
 ذي قار / املدى

تظاه���رات  اأطاح���ت 
حمافظ���ة ذي ق���ار، اأم�س 
ال�سبت، ب�ساد�س قائد اأمني متورط 
بقمع تظاه���رات النا�سرية وحرق 
خي���ام املعت�سم���ن عل���ى ج�سر فهد 

خالل الأ�سهر القليلة املن�سرمة.
رح���ب نا�س���طون يف تظاهرات ذي 
قار بالبديل الذي اأعرب مطلع العام 
احل���ايل عن تف�سي���ل ال�ستقالة من 

من�سبه على امل�ساركة بتنفيذ اأوامر 
قمع التظاه���رات ال�سلمي���ة، داعن 
اىل تنفي���ذ اأوام���ر القب����س املعطلة 
ومالحقة املتورط���ن بقتل رفاقهم. 
وقال م�سدر اأمن���ي مطلع ل�)املدى( 
اإن "العمي���د ح���ازم حمم���د الوائلي 
ت�سل���م مه���ام عمل���ه �سب���اح الي���وم 
)ال�سبت( قائًدا ل�سرطة حمافظة ذي 
قار وكالة خلًفا للعميد نا�سر لطيف 
الأ�سدي وذلك بناء على اأمر وزاري 

�سدر يوم اخلمي�س املن�سرم".

وكان���ت وزارة الداخلي���ة قد قررت 
ي���وم اخلمي����س اإج���راء تغي���رات 
اأمني���ة وا�سعة �سملت قائ���د �سرطة 
لطي���ف  نا�س���ر  العمي���د  ق���ار  ذي 
ال�ستخب���ارات  ومدي���ر  الأ�س���دي 
العقي���د عزي���ز �س���الل، فيم���ا كلفت 
العمي���د حازم حممد الوائلي مبهام 
والعقي���د  املحافظ���ة  �سرط���ة  قائ���د 
حامت ح���ازم مبه���ام من�س���ب مدير 

ال�ستخبارات.
 التفا�صيل �ص4 

  ترجمة / حامد احمد

اآذار،   9 ي���وم  �سبيح���ة  يف 
عل���ي  �سم���ر ح�س���ن  غ���ادر 
خيمت���ه يف مع�سك���ر خانك���ة للنازحن 
اقلي���م  يف  ده���وك  ق���رب  اليزيدي���ن 
كرد�ست���ان.  عل���ي، ال���ذي عم���ل مدر�سا 
متطوعا يف مدر�سة قرب املخيم، غالبا 
ما كان يعود اىل بيته حال النتهاء من 
عمل���ه ولكنه مل يعد ذل���ك اليوم. عندما 
لح���ظ اقاربه ان خيمت���ه مل تزل خالية 

حت���ى وقت متاأخ���ر من بع���د الظهرة، 
ومل  ال�سرط���ة.   اب���الغ  اىل  �سارع���وا 
ي�ستغ���رق وق���ت البحث طوي���ال لتعرث 
ال�سرطة على هاتف���ه النقال وحمفظته 
عن���د بح���رة يف اخلانك���ة. يف الي���وم 
الت���ايل ع���رث الغوا�س���ون عل���ى جثت���ه 
حت���ت املاء . مل يت�س���ح المر ملاذا اقدم 
عل���ي ال���ذي كان حمبوب���ا ل�سخ�سيت���ه 
التفاوؤلي���ة وكونه مدر�س���ا �سعبيا على 
النتح���ار. �سقيق���ه حاج���ي، يعتق���د ان 
الم���ر متعل���ق بالو�س���ع امليوؤو�س منه 

الذي وجد علي نف�سه فيه .
وقال حاج���ي متحدثا ع���ن اخيه علي: 
"رغ���م انه تخ���رج يف جامعة املو�سل 
ع���ام 2013 من ق�س���م عل���وم الفيزياء، 
فان���ه مل يح�س���ل عل���ى وظيف���ة �سم���ن 
اخت�سا�سه. ول�سد الفراغ الذي يعي�س 
في���ه ق���دم الكثر من اخلدم���ة كمتطوع 
يف جم���ال التدري����س. كن���ا نعي����س يف 
خيمة عل���ى مدى �ست �سنوات. عائلتنا 

فقرة جدا ."
 التفا�صيل �ص3

 بغداد / املدى

رغم ال�سجال بن نوابه���ا، ر�سحت الب�سرة 
م���ا يقرب م���ن 50 مر�سح���ا ل���وزارة النفط، 
فيم���ا يبق���ى اختي���ار اح���د ال�سم���اء م���ن مه���ام رئي�س 
الوزراء م�سطفى الكاظمي. الرت�سيح جاء وفق اتفاق 
عقد بن نواب الب�س���رة والكاظمي خرج مبنح حقيبة 
النفط يف حكومته ل�سخ�سية ب�سرية. وبح�سب قائمة 
بالأ�سماء و�سل���ت اىل )املدى( فاإن من اأبرز املر�سحن 
والذي يحتل املرتبة الأوىل يف القائمة وزير النفط يف 
حكومة العبادي جبار اللعيبي، كذلك ت�سمنت القائمة 
ا�س���م وزير النقل الأ�سبق عامر عبد اجلبار. وت�سمنت 
القائم���ة ا�س���م با�س���م عب���د الك���رمي نا�س���ر ال�سحماين 
وه���و رئي�س هيئة العملي���ات يف �سركة نفط اجلنوب. 
وفي�س���ل خلف وادي وهو مدير ع���ام وكالة يف �سركة 
نفط اجلن���وب. و�سوت الربملان العراق���ي يف )7 اأيار 
2020( باأغلبي���ة عدد الأع�ساء احلا�سرين )255 نائًبا 
من اأ�س���ل 329( على منح الثقة للكاظمي، و15 وزيًرا 
يف حكومت���ه، ومل يحظ به���ا 5 مر�سحن، فيما مل يقدم 
رئي����س ال���وزراء اأي مر�سح���ن ل�سغ���ل حقيبتي النفط 

واخلارجية. 
 التفا�صيل �ص3

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 

�صفاء هادي يتطلع اإىل بقاء 
كريلينا يف دوري الأ�صواء

5

 بغداد / املدى

تح����ت ذرائ����ع �ست����ى، ترف�����س كت����ل 
�سيا�سي����ة متنفذة اإج����راء انتخابات 
برلماني����ة مبك����رة متحججة بظ����روف جائحة 
والأمني����ة  القت�سادي����ة  والأزمتي����ن  كورون����ا 
وتاأخي����ر الم�سادقة عل����ى قان����ون النتخابات 
ان  وتق����ول  التحادي����ة،  المحكم����ة  وتعطي����ل 
ه����ذه الم�س����كالت ق����د تدفعن����ا لإكم����ال الدورة 
وت�ست����رط   .2022 الع����ام  حت����ى  البرلماني����ة 
مفو�سي����ة النتخابات اقت����راح مواعيد اجراء 

وت�سري����ع  المبك����رة  البرلماني����ة  النتخاب����ات 
قان����ون النتخاب����ات مع الج����داول الملحقة به 
وتر�سيم الح����دود للدوائر النتخابية، واقرار 
الموازنة المالية التحادية للعام لحالي لتنفيذ 
الممار�سة النتخابية. ويقول عبا�س الزاملي، 
النائب عن كتل����ة الفتح البرلمانية في ت�سريح 
ل�)المدى( اإن "النتخابات المبكرة هي مطلب 
جماهي����ري ومرجعي من اج����ل و�سع العملية 
الديمقراطية في التج����اه ال�سحيح"، م�سيفا 
ان "اغلب الكتل ال�سيا�سية مع اإجراء انتخابات 
مبكرة ولك����ن الوقت والأمور اللوج�ستية غير 

ال����وزراء م�سطف����ى  مهي����اأة". ووع����د رئي�����س 
الكاظم����ي ف����ي برنامج����ه الحكوم����ي باإج����راء 
انتخاب����ات برلمانية مبكرة عل����ى اأ�س�س نزيهة 
بعد اإكمال ت�سريع قانون النتخابات، وتفعيل 
عمل مفو�سية النتخابات، بالتعاون مع الأمم 

المتحدة. 
وي�سيف الزامل����ي ان "التقدي����رات في اإجراء 
انتخابات برلمانية مبكرة اأمر متروك لرئي�س 
مجل�����س ال����وزراء وبالتالي لن يك����ون بمقدور 
مجل�����س الن����واب المعار�س����ة"، لفت����ا اإل����ى اأن 
مبكرة  انتخاب����ات  اإج����راء  مواعي����د  "تحدي����د 

يتعلق بقانون النتخابات، وبالق�سايا الفنية 
الت����ي تك����ون من مهم����ة مفو�سي����ة النتخابات 
ومجل�س الوزراء". كان مجل�س النواب قد مرر 
قان����ون انتخاب����ات مجل�س النواب ف����ي الرابع 
والع�سري����ن م����ن �سهر كان����ون الول الما�سي، 
ال اأن رئا�س����ة المجل�س ل����م تر�سل القانون اإلى 
رئا�سة الجمهورية للم�سادقة عليه ون�سره في 
جري����دة الوقائع الر�سمية بحج����ة عدم اكتمال 
النتخابي����ة،  بالدوائ����ر  المتعلق����ة  الج����داول 

والح�سائيات ال�سكانية، وكوتا الن�ساء.
 التفا�صيل �ص3

 بغداد / املدى

كت���ب رئي����س جمل����س الدارة رئي�س حترير 
جري���دة املدى فخري ك���رمي، ردا عل���ى مقال 
ن�س���ره الإعالمي اي���اد المارة ع���ن "اأم ال�سهي���د" قائال: 
الن ق���راأت الر�سالة فل�ست مدمنا عل���ى مواقع التوا�سل 
الجتماع���ي، ال يف فرتات متباعدة. ولو كنت قريًبا من 
مثوى ال�سهيد لتو�سدت الرتاب اىل جانب امه املفجوعة 
مثل اآلف المه���ات والخوات والزوج���ات. انا م�ستعد 
ان اتعهده���ا كم���ا ل���و كانت امي ب���كل ما يل���زم . )املدى( 
وا�سرته���ا تعترب كل من يت�س���دى لالرهابين الدواع�س 
امل�سلح���ة  الق���وات  م���ن  �س���واء  �سه���داء،  والتكفري���ن 
اأواحل�سد ال�سعبي. لكنها تعترب كل من يقتل املتظاهرين 
و�ساحاته���م وي�ستبي���ح كرامتهم ويطارده���م اأو يغتالهم 
قتل���ة، ه���م وم���ن يق���ف وراء فعلته���م. واعتق���د انك وكل 
وطن���ي �سريف ل ينظر اليه���م ال كمجرمن. انتظر منك 
كل م���ا يفيد لالت�سال بام ال�سهيد للوفاء بوعدي ..�سكرًا 

لنبلك ومتابعتك. 
وكان اياد المارة ق���د كتب: ال�سيد فخري كرمي املحرتم 
اأمتنى اأن تن�سر ه���ذه ال�سورة على ال�سفحة الأوىل من 
جريدتك���م الغراء )امل���دى( ال�س���ورة لقتي���ل عراقي كما 
ت�سمي���ه اأنت مع �سديد الأ�سف. ه���ذا القتيل الذي يغطيه 
علم العراق وت�سطجع اإىل جنب���ه والدته املثكولة. اأبت 
ه���ذه الأم العراقي���ة "ايّل تك�سر اخلاط���ر" اإل اأن تتو�سد 
ث���رى املقربة وهي فرا�س ولدها الأخر "الولد ال�سهيد" 

الذي ل تزال تتك�سر على �سفتيه كلمات الطفولة ولهوها 
ومرحها.

يا �سي���د فخري كرمي هل تعلم اأي���ن ا�ست�سهد هذا ال�ساب 
ومل���اذا؟ حمل ا�ست�سه���اده يبعد عن بيت���ه املتوا�سع جدًا 
-ه���ذا اإن كان ميلك بيتًا- مئ���ات الكيلومرتات، ار�س ل 
يعرفها ومل مير بها من قبل لكنه �سمع نداءها وهي جزء 
م���ن وطنه الذي ينتمي اإليه فق���رر اأن ميتزج دمه بذرات 

ترابها. 
اأما ملاذا؟ فهذا ما يحتاج بيانه اإىل وقفة �سمر حي يف�سر 
احلرف تف�سرًا مو�سوعيًا، ا�ست�سهد هذا ال�ساب يا �سيد 
فخ���ري كرمي من اأجل اأن ت�سدر )املدى( من على الأر�س 
العراقية وتكتب يا �سيدي باأمان وبال قلق اأو خوف، هذا 
ال�س���اب ا�ست�سهد وهو ي�سد الع���دوان عنك انت وعن كل 
عراقي ي�سكن بيتًا فارهًا ويتمتع بامتيازات كبرة جدًا، 
ي�ساف���ر ب�سيارات ذات دفع رباع���ي وبطائرات اخلطوط 
اجلوي���ة الأوىل يف الع���امل، ا�ست�سه���د لك���ي تبقى تلب�س 
افخر الثياب من ارق���ى دور الأزياء الباري�سية. واأذكرك 
اأيه���ا ال�سيد اأنه ا�ست�سهد وهو ق���د ل ميلك دارًا ولي�س له 
ق���وت يوم���ه وكل اأحالمه ل تتجاوز كلف���ة اإ�سدار واحد 
م���ن جريدة املدى. كنُت اتوقع ان���ك من اأول املحتفن به 
�سهي���دًا تزفه بعب���ارات الإج���الل والتعظي���م وتكتب يف 
افتتاحية املدى "رحل �سهيدًا من اأجلنا" �سحى بربائته 
من اأجل اأبنائي وبناتي. يا �سيد فخري كرمي هذا ال�ساب 
ج���اد بنف�سه م���ن اأجلنا فال تبخل علي���ه بكلمة هي اأقل ما 

ي�ستحق "اإنه �سهيد".

( تبعث بر�شالة اإىل اأم ال�شهيد ( تقول اإن تقديرات اإجرائها بيد الكاظمي واملفو�صية 

كتل �شيا�شية ال ترغب باالنتخابات املبكرة: كورونا 
واالأزمة االقت�شادية توؤجالن تنفيذها

ك���ورون���ا  ب���ف���اي���رو����س  ج���دي���دة  اإ����ش���اب���ة   67 ت�����ش��ج��ي��ل 
 بغداد / املدى

اأعلن���ت وزارة ال�سح���ة والبيئ���ة، 
جدي���دة  ا�ساب���ة   67 ت�سجي���ل 
بفرو����س كورون���ا لرتتف���ع بذل���ك احل�سيلة 
اإىل 3260. وقال���ت الوزارة يف بيان اإنه "مت 
فح����س )3100( من���وذج يف كافة املختربات 
املخت�سة يف الع���راق، وبذلك يكون املجموع 
الكلي للنم���اذج املفحو�سة منذ بداية ت�سجيل 
املر����س يف الع���راق )1٤659٤(. واأ�ساف���ت، 

اأنه "�سجلت خمتربات وزارة ال�سحة والبيئة 
له���ذا الي���وم )67( ا�سابة يف الع���راق موزعة 
يف بغ���داد/ الر�ساف���ة: 25، بغ���داد/ الكرخ: 
25، مدينة الطب: ٨، الب�سرة: 1، مي�سان: 1، 
كركوك: 1، ذي قار: 5، نينوى: 1". واأ�سارت 
اإىل اأن "ال�سف���اء: 37حالة ، وكما يلي: بغداد 
/ الكرخ: 13، مدينة الطب: 3، الب�سرة: 13، 
باب���ل : 3، كركوك: 2، وا�سط: 1، اربيل: 2". 
وتابع���ت، اأن "الوفي���ات: ٤ حالت، اثنن يف 
بغداد/ الر�سافة، وحالتن يف مدينة الطب". 

وبذلك يكون جمموع ال�سابات: 3260، منها  
2126 حال���ة �سفاء، 121 وفاة، فيما يرقد يف 
امل�ست�سفيات 1013 حالة.  ويف �سياق مت�سل، 
اعلن���ت وزارة ال�سح���ة اأن الو�س���ع ال�سحي 
حيال جائحة كورون���ا يف العراق جيد قيا�ًسا 
ب���دول الع���امل، فيم���ا ح���ّذرت من ع���دم عبور 
مرحلة اخلط���ر. وقال املتح���دث با�سم وزارة 
ال�سح���ة �سيف الب���در ل�)امل���دى(، اإن "الو�سع 
ال�سح���ي جت���اه جائح���ة كورون���ا يف العراق 
جي���د قيا�ًسا بدول الع���امل". واأ�ساف بالقول، 

اإن هذا الأمر ل يعني ان العراق تعدى مرحلة 
اخلط���ر وعلى املواطن���ن وبالأخ�س املناطق 
ال�سعبية اللتزام بتوجيهات وزارة ال�سحة.

وبّن اأن املناطق ال�سعبية تركزت فيها الكثر 
م���ن ال�ساب���ات والبع����س م�س���اب ول يعل���م 
ولذل���ك ف���رق ال���وزارة تعم���ل عل���ى الفح����س 
املناطق���ي"يف خمتلف املحافظ���ات وم�ستمرة 
بالتجوال يف ال�سواق وامل�ست�سفيات ملراقبة 

الطرق الوقائية" .
 تفا�صيل مو�صعة �ص4 

 بغداد / املدى 

ر�سمي���ا ع���اد داع����س اىل الظهور 
بع���د اكرث م���ن عامن عل���ى اعالن 
بغ���داد الق�ساء عل���ى التنظي���م املتطرف، اإذ 
�سيط���ر عدة �ساع���ات على قري���ة يف �سرقي 

دياىل.
و�س���ن التنظي���م يف اق���ل م���ن ا�سب���وع 1٨ 
هجوما، ن�سفها يف عطلة ال�سبوع املا�سي، 
�سقط خاللها نحو 60 بن قتيل وجريح من 

ع�سكرين ومدنين. 
 5 الخ���رة،  هجمات���ه  يف  داع����س  ونف���ذ 

عملي���ات اغتيال، ا�سفرت عن مقتل وا�سابة 
و3  وع�سك���ري،  م���دين  ب���ن  �سخ�س���ا   16
عملي���ات اختطاف، وهجوم���ن على منازل 
مواطن���ن. كما اع���رتف التنظيم لأول مرة، 
بامل�سوؤولي���ة ع���ن حرائق امل���زارع، بعد ٨٨ 
حادثا طالت املحا�سي���ل الزراعية مب�ساحة 

ت�سل اىل اكرث من 20 الف دومن. 
وج���اءت تل���ك الهجم���ات عقب اع���الن قادة 
املوؤ�س�س���ات المنية يف احلكومة اجلديدة، 
عن �سل�سل���ة اإج���راءات ملنع ع���ودة داع�س. 
وقال م�سوؤول �سابق يف خانقن يف ات�سال 
م���ع )امل���دى(، ان داع����س �سيطر عل���ى قرية 

مبارك، �سرقي دي���اىل، لأكرث من �ساعة قبل 
ان يع���ودوا من املناطق الت���ي جاءوا منها. 
ونفت العمليات امل�سرتكة، �سيطرة التنظيم 
عل���ى اأي منطقة يف البالد. وق���ال املتحدث 
با�س���م العمليات الل���واء حت�سن اخلفاجي، 
اإن "3 عنا�س���ر اإرهابي���ة هاجم���ت القري���ة 

باإطالق النار".
 واك���د اخلفاج���ي يف بي���ان، اأن "الق���وات 
الأمنية طاردت العنا�سر الإرهابية باجتاه 
اجلب���ال". واعترب املتحدث با�سم العمليات 
الهج���وم الخ���ر ه���و ب�سب���ب  امل�سرتك���ة، 
"ال�سغ���ط ال���ذي متار�سه الق���وات المنية 

على داع�س".  باملقابل اكد امل�سوؤول املحلي 
ال���ذي طلب عدم ن�س���ر ا�سم���ه، ان "الهجوم 
نفذته مفرزة �سغرة من التنظيم ل يتجاوز 
عددها ال�5 اف���راد"، مبينا ان الهجوم ا�سفر 
ع���ن مقتل �سخ�سن بينه���م ع�سكري واحد. 
واك���د ان "ال�سهداء هم، رعد العنبكي، لواء 
23 / ح�سد �سعبي، املواطن ا�سعد من قرية 
مبارك". وا�سيب اثن���اء الهجوم 3 مدنين 
بال�ساف���ة  قنا�س���ة،  طري���ق  ع���ن  اآخري���ن 
اىل ا�ساب���ة منت�سب���ن اثن���ن يف احل�س���د 

ال�سعبي.
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الق�ات االأميركية 

داع�ش يكثف هجماته يف املناطق املحررة وي�سيطر 
على قرية ل�ساعات

 بغداد / املدى 

ر�شمي���ا عاد د�ع����س �ىل �لظهور بع���د �كرث من 
عامني على �ع���الن بغد�د �لق�شاء على �لتنظيم 
�ملتط���رف, �إذ �شيطر عدة �شاعات على قرية يف 

�شرقي دياىل.
 18 ��شب���وع  م���ن  �ق���ل  يف  �لتنظي���م  و�ش���ن 
هجوم���ا, ن�شفها يف عطلة �ل�شب���وع �ملا�شي, 
�شق���ط خاللها نح���و 60 بني قتي���ل وجريح من 

ع�شكريني ومدنيني.
ونف���ذ د�ع�س يف هجمات���ه �لخرية, 5 عمليات 
�غتيال, ��شفرت عن مقتل و��شابة 16 �شخ�شا 
بني م���دين وع�شكري, و3 عملي���ات �ختطاف, 

وهجومني على منازل مو�طنني.
كم���ا �عرتف �لتنظي���م لأول م���رة, بامل�شوؤولية 
ع���ن حر�ئ���ق �مل���ز�رع, بع���د 88 ح���ادث طالت 
�ملحا�شي���ل �لزر�عية مب�شاح���ة ت�شل �ىل �كرث 

من 20 �لف دومن.
ق���ادة  �ع���الن  �لهجم���ات عق���ب  تل���ك  وج���اءت 
�ملوؤ�ش�شات �لمنية يف �حلكومة �جلديدة, عن 

�شل�شلة �إجر�ء�ت ملنع عودة د�ع�س.

ع�دة داع�س
وقال م�شوؤول �شابق يف خانقني يف �ت�شال مع 
)�مل���دى(, �ن د�ع����س �شيطر عل���ى قرية مبارك, 
�شرقي دي���اىل, لأكرث من �شاعة قبل �ن يعودو� 

من �ملناطق �لتي جاءو� منها.
ونف���ت �لعملي���ات �مل�شرتكة, �شيط���رة �لتنظيم 
عل���ى �أي منطق���ة يف �لب���الد. وق���ال �ملتح���دث 
با�ش���م �لعمليات �للو�ء حت�ش���ني �خلفاجي, �إن 
"3 عنا�ش���ر �إرهابية هاجم���ت �لقرية باإطالق 

�لنار".
و�كد �خلفاجي يف بي���ان, �أن "�لقو�ت �لأمنية 

طاردت �لعنا�شر �لإرهابية باجتاه �جلبال".
و�عت���رب �ملتحدث با�ش���م �لعملي���ات �مل�شرتكة, 
�لهج���وم �لخري ه���و ب�شب���ب "�ل�شغ���ط �لذي 

متار�شه �لقو�ت �لمنية على د�ع�س".
باملقاب���ل �كد �مل�شوؤول �ملحل���ي �لذي طلب عدم 
ن�شر ��شمه, �ن "�لهجوم نفذته مفرزة �شغرية 
م���ن �لتنظي���م ل يتجاوز عدده���ا �ل����5 �فر�د", 
مبين���ا �ن �لهج���وم ��شف���ر عن مقت���ل �شخ�شني 

بينهم ع�شكري و�حد.
و�ك���د �ن "�ل�شه���د�ء ه���م, رعد �لعنبك���ي, لو�ء 
23 / ح�ش���د �شعب���ي, �ملو�طن ��شع���د من قرية 

مبارك".
و��شي���ب �ثناء �لهجوم 3 مدني���ني �آخرين عن 

طريق قنا�شة, بال�شافة �ىل ��شابة منت�شبني 
�ثنني يف �حل�شد �ل�شعبي.

و��ش���اب �لتنظي���م يف �ل�شب���وع �ملا�ش���ي, 3 
مدنيني يف جل���ولء �لقريبة من خانقني, كذلك 
��شيب 5 مدنيني يف �شقوط ثالث هاونات يف 

�شمايل �ملحافظة.

�سرب الرقاب 
م���ن جهت���ه ب���ث تنظي���م د�ع����س فيدي���و عل���ى 
)تويرت( بعنو�ن "ف�شرب �لرقاب", ون�شر فيه 
�شورة رئي�س �لربملان حممد �حللبو�شي, دون 

تو�شيح �شبب ن�شر �شورة �لخري.
و�عل���ن د�ع�س يف �ملقطع �مل�ش���ور �لذي ي�شبه 
�شل�شلة "�شليل �ل�شو�رم", عن �لبدء ب�"غزوة 
�ل�شتن���ز�ف", لقت���ل جن���ود و�شرط���ة وح�شد 

�شعبي وع�شائري.
و�ظه���ر �لتنظي���م يف �لفيدي���و, عمليات لعادة 
و�عل���ن  تدريب���ات,  و�ج���ر�ء  مقاتلي���ه  بن���اء 
��شتع���د�ده لتنفيذ هجم���ات م�شلحة بال�شلحة 

�لثقيلة و�لهاونات.
كما ��شار �ملقط���ع �مل�شجل, �ىل مبايعة عنا�شر 
�خلالف���ة  لدول���ة  �جلدي���د  �لأم���ري  �لتنظي���م 
�ملزعوم���ة, �أبي �إبر�هي���م �لها�شم���ي �لقر�شي, 
�ل���ذي خلف �أبو بكر �لبغ���د�دي, بعد مقتله يف 

غارة للتحالف �لدويل بريف �إدلب �ل�شورية.
ويوؤكد �ملقطع �مل�ش���ور, �أنه �شدر يف رم�شان 

1441 هجري �ي يف رم�شان 2020. 
�أ�ش���ره لثن���ني م���ن ق���و�ت  ويظه���ر �لتنظي���م 
ويقوم���ون  خانق���ني  منطق���ة  يف  �لبي�شمرك���ة 
بذب���ح �ملقاتلني و�ش���ط تكب���ري�ت, ويتهمانهما 

بالرو�ف�س. ويعد �ل�شد�ر �لخري هو �لول, 
بعد �عادة هيكلة �لتنظيم, وجعل �لعر�ق ولية 

كاملة وتق�شيم مناطقه لقو�طع عمليات.

هجمات نهاية االأ�سب�ع 
ي���وم �جلمعة �ملا�شي, �ش���ن د�ع�س 9 هجمات, 
قت���ل خاللها 14 بني م���دين وع�شكري و��شاب 

17 �آخرين.
يف  ت�شل���ل  عملي���ة  �جلمع���ة,  �لتنظي���م  ونف���ذ 

�شامر�ء, و��شاب خاللها 4 عنا�شر �منية. 
كما ج���رح ع�شك���ري و�حد بهج���وم على نقطة 

�منية يف �لدب�س, جنوب كركوك.
باملقابل قتل د�ع����س, يف �ليوم نف�شه, عن�شر� 
�مني���ا و�حد� و��شاب �آخ���ر بهجوم على نقطة 

ع�شكرية يف �لدجيل, جنوب تكريت.

وقتل 4 من �حل�شد �ل�شعبي و��شيب 6 �آخرون 
يوم �جلمعة �ي�شا, يف هجوم مبنطقة �لعظيم 

�شمال دياىل.
ويف عطل���ة �ل�شبوع �ملا�ش���ي, قتل خمتار يف 
�شام���ر�ء و3 من �ف���ر�د ��شرته بع���د �ن هوجم 

منزله, و�حرق مزرعته.
وبث �لتنظيم يف �شل�شلة �ل�شد�ر�ت �جلديدة, 
�ش���ور� قال �نه���ا "حرق م���ز�رع �ملرتدين" يف 

جلولء �شرقي دياىل.
بالوق���وف  �ملا�ش���ي,  �لع���ام  �لتنظي���م  و�ته���م 
ور�ء نح���و 300 ح���ادث حري���ق ن�شب يف عدة 
حمافظ���ات, �ل �ن د�ع�س مل يعلن حينها تبنيه 

تلك �لهجمات.
و�غت���ال �لتنظيم يف هجمات نهاي���ة �ل�شبوع 
�شابطا برتبة ر�ئد يف �شمال بغد�د, كما خطف 

وقت���ل م���دين يف �لطارمية, �شم���ايل �لعا�شمة 
�ي�شا.

�ل�شب���وع  من�ش���ف  هاج���م  ق���د  د�ع����س  وكان 
�ملا�ش���ي, من���زل �ح���د �ل�شخا����س يف جنوب 
�لفلوج���ة, وقت���ل 3 بينهم ع�شك���ري و��شاب 4 

�خرين.
�ملا�ش���ي,  �ل�شب���وع  �لتنظي���م  هاج���م  كذل���ك 
برمان���ات يدوي���ة نقط���ة تفتي����س يف دي���اىل, 
و�طل���ق �لر�شا�س على ع�شكري���ني يف �شالح 
�لدي���ن, م���ا ت�شبب مبقت���ل و��شاب���ة 4 عنا�شر 

�منية.
بالإ�شاف���ة �ىل هجمات �خ���رى جرت يف نف�س 
�ل�شب���وع يف �ش���رق تكريت, و��شتب���اكات مع 
ق���و�ت �مني���ة يف ناحي���ة �ب���ي �شي���د�, �شمال 

�شرقي بعقوبة.
وه���دد وزي���ر �لدف���اع �جلدي���د جمع���ة عن���اد, 
مبحا�شبة �لمرين �لع�شكريني يف حال تكررت 

�خلروقات يف قو�طع �ملهمات.
ووج���ه عناد بح�ش���ب بي���ان �شدر ع���ن �لدفاع 
�خلمي����س �ملا�ش���ي, �ثن���اء زيارت���ه ل�شامر�ء, 
ب�"مالحق���ة بقاي���ا فلول د�ع�س وع���دم �ل�شماح 
بزعزعة �من �ملو�طنني", م�شدد� على "تكثيف 
�لعملي���ات �لتعر�شي���ة و�ل�شتخباري���ة ب�شكل 

يومي".
لعملي���ات  �ل�شاب���ق  �لقائ���د  وكان عن���اد وه���و 
�شالح �لدين, وج���ه �ل�شبوع �ملا�شي, بتغيري 
تكتي���كات حمارب���ة تنظي���م د�ع�س ع���رب ن�شب 
�لكمائ���ن وتنفي���ذ �لعملي���ات �ل�شتباقي���ة �شد 

�لتنظيم.

