
 بغداد / املدى 

والبيئ���ة،  ال�صح���ة  وزارة  اأعلن���ت 
م�ص���اء الثالثاء، ت�صجيل 95 ا�صابة 
جدي���دة بفايرو����س كورون���ا خالل ال�24 �ص���اعة 
املا�صية. وقالت الوزارة يف بيان اإنه مت ت�صجيل 
95 اإ�صاب���ة موزعة كالتايل: بغ���داد/ الر�صافة: 
٣2، بغ���داد/ الك���رخ: 2٦، مدين���ة الط���ب: ١٣، 
الب�صرة: ١٨، كرب���الء: ١، دياىل: 5". و�صجلت 

الوزارة �ص���فاء ١١٣حالة، وحالتي وفاة واحدة 
يف بغداد/ الر�ص���افة، واخرى يف مدينة الطب. 
وبلغ جمموع الإ�ص���ابات "29١٣" منها "١١2" 
حالة وفاة، فيما متاثل "١9٠٣" �صخ�صا لل�صفاء 
التام. وبلغ جمموع الراقدين "٨9٨". اىل ذلك، 
انتقد وزي���ر ال�ص���حة والبيئة ح�ص���ن التميمي، 
املواطن���ن  بع����س  خمالف���ة  الثالث���اء،  اأم����س 
للتعليم���ات الوقائي���ة م���ن فايرو����س كورون���ا، 
موؤكًدا اأن اجلهات املعنية با�صرت بالتن�صيق مع 

القوات الأمنية للبدء بخطوات احلجر املناطقي 
يف املواق���ع التي اأ�ص���رت فيها الإ�ص���ابات. وقال 
التميمي اإن "بع�س املناطق ت�صكل بوؤًرا وبائية 
قابل���ة لالمتداد نتيج���ة عدم اللت���زام بتعليمات 
اأن  التميم���ي  واأ�ص���اف  الوقائ���ي".  احلظ���ر 
املناطقي يف  �ص���تقوم بعملية احلجر  "الوزارة 
املناطق التي اأ�صرت فيها الإ�صابات بعد ت�صكيل 
فرق طبية متكاملة". فيما ح�ص���م وزير ال�ص���حة 
املوقف ب�ص���اأن عودة ال�ص���لوات يف دور العبادة 

وحركة ال�ص���فر الربي واجلوي ودوام املدار�س 
يف العراق مع ا�ص���تمرار خطر جائحة كورونا. 
وق���ال التميم���ي اإن ال���وزارة تلق���ت العدي���د من 
الدعوات لل�صماح باإقامة ال�صلوات خالل الأيام 
الع�صرة الأخرية من �صهر رم�صان واإعادة �صالة 
الرتاويح، اإل اأن ذلك �ص���يوؤدي اىل و�صع خطري 
وكارثي يف انتقال عدوى الفايرو�س وعليه فال 

ميكن ال�صماح بذلك مطلًقا".
 تفا�سيل مو�سعة �ص4 

 ترجمة / حامد احمد
              

بع���د اكرث من خم�ص���ة ا�ص���هر 
من حكوم���ة ت�ص���يري الأعمال 
وف�ص���ل مكلفن اثنن بت�صكيل احلكومة، 
ا�ص���تقر العراق اخريا بتن�ص���يب رئي�س 
الوزراء اجلديد م�صطفى الكاظمي الذي 
تواجه حكومته مهمة �ص���عبة يف حتقيق 
ال�ص���تقرار لبل���د مي���ر مبرحل���ة حرجة، 
وحلماي���ة العراق م���ن اي توت���رات بن 

الوليات املتحدة وايران. 
ج���زء م���ن جن���اح الكاظم���ي يف ت�ص���كيل 
حكوم���ة جدي���دة ه���و يف املرون���ة الت���ي 
اتبعها. فخالل مرحلة ت�ص���ميته للمن�صب 
كان الكاظم���ي يتمتع بالرباغماتية وقبل 
بع���دة تغيريات عل���ى مر�ص���حي كابينته 
�ص���عيه  دعم���ت  وا�ص���نطن  الوزاري���ة. 
بر�ص���ائل ا�صناد وا�ص���تثناء مهمة للعراق 
ملدة ٣٠ يوما با�ص���ترياد الكهرباء والغاز 

من ايران. 

بعد ح�ص���ول الكاظمي على ثقة الربملان 
�ص���ارعت الولي���ات املتح���دة للرتحي���ب 
باخلرب م���ع قيام وزي���ر خارجيتها مايك 
بومبي���و بالت�ص���ال ب���ه هاتفي���ا بنف����س 
الي���وم مبديا دع���م امريكا للع���راق ومدد 
فرتة ال�ص���تثناء لربعة ا�صهر لال�صترياد 
م���ن اي���ران. م���ن جان���ب اآخر هن���اأ وزير 
خارجي���ة ايران جواد ظري���ف، الكاظمي 

لنيله ثقة الربملان بت�صلم املن�صب .
 التفا�سيل �ص2 

 بغداد / املدى

ن�ص���رت و�ص���ائل اعالم قائمة 
برملاني���ن  ن���واب  با�ص���ماء 
وم�ص���وؤولن �ص���ابقن قال���ت ان جمل�س 
الق�ص���اء العل���ى طلب م���ن الربملان رفع 
احل�صانة عنهم. ويتطلب رفع احل�صانة 

ت�صويت الربملان باملوافقة. 
ومل يت�ص���ن ل�)امل���دى( التاأكد من �ص���حة 
القائمة، اإل ان نوابا م�صمولن بالقائمة 

مل يكذبوها، وت�صمنت ا�صماء كل من: 
 ١ ��  قا�صم الفهداوي/ املادة ٣4٠

2 �� مثنى ال�صامرائي/املادة ٣4٠

٣ �� حممد اإقبال / املادة ٣4٠
4 ��   كاظم فنجان احلمامي/املادة ٣4٠

5 ��   فالح ح�صن زيدان/ املادة ٣4٠ 
وتن�س املادة ٣4٠ من قانون العقوبات 
على ان���ه: يعاقب بال�ص���جن مدة ل تزيد 
كل  باحلب����س  او  �ص���نوات  �ص���بع  عل���ى 
موظ���ف او مكل���ف بخدمة عام���ة احدث 
عمدا �ص���ررا باموال او م�ص���الح اجلهة 
الت���ي يعم���ل فيها او يت�ص���ل به���ا بحكم 
وظيفته او باموال ال�ص���خا�س املعهود 

بها اليه.
٦ �� �صادق ال�صلطاين/ املادة ٣4٠ و ٣4١ 
و2٣٨ وتن����س امل���ادة 2٣٨ م���ن قانون 

العقوب���ات على ان���ه: يعاق���ب باحلب�س 
مدة ل تزيد على �ص���تة ا�صهر وبغرامة ل 
تزيد على مائة دين���ار او باحدى هاتن 
العقوبت���ن كل م���ن كان مكلف���ا قانون���ا 
باحل�ص���ور بنف�ص���ه او بوكي���ل عن���ه يف 
زمان ومكان معينن مبقت�صى تبليغ او 
امر او بيان �صادر من حمكمة او �صلطة 
ق�صائية او من موظف او مكلف بخدمة 
عامة خمت�س قانونا با�ص���داره فامتنع 
عم���دا عن احل�ص���ور يف الزمان واملكان 
املعينن او ترك املكان املعن قبل الوقت 

اجلائز فيه تركه.
 التفا�سيل �ص3 

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 

 بغداد/ املدى 

ارتياح كبري بن �ص���فوف 
اتخ���ذه  لق���رار  املحتج���ن 
ال���وزراء اجلديد م�ص���طفى  رئي����س 
الكاظم���ي اط���اح ب�"اع���داء الثورة" 

بح�صب و�صف نا�صطن.
وكان الكاظم���ي قد توعد ال�ص���العن 
باجلرائ���م �ص���د املحتج���ن باأق�ص���ى 
العقوب���ات وان���ه لن يدعه���م ينامون 
�ص���لمية  ان  عل���ى  م�ص���ددا  ليله���م، 
ب���ه  ي�ص���رتك  واج���ب  الحتج���اج 

اجلميع.
وبثت من�صات التوا�صل الجتماعي، 
مقاط���ع فيديو جديدة من الب�ص���رة، 
تظه���ر حتول مق���ر "ثاأر الل���ه" املتهم 
باإطالق الر�صا�س على املتظاهرين، 

اىل موقع اأمني.
واعتقلت القوات المنية، يف �صابقة 
من���ذ انط���الق الحتجاج���ات قب���ل 7 
ا�صهر، واحدة من اكرث "امللي�صيات" 
التي لحقت املتظاهرين يف الب�صرة، 

بح�صب نا�صطن يف املدينة.
واظهرت �صور م�صربة اثناء مداهمة 
املقر،  الله" خم�ص���ة من حماية  "ثاأر 
املتهم���ن بقت���ل املتظاهري���ن، وه���م 

مقيدون وامامهم ا�صلحة متو�صطة.
يف  متظاه���ر  منف���ي،  عل���ي  يق���ول 
م���ن  "ع���ددا  ان  ل�)امل���دى(  الب�ص���رة 
مازال���وا  الب�ص���رة  يف  النا�ص���طن 

هاربن ب�ص���بب دعاوى كيدية اقامها 
ثاأر الله �صدهم".

وو�ص���ل ع���دد الدع���اوى الق�ص���ائية 
يف تظاهرات اجلنوب خالل �ص���يف 
2٠١٨، اىل نح���و ٣٠٠ مذكرة �ص���د 
نا�صطن وحمتجن، اغلبها �صيا�صية، 

ا�صتنادا مل�صوؤولن.
وكان يو�صف ال�صيناوي الذي يراأ�س 
ح���زب "ثاأر الله" قد ق���دم لوحده ١٦ 
دع���وى ق�ص���ائية �ص���د نا�ص���طن يف 

الب�صرة.
�ص���ابق يف  م�ص���وؤول حمل���ي  وق���ال 
اجلن���وب، طلب عدم ذكر ا�ص���مه، اإن 
"عمليات ابتزاز جرت من وراء تلك 

املذكرات".
وا�ص���اف امل�ص���وؤول يف ات�ص���ال مع 
)امل���دى(: "بع����س الق�ص���ايا اغلق���ت 
ذهب���ت  ملي���ون،  و25   ١٠ مقاب���ل 
ل�ص���الح الحزاب وامللي�ص���يات التي 

رفعتها".
وحول���ت القوات المني���ة، مقر "ثاأر 
و�ص���ط  املعق���ل،  منطق���ة  يف  الل���ه" 
الب�ص���رة، اىل موقع تابع اىل قوات 
حف���ظ القانون، والت���ي كانت تعرف 

�صابقا ب�"مكافحة ال�صغب".
م�ص���طفى  ال���وزراء  رئي����س  وق���ال 
الكاظمي ي���وم الثنن املا�ص���ي، اإنه 
مبالحق���ة  الي���وم،  فج���ر  "وّجه���ُت، 
املتظاهري���ن  مبهاجم���ة  املتورط���ن 
يف الب�صرة، ونفذت القوات المنية 

عملية اعتقالهم بعد �ص���دور مذكرات 
ق�ص���ائية"، م�ص���يًفا "�ص���كرا للق�صاء 

العادل والجهزة المنية البطلة".

وتابع يف تغريدة على )تويرت(، اأنه 
"وعدنا باأن املتورطن بدم العراقين 
لن يناموا ليلهم، نحن نفي بالوعد"، 

موؤكًدا اأن "�صلمية الحتجاج واجب 
ي�صرتك به اجلميع".

 التفا�سيل �ص2

رب العوائل الفقرية على زج اأطفالها يف �سوق العمل .. )عد�سة: حممود روؤوف( اجراءات احلظر تجُ

 بغداد / املدى

يح���اول رئي�س الوزراء م�ص���طفى 
الكاظمي عرب مفاو�صات مكثفة مع 
روؤ�صاء الكتل ال�صيا�ص���ية النتهاء من ت�صمية 
مر�ص���حن جدد للوزارات ال�صاغرة، لكن هذه 
املحاولت ا�ص���طدمت بتم�صك واإ�صرار الكتل 
ال�صيا�ص���ية على تقدمي ذات املر�ص���حن الذين 

رف�س جمل�س النواب منحهم الثقة يف جل�صة 
الت�صويت على احلكومة.

هذه اخلالف���ات اجربت رئي�س احلكومة على 
تكلي���ف ع���دد م���ن وزرائه ب���اإدارة ال���وزارات 
ال�ص���اغرة بالوكالة حلن انتهاء املفاو�ص���ات 
القائم���ة مع الطراف ال�صيا�ص���ية وا�ص���تبدال 

املر�صحن احلالين ب�صخ�صيات اأخرى.
ويق���ول رحيم العبودي ع�ص���و الهيئة العامة 
لتي���ار احلكم���ة يف حدي���ث م���ع )امل���دى( اإن 
احلكوم���ة  رئي����س  دفع���ت  الت���ي  "الأ�ص���باب 
لتكليف ع���دد م���ن ال���وزراء لإدارة الوزارات 
ال�ص���اغرة جاءت بعد مت�ص���ك واإ�ص���رار الكتل 
ال�ص���بع  لل���وزارات  مبر�ص���حيها  ال�صيا�ص���ية 
ال�ص���اغرة، ورف�ص���ها ا�ص���تبدالهم مبر�ص���حن 
"الكت���ل  اأن  العب���ودي  وي�ص���يف  اآخري���ن". 
ال�صيا�ص���ية غري جادة يف ح�ص���م ملف ت�صمية 
يف  املتبقي���ة  ال�ص���بع  لل���وزارات  مر�ص���حن 
حكوم���ة الكاظمي"، مبينا ان "رئي�س جمل�س 
ال���وزراء طال���ب الكت���ل ال�صيا�ص���ية الت���ي من 
ح�ص���تها ه���ذه ال���وزارات بتقدمي مر�ص���حن 
جدد ليت�صنى له اختيار ال�صخ�صيات الكفوءة 
والنزيه���ة له���ذه ال���وزارات". وق���رر رئي����س 
جمل�س الوزراء م�ص���طفى الكاظمي بح�ص���ب 
وثائق تداولتها و�ص���ائل اعالم خمتلفة خالل 
اليوم���ن املا�ص���ين تكليف عدد م���ن الوزراء 
باإدارة احلقائب الوزارية ال�ص���اغرة بالوكالة 

حلن اكمال مفاو�صات ت�صمية مر�صحيها.
ويعتق���د القي���ادي يف تيار احلكم���ة ان "قرار 
الكاظمي لدارة الوزارات ال�ص���اغرة بالوكالة 
ياأت���ي كورقة �ص���غط عل���ى الكتل ال�صيا�ص���ية 
لتقدمي مر�ص���حن جدد للوزارات ال�صاغرة"، 
م���ن  ر�ص���حت  ا�ص���ماء  "هن���اك  اأن  اىل  لفت���ا 
قب���ل الكت���ل ال�صيا�ص���ية م�ص���مولة بامل�ص���اءلة 

والعدالة".
 التفا�سيل �ص3 

رئي�س الوزراء ي�ضغط على الكتل 
ال�ضيا�ضية لإكمال كابينته ب�ضرعة

عيون النا�سطني ترنو اإىل "و�ساطات تهدئة" بعد مهاجمة الأمن على ج�سر اجلمهورية

 م�سوؤول حملي: اأحزاب األغت دعاوى بحق نا�سطني بعد ابتزازاهم مالًيا

�ضاحات الحتجاج توؤيد قرارات الكاظمي بعزل خلف واعتقال 
املهدي عبد  حماكمة  ننتظر  اهلل":  "ثاأر 

وزيرها يعلن حجًرا مناطقًيا يف هذه املدن

�ضياغة  لإعادة  بحاجة  بغداد  الأوروبي":  "املجل�س 
عالقاتها مع طهران ووا�ضنطن 

ت�سمنت تهم الت�سهري وال�سرر باملال العام والختال�ص

قا�سم ح�سين �سالح 
يكتب: المواطن العراقي 

وعالقته بالحاكم   

�سالم رو�سان المو�سوي 
يكتب: الدفاع الجتماعي 

بين التعليم والق�ساء
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 بغداد / املدى

ع���رثت الأجه���زة الأمني���ة، عل���ى جثتي 
بع���د  الثالث���اء،  اأم����س  مزارع���ن، 
اختطفاهم���ا واإح���راق حقولهما، على يد عنا�ص���ر 
م���ن تنظيم داع����س يف حمافظ���ة دي���اىل.  واأفادت 
خلي���ة الإع���الم الأمن���ي، يف بي���ان ب���اأن "جمموعة 
اإرهابي���ة داع�ص���ية اأقدم���ت على اختط���اف فالحن 
اإثن���ن م���ن مزرعتهم���ا يف قري���ة خماي�س بق�ص���اء 
خانق���ن، مبحافظة دياىل". واأ�ص���افت اخللية، اأن 
املجموعة الإرهابية، اأحرقت حما�ص���يل الفالحن 
من احلنطة، والبالغة م�صاحتها ٣ دومن، وحرق ٣ 
جرارات زراعية. واأعلنت اخللية، اأنه قد عرث على 

جثث املخطوفن بالقرب من حقولهما الزراعية.
ويف وق���ت �ص���ابق من ي���وم اأم����س، قت���ل مقاتالن 
اإثن���ان م���ن قوات احل�ص���د ال�ص���عبي العراق���ي، اإثر 
اعت���داء اإرهاب���ي ا�ص���تهدفهما، يف حمافظة دياىل. 
كذلك، قتل مقاتل من قوات البي�صمركة مع زوجته، 
فيم���ا اأ�ص���يبت طفلتهما، اإثر هجوم �ص���نه عنا�ص���ر 
من تنظي���م داع�س الإرهاب���ي، يف حمافظة دياىل. 
وتعر�ص���ت حمافظة دي���اىل، يف الآون���ة الأخرية، 
املدني���ن،  ا�ص���تهدفت  اإرهابي���ة  اعت���داءات  اىل 

والقوات الأمنية.
 التفا�سيل �ص 3 

مراقبون يحذرون: 
داع�س �ضي�ضتعيد قوته 

يف غ�ضون 3 �ضهور 

ال�ض��حة: ت�ض��جيل 95 اإ�ض��ابة جدي��دة بفايرو���س كورونا 

قائمة برفع احل�ضانة عن 18 نائًبا تثري امتعا�س امل�ضمولني فيها



 بغداد/ المدى 

ارتياح كبير بين �صفوف 
المحتجين لقرار اتخذه 
رئي�س الوزراء الجديد 

م�صطفى الكاظمي اطاح 
بـ"اعداء الثورة" بح�صب 

و�صف نا�صطين.
وكان الكاظمي قد توعد 

ال�صالعين بالجرائم 
�صد المحتجين باأق�صى 

العقوبات وانه لن يدعهم 
ينامون ليلهم، م�صددا على 

ان �صلمية االحتجاج واجب 
ي�صترك به الجميع.

االجتماع���ي،  التوا�ص���ل  من�ص���ات  وبث���ت 
مقاطع فيدي���و جديدة من الب�ص���رة، تظهر 
تح���ول مق���ر "ث���اأر الل���ه" المته���م باإط���اق 
الر�صا����ص عل���ى المتظاهري���ن، الى موقع 
اأمني. واعتقلت القوات االمنية، في �صابقة 
من���ذ انط���اق االحتجاجات قبل 7 ا�ص���هر، 
واحدة من اكثر "الملي�صيات" التي الحقت 
المتظاهرين في الب�صرة، بح�صب نا�صطين 

في المدينة. واظهرت �ص���ور م�صربة اثناء 
مداهمة "ثاأر الله" خم�صة من حماية المقر، 
المتهمين بقتل المتظاهرين، وهم مقيدون 
وامامه���م ا�ص���لحة متو�ص���طة. يق���ول عل���ي 
منف���ي، متظاهر في الب�ص���رة ل�)المدى( ان 
مازالوا  الب�صرة  في  النا�صطين  من  "عددا 
هاربين ب�صبب دعاوى كيدية اقامها ثاأر الله 
�صدهم". وو�صل ع���دد الدعاوى الق�صائية 

�صي���ف  خ���ال  الجن���وب  تظاه���رات  ف���ي 
2018، الى نحو 300 مذكرة �صد نا�صطين 
ا�صتن���ادا  �صيا�صي���ة،  اغلبه���ا  ومحتجي���ن، 
لم�صوؤولين. وكان يو�صف ال�صيناوي الذي 
يراأ�ص حزب "ث���اأر الله" قد قدم لوحده 16 
دع���وى ق�صائية �صد نا�صطين في الب�صرة. 
وق���ال م�صوؤول محلي �صاب���ق في الجنوب، 
طلب ع���دم ذكر ا�صم���ه، اإن "عمليات ابتزاز 

جرت م���ن وراء تلك المذك���رات". وا�صاف 
الم�صوؤول في ات�صال مع )المدى(: "بع�ص 
الق�صاي���ا اغلق���ت مقاب���ل 10 و25 مليون، 
ذهبت ل�صالح االح���زاب والملي�صيات التي 

رفعتها".
وحولت القوات االمنية، مقر "ثاأر الله" في 
منطقة المعق���ل، و�صط الب�صرة، الى موقع 
تابع الى قوات حفظ القانون، والتي كانت 

تعرف �صابقا ب�"مكافحة ال�صغب".
وق���ال رئي�ص ال���وزراء م�صطف���ى الكاظمي 
ي���وم االثنين الما�صي، اإن���ه "وّجهُت، فجر 
المتورطي���ن بمهاجم���ة  الي���وم، بماحق���ة 
المتظاهرين في الب�ص���رة، ونفذت القوات 
�ص���دور  بع���د  اعتقاله���م  عملي���ة  االمني���ة 
مذك���رات ق�صائية"، م�صيًفا "�صكرا للق�صاء 

العادل واالجهزة االمنية البطلة".

وتاب���ع ف���ي تغري���دة عل���ى )تويت���ر(، اأن���ه 
"وعدنا باأن المتورطين بدم العراقيين لن 
يناموا ليله���م، نحن نفي بالوع���د"، موؤكًدا 
اأن "�صلمي���ة االحتج���اج واج���ب ي�صترك به 
الجمي���ع". وكان متظاه���رون عائ���دون في 
ليل���ة االح���د م���ن احتجاج���ات ام���ام مبنى 
المحافظ���ة، وم���روا مرددي���ن هتافات قرب 
المعق���ل و�ص���ط  الل���ه" ف���ي منطق���ة  "ث���اأر 

الب�ص���رة، قب���ل ان يتعر�ص���وا ال���ى اطاق 
ن���ار من داخل المقر، ت�صبب بمقتل �صخ�ص 

وا�صابة 5 اآخرين.
ف���ي بغ���داد تلق���ى متظاهرون، خب���ر اعفاء 
عب���د الكريم خلف، الناطق الع�صكري با�صم 
الحكوم���ة ال�صابق���ة الت���ي تراأ�صه���ا ع���ادل 
عب���د المه���دي، بارتي���اح كبي���ر، خ�صو�صا 
المتظاهري���ن  ي�ص���ف  كان  االخي���ر  وان 

ب�"المخربين".
وق���ال احم���د ع���اء، النا�ص���ط ف���ي بغ���داد 
ل�)المدى( تعليق���ا على اعفاء خلف: "�صقط 
واحد م���ن اكثر اعداء الثورة الذين زوروا 

الحقائق امام الراأي العام".
واأكد الناطق االإعامي الجديد للقائد العام 
للقوات الم�صلحة يحيى ر�صول �صدور اأمر 
ديوان���ي بتكليفه بهذا المن�ص���ب خلًفا لعبد 
الكري���م خلف. وقال ر�صول ف���ي تغريدة له 
عل���ى )تويتر( اإن "رئي����ص مجل�ص الوزراء 
القائ���د العام للق���وات الم�صلح���ة م�صطفى 
الكاظم���ي اأ�ص���در ام���ًرا ديوانًي���ا لتكليف���ي 
الع���ام  للقائ���د  االإعام���ي  الناط���ق  بمه���ام 

للقوات الم�صلحة".
ويدع���و نا�صط���ون ال���ى "محاكم���ة خلف" 
بتهمة "اال�ص���اءة ال���ى المتظاهرين"، فيما 
كان���ت �صاح���ة التحرير ق���د �صه���دت، م�صاء 
االثني���ن، م�صيرات طالب���ت بمحاكمة "عبد 
المهدي"، قبل ان ت�صتبك مجموعة مجهولة 
مع القوات االمنية على ج�صر الجمهورية.
وق���ال احم���د ع���اء: "ل���م ن�صتط���ع معرف���ة 
م���ن الجهة الت���ي قامت م���ع وق���ت الفطور 
بالزجاج���ات  االمني���ة  الق���وات  بمهاجم���ة 
الحارق���ة"، مبينا ان "الق���وات ردت بعنف 
وو�صل���ت ال���ى المطع���م الترك���ي قب���ل ان 

تن�صحب مرة اخرى".
بالمقابل ق���ال النا�ص���ط، ان "هناك دعوات 
للتهدئة، وما ح���دث ليلة االثنين الما�صية، 
لبع����ص  مح�ص���وب  غي���ر  حما����ص  كان 

المتظاهرين".
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املدير العام
غادة العاملي 

رئي�س التحرير التنفيذي
علي ح�صن

�صكرتري التحرير الفني
ماجد املاجدي

عيون النا�صطين ترنو اإلى 
"و�صاطات تهدئة" بعد مهاجمة 
االأمن على ج�صر الجمهورية

�ساحات االحتجاج ت�ؤيد قرارات الكاظمي بعزل خلف 
واعتقال "ثاأر اهلل": ننتظر حماكمة عبد املهدي

 ترجمة / حامد احمد
             

بعد اكثر من خم�صة ا�صهر من حكومة 
ت�صيير االأعمال وف�ص���ل مكلفين اثنين 
بت�صكي���ل الحكوم���ة، ا�صتق���ر الع���راق 
ال���وزراء  رئي����ص  بتن�صي���ب  اخي���را 
ال���ذي  الكاظم���ي  م�صطف���ى  الجدي���د 
تواج���ه حكومت���ه مهم���ة �صعب���ة ف���ي 
تحقي���ق اال�صتقرار لبلد يم���ر بمرحلة 
اي  م���ن  الع���راق  ولحماي���ة  حرج���ة، 
المتح���دة  الوالي���ات  بي���ن  توت���رات 

وايران. 
جزء من نج���اح الكاظمي ف���ي ت�صكيل 
المرون���ة  ف���ي  ه���و  جدي���دة  حكوم���ة 
الت���ي اتبعها. فخال مرحل���ة ت�صميته 
يتمت���ع  الكاظم���ي  كان  للمن�ص���ب 
بالبراغماتي���ة وقب���ل بع���دة تغييرات 
الوزاري���ة.  كابينت���ه  مر�صح���ي  عل���ى 
وا�صنطن دعمت �صعيه بر�صائل ا�صناد 
وا�صتثناء مهما للعراق لمدة 30 يوما 
با�صتيراد الكهرباء والغاز من ايران. 

