
 بغداد / املدى

احلكوم���ة  تراه���ن 
ورث���ت  الت���ي  اجلدي���دة 
توف���ر  عل���ى  مفل�س���ة"  "موازن���ة 
واملتقاعدي���ن  املوظف���ن  روات���ب 
وه���ي ال متل���ك اإال ج���زءا قلي���ا من 
النقد يقابله ارتف���اع كبر بالديون 

الداخلية واخلارجية.
اإىل  اجلدي���دة  احلكوم���ة  ومتي���ل 
تق���دمي موازن���ة "مرحلي���ة" خالية 
وللم���رة االوىل يف تاري���خ العراق 
من املوازنة اال�ستثمارية و�ستكون 
فق���ط  الت�س���غيلية  عل���ى  مقت�س���رة 

لتتمكن من تاأمن الرواتب لاأ�س���هر 
ال�ستة املقبلة.

وو�سع���ت احلكوم���ة اأمامه���ا ع���دة 
خيارات مازال���ت يف طور الدرا�سة 
ل�سد عج���ز املوازنة التق�سفية، منها 
اللج���وء اإىل االقرتا����ض اخلارجي 
االإجباري،  واالدخ���ار  والداخل���ي، 
وتر�سيق دوائ���ر الدولة او التوجه 

نحو طبع العملة.
م���رزا، ع�س���و  �س���روان  ويق���ول 
اللجنة املالية يف جمل�ض النواب يف 
ت�سريح ل�)املدى( اإن "امل�ست�سارين 
االقت�سادي���ن يف جمل����ض الوزراء 
قدموا مقرتحن للحكومة اجلديدة 

لتجاوز االأزمة االقت�سادية، وتاأمن 
"املق���رتح  اأن  مبين���ا  الروات���ب"، 
قان���ون  باإع���داد  يق�س���ي  االأول 
موازن���ة احتادي���ة �سهري���ة مبني���ة 
على الواردات والنفقات لكل �سهر، 
والثاين يق���رتح اأن تك���ون موازنة 
واح���دة لاأ�سهر ال�ست���ة املتبقية من 

ال�سنة املالية".
اأو  "هذي���ن املقرتح���ن  اأن  ويوؤك���د 
الدرا�س���ة  قي���د  م���ازاال  اخلياري���ن 
والبح���ث والنقا����ض ب���ن احلكومة 
االقت�سادي���ن  وم�ست�ساريه���ا 
العتم���اد  املالي���ة  وزارة  وطواق���م 
"كا  اأن  مو�سح���ا  احدهم���ا"، 

اخلياري���ن يهدف���ان اإىل تاأم���ن دفع 
واملتقاعدي���ن  املوظف���ن  روات���ب 

والرعاية االجتماعية".
املالي���ة  اللجن���ة  يف  ن���واب  وكان 
مبجل����ض الن���واب ق���د توقع���وا يف 
حديث مع )امل���دى( يف وقت �سابق 
قيام وزارة املالية باإجراء تغيرات 
املوازن���ة  قان���ون  م�س���ودة  يف 
تت�سم���ن   2020 لع���ام  االحتادي���ة 
تغير �سعر بي���ع النفط، وتخفي�ض 
موازنات ال���وزارات، واللجوء اإىل 

االقرتا�ض الداخلي واخلارجي.
"املقرتح���ن  اأن  م���رزا  وي�سي���ف 
اأو اخلياري���ن املطروح���ن للنقا�ض 

�سيت���م اعتم���اد احدهم���ا يف قانون 
املوازنة االحتادية قبل اإر�ساله اإىل 
جمل�ض الن���واب لت�سريعه"، م�سيفا 
اأن موازنة الع���ام 2020 )ال�سهرية 
اأو لل�ست���ة اأ�سهر املتبقي���ة( �ستكون 
ت�سغيلية وتق�سفية من دون موازنة 

ا�ستثمارية".
ث���اين  وه���و  الع���راق  ويواج���ه 
اأك���ر منتج للخ���ام يف اأوب���ك اأزمة 
اقت�سادي���ة نتيج���ة تراج���ع اأ�سعار 
النفط واتفاق عل���ى خف�ض االإنتاج 
باأك���ر م���ن ملي���ون برمي���ل يومًيا، 

والذي يبداأ �سريانه هذا ال�سهر.
 التفا�صيل �ص3 

 بغداد / املدى

اأ�سبح احلكم الدويل مهند قا�سم خام�ض �سخ�سية ريا�سية 
عراقي���ة ت�ساب بجائحة كورون���ا امل�ستجد )كوفيد - 19( 
عل���ى اأثر خ�سوع���ه الختبار الفح�ض  الطب���ي يف احدى م�ست�سفيات 
مدينة ال�سدر بالعا�سمة بغ���داد حيث جاءت جميع النتائج اإيجابية 
مما دفع���ه اىل الدخول يف احلجر ال�سحي مب�ست�سفى ابن اخلطيب 
يف منطق���ة الزعفرانية من اأجل تلقي العاج الازم من قبل املاكات 
الطبي���ة ملدة اأ�سبوعن على االأق���ل وهي الفرتة التي مت حتديدها من 

قب���ل وزارة ال�سحة الإجراء العينة االأخرة التي ُتظهر فيها اكت�سابه 
ال�سف���اء التام . واأج���رت اإ�سابة احلك���م الدويل مهن���د قا�سم بوباء 
كورونا االإعام���ي الريا�سي طه اأبو رغيف مقدم برنامج )1-3( يف 
قن���اة ال�سومرية الف�سائي���ة اىل تعليق بّثه لفرتة موؤقتة بعد م�ساركة 
مهند يف اإحدى حلقاته يف االأ�سبوع املا�سي من اأجل خ�سوع طاقمه 
للحجر ال�سح���ي بالت�ساور مع جمل����ض االإدارة يف اإطار االإجراءات 
االحرتازي���ة والوقائي���ة بحك���م اأنه رمب���ا يكونون مام�س���ن للحكم 

الدويل خال وقت بث الرنامج .
  التفا�صيل �ص5

 ترجمة / حامد احمد

����ض على رئي����ض وزراء  مل يمَ
م�سطف���ى  اجلدي���د  الع���راق 
الكاظم���ي، �س���وى اق���ل م���ن ا�سبوع يف 
من�سب���ه، م���ا لب���ث ان حول اح���د ا�سغر 
جت���ارب الديقراطي���ات يف الع���امل اىل 
من���وذج ومث���ال لا�سغ���اء اىل �سريحة 
ال�سب���اب. ق���رارات ع���دة اتخذه���ا حتى 
االن، ال�سحف���ي وراعي حقوق االن�سان 

ومدير جهاز املخابرات ال�سابق.
فقد ام���ر باطاق �سراح جميع املحتجن 
م���ن ال�سباب الذي���ن مل ي�سرتكوا باعمال 
عن���ف مميت���ة والذي���ن مت اعتقاله���م منذ 
ت�سرين االول عندم���ا انطلق املحتجون 
�سعبي���ة  تظاه���رات  يف  ال�سب���اب  م���ن 
وا�سع���ة �س���د نخب���ة �سيا�سي���ة فا�س���دة. 
وتعه���د اي�س���ا بتخ�سي����ض تعوي�سات 
ا  اله���ايل واقارب اكر م���ن 550 �سخ�سً
م���ن الذي���ن قتل���وا خ���ال احتجاج���ات 

ويخط���ط  اأ�سه���ر.  خلم�س���ة  ا�ستم���رت 
الكاظمي اي�س���ا للتحقق من هويات من 
ت���ورط  بهجم���ات عن���ف ومقا�ساته���م.  
وبالفع���ل، بعد مقت���ل متظاهر يف مدينة 
الب�سرة االحد املا�سي �سارعت �سلطات 
احلكوم���ة اجلدي���دة اىل الق���اء القب����ض 
عل���ى خم�س���ة ا�سخا����ض عل���ى االقل من 
ملي�سيات حملي���ة اتهم���ت مب�سوؤوليتها 

عن حادث اطاق النار .
 التفا�صيل �ص2

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 

ع�صائر �صالح الدين: 
داع�ص ي�صتغل "النهايات 
ال�صائبة" ل�صن هجماته

انتظار. . فيلم 
جتريبي م�صّذب 
مثل وم�صة �صعرية
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 بغداد / املدى

اأعلن���ت وزارة ال�سح���ة والبيئ���ة، 
اعل���ى  ت�سجي���ل  االربع���اء،  ام����ض 
ا�ساب���ة يومي���ة بفايرو�ض كورون���ا يف البلد 
من���ذ انت�س���ار الوباء، اإذ �سجل���ت 119 ا�سابة 

من �سمنها 82 يف بغداد بجانبيها.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت )املدى(، ن�سخة 
منه اإن���ه "مت ت�سجي���ل )119( اإ�سابة موزعة 
بغ���داد/   ،٣5 الر�ساف���ة:  بغ���داد/  كالت���ايل: 
الكرخ: ٣٤، مدينة الطب: 1٣، الب�سرة: ٣2، 

املثن���ى: 2، دي���اىل: 1، نين���وى: 2". باملقابل 
اعلن���ت "�سفاء ٦٣ حال���ة، وت�سجيل ٣ وفيات 

يف بغداد".
وبه���ذا بلغ جمم���وع اال�ساب���ات "٣0٣2" يف 
عم���وم البلد منه���ا 19٦٦ حالة �سف���اء و115 

وفاة، وترقد يف امل�ست�سفيات 951 حالة.
وحذر وزير ال�سحة ح�سن التميمي، من زيادة 
مع���دل اال�ساب���ات بفرو����ض كورون���ا. وقال 
التميم���ي: "نحذر من ارتف���اع اعداد ا�سابات 
فرو�ض كورونا ونح���ث اجلميع على تفعيل 

ادوارهم املطلوبة للحد من انت�ساره".

وتابع: "ندعو رجال الدين وروؤ�ساء الع�سائر 
حل���ث املواطن���ن عل���ى االلت���زام باالر�سادات 
"الق���وات االمني���ة  ال�سحي���ة". وا�س���اف ان 
والف���رق ال�سحية �ستتخذ اج���راءات �سارمة 
�س���د االن�سط���ة التجاري���ة املزدحم���ة الت���ي ال 

تلتزم بتو�سيات الوقاية". 
اىل ذلك، ك�سف مدير عام دائرة ال�سحة العامة 
ع���ن  احللف���ي،  ريا����ض  ال�سح���ة،  وزارة  يف 
العزم على عقد اجتماع  مع اجلهات ال�سحية 
املخت�س���ة يف بغ���داد، لدرا�س���ة تطبي���ق اأح���د 
ال�سيناريوهات املطروحة الحتواء فايرو�ض 

كورونا. وق���ال احللف���ي، اإن "وزارة ال�سحة 
تدر����ض تطبيق واحد من ثاثة �سيناريوهات 
مطروحة الحتواء اأزم���ة تف�سي الفايرو�ض"، 
مبيًن���ا اأن "ال�سيناريو االأول هو تطبيق حظر 

التجوال ال�سامل يف بغداد".
واأ�س���ار، اإىل اأن "اخلي���ار الث���اين ه���و اإجراء 
امل�س���ح ال�سام���ل جلمي���ع املناط���ق"، مو�سًحا 
باحلج���ر  يتعل���ق  الثال���ث  "ال�سيناري���و  اأن 
املناطق���ي للمدن التي ظهر فيه���ا اأكر عدد من 

االإ�سابات".
 تفا�صيل مو�صعة �ص4 

 بغداد/ املدى

اكد نا�سط���ون تعليق الت�سعي���د يف بغداد 
اىل ما بع���د عطل���ة العيد، الإمه���ال حكومة 
م�سطف���ى الكاظم���ي وقت���ا ا�سافي���ا لتحقي���ق مطالب 
املتظاهري���ن. ومن���ذ يوم���ن تراجع���ت عملي���ات تقدم 
املحتج���ن على ج�س���ر اجلمهوري���ة، با�ستثناء حادث 
م�ساء االثنن املا�سي، ال���ذي كان ب�سبب ت�سرف غر 

حم�سوب.
"اال�ستباقي���ة"  الكاظم���ي  ق���رارات  حزم���ة  ودفع���ت 
التظاه���رات،  ت�سعي���د  يف  الرتي���ث  اىل  املحتج���ن 

وانتظار اإجراءات جديدة بحق قتلة املتظاهرين. 
ومن املفرت����ض ان ينطلق ها�ستاك "بع���د العيد يحله 
الت�سعيد"، اإذ �سيبقى املحتجون يف بغداد على ج�سر 
اجلمهورية، و�سط العا�سمة، دون حترك جديد لنحو 

ا�سبوعن.
و�ستك���ون املطالب من احلكومة اجلدي���دة، اإجراءات 
تغي���رات كب���رة يف منا�س���ب احلكوم���ة االحتادي���ة 
واملحلي���ة، �سم���ن حمل���ة لرف����ض "النظ���ام احلزبي" 
يف اإدارة الدول���ة. باالإ�ساف���ة اىل املطال���ب ال�سابق���ة، 
بالك�س���ف عن اجله���ات الت���ي ا�ستخدم���ت العنف �سد 

املحتجن، ومكافحة الف�ساد.
مو�س���ى االعرجي، النا�سط يف بغ���داد يقول ل�)املدى( 
اإن "الت�سعي���د عل���ى ج�سر اجلمهوري���ة �سيتوقف اىل 
ما بع���د العي���د، الإعط���اء فر�س���ة للحكوم���ة اجلديدة، 
و�ستك���ون لدينا مطال���ب لت�سليم املنا�س���ب احل�سا�سة 

يف الدولة اىل الق�ساء".
وكان���ت الك���وت )مرك���ز حمافظ���ة وا�سط( ق���د اعلنت 
اال�سب���وع املا�س���ي، ا�ستئن���اف املوج���ة الثالث���ة م���ن 
التظاه���رات، وخرج���ت تظاه���رات موؤي���دة يف بغداد 
وم���دن جنوبي���ة، وتق���دم املتظاه���رون عل���ى ج�س���ر 

اجلمهورية عدة امتار باجتاه املنطقة اخل�سراء.
واكد االعرجي ان املتظاهرين �سيطالبون )بعد العيد( 
باإ�سن���اد االدارات املحلي���ة والدرج���ات اخلا�س���ة اىل 
"جهات كفوءة حتت ا�سراف الق�ساء"، مثل منا�سب 
املحافظ���ن ونوابه���م والهيئ���ات امل�ستقل���ة والدوائر 

اخلدمية.
وب���داأت موج���ة املطالبة بتغي���ر االدارات املحلية يف 
وا�سط، حي���ث اعلن املتظاه���رون يف املحافظة االحد 
املا�س���ي،  اأنه مت "ا�سقاط احلكوم���ة"، يف بيان �سدر 
ع���ن املحتج���ن. ون�ض البي���ان على: "انط���اق �ساعة 
ال�سف���ر لا�ستم���رار باملطال���ب الثوري���ة الت���ي اقرتها 
ال�ساح���ات يف الع���راق، برف����ض حكوم���ة الكاظم���ي 

واإ�سقاط نظام املحا�س�سة الفا�سد".
 التفا�صيل �ص2 

حمتجو بغداد واملحافظات يعلقون الت�صعيد: 
ت�صليم احلكومات املحلية واملنا�صب احل�صا�صة 

اإىل الق�صاء 

عام 2020 بدون نفقات ا�صتثمارية ويفتح الباب موارًبا اأمام القرو�ص 

 احلكومة اجلديدة ترث "موازنة مفل�صة" وتراهن 
على توفري رواتب املوظفني واملتقاعدين

اإ�صابة مهند قا�صم بجائحة كورونا ت�صعل الفي�صبوك

كري�صتيان �صاين�س مونيرت: اإجراءات احلكومة 
اجلديدة تعك�س حتوًل جيلًيا 

 بغداد/ املدى

اأم����ض  نف���ط،  م�سوؤول���و  ق���ال 
اتف���ق  الع���راق  اإن  االأربع���اء، 
م���ع �س���ركات النف���ط العاملية الت���ي تقوم 
بت�سغي���ل خم�س���ة م���ن حقول���ه النفطي���ة 
اجلنوبي���ة العماقة على خف����ض االإنتاج 

٣00 األف برميل يومًيا.
وق���ال امل�سوؤول���ون اإن الع���راق �سيخف�ض 
اأي�س���ا اإنت���اج النف���ط م���ن حق���ول اأخرى 
اإجم���ايل  يرف���ع  مم���ا  مبف���رده  يديره���ا 
التخفي�سات اإىل 700 األف برميل يوميا.

اإنت���اج  يف  امل�سته���دف  اخلف����ض  ويبل���غ 
الع���راق النفط���ي مبوجب اتف���اق اأوبك+ 
اأي���ار  يف  يومي���ا  برمي���ل  ملي���ون   1.0٦
وحزي���ران. كذل���ك قال���ت م�س���ادر مطلعة 
عمي���ا  اإن  ل�)روي���رتز(  النف���ط  بقط���اع 
اأوروبي���ا واحدا على االأق���ل وعميلن يف 
اآ�سي���ا �سيح�سل���ون على اإم���دادات نفطية 
اأق���ل م���ن الع���راق يف �سه���ر حزي���ران مع 
خف����ض ث���اين اأكر منت���ج يف اأوبك جزءا 

من اإنتاجه.
  التفا�صيل �ص2

اتفاق مع �صركات نفط 
عاملية على تخفي�س 
النتاج يف 5 حقول 

ر�صيد الخيون يكتب: 
وزارة الكاظمي.. الخروج 

من الُغرف الُمظلمة!

هادي عزيز علي يكتب: 
االحتجاج والقوانين 

الُمكملة د�صتوريًا
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�صجال بني نواب الب�صرة ب�صاأن حقيبة النفط ي�صل اإىل طلب "التاأديب" واملقا�صاة
 بغداد / املدى

بغداد / املدى
ت�سبب ت�سري���ح لرملاين ب�سري 
ب�سج���ال م���ع زمائ���ه يف جمل����ض الن���واب 
ب�س���اأن �س���راء من�س���ب وزي���ر النف���ط و�سل 
اىل املطالب���ة ب�"التاأدي���ب" ومطالبة الق�ساء 

بالتدخل.
ويف م�س���اء ي���وم اأم����ض، ج���دد النائ���ب عن 
حتال���ف �سائ���رون مظف���ر الف�س���ل، اتهام���ه 
لبع����ض الكت���ل ال�سيا�سية مبحاول���ة مترير 
اأ�سم���اء مر�سحة لوزارة النف���ط ال يتلكون 

اي خرة باملجال النفطي.
وقال الف�سل يف بيان، تلقت )املدى( ن�سخة 
منه، ان "ما دفعنا اإىل تبيان احلقيقة الأبناء 
�سعبنا ه���و الدفاع ع���ن مكت�سب���ات الب�سرة 
وحماي���ة الروة الوطنية م���ن خال اختيار 
�سخ�سية وطنية كفوءة تتمتع بخرة كبرة 
يف املجال النفطي ق���ادرة على اإدارة وزارة 

مهمة كوزارة النفط".
وا�ساف الف�س���ل ان "االجتماع الذي عقدته 
جمموعة م���ن الن���واب الذين يتبع���ون كتا 
�سيا�سية، اقت�سر عل���ى عدد معن منهم دون 
غرهم"، م�سًرا اىل انهم "ارادو فيه مترير 

اأ�سم���اء معين���ة جن���د اأن بع�سه���ا ال يتمت���ع 
باخلرة والكفاءة التي توؤهله ليكون وزيرا 

للنفط".
ولف���ت النائب ع���ن حتالف �سائ���رون اىل اأن 
"هذا االجتماع يعد تهمي�سا للنواب االآخرين 
الذين مل يح�سروا االجتماع والذين يثلون 
�سريحة كبرة من اأبناء الب�سرة"، مو�سًحا 
اأن "م���ا طرحن���اه ي���وم اأم����ض هو م���ن اجل 
عدم ا�ستغال البع����ض ال�سم نواب الب�سرة 
واختياره���م ل�سخ�سي���ات ه���ي يف احلقيقة 

بعيدة حتى عن العمل يف املجال النفطي".
وكان النائ���ب ع���ن حتال���ف �سائ���رون مظفر 

الف�سل ق���د اتهم، الثاث���اء، اأحزاًبا �سيا�سية 
مل ي�سمه���ا بدفع ماي���ن ال���دوالرات ل�سراء 

من�سب وزير النفط.
وطال���ب الف�سل يف بي���ان، رئي����ض الوزراء 
م�سطف���ى الكاظمي ب�"اختي���ار وزير للنفط 
م���ن اأبناء حمافظة الب�س���رة، وان يكون من 
ذوي اخلرة والكفاءة، وقطع الطريق امام 
بع�ض االأح���زاب التي تري���د اال�ستياء على 
هذه الوزارة ولو بدفع ماين الدوالرات"، 
الفًت���ا اىل ان "قيمة املن�سب و�سلت اإىل ٦0 

مليون دوالر".
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 بغداد/ املدى

�ك���د نا�شط���ون تعلي���ق �لت�شعيد يف بغ���د�د �ىل 
م���ا بعد عطل���ة �لعي���د, الإمهال حكوم���ة م�شطفى 
مطال���ب  لتحقي���ق  ��شافي���ا  وقت���ا  �لكاظم���ي 
�ملتظاهرين. ومنذ يومني تر�جعت عمليات تقدم 
�ملحتج���ني عل���ى ج�ش���ر �جلمهوري���ة, با�شتثناء 
ح���ادث م�شاء �الثنني �ملا�شي, �ل���ذي كان ب�شبب 

ت�شرف غري حم�شوب.
ودفعت حزمة ق���ر�ر�ت �لكاظم���ي "�ال�شتباقية" 
�ملحتج���ني �ىل �لرتيث يف ت�شعي���د �لتظاهر�ت, 
و�نتظار �إجر�ء�ت جديدة بحق قتلة �ملتظاهرين.  
وم���ن �ملفرت����س �ن ينطلق ها�شت���اك "بعد �لعيد 
يحله �لت�شعيد", �إذ �شيبقى �ملحتجون يف بغد�د 
على ج�ش���ر �جلمهورية, و�ش���ط �لعا�شمة, دون 

حترك جديد لنحو ��شبوعني.
�جلدي���دة,  �حلكوم���ة  م���ن  �ملطال���ب  و�شتك���ون 
�إجر�ء�ت تغيري�ت كبرية يف منا�شب �حلكومة 
�الحتادية و�ملحلية, �شمن حملة لرف�س "�لنظام 
�حلزبي" يف �إد�رة �لدولة. باالإ�شافة �ىل �ملطالب 
�ل�شابقة, بالك�ش���ف عن �جلهات �لتي ��شتخدمت 

�لعنف �شد �ملحتجني, ومكافحة �لف�شاد.
مو�ش���ى �العرج���ي, �لنا�ش���ط يف بغ���د�د يق���ول 
ل�)�مل���دى( �إن "�لت�شعيد عل���ى ج�شر �جلمهورية 
�شيتوق���ف �ىل م���ا بع���د �لعي���د, الإعط���اء فر�ش���ة 
للحكوم���ة �جلدي���دة, و�شتك���ون لدين���ا مطال���ب 
�ىل  �لدول���ة  يف  �حل�شا�ش���ة  �ملنا�ش���ب  لت�شلي���م 

�لق�شاء".
وكانت �لكوت )مركز حمافظة و��شط( قد �علنت 
�ال�شبوع �ملا�شي, ��شتئن���اف �ملوجة �لثالثة من 
�لتظاه���ر�ت, وخرج���ت تظاه���ر�ت موؤي���دة يف 
بغ���د�د ومدن جنوبية, وتق���دم �ملتظاهرون على 
ج�ش���ر �جلمهوري���ة عدة �مت���ار باجت���اه �ملنطقة 

�خل�شر�ء.
و�كد �العرج���ي �ن �ملتظاهرين �شيطالبون )بعد 
�ملحلي���ة و�لدرج���ات  �الد�ر�ت  باإ�شن���اد  �لعي���د( 
"جه���ات كف���وءة حت���ت ��ش���ر�ف  �خلا�ش���ة �ىل 
�لق�ش���اء", مث���ل منا�ش���ب �ملحافظ���ني ونو�بهم 

و�لهيئات �مل�شتقلة و�لدو�ئر �خلدمية.

تغيري املحافظني 
وبد�أت موجة �ملطالب���ة بتغيري �الد�ر�ت �ملحلية 
يف و��شط, حيث �علن �ملتظاهرون يف �ملحافظة 
�الح���د �ملا�شي,  �أن���ه مت "��شقاط �حلكومة", يف 
بي���ان �شدر ع���ن �ملحتجني. ون����س �لبيان على: 

"�نط���الق �شاع���ة �ل�شف���ر لال�شتم���ر�ر باملطالب 
�لثوري���ة �لت���ي �قرته���ا �ل�شاح���ات يف �لع���ر�ق, 
نظ���ام  و�إ�شق���اط  �لكاظم���ي  حكوم���ة  برف����س 

�ملحا�ش�شة �لفا�شد".
وي�شتمر يف و��شط, لليوم �لثالث على �لتو�يل, 
�غ���الق مدخ���ل حق���ل �الح���دب �لنفط���ي, غرب���ي 
�ملحافظ���ة, يف حماول���ة لل�شغط عل���ى �حلكومة 
لتنفي���ذ مطال���ب �ملتظاهرين, بتغي���ري �حلكومة 
�ملحلي���ة.  و"�الح���دب" يغ���ذي حمط���ة كهرب���اء 
�لزبيدي���ة, و�ح���دة م���ن �ه���م م���و�رد �لطاقة يف 

�لبالد, فيما ينتج يوميا 170 �لف برميل نفط.
وكان بي���ان حمتجي و��شط قد �ك���د �نه "�بتد�ًء 
من �لي���وم �شقطت �حلكومة �ملحلية يف حمافظة 
و��شط, حكوم���ة �لقتل و�لف�ش���اد و�لل�شو�س", 

م�شيًف���ا: "�ش���وف ل���ن ت���رو� بع���د ذل���ك �لوجوه 
�لكاحلة �لبائ�شة ملحمد �ملياحي وعادل �لزركاين 

ور�شيد �لبديري", وهم �ملحافظ ونائبيه.
ويف باب���ل �عل���ن �ملتظاه���رون, �م����س, �يق���اف 
"بذك���رى  �حل���د�د  �ع���الن  ب�شب���ب  �لت�شعي���د, 

��شت�شهاد �المام علي". 
وق���ال بيان ملا �شمي ب�" ثو�ر بابل" �حلد�د "ملدة 
ثالثة �أي���ام لذكرى ��شت�شهاد �م���ري �ملوؤمنني )ع( 
بالرتيث عن �لت�شعيد", م�شيفا �نه "بعد �نتهاء 
هذه �مل���دة �شوف تنطلق خطو�ته���م �لت�شعيدية 
من �أجل حتقيق �ملطالب �لتي ز�لت بني �ملماطلة 
و�لت�شوي���ف م���ن قب���ل �ل�شلط���ة �لفا�ش���دة وعدم 
�ال�شتجاب���ة لها".وح���ذر ث���و�ر باب���ل �حلكوم���ة 
�ملحلية وقيادة �ل�شرطة, وفق �لبيان من �نه "�ذ� 

مل يتم �ال�شتجابة للمطال���ب �ملركزية و�إقالة �لال 
حمافظ )ح�شن منديل( قبل �نتهاء �ملدة ف�شيكون 

هنالك رًد� قا�شًيا".
ومنديل �لتابع لتي���ار �حلكمة هو نائب �ملحافظ 
�ل�شاب���ق ك���ر�ر �لعب���ادي �� �ملح�ش���وب على حزب 
�لدع���وة ����� حمكوم ب����7 �شن���و�ت غيابي���ا ب�شبب 

ر�شمية.  "تزوير" وثيقة 
ويدور منذ غياب �لعبادي وهروبه من �ملحافظة 
�لع���ام �ملا�شي, �ش���ر�ع ب���ني �لق���وى �ل�شيا�شية 
�لقان���ون"  "�حلكم���ة" و"دول���ة  ب���ني  وخا�ش���ة 

للح�شول على من�شب �ملحافظ يف بابل.