غياب االأمريكان 
من جهت���ه عز� م���رو�ن �جلبارة, �ح���د قياد�ت 
�حل�ش���د �لع�شائ���ري يف �ش���رق تكري���ت, عودة 
تر�ج���ع  �ىل  �ملح���ررة  �ملناط���ق  �ىل  د�ع����س 

�لدويل". �لتحالف  "لفعالية 
وقال �جلب���ارة يف �ت�شال م���ع )�ملدى(: "رغم 
�مكاني���ات �لقو�ت �لعر�قي���ة لكننا بحاجة �ىل 
قو�ت �لتحالف وطلعات �لطري�ن �لمريكي".

وكان عب���د �لوه���اب �ل�شاع���دي, رئي����س جهاز 
مكافحة �لرهاب, قال فور عودته �ىل من�شبه, 
�ن "�لعر�ق ل يز�ل بحاجة �ىل قو�ت �لتحالف 
وخ�شو�شا يف �ل�شن���اد �جلوي و�ل�شتطالع 

و�لتبادل �ملعلوماتي".
وج���ه �ل�شاعدي, يف بيانات �ل�شبوع �ملا�شي, 
ر�شال���ة �ىل د�ع�س, موؤكد� عزم �جلهاز ت�شفية 

ما تبقى منهم.

قوة خالل 
ممار�سة 
ع�سكرية يف 
الطارمية عد�سة 
حممود روؤوف

 بغداد/ المدى

�أك���د م�ش���وؤول في غرب���ي �لنب���ار �ن عدد� 
م���ن عنا�ش���ر د�ع�س ت�شللو� �ل���ى �شحر�ء 
�لمحافظ���ة, فيما تو��ش���ل �لقو�ت �لمنية 

مالحقتهم.
غرب���ي  حديث���ة  ق�ش���اء  قائممق���ام  و�أك���د 
�أن  �لجغيف���ي,  حمي���د  مب���روك  �لأنب���ار, 
�لجزي���رة,  وعملي���ات  �لأمني���ة,  �لق���و�ت 
و�لح�شد �لع�شائري, تنفذ يوميا و�جبات 
ف���ي  �لإرهاب���ي,  د�ع����س  فل���ول  لمالحق���ة 

�شحر�ء �لمحافظة.
وك�ش���ف �لجغيف���ي, ع���ن تو�ج���د عنا�شر 
د�ع�س �لإرهابي, في �شحر�ء �لأنبار, بعد 
ت�شللهم من �لحدود �لمفتوحة بين �لعر�ق 

و�شوريا, لعدم �شبطها.
و�أ�ش���اف �لجغيفي, ف���ي كل و�جب تخرج 
ب���ه �لقو�ت ف���ي �ل�شح���ر�ء, و�ش���ول �إلى 
�لح���دود �لدولية, م���ع �شوري���ا, و�لأردن, 
و�أوكار,  تدم���ر م�شاف���ات,  و�ل�شعودي���ة, 
لخالي���ا  ناري���ة  در�ج���ات  �أو  و�شي���ار�ت, 

د�ع�س �لإرهابية �لنائمة.
وي�ش���ارك �لمقاتل���ون من �أبن���اء �لع�شائر, 
ل�شيم���ا م���ن ق�شاء حديث���ة �لذي���ن قاتلو� 

بق���وة دون �ل�شم���اح لد�ع����س �أن ي�شتولي 
ف���ي ع���ام 2014, على مدينته���م في غربي 
ثل���ث  ت�ش���كل  �لت���ي  �لمحافظ���ة  �لأنب���ار, 

م�شاحة �لعر�ق.
ونفذت �لق���و�ت �لم�شترك���ة, قبل ��شبوع, 
�إن���ز�ل نوعي���ا, تمكنت من خالل���ه من قتل 
�إرهابيين, وتفجير مفخخات فلول د�ع�س 

�لإرهابي في محافظة �لأنبار.
و�أف���ادت خلي���ة �لإع���الم �لأمني ف���ي بيان 
ف���ي �ل�شابع من �ل�شهر �لج���اري, باأن قوة 
محمول���ة ج���و� م���ن �لفرقة �لأول���ى �شمن 
قي���ادة عملي���ات �لأنب���ار, تمكن���ت من قتل 
�إرهابيي���ن �نتحاريي���ن �ثني���ن, وتفجي���ر 
�لح�شيني���ات  ف���ي  مفخختي���ن  عجلتي���ن 

ب�شحر�ء �لمحافظة.
و�أعل���ن �لعر�ق, في كان���ون �لأول 2017, 
تحري���ر كام���ل �أر��شيه من قب�ش���ة تنظيم 
د�ع����س بعد نح���و 3 �شن���و�ت ون�شف من 
�لمو�جهات م���ع �لتنظي���م �لإرهابي �لذي 
�حت���ل نحو ثل���ث �لب���الد, معلن���ا �إقامة ما 

�أ�شماها "�لخالفة �لإ�شالمية".

�لع�شك���ري  �لخبي���ر  ق���ال  ب���دوره 
و�ل�شتر�تيجي �أحم���د �ل�شريفي: "في ظل 
عملي���ة �لت�ش���دي لفيرو�س كورون���ا, فاإن 
�أغل���ب �لدول �عتمدت على �لقو�ت �لأمنية 
�لوب���اء,  كجه���د �شان���د لعملي���ة مو�جه���ة 
وبالتالي ح�شل ت�شت���ت في �لجهد �لأمني 
و�لع�شك���ري, ويق���وم �لتنظي���م با�شتثمار 

هذ� �لأمر."
وتابع �ل�شريف���ي بالقول, "هن���اك �أ�شباب 
�أخرى لتنام���ي ن�شاط �لتنظي���م �لإرهابي 
فالتب���دلت  كورون���ا,  فيرو����س  غي���ر 
�ل�شيا�شي���ة ت�شكل محف���ز� لظهور �لتنظيم 
�ل���ذي  �لع���ر�ق,  ف���ي  وتحدي���د�  مج���دد�, 
ي�شهد تر�جعا ف���ي �لأد�ء �ل�شيا�شي, �لذي 
�نعك����س عل���ى �لمناطق �لت���ي تمثل مجال 

حيويا للتنظيم."
, "عالوة على ما  و�أ�شاف �ل�شريفي قائ���الاً
�شب���ق م���ن �أ�شباب هن���اك غي���اب للعمليات 
�ل�شتباقي���ة �لت���ي كان���ت تج���ري و�لجهد 
�لدول���ي �ل�شان���د لتل���ك �لعملي���ات, وع���دم 
قي���ام �لحكومة بتعزيز �لق���در�ت �لوطنية 
خ���الل فترة �لن�شح���اب �لتدريجي لقو�ت 
�لتحالف, وقد يع���اد �لنظر بمو�شوع هذ� 

�لن�شحاب �لذي خلف ثغرة �أمنية".

عمليات مالحقة يومية مل�سلحني يف �سحراء الأنبار قادمني من �سوريا
 بغداد / المدى

ك�شف����ت هيئة �لنز�ه����ة عن �شدور حكٍم بال�شجن لم����دة �شبع �شنو�ت 
نةاً �أن  بحق �لمدي����ر �لعام �ل�شابق للم�ش����رف �لعر�قي للتج����ارة, ُمبيِّ

�لقر�ر جاء على خلفية �إلحاق �شرٍر عمديٍّ بالمال �لعام.
وقالت د�ئ����رة �لتحقيقات في �لهيئة, بمعر�����س حديثها عن تفا�شيل 
�لق�شي����ة �لتي حققت فيها و�أحالته����ا �إلى �لق�شاء م�شي����رة �إلى �إقد�م 
�لم����د�ن ف����ي �لع����ام 2014 خالل م����دة ت�شنُّم����ه من�شب �لمدي����ر �لعام 
للم�ش����رف �لعر�ق����ي للتج����ارة عل����ى �إح����د�ث �ش����رٍر عم����ديٍّ بالم����ال 
�لع����ام عب����ر �لقر�����س �لمال����ي �لممن����وح لإح����دى �ل�ش����ركات و�لبالغ 
)30,000,000( مليون دولر دون �أخذ �ل�شمانات �لكافية. وتابعت 
ة بق�شايا �لنز�هة وجدت �أن  �أن "محكم����ة جنايات �لر�شافة �لُمخت�شَّ
�لأدل����ة �لمتح�شلة �لمتمثلة باأقو�ل �لممثل �لقانوني للم�شرف �لذي 
طلب �ل�شك����وى بحقِّ �لمد�ن, ومح�شر �لتحقيق �لإد�ريِّ �لذي �أثبت 
ت����ه؛ كونه م�شوؤولاً عن عملي����ة �لمنح و�لأمر باإطالق دفعاته,  مق�شريَّ
�س جملة مخالفاٍت,  ف�شالاً عن تقرير ديو�ن �لرقابة �لمالية �لذي �شخَّ
منه����ا: منح �لقر�����س دون وج����ود در��ش����ٍة م�شرفيٍة لكف����اءة �لزبون 

�لمالية, و�فتقار �لم�شروع لدر��شة �لجدوى �لقت�شادية".
ولفت����ت �إل����ى "وج����ود تج����اوٍز عل����ى �لتعليم����ات فيم����ا يتعل����ق بمنح 
�لقر�����س, و�شبهة تو�ط����وؤ بين �ل�شرك����ة وفرع �لم�ش����رف في �إحدى 
�لمحافظ����ات, �إذ ل����م يتبيَّن ت�شدي����د �ل�شركة للق�ش����ط �ل�شهري, مبينة 
����ا �إليها هروب �لمد�ن ع����ن وجه �لعد�لة  �أن �لأدل����ة �لمتح�شلة م�شافاً
� �إلى  �أو�شل����ت �لمحكمة �إل����ى �لقناعة �لكافية باإد�نة �لمته����م؛ ��شتناداً
رت �لحكم عليه  �أح����كام �لم����ادة )340( من قان����ون �لعقوب����ات؛ فق����رَّ

بمقت�شاها".
وكانت �لهيئة قد �أعلنت في �أو�خر كانون �لأول �لما�شي عن �شدور 
�أم����ر قب�ٍس وتحرٍّ بحقِّ مدي����ر �لم�شرف �لعر�قي للتج����ارة �ل�شابق, 
عل����ى خلفيَّة ع����دم مثوله �أمام �لق�شاء في ق�شي����ة �لمخالفات في منح 

ت�شهيالت م�شرفية �إلى �أحد �لم�شارف �لأهلية ب�شماناٍت �شعيفٍة.

بحكم غيابي.. ال�سجن 7 
�سنوات بحق املدير ال�سابق 
للم�سرف العراقي للتجارة

 بغداد / المدى
 

�أك����د وزي����ر �لد�خلية عثم����ان �لغانمي, �أم�����س �ل�شبت, 
�أهمية مر�عاة حقوق �لإن�شان بالتعامل مع �لموقوفين 
و�لإ�ش����ر�ع بح�شم �لق�شاي����ا, لفتا �ل����ى �أن �لموؤ�ش�شة 
�لأمني����ة موؤ�ش�ش����ة تنفيذي����ة مهنية بعيدة ع����ن �لأمور 

�ل�شيا�شية وتجاذباتها.
وق����ال �لغانمي في بي����ان �شدر عق����ب زيارته محافظة 

�ش����الح �لدي����ن, �إن �لخي����رة "م����ن �لمحافظ����ات �لتي 
عانت من ويالت �لإرهاب, �إل �أنها �شمدت و�نت�شرت 
بجهود �لقو�ت �لأمنية و�لع�شكرية بت�شكيالتها كافة, 
وجهود �أبنائها و�أهاليها ويجب �ل�شتفادة من درو�س 
وعب����ر �لما�ش����ي وتوظيفه����ا لتعزي����ز ��شتق����ر�ر �أم����ن 

�لمحافظة".
و�أ�شاف �لغانمي, �أن "�لقي����ادة و�ل�شيطرة مهمة جد� 
ف����ي هذه �لمرحلة, و�لعودة �لى �ل�شياقات �لأ�شولية, 

في �لعم����ل ت�شم����ن �لنج����اح", محذر� م����ن "�لتر�خي 
و�لتماهل في �أد�ء �لو�جب".

و��ش����ار �لغانم����ي �ل����ى �أن "�لموؤ�ش�ش����ة �لأمني����ة ه����ي 
موؤ�ش�شة تنفيذية مهنية بعي����دة عن �لأمور �ل�شيا�شية 
وتجاذباته����ا", موؤك����د� عل����ى "�أهمية مر�ع����اة معايير 
حقوق �لإن�شان في �لتعامل مع �لموقوفين و�لإ�شر�ع 
وز�رة  بعم����ل  �لأم����ر  تعل����ق  ق����در  �لق�شاي����ا  بح�ش����م 

�لد�خلية".

الغامني: القيادة وال�سيطرة مهمة جًدا ونحذر من التماهل 



  ترجمة / حامد احمد

في �سبيحة يوم 9 اآذار، غادر �سمير ح�سن علي 
خيمته في مع�سكر خانكة للنازحين االيزيديين 

قرب دهوك في اقليم كرد�ستان. 
مدر�سة  في  متطوعا  مدر�سا  عمل  ال��ذي  علي، 
قرب المخيم، غالبا ما كان يعود الى بيته حال 
اليوم.  ذل��ك  يعد  ل��م  ولكنه  عمله  م��ن  االنتهاء 
خالية  ت��زل  لم  خيمته  ان  اقاربه  الح��ظ  عندما 
�سارعوا  الظهيرة،  بعد  من  متاأخر  وقت  حتى 

الى ابالغ ال�سرطة. 
ولم ي�ستغرق وقت البحث طويال لتعثر ال�سرطة 
في  بحيرة  عند  ومحفظته  النقال  هاتفه  ال��ى 
الخانكة. في اليوم التالي عثر الغوا�سون على 

جثته تحت الماء .
كان  ال���ذي  علي  اق���دم  ل��م��اذا  االم���ر  يت�سح  ل��م 
مدر�سا  وكونه  التفاوؤلية  ل�سخ�سيته  محبوبا 
يعتقد  حاجي،  �سقيقه  االنتحار.  على  �سعبيا 
الذي  الميوؤو�س منه  ان االمر متعلق بالو�سع 

وجد علي نف�سه فيه .
وقال حاجي متحدثا عن اخيه علي: "رغم انه 
تخرج في جامعة المو�سل عام 2013 من ق�سم 
وظيفة  على  يح�سل  لم  فانه  الفيزياء،  علوم 
يعي�س  الذي  الفراغ  ول�سد  اخت�سا�سه.  �سمن 
فيه قدم الكثير من الخدمة كمتطوع في مجال 
التدري�س. كنا نعي�س في خيمة على مدى �ست 

�سنوات. عائلتنا فقيرة جدا ."
كما هو الحال مع كثير من االيزيديين، فقدت 
ع��ائ��ل��ة ع��ل��ي ك��ل ���س��يء ع��ن��دم��ا ه��اج��م تنظيم 
 .2014 ال��ع��ام  ف��ي  �سنجار  منطقتهم  داع�����س 
 6470 من  واكثر  قتلهم،  تم  الرجال  من  اآالف 
فيما  كعبيد،  وبيعهم  خطفهم  تم  وام��راأة  طفل 
اب��ادة  كجريمة  المتحدة  االم���م  ذل��ك  و�سفت 
ال��ع��راق.  ف��ي  االي��زي��دي��ة  االقلية  �سد  جماعية 
كرد�ستان  اقليم  الى  هربوا  االإيزيديين  غالبية 
مخيمات  في  بالعي�س  الحال  بهم  انتهى  حيث 
اأعوام على  ما يقارب من �ستة  للنازحين. بعد 
وتحريرها  �سنجار  لمنطقة  داع�����س  مهاجمة 
منه، فان 360 الف ايزيدي بعد ان كان عددهم 

في العراق 550 األف، ما يزالون مهجرين .
فيراز �سليمان، عالم نف�ساني اأيزيدي يقول انه 
هو  الياأ�س  فان  النف�سي  االذى  الى  باال�سافة 
احد اال�سباب التي ادت الى اأن ترتفع معدالت 

ال��ى درج���ة عالية  االن��ت��ح��ار بين االي��زي��دي��ي��ن 
محرجة .

اكثر  "منذ  �سليمان  النف�سي  االخ�سائي  وقال 
النا�س  ي��زال  ما  االن  وحتى  �سنوات  �ست  من 
مكتملة  غ��ي��ر  ب��ن��اي��ات  اأو  خ��ي��م  ف��ي  يعي�سون 
في  ب��ي��وت��ه��م  ال���ى  ال���رج���وع  ي�ستطيعون  وال 
�سنجار. الكثير منهم يعي�س حالة اكتئاب. قبل 
ا�سبوعين، اقدمت امراأة على االنتحار في مخيم 
كبارتو، وبعد ذلك �سجلت حالة انتحار اخرى 
حالة  ان  ت�سمع  كمعدل  األمانيا.  في  الأيزيدية 
ت�سل  االح��ي��ان  بع�س  وف��ي  �سهر،  كل  انتحار 
الى ثالث حاالت في ال�سهر. انها م�سكلة كبيرة 
جدا ." كونه يعمل كاأخ�سائي نف�ساني لمنظمة 
دولية غير حكومية في �سواحي مخيم �ساريا 
للنازحين في دهوك، فقد قام �سليمان بمعالجة 
الكثير من ابناء الطائفة االيزيدية. وقال ان من 
بين 635 حالة تلقت رعاية عالج نف�سي خارج 
المع�سكرات، فان 120 �سخ�سا منهم خطط اأو 
حاول االقدام على االنتحار. ويخمن ان ن�سبة 
في  المقيمين  االيزيديين  النازحين  من   %10

معك�سر �ساريا يفكرون بو�سع حد لحياتهم .
اي��ة  ل��دي��ن��ا  "لي�ست  ب��ق��ول��ه  �سليمان  وم�����س��ى 
ح��االت  لمرتكبي  ال��ك��ل��ي  ب��ال��ع��دد  اح�����س��ائ��ي��ة 
تتعقب  ال  ال�سحة  وزارة  ان  حيث  االنتحار، 
وان  الخ�سو�سية،  قوانين  ب�سبب  االم��ر  هذا 
االرقام التي تاأتي من منظمات اغاثة غالبا ما 
اح�ساءات  ولي�ست  موؤقتة  فترة  خ��الل  تكون 

كاملة ."
وي�سيف �سليمان اأن الكثير من حاالت االنتحار 
ال يتم اال�سعار لها ل�سبب يتعلق بو�سمة العار، 
بالخجل  ي�����س��ع��رون  ال��ن��ا���س  ان  ال���ى  م�����س��ي��را 
م�ساكلهم،  ع���ن  ن��ف�����س��ي  ط��ب��ي��ب  م���ع  ل��ل��ت��ح��دث 
يرغبون  انهم  ل��و  وحتى  ال��رج��ال.  خ�سو�سا 
هناك  فلي�س  تخ�س�سي،  نف�سي  ع��الج  بتلقي 

عدد كاف من االخ�سائيين لمعالجتهم .
دلبرين خديدة، قالت عن اختها التي انتحرت 
ال�سابيع  النف�سي  العالج  بع�س  تلقت  "ر�سا 
قليلة، ولكنه لم يكن عالجا كافيا.. لقد اقدمت 
م�سيرة    ،"18 �سن  في  وهي  نف�سها  قتل  على 
من  يعانون  عائلتها  اف��راد  من  "الكثير  ان  الى 
امرا�س عقلية ونف�سية منذ ان تم تهجيرهم من 

�سنجار عام 2014" .
"االمر يتعلق في المقام االول  وقالت خديدة: 
اختطف  لقد  كثيرا،  اأخي  افتقدت  انها  بحقيقة 
امل  اأي  فقدت  اي�سا  ولكنها  داع�����س،  يد  على 
نعي�س  ونحن  �سنوات  ق�سائنا  مع  بالم�ستقبل 

في خيم، كانت تبكي طوال الوقت ."
لديها  لي�ست  ال�����س��ل��ط��ات  ان  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
لحاالت  الكلي  العدد  عن  ر�سمية  اح�سائيات 
االن��ت��ح��ار، ف���ان ن�����س��ط��اء واط���ب���اء اي��زي��دي��ي��ن 
اال�سهر  ازدادت خالل  قد  االع��داد  ان  يعتقدون 
االخيرة. الغالبية هم من ن�ساء �سابات وفتيات 
كن م�ستعبدات لدى داع�س. ولكن ا�ستنادا لعدة 
ازدي��ادا  هناك  فان  للمونيتر،  تحدثت  م�سادر 

اي�سا في حاالت االنتحار بين الرجال ال�سباب 
من االيزيديين.

في 24 كانون الثاني، اقدم الطالب اأنور خدر 
البالغ من العمر 21 عاما على االنتحار ب�سنق 
طوال  يعي�س  ك��ان  حيث  خيمته،  داخ��ل  نف�سه 
�سنين في مخيم للنازحين مع والدته وا�سقائه 
االربعة وخواته الخم�س منذ ان �سيطر داع�س 
اثناء  قتل  وال���ده   .2014 ع��ام  �سنجار  على 
اجتياح داع�س لمنطقتهم. وا�ستنادا الفراد من 
م�سوؤولية  تحمل  يطق  لم  اأن��ور  فان  ع�سيرته، 
توديعه  و�سية  في  اأنور  وكتب  العائلة.  اعالة 
الأمه "ال ت�ساألي عن �سبب انتحاري. ارجوك ال 

تبكي علي يا اأمي ."
ميرزا دينايي، نا�سط ايزيدي ورئي�س جمعية 
االفتقار  ان  يعتقد  الخيرية،  اي��راك  لفتبروك 
ال�سببان  هما  والفقر  بالم�ستقبل  االم��ل  ال��ى 
الرئي�سان الزدياد معدل االنتحار بين ال�سباب.

م��ع جميع  ال��ح��ال  ه��و  "كما  ق��ائ��ال  وا����س���اف 
االيزيديين  الرجال  فان  ال�سرقية،  المجتمعات 
م��ادي��ا.  عوائلهم  رع��اي��ة  ع��ن  الم�سوؤولين  ه��م 
تنعدم  عندما  ذل��ك  ي��دب��روا  ان  لهم  كيف  ولكن 
في  ج��دا  ع��ال��ي  البطالة  م��ع��دل  العمل؟  ف��ر���س 

العراق، خ�سو�سا بين النازحين ."
في  المخيم  داخ��ل  الفقر  معدل  ان  دينايي  قال 
تزايد. وا�ساف بقوله "كثير من العوائل حتى 
ي�سعرون  الرجال  ع�ساء،  ل�سراء  مال  لها  لي�س 

باالحراج والذنب ."
خ��ل��ي��ل خ��ل��ف دال�����ي، ط��ب��ي��ب ع����ام ي��ع��م��ل في 
عدد  ان  يقول  �سنجار  في  �سنوني  م�ست�سفى 
حاالت االنتحار في �سنجار ازداد واغلبهم من 
نف�سية ب�سبب داع�س،  ن�ساء عانين من حاالت 
اي�سا  متعلقة  ح���االت  ه��ن��اك  ان  ال���ى  م�سيرا 

بالعنف اال�سري وق�سايا غ�سل العار .
للحد  اج������راءات  ات��خ��اذ  "يجب  دال����ي  وق����ال 
تطمئن  ان  يجب  اوال  االن��ت��ح��ار،  ظ��اه��رة  م��ن 
�سيغادرون  النهاية  في  انهم  ال��ى  االيزيديين 
�سنجار.  منطقتهم  الى  ويرجعون  المخيمات 
ل��م��ن��ط��ق��ت��ه��م االم���ن  ول���ه���ذا ي��ج��ب ان ت���وف���ر 
واال����س���ت���ق���رار وال���خ���دم���ات اال���س��ا���س��ي��ة مثل 
ال��م��اء وال��ك��ه��رب��اء، وه��ن��اك ح��اج��ة لمزيد من 
وفر�س  والمدار�س  الحكومية  الم�ست�سفيات 

العمل ."
 عن: المونيتر

 بغداد / المدى

ويق���ول عبا����س الزامل���ي، النائ���ب ع���ن 
ت�سري���ح  ف���ي  البرلماني���ة  الفت���ح  كتل���ة 
ل�)المدى( اإن "االنتخاب���ات المبكرة هي 
مطل���ب جماهي���ري ومرجع���ي م���ن اجل 
و�سع العملي���ة الديمقراطية في االتجاه 
ال�سحي���ح"، م�سيف���ا ان "اغل���ب الكت���ل 
ال�سيا�سية م���ع اإجراء انتخاب���ات مبكرة 
ولكن الوق���ت واالأم���ور اللوج�ستية غير 

مهياأة".
ووعد رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي 
في برنامجه الحكومي باإجراء انتخابات 
نزيه���ة  اأ�س����س  عل���ى  مبك���رة  برلماني���ة 
بع���د اإكم���ال ت�سريع قان���ون االنتخابات، 
االنتخاب���ات،  عم���ل مفو�سي���ة  وتفعي���ل 

بالتعاون مع االأمم المتحدة.
وي�سي���ف الزامل���ي ان "التقدي���رات ف���ي 
مبك���رة  برلماني���ة  انتخاب���ات  اإج���راء 
اأم���ر مت���روك لرئي����س مجل����س ال���وزراء 
وبالتال���ي ل���ن يك���ون بمق���دور مجل����س 
اأن  اإل���ى  الفت���ا  المعار�س���ة"،  الن���واب 
"تحديد مواعيد اإجراء انتخابات مبكرة 
يتعل���ق بقانون االنتخاب���ات، وبالق�سايا 
الفني���ة الت���ي تكون م���ن مهم���ة مفو�سية 

االنتخابات ومجل�س الوزراء".
قان���ون  م���رر  ق���د  الن���واب  كان مجل����س 
انتخاب���ات مجل����س الن���واب ف���ي الرابع 
االول  كان���ون  �سه���ر  م���ن  والع�سري���ن 
ل���م  المجل����س  اأن رئا�س���ة  اال  الما�س���ي، 
تر�سل القان���ون اإلى رئا�س���ة الجمهورية 
للم�سادق���ة علي���ه ون�س���ره ف���ي جري���دة 
الوقائ���ع الر�سمي���ة بحج���ة ع���دم اكتمال 
الجداول المتعلقة بالدوائر االنتخابية، 
وكوت���ا  ال�سكاني���ة،  واالح�سائي���ات 

الن�ساء.
ويلفت  النائ���ب عن محافظ���ة الديوانية 
اإل���ى ان "هن���اك اأم���ور اأه���م م���ن اإج���راء 
انتخاب���ات برلمانية مبك���رة هي الو�سع 

واالأمن���ي"،  واالقت�س���ادي  ال�سح���ي 
مبين���ا اأن "الظ���روف الحالي���ة ق���د تدفع 
الإكم���ال الدورة البرلماني���ة وعدم اإجراء 
انتخاب���ات برلمانية مبك���رة ب�سبب هذه 

الم�ساكل".
وي�سي���ر الزاملي اإلى اأن���ه "ال احد يعرف 
متى �ستنته���ي اأزمة كورونا حتى يتمكن 
مجل����س الن���واب م���ن ا�ستئن���اف عمل���ه 
لت�سري���ع قان���ون المحكم���ة االتحادية"، 
معتق���دا ان "حل مجل�س الن���واب لنف�سه 

قب���ل اج���راء االنتخابات �سع���ب في ظل 
ال�س���الح والم���ال والفو�س���ى الموجودة 

في بع�س من المحافظات".
وب���دوره، يق���ول رائ���د فهم���ي، �سكرتير 
ال�سيوع���ي  للح���زب  المركزي���ة  اللجن���ة 
العراقي في ت�سري���ح ل�)المدى(: "هناك 
العدي���د من الكت���ل ال�سيا�سي���ة غير جادة 
ولي�س���ت راغب���ة ف���ي اإج���راء انتخاب���ات 
بتاأخي���ر  متذرع���ة  مبك���رة  برلماني���ة 
االنتخاب���ات،  قان���ون  عل���ى  الم�سادق���ة 

وعدم اإكمال االمور الفنية واللوج�ستية، 
وحاج���ة االنتخاب���ات اإل���ى مبال���غ كبيرة 

ف�سال عن تعطيل المحكمة االتحادية".
وي�سيف اأن "هذه الكتل والجهات تعتقد 
ان �سعار االنتخابات البرلمانية المبكرة 
لم يع���د له ا�سا����س على ار����س الواقع"، 

م�سيفا ان 
"التحجج بهذه الم�ساكل يعك�س االرادة 
م���ن خالله���ا  تح���اول  الت���ي  ال�سيا�سي���ة 
كورق���ة  ا�ستخدامه���ا  االط���راف  بع����س 

لتعطي���ل كل الم�ساع���ي الرامي���ة الإجراء 
انتخابات مبكرة".

