذ� يظّل يالحقهم 
حتى لو عملو� يف موقع �آخر، ُي�شيء 
مبعلوم���ات  �الإعالمي���ني  ب���ني  �إليه���م 

كاذب���ة، ويعلم بيقني �أن تلك �لقر�ر�ت 
�ش���رورة الإ�ش���الح �شاأٍن خ���اٍو من �أية 
موؤ�ّش���ر�ت �لتط���ّور و�شي���اع م�شتمر 
�شه���ا  لالأم���و�ل �لكب���رية �لت���ي تخ�شّ
�حلكومة يف م�شاريع بانت خا�شرة؟  

�إن �لعمل �لطوعي يف �لريا�شة ينتهي 
بزو�ل �لتكليف �شم���ن �ملّدة �ملحّددة، 
وال �ش���ّك يف ه���ذ� �الأم���ر ل���دى جمي���ع 
�ملوؤ�ش�ش���ات �لريا�شية يف �لعامل �لتي 
يحكمه���ا ميث���اق �أوملب���ي و�ح���د، هذ� 
�لعمل �حلر و�ملوؤّط���ر مببادئ دولية، 
ال ي�شرع���ن ل�شاحب���ه تاأ�شي����ش مملكة 
�أو  جمل�ش���ه  وباأع�ش���اء  ب���ه  خا�ش���ة 
مكتبه �لتنفيذي كاأنها حقوق �أزلية له 
باعتباره بطل �شابق �أو �إد�ري حمّنك 
ال ي�شم���ح �أن يناف�شه �أحد عليها، وكل 
من يت���وّرط بتهديد موقعه يتلقى منه 
َعد�ًء �شر�شًا ي�شتخدم فيها كل �أ�شاليب 
�ملو�جهة غري �لنظيفة للثاأر من موقف 
�شاب���ق �أو �نت���ز�ع ح���ق م�ش���ت عليه 
�شن���و�ت طو�ل �أو ت�شفي���ة ح�شاب مل 

ُيغلق بع���د ولن يغلق طامل���ا �أن �حلقد 
�أعمى �أحيانًا ويقود �ىل �لتهلكة!

عجبًا مل���ن ي�ش���ّوه �شمعت���ه �لريا�شية 
بتم�ّشك���ه بكر�شي �شلط���ة �لقر�ر مهما 
كان �شغ���ريً� �أم كب���ريً�، مقاوم���ًا حتى 
�آخ���ر حّجة باِطلة يوِه���م نف�شه بها �أن 
��شتقالت���ه م�شتحيل���ة، ُمر�هن���ًا عل���ى 
تغرّي بو�شلة �لعالق���ات، ومتِكئًا على 
ر  د وحتمِّ �أق���الم ملّونة تبيِّ����ش وت�شوِّ
بكلم���ات متعّرجة �حل���روف ومتهّرئة 
�ملع���اين نتيج���ة ترّنحه���ا ب���ني خطي 

�لعر�ش و�لطلب!
للتاري����خ وج����ه و�ح����د يك�ش����ف عن����ه 
يوّث����ق  م����ن  هن����اك  �الأزمن����ة،  كل  يف 
�شريت����ه �لريا�شية بذكريات جتلب له 
�للعن����ات بعدما ق�ش����ى �خلدمة حتت 
م�ش����ورة �إّمع����ة �أو خم����ادع �أو فا�شد، 
و�آخري����ن حتن����و له����م �لروؤو�����ش يف 
غيابه����م �حرت�م����ًا ل�شريته����م �مل�شّفاة 
من �لذميمة ونز�هة �أعمالهم وفخامة 

عقولهم.

 بالمرصاد
النزاعات ال�ضخ�ضية معاول هدم الم�ضاريع الريا�ضية  �لدوحة / خا�س باملدى

تو��ش���ل �للجن���ة �ملحلي���ة، �ملكلف���ة باإجناز 
م�شاري���ع موندي���ال 2020 يف قط���ر، بن���اء 
ملعب "ر��ش �أبو عبود" �لذي �شتبلغ طاقته 
�ال�شتيعابية 40 �أل���ف م�شّجع، من حاويات 
�ل�شح���ن �لبح���ري، ويعتر منوذج���ًا فريدً� 
يف جت�شي���د �ال�شتد�م���ة خ���الل �لتح�ش���ري 

لت�شييف �الأحد�ث �لريا�شية �لكرى.
وقال���ت �ملهند�ش���ة ب���دور �مل���ري، مدي���ر �أول 
�لعلي���ا  �للجن���ة  يف  و�لبيئ���ة  �ال�شتد�م���ة 

للم�شاري���ع و�الإرث �لقطري���ة :"كان���ت مادة 
�الأ�شب�شتو����ش ت�شتخ���دم يف ت�شييد �ملباين 
يف �ملا�ش���ي، وق���د ��شتعن���ا بخ���ر�ء الإز�لة 
تلك �ملادة، م���ع �تخاذ �حتياطات ��شتثنائية 
خ���الل عملي���ات �له���دم، وجتهي���ز �ملوق���ع، 
وجنحن���ا يف �لتخّل����ش مّم���ا يزي���د عن 65 
طن���ًا م���ن �ملخّلفات �لتي حتت���وي على مادة 

�الأ�شب�شتو�ش بطريقة �آمنة".
و�أ�شاف���ت �مل���ري: "تعقبن���ا م�شتوي���ات م���ن 
�لتل���وث يف �لرتب���ة و�ملي���اه �جلوفي���ة يف 
بع����ش �ملو�ق���ع. وقمن���ا برف���ع �ملي���اه بع���د 

�ش���ة،  متخ�شّ تقني���ات  وف���ق  معاجلته���ا 
و��شتخدمناه���ا يف تهدئة �لغب���ار �ملت�شاعد 
من �ملوقع، ثم �شرف �لز�ئد منها يف �لبحر، 
مع �اللت���ز�م �لتام بال�شروط �لبيئية �ملتبعة 

يف دولة قطر".
و�شهد موقع بناء ملع���ب "ر��ش �أبو عبود" 
�لقري���ب م���ن مين���اء �لدوح���ة، �لعدي���د م���ن 
�الإج���ر�ء�ت قب���ل ب���دء �أعمال �الإن�ش���اء، فقد 
جرى تطهري �الأر����ش بالكامل بعد �أن كانت 
ول�شن���و�ت ع���دة موقع���ًا �شناعي���ًا، لت�شّكل 
بذلك �أوىل خطو�ت حتقيق �الإرث �مل�شتد�م 

للملعب قبل �النتهاء من ت�شييده.
وكان���ت �للجن���ة �لعلي���ا للم�شاري���ع و�الإرث 
�لقطري���ة ق���د بذل���ت جه���ودً� هائل���ة الإز�ل���ة 
وخز�ن���ات  و�لور����ش  و�ملعام���ل  �ملب���اين 
�لوق���ود باملوق���ع، م���ع �حلفاظ عل���ى بع�ش 
�ملب���اين �لقدمي���ة، نظ���رً� لقيمته���ا �لثقافي���ة 
و�ملعمارية، و�ال�شتفادة منها بعد تطويرها 

بداًل من ت�شييد من�شاآت جديدة.
يذكر �إن ملعب "ر��ش �أبو عبود" ي�شت�شيف 
ع���ددً� م���ن مباري���ات �ملونديال �شم���ن دور 
�لنهائ���ي  رب���ع  �ل���دور  حت���ى  �ملجموع���ات 
و�ملوؤم���ل �نطالق���ه يف �لف���رتة م���ا ب���ني 21 

ت�شرين �لثاين و18 كانون �الأول 2022.

لال�ضتدامة فريد  من�ذج  عب�د" امل�نديايل  اأب�  "را�س 
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ع�ش���ر�ت ب���ل مئات م���ن �ش���باب �لع���ر�ق �لطيب���ن يتجول���ون ب�ش���يار�تهم 
وعرباته���م يف �لأزقة �ل�شيق���ة و�ملناطق �ملزدحمة بقّر�ئه���ا وم�شت�شعفيها 
وحمروميه���ا ، �أكيا����س �لرز وقن���اين �لزيت وقو�لب �ل�شاب���ون و�ل�شامبو 
�خل���ر�ت  ه���ذه  كل   ، و�لبقولي���ات  و�لفاكه���ة  و�خل�ش���ر�و�ت  و�للح���وم 
يعبئوه���ا  باأكيا����س معتم���ة ك���ي ل تتح���ول �ىل دعاي���ة ، ول تك���ون م�شدر 
�إحر�ج للم�شتحق �لعفيف ، �أكيا�س بع�شها قد توجها هوؤلء �ل�شباب بوردة 
طبيعي���ة جميل���ة ، مع ق�شا�شة ورق نظيف كتبو� عليها : )هذ� منكم و�إليكم 

، ن�شالكم  �لدعاء(...
�إنه���ا �أخالق �لعر�قين منذ �أن كان �لعر�ق و�ىل �ليوم ، �لتكافل �لجتماعي 
�ل���ذي ع���ّززه ور�شخه علي ب���ن �بي طال���ب عندما حل يف �لكوف���ة �حلمر�ء 
، كذل���ك كان لأخ���الق �إم���ام  �ل�شاجدين عل���ي بن �حل�شن علي���ه �ل�شالم دور 
ر�ئ���ع يف بناء �ل�شخ�شي���ة �لعر�قية على هذ� �خُللق �لكرمي، فاإن �أكرث �أبناء 
ه���ذ� �لبل���د يدينون  له بالإمامة و�لإ�شوة و�لقدوة ، فقد كان �شالم �لله عليه 
يخ���رج منت�شف �لليل وقد �شدل �حلجاب عل���ى ن�شف وجهه ، كي ل يعرفه 
�لآخ���رون فيف�ش���د عطاوؤه ، وتتحجم عظمة كرم���ه و�شهامة �شمره ، ي�شع 
�حلاج���ة على �عتاب بيت �ملحتاج ويطرق �لباب ثم يويل وجهه �شطر جهة 

جمهولة كي ل يعرفه �شاحب �حلاجة !
�لتكافل �لجتماعي �لذي ن�شهده  هذه �لأيام يف مثل هذه �لظروف �ل�شعبة 
�لع�ش���رة �ش���رف عر�ق���ي �شام ، من حقه���م �أن يفتخرو� به ، وم���ن حقهم �أن 
يكون���و� ب�شببه قدوة �ل�شعوب و�لأمم ، �إنها �ل�شيغة �لعملية لالإ�شالم ، هو 
�لإ�ش���الم �لعملي ولي�س �لإ�شالم �ل�شيا�شي �ل���ذي مل ي�شتفد منه �لعر�قيون 

�شوى �لدم و�خلر�ب و�لدمار .
هذه �لظاهرة �خلرة �ملعطاء كم �شاهمت يف �شرت �أعر��س ، وحماية �أج�شاد 
م���ن �لنخ���ر و�لأمر��س و�لهز�ل ، وك���م �شاهمت بحق وحقيق���ة يف تاأ�شيل 
�لتاآل���ف �لجتماع���ي و�لأ�شري بل وحتى �ملناطقي .�شبيب���ة بعمر �لورود ، 
ع�شالت �ُشمر ، ووجوه يعلوها نور �لله عز وجل ، و�شعور متدفق بالفرح 

و�حلزن ، فرح  �لعطاء وحزن على حال �لعو�ئل �ملتعففة �مل�شتحقة .
هذه �لظاهرة �حلّية دليل على �أن هذ� �لبلد ما ز�ل بخر ، و�إنه قابل للتطور 
�حل�ش���اري و�لأخالقي وحتى �لعلمي ، فاإن �ملجتم���ع �لذي ي�شم من �أمثال 
ه���ذه �لفئات  �ل�شبابية �ملتحم�شة للخر تكتنز طاقة روحية  خالقة تهيوؤها  

للعب دور ح�شاري عمالق .
�إنها �أخالق �لعر�قين وكفى

 

َيعرف م�شطفى الكاظمي اأنَّ 
رئا�شة الوزراء جاءته في 

ا�س. واأنَّ العالم  توقيت ح�شَّ
جه نحو مرحلة كئيبة  يتَّ

وبالغة ال�شعوبة. وهذا لي�س 
من باب الإغراق في الت�شاوؤم، 

بل من باب احترام ما يقوله 
اأهل الأختام والأرقام.