ملي�سيات تغلق دوائر ر�سمية 
�ما يف مي�شان, فقد ��شدر حمتجون بيانا تربوؤ� 

فيه من حماوالت �لتحرك نحو �لت�شعيد, وقالو� 
�إن "ميلي�شي���ات" تق���ف خلفه���ا لتنفي���ذ �أجند�ت 
حزبي���ة. وذك���ر �ملتظاهرون يف بي���ان �أن �شاحة 
�عت�ش���ام مي�ش���ان ومنذ �أ�شه���ر "تخو�س معركة 
وج���ود �ش���د ملي�شي���ات تابع���ة الأح���د �لتي���ار�ت 
م�شاحله���ا  متري���ر  حت���اول  �لت���ي  �ل�شيا�شي���ة 
بالق���وة من د�خ���ل �ل�شاحة عن طري���ق ما ي�شمى 

ب�)�لتن�شيقية(".
و�ته���م �لبيان بع�س �ع�شاء تلك �مللي�شيات بقتل 
�لنا�شطني عبد �لقدو�س قا�شم, و�جمد �لدهامات 

يف �ملحافظة. 
و��ش���اف �ن "�أتباع �أحد �الأح���ز�ب �لتي ت�شيطر 
على �أم���ن مي�شان حت���اول دفع �ل�شب���اب باجتاه 
�غالق �لدو�ئر �حلكومي���ة �خلدمية �لتي يت�شل 

متري���ر  �ج���ل  م���ن  �ملو�طن���ني  بحق���وق  عمله���ا 
�لتظاه���ر�ت  ل�ش���ورة  و�ال�ش���اءة  م�شاحله���م 
وحماول���ة �بت���ز�ز بع�س �جله���ات و�ال�شخا�س 

و�ملوؤ�ش�شات".
و�شدد �لبيان على �لرب�ءة من "�أي �أفعال ت�شيء 
ل�شلمي���ة تظاهر�تنا �شو�ء كان���ت غلق �لطرق �و 
�لد�ئ���رة �حلكومية �و غريه���ا". و�كد �ن �شاحة 
�عت�شام مي�شان "ال تتوجه بالوقت �حلايل نحو 
�أي ت�شعيد غري مدرو�س �ال بعد �التفاق مع بقية 

�ملحافظات و�شاحات �لتظاهر�ت �الأخرى".

ملف املعتقلني 
يف  �لبغ���د�دي,  مهن���د  �لنا�ش���ط  يق���ول  ب���دوره 
�ت�ش���ال م���ع )�مل���دى( �ن "�ملحتجني ق���د يقعون 
يف ح���رج, بع���د �ع���الن تعلي���ق �لت�شعي���د, �ذ� 
مل تتح���رك �حلكوم���ة باجت���اه ملف���ني ح�شا�شني 
خ���الل �ال�شبوعني �ملقبلني, وهم���ا حما�شبة قتلة 

�ملتظاهرين و�الفر�ج عن �ملعتقلني".
وكان الفت���ا �م�س, نفي جمل����س �لق�شاء �العلى, 
وجود �أي حمكوم �و معتقل ب�شبب �لتظاهر�ت. 
وق���ال �ملتحدث �لقا�شي عبد �ل�شتار بريقد�ر, �ن 
�لبيان���ات �ملرفوعة من كاف���ة �ملحاكم �ىل �الخري 
"تفي���د بعدم وجود �أي موقوف �أو حمكوم من 
�ملتظاهرين �ل�شلميني باعتب���ار �ن �لتظاهر حق 
مكف���ول د�شتورًي���ا مبوج���ب �مل���ادة )308( م���ن 

�لد�شتور".
ويف ذروة �الحتجاج���ات بلغ ع���دد �ملعتقلني يف 
عموم �لبالد, نحو 6 �آالف, �غلبهم يف بغد�د, قبل 
�ن يق���وم جمل�س �لق�شاء باالفر�ج عن �الكرثية. 
ويتح���دث نا�شطون عن "زنازي���ن �شرية" تابعة 
الحز�ب تعتقل ع�ش���ر�ت �ملحتجني, وهي بعيدة 

عن يد �حلكومة.
وق���رر رئي�س �لوزر�ء �جلدي���د, يف �أول �جتماع 
حلكومت���ه �ل�شب���ت �ملا�ش���ي, من���ع �لعن���ف �ش���د 
�ملتظاهري���ن, كم���ا ق���رر ت�شكي���ل جلن���ة تق�ش���ي 
للحقائ���ق يف كل �الأح���د�ث �لت���ي ح�شل���ت من���ذ 

�الأول من ت�شرين �الأول �ملا�شي وحتى �ليوم.
ويق���ول �لنا�ش���ط �لبغ���د�دي �ن "ق���وى متنف���ذة 
يف �لدول���ة لن ت�شمح مبحاكم���ة �ملت�شببني بقتل 
�ملتظاهرين, وفيدي���و جل�شة ت�شليم حكومة عبد 

�ملهدي �ىل �لكاظمي �حبطنا".
وظه���ر �لكاظم���ي يف مقط���ع فيديو �ثن���اء ت�شلم 
"�جن���از�ت"  ع���ن  يتح���دث  وه���و  حكومت���ه, 
حكومة �شلفه عبد �مله���دي, وهو �مر �ثار غ�شب 

�لنا�شطني.

متظاهرون يف 
�ساحة التحرر 
عد�سة : حممود 
روؤوف 

 ترجمة / حامد احمد

ل���م َيم�س على رئي����س وزر�ء �لعر�ق 
�لجدي���د م�شطف���ى �لكاظم���ي, �شوى 
�ق���ل م���ن ��شب���وع ف���ي من�شب���ه, م���ا 
لب���ث �ن ح���ول �ح���د ��شغ���ر تج���ارب 
�لديمقر�طي���ات في �لعالم �لى نموذج 
ومثال لال�شغاء �لى �شريحة �ل�شباب. 
�الن,  حت���ى  �تخذه���ا  ع���دة  ق���ر�ر�ت 
�ل�شحف���ي ور�ع���ي حق���وق �الن�ش���ان 

ومدير جهاز �لمخابر�ت �ل�شابق.
جمي���ع  �ش���ر�ح  باط���الق  �م���ر  فق���د 
�لمحتجي���ن م���ن �ل�شب���اب �لذي���ن ل���م 
ي�شتركو� باعمال عنف مميتة و�لذين 
ت���م �عتقالهم منذ ت�شرين �الول عندما 
�نطل���ق �لمحتج���ون م���ن �ل�شباب في 
تظاه���ر�ت �شعبية و��شع���ة �شد نخبة 

�شيا�شية فا�شدة.
وتعهد �ي�ش���ا بتخ�شي�س تعوي�شات 
 550 م���ن  �كث���ر  و�ق���ارب  الهال���ي 
خ���الل  قتل���و�  �لذي���ن  م���ن  ���ا  �شخ�شً
�حتجاج���ات ��شتمرت لخم�شة �أ�شهر. 
ويخطط �لكاظم���ي �ي�شا للتحقق من 
هوي���ات م���ن ت���ورط  بهجم���ات عنف 

ومقا�شاتهم. 
وبالفعل, بعد مقتل متظاهر في مدينة 
�شارع���ت  �لما�ش���ي  �الح���د  �لب�ش���رة 
�شلط���ات �لحكومة �لجديدة �لى �لقاء 
�لقب����س عل���ى خم�ش���ة ��شخا�س على 
�الق���ل م���ن ملي�شي���ات محلي���ة �تهمت 
�ط���الق  ح���ادث  ع���ن  بم�شوؤوليته���ا 
�لن���ار . وم���ن قر�ر�ته �الخ���رى �لتي 
�تخذه���ا هي �ع���ادة تن�شي���ب �لفريق 
عب���د �لوهاب �ل�شاع���دي, �لذي يتمتع 
ب�شعبية ليتول���ى قيادة جهاز مكافحة 
�الره���اب. �لفري���ق �ل�شاع���دي, �لذي 

��شته���ر ب���دوره ف���ي �لح���اق �لهزيمة 
بد�ع����س في �لعام 2017 ملهما لروح 
�لوحدة �لعر�قية, قد تم عزله من قبل 
�لحكوم���ة �ل�شابق���ة �لع���ام �لما�شي, 
مم���ا �شاع���د ذل���ك ف���ي زي���ادة حرك���ة 

�الحتجاجات .
وبد�أ �لكاظم���ي �ي�شا بخطو�ت جلب 
كثي���ر م���ن ف�شائ���ل وح���د�ت �لح�ش���د 
�ل�شعبي �لى �شلطة وقيادة �لحكومة. 
حي���ث �ن هن���اك بع�ش���ا م���ن ف�شائ���ل 
م�شلحة �شمن وح���د�ت �لح�شد تدين 

بوالئها الير�ن �أو �حز�ب �شيا�شية .
باج���ر�ء  �ي�ش���ا  �لكاظم���ي  وتعه���د 
و�قام���ة  �نتخابي���ة  ��شالح���ات 
�نتخابات مبك���رة ليعطي �لم�شوتين 
و�لناخبين فر�ش���ة لو�شع حد لنظام 
�لمحا�ش�ش���ة  عل���ى  م�شتن���د  حك���م 
في توزي���ع �شلط���ات ومنا�ش���ب بين 
�ح���ز�ب طائفية ودينية تك���ون بوؤرة 
لف�شاد م�شت�شر و�شوء �د�رة . وت�شير 
�شحيفة كري�شتي���ان �شاين�س مونيتر 
�الميركية, �لى �ن �جر�ء�ت �لكاظمي 

�ال�شتهاللية هذه تعك�س تحوال جيليا 
ف���ي �لعر�ق. حي���ث �ن ما يق���ارب من 
40% من نفو����س �لعر�قيين قد ولدو� 
بع���د حرب ع���ام 2003 �لت���ي ت�شببت 
با�شقاط نظام �شد�م ح�شين �ل�شابق. 
�لكثي���ر منهم يطال���ب بهوي���ة وطنية 
كعر�قيين ولي�س مجرد ��شخا�س يتم 
��شتغالله���م م���ن قب���ل �شيا�شيين على 
��شا����س �لطائفة و�لع���رق فقط ك�شنة 
و�شيع���ة �أو ك���رد. تل���ك �النق�شام���ات 
و�لتناح���ر�ت �لطائفي���ة كان���ت �شببا 

لظهور د�ع�س, �لذي �شيطر على ثلث 
م�شاحة �لعر�ق للفترة من 2014 �لى 

.2017
هادئي���ن  بق���و�  �لذي���ن  �لمحتج���ون, 
و�شامتي���ن خ���الل فترة تف�ش���ي وباء 
يز�ل���ون  م���ا  كورون���ا,  فايرو����س 
مترددي���ن فيما �ذ� يثق���ون بالحكومة 
�لجدي���دة �و ال. �لحكوم���ة ه���ي نتاج 
تو�ف���ق �حز�ب �شيا�شي���ة, و�لكاظمي 
يعتبر �ي�ش���ا مدعوما من كال �لبلدين 
�لمتح���دة  �لوالي���ات  �لخ�شمي���ن 
ل���دى  �لثق���ة  ع���دم  موؤ�ش���ر  و�ي���ر�ن. 
�ل�شب���اب تج���اه �الح���ز�ب �ل�شيا�شية 
�لتقليدية و�لقوى �لخارجية ما يز�ل 
عالي���ا . �لتظاه���ر�ت و�الحتجاج���ات 
تمي���زت  �لت���ي  �لو��شع���ة,  �ل�شعبي���ة 
ب�شلميته���ا وع���دم �لعن���ف ودعو�تها 
لحكوم���ة نزيه���ة, قد غي���رت وحولت 
�لعر�ق نح���و �الف�ش���ل. وعندما يبد�أ 
بالتال�ش���ي,   19 كوفي���د  فايرو����س 
�شي�شتاأن���ف �لمحتج���ون ن�شاطهم من 
جدي���د. لقد تمكنو� �شابق���ا من �جبار 
�شيا�شيي���ن على �ختيار رئي�س وزر�ء 
قد يتمكن من و�شع لحد لالنق�شامات 
ف���ي �لب���الد. ف���ي غ�ش���ون �ي���ام قليلة 
فقط, بد�أ �لكاظمي بك�شب و��شترجاع 

�شريحة �شباب �لعر�ق �لمثالي .
كتجربة ديمقر�طية فريدة في منطقة 
�ل�شرق �الو�ش���ط, يحتاج �لعر�ق �لى 
�ن يظه���ر �ن���ه م���ن �لممك���ن �ن تكون 
لديه دولة علمانية ذ�ت �شيادة تحترم 
حقوق �لمو�طنين. حتى �الن ي�شاعد 
�لكاظمي في ت�شليم ونقل �لم�شوؤولية 

من جيل �لى �آخر .
عن: كري�ستيان �ساين�س 
م�نيتر

كري�ستيان �ساين�س مونيرت: اإجراءات احلكومة اجلديدة تعك�س حتوًل جيلًيا 
قالت اإن م�ؤ�سر عدم الثقة لدى المحتجين مازال مرتفًعا 
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ق���ال م�شوؤولو نفط, �أم����س �الأربعاء, �إن 
�لعر�ق �تفق مع �شركات �لنفط �لعالمية 
�لتي تق���وم بت�شغيل خم�ش���ة من حقوله 
�لنفطية �لجنوبية �لعمالقة على خف�س 

�الإنتاج 300 �ألف برميل يومًيا.
وق���ال �لم�شوؤولون �إن �لعر�ق �شيخف�س 
�أي�ش���ا �إنت���اج �لنف���ط من حق���ول �أخرى 
�إجمال���ي  يرف���ع  مم���ا  بمف���رده  يديره���ا 
برمي���ل  �أل���ف   700 �إل���ى  �لتخفي�ش���ات 

يوميا.
ويبل���غ �لخف����س �لم�شتهدف ف���ي �إنتاج 
�لع���ر�ق �لنفطي بموجب �تف���اق �أوبك+ 
1.06 ملي���ون برمي���ل يومي���ا ف���ي �أي���ار 

وحزير�ن.
كذلك قال���ت م�شادر مطلعة بقطاع �لنفط 
ل�)رويت���رز( �إن عمي���ال �أوروبي���ا و�حد� 
على �الأقل وعميلين في �آ�شيا �شيح�شلون 
على �إم���د�د�ت نفطية �أقل من �لعر�ق في 
�شهر حزير�ن مع خف�س ثاني �أكبر منتج 

في �أوبك جزء� من �إنتاجه.
و�شُتخف����س مخ�ش�ش���ات خ���ام �لب�شرة 
ل�شركة �لنف���ط �الأوروبية �لكبرى توتال 
باأكثر من 25 بالمئة في حزير�ن �لمقبل 
ولبهار�ت بترولي���وم �لهندية بنحو 25 

بالمئة.
كم���ا �أُبلغ���ت جي.�إ�س كالتك����س �لكورية 
�لجنوبي���ة �أنها �شتت�شل���م كميات �أقل في 
حزي���ر�ن. وتخلف �لع���ر�ق عن منتجين 
�آخرين �شاركو� في �تفاق عالمي لخف�س 
�الإنت���اج ول���م يج���ر تخفي�شات ف���ي �أيار 

�لحالي. 
وقال مع���اون �لمدير �لع���ام ل�شركة نفط 
�لب�ش���رة خال���د حمزة عبا����س �إن "هناك 
تر�جع���ا كبير� في ن�شب���ة مبيعات �لنفط 
�لخ���ام �لذي تنتجه �شرك���ة نفط �لب�شرة 
في حقوله���ا, حي���ث �أن �لمق���د�ر �لثابت 
للنف���ط �لمنتج في �لي���وم �لو�حد )ثالثة 

ماليين و�أربعمائة برميل يوميا(".
و�أ�شاف, �أن "ظروف حظر �لتجو�ل في 
محافظة �لب�شرة, ب�شبب تف�شي فيرو�س 
كورونا, لم توؤثر على �إنتاج �لنفط �لخام 
حي���ث كان هن���اك مناوبون ف���ي �ل�شركة 
بغية ��شتم���ر�ر �لعمل بالحقول �لنفطية 

وبذلك ��شتمر �الإنتاج بالكمية ذ�تها".
و�أ�شار �ل���ى �أن "�التفاق �الأخير لمنظمة 
�وب���ك ق���د فر����س عل���ى �ل�شرك���ة ن�شب���ة 
تخفي����س", مبين���ا �أن "ن�شبة �لتخفي�س 
لحقول �شركة نفط �لب�شرة بفعل �التفاق 

تبلغ 650 �ألف برميل يومًيا". 
و�أو�ش���ح, �أن "حج���م �لتخفي����س موزع 
عل���ى حقل غ���رب �لقرن���ة/ 2 بمقد�ر 70 
�أل���ف برمي���ل يومي���ا, غ���رب �لقرن���ة/ 1 
بمق���د�ر 50 �أل���ف برمي���ل يومي���ا, بينما 
حق���ول �لجه���د �لوطني بم���ا فيها حقول 
نهر�ن عم���ر و�أرطاوي و�للحي�س بو�قع 
350 �أل���ف برمي���ل يومي���ا, �أم���ا �لكمي���ة 
�لمتبقي���ة فموزع���ة بي���ن حقل���ي �لزبي���ر 

و�لرميلة".
م�ش���ار  غّي���ر  �أوب���ك  "�تف���اق  �أن  و�أك���د 
�الإنتاج في حق���ول �شركة نفط �لب�شرة, 
مما �أثر عل���ى معدل �الإنت���اج و�لت�شدير 

و�لو�رد�ت �لمالية".

ب�اقع 700 األف برميل ي�مًيا

اتفاق مع �سركات نفط عاملية على 
تخفي�س النتاج يف 5 حقول 
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في  زم��ائ��ه  م��ع  ب�سجال  ب�سري  لبرلماني  ت�سريح  ت�سبب 
الى  و�سل  النفط  وزير  من�سب  �سراء  ب�ساأن  النواب  مجل�س 

المطالبة ب�"التاأديب" ومطالبة الق�ساء بالتدخل.
وفي م�ساء يوم اأم�س، جدد النائب عن تحالف �سائرون مظفر 
تمرير  بمحاولة  ال�سيا�سية  الكتل  لبع�س  اتهامه  الف�سل، 
اأ�سماء مر�سحة لوزارة النفط ال يمتلكون اي خبرة بالمجال 
منه،  ن�سخة  )المدى(  تلقت  بيان،  في  الف�سل  وقال  النفطي. 
ان "ما دفعنا اإلى تبيان الحقيقة الأبناء �سعبنا هو الدفاع عن 
مكت�سبات الب�سرة وحماية الثروة الوطنية من خال اختيار 
المجال  ف��ي  كبيرة  بخبرة  تتمتع  ك��ف��وءة  وطنية  �سخ�سية 
النفط".  ك���وزارة  مهمة  وزارة  اإدارة  على  ق���ادرة  النفطي 
من  مجموعة  عقدته  ال��ذي  "االجتماع  ان  الف�سل  وا���س��اف 
النواب الذين يتبعون كتا �سيا�سية، اقت�سر على عدد معين 
منهم دون غيرهم"، م�سيًرا الى انهم "ارادو فيه تمرير اأ�سماء 
معينة نجد اأن بع�سها ال يتمتع بالخبرة والكفاءة التي توؤهله 

ليكون وزيرا للنفط".
يعد  االجتماع  "هذا  اأن  �سائرون  تحالف  عن  النائب  ولفت 
تهمي�سا للنواب االآخرين الذين لم يح�سروا االجتماع والذين 
"ما  اأن  الب�سرة"، مو�سًحا  اأبناء  من  كبيرة  �سريحة  يمثلون 
اأم�س هو من اجل عدم ا�ستغال البع�س ال�سم  طرحناه يوم 
نواب الب�سرة واختيارهم ل�سخ�سيات هي في الحقيقة بعيدة 

حتى عن العمل في المجال النفطي".
اتهم،  قد  الف�سل  مظفر  �سائرون  تحالف  عن  النائب  وك��ان 
الدوالرات  لم ي�سمها بدفع مايين  �سيا�سية  اأحزاًبا  الثاثاء، 

ل�سراء من�سب وزير النفط.
الكاظمي  م�سطفى  الوزراء  رئي�س  بيان،  في  الف�سل  وطالب 
ب�"اختيار وزير للنفط من اأبناء محافظة الب�سرة، وان يكون 
من ذوي الخبرة والكفاءة، وقطع الطريق امام بع�س االأحزاب 
مايين  بدفع  ول��و  ال���وزارة  ه��ذه  على  اال�ستياء  تريد  التي 
 60 اإل��ى  و�سلت  المن�سب  "قيمة  ان  الى  الفًتا  الدوالرات"، 
مليون دوالر". وذكر الف�سل ان "معلومات ت�سربت عن اتفاق 
الب�سرة على بيع من�سب وزارة  البرلمان في  بع�س اع�ساء 
"اجتماعا قد  النفط بقيمة 60 مليون دوالر"، م�سيًرا الى ان 
عقد لنواب الب�سرة لتغطية العملية و�سرعنة اختيار المر�سح 

المتفق عليه الى من�سب وزير النفط". مقابل ذلك، رد النائب 
ت�سريحات  على  التميمي،  م��زاح��م  الب�سرة  محافظة  ع��ن 
رئا�سة  ودعا  قانونًيا،  بمقا�ساته  لوح  فيما  الف�سل،  النائب 
"تاأديبية" بحقه. وقال  اج��راءات  اتخاذ  الى  النواب  مجل�س 
المكتب االعامي للتميمي في بيان، انه "بعد اأن ا�ستطاع عدد 
من نواب الب�سرة اأن ي�سغطوا لكي تكون حقيبة النفط  في 
الت�سكيلة الوزارية الجديدة الى الب�سرة ا�ستحقاقا ال يجوز 
التنازل عنه وبعد اللقاء الذي جرى على اأعتاب ذلك مع ر م و 
، وبح�سور ر م ن، تقرر اأن نتقدم بمر�سحين الختيار اأحدهم 
ائتاف  عن  نائب  وه��و  التميمي  وا���س��اف  للنفط".   وزي��را 
م�ساورات  عقد  على  ال��ن��واب  االأخ���وة  اتفق  "قد  ان��ه  الن�سر 
فعقدنا  المن�سب،  لهذا  تاأهيا  االأكثر  اأنهم  نعتقد  من  لتحديد 
اجتماعا لم يح�سره الجميع لوجودهم خارج الب�سرة لكننا 
ن�سع  اأن  خطتنا  وكانت  الهاتف  عبر  معهم  توا�سل  على  كنا 
�سروطا ومعايير الختيار ال�سخ�س المنا�سب"، الفًتا الى انه 
"قد تقدم الينا حوالي 50 �سخ�سا ب�سيرهم الذاتية للمفا�سلة 

بينهم". وا�سار التميمي الى ان "�سرطنا االأول كان، اأن يكون 
المر�سح ذا �سخ�سية تليق بالب�سرة واأهلها واأن يكون قادرا 
على ادارة قطاع النفط والغاز بما يحقق طموحاتنا الوطنية 
والب�سرية واأن يكون قادرا على اأداء خدمات الى المحافظة 
المهم  القطاع  بهذا  للنهو�س  الم�ستقبل  ا�ست�سراف  وعلى 
ولي�س اأن ياأتي للعمل كموظف بدرجة وزير يدير الوزارة من 

دون اإ�سافات كبيرة".
المداولة  "بعد  بالقول:  الب�سرة،  النائب عن محافظة  وتابع 
هذه  م��ن  ن��ائ��ب  ك��ل  يختار  اأن  على  اتفقنا  االأ���س��م��اء  وط���رح 
القائمة ع�سرة مر�سحين ثم نرتب االأولويات بحيث نتوافق 
على المر�سح الذي يح�سل على اأكبر عدد من الموافقات واأن 
نتقدم بثاثة اأ�سماء الى رئي�س الحكومة وكل ذلك بالت�ساور 
اأو مجموعة  اأن تحتكر ذلك كتلة  النواب جميعا من دون  مع 
ومن دون اأن يكون لل�سداقة اأو القرابة اأثر في االختيار الذي 
ينبغي اأن يكون ب�سمير حي وبح�س وطني ب�سري خال�س". 
وعبر مزاحم التميمي عن مفاجاأته ب�"ت�سريح للزميل النائب 

الذي لم يح�سر الجل�سة بحجة اأنه ال يعلم بها والذي لم يح�سر 
معنا في االحتجاج وال في االجتماع برئي�س الحكومة برغم 
وجوده في المجل�س �ساعتئذ"، مبيًنا ان "هذا الت�سريح الذي 
نف�سه  في  ولغاية  زمائه  الى  الخطورة  بالغة  تهمة  به  وجه 
ما جعل النا�س واالإعام ي�سيئون  الظن ومع كيل للمزيد من  

التهم من دون تدقيق وال تو�سيح".
هذا  في  المداولة  وقف  قررنا  "عليه  قائًا:  التميمي  و�سدد 
ال�ساأن وتنبيه الزميل النائب الى اأمرين فاإما اأن يثبت اتهامه 
اأو يعتذر واإال فاإننا �سنقيم دعوى �سده و�سد النا�سر"، مطالًبا 
تاأديبية �سده،  باتخاذ اجراءات  النواب  "من رئا�سة مجل�س 
والنتيجة فاإن الب�سرة هي الخا�سرة بعد اأن طعنها ابنها في 

ظهرها هذه هي حقيقة االأمر لمن اأراد اأن يعرفها".
العبادي،  ا�سعد  الب�سرة  محافظة  عن  النائب  دعا  ذل��ك،  الى 
ام�س، اي �سخ�س لديه ماحظات او معلومات حول �سبهات 
ف�ساد بملف التر�سيح لحقيبة وزارة النفط الى تقديم ما لديه 

من ادلة الى الجهات المخت�سة دون القاء التهم.
ال��وزراء  رئي�س  مع  ح�سل  اتفاقا  "هناك  اإن  العبادي  وق��ال 
وبعد انتخاب الحكومة بان تكون حقيبة النفط من ا�ستحقاق 
م��ح��اف��ظ��ة ال��ب�����س��رة، ع��ل��ى اع��ت��ب��ار ان��ه��ا تمثل رئ���ة ال��ع��راق 
االقت�سادية واكثر من 80% من واردات الموازنة تاأتي منها"، 
مبينا ان "الراأي كان بان يتم اختيار عدد من المر�سحين من 
الوزراء  مجل�س  رئي�س  الى  لهم  الذاتية  ال�سير  ت�سليم  خال 

الختيار من يراه منا�سبا منهم".
للح�سول  ام��وال  دف��ع  عن  "الحديث  ان  العبادي،  وا���س��اف 
على حقيبة النفط، هو امر بعيد عن الواقع، على اعتبار ان 
هناك عددا كبيرا من ال�سخ�سيات الكفوءة التي قدمت �سيرها 

الذاتية"، م�سيفا "ال نعتقد ان الجميع دفع امواال".
وتابع قائا "اننا �سنعمل على تقديم عدد من المر�سحين الى 
رئي�س الوزراء قد ي�سل الى خم�سة ا�سماء لمر�سحين ولي�س 
ا�سما واحدا وهو له الحرية الكاملة باختيار االن�سب منهم"، 
دفعوا  جميعا  يكونوا  ان  المعقول  غير  "من  اأن��ه  مو�سحا 
لديها  �سخ�سية  "اي  العبادي  المن�سب".ودعا  لنيل  ام��واال 
الأن  الملف  بهذا  ف�ساد  �سبهات  حول  معلومات  او  ماحظات 
تقدم ما لديها من ادلة الى الجهات المخت�سة للتحقيق فيها، 
المحافظة  بم�سلحة  ي�سر  قد  ب�سكل  جزافا  التهم  القاء  دون 

واهلها قبل كل �سيء".