ويتاب���ع فهم���ي اأن "اج���راء االنتخابات 
المبكرة هو ترجمة لمطلب رئي�س رفعته 
االنتفا�س���ة والمنتف�س���ون وهو ك�سيغة 
�سلمي���ة"،  �سرعي���ة  قانوني���ة  د�ستوري���ة 
معتب���را ان "التحج���ج بالجوانب الفنية 

هو اختزال لهدف  مطالب الجماهير".
ويبي���ن فهم���ي ان "اللوح���ة ال�سيا�سي���ة 
ونتائ���ج االنتفا�س���ة يوؤ�س���ران عل���ى ان 

ال�سيا�سي���ة  للكت���ل  ال�سعبي���ة  القاع���دة 
المتنفذة انح�سرت وتراجعت، وبالتالي  
اج���راء انتخاب���ات مبك���رة �سي���وؤدي اإلى 
م�سارك���ة او�س���ع للناخ���ب عل���ى عك����س 

االنتخابات االخيرة".
من جانبها، اك���دت مفو�سية االنتخابات 
انها ومنذ اليوم االأول تعمل باالإمكانيات 
المتاح���ة وف���ق �ستراتيجي���ة اأع���دت من 
اأج���ل التهيوؤ الإجراء االنتخاب���ات تنفيًذا 
"تحدي���د  اأن  مبين���ة  ال�سع���ب،  لمطال���ب 

الميزاني���ة المطلوبة �سيك���ون بعد اإقرار 
قان���ون االنتخاب���ات وقان���ون الموازن���ة 
ف���ي �سوء االحتياج���ات الالزمة لمراحل 

العملية االنتخابية".  
مفو�سي���ة  با�س���م  المتحدث���ة  وتوؤك���د 
االنتخاب���ات جمان���ة زهير ف���ي ت�سريح 
مجل����س  "اع�س���اء  ان  ل�)الم���دى( 
المفو�سين التق���وا برئي�س الوزراء وتم 
بحث احتياج���ات المفو�سية لال�ستعداد 
الج���راء االنتخابات وتعه���د بتلبيتها مع 
�سرورة توفي���ر بيئة انتخابية اآمنة وان 
تعاد ثقة المواطنين بالعملية االنتخابية 
من اجل م�ساركة وا�سعة باالنتخابات".

وتابعت "عند ت�سريع قانون االنتخابات 
والج���داول الملحق���ة ب���ه والت���ي تح���دد 
المقاع���د  وع���دد  االنتخابي���ة  الدوائ���ر 
االنتخابي���ة لكل دائ���رة ف�سال عن تر�سيم 
الح���دود للدوائر االنتخابي���ة ا�سافة الى 
اق���رار الموازن���ة المالي���ة ل�سن���ة 2020، 
يت�سنى للمفو�سية اقتراح موعد الجراء 
انتخاب���ات مع مراع���اة ان يكون الموعد 

في اقرب وقت ممكن".
وف���ي �سياق اآخ���ر، توؤك���د المتحدث���ة اأن 
مازالت  االأح���زاب  ت�سجي���ل  "اإج���راءات 
م�ستم���رة وت���م من���ح 288 حزب���ا اإجازة 
تاأ�سي����س ومازالت طلب���ات 42 حزبا قيد 
االإنج���از"، فيم���ا ا�س���ارات ال���ى ان���ه "ال 
توجد مخالفات لدى االحزاب ال�سيا�سية 
التي منح���ت اإجازة تاأ�سي����س ت�ستوجب 

�سحب االإجازة".
وت�سي���ر اإل���ى اأن "مفو�سي���ة االنتخابات 
الت�سجي���ل  عملي���ة  باكم���ال  �سرع���ت 
البايومت���ري وتوزي���ع بطاق���ة الناخ���ب 
ب�سب���ب   توقف���ت  ولكنه���ا  االلكتروني���ة 
الظ���روف التي يمر به���ا البلد من جائحة 
التج���وال"،  حظ���ر  وفر����س  كورون���ا 
مو�سح���ا اأن "عدد البطاق���ات المطبوعة 
14446914 اأما البطاقات الموزعة فهي 

."9653822
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تقول اإن تقديرات 
اإجرائها بيد الكاظمي 
واملفو�ضية

اأحد مراكز العد 
والفرز يف بغداد .. 
ار�شيف 

املونيرت: 10 % من النازحني االأيزيديني يفكرون باالنتحار

حت��ت ذرائع �ضتى، ترف�ض كت��ل �ضيا�ضية متنفذة اإجراء انتخابات برملانية مبكرة متحجج��ة بظروف جائحة كورونا والأزمتني 
القت�ضادية والأمنية وتاأخري امل�ضادقة على قانون النتخابات وتعطيل املحكمة الحتادية، وتقول ان هذه امل�ضكالت قد تدفعنا 
لإكمال الدورة الربملانية حتى العام 2022. وت�ضرتط مفو�ضية النتخابات اقرتاح مواعيد اجراء النتخابات الربملانية املبكرة 
وت�ضري��ع قانون النتخابات مع اجلداول امللحقة به وتر�ضيم احلدود للدوائر النتخابية، واقرار املوازنة املالية الحتادية للعام 

حلايل لتنفيذ املمار�ضة النتخابية. 

 بغداد / املدى

رغم ال�سجال بني نوابها، ر�سحت الب�سرة ما يقرب 
م���ن 50 مر�سحا لوزارة النف���ط، فيما يبقى اختيار 
اح���د اال�سماء من مه���ام رئي�س ال���وزراء م�سطفى 

الكاظمي.
الرت�سيح جاء وفق اتف���اق عقد بني نواب الب�سرة 
والكاظم���ي خرج مبنح حقيب���ة النفط يف حكومته 

ل�سخ�سية ب�سرية.
وبح�سب قائم���ة باالأ�سماء و�سلت اىل )املدى( فاإن 
م���ن اأبرز املر�سح���ني والذي يحت���ل املرتبة االأوىل 
يف القائم���ة وزير النفط يف حكومة العبادي جبار 
اللعيب���ي، كذلك ت�سمنت القائمة ا�س���م وزير النقل 

االأ�سبق عامر عبد اجلبار.
وت�سمن���ت القائمة ا�س���م با�سم عبد الك���رمي نا�سر 
ال�سحماين وهو رئي����س هيئة العمليات يف �سركة 
نفط اجلنوب. وفي�سل خلف وادي وهو مدير عام 

وكالة يف �سركة نفط اجلنوب.
و�س���وت الربمل���ان العراق���ي يف )7 اأي���ار 2020( 
باأغلبية عدد االأع�س���اء احلا�سرين )255 نائًبا من 
اأ�س���ل 329( على منح الثقة للكاظمي، و15 وزيًرا 
يف حكومت���ه، ومل يح���ظ بها 5 مر�سح���ني، فيما مل 
يقدم رئي�س ال���وزراء اأي مر�سحني ل�سغل حقيبتي 

النفط واخلارجية.
وم���ن املنتظر اأن ي�ستكمل الربملان منح الثقة لبقية 

الت�سكيلة الوزارية يف االأيام املقبلة.
وقب���ل يوم���ني م���ن تق���دمي اال�سم���اء، اأعل���ن نواب 
املحافظ���ة اجلنوبية تعليق "البح���ث عن الوزير" 
ب�سبب ت�سري���ح لنائب عن املحافظ���ة قال ان �سعر 

املن�سب و�سل اىل 60 مليون دوالر.
وت�سب���ب ت�سري���ح لربمل���اين ب�س���ري ب�سج���ال مع 
زمالئ���ه يف جمل����س الن���واب ب�ساأن �س���راء من�سب 
ب�"التاأدي���ب"  املطالب���ة  النف���ط و�س���ل اىل  وزي���ر 

ومطالبة الق�ساء بالتدخل.
وك���رر النائب عن حتالف �سائ���رون مظفر الف�سل، 
اتهام���ه لبع�س الكت���ل ال�سيا�سي���ة مبحاولة مترير 
اأ�سم���اء مر�سح���ة ل���وزارة النف���ط ال ميتلك���ون اي 

خربة باملجال النفطي. 
وق���ال الف�س���ل يف بيان نهاي���ة اال�سب���وع املا�سي، 
تلقت )املدى( ن�سخ���ة منه، ان "ما دفعنا اإىل تبيان 
احلقيق���ة الأبناء �سعبن���ا هو الدفاع ع���ن مكت�سبات 
الب�سرة وحماية الرثوة الوطنية من خالل اختيار 

�سخ�سي���ة وطنية كفوءة تتمت���ع بخربة كبرية يف 
املج���ال النفط���ي ق���ادرة عل���ى اإدارة وزارة مهم���ة 
ك���وزارة النفط".  وا�ساف الف�س���ل ان "االجتماع 
الذي عقدت���ه جمموعة من الن���واب الذين يتبعون 
كت���ال �سيا�سي���ة، اقت�سر على عدد مع���ني منهم دون 
غريهم"، م�سرًيا اىل انهم "ارادو فيه مترير اأ�سماء 
معين���ة جند اأن بع�سها ال يتمتع باخلربة والكفاءة 

التي توؤهله ليكون وزيرا للنفط".
ولف���ت النائ���ب عن حتال���ف �سائ���رون اىل اأن "هذا 
االجتماع يع���د تهمي�سا للن���واب االآخرين الذين مل 
يح�سروا االجتماع والذين ميثلون �سريحة كبرية 
م���ن اأبن���اء الب�س���رة"، مو�سًح���ا اأن "م���ا طرحناه 
ي���وم اأم�س ه���و من اج���ل ع���دم ا�ستغ���الل البع�س 
ال�س���م نواب الب�س���رة واختيارهم ل�سخ�سيات هي 
يف احلقيق���ة بعي���دة حت���ى ع���ن العم���ل يف املجال 

النفطي".
وكان الف�س���ل قد اته���م، الثالثاء املا�س���ي، اأحزاًبا 
�سيا�سي���ة مل ي�سمها بدفع 60 ملي���ون دوالر ل�سراء 

من�سب وزير النفط.
مقابل ذلك، رد النائب عن حمافظة الب�سرة مزاحم 
التميم���ي، على ت�سريح���ات النائ���ب الف�سل، فيما 
ل���وح مبقا�سات���ه قانونًي���ا، ودع���ا رئا�س���ة جمل�س 

النواب اىل اتخاذ اجراءات "تاأديبية" بحقه. 

نواب الب�سرة يطوون �سفحة ال�سجال 
ويقدمون 49 مر�سًحا حلقيبة النفط

الن�ضاء يعانين من انتهاكات داع�ض والرجال يقتلهم الفقر
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  يف معظم �ملجتمعات �حلية يتم �خ�شاع كل ظاهرة للدر�س، 
مبا فيها �لظو�هر �لب�شيطة، حتى لتبدو لنا ق�شية مثل ركوب 
�لدر�ج���ة �لهو�ئية ذ�ت معنى، وت�شتح���ق �لتوقف و�لتاأمل. 
�لفا�شل���ة  �ل�شيا�ش���ة  وب�شب���ب  �لعربي���ة،  �أ� يف جمتمعاتن���ا 
للحكومات، و�خلوف من �شلطة �حلزب �لديني و�جلماعات 
�مل�شلحة في���ه، كذلك، وب�شب���ب �لع���رف �الجتماعي-�لقبلي، 
فق���د ��شط���ر �لكث���ر م���ن �لباحث���ن و�لد�ر�ش���ن �ىل تناول 
�لناف���ل و�ملعلن و�مل�شموح به يف حياتنا، فيما ظلت ع�شر�ت 
�لظو�هر بعيدة عن �لتناول و�لدر�س و�لتق�شي، على ما يف 
ذل���ك م���ن نكو�س و�أثر �شلب���ي، يطال �أجيالن���ا، ومبا يجعلنا 
خ���ارج زمننا �لفيزي���اوي، بعيدين عن �للح���اق بركب �الأمم 

�ملتح�شرة.
  ولع���ل و�ح���دة مم���ا ن���ود تبيانها هن���ا، هي ظاه���رة �ختفاء 
�لنق���د يف ثقافتن���ا، ب���ل ون���درة نق���اد �الأدب، مع �إنن���ا نطالع 
�أخبار �ملئات من �أ�شاتذة �جلامعة، من �لذين نالو� �لدرجات 
�لرفيعة باأطاريحهم، �أولئ���ك �لذين ن�شارع �ىل تهنئتهم على 
جهوده���م �لبحثية، لكْن، هل وجدن���ا يف بحوث �لكثر منهم 
م���ا ي�شهم يف متكن جمتمنا من �لتقدم خطوة، �أو يجعل من 
حياتنا ممكنًة؟ ولكي نف�شح �أكرث نقول: ما �الهمية �ملرجوة 
يف حياتنا من بحث عنو�نه، على �شبيل �ملثال)حو�فر �خليل 
يف �شع���ر �بن �بي �شوي���د( )�ملثال للتهكم(؟ علين���ا �أن نطالع 
�لع�ش���ر�ت م���ن �لعناوي���ن �مل�شابه���ة يف �لدر��ش���ات �الأدبي���ة 
و�لدينية و�الجتماعي���ة و�لتي تبي�س يف �ل�شفحات وتنفق 
عليها �الأمو�ل، وت�شي���ق بها قاعات �ملناق�شات، ويكتب عنها 

�لكثر، ولرتكن فيما بعد �ىل �الأبد.
    �إذ� �أردنا �أن نتحدث عن كتب �لنقد �الأدبي �ملهمة يف �لعر�ق 
فل���ن يطول بن���ا �حلديث، وهي قليل���ة ج���دً�، و�إذ� ��شطررنا 
�ىل تع���د�د �أ�شماء �لنقاد، �لذين �أ�شاف���و� للنقدية �لعربية ما 
ي�شتحق ذكره ف�شيقت�ش���ر حديثنا على ��شماء معدودة جدً�، 
نقول ع�شرة �أو نقول ع�شرين، ال �أكرث، وال يقت�شر �الأمر على 
حقل �لنقد �الأدبي، �إمنا نتحدث عن عموم مفا�شل �لبحث يف 
�جلامع���ات �لعر�قية، �إذ� ما علمنا ب���اأن عدد �أ�شاتذة �جلامعة 
فيه���ا يتجاوز �ل���� ) 50( �أل���ف. هل حتقق من ذل���ك �شيء يف 
�القت�شاد و�ل�شيا�شة و�الجتماع و�لعلوم و�لفنون �الأخرى؟ 

�شتكون �الإجابة حمرة بكل تاأكيد، وهناك ما يوؤ�شف له.
   ولك���ي ال نظل���م �أحدً� فلن نلق���ي بالالئمة عل���ى طالب �لعلم 
و�لباحث في���ه، �إمنا ذلك كله ب�شبب �لنظام �ل�شيا�شي �لقائم، 
�لذي جعل من �ملدر�شة و�جلامعة باآخر �شلم عناياته، وذهب 
بكليت���ه �ىل تدم���ر �لنظ���ام �لتعليم���ي عل���ى ح�ش���اب تغليب 
�ملوؤ�ش�ش���ة �لدينية و�لتطرف فيها، دومن���ا مالحظة �و جلم، 
وت���رك �شي���خ �لقبيل���ة يتغ���ول لي�شب���ح موؤ�ش�ش���ة ع�شكرية، 
يتحك���م  فيه���ا �ل�شق���او�ت، �لذي���ن وج���دو� يف �لتنظيم���ات 
فاأ�ش�ش���و�  وماأمنه���م،  مالذه���م  �لع�شكرية-�مللي�شياوي���ة 
�القطاعيات و�حتمو� بال�ش���الح فا�شتحوذو� على �ملال، بعد 
�أن توغل���و� يف مفا�ش���ل هام���ة يف �لدولة .. حت���ى باتت كل 
مناق�شة يف �لنفط و�ملين���اء و�لنقل و�ل�شحة ووو ال تر�شو 

عليهم باطلة.
  يف �لع���ر�ق �لي���وم، كل �ش���يء عل���ى خ���الف طبيعت���ه، فق���د 
تغ���رت ر�شائل �لعقل، و�شارت �لبندقي���ة �أق�شر �لطرق �ىل 
�ل���رث�ء، ومل يع���د ما تبحث فيه ذ� قيمة عن���د �لكثر، فاجلهل 
ُيد�م باجلهل، و�خلوف �شيٌد متحكم، و�لعامِل �لعاِمل عاطل، 

منزو ال يطرق بابه �إال �لل�شو�س و�لقتلة.

في ما يتعطل من الحكمة

  ولعل واحدة مما نود تبيانها هنا، 
هي ظاهرة اختفاء النقد يف ثقافتنا، 

بل وندرة نقاد الأدب، مع اإننا نطالع 
اأخبار املئات من اأ�ساتذة اجلامعة، 

من الذين نالوا الدرجات الرفيعة 
باأطاريحهم،

 عامر موؤيد

اأعلنت وزارة ال�سحة اأن 
الو�سع ال�سحي حيال 

جائحة كورونا في العراق 
جيد قيا�سًا بدول العالم، 

فيما حّذرت من عدم 
عبور مرحلة الخطر.

ولل�سيطرة على المر�ض 
ب�سكل اأكبر اأكدت الوزارة 

اأنها اأعدت ما يقارب 
من  قطعة  األف   500

الفح�ض المختبري لاليام 
المقبلة.

وبعد ارتفاع حالت 
الإ�سابة في مناطق 

محددة بالعا�سمة بغداد 
والمحافظات الأخرى، 
ذكرت الوزارة اإنها تلجاأ 

للحجر المناطق لمنع 
انت�سار المر�ض في 
المناطق الخرى.

وق���ال �ملتحدث با�ش���م وز�رة �ل�شحة 
�شي���ف �لب���در ل"�مل���دى �إن " �لو�شع 
�ل�شح���ي جت���اه جائح���ة كورونا يف 

�لعر�ق جيد قيا�شًا بدول �لعامل"٠
و�أ�ش���اف بالق���ول، �إن ه���ذ� �الأم���ر  ال 
مرحل���ة  تع���دى  �لع���ر�ق  �ن  يعن���ي 
�خلط���ر وعلى �ملو�طن���ن وباالأخ�س 
�ملناطق �ل�شعبية �اللتز�م بتوجيهات 

وز�رة �ل�شحة"٠
وب���ننّ �أن �ملناط���ق �ل�شعبي���ة تركزت 
فيها �لكث���ر من �ال�شابات و�لبع�س 
م�شاب وال يعلم ولذلك فرق �لوز�رة 

تعمل على �لفح�س �ملناطقي"
يف خمتل���ف �ملحافظ���ات وم�شتم���رة 
بالتجو�ل يف �ال�شو�ق و�مل�شت�شفيات 

ملر�قبة �لطرق �لوقائية .
وقامت �شعبة �لرقابة �ل�شحية قطاع 
�شح���ة  لد�ئ���رة  و�لتابع���ة  �خل�ش���ر 
�ملثن���ى بزي���ارة �ملح���الت �خلا�شعة 
�لرقع���ة  �شم���ن  �ل�شحي���ة  للرقاب���ة 

�جلغر�فية لق�شاء �خل�شر  
وبلنّغ���ت �لرقاب���ة �ل�شحي���ة �أ�شحاب 

بامل���و�د  �لتعام���ل  بع���دم  �ملح���الت 
غ���ر �ل�شاحلة لال�شته���الك �لب�شري  
�الألت���ز�م  �ش���رورة  عل���ى  و�أك���دت 

بتعليمات خلية �الأزمة . 
�أن���ه  �ل�شحي���ة  �لرقاب���ة  و�أ�ش���ارت 
ال توج���د خمالف���ات تذك���ر م���ن قب���ل 
�أ�شحاب �ملحالت �لتجارية وحمالت 

�ملو�د �لغذ�ئية .
وزير �ل�شحة �جلديد ح�شن �لتميمي 
�أعل���ن �للجوء �ىل �حلج���ر �ملناطقي 
�ال�شاب���ات  �رتف���اع  م���ع  خا�ش���ة 

بفايرو�س كورونا.
وق���ال �لتميم���ي يف لق���اء ب���ث عل���ى 
�شفح���ة وز�رة �ل�شح���ة �إن "هن���اك 
٥٠٠ �أل���ف فح����س خمت���ري �شيت���م 
�لعم���ل بها خالل ه���ذه �الأي���ام وبننّ 
�أن مئ���ات �لف���رق �ل�شحي���ة �جلو�لة 
�شتتوج���ه �ىل �ملناط���ق �لت���ي كرثت 
به���ا �حل���االت و�شتق���وم بالفح����س 
ب�ش���كل م�شتم���ر وب���ننّ �أن �لتن�شي���ق 
لغر����س  مت  �الأمني���ة  �لق���و�ت  م���ع 
�ل�ش���ر بطريق �لفح����س وباالأخ�س 

يف �ملناط���ق �ل�شعبي���ة �لت���ي �شجلت 
حاالت عديدة

وتاب���ع �أن �حلجر �ملناطق���ي �شنلجاأ 
ل���ه ال�شيم���ا م���ع ت�شجي���ل �إ�شاب���ات 
با�شتمر�ر يف مناطق �شعبية خمتلفة 

بالعا�شمة بغد�د.
 و�أكد �لوزير  �أنه "�شنتخذ �إجر�ء�ت 
�جله���ات  م���ع  بالتع���اون  عاجل���ة 
�ل�شان���دة لتعزي���ز �لت���ز�م �ملو�طنن 
باالإج���ر�ء�ت �لوقائية"، م�شيفًا �أننا 
"�شندع���م �ل�شيط���ر�ت �مل�شرتكة يف 
�لطرق بكو�در طبية جتري عمليات 

�لفح�س �مليد�ين".
و�أو�شح �لتميمي �أن "على �لوز�ر�ت 
و�خلا�ش���ة   �لعام���ة  و�ملوؤ�ش�ش���ات 
�إل���ز�م �ملوظفن و�ملر�جع���ن بلب�س 
�لكمامات و�لتعقي���م و�شمان �إجر�ء 
�أن���ه  مبين���ًا  �الجتماع���ي"،  �لتباع���د 
�لفح����س  �أع���د�د  م�شاعف���ة  "مت���ت 
�مليد�ين للفايرو�س  ال�شيما للمناطق 

�لتي ح�شلت فيها �إ�شابات".
ر  م���ن ع���ودة بع����س �الأن�شطة  وح���ذنّ

�لديني���ة و�لع�شائري���ة و�الجتماعية 
�نتق���ال  يف  خط���رً�  ت�ش���كل  �لت���ي 
فايرو����س كورون���ا، و�أ�ش���ار �إىل �أن 
�الجر�ء�ت  �أح���د  �ملناطقي  "�حلظر 
�نت�ش���ار  م���ن  للح���د  �لت���ي نتخذه���ا 

�لوباء".
و�أعلنت منظم���ة �ل�شحة �لعاملية يف 
�لع���ر�ق ع���ن م�شاندته���ا لالإجر�ء�ت 
�الحرت�زية �جلديدة �لتي �أعلن عنها 

وزير �ل�شحة .
وتاأتي هذه �لت�شريحات بعد �رتفاع 
عدد �الإ�شابات يف �لعر�ق يف �الأيام 
�ملا�شية �الأخ���رة وت�شدر �لعا�شمة 
بغ���د�د وحمافظ���ة �لب�ش���رة باأغل���ب 

�الإ�شابات.
من جانبها ف���اإن �شحة �لكرخ �أعلنت 
��شتمر�ر �حلمالت �مليد�نية لفح�س 
�لعر�قي���ن  و�لو�فدي���ن  �ملالم�ش���ن 
م���ن �خل���ارج يف مناط���ق )�لكاظمية 
�ملقد�شة ، �حلري���ة ، �شعلة �ل�شدرين 

، �لغز�لية( .
وذكر مدير عام �شح���ة بغد�د �لكرخ  

جا�ش���ب لطي���ف �حلجام���ي  الإع���الم 
�لوز�رة عن ��شتم���ر�ر �لد�ئرة ومن 
خ���الل �مل���الكات �لطبي���ة و�ل�شحية 
للرعاي���ة  �لكاظمي���ة  قط���اع  يف 
�ل�شحي���ة �الولية بتنفي���ذ �لزيار�ت 
�مليد�نية لدور �ملالم�شن و�لو�فدين 
�لعر�قين من �خلارج ويف مناطق ) 
�لكاظمي���ة �ملقد�ش���ة ، �حلرية ، �شعلة 

�ل�شدرين ، �لغز�لية (.
�إج���ر�ء  يت���م  �حلجام���ي  و�و�ش���ح 
ومتابع���ة  له���م  �مل�شتم���ر  �لفح����س 
�ىل  باال�شاف���ة  �حل���ر�رة  درج���ات 
�لفح����س �ملختري يف ح���ال ظهور 
�ي �أعر�����س مر�شي���ة و�لفحو�شات 
�الحرت�زية �الأولية ومتابعة �حلالة 
�ل�شحي���ة له���م ولعو�ئله���م حيث �أن 
جمي���ع هذه �الجر�ء�ت هي للحد من 
�نت�ش���ار �لفايرو�س �لوبائي وللتاأكد 

من �شالمتهم ومنع �نت�شار �ملر�س
من جانب �أكد مدير عام �شحة بغد�د، 
�لر�شاف���ة عبد �لغن���ي �ل�شاعدي، �أن 
و�شع �لع���ر�ق ما ز�ل خطرً�، م�شددً� 

عل���ى �شرورة تع���اون �ملو�طنن مع 
�الإج���ر�ء�ت �ملتخ���ذة �ش���د فايرو�س 

كورونا.  
ق���ال �ل�شاع���دي يف مقط���ع م�ش���ور 
تابعت���ه �مل���دى  �إن "�شبب���ن مهم���ن 
�الإ�شاب���ات  ع���دد  �رتف���اع  ور�ء 
ه���و  �الأول  كورون���ا؛  بفايرو����س 
�زدياد ع���دد �لفحو�ش���ات �ملخترية 
يف د�ئ���رة �شح���ة بغ���د�د �لر�شاف���ة 
م���ن خالل �ملختر �جلدي���د و�ل�شبب 
�لث���اين، ه���و ع���دم �اللتز�م م���ن قبل 
"�أهمي���ة  عل���ى  د  و�ش���دنّ �ملو�طن���ن 
و�ل�ش���روط  بال�شو�ب���ط  �اللت���ز�م 
�ل�شحية و�اللت���ز�م بحظر �لتجو�ل 
�جلزئي الأجل ك�ش���ر �شل�شلة �نت�شار 
مر����س �لكورونا"، م�شرً� �إىل "�أننا 
م���ا زلن���ا يف مرحلة �خلط���ر و�الأيام 
�لقادمة حرجة وحتت���اج �إىل تعاون 
�لت���ي  �الإج���ر�ء�ت  م���ع  �ملو�طن���ن 
تتخذه���ا وز�رة �ل�شح���ة م���ن خالل 
�حلجر �ملناطق���ي �أو �حلظر �ل�شامل 

لل�شيطرة على �ملر�س".  

ذي قار / ح�سني العامل 

يف �لوق���ت �ل���ذي �أطاح���ت في���ه تظاهر�ت 
حمافظ���ة ذي ق���ار ي���وم �ل�شب���ت ) 16 �أيار 
مت���ورط  �أمن���ي  قائ���د  ب�شاد����س   )  2020
بقم���ع تظاه���ر�ت �لنا�شرية وح���رق خيام 
�ملعت�شم���ن عل���ى ج�ش���ر فهد عل���ى طريق 
�لقليل���ة  �ل�شري���ع خ���الل �الأ�شه���ر  �مل���رور 
�ملن�شرمة، رحب نا�شط���ون يف تظاهر�ت 
مطل���ع  �أع���رب  �ل���ذي  بالبدي���ل  ق���ار  ذي 
�لع���ام �حلايل ع���ن تف�شي���ل �ال�شتقالة من 
من�شب���ه على �مل�شاركة بتنفي���ذ �أو�مر قمع 
�لتظاه���ر�ت �ل�شلمي���ة، د�ع���ن �ىل تنفي���ذ 
�أو�مر �لقب�س �ملعطلة ومالحقة �ملتورطن 

بقتل رفاقهم.
وق���ال م�ش���در �أمن���ي مطل���ع للم���دى �إن " 
�لعمي���د حازم حمم���د �لو�ئل���ي ت�شلم مهام 
عمله �شباح �ليوم ) �ل�شبت ( قائدً� ل�شرطة 
حمافظ���ة ذي قار وكالة خلفًا للعميد نا�شر 
لطيف �الأ�شدي وذلك بناء على �أمر وز�ري 

�شدر يوم �خلمي�س �ملن�شرم".
وكان���ت وز�رة �لد�خلي���ة ق���د ق���ررت يوم 
�إج���ر�ء   )  2020 �أي���ار   14  ( �خلمي����س 
تغير�ت �أمنية و��شعة �شملت قائد �شرطة 
ذي ق���ار �لعمي���د نا�ش���ر لطي���ف �الأ�ش���دي 
ومدي���ر �ال�شتخبار�ت �لعقي���د عزيز �شالل 
، فيم���ا كلفت �لعميد ح���ازم حممد �لو�ئلي 
مبهام قائد �شرطة �ملحافظة و�لعقيد حامت 
حازم مبهام من�شب مدير �ال�شتخبار�ت .