ثق���ة  عل���ى  الكاظم���ي  ح�ص���ول  بع���د 
البرلم���ان �صارعت الوالي���ات المتحدة 
وزي���ر  قي���ام  م���ع  بالخب���ر  للترحي���ب 
خارجيتها مايك بومبيو باالت�صال به 
هاتفيا بنف�ص اليوم مبديا دعم اميركا 
للعراق ومدد فت���رة اال�صتثناء الربعة 
ا�صهر لا�صتيراد من ايران. من جانب 
اآخ���ر هناأ وزير خارجي���ة ايران جواد 
ظري���ف، الكاظمي لنيله ثق���ة البرلمان 

بت�صلم المن�صب .
الكاظم���ي لي����ص لدي���ه ح���زب او كتلة 
ف���ي البرلم���ان ي�صتن���د اليه���م. وكونه 
الن  بحاج���ة  فان���ه  توافقي���ا  مر�صح���ا 
يك�ص���ب ر�صا جميع الكت���ل ال�صيا�صية 
ه���ذا  المن�ص���ب.  ف���ي  ليبق���ى  تقريب���ا 
بال���ذات يجع���ل �صعي���ه للخو����ص ف���ي 
ا�صاح���ات مهمة �صعب���ة، النه يحتاج 
لت�صويت���ات من احزاب وكتل �صتكون 

داعم���ة ل���ه فق���ط عندم���ا ال يت�صررون 
من اجراءاته. طالم���ا ان المحا�ص�صة  
العرقية واالثنية ما تزال ت�صيطر على 
منظوم���ة �صيا�صة البلد، فانه �صيتطلب 
من الكاظم���ي العمل �صمن هذا االطار 

لتحقيق تقدم .
هن���اك خم�صة تحديات مهمة �صتتعامل 
معها حكوم���ة الكاظمي تح���دد م�صير 
العراق عل���ى المدى الق�صير. التحدي 
االول ه���و االقت�صاد واالزم���ة المالية 
الناجم���ة عن انخفا����ص ا�صعار النفط 
وتاأثير ذلك على تاأمين توفير مرتبات 
مايين من متقاعدي وموظفي القطاع 

العام .
بع���ودة  يتمث���ل  الثان���ي  التح���دي 
تهدي���دات تنظي���م داع����ص، حي���ث قام 
م�صلح���و التنظيم بتنفي���ذ هجمات في 
ع���دة محافظات كانت تح���ت �صيطرته 
ذل���ك  وي�ص���كل   ،2014 الع���ام  خ���ال 
تحدي���ا يوميا تواجهه القوات االمنية 
ف���ي وق���ت تقل�ص في���ه تواج���د قوات 

التحالف الدولي في الباد .
ثالث���ا �صيتطلب من الع���راق ان يوازن 
تعامل منظومته ال�صحية مع فايرو�ص 
احتياجات���ه  مقاب���ل  بح���ذر  كورون���ا 
االقت�صادي���ة الن �صريح���ة وا�صعة من 
ال�صكان تعتم���د على مدخولها اليومي 

لتلبية احتياجاتها المعي�صية .
ت�صتعي���د  ان  الحكوم���ة  عل���ى  رابع���ا 
بع�ص الثقة م���ع المحتجين من خال 
اداء  عل���ى  �صيطرته���ا  تاأكي���د  اع���ادة  
القوى االمنية ومحا�صبة المتورطين 
باعت���داءات و�ص���وء معامل���ة �صدهم. 
و�ص���ارع الكاظمي الى ا�ص���دار اأوامر 
باإطاق �صراح جميع المحتجين الذين 
اعتقلته���م الق���وات االمني���ة من���ذ �صهر 
ت�صري���ن االول عن���د ب���دء التظاهرات، 
وامر باإج���راء تحقيق كامل في تعامل 
وق���رر  المحتجي���ن.  م���ع  الحكوم���ة 
الكاظمي اي�صا اعادة  تن�صيب الفريق 
اأول عب���د الوه���اب ال�صاع���دي كقائ���د 
لجهاز مكافحة االرهاب بعد ابعاده من 

قبل رئي�ص الوزراء ال�صابق عادل عبد 
المه���دي. كثير م���ن العراقيين رحبوا 
بحزم���ة االج���راءات ه���ذه معتبرينها 
كخط���وة اول���ى نحو ت�صحي���ح عاقة 
الحكوم���ة م���ع المحتجي���ن. ويف�ص���ح 
ذل���ك فر�ص���ة للكاظم���ي اي�ص���ا النجاز 

ا�صاحات اخرى او�صع .
اخيرا، تحت���اج الحكومة الى ان تعيد 
ترتي���ب عاقاته���ا م���ع كل م���ن طهران 
ووا�صنط���ن بطريق���ة بحي���ث تحاف���ظ  
فيه���ا عل���ى �صي���ادة الع���راق وت�صم���ح 
للحكوم���ة االتحادي���ة باع���ادة فر����ص 

�صيطرتها على موؤ�ص�صاتها االمنية.
و�صهدت عاقات بغ���داد الدبلوما�صية 
ت�صري���ن  من���ذ  فت���ورا  م���ع وا�صنط���ن 
االول. ول���دى الكاظم���ي االن فر�ص���ة 
والتمهي���د  التوت���ر  ه���ذا  لتخفي���ف 
لخارط���ة طري���ق براغماتي���ة للح���وار 
ال�صتراتيج���ي الق���ادم بي���ن الوالي���ات 
المتحدة والعراق في حزيران. عمليا 
ان المفاو�ص���ات عل���ى خارط���ة طريق 

تواج���د الق���وات االميركية ف���ي البلد 
وال�صراكة مع العراق من المحتمل ان 
ت�صتمر لما وراء االنتخابات االميركية 

في ت�صرين الثاني .
ويبي���ن الكاظمي ان���ه ب�ص���دد ت�صكيل 
فريق خا�ص ليتهياأ لهذا الحوار. �صمن 
هذا ال�صياق فانه من المحتمل ان تركز 
بغداد على ثاث ق�صايا رئي�صة تمكنها 
م���ن معالجة ث���اث تحدي���ات داخلية. 
االول���ى تتعل���ق ف���ي كيفي���ة ا�صتمرار 
الوالي���ات المتح���دة بم�صاعدته���ا ف���ي 
مواجه���ة تنظيم داع�ص وم���ا يتوجب 
على العراق فعل���ه لتح�صين �صيا�صاته 
االمني���ة وبناه���ا التحتي���ة. والثاني���ة 
ترك���ز عل���ى توفي���ر وا�صنط���ن دعمه���ا 
االقت�ص���ادي للع���راق وجهوده���ا ف���ي 
ت�صجي���ع المجتمع الدول���ي للم�صاهمة 
في دعم البلد ماديا اكثر لغر�ص جهود 
اع���ادة االعم���ار. الق�صي���ة الثالثة هي 
عاق���ة العراق م���ع اي���ران والف�صائل 
الم�صلح���ة المقرب���ة منه���ا. �صيت�صمن 
ذل���ك النقا�ص حول ق���درة العراق على 
حماي���ة الم�صال���ح االميركي���ة ورغبة 
البيت االبي�ص بالتوقف عن ا�صتخدام 

العراق ك�صاحة �صراع �صد ايران .
ويتطلب من الكاظمي اي�صا ان يدخل 
ف���ي حوار مواز مع اي���ران. وهذا مهم 
طه���ران  ان  ل�صم���ان  االول  بالمق���ام 
لن ت�صع���ر انه���ا مه���ددة بالمفاو�صات 
العراقية االميركي���ة، وكذلك لبناء ثقة 
بان العراق �صيبق���ى وديا تجاه ايران 

.
الكاظم���ي لدي���ه فر�صة الرج���اع عاقة 
العراق مع الواليات المتحدة وايران 
ال���ى الو�صع الذي كان���ت عليه في عام 
2017 عندم���ا ق���دم الخ�صمان دعمهما 

للبلد ولم تحدث بينهما توترات.
عن: المجل�س االأوروبي 
للعالقات الخارجية

عالقاتها  �سياغة  الإعادة  بحاجة  بغداد  االأوروبي":  ""املجل�س 
مع طهران ووا�سنطن 

 بغداد / المدى

اأعلن���ت ممثلة االأمم المتحدة ف���ي العراق، جينين 
با�صخ���ارت، ام����ص الثاث���اء، ترحيبه���ا بت�صكيل 
الحكوم���ة الجدي���دة برئا�صة م�صطف���ى الكاظمي. 
واأك���دت في ايجاز لها اأمام مجل����ص االأمن الدولي 
"دع���م العراق وحكومت���ه الجديدة في المجاالت 
االقت�صادي���ة وال�صيا�صي���ة وفي محارب���ة فيرو�ص 

كورونا".
كم���ا ا�صتقب���ل رئي����ص مجل����ص ال���وزراء، الممث���ل 
الخا����ص لبعث���ة البنك الدولي ف���ي العراق، رمزي 
نعم���ان وبحثا �صبل تن�صيق العم���ل بين الحكومة 
العراقي���ة والموؤ�ص�ص���ات الدولية لتج���اوز االأزمة 
االقت�صادية، والعم���ل على اطاق جهود االإ�صاح 
االقت�ص���ادي التي م���ن �صاأنها ت�صجي���ع اال�صتثمار 
واالإعمار وتعزيز الواقع الخدمي، وتوفير فر�ص 

العمل.
وكان رئي�ص الوزراء م�صطفى الكاظمي، قد تلقى 
ات�ص���ااًل هاتفي���ًا من وزي���ر الخارجي���ة البريطاني 
دومينك راب، وبحث���ا جملة من الملفات الثنائية. 
وقال���ت رئا�ص���ة ال���وزراء في بيان تلق���ت )المدى( 
ن�صخ���ة من���ه، اأن "الكاظم���ي تلقى ات�ص���ااًل هاتفيًا 
م���ن وزي���ر الخارجي���ة البريطاني دومين���ك راب، 
بمنا�صب���ة  الكاظم���ي  اإل���ى  التهنئ���ة  خال���ه  ق���ّدم 
اأن  البي���ان،  وتاب���ع  الحكوم���ة".  رئا�ص���ة  تولي���ه 
اأك���د عل���ى ا�صتم���رار ال�صراك���ة والتع���اون  "راب 
ودع���م بريطانيا للع���راق، والت�ص���دي للتهديدات 
الم�صترك���ة، وعلى راأ�صها الح���رب �صد االرهاب"، 
م�صيف���ًا اأن "بريطاني���ا داعمة للحكوم���ة العراقية 
�صيا�صي���ًا واقت�صادي���ًا، واأمنيًا، وكذل���ك في جهود 
مكافح���ة جائح���ة كورون���ا". م���ن جانب���ه رح���ب 
الكاظم���ي ب�"تطوي���ر العاقات بي���ن البلدين، بما 
يحق���ق الم�صال���ح المتبادل���ة". وفيم���ا وّجه دعوة 
ل�"وزي���ر الخارجي���ة البريطان���ي لزي���ارة العراق، 
وعد بتلبيته���ا في اأقرب فر�ص���ة"، تمنى الكاظمي 
لل�صع���ب البريطان���ي اأن "يتج���اوز اأزم���ة كورونا 

وتداعياتها".
بدورها، اأعلن���ت ال�صفارة البريطاني���ة في بغداد، 
ام����ص الثاث���اء، الت���زام المملك���ة المتح���دة بدعم 

رئي����ص ال���وزراء م�صطف���ى الكاظم���ي وال�صع���ب 
العراقي.

وقالت وزيرة التنمية الدولية، اآن ماري تريفليان، 
في ت�صريح �صحفي، نقلته ال�صفارة، اإن "المملكة 
المتح���دة ملتزمة بدعم رئي�ص ال���وزراء م�صطفى 
الكاظمي وال�صعب العراق���ي، بينما يواجه بلدينا 

مع بقية بلدان العالم خطر كورونا".
وتابع���ت، اأن "المملكة ملتزم���ة بم�صاعدة العراق 
ف���ي التعام���ل م���ع الجائح���ة، ويج���ري االآن اإعادة 
تخ�صي�ص ه���ذه الحزمة المالي���ة �صمن الميزانية 
البريطاني���ة  الدولي���ة  التنمي���ة  ل���وزارة  الحالي���ة 
اإل���ى الع���راق، �صي�صاعد ه���ذا التموي���ل ال�صندوق 
الم�صت���رك للم�صاع���دات االن�صاني���ة ف���ي العراق". 
وكان الرئي�ص االميرك���ي دونالد ترامب قد هاتف 
رئي����ص ال���وزراء الجديد م�صطف���ى الكاظمي. قال 
البي���ت االأبي����ص اإن الرئي����ص االأمريك���ي دونال���د 
ترامب تحدث االثنين مع رئي�ص الوزراء م�صطفى 
الكاظمي لتهنئته على موافق���ة النواب العراقيين 

على حكومته الجديدة االأ�صبوع الما�صي.
وظ���ل العراق ب���دون حكومة من���ذ ا�صتقالة رئي�ص 
ال���وزراء ال�صاب���ق ع���ادل عبد المهدي ف���ي ت�صرين 
الثان���ي و�ص���ط احتجاج���ات مناه�ص���ة للحكومة. 
وقال المتح���دث با�صم البيت االأبي�ص جاد دير في 
بي���ان اإن ترامب تحدث مع الكاظمي "لتهنئته على 

ت�صديق مجل�ص النواب العراقي على حكومته".
واأ�صاف البي���ان اأن "الرئي�ص ترامب عبر عن دعم 
الواليات المتحدة للع���راق خال جائحة فيرو�ص 
كورون���ا الم�صتمرة واأكد عل���ى االهتمام الم�صترك 
م���ع الع���راق باإلح���اق هزيم���ة دائمة بح���ق تنظيم 

داع�ص".
وقال "الرئي�ص ترامب �صجع اأي�صا رئي�ص الوزراء 
على تن���اول مطال���ب ال�صع���ب العراق���ي لاإ�صاح 

واالنتخابات الوطنية المبكرة والم�صروعة".
ووافق مجل�ص النواب على حكومة الكاظمي يوم 
االأربع���اء. وبعد ذل���ك ب�صاعات، اأعلن���ت الواليات 
المتحدة اأنها �صتمنح العراق مهلة لمدة 120 يوما 
لموا�صل���ة ا�صتي���راد الكهرب���اء من اإي���ران. وقالت 
وا�صنط���ن اإن الخط���وة تهدف اإلى دع���م الحكومة 

الجديدة.

ي�نامي و"البنك الدويل" 
ي�ؤكدان دعم احلك�مة العراقية 

متظاهرون يف �ساحة التحرير قبل يومني ... عد�سة: حممود روؤوف



 بغداد / المدى

ن�س����رت و�سائ����ل اع����ام قائم����ة با�سم����اء ن����واب 
برلمانيين وم�سوؤولين �سابقين قالت ان مجل�س 
الق�ساء االعلى طلب من البرلمان رفع الح�سانة 
عنهم. ويتطلب رفع الح�سانة ت�سويت البرلمان 

بالموافقة. 
ول����م يت�سن ل�)المدى( التاأكد م����ن �سحة القائمة، 
اإال ان نواب����ا م�سمولي����ن بالقائم����ة ل����م يكذبوها، 

وت�سمنت ا�سماء كل من: 
 1 ��  قا�سم الفهداوي/ المادة 340

2 �� مثنى ال�سامرائي/المادة 340
3 �� محمد اإقبال / المادة 340

4 ��   كاظم فنجان الحمامي/المادة 340
5 ��   فاح ح�سن زيدان/ المادة 340 

وتن�س الم����ادة 340 من قان����ون العقوبات على 
ان����ه: يعاق����ب بال�سج����ن م����دة ال تزيد عل����ى �سبع 
مكل����ف  او  موظ����ف  كل  بالحب�����س  او  �سن����وات 
بخدم����ة عام����ة اح����دث عمدا �س����ررا بام����وال او 
م�سال����ح الجه����ة التي يعم����ل فيه����ا او يت�سل بها 
بحكم وظيفت����ه او بام����وال اال�سخا�س المعهود 

بها اليه.
������ �س����ادق ال�سلطان����ي/ الم����ادة 340 و 341   6

و238
وتن�س الم����ادة 238 من قان����ون العقوبات على 
ان����ه: يعاق����ب بالحب�����س م����دة ال تزيد عل����ى �ستة 
ا�سه����ر وبغرام����ة ال تزي����د عل����ى مائ����ة دين����ار او 
باح����دى هاتي����ن العقوبتي����ن كل م����ن كان مكلف����ا 
قانون����ا بالح�س����ور بنف�س����ه او بوكي����ل عن����ه في 
زمان وم����كان معينين بمقت�سى تبليغ او امر او 
بيان �سادر من محكمة او �سلطة ق�سائية او من 
موظ����ف او مكل����ف بخدمة عام����ة مخت�س قانونا 
با�س����داره فامتنع عمدا عن الح�سور في الزمان 
والم����كان المعينين او ترك الم����كان المعين قبل 

الوقت الجائز فيه تركه.
كذل����ك تن�����س الم����ادة 341 م����ن القان����ون نف�س����ه 
عل����ى انه: يعاقب بالحب�����س كل موظف او مكلف 
بخدمة عامة ت�سب����ب بخطئه الج�سيم في الحاق 
�س����رر ج�سي����م بام����وال او م�سالح الجه����ة التي 
يعمل بها او يت�سل بها بحكم وظيفته او باموال 
او م�سالح اال�سخا�����س المعهود بها اليه ان كان 

ذل����ك نا�سئا ع����ن اهمال ج�سيم ب����اداء وظيفته او 
ع����ن ا�س����اءة ا�ستعم����ال ال�سلط����ة او ع����ن اخ����ال 

ج�سيم بواجبات وظيفته.
 7  �� ب�سار الكيكي/ المادة 340 و 315 و 331

8 ��   عطوان العطواني/المادة 331
9 ��   احمد عبد الله الجبوري/المادة 331

وتن�س الم����ادة 315 من قان����ون العقوبات على 
انه: يعاقب بال�سجن كل موظف او مكلف بخدمة 
عام����ة اختل�����س او اخفى م����اال او متاعا او ورقة 

مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته.
 فيما تن�س المادة 331 على انه: يعاقب بالحب�س 
وبالغرام����ة او باح����دى هاتي����ن العقوبتي����ن: كل 
موظ����ف او مكل����ف بخدم����ة عام����ة ارتك����ب عمدا 
م����ا يخال����ف واجبات وظيفت����ه او امتنع عن اداء 
عمل من اعمالها بق�س����د اال�سرار بم�سلحة احد 
االف����راد او بق�س����د منفع����ة �سخ�س عل����ى ح�ساب 

اخر او على ح�ساب الدولة.
وقال ب�سار الكيكي: "تناول����ت بع�س المن�سات 
والقنوات االإعامية من�سورا عن م�سادر نيابية 
تتعل����ق بوج����ود طلب����ات م����ن مجل�����س الق�س����اء 
االأعلى برفع الح�سانة عن عدد من النواب حيث 
ورد ا�سم����ي من �سمنه����ا". واأو�س����ح انه "�سبق 
واأن ح�س����رت الدعاوى المتعلق����ة بفترة اإدارتي 
لرئا�س����ة مجل�س محافظ����ة نين����وى دون انتظار 
رف����ع الح�سانة من عدمه����ا". واأ�ساف "ال يوجد 
اي طلب برفع الح�سانة عني فيما يتعلق بعملي 

كع�سو في مجل�س النواب".
10�� كاظم ال�سيادي /المادة 433 و226

11������   فائ����ق ال�سي����خ عل����ي /الم����ادة 433 و 434 
و372/5.

������   عالي����ة ن�سي����ف/ الم����ادة 433 و202 و   12
182/1

13 ��   ندى �ساكر جودت /المادة 433
14 ��   طال الزوبعي/المادة 433 و 308

وتن�س الم����ادة 433 من قان����ون العقوبات على 
انه: 

اأ ������ الق����ذف ه����و ا�سناد واقع����ة معينة ال����ى الغير 
باحدى ط����رق العانية من �ساأنه����ا لو �سحت ان 
توجب عق����اب من ا�سندت الي����ه او احتقاره عند 
اهل وطن����ه. ويعاقب م����ن قذف غي����ره بالحب�س 
وبالغرام����ة او باحدى هاتي����ن العقوبتين. واذا 

وق����ع الق����ذف بطري����ق الن�س����ر ف����ي ال�سح����ف او 
المطبوعات او باحدى طرق االعام االخرى عد 

ذلك ظرفا م�سددا.
ب– وال يقب����ل م����ن القاذف اقام����ة الدليل على ما 
ا�سن����ده اال اذا كان الق����ذف موجه����ا ال����ى موظف 
او مكلف بخدم����ة عامة او الى �سخ�س ذي �سفة 
نيابية عامة او كان يتولى عما يتعلق بم�سالح 
مت�س����ا  الق����اذف  ا�سن����ده  م����ا  وكان  الجمه����ور 
بوظيف����ة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على 

كل ما ا�سنده انتفت الجريمة.
فيم����ا تن�س المادة 202 م����ن القانون نف�سه على 
ان����ه: يعاق����ب بال�سج����ن م����دة ال تزيد عل����ى ع�سر 
�سني����ن او بالحب�����س كل من اه����ان باحدى طرق 
العاني����ة االم����ة العربي����ة او ال�سع����ب العراق����ي 
او فئ����ة من �س����كان العراق او العل����م الوطني او 
�سع����ار الدولة. وقال مكتب النائبة عالية ن�سيف 
ف����ي بيان تابعت����ه )الم����دى( اإن "الق�سايا الثاث 
الم�سار اإليها في الكتاب الخا�س برفع الح�سانة 
ع����ن النائب����ة، االولى منها تخ�����س قولها باأن من 
ارت�س����ى من اأهالي المو�س����ل جرائم داع�س فهو 
�سري����ك فيه����ا، وه����ي ملغ����اة، والدع����وة الثاني����ة 
اأغلق����ت با�ستج����واب وزي����ر الدف����اع االأ�سبق في 
ال����دورة النيابي����ة ال�سابق����ة وت����م تن����ازل الممثل 
القانون����ي، والدع����وى الثالث����ة تخ�����س محكم����ة 
الن�س����ر". ونقل المكتب ع����ن ن�سيف قولها: "كنا 
ناأم����ل اأن تميز رئا�س����ة مجل�س الن����واب بين من 
يحارب الف�ساد وم����ن يرتكب الف�ساد، ومن حقنا 
اأن نطرح الت�ساوؤل الم�سروع: لماذا نحن الدولة 
الوحي����دة في العال����م التي ال تحاف����ظ على هيبة 
ال�سلطة الرقابية وتجعل الفا�سدين والمجرمين 
و�سراق المال العام يتجراأون ويرفعون دعاوى 

ق�سائية الإيهام ال�سارع باأنهم مظلومين؟". 
بدورها قالت النائبة ن����دى �سوكت: "ا�ستغربت 
م����ن ورود ا�سم����ي �سم����ن قائم����ة الن����واب لرف����ع 
الح�سان����ة عنه����م وف����ق الم����ادة 433 م����ن قانون 
مبين����ة  بالت�سهي����ر"،  تتعل����ق  الت����ي  العقوب����ات 
اأن "ع�س����و مجل�����س الن����واب وظيفت����ه ان يدل����ي 
بالحقائ����ق كون����ه جهة رقابي����ة ولي�����س الت�سهير 

باأحد".
15 ��   عبد الله عبد الحميد ذياب /المادة 459

وتن�����س المادة على ان����ه: اأ – يعاق����ب بالحب�س 

م����دة ال تقل عن ث����اث �سنوات وبغرام����ة تعادل 
خم�س����ة ا�سعاف مبلغ ال�سك عل����ى ان ال تقل عن 
ثاث����ة اآالف دين����ار من اعط����ى ب�سوء ني����ة �سكا 
وه����و يعل����م بان لي�س ل����ه مقابل وف����اء كاف قائم 
وقاب����ل للت�س����رف في����ه او ا�ست����رد بع����د اعطائه 
اياه كل المقاب����ل او بع�سه بحيث ال يفي الباقي 
بقيمت����ه او امر الم�سحوب عليه بع����دم الدفع او 
كان قد تعمد تحري����ره او توقيعه ب�سورة تمنع 

من �سرفه.
ب ������ يعاقب بالعقوبة ذاته����ا من ظّهر لغيره �سكا 
او �سلم����ه �سكا م�ستحق الدفع لحامله وهو يعلم 

ان لي�س له مقابل يفي بكل مبلغه.
ج �� يعاقب بال�سجن الموؤقت وبغرامة تعادل ع�سرة 
ا�سعاف قيمة ال�سك المزور او الم�سروق على ان 
ال تقل ع���ن ثاثة االف دينار كل م���ن زور �سكا او 

ا�ستخدم �سكا م�سروقا وهو على علم بذلك.
16 ��   هريم كمال/ المادة 307

وق����ال مكت����ب النائ����ب كم����ال ان "م�ساأل����ة رف����ع 
الح�سان����ة عن����ه بمجل�����س الن����واب ج����اءت بناء 
على طلب م����ن �سخ�سه وال عاقة للق�سية بباقي 
اع�س����اء مجل�����س النواب الت����ي وردت ا�سماوؤهم 
�سم����ن قوائ����م طال����ب الق�س����اء برف����ع الح�سانة 

عنهم".
17 ��   علي ال�سجري /المادة 298

18 ��   مناهل جليل/ المادة 243
وتن�����س الم����ادة 243 عل����ى ان����ه: كل م����ن اأخب����ر 
كذب����ا اإح����دى ال�سلط����ات الق�سائي����ة اأو االإدارية 
ع����ن جريم����ة يعل����م اأنها لم تق����ع اأو اأخب����ر اإحدى 
ال�سلطات المذكورة ب�سوء نية بارتكاب �سخ�س 
جريم����ة مع علمه بك����ذب اأخب����اره اأو اأختلق اأدلة 
مادي����ة عل����ى ارت����كاب �سخ�س م����ا جريمة خاف 
الواق����ع اأو ت�سبب باتخاذ اإجراءات قانونية �سد 
�سخ�����س يعلم براءت����ه وكل من اأخب����ر ال�سلطات 
الُمخت�س����ة باأم����ور يعل����م اأنها كاذبة ع����ن جريمة 
وقعت: ُيعاق����ب بالحد االأق�سى لعقوبة الجريمة 
التي اأته����م بها الُمخبر عنه اإذا ثبت كذب اأخباره 
وف����ي كل االأحوال اأن ال تزي����د العقوبة بال�سجن 

ع�سر �سنوات.
وتمن����ح )الم����دى( ح����ق ال����رد لجمي����ع الن����واب 
والم�سوؤولي����ن ال����واردة ا�سماوؤه����م اع����اه ف����ي 

اعدادها الاحقة.

 بغداد / المدى

ه���ذه الخافات اجب���رت رئي����س الحكومة 
ب���اإدارة  وزرائ���ه  م���ن  ع���دد  تكلي���ف  عل���ى 
لحي���ن  بالوكال���ة  ال�ساغ���رة  ال���وزارات 
انته���اء المفاو�س���ات القائمة م���ع االطراف 
ال�سيا�سية وا�ستبدال المر�سحين الحاليين 
رحي���م  ويق���ول  اأخ���رى.  ب�سخ�سي���ات 
العبودي ع�سو الهيئة العامة لتيار الحكمة 
في حديث مع )الم���دى( اإن "االأ�سباب التي 
دفع���ت رئي����س الحكوم���ة لتكلي���ف عدد من 
الوزراء الإدارة ال���وزارات ال�ساغرة جاءت 
بع���د تم�س���ك واإ�س���رار الكت���ل ال�سيا�سي���ة 
بمر�سحيه���ا لل���وزارات ال�سب���ع ال�ساغ���رة، 
ورف�سه���ا ا�ستبداله���م بمر�سحين اآخرين". 
وي�سي���ف العب���ودي اأن "الكت���ل ال�سيا�سية 
غي���ر جادة في ح�سم ملف ت�سمية مر�سحين 
لل���وزارات ال�سب���ع المتبقي���ة ف���ي حكوم���ة 
مجل����س  "رئي����س  ان  مبين���ا  الكاظم���ي"، 
الوزراء طال���ب الكتل ال�سيا�سي���ة التي من 
ح�سته���ا هذه ال���وزارات بتقديم مر�سحين 
ال�سخ�سي���ات  ل���ه اختي���ار  ليت�سن���ى  ج���دد 

الكفوءة والنزيهة لهذه الوزارات".
وق���رر رئي����س مجل����س ال���وزراء م�سطفى 
الكاظمي بح�سب وثائ���ق تداولتها و�سائل 
اع���ام مختلفة خ���ال اليومي���ن الما�سيين 
تكلي���ف عدد م���ن الوزراء ب���اإدارة الحقائب 
الوزاري���ة ال�ساغرة بالوكال���ة لحين اكمال 

مفاو�سات ت�سمية مر�سحيها.
وكل���ف الكاظمي وزير التربي���ة علي حميد 

مخلف، وزيرا للتجارة وكالة. 
وكلف وزي���ر التعالي���م العال���ي نبيل كاظم 

عبد ال�ساحب، وزيرا للعدل وكالة. 
وكل���ف وزي���ر النقل نا�س���ر ح�سي���ن بندر، 

وزيرا للهجرة والمهجرين وكالة.
وكلف وزي���ر المالية علي حيدر عبد االأمير 

عبا�س، بمهام وزارة النفط وكالة.
وكل���ف وزي���ر ال�سب���اب والريا�س���ة عدنان 

درجال، بمهام وزارة الثقافة وكالة.
كذلك كلف الوكيل االقدم لوزارة الخارجية 
بمه���ام  م�سطف���ى  ه�س���ام  الكري���م  عب���د 

و�ساحيات وزير الخارجية لحين ت�سمية 
وزيره���ا. ويعتقد القيادي في تيار الحكمة 
ال���وزارات  الدارة  الكاظم���ي  "ق���رار  ان 
ال�ساغ���رة بالوكالة ياأتي كورقة �سغط على 
الكت���ل ال�سيا�سي���ة لتقدي���م مر�سحي���ن جدد 
لل���وزارات ال�ساغرة"، الفت���ا الى اأن "هناك 
ا�سم���اء ر�سحت م���ن قبل الكت���ل ال�سيا�سية 
م�سمولة بالم�ساءلة والعدالة". ويتابع اأن 
"بع�سا من الكتل ال�سيا�سية ترغب في اإعادة 
ذات المر�سحي���ن الذي���ن رف�سه���م مجل����س 

الن���واب، وتطالب الكاظم���ي بعر�سهم مرة 
اأخرى" م�سي���را الى اأن "رئي����س الحكومة 
رف�س ه���ذه العرو�س واأ�سر على �سرورة 

اإبدال جميع المر�سحين".
وفي جل�س���ة منح الثقة لحكوم���ة الكاظمي 
التي عق���دت اال�سبوع الما�س���ي لم تح�سل 
موافق���ة مجل�س النواب عل���ى كل من نوار 
ن�سي���ف جا�س���م وزي���را للتج���ارة، وه�سام 
�سال���ح داود وزيًرا للثقاف���ة، وثناء حكمت 
نا�سر وزيًرا للهجرة والمهجرين، اإ�سماعيل 