 بغداد / المدى

وو�سعت الحكومة اأمامها عدة خيارات 
مازال����ت ف����ي ط����ور الدرا�س����ة ل�سد عجز 
اللج����وء  منه����ا  التق�سفي����ة،  الموازن����ة 
اإل����ى االقترا�����س الخارج����ي والداخلي، 
واالدخ����ار االإجب����اري، وتر�سيق دوائر 

الدولة او التوجه نحو طبع العملة.
ع�س����و  مي����رزا،  �سي����روان  ويق����ول 
اللجن����ة المالية في مجل�����س النواب في 
ت�سري����ح ل�)الم����دى( اإن "الم�ست�سارين 
ال����وزراء  مجل�����س  ف����ي  االقت�ساديي����ن 
قدم����وا مقترحي����ن للحكوم����ة الجدي����دة 
لتج����اوز االأزم����ة االقت�سادي����ة، وتاأمين 
الروات����ب"، مبين����ا اأن "المقت����رح االأول 
يق�سي باإعداد قان����ون موازنة اتحادية 
�سهرية مبني����ة على الواردات والنفقات 
ل����كل �سه����ر، والثان����ي يقت����رح اأن تكون 
موازن����ة واحدة لاأ�سهر ال�ستة المتبقية 

من ال�سنة المالية".
اأو  المقترحي����ن  "هذي����ن  اأن  ويوؤك����د 
الخيارين م����ازاال قيد الدرا�سة والبحث 
والنقا�س بين الحكوم����ة وم�ست�ساريها 
االقت�ساديي����ن وطواق����م وزارة المالية 
"كا  العتم����اد احدهم����ا"، مو�سح����ا اأن 
الخيارين يهدفان اإلى تاأمين دفع رواتب 
والرعاي����ة  والمتقاعدي����ن  الموظفي����ن 

االجتماعية".
المالي����ة  اللجن����ة  ف����ي  ن����واب  وكان 
بمجل�س النواب ق����د توقعوا في حديث 
م����ع )الم����دى( ف����ي وق����ت �ساب����ق قي����ام 
وزارة المالي����ة باإج����راء تغيي����رات ف����ي 
م�س����ودة قان����ون الموازن����ة االتحادي����ة 
لع����ام 2020 تت�سم����ن تغيي����ر �سعر بيع 
النفط، وتخفي�س موازنات الوزارات، 
الداخل����ي  االقترا�����س  اإل����ى  واللج����وء 

والخارجي.
اأو  "المقترحي����ن  اأن  مي����رزا  وي�سي����ف 
الخياري����ن المطروحي����ن للنقا�س �سيتم 
اعتم����اد احدهم����ا ف����ي قان����ون الموازنة 
االتحادي����ة قب����ل اإر�سال����ه اإل����ى مجل�����س 
النواب لت�سريع����ه"، م�سيفا اأن موازنة 
الع����ام 2020 )ال�سهرية اأو لل�ستة اأ�سهر 
المتبقي����ة( �ستكون ت�سغيلي����ة وتق�سفية 

من دون موازنة ا�ستثمارية".
ويواجه العراق وه����و ثاني اأكبر منتج 
للخام في اأوب����ك اأزمة اقت�سادية نتيجة 
تراج����ع اأ�سع����ار النف����ط واتف����اق عل����ى 
خف�س االإنت����اج باأكثر من مليون برميل 
يومًيا، والذي يبداأ �سريانه هذا ال�سهر.

ويتابع النائب عن كتلة االتحاد الوطني 
المقبل����ة  "الموازن����ة  اأن  الكرد�ستان����ي 
�ستكون خالية م����ن الدرجات الوظيفية 
ب�سب����ب اأزم����ة وباء كورون����ا التي �سلت 
دول  كل  ف����ي  االقت�سادي����ة  الحرك����ة 
العال����م"، متوقع����ا ان "خط����ة الحكومة 
االتحادي����ة  الموازن����ة  قان����ون  الإع����داد 

�ستكون وا�سحة بعد عطلة العيد".
"الحكوم����ة  اأن  اإل����ى  مي����رزا  ويلف����ت 
اأي�س����ا لديه����ا مقترحات ل�س����د عجز هذه 
الموازن����ة التق�سفية من خ����ال اللجوء 
اإل����ى االقترا�����س الخارج����ي والداخلي 
واالدخ����ار االإجب����اري وتر�سي����ق دوائر 
الدول����ة واآخ����ر مط����اف طب����ع العمل����ة"، 
موؤك����دا اأن "الحكومة بات����ت تدر�س كل 
هذه المقترح����ات قبل ال�س����روع باإعداد 

قانون الموازنة العامة".
ال����وزراء  مجل�����س  رئي�����س  والتق����ى 
م�سطفى الكاظمي، اول ام�س الثاثاء، 
بالممث����ل الخا�س لبعثة البن����ك الدولي 
ف����ي العراق، رمزي نعمان، وبحثا �سبل 

تن�سي����ق العم����ل لغر�س تج����اوز االأزمة 
عل����ى  والعم����ل  الراهن����ة،  االقت�سادي����ة 
اطاق جهود االإ�ساح االقت�سادي التي 
م����ن �ساأنها ت�سجيع اال�ستثمار واالإعمار 
وتعزيز الواقع الخدمي، وتوفير فر�س 

العمل.
ف����ي  ق����رر  ق����د  ال����وزراء  وكان مجل�����س 
جل�سته االخيرة ت�سكيل خلية الطوارئ 
رئي�����س  برئا�س����ة  المال����ي،  لاإ�س����اح 
مجل�����س ال����وزراء وله اأن يخ����ّول وزير 
ح����ال  ف����ي  الجل�س����ات  الإدارة  المالي����ة 
غياب����ه وع�سوية كل م����ن وزير المالية، 
ووزي����ر الخارجي����ة، وزي����ر التخطيط، 
محاف����ظ البن����ك المرك����زي، م�ست�ساري 
رئي�س الوزراء، واالأمين العام لمجل�س 
ال����وزراء، وممث����ل ع����ن االأمان����ة العامة 

لمجل�س الوزراء.
وتتول����ى خلي����ة المه����ام �سم����ان توفير 
الق����رارات  واتخ����اذ  المالي����ة  ال�سيول����ة 
الخا�س����ة باالإ�س����اح المال����ي من خال 
الم����وارد  وتعظي����م  االإنف����اق  تر�سي����د 

واإ�ساح الموؤ�س�س����ات المالية، وو�سع 
االإعم����ار  لم�ساري����ع  تموي����ل  خط����ط 
والتنمي����ة واال�ستثم����ار، بم����ا ف����ي ذل����ك 
م����وارد واآلي����ات التموي����ل م����ن خ����ارج 

االإنفاق الحكومي.
بدورها، تو�س����ح �سهام العقيلي، ع�سو 
"اق����رار  اأن  النيابي����ة  المالي����ة  اللجن����ة 
تمري����ر  ب�س����رورة  ال����وزراء  مجل�����س 
قانون الموازن����ة �سيدفع وزارة المالية 
والجه����ات المعني����ة اإل����ى االإ�س����راع في 
اإع����داد الموازن����ة خ����ال االأي����ام القليلة 

المقبلة".
ف����ي  ق����رر  ق����د  ال����وزراء  وكان مجل�����س 
بت�سري����ع  االإ�س����راع  االأخي����رة  جل�ست����ه 
قان����ون الموازنة العامة بما ين�سجم مع 
متطلب����ات الو�س����ع المال����ي وانخفا�س 
م�ست����وى �سعر النفط وتنوي����ع م�سادر 

الموازنة.
وت�سيف العقيلي في ت�سريح ل�)المدى( 
اأن "هناك احتمالية كبيرة في ان تكون 
الموازن����ة المقبل����ة مرحلي����ة اأي �سهرية 

ب�سب����ب اأزمة هب����وط اأ�سع����ار النفط في 
االأ�س����واق العالمية"، الفتة اإلى اأنه "من 
ال�سعب اإع����داد موازنة متكاملة في ظل 

اأ�سعار النفط المتذبذبة".
وانه����ارت اأ�سع����ار النفط ف����ي اال�سواق 
االقت�س����اد  تباط����وؤ  ب�سب����ب  العالمي����ة 
العالم����ي نتيج����ة تف�سي وب����اء كورونا، 
وح����رب االأ�سع����ار الت����ي اندلع����ت بي����ن 
لت الدول  ال�سعودية ورو�سي����ا. وتو�سّ
الكب����رى الم�س����ّدرة للنف����ط اإل����ى اتفاق 

يق�سي بتخفي�س الت�سدير.
وتو�سح النائبة عن كتلة النهج الوطني 
اأن "الموازنة التي اأعدتها حكومة عادل 
عب����د المه����دي ال�سابقة �ستتغي����ر جميع 
اأرقامه����ا و�سيتم اإع����داد موازنة جديدة 
نظرا للمتغيرات التي ح�سلت في �سعر 

برميل النفط".
وعج����زت حكوم����ة ع����ادل عب����د المهدي 
الت����ي قدمت ا�ستقالتها ف����ي �سهر كانون 
االأول الما�س����ي ع����ن اإر�س����ال م�س����روع 
قان����ون الموازنة االتحادية لعام 2020 

ارتف����اع  ب�س����ب  الن����واب  مجل�����س  اإل����ى 
عج����ز الموازنة التخمين����ي الذي و�سل 
اإل����ى اأكثر م����ن اأربعين ملي����ار دوالر، ثم 
ت�ساع����ف ب�سب����ب تراج����ع الطل����ب على 

النفط.
وت�سيف النائبة عن محافظة مي�سان اأن 
لجنته����ا "طلبت ا�ست�سافة وزير المالية 
لبح����ث  ع����اوي  االمي����ر  عب����د  الجدي����د 
م�سكل����ة المناف����ذ الحدودي����ة وعق����ارات 
الدول����ة وقان����ون الموازن����ة"، مبينة اأن 
"الوزير طلب مهلة ال تتجاوز اال�سبوع 

للح�سور اإلى اال�ست�سافة".
ف����ي  المالي����ة  اللجن����ة  رئي�����س  وكان 
البرلم����ان هيثم الجب����وري قد اأق����ر باأن 
الع����راق �سيواج����ه م�سكات ف����ي تاأمين 
روات����ب �سه����ر )حزي����ران( 2020، على 
اإثر االأزم����ة الناجمة عن انهي����ار اأ�سعار 
النف����ط وتراجع مع����دالت الطلب ب�سبب 

كورونا.
وال تقّدم ال�سجات الر�سمية اإح�سائيات 
نهائي����ة ع����ن ع����دد الموظفي����ن المدنيين 

الذي����ن  والمتقاعدي����ن  والع�سكريي����ن 
يح�سل����ون على مرتب����ات ثابتة، وال عن 
اأع����داد العاطلين والفق����راء والمتعففين 
الذي����ن يتلق����ون اإعان����ات �سهري����ة، لك����ن 
المعلومات تجمع على اأن العراق ينفق 
�سنوًي����ا حوال����ى 43 ملي����ار دوالر عل����ى 

المرتبات واالإعانات الثابتة.
وق����ال هيث����م الجب����وري، وه����و رئي�س 
اللجنة المالية قب����ل يومين، اإن العراق 
يجن����ي االآن م����ا قيمت����ه حوال����ى ت�سع����ة 
دوالرات كاأرب����اح �سافي����ة ع����ن بي����ع كل 
برميل، ف����ي حي����ن اأنه ا�سته����دف مطلع 
الع����ام �سع����ر 56 دوالًرا، بمع����دل نم����و 
في حج����م ال�س����ادرات بناء عل����ى زيادة 
الطلب العالم����ي، حتى ي�سل اإلى حاجز 
ال� 70 دوالًرا. و�سيح�سل العراق، وفًقا 
للجب����وري، خال االأ�سه����ر الحالية على 
نح����و رب����ع عوائ����ده الت����ي كان يح�سل 
الع����ام  م����ن  نف�س����ه  الوق����ت  ف����ي  عليه����ا 
الما�سي 2019، وحذر من اأن الحكومة 
قد تدفع رواتب الموظفين اأواخر )اأيار( 
الحالي كامل����ة، لكنها لن تتمكن من فعل 
االأم����ر نف�سه خال ال�سهري����ن المقبلين. 
ووفًقا لمحافظ البنك المركزي العراقي 
علي العاق، فاإن االحتياطي الفيدرالي 
يبل����غ حوالى 70 ملي����ار دوالر، بفائ�س 
ق����دره حوالى 12 ملي����ار دوالر عن كتلة 

النقد المتاحة بالعملة المحلية.
وقال خبراء اإن ه����ذه االأرقام ت�سير اإلى 
ال����وزراء الجدي����د  اأن حكوم����ة رئي�����س 
م�سطف����ى الكاظم����ي، الت����ي نال����ت ثق����ة 
البرلم����ان تمل����ك هام�س من����اورة يتعلق 
بالتن�سي����ق  ملي����ار دوالر  بحوال����ي 12 
م����ع ال�سلطة الم�سيط����رة على النقد، من 
دون اأن تخ����ّل بمعايي����ر االأم����ن المال����ي 
ا باأن  ف����ي الباد، لك����ن العاق يق����ر اأي�سً
دي����ون الع����راق الداخلي����ة والخارجي����ة 
اقترب����ت عام 2019 م����ن حاجز ال� 100 
ملي����ار دوالر، اأي بن�سب����ة حوال����ى 100 
ف����ي المئة م����ن اإجمالي النات����ج القومي 

ال�سنوي.
وم����ع تدن����ي اأ�سع����ار النف����ط، فلي�س من 
المتوقع اأن ي�سع العراق في اعتباراته 
اأي اأهمي����ة لت�سدي����د الدي����ون الخارجية 
حت����ى نهاي����ة الع����ام الحالي ف����ي اأف�سل 
اإن  مراقب����ون  ويق����ول  التقدي����رات، 
الكاظمي ربما يدخر في جعبته الكثير، 
في ما يتعلق بملف العاقات الخارجية، 
وقدرته على ا�ستخدام����ه لتوفير حلول 

عاجلة الأزمة باده االقت�سادية.

3 http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.netسياسة

احلكومة اجلديدة ترث "موازنة مفل�سة" وتراهن 
على توفري رواتب املوظفني واملتقاعدين
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عام 2020 بدون نفقات ا�ستثمارية 
ويفتح الباب موارًبا اأمام القرو�ض 
واالدخار والرت�سيق 

احد منافذ 
�صرف رواتب 
املوظفني 

�سجال بني نواب الب�سرة ب�ساأن حقيبة النفط ي�سل اإىل طلب "التاأديب" واملقا�ساة

تراهيين احلكومة اجلديدة التييي ورثت "موازنة مفل�سة" على توفري رواتب املوظفيين واملتقاعدين وهي ال متلك اإال جزءا قليال 
من النقد يقابله ارتفاع كبري بالديون الداخلية واخلارجية.

ومتيل احلكومة اجلديدة اإىل تقدمي موازنة "مرحلية" خالية وللمرة االوىل يف تاريخ العراق من املوازنة اال�ستثمارية و�ستكون 
مقت�سرة على الت�سغيلية فقط لتتمكن من تاأمن الرواتب لالأ�سهر ال�ستة املقبلة.

 بغداد / المدى

نفذها  اإرهابية  هجمات  اإث��ر  االأرب��ع��اء،  اأم�س  المدنيين،  من  ع��دد  ج��رح 
عنا�سر من تنظيم داع�س ا�ستهدفت محافظة ديالى. واأعلنت خلية االإعام 
االأمني في بيان اأن "اإطاق نار مبا�سر من قبل ع�سابات داع�س االإرهابية، 
بمحافظة  العبارة  بناحية  الرعاية  منطقة  في  المدنيين  خاله  ا�ستهدفت 

ديالى". 
واأفادت الخلية باإ�سابة 3 مدنيين بجروح، اإثر االعتداء االإرهابي. 

واأقدم تنظيم داع�س االإرهابي، موؤخرا، على اختطاف فاحين اثنين من 
مزرعتهما في قرية مخاي�س بق�ساء خانقين، في محافظة ديالى، وقتلهما. 
اإرهابية  اعتداءات  الى  االأخيرة،  االآون��ة  في  ديالى  محافظة  وتعر�ست 
المحررة،  المحافظات  و�سهدت  االأمنية.  والقوات  المدنيين،  ا�ستهدفت 
واالأنبار،  ونينوى،  وديالى،  كركوك،  من  واأجزاء  الدين،  �ساح  ال�سيما 
الخايا  عنا�سر  �سنتها  اإرهابية  هجمات  موؤخرا،  الباد،  وغربي  �سمالي 
النائمة لتنظيم "داع�س" االإرهابي، مت�سببة بمقتل، واإ�سابة الع�سرات من 

المدنيين، والمنت�سبين في االأجهزة االأمنية. 
تنظيم  ان  الدين،  �ساح  ع�سائر  �سيوخ  مجل�س  اكد  مت�سل،  �سياق  وفي 

داع�س ي�ستغل م�ساحة كبيرة ت�سترك فيها نحو خم�س محافظات.
اإن  �سحفي  ت�سريح  في  جبارة  م��روان  المجل�س  با�سم  المتحدث  وق��ال 
الدين،  �ساح  في  خا�سة  االأخير،  داع�س  ن�ساط  وراء  مجتمعة  "اأ�سباًبا 
في  الخطير  ال�سعف  ا  اأي�سً وه��ن��اك  بكورونا  ال�سلطات  ان�سغال  منها 
التن�سيق بين قيادات العمليات، بحيث غالًبا ما ينجح داع�س في ا�ستغال 
هذا ال�سعف ويقوم ب�سن هجماته عبر ما يمكن ت�سميتها نهايات االأرا�سي 
فيها  ت�سترك  كبيرة  م�ساحة  في  ي�ستغل  "داع�س  ان  وا�ساف  ال�سائبة".  
اإلى �سوريا غربًا،  اإيران �سرقًا وت�سل  نحو 5 محافظات تمتد من حدود 
وهي منطقة اأحرا�س ووديان وبزول ومزارع"، الفتا الى ان "هناك �سببا 
اآخر وراء تزايد ن�ساط داع�س يتمثل في عدم تطهير ق�ساء الحويجة ذي 
الم�ساحة الكبيرة بعد �سيطرة القوات الحكومية عليه نهاية عام 2017، 
جبال  ب�سل�سلة  وارتباطه  المعّقدة  بت�ساري�سه  الق�ساء  هذا  زال  ما  حيث 

حمرين الوعرة اأهم اأماكن اختباء وانطاق عنا�سر داع�س".

ع�سائر �سالح الدين: داع�ش 
ي�ستغل "النهايات ال�سائبة" 

ل�سن هجماته 
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 متابعة املدى 

ك�ش���ف مدي���ر عام د�ئ���رة �ل�شح���ة �لعامة 
يف وز�رة �ل�شح���ة ، ريا�س �حللفي، عن 
عزم عق���د �جتماع  مع �جله���ات �ل�شحية 
تطبي���ق  لدر��ش���ة  بغ���د�د،  يف  �ملخت�ش���ة 
�أحد �ل�شيناريوه���ات �ملطروحة الحتو�ء 

فايرو�س كورونا.
وق���ال �حللف���ي، "، �إن "وز�رة �ل�شح���ة، 
ثالث���ة  م���ن  و�ح���د  تطبي���ق  تدر����س 
�شيناريوه���ات مطروح���ة الحت���و�ء �أزمة 
تف�شي �لفايرو�س"، مبيًنا �أن "�ل�شيناريو 
�الأول ه���و تطبيق حظر �لتجو�ل �ل�شامل 

يف �ملحافظة".
و�أ�شار، �إىل �أن "�خليار �لثاين هو �إجر�ء 
�مل�شح �ل�شامل جلميع �ملناطق"، مو�شحًا 
�أن "�ل�شيناري���و �لثال���ث يتعل���ق باحلجر 
�ملناطق���ي للم���دن �لت���ي ظهرت فيه���ا �أكرب 

عدد من �الإ�شابات".
و�أك���د مدي���ر ع���ام د�ئ���رة �ل�شح���ة �لعامة 
�حت���و�ء  "�إج���ر�ء�ت  �أن  �ل���وز�رة،  يف 
�لفايرو����س �شتطبق خالل �الأي���ام �لقليلة 

�ملقبلة".
�ل�شح���ة و�لبيئ���ة ح�ش���ن  ،�أعل���ن وزي���ر 
ب���دء  �لثالث���اء،  �الأول  �أم����س  �لتميم���ي، 
�إج���ر�ء�ت �حلج���ر �ملناطق���ي يف عدد من 

مدن �لبالد.
وق���ال �لتميمي يف ت�شري���ح، �أم�س �الأول 
�لثالث���اء ، �إن وز�رت���ه ب���د�أت "�لتن�شي���ق 
لفر����س �حلج���ر  �الأمني���ة  �الأجه���زة  م���ع 

�ملناطقي".
و�أ�شاف، �أن "بع�س �ملناطق ت�شكل بوؤرً� 
وبائية قابلة لالمتد�د نتيجة عدم �اللتز�م 

بتعليمات �حلظر �لوقائي".
"�ل���وز�رة �شتق���وم  �أن  وب����نّ �لتميم���ي، 
بعملية �حلجر �ملناطقي يف �ملناطق �لتي 
�أ�شرت فيه���ا �الإ�شابات بع���د ت�شكيل فرق 

طبية متكاملة".
و�أعل���ن �لوزير �ل�شحة و�لبيئة، يف وقت 
�شاب���ق، عن در��شة �إع���ادة تطبيق �حلظر 
�ل�شام���ل �أو �حلظ���ر �ملناطق���ي للح���د من 

�نت�شار فايرو�س كورونا. 
�الأزم���ة  خلي���ة  رت  ح���ذنّ جهته���ا  م���ن 
"كارث���ة  م���ن  �لنيابية،�أم����س  �الربع���اء، 
ب�شري���ة" يف بغ���د�د، بعد �إع���الن �ملوقف 
�لوبائ���ي �الأخ���ر، م�ش���ددة عل���ى �أن ذلك 

خطر".   �نذ�ر  "جر�س 
�الأول  للنائ���ب  �الإعالم���ي  �ملكت���ب  وق���ال 
لرئي����س جمل����س �لن���و�ب ورئي����س خلية 
�الأزمة �لنيابي���ة ح�شن �لكعبي، يف بيان، 
تلق���ت �مل���دى ن�شخ���ة من���ه  �إن "�ملوق���ف 
�لوبائ���ي لال�شابات �مل�شجل���ة لفايرو�س 
كورون���ا لي���وم �أم�س �لثالث���اء و�رتفاعها 
يف بغ���د�د لوحده���ا �ىل 71 ��شاب���ة يع���د 
جر�س �إن���ذ�ر خطر للغاية ُين���ذر بكارثة 
ب�شري���ة و�شحية يف �لع���ر�ق ال�شيما يف 
حمافظت���ي بغ���د�د )�لك���رخ و�لر�شاف���ة ( 

و�لب�شرة".  
وع���ز� �لكعب���ي �رتف���اع �الع���د�د �مل�شابة 
�اللت���ز�م  "ع���دم  �إىل  بالفايرو����س، 
باإج���ر�ء�ت فر�س حظر �لتج���و�ل �شو�ء 
)�لكلي �أو �جلزئي( و ��شتمر�ر �لالمباالة 
م���ن قب���ل عدد كب���ر م���ن �ملو�طن���� �إز�ء 

خطورة �لوباء و �ملتمثل���ة بعدم �اللتز�م 
باالر�شاد�ت �ل�شحي���ة و�لوقائية من قبل 
�جلهات �ملخت�شة ومنع �لتجمعات و�إقامة 
�ملنا�شب���ات وجمال�س �لع���ز�ء و�لزيار�ت 

�لعائلية و�الأماكن �ملزدحمة".  
ودع���ا �لكعب���ي "�جله���ات �ملخت�ش���ة �ىل 
�حلظ���ر  لقو�ن����  �ملخالف����  حما�شب���ة 
وتكثيف عمليات �مل�شح �لوبائي �مليد�ين 
ال�شيما يف �ملناط���ق �ملوبوءة،  ف�شاًل عن 
وج���وب �لتن�شي���ق م���ع �لق���و�ت �الأمني���ة 
�ل�شح���ي  �حلج���ر  بعملي���ة  للمبا�ش���رة 

�ملناطقي".  
و�أعلن���ت وز�رة �ل�شح���ة و�لبيئ���ة، �أم�س 
�الأول �لثالثاء، �ملوق���ف �لوبائي �ليومي 
لالإ�شاب���ات �مل�شجل���ة بفايرو����س كورونا 

�مل�شتجد يف �لعر�ق.  
وذكر بيان للوز�رة تلقت "�ملدى"، ن�شخة 
من���ه )12 �آي���ار 2020(، �أن���ه "مت فح����س 
�ملخت���رب�ت  كاف���ة  يف  منوذج���ًا   )٢٧٥٦(
�ملخت�ش���ة يف �لعر�ق له���ذ� �ليوم، وبذلك 
يكون �ملجموع �لكلي للنماذج �ملفحو�شة 
من���ذ بد�ي���ة ت�شجي���ل �ملر����س يف �لعر�ق 

 )    ."١٣٢٤٥٧(
وز�رة  خمت���رب�ت  "�شجل���ت  و�أ�ش���اف 
�ل�شح���ة و�لبيئة لهذ� �لي���وم )٩٥( �إ�شابة 
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فيم���ا �أعلنت د�ئرة �شح���ة �لنجف،  �أم�س 
�الربع���اء، مغ���ادرة 91 مالم�ش���ًا وو�ف���دً� 

للحجر �ل�شحي دون �أعر��س مر�شية.  
وذك���ر  مدي���ر �لد�ئ���رة ر�ش���و�ن �لكندي، 
يف بيان���ه، �أن "�ملغادري���ن وهم 29 و�فدً� 
و 62 مالم�ش���ًا غ���ادرو� بع���د �نته���اء مدة 
�حلجر �لبالغة 14 يومًا وبعد �أخذ عينات 
للفح����س �ملختربي دون ظه���ور �أعر��س 

مر�شية".  
"�لو�فدي���ن  �أن  �ىل  �لكن���دي  و�أ�ش���ار 
موزعون على �لدول �لتالية )رو�شيا 15، 
�شوريا 8،  �الأردن 2،  �ليونان ، 1�ل�شويد 
، 1��شباني���ا 1( �أما �ملالم�ش���� �ل� 62 فهم 
يعودون لثالث ح���االت مر�شية موؤكدة"، 
الفتًا �ىل �أن���ه "مبغادرة هوؤالء يتبقى 38 
حمج���ورً� منهم 27 و�ف���دً�  و11 مالم�شًا 
وم���ن ب���� �لو�فدي���ن 9 مت حجره���م يوم 

�أم�س".  
 وكان���ت د�ئرة �شحة �لنج���ف قد ودعت، 
�آخ���ر حالت���� مر�شيت���� م���ن م�شت�شفى 

�حلكيم �لعام.  
و�أكد  �لكندي �أنه "ورغم  كل هذه  �لنتائج 
�لطيب���ة �إال �أن �ملعركة مل تنته بعد وعلينا 
�أن ن���درك جي���دً� �أن حال���ة مر�شية و�حدة 
ق���د تعيد �لوب���اء �ىل حمافظ���ة باأكلمها"، 
وروح���ًا  ن�ش���ًا  "�اللت���ز�م  �ىل  د�عي���اُ 
بالتوجيه���ات �ل�شحية ومنه���ا توجيهات 
منظم���ة �ل�شح���ة �لعاملية بع���دم �خلروج 
�إال لل�ش���رورة �لق�ش���وى و �حلف���اظ على 
�لتباعد �الجتماعي وعدم �رتياد �الأماكن 
�لتي ت�شهد جتمع���ات ب�شرية  ملنع �نتقال 

�لفايرو�س".  
من جانبها �أعلن����ت وز�رة �ل�شحة باإقليم 
كورد�شتان، �أنه مل يتبَق �شوى 14 �إ�شابة 
بفايرو�س كورونا يف �إقليم كورد�شتان.