وج���اء يف �الأم���ر �ل���وز�ري �ل�ش���ادر م���ن 
�مل���دى  �طلع���ت  �ل���ذي  �لد�خلي���ة  وز�رة 
عل���ى ن�شخ���ة منه �أن���ه " بناء عل���ى ما جاء 

باالأم���ر �ل���وز�ري رق���م ) 212 ( تق���رر نقل 
�لعمي���د نا�ش���ر لطي���ف جمي���ل نا�ش���ر من 
من�شب مدير مديري���ة �شرطة حمافظة ذي 
ق���ار و�ملن�ش���اآت �ىل م���الك وكال���ة �لوز�رة 
و�لتحقيق���ات  �ال�شتخب���ار�ت  ل�ش���وؤون 
�الحتادي���ة وح�ش���ب تن�شيبه���ا "، و�أ�ش���ار 
�الأم���ر �لوز�ري �ىل " ت�شمية �لعميد حازم 
حمم���د عبد �ل���رز�ق ع���ودة ملن�ش���ب مدير 

للمديرية �ملذكورة وكالة ".
دت �ل���وز�رة تنفي���ذ �الأم���ر �لوز�ري  وح���دنّ
�عتبارً� م���ن تاريخ �ش���دور �الأمر يف يوم 

14 �أيار 2020 .
وم���ن جانب���ه علق حماف���ظ ذي ق���ار ناظم 
�لو�ئلي على �لتغي���ر�ت �الأمنية �الأخرة 
وق���ال يف ت�شريح���ات �شحفي���ة تابعته���ا 
�ملدى �إن " �لتغير�ت �الأمنية �الأخرة يف 
قيادة �شرطة �ملحافظة هي من �خت�شا�س 
وز�رة �لد�خلية وجاءت �شمن �لتغير�ت 
�ملركزية " ، موؤكدً� �أن �إد�رة �ملحافظة ال يد 

لها بتلك �لتغير�ت.
�آخ���ر رح���ب نا�شط���ون يف  وم���ن جان���ب 
تظاهر�ت ذي ق���ار بتن�شيب قائد �ل�شرطة 
م���ن  �ل�شاب���ق  موقف���ه  مثمن���ن  �لبدي���ل 
�لتظاهر�ت و�ل���ذي �أعرب فيه عن تف�شيل 
�ال�شتقالة من من�شبه  على �مل�شاركة بتنفيذ 
�أو�مر قمع �لتظاهر�ت �لتي �شدرت مطلع 
�لع���ام �حلايل عند �ندالع مو�جهات د�مية 

بن �لقو�ت �الأمنية و�ملتظاهرين.
�لتظاه���ر�ت  جم���ال  يف  �لنا�ش���ط  وق���ال 
�لعبا�شي���ة يف  �لعتب���ة  �ملطلبي���ة وممث���ل 
ذي ق���ار حي���در عب���د �لعبا����س �ملو�ش���وي 
للمدى �إن " قائ���د �ل�شرطة �جلديد �لعميد 

ح���ازم �لو�ئل���ي ل���ه مو�قف طيب���ة �جتاه 
�ملتظاهري���ن فق���د رف����س يف وق���ت �شابق 
ت���ويل �أي من�شب �أمني رفيع يتعلق بقمع 
�لتظاه���ر�ت �ل�شلمية "، م�ش���رً� �ىل �أن " 
تغي���ر �الأ�شدي وتعين �لو�ئلي من �شاأنه 
�أن يج�ش���ر �لعالق���ة ب���ن �لق���و�ت �الأمنية 

و�ملتظاهرين".
و�أ�شاف �ملو�شوي �أن " �ملتظاهرين و�أ�شر 
�شهد�ء �لتظاه���ر�ت ينتظرون من �لقيادة 

�جلدي���دة تفعيل �أو�مر �لقب����س �ل�شادرة 
�لتظاه���ر�ت  بقم���ع  �ملتورط���ن  بح���ق 
 " �أن  �ىل  منوه���ًا  منه���م"،  و�لق�شا����س 
معظ���م �لدع���اوى �لق�شائية �لت���ي �أقامتها 
�أ�شر �ل�شهد�ء و�لبالغة 121 دعوى و�أكرث 
م���ن 2500 دع���وى �أخ���رى �أقامها جرحى 
�لتظاهر�ت ماز�ل���ت غر مفعلة بال�شورة 
�ملطلوبة ومل يتم �لقب�س على �جلناة رغم 

�شدور �أو�مر قب�س ق�شائية بحقهم".

د �لنا�شط �مل���دين �إن " كب���ار �لقادة  و�ش���دنّ
قائ���د  بينه���م  وم���ن  �ل�شابق���ن  �الأمني���ن 
�ل�شرط���ة �ل�شابق نا�ش���ر �الأ�شدي متهمن 
�عتقاله���م  ويج���ب  �لتظاه���ر�ت  بقم���ع 
وحما�شبته���م "، مبين���ًا �أن " قائد �ل�شرطة 
بقم���ع  �أو�م���ر  باإ�ش���د�ر  مته���م  �ل�شاب���ق 
�ملعت�شم���ن عل���ى ج�ش���ر فهد عن���د طريق 
�مل���رور �ل�شري���ع وكذل���ك قم���ع تظاهر�ت 
�لفعالي���ات  م���ن  �لبه���و وغره���ا  تقاط���ع 

�الحتجاجي���ة ، م���ا جن���م عن ذل���ك �شقوط 
م���ن  و�جلرح���ى  �ل�شه���د�ء  ع�ش���ر�ت 

�ملتظاهرين".
و�أ�شار �ملو�ش���وي �ىل �أن " عددً� غر قليل 
م���ن �شباط مر�ك���ز �ل�شرط���ة يف عهد قائد 
�ل�شرط���ة �ل�شاب���ق مل يتعاون���و� حت���ى مع 
�ل�شلطة �لق�شائي���ة و�ملحاكم �ملخت�شة يف 
تنفي���ذ �أو�م���ر �لقب�س و�إح�ش���ار �ملتهمن 
�ملتورطن بقمع �لتظاهر�ت وهذ� ما �أكده 
رئي����س حمكم���ة ��شتئن���اف ذي ق���ار خالل 
لقائ���ه مع �أ�ش���ر �شه���د�ء �ملتظاهرين ، على 
ح���د قول �ملو�شوي "، د�عي���ًا قائد �ل�شرطة 
�إد�ري���ة  تغي���ر�ت  �إج���ر�ء  �ىل  �جلدي���د 
يف �أق�ش���ام ومر�ك���ز �ل�شرط���ة وتطهره���ا 
م���ن �لعنا�ش���ر غ���ر �ملهني���ة و�لت���ي لديها 
والء�ت حزبية تعيق عمل �لقو�ت �الأمنية 
وت�شاعد على �رت���كاب �ملزيد من �خلروق 
�الأمني���ة وجر�ئم �الغتي���ال �لتي ت�شتهدف 
�ملتظاهرين وتعكر �شفو �أمن �ملحافظة ".

 وبتغي���ر قائ���د �شرط���ة ذي ق���ار �لعمي���د 
نا�شر لطيف �الأ�ش���دي ت�شهد حمافظة ذي 
ق���ار تغير و�إقال���ة �شاد�س قائ���د ع�شكري 
�الأول  يف  �لتظاه���ر�ت  �ن���دالع  من���ذ 
�أُقي���ل  حي���ث   2019 �الأول  ت�شري���ن  م���ن 
�لل���و�ء ح�ش���ن �لزي���دي على خلفي���ة قمع 
�لتظاه���ر�ت وج���رى ��شتبد�ل���ه بالعمي���د 
حمم���د عبد �لوهاب �ل�شعي���دي �لذي �أقيل 
الحقًا و��شتبدل باللو�ء حممد �لقري�شي ) 
�بو �لوليد ( �لذي ��شتبدل بدوره باللو�ء 
ري�ش���ان كا�ش���د �البر�هيم���ي �ل���ذي جرى 
تغ���ره الحق���ًا و��شتبد�ل���ه بالعميد نا�شر 
�الأ�ش���دي ، هذ� ناهيك ع���ن تنحية �لفريق 

جمي���ل �ل�شمري �ل���ذي كان ي�شغل من�شب 
رئي�س خلية �الأزم���ة و�إد�رة �مللف �الأمني 
يف ذي ق���ار عل���ى خلفية تورط���ه وقو�ته 
بارتكاب جمزرة ج�شر �لزيتون �لتي ر�ح 
�شحيته���ا نحو 50 �شهيدً� و�أكرث من 500 

جريح من �ملتظاهرين .
ويبلغ �إجمايل ح�شيلة �شحايا �لتظاهر�ت 
يف حمافظة ذي قار 121 �شهيدً� من �الأول 
م���ن ت�شري���ن �الأول 2019 لغاي���ة  �لعا�شر 
من �أي���ار 2020 فيما �شجل���ت �ملوؤ�ش�شات 
�ل�شحي���ة �أك���رث م���ن 2500 �إ�شاب���ة ب���ن 
�شف���وف �ملتظاهرين معظمه���ا ناجمة عن 

�لر�شا�س �حلي و�لقنابل �لدخانية .
يف  �الحتجاجي���ة  �لفعالي���ات  وكان���ت 
حمافظة ذي قار �شهدت �شباح يوم �الثنن 
) 10 �شباط 2020 ( ت�شعيدً� كبرً� و�شط 
مدينة �لنا�شري���ة ، وذلك لل�شغط باجتاه 
�إقالة قائد �شرط���ة �ملحافظة �لعميد نا�شر 
�ملتظاه���رون  يتهم���ه  �ل���ذي   ، �الأ�ش���دي 
ب و�رت���كاب جر�ئ���م قت���ل بح���ق  بالتح���زنّ
�ملتظاهرين يف و�قع���ة ج�شر فهد و�خلط 

�ل�شريع و�حلبوبي .
ي�شار �ىل �أن �ملتظاهرين يف حمافظة ذي 
لو� يوم �الثنن ) 6 ني�شان 2020  ق���ار حمنّ
(  قائ���د �شرطة �ملحافظة م�شوؤولية �غتيال 
�لنا�شط���ة �لن�شوية �أن���و�ر جا�شم مهو�س 
و�أعم���ال �لعن���ف �الأخرى �لت���ي ت�شتهدف 
مو��شل���ة  �أك���دو�  وفيم���ا   ، �ملتظاهري���ن 
تظاهر�تهم ب�ش���ورة �أقوى بعد �خلال�س 
دو� على �لتز�مهم  من وباء �لكورونا ، �شدنّ
بحظر �لتج���و�ل تفادي���ًا ملخاط���ر �نت�شار 

و�لوباء .

مدير �سحة الر�سافة يحّدد �سببين لرتفاع الإ�سابات: ما زلنا في الخطر

ال�صحة تعلن عن اإجراءات عاجلة وفح�ص ميداني 
في ال�صيطرات للوقاية من كورونا 

املتظاهرون يرحبون بالبديل ويطالبونه بتنفيذ اأوامر القب�ض املعطلة

تظاهرات ذي قار تطيح ب�صاد�ص قائد اأمني 
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  م��ق��ع��د م��ب��ا���ص��ر وم���ق���ع���دان ف���ي ال��ت�����ص��ف��ي��ات ل���ل���ع���راق ب������دوري اأب����ط����ال ال���ق���ارة

  اإياد ال�صاحلي
مصارحة حرة

ُع����رف �لعر�ق كغ����ره من �لبلد�ن �لتي �ش����غلتها �ملنابر �لفكرية 
و�لثقافية لدهور خمتلفة بتبّني رجاالت �الأدب و�لعلم و�لتاريخ 
�شة يف بيت  و�القت�شاد �شالونات متنّوعة جتمع ًنخبًا متخ�شّ
�لد�عي ذي �ل�شخ�ش����ية �لبارزة "خربة و�ش����ّنًا وتاأثرً�" لطرح 
حزمة من �ملحاور �جلديدة �ملوؤثرة يف مهنة �ملجتمعني، ويدلو 
كل �شخ�ض بر�أيه ويتبادلون �لتو�فق �أو �لتعار�ض ح�شب قيمة 
�ملعرو�����ض يف �لنقا�ض �لذي يخرج غالب����ًا بتو�شيات ميكن �أن 
ت����رك بابًا مفتوحًا الإ�شاف����ات �أخرى يف لقاء الحق ح�شب ر�أي 
�الأغلبي����ة �أو مبق����رح من �لد�ع����ي نف�شه وفق����ًا ملو�عيد جمل�شه 

�الأ�شبوعي �أو �لن�شف �شهري �أو �ل�شهري.
م����ا بعد عام 2003، مل يكن هناك �هتمام ب�شوؤون �لريا�شة بني 
�شالون����ات �ملجتمع �لعر�قي �ملتنّوع يف ق�شاياه، و�ملعطاء يف 
ثقاف����ة حتليل �لظو�ه����ر و�ل�شلوكي����ات و�الأنظم����ة و�لقو�نني، 
بفل�شف����ات تعّم����ق �جِلد�ل ل����دى �ل�شعب �أو �لف����رد �أو �حلزب �أو 
�لكتل����ة �أو �لن�شط����اء �ملهتمني، بينهم من ينه����ي جل�شاته بقناعة 
ومنه����م من يفّن����د �لنتائج دون �أن يقدم حّجت����ه، و�شّكل �شالون 
�لدكت����ور با�ش����ل عبد�ملهدي ظاه����رة الفتة الأول م����رة يف تاريخ 
�لريا�ش����ة �لعر�قية من حيث نوعية �ملو��شيع �ملختارة وتنّوع 
�شيوف����ه حتت م�شّمى )�ملنتدى �لثق����ايف �لريا�شي( �لذي رعاه 
يف منزل����ه بح�شور �شخ�شي����ات ريا�شية وقانوني����ة و�إعالمية 
متاهت يف �لطرح مع �شوؤون خمتلفة من 4 �شباط �إىل 4 كانون 
�الأول ع����ام 2015 لتعمي����م �لفك����ر �لريا�ش����ي �لعلم����ي وتوثيق 

م�شرة �لريا�شة و�حد�ثها.
ونظ����رً� للظ����روف �ل�شحية �لت����ي حتيط بالع����ر�ق و�لعامل منذ 
�آذ�ر �ملا�شي نتيجة تف�ّش����ي وباء كورونا )كوفيد- 19( ��شطّر 
�لر�ئ����د �ل�شحفي �لريا�ش����ي �لدكتور علي �لها�شم����ي �أن ين�شئ 
�أول �شالون �شحفي ريا�شي �إلكروين يف �لعر�ق عرب تطبيق 
)و�ت�ش����اب( يوم 10 �أيار 2020 ي�ش����م نخبة من رجاالت �ملهنة 
من خمتلف �حلقب حتت م�شّم����ى )�حتاد �ل�شحافة �لريا�شية( 
لي�ض تعبرً� عن توّجهات و�أفكار �الحتاد بو�شفه �لر�شمي، بل 
لتوحي����د خطاب �لعامل����ني يف �ل�شحافة �لريا�شي����ة نحو عديد 
�ملو��شي����ع ذ�ت �خل�شو�شي����ة باملهن����ة و�رتباطاته����ا م����ع بقية 
�ملوؤ�ش�ش����ات �لريا�شية �لت����ي تعد �ل�شحاف����ة �لريا�شية �شريكة 
يف �شناع����ة �الجن����از�ت ولي�ض �الأزمات مثلم����ا ُينظر لها �ليوم 
وبع�����ض ممثليها ي�شكلون خطرً� ب�شلوكهم �ل�شلبي على دورها 
�ملوؤث����ر �إيجابي����ًا يف �ملجتم����ع �لريا�شي ع����رب تاريخها �لطويل 
بعدم����ا جنحو� يف �لت�شلل �ىل �لو�جه����ة باأ�شو�تهم �لن�شاز، ال 

يتوّرعون من تكري�ض �أجندة �لفو�شى يف بالطها!
�أحد �شيوف �شالون �لها�شم����ي، ��شتغرَب �ل�شمت �لَعمد لكبار 
رج����االت �ملهنة جت����اه تلك �الأ�ش����و�ت، وهو ي����درك �أن �شمتهم 
لي�����ض ُجبن����ًا، بل حتا�شيًا م����ن رمية حجارة جاه����ل �أو فا�شد �أو 
مبت����ّز وجد يف �ملهنة �أر�شًا خ�شبة لزرع �ل�شّر و�لفتنة و�حلقد 
ليح�ش����د ثمار نزو�ت����ه على ح�شاب �شمع����ة �النتماء �لغارق يف 
�ل�شع����ف و�النق�شام و�خلوف م����ن �خلو�ض يف معاير بد�ئية 

ت�شّذب �ل�شالح من �لطالح.
ل����ن ن�شمت ول����ن ند�هن ولن نتفق.. ال لن نه����ّز �لروؤو�ض باطاًل 
�إز�ء كل مظاه����ر �النحطاط و�لتهدي����د و�لتوِطئة �لتي ح�شرت 
�ل�شحاف����ة يف ز�وي����ة يتاأ�ّش����ى عليها رّو�ده����ا ويرّحمون على 
ما�شيه����ا �لتلي����د ب����كل ماأ�شاته ورعب����ه يف زمن �لن����ار و�حلديد 
و�شهوده����ا بينن����ا �أ�شاتذة كبار حباهم �لل����ه بال�شرب و�الجتهاد 
و�الإب����د�ع، ويف �لوقت نف�ش����ه مل ين�شو� �خالقي����ات �ملهنة ومل 
يجاملو� �أحدً� �أو يربتو� على �كتاف طارئني، كانو� يف منتهى 
�حلذر من �لتعامل مع طارقي �أبو�ب �ل�شحافة �جُلدد و�إن كان 
بع�شه����م ي�شتح����ق �لفر�شة و�لرعاي����ة و�لثقة، لك����ن �ل�شو�بط 
و�لت�ش����ّدد و�لتمحي�ض ح�شرت عدد �أع�شاء �لهيئة �لعامة حتى 
9 ني�ش����ان 2003 ب� 38 ع�شوً� فق����ط ُهم �لعاملون �لفعليون يف 
5-10 �شحف وجمالت قبل �أن ي�شبح عددهم ح�شب �آخر بيان 
ر�شمي عام 2018 )224( ع�شوً� مع بقاء نف�ض �أعد�د �ل�شحف 
و�ملج����الت �لفاعل����ة يف �مل�شه����د �ملهن����ي و�إن تغ����ّرت �ال�شم����اء 

و�مل�شامني.
ويبقى �حلديث ذو �شجون عن و�قع �ملهنة، مع �أننا قطعنا عهدً� 
لزم����الء مقّربني باأننا لن نخو�����ض يف و�قعها �ملرير ثانية ياأ�شًا 
من حالة �جلمود �لتي متر بها �لهيئة �لعامة، و�شنرقب تفاعل 
م����ن يعنيهم �الأم����ر مع ��شتغ����ر�ب �شيف �لها�شم����ي، و�ملبا�شرة 
باإتخ����اذ �الإج����ر�ء�ت �ال�شالحي����ة ملا فيها من تنظي����م وم�شلحة 
وحماي����ة للمن�شوين حت����ت خيمتهم �لكبرة �حت����اد �ل�شحافة 

�لريا�شية.  

�شالون الها�شمي الإلكرتوين

ما بعد عام 2003، لم يكن 
هناك اهتمام ب�ص�ؤون الريا�صة 

بين �صال�نات المجتمع العراقي 
المتنّ�ع في ق�صاياه، والمعطاء في 

ثقافة تحليل الظ�اهر وال�صل�كيات 
والأنظمة والق�انين،

 بغداد / حيدر مدل�ل   

ق����ال نائ����ب رئي�����ض جلن����ة �مل�شابق����ات يف 
�الحتاد �الآ�شيوي لك����رة �لقدم عبد�خلالق 
م�شع����ود �إن جلنت����ه �شتناق�����ض يف �جتماع 
خالل  �شهر حزير�ن �ملقبل م�شتقبل �لعديد 
من �لبطوالت �لقارية �لتي مت تاأجيل عددً� 
منها منذ �شهر �آذ�ر �ملا�شي �ىل �إ�شعار �آخر 
ب�شب����ب تد�عيات �آث����ار فايرو�����ض كورونا 
�مل�شتج����د كوفي����د19- �لذي �ش����رب جميع 
�أنح����اء �لع����امل و�أدى �ىل توق����ف �لن�ش����اط 
�لك����روي ب�ش����كل ت����ام للحفاظ عل����ى �شحة 
و�شالم����ة �لالعب����ني و�مل����الكات �لتدريبي����ة 

و�الإد�رية و�جلماهر .
و�أ�ش����اف م�شع����ود يف ت�شري����ح خ�����ضّ به 
ع����رب  �شيك����ون  �الجتم����اع  �إن   : )�مل����دى( 
�لد�ئ����رة �الإلكرونية جلميع �أع�شاء جلنة 
�مل�شابق����ات �الآ�شيوية حيث �شيتم �لتد�ول 
يف �آخ����ر �لتط����ّور�ت �حلا�شلة بخ�شو�ض 
وب����اء كورونا م����ن خالل �الط����الع على ما 
ي����رد �ليها من قبل منظم����ة �ل�شحة �لعاملية 
�ل����ذي  �لوثي����ق  �لتع����اون  ب�شاأنه����ا بحك����م 
ترتبط به مع �الحتاد �الآ�شيوي لكرة �لقدم 
يف �إط����ار جهودهم����ا بحمل����ة مكافحة هذ� 
�ملر�ض �خلطر �لذي بات يهّدد على �شحة 
و�شالم����ة �ملو�طن����ني �ىل جان����ب مر�قب����ة 
م����ا تقوم ب����ه �ل����دول �ملوج����ودة يف �لقارة 
م����ن فت����ح �الأج����و�ء �أم����ام حرك����ة �لطر�ن 
و�ل�شم����اح للخطوط �جلوية باإعادة �لعمل 
يف نق����ل �مل�شافرين وف����ق �شو�بط �شحية 
�شارم����ة قب����ل �تخاذ �أي ق����ر�ر جديد ب�شاأن 
��شتكم����ال �لبطوالت �لت����ي مت تعليقها منذ 
�آذ�ر �ملا�ش����ي ويق����ف يف مقدمته����ا  �شه����ر 
دوري �أبطال �آ�شيا لكرة �لقدم 2020 �لتي 
ي�ش����ارك فيها فري����ق �ل�شرطة ممث����ل �لكرة 
�لعر�قي����ة وف����ق نظ����ام و�آلية جدي����دة قبل 
عر�شه عل����ى �جتماع �جلمعي����ة �لعمومية 
لالحتاد �الآ�شيوي لكرة �لقدم �لذي �شيعقد 
عرب �لد�ئرة �الإلكروني����ة للم�شادقة عليه 
وترحيل����ه بعد ذل����ك �ىل �ملكت����ب �لتنفيذي 
لالحت����اد �لقاري من �أجل �عتماده ب�شورة 

ر�شمية وياأخذ طريقه �ىل �لتنفيذ .
قرعة النا�صئين

وب����نّي م�شع����ود �أن ي����وم �لثام����ن ع�شر من 
موع����دً�  �شيك����ون  �ملقب����ل  حزي����ر�ن  �شه����ر 
الإجر�ء قرعة بطول����ة كاأ�ض �آ�شيا للنا�شئني 
حت����ت 16 عامًا لك����رة �لقدم �لت����ي ت�شّيفها 
�لعا�شم����ة �لبحري����ن �ملنامة خ����الل �لفرة 
�أيل����ول  �شه����ر  م����ن  ع�ش����ر  �ل�شاد�����ض  م����ن 
ولغاي����ة �لثال����ث م����ن �شه����ر ت�شري����ن �الأول 
�آ�شي����ا  كاأ�����ض  بطول����ة  وكذل����ك  �ملقبل����ني، 
لل�شب����اب حت����ت 19 عامًا لكرة �لق����دم �لتي 
تق����ام بالعا�شمة �الأوزبكي����ة ط�شقند خالل 
�مل����دة م����ن �ل�شاد�ض ع�ش����ر ولغاية �حلادي 
و�لثالثني من �شهر ت�شرين �الأول باإ�شر�ف 
جلن����ة �مل�شابق����ات حي����ث �شيحت�شنها مقر 
�الحت����اد �الآ�شيوي لكرة �لق����دم بالعا�شمة 

�ملاليزية كو�الملب����ور �لتي �شتجري بنظام 
�لب����ث �ملبا�ش����ر )�الت�شال �ملرئ����ي( يف ظل 
�الأو�ش����اع �ل�شحية �لتي مت����ّر بها �لبلد�ن 
بع����د �إجر�ء�ته����ا �ل�شارم����ة للحد م����ن �آثار 
�لفايرو�����ض �ل�شين����ي حي����ث عق����د �الحتاد 
�الآ�شيوي لكرة �لقدم مع نظريه �لبحريني 
و�الأوزبك����ي �جتماعني ت�شاورين لالطالع 
على �آخر �لتح�ش����ر�ت �لقائمة من قبلهما 
على م�شت����وى �لبطولتني و�ملتعلق �المور 
�شة  �للوج�شتية و�الإقامة و�ملالعب �ملخ�شّ

للمباريات و�لتدريبات .
الت�صفيات �مل�شركة

و�أك����د �أن هن����اك تن�شيقًا وتعاون����ًا تامًا مع 
�الحتاد �لدويل لكرة �لقدم ب�شاأن �لتو�شل 
�ىل �شيغ����ة �تف����اق نهائ����ي لتحدي����د موعد 
��شتكم����ال مناف�شات �لت�شفي����ات �مل�شركة 
لبطولتي كا�����ض �لعامل لك����رة �لقدم 2022 
بقط����ر و�لن�شخة �لثامن����ة ع�شرة من  كاأ�ض 
�آ�شي����ا �لثامنة ع�ش����رة 2023 بال�شني �لتي 
مت تاأجيل �جل����والت �الأربع �ملتبقية للدور 
�لث����اين للمجموعات �لثماني����ة �ىل �إ�شعار 
�آخر بداًل من مو�عيدها �ل�شابقة �لتي كانت 
يف �أيام 26 و31 �شهر �آذ�ر �ملا�شي و4 و9 
�شه����ر حزي����ر�ن �ملقبل بحك����م �أن �لفيفا هو 
�مل�ش����وؤول �ملبا�شر على جمي����ع �لت�شفيات 
�ملونديالي����ة يف جميع �الحت����اد�ت �لقارية 

بالعامل . 
و�شيكون للعر�ق ثالثة مقاعد يف �لن�شخة 
�جلديدة من دوري �أبطال �آ�شيا لكرة �لقدم 
�لتمهي����دي  �شينطل����ق دوره  �ل����ذي   2021
يوم �لث����اين ع�شر من �شه����ر كانون �لثاين 
�ملقب����ل عل����ى �إث����ر ق����ر�ر �ملكت����ب �لتنفيذي 
لالحتاد �الآ�شيوي لكرة �لقدم يوم �ل�شابع 
و�لع�شرين من �شهر ت�شرين �لثاين �ملا�شي 
يف فيتن����ام بزيادة عدد �لفرق �مل�شاركة يف 

�لدور �الأول �ىل 40 فريقا مبنطقتي غربي 
و�شرقي �لقارة بو�قع ع�شر جمموعات يف 

كليهما .
ترتيب الدوريات

و�شت�ش����ارك �لكرة �لعر�قي����ة بفريق و�حد 
وفريق����ني  �ملجموع����ات  دور  يف  مبا�ش����ر 
بالت�شفي����ات بع����د حل����ول �ل����دوري �ملمتاز 
لكرة �لقدم باملركز �لتا�شع بر�شيد 48.993 
نقط����ة يف ترتيب �لدوري����ات �مل�شاركة يف 
ه����ذ� �لبطولة بع����د �ل�شني �ملت�ش����در �لذي 
�شيك����ون له ثالثة فرق يف دور �ملجموعات 
وفريق و�ح����د بالت�شفيات وي�شري �حلال 
و�لياب����ان  �لو�شي����ف  قط����ر  عل����ى  نف�ش����ه 
�شاحب �ملرك����ز �لثالث و�ل�شعودية �لر�بع 
وكوريا �جلنوبي����ة �خلام�ض �لتي �شتلعب 
وفريق����ني  �ملبا�ش����ر  �ل����دور  يف  بفريق����ني 
بالت�شفي����ات وكذل����ك �حل����ال عل����ى �إي����ر�ن 
�ل�شاد�����ض و�الم����ار�ت �ل�شاب����ع وتايالن����د 
�لثامن حيث �شت�ش����ل عدد �لفرق �مل�شاركة 
�ىل 54 فريق����ًا وهو رقم الأول مرة يح�شل 
منذ تاريخ �نطالقه����ا عام 2003 بال�شيغة 
�جلدي����دة حي����ث �شتكون بو�ق����ع 27 فريقًا 

�لغ����رب و�شيت����م  �ل�ش����رق ومثله����ا يف  يف 
ت�شفيتها لت�شبح عددها 40 بالدور �الأول 
يف كلت����ا �ملنطقتني وت�شبح مكونة من 10 
جمموع����ات ت�ش����م كل و�حدة منه����ا �أربعة 
فرق وتلعب مبوجب �ملو�عيد �ملتوقعة لها 
�شنويا من قبل جلنة �مل�شابقات يف �الحتاد 
�ال�شيوي لكرة �لقدم حيث �شتجري �أدو�ر 
�لت�شفي����ات خالل �لفرة م����ن �لثاين ع�شر 
ولغاية �خلام�����ض و�لع�شرين �شباط �ملقبل 
يف ح����ني �شتلع����ب دور �ملجموع����ات خالل 
�مل����دة م����ن �لثام����ن ب�شه����ر �شب����اط ولغاي����ة 
�لثام����ن و�لع�شرين ب�شه����ر ني�شان و�لدور 
ثمن �لنهائي ب����ني �ل�شابع ع�شر و�ل�شاد�ض 
و�لع�شرين ب�شهر �أيار و�لدور ربع �لنهائي 
م����ن �لثال����ث و�لع�شرين ب�شه����ر �آب ولغاية 
�خلام�ض ع�شر ب�شهر �أيلول و�لدور ن�شف 
�لنهائ����ي ب����ني �ل�شاد�����ض و�لع�شرين ب�شهر 
�آيل����ول و�ل�شابع و�لع�شرين ب�شهر ت�شرين 
�لف����رة  خ����الل  �لنهائ����ي  و�ل����دور  �الآول 
من �حل����ادي و�لع�شري����ن ولغاي����ة �ل�شابع 
و�لع�شرين ب�شهر ت�شري����ن �لثاين لتحديد 

�لبطل و�لو�شيف لن�شخة 2021 .
قرار مرتقب

ويرق����ب �ل�شارع �لريا�ش����ي �لعر�قي بعد 
عطلة عي����د �لفطر �ملبارك قر�رً� حا�شمًا من 
قب����ل هيئة �لتطبي����ع يف �حتاد ك����رة �لقدم 
برئا�شة �إياد بني����ان ب�شاأن موعد ��شتكمال 
مباري����ات  دوري �لك����رة �ملمت����از باملو�ش����م 
�حل����ايل �لتي توقف����ت يوم �حل����ادي ع�شر 
م����ن �شهر �آذ�ر �ملا�ش����ي قبيل ختام �جلولة 
�الجت����اه  �أو  �ملناف�ش����ات  م����ن  �خلام�ش����ة 
�ىل �إلغائ����ه وت�شمي����ة ممثل����ي �لع����ر�ق يف 
دوري  ومنه����ا  �خلارجي����ة  �ال�شتحقاق����ات 
�أبط����ال �آ�شي����ا لك����رة �لق����دم 2021 ودوري 
�أبط����ال �لعرب لكرة �لق����دم 2021  �عتمادً� 