عب���د الر�س���ا الامي وزي���ًرا للزراع���ة، عبد 
الرحم���ن م�سطفى وزيًرا للعدل، مع ارجاء 

مر�سحي النفط والخارجية.
ويبين القي���ادي اأن "المناف�سة على حقيبة 
وزارة النفط ح�س���رت في ثاثة مر�سحين 
من بينه���م رئي�س جامع���ة الب�سرة"، مبينا 
ان "رئي����س الحكوم���ة ين���وي ح�س���م ملف 

الوزارات ال�ساغرة قبل عطلة العيد".
اما م���ا يخ����س ا�ستح���داث وزارة ل�سوؤون 
الم���راأة ومن�س���ب نائ���ب رئي����س مجل����س 

ال���وزراء يق���ول العبودي اإن "ه���ذا الطرح 
موج���ود وياأت���ي لتر�سية بع����س االأطراف 
لكن هذا الملف ف���ي الوقت الحالي متوقف 
و�سيت���م الب���دء بفتح���ه بع���د اإكم���ال الملف 
الوزاري". وكان النائب عن تحالف القوى 
العراقية رعد الدهلكي ا�ستبعد في ت�سريح 
�سابق ل�)المدى(، عقد مجل�س النواب جل�سة 
جديدة في الوقت الحالي لتمرير مر�سحي 
�سبع وزارات ال�ستكمال حكومة الكاظمي، 
معتق���دا ان "تمرير ه���وؤالء المر�سحين في 

البرلم���ان يتطل���ب وقتا طوي���ا وقد يكون 
بعد عطلة العيد بفترة اأ�سبوعين اأو اأكثر". 
م���ن جانبه يوؤك���د يونادم كن���ا، رئي�س كتلة 
"الم�س���اورات  اأن  البرلماني���ة  الرافدي���ن 
والحوارات بين الكتل ال�سيا�سية ورئي�س 
الحكوم���ة م�ستم���رة ب�س���اأن ح�س���م اأ�سم���اء 
المر�سحين للوزارات ال�ساغرة المتبقية"، 
مبينا ان "جميع الوزارات ال�سبع المتبقية 
غير مح�سوم���ة". وبعد �ساع���ات على منح 
حكومت���ه الثقة ف���ي مجل�س الن���واب ت�سلم 

الكاظم���ي،  م�سطف���ى  ال���وزراء  رئي����س 
الخمي����س الما�س���ي، مهام���ه ر�سمًي���ا م���ن 
رئي�س الوزراء ال�سابق عادل عبد المهدي، 

وذلك �سمن مرا�سيم ر�سمية.
ويو�س���ح كنا ف���ي ت�سري���ح ل�)الم���دى( اأن 
غير  ال�سيا�سية  والكت���ل  المكونات  "اغلب 
متفقة فيما بينها على ا�سم المر�سح الجديد 
للوزارة التي من ح�ستهم"، موؤكدا انه "من 
المفرو�س على الكت���ل ال�سيا�سية التي من 
ح�ستها ال���وزارات ال�سبع المتبقية ت�سمية 
مر�سحين جدد وتقديمهم لرئي�س الحكومة 

م�سطفى الكاظمي".
وكان مجل����س ال���وزراء الجدي���د عق���د اول 
واتخ���ذ  الما�س���ي  ال�سب���ت  ل���ه  اجتم���اع 
مجموع���ة م���ن الق���رارات م���ن بينه���ا الغاء 
قرار مجل�س الوزراء ال�سابق ب�ساأن ايقاف 
التموي���ل اإلى جانب الموافقة على م�سروع 
قان���ون االقترا����س الخارج���ي والداخل���ي 

وغيرها من القرارات االخرى.
ويتابع النائ���ب الم�سيحي اأن "الوقت بات 
مفتوح���ا اأم���ام الكت���ل ال�سيا�سي���ة ورئي�س 
ال���وزارات  مل���ف  ال�ستكم���ال  الحكوم���ة 
المتبقي���ة بع���د ت�سوي���ت مجل����س النواب 
على خم�سة ع�سر وزارة وبالتالي الن�ساب 

اأ�سبح مكتما داخل مجل�س الوزراء".
لكن بالمقاب���ل كان النائب عن تيار الحكمة 
محم���د الم�سع���ودي، ق���د رج���ح، االإثني���ن، 
ا�ستكمال كابين���ة رئي�س الوزراء م�سطفى 
الكاظمي، قبل عيد الفطر، وذلك بعد تحقيق 

التوافق بين جميع الكتل ال�سيا�سية.
وق���ال الم�سع���ودي اإن "ال���وزارات المهمة 
كالنف���ط  تاأجل���ت  الت���ي  ه���ي  الخافي���ة 
والخارجي���ة". واأ�س���اف اأن���ه "ب�سبب عدم 
التوافق والخافات ال�سيا�سية تاأجلت هذه 
ال���وزارات، كم���ا اأن رئي����س ال���وزراء اأجل 
الت�سوي���ت عليه���ا لحين تحقي���ق التوافق 
بي���ن جمي���ع الكت���ل ال�سيا�سي���ة، واختي���ار 
�سخ�سيات تحظى بقب���ول ال�سارع والكتل 
ال�سيا�سي���ة".  واأو�س���ح اأن���ه "نتوق���ع قبل 
العيد �ستكون هناك جل�سة لمجل�س النواب 

للت�سويت على بقية الوزارات".   
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كّلف وزراءه باإدارة احلقائب 
ال�ساغرة وكالة بعد مت�سك 
القوى مبر�سحيها

يح��اول رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي عبر مفاو�سات مكثفة مع روؤ�س��اء الكتل ال�سيا�سية االنتهاء من ت�سمية 
مر�سحين جدد للوزارات ال�ساغرة، لكن هذه المحاوالت ا�سطدمت بتم�سك واإ�سرار الكتل ال�سيا�سية على تقديم 

ذات المر�سحين الذين رف�س مجل�س النواب منحهم الثقة في جل�سة الت�سويت على الحكومة.

ت�سمنت تهم الت�سهير وال�سرر بالمال العام واالختال�س

قائمة برفع احل�سانة عن 18 نائًبا تثري امتعا�ض امل�سمولني فيها

جمل�س الوزراء اجلديد يعقد ثاين اجتماعاته

 بغداد / المدى

عثرت االأجهزة االأمنية، على جثتي مزارعين، 
اأم����س الثاث���اء، بع���د اختطفاهم���ا واإح���راق 
حقولهم���ا، على ي���د عنا�سر م���ن تنظيم داع�س 
ف���ي محافظة ديال���ى.  واأف���ادت خلي���ة االإعام 
االأمن���ي، ف���ي بي���ان ب���اأن "مجموع���ة اإرهابية 
داع�سي���ة اأقدمت على اختط���اف فاحين اإثنين 
م���ن مزرعتهم���ا ف���ي قري���ة مخاي����س بق�س���اء 
خانقي���ن، بمحافظة ديالى". واأ�سافت الخلية، 
اأن المجموع���ة االإرهابي���ة، اأحرق���ت محا�سيل 
الفاحين م���ن الحنطة، والبالغ���ة م�ساحتها 3 

دونم، وحرق 3 جرارات زراعية.
واأعلن���ت الخلي���ة، اأن���ه ق���د عث���ر عل���ى جث���ث 

المخطوفين بالقرب من حقولهما الزراعية.
وف���ي وقت �سابق من ي���وم اأم�س، قتل مقاتان 
اإثن���ان من ق���وات الح�س���د ال�سعب���ي العراقي، 
اإثر اعت���داء اإرهابي ا�ستهدفهم���ا، في محافظة 
ديال���ى. كذلك، قتل مقاتل من قوات البي�سمركة 
م���ع زوجته، فيما اأ�سيبت طفلتهما، اإثر هجوم 
�سن���ه عنا�سر من تنظي���م داع�س االإرهابي، في 

محافظة ديالى.
وتعر�ست محافظة ديالى، في االآونة االأخيرة، 
الى اعت���داءات اإرهابية ا�ستهدف���ت المدنيين، 

والقوات االأمنية.
و�سهدت المحافظات المحررة، ال�سيما �ساح 
الدين، واأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، 
واالأنب���ار، هجم���ات اإرهابي���ة �سنته���ا عنا�سر 
الخاي���ا النائم���ة لتنظي���م داع����س االإرهاب���ي، 
م���ن  الع�س���رات  واإ�ساب���ة  بمقت���ل،  مت�سبب���ة 

المدنيين، والمنت�سبين في االأجهزة االأمنية.
وتعر�س���ت الحق���ول الزراعية ف���ي محافظات 
نين���وى، وديال���ى، و�ساح الدي���ن، وكركوك، 
لعمليات حرق على يد تنظيم داع�س االإرهابي، 
م�ستهدف���ا مح�سولي القم���ح، والحنطة، خال 
الع���ام الما�س���ي، مت�سبب���ا بتدمي���ر م�ساح���ات 

�سا�سعة من االأرا�سي.
اأن  ع�سكري���ون  مراقب���ون  ي���رى  ذل���ك  ال���ى 
تنظي���م داع�س ع���اد لفر�س االأت���اوات بغر�س 
تمويل نف�س���ه حيث ه���دد المزارعين والتجار 
التجاري���ة  المح���ال  واأ�سح���اب  والمقاومي���ن 

بالقتل اإذا ل���م يدفعوا له ما ي�سل اإلى 25% من 
اأرباحه���م ومحا�سيلهم، مح���ذًرا من اأن داع�س 
�سي�ستعي���د قوته في غ�سون ثاثة اأ�سهر اإذا ما 

ا�ستمر الحال على ما هو عليه.
وقال المراقب الع�سكري موؤيد الجحي�سي اإنه 
"بعد انتهاء دولة خافة داع�س وتحرير المدن 
ف���ي 2017 تفرق التنظيم حيث قتل الكثير من 
الم�سلحي���ن وهرب اآخرون خ���ارج العراق كما 
تخف���ى بع�سه���م ف���ي المناطق التي ل���م ت�سلها 

القوات االأمنية".
واو�س���ح اأن "داع�س عاد اإلى م���ا كان عليه في 
عام���ي 2005 و2006 اأي خال فترة ن�سوئه، 
حي���ث ب���داأ ب�س���ن الهجم���ات واأخ���ذ االأت���اوات 
وتنفي���ذ عملي���ات قت���ل الإخافة النا����س واإعادة 

تمويل نف�سه".
وتاب���ع اأن "االأر�سي���ة مائم���ة لتقوي���ة داع�س 
الأن هنال���ك فراًغا اأمنًيا ف���ي المناطق المتنازع 
عليه���ا تب���داأ ب����500 م وتنته���ي ب����15 ك���م في 
ديال���ى وخانقي���ن وكار اإل���ى ح���دود �سنج���ار 
م���روًرا بالحويج���ة والح�سر وحت���ى الحدود 
م���ع �سوري���ا حي���ث يتنقل فيه���ا التنظي���م بكل 
حرية، ب�سبب وجود تداخل في اأوامر القيادة 
وال�سيط���رة بي���ن الح�س���د ال�سعب���ي والجي�س 

العراقي وبقية القوات".
وع���زا الجحي�س���ي "ا�ستقواء داع����س ون�سوء 
الف�سائ���ل الم�سلحة في الع���راق" اإلى "�سعف 
الق���وات االأمني���ة واال�ستخب���ارات منذ 2003 
والتداخ���ل ف���ي الق���وات الم�سلحة م���ن �سرطة 
اتحادي���ة و�سرط���ة محلي���ة والح�س���د ال�سعبي 
والع�سائ���ري ومنه���ا ف�سائل والئي���ة وف�سائل 
تابع���ة للقائد العام للق���وات الم�سلحة واأخرى 
للعتب���ات المقد�س���ة بعك����س ما ه���و الحال في 
اإقلي���م كرد�ست���ان من وج���ود قائد ع���ام لجميع 

القوات الم�سلحة".
وح���ذر من اأن "داع����س اإذا م�سى بهذا الطريق 
فنك���ون اأمام تنظي���م قوي بعد 3 اإل���ى 4 اأ�سهر 
باأعامه وعجاته"، مبيًنا اأن "التنظيم يكتفي 
االآن بتنفي���ذ عملي���ات القتل واله���روب بعدها 
الع�سكري���ة  العج���ات  عل���ى  اال�ستي���اء  دون 
والمدنية، لكن بخاف ذلك �سنكون في مرحلة 

اإن�ساء للتنظيم".

مراقبون يحذرون: داع�ض 
�سي�ستعيد قوته يف غ�سون 3 �سهور 
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 طالب عبد العزيز
قناطر

 �أزع����م �أن �ل�شيد �لكاظم����ي، رئي�س �لوزر�ء يحمل يف ت�شوره 
بع�ش����ًا مم����ا ق����ر�أه ع����ن �لرج����ال �ال�شتثنائيني يف �لع����امل، وال 
�أظ����ن �أن �شخ�شي����ات عظيمة مث����ل لينني يف رو�شي����ا وجيفار� 
�لبوليف����ي ومهات����ر حمم����د يف ماليزي����ا وزعيم رو�ن����د� بول 
كاغام����ي وغرهم م����ن �لذين غرو� م�شار �حلي����اة يف بلد�نهم 
مل يجعله����م يف ذ�كرته، وهو يرت�أ�س ه����رم �حلكم يف �لعر�ق، 
�لبالد �لت����ي عانت من حكم �الإ�شالمي����ني، ويحظى فيها بتاأييد 
�شعب����ي و��شح، �شيتعاظ����م �شاأنه)�لتاأيي����د( �إْن قام ببع�س مما 

يحلم �لعر�قيون يف نيله وحتققه.
   مل ي�شتثم����ر رئي�����س �ل����وزر�ء �الأ�شبق حيدر �لعب����ادي �لدعم 
�ل����ذي حظي به من �ل�شعب و�ملرجعي����ة بعد �النت�شار �مل�شرف 
عل����ى د�ع�����س وحت����رر �ملو�شل، وفق����د يف �ملرحلة تل����ك ما كان 
�شيجعله زعيم����ًا وبطاًل جماهريًا، وكان����ت �لن�شائح ترجوه 
باأن يخرج من حزب �لدعوة، ويتزعم تنظيمًا مدنيًا، وكان ذلك 
مطلبًا �شعبيًا �آنذ�ك، لكنَّه ذهب �ىل ما ذهب �إليه �شلفه، و�نتهى 
�ىل ما �نتهى �إليه �شابقوه. ومن باب تذكرنا لل�شيد �لكاظمي 
نقول لعل ما �تخذته من قر�ر�ت �شاك�شت فيها ما �تخذه �شلفك 
عب����د �مله����دي كانت تثل����ج �ل�شدر، ورمب����ا كان ما فعلت����ه �أم�س 
باأحد مق����ار �جلماعات �مل�شلحة �ل�شغ����رة يف �لب�شرة ر�شالة 
مق�ش����ودة �ىل بقي����ة �جلماع����ات �مل�شلح����ة، ونذك����رك بفقر�ت 
م����ا ورد يف مق����رر�ت �الأمر �لدي����و�ين /237 يف 2019/7/2 
حلكومة عبد �مله����دي، و�لذي �ألزم بنقاط����ه �لعديدة ت�شكيالت 
�حل�شد �ل�شعبي بغلق مقر�تها، وتخليها عن م�شمايتها، وقطع 
�رتباطاته����ا بتنظيماته����ا �ل�شيا�شي����ة، وغل����ق جمي����ع مكاتبه����ا 

�القت�شادية.
  كانت عبارة) �ملتورطون بالدم �لعر�قي لن ينامو� ليلهم( هي 
�الأقوى حتى �الآن، وال نكيل مديحًا لك، ذلك الأن �لرئي�س نوري 
�ملالكي كان قد قال ذ�ت يوم: )�أنا ويّل �لدم( وهي عبارة �أثارت 
�للغ����ط بعد مقتل �ل�شحفي حمم����د بديوي �شنة 2014 على يد 
حماي����ة �أحد كبار �لزعم����اء �لكرد، �أنت�شجع ونق����ول باأنك ويّل 
�ل����دم �لعر�قي، حيث �أريق ظلمًا وغيلة منذ 2003 حتى �أم�س؟ 
قله����ا، و�شتج����د �لعر�قي����ني حولك �أ�شيج����ة ب�شري����ة، قلها وكن 
�الأول يف تاري����خ بالدن����ا �ملو�شك عل����ى �النهيار، ك����ن �لرئي�س 
�حلق، فهذ� �شعب ظلم ما فيه �لكفاية، فكن �لزعيم �ال�شتثنائي 
في����ه، �شتخلد ويتح����دث �لنا�س عن����ك كو�حد من �لكب����ار، و�إنا 

لرن�ك قادرً� و�لله، فاملرحلة لك و�لنا�س تنتظر.
  معي����ب �أن نظ����ل بال قائد �شجاع حقيقي، وال نريدك قاتاًل �إمنا 
عل����ى وف����ق �لقانون، و�لقان����ون ال يطبق �إال ب�شلط����ة قوية. ما 
�شمعن����اه يف حدي����ث �لفريق عثم����ان �لغامني وزي����ر �لد�خلية 
يف حكومت����ك يدعون����ا للتفاوؤل، فق����د قال عظيمًا، وم����ا مل�شناه 
يف حديث وزي����ر �لدفاع �لفريق جمعة عناد ي�شاعف من �أملنا 
بعر�ق جديد، �شيقول قائل: �أترجو من حكومة ع�شكرية خرً�؟ 
يقول �لعر�قيون: نعم، �ملرحلة تتطلب ذلك، فحربك �الأوىل مع 
من ميلك �ل�شالح �ملنفلت، خارج �لدولة، من �لعنا�شر �مل�شلحة 
و�الأح����ز�ب ورجال �لع�شائر، �إْن متكنت منهم ونظفت �لق�شاء 
م����ن تركة �ملالكي �لثقيلة �شتتمكن م����ن حروبك �الأخرى، و�لله 

نا�شرك.  

 هل ي�صبح الكاظمي 
بطاًل عراقيًا ؟     

ومن باب تذكيرنا لل�سيد الكاظمي نقول لعل ما 
اتخذته من قرارات �ساك�ست فيها ما اتخذه �سلفك عبد 

المهدي كانت تثلج ال�سدر، وربما كان ما فعلته اأم�س 
باأحد مقار الجماعات الم�سلحة ال�سغيرة في الب�سرة 

ر�سالة مق�سودة الى بقية الجماعات الم�سلحة

 عامر موؤيد 

يطالب���ون  و�إعالمي���ون  نا�شط���ون 
يف  �ملتظاهري���ن  �ندف���اع  بايق���اف 
�لعر�قي���ة،  �ملحافظ���ات  خمتل���ف 
معتربي���ن هذه �خلط���وة باملفاجئة 
ال�شيم���ا مع ع���دم م���رور 24 �شاعة 
�ل���وزر�ء  رئي����س  ت�شن���م  عل���ى 

م�شطفى �لكاظمي ملهامه. 
�لكثر من �ملحافظ���ات �شّعدت من 
طريق���ة �حتجاجها، و�شقط �شهد�ء 
وجرح���ى يف حمافظ���ة �لب�ش���رة، 
ويف �لعا�شمة بغ���د�د توجه مئات 
عل���ى ج�ش���ر  للوق���وف  �ملحتج���ني 

�جلمهورية. 
�لكات���ب و�ل�شحف���ي قي����س ح�شن 
يذكر يف �شفحته على "�لفي�شبوك" 
�إنه"من �أ�شعب �ملو�قف هو �أن جتد 

نف�شك يف حرة من حدث �شيا�شي 
ال جت���د ل���ه تف�ش���رً�، و�أن تعط���ي 
ر�أي���ًا يف حلظ���ة �لتبا����س و�شكوك 

وغمو�س". 
و�أ�ش���اف "ال �أريد تخوي���ن �لنا�س 
�لذين خرجو� يف تظاهر�ت مل تخُل 
م���ن �لعنف، �لتخوي���ن معيب، لكن 
�ال�شئل���ة م�شروعة، مل���اذ� �لت�شعيد 
�لكب���ر بعد يوم و�ح���د من ت�شكيل 
حكوم���ة �لكاظمي؟ ما �لذي �ختلف 
�أو ��شتجد من مطالب �ملتظاهرين؟ 
هل تاأك���د وتيّقن �لذين خرجو� من 

ف�شل �لكاظمي يف عمله؟". 
"عل���ى �لرج���ل �لكث���ر  �أن  وتاب���ع 
م���ن �ملهم���ام، و�أمام���ه �لكث���ر م���ن 
�مل�شاع���ب، وه���و �شخ�شي���ًا رمب���ا 
غ���ر ق���ادر على ح���ل ملف���ات مهمة 
وخط���رة، لكن �أن تخرج عليه بعد 

٢٤ �شاعة يف تظاهرة و�شط و�شع 
�شح���ي متده���ور فه���ذ� �أم���ر حمر 
للذي���ن  تخوين���ًا  ولي����س  وغري���ب 
خرج���و� كم���ا �أ�شلفن���ا وال ت�شكي���ك 
بوطنيتهم وحر�شهم  لكن تاأييدهم 
م���ن دون �أن جن���د �إجاب���ات عل���ى 
�الأ�شئل���ة �لت���ي قيلت ه���و �أمر غر 

�شحيح"..
حما�شبة �لقتلة؟ �ي �شار ب�س هاي 
م���ا ت�شر بي���وم وليل���ة، �حلكومة 
م���ن  جلنةعلي���ا  �شكل���ت  �جلدي���دة 
زمن���ي  ب�شق���ف  طالبه���ا  �خل���رب�ء 
نتائ���ج  تك�ش���ف  حت���ى  حت���دده 
حتقيقه���ا، ماكو نتائج بع���د �نتهاء 
�ملهل���ة روح فج���ر �جل�ش���ر مو ب�س 

�تعربه.
مبك���رة؟  �نتخاب���ات  بع���د �شرتي���د 
ت�شكي���ل  وره  �شه���ر   12 �ح�ش���ب 

�حلكوم���ة و�ش���وف �ذ� ماكو جدية 
باج���ر�ء �النتخاب���ات �ملبكرة روح 
�ش���وي  �ملق���ر�ت و�شرتي���د  �ح���رك 

�شوي.
�لنا����س تعب���ت و�لبل���د مي���ر بازمة 
�شحي���ة و�قت�شادي���ة ميك���ن ينهار 
بيها كل�ش���ي، �ين و�حد من �لنا�س 
ال مقتن���ع بحكوم���ة �لكاظم���ي وال 
بالطريق���ة �للي �جه بيه���ا، ب�س ما 
عدنه غر خيار ننطي فر�شة حتى 
نحق���ق �لل���ي نري���ده، كايف ولدنه 

رحمة للكائنات.
�لكث���ر م���ن �ملحتج���ني ��شتهجنو� 
هذه �خلطوة �لعنفية، موؤكدين �ن 
�ل�شلمية كانت مالزمة للمتظاهرين 
من���ذ �لي���وم �الول ومل تلج���ئ �ىل 
�لعن���ف �ش���وى يف ح���االت فردي���ة 

�شاذة. 

�العالم���ي و�ملحت���ج عب���د �لرحمن 
�لغ���ز�يل قال يف حديث���ه ل�"�ملدى" 
�ن "�لتظاهر�ت هي  حق م�شروع، 
بتظاه���ر�ت  �شارك���ت  و�شخ�شي���ًا 
�ش���د كل �لروؤ�ش���اء �يل حكمو� بعد 
2003، و�ق���رتح �لغ���ز�يل �يق���اف 
�الحتجاج���ات موؤك���د� �ن �ملتظاهر 
��شتنزف���ت قوت���ه وع���دده ومكان���ه 
و�شمعت���ه وزخم���ه و�ن  �ملتظاه���ر 
��شب���ح رقم���ا ع���ادي وغ���ر �شعب 

بال�شارع
و��ش���ار �ىل �ن "�ملتظاه���ر يرف�س 
فك���رة �لتغي���ر �لذ�تي، قب���ل فكرة 
تغي���ر �الآخ���ر  وهذ كارث���ة م�شر� 
�ىل �ن �لع���دد م���ن �ملحتجني بد�و� 

يغر  �شلبيا على حميطه" .
�خ���ذ  ه���و  "�الف�ش���ل  �ن  وب���ني 
ببي���ان  و�الن�شح���اب  ��شرت�ح���ة 

�ملبارك���ة  �ىل  ��شاف���ة  م�ش���رف 
للحكومة �جلديدة ويحددلها �ملهام 
�لت���ي يجب تنفيذها م���ن  حما�شبة 
قتل���ة �ملتظاهري���ن، ع���دم �شفر عبد 
�مله���دي �ال بع���د �نته���اء �لتحقيق، 
�إطالق �ش���ر�ح �ملعتقلني، و�لك�شف 
ع���ن �جلهة �ملغّيب���ة الآخرين، ك�شف 
روؤو����س �لف�ش���اد، �إمت���ام قان���وين 
�إق���ر�ر  و�ملفو�شي���ة،  �النتخاب���ات 
قان���ون �الأح���ز�ب( وز�د �ن���ه م���ن 
�حلكوم���ة  "تنبي���ه  �ل�ش���روري 
ب�ش���رورة �لعمل على هذه �ملطالب 
وفق مدة �أق�شاها ٦ �أ�شهر، وبعدها 
�لتح�شر لتظاهر�ت �أكرب يف حال 
عدم تنفيذ �ملطالب، وهذ� �شيجعل 
�حلكوم���ة حت���ت �شغ���ط حقيق���ي 
�أم���ام �ل���ر�أي �لعام و�أم���ام �ل�شارع 

د�خليًا.

 بغداد /عديلة �ساهني 

مو�جهة  يف  �الأمنية  �لقو�ت  �أ�شبحت 
�حلظر  فر�س  و  �لنظام  حلفظ  حقيقية 
للوقاية من فايرو�س كورونا )كوفيد- 19( 
�لذي ن�شر ر�ئحة �ملوت يف كل �أنحاء �لعامل 
فمو�جهة �ملتذمرين لقر�ر �حلظر يزيد من 
متاعب رجال �الأمن خا�شة بعد �أن مت  ر�شد 
�شروط  تطبيق  عدم  و  و��شعة  �نتهاكات 
�لنهارعن  �شاعات  يف  �ل�شحية  �ل�شالمة 
�لتجمعات  و  �ملخالطات  زيادة  طريق  
ق�شاء  و  �لعامة  �الأ�شو�ق  يف  �ملمنوعة 
�لغذ�ئية   �ملو�د  �أ�شو�ق  يف  طويلة  �شاعات 
�الأجتماعي  بالتباعد  �الألتز�م  وعدم  �أي�شًا 
يف مركبات �لنقل �لعام باالإ�شافة �إىل خرق 
�لزيادة  من  بالرغم  �لليلي   �حلظر  حلالة 
بفايرو�س  �الإ�شابات  �أعد�د  يف  �ليومية  
و  و�شلت  �لتي  )كوفيد19-(   كورونا 
بح�شب وز�رة �ل�شحة �ىل ٢٧٦٧ حالة لعدم 
تطبيق تد�بر �حلظر �جلزئي ب�شكل �شارم 
و حتّولت �لدور �ل�شكنية يف �مل�شاء الأماكن 
جتمع �ل�شباب و جتاذب �أطر�ف �حلديث و 
ل�شاعات متاأخرة من �لليل �إ�شافة �ىل قيام 
بع�س �أ�شحاب �ملحال �لتجارية و �ملقاهي 
بالتحايل على �أمر �حلظر وذلك بفتح نافذة 
بيع  و  �ملحل  �أ�شو�ء  �إطفاء  و  �شغرة 
هذه  ظل  يف  و  �شرً�  �لزبائن  �ىل  �لب�شائع 
�خلروقات، دعا مقرر خلية �الأزمة �لنيابية 
�لع�شر  يف  �ل�شامل  �حلظر  �إعادة  �ىل 
�لفطر  عيد  �أيام  و  رم�شان  من  �الأو�خر 
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  حّذرت  و  �ملبارك 
و  �لكامل  �لعزل  �ىل  �لعودة  �حتمالية  من 
�لتباعد  بتطبيق  �ملو�طن  �لتز�م  لعدم  ذلك 
�خلطرة  �ملعطيات  هذه  مع  و  �الجتماعي 
و�ل�شالمة  لل�شحة  �لعليا  �للجنة  قررت 
حظر  يكون  �أن  �الأول  �أم�س  يوم  �لوطنية 
ع�شرً�  �خلام�شة  �ل�شاعة  من  �لتجو�ل 
�شامل  حظر  فر�س  و  فجرً�  �خلام�شة  �ىل 

للتجو�ل خالل �أيام عيد �لفطر �ملبارك .
عودة  و  �الإعالم  وو�شائل  �حلظر  ك�شر 

�حلظر �لكلي 
رئي�س  مع  خا�شة(   )مقابلة  �ملدى  �أجرت 
�لديو�ين  �الأمر  للجنة  �الإعالمي  �لفريق 
)55( و مدير عام د�ئرة �لتوعية و �الإعالم 
ملعرفة  �حل�شون  علي  �أمر  �ل�شيد  �لبيئي 
باحلظر  �ملو�طنني  �لتز�م  عدم  �أ�شباب 
�مل�شتقبلية  �لقر�ر�ت  هي  ما  و  جيد  ب�شكل 
��شتمرت  ما   �إذ�  �لديو�ين  �الأمر  للجنة 
بفايرو�س  �مل�شابني  �أعد�د  يف  �لزيادة 
و  وعي  عدم  كذلك  )كوفيد19-(  كورونا 
�لتز�م �ملو�طن مبتطلبات و �شروط �حلظر 

فاأجابنا قائاًل :
جلنة  على   )55( �الأزمة  خلية  �قرتحت 
�شهر  قبل  �لعليا  �ل�شالمة  و  �ل�شحة 
جماهرية  �شغوط  وبعد  �ملبارك  رم�شان 
�الأن�شطة  عودة  ب�شرورة  جمتمعية  و 
�لعي�س  م�شتلزمات  لتوفر  �القت�شادية 
قلة  �العتبار  نظر  يف  �أخذنا  و  للمو�طنني 
حركة �ملو�طنني يف نهار رم�شان و تقلي�س 
�أن  مبا  و   ٪٢٥ �ىل  �ملوظفني  عمل  �شاعات 
كبرة  ب�شورة  تن�شط  �ملو�طنني  حركة 
�الإفطار  قبل  �حلظر  فر�شنا  �الإفطار   بعد 
و  �لزحام  حاالت  من  نتخل�س  كي  بعده  و 
رفعناه يف �شاعات �لنهار ملنح فر�شة عودة 
�أ�شحاب �ملهن ملز�ولة �أعمالهم  و لكن �شمن 
باالر�شاد�ت  �الإلتز�م  �شروط  و  �شو�بط 
�لقفاز�ت  و  �لكمامات  كارتد�ء  �لوقائية 
�حلظر  فك  �إن  و  �الجتماعي،  �لتباعد  و 
�ملو�طنني  عودة  و  �لنهار  �شاعات  خالل 
عودة  يعني  ال  هذ�  �لطبيعية   حياتهم  �ىل 
ما  �لعام  �لو�شع  �إمنا  �لطبيعي  �لو�شع 
�لتي  �أي�شًا من �حللول  ز�ل ينذر باخلطر، 
 )55( �لديو�ين  �الأمر  جلنة  �قرتحتها 
�لدفاع  و  �ل�شحة  وز�رة  مفارز  توجيه 
باالأن�شطة  �ملكتظة   �الأماكن  بتعفر  �ملدين 

�لتجارية ب�شكل متو��شل. 