وكان عدد �الإ�شاب����ات بفايرو�س كورونا 
يف �إقلي����م كورد�شتان، قد و�ش����ل ل�391، 
وم����ا   ،372 و�شف����ي   ،5 منه����م  ت����ويف 
تبق����ى منه����م 14 ال يز�ل����ون قي����د �لرقابة 

�ل�شحية.
بهذ� ي�شبح جمموع �ال�شابات يف عموم 
�لعر�ق 2818، وجمموع �لوفيات 110، 
لت�ش����ل جمم����وع ح����االت �ل�شف����اء 1790 

حالة و�لر�قدون يف �مل�شت�شفيات 918.
يف غ�ش����ون ذل����ك، تو��ش����ل وز�رة �لعدل 
�إجر�ء�تها الإطالق �شر�ح �ل�شجناء �شمن 

�إجر�ء�ت �لوقاية من تف�شي كورونا.
وق����ال وكي����ل وز�رة �لع����دل عب����د �لكرمي 
�إ�ش����د�ر  �ل����وز�رة ب�ش����دد  �إن  �ل�شع����دي، 
باالإف����ر�ج  للم�شمول�����  جدي����دة  قائم����ة 
�ل�شرط����ي، موؤكدً�، يف حدي����ث �شحايف، 
رئا�ش����ة  �إىل  �شرتف����ع  �لقائم����ة  ه����ذه  �أن 
�لوزر�ء م����ن �أجل �مل�شادق����ة على �إطالق 

�شر�ح �ل�شجناء.
�لكل����ي  �لع����دد  "يتج����اوز  �أن  ورج����ح 
للم�شمول����� 2000 م�شجون م����ن �لكبار 
و�الأح����د�ث"، مو�شح����ًا �أن وز�رة �لعدل 
�شتكم����ل �لقائمة، خالل �ليوم� �ملقبل�، 
من �أج����ل رفعها �إىل جمل�س �لوزر�ء لبدء 
�إطالق �شر�حهم بعد ��شتكمال �الإجر�ء�ت 

�لقانونية.
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لدي��ه معلومات تخص الش��خص املفقود 

مراجعة أقرب مركز شرطة.. مع التقدير 

اعـــالن رقـــم )12(
رقم الطلبية 2020/2011

تعلن �شركة م�شايف الو�شط �شركة عامة عن املناق�شة 
)ان�شاء بناية مكونة من طابقني ل�شعبة �شيانة الوحدات التابعة اىل ق�شم املعدات وال�شيارات(

للمرة )األولى( وبكلفة تخمينية مقدارها )342.365.000( دينار عراقي )ثالثمائة واثنان 
واربعون مليون وثالثمائة وخمسة وستون ألف دينار عراقي ال غير( ومبدة تنفيذ )180( 
يوم، مبوجب املواصفات والشروط التي ميكن احلصول عليها من امانة الصندوق لقاء 
مبلغ قدره )150.000( دينار )مائة وخمسون الف دينار ال غير( غير قابل للرد فعلى 
الراغبني باملشاركة من ذوي االختصاص تقدمي العطاءات بالدينار العراقي )مع مراعاة 
ارفاق  مع  يوماً(   120( عن  تقل  ال  ملدة  نافذاً  ويكون  العروض(  هذه  ترقيم صفحات 
وثمامنائة  )ستة ماليني  عراقي فقط  دينار   )6.847.300( والبالغة  األولية  التأمينات 
املعلومات  العرض  يتضمن  ان  عراقي( على  دينار  وثمالثمائة  ألف  واربعون  وسبعة 

التالية: 
- رقم املناقصة/ موضوعها : تاريخ الغلق: 

- تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم.
- تاريخ نفاذ التأمينات األولية.

- العناوين الصريحة للشركة او املكتب مع تثبيت البريد االلكتروني.
االعالن  رقمي  عليها  مثبت  ومختومة  مغلقة  باغلفة  الشركة  استعالمات  الى  وتسلم 
والطلبية في مدة اقصاها الساعة )الواحدة( بعد الظهر ليوم )2020/6/4( ويتحمل من ترسو 

عليه املناقصة اجور نشر االعالن.. مع التقدير.
مالحظة:

1- يتم تقدمي العروض وفقاً للوثائق القياسية وفي حال عدم التزام مقدم العطاء في تطبيق 
الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند 

التقدمي. 
2- جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر: 

أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ. 
ب- هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.

3- اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل إلى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة. 

4- تقدم التأمينات األولية باسم الشركة أو مديرها املفوض أو أحد املساهمني في الشركة 
أو الشركات مبوجب عقد مشاركة.

5- بامكان كافة ممثلي الشركات واجملهزين املشتركني في املناقصة التواجد في مقر الشركة 
حلضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة 

العاشرة صباحاً. 
6- في حالة وجود مخالفات من قبل اجملهزين توجه االنذارات من القسم القانوني في شركتنا 

دون الرجوع إلى دائرة كاتب العدل.
اثناء الدراسة  7- تصادر التأمينات األولية للشركات في حالة عدم األستجابة للمراسالت 

الفنية والتجارية للطلبيات. 
8- تقدم التامينات األولية على شكل )خطاب ضمان أو صك مصدق أو سفتجة( ومن املصارف 

املعتمدة املدرجة في القائمة املرفقة طياً. 
وإجازة  الضريبة  وكذلك  الكمارك  من  مهمة  تسهيل  بكتاب  شركتنا  مطالبة  التتم   -9
)إذا  إلى شركتنا.  املواد  وايصال  املناقصة مسؤولية جتهيز  في  املشترك  ويتحمل  االستيراد 

تضمن العمل جتهيز مواد(. 
10- ال تتم املطالبة باي متديدات لفترات التجهيز ألسباب تتعلق بإخراج املواد من املوانئ . )إذا 

تضمن العمل جتهيز مواد(. 
11- يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة 20% فأكثر من الكلفة التخمينية. 

www.mrc.oil.gov.iq :12- ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع االلكتروني
13- سيتم استقطاع )1000 دينار( ألف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض أطفال. 

14- على الشركات املتقدمة لالشتراك في املناقصة أعاله تقدمي كتاب تأييد من وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية / دائرة التقاعد والضمان االجتماعي إلكمال إجراءات املوافقات األمنية 

في حال التأهل. 
د. عاند جابر عمران 
ء. املدير العام 
رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�شركة
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 حممد حمدي
كلمة صدق

لف���ت �شاع���ر �لع���ر�ق �لكبري مع���روف عبد �لغن���ي �لر�شايف 
�النتباه �ىل �لوز�ر�ت �لعر�قية وعملها و�شطوة �مل�شت�شارين 
�الإنكليز فيها، وعّرج على �لعمل �لوز�ري و�شخ�شية �لوزير 
و�ملحيط���ني به و�أق���رب �الأقربني وم���ن يتب���ع �شيا�شة ) على 
�ش���وت �لطبل خّفن .. ( ومن ياأم���ل بو�شاطة �أو موقف مفيد 
عل���ى خلفية حال���ة ح�شلت م���ع �شخ�س �لوزي���ر يف �ل�شابق 
وي�ش���ع �شورت���ه ما�ش���كا كت���ف �لوزي���ر و�شاح���كا بز�وي���ة 
منفرجة حد �لبلعوم ويذكره �الآخر بان عّمه �شاحب �لف�شل 
يف و�شول���ه �ىل �لعر�ق و��شتقبال���ه يف �ملطار وهذ� �ل�شبل 

من ذ�ك �ال�شد ب�شعار �أن ) �لقاط وربطة �لعنق و�حدة(.
م�شكل���ة قدمية حديثة �لتي �شخ�شها من���ذ ذلك �لعهد �شاعرنا 
ه���ي �لقناع���ة ب���ان �حل���ل ياأت���ي م���ن �لرم���ز، و�لرم���ز هن���ا 
�ل�شخ����س فتح�ّش���ن حال �ل���وز�رة وخدماتها الب���د �أن يكون 
مقرتن���ا ب�شخ�س �لوزير �ما بقية مالكاته���ا من وكالء وزير 
وم�شت�شاري���ن ومدر�ء فهوؤالء ال ت�شملهم رياح �لتغيري حتى 
و�إن هّب���ت بوج���ه مكاتبه���م و�شيا�ش���ة �لوز�رة �لت���ي تعتمد 
�شيا�ش���ة �حلكومة بخطوطها �لعام���ة لي�شت بذي �أهمية و�إن 
كان���ت خاطئة طامل���ا �أن �لوزير �ملرغوب به �لي���وم هو ر�أ�س 

�ملطلب .
��شتمع����ت �ىل �أح����د �لرب�م����ج �لريا�شي����ة قب����ل يوم����ني وق����د 
��شت�ش����اف �ملقدم في����ه �شخ�شي����ة ريا�شية �أكادميي����ة بدرجة 
دكت����ور و�الآخر �إعالمي �أ�شّر بحديثه على �أنه رجل �لعالقات 
�لعامة �الأول يف �لعر�ق وم�شدر �لدر�ية �لبار��شايكولوجية 
باخل����رب حتى قب����ل �أن تطرح����ه �ملوؤ�ش�شة �ملعني����ة و�مل�شوؤول 
�حلكوم����ي ، وكان �حلدي����ث من�شب����ًا ع����ن ��شتي����ز�ر �لكاب����ن 
عدن����ان درج����ال لل�شب����اب و�لريا�ش����ة وم�شتقب����ل �لريا�ش����ة 
�لعر�قي����ة بتو�جده ، �أ�شهب �لدكت����ور يف �الإ�شارة �ىل تاريخ 
�لكاب����ن درج����ال يف ع����امل �ل�شاح����رة �مل�شتدي����رة ووقوف����ه 
�ش����دً� منيعًا ع����ن مرمى �أ�ش����ود �لر�فدين وحت����دث عن عالقته 
بالوزي����ر و�لتاري����خ �لريا�شي مبر�حله �لتي م����ّر بها �لكابن 
وه����ي يف �لغالب �أحادي����ث معادة يعرفه����ا �جلميع وال جديد 
فيه����ا و�ختت����م حديثه )بحج����ة مو�شى عل����ى قوم����ه( نا�شحًا 
�لوزير مبحاربة �ملف�شدين يف �ل����وز�رة و�الأوملبية و�الأندية 
و�الحت����اد�ت وجلان �ل�شباب و�لريا�ش����ة يف �ملحافظات ومل 
يتكلف عناء �لتذكري كا�شقاط �لفر�س بدور �لوكالء و�ملدر�ء 
و�مل�شت�شاري����ن وغريه����م وبع�����س �ملفا�شل �لت����ي ال �شرورة 
تذكر من تو�جدها و�الأدهى �أن �ل�شيف �الآخر ن�شحه بتقريب 
جمموعة من �حلري�شني و�إبعاد جمموعة من �ملت�شّيدين يف 
�مل����اء �لعك����ر الأنهم مل ين�شح����و� باأمانة ثالث����ة وزر�ء �شابقني 

و�أن يت�شّدى لهذه �لقناة �لف�شائية ويقّرب �الأخرى .
لق���د كانت �ل���وز�رة بنظرهم ونظر غريهم م���ن �الأ�شباه هي 
جم���رد موؤ�ش�شة لعالقات عامة وم�شالح و�أ�شدقاء وحمابني 
ل�شخ�س �لوزير ولكن �حلديث ع���ن �مل�شاريع �ل�شرت�تيجية 
وتع���ر �خلدم���ات �ل�شبابي���ة وحاج���ة �ل���وز�رة �ىل �لدع���م 
�حلكومي �ملركزي كل هذه �الأ�شياء مل تكن مهمة �أو يعرتيها 
�الهتمام من �أي جانب طاملا كان �لوزير على قدر من �لتاأثري 
و�لكاريزم���ا �جلاذبة و�لتاريخ وه���ي حالة ربط ال متت �ىل 

�ملقايي�س �لعلمية ب�شلة و�شل .
�إن م���ا ينتظ���ر �لكاب���ن عدن���ان درج���ال يف مهمت���ه �جلديدة 
�ل�شعب���ة ه���و �لتخطيط و�ملو�زن���ة بني �لعنو�ن���ني �ل�شباب 
و�لريا�ش���ة و�لتعام���ل �ملهن���ي م���ع دو�ئ���ر �ل���وز�رة وكرة 
�ملهم���ات �خلا�ش���ة به���ا و�ال�شتف���ادة م���ن جمي���ع �لتج���ارب 
�ل�شابقة لل���وزر�ء وعدم �لتفكري جليًا با�شتن�شاخ جتربة �أي 
منهم ، طري���ق �لعلم و�ملنطق يف �لعم���ل �ل�شبابي �لريا�شي 
و��ش���ح ال لب�س في���ه و�لتطبيق ياأتي م���ن معادلة متو�زنة ال 

تقبل �خلطاأ.
بق���ي �أن نذك���ر باأن جي���ل �ملخ�شرمني �لذي���ن عاي�شو� جميع 
�شيظّل���ون  باإح�ش���ان  �شبقوه���م  وم���ن  �ل�شابق���ني  �ل���وزر�ء 
�أن  للنف���اذ و�خل���وف كل �خل���وف  �أي���ة فر�ش���ة  يتحّين���ون 

ينالوها.

الوزير المرغوب

م�شكلة قديمة حديثة التي 
�شخ�شها منذ ذلك العهد �شاعرنا هي 

القناعة بان الحل ياأتي من الرمز، 
والرمز هنا ال�شخ�ص فتح�ّشن حال 

الوزارة وخدماتها البد اأن يكون 
مقترنا ب�شخ�ص الوزير

 ن�������ادم ع���ل���ى ع������دم خ����و�����ص ت����ج����ارب ت���دري���ب���ي���ة اح���ت���راف���ي���ة ف����ي ال����خ����ارج  

! ال���ل���ع���ب���ة  اإل������غ������اء  ف�����ي  ت����اري����خ����ي����ًا  خ�����ط�����اأ  ارت����ك����ب����ت  ال�����ك�����رخ  اإدارة   
بغداد / حيدر مدلول 

طال���ب مدرب فريق دي���اىل لكرة �ليد 
خال���د عدنان باإلغاء مناف�شات دوري 
�لنخب���ة يف �ملو�ش���م �حل���ايل �ل���ذي 
لعب تف�شي جائحة كورونا �مل�شتجد 
�نطالق���ه يف  ع���دم  كب���ريً� يف  دورً� 
بد�ية �شهر �ذ�ر �ملا�شي وتاأجيله �ىل 
�إ�شعار �آخر من قبل �الحتاد �لعر�قي 
�ملركزي باللعبة تنفيذً� لقر�ر �للجنة 
�الوملبية �لوطني���ة �لعر�قية بتعليق 
و�اللت���ز�م  �لريا�شي���ة  �لن�شاط���ات 
�لت���ام بالتعليمات �ل�ش���ادرة من قبل 
�للجن���ة �لعلي���ا لل�شح���ة و�ل�شالم���ة 
�لوطني���ة يف جمل�س �ل���وزر�ء مبنع 
�إقامة �لتجمع���ات �لريا�شية و�إغالق 
�ملالعب و�لقاع���ات بالعا�شمة بغد�د 
و�ملحافظ���ات حر�ش���ًا عل���ى �شح���ة 
و�شالمة �لالعبني و�مل���الكات �لفنية 
و�الإد�ري���ة و�جلماه���ري يف جمي���ع 

�الألعاب �جلماعية و�لفردية .
و�أ�ش���اف يف حو�ر خ����س به �ملدى 
: �إن مطالبت���ي ج���اءت يف ظل �لنفق 
�ملجه���ول �ل���ذي تعي�ش���ه �للعب���ة يف 
�لوقت �حل���ايل يف ظل ع���دم وجود 
�جتماعات ما بني �حتاد كرة �ليد مع 
ممثلي فرق �ل�شرطة و�لطلبة ودياىل 
و�جلي����س و�ل�شليماني���ة و�مل�شي���ب 
من���ذ �إيق���اف �لن�ش���اط �لريا�شي يف 
�شه���ر �آذ�ر �ملا�ش���ي كم���ا جل���اأت �إليه 
هيئ���ة �لتطبيع يف �حت���اد كرة �لقدم 
�لت���ي عقدت �جتماع���ًا ��شتثنائيًا مع 
عدد من ممثلي �لدوري �لكرة �ملمتاز 
يف مقره���ا بالعا�شمة بغد�د بتو�جد 
وزي���ر �ل�شب���اب و�لريا�ش���ة عدن���ان 
درج���ال م���ن �أج���ل مناق�ش���ة م�ش���ري 
�جل���والت �لت�ش���ع �ملتبقي���ة من عمر 
�مل�شابق���ة باملو�شم �حل���ايل �لذي مت 
فيه متديد �لتعليق حتى يوم �لثاين 
و�لع�شري���ن م���ن �شه���ر �آي���ار �حلايل 
بانتظار ما يرد لها من جو�ب نهائي 
م���ن قب���ل �جله���ات �ل�شحي���ة �لعليا 
يف �حلكوم���ة �لعر�قي���ة وخا�شة �أن 
خم�س جوالت �قيم���ت فكيف �حلال 
لن���ا ونح���ن مل ينطلق دورين���ا �أ�شال 
بع���د خت���ام �ل���دوري �لك���رة �ملمتاز 
�ل���ذي �أقي���م يف حمافظت���ي �لب�شرة 

و�ل�شليمانية .
جدول �شريع

وتاب���ع : كان م���ن �ملفرو����س عل���ى 
�حتاد �للعب���ة �نهاء مناف�شات دوري 
�لنخبة خالل �شه���ر �آذ�ر �ملا�شي من 
خ���الل و�شع جدول �شريع حتدد فيه 
مو�عيد �ملباريات �جلوالت �خلم�س 
فيه���ا �لتي ق���ّرر �إجر�ءه���ا على قاعة 
باللعب���ة  �لتخ�ش�شي���ة  �ملدر�ش���ة 
و�لريا�ش���ة  �ل�شب���اب  وز�رة  يف 
بالعا�شم���ة بغ���د�د من �أج���ل حتديد 
�الأوىل  �لثالث���ة  �ملر�ك���ز  �أ�شح���اب 
حي���ث �إن �لظ���رف �حل���ايل �أدى �ىل 
و�ملدرب���ني  �لالعب���ني  من���ح  �إيق���اف 
و�لالعبني رو�تبهم �ل�شهرية من قبل 
�الأندية حتى موعد �نطالق �ملناف�شة 
و�نته���اء �ملو�شم �حل���ايل �لذي �أر�ه 
غام�ش���ًا حت���ت ذريع���ة تاأث���ر �لب���الد 
بوب���اء �لكورون���ا �ل���ذي نت���ج عن���ه 
عدم وجود تو��ش���ل ما بني �الحتاد 
و�الأندية حي���ث يعي�س كل منهما يف 
و�د يختل���ف عن �الآخر وم�شت�شلمني 
للحجر �ملنزيل ب�شكل كامل �لذي مت 
فر�شه من قبل �جلهات �حلكومية من 
�أج���ل �ملحافظة عل���ى �شحة و�شالمة 
�جتماع���ات  توج���د  وال  �ملو�طن���ني 
يف �الأي���ام �العتيادي���ة �لت���ي حتدث 
�إال م���ا ندر �لتي تك���ون قبيل �نطالق 
�ملناف�ش���ات حيث نعاين م���ن م�شكلة 
�أزلية ع���دم مناق�شة �لربنامج �لكامل 
لل���دوري وموع���د �نطالق���ه وف���رتة 
ختام���ه كم���ا ه���و موج���ود ومتاب���ع 

يف �الحت���اد�ت �لعربي���ة �ملج���اورة 
لن���ا وكذل���ك يف �ملنطق���ة �خلليجي���ة 

و�لقارية .
تجّمعا ال�شليمانية والب�شرة 

و�أو�ش���ح �أنن���ي �أق���دم مقرتح���ًا �ىل 
�حت���اد �لي���د برئا�ش���ة �ش���الم ع���و�د 
�ملمت���از  دوري  نتائ���ج  �عتم���اد  �ىل 
�لتجمع���ني  يف  �حل���ايل  باملو�ش���م 
�الأوىل و�لث���اين �لذين �قيما بنجاح 
يف حمافظ���ة �ل�شليماني���ة يف �قلي���م 
�لب�ش���رة يف  كرد�شت���ان وحمافظ���ة 
�ملنطق���ة �جلنوبية م���ن �أجل حتديد 
�لف���رق �لثالث���ة �الأوىل �لت���ي لعب���ت 
ع�ش���ر مباريات حيث جاء فيها فريق 
�ل�شرطة باملرك���ز �الأول يف �لرتتيب 
بر�شي���د 30 نقط���ة من خ���الل فوزه 
يف جمي���ع �ملباريات وع���دم تعر�شه 
�لفري���ق  ه���و  ليك���ون  �لهزمي���ة  �ىل 
��شتحق���اق  وه���و  بالكاأ����س  �ملت���وج 
طبيع���ي ل���ه نظ���رً� الأنه ي�ش���م خرية 
جنوم �ملنتخب �لوطني يف �شفوفه 
�ىل جان���ب تو�ج���د �مل���درب �خلبري 
ظاف���ر �شاح���ب على رئا�ش���ة ومالكه 
مناف����س  وج���ود  وع���دم  �لتدريب���ي 
حقيق���ي ل���ه فيم���ا �شيك���ون و�شيفه 
فري���ق �لطلب���ة ودي���اىل �شيكون هو 
�شاح���ب �ملرك���ز �لثال���ث �ل���ذي كان 
�لبطول���ة  يف  �ال�ش���ود  �حل�ش���ان 
�لت���ي  �ل�شبابي���ة  �ملجموع���ة  بحك���م 
�لالع���ب  عليه���ا �ىل جان���ب  تطغ���ى 
�ل�ش���وري فر��س ز�هد  وهو �عتربه 

مو�شم���ًا ��شتثنائيًا له نظرً� خلو�شه 
�ملباري���ات خ���ارج ملعب���ه حي���ث فاز 
يف 7 مباري���ات وتع���ادل يف و�حدة 
وخ�ش���ر يف �ثنتني فق���ط  وجمع 22 
نقطة حي���ث �شيعط���ي �الحتاد فرتة 
كافي���ة من �أج���ل و�شع �إع���د�د مثايل 
للمو�ش���م �جلدي���د �لذي م���ن �ملوؤمل 

�نطالقه يف �شهر �يلول �ملقبل.
دعم ريا�ص

و�أ�ش���ار �ىل �أن���ه : لو خ���رج �الحتاد 
بق���ر�ر �إقام���ة دوري �لنخب���ة خ���الل 
�مل�شتحي���ل  فم���ن  �ملقبل���ة  �لف���رتة 
و�لطلب���ة  دي���اىل  ف���رق  م�شارك���ة 
و�مل�شي���ب فيه نتيجة لالأزم���ة �ملالية 
�إد�ر�ته���ا  �خلانق���ة �لت���ي مت���ر به���ا 
�إن  حي���ث  �ل�شابق���ة  �لف���رتة  خ���الل 
وزي���ر �ل�شب���اب و�لريا�ش���ة �ل�شابق 
د.�أحم���د ريا����س عم���ل عل���ى دعمها 
منذ تولي���ه �مل�شوؤولية وحر�س على 
�لي���د  دوري  يف  م�شاركته���ا  توف���ري 
�ملمتاز و�إن �ل���وز�رة حتّملت جميع 
تو�ج���د  يف  منه���ا  حر�ش���ًا  نفقاته���ا 
�أندي���ة �ملحافظ���ات فيه���ا وجمال����س 
�د�رته���ا ال متل���ك يف جعبتها �لنقود 
�لت���ي توؤم���ن عل���ى دف���ع م�شاري���ف 
فرقه���ا و�إعطاء �لالعب���ني و�ملدربني 
�مل�شتحق���ة  رو�تبه���م  و�الإد�ري���ني 
بذمته���ا وفق �لعق���ود �لر�شمية �لتي 
مت توقيعها معه قبل �نطالق �ملو�شم 
�الحت���اد  رئي����س  منا�ش���د  �حل���ايل 
خلي���ة  ت�شكي���ل  �الأع�ش���اء  وجمي���ع 

�زمة للتو��شل م���ع �الندية من �جل 
�شم���ان �حلقوق وخا�ش���ة �أنه ياأخذ 
ن�شب���ة %3 م���ن مبالغ �لعقود حتى 
لو تطل���ب �الأم���ر �ال�شتعان���ة بوزير 
�ل�شب���اب و�لريا�ش���ة عدن���ان درجال 
للتدخ���ل حل���ل ه���ذه �مل�شكل���ة �لت���ي 
�عتربه���ا خطرية نظ���رً� الأنها �ملورد 
�الأ�شا����س للذين �أ�شرت لهم �أعاله من 

�أجل تاأمني م�شتلزمات حياتهم .
قرار الكرخ

دي���اىل  ن���ادي  فري���ق  م���درب  وق���ال 
لك���رة �لي���د �إن���ه م���ن وجه���ة نظ���ره 
�ل�شخ�شي���ة �إن ق���ر�ر جمل����س نادي 
�لك���رخ �لريا�ش���ي باإلغ���اء لعبة كرة 
�ليد وحل �لفري���ق �الول يف �لنادي 
كان خطاأ كب���ري� ال ميكن �ن ميحوه 
�لتاريخ �أبد� حي���ث �ن �لنادي ��شال 
هو �عتمد ب�ش���كل كبري� على فعالتي 
�ليد و�ل�شل���ة حيث �أ�شبهمها بفريقي 
�ل���زور�ء و�لقوة �جلوي���ة مب�شابقة 
ك���رة �لق���دم وال ميك���ن لل�شم����س �أن 
تغيب عنهما �شمن �أروقة �لكرخ �أبدً� 
لكونهم���ا م�شنع لتخرج �لنجوم �ىل 
�ملنتخبات �لوطني���ة �لعر�قية خالل 
�لف���رتة �ملا�شية حيث لو لعب �لكرخ 
بفريق �شباب���ي يف �لدوري �شيكون 
�ل�شرط���ة  وين���ازع  �الأول  �ملناف����س 
عل���ى �للقب وال�شيم���ا �أن عددً� كبريً� 
�ل�شب���اب  منتخب���ي  �شف���وف  م���ن 
رغبته���م  ع���ن  �عرب���و�  و�لنا�شئ���ني 

بالدفاع عن �لفانيلة �ل�شفر�ء .

خبرة االأجنبي
وك�ش���ف �أن كرة �لي���د �لعر�قية باتت 
بحاجة ما�ش���ة �ىل �خلربة �الأجنبية 
م���ن �أجل �إع���ادة �لع�ش���ر �لذهبي لها 
�ملا�ش���ي  �لق���رن  يف  حققت���ه  �ل���ذي 
�ىل  و�أدع���و  �لعر�قي���ة،  �ملنتخب���ات 
باملدر�ش���ة  �ال�شتعان���ة  �ش���رورة 
بحك���م  خا����س  ب�ش���كل  �لكرو�تي���ة 
�أنه���ا مالئم���ة ج���دً� لتطوي���ر �لالعب 
�لعر�ق���ي ومنح���ه �خل���ربة �لالزم���ة 
م���ن �أج���ل تق���دمي م�شتوي���ات رفيعة 
وال�شيم���ا مع �ملنتخب �لوطني �لذي 
يحت���ل �ملرك���ز �ل�شاب���ع عل���ى �شعيد 
فعلت���ه  وكم���ا  �لقاري���ة،  �خلارط���ة 
�الحتاد�ت �خلليجي���ة �لتي تعاقدت 
من مدربني عامليني من �أجل �ملناف�شة 
بقوة على �إح���ر�ز مر�كز متقدمة يف 
بطولة كاأ�س �لعامل لكرة �ليد وكذلك 
يف �الوملبي���اد، م�ش���ريً� �ىل �أنه يقف 
�ش���د فك���رة �لتجني�س �إطالق���ًا نظرً� 
لوج���ود خامات �شبابية ر�ئعة تظهر 
للوج���ود �شنويًا من خ���الل �ملدر�شة 
�لتخ�ش�شي���ة باللعب���ة �لت���ي يتوىل 
�ملحن���ك  �مل���درب  عليه���ا  �الإ�ش���ر�ف 
قتيبة �أحم���د حيث �أ�شتعن���ت منها ب� 
11 العب���ًا يف �لن�شخ���ة �الأخرية من 
بطولة كاأ�س �آ�شيا لل�شباب حتت 19 
عامًا �لتي جرت يف م�شقط باعتباره 
�مل�ش���وؤول �الأول بامل���الك �لتدريب���ي 

للمنتخب .
االحتراف

وخت���م خال���د حديثه �إنه ن���ادم كثريً� 
عل���ى رف�ش���ه �لتدري���ب يف �خل���ارج 
�لعق���ود  ك���رة  م���ن  �لرغ���م  عل���ى 
�الحرت�في���ة �ملغرية �لت���ي قدمت يل 
م���ن كب���ار �الأندية �لعربي���ة وخا�شة 
م���ن )تون�س و�ملغ���رب و�ل�شعودية( 
عن طريق وكيل �الأعم���ال �لتون�شي  
نظ���رً�  �ملا�شي���ني  �ملو�شم���ني  خ���الل 
للمكان���ة �ملتمّي���زة �لت���ي يحظى بها 
عل���ى �شعي���د �ملدربني �لع���رب وهي 
م���ن �أك���رب �الأخط���اء �لت���ي �رتكبه���ا 
خ���الل م�شريت���ه �لتدريبي���ة منذ 12 
عام���ًا وال�شيم���ا �إنني �عت���ربت �أول 
م���درب عر�ق���ي يتلقى عر����س للعب 
يف تون�س ب�شكل خا�س �لتي ت�شدر 

�ملدربني �ىل �ملنطقة �لعربية .