عل����ى م����ا �شي�شدر م����ن قبل  �للجن����ة �لعليا 
مبجل�����ض  �لوطني����ة  و�ل�شالم����ة  لل�شح����ة 
�ل����وزر�ء م����ن تعليم����ات جدي����دة منه����ا ما 
تخ�ض �لن�شاطات �لريا�شية �لتي �شتكون 
كرة �لق����دم من بينهما يف �إطار �الإجر�ء�ت 
�الحر�زية للحد من �نت�شار وباء كورونا 
على �شوء �التفاق �لذي مت خالل �الجتماع 
�الأول م����ع عدد من ممثل����ي �لفرق �خلم�شة 
ع�ش����ر �مل�شاركة مبقر �الحتاد يف �لعا�شمة 
بغ����د�د �ل����ذي �شه����د تو�جد وزي����ر �ل�شباب 
و�لريا�ش����ة عدنان درج����ال بعد يوم و�حد 
م����ن ��شتيز�ره �شم����ن �لكابين����ة �لوز�رية 

�جلديدة حلكومة م�شطفى �لكاظمي  .
دوري الأبطال

ويعترب فريق �ل�شرطة حامل لقب �لن�شخة 
�الأخرة م����ن دوري �لكرة �ملمتاز من �أكرث 
�لف����رق �لتي تريد ح�ش����م م�شر �ملناف�شات 
�رتباطه����ا  بحك����م  ممك����ن  وق����ت  باأ�ش����رع 
ب����دوري �بط����ال ��شي����ا لكرة �لق����دم 2020 
�ل����ذي من �ملرجح �ن تع����ود خالل �شهر �آب 
�ملقب����ل لتعل����ب �الأدو�ر �ملتبقي����ة م����ن دور 
�لتجم����ع وخا�ش����ة  �ملجموع����ات بطريق����ة 
�أن يلع����ب �شمن �ملجموع����ة �الأوىل ملنطقة 
غرب����ي �لق����ارة �لتي ت�ش����م �ىل جانبه فرق 
�أهلي جدة �ل�شعودي و�لوحدة �المار�تي 
و��شتق����الل طه����ر�ن �الإي����ر�ين حيث يحتل 
�ملرك����ز �لر�ب����ع و�الأخ����ر بر�شي����د نقط����ة 
و�ح����دة يف �لرتي����ب يف خت����ام �جلول����ة 
�لثانية م����ن مرحلة �لذه����اب بالدور �الول 
م����ن مبار�تني متتاليتني لعبهما على ملعب 
فر�ن�ش����و حريري مبحافظ����ة �أربيل باإقليم 
�إيجابي����ًا  فيه����ا  تع����ادل  �الأوىل  كرد�شت����ان 
��شتق����الل  فري����ق  �أم����ام   )1-1( بنتيج����ة 
طه����ر�ن و�لثانية تعر�ض فيها �ىل �لهزمية 
م����ن فريق �لوحدة به����دف نظيف دفع فيها 
�ل�شرب����ي �ليك�شندر �ليتي�����ض �لثمن غاليًا 
بف�ش����خ �لتعاقد معه من قب����ل �إد�رة �لنادي 
وتعي����ني عب����د �لغني �شهد م����درب �ملنتخب 
�الأوملبي لك����رة �لقدم بداًل من����ه ملدة مو�شم 
ون�ش����ف برفقه مالكه �مل�شاع����د �ملكون من 
حيدر جنم وعبا�ض عبيد �ىل جانب مدرب 

�حلر��ض عماد ها�شم .
�جلدي����ر بالذك����ر �إن ف����رق �لنف����ط و�لق����وة 
�جلوية ونفط �لو�شط و�لنجف و�لزور�ء 
و�أربي����ل  و�حل����دود  و�ملين����اء  و�لطلب����ة 
و�ل�شناعات �لكهربائي����ة و�ل�شرطة ونفط 
�جلن����وب و�أمانة بغ����د�د و�لكهرباء ونفط 
مي�ش����ان ت�ش����ارك يف �لن�شخ����ة �حلالية من 

ي  ر و �لكرة �ملمتاز.  د
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 بغداد / املدى

يتطلع �شانع �ألعاب �ملنتخب �لوطني 
لكرة �لقدم �شفاء هادي �ملحرف يف 
�شفوف فريق كريلينا �شوفيتوف �ىل 
�مل�شاركة بفعالية يف �جلوالت �لت�شع 
�ملتبقي����ة من عم����ر �ل����دوري �لرو�شي 
�ملمت����از باملو�ش����م 2019-2020 بعد 
ق����ر�ر �جله����ات �حلكومي����ة �ل�شحية 
با�شتئنافه من جديد �عتبارً� من يوم 
�حلادي و�لع�شرين من �شهر حزير�ن 
�ملقب����ل بربوتوك����ول �ش����ارم يف ظ����ل 
تف�ش����ي فايرو�����ض كورون����ا �مل�شتجد 

�لذي �أدى �ىل �إ�شابة 262843 وفاة 
. 2418

وياأم����ل �شف����اء هادي يف بق����اء فريق 
�ل����دوري  يف  �شوفيت����وف  كريلين����ا 
خ����الل  م����ن  �آخ����ر  ملو�ش����م  �لرو�ش����ي 
حتقي����ق نتائ����ج جي����دة يف �ملباريات 
�لت�ش����ع �ملقبل����ة �لت����ي �شيغ����ادر عل����ى 
�أثره����ا �ملرك����ز �لر�ب����ع ع�ش����ر بر�شيد 
23 �ل����ذي يحتله يف خت����ام �الأ�شبوع 
�لثاين و�لع�شرين من �ملو�شم �حلايل 
و�لتق����دم نحو �الأمام م����ن �أجل �لبقاء 
�شم����ن د�ئرة �لف����رق �لع�ش����رة �لكبار 
حيث �إن موق����ع فريقه �حلايل يعاين 

من����ه م����ن �شب����ح �لهب����وط �ىل دوري 
�لدرجة �الوىل على �إثر قر�ر بهبوط 
�شاحب����ي �ملركزي����ن �خلام�����ض ع�ش����ر 
و�ل�شاد�ض ع�شر �ىل درجة �أدنى �لذي 
مت �تخاذه من قب����ل �للجنة �لتنفيذية 

لالحتاد �لرو�شي لكرة �لقدم .
ودفع �حلج����ر �ل�شحي �ل����ذي خ�شع 
�إلي����ه �شانع �ألع����اب �ملنتخب �لوطني 
لك����رة �لقدم من����ذ منت�شف �شه����ر �آذ�ر 
مبدين����ة  �إقامت����ه  مق����ر  يف  �ملا�ش����ي 
كريلين����ا �ىل �لقيام بتنفي����ذ �لتمارين 
�لت����ي و�شعه����ا �مل����الك �لتدريب����ي من 
�أج����ل �ملحافظة على لياقته����م �لبدنية 

�ىل جان����ب �إط����الع ع�شاقه عل����ى �آخر 
�أخباره �ل�شخ�شية من خالل م�شاركته 
يف �لعدي����د م����ن �لرب�م����ج �لريا�شية 
بالقنو�ت �لتلفازية �ملحلية و�لعربية 
ع����رب �لد�ئ����رة �الإلكروني����ة يف ظ����ل 
�ل�شعبي����ة �لتي يحظى بها منذ دعوته 
�شمن كتيبة �ل�شلوفين����ي �شريت�شكو 
كاتانيت�����ض وم�شاركته يف �لبطوالت 
�الآ�شيوي����ة و�لعربية و�خلليجية منذ 
منت�شف �آب 2018 ف�شاًل عن توجيه 
ر�شائل توعوية �ىل �ل�شعب �لعر�قي 
�شمن حملة جنوم �لريا�شة �لعر�قية 
ملحارب����ة جائح����ة كورون����ا �مل�شتج����د 

بحظ����ر  �لت����ام  لاللت����ز�م 
و�لبق����اء  �لتج����و�ل 
للحفاظ  يف بيوتهم 

�شحته����م  عل����ى 
و�شالمتهم.

بالذكر  �جلدي����ر 
�أن �لالعب �شفاء 

�ىل  �نتق����ل  ه����ادي 
�شفوف فريق كريلينا �شوفيتوف 
�لرو�شي خالل ف����رة �النتقاالت 
�ل�شتوي����ة مل����دة مو�ش����م ون�شف 

قادمًا من فريق �ل�شرطة لكرة 
�لقدم .

�شفاء هادي يتطلع اإلى بقاء كريلينا في دوري الأ�شواء

 بغداد / املدى

�مل�شري���ة  بالعا�شم���ة  تتو��ش���ل   
�لقاهرة �لدورة �لتدريبية �ملجانية 
ينظمه���ا  �لت���ي  �لع���رب  للح���كام 
�الحتاد �لعرب���ي لكرة �ل�شلة لغاية 
ي���وم �الربع���اء �ملقب���ل �مل�ش���ادف  

�لع�شرين من �شهر �أيار �جلاري .
وتق���ام �ل���دورة )�أون الي���ن( ع���رب 
�الجتماع���ي  �لتو��ش���ل  �شفح���ة 
باالحت���اد  �خلا�ش���ة  �لفي�شب���وك 
مب�شارك���ة  �لق���دم  لك���رة  �لعرب���ي 
�حل���كام �لذي���ن مت تر�شيحه���م من 
قبل  �الحتاد�ت �لوطنية �الع�شاء 
22 م���ن �أج���ل تطوي���ر �إمكانيته���م 

�لتدريبية .
لك���رة  �لعرب���ي  �الحت���اد  و�أك���د 
�ل�شل���ة حر�ش���ه عل���ى تنظي���م مثل 

ه���ذه �ل���دور�ت �لتدريبي���ة �شو�ء 
��شتثم���ارً�  �ملدرب���ني  �أو  للح���كام 
لفرة �لتوقف �لتي فر�شها تف�شي 
فرو����ض كورونا �مل�شتجد )كوفيد 
كل  ق���ّدم  �أن���ه  �ىل  م�ش���رً�   )19-

�لت�شهي���الت �لالزم���ة للم�شارك���ني 
بالدورة يف ظّل �لتو��شل �مل�شتمر 
مع �الحتاد�ت �لوطني���ة �الع�شاء 
و�شع���ت  �لت���ي  �لرب�م���ج  لتنفي���ذ 

للمو�شم �جلديد .

عربي ال�شلة يطّور احلكام عرب اأون لين
 بغداد / املدى

�أعت���رب �أم�ض �ل�شب���ت �ملو�ف���ق �ل�شاد�ض ع�شر 
من �شهر �أيار �جلاري حدثًا �شعيدً� يف تاريخ 
كرة �لقدم �الأملانية م���ن خالل ��شتئناف �إقامة 
�جل���والت �لت�ش���ع �ملتبقي���ة م���ن عم���ر دوري 
�لدرج���ة �الأوىل �الأملاين لكرة �لق���دم باملو�شم 
�حل���ايل بعد ف���رة توقف طويل���ة للم�شابقات 
�ملحلية ب�شبب فايرو�ض كورونا �مل�شتجد �أثر 
مو�فقة �ل�شلطات �حلكومية �الأ�شبوع �ملا�شي 

على ��شتكمال �ملباريات    .
و�شيو�ج���ه فري���ق باي���رن ميوني���خ مت�ش���در 
نقط���ة   55 بر�شي���د  �لبوند�شليغ���ا  ترتي���ب 
�ختب���ارً� �شعبًا عندما يحل �شيف���ًا ثقياًل �أمام 
فري���ق يوني���ون برل���ني يف �ل�شاع���ة �ل�شابعة 
م�شاء �ليوم �الأحد  يف قلب �لعا�شمة �الأملانية 
�شم���ن �الأ�شب���وع �ل�شاد����ض و�لع�شري���ن على 
ملع���ب �أندر�ألنت فور�شت���ري بقو�عد �شحية 

�شارمة مت فر�شها من قبل �جلهات �حلكومية 
نتيجة تو��شل تف�شي وباء �لكورونا .

و�شيتحتم على �الأملاين هانزفليك مدرب فريق 
بايرن ميوني���خ �العتماد عل���ى ت�شكيلة تخلو 

من ثالث���ة العب���ني �أ�شا�شيني لع���دم �كت�شابهم 
�ل�شفاء �لتام من �الإ�شابات �لتي تعر�شو� لهم 
ويقف على ر�أ�شهم �لرب�زيلي فيليب كوتينيو 

�لذي خ�شع �ىل عملية جر�حية يف �لكاحل .
�لتا�شع���ة  �ل�شاع���ة  يف  �الأنظ���ار  تتج���ه   ،
و�لن�ش���ف م�ش���اء يوم غد �الثن���ني  �ىل ملعب 
ديرب���ي  يحت�ش���ن  حي���ث  في�شر�شتادي���ون 
�أمل���اين خال����ض من �لعي���ار �لثقيل ب���ني فريق 
بايرليفرك���وزن م�شيف���ه فريق ف���ردر برمين 
�ل�شاد����ض  �الأ�شب���وع  مناف�ش���ات  خت���ام  يف 

و�لع�شرين .
و�أ�شتق���ّرت ر�بط���ة ك���رة �لق���دم �الأملانية على 
حتدي���د ي���وم �ل�شاد����ض و�لع�شرين م���ن �أيار 
�جل���اري موع���دً� نهائي���ًا ملب���ار�ة �لكال�شيك���و 
�ملرتقب���ة بني بورو�شي���ا دورمتون���د وبايرن 
ميونيخ �لتي �شتجري �شمن �ال�شبوع �لثامن 
و�لع�شري���ن على ملعب �شيغن���ال ليدونا بارك 

بدون جمهور وخلف �أبو�ب مغلقة .

ا����ش���ت���ك���م���ال ال��ب��ون��د���ش��ل��ي��غ��ا ب�������ش���روط اح�����رتازي�����ة ���ش��ارم��ة
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نافذة من موسكو

   ترجمة عادل حبه

    د. اأثري ناظم اجلا�سور

التحليل الجيوبوليتكي في ال�سرق الأو�سط 
يرتبط بالعالقات المتبادلة بين اإيران 

وتركيا والعربية ال�سعودية

•عالق���ات ح�ش���ن �جل���و�ر و�لرو�بط �لعام���ة مع �لعر�ق 
تعتمد على وجهة نظر �الأمن �لقومي.

•تقوم م�شالح �لعربية �ل�شعودية يف �لعالقة مع �لعر�ق 
يف �إط���ار "�لدبلوما�شي���ة �لرب�غماتي���ة": فاململك���ة ت�شعى 
�إىل تعزي���ز نفوذه���ا يف �ملنطقة �إىل جان���ب �حلد من نفوذ 

�إير�ن
•تركي���ا ال ت�شمح بتقوية �لع���ر�ق بحيث ي�شبح باإمكانه 
عرقل���ة �لعملي���ات �لع�ش���كرية �لرتكية يف �ش���مايل �لعر�ق 

�شد مقاتلي حزب �لعمال �لكرد�شتاين

�إن �لتحليل �جليوبوليتكي يف �ل�شرق �الأو�شط يف �لوقت 
�لر�ه���ن يعتم���د �إىل ح���د كب���ر عل���ى ث���الث دول �إقليمية، 
وهي �إي���ر�ن ، و�لعربي���ة �ل�شعودية �ل�شّني���ة وتركيا �لتي 
جتمع ب���ن �ملب���د�أ �ل�شّني وب���ن �لتقالي���د �ل�شوفي���ة، كما 
ج���اء يف �لتقري���ر �لتحليلي �ل���ذي ن�شرته جمل���ة " ق�شايا 
�ل�شرت�تيجي���ة �لقومية" و�لذي قدمه خ���رب�ء يعملون يف 
مرك���ز �ل�ش���رق �الأو�ش���ط و�الأدن���ى �لتابع ملعه���د �الأبحاث 
�ل�شرت�تيجي���ة �لتابع لرئا�شة جمهورية رو�شيا�الحتادية. 
" �إن �لتناق�شات �جلدية بن هذه �لدول تعود �إىل جذور 
تاريخي���ة. وه���ذ� و��ش���ح كل �لو�ش���وح يف مث���ال �لعر�ق 
�حلدي���ث، �لو�ق���ع يف بالد ما ب���ن �لنهري���ن، حيث توجد 

منابع �حل�شارة �الإن�شانية" كما ي�شر كتاب �لتقرير.
ويوؤك���د �ملحلل���ون �أن عالق���ات ح�ش���ن �جل���و�ر و�لرو�بط 
�ملتبادل���ة م���ع �لع���ر�ق تع���د �أم���رً� �شروري���ًا بالن�شب���ة �إىل 
طه���ر�ن من وجهة نظر �أمنها �لقوم���ي. وعالقات �ل�شد�قة 
مع �لعر�ق تعني جتنب �لعدو�ن على �إير�ن، و�أن الي�شبح 
�لع���ر�ق قاعدة ثابتة للوالي���ات �ملتحدة وحلفائها يف حالة 
بدء �حلرب م���ع �جلمهورية �الإ�شالمي���ة �الإير�نية. كما �إن 
�لتعاون ه���و �أمر �شروري �أي�شًا لتاأمن �أمن �حلدود �لتي 

تبل���غ قر�بة 1500 كيلوم���رت. �إن �ملوقع �جلغر�يف للعر�ق 
ه���و �لذي يق���رر م���دى �أهميته بالن�شب���ة الإي���ر�ن باإعتباره 
مم���رً� �شرت�تيجيًا ي�شم���ح بالو�ش���ول �إىل �شو�حل �لبحر 

�الأبي�ض.
وي���ويل معه���د �الأبح���اث �ل�شرت�تيجي���ة �لتاب���ع لرئا�ش���ة 
جمهورية رو�شيا �الحتادية �هتمامه كون م�شالح �لعربية 
�ل�شعودي���ة �أز�ء �إي���ر�ن تق���وم �شمن �إط���ار "�لدبلوما�شية 
�لربغماتي���ة": فاململك���ة ت�شع���ى �إىل تعزي���ز مو�قعه���ا يف 
�ملنطق���ة، ويف �لوقت نف�شه �حلد م���ن دور�إير�ن. ويتعلق 
ذلك �إىل ح���د كبر برغب���ة �لريا�ض باإحي���اء مو�قعها �لتي 
ت�شررت جزئيًا جر�ء �لن�شاط �الإير�ين يف �شوريا ولبنان 
و�ليم���ن. ويعترب عدد من �ملر�قبن �الأجانب �أن ويل �لعهد 
�ل�شع���ودي و�أن�ش���اره يف �إد�رة رئي����ض �لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية دونالد تر�م���ب يبحثون عن كل �ل�شبل من �أجل 
�حلد من نفوذ �جلمهوري���ة �الإ�شالمية �الإير�نية يف �لعامل 
�لعرب���ي بدون �للجوء �إىل �ملو�جه���ة �لع�شكرية �ملبا�شرة، 

وي�شعون �إىل �إثارة حرب �أهلية د�خلية.
وفيما يتعلق بالعر�ق، وح�شب ر�أي �ل�شيا�شين، فاإن �أنقرة 
ت�شع���ى �إىل حتقيق مهمت���ن مرتبطة �لو�ح���دة باالأخرى. 
�الأوىل دعم جهود بغد�د لكبح جماح �الأنف�شالين �الأكر�د، 
ويف �لوق���ت نف�ش���ه �حلف���اظ عل���ى �لو�ش���ع يف كرد�شتان 
�لع���ر�ق باإعتباره مركزً� قويًا يحد م���ن �حلقوق �ل�شيادية 
للحكوم���ة �ملركزي���ة. وت���رى �أنق���رة �أنه م���ن �لو�جب عدم 
�ل�شماح بتقوية �لع���ر�ق بحيث ال ي�شتطيع عرقلة عمليات 
�لق���و�ت �مل�شلحة �لرتكي���ة يف �ل�شمال �ش���د مقاتلي حزب 
�لعم���ال �لكرد�شت���اين. و�إىل جان���ب ذلك، فاإنه م���ن �ل�شهل 
عل���ى تركيا فر�ض �شروطها عل���ى �لعر�ق �ل�شعيف مبقد�ر 
ما يتعلق �الأم���ر مبياه �لفر�ت ودجلة ودعم �ملكون �ل�شّني 

و�لدفاع عن �حلقوق �الأثنية للرتكمان يف �لعر�ق.
�ل�شعودية وتركيا م�شالح  �إير�ن و�لعربية  م���ن  لكل  "�إن 
متباين���ة يف �لع���ر�ق. ولك���ن �لتوجه �لرئي����ض يعتمد على 
�أم���ن  تاأم���ن  يف  �ملنطق���ة  ل���دول  �لطبيعي���ة  �لطموح���ات 
حدودها وتو�شي���ع نفوذها �ل�شيا�ش���ي و�لطائفي وتعزيز 
�لعو�م���ل  وتبق���ى  و�القت�شادي���ة.  �لتجاري���ة  �لعالق���ات 
�لالعب���ن  �أن يح�ش���ل كل  �إىل  �لطم���وح  �الأ�شا�شي���ة ه���ي 
�لرئي�ش���ن يف �ل�ش���رق �الأو�ش���ط على مكا�ش���ب �شمن هذه 

�ملناف�شات، كما يعتقد ُكّتاب �لتقرير. 

عالم مجنون وم�ستبد

و�سط جائحة فايرو�س كورونا 
وغياب الو�سوح ب�ساأن ا�ستئناف 

الن�ساط القت�سادي، يبدو اأن 
هناك ق�سية واحدة يتفق عليها 

الم�سرعون الأميركيون تتمثل 
بتوافق الأغلبية العظمى من 

الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
في مجل�س النواب على �سرورة 

تمديد حظر توريدات الأ�سلحة 
لإيران ، الذي من المقرر اأن ينتهي 

في ت�سرين الأول القادم. وكتبت 
مجلة "ال�سيا�سة الخارجية" في 
مقال  "وقف الحرب الأميركية 

الإيرانية ، والخيار الفنلندي 
للعراق": الذي اهتمت به و�سائل 

الإعالم الرو�سية، اأن حملة الرئي�س 
الأميركي دونالد ترامب الرامية 

لممار�سة اأق�سى حدود ال�سغط على 
اإيران، تنطوي على خطر كبير ، 

وقد تورط الوليات المتحدة في 
حرب اأخرى في ال�سرق الأو�سط.

�لوالي���ات  ممار�ش���ة  �أن  �ملجل���ة  وت���رى 
�ملتحدة �ل�شغط على �إير�ن، ودعم �لقوى 
�ل�شاعي���ة لتغير �لنظ���ام فيها ، وفرو�ض 
�لقيود عل���ى و�شول طه���ر�ن �إىل �ملو�رد 
، دون تق���دمي حو�فز �أو �إ�شار�ت �إيجابية 
عل���ى �نه �شيت���م ت�شجيعها ح���ن �المتثال 
جلمي���ع �ل�ش���روط �ل�شروري���ة، ق���د يدفع 
�إير�ن �للجوء �إىل ممار�شة �ال�شتفز�ز�ت 
وتوجي���ه �شرب���ة مبا�ش���رة �ش���د �لقو�ت 
�الأمركي���ة )كم���ا ح���دث بعد �غتي���ال قائد 
كتائب �لقد�ض قا�ش���م �شليماين( �أو �لبدء 
يف ت�شعيد غر مق�شود. و�أعادت �الأذهان 
يف ه���ذ� �ل�شي���اق �ىل كي���ف �أن �لرئي����ض 
دونال���د تر�م���ب عندم���ا كان���ت �لق���و�رب 
�لع�شكري���ة �الإير�ني���ة تق���رتب يف ني�شان 
�ملا�ش���ي على بعد �أمتار قليل���ة من �ل�شفن 
�حلربية �الأمركي���ة يف �خلليج، غّرد يف 
�شفحت���ه على �لتويرت باأن من �ل�شروري 
�إير�ني���ة  �شف���ن  وتدم���ر" �أي  "�إ�شق���اط 

تالحق وتتحر�ض بال�شفن �الأمركية.
�ملتح���دة  �لوالي���ات  باإم���كان  و�شيك���ون 
جتن���ب  للمجل���ة،  و�ل���كالم  و�إي���ر�ن، 
�ملو�جهة  �لتي من �ملمكن �أن تت�شاعد �إىل 
ح���رب باالتفاق على �عتب���ار �لعر�ق دولة 
حماي���دة. عندها لن تكون �شاحة لل�شر�ع 
لب�ش���ط �لنفوذ ولن يح���اول �لهيمنة، كما 
كان يف عه���د �لرئي����ض �لعر�ق���ي �ل�شابق 

�شد�م ح�شن.
وتخ�ش���ى �إد�رة تر�م���ب م���ن �أن �إير�ن قد 
تزود �لع���ر�ق و�شوريا ولبن���ان بال�شالح 
بع���د ��شتئناف برناجمها �لنووي. حينها 
�شيك���ون من �ل�شعب �إيقاف طموح �ير�ن 

يف �ل�شيطرة عل���ى �ل�شرق �الأو�شط.  بيد 
�أن �القت�ش���اد �الإي���ر�ين �شع���ف ب�شب���ب 
�لعقوبات و�نخفا�ض �أ�شعار �لنفط. و�أن 
�إي���ر�ن لن تك���ون بع���د �ليوم ق���ادرة على 
�إنت���اج �أ�شلح���ة جدي���دة بكمي���ات كبرة، 
حتى ل���و مت رفع �حل�شار عنها. �إن �إير�ن 
ق���د متتل���ك �أ�شلحة نووي���ة ، ولك���ن ، كما 
�أثب���ت �الإطالق �الأخر للقم���ر �ل�شناعي ، 
فاإنه���ا يف �لوقت �حلايل ، غر قادرة على 

ربط ر�أ�ض نووي ب�شاروخ بالي�شتي.
�إن �لعالقات �الأمركية �الإير�نية تدهورت 
على م���د�ر عدة �شنو�ت ، لك���ن �لتوتر�ت 
ب���د�أت تت�شاع���د خا�شة بع���د �ن �ن�شحب 
تر�م���ب م���ن �التف���اق �لن���ووي يف �أي���ار 
2018 وب���د�أ �شيا�ش���ة ممار�ش���ة �ل�شغ���ط 
�الأق�ش���ى. و��شت���د �لتوت���ر بع���د �غتي���ال 
�لوالي���ات �ملتح���دة  قائ���د كتائ���ب �لقد�ض 
قا�شم �شليم���اين  يف �أو�ئل كانون �لثاين 
2020. و�أدى ذل���ك �إىل ت�شعي���د حاد بن 
�لقو�ت �الأمركية و�لقو�ت �ملدعومة من 

�إير�ن يف �لعر�ق.
�إن �أف�ش���ل طريق���ة لتخفي���ف �لتوت���ر�ت ، 
وفق���ًا ملجلة "�ل�شيا�ش���ة �خلارجية" ، هي 
�لنظ���ر �إىل �لع���ر�ق كمنطق���ة حماي���دة ، 
باتباع �ملثال حول كيفية �تفقت �لواليات 
�ملتحدة و�الحتاد �ل�شوفييتي على معاملة 
فنلن���د� و�لنم�ش���ا خالل �حل���رب �لباردة. 
كما عملت ترتيبات مماثلة ب�شكل جيد مع 

�شوي�شر� و�ل�شويد.
يف غ�ش���ون ذل���ك ر�ش���د تقري���ر يف معهد 
�ل�ش���رق �الأو�ش���ط وجود موؤ�ش���ر�ت على 
�أمركي���ة يف �لع���ر�ق،   � �إير�ني���ة  تهدئ���ة 

م�ش���رً� �إىل �إن عملية ت�شكيل حكومة يف 
�لع���ر�ق ، ح�ش���ب �لتقري���ر، كان���ت نتيجة 
لت�شوي���ة بن طه���ر�ن وو��شنط���ن. ولفت 
�إىل �أن �أول �شفري���ن ��شتقبلهم���ا رئي����ض 
م�شطف���ى  �جلدي���د  �لعر�قي���ة  �حلكوم���ة 
�لكاظم���ي كانا �شفري �إي���ر�ن و�لواليات 
�ملتح���دة. وتعترب �ل�شفقة ب���ن �لواليات 
�ملتحدة و�إير�ن ، �لتي �شاهمت يف ت�شكيل 
حكوم���ة عر�قية جدي���دة تعبرً� عن رغبة 
م�شرتك���ة يف جتن���ب �لت�شعي���د ، ورمب���ا 
ه���ي �خلطوة �الأوىل ملزيد م���ن �النفر�ج، 
عل���ى �الأقل يف �الأر��ش���ي �لعر�قية. وقال 
: يوج���د دلي���ل غر مبا�شر عل���ى ذلك: فقد 
�ن�شح���ب �الأمركي���ون م���ن �ش���ت قو�ع���د 
يف �لع���ر�ق ، وعلى ه���ذه �خللفية توقفت 
�أه���د�ف  عل���ى  �ل�شاروخي���ة  �لهجم���ات 
�أمركي���ة. كم���ا رحبت �لوالي���ات �ملتحدة 
�ل���وزر�ء  لرئي����ض  �جلدي���دة  باحلكوم���ة 
�لعر�ق���ي م�شطف���ى �لكاظم���ي ، وو�فقت 
عل���ى متديد ترخي�شها ال�شت���ر�د �لعر�ق 

�لكهرباء من �إير�ن ملدة 120 يومًا.
وعل���ى �شعيد �آخر تن���اول تقرير حتليلي 
�أع���ّده خ���رب�ء مركز �ل�ش���رق �الأو�شط يف 
�لتاب���ع  �ل�شرت�تيجي���ة  �الأبح���اث  معه���د 
الإد�رة �لرئا�شة �لرو�شية ون�شر يف جملة 
" ق�شايا �ل�شرت�تيجية �لوطنية": �شر�ع 
�لقوى �الإقليمية �لناف���ذة من �أجل �لنفوذ 
يف �لعر�ق. و�لالف���ت �أن �لتقرير ي�شنف 
دول �ملنطق���ة ب�ش���كل رئي�ض عل���ى �أ�شا�ض 
�نتماء�ته���ا �ملذهبي���ة "�شني���ة � �شيعي���ة"، 
متجاه���اًل متام���ًا �الأبع���اد �الأخ���رى �لت���ي 
تتفاع���ل يف توجهات هذه �لدولة �أو تلك، 

بر�ش���م �شيا�شاته���ا �خلارجي���ة وحتدي���د 
وم�شاحلها.  