مرحلة كئيب���ة لأننا ن�شمع دعو�ت متز�يدة 
�إىل �لتعاي����س م���ع �لوباء ل ب���دَّ خاللها من 
خ�ش���ار�ت ب�شري���ة جدي���دة. �نتظ���ار موؤمل 
خل���ر م���ن قما�ش���ة �لعث���ور عل���ى دو�ء �أو 
���ُع  �شت�شيَّ �خل���ر  ذل���ك  وبانتظ���ار  لق���اح. 
جن���از�ت جدي���دة هن���ا وهن���اك و�شي���زد�د 
�شعور �لع���امل به�شا�شته. وه���و �أمر فظيع 
فع���اًل �أن ينج���ح وب���اء غام����س يف تذك���ر 
�لف�شائي���ة  و�ملركب���ات  �لرت�شان���ات  ع���امل 
و�لروبوت���ات به�شا�شت���ه، وبق���درة وح�س 
جمهول على حتويل �لعامل �لرحب معتقاًل 

�شا�شعًا وفخًا مقلقًا.

ثون  ومرحلة �شعبة لأنَّ �أهل �لأرقام يتحدَّ
ع���ن ك�ش���اد غ���ر م�شب���وق. و�شل�شل���ة م���ن 
�لك���و�رث. وولدة »�شع���وب« من �لعاطلن 
عن �لعم���ل. وموجة هائلة م���ن �لإفال�شات 
و�أم���و�ج م���ن �لقل���ق م���ع �رتف���اع معدلت 
�لفقر و�جل���وع. وكان ميكن �لتعويل على 
م�شاع���د�ت �لدول �لغني���ة �أو �ملقتدرة، لكن 
��شتهد�ف �لوباء لهذه �ل���دول �أي�شًا قّل�س 
�آم���ال �ل���دول �لفق���رة ب�شخ���اء �لآخرين. 
وي�ش���اف �إىل ذلك �أنَّ �لوب���اء فتح جروحًا 
يف بع����س �لعالق���ات �لدولي���ة، وحتدي���دً� 
ب���ن �أمركا و�ل�شن، عالوة على �لأوجاع 
�لأوروبي���ة �ملنجب���ة مل�شاع���ر �لقل���ق وعدم 
�ليق���ن. و�إذ� كان���ت �ملرحل���ة �ملقبل���ة تبدو 
متتل���ك  �لت���ي  �لبل���د�ن  يف  حت���ى  �شعب���ة 
موؤ�ش�ش���ات ع�شري���ة م�شتقرة ق���ادرة على 
�ملب���ادرة و�لتكّي���ف و�لتط���ور و�ملحا�شبة، 
فكي���ف يكون �حلال يف �لبلد�ن �لتي تفتقر 

�إىل مثل هذه �ملوؤ�ش�شات؟
ل يحت���اج �لكاظمي �إىل من يذكره بويالت 
نظام �شد�م ح�شن. فهو مل ي�شتطع �حتمال 
�لعي�س يف ظله، ولهذ� غادر ور�ح يح�شي 
�رتكاب���ات �لنظام. وحن ع���اد بعد �شقوط 
نظ���ام �شد�م �نهم���ك �لكاظم���ي يف توثيق 
جر�ئم �لنظ���ام �ل�شابق. وقام مبهمته هذه 
ب�شفته مو�طنًا يحلم بعر�ق �آخر وب�شفته 
�إعالمي���ًا م���ن حقه ت�شجي���ل �ملرحل���ة. لكن 
�ل���كالم ع���ن �رتكاب���ات عه���د �ش���د�م �شار 
قدمي���ًا و�إن كان �شحيحًا. يعرف �لكاظمي 
ما هو �أقرب و�أخط���ر. يعرف ما جرى بعد 
�قت���الع نظام �ش���د�م وت�شاعف���ت �لتقارير 
عل���ى مكتبه حن �ختر قب���ل �أربعة �أعو�م 

رئي�شًا لال�شتخبار�ت يف �لبالد.

و�حلقيقة �أنَّ �أخطر ملف على طاولة رئي�س 
�لوزر�ء �جلديد هو مل���ف �لف�شل �لعر�قي 
�لو��ش���ح يف مرحل���ة ما بعد �ش���د�م. ف�شل 
يف بناء موؤ�ش�شات د�شتورية �شلبة حتفظ 
حق���وق �ملو�ط���ن وهيبة �لدولة مع���ًا، رغم 
�لتوج���ه �ملتك���رر �إىل �شنادي���ق �لقرت�ع. 
�لنتخابي���ة  �لعملي���ات  �أظه���رت  وق���د 
و�ملخا�ش���ات �لع�شرة لت�شكيل �حلكومات 
�ل���ذي �ش���رب �لعالق���ات  �لت�ش���دع  حج���م 
�ل�شيعية - �ل�شّنية و�لذي ترجم �حتكاكات 
د�مي���ة كان���ت ب���ن �لثغ���ر�ت �لت���ي �شهلت 
�إطاللة »د�ع�س« بع���د »�لقاعدة«. و�حلقيقة 
هي �أن معظم �لقوى �ل�شيا�شية مل تنخرط 
يف معرك���ة بناء �لدولة وف�شلت �لنخر�ط 
يف معركة تقا�شمه���ا و��شتباحة مو�ردها. 
كانت فكرة �لدولة �لالعب �لأ�شعف يف كل 

�ختبار�ت �لقوة.
�لت���ي  »�ل�شرعي���ة«  �أنَّ  �لكاظم���ي  ويع���رف 
حازته���ا �مليلي�شي���ات بفع���ل م�شاركتها يف 
حماربة »د�ع�س« حتولت عبئًا قاتاًل ب�شبب 
�لإ�ش���ر�ر عل���ى �إح���الل منط���ق �لف�شائ���ل 
و�لتلويح بالقوة م���كان منطق �ملوؤ�ش�شات 
ودول���ة �لقان���ون. كم���ا يع���رف �أنَّ �لع���ر�ق 
تعر����س لعملية نهب غ���ر م�شبوقة جعلت 
دول���ة تن���ام عل���ى �لنف���ط تخ�شى م���ن عدم 
قدرته���ا على ت�شدي���د رو�ت���ب �ملتقاعدين. 
�أك���ر  كان  �لف�ش���اد  ح���زب  �أن  و�حلقيق���ة 
�لأح���ز�ب �لعر�قي���ة بع���د �شق���وط �شد�م، 
وه���و ح���زب عاب���ر للطو�ئ���ف و�ملذ�ه���ب 

و�لقوميات.
يع���رف م�شطف���ى �لكاظم���ي �أنَّ مرحل���ة ما 
بع���د �ش���د�م هي مرحل���ة تب���ادل �ل�شربات 
عل���ى �مللعب �لعر�قي بن �أم���ركا و�إير�ن، 

خ�شو�شًا بعد �ن�شحاب �لقو�ت �لأمركية. 
وم���ن ر�فق ما عا�شته بغ���د�د يف �ل�شنو�ت 
�ملا�شي���ة ي���درك متام���ًا �أن �إي���ر�ن �نتزعت 
لنف�شها ما ي�شبه حق �إد�رة �ل�شاأن �لعر�قي 
مع �أخ���ذ �ملمانعة �لأمركي���ة يف �لعتبار. 
�حلكوم���ات  ولدة  ق�ش���ة  يع���رف  وم���ن 
يف بغ���د�د يع���رف �أنه���ا حملت د�ئم���ًا مل�شة 
قا�ش���م �شليماين بعد ف�شول م���ن �لتجاذب 

�لإير�ين - �لأمركي.
كان �شليماين يلع���ب دورً� يكاد يقرتب من 
دور مر�ش���د مرحلة م���ا بعد �ش���د�م. وكان 
ه���ذ� �ل���دور ي�شط���دم �أحيان���ًا ب�شو�ب���ط 
ير�شمها �ملرج���ع �ل�شيعي علي �ل�شي�شتاين 
م���ن دون �لرغبة يف �ش���د�م مبا�شر وعلني 
م���ع �إير�ن. وكان ي�شط���دم �أي�شًا مبحاولة 
و��شنط���ن �لعرت��س عل���ى �نزلق �لعر�ق 

بالكامل �إىل �لف�شاء �لإير�ين.
جاءت �لنتفا�ش���ة �لعر�قية �أ�شبه ب�شرخة 
�حتج���اج عل���ى ف�شل �حلكوم���ات �ملتعاقبة 
وكذل���ك  �لف�ش���اد،  وح����س  مو�جه���ة  يف 
عل���ى ف�ش���ل ه���ذه �حلكوم���ات يف ترمي���م 
�لعالق���ات ب���ن �ملكون���ات يف رح���اب دولة 
ي�شن���ع قر�رها �لوطني د�خ���ل موؤ�ش�شاتها 
�ل�شرعي���ة. و�أظه���رت �لنتفا�ش���ة �أي�شًا �أنَّ 
�لعر�قين تعبو� من تكري�س بالدهم ملعبًا 
لختب���ار�ت �لقوة �لأمركي���ة - �لإير�نية، 
وم���ن تب���ادل �لر�شائل �ل�شاخب���ة على هذ� 
�مللعب، خ�شو�ش���ًا بعدما �ن�شحبت �أمركا 
ترمب م���ن �لتفاق �لنووي و�أعادت فر�س 
�أق�ش���ى �لعقوبات. و�أظهرت عمليات �لقتل 
�لت���ي تعر�شت له���ا �لنتفا�ش���ة وبقيت بال 
عق���اب غلب���ة منط���ق �لف�شائل عل���ى منطق 

�لدولة.

كان���ت ��شتقال���ة رئي�س �ل���وزر�ء عادل عبد 
�مله���دي يف بد�ية دي�شم���ر )كانون �لأول( 
�ملا�شي، دلياًل �إ�شافي���ًا على تردي �لو�شع 
�لد�خلي �شيا�شيًا و�قت�شادي���ًا و�جتماعيًا 
�لتج���اذب  ت�شاع���د  عل���ى  جدي���دً�  ودلي���اًل 
�لأمركي - �لإي���ر�ين. وبلغ هذ� �لتجاذب 
ذروت���ه ح���ن �تخ���ذ ترمب ق���ر�رً� تف���اد�ه 
�أ�شالفه، �أ�شفر عن مقتل قائد »فيلق �لقد�س« 
�جلرن�ل قا�ش���م �شليماين وهو �لأقرب �إىل 

قلب خامنئي وعقله.
يف ع���امل »كورونا« �ل�شع���ب منح �لرملان 
�لعر�ق���ي ثقت���ه حلكوم���ة �لكاظم���ي. مهمة 
�لرج���ل �شعبة و�شائكة. ل بدَّ من �لإن�شات 
�إىل ر�شائل �ملحتجن و�لتعامل، �إذ� �أمكن، 
م���ع ملف من تفننو� يف �غتيالهم. ل بدَّ من 
خطة ملو�جهة �ل���رتدي �لقت�شادي ووقف 
عقلي���ة �لنه���ب وترميم �لعالقات م���ع �إقليم 
كرد�شت���ان. ل بدَّ �أي�شًا من �ل�شهر على عدم 
�ل�شماح ل�»د�ع�س« بت�شجيل �إطاللة جديدة 

على �ل�شاحة �لعر�قية.
تبقى �ملهمة �لأ�شعب وهي كيفية �خلروج 
�س �لع���ر�ق خمترً�  م���ن �لو�شع �ل���ذي كرَّ
للعالق���ات �لأمركي���ة - �لإير�ني���ة وتبادل 
�للكم���ات و�لر�شائ���ل. رمب���ا له���ذ� �ل�شب���ب 
�فتت���ح �لكاظم���ي ن�شاطات���ه با�شتقب���ال كل 
و�لإي���ر�ين.  �لأمرك���ي  �ل�شفري���ن  م���ن 
ق���ال �إنَّ �لع���ر�ق »ل يقبل �أن يك���ون �شاحة 
لت�شفي���ة �حل�شابات، �أو منطلق���ًا لالعتد�ء 
عل���ى �أي دول���ة ج���ارة �أو �شديق���ة«. لي����س 
�شه���اًل �أْن تك���ون رئي�ش���ًا لل���وزر�ء يف بالد 
م���ا ب���ن �لنهرين وه���ي �أي�شًا ب���الد ما بن 