نا�شد اال�شتعانة بالمدر�شة الكرواتية الإعادة اأمجاد اليد الذهبية

خالد عدنان: اأطالب االتحاد باعتماد نتائج الدوري الممتاز واإنهاء النخبة

بغداد / املدى

�أكد وزير �ل�شب���اب و�لريا�شة عدنان درجال �أن 
عودة �الأن�شطة �لريا�شية �ملتوقفة ب�شبب تف�شي 
فايرو�س كورونا �مل�شتجد و��شتئنافها بطريقة 
تتما�شى مع �ملعايري �ل�شحية �أمر مرهون بقر�ر 

من خلية �الأزمة �حلكومية .
�ل�شب���اب  ل���وز�رة  �لر�شم���ي  �ملوق���ع  وذك���ر 
و�لريا�ش���ة عن �لوزير درج���ال قوله خالل لقاء 
جمعه مع روؤ�شاء �الحتاد�ت �ملركزية �لريا�شية 
�إن ع���ودة �الأن�شط���ة مره���ون بق���ر�ر حكوم���ي 

من خلي���ة �الأزمة �ل�شحية وه���ي �جلهة �ملعنية 
بتقري���ر فر�س حظر �لتجو�ل م���ن عدمه ونحن 
جميعًا بانتظار زو�ل �خلطر وعودة �حلياة �ىل 

طبيعتها .
ودع���ا درج���ال م�ش���وؤويل �الحت���اد�ت �ىل ب���دء 
مرحل���ة جديدة من �لعمل خالية من �لتقاطعات، 
م�شريً� �ىل �أن �لوز�رة تقف على م�شافة و�حدة 
م���ن جمي���ع �ملوؤ�ّش�ش���ات �لريا�شي���ة وهدفها �أن 
تكون عالقاته���ا مع �جلميع، و�شيا�شتنا �لقادمة 
تختلف بالتاأكيد عن �ملرحلة �ل�شابقة �إذ ال وجود 
للتقاطع���ات م���ع �أي موؤ�ش�ش���ة ريا�شية ون�شعى 

لتح�ش���ني �لعالق���ة م���ا ب���ني ه���ذه �ملوؤ�ش�ش���ات، 
وبالت���ايل �شينعك�س ذلك �إيجابي���ًا على �لو�شط 

�لريا�شي .
�جلدير بالذك���ر �إن �لن�شاط �لريا�شي يف جميع 
�الحت���اد�ت �ملركزية معّل���ق �ىل �إ�شعار �آخر منذ 
�شه���ر �آذ�ر �ملا�شي تنفي���ذً� للق���ر�ر�ت �ل�شادرة 
من خلية �الأزمة �حلكومية للحفاظ على �شالمة 
�لالعبني و�ملالكات �لفنية و�الإد�رية و�جلماهري 
يف �إط���ار �الإج���ر�ء�ت �لوقائي���ة و�الحرت�زي���ة 
للح���ّد من �آثار فايرو����س كورونا �مل�شتجد �لذي 

�أدى �ىل  2913 �إ�شابة ووفاة 112.

خلية االأزمة احلكومية حت�ضم م�ضري الن�ضاط الريا�ضي

بغداد / املدى

�أ�شب���ح �حلك���م �لدويل مهن���د قا�شم 
خام����س �شخ�شية ريا�شي���ة عر�قية 
ت�شاب بجائح���ة كورون���ا �مل�شتجد 
)كوفي���د - 19( عل���ى �أث���ر خ�شوعه 
الختب���ار �لفح�س  �لطبي يف �حدى 
م�شت�شفيات مدينة �ل�شدر بالعا�شمة 

بغ���د�د حيث ج���اءت جمي���ع �لنتائج 
�إيجابي���ة مما دفع���ه �ىل �لدخول يف 
�حلج���ر �ل�شح���ي مب�شت�شف���ى �ب���ن 
�لزعفر�ني���ة  منطق���ة  يف  �خلطي���ب 
م���ن �أج���ل تلقي �لع���الج �ل���الزم من 
قبل �ملالكات �لطبي���ة ملدة �أ�شبوعني 
عل���ى �الأق���ل وه���ي �لف���رتة �لتي مت 
حتديده���ا م���ن قب���ل وز�رة �ل�شحة 

الإجر�ء �لعينة �الأخ���رية �لتي ُتظهر 
فيها �كت�شابه �ل�شفاء �لتام .

و�أج���ربت �إ�شاب���ة �حلك���م �ل���دويل 
مهند قا�شم بوباء كورونا �الإعالمي 
�لريا�ش���ي ط���ه �أب���و رغي���ف مق���دم 
برنامج )1-3( يف قن���اة �ل�شومرية 
�لف�شائي���ة �ىل تعلي���ق بّث���ه لف���رتة 
موؤقت���ة بعد م�شاركة مهند يف �إحدى 
حلقات���ه يف �الأ�شب���وع �ملا�ش���ي م���ن 
�أجل خ�شوع طاقمه للحجر �ل�شحي 
�الإد�رة  جمل����س  م���ع  بالت�ش���اور 
يف �إط���ار �الإج���ر�ء�ت �الحرت�زي���ة 
و�لوقائية بحكم �أن���ه رمبا يكونون 
مالم�شني للحكم �لدويل خالل وقت 

بث �لربنامج .
�ل���دويل  �إ�شاب���ة �حلك���م  و��شعل���ت 
�لتو��ش���ل  مو�ق���ع  قا�ش���م  مهن���د 
باهتمام  )�لفي�شب���وك(  �الجتماع���ي 
�ل�شخ�شي���ات �لريا�شي���ة �لعر�قي���ة 
�مل�شان���دة  عب���ار�ت  وّجه���ت  �لت���ي 
و�لتمّني له باكت�ش���اب �ل�شفاء �لتام 
من ه���ذ� �لفايرو����س �ل�شيني بحكم 
�ل�شعبي���ة �جلماهريية �لت���ي يتمّتع 
به���ا عل���ى �شعي���د �للعب���ة �ل�شعبي���ة 
�الأوىل يف �لع���امل ودوره �لكبري يف 

رف���ع ر�ية �لله �أك���رب عاليًا من خالل 
قيادته للمباريات �لتي ي�شرف عليها 
�الحتاد �الآ�شيوي لك���رة �لقدم نظرً� 
الأن���ه م���ن ح���ّكام �لنخب���ة يف �لقارة 
�ل�شف���ر�ء، وح�شوله عل���ى �الإ�شادة 
و�العج���اب من قب���ل مقّيمي �حلكام 

يف �أكر من منا�شبة.
�لوطن���ي  �ملنتخ���ب  قائ���د  ووّج���ه 
�ل�شابق لكرة �لق���دم يون�س حممود 
ر�شال���ة عاجل���ة �ىل �حلك���م �لدويل 
مهن���د قا�شم ع���رب ح�شاب���ه �لر�شمي 
مبوق���ع )توي���رت( قائ���اًل: �أمنيات���ي 
بال�شفاء �لعاجل �لي���ك بعد �الإ�شابة 

بفايرو�س كورونا )�زمة وتعدي(.
وب���دوره قام رئي�س هيئ���ة �لتطبيع 
يف �حت���اد ك���رة �لق���دم �إي���اد بني���ان 
باإج���ر�ء �ت�ش���ال هاتفي م���ع �حلكم 
�لدويل مهند قا�ش���م بعد �شاعات من 
دخوله م�شت�شف���ى �بن �خلطيب من 
�أجل تقدمي كام���ل �لدعم و�لت�شجيع 
له معلن���ًا عن وقوفه يف هذ� �لظرف 
بال���ذ�ت م���ن �أجل جت���اوز �ملب���ار�ة 
�الأ�شعب ل���ه بكل �شجاعة و�كت�شابه 
�ل�شف���اء �لت���ام للع���ودة �ىل حمبي���ه 

و�أن�شاره من جديد .

الدوحة / خا�ص باملدى

ون��ادي  �ل��ك��ام��ريون  منتخب  مهاجم  ���ش��ارك 
بث  يف  �إي��ت��و  �شامويل  �ل�شابق  بر�شلونة 

�أم�س  �الإن��رتن��ت  عرب  �ملبهر  للجيل  مبا�شر 
�لربنامج  �إط��ار جهود  �الأرب��ع��اء، وذل��ك يف 
للبقاء على تو��شل مع متابعيه و�مل�شتفيدين 
�ملنزل  يف  �لبقاء  ف��رتة  خ��الل  �أن�شطته  م��ن 
للحد من �نت�شار فايرو�س كورونا )كوفيد- 

 .)19
ون���اق�������س �إي����ت����و، ���ش��ف��ري �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا 
�جلل�شة  خالل  �لقطرية،  و�الإرث  للم�شاريع 
�لربنامج   ح�شاب  عرب  �ملبا�شرة  �لتفاعلية 
�أهمية   ، �إن�شتغر�م  @GA4Goodعلى 
وكرة  عمومًا  �لريا�شة  قيم  من  �ال�شتفادة 

�لقدم بوجه خا�س يف مو�جهة �الأزمات.
�لكامريونية،  �ل��ق��دم  ك��رة  �أ���ش��ط��ورة  وق��دم 
ثالث  �أوروب���ا  �أبطال  دوري  بلقب  و�لفائز 

�مللهمة  �الأفكار  بع�س  م��ر�ت، 
على  �حل���ف���اظ  ح����ول 

�ل�شحة و�للياقة �لبدنية خالل �أزمة فايرو�س 
عن  للحديث  وت��ط��ّرق  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا 
جتربته �لكروية يف �أهم دوريات كرة �لقدم 
�الإيطايل  �ل��دوري  �شملت  و�لتي  �الأوروبية 
مع  وم�شاركاته  و�الإن��ك��ل��ي��زي،  و�الإ���ش��ب��اين 
منتخب بالده يف �ملناف�شات �لدولية خا�شة 

.FIFA™ بطولة كاأ�س �لعامل
ني�شان  يف  �أعلنت  قد  �لعليا  �للجنة  وكانت 
لها،  عامليًا  �شفريً�  �إيتو  �ختيار  عن   2019
نادي  �شفوف  �شمن  م�شاركته  خالل  وذل��ك 
�إيتو  ق��اد  ذ�ت��ه   �لعام  ويف  �لريا�شي.  قطر 
�لتو��شل  و�شائل  على  �ملبهر  للجيل  حملة 
كرة  من  تعّلمت  "ماذ�  بعنو�ن  �الجتماعي 
�أ�شا�شية  حياتية  مهار�ت  وتناولت  �لقدم"، 

ميكن لالأفر�د �كت�شابها عرب كرة �لقدم.
����ش��ت��ه��ر �إي���ت���و خ���الل �ل�����ش��ن��و�ت �الأخ����رية 
�شفريً�  ُعنّي  فقد  �ملتمّيز،  �ملجتمعي  ب��دوره 
�ملتحدة  �الأمم  ل�شندوق  �حل�شنة  للنو�يا 
ب��ال��ك��ام��ريون يف  �الأط��ف��ال  لتعليم  �ل���دويل 
�إيتو  �شامويل  موؤ�ش�شة  و�أط��ل��ق   ،2017
�إن�شاء  �الأ�شا�شي حول  يتمحور هدفها  �لتي 
مد�ر�س كرة �لقدم يف �أفريقيا من �أجل دعم 
�لريا�شية،  �مل��ر�ف��ق  م��ن  �ل�شباب  ��شتفادة 
و�لنهو�س  �الجتماعي،  �لتكامل  وب��ر�م��ج 

مب�شتوياتهم �لتعليمية.

اإيتو يتفاعل مع متابعيه في مواجهة كوفيد- 19  اإ�ضابة مهند قا�ضم بجائحة كورونا ت�ضعل الفي�ضبوك



لع���ل تداعي����ت الت�أث���رات الأولية ملحنة 
كورون���� مل تع���د تف���رق مطلق���ً� ب���ن دول 
متقدمة متلك الكثر من امل�ش�در الب�شرية 
وامل�دية ومتتع ب�أنظمة �ش���حية ر�ش���ينة 
واآخ���رى تعي����ش اأ�ش���ًا اأنظم���ة مت�أخرة 
اأو�ش�ع���ً�  وتواج���ه  بيئي���ً�   – �شحي���ً� 
اإن�ش�نية خطرة تهدد بق�ءه� كونه� اأ�شًا 
تعرف ب�لدول ال�شعيفة –الف��شلة اأو يف 
اأدنى احل���دود دول ذات اأنظمة �شي��ش���ية  
اإدارة  – اقت�ش����دية ف��شلة يف  – اإدارية 
�ش���وؤون احلك���م بتف��ش���يله اليومي���ة،دع 
عن���ك ول���وج �ش���ن�ع الق���رار يف بل���ورة 
خط���ط وم�ش���روع�ت م�ش���تحقة للنه�ش���ة 
وللتنمية امل�شتدامة تنتظره� الغ�لبية من 
�ش���عوب الأر�ش ومنه� ب�لقط���ع تلك التي 
تقط���ن حميطن� الإقليم���ي العربي ولكنه� 
مل تتحق���ق . حقيق���ة مل تع���د لغ���ة الأرق�م 
"الإح�ش����ئي�ت" املتغرة يوميً� تفي يف 
اإي�ش����ح اإل ج���زء �ش���غر م���ن قم���ة جبل 
اجللي���د لأزم���ة اإن�ش����نية عميق���ة اجلذور 
والتداعي�ت،اإذ قد يق�ل �ش�ئبً� من مل ميت 
بكورون����   كوفيد – 19 امل�ش���تحدث  قتله 

اجلوع والعط�ش.
 اإذ وعق���ب اأ�ش����بيع متت�لي���ة م���ن احلجر 
واأ�ش���ك�له  �ش���نوفه  مبختل���ف  ال�ش���حي 
ب���داأ الع����مل برمت���ه ي�ش���حو على م�ش����ر 
يف  ال�ش���ريع  ب�لتده���ور  يت�ش���م  �ش���عب 
 – القت�ش����دية  الأو�ش����ع  تف�ش���يات 
الجتم�عي���ة – ال�ش���حية والبيئية بل قل 
"ال�شرتاتيجية- الإن�ش�نية". نت�ئج لي�ش 
من ال�ش���عب التكهن بنت�ئجه� الأولية يف 
املدى املنظور من نق�ش �شديد يف القوى 
الع�ملة يف �ش���تى حق���ول احلي�ة توافقت 
مع جتمد احلي�ة الع�مة علمً� ب�إن اأبع�ده� 
بح�ج���ة  م����زال  امل�ش���تقبلي  وم�ش����ره� 
للمزي���د من التحلي���ل والدرا�ش���ة العلمية 
معلوم����ت  عل���ى  املعتم���دة  امل�شتفي�ش���ة 
م����زال الكث���ر منه� غ���ر متيقن من���ه اأو 
�شب�بيً� يقع غ�لبً� يف الآم�د ال�شرتاتيجية 

املتو�شطة والطويلة. 

يف البدء ميكن القول اإن من اأكرث الفئ�ت 
والطبق�ت الجتم�عية ت�ش���ررًا تلك التي 
ميك���ن و�ش���فه� ب"املحروم���ة" والكث���ر 
منه� يعي�ش على خط الفقر الع�ملي بحدود 
1.90 دولر يومي���ً� اأو اأق���ل م���ن اأمثلته���� 
دي�ره���م  داخ���ل  امله�جرون،الن�زح���ون 
والكث���ر مم���ن يفتق���د لإب�ش���ط مقوم����ت 
احلي�ة والعي�ش الكرمي بحيث متكنه من 
مواجه���ة التحدي�ت املرتاكم���ة والاحقة 
على اإنت�ش����ر ف�يرو�ش كورون�. التحدي 
الأول ال���ذي عل���ى ال���دول ذات الأنظم���ة 
ال�ش���حية – البيئية ال�ش���عيفة مواجهته 
يتمثل ب�شرورة الرع�ية والعتن�ء بخط 
الدف�ع الأول يف حربن� ال�ش���رو�ش �ش���د 
كورون� متمث���ًا بزي����دة ملحوظة كبرة 
ج���دًا يف اأعداد  طواقم اخلدمة ال�ش���حية 
خ��ش���ة يف اإط�ر كث�فة اأعداده� ن�شبة اإىل 
م�ش����حة الكيلومرت املربع الواحد والذي 
ح�لي���ً� ليتج�وز يف منطقة �ش���رق البحر 
اأ�ش���خ��ش  الأربع���ة  املتو�ش���ط  الأبي����ش 
األ���ف ن�ش���مة مق�رن���ة ب4.3 يف  م���ن كل 
الغ���رب  يف  اآ�ش���ي�،5.8  �ش���رقي  جن���وب 
اأوروب���� و24.8  الب��ش���يفيكي،18.9 يف 
يف المريكيت���ن. علم���� ب����إن افريقي� هي 
الإقلي���م ال���ذي لدي���ه الأقل كث�فة �ش���ك�نية 
يف اإع���داد ط�قم اخلدمة ال�ش���حية ن�ش���بة 

جلميع الأق�ليم حيث تبلغ 2.3 فقط. 
علم���ً� ب����إن الع���دد الكلي لطواق���م اخلدمة 
ال�ش���حية الع�مل���ي يق����رب اأو يني���ف على 
موزع���ً�  لي����ش  �ش���خ�ش  ملي���ون  ال59 
ب�ش���كل ع�دل ب���ن دول الع�مل اإذ ت�ش���تفيد 
ال���دول املتقدم���ة  �ش���ن�عيً� من���ه بدرج���ة 
الن�مي���ة  اأو  الفق���رة  ال���دول  م���ن  اأك���ر 
ومنه���� دول منطقتن���� يف �ش���رق البح���ر 
البي�ش املتو�ش���ط. ال�ش���يء الذي ك�شفته 
اأزم���ة كورون���� اأن دول الع����مل جميعه� مل 
ت�شتقرئ ب�شورة اأف�شل �شكل وم�شمون 
توقع����ت املخ�طر والتهديدات ال�ش���حية 
الع�ملي���ة  الوبئ���ة  لنت�ش����ر  الق�دم���ة 
ب�ش���ورة متكنه� من و�شع روؤى وخطط 

ل�ش���رتاتيجي�ت ت�ش����منية هدفه���� حم�ية 
الب�ش���ر يف اأي بقع���ة جغرافية يعي�ش���ون 
فيه����. م���ن هن�،اأهمي���ة حتدي خل���ق بنك 
للمعلوم����ت ال�ش���حية – البيئي���ة تعم���د 
في���ه دول الع�مل لعتم����د مبداأ ال�ش���ف�فية 
والت�ش����ركية يف تب����دل املعلوم����ت ذات 
ب�ش���ورة   reliable data امل�ش���داقية  
دقي���ق  حتدي���د  عل���ى  مبني���ة  م�ش���تدامة 
للمف�هي���م وللمع�ير العلمي���ة والواقعية 
يف تق�ش���ي جذور الأزم�ت ال�شحية بكل 
تداخاته���� � تف�عاته���� وتداعي�ته���� دون 
كل���ل اأو ملل وعن �ش����بق معرفة مبختلف 
م�ش���تجدات العل���وم وتطبيق�ته���� يف ظل 
اأعلى م�شتوي�ت التقنية ا�شتعدادًا،تنفيذًا 
ومت�بعة تخفيفً� لآث�ر اإنت�ش�ره� وانتق�ل 
الع���دوى مل�ش����ح�ت �ش���ك�نية – جغرافية 

جديدة . 
علم���ً� ب����إن خط���وط النق���ل والت�ش����لت 
احلديثة اأ�شهمت ب�شكل وا�شح يف �شرعة 
وحج���م النت�ش����ر. مث���ل ه���ذه الوبئ���ة 
اخلطرة ومنه���� كورون� بخ��ش���ة اآخذة 
بدور ي�شل احلي�ة الع�مة بكل تف��شيله�. 
ترتيب���ً� على ذلك لبد للمجتمع الدويل اأن 
يزيد من اإنف�قه على ال�شتثم�ر يف اخلدمة 
وم�ش���توي�ته�  �ش���نوفه�  ب���كل  ال�ش���حية 
خ��شة يف الدول التي مل ت�شتطع تطوير 
البن���ى التحتية ال�ش���حية ب�ش���كل يجعله� 
تتكي���ف بف�علية مع م�ش���تجدات الع�ش���ر 

التقني – اللكرتوين اجلديد. 
عراقن���� لي����ش بعيدًا ع���ن ذلك خ��ش���ة اإذا 
عرفن���� اأن م�ينف���ق على ال�ش���حة والبيئة 
ليتج����وز 1/12 م���ن جمم���وع املوازنة 
الع�م���ة وه���و مع���دل ل�ش���ك مت���دٍن كثرًا 
ع���ن امل�ش���توي�ت الع�ملي���ة التي و�ش���عته� 
منظم���ة ال�ش���حة الع�ملي���ة اأو دول الع�مل 
املتقدم. اآخ���ذًا ب�لعتب�ر اأن ن�ش���بة تنيف 
يع�نون  بلدن����  م���ن مواطني  ع���ن 30% 
م���ن اجل���وع و�ش���ظف العي����ش ومرارته  
خ��شة واأن ن�ش���بة مت�ش�عدة من البط�لة 
م�زال���ت مل حت���ل اإ�ش���ك�لته� يف جم�لت 

العمل املتنوعة ومع تن�مي اأزمة كورون� 
من���ذ  بداي���ة الع�م 2020 تتف�ق���م اأبع�ده� 

ال�ش�ملة �شرتاتيجيً� .
 ث�ني���ً�: التقدي���رات الأولي���ة لاأ�ش���خ��ش 
واأعم�له���م  وظ�ئفه���م  �ش���يفقدون  الذي���ن 
كنتيجة ل�شتمرار اإنت�ش����ر وب�ء كورون� 
الع�مل���ي ق���د مت تقديره���� من قب���ل منظمة 
ملي���ون   25 بح���دود  الدولي���ة  العم���ل 
�ش���خ�ش . العراق لي����ش مبن�أى عن حجم 
تقديراته���� الكبرة التي مل حتدد ب�ش���كل 
نه�ئ���ي اأخ���ذًا ب�لعتب�ر اأن �ش���ن�ع القرار 
يف بلدن� اأخفق���وا يف خلق ح�لة التنويع 
القت�ش�دي للموارد وللط�قة اللهم اإل يف 
جم�لت حمدودة ج���دًا ومنه� يف القط�ع 
الزراع���ي . مدي���ر منظمة العم���ل الدولية 
ال�ش���يد غ���ي رايدر Guy Ryder  ك�ش���ف 
ع���ن اأن الفئ����ت الأق���ل حظ���ً� او اإمت���اكً� 
للمزاي���� اأو الذي���ن يقعون يف اأدنى �ش���لم 
الأجور �ش���يكونون من اأول املت�ش���ررين 

من تداعي�ت كورون�. 
يف منطقة �شرق البحر الأبي�ش املتو�شط 
وب�ش���منه� العراق جند مث���ل هذه الفئ�ت 
هي املت�ش���رر الأول من النت�ئج ال�ش���لبية 
 – – القت�ش����دية  الن�ش����نية  لازم����ت 
الجتم�عي���ة املتت�لي���ة ومنه���� تل���ك الت���ي 
ح�ش���لت يف ع����م 2008 – 2009 "اأزمة 
قرو�ش ال�ش���ك�ن امل�لية" وغره� لتجيئ 

اأزم���ة كورون���� الراهن���ة لت�ش���يف اأعب����ًء 
متج���ددة وقعه� �ش���ديد على قط����ع العمل 
املع�ن����ة  دائ���رة  �ش���ميم  يف  يق���ع  ال���ذي 
اأي و�ش���ف  تف���وق  ب�ش���ورة  الإن�ش����نية 
ت�ش���تدعي من���� جميع���ً� التح���رك الفع����ل 
كٌل م���ن موقع���ه لل�ش���غط على ال�ش���لط�ت 
احلكومية املعنية ب�ل�ش���وؤون الجتم�عية 
– العم�لية والقت�ش����دية وال�ش���حية – 
البيئي���ة اأن ترف���ع من وترة ا�ش���تج�بته� 
ال�ش���ريعة لإنق����ذ الفئ����ت املحروم���ة من 
واقعه� الدامي ونقله� اإىل واقع اإن�ش����ين 
 Human يلي���ق حق���ً� بكرام���ة الإن�ش����ن

 . Dignity
ث�لث���ً�: من التداعي�ت الأخرى املهمة التي 
يج���در النتب����ه له� تل���ك التي تق���ول ب�إن 
ح����ل الن�ش����ء الع�م���ات �ش���يكون اأ�ش���واأ 
م���ن الرج����ل ولك���ن مل����ذا؟ بداي���ة حتت���ل 
الن�ش����ء مق�رن���ة ب�لرج�ل ن�ش���بة الغ�لبية 
العظمى من قوة العمل ال�شحي –الطبي 
اخلدم���ي عل���ى خمتل���ف م�ش���توي�ته م���ن 
اأعاه���� مهنيً� )الطب����ء والطبيب�ت( اإىل 
تلك الت���ي ترتب���ط ب�لرع�ية التمري�ش���ية 
ال�شحية والجتم�عية – النف�شية ترتجم 
عل���ى  ه���ن  ب���ل  دول(   104 يف  ب)70% 
اخلطوط الأوىل للدف�ع �شد كوفيد - 19 
امل�شتحدث مع كل املع�ن�ة الإن�ش�نية التي 

يج�بهونه� ب�شمنه� فقدان حي�تهم . 

كم���� اإن اإلغ���اق الت����م الكل���ي للمدار�ش 
ك�ن و�ش���يكون ل���ه رد فع���ل �ش���لبي ج���دًا 
عل���ى الن�ش����ء اللوات���ي حتملن ح�لي���ً� اأو 
�شيتحملن م�ش���تقبًا املزيد من م�شوؤولية 
الرع�ي���ة ال�ش���حية والجتم�عية لاأطف�ل 
عقب انت�ش�ر خم�طر كورون� يف املجتمع 
الدويل. هذا وت�ش���ر املعلوم�ت الواردة 
م���ن اجله����ت ال�ش���حية ومنه���� منظم���ة 
ال�ش���حة الع�ملية ومنظم���ة العمل الدولية 
اأن الن�ش�ء الع�مات يقمن بثاثة اأ�شع�ف 
اأج���ر  دون  الجتم�عي���ة  الرع�ي���ة  عم���ل 
مق�رنة ب�لرج�ل. النقطة التي ميكن رمب� 
اعتب�ره� اإيج�بية ن�شبيً� وحلد م� هي يف 
كون معدلت وفي�ت الن�ش����ء الن�جمة عن 
الوب����ء اأقل من تلك التي ت�ش���يب الرج�ل 
% يف مق�بل 2.8  اأي ت�شل م� يق�رب 1.7 

% للرج�ل. 
اأن  منه�����  متع����ددة  ذل����ك  وراء  الأ�ش����ب�ب 
اأ�ش����لوب اأو من����ط احلي�ة للرج�����ل بع�ش 
م�ش�����لكه �ش����لبية جدًا منه� مم�ر�شة ع�دة 
التدخن ب�ش����ورة اأكر من الن�ش�ء بينم� 
يتب����ن علميً� ب�����إن للن�ش�����ء اإمك�نية اإنت�ج 
�ش����د  الع�ش����وية  اأو  اجل�ش����دية  املن�ع����ة 
الإ�ش�����بة ب�لأمرا�����ش. برغ����م ذلك،ف�إن م� 
تقوم به قوة العمل الن�ش�ئية يف ظل اأزمة 
كورون� مثًا من �ش�ع�ت عمل كبرة جدًا 
مكر�شة للخدم�ت والرع�ية ال�شحية تعد 
متعبة حقً� بل وقد جتعل الن�ش�����ء عر�شة 
لتلقف الوب�ء اأكرث م����ن الرج�ل م� يوؤدي 
مع الأ�شف ال�ش����ديد حل�لت الوفي�ت بن 

املمر�ش�ت واملمر�شن امل�ش�عدين. 
ال�ش����حية  الط����وارئ  اأو�ش�����ع  رابع����ً�: 
ت�ش����توجب تعبئ����ة كل ط�ق�����ت املجتم����ع 
�شمن خطة اإنق�ذ �ش����رتاتيجية يع�د فيه� 
هيكل����ة البن����ى التحتية للقط�ع ال�ش����حي 
القط�ع  لهذا  – البيئي ب�ش����ورة تعط����ي 
اأف�ش����ل انتب�ه ورع�ية لأنه ا�ش����تثم�ر يف 
اأغل����ى م� ل����دى الب�ش����ر األ وهو �ش����حتهم 
ونوعي����ة حي�تهم Quality of life التي 
يراد له� اأن جت�ش����ر الفج����وة بن خمتلف 

�ش����رائح املجتم����ع �ش����من حمي����ط يت�ش����م 
ب�لعدالة الجتم�عية. 