�لتناق�ش���ات  �أن  �ىل  في���ه  و�أُ�ش���ر 
و�خل�شوم���ة �جليو�شيا�شي���ة يف �ل�شرق 
�الأو�شط يف �لوقت �حلا�شر �إىل حد كبر 
ت�ش���ود �لعالق���ات ب���ن �لق���وى �الإقليمية 
�ل�شيعي���ة،  �إي���ر�ن  �لث���الث:  �لرئي�شي���ة 
وب�شكل رئي�ض �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�لت���ي  وتركي���ا   �الأغل���ب،  عل���ى  �ل�شّني���ة 
جتم���ع ب���ن �لعقي���دة �ل�شّني���ة �الأ�شولية 
خ���رب�ء  وي�ش���ر  �ل�شوفي���ة،  و�لتقالي���د 
�ل�ش���رق �الأو�ش���ط  يف �لتقري���ر �لتحليلي 
ملجلة �لق�شاي���ا �ل�شرت�تيجي���ة �لوطنية. 
�لبلد�ن  " �لتناق�شات �خلطرة بن هذه 
لها جذور تاريخي���ة عميقة. وهذ� و��شح 
يف مث���ال �لع���ر�ق �حلدي���ث، �لو�ق���ع يف 
بالد ما بن �لنهرين ، حيث توجد �أ�شول 

�حل�شارة �الإن�شانية".
ولغر����ض  طه���ر�ن  �أن  �ملحلل���ن  وب���ر�أي 
�شيانة �أمنها �لوطني بحاجة �إىل عالقات 
ح�ش���ن ج���و�ر و�شاملة مع �لع���ر�ق. تريد 

عر�ق���ًا �شديق���ًا ل���ن يب���د�أ �لع���دو�ن عل���ى 
�إي���ر�ن، ولن ي�شبح قاع���دة دعم للواليات 
�ملتحدة وحلفائه���ا يف حال ن�شوب حرب 
م���ع �إي���ر�ن. كم���ا �أن �لتع���اون �ش���روري 
 1500 بط���ول  �حل���دود  �أم���ن  ل�شم���ان 
كيلومرت تقريبًا. ويحدد �ملوقع �جلغر�يف 
للعر�ق �أي�ش���ًا �أهميته الإير�ن كممر عبور 
�شرت�تيج���ي ي�شمح بالو�شول �إىل �لبحر 
�الأبي����ض �ملتو�شط. كما جاء يف �لتقرير. 
وي�ش���ر �مل�شت�شرق���ون �إىل " �أن م�شال���ح 
�ململك���ة �لعربي���ة �ل�شعودية فيم���ا يتعلق 
بالع���ر�ق تندرج يف �إط���ار "�لدبلوما�شية 
�ململك���ة  حت���اول  حي���ث  �لرب�غماتي���ة"، 
تعزي���ز نفوذها يف �ملنطق���ة، ويف �لوقت 
نف�شه تقلي�ض دور �إير�ن. ويرجع ذلك �إىل 
حد كب���ر �إىل رغبة �لريا�ض يف ��شتعادة 
"�لو�شع �لر�هن" ومو�قعها، �لتي فقدته 
جزئي���ًا بع���د تفعي���ل طه���ر�ن �أدو�رها يف 
�شوري���ا ولبنان و�ليم���ن. ون�شب �لتقرير 
�ىل عدد م���ن �ملر�قبن �الأجانب �عتقادهم 
�أن ويل عه���د �ململك���ة �لعربي���ة �ل�شعودية 

و�أن�ش���اره يف �إد�رة �لرئي����ض �الأمرك���ي 
دونالد تر�مب يبحثون عن �أي �شبل للحد 
م���ن نف���وذ �إي���ر�ن يف �لع���امل �لعربي من 
دون �ملو�جه���ة يف ن���ز�ع ع�شكري مبا�شر 
، و�إمن���ا من خ���الل  حماولة �إث���ارة حرب 

د�خلية.
وتنف���ذ �أنق���رة يف �لعالقات م���ع �لعر�ق ، 
وفقا للتحليل، عدة مهام مرت�بطة خلدمة 
م�شاحلها. ومن �مله���م بالن�شبة لرتكيا �أال 
ت�شم���ح للعر�ق �لتمت���ع بالقوة �لع�شكرية 
�لالزم���ة حتى ال يعي���ق عملي���ات �لقو�ت 
�مل�شلح���ة �لرتكية يف �شم���ايل �لبالد �شد 
�لكرد�شت���اين.  �لعم���ال  ح���زب  مقاتل���ي 
باالإ�شاف���ة �إىل ذل���ك ، م���ن �الأف�شل الأنقرة 
�أن يك���ون �لعر�ق �شري���كًا �شعيفًا الأن ذلك 
ي�شه���ل عل���ى تركي���ا فر����ض مقاربتها من 
ق�شايا حتديد ح�ش�ض كل دولة �ملياه يف 
نهر �لف���ر�ت ودجلة ، وكذل���ك دعم �ملكون 

�ل�شّني! وحماية حقوق �لرتكمان.
وخل����ض موؤلف���و �لتقرير، �ل���ذي �عتمدنا 
عل���ى �لعر����ض �ملق���دم له يف موق���ع معهد 
�الأبحاث �ل�شرت�تيجي���ة، �إىل �أن �لعو�مل 
طم���وح  يف  تنح�ش���ر  ز�ل���ت  م���ا  �ملهم���ة 
�لالعب���ن �لنافذين و�ملناف�شة ذ�ت �ل�شلة 
بينه���م �لر�م���ي لتحقيق مكان���ة ر�ئدة يف 
�ل�ش���رق �الأو�ش���ط. وق���ال : » �إن الإي���ر�ن 
و�ل�شعودي���ة وتركي���ا م�شال���ح متنوع���ة 
يف �لع���ر�ق. وهي ت�شتند ب�ش���كل �أ�شا�ض 
عل���ى �لتطلعات �لطبيعي���ة لكل من �لقوى 
�الإقليمي���ة ل�شمان �أم���ن حدودها ، ون�شر 
�لنف���وذ �ل�شيا�ش���ي و�لدين���ي ، وتعزي���ز 

�لعالقات �لتجارية و�القت�شادية.

تحاول الدول في كل مرحلة تحديد 
غاياتها واأهدافها في �سبيل الو�سول 

اإلى نتائج مرجوة من اأجل تحقيق 
م�سالحها  التي تتناف�س من اأجلها لبل 

تدخل في �سراعات تهدد كيانها هنا 
وهناك، فكل مجموعة دول تعمل 

�سمن معطيات تتنا�سب مع حجم 
المرحلة والتحديات التي تواجهها 
والتي تحتم عليها اتخاذ اإجراءات 

تتطلب في كثير من الأحيان الدخول 
في معترك المتغيرات التي تطراأ 
على النظام، وقد تذوب مع تجّدد 
الطروحات والتوجهات التي يراد 
منها اأن تكون اأ�سا�س العمل الدولي 

بعد اأن يتم تاأطيرها بمجموعة من 
الخطوات التي تر�سم خارطة طريق 

جديدة تو�سح معالم نظام جديد 
يتم فيه توزيع الأدوار بين الالعبين 

من خالل تق�سيمهم بين اأ�سا�سيين 
وثانويين وتابعين وهام�سيين، وكل 
مجموعة تعمل وفق ما تحتم عليها 

اأهمية المرحلة والدور المناط اليها 
بعد اأن تتنا�سب مع ما تمتلكه من 

قدرات، فالعالم مكتظ بالأحداث 
والتحولت والمفاجاآت التي باتت 

ترعب الب�سر على هذا الكوكب بعد اأن 
اأ�سبحت كل الأفكار ت�سب في مجالت 
الفائدة التي ت�ساغ وفق مفاهيم القوة 

وال�سيطرة والهيمنة.

�لدول���ة  كي���ان  عل���ى  �التف���اق  يت���م  �أن  قب���ل 
و�شكله���ا  وطبيعته���ا  ومعايره���ا  �لقومي���ة 
وم�شمونه���ا  و�أغلب دول �لع���امل تعاين من 
م�شاألة حتقيق �مل�شاو�ة و�حلريات وحقوق 
و�لعد�ل���ة  و�لرفاهي���ة  و�لرخ���اء  �الإن�ش���ان 

�الجتماعية �لتي لطاملا كانت �لقوى �لكربى 
) �المرب�طوري���ات( متنع حتقيقها يف �شبيل 
�ل�شيط���رة، وحت���ى بع���د �أن مت �التفاق على 
�شكل �لدولة مل تكتِف هذه �لقوى بال�شيطرة 
وب�ش���ط نفوذه���ا وقو�نينه���ا ال ب���ل ت�شببت 
بخ���رق �تفاقيات ومعاه���د�ت كانت نتائجها 
ح���روب طاحن���ة وجم���ازر ذه���ب �شحيته���ا 
مالي���ن م���ن �لب�شر، هذ� هو فع���ل �ل�شيا�شية 
لتح���دث  �لتفا�شي���ل  �أدق  يف  تدخ���ل  �لت���ي 
و�الجتماعي���ة  �القت�شادي���ة  �نفجار�ته���ا 
يف  حا�ش���رة  بالنهاي���ة  لتك���ون  و�لثقافي���ة 
كل �خلط���و�ت �لت���ي تتب���ع م���ن قب���ل �لقوى 
�ملتنف���ذة، �ن م�شكل���ة ه���ذ� �لع���امل �قرتن���ت 
و�حل���رب  �ل�ش���ر�ع  مبفه���وم  عمليات���ه  كل 
ك���و�رث  لتخل���ق  و�ل�شيط���رة  و�ال�شتغ���الل 
ب�شرية على خمتل���ف �الأ�شعدة، فالتطور�ت 
�لت���ي �أحدثه���ا �لعق���ل �لب�ش���ري �مل���ر�د من���ه 
ك�ش���ب �لفائ���دة و�ال�شتقر�ر �نقل���ب على تلك 
�ل���دول، فاالقت�ش���اد وم���ا  �لتق�شيم���ات م���ن 
ت�شمنه م���ن نظريات و�أف���كار و�النفجار�ت 
�لتكنولوجي���ة �لت���ي جعل���ت من ه���ذ� �لعامل 
عامل���ًا مت�ش���ارع �خلط���و�ت كان بحاج���ة �إىل 
�إر�دة دولي���ة مت�شاف���رة للعم���ل على حتقيق 
�لرخاء و�ال�شتقر�ر و�لطماأنينة، لكنه حتول 
فيما بعد ملاكنة ل�شح���ق �ل�شعوب �لتي باتت 
ت���رزخ حت���ت �لفق���ر و�ال�شطه���اد وكل ما له 

عالقة بالقهر.
نع���م �إنه���ا دو�م���ة تل���ف كل م���ن يعج���ز على 
�مت���الك مقوم���ات �لنهو����ض و�للحاق بركب 
�لتط���ور بعد �أن عجز �جلمي���ع عن �لتخل�ض 
من فك���رة �الأقلية و�الأكرثي���ة �شمن حماولة 
�لتناف����ض �ملجن���ون �ل���ذي �شه���ده �جلن����ض 
�لب�شري، فهناك �شعوبًا تطحن بعجلة �لتقدم 
و�حلد�ث���ة و�أجي���ال �لتط���ور �لتكنولوجي، 
فبن دعوة �ل�شوق �حل���ر و�النفتاح وتذليل 
�لدميقر�طي���ة  فك���رة  وتر�شي���خ  �لعقب���ات 
وحرية �لفرد ونظام جدي���د ون�شيان �لقدمي 
ظلت ه���ذه �ملاكن���ة �ملتعجرفة �لت���ي تقودها 
�لق���وى �مل�شكل���ة لالأقلية �لعاملي���ة ت�شحق كل 
م���ن ت���ر�ه �شعيف���ًا، فمليار�ت �ل���دوالر�ت ال 
بل بالين تنفق على م�شاريع تعمل بالنهاية 
على تر�شيخ فك���رة �لتبعية و�ل�شقاء تقودها 
�ل�ش���ركات �ملتع���ددة �جلن�شي���ات و�ملنظمات 
�لدولية و�ملوؤ�ش�ش���ات �لنقدية، كل هذ� جعل 
�لع���امل �أم���ام حتدي���ات �ش���و�ء فيم���ا يخ�ض 
جتري���د �لدول���ة م���ن �شيطرته���ا و��شمحالل 
�شيادته���ا وف���ق منط���ق رف���ع �لي���د ع���ن كل 
ت�ش���رف �قت�شادي بدوره �شح���ب �لدولة �أن 
تك���ون مقي���دة بجملة م���ن �الإج���ر�ء�ت �لتي 
جعلت منها فاقدة لل�شيطرة عملها �الأ�شا�شي 
يف تنظي���م �لق�شاي���ا �لد�خلي���ة �أو من خالل 

�لتدخالت �لت���ي ت�شوغها �لق���وى �مل�شيطرة 
م���ن �أج���ل �ال�شتمكان ه���ذه �ملنطق���ة �و تلك، 
وهذ� بدوره �أي�شًا جعل من �شعوبها عر�شه 
لتج���ارب حتم���ل يف طّياته���ا عو�م���ل �لف�شل 

�أكرث من �لنجاح.
�إن م�شتوي���ات �لفق���ر �ملرعب���ة �لت���ي تتحدث 
عنها �لتقارير �ل�ش���ادرة من �ملر�كز �لبحثية 
و�ملعني���ة ب�شوؤون �لتنمية وغرها و�لبطالة 
و�لهجرة وتدفق ر�أ�ض �ملال، ودول تقع حتت 
خط �لفقر و�لدي���ون �لتي ترهق كاهلها كلها 
كان �شم���ن خطة تلك �ملاكن���ة �لعاملية �لتي ال 
تعرف �ش���وى �لربح غر �آبهة بتد�عيات تلك 
�مل�شاري���ع على �شع���وب �لع���امل وم�شرهم، 
بالت���ايل خلقت ه���ذه �حلالة ت�ش���ور�ت عدة 
منه���ا م���ن يتح���دث ع���ن ث���ورة تكنولوجي���ة 
و�قت�شادية هدفه���ا رفاهية ورخاء �ل�شعوب 
وم���ا ه���ي �إال م�شاأل���ة وقت حت���ى يتحقق كل 
ذل���ك وكل مرحل���ة حتول حتت���اج لت�شحيات 
وخ�شائ���ر، ونظرة �أخرى ت���رى �أن ما يحدث 
هو ��شتهد�ف و��شتغ���الل تتعر�ض له �لدول 
ومناط���ق خمتلفة ح�شب �أهميته���ا وموقعها 
وم���ا متتلك���ه من م���و�رد �شو�ء كان���ت �شوقًا 
حيوي���ًا �أو عملي���ة �حتو�ء جدي���دة خل�شوم 
جدد، فالدول �مل�شتِغلة �أو �مل�شتفيدة ن�شميها 
كم���ا �شاأنا هي يف �حلقيق���ة ال تريد �أن تعمل 
عل���ى �أن تلتق���ي �حل�ش���ار�ت وتتالق���ح وال 
حت���اول جتديد �لقي���م و�ملفاهيم �لتي تعي�ض 
عليه���ا �أغل���ب �ل�شع���وب حتى تك���ون جاهزة 
للتط���ور وتقبل �مل�شاريع �جلديدة، فحتى ما 
ي�شموه باالعتماد �ملتبادل هو باالأ�شا�ض عمل 
م���ن طرف و�حد يف �أغلب �حلاالت وينم عن 
حالة تبعية عميقة تنت���ج خمرجات �إيجابية 
لالأقوى و�أقل �أهمي���ة للتابع، ومفهوم �لقوة 
�لناعم���ة �لت���ي ت�شدعت ب���ه �لروؤو�ض ما هو 
�ال �شيا�ش���ة متبع���ة من �ج���ل �حل�شول على 
�أكرث �ملكا�شب بالرغ���م من تعريفها و�الطالء 
عل���ى مبادئه���ا و�لعمل عل���ى تطبيقه���ا لكنها 
بالنهاية عملية ��شتغالل لدول مناطق يعدها 
�لتفك���ر �ل�شرت�تيجي لل���دول �لكربى مهمة 
وح�شا�شة وتقع �شم���ن �أولوياته �ل�شيا�شية 
و�القت�شادي���ة فعملي���ة �لرتغي���ب �لت���ي يتم 
�حلدي���ث عنها ما ه���ي �إال ترهيب لكن ب�شكل 
�ل�شيط���رة  نف�ش���ر  كي���ف  و�أم���ا   ، خمتل���ف 
�ل�شيا�ش���ي  وقر�ره���ا  �ل���دول  م���و�رد  عل���ى 
وجتري���د �لدولة م���ن كل �شلطاته���ا �لد�خلية 
و�خلارجي���ة وعمليات �ل�شغ���ط على تغير 
�ل�شيا�شي���ات و�لتحك���م ب�شيا�شات �ملنظمات 
�لدولي���ة و�ملوؤ�ش�ش���ات �لنقدي���ة، باملح�شل���ة 
ف���اإن هذ� �ملفه���وم ي�شر وف���ق �شرت�تيجيات 
مو�شوع���ة م���ن �أج���ل �أن تتعام���ل ب���ه ه���ذه 
�لقوى وهي ت�شر نح���و حتقيق م�شاحلها، 

بالرغم م���ن �أنها ت�شتبعد ��شتخ���د�م �ل�شالح 
يف حتقي���ق �ملكا�ش���ب لكنه���ا يف ذ�ت �لوقت 
حت���ارب �ل�شع���وب باجل���وع و�لهيمن���ة لكن 

بطرق خمتلفة. 
�إن ن�شب �لفقر يف �لع���امل خميفة على درجة 
�لع���امل ال  �الف���ر�د يف دول  م���ن  �لكث���ر  �أن 
يتقا�ش���ون �أكرث م���ن ) 1.9 دوالر( لل�شخ�ض 
�لو�ح���د يف �لي���وم ه���ذ� ناجم ع���ن ه�شا�شة 
تل���ك  يف  و�القت�ش���ادي  �ل�شيا�ش���ي  �حل���ال 
�الأو�ش���ط  �ل�ش���رق  يف  خ�شو�ش���ًا  �ملناط���ق 
وجن���وب �ل�شحر�ء و�ل�شم���ال �الفريقي �إىل 
جانب �لبطالة و�لهجرة و�إفر�غها من �الأيدي 
�لعامل���ة وكل ما هو مفي���د، فقد �شجل موؤ�شر 
�لفق���ر �ل�ش���ادر ع���ن برنام���ج �الأمم �ملتحدة 
�الإمنائ���ي لعام 2019 على ) 101 دولة( ومت 

�لتق�شيم على ذ�ت �ملنطقة وبال�شكل �الآتي 
1 - )31( دولة بدخل قومي منخف�ض.
2 - ) 68( دولة بدخل قومي متو�شط.

3 - )2( دولة بدخل قومي مرتفع. 
و�أو�ش���ح ه���ذ� �لتقري���ر �أن مناط���ق جن���وب 
�شحر�ء �فريقي���ا وجنوبي �آ�شي���ا حتتويان 
عل���ى �أعلى ن�شبة من �لفقر�ء يف �لعامل ت�شل 
ال  �لع���امل  �أن  يب���ن  وه���ذ�  �إىل ) 84.5%(، 
يز�ل يعاين من جر�ء �الأحد�ث �لتي تع�شف 
ب���ه من حيث �حلروب و�لك���و�رث و�الأزمات 
�لبيئي���ة و�لطبيعية و�ل�شحي���ة و�لخ... من 

�الأحد�ث.
يف �حلقيقة �إن �أغلب دول هذه �ملناطق تعمل 
على �للحاق بركب �لتطور و�لعوملة علمًا �أنها 
�ملناطق �لوحيدة �لتي �رتفع فيها معدل خط 
�لفقر ب�شب���ب �الزمات و�حلروب و�لتجارب 
�لت���ي مل تاأِت بنتائج مرج���وة على �شعوبها، 

بالتايل هناك تف�شر�ن لهذه �حلالة: 
�الأول: يوؤك���د عل���ى �لط���رق �جلنوني���ة �لتي 
ي���د�ر به���ا هذ� �لع���امل و�خلط���ط �ملو�شوعة 
م���ا هي �إال لتعزيز �شلط���ة �الأقلية �لعاملية يف 
حتقيق �أهد�فها �ل�شيا�شية و�القت�شادية من 
خالل ��شتغالل �شع���وب �لعامل با�شم �لتحرر 
�الإن�شاني���ة  و�مل�شاع���د�ت  و�لدميقر�طي���ة 

و�للحاق بركب �لغرب �ملتطور.
 �لث���اين: ه���و �حلال���ة �لت���ي و�شل���ت �إليه���ا 
�ل�شع���وب ناجت���ة ع���ن �ل�شيا�ش���ات �خلاطئة 
�ملتبع���ة من قب���ل �أنظمته���ا �ل�شيا�شي���ة �لتي 
ت�شخ���ر كل م���ا متتلكه م���ن م���و�رد وقدر�ت 
خلدم���ة �حلال���ة �الأوىل وتعزيزها يف �شبيل 
�لبق���اء وتعزي���ز �شلطتها، بالنهاي���ة فان هذ� 
�لعامل ي���د�ر وفق �مزج���ة وتوجهات �لقوى 
�ملهيمنة �شمن مر�ح���ل مر�شومة على �أ�ش�ض 
ونظريات مقاب���ل �شعوب خا�شعة م�شحوقة 
ال متتل���ك حت���ى حق �حلل���م فكي���ف ل�شعوب 

حتلم بالرخاء و�لتنمية وهي جائعة. 

�سر�ع �لدول من �أجل 
�لنفوذ في �لـعـــــر�ق

تقرير معهد الأبحاث ال�سرتاتيجية التابع  لرئا�سة 
جمهورية رو�سيا الحتادية تاريخ 2020/5/14

�لخيار �لفنلندي للعر�ق للتهدئة بين �أميركا و�إير�ن

د. فالح احلمـراين
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زهري اجلزائري 

نزلت للطاب���ق �الأ�شفل بحثًا ع���ن �أ�شدقاء 
�أه���د�أ فوج���دت جمموع���ة �أخ���رى �أعرفهم 
بالوج���وه، بينه���م ف���وزي ك���رمي،  متك���ئ 
با�شرتخ���اء وق���د م���ّد قدم���ًا حافي���ة خارج 
�لطاول���ة. ح���ن �شلم���ت قاطع���ت دون �أن 
�أدري �شاًب���ا نحي���ًا متوتر �لوج���ه متوتر 
ق�شي���دة  يق���ر�أ  وه���و  و�مل���ز�ج  �ل�ش���وت 
للجو�ه���ري ب�ش���وت عال موجه���ًا نظرته 
و�إ�شبع���ه للجمي���ع كاأنه و�ق���ف على نف�س 
�ل�شل���م �لذي وقف علي���ه �جلو�هري وهو 
يخاط���ب جماه���ر �لوثب���ة. ح���ن �شلمت 
وجل�ش���ت وّج���ه )كاظ���م عوًي���د(  �إ�شبع���ه 

وعينيه حمدقا بي: 
ويكفي���ك �أن �ل�شمر   يقول من �لقلب �أين 
هنا نظ���ر فوزي �إيّل و�بت�ش���م بخفوت )ال 
تهت���م، ه���ذه حال���ة �شك���ر(. يع���رف فوزي 
م���ز�ج جمموعته و�ح���ًد� و�ح���ًد� مطمئًنا 
و �شي���دً� بينه���م، وو�شع بين���ه وبن جيل 
�ل�شتيني���ات حاج���زً� م���ن �لوه���م، خائف���ًا 
م���ن �الندفاعات �حل���ادة. �شريف �لربيعي 
عرف���ه على جمايلي���ه، لكن ف���وزي �حتفظ 
بحاجز م���ن �لوهم وف�ش���ل �شحبة �ملحلة 
على �شحبة �جليل. �نتظرين فوزي حتى 
��شرتخ���ي ليحثن���ي عل���ى �حلدي���ث،  لكن 
هن���اك م���ن يقاطعني بفظاظ���ة كلما فتحت 

فمي .
بقي���ت �أتتبع هذه �لزمرة وه���م ياأتون من 
�لك���رخ.  يجرج���رون �أقد�مه���م على ج�شر 
�جلمهوري���ة وق���د �رت�شم �شج���ر �لتكر�ر 
عل���ى وجوههم الأن كل ما �شيحدث و��شح 
لهم . يقطعون �جل�شر من دون �أن يتوقفو� 
قلي���ًا لينظرو� للنهر �ل���ذي يجري حتتهم 
فق���د ول���دو� وكربو� عل���ى �شفت���ه. ياأتون 
مًع���ا و�أمامه���م ف���وزي  ي�شح�ش���ل بنع���ال 
�إ�شفنجي، ثم ينزلون �ل�شلم �حلجري �إىل 
�ملكان �لذي ل���ن  ي�شّموه، �إىل بار �شركون 
�أو كارديني���ا. م���ن �ملكانن ميكنه���م روؤية 
حملته���م )�لعبا�شية( عل���ى �جلانب �لثاين 
من �لنهر ) �لك���رخ( .. بن نخات وجرف 
عليه �شجر�ت مائلة نحو �ملاء مثل �شر�ب 
يتحق���ق تدريجيًا كلما و��شلت �لنظر �إليه 

وو��شلت �لتذّكر: هناك بيتي �الآمن.
حيث تبداأ الأ�شياء 

يف �مل���رة �لثاني���ة تعرفت عل���ى فوزي من 
خال ديو�نه �الأول )حيث تبد�أ �الأ�شياء(. 
كان �إبر�هي���م ز�ي���ر ق���د �نته���ى ت���وً� م���ن 
�لدي���و�ن وماز�ل �النفعال ب���ه يخرج مثل 
�لبخ���ار م���ن منخريه. رماه عل���ى طاولتي 

مع فعل �أمر من كلمة و�حدة: �إقر�أه!
قر�أت���ه فوج���دت م���ا �شاأنقل���ه مبا�ش���رة من 
١٤-٥-١٩٦٩"�أعجبتني  يوميات���ي  دفرت 
�لق�شائد �الأوىل الأنه���ا حتمل فرًحا حزيًنا 
كاأنه���ا  نظيف���ة  �شقيل���ة  �لكلم���ات  وب���دت 
ق�شائ���ده  ويف  �الأوىل.  للم���رة  ت�شتعم���ل 
غنائي���ة �ش���دى هام����س. تب���دو �لق�شائ���د 
وفيه���ا  و�آالمن���ا.  عذ�باتن���ا  �أم���ام  �ش���اة 
يتح���دث ف���وزي د�ئم���ًا ع���ن �شخ����س �آخر 
يعذب���ه ويحتق���ره. وه���ذ� �ل�شخ����س ه���و 
نح���ن �لذي���ن ال ن�شع���ر بوج���ود ف���وزي . 
يف كل ق�شائ���ده يقول ف���وزي: لي�س لدي 
م���ا �أقدم���ه لكم غر ه���ذ�. �أنا �ل���ذي �أخاف 
�ل�شيا�ش���ة و�ملغام���ر�ت. �أن���ا �ل���ذي نذرت 
نف�ش���ي للكلم���ات". نف����س �لغنائي���ة �لتي 
مّيزت �شعر �ل�شي���اب ونف�س �لتاأ�شي، لكن 
ما مييزه نزعة �العرت�ف بال�شعف. �آنذ�ك 
كن���ت �أقر�أ �لوجودي���ة بانهماك، مع ذلك ما 
ز�ل���ت �شخ�شي���ات دي�شتويف�شكي ت�شيطر 
على وج���د�ين الأنه���ا تك�ش���ف نف�شها دون 
مو�ربة من خال �أفعالها و�أحاديثها. كنت 
�أفرغ �عرت�فاتي م���ن خال كتابة يوميات 
�أح���دث فيها نف�شي بلغ���ة �ملخاطب: �أنت.. 
تقر�أه���ا  �شع���اد  �الأوىل  زوجت���ي  وكان���ت 
وتلومن���ي و�لدمعة حبي�ش���ة عينيها: �أنت 
تق�ش���و على نف�شك �أكرث مما يجب. وجدت 
يف �عرت�فات فوزي �شدى لذ�تي. فقررت 
�أن �أ�شادق���ه بعمق و�عتقد �أنه كان �شغوفًا 
مبعرف���ة �شخ�س من خارج �حللقة ي�شغي 
�أك���رث مما يتكلم. ما �أعاقن���ا د�ئمًا هو �شلة 
�لعبا�شي���ة �لت���ي  حتي���ط ب���ه وتعزل���ه عن 
�ل�شتيني���ن . كلم���ا جل�ش���ت م���ع لنتحدث 
�أ�شع���ر �أن د�ئرة من عيون  ب���اردة عد�ئية 

�لغري���ب  �أن���ا  الأين،  وتط���ردين  تخ���زين 
�ملتطف���ل. كلما ب���د�أت �حلديث م���ع فوزي 
و�أ�شغى ه���و �إيل  تطوقني حزمة �لعيون 