و �أو�شح �ل�شيد �أمر علي �حل�شون للمدى 
�اللتز�م  عدم  على  �ملو�طنني  �إ�شر�ر  �شبب 
هبوط  و  تذبذب  هو  �حلظر  ب�شو�بط 
لعر�س  �لعر�قية  �الإعالم  و�شائل  �أد�ء  يف 
ب�شبب  ذلك  و  �إر�شادية  و  �إعالمية  بر�مج 
تغير بر�مج �لف�شائيات ل�شهر رم�شان مما 
�نعك�س ب�شكل �شلبي على �شلوك �ملو�طنني 
�الأيام  يف  �لكلي  �حلظر  رفع  ذلك  ر�فق 
�حلظر  فر�س  و  رم�شان  �شهر  من  �الوىل 
�جلزئي حيث وّلدت هذه �ملعطيات نوعًا من 
�لرت�خي لدى �ملو�طنني و غّرت قناعاتهم 
)كوفيد19-(  كورونا  فايرو�س  بخطورة 
بد�أنا  �خلاطئة   �لقناعات  هذه  لتغير  و 
�شغطنا  و  توعوية  بحمالت  �لفور  على 
�لتو��شل  من�شات  و   �الإعالم  و�شائل  على 
�الجتماعي و �لف�شائيات �لعر�قية ووجهنا 
�لتوعوية  �الإعالمية  �ملو�د  زخم  باإعادة 
�الإجر�ء�ت  �تباع  على  �ملو�طنني  حث  و 

�لوقائية من �لفايرو�س. 

�الإعالمي  �لفريق  رئي�س  �ل�شيد  �أ�شاف  و 
:تتعامل   )55( �لديو�ين  �الأمر  للجنة 
�لديو�ين  �الأمر  جلنة  و  �ل�شحة  وز�رة 
و  �الأح�شائيات  و  �لو�قعية  �ملعطيات  مع 
�إذ� الحظنا زيادة كبرة يف عدد  �الأرقام و 
تو�شيات  لنا  �شتكون  بالتاأكيد  �الإ�شابات 
�حلظر  �شاعات  بزيادة  تدفع  رمبا  جديدة 
مع  بالتن�شيق  �لكلي  �حلظر  تطبيق  �أو 
تو�يف  �لتي  و  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة 
يف  كبرة  و  �شغرة  بكل  �ل�شحة  وز�رة 
�لتعامل مع جائحة كورونا )كوفيد19-( و 
هي �شد �أي ت�شاهل يف مو�شوع فك �حلظر 
حتى يزول خطر �لوباء و لكننا �أقدمنا على 
رفع �حلظر �لكلي لل�شرورة �القت�شادية و 
�ملجتمعية مع �لت�شديد على توعية �ملو�طن 
بر  �ىل  بيده  �الأخذ  و  �لوباء  بخطورة 

�الأمان. 
تفاوت يف بر�مج �لتوعية بخطر �لوباء و 

تخبط يف �لقر�ر�ت. 

فا�شل  �لدكتور  �أكد  مت�شل  �شياق  يف  و 
حلقوق  �لعليا  �ملفو�شية  )ع�شو  �لغر�وي 
�لذي  �لدور  للمدى  حديثه  يف  �الن�شان( 
�الإن�شان  حلقوق  �لعليا  �ملفو�شية  به  تقوم 
يف �لعر�ق يف حث �ملو�طنني على �اللتز�م 
من  للوقاية  �لعامة  �ل�شحة  مبتطلبات 
�الإعالمية  �حلمالت  خالل  من  �لفايرو�س 
�ملدين  �ملجتمع  منظمات  مع  �مل�شاركة  و 
�ملن�شور�ت  تقدمي  و  �الأبو�ب  طرق  يف 
�لتوعوية �إ�شافة �ىل �إنتاج �أفالم �إر�شادية 
�لور�س  منها  و  ندو�ت  و  ور�س  �إقامة  و 
على  �ملو�طنني  حتث  �لتي  �اللكرتونية 
للوقاية  �ل�شحية  �ل�شالمة  متطلبات  �تباع 
من  �لرغم  على  )كوفيد19-(،  كورونا  من 
توؤكد  �ملفو�شية  موؤ�شر�ت  ز�لت  ما  ذلك 
�لوقاية  مبتطلبات  �ملو�طنني  �لتز�م  عدم 
�لتباعد  يف  �ملتمثلة  �لعامة  �ل�شحة  و 
�الجتماعي و �رتد�ء �لكمامات و �لقفاز�ت 
�حلظر   تطبيق  بعد  خا�شة  �لو�قية  

�جلزئي. 
حديثه  �لغر�وي  فا�شل  �لدكتور  تابع  و 
�شدرت  �لتي  �لقر�ر�ت  يف  �لتخبط  حول 
�لذي  �لزوجي  و  �لفردي  كقر�ر  حديثًا 
من  بالكثر  دفع  و  �ملركبات  تنقل  يخ�س 
و  �خلا�شة  �شيار�تهم  ترك  �ىل  �ملو�طنني 
من  يزيد  مما  �لعام  �لنقل  بو�شائل  �لتنقل 
خطورة �نتقال �لفايرو�س و �أثر هذ� �لقر�ر 
�ملحدود   �لدخل  ذوي  على  مبا�شرً�  تاأثرً� 
ك�شو�ق  �لدخل  مل�شادر  فقد�نهم   بعد 
بد�ئل  تقدمي  عدم  و  �الأجرة  �شيار�ت 
�ىل  �أ�شرنا  كذلك  �الأزمة  من  �النتهاء  لغاية 
�للجان  من  �ملناطة  �ل�شالحيات  مو�شوع  
�ملركزية �ىل �للجان �لفرعية يف �ملحافظات 
بع�س  يف  فردية  قر�ر�ت  باإ�شد�ر  ذلك  و 
من  �لغر�وي  �لدكتور  حّذر  و  �ملحافظات، 
يف  �لتهاون  عدم  يجب  و  �ملوقف  خطورة 

�لتعامل مع �لفايرو�س. 
و يف �شوؤ�ل للدكتور حول �إمكانية تخفيف 
فا�شل  �لدكتور  قال  �حلظر  �إجر�ء�ت 
�إجر�ء�ت  تخفيف  �ملمكن  :من  �لغر�وي 
يف  ملمو�شًا  �نخفا�شًا  الحظنا  �إذ�  �حلظر 
عدد �الإ�شابات يف عموم �لعر�ق و حماولة 
�ل�شيطرة على �نت�شار �لفايرو�س و �رتفاع 
�لوفيات  �نخفا�س  و  �ملتعافني  ن�شبة 
�الإجر�ء�ت  من  جمموعة  تطبيق  مع 
�شو�ء  �لفايرو�س  من  للوقاية  �الحرت�زية 
�الأماكن  يف  �أو  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  يف 
�لعامة �لتي يجب �ن تتوفر فيها متطلبات 
�لتعقيم و �لوعي مبحدد�ت �ل�شحة �لعامة 
بالتباعد �الجتماعي مع مر�جعة �شاملة كل 

نهاية �أ�شبوع و تقييم للو�شع �لوبائي. 
�الإن�شان  حقوق  مفو�شية  ع�شو  �أ�شار  و 
�لدكتور فا�شل �لغر�وي �ىل تقرير مفو�شية 
حقوق �الإن�شان �الأخر حول مر�قبة �الأد�ء 
�حلكومي و �أد�ء �ملو�طن ��شتلمت )�ملدى( 

ن�شخة منه و نوجزه بالنقاط �لتالية:
�ملناطق  �لتز�م  عدم  �ملفو�شية  *�أ�ّشرت 

بالرغم  �لتجو�ل  حظر  باجر�ء�ت  �ل�شعبية 
�لقو�ت �حلكومية بو�شع �شو�تر  قيام  من 
حركة  من  للحد  كونكريتية  و  تر�بية 

�ملو�طنني.
و  �لتعفر  عمليات  يف  تر�جع  *وجود 

توقفها يف بع�س �ملناطق  
مر�قبة  يف  �لرقابية  �جلهات  دور  *�شعف 
�ل�شوق و �ل�شيدليات و �شح يف �مل�شتلزمات 
توفر  قلة  و  �أ�شعارها  �رتفاع  و  �لوقائية 

�أدوية �الأمر��س �ملزمنة 
تفعيل  يف   م�شتمرة  �حلاجة  تز�ل  *ال 
�لبطاقة  مو�د  لتوفر  �لتجارة  وز�رة  دور 
دور  تفعيل  و  �لفقرة  للمناطق  �لتموينية 
منح  توفر  يف  باال�شر�ع  �لعمل  وز�رة 

طو�رئ للعو�ئل �ملت�شررة 
�لوقاية  ب�شروط  �ملو�طنني  �لتز�م  *عدم 

خا�شة يف �الأماكن �ملكتظة بال�شكان. 
�إقامة  مع  �لعز�ء  جمال�س  �إقامة  *��شتمر�ر 

مر��شيم �لزفاف و لكن ب�شكل حمدود. 
�ملخالفات  �رتفاع معدل  �ملفو�شية  *�أ�ّشرت 
�ملو�طن  �لتز�م  لعدم  موؤ�شرً�  يعد  هذ�  و 
بقر�ر�ت حظر �لتجو�ل و �لذي �شينعك�س 
�نت�شار  من  �لوقاية  على  �شلبية  ب�شورة 
�أعد�د  يف  �رتفاع  �حتمالية  مع  �لفايرو�س 

�مل�شابني بفايرو�س كورونا )كوفيد19-(.
للو�شمة �الجتماعية جتاه  *وجود حاالت 
وجود  مع  ذويهم  و  بالفايرو�س  �مل�شابني 
م�شابة،  حالة  �أي  من  �لنا�س  لدى  تخوف 
�إ�شافة �ىل �بتعادهم عن �مل�شابني و ذويهم 

حتى بعد �لتاأكد من �شفائهم. 
*ماز�ل �لتخوف من جثث مر�شى كورونا 
مع  �حلكومي  �لتن�شيق  عدم  مالحظة  مع 
لت�شهيل  �لدينية  و  �ملجتمعية  �لفعاليات 
عملية �لدفن �شمن �الإجر�ء�ت �ل�شحية مع 
مر�عاة �جلانب �لديني و �لعريف مما �أدى 

�ىل �لتاأخر يف عمليات �لدفن. 
بخطر  �لتوعية  بر�مج  يف  *�لتفاوت 

�لفايرو�س بني �ملحافظات و �ملناطق. 

 متابعة املدى 

ح�ش���ن  و�لبيئ���ة  �ل�شح���ة  وزي���ر  �نتق���د 
�لتميمي،�أم����س �لثالث���اء، خمالف���ة بع����س 
�ملو�طنني للتعليمات �لوقائية من فايرو�س 
كورونا، موؤكدً� �أن �جلهات �ملعنية با�شرت 
للب���دء  �الأمني���ة  �لق���و�ت  م���ع  بالتن�شي���ق 
بخط���و�ت �حلج���ر �ملناطق���ي يف �ملو�ق���ع 

�لتي �أ�شرت فيها �الإ�شابات.  
وقال �لتميمي يف ت�شري���ح لوكالة �الأنباء 
�أي���ار   12( "�مل���دى"،  تابعت���ه  �لعر�قي���ة، 
2020(، �إن "بع����س �ملناطق ت�ش���كل بوؤرً� 
وبائي���ة قابلة لالمتد�د نتيجة عدم �اللتز�م 

بتعليمات �حلظر �لوقائي".  
و�أ�ش���اف �لتميم���ي �أن"�ل���وز�رة �شتق���وم 
بعملية �حلجر �ملناطق���ي يف �ملناطق �لتي 
�أ�ش���رت فيها �الإ�شاب���ات بع���د ت�شكيل فرق 

طبية متكاملة".  
فيم���ا ح�ش���م وزي���ر �ل�شحة �ملوق���ف ب�شاأن 
ع���ودة �ل�شلو�ت يف دور �لعب���ادة وحركة 
�ل�شف���ر �ل���ربي و�جل���وي ودو�م �ملد�ر�س 
يف �لع���ر�ق م���ع ��شتم���ر�ر خط���ر جائح���ة 

كورونا.
وق���ال �لتميمي �إن �ل���وز�رة تلق���ت �لعديد 
م���ن �لدع���و�ت لل�شم���اح باإقام���ة �ل�شلو�ت 
خ���الل �الأي���ام �لع�ش���رة �الأخرة م���ن �شهر 
رم�ش���ان و�إع���ادة �شالة �لرت�وي���ح، �إال �أن 
ذل���ك �شي���وؤدي �ىل و�ش���ع خط���ر وكارثي 
يف �نتق���ال ع���دوى �لفايرو����س وعلي���ه فال 
ميك���ن �ل�شماح بذل���ك مطلقًا، كم���ا ال ميكن 
خالل �لوق���ت �حلايل ع���ودة �لطلبة ملقاعد 
بالتعلي���م  �ال�شتم���ر�ر  ويف�ش���ل  �لدر��ش���ة 
�الإلكرتوين الأن �أي �خت���الط ي�شكل خطرً� 

حقيقيًا ي�شمح بنقل عدوى كورونا.

وب�ش���اأن ع���ودة حركة �ل�شف���ر �ملتوقفة بني 
�لع���ر�ق ودول �لع���امل �أكد �أن ه���ذه �مل�شاألة 
تخ�ش���ع لتقييم خرب�ء وز�رة �ل�شحة وفق 
م�شتج���د�ت �ملوق���ف �لوبائ���ي، �إال �أن���ه من 
غ���ر �ملمك���ن �ل�شماح بعودة حرك���ة �ل�شفر 
�جلوي و�لربي، فيما لفت �ىل �أن �لوز�رة 
مل تتعاق���د عل���ى تاأج���ر �أي فن���دق للحجر 
و�ملهم���ة �أوكل���ت لهيئ���ة �ل�شياح���ة لتوفر 
�ملالم�ش���ني  �أو  للم�شاب���ني  حج���ر  �ماك���ن 
و�حل���االت �ملحتمل���ة �لتي مل تظه���ر عليها 

�أعر��س �الإ�شابة باملر�س حتى �الآن.

يذك���ر �أن وزي���ر �ل�شح���ة ح�ش���ن �لتميمي، 
قال يف بيان �شاب���ق، �إن "��شتمر�ر �رتفاع 
�الإ�شاب���ات يف مناط���ق ع���دة نتيج���ة ع���دم 
�جلزئ���ي،  �حلظ���ر  بتعليم���ات  �اللت���ز�م 
و�لته���اون يف توف���ر متطلب���ات �لتعقي���م 
ولب�س �لكمامات يف �أماكن �لعمل، وجتنب 
مر�جعة �ملر�ك���ز و�مل�شت�شفيات عند ظهور 
�أعر�����س وب���اء كورونا �مل�شتج���د، يدفعنا 
لدر��ش���ة خي���ار�ت عدة منها �إع���ادة �حلظر 
�ل�شامل �أو �حلظ���ر �ملناطقي بهدف حماية 

�ملو�طنني".  

�اللت���ز�م  �ىل  كاف���ة  "�ملو�طن���ني  ودع���ا 
بالتعليم���ات �ل�ش���ادرة م���ن خلي���ة �الأزم���ة 
الأهميته���ا يف ك�ش���ر �شل�شلة �نتق���ال �لوباء 
ب���ني �الأف���ر�د وتقلي���ل ن�ش���ب �الإ�شابة وما 
ير�فقه���ا م���ن تقلي���ل �لوفي���ات �لناجتة عن 

�لوباء".
من جهة �أخ���رى �أعلن حمافظ �لنجف لوؤي 
�ليا�ش���ري، �أم�س �لثالثاء، خل���و �ملحافظة 

يف فايرو�س كورونا.  
وقال �ليا�شري يف بيان تلقت �ملدى ن�شخة 
من���ه  �إن "�لنج���ف مل ت�شجل من���ذ �أكرث من 

�أ�شبوع �إ�شابات بفايرو�س كورونا".  
و�أ�شاف "مت خروج �آخر �مل�شابني".  

و�أعل���ن حماف���ظ �لنج���ف ل���وؤي �ليا�شري، 
�أم����س �الأول �الإثن���ني، �شف���اء �آخ���ر حالتي 

�إ�شابة يف �ملحافظة.  
وقال �ليا�شري �إن "�آخر م�شابني بفايرو�س 

كورونا متاثال لل�شفاء".    
ووجه �ليا�شري، باإغالق �ملحافظة ملدة 14 
يوم���ًا الإع���الن �ملحافظة خالية م���ن �لوباء 
يف ح���ال ع���دم ت�شجي���ل �إ�شاب���ات جديدة، 
ومن ثم رفع حظر �لتجو�ل د�خليًا و�إعادة 

�حلياة �إىل طبيعتها.    
م���ن جهته �أعل���ن مدير عام �شح���ة كركوك، 
�أم����س �الأول �الثن���ني  ع���ن �شف���اء ت�شع���ة 
م�شاب���ني بفايرو�س كورون���ا، ومغادرتهم 

مركز �لتدبر �لوبائي.
وتر�أ����س مدي���ر ع���ام �شح���ة كرك���وك زياد 
خلف مديد، �الجتماع �ل�شهري للمجموعة 
�لعنقودية للمنظمات �لدولية و�ملنعقد عن 
طريق "�شكاي���ب"، مب�شاركة ممثل منظمة 
�ل�شح���ة �لعاملي���ة، وممث���ل منظم���ة �أطباء 
�لع���امل و ممث���ل مكت���ب تن�شي���ق �ل�شوؤون 
�الإن�شاني���ة OCHA، وممث���ل �ليون�شيف 
بالح���دود  �أطب���اء  منظم���ات  وممثل���ي 
وميدير ومدخل �لعر�ق وممثل �ملخيمات 

و�آخرون.
ومت خ���الل �الجتم���اع مناق�ش���ة �آلي���ة دع���م 
�ملنظم���ات بامل�شتلزم���ات �لطبي���ة للوقاي���ة 
م���ن فايرو����س كورونا ومتوي���ل �مل�شاريع 
�ل�شحي���ة �ل�شرورية وباإ�شر�ف من وز�رة 
�ل�شح���ة و��شتم���ر�ر �لتع���اون ب���ني د�ئرة 
غي������������ر  و�ملنظم���ات  كرك���وك  �شح������������ة 
�حلكومي���ة م���ن خ���الل دع���م د�ئ���رة �شحة 

كركوك و��شتمر�ر دعم �لو�قع.

وزير ال�صحة يعلن حجرًا مناطقيًا في هذه المدن!
بعد ت�سكيل فرق طبية

مطالبات باإيقاف العنف في االحتجاجات واإعطاء الحكومة الجديدة مهلة محددة  

حظر الليل ميحوه النهار.. انتهاكات وا�صعة و خرق حلالة احلظر



 بغداد/ اإياد ال�صاحلي

تعق���د الهيئ���ة العام���ة الحت���اد ال�س���باحة، 
اجتماع���ًا غ���ر ع���ادي بع���د ظه���ر الي���وم 
االأربع���اء الثال���ث ع�س���ر م���ن اأي���ار2020 
على قاعة م�س���بح "ال�س���عب االأوملبي" يف 
العا�سم���ة بغ���داد، مب�سارك���ة �سبعة ع�سر 
ممثًل للأندي���ة االأع�ساء، به���دف انتخاب 
رئي����س للحت���اد مبراقب���ة ممث���ل االحتاد 
ال���دويل لل�سباحة الُعماين طه بن �سليمان 
الك�س���ري االأمني العام للحت���اد االآ�سيوي 
للعبة عرب تقنية االت�سال املرئي، وُيرجح 
اأن تئ���د انتخاب���ات الي���وم اأزم���ة ِان�سقاق 

االحتاد حتت قيادة رئي�سني.
وق���ال خال���د كبيان ع�س���و الهيئ���ة العامة 
الحت���اد ال�سباح���ة يف حدي���ث خ����سّ ب���ه 
)املدى( :"اإن 17 ناديًا قّدموا طلبًا موّحدًا 
اىل الهيئ���ة االإدارية للحت���اد بخ�سو�س 
عق���د اجتماع غر عادي الإجراء انتخابات 
رئي����س االحت���اد، ومت���ت املوافق���ة عل���ى 
حتدي���د املوع���د ح�سب قان���ون 16 اآخذين 
بنظ���ر احل�سبان مدة 21 يوم���ًا التمهيدية 
ال�ستيف���اء �سروط الرت�سي���ح ، وقد اأعلمنا 
االحتاد الدويل بذلك، وب���دوره اأّي�د طلب 
العمومي���ة النتخ���اب رئي����سٍ بدي���ل ع���ن 
الرئي����س ال�ساب���ق، ومت تهيئة م�ستلزمات 
املوؤمتر كافة مبا ي�سمن نزاهة االإجراءات 
حت���ت انظ���ار الرقي���ب ال���دويل بوج���ود 
مر�سح���ني ملن�س���ب الرئي����س اأن���ا وع�سو 
الهيئ���ة العامة عن نادي امل�سيب الريا�سي 

اإياد م�سر". 
واأ�ساف :"كثرون ت�ساءلوا عن موجبات 
انتخ���اب الرئي�س و�سب���ق اأن مت اختياري 
م���ن الهيئ���ة العام���ة رئي�س���ًا للحت���اد يف 
اجتم���اع 13 مت���وز2019 ل���دورة �سرعية 
ت�ستمر حتى عام 2023، واعتمدُت ح�سب 
ق���رار الق�س���اء واالأمان���ة العام���ة ملجل����س 
والريا�س���ة،  ال�سب���اب  ووزارة  ال���وزراء 
واأكدْت االأمانة العامة ملجل�س الوزراء اأن 
االحت���ادات الريا�سية تكت�س���ب �سرعيتها 
العراق���ي  للقان���ون  موافق���ة  باإج���راءات 
بغ����سّ النظ���ر عن االع���رتاف به���ا دوليًا، 
واملفارق���ة اأن االحت���اد ال���دويل اكت�س���ف 
عدم �سّحة ادع���اء رئي�س االحتاد ال�سابق 
�سرم���د عبداالإله عندما رفع له خطابًا يبنّي 
باأن العمومية ج���ّددْت الثقة به يف موؤمتر 
12 متوز 2019 ووقته���ا رّد عليه الدويل 
بالتاأيي���د لكنه عندما ت�سّل���م بيان احلقيقة 
ل م���ن قبلنا تخّلى عن �سرمد  بتقرير مف�سّ

باحلال كونه دّل�س عليه معلوماته".
واأو�س���ح :"وردن���ا تاأكي���د م���ن االحت���اد 
دع���وة  يوؤّي���د  باأن���ه  لل�سباح���ة  ال���دويل 
العمومي���ة النتخاب رئي����س جديد لغر�س 
تعزي���ز اال�ستق���رار، واأن���ه ياأم���ل اإح���داث 
توافق ب���ني قانون���ه والقان���ون العراقي، 
الثق���ة  جتدي���د  عملي���ة  اإج���راء  واأرت���اأى 

ب���ي اإن كان���ت الهيئ���ة العام���ة ما�سية يف 
ه���ذا االجتاه، و�سّم���ى ممثل���ه للجتماع، 
فاإن���ه اعتم���د  وح�س���ب ُعرف���ه و�سياقات���ِه 
خماطب���ات نائ���ب الرئي����س �سع���د فا�س���ل 
عبا�س للأيام املا�سية حتى َيف�ّس اجتماع 

اليوم بانتخاب الرئي�س اجلديد".
لقاء درجال

ولف���ت كبي���ان، اإىل اأن :"وزي���ر ال�سب���اب 
والريا�سة عدنان درجال �سخ�س ريا�سي 
ُمدرك لظروف الريا�سة، ي�ستقبل �سيوفه، 
وي�سغي اإليهم باهتمام، وال ي�ستعجل يف 
اإب���داء الراأي القاط���ع، وي�سع���ى اىل راأب 
ال�سدع بني الريا�سيني، وما اّدعاه �سرمد 
عبداالإل���ه ب���اأن الوزي���ر يق���ف اىل جانب���ه 
و�سيج���ري التحقي���ق يف ق�سي���ة االحتاد 
جاَن���َب احلقيق���ة متام���ًا، اإذ راَم �سرمد من 
ه���ذه املعلومة الت���ي عّززه���ا ب�سورة عن 
لقاء درجال اإيهام العمومية باأن موقفه مل 
يزل �سليمًا واأنه مظلوم و�سياأخذ له حقه! 
وما الغريب اأن ين�س���ف الوزير �سرمد لو 
كان فع���ًل مظلومًا، لك���ن الواقع غر ذلك، 
فالق�ساء مل ين�سفه، بل ان�سفني، وعندما 
توّج���ه لل���وزارة مل يح�س���ل �س���يء منه���ا 
كونها ح�سمت االأم���ر بدعم �سرعّيتي، وملا 
توّج���ه اىل اأمانة جمل�س الوزراء اأكدت له 

باأن احلق معي ولي�س معه".
وا�ست���درك :"ل���و افرت�سن���ا �سّح���ة ق���ول 
�سرمد بخ�سو�س َوَعْد درجال، ماذا بو�سع 
االأخر اأن يفعل، هل يلغي القرار الق�سائي 
والتمييز، هل ُيبطل قرار وزارته اأم ُيعّطل 
ق���رار االأمان���ة العامة ملجل�س ال���وزراء؟ ال 
ميكن���ه فع���ل ذل���ك، فامل�ساأل���ة اأواًل واأخرًا 
مرتبط���ة با�ستقللي���ة احتادن���ا واعتماده 
دولي���ًا بعد اأن مت رفع مطالعة قانونية اإىل 
جلن���ة الق���رار 140 التي ع���ّدت اإجراءاتنا 

ي���وم 13 متوز2019 م���ن االألف اىل الياء 
مطابقة لقانون االحتادات الريا�سية رقم 
16 ل�سنة 1986 الناف���ذ، لهذا �سرمد لي�س 
ناطق���ًا با�سم درجال، وميكن لدائرة اإعلم 
ال���وزارة اأن ت�س���در بيان���ًا ب�س���اأن زيارته 
وتبنّي مدى �سّحة م���ا اّدعاه بعد خروجه 