�ل�شفرين.
عن ال�سرق الأو�سط 

تتميز العالقات الدولية 
الراهنة بكثرة من ال�شمات 

القت�شادية وال�شيا�شية اأهمها 
محاولة الوليات المتحدة 

بناء �شرعية دولية جديدة 
ترتكز على التبعية والهيمنة 

والتهمي�س وبهذا الم�شار 
تنه�س امام دول العالم 

تناق�شات جديدة اأفرزتها 
ال�شيا�شة الأميركية في الطور 
المعولم من التو�شع الراأ�شمالي

قبل �خلو�����س يف بع�س �ملو�شوعات 
�ل�شيا�شية �ل�شائكة لب����د من �لإ�شارة 
�لر�هن����ة  �لدولي����ة  �لعالق����ات  �أن  �ىل 
ت�شتن����د �ىل عاملي����ة �أ�شل����وب �لإنت����اج 
�لر�أ�شم����ايل وم����ا ينتج����ه م����ن حتك����م 
 – �لقت�شادي����ة  �ملناف�ش����ة  قو�ن����ن 
�ل����دول  ب����ن  �ل�شيا�شي����ة  و�لهيمن����ة 
وطو�بقه����ا  �ملعومل����ة  �لر�أ�شمالي����ة 

�لثالثة.
 -- تتمث����ل �لطو�ب����ق �لثالث����ة ب����دول 
و�ل����دول  �أوًل  �ملعومل����ة  �لر�أ�شمالي����ة 
�ملتط����ورة ر�أ�شمالي����ًا ثاني����ًا و�آخرهم 
�لدول �لوطنية. وبهذ� �ملعنى تتحكم 

وروح  �ملت�شاوي����ة  غ����ر  �لعالق����ات 
�لهيمنة يف عالقاتها �لدولية.

�لعومل����ة  م����ن  �ملعا�ش����ر  �لط����ور   -
�لر�أ�شمالي����ة �أ�شف����ى �شم����ات جدي����دة 
على �لعالق����ات �لدولية تتمثل بن�شوء 
تكت����الت دولية �قت�شادي����ة - �شيا�شية 
بن �ل����دول �لر�أ�شمالية �ملتقدمة وبن 
�ل����دول �لوطني����ة على �أ�شا�����س تو�زن 

�مل�شالح �لوطنية.
-- فر�شي����ة ن�ش����وء تكت����الت �شيا�شية 
�قت�شادي����ة دولي����ة ناجتة ع����ن تنامي 
�ملناه�ش����ة  �لوطني����ة  �لنزع����ات 
�لهيمنة  للتدخ����الت �لع�شكرية وب����ن 
�لك�شموبولوتي����ة �ملرت�بط����ة و�لروح 
�لأمركية �لع�شكرية ت�شرتط �ل�شعي 
لبناء �شرعية دولية جديدة ت�شرتطها 
وحد�نية �لتطور �لر�أ�شمايل مناه�شة 
للنزع����ة �لك�شموبولوتي����ة �لمركي����ة 
�لهادف����ة �ىل و�ش����ع دول �لعامل حتت 

هيمنتها �لعاملية.
م����ن �زدو�جي����ة  �لع����امل  �نتق����ال   ---
خي����ار �لتطور �لجتماع����ي ��شرت�كي 
�لتط����ور  ر�أ�شم����ايل �ىل وحد�ني����ة   -
�لر�أ�شمايل حمل �لكثر من �لتغر�ت 
�ل�شيا�شي����ة و�لفكرية على �شعيد بناء 
�لعالقات �لوطنية و�لعالقات �لدولية 

نحاول �لتعر�س �ىل �أهمها-
�أوًل-- �أف�ش����ى �نهيار خي����ار �لتطور 
�ل�شرت�ك����ي �ىل �شي����ادة منط �لنتاج 
�لر�أ�شم����ايل ف�شاًل ع����ن �عتماده نهجًا 
لتطور �ل����دول �لوطني����ة وت�شكيالتها 

�لجتماعية.
�لنم����وذج  �نهي����ار  �أدى  ثاني����ًا- 
�ل�شرت�ك����ي �ىل تفكك وح����دة �لكفاح 
�ل����دول  �لعاملي����ة مبكوناته����ا �لثالث����ة 

�ل�شرت�كي����ة حرك����ة �لتح����رر �لوطني 
�لعاملية و�ل����دول �لوطني����ة �ملناه�شة 

للر�أ�شمالية �لعاملية.
�لنزع����ات  �أ�شبح����ت  ثالث����ًا-- 
للم�شاألتن  �لر�ف�شة  �لك�شموبولوتية 
�لغط����اء  و�لوطني����ة  �لقومي����ة 
�لأيديولوج����ي للر�أ�شمالية �لأمركية 

�ملعوملة.
�لك�شموبوليتي����ة  جت����اوز  ر�بع����ًا-- 
م����ن  �لدولي����ة  لل�شرعي����ة  �لأمركي����ة 
خ����الل تدخالته����ا يف �ش����وؤون �ل����دول 
ع����ن  ف�ش����اًل  �لك����رى  �لر�أ�شمالي����ة 
تدخالتها يف نز�عات �لدول �لوطنية 

وت�شكيالتها �لجتماعية �لوطنية.
خام�ش����ًا-- متي����زت �لك�شموبولوتية 
�لع�شكري����ة  بالتدخ����الت  �لأمركي����ة 
يف �ش����وؤون �ل����دول �لوطني����ة به����دف 
�إ�شقاط �لأنظمة �ل�شيا�شية ناهيك عن 

م�شاندتها لالأنظمة �ل�شتبد�دية.
�لك�شوبولوتي����ة  رف����ع  �شاد�ش����ًا-- 
�ىل  �لوطني����ة  قو�نينه����ا  �لأمركي����ة 
م�ش����اف �لقو�ن����ن �لدولي����ة مطالب����ة 

باعتمادها يف �لعالقات �لدولية.
�شابعًا-- نزوع �لعوملة �لأمركية �ىل 
بناء �شرعية دولية جديدة ترتكز على 
�لقوة �لع�شكرية و�لتبعية و�لتهمي�س 

و�لتدخل يف �ل�شوؤون �لوطنية.
�إن �ملالحظ����ات �مل�ش����ار �إليه����ا ت�شرتط 
�لرتكيز على �شمات �لتغر�ت �لدولية 
يف �لظ����روف �لتاريخي����ة �ملعا�ش����رة 

و�لتي �أجدها يف �لروؤى �لتالية –
�لمركي����ة  �لر�أ�شمالي����ة  �عتم����اد    --
�ملعومل����ة نه����ج �لتدخ����الت �لع�شكري����ة 
و�لع����زل  �لقت�شادي����ة  و�لعقوب����ات 
�لدولي����ة  عالقاته����ا  يف  �ل�شيا�ش����ي 

م����ع حلفائه����ا يف �لتحال����ف �لأطل�شي 
و�لدول �لوطنية �لأخرى.

�لطبقي����ة  �لت�شكي����الت  تهمي�����س   -  
�عتم����اد  ع����ر  �لوطني����ة  �ل����دول  يف 
-عل����ى  �لأمركي����ة  �لر�أ�شمالي����ة   -
�لر�أ�شمالي����ة   -- �لفرعي����ة  �لطبق����ات 
�شر�ئ����ح  وبع�����س  �لكمبور�دوري����ة 

�لر�أ�شمالية �ملالية.
--  مناه�شة �لروح �لوطنية وذلك من 
خالل ت�شجيعها و�حت�شانها �لأنظمة 
�لديكتاتوري����ة لغر�����س مو��شلة قمع 
�ملعار�ش����ة �لوطنية �لد�خلية �ملطالبة 

بحقوقها �لدميقر�طية.
 - ربط �لدول �ل�شتبد�دية بتحالفات 
ع�شكري����ة به����دف مناه�ش����ة �حلركات 
�لثوري����ة وعرقل����ة توجهاته����ا �لهادفة 
تعتم����د  �شيا�شي����ة  �أنظم����ة  بن����اء  �ىل 
�أ�شا�ش����ًا  �لدميقر�طي����ة  �ل�شرعي����ة 

د�شتوريًا للحكم.
�إن �لتغ����ر�ت �لدولي����ة �لت����ي حتملها 
�لر�أ�شمالي����ة �لأمركي����ة �ملعوملة تلقي 
بظاللها على عالقاتها مع حلفائها يف 
�ل����دول �لأوروبي����ة و�ل����دول �لوطنية 
�لأخ����رى و�لت����ي نح����اول ر�شدها يف 

�ملو�شوعات �لتالية --
�ل�شرعي����ة  �نح�ش����ار  مبارك����ة    --
�ل����دول  يف  للحك����م  �لدميقر�طي����ة 
�لر�أ�شمالي����ة �لك����رى و�لرتكي����ز على 
�لق����وى �ليمينية �ملتطّرفة وحما�شرة 
عل����ى  �ملرتك����زة  �لوطني����ة  �لنزع����ة 

�ل�شتقالل و�ل�شيادة �لوطنية.
 -- �إ�شع����اف مبد�أ �ل�شي����ادة �لوطنية 
من خالل م�شادرة �لقر�ر�ت �لوطنية 
يف  �لمركي����ة  �لهيمن����ة  وتاأكي����د 

�ل�شيا�شة �لدولية.

 -- مبارك����ة قر�ر�ت حل����ف �لأطل�شي 
�لتدخلية �لهادفة �ىل حما�شرة �لدول 
�لهيمن����ة  ملي����ول  �لر�ف�ش����ة  �لوطني����ة 

�لمركية.
�لنم����وذج  دول  بع�����س  رب����ط    --
�ل�شرت�كي �ل�شابق بالبنية �لأطل�شية 
لغر�����س منعها من �لتطور �لر�أ�شمايل 
�مل�شتقل وعرقلة عالقاته �لدبلوما�شية 

مع �لدولة �لرو�شية.
�لرو�شي����ة  �لوطني����ة  مناه�ش����ة   --  
باعتبارها �خل�شم �ل����دويل لل�شيا�شة 
�لأمركي����ة ومنعها من �لقيام بدورها 
�لدويل �له����ادف �ىل حماربة �لهيمنة 
�ل�شلفي����ة  و�لتي����ار�ت  �لأمركي����ة 

�لإرهابية.
 -- رب����ط بع�����س �ل����دول �لوطنية �أو 
تلك �ملن�شلخ����ة من �لحتاد �ل�شوفيتي 
�ل�شاب����ق بحل����ف �لنات����و و�حت�شانها 
به����دف  �ليميني����ة و�ل�شلفي����ة  للق����وى 

ت�شديد �لتبعية و�لحلاق.
��شتنادً� على م����ا حمله �لبحث �ملكثف 
من �أف����كار ت�شر �ىل هيمن����ة �لعو�مل 
�خلارجي����ة �أرى بناء جبه����ات وطنية 

-- �ىل  ت�شعى  – دولية 
 1- بن����اء �أنظم����ة حك����م وطني����ة على 
�لدميقر�طي����ة  �ل�شرعي����ة  �أ�شا�����س 
�مل�شال����ح  مو�زن����ة  عل����ى  �ملرتك����زة 
�لطبقي����ة يف �لت�شكي����الت �لجتماعية 
��شتبع����اد  عل����ى  �لوطني����ة و�لرتكي����ز 
�لعو�مل �خلارجية يف �شياغة �لقر�ر 

�لوطني.
 2- �إقامة عالق����ات وطنية - خارجية 
ترتكز على �مل�شاو�ة و�شيانة �مل�شالح 

�لبالد �لوطنية.
3–  رف�����س �لتدخ����ل يف �ل�شيا�ش����ات 

�لد�خلية �لوطني����ة ومناه�شة �لقوى 
�ليمينية �ل�شان����دة للهيمنة �لمركية 

وهيمنتها �لدولية.
4–  بن����اء �شرعية دولي����ة دميقر�طية 
و�لتع����اون  �مل�ش����او�ة  عل����ى  ترتك����ز 
�ل����دويل يف مكافح����ة نه����وج �لإرهاب 