و�لهمهمات �جلزعة.  
كان م���ع �شلة ف���وزي �شاب نحي���ف متوتر 
مث���ل كل �ل�شتيني���ن، يفت���ح �لنقا����س من 
�أق�ش���ى نقط���ة فيه وه���و يدخن بنه���م، ثم 
يهد�أ فجاأة حن  يطلق من منخريه �شحكة 
�شاخرة . �شالح كاظم �قرتب مني و�شرنا 
�أ�شدقاء منذ �للقاء �الأول وهو �لذي قربني 
�أكرث من ف���وزي . وكان حديثنا �الأول عن 
�للغ���ة. لغ���ة ف���وزي ثرية م�شدره���ا �الأول 
ه���و �ل���رت�ث �لذي ب���د�أ به  ف���وزي عاقته 
ب���االأدب، بينم���ا تنتم���ي لغت���ي للوجودية 
وتاأخ���ذ قليًا من �ل�شوفي���ن مثل �حلاج 
و�لنفري. بقينا هكذ� د�ئمًا مفرتقن .. �أنا  
�أبحث  عن �شور وجتارب حية و معا�شة. 
ويه���رب هو من �ملعا�س وه���و فيه وهاربًا 
�إىل �للغ���ة. كلما �أردنا �أنا و�شالح �أن نفتح 
�الأب���و�ب على �ملرحلة ) �لث���ورة �لطابية 
يف �أوروب���ا و�أمري���كا، ح���ركات �لتح���رر 
�لقريب���ة و�لبعي���دة،  وجيف���ار�  �لباح���ث 
ع���ن �أكرث من فيتن���ام و�حدة( يغلق فوزي 
�الأبو�ب ليح�شرنا يف �للحظة �لوجودية 
�لر�هن���ة. كان �أقلن���ا �هتماًم���ا بال�شيا�شة، 
مرجع���ه �ل���رت�ث ولي�س �حلا�ش���ر، و�أقلنا 
�لر�ئج���ة وبالتحدي���د  �إهتمام���ًا بالثقاف���ة 
كام���و و�شارتر وجتنب كلًي���ا �لدخول يف 
�لنقا�ش���ات ح���ول �لي�ش���ار �جلدي���د �ل���ذي 
جت���ّدد م�شاعفًا بع���د نك�شة حزي���ر�ن. بد� 
يل  تهرب فوزي من �ل�شيا�شة فعًا دفاعًيا 
مقاب���ل �ل�شع���ي �لفوق���ي لتبعي���ث �لدولة 
وثقافة �ملجتمع ) �لبعد �لقومي(، ثم �شار 
هذ� �لدفاع  عقيدة الزمته. مل نتفق �أبدً� �أنا 
وفوزي، لكن مل نف���رتق بل �شرنا نتقارب 
�أك���رث كلم���ا ت�شخم���ت �الأن���ا �لبعثي���ة بعد 
�ملوؤمتر �لقط���ري �لثامن و�مت���اك �لبعث 

الأول مرة �شيا�شة هيمنة ثقافية.
�عتقدت مثل فاح رحيم �أن �لتجربة �لتي 
منر بها"�أو�شع م���ن �ن�شغال �لفرد بذ�ته ) 
بح�شيته���ا “�لعرق �ملتف�شد من �جل�شد” ، 
و روؤ�ه���ا �حلاملة(. تعود �إ�شكالية �لتاريخ 
�لعر�قي �مللتهب على �لدو�م لت�شع هموم 
�ل�شاعر �لوجودية يف بوتقة فعل �شيا�شي 

ال �شبيل �إىل �إهماله."
من منف���اه ومتاأخرً� بحو�يل �لن�شف قرن 
ومن وع���ي مفارق َحَكَم فوزي على �جليل 
�ل�شتين���ي "كان �أبناء هذ� �جليل �ل�شتيني 
مولعن ب�شارتر  وكامو ، وكل ما يرد عرب 
منخ���ل بروت، هذه �ملوج���ة دفعتهم قليًا 
خارج تيار �حلياة �ليومية . رفعتهم قليا 
ع���ن �الأر����س. وباإهمال �ملثق���ف �ملحرتف 
�ش���ار و�حده���م يعي����س حي���اة ال تختلف 
ع���ن �لوه���م، �إال بخلوه���ا �لتام م���ن متعة 
�لوه���م. حي���اة �أف���كار مرتجمة،حما�شرة 
����س  �ل�شب���ار  �حلياة:مر�ع���ي  قب���ل  م���ن 
١٠٣". مل نك���ن �شانع���ي م�شرن���ا �أق���ول 
لف���وزي. نح���ن قب���ل  ذل���ك �أبن���اء مرحل���ة 
�شيا�شي���ة وحياتي���ة ونتاٌج له���ذه �ملرحلة.
هن���اك فرق بن �شتينيات م���ا قبل �لهزمية 
وم���ا بعدها. قبله���ا كانت �الأن���ا �لوجودية 
طاغي���ة على وجد�نن���ا و�أحاديثنا وبعدها 
كان���ت �الأن���ا �جلماعي���ة �لت���ي ترن���و لفعل 
جماعي �شامل. ففي جل�شاتنا �لهام�شة كنا 
نناق�س �أعقد �الأمور �حلياتية. مع �أننا كنا  
ن�شارك ف���وزي  �إح�شا�شه �خلانق  بوطاأة. 
�لبعث على ثقافتنا وحياتنا ، لكننا نفرتق 
يف �لتعمي���م. و�لقدري���ة فنح�ش���ب ح�شاًبا 
حلركة �لكفاح �مل�شلح  يف �أهو�ر �جلنوب 

ونتمنى دون �أن نقرر �أن نكون  هناك.
بع���د منت�شف �للي���ل حن يف���رغ �لبار من 
جّا�ش���ه وت�شع���د �لقط���ط �ل�شاآل���ة ف���وق 
�ملو�ئ���د لتلع���ق م���ا تبق���ى وي���دور �لعمال 
نرف���ع  �لنعا����س،  �أخذه���م  وق���د  حولن���ا 
�أج�شادنا ب�شعوبة وقد �شعدت �حلمو�شة 
كلماتنا وحركاتنا. عندما نغادر �لبار بعد 
منت�شف �لليل بقليل ن�شعر �أننا طليقن ما 
�أن مي�شنا هو�ء �لربيع. فوزي يدرد�س مع 
نف�ش���ه م���ردًد� ق�شيدة �أو يغنيه���ا بتلحينه 
�خلا�س. م���ن �أغانيه �أحبب���ت طريقته يف 
غن���اء ق�شيدة عبد �لوهاب �لبياين )قمري 

�حلزين(  :
�أهكذ� مت�شي �ل�شنون 

ونحن من منفى �إىل منفى ومن باب لباب
نذوي كًما تذوي �لزنابق يف �لرت�ب

فقر�ء يا قمري منوت
 و قطارنا �أبدً� يفوت 

م���ن �أن���ف ف���وزي وفم���ه، وق���د ��شتع�شى 
�له���و�ء، يخ���رج �ش���وت حزي���ن  عليهم���ا 
يف  �لرخي���م  "�لكونرتبا����س"  ك�ش���وت 
�شو�رع بغ���د�د وقد خلت من �ملارة. بكيت 

مرتن كاأين �أرى قادم �أيامي.
  عيون واآذان 

مقه���ى  ب���ن  تق���ع  �لبتاوي���ن  يف  �شقت���ي 
�ملعقدي���ن و �حت���اد �الأدباء. ف�شل���ت د�ئمًا 
رثاث���ة �ملقهى على رحابة حد�ئق �الحتاد. 
فالنقا�ش���ات  يف �ملقهى �أك���رث حرية و�أكرث 
وتتق���ارب  �أ�شو�تن���ا  تنخف����س  عمًق���ا. 
وجوهن���ا حن �أت�ش���ارك مع  �أبن���اء جيلي 
�ملوؤ�ش�ش���ن من �لبع���ث وموؤ�ش�شاته و من 
م���اآل �جلبه���ة �له�ش���ة ب���ن �حلزب���ن . يف 
�مل���ر�ت �لقليلة �لتي �أذه���ب الحتاد �الأدباء 
�أ�شعر باأين مر�شود بعيون و�آذ�ن  �أعرفها 
وال �أعرفه���ا. عندم���ا �أذه���ب لاحت���اد �أجد 
ف���وزي هن���اك ن�ش���ف خمم���ور وحم���اط 
ب�شلة م���ن �ل�شباب) �شت���ار نا�شر،حممود 
جن���د�ري، ميث���م ، �شالح ر�ش���ول و �أحمد 
خلف...(. ف���وزي �شار م�شكونًا باخلوف 
م���ن هيمنة �لبعث وت�شخ���م  �الأنا �لبعثية 
بعد �ملوؤمتر �لثامن و�شعي �لبعث للهيمنة 
�لثقافية. روح �ل�شعلكة �حلرة جتذب �إليه 
�ل�شب���اب �ملرتددين بن �ل�شلطة و�حلرية. 
�الأدب���اء �لبعثيون يغتا�ش���ون كاأنه ي�شرق 
من ح�شته���م، لذل���ك يرت�ش���دون �شقطاته 
وه���و مي�شي عل���ى حبل دقيق م���ن �لوهم، 
لكن���ه ال ي�شتطي���ع �حلف���اظ عل���ى تو�زن���ه 
خا�شة بعد �لكاأ����س �لر�بعة حن يرت�خى 
�لعقل �لرقيب ويفلت �لل�شان. ذ�ت يوم قال 
غا�شبًا " نعايل على �الإذ�عة و�لتلفزيون" 
فرفع عنه �أحد �لبعثين تقريرً� يقول باأنه 
�شت���م �لرئي����س �أحم���د ح�شن �لبك���ر. ذهب 
فوزي ليعاتب  �شاح���ب �لتقرير فرد عليه  
�شاخ���رً� “ �أنت قلت نع���ايل  على موؤ�ش�شة 
ر�شمية. وتعرف متاًما �أن يف كل غرفة من 
ه���ذه �ملوؤ�ش�شة �ش���ورة للرئي�س، �إذن �أنت 

�شتمت �لرئي�س يف كل من هذه �لغ���رف".
يف م���ر�ت الحقة ياأتي ف���وزي قريبًا مني، 
ي�شح���ب نف�ًشا عميًقا وت���زوغ عيناه خوفًا 
من �ملرت�شدين. �أه���يء نف�شي و�أمد �أذين 
الأ�شم���ع من���ه حديث���ًا هام�شًا بين���ي وبينه 
ع���ن  للحدي���ث  مبدخ���ل  د�ئم���ًا  و�حتف���ظ 
خماويف، لكن ف���وزي يبلع �شره مثل حبة 
مرة وهو يتلفت حول���ه. كلما �لتقينا على 
�نف���ر�د ينحني عل���ي وي�شاألني بهم�س عن 
�لو�شع و�إىل �أين ه���و �آيل، ي�شاألني وهو 
يع���رف، لكن���ه يري���د �أن يتاأك���د م���ن �شحة 
هو�ج�ش���ه. عل���ى خاف���ه �لو��ش���ح معهم 
كان معظم �أ�شدق���اء فوزي �شيوعين. يف 
�لك���ر�دة �شكن م���ع �ش���ادق �ل�شايغ، ويف 
لبن���ان مع �إبر�هيم ز�ي���ر. يعود من �حتاد 
�الأدب���اء �شكر�ن���ًا برفق���ة جا�ش���م �لزبيدي 
�أو �شع���دي يو�ش���ف �أو يو�ش���ف �ل�شاي���غ 
… ي�شك���ر برفق���ة منهل نعم���ة . �أختاره 
�ل�شيوعي���ون حل�ش���ور موؤمت���ر بو�شكن 
يف مو�شكو، و�أهدى لل�شيوعين ق�شيدته 
)حن يع���ز �ل���كام(. كان ياأمنهم ك�شحايا 
قادم���ن يف ح���ن يخ���رتق �شد�قت���ه م���ع 
�لبعثي���ن، وحت���ى �ل�شعر�ء منه���م ، �شلك 

حممر من �خلوف.  
���د �ل���ذي ي�ش���ود  م���ع كل �لتوت���ر  و�لرت�شّ
�أج���و�ء �حت���اد �الأدب���اء ��شتم���رت حفات 
�لرق����س �ل�شهري���ة. ياأت���ي ف���وزي وحيدً� 
باأناق���ة متحفظة كعادته �إىل هذه �حلفات 
باحثًا دوما عن �م���ر�أة . مرة جل�س و�شط 
�شلتنا �أمامي متاًم���ا �إىل جانب فتاة كانت 
�إىل م���ا قبل قلي���ل وحيدة مثل���ه. غبت عن 
حمدثت���ي ورح���ت �أر�قبه خل�ش���ة. يتنف�س 
كان ب�شعوب���ة ويتلم����س كاأ�ش���ه بحر����س 
قبل �أن يفتح معها حديثًا مل �أ�شمعه. فجاأة 
خرجت �لفتاة عن �شمتها ومالت وبتحفظ 
وب���دت كاأنها ترد على �شوؤ�ل طرحه عليها. 
خ���ال  حديثها مّد �أ�شبع���ًا مرجتف ليعدل 

خ�شلة ناف���رة من �شعرها. بعد قليل ر�أيته 
يرق�س معها بج�شد متخ�شب. غر مندمج 
يف �لرق����س. نزل و�أخ���ذ جرعة �أخرى من 
كاأ�ش���ه وعاد للحلبة عل���ى عجل. مع ذلك مل 
يندم���ج، م���ا ز�ل يرى نف�ش���ه وهو يرق�س 
ويط���رح عل���ى نف�ش���ه �أ�شئلة ب���ا جو�ب. 
�شيذهب للبي���ت وحيدً� وينام وحيدً� على 

فر��شه متو�شدً� عزلته �الآمنة. 
كنت �أع���رف برغبة ف���وزي �مللحة للهجرة 
و�خل���وف م���ن �لف�ش���ل. جربه���ا م���رة �إىل 
بروت ثم عاد من وطاأة �الإفا�س، لكن يف 
نهاية �ل�شبعينيات �شارت هجرة �ملثقفن 
وباء. يف ه���ذه �لفرتة كان ف���وزي ي�شكن 
مع �شادق �ل�شاي���غ يف بيت مريع، �أخاف 
�الآن و�أن���ا �أتذكره من هن���ا يف لندن وبعد 
كل ه���ذه �ل�شنو�ت من �لتدقيق يف موقعه 
و�لطريق �إليه. يق���ع �لبيت على مر�أى من 
�لق�ش���ر �جلمه���وري ويف �لطري���ق �ل���ذي 
يرت���اده �ل�شي���د �لنائ���ب كل ي���وم حماط���ًا 
بحمايات���ه.  زرت هذ� �لبي���ت مّر�ت. ويف 
كل م���رة كنت �أ�شر جنب �حليطان م�شبًا 
ي���دي دلي���ًا عل���ى بر�ءت���ي و�أن���ا �أتخي���ل 
حر��ًشا يروين من برج بعيد. �قرتب منهم 
و �أتهج����س مث���ل ف���وزي خط���و�ت كتيمة 
حلار����س ي�ش���ر خلف���ي  و�أكاد �أحت�ش����س 
�أنفا�ش���ه تلف���ح موؤخ���رة رقبت���ي. قب���ل �أن 
يح�شم فوزي موقفه بن �لبقاء �أو �لهجرة 
الب���د �أنه �شمع ق�شة ج���اره ) موفق( �لذي 
ر�أى وه���و �شك���ر�ن حد �لثمال���ة يف �لبيت 
�ملج���اور كاب���ًا متوح�ش���ة �ش���ود�ء تنه�س 
حلم �أج�ش���اد �آدمية عارية عل���ى مر�أى من 
�ل�شي���د �لنائ���ب �ل���ذي ج���اء م���ع حماياته 
خ�شي�شًا لرى هذ� �حلفل �لدموي.  هذه 
�حلكاي���ة �ملرعبة غّرت جم���رى �ل�شوؤ�ل، 
م���ن )�أهاج���ر �أم �أبق���ى( �إىل ) كي���ف ومتى 

�أهاجر(؟
 المنفى، الحرب 

�أتذك���ر متاًم���ا �ليوم �لذي وقف���ت فيه �أمام 
Kirchen road  يف     �لبي���ت يف 
�جلر����س  قرع���ت   ealing West

ورجع���ت �حرت�ًز� خطوت���ن �إىل �خللف.  
حلظات �نتظاري مل تدم �شوى ثو�ن، لكنها 
�زدحمت بالتوقعات. م�شطرب خائف من 
�خلطوة �لتالية يف مدينة تنكرين و ت�شر 
عك�س �جتاهي. بعد يوم من و�شويل �إىل 
لندن بد�أت �لبحث عن �شديق �أليف �أ�شتند 
�إليه. ذهب���ت �إىل بيت فوزي حيث يجتمع 
�أ�شدقائ���ي �لقد�مى مثل طي���ور مرعوبة. 
وقفت �أمام �لباب رقم ٨٢ �أتنف�س بت�شارع 
حائرً� بي���دي وباحلركة �لتالي���ة. هل هذ� 
ه���و �لبي���ت �ل���ذي �أبح���ث عنه، وم���اذ� لو 
�أخط���اأت؟ كي���ف �شيب���دو �شديق���ي �لقدمي 
�ل���ذي �شبقني ب�شنو�ت �إىل ه���ذه �ملدينة؟ 
فتحت �لباب زوجت���ه )ليلى( وقد �ت�شعت 

عيناها من �لده�شة : 
-يا �إلهي، ي�شبهه متامًا! 

ه���ذ� �ل�شب���ه كان مفارق���ة عاق���ة غريب���ة، 
�شد�ق���ة تتوطد كلم���ا �ت�شعت �لفجوة بن 

�أفكارنا.
من���ذ �أول �الأي���ام �كت�شفن���ا ر�بط���ة �أخرى 
جتمعن���ا مًعا ه���ي حبنا للتج���و�ل وزيارة 
لن���دن  �لثقافي���ة.  و�لفعالي���ات  �ملعار����س 
ب���دت يل �أول �الأم���ر مدينة جهم���ة �شديدة 
�العتد�د تقهر �لغريب دون �أن تدله خا�شة 
يف مركزه���ا �ل�شياحي حي���ث  كني�شة �آبي  
و�شاع���ة بيغ ب���ن وبناية �لربمل���ان �ملمتدة 
رو�شي���ا  قي�ش���ر  �ل�شاح���ة.  ط���ول  عل���ى 

نيكوالي  �شماها "حلم من حجر".
-لندخ���ل يق���ول ف���وزي وهو يج���رين من 
ي���دي، هن���اك �الآن جل�ش���ة كم���ا يب���دو من 

طريقة ��شطفاف �حلر�س!
�أمتن���ع متحجج���ًا مبز�ج���ي، لكن �خلوف 
�لق���دمي من كل ما ميت للحكومة ياحقني 
�لغوطي���ة  �لفخام���ة  تزي���ده  منف���اي  �إىل 
للبن���اء تط���ردين. نع���ود من حل���م �حلجر 
�ىل �حلي���اة �حلا�شرة وما تز�ل �خلطوط 
�خلارجي���ة للعم���ارة �لكث���رة �لتعاريج و 
�الإلتو�ء�ت حت���دد روؤيتي. نقف يف نقطة 
و�شط ج�شر و�شتمن�شرت. نتكئ على حديد 
�جل�ش���ر متاًما كما ف���وق دجلة فرنى لندن 
حتيطن���ا ككاأ�س م���ن �ل�شب���اب و�الأ�شمنت 
و�ملاء. �مل�شهد �أمامن���ا ين�شحب تدريجيًا. 
لي�س للمنفي م���ن ذ�كرة عندنا نحن �لذين 
�قتلعنا من �ملكان ومل نذهب �إليه .�لذ�كرة 
تزي���ح �مل���كان �حلا�ش���ر كم���ا �شت���ارة م���ن 
�لوه���م  لتحيلنا �إىل �مل���كان �لذي تركناه.  
�لنه���ر يق�شم �ملدين���ة �ىل ك���رخ ور�شافة. 
هناك يب���دو �مل�شه���د �أكرث �ألفة م���ع �أرو�ح 
�ملنبوذين. دون �أن نتفق رحنا ندندن مًعا 

�أغنية فوزي �ملحببة:
 ونح���ن م���ن منف���ى �إىل منف���ى وم���ن باب 

لباب
نذوي كًما تذوي �لزنابق يف �لرت�ب

�حلرب مل تبد�أ بعًد، لكنها بد�أت باأع�شابنا 
نح���ن �ل�شل���ة �ملهزومة م�شبق���ًا. تعار�شت 
�أفكارنا ح���د �لقطيعة بن من يرى �حلرب 
و�شيلة للخا�س م���ن �لكابو�س، وبن من 
ير�ها هي �لكابو�س. فوزي كان مع �لر�أي 
�الأول و�أن���ا م���ع �لث���اين. �أق���ول ل���ه : ه���ل 
تخيل���ت مرة ما تعنيه �حلرب؟" يقول يل: 
بدونها ل���ن يتغر �ش���وؤون، �شيحكم �أوالد 
�لدكتات���ور �أوالدن���ا. �خت���اف �ل���ر�أي مل 
مينع ذهابنا معًا للتجمعات �لعر�قية �أيام 

�حلرب. ففي د�خل كًا مّنا �لنقي�شن.
يف �أج���و�ء �حل���رب ويف �أعقابها جتمعت 
�الأجي���ال �لثقافي���ة �لعر�قي���ة يف لندن من 
بلن���د �حلي���دري، عل���ي �ل�ش���وك و�لفن���ان 
رمزي، مروًر� ب�شع���دي  يو�شف  و�شادق 
�ل�شايغ و لي�س �نتهاء بجيل �ل�شتينيات. 
فق���د �أ�شيف جيل خرج م���ن �حلرب هاربًا 
م���ن �حل�ش���ار. مل نك���ن نح���ن �ل�شتينين 
�الأكرث عدًد�، ب���ل �الأكرث جتمعًا. نهرب من 
كو�بي����س ذو�تنا بالتجمع يف �حلديقة �أو 
�ملقه���ى  ونتناق�س دون �أن نلتقي، بل نحّد 
�أع�شابنا ثم ننه���ي �لنقا�شات بجمل حادة 
ق�ش���رة، ويف كل جمل���ة �لتبا�شات تفوق 

عدد كلماتها. 
يف جل�شاتن���ا �لد�ئبة يف بيت���ي �أو �ملقهى 
يب���د�أ فوزي �أف���كاره ب�شوت و�ه���ن تاركًا 
فر�غات بن �جلمل وبن �لكلمات �آخذً� يف 
�لبد�ي���ة دور �حلكيم، ث���م تت�شارع �جلمل 

م���ع �نفعاله فاأقول هذ� ف���وزي �ل�شتينيات 
�ل���ذي يع���ارك نف�شه و �الآخري���ن وتتعارك 
فيه رغبتان، كما يقول �لكاتب فاح رحيم 
" �الأوىل هي �لرغبة يف �لبحث عن داللة 
لكل ما حدث الإقناع �لنف�س و�الآخرين باأن 
ما حدث ويح���دث تف�شيل يف لوحة �أكرب، 
ال ق�ش���وة عمياء لي����س لعنفه���ا داللة. لكن 
رغب���ة �ل�شاعر �لت���ي د�أب عليها يف معانقة 
تفا�شي���ل �لتجرب���ة و�أر�شيته���ا وتدفقه���ا 
�خت���االت  يف  �لوق���وع  يخ�ش���ى  جتعل���ه 

�لتعميم و�لكليات". 
يفتقد  الأن���ه  لفاح،  ي�شتطي���ع" �أق���ول  "ال 
يف  �أ�شا�شي���ة  ركائ���ز  ثاث���ة  وينك���ر 
و�ل�شيا�ش���ة  �لتاري���خ  �لتجرب���ة،  �إدر�ك 
�لتجرب���ة  ت�ش���ع  �لثاث���ة  و�الجتم���اع. 
ف���وزي  �الأو�ش���ع.  �إطاره���ا  يف  �حل�شي���ة 
ينك���ر �لثاثة ليبق���ي �لتجربة يف حلظتها 
�لوجودي���ة. مل يكن فق���ط يف �ملتاهة �إمنا 
ال يري���د �أن يعل���و عليها لر�ه���ا من فوق، 
ال يري���د �خل���روج منها، ب���ل و ي�شتمرئها، 
فف���ي بعده���ا �مليتافيزيق���ي يكم���ن �ل�شعر 

وي�شتبعد �لفكر.   
يف كتابات���ه �لنقدي���ة توّلع ف���وزي باإيجاد 
ثنائيات متعار�ش���ة )�ملدر�شة �ل�شامية يف 
�ل�شع���ر مقاب���ل �ملدر�شة �لعر�قي���ة، �ملثقف 
�لرت�ث...�حلد�ث���ة،  �ل�شيا�ش���ي،  مقاب���ل 
�شاعر �لر�ي���ة مقابل �شاع���ر �ملتاهة. وهو 
�نتقائي يبح���ث يف �لن�شو�س و�لق�شائد 
ب���د�أب ودق���ة عم���ا يع���زز �شكوك���ه. ن���ادرً� 
م���ا كن���ت �أرّده الأين �أع���رف توت���ره خال 
�لنقا����س، ويف ه���ذ� �لتوتر مقتل���ه.. كنت 
�لتعار����س.  يف  مندجم���ًا  �لتد�خ���ل  �أرى 
ف�شاع���ر �ملتاهة موج���ود يف �شاعر �لر�ية، 
و�أحيان���ا يف نف�س �لق�شي���دة. �أنبه فوزي 
لهذ� �لتد�خل و�أدّله باإ�شبعي على ق�شيدة 
تك�ش���ف �الثنن، لكن���ه يتجاهلن���ي ليتابع 
فكرته. هذ� �لتعار�س و�لتد�خل لي�س يف 
�ل�شاع���ر وحده، �إمن���ا �أي�شا يف تاريخ بلد 
ال ي�شتق���ر وال يعط���ي من جتارب���ه حكمة. 
جترب���ة تب���رت م���ا قبله���ا قب���ل �أن تتح���ول 
�ىل روؤي���ا. كتب ف���وزي �شب���ع مقاالت يف 
رو�يات���ي وكتبي، ود�ئم���ًا ينتهي بحرة، 
كي���ف �إن عقائديًا مثلي ي�شتبط���ن �أحد�ثه 
و�شخ�شيات���ه دون تدخل �أو فكرة م�شبقة. 
ي�شتغرب غر مدرك كم �إن �حلياة �لفعلية 
ت�شاك����س �لفك���رة �مل�شبق���ة وتقلبها خال 

كتابة �لرو�ية.
بع���د �حلرب بقليل و�ش���ل �جلو�هري �إىل 
لندن هاربًا من دم�شق �لتي �شارك رئي�شها 
�شم���ن خم�ش���ة و ثاثن دول���ة يف �حلرب 
)لتحرير �لكويت(. كنا فوزي و�أنا برفقته 
يف معظ���م �لدع���و�ت. خافاتن���ا �نطف���اأت 
بفع���ل �خليبة �لتي �شمل���ت �لكل، فاحلرب 
�نته���ت بخر�ب �لبلد وبقي �لدكتاتور مثل 
غر�ب �لب���ن و�قفًا مثل ديك �لفجيعة فوق 
�لركام و�جلثث. وجود �جلو�هري، �لذي 
ولد قبل �لدول���ة، �خت�شر ر�هننا �لكارثي 
بجم���ل قليلة و�ش���ط تاريخ م���ن �لكو�رث 
و�مت���د�د عقود م���ن �ال�شتثن���اء �ل�شيا�شي 
و�إعان حال���ة �لطو�رئ. كن���ا من�شي معه 
وكل منا ينظر له من ز�ويته. فوزي يحفظ 
له �لق�شائد �لت���ي تعرب عن حرته بزمانه 
و�أن���ا �أنظر له ك�شهادة حي���ة و�شعرية على 
تاري���خ بلد حمر. �جلو�ه���ري كان و�شط 
�الأج���و�ء �حلالي���ة �مل�شحونة ح���اد �ملز�ج 
ينفجر الأب�ش���ط �الأ�شباب، مثقل باإح�شا�س 
�أن���ه �شيم���وت دومن���ا �أمل. يق���ول لنا كلما 
ذهبن���ا �إليه ب���اأن هناك )ن���ذل( ياحقه يف 
منافيه ويدق عليه �لباب ثم يهرب. �أهم�س 
يف �أذن ف���وزي يف غفل���ة ع���ن �جلو�هري 
"ه���ذ� ه���و �لزم���ن..." يجيبن���ي ب�شوت 

كالفحيح "باالأحرى نهايته...!" 
نب�شات القلب 

ف���وزي  �أم���ام  �أ�ش���ر  مع���ًا  جوالتن���ا  يف 
خطوت���ن ث���م �أتوقف فج���اأة مع���ه. �لتفت 
ف���اأر�ه و�قفًا عل���ى جنب يتلم����س نب�شات 
قلبه ويتنف����س بعمق. )�لن���ذل( يدق عليه 
م���ن د�خله...…حن يه���د�أ يقول يل"لقد 
ق�شوت على ه���ذ� �لقلب �ل�شعيف وحملته 
ف���وق طاقت���ه.. �ش���رب، تدخ���ن، �شه���ر... 

هاهو يعاقبني �الآن ..."