من مكتب الوزير".
انتحال �صفة

وع���ن مدى �سمول االحتاد باالأمر االإداري 
ال�س���ادر ع���ن اللجن���ة االأوملبي���ة الوطنية 
بالرق���م 204 يف 4 اأي���ار 2020 اخلا����س 
باملوؤمترات االنتخابية لبع�س االحتادات، 
ق���ال :"اأواًل اأن الق�س���اء العراق���ي اأبط���ل 
انتخاب���ات اللجن���ة االأوملبي���ة، ف���ل مكتب 
تنفيذي �سرعي وال رئي�س حاليًا، وباإمكان 
اأي �سخ�س الي���وم اأن يتقّدم ب�سكوى �سد 
رعد حمودي بتهمة )انتحال �سفة( وثانيًا 
�سدر بيان م���ن االأوملبية الدولية اأخربين 
ب���ه حم���ودي �سخ�سي���ًا يفي���د مبخاطب���ة 
اأوملبيتن���ا بعدم ج���واز تدخلها يف �سوؤون 
االحت���ادات وهيئاتها العام���ة واحتاداتها 
الدولي���ة، وللدالل���ة على ذل���ك اأطلعُت على 

كتاب �سادر من االأوملبية الدولية رّدًا على 
كتاب حيدر اجلميلي االأمني العام ال�سابق 
للأوملبي���ة بخ�سو����س وج���ود احتادي���ن 
للج���ودو، اأكد ل���ه اأن كل متعّلقات الق�سية 
حت�سم يف االحت���اد الدويل للعبة ح�سريًا 
وال علق���ة له���م بها، وثالث���ًا اإن االأمر 204 
في���ه نوع م���ن التخّبط والت�س���ّرع ويبعث 
باأك���ر م���ن ر�سالة �سلبي���ة مثلم���ا اأ�سعرنا 
االحت���اد ال���دويل لل�سباح���ة اأن ت�سّرف���ات 
الكاب���ن رع���د حم���ودي خمالف���ة للميثاق 
االأوملب���ي وكتاب���ه االأخر يخال���ف قانون 

احتاد ال�سباحة وال يعنينا ب�سيء".
ح�صابات ختامية

وب�س���اأن ما ت�س���ّرب من خرب يفي���د ب�سعي 
البع����س ال�ستح�س���ال موافق���ة االأوملبي���ة 
الدولي���ة على ت�سكي���ل هيئ���ة موؤقتة تدير 
الوطني���ة  االأوملبي���ة  اللجن���ة  �س���وؤون 
���ر للنتخابات، اأك���د كبيان :"نعم،  وحت�سّ
البع����س يرى االأج���واء منا�سب���ة للم�سي 
بذلك لكون االأوملبي���ة الدولية رفعت يدها 
ع���ن دع���م االأوملبي���ة الوطني���ة، ل�سبب���ني، 
اأم���ر  حم���ودي  رع���د  تنفي���ذ  ع���دم  االأول 
االأوملبي���ة الدولية باإبع���اد �سرمد عبداالإله 
عن املكت���ب التنفي���ذي ا�ستن���ادًا اإىل فقرة 
يف النظ���ام االأ�سا����س الأوملبيتنا ت�سر اىل 
فقدان ع�سو املكتب التنفيذي �سفته اإذا ما 
فقد ع�سويت���ه يف املوؤ�س�سة التي ر�ّسحته 
وهو خرج م���ن ع�سوية االحت���اد الدويل 
ب�س���كل نهائي ولي�س موؤق���ت، والثاين اإن 
االأوملبية الدولية اأّيدت طلبات االحتادات 
بوج���وب  العام���ة  والهيئ���ات  الريا�سي���ة 
الك�سوف���ات  الوطني���ة  االأوملبي���ة  تق���دمي 
وتواري���خ  اخلتامي���ة  واحل�ساب���ات 
اأن  العمومي���ة، وع���ّدْت  م���ع  اجتماعاته���ا 
ه���ذا املطلب حق العتقادها ب���اأن اأوملبيتنا 

لي�ست لديها ح�ساب���ات ختامية عن جُممل 
املبالغ الت���ي ت�سّلمتها �س���واء من املجل�س 
االأوملب���ي االآ�سي���وي اأم االأوملبية الدولية، 
ويفرت�س اأن تعر�سها على مكاتب تدقيق 
م�ستقلة ث���م على الهيئة العامة للم�سادقة، 
هذي���ن ال�سبب���ني هم���ا م���ن دف���ع االأوملبية 
الدولية ملراقب���ة و�سع اأوملبيتن���ا واإيجاد 
حل له���ا، ف�سًل ع���ن قناعتها املوؤك���دة باأن 
املكت���ب التنفي���ذي ف�س���ل يف التعاطي مع 
م�ساأل���ة االأمر امل���ايل وتطبيق القرار بحق 

�سرمد".
قرار جريء

واأك���د كبيان :"اإن الك���رة يف ملعب الهيئة 
العام���ة لتمار�س احِل���راك املوؤثر، واأمتّنى 
اأن  االآج���ل  العاج���ل ولي����س  القري���ب  يف 
تتخذ القرار اجل���ريء وتخّل�س االأوملبية 
املطالب���ة  ع���رب  اجلم���ود  م���ن  الوطني���ة 
باال�ستقال���ة اأو االإقال���ة اأو ت�سكي���ل الهيئة 
وال  لل���وزارة  تابع���ة  ه���ي  ف���ل  املوؤقت���ة، 
م�ستقل���ة وال مرتبط���ة باالأوملبية، ومبا اأن 
النظ���ام االأ�سا�س يخلو من فق���رة املوؤقتة، 
مُيكن حتقيق ذل���ك اإذا ما اأتفق ن�سف عدد 
اأع�ساء الهيئة العام���ة على هذا املو�سوع 
م���ع االأوملبي���ة الدولي���ة عطفًا عل���ى القرار 
الق�سائ���ي وتلك���وؤ االأداء امل���ايل للأوملبية 
الوطني���ة، عنده���ا ت�سب���ح االأخ���رة اأمام 
اأمر واقع و�ستواف���ق يف النهاية، علمًا اأن 
احل���راك ال ميث���ل ا�ستهداف���ًا الأي �سخ�س 
بق���در م���ا ين�سد ت�سحي���ح م�س���ار احلركة 

االأوملبية يف العراق".
االحت���ادات  جمي���ع  اأن  :"برغ���م  وذك���ر 
الريا�سي���ة تبغ���ي اإيج���اد ح���ل للأزمة، اإال 
اأن بع�سه���ا مل تدع���م مذّك���رة االحت���ادات 
املرفوع���ة اىل االأوملبي���ة الدولي���ة بحك���م 
علق���ة رئي�س االحتاد الف���لين مع رئي�س 
االأوملبية، وذاك مع االأمني املايل، وَيخ�سى 
اأن ُيف�ّس���ر ت�سم���ني ا�سم���ه وتوقيع���ه يف 
الطل���ب اجلمع���ي اأنه �سد رع���د اأو �سرمد، 
وي�سع���ر باحلرج منهم���ا، متاهيًا مع واقع 
طبائعن���ا االجتماعية وُعمق العلقات بني 

النا�س".
مخالفة فرقد

وخت���م خال���د كبي���ان حديث���ه :"ل���ن نق���ف 
ط فرقد عبد  مكت���ويف االأيدي جت���اه ت���ورُّ
للجن���ة  امل�ساع���د  الع���ام  االأم���ني  اجلب���ار 
االأوملبي���ة يف اإ�س���دار كت���ب تعن���ى ب�ساأن 
احت���اد ال�سباحة، و�سيواجه فرقد الق�ساء 
نظ���رًا ملخالفت���ه ق���راره باإلغ���اء انتخابات 
االأوملبي���ة وم���ا ترّت���ب عليه���ا ، اأي كل م���ا 
ي�س���در من اأوامر بتوقيع فرقد وغره يف 
التنفي���ذي، ما بع���د الق���رار الق�سائي ُيعد 
)انتح���ال �سفة( وكذلك باعتب���اره خ�سمًا 
ملجل����س اإدارة احتادن���ا املنتخ���ب يف 13 
متوز2019 وهذا خرق بائن �سيتم اإعلم 
االحت���اد الدويل لل�سباح���ة وكذلك اللجنة 

االأوملبية الدولية به".
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يف �سن���وات م�س���ت  تراأ�ست وف���د وزارة ال�سب���اب اىل جمهورية 
املاني���ا الدميقراطية حيث حظي الوفد باهتمام كبر كون العراق 
اأول دول���ة اعرتف���ت بجمهوري���ة املاني���ا الدميقراطية بع���د الدول 
اال�سرتاكي���ة وقد نظمت لنا زيارات متعددة اأهمها زيارة املتاحف 
وق���د لف���ت انتباهي لوحة معلق���ة على جدران املتح���ف عبارة عن 
�سورة لع�سفور �سغر �سقط من ع�سه من فوق ال�سجرة جناحاه 
غر مكتملني ليمكناه م���ن العودة  اإليه فوقف قرب جذع ال�سجرة 
رافعًا راأ�سه اىل االأعلى ينظر اىل اإخوانه يف الع�س وهم  بدورهم 
امتدت روؤو�سهم ونظراتهم اىل االأ�سفل ت�سامنًا معه وكتب تف�سر 

لهذه ال�سورة اجلميلة )الفرد للمجموع واملجموع للفرد (.
وجدت هذه املقدمة مدخًل للتاأكيد على اأن كرة القدم لعبة جماعية 
ي�سرب بها املثل عندما يطلب من جهات معينة التعاون يف اجناز 
عم���ل ما يقال لهم اعملوا بروح الفريق الواحد ، والفريق الواحد 
خ���ر ما ينطبق على كرة القدم حيث يلتحم الفرد باملجموع الذي 
عربت عنه اللوحة التي �ساهدتها حينذاك يف كون اللعب للفريق 

والفريق للعب .
اإن كرة الق���دم اإحدى �سماتها واأ�سب���اب جناحاتها يتوقف بدرجة 
كب���رة عل���ى االن�سج���ام ب���ني اللعب���ني والتع���اون والت�سحي���ة 
واالإيث���ار ونب���ذ االأنانية يف اللع���ب وبذل اجله���د املطلوب وعدم 
التكا�س���ل والرتاخ���ي يف اأداء الواجب���ات املنوطة به���م واملحددة 
له���م يف مراكز اللعب ،حيت يبداأ التع���اون من حار�س املرمى اىل 
املدافع���ني اىل العب���ي الو�س���ط ث���م املهاجمني واأي خل���ل يف عدم 
اأداء ال���دور من قبلهم يجعل الفري���ق يدور يف حلقة مفرغة ي�سهل 
للمناف�س قطع كرات���ه والو�سول اىل مرماه يف حالة يطلق عليها 

الفريق يلعب �سد نف�سه .
وبتعب���ر اآخر ال ميك���ن الأي العب منفرد اأن ي�سج���ل هدفًا لوحده 
الأن ال�ساح���ة لي�س���ت خالية من املناف�سني ليعبد ل���ه الطريق ولهذا 
ف���اإن الو�سول اىل مرمى املناف�س يحتاج اىل لياقة بدنية وخطط 

ومهارات فردية وجماعية .
ال �سك اأن امله���ارة واالأبداع �سروريان يف كرة القدم وهي احلالة 
الت���ي جت���ذب املتفرجني وامل�ساهدي���ن للمتابعة اإذا م���ا كان هدفها 
اإي�س���ال الكرة  باأم���ان وبحالة مريحة لزمي���ل يف االنتظار يحتل 
فراغ���ًا ي�سهل علي���ه ا�سابة املرمى واإال فاإن امله���ارات اإذا مل تنجح 
يف حتقي���ق هذا الهدف تكون حماول���ة الإبراز اإمكانية اللعب يف 
مراوغات مقطوعة تدخل �سمن الغرور الذي هو اعتداء على قيم 
الريا�سة ال�سامية وبالتايل يكون الغرور اآفة ت�سيب هذا اللعب 
اأو ذاك لتكون مرتكزًا لغ�سب جماهري عارم ي�سع هذا الريا�سي 
يف زاوي���ة من الن�سيان اإذا ما اعترب �سببًا يف عدم فوز الفريق اأو 
يف خ�سارت���ه الأن وحدة الفريق جت�س���د وحدة الوطن املبنية على 
قي���م اجتماعية متمثل���ة بالتعاون والتاآل���ف واالن�سهار يف بوتقة 
العمل اجلماعي لرت�سم اأجمل اللوحات الفنية يف �سوح الريا�سة 

الرحبة .
لق���د اعتادت اجلماهر وخا�سة يف البطوالت امل�سرية اأن متجد 
�ساح���ب الهدف اأي �ساحب اللم�س���ة االأخرة قبل اأن تعانق الكرة 
ال�سب���اك تنتظر انته���اء املب���اراة لتحمله على االكت���اف م�سحوبًا 
بالهت���اف با�سم���ة وتطل���ق االألق���اب علي���ه وكذلك و�سائ���ل االإعلم 
الريا�س���ي املق���روءة واملرئية تخ�س����س وقتًا وم�ساح���ة له وهنا 
ا�ست�سه���د بفوز العراق بكاأ�س اآ�سيا ع���ام 2007 عندما ا�ستطاعت 
ق���دم هوار مل حمم���د الذهبية اأن ت�سع بدق���ة متناهية فوق راأ�س 
يون����س حمم���ود الكرة م���ن �سربة زاوي���ة تكللت مبعانق���ة �سباك 
املنتخب ال�سعودي معلنة فوز العراق بالكا�س فقدم هوار املغوار 
وراأ�س يون�س ال�سفاح ووراءهم كل الفريق الذي ن�سح عرقًا على 
اأدمي امللع���ب يف جكارتا �سبب���ًا يف اأن ي�سجل العراق ا�سمه �سمن 

الفائزين بكاأ�س اآ�سيا .

�صانع الهدف .. و�صاحب الهدف

 ل يمكن لأي لعب منفرد اأن ي�صجل 
هدفًا لوحده لأن ال�صاحة لي�صت 

خالية من المناف�صين ليعبد له 
الطريق ولهذا فاإن الو�صول الى مرمى 

المناف�س يحتاج الى لياقة بدنية 
وخطط ومهارات فردية وجماعية .

ُعماني برقيب  ال�صباحة  انتخابات  الأولمبي" ي�صهد  "ال�صعب 

خالد كبيان: �صرمد دّل�س المعلومة وفقد ع�صويته..
 واأمر حمودي يدينه بانتحال �صفة!

 بغداد / املدى

بر�سلون���ة  ن���ادي  اإدارة  بات���ت 
ادخ���ال  خي���ار  اأم���ام  اال�سب���اين 
الت�سيلي اأرتارو فيدال يف �سفقة 
اأوت���ارو  االرجنتين���ي  انتق���ال 
مارتيني���ز جنم فري���ق انرت ميلن 
فريقه���ا  �سف���وف  اىل  االيط���ايل 
االنتق���االت  ف���رتة  خ���لل  االول 
ال�سيفية املقبل���ة للعب اىل جانب 
يف  مي�س���ي  ليوني���ل  مواطن���ه 

الكامب نو.

ورحب االيطايل اأنطونيو كونتي 
كثرًا يف احل�س���ول على خدمات 
فيدال لتدعيم خطوط انرت ميلن 
حيث تبلغ القيمة ال�سوقية للأخر 
جان���ب  اىل  ي���ورو  ملي���ون   20
الع���ب اآخ���ر م���ن �سف���وف فري���ق 
بر�سلون���ة مل يك�س���ف النق���اب عن 
ا�سمه �سيك���ون اإ�سافيًا يف �سفقة 
التبادل بني الفريقني لتقليل قيمة 
املهاجم اأوتارو الذي ين�س عقده 
على دفع �سرط جزائي تبلغ قيمته 
111 ملي���ون ي���ورو حي���ث لع���ب 

فايرو�س كورون���ا امل�ستجد دورًا 
كبرًا يف تعر�س فريق بر�سلونة 
اىل خ�سائر هائل���ة نتيجة لتوقف 

الن�ساط الكروي يف ا�سبانيا .
وياأمل االرجنتيني ليونيل مي�سي 
اأن ُت�س���رع اإدارة ن���ادي بر�سلونة 
اكم���ال �س���م زميل���ه ب�سرع���ة  يف 
خ���لل الفرتة املقبل���ة وال�سيما اأن 
اأوتارو اأخربه يف االت�سال الذي 
جمعه به بان رف�س عر�سًا مغريًا 
من ن���ادي باري�س �س���ان جرمان 

الفرن�سي .

 بغداد / حيدر مدلول

اأ�سب���ح جنم الك���رة العراقي���ة ال�سابق اأحمد 
را�س���ي اأول مر�س���ح يتاأه���ب للتناف����س على 
من�س���ب الرئا�س���ة يف االنتخاب���ات اجلديدة 
للحت���اد العراق���ي لك���رة الق���دم الت���ي �سيتم 
حتديدها من قبل االحتاد الدويل لكرة القدم 
بع���د موافقته عل���ى النظ���ام اال�سا�س اجلديد 
التي تعكف هيئة التطبي���ع على اإجنازه قبل 

يوم الثالث من �سهر ت�سرين االأول املقبل .

وح�س���ل اأحمد را�سي عل���ى كتاب ر�سمي من 
قب���ل جمل����س اإدارة ن���ادي الك���رخ الريا�سي 
برئا�س���ة �سرار حي���در باعتم���اده ممثًل عنها 
العمومي���ة  اجلمعي���ة  اجتماع���ات  حل�س���ور 
للحتاد العراقي لكرة القدم املقبلة والرت�سح 
للتناف�س على كر�سي الرئا�سة يف االنتخابات 
القادم���ة الختي���ار جمل�س جديد يق���ود الكرة 

العراقية لوالية اأربع �سنوات مقبلة .
و�سيك���ون ال�س���راع �ساخن���ًا عل���ى من�س���ب 
رئا�س���ة االحت���اد العراق���ي لكرة الق���دم خلل 

االنتخاب���ات اجلديدة يف ظ���ل �سعي عدد من 
ال�سخ�سي���ات الكروي���ة العراقية ج�ّسد نب�س 
ع���دد كب���ر م���ن ممثل���ي اجلمعي���ة العمومية 
من اج���ل احل�سول على دعمه���ا قبل االإعلن 
الر�سم���ي له���ا للرت�س���ح وف���ق الربام���ج التي 
�ست�سعه���ا باالتف���اق م���ع من�سق���ي حملته���م 
وخا�س���ة اأن النظ���ام الداخل���ي اجلديد الذي 
�سيت���م اإق���راره من قب���ل الفيفا لن تك���ون اأي 
فقرة فيها تقف حج���رة اأمام ممن لهم الرغبة 
اأوراقه���ا عل���ى جمي���ع منا�س���ب  يف تق���دمي 

جمل�س االإدارة بع���د اأن ك�سبت الدر�س جيدًا 
من االنتخاب���ات املا�سية الت���ي كانت تقيمها 
االحت���ادات يف زمن الروؤ�س���اء ال�سابقني منذ 
ع���ام 2003 الت���ي كان���ت ت�سم له���م التواجد 
الأط���ول ف���رتة ممكن���ة يف منا�سبه���م خلدمة 
اأغرا�سهم ال�سخ�سية بالدرجة االأوىل وفوق 
م�سلحة الكرة العراقية التي ت�سررت كثرًا 
واأ�سابه���ا اله���وان م���ن خ���لل ع���دم وج���ود 
�سرتاتيجية وا�سح���ة تديرها كما هو احلال 

مع نظراتها على �سعيد اخلارطة القارية.

 بغداد / املدى

ثّبت االحتاد العربي لكرة الطائرة �سهري 
ت�سري���ن الثاين وكان���ون االأول من العام 
اجلاري موعدًا الإقامة مناف�سات البطولة 
للرج���ال  التا�سع���ة والع�سري���ن  العربي���ة 
داخ���ل ال�س���االت يف تون����س والبطول���ة 
العربية االوىل بك���رة الطائرة ال�ساطئية 
املغ���رب  يف  اإقامته���ا  املق���رر  للنا�سئ���ات 
خ���لل �سهر اآب من العام املقبل والبطولة 
التا�سع���ة ع�سرة ملنتخب���ات الن�ساء للكرة 
الطائرة ال�ساطئية خ���لل �سهري ت�سرين 
االأول وت�سرين الثاين املقبلني يف املغرب 

.
جاء ذلك يف االجتماع االأخر الذي عقده 
االحتاد العرب���ي للكرة الطائ���رة برئا�سة 

البحرين���ي عل���ي ب���ن حمم���د ع���رب تقنية 
االت�س���ال املرئ���ي ع���ن بع���د ال���ذي مت فيه 
مناق�س���ة اخلط���ط والربام���ج امل�ستقبلية 
للعب���ة م���ن اأج���ل احت���واء اآث���ار جائح���ة 
كورون���ا امل�ستجد )كوفي���د -19 ( والذي 
الريا�س���ي  الن�س���اط  بتوقي���ف  ت�سب���ب 
ودرا�سة ال�سبل الكفيلة بعودة امل�سابقات 
والبط���والت خلل الف���رتة املقبلة، معربًا 
ع���ن اأمل���ه االحت���اد يف زوال ه���ذا الوباء 
وحر�سه على �سلمة و�سحة اأ�سرة الكرة 

الطائرة يف جميع البلدان العربية .
ومت االتفاق عل���ى اأن يكون هناك تن�سيق 
كب���ر ب���ني االحت���اد العرب���ي واالفريقي 
البط���والت  مواعي���د  ب�س���ان  وال���دويل 
فايرو����س  م���ن  االنته���اء  بع���د  اجلدي���دة 

كورونا.

احتاد الطائرة العربي يثّبت مواعيد بطوالتهفيدال مفتاح ان�صمام اأوتارو اإىل بر�صلونة

ـح الـكـرخ لـرئـا�صـة الـكــرة  اأحـمــد را�صــي مر�صَّ



ه����و  االجتماع����ي  الدف����اع  مفه����وم  اإن 
ُم�ش����طلح تناول����ه علم االجتماع واأ�ش����ار 
اإليه املخت�ش����ون، هو العمل املدين الذي 
يقوم ب����ه املجتمع ملواجهة اعت����داء يهّدد 
كيان����ه �ش����واء كان التهديد م����ن اأفراد يف 
حال����ة اجلرمي����ة اأو يف �ش����كل جماع����ات 
منظمة مثل املافيات وحتى اأنظمة احلكم 
اال�ش����تبدادية اأو الديكتاتوري����ة، ويعترب 
مفه����وم الدف����اع االجتماعي م����ن املفاهيم 
املت�ش����عبة والتي ترتبط باأكرث من جمال 
علمي ون�ش����اط اجتماع����ي، اإال اأن الغالب 
عليه ارتباطه بال�شيا�شة اجلنائية وبعلم 
االجتم����اع اجلنائي الذي ه����و من فروع 
علم االجتماع، ول�شت ب�شدد مناق�شة ذلك 
واأت����رك االأمر مل����ن يريد املزي����د بالرجوع 
اإىل كت����ب االخت�ش����ا�ص، لك����ن م����ا لف����ت 
االنتباه اإن الدفاع االجتماعي الذي �شاع 
ا�شتخدامه باعتباره من و�شائل احلماية 
للمجتمع قد اأثبت اأنه الو�شيلة الوحيدة 
والفعال����ة لتحقي����ق االأم����ن االجتماع����ي، 
املج����رم  ع����زل  عل����ى  يقت�ش����ر دوره  ومل 
ومعاقبت����ه، واإمن����ا اأخذ اأ�ش����كال و�ش����ور 
متعددة منها تق����دمي اخلدمة االجتماعية 
الطوعية والق�شرية، وال�شاهد على ذلك، 
االأزم����ة اخلانق����ة احلالي����ة الت����ي متر بها 
االإن�ش����انية م����ن جائحة كورون����ا، وكيف 
نه�ش����ت املجتمع����ات م����ن تلق����اء نف�شه����ا 
للدف����اع ع����ن وجوده����ا ع����رب اإدام����ة زخم 
احلي����اة يف التكاف����ل االجتماعي والعمل 
التطوعي اجلماع����ي واملبادرات الفردية 
الغ����ذاء  نق�����ص  ملواجه����ة  واجلماعي����ة 
ونق�ص املوارد ال�شحي����ة وتوفري االأمن 
وغريها، ويف العراق كان لتلك املبادرات 
اأث����ٌر يف تخفي����ف العبء عل����ى املواطنني 
امل�شنف����ني يف خ����ط الفق����ر اأو اأ�شح����اب 
االأج����ور اليومية م����ن الك�شب����ة والعمال 
وغريه����م بعدم����ا ف�شل����ت الدول����ة بذل����ك، 
مثلم����ا كان له����ا اأث����ر وا�ش����ح يف حماي����ة 
املجتم����ع بع����د �شق����وط الدول����ة والنظام 
عام 2003 حيث برزت وحدات احلماية 
االجتماعي����ة الذاتية و�شرّيت االأمور اإىل 
ح����ني و�شول النظ����ام احل����ايل اإىل �شدة 
احلك����م، لذل����ك يعترب الدف����اع االجتماعي 
من اأف�شل ال�شبل ملواجهة االإخطار التي 
حتيق ب����اأي جمتمع، واملفرو�ص اأن تهتم 
ب����ه االأنظم����ة وتعّزز م����ن اأ�شب����اب قوته ، 
واأن توفر ل����ه االإمكانيات الالزمة، �شواء 
بوج����ود بيئ����ة ت�شريعي����ة منا�شب����ة ع����رب 
اإ�ش����دار قوان����ني ذات �شلة توف����ر الدعم 
ملبادرات الدف����اع االجتماع����ي، اأو اإيجاد 
م����وارد ب�شري����ة ومالي����ة، وكذل����ك بيئ����ة 
ق�شائية تدرك معن����ى الدفاع االجتماعي 
عرب توفري الك����وادر املدرب����ة على كيفية 
التعام����ل م����ع تل����ك الو�شيل����ة �ش����واء يف 
االأزم����ات اأو يف الظ����روف العادية، واأن 
يك����ون االهتمام متوا�ش����اًل وال يقف عند 
االأزمات وينتهي بانتهائه����ا ، الأن الدفاع 
االجتماعي مبثابة احلماية الذاتية التي 
يتوفر عليها ج�شم االإن�شان فاأنه يتعر�ص 

اإىل اخلط����ر عندما ت�شع����ف تلك احلماية 
وي�شب����ح واهن����ًا ومعتاًل، وه����ذا يقودنا 
اإىل مالحظ����ة اأي كلف����ة يتحملها املجتمع 
عند توفري تل����ك الو�شيلة احلمائية وهل 
ت�شكل عبئ����ًا على الدول����ة ، اأم اإنها تكون 
اأق����ل بكثري م����ن معاجل����ة اأث����ار االأخطار 
الت����ي تظه����ر من ج����راء �شع����ف احلماية 
بالدف����اع االجتماع����ي اأو انعدامه����ا، فاإذا 
كان جم����رد توفري و�شائ����ل احلماية عرب 
العقوب����ة عل����ى اجل����اين فاإنن����ا مل نحمي 
املجتمع من وق����وع اجلرمية واإمنا زدنا 
الكلف����ة عليه بوق����وع اجلناي����ة وال�شرر 
ال����ذي ترتب عنه����ا، وكلفة اإع����ادة تاأهيل 
املجنى علي����ه وتعوي�ش����ه ، ويف العراق 
الحظن����ا حج����م االأم����وال الت����ي �شرف����ت 
واأنفق����ت على �شحايا االإرهاب �شواء من 
الدولة واأنظمتها من����ذ 8/�شباط/1963 
وكذل����ك من����ذ ع����ام 1969 وعل����ى وفق ما 
ج����اء يف امل����ادة )5( من قان����ون موؤ�ش�شة 
ال�شجن����اء ال�شيا�شي����ني ومن ثم تعوي�ص 
�شحاي����ا االإره����اب بع����د ع����ام 2003 ، اأو 
م����ن ج����راء االأعم����ال االإرهابي����ة، وه����ذه 
االأم����وال ق����د اأث����رت على تنفي����ذ اخلطط 
التنموي����ة للنهو�ص بالب����الد، كذلك حجم 
االأموال التي �ُشرقت ع����رب بوابة الف�شاد 
املايل واالإداري واحلال الذي و�شل اإىل 
ع����دم اإمكانية تاأمني الروات����ب التقاعدية 
ل�شريحة كبرية م����ن امل�شنفني بالفقراء، 
فهذه كلف كب����رية جدًا وباهظة، حتى لو 
اأن الق�شاء تعام����ل معها على اأنها جرائم 
العقوب����ات،  باأ�ش����د  مرتكبيه����ا  وعاق����ب 
ف����اإن ه����ذا االإج����راء هو بح����د ذات����ه كلفة 
اإ�شافي����ة، �شواء من حي����ث قيمة االأموال 
املخ�ش�ش����ة للموؤ�ش�ش����ات الق�شائية التي 
تت����وىل تطبي����ق القان����ون اأو م����ن جهات 
الرقابة االأمنية واالإدارية اأو قوات اإنفاذ 
القانون، اأو االأم����وال املخ�ش�شة لدوائر 
االإ�ش����الح الت����ي ه����ي دوائر عق����اب فقط 
وال اإ�ش����الح فيه����ا وهي ال�شج����ون واإمنا 
اأ�شبحت مفاق�ص الأجي����ال من املجرمني، 
لذلك ف����اإن اعتبار حمارب����ة تلك اجلرمية 
يف جم����ال الق�ش����اء فقط، هو غ����ري فعال 
الأنه يعاق����ب وال ي�شلح وال يقي املجتمع 
من وقوع اجلرائم عليه، مع كلفته العالية 
والباهظ����ة، لك����ن ال منا�����ص م����ن وج����ود 
الدف����اع االجتماعي وهو اآلي����ة تظهر يف 