خ�����رج  التفك����ر  ا�ش����تمرار  خ�م�ش����ً�: 
  Outside thinking ال�ش����ندوق 
الع�ش����ر  تقني�����ت  ا�ش����تخدام  اأج����ل  م����ن 
اللك����رتوين اجلديدة �ش����كًا وم�ش����مونً� 
ب�ش����ورة ترفع من الأداء يف موؤ�ش�ش�����ت 
الدول����ة ومنه����� يف القط�����ع ال�ش����حي – 
البيئي بعيدًا عن كل ت�شي�ش غر مرغوب 

به. 
�ش�د�ش����ً�: لب����د م����ن اإع����داد �ش����رتاتيجية 
عم�لي����ة موح����دة دولي����ً� هدفه����� الرتق�ء 
بحق����ل العم����ل والعم�����ل يف كل جم�����لت 
احلي�ة خ��ش����ة واأن م� ح�ش����ل يع����د اأمرًا 
يه����م كل دول و�ش����عوب الع�����مل ولميكن 
اأدجلت����ه اأو فل�ش����فته ب�ش����ورة بعيدة عن 
حب الإن�ش�نية وخدمته� ورع�ية الإن�ش�ن 

الذي هو اأغلى �شيء يف الوجود. 
م� ي�شتدعي ال�شتف�دة من جت�رب عم�لية 
–�شحية اإبداعية جنحت يف دول اأخرى 
اجلنوبية،نيوزلندة  الرنوج،كوري�  مثل 
وغره����� يف التخفي����ف ن�ش����بي� م����ن اآث�ر 
الأزم����ة وتداعي�ته����� اخلط����رة على بق�ء 

اجلن�ش الب�شري. 
اأخرًا : دون قي�دة ر�شيدة تتمتع ب�شمر 
اإن�ش�����ين يف جعل الهوية الإن�ش�����نية هي 
الأ�ش������ش يف مع�جل����ة الأزم�����ت لميك����ن 
عب����ور املرحل����ة الق�دم����ة احلرج����ة - غر 
املتيق����ن م����ن نت�ئجه�. اإذ اأن خلق امل�ش����ل 
اجلدي����د ملع�جل����ة كورون����� عل����ى اأهميته 
الب�لغة يف توفر الأمن والأم�ن اجل�شدي 
والنف�ش����ي اإل اأن����ه لي�����ش ك�في����ً� لإح����داث  
تغي����ر ج����ذري يف الذهنية الت����ي تعتمد 
واملعتق����دات  الغيبي�ت،الأ�ش�����طر  عل����ى 
ال�ش����يقة الف����ق اأوكل م����� لي�ش ل����ه عاقة 
ب�لعل����م والتقني����ة. التع�ون والت�ش�����من 
هو اأ�ش��ش النج�ح ودونه �شنظل نتخبط 
ونتب�����رى دون جدوى على اأمور ث�نوية 
ولي�شت جوهرية ب�شمنه� �شراع�ت على 

ال�شلطة واملغ�من. 

�ضدر د�ضتور 2005 مت�ضمنًا في 
الع�ضرات من مواده عبارة : ) وينظم 

ذلك بقانون (،فما المق�ضود بهذه 
العبارة ؟ وما اأهمية هذه القوانين 

التي خ�ضها الد�ضتور تن�ضي�ضًا . وما 
هو موقع القانون الموعود بتنظيمه 

في النظام الت�ضريعي ؟ وللإجابة عن 
هذه الأ�ضئلة واأهميتها  من الوجهة 

الد�ضتورية ولكون الن�ص الد�ضتوري هو 
ال�ضمى نبّين الآتي :

القوانن التي ا�شرتطت الن�شو�ش الد�شتورية 
وت�ش����در  ع����دة  ت�ش����مي�ت  اأخ����ذت  تنظيمه����� 
ب�آلي�����ت تختل����ف ع����ن الآلي�����ت التي ت�ش����در به� 
القوان����ن الع�دية،اإذ اإنه�  ت�ش����مى يف فرن�ش����� ب� 
) القوان����ن الع�ش����وية ( وه����و م����� يتعل����ق منه� 
الق�ن����ون  الع�مة،ومهم����ة  ال�ش����لط�ت  بتنظي����م 
الع�ش����وي لديهم هي لت�شهيل تطبيق الن�شو�ش 
الد�ش����تورية،اأو لإيج�د املرون����ة لتطبيق الن�ش 

التطبي����ق  مو�ش����ع  و�ش����عه  بغي����ة  الد�ش����توري 
ب�ش����هولة وي�ش����ر وب�ملح�ش����لة فهذا الق�نون ورد 
لتطبيق الن�ش����و�ش الد�ش����تورية ولي�ش اإ�ش�فة 
ن�ش����و�ش جديدة ل����ه ،ومعلوم اأن ت�ش����ريع هذه 
القوان����ن يف فرن�ش����� يوج����ب الإع����ان م����ن قبل 
املجل�ش الد�ش����توري مبط�بقة م�ش����روع الق�نون 

لاأحك�م الد�شتورية .
 ( ب�����  القوان����ن  ه����ذه  فت�ش����مى  م�ش����ر  يف  اأم����� 
القوان����ن املكمل����ة ( ول ت�ش����رع اإل مبعي�ري����ن : 
الأول – ل����زوم الن�����ش علي����ه يف الد�ش����تور يف 
مو�ش����وع يتطلب تنظيمه بق�ن����ون وهذا املعي�ر 
ال�ش����كلي . والث�ين – اأن يكون تنظيم هذا الأمر 
بق�ن����ون مت�ش����ًا بق�عدة كلي����ة ت�ش����منه� الن�ش 
الد�شتوري مبينً� حدوده� وم�شمونه� ومف�شًا 
اأحك�مه�،وهذا هو  املعي�ر املو�ش����وعي املطلوب 
للت�ش����ريع  . ولأهمية هذا النوع من القوانن يف 
الأنظمة الت�ش����ريعية ف�إنه يحتل املك�ن الو�ش����ط، 
اأي اإن����ه حت����ت الن�����ش الد�ش����توري وف����وق ن�ش 
الق�نون الع�دي،وهذا الو�شع الت�شريعي �شمن 
املع�ير الد�ش����تورية يعني عدم اإ�ش����دار قوانن 
ع�دية تتع�ر�ش وقوانن الو�ش����ط وذلك للموقع 

املمنوح له� مبوجب الد�شتور.
واإن الو�شع يف العراق ب�لن�شبة لهذه القوانن ل 
يختلف يف التو�شيف الق�نوين عم� هو عليه يف 
بقية بلدان الع�مل رغم اأن امل�ش����رع الد�شتوري مل 

يبن الآلية  الازمة اخل��شة بت�شريع هذا النوع 
م����ن القوان����ن،اإل اأن����ه وب�لرج����وع اىل القواعد 
الع�مة للت�شريع�ت جند اأن امل�شرع قد خ�ش هذا 
النوع من القوانن بتو�شيف�ت خ��شة لرتب�طه� 
بت�ش����هيل مهم����ة الن�����ش الد�ش����توري ب�عتب�ره� 
مكمل����ة للن�����ش الد�ش����توري،واإن غي�����ب الرغبة 
ل����دى الغ�لب م����ن ال�شي��ش����ين يف ت�ش����ريع هذه 
القوانن ولأ�شب�ب ل تخف على اللبيب - يجعل 
الن�شو�ش الد�شتورية معطلة عن اأداء الوظيفة 
التي ق�شده� امل�ش����رع رغم الأهمية الكبرة لتلك 
القوان����ن وح�جة املجتمع امللح����ة اإليه�،كق�نون 
النف����ط والغ�����ز ) امل�����دة 111 من الد�ش����تور ( اأو 
ق�نون جمل�ش الحت�د وهو الن�ش����ف الف�عل يف 
العملية الت�ش����ريعية ويجعلن� دولة احت�دية من 
غ����ر جمل�ش احت�د ) امل�دة 65 من الد�ش����تور ( ، 
اأو التظ�هر ال�ش����لمي وحري����ة الجتم�ع وحرية 

التعبر )امل�دة 38 من الد�شتور (.
يع����ّرف الق�ن����ون ب�أن����ه :  ) جمموع����ة القواع����د 
الع�م����ة التي تنظم �ش����لوك الأف����راد يف املجتمع 
والت����ي تكف����ل الدول����ة احرتامه����� ب�لق����وة عن����د 
القت�ش�����ء ع����ن طريق توقي����ع اجل����زاء على من 
يخ�لفه����� (،وي����رى الغ�ل����ب م����ن �ش����راح وفقه�ء 
الق�ن����ون الد�ش����توري اأن الق�ع����دة الد�ش����تورية 
ه����ي قواع����د ق�نونية اأي�ش����ً�،ومل� ك�ن����ت الق�عدة 
الد�ش����تورية يف امل�دة 38 من الد�شتور قد كفلت 

حري����ة التعبر بكل الو�ش�����ئل وحرية الجتم�ع 
والتظ�هر ال�ش����لمي الأمر ال����ذي جعل اجلم�هر 
املحتج����ة تتك����ئ على الق�ع����دة الد�ش����تورية هذه 
وا�ش����تعملت  الحتج�����ج  �ش����وح  اىل  وو�ش����لت 
حقه����� يف التظ�هر ال�ش����لمي،اإل اأن ق����وى القمع 
وال�ش����تبداد �ش����يقت اخلن�ق على املحتجن من 
اأجل احليلولة دون التمتع ب�حلري�ت مو�ش����وع 
لدرج����ة  الغل����و  يف  الد�ش����تورية،وزادت  امل�����دة 
ا�شت�ش����هلت قتل كل من يعر ع����ن اإرادته وحلمه 

الد�ش����توري  الن�����ش  اأن  الوطن،وال�ش����بب  يف 
بو�ش����عه احل�يل ل يحق����ق الكف�ل����ة التي الزمت 
الدول����ة به� م����ن دون ق�نون مكمل ي�ش����ع الن�ش 
الد�ش����توري مو�ش����ع التطبي����ق وكم� ا�ش����رتطته 

امل�دة ذاته�. 
وم����ن دون الق�ن����ون املطل����وب ت�ش����ريعه ال����ذي 
يعد مف�ش����ًا لأحك�م الن�ش الد�ش����توري ومبينً� 
الن�����ش  ف�����إن  مل�ش����مونه  وحم����ددًا  حل����دوده 
الد�ش����توري هذا يع����د معطًا ول ميكن و�ش����عه 
مو�ش����ع التطبي����ق الأم����ر الذي دفع ق����وى القمع 
للتنمر على املحتجن وم� ترتب عن ذلك يف دفع 
الثمن الب�هظ من ال�ش����هداء وال�ش����ح�ي�  ب�شبب 
غي�ب كف�ل����ة الدولة لتطبيق الن�ش الد�ش����توري 
خللوه من من الن�����ش الق�نوين الذي يبعث فيه 
عن�ش����ر التفعيل ويوف����ر احلم�ية للمواطنن من 
اأج����ل متتعه����م ب�حلري�ت تل����ك،اإذ يبق����ى اخلطر 
م�ثًا م�دام الق�نون املكم����ل غ�ئبً� . وياحظ اأن 
النظ�م ال�شي��ش����ي الق�ئم و�ش����لطته الت�ش����ريعية 
يرتاخى بق�شدية معهودة يف القي�م ب�أية مب�درة 
من اأجل ت�شريع هذا الق�نون لقن�عته ب�أن �شدور 
الق�نون يقوّي �ش����وكة املحتجن وميّكن الدولة 
من كف�لة احلري�����ت املذكورة ويوّقع اجلزاء ملن 
يعت����دي على تل����ك احلري�ت ه����ذا اأوًل،اأم����� ث�نيً� 
ف�إن �ش����دوره ين�ل من �ش����لطتهم  ويهدد عي�ش����هم 

الرغيد .
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 هادي عزيز علي

من مه�زل القدر،بل من م�آ�شي ثق�فة اجلهل والتخّلف والتزّلف 
اأن ين���ري )مه���وال ( لي�ش���طر املدائ���ح وامل���ك�رم والبطولت 
لل�ش���يد رئي����ش ال���وزراء م�ش���طفى الك�ظمي والرج���ل مل ينل 
بع���د ثق���ة الرمل�ن،قبل التكلي���ف بيوم،ومن العج�ئ���ب اأن هذا 
) املهوال ( الوطني يتغّزل ب�ش����رب ال�ش���يد م�شطفى الك�ظمي 
والرجل حليق اللحية وال�ش�رب،ك�نت تلك من عام�ت الرتهل 

الجتم�عي وال�شي��شي والقيمي .
ظ�ه���رة امله���وال )اللوك���ي( انت�ش���رت يف ثق�فتن���� الجتم�عية  
واإث���راء  ارت���زاق  و�ش���يلة  اىل  ال�ش���ديد،وحتّولت  لاأ�ش���ف 
رووؤ�ش����ء  م���ن  ال�ش����دة  اأن  ه���ذا  م���ن  و�ش���عود،والأغرب 
ال���وزراء وال���وزراء وغره���م  م���ن موظفي ال�ش���ف الأول من 
هي���كل  الدول���ة مل مينع���وا ومل يردع���وا يوم���ً� ه���ذا امله���وال 
اأوذاك،وه���و مطلب تل���ح عليه هيبة  املوقع،و�ش���رف الوظيفة 
،ف����إن رئ��ش���ة ال���وزراء تكلي���ف ولي����ش ت�ش���ريفً� ،ب���ل جندهم 
يبت�ش���مون ويفرح���ون ويه�ّش���ون ويب�ّش���ون للمهوال،ورمب����  
ت���زداد فرحته���م وتت�ش����عد ن�ش���وتهم،وتثمل حوا�ش���هم ب���كل 
م���� متلك  م���ن ط�قة عل���ى النت�ش����ء فيم���� ذبحوا عن���د  مقدمه 
العج���ول،  اخلرف�ن،وع�ش���رات  الذب�ئح،ع�ش���رات   )الك���رمي( 
والبته�لت،ورم���ي  والتكب���رات  التهلي���ات  والأبق�ر،م���ع  
الر�ش�����ش،والدبك�ت،والطبول تقرع،والنق�رون تتم�يل بهم 
وقع����ت  طبولهم ال�ش���ريعة من حيث ي�ش���عرون ول ي�ش���عرون 

....
مهزلة امله�زل ...

اجلمهوري���ة  وزراء   رئي����ش  الك�ظم���ي  م�ش���طفى  ال�ش���يد 
العراقية اجلديد �ش����ب متطلع،تلقى  تعليم���ً� ج�معيً�،وم�ر�ش 
احلي����ة اجلدية، وكم� اأعل���م اأنه يح���ب اجلم�ل،ومغرم بجمع 
اللوح����ت الفني���ة اجلميلة،ق�رئ جي���د للرواية،ومن هن� يحق 
يل كمواط���ن عراق���ي اأن اأط�لبه ب�حليلول���ة دون هذه الظ�هرة 
ال�ش���يئة فيم�  متلق احدهم ليكون ) مهواله ( فرف�ش وب�ش���دة 
هوؤلء املتملقن ،وال�شتجدائين  والو�شولين،ف�إنه� فر�شته 
الذهبية  ل�ش���ن �ش�بقة جميلة،�شوف ي�ش���جله� الت�ريخ  له بكل 

اإكب�ر واإجال.
اأحبذ كمواطن عراقي اأن ي�شدر اأمرًا ديوانيً�  بهذه الطلب،ف�إن 
ذل���ك كم���� قل���ت �ش���وف يذكره���� ل���ه العراقي���ون ورمب���� لآم�د 
طويلة،وهو اأمر تقت�شيه اأدبي�ت ال�شلوك الوظيفي،وت�شتوجبه 
اأدبي����ت العم���ل ال�شي��ش���ي الراقي،املحرتم،اإنه اإجراء �ش���وف 
يقرتن ب��شمه وعهده ولقبه وع�شره،�شوف يقول الت�ريخ،اإن 
الك�ظم���ي من���ع مدحه والتطبيل له،وبذلك �ش���ن مبداأ ال�ش���لوك 
الوظيفي ب�أ�ش���وله العرفية املعت�دة وامل�شنونة يف دول الع�مل 

املتح�شرة 
اإين كمواطن عراقي اأنتظر 

وال�شمر من وراء الق�شد

���عُب  ال�َشّ »�ش���يبقى طوي���ًا يحم���ل 
مكرهً�/م�ش�وئ َمن اأبقت الفرتاُت« 
)الرجعي���ون 1929(، اإنه� ب�ش����ئر 

لإزالة م�ش�وئ ال�ش�بقن.
اأرب���ع  ال�شي��ش���ي  الإ�ش���ام  ت�ش���لم 
وزارات ع���ن طري���ق النتخ�ب����ت، 
ثاث حلزب »الّدعوة الإ�ش���امية«، 
الأعل���ى،  للمجل����ش  وواح���دة 
امله���دي  عب���د  ع����دل  ف��ش���تقالية 
جل بعد  لي�ش���ت �ش����دقة، ح�ول الَرّ
انتم�ئه الإ�ش���امي، اإزاحة م� حلقه 
من انتم�ءات �ش�بقة، لذلك ك�ن عبد 
امله���دي �ش����دقً�، عندم���� ق����ل لأحد 
اخلل�ش����ء ِمن املعممن املتنورين، 
عندم� ع�تبه على ارتب�طه ب�لعم�ئم 
وراء  اإل  اأ�ش���ر  »ل  ال�شي��ش���ية: 
ِعم�مة«! وب�لفعل �ش�ر وراء عم�مة 
حممد ب�قر احلكيم )اغتيل2003(، 

فول���د  الأ�ش���غر،  اأخي���ه  وراء  ث���م 
الأخر، والرجل خرج ِمن الوزارة 
ويف رقبته دم�ء اأكرث ِمن �شبعم�ئة 
وخ�ش���وع  ومتظ�ه���رة،  متظ�ه���ر 
فظي���ع لق����دة امليلي�ش���ي�ت، وعل���ى 
مل���ف  مع�جل���ة  يف  اخل�ش���و�ش 

الإره�ب.
كن���� ن�ش���بق اإىل التف����وؤل م���ع كل 
وزارة، ف�عترن� اإبراهيم اجلعفري 
)2005-2006( الأن�ش���ب يف تل���ك 
الف���رتة، لكن���ه مت����دى يف الوه���م، 
حتى اأخذ يدي���ر الوزارة ب�خلرة، 
اأو ق���راءة الف�أل، ج�ء ذلك ب�ش���ه�دة 
رفيقه الإ�ش���امي ووزي���ر داخليته 
حينه����، فت�ش���وروا م����ذا يح�ش���ل 
لدولة تدار بحب�ت امل�ش���بحة، وهو 

م� ُي�شمى بخرة الإم�م املنتظر!
بعده�، ج�ء نوري امل�لكي )2006-

2014(، و�ش���مين�ه ب�ب���ن الف���رات 
رافعً� غ�شن الزيتون، وكن� معه يف 
»�ش���ولة الفر�ش�ن«، ويف ت�شريحه 
»لدين� م� هو اأ�ش���واأ م���ن الق�عدة«، 
ووق���ف �ش���د تدري���ب الإره�بي���ن 
ب�ش���وري� واإدخ�له���م للع���راق، لكن 
م� هي اإل فرتة، ويتع�ظم الف�ش����د، 
وتتف�ق���م الط�ئفية، ثم ت�ش���ليم ثلث 
الع���راق، وا�ش���تق�ل مرغم���ً�، ويف 
م�ش���وؤوليته قت���ل اأك���رث األ���ف م���ن 
�شتم�ئة  وقبله�  ال�شب�ب)�شب�يكر(، 
يف م���� ُعرف ب�»جند ال�ش���م�ء«، وم� 
زال اأ�ش���ر الثنن وت�ش���ليم العراق 

غ�م�شً�.
بعده�، اأتى حيدر العب�دي )2014-
الت�ش���حيح،  وح����ول   ،)2018
وا�شطدم ب�مليلي�ش���ي�ت، فلم يرتك 
رفيق���ه يف امليزاني���ة �ش���وى ثاثة 

ملي����رات، حتى اإن م�ش���وؤول جلنة 
النزاه���ة يف الرمل�ن ق����ل عانية: 
اليم���ن  اإىل  ملي����رًا   221 ذهب���ت 
اأح���د  ول  وحم�����ش،  وال�ش���وم�ل 
ي���دري كيف ومل����ذا؟! لكن م�ش���كلة 
العب����دي هي ح���زب الدع���وة، فلم 
اأردان  ِم���ن  عل���ى اخل���روج  يج���راأ 
احل���زب، بع���ده ت���وىل ع����دل عب���د 
وك�ن  امله���دي)2020-2018(، 
نك�ش���ًة ل تخط���ر بب����ل م���ع اأي���ده 
ور�شحه، ومنه� املرجعية الدينية.

لي����ش اأ�ش���عب على رئي����ش وزراء 
الع���راق م���ن اإدارت���ه يف الأزم����ت 
حج���م  عظم���ة  م���ع  املتوا�ش���لة، 
ال���رثوة، وه���ذا م���� جع���ل يزيد بن 
ي�شتعفي  )ُقتل102هجرية(  املهلب 
م���وت  بع���د  وليت���ه،  م���ن  نف�ش���ه 
ب�ش���بب  �ج)95هجري���ة(،  احَلَجّ

���راهة  وال�َشّ م����ء  ب�لِدّ ال�ش���راهة 
كت���ب  للخليف���ة.  اخل���راج  بجم���ع 
���ري: »اإن يزي���َد نظ���ر مل���� وله  الَطّ
�ش���ليم�ن م���� وله من اأم���ر العراق 
يف اأم���ر نف�ش���ه، فق����ل: اإن الع���راق 
����ج، واأن���� اليوم  ق���د اأخربه� احَلَجّ
رج�ُء اأه���ل العراق، ومت���ى قدمته� 
واأخذت الن�����ش ب�خلراج وعذبتهم 
����ج، اأدخل  عليه �ش���رُت مث���ل احّلَجّ
الن�����ش احلرب، واأعي���د عليهم تلك 
جون« )ت�ريخ الأُمم وامللوك( . ال�ُشّ
غ���ر اأن بل���دًا مث���ل الع���راق ق����در 
عل���ى جت����وز »م�ش����وئ َم���ن اأبقت 
الفرتاُت«، اإذا ت�ش���دى للم�شوؤولية 
خمل�ش، ل يوؤم���ن بعق�ئد تتج�وز 
اأقول���ه  م����  وه���ذا  اجلغرافي����، 
رئي����ش  وبدع���م  الك�ظم���ي،  يف 
اجلمهورية، الذي واجه ال�ش���ع�ب 

ك���ي ل ي�ش���مح للميلي�ش���ي�ت تويل 
مق���درات العراق، فق���د خرهم بن 
عدن����ن  وطنيت���ن:  �شخ�ش���يتن 
الك�ظم���ي،  وم�ش���طفى  ريف،  ال���ُزّ
فك�ن التف�ق على الأخر، ويف كل 
قرار عراقي �شيكون الوطنيون مع 
الك�ظمي، اإذا ظل راف�شً� م� خنع له 

�شلفه.
اأقول: �ش���يتج�وز الع���راق املحنة، 
وهذا امل��ش���ي ينع�ش���ن� كلم� مررن� 
اأب���و  يق���ول  احل��ش���ر،  مب�ش����وئ 
)ت346ه����(  امل�ش���عودي  احل�ش���ن 
العق���ول  »اأه���ل  العراقي���ن:  يف 
ال�شحيحة، وال�شهوات املمدوحة، 
وال�شم�ئل املوزونة، والراعة يف 
كل �ش���ن�عة« )الَتّنبيه والإ�شراف(، 
فق�ع���دة التع�يف موجودة م��ش���يً� 

وح��شرًا، والعلة يف الإدارة.