ف���وزي  دخ���ل  �لع���ام  �أو��ش���ط 
 st.george  hospital
بع���د �أزم���ة قلبية حادة تطلب���ت زرع جهاز 
لتنظيم دقات �لقلب. �آنذ�ك كانت مثل هذه 
�الأزم���ات يف ج�شم �لكائن جدي���دة علينا. 
نعرف �أزمات ت�شيب قلب �لوطن، �أما قلب 
�ملو�ط���ن �لقريب منا �شتب���دو �آنذ�ك جمرد 
�شدفة. كن���ا نتجمع حول �شري���ره ننتظر 
�لنكتة م���ن �شري���ف �لربيعي �ل���ذي يقول 
�إن���ه �شيدفنن���ا و�حدً�  "�أر�هنك���م جميع���ًا 
و�ح���دً� ويبق���ى �شاه���دً� علين���ا". ن�شحك 
ون�شح���ك كاأنن���ا نه���رب م���ن ه���ذ� �الإنذ�ر 
جليلن���ا وق���د جتاوزن���ا �خلم�ش���ن ومعها 
�شل�شلة م���ن خيبات ال ترتك ف�شحة لاأمل. 
بينن���ا وه���و مم���دد ي�شحك ف���وزي بوهن 

وخوف مم�شكًا قلبه بر�حة يده. 
بع���د خم�س �شنو�ت ويف نهاية �شيف عام 
 ealing ١٩٩٧ دخ���ل �شريف �لربيعي
hospital م�شاب���ًا ب�شرط���ان �ملعدة 
ويف مرحلة �شبه ميئو�س منها. �أنا وفوزي 
كان���ا عائ���د�ن م���ن �شف���ر وق���د ��شتقبلتنا 
ه���ذه �ملفاج���اأة. مل يكن �خل���رب و�حدة من 
نكات �شري���ف، �إمنا نكتة �لق���در. قبل ليلة 
نه�شت م���ن نومت���ي مبلًا بالع���رق متعبًا 
ح���د �نقطاع �لنف����س الأنني خ���ال نومتي 
كنت �أدفع جد�رً� من بناية �نهارت فوقي. 
ه���ذ� هو �جل���د�ر! دخلت �مل�شت�شف���ى و�أنا 
خمط���وف وقلبي يدق بت�ش���ارع �أدور بن 
�ملم���ر�ت و�أنا �لتقي �خلارجن من زيارته 
. كله���م يهزون روؤو�شه���م  ثم يطرقون" ما 
م���ن �أم���ل"! �لتقيت ف���وزي يف نهاية �ملمر 
ور�أيت يف وجه���ه �شحوب وجهي "ما من 
�أمل" ق���ال و هو يتحا�شى �لنظر �إيل. البد 
�إن���ه جاء هاربًا من �لق�شعريرة �لتي "دّبت 
كالنم���ل حت���ت ثياب���ي: م���ز�رع �ل�شبار". 
كان ف���وزي �أكرث من���ي فزعًا، فق���د �أ�شاف 
بج�ش���دي  �لل�شيق���ة  �مل�شت�شف���ى  "خ���ربة 
وروحي...خربة �الإطال���ة �ل�شامتة على 
�الأبدي���ة". كان���ا ع���رف �شريف من���ذ �أكرث 
م���ن ثاث���ن عام���ًا. )ع���رف( كلم���ة ال تفي 
بعاقتن���ا به. �شري���ف مل���ح �الأحاديث يف 
مقاهين���ا ببغد�د، وهو �ل���ذي يوقظني من 
�لن���وم للفطور �ل���ذي �أعده لن���ا كل �شباح 
�الأم���ام(  )�إىل  جمل���ة  يف  مع���ًا  كّن���ا  �أي���ام 
ببروت. وهو الفت���ة �ملقهى �لذي نتجمع 
في���ه بلندن. عندم���ا نرى �شع���ره �ملنفو�س 
�ل�شل���م نق���ول الأنف�شنا"ب���د�أت  يف نهاي���ة 
حكاي���ات �حلي���اة �ليومية". كن���ا نت�شابق 
موؤي���د �لر�وي وف���وزي و�أنا مبعارفنا عن 
�شخ�شي���ة �شري���ف ونكاته. ه���ذ� �ل�شديق 
�لقدمي �لذي نتح���دث بح�شوره عن �أفظع 
�الأم���ور بحذر خائفن م���ن �أن ينتهك �أكرب 
�لفو�ج���ع بخيال���ه �ل�شاخ���ر ويحول���ه �ىل 
نكت���ة. �الآن ونح���ن ن���ر�ه غائب���ًا عنا مطًا 
عل���ى نهايت���ه تاأكدنا ك���م هو ه����س مو�شك 
عل���ى �النك�شار. قن���اع �الأوك�شجن مينعه 
م���ن �ل���كام ف�شح���ب ورق���ة م���ن دفرت �ىل 
جانبه ليكتب يل ما �أر�د �أن يقوله،  ثم دفع 
�لورقة مبقي���ًا �لبيا�س حلاله" ما من �أمل، 
ما من فائدة". �شرنا نلتقي كل يوم تقريبًا 
عن���د ر�أ�س �شريف نتاب���ع م�شار حياته من 
خ���ال �الأنابي���ب �لتي تدخ���ل وتخرج من 
ج�شده و ت���زد�د با�شطر�د كل يوم  لتقطر 
م�شوب���ة  �شو�ئ���ل  من���ه.  �أو  في���ه  �حلي���اة 

بخيوط من دمه. 
�لوح����س  فاحت���ة  كان  �شري���ف  �شرط���ان 
�لذي �لتهم خ���رة �أ�شدقاء �لعمر )حترير 
�ل�شم���اوي، �أحمد مهنا، حمم���ود �لبياتي، 
�شرك���ون  �ل���ر�وي،  موؤي���د  �ملفت���ي،  دالل 
بول����س ، عدن���ان ح�ش���ن...( �إلتهمهم من 
د�خلهم. �شرنا نلتقي با�شدقاء �فتقدناهم 
منذ زمن يف �ملقربة. ن�شمع هبد�ت �لرت�ب 
عل���ى خ�ش���ب �لتاب���وت وق���د �أطرقن���ا معًا 
و�شبكنا �أيدين���ا ��شت�شامًا ونحن ن�شغي 

خلبطات جيل ينقر�س و�حدً� بعد �آخر.
يف �آخ���ر �أيامه كان فوزي ق���د عاد توً� من 
�مل�شت�شف���ى حن زرناه ح�ش���ن ناظم و�أنا. 
نحيفًا كان مو�ش���كًا على �لتا�شي، ب�شرته 
جافة وبقعتان من �حمر�ر مزرق جتمعت 
يف خدي���ه ب�شوت و�هن قال لنا" لن �أفلت 

هذه �ملّرة"... 

بعد عام على رحيله

فــوزي كــريــم كـمــا عــرفــتــه
في  يوم �شتوي  �شاخب ١-٢-١٩٦٩ في بار )�شرجون( في مدخل �شارع اأبي نوا�س تعرفت على فوزي 
للمرة الأولى . كان البار مزدحمًا فوق العادة قريبًا من راأ�س ال�شهر. في الطابق الأعلى وفي و�شط 

البار حزمة من اأ�شدقائي ال�شتينيين تلفهم �شحابة من دخان وفوقهم قلياًل غيمة مكهربة من 
اأفكار متقاطعة. �شربوا الكاأ�س الثالث اأو الرابع قبل دخولي. وجوههم محمرة وابتلت ال�شفاه 

بماء الخمرة. تعلو اأ�شوات النقا�س وتتقاطع الأحاديث وتذوب حواف الكلمات. كنت في هذه 
المجموعة نبتة ن�شاز لأني الأكثر �شحواً ب�شبب قدومي المتاأخر من حفلة في ال�شفارة الألمانية. 

اخنتقت بالعواطف الحادة التي تريد اأن تحتويني اأو تطردني قبل اأن اأجل�س. من النظرات 
العدائية قّدرت اأن اأحداً �شيهاجمني  ب�شبب اأناقتي اأو �شحوي.  

في جولتنا معًا اأ�شير 
اأمام فوزي خطوتين 

ثم اأتوقف فجاأة معه. 
التفت فاأراه واقفًا على 
جنب يتلم�س نب�شات 
قلبه ويتنف�س بعمق. 

)النذل( يدق عليه 
من داخله...…
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العمود
الثامن

�ص���درت ع���ن دار امل���دى الرتجم���ة العربي���ة لرواي���ة الكاتبة 
الأملانية اأنا زيغرز، وهي واحدة من ا�ص���هر الكتاب الأملان يف 
القرن الع�صرين، در�صت اأنا زيغر�س علوم اللغة وتاريخ الفن 
وح�ص���لت على �ص���هادة دكت���وراه يف عام 1924 بر�ص���الة عن 
الر�صام الهولن���دي رمربانت. يف عام 1933 ا�صطرت للهرب 
اإىل فرن�ص���ا، ويف عام 1941 هربت اإىل املك�صيك. وا�صرتكت 
يف العديد من املوؤمترات املناه�صة للفا�صية. ويف عام 1947 
ع���ادت اإىل برل���ن ال�صرقي���ة، وتول���ت من�ص���ب رئي�س احتاد 
الكت���اب الأملان يف اأملاني���ا الدميوقراطية. يف ه���ذه الرواية 
نتابع رحل���ة "بينيتو" وهو يبحث ع���ن الن�صف الثاين من 

ذاته.

مل تخُل ق�صية مهرجان البحث 
عن �صخ�صية تتوىل وزارة 

النفط من بع�س الفكاهة اإن مل 
نقل "م�صحكات"، فهي فاقت 

كثرًيا ما عاناه عمنا املتنبي.. 
ومن هذه امل�صحكات ما خرج به 

جمل�س حمافظة الب�صرة وهو 
يب�صرنا باأن عدد املر�صحن ل�صغل 

حقيبة النفط  بلغ 49 مر�صًحا 
فقط ، واأنهم بانتظار اأن ت�صبح 
القائمة ذهبية من 50 مر�صًحا.  

ولأن احلكاية مل تنته، فاإن 
الف�صل الأكرث فكاهًة فيها هو 

ما �صرح به اأحد النواب من اأن 
كر�صي وزير النفط و�صل �صعره 

اإىل 60 مليون دولر، ولأن 
امل�صرحية ممتعة  فكان ل بد 

لنائب اآخر من اأن يخربنا باأنه 
اجتمع مع "ر م و، وبح�صور ر 

م ن، وتقرر اأن نتقدم مبر�صحن 
لختيار اأحدهما وزيًرا".. 
اأرجوك عزيزي القارئ ل 

ت�صاألني من هم )ر م و، ر م ن( 
فاأنا مثلك اأجهل لعبة الكلمات 

املتقاطعة التي يع�صقها ال�صادة 
النواب.. 

ل اأحد مّنا ي�صّكك يف حّب 
ال�صادة النواب للعراق!!، لكن ما 
ي�صرتعي النتباه اأّن حّب الوطن 

انتقل من �صعارات الإ�صالح 
ون�صو�س ال�صفافية والنزاهة، 

اإىل معركة على املنا�صب، 
لي�صبح التعبري عن هذا احلب 

ا يف كر�صّي املن�صب،  غو�صً
ويتحّول الوطن، وفًقا ملعركة 

تن�صيب وزير، اإىل الإعالن عن 
مزاد ملن ي�صتطيع اأن يفر�س 

مر�صحه ولو باإرادة من خارج 
احلدود!

لأننا نعي�س زمن العجائب، فقد 
اأ�صبحت ق�صية من�صب وزير 

النفط، الأبرز، لتتحول من 
جمرد خرب ينبغي اأن يو�صع 

بدون عنوان يف �صفحة داخلية، 
اإىل ق�صية ت�صغل الف�صائيات، 

فهي اليوم الق�صية الأبرز، ولن 
ن�صتغرب اإذا ما طلب ال�صادة 

الذين ي�صعون اإىل املن�صب 
باأن تتدخل الأمم املتحدة لكي 

متنحهم احلق بالحتفاظ 
بكر�صي املن�صب، اأو يذهب بهم 

اخليال بعيًدا فيطلبون جندة 
حلف الناتو ليخّل�صهم من هذا 

ال�صعب الناكر للجميل، الذي 
يرف�س اخلروج يف م�صريات 

تهتف بحياة اأع�صاء جمل�س 
النواب!

اأرجوكم اأن تعذروا اإحلاحي 
ومتابعتي ل�صوؤون من يّدعون 

ال�صيا�صة وامل�صوؤولية، فاأنا 
مثلكم اأبحث عن خرب مفرح 

فال اأجد �صوى اأخبار ال�صا�صة 
و�صولتهم ومعاركهم.

اأنا يا �صيدي القارئ الذي رمبا 
يعرت�س على كتاباتي حول 

عالية ن�صيف واملنا�صل "اأبو 
مازن، وتقلبات حنان الفتالوي، 

ل اأكتب من اأجل املوعظة، بل 
�صد التخّلف، ول�صت اأريد من 
م�صوؤولينا الأكارم اأن مي�صوا 

اأعمارهم يف خميمات النازحن، 
كل ما اأريده واأمتناه اأن اأ�صاهد 
م�صوؤوًل يختنق بالعربات وهو 
يخرج من خيمة عائلة نازحة، ل 

اأن يجل�س يف الف�صائيات يهدد 
اجلميع، ما اأطمح اإليه �صا�صة 

يعرفون معنى املواطنة، ل اأقبل 
اأن يتح�صر العراقي وهو يقراأ 
خرب ت�صكيل حكومة  يف بالد 
ال�صند او الهند خالل �صاعات 
، بينما لنزال يف هذه البالد  
ننتظر على من ير�صو املزاد .

 ليلة البحث 
عن وزير!!

الأزرق.. الأزرق 

 علي ح�سني

علي املندلوي.. يف رم�سان اختفت الأجواء والطقو�س املحببةقبل موعد اإلفطار
 قحطان جا�سم جواد

ر�سام الكاريكاتري علي 
املندلوي �سار عالمة فارقة 

للكاركاتري العراقي من 
خالل فنه الذي واكب فيه 
تطلعات النا�س. املندلوي 
كان �سيفنا يف زاوية قبل 
موعد الفطار. قلت له :-

 ه���ل ميك���ن اأن تخت�ص���ر لن���ا �صه���ر 
رم�صان بجملة واحدة؟

-�صه���ر حت���ول م���ن منا�ص���ك للعب���ادة 

اىل  وال�ص���رب  الكل  يف  والتق�ص���ف 
ا�صراف وا�صتعرا�س وتخمة.

 م���ا ال���ذي تغري يف رم�ص���ان ونحن 
نعي�س اجواء فايرو�س كورونا؟

الرم�صاني���ة  الج���واء  -اختف���اء 
الحتفالي���ة  بطقو�صه���ا  الجتماعي���ة 

الليلية املحببة.
 ما الربامج التي ت�صر على متابعته 

بعد الإفطار؟
-ل اتاب���ع التلف���زون عموم���ا، وخالل 
ال�صن���وات املا�صي���ة كن���ت م���ع العائلة 
وخالل ف���رتة الفط���ار ارى مقتطفات 
م���ن م�صل�ص���الت اذك���ر انه���ا كانت من 

اخراج او�س ال�صرقي.
 كيف تق�ص���ي يومك يف رم�صان يف 

زمن احلجر املنزيل؟ 
 -ار�صم واق���راأ واتابع درو�س الولد 

وادر�س ال�صغر ح�صب احلاجة.
اأك���رث يف رم�ص���ان،  اأيهم���ا تتابع���ه 

املواقع اللكرتونية ام التلفزيون؟
 -املواقع اللكرتونية.

ال���ذي  الإلك���رتوين  املوق���ع  م���ا   
تتابعه؟ 

الفي�صب���وك  ه���و  الث���ري   -موقع���ي 
لن�صر اعم���ايل ومتابعة اخبار الثقافة 
وعاملي���ا  وعربي���ا  عراقي���ا  والفن���ون 
والخب���ار  الكاريكات���ري،  ومواق���ع 

عامة.
 ما ه���ي الوجبات املف�صل���ة لك على 

مائدة الإفطار؟

-كل ما يقدم هو لذيذ وخري من الله.
 هل لديك ممثل مف�صل تتابعه خالل 

رم�صان؟
-ل احد.

 م���ا ه���و امل�صل�صل ال���ذي تتابعه يف 
رم�صان؟ 

-ول م�صل�ص���ل! لين كم���ا قل���ت قلي���ل 
امل�صاهدة.

 ماذا حتمل لرم�صان من ذكريات؟  
-ذكري���ات كثرية جميل���ة وخا�صة يف 

بواكري طفولتي يف منديل.
 هل تعتقد ان اجواء رم�صان تاأثرت 
بالجراءات ال�صحي���ة حول فايرو�س 

كورونا.
-بالتاأكيد تاأثرت كثريا.

 حممد خ�سري 
الكات���ب الكب���ري �صدرت ل���ه حديًثا عن 
دار الرافدين رواي���ة بعنوان "كرا�صة 
 95 يف  الرواي���ة  وج���اءت  كان���ون" 

�صفحة من القطع الو�صط.
اخللف���ي  الغ���الف  عل���ى  ج���اء  ومم���ا 
للرواية نقراأ: "لقد عَمَدت الرواية اىل 
الربهن���ة على ه���ذا التقت���ري مبا متلك 
م���ن ح���روف ور�ص���وم ا�صتمّدته���ا من 
جتارب بيكا�ص���و وغويا وهرني مور 
الغرافيكي���ة والنحتية، وم���ا اقرتَحْته 

من �صكيت�صات ق�ص�صّية".

 فهد حم�سن فرحان
الكادمي���ي والدي���ب الب�ص���ري نع���اه 
الحت���اد الع���ام لالأدب���اء والكّت���اب يف 
الع���راق، حي���ث ت���ويف ام����س ال�صبت 
بعد �ص���راع مع املر�س ع���ن عمر ناهز 
ال�صبع���ن عام���ا. وللراح���ل العديد من 
املوؤلفات، منها كتاب "الق�صة الق�صرية 
يف ال�صع���ر العراقي احلديث"، وكتاب 
"الإب���الغ ال�صع���ري املحك���م.. ق���راءة 
يف �صع���ر حممود الربي���كان"، وكتاب 

الو�صط���ى..  اآ�صي���ا  "جمهوري���ات 
البواعث والقيود".

 علي جرب
ي�صتع���د  الت�صكيل���ي  والناق���د  الفن���ان 
للم�صارك���ة يف معر����س ت�صكيلي يقام 
عل���ى قاع���ة  )هارمت���ان( يف باري����س 
الر�صام���ن  م���ن  ع���دد  في���ه  ي�ص���ارك 
والنحات���ن العراقي���ن، وقال جرب ان 
هن���اك "معار�س يف بريوت واملغرب" 
�صي�ص���ارك فيها بعد انته���اء ازمة وباء 
كورون���ا، �صب���ق للفنان ج���رب، اأْن اأقام 
���ة يف عم���ان  اأربع���ة معار����س �صخ�صيَّ

وبر�صلونة وباري�س.

حول العالم

اإىل اأين يهرب الأثرياء من فريو�س كورونا؟
من  امل��الي��ن  م��ئ��ات  يعي�س  بينما 
التزاًما  منازلهم  يف  العامل  �صكان 
من  للحد  عليهم  املفرو�س  بالعزل 
ميلك  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  انت�صار 
العامل خيارات  ث��راًء حول  الأك��رث 
اأك�����رب، واأك�����رث رف��اه��ي��ة وت���رًف���ا، 
في�صرفون ثرواتهم على العزل يف 
على  تخطر  ل  وقد  فاخرة،  اأماكن 

البال.
اجلزر اخلا�صة

ينقل موقع "�صي اأن اأن" الأمريكي 
فيه  ي�صري  م��ا  ك��رول��و  كري�س  ع��ن 
اأث��ري��اء  ه��م  الزبائن  اأب���رز  اأّن  اإىل 
م���ن ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة وك��ن��دا، 
ا�صتئجار  اأو  ���ص��راء  وي��خ��ت��ارون 
جزر خا�صة بهم يف منطقة البحر 
اأما  الو�صطى.  واأمريكا  الكاريبي 
�صعر اجلزيرة، فقد ي�صل اإىل 150 

مليون دولر.

اجل��زر،  اإي��ج��ار  اإىل  بالن�صبة  اأم��ا 
ال��ذي��ن  الأث����ري����اء  اإىل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
ل ي���ري���دون ���ص��راء واح�����دة، ف��اإن 
لليلة  دولر  األف  ب�42  يبداأ  ال�صعر 

الواحدة.
ي��ت��خ��ّوف ع��دد كبري م��ن الأث��ري��اء 

تبعاته  ومن  كورونا  فريو�س  من 
امل���ق���ب���ل���ة، جل��ه��ة  ال�������ص���ن���وات  يف 
ت��ده��ور الأو����ص���اع الق��ت�����ص��ادي��ة، 
لذلك،  اجل��رائ��م.  ن�صبة  وارت��ف��اع 
ارتفعت  الوباء،  انت�صار  بدء  منذ 
على  الطلب  ن�صبة  املائة  يف   400

الأر����س،  حت��ت  نة  املح�صّ الأقبية 
فاخرة،  منازل  مبثابة  تعترب  التي 
ويبلغ �صعر القبو تقريًبا 200 األف 

دولر.
العامل،  ث��راًء ح��ول  الأك��رث  اأن  كما 
ا�����ص����رتوا م��ن��ذ ان��ت�����ص��ار ال���وب���اء 
اأنف�صهم  ليعزلوا  بحالها  ف��ن��ادق 
و�صول  من  خوًفا  ويحتموا  فيها، 
ال���ف���ريو����س. ت����راوح����ت اأ���ص��ع��ار 
وحجمها  مكانها  ح�صب  الفنادق 
 250 اإىل  ت�صل  وق��د  وفخامتها، 
فندق  اإي��ج��ار  اأم���ا  دولر.  مليون 
األف   38 اإىل  ت�صل  فكلفته  كامل، 
موقع  وفق  الواحدة،  لليلة  دولر 
اأبرز  واأح��د  اإن�صايدر".  "بيزن�س 
هذه الفنادق يف الوليات املتحدة 
 ،Cape Arundel Inn  هو
����ر ك��ام��اًل  اأُجِّ اإذ  يف م��دي��ن��ة م��اي��ن، 

لأ�صرة واحدة لأ�صهر طويلة.

قررت  �صويفت  تايلور  العاملية  النجمة  اأن  يبدو 
املقربة  ال��ه��واي��ات  اأك���رث  م��ن  واح����دة  تظهر  اأن 
وهي  والغناء  املو�صيقى  ع��امل  عن  بعيدا  لقلبها 
الكثري  وقتها  من  ياأخذ  واخلبز" والذي  "الطهو 
خوفا  ال��ذات��ي  املنزيل  باحلجر  تواجدها  خ��الل 
 19-covid  " ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�صار  م��ن 
�صويفت  تايلور  ن�صرت    . العامل  يهدد  الذي   "
ع��ل��ى �صفحتها  ع��ام��ا(   30( ال��ع��م��ر  م��ن  ال��ب��ال��غ��ة 
ال�صهري  التوا�صل الجتماعي  ال�صخ�صية مبوقع 
مليون  اكرث من 132  ت�صم  "ان�صتجرام" والتي 
قامت  التي  ال�صينابون  للفائف  �صورة  �صخ�س 

ال�صورة  على  �صويفت  وعلقت  بنف�صها،  بخبزها 
فتقوم  بكعكاتك  فخورا  تكون  "عندما  فكتبت: 

بن�صرها على الإنرتنت" .
�صويفت  تايلور  اأن  "بيلبورد"  موقع  وح�صب 
بطريقة  ال��ذات��ي  امل��ن��زيل  احل��ج��ر  ف��رتة  تق�صي 
مميزة على اأكمل وجه بخالف ق�صاء الوقت يف 
املطبخ فهي تقدم من داخل احلجر املنزيل العديد 
من الن�صائح للمعجبن اإ�صافة اىل امل�صاعدة يف 
جمع الأموال ل�صندوق ال�صتجابة للت�صامن مع 
املت�صررين من   COVID-19، اأي�صا ت�صتمتع 

�صويفت بالكثري من وقتها مع قططها .

 �صيطلق الفيلم اجلديد للنجم البوليوودي 
تت�صبب  م��ا  ع��ادة  ال��ذي  بات�صان،  اأم��ي��ت��اب 
اأفالمه باكتظاظ يف دور ال�صينما الهندية، 
ال��ت��دف��ق��ي،  ل��ل��ب��ث  "اأمازون"  خ��دم��ة  ع��ل��ى 
ب�صبب الإغالق املفرو�س على البالد، للحد 
امل�صتجد، كما  تف�صي فريو�س كورونا  من 

اأعلنت ال�صركة الأمريكية اخلمي�س.
فيلم   1800 من  يقرب  ما  اإ�صدار  ومع 
العام 2018، تعد الهند �صاحبة اأكرب 
حيث  من  العامل  يف  اأف��الم  �صناعة 

عدد الأفالم التي اأنتجت.
الأفالم  عر�س  بدء  ي�صكل  وعادة 
يف دور ال�صينما حدثا مهما يدفع 
حمبي ال�صينما اإىل النتظار يف 

طوابري ل�صاعات.
وك���ان م��ن امل��ق��رر ب���دء ع��ر���س فيلم 

بات�صان،  بطولة  من  �صيتابو"  "غولبو 
�صالت  يف  �صريكار،  �صوجيت  واإخ��راج 
ال�صينما يف 17 ني�صان/اأبريل، لكن الهند 
يف حالة اإغالق منذ اأواخر اآذار/مار�س، 

وما زالت دور ال�صينما مغلقة.
الفيلم �صيطلق على  "اأمازون" اإن  وقالت 
خدمتها يف 12 حزيران/يونيو و�صيكون 
م��ت��اح��ا يف م��ئ��ت��ي دول����ة وم��ن��ط��ق��ة ح��ول 
"فجر  باأنه  �صريكار  و�صفه  ما  يف  العامل، 

عهد جديد للرتفيه الهندي".
مع  ال��ه��ن��د  يف  "اأمازون"  وت��ت��ن��اف�����س 
"هوت  مثل  اأخرى  "نتفليك�س" و�صركات 
اأج��ل  م��ن   - "ديزين"  �صريكة   - �صتار" 
امل�صرتكن  من  عدد  اأكرب  على  ال�صتحواذ 
يف البالد التي يبلغ عدد �صكانها 1،3 مليار 

�صخ�س.

كيف ت�ستمتع تايلور �سويفت بالطهي خالل احلجر املنزيل

يتعلق  فيما  ا�صتثناءات  توجد  ل  اأنه  نيوزيلندا  وزراء  رئي�صة  اكت�صفت 
كان  لأنه  دخولها،  املقاهي  اأحد  رف�س  بعد  الجتماعي،  التباعد  بتدابري 

مكتمل الزبائن، ح�صب اإر�صادات الوقاية من فريو�س كورونا.
وقررت رئي�صة الوزراء جا�صيندا اأرديرن وخطيبها كالرك غيفورد، تناول 
بعد  ويلنغتون،  العا�صمة  يف  اأوليف  مطعم  يف  ال�صبت،  الفطور،  وجبة 

يومن من تخفيف اإجراءات الإغالق، التي �صملت اإعادة فتح املطاعم.
�صارية،  ت���زال  ل  الجتماعي  التباعد  ق��واع��د  ف���اإن  امل��ط��اع��م  فتح  ورغ���م 
كتب  تويرت،  الأقل.وعلى  على  واحد  مرت  م�صافة  على  احلفاظ  وت�صرتط 
اإىل  الدخول  للتو  اأرديرن حاولت  اإلهي، جا�صيندا  "يا  امل�صتخدمن:  اأحد 
مقهى اأوليف، ومنعت من الدخول لأن املكان ممتلئ". ورد خطيب اأرديرن 
بالتنظيم  اأهتم  مل  ذل��ك،  عن  امل�صوؤولية  يتحمل  من  "اأنا  قائال:  غيفورد، 
ال�صارع  يف  بنا  اللحاق  منهم  اللطيف  من  ك��ان  مكان.  اأي  يف  واحلجز 
اأكرث من ممتازة". وقالت جوانا،  اإحدى الطاولت. اخلدمة  عندما خلت 
التي  التغريدات  اأف�صل  هذه  تكون  اأن  "يجب  لتويرت:  اأخرى  م�صتخدمة 
با�صم  املتحدث  وعّلق  نيوزيلندا".  اأحب  اأحبها،  الإط��الق...  على  قراأتها 
اأن  لأي �صخ�س  النتظار يف مقهى �صيء ميكن  اإن  قائال  اأردي��رن،  مكتب 
واأ�صاف  نيوزيلندا،  يف  الجتماعي  التباعد  تدابري  خ��الل  له  يتعر�س 

اآخر". �صخ�س  اأي  مثل  انتظرت  اإنها  تقول  الوزراء  "رئي�صة 

قيادة  يف  ي�صارك  بريطاين  عامل  قال 
"كوفيد  مل��ر���س  ل��ق��اح  تطوير  ج��ه��ود 
ينتظره  ال���ذي  ال��ل��ق��اح  اإن   "19  –
�صيتم  جناحه  ثبت  اإذا  ب�صدة  العامل 
ت�صعريه بحيث ميكن احل�صول عليه 
و�صيجري  ممكن،  نطاق  اأو�صع  على 
خلف�س  ك��ب��ري  ن��ط��اق  ع��ل��ى  ت�صنيعه 
وق��ال  امل��ع��رو���س.  وزي����ادة  التكلفة 
يف  جيرن  معهد  مدير  هيل،  اأدري���ان 
مع  يتعاون  والذي  اأك�صفورد  جامعة 
�صركة اأ�صرتا زينيكا ل�صناعة الأدوية 
توزيع  �صمان  اإن  ال��ل��ق��اح،  لتطوير 
ال��ل��ق��اح ع��ل��ى ن��ط��اق وا���ص��ع وخف�س 
للم�صروع  اأ�صا�صًيا  اأم��ًرا  كان  التكلفة 
منذ البداية. وقال هيل يف مقابلة مع 
يكون  "لن  لالأنباء:  "رويرتز"  وكالة 
وت��اب��ع  الثمن".  ب��اه��ظ  ال��ل��ق��اح  ه���ذا 
لقاًحا  "�صيكون  ال��ربي��ط��اين:  ال��ع��امل 

و�صيتم  واح�����دة.  ج��رع��ة  يف  يعطى 
ت�صنيعه لتوفريه عاملًيا... يف العديد 
م���ن امل���واق���ع امل��خ��ت��ل��ف��ة. ك��ان��ت ه��ذه 
خطتنا دائًما". ويتناف�س هيل وفريقه 
يف �صباق حمموم للو�صول اإىل لقاح 
للوقاية من فريو�س كورونا امل�صتجد 
ال�����ذي ت�����ص��ب��ب يف ج��ائ��ح��ة م��ر���س 

بيانات  19".وك�صفت   – "كوفيد 
اأولية من جتربة للقاح التجريبي على 
�صتة قرود اأن بع�صها طورت اأج�صاًما 
م�صادة �صد الفريو�س يف غ�صون 14 
يوًما بعد اإعطائها جرعة واحدة، فيما 
امل�صادة  الأج�����ص��ام  جميعها  ط���ورت 

الواقية خالل 28.

مقهى مينع دخول رئي�سة وزراء 
نيوزيلندا ب�سبب "قواعد التباعد"

عامل بريطاين: لقاح "كورونا" لن يكون 
باهظ الثمن

ب�سبب الوباء.. اأميتاب بات�سان يطلق فيلمه بعيًدا عن دور ال�سينما

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لالأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)الح���د( اأن درج���ات احلرارة �صرتتف���ع قليال عن معدلتها لي���وم ام�س، وان 

اجلو �صيكون �صحًوا.   
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