املجتمع تلقائيا ملواجهة اأي خطر يهدده 
�ش����واء كانت الدول����ة متواج����دة وقائمة 
اأو غائب����ة، فهذه الو�شيلة م����ن املمكن اأن 
نوفره����ا للمجتم����ع وبكلف����ة اأق����ل كث����ريًا 
من كلفته����ا العقابي����ة، واأن نهتم بحماية 
اجلرمي����ة  اإىل  اجلن����وح  م����ن  االأف����راد 
قب����ل وقوعه����ا ع����رب الربام����ج الرتبوي����ة 
وج����ود  الأن  ال�شحيح����ة  والتعليمي����ة 
جمتم����ع متعلم كفيل بتقليل فر�ص جناح 
املج����رم يف تنفي����ذ يف فعل����ه االإجرامي ، 
�شواء كانت اجلرمي����ة فردية اأو جماعية 
تقوم به����ا االأنظم����ة الدكتاتوري����ة وبكل 
م�شمياتها احلزبية واملجتمعية والدينية 
وغريها من اأ�شاليب التمويه واالحتيال، 
ويقول املفك����ر االيرلن����دي ادموند بريك 
)التعلي����م هو الدف����اع الرخي�����ص لالأمم( 
اأف�ش����ل  ه����و  التعلي����م  كلف����ة  اإن  مبعن����ى 
و�شيل����ة الأنه����ا بكلفة اأق����ل و�شوف تعطي 
لنا جمتمعًا متعلم����ًا غري جاهل ي�شتطيع 
الذي����ن  اأع�شائ����ه  م����ن  نف�ش����ه  حماي����ة 
ي�شيبه����م داء اجلنوح نح����و �شرقة املال 
الع����ام واخلا�ص اأو الذي����ن ي�شيبهم حب 
الت�شل����ط والتفرد والتكرب عل����ى اأقرانهم 
م����ن طائف����ة وظائفه����م، الأن اجلاه����ل هو 
واملجتم����ع  لالأج����رام  و�شيل����ة  اأف�ش����ل 
اجلاهل ه����و البيئة االأف�ش����ل التي تنبت 
فيه����ا العبودي����ة الأنها تنب����ت يف اأي تربة 
تتوفر له����ا وكما يقول ب����ريك )العبودية 
نبت����ة �ش����ارة تنم����و على كل ترب����ة(، لكن 
كيف لنا اأن ننه�ص بالتعليم، ونحن نرى 
اإن اأع����داد اأ�شحاب ال�شه����ادات يف تزايد 
ومنو م�شط����رد واإن مفا�شل الدولة فيها 
ع�ش����رات االآالف من االأ�شخا�ص اأ�شحاب 
ال�شه����ادات والتح�شي����ل الع����ايل ، وم����ع 
ذلك ف����اإن الف�شاد قائ����م وم�شت�شٍر وعلني 
وعلى روؤو�ص االأ�شهاد، ويف هذا ال�شدد 
لي�����ص احل�ش����ول  ه����و  التعلي����م  اأن  اأرى 
عل����ى �شه����ادة فق����ط ، واإمن����ا التعليم هو 
وجود قطاع ترب����وي حقيقي يتواله من 
اآمن بالتعليم باعتب����اره ر�شالة االأنبياء، 
وتكليفهم الرب����اين، ويف القراآن جند اأن 
الل����ه بداأ خطابه اإىل النب����ي االأكرم ) اأْقَراأْ 
َك الَِّذي َخَلَق ، َخَلَق ااْلإِن�َشاَن ِمْن  ِبا�ْشِم َربِّ
َك ااْلأَْكَرُم ، الَِّذي َعلََّم ِبالَْقَلِم  َعَلٍق ، اْقَراأْ َوَربُّ
، َعلَّ����َم ااْلإِن�َش����اَن َما مَلْ َيْعَل����ْم )، وقد يقول 
املعرت�����ص ومن اأين لنا به����وؤالء املعلمني 

املوؤمن����ني بر�شال����ة التعلي����م ، واأق����ول اإن 
املق�شود لي�ص فق����ط باملدار�ص واإمنا يف 
كل القطاع����ات البد من وج����ود من يوؤمن 
بالتعلي����م، وال تخل����و طائف����ة وظيفية اأو 
�شنف من �شن����وف العمل يف الدولة من 
احلاجة اإىل التعليم امل�شتمر واملتوا�شل 
والبح����ث العلم����ي، وفيها طاق����ات كبرية 
واإميانه����ا  بر�شالته����ا  ونافع����ة وموؤمن����ة 
بالل����ه وبخدمة النا�ص، لك����ن نحتاج قبل 
ذل����ك اأن منك����ن اأه����ل االخت�شا�����ص واأن 
نقدمه����م على اأه����ل املح�شوبي����ة يف تقلد 
الوظائ����ف، الأن بق����اء احل����ال يف التعيني 
وتقل����د املنا�ش����ب عل����ى اأ�شا�����ص التمل����ق 
والتزلف وحتقيق الرغب����ات ال�شخ�شية 
ل����ن  �ش����وف  واملتحك����م،  املتنف����ذ  لف����الن 
ي����وؤدي اإىل وج����ود جمتمع �شلي����م ونقي 
م����ن الظواه����ر الفا�ش����دة، ويق����ول بريك 
)كل ما يلزم لق����وى ال�شر كي تنت�شر يف 
الع����امل هو عدم قي����ام اجليدين مبا يكفي 
الأي �ش����يء(، ويف هذا الق����ول اإ�شارة اإىل 
اأن نقف بوجه االنح����دار الوظيفي حتى 
نحم����ي جمتمعن����ا م����ن ال�شق����وط نح����و 
الهاوي����ة، الأن من اأ�شب����اب �شقوط الدول 
واملجتمعات ما رواها اأمام املتقني وقائد 
امل�شلحني االإمام علي بن ابي طالب )ع( 
بقوله )ي�شت����دل على اإدبار الدول باأربع: 
ت�شيي����ع االأ�ش����ول، والتم�ش����ك بالفروع، 
االأفا�ش����ل(  وتاأخ����ري  االأراذل،  وتق����دمي 
اإ�ش����ارة وا�شح����ة اإىل  ، ويف قول����ه )ع( 
اأن ع����دم االهتمام بالطاق����ات والكفاءات 
وه���م  الق���وم  اأراذل  عل����ى  واالعتم����اد 
املداحون والطّبالون واالنتهازيون يف 
تقل���د الوظائف، تعترب من اأه���م اأ�شباب 
الف�ش���ل، وهذا فعاًل م���ا يح�شل االآن يف 
العراق مع االآ�شف، لذلك ناأمل اأن يلتفت 
ال�شع���ب اإىل اأن يوف���ر لنف�ش���ه احلماية 
اختي���ار  ع���رب  االجتماع���ي  والدف���اع 
ال�شالح عند ح�شول االنتخابات املقبلة 
واأن يت���م ال�شغط ال�شلمي لتغيري اآليات 
االنتخ���اب حتى ن�شم���ن و�شول اجليد 
وط���رد اخلبي���ث، كذل���ك عل���ى ال�شع���ب 
حماي���ة التعليم وجعله م���ن اأهم ما تهتم 
ب���ه الفعاليات االجتماعي���ة، الأنه اأم�شى 
حت���ى من الق�ش���اء يف معاجلة االأخطار 
التي حتيق باملجتم���ع، الأن للتعليم دور 
وقائ���ي ، ويك���ون قبل وق���وع اجلرمية 
وال�ش���رر، بينم���ا الق�ش���اء ياأت���ي الحقًا 
عليها ومهمته معاقبة وم�شاءلة اجلاين 
وع���ادة  الناف���ذ،  القان���ون  �ش���وء  يف 
االأنظم���ة  القان���ون و�شيل���ة  يك���ون  م���ا 
ال�شمولي���ة والديكتاتوري���ة، وما ح�شل 
يف الع���راق خ���ري �شاه���د حي���ث �شرعت 
قوان���ني حلماي���ة م�شال���ح فئوي���ة ويف 
النظام ال�شابق وجدت القوانني حلماية 
ال�شلطة والت�شييق على ال�شعب وكانت 
اأح���كام االإع���دام ت�شدر با�ش���م القانون، 
وكذلك حماية بع�ص الفا�شدين من خالل 
�شمولهم بقوانني العفو العام واخلا�ص 

وغريها من الو�شائل الت�شريعية.
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  مقولتن���ا ه���ذه كن���ا ن�شرناه���ا م���ن زم���ن بعيد 
تلفزيوني���ة،  وح���وارات  عراقي���ة  �شح���ف  يف 
م�شتندي���ن يف ذلك اىل ق���راءة �شيكلوجية متتد 
الأك���رث م���ن 1400 �شن���ة . فاخللف���اء الرا�شدون 
التعام���ل  يف  العراقي���ني  يراع���ون  كان���وا 
وياأخ���ذون اعرتا�شاته���م ماأخ���ذ اجلد.وحت���ى 
قب���ل االإ�شالم، كان العراقي���ون يو�شفون باأنهم 
م���ا ا�شت�شلموا ل�شي���م وما ر�شخ���وا لظامل وال 
انبطحوا ل�شلطة ولهذا كانت اعرتا�شاتهم على 
ال���والة متكررة. ولدى اجلاح���ظ تف�شري علمي 
العرتا�شاته���م هذه بقوله:) والعّلة يف ع�شيان 
اأه���ل الع���راق عل���ى االأم���راء، اإنه���م اأه���ل نظ���ر 
وذو فطن���ة ثاقبة،وم���ع الفطن���ة والنظر يكون 
التنقي���ب والبحث. ومع البح���ث يكون الطعن 
والق���ّدح والرتجيح بني الرج���ال والتمييز بني 
الروؤ�ش���اء واإظه���ار عي���وب االأمراء..وم���ا زال 
العراق مو�شوفًا" اأهل���ه بقلة الطاعة وال�شقاق 
عل���ى اأويل الرئا�شة (..فالع���راق هو البلد الذي 
توؤخذ في���ه ال�شلطة بالقوة امل�شحوبة بالبط�ص 
مب���ن كان���ت بيده،وهو البل���د الذي ن�ش���اأت فيه 
اأك���رث املدار����ص الفكري���ة تاأث���ريًا" يف االأخالق 
والدي���ن وال�شيا�شة) الب�ش���رة، الكوفة، بغداد، 
اأه���ل ال�شف���ا، املعتزل���ة، املذاه���ب اخلم�ش���ة..( 
التي جنم عنها �شيكولوجيا اخلالف مع االأخر 

وامليل اىل اجلدل. 
واحلقيق���ة امل���ّرة التي افرزتها �شن���وات ما بعد 
التغي���ري اأن معظ���م من كانوا ي�شف���ون اأنف�شهم 
منا�شلني)ون�شتثني املخل�شني منهم وهم قّلة( 
اأفل�شوا اعتباريا حني ا�شتلموا ال�شلطة وازداد 

ال�شعب �شقاًء ومذّلة ومهانة بوجودهم.
 والتحلي���ل ال�شيكولوج���ي له���ذا الن���وع م���ن) 
املنا�شل���ني (ه���و اأن طبيع���ة �شخ�شياته���م م���ن 
دافعان:ال�شلط���ة  ب���ه  يتحك���م  ال���ذي  ال�شن���ف 
النظ���ام  م���ع  يتعار����ص  وكالهم���ا  وال���رثوة 
الدميقراط���ي ال���ذي يوؤم���ن مبب���داأي الت���داول 
ال�شلم���ي لل�شط���ة والعدال���ة االجتماعية.ولهذا 
كانت كراهية العراقيني حلكامهم الدميقراطيني 
م�شروع���ة، الأنه���م تركوهم يعي�ش���ون يف حمن 
�شنعوها،فع�ش���رات اآالف اخلريجني من حملة 
البكلوريو����ص ب���ال عمل،وم���دن خربة،وق���رى 
موبوءة..وعا�شمة كان ال�شع���راء يتغنون بها 
جلماله���ا حتول���ت اىل اأخط���ر واأو�ش���خ مدينة 
واآخ���رون  �شريح���ون  بالعامل..و�شيا�شي���ون 
باأقنع���ة مقاول���ني حتول���وا اىل )حرامي���ه( يف 
�شبكة من حيتان واأ�شم���اك متنوعة االأحجام..

يف اأب�ش���ع واأج�ش���ع مافي���ا يف تاري���خ الف�ش���اد 
فا�شدي���ن  حما�شب���ة  عل���ى  بالعراق،و�شك���وت 

ومف�شدين الأنهم حم�شوبون عليهم.
ولي����ص �شحيح���ًا م���ا قاله كات���ب اأمريك���ي باأن 
بحكامه���م  قبوله���م  يف  اأغبي���اء  العراقي���ني 
احلاليني،وله نوؤكد لو اأن اأمريكا رفعت حمايتها 
لهم لراأيت كي���ف �شيفرون من غ�شب العراقيني 
اإليكم واىل حلفائكم..وقد يكون حكم الكاظمي 
قد ق���رع اجلر����ص �شمتًا!العراقيون والكاظمي 
من���ذ اأن تر�ش���ح اأربعة ملن�شب رئي����ص الوزراء 
عالوي،عدن���ان  توفي���ق  ال�ش���وداين،  )�شي���اع 
الزريف ،وم�شطف���ى الكاظمي..قلن���ا بالن�ص ) 
اإن االأم���ور �شت���وؤول بالنهاي���ة اىل الكاظم���ي(.

ولقد تابعت مواق���ف العراقيني من يوم تكليفه 
فتوزعوا اإىل اأ�شناف: �شنف يرى اأن الكاظمي 
)منه���م وبيهم ( ول���ن ي�شتطيع فع���ل �شيء الأنه 
خرج م���ن رحم االأح���زاب الفا�ش���دة ، وال داعي 
للعجل���ة فاأح���زاب ال�شلطة هي الت���ي جاءت به 
، كله���م ال تنتظ���ر منه���م خ���ريًا / و�شن���ف يريد 
اأن تنف���ذ كل املطال���ب بي���وم وليل���ة:) م���اذا عن 
الفا�شدي���ن و�ش���راق امل���ال الع���ام؟ اإذا مل نراهم 
يف ال�شج���ون فالوع���ود كالم(/ و�شنف ي�شخر 
من واقع احلال)ماين بحال الراح والين بحال 
اجل���اي،  بحال الب���ري ال�شربو من���ه وبزو بيه، 
يل�شاتل العودين خ�ش���ر فرد عود لو هوه اكرب 
زوج ل���و احن���ه الهنود، وعوده..قب���ل االكل لو 
بع���ده! (/و�شن���ف يحتج:)يادكتور م���اذا عمل 
االآن حتى تقدم له ال�شكر،هل الذين قبله طبقوا 
ما �شّدعوا روؤو�شنا وعلى راأ�شهم ال�شهر�شتاين 
الذي �ش���ّدر الكهرب���اء للخارج(..و�شنف يعلل 
النف�ص باالآمال والتمني���ات وهم االأقلية،وقليل 

جدًا من قال له )عفارم( !

تحليل �سيكولوجي
بال�شي���د  ي�شكك���وا  اأن  يف  احل���ق  للعراقي���ني   
الكاظم���ي،الأن الذين وافق���وا على توليه احلكم 
ه���م الذين اأذاق���وا العراقي���ني مّر الع���ذاب عرب 
�شبع ع�ش���رة �شنة من خلق املح���ن والرتوي�ص 
عل���ى االأذالل واخل�ش���وع بت���وايل اخلذالن���ات 
واخليبات. ولك���ن لي�ص �شحيح���ًا اأن يعتمدوا 
ال  الكاظم���ي  ب���اأن  )االأعم���ام(  �شيكولوجي���ا 
يغادروه���ا  اأن  �شابقيه،وعليه���م  ع���ن  يختل���ف 
اىل م���ا يق���وم به م���ن اأفع���ال ث���م يحكموا.ففي 
اأول اجتم���اع ملجل����ص ال���وزراء اأ�ش���در ال�شي���د 
الكاظمي حزمة اإج���راءات بينها اطالق رواتب 
املتقاعدي���ن، واالإيعاز باطالق �شراح املوقوفني 
م���ن املتظاهرين،واإع���ادة الفريق عب���د الوهاب 
ال�شاع���دي جلهاز مكافحة االرهاب التي �شتثري 

خماوف ملي�شيات تابعة الإيران.

ويف الي���وم الت���ايل )10 اآي���ار( ق���ام الكاظم���ي 
بزيارة هادئ���ة ومفاجئة ملديرية التقاعد العامة 
القرار،والتق���ى  تطبي���ق  م���ن  بنف�ش���ه  ليتاأك���د 
املواطن���ني يف �شابق���ة ما قام بها قبل���ه اأحد من 
حّكام اخل�شراء الذين اأحاطوا اأنف�شهم باأفواج 

من احلمايات.
 موؤ�شرات �شيكولوجية

اأحيان���ًا  الي���وم(  )اأ�شبوح���ة  اأوظ���ف  الأنن���ي   
الأغرا����ص �شيكولوجي���ة فق���د كان���ت اآخره���ا:( 
احلاك���م ال���ذي ب���داأ منح���ازًا ل�شعب���ه ويخذل���ه 
املحتج���ون )الأنه منه���م( فاأنه���م ي�شطرونه اإما 
الر�شوخ خل�شمه���م اأو املغادرة(..اإليكم مناذج 

من اإجاباتهم:
-معك ح���ق، ولكنهم يحتاج���ون اثباتات اأقوى 

لهول ما �شار
-االج���راءات ال�شائب���ة الت���ي تخ���دم ال�شع���ب 

�شتقطع ال�شك باليقني ليكونوا داعمني
-اأول اأخط���اء الكاظم���ي ه���و اإحال���ة احلكومة 

ال�شابقة على التقاعد بدل حماكمتهم
-)الزم ينط���وه فر�ش���ة خ���و م���و م���ن اأول يوم 

ي�شفي كل �شي(
-رج���ل ورث �شيارة مقلوب���ة لي�ص فيها بطارية 
واأجهزتها حمطم���ة وخ�شومه يهددونه وتريد 
منه اأن ينقلنا فيها .دعوه ي�شلح االأجزاء املهمة 
فيه���ا لك���ي ت�ش���ري اأواًل .- اعتق���د ب���دل اأن ياأمر 
بت�شكي���ل جلن���ة تق�ش���ي احلقائ���ق )وجيب ليل 
واأخذ عتابه( املتعلقة باالنتفا�شة وما حلق من 
قتل وج���رح واختطاف ،األي�ص م���ن االأف�شل اأن 
ي�ش���در اأوامر باعتقال الط���رف الثالث وبع�ص 
القي���ادات االأمني���ة وه���م معروف���ون لديه كونه 

يراأ�ص اأعلى جهة اأمنية يف البلد.
 -لق���د دخ���ل بي���ت الدباب���ري وب���ال درع �ش���وى 
ان�شم���ام ال�شع���ب اىل جانب���ه فطريق���ه �شع���ب 
ترى هل �شيك�شب ثقة العراقيني بح�شن  القرار 
وحكم���ة التدب���ري اأم يك���ون زوبع���ة يف فنجان 

ك�شابقيه نتمنى له التوفيق
ن���رتك التعليق حل�شراتكم ،ونخت���م القول باأن 
هناك قوى �شيعية �شرتبك عمله وتكيد له.واإنه 
ل���ه الفر�ش���ة با�شتخ���دام ذكائ���ه  م���ا مل مُتن���ح 
وقيام���ه باإحاطة نف�ش���ه مب�ش�شتارين م�شتقلني 
يقول���ون له احلقيقة  ،وم���امل يدعمه املحتجون 
بزخ���م �شيكولوجي..فاإنن���ا �شن�شي���ع الفر�شة 
التاريخية الت���ي تنقل العراق م���ن املحا�ش�شة 
اىل دول���ة مدنية مزدهرة ،الأن���ه ينفرد بامتالكه 
ويف  وفوقه���ا  االأر����ص  ثروات:حت���ت  ث���الث 
العقول،وعنده���ا �شيك���ون العراقيون..اأجم���ل 

خلق الله يف عالقتهم باحلاكم!

 المرحلة الوجودية:

العراقي����ة  الثقاف����ة  يف  املبك����ر  التوج����ه 
للن�ش����ف االأول من القرن الع�شرين نحو 
االأف����كار الوجودية مثري وغ����ري تقليدي 

بذاته. 
ولعل جاذبية تل����ك االأفكار كمنت اأ�شا�شًا 
يف املج����االت الت����ي تك�ّش����ف فيها �شعف 
مارك�شي����ة  م����ن  ال�شمولي����ة  املنظ����ورات 
وليربالية وقومية ودينية يف اال�شتجابة 
للح�شا�شيات اجلدي����دة يف االأدب والفن 
املتمح����ورة غالب����ًا ح����ول فك����رة احلرية 
الفردية واملتمخ�ش����ة ك�شرورة طبيعية 
عن ت����اأزم ب����ل انهيار منط القي����م القدمي 
بفعل التب����دالت اجلذرية املفرو�شة كليًا 

من خارج املجتمع نف�شه. 
ورغم اأن اأمر هذه اجلاذبية بداأ هام�شيًا 
ومقت�ش����رًا على نخبة �شغ����رية جدًا من 
االأدب����اء والفنان����ني اإال اأن تل����ك النخب����ة 
هي الت����ي غدت مع م����رور الزمن الوجه 
االأجم����ل واالأخ�ش����ب لالإب����داع الفك����ري 

واالأدبي والفني يف العراق. 
فعل����ى العك�ص من تلك املنظ����ورات التي 
اأيديولوجي����ة  كاأط����ر  نف�شه����ا  طرح����ت 
لتوجه����ات �شيا�شي����ة تخ�����ص جماع����ات 
اأو  اأحيان����ًا  وا�شع����ة  خمتلف����ة،  حملي����ة 
مل  واأح����زاب،  هي����اكل  يف  منتظم����ة 

يك����ن االأم����ر كذل����ك م����ع الوجودي����ة التي 
ب����دت كمب�ش����ر �ش����د كل اأ�ش����كال التنظيم 
والهرمي����ات احلزبي����ة اأو الدوغمائي����ة، 
االأم����ر ال����ذي جع����ل بع�����ص ممثل����ي تلك 
االأيديولوجيات ينعت االأدباء والفنانني 
الوجودي����ني اأو القريبني من الوجودية 
بالفو�شويني اأو الذاتيني اأو �شواها من 
الت�شميات املفعم����ة ب�شحنة خ�شومة اأو 

ريبة. 
لك����ن، وبينما كانت االأف����كار التحررية ال 
�شيم����ا املارك�شي����ة منها قوي����ة احل�شور 
يف االأو�شاط ال�شيا�شي����ة واالجتماعية، 
كان����ت الوجودية يف تل����ك الفرتة، ومنذ 
�شن����وات عدي����دة، ق����د حتول����ت ب�شب����ب 
متجيدها الف����رد واحلري����ة والتمرد اىل 
حركة جذاب����ة ومتميزة هي االأخرى يف 
االأو�ش����اط االأك����رث حيوية ب����ني املبدعني 
العراقيني جلي����ل االربعيني����ات وب�شكل 
اأعم����ق رمبا مما يف لبن����ان وم�شر ذاتها 
وذل����ك الأن الع����راق، املهيم����ن علي����ه م����ن 
اإىل احلري����ة  اآنئ����ذ والتائ����ق  بريطاني����ا 
واال�شتقالل بعد احلرب العاملية الثانية، 
االنقالب����ات  م����ن  ل�شل�شل����ة  مرتع����ًا  كان 
واحل����ركات  ال�شيا�شي����ة  واالأزم����ات 
االحتجاجية �ش����د الو�شاية الربيطانية 
ب����دءًا من انقالب بك����ر �شدقي يف 1936 
ث����م حركة ماي�����ص ١٩٤١ وانته����اء بوثبة 

كانون الثاين )يناير( 1948. 

فق����د ظه����رت ال�شارتري����ة ه����ي االأخ����رى 
مبثابة الهوية التي يبحث عنها ال�شباب 
يف فرتة متيزت بربوز طالب اجلامعات 
وال�شب����اب عموم����ًا كم����ا لو اأنه����م حمرك 
الثورات االجتماعي����ة وحركات التحرر 
الوطن����ي م����ن اأجل احلري����ة واال�شتقالل 
والتقدم، بعد اأن كانت اأفكاره، مو�شوعة 
يف �شياقه����ا املع����ريف وال�شيا�ش����ي، ق����د 
ترك����ت تاأثرياتها على قناعات الكثري من 
االأدب����اء والفنانني يف مناطق عديدة من 
العامل. فلقد جنح �شارتر يف جعل عوامل 
الكتابة والفكر والفن م�شوؤولة ب�شكل اأو 
اآخ����ر عن تغي����ري احلي����اة الواقعية ذاتها 
ويف حتري�����ص ال�شاع����ر والفن����ان عل����ى 
اجل����راأة عل����ى القي����م التقليدي����ة واإ�شهار 
اأهمية جتربت����ه الداخلي����ة اأينما وكيفما 

اأمكن.
ي�ش����ف ج����ربا اإبراهيم ج����ربا، يف كتابه 
 ،)1967 )ب����ريوت  الثامن����ة«  »الرحل����ة 
املناخ الع����ام لتلك الفرتة وال����ذي ن�شاأت 
فيه جماعة بغداد للفن احلديث، باأنه كان 
مناخًا مالئمًا لتعميق ال�شعور االإن�شاين 
فكري����ة  منطلق����ات  وم����ن  باحل�ش����ارة 
معا�ش����رة، ل����ذا مل يك����ن عبث����ًا اأن ي�شود 
ال�شعور بالفكر االإن�ش����اين عرب الفل�شفة 
الوجودي����ة وبال�شع����ور االجتماعي عرب 
الفل�شف����ة املادية اىل احل����د الذي يتحقق 
ب�ش����كل روؤية فنية ذات ارتباط بالرتاث، 

ملخ�ش����ًا انطباع����ه ع����ن املن����اخ الثقايف 
العام الذي تاألفت فيه جماعة بغداد للفن 

احلديث بالعبارات التالية: 
نح���و هج���ر  يتج���ه  االأ�ش���د  املي���ل  "كان 
معظ���م  يلتزمه���ا  الت���ي  االنطباعي���ة 
الر�شام���ني من اأجل �ش���يء اأعنف تعبريًا 
النف����ص، ع���ن الغ�ش���ب،  ع���ن م�شام���ني 
ع���ن التم���رد. كان���ت الوجودي���ة يف تلك 
االآونة قد غزت اأذهان ال�شعراء واالأدباء 
والفنان���ني يف الع���راق بنظري���ات فيه���ا 
كثري م���ن االإبه���ام الفل�شف���ي، ولكن فيها 
كثري م���ن احلث على املخاط���ر والتفرد- 

ويف الوقت نف�شه على االلتزام. 
اأما الي�شاريون، وكانوا كثريين، فكانوا 
يطالبون بانزال الفن اىل ال�شارع واملقهى 
وباي�شال التعبري اىل اجلماهري بالنطق 
عن حاجة اجلماه���ري، ويف هذا اخل�شم 
من ال���راأي واالإنتاج تاأّلفت جماعة بغداد 
لتح���اول �شيئ���ًا اأبع���د من ذل���ك، لتحاول 
اإيج���اد اأ�شلوب عراق���ي ال تاأخذ من قوته 

نظريات التب�شيط والقول املبا�شر". 
وهكذا، فنح���ن نعتقد اأن بع����ص اأ�شباب 
اىل  املبك���ر  احلي���دري  بلن���د  اندف���اع 
الوجودي���ة، ينبع اأ�شاًل م���ن مترد فردي 
م���ا لديه، اإال اأن���ه يكمن اأك���رث يف خ�شب 
خا�ش���ة  كامن���ة  وذوقي���ة  ذهني���ة  طاق���ة 
باملبدعني الكب���ار وكل يف نطاق مرحلته 
التاريخي���ة اخلا�ش���ة. واإال كيف نفهم اأو 

نف�شر اأن تلك الن���زوة »البوهيمية« التي 
حتدث���ت عنه���ا دالل املفت���ي اأثم���رت لدى 
بلن���د يف ٢٥٩١ حتدي���دا �ش���دور ديوانه 
الث���اين »اأغ���اين املدين���ة املّيت�����ة«، الذي 
جلب ل���ه اعرتافًا وا�شع���ًا عراقيًا وعربيًا 
الف���ذة«  ب�»�شاعريت���ه  ثمين���ة  واإ�ش���ادة 
)فوؤاد اخل�ش���ن(، وباأنه »�شاعر مبدع يف 
اأ�شاليب���ه التي حققها ويف طريقته« )عبد 
الوهاب البياتي( وباأنه »كالفنان احلاذق 
ال يلقي االأل���وان على لوحت���ه جزافًا وال 
ير�شل اخلطوط عليه���ا اأّنى اجتهت، انه 
ي���ورد تفا�شيله مرتبطة متما�شكة فتنمو 
الق�شيدة بني يديه منوا من الداخل ككل 
االع�ش���اء احلي���ة، واذا به���ا يف النهاي���ة 
وح���دة متكاملة له���ا اول وو�شط ونهاية 
كم���ا يق���ول اأر�شط���و« )ج���ربا ابراهي���م 

جربا(. 
فالعبقري���ة ال�شعري���ة الكامن���ة واالطالع 
على نت���اج الثقافة االن�شاني���ة املعا�شرة 
ه���ي االأ�شباب االأعم���ق يف اجنذاب نحو 
الفل�شفة ميز بلند احليدري عن �شواه من 
موؤ�ش�ش���ي حركة ال�شعر العربي احلديث 
يف تلك الف���رتة من حما�ص االنفتاح على 
الثقاف���ات االخ���رى ومغام���رة التجدي���د 
والتمرد على الق���دمي لدى جيل املبدعني 
العراقيني الذي واكب التغريات الكربى 
الت���ي ارتبط���ت بحقب���ة احل���رب العاملية 

الثانية وما بعدها مبا�شرة. 