و�لتطّرف.
 5– رف�س �شيا�شة �لتبعية و�لتهمي�س 
بالتع����اون  و��شتبد�له����ا  �خلارجي����ة 
�لدويل �مل�شتن����د �ىل �حرت�م �مل�شالح 

�لوطنية.
6--  �لتن�شي����ق بن �ل����دول �لر�ف�شة 
ل�شيا�ش����ة �لتبعي����ة و�لتهمي�س ي�شتمد 
�شرعيته من خماط����ر هيمنة �لعو�مل 
�لوطن����ي  �لتط����ور  عل����ى  �خلارجي����ة 
�لناجت عن �لنزعات �لك�شموبولوتية 

يف نهج �لهيمنة �لأمركية.
�لبح����ث  مو�شوع����ات  م����ن  �نطالق����ًا 
�ىل  نتو�ش����ل  و�ل�شيا�شي����ة  �لفكري����ة 
بع�����س �ل�شتنتاج����ات �لعامة �ملتمثلة 

ب--
�أ�شبح����ت   — �لأول  �ل�شتنت����اج 
�لعو�مل �خلارجية يف �لطور �ملعومل 
من �لتو�شع �لر�أ�شمايل عو�مل مقررة 
يف حتدي����د طبيع����ة و�ش����كل �لأنظم����ة 
تنميته����ا  وتوجه����ات  �ل�شيا�شي����ة 

�لقت�شادية.
�ل�شتنتاج �لثاين -- �لدول �لوطنية 
يف  �لأ�شع����ف  �لط����رف  باعتباره����ا 
�لت�شكيل����ة �لر�أ�شمالية �لعاملية �أم�شت 
مو�شوع����ًا للتدخالت �خلارجية �لأمر 
�لذي يتطلب تاأكي����د �لقو�نن �لدولية 
�ل�شامنة للعالقات �لدولية �ملت�شاوية 
وما ي�شرتطه ذلك من تفعيل �لقو�نن 

�لدولية.

�ل�شتنتاج �لثالث -- يكمن �لتناق�س 
�لر�هن����ة  �لف����رتة  يف  �لأ�شا�ش����ي 
ب����ن �لر�أ�شمالي����ة �ملعومل����ة �ملت�شح����ة 
وبن  �لك�شموبولوتية  باليدلوجي����ة 
�لنزعات �لوطنية و�لقومية �ل�شامنة 
لتط����ور �ل����دول �لوطني����ة بعي����دً� ع����ن 

�لهيمنة و�لتبعية �لتهمي�س.
--�لتناق�����س  �لر�ب����ع  �ل�شتنت����اج 
�لرئي�س يف �لت�شكي����الت �لجتماعية 
�لوطنية يج����د تعبره ب����ن �لطبقات 
�ملنتجة �لر�ف�ش����ة للهيمنة �خلارجية 
وبن �لطبقات �لفرعية - �لرجو�زية 
�ملالي����ة  و�لفئ����ات  �لكمبور�دوري����ة 
و�لر�أ�شمالي����ة  �ملتحالف����ة   - �لربوي����ة 

�لك�شموبولوتية.
�ل�شتنتاج �خلام�س-- رف�س �لتدخل 
�لد�خلي����ة  �ل�ش����وؤون  يف  �خلارج����ي 
�لهادفة �ىل ت�شعر �لنز�عات �لطبقية 
و�حل����روب �لأهلي����ة مب����ا يف�شي �ىل 

�لتبعية و�لتهمي�س.
�شيان����ة   -- �ل�شاد�����س  �ل�شتنت����اج 
�لدول �لوطني����ة وم�شالح ت�شكيالتها 
�لجتماعية ترتك����ز على �لرت�بط بن 
�ل�شرعيت����ن �لوطني����ة و�لدولي����ة وما 
يف����رزه ذل����ك م����ن بن����اء ع����امل ي�شوده 

�لأمن و�ل�شالم �لدولين.
�إن �ل�شتنتاج����ات �مل�ش����ار �إليها ت�شر 
�ىل �أن دول �لع����امل �لك�شموبولوتي����ة 
�لعالق����ات  بن����اء  �إع����ادة  �ىل  ت�شع����ى 
�لدولي����ة ��شتنادً� �ىل مب����ادئ �لهيمنة 
و�لتهمي�س وبهذ� �مل�شار يتوجب على 
�لق����وى �لوطني����ة �لدميقر�طية �إعارة 
�هتماٍم متز�يٍد �ىل �لتغر�ت �لدولية 
وما ير�فقه����ا من تغر�ت مت�س م�شار 

�لدميقر�طية و�لتنمية �لوطنية

العـالقـات الـدولـيـة والـنـزعـة الكـ�سـمـوبـولـوتـيـة

التكافل االجتماعي 
فة  ظاهرة عراقية م�سرِّ
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عبد اخلالق كيطان 

ناجح املعموري 

 �سامي عبد الحميد 
كواليس

ال�سينوغرافيا كمفهوم وكحركة

  وكان )منهر( ي�شتخدم �أية و��شطة تالئم �لغر�ض �لدر�مي مثل 
�ملر�شومة  و�ملناظر  و�ل�شعار�ت  �ل�شا�شة  على  �ملنعك�شة  �ل�شور 
وت�شاء  و�لعربات  �ملطوية  و�ل�شا�شات  و�ل�شتائر  و�ملن�شات 
و�إبعاد  �جلو  موؤثر�ت  تتحا�شى  من�شبطة  باإ�شاءة  جميعها 
 . �مل�شرح  �أجز�ء  من  جزء  �أي  نحو  للمتفرج  �ملبا�شر  �النتباه 
�لعديد من �ملخرجني  �لقوي على  تاأثريها  �لت�شاميم  لتلك  وكان 

و�مل�شممني �ملعا�شرين و�لفرق �مل�شرحية . 
�ل�شينوغر�فيا  تعريف  مت  �لع�شرين  �لقرن  من  �الأول  �جلزء  يف 
خا�شًا  �أ�شلوبًا  ��شتخدم  �لذي  )بيال�شكو(  بو��شطة  �أمريكا  يف 
من   �شدر  قد  �الأول  �لتحدي  وكان  بيال�شكو(  )و�قعية  �شمي  به 
�مل�شمم )روبرت �دموند جونز( �لذي ر�ح ي�شمم �نتاج �ملخرج 
)�لرجل  �مل�شماة  فر�ن�ض(  )�ناتول  مل�شرحية  بيكر(  )غر�نفيل 
بعدما   1915 عام  نيويورك  يف  خر�شاء(  �مر�أة  تزوج  �لذي 
�جلديدة  �مل�شرحية  �حلرفية  والدة  تلك  وكانت   . �أوروبا  ز�ر 
)جونز(  �ىل  يرجع  و�لذي  �لتجريدي  باالأ�شلوب  �الأمريكية 
قبل  من  بعدئٍذ  تطور  و�لذي  غيدي�ض(  و)بيل  )�شيمون�شن(  و 
)�وين�شكالغ�شر( و)�أرون�شون( و)ميلزنر( . و�أ�شبح )ميلرننر( 
�ل�شعرية( وهو  )�لو�قعية  �مل�شمى  �أ�شلوبه  �لرئي�ض يف  �مل�شمم 
�مل�شماة  وليامز(  )تن�شي  مل�شرحية  مالئمًا  كان  �لذي  �الأ�شلوب 
�لرغبة(  ��شمها  )عربة  وم�شرحيته  �لزجاجية(  )�حليو�نات 
و)�شمم  متجول(  بائع  )موت  �مل�شماة  ميللر(  )�أرثر  وم�شرحية 
ميلرننر مناظر جميع تلك �مل�شرحيات من عام 1945 �ىل 1949 
. وكان )ميلرننر( يوؤكد يف ت�شاميمه على �ل�شفة �حللمية للو�قع 
خالقًا �أجو�ء نف�شية ذ�تية عن طريق توظيف �الإ�شاءة �ل�شبابية 
)ميلرننر(  م�شاعد  وكان   . �لتفكيكية  �لديكورية  و�ملفرد�ت 
يف  �لتطور�ت  من  �لعديد  عن  م�شوؤواًل  يل(  جو  )مينغ  �ل�شابق 
متاأثرً�  وكان   . �لع�شرين  �لقرن  �شتينيات  منذ  �ل�شينوغر�فيا 
بتقنيات �لفرقة �الأملانية )برليرن �ن�شامبل( وكان ت�شاميمه تنبذ 
و��شتبد�لها  �جلديدة  �مل�شرحية  للحرفة  �لت�شويري  �الأ�شلوب 

باملكان �مل�شرحي �لنحتي . 
كان )جوزيف زفوبود�( �جليكي �أكرث �ل�شينوغر�فيني �ملوؤثرين 
)مريهولد(  من  بكل  تاأثر  قد  وكان  �لع�شرين  �لقرن  �أو�خر  يف 
�ملتعددة  �لو�شائط  ��شتخد�م  يف  جتاربه  وكانت  و)بي�شكاتور( 
و�لتي ��شتهر بها ال�شتخد�مه �لتكنولوجيا �ملبتكرة وخ�شو�شًا 
مبا يخ�ض �لفيلم �ل�شينمائي و�ل�شر�ئح . وقد ��شتفاد )زفوربود�( 
من �لو�قعية �ال�شرت�كية �لرو�شية �أو�خر �ل�شتينيات فقد �بتكر 
هو و�ملخرج )ر�دوك( ما �شمي )�لفانو�ض �ل�شحري( وهي تقنية 
�الحياء  و�ملمثلني  �ل�شا�شة  على  �ملنعك�شة  �ل�شور  بني  جتمع 
تلك  )زفوبود�(  و��شتخدم  و�ملو�شيقيني  و�ملغنني  و�لر�ق�شني 
�لتقنية مع �أ�شكال فنية �أخرى كم�شرح �شامل �أو ت�شاميم �مل�شرح 
�لتقليدي كا�شرً� �حلو�جز بني �لفنون متحديًا �لتفريق بني �لفن 

�لعايل و�لتلفزيون.
تفرعت �أ�شاليب �ل�شينوغر�فيا �ملعا�شرة �ىل درجة كبرية بحيث 
�لعديد  تاأثر  �ل�شتينيات و�ل�شبعينيات  للعمومية. وبني  �شمحت 
�ىل  يدعو  �لذي  �لبيئي  بامل�شرح  و�مل�شممني  �ملخرجني  من 
توحيد �ملنظر و�ملتفرج و�لتطّرف �لطليعي بالهجوم على م�شرح 
�مل�شارح  �البتكار�ت حتى يف  ��شتمرت  �أية حال  . وعلى  �الإطار 
وغونكلني  )فريغرييو  �أمثال  م�شممون  و��شتمر  �لتقليدية 
ر�فائمليو  )�شو�شيفا�ض  �أمثال  م�شرحية  وفرق  وهريمان( 
مكان  �إمكانات  تو�شيع  يف  و�أخرى  و)رو�شرتغورب(  �شافزيد( 
�مل�شرح �لد�خلي ، وكان �ملخرج – �مل�شمم )تاميور( هو �الأكرث 
يف  للتجريب  �لفنية  �الإمكانات  �أن  الإثباته  وذلك  لالهتمام  �إثارة 
)دزين(  لفيلم  باإخر�جه  وذلك  جاذبيتها  �ت�شعت  �ل�شينوغر�فيا 

�مل�شمى )�مللك �الأ�شد( 1997 . 
مالحظة : من كل ذلك يالحظ �لقارئ �لكرمي باأن جميع تف�شري�ت 
�ل�شينوغر�فيا قد �كدت على )�ملنظر �مل�شرحي م�شافًا له �الإ�شاءة 

�مل�شرحية( . 

كان )جوزيف زفوبودا( الجيكي 
اأكثر ال�سينوغرافيين الموؤثرين في 

اأواخر القرن الع�سرين وكان قد تاأثر 
بكل من )ميرهولد( و)بي�سكاتور( 

وكانت تجاربه في ا�ستخدام الو�سائط 
المتعددة والتي ا�ستهر بها ال�ستخدامه 

التكنولوجيا المبتكرة

توا�سل المدى ن�سر االأعمدة الثقافية، والتي 
�سبق واأن اأر�سلها الفنان الرائد الراحل �سامي 

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

الثقافي الفاعل الذي كان يميز فناننا الكبير.   