رئي�س الوزراء 
وفتنة ) املهاويل (.. حذار

وزارة الكاظمي.. الخروج من الُغرف الُمظلمة!
ح�ضلت وزارة م�ضطفى الكاظمي على الثقة ِمن البرلمان، مع رف�ص الميلي�ضيات لها، لأن 
هذه الميلي�ضيات تريد للعراق البقاء مكبًل بالثورية الدينية، ا�ضتهل الكاظمي قرارات 

وزاراته بنفحة عراقية، اإطلق �ضراح المعتقلين ِمن المتظاهرين، ِمن 1 اأكتوبر)2019(، 
اعدي اإلى  وت�ضكيل لجنة للتحقيق في دماء المغتالين، واإعادة ال�ضابط عبد الوهاب ال�َضّ
عمله وترقيته اإلى رئا�ضة »مكافحة الإرهاب«، وهو الذي قاد الجحافل لإعادة المناطق 

لف.  التي �ُضلمت لداع�ص، وت�ضليم المتقاعدين الرواتب، بمعنى اأنه بداأ ُيعالج م�ضاوئ ال�َضّ
للجواهري )ت1997( بيت يقول:

االحتجاج والقوانين الُمكملة د�ستوريًا

م�����اآ������س�����ي "ك���������ورون���������ا" االإن���������س����ان����ي����ة
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 عالء املفرجي
كالكيت

�سينما �لمر�أة
-9-

�لمخ���رج �لألماني �لكبير هيرت���زوغ يختار �شخ�شي���ة �إمر�أة غربية 
لعب���ت دورً� ب���ارزً� ف���ي بد�ي���ات �لق���رن �لع�شري���ن ف���ي دول �ل�شرق 

وخا�شة �لعر�ق.
�ختار هيرت���زوغ �شخ�شية على �لرغم من �شحن���ة �لدر�ما و�لحركة 
ف���ي �شخ�شيته���ا و�شيرتها، ف�ش���ًا عن دورها �لتاريخ���ي �لم�ؤثر في 
فترة م���ا بعد �لح���رب �لعالم���ي �لأول���ى، �ختارها لفيلم���ه �لجديد.. 
وهي تدخل �شمن �ن�شغاله في تق�شي ج��نب مهمة لكنها مهملة من 
�لتاري���خ ل��شعها �أمام كاميرته لإع���ادة �لحياة لها ول�شيرتها.. فقط 
مخرج من طر�ز فيرتر هيرتزوغ ينتبه �إلى مثل هكذ� م��ش�عات ل 
تتعلق فقط ب�شيرتها، ب���ل با�شتبطان �أغ��ر هذه �ل�شخ�شية، و�شرد 

�لأحد�ث �لتاريخية  �لتي و�أ�شهمت في تك�ينها.
و�إذ� كان���ت �لم�شزبي���ل قد جالت �ل�ش���رق منقبة عن �آث���اره منذ فترة 
�شباه���ا قبل �لحرب �لأولى، فاإنها قد ��شتقرت في �لعر�ق نهائيًا بعد 
�لحتال �لبريطاني للعر�ق وكان لها دور رئي�س في تاأ�شي�س �لدولة 
�لعر�قي���ة و�أي�شًا حتى وفاتها ع���ام 1926. من �لم�ؤ�ش�شين للمتحف 

�لعر�قي، و�لمكتبة �لعامة.
وكان���ت لها مق�لتها �ل�شهيرة بعد ت�ل���ي في�شل عر�س �لعر�ق، حيث 
كتبت لأبيها: " ثق باأني لن �أ�شنع �لمل�ك بعد �لآن، و�شاأدر�س مل�ك 
�لع���ر�ق �لقد�مى". ومخرج فطن مثل هيرتزوغ ل يمكن �أن يغفل �أن 

�لجانب �لأهم في �شيرة �لم�شزبيل كان في �لعر�ق.
هيرت���زوغ ل ُيخفي حقيق���ة �أنه لم تكن له معرف���ة �شابقة  ب�)بيل( �إل 
م���ن خال منتج �لفيلم، لكنه بالتاأكيد عم���ل على �لإلمام بكل مفا�شل 
حياته���ا و�شيرتها �لتي تب���د�أ من تخرجها من جامع���ة �ك�شف�رد هي 
�لتي تنتم���ي �لى عائلة نبيلة في بريطانيا ولي�س �نتهاء بمغامر�تها 

في باد فار�س و�ل�شحر�ء �لعربية.
لكن ذلك لم يكن كافيا لديه في �ن ي�شنع فيلما يفي �لجانب �ل�شيا�شي 
�لتاريخ���ي له���ذه �ل�شخ�شية حق���ه خا�شة بالن�شبة لن���ا نحن �شع�ب 
�ل�شرق �لذي���ن تحتفظ وثائقهم وذ�كرتهم له���ذه �لمر�أة �نها �ختطت 
له���م م�شيرهم، ه���ذ� �لم�شير �لذي ما ز�لت منطق���ة �ل�شرق �لو�شط  

تعاني من تد�عياته �ل�شيا�شية و�لجتماعية حتى ي�منا هذ�.
هيرت���زوغ لم يك���ن مهتم���ًا بالأح���د�ث �ل�شيا�شي���ة و�لتاريخية �لتي 
ر�فق���ت �شخ�شية بيل و�نفعلت بها، ب���ل و�شنعت �لبع�س منها، قدر 
�هتمام���ه ب�شيرة بيل �لعاطفي���ة �شيرتها كاأمر�أة مغام���رة تحاول �أن 
تغي���ر بنم���ط حياتها وتنتقل م���ن �لحياة �لر�شتقر�طي���ة �لهادئة في 
�نكلتر� في ع���ز مجدها �لى �ل�شحر�ء، وتحديدً� �لى منطقة �شتك�ن 
ي�م���ًا ما ب�ؤرة �ل�شطر�ب و�لت�تر في �لعال���م.. �مر�أة ق�ية، ق�تها 
في �أن تخت���ار �أ�شل�بًا لحياتها وقناعتها. كانت �لمر�أة �ل�حيدة بين 
40 رجًا وق���ع عليهم �لختيار من قبل وزير �لم�شتعمر�ت  ت�شر�شل 

للم�شاركة في م�ؤتمر �لقاهرة عام 1921 ح�ل م�شتقبل �لمنطقة.
�فتت���ح �لفيلم  بم�شهد �جتماع لق���ادة ع�شكريين يبدو فيه وين�شت�ن 
ت�شير�ش���ل يق�ّش���م �لمنطق���ة �لعربي���ة عل���ى �لخريط���ة غ���د�ة �شق�ط 
�لإمبر�ط�ري���ة �لعثمانية،. يقت���رح ل�ر�ن�س باإ�شت�ش���ارة جيرترود 
لأنه���ا �لأكث���ر در�ية بالمنطق���ة وجغر�فيتها، ثم يع����د بنا هيرتزوغ 
�ثن���ي ع�شر عامًا لنتق�شى �شيرة  جيرت���رود، بعد تخرجها �لجامعي 
وذهابه���ا �إلى عمها بطه���ر�ن وق�شة عاقتها بال�شكرتي���ر �لثالث  في 
�ل�شف���ارة �لبريطاني���ة، ورف�س و�لده���ا �لزو�ج من���ه لم�شتقبله غير 
�لم�شم����ن، ثم يتكفل م�ت���ه بالبقية ، وتعلُّمه���ا �لفار�شية و�لعربية 
بع���د �نتقالها �إل���ى �ل�شفارة بعم���ان و�لعي�س هن���اك بال�شحر�ء على 
ح���دود �ل�شع�دية، بينما  يختتم هيرتزوغ �لفيلم، بت�شير�شل يلتقط 

�ش�رة تذكارية له �أمام �أبي �له�ل و�لأهر�مات .
�لمتلق���ي وب�ش���كل خا����س �ل���ذي ل يع���رف )م����س بي���ل( م���ن خ���ال 
هيرت���زوغ �شتحتف���ظ ذ�كرت���ه بام���ر�أة غربي���ة قدم���ت �ل���ى �ل�ش���رق 
وعا�ش���ت عاقات عاطفية مختلف���ة.. �شي�شاعده في ذل���ك �ل�شيناري� 
غي���ر �لمن�شب���ط بحبكة �أو تر�ب���ط در�مي، �لذي �عتم���ده هيرتزوغ 
و�شنك�ن بذل���ك �أمام فيلم تقليدي في �أحد�ثه وم��ش�عه وفي ر�شم 
�شخ�شيات���ه.. وه���ذ� يتعار�س م���ع �أفام هيرت���زوغ �لتي تبحث في 

�أحد�ث و�شخ�شيات م�شتحيلة ومغامرة.
مخ���رج ب����زن هيرتزوغ ربم���ا كان تناول���ه ل�شيرة )بي���ل( ق�شديًا ، 
فق���د �غفل ج��نب مهم���ة من حياتها كانت ف���ي �لفيلم مجرد خلفيات 
ل�شيرتها على �لرغم من �أهميتها �لم�شيرية ل�شع�ب �لمنطقة وكذلك 

ل�)بيل( نف�شها و�لتي ر�شمت حدود هذه �لبلد�ن على �لرمال.

هيرتزوغ لم يكن مهتمًا بالأحداث 
ال�ضيا�ضية والتاريخية التي رافقت 

�ضخ�ضية بيل وانفعلت بها، بل 
و�ضنعت البع�ض منها، قدر اهتمامه 

ب�ضيرة بيل العاطفية �ضيرتها 
كاأمراأة مغامرة تحاول اأن تغير 

بنمط حياتها

ينح���� �ملخ���رج حمم���د ت�في���ق يف �أفام���ه 
�لأخ���رة منحًى جتريبي���ًا ينط�ي على قدر 
كب���ر من ج���ر�أة �ملُب���دع �لف���ّذ �ل���ذي يذهب 
يف �ملغام���رة �إىل �أق�شى�ها، فف���ي ي�ني� /
حزي���ر�ن ع���ام 2019 �أجن���ز حمم���د ت�فيق 
فيل���م "�أحم���ر و�أخ�ش���ر" �ل���ذي ر�ه���َن في���ه 
عل���ى حا�شة �ل�شم���ع وغياب �ل�ش����رة لكنه 
�إي�ش���ال م�شم����ن  �أمي���ا جن���اح يف  جن���ح 
�لر�شال���ة �لب�شري���ة �لت���ي ��شتف���ّزت خمّيلة 
�ملتّلق���ي �لع�ش�ي �لذي يتفاع���ل مع �لق�شة 
�ل�شينمائية مهم���ا كان �شكلها �أو م�شم�نها، 
مبناه���ا �أو معناه���ا، ويتماهى م���ع �أحد�ثها 
ل���ه لأن ير�قب �لفيلم  �إىل �لدرج���ة �لتي ت�ؤهِّ
من �لد�خل و�خل���ارج يف �آٍن مًعا. ويف هذ� 
�لع���ام �أجنز حمم���د ت�فيق فيلم���ًا جتريبيًا 
مكثف���ًا ل تتجاوز مدت���ه �لع�ش���ر دقائق لكن 
ثيم���ة �لنتظار ق���د تظل مفت�ح���ة �إىل �لأبد 
�أتق���ن �ملخ���رج ��شرت�ط���ات �للعب���ة  �إذ� م���ا 
�لفني���ة. فه���ذ� �لنمط م���ن �لأف���ام �لرو�ئية 
ق�شائ���د  كب���ر  ح���ّد  �إىل  ي�شب���ه  �لق�ش���رة 
�لهايك���� �ليابانية �لتي تعتمد على �ل�م�شة 
�أو �للحظ���ة �لتن�يرية �لت���ي تربق يف ذهن 
�ملتلقي ول تغ���ادره ب�شه�لة. و�أفام حممد 
ت�في���ق �لتجريبية �لأخرة تعتمد على هذه 
�لتقنية �ملرّكزة �لتي ُتر�هن على �ل�خزة �أو 
�ل�شربة �لفنية �ل�شادم���ة �لتي تهّز �ملُ�شاهد 
وتام�س م�شاعره �لد�خلية �ملُرهفة، وتنقله 
�إىل ف�ش���اء �للّذة �لإبد�عي���ة �ملن�ش�دة. ويف 
فيلم���ه �جلدي���د "�نتظ���ار" بط�ل���ة �لفن���ان 
ف���اروق د�ود، وت�ش�ي���ر وُم�نت���اج �لفنانة 
و�ملخرج���ة ر�ني���ا ت�في���ق يْحِب���ك �ملخ���رج 
ق�شته �ل�شينمائية ويرويها با ح��ر تاركًا 
ل  �ملج���ال �أمام �ل�شرد �لب�ش���ري �لذي ل يع�ِّ
عل���ى �لكلم���ة �أو �حل�����ر يف بن���اء �لهي���كل 
�ملعم���اري لأق�ش��ش���ة �لفيل���م �لت���ي ميك���ن 
�إيجازها بال�شكل �لآتي:"ثمة رجل يف َعقده 
�ل�شاد����س �أو �أكرب قليًا ينتظ���ر قدوم �مر�أة 
ف  عزي���زة على �لقل���ب و�لروح بحي���ث ينظِّ
له���ا كل �أرجاء �لبيت مبكن�شت���ه �لكهربائية، 
م لها �ملائدة و�ل�شرير على وفق ذ�ئقته  وينظِّ
�لر�قية، ثم يذهب �إىل حمل �لزه�ر ليقتني 
له���ا باقة ورد جميل���ة، وينتظرها يف حمطة 
�لقط���ار لكنها مل تاأِت يف �مل�عد �ملُتفق عليه، 

فرمي باقة �ل�رد مبحاذ�ة �لطريق ويع�د 
�إىل �شّقته يائ�ًشا، خمذوًل، ُمنك�شر �لف�ؤ�د". 
لق���د تاآزر �ملُخ���رج حممد ت�في���ق مع �ملمثل 
ف���اروق د�ود عل���ى �إجن���اح عملي���ة �ل�ش���رد 
 � ن�ًّ �لب�ش���ري، فالتجري���ب ي���كاد يك����ن �شُ
ملحم���د، فه���� �شغ����ف �إىل ح���ّد �ل�ل���ع بهذ� 
�لنمط �لإبد�عي �لذي ينط�ي على حتديات 
جدّية ل تخل� من �ملجازفة غر �أّن رهانه مل 
يذهب �أدر�ج �لرياح لأنه كان متّيقًنا �إىل حٍد 
كبر باأن ف���اروق د�ود يعرف �أ�شر�ر �للعبة 
�لفنية، فه� خُمرج، وم�نتر، وممثل، وقد 
عرفن���اه يف �شن��ت يفاعت���ه و�شبابه ممثًا 
دً� لع���ب �أدو�رً� مهم���ة يف م�شرحيات  ُم����ِّ
�ملخرج �شاح �لق�شب مثل "دون ج��ن"و 
�لقتلة"،  "م�شل�����س يط���ارد  "�ملُحاكم���ة"و 
كم���ا �أّن خربت���ه �لإخر�جي���ة و�مل�نتاجي���ة 
�شّهل���ت عليه ما يريده �ملخرج حممد ت�فيق 
م���ن جت�شي���د مر�ح���ل �لنتظ���ار �لت���ي تبد�أ 
ب�شر�ش���ف  وتغطيته���ا  �لطاول���ة  بتنظي���ف 
نظيف، وو�شع �شحنّي طعام فقط، �إ�شافة 
�إىل �ل�ش�ك���ة و�مللعق���ة، ثم تبدي���ل �شر�شف 
�ل�شري���ر و�إظهاره باملظهر �ل���ذي يليق بهذ� 
�للقاء �لعاطفي �ملفت�ح على �إحتمالت عدة 
تارًكا ملخّيلة �ملُ�شاهدي���ن �أن متاأ �لفر�غات 
بالطريقة �لتي تر�ها منا�شبة طاملا �أّن �لفيلم 
يخل���� من �للغة �ملنط�ق���ة و�حل��ر. وعلى 

�لرغم من �أّن �لكثرين يعّدون �لبانت�مامي 
لغة مفه�م���ة وقادرة على �إي�ش���ال ما تنقله 
�لكلم���ات م���ن مع���اين وم���از�ت خمتلفة. 
يبل���غ ف���اروق د�ود ذروت���ه �لتعبري���ة يف 
�لأد�ء حينم���ا يق���ف عل���ى ر�شي���ف �ملحطة 
منتظ���رً� و�ش����ل �ل�شيدة �ملُرَتقب���ة �لتي مل 
نع���رف �شّنه���ا �أو مظهره���ا �خلارج���ي لكنه 
حينم���ا ي�شعر ببع����س �لإحب���اط �إثر مرور 
ثاثة �أو �أربعة قطار�ت من دون �أن ترتّجل 
�لفت���اة  �أو  �ل�شي���دة  �أو  �مل���ر�أة  ه���ذه  منه���ا 
رمبا ن�شم���ع رّدها �ل�ش�ت���ي �مل�شّجل �لذي 
ي�ح���ي بحي�ية ون�ش���اط و��شحني وكاأنها 
�أ�شغ���ر م���ن �لت�ّق���ع �لعمري �لت���ي ر�شمته 
خُميات �ملتلّقني. حينم���ا يع�د �ملُنتِظر من 
م�ع���ده خم���ذوًل يلق���ي بهدوء باق���ة �ل�رد 
عل���ى �أر�شي���ة حديق���ة عام���ة ومي�ش���ي �إىل 
�شّقت���ه ن�شمع قطر�ت �ملط���ر �ملت�شاقطة على 
رنا بفيلم "�ملطر"  مظلت���ه �ل�ش�د�ء �لتي ُتذكِّ
للُمخرَج���ني �له�لندي���ني مان�����س فر�نك���ن 
وي�ر����س �إيفنز وه���� من �لأف���ام �ملتفردة 
يف �ل�شينم���ا �ل�ثائقية �له�لندي���ة. كما �أن 
فك���رة "�لنتظ���ار" بح���د ذ�ته���ا حُتيلنا �إىل 
م�شرحي���ة "يف �نتظ���ار غ����دو" للرو�ئ���ي 
و�لكاتب �مل�شرح���ي �لآيرلن���دي �شام�ئيل 
بيكي���ت �لت���ي تق����ل ثيمته���ا �لرئي�ش���ة:"ل 
�ش���يء يحدث، ل �أحد ياأت���ي، ل �أحد يذهب، 

�إنه لأمر فظي���ع". وهذه �لإحالة �أو �لتذكر 
�ل�شابق ل يعنيان �لتاأثر و�لتاأثر ول حتى 
�لتاق���ح �لن�ش���ّي، و�إمنا �خت���اف وجهات 
�لنظر، وتنّ�ع �ملقاربات �لفنية يف معاجلة 
فكرت���ّي "�ملط���ر" و "�لنتظار" م���ع �لتاأكيد 
على تفّرد معاجلة ت�في���ق لهاتني �لفكرتني 
�لت���ي ت�ؤك���د خ�ش��شيته كُمخ���رج �شاعري 
مره���ف �حل����ّس ترت�ك���م خربت���ه �لب�شرية 

فيلمًا �إثر فيلم.
ل ت�شتقيم �لأف���ام برمتها من دون م�نتر 
�رة  فه� �لذي ُيعي���د �حلياة �إىل �مل��د �ملُ�شّ
بن���اًء  �ملخ���رج  م���ع  ويبنيه���ا   Rushes
حُمكمًا، وهذ� �لأمر مل يتحقق بهذ� �لنجاح 

�ملُبه���ر ل����ل �للم�ش���ة �ملُ�نتاجي���ة �ملتميزة 
���ا  للم�نت���رة و�ملُ�ش����رة و�ملُخرج���ة �أي�شً
ر�ني���ا ت�في���ق، فهي م���ن �أ�ش���رة �شينمائية 
حُمرتف���ة ت���زد�د خربة ي�مًا بع���د ي�م، وقد 
�شّ�رت ه���ذ� �لفيلم بطريق���ة ُمقت�شدة جدً� 
لأنه���ا ُت���درك �شلف���ًا ما حتت���اج �إلي���ه �لثيمة 
�لرئي�شة و�لأف���كار �مل�ؤ�زرة له���ا، وقد بَنت 
�لق�ش���ة �لب�شري���ة عل���ى وفق ه���ذ� �ملنظ�ر 
�لرتّه���ل  �إىل  ميي���ل  ل  �ل���ذي  �لح���رت�يف 
كاه���ل  ُتثق���ل  �لت���ي  �لب�شري���ة  و�لرثث���رة 
�لفيل���م �ل�شينمائ���ي �لق�شر �ل���ذي يقت�شد 
بكل �شيء حتى ُي�شب���ح مثل ق�شيدة �لبيت 
�ل�شعري �ل��حد �لذي ُي�جز ممل �لفكرة 
�ل�شينمائي���ة ب�ش�رة �شعري���ة و�حدة تظل 

ت�شع مثل وم�شة �شاطعة يف ليل بهيم.
غ���اَب �ل�شيناري���� �ملكت����ب و�حل�����ر لكن 
�ل�ش����ت مل يغ���ب، ب���ل ح�ش���ر عل���ى �ش���كل 
ثاث �أغاٍن معروف���ة للفنانة �لكبرة فروز 
غّط���ت ق�شة �لفيلم منذ �للحظة �ل�شتهالية 
حت���ى �للحظ���ة �خلتامي���ة. و�أكرث م���ن ذلك 
فقد �جرتح حمم���د ت�فيق �لكثر من معامل 
ق�شت���ه �ل�شينمائية من هذه �لأغاين �لثاث 
وه���ي عل���ى �لت�����يل: "�شايف �لبح���ر �ش� 
كب���ر؟" و "�أّدي�س كان يف نا�س؟" و "�أم�س 
�نتهينا". ففي �لأغنية �لأوىل ثمة "�نتظار" 
يتك���رر غ���ر م���ّرة يف �شي���اق ه���ذه �لأغنية 
يتك���رر  �لثاني���ة  �لأغني���ة  ويف  �لعاطفي���ة، 
هذ� �لنتظ���ار لكن ب�شيغة �جلم���ع "�أّدي�س 
كان يف نا����س عاملف���رق تنط���ر نا�س؟" ويف 
�لأغنية �لثالث���ة تطلب �ل�شاردة من �شاحب 
�ل�عد �أن يخّل���ي �ل�عد ن�شيانا، �لأمر �لذي 
ين�شج���م م���ع �لبناء �ل�ش���ردي للفيلم. بل �أن 
�لر�وي���ة ت�شع �لبط���ل �أم���ام مفارقة كبرة 
فه� ينتظر ق���دوم حبيبته يف �أي���ام �ل�شتاء 
حت���ت مظلته �ملطرية وهذ� �أمر طبيعي لكن 
�لعا�شقة يف �لأغنية تتاأمل كثرً� لأن حبيبها 
مل ينتظره���ا حت���ى يف �أي���ام �ل�شح���� �لتي 
ه���ي �أه�ن بكثر م���ن �أيام �ل�شت���اء �لباردة 

و�ملمطرة و�ملتقّلبة.
لبّد من �لإ�ش���ارة يف خامتة �ملطاف �إىل �أّن 
حمم���د ت�في���ق قد �أجن���ز �أكرث م���ن ع�شرين 
فيلم���ًا وثائقي���ًا ورو�ئيًا ق�ش���رً� نذكر منها 
)م�ش���رة �ل�شت�ش���ام، ي�مي���ات مقاتل، �أم 
عل���ي، �لطف���ل و�للعب���ة، �لناط����ر، �شائ���د 
�لأ�ش��ء، �شاعر �لق�شبة، �لف�ش�ل �لأربعة 
و�أن���ا، ن����ر�، �أحم���ر و�أخ�ش���ر، و �نتظار(، 

مد�ر هذه �لدر��شة �لنقدية.

�نتظار. . فيلم تجريبي م�سّذب مثل وم�سة �سعرية

�أبهر  �ملعجبني   "1917" ه�  فيلم  
�ل�شينمائ���ي  ت�ش�ي���ره   باأ�شل����ب  
�لر�ئ���ع  ، وقد ف���از بج��ئ���ز عديدة 
و  بافت���ا  جائزت���ي   ذل���ك  يف  مب���ا 
�لغ�لدن غل�ب لأف�شل  فيلم  در�مي  
ع���ن  �حل���رب  ،  ذّك���ر ب���ه �جلمه����ر 
�أولئك �لذين �شح�� باأنف�شهم خال 

�حلرب �لعاملية �لأوىل .
بيبا هاري�س �لتي �أ�شرفت على �إنتاج 
�لفيل���م حتدثت عن �أهميته ل�شحيفة 
 ، �لربيطاني���ة   �ك�شربي����س  ديل���ي  
حي���ث ياأت���ي حديثه���ا بالتز�م���ن مع 
��شتع���د�د �شركتها  لط���رح  �لإ�شد�ر 
�لرقم���ي  ل���ه  �ل�شهر  �ملقب���ل ،  وعند 
�ش�ؤ�له���ا عن  كيفي���ة  �رتباط   �لفيلم   
مبعجبي���ه  ، ك�شف���ت  هاري����س  ع���ن  
ب���ه يف جمي���ع  باملعجب���ني  تاأثره���ا 

�أنحاء �لعامل حيث قالت :
،  لأنه   "�إن���ه  مثر  لاهتمام  فعًا 

ن�شاه���د  كن���ا  �أنن���ا  �ل���ش���ح  م���ن  
�شب���اك �لتذ�ك���ر وه�  يع���ج بالآلف  
منه���م  �أين  م���ا مت عر�شه يف جميع 
�أنح���اء �لع���امل ، �إنه  �أم���ر ��شتثنائي 
، م���ن  �ل���شح  �أن �حل���رب �لعاملية 
�لأوىل هن���ا يف " �ململك���ة �ملتحدة " 
�ألقت بظاله���ا �لط�يلة و�لكثر من  
�لنا����س لديه���م  ه���ذه  �لرو�ب���ط  مع  
�لأ�شخا����س �لذي���ن قاتل����� ، ولك���ن 
هذ� لي�س ه� �حلال يف باقي �أنحاء 
�لع���امل ، ومع ذلك ل يز�ل يف جن�ب 
�إفريقي���ا �إىل فنلن���د� ، م���ن تاأث���ر ب���ه 

تاأثرً� حقيقيًا .
بالن�شب���ة لهاري����س ، ف���اإن �جل��نب 
�لإن�شاني���ة للفيلم ه���ي �لتي �شربت 
عل���ى وت���ر ح�شا����س ،  ونظ���رً�  �إىل  
�أن �شه���ر ماي���� / �أي���ار �حل���ايل  ه� 

�لذكرى
لنهاي���ة   و�ل�شبع����ن   �خلام�ش���ة  
ف���اإن     ، �حل���رب  �لعاملي���ة  �لثاني���ة  
له���م  �ملحارب���ني  وقد�م���ى  جن�دن���ا 

�أهمية خا�شة يف تذكرها " .
وتابعت هاري�س :

" �إن���ه فيلم حرب ولكنه يف �ل��قع 
كث���رة  �أخ���رى  باأ�شي���اء  يتعل���ق 
�إن  �لأم���ر  غ���ر تل���ك �مل���شي���ع ،  
يتعل���ق  باأهمي���ة  �ملن���زل  ،  و�أهمية   
�ل�شد�ق���ة �حلميم���ة ،  و�لرغبة  يف  
خدم���ة  �لآخري���ن �لت���ي �أعتق���د �أنها 
فك���رة قدمية �لط���ر�ز �إىل حد كبر ، 

لكنه���ا لقيت �شدى ل���دى �لنا�س حقًا 
، �أعتقد �أنهم

يجدونها  تتح���رك  ب�شكل ل ي�شدق 
، وتذك���ر �أن ه�ؤلء �ل�شباب �نطلق�� 
ويف كثر من �حلالت حيث �شح�� 

بحياتهم من �أجل �شيء �أكرب " .
وحتدثت هاري�س عن كيف كان لفيلم 

" 1917 " �أي�ش���ًا  جذب  �إ�شايف من 
حي���ث �أ�شل�ب���ه �ل�شينمائ���ي ، مم���ا 
يجعله �أف�شل روؤية على �أكرب �شا�شة 

ممكنة ، و�أ�شافت :
" �أعتق���د �أن���ه عل���ى �لرغم م���ن �أننا 
ل�شن���ا يف حال���ة ح���رب يف �ل�ق���ت 
�حل���ايل ، لك���ن هن���اك  ع���ددً�  م���ن  

 ، �لع���امل  ح����ل  ت���دور  �لنز�ع���ات  
ل���ذ� ف���اإن �حل���رب وفك���رة  �ل�شر�ع  
لي�ش���ت  بعي���دة  ع���ن  �أذه���ان �لنا�س 
، ولكن���ي �أعتقد �أنها �أبع���د  من   ذلك 
،  �أن  �لنا����س �أي�ش���ًا �جنذب����� يف 
�لبد�ي���ة �إىل �لفيل���م لأنه���م �شع���رو�  
�أنه���ا  كان���ت   جترب���ة   �شينمائي���ة   
فريدة  ،  و�شيء  يحتاج�نه للذهاب  
�إليه���ا  لا�شتمت���اع  ب�شكل  �شحيح ، 
و�ل�شحاف���ة و�كبت ت�ش�ي���ر �لفيلم 
وكتب���ت �لكثر عن���ه ، وح�شل على 
�لتقديري���ة  �جل��ئ���ز   م���ن  �لكث���ر 
للتاأث���ر�ت �لب�شرية  و�ل�ش�ت  فيه 
، جمه�رن���ا  �ل�شينمائي ذكي للغاية  
يعتق���دون  مت���ى  معرف���ة  وميكنه���م 
�نتظ���اره ، وروؤيت���ه يف �ملن���زل من 
خ���ال �لتلفزي����ن ، �أو �أنهم بحاجة 
�إىل �خلروج وم�شاهدته على �شا�شة 

�ل�شينما  �لكبرة " .    
�لآن  دور  �ل�شينما مغلقة ، ومع ذلك 
، �شيتمك���ن �أولئك يف �ملن���زل من �أو 
�ل�شتمت���اع مب�شاهدت���ه على  قر�س 

دي يف دي .  تنزيله رقميًا ،

�لحرب �سحايا  تذّكر  �أهمية  على  من  �ل�سوء  بيبا هاري�س منتجة فيلم "1917" ت�سلط 

م�شل�ش���ل  يف  �لدر�م���ي  �لد�ف���ع  ي���ربز 
�ل�شمري  " مدي  "�لنح���ات"  للمخرج 
م���ع  �ملن�شه���رة  �لفني���ة  �ملح���اكاة  "يف 
�ل�شخ�شي���ات كافة،  وبتنظي���م للت�شل�شل 
م���ن  يجع���ل  مم���ا  �لب�ش���ري.   �لدر�م���ي 
�لتعاي����س م���ع �لأحد�ث يلع���ب دورً� مهمًا 
يف �ل��ش���ع �لدر�مي للن����س و�مل��شيقى 
�لت�ش�يري���ة،  وحت���ى بن���اء �ل�شخ�شيات 
و�لهتمام بفروق���ات ��شكالها �خلارجية،  
ك�شخ�شي���ة رند وع�شمت ومي���ان و�لذي 
لع���ب دورهم �لفنان "با�ش���ل خياط"  مما 
يفر����س على �لهيكل �جلمايل يف م�شل�شل 
�لنحات ن�ع���ًا من �لديناميكي���ة �لدر�مية 
و�ملخ���رج  �لن����س  كات���ب  حبكه���ا  �لت���ي 
يف م�شاه���د �أك���رث غم��ش���ًا م���ن �لأف���كار 
�لتحليلية �ملرتبطة باحللقات �لتي تنتمي 
�ىل ن����ع در�مي مثر مرتب���ط باملا�شي،  
ومبن���ي عل���ى �شخ�شي���ة ت��أمي���ة تنتم���ي 