 ونح����ن نذهب مع ما ذه����ب اإليه  يو�شف 
اخل����ال يف كتاب����ه »احلداث����ة يف ال�شعر« 
من اعتبار "مفه����وم ال�شعر قد تغري بعد 
احل����رب العاملي����ة الثاني����ة الت����ي غ����ريت 
وعالق����ة  باالإن�ش����ان  االإن�ش����ان  عالق����ة 

االإن�شان بالوجود". 
 ينبغي التذكري هنا اإن تاأثري الوجودية 
ك����ي  بلن����د احلي����دري  مل يقت�ش����ر عل����ى 
نبحث يف »تعا�ش����ة« طفولته عن اأ�شباب 
ل����ذاك التاأثري تظ����ل براأينا غ����ري موؤكدة، 
اإمن����ا �شم����ل العدي����د �ش����واه م����ن مبدعي 
تل����ك الف����رتة احليوية فكري����ا يف تاريخ 
ال�شع����ر العراق����ي اجلديد ومنه����م اأخوه 
�شف����اء احلي����دري، الذي كان ه����و االآخر 
�شاعرا وجوديا جمددا بداأ كتابة ال�شعر 
قب����ل بلن����د ول����ه دواوين �شعري����ة عديدة 
مطبوع����ة يف الع����راق، اإذ ا�شتهر بنزعة 
وجودي����ة متم����ردة، ذهب����ت به م����رة اىل 
القي����ام بن�شب خيمة �شوداء يف ب�شاتني 
بعقوبة لغر�����ص ال�شكنى فيها مع بع�ص 

االأدباء الوجوديني واملتمردين. 
�شف����اء  اأن  اأخ����رى  معلوم����ات  وتفي����د 
احليدري و�شديقه ح�ش����ني مردان هاما 
بعدد من جمل����ة »الكاتب امل�شري« �شدر 
يف منت�ش����ف االربعيني����ات مل����ا في����ه من 
موا�شيع عن الوجودية وتبنياها وعدا 

نف�شيهما وجوديني كل على طريقته.
بلن����د احلي����دري م����ن جانبه انك����ب على 

تثقي����ف نف�ش����ه ثقاف����ة �شعري����ة خا�ش����ة، 
فاأخذ يقراأ بنهم ما كانت تن�شره املجالت 
وال�شح����ف اللبناني����ة، وبخا�ش����ة جملة 
 )1947  �  1940( عام����ي  ب����ني  االأدي����ب 
متاأمال رمزية �شعيد عق����ل، ورومان�شية 
اليا�����ص اأبي �شبكة، كما فنت باأ�شعار عمر 
اأبي ري�شة وحمم����د ح�شن اإ�شماعيل كما 

اأ�شرنا. 
لكن����ه اأك����د يف اأكرث م����ن منا�شب����ة تاأثره 
املبك����ر بالتيار الوج����ودي ذاك واإنه راح 
يق����راأ ب�ش����كل دائ����م جل����ان ب����ول �شارت����ر 
واألب����ري كامو كم����ا اطلع عل����ى ن�شو�ص 
اأو  كريكغ����ارد  اإو  هيغ����ل  اىل  ن�شب����ت 
هايدغ����ر اأو �شوبنه����ور اأو �شواهم كانت 
تن�شرها هنا اأو هناك جمالت اأو �شحف 

و�شلت اىل يديه. 
اأن تل����ك الق����راءة وم�شادره����ا  ونعتق����د 
كان����ت باللغ����ة العربي����ة قطعا نظ����رًا الأن 
بلند يف تلك الفرتة خا�شة، مل يكن يتقن 
اأي لغة اأجنبية ح�شب ما اأكدته يل رفيقة 
حياته دالل املفتي. اإذ ورغم اأن االهتمام 
به����وؤالء الفال�شفة يف تلك الفرتة كان يف 
الثقاف����ة العربية �شئياًل للغاي����ة اإجمااًل، 
اإال اأن معطي����ات كث����رية ترجح اأن اطالع 
بلن����د احلي����دري عل����ى اأفكارهم ب����داأ من 
خ����الل الفل�شف����ة الوجودي����ة الت����ي ت����رك 
بع�ص اأفكارها يت�شلل اىل �شعره كاإغراء 

جذاب وجوهري يف مرحلة ال�شباب.

بلنــــد الحيــدري وجاذبية الفل�سفة  8-5

الدفاع االجتماعي بني التعليم والق�ساء المواطن العراقي وعالقته بالحاكم   
حتليل �سيكولوجي

 في اأ�سبوحة يوم 10 اآيار 2020 :) �سكراً م�سطفى الكاظمي اإنك اأثبت 
م�سداقية توقعاتنا فيك يوم المنا كثيرون..و�سبراً، فاإن العراقيين 

اأ�سعب خلق اهلل في عالقتهم بالحاكم(،عتب علينا بع�سهم بقولهم 
)لي�ش تحجي عالعراقيين اهوايه / وين الم�ساكين اأ�سعب خلق اهلل 

وي الحاكم..واحد كادهم مثل الغنم للحرب و�سفكوله وهو�سوله، اأو 
واحد �سواهم غنم ال �سوت وال �سوره/ واهلل العراقيين اأفقر منهم 

ماكو بالدنيا ( 
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ديفيد كريت�ش�شيان - ترجمة وتقدمي : لطفية الدليمي

   ت�شّكل كّل �ملجتمعات �لب�شرية - وتعّلُم �أي�شًا - 
 Origin Story أ�شاطري �خللق �أو ق�شة �الأ�شل�
�خلا�ش���ة به���ا ، وه���ذه �لق�ش����ص ه���ي مبثاب���ة 
حكاي���اٍت �شامل���ة وذ�ت �شطوة تتج���اوز �ملديات 
�لطبيعي���ة �ملعهودة ؛ لك���ّن هذه �لق�ش����ص غالبًا 
ماتتقاط���ع م���ع �ل�شردي���ات �لتي حت���اوُل عر�ص 
�لكيفي���ة �حلقيقية �لتي �إنبث���ق كل �شيء بها �إىل 

�لكينونة �لتي �شار عليها . 
   توّف���ر مثل هذه �ل�شرديات خر�ئط فكرية ميكن 
�أنف�شن���ا وعائالتن���ا  ت�شاعدن���ا يف مو�شع���ة  �أن 
وجمتمعاتن���ا يف ه���ذ� �لعامل ف�شاًل ع���ن �إمد�دنا 
بو�شائ���ل �لق���درة على �لتفّك���ر �لعميق في���ه . �إّن 
مو�شع���ة �أنف�شن���ا  يف �شي���اق �ش���يء �أك���ر م���ن 
�أنف�شن���ا ذ�ته���ا له���و �أم���ٌر  خليٌق بجع���ل ق�ش�ص 
�الأ�شل ق���ادرة على �إمد�ِدن���ا باملرتكز�ت �لفكرية 

و�الأخالقياتية .
   ه���ذ� ه���و �ل�شب���ب �ل���ذي يجع���ل كّل �لتقالي���د 
�لروحي���ة حتوز على ه���ذه  �ل�شردي���ات �لكبرية 
يف تفا�شيله���ا ؛ فنحُن ن�شهد مثل تلك �ل�شرديات 
ذ�ت  �ل�شغ���رية  �ملجتمع���ات  م���ن  كّل  قل���ب  يف 
�لتقاليد �ل�شفاهية مثلم���ا ن�شهدها يف �مل�شّنفات 
�لالهوتي���ة �لتي تزخر به���ا �الأديان �لكرى ذ�ت 

�لُبنيات �ملوؤ�ش�شاتية �لر��شخة . 
�أي�ش���ًا ، وب�ش���ورة     لعب���ت حكاي���ات �الأ�ش���ل 
تقليدي���ة ، دورً� مركزي���ًا يف �لتعليم الأنها منحت 
�ملعرفة �شكاًل ومعن���ى منا�شبينْ ؛ لكن يف �أنظمة 
تعليمن���ا �لعلمانية �حلديثة نح���ُن النقّدُم تعليمًا 
ة �الأ�ش���ل ؛ فقد �شرن���ا معتادين على  ب�ش���اأن ق�شّ
غي���اب مثل تلك �لق�ش�ص �إىل حّد غ���د� معه  �أمرً� 
طبيعي���ًا �أن نتعّل���م وُنعّل���م م���ن دون و�ح���دٍة من 

ق�ش�ص �الأ�شل .

   ميكُن بالطبع لكّل مّنا �أن يتعّلم �لكثري ب�شاأن 
بو�كري ق�ش�ص �الأ�ش���ل �خلا�شة باملجتمعات 
�الأخ���رى ، �أو ب�ش���اأن ق�ش����ص �الأ�ش���ل �الأوىل 
�خلا�ش���ة بن�شاأة تقاليدنا �لثقافية رغم �أّن هذه 
�لق�ش����ص قد تتناغم باأقّل �حل���دود �ملمكنة مع 
عاملن���ا �ل���ذي نعي�ص في���ه �ليوم . ميك���ن للمرء 
�أي�شًا يف درو����ص �لتاأريخ �جلامعية �أن يتعّلم 
�لكثري ب�شاأن ق�ش�ص �الأ�شل �الأنرثوبولوجي 
لالأمم  ؛ لكّن هذه �لق�ش�ص تنفع مع جمتمعاٍت 

بذ�تها دون �شو�ها .
���ة �أ�ش���ٍل كونية تنفع     �إّن مايعوُزن���ا ه���و ق�شّ
م���ع كّل �ملجتمع���ات �ملعومل���ة يف يومن���ا هذ� ، 
���ة �لعاملية ف���اإّن �ملعّلمي  وكنتيج���ة لهذه �لق�شّ
�شيعّلم���ون ، و�ملتعّلم���ي �شيتعّلمون ، من غري 
�حلاجة �إىل هي���اكل تنظيمية كرى و�لركون 
�إىل ح����ّص �لتكيي���ف ) �ملحل���ي ، �ملرتجم���ة ( 
�لت���ي ت�شتلزمها ق�ش�ص �الأ�شل �الأخرى ) غري 

�لعاملية ، �ملرتجمة ( . 
   م���ن غ���ري ه���ذه �لبن���ى تب���دو �ملعرف���ة ذ�تها 
مت�شظي���ة ، ، ويح�ش���ل يف �لغال���ب �أن يغ���ادر 
�لطلبة مد�ر�شهم وجامعاتهم باأح�شا�ٍص طافح 
من �إنع���د�م �ملعنى وبنوٍع م���ن فقد�ن �ملعايري 
�الإجتماعي���ة �أو �الأخالقياتي���ة - ذلك �الإنزياح 
�ل���ذي و�شفه ع���امل �الإجتماع �لفرن�ش���ي �إميل 

 . ) anomie ( دوركهامي مبفردة
   �إّن �لف�ش���ل يف تعلي���م ق�ش���ة �الأ�شل �حلديثة 
للف�ش���ول الأّن مث���ل ه���ذه  مو�شوع���ة مث���رية 
�لق�ش���ة تند�صُّ بي ثنايا �لعلم �حلديث ، وهي 
قابعة تنتظر من ي�شتخل�شها من تلك �لثنايا .

   ق�ش���ة �الأ�ش���ل �حلديث���ة هي���كٌل و��ش���ع لكنه 
عنا�ش���ره  يثّب���ُت  متين���ًا  وال�أ�شا����ص  مت���د�ٍع 

�ملختلفة : نتٌف م���ن �لفيزياء �لنووية ، بع�ص 
�لكو�شمولوجي���ا ) علم �لكوني���ات ( ، حكايات 
 DNA ب�ش���اأن قوة و�إبد�ع �حلم����ص �لنووي
 ، �ملتط���ورة  للع�شوي���ات  �ملده����ص  �لتن���ّوع   ،
�لتاأريخ �لغريب لنوعن���ا �لب�شري ذ�ته و�لذي 
تكتنف���ه تفا�شي���ل جدي���رة بالدر��ش���ة �ملكثف���ة 
. لك���ن برغم كّل �ش���يء ميكن حق���ًا مّل �شمل كّل 
ة  هذه �لُنتف و�الأج���ز�ء �ملبعرثة يف �إطار ق�شّ
متما�شك���ة متناغم���ة �الأج���ز�ء تتاأ�ّش����ُص عل���ى 
�شو�هد م�شتمّدة من �أف�شل �لنظريات �لعلمية 
 Big History لر��شخة . �إّن " �لتاأريخ �لكبري�
�لدر��شي �لذي عملُت  على  " ، ذلك �لرنامج 
تدري�ش���ه يف �جلامعة الأكرث م���ن ع�شرين �شنة 
، ي�شع���ى الأن ينه����ص بعبء تل���ك �ملهّمة : �شرُد 
���ة �لك���ون ومكانتن���ا في���ه مبعون���ة �أف�شل  ق�شّ
ماهَو مت���اٌح يف خز�ئن �لعل���وم و�الإن�شانيات 

من �لروؤى و�لنظريات .
   يب���د�أ �لتاأريخ �لكبري م���ع �الإنفجار �لعظيم ، 
نا هذ�  قبل 13.7 بليون م���ن �ل�شنو�ت . يخِرُ
�لتاأري���خ كي���ف ت�شّكل���ت �لنج���وم و�لكو�كب ، 
وكيف �إنبثقت �حلياة وتطّورت على �أر�شنا ؛ 
نا  �أما �الأجز�ء �الأخرية من هذ� �لتاأريخ فتخِرُ
عن تلك �لق�شة �لغريب���ة و�ملثرية �لتي تخ�ّص 
نوعن���ا �لب�ش���ري �ملميز و�خلط���ري يف �لوقت 
ذ�ت���ه . ي�شع���ى �لتاأريخ �لكب���ري - باخت�شار - 
للجمع ب���ي �الإن�شانيات و�لعلوم يف �أطروحة 
متما�شك���ة ب�ش���اأن �لكيفية �لت���ي ��شتحالت بها 
�الأ�شي���اء لتك���ون عل���ى ماه���ي علي���ه يف وقتنا 

�لر�هن .   

   عندم���ا �شرعن���ا يف تعلي���م �لتاأري���خ �لكب���ري 
�إكت�شفن���ا �شريع���ًا �أّن طلبتن���ا مل يكتفو� بق�شة 
تنته���ي يف يومن���ا ه���ذ� ؛ ب���ل �أر�دو� فوق ذلك 
�أن يت�شاءل���و� �إىل �أي م���دى ميك���ن �أن مت�شي 
هذه �لق�ش���ة : هل �شي�شتمّر �لنم���و ) �لب�شري 
و�الإقت�ش���ادي ( ؟ ه���ل �شيك���ون ثم���ة �إنهياٌر ) 
يف كوك���ب �الأر����ص ( طاملا �أننا نقّل���ل من �شاأن 
�لتاأثري�ت �لبيئي���ة �خلطرية �لتي يت�شّبب بها 
�ملجتمع �لب�شري �حلديث ؟ هل �شنطّوُر عالقة 

�أكرث ��شتد�مًة مع بيئتنا ؟ 
   ياأخذن���ا �لرنامج �لدر��ش���ي للتاأريخ �لكبري 
�أي�ش���ًا �إىل �مل�شتقبل من خ���الل طرح �لت�شاوؤل 
�لت���ايل : ما�لذي نحتاج لفعل���ه ؟ . تثبُت ق�شة 
�الأ�ش���ل �حلديث���ة ، مثل �شو�ها م���ن �لق�ش�ص 
، �إنه���ا مليئ���ة بالداللة �الأخالقياتي���ة ، وتطرح 
ت�شاوؤالت عميقة ب�شاأن �لكيفية �لتي ينبغي �أن 

توّجه �شلوكياتنا �لب�شرية  . 
   يوج���د �لي���وم مايقارُب �خلم�ش���ي برناجمًا 
در��شي���ًا يف ) �لتاأري���خ �لكبري ( يف �جلامعات 
و�لكلي���ات ، ومعظ���م تل���ك �لر�م���ج �لدر��شية 
ُتدّر�ُص يف �لوالي���ات �ملتحدة �الأمريكية ؛ لكن 
�ص �أي�ش���ًا يف �أ�شرت�ليا  ثمة �لبع����ص منها ُيدرَّ
، كوري���ا ، هولن���د� ، رو�شي���ا . باالإ�شاف���ة مل���ا 
تق���ّدم مّت تاأ�شي����ص �جلمعية �لعاملي���ة للتاأريخ 
 International Big History �لكب���ري   
Association ع���ام 2010 ، وقد عقدت هذه 
�جلمعي���ة موؤمتره���ا �الأّول يف �آب ) �أغ�شط�ص 

. 2012 )
�لر�م���ج  �أّن  طويل���ة  ل�شن���و�ت  �إقتنع���ُت     
�لدر��شي���ة �خلا�ش���ة بالتاأريخ �لكب���ري ينبغي 
تدري�شه���ا على م�شت���وى �لدر��ش���ة �لثانوية ؛ 

لكن مل تكن ل���دّي فكرة ب�شاأن كيفية �لبدء بهذ� 
�مل�ش���روع ، ومن �أين ينبغ���ي �لبدء به . ح�شل 
ع���ام 2008 �أن تناه���ى مل�شام���ع ) ب���ل غيت�ص ( 
فك���رة �لتاأريخ �لكبري ، وق���د �شعر �أّن مثل هذه 
�لر�م���ج �لدر��شية يجب تعليمه���ا على نطاق 

�ملد�ر�ص �لثانوية .
   �إت�ش���ل غيت�ص معي ، و�أن�شاأن���ا معًا م�شروع 
 Big Histoy Project �لكب���ري  �لتاأري���خ 
�لذي تكّفل ع���ام 2013  بعبء تطوير برنامج 
در��ش���ي مفتوح �مل�ش���در online  جماين يف 
مادة ) �لتاأريخ �لكبري ( للمد�ر�ص �لثانوية يف 
�لواليات �ملتحدة وكذلك لكّل من يرغب بالتعّلم 

�لذ�تي �مل�شتقل على نطاق �لعامل كله . 
   يب���دو �الأم���ر وكاأنن���ا نكت�ش���ف روي���دً� ق�شة 
�الأ�ش���ل �حلديثة �خلا�ش���ة بنا - نحن �جلن�ص 
�لب�ش���ري - ، تل���ك �لق�شة �لتي ت�ش���دُّ �أركان كّل 
�ملجتم���ع �لعاملي �لذي ي�ش���مُّ �شبعة باليي من 
�لب�ش���ر يف ع���امل �ليوم . ه���ذه �لق�شة �شتكون 
�حل���ادي  �لق���رن  يف  �الأوىل  �الأ�ش���ل  ق�ش���ة 
 ( �لب�شري���ة  كّل  تتن���اول  �لت���ي  و�لع�شري���ن 
والتقت�ش���ر على جمموعة ب�شرية دون �شو�ها 

، �ملرتجمة ( .  
   �أوؤم���ُن - بالنظر �إىل �ل�شب���ب �لو�رد �أعاله - 
�أّن �لتاأريخ �لكبري �شيوّفُر قوة جامعة عظيمة 
�ل�ش���اأن يف عامٍل �شتغدو في���ه �مل�شاركة �لعاملية 
عن�ش���رً� �أك���رث حيوية من ذي قب���ُل ؛ لكن رمبا 
ماه���و �أك���رث �أهمية من ه���ذ� هو �أمل���ي يف �أّن 
�لتاأري���خ �لكب���ري �شيوّف���ُر للد�ر�ش���ي - طلب���ًة 
يف  مبو�شعه���م  �إح�شا�ش���ًا   - �لنا����ص  وعاّم���ة 
�ل�ش���ورة �الأك���ر للعامل �ل���ذي يت�شاركونه مع 

�الآخرين من �لب�شر . 

التــ�أريخ الكــبــيــر :  
ة الأ�شل " الحديثة ؟ ِلماذا نحتاُج اإلى تعليم " ق�شّ

َفَر�َض العل��م - والتقنية كذلك - واقع حال م�شتجّداً �شرنا 
مع��ه مدفوعين دفعًا - لقدرة لنا على مناكفته اأو تعويقه 
- لإع��ادة كتاب��ة تاأريخن��ا الطبيع��ي والب�ش��ري بطريق��ة 
ت�شتفي��د م��ن الروؤي��ة العلمي��ة الت��ي تعتمد عل��ى منظور 
الأن�ش��اق المعق��دة المتفاعلة م��ع بع�شها في اإط��ار مرّكب 
حيوي واحد .  ثمة موؤّرخون خرجوا على �شياقات البحث 
التاأريخ��ي في اأ�ش��ول الن�شاأة الأولى الخا�ش��ة بكّل مجتمع 
وراح��وا ينّقبون بجه��د و�شبر في حكاي��ة الأ�شول الأولى 
الخا�ش��ة بالب�شرية باعتبارها مرّكب��ًا ب�شريًا واحداً �شاماًل 
ب�شرف النظر ع��ن التباينات العرقية والبيئية المحلية ، 
ويدعى هذا البحث ) التاأريخ الكبير Big History ( - ذلك 
 David المبحث الذي اأ�ّش�شه  الموؤّرخ ) ديفيد كري�شت�شيان
Christian ( وجع��ل من��ه برنامج��ًا بحثيًا حاف��اًل ب�شتى 
الك�شوفات المعرفي��ة التي اأثارت اإعجاب الكثيرين ومنهم 
) بل غيت�ض ( الذي تب��ّرع للم�شروع بع�شرة ماليين دولر 
على اأمل اأن ي�شبح الم�شروع برنامجًا درا�شيًا في الثانويات 
والجامعات الأمريكية بدياًل عن التواريخ التقليدية التي 

تعلي �شاأن الوقائع بدل الأفكار . 
   كتب ) ِبل غيت�ض ( في مدّونته الألكترونية العالمية عام 

:  ) الكبير  التاأريخ   ( فكرة  ب�شاأن  التالي  التقريظ   2012
   فّج��ر  ديفي��د كري�شت�شي��ان عقل��ي ؛ فها نحن اأم��ام اإن�شاٍن 
متفّك��ر ق��راأ الكثي��ر ف��ي الرواب��ط الجامع��ة بي��ن العل��وم 
والإن�شاني��ات والعلوم الإجتماعي��ة ، وربط كّل مقروءاته 
في �شيغة اإطارية بنيوية جامعة ، وقد بلغت بي الده�شة 
ح��ّد اأنني تمّنيُت درا�ش��ة مقررات مدر�شي��ة وجامعية في 
مو�شوع��ة ) التاأري��خ الكبير ( ف��ي اأيام �شباب��ي ؛ اإذ اأّن هذا 
الأم��ر كان كفي��اًل بجعلي اأتفّكر بطريق��ة اأف�شل ب�شاأن كّل 
عمل��ي المدر�ش��ي وقائم��ة مقروئات��ي الالحق��ة ومجم��ل 
روؤيتي المهنية . اإّن مايفعله ) التاأريخ الكبير ( ، بخا�شة ، 
ه��و اأن ي�شع العلوم في �شياق تاأريخي بالغ الإدها�ض يمتلك 
الق��درة عل��ى تو�شي��ح الكيفي��ة الت��ي يمك��ن به��ا تطبيق 
الأف��كار العلمي��ة على الكثير م��ن الجوان��ب المعا�شرة في 

حياتنا. 
   اإّن فه��م ق�شة الأ�شول الأولى للب�شرية مو�شوعة حا�شمة 
في ت�شكيل �ش��ورة الم�شتقبل الذي نتوّج��ه اإليه وترت�شم 
معالم��ه اأمامنا في اللحظ��ة الحا�ش��رة ، و�شتتكفل القراءة 
الواعية وال�شب��ورة لهذا النوع من التواري��خ الم�شتحدثة 
اإحاط��ة الق��ارئ  بنظ��رة محّدث��ة وغي��ر م�شبوق��ة  ف��ي 

�شتمّكن��ه ف��ي نهاي��ة الأم��ر م��ن حي��ازة ق��در اأعظ��م م��ن 
المعرف��ة يكف��ي لتفّهم مكان��ة الإن�شان في ه��ذا الكون من 
جه��ة ، واإدراك العالق��ات الم�شتبكة بي��ن الإن�شان و�شائر 

الب�شر والموجودات في هذا العالم والكون بعامة .
  David Gilbert Christian ديفي��د غلبرت كري�شت�شي��ان   
واأ�شت��اذ جامع��ي مخت���ض  م��وؤّرخ   :  )  1946 ) مول��ود ع��ام 
بالتاأري��خ الرو�ش��ي ، وقد حاز �شهرة عالمي��ة ن�شاأت ب�شبب 
تعليم��ه وتب�شي��ره بمقارب��ة جدي��دة للتاأري��خ العالم��ي 

 . ) Big History اأ�شماها ) التاأريخ الكبير
   بداأ ديفيد كري�شت�شيان تدري�ض البرنامج الدرا�شي الأول 
في التاأري��خ الكبير عام 1989 بمعونة ع��دد من الأ�شاتذة 
المتخ�ش�شي��ن ف��ي مج��الت معرفي��ة عدي��دة م��ن العلوم 
الطبيعي��ة والعل��وم الإجتماعي��ة والإن�شاني��ات .   ُيع��َرُف 
ع��ن ديفيد كري�شت�شيان باأنه كات��ب ُمجيد للغاية ويمتلك 
الق��درة في جعل الأ�شي��اء المعقدة تبدو اأم��راً يبعث على 

المرح والفكاهة والتفّكر الم�شهب في الوقت ذاته.
    اأّل��ف البروف�ش��ور كري�شت�شي��ان ع��دداً من الكت��ب ، اأذكر 

منها: 
-  خرائط الزمن: مقّدمة اإلى التاأريخ الكبير، 2005

• Maps of Time: An Introduction to Big History، 
2005

 2014  ، التاأري��خ الكبي��ر : مابي��ن الال�ش��يء وكّل �ش��يء   -
)بالإ�شتراك مع �شينثيا �شتوك�ض براون و كريغ بنجامين( 
•Big History: Between Nothing and Everything ،  
2014، )co-written by Cynthia Stokes Brown and 
Craig Benjamin(

ة الأ�شل : تاأريخ كبير لكّل �شيء ، 2018 -  ق�شّ
•Origin Story: A Big History of Everything، 2018
   �أقّدم �أدناه ترجمة للمقالة �لمعنونة ) �لتاأريخ �لكبير : ِلماذ� نحتاُج �إلى 
���ة �لأ�شل " �لحديثة ؟ ( �لت���ي ن�شرها ديفيد كري�شت�شيان  تعلي���م " ق�شّ
ف���ي �لموق���ع �لألكترون���ي ) The Conversation ( بتاأري���خ 7 

ت�شرين �لثاني 2012 . �أدناه �لر�بط �لألكتروني لهذه �لمقالة : 
https://theconversation.com/big-history-
why-we-need-to-teach-the-modern-origin-
story-10405

 المترجمة

تقدم المترجمة والمحررة 
جاكلين �شامبون للقارئ الناطق 

بالفرن�شية فر�شة مطالعة رواية 
) حفنة من ق�ش�ض حياتية ( 

للروائية النم�شاوية مارلين 
هو�شوفير ) 1920-1970( بعد اأن 

ترجمتها عن الألمانية في 186 
�ض..

يق���ول هرني جيم�ص :" يعي�ص �الأدب �خليايل 
يف من���زل لي�ص في���ه نافذة و�ح���دة بل ماليي 
�لنو�ف���ذ ، وكل و�حدة منها �خرتقت �أو ماز�ل 
ميك���ن �خرت�قها وف���ق روؤية كل ف���رد وح�شب 
�ل�شغط �لذي متار�شه �إر�دته " ..وكان �الإبد�ع 
�لذي فعلت���ه مارلي هو�شوفري ه���و جعلها كل 

�لفتحات تطل على م�شاهد �إن�شانية 
حلفنة من �لق�ش�ص �حلياتية ..