ابن  عن  عكرمة  عن  الخ�سال  "عن 
عبا�س قال اأبو بكر: يا ر�سول اهلل 

ا�سرع اإليك ال�سيب، قال �سّيبتني 
هود، والواقعة، والمر�سالت، »وعمَّ 

يت�ساءلون«

�أدن���اه حماولة جتريبي���ة لدر��شة بع�ض �ل�ش���ور �ملّكية 
َ ه���ذه �ملحاولة،  ب���دءً� ب�شورة »ع���مَّ يت�شاءلون«. لكْن لمِ
وثم���ة تفا�شري و�فية كافي���ة من قب���ل؟ �لتفا�شري نظريًا 
وكذل���ك عملي���ًا، مهم���ا �أفا�ش���ت، و�لتفا�شري مهم���ا دّقت 
وعمق���ت، ال تلغ���ي بال�ش���رورة نهج���ًا جدي���دً� يف فه���م 
َث من نظريات نقدية، وما  ، ��شتجابة ملا ��شُتْحدمِ �لن����ضّ
ج���ّد من معارف وعلوم تعني �لباحث على ��شتنباطات، 

رمبا ل تتي�شر لل�شابقني، ليتو�شلو� �ليها باملثل.
ْدح �ملعّلى - بذلو� جهودً�  �ملف�ّشرون �لقد�مى - ولهم �لقمِ
�أو و�ردة،  �إكب���ار. ل يرتك���و� �ش���اردة  �إىل كّل  تدع���و 
وال كب���رية �أو �شغ���رية، �ال وقتلوها بحث���ًا ومتحي�شًا 
و�جته���ادً�. لكنَّ طريقتهم - مع ذلك - يف تف�شري �الآيات 

�شابها بع����ض �لغمو�ض و�الرتباك معًا، م���رّد ذلك �أنهم 
ل ينظ���رو� �إىل �ل�ش���ورة كوحدة ع�شوي���ة متو��شجة، 
و�إمن���ا جّز�أوها �إىل �آيات، فر�ح���و� يف�ّشرونها كاًل على 

حدة.
�أو ��شتنج���دو�  معظ���م تفا�شريه���م قامو�شي���ة لغوي���ة 
بالقامو����ض و�ل�شع���ر �لق���دمي الإيج���اد �ملعن���ى. به���ذه 
معم���اري  كبن���اء  �ل�ش���ورة  �إىل  ينظ���رو�  ل  �لطريق���ة 
تدريج���ي و�حد يكّمل بع�شه بع�ش���ًا، وال للكلمات على 
�أنه���ا ب���ذور تنمو وتتط���ور، �آية بع���د �آي���ة، فتبتعد عن 
قامو�شيتها، لتتخذ مو��شعات جديدة نف�شية وبالغية، 
متفردة، �ال�شتعانة بالقامو����ض �شرورية، ولكنه خطر 

ل َحَكما ف�شاًل. �إن ُجعمِ

�لنظرة �إىل �ل�شورة - �أية �شورة - كجمل مقطوعة عن 
بع�شها، يقتل �أول ما يقتل، �حلركة �ملتنامية �ملتد�فعة، 
وه���ي من �أهّم مي���ز�ت �أ�شلوب �لتاألي���ف �لقر�آين. وهو 
نف�ض ما عانيناه من تفا�ش���ري �ل�شعر �لقدمي، بيتًا بيتًا، 

�أي �نهم ل ينظرو� �إىل �لق�شيدة كعمل متد�خل.
�ذن يف هذه �ملحاولة �لتجريبية، منحى لقر�ءة �ل�شورة 
كن�شي���ج و�حد، و�ش���رنى كيف �أنَّ �الآي���ات �الأخرية يف 
�شورة »عمَّ يت�شاءلون« مث���اًل، ل تكن �إال بذورً� ُغر�شْت 

يف بد�ية �ل�شورة، فنمت وتطورت.
�أول ما يلفت �النتب���اه يف �ختالف �لقر�ء�ت هو قر�ءة 

.» »عمَّ
ه���ل هي »عّما« كما يف قر�ءة عكرم���ة وعي�شى بن عمر، 
���ه« بهاء  وق���د �عتربه���ا �لطرب�شي يف �ل�ش���و�ذ؟ �أم »َعمَّ
�ل�شك���ت كم���ا يف قر�ءة �ب���ن عامر. ذك���ر �لزخم�شري : 

»وعن �بن كثري �أنه قر�أ بهاء �ل�شكت«.
�الخت���الف �الآخ���ر يو�جهنا يف �الآي���ة: »كاّل �شيعلمون، 
ث���م كاّل �شيعلم���ون«. ه���ل ه���ي »كاّل �شتعلم���ون، ثم كاّل 

�شتعلمون«؟
ق���ال �لطو�شي: وقر�أ �بن عامر: » كاّل �شتعلمون« بالتاء 
على �خلطاب فيهما �أْي قْل لهم �شتعلمون عاقبة �أمركم - 
بالياء على �لغيب���ة وهو �الأقوى لقوله »عمَّ يت�شاءلون« 
وقول���ه »�لذين هم فيه خمتلفون« ول يق���ل �أنتم، وهذ� 
م���ا ذهب �ليه �لطرب�شي على مذهب �لعاّمة فيهما بالياء 

على �خلرب«
وه���ل �الآية ه���ي: » و�أنزلنا من �ملع�ش���ر�ت ماًء ثجاجًا« 
�أم �أنها »باملع�شر�ت«.قال �لط���ربي: »حدثنا �بن حميد 
ق���ال ثنا يحيى ب���ن و��شح ق���ال ثنا �حل�ش���ني عن يزيد 
ع���ن عكرمة �إن���ه كان يق���ر�أ و�أنزلنا �ملع�ش���ر�ت«. وذكر 
�لطربي كذلك �شيئ���ًا م�شابهًا عن جماهد ثم قال: حّدثنا 
ب�ش���ر ق���ال ثنا يزيد ق���ال �شعيد ع���ن قتادة ق���ال هي يف 
بع�ض �لقر�ء�ت و�أنزلن���ا باملع�شر�ت«: �لرياح. ويذكر 
�لقرطب���ي: »ويف قر�ءة �بن عبا����ض وعكرمة: »و�أنزلنا 

�ملع�شر�ت«.
وم���ن �الختالف���ات يف �لقر�ء�ت، كم���ا ذكرنا �عاله يف: 

البثني فهل هي »لبثني«؟
يق���ول �لطربي: »و�ختلفت �لق���ر�ء�ت يف قوله البثني. 
فق���ر�أ ذلك عامة ق���ر�ء �ملدين���ة و�لب�شرة وبع����ض قرّ�ء 
�لكوفة البثني باالألف وقر�أ ذلك عامة قّر�ء �لكوفة لبثني 

بغري �ألف«.
و�أف�ش���ح  بالق���ول:  �لقر�ءت���ني  عل���ى  �لط���ربي  يعّل���ق 
�لقر�ءت���ني و�أ�شلحهما خمرج���ًا يف �لعربية، قر�ءة َمْن 
ق���ر�أ ذلك باالأل���ف، وذلك �أن �لعرب ال ت���كاد توقع �ل�شفة 
�ذ� ج���اءت عل���ى فعل فتعملها يف �ش���يء وتن�شبه بها ال 
ر علينا  ل مباله وال َع�شمِ يكادون �أن يقولو� هذ� رجل َبخمِ
ل ال ياأتي �شف���ة �إاّل مدحًا �أو ذمًا.  ���م لن���ا الأن َفعمِ وال خ�شمِ
فال يعم���ل و�لذّم يف غ���ريه. و�ذ� �أر�دو� �إعمال ذلك يف 
�ال�ش���م �أو غريه جعل���وه فاعاًل فقالو� ه���ذ� باخل مباله 
وه���و طام���ع فيما عندن���ا، فلذلك قل���ت �إن البث���ني �أ�شّح 
ّل ق���ر�ءة َمْن قر�أ  خمرج���ًا يف �لعربية و�أف�ش���ح ول �أُحمِ
لبث���ني. ال �شك �أن �لطربي فا�شل بني البثني ولبثني من 
حيث �لف�شاحة، ول يفا�شْل بينهما من حيث موقعهما 
�لنف�ش���ي و�لبالغ���ي يف �الآي���ة )�شنعالج �لف���رق بينهما 

الحقًا(.
�لقرطبي يف تف�شريه »�جلامع الأحكام �لقر�آن« ال يختلف 
عن �لطربي، من حيث �العتماد على �ملعنى �للغوي يف 
�لتفري���ق بني البث���ني ولبث���ني. �ذ يقول: »البث���ني ��شم 
فاعل من لبث، ويق���ول �إن �مل�شدر منه �لّلْبث باالإ�شكان 
كال�ش���ْرب. وق���ر�أ حم���زة و�لك�شائي »لبث���ني« بغري �ألف 
وه���و �ختي���ار �أب���ي ح���امت و�أبي عبي���د، وهم���ا لغتان. 
ٌث  ه وفاره، ويقال: هو َلبمِ ع وطامع، وَفرمِ يق���ال رجل َطممِ
مب���كان كذ�: �ي �شار �للبث �شاأن���ه، ف�شبه مبا هو خلقه 
���ل �إمنا هو  ق، الأن باب َفعمِ ر وف���رمِ يف �الن�ش���ان نحو حذمِ
ملا يك���ون هو خلقة يف �ل�شيء يف �الأغلب، ولي�ض كذلك 

��شم �لفاعل من البث«.

»ع�������مَّ ي���ت�������س���اءل���ون« 

الرجل النائم في �سريره على الدوام
الرجل الذي ي�ساهد اأخبار ال�ساد�سة وهو جال�س على 

الكر�سي في غرفته
ال�سالة  في  التلفزيون  ت�ساهد  التي  ال�ستينية  وال�سيدة 

با�سمة وبيدها مغزلها
يعرفون جيدًا اأن الوباء خارج المنزل اأخذ بالخفوت 

طلبوا من ال�سابة الآ�سيوية اأن تعّد لهم الع�ساء
وناموا بعدها.

***** 
في اليوم التالي 

نه�ست المراأة مبكرة وتناولت هاتفها 
اأما الرجل �ساحب الكر�سي فهو بحاجة اإلى الم�ساعدة

يفكر كالعادة في طريقة  الأول ظل في �سريره  الرجل 
ما لك�سر النمط. 

الوباء خارج المنزل لم يعد مثيرا لالهتمام. 
*****

ثالثة اأ�سخا�س بال اأمل 
يمر بهم عاملون من اأجل اإ�سعادهم 
ولكنهم يغرقون في ال�سمت الطويل

حطم الوباء مدينتهم ولم يكن ذلك يعني �سيئًا

الحياة �سيقة جدًا
خلتها اإنتهت 

ولكنها تلعب معنا بق�سوة 
****

اأنا محبو�س على هذا الكر�سي 
اأنا حبي�س ال�سرير

واأنا حبي�سة الهاتف.
ثالثة اأ�سخا�س �سقطوا في هذا المنزل بال موعد

و�سيم�سون فرادى اإلى الأبدية. 
�شيدين يف ٢٠٢٠/٥/٩

على الرغم من توفر االأفران 
الغازية والكهربائية ، 
ومغادرة تلك التنانير 

الفخارية لبيوتنا واعتمادنا 
على ما تنتجه المخابز 

االأهلية من خبز و�سمون ، فاإن 
اأهالي الزقاق الذي ت�سكنه 

في حي القاهرة " اأم مهند " 
اعتادوا على م�ساهدة النيران 
المتوهجة التي تنطلق يوميًا 
مع �سروق ال�سم�س من تنورها 

الطيني الذي يحتل زاوية من 
الطابق الثاني لمنزلها .