�ىل عائل���ة عا�ش���ت خال �حل���رب �لهلية 
يف لبن���ان وح���رب �لع�شاب���ات �لغام�شة 
مع �لهتمام بق�شاي���ا �لتهريب،  وكل ذلك 
مل مينع م���ن جمالية �لغم��س �أن تتغلغل 
يف �ل�شخ�شي���ات خا�شة �شلمى و�شلبيتها 
�لت���ي ��شتمرت حللقات متع���ددة . �إ�شافة 
�ىل �شخ�شية �لفن���ان فادي �إبر�هيم �لذي 
متيز يف هذ� �لدور ظاهرً� وباطنًا،  بق�ة 
در�مي���ة ذ�ت جمالي���ة فني���ة ��شتكملها مع 
�لفن���ان "�أليك���� د�وود"  م���ن خ���ال دور 
�شامي وف�����ز و�لأ�شر�ر �لتي يحتفظ كل 
منهما بها يف ما�ٍس جمعهما يف حا�شر مع 
�بنتيهما �شح���ر �لتي لعبت دورها �لفنانة 
"ي���ار� قا�ش���م"  وماي���ا  "ليا �أب���� �شعيا"  
يف �جلامع���ة �ل�شبيه���ة بكه���ف لتبيي����س 
�لأم��ل و�لتي ت�شتقطب �بناء �خلارجني 
ع���ن �لقان����ن و�لذين يت���م ت�شفرهم �ىل 
�خل���ارج للعمل يف مناجم �لأملا�س ، ولكن 
تبق���ى �أ�ش���ر�ر �ملا�شي مل���ك �ل�شخ�شيات 
�لقدمي���ة �لتي ب���د�أ ميان يف���كك غم��شها 
وه���� �لنحات �لذي يجعل من مادة �لطني 
و�شيل���ة لبن���اء �ل�ج����ه �ملختلف���ة.  فه���ل 

��شاف���ت �ل�شخ�شي���ات �للبناني���ة جمالية 
م�شافة �حاط���ت بالفن���ان "با�شل خياط" 
وز�دت من جمالية دوره يف هذ� �مل�شل�شل 

وعنا�شره �لفعالة در�ميًا؟  
�شاحلي���ان  "  د�ري�����س  �ملاكي���ر  لع���ب 
ه���� من خلق من  ، ورمبا  كب���رً�  "دورً� 
�ل�شخ�شيات �شخ�شي���ات �أخرى  ترت�دف 
معه���ا �لأفع���ال �لدر�مي���ة يف �لن�س �لذي  
تكتبه "زين���ب"  وهي �لفنان���ة �ل�شفافة " 

ديام�ند ب� عب�د" �أو زينب �لرو�ئية �لتي 
�شاعت ب���ني �ل��قع و�خليال،  وو�شعتنا 
مبا�ش���رة  �أمام ق�شة كتبتها "بثينة ع��س 
وجمع  �لأحد�ث  حتليل  معه���ا  " لنحاول 
�لتفا�شيل.  لن�شل معها �ىل نهاية تر�شي 
�لأط���ر�ف �و تر�ش���ي �شاح���ب د�ر �لن�شر 
�لذي �ختلفت معه من �أجل �لف�شل �لخر 
�لعال���ق ب���ني تناح���ر �لأط���ر�ف "�شام���ي 
وف��ز"  و�ل�شا�شة �لدر�مية �لتي متيزت 

بالب�شاطة و�لق�ة م���ع �لتغر�ت ومل�شات 
"د�ري��س �شاحليان"  �لقادرة على خلق 
عدة �شخ�شيات من �شخ�شية و�حدة.  فهل 
متيزت �مل��شيقى �لت�ش�يرية �أي�شًا �أم �أن 
�مل��شيقي  �مل�شهد  "فادي مارديني"  بنى 
بتاآل���ف مع �مل�شهد �لدر�م���ي وق�ة �لتاأثر 
�ل�شمع���ي �ملندمج م���ع �حلرك���ة �لتمثيلية 
��شتط���اع  . وه���ل  نف�ش���ه  �مل�شه���د  د�خ���ل 
�ملخ���رج ��شتخ���ر�ج �لن����س متثيلي���ا يف 

نحت در�م���ي ل يقل �أهمية عن فن �لنحت 
�ل���ذي �بتعدنا عن���ه فعليا مع مي���ان �لذي 
�ختف���ى فج���اأة،  وب���ات ق�ش���ة لعم���ه رن���د 
�لذي جن���ح يف تقم�س �شخ�شيته "با�شل 
خي���اط"  خا�ش���ة و�ل�شخ�شي���ات �لق�ي���ة 
�شاعدت بق����ة يف هذ� �لنج���اح �لتفاعلي 
بني �لبطال كاف���ة ودون ��شتثناء .�ل مع 
�لفنانني "فادي �بر�هي���م و�ليك� د�وود" 

جنما �شهر رم�شان �ملبارك در�ميا . 

ت�شكل���ت كيمي���اء م�شل�ش���ل �لنح���ات م���ن 
ق���درة كل �لفنانني �لذين لعب����� �أدو�رهم 
بب�ش���رة و��شح���ة جعلت تك�ي���ن �لعمل 
�جلماع���ي مبني على �ل�شخ�شية �لرئي�شة 
، وه���ي  �لفن���ان "با�شل خي���اط"  يف دور 
مي���ان مرب�ط���ة بخي����ط متين���ة معه���م،   
وهي من �جلماليات �لتفاعلية �لتي �أثارت 
�لعدي���د من �لعنا�ش���ر �لأخ���رى كاملاكير 
و�مل��شيق���ى  مما �أو�شل���ه در�ميًا �ىل قدر 
كبر من �لكمال مت�شمنًا ن�عًا من �لنحت 
�لدر�م���ي �ملتخي���ل و�ملناف�ش���ة �لرو�ئي���ة 
بني زين���ب متثيليا وبثين���ة ع��س كاتبة 
�لن�س،  وباحتاد تط�ر مع �ن�شاء �لهيكل 
�جلمايل �حلي در�ميا دون �ي ف��شى يف 
بناء �مل�شاهد �ملث���رة ،  وبت�شل�شل هرمي 
ت�شاع���دت وترت���ه �أك���رث م���ع �حللق���ات،  
لن�ش���ل �ىل ر�أ����س �لهرم م���ع �ندماج كافة 
عنا�ش���ر ه���ذ� �مل�شل�ش���ل م���ن �لن����س �ىل 
�لتمثيل،  فاملاكير و�مل��شيقى و�مل�نتاج 
نن�ش���ى  �أن  دون  �لإخ���ر�ج  �ىل  و�ش����ًل 
جمالية �لأمكنة وه���ذ� ن�ع من �لتجان�س 

�لدر�مي وبن�شاط در�مي مميز. 

�لهيكل �لجمالي في م�سل�سل �لنحات

املخرج حممد توفيق

اليكو داوودفادي اإبراهيم 



بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــر

14 May 2020
General Political daily

Editor-in-Chief
Fakhri Karim

www.almadapaper.net

Email: info@almadapaper.net

اقــــرأ

العمود
الثامن

�سدر حديثا عن دار املدى كتاب "�سالينجر يف حياته 
احلميمية" وهو �س���رة ذاتية لواحد يعد ا�س���طورة 
االدب يف اأمركا، وقد ا�ستهر يف مطلع اخلم�سينيات 
من الق���رن الع�س���رين بروايت���ه "احلار����س يف حقل 
ال�س���وفان" الت���ي عرفه���ا الق���ارئ العرب���ي من خالل 
الرتجمة العربية التي قام بها الروائي الراحل غالب 
هل�سا ون�سرتها دار املدى.. هذا الكتاب يطرح �سوؤال 
من هو �س���الينجر؟ كاتب ا�س���طوروة؟، ام ا�سطورة 

كاتب؟، وهو يتناول بالتفا�سيل الدقيقة حياة

كان عبد الرحمن ال�سرقاوي 
عالمة من عالمات الثقافة 

العربية، التي نفتقد مالحمها هذه 
االأيام، انتمى للي�سار امل�سري 

منذ �سبابه، وتوّلع بكتاب راأ�س 
املال ونهج البالغة واعرتافات 

رو�سو، واأُغرم بكتابات فولتر 
وحفظ لزوميات املعّري، فاأ�سبح 

ي�سرحها لقّراء مقاله االأُ�سبوعي 
. يكتب يف واحدة من مقاالته 

اأنه "يف قريته ال�سغرة، كانت 
اأُمه حتّدثه عن �سالبة عمر وعدل 

علّي، وكان حديثها عن ت�سحية 
احل�سني ي�سحره، فيجد يف 

كلماتها تعبًرا حقيقًيا عن اآالم 
النا�س ومعاناتهم". وي�سيف 

التقدم  �ُسبل  بنا  �ساقت  اأن  "بعد 
والرفاهية واال�ستقرار، ويفتك 

بع�سنا باالآخر، والنا�س، ارتاأيت 
اأن اأكتب �سيًئا عن ذلك وطبًعا 

كنت قد قراأت نهج البالغة وع�ست 
حمنة علي بن اأبي طالب وتاأثرت 

به فوجدته �ساحب ثورة 
اإن�سانية واجتماعية وفكرية، 

ِّط ال�سوء  فكان لزاًما علّي اأن اأُ�سل�
على هذا الفكر الذي اأنار يل 

الدرب".
�سَبق ال�سرقاوي اإىل االنبهار 

باالإمام و�سرته امل�سريان 
الكبران ، العقاد يف كتابه " 

عبقرية االمام علي " وطه ح�سني 
يف كتابه " علي وبنوه " وجاء 

بعدهما جورج جرداق يف 
مو�سوعته " علي �سوت العدالة 

االن�سانية " .
اأتذكر حديث ال�سرقاوي، واأنا 

اأ�ستمع كل يوم ل�سيا�سيني 
يحولون معركة بناء الدولة 

املدنية اإىل معركة بني امل�سلمني 
وكفار قري�س، ومتنيُت على 
هوؤالء ال�سا�سة "الُتقاة" لو 

اأنهم وقفوا وقفة حقيقية اأمام 
�سرة االإمام علّي "ع" وتعلموا 

منها، لكن لالأ�سف فقد ابتلينا 
مب�سوؤولني يتحدثون با�سم الدين 
وي�سرقون با�سم الدين. َمن منكم 
مل ي�ساهد �سوًرا مل�سوؤولني كبار 
يقيمون مواكب العزاء ويوؤّدون 

فرائ�س �سالة اجلماعة يف بيوت 
وق�سور و�سعوا اأيديهم عليها 

بقّوة املن�سب وال�سالح؟.
واأنا اأعيد قراءة  كتاب عبد 

الرحمن ال�سرقاوي "اإمام 
املتقني"، قلت لنف�سي: هل 

ت�ساءل اأحد من هوؤالء ال�سا�سة 
علي  مار�س  "املجاهدين" كيف 
خالفته  اأعوام  يف  "ع" ال�سلطة 

االأربعة؟، مل يجد االإمام يف 
اخلالفة حًقا ا�ستثنائًيا يف املال 

واالأر�س، ف�ساوى نف�سه مع 
اجلميع، رف�س اأن ي�سكن ق�سر 

االإمارة، ونزل م�ستاأجًرا يف 
منزل ميلكه اأفقر فقراء الكوفة، 

�سيقولون هذه مثالية مطلقة 
و�سنقول لهم اإنها عدل �سامل، 

فاخلليفة مل ير�َس اأن ي�سكن 
الق�سور فيما رعيته ي�سكنون 

بيوًتا من ال�سفيح.
كان معار�سوه يتجاوزون عليه 

اإىل حّد �ستمه فال يبط�س بهم 
وال مينع عنهم املال، الأنه يرى 
اأّن اخلالف اأمر �سخ�سي بينه 

وبينهم، وما بيده من حكم لي�س 
�سلطة يقا�سي بها خمالفيه يف 

الراأي، ولكنه يقا�سي بها اأعداء 
النا�س، فمهّمته اإقامة احلق ودفع 

الباطل، ويقول البن عبا�س: 
"هذه النعل اأحب اإيل من اإمارتكم 

هذه، اإال اأن اأقيم حًقا اأو اأدفع 
باطال"، البع�س من �سا�ستنا 

رمبا يرى يف هذه االأفعال نوًعا 
من اخليال، الأنه يعي�س مع علي 

يف مواكب التعزية فقط، ومع 
معاوية باقي اأيام ال�سنة.

اإمـــام امل�ضت�ضعفني 

�سالينجر يف حياته احلميمية

 علي ح�سني

فا�سل ثامر.. اأمتنى على احلكومة تلبية مطاليب املتظاهرين قبل موعد اإلفطار
 قحطان جا�سم جواد

الناقد الكبري فا�سل ثامر 
رئي�س احتاد االدباء لعدة 

دورات �سابقة. وهو الناقد 
املهموم باالدب العراقي 

والعربي يف كل ا�سكاله �سعرا 
وق�سة ورواية ونقدا. كان 

�سيفنا يف زاوية قبل موعد 
االفطار فقلت له:-

 نادي امل���دى للق���راءة ي�ست�سيف ببث 
مبا�سر الناقدة الدكتورة نادية هناوي 
والكاتب عل���ي ح�سني والناقد الدكتور 
احم���د ح�س���ني الظف���ري مع ع���دد من 
اع�ساء الن���ادي يف بث مبا�سر ملناق�سة 
كتاب "�سالينجر يف حياته احلميمية " 
ورواية " احلار�س يف حقل ال�سوفان" 
التي كتبها �سالينجر  وذلك يف ال�ساعة 

الواحدة من ظهر اليوم اخلمي�س.

  موفق حممد
ال�ساع����ر الكب����ر مت ام�س ازاح����ة ال�ستار 
عن متثال����ه يف احدى �ساح����ات حمافظة 
بابل، والذي قام ب����ه النحات طه وهيب، 
وق����د ج����رى االفتتاح ال����ذي قّدم����ه الفنان 
اأهمي����ة  ع����ن  متحّدًث����ا  العمي����دي  غال����ب 
ال�ساع����ر موف����ق حمم����د بو�سف����ه جتربًة 
�سعرية فاعلًة وقيمًة عليا لبابل والوطن، 
بح�س����ور نخب����ة م����ن االأدب����اء والفنانني 

ووج����وه املدين����ة، يف اأج����واء احتفالي����ة 
حر�س����ت عل����ى التباع����د وع����دم التما�����س 
ب�سب����ب جائحة كورونا.. ه����ذا وقد �سهد 
للقا�����س  كلم����ات  اإلق����اء  االفتت����اح  حف����ل 
والروائ����ي حن����ون جمي����د، اأم����ني احتاد 
اأدباء العراق، وكلم����ة لقائد �سرطة بابل، 
ال�سعي����د،  �س����الح  واملرتج����م  والباح����ث 
رئي�س احتاد اأدباء بابل، ليتابع اجلمهور 
بعده����ا م�سهًدا م�سرحًيا قّدمه الفنان ثائر 

هادي جبارة باملنا�سبة.

حول العالم

من ملل كورونا بالّلكمات   جنمات هوليوود ُيحطِّ
النجمتان  انهمكت  والركالت  باللكمات 
درو ب���اري م���ور وك���ام���رون دي����از، يف 
قتال مرير �سهد عنًفا و�سقوًطا و�سرا�سة 
اأحدث حتدٍّ  الكامرا يف  اأمام  افرتا�سية 
جنوم  ب��ني  االف��رتا���س��ي  ال��ع��امل  ي�سهده 

العامل.
ال�سحي  م��ن احل��ج��ر  ال��ن��اب��ع  ال��ت��ح��دي 
ع�سرات  اج��ت��ذب  يفر�سه،  ال��ذي  وامل��ل��ل 
النجوم على موقع التوا�سل االجتماعي 
اإن�ستغرام، بعد حتدي الغطاء بالو�سادة 
ال�����س��ه��ر، واأظ����ه����ر اإم���ك���ان���ات ق��ت��ال��ي��ة 
عالية  وق��درة  لديهم،  عالية  واأكروباتية 

على مكافحة امللل.
ا،  اجتذب حتدي اللكمات والركالت اأي�سً
النجمة �سكارليت جوهان�سن التي تخلت 
اجل��ان��ب  لتظهر  ال��رق��ي��ق��ة  طبيعتها  ع��ن 
ال�سر�س يف �سخ�سيتها والذي ك�سف عنه 

احلجر ال�سحي.
ويف فيديو على اإن�ستغرام تبدو النجمة 
زوي بيل جال�سة على اأريكة تقراأ كتاًبا، 
اأن  اأريد  بامللل،  "اأ�سعر  لنف�سها  تقول  ثم 
الكتاب  وت��رم��ي  اأ�سدقائي"  م��ع  األ��ع��ب 
ج��ان��ًب��ا ث���م ت��ق��وم ب��ح��رك��ة اأك��روب��ات��ي��ة 
ذكرياتها  م�ستعيدة  الكامرا  وت�سرب 
اأوم��ا ثورمان يف فيلم  اأم��ام  التمثيل  يف 

يف  لولي�س  لو�سي  واأم��ام  بيل"  "اقتل 
املحاربة". االأمرة  "زينا: 

�سل�سلة  ت�سجيع  اإىل  التحدي  هذا  واأدى 
بع�سهم  ل�سرب  والنجوم  النجمات  من 

افرتا�سًيا عرب ال�سا�سة.
مهاراتها  م��ور  ب��اري  درو  وا�ستعر�ست 
وبعدها  ال�سا�سة،  عرب  امللحمية  القتالية 
ظهرت �سديقتها كامرون دياز وهي ترد 

بقوة �ساربة بقب�سة يدها ال�سا�سة.
مثل  اأخريات  جنمات  التحدي  واجتذب 
لولوي�س، مارجوت روبي، هايل بري، 
جولييت لوي�س، زوي �سالدانا، جولييت 

لوي�س، وروزاريو دو�سون.
التحدي  على  م��ور،  ب��اري  درو  وعلقت 
مع  امللل  ملقاومة  مرحة  "طريقة  بقولها 
وردت  العزيزات"،  اجل��م��ي��الت  بع�س 
ك��ام��رون  "القناع"  فيلم  جنمة  عليها 
ممتًعا  �سيكون  اإلهي  "يا  قائلة  دي��از، 
ال�ساع  لها  ت��رد  اأن  قبل  للغاية" 
���س��اع��ني ع��ل��ى اإن�����س��ت��غ��رام 

والبادي اأظلم.
اأعلنت يف  قد  دياز  وكانت 
بث  عرب  املا�سي،  ال�سهر 
مبا�سر اأنها تتوا�سل مع 
وتتفقان  م��ور  ب��اري 
على  ال���رتك���ي���ز  ع��ل��ى 
اجل���وان���ب االإي��ج��اب��ي��ة 
ال�����س��ح��ي  احل����ج����ر  يف 

لكوفيد-19.

ك�سفت النجمة ت�سارليز ثرون اأثناء حديثها ملجلة التاميز عن كوالي�س اخلالف ال�سهر الذي جمعها 
بالنجم توم هاردي اأثناء م�ساركتهما مًعا يف فيلم "ماد ماك�س"، والذي توج بجائزة االأو�سكار عام 
2015، ونال ا�سادات قطاع كبر من اجلمهور والنقاد اآنذاك. ت�سارليز ثرون 
األقيت  التي  اجلمة  ال�سغوطات  حجم  من  نابًعا  كان  اخلالف  هذا  اأن  اأك��دت 
كان  حيث  ه��اردي  توم  راأ�سهم  وعلى  العمل،  يف  امل�ساركني  كل  كاهل  على 
يقوم بدور �سبق وقام به النجم ميل جيب�سون، وبالتايل رفع من حد 
ال�سغوطات عليه، نظًرا حلجم املقارنات التي متت معه قبل طرح 
باأنه  حتى  الفيلم  طرح  قبل  نالها  التي  االنتقادات  وكم  الفيلم 
لن يقدم الدور باأي حال من االأحوال ب�سورة ت�ساهي جناح 
ميل جيب�سون الذي حقق اآنذاك �سهرة كبرة من بوابة "ماد 

ماك�س".
اإىل  انتقلت  ال�سغوطات  تلك  اأن  ث��رون  اأ���س��اف��ت  كما 
االرتفاع  يتمكنا من  فيهم هي، وبالتايل مل  اجلميع مبا 
اأثرت  ولكنها  الكايف،  بالقدر  ومواجهتها  ال�سغوط  لكم 
عليهما �سلًبا يف عالقتهما حيث دخال يف عدة اأزمات اأثناء 
التي  النف�سية  ال�سغوطات  تلك  كل  ي�ستوعبا  مل  الأنهما  الت�سوير 
اأنهما تاأثرا  اأو كل امل�ساركني بالفيلم، موؤكدة  �سعرا بها �سواء هما 
الوقت  طول  حت��اول  والتي  ا،  اأي�سً يج�سداها  التي  بال�سخ�سيات 

البقاء على قيد احلياة.

تك�سف اأ�سباب خالفها مع توم هاردي

ويعتقد  عاما   113 تبلغ  اإ�سبانية،  عجوز  متاثلت 
انها اأكرب معّمرة يف البالد، اإىل ال�سفاء بعد اإ�سابتها 
بفرو�س كورونا، اإذ متكنت من التغلب على مر�س 
كوفيد-19 الذي اأودى بحياة العديد من نزالء دار 
ال��دار،  اأف���ادت  ما  بح�سب  فيه،  تقيم  ال��ذي  الرعاية 
يف  ال��ع��دوى  برانيا�س  م��اري��ا  والتقطت  ال��ث��الث��اء. 
تورا"  دل  م��اري��ا  "�سانتا  دار  يف  ني�سان/اأبريل، 
حيث  اإ�سبانيا،  �سرقي  اأول��وت،  مدينة  يف  للرعاية 
ثم  امل��ا���س��ي��ة،  الع�سرين  ال�����س��ن��وات  خ���الل  ع��ا���س��ت 
التنف�سي  اجلهاز  ي�سيب  ال��ذي  الفرو�س  حاربت 

وحيدة معزولة يف غرفتها.
وقالت متحدثة با�سم الدار لفران�س بر�س "لقد جنت 
اأن  اىل  م�سرة  جيد"،  و�سع  يف  وهي  املر�س  من 

املتحدثة  وا�سافت  عليها.  ظهرت  خفيفة  اأعرا�سا 
فح�سا  واأج���رت  االآن،  ب��االرت��ي��اح  ت�سعر  "اإنها 

االأ�سبوع املا�سي كانت نتيجته �سلبية".
وهي  غرفتها  يف  الأ�سابيع  برانيا�س  ع��زل  ومت 
ت�سارع الفرو�س، مع ال�سماح ملوظف واحد فقط 
يرتدي مالب�س واقية بزيارتها، وفق تقرير لقناة 

لها. لقطات  ت�سمن  3" الكتالونية  يف  "تي 
الطويل،  عمرها  �سر  ع��ن  موظف  �ساألها  وعندما 
حمظوظة  فقط  اأنها  ب�ساطة  بكل  برانيا�س  اأجابت 

كونها تتمتع "ب�سحة جيدة".
اإن والدتها  التقرير  ابنة برانيا�س يف  وقالت روزا 
وت�سرح  تتحدث  اأن  تريد  وهي  جيدة،  حالة  "يف 

وتفكر، لقد ا�ستعادت نف�سها جمددا".

اأندري دودا،  البولندي،  الرئي�س  �سجل 
مل�ساعدة  حت��دٍّ  اإط���ار  يف  "راب"  اأغنية 
الطواقم الطبية التي تت�سدى لفرو�س 
اأظ��ه��ر  م��ا  بح�سب  امل�����س��ت��ج��د،  ك��ورون��ا 

فيديو ن�سر عرب االإنرتنت.
وقد �سارك الرئي�س البولندي يف "هوت 
مغنو  اأطلقه  حت��دٍّ  وه��و  ت�سالنج"،   16
كتابة  على  يقوم  بولنديون،  "راب" 
"راب"  جملة  ع�����س��رة  ���س��ت  وت�سجيل 
من  مبلغ  دف��ع  ثم  امل�سارك،  اختيار  من 
الطبية  ال��ط��واق��م  اأف���راد  مل�ساعدة  امل��ال 

املنخرطني يف املعركة �سد الفرو�س.
كلمات  ال��ب��ول��ن��دي  ال��رئ��ي�����س  واخ���ت���ار 
يف  ج��اء  م�سدرها،  يك�سف  مل  �ساعرية 
ا�سمك  ي�ساألونك عن  "هم ال  منها  بع�س 
بل يكافحون �سد طيف �سباب خفي. هم 
"فلرندد  قائاًل  وختم  هم".  ونحن  نحن 
املنقذين  اأيادي  جميًعا: املجد الأ�سحاب 

هوؤالء".
اآخرين  ا  اأ�سخا�سً ب��دوره  دودا  واختار 
ل���ي���ق���وم���وا ب���ال���ت���ح���دي ع���ي���ن���ه، ب��ي��ن��ه��م 
رئ��ي�����س ال������وزراء ال��ب��ول��ن��دي م��ات��و���س 
مورافيت�سكي. واأتاح هذا التحدي الذي 
�سارك فيه فنانون كرث، اإ�سافة اإىل اأمني 

املظامل البولندي اآدم بودنار، جمع اأكرث 
من 239 األف دوالر.

البولندي  الرئي�س  فيديو  �سوهد  وق��د 
يوم  م��رة حتى  م��الي��ني  م��ن 3.5  اأك���رث 

اأم�س الثالثاء.

عمرها 113 
عاًما وهزمت 

كورونا 
مبفردها

الرئي�س البولندي يغني الراب 
مبواجهة وباء كورونا 

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

اجلو �سيكون �سحًوا.   
C°  22 -C°  39 °C      النجف /   19 -    C° 36   /اأربيل

C°  23 -C°  41  / الب�سرة      C°  22 -    C° 39  /بغداد

C°   22 -C°  39  / الرمادي     C°  19 -    C° 37   /املو�سل

*ه���ل ميك���ن ان تخت�س���ر �سه���ر 
رم�سان بجملة؟

-�سهر التاأمل ومراجعة النف�س. 
العزلة املاركيزية.

عل���ى  حتر����س  *م�سل�س���ل 
متابعته؟

ت�سك���ن  العراق���ي  امل�سل�س���ل   -
قلبي.

يف  وقت���ك  تق�س���ي  *كي���ف 
رم�سان؟

- يف القراءة والكتابة النقدية.
*ايهم���ا تف�س���ل الف�سائي���ات ام 

املواقع االلكرتونية؟
- اف�سل املواقع االلكرتونية.

*اي موق���ع الكرتوين بالتحديد 
تتابعه؟

.Penguin randim -
*الوجبات املف�سلة؟

- لنب و�سوربة .

يف  اعمال���ه  تتاب���ع  *ممث���ل 
رم�سان؟

- �سذى �سامل وغامن حميد وعبد 
ت�سك���ن  يف  الب�س���ري  ال�ست���ار 

قلبي.
*م���اذا حتم���ل م���ن ذكري���ات عن 

رم�سان؟
والتوا�س���ل  للمحب���ة  �سه���ر   -

والعطاء.
*ه���ل تاأث���رت اج���واء رم�س���ان 
باالجراءات ال�سحية واالمنية؟

9 نع���م تاأث���رت االج���واء ب�سبب 
كورونا.

*�سخ�سية تتمنى وجودها معك 
على االفطار؟

- امتن���ى ان يك���ون مع���ي عل���ى 
مائدة االفط���ار، ال�ساعر الراحل 

ابراهيم اخلياط.
احلكوم���ة  م���ن  تري���د  *م���اذا 

اجلديدة؟
املتظاهري���ن  مطال���ب  تلبي���ة    -
اخلدم���ات  وتوف���ر  العادل���ة 
للمواط���ن  الك���رمي  والعي����س 
ورعاي���ة الثقاف���ة والتاأكي���د على 

ا�ستقاللية القرار العراقي.
*ه���ل تف�سل االبقاء على احلظر 

ام رفعه؟
احلظ���ر  بق���اء  االف�س���ل  م���ن   -
الظ���روف  ظ���ل  يف  اجلزئ���ي 

الراهنة.

نادي املدى للقراءة ي�ست�سيف الدكتورة 
نادية هناوي 

ت�سارليز ثريون
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