م���ع ذل���ك ، ي�ش���ف عملها �الأك���رث �شهرة 

�مر�أة تكافح مع كلبها وبقرتها لكي الت�شري مع 
�لتيار ولكي تك���ون �لناجية �لوحيدة لو حّلت 
نهاي���ة �لعامل ،وق���د مت �قتبا�ص فيل���م عنو�نه ) 
�جلد�ر غري �ملرئي( من �لرو�ية يف عام 2013 

من �إخر�ج جوليان رومان بو�شلري..
يف رو�ية مارلي هو�شوفري �ملرتجمة بر�عة 
من قبل جاكلي �شامبون ، ميكن �كت�شاف �أدب 
هو�شوف���ري �لذي يجعل �حلياة تختلط باملوت 
يف رحلة �ىل نهاية �لعامل مايدفعنا �ىل �لتفكري 
يف ق�ش����ص �الأ�شب���اح له���رني جيم����ص ، 
يع���اد  �شفحاته���ا  يف 
�ملا�ش���ي  يف  �لنظ���ر 
�لطفول���ة  و�شن���و�ت 
بطريق���ة ر�ئعة بحيث 
��شتح�ش���ار  ميك���ن 
بع����ص �الأوقات بنف�ص 
وبروؤي���ة  �حلن���ي  
..فالطفول���ة  و��شح���ة 
ومثالية  حل���وة  لي�ش���ت 
ت���رى  كم���ا  و�شاعري���ة 
هو�شوف���ري يف رو�يته���ا 
ع���ام  يف  ن�ش���رت  �لت���ي 
1955 الأن �شاحة �ملعركة 
قا�شية ومريرة حتت قناع 
ورديت���ي  وجنت���ي  م���ن 
وعي���ون م�شتديرة و�شفاه 
بريئ���ة ، وق���د تك���ون ه���ذه 
�ملعارك طاحنة جدً� لدرجة 
�أن معظ���م �لنا����ص حاول���و� 
ن�شيانها ب���اأي ثمن وف�شلو� 
�العتق���اد باأنه بع���د �شنو�ت 
�ل�شطحي���ة  �الألع���اب  م���ن 
 ، ب�شرع���ة  �لدم���وع  وم�ش���ح 
كان الب���د م���ن دخ���ول �حلياة 

�حلقيقية ..

كان ه���ذ� �لتاأم���ل �نعكا�ش���ًا الأف���كار ) بيت���ي ( 
�لت���ي عادت �ىل �ملن���زل �لذي عا�ش���ت فيه ذ�ت 
م���رة ، م���ن دون �أن يع���رف �أح���د من ه���ي ، ثم 
مت �لعث���ور عل���ى �شور تعيد �إحي���اء �لذكريات 
..به���ذه �لطريقة تك�ش���ف �لكاتبة عن حفنة من 
�لق�ش�ص �حلياتي���ة �لتي مت�شك بتالبيبها بي 
يديه���ا ..�إنها تروي ق�ش�ص �ل�شديقات �لثالث 
، مارغو وكاثي وبيتي ممن جمعهن �ل�شكن يف 
�لدير وماكان يرب���ط بينهن من م�شاعر معقدة 
ومتناق�شة بي �لغ�شب و�حلزن و�الزدو�جية 
، �إذ كان���ت مارغ���و موهوبة ومليئ���ة باحلياة ، 
وكان���ت كاثي خدوم���ة و�شخّي���ة ، بينما كانت 
بيت���ي معقدة �ىل حد ما وتطاردها فكرة �ملوت 
لدرجة �أنها ت�شور نف�شها كج�شد متحلل ينفث 

ر�ئحة كريهة ..
كان ميك����ن ل) بيت����ي ( �أن تكون �مر�أة لطيفة ، 
ودوّدة وم�شتتة �لرتكيز �ىل حد ما وميكن �أن 
تق�ش����ي وقتها يف نزهات م����ع طفلها ومطالعة 
رو�ي����ات وزي����ار�ت ، لكنه����ا و�ح����دة م����ن تلك 
�لن�ش����اء �للو�تي مت حتطيم �إر�دتهن ، فلم تعد 
حقيقي����ة متام����ًا ، وبداًل من ذل����ك ، فهي حتاول 
ممار�ش����ة �لهروب م����ن كل ما�أعاقه����ا حتى ذلك 
�حل����ي ..حياتها �لزوجي����ة ،�شورتها �لقدمية 
، وزنه����ا �لز�ئ����د ، وم����ن فك����رة معين����ة لديه����ا 
ع����ن �مل����ر�أة وكان البد م����ن تغيريه����ا ، فماهو 
مذه����ل – حقًا - يف �لرو�ية هو �لطريقة �لتي 
تتمكن به����ا �ملر�أة �لعالقة يف فخاخ مدمرة من 
�لتخل�����ص م����ن �لعالق����ات �لت����ي كان ميكن �أن 
جته����ز عليها ، لك����ن هذه �ل�ش����ورة للمر�أة هي 
�أي�شًا �شورة �شد�ق����ة غام�شة وطفولة بعيدة 
..و�إذن ، فه����ذه �حلفنة من �لق�ش�ص �حلياتية 
وه����ي  و�ح����دة  كلم����ة  يف  تلخي�شه����ا  ميك����ن 
�لغمو�ص الأن �الأ�شرية لن حترر نف�شها �إال �إذ� 
�جتازت كل هذ� �لغمو�ص وهو ماعملت عليه 

هو�شوفري يف رو�يتها ..

هل �ل�شعر�ُء
ُحّر��ُس بيوِت �لكينونة ؟ 

�أَْم ُهْم �أُمر�ُء �لكالم ؟
*

هل �ل�شعر�ُء
�شاغُة ذهِب �ملعنى ؟

�أَْم �نهم رعاُة �لكلمات ؟
*

هل �ل�شعر�ُء
  �شيادو جو�هِر �خليال ؟

�أَم فر�شاُن عر�ئ�ِس �لبحار ؟
*

هل �ل�شعر�ُء
ب�شتانيو فو�كِه �لأَمل ؟

�أَْم حكماُء منايف �لأَمل ؟
*

هل �ل�شعر�ُء
عازفو ناياِت �ل�َشَجن ؟

�أَْم ُهْم �لذيَن
 ُيْو�شقوَن ق�شائَد �حلنني ؟

*
هل �ل�شعر�ُء

ُع�ّشاُق �لأُنوثِة و�جلمال ؟
�أَْم �أَطفاُل �لHبدية ؟

*
هل �ل�شعر�ُء

�أَنبياُء �لوهم ؟ 
�أَْم ُمهّرجو �لبالطاِت و�ملجال�س ؟

*
هل �ل�شعر�ُء

�شعاليُك �لأَحالم ؟
�أَْم جماننُي �حلقيقة ؟ 

*
هل �ل�شعر�ُء 

�شياطنُي �لأَر�س ؟
�أَْم مالئكُة �ل�شماء ؟

*
هل �ل�شعر�ُء 

 ملوُك �لروؤى و�لطقو�ِس ؟ 
�أَْم �نهم �لغاووَن

و�ملطرودوَن د�ئمًا
من �ملد�ئِن �لفا�شلة ؟  

2020-2-1

رواية )حفنة من ق�ش�ض حياتية( لمارلين هو�شوفير :

ــة  ــي ــ�ن ــس ــ� ــ�هــد الإن ــس ــمــ� ــى ال ــل ــرعــة ع نـــوافـــذ مــ�ــس
اأَ�سئلة ال�سـعراء 

ترجمة : عدوية الهاليل

�شعد جا�شم
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العمود
الثامن

�سدرت عن دار املدى للروائي حم�سن الرملي روايته اجلديدة 
"بنت دجلة" وهي  اجلزء الثاين لرواية )حدائق الرئي�س( 
ولك���ن ميك���ن قراءتها اأي�س���ا كرواية م�ستقل���ة. يكتب الرملي 
يف نقدمي���ه لروايت���ه ان بنت دجل���ة ينطبق عليها ما ن�س���رته 
�س���حيفة الغاردي���ان الربيطانية عن رواية الرملي ال�س���ابقة 
حدائ���ق الرئي����س، فعلى الرغم م���ن جذورها املحلي���ة، اإال ان 
موا�س���يعها عاملية اي�سا. اإنها بحث عميق عن احلب واملوت 
والظل���م، وتاأكيد الأهمية الكرامة وال�س���داقة ومعنى احلياة 
و�س���ط القم���ع.  بنت دجلة رواية تر�س���د حت���والت التاريخ 

وخملفات الدكتاتورية الدموية والغزو واالحتالل.

، اأن تقول عالية  اأيهما اأكرث ابتذاالاً
ن�سيف اإن ال�سعب يعرف نزاهتها 
اأم ظهور النائب اأحمد اجلبوري 

ماركة "اأبو مازن" ليقول اإنه ال 
ينام الليل دون اأن ي�ستمتع اإىل 

اجلوبي يف �سحبة الرق�سات؟، 
وي�سيف، ال ف�س فوه، اأن �سيادته 

يف جل�سات الطرب "اليعرف 
اأبوه" ويقطع عالقته بالعامل وال 

يرد حتى على تلفونات النواب.
ا  بالقيا�س ذاته، اأيهما اأكرث انتهاكاً

للقيم ال�سيا�سية، ا�ستعرا�سات اأبو 
مازن املبتذلة على الف�سائيات،  

اأم الدعوة التي اأقامها جمل�س 
النواب على ال�سيدة �سالم �سمي�سم 

الأنها انتقدت تبذير املجل�س؟.
ال فرق بني ا�ستعرا�سات اأبو 

مازن، وا�ستعرا�س جمل�س 
النواب وهو يفرد ع�سالته �سد 

من ينتقده،  �سوى اأن "اأبو مازن" 
يغلف ا�ستعرا�ساته بابت�سامته 

اأن  على  "ال�ساحرة" وتاأكيده 
ال�سعب ال ينام قبل اأن يقبل 

�سورة " �سيادته " وي�سعها حتت 
املخدة، فيما يزعم جمل�س النواب 

ا وخدمة  اأنه يقدم عمالاً وطنياً
جليلة ل�سعب بالد الرافدين. ولهذا 

ا�ستحق "اأبو مازن" اأن تفتح  له 
ا�ستوديوهات الف�سائيات كي 

تتحدث عن ن�ساله الوطني من 
اأجل اإ�ساعة روح الرق�س بني 

املواطنني.، وا�ستحق النواب " 
االفا�سل " ان يتعموا باالمتيازات 

والرواتب من دون ان تطاأ اقدام 
الكثري منهم قاعة املجل�س .
منذ �سنوات وهذا ال�سعب 

اجلاحد، يعتدي على حقوق نوري 
املالكي يف البقاء على كر�سي 

ال�سلطة اإىل اأبد االآبدين، وب�سخر 
من " معلية " اياد عالوي ، 

نح اأ�سامة النجيفي  ويرف�س اأن ميمُ
و�سام الرافدين جلهوده يف 

حترير املو�سل، ويبدي ا�ستغرابه 
من "ا�ستخارة" حنان الفتالوي 

لرئي�س الوزراء، وجتده، واأعني 
ال�سعب، يولول ويترّبم كلما قيل 
له اإن ح�سني ال�سهر�ستاين و�سع 
العراق يف م�ساف الدول االأوىل 

يف اإنتاج الطاقة، واإن اخلطط 
االأمنية التي كان ي�سعها عدنان 

االأ�سدي و�سعدون الدليمي تدّر�س 
اليوم يف اأكادميية �ساندهري�ست 

الع�سكرية الربيطانية، واأخذت 
االأل�سن تلوك يف �سرية النائبة 
عالية ن�سيف الأن الق�ساء رفع 
عنها احل�سانة، وكان الواجب 
اأن يكون ال�سعب �سندا للنائبة 

الهمامة .
ولهذا اأجد نف�سي مت�سامنا مع 
الدعوة "الكرمية" التي قدمها 

لنا النائب اأحمد اجلبوري ماركة 
منا  يطلب  مازن" وهو  "اأبو 

اأن ال ننام من دون اأن منار�س 
ريا�سة "اجلوبي" واأن نكرث من 

الراق�سات. 
تتذكرون معي كيف خرج علينا 

هذا املنا�سل اأحمد اجلبوري، اأبو 
مازن، ليطالبنا باأن نعطيه ثالثني 

مليون دوالر كي ي�سرفها على 
الكاولية! فهي يف نظره اأف�سل من 

العملية ال�سيا�سية التي ال تريد 
اأن تعطي رجالاً بحجم اأبو مازن 

حقه، فمن�سب وزير وحمافظ، 
وعّراب �سفقة رئي�س الربملان 

ونائب اأو نائم دائم على قلوب 
العراقيني ال تكفي م�سرية اأحمد 

اجلبوري الذي طالبنا باأن ن�سميه 
"الزعيم" 

�سحيح، ما قاله ابو مازن مقرف، 
لكن ما تفعله ال�سلطة الت�سريعية 

وهي تك�سر انيابها اأكرث قرفااً.

"راق�صات" 
ابو مازن!!

بنت دجلة

 علي ح�سني

غامن حميد.. اأتابع الربن�س عربًيا وي�سكن يف قلبي عراقًياقبل مدفع اإلفطار
 قحطان جا�سم جواد

الفنان غامن حميد مي�سك باكثـر 
من تفاحة بيد واحدة. فهو يكتب 

ال�سيناريو العماله امل�سرحية وممثل 
جاد قلما جتد مثله، وفنان كوميدي 

اعطى درو�سا للكوميديني االآخرين. 
وخمرج ناجح بامتياز. ا�ست�سفناه 

يف زاوية قبل مدفع االفطار. وقلت 
له:-

 كيف تعرب عن رم�سان بجملة واحدة؟
- �سهر رم�سان طق�س والتزام.

 كيف ترى رم�سان يف اجواء احلجر املنزيل؟
ا . - يف اجواء كورونا يكون االلتزام ق�سرياً

 ماذا تتابع من برامج رم�سان؟
- الربامج امل�سلية وبع�س الربامج احلوارية .

 كيف تق�سي �سهر رم�سان؟
- �س����ائم.. ومتاأمل.. وباحث وم�س����ارك يف اعمال 

املنزل... و�سيء قليل يف اعمال املطبخ .
املواق����ع  ام  اك����رث  الف�س����ائيات  تتاب����ع  ه����ل   

االلكرتونية؟
- اتابع بع�����س املواقع وبع�س برام����ج التلفزيون 

امل�سفرة والربامج املعدة لرم�سان.
 ماهي املواقع التي تتابعها؟

- مواقع �س���ينمانا و�س���اهد vip وات�س���فح الفي�س 
واتابع جيدا اليوتيوب وجديده.

 الوجبات املف�سلة على مائدة رم�سان؟
- اوال رز العنرب العراقي واللنب وانواع ال�سوربات 

وبع�س قطع اللحم والدجاج او ال�سمك .
 هل هناك ممثل معني تتابعه؟

- حممد رم�سان واعماله .
 م�سل�سل حتر�س على متابعته؟

- الربن�س عربيا وي�سكن قلبي عراقيا .
 ذكرياتك عن رم�سان؟

- الذكريات كثرية ومتنوعة ولها تاريخ طويل .
 هل تاأثر رم�سان باالجراءات ال�سحية؟

- قليال .
 ماذا افطرت اليوم؟

- مت���ن عن���رب و�س���وربة وقطع���ة �س���مك وبع����س 
املقبالت.

 االبقاء على احلظر اف�سل ام رفعه؟
- رفعه طبعا .

 ماذا تتمنى على احلكومة اجلديدة؟
- وطن قابل للعي�س فيه واملوت يف جوفه .

 جنيب املانع 
الكات���ب واملرتج���م الراحل �س���درت له 
ع���ن دار الرافدي���ن طبع���ة جدي���دة م���ن 
كتاب���ه "ذكريات عم���ر اكلته احلروف" 
والكت���اب يوميات �س���جلها الراحل عن 
عالقته باالدباء والكت���ب وذكرياته مع 
ال�ساعر ال�س���ياب، ويذكر ان املانع قدم 
للمكتب���ة العربي���ة الكث���ري م���ن الكت���ب 
والرتجم���ات الدب مار�س���يل برو�س���ت 
وتول�س���توي و�س���تندال كم���ا كتب يف 
املو�س���يقى وترج���م احد الكت���ب املهمة 

عن بيتهوفن.  

 �سعد هدابي
الكاتب وال�سيناري�ست ا�ست�سافه ام�س 
الثالث���اء احت���اد االدب���اء والكت���اب يف 
العراق يف جل�سة تفاعلية بثت ال�ساعة 
العا�سرة ليال، حتدث من خاللها هدابي 
ع���ن جتربت���ه االبداعي���ة يف االعم���ال 
امل�س���رحية وامل�سل�س���الت التلفزيونية، 
وع���ن اهمي���ة الدرام���ا التلفزيونية يف 

ك�سف �سلبيات املجتمع. 

  حكيم جا�سم 
الفن���ان امل�س���رحي اك���د �س���رورة دع���م 
مكانه���ا  لتاأخ���ذ  التلفزيوني���ة  الدرام���ا 
احلقيق���ي على ال�سا�س���ة، وقال جا�س���م 
يف لقاء تابعته )املدى( ان طريقة طرح 
الدراما العراقية ال ترتقي اىل م�ستوى 
�س���ناعة الدراما احلقيقي���ة، موؤكدا ان 

هناك خلال يف التقنيات الدرامية.
وا�سار جا�س���م اىل ان الدراما العراقية 
تفتق���ر اىل التقنيات احلديثة، مبينا ان 
الدرام���ا يف العراق حتت���اج اىل عملية 

انتاجية جديدة وحديثة.

حول العالم

اأفريقيا   يف  رواًجا  كورونا" تلقى  "ت�سريحة 
ك���ورون���ا  ف���ريو����س  اأن  ي���ب���دو 
عامل  على  اآث���اره  ت��رك  امل�ستجد 
م��و���س��ة ال�����س��ع��ر وال�����س��ي��ح��ات 
ا  موؤخراً ت�ستهر  حيث  اجلديدة، 
بالوباء  ترتبط  �سعر  ت�سفيفة 
وتعك�س  اأف��ري��ق��ي��ا  ���س��رق��ي  يف 

�سكل الفريو�س التاجي املميز.
وت����ع����ود ال�������س���ه���رة امل���ت���زاي���دة 
ا  جزئياً ه��ذه  ال�سعر  لت�سفيفة 
االقت�سادية  ال�����س��ع��وب��ات  اإىل 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ق��ي��ود اخل��ا���س��ة 
تعترب  فهي  ك��ورون��ا،  بفريو�س 
االأمهات،  تقول  كما  "رخي�سة" 

ف  تهد اإىل ن�سر و
الوعي حول فكرة اأن الفريو�س 
��ا ملجلة  ال��ت��اج��ي ح��ق��ي��ق��ي، وف��قاً

"التامي".
االأخ���رية،  ال�����س��ن��وات  ويف 
ب��������داأت ت�����س��ري��ح��ات 

ال�����س��ع��ر احل��ق��ي��ق��ي وامل�����س��ت��ع��ار 
وال�سني  ال��ه��ن��د  م��ن  امل�����س��ت��ورد 
ال�سوق  اإغ���راق  وال��ربازي��ل يف 
يف �سرقي اأفريقيا، وزاد الطلب 
عليها من قبل الن�ساء املحليات. 

لت�سفيفات  �سور  عر�س  ويتم 
�سالونات  يف  االأجنبية  ال�سعر 
التجميل مبعظم اأنحاء اأفريقيا.

موؤقت  ���س��ال��ون  يف  االآن،  لكن 
ب����ج����وار ط���ري���ق م����زدح����م يف 

كيبريا، وهو حي فقري يف قلب 
ال��ع��ا���س��م��ة ال��ك��ي��ن��ي��ة ن��ريوب��ي، 
�سارون  ال�سعر  م�سففة  تعمل 
ا  العمر 24 عاماً البالغة من  ريفا 
ا  وفقاً الفتيات  �سعر  على جتديل 
ل��ل�����س��ك��ل امل���ع���روف ل��ك��ورون��ا. 
ا�سم  الت�سريحة  على  ويطلق 

كورونا". �سعر  "ت�سفيفة 
وقالت ريفا: اإن ت�سفيفة ال�سعر 
ال��ت��اج��ي��ة م��ن��ا���س��ب��ة م���ن حيث 
االأ����س���ع���اروه���ي  يف م��ت��ن��اول 
الكثري من النا�س مثلي الذين ال 
ي�ستطيعون دفع ثمن ت�سريحات 
ذلك  وم��ع  تكلفة،  االأك��رث  ال�سعر 
اأك��رث  اأط��ف��ال��ن��ا  ي��ب��دو  اأن  ن��ري��د 

اأناقة. 
ال�سعر  "ت�سريحة  وت��اب��ع��ت: 
ا يف زيادة التوا�سل  ت�ساعد اأي�ساً

حول الفريو�س".

للممر�سات  التحية  دي��اب،  مايا  اللبنانية  الفنانة  وجهت 
العاملي،  التمري�س  ي��وم  احياء  مبنا�سبة  واملمر�سني 
"تويرت"،  مبوقع  ح�سابها  على  دي��اب  مايا  وغ��ردت 
التمري�س  اخ��ت��ارت  ب�س  م�س  نا�س  "يف  قائلة: 
اإن�ساين..  عمل  انه  مهنة،  لي�س  التمري�س  مهنة، 
العامل" .  اح��ي��ي مم��ر���س��ني ومم��ر���س��ات  ال��ي��وم 
مايا  اللبنانية  النجمة  وجهت  �سابق،  وق��ت  ويف 
حالة  من  للتقليل  تفاوؤل  ر�سالة  جلمهورها  دي��اب 
ظل  فى  اجلميع  على  ت�سيطر  التى  وامللل  ال�سيق 
اإج��راءات  من  كورونا  فريو�س  انت�سار  يفر�سه  ما 
وقرارات �سعبة، حيث كتبت عرب ح�سابها مبوقع 

"اإن�ستغرام" "ما تزهقوا، ما تتعبوا اإذا نحنا ببيوتنا من 
اأهلنا" . واأطلقت  اجل  �سالمتنا و�سالمة والدنا و�سالمة 
الفنانة اللبنانية مايا دياب برناجمها اجلديد، والذى يحمل 
مايا دياب"،  اأحاديث جانبية مع   �  Side Talks" ا�سم 
والذي ابتكرته ملواكبة فرتة احلجر ال�سحّي التي يق�سيها 
اجلمهور يف خمتلف اأنحاء البالد العربية والعامل ب�سبب 
على  منه  االأوىل  احللقة  ر�ست  وعمُ كورونا،  وب��اء  تف�ّسي 
تطبيق ان�ستغرام عرب خا�سّية النقل املبا�سر حيث �ساركها 
ا�ست�سافتها الأخ�سائية يف  البّث، وكذلك  اجلمهور وقائع 
علم النف�س للحديث عن االآثار النف�سية التي تركها احلجر 

ال�سحي على خمتلف العائالت.

امل���غ���ن���ي���ة  اأذه�������ل�������ت   
ال���ربي���ط���ان���ي���ة اأدي������ل 
اجلديدة  بر�ساقتها  املاليني 
الزائد  وزنها  وخ�سارتها  والرائعة 
االإع��الم  اأك��دت بع�س و�سائل  ال��ذي 
كيلو  ب����45  ي��ق��در  اأن���ه  الربيطانية 
الوزن  هذا  كل  وبخ�سارتها  غراما، 
الكبري، جنحت اأديل يف تغيري �سكلها 
اإىل حد ال ي�سدق، وبح�سب و�سائل 
االإعالم الربيطانية، مل تنجح اأديل 
مبفردها  االإجن��از  هذا  بتحقيق 
من  اأ�سدقائها  مب�ساعدة  ب��ل 

لالإقامة  انتقلت  التي  هوليوود  م�ساهري 
اأجنلو�س  لو�س  يف  فاخر  مبنزل  بينهم 
يف مطلع عام 2019 قبل طالقها الر�سمي 
كونيكي،  �سيمون  ال�سابق  زوج��ه��ا  م��ن 
"7�سنوات"  اأجنيلو  الوحيد  اإبنها  وال��د 
ا كامالاً  ا واإ�سرافاً بفرتة طويلة، وتلقت دعماً
اخلا�س  البدنية  اللياقة  م��درب  قبل  من 

باملغنية االأمريكية ليدي غاغا.
اأنها ح�سلت على امل�ساعدة  اأديل  وك�سفت 
البدنية  باللياقة  املتخ�س�س  املتدرب  من 
لو�س  من  اتخذ  وال��ذي  با�سرتناك  هاريل 
له ومن بني عمالئه كانت  ا  اأجنلو�س مقراً

ريهانا وكاتي بريي وليدي غاغا. و�سّرح 
رائعة  باأنها  ت�سعر  "اأديل  قريب:  م�سدر 
وزنها  خ�سارة  ب�سبب  احلايل  الوقت  يف 
تتلقى  لكنها  االأ�سياء  بالكثري من  وقيامها 
ا ن�سائح من هاريل"، وتابع امل�سدر:  اأي�ساً
"اأخربتها ليدي غاغا كيف اأن هاريل رائع 
يف التدريب وهذا ما اقنع اأديل بالتوا�سل 
خا�س  بطاه  اأدي��ل  ا�ستعانت  كما  معه". 
تو�سية  على  بناءاً  اأج��ر،  مقابل  �سخ�سي 
ه��ول��ي��وود  جن��م��ة  �سديقتها  م��ن  خ��ا���س��ة 
ا  نظاماً اتبعت  اأنها  حيث  دي��از،  كامريون 
ع�سائر  ثالثة  على  ي�ستمل  ا  خا�ساً ا  غذائياً

ملدة  ا  يومياً واح��دة  ووجبة  خ�سراء 
ثالثة اأيام يف االأ�سبوع.

اإبراهيم ن�سر.. رحيل 
اخلفية" الكامريا  "اأ�سطورة 

تويف الفنان امل�سري اإبراهيم ن�سر، 
عاما،   70 عمر  ع��ن  ال��ث��الث��اء،  ام�����س 
التمثيلية  امل��ه��ن  نقيب  اأك���د  ح�سبما 
اأ�سرف زكي يف ت�سريحات �سحفية.

اأع��م��ال  يف  ن�سر  اإب��راه��ي��م  و���س��ارك 
�سينمائية وتلفزيونية عدة، لكنه نال 
وجنوميته  �سهرته  من  االأكرب  اجلزء 
عرب برنامج "الكامريا اخلفية"، الذي 
قدمه على مدار �سنوات حتى �سار من 

عالماته البارزة.
وت���ت���زام���ن وف������اة ن�����س��ر م����ع ���س��ه��ر 
كان  حيث  تاألقه  �سهد  الذي  رم�سان، 
برناجمه الذي �سنع ا�سمه يذاع على 
مدار ال�سهر. ولد ن�سر عام 1950 يف 
حمافظة  م��ن  �سعيدي  الأب  القاهرة 
الكوميدية  اأ�سيوط، وبرزت موهبته 

يقلد  ك��ان  عندما  �سغرية  �سن  يف 
التعليم  مراحل  اأق��ارب��ه.ويف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ك�����ان ي�����ربز ح��ب��ه 
على  اأنه ح�سل  علما  للتمثيل، 

لي�سان�س االآداب عام 1972.
وب����������������داأ ح������ي������ات������ه ال����ف����ن����ي����ة 
ك��م��ون��ول��وج��ي�����س��ت، و����س���ارك يف 

ب���رام���ج االأط����ف����ال، ث���م ق����دم اأع���م���اال 
املر"،  "الزمن  م��ن��ه��ا  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
عن  ف�سال  العجب"،  ل��ه��ا  و"حكاية 
الزناتي"  "�سم�س  اأبرزها  عدة  اأفالم 
الرج" مع  و"اإك�س  اإم���ام،  ع���ادل  م��ع 
"الكهف"  واآخ���ره���ا  ح��ل��م��ي،  اأح��م��د 
ن�سر  ع��رف  كما  امل�سري.  ماجد  مع 
م�ساركته  م��ن  ب��داي��ة  امل�سرح  طريق 
يا  "اأهال  م�سرحية  يف  غ��امن  �سمري 
دكتور"، حتى م�سرحية "زكية زكريا 
يلعب  ال��ت��ي  املفرتية"  وال��ع�����س��اب��ة 
خاللها دور �سيدة كانت بطلة حلقات 

الكامريا اخلفية.

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)االربعاء( اأن درجات احلرارة �س���رتتفع قليال عن معدالتها ليوم ام�س، وان 

ا.     اجلو �سيكون �سحواً
C°  21 -C°  37 °C      النجف /   18 -    C° 34   /اأربيل

C°  22 -C°  39  / الب�سرة      C°  21 -    C° 37  /بغداد

C°   21 -C°  37  / الرمادي     C°  19 -    C° 35   /املو�سل

الزائــد؟ وزنهــا  اأديــل  بخ�ســارة  غاغــا  ليــدي  عالقــة  مــا 

مايا دياب فى يوم التمري�س العاملي : "هذه 
لي�ست مهنة، اإنها عمل اإن�ساين"
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