هوؤالء �جلري�ن من ت�شتهويهم تلك �لر�ئحة 
�لزكي���ة �ملمي���زة �لت���ي يبعثه���ا رغيف خبز 
نا�شج �لتي متالأ �أجو�ء زقاقهم �ل�شباحية 
�لندي���ة ، وي�شتذوق���ون �أرغفة �لتي ت�شلهم 
هدية من �مل���ر�أة �ل�شتينية �لت���ي توؤكد �أنها 
و�أف���ر�د �أ�شرته���ا تعودو� عل���ى تناول خبز 
�لتن���ور �لطيني من���ذ �ل�شغر ، فه���ي �الأكلة 
�ملف�شل���ة لديهم مع كل وجب���ة �إفطار وطاملا 
تناولوه لوحده لطعم���ه �للذيذ وقت يكون 
ح���ارً� ل�شعته �لنار م�شتبقي���ة بع�ض �أثارها 

على وجهه .
ه���ذه �لتنان���ري عندما �ن�شحب���ت من منازل 
�ملدين���ة ، وجدناه���ا بقي���ت ت�شك���ن �لق���رى 
�لريفي���ة . كما ر�أيناها ت�شتق���ر يف عدد من 
�ملخابز و�ملطاعم �الأهلية ، فغادرتها �حلياة 

، و�ش���ار لها مري���دون ، فا�شتمرت �لور�ض 
عل���ى �إنتاجه���ا وظ���ل �لبع����ض ي�شتوردها 
من �لنجف �الأ�ش���رف ليبيعها يف �لعا�شمة 
ومدن �لعر�ق �الأخرى . غري �أن خلف ح�شن 
�شاح���ب معم���ل �شناعة تنان���ري �لطني يف 
�ملنطقة �ملحاذي���ة ل�شاحة عدن �لذي �أم�شى 
حيات���ه يف ه���ذه �حلرف���ة و�أتق���ن �إنتاجه���ا 
مبختل���ف �لقو�ل���ب و�ملقايي����ض ي�شت���درك 
م���ا ذهبنا �لي���ه فيق���ول : �إن ه���ذه �ملهنة ل 
تتوقف يومًا ، لكنه���ا قد تو�جه �لركود يف 
بع�ض �الأحيان ال�شيم���ا يف مو��شم �ل�شتاء 
�لو�ح���د �ىل ع�شري���ن  �لتن���ور  �إذ يحت���اج 
يومًا لين�شف بعد �شناعته ون�شطر �أحيانًا 
�ىل �إيق���اد �لن���ار د�خله لالإ�ش���ر�ع باإي�شاله 
�ىل حال���ة �لتيّب�ض بينما ينج���ز �لتنور يف 

�ل�شيف خالل �أ�شبوع .
وع���ن �مل���و�د �الأولي���ة يو�شح �إنه���م ياأتون 
بال���رت�ب م���ن حمافظ���ة �لنج���ف وبال���ذ�ت 
من منطقة بح���ر �لنجف الحت���و�ء �الأر�ض 
عل���ى م���ادة ) ط���ني �خل���اوة ( �لت���ي تك�شب 
�لق���وة للتنور ويخلط �ل���رت�ب مبادة �لتنب 
و�لنفا����ض �للذي���ن يوؤخ���ذ�ن م���ن �لق�ش���ب 
و�ل���ربدي لتتما�ش���ك �لعجين���ة بع���د و�شع 

�لرت�ب يف حو�ض كبري من �ملاء ويرتك .
�لرت�ب و�ملاء يف �للغ���ة �الندنو�شية يعني 
�جلماع���ات   / �ندر����ض  بندك���ت   / �لبي���ت 
 / �ل�شرق���اوي  حمم���د   : ت   / �ملتخيل���ة 
����ض 147/ وداللت���ه معروف���ة ويب���دو باأن 
�لت�شمي���ة لها �رتباطات رمزية . �إنه �لوطن 
 ، �لبن���اء   / �جلمع���ي  �لعم���ل   / �لرح���م   /
وينطوي �� �أي�شًا ����� على ثنائية تقوم عليها 
�حلياة . هما عن�ش���ر�ن من عنا�شر نظرية 
�خلي���ال �لبا�شالرية وكذلك نظرية �الأمناط 
�لرمزية للعال يونغ . وال ميكن لو�حد من 
�الثن���ني ، �ل���رت�ب �أو �مل���اء �أن مين���ح حياة 
وح���ده . ملا تب���دو قيمت���ه وداللت���ه ب�شيطة 
للغاية �إذ� نظرنا له وحده . ال قيمة للرت�ب 
بدون م���اء ، وماذ� يعني �ملاء بغري �الأر�ض 
نظ���ام  نح���و  بهم���ا  يف�ش���ي  . وجتاوره���ا 
�خل�شوب���ة و�لتن���وع �النبعاثي �حليو�ين 

 ، �مل�شري���ة  �الأ�شاط���ري  ويف   . و�لب�ش���ري 
قامت �إيزي�ض مبزج لع���اب �الإله رع برت�ب 
�الأر����ض ، و�شنع���ت حّية من ط���ني ، نفخت 

فيها �حلياة و�أر�شلتها يف طريقه .
طني �خللق و�أي�شًا للخ�شب . كيف تخ�شب 
�الأر�ض �لياب�شة ك���ي ت�شري طينًا �أو مند�ة 
. و�شيلته���ا �لوحي���دة �النبع���اث . فالط���ني 
حت�ش���ري لفع���ل �إع���الن ع���ن �حلي���اة ع���رب 
�نبعاث ربيعي . �لطني يهب وال يتناق�ض ، 
يعطي جزءً� منه لينتج عماًل . ويف كل ذلك 
يظل مكتماًل وغريه ناق�ض وكاأنه حاز �شفة 
�الألوه���ة ، ل�شبب ب�شيط الأن���ه خملق �الآلهة 
من ف�شلة �لطني �لتي خلقت �لنخلة وكذلك 
�آدم . ه���و خملق �الآلهة �ملذكرة و�ملوؤنثة �أي 
يف مكونات���ه �أنوث���ة وذك���ورة ، وحتمًا هو 
موج���ود خنث���ى ، و�إله ال يحت���اج مكماًل له 
، �إن���ه مكتف بوجوده ، يقيم رمزيًا �ت�شاله 
مع �جلزء �ملوؤقت وينتج �متد�دً� له ، وهذ� 

ما عرفته �حل�ش���ار�ت يف عتباتها �الأوىل . 
ويوؤيد �لط���ني �أولويته �ملبد�أ �الأنثوي على 
�الأنث���وي ، م���ع كون���ه مف���ردة مذك���رة لكنه 

موؤقت بتبدياته وتخليقاته .
نتذكر د�ئمًا �لطريقة �لتي خلقت بها �الآلهة 
�الأم ~�الأكدي���ة �أنكيدو ، بعدم���ا طلب منها 
�الإل���ه �آنو ذل���ك ، خملوق م���ن �لطني . ويف 
مرثية جلجام�ض بعد وفاة �شديقه ح�شور 

للطني �أي�شًا :
على �لطرق �لبعيدة �أجوب �لربية ، 

وق�شة �أنكيدو " �شديقي خميمة على " 
" �لربية  " �أجوب  �لبعيدة  �لط���رق  " على 

 "
كي���ف   " ��شك���ت  �أن  ��شتطي���ع  فكي���ف   "

��شتطيع �أن �أهد�أ ؟
" مث���ل  ��شب���ح  �حب���ه  �ل���ذي  " �شديق���ي 

�لطني 
�أنكي���دو ، �شديق���ي �لذي �حب���ه " �أ�شبح " 

مث���ل �لط���ني " / د. نائ���ل حن���ون / ملحمة 
 / دم�ش���ق   / �خلري���ف  د�ر   / جلجام����ض 

٢٠٠6/ �ض ٢٠٠4// 
ومن �أ�شطورة �أفريقية ، خلق �الإله �الإن�شان 
مبعونة �لقمر ، �إذ عجن ج�شمه من �شل�شال 
) طني ( ث���م ك�شاه جليدً� و�شب فيه دمًا يف 
نهاي���ة �الأم���ر . ودع���اه باأن�شي . ث���م هم�ض 
يف �أذن���ه ياأم���ره �أن ينجب �أطف���ااًل كثريين 
وجعلهم يطيعون ذل���ك �الأمر ، وعندما كرب 
ع���اد �ىل �ل�شم���اء / �ال�شاط���ري �الفريقي���ة 
/ �أ�ش���ل �حلي���اة و�مل���وت / ت : كاظم �شعد 

�لدين / �ملو�شوعة �ل�شغرية �� 3�� 
ويف �الأ�شاط���ري �ل�شومرية خلق �الإله �أنكي 
م���ا ال يقل ع���ن خم�شة ع�شر �إله���ًا من �لطني 
يف �أ�شط���ورة : حينما خلق �آنو �ل�شماو�ت 
" مامي / ننتو / بخلق  " وقام���ت �الآله���ة 
�الإن�ش���ان من �لطني �ل���ذي مزجته بدم �الإله 

�لذبيح .

قدا�سة الطين  في الأ�سطورة والدين

م��������ن��������زل ال������ث������اث������ة

�سالح نيازي
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العمود
الثامن

�ص���درت ع���ن دار امل���دى الرتجم���ة العربية  لكت���اب "موت عذب 
بوف���وار،  دي  �ص���يمون  ال�ص���هرية  الفرن�ص���ية  للكاتب���ة  ج���ًدا" 
الرفيقة ال�ص���هرية للمفكر الفرن�ص���ي جان بول �صارتر. والكتاب 
مبثابة �ص���رد ق�ص�ص���ي ل�ص���رية الكاتبة الفرن�ص���ية �ص���يمون دي 
بوفوار ت�ص���ف في���ه اآخ���ر اللحظات التى عا�ص���تها م���ع والدتها 
عن���د احت�صاره���ا، هذا الكتاب، وفًق���ا ل�صارتر، اأف�ص���ل ما كتبته 
"�صيم���ون" على االإط���اق. والكتاب يروي اللحظات االخرية 
من حي���اة والدة �صيم���ون دي بوفوار التي اكت�صف���ت اإ�صابتها 
ب�صرط���ان االأمعاء الدقيق���ة وانت�صاره فيه���ا، فتم�صي �صيمون 
واأختها بوبيت مدة ثاثة اأ�صهر تتناوبان اإىل جانب والدتهما 

وت�صهدان حلظاتها االأخرية .

هل انتهت حقبة عبد الكرمي خلف 
يف ف�صاء الكوميديا العراقية، 

باإعفائه من من�صبه، واإغاق 
فمه الذي كان يثري اال�صطرابات 

والكراهية �صد املتظاهرين؟ 
وال�صوؤال االأهم هل �صورة عبد 

الكرمي خلف اأمام الق�صاء بتهمة 
التحري�ض على قتل �صباب 
التظاهرات، �صتكون م�صهد 

النهاية يف م�صرية هذا الرجل 
الذي �صقل موهبته يف االنتهازية 

دون تعب، وا�صتفاد برباعة من 
مدر�صة الكوميديا ال�صيا�صية 

التي تزعمها عادل عبد املهدي؟ 
، وكان وا�صًحا مدى تاأثره مبن 

�صبقه من الناطقني من الذين كان 
يكفي اأن يفتح الواحد منهم فمه 
حتى يثري �صخرية امل�صاهدين،  

واأرجوك، تذّكر اأن كثرًيا من 
املقوالت التي رّددها الناطق عبد 

الكرمي خلف ، هي نف�صها التي 
ظلت النا�ض تعي�ض معها �صنوات 

عجاف  ، كانت حكومة عبد املهدي 
م�صرة ان تعيد علينا م�صاهد 

قدمية تخدع بها  اجلمهور حني 
تقول لهم اإن ما �صي�صاهدونه يف 

االإعادة اإنتاج جديد، فا تغيري 
يف ال�صيناريو وال احلوار، كما 

اأن اأماكن الت�صوير هي ذاتها يف 
كل العرو�ض ال�صابقة، ف�صا عن 

اأن جهة االإنتاج واحدة، واملخرج 
نف�صه، والببغاء نف�صه !! .

عبد الكرمي خلف كان مثل هذا 
النوع من الاعبني على احلبال 

ال يرتك لك اخليار، �صخ�صية 
بة ومكّونة من جميع اأدوات  مركَّ

الو�صولية ال�صيا�صية التي 
انت�صرت يف باد ما بني النهرين، 
و�صواء وقف على املن�صة ي�صطر 
االأكاذيب �صد �صاحات التظاهر، 

اأو جل�ض يف التلفزيون يروي 
ق�ص�ض خيالية عن املوؤامرة التي 

يقودها �صباب �صاحة التحرير 
و�صاحة احلبوبي، ظل عبد 

الكرمي خلف يج�صد مفهوًما 
جديًدا عن احلكومة يقوم على 

اأن اأعداء العراق هم املتظاهرون 
�صد الف�صاد، يف مقابل اجلماعات 

امل�صلحة التي وجدت يف عادل 
عبد املهدي �صديًقا وحليًفا وداعًما 

وراعًيا لها.
يف هذا املكان كنت قد تنباأت 

بهذه النهاية لعبد الكرمي خلف 
وكتبت اأنه �صيختفي من امل�صهد، 

ويجل�ض يف البيت ي�صاهد 
التلفزيون ويتذكر اأيام ما كان 

يدور على الف�صائيات ي�صتم 
احلكومة ويطالب بالع�صيان 

املدين ودخول املنطقة اخل�صراء 
و"�صحل" ال�صيا�صيني جميعا.. 
تلك التغريدات التي كان يكتبها 

قبل اأن ي�صبح "ببغاء" عادل 
عبد املهدي  ويحر�ض فيها على 
العنف.. لكن الرجل ظل م�صًرا 

على اأن يقدم م�صاهد مبتذلة من 
عينة اأن املعت�صمني من الطلبة 
�صيتم اعتقالهم مبوجب قانون 

مكافحة االإرهاب .
ال اأعرف عدد، اأو ن�صبة العراقيني 

الذين �صوف  يت�صاءلون: ماذا 
تنتظر احلكومة لتقدم عبد الكرمي 

خلف ومعه قتلة املتظاهرين 
اإىل الق�صاء؟، فيا �صادة لي�ض 

من املعقول اأن نظل نعي�ض مثل 
اأبطال رواية الكولومبي ال�صاحر 

غابريل غار�صيا ماركيز "ق�صة 
موت معلن" يف مدينة تعرف  

اأ�صماء القتلة واملحر�صني وكيف 
يقتل النا�ض، ومع هذا ال اأحد 
يريد اأن يك�صف تفا�صيل هذه 

اجلرائم.

 باي باي 
اأيها امل�ضحك

موت عذب جًدا 

 علي ح�سني

حول العالم

فيما يوا�صل العامل حماربة تف�صي جائحة كورونا، 
ال��ذي  ال��ف��ريو���ض،  ه��ذا  خفايا  ك�صف  العلم  ي��ح��اول 
حول  �صخ�ض  األ���ف   280 م��ن  اأك���ر  اأرواح  ح�صد 
العامل. ويف اأحدث هذه الدرا�صات، اكت�صف العلماء 
اأن  كورونا  لفريو�ض  ميكن  جديدة  مفاجئة  طريقة 
ينقل عدواه بوا�صطتها، تتمثل بالعدوى عن طريق 
الدرا�صة  ه��ذه  نتائج  ن�صر  ومت  ال��دم��ع��ي.  ال�صائل 
املتخ�ص�صة.  الطبية   MedRxiv ب��واب��ة  على 
بجامعة  الطب  كلية  يف  املتخ�ص�صون  واكت�صف 
 2-ACE "جونز هوبكنز" االأمريكية، اأن بروتني 
فقط  وح��ده  لي�ض  العني  �صطح  خايا  يف  امل��وج��ود 
ولكن  الفريو�ض،  ع��دوى  دخ��ول  نقطة  يعترب  ال��ذي 
اإنزمي TMPRSS2 اأي�صا ي�صاعد الفريو�ض على 
بربوتني  الفريو�ض  الت�صاق  بعد  اجل�صم،  اخ��رتاق 

 2-ACE 2. كما الحظ العلماء اأن وجود-ACE
فقط  لي�ض  اخللية  نف�ض  يف   TMPRSS2 و 
�صرطا كافيا للفريو�ض للتكاثر ب�صكل فعال، واإمنا 

بكفاءة  الفريو�ض  ون�صر  ال��ع��دوى  لنقل  اأي�صا 
من  املخت�صون  اخل���رباء  وت��اأك��د  وب��ك��رة. 
فقط  معر�صة  لي�صت  العني  �صطح  خايا  اأن 
ميكن  ولكن   ،2  -CoV ال�صار�ض  لعدوى 
اإىل  للفريو�ض.  "خزان"  مبثابة  تكون  اأن 
خايا  "اإ�صابة  اأن  اإىل  العلماء  خل�ض  ذلك، 
اأن  اإىل حقيقة  اأن توؤدي  العني ميكن  �صطح 
وي�صبح  للفريو�ض،  حاما  ت�صبح  العني 
على  يحتوي  الذي  للدموع  امل�صيل  ال�صائل 
اإىل  النتقاله  مهمة  اآلية  الفريو�ض  جزيئات 

اأ�صخا�ض اآخرين".

بعد العط�س وال�سعال والتنف�س.. 
اأينقل دمع العني كورونا؟

منظمة ال�سحة العاملية: 4 ن�سائح للياقة داخل املنزل
النا�ض  م��ن  امل��اي��ني  م��ئ��ات  وج���د 
خ��ال  احل��رك��ة،  م��ق��ّي��دي  اأنف�صهم 
احل���ج���ر ال�����ص��ح��ي ال�����ذي ف��ر���ص��ه 
لكن  امل�صتجد.  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 
ت��وؤك��د  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ح��ة  منظمة 
ال��ن��ا���ض  ي��ظ��ل ج��م��ي��ع  اأن  اأه��م��ي��ة 
وقدراتهم  اأعمارهم  فئات  بجميع 

ن�صطني قدر االإمكان.
وتقرتح املنظمة قائمة من الن�صائح 
ال���ت���ي ت�����ص��اع��د ع��ل��ى ا���ص��رتخ��اء 
وتخفيف  امل���ج���ه���دة،  ال��ع�����ص��ات 
ال��دورة  ن�صاط  وحت�صني  التوتر، 
الع�صات،  وتن�صيط  ال��دم��وي��ة، 
على  وال��ب��ق��اء  ال���روت���ني،  وتقليل 

ات�صال مع االأهل واالأ�صدقاء:
تقليل فرتات اجللو�ض

يجب التقليل من فرتات اجللو�ض 
تق�صونها  التي  ���ص��واء  الطويلة، 
يف العمل اأو الدرا�صة اأو م�صاهدة 
التلفزيون، اأو القراءة اأو ا�صتخدام 
اأو  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
ال�صا�صات  اأمام  اللعب 

االإلكرتونية.
خذوا فرتات راحة ق�صرية ترتاوح 
اإىل 30  ب��ني 3 و5 دق��ائ��ق ك��ل 20 
ع�صاتكم.  وم���ددوا  قفوا  دقيقة. 
يف  تتم�صوا  اأن  ذلك  من  واالأف�صل 
اأرجاء املنزل اأو ت�صعدوا وتنزلوا 
احلديقة  يف  تتم�صوا  اأو  ال���درج 

وال�صطوح.
روتني منتظم للن�صاط اليومي

ن�صاط  ملمار�صة  ب��رن��اجًم��ا  �صعوا 
ب��دين اأو اأخ���ذ ا���ص��رتاح��ة مل��زاول��ة 
مبتابعة  اأو  لوحدكم  اإما  التمارين 
درو�����ض م��ت��اح��ة ع��ل��ى االإن���رتن���ت، 
بن�صاط  للقيام  وق��ت  بتحديد  اأو 

اأو  اأ�صدقائكم  م��ع  االإن��رتن��ت  ع��رب 
زمائكم. 

ن�صاط مع االأ�صرة واالأ�صدقاء 
مع  ال��ت��وا���ص��ل  ي�صاعد  اأن  مي��ك��ن 
ع��ل��ى ق�صاء  امل��ن��زل  االآخ���ري���ن يف 
الوقت مًعا وعلى البقاء ن�صيطني. 
حم���ددة  الأوق������ات  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإن 
مثل  اأطفالكم،  مع  اأن�صطة  ملمار�صة 
الن�صاط  على  حتّفز  التي  االألعاب 
يف املنزل اأو امل�صي يف املتنزهات 

العامة اأو ركوب الدراجات. 
و�صع اأهداف حمددة

حددوا الأنف�صكم والأ�صرتكم اأهداًفا 
طريق  عن  الن�صاط  على  للحفاظ 
وحتديد  منه  معني  ن��وع  اخ��ت��ي��ار 
و/اأو  ملمار�صته  املنا�صب  ال��وق��ت 
عدد الدقائق التي �صيماَر�ض خالها 
من  واطلبوا  يومًيا.  الن�صاط  هذا 
كل فرد من اأفراد االأ�صرة اأن يحدد 
لنف�صه هدًفا ينطوي على �صيء من 
حتقيقه  ميكن  ول��ك��ن  ال�صعوبة، 

مب�صاعدة االأهل اأو االأ�صدقاء.

خيالية،  مببالغ  واأنف�صهم  حياتهم  على  للتاأمني  العاملني  النجوم  من  العديد  يت�صابق 
على  ولي�ض  لديهم  ج�صدية  اأع�صاء  على  التاأمني  يتم  اأن  امل��رة  ه��ذه  الغرابة  ولكن 

تاأميًنا  االأعلى  مقدمة  يف  ج��اء  وق��د  وحياتهم.  م اأرواح��ه��م  للنجو
العامليني الذين اأمنوا على اأع�صائهم الب�صرية 

وجينيفر  ك��ارد���ص��ي��ان  ك��ي��م  ال��ن��ج��م��ات 
ل���وب���ي���ز، ح���ي���ث اأّم�����ن�����ت ك��ي��م 
موؤخرتها  على  كارد�صيان 

بينما  دوالر،  مليون  ب���21 
اأّم����ن����ت ج��ي��ن��ي��ف��ر ل��وب��ي��ز 
��رت��ه��ا ب����300  ع��ل��ى ُم��وؤخِّ
مليون دوالر، اأما النجمة 

ال��ع��امل��ي��ة ج��ول��ي��ا روب��رت�����ض 
ب�30  ابت�صامتها  على  اأّمنت  فقد 
مليون دوالر. ثم تاأتي تباًعا يف القائمة 

�صاقيها  على  اأّم��ن��ت  ال��ت��ي  ري��ه��ان��ا  النجمة 
و�صل  مببلغ  كلوم  وهايدي  دوالر،  مبليون 

تينا  وكذلك  دوالر،  األ��ف  ومائتي  مليون  اإىل 
قامت  وق��ت  يف  دوالر،  مليون   2.3 مببلغ  ترينر 

مايلي �صاير�ض بالتاأمني على ل�صانها مبليون دوالر، 
اأما املبلغ االأعلى فكان من ن�صيب ماريا كاري التي 

اأمنت على �صاقيها ب�100 مليون دوالر. اأما العب 
اأّمن على  كرة القدم املعتزل ديفيد بيكهام فقد 

فعل  كما  دوالر،  مليون   70 مببلغ  �صاقيه 
الذي  رون��ال��دو  كري�صتيانو  الاعب  متاًما 

اأمن على �صاقيه ب� 144 مليون دوالر.

اإليزابيث  بريطانيا،  ملكة  اإن  �صحايف  تقرير  قال 
الثانية، قد تظل يف عزلة ذاتية "الأ�صهر" وال تعود 
اأبًدا ملمار�صة واجباتها امللكية املعتادة حتى العثور 
يف  وذل��ك  امل�صتجد،  ك��ورون��ا  لفريو�ض  لقاح  على 
الوقت الذي تتطلع فيه احلكومة اإىل تخفيف قيود 
االإغاق املتعلقة بالفريو�ض خال االأ�صابيع املقبلة. 
فاإن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �صحيفة  وبح�صب 
علقت جميع  عاًما،  العمر 94  من  تبلغ  التي  امللكة 

انتقالها  منذ  م�صمى  غري  الأجل  العامة  ارتباطاتها 
وند�صور غرب  قلعة  اإىل  فيليب  االأمري  مع زوجها 
احرتازي  اإج��راء  يف  )اآذار(  مار�ض   19 يف  لندن، 
و�صط تف�صي "كورونا". وقال كاتب ال�صرية امللكي 
�صن"  "ذا  ل�صحيفة  عاًما(،   66( مورتون  اأن��درو 
الربيطانية اإنه يخ�صى من اأن امللكة، التي ال يتوقع 
ال  قد  اخل��ري��ف،  حتى  الزمني  جدولها  ا�صتئناف 
تتمكن اأبًدا من العودة اإىل واجباتها املعتادة، ومن 
اأو روابط  التلفزيون  على  روؤيتها  تتم  اأن  املرجح 
واأ�صاف مورتون:  علًنا.  روؤيتها  بداًل من  الفيديو 
اأن  اأ�صتطيع  ال  ولكنني  للغاية  حمزن  الأمر  "اإنه 
املعتاد.  عملها  ا�صتئناف  للملكة  ميكن  كيف  اأرى 
معنا  و�صيبقى  قريًبا  يختفي  لن  كورونا  فريو�ض 
اخلطر  من  �صيكون  ل�صنوات.  يكن  مل  اإن  ل�صهور 
للغاية بالن�صبة للملكة اأن تبداأ مقابلة النا�ض ب�صكل 
منتظم كاملعتاد". واأ�صاف الكاتب، الذي كتب �صرية 
االأمرية الراحلة ديانا، اأنه "رغم اأن امللكة ت�صتمتع 
فاإن مثل هذه التجمعات �صت�صكل  بلقاء اجلمهور، 
خطًرا عليها وعلى االأمري فيليب الذي �صيتم عامه 

التا�صع والت�صعني ال�صهر املقبل".

مهارة  عن  كيدمان  نيكول  العاملية  النجمة  ك�صفت 
ال��ذي  امل���ن���زيل،  ال��ع��زل  خ���ال  اكت�صبتها  ج��دي��دة 
تق�صيه بق�صرها يف مدينة نا�صفيل بوالية تيني�صي 
ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  م��ن تف�صي  االأم��ري��ك��ي��ة، خ��وف��ا 
مبوقع  ح�صابها  ع��رب  ك��ي��دم��ان  وق��ال��ت  امل�صتجد. 
اللغة  لتعلم  الوقت  هذا  ت�صتغل  اإنها  "اإن�صتجرام" 
تذاكر  وه��ي  لها  ���ص��ورة  ن�صرت  حيث  االإي��ط��ال��ي��ة، 
الوقت  هذا  "خال  معلقة:  االإيطالية،  الكتب  باأحد 
اأثناء اإقامتي يف املنزل، كنت اأدر�ض اللغة االإيطالية 

التي اأعطتني االأمل والعزاء والت�صتيت". وعلى 
�صعيد خمتلف، اختارت نيكول كيدمان االنتقال 

انت�صار  فرتة  خال  املتحدة  الواليات  يف  للعي�ض 
حالًيا  ُتقيم  اأن��ه��ا  اإذ  ك��ورون��ا،  ف��اي��رو���ض  وب���اء 

بق�صرها الواقع يف مدينة نا�صفيل الواقعة يف 
الريفي  املغني  برفقة زوجها  تيني�صي  والية 
"�صانداي روز"  اأوربان"، وبناتهما  "كيث 

"فيث  و  ع���اًم���ا،  ال��ع��م��ر 11  م��ن  ال��ب��ال��غ��ة 
مارغريت" البالغة من العمر 9 اأعوام.

امللكة اإليزابيث قد تظل يف عزلة  حتى العثور على 
لقاح لـ"كورونا"

نيكول كيدمان: احلجر املنزيل كان اإنقاًذا يل

جنوم اأّمنوا على اأع�سائهم.. ماريا كاري 
�ساقاها بـ100 مليون وقدم كري�ستيانو بـ 144 

كاظم املقدادي: ال اأ�سكو فراًغا يف احلجر املنزيل  قبل موعد اإلفطار
قحطان جا�سم جواد

الدكت���ور كاظ���م املق���دادي رج���ل �صاح���ب 
مواهب متع���ددة بني التدري����ض اجلامعي 
وال�صحاف���ة وكتاب���ة املق���االت واالن�صط���ة 
املق���دادي  االجتماعي���ة االخرى.الدكت���ور 
ح���ل �صيف���ا علين���ا يف زاوي���ة قب���ل موعد 

االفطار. قلت له:-
*ه���ل ميك���ن ان تلخ�ض لنا �صه���ر رم�صان 

بجملة؟
- رم�صان .. �صهر التغيري / والتغيري �صنة 

احلياة .
*م���ا الذي تغ���ري يف رم�ص���ان بظل وجود 

وباء الكورونا؟
- وب���اء كورون���ا.. اغلق بي���وت الله، ومل 
تعد هناك �ص���اة اجلماعة.. وهذا لوحده 
ح���دث   كب���ري  يف تاري���خ امل�صلم���ني عل���ى 

االطاق .

*ماذا تتابع من برامج يف رم�صان؟
-متابعة الدراما يف رم�صان.. تعتمد على 
وج���ود برام���ج وم�صل�ص���ات ا�صتثنائية.. 
وه���ذا ما مل اج���ده يف �صهر رم�ص���ان لهذا 
الع���ام.. رمب���ا م�صل�ص���ل )ي�صك���ن   قلب���ي( 
ه���و االق���رب  متثيا واخراج���ا / حتياتي  
ل�صديق���ي حممود اب���و العبا����ض.. لدوره 

اجلميل يف امل�صل�صل . 
*كيف تق�صي وقتك يف رم�صان؟

-  انا ال ا�صكو من فراغ يف احلجرال�صحي 
هوامتاك���ي  وال�صب���ب..   غ���ريه  يف  وال 

مكتبة غنية بامهات الكتب .
*ه���ل تتاب���ع الف�صائيات اك���ر ام املواقع 

االلكرتونية؟
- الف�صائيات ما زالت تقدم لنا م�صل�صات 
ام���ا  جي���دة..  واف���ام  وم�صرحي���ات 
الفي�صب���وك.. فقد ا�صبح �صاح���ة يت�صارع 

عليه���ا اجلهل���ة، وان�ص���اف املثقف���ني م���ن 
الذين اغرقتهم الرنج�صي���ة وحب الظهور 

والتجاوز على االآخرين بلغة ال�صوارع . 
*مافطورك اليوم؟

- ل�ص���ت مغرما مبوائد الطع���ام التي جند 
فوقه���ا مالذ وطاب.. عادة اتناول ما تي�صر 
م���ن طعام �صحي.. ال يتحم���ل جهدا كبريا 

لتح�صريه .
*ممثل تتابع اعماله؟

الذي���ن  ال�صب���اب  م���ن  املمثل���ني  اتاب���ع   -
ب���رزوا يف االآونة االخ���رية / اياد را�صي 
واآالء ح�ص���ني وغريهم���ا..  لكن���ي اخ�ص���ى 
ان ت�صيبه���م عدوى املبالغ���ة يف التقييم.. 
وكما �صمعت الي���وم من ف�صائية تقدم اآالء 
ح�صني على انها النجم���ة الكبرية.. واظن 
انها مازالت يف بداية م�صوارها الطويل.. 
ث���م ماذا تبقى  لفاطمة الربيعي، وعواطف 
نعي���م، و�صناء عبد الرحمن.. ان كانت اآالء 

هي النجمة الكبرية!؟
*م�صل�صل حتر�ض على متابعته؟

- اتاب���ع االآن / ي�صكن قلب���ي.. ومن املبكر 

ج���دا احلكم عليه.. لكن  يبدو انه  ي�صتحق 
املتابعة وهذا ما افعله. 
*ذكرياتك عن رم�صان؟

- ذكريات رم�صان كثرية.. لكن اتذكر اين 
�صمت���ه يف �صهر متوز ال�صاخ���ن وكنت ما 

زلت يف املتو�صطة .
*ه���ل تاأثر رم�صان باالج���راءات ال�صحية 

واالمنية؟
- وب���اء كورون���ا اث���ر ب�ص���كل ق���وي عل���ى 
�صه���ر رم�صان.. يكفي ان اج���واء رم�صان 
تا�ص���ت من امل�صاج���د وال�صوارع.. وحتى 
الربام���ج  بع����ض  ول���وال  البي���وت..  م���ن 
التلفزيونية التي ت�ص���ري اىل رم�صان.. ملا 

تذكره اجلميع.
*�صخ�صي���ة تتمن���ى ان تك���ون مع���ك عل���ى 

مائدة االفطار؟
- ال�صخ�صي���ة الت���ي اف�ص���ل ان تكون معي 

يف رم�ص���ان.. ه���ي ال�صخ�صي���ة الوطني���ة 
التي مل اعر عليها بعد.. لا�صف .

*هل تف�ص���ل االبقاء عل���ى احلجر املنزيل 
ام رفعه؟

-رفع احلظ���ر اجلزئي هو احلل.. وو�صع 
االحي���اء  بع����ض  عل���ى  ال�صام���ل  احلج���ر 
واملناط���ق الت���ي ال تلت���زم باالوام���ر.. هو 
احل���ل االمث���ل.. م���ن دون اع���ادة احلظ���ر 
على اجلميع ب�صب���ب خمالفة نفر �صال من 

املت�صكعني .
*ماذا تريد من احلكومة اجلديدة؟

-اري���د من احلكومة اجلدي���دة.. ان تكون 
جدي���دة يف �صلوكه���ا وتطبيقه���ا للقوانني 
التي تخدم ال�صعب.. وتطبق ما اعلنته يف 
برناجمها ال�صيا�صي.. م���ن ح�صر ال�صاح  
بيد الدولة.. وتثبيت هيبتها.. واعادة ثقة 

ال�صعب بها / ونحن  باالنتظار .

علي عبود 
الباح���ث وا�صتاذ الفل�صف���ة �صدر له 
موؤخرا من ا�صرافه وتحريره كتاب 
بعن���وان :" الفل�صف���ة والن�صوي���ة: 
ف���ي ف�ص���ح اإزدراء الح���ق االأُنثوي 

ونق�صه". 
ف���ي مقدمة الكت���اب يكت���ب: "بينما 
بحرك���ة  تتمث���ل  الن�صوي���ة  راح���ت 
كفاح ون�صال ومطالبة بحق المراأة 
على وج���ه االإجم���ال، فاإنن���ا نم�صك 
بالمقاب���ل معنى للفل�صف���ة بو�صفها 
تل���ك الفاعلية النقدي���ة – العقانية 

للذات واالآخر والعالم".

اأحمد الزم
ح�ص���د  الفوتوغراف���ي  الم�ص���ور 
المرك���ز االول في م�صابق���ة "�صور 
من المنزل" التي ينظمها المهرجان 
"اأك�صبوغ���ر"  للت�صوي���ر  الدول���ي 
مئ���ات  بم�صارك���ة  ال�صارق���ة  ف���ي 
اأنح���اء  مختل���ف  م���ن  الم�صوري���ن 
العال���م.  لجن���ة الجائ���زة اك���دت ان 

الم�ص���ور الزم ا�صتطاع ف���ي لقطته 
"ع�صفوري"  "الت���ي حملت عنوان 
توظي���ف االإ�ص���اءة وعم���ق المجال 
المرئي، ليكونا عن�صرين فاعلين".

   
جمعة العربي 

م���ن  انته���ى  والملح���ن  المط���رب 
"اإ�صلون  ت�صجي���ل اغني���ة بعن���وان 
اأخرجه���ا  الت���ي  �صاكتي���ن"  جن���ا 
تلفزيوني���ا رحي���م الحل���ي، االغنية 
تتغزل بالعراق.. عاطفيا وجماليا، 
ارتب���اط  عل���ى  ال�ص���وء  وت�صل���ط 

الطقسالعراقي بوطنه.  
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�ض له���ذا اليوم 
)الثاثاء( اأن درجات احلرارة �صتحافظ على معدالتها ليوم ام�ض، وان اجلو 

�صيكون �صحًوا.    
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